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اه هبطخ 

.. نامسآ و شنیرفآ  زاغآ  هبطخ 001-

هحفص 69] ]
زراب ياههناشن  زا  هدـش و  عقاو  گرزب  باتک  نیا  هعیلط  رد  هک  تسا  هغالبلاجـهن  ياههبطخ  نیرتمهم  زا  هبطخ  نیا  هاـگن : کـی  رد  هبطخ 
قیاقد دنوادخ و  لامج  لامک و  تافص  زا  هک  تسا  یمالسا  ینیبناهج  هرود  کی  لماش  هبطخ  نیا  تسا . یضر ) موحرم   ) باختنا نسح 
هاـگنآ نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  نآ  زا  دـعب  یلک و  روـط  هب  ناـهج  شنیرفآ  هلاـسم  هب  سپـس  دوـشیم ، عورـش  هنیمز  نیا  رد  یبـیجع 

همادا رد  دزادرپیم . نیمز  هب  ع )  ) مدآ طوبه  سیلبا و  تفلاخم  ناگتشرف و  دوجس  ناتساد  و  ع )  ) مدآ شنیرفآ  سپس  ناگتشرف ، شنیرفآ 
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نخـس ص )  ) ربمایپ تنـس  تیمها  دـیجم و  نآرق  تمظع  و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تثعب  زا  ماجنارـس  نآ و  هفـسلف  ناربمایپ و  تثعب  زا  هبطخ 
نآ رارسا  هفسلف و  یهلا و  میظع  هضیرف  کی  ناونع  هب  جح  هلاسم  يور  نید ، عورف  حالطصا  هب  یمالسا و  ياهروتسد  نایم  زا  دیوگیم و 

یمالسا لئاسم  نیرتمهم  هب  تبـسن  یلک  عماج و  شنیب  کی  دناوتیم  هبطخ  نیا  ياوتحم  هب  قیقد  هجوت  هک  يروط  هب  دراذگیم ، تشگنا 
هحتاف هلزنم  هب  هبطخ  نیا  رظن  کی  زا  دـنک . لح  دراد ، دوجو  لئاسم  نیا  رد  هک  ار  ییاهیگدـیچیپ  تالکـشم و  زا  يرایـسب  دـهدب و  ام  هب 

چ دهدیم ، تسد  هب  تسا  هدش  حرطم  هغالبلاجهن  رد  هک  یلئاسم  هعومجم  زا  ار  یتسرهف  هک  تسا  دیجم  نآرق  رد  باتکلا 
هدزناپ هب  ار  هبطخ  نیا  ام  تسا . هدمآ  ياهدرشف  هنوگ  هب  هبطخ  نیا  رد  راصق  تاملک  اههمان و  اههبطخ و  هعومجم  یلصا  ياهروحم  هک  ار 

يریگهجیتن اهنآ  عومجم  زا  یلک  يدنبعمج  رد  سپس  هتفرگ ، رارق  ریسفت  یـسررب و  دروم  هناگادج  یـشخب  ره  میاهدرک و  میـسقت  شخب 
نآ رد  دـیوگیم و  نخـس  مدآ  شنیرفآ  نـیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  زاـغآ  زا  نآ  رد  هـک  ترـضح  نآ  ياـههبطخ  زا  هـمجرت : مـینکیم .

دنـسریمن و وا  ياـنث  حدـم و  هب  زگره  نارگـشیاتس  هک  تسا  يدـنوادخ  صوـصخم  شیاتـس  تسا . هدـش  زین  جـح  هضیرف  هـب  ياهراـشا 
راکفا هک  ییادـخ  نامه  دنتـسین . وا  قح  يادا  هب  رداق  زگره  نارگـشالت  دـننکیمن و  هرامـش  ار  شیاهتمعن  زگره  تسدربز )  ) نارگباـسح

، دنیامنن ادیپ  شایتسه  لامک  هب  یـسرتسد  اهـشناد ) مولع و  يایرد   ) دنمـشوه ناصاوغ  دنکن و  كرد  ار  شتاذ  هنک  شیدنافرژ ، دنلب و 
يارب یصخشم  دمآرس  هن  ینیعم و  تقو  هن  درادن و  دوجو  شفاصوا  نایب  يارب  یفیـصوت  تسین و  يدح  شتافـص  يارب  هک  یـسک  نامه 

ار نیمز  بارطضا  شزرل و  داد و  شرتسگ  دروآرد و  تکرح  هب  شتمحر  اب  ار  اهداب  دیرفآ و  شتردق  اب  ار  تاقولخم  تسوا . كاپ  تاذ 
ناشن هبطخ  زا  زارف  نیا  هب  هاتوک  هاگن  کی  دسرن ! شتاذ  هنک  هب  اههشیدنا  زاورپ  دنلب  يامه  ریسفت : حرش و  تخاس . مارآ  اههوک  هلیسو  هب 

هک دهدیم 
هک دـهدیم  ناشن  لوا  هلحرم  رد  تسا : هدرک  نایب  یبلاج  ماظن  ابیز و  ماجـسنا  اب  ار  یهلا  فاصوا  زا  فصو  هدزاود  ع )  ) یلع ناـنمومریما 

نیا مود  هلحرم  رد  تسا .) هدش  هراشا  فصو  هس  هب  هلحرم  نیا  رد   ) دنناوتان لمع  رد  دنوادخ  رکش  انث و  حدم و  ماقم  رد  ناگدنب  هنوگچ 
هراشا فصو  ود  هب  هلحرم  نیا  رد   ) دنزجاع وا  تاذ  هنک  تمظع و  كرد  زا  اهناسنا  هنوگچ  زین  هشیدنا  رظن  زا  هک  دنکیم  نایب  ار  تقیقح 
تـسا نایاپیب  زین  شیاهتمعن  اعبط  دودحمان و  رظن  ره  زا  وا  كاپ  تاذ  هک  دنکیم  وگزاب  ار  بلطم  نیا  لیلد  موس  هلحرم  رد  تسا .) هدش 

رد ماجنارـس  دـیامرفیم .) هراشا  فصو  راـهچ  هب  هلحرم  نیا  رد   ) تسا لـیلد  نیمه  هب  تسرد  شقح  يادا  اـی  شتاذ  كرد  زا  اـم  زجع  و 
نیا زا  اهنت  ار  شکاپ  تاذ  هک  دـنک  نایب  ار  تقیقح  نیا  دـهاوخیم  ییوگ  ددرگیم ، زاب  وا  تاقولخم  شنیرفآ و  ناهج  هب  مراهچ  هلحرم 
اهنیا تسا .) هدـش  هراشا  وا  لعف  فاصوا  زا  فصو  هس  هب  تمـسق  نیا  رد  و   ) تساـم تردـق  ناوت و  رثکادـح  نیا  تخانـش و  دـیاب  قیرط 
ماظن يور  هدـش و  باسح  همه  هدومرف  باختنا  دوخ  دـنلب  هبطخ  رد  هک  ار  یتاریبعت  تیرـشب  ملاـع  گرزب  ملعم  نیا  هک  دـهدیم  یهاوگ 

دمح و زا  ار  نخس  ع )  ) ماما  0 میدرگیم : زاب  الاب  هناگهدزاود  فاصوا  ریسفت  هب  یلامجا  هاگن  نیا  اب  تسا . هدوب  یصاخ 
يانث حدم و  زا  نارگشیاتس  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دیوگیم : هدرک ، زجع  راهظا  نآ  ربارب  رد  دنکیم و  عورش  یهلا  يانث 

اهناسنا و هچنآ  تسا . نوریب  دح  زا  وا  لامج )  ) و لامک )  ) فاصوا هک  ارچ  نولئاقلا .) هتحدم  غلبی  يذلا ال  دـمحلا هللا   ) دـنناوتان زجاع و  وا 
هک یماگنه  وا . تالامک  رادقم  هب  هن  تسا  لاثمیب  تاذ  نآ  زا  ناشدوخ  تخانش  تفرعم و  رادقم  هب  دنیوگ  وا  حدم  دمح و  زا  ناگتشرف 
ام  ) همغن دـنکیم و  لاـعتم  قلاـخ  تفرعم  زا  زجع  راـهظا  روهـشم  ثیدـح  قباـطم  تسا  یهلا  ربماـیپ  نیرتـگرزب  هـک  ص )  ) ربماـیپ صخش 

دشاب زجاع  وا  تفرعم  زا  ناسنا  هک  یماگنه  و  دننک ؟ وا  تفرعم  يوعد  دنناوتیم  هنوگچ  نارگید  دهدیم  رـس  ار  کتفرعم ) قح  كانفرع 
زجع راهظا  ینعی  هدومرف ، الوم  هک  تسا  نامه  ام  دمح )  ) دح نیرتالاب  نیاربانب  دروآ ؟ اج  هب  ار  وا  شیاتـس  دمح و  قح  دـناوتیم  هنوگچ 

رد دنک . جورع  شیانث  دمح و  هلق  رب  هک  درادـن  ییاناوت  ياهدـنیوگ  چـیه  هک  نیا  هب  فارتعا  ندرک و  وا  يانث  دـمح و  ربارب  رد  یناوتان  و 
: درک ضرع  روآ . اج  هب  ارم  رکـش  قح  یـسوم ! يا  داتـسرف : یحو  ع )  ) یـسوم هب  دـنوادخ  هک : میناوخیم  ع ))  ) قداص ماـما   ) زا یثیدـح 

هک ب تسا  یتمعن  دوخ  نیا  مروآ ، اج  هب  ار  وت  رکش  هاگ  ره  هک  یلاح  رد  مروآ  اج  هب  ار  وت  رکش  قح  هنوگچ  اراگرورپ !
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!؟) تسا مزال  نآ  رب  يرگید  رکـش  هک  ماهدش  ياهزات  تمعن  لومـشم  بیترت  نیا  هب  يداد و  يرازگرکـش  قیفوت  و   ) يدومرف ینازرا  نم  ه 
وت و   ) تسا نم  زا  مه  نیا  یتسناد  هک  يروآ  اج  هب  ارم  رکش  نالا  یسوم  يا  ینم ، کلذ  نا  تملع  نیح  ینترکـش  نالا  یـسوم  ای  دومرف :

صوصخم شیاتس  دمح و  هنوگ  ره   ) دمحلا هللا دیوگیم : هتسبرس  روط  هب  ناسنا  هک  یماگنه  رظن  کی  زا  هتبلا  یناوتان .) شرکـش  يادا  زا 
یثیدـح رد  تهج  نیمه  هب  دوشیم . وا  كاپ  تاذ  صوصخم  هک  نیا  رگم  دـنامیمن ، یقاب  شیاتـس  دـمح و  بتارم  زا  يزیچ  تسادـخ )

زاـب نم  هب  ار  نآ  دـنوادخ  رگا  : ) دوـمرف دوـب ، هدـش  مگ  وا  بکرم  هک  یلاـح  رد  دـمآ  نوریب  دجـسم  زا  ع )  ) قداـص ماـما  هک  میناوـخیم 
- تفگ یسک  دمحلا هللا ! درک : ضرع  عقوم  نیا  رد  دندروآ  ار  ع )  ) ماما بکرم  هک  تشذگن  يزیچ  منکیم ، ادا  ار  وا  رکـش  قح  دنادرگ ،

نیا زا  رتالاب  يزیچ  رگم   ) دمحلا هللا متفگ  يدینشن  رگم  دومرف : ماما  مروآیم ؟ اج  هب  ار  ادخ  رکش  قح  دیدومرفن  امـش  رگم  موش - تیادف 
دنناوـتن زگره  تـسدربز )  ) نارگباـسح و  دـیامرفیم : مود  فیـصوت  رد  منادـب .) وا  صوـصخم  ار  شیاتــس  دـمح و  هنوـگ  ره  هـک  تـسا 

رترب نآ  زا  وا  یعمج  يدرف و  ینطاب ، يرهاظ و  يونعم ، يدام و  ياهتمعن  اریز  نوداعلا .) هئامعن  یـصحی  و ال   ) دننک هرامـش  ار  شیاهتمعن 
تسا رتشیب  و 

هک طسوتم )! روط  هب  دراـیلیم  نویلیم   10  ) هدش لیکـشت  يرـصح  دحیب و  ياههتخای  اهلولـس و  زا  ناسنا  کی  ندب  دشاب . ءاصحا  لباق  هک 
رازه اههد  رد  اهنآ  شرامـش  هک  راگدرورپ  ياهتمعن  زا  تسا  یتمعن  کی  ره  شاهدیچیپ و  نامتخاس  اب  تسا  هدنز  دوجوم  کی  مادـک  ره 

ياهتمعن همه  نآ  دناوتیم  هنوگچ  دـنک ، هرامـش  ار  یهلا  ياهتمعن  زا  کچوک  شخب  نیا  اهنت  دـناوتن  ناسنا  یتقو  تسین . نکمم  زین  لاس 
. مینک هرامـش  ار  اهنآ  میهاوخب  هک  میتسین  هاگآ  وا  ياهتمعن  همه  زا  ام  الوصا  دـنک ؟ هرامـش  ار  يونعم  اـی  يداـم  ياـههبنج  رد  هچ  ینوریب 

دوجو اریز   ) میربیمن اـهنآ  دوجو  هب  یپ  دوشیمن ، بلـس  اـم  زا  زگره  نوچ  هدرک و  هطاـحا  ار  اـم  دوجو  رـسارس  وا  ياـهتمعن  زا  يرایـسب 
دیدج و بهاوم  هب  دباییم ، هعـسوت  ناسنا  شناد  ملع و  هنماد  ردـق  ره  نیا ، رب  هفاضا  دوشیم ) هتخانـش  نآ  نادـقف  زا  دـعب  هشیمه  تمعن 

ءاصحا هب  رداق  نارگباسح  دـیامرفیم - ـالوم  هک  هنوگناـمه  درک - لوبق  دـیاب  لاـح  نیا  اـب  دـباییم . تسد  دـنوادخ  زا  ياهزاـت  ياـهتمعن 
ناوتیم هنوگچ  درک  ءاصحا  ار  وا  ياهتمعن  ناوتن  یتقو  اریز  دشاب ، لبق  هلمج  يارب  یتلع  هلزنم  هب  دناوتیم  هلمج  نیا  دنتـسین ! وا  ياهتمعن 

زا يرایسب  نارگمتس ، ناربخیب و  زا  یهورگ  هنافساتم  هچ  رگ  دروآ ؟ اج  هب  ار  وا  دمح  شیاتس و  حدم و 
تمحز هـب  ار  ادـخ  قـلخ  زا  یهورگ  دـناهداد و  داـب  رب  ریذــبت  فارــسا و  قـیرط  زا  اـی  هدروآرد ، يراـصحنا  تروـص  هـب  ار  وا  ياـهتمعن 

ناگدننک شـشوک  نارگـشالت و  و  دیامرفیم : فیـصوت  نیموس  رد  تسین . وا  ياهتمعن  تیدودـحم  رب  لیلد  زگره  اهنیا  یلو  دـناهدنکفا ،
هلمج زا  تسا  ياهجیتن  تقیقح  رد  هلمج  نیا  نودهتجملا .) هقح  يدوی  و ال  ( ) دننکفیب بعت  هب  ار  دوخ  دـنچ  ره   ) دـننکیمن ادا  ار  وا  قح 
تاذ تمظع  هزادـنا  هب  وا  قح  رگید  ریبعت  هب  و  دومن ؟ ادا  ار  وا  قح  ناوتیم  هنوگچ  درک ، اـصحا  ار  وا  ياـهتمعن  ناوتن  یتـقو  اریز  قباـس ،

حدم و زا  لمع  ماقم  رد  اهنت  هن  دوب . دهاوخن  نآ  يوگباوج  نیا ، لیلد  نیمه  هب  تسام و  زیچان  ناوت  رادـقم  هب  ام  دـمح  رکـش و  تسوا و 
ود نایب  نمـض  نخـس - نیا  همادا  رد  لیلد  نیمه  هب  دـنناوتان . شتاذ  كرد  زا  زین  رکفت  هشیدـنا و  ماقم  رد  هک  دـنزجاع  وا  قح  يادا  انث و 

مولع و يایرد  دنمـشوه  ناصاوغ  و  دننکن ، كرد  ار  شتاذ  هنک  شیدنافرژ ، دنلب و  راکفا  هک  ییادخ  نامه  دـیامرفیم : رگید - فصو 
صوغ ممهلا و  دـعب   ) هب ریبعت  نطفلا .) صوغ  هلانی  ممهلا و ال  دـعب  هکردـی  يذـلا ال   ) دـنیامنن ادـیپ  شیتسه  لامک  هب  یـسرتسد  اهـشناد ،

تکرح یلوزن  سوق  رد  يوق  ياههشیدنا  يدوعص و  سوق  رد  دنلب  راکفا  رگا  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هراشا  ایوگ  نطفلا )
نآ لیلد  هب  ع )  ) ماما دوخ  نخـس ، نیا  همادا  رد  سپـس  دـنناوتان . زجاـع و  شتاذ  هنک  كرد  زا  دنـسریمن و  ییاـج  هب  کـی  چـیه  دـننک ،

یفیـصوت تسین و  يدح  شتافـص  يارب  هک  تسا  یـسک  وا  : ) دـیامرفیم دـنناوتان ؟ زجاع و  شتاذ  هنک  كرد  زا  اهناسنا  ارچ  هک  هتخادرپ 
دودحم و ال دح  هتفصل  سیل  يذلا  !( ) تسوا كاپ  تاذ  يارب  یصخشم  دمآرـس  هن  ینیعم و  تقو  هن  و  درادن ، دوجو  شفاصوا  نایب  يارب 

یتسه مامت  هکلب  ام  رکف  هک  یلاح  رد  میـسرب  شتاذ  هنک  هب  میناوتیم  ام  هنوگچ  ینعی  دودمم .) لجا  دودـعم و ال  تقو  دوجوم و ال  تعن 
ار دبا  ات  لزا  زا  شنایاپیب  تافص  دودحمان و  رظن  ره  زا  ادخ  تاذ  هک  نآ  لاح  دنکیمن  كرد  ار  دودحم  يایـشا  زج  تسا و  دودحم  ام 
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دودحمان شملع  تسا . دودحمان  زین  وا  تافص  هک  وا  تاذ  اهنت  هن  ینایاپ . هن  زاغآ و  هن  یکرد و  لباق  فیـصوت  هن  دراد ، يدح  هن  هتفرگ ،
درادن و یطرش  دیق و  چیه  تسا و  قلطم  یتسه  وا  رگید  ریبعت  هب  تسوا . دودحمان  تاذ  نیع  اهنیا  همه  هک  ارچ  نایاپیب ، شتردق  تسا و 
هن تسا  دوـجولانکمم  یبـکرم  دوـجوم  ره  هک  مینادیم  دوـب و  دـهاوخ  بـکرم  دـبای  هار  شتاذ  هـب  يدودـحم  دـح  طرـش و  دـیق و  رگا 

تسا دننامیب  ریظنیب و  هناگی و  اتکی و  لیلد  نیمه  هب  و  تاهج ، مامت  رد  دودحمان  تسا  یتاذ  دوجولابجاو  نیاربانب  دوجولابجاو .
دوـجو دـقاف  کـی ، نیا  دوـشیم  ود  ره  تیدودـحم  ثعاـب  یگناـگود  هک  ارچ  تسا  نکمم  ریغ  تـهج ، ره  زا  دودـحمان  دوـجو  ود  اریز 
تافـص  ) ادـخ لالج  لامج و  تافـص  هب  قباس  ياههلمج  رد  هک  ياهراشا  زا  سپ  دـینک ) تقد  . ) نیا دوجو  دـقاف  مه  نآ  تسا و  يرگید 

شتمحر اب  ار  اهداب  دیرفآ و  شتردق  اب  ار  تاقولخم  دیامرفیم : هدرک  هراشا  راگدرورپ  لعف  تافص  زا  ياهشوگ  هب  دمآ ، یبلس ) یتوبث و 
حایرلا رـشن  هتردـقب و  قئالخلا  رطف   ) تخاس فرطرب  اـههوک  هلیـسو  هب  ار  نیمز  بارطـضا  شزرل و  داد و  شرتسگ  دروآرد و  تکرح  هب 

رظان هتردقب ) قئالخلا  رطف   ) هلمج تسا : ینآرق  هیآ  دنچ  ای  کی  هب  رظان  مادـک  ره  الاب  تاریبعت  هضرا .) نادـیم  روخـصلاب  دـتو  هتمحرب و 
يذـلا وه  و   ) هیآ هب  تسا  رظان  هتمحرب ) حایرلا  رـشن   ) هلمج هدـمآ و  نآرق  هروس  نیدـنچ  رد  هک  ضرالا ) تاومـسلا و  رطاف   ) هیآ هب  تسا 

موس هلمج  داتـسرف .) شتمحر  ناراب )  ) شیپاشیپ رد  هدـنهد  تراشب  ار  اهداب  هک  تسا  یـسک  وا  هتمحر ،) يدـی  نیب  يرـشب  حایرلا  لـسری 
رد هچنآ  هب  هجوت  اب  دنازرلن .) ار  امـش  ات  دنکفا  ییاههوک  نیمز  رد  مکب ، دـیمت  نا  یـساور  ضرالا  یف  یقلا  و   ) هفیرـش هیآ  هب  دراد  هراشا 

اکش هنوگره  زا  یلاخ  مجسنم و  هچراپکی و  هک  ياهدرپ  هدرک ، مدع  یناملظ  هدرپ  نتفاکش  هب  هیبشت  ار  شنیرفآ  دش ، هتفگ  رطف )  ) ینعم
وا تردـق  زا  زج  هک  تسا  يزیچ  نیا  دتـسرفیم و  نوریب  نآ  زا  ار  تاـقولخم  دفاکـشیم و  ار  نآ  قـح  ناـیاپیب  تردـق  یلو  تـسا ، ف 
هب دوجو  زا  ای  میروآ ، دوجو  هب  مدع  زا  يزیچ  میناوتب  ام  تسا  لاحم  هک  دنراد  رظن  قافتا  هلاسم  نیا  رد  زورما  نادنمشناد ، تسین . هتخاس 

يریبعت اهداب  شزو  دروم  رد  تمحر ، هب  ریبعت  سب ! تسا و  تادوجوم  لکـش  رییغت  نامه  تساـم  تردـق  رد  هچنآ  میتسرفب ، مدـع  راـید 
روراب حـیقلت و  هنـشت ، ياهنیمز  يوس  هب  اـهربا  تکرح  دـننام  نآ  فلتخم  راـثآ  داـب و  شزو  میـسن و  تفاـطل  اـب  هک  باذـج  اریگ و  تسا 
راگزاس رایـسب  رگید ، ناوارف  تاکرب  اوه و  يامرـس  امرگ و  هجرد  لیدـعت  اـهیتشک ، تکرح  اوه ، ییاـجباج  فیطلت و  ناـهایگ ، نتخاـس 

ییاهریسفت نیمز ، نوکس  هب  داقتعا  اب  نیشیپ  نادنمشناد  دننکیم ، يریگولج  نیمز  شزرل  زا  اههرخص  اههوک و  هنوگچ  هک  نیا  اما  تسا .
تسا و راگزاس  یملع  ملسم  قیاقح  اب  مه  هک  میراد  تسد  رد  يرتنشور  ياهریسفت  هکلب  تسین . لوبق  لباق  زورما  هک  دناهتـشاد  نآ  يارب 
هام و هبذاج  هجیتن  هک  دم  رزج و  رثا  هک  دوشیم  ببـس  نیمز  حطـس  رب  اههوک  دوجو  - 1 اریز : گنهامه ، تایاور  ینآرق و  تایآ  اـب  مه 
هب نآ  رد  اهایرد  نوچمه  يدـم  رزج و  دوب ، هتفرگ  ارف  مرن  ياهکاخ  ار  نیمز  حطـس  رگا  دـسرب . لقادـح  هب  اهیکـشخ  رد  تسا  دیـشروخ 

دوجو
رگا هتفرگ و  ار  نیمز  درگادرگ  یهرز  نوچمه  تسا و  هتسویپ  مه  هب  اهکاخ  ریز  رد  اههوک  ياههشیر  - 2 دوبن . تنوکس  لباق  دمآیم و 

دوجو یـشمارآ  دروآیمرد و  تکرح  هب  ار  فلتخم  قطانم  امئاد  باذم  داوم  ینورد و  ياهزاگ  زا  یـشان  یلخاد  ياهراشف  دـندوبن ، اهنآ 
اههلزلز نیا  دندوبن  ياههوک  رگا  دـیآیم و  دوجو  هب  يرگناریو  ياههلزلز  دوشیم ، دـح  زا  دایز  هک  اهراشف  هاگهگ  نونکا  مه  تشادـن .

رگا دنهدیم . تکرح  دوخ  اب  ار  نآ  هدنکفا و  نیمز  فارطا  ياوه  رـشق  رد  هجنپ  خرچ ، کی  ياههنادـند  نوچمه  اههوک  - 3 دوب . یمئاد 
ياهنافوط امئاد  وس  کی  زا  دشیم ، اوه  رـشق  اب  یمئاد  دروخرب  ببـس  دوخ  رود  هب  نیمز  ینارود  عیرـس  تکرح  دوب ، فاص  نیمز  حـطس 

لکـشم ناسنا  يارب  یگدنز  هک  دشیم  ادـیپ  سامت  نیا  رثا  رب  ياهداعلاقوف  ترارح  رگید  يوس  زا  دـیبوکیم و  مهرد  ار  اج  همه  دـیدش 
نیرتمهم اههوک  اهنیا  همه  رب  هفاضا  دننکیم و  لرتنک  ار  نیمز  دـیدش ) مظنمان و  تاکرح   ) نادـیم اههوک ) ( ) روخـص  ) بیترت نیا  هب  دوب .

دروم رد  الاب  رد  هچنآ  زا  تساههوک . ینیمز  يور  ینیمزریز و  ریاخذ  زا  اهرهن  اههمـشچ و  ماـمت  دنتـسه و  اـهناسنا  يارب  بآ  هریخذ  عبنم 
یلع نانمومریما  ارچ  هک  دوشیم  نشور  دش  هتفگ  هدنز  تادوجوم  مامت  اهناسنا و  یگدنز  رد  اههوک  اهداب و  یتایح  شقن 

. تسا هدرک  هیکت  صوصخلاب  عوضوم  ود  يور  شنیرفآ ، تقلخ و  هلاسم  هب  هراشا  زا  دعب  (ع )
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هحفص 81] ]
تسا دیحوت  نامه  وا  هب  قیدصت  لامک  تسوا و  كاپ  تاذ  هب  قیدصت  شتفرعم  لامک  تسوا و  تخانش  تفرعم و  نید ، زاغآرس  همجرت :

( تافص نیا  زا   ) یتفـص ره  هک  ارچ  تسوا  زا  تانکمم  تافـص  یفن  وا ، يارب  صالخا  لامک  تسوا و  يارب  صالخا  شدیحوت ، لامک  و 
دنوادخ سک  ره  سپ  تسا ، تفص  زا  ریغ  هک  دهدیم  تداهش  تانکمم ) زا   ) یفوصوم ره  تسا و  فوصوم  زا  ریغ  هک  دهدیم  یهاوگ 
يرگید زیچ  اب  ار  وا  هک  سک  نآ  هتخاس و  نیرق  يرگید  روما  اب  ار  وا  دـنک  فیـصوت  تاقولخم ) تافـص  نوچمه  یتافـص  اب   ) ار ناـحبس 
یئازجا وا  يارب  سک  ره  هتشادنپ و  وا  يارب  ییازجا  دوش  لئاق  وا  يارب  یگناگود  هک  یـسک  هدش و  لئاق  وا  تاذ  رد  یگناگود  دنک  نیرق 

هدرمش و دودحم  ار  وا  دنک  هراشا  وا  هب  سک  ره  دنکیم و  هراشا  وا  هب  دسانشن  ار  وا  هک  یسک  تسا و  هتخانـشن  ار  وا  یتسار  هب  دوش  لئاق 
ادخ دیوگب  سک  ره  و  همجرت : تسا !) هدش  نادرگرس  كرش  يداو  رد  و   ) تسا هدروآرد  شرامـش  هب  ار  وا  دنادب  دودحم  ار  وا  سک  ره 

دیحوت ریسفت : حرش و  هتسناد . یلاخ  وا  زا  ار  ییاج  دراد ؟ رارق  هچ  يور  رب  دسرپب  سک  ره  هتشادنپ و  يزیچ  نمـض  رد  ار  وا  تسیچ ؟ رد 
هاتوک رایسب  تارابع  رد  شخب ، نیا  رد  ع )  ) نانمومریما تسا . یسانشادخ  لماک  هرود  کی  تقیقح  رد  زارف  نیا  دنوادخ  تافـص  تاذ و 

و
ار یـسانشادخ  دیحوت و  ياهـسرد  مامت  رگا  دوشیمن و  روصت  رتالاب  نآ  زا  هک  هدومرف  یفرعم  ار  دـنوادخ  ياهنوگ  هب  ینعمرپ ، هدرـشف و 
ار اـهنآ  ناوتیم  هک  هدومرف  رکذ  دـنوادخ  تخانـش  تفرعم و  يارب  هلحرم  جـنپ  زارف  نیا  رد  دوب . دـهاوخن  نآ  زا  رتارف  يزیچ  مینک  عـمج 

یفن ماقم  صالخا 5 - ماقم  تافص 4 - تاذ و  دیحوت  ماقم  یلیصفت 3 - تخانش  صقان 2 - یلامجا و  تخانش  - 1 درک : هصالخ  هنوگنیا 
هعومجم ینعم  هب  اجنیا  رد  نید  کش  نودب  هتفرعم .) نیدلا  لوا  ( ) تسادخ تخانش  تفرعم و  نید  زاغآرـس  : ) دیامرفیم زاغآ  رد  هیبشت .
نیاربانب دشابیم ، هللا ) هفرعم   ) نآ یلـصا  هیاپ  هعومجم و  نیا  زاغآرـس  هک  تسا  نشور  تسا و  قالخا  لامعا و  یهلا و  فیاظو  دـیاقع و 

رمث هب  زگره  راـبرپ  تخرد  نیا  نآ ، نودـب  هک  نید  عورف  لوـصا و  ماـمت  يارب  یلـصا  ياهیاـپ  مه  تـسا و  لوا  ماـگ  مـه  ادـخ  تخاـنش 
بوجو نید و  هراـبرد  قیقحت  هلاـسم  نآ  دراد و  دوـجو  زین  يرگید  زیچ  ادـخ ، تفرعم  زا  لـبق  دناهتـشادنپ  اهیـضعب  هک  نیا  دنیـشنیمن .

ریبعت هب  ای  تسا  نید  هیاـپ  نیلوا  ادـخ  تخانـش  یلو  تسا  تاـبجاو  نیلوا  قیقحت  بوجو  اریز  تسا . یگرزب  هابتـشا  تسا ، رظن  هعلاـطم و 
رد د یلامجا  تفرعم  هک  تسا  مولعم  زین  هتکن  نیا  دشابیم . همدقملايذ  هلحرم  نیتسخن  دنوادخ  تخانش  تسا و  همدقم  قیقحت  رگید 

تفرعم نیا  هک  تسا  نیا  دناهدش ، ثوعبم  نآ  هب  یهلا  ناربمایپ  هچنآ  درادـن  مه  غیلبت  هب  زاین  یتح  تسا . هتفهن  یمدآ  داهن  ترطف و  نور 
هب هک  محازم  ياـههزره  فلع  دـنک و  ومن  دـشر و  نآ  گرب  خاـش و  ددرگ و  لـماک  یلیـصفت و  تخانـش  هب  لیدـبت  یلاـمجا  تخانـش  و 

تفرعم و لاـمک  : ) دـیامرفیم دـعب  هلحرم  رد  دوش . هدودز  ددرگیم  ناـیامن  دـنمورب  تخرد  نیا  فارطا  رد  دولآكرـش  راـکفا  تروـص 
، تسا تفرعم  قیدـصت و  نایم  یتوافت  هچ  هک  نیا  رد  هب .) قیدـصتلا  هتفرعم  لاـمک  و  ( ) تسوا كاـپ  تاذ  هب  قیدـصت  دـنوادخ  تخاـنش 

یلالدتسا یملع و  تخانش  قیدصت  زا  دارم  يرطف و  تخانـش  اجنیا  رد  تفرعم  زا  روظنم  هک  نیا  تسخن  دراد . دوجو  یفلتخم  ياهریـسفت 
هک نیا  ای  تسا ، یلیـصفت  تخانـش  تفرعم و  قیدصت ، زا  دوصقم  تسا و  یلامجا  تخانـش  تفرعم و  تفرعم ، زا  روظنم  هک  نیا  ای  تسا .

