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یهلا تمحر  ياه  هولج 

باتک تاصخشم 

 : رشن تاصخشم  نایراصنا  نیسح  یهلا / تمحر  ياه  هولج  تمحر :  میسن  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1323 نیسح -  نایراصنا  هسانشرس : 
؛  2-465-302-964 کباش :  ( 3 اهینارنخس هعومجم  راثآ ، هلـسلس   : ) تسورف ص 348  يرهاظ :  تاصخـشم  يدازآ 1380 . ماـیپ  نارهت 

نیـسح نایراصنا  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   2-465-302-964
يدـنب هدر  ظعو  عوضوم :  اههباطخ  اههلاقم و  یمالـسا --  قالخا  عوضوم :  اههباطخ  اههلاقم و  مالـسا --  عوضوم :  ظـعو   - -- 1323

م17829-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/08 ییوید :  يدنب  هدر  82ن5  فلا /BP10/5 هرگنک : 

رشان نخس 

دوخ دوجو  رد  ار  یناسنا  تالامک  لئاضف و  دیاب  ناسنا  هک  تسا  ههرب  نیا  رد  تسا و  يدام  ناهج  هطیح  رد  رـشب  یگدنز  تسخن  هلحرم 
يدوجو هبنج  ود  هک  ددرگ  یم  لئان  تسا ـ  یعقاو  تالامک  اـنامه  هک  تقلخ ـ  زا  نتـشیوخ  فدـه  هب  ناـسنا  یناـمز  دـناسرب و  روهظ  هب 

اب تخانـش ،  ملع و  تسا . یلمع  لقع  رگید  يرظن و  لقع  یکی  هبنج ،  ود  نیا  دـناسرب ،  یلاع  حوطـس  هب  ءاقترا و  ناـهج  نیا  رد  ار  دوخ 
هتبلا دنک .  یم  دراو  تاملظ  یکیرات و  هطرو  هب  ار  ناسنا  لهج ،  نآ  لباقم  هطقن  ددرگ و  یم  رشب  تکرح  ءاقترا و  ثعاب  یعوضوم ،  ره 

دنـشاب هتـشاد  هراشا  نآ  هب  نید  لها  اهنت  هک  تسین  يا  هلئـسم  نیا  تسا و  توافتم  اـهنآ  تاـعوضوم  بسح  هب  مولع  اـه و  شناد  تفارش 
ار مولع  زا  رگید  یخرب  یمدقم و  یلآ و  ار  یـضعب  يدنب ،  هتـسد  ار  مولع  عاونا  زین ،  مولع  تاعوضوم  رگید  ياملع  نادنمـشیدنا و  هکلب 

رون هارهاش  هب  ینادان  لهج و  ياه  یکیرات  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  شناد  ملع و  نیا  تهج  ره  هب  دنا . هداد  رارق  رگید  ياه  يدـنب  هتـسد  رد 
تسا یعقاو  ییاهن و  لامک  هب  ندیسر  ناسنا ،  يدوجو  فده  نیرتالاب  هک  تسین  يا  ههبش  کش و  چیه  اما  دنک .  یم  لقتنم  ییانـشور  و 

ّتلج بوـبحم  ترـضح  تقیقح  كرد  ار  یعقاو  لاـمک  درخ ،  باحـصا  دـنا و  هدرک  ریبـعت  فـیرعت و  يزیچ  هـب  ار  نآ  یهورگ  ره  هـک 
بـسک يارب  تسا . عوضوم  نیا  رد  يزودـنا  ملع  شناد و  يرظن و  لـقع  لاـمک  جاـتحم  زین  تقیقح  نیا  كرد  هک  دـنا ،  هتـسناد  هتمظع 

ربدـت و رکفت و  هلمج  نآ  زا  قئالخلا و  سفنأ  ددـعب  هللا  یلا  قرطلاهک  تسا  يرایـسب  ياه  هار  قئاقحلا  ۀـقیقح  تقیقح  هب  تبـسن  تفرعم 
هاگآدوخان یتسه ،  مامت  سیطاـنغم  بولقلل  وه  نم  اـی  ینعملا  تناو  ةراـبع  لـکلا  تسا .  وا  تردـق  هناـشن  هک  تسا  ملاـع  همه  رد  قمعت 

رتاس و کلالج  الا  هل  سیلو  رئاس  قئاقحلا  لک  یف  کلامج  تسا .  لصا  هب  ریـشم  دـشاب  یلـصا  زا  هتفرگرب  هچنآ  اریز  تسا ،  وا  هب  هراشا 
هک هللا  تفرعم  ياه  هار  زا  رگید  یکی  تسا .  وا  ترـضح  تخانـش  هار  رازه  زا  یهار  قلاـخ ،  هب  ندیـسر  يارب  قولخم  رد  رکفت  نیا  هتبلا 

ءامـسا و رد  هشیدـنا  دـناهرب  يدام  قئالع  نیگمهـس  جوم  ترثک و  توهـش و  نارکیب  يایرد  زا  تملظ و  لهج و  ءادـیب  زا  ار  يداـم  رـشب 
بولطم هلبق  دوصقم و  هبعک  هب  ندیسر  يارب  رما  نیا  رد  رکفت  لقعت و  هب  ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  نآرق و  هک  تسا ،  لاعتم  قلاخ  تافص 

رومام نآ  هب  تبسن  ناسنا  اذل  دنتسه ،  تاکرب  ادبم  سدقم و  بجاو ،  لاثم  یب  تاذ  نوچ  هک  یتافص  ءامسا و  دنا .  هدومن  بیغرت  رایـسب 
: ) دنا هتفگ  تفرعم  لها  هک  دنک  یم  ییادخ  راک  دوش  لئان  تافـص  امـسا و  تقیقح  هب  ناسنا  رگا  َکِّبَر .  ِمْسِاب  ْحِّبَـسَف  تسا .  حـیبست  هب 

نامحر و يادخ  فاصوا  ءامسا و  نیب  رد  ناتـسدیهت ،  ام  يارب  تسا .  الوم  بناج  زا  نک )  هلزنم (  هب  دبع ،  زا  میحرلا )  نمحرلا  هللا  مسب 
نیا زا  يا  هولج  وا و  تمحر  حرش  هک  درادن ،  ینیریـش  توالح و  دنک ،  یم  تمحر  هب  فوصوم  ار  وا  هک  یئامـسا  دننامه  یمان  میحر ، 

رابرهگ مالک  قح و  ترـضح  باتک  تایآ  زا  هدـش  هتفرگرب  یمالـسا  بوتکم  راـثآ  رد  هک  تسا  امـش  يور  شیپ  بوتکم  یهلا ،  تفص 
هدش ناوارف  دیکأت  یهلا  تمحر  ياه  هولج  راثآ و  رد  هشیدنا  ربدـت و  اب  تفرعم  هجرد  یلعا  هب  ندیـسر  يارب  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا 

هدومن شوارت  یلاعلا ـ  هلظ  دم  نایراصنا ـ  نیسح  داتسا  هنازرف  دنمشیدنا  هناققحم  ملق  زا  هک  رثا  نیا  هللا  ۀمحر  راثآ  یلا  ورظناف  هک :  تسا 
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صاـخ ماـع و  تمحر  قـح و  تمحر  بتارم  هب  هدرک و  بوـتکم  ار  یهلا  تمحر  جاوـم  سوناـیقا  نارک و  یب  ياـیرد  زا  يا  هوـلج  تسا 
نایاپ رد  دنزادرپ و  یم  اهتمعن  ربارب  رد  ناسنا  تیلوئسم  نایب  هب  دنیامن و  یم  هراشا  یهلا  تمحر  تابجوم  اه و  هولج  تیدحا و  ترـضح 

یبوبر و تمحر  قیمع  ثحابم  هب  دورو  يارب  يرد  قیقحت  لها  يارب  تسا  دیما  دنروآ .  یم  نایم  هب  نخـس  یهلا  تمحر  زا  نیمورحم  زا 
تاقیقحت دحاو  نافرعلاراد  یتاقیقحت  یملع  زکرم  دشاب .  تیونعم  زا  رابرپ  يا  هرفس  یهلا  تمحر  هب  ناراودیما  يارب 

تمحر بتارم 

قح تمحر 

لقاـع ره  دـید  ربارب  رد  كاـنبات  دیـشروخ  نشور و  زور  نوچ  هک  تسا  یتقیقح  ناـسنا ، هژیو  هب  تادوجوم و  همه  هب  قح  رهم  تمحر و 
ناسنا هب  تلفغ  وید  یهاگ  هک  اجنآ  زا  یلو  دشاب . هتشاد  نایب  حرش و  لیصفت و  حیضوت و  هب  يزاین  هک  دسر  یمن  رظن  هب  تسا و  یفـصنم 
رکذـت دزاس ، یم  هریچ  ناسنا  رب  ار  قیاقح  زا  نایـسن  كانرطخ  يراـمیب  ددـنب و  یم  ورف  قیاـقح  ياـشامت  زا  ار  وا  مشچ  دـنک و  یم  هلمح 

هک تسا  یقیاقح  هلمج  زا  مه  قح  رهم  تمحر و  تسین . میظع  دوس  هدـیاف و  زا  یلاخ  دراد  تبثم  شقن  یمدآ  یگدـنز  رد  هک  یتاـیعقاو 
رکذت رطاخ  نیمه  هب  ددرگ ، دراو  ناسنا  هب  یناربج  لباق  ریغ  هبرـض  هیحان  نیا  زا  دریگ و  رارق  یـشومارف  تلفغ و  ضرعم  رد  تسا  نکمم 

رهم و تمحر و  ندینـش  اب  هک  دـشاب  دـسر ، یم  رظن  هب  يرورـض  مزال و  يرما  ملق  اب  هچ  ِّقَْحلِاب و  اْوَصاََوت  باب  زا  نابز  اب  هچ  تقیقح  نیا 
نیریش بآ  همـشچ  نوچ  تادوجوم  رـصانع  همه  یپ  گر و  رد  هک  دمرـس ، دیواج و  تیعقاو  نیا  هعلاطم  اب  شکانبات و  ياه  هولج  قح و 

نیرتابیز ياشامت  هب  ییانیب  رهـش  هب  ندیـسر  اب  دـسرب و  ییانیب  رهـش  هب  يرادـیب  نیا  یپ  زا  دـهد و  تسد  ناسنا  هب  يرادـیب  تسا ، يراـج 
جالع رب  هوالع  ددرگ و  قفوم  تسا  تادوجوم  تاـیح  دوجو و  قفا  رد  وا  تمحر  ياـه  هولج  اـنامه  هک  یتوکلم  رهاـظم  يونعم و  رظاـنم 

رب شنیرفآ  عورش  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیهلا  فراعم  زا  دریگ . رارق  ترخآ  ایند و  تداعس  نیمأت  نادیم  رد  نایـسن  ضرم  تلفغ و  يرامیب 
هلحرم رد  هچ  ناشتایح ـ  موادـت  دـنا و  قح  تمحر  روهظ  تاقولخم  همه  یتسه و  هعومجم  دـنیوگ  یم  هک  ییاـج  اـت  هدوب ، تمحر  هیاـپ 

تسا و قح  تمحر  هولج  تساهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اه و  نامسآ  تسوا . ترـضح  تمحر  هب  تیونعم ـ  تیاده و  نادیم  رد  هچ  يدام و 
هب تایاور  تاـیآ و  رباـنب  وا  تسا . نیمحارلا  محرا  ترـضح  تمحر  رهاـظم  ناـماما ،  تماـما  ناربماـیپ و  توبن  ینامـسآ و  ياـه  باـتک 

دنیآ و میقتسم  هار  هب  ناگدنب  رگید  نوچ  مه  نانآ  دراد  تسود  دراد و  تبحم  مشچ  ناشتاجن  يزاس  هنیمز  يارب  زین  نافلاخم  نانمـشد و 
َقَلَخ ام  ْلَّوأ  هدـش « : لقن  هک  تسا  ییاج  ات  هنیمز  نیا  رد  وا  رهم  تبحم و  دـنیآ . قفوم  یعقاو  هبوت  هب  دـنهن و  ندرگ  تعاطا  تداـبع و  هب 

تمحر و نیع  تسا ـ  هبوت  لها  هبوت  ندرک  لوبق  يانعم  هب  هک  وا ـ  یباّوت  َبات .»  ْنَم  یلع  ُبُوتأ  ُباّوَّتلا  اـنأ  مَلَقلا  بَتَک  اـم  لَّوأ  مَلَقلا ، هللا 
تمینغ تسا ـ  بوبحم  ترـضح  رهم  تمحر و  رهاـظم  زا  هک  ار ـ  هبوت  میظع  تصرف  دـیاب  هک  دـنناراکهنگ  نیا  تسا و  نیبئاـت  هب  وا  رهم 

مولع ناصصختم  لد و  لها  داقتعا  رب  انب  وا ،  ترـضح  رهم  تمحر و  دنهد . رارق  هّیتوکلم  هژیو  میـسن  نیا  ضرعم  رد  ار  دوخ  دنرامـشب و 
هب ریبعت  شـصاخ  هولج  زا  هینامحر و  تمحر  هب  ریبعت  شماع  هولج  زا  هک  تسا ، صاخ  هولج  ماع و  هولج  ياراد  هیهلا  فراعم  یمالـسا و 

نیا رد  دراد و  یتسه  تاحفـص  همه  شنیرفآ و  يانهپ  هب  یباتک  هب  زاین  صاخ  تمحر  ماع و  تمحر  حیـضوت  دوش ، یم  هیمیحر  تمحر 
هب صاخ  تمحر  هولج  ماع و  تمحر  هولج  زا  یلئاسم  دیشچ  دیاب  یگنشت  ردق  هب  مهدیشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ  باب :  زا  رصتخم  رتفد 

تـسد رذـگهر  نیا  زا  دـیاش  دـشاب ، قح  تمحر  رهم و  نایاپ  یب  يایرد  زا  یکدـنا  ناشن  زیزع  ناگدـنناوخ  يارب  اـت  هدـمآ  ریرحت  هتـشر 
هار ناـمه  هک  میقتـسم  هار  هب  دـنرادرب و  تسد  دـنا  ناـسنا  تخـسرس  نانمـشد  هک  شبزح  ناطیـش و  زا  دـنهد و  قح  ترـضح  هب  یتسود 

. دنیامن يرپس  حلاص  لمع  قالخا و  نامیا و  هب  رمع  دنیآرد و  تسا  نادیهش  ناحلاص و  ناقیدص و  ناربمایپ و 

یهلا ماع  تمحر 
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کلسم ره  اب  ار  یسک  ره  دهد و  رارق  نیمز  تشد  نهپ  رب  ار  يرهاظ  يزور  قزر و  يدام و  ياه  تمعن  عاونا  هک  دراد  اضتقا  ماع  تمحر 
هدافتسا یلو  دهد  يدازآ  دراد  هک  یقح  زاین و  ربارب  نآ  زا  ییوج  دوس  يروهرهب و  رد  ار  وا  دهد و  راب  ماع  هرفـس  نیا  رـس  رب  یتیعقوم  و 

 . دهد یمن  ناسنا  هب  يرابتعا  شزرا و  چیه  دشابن  قلخ  هب  تمدخ  تدابع و  یگدنب و  يارب  يا  همدـقم  هکیتروص  رد  هرفـس  نیا  زا  ندرک 
ياه بکرم  ذیذل ،  ياهاذغ  زا  رپ  ياه  هرفس  گنراگنر ،  نارگ و  ياه  سابل  ریرح ،  یمشیربا و  كاشوپ  نکسم ،  لزنم و  خاک ،  رصق و 

هب توهـش  ندـب و  زاین  نیمأت  يارب  طقف  هک  یتروص  رد  هناخراک و . . .  هاگراک و  ناتـسلگ ،  ناتـسغاب و  تفابرز ،  ياه  شرف  ریظن ،  مک 
 . تسین رابتعا  شزرا و  كالم  ًادبا  ربارب و  شا  یگنت  تعسو و  ناسکی و  شدایز  مک و  نارگ و  شا  یناجم  تفم و  دوش ،  هتفرگ  راک 

اه تیعقاو  شزرا 

شزرا الط  رانید  تسیود  نامز  نآ  رد  دوب و  هتسب  رمک  هب  هک  یگُنل  اب  شتنطلس  یهاشداپ و  تمظع و  تردق و  جوا  رد  یناکروگ  رومیت 
؟  یناد یم  ارم  شزرا  تمیق و  ناج  ردـپ  دیـسرپ :  دوب  دوخ  يوش  تسـش و  لوغـشم  ماـمح  رد  هک  يدرمریپ  زا  دـش ،  ماـمح  دراو  تشاد 
 ! درمریپ تفگ :  رومیت  رانید ;  تسیود  تفگ :  درمریپ  وگب ;  ار  مشزرا  تفگ :  رومیت  ریما  يرآ ;  داد :  خـساپ  تعاجـش  لامک  اب  درمریپ 

ناسنا رگا  يرآ ;  مدرک ! !  باسح  دیا  هتسب  رمک  هب  هک  یگنل  اب  ار  امش  شزرا  نابرق  تفگ :  دراد ;  شزرا  رانید  تسیود  نم  گنل  طقف 
هب دنک و  یگدنز  حلاص  لمع  نامیا و  زا  مورحم  دـشاب و  هتـشادن  يا  هرهب  یقالخا  یلاع  تافـص  زا  دـشاب و  یهت  یناسنا  ياه  یگژیو  زا 

يرابتعا شزرا و  تسا و  تخبدب  ریقف و  تسدـیهت و  يرهاظ  يزور  قزر و  يدام و  رـصانع  همه  ندوب  اراد  اب  دـناسرن  يدوس  ادـخ  قلخ 
نیا دنزرو ،  غیرد  نآ  هب  تبـسن  شندرک  اطع  رد  دـننک و  مورحم  نآ  زا  ار  یـسک  هک  تسین  يا  هرفـس  ماع  هرفـس  دوب .  دـهاوخن  وا  يارب 

یـشزرا لامک و  هدنب  يارب  دـنوش ،  دـنم  هرهب  نآ  زا  دـنناوت  یم  قفانم  صلخم و  ناملـسم ،  كرـشم و  نمؤم ،  رفاک و  هک  تسا  يا  هرفس 
 . تسا هداد  ماع  راب  هدرک ،  توعد  هرفس  نیا  رس  رب  ار  همه  دوخ  لضف  يور  زا  دنوادخ  هک  ارچ  دشاب  راگدرورپ  ماع  هرفس  رس  هک  تسین 
زا ایند  نیا  رد  ار  هاوخ  ترخآ  بلط و  ایند  هورگ  ود  زا  کی  ره  ًاروُظْحَم . َکِّبَر  ُءاَطَع  َناَک  اَمَو  َکِّبَر  ِءاَطَع  ْنِم  ِءَالُؤهَو  ِءَـالُؤه  ُّدِـمُّن  ـالُک 

اسرت ربگبیغ و  هنازخ  زا  هک  یمیرک  يا  تسین .  یندش  عونمم  یسک  زا  ایند  نیا  رد  تراگدرورپ  ياطعو  میهد  يرای  تراگدرورپ  ياطع 
يراد رظن  نانمشد  اب  هک  وت  مورحم  ینک  اجک  ار  ناتسود  يراد  روخ  هفیظو 

ماع تمحر  هرتسگ 

 . دنراد هرهب  بیـصن و  نآ  زا  ناگدنبنج  همه  هکلب  دسر ،  یم  حلاص  ریغ  حلاص و  ياه  ناسنا  هب  طقف  هن  قح  يرهاظ  قزر  يدام و  ياطع 
هیهلا و تمحر  هرتسگ  تسادخرب .  وا  ِيزور  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  رد  يا  هدبنج  چیه  و  اَُهقْزِر . . .  ِهللا  یَلَع  َالِإ  ِضْرالا  ِیف  ۀَّباَد  نِم  اَمَو 

چیه هک  تسا  باـب  نیمه  زا  دـنراد و  رارق  نآ  هعـس  یگدرتـسگ و  رد  تادوـجوم  تاـقولخم و  همه  هک  تسا  يا  هنوـگ  هـب  هیناـبر ،  رهم 
 . تسا هدـش  هژیو  تیاـنع  ناـسنا  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا و  هدرکن  اـهر  دوـخ  هب  صوـصخم  لـماکت  دـشر و  هار  زا  بیـصن  یب  ار  یقوـلخم 

یلاعت دشر و  هنیمز  ات  دراذگ  یم  ناسنا  هرفس  رس  ار  اه  تمعن  عاونا  دخرچ و  یم  قیقد  یباسح  مظن و  اب  یتسه  ناهج  رد  خرچ  اهدرایلیم 
رهم زا  ناشن  تسا  هتـشاذگن  او  دوخ  هب  هدرکن و  اهر  ار  ناـسنا  هکنیا  دـیآ .  مهارف  قح  ياـه  هتـساوخ  هب  لـمع  وترپ  رد  ناـسنا  لـماکت  و 
ایند نیا  رب  هوالع  میا و  هدیرفاین  يرگیزاب  هب  ار  امـش  ام  هک  دهد  یم  رادـشه  نآرق  رد  دراد .  دوجوم  نیا  هب  وا  هعـساو  تمحر  هدرتسگ و 

 . دنسرب ناشنایصع  باذع  هب  نایصاع  یکین و  شاداپ  هب  ناکین  ات  میا  هداد  رارق  مه  یترخآ  تسا  تیلوؤسم  فیلکت و  هناخ  امش  يارب  هک 
هدنادرگزاب ام  يوس  هب  هکنیاو  میدـیرفآ  ثبعو  هدوهیب  ار  امـش  هکدـیا  هتـشادنپ  ایآ  َنوُعَجُْرت . اَْنَیلِإ َال  ْمُکَّنَأَو  ًاثَبَع  ْمُکاَنْقَلَخ  اَمَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَفَأ 

ناونع هب  وا  زا  هک  ار ـ  ناسنا  هژیو  هب  هدیرفاین ،  فده  یب  ار  يدوجوم  چـیه  اناوت  میکح و  اناد و  ِملاع و  يادـخ  دـیدرت  یب  دـیوش ؟  یمن 
ییاناد و شناد و  هب  كاپ ،  ًاتاذ  فرظ  نیا  ات  هدیمد  وا  رد  دوخ  حور  زا  هدـیرفآ و  كاخ  یتشم  زا  دوش ـ  یم  ریبعت  شنیرفآ  دبـسرس  لگ 
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تدابع و شناد و  زا  مورحم  یـسک  رگا  لاح  دـسرب .  ترخآ  ایند و  رد  قح  هیمیحر  تمحر  هب  ًاتیاهن  لمع و  نسحا  یگدـنب و  تداـبع و 
يارب دوخ  ار  تیمورحم  میظع  يالب  دنیـشنب ،  يزور  هیـس  یتخب و  هریت  كاـخ  هب  دوش و  قح  تمحر  زا  مورحم  هجیتن  رد  لـمع و  نسحا 

 . تسا هدومن  ایهم  دوخ  دض  رب  دوخ  تسد  هب  ار  يدبا  تواقش  هنیمز  هدروآ و  مهارف  دوخ 

تمحر نوماریپ  یثحب 

نآ لامک  دوجو و  لصا  هب  فیرش  مسا  ود  نیا  لظ  رد  ققحت  راد  مامت  هک  تسا  هطیحم  يامسا  زا  میحر  نمحر و  فیرـش  مسا  ود  نوچ 
قیرط نایداه  تیادـه  عیمج  هک  هّیمیحر  تمحر  یتح  تسا ،  دوجو  راد  عیمج  لماش  هیمیحر  هیناـمحر و  تمحر  دنـسر و  یم  هدیـسر و 

هب دوخ و  راـیتخا  ءوس  هب  دـنا  هدـش  جراـخ  تماقتـسا  ترطف  زا  هک  يدارفا  هکنآ  زج  تسه ،  همه  لـماش  دـشاب  یم  نآ  هوـلج  زا  دـیحوت 
هتشِک يورد  زور  هک  ترخآ  ملاع  رد  یتح  تسین  نانآ  لاح  لماش  تمحر  نیا  هکنیا  هن  دندومن ،  مورحم  نآ  زا  ار  دوخ  دوخ ،  تساوخ 

. دنیامن هدافتسا  هیمیحر  تمحر  زا  هک  دنرصاق  دوخ  دنراد  تشز  ياه  هتشِک  هکنانآ  تسابیز ،  تشز و  ياه 

نوعرف یسوم و  هب  یهلا  تمحر 

تسا زیچان  مک و  میکح  رکذ  نیا  زا  ام  هدافتسا  میرادن و  مّلعت  ّربدت و  رظن  یهلا  باتک  نیا  هب  میریگ و  یمن  میلعت  نآرق  زا  ام  هک  سوسفا 
یَغَط ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  َیلِإ  اَبَهْذا  دنک .  حوتفم  ناسنا  بلق  هب  ار  اجر  دیما و  زا  ییاهرد  تفرعم و  زا  ییاه  هار  لیذ  هفیرش  هیآ  رد  رکفت  نونکا  ، 

ینخس وا  اب  سپ  تسا * .  هدرک  یشکرس  ادخ  ربارب  رد  وا  اریز  دیورب ;  نوعرف  يوس  هب  ود  ره  یَشْخَی . َْوأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلَعَّل  ًانِّیَّل  ًالْوَق  َُهل  َالوُقَف  * 
دیسر ییاج  هب  نوعرف  نایغط  دتـسیا .  زاب  یـشکرس  زا  دسرتب و  ای  دریذپب  ار  قح  نییآ  دوش و  رایـشوه  هک  تسا  دیما  دییوگ ،  نخـس  مرن 
لزان وا  هرابرد  هک  تفرگ  رارق  يا  هیاپ  رب  شداسف  ّولع و  و  متـسه .  امـش  رت  گرزب  راگدرورپ  نم  یَلْعالا . . . . ُمُکُّبَر  اـَنَأ  تفگ . . . :  هک 

 . . تشاذگ یم  هدنز  نتفرگ  يراگیب  يارب  ار  ناشنانز  دیرب و  یم  رس  ار  ناشنارسپ  ْمُهَءاَِسن . . . .. . .  ییْحَتْـسَیَو  ْمُهَءاَْنبَأ  ُحِّبُذی  هدش . . . : 
اهدرم زا  ار  اه  نز  درک ،  دهاوخ  عولط  مالسلا ) هیلع   ) نارمع نب  یسوم  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  هرَحَس  هنَهَک و  دید و  هک  یباوخ  دّرجم  هب  و  . 

رظن نیمز  عیمج  رد  دوخ  هیمیحر  تمحر  هب  نامحر  يادخ  دش ! !  بکترم  داسف  همه  نآ  دومن و  حـبذ  ار  هانگ  یب  ياه  هچب  درک و  ادـج 
هلآ و انّیبن و  یلع  نارمع  نب  یسوم  دننام  یمّرکم  ماقم  یلاع  لوسر  نأشلا و  میظع  یبن  ینعی  رشب  عون  نیرت  لماک  نیرت و  عضاوتم  درک و 

ًامْکُح ُهاَْنیَتآ  يَوَتْساَو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اََّملَو  دیامرف :  یم  هکنانچ  دومن  تیبرت  میلعت و  دوخ  تیبرت  تسد  اب  ار  وا  دومرف و  باختنا  ار  مالـسلا  هیلع 
میداد ; و شناد  تمکح و  وا  هب  تفای ،  لامک  دشر و  دیسر و  دوخ  یلقع  یمسج و  ییاناوت  هب  نوچ  َنِینِسْح . ـ ُْملا يِزَْجن  َِکلذَکَو  ًاْملِعَو 

ياه لگ  زا  هک  ار  راوگرزب  ود  ره  دومرف و  يوق  نوراه  نوچ  يراوگرزب  ردارب  هب  ار  وا  تشپ  و  میهد .  یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگنیا 
و مدـیزگرب . . .  يربمایپ  هب  ار  وت  نم  و  َُکتْرَتْخا .. . .  اَنَأَو  دـیامرف :  یم  نآرق  رد  هکنانچ  دومرف ،  باختنا  دـندوب  تیناسنا  ملاـع  دبـسرس 

ْبَهْذا یِـسْفَِنل *  َُکتْعَنَطْـصاَو  دـیامرف :  یم  و  يوش .  هتخاس  یبای و  شرورپ  نم  لماک  تبقارم  اـب  ِیْنیَع . یَلَع  َعَنُْـصِتلَو  دـیامرف . . . :  یم 
نم تازجعم  اب  تردارب  وت و  مدرک * .  باـختنا  متخاـس و  دوخ  فادـها  يارجا  يارب  ار  وت  و  يِرْکِذ . ِیف  اَِـینَت  َـالَو  ِیتاَـیِآب  َكوُخَأَو  َتنَأ 
دراو عوضوم  نیا  رد  هک  هفیرـش  تایآ  رگید  و  دـیزرون .  یتسـس  تسا  یحو  غالبا  هک  نم  رکذ  هرابرد  دـیورب و  ناهارمگ  تیادـه  يارب 

 . یِسْفَِنل َُکتْعَنَطْـصاَو  ِیْنیَع ،  یَلَع  َعَنُْـصِتلَو  هفیرـش  هملک  ود  نیا  زا  ًاصوصخ  ار  فراع  بلق  تسا و  جراخ  نایب  هلـصوح  زا  تسا و  هدش 
رـسارس تبلق و  عماسم  عیمج  هک  يونـش  یم  یفیطل  یناـحور  همغن  کـی  ینک  زاـب  لد  مشچ  رگا  زین  وت  تسین !  ینتفگ  هک  تسا  یبیـصن 

ياه شزرو  هب  ار  میلک  ياسوم  دـید و  هیهت  ار  همه  نیا  یلاعت  يادـخ  تافیرـشت  همه  اب  هلمجلاب  و  دوش .  یم  رپ  دـیحوت  ّرـس  زا  تدوجو 
تمدخ رد  ار  وا  اه  لاس  و  میدومن . . .  تناحتما  دیاب  هکنانچ  و   . . .. . . . ًانُوُتف َكاَّنَتَفَو  دیامرف . . . :  یم  هکنانچ  دومرف  هدـیزرو  یناحور 

یَلَع َْتئِج  َُّمث  َنَیْدَم  ِلْهَأ  ِیف  َنِینِـس  َْتِثبَلَف  دـیامرف . . . :  یم  هکنانچ  داتـسرف ،  تیناسنا ـ  ملاع  هدـیزرو  تیادـه و  هار  درم  ربمایپ ـ  بیعش 
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ماقم هب  ندـش  باختنا  يارب  یهلا  ریدـقت  ساسا  رب  یـسوم !  يا  سپـس  يدـنام ،  نیدـم  لها  ناـیم  رد  یناـیلاس  سپ  یَـسُوم . . . . اَـی  رَدَـق 
رب ناراب  درک و  مگ  ار  هار  وا  داتـسرف و  ماش  قیرط  رد  نابایب  رد  ار  وا  يرتالاب ،  ناتتفا  رایتخا و  يارب  نآ  زا  سپ  و  يدـمآ .  اجنیا  يربماـیپ 

هتـسب وا  يور  هب  تعیبط  ياهرد  عیمج  نوچ  درک و  ضراع  شرـسمه  رب  ار  ناـمیاز  درد  دومرف و  هریچ  وا  رب  ار  یکیراـت  تخیر و  ورف  وا 
یب یناملظ  نابایب  نیا  رد  یهلا  یناحور  رفـس  دش و  عطقنم  قح  هب  هیفاص  ترطف  تلّبج  هب  تشگ و  رجفنم  تارثک  زا  شفیرـش  بلق  دش و 

یِِفنَْمیالا ِداَْولا  ِئِطاَش  نِم  َيِدُون  اَـهاَتَأ  اَّمَلَف  ًاراـَن . . .  ِروُّطلا  ِِبناَـج  نِم  َسَنآ  دـید . . . .  یـشتآ  روط  هوک  يوس  زا  دیـسر ،  رخآ  هب  ناـیاپ 
بناج زا  دمآ ،  نآ  دزن  نوچ  دید * . . . ،  یـشتآ  روط  بناج  زا  َنیَِملاَْعلا . . . . ُّبَر  ُهللا  اَنَأ  یِّنِإ  یَـسُوم  اَی  نَأ  ِةَرَجَّشلا  َنِم  ِۀَکَراَبُْملا  ِۀَـعُْقْبلا 

همه نیا  زا  سپ  نایناهج .  راگدرورپ  ادخ  منم  ًانیقی  یـسوم !  يا  هک :  دیـسر  ادـن  تخرد  نآ  زا  كرابم  هاگیاج  نآ  رد  يداو  نآ  تسار 
تاجن داشرا و  تیاده و  توعد و  يارب  داد ؟  شرورپ  درک و  هدامآ  ار  وا  یلاعت  يادخ  یفده  هچ  يارب  یناحور  ياه  تیبرت  تاناحتما و 

 ! ! درک یم  داسف  نیمز  رد  همه  نآ  تفوک و  یمیلعألا  مُّکبَر  اَنأ  سوک  هک  یغای  یغاط  کی  نداد 

یهلا صاخ  تمحر 

نیا زا  رادروخرب  یناسنا  ات  تسا و  هبوت  لمع و  قـالخا و  ناـمیا و  شعولط  قفا  هک  وا  هژیو  لـضف  ناـسحا و  قح و  صاـخ  تمحر  حرش 
باتک دـنچ  باتک و  ود  باـتک و  کـی  روخرد  تسا ،  نکمم  ریغ  تمحر  عولط  دـشابن  هیونعم  روما  هیتوکلم و  تاـیعقاو  هیهلا و  قیاـقح 
ياراد یباتک  تیاهن  یب  تمحر  حرـش  اریز  دـشاب ،  تیاـهن  یب  شقاروا  تاحفـص و  هک  دـبلط  یم  ار  یباـتک  تقیقح  نیا  ریـسفت  تسین ، 

 ، دیآ یمنرب  دشاب  هچ  ره  دشاب و  هک  ره  یناسنا  چیه  هدهع  زا  قح  صاخ  تمحر  ریـسفت  حرـش و  راک  دـهاوخ .  یم  تیاهن  یب  تاحفص 
هب درادن ،  ار  تیاهن  یب  دودحمان و  یتقیقح  تیفیک  نایب  تردق  زگره  دودحم  دوجوم  دنا و  تیاهن  دودـح و  ياراد  اه  ناسنا  همه  نوچ 
ریخ ناوتب  هک  يا  هزادنا  هب  درک و  یـصاوغ  تیاهن  یب  فرژ  يایرد  نیا  رد  تعاطتـسا ،  ناوت و  دادعتـسا و  تیفرظ و  روخرد  دـیاب  راچان 
هتبلا تساخرب .  تیاهن  یب  يونعم  يایرد  نیا  ياهرهوگ  دیـص  هب  دومن و  نیمأـت  ار  ادرف  زورما و  یتخبـشوخ  تداعـس و  ترخآ و  اـیند و 
مهیلع  ) تیب لـها  شخبرمث  كاـپ و  گـنهرف  نودـب  نآرق و  کـمک  یب  اـیرد ،  نیا  هب  دورو  هک  تشاد  هجوت  یـساسا  هتکن  نیا  هب  دـیاب 

لقع رب  هیکت  اب  میرک  تیب  لها  دیجم و  نآرق  زا  يادج  سکره  تسین و  رّـسیم  تسا ،  ناسنا  يارب  دنوادخ  میظع  تمعن  ود  هک  مالـسلا )
ار نارگید  دزادنا و  یم  تکاله  هب  ار  دوخ  دوش  هیهلا  فراعم  يایرد  دراو  دنک  ادیپ  هطاحا  قیاقح  همه  هب  درادـن  تردـق  زگره  هک  دوخ 

رکش هک  ار  یناسک  ایآ  ِراَوَْبلا . َراَد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأَو  ًاْرفُک  ِهللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْملَأ  دناشک :  یم  تکاله  يداو  هب  دوخ  لابند  هب  مه 
؟  يدیدن دندروآرد ،  تکاله  يدوبان و  يارس  هب  ار  دوخ  موق  دندرک و  لیدبت  یساپسان  نارفک و  هب  ار  ادخ  تمعن 

صاخ تمحر  قفا 

نامیا و تیعقاو ،  نیا  روهظ  لحم  قح و  هژیو  ناسحا  لضف و  صاخ و  تمحر  عولط  قفا  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدـننک  ناـیب  دـیجم  نآرق 
یلاخ نامیا  زا  شلد  هک  یناسنا  تسوا .  ربمایپ  ادـخ و  زا  تعاطا  تکربرپ  لوصحم  اـهنآ  همه  هک  تسا ،  هبوت  قـالخا و  حـلاص و  لـمع 

دنک و تشگزاب  ادخ  هب  دهاوخ  یمن  تسا و  تسدیهت  ریقف و  یناسنا  تالاح  هنـسح و  قالخا  زا  تسا و  حـلاص  ریغ  لمع  شلمع  تسا و 
درک و دهاوخن  عولط  وا  رد  هیهلا  ناسحا  لضف و  هیمیحر و  تمحر  زگره  دیامن ،  ناربج  ار  دوخ  دـساف  هتـشذگ  ددرگ و  هتـسارآ  هبوت  هب 

تساجب يراظتنا  حیحص و  یعقوت  یماگنه  قح  صاخ  تمحر  تفایرد  عقوت  تفای .  دهاوخن  تشرسربنع  تشهب  قح و  تیاضر  هب  یهار 
يارب هبوت  هار  رد  قشاع  فراع و  يورهار  يّدـج و  یکلاس  ای  دـشاب ،  هتـسارآ  هنـسح  قالخا  حـلاص و  لمع  نامیا و  هب  ناـسنا  دوجو  هک 

هبوت زین  قالخا و  حلاص و  لمع  نامیا و  ینعی  هنیمز  ود  نیا  رد  رگنایب  نآرق  همیرک  تایآ  زا  هیآ  ود  هک  ددرگ  يونعم  تاماقم  هب  ندیسر 
تـسا ناسنا  دوجو  قفا  زا  هژیو  تمحر  عولط  ببـس  قیاقح  نیا  هکنیا  تسا و  دـبع  هب  قح  ترـضح  تیانع  فاـطلا و  نیرت  گرزب  زا  هک 
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َنوُعیُِطیَو َةاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َةَالَّصلا  َنوُمیُِقیَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  ضَْعب  ُءاِیلوَأ  ْمُهَـضَْعب  ُتاَنِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملاَو  دـشاب .  یم 
کین و ياهراک  هب  هراومه  دـنرگیدکی ;  راـی  تسود و  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  ٌمیِکَح . ٌزیِزَع  َهللا  َّنِإ  ُهللا  ْمُهُمَحْرَیَـس  َکـِئلوُأ  َُهلوُسَرَو  َهللا 

شربمایپ ادخ و  زا  دنزادرپ و  یم  تاکز  دننک و  یم  اپرب  ار  زامن  دـنراد و  یمزاب  دنـسپان  تشز و  ياهراک  زا  دـنهد و  یم  نامرف  هتـسیاش 
َنیِذَّلا َّالِإ  تسا .  میکح  ریذـپان و  تسکـش  ياناوت  ادـخ  اریز  دـهد ;  یم  رارق  تمحر  دروم  ار  نانآ  ادـخ  يدوز  هب  دـنیامن ;  یم  تعاطا 

ار هچنآ  دندومن و  حالصا  ار  دوخ  دسافم  دندرک و  هبوت  هک  یناسک  رگم  ُمیِحَّرلا . ُباَّوَّتلا  اَنَأَو  ْمِْهیَلَع  ُبُوتَأ  َِکئلوُأَف  اُونََّیبَو  اوُحَلْـصَأَو  اُوباَت 
نیا ناگدـنناوخ  رب  منابرهم  ریذـپ و  هبوت  رایـسب  نم  اریز  مریذـپ ;  یم  ار  نانآ  هبوت  سپ  دـنتخاس ،  نشور  مدرم  يارب  دـندوب  هدرک  ناهنپ 
يا هدرپ  دزادرپب و  وا  هژیو  ناسحا  لضف و  ادخ و  صاخ  تمحر  زا  يا  هشوگ  حیضوت  هب  دهاوخ  یم  راتشون  نیا  هک  دشاب  نشور  راتـشون 

ینیع تاولج  زا  يا  هولج  هب  تبسن  امش  تخانش  هب  دنک و  انـشآ  تقیقح  نیا  اب  يّدح  ات  ار  امـش  دنایامنب و  ار  هیهلا  هیلامج  تفـص  نیا  زا 
لضف ادخ و  هژیو  تمحر  تخانش  دهد .  کمک  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ادخ و  عیطم  بئات و  نمؤم و  ناسنا  یگدنز  رد  تیعقاو  نیا 

اب ار  وا  یگدنز  دهد و  یم  یفرگش  شنیب  تریـصب و  ناسنا  هب  شعولط  شزرااب  ياه  قفا  شفیارظ و  فیاطل و  قح و  ترـضح  ناسحا  و 
نیا يور  هب  تامارک  يارـس  تاماهلا و  يایند  بیغ و  ناهج  توکلم و  ملاع  زا  يا  هچیرد  دـنک و  یم  زاسمد  یبیجع  ینوگرگد  لوحت و 

هجوت دروم  ناگتـشرف و  دوجـسم  تریـصب و  ییاناد  روخرد  تمارک و  راوازـس  تیاده و  قیال  تفالخ و  هتـسیاش  نیـشن و  كاخ  نامهیم 
هیامرـس نتفر  داب  رب  هک  نایز  تراسخ و  نیرت  نیگنـس  زا  دریگ ،  رارق  قح  لضف  تمحر و  دروم  هک  ینامز  ناسنا  دـیاشگ .  یم  نایبورک 

یگـشیمه كاندرد  باذـع  هب  ندـمآ  راتفرگ  ببـس  هک  ترخآ  ایند و  رد  يونعم  یتسدـیهت  رقف و  هب  ندـش  راـچد  زا  زین  تسوا و  دوجو 
رد شدوجو  لاهن  دنام و  یم  ناما  رد  یناسنا  راثآ  تافـص و  ندش  لامدگل  ینطاب و  يرهاظ و  دسافم  رد  ندـش  قرغ  زا  نینچمه  تسا و 

تایآ و قیاقح  بذـج  ناماما و  ناربمایپ و  ینابغاب  اب  تیلوؤسم ،  هفیظو و  ناتـسوب  فیلکت و  ناتـسلگ  تاـیح و  ناتـسغاب  اـیند و  رازتشک 
لوصحم هویم و  اب  هارمه  هبیط  هرجـش  هب  لیدبت  نآرق  هدومرف  هب  دسر و  یم  بولطم  يدشر  هب  قالخا  لمع و  نامیا و  زا  هیذغت  تایاور و 

ِیتُْؤت ِءامَّسلا *  ِیف  اَهُعْرَفَو  ٌِتباَث  اَُهلْصَأ  ۀَبِّیَط  ةَرَجَشَک  ددرگ . . . .  یم  اه  نامـسآ  تعـسو  هب  یگرب  خاش و  هنت و  تباث و  يا  هشیر  اب  مئاد 
ار شا  هویم  تسا * .  نامـسآ  رد  شا  هخاش  اجرباپ و  راوتـسا و  شا  هشیر  تسا ،  كاپ  تخرد  دـننام  اَهِّبَر . . . .. . . ِنْذِِإب  نیِح  َّلُک  اَهَلُکُأ 

 . . . دهد یم  ینامز  ره  رد  شراگدرورپ  هزاجا  هب 

تیناسنا لحارم  رد  تمحر  شقن 

زج تایح  هرفـس  یگدـنز و  طاسب  رد  تشادـن و  ناکما  تیمدآ  لزانم  تیناـسنا و  لـحارم  یط  دوبن  ادـخ  ناـسحا  تمحر و  رگا  يرآ ; 
رد دیجم  نآرق  داد !  یم  هفایق  رییغت  لمحت  لباق  ریغ  رظنمدب و  رایـسب  يوید  لکـش  هب  یناسنا  تریـس  دـنام و  یمن  يزیچ  نایز  تراسخ و 

ایند و ریخ  يوس  هب  يرد  هک  قح  هیمیحر  تفـص  هب  ار  ناسنا  قیمع  هجوت  دراد و  هراشا  شراثآ  ادـخ و  تمحر  لـضف و  هب  یتاـیآ  نمض 
دوبن امش  رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و  َنیِرِـساَْخلا . . . . َنِم  ُْمْتنَُکل  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهللا  ُلْضَف  ْوَلَف َال  دراد . . . :  یم  فوطعم  تسا  ترخآ 
امـش رب  ادـخ  تمحر  لضف و  رگا  و  ًالِیلَق . . . . َّالِإ  َناَْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَال  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهللا  ُلْضَف  َْولَو َال  دـیدش . . . .  یم  ناراـکنایز  زا  هتبلا  ، 

لْـضَفَو ُْهنِم  ۀَـمْحَر  ِیف  ْمُُهلِخُْدیَـسَف  ِِهب  اوُمَـصَتْعاَو  ِهللاِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  دـیدرک .  یم  يوریپ  ناطیـش  زا  یکدـنا  زج  امـش  همه  ًاـنیقی  دوبن ، 
زا یلـضف  تمحر و  رد  ار  نانآ  يدوز  هب  دنتـسج ،  کّسمت  وا  هب  دندروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  یناسک  اما  ًامیِقَتْـسُم . ًاطاَرِـص  ِْهَیلِإ  ْمِهیِدْهَیَو 

ًاَدبَأ دَحَأ  نِم  مُکنِم  یَکَز  اَم  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهللا  ُلْضَف  َْولَو َال  دنک . . .  یم  ییامنهار  دوخ  يوس  هب  تسار  یهار  هب  دروآرد و  دوخ  يوس 
لامعا و لطاب و  دیاقع  زا  امش  زا  يدحا  زگره  دوبن ،  امش  رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و  ٌمِیلَع . . . . ٌعیِمَـس  ُهللاَو  ُءاَشَی  نَم  یِّکَُزی  َهللا  َّنِکلَو 

 . تساناد اونش و  ادخ  دنک ; و  یم  كاپ  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  یلو  دش ،  یمن  كاپ  دنسپان  قالخا 

یهلا تمحر  ياه  زا 99هولج  هحفص 17 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لامعا شاداپ  یهلا ،  تمحر 

باب زا  شنمؤم  ناگدـنب  هب  تبـسن  قح  ترـضح  ار  قاقحتـسا  زا  شیب  ياـطع  نیا  هک  تسا  قاقحتـسا  زا  شیب  ياـطع  لـضف ،  یناـعم  زا 
هدنب هبوت  قالخا و  لمع و  نامیا و  مه  قاقحتـسا  زا  شیب  ياطع  نیا  نایرج  يارجم  دـهد و  یم  نایرج  شا  يراوگرزب  مرک و  تمحر و 

زا دراد  روهظ  شا  یتسه  زا  هک  يراثآ  همه  یتسه و  تسین ،  مه  يزیچ  یقیقح  کلام  درادن و  يزیچ  دوخ  زا  دبع  هکنیا  اب  تسا .  نمؤم 
هیام دراد و  یمرب  هک  یتبثم  مدق  ره  دریگ و  یم  راکب  هک  يا  هنـسح  قالخا  تلاح و  ره  دهد و  یم  ماجنا  هک  يریخ  لمع  ره  تسادـخ ، 
ناج دوخ و  کلام  هک  دـبای  یم  درگنب  یلقع  تقد  اب  رگا  تسادـخ و  هیحان  زا  همه  همه و  تسوا  هار  قیفر  هک  یقیفوت  يونعم و  يدام و 

قـالخا و لاـمعا و  زا  يا  هرذ  هب  تبـسن  قح  ترـضح  زا  ساـسا  نیا  رب  تسین و  دوـخ  تبثم  راـثآ  تاداـبع و  یتـسه و  تاـیح و  لد و  و 
هدنب دوخ و  نیب  هک  هدرک  اضتقا  وا  تمحر  فطل و  تیانع و  ییاقآ و  قح و  يراوگرزب  مرک و  یلو  درادـن .  یبلط  چـیه  شریخ  ياهراک 

دروآ و نایم  هب  هنسحلا  ضرق  نمثم و  نمث و  بسک و  تراجت و  ءارش و  عیب و  زا  نخس  وا  تبثم  قالخا  لامعا و  تالاح و  هب  تبـسن  شا 
نمث هدعو  دهد و  رارق  قاقحتسا »  زا  شیب  ياطع  ینعی « :  لضفت  لضف و  هیاپ  رب  ار  سنج  لباقم  نمث  دزم و  شاداپ و  ءارش  عیب و  نیا  رد 

يَرَتْشا َهللا  َّنِإ  دهدب !  رامش  یب  باسح و  یب  ای  ربارب  دصتفه  ای  ربارب ،  هد  ای  ربارب ،  دنچ  ای  سنج ،  ربارب  ای  يواسم و  ای  ار  يدام  يونعم و 
دـشاب نانآ  يارب  تشهب  هکنآ  ياهب  هب  ار  ناشلاوما  اـه و  ناـج  ناـنمؤم  زا  ادـخ  ًاـنیقی  َۀَّنَْجلا .. .  ُمَُهل  َّنَأـِب  مَُهلاَْومَأَو  ْمُهَـسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 

هک یـسنج  ود  نوچ  مه  ار  لام  ناج و  ایوگ  یلو  تسادـخ ،  ناسنا  لام  ناـج و  ِیقیقح  کـلام  تسا ،  روآ  تفگـش  یتسار  هدـیرخ . . . 
لام ناج و  نیا  نم  دنک  یم  مالعا  هدمآ و  دـیرخ  رازاب  هب  تشهب  نوچ  یتمیق  اب  دوخ  هدروآ و  باسح  هب  تسا  ناسنا  شا  یقیقح  کلام 

ییاطع ربارب  رد  ءارـش  عیب و  ققحت  تروص  رد  كدنا  یلام  دودحم و  یناج  مرخ !  یم  نادیواج  يدبا و  تشهب  تمیق  هب  نامیا  لها  زا  ار 
ۀَُلْبنُس ِّلُک  ِیف  َِلباَنَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ۀَّبَح  ِلَثَمَک  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  باسح ! !  یب  یگشیمه و  ینمث  قاقحتسا و  زا  شیب 
تفه هک  تسا  يا  هناد  دـننام  دـننک ،  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  ناشلاوما  هکنانآ  لَثَم  ٌمِیلَع . ٌعِساَو  ُهللاَو  ُءاَشَی  نَِمل  ُفِعاَُضی  ُهللاَو  ۀَّبَح  ُۀـَْئاِم 

نِإ تساناد .  هدننک و  اطع  رایـسب  ادخ  دنک و  یم  ربارب  دنچ  دهاوخب  هک  ره  يارب  ادخ  دشاب ; و  هناد  دـص  هشوخ  ره  رد  دـنایورب ،  هشوخ 
دنک و یم  نادنچ  ود  امش  يارب  ار  نآ  دیهد ،  وکین  ماو  ادخ  هب  رگا  ٌمِیلَح . ٌروُکَـش  ُهللاَو  ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ْمَُکل  ُهْفِعاَُضی  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهللا  اوُضِْرُقت 
دنمزاین و تسد  هیآ  نیا  رد  اتفگـش  تسا .  رابدرب  دشاب و  یم  كدـنا  لمع  ربارب  رد  ناوارف  شاداپ  هدـننک  اطع  ادـخ  دزرمآ و  یم  ار  امش 

ناتعون مه  ای  دوخ  ینید  ردارب  هب  هک  يا  هنسحلا  ضرق  دراد :  یم  مالعا  ًاحیرـص  هدروآ ،  باسح  هب  دوخ  تسد  نوچ  ار  ضرق  هب  جاتحم 
لمع ربارب  رد  ادخ  هک  ارچ  دنک  یم  اطع  امـش  هب  ربارب  دنچ  هب  ادـخ  ار  دتـس  داد و  نیا  نمث  دـیزادرپ ،  یم  ادـخ  هب  تقیقح  رد  دـیهد  یم 
لمع نامیا و  هب  ندـش  هتـسارآ  اب  هک  قح ـ  صاخ  تمحر  لضف و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناسنا  رگا  دـشخب !  یم  رایـسب  شاداپ  كدـنا ، 

هدرب و تایح  نادـیم  زا  ار  ترخآ  ایند و  یتخبـشوخ  تداعـس و  يوگ  دزیخرب ،  شالت  هب  دـشوکب و  دوش ـ  یم  لصاح  قالخا  هتـسیاش و 
يارب تسا و  هدرک  ادـیپ  ار  ناـحلاص  ءادهـش و  نیقیدـص و  ناربماـیپ و  اـب  ینیـشنمه  تقاـیل  ترخآ  رد  هک  هدـناسر  يا  هجرد  هب  ار  دوخ 

تمحر عولط  قفا  هک  تسا  نیا  هب  ناسنا  فرـش  تمارک و  راـبتعا و  شزرا و  همه  تشاد و  دـهاوخ  ياـج  تشرـسربنع  تشهب  رد  هشیمه 
تسا و يدام  يرهاظ و  روما  بوچراـهچ  رد  هک  ماـع  تمحر  عولط  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  قح  ترـضح  ناـسحا  لـضف و  صاـخ و 
رابتعا و هیام  درادن  يرگید  هویم  یناویح  هلحرم  دشر  زج  تسا و  یمـسج  یندب و  يرـصنع و  يرهاظ و  هبنج  طقف  طقف و  شعولط  ببس 

 . تسین وا  تلزنم  برق و  هنیمز  ناسنا و  تمیق  ردق و  شزرا و 

تمحر ياهولج 

تمحر هولج  نیلّوا  شنیرفآ ، 
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یم دای  نیوکت  ناهج  ناونع  هب  نآ  زا  قیقحت  لـها  هک  تسا  يداـم  ياـه  تمعن  همه  شنیرفآ و  تشد  نهپ  قح ،  تمحر  ياـه  هنومن  زا 
عماج لماک و  ییاه  تمعن  هک  شیاه ـ  تمعن  همه  اب  ار  ایند  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناسنا  هب  تبـسن  قح  ترـضح  لضف  تمحر و  دـننک . 

هک تسوا  ًاعیِمَج .. .  ِضْرالا  ِیف  اَم  مَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  تسا .  هتفرگ  راـک  هب  يو  هب  تمدـخ  ریـسم  رد  ار  همه  هدـیرفآ و  وا  يارب  تسا ـ 
ًةَرِهاَظ ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأَو  ِضْرالا  ِیف  اَمَو  ِتاَوامَّسلا  ِیف  اَم  مَُکل  َرَّخَـس  َهللا  َّنَأ  اْوََرت  َْملَأ  دیرفآ . . .  امـش  يارب  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  همه 

راکـشآ و ياه  تمعن  هدرک و  امـش  مار  رّخـسم و  تسا ،  نیمز  رد  ار  هچنآ  اه و  نامـسآ  رد  ار  هچنآ  ادخ  هک  دنا  هتـسنادن  ایآ  ًۀَنِطَابَو .. . 
تمعنرپ تمظعاب  هرفس  نیا  هک  تسا  ینامهم  اهنت  ای  نامهم  نیرتزیزع  ناسنا  ییوگ  هتشاد . . .  ینازرا  لماک  ناوارف و  امـش  رب  ار  شناهن 

يارـس ناـمهم  نیا  رد  ار  تمارک  جاـت  دنتـسه ،  وا  زا  ییاریذـپ  هب  رومأـم  ینامـسآ  ینیمز و  تادوـجوم  رگید  دـنا و  هدرتـسگ  وا  يارب  ار 
مدقم راثن  ار  نامسآ  نیمز و  تورث  ییاراد و  مامت  دنا و  هدیناشوپ  وا  رب  اهنت  ار  يرترب  تلیضف و  سابل  دنا و  هداهن  وا  رس  رب  طقف  تمعنرپ 
نیقی هب  ًالیِـضْفَت . اَنْقَلَخ  ْنَّمِم  رِیثَک  یَلَع  ْمُهاَْنلَّضَفَو  ِتاَبِّیَّطلا  َنِم  مُهاَْنقَزَرَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاَْنلَمَحَو  َمَدآ  ِیَنب  اَْـنمَّرَک  ْدََـقلَو  دـنا ؟  هدرک  وا 

زا ناـنآ  هب  میدرک و  راوس  میتشاذـگ  ناـشرایتخا  رد  هک  ییاـه  بکرم  رب  اـیرد  یکـشخ و  رد  ار  ناـنآ  میداد و  تمارک  ار  مدآ  نادـنزرف 
 . میداد لماک  يرترب  دوخ  ياه  هدیرفآ  زا  يرایسب  رب  ار  نانآو  میدیشخب  يزور  هزیکاپ  ياه  تمعن 

تقلخ فیارظ 

تقلخ فیارظ  كرد  مهف و  هعلاطم و  هب  ار  مدرم  هراومه  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناـماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  نآرق و 
یگدنب و رـس  دننک و  ادیپ  شیارگ  دیحوت  هب  شیپ  زا  شیب  قیرط  نیا  زا  ات  دنا  هدرک  یم  قیوشت  تسوا  تمحر  راثآ  تقیقح  رد  هک  ادخ 
زا يا  هنومن  لضفم »  دـیحوت  باتک «  دـنناسرب .  قح  هعـساو  تمحر  هب  ار  دوخ  هلیـسو  نیا  هب  دـنیاسب و  قح  هاـگرد  هب  تداـبع  تعاـط و 
ای و  ۀغالبلا »  جهن  ياه «  هبطخ  زا  یشخب  نینچمه  تسا ،  راثآ  هار  زا  یسانشادخ  باب  رد  ( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  ياه  هزومآ 
ار ادخ  تمحر  راثآ  هب  نتسیرگن  هک  نآرق  زا  يوریپ  يارب  ور  نیا  زا  تسا .  لیبق  نیا  زا  يا  هنومن  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هفرع  ياعد 
 ، دوش یم  هدنـسب  هنیمز  نیا  رد  هاتوک  لاثم  دـنچ  هب  هداد  نامرف  حراوج  اضعا و  رد  تداـبع  ییاـجرباپ  بلق و  رد  دـیحوت  ماکحتـسا  يارب 

تمحر لامک و  ضیف و  عبنم  دشاب .  یتسه  تشد  نهپ  رد  یهلا  تمحر  راثآ  فیارظ  فیاطل و  ندـید  يارب  يا  هچیرد  ای  يرد  هک  دـشاب 
یبرغ نادنمشناد  زا  يرایسب  درادن ،  ینادنچ  دوس  لصا  هشیر و  هب  هجوت  نودب  عرف ،  تخانـش  تسا ،  یلاعت  قح  سدقم  دوجو  فطل ،  و 
هنیمز نیا  رد  هچنآ  دنهد  یمن  رارق  وا  هب  هجوت  قح و  تخانش  هلیسو  ار  دوخ  تخانش  یلو  دنسانش  یم  بوخ  ار  راثآ  زا  یـشخب  یقرـش  و 

تخانـش رگنب . . .  ادخ  تمحر  راثآ  هب  لمأت  اب  سپ  ِهللا .. . .  ِۀَـمْحَر  ِراَثآ  َیلِإ  ْرُظناَف  تسا :  رثؤم  تخانـش  يارب  راثآ  تخانـش  تسا  مهم 
میـشیدنیب میرب ،  یم  رـس  هب  ناهج  نیا  رد  نونکا  مه  تروص  ره  رد  تسا .  هدیاف  یب  ًادج  دریگ  رارق  هللا  تخانـش  هنیمز  هکنیا  نودب  راثآ 

نآ عرف  لصا و  تاتابن و  هقاس  رد  ینامز  دراد ،  یناهج  دوخ  هک  میدوب  كاخ  ینامز  میا ؟  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  یناگدـنز  هلحرم  دـنچ 
هب ناویح  هایگ و  كاخ و  زا  ینعی  همه  نآ  زا  دوب و  تاناویح  ندـب  ءزج  ناـمدوجو  زا  یـشخب  یناـمز  دراد ،  یملاـع  دوخ  زاـب  هک  میدوب 

ناهاگآ يارب  لحارم  نیا  زا  يا  هلحرم  ره  میتفرگ .  رارق  ردام  محر  رد  هاگنآ  میدش و  لقتنم  وا  بلص  هب  سپس  ردپ  ندب  هب  اذغ  تروص 
ِْبلُّصلا ِْنَیب  نِم  ُجُرْخَی  قـِفاَد *  ءاَـم  نِم  َقـِلُخ  َقـِلُخ *  َّمِم  ُناَـسنِْالا  ِرُظنَْیلَف  تـسا .  زیگنا  تفگـش  روآ و  باـجعا  یناـهج  تریـصب  لـها  و 

 ; تسا هدش  هدیرفآ  هدنهج  یبآ  زا  تسا * ؟ هدش  هدیرفآ  زیچ  هچ  زا  هک  درگنب  لمأت  اب  دیاب  ناسنا  سپ  ٌرِداََقل . ِهِعْجَر  یَلَع  ُهَّنِإ  ِِبئاَرَّتلاَو * 
شگرم زا  سپ  ناسنا  ندـنادرگزاب  رب  ادـخ  دـیدرت  یب  دـیآ * .  یم  نوریب  نز  هنیـس  ياـه  ناوختـسا  ناـیم  زا  درم و  بلـص  زا  هک  یبآ  * 

تایآ نیا  تسادـخ .  تمکح  تردـق و  ملع و  زا  ییامن  کی  ره  ثالث  تاـملظ  محر و  بلـص و  ناویح و  هاـیگ و  كاـخ و  تساـناوت . 
دودحم ناهج  نیا  رد  رـصحنم  وا  یگدنز  هک  دنامهف  یم  وا  هب  دنک و  یم  زاب  تیدبا  قفا  ات  شدوخ  شنیرفآ  هلئـسم  رد  ار  ناسنا  هاگدید 
یشاداپ هب  شلامعا  هب  یگدیسر  زا  سپ  دوش و  یم  تمایق  يارحـص  دراو  ددرگ و  یم  زاب  قح  ترـضح  هب  يزور  هکلب  تسین ،  رذگدوز 
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 . دسر یم  تسوا  روخرد  هک 

تقلخ ياقب  نماض  یسنج  لیامت 

يور رب  نارادـناج  زا  يرثا  نونکا  دوبن  رگا  هک  تسا  یـسنج  لیامت  تسا  نارادـناج  همه  ياقب  نماض  رـشب و  عون  ظـفاح  هک  يزیچ  اـهنت 
 ، دنـشاب هتخیمآرد  هدرک و  جاودزا  مه  اب  لسن  ياقب  دصق  هب  ردام  ردپ و  هک  تفای  ناوتن  ار  یکی  دازون  اهدص  نایم  رد  دیاش  دوبن ،  نیمز 

رگیدکی غارس  هب  ترـشع  شیع و  دصق  هب  ردام  ردپ و  تسا ،  هدوب  یـسنج  لیامت  هجیتن  نانآ  رفن  شیادیپ 999  دـیاش  دازون  رازه  ره  رد 
تـشادن دوجو  یـسنج  لیامت  رگا  دنک .  یم  هدافتـسا  عون  ياقب  يارب  نآ  زا  هکلب  دور  رده  هب  شیع  نیا  دراذگ  یمن  ادخ  یلو  دنور  یم 

ياقب نابهگن  نابرهم  هدـننیرفآ  يرآ ;  دـیدرگ .  یم  وغل  ود  نیا  تقلخ  هجیتن  رد  یناویح ،  هن  دـنام و  یم  یقاـب  نیمز  يور  رب  یناـسنا  هن 
ایآ دیـسرپ  نانآ  زا  دیاب  دنزیر ،  یم  تعیبط  هدام و  ياپ  هب  ار  وا  تالـضفت  مامت  دنـسانش و  یمن  ار  ادـخ  اه  تسیـسکرام  تسه ،  زین  يو 

زگره دنک ؟  يزیر  همانرب  اقب  موادت  ظفح و  يارب  دنک و  كرد  ار  اقب  دمهفب و  ار  ثودح  دناوت  یم  هدام 

ناسنا شیادیپ  أدبم  ای  هفطن 

 ، دنریگ یم  رارق  نز  محر  رد  راد  ناج  تارذ  نیا  تسا ،  هدش  لیکشت  دنتسه  ولاز  لکـش  هب  هک  ینیب  هرذ  دوجوم  اه  نویلیم  زا  درم  هفطن 
دوش یم  هچ  سپ  تسا  دـننام  مه  هب  یگمه  هفطن  يازجا  ددرگ .  یم  رتشیب  ای  ولق  کی  شیادـیپ  أدـبم  دـنام و  یم  رتشیب  ای  یکی  رخآ  رد 

یتردق نینچ  درم  دـنوش ! ؟  یم  رگید  مادـنا  اضعا و  شرگید  یئزج  ناوختـسا و  یئزج  شوگ و  نآ  زا  یئزج  مشچ و  هفطن  زا  یئزج  هک 
زا دنتـسه و  تردق  لقع و  دقاف  دنا  هدش  ادیپ  درم  کی  رکیپ  زا  هک  ینیب  هرذ  يازجا  تسا ،  ناوتان  میـسقت  نیا  نداد  ماجنا  زا  درادـن و  ار 
دنا مورحم  یسانشادخ  زا  هک  يدارفا  نآ  هب  تسا  تردق  نیا  دقاف  درم  دننام  زین  نز  دنرت .  ناوتان  درم  زا  راب  نارازه  ییاناوت  ییاناد و  رظن 

هب ار  اهنآ  سپس  دنک ،  ادج  رگیدکی  زا  ار  اضعا  هشیر  يدابم و  ات  درادن  روعـش  هک  هدام  تفگ :  دیاب  دنـسانش  یم  ادخ  ياج  هب  ار  هدام  و 
داوم هک  يا  هناخراک  تسا ؟  هتخادـنا  راک  هب  هتخاـس و  ار  يزاـسرکیپ  قیقد  هناـخراک  نیا  یتردـق  هچ  شناد و  هچ  سپ  دـناسرب .  تیلعف 

رثا و گنر و  مجح و  رظن  زا  نوگانوگ  ياه  هدروآرف  یلو  روج  کـی  ياـه  لولـس  ناروناـج و  زا  یکی  ینعی  تسا ،  زیچ  کـی  شا  هیلوا 
نینج شیادیپ  یلـصا  أدبم  رن  هفطن  ددرگ .  یم  لیکـشت  دحاو  دوجوم  کی  هدرک و  عمج  ار  همه  هاگ  نآ  دنک ،  یم  دیلوت  رگید  ياهزیچ 
نینج ياضعا  زا  يوضع  هفطن  يازجا  زا  یئزج  ره  دـنروآ ،  یم  دوجو  هب  ار  نینج  نارادـناج ،  همه  رد  مظنم  روط  هب  هفطن  يازجا  تسا ، 

تسا و هدمآرد  ارجا  هب  نارادناج  هلسلس  همه  رد  تسا و  یناگمه  نوناق ،  نیا  اریز  تسین  فداصت  يور  زا  هفطن  يزاس  نینج  دوش .  یم 
ریبدـت دـقاف  لقع و  دـقاف  هفطن  دوخ  اریز  تسا ;  هفطن  ریبدـت  لقع و  زا  يزاس  نینج  تفگ  ناوت  یمن  تسا .  راگزاسان  نوناق  اب  فداـصت 

ای لماک و  یناسناو  دیـسر  لامک  هب  هک  یماگنه  یلو  دـهد  ماـجنا  ندوب  هفطن  تقو  رد  ار  يراـک  نینچ  هفطن  هک  تسا  نکمم  اـیآ  تسا . 
نآ اب  تاوداو ،  تالآ  همه  نآ  اب  لماکت ،  یقرت و  همه  نآ  اب  ملع  يایند  ایآ  زگره !  دـشاب ؟  راـک  نیا  زا  زجاـع  دـش  راـیع  ماـمت  یناویح 
؟  اپ مادک  رـس و  مادـک  ناهد و  مادـک  دوش و  یم  نابز  مادـک  دـیوگب :  دسانـشب و  ار  هفطن  يازجا  دـناوت  یم  ناققحم  نادنمـشناد و  همه 

یمن هاوخدوخ  شکرـس و  ناسنا  یلو  دـناد  یم  ار  اـهنیا  زا  شیب  اـهنیا و  همه  دـهد  یم  شرورپ  رن  سنج  رد  ار  هفطن  هک  یکراـبم  دوجو 
 ! دمهفب دناوت  یم  یلمأت  كدنا  اب  هک  ار  يزیچ  دمهفب  دهاوخ 

تفج ششوپ  رد  یهلا  تمکح 

 ، دنمان یم  تفج  ار  نآ  هک  دیآ  یم  دیدپ  یجنفسا  یمسج  يو  یکیدزن  رد  دناشوپ و  یم  ار  نینج  رکیپ  رسارس  فیطل  دیفـس و  يا  هدرپ 
لوط و رتم  کی  ًابیرقت  هک  يا  هلول  هب  هدرپ  نآ  دراد و  رارق  سونیمآ )  مان (  هب  يا  هدرپ  تفج  يور  تسا .  رپ  نینوخ  ياـه  گر  زا  تفج 
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هب فاـن  هار  زا  هلول  نیا  دراد ،  دوجو  يرت  کـیراب  ياـه  هلول  هلول  نآ  نورد  رد  هک  تسا  طوـبرم  دراد  تماخـض  تشگنا  کـی  ردـق  هب 
هبو ددرگ  یم  هدولاپ  اج  نآ  رد  دوش و  یم  تفج  دراو  رداـم  ندـب  زا  نییوم  ياـه  گر  هلیـسو  هب  ییاذـغ  داوم  تسا  لـصتم  نینج  مکش 
ایآ ددرگ .  یم  زاب  دوخ  لحم  هب  يو  لماک  هیذغت  نینج و  ندـب  رد  نایرج  زا  سپ  دوش و  یم  نینج  ندـب  لخاد  هدربمان  ياه  هلول  هلیـسو 

لخاد ياهراشف  دنزگ  زا  ردام  ندش  تسار  مخ و  ماگنه  ار  يو  هک  تسا  نآ  يارب  تسا  هتفرگ  ارف  ار  نینج  رکیپ  رسارس  هک  يا  هدرپ  نیا 
ظفح ار  دوخ  هشوگ  رگج  تسا  هتساوخ  هلیسو  نیا  هب  ردام  ای  تسا  هدیشک  دوخ  رکیپ  رب  ار  هدرپ  نیا  نینج  ایآ  درادب ؟  ظوفحم  جراخ  و 

ایآ تسیچ ؟  يارب  ردام  محر  رد  تفج  شیادیپ  دراد ؟  ار  نآ  داجیا  مهف  كرد و  ییاناوت  يزیچ  یهلا  تمحر  تمکح و  زج  ایآ  دنک ؟ 
هب زاین  تسین و  یفاک  يو  ياذـغ  ندرک  هداـمآ  يارب  رداـم  ندـب  ياذـغ  شیـالاپ  هاگتـسد  تسا و  فیطل  رایـسب  نینج  هک  تسا  نآ  يارب 

نوریب هدنز  ردام  مکـش  زا  ینینج  رتمک  دوبن  تفج  رگا  سپ  دـناسرب ؟  نینج  هب  رت  هدولاپ  رت و  فیطل  ییاذـغ  ات  دراد  يرگید  هاگـشیالاپ 
نآ یتردق  یـشناد و  سپ  زگره !  تشاد ؟  ار  نآ  ندیرفآ  تردق  ایآ  تشاد ؟  یهاگآ  نینج  تایح  رد  تفج  ریثأت  زا  ردام  ایآ  دـمآ  یم 

. دوب دهاوخ  تسه و  هدوب و  ناسنا  شیادیپ  زا  سپ  هدام و  شیادیپ  زا  شیپ  هک  تسا  هدیرفآ  ار 

ردام ریش 

 ، هتـساشن زوتلاـم ،  نیرتـسکد ،  زکوـلک ،  زوتکـال ،  اـه ،  نیئتورپ  یبرچ ،  تسا :  هدـش  بیکرت  ریز  يازجا  زا  موـمع  روـط  هـب  رداـم  ریش 
 ، نیماتیو ب 1 نیماتیو ث ،  نیماتیو د ،  نیماتیو ب ،  نیماتیو آ ،  بآ ،  کیتکال ،  دیـسا  یندـعم ،  ياه  کـمن  تاـنبرک ،  ود  تاردـیه 
اب یـصوصخم  تبـسن  تسا و  ینیعم  رادـقم  هب  يردام  ره  ریـش  رد  اه  نیا  زا  کی  ره  کیتروکـسا .  دیـسا  نیماـتیو ث و  ب 6 ،  نیماتیو 
هک هدـش  هداهن  ردام  رکیپ  ياجک  رد  قیقد  میظع و  راوتاربال  نیا  دـنک .  یم  توافت  اه  ناویح  اـه و  ناـسنا  بسح  رب  هک  دـنراد  رگیدـکی 

مانب يدحاو  دوجوم  دنک و  یم  بیکرت  ار  اهنآ  سپـس  دروآ و  یم  نوریب  اهنآ  نایم  زا  ار  ازجا  نیا  دنک و  یم  هیزجت  ار  ردام  ياه  هدروخ 
راوتاربال نیا  تاودا  رازبا و  تالآ و  نیشام  دراد ،  رگراک  دنچ  دننک ؟  یم  تراظن  راوتاربال  نیا  رب  سدنهم  رتکد و  دنچ  دزاس ؟  یم  ریش 

! ؟  تسا هدادن  ردپ  هب  هداهن و  ردام  رکیپ  رد  یسک  هچ  تسا ؟  هدش  هدروآ  اجک  زا  هدش و  هتخاس  اجک 

تبحم رهماب و  هارمه  مادختسا 

یم اناوت  هام  ود  یکی  زا  سپ  ناویح  دازون  تسا .  رتزارد  رایـسب  شا  یناوتان  ناـمز  تسا و  رت  ناوتاـن  رایـسب  ناویح  دازون  زا  ناـسنا  دازون 
دوخ دـنزرف  اـب  تسا  نکمم  دراد و  یم  رب  دازون  يراتـسرپ  زا  تسد  رداـم  ماـگنه  نیا  رد  دـنک ،  يرادـهگن  ار  دوخ  تسا  رداـق  ددرگ و 

مک تسد  ناسنا  دازون  یناوتان  هرود  يارب  راگدرورپ  تمحر  تسا  رت  ناوتان  ناویح  دازون  زا  ناسنا  دازون  هکنیا  رطاـخ  هب  ددرگ ،  هناـگیب 
یلو شیرادـهگن ،  يارب  ار  ردـپ  هدرک و  مادختـسا  يراتـسرپ  يارب  ار  ردام  وا  رداـم  يرگید  ردـپ و  یکی  تسا :  هدرک  نییعت  راتـسرپ  ود 
دنک فرصم  ورین  ردپ  هچره  دوش ،  یمن  هتسخ  درب  یم  جنر  ردام  هچره  تسا  هارمه  تبحم  رهم و  اب  هک  یمادختسا  یمادختسا ؟  هنوگچ 

تعیبط هدام و  ایآ  دننک .  یم  تمدـخ  دـنزرف  هب  دـنراد  ناج  ات  ود  نآ  درادـن  نایاپ  ردام  ردـپ و  يرازگتمدـخ  هرود  دوش ،  یمن  نامیـشپ 
قرف رگید  زیچ  دازون و  نایم  دناوت  یمن  هک  هدام  زگره  تسا ؟  هدرک  نییعت  وا  يارب  یناراتـسرپ  نینچ  هک  هداد  صیخـشت  ار  دازون  یناوتان 

نآ هشیمه  تاناویح  مامت  رد  هک  دوش  مین  هک  مه  فداـصت  ناویح ،  دازون  ناـسنا و  دازون  دازون :  ود  ناـیم  قرف  هب  دـسر  هچ  اـت  دراذـگب 
ِبُوُلق یلَع  ُْتفَطَعَو  تسا « :  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  هفرع  ياعد  رد  نینچنیا  هشیمه  اه  ناسنا  نایم  رد  دـشاب و  نانچ 

 . يدرک نابرهم  دنتشاد  هدهع  هب  ارم  شرورپ  تناضح و  هک  یناسک  لد  هک  يدوب  وت  ایادخ !  ِنِضاوَحلا . » 

تمحر هولج  نیمود  ناسنا  دوجو 
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یمن تمحر  رون  هچنانچ  دنهد .  یم  ربخ  یـسفن  ناهج  ناونع  هب  وا  زا  لد  لها  هک  تسا  ناسنا  دوجو  ادخ  تمحر  ياه  هنومن  رگید  زا  و 
ْتَعِـسَو ِیتَمْحَرَو  تسا . . . .  قح  تمحر  هولج  تقیقح  رد  يا  هدیدپ  ره  تشاد ،  اقب  ماود و  يزیچ  هن  دمآ و  یم  دیدپ  يزیچ  هن  دیبات ، 

نوـچ مه  هک  تسین  يدودـحم  کـچوک و  شزرا و  یب  دوـجوم  ناـسنا  تسا . . .  هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  مـتمحر  و  ءْیَـش . . . .. . .  َّلُـک 
رد شعبانم  نداعم و  نیمز و  يور  هنهپ  اضف و  اهایرد و  همه  دشاب ،  یلگنج  هّرد و  ای  يراغ و  هنال و  شا  یگدـنز  ياضف  تاناویح  یخرب 

هـشال اب  هک  ناگدـنرپ . . .  ناگدـنرد و  ای  نایاپراهچ  يزور  نوچ  هن  تساه  يزور  نیرتهب  نیرت و  هزیکاپ  زا  شا  يزور  تسوا و  راـیتخا 
شزرا و ردق و  هک  تسا  نیا  يارب  همه  نیا  دوش .  مرگرـس  ریـس و  هدرمژپ و . . .  هدش و  لامیاپ  يا  هفولع  ای  وبدب  يرادرم  ای  نفعتم و  يا 

هّزعلا ّبر  ترـضح  ياه  هتـساوخ  اب  ار  شدوجو  همه  دزادرپب و  شیوخ  يدادادخ  ياهدادعتـسا  یلمع  ققحت  هب  دـنادب و  ار  دوخ  تمارک 
اتدنراک رد  کلف  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و  دنهد .  شیاج  تمحر  هصرع  لاصو و  خاک  اقل و  تنج  برق و  ماقم  رد  ات  دیامن  گنهامه 

ناسنا یتسار  يربن  نامرف  وت  هک  دـشابن  فاصنا  طرـش  رادرب  نامرف  هتـشگرس و  وت  رهب  زا  همه  يروخن  تلفغ  هب  يرآ و  فک  هب  یناـن  وت 
یتیـصخش و نزو  كدـنا و  شا  يرـصنع  نزو  هک  سفن  حور و  ترطف و  لـقع و  لـگ و  بآ و  زا  ینوجعم  تسا ،  یبـیجع  دوـجوم  هچ 
هک شدوـخ  قوفاـم  اـهنت  يارب  دریگ و  راـک  هب  شتاـیح  يرارقرب  هار  رد  ار  دوـخ  نوداـم  دـیاب  وا  تسا  كرد  لـباقریغ  میظع و  شتیوـه 

نیرتهب رهاظ  رظن  زا  مه  قح  هیمیحر  هینامحر و  تمحر  ببـس  هب  ناسنا  دنک .  یگدنب  قشع  صولخ و  لامک  اب  تسا  هزعلا  ّبر  ترـضح 
هب هدـش  وا  هب  هک  یفطل  تیانع و  تسا و  ناگتـشرف  دوجـسم  وا  دراد ، ار  تریـس  نیرتوکین  نطاـب  رظن  زا  مه  ار و  تروص  نیرت  لدـتعم  و 

ار يدد  وید و  تفص  دوخ  زا  دنک  نوریبیکاخ  نت  نیا  رگا  ددرگ  یکلف  اه  ناج  تسا .  هدشن  کلم  کلف و 

یهلا تمحر  ناسنا و  یتاذ  شزرا 

فرگـش ییورین  ترطف و  لقع و  لاب  ود  ياراد  هدـش و  تیانع  وا  هب  یناوارف  ياهدادعتـسا  هک  تسا  يدوجوم  نآرق  تایآ  رظن  زا  ناـسنا 
دمآرس راگدیرفآ و  نودام  هتخاس و  زاتمم  یتسه  هصرع  تادوجوم  همه  زا  ار  وا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  ییادخ  حور  سیفن و  سفن  نوچ 

رپ رایـسب  دـنگوس  راـهچ  اـب  نیت  هکراـبم  هروس  رد  ار  وا  شزرا  ییـالاو و  نآرق ،  تسا ،  هداد  رارق  تاـقولخم  دبـسرس  لـگ  ناگدـیرفآ و 
. میِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف  َناَسنِْالا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  ِنیِمـالا *  ِدَـلَْبلا  اَذـهَو  َنِینیِـس *  ِروُطَو  ِنُوْتیَّزلاَو *  ِنیِّتلاَو  دـیامرف :  یم  هدومن  ناـشن  رطاـخ  تیمها 

انب ناسنا  يرآ ;  میدیرفآ .  لادتعا  مظن و  نیرتوکین  رد  ار  ناسنا  ام  هک  نما *  رهش  نیا  هب  و  انیس *  روط  هب  و  نوتیز *  ریجنا و  هب  دنگوس 
تازایتما زا  هک  تسا  ناسنا  طقف  شنیرفآ  تادوجوم  نایم  رد  تسا .  نیرترب  نیرتهب و  نیرتوکین و  نطاب  رهاظ و  رظن  زا  نآرق  تواضق  رب 

یقفا یشنیرفآ  ياراد  ریز و  هب  رس  هک  تسا  ناویح  نوچ  هن  وا  تسا ،  رادروخرب  ینطاب  ینورد و  ياه  هیام  هژیو و  ياهدادعتـسا  صاخ و 
يداـم نزو  رظن  زا  طـقف  دوش  رت  هبرف  هچره  هک  تسا  مکـش  شلاـمک  یقرت و  كرحم  روتوم  اـپ و  تسد و  راـهچ  رب  یکتم  تکرح  رد  و 

لماع هک  تسا  تاـبن  تخرد و  نوچ  هن  ددرگ و  یم  هدوزفا  شا  یلاـم  تمیق  هب  یکدـنا  دـشاب  تشوگ  لـالح  رگا  دوش و  یم  رت  نیگنس 
شخب نیرت  مهم  هک  تسا  یتماقورـس  ناسنا ،  هّدام .  ملاع  كاخ و  اهنت  شدشر  هصرع  تسا و  هشیر  ینعی  نآ  شخب  نیرت  نییاپ  شدشر 

دـشر و هار  هکنیا  زا  هیانک  دراد ،  رارق  شرـس  رد  قیاقح  فراـعم و  همه  وا و  نیب  هطـساو  یکاردا و  میظع  يورین  نیا  زغم  ینعی  شدوجو 
یفرگش ياهدادعتـسا  نیا  اب  وا  تسالع .  لج و  قح  ترـضح  شا  يرمع  رفـس  تکرح و  ییاهن  دصقم  تسالاب و  ملاع  يوس  هب  شلامک 

ناونع هب  تسا  مزال  تسادخ  ریغ  ار  هچنآ  دشاب و  ادخ  اب  دیاب  طقف  طقف و  شراک  رس و  يرطف ،  یلقع و  میظع  هیامرـس  نیا  اب  دراد و  هک 
رد هک  یـشزرااب  ياهدادعتـسا  رطاخ  هب  دریگ .  راک  هب  بوبحم  لاـصو  تسود و  ياـقل  قح و  برق  ماـقم  هب  ندیـسر  يارب  هلیـسو  رازبا و 

یناربهر نآرق و  نوچ  یباتک  هژیو  هب  ینامـسآ  ياه  باـتک  تسا ،  نیجع  شلگ  بآ و  وا و  تاذ  اـب  هک  یترطف  لـقع و  ضحم  تسوا و 
رایـسب لئاسم  مارح و  لالح و  ینامیا و  يداقتعا و  قیاقح  هئارا  اب  ات  دـنا ،  هدـش  هداتـسرف  شلابقتـسا  هب  ناماما  ناربماـیپ و  نوچ  ینامـسآ 