نکمم تسادج ، نامیا  زا  ملع  مینادیم  اریز  تسا  نامیا  هب  هراشا  قیدصت  یلو  تسا ، دنوادخ  هب  تبـسن  یهاگآ  ملع و  هب  هراشا  تفرعم ،
ای لد ، نورد  رد  نتخانش  تیمسر  هب  نآ و  ربارب  رد  میلـست  زا  تسا  ترابع  هک  یبلق - نامیا  یلو  دشاب  هتـشاد  نیقی  يزیچ  هب  ناسنا  تسا 

يرایـسب دنیوگیم : دننزیم  ياهداس  لاثم  رگیدکی  زا  ود  نیا  ییادج  يارب  ناگرزب  یهاگ  دشاب . هتـشادن  نآ - هب  داقتعا  رگید  يریبعت  هب 
دنتسه ك

یلو تسا ، هدرم  وا  دننادیم  نیقی  هب  هک  نیا  اب  دـنراد  تشحو  یلاخ  قاتا  کیرات و  بش  رد  اصوصخم  هدرم  دـسج  رانک  رد  ندـنام  زا  ه 
ترابع هب  تسا . نیمه  هدـییاز  تشحو  نیا  هدـشن و  لصاح  رواب  نامیا و  تلاـح  نآ  هدرکن و  ذوفن  ییوگ  اـهنآ  بلق  قاـمعا  رد  ملع  نیا 

وا حور  ناسنا و  دوجو  قمع  رد  دـشاب و  هتـشاد  یحطـس  هبنج  تسا  نکمم  یلو  تسا  يزیچ  هب  تبـسن  یعطق  یهاـگآ  ناـمه  ملع  رگید ،
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هب ار  نآ  هک  تشاذـگ  نیا  رب  یبلق  يانب  ناسنا  دیـسر و  رواب  نیقی و  هلحرم  هب  درک و  ذوفن  حور  قامعا  رد  هک  یماـگنه  اـما  دـنکن ، ذوفن 
لامک و  ( ) تسوا دیحوت  نامه  وا  كاپ  تاذ  هب  قیدصت  لامک  : ) دیامرفیم موس  هلحرم  رد  دریگیم . دوخ  هب  نامیا  مان  دسانـشب  تیمـسر 

هب زونه  تخانش ، ناهرب  لالدتسا و  اب  رگید  يریبعت  هب  ای  یلیصفت  تفرعم  اب  ار  ادخ  ناسنا  هک  یماگنه  کش  نودب  هدیحوت .) هب  قیدصتلا 
یسک اریز  دنادب . هزنم  كاپ و  دننام ، ریظن و  هیبش و  هنوگره  زا  ار  وا  تاذ  هک  تسا  نآ  لماک  دیحوت  تسا . هدیـسرن  لماک  دیحوت  هلحرم 

تهج و ره  زا  دودحمان  تسا  يدوجو  دنوادخ  اریز  هدوبن ، ادـخ  تسا  هتخانـش  ار  هچنآ  تقیقح  رد  دریذـپب ، وا  يارب  يدـننام  هیبش و  هک 
هیبش ب دوجو  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  ارچ  تسا ، دودحم  اعبط  دشاب  هتشاد  دننام  هیبش و  هک  يزیچ  زیچ . ره  سک و  ره  زا  زاینیب 

ار وا  ناسنا  هک  دسریم  لامک  هلحرم  هب  وا  كاپ  تاذ  هب  قیدصت  یماگنه  سپ  تسا . يرگید  تالامک  دقاف  تسادـج و  يرگید  زا  مه  ه 
هلحرم هب  سپـس  دننام . ریظن و  هیبش و  نتـشادن  ندوب و  اتمهیب  ینعم  هب  اتکی  هناگی و  هکلب  يددـع  ياتکی  هناگی و  هن  دـنادب  اتکی  هناگی و 

(. هل صالخالا  هدـیحوت  لامک  و   ) تسوا يارب  صالخا  شدـیحوت  لامک  و  دـیامرفیم : تسا و  صالخا  هلحرم  هک  دـهنیم  ماـگ  مراـهچ 
نیا رد  صالخا  زا  روظنم  هک  نیا  رد  تسا . ندرک  كاـپ  ریغ ، زا  ندومن و  هیفـصت  ندرک و  صلاـخ  ياـنعم  هب  صولخ  هداـم  زا  صـالخا 
سک ره  هک  تسا  نیا  یلمع  صـالخا  زا  روظنم  تسوگتفگ . هغالبلاجـهن  نارـسفم  ناـیم  رد  تسا  يداـقتعا  اـی  یبـلق  اـی  یلمع  صـالخا 

تـسا يزیچ  نامه  نیا  تسادخ . راک ، ره  زیچ و  ره  رد  وا  هزیگنا  دنکیم و  شتـسرپ  ار  وا  اهنت  تسا  هتـشاد  ار  راگدرورپ  دـیحوت  تیاهن 
نآ یب  لوق ، کی  ناونع  هب  ار  ریـسفت  نیا  هیلع  هللا  ناوضر  ییوخ ) حراش  . ) دـنراد هیکت  نآ  يور  اهقف  تدابع ، رد  صـالخا  ثحب  رد  هک 

لئاسم زا  همه  هلمج ، نیا  دـعب  لبق و  ياههلمج  اریز  تسا  دـیعب  رایـسب  لامتحا  نیا  یلو  تسا . هدرک  رکذ  دـنک  نآ  هدـنیوگ  هب  هراشا  هک 
ینارحب حراش   ) ریبعت هب  ای  یبلق ، صالخا  اما  تسا . يداقتعا  صالخا  هب  رظان  زین  هلمج  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ  دیوگیم و  نخس  یتدیقع 

نبا
رگ درادن ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  هللا ، يوسام  دشیدنین و  وا  ریغ  هب  دشاب و  ادـخ  هجوتم  وا  بلق  مامت  هک  ياهنوگ  نآ  یقیقح ، دـهز  مثیه )

یموهفم اهنت  دشاب . نیا  هلمج ، نآ  زا  دوصقم  تسا  دـیعب  تسین و  راگزاس  زارف  نیا  ياههلمج  هعومجم  اب  زاب  یلو  ییالاو  الاب و  ماقم  هچ 
زا نتـسناد و  هیبشیب  ریظنیب و  اتکی ، هناگی و  رظن  ره  زا  ار  وا  ینعی  تسا ، راگرورپ  هب  تبـسن  داقتعا  نتخاس  صلاخ  تسا  نآ  بسانم  هک 

هداد حیـضوت  ار  نآ  ییاـبیز  ریبعت  اـب  هدومرف و  هراـشا  ینعم  نیا  هب  ع )  ) ماـما دوخ  مجنپ ، هلمج  رد  ندرمـش . هزنم  كاـپ و  یبیکرت  يازجا 
، رگید ریبعت  هب  هنع .) تافـصلا  یفن  هل  صالخالا  لامک  و  ( ) تسوا زا  تانکمم  تافـص  یفن  وا ، يارب  صالخا  لامک  : ) دـیامرفیم تسا ،

اقیقد دنکیم و  ادیپ  یلیصفت  هبنج  دسریم ، لامک  هلحرم  هب  صالخا  هک  اجنیا  رد  دوب و  لامجا  روط  هب  صالخا  زا  نخس  لبق ، هلحرم  رد 
يازجا نتـشاد  تفـص ، نیا  هاوخ  درک ، یفن  وا  زا  دراد  قولخم  هک  ار  یتافـص  هنوگ  ره  دیاب  دیحوت  رد  صالخا  يارب  هک  دوشیم  نشور 

دوجو زا  یبیکرت  لقادح   ) دـنبکرم عقاو  رد  زین  هدرجم  سوفن  لوقع و  یتح  تانکمم  مامت  مینادیم  هک  نیا  هچ  نآ . ریغ  ای  دـشاب  یبیکرت 
اما م دنتسین و  رانکرب  بیکرت  نیا  زا  زین  هدام  قوفام  تادوجوم  ینعی  تادرجم ، یتح  تیهام ) و 

جراخ رد  هن  یلقع ، يازجا  هن  دراد و  یجراخ  يازجا  هن  دنوادخ  كاپ  تاذ  یلو  دنـشابیم ، یجراخ  يازجا  ياراد  همه  يدام ، تادوجو 
نـشور اـجنیا  زا  تسا و  هتفاـین  ار  صلاـخ  دـیحوت  دـنکن  هجوـت  تقیقح  نیا  هب  هک  یـسک  و  اـم ، كرد  مهف و  رد  هن  تسا و  هیزجت  لـباق 

لامک تافـص  مامت  هک  ارچ  تسا ، هیلامک  تافـص  یفن  يانعم  هب  هن  تسوا ، زا  تافـص  یفن  شدیحوت  لامک  دیامرفیم : هک  نیا  دوشیم ،
ار اـهنآ  میاهتفرگ و  وـخ  اـهنآ  هب  هشیمه  اـم  هک  تسا  یتافـص  روـظنم  هکلب  تسوا ، نآ  زا  همه  نآ  ریغ  تاـیح و  تردـق و  ملع و  زا  معا 

دودحم صقان و  یتردق  ملع و  اما  دنتردق  ملع و  ياراد  تاقولخم  تسا . صقن  هب  هتخیمآ  اج  همه  هک  تاقولخم  تافـص  ینعی  میاهتخانش 
نخـس نیا  يایوگ  دـهاش  تسا . هزنم  یتردـق  ملع و  نینچ  زا  دـنوادخ  كاپ  تاذ  هک  یلاح  رد  یناوتاـن ، فعـض و  لـهج و  اـب  هتخیمآ  و 

هیلع نورجی  ریوصتلاب و ال  مهبر  نومهوتی  ال  : ) دـیامرفیم دراد ، ناگتـشرف  هراـبرد  هبطخ  نیا  لـیذ  رد  ع )  ) ماـما دوخ  هک  تسا  يراـتفگ 
هفاضا دنوشیمن .) لئاق  وا  يارب  ار  تاقولخم  تافـص  دـننکیمن و  ریوصت  مهو  هوق  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  زگره  اهنآ  نیعونـصملا ، تافص 
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تردق ملع و  تسا و  يزیچ  ناسنا  تاذ . رب  دیاز  تسا  یتافـص  رگید  ریبعت  هب  ای  تسادـج ، نآ  تاذ  زا  هشیمه  تاقولخم  تافـص  نیا ، رب 
يد زیچ  وا 

هار اـجنآ  رد  یبـیکرت  هنوـگچیه  تسوا و  تاذ  نیع  ادـخ  تافـص  هک  یلاـح  رد  تسا ، ود  نیا  زا  بکرم  وا  دوـجو  بیترت  نـیا  هـب  رگ و 
تافـص اب  ادخ  تافـص  هسیاقم  ینعی  تسا  سایق )  ) يداو رد  نداتفا  یـسانشادخ ، دیحوت و  ریـسم  رد  رطخ  نیرتگرزب  تقیقح  رد  درادـن .

زا یهورگ   ) هرعاشا هک  هنوگنآ  تسا ، تاذ  رب  دـیاز  تافـص  دوجو  هب  داقتعا  اـی  تساـهیتساک و  اهـصقن و  عاونا  هب  هتخیمآ  هک  تاـقولخم 
( تانکمم تافـص  زا   ) یتفـص ره  اریز  دـیامرفیم : نینچ  دـعب  هلمج  رد  ع )  ) ماما دوخ  لیلد  نیمه  هب  دـناهدش . راـتفرگ  نآ  هب  ناناملـسم )

اهنا هفص  لک  هداهشل   ) تسا تافص  زا  ریغ  هک  دهدیم  تداهش  تانکمم ) زا   ) یفوصوم ره  تسا و  فوصوم  زا  ریغ  هک  دهدیم  یهاوگ 
رب دیاز  تافـص  دیامرفیم : هک  تسا  نشور  یقطنم  لیلد  کی  عقاو  رد  نایب  نیا  هفـصلا .) ریغ  هنا  فوصوم  لک  هداهـش  فوصوملا و  ریغ 
هک نیا  رگم  تساـتود ، تفـص  اـب  هک  دـهدیم  یهاوگ  فوصوم  ره  دـنیادج و  فوـصوم  زا  هک  دـنهدیم  یهاوـگ  لاـح  ناـبز  هب  تاذ ،

تیدبا تیلزا و  تایح و  شمامت  تردق و  شمامت  ملع و  شمامت  هک  تسا  یتاذ  دنوادخ  میشاب  دقتعم  مینادب و  شتاذ  نیع  ار  وا  تافص 
يزیچ ار  وا  تردـق  ملع و  يزیچ و  ار  ناسنا  میاهتفرگ و  وخ  تاقولخم  تافـص  اب  اـهنت  هک  اـم  يارب  ییاـنعم  نینچ  كرد  دـنچ  ره  تسا ،

مینادیم ب وا  تاذ  رب  هفاضا 
نیا همادا  رد  سپـس  دش .) تردق  ملع و  بحاص  سپـس  تردـق  هن  تشاد و  ملع  هن  دـش  دـلوتم  ردام  زا  یتقو  هک  ارچ   ) تسا راوشد  رایس 

نوچمه یتافـص  اب   ) ار ناحبـس  دنوادخ  سک  ره  دـیامرفیم : دـیازفایم و  نآ  رب  ینعمرپ  هاتوک و  رایـسب  ییاههلمج  نآ ، لیمکت  نخس و 
تاذ رد  یگناگود  دنک ، نیرق  يرگید  زیچ  اب  ار  وا  هک  سک  نآ  هتـسناد و  نیرق  يرگید  روما  اب  ار  وا  دـنک ، فیـصوت  تاقولخم ) تافص 

ار وا  یتسار  هب  دوش ، لئاق  ییازجا  وا  يارب  سک  ره  هتـشادنپ و  وا  يارب  ییازجا  دوش ، لئاق  وا  يارب  یگناگود  هک  یـسک  هدـش و  لـئاق  وا 
ع)  ) ماما مالک  عقاو  رد  هلهج .) دقف  هازج  نم  هازج و  دقف  هانث  نم  هانث و  دقف  هنرق  نم  هنرق و  دقف  هناحبس  هللا  فصو  نمف  ! ) تسا هتخانـشن 
هک هنوگنامه  ینعی  تسوا ، سدقم  دوجو  رد  بیکرت  شاهمزال  ادـخ  يارب  تاقولخم ، دـننامه  یتافـص  تابثا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  رظان 
هب زاین  یبکرم  ره  اریز  تسین  راگزاس  ندوب  دوجولابجاو  اب  ینعم  نیا  دشاب و  نینچ  دـیاب  زین  وا  تسوا  تافـص  تاذ و  زا  یبیکرت  ناسنا 
: - تسا هدش  هتفگ  زین  رگید  ریسفت  ود  ترابع  نیا  يارب  دشابیمن . راگزاس  ندوب  دوجولابجاو  اب  رقف )  ) نتـشاد زاین  دراد و  دوخ  يازجا 

افص تاذ و  هک  ارچ  دش  دهاوخ  بکرم  زین  وا  تاذ  اعبط  مینادب  وا  تاذ  زا  ریغ  ار  وا  تافص  هاگ  ره  هک  نیا  تسخن 
( دوشیم ریبعت  زایتمالا ) هب  ام   ) و كارتشالا ) هب  ام   ) هب نآ  زا  هک   ) يزاـیتما تهج  دـنراد و  یکرتشم  تهج  اـمتح  یگناـگود  ضرف  رد  ت 

هبنج ود  نآ  زا  بکرم  زین  ار  وا  تاذ  دـیاب  تروص  نیا  رد  دنتـسه و  ادـج  مه  زا  لاح  نیع  رد  دنکیرـش و  یتسه  دوجو و  رد  ود  ره  اریز 
كاپ تاذ  هرابرد  تدحو  موهفم  هکلب  تسین  يددع  تدـحو  ینعم  هب  دـنوادخ  تاذ  تدـحو  مینادیم  هک  نیا  رگید  مینادـب - . فلتخم 

رگا دشاب و  هتـشاد  يدـننام  هیبش و  دـناوتیمن  تهج ، ره  زا  تیاهنیب  دوجو  کی  الوصا  درادـن . دـننام  ریظن و  هیبش و  هک  تسا  نیا  ادـخ 
. میاهدـش لئاق  وا  يارب  يدـننام  هیبش و  مه  میاهدرک و  دودـحم  ار  وا  مه  مینادـب  تیاهنیب  يدـبا و  یلزا و  وا  تاذ  دـننام  ار  ادـخ  تافص 
هب ار  ادـخ  هک  یـسک  دـیامرفیم : تسانعم ، نیمه  هب  رظان  هدومرف  نایب  صالخا  حیـضوت  رد  ع )  ) ماما هک  الاب  مالک  عقاو  رد  دـینک ) تقد  )

، هدش وا  یگناگود  هب  دقتعم  دزاس  يرگید  زیچ  نیرق  ار  وا  هک  یسک  هتخاس و  رگید  يایشا  اب  نیرق  ار  وا  دنک  فیـصوت  تاقولخم  تافص 
وا كاپ  تاذ  هک  یسک  هتـشادنپ و  ازجا  زا  بکرم  ار  وا  تاذ  دوش ، اریذپ  ار  یگناگود  نیا  هک  یـسک  و  تافـص ، تاذ و  یگناگود  ینعی 

رک روصت  تیدودحم - بیکرت و  رظن  زا  ار - دوخ  نوچمه  يدوجوم  هک  ارچ  هتخانشن ، ار  وا  هجو  چیه  هب  دنادب  ازجا  زا  بکرم  ار 
هب سک  ره  دنکیم و  هراشا  وا  هب  دسانـشن  ار  ادخ  هک  یـسک  دیامرفیم : نآ  لیمکت  نخـس و  نیا  همادا  رد  تسا . هدـیمان  ادـخ  ار  وا  هد و 

نادرگرـس كرـش  يداو  رد  تسا و  هدروآرد  شرامـش  هب  ار  وا  دنادب  دودحم  ار  وا  سک  ره  هدرمـش و  دودحم  ار  وا  دنک  هراشا  وا  يوس 
اجنیا رد  ادخ  يوس  هب  هراشا  زا  روظنم  هک  نیا  رد  هدع .) دقف  هدح  نم  و  هدح ، دقف  هیلا  راشا  نم  و  هیلا ، راشا  دقف  هلهج  نم  و   ) تسا هدش 
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هراـشا مه  دوشب و  لـماش  ار  یلقع  هراـشا  مه  هک  نیا  رگید  دـشاب و  یلقع  هراـشا  روظنم  هک  نیا  تسخن  دراد : دوجو  لاـمتحا  ود  تسیچ 
موهفم دوخ  نهذ  رد  دسانـشن ، شیهانتمان  نارکیب و  دودـحمان و  تقیقح  نآ  اب  ار  ادـخ  ناـسنا  هک  یماـگنه  هک  نیا  حیـضوت  ار . یـسح 
هتـسناد دودحم  ار  وا  اعبط  تلاح  نیا  رد  دنکیم ، هراشا  وا  هب  یلقع  هراشا  اب  رگید  ریبعت  هب  دریگیم و  رظن  رد  يو  يارب  یـصاخ  دودـحم 
دنکیم كرد  ار  يزیچ  ناسنا  تسین . روصت  كرد و  لباق  تسا  یهانتم  دودـحم و  دوخ  هک  یناـسنا  يارب  یهاـنتمان  دودـحمان و  هک  ارچ 

فیدر رد  دنوادخ  لاح  نیا  رد  تسا . يدودـحم  دوجوم  امتح  يزیچ  نینچ  دـجنگب و  وا  دودـحم  رکف  رد  دـنک و  ادـیپ  هطاحا  نآ  هب  هک 
سوا دننامه  رگید ، ییاج  رد  يرگید  دوجوم  روصت  ناکما  ندوب ، دودحم  همزال  اریز  دریگیم ، رارق  شرامش  لباق  ءایشا  تادودعم و 

تقیقح نیدحوملا ) یلوم   ) بیترت نیا  هب  دـجنگیمن . شرامـش  ددـع و  رد  درادـن و  یمود  هک  تسا  تاهج  عیمج  زا  دودـحمان  اهنت  ت .
هدومن یفرعم  مهو  نامگ و  سایق و  لایخ و  زا  رترب  ار  دنوادخ  هتخاس و  سکعنم  یقطنم ، انعم  مامت  هب  هاتوک و  ترابع  نیا  رد  ار  دـیحوت 

یف مکماهواب  هومتزیم  ام  لک  : ) دیامرفیم هک  تسا  هدمآ  ع )  ) رقاب ماما  مالک  رد  يرگید  يابیز  ریبعت  اب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا .
دشاب فیرظ  قیقد و  ردق  ره  دینک  روصت  دوخ  رکف  نامگ و  مهو و  رد  هک  ار  يزیچ  ره  مکیلا ،) دودرم  مکلثم  عونصم  قولخم  هیناعم  قدا 

هک تسا  نآ  زا  رترب  ادـخ  تسامـش و  دوجو  اـب  گـنهامه  امـش و  دوخ  هتخادرپ  هتخاـس و  و   ) ددرگیم زاـب  امـش  هب  تسامـش و  قوـلخم 
همـشچرس هک  ارچ  ار ، یـسح  مه  دوش و  لماش  هک  یلقع  هراشا  مه  هراشا ) : ) هک دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا  دـشاب .) یقولخم  گـنهامه 

يارب ریظن  دننامه و  کیرش و  نداد و  رارق  هرامش  رد  وا و  تاذ  نتخاس  دودحم  نآ  هجیتن  تسا و  لهج  زین  دنوادخ  تینامـسج  هب  داقتعا 
دنوادخ تفرعم  سپ  تسین ، ینالقع  هراشا  لباق  هجو  چیه  هب  دنوادخ  رگا  هک  دـیآیم  شیپ  یلاوس  اجنیا  رد  لاوس : تسا . ندـش  لئاق  وا 

يوس هب  تسد  تقو  ره  هک  ارچ  تشاد . دهاوخن  یموهفم  یسانشادخ  ددرگیم و  هتسب  ناسنا  يور  هب  تخانـش  ياهرد  دوشیم و  لیطعت 
نآ

میهاوخ رترود  وا  زا  میوش ، کـیدزن  وا  هب  میهاوخیم  هچ  ره  میـسریم و  دوخ  رکف  تاـقولخم  زا  یقوـلخم  هب  مینکیم ، زارد  كاـپ  تاذ 
رد مه  هک  کـیراب - هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  خـساپ : مینکن . کیرـش  راـتفرگ  ار  دوخ  میهنن و  ماـگ  تفرعم  يداو  رد  هک  رتهب  هچ  سپ  دـش ،

: تسا هنوـگ  ود  تخانـش ، تفرعم و  هک  تسا  نیا  نآ  دوـشیم و  نشور  لاوـس  نیا  خـساپ  رگید - ياـهباب  رد  مه  تسا و  اـشگهار  اـجنیا 
ناهج هب  هک  یماگنه  رتنشور  يریبعت  هب  لاعفا . ادبم  تخانش  تاذ و  هنک  تخانش  رگید ، يریبعت  هب  ای  یلیـصفت . تفرعم  یلامجا و  تفرعم 

، مینکیم دوخ  دوجو  هب  یهاگن  یتح  ای  میرگنیم و  تمظع  لاح  نیع  رد  تفارظ و  نآ  اب  عیدب ، تادوجوم  اهیتفگش و  همه  نیا  یتسه و 
هرابرد ناسنا  تخانـش  تردـق  هلحرم  نیرخآ  هک  تسا  یلامجا  ملع  نامه  نیا  دراد . یئدـبم  راگدـیرفآ و  قلاـخ و  هک  میمهفیم  ـالامجا 

اما دـش ) میهاوـخ  رتـیوق  وا  یلاـمجا  تفرعم  ریـسم  رد  رتانـشآ و  وا  تمظع  هب  میوـش  رتهاـگآ  یتـسه  رارـسا  هب  هچ  ره  یهتنم   ) تسادـخ
تریح و زج  يزیچ  مینکیم ، زارد  وا  كاـپ  تاذ  تقیقح  يوس  هب  تسد  و  تسا ؟ هنوگچ  و  تسیچ ؟ وا  میـسرپیم  دوخ  زا  هک  یماـگنه 

ناوتیم تسا . هتـسب  الماک  هار  لاح  نیع  رد  تسا و  زاـب  ـالماک  وا  يوس  هب  هار  مییوگیم  هک  تسا  نیا  دوشیمن و  نامبیـصن  ینادرگرس 
هلاسم نیا 

دوش اهر  يزیچ  ره  هک  ارچ  دراد . دوجو  هبذاج  مان  هب  ییورین  هک  مینادیم  ینشور  هب  ام  همه  هک  نیا  نآ  تخاس و  نشور  لاثم  کی  اب  ار 
. تشادـن دوجو  نیمز  يور  تادوجوم  يارب  يرارق  شمارآ و  دوبن  هبذاـج  نیا  رگا  دوـشیم و  بذـج  نیمز  يوـس  هب  دـنکیم و  طوـقس 

كرد یبوخ  هب  ار  نآ  زین  لاـسدرخ  ناـکدوک  لاـفطا و  یتـح  دـشاب  نادنمـشناد  صوـصخم  هک  تسین  يزیچ  هبذاـج  دوـجو  رب  یهاـگآ 
رب هبذاج  يورین  هک  نیا  بیجع  و  تسا ؟ رگید  ییورین  ای  هتخانـشان و  تارذ  ای  ییرمان  جاوما  اـیآ  تسیچ ، هبذاـج  تقیقح  یلو  دـننکیم ،
هک روـن  فـالخ  هب  درادـن ، ناـمز  هب  زاـین  رگید  هطقن  هب  ياهطقن  زا  لاـقتنا  يارب  ارهاـظ  میـسانشیم ، هداـم  ناـهج  ماـمت  رد  هچنآ  فـالخ 

رگید هطقن  هب  هطقن  کی  زا  ندیـسر  يارب  یهاگ  اضف  رد  لاقتنا  ماگنه  هب  لاـح  نیع  رد  یلو  دراد ، هداـم  ناـهج  رد  ار  تکرح  نیرتعیرس 
لقادـح ای  ددرگیم و  لقتنم  رگید  هطقن  هب  ناهج  زا  ياهطقن  ره  زا  هظحل  کی  رد  ییوگ  هبذاج  يورین  اما  تسا . مزال  تقو  لاس  اهنویلیم 
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سک چـیه  تسا ؟ هنوگچ  نآ  تاذ  تقیقح  دراد ؟ ار  راثآ  نیا  هک  تسا  ییورین  هچ  نیا  میاهدینـش . نونکاـت  هچنآ  زا  رتـالاب  دراد  یتعرس 
هبنج اهنت  اهنآ  هب  تبـسن  ام  یهاگآ  ملع و  تسا  تاقولخم  زا  یکی  هک  هبذاـج  يورین  هراـبرد  هک  ییاـج  درادـن . نآ  يارب  ینـشور  خـساپ 

یلامجا
رد تیاـهنیب  تسا  يدوـجو  هک  هداـم  يارواـم  هداـم و  ناـهج  قلاـخ  هراـبرد  ناوـتیم  هنوـگچ  میرود ، یلک  هب  یلیـصفت  مـلع  زا  دراد و 
رد يدوجوم  ره  هارمه  رظان و  رـضاح و  اج  همه  ار  وا  لاح  نیا  اب  یلو  میوش !؟ ربخاـب  شتاذ  هنک  زا  هک  میـشاب  هتـشاد  راـظتنا  تیاـهنیب ،
هب هراشا  هدع ) دقف  هدح  نم  و   ) هلمج ار  وت  منک  اشامت  هدید  رازه  دص  اب  نم  هک  يدمآ  نورب  هولج  رازه  دص  اب  مینکیم . هدـهاشم  ناهج 
هب ای  دوش  لئاق  ددع  وا  يارب  دیاب  دنادب ، دودحم  ار  ادـخ  یـسک  هاگ  ره  هک  نیا  نآ  دوشیم و  نشور  الاب  راتفگ  زا  هک  تسا  یقیقد  هتکن 

رگا اما  دشاب ، تهج  ره  زا  دودحمان  هک  درادن  دننام  هیبش و  کیرش و  يزیچ  اریز  درمشب . نکمم  وا  يارب  ار  کیرش  دوجو  رگید  يریبعت 
دنچ ای  ود  رگید  ریبعت  هب  دوشیم و  روصت  وا  تاذ  جراخ  رد  یهیبش  دننامه و  زاب  دشاب ) یگرزب  تمظع و  ياراد  ردق  ره   ) دشاب دودـحم 

هچ ره  هک  ارچ  تسین  نکمم  وا  يارب  یمود  تهج ، ره  زا  دودـحمان  یلو  تسا ، ریذـپناکما  ـالماک  گرزب ) هزادـنا  ره   ) دودـحم دوجوم 
طاقن يور  تشگنا  هبطخ ، زا  شخب  نیا  رد  ع )  ) ماما تسین . وا  دننام  زیچ  چیه  ریـسفت : حرـش و  دنکیم . وا  تاذ  هب  تشگزاب  مینک  روصت 

ایب ار  هتکن  جنپ  ینعم  رپ  هاتوک و  یتارابع  رد  هتشاذگ و  يدیحوت  ثحابم  زا  یفیرظ  قیقد و  ساسح و  رایسب 
، دـنکیم ناـیب  ار  شندوب - ناـکم  زا  رترب  رگید  يریبـعت  هب  اـی  و  ناـکم - رظن  زا  شکاـپ  تاذ  ندوـب  دودـحمان  تسخن  - 1 دـیامرفیم : ن 

اریز هنمـض .) دقف  میف ؟ لاق  نم  و   ) دناهتـشادنپ تادوجوم  نمـض  رد  ار  وا  تسیچ  رد  ادخ  دنیوگب  دـننک و  لاوس  هک  یناسک  دـیامرفیم :
دننام دشاب ، هتشاد  هطاحا  نآ  رب  دوش و  يرگید  دوجو  فرظ  يدوجوم  هک  دوریم  راک  هب  ییاج  رد  رد )  ) نآ یسراف  لداعم  و  یف )  ) هژاو

هک هنوگنامه  تسوا و  تاذ  ندوب  دودـحم  نآ  هجیتن  اهگربلگ و  تارذ  يالهبال  رد  بالگ  یتح  ای  غاب و  رد  لگ  ای  هناخ ، رد  ناسنا  ندوب 
ادخ هک  دنک  لاوس  یـسک  رگا  نینچمه  تسا . تهج  ره  زا  دودحمان  وا  تاذ  هک  دهدیم  ناشن  دیحوت  لیالد  مامت  دش ، هراشا  زین  الاب  رد 

هتشادنپ یلاخ  وا  زا  ار  رگید  قطانم  هک  ارچ  هدرمش ، دودحم  ار  ادخ  زین  وا  اهنامسآ ) زارف  رب  یـسرک ، رب  شرع ، رب  ( ؟ دراد رارق  زیچ  هچ  رب 
تسین و راگزاس  ندوب  دوجولابجاو  اب  هک  تسوا  كاپ  تاذ  تیدودـحم  زین  نخـس  نیا  همزال  هنم .) یلخا  دـقف  مالع ؟ لاـق  نم  و   ) تسا

شتسرپ عقاو  رد  دنتـسین و  صلاخ  دحوم  دنرادنپیم ، رگید  ياج  ره  رد  ای  اهنامـسآ و  رد  ای  شرع  زارف  رب  ار  وا  هک  یناسک  مامت  نیاربانب 
رد ای  دنشاب  ماوع  هگرج  رد  هاوخ  . ) دناهداهن وا  رب  هللا )  ) مان هتخاس و  دوخ  رکف  اب  هک  دننکیم  یقولخم 

تینامـسج رب  لیلد  يوتـسا ) شرعلا  یلع  نمحرلا   ) هفیرـش هیآ  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  ناهاگآان  زا  یـضعب  هاگ  صاوخ .) توسک  ساـبل و 
ندش و راوس  يانعم  هب  اهنت  دـشابیم و  يزیچ  رب  هطلـس  يانعم  هب  يوتـسا )  ) هلمج هک  یلاح  رد  تسا ، شرع  رب  وا  نتفرگ  رارق  دـنوادخ و 
( تخیر ورف  شتخت  هشرع ، لث   ) لـباقم رد  تفرگ ) رارق  تنطلـس  تخت  رب  شرعلا ، یلع  يوتـسا   ) ریبعت ـالوصا  تسین و  يزیچ  رب  نتـسشن 

تخت نتـسکش  ياـنعم  هب  هک  نیا  هن  دوریم  راـک  هب  تردـق  زا  يریگهراـنک  اـی  تردـق و  هب  ندیـسر  دراوـم  رد  هک  تسا  یفورعم  هیاـنک 
ره هب  تسا . شرع  رب  دنوادخ  تیمکاح  تموکح و  رارقتسا  يانعم  هب  شرعلا ) یلع  يوتسا   ) نیاربانب دشاب . هدوب  نآ  رب  نتسشن  ای  تنطلس 

رایـسب زارف  نیا  رد  اههتکن : دنـشاب . هتـشاد  ار  دنوادخ  تیمـسج  مهوت  ریبعت ، نیا  زا  دـنهاوخب  یناسک  رگا  هک  تسا  هناکدوک  رایـسب  لاح 
هفرعم  ) هنیمز رد  یتدیقع  تالکشم  زا  يرایسب  ياشگهر  هک  تسا  یئاهبنارگ  ياهسرد  هدش و  هتفهن  یناوارف  ياههتکن  اوتحمرپ  ینعمرپ و 

راگدیرفآ تاقولخم و  اب  دنوادخ  هک  نیا  رد  دوجو !) تدحو   ) هلاسم قلاخ و  قلخ و  هطبار  - 1 هلمج : زا  تسا ، وا ) تافص  ءامسا و  هللا و 
دناهدومیپ ار  طارفا  هار  یهورگ  تسا . رایسب  وگتفگ  نادنمشناد  هفسالف و  نایم  رد  دراد  ياهطبار  هچ  اههدیرفآ  اب 

شیب یصخش  دوجو  کی  یتسه  ملاع  رد  دنیوگیم  دناهتـشادنپ . شتاقولخم  نیع  ار  وا  هداهن و  ماگ  دوجوم  دوجو و  تدحو  ریـسم  رد  و 
اهددعت اهترثک و  تسین و  شیب  زیچ  کی  تقیقح  رد  رگید : ریبعت  هب  ای  تسوا  تاذ  تاروطت  وا و  ياههولج  تسه  هچ  ره  وا  ریغ  تسین و 

لولح هب  ریبعت  داحتا ، تدـحو و  ياـج  هب  هاـگ  تسین . چـیه  اـما  دـهدیم ، ناـشن  بآ  ار  دوخ  هک  تسا  ییاهبارـس  اهرادـنپ و  تـالایخ و 
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ساـسحا یگناـگود  ناربـخیب ، دـیآیمرد و  یـسابل  هب  ناـمز  ره  هدرک و  لولح  ءایـشا  همه  رد  هک  تسا  یتاذ  وا  دـنیوگیم  دـننکیم و 
ار تادوجوم  دـننادیم و  ایرد  کی  نوچمه  ار  یتسه  ملاع  اهنآ  هک  نیا  نخـس  هاتوک  تسین . شیب  زیچ  کی  همه  هک  یلاح  رد  دـننکیم 
رد یگناگود  هنوگ  ره  رگید  ریبعت  هب  و  دشاب !؟ ناملسم  نوچ  هک  ماهدش  ناریح  یکی  رحب  اب  هرطق  هدیدن  هک  سک  ره  ایرد : نآ  ياههرطق 
ات یخرب  هدیقع  هب  هکلب  تسا ! لاصو  دزیخرب  شیپ  زا  لایخ  تسا  لایخ  عفر  هگیاج  نیا  لاصو  تسین : رادـنپ  لایخ و  زج  يزیچ  ملاع  نیا 

دوجو تدـحو  نیمه  فوصت  هیام  هیاپ و  هک  ارچ  دوب . دـهاوخن  یقیقح  یفوص  دـشاب ، هتـشادن  دوجوم  دوجو و  تدـحو  هب  داقتعا  یـسک 
تاذلاب مئاق  یقیقح  دوجو  هک  نیا  دننام  تسا . حیحص  یناعم  زا  یضعب  رب  ندرک  لمح  هیجوت و  لباق  نانآ  تاملک  زا  یـضعب  هتبلا  تسا !