نآ رد  ات  دنیامن  ییامنهار  شزیزع  راگدرورپ  میرک و  ّبر  يوس  هب  ار  يو  دننک و  ییاریذپ  وا  دوج  يذ  دوجو  زا  یتیبرت  یقالخا و  یلاع 
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هژیو تمحر  زا  دومن  هتـسارآ  لمع  قالخا و  نامیا و  هب  ناماما  ناربمایپ و  یحو و  هلیـسو  هب  ار  شدوجو  هکنیا  رطاخ  هب  تمظعاب  هاـگراب 
هک یمیرک  يادخ  دربب .  تّذل  هنادواج  دبا ،  لزا و  قوشعم  ياقل  زا  دمارایب و  تسود  برق  رتسب  رد  ددرگ و  دنم  هرهب  دـبا  يارب  بوبحم 

داجیا اب  تخاس و  مظنم  تسرد و  هغلاب ،  تمکح  قبط  شدوخ  بسانم  لحم  رد  يوضع  ره  نداد  رارق  هب  ار  شیاـه  مادـنا  دـیرفآ و  ار  وا 
وضع ره  تایصوصخ  رظن  زا  تساوخ  هک  یتروص  ره  هب  داد و  ناماس  درک و  لیدعت  هطوبرم  فادها  يافیا  رد  اضعا  نایم  نواعت  نزاوت و 
يارب ًاـتیاهن  شدوجو و  نداد  رمث  لاـمک و  دـشر و  هصرع  رب  شنتفاـی  هار  يارب  سپـس  درک ،  بیکرت  ار  يو  ياـضعا  هعومجم  تئیه ،  و 

رد ناسنا  ياهدادعتسا  نوچ  درپس .  ناماما  ناربمایپ و  یحو و  تسد  هب  ار  وا  تمایق  تشهب  رد  ندیزگ  تماقا  صاخ و  تمحر  هب  ندیسر 
رد دنیـشن و  تمارک  شزرا و  هلق  هب  ددرگ ،  هتـسارآ  لمع  قالخا و  ناـمیا و  هب  دـیآرد و  تیلعف  هب  ناـماما  اـیبنا و  تیادـه  نآرق و  هیاـس 

ددرگ یتسه  رـصم  کلم  یلاو  دریگ و  رارق  تادوجوم  همه  قوف  ددرگ ،  قح  هژیو  تمحر  رد  قرغ  هک  ینامز  هژیو  هب  شزرا ،  ییالاو و 
 : دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  دیامن .  تابثا  نتفرگ  رارق  کئالم  دوجسم  يارب  ار  شا  یگتـسیاش  و 

و تسین .  رت  یمارگ  هداز  یمدآ  زا  ادخ  دزن  زیچ  چـیه  تمایق  زور  رد  مدآ .»  یَنب  ْنِم  ِۀَـماَیِقلا  َمْوَی  ُهُرْکِذ  َّلَج  ِهللا  یَلَع  ُمَرْکأ  ءیَـش  ْنِم  اَم  » 
َّنَِـال َنِمؤُْملا  َنِم  َّلَـجَو  َّزَع  ِهللا  یَلَع  مَرْکأ  ًاـْقلَخ  َّلَـجَو  َّزَع  ُهللا  َقَـلَخ  اَـمَو  تسا « :  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  ترـضح  زا  یتـیاور  رد 

ار يا  هدیرفآ  چیه  ّلج  ّزع و  يادخ  َنینِمؤُْمِلل .»  َنیِعلا  َروُحلا  َّنأَو  َنینِمؤُْمِلل  َۀَّنَجلا  َّنأَو  َنینِمؤُمِلل  ِهللا  َراوِج  َّنأَو  َنینِمؤُملا  ُماّدُـخ  َۀَِـکئالَْملا 
يارب تشهب  تسا و  نانمؤم  هژیو  ادخ  راوج  دنتـسه و  نانمؤم  رازگتمدخ  ناگتـشرف  اریز  دشاب ،  رت  یمارگ  ادخ  دزن  نمؤم  زا  هک  دـیرفاین 

 . دراد نانمؤم  هب  صاصتخا  نیعلا  روح  تسا و  نانمؤم 

ناگتشرف زا  رترب  ناسنا 

یملع ماقم  رطاخب  هکلب  دنتسین ،  اه  ناسنا  ناربهر  طقف  دنشاب و  یم  قح  ياه  تجح  دنا و  ناسنا  سنج  زا  هک  موصعم ـ  ناماما  ناربمایپ و 
نیب ادـخ و  نیب  ضیف  هطـساو  ناـشدوجو  دـنراد و  يرترب  ناـنآ  هـمه  رب  دنناگتـشرف و  نـج و  سنا و  ناربـهر  یلمع  یناـمیا و  یلقع و  و 

نامرف ناگتـشرف  هب  یلو  دروایب  نادیم  هب  ادخ  ریغ  هب  ار  عضاوت  تیاهن  دـنک و  هدجـس  ادـخ  ریغ  هب  دنتـساوخن  ناسنا  زا  تسا ـ  تادوجوم 
اَی َلاَق  تسا !  هدـش  یفرعم  ناگتـشرف  ملعم  ناونع  هب  لماک  ناسنا  هرقب  هکرابم  هروس  رد  دـننک ! !  هدجـس  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ رب  دـش  هداد 

یتیاور قبط  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ترضح  هد . . .  ربخ  نانآ  ياه  مان  زا  ار  ناگتشرف  مدآ !  يا  دومرف :  ادخ  ْمِِهئاَمْـسَِأب ... . . ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ 
 ( مدآ دنزرف  هللا (  ۀبه  دیـسر  مدآ  هزانج )  رب (  ندـناوخ  زامن  تبون  هکنآ  ات  دـیامرف :  یم  ( مالـسلا هیلع   ) مدآ تافو  هرابرد  نخـس  زا  سپ 

مدآ تردپ  رب  تشهب  رد  هک  داد  روتـسد  ام  هب  ادخ  هللا !  ۀبه  يا  تفگ :  لیئربج  ناوخب .  زامن  مدآ  رب  تسیاب و  ولج  لیئربج !  يا  تفگ : 
( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  جارعم  رد  هنحص  نیمه  ریظن  مییامن . تماما  شنادنزرف  زا  کی  چیه  رب  هک  دزسن  ار  ام  سپ  مینک  هدجس 

زامن تقو  دـش  هدرب  جارعم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  یبش  دـیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  ترـضح  تسا ،  هداد  خر 
دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ورب ;  شیپ  زامن )  تماما  يارب  دمحم ( !  يا  درک :  ضرع  سپس  تفگ و  هماقا  ناذا و  لیئربج  دیسر ، 

مدآ رب  دنداد  نامرف  ام  هب  هک  نامز  نآ  زا  مالسلا .» ) هیلع   ) َمَدآل ِدوُجُّسلاب  انِرمُأ  ُْذنُم  َنییمدآلا  ُمَّدَقَتَن  ّانإ ال  تفگ « :  لیئربج  ورب .  شیپ  وت  : 
 . میراد یمن  مدقم  نایمدآ  رب  ار  دوخ  مینک ،  هدجس 

يرترب كالم 

یم ییاج  هب  ناسنا  هنوگچ  ارچ و  دنا  كاپ  یگدولآ  تیصعم و  ره  زا  دنراد و  لاغتشا  ادخ  تدابع  شتـسرپ و  هب  ناگتـشرف  همه  هکنیا  اب 
دنبای یمن  تسد  رتالاب  یماقم  هب  دنتفا و  یمن  شیپ  ناسنا  زا  نانآ  ارچ  دنا ؟  ناسنا  مداخ  ناگتشرف  ارچ  دوش ؟  یم  رترب  هتشرف  زا  هک  دسر 
حرطم ترـضح  اب  ار  تالاؤس  نیا  ریظن  تشاد و  وگتفگ  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  اـب  نانـس  نب  هللادـبع  يزور   ؟
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َّزَع َهللا  َّنإ  دـنا « :  هدومرف  ناشیا  هک  تسج  دانتـسا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نانخـس  هب  وا  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  درک ، 
َوُهَف ُهَتَوْهَـش  ُُهْلقَع  َبَلَغ  ْنَمَف  امِْهیَْتلِک ،  َمَدآ  ِیَنب  ِیف  َبَّکَرَو  لْقَع  ِالب  ًةَوْهَـش  ِِمئاهَبلا  ِیف  َبَّکَرَو  ةَوْهَـش ،  ِالب  الْقَع  ِۀَِکئالَملا  ِیف  َبَّکَر  َّلَجَو 

یناسفن ياه  شهاوخ  تسا  هداهن  لقع  طقف  هکئالم  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  ِِمئاهَبلا .»  َنِم  ٌّرَش  َوُهَف  ُهَْلقَع  ُُهتَوْهَش  ْتَبَلَغ  ْنَمَو  ِۀَِکئالَملا  َنِم  ٌْریَخ 
یلو تسا ،  هداهن  شهاوخ  لیم و  طقف  تاناویح  رد  دنرادن و  دوش  یم  يونعم  یگدولآ  ببس  دناشک و  یم  تیـصعم  هانگ و  يوس  هب  هک 
ریسم رد  شا  یگدنز  ددرگ و  زوریپ  شیاه  شهاوخ  رب  شلقع  هک  یسک  سپ  تسا ،  هداد  یناسفن  ياه  شهاوخ  لقع و  مدآ  نادنزرف  هب 
رتدب نایاپراهچ  زا  دوش  هریچ  شلقع  رب  شـشهاوخ  سکره  تسا و  رتهب  رتالاب و  رترب و  ناگتـشرف  زا  دریگ  رارق  یناسنا  ینید و  تینالقع 

ات ادخ  هک  دوش  یم  نشور  تسا  هدش  لقن  تمیقرپ  لیـصا و  ياه  باتک  رد  هک  تایاور  هنوگنیا  نآرق و  همیرک  تایآ  رد  تقد  اب  تسا . 
ناربمایپ و توبن  اب  ار  شلقع  رگا  ناسنا ،  تسا .  هدرک  تیانع  لامک  دشر و  تیلباق  دادعتسا و  یقرت و  نادیم  هنیمز و  ناسنا  هب  هزادنا  هچ 
هب طقف  دنک و  لیطعت  ار  لقع  رگا  دوش و  یم  ناگتـشرف  زا  رتهب  رترب و  دنویپ  نیا  قیرط  زا  ًانیقی  دنز ،  دنویپ  ادخ  تایآ  هب  ناماما و  تماما 

شهاوخ سوه و  اوه و  تراسا  هب  ار  دوخ  یناسنا  یهلا و  تیـصخش  دـنز و  هیکت  تاناویح  تایح  نوچ  یتاـیح  رب  دزادرپب و  يداـم  روما 
شوـحو يرحب و  يرب و  تاـناویح  هـمه  زا  ار  شدوـجو  هداد و  رارق  تکـاله  طوقـس و  ضرعم  رد  ار  دوـخ  دـهد  یناطیـش  اـجیب و  ياـه 

شزرا و يرآ ;  تسا .  هتسویپ  تمعن  ناگدننک  نارفک  ناساپـسان و  فص  هب  روما  نیا  همه  رب  هفاضا  هدرک و  رت  تسپ  ینابایب  ییارحص و 
تایاور تایآ و  قیرط  زا  یلو  دـنا  هدـیدن  ار  ناماما  ناربمایپ و  هک  ینانمؤم  صوصخب  تسانیب ،  ناگدادـلد  هاگآ و  ناـنمؤم  هژیو  ییـالاو 

دنزرویم و تماقتـسا  الب  هثداح و  عون  ره  نادیم  رد  نامیا ،  هار  رد  دـنا و  هدـش  نمؤم  یتسار  تقیقح و  هب  ذـغاک  تاحفـص  يور  شّقنم 
ینامیا هچ  دندیـسرپ :  باحـصا  عمج  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  يزور  هدـمآ :  یتیاور  رد  دـنهد .  یم  جرخ  هب  مدـق  تاـبث 

ناگتـشرف نامیا  تیفیک  رد  يزیگنا  تفگـش  زیچ  هچ  رگم  دومرف :  ترـضح  ناگتـشرف ;  نامیا  دـنداد :  خـساپ  یخرب  تسا ؟  رت  تفگش 
یتفگش هچ  دومرف :  ترضح  تسا !  زیگنا  تفگش  ام  نامیا  سپ  دندرک :  ضرع  باحصا  دوش ؟  یم  لزان  نانآ  رب  ادخ  یحو  ایآ  تسا ؟ 

باسح هب  يرنه  ندروآ  نامیا  هنوگنیا  دیا و  هدروآ  نامیا  نم  ندید  اب  دـینیب و  یم  ارم  امـش  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراد  دوجو  امـش  نامیا  رد 
داوَِسب ِنامَّزلا  ِرِخآ  یف  موَق  ُنامیإ  دومرف « :  ترـضح  دییامرفب .  ار  ام  خساپ  دوخ  دندرک :  ضرع  دندادن و  یباوج  نارای  راب  نیا  دیآ  یمن 

رب هایس  یطخ  هلیسو  هب  هک  تسا  نامزلا  رخآ  مدرم  زا  یهورگ  نامیا  اهرواب ،  اه و  نامیا  نیرتروآ  تفگـش  نیرت و  بیجع  ضاَیب .»  یلَع 
تایآ و رب  هیکت  اب  طقف  دنا  هدرکن  كرد  ار  وا  نامز  دنا و  هدیدن  ار  شتازجعم  موصعم و  هکنیا  اب  ینعی  دنروآ .  یم  نامیا  دیپس  يذـغاک 

مامت اب  ار  دوخ  هار  نیا  زا  دـنوش و  یم  نید  عورف  لوصا و  رگید  داعم و  هب  دـقتعم  رواب و  نید  تساه  باتک  تاحفـص  يور  هک  تاـیاور 
 . دنناسر یم  قح  هیمیحر  تمحر  هب  دوجو 

ناسنا تداعس  رد  ناربمایپ  شقن 

هک دـیما  نیا  هب  دـنراکب ،  نایکاخ  لد  رد  ار  تمایق  هب  داقتعا  دـیحوت و  رذـب  اـت  دـننک  یم  توعد  مدرم  زا  قح  نذا  هب  ناـماما  ناربماـیپ و 
فطل تمحر و  زا  یمیظع  بیـصن  دـنریگ و  رارق  یتوکلم  تالاح  هنودرگ  رد  دـنیآرد و  یناویح  تالاح  زا  دـنوش و  یکـالفا  ناـیکاخ ، 
درادن زاین  ام  تمدخ  تعاط و  یگدنب و  تدابع و  هب  قح  ترضح  دیدرت  یب  دنهد .  صاصتخا  دوخ  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  قح  ترضح 

تداعـس نیمأت  دوخ و  یناسنا  تیـصخش  تفارـش و  تمارک و  لیمکت  يارب  هک  میتسه  ام  نیا  تسا ،  یقیقح  زاین  یب  قلطم و  ینغ  وا  اریز 
رد هک  ار  زاین  نیا  رگا  میدـنمزاین و  تخـس  تمدـخ ،  تعاط و  تدابع و  یگدـنب و  هب  وا و  شتـسرپ  هب  وا و  فاطلا  هب  ناـمترخآ  اـیند و 
ام يور  هب  اه  هار  همه  میوش و  یم  راچد  یگـشیمه  تواقـش  يدبا و  تکاله  هب  میهدن  خـساپ  تسا  يدام  یگنـسرگ  نیع  يونعم  تهج 
قح يانـسح  يامـسا  رهظم  کی  ره  هک  موصعم ـ  ناماما  یهلا و  ناربمایپ  میریگ .  یم  رارق  اه  تملظ  قوف  یتملظ  رد  دوش و  یم  دودـسم 
یم توعد  يراگتسر  تداعس و  هب  شندناسر  يارب  ار  ناسنا  هکلب  دنتساوخ ،  یمن  دوخ  صخش  فادها  يارب  ار  رـشب  ادخ  دننام  زین  دنا ـ 
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دیحوت ققحت  ادـخ و  يارب  ناشناج  یتح  دوخ  یتسه  همه  زا  توعد  هار  رد  هکلب  دـندرکن  افتکا  اـهنت  ِتوعد  هب  هکنیا  تفگـش  دـندومن و 
هشوگ دوش  یم  هدید  تماما  توبن و  قفا  دیجم و  نآرق  هژیو  هب  یهلا و  ياه  باتک  رد  شیاه  هولج  همه  هک  ینامـسآ  توعد  دنتـشذگ . 

 ، دونشب ار  نآ  ناج  شوگ  اب  دنک و  یلقع  تقد  توعد  نیا  هب  رگا  ناسنا  هک  تسا  ناسنا  هب  تبـسن  قح  تیاهن  یب  تمحر  لضف و  زا  يا 
راکب نآ  ققحت  رد  ار  شناج  یتسه و  همه  دوش  یم  رـضاح  دیامن و  یم  یـسانشردق  نآ  هب  تبـسن  دنک و  یم  تباجا  ار  نآ  کش  نودـب 
ناشلد شوگ  هب  قح  يادن  ندیسر  عنام  هک  ناشنطاب  مادنا  رب  ربک  سابل  دنرب و  یم  رس  هب  تلفغ  هدرپ  رد  مدرم  رثکا  هنافسأتم  یلو  دریگ ، 

 . تسا هدرک  مورحم  قح  توعد  هب  نتفگ  خساپ  زا  ار  نانآ  ییایند  ياه  هبذاج  اجیب و  ياه  شهاوخ  سفن و  ياوه  تسا و 

یبوبر هاگشیپ  هب  یبای  هار  يارب  ناسنا  تقایل 

هاگیاج هنیمز  نیا  رد  ناسنا  هورگ ،  هس  نیا  نایم  زا  دنا و  هژیو  تدابع  لها  قیال و  سنا  هتـشرف و  نج و  رامـش ،  یب  ياه  هدیرفآ  نایم  زا 
دوش هاگآ  نآ  رارسا  هب  دسانشب و  ار  ملاع  توکلم  هک  ییاج  ات  دور ،  رتالاب  نارگید  زا  دناوت  یم  هک  تسوا  يارب  ینابدرن  دراد و  یصاخ 

هناوید تسمرـس و  ار  ناسنا  يدنوادخ ،  رهم  فطل و  همه  نیا  هب  هجوت  يا  هظحل  دسرب ،  قح  برق  ماقم  هب  دـبای و  هار  یبوبر  هاگراب  هب  و 
نیز ماما  ترـضح  دنک .  قح  شتـسرپ  قشع و  فقو  ار  دوخ  یتسه  همه  قیفوت  نیمه  ببـس  هب  دراد  اج  دنگوس ،  تقیقح  هب  دـنک و  یم 

هضرع بوبحم  ترـضح  هب  تاجانم  ماقم  رد  تسا ،  هدیـشچ  ار  تدابع  تّذل  ینیریـش و  ادخ و  اب  سنا  ینعم  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا
ار شهاگرد  هب  تاجانم  هزاجا  وا  ترـضح  رگا  يا .  هداد  ار  دوخ  اـب  نتفگ  نخـس  اـعد و  هزاـجا  نذا و  نم  هب  هک  ییادـخ  يا  دراد :  یم 

همه راگدرورپ  اجک و  یکاخ  ناسنا  بابْرَألا .» ؟  ُّبَرَو  بارُّتلا  َْنیَأ  تشاد « ؟  نتفگ  نخـس  اـعد و  تردـق  تأرج و  یـسک  هچ  داد  یمن 
یف َلَءاضتَو  يرکُـش  َِکئالآ  ِمُظاعَت  َْدنِع  َرَغاصَت  یهلإ !  دنک « :  یم  ضرع  دـبا  لزا و  بوبحم  هب  ترـضح  نآ  زین  و  اجک ! ؟  نایاورنامرف 

رد مشرازگ  شیاتس و  دیامن و  یم  کچوک  كدنا و  مساپس  تیاه  تمعن  یگرزب  ربارب  رد  ادوبعم !  يِرشَنَو .»  َيانَث  َياّیإ  َکِمارکإ  ِْبنَج 
یماـگنه ناـسنا  یقیقح  لـماک و  شزرا  تمارک و  تروص  ره  رد  تسا .  زیچاـن  مک و  يداـهن  نم  رب  هک  یمارتـحا  مارکا و  همه  نآ  ربارب 

ربارب رد  دـیامن و  لمع  شا  یناـسنا  یعرـش و  ياـه  تیلوؤسم  فیلاـکت و  هب  دـنک و  تباـجا  ار  قح  ترـضح  توعد  هک  دـبای  یم  ققحت 
 . دنزب ّدر  تسد  مرحمان  هنیس  هب  دیوگب و  هن »  بوشآ «  هنتف و  داسف و  زا  رپ  رصع  نیا  رد  هژیو  هب  وا ،  بزح  ناطیش و  توعد 

قح ریغ  هب  توعد  رصع  تاطابترا ،  رصع 

کی هک  حبـص  زاغآ  زا  میا .  هتفگن  اج  یب  ینخـس  میماـنب  اـه  توعد  راـگزور  ار  نآ  رگا  میرب  یم  رـس  هب  نآ  رد  اـم  هک  يراـگزور  نیا 
دنک یم  توالت  ار  نآرق  شخب  تایح  ياه  همانرب  زا  یگرب  دروآ و  یم  ياج  هب  هناگی  يارب  يا  هناگ  ود  دزیخ و  یمرب  باوخ  زا  دنورهش 

هچوک لزنم و  نوریب  هب  نداهن  اپ  اب  دوش و  یم  هجاوم  اه  توعد  اه و  هدنتسرف  عاونا  اب  دنک  زاب  ار  لزنم  نایم  یغیلبت  ياه  هناسر  چیپ  رگا  ، 
اب دـننک و  یم  بلج  دوخ  هب  ار  وا  فرط  راهچ  زا  یکیرتکلا و . . .  ياهولبات  اهرتسوپ و  اه ،  هیعالطا  اه ،  یـسیونراوید  عاونا  ناـبایخ ،  و 

اه و همانزور  يراتـشون و  ياـه  هناـسر  اـب  رگا  هّرمزور  رد  دـنروآ .  یم  موجه  وا  هدـیقع  رکف و  راکـش  يارب  اـه  ندز  کمـشچ  هراـشا و 
 ، نردـم ياه  هناسر  لـها  رگا  هرخـالاب  ددرگ و  یم  هجاوم  یتاـغیلبت  ياـههاگنب  زا  يرتشیب  عاونا  اـب  دـشاب  هتـشاد  يراـک  رـس و  تـالجم 

دهاوخ ناگدنناوخ  ناگدـننک و  توعد  ناگدـنهاوخ و  زا  ییاه  سونایقا  باقرغ  دـشاب  اه  يرازگربخ  تنرتنیا و  لثم  یناهج  تیفرظرپ و 
نیرتالاب سیسأت و  يا  هژیو  ياه  هدکـشناد  اه  هناسر  تاطابترا و  شناد  يارب  هکلب  دنا ،  هدرکن  تعانق  مه  نیا  هب  ناگدننک  توعد  دش . 

تاساسحا زا  هدافتـسا  رنه و  عاونا  زا  يریگ  هرهب  همه ،  نیا  هب  دیاب  دنریگ .  یم  راک  هب  زین  ار  عیانـص  رازبا و  نیرت  هتفر  شیپ  اه و  تفارظ 
ناسکی ناشفادـها  ناگدـننک و  توعد  تسا  یهیدـب  ددرگ ،  نایامن  ناهنپ  ياه  توعد  هوحن  يردـق  اـت  درک  هفاـضا  زین  ار  يرـشب و . . . 
بهذم اه و  بتکم  عاونا  ات  هتفرگ  تراجت  الاک و  غیلبت  زا  تسا ،  زاب  همه  يور  هب  قرب  قرز و  رپ  يارـساغوغ  نیا  ياه  هزاورد  دنتـسین ، 
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ات نشور و  ناشفادها  هک  یناگرزاب  تاغیلبت  هب  تمحر  دـص  دوش ،  یم  توعد  امـش  نم و  زا  دوش و  یم  هضرع  اه  هفـسلف  بازحا و  اه و 
یلو دنتـسه ،  یبساـک  دوس و  بسک  يرتشم و  بذـج  رازاـب و  قنور  لاـبند  هک  تسا  مولعم  تسا ،  نارگد  زا  رت  شغ  ّلـغ و  مک  يدـح 

یلـصا فادـها  ات  دنـشوک  یم  تسار و . . .  پچ و  یبرغ ،  یقرـش و  نوگانوگ  ياـه  هفـسلف  یعاـمتجا ،  ياـه  بتکم  یـسایس ،  بازحا 
هدیـشوپ ار  دوخ  یقیقح  تیهام  دـننک و  ناهنپ  ام  هب  تمدـخ  باقن  تشپ  تساه  هنیمز  همه  رد  قح  زا  ناـسنا  ندرک  ادـج  هک  ار  شیوخ 

فص ام  نید  ام و  رکف  فسوی  رازاب  رـس  رب  یناوارف  رفاک  كرـشم و  نایرتشم  هک  مینک  هجوت  تیعقاو  نیا  هب  دیاب  امـش  نم و  دنراد .  هگن 
رخآ یعامتجا  یـسایس و  لاجر  رایتخا  رد  رازبا  نآ  هک  تساـج  نآ  تیـساسح  رطخ و  میراد و  یغاد  رایـسب  سروب  رازاـب  دـنا و  هدیـشک 

ناسنا و ناج  دیرخ  يارب  یتاغیلبت  يراذگ  هیامرس  نیرتشیب  هک  نایم  نیا  رد  تسا .  هتفرگ  رارق  رتشیب  تفص ،  ناطیش  ياه  ناسنا  نامزلا و 
هب هدنهد  يزور  ام و  هدننیرفآ  هک  نابرهم  يادخ  دنتسه ،  امـش  نم و  يربلد  یپ  رد  هناقـشاع  یترابع  هب  شا و  نییآ  نید و  لقع و  رکف و 

يارب ار  ام  ینیمز  ناگدـننک  توعد  همه  هک  توافت  کی  اب  اهنت  دـنک ،  یم  توعد  ار  ام  زین  تسوا  يوس  هب  ام  تشگزاب  ًاـتیاهن  تساـم و 
لامک نامدوخ و  يارب  ار  ام  قح  ترضح  یلو  دنبلط ،  یم  دنهاوخ و  یم  ناشقطنم  یب  ياه  هتـساوخ  لایما و  تاوهـش و  راب  لمح  دوخ و 

زا معا  نارگد  دهاوخ .  یم  شبرق  لاصو و  هب  نامندیـسر  شفطل و  تمحر و  هب  نامندـش  لصو  ترخآ و  ایند و  تداعـس  نامدـشر و  و 
میوش و نانآ  هتفیرف  هتفیـش و  ات  دننک  یم  توعد  ار  ام  لئاسو  رازبا و  عاونا  اب  دنتـسه و  ام  نید  لد و  رکف و  يرتشم  یبرغ و . . .  یقرش و 

یپ رد  دزم  یب  يرودزم  ترجا و  یب  يریجا  بلطواد و  يرگراـک  ناـنآ ،  هب  نتخورف  دوخ  ندـش و  بوذـجم  توـعد و  شریذـپ  زا  سپ 
اب ات  دشوک  یم  بتکم  ای  رتفد  کی  نامزاس ،  کی  ای  بزح  کی  یـسایس ،  ای  يدام  درف  کی  میـشاب .  ناشیاه  هتـساوخ  فادها و  جـیورت 

روشک کی  رد  رتشیب  یتموکح  ياه  بصنم  اه و  یـسرک  بحاص  ددرگ و  رادروخرب  يرتشیب  ءارآ  زا  دـنک و  يریگرای  توعد  تاغیلبت و 
کی نایز  هب  هچرگ  تسوا  هاوخ  لد  هک  اج  ره  ار  نآ  دـیآ و  شتـسد  هب  دارم  رخ  راسفا  اـت  ددرگ  ناـهج  رد  یتح  هقطنم و  کـی  رد  اـی  ، 

 ! دنارب اه ،  تلم  ای  تلم 

نآرق رد  ناسنا  هب  قح  تمحر 

هک تسا  حرطم  يا  همیرک  لئاسم  هفیرـش و  فراعم  همیظع و  قیاقح  تسا  هدـش  هراشا  ناسنا  هب  تبـسن  تمحر  لضف و  هب  هک  یتاـیآ  رد 
ُْمْتنَُکل ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهللا  ُلْضَف  ْوَلَف َال  دراد . . . .  یـصاخ  ّتیعقوم  هژیو و  هاگیاج  ناسنا  تایح  رد  ادـخ  تمحر  لضف و  دـهد  یم  ناـشن 

هروس رد  یکی  رگید  راب  جنپ  هیآ  نیمه  ریظن  دیدش .  یم  ناراکنایز  زا  هتبلا  دوبن ،  امش  رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و  َنیِرِساَْخلا . . . . َنِم 
ُُهتَمْحَرَو َْکیَلَع  ِهللا  ُلْضَف  َالَْولَو  تسا :  هدـمآ  رون  هکرابم  هروس  رد  نانمؤم  هب  باطخ  دروم  راـهچ  مالـسا و  زیزع  ربماـیپ  هب  باـطخ  ءاـسن 

زا ار  وت  دنتـشاد  میمـصت  نانئاخ  هلیبق  هریـشع و  زا  یهورگ  دوبن ،  وت  رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و  َكوُّلُِـضی .. . .  نَأ  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاَط  ْتَّمََهل 
امـش رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و  ًالِیلَق . . . . َّالِإ  َناَْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَال  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهللا  ُلْضَف  َالَْولَو  دـننک . . . . . .  فرحنم  هنالداع  يرواد 

لـضف و رگا  و  ٌمیِکَح . ٌباََّوت  َهللا  َّنَأَو  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهللا  ُلْـضَف  َـالَْولَو  دـیدرک .  یم  يوریپ  ناطیـش  زا  یکدـنا  زج  امـش  همه  ًاـنیقی  دوبن ، 
ْمُْکیَلَع ِهللا  ُلْضَف  َالَْولَو  دیدش .  یم  راچد  یتخس  رایسب  ياهرفیک  هب  تسا  میکح  ریذپ و  هبوت  رایسب  ادخ  هکنیا  دوبن و  امش  رب  ادخ  تمحر 

هب نیقی  هب  دوبن ،  امش  رب  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و  ٌمیِظَع . ٌباَذَع  ِهِیف  ُْمتْضَفَأ  اَم  ِیف  ْمُکَّسََمل  ِةَرِخْالاَو  اَْینُّدلا  ِیف  ُُهتَمْحَرَو 
ٌفُوَؤر َهللا  َّنَأَو  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهللا  ُلْـضَف  َـالَْولَو  دیـسر .  یم  امـش  هب  گرزب  یباذـع  دـیدش ،  دراو  نآ  رد  هک  یگرزب  تـمهت  نآ  رطاـخ 
 . . . . دـیدش یم  راچد  یتخـس  رایـسب  ياهرفیک  هب  تسا  نابرهم  فوئر و  ادـخ  هکنیا  دوبن و  امـش  رب  ادـخ  تمحر  لضف و  رگا  و  ٌمیِحَر . 

زا امـش  زا  يدحا  زگره  دوبن ،  امـش  رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و  ًاَدبَأ . . . .. . .  دَـحَأ  نِم  مُکنِم  یَکَز  اَم  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهللا  ُلْضَف  َالَْولَو 
تسا هدش  حرطم  رابرپ  هدرتسگ و  رایسب  میرک  نآرق  رد  تمحر  لضف و  هلأسم  دش . . .  یمن  كاپ  دنـسپان  قالخا  لامعا و  لطاب و  دیاقع 

لضف و راب  تفه  دون و  هک  مینیب  یم  تقیقح  ود  نیا  تسرهف  رب  ارذـگ  هاگن  کـی  اـب  تسا ،  لقتـسم  ریـسفت  کـی  دـنمزاین  هک  ییاـج  اـت 
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مراهچ تصـش و  هیآ  رد  لـمجم  نیا  زا  ناوخب  لـصفم  ثیدـح  دوخ  وت  تسا .  حرطم  قح  باـتک  تاـیآ  رد  تمحر  راـب  دون  تسیود و 
و دیدوب .  ناراکنایز  زا  ًانیقی  دوبن  امـش  رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  َنیِرِـساَْخلا . ،  َنِم  ُْمْتنَُکل  تسا :  هدـمآ  نینچ  طرـش  يازج  هرقب  هروس 

امش همه  دوبن  امـش  رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  ًالِیلَق ، . َّالِإ  َناَْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَال  تسا :  هدش  رکذ  تروص  نیا  هب  طرـش  يازج  ءاسن  هروس  رد 
نِم مُکنِم  یَکَز  اَم  تسا :  هدمآ  هنوگنیا  طرش  يازج  مکی  تسیب و  هیآ  رون  هکرابم  هروس  رد  و  دیدرک .  یم  ناطیـش  زا  يوریپ  یکدنا  زج 
رون هروس  تایآ  زا  هیآ  ود  رد  یلو  تفای .  یمن  یکاپ  هیکزت و  قیفوت  امـش  زا  رفن  کی  دوبن  امـش  رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  ًاَدبَأ ،  دَـحَأ 
امـش یگدـنز  رد  يدـمایپ  هچ  دوبن  امـش  رب  ادـخ  تمحر  لضف و  رگا  هک  هدرکن  ناـیب  رگید  تراـبع  هب  تسا و  هدـشن  رکذ  طرـش  يازج 
مادـک ره  هک  دزیگنا  یمرب  هدـنناوخ  نهذ  رد  ار  يدایز  ياه  لاـمتحا  دوش و  یم  رتشیب  تّهبا  تیمها و  ثعاـب  توکـس ،  یهاـگ  تشاد . 

دوبن یهلا  تمحر  لضف و  رگا  دشاب :  نینچ  طرـش  يازج  تسا  نکمم  رون  هروس  هیآ 10  رد  الثم  دهد .  یم  نخـس  نآ  هب  يا  هزات  موهفم 
قیقد ماکحا  نینچ  دوبن  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  ای  درک ،  یم  كاله  تازاجم و  ار  امش  باتش  هب  ای  تشاد  یمرب  امش  راک  يور  زا  هدرپ 
هدش لقن  عماج  تروص  هب  طرش  باوج  نازیملا »  فیرش «  ریسفت  رد  تشاد . یمن  ررقم  اه  ناسنا  امـش  تیبرت  يارب  ار  يا  هدش  باسح  و 

مُِکتایَح ِرومُأ  ِمظَِنل  ِِعیارَّشلا  ُعیرشَتَو  ْمُکیِبنْذُِمل  ُُهَتبَْوتَو  ِنیِّدلا  ِۀَمْعِّن  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ُهللا  َمَْعنأ  ام  الَول  تسا « :  نینچ  هیآ  ریدقت  دیامرف :  یم  تسا 
دننام تسا  هدرک  تیانع  امـش  هب  ادـخ  هک  ییاه  تمعن  رگا  ِۀـَلاهَجلِاب . »  مُُکتایَح  َّلَـتخاَو  ُۀَـئیطَخلاو  ُۀَیِـصعَملا  ُمُْکتَکَلْهأَو  ُةَوقَّشلا  ُمُکتَّمَزأ 

یم تخبدـب  دـیدرت  یب  دوبن  امـش  یگدـنز  روما  يارب  تعیرـش  تاررقم و  میظنت  ناراـکهنگ و  هب  تبـسن  قح  يریذـپ  هبوت  نید و  تمعن 
لضف و دیشاپ .  یم  مه  زا  امش  یگدنز  روما  هزاریـش  تعیرـش  نتـشادن  ینادان و  رثا  رب  درک و  یم  دوبان  ار  امـش  هانگ  تیـصعم و  دیدش و 

شا هیاس  رگا  هک  تسا  هدـش  مارح  لالح و  ماکحا  هبوت و  قیفوت  هبوت ،  تلهم  هبوت ،  ایبنا ،  توبن ،  نید ،  هب  ریـسفت  تایآ  نیا  رد  تمحر 
زا ًاتیاهن  تسـشن و  یم  يزور  هریت  یتخبدـب و  هب  دـش و  یمن  كاپ  اه  یگدولآ  زا  زگره  درک و  یم  يوریپ  ناطیـش  زا  دوبن  ناـسنا  رـس  رب 

کبـس و ناشلامعا  هنزو  تمایق  يادرف  هک  دنتـسه  یناسک  ناراکنایز  ناگدز و  نارـسخ  هلمج  زا  دـش .  یم  ناگدز  نارـسخ  ناراکنایز و 
ود هکنانآ  ودندومن  مورحم  تمایق  ناموصعم و  ربمایپ و  ادخ و  هب  نامیا  قیفوت  زا  ار  دوخ  هک  يدارفا  زین  ودـنرادن  نیزوت  يارب  يریخ  راک 
یم ار  تناگدنب  همه  تفگ :  درک و  نایغط  لاعتم  يادخ  ربارب  رد  سیلبا  هکیماگنه  دندرپس .  ناطیـش  هب  لد  دـندرک و  هشیپ  قافن  ییور و 

ینامسآ و ياه  باتک  ندرک  لزان  ناماما و  تیالو  ایبنا و  تثعب  هبوت و  هار  نتـشاذگ  زاب  اب  مه  راگدرورپ  مزادنا  یم  یهارمگ  هب  مبیرف و 
ات دیـشخب  هداعلا  قوف  یتردق  ناسنا  هب  تسوا  هژیو  تایانع  زا  همه  همه و  هک  ناسنا  نطاب  رد  یقالخا  نادجو  تردق و  لقع و  نداد  رارق 
قح هعساو  تمحر  هب  يزوریپ  نیا  رثا  رب  دیآرد و  زوریپ  گنج  نادیم  زا  دگنجب و  شا  هتسد  راد و  بزح و  راکبان و  نمشد  نیا  اب  دناوتب 

اَی ُْتلُقَفِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِْهیَلَع  ُیحَولا  َلََزن  َنیح  ِناَـطیَّشلا  َۀَّنَر  ُْتعِمَـس  ْدََـقلَو  دـیامرف « :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤـملاریما  دـسرب . 
هلان يادـص  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رب  یحو  لوزن  ماگنه  هب  ِِهتَداَبِع .»  ْنِم  َسَیآ  دَـق  ُناَطیَّشلا  اَذَـه  َلاَقَف :  ُۀـّنَّرلا ؟  ِهِذَـه  اَم  ِهللا  َلوُسَر 

هلیـسو هب  شندش  هدیتسرپ  زا  هک  تسا  ناطیـش  هلان  نیا  دومرف :  تسیچ ؟  هلان  يادـص  نیا  هللا !  لوسر  ای  متفگ :  سپ  مدینـش ،  ار  ناطیش 
دریگ و یم  رارق  قح  تدابع  رادم  رد  طقف  دنک  قازترا  ینامـسآ  ناربهر  تیاده  یحو و  زا  هک  یـسک  يرآ ;  هتـسشن !  يدـیماان  هب  مدرم 

دوخ هک  دوش  یم  ّطلسم  ناسنا  رب  شبیرف  هسوسو و  اب  یتروص  رد  ناطیـش  دنک .  یم  دیماان  دوش  هدیتسرپ  وا  هلیـسو  هب  هکنیا  زا  ار  ناطیش 
 . دیآرد ّلَضَا  ْمُه  َْلب  ِماْعنالاَک  َِکئلُوا  فیدر  رد  دـیآرد و  ناتماق  تسار  هرمز  زا  دـیامن و  مخ  وا  شیپ  رمک  دـنک و  لابقتـسا  وا  زا  ناسنا 
 ، دـنک بارخ  متـس  زواجت و  یقالخا و  دـب  یـساپسان و  تیـصعم و  هانگ و  گنلک  اب  ار  دوخ  یمیوقت  نسحا  ناـمتخاس  هک  یـسک  يرآ ; 

دنک تبظاوم  بیرخت  رطخ  زا  ار  دوخ  یمیوقت  نسحا  نامتخاس  هکیـسک  اما  تسا .  نانآ  زا  رت  هارمگ  رت و  هار  یب  هکلب  ناـیاپراچ و  نوچ 
 : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تسا .  رترب  هتشرف  زا  دیامن  کمک  نآ  ماکحتـسا  هب  ریخ  راک  تمدخ و  تدابع و  تعاط و  اب  و 
ْنأ َْلبَق  يدُهلا  َرَدَابَو  ُهَرَمأ  داَه  ِۀَعاَطَو  ُهَرََّصب  ْنَم  ِرَـصَِبب  ِۀَمَالَّسلا  َلِیبَس  َباَصأَو  ِهیِدُری  ْنَم  َبَّنََجتَو  ِهیدهَی  نَم  َعاَطأ  میلَـس  ْبلَق  يِذـِل  َیبوُطَف 
هک میلس  بلق  هدنراد  لاح  هب  اشوخ  ِلیبَّسلا .»  َجْهَن  َيِدُهَو  ِقیرَّطلا  یَلَع  َمیقُأ  ْدَقَف  ََۀبوَحلا  َطاَمأَو  ََۀبوتلا  َحَتْفَتساَو  ُُهبابْـسَأ  َعَطُقتو  ُُهباوبأ  َقَلُغت 
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نآ يوریپ  هب  داد و  تریـصب  وا  هب  هکیـسک  ییانیب  تریـصب و  کمک  هب  تفرگ و  هرانک  هدننک  هارمگ  زا  دومن و  يوریپ  هدننک  تیادـه  زا 
نآ بابـسا  دوش و  هتـسب  نآ  ياهرد  هکنآ  زا  شیپ  تفاتـش ،  تیاده  قیرط  هب  دیـسر و  تمالـس  هار  هب  داد  نامرف  وا  هب  هک  يرگ  تیادـه 

تیادـه تسار  هار  هب  هداتـسیا و  ادـخ  هار  هب  یـسک  نینچ  دـنار ،  دوخ  زا  ار  هانگ  دوشگ و  ار  هبوت  باب  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  ددرگ ،  عطق 
ْنِم اَهُعِزَْتنَت  ۀَمیرَک  َلَّوأ  یِـسفَن  ْلَعجا  َّمُهَّللا  تسا « :  نیا  دـناوخ  یم  دایز  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هک  ییاهاعد  هلمج  زا  تسا .  هدـش 

یناتـس و یم  نم  زا  هک  هد  رارق  یـشزرااب  وضع  همیرک و  نیلوا  ار  مناج  ایادخ !  يِْدنِع .»  َکِمَِعن  ِِعئاَدَو  نِم  اَهُعَِجتَْرت  ۀَعیدَو  َلَّوأَو  یِمئاَرَک 
 : هک دـشاب  نیا  اعد  نیا  یقیقح  يانعم  دـیاش  هک  ینادرگ .  یم  زاب  تدوخ  يوس  هب  ار  نآ  هک  نم  دزن  تتمعن  ياه  تناما  زا  تناما  نیلوا 

هدشن لیدـبت  ناویح  هب  ناطیـش  ياه  هئطوت  اب  دـشاب و  هدـنام  ظوفحم  سفن  یتوکلم  تروص  یمیوقت و  نسحا  نآ  مگرم  ماگنه  ایادـخ ! 
 ! ایادخ َكِْدنِع .»  ْنِم  َءاَج  يذَّلا  يَدُهلا  َنُود  اَنُؤاَوهأ  اَِنب  َِعباَُتت  وأ  َِکنید  ْنَع  َنَتُْفن  وأ  َِکلْوَق ،  ْنَع  َبَهْذَن  ْنأ  َِکب  ُذوُعَن  ّانإ  َّمُهَّللا  دـشاب « . 
هک یتیاده  زا  شیپ  ای  میتفا ،  یهارمگ  هب  هدنادرگ  ور  تنید  زا  ای  میور  نوریب  تا  هتفگ  نآرق و  هدودـحم  زا  هکنیا  زا  میرب  یم  هانپ  وت  هب 
رد دیوگ :  یم  يرـصب  نسح  دش :  هتفگ  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  ترـضح  هب  دـبای .  تسد  ام  هب  اه  سوه  اهاوه و  هدـمآ  وت  بناج  زا 

یَجن َْفیَک  اََجن  نَّمِم  ُبَجَعلا  َْسَیل  میوگ :  یم  نم  یلو  دندومرف :  ترـضح  هتفای ؟  تاجن  هنوگچ  تسا  هتفای  تاجن  هک  یـسک  زا  متفگش 
یسک زا  بجعت  طقف  تسین ،  یبجعت  دش  تشهب  لها  تفای و  تاجن  هکیسک  زا  ِهللا . ِۀَمْحَر  ِۀَعَس  َعَم  َکَلَه  َْفیَک  َکَلَه  ْنَّمِم  ُبَجَعلا  امَّنإَو 

هدرتسگ هک  تیادـه  بابـسا  اه و  هنیمز  همه  نآ  دوجو  اب  ینعی  تسا . ! ؟  هدـش  كاله  هنوگچ  قح  هدرتسگ  تمحر  دوجو  اـب  هک  تسا 
نـسحا نامتخاس  دور و  ههاریب  یناسنا  هک  دراد  یتفگـش  ياـج  تسا  هدوشگ  هک  تمحر  باـب  تسا و  مهارف  هک  تاـجن  لـیاسو  تسا و 

 . دیامن رت  تسپ  نایاپراهچ  زا  ار  شدوجو  دنک و  بارخ  ار  دوخ  یمیوقت 

تمحر هولج  نیموس  مالسا  نیئآ 

یم دای  زین  عیرـشت  ناهج  ناونع  هب  نآ  زا  هک  تسا  ماـمت  یتمعن  لـماک و  ینید  هک  تسا  مالـسا  سدـقم  نییآ  قح  تمحر  ياـه  هولج  زا 
لامک دشر و  اقب و  يارب  دنک و  فرصم  عورشم  قیرط  زا  ار  شمهـس  قح  يدام  تمعن  هرفـس  زا  دیاب  دوخ  رهاظ  ياقب  يارب  ناسنا  دننک . 

رد یتسد  نیوکت و  هرفـس  رد  یتسد  دیاب  دوخ  ترخآ  ایند و  ریخ  نیمأت  يارب  ناسنا  دهن  ندرگ  یهلا  تاررقم  هب  المع  دیاب  شیوخ  نطاب 
هک دنادب  دیاب  ناسنا  دسرب .  دوخ  هب  طوبرم  قیال  لامک  هب  يونعم  تمعن  يرهاظ و  تمعن  زا  نتفرگ  کمک  اب  ات  دشاب  هتشاد  عیرشت  هرفس 
هب ار  یفراعم  تاررقم و  ماکحا و  هدومن و  وا  هب  يا  هژیو  تیانع  تمحر ،  تفأر و  فطل و  ناسحا و  باب  زا  نابرهم  گرزب و  راـگدرورپ 

یگیامورف زا  ار  وا  ات  تسا ،  هدومرف  نایب  شیارب  ( مالـسلا مهیلع   ) موصعم ناماما  نابز  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ناـبز  نآرق و  ناـبز 
رد دـیامن و  تیادـه  شیوخ  برق  تبحم و  تفرعم و  نامیا و  رون  هب  نایـسن  تلفغ و  لهج و  یکیرات  زا  ار  يو  دـشخب و  یلاـعت  یناویح 

يونعم يدام و  تداعـس  تاجرد  نیرت  یلاع  هب  یگدنز  همانرب  نیرت  لماک  اب  ترخآ  ایند و  تایح  لحارم  مامت  رد  ار  وا  دوخ  تیالو  هانپ 
روما همه  دیامن و  باختنا  ار  ادـخ  نید  دوخ  هدارا  رایتخا و  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هژیو  تمحر  نیا  زا  يدـنم  هرهب  طرـش  یلو  دـناسرب ، 

دـنک و یم  تیادـه  میقتـسم  هار  هب  ار  ناسنا  شتفأر  تمحر و  ياـضتقا  هب  وا  ترـضح  يرآ ;  دزاـس .  گـنهامه  نآ  اـب  ار  شا  یگدـنز 
دـنک و یم  لزان  تداعـس  نوناق  ناونع  هب  ار  نآرق  دتـسرف و  یم  رون  ياه  لعـشم  نوچ  رـشب  تایح  همیخ  رد  ار  موصعم  ناماما  ناربمایپ و 

قیال ار  دوخ  قیرط  نیا  زا  دیامیپب و  قلخ  هب  تمدخ  تعاط و  یگدنب و  اب  ار  تداعـس  هار  دوخ  هدارا  رایتخا و  اب  دـیاب  هک  تسا  ناسنا  نیا 
دزیهرپب نید  ربارب  رد  یساپسان  زا  دروآ و  مهارف  دوخ  هب  تبسن  ار  تشهب  رد  دورو  شزرمآ و  هنیمز  دنک و  قح  هصاخ  تمحر  هتـسیاش  و 
ترـضح شزرمآ  قح و  هژیو  تمحر  زا  دوش  نآ  راـچد  سک  ره  هک  تسا  نیگنـس  یتبیـصم  میظع و  ییـالب  نید  ربارب  رد  یـساپسان  هک 

اه ناسنا  یلو  درک  میسرت  ناسنا  يارب  ار  یتخبشوخ  هب  ندیسر  هار  لماک ،  نید  هئارا  اب  وا  ددرگ .  یم  مورحم  تشهب  رد  دورو  بوبحم و 
جل ربک و  رثا  رب  یهورگ  دندرک و  باختنا  ار  ادخ  هار  هداد  جرخ  هب  فاصنا  لقع و  یهورگ  دندش ،  میـسقت  هورگ  ود  هب  هار  نیا  ربارب  رد 
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مهارف دوخ  يارب  ار  يزور  هریت  یتخبدب و  هیام  دوخ  تسد  هب  دنتـساخرب و  میظع  تمعن  نیا  هب  تبـسن  یـساپسان  هب  هنالهاج  دانع  يزاب و 
هب ینید  تاررقم  ساپـسان .  ای  دوب  دهاوخ  رازگ  ساپـس  ای  میداد  ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  ًاروُفَک .  اَّمِإَو  ًارِکاَش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاَْنیَدَه  اَّنِإ  دـندروآ . 

دوش یم  دای  یهلا  یهاون  رماوا و  ناونع  هب  اهنآ  زا  ًاتدمع  ددرگ و  یم  میسقت  حابم  هورکم و  بحتسم و  مارح و  بجاو و  هناگ  جنپ  ماکحا 
 » نوچ ینامـسآ  ییاه  باتک  هلیـسو  هب  هدش  هداد  ماظن  ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعـس  ساسا  رب  هک  ار  دوخ  یهاون  رماوا و  قح  ترـضح  . 

داتسرف مالسلا ) هیلع   ) یسیع لیجنا »  و «  مالسلا ) هیلع   ) یسوم تاروت »  و «  مالسلا ) هیلع   ) دواد روبز »  و «  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا فحص » 
قیاقح داعم و  دـیحوت و  ساسا  رب  اه  هرود  همه  رد  نید  هزاریـش  درک .  لماک  تمایق  ات  ناسنا  زاین  هیاـپ  رب  دـیجم  نآرق  رد  ار  اـهنآ  همه  و 
روطت زور  هب  زور  هدوب و  راگزور  نامه  مدرم  اب  بسانتم  يرـصع  ره  رد  اه  تدابع  اه و  همانرب  تیفیک  اهنت  هدش و  يراذـگ  هیاپ  هیداقتعا 

يوگخساپ تمایق  زور  ات  هک  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تایاور  نآرق و  تروص  هب  ات  تسا  هتـشاد  یلماکت 
اَمَو َْکَیلِإ  اَْنیَحْوَأ  يِذَّلاَو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  اَـم  ِنیِّدـلا  َنِم  مَُکل  َعَرَـش  تسا .  هدومن  خر  هدرک و  هولج  تسا  ناـسنا  يونعم  يداـم و  ياـهزاین 

درک و عیرشت  امش  يارب  دوب ،  هدرک  شرافس  حون  هب  ار  هچنآ  نید  زا  ِهِیف .  اُوقَّرَفَتَت  َالَو  َنیِّدلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  یَسیِعَو  یَـسُومَو  َمیِهاَْربِإ  ِِهب  اَْنیَّصَو 
نآ رد  دـیراد و  اپرب  ار  نید  هک :  تسا  نیا  میدومن  هیـصوت  نآ  هب  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  ار  هچنآ  میدرک ; و  یحو  وت  هب  ار  هچنآ 

 . تسا هدمآ  درفم  مه  نید »  هژاو «  هدش و  دای  مزعلاولوا  ربمایپ  جنپ  زا  هفیرش  هیآ  نیا  رد  دیوشن . . .  هورگ  هورگ  هقرف و  هقرف 

تمحر يوس  هب  یهار  فیلکت  هصرع 

رگید دـیجم و  نآرق  رد  هک  َمَدآ  یَنب  اَی  يِدابِع ،  اَی  اُونَمآ ،  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  ساَّنلا ،  اَـهُّیأ  اَـی  رادـم  رد  ناـسنا  هب  قح  ترـضح  ياـه  باـطخ 
هب ششزرا  تمارک و  ندرک  ظاحل  اب  ار  يو  هک  تسا  ناسنا  هب  قح  تبحم  تفأر و  فطل و  رهم و  زا  یشزاون  هدمآ  ینامـسآ  ياه  باتک 

کلام یتسه و  بحاص  اب  تسایند  رد  هک  یتدم  رد  تیلوؤسم  هب  لمع  فیلکت و  يادا  قیرط  زا  ات  هدـناوخ ،  تیلوؤسم  فیلکت و  هصرع 
هیلع  ) قداص ماما  ترضح  دیامن .  کیدزن  تسود  تیاهن  یب  تمحر  هب  ار  دوخ  قیرط  نیا  زا  دشاب و  طابترا  رد  بابرالا  بر  كولملا و 

ام ُةََّذل  دیامرف « :  یم  بارت  كاخ و  زا  هتـساخرب  يدوجوم  هب  بابرالا  بر  زا  تسا  یتیانع  هک  ناسنا  هب  قح  باطخ  حیـضوت  رد  مالـسلا )
نیب زا  ار  بوبحم  هار  رد  ششوک  دهج و  یتخس  تدابع و  جنر  تسادن  نیا  ندینش  رد  هک  یتذل  ِءانَفلاَو . »  ِةَدابِعلا  َبَعَت  َْتلازأ  ِءادِّنلا  ِیف 

 . درب یم 

ادخ اب  ناسنا  دنویپ  فیلاکت ، 

باطخ و دروم  ار  کچوک  ریقح و  هینبلا و  فیعض  دودحم و  ناسنا  تسا ،  تیاهن  یب  وا  تمظع  هک  يدنوادخ  هک  هفیطل  نیا  هب  هجوت  اب 
لهـس و وا  رب  ار  تمدخ  تدابع و  دهاوخ ،  یم  ریخ  ماجنا  تمدـخ و  یگدـنب و  تدابع و  فیلکت و  وا  زا  دـهد و  یم  رارق  شیوخ  هجوت 
تقایل و دـنک .  یم  تافـص  امـسا و  هدـنهد  یلجت  هنییآ  ار  شناج  دـیامن و  یم  توکلم  رارـسا  لمحت  هتـسیاش  ار  شلد  دـنک و  یم  ناور 
هب تسا  يزاسدوخ  یتیبرت و  ياه  همانرب  یتوکلم و  لئاسم  يواح  فراعم و  زا  ییایرد  هک  نآرق  نوچ  یباتک  هک  تسا  ناسنا  یگتـسیاش 

 . دنریگ یم  رارق  شرانک  رد  وا  ندناسر  لامک  هب  يارب  ینامسآ  ناراگزومآ  ناونع  هب  ناماما  ناربمایپ و  دوش و  یم  تیانع  وا 

فیلکت نشج 

تاباطخ ندینش  يارب  ندش  قیال  نامز  هک  ار  دوخ  غولب  فیلکت و  نامز  ندیسر  ارف  سوواط  نب  دیس  انیب  ریـصب  اناد و  دهاز  اسراپ و  ملاع 
تـسا هیمیحر  تمحر  هصرع  هب  دورو  هزاورد  هک  تفارـش  نیا  هرابرد  داد و  نانامهم  هب  ینیریـش  تابن و  لقن و  تفرگ و  نشج  تسا  قح 

فیلکت زاغآ  تسا و  راختفا  نیرت  گرزب  درامـش  باطخ  قیال  دـنادب و  یهن  رما و  هتـسیاش  ار  ناسنا  قح  ترـضح  هکنیا  تشون .  یباـتک 
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ترفغم و نادـیم  هب  یبای  هار  ینارون  نامز  تسا و  تاناویح  ناـگناوید و  نازغم و  کبـس  ناـکدوک و  زا  ناوجون  زاـیتما  ییادـج و  هظحل 
ةَرِفْغَم َیلِإ  اوُِقباَس  دییوج .  یشیپ  ریخ  ياهراک  اه و  یکین  بناج  هب  ِتاَْریَْخلا .  اوُِقبَتْـساَف  تساه .  یبوخ  تاریخ و  هقباسم  نادیم  تشهب و 

 . ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهللاَو  ُءاَشَی  نَم  ِهِیتُْؤی  ِهللا  ُلْضَف  َِکلذ  ِِهلُسُرَو  ِهللاِاب  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ْتَّدِعُأ  ِضْرالاَو  ِءامَّسلا  ِضْرَعَک  اَهُـضْرَع  ۀَّنَجَو  ْمُکِّبَر  نِم 
ادـخ و هب  هک  یناسک  يارب  تسا ،  نیمز  نامـسآ و  يانهپ  نوچ  شیانهپ  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  يوس  زا  یـشزرمآ  هب  دـییوج  تقبس 

لـضف ياراد  ادـخ  دـنک و  یم  اطع  دـهاوخب  سکره  هب  ار  نآ  هک  تسادـخ  لضف  نیا  تسا ;  هدـش  هدامآ  دـنا ،  هدروآ  نامیا  شناربمایپ 
اور دوخ  رب  ار  متـس  نیرت  گرزب  دباتـشن  تشهب  ترفغم و  يوس  هب  دـنکن و  تکرـش  تاریخ  هقباسم  رد  هک  یـسک  یتسار  تسا .  گرزب 

همیرج راوازـس  هک  اقح  هدرک و  رت  تسپ  یناویح  ره  زا  ار  دوخ  یبوبر ،  هاگراب  هب  نتفای  هار  زا  شیوخ  ندومن  مورحم  رطاـخ  هب  هتـشاد و 
هـضور هب  یهد  مدـیون  هک  نیا  درادـن  راخ  هک  دوب  یتخرد  کشخدرادـن  رای  قشع  راب  لد  هب  هکره  تسا .  تخـس  یباذـع  نیگنـس و  يا 

هر دیهـش  شتآ  دشن  هک  ره  درادن  راب  هناتـسآ  نآ  رب  هک  ره  ددـنبن  رهد  طاشن  زا  دارم  راب  درادـن  رای  هک  نخـس  نیا  یـسک  هب  وگ  ناوضر 
درادن راگزور  شیع  زا  یلصاح  قشع 

نید تقیقح  حور و 

ناملسم دندوب  قح  میلـست  دوجو  همه  اب  هکنیا  رطاخ  هب  یهلا  ناربمایپ  تسادخ و  ربارب  رد  ندوب  میلـست  ندروآ و  مالـسا  نامه  نید  لصا 
میلست المع  دراد و  نیقی  داعم  هب  هدرب و  دیحوت  ورگ  رد  لد  ناج و  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  نآرق  حالطـصا  رد  ناملـسم  دنتفای .  بقل 

هک تسا  یشزرااب  رایسب  تلاح  میلست  دراد .  يدج  زیهرپ  قح  ربارب  رد  یچیپرس  نایصع و  نایغط و  زا  تسا و  یهلا  نیناوق  ماکحا و  همه 
 . دندرک تساوخرد  ادخ  زا  تایح  فلتخم  لحارم  رد  ناشیاهاعد  رد  یگدنز و  يادتبا  زا  ناشدوجو  رد  ار  شققحت  ناربمایپ 

میلست يارب  یهلا  ناربمایپ  تساوخرد 

اَْنلَعْجاَو اَنَّبَر  دنتشاد :  هضرع  قح  ترـضح  رـضحم  هب  يراز  عرـضت و  اب  هبعک  يانب  زا  سپ  مالـسلا ) امهیلع   ) لیعامـسا میهاربا و  ترـضح 
وت میلست  هک  یتما  ام  نامدود  زا  زین  هد و  رارق  دوخ  میلست  دوجو  همه  اب  ار  ام  اراگدرورپ !  ََکل . . .  ًۀَِملْسُم  ًۀَّمُأ  اَِنتَّیِّرُذ  نِمَو  ََکل  ِْنیَِملْـسُم 
ُهُّبَر َُهل  َلاَق  ْذِإ  تسا :  ندش  میلست  مالسا و  شریذپ  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  هب  ادخ  حیرص  نامرف  هنیمز  نیا  رد  رآ . . .  دیدپ  دنـشاب 

میلست نایناهج  راگدرورپ  هب  تفگ :  شاب .  میلست  دومرف :  وا  هب  شراگدرورپ  هک  یماگنه  دینک  دای  و  َنیَِملاَْعلا .  ِّبَِرل  ُتْمَلْـسَأ  َلاَق  ِْملْـسَأ 
َّنِإ َِّیَنب  اَی  ُبوُقْعَیَو  ِهِیَنب  ُمیِهاَْربِإ  اَِهب  یَّصَوَو  دنتشاد :  ار  شرافـس  نیمه  ناشنادنزرف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) بوقعی زین  ترـضح و  نآ  و  مدش . 

نارسپ يا  هک :  دندرک  شرافس  مالسا  نییآ  هب  ار  ناشنارـسپ  بوقعی  میهاربا و  و  َنوُِملْـسُم .  ُمْتنَأَو  َّالِإ  َُّنتوُمَت  َالَف  َنیِّدلا  ُمَُکل  یَفَطْـصا  َهللا 
هیلع  ) میهاربا ترـضح  و  دـیریمن .  دیـشاب ،  ناملـسم  هک  یلاح  رد  زج  دـیاب  امـش  سپ  هدـیزگرب ،  امـش  يارب  ار  نید  نیا  ادـخ  ًانیقی  نم ! 

 » نیا زا  شیپ  ار  امش  وا  ُْلبَق . . . . . . . نِم  َنیِِملْسُْملا  ُمُکاَّمَس  َوُه  دیمان . . . :  ناملسم  تقیقح  نیا  تیاعر  طرش  هب  ار  ام  هک  تسا  مالسلا )
 . . . . دیا هدش  يراذگمان  ناونع  نیمه  هب  مه  نآرق  نیا  رد  دیمان و  ناملسم » 

فیلاکت ماجنا  رد  میلست  شقن 

یگدنز لحارم  مامت  رد  دریذپ و  یم  ار  ادخ  تاررقم  تادابع و  ماکحا و  همه  هناقشاع  دریگ ،  رارق  میلست  تلاح  هنودرگ  رد  یتقو  ناسنا 
دوش یمن  هتـسخ  لولم و  قح  ياه  نامرف  هب  لمع  نداد  موادت  زا  دنادرگ و  یمن  يور  یتمدخ  تدابع و  زا  زگره  دریگ و  یم  راک  هب  شا 
هدوب ناـسنا  هجوتم  صاـخ  یتـیفیک  هب  يرـصع  ره  رد  هک  يداـبع  ياـه  هماـنرب  همه  رد  تاـیح  خـیرات  ناگدـش  میلـست  همه  اـب  ار  دوخ  و 

هدوب و خیرات  نانمؤم  همه  لاح  لماش  هدش  عضو  هک  یتیفیک  ره  اب  تادابع  هک  دـنک  یم  هجوت  انعم  نیا  هب  دـنک و  یم  هارمه  گنهامه و 
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اب ناسنا  هک  تسا  یهار  تقیقح  رد  تاررقم  تاداـبع و  يراذـگ  هیاـپ  دـنا و  هدرکن  انثتـسا  ار  یـسک  ناـهرب  لـیلد و  نودـب  هنیمز  نیا  رد 
 . دسر یم  وا  ياقل  برق و  ادخ و  تمحر  هب  هار  نآ  رد  كولس 

هقباس مما  رد  تادابع  زا  يا  هنومن 

تاررقم ماکحا و  نیا  هک  دزاس  یم  نشور  ار  تقیقح  نیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ،  تاکز ،  زامن ،  هب  طوبرم  تایآ  یسررب 
یلقع یحور و  عضو  اب  بسانت  رطاخ  هب  تیفیک  یگنوگچ و  رد  تسه  هک  يزیچ  هتشادن ،  یتما  هب  صاصتخا  هدوب و  اه  تما  همه  هجوتم 

اه تما  تایح  ایبنا و  بتکم  رد  قح  مکح  ناونع  هب  نورق  راـصعا و  همه  رد  زاـمن  دـینادب  هکنیا  يارب  ـالثم  تسا  هتـشاد  تواـفت  اـه  تما 
یم باطخ  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  هب  روط  هوک  رد  دوش :  یم  هراشا  هلئـسم  نیا  رد  نآرق  تایآ  زا  دنچ  يا  هنومن  هب  هدوب  يراج 

قیفوت ادـخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ياه  تساوخرد  زا  زین  و  راد .  اپرب  نم  داـی  يارب  ار  زاـمن  و  يِرْکِذـِل . . . .  َةَـالَّصلا  ِِمقَأَو  دوش . . . : 
رب ارم  اراگدرورپ !  ِءاَعُد .  ْلَّبَقَتَو  اَنَّبَر  ِیتَّیِّرُذ  نِمَو  ِةَالَّصلا  َمیِقُم  ِیْنلَعْجا  ِّبَر  دـشاب :  یم  شلـسن  نادـنزرف و  دوخ و  بناـج  زا  زاـمن  هماـقا 

ترـضح هب  نیدـم  رهـش  مدرم  و  ریذـپب .  ار  میاعد  اراگدرورپ !  و  هد .  رارق  زامن  ناگدـنراداپرب  منادـنزرف  زا  زین  هد و  رارق  زامن  هدـنراداپ 
. . . ؟  هتـشاد او  ام  شهوکن  هب  ارت  تزامن  ایآ  ینک ؟  یم  هزرابم  ام  یتسرپ  تب  اـب  لـیلد  هچ  هب  ارچ و  دـنتفگ :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) بیعش

. . ؟  مینک اهر  دندیتسرپ  یم  نامناردپ  ار  هچنآ  هک  دهد  یم  نامرف  وت  هب  تزامن  ایآ  اَنُؤَابآ . . . . . . . ُُدبْعَی  اَم  َكُْرتَن  نَأ  َكُُرمَْأت  َُکتَالَصَأ 
ببس هب  داد و  یم  نامرف  تاکز  زامن و  هب  ار  شیوخ  نادناخ  هراومه  هک  تسا  هدمآ  دعولا  قداص  مالسلا ) هیلع   ) لیعامسا هرابرد  زین  و  . 

هب ار  شا  هداوناخ  هراومه  و  ًاّیِـضْرَم .  ِهِّبَر  َدـنِع  َناَکَو  ِةاَکَّزلاَو  ِةَالَّصلِاب  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَی  َناَکَو  دـش :  شراگدرورپ  بوبحم  یـضرم و  راـک  نیمه 
یم رادشه  نینچ  ناربمایپ  زا  نت  هد  شور  هار و  نایب  زا  سپ  دیجم  نآرق  دوب .  هدیدنـسپ  شراگدرورپ  دزن  داد و  یم  نامرف  تاکز  زامن و 
نِم َفَلَخَف  دندرک :  يوریپ  یناطیـش  ياه  هتـساوخ  تاوهـش و  زا  هابت و  عیاض و  ار  زامن  هک  دندش  نیـشناج  يدارفا  نانآ  یپ  رد  هک :  دهد 

تاوهش زا  دندرک و  عیاض  ار  زامن  هک  دش  نانآ  نیزگیاج  یلـسن  نانآ  زا  دعب  سپـس  ِتاَوَهَّشلا . . . . اوُعَبَّتاَو  َةَالَّصلا  اوُعاَضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب 
اه ناسنا  همه  هجوتم  هک  تسا  یقیاقح  تسین ،  يدـمحم  تعیرـش  هژیو  ماکحا  ریاس  ای  تاکز  ای  زاـمن  عوضوم  سپ  دـندومن . . .  يوریپ 
زا يرایسب  يرامشرب  اب  لحن  هکرابم  هروس  رد  ددرگ .  نیمأت  ناشترخآ  ایند و  تداعس  دنـسرب و  قح  هژیو  تمحر  هب  قیرط  نیا  زا  ات  هدوب 

وتیادـه دـیما  هب  ونامیا  تعاطا و  رکذـت ، لقعت ، رکفت  لها  يارب  یتایآ  اه  نیا  هک  دـنک  یم  دزـشوگ  يونعم  يّداـم و  تمحر  ياـه  هولج 
ات دنک  یم  لماک  امـش  رب  ار  شیاه  تمعن  َنوُِملُْـست . . . .  ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  ُِّمُتی  َِکلذَـک  تسامـش . . . :  يریذـپ  میلـست  ویرازگـساپس 

 . دیوش وا  ياه  نامرف  میلست 

تمحر تابجوم 

یهلا تمحر  تابجوم 

ماـع هریاد  تسین و  فّلکم  ریغ  تادوجوم  هب  تبـسن  ریگارف  دوش ـ  یم  ریبعت  هیمیحر  تمحر  ناونع  هب  نآ  زا  ًاـنایحا  هک  صاـخ ـ  تمحر 
 . ددرگ یم  اطع  هژیو  طیارـش  رد  ییاه  ناسنا  هب  تیلباق  تقایل و  ساسا  رب  هکلب  دـشاب ،  یمن  زاب  تاـقولخم  همه  يوس  هب  شهار  درادـن و 

نّیزم نانآ و  تاروتـسد  يارجا  ناماما و  يربهر  تیالو و  لوبق  اب  ناربمایپ و  هب  داقتعا  اب  نآ و  تایآ  هب  لمع  نآرق و  هب  نامیا  اب  ناـسنا ، 
دنک و یم  ادیپ  قح  تمحر  هب  لاصتا  یقیقح  هبوت  هب  ندش  هتسارآ  هتـسیاش و  لامعا  هنودرگ  رد  نتفرگ  رارق  یقالخا و  تانـسح  هب  ندش 

 . دوش یم  دابآ  شترخآ  ایند و  تقیقح ،  نآ  وترپ  تمحر و  نآ  تکرب  زا 

یقالخا تانسح 
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ِنْـسُِحب ُُغْلبَی  َِملْـسُملا  َْدبَعلا  َّنإَف  ِۀَنَـسَحلا ،  ِقَالخألا  یَلَع  مُکَـسُفنأ  اوُضِّوَر  هدومرف « :  یقالخا  تانـسح  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
هبترم هب  شیوکین  قالخا  ببس  هب  ناملسم  ناسنا  اریز  دیهد ،  شرورپ  وکین  قالخا  ساسا  رب  ار  دوخ  دوجو  ِِمئاقلا . »  ِِمئاصلا  َۀَجَرَد  ِهِْقلُخ 

 : تسا هدومرف  یقالخا  ياه  شزرا  هرابرد  مهم  رایسب  یتیاور  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  دسر .  یم  راد  هدنز  بش  ریگ  هزور 
ِهَیلإ اُوبَغراَو  َّلَجَو  َّزَع  َهللا  اوُدَمحاَف  مُکِیف  َتناک  نإَف  مُکَـسُْفنأ  اُونِحَْتماَف  ِقالخألا ،  ِمِراکَِمب  َُهلوُسَر  ِهللا  لوُسَر  َّصَخ  یلاعَتَو  َكَرابَت  َهللا  َّنإ  » 
نیقی هب  َةَءوُرَملاو . »  َۀَـعاجُّشلاو  َةَریغلاو  َءاخَّسلاو  ِْقلُخلا  َنسُحو  َْملِحلاو  َرْکُّشلاو  َْربَّصلاو  َۀَـعانَقلاو  َنیقَیلا  ًةَرَـشَع :  اهَرَکَذَـف  اْهنِم  ِةَدایزلا  ِیف 

دراد دوجو  امـش  رد  رگا  دـییامزایب ،  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  ات  داد ،  صاصتخا  یقالخا  ياـه  شزرا  هب  ار  ربماـیپ  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ 
تعانق و نیقی و  درک :  رکذ  ار  اه  شزرا  زا  شخب  هد  سپ  دینک ،  تبغر  شا  ینوزفا  رد  نآ  يوس  هب  دییوگ و  ساپس  ار  ّلج  ّزع و  يادخ 

نامیا ار  يراکوکین  یکین و  قیداصم  زا  دیجم  نآرق  يدرمناوج .  تعاجش و  تریغ و  ءاخـس و  وکین و  قالخا  يرابدرب و  رکـش و  ربص و 
هب یهلا  تمحر  هب  ناسنا  ندناسر  هیام  ار  اوقت  قدص و  درامش و  یم  اوقت  قدص و  لها  ار  ناربمایپ  هب  نانمؤم  دناد و  یم  یهلا  ناربمایپ  هب 

 . دروآ یم  باسح 

مدرم اب  ینابرهم  یهاوخریخ و 

ناماما ناربمایپ و  ریظن  درگنب ،  نارگید  هب  یهاوخریخ  فطل و  رهم و  هاگدید  اب  دیاب  تسا  كولس  ریس و  ناهاوخ  هک  ناملسم  ناسنا  کی 
دیاب دـنک  ادـیپ  تقیقح  وا  ِنتفگ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب  دـهاوخب  هک  کلاس  صخـش  دـندوب .  هاوخریخ  زین  ناـکاپان  هب  تبـسن  یتح  هک 

اب هک  تسا  نآ  بلق  رد  نآ  هنومن  لوصح  تمـالع  دوش و  ققحتم  هیمیحر  هیناـمحر و  تمحر  هب  دـناسرب و  دوـخ  بلق  هب  ار  قـح  تمحر 
يایلوا ماظع و  يایبنا  رظن  رظن ،  نیا  و  دشاب .  بلاط  ار  همه  حالـص  ریخ و  دـنک و  رظن  ادـخ  ناگدـنب  هب  ینابرهم  فطلت و  تیانع و  مشچ 
تداعس هب  رظن  رگید  هلـضاف و  هنیدم  هلئاع و  ماظن  هعماج و  تداعـس  هب  رظن  یکی  دنراد :  رظن  ود  نانآ  هتبلا  تسا ،  مالـسلا ) مهیلع   ) مارک

نیا دوش  یم  ارجا  فشک و  ذافنا و  سیسأت و  ناشکرابم  تسد  هب  هک  هّیهلا  نیناوق  دنراد و  تداعس  ود  نیا  هب  هلماک  هقالع  نانآ  صخش . 
ماظن هظحالم  اب  دـسر  یم  رظن  هب  هکنآ  لاثما  تاریزعت و  دودـح و  صاصق و  يارجا  رد  یتح  دـیامن ،  یم  تاعارم  ـالماک  ار  تداعـس  ود 

راکتیانج و درف  تیبرت  يارب  دراوم  رثکا  رد  روما  نیا  هک  اریز  تسا ،  روظنم  تداعـس  ود  ره  تسا ،  هدـش  نینقت  سیـسأت و  هلـضاف  هنیدـم 
یم لتق  هب  نآ  لاثما  داهج و  اب  ار  نانآ  دـنرادن و  تداعـس  ناـمیا و  رون  هک  یناـسک  یتح  دراد ،  لـماک  تلاـخد  تداعـس  هب  وا  ندـناسر 
لتق یمتخ  ّیبن  هلماک  ِتمحر  زا  تفگ :  ناوت  یم  دوب و  حالـصا  حالـص و  لتق  نیا  زین  نانآ  دوخ  يارب  هظیرق ـ  ینب  دوهی  لـثم  دـنناسر ـ 

تایح مامت  هک  دـندرک ،  یم  هیهت  یترخآ  نوگانوگ  ياه  باذـع  دوخ  يارب  يزور  ره  رد  ملاع  نیا  رد  ناـشندوب  اـب  هک  اریز  تسا  ناـنآ 
بابـسا و ترخآ و  باقع  باذـع و  نازیم  هک  یناسک  يارب  بلطم  نیا  و  دـنکن .  يربارب  اجنآ  ياه  یتخـس  باذـع و  زور  کی  هب  اـجنیا 

کیدزن تمحر  قفا  هب  دش  یم  هدز  نآ  لاثما  هظیرق و  ینب  دوهی  ندرگ  هب  هک  يریشمش  سپ  تسا ،  حضاو  رپ  دنناد  یم  ار  اجنآ  تاببـسم 
 ، وا يارب  هّیمیحر  تمحر  یلو  دنازوسب  بضغ  هقعاص  هب  ار  نوعرف  یلاعت  يادخ  دوب  نکمم  طخـس .  بضغ و  قفا  هب  ات  تسه  هدوب و  رت 
يو اب  نَّیل  مرن و  مـالک  اـب  هک :  دومرف  ار  وا  شرافـس  لاـح  نیع  رد  داتـسرف و  ( مالـسلا اـمهیلع   ) نوراـه یـسوم و  نوچ  گرزب  ربماـیپ  ود 
نیا تسا .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوناـق  نیا  دـسرتب .  راـک  تبقاـع  دوخ و  رادرک  زا  دـتفا و  ادـخ  داـی  هک  دـشاب  دـینک ،  وـگتفگ 

ینک و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یهاوخ  یم  هک  زین  وت  نونکا  تسا ! !  يرگ  یغای  نایغط و  راچد  ِنوعرف  لثم  یـسک  داشرا  تیفیک 
لد تبحم و  رپ  بلق  اب  ریگب .  میلعت  وش و  رکذتم  هدمآ  دورف  مّلعت  رّکذت و  يارب  هک  هیهلا  هفیرـش  تایآ  نیا  زا  ییامن  داشرا  ار  ادـخ  قلخ 

یهن رما و  هب  یتفای  یمیحر  ینامحر و  ار  دوخ  بلق  نوچ  وش و  بلاط  بلق  میمص  زا  ار  نانآ  ریخ  نک و  دروخرب  ادخ  ناگدنب  اب  هفطاعاب 
. دنک مرن  تبلق  هفطاع  قرب  ار  تخس  ياه  لد  ات  نک  مایق  داشرا  و 
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تسا تمحر  هلیسو  بدا 

یم ناسنا  تیبوبحم  هب  مه  ینامز  دوش و  یم  ناسنا  تیادـه  ببـس  مه  یهاگ  دـنک و  یم  لـصتم  قح  تمحر  هب  ار  ناـسنا  هک  یلماوع  زا 
 . تسا بدا  راوازس  صاخشا  لباقم  رد  ای  قیاقح  ربارب  رد  بدا  دیازفا 

لیضف بدا 

هیلخت ار  نانآ  هنب  راب و  دندز و  ار  يا  هلفاق  هار  ضایع  لیضف  روتسد  هب  درک ،  تیاکح  میارب  راوگرزب  یملاع  رارسألا »  فشک  ریسفت  رد « 
لاح رد  نارایتسد  درک ،  لاحشوخ  رایسب  ار  شنارایتسد  لیضف و  تورث  یناوارف  هک  دوب  هلفاق  اب  ناوارف  یتنکُم  نیگنـس و  یتورث  دندرک ، 

رد دوب و  هدش  هتـشون  یـسرکلا  ۀیآ  يا  هحفـص  رب  دندوشگ  نآ  زا  هرگ  دـندروخرب ،  هنب  راب و  نایم  رد  هدروخ  هرگ  يا  هچراپ  هب  یـسررب 
 : داد نامرف  لیـضف  امرف .  ظفح  شیاه  هچون  لیـضف و  دربتـسد  زا  ار  ام  هنب  راب و  یـسرکلا  ۀیآ  تکرب  زا  ایادـخ !  هک  اعد  نیا  تایآ  رانک 

نیا بحاص  نامیا ،  هدـیقع و  دزد  هن  مییالاک  دزد  ام  هک  دـینزن  تسد  ار  نانآ  زا  يرانید  دـینادرگ و  زاب  ناـنآ  هب  ار  هلفاـق  لـها  لاـم  همه 
ار لاوما  نیا  ام  رگا  هداهن ،  شا  هنب  راب و  رد  ار  یـسرکلا  ۀیآ  دهد  یم  رارق  ادخ  ظفح  رد  ار  شلاوما  یـسرکلا  ۀیآ  هکنیا  داقتعا  هب  لاوما 
 « ءایلوألا ةرکذت  لقن «  هب  انب  رگید  راب  کی  وا  تسین . ناربج  لباق  هک  تسا  يا  هبرض  نیا  میا و  هدیدزد  نآرق  هب  ار  رفن  کی  هدیقع  میربب 

هدیـسرن نآ  تقو  نامیا  لها  يارب  ایآ  ِهللا . . . .  ِرْکِذـِل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  نَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْملَأ  هفیرـش :  هیآ  نآرق  رگید  هیآ  کی  هب  راـطع 
دش و وا  تیاده  تاجن و  ببـس  بدا  نیمه  درک و  بدا  دوش . . . ؟  نتورف  مرن و  هدش  لزان  هک  ینآرق  ادخ و و  دای  يارب  ناشیاه  لد  هک 

 ! تشگ ریظن  مک  یفراع  هب  لیدبت  نتفای  تیاده  زا  سپ 

بیبط دهعت 

ار رهـش  رهام  قذاح و  کشزپ  دـنک ،  دوبان  ار  دوخ  نابیقر  زا  یبیقر  تساوخ  یم  یتکلمم  مکاـح  هتـشذگ  ناراـگزور  رد  هک  دـنا  هدروآ 
تفگ بیبط  مروآ ،  رد  ياپ  زا  ار  وا  مهدب و  مبیقر  دروخ  هب  منک و  طولخم  اذغ  اب  ات  نک  هدامآ  نم  يارب  يرهز  تفگ :  وا  هب  تساوخ و 
ناـنآ هب  تناـیخ  زا  مناـهرب و  رطخ  زا  ار  ناـشناج  منک و  تمدـخ  مدرم  هب  هک  ما  هدروخ  دـنگوس  یکـشزپ  همانـشناد  نتفرگ  ماـگنه  نم  : 

 ، دنزادنا نادنز  هب  ار  بیبط  داد  روتـسد  مکاح  منز .  یمن  تسین  يزیچ  تنایخ  زج  هک  يراک  نینچ  هب  تسد  باسح  نیا  يور  مزیهرپب ، 
نایم رد  بیبط  اب  ار  شتـساوخرد  مکاح  هرابود  هام  شـش  زا  سپ  دومن ،  لمحت  ار  نادنز  جنر  هام  شـش  دودـح  تفر و  نادـنز  هب  بیبط 
مکاح دزن  تیاهن  رد  داد و  تاجن  ار  وا  تفگ و  نیرفآ  بیبط  دـهعت  رب  مکاـح  درک ،  یچیپرـس  مکاـح  تباـجا  زا  بیبط  یلو  تشاذـگ ، 

تداعس ببـس  لماکت و  دشر و  هیام  بدا  نیا  تسوا ،  تاروتـسد  اه و  نامرف  قح و  ربارب  رد  بدا  ناسنا ،  بدا  جوا  دش . بوبحم  رایـسب 
اقل برق و  ماقم  هب  ندیـسر  همه  زا  رتالاب  تشرـس و  ربنع  تشهب  یهلا و  ناوضر  هیمیحر و  تمحر  هب  لاصتا  لماع  ًاتیاهن  ترخآ و  ایند و 
ماج تسود  تسد  زادـنا  هدیـسر  تیالو  ياهتنم  هب  یموق  ضیف :  ترـضح  هینابر  فراعم  هیهلا و  کلاسم  کلاس  لوق  هب  تسا .  لاصو  و 

زا ریغ  ار  عنص  ياپارـس  دنا  هتـشگ  دنچره  دنا  هدیـشچ  شغ  یب  هداب  فطل  ماج  زو  دنا  هتفرگ  ناج  یگدنز  رهق  غیت  زا  دنا  هدیـشچ  تبحم 
نامه بدا  نیا  ققحت  دنا  هدیـشک  اپ  ناهج  ود  زا  هک  مهل  يرـشب  دنا  هدنکف  وا  هر  هب  رـس  هک  مهل  یبوط  دنا  هدـیدن  نوچ  یب  عناص  لامج 

 . دناسر یم  تیناسنا  هّلق  هللا و  عم  تیعم  تمارک و  جوا  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  هناصلاخ  تعاط  یگدنب و 

داهج ترجه و 

لیـصحت سالک  هک  یفّلکم  تسا ،  ناسنا  یگدنز  قفا  زا  ترفغم  تمحر و  عولط  زاس  هنیمز  دیدرت  نودـب  ادـخ ،  هار  رد  داهج  ترجه و 
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تینوصم نآ و  غیلبت  نید و  ظـفح  يارب  هدـش و  رادروـخرب  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  زا  تفرعم  هیاـپ  رب  هدرک و  یط  ار  ینید  تفرعم 
هتساخرب ادخ  هار  رد  داهج  هب  ناج  لام و  اب  هدومن و  ترجه  نامیا  نیمزرـس  هب  رفک  راید  زا  شا  هادوناخ  دوخ و  يونعم  تمالـس  هب  نداد 

اوـُنَمآ َنیِذَّلا  َّنِإ  دراد :  تراـشا  تقیقح  نیا  هب  تحارـص  اـب  دـیجم  نآرق  هکناـنچ  تسوا ،  شزرمآ  ترفغم و  ادـخ و  تـمحر  هتـسیاش  ، 
هدرک ترجه  هکنانآ  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  ًانیقی  ٌمیِحَر .  ٌروُفَغ  ُهللاَو  ِهللا  َۀَمْحَر  َنوُجْرَی  َِکئلوُأ  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاَجَو  اوُرَجاَه  َنیِذَّلاَو 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  دنراد ;و  دیما  ادخ  تمحر  هب  دنتساخرب ، داهج  هب  ادخ  هار  رد  و 

هبوت

ینوزفا ناراب و  یناوارف  نوچ  ییاه  تمعن  تروص  هب  ادخ  تمحر  یّلجت  زاس  هنیمز  ار  يّدج  یهاوخ  شزرمآ  یقیقح و  هبوت  دیجم  نآرق 
هب راگدرورپ  نامرف  هب  حون  دناد ،  یم  بآ  زا  اه  هناخدور  اهدور و  ندـش  رپ  ناهایگ و  نیمز و  توارط  يزبسرـس و  بوخ و  دالوا  لام و 

تاَّنَج ْمَُکل  لَعْجَیَو  َنِیَنبَو  لاَْومَِأب  مُکْدِدُْمیَو  ًاراَرْدـِم *  مُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ًاراَّفَغ *  َناَک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  تفگ . . . :  شموق  تّلم و 
یپ رد  یپ  ناراب  نامسآ  زا  امش  رب  ات  تسا * .  هدنزرمآ  رایسب  هراومه  وا  هک  دیهاوخب  شزرمآ  ناتراگدرورپ  زا  ًاراَْهنَأ . . . .  ْمَُکل  لَعْجَیَو 

هب يدرم  دیوگ :  یم  حیبص  نب  عیبر  دهد .  رارق  اهرهن  اه و  غاب  ناتیارب  دنک و  يرای  نادـنزرف  لاوما و  اب  ار  امـش  و  دتـسرف * ،  تکرب  اب  و 
ندـش هدودز  يارب  ادـخ  زا  دومرف :  وا  هب  ترـضح  درک ،  تیاکـش  یلاسکـشخ  یطحق و  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  ترـضح  رـضحم 

 : دومرف وا  هب  ترضح  درک ،  هوکـش  رقف  یتسدیهت و  زا  دمآ و  ترـضح  نآ  هاگـشیپ  هب  رگید  يدرم  نک و  شزرمآ  تساوخرد  تناهانگ 
شزرمآ ادـخ  زا  دومرف :  ترـضح  دـنک .  تیانع  يرـسپ  نم  هب  ادـخ  نک  اعد  تفگ :  دـمآ و  يرگید  نک و  ترفغم  تساوخرد  ادـخ  زا 

زا یهاوخ  شزرمآ  هب  ار  نانآ  همه  امش  دندرک و  تیاکـش  يزیچ  زا  مادک  ره  دندمآ و  تروضح  هب  رفن  دنچ  میتفگ  ترـضح  هب  هاوخب ، 
حون زا  هک  ادـخ  هتفگ  رابتعا  هب  نم  مدرکن  ییامنهار  قح  زا  نتـساوخ  شزرمآ  هب  ار  ناـنآ  دوخ  شیپ  زا  نم  دومرف :  يداد ،  ناـمرف  ادـخ 

هب ار  نانآ  دینک ،  شزرمآ  تساوخرد  ادـخ  زا  اه  تمعن  عاونا  هب  ندیـسر  يارب  تفگ :  شموق  هب  هک  تسا  هدرک  تیاکح  مالـسلا ) هیلع  )
اه تمعن  عاونا  تروص  هب  تمحر  یلجت  ثعاب  یهاوخ  شزرمآ  هانگ و  زا  هبوت  نآرق  هدومرف  هب  يرآ ;  مدومن . تیاده  نتساوخ  شزرمآ 

ناگدنب هب  تمدخ  اوقت و  تامرحم ،  كرت  تابجاو ،  يادا  قح ،  هار  رد  كولـس  تفرعم ،  نوچ  يونعم  قیاقح  همه  زین  و  دـش .  دـهاوخ 
دنک یم  هولج  شتشرسربنع  تشهب  وا و  تیاضر  تروص  هب  هک  ار  ادخ  تمحر  قاقحتـسا  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  نانمؤم  هژیو  هب  ادخ 
َنِم َنوُکَی  نَأ  یَـسَعَف  ًاِحلاَص  َلِمَعَو  َنَمآَو  َباـَت  نَم  اَّمَأَـف  دـیامرف :  یم  شـشاداپ  حـلاص و  لـمع  هبوت و  هراـبرد  دـیجم  نآرق  دـنک .  ادـیپ 

 ، دشاب ناراگتسر  زا  هک  تسا  دیما  هداد ،  ماجنا  هتسیاش  راک  هدروآ و  نامیا  هدرک و  هبوت  نایصع  كرش و  زا  هک  یـسک  اما  و  َنیِِحْلفُْملا . 
هداد ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هک  یلاح  رد  دنیایب  نمؤم  هک  یناسک  و  یَلُْعلا .  ُتاَجَرَّدـلا  ُمَُهل  َِکئلوُأَف  ِتاَِحلاَّصلا  َلِمَع  ْدَـق  ًانِمُْؤم  ِِهتْأَی  نَمَو 

 . تسا تاجرد  نیرترب  نانآ  يارب  دنا ، 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  تبحم 

زا ییاهر  ترخآ و  ایند و  تداعس  هیام  نانآ ،  زا  يوریپ  دنتسه و  ادخ  مالسلا ) مهیلع   ) ربمایپ تیب  لها  هک  راوگرزب  ناماما  هب  يزروقـشع 
ٌِعفان یتَیب  لهأ  ُّبُحَو  یّبُح  هدش « :  تیاور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  تسا .  يورخا  بیاصم  دیادش و  زا  تاجن  میلا و  باذـع 

تبحم ِطارّصلا . »  َْدنِعو  ِنازیملا  َْدنِعو  ِباسِحلا  َْدنِعو  ِباتِکلا  َْدنِعو  ِروُشُّنلا  َْدنعو  ِْربَقلا  ِیفو  ِةافَولا  َْدنِع  ٌۀَمیظَع :  َّنُُهلاوهأ  َنِطاوَم  ِۀَْعبَس  یف 
رد ندـش  هدـنز  تقو  ربق و  رد  ندرم و  ماگنه  تسا :  شخبدوس  تسا  گرزب  شیاه  ساره  هک  اج  تفه  رد  متیب  لها  هب  تبحم  نم و  هب 

لها رد  قح  تمحر  هولج  طارص .  زا  روبع  ماگنه  لامعا و  شجنس  يوزارت  رانک  باسح و  نامز  هدنورپ و  هب  یگدیـسر  ماگنه  تمایق و 
گنج رد  نمشد  ياه  هتشک  رب  روبع  ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هدش  لقن  هک  تسا  عیـسو  هدرتسگ و  نانچ  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب
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هب یهلا  تمحر  ياهرد  ندوب  هدوشگ  اب  ارچ  دـندیزگرب و  ار  لطاب  قح ،  باختنا  ياج  هب  ناـنیا  ارچ  هک  تسیرگ  دـنلب  يادـص  اـب  لـمج 
هب شتیب  لها  نادـنزرف و  نارای و  همه  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  ترـضح  هدـش  تیاور  زین  و  دـندرپس . ! ؟  هار  خزود 

رکـشل دـیبای .  تاجن  ات  دـینک  هبوت  تسا ،  زاب  ناتیور  هب  ادـخ  تمحر  باب  دـیا  هتخیرن  نیمز  رب  ار  میولگ  نوخ  ات  درک :  باـطخ  نمـشد 
رون هب  ار  ناشکیرات  بلق  دـنک و  هدـنز  ار  نانآ  هدرم  ناج  ات  دیـشوک  یم  ترـضح  نآ  یلو  دـنناسرب ،  لتق  هب  ار  ماما  دنتـساوخ  یم  دـیزی 

درد و هب  ار  وا  دننک و  هعطق  هعطق  شنارای  رگید  نوچ  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  دنتساوخ  یم  دیزی  رکـشل  دزاس .  رونم  نامیا 
رهم و یتسار  دناسرب ،  تشهب  هب  دـناهرب و  دـبا  باذـع  زا  ار  نانآ  هک  تشاد  يدـج  هدارا  ترـضح  نآ  یلو  دـنزاس ،  راچد  هحلـسا  جـنر 
نسح و نینچ  اب  تساجک ! ؟  ات  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ قح  هب  نیـشناج  )و  مالـسلا مهیلع   ) موصعم ماما  یناـبرهم  فطل و  تمحر و 

تسا يا  هّقح  تقیقح  نامه  تمحر  لوط  رد  رـشب  هب  نانیا  تمحر  يرآ ;  دنرگد  ياوه  بآ و  رگد و  راید  زادنرـشب  نانیا  رگا  تحالم 
 . میرت کیدزن  ندرگ  گر  زا  وا  هب  ام  و  ِدیِرَْولا . . . .  ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحنَو  تسا . . . :  هدومرف  دیجم  نآرق  رد  هک 

تمحر رهظُم  رهظَم و  نآرق 

تالّـضفت و زین  ناماما  ناربمایپ و  ینامـسآ و  ياه  باتک  تسا و  یلاعت  قح  ینیوکت  تمحر  هولج  یتسه  ناهج  شنیرفآ و  ملاع  رـسارس 
نیرت و لماک  نآرق  تسا و  وا  ترـضح  تمحر  زا  ياه  هدش  رداص  همه  اج و  همه  وس و  همه  دـنوش .  یم  بوسحم  وا  یعیرـشت  تمحر 

ساسا رب  رگنب . . .  ادـخ  تمحر  راثآ  هب  لمأت  اب  سپ  ِهللا . . . .  ِۀَـمْحَر  ِراَثآ  َیلِإ  ْرُظناَف  تسا .  یعیرـشت  تمحر  یقیقح  رهظُم  مات و  رهظَم 
ییاه هنیمز  یهلا  تالـضفت  زا  رتشیب  يروهرهب  همه  نیا  اب  تفاـی ،  تریـصب  اـت  درک  رظن  قح  تمحر  راـثآ  يوس  هب  دـیاب  هفیرـش  هیآ  نیا 
هدـنز میـسن  نآ  زا  حور  ناج و  بلق و  لقع و  هک  يروط  هب  تسا  نداد  رارق  یهلا  تمحر  میـسن  شزو  ریـسم  رد  ار  دوخ  هلمج  زا  دراد ، 

َّنإَو الأ  دیامرف « :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ترـضح  دـهد .  حـلاص  لمع  قالخا و  نامیا و  نوچ  یتارمث  ناسنا  دوجو  تخرد  دوش و 
نآ شزو  ضرعم  رد  ار  دوخ  دیـشاب  بظاوم  دزویم ،  هژیو  تمحر  ياه  میـسن  ناتراگزور  رد  اََهل . »  اوُضَّرَعَتَف  الَا  ٌتاَحَفَن  ْمُکِرْهَد  ِماَّیأ  یف 

ایند و رد  یهلا  هعـساو  تمحر  بلج  ثعاب  دوخ  تسا و  نآرق  هک  قح  ماـت  تمحر  زا  يروهرهب  دـینک .  هدافتـسا  دـیهد و  رارق  اـه  میـسن 
نآرق هک  یماگنه  و  َنوُمَحُْرت .  ْمُکَّلََعل  اُوتِْـصنَأَو  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اَذِإَو  هلمج :  زا  دراد  یطیارـش  دـشاب  یم  ناسنا  يوس  هب  ترخآ 

هک تسا  يا  هنیمز  مات ،  توکس  لماک و  عامتـسا  سپ  دیوش .  تمحر  لومـشم  ات  دینک  توکـس  دیهد و  ارف  شوگ  نآ  هب  دوش ،  هدناوخ 
تراسخ یتخبدب و  هنیمز  دزرو  متس  دوخ  رب  ادخ  باتک  هب  ییانتعا  یب  اب  ناسنا  رگا  لباقم  هطقن  رد  دریگ و  رارق  قح  تمحر  دروم  ناسنا 

ُدیِزَی َـالَو  َنِینِمْؤُْـمِلل  ٌۀَـمْحَرَو  ٌءاَفِـش  َوُـه  اَـم  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُننَو  دـیامرف :  یم  رگید  يا  هیآ  رد  هکناـنچ  تسا ،  هدروآ  مـهارف  دوـخ  يارب  ار 
یمن تراسخ  زج  ار  ناراکمتـسو  مینک  یم  لزان  تسا ،  تمحرو  نامرد  هیام  نانمؤم  يارب  ار  هچنآ  نآرق  زا  ام  <و  ًاراَسَخ .  َّالِإ  َنیِِملاَّظلا 

رـس يادوس  ار  وت  نوچ  دونع  يا  یمرج  تسین  ار  نسر  رم  دندش  هچ  نورد  یموق  نسر  نیزدـندش  هرمگ  یـسب  نآرق  زا  هک  ناز  دـیازفا . 
هک یـسک  يارب  هک  تسا  نیریـش  بآرپ و  هدیـسر و  ياه  هویم  ریظن  تسا  روآ  نایز  نالد  رامیب  يارب  شخبافـش  ِنآرق  هک  نیا  دوبن و  الاب 
یم وت  رگ  تسا .  راب  تراسخ  دـنق  يرامیب  هب  نایالتبم  يارب  هک  نیریـش  دـنق  ای  تسا .  روآ  نایز  تسا  رـشع  ینثا  هدـعم و  مخز  هب  ـالتبم 

شاف تسکش  ار  نهاک  پاپ و  ياه  شقن  تسشن  ملاع  نیا  رد  نوچ  نآرق  شقن  نتسیز  نآرق  هب  زج  نکمم  تسیننتسیز  ناملـسم  یهاوخ 
ناـهج دـش  رگید  هک  ناـج  دوش  رگید  ناـج  تفر  رد  ناـج  هب  نوچ  تسا  رگید  زیچ  تسین  یباـتک  نیا  تسا  رمـضم  لد  رد  هچنآ  میوگ 

وچ نک  ادیپ  هشیدنا  تردق  قرـش  برغ و  ياهریبدت  وا  ردنا  نیا  تسایوگ  هدنیاپ و  هدنز و  نیا  تسا  ادـیپ  ناهنپ  قح  وچ  مه  دوش  رگید 
نجـس ناینادـنز  ام  صالخو  ناروجهم  ام  هدافتـسا  يارب  هدـش و  لزان  یبوبر  برق  یهلا و  بیغ  ملاع  زا  هک  یهلا  گرزب  باـتک  نیا  قرب 
هقلطم تمحر  رهاظم  نیرت  گرزب  زا  هدـمآ  رد  مالک  ظفل و  تروص  هب  لامآ  سفن و  ياوه  چـیپ  رد  چـیپ  ياـهریجنز  نـالولغم  تعیبط و 

. مینک یمن  میدرکن و  هدافتسا  هجو  چیه  هب  نآ  زا  اهرک  روک و  ام  هک  تسا  هیهلا 
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نآرق تمظع 

رد هک  لزنتم  باـتک  نیمه  تمظع  هب  هّیلاـمجا  يا  هراـشا  نکل  تسا ،  كاردا  ناوت  قوط و  زا  جراـخ  نآرق  تمظع  مهف  یتسناد  هکناـنچ 
تسا نآ  بتاک  مّلکتم و  تمظع  هب  ای  یباتک  مالک و  ره  تمظع  هک  زیزع !  يا  نادب  تسا .  هریثک  دئاوف  بجوم  تسا  رـشب  همه  سرتسد 

تمظع هب  ای  تسا و  نآ  هطـساو  لوسر و  تمظع  هب  ای  تسا و  نآ  تارمث  جـیاتن و  تمظع  هب  ای  نآ و  دـصاقم  بلاـطم و  تمظع  هب  اـی  و 
تقو تمظع  هب  ای  تسا و  نآ  نیبم  حراش و  تمظع  هب  اـی  تسا و  نآ  ناـبهاگن  ظـفاح و  تمظع  هب  اـی  تسا و  نآ  ِلـصاح  هیلا و  لـسرم 

زا فشاک  یـضعب  هطـساولاب و  ًاضرع و  یـضعب  تسا و  لیخد  تمظع  رد  ًارهوج  ًاتاذ و  روما  نیا  زا  یـضعب  تسا و  نآ  تیفیک  لاـسرا و 
باتک هک  تسا  نآ  تاصتخم  زا  هکلب  دوجوم ،  یفوا  یلعا و  هجو  هب  هینارون  هفیحص  نیا  رد  دش  رکذ  هک  روما  نیا  عیمج  تسا و  تمظع 

. تسین بتارم  عیمج  هب  ای  تسین و  تکرش  الصا  ای  نآ  رد  ار  يرگید 

نیبم رون 

هب نآرق  دـننام  يرگنـشور  رون  و  ًانِیبُم . . . .  ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اَْـنلَْزنَأَو  هلمج . . . :  زا  تسا  هدـش  حرطم  رون  ناونع  هب  نآرق  يددـعتم  تاـیآ  رد 
رگنـشور یباتک  رون و  امـش  يارب  ادخ  يوس  زا  دیدرت  یب  ٌنِیبُم . . . .  ٌباَتِکَو  ٌرُون  ِهللا  َنِم  مُکَءاَج  ْدَـق  زین . . .  و  میدرک .  لزان  امـش  يوس 

 . . . . مینک یم  تیاده  نآ  هلیـسو  هب  میهاوخب  ار  دوخ  ناگدـنب  زا  هک  ره  هک  میداد  رارق  رون  ار  نآرق  ام  دـیامرف :  یم  زین  و  تسا .  هدـمآ 
هب میهاوخب  ار  نامناگدـنب  زا  سک  ره  هک  میداد  رارق  يرون  ار  باتک  نآ  یلو  اَنِداَبِع . . . . . .  ْنِم  ُءاَـشَّن  نَم  ِِهب  يِدـْهَن  ًارُون  ُهاَْـنلَعَج  نِکلَو 

ادـخ و هب  هک  دـهاوخ  یم  ام  زا  يا  هیآ  رد  و  ییاـمن .  یم  تیادـه  تسار  یهار  هب  ار  مدرم  وت  دـیدرت  یب  مینک ;  یم  تیادـه  نآ  هلیـسو 
لزان هک  يرون  شربمایپ و  ادـخ و  هب  سپ  اَْـنلَزنَأ . . . .  يِذَّلا  ِروُّنلاَو  ِِهلوُسَرَو  ِهللااـِب  اُونِمآَـف  میروآ .  ناـمیا  هدومرف  لزاـن  هک  يرون  لوسر و 
نشور ًاتاذ  شدوخ  رون ،  تسا .  هدش  دزـشوگ  تمعن  نیا  ندوب  رون  نوگانوگ  ياه  نابز  هب  هیآ  راهچ  نیا  رد  دیروآ . . .  نامیا  میدرک ، 
ناسنا یباتهم  ریغ  بش  رد  رگا  یتح  دوبن  هدـهاشم  لباق  يزیچ  چـیه  دوبن  رون  رگا  دـنک و  یم  نایامن  نشور و  ار  اهزیچ  هیاس  مه  تسا و 

هللا یلص   ) مرکا لوسر  رب  اهنت  میرک  نآرق  تفگ :  یم  یفیرظ  تسا .  ناگراتـس  كدنا  رون  رثا  رب  دهد  یم  صیخـشت  دنیب و  یم  ار  يزیچ 
وا ناوارف  لضفت  هدنب و  ادخ و  هطبار  هوحن  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا و  هدـش  لزان  مه  ناشیا  تما  رب  هکلب  تسا  هدـشن  لزان  هلآو ) هیلع 
یم هک  اـجنآ  ـالثم  دوب ،  هدرک  هدافتـسا  همیرک  تاـیآ  زا  یـشخب  رد  قح  ریبعت  نومـضم  زا  ار  تفارظ  نیا  وا  دـنک ،  یم  ناـیامن  رتـشیب  ار 

مدرم يارب  هکنیا  رطاخ  هب  میدرک  لزان  وت  يوس  هب  مه  ار  نآرق  و  ْمِْهَیلِإ . . . . . . .  َلُِّزن  اَم  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  اَْنلَزنَأَو  دـیامرف . . . : 
هک دبای  یم  دشابن  ادج  نآرق  زا  دریگ و  رارق  نآرق  بطاخم  دناوتب  هکیسک  ینک .  نایب  هدش  لزان  ناشیوس  هب  ناشتیاده  يارب  هک  ار  هچنآ 

هیلع هللا  یلـص   ) مالـسا زیزع  ربمایپ  هک  توافت  نیا  اب  تسا ،  هدـش  لزاـن  زین  وا  يوس  هب  هکلب  هدـش ،  لزاـن  وا  تیادـه  يارب  نآرق  اـهنت  هن 
ناقداص نیرت  قداص  هک  نابرهم  يادخ  دننک .  یم  تفایرد  ناشیا  قیرط  زا  ار  نآرق  لوزن  مدرم  تما و  يوس  هب  نآرق  لوزن  هطساو  هلآو )

بلق هب  هک  هچنآ  ینعی  میدرک .  لزان  امـش  يوس  هب  نآرق  دـننام  يرگنـشور  رون  و  ًاـنِیبُم . . . .  ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اَْـنلَْزنَأَو  دـیامرف . . . :  یم  تسا 
بلق ات  رون  نیا  هکنیا  هن  دـیوگ  یم  نخـس  نآ  اب  ادـخ  هک  تسا  یهلا  یحو  نآرق و  هلزان  ینایاپ و  هلحرم  ناـمه  دـسر  یم  یمالـسا  تما 

قفا شـسدقم  نابز  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا لوسر  كاپ  بلق  دشاب .  هدش  عطق  دعب  هب  نآ  زا  هدمآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
دوش یم  یحو  وا  هب  هچنآ  میلعت  غالبا و  هب  تبسن  وا  و  نِینَِـضب .  ِْبیَْغلا  یَلَع  َوُه  اَمَو  نوچ :  دنک  یم  نامتک  ار  يزیچ  هن  تسا  یحو  عولط 
دیوگ یمن  نخـس  سوه  اوه و  يور  زا  و  يَوَْهلا .  ِنَع  ُقِطنَی  اَمَو  دیوگ :  یم  يزیچ  یحو  زج  هن  دنک و  نامتک  ار  یحو  ات  تسین .  لیخب  ، 

زج يزیچ  وا  راـتفگ  یَحُوی .  ٌیْحَو  ـَّالِإ  َوُه  ْنِإ  تسا .  یهلا  شنخـس  قطن و  دوش و  یم  لزاـن  هک  تسا  ناـمه  دـنک  یم  توـالت  هچنآ  و  . 
باطخ هکنآ  يارب  کیبل ،  مییوگب :  تسا  بحتـسم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأ  ای  باـطخ  ندینـش  ماـگنه  تسین .  دوش ،  یم  لزاـن  وا  هب  هک  یحو 
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نتفگ کیبل  رگید  دشابن  وا  ترـضح  ملکت  نونکا  مه  رگا  دیوگ و  یم  نخـس  ام  اب  ادخ  نونکا  مه  تسا و  یلعف  یباطخ  نابرهم  يادـخ 
یم کیبل  ناسنا  یماگنه  دیوگب ،  هتفگ  نخس  هتـشذگرد  هک  ار  ملکتم  باوج  يدج  دصق  اب  یـسک  هک  دوش  یم  هنوگچ  تسیچ ؟  يارب 
هدش یفتنم  باطخ  دراد  ناکما  یهاگ  دنشاب .  هدومن  وا  هجوتم  یباطخ  دنشاب و  هداد  وا  هب  يروتسد  دشاب و  رـضاح  يا  هدنیوگ  هک  دیوگ 

یفلکت هیجوت و  نینچ  یلو  مییوـگ ،  کـیبل  نآ  ظـفلت  ماـگنه  مینک و  میـسرت  نهذ  رد  تسا  ذـفان  یقاـب و  زوـنه  شمکح  هک  ار  هتـشذگ 
باطخ نآ  دوش  یم  مولعم  دشاب  حرطم  ییوگ  کیبل  نایرج  دج  روط  هب  یتیانع  نینچ  نودب  رگا  تسا و  زاجم  دیاز و  تیانع  هب  دـنمزاین 

. دبلط یم  هژیو  باوج  تسا و  هدنز  نونکا  مه 

تمحر تیاده و  باتک 

یتایآ هب  ور  نیا  زا  دوش ،  ذغاک  نم  داتفه  يونثم  مینک  حرطم  ار  همه  دوش  انب  رگا  تسا و  شخب  ماهلا  دایز و  رایسب  میرک  نآرق  فاصوا 
دییامن هعجارم  هطوبرم  رداصم  اه و  باتک  هب  تافص  ریاس  زا  یهاگآ  يارب  دوش و  یم  هراشا  هدومرف  حرطم  تمحر  ناونع  هب  ار  نآرق  هک 

هیآ زا  ماعنا  هکرابم  هروس  رد  تسا ،  تمحر  تیاده و  هیام  ینامسآ  باتک  نیا  هک  تسا  هدش  هداد  رکذت  هینآرق  هفیرش  تایآ  رد  راب  هن  . 
يارب میداد  باتک  یسوم  هب  سپس  دیامرف :  یم  هلمج  زا  دزادرپ ،  یم  ینامـسآ  باتک  یهلا و  میقتـسم  طارـص  ثحب  هب  هیآ 157  ات   154

لیصفت دوب ،  لیئارـسا  ینب  زاین  دروم  هک  یفراعم  ماکحا و  همه  هکنیا  يارب  و  مینک ،  لماک  دندرک  یکین  هک  نانآ  رب  ار  دوخ  تمعن  هکنیا 
نیا و  دـنروآ * .  نامیا  ناشراگدرورپ  برق  ماقم  شاداپ و  رادـید  هب  ات  دـشاب  ناـنآ  رب  تمحر  تیادـه و  هکنیا  يارب  میهد و  حیـضوت  و 
 . * دیوش تمحر  لومـشم  ات  دیزیهرپب  نآ  اب  تفلاخم  زا  دینک و  يوریپ  ار  نآ  سپ  میدرک  لزان  ار  نآ  ام  هک  تسا  هدـیافرپ  یباتک  نآرق 

هب نوچ  دش و  لزان  يراصن  دوهی و  ام  زا  شیپ  هورگ  ود  رب  طقف  ینامـسآ  باتک  دییوگن :  ناکرـشم  امـش  ات  میدرک  لزان  ار  نآرق  يرآ ، 
زا ًاملـسم  دش ،  یم  لزان  ام  رب  ینامـسآ  باتک  رگا  دییوگن :  ای  میدنام * .  ربخ  یب  ناشـشزومآ  نانآ و  تئارق  نتفرگ  دای  زا  دوبن  ام  تغل 
زا رتراکمتـس  سپ  دمآ ،  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  یتمحر  تیاده و  راکـشآ و  یناهرب  کنیا  میدوب ،  رت  هتفای  هار  هورگ  ود  نآ 
هب دـننادرگ ،  یم  يور  ام  تایآ  زا  هک  ار  یناسک  يدوز  هب  تسیک ؟  دـنادرگب  يور  اه  نآ  زا  دـنک و  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  یـسک 

7 فارعا (  تسا :  هدمآ  تایآ  نیا  رد  ۀمحرو  يده  ریبعت  نیمه  ریظن  درک . میهاوخ  تازاجم  تخـس  یباذع  هب  ناشندـنادرگ  يور  ِرطاخ 
 . 3  ( : 31 نامقل (   ; 77  ( : 27 لمن (  64 و 89 ;   ( : 16 لحن (   ; 111  ( : 12 فسوی (   ; 57  ( : 10 سنوی (   ; 52 ( : 

تمحر هرفس  میرک  نآرق 

يادـخ ياه  تبهوم  اه و  تمعن  زا  هدرتسگ  یتسرهف  هک  تسا  نمحرلا  هروس  تسا  موسوم  نآرق  سورع  هب  هک  نآرق  ياه  هروس  زا  یکی 
یلاـمک ریـس  نج ،  ناـسنا ،  هتـشرف ،  ترخآ ،  اـیند ،  زا  یتـمعن  ره  زا  هفیرـش  هروـس  نیا  رد  دـیاشگ ،  یم  ناـسنا  مشچ  شیپ  ار  ناـمحر 

تمحر و نمحرلا و  فص  تسرهف  نیا  زاغآ  رد  تسا .  هتفر  نخـس  وا  ینطاب  يرهاظ و  ياه  تمعن  يدبا و  تشهب  تداعـس ،  تادوجوم 
 * ُنمْحَّرلا تسا .  نآرق  تمعن  دیامرف  یم  حرطم  شیاهتنا  یب  ياه  تمحر  نایم  زا  ادخ  دوخ  هک  یتمعن  نیلوا  تسا و  حرطم  ادخ  لضفت 

تایآ نیا  تخومآ .  نایب  وا  هب   ; دـیرفآ *  ار  ناسنا  داد * .  میلعت  ار  نآرق  نامحر *  يادـخ  َناَیَْبلا .  ُهَمَّلَع  َناَـسنِْالا *  َقَلَخ  َنآْرُْقلا *  َمَّلَع 
نیا هب  لـمع  هیاـس  رد  تسوا ،  تمعن  نیرتراـبرپ  نیرت و  مهم  نیلوا و  ینامـسآ ،  باـتک  نیرخآ  میرک  نآرق  هک  دـهد  یم  ناـشن  ینارون 
یم یـسک  یـسخ  ره  افوکـش و  اهدادعتـسا  دیآ و  یم  تسد  هب  يدـعب  لحارم  رد  یهلا  لضفت  تمحر و  تفایرد  تیلباق  هک  تسا  همانرب 

 . تسا هدیناسانش  مدرم  هب  نایبت  ناونع  هب  ار  تمحر  هدئام  نیا  ناحبـس  يادخ  دسر ،  یم  تسا  ییاهن  لامک  هک  تیناسنا  ماقم  هب  ددرگ و 
ره رگنایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  و  َنیِِملْـسُْمِلل . . . .  يَرُْـشبَو  ًۀَـمْحَرَو  ًيدُـهَو  ءْیَـش  ِّلُِکل  ًاناَْیِبت  َباَـتِْکلا  َکـْیَلَع  اَْـنلََّزنَو  . . . 

رثؤم مهس  اه  ناسنا  تداعس  نیمأت  رد  هک  يزیچ  ره  تس .  ادخ  ياه  نامرف  هب  ناگدش  میلست  يارب  يا  هدژمو  تمحر  تیاده و  يزیچ و 
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باکترا رگا  نینچمه  تسا ،  هدـمآ  نآرق  رد  دـنک  مهارف  ار  رـشب  تداعـس  يراک  ماجنا  رگا  تسا و  هدـش  نایب  یهلا  باـتک  نیا  رد  دراد 
شنیرفآ ناهج  يارب  دـیجم  نآرق  دـنزیهرپب .  نآ  زا  هک  هدـمآ  نامرف  هدـش و  حرطم  دوش  یم  اه  ناسنا  یتخبدـب  تواقـش و  ثعاـب  یلمع 

يریسم دور و  یم  تمس  نآ  هب  یتسه  ماظن  هک  داعم  مان  هب  یماجنا  هدش و  عورـش  اجنآ  زا  تقلخ  ضیف  هک  أدبم  مان  هب  تسا  لئاق  يزاغآ 
أدبم و شخب  هس  نیمه  رد  نید  فراعم  همه  دیسر  دصقم  نآ  هب  دیاب  حیحص  هار  ریسم و  نیا  ندومیپ  اب  هک  نید  میقتسم و  طارـص  مان  هب 

ریگارف تقیقح  هس  نیا  تیمها  هب  ار  ام  هکنیا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تسا .  هدمآ  طارـص  داعم و 
زا دسانـشب  هک  ار  یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ  َْنیأ . » ؟  یلإَو  َْنیأ  ِیفَو  َْنیأ  ْنِم  َفَرَع  ًءرما  ُهللا  َمِحَر  دـیامرف « :  یم  یتیاور  رد  دـنک  هاـگآ 

دیحوت هب  يانشآ  دسانـش و  یم  ار  دوخ  يادخ  هک  ار  یناسنا  دنک  تمحر  ادخ  ینعی  تسا  ناور  اجک  يوس  هب  تساجک و  رد  تساجک و 
طارـص درادرب و  ماگ  یهار  هچ  رد  دـیاب  دراد و  رارق  یتیعـضو  تهج و  هچ  رد  تساجک و  رد  نونکا  هک  دـمهفب  تسا و  سانـش  ءدـبم  و 

 . دشاب سانش  داعم  تسا و  تکرح  رد  دصقم  مادک  هب  دهد  صیخشت  دشاب و  سانش 

ثیدحلا نسحا 

ترـضح هکنیا  اب  نخـس ،  نیرتابیز  نیرتوکین و  نیرتهب و  ینعی  دنک ،  یم  دای  ثیدحلا  نسحا  ناونع  هب  دیجم  نآرق  زا  نابرهم  راگدرورپ 
ُهللا دیامرف :  یم  رـشب  رب  دوخ  صاخ  لضفت  ناسحا و  نیا  هرابرد  یلو  دراد  هیـسدق  ثیداحا  اه و  ماهلا  ددعتم و  ینامـسآ  ياه  باتک  قح 

هک یباتک  درک ،  لزان  ار  نخـس  نیرتوکین  ادـخ  ْمُهَّبَر . . . .  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت  َِیناَـثَم  ًاـِهباَشَتُم  ًاـباَتِک  ِثیِدَْـحلا  َنَسْحَأ  َلَّزَن 
 ، هدعو یهن ،  رما ،  زومآدنپ و  ياه  ناتساد  رب  لمتـشم  تسا ،  رگیدکی  هیبش  اوتحم  قمع  تغالب و  تحاصف ،  ییابیز ،  مظن ،  رد  شتایآ 

نیرترب نآرق  دوش . . .  یم  عمج  مه  هب  دنساره  یم  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک  تسوپ  شتایآ  ندینـش  زا  تسا ;  مارح  لالح و  دیعو ، 
هک ینومضم  ینعم و  رظن  زا  هچ  تغالب و  تحاصف و  رظن  زا  هچ  تارابع و  ظافلا و  رظن  زا  هچ  تسا ،  هدومرف  لزان  ادخ  هک  تسا  یمالک 

هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ يارب  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  دـیدرت  یب  تشاد  ناـکما  نیا  زا  رت  قیمع  رتهب و  ینخـس  رگا  تسا .  زاـس  ناـسنا  ینغ و 
هب ار  نآ  نابرهم  يادخ  هک  دوبن  نکمم  دوب  ضرف  لباق  نآرق  زا  رتالاب  یمایپ  مالک و  رگا  درک .  یم  لزان  تسوا  ناربمایپ  متاخ  هک  هلآو )
ره رب  يراک و  ره  رب  هک  ییادخ  لیخب ،  هن  تسا و  زجاع  ناوتان و  ای  قیاقح  هب  لهاج  ادخ  هن  اریز  دیامرفن ،  غالبا  شربمایپ  نیرخآ  تسد 

زجاع شربمایپ  هب  رتالاب  رتهب و  مایپ  ندرک  اطع  زا  تساناوت .  يراـک  ره  رب  وا  و  ٌریِدَـق . . . .  ءْیَـش  ِّلُـک  یَلَع  َوُهَو  تسا . . . .  رداـق  يزیچ 
شتاقتشم حیبست و  تغل  هلیـسو  هب  نآرق  تایآ  رد  ررکم  هکنانچ  تسا  هزنم  كاپ و  لخب  هلمج  زا  یـصقن  بیع و  ره  زا  ادخ  زین  تسین و 

تمعن نیرتربو  ینادواج  ِدروآ  هر  نیرت  لماک  ماـیپ و  نیرتهب  میرک  نآرق  نیارباـنب  تسا ،  هدـش  هراـشا  یـصقن  بیع و  ره  زا  وا  یکاـپ  هب 
 . دوب دهاوخن  نکمم  نآ  زا  رترب  یمالک  تسا و  قح  هعساو  هدرتسگ و  تمحر  هرفس  یهلا و 

نآرق بتارم 

اه و تبترم  ياراد  یهلا و  تسا  یباـتک  هکلب  دـشاب  ناگدـنناوخ  راـیتخا  رد  شرـسارس  هک  تسین  یلومعم  ياـه  باـتک  ریظن  میرک  نآرق 
ِّمُأ ِیف  ُهَّنِإَو  دـیامرف :  یم  هکنانچ  تسا  باتکلا  ما  نآ  يـالعا  هلحرم  تسا ،  ینوطب  ياراد  زین  شنطاـب  دراد و  نطاـب  رهاـظ و  اـه ،  هلحرم 

ردام هشیر و  لصا و  تسا .  میکح  هبترم و  دـنلب  ام  دزن  تسا  ظوفحم  حول  هک  باتکلا  ّما  رد  نآ  هک  انامه  و  ٌمیِکَح .  ٌِّیلََعل  اَْنیَدـَل  ِباَتِْکلا 
دروم برقم و  ناگتـشرف  تسد  رد  هک  يا  هیلاع  هبترم  نامه  تسا ،  هللا  يدـل  ادـخ و  دزن  تسا  یقیقح  دوجو  هلحرم و  نیرت  یلاـع  هکنآ 

هب مدرم و  تسد  هب  نآ  لزان  نییاپ و  هبترم  و  راکوکین .  راوگرزب و  یناریفـس *  تسد  رد  ةَرََرب .  ماَرِک  ةَرَفَـس *  يِْدیَِأب  تسا .  یهلا  مارکا 
لّقعت نآ  رد  ات  میداد  رارق  ایوگ  حیـصف و  یبرع  نابز  هب  ار  نآ  ام  هک  َنُولِقْعَت .  ْمُکَّلََعل  ًاِّیبَرَع  ًاـنآُْرق  ُهاَْـنلَعَج  اَّنِإ  تسا .  راکـشآ  یبرع  ناـبز 

 ، ددرگ یم  لیوأت  ریسفت و  دوش ،  یم  هتشون  هدید و  دوش ،  یم  هدینـش  دیآ ،  یم  رد  ییابفلا  بلاق  رد  اوتحم  نآ ،  هلحرم  نیا  رد  و  دننک . 
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ات میا  هدروآرد  حیصف  یبرع  تروص  هب  ار  نآرق  هک  هدش  روآدای  هیآ  نیمه  رد  دیآ ،  مهارف  ناسنا  لماکت  یقرت و  لقعت و  مهف و  هنیمز  ات 
 . َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  دشاب :  امش  ندیشیدنا  مهف و  لقعت و  أشنم 

یهلا باتک  تئارق  بادآ 

ْتَیب ِیف  ٌمْوَق  َعَمَتْجا  اَم  دیامرف « :  یم  نآ  هدنریگ  دای  هدنهد و  میلعت  نآرق و  ناگدننک  توالت  هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ 
 « . ُهَْدنِع نَمیف  هللا  ُمُهَرَکَذَو  ُۀَِکئالَملا  ُمُْهتّفَحَو  ُۀَمْحَّرلا  ُمُهتیشَغو  ۀَنیکّـسلا  ُمِْهیَلَع  َتلََزن  ّالإ  ْمُهَْنَیب  ُهَنوُسَرادَتَیَو  ِهللا  َباتِک  َنُولتَی  ِهللا  ِتُوُیب  ْنِم 
مه درگ  دنریگ  یم  سرد  دنهد و  یم  سرد  ار  نآ  دـننک و  یم  تئارق  ار  ادـخ  باتک  هکیلاح  رد  ادـخ  دـجاسم  زا  يدجـسم  رد  یهورگ 
ادخ دـنیامن و  یم  هطاحا  ار  ناشیا  ناگتـشرف  دـناشوپ و  یم  ار  نانآ  یهلا  تمحر  دوش و  یم  لزان  نانآ  رب  شمارآ  هکنیا  رگم  دـنیآ  یمن 

دوش و لصاح  هنـسح  جیاتن  نآ  زا  هک  یهلا  باتک  تئارق  همهم  بادآ  زا  دنک .  یم  دای  نانآ  زا  دنتـسه  شهاگـشیپ  رد  هکیناسک  نایم  رد 
نیا و  نآ .  يایربک  تلالج و  یگرزب و  تمظع و  مهف  هب  تسا  فوقوم  نآ  تسا و  میظعت »  ددرگ «  نطاب  تایح  بلق و  تینارون  بجوم 

تسا نآ  تقیقح  مهف  هب  زیچ  ره  تمظع  مهف  هک  اریز  تسا ;  نوریب  رـشب  تقاط  زا  جراخ و  نایب  قاطن  زا  تقیقح  بسح  هب  هچرگ  ینعم 
تیدـحاو ترـضح  رد  هیملع  قیاقح  هیتاذ و  نوؤش  زا  هیلعف  راوطا  هب  روطت  هیقلخ و  لزاـنم  هب  لزنت  زا  لـبق  فیرـش  نآرق  یهلا  تقیقح  و 

مولع هب  دوشن  لصاح  يدحا  يارب  تقیقح  نیا  و  تسا .  هیئامسا  تارضح  رد  هیتاذ  تنراقم  هک  تسا  یسفن »  مالک  تقیقح «  نآ  تسا و 
َباَق سنا  لفحم  رد  تبترم  یمتخ  یبن  كرابم  تاذ  يارب  هیهلا  هّمات  هفـشاکم  هب  رگم  هیبیغ  هفـشاکم  هب  هن  هیبلق و  فراـعم  هب  هن  هیمهس و 
راونا بسح  هب  هک  هللا  ءایلوا  زا  صّلُخ  رگم  تسا  هاتوک  نآ  زا  هیرـشب  هلئاع  لامآ  تسد  یندأ و  ْوأ  ماقم  ّرـس  هاگ  تولخ  رد  هکلب  ْنیَـسوَق 

ار هفـشاکم  مولع  هک  دـندش  ترـضح  نآ  رد  یناف  هّمات  تیعبت  هطـساو  هب  كرتشم و  سدـقم  تاذ  نآ  تیناحور  اب  هیهلا  قیاقح  هیونعم و 
نانآ بولق  هب  دنک  یلجت  ترضح  نآ  كرابم  بلق  رد  هک  لامک  تینارون و  نامه  هب  نآرق  تقیقح  دننک و  یقلت  ترضح  نآ  زا  هثارولاب 
دراد ار  نآرق  نیا  لمحت  هکیسک  یهلا  یحو  باتک  زا  تسا و  رییغت  یب  نآرق  نآ  راوطا و  هب  روطت  لزانم و  هب  لزنت  نودب  دوش ،  سکعنم 
بیغ ماقم  زا  لزنت  اب  رگم  دنبایرد  ار  تقیقح  نیا  دنناوتن  نیریاس  و  تسا .  ( مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  قلطم  هللا  یلو  فیرـش  دوجو 

. هیوایند فورح  ظافلا و  توسک  هب  یّسکت  هّیکلم و  راوطا  هب  روطت  تداهش و  نطوم  هب 

نآرق اب  ییانشآ 

تسا هدوشگ  نآرق  دوخ  رد  یتایح  هنیجنگ  نیا  يارب  لاعتم  يادخ  هک  یتافص  اه و  مان  هنزور  زا  ناوت  یم  نآرق  اب  یلامجا  ییانـشآ  يارب 
 : درک میسقت  هتسد  هد  هب  ار  اهنآ  ناوت  یم  رظن  کی  رد  دوش و  یم  غلاب  ناونع  تصش  هب  فاصوا  نیا  تخادنا .  یهاگن  مین 

نآرق هناگهد  فاصوا 

فادـها رب  یتلالد  هنوگچیه  هک  لوق »  ثیدـح ،  باتک ،  لثم «:  تسا  یـسنج  يانعم  اـی  ریـشم  ناونع  هلزنم  هب  هک  نآرق  یلک  تافـص  1 ـ 
لصفم لیصفت ،  یناثم ،  هباشتم ،  نیبم ،  یبرع ،  لثم « :  دراد  نآرق  نایب  هوحن  رب  تلالد  هک  یفاصوا  2 ـ  درادن .  نآرق  ياهیگژیو  لوزن و 
كرابم دیجم ،  میرک ،  لیقث ،  میظع ،  لثم « :  دراد  نآ  تاکرب  هدیاف و  روفو  تیمها و  رب  تلالد  الامجا  هک  يزیمآ  حدم  فاصوا  3 ـ  « . 
دیامرف یم  نایب  ینامسآ  ياه  باتک  ریاس  هب  تبسن  ار  باتک  نیا  عضوم  هک  ییاه  تفص  4 ـ  زیزع . »  میکح و  ّیلع ،  ثیدحلا ،  نسحا  ، 

 ، هللا تایآ  هللا ،  مالک  دـننام « :  دراد  تلالد  یلاعت  يادـخ  فرط  زا  نآ  لوزن  رب  هک  ینیوانع  5 ـ  نمیهم . »  قدصم و  قیدصت ،  دـننام « : 
 . دشاب مشش  هتسد  هب  قحلم  دیاش  دروآ و  باسح  هب  هتسد  نیا  ءزج  ناوت  یم  زین  ار  قدص  نیقیلا و  قح  قح ،  ياه  ناونع  لزنم »  لیزنت و 

ياوق هک  یمیهافم  دراد ،  تلـالد  نآ  میهاـفم  ینـشور  نومـضم و  ندوب  نقتم  مکحم و  يوتحم و  ندوب  حیحـص  رب  هک  ییاـه  ناونع  6 ـ 
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 ، تانیب نایب ،  نایبت ،  ناهرب ،  ملع ،  دـننام « :  دزاس  یم  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  لطاب  قح و  دـیامن و  یم  هیذـغت  ار  ناسنا  ینـالقع  يرکف و 
یلّمأت تکرح  يارب  ار  ناسنا  هک  ییورین  دراد ،  نآرق  هدـنزیگنا  يورین  رب  تلالد  هک  یفاصوا  7 ـ  جوع . »  يذ  ریغ  میق و  لصف ،  ناـقرف ، 
يربخ یب  تلفغ و  زا  هدومن و  رادـیب  ار  لد  نآرق  دراد  تلالد  هک  یفاـصوا  8 ـ  ریذن . »  ریـشب و  يرـشب ،  دننام « :  دراد  یم  او  تیلاعف  هب 

ضارما نآرق  دراد  تلالد  هک  ینیواـنع  9 ـ  هظعوم . »  رکذـت و  رکذـلا ،  يذ  يرکذ ،  لثم «  دزاس  یم  هدامآ  قح  شریذـپ  يارب  جراـخ و 
همه هب  تبـسن  نآرق  يرگ  نشور  رب  تلـالد  هک  یفاـصوا  10 ـ  افـش . »  دـننام « :  دزاـس  یم  فرطرب  ار  عناوم  دـهد و  یم  افـش  ار  یحور 
یم ناسنا  هب  نیقی  حیحـص و  شنیب  دـنک و  یم  تیادـه  ار  لقع  رکف و  تخانـش  هلحرم  رد  مه  ینعی  دراد  ناسنا  داـعبا  اـی  لاـمک  لـحارم 

هب مدق  يدوعص  ریـس  رد  ار  حور  مه  دزاس و  یم  هدامآ  قح  شریذپ  شیارگ و  يارب  ار  نآ  هداد و  یهاگآ  ینـشور و  لد  هب  مه  دشخب و 
ِنَم ُهللا  ِِهب  يِدْهَی  دسرب .  ییاهن  فدـه  هب  دـنک و  یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لامک  هیلاع  تاجرد  ات  دـنک  یم  ییامنهار  یهارمه و  مدـق 

ییامنهار تمالـس  ياه  هار  هب  دننک  يوریپ  وا  يدونـشخ  زا  هک  ار  یناسک  باتک  رون و  نآ  هلیـسو  هب  ادخ  ِمَالَّسلا . . . . َُلبُـس  ُهَناَوْضِر  َعَبَّتا 
 . . . دنک یم 

تیدحا سدقم  ماقم  فِّرعم  نآرق 

ترابع هب  تسا و  تایلجت  نوؤش و  مامت  هب  قح  سدـقم  ماقم  فرعم  تافـص و  امـسا و  عیمج  عمج  تیدـحا  تروص  فیرـش  باتک  نیا 
رد ود  نیا  تقیقح  هکلب  تسا  مظعا  مسا  تروـص  زین  لـماک  ناـسنا  هکناـنچ  تـسا  مـظعا »  مـسا  تروـص «  هیناروـن  هفیحـص  نـیا  رگید 

نیا دـنوشن و  قرفتم  مه  زا  اـنعم  بسح  هب  زاـب  یلو  دـندرگ  قرفتم  تروص  بسح  هب  مه  زا  هقرفت  ملاـع  رد  تسا و  یکی  بیغ  ترـضح 
لوا و مدآ  تنیط  ریمخت  لامجلا  لالجلا و  يدـی  هب  یلاعت  قح  هکنانچ  و  دـشاب .  یم  ضوَحلا »  َّیلَع  اَدِرَی  یّتح  اَقِرَتْفَی  َْنل  یناـعم « زا  یکی 

دنیوگ زین  نآرق  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  دـیاش  هدومن و  عماج  نآرق  لماک و  باتک  لیزنت  لامجلا  لالجلا و  يدـی  هب  هدومرف ،  لماک  ناسنا 
وا رهاظم  مظعا و  مسا  هک  اریز  تسین  عاطقنا  خسن و  لباق  باتک  نیا  تهج  نیا  زا  و  تسا .  ترثک  تدـحو و  عمج  تیدـحا  ماقم  هک  هچ 

میرک نآرق  رد  ًارهاظ  ای  ًاحیرـص  هچنآ  تسا . هیدـمحم  تیالو  تعیرـش و  نیمه  هب  توعد ،  نیمه  هب  عیارـش  ماـمت  تسا و  يدـبا  یلزا و 
 ، رصب عمـس ،  تردق ،  ملع ،  تایح ،  لیبق :  زا  دوش  یم  طوبرم  یهلا  تافـص  ءامـسا و  هب  هک  یفراعم  فلا :  تسا :  هتـسد  دنچ  رد  هدمآ 

هدارا و رما و  قلخ و  دننام :  یهلا  لاعفا  هب  تسا  طبترم  هک  یفراعم  ب :  دراد .  یگتـسب  ادـخ  تاذ  هب  هک  یلامک  فاصوا  ریاس  دـیحوت و 
تیب ملق ،  حول ،  دننام :  یضیف  ياه  هطساو  هب  طوبرم  فراعم  ج :  طخـس و . . .  اضر و  ضیوفت ،  ربج و  ردق ،  اضق و  تیاده ،  تیـشم ، 

رد يو  تقیقح  نییبت  ناسنا و  تخانـش  هب  طوبرم  ثحابم  د :  دنتـسه .  اه  ناسنا  لاعتم و  يادخ  نیب  یـضیف  هطـساو  هکنآ  لاثما  رومعم و 
 ، ناسنا تفرعم  ناسنا ،  شیادـیپ  هنیمز  رد  هک  یثحابم  و  اـیند .  رد  ناـسنا  هچ  اـیند و  زا  سپ  ناـسنا  هچ  اـیند و  زا  شیپ  ِناـسنا  هچ  ناـهج 

هچنآ زین  تعیرـش و  ماهلا ،  یحو ،  تلاسر  توبن  ناونع  هب  ناسنا  لامک  هنومن و  لـماک و  ياـه  ناـسنا  ناـسنا ،  یعاـمتجا  لوصا  تفرعم 
 . تسا یهلا  يایلوا  ياه  ماقم  تیبرت و  بیذـهت ،  قالخا ،  هرابرد  هک  یفراعم  نینچمه  و  تسا .  داعم  خزرب و  ینعی  ناسنا  هدـنیآ  رگناـیب 

لوصا هدیقع و  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدش  نایب  نآرق  رد  همه  لمع  قالخا و  هدیقع و  زا  تسا  طوبرم  رشب  تداعس  هب  هچنآ  ره  عومجم  رد 
ناهج رد  يا  هدیقع  چـیه  تفگ  ناوت  یم  هدومرف و  يا  هژیو  تیانع  نآ  هب  تبـسن  ناحبـس  يادـخ  تسا  لمع  قالخا و  هیاپ  انبریز و  نید 
هدنیآ هتـشذگ و  دیاقع  همه  لماش  رما  نیا  دنک و  یم  یفن  ار  لطاب  دییأت و  ار  قح  نآرق  دـشاب .  هتفگن  نخـس  نآ  هرابرد  نآرق  هک  تسین 
راهظا هراب  نیا  رد  نآرق  اریز  ددرگ ،  نشور  اهنآ  مقس  تحص و  دوش و  هضرع  یهلا  نازیم  نیا  رب  يرشب  ياه  بتکم  همه  دیاب  دوش ،  یم 

 . تسا هدرک  رظن 

نآرق هب  یبای  هار  ياه  هنیمز 
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َّالِإ ُهُّسَمَی  اریز ; َال  دـسرب  تراهط  جارعم  هب  ناسنا  ات  ددرگ  یط  اوقت  نابدرن  دـیاب  دراد ،  یطیارـش  باـتک  نیا  رارـسا  نطاـب و  هب  یباـی  هار 
 . ًةَرَّهَطُّم ًافُحُص  اُوْلتَی  ِهللا  َنِم  ٌلوُسَر  دنرادن .  یسرتسد  نآ  فیاطل  رارـسا و  قیاقح و  هب  یگدولآ  عون  ره  زا  ناگدش  كاپ  زج  َنوُرَّهَطُْملا . 

راک تراهط  لیـصحت  هچرگ  دـناوخ .  یم  ار  كاپ  ییاه  هفیحـص  هک  تسادـخ  يوس  زا  مالـسا  ربمایپ  نوچ  يا  هداتـسرف  نشور  لیلد  نآ 
 : دوش یط  هلحرم  دنچ  دیاب  ینطاب  تراهط  لیصحت  يارب  تسا ،  زاب  شهار  نکمم و  یلو  تسین  يا  هداس 

نآرق هب  یبای  هار  طئارش 

هدـهاشم ار  هیتوکلم  قیاقح  نآ  اب  ناوتب  هک  دوش  يا  هنیآ  نورد  ینعی  دوش ،  كرت  ـالماک  ینورد  ینورب و  ناـهانگ  تاـمرحم و  همه  1 ـ 
ناسنا رد  يرهاظ  دساف  لامعا  رورغ  ایر و  هنیک و  لخب و  صرح و  دسح و  دـقح و  نوچ  يونعم  ثئابخ  لیاذر و  زا  يا  هرذ  رگا  هک  درک 

ـ  3 تسا .  هیقوقح  هیلام و  هیندـب و  هیبلاـق و  هیبلق و  تاـبجاو  ضیارف و  همه  ماـجنا  2 ـ  دوب .  دهاوخن  نکمم  هیتوکلم  روما  هدـهاشم  دـشاب 
ـ  4 ناراوگرزب .  نآ  شخب  تایح  تاروتـسد  زا  تعاـطا  يوریپ و  ناـنآ و  هب  يزروقـشع  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  تیـالو  هب  لاـصتا 

 . یعامتجا یگداوناخ و  يدرف و  یگدنز  نوؤش  روما و  همه  رد  اوقت  تیاعر  ظفح و  هنسح و  قالخا  حلاص و  لمع  رب  تموادم 

تمحر رهظم  تدابع 

اب ناسنا  تسا  یهیدب  تسا .  تدابع  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  ینوگانوگ  ياهـشخب  تسا  هتفای  رُولَبَت  یهلا  تعیرـش  رد  هک  هّیعیرـشت  تمحر 
ناوت یم  رظن  ود  زا  شتـسرپ  تدابع و  هب  دوش .  یم  ناگدـنب  دـیاع  تدابع  هرمث  دوس و  تسا و  دـنمزاین  یگدـنب  تدابع و  هب  دوجو  همه 

زا تاروتـسد  اه و  نامرف  هلـسلس  کی  اب  هک  شتـسرپ  تدابع و  قح .  اب  دبع  هطبار  هاگدید  زا  دـبع و  اب  قح  هطبار  هاگدـید  زا  تسیرگن : 
نایم هژیو  هطبار  داجیا  وا و  تمحر  لضف و  عولط  قفا  دبع و  هب  وا  ترـضح  قشع  یّلجت  تقیقح  رد  دوش و  یم  بجاو  دـبع  رب  قح  يوس 

ْنِم ٌبَاب  َداَهِجلا  َّنإَف  دیامرف « :  یم  تسا  تدابع  قیداصم  زا  یکی  هک  داهج  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسوا .  میلـست  هدنب  راگدرورپ و 
هدوشگ دوخ  صاخ  يایلوا  يور  هب  ار  نآ  ادـخ  هک  تشهب  ياهرد  زا  تسا  يرد  داهج  سپ  ِِهئاَِیلوأ . » . . .  ِۀَّصاَِـخل  ُهللا  ُهَحَتَف  ِۀَّنَجلا  ِباَْوبأ 

هک یتیفیک  هب  رکنم و . . .  زا  یهن  فورعمب و  رما  تاکز و  سمخ و  قاـفنا و  جـح و  هزور و  زاـمن و  دـننام :  رگید  هژیو  تاداـبع  تسا . 
تاماقم نیا  رگید  ترابع  هب  تادابع و  تسا ،  هدشن  ررقم  تادوجوم  رگید  ناگتشرف و  رب  شروتـسد  مکح و  هدش  هداد  ماظن  ناسنا  يارب 

نیا رگا  تسا ،  كرد  لباق  ناـسنا  هب  قح  تمحر  تبحم و  تفأر و  تاداـبع ،  كرد  قیرط  زا  تسا .  ناـسنا  ینعی  هللا  ۀـفیلخ  صوصخم 
هک تسوا  فطل  تفأر و  تبحم و  رهم و  نیا  دوش ،  یم  ضوع  شتایحور  ناـسنا و  مسر  هار و  یتسار  هب  دوش  هتخانـش  یبوخ  هب  تقیقح 

تعاـطا یـسک و  تداـبع  هب  تقو  چـیه  وا  ترـضح  هنرو  تسا  هدوـشگ  ناـسنا  يور  هب  ار  اـعد  تاـجانم و  زاـین و  زار و  تداـبع و  باـب 
ُهَناَْحبُـس َهللا  َّنإَـف  دـیامرف « :  یم  نیقتم  هبطخ  همدـقم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تشاد .  دـهاوخن  درادـن و  هتـشادن و  زاـین  يدوجوم 

يادخ ُهَعاَطأ . »  ْنَم  ُۀَعاَط  ُهُعَْفنَت  َالَو  ُهاَصَع  ْنَم  ُۀَیِصْعَم  ُهُّرُـضَت  ُهَّنأل َال  ْمِِهتَیِـصْعَم  ْنِم  ًانِمآ  ْمِِهتَعاَط  ْنَع  ًاِّینَغ  ْمُهَقَلَخ  َنیِح  َْقلَْخلا  َقَلَخ  یلاَعَتَو 
دناسرن و نایز  وا  هب  ناشکرس  یـشکرس  اریز  دوب  نمیا  ناشناهانگ  زا  زاین و  یب  ناشتعاط  زا  هک  یلاح  رد  دیرفآ  ار  تاقولخم  رترب  كاپ و 

ینب هب  یـسوم  و  ٌدـیِمَح .  ٌِّینََغل  َهللا  َّنِإَف  ًاعیِمَج  ِضْرالا  ِیف  نَمَو  ُْمتنَأ  اوُرُفْکَت  نِإ  دـیامرف :  یم  نآرق  دیـشخبن .  دوس  ار  وا  ناگدـنب  یگدـنب 
چیه هچرگ  تسا .  هدوتـس  زاین و  یب  ادخ  اریز  دسر ;  یمن  ادخ  هب  ینایز  دـیوش  رفاک  نیمز  يور  مدرم  همه  امـش و  رگا  تفگ :  لیئارـسا 

دناسر یم  تاقولخم  هب  عفاد  یب  ار  شا  يونعم  يدام و  ياه  تمعن  مرک ،  فطل و  باـب  زا  شترـضح  درادـن و  یبلط  چـیه  ادـخ  زا  سک 
هنیزه كدنا و  هچرگ  یتبثم  راک  یناسنا  ینادـجو و  هفیظو  یهلا و  فیلکت  ناونع  هب  ناسنا  رگا  هک  هدرک  اضتقا  شا  هیمیحر  تمحر  یلو 

ناوارف و تبثم  راک  هب  دسر  هچ  ات  دـهد ـ  ماجنا  ار  نآ  ادـخ  تدابع  ناونع  هب  دروایب و  یگدـنز  رازاب  هب  مک  هچرگ  یقالخا  هنـسح  ندرک 
تیانع و فطل و  مرک و  روخرد  هکلب  فّلکم  قالخا  لمع و  روخرد  هن  یـشاداپ  يدزم و  راـهب  ناراـب  نوچ  هنـسح ـ  قـالخا  نداد  روهظ 
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دنک یم  تمعن  ندرک  اطع  هب  ادتبا  دشاب  یتمعن  قحتسم  یـسک  هکنیا  نودب  وا  ترـضح  يرآ ;  دنک .  اطع  وا  هب  درادن  هزادنا  هک  شتبحم 
یم یگدنب  ار  ادـخ  دودـحم  یبوچراهچ  رد  شهاتوک  رمع  اب  دـنک و  یم  تدابع  هب  لیدـبت  ار  وا  يونعم  يدام و  تمعن  ناسنا  یتقو  یلو 

رد تقیقح  نیا  هب  زیگنا  باجعا  فرگـش و  یتیفیک  هب  نآرق  دیآ ! !  یم  وا  غارـس  هب  نادیواج  یـشاداپ  تروص  هب  قح  هژیو  تمحر  دنک 
اَّمِم اوُقَفنَأَو  َةَـالَّصلا  اُوماَـقَأَو  ِهللا  َباَـتِک  َنُوْلتَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  رطاـف :  هکراـبم  هروـس  تاـیآ  زا  هیآ  ود  رد  هلمج  زا  دراد  هراـشا  يرایـسب  تاـیآ 

باتک هراومه  هک  یناسک  ًاعطق  ٌروُکَـش .  ٌروُفَغ  ُهَّنِإ  ِِهلْـضَف  نِم  مُهَدیِزَیَو  ْمُهَروُجُأ  ْمُهَیِّفَُوِیل  َرُوبَت *  َنل  ًةَراَِجت  َنوُجْرَی  ًۀَِـینَالَعَو  ًاّرِـس  ْمُهاَْنقَزَر 
دنراد دیما  ار  یتراجت  دننک ،  یم  قافنا  راکـشآ  ناهن و  رد  میا  هدرک  نانآ  يزور  هچنآ  زا  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  دنناوخ و  یم  ار  ادـخ 

 ; دیازفیب نانآ  رب  شلـضف  زا  دـنک و  اطع  لماک  ار  ناشـشاداپ  ادـخ  ات  دـنهد  یم  ماجنا  ار  همه  نیا  دوش * .  یمن  دوبان  داسک و  زگره  هک 
 . تسا كدنا  لمع  ربارب  رد  ناوارف  شاداپ  هدننک  اطع  هدنزرمآ و  رایسب  وا  ًانیقی 

تدابع حور  تقیقح 

 . دوش یم  ینارون  شا  یگدنز  مامت  ددرگ ،  قح  میلست  شدوجو  همه  اب  یسک  رگا  دیدرت  نودب  تسا ،  میلـست  تیدوبع و  تدابع ،  حور 
یلکـشم چـیه  اب  ترخآ  ایند و  رد  ًانیقی  دـشاب  ادـخ  میلـست  يا  همانرب  ره  یقالخا و  یعامتجا ،  یگداوناـخ ،  یلاـم ،  روما  رد  هک  یناـسنا 

ایند و رد  درواین  تدابع  هب  يور  الصا  ای  دنک ،  افتکا  تادابع  رهاظ  هب  ندوبن  میلـست  نیع  رد  دشابن و  میلـست  هکنآ  و  دش .  دهاوخن  وربور 
زامن تروص  هب  ندومن  افتکا  هک  تسا  نآ  تسناد  دـیاب  ماقم  نیا  رد  هچنآ  و  دوش .  یم  راچد  ناربج  لباق  ریغ  نارـسخ  نایز و  هب  ترخآ 
ماقم هب  جورع  نابدرن  هزعلا و  بر  راوج  ثعاب  هکلب  هیدـبا ،  ياه  تداعـس  بجوم  هکنآ  هینطاب  تالامک  اـه و  تکرب  زا  ندـنام  مورحم  و 

یم لسر  دیـس  نیعلا  ةرق  هکلب  بولق  بابرا  تفرعم و  باحـصا  يوزرآ  ياهتنم  ایلوا و  لاـمآ  تیاـغ  هک  قلطم  بوبحم  لاـصو  هب  لوصو 
هک تسا  ییاه  ترسح  بجوم  هیهلا  هبساحم  رد  دورو  هئشن و  نیا  زا  جورخ  زا  سپ  هک  تسا ،  يراکنایز  نارسخ و  بتارم  یلعا  زا  دشاب 
زا یتسد  مینک و  كاردا  ار  ملاع  نآ  میناوت  یمن  میتسه  تعیبط  هدرپ  کلم و  ملاع  باجح  رد  ات  ام  تسا .  زجاـع  نآ  كاردا  زا  اـم  لـقع 

ياود ناسنا و  تداعس  لامک و  هلیـسو  هک  يزیچ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  تراسخ  نایز و  تمادن و  ترـسح و  مادک  میراد .  شتآ  رب  رود 
چیه هب  نآ  زا  نآ  هار  رد  بعت  لاس  هاجنپ  لـهچ ،  زا  سپ  اـم  تسا ،  هیناـسنا  هیلاـمک  تروص  تقیقح  رد  تسا و  هیبلق  صیاـقن  اـهدرد و 
یلـص  ) مرکا لوسر  نیعلا  ةرق  بجوم  هچنآ  دوش و  هیناملظ  ياه  باجح  هیبلق و  ترودـک  هیام  تسا ،  لهـس  هدرکن  یحور  هدافتـسا  هجو 

لامها رب  سوسفا  غیرد و  ِهللا . . . . . . .  ِبنَج  ِیف  ُتطَّرَف  اَم  یَلَع  یَتَرْـسَحاَی  ددرگ . . . !!  ام  تریـصب  فعـض  بجوم  تسا  هلآو ) هیلع  هللا 
یتمحز يراوشد و  ره  اب  ياشگب و  بلظ  تسد  نز و  رمک  هب  تمه  نماد  زیزع !  يا  سپ  مدرک . . .  ادـخ  هرابرد  هک  يریـصقت  يراـک و 

مات فشک  اب  هک  یهلا  يوراد  نوجعم و  نیا  زا  نک و  لیـصحت  ار  تفرعم  لـها  یحور  طیارـش  نک و  حالـصا  ار  دوخ  تـالاح  دـشاب  هک 
. نک هدافتسا  هدمآ  مهارف  اه  ناج  سوفن و  ياه  صقن  اهدرد و  مامت  نامرد  يارب  يدمحم 

تمحر بلج  يراوتسا  ببس  تدابع 

ود ره  کلام  ناسنا  رگا  هک  تسوا  هژیو  تیانع  وا و  صاخ  تمحر  بلج  يارب  يراوتسا  ببس  هلیسو و  هچ  قح  یگدنب  تدابع و  یتسار 
وت قشع  هار  هب  تسا .  هداد  ماجنا  دوسرپ  رایـسب  يدتـس  داد و  دنک  ضوع  هناقـشاع  هناصلاخ و  تدابع  هظحل  کی  اب  ار  نآ  دشاب و  ناهج 

ناور دبلاک  رد  هک  رخف  هچ  نیا  زا  ندب  هب  مدشاب  وت  زک  یتیراع  ناج  مراد ز  ناتسلد  وت  نوچ  ناج  تمیق  هچ  دوبمراد  ناغمرا  رـس  ناج و 
نت هبارخ  رد  هک  ناریو  دوش  نت  کلم  را  دوب  مغ  هچ  ارم  مراد  ناهج  تنیز  نیا  هب  تاـفتلا  هچ  دومن  زاـین  یب  وت  قشع  تلود  هک  ارم  مراد 

فاق غرمیس  هیاس  ارم ز  مراد  ناج  هب  ار  هلعـش  نیا  هک  تسا  شوخ  مرـس  نم  مزوسب  وت  قوش  زا  رـس  هب  رگ  عمـش  وچ  مراد  ناهن  لد  جنگ 
مراد نامض  نم  وت  نهر  هب  شیوخ  ناور  منادرگب  نانع  ملاع  همه  زا  رین  وچ  مراد  نایشآ  وت  يوک  رس  رب  هک  ارچ  دیآ  راع 
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تدابع لامک  رد  قیفوت  شقن 

یعقاو ناراکنایز  زا  ناسنا  دیدرت  نودـب  دوبن  نیا  زج  رگا  تسا و  تمحر  لضف و  هیاپ  رب  فیلکت  هب  لماع  نافّلکم  اب  قح  ترـضح  هطبار 
زا هتبلا  دوبن ،  امـش  رب  ادـخ  تمحر  لـضف و  رگا  و  َنیِرِـساَْخلا . . . .  َنِم  ُْمْتنَُکل  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهللا  ُلْـضَف  َـال  ْوَلَف  دـش . . . .  یم  بوسحم 

دوب نکممریغ  اه  ششوک  تامحز و  لوصحم  لامعا و  هجیتن  هب  ندیـسر  دوبن ،  نایم  رد  تمحر  لضف و  ياپ  رگا  دیدش .  یم  ناراکنایز 
اجنآ زا  یلو  دش ،  یم  راچد  نطاب  هجنکـش  نورد و  باذع  هب  لقادح  دـنام و  یم  نادرگرـس  هراچ و  یب  تسد و  یهت  دـبا  يارب  ناسنا  و 

يوربآ لام و  دوخ و  دوجو  ندرک  جرخ  اـب  ناـسنا  هکنیا  هن  ددرگ  یم  ناـسنا  بیـصن  كدـنا  لـمع  رطاـخ  هب  یتح  شتمحر  لـضف و  هک 
ققحت هب  دبای و  یم  زیچ  همه  دیواج  یتروص  هب  دبا و  يارب  قح ،  تمحر  لضف و  تفایرد  اب  هکلب  دهد ،  یمن  تسد  زا  ار  يزیچ  شیوخ 
بیصن تبثم  شالت  رطاخ  هب  شتمحر  هکیماگنه  ددرگ .  یم  هیقاب  تمایق  رد  هیضار  شیع  تفایرد  هب  قفوم  دسر و  یم  یتبثم  يوزرآ  ره 

ۀَعِساَو ۀَمْحَر  ُوذ  ْمُکُّبَر  دراد . . .  یمن  رود  رظن  زا  ار  ناسنا  ياه  یبوخ  زا  يا  هرذ  دوش و  یم  بیـصن  هبناج  همه  ریگارف و  دوش  یم  ناسنا 
هب دـیجم  نآرق  رد  شتاقتـشم  تمحر و  هژاو  راب  دون  تسیود و  هب  کـیدزن  تسا . . .  هدرتسگ  یتمحر  بحاـص  ناـمراگدرورپ  . . . . . . 

يادا اب  فّلکم  لـقاع  دوجوم  نیا  هکنیا  ناـسنا و  اـب  طاـبترا  رد  هژاو  نیا  تسا .  هدـش  حرطم  مه  ناـسنا  اـب  هطبار  رد  ًاتدـمع  هتفر و  راـک 
ٌفوُؤََرل ِساَّنلِاب  َهللا  َّنِإ  تشاد . . :  هولج  هیآ  نیمه  رد  ـالثم  دـش  یم  هتفرگ  راـک  هب  راـب  کـی  رگا  یتح  دراد  ادـخ  تمحر  هب  هار  فیلکت 

هچ وا  تمحر  هب  تبـسن  میتسه و  هچ  میتسه و  هک  ام  دوب ،  دایز  امِرـس  زازاب  تسا .  نابرهم  فوئر و  مدرم  همه  هب  ادـخ  ًانیقی  ٌمیِحَّر . . . . 
ار اـم  سپ  تفرگ ،  قلعت  اـم  شنیرفآ  هب  شا  هناـمیکح  هدارا  میدوـب ،  تمیق  ردـق و  یب  یکاـخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  میراد ؟  یقاقحتـسا 
ام تایح  هرفـس  رـس  ار  تمعن  اهدرایلیم  دیرفآ و  میوقت  نسحا  تروص  هب  راتخم و  دیرم و  فلکم و  لقاع و  راوتـسا و  لدتعم و  يدوجوم 
مار رّخسم و  تسایرد  نیمز و  رد  هک  هچنآ  موجن و  ناگراتـس و  هام و  دیـشروخ و  نایلاس و  لاس و  هام و  هتفه و  بش و  زور و  داد و  رارق 

تیانع ام  هب  ار  یتبثم  راک  ره  قیفوت  تشاذـگ و  ام  رایتخا  رد  قلخ  هب  تمدـخ  تدابع و  هب  ام  مایق  يارب  ار  لـیاسو  رازبا و  همه  دومن و  اـم 
قیفوت هدارا و  اـه و  تمعن  لـیاسو و  رازبا و  اـب  میهد  یم  ماـجنا  یبوخ  ریخ و  زا  هچره  هک  میباـی  یم  مینک  تقد  رگا  هک  ییاـج  اـت  دومرف 
راکبلط وا  زا  ًاتاذ  یتمدـخ  تدابع و  چـیه  هب  تبـسن  دـیاب  سپ  میزادرپب .  وا  هب  دوخ  ِتشاد  ناونع  هب  هک  میرادـن  يزیچ  دوخ  زا  تسوا و 

وا یکِلم  ياه  هیامرـس  زا  ام  هک  ار  هچنآ  دزیخرب و  لماعت  هب  ام  اب  هدش  رـضاح  درادن  ام  هب  يزاین  چیه  هکیلاح  رد  همه  نیا  اب  یلو  میـشابن 
هرذ هکنیا  نیع  رد  میرک  يرجا  میظع و  یـشاداپ  تروص  هب  میهد  یم  وا  لیوحت  قلخ  هب  ِتمدـخ  تداـبع و  تروص  هب  مینک و  یم  هنیزه 

تساهاعد و هفرط  زا  هک  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترـضح  ترایز  زا  دـعب  ياعد  زا  یتالمج  دـنادرگرب ! !  اـم  هب  میتسین  نآ  قحتـسم  يا 
یلیلَد َْتنأَف  ْریََخب  ینَتْقَّفَو  امَّلُکَو  دنک « :  یم  ییامنهار  زیگنا  تهب  فرگش و  قیاقح  نیا  هب  ار  ام  تسا  مک  رایـسب  اهاعد  نایم  رد  نآ  ریظن 

ًابوُحْـصَم ُْتلِز  اـم  يدوب « .  وت  نآ  يوس  هب  مهار  نآ و  رب  میاـمنهار  يدوـمن  قـّفوم  یکین  راـک  ره  هب  ارم  هاـگره  و  ْهَیلإ . »  یقیرطَو  ِهیَلَع 
 ، ما هدوب  تا  يونعم  يداـم و  ياـه  تمعن  هارمه  نیـشنمه و  وت  يوس  زا  هراومه  ِمَرَْکلاَو . »  ِناـسْحِْالا  ِتاَداَـع  یَلَع  ًاـیِراج  ِمَعِّنلاـِب  َکـْنِم 

یِـضَتْقَی َْکنِم  قِیفْوَِتب  َّالِإ  يِدِّیَـس  اَی  ُدَـمُْحت  َال  تسا « .  هدوب  يراج  نم  رب  وت  مرک  ناسحا و  ياه  یلجت  ترثک  ساـسا  رب  هک  ییاـه  تمعن 
اَی َکُِعئاَنَص  ُأَفاُکتَو  َيالْوَم  اَی  َكُؤالآ  يزاُجتَو  یِهلِإ  اَی  َكُؤامْعَن  یصُْحت  یتَمَف  ًارْکُش  اِهب  َْتبَجْوَتْـسا  َّالِإ  ۀَّنِم  ِرَغْـصَأ  یَلَع  ُرَکُْـشت  َالَو  ًادْمَح 

نیرت کچوک  رب  تسا و  يرگید  ساپـس  بجوم  زین  نآ  هک  تدوخ ،  يوس  زا  یقیفوت  هب  رگم  دنراذگن  تساپـس  مرورـس !  يا  يِدِّیَس . » 
دوش هدرمشرب  تیاه  تمعن  ینامز  هچ  سپ  نم !  دوبعم  يا  يوش ،  راوازس  ار  رگید  يرکش  رکش  نآ  رب  هکنآ  رگم  دنیامنن  ترکش  تمعن 

اهافْخَأ ۀَئِّیَـس  ْنِم  ْمَکَف  دـننادرگرب « ! ؟  تیاه  یبوخ  هب  لـباقتم  شاداـپ  دوش و  هداد  شاداـپ  تیاـهاطع  هب  یماـگنه  هچ  نم !  ياـقآ  يا  و 
ات يدیناشوپ  تیرابدرب  اب  ار  نآ  هک  یناهانگ  رایـسب  هچ  َُکتاَزاَجُم . »  اَْهیَلَع  ْتَمُظَع  یَّتَح  َُکلْـضَف  اهَفَعاض  ۀَنَـسَحَو  ْتَلِخَد  یَّتَح  َکُْملِح 

 ! ! دش گرزب  نآ  رب  تنداد  شاداپ  ات  درک  ربارب  نیدنچ  ار  نآ  تناسحا  لضف و  هک  ییاه  یکین  رایسب  هچ  تفر و  نایم  زا 
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طلغ حیحص و  یبایزرا 

علطم هک  تسادخ  یگدنب  ناسنا  فرـش  تزع و  رایعم  دنـس و  تمارکاب ،  ناسانـش  تقیقح  تریـصباب و  نامدرم  دـیحوت و  لها  شنیب  رد 
یِهلِإ دراد « :  ار  مالک  نخـس و  نیرت  شزرااب  یلاع ،  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تسوا .  تیاـنع  فطل و  تمحر و  رجفلا 

يزارفارـس و هیام  ادوبعم !  ُّبُِحت . »  امَک  ِیْنلَعْجاَف  ُّبِحُأ  امَک  َْتن  َأ  ًّابَر ، ِیل  َنوُکَت  ْنَأ  ًارْخَف  ِیب  یفَکَو  ًادـْبَع ، َکـَل  َنوُکَأ  ْنَأ  ًاّزِع  ِیب  یفَک 
مراد تسود  نم  هک  يا  هنوگنامه  وت  ادوبعم !  یشاب ،  نم  دوبعم  وت  هک  سب  نیمه  مراختفا  يارب  مشاب و  وت  هدنب  هک  سب  نیمه  نم  تزع 

یم لاصتا  قح  صاخ  تمحر  هب  ار  ناـسنا  ًاـتیاهن  هک  تزع  يدنمـشزرا و  ببـس  اـمرف .  قفوم  يراد  تسود  وت  هک  هچنآ  يارب  ارم  سپ  ، 
ُهللا ِعَفْرَی  ارذگ . . . .  چوپ و  يدام و  ياه  قرب  قرز و  یفارشا و  یگدنز  هن  تسا  هنـسح  قالخا  حلاص و  لمع  داهج ،  اوقت ،  نامیا ،  دهد 

ْمُکَمَرْکَأ َّنِإ  دنادرگ . . .  دنلب  شزرااب  میظع و  یتاجرد  هب  ار  ناتنادنمشناد  يا و  هجرد  هب  ار  امش  زا  نانمؤم  ادخ  ْمُکنِم . . . .  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
ًاَرْجَأ َنیِدِـعاَْقلا  یَلَع  َنیِدِـهاَج  ـ ُْملا ُهللا  َلَّضَف  تسامـش . . . .  نیرتراـکزیهرپ  ادـخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  دـیدرت  یب  ْمُکاَْـقتَأ . . .  ِهللا  َدـنِع 

ِتاَِـحلاَّصلا اوـُلِمَعَو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  تسا .  هداد  يرترب  گرزب  یـشاداپ  هـب  رذُـع  یب  ِنانیـشن  هناـخ  رب  ار  ناگدـننکداهج  و  ًاـمیِظَع . . . . 
هب دـنداد و  ماجنا  هتـسیاش  ياـهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  ًاـعطق  َنوُدـِلاَخ .  اَـهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباَحْـصَأ  َکـِئلوُأ  ْمِهِّبَر  َیلِإ  اُوتَبْخَأَو 

اوُقَفنَأَو َةالَّصلا  اُوماَقَأَو  ْمِهِّبَر  ِهْجَو  َءاَِغْتبا  اوُرَبَص  َنیِذَّلاَو  دنا .  هنادواج  نآ  رد  دنا و  تشهب  لها  دـنتفای ،  نانیمطا  شمارآ و  ناشراگدرورپ 
ربارب رد  ناشراگدرورپ  يدونشخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  و  ِراَّدلا .  یَبْقُع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َۀَئِّیَّسلا  ِۀَنَـسَْحلِاب  َنوُءَرْدَیَو  ًۀَِینَالَعَو  ًاّرِـس  ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِم 

راکشآ ناهن و  رد  میدرک  نانآ  يزور  ار  هچنآ  زا  یشخب  دنتشاد و  اپ  رب  ار  زامن  دندیزرو و  ییابیکش  ثداوح  فیاظو و  ماجنا  ناهانگ و 
ار نانآ  ياه  يدب  مدرم ،  هب  تبـسن  دوخ  ياه  یبوخ  اب  دننک و  یم  عفد  ار  هانگ  يدیلپ  یتشز و  تدابع  ِیکین  اب  هراومه  دـندومن و  قافنا 

 . تسا نانآ  هژیو  يارس  نآ  کین  ماجرف  هک  دننانیا  دنیامن ،  یم  فرطرب  دوخ  هب  تبسن 

تدابع هب  تبسن  مدرم  فانصا 

 : دـنا هدـش  میـسقت  هورگ  هس  هب  اهریبعت  رد  توافت  یکدـنا  اب  ناشتدابع  عون  رد  قح  ناگدـنب  شتـسرپ ،  هزیگنا  ظاحل  هب  تیاور  دـنچ  رد 
شتـسرپ زا  ناشدصق  دنتـسرپ و  یم  ار  ادـخ  هناقـشاع  هک  یناسک  هورگ  ود  نیا  زا  رترب  تشهب و  عمط  هب  یهورگ  خزود ،  سرت  زا  یخرب 

همه عونتم و  تایاور  نیا  ياه  ناونع  هک  اجنآ  زا  تسا .  يرازگـساپس  ناونع  هب  تیهولا  تیبوبر و  قوقح  زا  كدـنا  يا  هشوگ  يادا  قح 
َّنإو ِراَجُّْتلا  ُةَداَبِع  َْکِلتَف  ًۀَبغَر  َهللا  اوُدَبَع  ًامْوَق  َّنإ  دـیامرف « :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دوش .  یم  هراشا  هنومن  هس  هب  تسا  هدـنزومآ 

تشهب هب  نتفای  تسد  دیما  هب  ار  ادخ  یهورگ  ِراَرْحألا . »  ُةَداَبِع  َکِلتَف  ًارْکُـش  َهللا  اوُدَبَع  ًامْوَق  َّنإو  ِدیبَْعلا  ُةَداَبِع  َکِلتَف  ًۀَبْهَر  َهللا  اوُدَبَع  ًامْوَق 
تسا و ناگدرب  تدابع  نیا  دندرک و  تدابع  خزود  زا  سرت  رطاخ  هب  ار  ادخ  یموق  تسا و  ناناگرزاب  نارجات و  شتسرپ  نیا  دندیتسرپ و 

یحیضوت ریبعت و  اب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترضح  تسا .  ناگدازآ  یگدنب  نیا  دندرک و  یگدنب  رکش  ساپـس و  رـس  زا  ار  وا  یعمج 
ِءاَصَرُحلا ُةَداَبِع  َْکِلتَف  ِِهباََوث  ِیف  ًۀَبْغَر  ُهَنوُدـُبْعَی  ٌۀَـقَبَطَف  هُجوأ  ِۀـَثَالَث  یلَع  َّلَجَو  َّزَع  َهللا  َنوُدـُبعَی  َساَّنلا  َّنإ  دـیامرف « : یم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب 

نمألا َوُهَو  ِماَرِکلَا  ُةَداَبِع  َْکِلتَف  َّلَجَوَّزَع  َُهل  ًاّبُح  ُهُُدبْعأ  یّنکلَو  َۀَبْهَر  َیِهَو  ِدـِیبَعلا  ُةَداَبِع  َْکِلتَف  ِراَّنلا  َنِم  ًافْوَخ  ُهَنوُدـُبْعَی  َنوُرَخآو  ُعَمَّطلا  َوُهَو 
ُهَّبَحأ َهللا  َّبَحأ  نَمَف   . . . ُهللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  نِإ  ُْلق  َّلَجَوَّزَع :  ِِهلْوَِقل  َنُونِمآ و  ذـِئَمْوَی  عَزَف  نِم  مُهَو  َّلَـج . . . :  َوَّزَع  ِهلْوَِقل 
رطاخ هب  ار  وا  یهورگ  دنهورگ :  هس  ّلج  ّزع و  يادخ  یگدـنب  تدابع و  رد  مدرم  َنینِمآلاَنِم . »  َناَک  َّلَجَو  َّزَع  ُهللا  ُهَّبَحأ  ْنَمَو  َّلَج  َو  َّزَع  ُهللا 

یم خزود  سرت  زا  ار  وا  یهورگ  تسا .  عمط  نآ  تسا و  نادـنمزآ  ناـصیرح و  تداـبع  نیا  هک  دـننک ،  یم  تداـبع  شاداـپ  هب  ندیـسر 
نیا منک و  یم  تدابع  تبحم  قشع و  رطاـخ  هب  ار  ّلـج  ّزع و  يادـخ  نم  یلو  تسا .  سرت  نآ  تسا و  ناـگدرب  تداـبع  نیا  هک  دنتـسرپ 

گرزب یـساره  لوه و  زا  زور  نآ  رد  نانآ  و  دیامرف :  یم  هک  هفیرـش  هیآ  لیلد  هب  تسا  ناما  نما و  هیام  نآ  تسا و  تمارک  لها  تدابع 
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تـسود ار  امـش  مه  ادخ  ات  دینک  يوریپ  ارم  سپ  دیراد ،  تسود  ار  ادـخ  رگا  وگب :  دـیوگ :  یم  هک  يا  هفیرـش  هیآ  لیلد  هب  دـنا و  نمیا 
زا درادب  شتـسود  ّلج  ّزع و  يادـخ  هک  ره  دراد و  تسود  ار  وا  زین  ّلج  ّزع و  يادـخ  درادـب  تسود  ار  ادـخ  هک  ره  نیاربانب  درادـب . . . 