د
نیا ای  میتفگ ) الاب  رد  هیفرح  هیمـسا و  یناعم  هب  هیبشت  رد  هک  هنوگنامه   ) تسوا هب  هتـسباو  تسه  هچ  ره  هیقب  تسین و  شیب  یکی  ملاع ، ر 

هک دنرادقمیب  کچوک و  درخ و  ياهزادنا  هب  تادوجوم  هیقب  تهج - ره  زا  تیاهنیب  تسا  يدوجو  هک  دنوادخ - كاپ  تاذ  زا  ریغ  هک 
هب تسین و  تاهیجوت  هنوگنیا  لباق  نانآ  نانخـس  زا  ياهراپ  کش  نودب  اما  دنـشاب . هتـشادن  يدوجو  اعقاو  هک  نیا  هن  دـنیآیمن  باسح  هب 
هب رگا  مه  یتسرپ  تب  هک  دننکیم  حیرـصت  یتح  تسا و  رادنپ  لایخ و  هیقب  تسین و  رتشیب  دوجو  کی  یتسه  ملاع  رد  دـنیوگیم  یتسار 
رب هوالع  دشاب - هک  سک  ره  زا  نخـس  نیا  تسا . ملاع  همه  وا  تسوا و  ملاع  همه  هک  ارچ  تسا ، یتسرپادخ  نیع  دیاینرد  دودـحم  لکش 

دیاقع رظن  زا  دنکیم - راکنا  ار  دوبعم  دباع و  قولخم و  قلاخ و  لولعم و  تلع و  هرـسکی  تسا و  تایهیدب  هکلب  نادـجو  فلاخم  هک  نیا 
عراش دوبعم و  دباع و  تما و  رمایپ و  هدنب و  ادخ و  تروص ، نیا  رد  هک  ارچ  تسین . هدیشوپ  یسک  رب  هک  دراد  يدساف  مزاول  زین  یمالـسا 

نیا تسوا و  تاذ  نـیع  هـمه  تـسا و  یکی  هـمه  ناـیخزود  ناـیتشهب و  خزود و  تـشهب و  یتـح  تـشاد و  دـهاوخن  یموـهفم  فـلکم  و 
و ن دنامیمن ! یقاب  وا  دوجو  زج  يزیچ  مینک  هراپ  ار  رادنپ  ياههدرپ  رگا  هک  تسا  رادنپ  لایخ و  مهو و  هدییاز  همه  اهیگناگود 

تسا و راگزاس  لقع  لیالد  تاینادجو و  اب  هن  بیترت  نیا  هب  دوشیم . نآ  دـننام  لولح و  ای  دـنوادخ ، ندوب  مسج  هب  داقتعا  نآ ، همزال  زی 
طوبرم ثحب  رد  یقثولاهورع  نتم  رد  هدق - يدزی - ققحم  موحرم  رادمان  هیقف  هک  تساج  نیمه  زا  دـیجم و  نآرق  یمالـسا و  دـیاقع  اب  هن 

هیفوصلا نم  دوجولا  هدحوب  نیلئاقلا  هربجملا و  همـسجملا و  اما  بصاونلا و  جراوخلا و  هالغلا و  هساجن  یف  لاکـشا  ال  دـسیونیم : رافک  هب 
تالغ و ندوب  كاپان  رد  یکـش  دسافملا ، نم  مهبهاذم  مزاولب  مهمازتلاب  ملعلا  عم  الا  مهتـساجن  مدع  يوقالاف  مالـسالا  ماکحاب  اومزتلا  اذا 

دوجو تدـحو  هب  داقتعا  هک  هیفوص  زا  یهورگ  نینچمه  دنتـسه و  ربج  ادـخ و  تیمـسج  هب  لـئاق  هک  اـهنآ  اـما  تسین . بصاون  جراوخ و 
هب تساهنآ  بهذم  همزال  هک  يدسافم  ینادـب  هک  نیا  رگم  دنتـسین ، سجن  هک  تسا  نیا  يوقا  دنـشاب  مزتلم  مالـسا  ماکحا  هب  رگا  دـنراد ،
هب لئاق  هک  یناسک  نییربج و  رب  دوجو  تدحو  هدیقع  نارادفرط  فطع  یکی  دنکیم : هجوت  بلج  هتکن  ود  ترابع  نیا  رد  دندنبیاپ . اهنآ 
نآ هب  رگا  هک  تسا  ینید  دسافم  ياراد  اهنآ  داقتعا  هک  نیا  هب  حیرـصت  رگید  و  ندرمـش ، فص  کی  رد  ار  همه  دنتـسه و  ادخ  تیمـسج 

ملسم هرمز  رد  دنشابن  دنبیاپ  مزاول  نآ  هب  تبسن  رگا  دنتسین و  ناملسم  دنشاب ، دنبیاپ  دنشاب و  هتشاد  هجوت 
جراخ ناناملـسم  فص  زا  دنوش ، مزتلم  نآ  هب  رگا  هک  دراد  يدسافم  نانچ  نآ  اهنآ  بهذـم  هک  دـنامهفیم  حوضو  هب  نخـس  نیا  دـننانا .

يدویق اهنت  ای  هتفریذپ و  ار  بلطم  نیا  میراد  عالطا  ام  هک  اجنآ  ات  دـنراد ، هیـشاح  هورع  رب  هک  یناسک  مامت  هک  نیا  هجوت  لباق  دـنوشیم .
لابند هب  دناوتیم  يدسافم  هچ  هلئـسم  نیا  مینادب  هک  نیا  يارب  دوشن ) تلاسر  دـیحوت و  راکنا  بجوم  هک  نیا  دـننام  . ) دـناهدوزفا اهنآ  رب 
هـصق ینالوط ، ناتـساد  کی  یط  يونثم  مراهچ  رتفد  رد  دوش . هراشا  تسا ، هدمآ  يونثم  رد  هک  نآ  هنومن  کی  هب  تسین  دب  دـشاب ، هتـشاد 

ییوگیم هک  تسا  ییاوران  نخس  هچ  نیا  دندرک ، ضارتعا  وا  هب  شنادیرم  هک  دنکیم  لقن  ار  دیزیاب )  ) نتفگ یناش ) مظعا  ام  یناحبـس  )
اهدراک متفگ  ار  نخس  نیا  رگید  راب  نم  رگا  تفگ  وا  یهدیم !؟ رس  دینک ) شتسرپ  ارم  تسین  نم  زج  يدوبعم  نودبعاف ، انا  الا  هلا  ال   ) و

، داد رـس  ار  امـس  رد  نیمز و  رد  ییوج  دنچ  ادخ - زا  ریغ  ماهبج  ردنا  تسین  همغن  تفگ و  نینچ  رگید  راب  دـینک . هلمح  نم  هب  دـیرادرب و 
یگتخاس و هناسفا  نیا  دـنردیم . ار  شیوخ  ندـب  دـننزیم ، وا  هب  هک  يدراک  ره  دـندید  یلو  دـندش ، رو  هلمح  وا  هب  اـهدراک  اـب  نادـیرم 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


یکی زا  یمالک  اب  ار  نخس  نیا  دنوریم . شیپ  اجک  ات  هار  نیا  ناگدنیوپ  هک  دهدیم  ناشن  يرادنپ 
ياهشنیب یلقع و  نیناوق  همه  دوجوم ) تدحو  يانعم  هب  دوجو  تدحو   ) بتکم نیا  میهدـیم : نایاپ  هغالبلاجـهن  حرـش  رد  نارـصاعم ، زا 

دروآیم و نییاپ  ار  ادخ  ای  دربیم و  الاب  ییادخ )  ) دوجو هبترم  ات  ار  یتسه  ناهج  دراذـگیم و  رانک  ار  یهلا  هقح  نایدا  دافم  ینادـجو و 
هدومن لاغـشا  تالاکـشا ، زا  رارف  ای  یقوذ  تفایرد  ناونع  هب  ار  یـضعب  نهذ  اهنت  بتکم  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  دـنکیم ، یکی  ناهج  اب 

هچنآ رد  رگا  ادخ : تافـص  تقیقح  زا  ناهاگآان  فارحنا  - 2 تایعقاو . هب  یهاگآ  لقعت و  يور  زا  ار  نانآ  یناور  حوطـس  همه  هن  دـشاب ،
ادـخ تافـص  تقیقح  دـیحوت و  لصا  زا  فارحنا  هنوگ  ره  هار  مینک ، تقد  میـشیدنیب و  بوخ  هدـمآ  ع )  ) یلع الوم  مـالک  زا  زارف  نیا  رد 

نینچمه میرتکیدزن و  وا  بلق ) گر  ای   ) ندرگ گر  زا  ناسنا  هب  اـم  دـیرولا ، لـبح  نم  هیلا  برقا  نحن  و   ) یقیقح موهفم  دوشیم و  هتـسب 
نایم رد  یشوگ  رد  نخس  چیه  مهعبار ، وه  الا  هثالث  يوجن  نم  نوکی  ام  و  دیـشاب : اجک  ره  تسامـش  اب  وا  متنک ، امنیا  مکعم  وه  موهفم و 

تسا و نیمز  اهنامـسآ و  روـن  دـنوادخ  ضرـالا ، تاومـسلا و  روـن  هللا  تساـهنآ ، نیمراـهچ  وا  هک  نیا  رگم  دوـشیمن  لدـب  در و  رفن  هس 
هب نآ  لاثما  دوشیم و  لیاح  وا  بلق  ناسنا و  نایم  دنوادخ  دینادب  هبلق ، ءرملا و  نیب  لوحی  هللا  نا  اوملعاو 

لیمکت ار  نآ - حیحـص  ياـنعم  هب  دوـجو - تدـحو  هب  طوـبرم  ياـهثحب  هک  نیا  رب  هوـالع  هتکن  نـیا  دوـشیم . راکـشآ  نـشور و  یبوـخ 
هک دناهتفر  یلئاسم  غارـس  هب  تریح  يداو  ناگتـشگمگ  یلو  دزاسیم . دودسم  ادخ  تافـص  مهف  رد  فارحنا  هنوگ  ره  رب  ار  هار  دنکیم ،
ات ار  وا  دندش و  لئاق  تانکمم  تافص  نوچمه  یتافص  لاعتم  دنوادخ  يارب  هک  تسا  همـسجم )  ) هفیاط هلمج  زا  دراد . مرـش  نآ  زا  ناسنا 

ناکم و یلوا  قیرط  هب  هدیچیپ و  مه  رد  و  دعجم )  ) ياهوم اپ و  تسد و  هفایق و  لکش و  وا  يارب  هداد و  لزنت  تاینامـسج  مسج و  دح  رس 
فیراـعم زا  هک  یناود ) ققحم  . ) ترخآ رد  طـقف  ار  وا  یهورگ  دـننادیم و  هدـهاشم  لـباق  اـیند  رد  ار  وا  یهورگ  دـناهدش . لـئاق  ناـمز ،

تشوگ و زا  بکرم  ار  وا  یضعب  دننادیم ، مسج  اتقیقح  ار  ادخ  هیبشت ، لها  زا  یهورگ  دیوگیم : راونالاراحب - لقن  قبط  تسا - هفـسالف 
هب ار  وا  یعمج  تسا و  شیوـخ  بجو  اـب  بجو  تفه  شلوـط  هک  نوگدیفـس  ياهرقن  شمـش  دـننام  ناـشخرد  روـن  ار  وا  یخرب  نوـخ و 

، دیفس هایس و  ياهوم  اب  يدرمریپ  تروص  هب  ار  وا  یضعب  دعجم و  هدیچیپ و  ياهوم  اب  درما )  ) یناوج تروص  هب  یهورگ  ناسنا و  تروص 
زاربا هناکدوک  هیاپیب و  لطاب و  ياهداقتعا  هنوگنیا  زا  يرگید  دیاقع  یـضعب  دـننادیم و  رگید - ماسجا  دـننامه  هن  یمـسج - ار  وا  یخرب 

جع دنتشاد .
يارب تسا - لوعجم  تایاور  نیا  اـعطق  هک  دـناهدرک - لـقن  هباحـص  زا  یـضعب  اـی  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  زا  هک  یتاـیاور  رد  هک  نیا  رت  بی 

ص)  ) دمحم زگره  دندیـسرپ : وا  زا  هک : هدـمآ  سابعنبا )  ) زا یثیدـح  رد  هلمج  زا  تسا . هدـش  رکذ  یبیجع  ینامـسج  فاصوا  دـنوادخ 
رب هک  یلاح  رد  زبسرـس ، مرخ و  یغاـب  رد  تفگ : دـید ؟ ار  ادـخ  هنوگچ  دـندرک : لاوس  يرآ ، تفگ : وا  درک ؟ هدـهاشم  ار  شراـگدرورپ 

هتـشذگ نیا  زا  درک . هدـهاشم  دوب ، هتـسشن  دـندرکیم  لـمح  ار  نآ  هتـشرف  راـهچ  دوب و  شورفم  نآ  رب  ینیرز  شرف  هک  ییـالط  یـسرک 
اب تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  تسا  هدروآ  تحارـص  اب  هدش ، لقن  اهنآ  ریغ  و  هجامنبا ) ننـس  (، ) يراخبحیحـص  ) رد هک  يددعتم  تایاور 

مهدراهچ بش  رد  هام  هک  هنوگنامه  دننیبیم  ار  ادخ  تشهب  لها  هک  هدش  حیرـصت  تایاور  نیا  زا  یـضعب  رد  یتح  دوشیم . هدـید  مشچ 
تدش اب  دندرگ و  تمایق  رد  دنوادخ  تیور  هب  دقتعم  تنس  لها  نادنمشناد  زا  يرایسب  هک  هدش  ببس  ثیداحا  نیا  دوجو  دوشیم . هدید 

نل : ) دومرف یـسوم  هب  و  دنیبیمن ) ار  ادخ  یمـشچ  چیه  راصبالا ، هکردت  ال  : ) دیوگیم تحارـص  اب  نآرق  هک  یلاح  رد  دننک . عافد  نآ  زا 
، تسا هدش  نایب  حوضو  هب  هلاسم  نیا  حابـشا  هبطخ  رد  دشابیم .) دبا  یفن  يارب  نل  مینادیم  و  ( ) درک یهاوخن  هدـهاشم  ارم  زگره  ینارت ،

فیم هک  اجنآ 
وا هب  ندیسر  شکاپ و  تاذ  هدهاشم  زا  ار  اهمـشچ  مدرم  هک  سک  نآ  هرـصبت ، وا  هکردت  وا  هلانت  نا  نع  راصبالا  یـسانا  عدارلا  و  : ) دیامر

هارت دهاشملا و ال  هیوحت  دهاوشلا و ال  هکردت  يذلا ال  دمحلا هللا  : ) دیامرفیم شیاسر  حیصف و  نایب  اب  يرگید  هبطخ  رد  تسا .) هتشادزاب 
ار وا  اههدید  دریگنربرد  ار  يو  اهناکم  دنکن و  كرد  ار  وا  ساوح ، هک  تسازـس  ار  ییادـخ  ساپـس  دـمح و  رتاوسلا ، هبجحت  رظاونلا و ال 
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نیقی هب  دشاب  هدهاشم  لباق  ادخ  رگا  هک  ارچ  تسا ، لقع  مکح  حیرص  فلاخم  دیاقع ، نیا  هوالع  هب  دزاسن .) روتسم  ار  وا  اهششوپ  دنیبن و 
دوجولابجاو جوا  زا  بیترت  نیا  هب  تسا و  ندوب  رییغت  شوختـسد  تیدودـحم و  نآ  هجیتن  دوب و  دـهاوخ  تهج  ناـکم و  مسج و  ياراد 

نوچمه الاب  ياههلمج  رد  ع )  ) یلع نانمومریما  فیطل  تاریبعت  هک  تساج  نیا  دـیآیمرد . تانکمم  فیدر  رد  دـنکیم و  طوقـس  ندوب 
نیرتابیز و نیرتقیقد و  دـنکیم و  دوبان  وحم و  ار  یفارخ  لـطاب و  دـیاقع  دـنکفایم و  وترپ  قیاـقح  هرهچ  رب  دـشخردیم و  هاـم  باـتفآ و 

یطیرفت یهورگ  یطارفا ، هورگ  ره  لـباقم  رد  هشیمه  هـک  اـجنآ  زا  دـهدیم . اـم  هـب  ار  ادـخ  تافـص  تخانـش  دـیحوت و  سرد  نیرتاـسر 
ار هداد ، لزنت  تاینامسج  مسج و  دح  رس  ات  ار  ادخ  هک  هیبشت  هب  نالئاق  هدیقع  فالخ  رب  یعمج  دننکیم ، یئامندوخ 

زج يزیچ  ادـخ  تافـص  زا  ام  شفاـصوا و  هن  شتاذ و  هنک  هن  تسا ، نکمم  ریغ  ادـخ  تخانـش  الـصا  دـندقتعم  دـناهدومیپ و  ار  لـیطعت  ه 
موهفم ام  يارب  اقلطم  وا ، ندوب  ملاع  اما  تسین . لهاج  هک  میمهفیم  هزادـنا  نیا  تسا  ملاـع  وا  مییوگیم  یتقو  میمهفیمن . یفنم  میهاـفم 

ماـگ یهار  رد  دنراپـسیم و  یـشومارف  تسد  هب  تسادـخ  تخانـش  هللاهفرعم و  هک  ار  ناـسنا  راـختفا  نیرتـگرزب  بیترت  نـیا  هـب  تـسین و 
ار نخس  نیا  تسا . هدوشگ  ام  رب  ار  هللاهفرعم  هار  هک  تسا  دیجم  نآرق  ملـسم  تامیلعت  فالخ  رب  یکیرات و  تملظ و  رـسارس  هک  دنهنیم 

وهف هتفرعم  بجاو  نع  اهبجحی  مل  هتفـص و  دیدحت  یلع  لوقعلا  علطی  مل  دیامرفیم : میهدیم ، نایاپ  هغالبلاجهن  زا  يرگید  ياسر  ریبعت  اب 
اهدرخ لوقع و  اریبک ، اولع  هل  نودحاجلا  هب و  نوهبـشملا  لوقی  امع  هللا  یلاعت  دوحجلا  يذ  بلق  رارقا  یلع  دوجولا  مالعا  هل  دهـشت  يذـلا 

هک تسوا  مه  تسا ، هتـشادن  زاـب  دوـخ  تخانـش  تفرعم و  مزـال  رادـقم  زا  ار  اـهنآ  لاـح ) نیا  اـب   ) تخاـسن و هاـگآ  شتافـص  هنک  رب  ار 
اهنآ ینعی  ناگدـننکهیبشت ، راتفگ  زا  تسا  رترب  رایـسب  وا  يرآ ) . ) تسا هتـشاداو  شدوجو  رب  رارقا  هب  ار  نارکنم  ياهلد  یتسه ، ياههناشن 

وا ر تخانش  ای  دنرادن و  وا  هب  نامیا  ای  هک  اهنآ   ) نارکنم دننکیم و  هیبشت  شتاقولخم  هب  ار  وا  هک 
( لیطعت هیبشت و   ) طـیرفت طارفا و  ناـیم  رد  هک  ادـخ  تخانـش  تفرعم و  میقتـسم  طـخ  نتفاـی  يارب  ریبعت  نیرتهب  دـنرادنپیم .) نکمم  ریغ  ا 

ایوگ اسر و  رایـسب  تاریبعت  اهنآ  تفرعم  حیحـص  ریـسم  دنوادخ و  تافـص  یگنوگچ  هرابرد  تسا . هدومرف  الاب  رد  هک  تسا  نامه  تسا ،
تـساوخ هب  هدمآ و  ثحب  دروم  هبطخ  رد  هک  تسا  يزیچ  لمکم  هک  تسا  هدمآ  هغالبلاجهن  رگید  ياههبطخ  رد  الاب ، رایـسب  حوطـس  رد 

. دمآ دهاوخ  دوخ  ياج  رد  اهنآ  حرش  ادخ 
هحفص 95] ]

نیا هن  اما  تسا ، هارمه  زیچ  همه  اب  تسین . وا  يارب  مدع  هقباس  هک  تسا  يدوجو  هدـماین . دوجو  هب  يزیچ  زا  تسا و  هدوب  هراومه  همجرت :
نآ هب  هن  اما  تسا ، يراک ) ره   ) هدـنهدماجنا وا  دـشاب . ادـج  هناگیب و  نآ  زا  هک  نیا  هن  اما  تسا ، ریاـغم  زیچ  همه  اـب  دـشاب و  نآ  نیرق  هک 

هناگی و تسا . هتـشادن  دوجو  شقلخ  زا  یتیور  لباق  دوجوم  هک  یناـمز  نآ  رد  یتح  تساـنیب  دـشاب . هتـشاد  يرازبا  تاـکرح و  هک  ینعم 
دودحمان هب  يرگید  شخب  رد  - 2 ریسفت : حرش و  دوش . شحوتم  تحاران و  شنادقف  زا  دریگ و  سنا  وا  اب  هک  تسین  یـسک  اریز  تساهنت 

دوجو هب  يزیچ  زا  هدوب و  هراومه  هک  تسا  يدوجو  وا  دیوگیم : دهدیم ، حرـش  ار  وا  تیلزا  دـنکیم و  هراشا  نامز  قفا  رظن  زا  وا  ندوب 
تاقولخم همه  اب  بیترت  نیا  هب  مدع .) نع  دوجوم ال   ) درادن مدع  هقباس  زگره  هک  تسا  يدوجوم  و  ثدـح .) نع  نئاک ال   ) تسا هدـماین 

هب الوصا  و  تسوا . كاپ  تاذ  تسین ، هقباس  نیا  ياراد  هک  يدوجو  اـهنت  دـنراد . مدـع  ثودـح و  هقباـس  همه ، اـهنآ  اریز  تسا  تواـفتم 
-3 تسین . ریذپناکما  دوش ، هتـساریپ  مدع  هقباس  تاقولخم و  تافـص  زا  شموهفم  هک  نآ  نودـب  دوجوم )  ) و نئاک )  ) ياههژاو ندربراک 

درک دوجولابجاو  اب  تانکمم  قلاخ و  اب  تاقولخم  هطبار  یگنوگچ  هب  یفیطل  رایسب  هراشا  دعب  هلمج  رد 
عم  ) دـشاب ادـج  هناگیب و  اهنآ  زا  هک  نیا  هن  اما  تسا ، زیچ  همه  ریغ  دـشاب و  اهنآ  نیرق  هک  نیا  هن  اما  تسا ، زیچ  همه  اـب  وا  دـیامرفیم : ه ،

اب ار  دـنوادخ  هـطبار  نادنمـشناد  هفـسالف و  زا  يرایـسب  یتـح  مدرم و  زا  يرایـسب  هـلیازمب .) ـال  ءیـش  لـک  ریغ  هنراـقمب و  ـال  ءیـش  لـک 
دشاب هتشاد  دوجو  یمیظع  هلعش  هک  نیا  لثم  تسا . يرگید  قولخم  یکی ، هک  دناهتشادنپ  رگیدکی  اب  لقتسم  دوجو  ود  هطبار  تادوجوم ،

فیعض و دوجو  کی  توافت  قلاخ ، قولخم و  توافت  تسا . يرگید  زیچ  تقیقح ، هک  یلاح  رد  مینک ، نشور  نآ  اب  ار  یکچوک  عمـش  و 
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تسا و هتسباو  وا  هب  یتسه  ملاع  مامت  تسا . هتـسباو  دوجو  کی  تاهج و  مامت  رد  لقتـسم  دوجو  کی  توافت  توافت ، هکلب  تسین ، يوق 
نانچ نآ   ) دشابیمن زین  تادوجوم  نیع  لاح  نیع  رد  تسین و  ادج  یتسه  ملاع  زا  دـنوادخ  دریگیم . وا  زا  ار  دوجو  رون  هظحل ، هب  هظحل 

ناوتیم ار  تقیقح  نیا  تسا . تقیقح  نیا  كرد  هب  طونم  یعقاو  دیحوت  و  دناهتـشادنپ ) هیفوص  زا  دوجوم  دوجو و  تدـحو  هب  نیلئاق  هک 
، تسا دیشروخ  صرق  زا  ریغ  دراد و  دوجو  هچ  رگ  باتفآ  وترپ  عاعـش و  تسا .) صقان  زین  اهلاثم  نیا  دنچ  ره   ) تخاس نشور  ریز  لاثم  اب 

هارمه آ و  لالقتسا ، ییادج و  یگناگیب و  يانعم  هب  تریاغم  هن  اما  تسا  نآ  ریغ  ینعی  تسا ، نآ  هب  هتسباو  هتسویپ و  یلو 
رتکیدزن و مه  نیا  زا  دنوادخ  كاپ  تاذ  اب  ملاع  نیا  تادوجوم  طابترا  دنویپ و  کش  نودب  تدحو . یگناگی و  يانعم  هب  هن  اما  تسا ، ن 

یگناـگود نیع  رد  یگناـگی ، یگتـسباو و  نیا  يارب  ناـهج  نیا  رد  یقیقد  لاـثم  عـقاو  رد  تسا و  رتـشیب  مه  نیا  زا  وا  هب  اـهنآ  یگتـسباو 
حور هب  هتـسباو  هک  ناسنا  ینهذ  تاروصت  دـننام  اـی  و  ـالاب - لاـثم  نوچمه  ییاـهلاثم  دـنچ  ره  درک . ادـیپ  ناوتیمن  ترثک ) رد  تدـحو  )

( دینک تقد  . ) دزاسیم نشور  ار  بلطم  يدودح  ات  درادن - یموهفم  وا  نودب  تسوا و  هب  هتـسباو  لاح  نیع  رد  تسادج و  وا  زا  تسوا و 
يانعم هب  هن  یلو  تسا  اهراک )  ) هدنهدماجنا لعاف و  وا  دیامرفیم : هدرک ، هراشا  وا  كاپ  تاذ  تافـص  زا  رگید  یکی  هب  دـعب  هلمج  رد  - 4

دوشیم قالطا  یسک  هب  راک  هدننک  لعاف و  الومعم  هنازور ، نانخـس  رد  هلالا .) تاکرحلا و  ینعمب  لعاف ال   ) تالآ تاکرح و  زا  هدافتـسا 
رگید نارادناج  ناسنا و  تردـق  هک  اجنآ  زا  دـهد و  ماجنا  ار  يراک  اضعا ، ریاس  ندرگ و  رـس و  ای  اپ ، تسد و  تاکرح  زا  هدافتـسا  اب  هک 
کمک رازبا  لیاسو و  زا  تسین ، يراک  ره  ماجنا  هب  رداـق  دراد ، هک  یتفارظ  ماـمت  اـب  ناـسنا  ياـضعا  تسا و  دودـحم  اـهراک  ماـجنا  يارب 

دربیم ار  بوچ  هرا  اب  دبوکیم ، ار  خیم  شکچ  اب  دنکیم . ناربج  نآ  اب  ار  دوخ  تردق  ناوت و  دوبمک  دریگیم و 
همه اهنیا  درادیمرب و  اج  زا  ار  نیگنس  ياهراب  میظع  ياهلیقثرج  اب  دنکیم و  اجباج  ار  زیر  رایسب  يایـشا  کچوک  فیرظ و  ياهربنا  اب  و 

يانعم هب  زگره  شتیلعاف  تسوا ، تردق  يارب  يدودح  دح و  هن  دراد و  مسج  هن  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  تسا . تاینامـسج  مسج و  راثآ  زا 
لعاف دنوادخ  دوش ، قلخ  یتلآ  هک  نآ  زا  لبق  الوصا  درادـن . یتالآ  رازبا و  هب  زاین  شدودـحمان  تردـق  رطاخ  هب  زین  تسین و  یترح  ماجنا 

ای ندز و  مه  رب  مشچ  کـی  رد  وا  يرآ  دـشاب . زجاـع  ایـشا  نیتسخن  تقلخ  زا  دـیاب  تشاد ، راـک  ماـجنا  يارب  یتـلآ  هب  زاـین  هاـگ  ره  دوب .
قلعت شاهدارا  هک  یتدم  ره  رد  اجیردت  ای  دنک و  مودعم  ای  داجیا و  ار  یتسه  ملاع  دناوتیم  نک )  ) نامرف هدارا و  اب  نآ ، زا  رتمک  ياهظحل 

نوهرم مینکن و  دوخ  تاذ  هب  ساـیق  ار  شتیلعاـف  تسا ، لـعاف  وا  مییوـگیم  یتـقو  تشاد  هجوـت  دـیاب  سپ  دروآ . دوـجو  هب  تسا  هتفرگ 
تقلخ ریبدت  يارب  ینارادربنامرف  و  رما ) تاربدم   ) ناگتـشرف دـنوادخ  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نخـس  نیا  هتبلا  میرامـشن . تالآ  تاکرح و 

. دشاب هتـشاد  نآ  هب  زاین  هک  نیا  هن  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  رب  شاهدارا  نوچ  دنیرفآیم ، بابـسا  قیرط  زا  ار  ثداوح  زا  يرایـسب  وا  درادـن .
دوجو شقلخ  زا  یتیور  لباق  دوجوم  یتح  هک  نامز  نآ  رد  دوب  انیب  وا  : ) دیازفایم دعب  هلمج  رد  - 5

رد یلو  تسا ، هدش  هتفرگ  مشچ  يانعم  هب  رصب  هدام  زا  انیب ، يانعم  هب  ریـصب  هک  تسا  تسرد  هقلخ .) نم  هیلا  روظنم  ذا ال  ریـصب   ) تشادن
يانعم هب  دـنوادخ  ندوب  ریـصب  تقیقح . زا  رتالاب  تسا  يزاجم  رگید  ریبعت  هب  ای  دوریمن . راک  هب  یقیقح  ياـنعم  هب  زگره  دـنوادخ  دروم 
ریصب نیاربانب  دوب . ریـصب  دنوش ، هدیرفآ  تیور  لباق  يایـشا  هک  نآ  زا  لبق  یتح  تسا و  تیور  لباق  هک  تسا  ییایـشا  مامت  زا  وا  یهاگآ 

تینادـحو هب  هراشا  ثحب ، دروم  زارف  زا  هلمج  نیرخآ  رد  تسا . یلزا  ادـخ  ملع  مینادیم  دـنکیم و  وا  نایاپیب  ملع  هب  تشگزاب  شندوب 
شنادقف زا  دریگ و  سنا  وا  اب  ات  درادن  دوجو  یسک  اریز  تسا  اهنت  وا  دیامرفیم : دنکیم و  سنوم  سینا و  نتـشاد  ربارب  رد  وا  كاپ  تاذ 

هدنز تادوجوم  نینچمه  اهناسنا و  هک  نیا  حیـضوت  هدقفل .) شحوتـسی  هب و ال  سناتـسی  نکـس  ذا ال  دـحوتم   ) ددرگ تحاران  شحوتم و 
ریغ زا  انایحا  دوخ و  تاـعونمه  زا  دـنراچان  تسا ، دودـحم  اـهنایز  اهررـض و  عفد  عفاـنم و  بلج  يارب  ناشتردـق  هک  نیا  مکح  هب  رگید ،

ناـسنا يارب  ییاـهنت  هک  تساـج  نیا  دـننک . تینما  ساـسحا  دـنکیم  دـیدهت  ار  اـهنآ  هـک  یتارطخ  ربارب  رد  اـت  دـنریگب  کـمک  عوـنمه ،
هیرامیب اهالب و  تافآ و  تارطخ و  موجه  ماگنه  هب  اصوصخم  شخبمارآ ، شرانک  رد  رگید  دارفا  ندوب  تسا و  كانتشحو 

سینا و هنوگچ  دوب ، اهنت  تاقولخم  شنیرفآ  زا  لبق  هنوگچ  دنکیم  بجعت  دنکیم و  سایق  دوخ  اب  ار  ادخ  رکف  هتوک  ناسنا  نیا  هاگ  و  ا .
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دراد يزیچ  هب  زاین  هن  تیاهنیب ، تسا  يدوجو  وا  هک  نیا  زا  ربخیب  دنکیم !؟ شمارآ  ساسحا  ییاهنت  نیع  رد  هنوگچ  درادـن و  یـسنوم 
هب دریگ . سنا  وا  اب  هک  يدننام  هیبش و  هن  دیوجب ، ددم  وا  ربارب  رد  يرگید  زا  هک  تسا  ناساره  ینمشد  زا  هن  دریگب و  کمک  یسک  زا  هک 
رد دـحوتم )  ) هژاو هک  دوشیم  مولعم  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  دوب ، دـهاوخ  تسه و  ناـنچمه  هدوب و  مدـمهیب )  ) دـحوتم هشیمه  لـیلد  نیمه 

ياهـسرد هدـش و  هتفهن  یناوارف  ياـههتکن  اوتحمرپ  ینعمرپ و  رایـسب  زارف  نیا  رد  اـههتکن : دراد . دـحا )  ) و دـحاو )  ) زا ریغ  یموهفم  اـجنیا 
ثودح یفن  - 3 هلمج : زا  تسا ، وا ) تافص  ءامسا و  هللا و  هفرعم   ) هنیمز رد  یتدیقع  تالکشم  زا  يرایـسب  ياشگهر  هک  تسا  یئاهبنارگ 
ثودح هن  دراد و  یتاذ  ثودـح  هن  شکاپ  تاذ  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدـمآ ، زارف  نیا  رد  هک  یتاریبعت  زا  وا : كاپ  تاذ  زا  ینامز  یتاذ و 

دـشابن و دوجوم  هک  درذـگب  ینامز  رگید  ریبعت  هب  ای  دـیآ و  دوجو  هب  نامز  هنهپ  رد  يزیچ  هک  تسا  نآ  ینامز  ثودـح  زا  روظنم  ینامز .
هب نامز  هدام  ناهج  تقلخ  اب  اریز  دوشیم  روصت  هدام ، ناهج  تقلخ  زا  سپ  ینعم  نیا  دوش . دوجوم  سپس 

يزیچ هدام  ناهج  شیادیپ  زا  رظن  عطق  هک  تسا  نآ  یتاذ  ثودح  زا  روظنم  دنکیم . ادیپ  موهفم  ینامز  مدع  ثودـح و  دـیآیم و  دوجو 
تـسا ملـسم  دشاب و  يرگید  دوجو  لولعم  هتـسباو و  هکلب  دشوجن . شتاذ  نورد  زا  شدوجو  رگید  ریبعت  هب  ای  دشاب  ثداح  دوخ  تاذ  رد 
یتسه نیع  شدوجو  هکلب  دوب ، دهاوخ  هدوب و  هشیمه  تسا و  دوجولابجاو  هک  دنوادخ  كاپ  تاذ  رد  ثودح  ود  نیا  زا  کی  چـیه  هک 

؟ درک قالطا  دنوادخ  رب  ار  دوجوم )  ) هژاو ناوتیم  ایآ  دوشیم ؟ قالطادـنوادخ  رب  دوجوم )  ) هژاو ایآ  - 4 دینک ) تقد  . ) درادن هار  تسا ،
هک تسا  نیا  دشاب ، هتـشاد  یتسین  مدع و  هقباس  هک  ینعم  نیا  هب  هن  اما  دراد  دوجو  وا  مدع ، نع  دوجوم ال  دـیامرفیم : هک  الاب  ریبعت  رهاظ 

يرگید هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا و  لوعفم  مسا  هک  هژاو  نیا  یلـصا  موهفم  املـسم  یلو  درادن . یعنام  وا  كاپ  تاذ  رب  هژاو  نیا  قالطا 
هنوگنامه تسا  دوجو  هدـنراد  يانعم  هب  دراد و  يرگید  موهفم  اجنیا  رد  دوجوم  دـنکیمن و  قدـص  وا  تاذ  هرابرد  هدیـشخب  یتسه  ار  وا 

، دـناهتفرگ دوخ  هب  دوجو  فصو  هک  هنکمم  تایهام  رب  یهاگ  دوجوم  هک  هدـش  حیرـصت  نآ  هب  زین  هغالبلاجـهن  حورـش  زا  یـضعب  رد  هک 
اک لوصا  تایاور  زا  یضعب  رد  دوجوم )  ) ریبعت نیا  تسا . یتسه  دوجو و  دوخ  روظنم  دوشیم و  هتفگ  دوجوم  هاگ  دوشیم و  قالطا 

. تسا هدمآ  زین  یف 
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داجیا دشیدنیب  یمیمـصت  هرابرد  دنک و  داجیا  یتکرح  هک  نآ  یب  هبرجت و  زا  هدافتـسا  رکف و  هشیدنا و  هب  زاین  نودـب  ار  شنیرفآ  همجرت :
مادـک ره  هب  داد و  مایتلا  رگیدـکی  اب  ار  نوگاـنوگ  تادوجوم  درک  لوکوم  شـصاخ  تقو  هب  ار  يدوجوم  ره  تقلخ  دومن . زاـغآ  درک و 

هاگآ اهنآ  همه  زا  دنیرفایب  ار  اهنآ  هک  نآ  زا  شیپ  تخاس و  ناشهارمه  ار  اهنآ  هژیو  تافص  دیشخب و  هژیو  ياهزیرغ  صوصخم و  یتعیبط 
شنیرفآ هرابرد  نخـس  زاغآ  ریـسفت : حرـش و  دوب . ربخاب  اهنآ  بناوج  مامت  مزاول و  عیمج  زا  تشاد و  هطاحا  اهنآ  نایاپ  دودح و  هب  دوب و 

وا نوگانوگ  تافص  ادخ و  تخانـش  تفرعم و  هرابرد  ییانعمرپ  قیقد و  تاراشا  تشذگ ، مهم  رایـسب  هبطخ  نیا  رد  نونکات  هچنآ  ناهج :
نیمز اهنامسآ و  بیاجع  تقلخ و  زاغآ  یگنوگچ  ناهج و  شنیرفآ  زا  دعب  هب  زارف  نیا  زا  تسا و  یناسنا  تفرعم  هلحرم  نیتسخن  هک  دوب 

ار شنیرفآ  دـیامرفیم : زاغآ  رد  دـنوادخ . تافـص  نوماریپ  هتـشذگ  ثحب  رب  تسا  یلیمکت  رظن  کی  زا  دـنچ  ره  دـیآیم ، نایم  هب  نخس 
دومن زاغآ  درک و  داجیا  دشیدنیب  یمیمـصت  هرابرد  دـنک و  داجیا  یتکرح  هک  نآ  یب  هبرجت و  زا  هدافتـسا  رکف و  هشیدـنا و  هب  زاین  نودـب 

هکرح ا اهدافتسا و ال  هبرجت  اهلالجا و ال  هیور  الب  ءادتبا  هادتبا  ءاشنا و  قلخلا  اشنا  )
الثم هک  ارچ  درمـشیم . ادـج  یلکب  تاقولخم  ياهراک  زا  ار  یهلا  شنیرفآ  ع )  ) ماما اج  نیا  رد  اهیف .) برطـضا  سفن  همامه  اهثدـح و ال 

نآ غارـس  هب  دوخ  راکتبا  اب  دشیدنایم و  نآ  هرابرد  دشابن ، ياهقباس  هب  قوبـسم  رگا  دهد ، ماجنا  ار  يراک  دـهاوخیم  هک  یماگنه  ناسنا 
تکرح وا  نهذ  نورد  رد  هاگ  دـنکیم و  يریگهرهب  شدوخ  براجت  زا  ای  نارگید  براـجت  زا  دـشاب  ياهقباـس  هب  قوبـسم  رگا  دوریم و 

یقاب لزلزت  دیدرت و  رد  هاگ  دوریم و  اههجیتن  غارـس  هب  نآ  زا  دشیدنایم و  هلاسم  تامدقم  يور  دوشیم ، ادیپ  اههشیدـنا  رد  ياهدرتسگ 
ماـگنه دـنوادخ و  كاـپ  تاذ  رد  تلاـح ، راـهچ  نیا  زا  کـی  چـیه  دوریم . شیپ  هب  هدرک  باـختنا  ار  فرط  کـی  ماجنارـس  دـنامیم و 
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بارطـضا لزلزت و  هن  اههجیتن و  تامدقم و  يور  يرکف  تکرح  هن  یلبق ، هبرجت  هن  دراد و  هشیدـنا  رکف و  هب  زاین  هن  تسین ، ایـشا  شنیرفآ 
نینچ وا  نامرف  نوکیف ، نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارا  اذا  هرما  امنا  : ) نامه تادوجوم  ندـش  داجیا  ناـمه و  ندرک  هدارا  اهيریگمیمـصت . رد 

تالاح نیا  رگید  ریبعت  هب  دوشیم .) دوجوم  گنردیب  زین  نآ  شاب ! دوجوم  دـیوگیم : نآ  هب  اهنت  دـنک  هدارا  ار  يزیچ  هاگ  ره  هک  تسا 
يدنا هب  زاین  نآ  همزال  دنراد و  يدودحم  تردق  ملع و  هک  تسا  یناسک  يریگمیمصت  هب  طوبرم  هناگراهچ ،

چیه شنیرفآ ، ماگنه  هب  تسا ، دودحمان  شتردق  نایاپیب و  شملع  هک  سکنآ  اما  تسا . دـیدرت  بارطـضا و  ای  نارگید و  براجت  ای  هش 
نامه قوف ، ترابع  رد  تکرح ، زا  روظنم  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا  تشاد . دهاوخن  ار  تالاح  نیا  زا  کی 

یجراخ ینامسج  تکرح  روظنم  هک  تسا  هدش  هداد  نارسفم  یضعب  يوس  زا  زین  لامتحا  نیا  یلو  تسا . سفن  نورد  رد  هشیدنا  تکرح 
هـس اریز  دسریم ، رظن  هب  رتبـسانم  لوا  يانعم  یلو  دشابیم . تاینامـسج  مسج و  زا  رتالاب  رترب و  دـنوادخ  تسا و  ماسجا  همزال  هک  تسا 

هاتوک تسا . یلمع  ماجنا  زا  لبق  رکفت  هشیدنا و  يریگمیمـصت و  هب  طوبرم  همه  هدمآ  نآ  زا  دـعب  لبق و  الاب ، ترابع  رد  هک  رگید  تلاح 
شنیرفآ و نسحا  ماظن  رب  یهاگآ  ایشا و  دسافم  حلاصم و  هب  ملع  اب  وا  اریز  تسادج  یلکب  ناگدنب  لاعفا  زا  دنوادخ  لاعفا  هک  نیا  نخس 

سابل ار  تادوجوم  هبرجت ، هشیدنا و  دیدرت و  لزلزت و  چیه  نودـب  دـنکیم و  هدارا  تیعطاق  اب  دراد ، زیچ  همه  رب  هک  یلماک  مات و  تردـق 
رد یهلا  ریبدـت  تادوجوم و  شنیرفآ  یگنوگچ  هب  سپـس  شنیرفآ . همادا  رد  مه  تسا و  نینچ  شنیرفآ  زاغآ  رد  مه  دـناشوپیم . دوجو 

يدوجوم ره  شنیرفآ  دنوادخ  دیامرفیم : هدرک ، هراشا  هدش  باسح  بیترت  مظن و  قیقد و  مظنم و  همانرب  قبط  ایشا  شیادیپ 
ریظنیب تردق  ریبدـت و  تمظع  ات  دوب  هدـش ، يدـنبنامز  همانرب  يور  یجیردـت و  وا  شنیرفآ  هک  ارچ   ) درک لوکوم  شـصاخ  تقو  هب  ار 
یبیکرت یلخاد و  صاخ  ماظن  هب  تادوجوم ، شنیرفآ  ندوب  يدنبنامز  هلاسم  زا  دعب  اهتاقوال .) ءایشالا  لاحا  ( ) دزاس رتراکشآ  ار  شیوخ 

نیب مال  و   ) درک رارقرب  یتشآ  داضتم ، يایـشا  نایم  رد  داد و  ماـیتلا  رگیدـکی  اـب  ار  نوگاـنوگ  تادوجوم  دـیامرفیم : هدرک و  هراـشا  اـهنآ 
هک هداد  مایتلا  هتـسویپ و  مه  هب  ناـنچ  نآ  زا  ار  فلتخم  تادوجوم  ایـشا و  دـنوادخ  هک  تسا  شنیرفآ  ملاـع  بیاـجع  زا  نیا  اـهتافلتخم .)

رـضخا رجـش  رد  تسا . هداد  مایتلا  مه  هب  ار  شتآ  بآ و  یگدـنز و  گرم و  ینارون ، کـیرات و  مرگ ، درـس و  دـنزیچ . کـی  همه  ییوگ 
تسا هدرک  قلخ  نوگانوگ  عیابط  اب  فلتخم ، الماک  داوم  زا  یبیکرت  ار  هایگ  ناویح و  ناسنا و  دوجو  هدیرفآ و  شتآ  ران و  زبس ) تخرد  )

کیرات و یناـملظ و  يداـم و  يرگید  فیطل و  هداـعلاقوف  ینارون و  درجم و  یکی  دـنفلتخم  ملاـع  ود  زا  هک  مسج - حور و  ناـیم  یتح  و 
صوصخم یتعیبط  مادک  ره  هب  داد و  رارق  اهنآ  رد  ار  اهنآ  عیابط  زیارغ و  دنوادخ  دیازفایم : سپـس  تخاس . رارقرب  یقیمع  دـنویپ  نشخ -

زا ار  هچنآ  هک  تسا  یهلا  هغلاب  ياهتمکح  زا  یکی  تقیقح  رد  نیا  اهزئارغ .) زرغ  و   ) دیشخب نآ  هژیو  ياهزیرغ  دوخ و  هب 
زا دتفا و  هار  هب  ریـسم  نآ  رد  رگید ، كرحم  هب  زاین  نودب  ات  هدـیرفآ ، نآ  رد  شوجدوخ  یعیبط و  تروص  هب  دوریم  راظتنا  يدوجوم  ره 

تشادـن و ماود  ایــشا  راـثآ  دوـبن  تادوـجوم  رد  یتاذنورد ، ياـههزیگنا  نـیا  رگا  هـک  دوـش  تیادـه  شاهژیو  هماـنرب  يارب  شتاذ  نورد 
ریبعت هاگ  دوشیم . فلتخم  ریبعت  ود  رگید ، تادوجوم  ای  ناسنا  یتاذ  ياهداهن  هرابرد  زورما  دشیم . مکاح  اهنآ  رب  یمظنیب  یناماسبان و 

ای تسا ، یسنج  هزیرغ  ياراد  ناسنا  دنیوگیم  الثم  هزیرغ ، هب  ریبعت  هاگ  تسا و  ناسنا  يرطف  یـسانشادخ  دنیوگیم  دننکیم و  ترطف  هب 
رد ار  یکی  دـناهدراذگ . نآ  رب  انب  نادنمـشناد  هک  تسا  یحالطـصا  عقاو  رد  نیا  دراد . يزیرغ  هبنج  امومع  تاناویح  تاکرح  دـنیوگیم 

دراد یفطاـع  اـی  يرکف  ریغ  هبنج  هک  ییاـهداهن  هراـبرد  ار  يرگید  و  ترطف )  ) دـنربیم راـک  هـب  دراد  يرکف  هـبنج  هـک  ییاـهداهن  دروـم 
تافـص دـیامرفیم : ثحب  دروـم  زارف  زا  هلمج  نیرخآ  رد  دـشابیم . شنیرفآ  تقلخ و  ینعم  هب  ود  ره  يوـغل  ینعم  رظن  زا  یلو  هزیرغ .) )

دننام یعمج  دناهدرک . نایب  هلمج  نیا  يارب  توافتم  ریـسفت  ود  هغالبلاجهن  نارـسفم  اهحابـشا .) اهمزلا  و   ) تخاس ناشهارمه  ار  اهنآ  هژیو 
رد اجرباپ  تباث و  ار  زیارغ  نیا  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  قوف  هلمج  هک  دندقتعم  دیدحلایبا ) نبا  )

زیارغ ندوـب  تباـث  رب  تسا  يدـیکات  روـبزم  هـلمج  هجیتـن  رد  ددرگیمرب ) زیارغ  هـب  اـهمزلا  ریمـض  نیارباـنب   ) تـسا هداد  رارق  تادوـجوم 
يدوـجوم ره  هب  دـنوادخ  ینعی  تـسا ، يدوـجوم  ره  يارب  هژیو  تاصخـشت  دوـجو  روـظنم  هـک  دـناهتفگ  رگید  یـضعب  یلو  تادوـجوم .
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نیاربانب  ) دـندمآرد صاخـشا  تاـیئزج و  تروص  هب  جراـخ  رد  دنتـشاد ، تیلک  هبنج  دـنوادخ  ملع  رد  هک  نآ  زا  دـعب  داد و  ییاـهیگژیو 
لوا ریسفت  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  دناهدرک . رکذ  لامتحا  ود  تروص  هب  ار  ریسفت  ود  ره  زین  یضعب  ددرگیمرب ) ایشا  هب  اهمزلا  ریمض  ریـسفت ،

رتحیحـص مود  ریـسفت  دسریم  رظن  هب  هزات ، بلطم  نایب  هن  دنکیم  ادیپ  دـیکات  هبنج  هلمج  هوالع  هب  تسین و  ظوفحم  اهریمـض  یگنهامه 
ریبعت نآ  زا  ع )  ) ماما هک  تساهنآ  تاذ  نورد  رد  هک  ییاهیگژیو  داد . یگژیو  هنوگ  ود  يدوجوم  ره  هب  دـنوادخ  هک : نیا  حیـضوت  تسا .
اهمزلا  ) هب ریبعت  نآ  زا  تسا و  تاییزج  ریاس  ناکم و  نامز و  دننام  یتایـصوصخ  يرهاظ و  ياههبنج  رد  هک  ییاهیگژیو  دومرف و  زیارغ  هب 

زا کـی  ره  اـت  دومرف  ررقم  ینورب  ینورد و  ياـهیگژیو  يدوجوم  ره  يارب  شاهغلاـب  تمکح  قباـطم  بیترت  نیا  هب  دوـمرف و  اهحاحبـشا )
اهج تادوجوم  یمامت  ینیوکت  يرطف و  تیاده  هتکن : دنوش . هتخانش  رگید  تادوجوم  زا  دنهد و  ماجنا  ار  دوخ  صاخ  هفیظو  تادوجوم 

تسا هدش  دیکات  نآ  رب  ررکم  زین  دیجم  نآرق  رد  هک  دراد  یمهم  هتکن  هب  هراشا  تسا  هدمآ  ع )  ) الوم مالک  زا  الاب  ياههلمج  رد  هچنآ  ن :
اب اـهنآ ، رد  فـالتخا  داـضت و  دوـجو  نیع  رد  تسا و  یـصاخ  يدـنبنامز  ياراد  هداـم ، تقلخ و  ناـهج  تادوـجوم  همه  هک  نـیا  نآ  و 

تروص هب  دنوشیم و  تیادـه  یتاذنورب ، یتاذنورد و  مظن  کی  اب  هراومه  دـننکیم و  لیمکت  ار  رگیدـمه  دراد و  یگنهامه  رگیدـکی 
. دنوریم شیپ  دصقم  يوس  هب  اقیقد  دنوشیمن و  فرحنم  دوخ  ریسم  زا  دنتکرح ، رد  ییاهن  فده  يوس  هب  ماگمه  گنهامه و  یناوراک 
، هناگهدزاود ياهجرب  رد  دیشروخ  تکرح  ناتسمز ، زییاپ و  رد  اهنآ  یکـشخ  یگدرمژپ و  ناتـسبات ، راهب و  لصف  رد  ناتخرد  راب  گرب و 

ینیوکت تیادـه  نیا  رب  هاوگ  یگمه  ناـسنا ، ینورب  ینورد و  ياوق  نینچمه  دوخ و  رود  هب  نیمز  تکرح  زور و  بش و  ماـظن  یگنوگچ 
هک تسا  یسک  ام  راگدرورپ  يده ، مث  هقلخ  ءیش  لک  یطعا  يذلا  انبر  : ) دیامرفیم ع )  ) یسوم نابز  زا  نآرق  هک  هنوگنامه  دنتسه  یهلا 

یترطف مالـسا ) دـیحوت و  ، ) اهیلع ساـنلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  : ) دـیامرفیم زین  و  دومرف ) تیادـه  سپـس  داد  ار  شاهژیو  شنیرفآ  زیچ  ره  هب 
ردقب الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  اندنع  الا  ءیش  نم  نا  و  : ) دیامرفیم زین  و  تسا ) هدیرفآ  اهنآ  رب  ار  اهناسنا  دنوادخ  هک  تسا 

یکی تقیقح  رد  نیا  مینکیمن .) لزان  ار  نآ  صاخ ) باسح  مظن و  قباطم  و   ) مولعم رادـقم  هب  زج  تسام و  دزن  زیچ  همه  نیا  زج  مولعم ،
يدنبنامز و مظن و  ینیوکت و  تیاده  هلاسم  دشیدنیب و  رتشیب  نآ  رد  ناسنا  ردـق  ره  هک  تسا  یتسه  ملاع  رد  دـنوادخ  مهم  ياههناشن  زا 

نآ زا  شیپ  ایشا )  ) اهنآ همه  زا  دیازفایم : سپس  دوشیم . رتانـشآ  هلاسم  نیا  قمع  هب  دهد ، رارق  هجوت  دروم  رتشیب  ار  تافلتخم  نیب  فیلات 
لبق اهب  املاع   ) دوب ربخاب  اهنآ  بناوج  مامت  مزاول و  عیمج  زا  تشاد و  هطاحا  اهنآ  نایاپ  دودح و  مامت  هب  دوب و  هاگآ  دـنیرفایب  ار  اهنآ  هک 
يارب هک  تسا  یحیـضوت  نایب و  ای  لیلد و  هلزنم  هب  عقاو  رد  هلمج  هس  نیا  اهئانحا .) اهنئارقب و  افراع  اـهئاهتنا  اهدودـحب و  اـطیحم  اهئادـتبا 

دهد مایتلا  مه  اب  ار  فلتخم  يایشا  دنک و  داجیا  شبسانم  تقو  رد  ار  يدوجوم  ره  دهاوخیم  هک  یـسک  اریز  تسا ، هدمآ  لبق  ياههلمج 
رگید يوس  زا  دراد و  عماج  لماک و  یهاگآ  هب  زاین  وسکی  زا  دزاـس ، رارقرب  دوخ  ياـج  رد  مادـک ، ره  ار ، ینوریب  مزاول  ینورد و  زیارغ  و 

دودح و دوب و  هاگآ  دنک  زاغآ  ار  اهنآ  شنیرفآ  هک  نآ  زا  لبق  ایشا ، مامت  زا  دنوادخ  دیامرفیم : ور  نیا  زا  مامت . مات و  تردق  هطاحا و  هب 
اد ییاناوت  اهنآ  همه  رب  تسنادیم و  ار  اهنآ  جیاتن  اهزرم و 

زین ار  اهنآ  راثآ  للع و  بناوج و  مزاول و  هکلب  دوب  ربخاـب  ناـشیاهتنا  ادـتبا و  اـهنآ و  دوخ  زا  اـهنت  هن   … اهئادـتبا .)  لـبق  اـهب  اـملاع   ) تش
ره قیقد  روط  هب  دناوتیم  دشاب ، هتشاد  اهنآ  ماجنا  رب  ییاناوت  تردق و  دشاب و  هاگآ  روما  نیا  همه  زا  هک  یسک  ملـسم  روط  هب  تسنادیم .

شبولطم لامک  هب  دنک و  شیتاده  شتایح  دوجو و  ریـسم  رد  دهدب و  دراد  مزال  هچ  ره  کی ، ره  هب  دـهد و  رارق  دوخ  ياج  رد  ار  مادـک 
ایآ هک  دناهدرک  دیدرت  هلئـسم  نیا  رد  هغالبلاجـهن  نارـسفم  زا  یـضعب  دوشیم :؟ قالطا  دـنوادخ  رب  فراع  مسا  ایآ  - 1 اههتکن : دناسرب .

( تادرفم  ) رد بغار )  ) هتفگ هب  هک  نیا  تسخن  تسا : زیچ  ود  عقاو  رد  دیدرت  نیا  همشچرس  دومن . فراع  هب  فیصوت  ار  دنوادخ  ناوتیم 
هک دوـشیم  هتفگ  یـشناد  هب  تفرعم  رگید ، يریبـعت  هب  اـی  تسا  نآ  راـثآ  رد  ربدـت  رکفت و  اـب  يزیچ  كاردا  ینعم  هـب  ناـفرع  تـفرعم و 

لقن ص )  ) ربمایپ زا  یثیدح  هک  نیا  رگید  تسین . نینچ  دنوادخ  ملع  هک  تسا  ملـسم  دـیآیم و  تسد  هب  رکفت  قیرط  زا  تسا و  دودـحم 
ار اهنآ  سک  ره  تسا  مسا  ( 99  ) هن دون و  دنوادخ  يارب  هنجلا ، لخد  اهاصحا  نم  امسا  نیعست  هعست و  یلاعت )  ) هل هنا  دیامرفیم : هک  هدش 
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نیا رب  املع  عامجا  دوشیم و  تشهب  لخاد  دشاب ) هتشاد  تفرعم  نامیا و  نآ  هب  و   ) دنک هرامش 
رب اهراب  یمالسا  تایاور  رد  هژاو ، نیا  هک  دهدیم  ناشن  یلامجا  یسررب  کی  یلو  تسین . مسا  ( 99  ) هن دون و  نآ  زا  فراع  مان  هک  تسا 
زین یفاک  لوصا  رد  هدمآ ، یلعف  تروص  هب  رگید  ياج  رد  یفصو و  تروص  هب  اجنیا  رد  هک  هغالبلاجهن  رب  هوالع  هدش و  قالطا  دنوادخ 
نآ رد  ربدت  رکفت و  هب  زاین  ای  تیدودـحم و  ینعم  لصا ، رد  هچرگ  تفرعم  هژاو  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  تسا . هتفر  راک  هب  ددـعتم  روط  هب 

رکفت و هدییاز  دنچ  ره  دوشیم ، هتفگ  یهاگآ  ملع و  عون  ره  رب  هک  هدرک  ادـیپ  يرتعیـسو  موهفم  لامعتـسا  ترثک  رثا  رب  ادـعب  یلو  هدوب ،
ياهمان ندوب  دودحم  تیاور  نیا  زا  زگره  هک  تفگ  دـیاب  دـنوادخ ، مسا  ( 99  ) هن دون و  هب  طوبرم  تیاور  دروم  رد  اما  و  دـشابن . هشیدـنا 

رد لیلد  نیمه  هب  تسا و  دـنوادخ  يانـسح  ءامـسا  هتـسجرب و  تافـص  تقیقح  رد  اـهنیا  هکلب  دوشیمن  هدافتـسا  ( 99  ) هن دوـن و  هـب  یهلا 
تافص ءامسا و  هب  درف  نیرتهاگآ  دوخ  هک  ع )  ) یلع هک  رتالاب  نیا  زا  یلیلد  هچ  تسا و  هدمآ  ادخ  يارب  مان  رازه  کی  تایاور  زا  یـضعب 

هب دـنوادخ  ملع  یگنوگچ  - 2 تسا . هدرب  راک  هب  دـنوادخ  دروم  رد  ار  نآ  تاقتـشم  ای  ماـن  نیا  هغالبلاجـهن  لـقن  قباـطم  تسا  دـنوادخ 
ق تادوجوم ، هب  دنوادخ  ملع  هلاسم  يداقتعا ، یفسلف و  لئاسم  نیرتهدیچیپ  زا  یکی  داجیا : زا  لبق  تادوجوم 

رد هدـش و  هراشا  نآ  هب  ررکم  زین  نآرق  تاـیآ  رد  تسا و  هاـگآ  هدـنیآ  ثداوح  زا  دـنوادخ  مینادیم  وسکی  زا  تسا . اـهنآ  داـجیا  زا  لـب 
وا تاذ  رد  ایـشا  ینهذ  تروص  شقن و  ینعی  تسین  یلوصح  ملع  حالطـصا  هب  دـنوادخ  ملع  رگید  يوس  زا  تسا . هدـمآ  زین  قوف  ترابع 
ملع وا  ملع  هکلب  تسین  تادوـجوم  تروـص  ساـکعنا  قـیرط  زا  شملع  درادـن و  نـهذ  تاـقولخم  دـننام  وا  هـک  ارچ  دوـشیمن ، سکعنم 

ینعم هدـماین  دوجوب  زونه  هک  ییایـشا  دروـم  رد  يروـضح  ملع  مینادیم  تسا و  رـضاح  وا  دزن  تاـقولخم  دوـجو  ینعی  تسا ، يروـضح 
هب میتسه  هاگآ  اهنآ  زا  ام  رگا  تسا ، حرط  لـباق  زین  دناهتـشگ  دوباـن  وحم و  هتـشذگ  رد  هک  یتادوجوم  هراـبرد  لاکـشا  نیا  یتح  درادـن ،

درادن ینورد  شقن  هرطاخ و  نهذ و  هک  یـسک  اما  هتـسب ، شقن  اهنآ  زا  ام  ناج  نورد  رد  هک  تسا  ییاههرطاخ  ینهذ و  ياهتروص  رطاخ 
یـشالتم شنارای  نوعرف و  تروص  لاثم : ناونع  هب  دـشاب !؟ ربخاب  هاگآ و  اهنآ  زا  دـناوتیم  هنوگچ  تسین ، ثداوح  لـحم  شکاـپ  تاذ  و 

تـسین هنوگنیا  شملع  هک  دنوادخ  اما  مینک  رـضاح  نامنهذ  رد  اهنآ  زا  يریوصت  میناوتیم  اهنت  ام  هتـشذگ ، زین  اهنآ  خیرات  تسا و  هدـش 
تسا هاگآ  رگا  سپ  زگره ! درادن ؟ ربخ  هدنیآ  زا  ای  تسین ؟ هاگآ  هتـشذگ  هب  تبـسن  وا  تفگ  ناوتیم  ایآ  دراد ؟ یهاگآ  اهنآ  هب  هنوگچ 

راد یهاگآ  هنوگچ 
ثحب نیا  رد  ام  هک  دناهدیـشیدنا  نآ  رب  يددعتم  ياهخـساپ  هدنکفا و  وپاکت  هب  تخـس  ار  مالک  ياملع  هفـسالف و  هدـیچیپ ، هلاسم  نیا  د ؟

هب تسه و  هدوب و  هاگآ  تسایشا  همه  تلع  هک  دوخ  كاپ  تاذ  هب  هشیمه  دنوادخ  - 1 میشاب : هتشاد  نآ  هب  ییارذگ  ياههراشا  میناوتیم 
ملاع تادوجوم  ثداوح و  همه  هب  یلامجا  ملع  کی  شیوخ  تاذ  هب  ملع  نیا  دراد و  ار  روضح  نیرترب  شتاذ ، دزن  وا  تاذ  رگید  يریبعت 

هجیتن هب  یهاگآ  بجوم  یهاگآ  نیا  میشاب ، هتشاد  یهاگآ  اقیقد  ایشا  تلع  هب  ام  رگا  هک  نیا  حیـضوت  تسا . داجیا  زا  دعب  داجیا و  زا  لبق 
تسایـشا و همه  تلع  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  دراد و  ار  نآ  زا  رتالاب  لولعم و  تالامک  مامت  یتلع  ره  هک  ارچ  دوب . دهاوخ  زین  اهنآ  لولعم  و 

قیرط زا  اهنآ  همه  هب  تبـسن  تسا ، یلیـصفت  فشک  عون  کی  عقاو  رد  نیا  تسا و  هاگآ  زین  ایـشا  همه  هب  دراد و  یهاگآ  شیوخ  تاذ  هب 
رد شراثآ  هدشن و  دوبان  لماک  روط  هب  زگره  هتشذگ  ثداوح  تفگ : داد و  حیضوت  يرگید  هنوگ  هب  ناوتیم  ار  نخـس  نیا  یلامجا . ملع 

همـشچرس نآ  زا  تسا و  طوبرم  نآ  اـب  اـقیقد  تسین و  ادـج  زورما  ثداوح  زا  هدـنیآ  ثداوـح  نینچمه  دراد . دوـجو  زورما  ثداوـح  لد 
اگآ هک  دروآیم  دوجو  هب  ار  لولعم  تلع و  زا  ياهریجنز  هعومجم  کی  هدنیآ ، لاح و  هتشذگ و  بیترت  نیا  هب  دریگیم .