طقف شلباقم  فرط  اب  ییوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  تدابع  هضواعم  هلماعم و  تین  هب  طقف  یـسک  رگا  تسا .  ناما  رد  تمایق  زور  تشحو 
 ، دبای ییاهر  خزود  زا  ات  دنک  یم  تدابع  ای  دنک ،  يرادیرخ  ار  تشهب  زا  یـشخب  ات  دـناوخ  یم  زامن  الثم  دراد ،  دتـس  داد و  ادوس و  رس 

شزرا زا  ناشتدابع  دـننک  یم  تدابع  ادـخ  يارب  ار  ادـخ  هکنانآ  یلو  درادـن ،  ار  مزال  شزرا  نآ  یلو  تسین  لطاب  هچرگ  یتداـبع  نینچ 
تین تیفیک  رب  ار  ناسنا  لامعا  یبایزرا  زارت  اریز  تسا ،  ییالاو  رایـسب  شاداپ  میظع و  شاداپ  تدابع  نیا  شاداپ  تسا و  رادروخرب  مزال 

َقَلَخ يِذَّلا  دـیامرف :  یم  نآرق  تسا ،  رادروخرب  يرتالاب  شزرا  زا  تدابع  دـشاب  رت  صلاخ  رت و  یلاـع  تین  هزیگنا و  هچ  ره  دـنا ،  هداـهن 
و دیرتراکوکین . . .  ناتمادک  هک  دـیامزایب  ار  امـش  ات  دـیرفآ  ار  یگدـنز  گرم و  هکنآ  ًالَمَع . . . .  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َةاَیَْحلاَو  َتْوَْملا 

هزیگنا فادها و  دنتـسرپ  یم  ار  ادخ  هک  یناگدنب  دنیوگ :  یم  لد  لها  دشاب .  رت  هناصلاخ  هک  تسا  یتعاط  نآ  لمع  نسحا  دیدرت  نودب 
دریگ یم  رارق  ییوکس  هبتر و  رد  شفده  تفرعم و  بسانت  هب  یناسنا  ره  تدابع  تسین ،  ناسکی  اه  هزیگنا  فادها و  نیا  هک  دنراد  ییاه 

یگدنب جوا  رد  یخرب  تسا :  هنوگ  دنچ  رب  اه  ناسنا  تدابع  هک  داد  رارق  هجوت  دروم  دیاب  تدابع  هلئسم  رد  ار  مهم  رایسب  هتکن  نیا  هتبلا  . 
تدابع هب  قافن  ایر و  ساسا  رب  یهورگ  دنراد و  هنالهاج  هناهاگآان و  یتدابع  یخرب  تسا و  قشع  تفرعم و  ساسا  رب  نانآ  یگدنب  دنا و 

ار ادخ   . 1 دراد :  یعاونا  تادابع  تفگ :  دیاب  هلوقم  نیا  حیـضوت  رد  دنتـسرپ ،  یم  ار  ادخ  تداع  مسر و  هیاپ  رب  يا  هدع  دنزیخ و  یمرب 
ًاعَمَط َالَو  َكِراَن  َّنِم  ًافْوَخ  َُکتْدَـبَع  اَم  یَهلإ  تسا « :  هدومرف  هراشا  نآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هکنانچ  ندـیتسرپ  ادـخ  يارب  طقف 

ار وت  طـقف  هکلب  مدرکن  تداـبع  تشهب  هب  عمط  خزود و  سرت  زا  ار  وت  ادوبعم !  َُکتْدَـبَعَف . »  ِةَداَـبِْعِلل  ـالهأ  َُکتْدَـجَو  ْنَِکلَو  َکـِتَّنَج  ِیف 
دادـن دای  رگد  فرح  منک  هچرای  تماق  فلا  زج  ملد  حول  رد  تسین  متـساخرب .  وت  تدابع  هب  رطاـخ  نیا  هب  متفاـی  ندـش  تداـبع  هتـسیاش 

زا ییاهر  ادخ و  ياضر  لیصحت  يارب  ادخ  ندیتسرپ  3 ـ  ندرک .  تدابع  شیاه  تمعن  ربارب  رد  يرازگـساپس  رطاخ  هب  ار  ادخ  مداتسا 2 ـ 
خزود و زا  ییاهر  يارب  تدابع  5 ـ  قح .  برق  هب  لوصو  يونعم و  یقرت  ندروآ  تسد  هب  يارب  تدابع  تعاط و  4 ـ  وا .  بضغ  طخس و 

تفرعم اج  ره  تسا  یهیدـب  دراد و  دوجو  تدابع  لها  تین  رد  هک  تسا  یتاـجرد  بتارم و  اـه  نیا  تشهب .  ياـه  تمعن  هب  یباـی  تسد 
تسا رت  شزرا  اب  هناصلاخ  تین  نآ  هیاپ  رب  تدابع  رت و  صلاخ  رت و  كاپ  رتهب و  تین  دشاب  رتمک  ندید  دوخ  یهاوخدوخ و  رتشیب و  ادخ 

 . دراد رتهب  یگدنزاس  رت و  يوق  يدربراک  سفن  بلق و  ناج و  حور و  يارب  تدابع  هنوگنیا  موادت  رارکت و  و 

اهتدابع عاونا 

یتهارک تدابع   . 1

يوحن هب  دنرکف  رد  یتدابع  ره  يادا  تقو  دـننک و  یم  ّسح  راوشد  نیگنـس و  یفیلکت  نارگ و  يراب  ار  قح  شتـسرپ  تدابع و  یهورگ 
ربص و زا  َنیِعِـشاَْخلا .  یَلَع  َّالِإ  ٌةَرِیبََکل  اَهَّنِإَو  ِةَالَّصلاَو  ِْربَّصلِاب  اُْونیِعَتْـساَو  دـیامرف :  یم  نآرق  دـننک ،  کبـس  نارگ  راب  نیا  زا  ار  دوخ  شود 
دـنروآ و یم  هناهب  اهدـص  تدابع  ماجنا  زا  رارف  يارب  نانیا  تسا .  راوشد  نارگ و  نانتورف ،  رب  زج  راک  نیا  ًانیقی  دـیهاوخب و  يراـی  زاـمن 

 ! میدش تحار  دنیوگ :  یم  هدشک و  یقیمع  سفن  دنروآ  یم  اج  هب  نالوجع  ار  نآ  هکنآ  زا  سپ 

یلصف تدابع   . 2

ای یلکـشم  نوچ  تسا و  ماک  هب  ایند  هک  تسا  یلاح  رد  طقف  ناـشتدابع  ناـشتعاطا و  تسا ،  یعـضوم  یعطقم و  یلـصف و  یخرب  تداـبع 
ْنِإَو ِِهب  َّنَأَمْطا  ٌْریَخ  َُهباَصَأ  ْنِإَـف  فْرَح  یَلَع  َهللا  ُدـُبْعَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو  دـنوش !  یم  مه  ادـخ  راـکبلط  دـنبات و  یمرب  خر  دـیآ  شیپ  یتبیـصم 
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تسد هیاپ  رب  هیوس و  کی  ار  ادخ  هک  دنا  مدرم  زا  یخرب  و  ُنِیبُْملا .  ُناَرْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  َةَرِخْالاَو  اَْینُّدلا  َرِسَخ  ِهِهْجَو  یَلَع  َبَلَقنا  ٌۀَْنِتف  ُْهَتباَصَأ 
نوچ ییـالب  رگا  دـنبای و  شمارآ  نآ  هب  دـسرب  ناـنآ  هب  دـالوا  ماـقم و  تورث ،  نوچ  يریخ  رگا  سپ  دنتـسرپ ،  یم  يداـم  روـما  هب  یباـی 

یم دادـترا  ینید و  یب  هب  دـننک و  یم  درگ  بقع  ادـخ  شتـسرپ  زا  دـسرب  نانآ  هب  یعامتجا  نیوانع  زا  تیمورحم  یتسدـیهت و  يراـمیب ، 
هب ناتـسزوخ  زا  ریاشع  زا  یکی  قالیی  قالـشق و  رفـس  رد  راکـشآ .  نایز  نامه  تسا  نیا  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  ترخآ  ایند و  دـنیارگ ، 

هداوناخ ردپ  دریم ،  یم  نامرد  تشادهب و  دوبن  بسانمان و  ياهاذغ  زا  هدافتسا  رثا  رب  دارفا  زا  یکی  دنزرف  ناهفـصا  ریـسدرس  قطانم  يوس 
هلبق هب  ور  رگید  تشادرب و  زامن  اعد و  زا  تسد  تفرگ  نم  زا  ار  مرتخد  ادخ  ارچ  هک  نیا  هب  ضارتعا  رد  مرـسمه  سپ  نآ  زا  تفگ :  یم 
نیا هک  رگنب  متفگ :  مدرب و  نادیهش  رازلگ  رانک  دالوف  تخت  رد  دالوف و  تخت  هب  اجنآ  زا  ناهفصا و  هب  ار  وا  زور  لهچ  زا  سپ  داتـسیان . 

ار دوخ  هطبار  هن  دندرک و  هلگ  ادخ  زا  هن  دندش ،  التبم  نازیزع  نیا  قارف  هب  نانآ  هداوناخ  دـندیزگرب و  ار  تداهـش  دوخ  رایتخا  اب  ناناوج 
تدابع یلـصف  ياه  تدابع  یخرب  ددرگ .  زاب  تدابع  زامن و  هب  تشاذگ  انب  دیهـش  رازم  همه  نآ  هدهاشم  اب  دندیرب ،  تدابع  یگدنب و  اب 

تعاط و داعم و  ّتیونعم و  زا  تسا  ماک  هب  مایا  ات  دنا و  ترـشع  شیع و  قرغ  هک  یهفرم  دارفا  دنا  ناوارف  تسا ،  یگراچیب  يور  زا  ياه 
هب دـیجم  نآرق  هکنانچ  دـنک ،  یم  زین  یغای  یغاط و  ار  نانآ  يدام  ياه  ییاناوت  لام  تورث و  یهاگ  یتح  دـنربخ و  یب  لـفاغ و  تداـبع 

ناسنا ًاملـسم  دـشاب  رازگ  ساپـس  ناسنا  هک  تسین  نینچنیا  یَنْغَتْـسا .  ُهآَر  نَأ  یَغْطََیل *  َناَـسنِْالا  َّنِإ  ـَّالَک  تسا :  هداد  رادـشه  تیعقاو  نیا 
اَخَّرلا ِیف  ِهللا  َیلإ  ْفَّرعَت  دیامرف « :  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  درادنپ .  یم  زاین  یب  ار  دوخ  هکنیا  يارب  دـنک * .  یم  یـشکرس 
دروم ار  وت  یتخـس  يراتفرگ و  ماگنه  ات  ناسانـشب  ادـخ  هب  تعاط )  تدابع و  اب  ار (  دوخ  شیاسآ  هاـفر و  ماـگنه  ِةَّدِّشلا . »  ِیف  َکـفِْرعَی 

شیاسآ نامز  َِکئاّرَض . »  ِماّیأ  ِیف  ََکل  َْبیِجَتْسأ  یّتَح  َِکئاَّرَـس  ِماّیأ  ِیف  ِینرُکُذا  دومرف « :  یحو  دواد  هب  قح  ترـضح  دهد .  رارق  هجوت 
نامز یـشوخ و  هافر و  تقو  یهورگ  تروص  ره  رد  منک .  تباجا  ار  تیاعد  یتخـس  يراتفرگ و  ماگنه  اـت  شاـب ،  نم  داـی  هب  یـشوخ  و 

رثا رب  هک  یماگنه  یلو  دـنرادن ،  قلخ  هب  تمدـخ  تعاط و  قح و  شتـسرپ  تدابع و  هب  يراک  دـنا و  لفاغ  تسم و  لاـنم  لاـم و  نتـشاد 
دننک یم  تدابع  بارحم  هب  يور  دنوش و  یم  دهاز  دباع و  دنوش  یم  راچد  یتخس  جنر و  هب  دور و  یم  تسد  زا  تورث  لام و  يا  هثداح 

نآ زا  تعاط  تدابع و  کمک  اب  دیاش  ات  دشاب ،  یم  ناشدوخ  یگدنز  عاضوا  هب  ادـخ  هجوت  ندرک  فوطعم  تدابع  زا  ناشدـصق  هتبلا  و 
هـصق هنیمز  نیا  رد  تساه  نابز  رـس  هک  یناپوچ  نآ  هّصق  دـنزاتب .  سوه  اوه و  نادـیم  رد  هبـسا  راهچ  رگید  راـب  دـنبای و  یـصالخ  جـنر 

دبنگ هب  شمـشچ  رود  زا  دندرک  هلمح  شا  هلگ  هب  فرط  ره  زا  اه  گرگ  یفرب  درـس و  نابایب  رد  اهنت و  هک  یماگنه  تسا ،  يا  هدنزومآ 
هزوک دـنچ  دـنرب  رد  هب  ملاس  ناج  نادنپـسوگ  همر  رگا  هک  درک  رذـن  يراز  عرـضت و  اب  دـش و  لسوتم  اجنامه  زا  داتفا و  لـحم  هداز  ماـما 
ندش يداع  رطخ و  عفر  اب  دنام .  ملاس  اه  گرگ  دنزگ  زا  همر  دش و  نینچ  ًاقافتا  دنک ،  هیده  هداز  ماما  ياه  غارچ  ییانـشور  يارب  نغور 

 ، داد خر  دمآ  شیپ  نامه  ریظن  ناتسمز  يامرـس  لصف  رد  زین  دعب  لاس  اضق  زا  دش !  مالعا  نکی  مل  نأک  رذن  تفر و  نایم  زا  دهعت  عاضوا 
همر هب  هظحل  هب  هظحل  گرگ  یلو  تخاس  هدنمرـش  شنادـجو  دزن  ار  وا  قباس  رذـن  هرطاخ  یلو  دوش  لسوتم  هرابود  تساوخ  یم  ناـپوچ 
نیا رد  نآرق  منک !!  رپ  نغور  زا  نم  ات  هک  يدادن  فرظ  هک  امـش  تفگ :  داتفا و  سامتلا  هب  هداز  ماما  هب  ور  هرخالاب  دش ،  یم  رت  کیدزن 

َْمل نَأَک  َّرَم  ُهَّرُـض  ُْهنَع  اَنْفَـشَک  اَّمَلَف  ًاِمئاَق  َْوأ  ًادِـعاَق  َْوأ  ِِهْبنَِجل  اَناَعَد  ُّرُّضلا  َناَْسنِْالا  َّسَم  اَذِإَو  تسا :  هدرک  يواکناور  وکین  هچ  ار  ناسنا  هنیمز 
ولهپ هب  تالاح  همه  رد  ار  ام  دـسر ،  یبیـسآ  دـنزگ و  ار  ناسنا  نوچ  و  َنُولَمْعَی !  اُوناَک  اَـم  َنِیفِرْـسُْمِلل  َنِّیُز  َِکلذَـک  ُهَّسَم  ٍّرُـض  َیلِإ  اَنُعْدَـی 

هانگ یـساپسان و  هار  هب  نانچ  نآ  مینک ،  فرطرب  ار  شبیـسآ  دنزگ و  هک  ینامز  سپ  دناوخ ،  یم  يرای  هب  هداتـسیا  ای  هتـسشن  ای  هدـیباوخ 
فارـسا يارب  هنوگنیا  تسا ! !  هدـناوخن  يراـی  هب  هدیـسر  وا  هب  هک  یبیـسآ  دـنزگ و  ندرک  فرطرب  يارب  ار  اـم  زگره  ییوگ  هک  دور  یم 

 . دنمهف یمن  ار  ناشلامعا  یتشز  هک  ییاج  ات  هدش  هتسارآ  دنداد ،  یم  ماجنا  هراومه  هک  یلامعا  ناراک 

هناقفانم تدابع   . 3
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يارب يا  هلیـسو  ناشقافن و  ندنام  هتخانـشان  يارب  یـششوپ  ار  تدابع  نانآ  درادـن ،  ادـخ  اب  يدـنویپ  چـیه  ناشتدابع  قفانم  ور و  ود  دارفا 
لـسک تسـس و  لاح و  یب  تولخ  رد  یلو  دـنرادروخرب  طاشن  زا  تدابع  تقو  هب  مدرم  روضح  رد  دـنریگ !  یم  راـک  هب  مدرم  رظن  بلج 

َیلِإ َالَو  ِءَالُؤه  َیلِإ  َِکلذ َال  َْنَیب  َنِیبَذـْبَذُم  ًالِیلَق *  َّالِإ  َهللا  َنوُرُکْذَـی  َالَو  َساَّنلا  َنوُءاَُری  یلاَسُک  اُوماَـق  ِةَـالَّصلا  َیلِإ  اُوماَـق  اَذِإَو  دنتـسه . . . . 
زج ار  ادـخ  دـننک ; و  یم  يراکایر  مدرم  ربارب  رد  هراومه  دنتـسیا و  یم  تلاسک  اب  دنتـسیا ،  یم  زامن  هب  هک  یماگنه  و  ِءَـالُؤه . . . . . . . 
َالَو نارفاک . . . . . .  اب  ان  دـننانمؤم و  اب  دوجو  مامت  اب  هن  دننادرگرـس ،  رّیحتم و  نامیا  رفک و  نایم  ناقفانم  دـنروآ * .  یمن  دای  هب  یکدـنا 

 . . . دنروآ یمن  اج  هب  یتسسو  تلاسک  اب  زج  ار  زامن  و  َیلاَسُک . . . . . . .  ْمُهَو  َّالِإ  َةَالَّصلا  َنُوتْأَی 

هناصلاخ تدابع   . 4

طقف شفدـه  تدابع ،  هنوگنیا  دـباع  تسا .  قح  ترـضح  لوبق  دروم  حیحـص و  دوش ،  یم  هدروآ  اج  هب  یهلا  هزیگنا  هب  طقف  هک  یتدابع 
قـشاع ادخ و  هب  فراع  تدابع ،  هنوگنیا  دباع  درادن .  وا  تدابع  رد  یـشقن  چیه  اهدوبن ،  دوب و  اه و  یـشوخان  اه و  یـشوخ  تسادـخ و 

 . دروآ یم  يور  تدابع  هب  وا  ياضر  بلج  هزیگنا  هب  ادخ و  يارب  باسح  نیا  يور  دناد و  یم  شتسرپ  راوازس  ار  وا  ترضح  تسادخ و 
بتارم و ياراد  نآ  هزیگنا  صولخ و  شزرا  نازیم  هب  زین  هناصلاخ  ياه  تدابع  دراد ،  يددعتم  بتارم  تاجرد و  صولخ ،  هک  اجنآ  زا  و 

ترـضح یتـیاور  رد  و  تسا .  نوگاـنوگ  تواـفتم و  تشهب  رد  زین  ناـیتشهب  بتارم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا و  یتواـفتم  تاـجرد 
یهانگ رب  ادخ  رگا  ِهِمَِعِنل . »  ًارکُش  یَـصُعی  ّالإ  بِجَی  َناََکل  ِِهتَیِـصعَم  یلَع  ُهللا  ِدَّعَوَتَی  َْمل  َْول  دیامرف « :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

حور رب  راذگریثأت  ناج و  هدنزاس  یتدابع  نآ  دوشن .  ینامرفان  شیاه  تمعن  زا  يرازگساپس  رطاخ  هب  دوب  مزال  زاب  داد  یمن  باذع  هدعو 
حتف ثعاب  هکلب  تسا  ییوکین  جـیاتن  بجوم  هک  اه  تدابع  ریاس  زاـمن و  هیبلق  بادآ  زا  و  دـشاب .  قشع  بلق و  روضح  اـب  هک  تسا  یمدآ 
بلق تهج  هب  طاشن و  يور  زا  ار  تدابع  هک  دنک  تیدج  کلاس  هک  تسا  نآ  تسا  تادابع  رارسا  زا  یـضعب  فشک  باوبا و  زا  یـضعب 

تداـبع يارب  هک  ار  یتقو  سپ  دـنک ،  دـیدش  زارتـحا  تداـبع  تقو  رد  سفن  راـبدا  تلاـسک و  زا  دروآ و  اـج  هب  رطاـخ  طاـسبنا  حرف و  و 
رد ار  سفن  رگا  اریز  درادن .  یگتـسخ  تسا و  یگزات  طاشن و  ياراد  تسا و  لابقا  تدابع  هب  ار  سفن  هک  دشاب  یتقو  دـنک ،  یم  باختنا 
زا ناـسنا  هک  تسا  نآ  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دوش  بترتم  نآ  هب  يدـب  راـثآ  تسا  نکمم  دـنک  تداـبع  هب  راداو  یگتـسخ  تلاـسک و  تاـقوا 

تـسا نکمم  هکنآ  رب  هوالع  نیا  دوش و  ناسنا  ناج  عبط و  رفنت  ثعاب  مک  مک  ددرگ و  داـیز  نآ  فّسعت  فّلکت و  دوش و  رجزنم  تداـبع 
یتداـبع نینچ  زا  دـناجنرب ،  تسا  تاداعـس  همه  أـشنم  هک  تیدوـبع  ماـقم  زا  ار  وا  حور  دـنک و  فرـصنم  قـح  رکذ  زا  یلک  هـب  ار  ناـسنا 

بولطم و هک  نیا  اـب  دوشن  لـباق  نطاـب  تروص  ار  تیدوبع  تروص  ددرگن و  لـعفنم  نآ  زا  سفن  نطاـب  ددرگن و  لـصاح  هیبـلق  تینارون 
يور زا  اه  تدابع  هکنآ  رگم  دنکن  ادیپ  ققحت  دش  رکذ  هچنآ  دریگب .  تیدوبع  تروص  ناسنا  سفن  نطاب  هک  تسا  نآ  تدابع  زا  فده 
ماـقم قح و  رکذ  هب  قشع  تبحم و  تلاـح  اـت  دوش  زارتـحا  یّلک  هب  تلاـسک  فّـسعت و  فـّلکت و  زا  دوـش و  هروآ  اـج  هب  تجهب  طاـشن و 
دیدـش تیانع  نآ  هب  ار  تفرعم  لها  هک  تسا  یتاّمهم  مظعا  زا  وا  رکذ  قح و  هب  سنا  دـیآ و  لصاح  نّکمت  سنا و  دـهد و  خر  تیدوبع 

دننک لیم  تجهب  رورـس و  يور  زا  ار  اذغ  رگا  هک  دـنراد  هدـیقع  ابطا  هچنانچ  دـننک و  سفانت  نآ  يارب  كولـس  ریـس و  باحـصا  تسا و 
زا دـنک  لوانت  قایتشا  تجهب و  يور  زا  ار  یناحور  ياذـغ  ناـسنا  رگا  هک  دـنک  یم  اـضتقا  یناـحور  بط  روط  نیمه  دوش ،  مضه  رتدوز 

جیاتن روهظ  تروص  ره  رد  ددرگ .  هیفـصت  رتدوز  نآ  اب  بلق  نطاب  دوش و  عقاو  رتدوز  بلق  رد  نآ  راثآ  دیامن ،  زارتحا  فّلکت  تلاسک و 
هیلع  ) قداص ماما  ترـضح  تسا .  طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  اب  قایتشا و  طاـشن و  اـب  تین و  صولخ  اـب  نآ  ماـجنا  ورگ  رد  تداـبع  راـثآ  و 

 . دـش ناملـسم  اـت  تـفگ  وا  يارب  مالـسا  ياـیازم  زا  ردـق  نآ  تـشاد ،  ینارــصن  يا  هیاـسمه  ناناملــسم  زا  یکی  دـیامرف :  یم  مالــسلا )
حبص زامن  تقو  تفگ :  درم  يراد ؟  راکچ  دیسرپ  رد  تشپ  زا  ناملسم  هزات  دیبوک ،  رد  تفر و  ناملـسم  هزات  هناخ  برد  هب  ناهاگرحس 

وـضو ناملـسم  هزات  میروآ .  ياج  هب  زامن  میورب و  دجـسم  هب  رگیدـکی  اب  ات  شوپب  ار  تیاه  ساـبل  ریگب و  وضو  زیخرب  دوش  یم  کـیدزن 
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دیمد هدیپس  ات  دندناوخ  زامن  دنتسناوت  هچ  ره  حبص  زامن  زا  شیپ  دندش ،  زامن  لوغشم  تفر و  دجسم  هب  وا  هارمه  دیشوپ و  هماج  تفرگ ، 
تفگ درم  دورب  شا  هناخ  هب  ات  تساخرب  ناملسم  هزات  دز .  رس  باتفآ  دش و  نشور  اوه  الماک  ات  دندنام  دندناوخ و  ار  حبص  زامن  هاگنآ  ، 
زامن دیـسر و  ارف  رهظ  ات  تشاد  هگن  ار  وا  میناوخب ،  ار  رهظ  زامن  ات  نامب  تسا  هدنامن  يزیچ  رهظ  ات  تسا و  هاتوک  زور  يور ؟  یم  اجک  : 

زین ار  رـصع  زامن  ات  تشاد  هگن  ار  وا  میناوخب ،  زین  ار  رـصع  زامن  تسا  کـیدزن  رـصع  زاـمن  تقو  تفگ :  هراـبود  دـندناوخ ،  زین  ار  رهظ 
مه ار  برغم  زامن  تسا  باتفآ  بورغ  کیدزن  تسا ،  هدنامن  زور  زا  يزیچ  تفگ :  درم  دورب  لزنم  هب  تساخرب  ناملـسم  هزات  دندناوخ . 

دورب تساوخ  ناملـسم  هزات  هک  یماگنه  زاب  دندناوخ ،  مه  اب  زین  ار  برغم  زامن  درک ،  بورغ  باتفآ  ات  تشاد  هگن  ار  وا  میناوخب ،  مه  اب 
ره دندش و  ادج  رگیدکی  زا  دندناوخ و  زین  ار  اشع  ات  تشاد  هگن  ار  وا  میروآ ،  اج  هب  زین  ار  نآ  تسا  هدنامن  شیب  زامن  کی  تفگ :  درم 
 : دیـسرپ متـسه ،  ینالف  تفگ :  تفر و  ناملـسم  هزات  هناخ  برد  زاب  یمیدق  ناملـسم  رحـس  ندیـسر  ارف  اب  دـنتفر .  شیوخ  هناخ  هب  کی 

تفگ یتحاران  اب  ناملـسم  هزات  دنناوخب .  زامن  ات  دورب  وا  هارمه  دشوپب و  ار  شیاه  سابل  دریگب و  وضو  تساوخ  وا  زا  درم  يراد ؟  راکچ 
ترـضح دشاب .  نم  زا  رتراکیب  هک  نک  ادیپ  ار  یـسک  نید  نیا  يارب  ورب  مهد ،  ناماس  رـس و  ار  ما  یگدنز  دیاب  مراولایع  ریقف و  نم  ورب  : 

نیا زا  درک ! دراو  دوب  هدروآ  شنوریب  نآ  زا  هک  تینارـصن  نید  رد  ار  وا  دـیامرف :  یم  ارجام  نیا  لقن  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 
تّدش هب  قشع ،  قوش و  نودب  تدابع  یلیمحت و  یبحتسم و  تادابع  تدابع و  رد  طارفا  زا  دیاب  هک  میریگ  یم  هجیتن  مهم  رایـسب  تیاور 

 . دوش یم  تابجاو  رد  یتسس  یگدنب و  تیدوبع و  لصا  زا  ناسنا  جورخ  بجوم  تدابع  هنوگنیا  هک  ارچ  درک ،  زارتحا 

هناقشاع تدابع   . 5

هظحل هراومه  نافراع  يرابجا .  روز و  یلمع  تقـشم و  اب  تخـس و  يراک  هن  تسا  قوش  قشع و  تفرعم ،  لـها  يارب  یگدـنب  تداـبع و 
تفرعم و لها  هک  نادب  دـنوش .  نآ  دراو  هناقـشاع  ات  دـسر ،  ارف  زاین  یب  يادـخ  اب  زاین  زار و  ماگنه  تدابع و  تقو  ات  دـننک  یم  يرامش 

اهزامن تاقوا  زا  همسا ،  زع  يراب  ترضح  تاجانم  هب  اهنآ  قایتشا  تیبوبر و  سدقم  ماقم  هب  اهنآ  تفرعم  تّوق  ردق  هب  ار  هبقارم  باحـصا 
هتخابلد قشاع و  لیمج و  لامج  بوذـجم  هکنانآ  تسه .  هدوب و  تبظاوم  تبقارم و  تسا  قح  اـب  تاـقالم  داـعیم  تاـجانم و  تاـقیم  هک 

سدق ّزع  هب  هتـسب و  دوجو  میلاقا  زا  مشچ  هتـسر و  ناهج  ود  ره  زا  دندوخ ،  یب  تسلا  هنامیپ  زا  تسمرـس و  تبحم  ماج  زا  دـنلزا و  نسح 
باحصا هکنانآ  و  دنتسین .  روجهم  تبقارم  تدهاشم و  رکف و  رکذ و  زا  يا  هظحل  تسا و  روضح  ماود  نانآ  يارب  دنا ،  هتسویپ  هللا  لامج 

تولخ و زا  دـننکن و  راـیتخا  قـح  تاـجانم  هب  ار  يزیچ  دـنا ،  هنیطلا  میرک  سفنلا و  فیرـش  دـنا و  لـضاوف  لـیاضف و  باـبرا  فراـعم و 
رگا نانیا  دنناد .  قح  اب  تاجانم  رکذت و  رد  همه  ار  تفرعم  تلیضف و  فرش و  ّزع و  دنا و  بلاط  ار  وا  دوخ  كرابم  دوجو  قح ،  تاجانم 
هولج ار  تادوجوم  مامت  دنا و  بلط  قح  وج و  قح  یتسه  ملاع  رد  دشاب و  هنافراع  نانآ  رظن  دنزادنا  نینوک  هب  رظن  دـننک و  ملاع  هب  هجوت 

اهزامن تاقوا  نانیا  تسوا  زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقـشاعتسوا  زا  مرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناهج  هب  دـنناد .  لیمج  لامج و  قح 
دنبلط و ار  رضاح  رضحم  زا  تسا و  رضاح  نانآ  لد  دننک ،  ایهم  رـضاح و  قح  هاگ  تاقیم  يارب  ار  دوخ  دننک و  تبظاوم  لد  ناج و  هب  ار 
و تسا .  باب  نیا  زا  تدابع  يارب  نانآ  قایتشا  دنناد و  قلطم  لماک  اب  ترـشاعم  تدوارم و  ار  تیدوبع  دـننک و  رـضاح  ار  رـضحم  مارتحا 

تجهب اه و  تّذـل  یتشهب و  يدـبا  ياه  تمعن  دـنا و  يالع  لج و  قح  ترـضح  تامارک  هتفیـش  ترخآ و  ملاع  بیغ و  هب  نمؤم  هکنانآ 
تـسا هیورخا  معن  رذب  هک  تادابع  ماگنه  هب  دـننکن و  هلدابم  هبوشم  هتقوم  هصقان  ذـیاذل  هیویند و  هریاد  ظوظح  اب  ار  يدمرـس  یمئاد  ياه 
ریاخذ بسک  جیاتن و  لوصح  تقو  هک  اهزامن  تاقوا  هب  تبسن  دننک و  رما  هب  مایق  قایتشا  قوش و  يور  زا  دنیامن و  رـضاح  ار  دوخ  بولق 

معن هب  یبلق  نامیا  تسا و  ربخاـب  بیغ  ملاـع  زا  ناـشبلق  نوچ  زین  ناـنیا  دـننکن .  راـیتخا  نادـیواج  معن  هب  ار  يزیچ  دنـشک و  راـظتنا  تسا 
یتاذل نانآ  يارب  زین  تادابع  دننکن ،  عیاض  ار  دوخ  تاقوا  دنرامش و  تمینغ  ار  دوخ  تاقوا  دنراد  ترخآ  ملاع  همئاد  تاّذل  یگشیمه و 
یناما لامآ و  راتفرگ  ياه  هراچیب  ام  یلو  تسین .  هجو  چـیه  هب  نانآ  يارب  فیلکت  تفلک و  نانآ و  فراعم  اهنآ و  بتارم  بسح  هب  تسا 
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هن هدیـسر و  نامحور  هماش  هب  قشع  تبحم و  زا  ییوب  هن  هک  تعیبط  ملاع  یناملظ  رحب  رد  ناـگتفرورف  سوه و  اوه و  ياـهریجنز  هتـسب  و 
فیلکت و ار  هیهلا  تادابع  نانیمطا ،  نامیا و  بابرا  هن  مینایع و  نافرع و  باحصا  هن  هدیـشچ ،  نامبلق  هقئاذ  ار  تلیـضف  نافرع و  زا  یتّذل 
زج میرادن و  يزیچ  هب  نوکر  تسا  تاناویح  فلعم  هک  ایند  زج  میرامش ،  فّلکت  راب و  رس  ار  تاجاحلا  یضاق  اب  تاجانم  میناد و  تفلک 

روجهم نافرع  قوذ  زا  حور  هقئاذ  روک و  لیمج  لامج  زا  نامبلق  تریـصب  مشچ  میرادن ،  یقّلعت  تسا  ناملاظ  فکتعم  هک  تعیبط  راد  هب 
 . تسا

تدابع یبلق  بادآ  زا 

ترخآ ایند و  کلام  روضح  هب  دورو  يارب  ینک  ایهم  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  تاقوا  هیبلق  بادآ  هک :  دنا  هدروآ  زامن  تاقوا  بادآ  نوماریپ 
تمظع و اب  نک و  دوخ  ییاون  یب  تلذ و  یگراچیب و  فعـض و  هب  هجوت  يرظن  اب  سپ  الع ،  ّلج و  قح  ترـضح  اب  هملاکم  هبطاـخم و  و 
دنوش و دوخ  یب  دوخ  زا  شتمظع  هاگراب  رد  نیبرقم  هکئالم  نیلـسرم و  يایبنا  هک  هتمظع  تّلج  سدـقم  تاذ  يایربک  لالج و  یگرزب و 
دوخ و دـنک و  فوخ  ساـسحا  راعـشتسا و  لد  يدـنامهف ،  لد  هب  يدرک و  ار  رظن  نیا  نوچ  دـننک و  تلذ  تنکـسم و  زجع و  هب  فارتعا 

هدـنب هک  نک  سدـقم  تاذ  نآ  تیناـمحر  هطاـحا  تفوطع و  لاـمک  تمحر و  هعـس  هب  هجوت  يرظن  اـب  درامـش و  زیچاـن  ار  دوخ  تاداـبع 
لزان ناگتشرف و  نداتسرف  ورف  تافیرـشت  همه  اب  ار  وا  هداد و  راب  دراد  هک  یگ  هراچیب  یگدولآ و  همه  اب  دوخ  سدق  هاگراب  هب  ار  یفیعض 

زا يدادعتـسا  تقایل و  هقباس  هک  نیا  نودـب  هدومن  دوخ  سنا  سلجم  هب  توعد  نیلـسرم  يایبنا  نداتـسرف  ینامـسآ و  ياه  باـتک  ندومن 
 . دوشب روصت  يدوس  ایبنا  هللا و  ۀکئالم  ای  هللااب ـ  ذوعن  شترضح ـ  يارب  روضح  توعد و  نیا  رد  ای  دشاب ،  هراچیب  دوجولا  نکمم  يارب 

یگدنب تدابع و  رد  ( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  هریس 

تروص نیا  رد  اریز  دشاب  وا  تشهب  شاداپ و  اهنت  قح  تدابع  رد  ما  هزیگنا  هک  متحاران  دیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  ترـضح 
مرادن شوخ  زین  دنک و  یمن  راک  هنرگ  دنک و  یم  شالت  دشاب  نایم  رد  یتشاد  مشچ  عمط و  رگا  هک  دوب  مهاوخ  راک  عمط  يا  هدنب  دـننام 

 ، دنک یمن  راک  دسرتن  رگا  هک  دوب  مهاوخ  راکبان  يا  هدرب  دننام  لاح  نیا  رد  اریز  منک  تدابع  وا  باقع  زا  سرت  ببـس  هب  زج  ار  ادخ  هک 
هتسیاش و تسا  هتشاد  ینازرا  نم  رب  هک  ییاه  تمعن  فاطلا و  ببـس  هب  ادخ  دومرف :  ینک ؟  یم  تدابع  يا  هزیگنا  هچ  اب  سپ  دندیـسرپ : 

یتدابع قح  هاگـشیپ  رد  ات  دشاب  تفرعم  قشع و  يور  زا  یهلا  يایلوا  ناماما و  ایبنا و  تادابع  دننامه  دیاب  تدابع  تسا . شتـسرپ  راوازس 
ناشتادابع دـنا  هدوب  صولخ  تفرعم و  نیرت  لماک  ياراد  تاـقولخم  همه  ناـیم  نوچ  ناراوگرزب  نآ  ددرگ .  یقلت  راذـگ  هجیتن  لوبقم و 

هرابرد تیاور  دـنچ  رکذ  هب  هنومن  باب  زا  دـشاب .  یمن  نانآ  تادابع  اب  هسیاقم  لباق  یقولخم  چـیه  تادابع  تسا و  تاداـبع  نیرت  لـماک 
هیلع  ) نیدـباعلا نیز  ماما  ترـضح  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  مینک .  یم  تعانق  ( مالـسلا هیلع   ) داجـس ماما  ياه  تداـبع 

یماگنه هراومه  ًاقَرَع .»  َضَّفَری  یّتَح  ُهَسأَر  ْعَفْرَی  َْمل  َدَجَـس  اَذإَف  ُُهنَول  َرَّیَغَت  ِةالَّصلا  َیلإ  َماَق  اَذإ  ِْنیَـسُحلا  ُنب  ُّیلَع  َناَک  دیامرف « :  یم  ( مالـسلا
و تخیر .  یم  قرع  ات  تشاد  یمنرب  رـس  تفر  یم  هدجـس  هب  نوچ  دش و  یم  نوگرگد  شگنر  داتـسیا  یم  زامن  هب  نیـسحلا  نب  یلع  هک 

هنت ایوگ  داتسیا  یم  زامن  هب  یتقو  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  دومرف :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  مردپ  دیامرف :  یم  رگید  تیاور  رد 
دید يزور  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما رتـخد  همطاـف  دروخن . ناـکت  وا  زا  يزیچ  دروآرد  تکرح  هب  وا  زا  داـب  هچنآ  زج  هک  دوب  یتـخرد 

يراصنا هللادبع  نب  رباج  دزن  تسا ،  هدش  روجنر  فیعض و  تدابع  ترثک  رثا  رب  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  كرابم  دوجو 
یقوقح امش  هدهع  رب  ام  رباج !  تفگ :  دمآ و  دوب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نادنمتدارا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  نارای  زا  هک 

 . دنک ظفح  ار  دوخ  ناج  ات  یهد  رکذت  وا  هب  دزادنا  یم  یتخـس  هب  تدابع  ترثک  زا  ار  دوخ  ام  زا  یـسک  ینیبب  رگا  هک  نیا  یکی  میراد ، 
هب رباج  تسا .  هتـسب  هنیپ  شیاهوناز  یناشیپ و  هدومن ،  روجنر  ار  دوخ  هک  هدرک  تدابع  ردـق  نآ  مردارب  راگدای  نیـسحلا  نب  یلع  کـنیا 
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هار هوحن  هب  درک  بلج  ار  وا  رظن  نانآ  زا  یکی  دـید ،  يزاب  لاح  رد  ار  یناکدوک  هناخ  برد  هب  هدیـسرن  دـش ،  راپـسهر  مراهچ  ماما  هناخ 
تسیچ تمان  ناجرسپ !  دیسرپ :  سپـس  تسا ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نتفر  هار  هیبش  تفگ  دوخ  اب  تخادنا و  رظن  تقد  هب  وا  نتفر 

تسد رباج  دمآ ،  شیپ  كدوک  يآ ،  نم  دزن  تیادف ،  هب  مردپ  تفگ :  تسیرگ و  تّدش  هب  رباج  منیسح .  نب  یلع  نب  دمحم  دومرف :   ؟
امش اب  هک  دوب  هداد  روتسد  ترضح  نآ  مناسر ،  یم  مالـس  وت  هب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ بناج  زا  نم  تفگ :  تشاذگ و  وا  هنیـس  هب 

ضرع ار  وا  مایپ  درمریپ و  راتفر  دمآ و  ردپ  دزن  ترـضح  ریگب .  رادـید  هزاجا  میارب  تراوگرزب  ردـپ  زا  تفگ :  سپـس  منک ،  راتفر  نینچ 
رد دید  تدابع  بارحم  رد  ار  ترضح  دش  دراو  رباج  دوش .  دراو  وگب  تسا ،  رباج  وا  مدنزرف !  دومرف :  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  درک ، 

شیوخ رانک  ار  وا  درک و  یـسرپ  لاوحا  وا  زا  تساخرب و  رباج  مارتحا  هب  ماما  دوب .  هدرک  ناوتاـن  روجنر و  ار  شرکیپ  تداـبع  هک  یلاـح 
هدیرفآ ناتنانمشد  يارب  ار  خزود  ناتناتسود و  امـش و  يارب  ار  تشهب  ادخ  یناد  یم  هک  امـش  ربمایپ !  رـسپ  يا  درک :  ضرع  رباج  دیناشن . 

هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رگم  داد :  خساپ  ترضح  تسیچ ؟  يارب  تدابع  تمحز  یگدنب و  رد  ششوک  شالت و  همه  نیا  سپ  تسا ، 
زا ار  هچنآ  ادخ  ات  َرَّخََأت .. . .  اَمَو  َِکْبنَذ  نِم  َمَّدَقَت  اَم  ُهللا  ََکل  َرِفْغَِیل  دیامرف :  یم  شا  هرابرد  نآرق  رد  ادخ  هکنآ  اب  يدوب  هدـیدن  ار  هلآو )

مردام ردپ و  دناشوپب . . .  وت  يارب  زورما  ات  ار  نآ  زا  دعب  هدمآ و  دـیدپ  وت  هرابرد  مدرم ،  رادرک  راتفگ و  زا  قح  ان  هب  هک  هتـشذگ  تاعبت 
تدابع همه  نیا  ارچ  ماقم  نیا  اب  دنتفگ :  وا  هب  تسشن .  مرو  هب  شیاه  مدق  هک  درک  تدابع  ردق  نآ  دوب  هدیزرمآ  هک  نیا  اب  داب ،  شیادف 
يریثأت ماما  تدابع  شهاک  رد  شنانخس  تفایرد  رباج  مشابن ؟  رازگساپس  يا  هدنب  ایآ  ًاروُکَش . » ؟  ًاْدبَع  ُنوُکأ  َالَفأ  دومرف « :  ینک ؟  یم 

يا هناخ  زا  امـش  اریز  ییاین ،  رد  اپ  زا  هک  شاب  دوخ  بظاوم  نک و  ظفح  ار  تناـج  مک  تسد  سپ  ربماـیپ !  دـنزرف  درک :  ضرع  درادـن ، 
رباج دومرف :  ددرگ .  یم  لزان  ناشدوجو  تکرب  هب  یهلا  تمحر  ناراب  دوش و  یم  عفد  نانآ  هلیـسو  هب  مدرم  زا  يراتفرگ  الب و  هک  دیتسه 
دننام ار  یـسک  ناگدازربمایپ  نایم  دنگوس !  ادخ  هب  تفگ :  رباج  مدرگ .  لیان  ناشرادـید  هب  ات  مراد  یمنرب  تسد  مناردـپ  هویـش  زا  نم  ! 

ترضح نادنزرف  زا  رتهب  راوگرزب  نیا  نادنزرف  دنگوس !  راگدرورپ  هب  ار ،  یبن  فسوی  رگم  منیب  یمن  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع 
روج متس و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  دنک ،  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  شنادنزرف  نایم  زا  یتیصخش  دنتـسه و  فسوی 

. دشاب هدش 

تدابع رارکت  هفسلف 

مک ات  دـهد  خر  یلاعفنا  دـیآ و  لصاح  يریثأت  اهنآ  زا  ار  بلق  هک  تسا  نآ  داروا  راکذا و  نتفگ  دایز  اه و  تدابع  رارکت  تاکن  زا  یکی 
تنوکـس و نانیمطا و  ار  بلق  ات  ددرگ و  دـحتم  تدابع  حور  اب  شبلق  دـهد و  لکـش  ار  کلاس  تاذ  نطاب  تداـبع ،  رکذ و  تقیقح  مک 
دـیامنن و تیارـس  سفن  نطاب  توکلم و  هب  ندـب  کُلم  رهاظ و  دـح  زا  تسین و  يریثأت  نآ  رد  ار  کسانم  راکذا و  دـشابن  راقو  هنینأمط و 

دوش یم  مولعم  لمأت  كدـنا  اب  تسین و  نایب  هب  جاتحم  هک  تسا  هحـضاو  بلاطم  زا  دوخ  نیا  دوشن و  ادا  تدابع  تقیقح  زا  یبلق  ظوظح 
رگید ملاـع  رد  دوشن ،  ادـیپ  نطاـب  رد  يراـثآ  نآ  زا  ددرگن و  لـصاح  يریخ  هجو  چـیه  هب  نآ  زا  ار  بلق  هک  دـشاب  نینچ  یتداـبع  رگا  و 

گرم و كانلوه  تارکـس  توم و  ضرم  دـئادش  تقو  رد  تسا  نکمم  و  دورن .  ـالاب  توکلم  هئـشن  هب  کـلم  هئـشن  زا  دـنامن و  ظوفحم 
هاگشیپ هب  یلاخ  تسد  اب  ناسنا  دوش و  دوبان  وحم و  بلق  هحفص  زا  یلک  هب  نآ  تروص  هتساوخان  يادخ  توم  زا  سپ  تابیـصم  لاوها و 

رب ار  بلق  دیوگب و  لد  نانیمطا  بلق و  تنوکـس  اب  ار  هللا »  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال  فیرـش «  رکذ  یـسک  رگا  الثم  دورب .  قح  سدـقم 
نابز نآ  زا  سپ  دوش و  رکاذ  بلق  لوا  ددرگ و  بلق  نابز  عبات  رهاظ  نابز  دوش و  ایوگ  بلق  نابز  مک  مک  دـهد ،  میلعت  فیرـش  رکذ  نیا 
ًۀْلِبق َکَبلَق  لَعْجاَف  تسا « :  هدومرف  هراشا  انعم  نیا  هب  ۀعیرـشلا »  حابـصم  تیاور «  بسح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  ناسل .  و 

تقفاوم بلق و  هراشا  هب  زج  هد ،  رارق  تنابز  هلبق  ار  دوخ  بلق  ِناَمیإلا .»  یَـضِرَو  ِلْقَعلا  ِۀَـقَفاَُومَو  ِْبلَقلا  ِةَراَشِإب  ّالإ  ُهکِّرَُحت  َـال  َکـِناَِسِلل ، 
هنینأمط و اب  دـهد و  میلعت  ار  نآ  دـیاب  ترخآ  هار  کلاس  هدـشن ،  ایوگ  تنابز  هک  رما  يادـتبا  رد  ناـبنجم .  ناـبز  ناـمیا  ياـضر  لـقع و 
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زین ناسنا  دوجو  تکلمم  رکذ  نآ  اب  دوش ،  اضعا  ریاس  ناسل و  هلبق  بلق  دـش ،  زاب  بلق  نابز  هک  نیمه  دـنک ،  اقلا  نآ  هب  ار  رکذ  تنوکس 
بلق رد  نآ  زا  تفگ ،  ساوح  لالتخا  بارطضا و  هلجع و  اب  نآ و  هنینأمط  بلق و  تنوکس  یب  ار  فیرـش  رکذ  نیا  رگا  اما  ددرگ ،  رکاذ 

تروص ددرگن و  ققحم  بلق  نطاب  رد  نآ  تقیقح  دـسرن و  یناسنا  عمـس  نطاب و  هب  یناویح  شوگ  نابز و  دـح  زا  دوشن و  لـصاح  يرثا 
. دشابن لاوز  لباق  هک  دوشن  بلق  هیلامک 

تدابع هدیاف  هفسلف و 

هراشا

 : دوشب تسا  هدش  دزشوگ  تایاور  تایآ و  رد  هک  اهتدابع  هدئاف  هفسلف و  جیاتن و  زا  یخرب  هب  ارذگ  یتراشا  تسا  مزال  اجنیا  رد 

تّذل نیرتابیز   . 1

ناسنا تایح  همیخ  رد  تمحر  هولج  نیرتابیز  تسا و  هدـش  عیرـشت  ناسنا  دـشر  لامک و  تیبرت و  يارب  هک  تدابع  دوخ  هک  تسا  ینتفگ 
ییاهزارف دنک ،  یم  داجیا  ناسنا  ناج  رد  ار  یحور  يونعم و  ياه  تّذل  نیرت  یلاع  تسا و  تاّذلاب  دوصقم  دوبعم و  اب  يزرو  قشع  تسا 

بُوُلق یلَع  ُعَبْطَت  َْوأ  یِهلِإ . . .  دـهد « :  یم  ناـشن  ار  هدرپ  نیا  زا  يا  هشوگ  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  ترـضح  ياـه  تاـجانم  یخرب  زا 
ِلیِمَج یلِإ  ِرَظَّنلا  ِنَع  َکِیقاتْـشُم  ْبُجَْحت  َـالَو  یِهلِإ . . .  َکـِتَدارِإ .  ِیف  َكِرْکِذ  ِعامَِـسب  ْتَذَّذََـلت  ًاعامْـسَأ  ُّمُِـصت  َْوأ  َکـِتَّبَحَم  یلَع  ْتَوَْـطنا 

یم رهم  هدش  هدیچیپ  تبحم  هب  هک  ییاه  لد  رب  ایآ  ادوبعم ...!  َِکنارِین . »  ِةَرارَِحب  ُُهقِرُْحت  َْفیَک  َِکتَّدَوَم  یلَع  َدَـقَْعنا  ٌریِمَـضَو  َِکتَیْؤُر . . . 
هب رظن  زا  ار  تناگتفیـش  و  ادوبعم . . .  ینک ؟  یم  اونـشان  هدـب  تّذـل  تیدونـشوخ  هار  رد  ترکذ  ندینـش  زا  هک  ار  ییاه  شوگ  اـی  ینز ، 
زا تاـجانم  نیمتفه  رد  ینازوس !؟  یم  تشتآ  ترارح  هب  هنوـگچ  هتـسب  ناـمیپ  تیتـسود  رب  هک  ینطاـب  نکن و  مورحم  ترادـید  ییاـبیز 

ِذیِذَِـلب انْعِّتَمَو  َِکتاجَن ، ِنُفُـس  ِیف  اْنلِمْحا  َّمُهّللا  میناوخ « :  یم  تسا  نیعیطم  لاح  نابز  زا  هک  نادـجاسلا  دیـس  رـشع  سمخ  ياه  تاـجانم 
تاجانم و تّذـل  زا  نک و  لمح  تاجن  ياه  یتشک  رب  ار  ام  ایادـخ !  َِکبُْرقَو . »  َكِّدُو  َةَوالَح  اْنقِذَأَو  َکِّبُح ، َضاَیِح  انْدِرْوَأَو  َکـِتاَجاَنُم ،

نآ ناشچب . .  ام  هب  ار  دوخ  برق  ماقم  تبحم و  ینیریـش  روآرد و  تا  یتسود  ياه  ضوح  هب  نادرگ و  دـنم  هرهب  تترـضح  اب  زاین  زار و 
َكاَوِِسل ََکلَو َال  يِداُرم ، َكُْریَغ  َْتنَأَف َال  دنک « :  یم  ضرع  بوبحم  هب  نیدیرم  تاجانم  رد  دوب  قشع  تفرعم و  زا  ییایرد  هک  ترـضح 

، ِیتَیُْغب َكاضِرَو  ِیَتبابَص ، َكاوَه  َیلِإَو  یَِهلَو ، َِکتَّبَحَم  ِیفَو  ِیقْوَش ، َْکَیلِإَو  یِسْفَن ، یَنُم  َُکلْصَوَو  ِیْنیَع ، ُةَُّرق  َكُؤاِقلَو  يِداهُـسَو ، يِرَهَس 
يرادیب وت و  ریغ  هن  نم  دارم  ییوت  اهنت  سپ  ِیتَحاَرَو . »  یِحْوَر  َِکتاَجانُم  ِیفَو  ِیلْؤُس ، ُۀَیاغ  َُکبُْرقَو  ِیبَلَط ، َكُراوِجَو  ِیتَجاح ، َُکتَیْؤُرَو 

ملد و يوزرآ  تلاصو  تسا و  نم  یناـمداش  هیاـم  نیعلا و  ةرق  ترادـید  يرگید و  هن  تسوت  يارب  اـهنت  میراد  هدـنز  بش  یباوخ و  یب  و 
تسوت ياضر  اهنت  مدوصقم  روظنم و  ما و  یگرادلد  وت و  ياوه  رد  یگتفیش  تسوت ،  قشع  ریـسم  رد  اهنت  تسوت و  يوس  هب  اهنت  مقایتشا 

زاین زار و  رد  نم  یتحار  یگدوسآ و  تسا و  نم  تساوخرد  تیاهن  وت  برق  تسوت و  راوج  تِسناُؤم و  ما  هتـساوخ  وت و  رادید  متجاح  و 
ْنَمَو ًالََدب  َْکنِم  َمارَف  َِکتَّب  ـ َحَم َةَوالَح  َقاذ  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  یِهلِإ  دـیوگ « :  یم  تسا  قوش  روش و  رـسارس  هک  نیبحم  تاجانم  رد  تسوت .  اب 

، َکُّبُِحی ْنَم  َّبُحَو  َکَّبُح ، َُکل  َأْسَأ  َنیِّبِحُم ، ـ ْلا ِلاَمآ  َۀَـیاَغ  اَیَو  َنِیقاَتْـشُْملا ، ِبُوُلق  یَنُم  اَی  ًـالَوِح . . .  َکـْنَع  یَغَْتباَـف  َکـِبْرُِقب  َِسنَأ  يِذَّلا  اَذ 
وت ياج  هب  ار  يرگید  نآ  زا  سپ  دیـشچ و  ار  تقـشع  تبحم و  ینریـش  هکنآ  تسیک  ادوبعم !  َِکبُْرق . »  َیلِإ  ِیُنلِـصُوی  لَـمَع  ِّلُـک  َّبُحَو 

يوزرآ تیاهن  يا  ناقاتـشم !  لد  نامرآ  يا  دـش ؟  وت  زا  نتفات  يور  هب  لیام  سپ  تفای  سنا  وت  برق  ماقم  اـب  هکنآ  تسیک  و  دـیزگرب ؟ 
قشع ملد  دناسریم .  وت  برق  نادیم  هب  ارم  هک  يراک  ره  یتسود  زین  مراد و  تساوخرد  وت  زا  ار  تناتـسود  تبحم  ار و  تتبحم  ناقـشاع ! 

دشاب هناخ  مغ  ارم  هچ  رگ  ناهج  مارآ  لد  يا  تیور  دای  اب  مشوخ  دشاب  هناوید  وت  يور  رجه  زدشاب  هناشاک  ار  وت 
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برق ببس   . 2

الوا اریز  یناکم  هن  تسا  يونعم  برق  برق ،  زا  روظنم  تسا  یهیدب  تسالوم ،  هب  دبع  برقت  ببس  هناقـشاع  تدابع  هناصلاخ و  شتـسرپ 
هطاحا زیچ  ره  هب  اج و  همه  هب  ًایناث  تسا و  نامز  نیمز و  ماسجا و  دام و  ناهج  قلاخ  وا  دهاوخب ،  ناکم  اج و  ات  تسین  مسج  وا  ترـضح 

لماع هک  تادابع  نیرتدربراک  نیرتهب و  زا  تسوا .  كولمم  شنوؤش  همه  اب  یتسه  همه  یتسه و  ياورنامرف  کلام و  وا  دراد و  هطلـس  و 
تولخ و رد  بجاو و  ياهزامن  رد  هژیو  هب  هناصلاخ  هناقـشاع و  ینـالوط و  هدجـس  دـشاب  یم  قح  هب  دـبع  ندـش  کـیدزن  ببـس  برقت و 

مهیلع  ) ناماما شور  همانرب و  هدجس  نداد  لوط  رآ . تسدب  برق  ماقم  نک و  هدجـس  دیامرف :  یم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تسا  بش  یکیرات 
هب دبع  تالاح  نیرت  کیدزن  دزیر و  یم  نازیر  گرب  نامز  نوچ  ار  ناهانگ  تسا و  سیلبا  رب  روما  نیرت  هدننکش  زا  تسا و  هدوب  مالسلا )
 : دنک یم  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ادخ  هب  بّرقت  هار  تسا . ناسنا  تدابع  تیاهن  نآ  تسا و  هدجس  رد  هک  تسا  یماگنه  ادخ 

دنرادب و تسود  ارم  زین  مدرم  درادب و  تسود  ارم  نآ  رطاخ  هب  لاعتم  يادخ  هک  هد  میلعت  نم  هب  يراک  تفگ :  دمآ و  ربمایپ  دزن  یصخش 
نیا دومرف :  ترـضح  دـنک .  روشحم  وت  اب  ارم  ادـخ  دوش و  ینالوط  مرمع  دریگ و  رارق  تمالـس  تحـص و  رد  مندـب  ددرگ و  ناوارف  ملام 

شاب و اوقت  اب  سرت و  ادخ  درادب  تسود  ار  وت  ادخ  یتساوخ  هاگ  ره  تسا :  تقیقح  شـش  ققحت  دنمزاین  یهاوخ  یم  هک  یتلـصخ  شش 
نوزفا تلام  تورث و  یتساوخ  رگا  زودـم و  نانآ  ییاراد  هب  عمط  مشچ  نک و  ناسحا  ناـنآ  هب  دـنرادب  تسود  ار  وت  مدرم  یتساوخ  نوچ 

یکین و تماحرا  هب  یتساوخ  ینالوط  رمع  نوچ  هدب و  هقدص  دایز  دشاب  ملاس  حیحص و  تندب  یتساوخ  هاگ  ره  زادرپب و  ار  شتاکز  دوش 
یم مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نک . ینالوط  راهق  دـحاو  يادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  اه  هدجـس  دـنک  روشحم  نم  اـب  ار  وت  ادـخ  یتساوخ  رگا 
هداد رارق  ادخ  هب  برق  هلیسو  مالسا  لها  يارب  زامن  تاکز و  یتسار  هب  ِمَالـسإلا . »  ِلْهِال  ًانَابُرق  ِةَالَّصلا  َعَم  ْتَلِعُج  َةاَکّزلا  َّنإ  َُّمث  دیامرف « : 

دسرب برق  ماقم  هب  هناقشاع  هناصلاخ و  یگدنب  تدابع و  تفرعم و  ببـس  هب  هک  یناسنا  ره  دیدرت  یب  دنوادخ  هب  برق  هجیتن  تسا .  هدش 
هک تسا  یناسک  رای  تسرپرـس و  ادـخ  اُونَمآ . . . .  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهللا  هک :  اـجنآ  زا  دریگ و  یم  رارق  قح  ترـضح  صاـخ  تیـالو  هیاـس  رد 

دریگ یم  رظن  ریز  ار  شبرقم  هدنب  یکیرحت  یکاردا و  يراجم  میحر  فوئر و  ریدـق و  میکح و  نابرهم و  ّیلو  نیا  دـنا . . .  هدروآ  نامیا 
اه یکیرات  زا  ار  نانآ  ِروُّنلا . . . . . . .  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  مُهُجِرُْخی  دـناسر . . . .  یم  لامک  هب  یـصقن  ره  زا  دوخ  تیالو  ياضف  رد  ار  وا  و 

مهم رایسب  فورعم و  ثیدح  هنیمز  نیا  رد  درب . . .  یم  نوریب  اوقت  هنـسح و  قالخا  نامیا ،  ِرون  يوس  هب  روجفو  قسف  كرـش ،  لهج ،  ي 
زا یسدق  یثیدح  رد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ترضح  تسایوگ .  رایسب  تسا  هعیش  ریغ  هعیش و  لوبق  دروم  هک  لفاون  برق  ضئارف و  برق 

ُهَّنإَو ِْهیَلَع  ُتْضَرَتـْفا  اَّمِم  ََّیلإ  َّبَحأ  ءیَِـشب  يِداَـبِع  نِم  ٌدـْبَع  ََّیلإ  ُبَّرَقَتَی  اَـمَو  دومرف « :  ادـخ  هک  دـنک  یم  تیاور  ـالع  لـج و  قح  باـنج 
ُشِْطبَی یتَّلا  ُهَدَیَو  ِِهب  ُقِْطنَی  يذَّلا  ُهَناَِسلَو  ِِهب  ُرِْصُبی  يذَّلا  ُهَرََـصبَو  ِِهب  ُعَمْـسَی  يذَّلا  ُهَعْمَـس  ًاذإ  ُْتنُک  ُهَْتبَبْحأ  اَذإَف  ُهَّبِحأ  یّتَح  ِۀَِلفاَّنلِاب  ََّیلإ  ُبَّرَقَتََیل 
هدومن بجاو  وا  رب  هک  یتابجاو  ماجنا  زا  رت  بوبحم  يزیچ  ببـس  هب  مناگدنب  زا  يا  هدنب  چـیه  ُُهْتیَطْعأ . »  یَنلأَس  نإَو  ُُهْتبَجأ  یناعَد  نإ  اَِهب 

دوش نم  بوبحم  نوچ  ددرگ ،  نم  بوـبحم  اـت  دوـش  یم  کـیدزن  نم  هب  ردـق  نآ  تابحتـسم  هلیـسو  هب  وا  دـیوج و  یمن  برقت  نم  هب  ما 
دیوگ و یم  نخـس  نآ  اب  هک  دوب  مهاوخ  شنابز  درگن و  یم  نآ  اب  هک  دوب  مهاوخ  شمـشچ  دونـش و  یم  نآ  اب  هک  دوب  مهاوخ  شـشوگ 
 . میامن یم  اطع  وا  هب  دـبلطب  نم  زا  رگا  منک و  یم  تباجا  ار  وا  دـناوخب  ارم  رگا  دـیامن  یم  تردـق  لامِعا  نآ  اـب  هک  دوب  مهاوخ  شتـسد 

رادـید هک  یـسک  سپ  ًادَـحَأ . . . .  ِهِّبَر  ِةَداَبِِعب  ْكِرُْـشی  َالَو  ًاِحلاَص  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاَِقل  اوُجْرَی  َناَـک  نَمَف  دـیامرف . . . :  یم  دـیجم  نآرق 
کیرـش شراگدرورپ  شتـسرپ  رد  ار  سک  چیه  دهد و  ماجنا  هتـسیاش  يراک  دیاب  سپ  دراد ،  دـیما  ار  شراگدرورپ  برق  ماقم  شاداپ و 

 . دنکن
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زامن ًانیقی  ِرَکنُْملاَو . . . . . . .  ِءاَشْحَْفلا  ِنَع  یَْهنَت  َةَالَّصلا  َّنِإ  دیامرف . . . :  یم  نآرق  هکنانچ  دنتـسه  ناهانگ  زا  هدنرادزاب  نیرتهب  تادابع ، 
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زامن ًانیقی  ِرَکنُْملاَو . . . . . . .  ِءاَشْحَْفلا  ِنَع  یَْهنَت  َةَالَّصلا  َّنِإ  دیامرف . . . :  یم  نآرق  هکنانچ  دنتـسه  ناهانگ  زا  هدنرادزاب  نیرتهب  تادابع ، 
هناقشاع هناصلاخ و  دزادرپ و  یم  شراگدرورپ  شتسرپ  یگدنب و  هب  هک  یـصخش  دراد . . .  یم  زاب  دنـسپان  ياهراک  تشز و  ياهراک  زا 

ره هک  نیا  رب  هوـالع  دـتفا .  لوبقم  قح  ترـضح  هاگـشیپ  رد  شتداـبع  هک  تسا  نیا  شمغ  مَّه و  ماـمت  دوـش  یم  دراو  تداـبع  رادـم  هب 
زین هدننک  تدابع  صخـش  دـنک ،  یم  عفد  درط و  ار  یناهانگ  ددرگ ،  تیاعر  شمزال  طیارـش  دریگ و  ماجنا  ملاس  حیحـص و  رگا  یتدابع 
ماما ترضح  زا  تسا و  هانگ  كرت  تاعاط  یلوبق  یبایزرا و  رایعم  هک  هدمآ  تایاور  رد  دیامن .  هجوت  هانگ  كرت  هب  زیچ  ره  زا  شیب  دیاب 

اه و یتشز  زا  ار  وا  شزامن  ایآ  دنیبب  دیاب  هن ،  ای  تسا  لوبقم  شزامن  ایآ  دنیبب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا :  تیاور  ( مالـسلا هیلع   ) قداص
یکین ًانیقی  ِتائِّیَّسلا . . . .  َْنبِهُْذی  ِتاَنَسَْحلا  َّنِإ  دیامرف . . . :  یم  نآرق  تسا . لوبق  هتشاد  زاب  هک  رادقم  نامه  هب  هن ،  ای  هتشاد  زاب  تارکنم 
ناقرف هروس  رخآ  رد  هتکن  نیمه  ریظن  تسا .  هدش  ریـسفت  اهزامن  هب  تانـسح  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  دـنرب . . .  یم  نایم  زا  ار  اه  يدـب  اه 

یم لیدبت  اه  یبوخ  هب  ار  ناشیاه  يدب  ادخ  هک  تاَنَـسَح . . . . . . .  ْمِِهتاَئِّیَـس  ُهللا  ُلِّدَُبی  َِکئلوُأَف  تشا . . . :  هدش  نایب  نمحرلادابع  هرابرد 
 : » دنک یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نابز  زا  زامن  ریثأت  رد  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نایب  رت  نشور  همه  زا  دـنک . . . 

ِموَْیلا ِیف  اَهنِم  ُلِـسَتْغَی  َوُهَف  ِلُـجَّرلا  ِباـَب  یلَع  ُنوُکَت  ِۀَّمَحلاـِب  ِهللا  ُلوُسَر  اَهَهَّبَـشَو  َِقبِّرلا  َقَـالطإ  اَـهُِقلُْطتَو  ِقَرَولا  َّتَح  َبُونُّذـلا  ُّتُحََتل  اـهَّنأَو 
هک يدـنب  نوچمه  دزیر و  یم  ار  ناهانگ  تخرد  گرب  نتخیر  دـننام  زامن  ِنَرَّدـلا . »  َنِم  ِْهیَلَع  یَقبَی  نأ  یَـسَع  اَـمَف  تاّرَم  َسمَخ  ِۀَْـلیَّللاَو 

هنابش دشاب و  ناسنا  هناخ  رب  هک  یمرگ  بآ  همشچ  هب  ار  زامن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دیاشگ ،  یم  ار  ناهانگ  دنب  دوش  هدوشگ 
ماما ترضح  دنام ؟  دهاوخ  یقاب  یسک  نینچ  ندب  رد  یگدولآ  كرچ و  ایآ  هک  تسا  هدرک  هیبشت  دیوشب  نآ  رد  ار  دوخ  تبون  جنپ  زور 
وضو هرابرد  لاؤس  يارب  هک  یفقث  صخش  نآ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دومرف :  تفگ ،  یم  نخس  هکم  رد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب

دنزیر و یم  هدش  بکترم  تناتسد  هک  یناهانگ  یتفگ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  يدز و  بآ  هب  تسد  هک  نیمه  دومرف :  دوب  هدمآ  زامن  و 
تناتسد هک  یماگنه  دزیر و  یم  هداد  ماجنا  نتفگ  نخس  اب  تناهد  ای  ندرک  هاگن  اب  تنامشچ  هک  یناهانگ  یتسـش  ار  تتروص  هک  هاگنآ 
یتشادرب ماگ  اهنآ  يوس  هب  هک  یناهانگ  نآ  يدرک  حسم  ار  تیاپ  رس و  هک  ینامز  دزیر و  یم  تپچ  تسار و  تسد  زا  ناهانگ  یتسش  ار 

اوقت و تدابع و  هک  تقیقح  نیا  دوش . یم  هدوشخب  یتشاد  زامن  زا  شیپ  هک  یهانگ  ره  لـماک  زاـمن  زا  سپ  وضو و ...  زا  نیا  دزیر ،  یم 
ناونع هب  ار  دوخ  ( مالـسلا هیلع   ) حون ترـضح  هکنآ  زا  سپ  دراد ،  ینآرق  دنـس  تسا  ناهانگ  نتخیر  ترفغم و  ببـس  تعاـط  یگدـنب و 

مَُکل ْرِفْغَی  ِنوُعیِطَأَو *  ُهوُقَّتاَو  َهللا  اْوُُدبْعا  ِنَأ  دیامرف :  یم  زاغآ  نینچ  ار  شیربمایپ  دومن  یفرعم  تسا  راکـشآ  هدـنهد  رادـشه  هک  يربمایپ 
 . دزرمایب ار  ناتناهانگ  ادخ  ات  دییامن * ،  تعاطا  نم  زا  دینک و  اورپ  وا  زا  دیتسرپب و  ار  ادخ  هک  ْمُِکبُونُذ . . . .  نِّم 
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یشخب رد  دش و  یم  لسوتم  قح  ترضح  هب  يراز  عرضت و  اب  ررکم  روط  هب  تبترم  یمتخ  ترـضح  ناکما  ملاع  تیـصخش  نیرت  گرزب 
هب ارم  ندز  مه  هب  مشچ  کی  ادوبعم !  ًاَدبأ . » ... ْنیَع  َۀَفْرَط  یِـسفَن  یلإ  ِیْنلِکَت  َّمُهّللا َال  هک « :  دز  یم  هلان  شبوبحم  هاگـشیپ  هب  شیاعد  زا 
رد هتـسویپ  دنکن و  بلج  دوخ  هب  ار  قح  ترـضح  تیانع  هجوت و  حلاص ،  لمع  قالخا و  نامیا و  اب  ناسنا ،  رگا  يرآ ;  راذگم .  او  دوخ 

تیانع رگا  یلو  دوش ،  یم  التبم  تراسخ  نایز و  هب  دروخ و  یم  تسکش  تبیصم  هنتف و  هثداح و  هب  دروخرب  رد  دشابن ،  وا  فطل  هرطیس 
رد هکنانچ  دوش  یم  یتحار  تلوهس و  نادیم  دراو  دراذگ و  یم  رس  تشپ  ًاتیاهن  ار  لکشم  یتخس و  دشاب  هتشاد  دوخ  لابند  ار  وا  فطل  و 

يرآ تسا * .  یناسآ  يراوشد  اب  دیدرت  یب  سپ  ًارُْسی .  ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ًارُْـسی *  ِرْـسُْعلا  َعَم  َّنِإَف  تسا :  هداد  ربخ  تقیقح  نیا  زا  دیجم  نآرق 
لیئارسا ینب  نادباع  زا  هک  لایناد ـ  ما  هدنب  هب  درک :  یحو  مالسلا ) هیلع   ) ربمایپ دواد  هب  قح  ترـضح  تسا .  یناسآ  يراوشد  اب  دیدرت  یب 
تیـصعم هب  ار  دوخ  موس  راب  مدـیزرمآ ،  ار  وت  زاب  يدرک  هانگ  مود  راب  مداد ،  رارق  وفع  دروم  ار  وت  يدرک و  اطخ  راب  کـی  وگب :  تسا ـ 

لایناد هب  ار  قح  مایپ  دواد  دـش !  یهاوخ  مورحم  مشزرمآ  زا  ینک  هانگ  مراهچ  راب  يارب  رگا  مداد ،  رارق  شـشخب  دروم  ار  وت  زاـب  يدولآ 
زاین زار و  هب  بش  همین  رد  هاگنآ  يدومن .  غالبا  نم  هب  ار  قح  مایپ  يداد و  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  وت  دواد !  يا  تفگ :  لایناد  دـیناسر ، 
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راب رگا  هک  درک  غالبا  نم  هب  ار  تمایپ  تراوگرزب  ربمایپ  دواد  ترـضح  اراگدرورپ !  تفگ :  بوبحم  هب  شتاجانم  رد  تخادرپ و  ادـخ  اب 
 « َکَّنَیِصعَال َُّمث  َکَّنَیِصعَال  َُّمث  َکَّنَیِصعَال  ِینمِصْعَت  َْمل  ِْنَئل  َِکتَّزِع  َوَف  داد « !  یهاوخن  رارق  شـشخب  دروم  ارم  موش  هدولآ  هانگ  هب  مراهچ 
هب هرابود  يراذگاو  مدوخ  هب  يراذگ و  میاهنت  یهدـن و  رارق  تتیامح  رپس  رد  ینکن و  ظفح  ارم  وت  رگا  دـنگوس  تتزع  هب  اراگدرورپ !  . 
رد نطاب  یکاپ  یحور و  تمظع  همه  اب  قیدـص  فسوی  موش .  یم  هدولآ  هانگ  هب  زاب  موش ،  یم  هدولآ  هانگ  هب  زاب  موش ،  یم  هدولآ  هاـنگ 

ُبْصَأ َّنُهَْدیَک  یِّنَع  ْفِرْصَت  َّالِإَو  تشاد . . . :  یم  هضرع  شترضح  هاگـشیپ  هب  درک و  یم  دادمتـسا  قح  تایانع  فاطلا و  زا  اه  هنتف  ربارب 
نشور رگید  هیآ  زا  و  موش .  یم  نانادان  زا  منک و  یم  تبغر  نانآ  هب  ینادرگن  نم  زا  ار  ناشگنرین  رگا  و  َنِیلِهاَْجلا . . . .  َنِم  نُکَأَو  َنِْهَیلِإ 

يأَر نَأ  َالَْول  اَِهب  َّمَهَو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََـقلَو  درک :  ظفح  اخیلز  هنتف  زا  ناهرب  هئارا  اب  ار  وا  داد و  کمک  يرای و  ار  وا  قح  ترـضح  هک  دوش  یم 
درک و هلمح  فسوی  هب  دولآ  مشخ  یتلاح  اب  دید  هدروخ  تسکـش  نمادکاپ ،  ِفسوی  ربارب  رد  ار  دوخ  نوچ  خاک  يوناب  ِهِّبَر . . . .  َناَهُْرب 

شا یکاپ  فرش و  زا  عافد  دصق  هب  دوب  هدیدن  تسا  تریـصب  تمـصع و  رون  تیبوبر و  هولج  هک  ار  شراگدرورپ  ناهرب  رگا  مه  فسوی 
جوا رد  دـشاب  راک  رد  توکلم  هیحان  زا  يرابجا  هک  نیا  نودـب  قح  تیامح  فنک  رد  نتـشاد  رارق  اب  فسوی  يرآ ;  درک  یم  هلمح  وا  هب 
یبلق تاروطخ  لایخ و  رکف و  نماد  یتح  دـش و  ظفح  شا  یکاپ  تمـصع و  ماقم  ینار  توهـش  هنیمز  ندوب  مهارف  یـسنج و  هزیرغ  راشف 

هب اخیلز  مشچ  ناهگان  دـیتسرپ ،  یم  ار  نآ  رـصم  زیزع  رـسمه  اخیلز  هک  دوب  یتب  خاک  نآ  رد  یتیاور  ساسا  رب  دـشن .  هدولآ  هانگ  هب  شا 
اب دریگن .  ماـجنا  تب  رـضحم  رد  ءوس  قاـفتا  نآ  اـت  دـنکفا  تب  يور  هب  يا  هچراـپ  ور  نیا  زا  درک ،  يراسمرـش  ساـسحا  داـتفا و  تب  نآ 

مرـش روعـش  لقع و  یب  تب  کی  زا  وت  تفگ :  دش و  مطالتم  شا  يونعم  تاساسحا  يایرد  نوگرگد و  فسوی  لاح  هنحـص  نیا  هدهاشم 
!؟  منکن ایح  انیب  اناد و  راگدرورپ  زا  نم  هنوگچ  یشک  یم  تلاجخ  ینک و  یم 

یشیدنا ملاس   . 5

همه اه و  تمعن  یتسه و  ادخ و  هب  تبـسن  ناسنا  هب  راکذا  تادابع و  يانعم  هب  هجوت  هژیو  هب  هناصلاخ و  یگدـنب  حیحـص و  تدابع  ماجنا 
ره دنک و  یگدنز  راودیما  باداش و  تحار و  رایسب  دناوت  یم  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  دهد  یم  ملاس  حیحص و  رکفت  هشیدنا و  تاقولخم ، 

تـسا یهیدب  تسا ،  هدـش  ررقم  هللا »  لیبس  دـیجم «  نآرق  رد  روما  زا  يرایـسب  روحم  دریگب .  راکب  اجب  تسرد و  ار  یتمعن  ره  تقیقح و 
نیمه تسادـخ ،  قلخ  هب  تمدـخ  هناـصلاخ  شتـسرپ  زا  سپ  هللا ،  لـیبس  زا  روظنم  سپ  درادـن ،  یـسک  تبثم  تاـکرح  هب  زاـین  هک  ادـخ 

ِلاَجِّرلا َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملاَو  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقت  ْمَُکل َال  اَـمَو  دراد .  یم  زاـب  تّیناـنا  يروحمدوخ و  یتسرپدوخ و  زا  ار  ناـسنا  هاگدـید ، 
هار هنوگ  ره  ناراکمتـس  هک  فعـضتسم ي  ناکدوک  نانز و  نادرم و  ییاهر  ادخ و  هار  رد  هک  هدـش  هچ  ار  امـش  ِناَدـْلِْولاَو . . . .  ِءاَسِّنلاَو 

نارگمتـس و تسد  زا  ناشتاجن  يارب  ادخ  قلخ  هب  کمک  هللا  لیبس  قیداصم  زا  هیآ  نیا  رد  دیگنج . . . ؟  یمن  دـنا  هتـسب  نانآ  رب  ار  هراچ 
فرط ادخ  اب  تقیقح  رد  دنک  یم  کمک  قلخ  هب  هک  یناسنا  هک  هدـش  هداد  ناشن  تسا و  هدـش  صخـشم  یـسایس  یعامتجا و  تالکـشم 

َهللا ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  نَم  دـیامرف :  یم  رگید  هیآ  رد  دـنک .  یم  تیوقت  زین  ار  ناسنا  تیلوؤسم  ساسحا  هاگدـید  نیا  یتح  تسا و  باـسح 
نیدنچ شیارب  ار  نآ  ات  دهد ،  وکین  ماو  ادخ  هب  هکنآ  تسیک  َنوُعَجُْرت .  ِْهَیلِإَو  ُطُْسبَیَو  ُِضبْقَی  ُهللاَو  ًةَرِیثَک  ًافاَعْـضَأ  َُهل  ُهَفِعاَُضیَف  ًانَـسَح  ًاضْرَق 

هدنادرگزاب وا  يوس  هب  شاداپ  تفایرد  يارب  امـش  همه  دـهد ; و  یم  تعـسو  دریگ و  یم  گنت  ار  يزور  هک  تسادـخ  و  دـیازفیب ؟  ربارب 
لمع نیا  هب  نداهن  جرا  دهد  هنسحلا  ضرق  ادخ  هب  هک  تسیک  هک :  تفگـش  ریبعت  نیا  درادن  ناگدنب  هب  يزاین  ادخ  هک  نیا  اب  دیوش .  یم 

ۀَّنَج ِلَثَمَک  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ًاتِیْبثَتَو  ِهللا  ِتاَضْرَم  َءاَِغْتبا  ُمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَمَو  تسا  تین  یکاـپ  صولخ و  قاـفنا و  هب  نداد  شزرا  ریخ و 
رب ناشـسوفن  ندرک  راوتـسا  ادـخ و  يدونـشخ  بلط  يارب  ار  ناشلاوما  هک  یناسک  لثمو  ِْنیَفْعِـض . . . .  اَـهَلُکُأ  َْتتآَـف  ٌلـِباَو  اََـهباَصَأ  ةَْوبَِرب 

ار شا  هویم  هجیتن  رد  دسرب ،  نآ  هب  دنت  یناراب  هک  دنلب  ییاج  رد  تسا  یناتـسوب  دننام  دـننک ،  یم  قافنا  یقالخا  لیاضف  ینامیا و  قیاقح 
رگید یهاگدید  نینچ  اب  تسا  یهیدب  تسا ،  هدرک  ناونع  ادخ  ياضر  بلج  ار  هدننک  قافنا  فده  هفیرـش  هیآ  رد  دهدب . . .  نادـنچ  ود 
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تمدخ تدابع و  هکلب  مدرم .  ریقحت  يراذگ و  تنم  يارب  ینادیم  هن  ییامندوخ و  ایر و  يارب  ییاج  هن  دـنام و  یم  بلقت  لغد و  هنیمز  هن 
ناسنا هک  دهد  یم  رارق  تحص  تمالس و  رادم  رد  نانچ  ار  رکفت  هشیدنا و  بوبحم ،  يدونشوخ  بلج  فده  هب  قح و  هب  برقت  دصق  هب 

راب هد  يزور  هک  یـسک  دـنک .  یم  لیدـبت  تمایق  يزاس  تشهب  يارب  يا  هیام  هب  ار  لمع  دراد و  یم  زاب  یـصلاخان  هبئاش و  نیرتمک  زا  ار 
دراد و نابز  رب  میحر  نامحر و  ناونع  هب  ار  ادخ  مان  هناقشاع  هناصلاخ و  همزمز  راکذا  نتفگ  تابحتـسم و  رد  اهراب  بجاو و  ياهزامن  رد 

يروحم دوخ  رورغ و  ربک و  عمط و  صرح و  تداسح و  لخب و  ناگدنب و  هب  نظءوس  زا  دناد ،  یم  یتسه  همه  کلام  ار  وا  بلق  هجوت  اب 
تیقازر تیمیحر و  تینامحر و  زا  يا  هولج  ار  نآ  دنیب ،  یم  نارگید  هب  ای  دوخ  هب  ار  یتمعن  ره  اریز  دوش  یم  اهر  ای  هدـش و  اهر  تینم  و 

ملاس رکفت  نیا  اب  گنت .  لد  تحاران و  هن  تسا  هدش  تیانع  نارگید  هب  وا و  هب  هک  تسا  نامداش  لاحشوخ و  دروآ و  یم  باسح  هب  قح 
زا سپ  ای  دشاب و  تسدیهت  يزور  رگا  یتح  دنام ،  یمن  رورغ  ینیبدوخ و  زآ و  صرح و  عمط و  لخب و  ینیبدب و  تداسح و  يارب  ییاج 

تیانع تناگدنب  هب  تمعن  همه  نیا  هک  وت  دنک :  یم  تاجانم  دوخ  يادخ  اب  دزود و  یم  ادخ  هب  دیما  مشچ  طقف  دـیآ  راچد  رقف  هب  تورث 
لخب تداسح و  اب  هن  درگن  یم  هطبغ  مشچ  اب  نارگید  هب  ار  قح  تایانع  همه  قالخا  ملع  حالطـصا  هب  و  امرف .  تیانع  زین  نم  هب  يا  هدرک 

يرکفت و نینچ  اب  نانیا  دنـسر .  یم  اون  نان و  هب  اـی  دنتـسه  لاـم  تورث و  اون و  ناـن و  ياراد  قح  ناگدـنب  هک  تسا  لاحـشوخ  ـالوصا  و 
دنوشن و راچد  تیـصعم  هانگ و  هب  یتسدیهت  ناربج  يارب  ات  دنروآ  یم  نادیم  هب  تماقتـسا  ربص و  دنـشاب  تسدیهت  رگا  یحیحـص  هشیدنا 
دننک و یم  مادقا  قلخ  هب  تمدخ  ندرک و  قافنا  نداد و  هنسحلا  ضرق  يارب  دوخ  شاعم  رما  هرادا  زا  سپ  دنشاب  هتـشاد  لام  تورث و  رگا 

هدنریگ تسد  هک  دنراد  هجوت  انعم  نیا  هب  اریز  دـنریگ  یم  لئاس  تسد  زا  رت  نییاپ  تسا  هدـش  هیـصوت  تایاور  رد  هکنانچ  ار  دوخ  تسد 
ایآ ِتاَـقَدَّْصلا . . . .  ُذُـخْأَیَو  ِهِداَـبِع  ْنَع  َۀـَبوَّتلا  ُلَـبْقَی  َوُه  َهللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْملَأ  تسا .  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  روطناـمه  تسادـخ ،  تسد 

قافنا زا  سپ  نیموصعم  زا  یخرب  دنک . . . ؟  یم  تفایرد  ار  تاقدص  دریذپ و  یم  ار  هبوت  شناگدنب  زا  هک  تسادخ  طقف  هک  دنا  هتـسادن 
 : » هدومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  هک  تسا  تیاور  رد  دندیـسوب و  یم  دوب  هدروخرب  لئاس  تسد  هب  هک  ار  دوخ  تسد 

 . مینک یم  دروخرب  هنوگچ  هک  دیامزایب  ار  ام  ات  تسادخ .  هداتسرف  تسدیهت  ِهللا . »  ُلوُسَر  ُنیکسِملا 

سفن تفرعم   . 6

یناسنا هب  نید  حالطـصا  رد  شومارف  دوخ  تسا .  یگتخاب  دوخ  ًاتیاهن  یـشومارف و  دوخ  اب  هارمه  مزالم و  دیدرت  نودب  یـشومارف ،  ادـخ 
یلمع و دـیق  ره  زا  يدازآ  انغتـسا و  لالقتـسا و  سوک  هدرب و  داـی  زا  یتـسه  کـلام  هب  تبـسن  ار  دوخ  ندوب  كولمم  هک  دوـش  یم  هتفگ 

هدننک ریبدت  هدنریگ و  میمصت  ادخ  ياج  هب  ار  دوخ  هدرب و  دای  زا  ار  قح ـ  ترـضح  دوخ ـ  یلـصا  کلام  قوقح  دنز و  یم  یتبثم  یقالخا 
دوخ تسد  اب  هدـنام و  مورحم  یحو  زاس  ناـسنا  قیاـقح  تماـما و  توبن و  ياـضف  زا  هجیتن  رد  تسا و  هدروآ  باـسح  هب  شیوخ  تاـیح 
دوخ دوجو  هکلب  درادن و  تینوصم  یگنهرف  فلتخم  ياه  موجه  داسف و  هنتف و  ربارب  رد  شومارف ،  دوخ  دـنز .  یم  مقر  ار  يدـبا  تواقش 
یلپ دوش و  نارگرامعتسا  ناربکتـسم و  شوگب  هقلح  مالغ  هک  نیا  زا  شومارف ،  دوخ  تسا .  تیـصعم  هانگ و  عبنم  هنتف و  داسف و  لماع  وا 

دربشیپ يارب  ییورین  ناطیـش و  رگـشل  زا  يدرف  شومارفدوخ ،  درادن .  عانتما  ددرگ  شتلم  شتکلمم و  يدام  يونعم و  ریاخذ  شورف  يارب 
نیقی قح و  هب  نامیا  موادت  لد و  شمارآ  بلق و  رد  ادخ  دای  ندش  هدنز  بجوم  راکذا  تاعاط و  تادابع و  تسا .  نامز  نایلیباق  فادـها 
ربارب رد  تباث  یهوک  مواقم و  راوتـسا و  یحور  هتخپ و  یلقع  حیحـص و  هشیدنا  اب  يدوجوم  ناسنا  زا  تاعاط  تادابع و  تسا .  تمایق  هب 

هکنانچ تسا ،  ییادز  تلفغ  شراثآ  زا  یکی  دنک و  یم  ادـخ  رـضحم  رد  روضح  هجوتم  ار  وا  مئاد  روط  هب  دزاس و  یم  اه  هنتف  ثداوح و 
هک يدای  رکذ و  نامه  راد .  اپرب  نم  دای  يارب  ار  زامن  و  يِرْکِِذل . . . .  َةَالَّصلا  ِِمقَأَو  تسا . . . :  هدش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  دیجم  نآرق  رد 
لد دیشاب !  هاگآ  ُبُولُْقلا . . . .  ُِّنئَمْطَت  ِهللا  ِرْکِِذب  َالَأ  درب . . . .  یم  نیب  زا  ار  شرابنایز  ناجیه  بارطـضا و  دنک و  یم  شمارآ  قرغ  ار  لد 

باطخ قیال  هتـسیاش و  گرم  ماگنه  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  شخبرمث  راثآ  شمارآ و  نیا  ًاتیاهن  و  دریگ .  یم  مارآ  ادـخ  داـی  هب  طـقف  اـه 
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 . ِیتَّنَج ِیلُخْداَو  يِداَبِع *  ِیف  ِیلُخْداَف  ًۀَّیِـضْرَم *  ًۀَیِـضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا *  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  اَی  دوش :  هتفگ  وا  هب  هک  دنک  یم  قح 
 . * درگ زاب  تسا ،  دونـشخ  وت  زا  مه  وا  يدونـشخ و  وا  زا  هک  یلاح  رد  تراگدرورپ  يوس  هب  هتفای * !  ناـنیمطا  هتفرگ و  مارآ  ناـج  يا 

وش دراو  متشهب  رد  و  يآرد *  مناگدنب  نایم  رد  سپ 

یحور ياه  يرامیب  نامرد   . 7

هناصلاخ و تدابع  تسا .  یناسفن  يرکف و  يونعم و  یحور و  ياه  يرامیب  ناـمرد  يوراد  شخبافـش و  هخـسن  نتفرگ  راـک  هب  تداـبع ، 
هتفگ هب  انب  تدابع ،  دـهد .  یم  رییغت  تمالـس  تحـص و  هب  ار  یمـسج  يرامیب  یهاـگ  تینما و  هب  لیدـبت  ار  نورد  بارطـضا  هناقـشاع ، 
هیلع  ) نینمؤملاریما دهد .  یم  تینوصم  اهالب  ثداوخ و  ربارب  رد  ار  ناسنا  دنک و  یم  تیوقت  ار  ندـب  یعافد  يورین  نادنمـشناد  زا  یخرب 

یگدولآ زا  ندش  كاپ  يارب  ار  نامیا  ادخ  دـیامرف :  یم  تادابع  لوصحم  جـیاتن و  ماکحا و  هفـسلف  هرابرد  ۀـغالبلا »  جـهن  رد «  مالـسلا )
شیامزآ يارب  ار  هزور  يزور و  قزر و  شیازفا  يارب  ار  تاکز  یهاوخدوخ و  ربک و  زا  ندـنام  رود  يارب  ار  زامن  هدومن و  بجاو  كرش 

قیاقح و هب  نانادان  حالصا  يارب  ار  فورعم  هب  رما  مالـسا و  تزع  يدنلبرـس و  يارب  ار  داهج  نید ،  تیوقت  يارب  ار  جح  مدرم و  صالخا 
ار دودـح  هماقا  هعماج و  نوخ  ظفح  يارب  ار  صاصق  درف و  ریثکت  يارب  ار  محر  هلـص  نالهاج و  داسف  زا  يریگولج  يارب  ار  رکنم  زا  یهن 

تفع ینماد و  كاپ  ندرک  اجرباپ  يارب  ار  تقرـس  زا  بانتجا  لقع و  ظفح  يارب  ار  يراوخ  بارـش  كرت  تامرحم و  تمظع  تابثا  يارب 
ار غورد  كرت  اهراکنا و  ندرک  فرطرب  يارب  ار  تداهـش  هماـقا  لـسن و  شیازفا  يارب  ار  طاول  كرت  بسن و  ظـفح  يارب  ار  اـنز  كرت  و 
زا تعاطا  تلم و  یگدنز  ماظن  تیاعر  يارب  ار  تناما  ظفح  اه و  سرت  زا  تینما  مالعا  يارب  ار  ندرک  مالس  ییوگ و  تسار  مارتحا  يارب 

. تماما مارتحا  يارب  ار  حیحص  يربهر 

یناور یحور  تمالس   . 8

َال هک . . . :  دنتـسه  نانمؤم  دریگ و  یم  مارآ  اه  لد  هک  تسادـخ  دای  اب  اهنت  اریز  تسا  هودـنا  نزح و  عفر  حور و  شمارآ  ثعاب  تادابع 
تمکح هب  ندیـسر  هار  ناـگرزب :  زا  یکی  لوق  هب  دـنوش .  نیگهودـنا  هن  تسا و  ناـنآ  رب  یمیب  هن  َنوـُنَزْحَی . . . .  ْمُه  َـالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَـخ 

نیا رد  دشاب ،  هتـشادن  تسود  قح  زج  ار  يزیچ  ناسنا  هک  تسا  نیا  یـساسا  نکر  دنیبن و  ار  يزیچ  دوبعم  زج  دباع  هک  تسا  نآ  تدابع 
ینتفر تسد  زا  تسوا  هقـالع  دروم  هک  مه  يزیچ  هدوبن و  وا  هقـالع  دروم  تسا  ینتفر  تسد  زا  هک  يزیچ  نوچ  تسین ،  نارگن  تروـص 
هدـنیآ زا  اـی  نیگمغ  هتـشذگ  زا  ناـسنا  یهاـگ  دریگ .  یم  ارف  ار  وا  یهودـنا  هن  دـیآ و  یم  فراـع  غارـس  هـب  یمغ  هـن  ور  نـیا  زا  تـسین 

لبقتـسم و یـضام و  زا  نخـس  شا  هشیدنا  یگدنز و  رد  رگید  دـنک  ادـیپ  تاجن  هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  دوخ  یـسک  رگا  تسا ،  كانـساره 
ات هدادن  تسد  زا  البق  ار  يزیچ  تسا .  هتـشاذگ  اپ  هدنیآ  هتـشذگ و  يور  رب  هدمآ و  رتالاب  نامز  زا  يدرف  نینچ  تسین ،  هدنیآ  هتـشذگ و 
مه هدنیآ  رد  هدوب و  قح  هب  هتـشذگ  رد  شقلعت  دشاب ،  كانـسرت  نونکا  مه  زا  ات  دهد  یمن  تسد  زا  ًادـعب  ار  يزیچ  دـشاب و  نیگهودـنا 

ُلِّجَُبی ٌّشَب ،  ٌّشَه  ُفِراعلا  تسا « :  ناحرف  فراع  انیـس  یلعوب  ریبعت  هب  تسین ،  هودـنا  سرت و  يارب  ییاـج  سپ  دراد ،  قلعت  قح  هب  شبلق 
 ، ور هداشگ  فراع  َّقَحلا . »  ِهیف  يرَی  ُهَّنإَف  ءیَـش  ِّلُِکبَو  ِّقَحلاـِب  ٌناـحرَف  َوُهَو  ُّشَهَیـال  َْفیَکَو  َریبَکلا . . .  ُلِّجَُبی  اـمَک  ِهِعُـضاَوت ،  نِم  َریغَّصلا 

قح و هب  وا  هک  یلاح  رد  دـشابن  مسبتم  ور و  هداشگ  هنوگچ  و  دـنرب . . .  یم  هرهب  شا  ینتورف  زا  گرزب  کچوک و  تسا ،  مسبتم  وشاّشب 
هب ندرب  یپ  هناشن  نیا  تسوا »  زا  ملاـع  همه  هک  ملاـع  همه  رب  مقـشاع  دـنیب « .  یم  زیچ  همه  رد  ار  قح  اریز  تسا  لاحـشوخ  زیچ  همه  هب 

دندمآ و هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رضحم  هب  هک  تسا  نج  زا  هتسد  نآ  لاح  حرش  دیجم  نآرق  هروس 72  تسا .  تدابع  تمکح 
و ًاقَهَر .  ْمُهوُداَزَف  ِّنِْجلا  َنِم  لاَجِِرب  َنوُذوُعَی  ِسنِْالا  َنِم  ٌلاَجِر  َناَک  ُهَّنَأَو  هلمج :  زا  دنتـشاد  نایب  دوخ  هعماـج  زا  یحرـش  دـندروآ و  ناـمیا 

دنیوگ یم  نج  نانمؤم  یلو  دندوزفا .  ناش  یهابت  نایغط و  رب  نج  نادرم  سپ  دندرب ،  یم  هانپ  نج  زا  ینادرم  هب  نایمدآ  زا  ینادرم  هکنیا 
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 ; میدروآ نامیا  نآ  هب  میدینش  ار  نآرق  تیاده  نوچ  هکنیا  و  ًاقَهَر .  َالَو  ًاسَْخب  ُفاَخَی  َالَف  ِهِّبَِرب  نِمُْؤی  نَمَف  ِِهب  اَّنَمآ  يَدُْهلا  اَنْعِمَس  اََّمل  اَّنَأَو  : 
تلع دـنک  هطاحا  ار  وا  یجنر  یتخـس و  هکنیا  زا  هن  دـسرت و  یم  باوث  ندـش  هتـساک  زا  هن  دروآ  ناـمیا  شراـگدرورپ  هب  هک  یـسک  اریز 

هکنانآ نادباع و  هدنیآ  هک  لوهجم ،  کیرات و  هدنیآ  زا  بارطـضا  فلا .  تسا :  لیذ  روما  زا  یکی  اه  ینارگن  تلع  بارطـضا  ینارگن و 
یم عفر  بارطضا  نیا  یهلا  تمحر  لضف و  زا  سأی  مدع  لکوت و  اب  ًایناث  تسا ،  نشور  الوا  دنزیخ ،  یمرب  یگدنب  هب  هناقشاع  هناصلاخ و 

یهاگ ج .  تسا .  يونعم  ياهدوبمک  ناربج  كرادـت و  ادـخ و  دای  هبوت و  زین  نیا  هراچ  هتـشذگ ،  ناـهانگ  رطاـخ  هب  ینارگن  ب .  دوش . 
مه تسا و  راد  فده  مه  قشاع  فراع  کلاس و  ناملسم  تسا  یهیدب  تسا ،  یفده  یب  یچوپ و  ساسحا  لیلد  هب  یتحاران  بارطـضا و 

يارب ار  وا  شمیکح  قلاخ  هک  دراد  نیقی  دناد و  یم  تسا و  هدیرفاین  هدوهیب  ار  نآ  هک  دراد  یمیکح  قلاخ  یتسه  ناهج  هک  تسا  دـقتعم 
ربنع تشهب  قح و  يدونـشوخ  اضر و  ایند و  رد  هبیط  تایح  تمدخ  تدابع و  نیا  هجیتن  هدیرفآ و  تمدخ  تدابع و  یگدـنب و  تفرعم و 

هاگشیپ هب  اذل  تسا ،  قح  یتسه ،  ءازجا  همه  هک  هدرک  كرد  هتفای و  شدوجو  همه  اب  نمؤم  تسا .  ترخآ  رد  يدمرـس  يدبا و  تشرس 
یم نابز  اب  هارمه  بلق  قمع  زا  و  ِراَّنلا . . . .  َباَذَع  اَنِقَف  َکَناَْحبُس  ًالِطَاب  اَذه  َْتقَلَخ  اَم  اَنَّبَر  دنک . . . :  یم  مالعا  بوبحم  ترضح  سدقم 

شتآ باذـع  زا  ار  اـم  سپ  یکاـپ ;  هّزنم و  یـصقن  بیع و  ره  زا  وت  يدـیرفاین ،  هدوـهیب  ار  تمظع  اـب  ناـهج  نیا  اراـگدرورپ !  دـنیوگ : 
زین نیا  دـش ،  دـهاوخن  یـسانشردق  شتبثم  تامحز  شـشوک و  راـک و  هک  دـشاب  نیا  زا  ینارگن  بارطـضا و  تسا  نکمم  د .  رادـهاگن . 

لمع نیرتمک  هک  تسا  هدرک  ادیپ  نیقی  تقیقح  نیا  هب  تایاور  دیجم و  نآرق  قیرط  زا  وا  اریز  تسا  یفتنم  نمؤم  دهعتم و  دبع  هب  تبـسن 
يِرَْجت تاَّنَج  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ُهللا  َدَعَو  تسا .  نانمؤم  لامعا  يازج  شیاه  تمعن  همه  اب  تشهب  دنام و  دـهاوخن  شاداپ  یب  وا  بوخ 

اب نانز  نادرم و  هب  ادـخ  ُمیِظَْعلا .  ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  ُرَبْکَأ  ِهللا  َنِم  ٌناَوْضِرَو  نْدَـع  ِتاَّنَج  ِیف  ًۀَـبِّیَط  َنِکاَسَمَو  اَهِیف  َنیِدـِلاَخ  ُراَْـهنالا  اَِـهتَْحت  نِم 
تـشهب رد  ار  يا  هزیکاپ  ياهارـس  زین  دـنا و  هنادواج  نآ  رد  تسا  يراج  اهرهن  نآ  ِناتخرد  ِریز  زا  هک  هداد  هدـعو  ار  ییاه  تشهب  ناـمیا 
یبایماک نامه  نیا  تسا ;  رت  گرزب  اه  تمعن  نآ  همه  زا  هک  ادـخ  يوس  زا  یتیاضر  يدونـشخ و  نینچمه  هدومرف و  هدـعو  يدـبا  ياـه 
ُقَدْـصَأ ْنَمَو  ًاّقَح  ِهللا  َدـْعَو  ًادـَبَأ  اَهِیف  َنیِدـِلاَخ  ُراَْهنالا  اَِهتَْحت  نِم  يِرَْجت  تاَّنَج  ْمُُهلِخُْدنَـس  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  تسا .  گرزب 

نآ ِناتخرد  ِریز  زا  هک  ییاه  تشهب  رد  ار  نانآ  يدوز  هب  دنا ،  هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  و  ًالِیق .  ِهللا  َنِم 
ماما ترـضح  زا  تسیک ؟  هدـعو  رد  ادـخ  زا  رتوگتـسار  تسا و  قح  ادـخ  هدـعو  دـنا .  هنادواج  نآ  رد  میروآرد ،  تسا ،  يراج  اـهرهن 

نارگن دنهدن  وا  هب  يدزم  دوشن و  يرازگساپس  وا  زا  دهد و  ماجنا  يریخ  راک  امـش  زا  یکی  رگا  هک :  تسا  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح
شا هفرع  ياعد  رد  و  تسا .  رت  شزرااب  رت و  گرزب  یهلا  شاداپ  رجا و  دیدرت  یب  دنک ،  یم  ناربج  تافاکم و  وا  يارب  ادخ  اریز  دشابن ، 

ِّلُک َرِـصان  اَی  فیِعَـض ، ِّلُک  َةَُّوق  اَی  دـیِحَو ، ِّلُک  َِسنُوم  اَی  میناوخ « :  یم  تسا  ناسنا  رای  هاگ و  هیکت  يا  هنیمز  ره  رد  ادـخ  هک  نیا  هراـبرد 
هرهلد اه و  ینارگن  زا  يرایسب  ه . ـ هدیدمتس .  ره  روای  رای و  يا  فیعض ،  ره  تردق  ناوت و  يا  ییاهنت ،  ره  مدمه  سینا و  يا  مُولْظَم . » 

نامیا و لها  تاـیح  هریاد  زا  لاوما  نیا  همه  هک  تسا ،  يزرو  عمط  صرح و  تورث و  لاـم و  هب  دـیدش  تبحم  یتسرپاـیند و  شببـس  اـه 
هتخاب ناج  رس و  دنا و  قح  ناگدادلد  تعاط ،  تفرعم و  کلـسم  ناکلاس  تسا ،  نوریب  یگدنب  تدابع و  لها  تقیقح و  قح و  ناقـشاع 

رد لد  دنوش و  لانم  لام و  رکون  ای  هناخزپشآ و  ریـسا  ینادنز و  هک  دـنناد  یم  نآ  زا  رترب  ار  دوخ  شزرا  ردـق و  دـنا و  بوبحم  ترـضح 
دنا تاوهش  سوه و  اوه و  شوگب  هقلح  نامالغ  ياه  هتساوخ  قوف  تبثم و  رایسب  ناشیاه  هتساوخ  نانآ  دنزادنا ،  صرح  عمط و  راز  نجل 

ْکَیلِإ ِیُنلِـصُوی  لَمَع  ِّلُک  َّبُحَو  َکُّبُِحی  ْنَم  َّبُحَو  َکَّبُح  َُکل  َأْسَأ  ّینإ  َّمُهّللا  هک « :  تسا  یلاـع  تقیقح  نیا  هب  منرتم  ناـشدوجو  همه  . 
وت زا  ایادخ !  َِکنایْـصِع . »  ْنَع  ًادـِئاَذ  َْکَیلِإ  ِیقْوَشَو  َِکناَوْضِر ، َیلِإ  ًادـِئاق  َكاَّیِإ  یِّبُح  َلَعْجَت  ْنَأَو  َكاَوِس ، اَّمِم  ََّیلِإ  َّبَحَأ  َکَلَعَْجت  ْنَأَو 

تدوخ هک  مراد  تساوخرد  وت  زا  دـناسر و  یم  وت  هب  ارم  هک  يراک  ره  هب  قشع  زین  مهاوخ و  یم  ار  تناتـسود  یتسود  تدوخ و  یتسود 
هب ار  مقوش  ینادرگ و  تیدونـشوخ  ناوضر و  يوس  هب  ربـهار  تدوجو  هب  ار  متبحم  یهد و  رارق  رت  بوبحم  میارب  تدوـخ  ياوساـم  زا  ار 

فرطرب تالکشم و  لح  هب  تبسن  يدیماان  سأی و  تشحو ،  هرهلد و  بارطضا و  زار  دیاش  و .  يزاس .  تینامرفان  زا  هدنراد  زاب  تترضح 
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سویأم هکلب  درادن ،  دوجو  يدیماان  سأی و  هک  نیا  هن  یهلا  ینیب  ناهج  رد  تسا  یهیدب  دشاب ،  یگدـنز  ياه  يراتفرگ  بئاصم و  ندـش 
دنوش یمن  سویأم  ادخ  تمحر  زا  رفاک  مدرم  زج  َنوُِرفاَْکلا . . . .  ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهللا  ِْحَور  نِم  ُسَْأیَی  َالَو  تسا . . . .  هدش  دادملق  رفاک  دـیماان  و 

لح لباق  ادـخ  هدارا  تسد  هب  یلکـشم  ره  هک  دـنراد  یعطق  نیقی  نانآ  تسادـخ و  فطل  تمحر و  هب  هراومه  نانمؤم  داـمتعا  لاـکتا و  . 
ار ناـنمؤم  هنوگنیا  و  َنِینِمْؤُْملا . . . .  یِْجُنن  َِکلذَـکَو  تسا . . . .  زاـب  نمؤم  يور  هب  تسب  نب  عون  ره  زا  وا  تیاـنع  اـب  تاـجن  هار  تسا و 
اه تدـم  اهنآ  نودـب  نم  تسا ،  هداد  تاجن  ارم  یگدـنز  زامن  اعد و  دـیوگ :  یم  دـنه  ربهر  لالقتـسا و  یناب  يدـناگ  میهد .  یم  تاجن 
ان شوخ  تسد  ارم  هک  ما  هتـشاد  تخـس  رایـسب  ياه  یماک  خلت  دوخ ،  یـصوصخ  یمومع و  یگدنز  براجت  رد  نم  مدوب ،  هناوید  شیپ 

 . تسا هدوب  میاهزامن  اعد و  رطاخ  هب  موش  هریچ  اه  يدیماان  نیا  رب  ما  هتسناوت  رگا  تخاس ،  یم  يدیما 

مسج تمالس  تحص و   . 9

زا بلق  هیلخت  فارـسا ،  زا  يرود  يزیخرحـس ،  هزور ،  ریظن  دراد ،  ناسنا  مسج  تحـص  تشادهب و  رد  یناوارف  ریثأت  تادابع  زا  يرایـسب 
هدـش تیاور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا زیزع  ربمایپ  زا  تسا .  تاداـبع  مظعا  زا  ندرک  هیلخت  نیا  هک  هنیک ،  لـخب و  دـسح و  صرح و 

ْمُْکیَلَع هک « :  تسا  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  زا  و  دیوش .  ملاس  حیحـص و  ات  دیریگب  هزور  اوُّحِـصَت . »  اوُموُص  تسا « : 
مه بش  زامن  هک  اریز  بش  زامن  هب  داب  امـش  رب  مُکِداَـسجأ . »  نَع  ِءاَّدـلا  ُةَدَرْطَمَو  ْمُکَْلبَق  َنیِِحلاَّصلا  ُْبأَدَو  ْمُکِِّیبَن  ۀَّنُـس  اَـهَّنإَف  ِلـْیَّللا  ِةَالََـصب 

هتشذگ نیا  زا  تسامـش .  مسج  زا  يرامیب  درد و  هدننک  رود  مه  نیـشیپ و  ناگتـسیاش  بدا  هویـش و  مه  تسامـش و  ربمایپ  شور  تنس و 
یبصع یناور و  تالکـشم  زا  یـشان  ياه  يرامیب  زا  يرایـسب  زورب  زا  يریگـشیپ  ببـس  تاجانم  اعد و  قح و  هب  يراودـیما  لکوت و  لاح 

یم تسا  برغ  روهـشم  نادنمـشناد  زا  هک  يوسنارف  لراـک  رتـکد  دـشاب .  یم  راـمیب  دوـبهب  يارب  یناور  يوراد  نیرتـهب  یفرط  زا  تسا و 
هجوت بلاج  یلیخ  لوا  زور  رد  تسا ،  هقباس  یب  دوخ  عون  رد  هک  دراذـگ  یم  اـج  هب  اـه  ندـب  رد  یتارثا  تاـجانم  اـعد و  لاـح  دـسیون : 
دیلوت ناسنا  تسا  نکمم  هک  یتردق  نیرت  يوق  دنک ... يربارب  دناوت  یمن  نآ  لباقم  رد  یتذـل  چـیه  دـش ،  يداع  یتقو  مک  مک  اما  تسین 

یکـشزپ یگدنز  رد  نم  تسا .  سح  سمل و  لباق  یقیقح و  شدوجو  نیمز ،  هبذاج  دننام  هک  یتردق  تسا ،  تدابع  اعد و  يورین  دـنک 
اما تشاذگ  یمن  رثا  نانآ  يرامیب  يور  ییوراد  چیه  هدوبن و  رثؤم  نانآ  يارب  اوادم  لیاسو  زا  کی  چـیه  هک  ما  هدـش  وربور  یناسک  اب  ما 
هک یماگنه  دـشخب ،  یم  ار  بئاصم  اه و  مغ  لمحت  يورین  یمدآ  هب  شیاین  دـنتفای .  یم  تاـجن  یهلا ،  لـضف  هب  داـقتعا  اـعد و  يراـی  هب 

 . دنک یم  راودیما  ار  ناسنا  شیاین ،  تفای  ناوت  یمن  يراودیما  يارب  یقطنم  یتاملک 

یعامتجا طباور  میکحت   . 10

هعمج و زامن  نابرق و  رطف و  دیع  ياهزامن  ریظن  یـسایس  یقالخا و  یعامتجاو و  يدرف  دـُعب  نوچ  دـنراد ،  نوگانوگ  داعبا  تادابع  یخرب 
هار و يدابع و  هبنج  رب  هوالع  جح ،  تسا .  هدش  هتـشون  اه  باتک  مادک  ره  رارـسا  هرابرد  هک   ... رطف و تاکز  تاکز و  جح و  تعامج و 

ندوب يروص  زا  دراد و  یمدرم  يدام و  يونعم و  دص  رد  دـص  هبنج  هک  تسا  یناهج  ًاعقاو  زیمآ و  تملاسم  هرگنک  نیرتهب  یگدـنب  مسر 
هب هجوت  اب  تبحم و  تّدوم و  اب  دحاو  یفـص  رد  رگیدکی  هب  نابرهم  دنم و  هقالع  عامتجا و  تلاح  هب  رفن  اه  نویلیم  تسا .  يراع  یلاخ و 

نایلوتم زاجح و  یلعف  نامکاح  ینعی  ناربکتسم  نارکون  هچرگ  دنزادرپ ،  یم  جح  کسانم  هب  مالسا  ناهج  عفن  هب  نیگنـس  هنیزه  اب  قح و 
دریگ یم  ماجنا  هک  یّلقادـح  نیمه  یلو  دنتـسه  مسارم  نیا  تسرد  حیحـص و  لـماک و  يروهرهب  عناـم  تیباـهو  هتخاـس  رامعتـسا  بتکم 
مجع برع و  زا  هک  تسا  مالـسا  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  دـهد .  یم  ناشن  ندـمت  نایعدـم  رب  یعامتجا  روما  هب  هجوت  رد  ار  مالـسا  يرترب 

تلود و هک  نیا  نودب  فده  کی  اب  لد و  کی  یتیعمج  يروشک  هقطنم و  ره  زا  ناوج و  ریپ و  گنر ،  درز  گنر و  خرس  دیپس ،  هایس و 
ياه تلم  اهروشک و  تالکـشم  دـنهد و  ماجنا  گنهامه  ار  یتدابع  ات  دـنک  یم  عمج  نیمزرـس  کی  رد  دـشاب  هتـشاد  تلاـخد  یبزح  اـی 
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ناتسوپ و هایس  سرادم  اکیرمآ ،  لثم  اعّدمرپ  هتفرـشیپ و  ياهروشک  رد  نونکا  مه  دننک .  رظن  لدابت  نآ  ّلح  يارب  یـسررب و  ار  یمالـسا 
کیدزن زا  هکنانآ  دنیرفآ ،  یم  تیانج  يداژن  ضیعبت  حور  تسادج ،  ناریقف  نادنمتورث و  ینوکسم  ياه  هلحم  تسادج ،  ناتـسوپدیپس 

خـساپ دوش ،  لاؤس  تکمین  ندوبن  تلع  زا  یتقو  تسین ،  تکمین  اه  كراپ  زا  یـضعب  رد  دنیوگ :  یم  دنا  هدید  ار  ندمت  نایعدم  عاضوا 
دیاـیب مه  یتسوپ  هایـس  دنیـشنب و  یتسوپدـیپس  یتـکمین  يور  رب  دراد  ناـکما  اریز  تسا ،  عازن  يریگرد و  زا  يریگولج  يارب  دـنهد :  یم 
یمدرم تاعامتجا  نیرت  هوکشاب  دیدرت  یب  دوش !!  یم  عورش  يریگرد  عازن و  هک  تسا  نامز  نآ  تلفغ و  وهـس و  يور  زا  یتح  دنیـشنب ، 
نارازه هک  یمالسا  یلدکی  یگنرکی و  شیامن  تسانِم ،  رعـشم و  تافرع و  مارحلادجـسم و  رد  عامتجا  هدرـشف  فوفـص  ناهج و  رـسارس 

ادـخ هار  رد  ینابرق  هرطف و  تاکز  نداد  اب  مه  دراد و  یهلا  يدابع و  هبنج  مه  زین  نابرق  رطف و  دـیع  ياـهزامن  دراد .  شیاـمن  تسا  لاـس 
هفطاع و یلاس  کـشخ  نارود  هک  رـصع  نیا  رد  مه  نآ  تسا ،  یبلق  تبحم  یعاـمتجا و  طـباور  میکحت  نادـنمزاین و  يدونـشوخ  ثعاـب 
ار عماوج  رگید  دوخ و  هعماج  تالکـشم  دـناوت  یم  رطف  نابرق و  دـیع  هعمج و  ياهزامن  ياه  هبطخ  رد  بیطخ  تسا ،  یناسنا  تاساسحا 

هکلب دنوش ،  یمن  هصالخ  ادخ  ناسنا و  نایم  هطبار  رد  تادابع  زا  يرایـسب  ور  نیا  زا  دنک .  یـشیدنا  هراچ  نارازگزامن  اب  هارمه  حرطم و 
ریظن مالـسا  |ي  یعامتجا نوگانوگ  داعبا  ياراد  مالـسا  یمدرم و . . .  يونعم ،  يدام ،  یعاـمتجا ،  یـسایس ،  تسا ،  يدـُعب  دـنچ  هماـنرب 

تسایس و ایند و  هب  يراک  دوش و  هصالخ  الوم  دبع و  طابترا  رد  شنییآ  همه  ای  شتدابع و  هک  تسین  يدنه  نایدا  زا  يا  هراپ  تیحیسم و 
دیکأـت هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر  ترـضح  سکعرب  هکلب  دروآ ،  راـب  بهار  نیـشنْریِد و  ار  شوریپ  اـی  دـشاب ،  هتـشادن  عاـمتجا 

تـضایر ریظن  یمالـسا  تادابع  درادن .  دوجو  مالـسا  رد  هعماج  زا  يریگ  هرانک  يریگ و  هشوگ  ِمَالـسإلا . »  ِیف  َۀَِّیناَبهَر  َال  دنا « :  هدومرف 
 ، مسج رازآ  اب  ات  دنزادرپ  یم  دوخ  هجنکـش  هب  دـنزخ و  یم  يا  هشوگ  رد  يدارفنا  تروص  هب  هک  تسین  اهودـنه  ناییادوب و  ياه  یـشک 

يارب دنا  تحاران  هدننک  زئمشم  نفعتم و  داوم  ندروخ  زا  رگا  الثم  مارح .  لالح و  ابیز و  تشز و  هار  ره  زا  مه  نآ  دوش ،  يوق  ناشحور 
زا هتـشذگ  دـنوش .  قفوم  ییاهراک  هب  حور  تیوقت  رثا  رب  ددرگ و  تیوقت  ناشحور  اـت  دـنروخ  یم  ار  ناـمه  سفن  شهاوخ  اـب  تفلاـخم 

نوگانوگ داعبا  هب  دشاب و  یم  ناسآ  لهس و  رایسب  ارجا  رد  تسا و  هدش  باسح  یقطنم و  لوقعم و  رایسب  مالسا  يدابع  ياه  همانرب  هکنآ 
هیلع هللا  یلـص   ) مالـسا گرزب  ربماـیپ  تیاور  نیا  اـب  ار  ناـج  شوـگ  دـیاب  ناناملـسم  هـمه  تـسا .  هدـش  هجوـت  یمدرم و ...  یعاـمتجا ، 
ُْهبِجَی ْمَلَف  َنیِِملسُْمَلل  اَی  يِداُنی  الُجَر  َدِهَش  ْنَمَو  ءیَـش  ِیف  مالـسإلا  َنِم  َْسیَلَف  َنیِِملـسُملا  ِْرمَِأب  َّمَتْهَیَال  َحَبْـصأ  ْنَم  دومرف « :  هک  دنزاونب  ( هلآو
هدربن يا  هرهب  چیه  مالسا  زا  دشاب ،  هتـشادن  مامتها  هجوت و  ناناملـسم  رما  هب  هک  یلاح  رد  دنک  حبـص  هک  یـسک  نیِملـسُملا . »  َنِم  َْسیَلَف 

زا دـهدن  وا  هب  یخـساپ  سپ  دـناوخ ،  یم  يراـی  هب  ار  ناناملـسم  هک  دـشاب  مدرم  یهاوخ  کـمک  یهاوـخ و  داـیرف  دـهاش  هک  ره  تسا و 
رد ترضح  نآ  اب  دیوگ :  یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترضح  کیدزن  نارای  زا  بلغت  نب  نابا  ینک  عطق  ار  تفاوط  تسین .  ناناملـسم 

یتجاح ندروآرب  يارب  وا  هارمه  درک  اضاقت  نم  زا  نایعیـش  زا  یکی  تقو  نیا  رد  میتخادرپ ،  فاوط  هب  مامه  ماما  نآ  هارمه  میدوب ،  هکم 
متـشاد تسود  اریز  مدرکن  انتعا  وا  هب  نم  یلو  درک ،  هراشا  نم  هب  نتفر  نوریب  يارب  وا  مداد ،  همادا  فاوط  هب  نم  مور ،  نوریب  تشاد  هک 

يراک وت  اب  وا  دومرف :  نم  هب  دش و  وا  هراشا  هجوتم  ماما  درک ،  هراشا  رگید  راب  وا  مراذـگن ،  اهنت  فاوط  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
 : دومرف دراد  یمزال  راک  وا  دوب  هدـش  هجوتم  هک  ماما  تسا .  هعیـش  تسام و  ناتـسود  زا  متفگ :  تسیک ؟  دومرف :  يرآ ;  متفگ :  دراد ؟ 
هچ رگ  ورب  يرآ ;  دومرف :  دـشاب ؟  بجاو  فاوط  رگا  یتـح  مدرک :  ضرع  يرآ ;  دوـمرف :  منک ؟  عـطق  ار  فاوـط  مدیـسرپ  ورب ،  وا  دزن 

ِتیَبلَاب ًافاوَط  َنیِعبَس  ْنِم  ٌْریَخ  ِِملْسُملا  ِۀَجاَح  ِیف  ِِملْسُملا  ُیْشَم  تسا « :  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترضح  نانخـس  زا  دشاب .  بجاو  فاوط 
نب قاحسا  نانمؤم  هب  هجوت  تسا .  رتهب  هبعک  فاوط  راب  داتفه  زا  ناملسم  زاین  تجاح و  ندروآرب  يارب  ناملسم  نتـشادرب  ماگ  ِماَرَحلا . » 

ضرع تسیرگن ،  نم  هب  دولآ  مشخ  هتفرگ و  يا  هرهچ  اب  مدش ،  فرشم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  رـضحم  هب  دیوگ :  یم  رامع 
يور شرت  هجوت و  یب  ام  ناوریپ  نیفعضتسم  هب  تبسن  هکنآ  رطاخ  هب  دومرف :  دیتسه ؟  نیگمشخ  نم  هب  تبسن  هک  تسیچ  ببـس  مدرک : 

 : مدرک ضرع  دننک .  رود  اجنآ  زا  ار  هعیش  نادنمتسم  هک  يا  هداد  رارق  ییاه  نابرد  دوخ  هناخ  رد  وت  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  یتسه ، 
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نانمؤم هاگ  ره  هک  یناد  یمن  ایآ  يرادن ؟  سرت  باذع  زا  ایآ  دومرف :  مراد .  سرت  عیشت  هب  دوخ  ندش  فورعم  ترهـش و  زا  موش  تیادف 
تمحر نیا  زا  شخب  هن  دون و  دزاس و  یم  لزان  نانآ  رب  ار  شتمحر  ادـخ  دـنهد  یم  مه  تسد  هب  تسد  دـننک و  یم  تاقالم  رگیدـکی  اب 

ادـخ تمحر  دـنوش  قفتم  دـحتم و  مه  اب  نمؤم  رفن  ود  هک  یماگنه  و  دراد .  رگید  نآ  هب  تبـسن  رتشیب  تبحم  هک  تسا  یـسک  نآ  لماش 
 : دنیوگ یم  رگید  یخرب  هب  لامعا  بقارم  ناگتـشرف  زا  یخرب  دنوش ،  لوغـشم  وگتفگ  هب  مه  اب  نمؤم  رفن  ود  هاگ  ره  دریگ و  ارف  ار  نانآ 

یمن نآرق  رد  ادخ  ایآ  مدیـسرپ :  تسا ،  هدناشوپ  ار  نآ  ادـخ  دنـشاب و  هتـشاد  يا  هنامرحم  نخـس  مه  اب  نمؤم  ود  نیا  دـیاش  میورب  رانک 
ینابهگن شظفح  نتـشون و  يارب  نآ  دزن  هکنیا  زج  دیوگ  یمن  نابز  هب  ار  ینخـس  چیه  ٌدـِیتَع .  ٌبِیقَر  ِْهیَدـَل  َّالِإ  لْوَق  نِم  ُظِْفلَی  اَم  دـیامرف : 

 . دنیب یم  دونش و  یم  اه  یناهنپ  هب  هاگآ  يادخ  دنوشن  بقارم  ناگتشرف  رگا  قاحسا !  يا  دومرف :  ترضح  تسا .  هدامآ 
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 ، دراد ار  ود  ره  شون  شین و  هک  تسا  نینچ  ایند  یگدنز  عبط  دراد .  ییاه  تبوعص  اه و  تلوهس  اهدورف و  زارف و  یگدنز  رد  یسک  ره 
ناسنا يور  شیپ  یناوارف  ياه  یناماسبان  تالکـشم و  الومعم  تسین ،  نینچ  یلو  دـشاب  ام  ماک  هب  اـیند  هراومه  میراد  تسود  اـم  هچ  رگ 

دوبن رد  اـه  یتخـس  اـه و  يراوشد  اریز  دـنزجاع  ناوتاـن و  یمدآ ،  هب  کـمک  زا  ناـنطو  مه  ماوقا و  ناتـسود و  يداـیز  دراوم  رد  تسا و 
يرای تردـق و  زا  جراخ  هاگ  هک  دراد  ییاه  يراوشد  زین  يدام  تاناکما  نامه  ندروآ  مهارف  هچرگ  دوش ،  یمن  هصالخ  يدام  تاناکما 
فرط ره  زا  یناور  ياهراشف  دـنک و  یم  تبرغ  ییاـهنت و  ساـسحا  یمدآ  بلق  ناـسنا و  حور  هک  تسا  تّیعقوم  نیا  رد  تسا .  ناتـسود 
یمرب ییوج  هراچ  لابند  دوجو  همه  اب  هک  دـهد  یم  رارق  هاکناج  رایـسب  یتسب  نب  تخـس و  رایـسب  ییانگنت  رد  ار  ناسنا  دروآ و  یم  يور 
دوجو نآ  یتسه و  قلاخ  اب  طابترا  تیونعم و  لالز  ياه  همـشچرس  زا  هکنانآ  دنز .  یم  اپ  تسد و  دوخ  تاجن  يارب  یتمیق  ره  هب  دـیآ و 

دیاش ات  دـننک  یم  هعجارم  نآ  نیا و  هب  زاـغآ  رد  دـنا  مورحم  تسوا  تردـق  تمحر و  تسد  هب  تالکـشم  همه  ّلـح  دـیلک  هک  یـسدقم 
ناشتـسد زا  يراک  دنـسر و  یمن  یقیفوت  هب  ریـسم  نیا  زا  دنتفایرد  هک  یماگنه  دنناشن و  ورف  ار  لکـشم  یتخـس و  شکرـس  هلعـش  دـنناوتب 

ردخم داوم  ًاتیاهن  تالجم و  ندناوخ  بعل ،  وهل و  سلاجم  زا  رادید  اه ،  ملیف  نوچ  يا  هدننک  مرگرـس  ياه  همانرب  هب  ار  دوخ  دیآ  یمنرب 
هب دعب  هلحرم  رد  درد .  نامرد  يوراد  هن  دنتسه  يا  هظحل  یعطقم و  ياه  نّکسم  روما  نیا  هک  دنمهف  یم  يدوز  هب  یلو  دننک  یم  مرگرس 
هب موس  هلحرم  رد  ددرگ و  یم  رثا  یب  يداع و  ناشدوجو  رد  زین  نیا  یتدـم  كدـنا  زا  سپ  یلو  دـنرب  یم  هانپ  ناور  باصعا و  ياـهوراد 
هب دـنریگ ،  یمن  یعطق  خـساپ  نوچ  دـنرب و  یم  هانپ  تسا  نییوره  كایرت و  قوف  هک  يردـخم  داوم  عاونا  هب  هرخالاب  یلکلا و  تابورـشم 

نیمه شزمر  زار و  تسالاب و  رایـسب  برغ  مدرم  هژیو  هب  ناهفرم و  نایم  رد  یـشکدوخ  رامآ  تهج  نیا  زا  دـنروآ .  یم  يور  یـشکدوخ 
زا رتمک  رایـسب  هچرگ  دهد  یم  خر  یمالـسا  کلامم  رد  نیمز و  قرـشم  رد  هک  ییاه  یـشکدوخ  تسا .  يونعم  ياوأم  أجلم و  زا  ییادج 

بئاصم و راشف  يرهاظ و  ياه  تسب  نب  يدام و  تالکـشم  ربارب  رد  يونعم  ألخ  هب  دنتـسم  ًاتدمع  مه  نآ  یلو  تسا  برغ  هافر  رپ  يایند 
نیرتهب و هدنزاس  ددرگ ،  یم  داجیا  وا  شتسرپ  یگدنب و  ادخ و  هب  قشع  هار  زا  هک  یمکحم  راوتسا و  هنامیمـص و  طابترا  تسا .  ثداوح 

تاجن يارب  دزابب و  ار  دوخ  هک  نیا  زا  تالکـشم ،  ثداوح و  ربارب  رد  ار  يو  هک  تسا  ناسنا  يارب  یحور  يونعم و  هاگ  هیکت  نیرت  يوق 
اب ینیگنـس و  راقو و  اب  هدـید  هثداـح  هک  ددرگ  یم  ببـس  دـهد و  یم  تینوصم  دوش  لـسوتم  یـشکدوخ  ًاـتیاهن  یهاـنگ و  ره  هب  شیوخ 
 . دراذگاو یتحار  یناسآ و  هب  ار  شیاج  یتخـس  لکـشم و  دبای و  نایاپ  یبوخ  هب  هثداح  نامز  ات  دنک  دروخرب  هثداح  اب  تسرد ،  یـشور 

زارفارس شیامزآ  ناحتما و  زا  دنک و  یم  دروخرب  ثداوح  اب  بوبحم  ترضح  تیاده  اب  دناد و  یم  ادخ  ناحتما  ار  ثداوح  همه  نمؤم ، 
یتوکلم یهلا و  یلاح  اـب  دـشاب  هتـشادن  وا  تشگرب  هب  يدـیما  دـهدب و  تسد  زا  مه  ار  دوخ  درف  نیرتزیزع  رگا  نمؤم ،  دـیآ .  یم  نوریب 

هب لاصتا  اب  دوش و  یم  میدرگ .  یمزاب  وا  يوس  هب  ًانیقی  مییادخ و  كولمم  ام  َنوُعِجاَر . . . .  ِهَیلِإ  ّانِإو  اَّنِإ ِِهللا  هب . . . :  منرتم  شنابز  بلق و 
هب میوش  یم  لیان  نامزیزع  یگشیمه  يدبا و  رادید  هب  شترضح  رضحم  رد  میدرگ و  یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  زا  ام  هک  تقیقح  نیا 
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دوش و یم  لوغـشم  قلخ  هب  تمدخ  ادخ و  تدابع  هب  هتـشذگ  نوچ  مه  ددرگ و  یم  زاب  شا  یعیبط  یگدنز  هب  دـهد و  یم  شمارآ  دوخ 
يرای زامن  ربص و  زا  ِةَالَّصلاَو . . . .  ِْربَّصلاـِب  اُْونیِعَتْـساَو  دریگ .  یم  ورین  ادـخ  ناگدـنب  هب  تمدـخ  تداـبع و  نوچ  یمیظع  عبنم  زا  هتـسویپ 

یم عماج  دجسم  هب  تفرگ و  یم  وضو  دیسر  یم  یملع  لکـشم  تسب و  نب  هب  هک  یماگنه  انیـس  یلعوب  گرزب ،  دنمـشناد  دیهاوخب . . . 
تمکح یلاع و  هفـسلف  راذـگناینب  نیهلأتملاردـص  تساوخ . یم  نابرهم  يادـخ  زا  ار  لکـشم  ّلح  دـناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  ود  تفر و 

ود مالـسلا ) اهیلع   ) هموصعم ترـضح  میرح  رد  میآ ،  یم  مق  هب  هدایپ  کهک  هقطنم  زا  تخـس  رایـسب  تالکـشم  رد  دـیوگ :  یم  هیلاـعتم 
 . میوج یم  دادمتسا  ادخ  زا  مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم ترضح  هب  لسوت  اب  ار  لکشم  عفر  مناوخ و  یم  زامن  تعکر 

یهلا تیالو  يونعم و  تردق  هب  ندیسر   . 12

هنومن ءایشا  رد  فرصت  تردق و  رد  ار  وت  ات  نک  تعاطا  نم  زا  ما !  هدنب  ِیلثِم . »  َکَلَعْجأ  یّتَح  ِینعِطأ  يِدبَع  تسا « :  یسدق  ثیدح  رد 
قح قیفوت  هب  فرـصت  تردـق و  رد  هک  دـشخب  یم  ار  یحور  يونعم و  تردـق  نیا  ناسنا  هب  هناصلاخ  یگدـنب  تدابع و  مهد .  رارق  دوخ 

ترـضح لوق  زا  نآرق  هکنانچ  دـنک ،  فرـصت  دـشاب  مزال  هک  ییاـج  اـت  ینیوکت  روما  ءایـشا و  رد  راـگدرورپ  نذا  هب  ددرگ و  قح  هنومن 
یم دوبهب  ار  یـسیپ  هب  يالتبم  دازردام و  روک  و  ِهللا . . . . . . .  ِنْذِِإب  یَتْوَْملا  ِییْحُأَو  َصَْربالاَو  َهَمْکـالا  ُئِْربُأَو  دـنک . . . :  یم  لـقن  حیـسم 
نانچ ار  ناسنا  تسا ،  یعقاو  یگدنب  تدابع و  شقفا  هک  قح  صاخ  تمحر  یلجت  منک . . .  یم  هدنز  ادخ  نذِا  هب  ار  ناگدرم  مشخب ; و 
یهلا قالخا  هب  قلختم  ًاتیاهن  دور و  رترب  توکلم  کلم و  زا  دـنک و  ادـیپ  تادوجوم  همه  قوفاـم  یماـقم  هک  دـهد  یم  رارق  تیاـنع  دروم 

يراـصن دوـهی و  هب  ًۀَْغبِـص . . . .  ِهللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  ِهللا  َۀَْغبِـص  تسا .  گـنر  نیرتوـکین  هک  یگنر  دریگ ،  دوـخ  هـب  یهلا  گـنر  دوـش و 
تسا و هللا  ۀغبص  یقاب  گنر  تسادخ . . . ؟  گنر  زا  رتوکین  شگنر  یسک  هچ  دینک و  باختنا  تسا ،  مالسا  هک  ار  ادخ  گنر  دییوگب : 

دنهاوخ یم  همه  یهلا  گنر  ریسفت  نیدباع  رب  دوب  یقاب  دبا  ات  نیقی  اوقت و  گنر  قدص و  گنر  سرج  نوچ  مه  نداد  هتسبرب  نآ  ریغـسب 
بیع و زا  یلاخ  تهج  همه  زا  قح  ترضح  تفگ  دیاب  تسانعم ؟  هچ  هب  هدش  حرطم  ادخ  گنر  ناونع  هب  نآرق  رد  هک  یگنر  نیا  دننادب 

نآ قفا  زا  تسا  مالـسا  نامه  هک  لماک  عماج و  نید  تسا و  تیاهن  یب  شفاـصوا  زا  یتفـص  ره  تـالامک و  زا  یلاـمک  ره  تسا و  صقن 
هدودـحم رد  ناسنا  تسا و  هدرک  عولط  شدوخ  قیال  تالامک  هب  دوجوم  نیا  ندـناسر  ناسنا و  تیبرت  دـشر و  يارب  تیاهن  یب  تـالامک 

دشوکب اه  یتساک  بویع و  صیاقن و  زا  شیوخ  تاجن  رد  تسا  رسّیم  هک  ییاج  ات  ادخ  نید  هب  ندش  نیدتم  اب  شاورملق  ناوت و  دوجو و 
تاماقم و بسک  هب  هار  نیا  زا  هدـش و  دراو  هللا  ۀغبـص  هریاد  هب  هتفرگ و  دوخ  هب  ادـخ  گنر  تقیقح  رد  ددرگ ،  یهلا  قالخا  هب  قلختم  و 

ییادـخ ِمیِکَْحلا . . . . ِزیِزَْعلا  ِسوُّدـُْقلا  ِِکلَْملا  تسا . . . .  كولملا  کلام  قح  ترـضح  تسا .  هدـمآ  لیان  تاقولخم  همه  قوف  یتاجرد 
زا دـناوت  یم  ناسنا  سفن  رب  یگدـنب  تدابع و  شقن  تسا  میکح  ریذـپان و  تسکـش  ياناوت  هزیکاپ و  تیاـهن  یب  یتسه و  ياورناـمرف  هک 
اب دراد و  زاب  سوه  اوه و  ناطیـش و  زا  يریذپ  گنر  یـشومچ و  زا  ار  نآ  دوش و  مکاح  دوخ  سفن  رب  هناصلاخ ،  یگدنب  تدابع و  قیرط 

روما هب  تبـسن  فرـصت  رد  کلام  سفن ،  رب  تیکلام  زا  سپ  تیاـهن  رد  دـنادرگ و  كاـپ  بویع  صیاـقن و  زا  تداـبع  یگدـنب و  موادـت 
اب ضراعم  ای  يزاوم  هن  تسادـخ  یهاشداپ  تیکلام و  لوط  رد  تسا  شزرااـب  روما  نیرت  یلاـع  زا  هک  سفن  رب  تیکلاـم  ددرگ .  هینیوکت 

ترـضح تیاضر  بوچراهچ  رد  قح و  یهاشداپ  هدارا و  هولج  دـنز  یم  رـس  ناسنا  زا  هک  یتبثم  ياهراک  همه  هک  تساـنعم  نیا  هب  نآ و 
دنک یم  هیفصت  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  ياه  شهاوخ  سفن و  رب  تیکلام  نیمه  قیرط  زا  تسوا .  تمحر  فطل و  هب  دیقم  بوبحم و 

نیناوق مه  تیکلام  نآ  رازبا  تسا و  هیلاع  تاماقم  تاجرد و  تشهب و  ناوضر و  نآ  یترخآ  هجیتن  هک  دـسر  یم  یهللا  تیالو  ماقم  هب  و 
ایند و نیا  رد  قح  هژیو  تمحر  ار  نآ  همه  دوش و  یم  هتفرگ  راک  هب  تین  صولخ  اب  ناسنا  هلیسو  هب  هک  تسا  یهلا  ماکحا  تاروتسد و  و 

ِِهْبنَذـِبَف َّیَلَع  اَـهَّدَر  ْنإَو  یّنَمَو  ِیتَمْحَِربَف  اَـهَِلبَق  ْنإَـف  ِنِمؤُْملا  َيِدـْبَع  یلإ  یّنِم  ٌۀَّیِدَـه  ُفوُرعَملا  دزاـس « .  یم  مهارف  یمدآ  يارب  اـیند  نآ  رد 
تفریذپ ار  نآ  رگا  سپ  ما ،  نمؤم  هدنب  هب  نم  يوس  زا  تسا  یفطل  هیده و  نم  ماکحا  یهاون و  رماوا و  نید و  نیا  یّنِم .»  ُْهنِمَو َال  اَهَمِرُح 
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مورحم نآ  زا  شدوخ  ناهانگ  رطاـخ  هب  تفریذـپن  درک و  ّدر  ار  نآ  رگا  تسوا و  هب  نم  بناـج  زا  یفطل  هتفریذـپ و  نم  تمحر  ببـس  هب 
ام یقرت  تراهط و  يارب  هک  تسا  یکاپ  لالز و  بآ  ینامـسآ  ماـکحا  یهلا و  یتیبرت  ياـه  هماـنرب  دـیدرت  یب  نم  فرط  زا  هن  تسا  هدـش 

درک لزان  نامـسآ  زا  یبآ  ناتیارب  و  ِناَْطیَّشلا . . . .. . .  َزْجِر  ْمُکنَع  َبِهُْذیَو  ِِهب  مُکَرِّهَُطِیل  ًءاَم  ِءامَّسلا  َنِم  مُْکیَلَع  ُلِّزَُنیَو  دوش . . . :  یم  لزان 
هک یصخش  دیامن . . .  فرطرب  امش  زا  تسا  تافاثک  نیرتدب  زا  هک  ار  ناطیش  هسوسو  دنک و  كاپ  اه  یگدولآ  زا  نآ  هلیسو  هب  ار  امش  ات 
هب لماع  هصـالخ  دـنک و  یم  قاـفنا  قوش  تبغر و  يور  زا  دور ،  یم  جـح  هناـصلاخ  دریگ ،  یم  هزور  هناقـشاع  تسا ،  زاـمن  اـب  سونأـم 

اـه و شزرا  همه  قوفاـم  شا  يدوـجو  شزرا  هتفرگ و  گـنر  ادـخ  زا  تسا ،  تمارک  افـص و  تفرعم و  رـسارس  تـسا و  قـح  تاروتـسد 
اب تسادـخ و  اـب  هک  ره  یفرط  زا  َُهل .»  ُهللا  َناَـک  َناَـک ِِهللا  ْنَم  تسوا « .  اـب  مه  ادـخ  ًاـعطق  تسادـخ و  اـب  یناـسنا  نینچ  تسا .  تاـقولخم 

روما همه  رد  شا  هدـنب  يارب  ادـخ  اـیآ  ُهَدـْبَع .. . .  فاَِـکب  ُهللا  َْسَیلَأ  تسوا .  روما  لـفکتم  تهج  ره  زا  مه  ادـخ  دراد  تیعم  وا  ترـضح 
تاررقم و نیناوق ،  تروص  هب  ییادتبا  هولج  رد  هیهلا  تمحر  دش  هللا  میلک  یـسوم  ناوت  یمدش  هللا  ناوت  ین  تدابع  اب  تسین . . . ؟  یفاک 
ات دوش  لزان  ینعم  نامـسآ  زا  ناراب  كاپ  بآ  نوچ  مه  هک  تسا  عماـج  لـماک و  نید  تروص  هب  هملک  کـی  رد  ماـکحا و  تاروتـسد و 

لماکت دشر و  یقرت و  تیبرت و  يارب  ادخ  بناج  زا  هک  ینید  دـناسرب .  تیناسنا  جوا  تمارک و  تحـص و  تمالـس و  یکاپ و  هب  ار  ناسنا 
هب ار  ناج  غرم  ات  هدمآ  ادخ  فرط  زا  نید  تسین .  رشب  تخپ  تسد  نایدا  ینیمز و  يدام و  ياه  گنهرف  اب  هسیاقم  لباق  هدش  لزان  ناسنا 

دهد و افـش  صقاون  بویع و  زا  ار  حور  نطاب و  دیامن و  داجیا  دنویپ  هیهلا  فراعم  اب  رکف  هشیدنا و  نایم  دهد و  زاورپ  توکلم  هبترم  العا 
دیامن تیوقت  اقل  هریاد  لامک و  هطقن  لاصو و  هجرد  برق و  ماقم  هب  ندیسر  يارب  ار  ناسنا  هدارا  دنک و  فصتم  یهلا  تافص  هب  ار  یمدآ 

یم احیسم  هچنآ  دننکب  مه  نارگیددیامرف  ددم  زاب  را  سدقلا  حور  ضیف  دنک .  هللا  يوس  ام  کلام  رگید  فرط  زا  ادخ و  كولمم  ار  وا  و 
یـسدق سفن  نآ  ترایز  زا  مدیـسر و  دوب  یتوکلم  تافـص  هب  فصتم  یتسارب  هک  ادخ  ءایلوا  زا  یکی  تمدخ  يا  هدـیدن  مدآ  رگم  درک .

جاح لصاو ،  دـباع  لماع و  ملاع  قح و  يادیـش  قشاـع و  ریظن و  مک  فراـع  هک  دوب  نیا  دومرف  میارب  هک  یبلاـطم  هلمج  زا  متفرگ ،  هرهب 
يارب هار  ریـسم  رد  درک .  تکرح  البرک  يوس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترایز  يارب  فجن  زا  یناوراک  اب  هارمه  يراهب  دمحم  خیش 

دـندش و ندروخ  اذـغ  لوغـشم  هناخ  هوهق  نایم  نارفاسم  دـندرک ،  قارطا  رقحم  يریـصح و  يا  هناخ  هوهق  رانک  ندروخ  اذـغ  تحارتسا و 
نیب رد  يرتوبک  دش .  شروخ  زا  یلاخ  کشخ و  نان  ندروخ  لوغشم  زاب و  ار  شا  هرفس  هرگ  هناخ  هوهق  جراخ  زا  يا  هشوگ  رد  مه  خیش 

دنام و نارتش  ياپ  ریز  رتوبک  دندز ،  بیهن  تکرح  نتـساخرب و  يارب  ار  اهرتش  ناوراک  دارفا  دوب ،  هناد  ندیچرب  لاح  رد  هدـیباوخ  نارتش 
ترـضح ترایز  مه  نآ  یترایز  رفـس  نیا  رد  هک  نیا  زا  نطاب  رد  تشگ و  ناشیرپ  تحاران و  هثداـح  نیا  زا  خیـش  دـش .  هدـیبوک  مه  رد 

ار هدرم  رتوبک  دمآ و  شیپ  دـش .  هدرـسفا  كانمغ و  هداعلا  قوف  داد  خر  یفافتا  نینچ  یهانگ  یب  رتوبک  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
لسوت اب  داتـسیا و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  مرح  فرط  هب  تشادرب و  نیمز  يور  زا  دوب  هدش  هدیبوک  مه  رد  شتـشوگ  ناوختـسا و  هک 

تفرگ و ناـج  رتوـبک  يورب ،  یـشکب و  رپ  مراد  تسود  تفگ :  درک و  رتوـبک  هب  ور  مالـسلا ) هـیلع   ) ادهـشلادیس ترـضح  هـب  هناـصلاخ 
سفن رب  تیکلام  ماقم  هب  هک  قشاع  فراع  نآ  دش ،  هدز  تفگش  درک و  بجعت  رایسب  تمارک  نیا  زا  ناهارمه  زا  یکی  تفر !  دیشکرپ و 

میهد ناج  ار  يا  هدرم  هدنرپ  ات  میرادن  تردق  العف  هچ  رگ  ام  يا ؟  هدیدن  مدآ  رگم  درادن  یبجعت  تفگ  وا  هب  دوب  هدیسر  تیالو  هجرد  و 
و مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  لسوت  اب  هدش  هدیبوک  مه  رد  نامناهانگ  تاوهـش و  ياپ  ریز  هک  ار  دوخ  سفن  رتوبک  هک  میراد  تردق  اما 

 . مینک هدنز  قلخ  هب  تمدخ  تعاط و  تدابع و  هنودرگ  رد  نتفرگ  رارق  یعقاو و  هبوت  هب  لاصتا 

لد يافص   . 13

هللا ءاقل  هنیمز  دناسر و  یم  برق  ماقم  هب  ار  ناسنا  هک  یتردق  رپ  تقیقح  نآ  تسا .  ناج  تراهط  لد و  یکاپ  یگدـنب  تدابع و  دـئاوف  زا 
زا ندـش  ادـج  يداـم و  یقطنم  ریغ  تاـقلعت  زا  نطاـب  نداد  تاـجن  هار  زا  تداـبع  تکرب  هب  نآ  تسا و  لد  یکاـپ  دزاـس ،  یم  مـهارف  ار 
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ای ماقم  ای  لام  هاوخ  دراد ،  یم  زاب  ادخ  زا  ار  ناسنا  هچ  ره  رـس  رب  نداهن  اپ  هملک  کی  رد  دـیآ و  یم  تسدـب  یهاوخ  دوخ  یتسرپدوخ و 
تراهط ناسنا و  یکاپ  يارب  يدابع  ياه  همانرب  دشاب و  رهاط  لد و  كاپ  هک  تسادخ  بوبحم  یناسنا  دـشاب .  رگید  روما  ای  سفن و  ِّبُح 

یم ادـخ  دـیامرف :  یم  ممیت  وضو و  هب  طوبرم  هفیرـش  هیآ  ناـیاپ  رد  ادـخ  هک  دوش  تقد  تسا  یفاـک  اـعدا  نیا  تاـبثا  يارب  تسوا ،  لد 
ادخ َنوُرُکْشَت . . . . ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتِیلَو  ْمُکَرِّهَُطِیل  ُدیُِری  نِکلَو  جَرَح  ْنِم  مُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ُهللا  ُدیُِری  اَم  دزاس . . . .  كاپ  ار  امش  دهاوخ 
مامت امش  رب  ار  شتمعن  دنک و  كاپ  اه  یگدولآ  زا  ار  امش  دهاوخ  یم  هکلب  دهد ،  رارق  تقشم  یگنت و  امـش  رب  شماکحا  اب  دهاوخ  یمن 

وهورم افـص و  یعـس و  ياه  تمکح  زا  یکی  هک :  تسا  هدمآ  تایاور  رد  یهلا  فیلاکت  زا  یخرب  تمکح  دـیرازگ .  ساپـس  ات  دـیامن ، 
ّلذیل دوش « .  جراخ  دـنربکت  رورغ و  راچد  هک  یمدرم  هتبلا  مدرم ،  غامد  زا  ربکت  رورغ و  داب  هک  تسا  نآ  هوک  ود  نایم  ندـیود  هلوره و 

یم بلطم  نیا  حیضوت  رد  ناگرزب  زا  یکی  دنک .  نتورف  راوخ و  ار  ناربکتم  هک  تسا  نیا  يارب  هلوره  هورم و  افص و  یعس و  نیراّبَجلا .» 
هنیآ ره  تسا :  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  تسا .  قح  سدـقا  تاذ  بوبحم  تراهط  نیا  تسا و  ریمـض  تراهط  قح  تاروتـسد  زار  دـیوگ : 

ینادرم دجسم  نیا  رد  دیشاب ،  هتـشاد  تدابع  هماقا  نآ  رد  تسا  هتـسیاش  تسا ،  هدش  يراذگ  ناینب  اوقت  هیاپ  رب  لوا  زور  زا  هک  يدجـسم 
ُّقَحَأ مْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يَْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل  دراد . . . .  تسود  ار  ناکاپ  ادخ  دننک و  ادـیپ  هبناج  همه  یکاپ  دـنراد  تسود  هک  دنتـسه 

رت هتـسیاش  هدـش  انب  اوقت  هیاپ  رب  زور  نیتسخن  زا  هک  يدجـسم  ًاعطق  َنیِرِّهَّطُْملا . . . . ُّبُِحی  ُهللاَو  اوُرَّهَطَتَی  نَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاَـجِر  ِهِیف  ِهِیف  َموُقَت  نَأ 
ادـخ دنتـسه ; و  ناـج  مسج و  تراـهط  یگزیکاـپ و  ناـهاوخ  هک  دنتـسه  ینادرم  نآ  رد  یتسیاـب ،  تداـبع  زاـمن و  هب  نآ  رد  هک  تـسا 

یم یتسه  همه  بوبحم  مه  رگید  فرط  زا  دوش و  یم  ادخ  بوبحم  دسرب ،  تراهط  هب  ات  دشوکب  رگا  ناسنا  دراد .  تسود  ار  ناگزیکاپ 
ماظن دوش و  ادـخ  بوبحم  ناسنا  تسین  نکمم  هدـب . .  رارق  بوبحب  ارم  تنامـسآ  نیمز و  رد  ِکئامَـسَو .»  َکِـضْرَأ  ِیف  ًۀـَبُوبْحَم  دوش « . 

تراهط درادن .  ار  وا  تسکـش  تردق  یلماع  چیه  تسا و  زوریپ  حتاف و  اه  نادـیم  همه  رد  قح  بوبحم  دـشابن .  وا  تمدـخ  رد  شنیرفآ 
نطاب هیهلا و  فراعم  نآرق و  تایآ  قیاقح  هب  ناسنا  ندیسر  ببـس  هک  تسا  رادروخرب  یـشزرا  نانچ  زا  نطاب  یکاپ  هژیو  هب  هبناج و  همه 

هب دنرادن .  یـسرتسد  نآ  فیاطل  رارـسا و  قیاقح و  هب  یگدولآ  عون  ره  زا  ناگدـش  كاپ  زج  َنوُرَّهَطُْملا . َّالِإ  ُهُّسَمَی  َال  تسا :  یهلا  باتک 
جح و هزور ،  زامن ،  وضو ،  دینک ،  لمع  اهنآ  هب  دیوش و  هاگآ  تادابع  رارـسا  زا  دوخ  تقاط  ناوت و  هزادنا  هب  هک  دنا  هداد  نامرف  ام  همه 

تراهط ناش ،  هیاپ  رب  لمع  اهنآ و  يریگارف  اب  هک  تسا  ییاه  تمکح  رارـسا و  ار  کی  ره  تسا و  یهلا  بجاو  ماکحا  زا  فیلاکت  رگید 
هللا یلص   ) مالسا ربمایپ  دنک :  یم  تیاور  قودص  خیش  دفکش .  یم  ناسنا  دوجو  نیمزرس  زا  يدازآ  تیرح و  لگ  دوش و  یم  لصاح  لد 

ار یتالاؤس  ات  دنتفرگ  تبون  رفن  ود  يزور  دنتفگ ،  یم  خساپ  مدرم  ياه  شـسرپ  هب  دنتـسشن و  دجـسم  رد  حبـص  زامن  زا  سپ  هلآو ) هیلع 
مرک و لها  امش  نوچ  دیهدب ،  وا  هب  ار  دوخ  تبون  یلو  دیدمآ  ردارب  نآ  زا  شیپ  امـش  هچ  رگ  دومرف :  لوا  رفن  هب  ترـضح  دننک .  حرطم 
ـ  دنتخومآ تلم  هب  ار  رگیدکی  تبون  تیاعر  بدا  دوخ  راک  نیا  اب  ترـضح  دراد ـ  هلجع  مزال  راک  رطاخ  هب  نتفر  يارب  وا  دـیتسه و  راثیا 

يریگدای يارب  یکی  دومرف :  دییامرفب .  امش  هللا  لوسر  ای  دندرک :  ضرع  امش ؟  دوخ  ای  دیا  هدمآ  هچ  يارب  میوگب :  نم  دندومرف :  سپس 
اه و تسد  تروص و  نتـسش  ینعی :  وضو  دنداد :  خساپ  ار  اه  شـسرپ  هاگنآ  هدـمآ ،  وضو  لئاسم  نتخومآ  يارب  يرگید  جـح و  لئاسم 
هب كاپ  تروص  اب  هک  منک  یم  وشتـسش  ما  هداد  ماجنا  تروص  نیا  اب  هک  ار  یهانگ  ره  ایادـخ !  ینعی :  تروص  نتـسش  اـپ .  رـس و  حـسم 
هک ار  یناهانگ  مدیشک و  تسد  هانگ  زا  ایادخ !  ینعی :  اه  تسد  نتـسش  مراذگب .  كاخ  هب  رـس  كاپ  یناشیپ  اب  مروآ و  تدابع  وت  يوس 
هک ماخ  سوه  لطاب و  لایخ  ره  زا  ار  مرس  ینعی :  رس  حسم  منک .  یم  كاپ  میاه  تسد  نتسش  اب  ار  اهنآ  ما ،  هدش  بکترم  میاه  تسد  اب 
ره زا  ار  اپ  نیا  مشک و  یم  اپ  نتفر  دب  ياج  زا  نم  ینعی :  اپ  حسم  مزادنا .  یم  رود  هب  رس  زا  ار  اهنآ  منک و  یم  ریهطت  ما  هدنارورپ  رس  رد 

ِۀَماَیِقلا َموَی  ِیتَُّما  َّلَجَو  َّزَع  َهللا  ُرُـشحَی  دیامرف « :  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  میامن . یم  كاپ  ما  هدـش  بکترم  نآ  اب  هک  یهانگ 
رثا رب  نیا  دـنک و  یم  روشحم  ینارون  زاتمم و  اه  تما  ریاـس  ناـیم  تماـیق  رد  ارم  تما  ادـخ  ِءوُضُولا .»  ِراـَثآ  ْنِم  َنِیلَّجَُحم  ًاّرُغ  ِمَمُـألا  َْنَیب 

كاپ ياضعا  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  وضو  تمکح  دومرف :  نانس  نب  دمحم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  تسا . .  نانآ  يوضو 
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 ... ِءوُضُولا َۀَّلِع  َّنإ  دوش « ؟  ادخ  هجوتم  تروص  مشچ و  نامه  اب  دنک و  هانگ  مشچ  اب  ناسنا  دوش  یم  ایآ  ددرگ ،  ناحبـس  دنوادخ  هجوتم 
ِْنیَدَیلا ُلْسَغَو  ِعوُضُخلاَو  ِدوُجُّسِلل  ِهْجَولا  ُلْسَغَف  َنِیِبتاَکلا ،  َماَرِکلا  اَِهب  ِِهتاَقالُمَو  ِةَرِهاّظلا  ِهِحِراَوَِجب  ُهاّیإ  ِِهلاَبِقتْـساَو  یلاَعَت  ِهللا  ِيَدَی  َْنَیب  ِهِماَیِقلَف 

يوس هب  شندروآ  يور  لاعتم و  يادخ  هاگـشیپ  رد  دـبع  مایق  رطاخ  هب  وضو ... تلع  یتسار  هب  َلَّتَبَتَیَو .» ...  َبَهرَیَو  اَمِِهب  َبَغرَیَو  اَمُهَبِّلَُقِیل 
تروص نتسش  سپ  دنسیون ،  یم  ار  وا  لامعا  هک  تسا  یتمارکاب  ناگتـشرف  اب  ءاضعا  نآ  اب  هارمه  شتاقالم  يرهاظ و  ءاضعا  همه  اب  ادخ 

هب دنک و  اجباج  ادـخ  اب  شیاین  اعد و  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  تسد  ود  نتـسش  دروآ و  ینتورف  دوجـس و  نآ  اب  هک  تسا  نآ  يارب 
ار تدابع  تقیقح  دـننک  یمن  سم  سمل و  تراهط ،  اب  دارفا  زج  ار  نآرق  تقیقح  رگا  دـیامن .  تبغر  شراگدرورپ  يوس  هب  اهنآ  هلیـسو 

لوغـشم دوخ  هب  ار  يو  يزیچ  چیه  تدابع  لاح  رد  دنک و  یم  داجیا  تّذل  كاپ  ناسنا  ماک  رد  تدابع  دـنبای .  یمنرد  كاپ  دارفا  زج  زین 
یـسک رگا  تسا .  مزال  نآ  رارـسا  هب  هجوت  اب  صلاخ و  تین  اب  نتـسش  هکلب  تسین ،  یفاک  اهنت  بآ  اـب  نتـسش  وضو ،  رد  درک .  دـهاوخن 
كاخ رب  كاپ  يدوجو  اب  هک  نیا  يارب  زامن و  نتـشاد  اپب  وت و  رما  لاثتما  نتفرگ و  وضو  يارب  ایادـخ !  هک  دـیوشب  تین  نیا  اب  ار  تروص 
هدومن تاقالم  ناگتشرف  اب  هدرب و  یپ  تدابع  رارسا  زا  یـشخب  هب  تقیقح  رد  وا  منک ،  یم  كاپ  میوش و  یم  هانگ  ره  زا  ار  متروص  متفیب 

 . دربب تّذل  تدابع  زا  ات  دورب  ادخ  يوس  هب  رهاط  یحراوج  اضعا و  صلاخ و  یتین  كاپ و  يرکف  اب  دیاب  ناسنا  تسا . 
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تدابع و دـشاب  رت  يوق  کـلاس  نیقی  داـقتعا و  اوقت ،  هچ  ره  هک  هنوگ  ناـمه  دـنراد ،  لـباقتم  ریثأـت  رگیدـکی  هب  تبـسن  نیقی  تداـبع و 
رت يوق  شنیقی  هتـشگ ،  رت  هدـیزرو  دـشکب ،  تضایر  دـنک و  تدابع  رتشیب  ناسنا  هچ  ره  روط  ناـمه  تسا  رت  قیمع  رتشیب و  شا  یگدـنب 

دـشابن قوـشعم  بناـج  زا  هک  رگ  هنرگ :  دـنک و  یم  هقردـب  ار  ناـسنا  قـح  ترـضح  کـمک  يراـی و  هنیمز  نـیا  رد  هـتبلا  دـش ،  دـهاوخ 
يارب هک  یناسک  و  اَنَُلبُس .. . .  ْمُهَّنَیِدْهََنل  اَنِیف  اوُدَهاَج  َنیِذَّلاَو  دیامرف :  یم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  دسرن  ییاج  هب  هراچیب  قشاع  شـشوکیششک 

 ، تمارک لامک ،  تداعـس ،  دـشر ،  هار  دوخ  ياه  هار  هب  ار  نانآ  دـیدرت  یب  دندیـشوک ،  لاـم  ناـج و  اـب  اـم  يدونـشخ  ندروآ  تسد  هب 
لیـضف دوش .  تیانع  هژیو  یتکرب  ادخ  يوس  زا  ات  دشاب  یتکرح  دبع  بناج  زا  دـیاب  ادـتبا  رد  مینک . . .  یم  ییامنهار  برق  ماقم  تشهب و 

کی ناملـس  ناپوچ و  کی  رذوبا  دش ،  یـسک  دوب و  یـسخ  تفرگ ،  رارق  قح  يریگتـسد  تمحر و  دروم  يدرمناوج  کی  رثا  رب  ضایع 
 . دندیسر ییالاب  تاجرد  تاماقم و  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ناربمایپ متاخ  رـضحم  رد  تبثم  شالت  قح و  یگدنب  رثا  رب  یلو  دوب ،  مالغ 

هنانئاخ و رظن  هک  نیا  نودب  درک و  باریس  ار  ناگنشت  یلو  دوب  هنشت  هنسرگ و  درک ،  رارف  نیدم  هب  نوعرف  متس  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم
 : . . هک تشادرب  اعد  هب  تسد  درب و  هانپ  یتخرد  هیاس  ریز  دنکفیب  دندوب  اهنت  نابایب  رد  هک  مالسلا ) هیلع   ) بیعـش نارتخد  هب  يا  هناسوهلب 
تفع و  يراکادف ،  نآ  رثا  رب  مدـنمزاین .  ینک ،  یم  لزان  نم  رب  ریخ  زا  هچنآ  هب  اراگدرورپ !  ٌریِقَف . . . . ْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَزنَأ  اَِمل  یِّنِإ  ِّبَر  . 
ناوج نآ  يارب  ار  نآ  همه  ادخ  هک  تسا  نکسم  جاودزا و  لاغتشا و  هیامرس و  بیرغ ،  ناوج  کی  لکشم  درک .  لح  ار  شتالکشم  ادخ 

يزوسلد ملعم  موصعم و  ّیبرم  قالخا و  داتـسا  کی  هیاس  ادـخ  هکنآ  يدام  ياـه  تمعن  نآ  زا  رت  مهم  دومرف و  لـح  نمادـکاپ  بدؤم و 
نامهیم ناونع  هب  يزاسدوخ  یتیبرت و  يودرا  رد  لاس  هد  دودح  مالسلا ) هیلع   ) یسوم داد و  رارق  وا  رس  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) بیعـش نوچ 
دیامرف یم  هک  تسایوگ  رایسب  عوضوم  نیمه  رد  دیجم  نآرق  رد  يا  هیآ  دیسر .  یمزعلاولوا  ماقم  هب  ًاتیاهن  دیشک و  تضایر  ربمایپ ،  کی 

رد رگا  نامیا !  لها  يا  ِمیِظَْعلا . ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهللاَو  ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ْمُِکتاَئِّیَـس  ْمُکنَع  ْرِّفَُکیَو  ًاـناَقُْرف  ْمَُکل  لَـعْجَی  َهللا  اوُقَّتَت  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  : 
یم وحم  ار  ناتناهانگ  دـهد و  یم  رارق  لطاب  زا  قح  صیخـشت  يارب  هژیو  یتریـصب  ییانیب و  امـش  يارب  دـینک ،  اورپ  ادـخ  زا  ناتروما  همه 

اسراپ و ناناملسم  زا  سیق  هللا  دبع  نب  رماع  سیق  هللادبع  نب  رماع  تیاکح  تسا .  گرزب  لضف  ياراد  ادخ  دزرمآ ; و  یم  ار  امـش  دنک و 
رد ار  دوخ  بسا  دش ،  يرازین  دراو  اهنت  ياهنت  باتفآ ،  بورغ  ماگنه  اه  گنج  زا  یکی  رد  تسا .  مالسا  ردص  نانامرهق  ءزج  هتـسراو و 

متشاد و رظن  ریز  ار  وا  نم  دیوگ :  یم  مالـسا  نازابرـس  زا  یکی  تخادرپ .  تاجانم  اعد و  تدابع و  هب  تفر و  يا  هپت  يالاب  تسب و  رازین 
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نم هب  زین  ار  نآ  یموس  يدرک ،  تیاـنع  نم  هب  ار  شزیچ  ود  متـساوخ ،  وت  زا  زیچ  هس  ایادـخ !  دـیوگ :  یم  شتاـجانم  اـعد و  رد  مدـینش 
؟  يدرک نینچ  ارچ  يدوب ،  نم  بقارم  ایوگ  تفگ :  دـش و  نم  هجوتم  هاگان  منک ،  تدابع  ار  وت  مهاوخ  یم  هک  هنوگنآ  اـت  نک  تمحرم 

هدرکن تیانع  ار  یکی  هدومرف و  تباجا  ار  شا  هتساوخ  ود  ادخ  هک  تسیچ ؟  هتساوخ  هس  نآ  هک  منادب  وگب  رذگب و  نخس  نیا  زا  متفگ : 
نانز هب  هقالع  تبحم و  هک  دوب  نیا  میاضاقت  نیلوا  تفگ :  سپـس  وگن ،  یـسک  هب  ما  هدنز  ات  هک  تفرگ  نامیپ  دهع و  نم  زا  ادتبا  تسا . 