نیمز هرک  مامت  ياوه  عضو  اقیقد  ام  رگا  لاثم  ناونع  هب  تسا . دـعب  لبق و  ياههقلح  زا  یهاگآ  ینعم  هب  نآ ، ياههقلح  زا  کی  ره  رب  یه 
زا اقیقد  میناوتیم  میشاب ، هاگآ  نآ  ياهلولعم  تلع و  هطبار  تایئزج و  مامت  زا  مینادب و  تسا  یلعف  ياوه  شیادیپ  ببـس  هک  ار  یلماوع  و 
زا یباتزاب  قیقد  روط  هب  زورما  تسا . دوجوم  لاح  رد  هدنیآ  هتـشذگ و  هدنورپ  هک  ارچ  میوش . هاگآ  دعب  ای  لبق  لاس  نارازه  رد  اوه  عضو 

. تسا هدنیآ  هتشذگ و  ثداوح  رب  لماک  یهاگآ  يانعم  هب  زورما ، تایئزج  مامت  رب  لماک  یهاگآ  تسا و  زورما  زا  یباتزاب  ادرف  و  زورید ،
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ملع شیوخ  كاپ  تاذ  هب  وا  تسادرف و  زورما و  زورید و  ثداوح  همه  یلصا  همشچرس  دنوادخ  هک  مینک  هجوت  تقیقح  نیا  هب  رگا  لاح 
ناـمرف نذا و  هب  دراد ، يرثا  ره  يدوجوم  ره  هتبلا  تسا . هاـگآ  زین  زورما  هتـشذگ و  هدـنیآ و  ثداوـح  هب  تبـسن  هک  میریذـپب  دـیاب  دراد ،

هک يرگید  هار  - 2 دناتسزاب . اهنآ  زا  دهاوخب  هاگ  ره  دهدب و  تادوجوم  هب  یصاوخ  راثآ و  هک  هدش  يراج  نیا  رب  وا  تنـس  یلو  تسوا ،
دوجو ام  هک  ارچ  دوشیم  روصت  ام  یهاـگآ  ملع و  دروم  رد  ادرف ، زورما و  زورید و  هک  تسا  نیا  دوشیم  هتفگ  لاوس  نیا  هب  خـساپ  يارب 

درادن موهفم  ادرف  زورید و  زورما و  تسا ، دودحمان  شتاذ  هک  يدنوادخ  هرابرد  یلو  میتسه ، يدودحم 
رکذ اب  ناوتیم  ار  قیقد  کیراب و  نخس  نیا  دنرضاح . وا  دزن  تاییزج  تایصوصخ و  مامت  اب  دوخ ، فرظ  رد  ثداوح  ایـشا و  همه  هکلب  ، 

رتش راطق  کی  هک  یلاح  رد  دراد . جراخ  هب  یکچوک  هنزور  طقف  هک  تسا  ینادـنز  یکقاتا  رد  یـسک  دـینک  ضرف  تخاس : نشور  یلاثم 
ییاهرتش ریاس  نینچمه  تسوا و  مد  اهاپ و  دعب  ناهوک و  سپـس  رتش و  کی  ندرگ  رـس و  رظان  تسخن  وا  درذـگیم  هنزور  نیا  لباقم  زا 

اما دنک  تسرد  لبقتسم  یضام و  هدنیآ و  هتـشذگ و  دوخ  يارب  وا  هک  دوشیم  ببـس  دید ، هنزور  ندوب  کچوک  نیا  دنراطق . نیا  رد  هک 
وا تسا  يرگید  روط  بلطم  دـنکیم ، هاگن  نابایب  مامت  هب  هداتـسیا ، زاب  ياضف  رد  ماب ، تشپ  رب  تسا و  کقاتا  نیا  نوریب  هک  یـسک  يارب 

( دینک تقد  . ) دنتکرح لاح  رد  هک  دنیبیم  اجکی  ار  نارتش  راطق  همه 
هحفص 125] ]

سپـس همجرت : دومن ! داـجیا  یلاـخ  ياـهاضف  درک و  زاـب  ار  نآ  فارطا  دوـشگ و  مه  زا  ار  وـج  تاـقبط  ناحبـس  دـنوادخ  سپـس  همجرت :
یناـفوط دـیدش و  يدابدـنت  تشپ  رب  ار  نآ  تشاد و  مکارتـم  مطـالتم و  جاوـما  هک  تخاـس  يراـج  یبآ  میظع ) ياـضف   ) نآ رد  دـنوادخ 

، دوب مزال  هک  يدح  ات  تخاس و  طلسم  شیرادهگن  رب  داد و  نامرف  جاوما  نآ  ندنادرگزاب  هب  ار  داب  سپـس  درک  راوس  هدننکـش  هدنبوک و 
: همجرت تشاد . رارق  عیرـس  تکرح  رد  نآ  يالاب  رد  بآ  دوب و  هدـش  هدوشگ  نآ  ریز  رد  یلاخ  ياـضف  تخاـس ، نورقم  مه  اـب  ار  ود  نآ 

دیزویم تدش  هب  نافوط  دوب ، جاوما  ندیبوک  مه  رد  بآ و  نتخاس  مطالتم  نآ  راک  هک  تخیگنارب  ینافوط  هزنم ، كاپ و  دنوادخ  سپس 
رد دتـسرفب ! وس  ره  هب  ار  اهایرد  جاوما  دنز و  مه  رب  ار  مکارتم  ياهبآ  هک  داد  نامرف  نآ  هب  سپ  تفرگیم . همـشچرس  رود ، ياهطقن  زا  و 

شرخآ رب  ار  شزاغآ  دش . روهلمح  جاوما  نآ  هب  دیزویم ، اضف  رد  هک  تدش  نامه  اب  دز و  مه  هب  ار  اهنآ  ییاقـس  کشم  نوچمه  هجیتن ،
دـمآ و الاب  هوک  هلق  نوچمه  دـش و  هتـشابنا  مه  يور  اهبآ  اـت  دادیم . دـنویپ  كرحتم  جاوما  هب  ار  نآ  نکاـس  ياهتمـسق  تخیریم و  ورف 

نامسآ پ دروآ . دیدپ  ار  نامسآ  تفه  نآ  زا  تخاس و  هدنکارپ  عیسو ، يوج  زاب و  ياوه  رد  داتسرف و  نوریب  ار  ییاهفک  جاوما ،
نآ يرادهاگن  يارب  ینوتس  هک  نآ  یب  دنلب . ظوفحم و  یفقـس  نوچمه  ار  نیرترب  نامـسآ  داد و  رارق  ياهدش  راهم  جوم  نوچمه  ار  نییا 

یغارچ دیـشخب و  تنیز  هدنـشخرد  ناگراتـس  رون  بکاوـک و  هلیـسو  هب  ار  نییاـپ  نامـسآ  سپـس  ددـنبب . ار  نآ  هک  ییاـهخیم  هن  دـشاب و 
: ریـسفت حرـش و  هدنبنج . ياهحفـص  نادرگ و  یفقـس  كرحتم و  يرادم  رد  تخادـنا ، نایرج  هب  نآ  رد  ناشفارون  یهام  شخبینـشور و 

اـضف تقلخ  هب  هراـشا  اـب  دوریم و  شنیرفآ  زاـغآ  غارـس  هب  ثحب ، دروم  تراـبع  زا  هلمج  نیتسخن  رد  ناـهج : شنیرفآ  زاـغآ  یگنوگچ 
مه زا  ار  نآ  فارطا  و  ءاوجالا .) قتف  هناحبس  اشنا  مث   ) درک داجیا  ار  اضف  دوشگ و  مه  زا  ار  وج  تاقبط  ناحبس  دنوادخ  سپس  دیامرفیم :
رد اضف و  ندوشگ  هب  هراشا  لوا ، تمـسق  رد  ءاوهلا .) کئاکـس  و   ) دروآ دوجو  هب  ار  اوه  اضف و  تاقبط  زین  و  ءاجرالا .) قش  و   ) دومن زاـب 

نیتسخن هک  دهدیم  ناشن  اههلمج  نیا  مامت  تسا . هدش  نآ  تاقبط  هب  هراشا  موس ، تمسق  رد  نآ و  بناوج  فارطا و  داجیا  مود ، تمسق 
ار اهناشکهک  اههموظنم و  ینامـسآ و  تارک  شریذـپ  دادعتـسا  هک  ییاضف  تسا ، هدوب  ناـهج  ياـضف  شنیرفآ  هداـم ، ناـهج  رد  شنیرفآ 
، دوشیم نشور  اجنیا  زا  دنکیم . هدامآ  شقن  ندیشک  يارب  البق  تسدهریچ ، شاقن  هک  یعیسو  ذغاک  هحفص  دننامه  تسرد  دشاب . هتشاد 

ملک
عاوـنا شنیرفآ  هب  هراـشا  لـبق  ياـههلمج  رد  اریز  تسا . یناـیب  ریخاـت  بیترت و  هکلب  تـسین ، ینیوـکت  بـیترت  ینعم  هـب  اـجنیا  رد  مـث )  ) ه

رد تقیقح  رد  دشاب . دناوتیمن  نآ ، زا  دـعب  نیمز ، ینامـسآ و  تارک  سپـس  اضف و  شنیرفآ  نیقی  هب  تسا و  هدـش  تانئاک  تادوجوم و 
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ره رد  دیامرفیم . نایب  نآ  يارب  ياهزات  لیـصفت  حرـش و  تمـسق  نیا  رد  هدـش و  تادوجوم  شنیرفآ  هرابرد  یلامجا  یثحب  هتـشذگ  زارف 
، ناملکتم هفـسالف و  زا  یـضعب  یلو  تسا . هدام  ملاع  رد  قولخم  نیتسخن  ای  تاقولخم  زا  یکی  اضف  هک  تسا  نیا  تارابع  نیا  رهاظ  لاـح 
تادوجوم و شیادـیپ  زا  دـعب  ناـمز  هک  هنوگناـمه  دـندقتعم : یـضعب  دـناهدرک و  دـیدرت  تسا ؟ یمدـع  اـی  يدوجو  رما  اـضف  هک  نیا  رد 
اب اهنآ  هسیاقم  فلتخم و  ماسجا  شیادـیپ  زا  دـعب  زین  ناکم  تسا ) تکرح  يریگهزادـنا  نامه  نامز  نوچ   ) دوشیم لصاح  اهنآ  تکرح 

اقلطم یناکم  دـمآ  دوجو  هب  مسج  نیتسخن  هک  یماگنه  مینکیم  روصت  ام  تسا  لکـشم  رایـسب  هک  یلاح  رد  ددرگیم . لصاح  رگیدـکی 
رد ار  ییاضف  دراد ، مزال  نیمز  يور  رد  یلحم  هک  هنوگناـمه  مینکیم ، داـجیا  ار  ياهقبط  نیدـنچ  تراـمع  هک  یماـگنه  تشادـن . دوجو 

ار ترضح  مالک  رهاظ  ام  لاح  ره  هب  دبلطیم . ار  يرتگرزب  ياضف  دنکیم  داجیا  ار  يرتگرزب  ترامع  رگا  دنکیم و  لاغـشا  نیمز  يالاب 
: دیامرفیم هک 

نیتسخن مینکیم . لوکوم  شدوخ  ياـج  هب  ار  هراـب  نیا  رد  رتشیب  ثحب  میریذـپیم و  تسادـخ  قولخم  نآ  تاـقبط  نآ و  فارطا  اـضف و 
شیادیپ یگنوگچ  حیـضوت  رد  هدـنیآ ، شخب  شتاملک و  زا  شخب  نیا  رد  ع )  ) یلع نانمومریما  الوم  تاملک  زا  هچنآ  دوب : بآ  قولخم ،
يدابدـنت تشپ  رب  ار  نآ  دـیرفآ و  بآ  دـننامه  یعیام  رگید - ریبعت  هب  ای  بآ - زاغآ ، رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدافتـسا  ناهج 

فقوتم شیاهزرم  دودـح و  رد  دـیامن و  يریگولج  نآ  یگدـنکارپ  زا  دـنک و  ظفح  الماک  ار  عیام  نآ  دوب  رومام  دابدـنت  نیا  درک ، راوس 
ار بآ  میظع  جاوما  دابدـنت ، نآ  رد  دوب و  هدرتسگ  میظع و  عیام  نآ  رد  جاوما  داجیا  شراک  هک  تخیگنارب  يرگید  دابدـنت  سپـس  دزاس .
نآ زا  دـندش و  باـترپ  اـضف  هب  مه  رـس  تشپ  هک  دـنتفرگ  جوا  ناـنچ  نآ  اـهجوم  سپـس  دـیبوک ، مهرد  اـبترم  ار  نآ  تخاـس و  رتـمیظع 
هن دوب و  یبآ  هن  هک  يزور  نآ  رد  نآ - دننام  نافوط و  داب و  بآ و  نوچمه  یظافلا  تسادیپ  هتفگان  دـمآ . دوجو  هب  هناگتفه  ياهنامـسآ 

تاغل نیعـضاو  هک  ارچ  دـشابیم ، مینیبیم  ام  زورما  هک  ییاوه  داب و  بآ و  هب  هیبش  یتادوجوم  زا  هیانک  يزور - یتح  هن  ینافوط و  داـب و 
ناوتیم تقد  یمک  اب  دندرکن . عضو  ياهژاو  زگره  داد  خر  ناهج  زاغآ  رد  هچنآ  يارب  دناهداد و  رارق  روما  نیا  يارب  ار  اههژاو  نیا 

روظنم عطق  روط  هب  مییوگیمن  درک ، ریـسفت  دناهتفگ  زورما  نادنمـشناد  هک  یتایـضرف  نیرخآ  اب  تسا ، هدـمآ  ع )  ) الوم مالک  رد  ار  هچنآ 
، زورما تایضرف  نیرخآ  هک : نیا  حیـضوت  درک . رکذ  نآ  يارب  ناوتیم  ار  يریـسفت  نینچ  لامتحا  روط  هب  مییوگیم  هکلب  تسا ، نیا  الوم 

مه دوب و  هیبش  عیام  هب  مه  هک  دوب  هدرشف  زاگ  زا  یمیظع  رایسب  هدوت  تروص  هب  ملاع  مامت  زاغآ ، رد  هک  تسا  نیا  ناهج  شیادیپ  هرابرد 
دـشیم رتکیدزن  ناهج  زکرم  هب  هچ  ره  دوب و  ناخد  رتالاب ، ياهتمـسق  رد  رگید  ریبعت  هب  ای  تشاذـگ ، ناوتیم  نآ  رب  دود ) ( ) ناـخد  ) ماـن

مامت نایم  رد  هک  دوب  هبذاج  يورین  نامه  تشادیم ، هگن  ار  میظع  هداعلاقوف  هدوت  نیا  هچنآ  تفرگیم . دوخ  هب  عیام  تروص  رتهدرشف و 
شیاهزرم زا  دادیمن  هزاجا  هتسویپ و  مه  هب  مکحم  ار  نآ  دوب و  طلـسم  نوگعیام  زاگ  نیا  رب  هبذاج  يورین  نیا  تسا ، رارقرب  ملاع  تارذ 

ریرگ يورین  اجنیا  رد  تشاد ) شدرگ  دوخ  رود  هب  زاغآ  زا  ای   ) درک زاغآ  ار  دوخ  رود  ینارود  تکرح  میظع  هدوت  نیا  سپس  دور . نوریب 
ریبعت هب  دنوش و  باترپ  یلاخ  ياضف  هب  هدرشف  زاگ  نیا  زا  یمیظع  ياههدوت  دش  ببـس  زکرم  زا  زیرگ  يورین  نیا  دمآ . دوجو  هب  زکرم  زا 

هک ار  ییاهفک  رگید  ریبعت  رد  ای  دتسرفب و  وس  ره  هب  ار ، ایرد  نیا  جاوما  هغالبلاجهن 
هبطخ نیا  هدنیآ  ياههلمج  رد  تاریبعت  نیمه   ) درب الاب  عیسو  وج  زاب و  ياوه  رد  ار  نآ  داتسرف و  نوریب  دوب ، هدش  راکـشآ  نآ  هحفـص  رب 

- هناگتفه ياهنامـسآ  هغالبلاجهن  نآرق و  ریبعت  هب  ای  الاب - ملاع  گرزب  کچوک و  تارک  اهناشکهک و  اههموظنم و  نآ  زا  و  تسا ) هدـمآ 
اههیرظن و قفا  رد  هک  مییوگیم  هزادنا  نیا  مینک ، قیبطت  تایرظن  نیا  رب  ار  قوف  تاریبعت  میـشاب ، هتـشاد  رارـصا  هک  نآ  یب  ام  دمآ . دـیدپ 
، تسا هدـمآ  الوم  مالک  رد  هک  ییاـههلمج  نیمز ، هرک  اـهناشکهک و  اـههموظنم و  اهنامـسآ و  شیادـیپ  دروم  رد  ینونک  یملع  تایـضرف 
: دـیامرفیم تسخن  میهدیم : ارف  شوگ  تسا  هدـمآ  ترـضح  مـالک  رد  هک  یفیرظ  قیقد و  تاریبـعت  هب  نونکا  تسا . كرد  لـباق  ـالماک 

اهیف يرجاف   ) دوب تکرح  رد  ادیدش  نآ  جاوما  هک  مطالتم  یبآ  تخاس ، يراج  یبآ  دوب  هدـیرفآ  البق  هک  یمیظع  ياضف  نآ  رد  دـنوادخ 
هب ار  بآ  هک  یجاوما  اصوصخم  تسا  جوم  هنوگ  ره  يانعم  هب  رایت  رگیدـکی و  هب  جاوما  دروخرب  يانعم  هب  مطـالت  هراـیت .) اـمطالتم  ءاـم 
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ار ناهج  هیلوا  هدام  هک  تسین  نیتسخن  نوگعیام  هدرشف  ياهزاگ  نامه  شورخ  شوج و  رپ  مطالتم و  بآ  نیا  ایآ  دنکیم . باترپ  نوریب 
رفیم بآ  نیا  مطالت  شورخ و  شوج و  هنیمز  رد  يرتشیب  دیکات  رد  سپس  دهدیم ؟ لیکشت  زورما  نادنمشناد  تایرظن  قبط 

هفاـضا سپـس  هراـخز .) امکارتم   ) دـشیم راوس  رگیدـکی  رب  تساـخیمرب و  ناـشورخ  ياـیرد  نیا  زا  جاوما  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دـیام :
(. هفـصاقلا عزعزلا  هفـصاعلا و  حیرلا  نتم  یلع  هلمح   ) درک راوس  هدنبوک  ینافوط  دیدش و  يدابدنت  تشپ  رب  ار  بآ  نیا  دنوادخ  دـنکیم :

ياهدیکات اهنیا  همه  تسا و  هدننکـش  يانعم  هب  زین  فصاق  دیدش و  برطـضم و  يانعم  هب  عزعز  هدننکـش و  هدـنبوک و  يانعم  هب  فصاع 
ظفح و ار  بآ  جاوما  دوب  روماـم  كانتـشحو  میظع و  ناـفوط  نیا  تسا . نآ  تعـسو  تدـش و  دابدـنت و  نآ  تردـق  ناـیب  يارب  یپردیپ 

نافوط نیا  ایآ  هدح .) یلا  اهنرق  و  هدش ، یلع  اهطلس  و  هدرب ، اهرماف   ) درادهگن دوخ  هدودحم  رد  ار  اهنآ  دهد و  دنویپ  مه  هب  ار  نآ  يازجا 
يازجا یگتـسویپ  مه  هب  ببـس  هتخاس و  طلـسم  هدام  ملاع  تارذ  مامت  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسین  هبذاج  جاوما  هب  هراشا  دـیدش  میظع و 

میظع جاوما  نایب  يارب  يریبعت  هچ  درادیم ؟ هگن  دوخ  هدودحم  رد  دـنکیم و  راهم  ار  همه  دوشیم ، نآ  تارذ  یگدـنکارپ  زا  عنام  نآ و 
هدوشگ و زاب و  نآ  ریز  رد  اضف  هک  دوب  یلاح  رد  همه  اهنیا  درک . ادیپ  ناوتیم  هدننکراهم  هدنبوک و  دابدنت  زا  رتهب  طیارش ، نآ  رد  هبذاج 

ف قیفد .) اهقوف  نم  ءاملا  قیتف و  اهتحت  نم  ءاوهلا   ) دوب تکرح  رد  نآ  يالاب  رد  نوگعیام ) هدرشف  زاگ  نآ   ) بآ
، دابدـنت نآ  هلیـسو  هب  ناشورخ  جاوما  نیا  يرآ  تسا . عیرـس  تکرح  يانعم  هب  قفد  هدام  زا  قیفد  تسا و  زاـب  ياـنعم  هب  قتف  هداـم  زا  قیت 

دابدنت نیا  دوجو  اب  هک  دیآیم  شیپ  لاوس  نیا  اجنیا  رد  تسا . هدش  هتـشاد  زاب  دنک  زواجت  دوخ  دودـح  زا  هک  نیا  زا  دوشیم و  دودـحم 
، تساهنافوط اهداب و  تکرح  رثا  رب  جوم  الومعم  دمآیم ، دوجو  هب  هنوگچ  بآ  هحفـص  رد  ناشورخ  جاوما  نآ  هدنرادزاب ، هدـننکراهم و 
هب دشاب . تکرح  رد  جاوما  هک  دـشیم  ببـس  یلماع  هچ  سپ  درکیم  راهم  ار  جاوما  تشاد و  هدـنرادزاب  شقن  نافوط  اجنیا  رد  هک  نآ  اب 

لماع نیا  تخاسیم  مطالتم  دزیم و  مه  هب  مئاد  روط  هب  ار  بآ  هک  دوب  اهنآ  نورد  رد  يزیچ  جاوما  نیا  شیادیپ  لماع  هک  دسریم  رظن 
رد دـنیوگیم  اـهنآ  اریز  تسا . راـگزاس  ـالماک  زورما ، نادنمـشناد  تاـیرظن  اـب  یلو  تسین  نشور  اـم  يارب  قیقد  روط  هب  تسا ، هدوب  هچ 
ام دیـشروخ  لد  رد  زین  نونکامه  هک  ییاهراجفنا  نامه  دادیم . يور  یپردیپ ، ياهتـسه  ياهراجفنا  نیتسخن ، نوگعیام  ياهزاگ  نورد 
هب شناـشورخ  جاوما  رد  ياهدرتـسگ  مطـالت  دزیم و  مه  رب  اـبترم  ار  نوگعیاـم  زاـگ  نیا  شمارآ  میظع  ياـهراجفنا  نیا  دـهدیم . يور 

اهج شیادیپ  قیقد  میسرت  مینک و  يریگیپ  دعب ، زارف  رد  ار  شاهلابند  دیاب  زارف ، نیا  لیمکت  يارب  دمآیم . دوجو 
همادا و دـش - هراشا  البق  هک  هنوگنامه  الوم - مالک  زا  شخب  نیا  شنیرفآ : زاغآ  رد  اهنافوط  شقن  میروآ . تسد  هب  الوم  هاگدـید  زا  ار  ن 

نودـب تسا - هدـمآ  ترـضح  مالک  رد  هک  یقیمع  قیقد و  رایـسب  تاریبعت  مهف  غارـس  هب  تسخن  اجنیا  رد  زاب  تسا . قباس  شخب  لـیمکت 
نخـس ناـهج  شنیرفآ  هلاـسم  رد  زورما ، نادنمـشناد  تارظن  رب  نآ  قاـبطنا  یگنوـگچ  هراـبرد  سپـس  میوریم ، يروادـشیپ - هنوـگچیه 
نافوط داب و  ناحبـس  دـنوادخ  دـیوگیم : هک  نیا  تسخن  دـیامرفیم : هراـشا  هلحرم  دـنچ  هب  شمـالک ، زا  شخب  نیا  رد  ـالوم  مییوگیم .

مث  ) دوب ازان  يداب  دـنکیم ) ادـج  ام  نیمز  هرک  یلومعم  ياهنافوط  داب و  زا  ار  نآ  هک  دوب  یگژیو  راهچ  ياراد  هک   ) دومرف داـجیا  يرگید 
هارمه و هک  يداب  دزاس . روراب  ار  نآ  هک  یلگ  هن  درابب و  ناراب  دـهد و  شدـنویپ  مه  هب  هک  دوب  يربا  هن  اهبهم ) مقتعا  احیر  هناحبـس  اـشنا 

يداب دریگیم . مارآ  هاگ  دزویم و  هاگ  تسین  یمئاد  هک  یلومعم  ياهداب  فالخ  رب  اهبرم ) مادا  و   ) دشیمن ادج  نآ  زا  دوب و  بآ  مزالم 
ياههطقن زا  هک  يداب  اهیرجم .) فصعا  و  ( ) تشاد توافت  رایـسب  یلومعم  ياهنافوط  داب و  اـب   ) دوب تردـقرپ  يوق و  رایـسب  شناـیرج  هک 

(. اهاشنم دعبا  و  ( ) دراد دوخ  هب  کیدزن  ییاههمشچرس  ابلاغ  هک  یلومعم  ياهداب  نوچمه  هن   ) تفرگیم همشچرس  تسدرود 
دبوکب مه  رب  هتـسویپ  ار  هتـشابنا  قـیمع و  بآ  نآ  هک  داد  ناـمرف  وا  هب  دـیامرفیم : دـنکیم ، داـب  نیا  تیروماـم  هب  هراـشا  مود  هلحرم  رد 

بآ نآ  میظع ، دابدـنت  نیا  راحبلا .) جوم  هراثا  و   ) دروآرد تکرح  هب  وس  ره  هب  ار  اهـسونایقا  نآ  جاوما  و  راخزلا .) ءاملا  قیفـصتب  اهرماف  )
(. ءاضفلاب اهفصع  هب  تفصع  و   ) درب الاب  اضف  يوس  هب  تدش  هب  ار  نآ  و  ءاقسلا .) ضخم  هتـضخمف   ) دز مه  هب  نایاقـس  کشم  نوچمه  ار 

یلا هلوا  درت   ) دربیم كرحتم  ياهتمـسق  يوـس  هب  ار  نکاـس  ياهـشخب  تخیریم و  شرخآ  رب  ار  بآ  نیا  تسخن  ياهتمـسق  دابدـنت  نیا 
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ياهتمـسق و  هباـبع .) بع  یتح   ) دـندمآ ـالاب  دـندش و  مکارتـم  مه  يور  رب  اـهبآ  دـیامرفیم : موس  هلحرم  رد  هرئاـم .) یلا  هیجاـس  هرخآ و 
ياضف رد  ار  اهفک  نیا  دنوادخ  مراهچ : هلحرم  رد  ماجنارس  هماکر .) دبزلاب  یمر  و   ) دندرک باترپ  نوریب  هب  دوخ  زا  ییاهفک  بآ ، مکارتم 
تخاس مظنم  دـیرفآ و  ار  هناگتفه  ياهنامـسآ  نآ  زا  و  قهفنم .) وج  قتفنم و  ءاوه  یف  هعفرف   ) درب الاب  هدرتسگ ، هداشگ و  وج  الاب و  عیـسو 
دننامه ار  الاب  ياهتمسق  و  داد . رارق  ياهدشراهم  جوم  نوچمه  ار  نآ  نییاپ  ياهتمـسق  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تاوامـس .) عبـس  هنم  يوسف  )

رد اعوفرم .) اکمس  اظوفحم و  افقس  نهایلع  افوفکم و  اجوم  نهالفس  لعج   ) تخاس دنلب ، ظوفحم و  یفقس 
(. اهمظنی راسد  اهمعدی و ال  دمع  ریغب   ) دشک دنب  مظن و  هب  ار  نآ  هک  یبانط  خیم و  هن  دوبن و  دراد  هاگن  ار  نآ  هک  ینوتـس  چـیه  هک  یلاح 

هنیزب اهنیز  مث   ) تسارایب هدنشخرد  ناگراتـس  رون  بکاوک و  تنیز  هب  ار  اهنامـسآ  دنوادخ  دیـسر : ارف  هلحرم  نیرخآ  نیمجنپ و  ماجنارس 
نادرگ یفقس  كرحتم و  يرادم  رد  رگنشور  یهام  و  نابات ) دیشروخ   ) ناشفارون نشور و  یغارچ  نآ  رد  وا  بقاوثلا .) ءایض  بکاوکلا و 

ایآ هتکن : رئام .) میقر  رئاس و  فقـس  رئاد و  کلف  یف  ارینم  ارمق  اریطتـسم و  اجارـس  اهیف  يرجا  و   ) دروآرد تکرح  هب  هدنبنج  ياهحفـص  و 
نآ یضعب  تسوگتفگ . هفسالف  نادنمـشناد و  نایم  رد  یلزا ؟ میدق و  ای  تسا  ثداح  هدام  ملاع  ایآ  هک  نیا  رد  تسا ؟ ثداح  هدام  ناهج 

تسین شیب  زیچ  کی  يدبا ، یلزا و  دیوگیم  هک  یلیالد  هب  هجوت  اب  دنرامشیم و  ثداح  ار  نآ  يدایز  هورگ  دننادیم و  یلزا  میدق و  ار 
ثودح هدـیقع  نارادـفرط  دـشابیم . وا  كاپ  تاذ  هب  هتـسباو  تسا و  قولخم  ثداح و  تسوا  زا  ریغ  هچ  ره  تسادـخ ، كاپ  تاذ  نآ  و 

ياهلالدتـسا زا  نوکـس  تکرح و  ناهرب  دـناهدومن . هدافتـسا  یملع  لیالد  زا  هاگ  دـناهدرک و  رکذ  نآ  يارب  یفـسلف  یلیالد  هاـگ  ناـهج ،
هثداح روما   ) زا نوکس  تکرح و  تسا و  نوکس  تکرح و  ضرعم  رد  امئاد  هدام  ناهج  دیوگیم  هک  تسا  یفسلف  فورعم 

ناـهج هک  نیا  نآ  درک و  رکذ  ناوتیم  يرتهدرتسگ  ریبعت  هب  ار  لـیلد  نیا  دـشابیم . ثداـح  تسا  ثداوح  ضورعم  هک  يزیچ  تسا و  ( 
تارییغت شوختـسد  هراومه  لاح  نیع  رد  دشاب و  یلزا  رگا  اریز  تسا  ثودـح  هناشن  ینوگرگد  رییغت و  تسا و  رییغت  لاح  رد  امئاد  هدام 

راکـشآ ضقانت  کی  نیا  مینادب و  یلزا  دناثداح  روما  هک  ار  تارییغت  دیاب  ینعی  دش  دهاوخ  مدق  ثودح و  نایم  عمج  ددرگ ، ثداوح  و 
رتنـشور رتراکـشآ و  تساهنآ ، تاذ  نیع  هکلب  هدش ، هتفهن  ایـشا  تاذ  رد  تکرح  دـیوگیم  هک  يرهوج  تکرح  لوبق  اب  لیلد  نیا  تسا .