ما هتساوخ  اضاقت و  نیا  مدیـسرت ،  یمن  منید  هب  یناسر  بیـسآ  رد  یـسنج  هزیرغ  نایغط  نوچمه  زیچ  چیه  زا  اریز  دنک ،  نوریب  ملد  زا  ار 
ار دوخ  کنیا  هک  دوب  ادـخ  ریغ  زا  ندیـسرتن  ما  هتـساوخ  نیمود  دـنا .  ناـسکی  مرظن  رد  راوید  ناـمرحمان و  نونکا  تسا و  هدـش  هدروآرب 

نیا یلو  منک  تداـبع  ار  ادـخ  مهاوخ  یم  هک  هنوگنآ  اـت  دریگب  نم  زا  ار  باوخ  ادـخ  هک  دوـب  نیا  میاـضاقت  نیموـس  مباـی .  یم  نینچنیا 
سرت زا  ما  هیرگ  تفگ :  ینایرگ ؟  ارچ  دندیـسرپ :  تسیرگ ،  یم  راضتحا  ماگنه  هللادـبع  نب  رماـع  دـشن !  هدروآرب  میاـضاقت  هتـساوخ و 

درس ياه  بش  رد  يراد  هدنز  بش  مرگ و  ياهزور  رد  هزور  یگدنب و  تّذل  زا  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  تسین ،  ایند  هب  هقالع  ای  گرم و 
 ، َنوُمَّعَنُم اَهِیف  ْمُهَف  اَهآَر  ْدَـق  ْنَمَک  َۀَّنَجلاَو  مُهَف  میناوخ « :  یم  بیغ  ملاـع  هب  ناـیاسراپ  ِنیقی  فصو  رد  نیقتم  هبطخ  رد  موش . یم  مورحم 
اب دـنا و  تمعن  قرغ  نآ  رد  هدـید و  مشچ  هب  ار  نآ  ییوگ  هک  دـنا  نانچ  تشهب  اب  نانآ  َنُوبَّذَـعُم .»  اَهِیف  ْمُهَف  اَـهاَر  ْدَـق  ْنَمَک  ُراـّنلاَو  ْمُهَو 

ْمِهِدَحأ ِۀَمَالَع  نِمَف  میناوخ « :  یم  رگید  یـشخب  رد  و  دـنا .  بذـعم  نآ  رد  هدرک و  هدـهاشم  ار  ییوگ آ ن  هک  دـنا  نانچ  خزود  باذـع 
رد يدـنمورین  ياراد  ار  مادـک  ره  هک  تسا  نآ  ناشرگید  ياه  هناشن  زا  نیِقَی .» ...  ِیف  ًاـناَمیإَو  نِیل  ِیف  ًاـمزَحَو  نیِد  ِیف  ًةَُّوق  َُهل  يَرت  َکَّنأ 

 . ینیب یم  نیقی  اب  هارمه  نامیا  یمرن و  اب  یشیدنارود  نید و 
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رد رـس  كاخ  ریز  زا  هک  هناد  کی  تسا .  يراگتـسر  راتـساوخ  عناوم ،  اب  هزرابم  شـشوک و  شالت و  اب  یتسه  ملاع  نیا  رد  يدوجوم  ره 
دـشر هب  ور  كاخ  بآ و  دیـشروخ و  رون  بذـج  اب  یفرط  زا  تسا ،  هجاوم  رگید  عناوم  لِـگ و  خولک و  گنـس و  كاـخ و  اـب  دروآ  یم 

زا يا  هظحل  رگا  دـناسرب و  ار  دوخ  دـسرب  دـیاب  هک  ییاـج  هب  دروآرب و  رـس  كاـخ  زا  اـت  دـنز  یم  راـنک  ار  عـناوم  رگید  فرط  زا  تسا و 
شا يویند  تایح  نایاپ  ات  یگدـنز  زاغآ  زا  تادوجوم  ریاس  دـننام  زین  ناسنا  تسا .  نآ  یگدرمژپ  عورـش  دـنام ،  زاب  وپاکت  يزاسدوخ و 

تـسا ینامز  شا  یقیقح  يراگتـسر  حالف و  هک  دنادب  دیاب  دشاب و  یم  تکرح  رد  قح  يوس  هب  تمحز  جنر و  اب  تسا و  ّبر  یلا  حداک 
تاریخ و ماجنا  یگدـنب و  تدابع و  میرک  نآرق  دوش .  تشرـسربنع  تشهب  شا  يدـبا  هاگیاج  دـسرب و  قح  ياـضر  يدونـشوخ و  هب  هک 

اوُعَکْرا اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  دـناد :  یم  ترخآ  اـیند و  تداعـس  ببـس  يراگتـسر و  حـالف و  هیاـم  ار  ادـخ  ناگدـنب  هب  تمدـخ  تاّربم و 
تدابع ار  ناتراگدرورپ  دییامن و  هدجـس  دـیروآ و  اج  هب  عوکر  نامیا !  لها  يا  َنوُِحْلُفت . ْمُکَّلََعل  َْریَْخلا  اُولَْعفاَو  ْمُکَّبَر  اوُدـُبْعاَو  اوُدُجْـساَو 

هدش هدیرفآ  ربص  یب  صیرح و  ًاعبط  ناسنا  دیدرت  یب  دیامرف :  یم  جراعم  هروس  رد  و  دیوش .  راگتـسر  ات  دـیهد  ماجنا  کین  راک  دـینک و 
 ، یعقاو نارازگزامن  رگم  دزرو  لخب  دـسرب  وا  هب  ریخ  نوچ  دـنک و  یم  يرارق  یب  تخـس  دـسر  وا  هب  ینایز  يدـب و  هک  یماگنه  تسا ، 
ار تماـیق  زور  هکناـنآ  تسا و  مورحم  لـئاس و  يارب  موـلعم  نـیعم و  یقح  ناـشلاوما  رد  هکناـنآ  دـنراد و  تموادـم  ناـشزامن  رب  هکناـنآ 

مادنا هدنرادهگن  هکنآ  تسین و  ینمیا  ار  ناشراگدرورپ  باذع  دـیدرت  یب  دـنناسرت ،  ناشراگدرورپ  باذـع  زا  هکنانآ  دـنراد و  قیدـصت 
توهـش زا  هک  ره  تسین و  شنزرـس  تمالم و  نانآ  رب  هنیمز  نیا  رد  هک  ناشنازینک  ناشنارـسمه و  هب  تبـسن  رگم  تسا ،  هانگ  زا  توهش 

هب ماـیق  هکناـنآ  دـننک و  یم  تیاـعر  ار  ناـشنامیپ  تاـناما و  هکناـنآ  تـسا و  ناراکمتـس  نازواـجتم و  زا  دـیدرت  یب  دـنک  زواـجت  لـالح 
تـشهب زا  ییاه  غاب  رد  هک  دننانیا  دنیامن ،  یم  تظفاحم  ناشیاهزامن  رب  هراومه  هکنانآ  دنراد و  یمالـسا »  لدـع  هاگداد  رد  ناشتاداهش «

 . دوب دنهاوخ  یمارگ 
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تمحر بلج  ببس  هزور 

ناسنا تسا و  یهلا  تمحر  بلج  هیام  دریذـپ  ماجنا  یهلا  هاگرد  هب  تبرق  دـصق  هب  صلاخ و  تین  اب  هک  یلمع  ره  تادابع و  ماـمت  هچرگ 
زا یـضعب  اما  دزاس ،  یم  نشور  تفرعم  رون  هب  ار  رـشب  تاـیح  دـهد و  یم  رارق  یبوبر  تمعن  تمحر و  تفوطع و  رهم و  رپ  ناـماد  رد  ار 
رد تادابع  مامت  رکذ  دـنا .  هدـش  هدرمـش  یهلا  تمحر  بلج  هیام  هژیو  یتروص  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  رابرهگ  مالک  رد  تادابع 
هب راتـشون  نیا  ياضتقم  هب  اما  تسین ،  ریذپ  ناکما  تادابع  يایاوز  مامت  هب  نتفای  تسد  اهنآ و  تقیقح  كرد  دجنگ و  یمن  رـصتخم  نیا 
رس رب  نتسشن  یهلا و  تمحر  هب  ندیـسر  يارب  یتدابع  ناونع  هب  ( مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  صاخ  تیانع  دروم  هک  هزور  شزرا  رپ  تدابع 

هزور 1 ـ  تسا : تقیقح  ود  راـبتعا  هب  تاداـبع  ماـمت  ناـیم  زا  ثحب  نیا  رد  هزور  زاـیتما  دوـش .  یم  هراـشا  قـح  ترـضح  تمعن  رپ  هرفس 
هدوـب و تمحر  بلج  ببـس  زین  هقباـس  مما  يارب  هکلب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر  ترـضح  تما  يارب  اـهنت  هن  هک  تـسا  یتداـبع 

ْمُِکْلبَق نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  ُماَیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  تسا . هدش  هدرمـش  قح  ترـضح  شتـسرپ  يارب  صاخ  یتدابع 
 . دیوش راکزیهرپ  ات  دـش ،  مزال  رّرقم و  امـش  ناینیـشیپ  رب  هک  هنوگنامه  هدـش ،  مزال  رّرقم و  امـش  رب  هزور  نامیا !  لها  يا  َنوُقَّتَت . ْمُکَّلََعل 

لیجنا تاروت و  زا  تسا .  هدـمآ  فیرحت ـ  زا  دـعب  یتح  رگید ـ  بهاذـم  عبانم  رد  هک  دراد  دوجو  بلطم  نیا  رب  یناوارف  یخیرات  دـهاوش 
یم هزور  دندش  یم  هجاوم  هودنا  مغ و  اب  هک  یماگنه  رگید  للم  ماوقا و  هدوب و  يراصن  دوهی و  نایم  رد  هزور  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  یلعف 
هیلع  ) یسوم هک  دیآ  یمرب  نینچ  تاروت  زا  یـشخب  <زا  دنتفرگ . یم  هزور  دنوادخ  يدونـشخ  بلط  هبوت و  ماگنه  هب  دوهی  موق  دنتفرگ و 

زا 2 ـ  دنتفرگ . یم  هزور  دوش  یم  هدافتسا  لیجنا  زا  هکنانچ  زین  حیسم  نویراوح  حیسم و  ترـضح  تسا . هتـشاد  هزور  زور  لهچ  مالـسلا )
دای دوش و ...  یم  زاب  نآ  رد  تمحر  ياهرد  هک  یهام  ، تمحر هام  ناونع  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) راـهطا همئا  راـبرهگ  مـالک  رد  ناـضمر  هاـم 

َناَضَمَر ُرْهَـش  اذه  َّنِإ  َّمُهّللا  دندناوخ « : یم  ار  اعد  نیا  ناضمر  كرابم  هام  زا  زور  ره  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  ترـضح  تسا . هدش 
هام هام ، نیا  تسا و  ناضمر  هام  هام ، نیا  ایادخ !  ِۀَمْحَّرلاو .»  ِةَرِفْغَملا  ُرْهَـش  اذهَو  َِۀبوّتلا  ُرْهَـش  اذهَو  َِۀبانإلا  ُرهَـش  اذهَو  ِمایـصلا  ُرهَـش  اذـهَو 
هللا یلـص   ) رقاب ماما  ترـضح  تسا .  تمحر  ترفغم و  هام  هام ، نیا  تسا و  هبوت  هام  هام ، نیا  تسا و  تشگزاب  هام  هام ، نیا  تسا و  هزور 

فرط هب  ار  دوخ  تروص  دنتخادنا  یم  رظن  ناضمر  هام  لاله  هب  هک  یماگنه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـنیامرف : یم  هلآو ) هیلع 
ِرْهَـش ُلالِه  َعَلَط  اذإ  نیِملـسُملا !  َرَـشْعَم  ای  دندومرف « : یم  دندرک و  یم  مدرم  يوس  هب  ور  دعب  و  دـندناوخ ... یم  یئاعد  دـندرک و  یم  هلبق 

دنک عولط  ناضمر  هام  لاله  هک  یماگنه  اهناملـسم !  هورگ  يا  ِۀَـمْحَّرلا .» ... ُباوبأو  نانِجلا ، ُباوبأ  ْتَِحُتفَونیِطایَـشلا  ُةَدَرَم  ّتلُغ  َناـضمَر 
هیلع  ) اضر ماما  ترـضح  دوش .  یم  زاب  تمحر  اه و  تشهب  نامـسآ و  ياهرد  و  دـنوش ، یم  هدیـشک  ریجنز  لـغ و  هب  اـه  ناطیـش  ناوریپ 

فورعم هبطخ  تسا .  تمحر  هام  تکرب و  هام  ناـضمر ، هاـم  ِۀَـمْحّرلا .»  ُرْهَـشَو  ِۀَـکَرَبلا  ُرْهَـش  َناـضَمَر  ُرْهَـش  دـنیامرف . . . « :  یم  مالـسلا )
ساّنلا اَهُّیأ  دندومرف « :  ترضح  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  نابعش  هام  هعمج  نیرخآ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترضح 

 . تسا هدرک  يور  امش  يوس  هب  شزرمآ  تمحر و  تکرب و  اب  ادخ  هام  مدرم !  يا  ِةَرِفْغَملاَو .»  ِۀَمْحَّرلاَو  ِۀَکَرَبلِاب  ِهللا  ُرْهَش  ْمُْکَیلإ  َلَْبقأ  ْدَق  ! 
 . دوش یم  هراشا  تکرب  رپ  تدابع  نیا  تقیقح  زا  يا  هشوگ  هب  يا  همدقم  رکذ  زا  دعب  شخب  نیا  رد 

ایند رد  یهلا  تامعن  عاونا 

ادـخ و تالـضفت  یکی  هژیو  ياهدادـما  اه و  تمعن   . 1 میرادروخرب :  تمعن  ود  زا  قح  تمحر  هیاـپ  رب  یگدـنز  تاـیح و  لوـط  رد  اـم 
هب دروآ ،  یم  مهارف  ار  یکاپ  تراهط و  لامک و  دشر و  ندمآ  دوجو  هب  هنیمز  ام  رد  دسر و  یم  ام  هب  ًءادـتبا  هک  تسوا  یبیغ  ياهدادـما 

نآرق مییآ .  یم  تکرح  هب  یکاـپ  تراـهط و  یتیبرت و  قیاـقح  یهلا و  بادآ  هب  ندـش  بدؤم  يوس  هب  تبغر  قوش و  اـب  اـم  هک  یتروص 
َهللا َّنِکلَو  ًاَدبَأ  دَحَأ  نِم  مُکنِم  یَکَز  اَم  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهللا  ُلْضَف  َالَْولَو  دنک . . . :  یم  هراشا  شا  همیرک  تایآ  رد  تمعن  عون  نیا  هب  دیجم 
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 ، دش یمن  كاپ  دنسپان  قالخا  لامعا و  لطاب و  دیاقع  زا  امش  زا  يدحا  زگره  دوبن ،  امش  رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و  ُءاَشَی . نَم  یِّکَُزی 
ُُمتْعَبَّتَال ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهللا  ُلْضَف  َالَْولَو  دـیامرف . . . :  یم  زین  و  تساـناد .  اونـش و  ادـخ  دـنک ; و  یم  كاـپ  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  یلو 

اب هطبار  رد  دیدرک .  یم  يوریپ  ناطیـش  زا  یکدـنا  زج  امـش  همه  ًانیقی  دوبن ،  امـش  رب  ادـخ  تمحر  لضف و  رگا  و  ًالِیلَق . . . .  َّالِإ  َناَْطیَّشلا 
تمعن زا  رگید  عون  یشاداپ  ياه  تمعن   . 2 تفرگ .  رارق  ثحب  دروم  یبلاطم  هدرتسگ  روط  هب  راتشون  نیا  هتشذگ  لوصف  رد  تیعقاو  نیا 
ناسنا هک  یماگنه  درک .  دای  یـشاداپ  ياه  تمعن  ناونع  هب  اهنآ  زا  تایاور  تایآ و  رب  هیکت  اب  ناوت  یم  هک  تسا  ییاه  تمعن  یهلا  ياه 

يدنمتـسم هب  دراد و  یمرب  یلد  زا  یمغ  دـیاشگ و  یم  یـسک  راـک  زا  یهرگ  دزیخ و  یمرب  یتداـبع  هب  دراد و  یمرب  ادـخ  هار  رد  یماـگ 
ایند نیا  رد  وا  ترـضح  ياه  شاداپ  زا  یکی  دوش .  یم  یهلا  شاداپ  قحتـسم  دنک ،  یم  قح  ناگدنب  هب  یتمدـخ  دـیامن و  یم  یگدیـسر 

ار یقیاقح  عوضوم  نیا  اـب  هطبار  رد  تحارـص  هب  دـیجم  نآرق  هفیرـش  تاـیآ  زا  یخرب  هک  تسا  يراگتـسر  حـالف و  هنیمز  ندومن  مهارف 
ییامنهار قیاقح  هب  ار  شبلق  ادخ  دروایب ،  نامیا  ادخ  هب  سک  ره  و  ٌمِیلَع . ءیَـش  ِّلُِکب  ُهللاَو  ُهَْبلَق  ِدْهَی  ِهللاِاب  نِمُْؤی  نَمَو  دـیامن .  یم  دزـشوگ 
ناشتیاده رب  ادخ  دنا  هتفای  تیاده  هک  یناسک  و  ْمُهاَْوقَت . ْمُهاَتآَو  ًيدُـه  ْمُهَداَز  اْوَدَـتْها  َنیِذَّلاَو  تساناد .  زیچ  همه  هب  ادـخ  دـنک ; و  یم 

لصفم روط  هب  تسا  مزال  هنومن  يارب  یـشاداپ  ياه  تمعن  ققحت  هنیمز  رد  تسا .  هدرک  اطع  نانآ  هب  ار  ناشیاوقت  يراکزیهرپ و  هدوزفا و 
 . تسا هزور  نآ  دریگ و  رارق  ثحب  دروم  دیامن  یم  یترخآ  ییایند و  شاداپ  هتسیاش  ًادج  ار  ناسنا  هک  تادابع  زا  یکی 

یشاداپ ياهتمعن  زا  یکی  هزور 

دوش رتشیب  ناسنا  تقایل  هچ  ره  تسا .  یگتـسیاش  قاقحتـسا و  تیفرظ و  تقایل و  بسک  قح ،  هژیو  ياه  تمحر  لیـصحت  هار  دـیدرت  یب 
مادک ره  دنراد ،  یمرب  بآ  جاوم  یـسونایقا  زا  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  نوگانوگ  ياه  فرظ  دیامن .  ضیف  تمحر و  بسک  دناوت  یم  رتهب 

یگدـنب تدابع و  اب  ار  شتقایل  یگتـسیاش و  هزادـنا  ره  مه  ناـسنا  دـنراد ،  يرتشیب  يریگ  بآ  تردـق  دـشاب  رتشیب  ناـشتیفرظ  تعـسو و 
ياهدیلک هلمج  زا  دوش .  یم  دنم  هرهب  وا  ترضح  ضیف  ادخ و  تمحر  زا  رتشیب  دنک  رتشیب  قح  ناگدنب  هب  تمدخ  هناقشاع و  هناصلاخ و 
تاـکرب راـثآ و  هک  تسا  هزور  نوچ  یـشزرا  اـب  ـالاو و  تداـبع  رت ،  هدرتسگ  تیفرظ  رتـشیب و  یگتـسیاش  داـجیا  يونعم و  تقاـیل  بسک 

نامرد یمسج و  لداعت  نزاوت و  داجیا  ندب و  تحـص  تدابع ،  نیا  دوس  نیرتمک  دراد .  یترخآ  يویند و  یمـسج و  یحور و  نوگانوگ 
هزور اوُّحِـصَت .»  اُوموُص  دـنا « :  هدومرف  مالعا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا راوگرزب  لوسر  هکنانچ  تسا ،  یندـب  ياه  يرامیب  زا  یخرب 

رد ناکـشزپ  زا  یخرب  دور و  یم  نیب  زا  كاسما  هزور و  اب  اهنآ  ياه  هنیمز  ای  اه  يرامیب  زا  يرایـسب  دیوش .  ملاس  تسردـنت و  ات  دـیریگب 
 . دنا هدرک  نامرد  ندیماشآ  ندروخ و  زا  كاسما  قیرط  زا  ار  نامرد  یب  يرامیب  اه  هد  دنراد و  يدنمدوس  ياه  هبرجت  هار  نیا 

یهلا توعد  ای  هزور 

هب شندـناسر  يونعم و  ياهانگنت  یحور و  ياه  تسب  نب  زا  ناسنا  تاجن  يارب  فطل  ناسحا و  تمحر و  لضف و  باب  زا  نابرهم  يادـخ 
تسوا و ندش  هدیزرمآ  يارب  توعد  اه ،  توعد  نیا  هلمج  زا  دنک .  یم  توعد  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  ناسنا  زا  لامک  تیبرت و  جوا 

ارف ار  امـش  همه  ینعی :  تسا ،  ْمُکُوعْدَی ،  دیجم :  نآرق  ریبعت  هژیو ،  هورگ  صاخ و  يدادعت  هن  دـنا ،  ناگدـنب  همه  توعد ،  نیا  بطاخم 
ملاع هب  ناتندروآ  اه و  یکیرات  زا  امش  تاجن  يارب  ینامسآ  باتک  دنک :  یم  دزشوگ  هکنآ  زا  سپ  میهاربا  هکرابم  هروس  رد  دناوخ .  یم 

 : دـیامرف یم  دراد و  هراـشا  دومث  داـع و  موق  حون و  ویـسوم  دـننام  ناربماـیپ  زا  نت  دـنچ  توعد  تشذگرـس و  هب  تسا ،  تیوـنعم  روـن و 
همه ات  دـنک  یم  نامیا  هب  توعد  ار  امـش  وا  تسه ؟  یکـش  تسا ،  نیمز  اـه و  نامـسآ  هدـننیرفآ  هک  ادـخ  رد  اـیآ  دـنتفگ :  ناـشناربمایپ 

. دهد تلهم  ناترمع  ِنیعم  ینامز  ات  ار  امش  دزرمایب و  ار  ناتناهانگ 
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هزور لوصحم 

ُلَّوَأ دومرف « :  ادخ  تسیچ ؟  تدابع  نیلوا  اراگدرورپ !  دیـسرپ :  ادخ  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسا  هدـمآ  جارعم  ثیدـح  رد 
» ؟  ِموَّصلا ُثاَریِم  اَم  ِّبَر !  اَی  دیسرپ « :  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ سپس  تسا .  هزور  توکـس و  تدابع  لوا  ُموَّصلاَو .»  ُتمَّصلا  ِةَداَبِعلا 

ُۀَفِرعَملاو َۀَفِرعَملا  ُثِرُوت  ُۀَـمکِحلاَو  َۀَـمکِحلا  ُثِرُوی  ُموَّصلا  داد « :  خـساپ  نابرهم  راگدرورپ  تسیچ ؟  هزور  هجیتن  ثاریم و  اراگدرورپ !  . 
تفرعم و تمکح ،  دراذـگ و  یم  ياج  هب  تمکح  هزور  رـُسِیب . » ؟  مأ  رـسُِعب  َحَبـصأ ،  َفیَک  یلاـُبی  َـال  ُدـبَعلا  َنَقیَتسا  اَذإَـف  َنیقَیلا  ُثِرُوت 

 . یناسآ هب  ای  یتخس  هب  دنراذگب ،  ار  دوخ  زور  بش و  هنوگچ  هک  درادن  یتیمها  شیارب  رگید  دسر  نیقی  هب  دبع  نوچ  نیقی و  تفرعم ، 

هزور تفارش 

هزور و طقف  قح  ترـضح  هیـسدق ،  ثیداحا  قبط  ارچ  سپ  تسین ،  ادـخ  يارب  تداـبع  لـها  بناـج  زا  تاداـبع  همه  رگم  دنـسرپب :  رگا 
زایتما و هناشن  یل »  موصلا  ادخ « هب  هزور  باستنا  تفگ :  دیاب  خسرپ  نیا  خـساپ  رد  تسا ؟  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  هب  یهد  شاداپ 
 » هداد تبـسن  دوخ  هب  ار  هبعک  طقف  یلو  تسادـخ ،  زا  شیاه  هناخ  نیمز و  يور  مامت  هک  هنوگنامه  تساه ،  تدابع  ریاس  رب  نآ  تفارش 

ِۀَکَرَبلِاب ِهللا  َرْهَش  مُْکَیلإ  َلَْبقأ  ْدَق  هدش « .  هداد  تبسن  وا  ترـضح  هب  ناضمر  هام  طقف  یلو  تسادخ  زا  هام  لاس و  همه  َِیْتَیب .» ... اَرِّهَط  نَأ  ...
ریاـس ـالوا :  هک :  تسا  نآ  هزور  تفارـش  زار  تسا .  هدروآ  يور  امـش  هب  تمحر  دوس و  تعفنم و  اـب  ادـخ  هاـم  قیقحت  هب  ِۀَـمْحَّرلاَو .» ...

تسا و لمع  لعف و  كرت  هزور  یلو  تسا  یندـش  ماجنا  دراد و  یلعف  یلمع و  هبنج  اریز  تسا ،  نایامن  دراد و  هولج  روهظ و  اـه  تداـبع 
هک تسا  كرت  نآ  تیهام  هزور و  تقیقح  رگید  ترابع  هب  دراد و  هانگ  كاروخ و  دروخ و  زا  بانتجا  نتـشاذگاو و  ندرک و  اـهر  هبنج 
اریز دـنا ،  هتفرگ  هزور  صالخا  يور  زا  ادـخ و  يارب  طقف  ناراد  هزور  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  تسا و  یلاخ  هولج  ییاـمن و  دوخ  زا 
هزور تدابع  ناونع  هب  هک  ره  دوش  یم  مولعم  سپ  دیامن ،  هزور  راهظا  راکـشآ  نایع و  رد  دـننک و  راطفا  تولخ  ناهن و  رد  دنتـسناوت  یم 

رد ناصلخم ،  ماما  نایب و  ریما  تهج  نیا  زا  تسا  نآ  صولخ  یتدابع  ره  یبایزرا  نازیم  دـیدرت  یب  تسا و  هتـشاد  رظن  رد  ار  ادـخ  هتفرگ 
تسا هدرک  بجاو  مدرم  صالخا  شیامزآ  يارب  ار  هزور  دنوادخ  ِْقلَخلا .»  ِصَالخِال  ًءَالِْتبا  ُماَیِّصلاَو  دیامرف « :  یم  هزور  ندش  بجاو  زار 

 ، ناسنا کی  هرامـش  نمـشد  زا  ییاهر  ببـس  نایناهج و  زیزع  راـگدرورپ  هب  برق  هیاـم  قح و  ترـضح  هب  یکیدزن  هنیمز  هزور ،  ًاـیناث :  . 
 . ددرگ زوریپ  ادـخ  دوخ و  نمـشد  رب  ات  دـشخب  یم  تمه  ددـم و  ناسنا  هب  دـنک و  یم  حالـس  علخ  ار  وا  هزور ،  تسوا .  دونج  ناـطیش و 

مهارف هانگ  گرب  زاس و  رازبا و  هجیتن  رد  تیوقت و  يدام  روما  ریاس  كاروخ و  دروخ و  اب  هک  تسا  تاوهش  ناطیش ،  زات  تخات و  نادیم 
رپ رایسب  تدابع  هزور  دنادرگ و  یم  شا  هتسد  راد و  ناطیش و  هاگارچ  ار  بلق  جیردت  هب  مرگرس و  يویند  روما  هب  ار  ناسنا  دوش و  یم  رت 
هار هک  تسا  یمکحم  ژد  راد ،  هزور  يونعم  تلاح  تسا .  ناطیـش  حالـس  علخ  تاوهـش و  نتـسکش  فیعـضت و  ثعاب  هک  تسا  یتردـق 

تسا یبیغ  ریت  مرحمان و  هنیـس  رب  تسا  يدر  تسد  تسا ،  جوا  رد  دایز و  هزور  ماگنه  هک  ترخآ  ادخ و  دای  ددنب و  یم  ار  نمـشد  ذوفن 
 . سیلبا سیبلت  رب 

هزور ياه  تمکح  زا  یخرب 

َمایِّصلا ُهللا  َضَرَف  امَّنإ  دـناد « .  خـساپ  ترـضح  دندیـسرپ ،  هزور  ندـش  بجاو  ببـس  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  ترـضح  زا   . 1
َّلَج َوَّزَع  ُهللا  َداراَف  ِهیَلَع  َرَدَق  ًائیَـش  َدارأ  اَمَّلُک  َِّینَغلا  َّنِال  َریِقَفلا  َمَحرَیَف  ِعوُجلا  َّسَم  َدِجَِیل  نُکَی  َْمل  َِّینَغلا  َّنأ  َِکلذَو  ُریِقَفلاَو  ُِّینَغلا  ِِهب  يِوَتـسَِیل 

دومرف بجاو  ار  هزور  تهج  نیا  هب  ادـخ  َِعئاـجلا .»  َمَحرَیَف  ِفیعَّضلا  یَلَع  َّقِرَِیل  َِملـألاَو  ِعوُجلا  َّسَم  َِّینَغلا  َقیِذـُی  ْنَأَو  ِهِقلَخ  َنَیب  َيِّوَُسی  نأ 
ینابرهم و ماقم  رد  ات  دـنک  یمن  ساسحا  ار  یگنـسرگ  جـنر  دـنمتورث  اریز  دـنوش ،  ناسکی  ربارب و  رگناوت  تسدـیهت و  ینغ و  ریقف و  هک 

یهلا تمحر  ياه  زا 99هولج  هحفص 68 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ات تساوخ  لیلج  زیزع و  يادـخ  تهج  نیا  زا  دروآ .  مهارف  ار  نآ  دـناوت  یم  دـهاوخب  يزیچ  هاگره  رگناوت  هک  ارچ  دـیآرب  اونیب  هب  محر 
محر هنـسرگ  هب  دنازوسب و  لد  ناوتان  رب  ات  دناشچب  رگناوت  هب  ار  یگنـسرگ  یتخـس  دنک و  داجیا  يدرد  مه  يربارب و  شناگدـیرفآ  نایم 

یک ندینـش  رتالاب ،  نآ  زا  ندید و  دننام  دوب  یک  ندینـش  دـنا :  هتفگ  رطاخ  نیمه  هب  تسا ،  قرف  یلیخ  ساسحا ،  یهاگآ و  نایم  دـنک . 
نانخس زا  یخرب  رد   . 2 دوش .  یم  ساسحا  نایاون  یب  جنر  زا  یکدنا  مرگ  دنلب و  ياهزور  رد  هژیو  هب  هزور  اب  یلو  ندیـشچ ،  دـننام  دوب 

تمایق و زور  یگنشت  یگنسرگ و  كرد  يارب  تسا  يا  هنیمز  یگنشت  یگنـسرگ و  ساسحا  نیا  تسا :  هدمآ  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم
یم مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترضح  تسا .  ناسنا  هدنزاس  لماع  نیرتهب  تمایق  تابساحم  رشحم و  دای  هک  تسا  یهیدب  رشحم .  يارحص 

هک تسا  نآ  هزور  ندش  بجاو  رارسا  اه و  تمکح  هلمج  زا  ِةَرِخآلا .»  ِرقَف  یلَع  اوُّلِدَتسَیَف  ِشَطَعلاَو  ِعوُجلا  ََملأ  اُوفِرعَی  یَِکل  دیامرف . . . « : 
هدمآ تیاور  همادا  رد   . 3 دنربب .  یپ  ترخآ  ملاع  رد  دوخ  ییاون  یب  يرادن و  هب  هجیتن  رد  دنـشچب و  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و  جنر  مدرم 

رد راد  هزور  دـشاب .  نیکـسم  راوـخ و  لـیلذ و  قـح  ربارب  رد  عشاـخ و  سرتادـخ و  راد  هزور  اـت  تسا  هدـش  بجاو  لـمع  نیا  و   :... تسا
زین دنک و  یم  دوخ  بیصن  باوث  شاداپ و  اه  یتخس  رثا  رب  دریگ و  یم  رارق  تماقتـسا  ربص و  نافرع و  رادم  رد  قح و  ياضر  يوجتـسج 

 . دنکش یم  ار  یناسفن  ياه  شهاوخ  تاوهش و  اهاوه و  هزور 

رارسا یخرب  هب  یهاگآ  هار 

هیلع  ) نینمؤملاریما تسا .  هزور  ًاتیاهن  یگنسرگ و  يروخ ،  مک  اه ،  تدابع  زمر  زار و  كرد  رارسا و  یخرب  هب  ندیسر  ياه  هار  زا  یکی 
ِیف ُۀَمکِحلاَو  ۀَیِـصعَم ،  ِیف  ُّلِذلاو  ۀَعاَط ،  ِیف  ُّزِعلا  تسا « :  هداد  رارق  زیچ  جنپ  رد  ار  زیچ  جنپ  لیلج  زیزع و  يادـخ  دـیامرف :  یم  مالـسلا )

رد ار  يراوـخ  تـلذ و  يرادربناـمرف و  تعاـط و  رد  ار  يزارفارـس  تزع و  ِۀَـعاَنَقلا .»  ِیف  ینِغلا  ِلـیَّللا و  ةالَـص  ِیف  ُۀَـبیَهلاو  ِنـطَبلا ،  ِّوـُلُخ 
 . تعانق رد  ار  يزاین  یب  بشزامن و  رد  ار  تبیه  يروخ و  مک  رد  ار  قیاقح  هفسلف  كرد  تمکح و  یچیپرس و 

هزور راثآ  زا  يا  هشوگ 

رگا هک  منکن  هاگآ  يزیچ  زا  ار  امش  ایآ  دومرف :  باحصا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا راوگرزب  ربمایپ  يزور  ناطیـش  نداد  يرارف   . 1
ُموَّصلا دومرف « :  ترضح  يرآ ;  دنتفگ :  نارای  تسا ؟  رود  برغم  زا  قرشم  هکنادنچ  دوش ،  یم  رود  امـش  زا  ناطیـش  دینک  لمع  نآ  هب 

ءیَـش ِّلُِکلَو  ُهَنِیتَو ،  ُعَطقَی  ُراَفِغتـسالاَو  ُهَِرباَد ،  ُعَطْقَی  ِحـِلاَّصلا  ِلَـمَعلا  یلَع  ُةَرَزاوُملا  ِهللا  ِیف  ُّبُحلاَو  ُهَرْهَظ ،  ُرِـسْکَت  َۀَـقَدَّصلاَو  ُهَهْجَو ،  ُدِّوَُسی 
رب يرایمه  ادـخ و  هار  رد  تبحم  دنکـش و  یم  ار  وا  تشپ  هقدـص  دـنک و  یم  هایـس  ار  ناطیـش  يور  هزور  ُماَیِّصلا .»  ِناَدـبألا  ُةاکَزَو  ٌةاَکَز 
 . تسا هزور  اه  ندب  تاکز  تسا و  یتاکز  يزیچ  ره  يارب  دنز و  یم  ار  شگرهاش  رافغتـسا  هبوت و  دنک و  یمرب  ار  وا  هشیر  حـلاص  لمع 

تسا هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  زین  ار  نمشد  اب  هزرابم  حالس  تسا ،  هدرک  توعد  مالسلاراد  هب  دیجم  نآرق  رد  ار  مدرم  قح  ترضح  رگا 
ًادُونُج ۀَّمأ  ِّلُک  نِم  َُهل  َّنإَف  ِهدُونُجَو  َسِیلبإ  مُکِّوُدَع  َنَیبَو  مُکَنَیب  ًۀحَلـسَم  َعُضاوَّتلا  اوُذِخَّتإ  دیامرف « :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ; 
یتما ره  رد  وا  اریز  دـیهد ،  رارق  شنایهاپـس  سیلبا و  ناتنمـشد  دوخ و  نایم  هحلـسا  رابنا  ار  ینتورف  عضاوت و  ًاـناَسُرفَو .»  ًـالْجِرَو  ًاـناَوعأَو 

دنک یم  تظافح  یگدولآ  زا  ار  هعماج  طیحم  ینید ،  ناردارب  نایم  ینتورف  عضاوت و  دراد .  هراوس  هدایپ و  ياهورین  ناراـی و  نایرگـشل و 
نیا زا  ددرگ ،  یم  دوبان  اه  بورکیم  نیا  دشر  ياج  دور و  یم  نیب  زا  اه  ینیبدـب  اه ،  هنیک  اه ،  يریگرد  ریظن  یعامتجا  ناهانگ  هنیمز  و 
هنیمز تیونعم و  رون  هک  ناضمر  كرابم  هام  رد  هعماج  تیونعم  تشادساپ  دراکب 2 .  قافن  مخت  دشاپب و  هانگ  رذب  دناوت  یمن  ناطیش  ور 

يرذع ببـس  هب  یناملـسم  رگا  دوش .  هتـشاد  ساپ  ناراد  هزور  تمرح  دیاب  دنراد  رارق  تدابع  رادـم  رد  مدرم  رثکا  تسا و  رتشیب  تراهط 
نانآ لیم  ادابم  دماشایب ،  دروخب و  نارگید  دید  ربارب  رد  دیابن  تسا ،  ناوتان  هزور  زا  يرگید  یعرـش  رذـع  ای  ترفاسم و  يرامیب ،  دـننام 

یم يراوخ  هزور  تلع  یب  هک  ار  یناراوخ  هزور  دـیاب  یهلا  نوناق  قبط  دـیآ .  نیگنـس  راوشد و  ناـنآ  يارب  هزور  ماـجنا  دوش و  کـیرحت 
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یهانگ ره  نینچمه  ینلع و  يراوخ  هزور  دیامن .  تازاجم  ریگتـسد و  دندرگ  یم  مالـسا  تلم  ادخ و  نوناق  هب  یتمرح  یب  ببـس  دـننک و 
هک نارگید  ددرگ و  یم  هانگ  یتشز  ِتمظع  تهبا و  نتفر  نیب  زا  ثعاب  دراد و  یمیخو  بقاوع  دیلپ و  راثآ  دوش  ماجنا  مدرم  دـید  رد  هک 

نانمـشد و یتح  ناناملـسم و  ریغ  هدافتـسا  ءوس  ببـس  دـننک و  یجک  نهد  ادـخ  نید  هب  ات  دـنوش  یم  قیوشت  زین  تسا  فیعـض  ناشنامیا 
هرابرد هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دننک .  یم  مادقا  مالـسا  رئاعـش  ریقحت  يدوبان و  هب  رتشیب  تأرج  اب  هجیتن  رد  دوش و  یم  ناقفانم 

دنـشزرمآ وفع و  ضرعم  رد  متما  همه  َنیرِهاجُْملا .»  ّالإ  ًیفاعُم  یتَّمُأ  ُّلُک  دـیامرف « :  یم  دـننک  یم  مادـقا  هانگ  ماجنا  هب  ینلع  هک  یناسک 
يوس هب  تسا  مزال  دارفا  همه  ندـنام  ملاس  هعماج و  تراهط  تیونعم و  ظفح  يارب  مدرم  مامت  دـنزادرپ .  یم  هاـنگ  هب  ینلع  هکناـنآ  رگم 

تاریخ ماجنا  قیفوت  رگا  لقاال  دنراکب و  تاریخ  ناتـسوب  رد  یلاهن  دنهد و  کمک  تبثم  ياه  همانرب  رد  ار  رگیدـکی  دنباتـشب و  اه  یبوخ 
ار رگیدکی  و  ِناَوْدُْعلاَو . . .  ِْمثِْالا  یَلَع  اُونَواَعَت  َالَو  يَْوقَّتلاَو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواَعَتَو  دیامرف . . . :  یم  دیجم  نآرق  دنناسرن .  ّرـش  نایز و  دـنرادن 
رد قـح  تبحم  بلج  ياـه  هنیمز   . 3 دـیهدن .  يرای  زواجت  هانگ و  رب  ار  رگیدـکی  دـییامن و  يرای  يراکزیهرپ  ریخ و  ياـهراک  ماـجنا  رب 

يریگراـک هب  يونعم و  ياـضف  نینچ  زا  يروهرهب  تسا و  مهارف  یهلا  تبحم  بسک  ياـه  هنیمز  ناـضمر ،  كراـبم  هاـم  يوـنعم  تصرف 
لوسر یتیاور  ساسا  رب  تسیچ .  هناخبحاص  ریـصقت  دوب  لهاک  ادـگ  رگ  دراد .  یگتـسب  دارفا  تمه  هب  قح  تمحر  تبحم و  ياه  هبذاج 

تـسود ار  یباوخ  مک  یفرح و  مک  يروخ و  مک  دننام :  اهراک  اه و  تلاح  یخرب  یلاعت  يادخ  دیامرف :  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ
مدرم نیرتروفنم  تسا :  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و  دراد . نمـشد  ار  یباوخرپ  ییوگرپ و  يروخرپ ،  لـثم  ار  روما  یـضعب  دراد و 

مان ندروخ  ماگنه  دروخ و  یم  دایز  هک  یـسک  تسا و  هدـناوخن  زامن  بش  هک  یلاح  رد  دـباوخ  یم  دایز  زور  هک  تسا  یـسک  ادـخ  دزن 
نَْطب نِم  ِهللا  َیلإ  َضَغبأ  ٌءیَـش  َسَیل  دومرف « :  ترـضح  نآ  زین  و  دروآ . یمن  ياج  هب  ار  قح  ساپـس و  دنک و  یمن  يراج  نابز  رب  ار  ادخ 

 ، نطاب تراهط  اوقت ،  هبوت ،  قیفوت  ناضمر  كراـبم  هاـم  رد  ـالومعم  تسین .  رپ  مکـش  زا  رت  ضوبغم  رتروفنم و  ادـخ  دزن  يزیچ  َنـالَم .» 
قح هار  رد  تقـشم  لمحت  هانگ و  ربارب  رد  يارادیاپ  ربص و  مدرم ،  هب  تبحم  یهلا ،  يایلوا  هب  يزرو  قشع  نادنمزاین ،  هب  ناسحا  لکوت ، 

یگنشت یگنسرگ و  لمحت  يراد و  هزور  دوخ  یفرط  زا  تسادخ .  تبحم  بسک  لماوع  زا  دراوم  نیا  همه  تسا و  ناوارف  هزور  رطاخ  هب 
ماما ترـضح  زا  یفورعم  ربتعم و  ثیدـح  رد  دور و  یم  رامـش  هب  ینید  هضیرف  کـی  هزور  يونعم  بادآ  تیاـعر  تاـمرحم و  زا  زیهرپ  و 

اَم دیامرف « :  یم  لاعتم  يادخ  دومرف :  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترضح  هک :  تسا  هدمآ  هضیرف  باب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص
هتفاین برقت  نم  هب  ما  هدرک  بجاو  وا  رب  هچنآ  زا  رت  بوبحم  يا  هلیسو  چیه  اب  دبع  ِهیَلَع .»  ُتضَرَتفا  اَّمِم  ََّیلإ  َّبَحأ  ءیَِـشب  ٌدبَع  ََّیلإ  َبَّرَقَت 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  هکنانچ  درامگ ،  یم  راد  هزور  شزاون  هب  ار  یناگتـشرف  ادخ  هک  تسین  تهج  یب  تسا . 
رازه ادـخ  ددرگ ،  دایز  یگنـشت  شطع و  راچد  نآ  یپ  زا  درادـب و  هزور  امرگ  تّدـش  رد  ار  يزور  لـیلج ،  زیزع و  يادـخ  يارب  هک  ره 

یلاعت يادخ  دنک  راطفا  هک  یماگنه  ات  دـنهد  یم  تراشب  هدژم و  وا  هب  دنـشک و  یم  شیور  رب  شزاون  تسد  هک  درامگ  یم  وا  رب  هتـشرف 
يا تیور ،  تیوب و  تسوبـشوخ  هزیکاپ و  هچ  َُهل .»  ُترَفَغ  دَـق  یِّنأ  اوُدَهـشا  یتَِکئالَم  اَی  َکَحوَرَو  َکَحیِر  َبَیطأ  اَم  دـیامرف « :  یم  وا  هب 
یم نامداش  دونشوخ و  دسر  یم  قح  ياقل  هب  هک  تافو  ماگنه  راد  هزور  هک  تسین  ببس  یب  مدیزرمآ .  ار  وا  هک  دیشاب  هاوگ  مناگتشرف ! 

 ، تسا هدـیرب  ایند  نیا  زیچ  همه  زا  تسد  هک  ترخآ  ملاع  هب  دورو  زاـغآ  رد  ناـهج و  رد  رمع  ياـه  هظحل  نیرت  ساـسح  زا  ینعی  دوش ، 
فطل اب  راد  هزور  اب  دنوش ،  یم  وربور  ادخ  ترفن  مشخ و  طخس و  اب  ناربکتسم  ناشکندرگ و  ربکتم و  ناراوخ  هزور  هک  يا  هظحل  نامه 

ِهِراَـطفإ َدـنِع  ٌۀَـحرَف  ِناـتَحرَف ،  ِِمئاَّصِلل  دـیامرف « :  یم  یتیاور  ساـسا  رب  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  دوش ،  یم  رادروخرب  یهلا  تمحر  و 
 . شراگدرورپ ياقل  ماگنه  رگید  شراطفا و  ماگنه  رد  يدنـسرخ  یکی  دراد :  دوجو  ینامداش  ود  راد  هزور  يارب  ِهِّبَر .»  ِءاَِقل  َدنِع  ٌۀَحرَفَو 

هزور تارطفم  تاوهـش و  زا  يراددوخ  یگنـشت و  یگنـسرگ و  تعاس  دـنچ  یتخـس  لمحت  اب  هسیاقم  لباق  هزور ،  یترخآ  شاداـپ  ًاـنیقی 
 «. ِراـّنلا َنِم  ٌۀَّنُج  ُموَّصلا  تسا « :  خزود  شتآ  ربارب  رد  يرپـس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  هدوـمرف  هـب  تماـیق  رد  هزور  تـسین و 

ِۀَئاِمعبَس یلإ  اَِهلاَثمأ  ِرْشَِعب  ِۀَنَسَحلا  ُّلُک  تسا « :  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد  هکنانچ  دراد .  ییاهزایتما  اه  تدابع  ریاس  شاداپ  رب  هزور  شاداپ 
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هزور هک  اریز  هزور ،  زج  تسا  ربارب  دـصتفه  ات  رتشیب  ای  ربارب و  هد  شـشاداپ  یبوخ  راک  ره  ِِهب .»  يَزجُأ  اـَنأَو  ِیل  ُهَّنإَـف  َماَیّـصلا  ّـالإ  فعِض 
ربـص و قادـصم  ناـضمر  كراـبم  هاـم  هزور  یفرط  زا  متـسه .  نآ  شاداـپ  نم  دوـخ  اـی »  مهد «  یم  شاداـپ  نآ  هب  نم  تسا و  نـم  يارب 
 ، دیامن يرادیاپ  تماقتسا و  یهانگ  ره  ربارب  رد  هک  دناد  یم  مزلم  شا  هزور  نطاب  رهاظ و  ظفح  يارب  ار  دوخ  راد  هزور  تسا ،  تماقتسا 

اوه و ربارب  رد  هصالخ  تمهت و  تبیغ و  ماجنا  ای  تمهت و  تبیغ و  ندینـش  مرحماـن و  هب  هاـگن  ینار و  توهـش  ندـیماشآ و  ندروخ و  زا 
اُْونیِعَتْساَو هفیرش . . . :  هیآ  لیوأت  ریسفت و  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  رطاخ  نیمه  هب  دنک و  يرادیاپ  ناطیـش  توعد  سوه و 

الب و هاگ  ره  تسا ،  هزور  ربص  زا  دارم  دـیامرف :  یم  دـییوج . . .  يرای  یگدـنز  روما  همه  رد  زاـمن  ربص و  زا  ِةَـالَّصلاَو . . . .. . .  ِْربَّصلاـِب 
دنوادخ یفرط  زا  و  هزور .  زا  ینعی  دیهاوخب ،  ددم  ربص  زا  و  دیامرف :  یم  ّلج  ّزع و  يادخ  اریز  دریگب ،  هزور  دش  يدرم  ریگنماد  یتخس 

ار ناشـشاداپ  نایابیکـش  طقف  باَسِح . . . . ِْریَِغب  مُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  اَمَّنِإ  دـنک . . . :  یم  تیانع  باسح  یب  ار  نارباص  شاداپ  ناـحبس 
هب تسا ،  رامـش  یب  نابرهم  يادـخ  ناوارف  ياه  شاداپ  قح و  یترخآ  ناسحا  لضفت و  درک .  دـنهاوخ  تفاـیرد  باـسح  نودـب  لـماک و 

همه هک  نـیا  اـب  تسادـخ .  رکذ  حـیبست و  نـیع  ناـنآ  ندز  سفن  تداـبع و  ناراد  هزور  باوـخ  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  هنوـمن  ناوـنع 
دیابن تهج  نیا  زا  تسوا و  بناج  زا  زین  ام  نتفرگ  هزور  قیفوت  تسوا و  تردـق  تیکلاـم و  هرطیـس  رد  اـم  یتسه  تسوا و  زا  ناـمدوجو 

رگا هک  تسا  هداد  رارق  دوخ  باسح  فرط  هدروآ و  باسح  هب  لقتـسم  ار  ام  اـیوگ  قح  يراوگرزب  یلو  میـشاب ،  یـشاداپ  دزم و  هتـسیاش 
هظحل ره  راد و  هزور  ندیـشک  سفن  راب  ره  يارب  هک  تساجک  ات  وا  تیانع  مرک و  میـشاداپ .  دزم و  هتـسیاش  ًامتح  میهد  ماجنا  یتبثم  راـک 

لها شاداپ  هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  تسا .  هداد  رارق  شاداـپ  ینید و ...  لـفاحم  دـجاسم و  رد  شروضح  وا و  باوخ 
یتشهب رد  وا  دزن  ار  امش  تمایق  زور  رد  ربمایپ ،  هب  شیارگ  شاداپ  رد  لیلج  زیزع و  يادخ  هک  تسا  راوازس  هتسیاش و  دیامرف :  یم  نامیا 

 . » تسا هدرکن  روطخ  يرـشب  بلق  هب  هدینـشن و  یـشوگ  چیه  هدیدن و  یمـشچ  چـیه  نونکات  هک  تسا  ییاه  تمعن  ياراد  هک  دـهد  رارق 
ْنَم تسا « :  هدومرف  بجر  هام  ناراد  هزور  شاداپ  هرابرد  ترـضح  نآ  رََـشب .»  ِْبلَق  یلَع  َرَطَخ  َالَو  ْتَعِمَـس  ٌنُذُأ  َالَو  ْتأَر  ٌنیَع  اَم َال  اَهِیفَو 

ِناَنِجلا ِروُُصق  نِم  رََشب  ِبلَق  یلَع  َرَطَخ  َالَو  ْتَعِمَس  ٌنُذُأ  َالَو  تأَر  ٌنیَع  اَم َال  ِباَوَّثلا  َنِم  َّلَجَوَّزَع  َهللا  ُهاَطعأ  ًاموَی  َرَـشَع  َۀََعبرأ  بَجَر  ْنِم  َماَص 
توقای ّرد و  اب  هک  ییاه  تشهب  زا  لـیلج  زیزع و  يادـخ  دریگب  هزور  ار  زور  هدراـهچ  بجر  هاـم  زا  هک  ره  تُوقاَـیلاَو .»  ّرُّدـلِاب  تَِیُنب  یتَّلا 

دوش انب  رگا  تسا .  هدرک  روطخ  يرـشب  لد  رب  هن  هدینـش و  یـشوگ  هن  هدید و  یمـشچ  هن  هک  دنک  یم  تیانع  وا  هب  یـشاداپ  هدـش  هتخاس 
تحار دارفا  فیدر  مه  دـنا  هداد  نت  وا  تعاط  هب  هدومن و  تدابع  ار  ادـخ  دـنا و  هداتفا  تمحز  هب  هدیـشک و  فیلکت  جـنر  هک  ار  یناسک 

ضارتعا يارب  وا و  تمکح  اب  مه  تسا و  راگزاسان  قح  تلادع  اب  مه  دنربب  تشهب  هب  ار  هورگ  ود  ره  دنهد و  رارق  راک  تیـصعم  بلط و 
 ، دندرک يراد  نتشیوخ  دنداهن و  رگج  رب  نادند  هانگ  تّذل  ربارب  رد  دندرک و  تعاطا  ار  ادخ  رماوا  تقـشم  یتخـس و  اب  هک  یناگدنب  نآ 

دارفا ناسب  ناراد ،  هزور  ناگدیـشک و  رجز  اب  تسا و  قح  لدع و  هیاپ  رب  شناگدنب  اب  قح  دروخرب  دـیدرت  یب  دوش .  یم  مهارف  يا  هنیمز 
 . دنک یمن  راتفر  نارذگ  شوخ  سوهلاوب و 

یبحتسم هزور  شاداپ 

هکلب تسین ،  ناضمر  هام  هب  رصحنم  هدنزاس  همانرب  نیا  یلو  دنریگب ،  هزور  قح  دابع  نافلکم و  همه  تسا  بجاو  ناضمر  كرابم  هام  رد 
 . دراد بیـصن  ناوارف  شاداـپ  باوث و  زا  تسا و  یهلا  بادآ  هب  ناـسنا  هدـننک  بّدؤم  حور و  هدـنزاس  شا  هزور  مه  ناـضمر  هاـم  ریغ  رد 

راثآ ياراد  ناضمر  هام  هزور  نوچ  مه  دـنا  هدـش  توعد  نآ  هب  نانمؤم  هک  هاـم  ره  رخآ  طـس و  لوا و  نابعـش و  بجر و  هاـم  ياـه  هزور 
اَم ًابَهَذ  ِضرَألا  َءلِم  َیِطعُأ  وَلَف  ًاعُّوَطَت  ًاموَی  َماَص  نَم  دـیامرف « :  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تسا .  یترخآ  ییاـیند و  شزرارپ 
 ، دوـش هداد  وا  هب  ـالط  نیمز ،  ندوـب  رپ  هزادـنا  هب  رگا  دریگب ،  یبحتـسم  هزور  کـی  هناـبلطواد  هـک  ره  ِباَـسِحلا .»  ِمْوَـی  َنُود  ُهُرجأ  َیِّفُو 

 : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دنک .  یم  تفایرد  ار  شلماک  شاداپ  باسح  زور  رد  طقف  تسا و  هدرکن  تفایرد  لماک  ار  شـشاداپ 
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یلهاک و زا  َۀَّنَجلا .»  ِِهب  ُُهلِخْدـُیَف  یلاَعَت  ِهللا  َهجَو  ِِهب  ُدـیُِری  ًاعُّوَطَت  َموَیلا  ُموُصََیل  َلُجَّرلا ... َّنإ  َلـِیلَقلا ،  ُرُکـشَی  ٌمیحَر  َکَّبَر  َّنإ  َلَـسَکلاَو  مُکاَّیإ 
يادخ ياضر  يارب  زور  کی  یمدآ ... دهد ،  یم  رایسب  شاداپ  كدنا  لمع  هب  وا  تسا ،  نابرهم  امش  راگدرورپ  اریز  دینک ،  يرود  یلبنت 

هک دراد  ار  زایتما  نیا  تابجاو  اب  هسیاقم  رد  هبحتـسم  روما  درب .  یم  تشهب  هب  ار  وا  نآ  ببـس  هب  ادـخ  دریگ و  یم  هزور  هناـبلطود  یلاـعت 
كرت هک  دناد  یم  دـبع  اریز  خزود ،  زا  سرت  تشهب و  عمط  هب  هن  تسا  يراذگرکـش  ماجنا  ادـخ و  يدونـشوخ  يارب  طقف  رت و  هناصلاخ 

 . درادن یباقع  باذع و  بحتسم  تدابع 

راوشد ياه  هزور 

تسا ملسم  کنخ و  هاتوک و  ياهزور  رد  هزور  مرگ ،  ینالوط و  ياهزور  رد  هزور  بحتسم ،  بجاو و  دراد :  یعاونا  هزور  تسا  یهیدب 
 : دیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  رتشیب .  شفرب  شیب  شماب  هک  ره  تسا ،  رت  باوثرپ  رتدنمـشزرا و  راوشد ،  ياه  هزور  هک 

ُموَّصلا ِداَهِجلا  ُلَضفأ  دیامرف « :  یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  تساهنآ .  نیرتراوشد  اهراک  نیرترب  اَهُزَمحأ .»  ِلاَمعألا  ُلَضفأ  » 
قیفوت شدوخ  مه  هک  تساجنآ  اـت  راـگدرورپ  فطل  لـضفت و  تسا .  مرگ  ياوه  رد  يراد  هزور  شـشوک ،  داـهج و  نیرترب  ِّرَحلا .»  ِیف 
قیوشت نیشن و  لد  رایـسب  یتیاور  رد  دشخب .  یم  ار  اه  شاداپ  نیرتشیب  مه  دیامن و  یم  شزاون  تروص  نیرتهب  هب  مه  دهد و  یم  تدابع 

َفلأ ِِهب  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َلَّکَو  ٌأمَظ  َُهباَصأَف  ِّرَحلا  ِةَّدِـش  ِیف  ًاموَی  َّلَـجَوَّزَع  َماَـص ِِهللا  نَم  میناوخ « :  یم  ( مالـسلا هیلع   ) قداـص ترـضح  زا  هدـننک 
ره َُهل .»  ُترَفَغ  دَق  ّینأ  اوُدهَشا  ِیتَِکئَالَم  َکَحوَرَو ،  َکَحیِر  َبَیطأ  اَم  َّلَجَوَّزَع :  ُهللا  َلاَق  َرَطفأ  اَذإ  یّتَح  ُهَنوُرِّشَُبیَو ،  ُهَهجَو  َنوُحَسمَی  کَلَم 
رب هک  درامگب  هتشرف  رازه  وا  رب  لیلج  زیزع و  يادخ  دوش  یگنشت  راچد  دریگب و  هزور  لیلج  زیزع و  يادخ  يارب  مرگ  رایـسب  زور  رد  هک 

حور وت و  يوب  تسا  شوخ  هچ  دیامرف :  یم  ادخ  دنک ،  راطفا  هک  یماگنه  ات  دنهد  شا  هدژم  تراشب و  دنشک و  شزاون  تسد  شا  هرهچ 
فقس رگا  رگید ،  ناکم  ره  ای  قاطا  ای  هناخ  هب  دورو  ماگنه  تیلهاج  رـصع  رد  مدیزرمآ .  ار  وا  هک  دیـشاب  هاوگ  نم !  ناگتـشرف  يا  وت ، 

دننک روبع  دنناوتب  ات  دنروآ  دورفرس  یکدنا  دندش  یمن  رـضاح  هک  دندوب  ربکت  توخن و  ریـسا  نانچ  نآ  دوبن ،  دنلب  مزال  هزادنا  هب  هاگرد 
هتخاس و دوخ  نانچ  زامن  هزور و  نیمه  يدابع و  ياـه  شزرو  نیمه  اـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ توبن  قح و  قیفوت  هیاـس  رد  یلو  ، 
یگنسرگ و ات  دنتسب  یم  مکش  رب  گنس  هزور  نابز  اب  بازحا  موجه  زا  يریگـشیپ  يارب  قدنخ  رفح  ماگنه  هک  دندش  عضاوتم  یتوکلم و 

داجیا رد  شریثأت  دـشاب  رتراوشد  تدابع  هچ  ره  دـنتخادرپ .  یم  قدـنخ  ندـنک  هب  تفگـش  یـشالت  اـب  دوش و  لـمحت  رت  تحار  یگنـشت 
 . تسا رتشیب  راگدرورپ  ربارب  رد  یگدنب  دبعت و  میلست و  دایقنا و  هیحور 

ناراد هزور  تیبوبحم 

 . دهد رارق  تبحم  دروم  دریذپب و  ار  وا  قح  ترضح  هک  تسا  نآ  نمؤم  دبع  يارب  یتخبشوخ  هبترم  نیرت  یلاع  تداعـس و  هلحرم  نیرترب 
مالـسا ربماـیپ  دـنا .  قح  هژیو  تاـیانع  زا  دـنم  هرهب  ناراد  هزور  نصح  نآ  رد  هک  قـح  ناـبوبحم  نیـصح  ِنصح  هب  تسا  يا  هنزور  هزور 

اعد راک  هب  ار  یناگتـشرف  یلاعت  يادخ  دـیدرت  یب  َنیِمئاّصِلل .»  ِءاَعُّدـلِاب  ًۀَِـکئَالَم  َلَّکَو  یلاعَت  َهللا  َّنإ  دـیامرف « :  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
 : دیامرف یم  قح  ترـضح  هک  داد  ربخ  راگدرورپ  زا  لیئربج  دیامرف :  یم  ترـضح  نآ  رگید  فرط  زا  تسا .  هتـشامگ  ناراد  هزور  يارب 

یلص  ) قح ربمایپ  زین  و  منادرگن . باجتسم  دبع  نآ  قح  رد  ار  ناشیاعد  یلو  منک  رومأم  یسک  يارب  اعد  هب  ار  مناگتـشرف  هک  تسین  نینچ 
نآ هب  ِکسِملا .»  ِحیِر  نِم  ُبَیطأ  ِهللا  َْدنِع  ِِمئاّصلا  ِمَف  ُفُولَُخل  ِهِدَِـیب  دَّمَُحم  ُسفَن  يذَّلاَو  دـیامرف « :  یم  دـیکأت  دـنگوس و  اب  هلآو ) هیلع  هللا 

رتوبـشوخ کشم  يوب  زا  ادـخ  دزن  راد  هزور  ناهد  يوب  رییغت  دـنگوس ،  تسوا  تسد  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم ناـج  هک  ییادـخ 
ُّبُِحی َهللا  َّنِإَـف  دـیامرف . . . :  یم  رگید  فرط  زا  دـناد و  یم  اوقت  حور  شیادـیپ  ببـس  ار  هزور  دـیجم  نآرق  رد  موـص  هفیرـش  هیآ  تسا . 

 . دراد تسود  ار  ناراکزیهرپ  ادخ  دیدرت  یب  سپ  َنیِقَّتُْملا .
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ناراد هزور  تلیضف 

ناکاپ راوج  رد  ناوت  یمن  یگدولآ  اـب  اریز  تسا ،  هداد  رارق  دوخ  برق  ماـقم  هب  ندیـسر  يونعم و  زاورپ  يارب  ییاهوکـس  یلاـعت  يادـخ 
یتقو دروآ ،  تسد  هب  ار  يونعم  تالاح  قح و  ياه  تمحر  زا  يریگ  هرهب  تردـق  ات  دـنک  یم  ریهطت  ار  نطاب  یعقاو  هزور  تفرگ .  رارق 

شـشزاون رتشیب  زین  نابرهم  يادخ  دش ،  وا  نامرف  وریپ  داد و  قح  هب  لد  دیـشک و  تسد  شیوخ  یناسفن  شهاوخ  زا  ادـخ  يارب  راد  هزور 
َّنإ ٌفَعاَضُم ،  ُُهلَمَعَو  ٌباَجَتـسُم ،  ُهؤاَعُدَو  ٌحِیبسَت ،  ُُهتمَـصَو  ٌةَداَبِع ،  ِِمئاَّصلا  ُمَون  دیامرف « :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ماما  دـنک .  یم 

دیدرت یب  تسا ،  ربارب  ود  شلمع  باجتـسم و  شیاعد  حیبست و  شتوکـس  تدابع و  راد  هزور  باوخ  ُّدَُرت .»  ًةَوعَد ال  ِهِراَطفإ  َدـنِع  ِِمئاصِلل 
َال َناَّیَّرلا ،  یَعدـُی  ًابَاب  ِۀَّنَجِلل  َّنإ  دومرف « :  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  تسا .  باجتـسم  شیاـعد  شراـطفا  ماـگنه  راد  هزور  يارب 

 . دوش یمن  دراو  نآ  زا  ناراد  هزور  زج  سک  چیه  هک  ناّیر  مان  هب  تسا  يا  هژیو  برد  تشهب  يارب  َنوُِمئاَّصلا .»  ّالإ  ُهنِم  ُلُخدَی 

میکح نامقل  یگنازرف 

؟  یتسین نادناخ  نالف  هدرب  وت  رگم  دنتفگ :  دوب  لوغشم  هنامیکح  راوتسا و  ینانخس  اب  مدرم  تحیـصن  هب  هک  یلاح  رد  نامقل  ترـضح  هب 
یم كرد  ار  یناوارف  رارسا  يدش و  فقاو  يدایز  رارسا  هب  يدیسر و  مینیب  یم  هک  ماقم  نیا  هب  یهار  هچ  زا  دندیـسرپ :  ارچ .  داد :  خساپ 

نتـشه ورف  دوبن و  نم  هب  طوبرم  تشادـن و  نم  يارب  يدوس  هچنآ  نتـشاذگورف  يراد و  تناـما  ییوگ و  تسار  قـیرط  زا  تفگ :  ینک ؟ 
دشاب نیا  زا  رتمک  روما  نیا  تیاعر  رد  هکره  سپ  مکاروخ ،  دروخ و  دروم  رد  يراد  نتـشیوخ  مارح و  زا  نابز  ظفح  مرحمان و  زا  مشچ 
یکی تسا . نم  دننام  اتمه و  دـنک  لمع  دراوم  نیا  هب  هک  ره  تسا و  رتارف  نم  زا  دـنک  تیاعر  نیا  زا  شیب  هک  ره  تسا و  رت  تسپ  نم  زا 

بـصن هللا  یلا  ناکلاس  دوخ و  ناگدنب  يوسارف  ار  ناهج  رارـسا  تادابع و  تمکح  هب  ندیـسر  هار  ناحبـس  يادخ  دیوگ :  یم  ناگرزب  زا 
ناضمر كرابم  هام  رد  ناسنا  لاثم :  روط  هب  تسا ،  هتخومآ  ام  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  روما  نیا  هب  ندیـسر  ياه  هار  زین  تسا و  هدرک 

نتفای مهد ،  هانگ  هب  نت  موش و  هدولآ  هک  متـسه  نآ  زا  رت  گرزب  نم  دـیوگ :  یم  دوخ  هب  دـنک و  یم  يونعم  یحور و  تمظع  ساـسحا 
 . تسا يروخ  مک  كاسما و  يراد  هزور  هّیلوا  تامدقم  زا  تسا و  هزور  رثا  رب  یگرزب  نیا 

يروخ مک  تلیضف 

هک نیا  يارب  دـننام  یم  نارگید  مناـمب و  هدـنز  هک  نیا  يارب  مروـخ  یم  نـم  تـفگ :  يروـخ ؟  یم  اذـغ  مـک  ارچ  دندیـسرپ :  وطـسرا  زا 
یتسار هب  دـنراد ،  یـسرتسد  هیهلا  قیاقح  فراعم و  هب  نارگید  زا  رتمک  مه  تسا و  رتمک  نیریاس  زا  ناشرمع  مه  روخرپ  دارفا  دـنروخب . 

 : » دروآ نم  يارب  ار  مایپ  نیا  قح  يوس  زا  لیئربج  دیامرف :  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا گرزب  ربمایپ  تسا .  یگرزب  يالب  يروخرپ 
نوچ تسا .  رپ  هک  یمکـش  رگم  تسین  رت  ضوغبم  نم  دزن  یفرظ  چـیه  دـمحم !  يا  نالَم .»  ًاـنَطب  ّـالإ  ُّطَـق  ًءاَـعِو  ُتضَغبأ  اَـم  دَّمَحُم !  اَـی 

زا ندش  راب  کبس  زج  يا  هراچ  یتسه  رارسا  تمکح و  هب  یبای  هار  يارب  دتفا .  یم  دامج  دننام  دروخ و  یم  ناویح  دننام  روخرپ  صخش 
ات دـیوش  کبـس  اوُقَْحلَت .»  اوُفَّفَخَت  تسا « :  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  تسین ،  هاـنگ  تیـصعم و  توهـش و  كاروـخ و 
َالَو ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َّالَأ  ْمِهِْفلَخ  نِم  مِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَیَو  دومرف . . . :  هک  تسادخ  مالک  ياتسار  رد  نیا  دیسرب .  هدش و  قحلم 
یم يداش  دنوش  یم  لیان  تداهـش  فرـش  هب  ماجنارـس  دنا و  هتـسویپن  نانآ  هب  زونه  دنناشیا و  یپ  زا  هک  یناسک  يارب  و  َنُونَزْحَی . . . . ْمُه 

دنیادخ هار  رد  هک  یناسک  هب  ینعی :  تسا  هکلم  مدع و  ْمِِهب  اوُقَحلَی  َْمل  هلمج  دنوش  یم  نیگهودـنا  هنو  تسا  نانآ  رب  یمیب  هن  هک  دـننک ، 
دننام دوش ،  یمن  هتفگ  يریبعت  نینچ  وا  دروم  رد  دشابن ،  هار  رد  یـسک  رگا  اما  دنهد ،  یم  هدژم  دنـسرب  قح  هار  نادیهـش  هب  دنناوت  یم  و 

يرتمک تعرـس  دنا  تکرح  لاح  رد  هداج  رد  هک  لیبموتا  ود  زا  یکی  رگا  اما  درادن ،  یتکرح  تسا و  فقوتم  گنیکراپ  رد  هک  یلیبموتا 
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تسا ندیسر  ببس  ندش  راب  کبس  تسا . »  هدیسرن  زونه  دوش « :  یم  هتفگ  نآ  هرابرد  دسر  یم  دصقم  هب  رترید  هجیتن  رد  دشاب و  هتشاد 
 ، داتفا قافتا  نئادم  رد  یلیـس  ای  يزوس  شتآ  دناسر .  یم  مه  دسر و  یم  فدـه  هب  مه  هک  دوش  یم  راب  کبـس  نانچ  نآ  ناسنا  یهاگ  ، 
ار دوخ  ناج  هثداح  هصرع  زا  تشادرب و  يریشمش  نآرق و  اب  هارمه  تشاد  هک  یکدنا  سنج  دوب ،  یـسراف  ناملـس  بانج  تقو  رادناتـسا 

ناملس دندش ،  تراسخ  نایز و  راتفرگ  دندید و  بیـسآ  دننک  عمج  ار  دوخ  ناوارف  هدرتسگ و  لیاسو  دندمآ  ات  نارگید  یلو  داد ،  تاجن 
هب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـنک .  یم  ادـیپ  تاجن  رطخ  زور  رد  راب  کبـس  ناـسنا  هنوگنیا  نوُّفِخُملا .»  اوُجنَی  اَذَـکَه  دومرف « : 

ناراب نیگنـس  دـنبای و  یم  تاجن  ناراب  کبـس  یلع  يا  نُولِقثُملا .»  َکَلَهَو  َنوُّفِخُملا  یََجن  ُِّیلَع  اـی  دومرف « :  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
هدومن نیگنس  ار  دوخ  یتمایق  راب  دندوب و  هدرب  تراغ  هبار  نیملـسم  لاوما  هکنانآ  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دنوش .  یم  كاله 

يزیچ هن  دندرک و  یتمدخ  هن  دوش .  یم  يرپس  تجاح  ياضق  لحم  هناخزپشآ و  نایم  نانآ  یگدنز  ِهِفَلَتعُمَو .»  ِِهلِیثَن  َنَیب  دومرف « :  دـندوب 
دنهد ماجنا  دیاب  هچ  دنا و  هدمآ  هچ  يارب  دنتسناد  هن  دندیمهف و 

یگراب مکش  شهوکن 

بـش هناصلاخ  دـجهت  هانگ و  كرت  رکذ و  هزور و  اب  ندرب  یپ  نیا  قیاقح و  هب  ندرب  یپ  يارب  تسا  یبسانم  تصرف  ناضمر  كراـبم  هاـم 
یمن ییاج  هب  يروخرپ  اب  سک  چـیه  اریز  درک ،  تعانق  دـنک  یم  نیمأت  ار  ناسنا  يورین  هک  ییاذـغ  رادـقم  هب  دـیاب  الوصا  تسا و  رـسّیم 

رپ مکش  زا  رتدب  ار  یفرظ  چیه  ناسنا  نَْطب .»  نِم  ًاّرَش  ًءاَعِو  ٌّیِمَدآ  ألَم  اَم  دیامرف « :  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترضح  دسر . 
تسین و مهف  زیچ  روخرپ  ناسنا  دوش .  یم  دودسم  مهف  هار  دروخب ،  مزال  دـح  زا  شیب  ناسنا  دوش و  رپ  مکـش  هک  یماگنه  تسا .  هدرکن 
رد لادتعا  تیاعر  دروآ و  یم  یلبنت  یتسـس و  يدومخ و  یگدارا و  یب  یگراب ،  مکـش  درب .  دهاوخن  یپ  یتسه  نطاب  رارـسا و  هب  زگره 

دیاز ياذغ  ات  دنک  یم  مرگرـس  ار  حور  مه  دـح ،  زا  شیب  ندروخ  دـشخب .  یم  لد  تینارون  رمع و  لوط  یتمالـس ،  كاروخ ،  دروخ و 
ناسنا ًاعون  دروآ .  یمرد  اپ  زا  دـعوم  زا  رتدوز  ار  ناـسنا  ماجنارـس  دـنک و  یم  راداو  يرتشیب  زاـس  تخوس و  هب  ار  ندـب  مه  دوش و  مضه 

هللا یلـص   ) ادخ لوسر  باحـصا  هک  یماگنه  دیازفا .  یم  باوخ  تلاسک و  رب  ندروخ  رد  يور  هدایز  دـنرادن .  ینالوط  رمع  روخرپ  ياه 
هک دیدید  یباوخ  هچ  هتشذگ  بش  تارَّشَبُم .»  نِم  لَه  دیسرپ « :  یم  نانآ  زا  ترضح  دندش  یم  بایفرش  ترضح  نآ  روضح  هلآو ) هیلع 
هللا یلص   ) مالـسا ربمایپ  رـضحم  رد  یـصخش  دباوخب .  رتشیب  ات  دروخب  دایز  هکنآ  هن  دمهفب  زیچ  هک  دباوخ  یم  ناسنا  دشاب ؟  تراشب  هیام 

 ، روخب رتمک  اینُّدـلا .»  ِیف  ًاْعبِـش  ْمُهُرَثْکأ  ِۀَـمایِقلا  َمْوَی  ًاعوُج  ِساَّنلا  َلَوطأ  َّنإَـف  َکـِئاشَج  نِم  رِّصَق  دومرف « :  ترـضح  دز  غورآ  هلآو ) هیلع 
هک تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تالاح  رد  دندوب .  دارفا  نیرتریس  ایند  رد  هک  دنتسه  یناسک  تمایق  رد  دارفا  نیرت  هنـسرگ 

یکاروخ نغور  یب  يودک  زا  تسین ،  امش  هتسیاش  هک  مراد  يا  هداس  ياذغ  تفگ :  يراد ؟  ییاذغ  دومرف :  شنابغاب  هب  ترـضح  يزور 
درک و هراشا  دوخ  مکـش  هب  هاگنآ  دومرف ،  لـیم  ار  اذـغ  نآ  تسـش و  ار  شناتـسد  سپـس  نک ،  رـضاح  دومرف :  ترـضح  ما ،  هدرک  هّیهت 

. دربب شتآ  هب  ار  وا  شمکش  هک  یسک  لاح  هب  ادب  دوش ،  یم  ریس  هداس  ياذغ  نیا  اب  هک  یمکش  تفگ : 

اه تمعن  ربارب  رد  ناسنا  تیلوؤسم 

ربدت رکفت و 

هن دیشاب  تریصب  رظن و  لها  دیرگنب و  ادخ  تمحر  راثآ  هب  هک  دهد  یم  بجاو  روتـسد  نآرق  رد  هکلب  دنک و  یم  شرافـس  قح  ترـضح 
رکفت و تریـصب ،  رظن ،  رب  یهلا  ياه  شرافـس  رگنب . . .  ادـخ  تمحر  راثآ  هب  لمأت  اب  سپ  ِهللا .. . .  ِۀَـمْحَر  ِراَثآ  َیلِإ  ْرُظناَـف  رگن .  رهاـظ 

يِذَّلا ُروُفَْغلا *  ُزیِزَْعلا  َوُهَو  دـیامرف . . . :  یم  کلم  هروس  زاغآ  رد  قح  ترـضح  تسا .  ناوارف  قح  ياه  هناشن  تایآ و  راـثآ و  رد  لـقعت 
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َْکَیلِإ ِْبلَقنَی  ِْنیَتَّرَک  َرَـصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث  روُُطف *  نِم  يَرَت  ْلَه  َرَـصَْبلا  ِعِجْراَف  تُواَفَت  نِم  ِنمْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  يََرت  اَم  ًاـقاَبِط  تاَوامَـس  َْعبَـس  َقَلَخ 
رد دیرفآ .  رگیدکی  زارف  رب  ار  نامسآ  تفه  هکنآ  تسا * .  هدنزرمآ  رایسب  ریذپان و  تسکش  ياناوت  وا  و  ٌریِسَح . . . . َوُهَو  ًائِـساَخ  ُرَـصَْبلا 
یم ینوگمهان  یناماسبان و  للخ و  چـیه  ایآ  رگنب  رگید  راب  سپ  ینیب ،  یمن  ینوگمهاـن  یناـماسبان و  لـلخ و  ناـمحر ،  يادـخ  شنیرفآ 

هدـنام و ورف  ینوگمهان  یناماسبان و  للخ ،  نتفای  زا  هدـش و  وس  مک  هتـسخ و  هک  یلاح  رد  تا  هدـید  اـت  رگنب  رگید  راـب  سپـس  ینیب * ؟ 
دننک و یمن  هدافتسا  راثآ  تایآ و  نیا  زا  دارفا  همه  هک  دنک  یم  دزـشوگ  رّرکم  دیجم  نآرق  ددرگ .  زاب  تیوس  هب  تسا ،  هتـشگ  هدنامرد 

اَِهب َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرالا  ِیف  اوُریِسَی  ْمَلَفَأ  دیامرف :  یم  هیالگ  اب  یهاگ  نآرق  تسا .  تریصب  رکفت و  درخ و  لها  يارب  اه  نیا 
شوگ ای  دنـشیدنیب  نآ  اب  هک  دوش  دیپ انیب  رادـیب و  ییاه  لد  نانآ  يارب  ات  دـنا  هدرکن  شدرگ  نیمز  رد  اـیآ  اَِـهب .. . .  َنوُعَمْـسَی  ٌناَذآ  َْوأ 

ْدََقلَو دنک .  یم  یفرعم  مئاهب  زا  رتدـب  دـنرگن  یمن  قح  راثآ  تایآ و  هب  هک  ار  تلفغ  لها  یهاگ  و  دنونـشب ؟  ار  اهزردـنا  نآ  اب  هک  ییاه 
َْلب ِماَْعنالاَک  َِکئلوُأ  اَِهب  َنوُعَمْسَی  ٌناَذآ َال  ْمَُهلَو  اَِهب  َنوُرِْصُبی  ٌُنیْعَأ َال  ْمَُهلَو  اَِهب  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق َال  ْمَُهل  ِْسنِْالاَو  ِّنِْجلا  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  اَنْأَرَذ 

هلیسو هب  هک  تسا  ییاه  لد  ار  نانآ  اریز  میا  هدیرفآ  خزود  يارب  ار  نایمدآ  نایّنج و  زا  يرایـسب  ًاملـسم  و  َنُوِلفاَْغلا . ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه 
هب هک  تسا  ییاه  شوگ  دـننیب و  یمن  ار  قح  ياه  هناـشن  قیاـقح و  نآ  طـسوت  هک  تسا  ینامـشچ  دـنبای و  یمن  رد  ار  یهلا  فراـعم  نآ 

تایآ فراعمزا و  لفاغ  ربخ و  یب  هک  دننانیا  دنرت ;  هارمگ  هکلب  دننایاپراهچ  دننام  نانآ  دنونش ،  یمن  ار  ناربمایپ  ادخ و  نخس  نآ  هلیسو 
 . دنا يادخ 

یهلا تقلخ  هب  تبسن  ءایلواو  ءایبنا  هشیدنا 

ِلیِوَْأت نِم  ِینَتْمَّلَعَو  ِْکلُْملا  َنِم  ینَْتیَتآ  ْدَق  ِّبَر  دنک :  یم  یبایزرا  هنوگنیا  نآرق  تایآ  قبط  ار  ششناد  تموکح و  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی
ییاورنامرف زا  یشخب  وت  اراگدرورپ !  َنیِِحلاَّصلِاب . ِینْقِْحلَأَو  ًاِملْسُم  ِینَّفََوت  ِةَرِخْالاَو  اَْینُّدلا  ِیف  ِِّیلَو  َتنَأ  ِضْرالاَو  ِتاَوامَّسلا  َرِطاَف  ِثیداَحالا 

تسرپرس ترخآ  ایند و  رد  وت  نیمز !  اه و  نامسآ  هدنروآ  دیدپ  يا  یتخومآ .  نم  هب  ار  اه  باوخ  ریبعت  زا  یخرب  يدرک و  اطع  نم  هب  ار 
دنـس و دناد و  یم  ادخ  زا  ار  زیچ  همه  وا  نک .  مقحُلم  ناگتـسیاش  هب  ریگب و  ار  مناج  مشاب  وت  ياه  نامرف  میلـست  هک  یلاح  رد  ینم  رای  و 
ار تّزع  دنس  وا  ددرگ .  قحلم  ناگتسیاش  هب  دریمب و  قح  هب  میلست  لاح  رد  دوش و  ریخ  هب  تبقاع  هک  درامـش  یم  نیا  رد  ار  تزع  كالم 

هیلع  ) نامیلس دناد .  یم  اوقت  ربص و  ار  يرترب  كالم  دروآ و  یم  باسح  هب  یطحق  كرـش و  زا  رـصم  مدرم  تاجن  قلخ و  هب  تمدخ  رد 
 ، دنتـشاد رارق  شرایتخا  رد  ناگدـنرپ  داب و  نج و  ناسنا ،  رب  هوالع  دـندوب و  نتورف  عضاـخ و  وا  ربارب  رد  شناـمز  نیطالـس  هک  مالـسلا )

لضف و زا  نیا  ُرُفْکَأ . . . .. . .  مَأ  ُرُکْشَأَء  ِینَُوْلبَِیل  یِّبَر  ِلْضَف  نِم  اَذه  تفگ . . . :  دندرک  رضاح  شرانک  رد  ار  ابـس  هکلم  تخت  هکیماگنه 
راک زا  ندیشک  تسد  زا  سپ  بورغ  زور  ره  وا  مساپسان ؟  يا  هدنب  ای  مرازگ  ساپـس  ایآ  هک  دیامزایب  ارم  ات  تسا ،  نم  راگدرورپ  ناسحا 

دجاسم زا  یکی  هب  تخورف  یم  دبـس  زاین  عفر  هزادـنا  هب  هکیماگنه  درک و  یم  مادـقا  شاـعم  رارما  يارب  یـشورف  دبـس  لغـش  هب  تموکح 
قطنم نیِکاَسَملا .! َنِم  ٌنیِکْـسِم  داد :  یم  خـساپ  یتسیک ؟  دیـسرپ  یم  وا  زا  زاـمن  فص  رد  یـسک  رگا  تفر و  یم  تداـبع  يارب  نیطـسلف 

دنرادن و رظن  دوخ  هب  الوصا  تسا ،  هللا  یلا  هللا و  یف  هللا ،  نم  نوچ هللا ،  ییاهریبعت  ناشنابز  ناج و  درو  دشاب و  یم  ادخ  طقف  قح  يایلوا 
رارق ییاج  نامه  رد  ار  نآ  دنناد و  یم  قح  تناما  ار  تورث  تموکح و  دـننیب .  یم  هللا  یف  یناف  ار  دوخ  دـنناد و  یم  ادـخ  زا  ار  زیچ  همه 

نیـشناج نآ  رد  ار  امـش  ادخ  هک  یلاوما  زا  و  ِهِیف . . . .. .  َنیِفَلْخَتْـسُم  مُکَلَعَج  اَّمِم  اوُقِفنَأَو  دهاوخ . . . .  یم  تناما  بحاص  هک  دـنهد  یم 
نومزآ دشر ،  هنیمز  ار  تالکشم  اه و  یتخس  بئاصم و  اه و  تّذل  اه و  تمعن  يدام و  ياه  هنحص  نانیا  دینک . . .  قافنا  هداد  رارق  دوخ 

ياه شزرا  هاگشیامن  لمع و  نسحا  صالخا و  هاگـشیامزآ  لحم  میرک  نآرق  قطنم  هب  ار  ایند  دنناد و  یم  هناصلاخ  لمع  هعرزم  التبا و  و 
زا اب  هن  دوش و  یم  رورغم  رگ و  نایغط  ایند  ندروآ  يور  اب  هن  دـنادب ،  ادـخ  راد  تناما  ار  دوخ  یـسک  رگا  دـیدرت  یب  دـنراد .  رواب  یعقاو 

دازآ اـیند  هب  لوقعماـن  قلعت  ریجنز  زا  هک  یعقاو  دـهاز  دور .  یم  رد  یناملـسم  هروک  زا  ددرگ و  یم  نیبدـب  زیچ  همه  هب  اـیند  نتفر  تسد 
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َّنِإ اَهَأَْربَن  نَأ  ِْلبَق  نِم  باَتِک  ِیف  َّالِإ  ْمُکِـسُفنَأ  ِیف  َالَو  ِضْرالا  ِیف  ۀبَیِـصُم  نِم  َباَصَأ  اَم  تسا :  هدـش  یفرعم  نینچ  نآرق  هیآ  ود  رد  تسا ، 
نیمز رد  یبیـسآ  دنزگ و  چـیه  روُخَف . لاَتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهللاَو َال  ْمُکاَتآ  اَِمب  اوُحَْرفَت  َالَو  ْمُکَتاَف  اَم  یَلَع  اْوَسَْأت  َْالیَِکل  ٌریِـسَی *  ِهللا  یَلَع  َِکلذ 
رگم دهد  یمن  يور  تورث  لام و  نتفر  تسد  زا  بعت و  جـنر ،  يرامیب ،  نوچ  ناتدوخ  دوجو  رد  یطحق و  نافوت و  لیـس ،  هلزلز ،  نوچ 

دیدـپ هب  یعطق  نامرف  ثداوح و  ریدـقت  نیا  دـیدرت  یب  تسا ،  تبث  ظوفحم  حول  نوچ  یباـتک  رد  میدروآ  دوجو  هب  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ 
نآ رد  ار  امـش  تسادـخ و  هدارا  هب  طـقف  یعنم  اـطع و  ره  یبیـسآ و  دـنزگ و  ره  هکنیا  هب  نیقی  اـب  اـت  تـسا * .  ناـسآ  ادـخ  رب  شندـمآ 
چیه ادخ  دیوشن و  شوخلد  نامداش و  تسا ،  هدرک  اطع  امش  هب  هچنآ  رب  دیروخن و  فسأت  تفر ،  امـش  تسد  زا  هچنآ  رب  تسین  يرایتخا 

تّزع و دنـس  تسین و  شزرا  كـالم  اـیند  ییاراد  تورث و  درادـن .  تسود  تسا  هدـش  رورغم  اـه  تـمعن  هـب  هـک  ار  اتـسدوخ  شکندرگ 
هتفیرف و ناسنا ،  دـیابن  هک  دـنک  یم  شرافـس  هراومه  سکع  هب  اما  درک ،  یم  دـییأت  ار  نآ  دـیجم  نآرق  دوب  رگا  دـشاب ،  یمن  تیـصخش 

َنِینَْبلاَو ِءاَسِّنلا  َنِم  ِتاَوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز  دراذـگب .  تسد  زا  ار  رتالاو  رت و  یلاـع  ياـه  فدـه  ددرگ و  اـیند  ریـسا  هدـنب و  هتخاـبلد و 
تبحم و ِبآَْملا . ُنْسُح  ُهَدـْنِع  ُهللاَو  اَْینُّدـلا  ِةاَیَْحلا  ُعاَتَم  َِکلذ  ِثْرَْحلاَو  ِماَْـعنالاَو  ِۀَـمَّوَسُْملا  ِلـْیَْخلاَو  ِۀَّضِْفلاَو  ِبَهَّذـلا  َنِم  ِةَرَْطنَقُْملا  ِریِطاَـنَْقلاَو 

تعارز تشک و  نایاپراهچ و  رادناشن و  نابسا  هرقن و  الط و  زا  ناوارف  لاوما  نادنزرف و  نانز و  زا  تسا  ترابع  هک  اه  ینتساوخ  هب  قشع 
يرگید هیآ  رد  و  تسوا .  دزن  وکین  تشگزاب  هک  تسادخ  تسایند ; و  ِرذگدوز  ِیگدنز  يالاک  اهنیا  تسا ;  هدش  هتـسارآ  مدرم  يارب  ، 

يارب ایند  ِرذگدوز  یگدنز  ِۀَـماَیِْقلا .. .  َمْوَی  ْمُهَقْوَف  اوَقَّتا  َنیِذَّلاَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  َنوُرَخْـسَیَو  اَْینُّدـلا  ُةاَیَْحلا  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز  دـیامرف :  یم 
نانآ زا  رترب  تهج  ره  زا  تمایق  زور  رد  ناگـشیپ  اورپ  هک  یلاح  رد  دـننک ،  یم  هرخـسم  ار  نانمؤم  ببـس  نیا  هب  هدـش و  هتـسارآ  نارفاک 

 . . . دنتسه

یهلا تقلخ  هب  ءایلوا  هاگن 

ثداوح ربارب  رد  تسا  نآرق  ناشتایح  یگدنز و  نوناق  دنراد و  ناماما  ناربمایپ و  تسد  رد  تسد  دنا و  هدـیمرآ  تیادـه  رتسب  رد  هکنانآ 
تیصخش نامتخاس  هب  دنراذگ  یمن  زگره  دنا .  تخس  گنس  راوتسا و  هوک  نوچ  ناتفص  ناطیش  ناطیش و  ياه  هئطوت  هژیو  هب  بئاصم  و 

ینیگنـس راقو و  قرغ  ناشرهاظ  تسا و  رادروخرب  بیجع  یـشمارآ  زا  ناشنورد  دوش .  دراو  ینایز  هبرـض و  نانآ  یمیوقت  نسحا  ياـنب  و 
یلاح يدام ،  روما  دوبن  دوب و  هب  تبـسن  دنوش و  یم  رورـسم  لاحـشوخ و  قلخ  هب  تمدخ  زا  دنرب و  یم  تّذل  تعاط  تدابع و  زا  تسا . 