رد نآ  ياج  هک  تسا  ییاهیـسررب  دقن و  لباق  لیلد  نیا  دینک ) تقد  . ) درادن ینعم  لزا  رد  تسا  یثداح  رما  هک  تکرح  دوجو  اریز  تسا 
ناوارف لیالد  تسا و  یپورتنآ )  ) یگدوسرف و لاح  رد  مئاد  روط  هب  ملاع  دیوگیم  هک  تسا  یلیلد  یملع  لیلد  اما  تسا . یفـسلف  ثحابم 
نوناـق نیا  لومـشم  تسا  نیمز  يور  رب  هچنآ  نیمز و  اـهناشکهک ، تباوث ، تارایـس ، هدـناسر ، تاـبثا  هب  ار  یمئاد  یگدوـسرف  نیا  یملع 

همادا دناوتیمن  تیاهنیب  ات  یگدوسرف  اریز  دراد . یماجنارس  نایاپ و  هدام  ناهج  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  رمتـسم  یگدوسرف  نیا  دنـشابیم .
تسین مه  یلزا  امتح  دشابن  يدبا  يزیچ  رگا  اریز  دراد . مه  يزاغآ  مینک  لوبق  دیاب  دراد ، ینایاپ  مینک  لوبق  هک  یماگنه  دبای و 

يدـبا هچنآ  نیاربانب  درادـن  يزاغآ  دودـحمان  تسا و  دودـحمان  تساهتنایب ، هک  يزیچ  تسا و  ندوب  اـهتنایب  ینعم  هب  تیدـبا  هک  ارچ  . 
، یگدوسرف لاح  رد  دشاب و  یلزا  ناهج  رگا  هک  نیا  نآ  درک و  نایب  ناوتیم  يرگید  ریبعت  هب  ار  نخـس  نیا  دوب . دهاوخن  مه  یلزا  تسین 

نیرخآ قباطم  رگید  ریبعت  هب  زاب  مدع . اب  تسا  يواسم  یگدوسرف ، تیاهنیب  هک  ارچ  دشاب ، هداد  نایاپ  ار  ناهج  رمع  یگدوسرف  نیا  دیاب 
یتخاونکی يوس  هب  اهیژرنا  دنوشیم و  يژرنا  هب  لدبم  یـشالتم و  اجیردـت  اهمتا  دوریم . یتخاونکی  يوس  هب  هدام  ناهج  یملع ، تایرظن 

ياضف رد  ترارح  دوشیم و  ترارح  هب  لیدبت  ازشتآ  هدام  میشاب  هدرک  نشور  یقاتا  رد  یشتآ  هلعش  هک  نیا  لثم  تسرد   ) دنوریم شیپ 
نیا دیاب  دشاب ، هتـشذگ  ناهج  رب  نامز  تیاهنیب  هاگ  ره  دیآیمرد .) توافتیب  تخاونکی و  تروص  هب  ددرگیم و  شخپ  اجیردـت  قاتا 
نیا موهفم  لاح  ره  هب  یلو  دشاب . هدش  لصاح  هدرم - تخاونکی و  يژرنا  تروص  هب  لاعف  ياهیژرنا  يژرنا و  هب  داوم  مامت  لیدبت  تلاح -

ناوتیم سکع  هب  هکلب  تسا ، هدوب  ضیفیب  وا  ضایف  تاذ  تسا و  هتـشادن  یقولخم  چـیه  دـنوادخ  هک  هدوب  یناـمز  هک  تسین  نآ  نخس 
او تاقولخم ، نیا  عومجم  دناهدوب و  لیدبت  رییغت و  رد  امئاد  تاقولخم  نیا  اما  هتشاد ، یقولخم  هشیمه  دنوادخ  تفگ :

روصت ینامز  ثودـح  عومجم ، يارب  اریز  یناـمز . ثودـح  هن  دناهتـشاد  یتاذ  ثودـح  رگید  يریبعت  هب  اـی  هدوب و  وا  كاـپ  تاذ  هب  هتـسب 
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نآ روظنم  تسا ) هدوبن  وا  اب  يزیچ  هدوب و  هشیمه  دنوادخ  هعم ، ءیش  هللا و ال  ناک  : ) هدمآ تایاور  رد  هک  نیا  و  دینک .) تقد  . ) دوشیمن
: زورما تارظن  رب  راتفگ  نیا  یلاـمجا  قیبطت  - 1 اههتکن : دـینک ) تقد  . ) تسا هدوب  وا  قولخم  هکلب  هدوبن ، هارمه  شکاپ  تاذ  اـب  هک  تسا 

لبق لاس  اهدرایلیم  رد  سک  ره  اریز  دـنکیمن  زواجت  اههیـضرف  دودـح  زا  هک  دـنراد  یتایرظن  ناـهج  شیادـیپ  هراـبرد  زورما  نادنمـشناد 
اقیقد ار  اههیـضرف  نیا  زا  یـضعب  هک  تسا  تسد  رد  ینیارق  لاح  ره  هب  یلو  دنک . هدهاشم  ار  ناهج  شیادیپ  یگنوگچ  ات  تشادـن  دوجو 
زیزع ناگدنناوخ  رظن  زا  لیذ ، رد  هک  تسا  قابطنا  لباق  الماک  فورعم ، ياههیـضرف  رب  هدـمآ  الوم  مالک  رد  هک  یتاریبعت  دـنکیم . دـییات 

، میدروآ لبق  ياهثحب  ریـسفت  حرـش و  رد  هک  هنوگنامه  تسا . هدوب  اهنیمه  امتح  ـالوم  روظنم  مینک  اـعدا  میهاوخب  هک  نآ  یب  درذـگیم 
حیحص نآ  هرابرد  بآ )  ) ءام ریبعت  مه  هک  تشاد  تاعیام  اب  يدایز  تهابـش  هک  دوب  مکارتم  ياهزاگ  زا  ياهدرـشف  هدوت  زاغآ ، رد  ناهج 

طلسم نآ  رب  میظع  يورین  ود  ناهج  راگدیرفآ  تسا . هدمآ  نآرق  تایآ  رد  هک  ناخد )  ) هب ریبعت  مه  دوب و 
، ندش یشالتم  زا  تشادیم و  هگن  مه  رانک  رد  ار  نآ  هک  هبذاج  يورین  تسا : هدش  ریبعت  داب  ود  ناونع  هب  الاب  مالک  رد  نآ  زا  هک  تخاس 

جراـخ يوـس  هب  ار  نآ  زکرم ، زا  زیرگ  يورین  ندـمآ  دوـجو  هب  دوـخ و  رود  هب  ینارود  شدرگ  رثا  رب  هـک  هـعفاد  يورین  درکیم و  ظـفح 
رتدیدش و هاگ  هدوب  ناسون  ياراد  ناهج ، نیتسخن  ینارود  شدرگ  میریذپب  هاگ  ره  دوب . مود  دـیدش  نافوط  داب و  نامه  نیا  دـناشکیم و 

مه يور  هب  جاوما  امئاد  هدمآیم ، دوجو  هب  نوگعیام  زاگ  هدوت  نآ  رد  ینیگمهـس  میظع و  جاوما  هک  تسا  یعیبط  هدشیم ، رتمیالم  هاگ 
رد نآ  زا  و  دندوب - رادروخرب  يرتمک  صوصخم  نزو  زا  دندوب و  رتکبس  هک  ییاهتمـسق  ماجنارـس  تسا . هتخیریم  ورف  سپـس  مکارتم و 

دوشیم و هتفگ  بآ  يور  ياهفک  هب  مه  دبز )  ) هک دینکن  شومارف  . ) دندش باترپ  نوریب  ياضف  هب  تسا - هدـش  فک  هب  ریبعت  الوم  مالک 
تکرح ناسنیدـب  ددرگیم .) قـالطا  دوشیم ، رهاـظ  کـشم  نورد  ياوتحم  يور  رب  ندوب  کبـس  رطاـخ  هب  هک  ییاـههرک  اـهیبرچ و  مه 

طاقن هب  دنتشاد  يرتشیب  تدش  هک  اهنآ  دنتشگ . باترپ  اضف  هب  دندش و  ادج  گرزب  هدوت  نیا  زا  یمیظع  ياهشخب  تفرگ ، تدش  ینارود 
رین رطاخ  هب  زاب  دنتفر ، رترود  طاقن  هب  هک  اهنآ  یلو  دنتفرگ . رارق  رتنییاپ  طاقن  رد  دنتشاد  يرتمک  تدش  هک  اهنآ  دنتفر و  رتالاب 

نآ زا  هک  دندوب  يرتراشفمک  جاوما  رتنییاپ ، ياهشخب  دندمآرد و  یظوفحم  فقس  تروص  هب  دننک و  رارف  یلک  هب  دنتـسناوتن  هبذاج  يو 
، دنتشگ رهاظ  عیسو  ياضف  نیا  رد  تفگ ) میهاوخ  نخس  اهنآ  هرابرد  ادعب  هک   ) هناگتفه ياهنامـسآ  تسا . هدومرف  فوفکم  جوم  هب  ریبعت 
رد ار  اهنیا  هک  دوب  هعفاد  هبذاج و  يورین  لداعت  اهنت ، دنک ، يرادهگن  ار  اهنآ  یبانط  خیم و  دوش و  هدـید  اهنآ  نایم  رد  ینوتـس  هک  نآ  یب 

تاـعطق دوـب و  گرزب  کـچوک و  تارک  زا  رپ  اـضف  ناـمز  نآ  رد  دروآیمرد . تکرح  هب  ناشرادـم  رد  تشادیم و  هگن  دوـخ  هاـگیاج 
اضف دندش و  هدیـشک  رتگرزب  تارک  يوس  هب  هبذاج  مکح  هب  رتکچوک  تاعطق  جیردت ، روط  هب  هدش ، باترپ  جراخ  هب  جاوما  نیا  هدنکارپ 

دومن و زاغآ  ار  یگدنبات  هام ، درک و  یناشفا  رون  دیشروخ ، دندش ، شخب  تنیز  بکاوک ، دنتفرگ و  ندیشخرد  ناگراتس ، دش و  بوراج 
اههموظنم و ییادج  لماع  هک  تسا  هدمآ  ناهج  شیادـیپ  هرابرد  اههیـضرف  زا  یـضعب  رد  دـندمآرد . شدرگ  هب  دوخ  رادـم  رد  مادـک  ره 

صخـشم سک  چـیه  يارب  قیقد  روط  هب  نآ  لـماع  هک  هدوب  ینورد  میظع  راـجفنا  کـی  نیتـسخن ، هدوت  زا  ینامـسآ  تارک  اـهناشکهک و 
لیکـشت ار  اههموظنم  تارک و  درک و  باترپ  فارطا  ياضف  هب  ار  نیتسخن  نوگعیاـم  زاـگ  هدوت  زا  یمیظع  ياهـشخب  راـجفنا ، نیا  تسین .

نکمم ا داد .
نآ دوب و  یتسدرود  هطقن  نآ  همـشچرس  هک  تفرگ  ندیزو  يرگید  نافوط  دابدـنت و  هک  تسا  هدـمآ  ع )  ) الوم مالک  رد  هک  يریبعت  تس 

. دشاب تفرگ ، همـشچرس  نیتسخن  هدام  قامعا  زا  هک  میظع  راجفنا  نیمه  هب  هراشا  دش  راکـشآ  نآ  رب  اهفک  ات  دز  مه  هب  تدـش  هب  ار  بآ 
شیادیپ هرابرد  دوجوم  ياههیـضرف  اب  ار  هبطخ  نیا  تاریبعت  قابطنا  هک  تسا  نیا  فده  دش ، هتفگ  الاب  رد  هک  هنوگنامه  لاح  ره  هب  یلو 

هک ياهدـیچیپ  رایـسب  لئاسم  زا  ناـهج : شیادـیپ  یگنوگچ  - 2 هراـب . نیا  رد  یعطق  يرواد  تواـضق و  کـی  هـن  میزاـس ، نـشور  ناـهج 
ددرگیم و زاب  لبق  لاس  اهدرایلیم  هب  هک  ياهلاسم  تسا . ناهج  نیا  شیادیپ  یگنوگچ  هلاسم  دنتسه ، وربور  نآ  اب  نارکفتم  نادنمشناد و 

تاعلاطم دناهتـشاد و  راهظا  هراب  نیا  رد  هک  ییاههیـضرف  مامت  اب  گرزب  نادنمـشناد  لیلد  نیمه  هب  دجنگن . یناسنا  چیه  هشیدنا  رد  دیاش 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


واکجنک حور  یلو  دـننکیم . زجع  راهظا  نآ  ربارب  رد  یگمه  دندیـسرن و  ییاج  هب  دـناهداد ، ماجنا  هلاسم  نیا  رطاخ  هب  هک  ییاسرف  تقاط 
زا ام  هچ  رگا  هک  تسا  نیا  نادنمـشناد  لاح  نابز  عقاو  رد  دیوگن . ینخـس  هراب  نیا  رد  دنیـشنب و  شوماخ  هک  دـهدیمن  هزاجا  وا  هب  رـشب 

حور ت هدرک ، میسرت  دوخ  نهذ  رد  ار  نآ  زا  یحبش  میتسه ، لیام  یلو  میناوتان ، زجاع و  عوضوم  نیا  هنک  هب  ندیسر 
هدـید هلاسم  نیا  هب  تبـسن  ياهدرـشف  تاراشا  اـهنت  زین  یمالـسا  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  رد  مینک . باریـس  یمک  ار  دوخ  واـکجنک  هنش و 

نیا رد  هچنآ  لاح  ره  هب  دـنکیم . باجیا  نینچ  زین  هلاسم  تعیبط  دـنکیمن و  میـسرت  نهذ  رد  ینـشورهمین  حبـش  زج  مه  نآ  هک  دوشیم 
رادـتقا نم  ناک  و  دـیامرفیم : هک  میناوخیم  هبطخ 211  رد  هچنآ  اب  تسا  گنهامه  تسا ، هدـمآ  ناـهج  شیادـیپ  هراـبرد  هفیرـش  هبطخ 

دعب تاومس ، عبس  اهقتفف  اقابطا  هنم  رطف  مث  ادماج  اسبی  فصاقتملا  مکارتملا  رخازلا  رحبلا  ءام  نم  لعج  نا  هتعنـص  فئاطل  عیدب  هتوربج و 
شجاوما زا  هک  مطالتم  مکارتم و  جاومارپ و  يایرد  بآ  زا  هک  دوب  نیا  دـنوادخ  عیدـب  تعنـص  فیاطل  توربج و  تردـق و  زا  اـهقاتترا ،

تفه دوشگ و  مه  زا  ار  اهنآ  یگتـسویپ ، زا  دعب  درک و  قلخ  نآ  زا  یتاقبط  سپـس  دـیرفآ و  يدـماج  دوجوم  دـندروخیم ، مه  هب  تخس 
هبطخ نیا  رد  هچنآ  اب  تایاور  بلاغ  دوشیم و  هدـید  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ياـهثحب  زین  یمالـسا  تاـیاور  رد  دروآ . دوجو  هب  ار  نامـسآ 

نآ زا  دش و  ادیپ  بآ  نآ  يور  رب  ییاهفک  تسخن  تسا ، هدمآ  اهنآ  زا  يرایـسب  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  گنهامه  هدـمآ  هغالبلاجـهن 
. دنرادن مه  اب  یتافانم  تاریبعت  نیا  دش  هتفگ  هک  هنوگنامه  یلو  دروآ . دوجو  هب  ار  اهنامسآ  تساخرب و  يدود  ای  راخب  اهفک 

فلتخم لحارم  دروم  رد  دود )  ) ناخد راخب و  بآ و  دننام  یتاریبعت  هدوب و  ینوگعیام  هدرـشف  زاگ  يوق  لامتحا  هب  نیتسخن  هدام  هک  ارچ 
نیا ای  دوب  بآ  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  نیلوا  دیوگیم ، هک  یتایاور  نایم  يداضت  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  تسا . هدوب  قداص  نآ 
ملاع تقلخ  هب  رظان  تایاور  نیا  زا  یـضعب  اریز  درادن . دوجو  تسا ، هدوب  لقع  ای  ص )  ) ربمایپ رون  دیرفآ  دنوادخ  هک  يزیچ  نیتسخن  هک 

تایاور نیا  نیب  یتافانم  چیه  هک  دوشیم  نشور  دـش ، هتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا  تسا . حاورا  تادرجم و  ملاع  تقلخ  هب  رظان  یـضعب  هدام و 
تخادرپ اهنامسآ  هب  سپس  ناخد ، یه  ءامسلا و  یلا  يوتسا  مث  : ) دیامرفیم هک  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  تلـصف )  ) هروس هیآ 11  رد  هچنآ  و 

هک نیا  بلاج  تاکن  زا  ناهجشیادیپ : هرابرد  نآرق  لوزن  رـصع  رد  دوجوم  ياههیـضرف  - 3 درادن . دوجو  زین  دـندوب ) دود  هک  یلاح  رد 
: تشاد دوجو  فورعم  هیرظن  ود  ناهج  شیادـیپ  هرابرد  دـش - لزاـن  نآرق  هک  يرـصع  رد  رتحیحـص  ریبعت  هب  اـی  نآرق - لوزن  طـیحم  رد 

همادا زین  یطـسو  نورق  رخاوا  ات  دوب و  هدـنکفا  هیاـس  ناـهج  یملع  لـفاحم  رب  نرق  هدزناـپ  دودـح  هک  دوب  سویملطب )  ) تاـیه هیرظن  یکی 
ش زایپ ، تسوپ  دننامه  كالفا  دندرکیم . شدرگ  نآ  رود  هب  کلف  هن  دوب و  ناهج  زکرم  نیمز  هیضرف  نیا  قباطم  تشاد .

هام و دنتـشاد و  ياج  یکلف  رد  مادـک  ره  لحز ) يرتشم و  خـیرم ، هرهز ، دراـطع ،  ) رایـس ناگراتـس  دـندوب . مه  يور  رب  نیرولب و  فاـف ،
تباث ناگراتـس  زا  روظنم   ) دوب تباـث  ناگراتـس  هب  طوبرم  یکلف  کـلف ، تفه  نیا  رب  هوـالع  دـندوب . یکلف  ياراد  کـی  ره  زین  دیـشروخ 

هک ياهراتـس  جنپ  فالخ  رب  دنهدیمن  رییغت  نامـسآ  رد  ار  دوخ  ياج  دنراد و  بورغ  عولط و  مه  اب  هک  دنتـسه  یناگراتـس  ياههعومجم 
هعومجم ندنادرگ  نآ  راک  تشادن و  هراتس  چیه  هک  یکلف  دوب ، سلطا  کلف  تباوث  کلف  ینعی  متـشه  کلف  زا  دعب  میدرب .) مان  زاغآ  رد 

هک سویملطب  هیضرف  زا  مه  نآ  هک  دوب  هرشع  لوقع  هیضرف  رگید ، هیـضرف  دوب . كالفالاکلف  شرگید  مان  دوب و  نیمز  رود  هب  الاب  ناهج 
زاغآ رد  دـنوادخ  دوب ، هدـش  زاربا  نانوی  هفـسالف  زا  یعمج  يوس  زا  هک  هیرظن  نیا  قباطم  تفرگیم . کـمک  دوب  تعیبط  ناـهج  هب  رظاـن 
دیرفآ زیچ  ود  لقع  نیا  دنتـشاذگ .) لوا  لقع  ار  شمان  هک  يدرجم  میظع و  حور  ای  هتـشرف   ) دوب لوا  لقع  نآ  دـیرفاین و  رتشیب  زیچ  کی 

لقع دـش و  هدـیرفآ  کلف  هن  لقع و  هد  بیترت  نیمه  هب  دـیرفآ و  ار  متـشه  کلف  موس و  لقع  مود ، لقع  سپـس  مهن . کـلف  مود و  لـقع 
زین سویملطب  هیضرف  هک  هنوگنامه  تشادن  یلیلد  چیه  عقاو  رد  یـضرف ، بتارم  هلـسلس  نیا  دروآ . دوجو  هب  ار  ملاع  نیا  تادوجوم  مهد ،

لد دقاف 
هن تفریذـپ و  ار  لوا  هیـضرف  هن  یمالـسا  تایاور  نآرق و  اما  درک . تموکح  راـکفا  رب  ینـالوط  ياـهنرق  دوب  هچ  ره  یلو  دوب ، یفاـک  لـی 

تمظع و دهاوش  زا  دوخ  نیا  و  میباییمن . نآ  زا  يرثا  هغالبلاجهن - رد  اصوصخم  فورعم - تایاور  تایآ و  رد  هک  ارچ  ار ، مود  هیـضرف 
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. دـمآیمرد اهنامه  گنر  هب  هنرگ  تسا و  يرـشب  راکفا  زا  هن  یحو و  ادـبم  زا  اهنآ  نتفرگ  همـشچرس  یمالـسا و  راـبخا  نآرق و  لالقتـسا 
هچنآ دیدرک . هدهاشم  تسا ، رگید  تایاور  زا  يرایسب  اب  گنهامه  هک  ع )  ) یلع نانمومریما  مالک  رد  ار  یتسه  ناهج  شیادیپ  یگنوگچ 

ریـسفت هرـشع و  لوقع  هن  هناگهن و  كالفا  هن  تسا ، هناگتفه  ياهنامـسآ  هلاسم  دروخیم ، مشچ  هب  یمالـسا  تاـیاور  ینآرق و  تاـیآ  رد 
هرشع لوقع  هیضرف  ریثات  تحت  هک  هغالبلاجهن - میدق  ناحراش  زا  یعمج  هنافساتم  یلو  دمآ . دهاوخ  هدنیآ  ثحب  رد  هناگتفه  ياهنامـسآ 
قبطنم نآ  رب  ار  الاب  هبطخ  دناهتـشاد  یعـس  هدناشک و  هغالبلاجهن  حرـش  هب  ار  نآ  دندوب - هدش  عقاو  ناهج  شیادیپ  رد  سویملطب  هیرظن  و 

. تسا هدش  تباث  زورما  اهنآ  نالطب  هک  ییاههیضرف  دندوب ، هیضرف  ود ، ره  هک  ارچ  تشادن ، یموزل  ترورض و  چیه  هک  يرارـصا  دنزاس ،
ادنپیم سویملطب  هک  انعم  نآ  هب  یکلف  تسا ، هدرک  تباث  ینشور  هب  یکلف  نادنمشناد  تایبرجت  زورما و  یملع  تادهاشم 

هب تارایس   ) یلاخ ياضف  رد  دنتشادنپیم  امدق  هک  تسا  نآ  زا  شیب  بتارم  هب  اهنآ  ددع  هک  رایس  تباث و  ناگراتس  درادن و  دوجو  تش ،
زا یکچوک  هرایـس  هکلب  تسین  ناهج  زکرم  اهنت  هن  نیمز ، دننزیم و  رود  يرگید ) ياهروحم  رب  تباوث  نیمز و  رود  هب  هن  دیـشروخ  رود 

نارادـفرط اما  تسالاب . ناـهج  هموظنم  اـهدرایلیم  اـهنویلیم و  زا  یکچوک  هموظنم  دوخ  هبون  هب  مه  نآ  هک  تسا  یـسمش  هموظنم  تاراـیس 
رگید هیاپ  تسا - تاملسم  زا  زورما  نآ  نالطب  هک  دناهتفرگ - سویملطب  تایه  زا  ار  دوخ  هیضرف  هیاپ  کی  هک  نیا  رب  هوالع  هرـشع  لوقع 
هدعاق نیا  هک  اجنآ  زا  دناهدراذگ . تسین ، نآ  حرش  ياج  اجنیا  هک  دحاولا ) الا  هنم  ردصی  دحاولا ال  هدعاق  ، ) هیلقع دعاوق  زا  یـضعب  رب  ار 

ياهنامـسآ زا  روظنم  - 4 دـینک ) تقد  . ) دـش دـهاوخ  رابتعایب  زین  نآ  رگید  هیاپ  تسا ، یفاـک  لـیلد  دـقاف  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  رظن  زا 
نخس زین  دیجم  نآرق  نتم  رد  هکلب  هبطخ 211 ،  ) هغالبلاجهن ياههبطخ  زا  رگید  یـضعب  ثحب و  دروم  هبطخ  رد  اهنت  هن  تسیچ ؟ هناگتفه 

ياهریـسفت هناگتفه  ياهنامـسآ  يارب  دـیدج  میدـق و  نادنمـشناد  نایم  رد  تسا . هدـمآ  نایم  هب  هناگتفه ) ياهنامـسآ   ) عبـس تاوامـس  زا 
ظن هب  رتحیحص  ریسفت ، نیا  اهنآ  نایم  زا  تسین و  اهنآ  همه  ثحب  ياج  اجنیا ، هک  دوشیم  هدید  ینوگانوگ 

ملاع بکاوک  ناگراتـس و  زا  ياهعومجم  ینعم  هب  نامـسآ  تسا ، هملک  یعقاو  ینعم  نامه  هناـگتفه  ياهنامـسآ  زا  روظنم  هک  دـسریم  ر 
هچنآ هک  دیآیمرب  نینچ  نآرق  رگید  تایآ  زا  یهتنم  رایـسب ، ینعم  هب  ریثک  ددع  هن  تسا  فورعم  ددع  نامه  تفه  ددـع  زا  روظنم  الاب و 

، میظع هعومجم  نیا  ياروام  رد  نیاربانب  تسا . لوا  نامسآ  هعومجم  هب  طوبرم  همه  مینیبیم  اهناشکهک  رایس و  تباث و  ناگراتس  زا  ام  ار 
هیآ تسا . هدنام  نوریب  نونکات  ناسنا  ملع  سرتسد  زا  هک  دراد  دوجو  دـهدیم  لیکـشت  ار  نامـسآ  شـش  هک  رگید  میظع  هعومجم  شش 

اب ار ) کیدزن  نامـسآ  ای   ) ار نییاپ  نامـسآ  ام  بکاوکلا ، هنیزب  ایندـلا  ءامـسلا  انیز  اـنا  تسا : ینعم  نیا  رب  یهاوگ  تاـفاص )  ) هروس مشش 
اب ار  رتنییاپ  نامـسآ  ام  حیباصمب ، ایندلا  ءامـسلا  انیز  و  تسا : هدـمآ  تلـصف )  ) هروس هیآ 12  رد  ینعم  نیمه  میدیـشخب . تنیز  ناـگراتس 

موحرم هک  نیا  بلاج  حـیباصمب . ایندـلا  ءامـسلا  انیز  دـقل  و  میناوخیم : کلم )  ) هروس هیآ 5  رد  و  میدیـشخب . تنیز  ناگراتـس  ياهغارچ 
زا هک  یتشادرب  زورما  ریبعت  هب  ای  تسا  هدرک  روطخ  وا  رکف  هب  هک  لامتحا  کی  ناونع  هب  ار  ریـسفت  نیا  راونالاراحب  رد  زین  یـسلجم  همالع 

ملاوع ش نیا  زا  هدرپ  زونه  زورما ، یملع  ياهرازبا  هک  تسا  تسرد  تسا . هدومن  رکذ  هتشاد ، تایاور  تایآ و 
، دوش هدوشگ  امعم  نیا  زار  هدـنیآ  رد  دـیاش  درادـن و  دوجو  زین  زور  مولع  رظن  زا  نآ  یفن  رب  یلیلد  چـیه  عقاو  رد  یلو  هتـشادنرب ، هناگش 
رد الثم  دروخیم  مشچ  هب  رگید  ملاوع  دوجو  هرابرد  رود  زا  ییاهحبش  هک  دیآیمرب  نینچ  یکلف  نادنمشناد  زا  یضعب  تایفـشک  زا  هکلب 

دیدج ناشکهک  اهنویلیم  رامولاپ  هناخدصر  نیبرود  اب  تسا : هدمآ  نینچ  رامولاپ )  ) فورعم هناخدصر  لوق  زا  ییاضف  ياههلجم  زا  یضعب 
میظع و ياضف  يرون  لاس  نویلیم  رازه  هلـصاف  زا  دـعب  یلو  دراد . هلـصاف  ام  اـب  يرون  لاـس  نویلیم  رازه  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  هدـش  فشک 

نویلیم اهدص  کیرات  بیهم و  ياضف  نآ  رد  دیدرت  نودـب  اما  دوشیمن . هدـید  نآ  رد  زیچ  چـیه  هک  دروخیم  مشچ  هب  یکیرات  بیهم و 
ام رظن  هب  هک  یمیظع  يایند  مامت  دوشیم . يرادـهگن  اـهناشکهک  نآ  هبذاـج  اـب  تساـم  تمـس  رد  هک  ییاـیند  هک  دراد  دوجو  ناـشکهک 

میرادن نانیمطا  زونه  تسین و  رتمیظع  يایند  کی  زا  رادقمیب ، کچوک و  هرذ  زج  تسا  ناشکهک  نویلیم  رازه  اهدص  ياراد  دـسریم و 
هدـننکهریخ و تمظع  مامت  اب  هدـش ، فشک  نونکات  رـشب  يارب  هک  یملاوع  نیاربانب  دـشابن . يرگید  يایند  مود  يایند  نآ  يوسارف  رد  هک 
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. دوش نشور  اهناسنا  رب  زین  هدنیآ  رد  رگید  هناگشش  ملاوع  اسب  هچ  تسا و  گرزب  ملاع  نیا  زا  یکچوک  هشوگ  دراد ، هک  يروآتریح 
ناـهج شیادـیپ  هراـبرد  ـالاب ، رد  هک  ار  یتاریبعت  ع )  ) یلع ناـنمومریما  هک  نیا  هجوت  لـباق  روما : نیا  زا  ع )  ) ماـما یهاـگآ  یگنوگچ  - 5
نخـس نآ  زا  هدوب ، رظاـن  رظاـح و  هک  یـسک  دـننامه  تیعطاـق ، اـب  هکلب  تسین . لاـمتحا  هیـضرف و  کـی  تروـص  هب  زگره  دراد ، یتـسه 

همـشچرس یحو  ادبم  زا  زین  نآ  هک  ص -)  ) ربمایپ تامیلعت  زا  ای  یهلا  بیغ  هنازخ  زا  ار  دوخ  ملع  وا  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  دیوگیم و 
بقانم لیاضف و  زا  ینعم  نیا  هتشاد و  ار  مولع  همه  ع )  ) یلع هک  دهدیم  ناشن  اهنیا  دیدحلایبا  نبا  هتفگ  هب  هتشاد و  تفایرد  تفرگیم -

هب نم  ضرالا ، قرطب  ینم  ملعا  ءامـسلا  قرطب  اـنا  دـیامرفیم : شدوخ  رگید  ياـج  رد  هک  یلاـح  رد  دـشابن  نینچ  هنوگچ  تسین . دـیعب  وا 
. مرتاناد نیمز  ياههار  زا  نامسآ ، ياههار 

هحفص 151] ]
دندوجـس و رد  هشیمه  ناـنآ  زا  یهورگ  تخاـس . فلتخم  ناگتـشرف  زا  ولمم  ار  اـهنآ  دوشگ و  مه  زا  ار  دـنلب  ياهنامـسآ  سپـس  همجرت :

حیبست هراومه  دنراد و  رارق  دوشیمن  ادج  مه  زا  زگره  هک  یفوفـص  رد  یهورگ  دننکیمن و  مایق  دنعوکر و  رد  یهورگ  دنرادن و  عوکر 
هب اهنآ  ندـب  دوشیمن ، اطخ  وهـس و  راتفرگ  ناشلقع  دریگیمن و  ورف  ار  اـهنآ  نامـشچ ، باوخ  هاـگچیه  دـنوشیمن . هتـسخ  دـنیوگیم و 

يارب هتسویپ  دنناربمایپ و  يوس  هب  وا  نابز  وا و  یحو  يانما  نانآ  زا  یهورگ  دوشیمن . ضراع  نانآ  رب  نایسن ، تلفغ  دیارگیمن و  یتسس 
رد ناشیاهاپ  اهنآ  زا  یـضعب  شتـشهب . ناـنابرد  دـنیوا و  ناگدـنب  ناـظفاح  رگید  یعمج  دـندمآ و  تفر و  رد  شناـمرف  مکح و  ندـناسر 

يارب اهنآ  ياههناش  هتفر و  نوریب  ناهج ، راطقا  زا  ناشدوجو  ناکرا  هتـشذگ و  الاب ، نامـسآ  زا  ناشیاهندرگ  تباث و  نیمز  نییاـپ  تاـقبط 
. دناهدیچیپ دوخ  هب  ار  دوخ  ياهلاب  نآ  ریز  رد  هدنکفا ، نییاپ  ار  دوخ  ياهمشچ  وا  شرع  ربارب  رد  تسا و  هدامآ  ادخ  شرع  ياههیاپ  ظفح 
رد نانچ  اهنآ  . ) تسا هدـنکفا  هلـصاف  تردـق  ياـههدرپ  تزع و  ياـهباجح  دـنراد ، رارق  رتنییاـپ  بتارم  رد  هک  یناـسک  اـهنآ و  ناـیم  رد 

تافص م دننکیمن و  ریوصت  دوخ  نهذ  مهو و  رد  ار  دوخ  راگدرورپ  زگره  هک ) دناهتفر  شیپ  یهلا  تفرعم 
رد ریسفت : حرش و  دننکیمن . هراشا  وا  هب  لاثما  ریاظن و  اب  دنزاسیمن و  دودحم  یناکم  رد  ار  وا  زگره  دنوشیمن . لئاق  وا  يارب  ار  ناقولخ 

، دوب هدمآ  ناهج  شیادـیپ  یگنوگچ  اهنامـسآ و  شنیرفآ  هرابرد  هبطخ  نیا  زا  هتـشذگ  ياهـشخب  رد  هک  یثحب  لابند  هب  ناگتـشرف : ملاع 
فانـصا زا  ییایوگ  هاتوک و  تاراـبع  رد  دوریم و  ـالاب  ملاـع  ناگتـشرف  نامـسآ و  تادوجوم  شنیرفآ  غارـس  هب  شخب  نیا  رد  ع )  ) ماـما

حطـس ندوب  الاب  نانآ و  دوجو  نامتخاس  تمظع  زا  زین  دـیوگیم و  نخـس  ناشلامعا  همانرب و  ناـنآ و  ياـهیگژیو  تافـص و  ناگتـشرف و 
نایم دـنوادخ  سپـس  دـیامرفیم : هک  تسا  فلتخم  داـعبا  رد  ناگتـشرف  یفرعم  هب  طوبرم  شخب  نیا  عقاو  رد  دـنکیم و  ثحب  ناـشتفرعم 

ییاههلصاف اهنامسآ  نایم  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا  العلا .) تاومسلا  نیب  ام  قتف  مث   ) دوشگ مه  زا  ار  دنلب  ياهنامـسآ 
سوـیملطب تاـیه  هک  تسا  يزیچ  فـالخ  رب  تسرد  نیا  دـندش و  زاـب  مه  زا  سپـس  دـندوب و  هتـسویپ  مه  هـب  زاـغآ  رد  هـک  دراد  دوـجو 

ع)  ) ماـما سپـس  تسین . اـهنآ  ناـیم  رد  ياهلـصاف  چـیه  دـناهتفرگ و  رارق  مه  يور  زاـیپ  تسوپ  تاـقبط  نوـچمه  اهنامـسآ ، هک  تفگیم 
هبطخ  ) حابشا هبطخ  رد  هتکئالم .) نم  اراوطا  نهالمف   ) تخاس ناگتشرف  عاونا  زا  ولمم  ار  اههلصاف  نیا  دنوادخ  دیازفایم :

درک و رپ  ار  اهنامسآ  ياههلـصاف  مامت  ناگتـشرف )  ) اهنآ هلیـسو  هب  اهئاوجا ، قوتف  مهب  اشحو  اهجاجف  جورف  مهب  الم  و  میناوخیم : زین  ( 91
هیلع الا و  باها  عضوم  ءامسلا  قابطا  یف  سیل  و  میناوخیم : هبطخ  نامه  زا  يرگید  هلمج  رد  تخاس . لامالام  نانآ  زا  ار  ناشوج  هلـصاف 

ای هداتفا  هدجس  هب  نآ  رب  ياهتشرف  هک  نیا  زج  تفای ، ناوتن  ییاپراهچ  تسوپ  ياج  هزادنا  هب  اهنامسآ  مامت  رد  دفاح ، عاس  وا  دجاس  کلم 
هورگ راهچ  هب  ار  اهنآ  هتخادرپ  ناگتـشرف  راوطا  رگید  ریبعت  هب  ای  فانـصا ، ماسقا و  نایم  هب  هاگنآ  تسا . راـک  لوغـشم  عیرـس ، يرگـشالت 

هک یهورگ  دنکیم : میسقت  هورگ  دنچ  هب  زین  ار  اهنآ  دنکیم و  هراشا  تسا  تدابع  ناشراک  هک  یناگتـشرف  هب  تسخن  دیامرفیم : میـسقت 
عوکر ال و   ) دننکیمن مایق  دنعوکر و  رد  هراومه  هک  یهورگ  و  نوعکری .) دوجس ال  مهنم   ) دننکیمن عوکر  دناهدجس و  لاح  رد  هتـسویپ 
رد ار  نوفاص )  ) یـضعب نولیازتی .) نوفاص ال  و   ) دنوشیمن ادج  تلاح  نیا  زا  زگره  دـنمایق و  لاح  رد  هتـسویپ  هک  یهورگ  و  نوبـصتنی .)
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رد نآرق  رد  هک  يریبعت  هنیرق  هب   ) هدوشگ نامـسآ  رد  اهرپ  لاب و  ینعم  هب  یخرب  دـناهتفرگ و  تدابع ) يارب  هدیـشک  فص   ) ینعم هب  اجنیا 
هنآ ایآ  تافاص ، مهقوف  ریطلا  یلا  اوری  ملوا  دیامرفیم : هک  تسا  هدمآ  ناگدنرپ  دروم 

فوفـص رد  نداتـسیا  روظنم ، هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  دـناهدوشگ .) ار  دوخ  ياهلاب  هک  دـندیدن  دوخ  رـس  يالاب  رد  ار  ناگدـنرپ  ا 
عقاو رد  دراد ، يرتـشیب  بساـنت  دـعب ، لـبق و  ياـههلمج  اـب  لوا  لاـمتحا  یلو  تسا . ندوـب  رماوا  ماـجنا  ناـمرف و  تعاـطا  هداـمآ  مـظنم و 

. دـنتدابع هس  نیا  زا  یکی  رد  قرغ  یهورگ  ره  زین  اهنآ  دوجـس ، عوکر و  مایق و  تسا  هدـمع  تلاح  هس  ياراد  ام  ياهتدابع  هک  هنوگنامه 
نیقتم هرابرد  مامه  هبطخ  رد  هک  هنوگنامه  تسرد  مادـک . ره  مظنم  مایق  اـی  تسا و  هکئـالم  مظنم  فوفـص  هب  هراـشا  اـی  نوفاـص  هب  ریبعت 
لیللا اما   ) دنتـسه نآرق  تئارق  لوغـشم  دـناهداد و  رارق  مه  رانک  رد  ار  دوخ  ياـهاپ  دناهداتـسیا و  اـپ  رب  اهبـش  دـیامرفیم : هک  تسا  هدـمآ 

نوحبسم ال و   ) دنوشیمن هتسخ  زگره  دنتسه و  ادخ  حیبست  لاح  رد  هتـسویپ  هک  يرگید  هورگ  و  نآرقلا .) ءازجال  نیلات  مهمادقا  نوفاصف 
دنچ ره   ) دنـشابیم دـنمایق ، عوـکر و  دوجـس و  رد  هک  یهورگ  هس  زا  ریغ  يرگید  هورگ  اـهنآ  هک  تسا  نیا  هلمج  نـیا  رهاـظ  نوماـسی .)
مالک ناوتیم  تایاور  زا  یـضعب  زا  دنتـسه و  لبق  ياههورگ  نامه  ناگدننکحیبست ، هک  دناهداد  لامتحا  هغالبلاجـهن  نارـسفم  زا  یـضعب 

سا هنوگچ  هکئالم  زامن  دندرک  لاوس  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  اریز  درک . دییات  ار  اهنآ 
ناحبس نولوقی  همایقلا  موی  یلا  دوجـس  ایندلا  ءامـسلا  لها  نا  تفگ : ترـضح  هب  دش و  لزان  لیئربج  هک  نیا  ات  تفگن  ینخـس  ربمایپ  ت ؟

یلا مایق  هثلاثلا  ءامـسلا  لها  توربجلا و  هزعلا و  يذ  ناحبـس  نولوقی  همایقلا  موی  یلا  عوکر  هیناثلا  ءامـسلا  لها  توکلملا و  کـلملا و  يذ 
تـسا هزنم  كاپ و  دنیوگیم  هتـسویپ  دناهدجـس و  رد  تمایق  زور  ات  لوا  نامـسآ  لها  تومی ، يذلا ال  یحلا  ناحبـس  نولوقی  همایقلا  موی 
ییادخ تسا  هزنم  كاپ و  دنیوگیم  دـنعوکر و  رد  هراومه  تمایق  زور  ات  مود  نامـسآ  لها  تسا و  توکلم  کلم و  بحاص  هک  یـسک 

هک يدـنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و  دـنیوگیم  دـنمایق و  لاح  رد  تمایق  ات  هتـسویپ  موس  نامـسآ  لها  تسا و  توربج  تزع و  بحاـص  هک 
هب هراشا  اـی  تساـم  ماـیق  عوکر و  دوجـس و  نوچمه  یلاـمعا  ماـیق ، عوکر و  دوجـس و  زا  روظنم  اـیآ  هک  نیا  رد  دریمیمن .) تسا و  هدـنز 

مینادب و فیطل ) مسج   ) مسج ياراد  ار  ناگتـشرف  رگا  تسوگتفگ . اهنآ ، تاماقم  بتارم و  بسح  رب  ناگتـشرف  تدابع  عوضخ و  لحارم 
هن مینادب ، مسج  ياراد  ار  اهنآ  ای  میشابن ، لئاق  اهنآ  يارب  یمسج  رگا  تسا و  رتبسانم  لوا  يانعم  یناشیپ ، تروص و  اپ و  تسد و  بحاص 

، هعومجم نیا  راک  لاح  ره  هب  تفگ .) میهاوخ  نخس  هنیمز  نیا  رد  تاکن  ثحب  رد  . ) دوب دهاوخ  رتبـسانم  مود  يانعم  ام ، دننامه  یمـسج 
ه

اهنآ عقاو  رد  دنزرویمن . قشع  تدابع  هب  زج  دنرادن و  يراک  نآ ، زا  ریغ  ییوگ  تسا  گرزب  دنوادخ  سیدقت  حـیبست و  تدابع و  یگم 
نانآ تقلخ  هفـسلف  رگید  ریبعت  هب  دنـشابیم و  ناگدننک  تدابع  تدابع  هب  وا  زاین  مدع  وا و  ماقم  یگرزب  دنوادخ و  تمظع  ياههناشن  زا 

ناگتـشرف هب  تشادیم ، تدابع  هب  زاین  وا  لاحم  ضرف  هب  رگا  هک  دننادب  دـنوشن و  رورغم  شیوخ  تدابع  هب  اهناسنا  هک  تسا  نآ  الامتحا 
رگا دراذگیم و  وا  ییایربک  رد  يرثا  اهنآ  ندرکن  ای  ندرک  تدابع  دننکن  روصت  ینیمز  ناگدنب  ات  دنتدابع  لوغـشم  اج  همه  رد  الاب  ملاع 

زا هعوـمجم  نیا  فاـصوا  هب  سپـس  مکنع . ینغ  هللا  ناـف  اورفکت  نا  دنیـشنیمن : يدرگ  وا  ياـیربک  نماد  رب  دـندرگ  رفاـک  اـهنآ  یگلمج 
یتسـس اهنآ  ندب  هن  دوشیم ، اطخ  وهـس و  راتفرگ  اهنآ  لقع  هن  دـناشوپیم و  ار  اهنآ  نامـشچ ، باوخ  هن  دـیامرفیم : هتخادرپ ، ناگتـشرف 

هب نایـسنلا .) هلفغ  نادـبالا و ال  هرتف  لوقعلا و ال  وهـس  نویعلا و ال  مون  مهاشغی  ال   ) ددرگیم ضراع  ناـنآ  رب  نایـسن  تلفغ  هن  دریگیم و 
ارف ار  ناشنامـشچ  باوخ  مکمک  دـنوشیم ، تالاح  نیا  راتفرگ  یجیردـت  روط  هب  دـننک ، رارکت  ار  یتدابع  همانرب  رگا  هک  اـهناسنا  سکع 

راتفرگ زگره  هدننک ، تدابع  هکئالم  یلو  ددرگیم . ضراع  نایسن  وهس و  دوشیم و  تسس  ندب  دریگیم ،
. دهدیمن تسد  اهنآ  هب  يروتف  تلفغ و  باوخ و  زگره  هک  دنحیبست  تاجانم و  قرغ  تدابع و  قشاع  نانچ  اهنآ  دـنوشیمن . تالاح  نیا 

اـشنم هاگ  تسین . ناگتـشرف  نیا  رد  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  دریگیم  همـشچرس  يروما  زا  مهم  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  یهاتوک  رگید  ریبعت  هب 
اهنآ رد  روما  نیا  زا  کی  چیه  نوچ  نایسن و  تلفغ و  هاگ  ندب و  یتسـس  هاگ  اهلقع ، وهـس  هاگ  اهمـشچ ، باوخ  هاگ  تسا ، یگتـسخ  نآ 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


نانآ زا  یهورگ  دیامرفیم : هتخادرپ ، ناگتـشرف  زا  مود  هعومجم  نایب  هب  سپـس  دـنزرویمن . يدـنک  راگدرورپ  تدابع  رد  زگره  تسین ،
یلع ءانما  مهنم  و  دنتـسه ) دش  دمآ و  رد  شنامرف  مکح و  ندـناسر  يارب  هتـسویپ  ناربمایپ و  يوس  هب  وا  يایوگ  نابز  ادـخ و  یحو  يانما 
نیا زا  دنتـسه . وا  یحو  نامجرت  ناربمایپ و  راگدرورپ و  نایم  هطـساو  اهنآ  عقاو  رد  هرما .) هئاضقب و  نوفلتخم  هلـسر و  یلا  هنـسلا  هیحو و 

تایآ رد  تسا . یهلا  يارفـس  سیئر  تقیقح  رد  وا  تسادـخ . یحو  ریفـس  هک  تسین  مالـسلاهیلع  لیئربج  اهنت  هک  دوشیم  هدافتـسا  ریبعت 
ار نآرق )  ) نآ وـگب  قحلاـب ، کـبر  نم  سدـقلا  حور  هلزن  لـق  دـیامرفیم : هاـگ  تـسا ، هدـش  ناگتـشرف  زا  هورگ  نـیا  هـب  هراـشا  زین  نآرق 

لق یلع  هلزن  هناف  لیربجل  اودع  ناک  نم  لق  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  تسا . هدرک  لزان  تراگدرورپ  يوس  زا  قح  هب  سدقلاحور 
هدرک لزان  وت  بلق  رب  ار  نآرق  ادخ  نامرف  هب  وا  هک  ارچ  تسادخ ) نمشد  تقیقح  رد   ) دشاب لیئربج  نمشد  هک  یسک  وگب  هللا ، نذاب  کب 

دنوادـخ هدابع ، نم  ءاشی  نم  یلع  هرما  نم  حورلاب  هکئـالملا  لزنی  دـیامرفیم : هدرک ، یحو  لـماح  ناگتـشرف  هورگ  هب  هراـشا  هاـگ  تسا .
زا رگید  یضعب  یمالـسا و  تایاور  رد  دنکیم . لزان  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  رب  دوخ ، نامرف  هب  یهلا  حور  هارمه  ار  ناگتـشرف 

نامه ثحب  لحم  ياههلمج  رد  یهلا  رما  اضق و  زا  روظنم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا . هدش  هراشا  ینعم  نیا  هب  زین  هغالبلاجـهن  ياههبطخ 
اب بسانت  هک  ارچ  دناهداد  لامتحا  هغالبلاجهن  نارسفم  زا  یـضعب  هک  ینیوکت  نامرف  اضق و  هن  تسا ، یعرـش  ینید و  ياهروتـسد  نامرف و 

. تسا دـمآ  تفر و  ینعم  هب  اج  نیا  رد  فالتخا  هدام  زا  نوفلتخم  درادـن و  تسا - هدـش  حرطم  یحو  ياـنما  هلاـسم  هک  لـبق - ياـههلمج 
مهنم و   ) وا ياهتـشهب  نانابرد  دـنیوا و  ناگدـنب  ناظفاح  ناـنآ  زا  یهورگ  دـیامرفیم : هدرک ، هراـشا  ناگتـشرف  زا  موس  هعومجم  هب  سپس 
یکی دـشاب : هتـشاد  دـناوتیم  ینعم  ود  اجنیا  رد  تسا و  نابهاگن  يانعم  هب  ظـفاح  عمج  هظفح  هناـنج .) باوبـال  هندـسلا  هداـبعل و  هظفحلا 

هب قراط  هروس  هیآ 4  رد  هک  دننکیم  طبض  تبث و  ار  اهنآ  دنتسه و  اهنآ  لامعا  بقارم  هک  ناگدنب  رب  نانابهاگن 
راـطفنا هروس  و 11  هـیآ 10  رد  زین  هدـش و  هدراـمگ  وا  رب  یناـبهاگن  سک  ره  ظـفاح ، اـهیلع  اـمل  سفن  لـک  نا  تـسا : هدــش  هراـشا  نآ 

ار امـش  لاـمعا  هتـسویپ  هـک  راوـگرزب  یناـنابهاگن  هدـش ، هدراـمگ  یناـظفاح  امـش  رب  نیبتاـک ، اـمارک  نیظفاـحل  مـکیلع  نا  و  میناوـخیم :
رد امئاد  اهناسنا  دنـشابن  اهنآ  رگا  هک  دننکیم  ظفح  فلتخم  ثداوح  اهالب و  تافآ و  زا  ار  اهنآ  هک  ناگدـنب  نانابهاگن  مود  دنـسیونیم .

، هللا رما  نم  هنوظفحی  هفلخ  نم  هیدی و  نیب  نم  تابقعم  هل  دیامرفیم : هدمآ ، دعر  هروس  هیآ 11  رد  هک  هنوگنامه  دنتسه . يدوبان  ضرعم 
لوا يانعم  یلو  دننکیم . ظفح  یهلا  یمتح ) ریغ   ) ثداوح زا  ار  وا  رـس ، تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  یپردیپ ، هک  تسا  ینارومام  ناسنا  يارب 

يرتشیب بسانت  دـنکیم  لامعا  يازج  تشهب و  هب  هراشا  هک  دـعب  هلمج  تشاد و  یعرـش  فیلاکت  یحو و  زا  نخـس  هک  لبق  ياههلمج  اـب 
تنج عمج  باتک ) نزو  رب   ) نانج نابرد و  ینعم  هب  نداس  عمج  هندس  تسین . رود  ترابع  موهفم  زا  زین  ینعم  ود  نایم  عمج  دنچ  ره  دراد 

ار نآ  ددع  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یـضعب  دراد و  يددعتم  ياهتـشهب  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  تسا و  تشهب  يانعم  هب 
ندعهنج و يواملاهنج و  دلخلاهنج و  سودرفلاهنج و  میعنلاهنج و  ياهمان : هب  دیجم  نآرق  رد  هک  دننادیم  تشه 

هاگ دراد ، ياهدیاف  هچ  لامعا  ظفاح  ناگتـشرف  دوجو  هک  نیا  رد  تسا . هدمآ  ضرالا  تاومـسلا و  اهـضرع  هنج  رارقلاراد و  مالـسلاراد و 
شیوـخ راـتفر  لاـمعا و  رد  دـننک و  يرتـکدزن  ياـهتبقارم  رتـشیب و  تیلوـسم  ساـسحا  اـهناسنا  هک  تسا  نیا  ناـنآ  هدـیاف  دوـشیم  هتفگ 

زا مراهچ  هعومجم  هب  سپـس  تسوا . ياهیراکتـشز  فارحنا و  زا  يریگولج  ناسنا و  تیبرت  اـهنیا  همه  فدـه  هک  ارچ  دنـشاب . رترایـشوه 
رد ناشیاهاپ  هک ) دـنگرزب  میظع و  ردـقنآ   ) نانآ زا  یهورگ  دـیامرفیم : هدرک ، هراشا  دنتـسه  یهلا  شرع  نـالماح  هک  گرزب  ناگتـشرف 

هتفر و نوریب  ناهج  ياههنارک  زا  ناشرکیپ  دوجو و  ناکرا  تسا و  هتـشذگ  ـالاب ، نامـسآ  زا  ناـشیاهندرگ  تباـث و  نیمز ، نییاـپ  تاـقبط 
ءامـسلا نم  هقراملا  مهمادقا و  یلفـسلا  نیـضرالا  یف  هتباثلا  مهنم  و   ) تسا بسانتم  هدامآ و  ادخ  شرع  ياههیاپ  ظفح  يارب  اهنآ  ياههناش 

: دـیازفایم هتخادرپ ، اهنآ  زا  یفاصوا  نایب  هب  هاگنآ  مهفاتکا .) شرعلا  مئاوقل  هبـسانملا  مهناـکرا و  راـطقالا  نم  هجراـخلا  مهقاـنعا و  اـیلعلا 
، دنرتنییاپ بتارم  رد  هک  یناسک  اهنآ و  نایم  هدـیچیپ و  دوخ  هب  ار  دوخ  ياهلاب  نآ  ریز  رد  هداتفا و  ورف  وا  شرع  ربارب  رد  اهنآ  ياهمـشچ 

هبورضم مهتحنجاب  هتحت  نوعفلتم  مهراصبا  هنود  هسکان   ) تسا هدش  هدز  تردق  ياههدرپ  تزع و  ياهباجح 
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هب اهنآ  تخانش  تفرعم و  حطـس  : ) دیامرفیم هتخادرپ ، يرتشیب  فیـصوت  هب  سپـس  هردقلا .) راتـسا  هزعلا و  بجح  مهنود  نم  نیب  مهنیب و 
زگره دنزاسیمن . يراج  وا  رب  ار  تاقولخم  تافـص  دنـشکیمن و  ریوصت  هب  مهو  يورین  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  زگره  هک ) تسالاب  يردـق 
تافـص هیلع  نورجی  ریوصتلاب و ال  مهبر  نومهوتی  ال   ) دـنیامنیمن هراـشا  وا  هب  لاـثما ، ریاـظن و  اـب  دـننکیمن و  دودـحم  یناـکم  رد  ار  وا 

هداعلاقوف تردـق  زا  هکلب  تسین  ینامـسج  تردـق  اهنآ  تردـق  يرآ  رئاظنلاب .) هیلا  نوریـشی  ـال  نکاـمالاب و  هنودـحی  ـال  نیعونـصملا و 
رد دناهدرک . ادـیپ  ار  یهلا  شرع  لمح  یگتـسیاش  لیلد  نیمه  هب  دـنکیمن و  ادـیپ  هار  اهنآ  ماقم  هب  سک  چـیه  هک  دـنرادروخرب  یناحور 

هتسجرب ياهناسنا  اصوصخم  یهلا ، ناگدنب  همه  يارب  قشمرس  تسا ، هتسیاش  هک  یماقم  دناهدرک  ادیپ  ار  دیحوت  ماقم  نیرتیلاع  اهنآ  عقاو ،
دنـسانشیمن شتافـص  كاپ و  تاذ  هرابرد  یتیدودحم  چیه  دنتـسین و  لئاق  دنوادخ  يارب  یلاثم  ریظن و  دـننام و  هیبش و  چـیه  اهنآ  دـشاب .

دنوادخ تسوا و  قولخم  دـیآرد  ياهتـشرف  ای  ناسنا  روصت  هب  هچ  ره  هک  ارچ  دـننادیم ، مهو  نامگ و  سایق و  لایخ و  زا  رترب  ار  وا  یتح 
مظع دننکیم و  هچ  یهلا  شرع  نالماح  تسیچ و  شرع  زا  روظنم  هک  نیا  رد  دشاب . قولخم  هک  تسا  نآ  زا  رترب 

نآرق تایآ  رد  دناهنوگچ !؟ هکئالم  - 1 اههتکن : دمآ . دـهاوخ  اههتکن  ثحب  رد  یبلاطم  دراد ، یموهفم  هچ  هدـمآ  اههلمج  نیا  رد  هک  یت 
هک دوشیم  هدید  نانآ  فلتخم  ياهتیرومام  لاعفا و  لامعا و  اهیگژیو و  تافـص و  ناگتـشرف و  هکئالم و  هرابرد  یناوارف  ياهثحب  دـیجم ،

تاماقم تافص و  لامعا و  ناگتـشرف و  هرابرد  يرتشیب  ياهثحب  زین  یمالـسا  تایاور  رد  دهدیم . لیکـشت  ار  یباتک  دوش  يروآعمج  رگا 
نایم رد  لیلد  نیمه  هب  دروخیمن . مشچ  هب  هکئالم  تیهام  هرابرد  اهنیا  زا  مادک  چیه  رد  یحیرص  ثحب  دیاش  یلو  تسا ، هدش  دراو  اهنآ 
مسج زا   ) ینامسج یتادوجوم  ار  اهنآ  مالـسا ، نادنمـشناد  عطاق  تیرثکا  هکلب  مالک  ياملع  تسوگتفگ . اهنآ  تیهام  هرابرد  نادنمـشناد 

رد هک  یفورعم  ترابع  رد  تسا و  هدمآ  ناگتشرف  هدنهدلیکشت  یلـصا  هدام  ناونع  هب  رون  هملک  تاریبعت  زا  یـضعب  رد  دننادیم . فیطل )
هیماما دیوگیم : هک  هتفر  شیپ  اجنیا  رد  دح  نآ  ات  یسلجم  همالع  موحرم   … يرون .)  مسج  کلملا  : ) میناوخیم هدمآ ، بتک  زا  يرایسب 

هب دنناوتیم  دنتسه و  هینارون  هفیطل  ماسجا  اهنآ  دنراد و  دوجو  هکئالم  هک  دندقتعم  هفـسالف …  زا  یمک  هورگ  رگم  نیملـسم  عیمج  هکلب 
کئالم رگید  ریبعت  هب  دندیدیم . ار  اهنآ  موصعم ، يایصوا  ناربمایپ و  دنیآرد … و  فلتخم  لاکشا 

هک تسا  هفـسالف  زا  یعمج  هب  طوبرم  رگید  لوق  دنـشابیم . نشخ )  ) هفیثک ماسجا  اهناسنا  تسا و  يراـن  مسج  نج  دـنايرون و  ماـسجا  ه 
ییوخ حراش  موحرم  دجنگیمن . مسج  رد  هک  دنتـسه  یفاصوا  ياراد  اهنآ  دـندقتعم  دـننادیم و  تاینامـسج  مسج و  زا  درجم  ار  هکئالم 
رایسب نیلئاق  اهنآ  زا  يرایسب  یلو  دشابیم ، لوق  شش  رب  غلاب  اعومجم  هک  تسا  هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  يرگید  لاوقا  هعاربلاجاهنم )  ) رد
تـسا هیبیغ  روما  زا  هدرمـش - نانآ  يارب  نآرق  هک  یلامعا  تاماقم و  اهیگژیو و  نآ  اب  اصوصخم  ناگتـشرف - دوجو  کـشیب  دراد . یمک 

اهنآ - 1 درمـشیم : ییاهیگژیو  اهنآ  يارب  دـیجم  نآرق  درادـن . دوجو  هیلقن  هلدا  زج  یهار  اـهیگژیو  تافـص و  نآ  اـب  نآ  تاـبثا  يارب  هک 
رایـسب مهم و  فیاظو  - 3 دننکیمن . ینامرفان  تیـصعم و  هاگچیه  دنراد و  ادـخ  نامرف  رب  رـس  یگمه  - 2 دنروعـشاب . لقاع و  یتادوجوم 
نابقارم یهورگ  حاورا ، ضبق  ناگتشرف  یهورگ  رما ، تاربدم  یهورگ  شرع ، نالماح  یهورگ  دنراد . هدهع  رب  دنوادخ  يوس  زا  یعونتم 
تازاجم باذـع و  رومام  یهورگ  اهگنج ، رد  نانموم  يارب  یهلا  نارگدادـما  یهورگ  تارطخ ، زا  ناـسنا  ناـظفاح  یهورگ  رـشب ، لاـمعا 

دنفلتخم تاماقم  ياراد  ناگتشرف  - 4 دنتسه . ایبنا  يارب  ینامسآ  بتک  یهلا و  مایپ  ناگدنروآ  یحو و  ناغلبم  یهورگ  شکرس و  ماوقا 
ای ایبنا  رب  رگید  یتروص  هب  ای  ناـسنا  تروص  هب  هاـگ  - 6 دنروآیم . اج  هب  یهلا  دمح  حیبست و  هتـسویپ  - 5 دنتسین . حطـس  کی  رد  همه  و 

ثحب نیا  هچرگ  دجنگیمن . رـصتخم  نیا  رد  اهنآ  همه  حرـش  هک  رگید  فاصوا  و  دنوشیم . رهاظ  ع )  ) میرم دـننام  ياهتـسیاش  ياهناسنا 
ریـسفت هیجوت و  میهاوخن  رگا  تایاور - تایآ و  رهاظ  یلو  درادـن ، ینادـنچ  رثا  درجم ، ریغ  اـی  تسا  مسج  زا  درجم  هکئـالم ، تیهاـم  هک 

زین قـلطم  درجم  لاـح  ره  هب  یلو  دنتـسین ، يرـصنع  نشخ  فیثـک و  هداـم  نیا  زا  اـهنآ  هک  تسا  نآ  میریگب - رظن  رد  اـهنآ  يارب  یـصاخ 
یتاریبعت تسا . هدمآ  تایاور  تایآ و  رد  اهنآ  يارب  تسا  تینامسج  مسج و  همزال  هک  يرگید  فاصوا  ناکم و  نامز و  اریز  دنشابیمن .

ره هب  یلو  دنکیم . دییات  ار  هیرظن  نیمه  تسا  هدـمآ  حابـشا ) هبطخ  رد  نینچمه  و   ) هبطخ زا  شخب  نیمه  رد  ع )  ) یلع الوم  مالک  رد  هک 
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لوسرلا نمآ  دـیامرفیم : هکنانچ  دراد ، دـیکات  نآ  رب  دـیجم  نآرق  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  لامجا  روط  هب  هکئالم  دوجو  هب  داقتعا  لاح 
نامیا دـش  لزان  وا  رب  شراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  هب  ربماـیپ  هلـسر ، هبتک و  هتکئـالم و  هللااـب و  نمآ  لـک  نونموملا  هبر و  نم  هللا  لزنا  اـمب 

اق زین  هتکن  نیا  دناهدروآ . نامیا  شناگداتسرف  اهباتک و  ناگتشرف و  ادخ و  هب  زین  نانموم  همه  تسا و  هدروآ 
اوق و هب  ار  هکئالم  دنتـسه  لماک  روط  هب  بیغ  ملاوع  رکنم  هک  یناسک  نتـشادهگن  یـضار  يارب  ناهاگآان  زا  یـضعب  هک  تسا  هجوت  لـب 

ینآرق تایآ  يور  یلامجا  رایسب  هعلاطم  کی  هک  یلاح  رد  دناهدرک ، ریـسفت  دراد  رارق  تادوجوم  ریاس  ناسنا و  تعیبط  رد  هک  ییاهیژرنا 
فانصا - 2 تسا . هدش  تابثا  تمصع  صالخا و  روعش و  لقع و  ناگتـشرف ، هکئالم و  يارب  هک  ارچ  دنکیم  یفن  الماک  ار  رکف  زرط  نیا 

اهنامه اهنآ  هدـمع  هورگ  راهچ  تسا و  هدـش  هراشا  اهنآ  هب  تایاور  تاـیآ و  رد  هک  دـنراد  يرایـسب  فانـصا  عاونا و  ناگتـشرف  هکئـالم :
لامعا باسح  ناگدـنرادهگن  ناظفاح و  راگدرورپ ، ناگدـننک  تداـبع   ) تسا هدـمآ  هبطخ  نیا  رد  ع )  ) یلع ـالوم  مـالک  رد  هک  دنتـسه 

زا تسا . هدش  زین  اهنآ  زا  يرگید  فانـصا  هب  هراشا  تایآ ، رد  میتفگ  هکنانچ  اما  شرع .) نالماح  ناربمایپ و  هب  راگدرورپ  نالوسر  مدرم ،
رد ناوتیم  ار  اهنآ  همه  یلو  حاورا . ناگدـنریگ  رما و  تاربدـم  ناـنموم ، نارگدادـما  شکرـس ، ملاـظ و  ياـهتما  باذـع  ناروماـم  هلمج 

تمظع تردق و  نداد  ناشن  يارب  هک  تسا  هدش  يراج  نیا  رب  یهلا  تنـس  درک . هصالخ  دـنناهج ، روما  ناگدـننکریبدت  هک  رما  تاربدـم 
نایسن وهس و  روتف و  یتسس و  دنتسه و  وا  نامرف  رب  رس  هک  یناگتـشرف  هلیـسو  هب  ار  یتسه  ناهج  روما  رگید ، ضارغا  فادها و  شیوخ و 

و
. دنشاب قح  ياهتنایب  روشک  نارازگراک  و  هتشاد ، مظنم  نیعم و  ياهمانرب  اهنآ  فانصا  زا  کی  ره  دنک و  هرادا  دنرادن ، تعاطا  رد  يدنک 

یکچوک تراقح و  ساسحا  دشیدنایم  نانآ  هدرتسگ  میظع و  ياههمانرب  اهراک و  ناگتشرف و  عاونا  فانصا و  هرابرد  هک  یماگنه  ناسنا 
نم وا ، نامرف  هب  شوگ  ناگدـنب  دـنوادخ و  نایرکـشل  فوفـص  قح و  نارازگراک  زا  ولمم  روانهپ و  ملاع  نیا  رد  هک  دـنکیم  شیوخ  رد 

هک تسا  نآ  ییاناوت  تردق و  رگا  و  تسیچ ؟ نم  تدابع  تعاطا و  دنهدیم  ماجنا  اهنآ  هک  تسا  نآ  تدابع  تعاطا و  رگا  ماهراک ؟ هچ 
یکچوک تراقح و  هب  رگید  يوس  زا  نآ و  راگدیرفآ  ملاع و  نیا  تمظع  هب  وسکی  زا  هصالخ  دراد ؟ یـشزرا  هچ  ام  تردـق  دـنراد  اهنآ 

تایآ رد  یهلا  شرع  نـالماح  شرع و  - 3 تسا . ناگتشرف  يدوجو  ياههفـسلف  زا  یکی  دوخ  نیا  دوشیم و  انـشآ  وا  ياههمانرب  ناسنا و 
قباطم دوشیم  هدید  نآ  هرابرد  يرتشیب  ياهثحب  یمالـسا  تایاور  رد  تسا و  هدش  هراشا  یهلا  شرع  هب  هبترم  تسیب  دودـح  دـیجم  نآرق 

اهنیمز و اهنامـسآ و  مامت  میناوخیم : هک  اجنآ  ات  دجنگیمن  ناسنا  روصت  رد  هک  تسا  يردـق  هب  ادـخ  شرع  تمظع  تایاور ، زا  یـضعب 
دوشیم هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب  زا  نینچمه  میظع . ناـبایب  کـی  رد  تسا  يرتـشگنا  هقلح  نوـچمه  شرع ، ربارب  رد  تساـهنآ  رد  هچنآ 

تگرزب
رازه شرع ، يارب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  زین  و  دنسریمن . وا  شرع  قاس  هب  دننک  زاورپ  تعرس  هب  مه  تمایق  ات  رگا  یهلا ، ناگتشرف  نیر 

هب دنوادخ  دش  هدیرفآ  شرع  هک  یماگنه  تسا  هدمآ  زین  تساجنآ . رد  ایرد  ارحص و  رد  دنوادخ  تاقولخم  مامت  تروص  هدیرفآ و  نابز 
شیوخ تردق  اب  دنوادخ  دندنام  ناوتان  هه  دیرفآ  يرتشیب  رتشیب و  ناگتشرف  دنتسناوتن ، اهنآ  دننک  لمح  ار  نآ  هک  داد  روتـسد  ناگتـشرف 

همه نآ  هک  ییاج  دندرک  ضرع  اهنآ  دـیرادرب ، ار  نآ  دومرف  دـندش  شرع  لمح  رومام  هک  ياهتـشرف  تشه  هب  سپـس  تشادـهگن  ار  نآ 
یلعلا هللااب  الا  هوق  لوح و ال  رکذ و ال  ادـخ و  مان  زا  هک  دـش  هداد  روتـسد  اجنیا  رد  تسا ؟ هتخاس  يراک  هچ  ام  زا  دـنوش  زجاـع  ناگتـشرف 
شرع تمظع  رگنایب  همه  تایانک  تاراشا و  نیا  دش . ناسآ  اهنآ  رب  راک  دندرک و  نینچ  دـنریگ ، ددـم  وا  لآ  دـمحم و  رب  دورد  میظعلا و 

رود یلـصا  دـصقم  زا  ار  ام  حورـشم ، روط  هب  ثحب  نیا  رد  دورو  تسوگتفگ و  نادنمـشناد  نایم  رد  تسیچ ؟ شرع  هک  نیا  اما  تسوا و 
مایا رد  هک  یهاتوک  تخت  دناهتـشاد ، تخت  عون  ود  نیطالـس  ناهاشداپ و  مینکیم : تعانق  ییایوگ  هاتوک و  هراشا  هب  ور  نیا  زا  دزاسیم .