 . دنناد یمن  يراتفرگ  دـنناد  یم  يراتفرگ  رهاظ  رد  نارگید  ار  هچنآ  دـنزرویم و  تعانق  ادـخ  هداد  هب  هراومه  دـنراد و  يواسم  ناسکی و 
 . تسا هدش  ناطیش  لاگنچ  ریسا  هدروخ و  همطل  شنید  تهج  رد  هک  دنناد  یم  یسک  ار  هدز  تبیصم  راتفرگ و  هراچیب و  نانآ 

ادخ ءایلوا  زا  یکی  زا  یندینش  تیاکح 

کی زکرم  هب  برغم  لوا  مدـش ،  يا  هقطنم  یهار  غیلبت  يارب  هک  تسا  هدـش  لقن  نونجم  هب  صلختم  یناجنز  ناجاقآ  ّالم  جاـح  موحرم  زا 
ماگنه رد  متسشن ،  ربنم  هشرع  رب  تعامج  ماما  هزاجا  اب  زامن  زا  سپ  متفر ،  دجسم  هب  زامن  يادا  تهج  مدیـسر ،  تیعمج  رپ  ًاتبـسن  شخب 

بجعت و هیام  نم  يارب  توکس  نیا  دوب و  تکاس  هیرگ  زا  تعامج  ماما  یلو  میدوب  هیرگ  رد  قرغ  ناعمتسم  همه  دوخ و  تبیـصم ،  رکذ 
هزاـجا شرـضحم  زا  هناـخ  رد  درک .  توعد  شا  هناـخ  هب  ارم  رـصتخم  ییوگتفگ  زا  سپ  متـسشن و  شراـنک  ربـنم  زا  سپ  دـش ،  یتـفگش 

ره رد  یتسین !  وت  دنایرگب  ارم  دیاب  هکیـسک  تفگ :  نم  خساپ  رد  مارآ  یلیخ  مسرپب ،  تبیـصم  رکذ  ماگنه  ار  شتوکـس  ببـس  متـساوخ 
شدنزرف زامن  تابیقعت  حبص و  زامن  زا  سپ  میتشاذگ .  باوخ  نیلاب  هب  رس  هنـسرگ  شا  هداوناخ  نم و  دوبن  هناخ  رد  ییاذغ  نوچ  تروص 

ریگب و دنچ  ینان  راذگب و  ورگ  ربب  اونان  دزن  ار  میاه  باتک  زا  دلج  دنچ  مناد ،  یم  داد :  خساپ  میتسه ،  هنسرگ  رایسب  اباب !  تفگ :  دمآ و 
اب مارآ و  رایـسب  هک  وا  رـضحم  هب  نم  دـنک  مهارف  دـنچ  ینان  ات  تفر  ییاونان  يوس  هب  تشادرب و  باتک  دـلج  دـنچ  مه  وا  روایب ،  هناخ  هب 
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امش متسناد  یمن  مه  نم  تفگ :  تسیرگن و  نم  هب  مارآ  مه  وا  دیتسه ،  راتفرگ  یلیخ  مه  امش  متـسناد  یمن  متفگ :  دومن  یم  تیـصخش 
هـصرع رد  دـشاب و  رادروخرب  یناسنا  مئارک  زا  رگا  ناسنا  تسا ! ؟  يراتفرگ  يداـم  روما  زا  تیمورحم  ناـن و  نتـشادن  رگم  یتسین !  مدآ 
نارجه یکی  لصو و  یکیددنـسپ  نامرد  یکی  درد و  یکی  دـنیب .  یمن  الب  يراتفرگ و  زگره  ار  روما  نیا  دـنک  یگدـنز  يونعم  تاماقم 
دـشابن رگ  قّلعتتـسیز  ناوت  شوخ  دشابن  رگ  فّلکت  يرآ ;  ددنـسپ  ناناج  ار  هچنآ  مدنـسپ  نارجه  لصو و  درد و  نامرد و  زا  نم  ددنـسپ 

رد شناگیاسمه  هلیـسو  هب  شگرم  زا  شیپ  تعاس  مین  تفر ،  ایند  زا  شخب  نامه  رد  هک  تعامج  ماما  نآ  دنیوگ :  یم  درم  ناوت  شوخ 
 ! ! دوب هدش  هدید  ( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما رهطم  مرح 

( مالسلا امهیلع   ) نینمؤملاریما هاگن  رد  میرم  نب  یسیع 

سابل داد ،  یم  رارق  دوخ  شلاب  ار  گنس  هک  میوگب  تیارب  میرم  نب  یسیع  زا  یهاوخ  یم  رگا  و  دیامرف :  یم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
ياج ناتسمز  رد  شهانپرـس  هام و  بش  رد  شغارچ  یگنـسرگ و  وا  شروخ  نان  دروخ ،  یم  کشخ  نان  درک و  یم  نت  هب  نشخ  یمـشپ 

 ، دنک دوخ  هتفیرف  ار  وا  هک  تشاد  ینز  هن  دینایور ،  یم  نایاپراهچ  يارب  نیمز  هک  دوب  یهایگ  شا  يزبس  هویم و  برغم و  قرـشم و  ياج 
شیاپ و ود  وا  بکرم  دزادنا  يراوخ  هب  ار  وا  هک  یعمط  هن  دراد و  زاب  ترخآ  زا  ار  وا  هک  یتورث  هن  دناشنب ،  هصغ  هب  ار  وا  هک  يدنزرف  هن 
ریخ و ناـسنا  تیونعم  هصرع  يارب  شدوجو  ياپارـس  يداـم  روما  زا  یهت  دودـحم و  یگدـنز  نینچ  اـب  وا  دوـب . شتـسد  ود  شراکتمدـخ 

ِةَرِخْالاَو اَْینُّدـْلا  ِیف  ًاهیِجَو  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  ُحیِـسَْملا  ُهُمْـسا  ُْهنِم  ۀَِـملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  اَی  دوب . . . .  ترخآ  اـیند و  رد  وربآ  تکرب و 
رد هک  دهد ،  یم  هدژم  تسا  میرم  نب  یـسیع  حیـسم  شمان  هک  دوخ  يوس  زا  يا  هملک  هب  ار  وت  ادـخ  ًانیقی  میرم !  يا  َنِیبَّرَقُْملا . . . . َنِمَو 
ادخ ار  دوخ  قیفر  تسود و  دنتسناد ،  یم  ادخ  ار  دوخ  هیامرس  همه  نانیا  تسا .  نّابرقم  زا  يدنموربآ و  ّتیلوبقم و  ياراد  ترخآ  ایند و 

رد نم  قیفر  تسود و  يا  یناشیرپ و  زور  رد  نم  هیامرـس  همه  يا  ِیتَّدِـش .» . . .  ِیف  ِیبِحاص  اَیَو  ِیَتبْرُک ، ِیف  ِیتَّدُـع  اَـی  دندرمـش « :  یم 
هگان مدوب  رظان  رـضاح و  مرح  رد  مدوب  رواجم  هکم  رد  تفگ  نوحـشم  تقیقح  ّرـس  اب  هکنآنونلا  وذ  تیالو  کلم  یلاو  يراوشد .  جنر و 

يا یقـشاع  رگم  هک  لاؤس  رهم  رـس  يو ز  زا  مدرک  لاله  وچ  مه  هدـش  درز  رغال و  مدـید  یناـج  هتخوس  ناوج  ین  مدـید  یناوج  هتفـشآ 
هب رای  شمتفگ  تسا  یسب  روجنر  قشاع  نم  وچ  شک  تسا  یسک  روش  مرس  هب  يرآ  تفگ  درز  رغال و  يدش  هنوگ  نیدب  هک  درم  هتفیش 

لد و کی  شمتفگ  رمع  همه  میوا  هناشاک  كاخ  رمع  همه  میوا  هناخ  رد  تفگ  تسا  کیرات  وا  زا  تزور  بشوچ  اـی  تسا  کـیدزن  وت 
هک ور  ور  تفگ  يا ؟  هچ  رهب  هدـش  درد  رـس  هب  رـس  يا ؟  هچ  رهب  هدـش  درز  رغال و  وت  هب  تسوخ  افج  راکمتـس و  ای  وت  هب  تسور  کـی 

همه برق  رد  تسه  تسا  نوخ  مبرق  تبیه  زا  رگج  تسا  نوزفا  دـُعب  برق ز  تنحم  يرذـگ  رد  نخـس  هنوگ  نیزک  هب  يربـخ  یب  بجع 
دزورفا ناور  دیما  عمش  دزوس  ناج  لد و  میب  شتآ  لاصو  دیما  زج  دُعب  رد  تسین  لاوز  میب 

طلغ حیحص و  یبایزرا 

تایدام تاوهـش و  رد  زکرمتم  ناشقوش  تبغر و  دـنراد و  رظن  رد  ار  یتوف  يروف و  ياـهزاین  دنتـسه و  ارگ  ّسح  نوچ  مدرم  زا  يرایـسب 
 ، یئادتبا یحطـس و  يدید  اب  وا ،  هدنیآ  فادها و  ناسنا و  تلزنم  نتخانـشن  ای  داعم ،  راکنا  ای  نامیا ،  فعـض  ای  ینامیا  یب  رثا  رب  تسا ، 
 ، دـننک یم  یبایزرا  روحم  نیمه  رب  ار  تایح  ياه  همانرب  همه  دـنناد و  یم  تورث  ییایند و  روما  دوبن  دوب و  رد  ار  اه  يدـب  یبوخ و  مامت 

ُهَقْزِر ِْهیَلَع  َرَدَقَف  ُهَالَْتبا  اَم  اَذِإ  اَّمَأَو  ِنَمَرْکَأ *  یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَمَّعَنَو  ُهَمَرْکَأَف  ُهُّبَر  ُهَالَْتبا  اَم  اَذِإ  ُناَسنِْالا  اَّمَأَف  دیامرف :  یم  هنیمز  نیا  رد  دیجم  نآرق 
مراگدرورپ دـیوگ :  یم  دـشخب ،  شتمعن  شدراد و  یمارگ  دـیامزایب و  ار  وا  شراگدرورپ  هک  یماـگنه  ناـسنا ،  اـما  ِنَناَـهَأ . یِّبَر  ُلوُقَیَف 
مراگدرورپ دیوگ :  دریگ ،  گنت  وا  رب  ار  شا  يزور  سپ  دیامزایب ،  ار  وا  نوچ  اما  و  تشاد * ،  یمارگ  ارم  مدوب  راوازس  هتـسیاش و  نوچ 

تمعن یناوارف  یهورگ  تسین .  يرترب  تلیضف و  كالم  شزرا و  تزع و  دنس  تنکم  لام و  هک  دنناد  یمن  نانیا  درک .  نوبز  راوخ و  ارم 
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تزع شزرا و  كالم  دـننک  لمع  دوخ  یناسنا  فیاظو  یهلا و  فیلاکت  هب  هکنیا  نودـب  ار  لاوما  يرایـسب  لانم و  لاـم و  ترثک  يداـم و 
رت و هدرتسگ  هرفـس  رتشیب و  يرادروخرب  دـننک  یم  رکف  دـنناد و  یم  شیوخ  هب  ادـخ  هجوت  ًانایحا  یتسه و  همیخ  رد  ناـشتیبوبحم  دوخ و 

همه ناـسنا و  نیب  يداـم  ياـه  تمعن  هرفـس  هک  دـنرادن  هجوـت  تقیقح  نیا  هب  ناـنآ  تسا !  ناـسنا  تمیق  شزرا و  ببـس  رت  نوزف  تمعن 
روهلعـش ندـب و  مجح  ضرع و  لوط و  هب  ندـش  هفاضا  دـبلاک و  دـشر  زج  یلوصحم  تسا و  كرتشم  يا  هرفـس  ینیمز  هدـنز  تادوجوم 

هریت هب  رـس  دیـشک و  اهنآ  همه  زا  تسد  دـیاب  راچانب  مه  رمع  نایاپ  رد  درادـن و  مغ  هودـنا و  یهاگ  یگتـسخ و  توهـش و  شتآ  نتخاس 
* * اَهاَعْرَمَو اَهَءاَم  اَْـهنِم  َجَرْخَأ  اَـهاَحَد *  َکـِلذ  َدـَْعب  َضْرـالاَو  دراد :  یبلاـج  قیمع و  رایـسب  لـیاسم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  درب ،  ورف  بارت 
اَّمَأَف يَرَی *  نَِمل  ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّربَو  یَعَـس *  اَم  ُناَسنِْالا  ُرَّکَذَـتَی  َمْوَی  يَْربُْکلا *  ُۀَّماَّطلا  ِتَءاَج  اَذِإَف  ْمُکِماَْعنالَو *  ْمُکَّل  ًاعاَتَم  اَهاَسْرَأ *  َلاَبِْجلاَو 

 ، دروآ نوریب  ار  شهاگارچ  وبآ  نآ  زا  و  دـینارتسگ * ،  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  و  يَوْأَْملا . َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  اَْینُّدـلا *  َةاَیَْحلا  ََرثآَو  یَغَط *  نَم 
عفد لباق  ریغ  رت و  گرزب  هثداح  نآ  هک  ینامز  سپ  دشاب * .  ناتیاه  ماد  امش و  يروهرهب  هیام  ات  دومن *  راوتسا  مکحم و  ار  اه  هوک  و  * 

یسک اما  و  دنزاس * ،  راکشآ  يا  هدننیب  ره  ياربار  خزود  و  دروآ *  دای  هب  هدرک  شـشوک  شالت و  هچنآ  ناسنا  زور  نآ  رد  دسر * ،  رد 
تسا خزود  شهاگیاج  دیدرت  یب  سپ  هداد * ،  حیجرت  ترخآ  دیواج  دبا و  یگدنز  رب  ار  ایند  یگدنز  و  هدرک *  یـشکرس  نایغط و  هک 
يرهاظ رازبا  يدام و  رـصانع  ایند و  هکیـسک  هکلب  تسین ،  شزرا  رایعم  شا  يدام  ياه  تمعن  ایند و  هکنیا  هن  تایآ  نیا  یبایزرا  رب  اـنب  ; 

لد ایند  هب  زج  دشیدنین و  ایند  هب  زج  دهد و  حیجرت  هیناسنا  فیاظو  هیعرش و  فیلاکت  نآرق و  ناماما و  ناربمایپ و  نید و  ادخ و  رب  ار  شا 
 . تسوا هاگیاج  شا  هتخورفارب  شتآ  خزود و  دورن ،  ایند  یپ  زا  زج  ددنبن و 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما مالک  رد  وکین  یبایزرا 

ایلوا و تامحز  شاداـپ  ار  نآ  تشاد  یهجوت  لـباق  شزرا  ادـخ  دزن  رگا  ییاـیند  رازبا  لـیاسو و  يرهاـظ و  ياـه  تمعن  يداـم و  رـصانع 
نادحلم نانمشد و  هب  يا  همقل  رانید و  درک و  یم  رختفم  تورث  یخارف  یناوارف و  لام و  ترثک  هب  ار  نانآ  همه  داد و  یم  رارق  شناقـشاع 

ياه تمعن  ایند و  نوچ  نیاربانب  داد ،  یم  رارق  تبیـصم  نیرتدیدش  هقیـضم و  نیرت  تخـس  رد  هشیمه  ار  نانآ  درک و  یمن  اطع  نارفاک  و 
یم هداد  رارق  دارفا  نیرتدـب  رایتخا  رد  نوزفا  خارف و  هدرتسگ و  ناوارف و  اسب  هچ  تسین  شزرا  كالم  رایعم و  قح  هاگـشیپ  رد  شا  يداـم 
دوخ كدنا  لام  رب  دننک و  ربص  دوخ  یلاخ  تسد  رب  دنامب و  یلاخ  ایند  لام  زا  ناشتسد  تمارکاب ،  نانمؤم  ملاع و  نابوخ  اسب  هچ  دوش و 
ُّرُغَت دیامرف « :  یم  ایند  یگنوگچ  فصو و  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  دنرب .  رس  هب  تعانق  هب  ار  یگدنز  دنزیخرب و  رکـش  هب 

 «. اُولَِحتراَف مُهُِقئاَس  مِِهب  َحاَص  ذإ  اوُّلَح  مُهاَنَیب  بْکَرَک  اینُّدلا  َلْهأ  َّنإَو  ِِهئادعِال  ًاباقِع  الَو  ِِهئاِیلْوِال  ًاباَوث  اهَضرَی  َْمل  یلاعَت  َهللا  َّنإ  ُّرُمَتَو  ُّرُـضَتَو 
ایند لها  دیدنـسپن ،  شنانمـشد  يارب  رفیک  شئایلوا و  يارب  شاداپ  ناونع  هب  ار  ایند  ادـخ  درذـگ ،  یم  دـنز و  یم  نایز  دـبیرف و  یم  اـیند 

ندوب یلومعم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  دینک .  چوک  دنز  یم  دایرف  ناشرالاس  نآ ،  ندـمآ  دورف  يانثا  رد  هک  دـنناوراک  نوچ 
دوشن هتفرگ  راک  هب  یناسنا  یهلا و  لیاسم  يارجا  فیلکت و  يادا  تهج  هک  یتروص  رد  نآ ـ ،  يدام  روما  ندوب  شزرا  یب  ایند و  يـالاک 
اوُّراُقی ْنأ َال  ِءاَمَلُعلا  یَلَع  ُهللا  َذَخأ  اَمَو  ِرِصاّنلا  ِدوجُِوب  ِۀَّجُحلا  ُماَِیقَو  ِرِـضاَحلا  ُروُضُح  َالَْول  َۀَمَـسَّنلا  َأََربَو  َۀَّبَحلا  َقَلَف  يذَّلاَو  اَمأ  دیامرف « :  یم   ـ

ِۀَطْفَع ْنِم  يْدنِع  َدَـهزأ  ِهِذـه  مُکاَینُد  ُمْتیَْفلَالَو  اَِهلَّوأ  ِسأَِکب  اهَرِخآ  ُْتیَقََـسلَو  اَِهبِراَغ  یلَع  اَهَْلبَح  ُْتیَْقلَال  مُولْظَم  ِبَغَـس  َالَو  ِملاَظ  ِۀَّظِک  یلَع 
هب نم  رب  تجح  ندوب  مامت  دوبن و  نم  اب  تعیب  يارب  رـضاح  روضح  رگا  دـیرفآ ،  ار  ناـسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  ناـه !  ْزنَع .

یمولظم چیه  یگنسرگ  رگمتس و  چیه  یگراب  مکش  ربارب  رد  هک  هتفرگ  نادنمشناد  زا  ادخ  هک  يدهع  دوبن  رگا  دوبن و  روای  دوجو  رطاخ 
هنیآ ره  مدرک ،  یم  باریـس  شلوا  یلاخ  هنامیپ  اب  ار  تموکح  نایاپ  متخادنا و  یم  شناهوک  رب  ار  تموکح  رتش  هنهد  دنیامنن ،  توکس 

 ! ! تسا رتمک  زب  غامد  طالخا  زا  نم  دزن  ناتیایند  شزرا  هک  دیدیمهف  یم  دیتفای و  یم 
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ددرگ یم  تسد  هب  تسد  ایند 

گنج زا  یتـقو  گرم ،  زا  سپ  هژیو  هب  نارگید  هب  ناـسنا  زا  شلاـقتنا  يداـم و  روما  نتـشگ  تسد  هب  تسد  اـب  هطبار  رد  ترـضح  نآ  و 
و هایگ !  بآ و  یب  ياه  ناکم  و  از !  تشحو  ياهارـس  ناـبحاص  يا  دومرف :  تخادـنا  رظن  هفوک  نوریب  ناتـسروگ  هب  تشگزاـب و  نیفص 
ار امش  ام  دیتسج و  یشیپ  ام  رب  هک  دیورـشیپ  ار  ام  امـش  ناگدز !  تشحو  يا  ناسک !  یب  يا  نابیرغ !  يا  نایکاخ !  يا  کیرات !  ياهربق 

لاوما اما  دندرک ،  جاودزا  نانآ  اب  نارگید  نارسمه :  اما  دندش ،  نکاس  نآ  رد  امش  ریغ  اه ،  هناخ  اما  میسر  یم  امـش  لابند  هب  هک  میوریپ 
هب رگا  دومرف :  درک و  نارای  يوس  هب  ور  سپ  تسیچ ؟  تسامش  دزن  هچنآ  ربخ  تسام ،  دزن  هک  يربخ  تسا  نیا  دش ،  میسقت  اهنآ  همه  : 

ناربمایپ و هسردم  ناگدش  تیبرت  ادخ و  لها  يارب  يرآ ;  تساوقت . هشوت  نیرتهب  هک  دنتفگ :  یم  امـش  هب  دـنداد  یم  نخـس  هزاجا  نانآ 
هنـسح و قالخا  حـلاص و  لمع  اوقت و  نوچ  یقیاقح  شزرا  رایعم  كالم و  نآرق ،  نادرگاـش  تیـالو و  تماـما و  بتکم  ناـگتفای  دـشر 

اما تسا .  یگدنز  ناتسبش  تایح و  همیخ  رد  قح  هیمیحر  تمحر  عولط  ببـس  هنیمز و  اهنآ  همه  هک  تسا  كانبات  هشیدنا  كاپ و  دیاقع 
نیبرهاظ زغم و  کبـس  تیفرظ و  مک  دارفا  راذگب  تسین .  شزرا  كالم  ددرگن  ناسنا  یگدـنز  رد  قح  هژیو  تمحر  ققحت  بجوم  هچنآ 

یتح هک  دنـشاب  هتـشاد  عقوت  دنرگنب و  يدام  کنیع  اب  ار  زیچ  همه  دنرادنپب و  شزرادـض  ار  يرادـن  دوخ و  يدنمـشزرا  رایعم  ار  تایدام 
ربارب رد  شیرق  ناردـلق  ناراد و  هیامرـس  هکنانچ  دـشاب  میـس  رز و  نابحاص  نادـنمتورث و  ناهفرم و  هژیو  یناسنا  ياـه  تبترم  تاـماقم و 
توبن تلاسر و  هفیظو  راد  هدهع  ار  فئاط  ای  هکم  نادنمتورث  زا  یکی  ارچ  هک  دنتـشاد  ضارتعا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  توبن 

ود نیا  زا  یکی  نایم  زا  گرزب  یمدرم  رب  ارچ  نآرق  نیا  . . . . میِظَع ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  لُجَر  یَلَع  ُنآْرُْقلا  اَذـه  َلُِّزن  َـالَْول  دـنتفگ . . :  دـندرکن و 
ٌةَرِوْسَأ ِْهیَلَع  َیِْقلُأ  َالْوَلَف  درادن ! ؟  میس  رز و  ارچ  دنتفگ :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم هب  ضارتعا  تهج  ای  دشن ! ؟  لزان  فئاط  هکم و  رهش 

؟  تسا هدشن  هتخیوآ  وا  رب  الط  نیرز و  ياهدنبتسد  ارچ  سپ  تشاد  تیصخش  تمارک و  يدنلبرـس ،  تزع ،  یـسوم ،  رگا  بَهَذ .. .  نِم 
تسم و تورث  لام و  هداب  زا  ًارثکا  دنیامیپ  یمن  یحیحص  هار  قیاقح  هب  تبسن  یبایزرا  رد  هک  تیونعم  تیاده و  تمعن  زا  ِناتـسدیهت  نیا 

دنزاس یم  تکاله  هطرو  دوخ  يارب  شیوخ  هدولآ  تسد  اب  دنوش و  یم  قح  ناگدنب  قح و  ربارب  رد  یـشکرس  راچد  دـنوش و  یم  رورغم 
ار ناسنا  فادها  یتسه و  همه  هک  دودحم  شنیب  دـیدرت  یب  دـنزیخ !  یمرب  دوخ  تیـصخش  نامتخاس  بیرخت  هب  هانگ  هشیت  گنلک و  اب  و 
باوخ و روخ و  یندـب و  دـشر  رد  درادـنپ و  یم  تاـیدام  تاـسوسحم و  رد  ار  یمدآ  تاـجایتحا  دـناد و  یم  یناوـیح  ياـهزاین  هب  دـیقم 
ار دوخ  تبحم  یتسود و  همه  رطاخ  نیا  هب  دسر ،  یمن  رذگدوز  یگدـنز  نیا  زا  رتالاب  هب  شروعـش  كرد و  دـنک ،  یم  دودـحم  توهش 

َۀَلِجاَْعلا َنوُّبُِحت  َْلب  َّالَک  دهاوخ .  یم  شیاه  لام  تورث و  ندش  هفاضا  يارب  طقف  دـهاوخب  ار  هچره  ار و  هکره  دـنک و  یم  تایدام  هجوتم 
هراومه و  دیتسه * ،  رذگدوز  يایند  نیا  قشاع  امـش  هکلب  تسین ،  نینچنیا  تسین  راک  رد  یتمایق  دـیرادنپ  یم  هکنیا  َةَرِخْالا . َنوُرَذـَتَو  * 
ترـضح يارب  یّمک  روما  یّمک ،  روما  هن  تسا  یفیک  روما  دراد  شزرا  ادخ  دزن  هچنآ  دـینک .  یم  اهر  هیاپ  یب  قشع  نیا  يارب  ار  ترخآ 

اب ای  و  ٌلِیلَق . ٌعاتَم  هب  ریبعت  ایند  يدام  روما  زا  نآرق  روعش .  مهف و  زا  رود  یناویح  ِماک  رد  ای  دشاب  يرفاک  هرفـس  رـس  هک  درادن  توافت  قح 
تسا شزرا  یب  قح  دزن  يدام  قرب  قرز و  نانچ  تسا .  هدرک  دای  دراد  تلالد  تراغـص  تراقح و  رب  هک  هرکن  نیونت  اب  ةاَیَح . یَلَع  ریبعت 

نَأ َالَْولَو  داد :  یم  رارق  نیمیـس  ياه  نابدرن  نیرز و  ییاه  فقـس  اب  ییاه  هناـخ  نارفاـک  يارب  دوبن ،  مدرم  یخرب  یهارمگ  هنیمز  رگا  هک 
عاونا زا  راـفک  يدـنم  هرهب  رگا  و  َنوُرَهْظَی . اَْـهیَلَع  َجِراَـعَمَو  ۀَِّضف  نِم  ًافُقُـس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنمْحَّرلاـِب  ُرُفْکَی  نَِمل  اَْـنلَعََجل  ًةَدِـحاَو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُکَی 
یتما رفک  روحم  رب  قیاقح  هب  ندوب  هاگآان  نامیا و  فعض  رطاخ  هب  مدرم  همه  هک  دوبن  نیا  ببـس  نانمؤم ،  یتسدیهت  يدام و  ياه  تمعن 

اه هناخ  يالاب  رب  نآ  اب  هک  ییاه  نابدرن  میداد و  یم  رارق  هرقن  زا  ییاه  فقـس  نامحر  يادخ  هب  نارفاک  ياه  هناخ  يارب  ام  دنوش ،  دحاو 
 . دنیآرب

یلیئارسا ینب  دنمتورث  درم  تیاکح 
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دومن توعد  نادنمتورث  نارگناوت و  زا  درک و  هدامآ  نآ  رد  نیگنر  رایسب  يا  هرفس  تخاس و  مکحم  ابیز و  یخاک  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم 
زا یخرب  هک  یماگنه  داهن .  او  ار  جاتحم  نادنمزاین  ریقف و  ناتسدیهت  دننارذگب و  یشوخ  تّذل و  هب  ار  یتعاس  دنیآ و  درگ  هرفس  نآ  رب  ات 
هب ار  هتـشرف  ود  ادخ  تسین .  امـش  لاثما  يارب  اذغ  نیا  دنتفگ :  نانآ  هب  دندمآ  هرفـس  نآ  زا  ندرک  هدافتـسا  يارب  توعد  یب  نادنمتـسم ، 
نآ هب  نارگناوت  هفایق  رد  دیـسر  نامرف  هتـشرف  ود  هب  دـندنار ،  ار  نانآ  یلو  دـنریگ  رارق  هرفـس  نآ  رـس  ات  داتـسرف  ریقف  دنمتـسم  ود  لـکش 
ود ره  هب  ادخ  دندناشن ،  سلجم  ردـص  رد  دنتـشاد و  یمارگ  ار  نانآ  دـندش ،  سلجم  دراو  نارگناوت  هفایق  رد  هکیماگنه  دـنورب .  سلجم 

. دننک راچد  تفرگ ـ  ار  نوراق  نابیرگ  هک  یباذع  نامه  نیمز ـ  رد  نتفر  ورف  باذع  هب  ار  نانآ  داد :  روتسد  هتشرف 

لوقعمان لوقعم و  ياه  یبایزرا 

یسک سابل  هک  تسا  هدرک  هیبشت  يدزد  هب  یمالسا  ياهروشک  رب  تموکح  هب  ار  هیما  ینب  یبای  تسد  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ترـضح 
ینادزد نابـصاغ و  هیامورف ،  نارادایند  نامیا و  یب  لیخب و  نادنمتورث  درد و  یب  هفرم و  نایاور  نامرف  دشوپ .  یم  هنابـصاغ  هدیدزد و  ار 
یبایزرا دـنناد  یم  زاتمم  يدوجوم  ادـخ و  زیزع  ار  دوخ  دـنراد  هک  یتنکم  تورث و  رطاـخ  هب  دوخ  ياـه  یباـیزرا  رد  رگا  دنتـسین ،  شیب 

مهارف دوخ  يارب  هک  یتموکح  تنکم و  لباقم  رد  دندروآ و  تسد  هب  هک  يرانید  مهرد و  ره  ربارب  رد  تمایق  رد  نانیا  دـنراد ،  یلوقعمان 
دنا و لوؤسم  تخس  دنتفرگن  هرهب  قح  ياه  هتساوخ  اب  گنهامه  تلادع و  فاصنا و  هب  دوخ  تموکح  تنکم و  تورث و  زا  یلو  دندرک 

تورث هب  تبسن  مالـسلا ) مهیلع   ) یلع نامیلـس و  فسوی و  نوچ  ادخ  يایلوا  قطنم  دش .  دنهاوخ  موکحم  دبا  باذع  هب  تمایق  هاگداد  رد 
راـیتخا رد  هچنآ  دنتـسناد و  یم  ادـخ  نیما  ار  دوخ  ادـخ و  هداد  ار  تموـکح  تورث و  ناـنآ  دوـب .  تبثم  لوـقعم و  یقطنم  تموـکح ،  و 

 . دندرک یم  دروخرب  نآ  اب  راذگ  تناما  هتساوخ  اب  ربارب  دنتشاد 

ّرش ریخ و  قلخ  رد  هشیدنا 

زین رش  يارب  ادج و  يا  هدننیرفآ  ریخ  يارب  یهورگ  دراد ،  دوجو  ینوگانوگ  عونتم و  ياه  هاگدید  رش  ریخ و  ثحب  رد  قالخا  هفـسلف  رد 
دـنناد و یم  ضحم  ریخ  ار  یتسه  یهورگ  تسا .  هدـش  دای  بهذـم  يونث  تیعمج  ناونع  هب  هورگ  نیا  زا  دـنا ،  لـئاق  ادـج  يا  هدـننیرفآ 
لطاب و ار  اه  هورگ  زا  کی  ره  هاگدید  رظن و  مالسا  یلو  دنتـسین ،  ریخ  هب  لئاق  دنناد و  یم  رـش  ار  یتسه  يا  هدع  دنرادن و  رـش  هب  هدیقع 

رما ای  ار  تسا  رـش  هچنآ  دـناد و  یم  ادـخ  زا  ار  تسا  ریخ  هچنآ  هنامیکح  راوتـسا و  تایاور  نآرق و  تایآ  هیاـپ  رب  دـناد و  یم  راـبتعا  یب 
نامیا و یب  ناسنا  ار  نآ  هدنزاس  ّدلوم و  هتـسناد و  رـش  ندمآ  دیدپ  بجوم  ار  ناسنا  هار  رکف و  رد  فارحنا  ای  هدروآ ،  باسح  هب  یمدـع 
ادـخ و رایتخا  رد  ار  ریخ  همه  دـیجم  نآرق  تسا .  هدروآ  رامـش  هب  قیاقح  هب  نادان  لـهاج و  ادـخ و  هار  زا  فرحنم  تیادـه و  زا  يادـج 
ار رش  هدرمـشرب و  ادخ  تمحر  راثآ  زا  تسا  نآ  رد  ًانیوکت  هچنآ  اب  ار  یتسه  نطاب  رهاظ و  دناد و  یم  قح  ترـضح  يوس  زا  هدش  رداص 

تایآ اب  یتسه  تشد  نهپ  هب  تبسن  ار  شهاگدید  سانـش  نآرق  نمؤم  دروآ .  یم  باسح  هب  شدوخ  هژیو  میقتـسم  هار  زا  فارحنا  هجیتن 
 ، دناد یمن  ادخ  بناج  زا  ار  رورـش  اهنت  هن  نمؤم  دزادـنا .  یم  رظن  هنانیب  قح  شلاوحا  عاضوا و  یتسه و  هب  هاگنآ  دـنک  یم  هیذـغت  نآرق 
نآ دب  ای «  درادن  دوجو  يدب  ًاساسا  دـیوگ :  یم  تسا و  وحم  شرظن  زا  شنیرفآ  یّلک  ماظن  رد  اه  يدـب  ینافرع  یلاع  دـید  کی  رد  هکلب 

تـسد ناسنا  نیا  درادن .  ناکما  دوجوم ،  ماظن  زا  رتابیز  یماظن  َناَک . اّمِم  ُعَْدبأ  ِناکمإلا  ِیف  َْسَیل  دـیوگ :  یم  یلازغ  دـشابن . »  هک  تسا 
تشز و دید  کی  رد  بئاصم  اه و  جنر  اهالب و  هک  دنک  یم  كرد  هدرک ،  ادـیپ  یلاع  فیطل و  نینچنیا  يرکف  هک  تسا ،  مالـسا  هدرورپ 

ياه هشیدنا  هتفرگ و  مان  بیغلا  ناسل  قح  هب  هک  ظفاح  تسا ،  ییابیز  فطل و  همه  رت ،  قیمع  يدـید  رتالاب و  يرظن  رد  تسا ،  بولطمان 
هنوگنیا ار  رظن  ود  توافت  دـنک  یم  نایب  تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  يراعتـسا  راوهیانک و  ياه  شـشوپ  رد  ار  یناـفرع  یفـسلف و  قیمع 

تیدودحم و زا  كاپ  شیالآ و  یب  رظن  رد  ینعی  داب  ششوپ  اطخ  كاپ  رظن  رب  نیرفآتفرن  عنص  ملق  رب  اطخ  تفگ  ام  ریپ  تسا :  هدرک  نایب 
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یم راکـشآ  دودحم  ياهدید  رد  هک  اه  ینتـسیابن  اهاطخ و  همه  دنیب  یم  قح  یّلجت  دحاو  کی  تروص  هب  ار  ناهج  هک  ریپ ،  يرگن  نییاپ 
لیمج لیمج ،  لظ  تسا ،  قالطالا  یلع  لماک  قالطالا و  یلع  ٌلیمَج  قح ،  تاذ  تسا ،  قح  هیاـس  ّلـظ و  ناـهج  ددرگ .  یم  وحم  دوش 
کی اب  دراد و  يوضع  تّیعقوم  هکنیا  هب  هجوت  نودـب  اهنت ،  کت و  يوضع  رگا  اـبیز  مادـنا  ره  رد  دـشابن .  لـیمج  هک  تسا  لاـحم  تسا 

درک میهاوخن  كرد  ار  وا  لامک  یتسرد و  تیناقح و  میهد  رارق  رظن  دروم  دنهد  یم  لیکشت  ار  مادنا  کی  ًاعومجم  رگید  ياضعا  هلسلس 
هعومجم رد  وضع  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  هدرتسگ  يدـید  اـب  هکنیمه  اـما  دوب ،  رتهب  دوب  رگید  يا  هنوگ  هب  رگا  هک  مینک  یم  رکف  ًاـنایحا  و 

رد ظفاح  ددرگ .  یم  وحم  یلک  هب  میتشادـنپ  یم  ینتـسیابن  تسردان و  البق  ار  هچنآ  دوش و  یم  نوگرگد  اـم  رظن  مینیبب  اـبیز  ِمادـنا  کـی 
ـ  شریـسفت رد  ییاـبیز  فطل و  لاـمج و  لاـمک و  زج  تقیقح  هب  لوصو  زا  سپ  فراـع  هک  ار  تقیقح  نیا  زین  شیوخ  رگید  ياـه  لزغ 

فشک ام  رب  فطل  زا  یتیآ  تبوخ  يور  دیوگ :  یم  هک  اجنآ  دننام  تسا  هدرک  نایب  رّرکم  تسین  ینیوکت ـ  یتسه و  روما  همه  هب  تبـسن 
ار تدـحو  تسا  ینافرع  ینیب  ناهج  شا  ینیب  ناهج  هک  ظفاح  نوچ  يدرم  ًاساسا  ام  ریـسفت  رد  تسین  یبوخ  فطل و  زج  ببـس  نیزدرک 

هولج ار  ناهج  دنک و  یم  یفسلف  بوجو  لقع و  نیشناج  ار  ییابیز  قشع و  یفـسلف و  تیلع  نیـشناج  ار  یلجت  یفـسلف ،  ترثک  نیـشناج 
 ، تدـحو هناگ  هس  ياهرـصنع  ظفاح  دـشیدنیب .  هنابآم  العلاوبا  هنابآم و  مایخ  تسا  نکمم  هنوگچ  دـناد ،  یم  قالطالا  یلع  يابیز  هناگی 

هدرک نایب  یلکـش  نیرت  حیرـص  نیرتوکین و  هب  دوخ  فورعم  لزغ  زا  تیب  هس  نیا  رد  شیوخ  یناـفرع  ینیب  ناـهج  رد  ار  ییاـبیز  هولج و 
همه نیا  درک  هنیآ  رد  هک  هولج  کی  هب  وت  يور  نسح  داتفا  ماخ  عمط  رد  یم  وترپ  زا  فراعداتفا  ماج  هنیآ  رد  وچ  وت  يور  سکع  تسا : 

هاگآ و نانمؤم  داتفا  ماـج  رد  هک  تسا  یقاـس  خر  غورف  کـی  دومن  هک  نیراـگن  شقن  یم و  سکع  همه  نیا  داـتفا  ماـهوا  هنییآ  رد  شقن 
هژیو اـه  ساپـس  همه  َروُّنلاَو .. . .  ِتاَُـملُّظلا  َلَـعَجَو  َضْرـالاَو  ِتاَواـمَّسلا  َقَـلَخ  يِذَّلا  ُدْـمَْحلا ِِهللا  هک :  تقیقح  نـیا  نـتفرگ  ارف  اـب  فراـع 
ءْیَـش َّلُک  َنَسْحَأ  يِذَّلا  هک :  ینعم  نیا  هب  داقتعا  اب  و  دروآ .  دیدپ  ار  ینـشور  اه و  یکیرات  دیرفآ و  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  هک  تسادـخ 

َُّمث ُهَْقلَخ  ءْیَـش  َّلُک  یَطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  هک . . . :  تیعقاو  نیا  كرد  نامیا و  اب  و  تخاس .  وکین  دـیرفآ  ار  هچنآ  هک  یـسک  ناـمه  ُهَقَلَخ .. . 
سپـس هدرک ،  اـطع  يو  هب  دوب  شراوازـس  هک  هنوـگنآ  ار  وا  هژیو  شنیرفآ  يدوـجوم ،  ره  هب  هک  تسا  یـسک  اـم  راـگدرورپ  يَدَـه . . . .

نینچ یتسه  ماظن  شیاتـس  رد  هک  تفرگارف  ار  ناشدوجو  ياپارـس  ناـهج  یتسه و  شنیرفآ و  ادـخ و  هب  قشع  ناـنچ  نآ  دومن .  تیادـه 
یقاس دهاش  هک  رهز  مروخب  تدارا  هب  تسوا  زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقشاعتسوا  زا  مرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناهج  هب  دندورس : 

تـسوا زا  مه  نیک  مهدـب  يداش  هداب  ایقاس  دراد  توافت  هچ  فراع  رب  يداش  مغ و  تسوا  زا  مه  نامرد  هک  درد  مشکب  توالح  هب  تسا 
 ، قشاع فراـع  نیب ،  تقیقح  نمؤم  يرآ ;  تسوا . زا  مخ  تداـبع  تشپ  ار  همه  رد  نیدـب  هک  تسا  ناـسکی  اـم  رب  ییادـگ  یهاـشداپ و 

تیـضایف تیبوبر و  تمحر و  راثآ  طقف  طقف و  شا  ینیوکت  تانایرج  همه  اـب  ار  شنیرفآ  شتادوجوم و  همه  اـب  ار  یتسه  لـماک ،  هاـگآ 
هچنآ تقلخ و  یتـسه و  تیهاـم  ساـسا و  لـصا و  رد  دـناد و  یم  تمارک  فطل و  تمکح و  یهاـنتمان  ياـیرد  تیاـهن و  یب  دوـجو  نآ 

 . . . . رگنب ادخ  تمحر  راثآ  هب  لمأت  اب  سپ  ِهللا .. .  ِۀَمْحَر  ِراَثآ  َیلِإ  ْرُظناَف  دـنیب .  یمن  تروص  چـیه  هب  يّرـش  دراد  نایرج  نآ  رد  ًانیوکت 
ءْیَش َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَرَو  ییاناوت . . . .  يراک  ره  رب  وت  ًانیقی  تسوت ،  تسد  هب  يریخ  ره  ٌریِدَق . . . . ءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  ُْریَخلا  َكِدَِیب 

 . . . تسا هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  متمحر  و  . .. . . . 

قح تیبوبر  یّلجت  یتسه  هصرع 

تانئاک و تاعدبم و  زا  ناکما  ملاع  ماظن  هک  نادب  دیامرف :  یم  هنیمز  نیا  رد  يزونز  هللادـبع  الم  هیهلا  فراعم  فراع  گرزب و  فوسلیف 
ققحتم ناکما  زّیح  رد  نآ  زا  يالعا  ّمتأ و  هک  یتیثیح  هب  تسا  تاضویف  لمکأ  فرشأ و  تاماظن و  يالعا  ّمتأ و  تایولع ،  تایلفـس و  زا 

هک دـیدرگ  ققحم  هک  تسا  نآ  شنایب  تسین .  ققحتم  یعازن  یفـالخ و  باـب  نیا  رد  نیملکتم  اـمکح و  زا  ار  يدـحا  دـش و  دـناوت  یمن 
وا تیمویق  تیضایف و  یهانتم و  ریغ  وا  تردق  توق و  دیاب  سپ  تسا  تایثیحلا  تاهج و  عیمج  نم  دوجولا  بجاو  تاّذلاب  دوجولا  بجاو 
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تیـضایف و دـشاب و  ناکما  ّزیح  رد  نآ  رد  ّمتأ  یماظن  هاـگره  دوشن .  روصتم  وا  تاذ  قح و  ضیف  رد  اـنف  داـفن و  تهج  اـت  دـشاب  یقـالطا 
روصق و هک  اریز  دـیآ ،  یم  مزـال  تیـضایف  رد  روصق  دّدـحت و  دوش و  یم  تباـث  تیمویق  رد  یناوتاـن  زجع و  دـشابن ،  نآ  لـماش  تیمویق 

لباق تهج  زا  هک  تسا  نیا  ضورفم  ضایف )  تاذ  ینعی  لعاف (  تهج  زا  اـی  تسا و  تاـقولخم »  ینعی  لـباق «  تهج  زا  اـی  ضیف  ناـصقن 
تاهجلا عیمج  نم  دوجولا  بجاو  تاّذـلاب و  دوجولا  بجاو  ضقانم  تیفرـص و  یفانم  اـنعم  نیا  دـشاب و  لـعاف  تهج  زا  دـیاب  سپ  تسین 

ره ماـظن  هکلب  تاعدـبم  تاـنیاک و  عاونا  زا  یعون  ره  ماـظن  هک  ددرگ  یم  فـشکنم  ناـهرب  ناـیب و  نیا  رد  لـمأت  زا  دـعب  هکنادـب  تسا . 
هّدام هب  سایق  هب  نآ و  تیهام  هب  تبسن  تسا  تاضویف  لمکأ  فرشأ و  تاماظن و  يالعا  ّمتأ و  تایولع ،  تایلفس و  صاخشا  زا  یصخش 

زا هک  هچنآ  سپ  داد  نآ  شتمکح  دوب  ازـس  هچنآ  هچره  هبداد  ناج  لِگ  هب  تهکن و  لُگ  هب  هک  يا  هدـنهد  هبـسحب :  لـک  یف  نآ و  هلباـق 
دنا هدشن  هیدوجو  تاریخ  یلآل  تنیز  هب  نّیزم  هیهلا و  تاضویف  فیرشت  هب  فّرشم  تایهام  نآ  تحت  رد  هجردنم  صاخـشا  زا  تایهام و 

زا هن  تسا  تایهام  ناصقن  لباوق و  روصق  تهج  زا  دنا  هدیدرگن  فرـشم  تاضویف  نآ  زا  لمکأ  ّمتأ و  فیرـشت  هب  ای  دش و  دنهاوخن  ای  و 
اجنیا زا  تسین  هاتوک  سک  يالاب  رب  وت  فیرـشت  هنروتـسام  مادـنا  یب  زاسان  تماق  زا  تسه  هچ  ره  تـالامک .  دـیفم  تاریخ و  ضیفم  دزن 
یغبنی ام  یلع  یغبنی و  امک  دوخ  عضوم  رد  یئیش  ره  عضو  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هسمخ  لوصا  زا  یکی  هک  لدع  ّرس  دوش  یم  رهاظ 
هنوـگچ هک  ینیب  یم  تسین .  ناگدـنب  هب  راکمتـس  تراـگدرورپ  و  ِدـِیبَْعِلل . مـَّالَِظب  َکُّبَر  اَـمَو  تسا . . . .  دراو  هیهلا  هفیحـص  رد  هکناـنچ 

ینعی هّیبسک ،  هّیلبج و  لیاضف  هضافا  هیوناـث و  هیلوا و  تـالامک  هداـفا  زا  تسا  تراـبع  نآ  تیبوبر و  رب  ار  ملظ  یفن  تسا  هتخاـس  بترتم 
نآ قیـال  هک  یهجو  رب  تسا و  نآ  قیـال  هک  ار  هچنآ  يزیچ  ره  هب  تسا  هدرک  هضاـفا  هک  تراـگدرورپ  زا  ملظ  دـشاب  یم  روصتم  هنوگچ 

یهلا و میکح  نیا  راـتفگ  زا  تسا .  ناـیب  تجح و  هب  یئیـش  تاـبثا  ناـهرب و  هنّیب و  هب  یئیـش  يوـعد  ماـظن  زجعم  مـالک  نیا  سپ  تـسا . 
هولج طقف  طقف و  شتادوجوم  همه  یتسه و  هصرع  هک  دوش  یم  هدافتسا  تسا  ینالقع  نایب  ینآرق و  ناهرب  اب  هتخیمآ  هک  ینابر  فوسلیف 

رد هچ  تایولع و  رد  هچ  لـمکأ  ّمتأ و  ماـظن  زج  تسا و  قح  تیـضایف  تیبوبر و  یلجت  قارـشا و  ضیف و  نیع  تافـص و  امـسا و  ینارون 
تسا ریخ  ضحم  ضحم و  ریخ  تسوا  یبوبر  هدارا  زا  هدش  رداص  هک  يدوهـش  یبیغ و  زا  معا  تادوجوم  همه  دوش و  یمن  هدید  تایلفس 

رد يّرـش  یـسک  رگا  تسا و  تیـضایف  تیبوبر و  تمحر و  رب  شنیرفآ  ساسا  تسین و  روصتم  لـمکأ  ّمتأ و  ماـظن  نیا  رد  يرـش  چـیه  و 
تمکح و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  نآرق و  يوراد  اب  ار  دوخ  مشچ  دیاب  تسا و  دـید  رد  ياطخ  يرامیب  راچد  دـنیب  یم  یتهج 

نکمم اجنیا  رد  تسا .  هدید  رـش  ار  نآ  اطخ  هب  وا  هدوب و  ضحم  ریخ  هدید  رـش  ار  هچنآ  دمهفب  ات  دنک  هجلاعم  نافراع  نافرع  نامیکح و 
! ؟  تسیچ سپ  تسین  رش  خزود  ناطیش و  رگا  شنیرفآ  ماظن  رد  هک  دروآ  نایم  هب  خزود  ناطیش و  زا  نخس  یسک  تسا 

ناطیش قلخ  رد  هشیدنا 

حیضوت

و یغای »  يرصنع  شکرس و  ییورین  موهفم «  هب  دیجم  نآرق  حالطـصا  رد  و  ریخ »  یب  هدش و  هدنار  يدوجوم  يانعم «  هب  تغل  رد  ناطیش 
یم تسا »  توخن  یناشیرپ و  يدـیمون و  راچد  رطاخ  نیمه  هب  دـشاب و  یم  راکدـب  دـسفم و  هک  یّنج  ای  سنا  زا «  تراـبع  هیاـنک  روط  هب 

وا شنیرفآ  هکلب  هدـشن ،  قلخ  نیواـنع  تافـص و  نیا  اـب  زگره  تسا  يراکدـب  داـسف و  ناـیغط و  ّرـش و  عبنم  هک  يدوـجوم  نینچ  دـشاب . 
تعاط شتـسرپ و  یگدـنب و  تدابع و  يارب  هتفرگ و  تروص  تیوه  تاذ و  تمالـس  یتسرد و  یکاپ و  هب  قح  تاـقولخم  ریاـس  دـننامه 

يدب داسف و  قح  ربارب  رد  یگداتـسیا  توخن و  ربک و  يور  زا  دوخ  رایتخا  هدارا و  هب  نادسفم  ناراکدب و  رگید  نوچ  یلو  هدش ،  هدـیرفآ 
هرابرد هعـصاق  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تسا .  هتـساخرب  مه  نارگید  یهارمگ  اوغا و  داسفا و  داسف و  هب  هدرک و  باـختنا  ار 

ُهَلَمَع َطَبْحأ  ْذإ  َسیْلبِإب ،  ِهللا  ِلِْعف  ْنِم  َناک  اِمب  اوُِربَتْعاَف  دیامرف « :  یم  تشاد  رارق  تعاط  یگدـنب و  رادـم  رد  هک  شراک  يادـتبا  ناطیش و 
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اَذ نَمَف  ةَدِحاَو  ۀَعاَس  ِربِک  نَع  ِةَرِخآلا  ِّینِس  ْنِم  ْمأ  اَینُّدلا  ِّینِـس  ْنِمأ  يرُْدی  َال  ۀَنَـس ،  ِفالآ  َۀَّتِـس  َهللا  َدَبَع  ْدَق  َناَکَو  َدیهَجلا  ُهَدهَجَو  َلیوَّطلا ، 
تخس ینالوط و  لامعا  هک  دیریگب  دنپ  تربع و  سیلبا  اب  هطبار  رد  قح  ترضح  دروخرب  زا  ِِهتَیِصعَم .» ؟  ِْلثِِمب  ِهللا  یَلَع  ُمَلـسَی  َسیلبإ  َدَْعب 
مولعم هک  درک  یگدـنب  لاس  رازه  شـش  ار  ادـخ  هک  یتروص  رد  درک ،  هابت  ینیب  گرزب  دوخ  ربکت و  تعاس  کی  رطاخ  هب  ار  وا  یـشوک 
هدولآ اب  سیلبا  زا  سپ  یـسک  هچ  سپ  تسا )  ییایند  لاس  رازه  شزور  ره  هک  یترخآ (  ياه  لاس  ای  تسا  ییاـیند  ياـه  لاـس  زا  تسین 

شنیرفآ مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نوچ  ییاناد  هاگآ و  دینک  یم  هظحالم  دنام .  یم  ملاس  ادخ  باذع  زا  وا  هانگ  نوچ  یهانگ  هب  ندش 
 ، دـناد یم  یگدـنب  تداـبع و  يارب  ملاـس و  تسرد و  دـش ـ  هدـیمان  ناطیـش  قح  ربارب  رد  شتوخن  ربک و  رطاـخ  هب  هک  ار ـ  سیلبا  تاذ  و 

شا و هداـیپ  ناراوس و  سیلبا و  مییوـگب  هک  دراد  اـضتقا  سنا  ّنج و  زا  یناطیـش  ره  سیلبا و  شنیرفآ  هراـبرد  حیحـص  تواـضق  نیارباـنب 
یلو هتشادن  دوجو  ریخ  زج  يدصق  هدارا و  نانآ  شنیرفآ  زا  دندش و  هدیرفآ  تدابع  يارب  قح و  فطل  تمحر و  هب  شنایرکـشل  شترا و 

دندش و هدولآ  نایغط  یشکرس و  هب  ربک  توخن و  رثا  رب  هداد و  حیجرت  میقتسم  طارص  رب  ار  ههار  ژک  قح  رابجا  هب  هن  دوخ  رایتخا  هب  نانآ 
تـشرسربنع تشهب  قح و  هیمیحر  تمحر  زا  دوخ  دـننام  زین  ار  نانآ  ات  دنتـسشن  شنادـنزرف  مدآ و  نیمک  رد  دانع  يزاـب و  جـل  رطاـخ  هب 

یهّللا و تفالخ  ماقم  ندـش  اراد  دادعتـسا  هک  ناسنا  هب  تبـسن  ار  دوخ  دـسح  شتآ  زا  يا  هشوگ  يرگاوغا  نیا  اب  دـیاش  دـنیامن ،  مورحم 
 . دنناشن ورف  دراد ،  ار  یئامسالا  ملع 

ناطیش ورملق 

رد طقف  ناطیش  تسا ،  رشب  یفیلکت  یعیرشت و  ياه  تیلاعف  ورملق  ینعی  نیوکت ،  هن  تسا  عیرشت  یـسنا ،  هچ  یّنج و  هچ  ناطیـش ،  ورملق 
 . وا ندب  نت و  هن  تسا  وا  هشیدنا  رد  ذوفن  هب  دودحم  زین  رـشب  دوجو  رد  ناطیـش  ورملق  رـشب .  ریغ  رد  هن  دـنک  ذوفن  دـناوت  یم  رـشب  دوجو 

نآرق نداد .  هولج  وا  رظن  رد  ار  یلطاب  رما  کی  لایخ و  ندرک و  هسوسو  ّدح  هب  تسا  رصحنم  دودحم و  زین  رـشب  هشیدنا  رد  ناطیـش  ذوفن 
ای دنیرفایب و  ناهج  ماظن  رد  ار  يزیچ  هکنیا  اما  دـنک و  یم  نایب  اهنیا  لاثما  و  هسوسو »  لیوست « ، »  نیئزت « ، »  ياهریبعت «  اب  ار  یناعم  نیا 
دب راک  رب  ار  وا  دناوتب  دوش و  طّلـسم  رـشب  دوجو  رب  دناوتب  هرهاق  تردق  کی  لکـش  هب  ینعی  دـشاب ،  هتـشاد  رـشب  رب  ینیوکت  طلـست  هکنیا 

تدارا تسد  دهاوخب  رشب  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  دودحم  رشب  رب  ناطیش  طّلـست  تسا .  جراخ  ناطیـش  تردق  هزوح  زا  دیامن  مازلا  رابجا و 
نامیا هک  یناسک  رب  وا  ًانیقی  ُهَنْوَّلَوَتَی .. .  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناَْطلُـس  اَمَّنِإ  * َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یَلَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناَْطلُـس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِإ  دهدب :  وا  هب 

تـسود تسرپرـس و  ار  وا  هک  تسا  یناسک  رب  طقف  شطّلـست  درادن * .  یطّلـست  دننک ،  یم  لکوت  ناشراگدرورپ  رب  هراومهو  دنا  هدروآ 
لوؤسم ار  وا  دـننک و  یم  ضارتعا  وا  هب  هک  یناسک  باوج  رد  هک  دـنک  یم  لقن  تماـیق  رد  ناطیـش  ناـبز  زا  نآرق ،  دـنا . . .  هتفرگ  دوخ 

 . مُکَسُفنَأ اُومُولَو  ِینوُمُولَت  َالَف  ِیل  ُْمْتبَجَتْساَف  ْمُُکتْوَعَد  نَأ  َّالِإ  ناَْطلُس  نِم  مُْکیَلَع  َِیل  َناَک  اَمَو  دیوگ . . :  یم  دنرامش  یم  شیوخ  یهارمگ 
متوعد تقد  هشیدنا و  نودب  مه  امش  هیاپ و  یب  غورد و  یتوعد  هب  مدرک  توعد  ار  امش  طقف  دوبن ،  یطّلـست  هبلغ و  چیه  امـش  رب  ارم  .> . 

 . دینک شنزرس  ار  دوخ  هکلب  دینکن ،  مشنزرس  سپ  دیتفریذپ ،  ار 

ناسنا رب  ناطیش  طلست  تمکح  هفسلف و 

راتخم دازآ و  ّرح و  هک  دنک  یم  باجیا  ناسنا  يدوجو  هبترم  تسا .  ناسنا  رایتخا  رـشب ،  رب  ناطیـش  طلـست  هزادـنا  نیا  تمکح  هفـسلف و 
رایتخا و هار  زا  ًارـصحنم  هک  ار  شیوخ  تیلعف  لامک و  ات  دریگ  رارق  توعد  ود  نایم  هار و  ود  رـس  رب  دـیاب  هراومه  راتخم  دوجوم  دـشاب ، 

ایقتا روشن  شگناب  یکی  نآ  دعتـسم  یـشاب  وت  ار  نیمادک  اتدض  هب  دیآ  یم  گناب  ود  ناهج  زا  دنک .  لیـصحت  دـیآ  یم  تسد  هب  باختنا 
َنَسْحَأ يِذَّلا  هیآ .  لومشم  شتاذ  تیوه و  نآرق  رظن  زا  دراد ـ  هک  یقادصم  ره  اب  ناطیـش ـ  تروص  ره  رد  ایقـشا  روفن  شگناب  رگد  ناو 

دوخ وا  لالضا  تنطیش و  ناطیش و  دوجو  تسا .  يَدَه  َُّمث  ُهَْقلَخ  ءْیَش  َّلُک  یَطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  لومشم . . .  نینچمه  و  ُهَقَلَخ . . .  ءْیَـش  َّلُک 
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 . قلطم یعقاو و  یقیقح و  ّرش  هن  تسا  یبسن  ّرش  ناطیش  تحلصم  تمکح و  نامه  بجوم  هب  تسا و  یتحلصم  تمکح و  رب  ینبم 

خزود قلخ  رد  هشیدنا 

هیلع  ) ماما دنا ،  هدیـسرپ  یناوارف  لئاسم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  زا  اه ـ  کیئال  يزورما  حالطـصا  هب  و  اه ـ  قیدـنز  زا  یخرب 
ار مدرم  ادخ  ِۀَمْحَّرِلل . »  ْمُهَقَلَخ  داد « :  خـساپ  باذـع ؟  يارب  ای  دـیرفآ  تمحر  يارب  ار  مدرم  ادـخ  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  ربارب  رد  مالـسلا )
ار خزود  ینامیا  یب  ینید و  یب  داسف و  يرادرکدب و  لیلد  هب  یهورگ  هک  تسناد  یم  دیرفآ و  تشهب  تمعن و  تمحر و  زا  هدافتسا  يارب 

رایتخا هب  ناسنا  هک  تسا  هنـسح  قالخا  حـلاص و  لمع  نامیا و  لوصحم  تشهب  یمالـسا ،  ینیب  ناهج  رد  دـننک .  یم  باختنا  دوخ  يارب 
رایتخا هب  ناسنا  زین  هک  تسا  يرادرکدـب  داسف و  هقدـنز و  كرـش و  رفک و  ینید و  یب  لوصحم  خزود  دـنک و  یم  مهارف  دوخ  يارب  دوخ 

دیآ یم  دوجو  هب  ناسنا  دوخ  هیحان  زا  هک  تسا  يّرـش  تسا و  ناسنا  دوخ  تخاس  خزود ،  تقیقح  رد  دزاس .  یم  مهارف  دوخ  يارب  دوخ 
 ، درادـن قح  ترـضح  هب  یطبر  چـیه  تسا و  یلمع  یقالخا و  يداقتعا و  تافارحنا  خزود ،  دـّلوم  هناخراک  هاگراک و  رگید  ترابع  هب  و 

 : » دـیوگ یم  لیمک  ياعد  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تسین .  شنیرفآ  یلوط  ماـظن  رد  ادـخ  زا  هدـش  رداـص  يّرـش  خزود  نیارباـنب 
َناک اَمَو  ًامالَـسَو ، ًادَْرب  اهَّلُک  َراَّنلا  َْتلَعََجل  َکیِدـِناعُم ، ِدالْخِإ  ْنِم  ِِهب  َْتیَـضَقَو  َکیِدِـحاَج ، ِبیِذـْعَت  ْنِم  ِِهب  َتْمَکَح  اَم  َالَْول  ُعَْطقَأ ، ِنیِقَْیلاـِبَف 

وت روتسد  دوبن و  تدوجو  نارکنم  ندیشک  باذع  هب  رد  وت  نامرف  رگا  هک  مراد  رارقا  نیقی  عطق و  روط  هب  نم  ًاماقُم . »  َالَو  ًاّرَقَم  اهِیف  دَحَِال 
لزنم و نآ  رد  سک  چیه  يدومن و  یم  ملاس  درس و  ار  خزود  شتآ  همه  دوب ،  هتشگن  رداص  تنانمـشد  يارب  باذع  رد  ندنام  هشیمه  هب 

 . تفرگ یمن  اوأم 

خزود داجیا  رد  ناسنا  لمع  شقن 

 ، تایاور نآرق و  تایآ  حیرـصت  هب  هکلب  دـهاوخ ،  یمن  هتـساوخن و  ار  باذـع  خزود و  ناـیناهج ،  زا  يدـحا  يارب  قح  ترـضح  يرآ ; 
 ، دنک یم  لمحت  يرامیب  راشف  زا  نامرفان  رامیب  کی  هک  يرجز  دـننام  تسا ،  ناسنا  دوخ  بابان  دـیاقع  تسیاشان و  لامعا  باتزاب  شتآ 
ای دزاس ،  دوبان  ار  درد  نامرد و  ار  دوخ  بیبط  روتـسد  ربارب  هک  نیا  رد  دراد  رایتخا  راـمیب  دـسیون  یم  هخـسن  جـلاعم  کـشزپ  هکیماـگنه 

رجز نیا  دوش ،  یم  روآرجز  راگدنام و  نمزم و  وا  يرامیب  هجیتن  رد  دیامن ،  يراددوخ  نآ  هب  لمع  زا  دزادنا و  يرانک  هب  ار  هخسن  هکنیا 
رد ناـسنا  تشز  درکلمع  هجیتن  تسا ،  تروص  نیمه  هب  مه  خزود  تسا ،  راـمیب  درکلمع  هجیتن  هکلب  تسین ،  کـشزپ  تساوخ  درد ،  و 

تسا و خزود  داجیا  ببس  هن  زیزع  يادخ  نیاربانب ،  تسا .  یناسنا  یعرش و  ياه  تیلوؤسم  فیاظو و  زا  وا  رارف  لوصحم  فیلکت و  مایا 
رد هراومه  لیلد  نیمه  هب  هتـساوخ ،  ار  باذع  یـسک  يارب  شا  يدبا  یلزا و  هدارا  هب  هن  هدیرفآ و  خزود  رد  باذع  يارب  ار  شناگدنب  هن 

هداوناخ دینک و  ظفح  خزود  شتآ  هب  ندـش  راچد  زا  ار  دوخ  هک  هداد  رادـشه  دـیجم  نآرق  هژیو  هب  شا  ینامـسآ  ياه  باتک  تایآ  همه 
اَْهیَلَع ُةَراَجِْحلاَو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  ًاراَن  ْمُکِیلْهَأَو  ْمُکَـسُفنَأ  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  دـیراد .  هگن  خزود  باذـع  هب  ندـش  راـتفرگ  زا  زین  ار  دوخ 

اه و ناسنا  نآ  مزیه  هک  یشتآ  زا  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  نانمؤم !  يا  َنوُرَمُْؤی . اَم  َنُولَعْفَیَو  ْمُهَرَمَأ  اَم  َهللا  َنوُصْعَی  ٌداَدِش َال  ٌظَالِغ  ٌۀَِکئَالَم 
یمن یچیپرس  هداد  روتسد  نانآ  هب  ادخ  هچنآ  زا  هک  دنا  هدش  هدرامگ  ریگ  تخس  نشخ و  یناگتـشرف  نآ  رب  دینک .  ظفح  تسا  اه  گنس 

ًاراَن ْمُُکتْرَذنَأَف  َیلوُْالاَو * * َةَرِخآلَل  اََنل  َّنِإَو  يَدُْهَلل *  اَْنیَلَع  َّنِإ  دیامرف :  یم  و  دنهد .  یم  ماجنا  هراومه  دـنرومأم ،  نآ  هب  ار  هچنآ  دـننک و 
هک یـشتآ  زا  ار  امـش  سپ  تسام * .  ّتیکلام  هرطیـس  رد  ترخآ  ایند و  نیقی  هب  و  تسام * .  هدـهع  رب  ندرک  تیادـه  دـیدرت  یب  یَّظََلت .

تـسا هدش  هدامآ  نارفاک  يارب  هک  یـشتآ  زا  و  َنیِِرفاَْکِلل .. ْتَّدِعُأ  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَو  هدومرف :  دزـشوگ  زین  و  مهد .  یم  میب  دـشک  یم  هنابز 
ای تسا ! ؟  نم  تخاس  خزود  هتفگ :  اجک  نابرهم  يادـخ  ار  يرب  یب  ره  تسا  نیمه  دوخ  ازـسرب  یب  ناتخرد  بوچ  دـنزوسب  دـیزیهرپب . 

هلیذر و قالخا  هتـسیاشان و  رادرک  اب  هک  دنتـسه  ناگدـنب  نیا  سکع  هب  هکلب  متـسه ! ؟  مناگدـنب  يارب  خزود  ناهاوخ  نم  هدومرف :  اجک 
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هنوگنامه ار  نانآ  قح  تسا  لداع  قح  ترضح  نوچ  دننک و  یم  باذع  راوازس  ار  نتـشیوخ  قسف ،  نایـصع و  كرـش و  رفک و  رب  موادت 
ناگدنب نیا  دهاوخ  یمن  ناگدنب  رب  یمتس  ادخ  و  ِداَبِْعِلل . ًاْملُظ  ُدیُِری  ُهللا  اَمَو  دنک . . . :  یم  ادا  دنتسه  نآ  قحتـسم  دنا و  هتـساوخ  دوخ  هک 

میظع و يالب  نیا  هب  ار  دوخ  ناطیش ،  توعد  تباجا  اب  فارحنا و  هار  ندومیپ  اب  هک  تسا  ناسنا  نیا  دنراد .  یم  اور  متس  دوخ  رب  هک  دنا 
زا دناوت  یم  یـسک  ره  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  قح  تمحر  هنرگو  دنک ،  یم  راچد  تسوا  دوخ  هتخادرپ  هتخاس و  تسد  هک  میلا  باذـع 

تاجن ناعیفش  تعافـش  ببـس  هب  نآ و  قیرط  زا  نایخزود  زا  يرایـسب  هک  تسا  یتروص  هب  تمحر  یگدرتسگ  یتح  دوش ،  دنم  هرهب  نآ 
كرادت ار  شتآ  رد  ندوب  هنادواج  دوخ  يارب  دوخ  دنا  شتآ  رد  یگـشیمه  ینادواج و  خزود و  رد  راگدـنام  هک  مه  يدارفا  دـنبای ،  یم 

دـشر و هب  تلوهـس  هب  ات  هدومن  ناسآ  ار  ام  يزاس  دوخ  نوناق و  یعرـش و  فیلکت  ینید و  همانرب  نابرهم  يادـخ  هک  ادـخ ،  هن  دـنا  هدـید 
ُمُِکب ُهللا  ُدـیُِری  مییامن . . . .  هنادواج  تماقا  اجنآ  رد  هدـش  تشهب  دراو  میدرگ و  لصتم  قح  هصاخ  تمحر  هب  هار  نیا  زا  میـسرب و  لاـمک 
نآرق رد  قح  ترضح  ار . . .  امـش  تقـشم  يراوشد و  هن  دهاوخ  یم  ار  امـش  تحار  یناسآ و  ادخ  َرْـسُْعلا . . . .. . .  ُمُِکب  ُدیُِری  َالَو  َرُْـسْیلا 
اوُعْدَی ُهللاَو  تسا .  هدومن  توعد  تشهب  شزرمآ و  هب  ندیسر  تمالس و  هداج  میقتسم و  هار  ندومیپ  هب  ار  شناگدنب  ررکم  روط  هب  دیجم 
ِۀَّنَْجلا َیلِإ  اوُعْدَی  ُهللاَو  دنک . . . . .  یم  توعد  تسا  تشرس  ربنع  ِتشهب  هک  تینما  تمالس و  يارس  هب  ار  مدرم  ادخ  و  ِمَالَّسلا .. .  ِراَد  َیلِإ 
يارب ار  شتایآ  دـنک و  یم  توعد  شزرمآ  تشهب و  يوس  هب  دوخ  قیفوت  هب  ادـخ  و  َنوُرَّکَذَـتَی . ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  ِِهتاَیآ  ُنِّیَُبیَو  ِِهنْذِإـِب  ِةَرِفْغَْملاَو 

نآ لومـشم  ار  دوخ  مه  دارفا  نیرتدب  دـنک  یم  اضتقا  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  نآ  یهلا  تمحر  دـنوش .  رّکذـتم  ات  دـیامرف  یم  نایب  مدرم 
لَجَأ َیلِإ  ْمُکَرِّخَؤـُیَو  ْمُِکبوـُنُذ  نِم  مَُـکل  َرِفْغَِیل  ْمُکوُعْدَـی  دـیامرف . . . :  یم  نآرق  رد  وا  ترـضح  دـنبای ،  تاـجن  خزود  شتآ  زا  دـنزاس و 

 . دهد تلهم  ناترمع  ِنیعم  دمآرس  ات  ار  امش  دزرمایب و  ار  ناتناهانگ  همه  ات  دنک  یم  نامیا  هب  توعد  ار  امش  وا  ًیّمَسُم . . . . 

يراذگ ساپس 

تـسادخ تمحر  تمعن و  ره  یلـصا  کلام  بحاص و  نوچ  تسا و  يرازگـساپس  یـسانش و  قح  ناسنا  مهم  فیاظو  اـه و  تیلوؤسم  زا 
لابند و  دیتسرپن . . .  ار  وا  زج  هک :  تسا  هداد  عطاق  نامرف  تراگدرورپ  و  ُهاَّیِإ .. . .  َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  َکُّبَر  یَـضَقَو  دیتسرپ .  ار  وا  طقف  دـیاب 

ردپ یسانش  قح  ناسحا و  هکنیا  زمر  دینک . . .  یکین  ردام  ردپ و  هب  و  ًاناَسْحِإ . . . .. . .  ِْنیَِدلاَْولِابَو  دیامرف . . . :  یم  ادخ  شتـسرپ  ثحب 
هک تسا  يزمر  نامه  دیامرف و  یم  نایب  ادخ  شتسرپ  رد  هک  تسا  يزمر  نامه  دیامرف  یم  نایب  ادخ  شتسرپ  زا  سپ  هلصافالب  ار  ردام  و 

تقلخ و رد  وا  ناـیاپ  یب  تمحر  تمعن و  همه  نیا  رازگرکـش  اـت  میتـسرپب  ار  ادـخ  طـقف  دـیاب  تسا ،  ادـخ  يرازگرکـش  شتـسرپ و  رد 
تقلخ و رد  ادخ  تمحر  ضیف و  هطساو  ود  نیا  هک  ارچ  میرازگ  تمرح  ساپس و  ار  ردام  ردپ و  ادخ  زا  سپ  دیاب  میشاب و  دوخ  شنیرفآ 

شردام ردپ و  رازگرکـش  هکره  َهللا .»  ِرُکْـشَی  َْمل  ِْهیَدـِلاَو  ْرُکْـشَی  َْمل  ْنَم  هدومرف « :  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترـضح  دـنا .  هدوب  ام  یتسه 
 . تسا هدرکن  رکش  ار  ادخ  دشابن 

یهلا تمحر  زا  زیگنا  تفگش  تیاکح 

یباتک رد  دنتسه .  دنزرف  هب  تبسن  فطل  تبحم و  زا  یتفگش  عبنم  هچ  نارادناج  عاونا  زا  یعون  ره  رد  ردام  هژیو  هب  ردام و  ردپ و  یتسار 
ياه نیمز  نآ  راوج  رد  دوب و  افصاب  گرزب و  يا  هناخ  ما  هناخ  دیوگ :  یم  اه  یبرغ  زا  یکی  هک  مدناوخ  تعیبط »  ياه  یتفگـش  مان «  هب 

ار يا  هبرگ  كاـنزوس  هلاـن  يادـص  ما  هناـخ  ِرد  تشپ  زا  دوز  حبـص  يزور  مدوب ،  زیخرحـس  هراومه  نم  تشاد ،  دوجو  يداـیز  یتعارز 
ناـنک هلاـن  دروـخن ،  یلو  مدروآ  هناحبـص  شیارب  رطاـخ  نیا  هب  تخوـس ،  وا  لاـح  هب  ملد  هبرگ  ياـشامت  اـب  مدرک و  زاـب  ار  رد  مدـینش ، 
مدید مدش ،  دراو  مه  نم  دش ،  نادهاک  دراو  يا  هعرزم  نایم  رد  مدرک ،  تکرح  شلابند  دبلط ،  یم  دوخ  لابند  هب  ارم  ییوگ  تشگرب و 
هچب عضو  هک  نم  ندید  اب  مه  هبرگ  دنتفرگ و  ار  ردام  فارطا  هاگانب  دوب و  هدـشن  زاب  ناشنامـشچ  زونه  هک  هدـییاز  دازون  جـنپ  یگزات  هب 
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زا رپ  یفرظ  مورب ،  شیاه  هچب  هبرگ و  غارـس  هک  مدش  کیرحت  دمآ ،  مرطاخ  هب  زورید  هنحـص  ادرف  حبـص  تفرگ .  مارآ  مدید  ار  شیاه 
هب نادازون  ات  متفرگ  میمـصت  دـنکم ،  یم  ار  وا  کشخ  ناتـسپ  نادازون  هدرم و  هدام  هبرگ  مدـید  مدیـسر  لحم  هب  یتقو  مدرب  دوخ  اـب  ریش 
زا شیب  وت  رمع  زا  هک  دنامهف  یم  هّدام  هبرگ  هب  دنک ! ؟  یم  هچ  شراثآ  ادـخ و  تمحر  تقیقح  هب  منک .  ییاریذـپ  اهنآ  زا  دنـسرب  ییاج 

 . دیامن ییاریذپ  اهنآ  زا  دنک و  یتسرپرس  ار  تنادازون  ات  رامگب  نادازون  يارب  رگید  يراتسرپ  هدنامن ،  زور  کی 

یهلا تمحر  زا  رگید  تیاکح 

ياه هوک  زارف  رب  رهش  نوریب  رد  درس  يزور  دیوگ :  یم  ینیچ  يدنمشناد  تسا :  زیگنا  تفگش  ناتـساد  نیا  ادخ  تمحر  زا  رگید  یناشن 
خاروس اب  هک  دنشوک  یم  دنا و  هتسشن  هدز  خی  يا  هکرب  يور  هک  مدید  ار  ییاه  کشجنگ  دوخ  ریسم  رد  مدرک ،  یم  ییامیپ  هار  کیدزن 

خی تماخض  رثا  رب  دندز و  یم  كون  ار  خی  زا  ییاج  هک  راب  ره  دننک ،  ادیپ  ندیشون  يارب  یبآ  دوخ  ياه  كون  هلیسو  هب  خی  رـشق  ندرک 
مدـید هاگان  هب  دوب  رمث  یب  خـی  تماخـض  تهج  هب  اه  شالت  نیا  همه  یلو  دـنتخادرپ ،  یم  رگید  ياج  ندز  كون  هب  دـنتفرگ  یمن  هجیتن 

یلو تسا ،  هداتفا  خی  يور  تشپ  هب  رطاخ  نیا  هب  هدـید و  یبیـسآ  هراچ  یب  هک  مدرک  نامگ  دـیباوخ !  خـی  يور  هب  اه  کشجنگ  زا  یکی 
زا سپ  دـیباوخ ،  وا  ياج  رب  يرگید  کشجنگ  تساخرب و  ياج  زا  روبزم  کـشجنگ  هک  دیـشکن  یلوط  دـش  لـطاب  يدوز  هب  نم  ناـمگ 
هب یمراهچ  یمراهچ و  هب  یموس  درپس و  یموس  هب  ار  دوخ  هاگباوخ  تساخرب و  ياـج  زا  تشذـگ  یم  وا  ندـیباوخ  زا  هک  دـنچ  یتاـظحل 

ياج تساخ و  یمرب  سپـس  دیباوخ و  یم  خی  يور  هب  دنچ  يا  هظحل  دوخ  مرگ  ندـب  اب  یکـشجنگ  ره  تفای .  همادا  شور  نیا  یمجنپ و 
ياه كون  اب  هدرب و  موجه  خی  كزان  رـشق  هب  اه  کشجنگ  هرابکی  هب  دـش  رت  كزان  كزان و  خـی  مک  مک  درپس ،  یم  يرگید  هب  ار  دوخ 
دناد یم  کشجنگ  دندیدرگ !  باریس  ات  دندش  لوغشم  بآ  ندیـشون  هب  یگمه  دش و  داجیا  یخاروس  دنتخادرپ ،  ندرک  خاروس  هب  دوخ 

یم دنک و  یم  ادج  مه  زا  ار  یگنس  نیمز  خی و  کشجنگ  تسا ،  هتسب  خی  نآ  يور  هکلب  هدشن  کشخ  هدوب و  یبآ  هکرب  اج  نیا  رد  هک 
دناد یم  دراد ،  ترارح  شندب  هک  دناد  یم  درک ،  خاروس  ناوت  یم  ندز  كون  اب  ار  خـی  هک  دـناد  یم  تسا و  بآ  خـی  ریز  رد  هک  دـناد 

یم خـی  هب  ار  امرگ  دراد و  لماک  عالطا  تکرح  ترارح و  نوناق  زا  دـنک و  یم  بآ  ار  خـی  دریگب  سامت  خـی  اب  هک  یماگنه  ترارح  هک 
ولهپ هنیـس  دروخ ،  یمن  امرـس  دباوخب  خی  يور  هب  دنچ  يا  هقیقد  رگا  هک  دـناد  یم  تسا .  هاگآ  یعیبط  مولع  زا  کشجنگ  سپ  دـناسر ، 

خی يور  هب  هک  هقیقد  دنچ  زا  سپ  هک  دناد  یم  تسا ! !  هدید  ار  تشادهب  هسردـم  هدـناوخ و  یکـشزپ  سرد  کشجنگ  سپ  دـنک ،  یمن 
دنمدوس زین  خـی  ندرک  بآ  يارب  هدـیناسر و  نایز  شدوخ  هب  دـهد  همادا  ار  ندـیباوخ  رگا  دریذـپ ،  یم  ناصقن  شرکیپ  ترارح  دـیباوخ 

رت فرط  نیا  هن  هطقن  نامه  رد  تسرد  دباوخب .  يو  ياج  هب  يرگید  کشجنگ  دنک و  ورین  دیدجت  ات  دزیخ  یمرب  ياج  زا  دوب ،  دـهاوخن 
يرکف هب  دهاوخ و  یم  هداعلا  قوف  لقع  يراک  نینچ  دریگ .  یم  ار  هجیتن  نیرت  یعطق  لیاسو  نیرت  یعیبط  لامعتسا  اب  رت ،  فرط  نآ  هن  و 

 ! ! تسا هدرک  نیمأت  کشجنگ  رد  قح  تمحر  ینابرهم و  ار  همه  نیا  >و  دراد زاین  دنمشناد  يزغم  دنمورین و 

قح تمحر  زا  تیمورحم 

تیمورحم ینعم 

یم هتسب  ناسنا  يور  هب  تاجن  ياه  هار  مامت  یهابت  نیا  زا  سپ  هک  دوخ »  هداوناخ  دوخ و  يدوجو  هیامرس  ندرک  هابت  ینعی « :  نارـسخ ، 
نانیا ْمُهَسُفنَأ .. .  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  < P  . > دـنام یمن  ياجرب  ناسنا  ترخآ  ایند و  تالکـشم  لفق  ندرک  زاب  يارب  يدـیلک  دوش و 

َوُه َِکلذ  َالَأ  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمِهِیلْهَأَو  ْمُهَسُفنَأ  اْوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِـساَْخلا  َّنِإ  ُْلق  دندرک . . . . . .  هابت  ار  ناشدوجو  هیامرـس  هک  دنتـسه  یناسک 
هداد یهابت  هب  ار  ناشناسک  ناشدوجو و  هیامرـس  تمایق  زور  هک  دنتـسه  یناسک  یعقاو  ناراکنایز  دـیدرت  یب  وگب :  ُنِیبُْملا . . . . ُناَرْـسُْخلا 
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ناراکنایز هورگ  زا  دنا  تقیقح  راهچ  هب  هتسارآ  هک  ار  یناسک  رصعلاو  هروس  رد  تسا .  راکشآ  نایز  نامه  نآ  هک  دیشاب !  هاگآ  دنشاب ; 
رد ناسنا  دیدرت  یب  هک  ِْربَّصلِاب . اْوَصاََوتَو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاََوتَو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّالِإ  رْـسُخ *  یَِفل  َناَسنِْالا  َّنِإ  تسا .  هدرک  انثتـسا 
هب هدومن و  هیـصوت  قح  هب  ار  رگیدـکی  دـنا و  هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم   ; تسا *  یگرزب  يراک  نایز 
رد يزور  ات  دوبن  نشور  میارب  نارسخ  قیقد  يانعم  دسیون :  یم  رـصعلاو  هروس  هب  شریـسفت  رد  يزار  رخف  دنا .  هدرک  شرافـس  ییابیکش 
زا ندش  بآ  اب  ما  هیامرس  لصا  دینکن  دیرخ  نم  زا  رگا  تفگ :  یم  یپ  رد  یپ  هک  مدروخرب  یشورف  خی  هب  رازاب  نایم  رد  ناتسبات  يامرگ 

موحرم مالـسا  گرزب  رـسفم  تسا  هیامرـس  ندـش  هابت  يانعم  هب  نارـسخ  هک  مدـیمهف  اجنآ  موش ،  یم  راچد  نارـسخ  هب  دور و  یم  متـسد 
یگدنز ناصقن  رمع و  يدوبان  یبیـشارس  رد  ناسنا  اریز  دـهد :  یم  حیـضوت  نینچ  تسا  نارـسخ  لاح  رد  ناسنا  هکنیا  حرـش  رد  یـسربط 
يدوبان لاح  رد  شتایح  هیامرس  دوش و  یم  کیدزن  یناگدنز  نایاپ  هب  يردق  دیآ  یمرد  هک  یسفن  ره  درذگ و  یم  هک  يزور  ره  تسا ، 

دوخ یتسه  دـنیب  یم  تمایق  يادرف  تسا و  نایز  رد  رمع  لوط  رد  درواین ،  تسد  هب  یتعاط  دورب و  فک  زا  شا  هیامرـس  رگا  لاح  تسا ، 
دنگوس و اب  قح  ترـضح  قشاع  ادـخ و  ّیلو  هک  دـیرگنب  لیمک  هدـنزومآ  ياعد  هب  تسا  هتـشگ  مئاد  باذـع  قحتـسم  هداد و  فک  زا  ار 

َکِّقَِحب َکـُلَأْسَأ  دـهد « .  رارق  تداـبع  تمدـخ و  هب  لـصتم  تکربرپ و  داـبآ و  ار  شرمع  هک  دـنک  یم  تساوـخرد  شدوـبعم  زا  عرـضت 
تقح و هب  ًۀـَلوُصْوَم . »  َِکتَمْدِِـخبَو  ًةَروُمْعَم ،  َكِرْکِذـِب  ِراَهَّنلاَو  ِلـْیَّللا  َنِم  یتاَـقْوَأ  َلَـعْجَت  ْنَأ  َِکئاَمْـسَأَو ،  ُِکتاَفِـص  ِمَظْعَأَو  َکِسْدـُقَو ،
هب مئاد  هتسویپ و  ینک و  دابآ  تدای  هب  ار  مزور  هنابش  تاقوا  همه  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  تئامسا  تافـص و  نیرتگرزب  تتـسادق و 
 ، یِِحناَوَج ِۀَـمیِزَْعلا  یَلَع  ْدُدْـشاَو  یِحِراَوَج ،  َِکتَمْدِـخ  یَلَع  ِّوَق  دـنک « :  یم  تساوخرد  رگید  يزارف  رد  ای  يرادـب .  تا  يرازگ  تمدـخ 
هار رد  تمه  مزع و  رب  ار  ملد  شخب و  ورین  تتمدخ  هار  رد  میاضعا  هب  َِکتَمْدِِخب .»  ِلاَصِّتِْالا  ِیف  َماَوَّدلاَو  َِکتَیْـشَخ ،  ِیف  َّدِْـجلا  َِیل  ْبَهَو 
رد ات  راد  ینازرا  نم  هب  ار  تتمدخ  هب  نتسویپ  رد  تموادم  تتمظع و  زا  ياورپ  تیشخ و  هار  رد  ششوک  زاس و  راوتسا  مکحم و  تدابع 

 . مریگ تقبس  تراوج  برق و  يوک  هب  ناگدنباتش  نایم  رد  منارب و  تیوس  هب  نازاتشیپ  ياه  نادیم 

ناگدید تراسخ 

زین دـنرادن و  نیزوت  يارب  يریخ  راک  کبـس و  ناشلامعا  هنزو  تمایق  يادرف  هک  دنتـسه  یناـسک  ناراـکنایز  ناـگدز و  نارـسخ  هلمج  زا 
هب لد  دندرک و  هشیپ  قافن  ییور و  ود  هکنانآ  دندومن و  مورحم  تمایق  ناموصعم و  ربمایپ و  ادـخ و  هب  نامیا  قیفوت  زا  ار  دوخ  هک  يدارفا 

هوسا موصعم و  ناماما  ینامسآ و  كاپ  گنهرف  ناربمایپ و  یهلا و  یحو  هک  دنتسه  یمدرم  ناراکنایز  ناگدید و  نارسخ  دندرپس  ناطیش 
هللا یلص   ) مالسا ربمایپ  كرابم  دوجو  و  مالسلا ) مهیلع   ) یـسیع یـسوم و  فسوی و  بوقعی و  لیعامـسا و  میهاربا و  نوچ  مه  ینابر  ياه 

ربارب رد  هدرک و  اـهر  ار  ناـنیا  لاـثما  )و  مالـسلا مهیلع   ) نیـسح ماـما  نسح و  ماـما  ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما و  هلآو ) هیلع 
نامتخاس تیناسنا و  يانب  بیرخت  زج  یلـصاح  هکنانآ  گنهرف  شریذـپ  هب  هدومن و  مخ  رمک  نیطایـش  نایغاط و  يداـم و  ياـه  گـنهرف 

 . دنهد یم  رد  نت  درادن  یمدآ  تمارک  تیصخش و 

ناگدید تراسخ  زا  یئاه  هنومن 

یناملظ یگدنز 

هک مدـش  ربـخ  مسارم  ناـیاپ  زا  سپ  مدـش ،  توعد  نارهت  فورعم  ياـه  نادـنز  زا  یکی  هب  لـیمک  ياـعد  ندـناوخ  يارب  يا  هعمج  بش 
دوب تکلمم  ناناوج  نایم  رد  اه  سور  دیما  هیام  تشاد و  طلست  ایند  هدنز  نابز  دنچ  هب  هک  ناریا  ياه  تسینومک  رکفتم  زغم  نیسیروئت و 
متفگ وا  هب  دـش .  رارقرب  رادـید  نیا  دـنروآ ،  مهارف  وا  اـب  ارم  رادـید  هنیمز  هک  متـساوخ  نادـنز  نارومأـم  زا  تسا .  هدوب  رـضاح  اـعد  رد 
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شباوج ییوگ ،  خساپ  نم  هب  یتسه  ینادـنز  کی  هکنیا  ندرک  ظاحل  نودـب  یتسرد و  یتسار و  هب  مدـنم  هقالع  رایـسب  هک  مراد  یـشسرپ 
زین دوخ  یتشاد و  تاقالم  یتسینومک  ياهروشک  رد  اه  تسیـسکرام  گرزب  ناربهر  اب  تسا  لاس  هاجنپ  زا  شیب  مدرک  لاؤس  دوب ،  تبثم 
رمع زا  يدـید و  هچ  دـش و  هچ  ًاـتیاهن  يدرک ،  لـصو  بتکم  نیا  هب  تکلمم  نیا  رد  ار  رفن  نارازه  يدوب و  ناـنآ  يارچ  نوچ و  یب  غّلبم 

ار تتوعد  مه  نانآ  يدرک و  توعد  هتـشر  نیا  هب  ار  يدایز  هورگ  يدـنارذگ و  یتسینومک  هتـشر  هعلاـطم  رد  ار  شلاـس  هاـجنپ  هک  دوخ 
 . دش يرپس  تاملظ  رد  مبش  زور و  همه  تشذگ و  یچوپ  هب  مرمع  همه  داد :  خساپ  يدروآ ؟  تسد  هب  یلصاح  هچ  دنتفریذپ 

صیرح هدز  نارسخ 

تساوخ ترضح  زا  هک  درک  دروخرب  يردلق  دزد  هب  تشگ  یم  زاب  ادخ  هناخ  ترایز  زا  هک  يرفس  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ترضح 
لامک نآ  هب  تبسن  وت و  يارب  نآ  زا  یشخب  منک ،  مسق  ود  مرضاح  هدنام  میارب  هچنآ  دومرف :  وا  هب  ترضح  دهدب ،  وا  هب  دراد  لوپ  هچنآ 
لامک اب  تفریذپن و  دزد  مسرب ،  ملایع  لها و  راید و  رهـش و  هب  منک و  یط  هنیدـم  ات  ار  مهار  هک  نم  يارب  مه  یـشخب  مراد و  ار  تیاضر 

رگلواپچ دـندومرف .  تمحرم  وا  هب  دنتـشاد  هچنآ  ینابرهم  ایند  کی  اب  ترـضح  درک ،  تساوخرد  ار  اه  لوپ  همه  ییوگروز  ییایح و  یب 
لاح عضو و  هب  ادخ  دومرف :  مالسلا ) هیلع   ) ماما درک ،  تمواقم  هنیمز  نیا  رد  دهدب و  وا  هب  زین  ار  شیاه  سابل  تساوخ  ترضح  زا  نادان 

 ، تسا باوخ  ادـخ  تفگ :  دزد  نک ،  ظاحل  يراد  هک  يدروخرب  نیا  رد  ار  ادـخ  نیاربانب  دـنیب ،  یم  ار  شراک  لمع و  تسانیب و  ناـسنا 
هب دیـسر و  هار  زا  يا  هنـسرگ  ریـش  هاگان  یباوخ ! ؟  رد  وت  دیوگ  یم  تسار  تا  هدنب  ایآ  تشاد  هضرع  قح  هاگرد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

تسد هب  ادخ  تمحر  درک  عفد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  ترـضح  زا  ار  شرـش  دومن و  دوبان  دیرد و  ار  وا  تعرـس  هب  درک و  هلمح  دزد 
يراکنایز تراسخ و  هاچ  رد  تفریذـپن و  ار  تمحر  شدوخ  رایتخا  ءوس  هب  وا  یلو  دروآ ،  يور  دزد  نآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) مراـهچ ماـما 

 ! دش نوگنرس 

( مالسلا هیلع   ) متشه ماما  تیانع 

هیلع  ) اضر ماـما  ترـضح  مرح  هب  دـش ،  لوپ  یب  ناـسارخ  رد  شیاهرفـس  زا  يرفـس  رد  دوب  قح  ياـیلوا  زا  هک  میهاربا  خیـش  اـقآ  موحرم 
هدزناپ دودـح  نم  تشگرب  هنیزه  مرادـن و  ار  نارهت  هب  تشگرب  هنیزه  میامـش ،  نامهم  نم  ربماـیپ !  رـسپ  تشاد :  هضرع  تفر و  مالـسلا )

دیاب امـش  یتمحرم  تفگ :  ترـضح  هب  تفر ،  داد و  وا  هب  ناموت  کی  يرئاز  هک  دوب  اـعد  لاـح  رد  مهاوخ ،  یم  امـش  زا  تسا و  ناـموت 
نوریب رّهطم  مرح  زا  دـناوخ و  ار  عادو  ترایز  دیـسر ،  وا  هب  ناموت  هدزناپ  جـیردت  هب  دـنک  یمن  تیافک  ناموت  کی  دـشاب ،  ناموت  هدزناپ 

دزن يا  هظحل  هک  داتسرف  میهاربا  خیـش  لابند  ار  یـسک  دوب  تمارک  اوقت و  دهز و  زا  ییایرد  هک  یکدوخن  یلعنـسح  خیـش  هللا  تیآ  دمآ . 
وت هب  ناـموت  هدزناـپ  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  ترـضح  میهاربا !  خیـش  تفگ :  وا  هب  دیـسر  یکدوخن  موـحرم  رـضحم  هب  نوـچ  اـیب ،  نم 

یسک يرآ ;  مرخب !  ناموت  داتفه  هب  ار  ناموت  هدزناپ  مقاتشم  نم  مینک ،  ضوع  ناموت  داتفه  نیا  اب  ار  ترضح  یتمحرم  ایب  درک  تمحرم 
 . دش دهاوخ  دنم  هرهب  ربارب  دنچ  هب  مه  نآ  قح  تمحر  لضف و  زا  دیدرت  یب  دهد  ناشن  تقایل  ادخ  تمحر  لضف و  هب  تبسن  هک 

میجر ناطیش 

تمحر لومشم  هک  دراد  ار  یگتسیاش  نیا  گرم  ندیسر  ارف  زا  شیپ  ات  يراکهنگ  یـصاع و  ره  هکنیا  هیهلا و  هعـساو  تمحر  هب  هجوت  اب 
شهاـگیاج تفرگ و  رارق  نیرفن  تنعل و  دروـم  دـش و  در  درط و  ادـخ  هاگـشیپ  زا  سیلبا  ارچ  هک  دـیآ  یم  نهذ  هب  شـسرپ  نـیا  ددرگ ، 

یلو دوب ،  نج  هفیاط  نایرپ و  زا  سیلبا  میزادـنیب .  سیلبا  همانراک  هب  ارذـگ  دـنچره  یهاگن  تسا  مزـال  هنیمز  نیا  رد  تشگ .  دـبا  خزود 
كاخ یتشم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ دـبلاک  هک  یماـگنه  یلو  تشاد  لاغتـشا  قح  شتـسرپ  تداـبع و  هب  یهلا  هکئـالم  ناگتـشرف و  هارمه 
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توکلم و کلم و  زا  يا  هنومن  هک  دیدج  شنیرفآ  نیا  اب  دیـشخب ،  تایح  دبلاک  نآ  هب  دوخ  حور  زا  نابرهم  يادخ  سپـس  دش و  هدیرفآ 
ناونع هب  وا  نامرف  ياریذپ  هکنانآ  دزاس و  ادـج  ناربکتـسم  زا  ار  نانتورف  فص  ات  دومزآ  ار  سیلبا  ناگتـشرف و  دوب ،  نایکالفا  نایکاخ و 

نیا رد  سیلبا  دزاس .  صخـشم  دـنهن  یم  ندرگ  شا  هنامیلع  هنامیکح و  روتـسد  هب  دنتـسه و  یعیرـشت  تمحر  لضف و  یلماکت و  هماـنرب 
هیلع  ) مدآ رب  هدجـس  زا  تخاس و  راکـشآ  ار  شیوخ  نطاـب  یگدولآ  داد و  ناـشن  ار  شناـهن  یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و  شیاـمزآ  هنحص 
ُهَتَّیِّرُذ َّنَِکنَتْحََال  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِنَتْرَّخَأ  ِْنَئل  َّیَلَع  َْتمَّرَک  يِذَّلا  اَذـه  َکَْتیَأَرَأ  َلاَق  دز :  دایرف  ربک  اب  مأوت  یمـشخ  اب  درک و  عانتما  ( مالـسلا
دیدرت یب  یـشخب ،  متلهم  تمایق  اـت  رگا  دوب ؟  هچ  شببـس  يداد  يرترب  نم  رب  ار  وا  هک  یـسک  نیا  هد  ربخ  ارم  تفگ :  سپـس  ًـالِیلَق . ـَّالِإ 

يدام یکاخ و  هبنج  زج  ناسنا  زا  هک  وا  مشک .  یم  يدوبان  تکاله و  هصرع  هب  دوخ  لابند  هب  منز و  یم  ماجل  یکدـنا  زج  ار  شنادـنزرف 
نآ تشادنپ و  رت  یلاع  ار  دوخ  دید و  دوخ  ینیبرترب  هیام  ار  یکاخ  ناسنا  ندرمش  کبـس  شتآ و  زا  ار  دوخ  شیادیپ  دوب ،  هدیدن  يزیچ 

 . داد رارق  شینامرفان  ربکت و  يارب  یهیجوت  ار 

رّبکت ناطیش و 

تایاور تایآ و  رد  ارجاـم  نیا  دـیزگرب .  یگدـنب  ياـج  هب  ار  توخن  یتسرپ و  قح  ياـج  هب  ار  یتسرپدوخ  هک  تسا  يربکتم  نیتسخن  وا 
هب ار  شبرقم  ناگتشرف  ناحبس  يادخ  دهد :  یم  ربخ  نینچ  دادیور  نیا  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  تسا .  هدش  شرازگ  يددعتم 
زا ار  ناـنآ  ناـنتورف  اـت  درک ،  شیاـمزآ  دـشاب  یم  شترـضح  تاذ  صوـصخم  تسوا و  هژیو  طـقف  طـقف و  هـک  ییاـیربک  تزع و  هلیـسو 
 . دیرفآ مهاوخ  لگ  زا  يرـشب  نم  دومرف :  نینچ  تسناد  یم  ار  هدیـشوپ  یناهنپ  اه و  هنیـس  نورد  هک  ییادخ  دزاس ،  ادج  ناشناشکندرگ 

هدجس ناگتشرف  همه  ادخ  نامرف  اب  دینک  هدجـس  وا  يارب  مدیمد ،  وا  رد  دوخ  حور  زا  مدومن و  وکین  تسرد و  ار  شمادنا  هک  ینامز  سپ 
وا سپ  دیلاب .  تسا ـ  شتآ  زا  هک  شیوخ ـ  داژن  رب  دـیزان و  مدآ  رب  دوخ  شنیرفآ  هب  تفرگ ،  ارف  ار  سیلبا  ینیبدوخ  سیلبا ،  زج  دـندرک 

يادر رد  ادـخ  اب  داـهن و  هیاـپ  لـیلد  یب  ار  بصعت  ساـسا  هک  یـسک  تشگ ،  ناربکتـسم  توسک  شیپ  نابـصعتم و  ماـما  ادـخ و  نمـشد 
دادـیور نیا  زا  شیپ  سیلبا  دروآرد  نت  زا  ار  يراسکاخ  شـشوپ  درک و  رب  رد  یبلط  تزع  سابل  هک  وا  مه  تخادرپ  تباـقر  هب  ییاـیربک 

 : برقم تسا  يا  هتـشرف  زین  وا  دـندرک  یم  روصت  كاپ  ناگتـشرف  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ،  تعاط  تدابع و  رد  دـنمجرا  سب  یماقم  ياراد 
زا سیلبا  دیدرت  یب  اْهنِم .»  ُهَّنأ  يَرت  ُۀَِکئالَملا  َِتناکَو  ِۀَِکئالَملا  َنِم  ْنُکَی  َْمل  سیلبإ  َّنإ  دیامرف « :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترـضح 

نوچ دـش و  هاـبت  ندز  مه  هب  مشچ  کـی  رد  شتاداـبع  همه  تسا .  ناـنآ  سنج  زا  وا  دـندرک  یم  روـصت  ناگتـشرف  یلو  دوـبن  ناگتـشرف 
یعیرشت تیبوبر  مک  مک  دش و  هدیشک  نایصع  رفک و  هب  هک  دوب  يدنـسپدوخ  ربکت و  ببـس  هب  خلت  دادیور  نیا  تفر و  داب  رب  يرتسکاخ 

حیجرت یهلا  یحو  ینامـسآ و  نیناوق  رب  ار  نایغاط  نارگ و  يدام  موسر  بادآ و  نیناوق و  زا  یخرب  هک  یناـسک  دـننامه  درک و  راـکنا  ار 
كرد رتشیب  ممهف و  یم  رتهب  نم  ایادخ !  هک :  دـش  نیا  هللااب  ذوعن  شلاح  نابز  داد و  حـیجرت  قح  نامرف  رب  ار  دوخ  هدولآ  يأر  دـنهد  یم 
عضوم نینچ  منک .  هدجس  شزرا  یب  كاخ  یتشم  رب  یهد  نامرف  نم  هب  هک  دزسن  ار  وت  متسه  رترب  یماقم  مدآ  هب  تبـسن  نوچ  منک و  یم 

زورب سیلبا  زا  هک  تسا  يزیچ  قح  ماکحا  اه و  نامرف  هب  تبسن  دوخ  يأر  نتسناد  رترب  یهلا و  ملع  یعیرشت و  تیبوبر  راکنا  ینعی  يریگ 
 . دنتسه التبم  رابکتسا  كانرطخ  يرامیب  نامه  هاگدید و  نامه  هب  اهامن  ناسنا  رتهب  ریبعت  هب  اه و  ناسنا  زا  یخرب  هنافسأتم  درک و 

یهلا تمحر  سیلبا و 

هب دـندش و  نامیـشپ  یتخـس  هب  تخرد  نآ  هویم  ندروـخ  زا  هک  اوـح  و  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ دـننام  تسناوـت  یم  ارجاـم  نیا  زا  سپ  سیلبا 
قح هاگـشیپ  هب  دنک و  هبوت  درک ،  عولط  ناشدوجو  قفا  زا  تسود  تمحر  دـش و  هتفریذـپ  نانآ  هبوت  دـندرک و  هبوت  قح  ترـضح  هاگرد 

تـسد شا  یتسرپدوخ  زا  داد و  همادا  شربک  هب  یلو  دوش ،  قح  هعـساو  تمحر  لومـشم  ددرگ و  كاـپ  میظع  هاـنگ  نیا  زا  دروآ و  هباـنا 
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نداد موادـت  ببـس  هب  ادـخ  تدابع ،  یگدـنب و  نمرخ  رب  تسا  یـشتآ  یتسرپدوخ  يرامیب  تسا و  راـگزاسان  یتسرپدوخ  وا  تشادـنرب . 
هب ار  شغامد  درک و  بوکنم  ار  شا  يزاورپ  دـنلب  تخیر و  ورف  مهرد  ار  شیالاو  ماقم  درک و  تسپ  راوخ و  ار  وا  شا  يرـسدوخ  ربکت و 

دوخ يارب  شیوخ  رایتخا  ءوس  هب  دوخ و  تسد  اـب  سیلبا  ار  همه  نیا  دومن و  شمورحم  شیوخ  فطل  تمحر و  زا  دـیلام و  تلذ  كاـخ 
و يا .  هدـش  هدـنار  هک  ور  نوریب  تسا  نابرقم  ماقم  هک  الاو  هاـگیاج  نیا  زا  تفگ :  ادـخ  ٌمیِجَر . َکَّنِإَـف  اَْـهنِم  ْجُرْخاَـف  َلاَـق  دروآ .  مهارف 

نیا درک و  تخبدـب  ار  دوخ  سیلبا  دوخ  سپ  یناگدـشراوخ .  زا  ًاـعطق  هک  وش  نوریب  سپ  َنیِرِغاَّصلا . . . . َنِم  َکَّنِإ  ْجُرْخاَـف  دومرف . . . : 
ار قح  ترـضح  ریغ  دهد و  رارق  دوخ  يادخ  ار  دوخ  ياوه  سک  ره  دیدرت  نودـب  دـشاب و  تسرپدوخ  نیبدوخ و  هکره  تشونرـس  تسا 
زا تسا ،  رادریگاو  يرامیب  کی  سیلبا  يرامیب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  مه  تقیقح  نیا  هب  دوش .  یم  رود  ادخ  هاگرد  زا  دریگ  دوخ  دوبعم 

دیشاب بظاوم  ًایناث  دیریگب و  تربع  الوا  هک  دنهد  یم  رادشه  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نآرق و  تهج  نیا 
زا دعب  دمآ و  وا  رـس  رب  هک  یبئاصم  اهالب و  مامت  هک  دیراذگن  وا  مدق  ياج  مدق  دیدرگن و  ناطیـش  وریپ  دیوشن و  التبم  يرامیب  نآ  هب  هک 
 ، دنک يوریپ  وت  زا  نانآ  زا  هک  ره  َنیِعَمْجَأ . . . . ْمُکنِم  َمَّنَهَج  َّنََالْمََال  ْمُْهنِم  َکَِعبَت  نَم  َلـ دش . . . .  دـهاوخ  مه  امـش  ریگنماد  دـیآ  یم  نیا 

لمع قالخا و  هدـیقع و  دوخ و  رایتخا  ءوس  اب  سیلبا  هک  دـش  نشور  تروص  ره  رد  درک .  مهاوخ  زیربل  امـش  همه  زا  ار  منهج  دـیدرت  یب 
( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما درکن .  نعل  درط و  ار  وا  رابجا  روز و  هب  ببـس و  یب  تلع و  یب  قح  ترـضح  داتفا و  تکاله  هطرو  هب  شدب 

دوب هدرک  شرافـس  نانآ  هب  هک  ینامیپ  هب  افو  تشاد و  نانآ  دزن  هک  یتناما  يادا  هب  تساوخ  ناگتـشرف  زا  ادخ  دـیامرف :  یم  هنیمز  نیا  رد 
دندرک هدجس  ناگمه  دینک ،  هدجس  مدآ  رب  تفگ :  ناگتشرف  هب  سپ  دنیامن ،  مادقا  وا  هب  مارتحا  يارب  ینتورف  مدآ و  رب  هدجـس  ماجنا  رد 
يرترب تزع و  ساـسحا  شتآ  زا  شندـش  هدـیرفآ  هب  دـش و  هریچ  وا  رب  یتخبدـب  تواقـش و  تفرگ و  ار  وا  ربـکت  رورغ و  هک  سیلبا  رگم 

هب بضغ و  مشخ و  هب  شندش  راوازـس  يارب  ار  وا  مه  ادخ  سپ  درمـش ،  رادـقم  یب  تسپ و  ار  هدیکـشخ  یلِگ  زا  هدـمآ  دوجو  هب  دومن و 
رایتخا رد  تلهم  نیعم  تقو  ات  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  تفگ :  وا  هب  داد  تلهم  شا  هدـعو  ندیـسر  ماجنا  هب  شیاـمزآ و  ندـناسر  لاـمک 

ناشن دراد و  یمرب  هدرپ  ناصَلخم  هرابرد  سیلبا  هنازجاع  تافارتعا  زا  دیجم  نآرق  تایآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  مه  هتکن  نیا  هب  تسا . نانآ 
رازبا اریز  تسا ،  زجاع  دناوت و  یمن  هکلب  دهاوخن ،  هکنآ  هن  درادـن  بیرف  هسوسو و  ناوت  دارفا  همه  هب  تبـسن  اج و  همه  وا  هک  دـهد  یم 

هن ناراوگرزب  نآ  دـنرتالاب ،  ناطیـش  سرریت  زا  هک  دـنا  هدرک  زاورپ  ییاج  ات  يونعم  رظن  زا  ناصَلخم  تساـه و  سوه  تاـیّدام و  ناـطیش 
ار نانآ  تالیوست  تاهیجوت و  ات  دـندرگ  یم  سوه  اوه و  راـچد  هن  دـسر و  یم  ناـنآ  هب  بیرف  نییزت و  تاریثأـت  هن  دـنا و  تاـّیدام  ریـسا 

 . دسر یمن  نآ  هب  یچراکش  ياه  هلولگ  هک  تسا  هتفرگ  جوا  ردق  نآ  هک  دنتسه  يا  هدنرپ  ناسب  دنک ،  فرحنم 

ناطیش هسوسو  يراصنا و  خیش 

وگب دومرف :  داتسا  منک ،  لقن  ار  نآ  مراد  مرش  یلو  ما  هدید  امش  يارب  یباوخ  تفگ :  خیـش  نادرگاش  زا  یکی  سرد ،  سلجم  رد  يزور 
میخض بانط  کی  دوب و  ییاه  بانط  اه و  نامـسیر  وا  اب  هک  مدید  مشخ  تلاح  رد  ار  ناطیـش  ایؤر  ملاع  رد  هتـشذگ  بش  درک :  ضرع  . 
بانط نیا  مناشک ،  یم  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  اه  نیا  اب  تفگ :  ناطیـش  مدیـسرپ .  اه  بانط  اـه و  نامـسیر  هفـسلف  زا  دوب ،  هراـپ  هراـپ  وا 

هراپ ار  بانط  یلو  شمناشکب ،  رازاب  ات  مزادـنا و  ماد  هب  ار  وا  متـساوخ  یم  هک  تسا  هدوب  يراصنا  خیـش  تداتـسا  يارب  هراپ  هراپ  میخض 
نوعلم نآ  دومرف :  درک و  یمـسبت  خیـش  تسا ؟  ناشیرپ  ياه  باوخ  زا  ای  دراد  تقیقح  مباوخ  نیا  مناد  یمن  تشاذگ .  رارف  هب  اپ  درک و 
تناما هب  نم  دزن  هچنآ  زج  دوبن  یلوپ  متـشاد و  لوپ  هب  زاین  دـیرخ  يارب  نم  دـندش و  دراو  ام  لزنم  هب  نامهیم  دـنچ  زورید  هتفگ ،  تسار 

ار اهنآ  ات  متفر  اه  لوپ  لحم  هچقاط و  رانک  مرادرب .  ضرق  ناونع  هب  ار  نآ  نم  هک  تسا  یـضار  لوپ  بحاص  متفگ  دوخ  اب  دندوب ،  هداهن 
يزادرپب و ار  دوخ  ضرق  ینامب و  هدـنز  اجک  زا  یتفر ،  اـیند  زا  دـیاش  یـضترم !  متفگ :  دوخ  هب  متـشگرب و  مدرک و  طاـیتحا  یلو  مرادرب 

 ! ! مدش فرصنم  راک  نیا  زا  ًاتیاهن 
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ناطیش دوجو  هفسلف 

ءوس اب  ار  دوخ  تفای و  تسد  یتسپ  توخن و  هب  تعاط  تدابع و  زا  دییارگ و  ینمشد  هب  ادخ  اب  یتسود  زا  هک  سیلبا  دیوگب :  یسک  رگا 
مدآ ینب  یگدنز  هب  بیرف  هسوسو و  اب  دریگ و  رارق  ناسنا  هار  رس  ات  دنداد  تلهم  وا  هب  ارچ  درک  مورحم  ناگتـشرف  اب  ینیـشنمه  زا  رایتخا 

هک میباـی  یمرد  شیوـخ  يوـنعم  یملع و  یحور و  داـعبا  دوـخ و  دوـجو  ياـهورین  راــتخاس و  یــسررب  اــب  تـفگ :  دــیاب  درب ؟  موـجه 
اب رازراـک  ههبج  رد  تسا .  بیقر  اـب  دروخرب  فاـصم  رد  اـهنآ  یگدـنلاب  دـشر و  یلو  تسا ،  هتفهن  اـم  دوجو  رد  تفگـش  ییاهدادعتـسا 
يا هنیفد  تروص  هب  ای  دوش ،  کشخ  اوق  نآ  هناوج  تسا  نکمم  دشابن  ینادیم  فیرح و  رگا  دوش و  یم  افوکـش  نامیاهدادعتـسا  فیرح 

یملع تاـقباسم  زاـتمم  درف  اـی  راددروکر و  یناـمرهق و  چـیه  تفگ :  ناوت  یم  هنومن  روط  هب  دورب .  لـیلحت  دـنامب و  دـکار  هشیمه  يارب 
نوهرم يا  هزادـنا  ات  شدادعتـسا  ناوت و  ییافوکـش  دراد و  رایتخا  رد  ییورین  نینچ  هک  درادـن  رواب  زین  شدوخ  یتح  راک  زاغآ  رد  ناهج 

هدید بآ  هدیزرو و  داتفا و  یمن  راک  هب  زین  وا  دوبن  یفیرح  ًاضرف  رگا  نوچ  تسوا .  اب  تباقر  يریگرد و  نادیم و  رد  يوق  فیرح  دوجو 
نیا يور  دـش .  یمن  زاتـشیپ  هدـیزرو و  دیـسر و  یمن  جوا  هب  هاگ  چـیه  نیاربانب  دـنک و  شـالت  هفقویب  هتـسویپ و  دوبن  روبجم  دـش و  یمن 

نامدوخ يارب  یتح  یهاگ  هک  ناسنا  يونعم  میظع  ياـه  ییاـناوت  وا  اـب  يریگرد  اـب  اـت  تسا  مزـال  ناطیـش  ناـسب  یفیرح  دوجو  باـسح 
ناکلاس ناوراک  رد  نتفرگ  رارق  نتـسیز و  ایند  رد  هرود  میرک  نآرق  هاگدید  زا  الوصا  دـهد .  ناشن  ار  دوخ  دـیامن و  خر  تسا  هتخانـشان 
َةاَـیَْحلاَو َتْوَْملا  َقَلَخ  يِذَّلا  تساـه .  نیرتـهب  تاـبثا  ییاسانـش و  نوـمزآ و  یگدـیزرو و  يارب  تاـیح  گرم و  شیادـیپ  یلماـکت و  رفس 

ایند هلحرم  نیا  و  دیرتراکوکین . . .  ناتمادـک  هک  دـیامزایب  ار  امـش  ات  دـیرفآ  ار  یگدـنز  گرم و  هکنآ  ًالَمَع .. . .  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل 
ُْمتِْرُبتخا اَهیِفَف  تسا « :  هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  نانخس  رد  هک  هنوگنامه  تسام  يارب  هاگ  شنیزگ  هاگشیامزآ و  یعون 

 . دنز مقر  ار  شیوخ  تشونرس  شالت  شـشوک و  اب  دزاس و  مهارف  يا  هیامرـس  دنک و  يزاسدوخ  دیاب  اجنیا  رد  سکره  ُمتِْقلُخ .»  اَهِْریَِغلَو 
و تسین * ،  يا  هرهب  بیـصن و  چیه  هدرک  شالت  هچنآ  زج  ناسنا  يارب  هکنیا  و  يَُری . َفْوَس  ُهَیْعَـس  َّنَأَو  یَعَـس *  اَم  َّالِإ  ِناَسنِِْالل  َْسیَّل  نَأَو 

یگدنلاب دشر و  ییافوکـش و  بیقر ،  فیرح و  دوجو  نودب  هک  تسا  نشور  حیـضوت  نیا  اب  دش .  دهاوخ  هدید  يدوز  هب  وا  شالت  هکنیا 
دادعتـسا يابفلا  هیلوا  هلحرم  نامه  رد  دـسر و  یمن  یناسنا  لزانم  تاماقم و  كرد  يزاسدوخ و  تدـهاجم و  هب  ناسنا  دوش و  یمن  ادـیپ 

 ، تیناسنا يدازآ و  ناربهر  تیدوبع  تیناسنا و  تمظع و  جوا  ایآ  دوبن ،  البرک  نوچ  ییاهراکهاش  ای  داهج و  ياه  نادیم  رگا  دنام ،  یم 
دـشاب تادوجوم  فرـشا  دناوت  یم  هک  ار  ناسنا  هک  دنتـشادن  قح  ناگتـشرف  تروص ،  نآ  رد  و  تفای ؟  یم  روهظ  هولج و  يارب  يا  هنیمز 

رد دنک و  یم  مهارف  ار  رازراک  هنیمز  شیاه  هسوسو  اب  هک  تسا  یفیرح  سیلبا  دننک ؟  هظحالم  نآ  لاثما  زیر و  نوخ  دـسفم و  هرهچ  رد 
هب يزاین  تسد  نمـشد و  هنیـس  هب  یتشم  دنزیخ و  یمرب  هلباقم  هب  وا  اب  اسرف  ناوت  هزرابم  يریگرد و  اب  قح  ناگدـنب  هک  تسا  هنحـص  نیا 

هیلع  ) نینمؤملاریما دندرگ .  یم  لیان  تیناسنا  ياه  لادم  تاجرد و  هب  اوقت  يریگراکب  ششوک و  تدهاجم و  رثا  رب  دنراد و  ادخ  هاگرد 
ربارب رد  تبثم  ششوک  اب  ْمُِکتاجَرَد .»  ِهللا  َْدنِع  اُوْلعَتَو  مُکَسُْفنأ  اوُّکَُزت  ِۀََفلاخُملِاب  ُهُوِبلْغاَو  ِةَدَهاجُملِاب  َناطیَّشلا  اُوفاص  دیامرف « :  یم  مالسلا )

 . دور الاب  ادخ  دزن  ناتتاجرد  دبای و  دشر  ناتدوجو  ات  دیوش  هریچ  وا  رب  وا  زا  ینامرفان  اب  دینک و  يدنب  فص  ناطیش 

اهشزرا کحم  ناطیش 

ینوریب و ینورد و  نمـشد  ياه  هسوسو  اب  موادم  تدهاجم  ببـس  هب  دندیـسر ،  لاصو  تنج  اقل و  هجرد  برق و  ماقم  هب  هک  ادخ  نادرم 
سفن ناطیـش و  اب  راکیپ  دـنا و  هداهن  ماـن  یعقاو  ناـمرهق  ار  ناـحتاف  نیا  تهج  نیا  زا  تسا ،  هدوب  ربکا  داـهج  نادـیم  رد  يزوریپ  بسک 

کیربت دـندوب  هتـشگرب  دربن  ههبج  زا  يزوریپ  اب  هک  ناشنارای  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  دـنا .  هدـیمان  ربکا  داـهج  ار  شکرس 
ار رت  کـچوک  داـهج  هک  یهورگ  هب  نیرفآ  رَبْکـألا .»  ُداَـهِجلا  ُمِْهیَلَع  َیَِقبَو  َرَغـصالا  َداـهِجلا  اُوَـضَق  مْوَِـقب  ًاـبَحْرَم  داد « :  رادـشه  تـفگ و 
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ام میتشُک  ناهـش  يا  تسا :  هدیـشک  مظن  هب  نینچ  ار  تیاور  نیا  یمور  نیدـلا  لالج  تسا  یقاب  نانآ  هدـهع  رب  رتگرزب  داهج  دنتـشذگ و 
داهج نِم  انعجر  دق  تسین  شوگرخ  هرخس  نطاب  ریـش  تسین  شوه  لقع و  راک  نیا ،  نتـشک  نورد  ردنا  رتب  وز  یمـصخ  دنامنورب  مصخ 

اه فص  هک  ناد  يریـش  لهـس  فاق  هوک  نیا  منک  رب  نخان  هب  ات  فاکـش  ایرد  قح  مهاوخ ز  یتّوق  میربکا  داهج  ردـنا  یبن  اـب  میرغـصالا 
رانک رد  هک  دـننک  یم  هولج  یماگنه  يرهاظ  ياه  ییاـبیز  دـننامه  زین  يونعم  ياـه  ییاـبیز  دنکـشب  ار  دوخ  هک  ناد  ار  نآ  ریـش  دنکـشب 

ندرگ رب  یگرزب  قح  اه  یتشز  دـنا :  هتفگ  ور  نیا  زا  دـننک ،  یمن  هولج  اه  ییاـبیز  دـشابن  یفاـنم  محازم و  چـیه  رگا  دـشاب و  اـه  یتشز 
مه ام  دوخ  يارب  یتح  هک  ام  يونعم  میظع  ياـه  ییاـناوت  اـت  تسا  مزـال  ناطیـش  نوچ  یفیرح  دوجو  نیارباـنب  دـنراد ،  لاـمج  ییاـبیز و 

 . دیامن خر  تسا  مولعمان 

ناتسرپایند

یگتـسب لد  نیا  تسین و  يزیچ  لیلق  ییالاک  كدـنا و  عاتم  زج  دـیجم  نآرق  لوق  هب  دـندنب و  یم  لد  نآ  رب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  ییایند 
ادـخ و داـی  زا  دـنباوخب و  تلفغ  رتـسب  هب  دـننک و  هنیزه  تورث ،  ندرک  عمج  نآ و  ندروآ  تسد  هب  رد  ار  دوـخ  رمع  هک  دوـش  یم  ببس 
ناسنا و نایم  ًاتیاهن  هک  تسا  ییایند  دـنیامن ،  زواجت  نارگید  قوقح  هب  دـننک و  لاـمیاپ  ار  مارح  لـالح و  دودـح  دـنوش و  لـفاغ  تماـیق 
تسا و خزود  تکـاله و  يوس  هب  یبیـشارس  یهار  دـنک و  یم  مورحم  قـح  هصاـخ  فاـطلا  زا  ار  یمدآ  دوـش و  یم  لـیاح  ادـخ  تمحر 

ياه تراسخ  اب  يواسم  ندرک  هنیزه  هنوگنیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنک ،  نآ  هنیزه  ار  دوخ  رمع  زا  هظحل  کی  ناسنا  هک  درادن  شزرا  ًافاصنا 
نیا ددـنبب و  لد  نآ  رـصانع  داوم و  ایند و  هب  تمایق  هب  داقتعا  ناـمیا و  ظـفح  اـب  ناـسنا  رگا  تسا .  يدـبا  ياـه  ناـیز  ناربج و  لـباق  ریغ 
يا هطبار  تقیقح  رد  دریگ  راکب  تمایق  ندرک  دابآ  تمدـخ و  تدابع و  تهج  يرازبا  ناونع  هب  ار  ایند  هک  دـشاب  نیا  رطاخ  هب  یگتـسبلد 

 . تسا یگشیمه  شا  هرهب  يدبا و  شدوس  هک  دوش  یم  یتراجت  هیامرس  وا  يارب  ایند  هدرک و  رارقرب  ایند  اب  تبثم  لوقعم و 

ایند یشزرا  یب  رد  لولهب  مالک 

قیرط زا  هک  نوراه  يارب  تسا ،  يدبا  تراسخ  ببس  نآ  هب  یگتسبلد  هک  ییایند  لوقعمان و  يایند  یشزرا  یب  ندرک  مّسجم  يارب  لولهب 
رد رگا  دیـسرپ :  وا  زا  دوب ،  هدـش  هدولآ  ناهانگ  یب  نوخ  نتخیر  مدرم و  قوقح  هب  هلمح  ناـیغط و  ربک و  رورغ و  توخن و  هب  يراداـیند 

دهد قوس  ندرم  تکاله و  زرم  ات  ار  وت  یگنـشت  تّدـش  يوش و  هنـشت  تسا  لمحت  لباقریغ  شنازوس  باتفآ  هک  يریوک  مرگ و  یناـبایب 
نوراه يزادرپب ؟  تکاله  زا  دوخ  تاجن  تهج  بآ  نآ  دیرخ  يارب  يرـضاح  غلبم  هچ  ات  يرخب  ار  نآ  دـیاب  هک  دوش  ادـیپ  یبآ  هاگ  نآ 

 . مزادرپـب بآ  تفاـیرد  تهج  ار  مروشک  زا  یمین  مرـضاح  موش  یم  دوباـن  مماـشاین  بآ  رگا  هک  یلاـح  ناـنچ  رد  تفگ :  درک و  یلمأـت 
راشف راچد  رگا  هاتوک  یتدم  ندش  يرپس  یگنـشت و  عفر  بآ و  ندیـشون  زا  سپ  دیـسرپ :  بآ  نیمه  هرابرد  رگید  یلاؤس  حرط  اب  لولهب 

درد تّدش  رب  هظحل  هب  هظحل  دشاب و  هدرک  ریسا  روآ  جنر  رایسب  ییانگنت  هقیضم و  رد  ار  وت  دشاب و  هدش  هتـسب  نآ  عفد  هار  يدش و  راردا 
مروشک رگید  مین  مرـضاح  تفگ :  نوراه  يزادرپ ؟  یم  غلبم  هچ  تخـس  جنر  هاکناج و  درد  نیا  زا  يدوبهب  تاجن و  يارب  دوش ،  هدوزفا 

تسد زا  راردا  راب  کی  عفد  بآ و  یتبرش  اب  هک  یتنطلـس  روشک و  تفگ :  لولهب  مبای ،  تاجن  یتخـس  نآ  زا  موش و  نامرد  ات  مزادرپب  ار 
تـسد زا  ندرم  اـب  مه  تبقاـع  دوـش و  هنیزه  رمع  هشیدـنا و  رکف و  همه  نیا  شظفح  ندروآ و  تسد  هب  يارب  هک  دراد  یـشزرا  هچ  دورب 

. دورب ناسنا 

ایند نیرتابیز 

کی هک  ییایند  تسا ،  هارمه  اوقت  داهج و  تمدخ و  تدابع و  اب  هک  تسادخ  يایلوا  يایند  ایند ،  نیرتدـنمدوس  نیرتدـیفم و  نیرتابیز و 
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تشهب شا  یگشیمه  دیواج و  دوس  دوش و  یم  تمحر  بسک  نآ  هلیسو  هب  طقف  هک  ییایند  تسا ،  رترب  سنا  ّنج و  تدابع  زا  شا  هظحل 
هرفـس نآ  هلیـسو  هب  دروآ و  یم  دوجو  هب  داـبآ  ياـه  ناتـسلخن  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نوـچ  شا  هدـنراد  هک  ییاـیند  تسا ، 
یتقو هک  ییایند  دیامن .  یم  فرصم  نآ  زا  تعانق  لامک  اب  هداس و  رایسب  یحطس  رد  شدوخ  یلو  دنک  یم  نیگنر  ار  ناریقف  ناتسدیهت و 
ندرک بوکرس  يارب  مالـسا  هاپـس  اب  دریگ و  یم  تسد  هب  ار  روانهپ  یتکلمم  رب  تموکح  مامز  نآ ،  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

زا سپ  دوش و  یم  شـشفک  ندز  هلـصو  لوغـشم  اجنآ  رد  دسر و  یم  راق  يذ  لحم  هب  دـنک و  یم  تکرح  هرـصب  يوس  هب  نانکـش  نامیپ 
ادخ هب  دیامرف :  یم  درادن ،  یـشزرا  تمیق و  دیوگ :  یم  سابع  نبا  دزرا ؟  یم  ردـقچ  شفک  نیا  دـیوگ :  یم  سابع  نبا  هب  ندز  هلـصو 

منک و هدـنز  ار  یقح  تموـکح  نیا  اـب  مناوـتب  هکنیا  رگم  تسا ،  رت  شزرا  یب  شفک  نیا  زا  امـش  رب  نم  تموـکح  تساـیر و  دـنگوس ! 
هب شرگید  فرط  تمدـخ و  تدابع و  هب  شفرط  کی  هک  تسا  یلپ  تسا و  یقح  تبثم و  يرادایند  يرادایند ،  نیا  مزادـنارب .  ار  یلطاب 

 . تسا لصو  تنج  تمحر و 

ایند هب  ناصیرح 

هب هار  ریسم  رد  دندرک ،  یم  یهارمه  ار  وا  شنارای  زا  نت  هس  هکیلاح  رد  تفر  یم  رفس  هب  یتجاح  یپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) حیـسم ترـضح 
ادابم دنک  یم  كاله  درب و  یم  نیب  زا  ار  مدرم  اهالط  نیا  دومرف :  نارای  هب  حیـسم  تشاد  رارق  نیمز  يور  هک  دندروخرب  الط  شمـش  هس 

زا یکی  هک  دـندوب  هدرک  یط  ار  هار  زا  یکدـنا  دـنداد ،  همادا  دوخ  هار  هب  دنتـشذگ و  اـهالط  زا  هاـگنآ  دـیهد ،  هار  لد  هب  ار  اـهنآ  تبحم 
ادج نارای  زا  مه  وا  داد و  هزاجا  وا  هب  حیسم  مدرگ ،  زاب  دیهد  هزاجا  هدمآ  شیپ  نم  يارب  يرورـض  يراک  هللا !  حور  ای  تفگ :  ناهارمه 
هـس رانک  رفن  هس  ره  دنتـشگ و  زاب  يا  هناهب  رذـع و  هب  ناشتـسود  دـننام  زین  رگید  هارمه  ود  تشگ ،  زاب  الط  شمـش  هس  بناج  هب  دـش و 
هیهت ییاذغ  ورب  میا  هنـسرگ  دنتفگ :  ناشدوخ  نایم  زا  یکی  هب  دننک  میـسقت  دوخ  نیب  ار  اهنآ  دـنتفرگ  میمـصت  دـندمآ ،  درگ  الط  شمش 

اذغ هب  کلهم  یّمس  اذغ ،  دیرخ  زا  سپ  وا  میزادرپب .  اهالط  میسقت  هب  یفاک  تصرف  لاح و  تغارف  اب  ندش  ریس  ندروخ و  زا  سپ  ات  نک 
یتقو ار  دوخ  تسود  هک  دـندرک  شزاس  رگیدـکی  اب  مه  رگید  رفن  ود  نآ  دوش ،  بحاص  دوخ  ار  الط  همه  دـشکب و  ار  رفن  ود  نآ  اـت  دز 
دندُرم مومسم  ياذغ  ندروخ  اب  مه  دوخ  دنتشک و  ار  وا  دمآ  ناشقیفر  هک  یماگنه  دنوش ! !  کلام  دوخ  ار  شمش  هس  ره  دنـشکب و  دمآ 

درک هدنز  ار  نانآ  راگدرورپ  نذا  اب  تفای ،  هدرم  الط ،  ياه  تشخ  رانک  ار  شتسود  هس  ره  رفس  زا  تشگزاب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) حیـسم ، 
! ؟ دنشک یم  ار  ناسنا  اهالط  نیا  متفگن  ایآ  تفگ :  و 

ایند هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما مالک 

تیـصخش دنـس  راختفا و  تزع و  لیلد  يدام  تورث  لاـم و  هکنیا  اـیند و  يـالاک  اـب  دروخرب  تیفیک  هراـبرد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
َمِکُح اِهتَوْرَث ،  ْنِم  یکْزأ  اُهتَْغُلبَو  اَِهتَنینأَمُط  نِم  یظْحأ  اَُهتَْعُلق  ُهاعْرَم  اُوبَّنَجَتَف  ٌءیبوُم  ٌماطُح  اَینُّدـلا  ُعاَتَم  ُساَّنلا  اَـهُّیا  اَـی  دـیامرف « :  یم  تسین 
تسا ریخ  اب  هدیکشخ و  ياه  گرب  نوچ  زیچان  ییالاک  ایند  عاتم  مدرم !  يا  ِۀَحاَّرلِاب . » . . .  اَْهنَع  َِینَغ  ْنَم  َنیعُأَو  ِۀَقاَفلِاب ،  اَْهنِم  ِرثْکُم  یلَع 
ندرک تشادرب  ترورـض  هزادنا  هب  تسا و  نآ  هب  نانیمطا  دامتعا و  زا  رت  شخب  تّذل  نآ  زا  ندنک  لد  هک  دیزیهرپب  نآ  هاگارچ  زا  سپ  ، 

یب سوک  نآ  رد  هکنآ  هدش و  یتسدیهت  هب  مکح  دنک  مادـقا  تورث  ندوزفا  هب  هکنآ  رب  تسا .  ناوارف  هیامرـس  يروآ  عمج  زا  رتهب  ایند  زا 
دریگ لد  هب  ار  شقـشع  هکنآ  دیآرد و  یپ  زا  یلدروک  دزادـنا  یتفگـش  هب  ایند  رویز  هک  ار  نآ  هتـشگ ،  کمک  شـشیاسآ  هب  هدز  يزاین 

شنوزحم یمغ  دنک و  شمرگرـس  یهودـنا  تسا ،  ناجلخ  شلد  يادـیوس  رد  اه  هودـنا  نآ  يارب  هک  دـنک ،  رپ  اه  هودـنا  زا  ار  شرطاخ 
ادخ رب  شندرک  دوبان  هدش ،  عطق  شتایح  ياه  گر  هکیلاح  رد  دـنزادنا ،  نابایب  هب  ار  وا  دوش و  شریگولگ  سفن  ات  تسا  نینچ  دـیامن ، 

مکـش هزادنا  هب  رارطـضا  باب  زا  نآ  زا  درگن و  یم  ایند  هب  تربع  هدـید  اب  نمؤم  تسا ،  ناسآ  ناتـسود  يارب  ناتـسروگ  هب  شنتخادـنا  و 
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یتسدـیهت هب  دـنیوگ  یم  یکدـنا  زا  سپ  هدـش  دـنمتورث  دـنیوگب  رگا  دونـش ،  یم  ینمـشد  مشخ و  شوگ  هب  ار  ایند  فصو  دراد و  یمرب 
نآ رد  هک  يزور  ار  ایند  لها  زونه  اـیند و  عضو  لاـح و  تسا  نیا  دـندرگ ،  نیگهودـنا  شگرم  هب  دـنوش  داـش  شندوب  هب  رگا  هتـسشن و 

 . تسا هدماین  دنوش  دیمون 

ایند اب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دروخرب 

دعب هلحرم  رد  مدـش ،  هدز  تفگـش  هک  دـندروآ  یـشرت  ینیریـش و  ردـقنآ  وا  سلجم  رد  متفر ،  هیواـعم  دزن  دـیوگ :  یم  سیق  نب  فنحا 
حیـضوت وا  مدیـسرپ و  یم  وا  زا  ار  اه  یکاروخ  کی  کی  مان  متـسناد و  یمن  ار  اهنآ  مان  نم  هک  دندیچ  وا  هرفـس  رد  گنراگنر  ییاهاذغ 

مرطاـخ هب  متفگ :  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  تفگ :  مدرک !  هیرگ  درک  فصو  ار  کـی  ره  دیناسانـش و  نم  هب  ار  اهاذـغ  هکیماـگنه  داد .  یم 
شدزن تشاد  هک  يرارـصا  اب  درک و  نامهم  دوخ  دزن  ارم  راطفا  ماگنه  مدوب ،  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  رـضحم  رد  یبش  هک  دـمآ 

ضرع تسا .  وج  قیوس  دومرف :  تسیچ ؟  نابنا  نیا  رد  مدیـسرپ  دوب ،  هدـش  هدز  رهُم  هتـسب و  شرـس  هک  دـیبلط  ار  یناـبنا  مدـید  مدـنام ، 
مدرک لخب  هن  مدیـسرت و  هن  دومرف :  يا ؟  هدرک  رهم  ار  نابنا  رـس  هنوگنیا  هک  يدرک  لخب  ای  درادرب و  نآ  زا  یـسک  يدیـسرت  ایآ  مدرک : 

رب یلو  تسین ،  مارح  دومرف :  ینک ؟  لیم  ییاذـغ  نینچ  تسا  مارح  ایآ  متفگ :  دـنزیرب ،  نوتیز  اـی  نغور  نآ  رب  منادـنزرف  مدیـسرت  هکلب 
نب غبـصا  دنورن .  نوریب  قح  هّداج  زا  نادنمتـسم  ات  دنرادرب  مدرم  نیرت  تسدیهت  هزادـنا  هب  ار  دوخ  بیـصن  هک  تسا  بجاو  لداع  ناماما 

ناـیاونیب و دـندروآ  یم  یلاوـما  ترـضح  يارب  روـشک  فارطا  زا  هـک  یماـگنه  یلع  يرادـمامز  تفـالخ و  رــصع  رد  دـیوگ :  یم  هتاـبن 
يّرُغ ینیّرُغَت  ُءاْضَیب ال  ای  ُءاْرفَـص  ای  دومرف « :  یم  درک و  یم  میـسقت  ادـج و  ار  لاوما  شیوخ  تسد  اب  هاگنآ  دـناوخ  یم  ارف  ار  ناتـسدیهت 

نیا هیف  یلا  هدی  ناج  لک  ذاهیف  هرایخ  يانج و  اذه  دومرف :  یم  و  دینک .  دوخ  هتفیرف  ار  يرگید  دـیبیرفن ،  ارم  هرقن  يا  الط !  يا  يْریَغ . » 
رد تسد  يا  هدننیچ  ره  هکیلاح  رد  ما »  هدروخن  ما و  هتشادن  رب  تسا « ،  دوجوم  زین  شیاه  هدیزگرب  نیرتهب و  تسا و  نم  هدیچ  نمرخ و 

نیب يدـنب و  میـسقت  ار  نآ  ماـمت  اـت  تفرگ  یمن  هلـصاف  لاـملا  تیب  راـنک  زا  هاـگنآ  دروخ .  یم  شدوخ  ار  شیاـه  نیرتهب  دراد و  ناـهد 
اجنآ رد  زامن  تعکر  ود  دعب  دنشاپب ،  لحم  نآ  رد  بآ  دننک و  وراج  ار  لاملا  تیب  ياج  هک  درک  یم  رما  سپس  دنک ،  عیزوت  ناتـسدیهت 

نم هک  نکم  رارقرب  نم  اب  قایتشا  هطبار  نادرگم و  دوخ  هتفیـش  ارم  امنم و  نم  هب  ار  دوخ  ایند !  يا  دومرف :  یم  زاـمن  زا  سپ  دـناوخ و  یم 
هن سفق  نینچ  هد .  بیرف  ارم  ریغ  ایند  يِْریَغ . »  يّرُغ  اَینُد  اَـی  دومرف « :  یم  هراومه  تسین و  یعوجر  نآ  رد  هک  ما  هدرک  هقـالط  هس  ار  وت 

منمچ نآ  غرم  هک  ناوضر  هضور  هب  مورتسا  یناحلا  شوخ  نم  يازس 

هبّیط تایح 

لوصحم تسا و  طیارـش  دادعتـسا و  ساسا  رب  تمـسق  هب  تیاضر  تعانق و  تقیقح  رد  دـنک  یم  حرطم  دـیجم  نآرق  هک  يا  هبیط  تاـیح 
هتـسیاش راک  سک  ره  نز ،  درم و  زا  ًۀَـبِّیَط . . . .  ًةاَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  َْوأ  رَکَذ  نِم  ًاِحلاَص  َلِمَع  ْنَم  تسا .  حـلاص  لمع  ناـمیا و 

ایند كرات  هک  تسا  هتفگن  مالـسا  میراد . . .  یم  هدنز  يا  هزیکاپ  كاپ و  یگدنز  هب  ار  وا  ًاملـسم  تسا ،  نمؤم  هک  یلاح  رد  دـهد  ماجنا 
فافع فافک و  ردق  هب  شاب و  حـلاص  لمع  نامیا و  اب  یهلا و  یهاگدـید  اب  هکلب  نامب ،  مورحم  یهلا  ياه  تمعن  همه  زا  یلک  هب  شاب و 

زمر شابن ،  عناـق  دـیلوت  رد  نکن و  فارـسا  فرـصم  رد  ریگرب ،  اـیند  عاـتم  زا  هنادـنموربآ  یفاـک و  یتشیعم  زا  يرادروخرب  هیاـپ  رب  ینعی 
زور ره  دیابن  دهاوخ .  یم  دناد و  یم  ار  ام  حالص  ریخ و  نامدوخ  زا  رتهب  وا  هک  تسادخ  زا  ندوب  یضار  قح و  هب  ندوب  میلـست  یتحار ، 
َةَرْهَز ْمُْهنِّم  ًاجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  َالَو  دـیامرف :  یم  میرک  نآرق  ، مرادـن نم  دراد و  هچ  صخـش  نآ  هک  مشاب  نیا  تحاراـن 
نانآ هب  هچنآ  زودم ،  میدرک  دنم  هرهب  ار  نانآ  فانصا  زا  یخرب  هچنآ  هب  ار  تناگدید  یَْقبَأَو .  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُقْزِرَو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا 

 . تسا رترادیاپ  رتهب و  تراگدرورپ  قزر  مییامزایب و  نآ  رد  ار  نانآ  ات  تسایند  تنیز  رویز و  هویم و  یب  هفوکش  میا  هداد 
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؟  تسیک هدنرب 

ود دنرگیدکی .  راکمه  ناشیاه  توافت  دوجو  اب  یلو  دنتـسین  مه  دننام  ام  تشگنا  جـنپ  تسین ،  ناسکی  اه  ناوت  اهدادعتـسا و  لاح  ره  هب 
دراو هبلط  ود  یلومعم .  دنمراک  يرگید  دوش ،  یم  ریزو  لیکو و  یکی  دـعب  لاس  دـنچ  دـنناوخ و  یم  سرد  سالک  کی  رد  زومآ  شناد 

هدـنورپ رگم  درک .  ضارتعا  ادـخ  هب  دـیابن  یلومعم و . . .  یتعامج  ماما  يرگید  دـیلقت  عجرم  ای  دنمـشناد  نیرتهب  یکی  دـنوش  یم  هزوح 
نیا رد  ناماما  ایبنا و  یهلا و  يایلوا  رتشیب  میا ؟  هدرک  شومارف  ار  ترخآ  باسح و  شاداپ و  رگم  دریذپ ؟  یم  نایاپ  ایند  نیمه  رد  ناسنا 

يدرف هدنزاب  دشاب و  ادخ  قیفر  هک  تسا  یـسک  هدنرب  دنا ،  هدوب  رادروخرب  يدام  ياه  تمعن  نیرتمک  زا  ای  دنتـشادن و  یهفرم  عضو  ایند 
اهناملس اهرذوبا و  رگم  دوش .  ترخآ  دراو  ناسنا  ریغ  تروص  هب  دزابب و  يا  هناد  بآ و  ربارب  رد  ار  دوخ  یتسه  همه  تیناسنا و  هک  تسا 
کشا زاین و  زار و  هناصلاخ  يوش  قفوم  یبش  همین  هک  تسا  نیا  ادخ  لضف  تمحر و  هب  تندوب  لومـشم  هناشن  دندرب ؟  ایند  نیا  زا  ردقچ 

اهر ار  ادـخ  هک  مینک  یمن  یگدـنز  ایند  نیا  رد  ار  ام  دراد ،  ییاپ  رـس و  یب  ره  هک  مشح  مدـخ و  غار و  غاـب و  هن  یـشاب ،  هتـشاد  یهآ  و 
نیرتهب لـسع و  نوچ  اهاذـغ  نیرتهب  رگا  یتح  دزادـنیب  رهاـظ  هرفـس  هب  یتریـصباب  هاـگن  مین  کـی  ناـسنا  رگا  میریگب !  ار  اـمرخ  هدرک و 

یتح شزرا و  یب  يداوم  هب  اه  تعاس  تشذگ  زا  سپ  دشاب ،  شرانک  رد  تسا  ناویح  ود  لوصحم  ود  ره  هک  مشیربا ،  نوچ  اه  كاشوپ 
نیرت فیثـک  عمجت  لـحم  لوب و  راردا و  زکرم  ود  نتفرگ  رارق  مه  راـنک  یـسنج  ياـه  تّذـل  نیرتـهب  یتـح  دوش .  یم  لیدـبت  راـب  ترفن 

اذغ نیرتهب  ام  ياذغ  هشیمه  هک  ًاضرف  تسا ،  لاَبَم . »  ِیف  ٌلاَبَم  مالسلا « : ) هیلع   ) نینمؤملاریما لوق  هب  تسا و  ندب  تاعوفدم  تامومس و 
هار و يدام  یگدنز  رد  دیاب  ام  تسا .  نآ  باتک  باسح و  ندنام  یقاب  قرب و  قرز و  يدوبان  شماجنارـس  دشاب  سابل  نیرتهب  نامـسابل  و 

هیلع هللا  یلص   ) ِهللا ِلوُسَر  ِیف  َناَک  ْدََقلَو  دیامرف « :  یم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هکنانچ  میهد ،  رارق  دوخ  قشمرـس  ار  قح  يایلوا  مسر 
اَُهفاَنْکأ ِهِْریَِغل  ْتَئِّطُوَو  اَُهفارطأ  ُْهنَع  ْتَِضُبق  ْذإ  اَهیِواسَمَو  اَهیِزاَخَم  ِةَْرثَکَو  اَِهْبیَعَو  اَینُّدـلا  ِّمَذ  یلَع  ََکل  ٌلیلَدَو  ِةَوْسُـألا ،  ِیف  َکـَل  فاَـک  هلآو )

ات ییاـمن  تعاـطا  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ  مسر  هار و  هک  تسا  سب  وـت  يارب  و  اَِـهفِراَخَز . »  ْنَع  َِيُوزَو  اَـهِعاَضَر  ْنَع  َمُِطفَو 
زاب ربمایپ  زا  وس  ره  زا  ایند  هکنیا  هچ  دـشاب ،  نآ  ياه  یتشزو  ییاوسر  ایند و  ياه  بیع  اه و  يدـب  تخانـش  رد  وت  يارب  یبوخ  ياـمنهار 

اب یهلا  يایلوا  دـننامه  ناسنا  رگا  تفرگ .  هلـصاف  نآ  ياهرویز  زا  دروخن و  ریـش  اـیند  ناتـسپ  زا  دـش ،  هدـینارتسگ  وا  ریغ  يارب  هتـشاد و 
 . دوش یم  ترخآ  ایند و  رد  تمحر  بساک  دیدرت  یب  دنک  دروخرب  یگدنز  عاتم  ایند و  يالاک 

قح تمحر  هب  ندیسر  هار  ایند  زا  تشذگ 

نیا دنـسرب و  تشهب  هب  ات  دنرذگب  خزود  ریـسم  زا  دیاب  نایتشهب  تسا ،  خزود  زا  سپ  تشهب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـیجم  نآرق  تایآ  زا 
یم خر  شتآ  تروص  هب  تمایق  رد  هک  هچنآ  زا  ایند  رد  دـیاب  رگید  تراـبع  هب  دوش و  نیمأـت  اـیند  رد  دـیاب  خزود  زا  روبع  تردـق  ورین و 
ایند زا  هک  تمحر  نیا  ققحت  عنام  تسا و  رـشحم  زور  رد  قح  تمحر  هولج  تشهب  دیـسر .  تشهب  هب  تمایق  رد  ناوتب  ات  تشذگ  دـیامن 

روما نیا  زا  ایند  رد  هکیـسک  تسا .  حـلاص  لمع  كرت  يزوت و  هنیک  لـخب و  صرح و  دـسح و  قاـفن و  رفک و  كرـش و  دوش  یم  عورش 
زا ایند  رد  ار  دوخ  هکنیا  رطاخ  هب  ترخآ  رد  دوش و  یم  هبیط  تایح  هتـسیاش  دوشن ،  ثئاـبخ  نیا  هب  هدولآ  یگدـنز ،  ریـسم  رد  درذـگب و 
یم تشرـسربنع  تشهب  رد  مدـق  درذـگ و  یم  خزود  زا  تمحز  جـنر و  نودـب  ناسآ و  لهـس و  یتروص  هب  درک  ظـفح  اـه  یگدولآ  نیا 

تسین امش  زا  سک  چیه  و  ًاِّیثِج .  اَهِیف  َنیِِملاَّظلا  ُرَذَنَو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث  ًاّیِضْقَم *  ًاْمتَح  َکِّبَر  یَلَع  َناَک  اَهُدِراَو  َّالِإ  ْمُکنِّم  نِإَو  دراذگ . 
 ، كرش رفک ،  زا  هک  ار  نانآ  سپـس  تسا * .  یمتح  مّلـسم و  تراگدرورپ  رب  خزود  هب  ناگمه  دورو  دوش ،  یم  خزود  دراو  هکنآ  رگم 

عماج یتقیقح  هک  اوقت  مینک .  یم  اهر  خزود  رد  دنا ،  هداتفارد  وناز  هب  هک  ار  ناراکمتـس  و  میهد ، یم  تاجن  دندرک ،  زیهرپ  هانگ  داسف و 
دوـش و یم  لیـصحت  ناـمیا  تیادـه و  زا  هک  تسا  يا  هیاـم  دراد ،  دوـخ  شـشوپ  رد  ار  یقـالخا  یلمع و  يداـقتعا و  داـعبا  همه  تسا و 
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دبای یم  لاقتنا  دشاب  نتورف  عضاخ و  قح  ربارب  رد  هکیتروص  رد  ناسنا  هب  نامیا  توبن و  یحو و  زا  هک  تسا  يا  هیامرـس  نامیا  تیاده و 
تکرب زا  تشهب  هب  ناشندیـسر  خزود و  نایم  زا  نانآ  ندرک  روبع  تمالـس  هب  تمایق و  ياـه  يراوشد  زا  اوقت  لـها  تاـجن  تقیقح  رد  ، 
یناسک دـننک  یم  ناشیاهر  خزود  شتآ  رد  هدز  وناز  هکنانآ  تسا .  موصعم  ناـماما  نأـشلا و  میظع  ناربماـیپ  ینامـسآ و  ناربهر  نآرق و 
ینادان تلاهج و  هب  دنراذگب و  ناماما  ناربمایپ و  یحو و  تسد  رد  تسد  دندشن  رضاح  دندیزرو و  ربکت  قح  ربارب  رد  ایند  رد  هک  دنتسه 

فطل و همه  اب  ادخ  هک  ییاج  ات  دنشاب ،  اهر  هیهلا  فیلاکت  یعرش و  فیاظو  یبهذم و  دویق  زا  دنتشاد  تسود  دنتسیز و  تایح  همیخ  رد 
یگدـنز هب  نادـنمقالع  قیـالان و  ناربکتم  نیا  دـهد  یم  ناـمرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هب  شتیاـهن  یب  تمحر  نیع  رد  شتیاـنع و 

 . َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  ُلَمالا  ُمِهِْهُلیَو  اوُعَّتَمَتَیَو  اُولُکْأَی  ْمُهْرَذ  نک :  اهر  ار  يرگ  يزاب  لطاب و  رد  ناگتفر  ورف  هتـسیاشان و  نـالدروک  یناـطیش و 
مالـسا و ّتیناّقح  يدوز  نیمه  هب  سپ  دیامن ;  ناشمرگرـس  اهوزرآ  دننک و  ینارماک  رذگدوز  يدام و  ذیاذل  اب  دنروخب و  ات  ناشراذـگب 

نُکَن اَنْرَذ  اُولاَقَو  ْمُْهنِم  ِلْوَّطلا  اُولوُأ  َکَنَذْأَتْـسا  ِِهلوُسَر  َعَم  اوُدِـهاَجَو  ِهللاِاب  اُونِمآ  ْنَأ  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  اَذِإَو  دـیمهف .  دـنهاوخ  ار  دوخ  موش  ماجرف 
ناقفانم زا  نادنمتردق  نادنمتورث و  دینک ;  داهج  شربمایپ  هارمه  دیروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک :  دـش  لزان  يا  هروس  نوچ  و  َنیِدِـعاَْقلا .  َعَم 
تـشهب هار  عناوم  ات  يرآ ;  میـشاب .  نانیـشن  هناخ  اب  ام  هک  راذـگب  دـنیوگ :  یم  دـننکن و  تکرـش  داهج  رد  هک  دـنهاوخ  یم  هزاـجا  وت  زا 

اهنآ درک و  هزرابم  تسا  یقالخا  لیاذر  لد و  یکیرات  ًاتدمع  هک  هار  عناوم  اب  دیاب  ادـتبا  تسا ،  لاحم  تشهب  هب  ندیـسر  دوشن ،  فرطرب 
هب ات  داد  همادا  هار  رد  تکرح  هب  تدابع  داقتعا و  تعاط و  نامیا و  مدق  اب  سپـس  دودز ،  دوخ  دوجو  قامعا  زا  ندش  نک  هشیر  ّدح  ات  ار 

تمحز و هکنیا  هن  راد  نید  عضاوتم و  رادـیب و  انیب و  ناسنا  يارب  قح  تاررقم  تادابع و  فیلاکت و  فیاـظو و  هب  لـمع  میـسرب .  دـصقم 
 . دهد یم  ماجنا  هناقاتشم  هناقشاع و  ار  اهنآ  قح  هب  فراع  ادخ و  قشاع  تسا و  بوبحم  يرما  ناسآ و  لهس و  هکلب  درادن ،  تقشم 

لاصو ریسم 

فیلکت يادا  نامز  ندیـسر  ماـگنه  قشاـع ،  فراـع  دـناد ،  یم  بوبحم  لاـصو  برق و  هب  ندیـسر  يارب  یهار  ار  زاـمن  قشاـع ،  فراـع 
تهج رد  ِنداتسیا  اب  دباتش و  یم  لمعلا  ریخ  یلع  یح  يادن  ندینش  اب  شترضح  يوس  هب  رطاخ  نیا  هب  دنیب  یم  دوخ  راظتنا  هب  ار  قوشعم 

گرزب يزیچ  ره  زا  شبوبحم  هکنیا  تین  هب  ربکا  هللا  نتفگ  اب  ار  شزاین  زار و  نخـس و  يونعم  يرهاظ و  تراـهط  هب  ندوب  هتـسارآ  هلبق و 
دزیخ یمرب  شترضح  شیاتس  ساپس و  هب  دوجو  همه  اب  دنک و  یم  عورـش  تساه  تردق  قوف  یتردق  شقوشعم  تسا و  رتهب  رترب و  رت و 

رـشارش اب  دراد و  یم  مالعا  يربک  تمایق  رب  ار  قح  ییاور  نامرف  تیکلام و  لد  ناج و  اـب  دـناوخ و  یم  تیمیحر  تیناـمحر و  هب  ار  وا  و 
زا اهنت  منک و  یم  یفن  دوش  مامت  میارب  هک  یتمیق  ره  هب  ار  یتوغاط  تب و  ره  شتـسرپ  متـسرپ و  یم  ار  وت  طقف  نم  دـیوگ :  یم  شدوجو 
هک یناسک  هار  یشاب  نومنهر  تسار  هار  هب  ار  ام  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  تسوت و  هب  رصحنم  تردق  همه  اریز  مهاوخ  یم  يرای  وت 

ار هار  نیا  قشاع  فراع  دنا .  هارمگ  هن  دنا و  مشخ  دروم  هن  هکنانآ  مه  يدرک  تیانع  هنسح  قالخا  حلاص و  لمع  نامیا و  تمعن  نانآ  هب 
وا هب  دنیب ،  یم  رضاح  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  يونعم  رضحم  رد  ار  دوخ  دهشت ،  نایاپ  رد  هک  ییاج  ات  دهد  یم  همادا  هناقشاع 

هناقشاع ریسم  نیا  هب  ار  وا  هک  هلآو ـ ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تامحز  هب  تبـسن  شرّکـشت  ساپـس و  زا  هک  یمالـس  دهد ،  یم  مالس 
هب ترخآ  ایند و  يزخ  زا  ناسنا  ندش  نوصم  يارب  ار  یتقـشم  جنر و  ره  هک  یـسدقم  دوجو  رب  مالـس  دـنک .  یم  تیاکح  درک ـ  تیادـه 

تّذـل مادـک  قشاـع ،  فراـع  يارب  دومرف .  ییاـمنهار  تماـیق  تشهب  هب  تیاـهن  رد  قح و  میقتـسم  طارـص  هب  ار  رـشب  درک و  راومه  دوخ 
تدابع و اب  ار  دوخ  يایند  قشاع  فراـع  تسا ! ؟  تفرعم  ناـمیا و  هیامرـس  زا  رت  هدـنزرا  هیامرـس  مادـک  تعاـط و  تداـبع و  زا  رتذـیذل 

یـشمارآ اب  تیفیک و  نیرت  ناسآ  هب  تروص و  نیرتابیز  هب  مه  ندرم  ماگنه  دـنک و  یم  يرپس  قلخ  هب  تمدـخ  قح و  هب  تبـسن  یگدـنب 
ناماما بوبحم و  هار  نایداه  لامج  ياشامت  اب  تسا  دونـشوخ  وا  زا  مه  بوبحم  تسا و  یـضار  شبوبحم  زا  هکیلاح  رد  فصو  زا  نوریب 

اب هدرک  اهر  دودحم  یتدم  يارب  ار  یکاخ  ندب  دوش و  یم  تسا  رت  نابرهم  وا  هب  ردپ  زا  تّیعقوم  نآ  رد  هک  توملا  کلم  میلـست  موصعم 
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برق و هب  دـنک و  یم  زاورپ  بوبحم  يوس  هب  دـیآ  یم  زاورپ  هب  ناتـسلگ  رد  توارطاـب  اـبیز و  راـهب  رد  هک  یغرم  نوچ  دوخ  كاـپ  حور 
 . دسر یم  بوبحم  ياقل  لاصو و 

گرم ماگنه  نمؤم  يدونشخ 

؟  تسا دونـشخان  شحور  ضبق  زا  نمؤم  ایآ  دندیـسرپ :  ( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  زا  هک  هدـمآ  یفاـکلا »  فیرـش «  باـتک  رد 
کلم یلو  دوش ،  یم  یبات  یب  راچد  دیآ  یم  شحور  ضبق  يارب  توملا  کلم  هک  یماگنه  دنگوس ،  ادـخ  هب  هن ،  داد :  خـساپ  ترـضح 

نم درک  تلاسر  هب  ثوعبم  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم هک  ییادخ  نآ  هب  نکم ،  یبات  یب  ادـخ !  قشاع  يا  دـیوگ :  یم  وا  هب  توملا 
نیا رد  رگنب .  نک و  زاب  ار  تا  هدـید  ود  مرت ،  نابرهم  رتراکوکین و  دـش  یم  رـضاح  ترتسب  رانک  هچنانچ  نابرهم  يردـپ  زا  وت  هب  تبـسن 
یم شرظن  هب  مالسلا ) مهیلع   ) ناماما نیسح و  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترضح  نینمؤملاریما و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  لاح 

ود سپ  دناوت ،  ناتـسود  ناقیفر و  ناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و  نینمؤملاریما و  ادـخ و  ربمایپ  نیا  دوش :  یم  هتفگ  وا  هب  سپ  دـنیآ ، 
يدوجو يا  دیوگ :  یم  دهد و  یم  ادن  ار  شحور  ةّزعلا  ّبر  بناج  زا  يا  هدننک  ادـن  تقو  نیا  رد  دـیامن ،  یم  رظن  دـنک و  یم  زاب  هدـید 

رد درگ و  زاب  تراگدرورپ  يوس  هب  يدـش ،  یـضار  دونـشخ و  شاداپ  باوث و  تیالو و  هب  یتشاد و  شمارآ  شتیب  لها  دـمحم و  هب  هک 
نتفر نوریب  زا  رت  بوـبحم  وا  دزن  يزیچ  تقو  نـیا  رد  وـش ،  دراو  نـم  تـشهب  هـب  يآرد و  شتیب  لـها  دـمحم و  ینعی  نـم  ناگدـنب  نـیب 
ماگنه هک  تسا  حـلاص  لمع  زا  رود  قالخادـب و  نید و  یب  ناسنا  لاح  زا  ریغ  نیا  و  دوب . دـهاوخن  قح  يدانم  هب  ندـش  قحلم  شحور و 

زا دـهاوخ  یم  دوجو  همه  اب  ودـچیپ  یم  مهرد  ار  شیاـپ  قاـس  ود  دراد  ترخآ  زا  هک  يدـیدش  سرت  شلها و  اـیند و  قارف  مغ  زا  گرم 
هنایزات شتـشپ  يور و  رب  دنوش و  یم  لزان  وا  رب  باذع  ناگتـشرف  میظع ،  هماگنه  نآ  رد  تسین و  وا  يارب  يرارف  هار  یلو  دزیرگب  گرم 

نایراصنا نیسح  ریقف :  دننک .  یم  ادج  شندب  زا  ار  شناج  تیفیک  نیرت  تخس  اب  دننز و  یم  مشخ  رهق و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
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