راب مایا  صاخ و  ياهزور  صوصخم  هک  ياهیاپدنلب  تخت  دندرکیم و  ریبدت  ار  شیوخ  تموکح  روما  دنتسشنیم و  نآ  رب  يداع 
هک دوشیم  رایـسب  دـنمانیم و  شرع  ار  یمود  یـسرک و  ار  یلوا  برع ، تاـیبدا  رد  دوب . گرزب  مهم و  مسارم  و  یمومع ) تاـقالم   ) ماـع
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، هشرع لث   ) فورعم هلمج  رد  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  يدـنلب  هیاپ  تخت  الـصا  دـنچ  ره  تسا  لـماک  هطلـس  تردـق و  زا  هیاـنک  شرع  هژاو 
یتسه ملاع  ناطلـس  هک  دنوادخ  دوشیم . هدید  یبوخ  هب  ییانک  يانعم  نیا  تسا  تردـق  نداد  تسد  زا  ینعم  هب  هک  تخیر ) ورف  شتخت 
شرع ییانک  موهفم  تاینامـسج ، هرمز  رد  هن  تسا و  مسج  هن  وا  نوچ  هتبلا   ) تسا یهدـنامرف  تموکح و  تخت  عون  ود  نیا  ياراد  تسا ،

هک تسا  نیا  دوشیم  نآ  يارب  هک  ییاهریـسفت  هلمج  زا  تسیچ ؟ یهلا  تموکح  تخت  نیا  لاـح ، ره  هب  تسا .) دارم  اـجنیا  رد  یـسرک  و 
نآرق هک  هنوگناـمه  تسوا  هاـتوک  تخت  یـسرک و  هـلزنم  هـب  هـمه  اـهناشکهک  اـههموظنم و  اـهنیمز و  اهنامـسآ و  هداـم ، ملاـع  هعوـمجم 

هدام  ) هدام ياروام  ملاع  شرع  زا  روظنم  هتفرگربرد و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  مامت  وا  یـسرک  ضرالا ، تاومـسلا و  هیـسرک  عسو  دـیوگیم :
. تسا تیمها  مک  کچوک و  رایـسب  رایـسب  نآ ، لباقم  رد  هدام  ناهج  هکلب  دراد  هطاحا  هدام  ملاع  رب  اهنت  هن  هک  دـشابیم  نشخ ) ظـیلغ و 

نآ رب  دـنوادخ  هک  ار  يدـنلب  تخت  ياههیاپ  رکیپ  يوق  لـکیه و  تشرد  یناگتـشرف  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  کـشیب  شرع  نـالماح  اـما 
رگ شود  رب  تسا  هدرک  هیکت 

زا دـنوادخ  دـیوگیم  هک  هیلقع  نیارق  تسا و  ییانک  ینعم  دراوم - هنوگنیا  رد  دـش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگناـمه  شرع - هک  ارچ  دـناهتف ،
دننام هیبش و  هک  دنتسه  یماقم  الاو  گرزب و  رایـسب  ناگتـشرف  شرع ، نالماح  نیاربانب  تسا . هیـضق  هاوگ  تسا  رود  تاینامـسج  مسج و 

رد ار  وا  نامرف  دنزادرپب و  تسادخ ) میظع  شرع  هک  دش  هتفگ  الاب  رد  هک  ییانعم  هب   ) تعیبط ياروام  ناهج  ریبدت  هب  دنناوتیم  دـنرادن و 
اهنامـسآ زا  نانآ  ياهندرگ  هک  هدـش  نایب  تروص  نیا  هب  اهنآ  یگرزب  تمظع و  الوم  تارابع  رد  هک  دـینیبیم  رگا  دـننک و  ارجا  اج  همه 
بـسانتم اهنآ  ياههناش  هتفر و  نوریب  ناهج  راطقا  فارطا و  زا  اهنآ  مادـنا  هتفرگ و  رارق  نیمز  تاقبط  نیرتنییاپ  رد  ناـشیاهاپ  هتـشذگ و 

تـسا تسرد  دزاسیم . نشور  گرزب  ملاع  نآ  ریبدـت  رب  ار  اهنآ  تردـق  هک  تسا  یتاریبعت  همه  تسا ، راگدرورپ  میظع  شرع  ياـههیاپ 
يانعم زج  ياهراچ  دـشاب  نایم  رد  یلقع  ملـسم  نیارق  ياپ  هک  اـجنآ  یلو  مینک  لـمح  شیقیقح  یناـعم  رب  اـج  همه  ار  ظاـفلا  دـیاب  اـم  هک 

راک نیا  یهلا ، هوق  لوح و  هب  هکلب  دوخ  تردق  توق و  هب  هن  اهنآ  يرآ  مییوگیم . مهیدیا ) قوف  هللا  دی   ) رد هک  هنوگ  نامه  تسین  ییانک 
روس هیآ 7  قبط  دننکیم و  وا  سیدقت  دنیوگیم و  وا  حیبست  لاح  نیع  رد  دناهتفرگ و  شود  رب  ار  مهم 

. اونمآ نیذلل  نورفغتـسی  هب و  نونموی  مهبر و  دمحب  نوحبـسی  هلوح  نم  شرعلا و  نولمحی  نیذلا  دنیامنیم : رافغتـسا  نانموم  يارب  رفاغ  ه 
ناشراک هک  یهورگ  دروم  رد   ) اهنآ زا  یتمـسق  هب  قوف  تارابع  رد  هک  دـنراد  يداـیز  ياـهیگژیو  ناگتـشرف  ناگتـشرف  ندوب  موصعم  - 4

رب نایـسن  وهـس و  هن  دنوشیم ، هتـسخ  دنوادخ  حیبست  زا  هن  دریگیم ، ورف  ار  اهنآ  نامـشچ ، باوخ  هن  دوب : هدـش  هراشا  تسادـخ ) تدابع 
دابع لب  دنوشیمن : تیصعم  هانگ و  هدولآ  زگره  اهنآ  هک  تسا  هدش  حیرصت  زین  دیجم  نآرق  رد  نادبا . یتسـس  هن  دوشیم و  ضراع  اهنآ 

دنریگیمن و یشیپ  وا  رب  نخس ، رد  زگره  هک  دنتسه  وا  یمارگ  هتـسیاش و  ناگدنب  اهنآ  نولمعی ، هرماب  مه  لوقلاب و  هنوقبـسی  نومرکم ال 
. دـننکیمن وا  نامرف  تفلاخم  زگره  مهرما ، ام  هللا  نوصعی  ال  دـیامرفیم : باذـع  رومام  ناگتـشرف  دروم  رد  دـننکیم و  لمع  وا  نامرف  هب 
هک تسا  تسرد  دـسریمن . رظن  هب  حیحـص  نیا  یلو  درادـن ، یموهفم  اـهنآ  دروـم  رد  ندوـبن  ندوـب و  موـصعم  دـننکیم ، روـصت  یـضعب 

تردق دنراتخم و  لعاف  اهنآ  هک  درک  شومارف  دیابن  یلو  تسا ) فیعض  رایسب  ای   ) تسین اهنآ  رد  بضغ  توهـش و  دننام  هانگ  ياههزیگنا 
هتیشخ م نم  مه  و  : ) دنتشحو رد  وا  تازاجم  میب  زا  اهنآ  هک  دوشیم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  یتح  دنراد و  تفلاخم  رب 

هک دوشیم  نشور  اجنیا  زا  دـنهانگ . زا  كاپ  موصعم و  تیـصعم ، رب  تردـق  نیع  رد  اهنآ  هک  دـهدیم  ناـشن  همه  تاریبعت  نیا  نوقفش )
، هدـمآ يدـنک  نیا  رطاخ  هب  نانآ  هیبنت  قح و  نامرف  تعاطا  رد  ناگتـشرف  زا  یـضعب  يدـنک  هراـبرد  یتاریبعت  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  رگا 

نکمم هاگ  هکلب  تسین  هانگ  ینعم  هب  زگره  یلوا  كرت  مینادیم  تسا و  هدـش  هتفگ  زین  ایبنا  دروم  رد  هک  تسا  ییاـهیلوا  كرت  دـننامه 
هعلاطم رگید  ياج  رد  دیاب  ار  لئاسم  نیا  حرـش  دوشیم . هدـیمان  یلوا  كرت  رتهب ، راک  اب  هسیاقم  رد  هک  دـشاب  یبوخ  بحتـسم  راک  تسا 

شرع نالماح  رگا  هک  دوشیم  مولعم  یبوخ  هب  دوب ، هدـمآ  قوف  تاراـبع  لـیذ  رد  هک  یتاریبعت  زا  شرع  نـالماح  تفرعم  ماـقم  - 5 درک .
تفرعم حطـس  ندوب  الاب  نآ  لیلد  کی  هکلب  تساهنآ ، تردق  توق و  رطاخ  هب  اهنت  هن  دـناهدرک  ادـیپ  ار  گرزب  تیرومام  نیا  یگتـسیاش 
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نیمه رطاخ  هب  دنتـسه و  اراد  دـنوادخ  زا  ار  دـننام  هیبش و  كرـش و  هنوگره  یفن  دـیحوت و  ماقم  نیرتالاو  اهنآ  تسادـخ . هب  تبـسن  اهنآ 
. تسا هاگآ  ياهناسنا  ناگدنب و  همه  يارب  یسرد  عقاو  رد  نیا  دناهدرک و  ادیپ  ار  میظع  تیرومام  نآ  شریذپ  یگتسیاش  ینعم 

هحفص 169] ]
نآ رب  بآ  دروآ و  درگ  رازهروش  نیریش و  ياهشخب  نیمز و  مرن  تخس و  ياهتمـسق  زا  كاخ  يرادقم  ناحبـس ، دنوادخ  سپـس  همجرت :

اهدنویپ و اهیگدـیمخ و  ياراد  هک  دـیرفآ  یتروص  نآ  زا  دـمآرد و  كانبـسچ  يدوجوم  تروص  هب  ات  تخیمآ  تبوطر  اب  ار  نآ  دوزفا و 
نیعم تقو  ات  لاح  نیا  تخاس و  کشخ  مکحم و  فاص و  درادهگن و  ار  دوخ  ات  درک  دماج  تفـس و  ار  نآ  سپـس  دوب . لصافم  اضعا و 
تاهج رد  ار  وا  هک  ینالقع  ياهورین  ياراد  دمآرد  یناسنا  تروص  هب  دیمد و  وا  رد  دوخ  حور  زا  سپس  تفای . همادا  یمولعم  ماجنارـس  و 

تمدـخ هب  ار  اـهنآ  هک  ییاـضعا  دـیامنیم و  فرـصت  فلتخم ) تادوجوم  رد   ) نآ هلیـسو  هب  هک  يرکف  درادیم و  او  تکرح  هب  فلتخم 
دزاـسیم و ادـج  لـطاب  زا  ار  قـح  نآ  هلیـسو  هب  هک  یتخانـش  دـنکیم و  ور  ریز و  ار  اـهنآ  شدـصاقم  ماـجنا  يارب  هک  يرازبا  دریگیم و 
زا ینوجعم  ار  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دسانـشیم ، زاب  رگیدـکی  زا  ار  فلتخم  سانجا  اهگنر و  نوگانوگ و  ياهوب  فلتخم و  ياهمعط 

. داد رارق  یکـشخ  تبوطر و  تدورب و  ترارح و  زا  فلتخم  طالخا  داضتم و  ياهورین  ناـسمه و  يایـشا  زا  یبیکرت  فلتخم و  ياـهگنر 
ناهج شنیرفآ  هرابرد  اوتحمرپ  قیمع و  هبطخ  نیا  قباس  ياهزارف  رد  هک  ییایوگ  تاراشا  زا  دعب  ع :)  ) مدآ شنیرفآ  زاغآ  ریـسفت : حرش و 

و
شنیرفآ يور  تشگنا  اهنآ  نایم  زا  دـنکیم و  ناهج  نیا  رگید  تاقولخم  هرابرد  ثحب  هب  عورـش  اـجنیا  رد  دوب ، هدـمآ  نیمز  اهنامـسآ و 

رـسارس هک  فلتخم  هلحرم  جـنپ  هب  ناسنا ، دروم  رد  تسا و  تقلخ  شنیرفآ و  گرزب  راکهاش  هک  دراذـگیم  فلتخم  لـحارم  رد  ناـسنا 
مدآ رب  ناگتشرف  هدجس  - 2 هلحرم .) ود  رد  ینعی   ) حور مسج و  رظن  زا  مدآ  شنیرفآ  - 1 تسا : هدومرف  هراشا  دریگیمربرد  ار  وا  یگدنز 

درک و هبوت  دش و  نامیشپ  هاگنآ  دز و  رـس  مدآ  زا  هک  ییالوا  كرت  نایب  سپـس  تشهب و  رد  مدآ  ناکـسا  - 3 سیلبا . درمت  یـشکرس و  و 
- شناربمایپ دنوادخ  دش و  لیکشت  يرـشب  عماوج  دنتفای و  ینوزف  مدآ  نادنزرف  - 4 درک . طوبه  نیمز  هب  دش و  هدـنار  تشهب  زا  ماجنارس 
. دومرف لاسرا  یناحور  يونعم و  تالامک  هب  اهنآ  ندناسر  يرشب و  عماوج  مظن  اهناسنا و  تیاده  يارب  ینامسآ  بتک  اب  ار  مالسلامهیلع -
ص)  ) دمحم دنوادخ  اجنیا  رد  دیـسر و  ییاهن  نید  شریذـپ  يارب  یگتـسیاش  هلحرم  هب  ات  دـش  رتلماک  رتلماک و  يرـشب  عماوج  مه  زاب  - 5
اج نیمه  رد  دومرف و  ثوـعبم  تداعـس  هماـنرب  نیرتلماـک  هئارا  اـهناسنا و  تاـجن  تیادـه و  يارب  دـیجم  نآرق  اـب  ار  شاهدـیزگرب  لوـسر 

رد حور  مسج و  رظن  زا  ع )  ) مدآ شنیرفآ  لوا : هلحرم  دیامرفیم . نایب  نآرق  یفرعم  هرابرد  ياهدنزرا  قیمع و  رایسب  تاحیضوت 
نیریش و راومه و  مرن و  ياهشخب  نینچمه  نیمز و  راومهان  تخـس و  ياهتمـسق  زا  ناحبـس  دنوادخ  دیامرفیم : مدآ  مسج  شنیرفآ  دروم 

هراشا وسکی  زا  عقاو  رد  نیا  هبرت .) اهخبس  اهبذع و  اهلهـس و  ضرالا و  نزح  نم  هناحبـس  عمج  مث   ) دومرف عمج  كاخ  يرادقم  رازهروش ،
ياهدادعتـسا ات  دوب ، نیمز  يور  فلتخم  ياهـشخب  مامت  زا  یبیکرت  كاخ  نآ  هک  نیا  رگید  يوس  زا  تسا و  كاخ  زا  ناسنا  شنیرفآ  هب 

ار اهناسنا  عاونا  دشاب و  هتشادرب  رد  تسا ، فلتخم  ياهشخب  رد  يرـشب  لماک  هعماج  کی  زاین  دروم  هک  ار  ییاهتوافت  عونت و  نوگانوگ و 
كاـخ اـب  تسا و  بآ  هک  يرگید  هداـم  هب  سپـس  دوش . بجوم  اـهیگدامآ  اهدادعتـسا و  اهیگتـسیاش و  رظن  زا  فـلتخم  ياـهنامتخاس  اـب 

و تصلخ .) یتح  ءاملاب  اهنـس   ) دـش هدامآ  صلاخ و  یلگ  ات  تخاس  يراج  نآ  رب  بآ  دـنوادخ ) : ) دـیامرفیم هدرک ، هراشا  تفای  بیکرت 
نآ نتخاس  بیکرت  بآ ، شقن  عقاو  رد  تبزل .) یتح  هلبلاب  اهطال  و   ) دـمآرد كانبـسچ  يدوجوم  تروص  هب  ات  تخیمآ  تبوطر  اب  ار  نآ 
هب سپـس  دوب . فلتخم  هدـنکارپ و  يازجا  نآ  نایم  رد  دـنویپ  بسچ و  داـجیا  اـهیراومهان و  ندرک  فاـص  رگیدـکی و  اـب  فلتخم  يازجا 

اهدنویپ و اهیگدیمخ و  ياراد  هک  دیرفآ  یتروص  نآ ، زا  دنوادخ  دـیامرفیم : هدرک ، هراشا  لگ  كاخ و  نآ  زا  ناسنا  يریگلکـش  هلاسم 
هیگتسسگ اضعا و 

فلتخم ياهیگدـیمخ  هب  هراشا  ونح ) عمج   ) ءانحا عقاو  رد  لوصف .) ءاضعا و  لوصو و  ءانحا و  تاذ  هروص  اـهنم  لـبجف   ) دوب لـصافم )  ) ا
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اریز دزاسیم . هدامآ  فلتخم  ياهراک  يارب  ار  ندب  هک  دنکیم  اپ  نییاپ  رـس و  يالاب  تمـسق  اهکف و  اههدند و  ياهیگدـیمخ  دـننام  ندـب 
ياضعا هب  هراشا  لوصف ) ءاضعا و  و   ) هلمج تشادن . ار  ینونک  ییاراک  زگره  دوب ، نآ  لاثما  بعکم و  یسدنه  لکش  کی  دننام  ندب  رگا 

رظن رد  چـم  ات  ار  ناسنا  تسد  دوشیم . داـیز  ییاراـک  ببـس  رما  نیمه  دـنراد و  دـنویپ  رگیدـکی  اـب  لـصافم ، قیرط  زا  هک  دراد  یفلتخم 
ار نآ  دنوادخ  هک  مینادیم  یلو  تشاد . یمک  رایـسب  ییآراک  دوب  ناوختـسا  کی  ياراد  وضع و  کی  دوب و  هچراپکی  همه  رگا  دـیریگب ،

ناتـشگنا زا  يدنب  ره  هکلب  تشگنا  ره  هک  دوشیم  ببـس  نیمه  هدیرفآ و  اهنآ  نایم  ياهدنویپ  وضع و  نیدنچ  ناوختـسا و  هعطق  دنچ  زا 
يدعب هلحرم  هب  سپـس  تسا . راگدرورپ  تمظع  تمکح و  ياههناشن  زا  یکی  نیا  دشاب و  هتـشاد  یـصاخ  ییاراک  تسد ، فک  رب  هوالع 

فاص و درادهگن و  الماک  ار  دوخ  ات  درک  دماج  تفـس و  ار  نآ  داد  لکـش  ار  لگ  نیا  هک  نآ  زا  دعب  دنوادخ ) : ) دیامرفیم هدرک ، هراشا 
هدامآ هتخاس و  الماک  مسج  رظن  زا  ناسنا  بیترت  نیا  هب  تلصلص .) یتح  اهدلـصا  تکـسمتسا و  یتح  اهدمجا   ) تخاس کشخ  مکحم و 

لاح نیا  دش :
هک تسا  هدش  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  مولعم .) لجا  دودعم و  تقول   ) تشاد همادا  مولعم  یماجنارـس  نیعم و  تقو  ات  ، 
هچ يارب  دـنتفگیم  دنتـشذگیم و  نآ  رانک  زا  ناگتـشرف  دوب و  هداـتفا  ياهشوگ  رد  ع )  ) مدآ دـسج  تفاـی . همادا  لاـس  لـهچ  لاـح ، نیا 

رطاخ هب  ای  هکئالم و  نومزآ  رطاخ  هب  دـناهتفگ - ناققحم  زا  یـضعب  هک  هنوگنامه  ینامز - هلـصاف  نیا  دـیاش  ياهدـش ؟ هدـیرفآ  يروظنم 
اذـل دیـسر ، ارف  حور  خـفن  هلحرم  ینعی  مود ، هلحرم  اـجنیا  رد  تسا . هدوـب  روـما  رد  یناـت  اـهراک و  رد  هلجع  كرت  هب  تبـسن  مدرم  میلعت 

هب فلتخم  تاـهج  رد  ار  اـهنآ  هک  ینـالقع  ياـهورین  ياراد  دـمآرد ، یناـسنا  تروص  هب  دـیمد و  وا  رد  دوخ  حور  زا  سپـس  دـیامرفیم :
ناـمرف دوخ  ياـضعا  هب  یتح  دریگیم و  هرهب  دوخ  ياـهراک  زا  یـشخب  هب  نداد  ناـماس  يارب  اـهنآ  زا  کـی  ره  زا  و   ) درادیم او  تکرح 

ینهذ ینالقع و  فلتخم  ياهورین  هب  هراشا  اهلیجی ) ناهذا  اذ   ) هب ریبعت  اهلیجی .) ناهذا  اذ  اناسنا  تلثمف  هحور  نم  اهیف  خـفن  مث  ( ) دـهدیم
دوصقم يوس  هب  ار  دوخ  هار  رگیدـکی  اـب  ناـنآ  بیکرت  زا  دـنکیم و  هدافتـسا  یگدـنز  زا  یـشخب  رد  اـهنآ  مادـک  ره  زا  ناـسنا  هک  تسا 

هب لصا  رد  نهذ  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت   … لایخ و .)  يورین  ظفح ، هوق  كاردا ، هوق  زا : دنترابع  اهورین  نیا   ) دیاشگیم
رد ع )  ) الوم هک  دـهدیم  ناشن  مالک  نیا  هتفر و  راک  هب  ینالقع  ياهورین  ریاس  تیارد و  مهف و  لقع و  ینعم  هب  سپـس  تسا ، توق  ینعم 

و دـیازفایم : سپـس  درمـشیم . یهلا  تایانع  زا  یکی  ار  اهنآ  زا  کـی  ره  هدومرف و  هجوت  ینـالقع  يورین  فلتخم  بناوج  هب  تراـبع  نیا 
روصت هاگ  اهب .) فرـصتی  رکف  و   ) دنکیم فرـصت  نوگانوگ ) ياهراک  فلتخم و  تادوجوم  رد   ) نآ هلیـسو  هب  هک  تسا  يراکفا  ياراد 

تسا نیا  رهاظ  یلو  تسا ، قباس  هلمج  موهفم  نامه  زا  يرگید  ریبعت  تسا و  يریـسفت  فطع  لیبق  زا  حالطـصا ، هب  ریبعت  نیا  هک  دوشیم 
كرد مهف و  قیدـصت و  روصت و  تخانـش و  لحارم  هب  هراشا  اهلیجی ) نابهذا  اذ   ) هلمج دراد : یتقیقح  هب  هراشا  کـی  ره  هلمج  ود  نیا  هک 
يایشا رد  ناسنا  نآ  هلیـسو  هب  دریگیم و  رارق  ارجا  هلحرم  رد  هک  تسا  ییاههشیدنا  هب  هراشا  اهب ) فرـصتی  رکف  و   ) هلمج تسا و  قیاقح 

هب رکف  لاـح  ره  هب  و  تسا ) رطاـخ  لاـمعا  هشیدـنا و  تکرح  ینعم  هب  لـصا  رد  رکف  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت   ) دـنکیم فرـصت  فـلتخم 
تسا و نوگانوگ  عونتم و  رایسب  یناسنا  ياههشیدنا  یلقع و  ياوق  دهد  ناشن  ات  هدمآ  تسا ) عمج  هغیـص  هک  ناهذا  دننام   ) عمج تروص 

ياهدادعتـسا توافت  همـشچرس  دنراد و  ناوارف  دیکات  نآ  يور  ناسانـشناور  نادنمـشیدنا و  گرزب و  هفـسالف  هک  تسا  یمهم  هتکن  نیا 
يرکف ا

دنشاب و هدوب  نآ  سکع  يرگید  دارفا  رتفیعـض و  یتمـسق  رد  رتیوق و  تمـسق  کی  رد  يدارفا  اسب  هچ  تسا . دروم  نیا  رد  توافت  اهناسن ،
ینهذ و ياوق  قلاخ  هک  يدنوادخ  تمظع  هب  دوشیم  رتقیقد  اهنآ  رد  ناسنا  ردق  ره  هک  تسا  یبیجع  رایـسب  قیاقد  رارـسا و  هلاسم  نیا  رد 
: دیامرفیم هدرک ، هراشا  دـنکیم  کمک  شبولطم  هب  ندیـسر  يارب  ار  ناسنا  هک  رگید  زیچ  ود  هب  سپـس  ددرگیم . رتانـشآ  تسا ، يرکف 

راک هب  شدـصاقم  ماجنا  يارب  ار  اهنآ  هک  هدومرف  تیانع  يرازبا  دریگیم و  تمدـخ  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  هداد  ناسنا  هب  ییاضعا  دـنوادخ 
هلحرم تسخن  دـسرب : شدوصقم  هب  اـت  دراذـگیم  رـس  تشپ  ار  هلحرم  راـهچ  عـقاو  رد  اـهبلقی .) تاودا  اهمدـتخی و  حراوـج  و   ) دریگیم
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اضعا و هک  ییاجنآ  رد  حراوج و  اضعا و  هب  نداد  نامرف  سپس  رکف و  هشیدنا و  هلحرم  دعب  تسا و  قیدصت  روصت و  كاردا و  تخانش و 
لحارم نیا  زا  کـی  ره  تسا و  هدـیرفآ  ناـهج  نیا  رد  دـنوادخ  هک  یفلتخم  رازبا  زا  نتفرگ  کـمک  تسین ، زاـسراک  ییاـهنت  هب  حراوـج 
تسرد دب و  بوخ و  صیخشت  هب  زاین  نیعم  ياهفده  هب  ندیسر  هک  اجنآ  زا  تسا . دایز  ياهگرب  خاش و  ياراد  عونتم و  رایـسب  هناگراهچ 
دوشیم بوسحم  یمجنپ  هلحرم  عقاو  رد  هک  دراذـگیم  سفن  مهم  ياوق  زا  یکی  يور  تشگنا  دراد ، فلتخم  تاسوسحم  تسرداـن و  و 

مت هوق  نآ  و 
هفرعم و   ) دزاسیم ادج  لطاب  زا  ار  قح  نآ  هلیسو  هب  هک  داد  ناسنا  هب  یتخانش  تفرعم و  يورین  دنوادخ  دیامرفیم : تسا ، صیخـشت  زی و 

رگیدکی زا  ار  سانجا  اهگنر و  نوگانوگ و  ياهوب  فلتخم و  ياهمعط  تاسوسحم ) ناهج  رد  نینچمه   ) و لطابلا .) قحلا و  نیب  اهب  قرفی 
لقع ياهورین  نیرتمهم  زا  هک  صیخـشت  تردـق  زیمت و  يورین  نیا  عقاو  رد  سانجالا .) ناولالا و  ماـشملا و  قاوذـالا و  و   ) دسانـشیم زاـب 
نیا ایآ  اـهمعط . اـهوب و  اـهگنر و  دـننام  ار  يداـم  سوسحم  روما  مه  دریگیم و  ارف  لـطاب  قح و  دـننام  ار  يونعم  روما  مه  تسا ، ناـسنا 

ع)  ) الوم ترابع  رهاظ  دشابیم ؟ تسا  هدـمآ  لبق  ترابع  رد  هک  رکف  نهذ و  موهفم  رد  لخاد  ای  تسا  یلقتـسم  يورین  صیخـشت ، يورین 
يداـم و روـما  زا  شخب  راـهچ  يور  اـجنیا  رد  هک  نـیا  هجوـت  لـباق  تـسا . هدرمـش  لقتـسم  يورین  کـی  ناوـنع  هـب  ار  نآ  هـک  تـسا  نآ 

عاونا دـننام : تسا ، تادوجوم  فلتخم  عاونا  هب  هراشا  اجنیا  رد  هک  ساـنجا  اهیندـید و  اهیندـیئوب و  اهیندیـشچ و  هدـش : هیکت  تاـسوسحم 
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  تسا ، هدـشن  تاسوملم  و  تاوصا )  ) اهیندینـش هب  ياهراشا  رگا  نآ و  ریغ  تاـناویح و  ناگدـنرپ ، ناـهایگ ، فلتخم 

، نخس نیا  همادا  رد  ع )  ) ماما سپس  دوشیم . لقتنم  هیقب  هب  اهنآ  نایب  زا  ياهدنونش  ره  تسا و  لاثم  باب  زا  تمسق  هس  نآ  نایب 
تـسا یلاح  رد  نیا  دیامرفیم : هدرک ، هراشا  تسوا  یگدنز  ياههدـیدپ  زا  يرایـسب  همـشچرس  هک  ناسنا  ياهیگژیو  نیرتمهم  زا  یکی  هب 
هراشا تسا  نکمم  ریبعت  نیا  هفلتخملا .) ناولالا  هنیطب  انوجعم   ) داد رارق  نوگانوگ  ياهدادعتـسا  فلتخم و  ياـهگنر  زا  ینوجعم  ار  وا  هک 

اهمـشچ و يدیفـس  دننام   ) دیفـس الماک  یـضعب  هک  ندب  يازجا  گنر  فالتخا  ای  دـشاب ، فلتخم  ياهداژن  اهناسنا و  ياهگنر  فالتخا  هب 
یصاخ ییابیز  وا  هب  رگیدکی ، هب  اهگنر  نیا  نتخیمآ  تسا و  رگید  ياهگنر  هب  یـضعب  و  اهوم ) دننام   ) هایـس الماک  یـضعب  و  اهناوختـسا )

زا یبیکرت  و  دیازفایم : سپس  دوش . لماش  زین  ار  نوگانوگ  زیارغ  اهدادعتـسا و  دشاب و  يرتعیـسو  ینعم  روظنم  تسا  نکمم  زین  دهدیم و 
فیاظو لاح  نیع  رد  دنراد و  رگیدـکی  هب  يدایز  تهابـش  هک  اهناوختـسا  باصعا و  اهگر و  دـننام  هفلتوملا ) هابـشالا  و   ) ناسمه يایـشا 
یکـشخ تبوطر و  تدورب و  ترارح و  زا  فلتخم ، طالخا  داضتم و  ياـهورین  زا  یبیکرت  ار  وا  نینچمه  دـنهدیم . ماـجنا  ار  ینوگاـنوگ 

ياهناگراهچ ياـهتعیبط  هب  ياهراـشا  ـالاب  هلمج  دومجلا .) هلبلا و  دربلا و  رحلا و  نم  هنیاـبتملا  طـالخالا  هیداـعتملا و  دادـضالا  و   ) داد رارق 
دنرادن و لوبق  ظفل  رد  ار  يدنبمیسقت  نیا  هچ  رگ  ینونک  ناکشزپ  دشابیم و  فورعم  یتنس ، بط  رد  هک  تسا 

هب ار  نآ  ندـمآ  نییاپ  نوخ و  راشف  نتفر  الاب  تدورب ، ترارح و  ياج  هب  الثم  دـنروآیم  دوخ  تاـملک  رد  ار  نآ  يرگید  تاریبعت  اـب  یل 
هدـمآ ع )  ) ماما مالک  رد  هک  الاب ، تاریبعت  لاح  ره  هب  دـننکیم . رکذ  ار  ندـب  بآ  دوبمک  يدایز و  دومج ، هلب و  ياج  هب  دـنربیم و  راـک 

تاـیفیک فـلتخم و  داوـم  زا  یبـیکرت  ار  وا ) ناـج  مسج و  هکلب   ) ناـسنا مسج  دـنوادخ  هک  تسا  مـهم  یگژیو  نـیا  رگناـیب  هـمه  تـسا ،
رد تساهناسنا و  شور  رکف و  زرط  زا  يرایسب  ياهتوافت  همشچرس  اهتوافت  نیا  تسا و  هداد  رارق  توافتم  زیارغ  اهدادعتسا و  نوگانوگ و 

دوخ ياج  رد  زیچ  ره  دشابن و  وگخساپ  نودب  يرـشب  عماوج  نوگانوگ  ياهزاین  یعامتجا و  فلتخم  بصانم  هک  دوشیم  ببـس  عومجم 
مدآ شنیرفآ  - 1 اههتکن : تسین . نآ  حرـش  ياج  اـجنیا ، هک  دراد  یلـصفم  ناتـساد  دوخ  نیا  دوش و  مهارف  یلماـک  هعومجم  دریگ و  رارق 

زا لـماکت  لـحارم  ندوـمیپ  نودـب  لقتـسم و  تروـص  هب  مدآ  شنیرفآ  هک  دوـشیم  هدافتـسا  هدـمآ ، هبطخ  نـیا  رد  هـک  یتاریبـعت  زا  (ع )
. دوشیم هدافتـسا  ناسنا  تقلخ  هرابرد  زین  دـیجم  نآرق  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا و  هدوب  ینونک  تروص  هب  رت ، تسپ  نارادـناج 

بسانت ب هب  هک  دنشابیم  يزاسناسنا  ياهباتک  هکلب  دنتسین ، یعیبط  مولع  ياهباتک  هغالبلاجهن  نینچمه  دیجم  نآرق  مینادیم  هتبلا 
عاونا لماکت  هیرظن  رتشیب  تسا  مکاح  زورما  یملع  ظفاحم  رب  هچنآ  یلو  دنراد . یعیبط  مولع  لئاسم  هب  یتاراشا  یتیبرت  یتدـیقع و  ياهثح 
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بآ رد  یلولس  کت  تادوجوم  زاغآ  رد  هکلب  دناهدوبن  ینونک  لکش  هب  زاغآ  رد  هدنز  تادوجوم  عاونا  هک  دندقتعم  نآ  نارادفرط  تسا .
لکـش رییغت  رگید  عون  هب  یعون  زا  دـناهتفای و  لماکت  اجیردـت  هدـش و  ادـیپ  شهج  کی  اب  ایرد  قامعا  ياـهنجل  يـالهبال  رد  اهـسونایقا و 

زا هتفای  لماکت  زورما  ياهناسنا  دـندقتعم  دـننادیمن و  ینثتـسم  ینعم  نیا  زین  ار  ناسنا  دـناهدش . لقتنم  اوه  ارحـص و  هب  ایرد  زا  دـناهداد و 
دناهدش میسقت  یفلتخم  ياههخاش  هب  زین  هیضرف  نیا  نارادفرط  دناهدمآ . دوجو  هب  رت  تسپ  عاونا  زا  زین  اهنآ  دنتـسه و  امنناسنا  ياهنومیم 

هیرظن دییات  يارب  یلیالد  مادک  ره  اهنآ  ریغ  و  شهج )  ) نویـساتوم نارادفرط  دـیدج و  ياهتـسینیوراد  نیوراد و  كرامال و  ناوریپ  دـننام 
هب زاـغآ  زا  هناگادـج  مادـک  ره  نارادـناج ، عاونا  دـنیوگیم  هک  دـناعاونا  توبث  نارادـفرط  اـههورگ ، نیا  ربارب  رد  دـناهدرک . هماـقا  دوخ 

باتک روخرد  اهنآ  همه  زا  ثحب  هک  دناهدرک  هماقا  زین  یلیالد  لماکت ، لوحت و  هیـضرف  لیالد  دقن  رد  اهنآ  دناهدش  رهاظ  ینونک  تروص 
دوش هراشا  نآ  هب  اجنیا  رد  تسا  مزال  هچنآ  تسا . ياهناگادج  لقتسم و 

رد لقادح  عاونا ، توبث  هلاسم  هغالبلاجهن  ياههبطخ  نینچمه  دیجم و  نآرق  زا  - 1 میروآیم : هدرشف  روط  هب  الیذ  هک  تسا  عوضوم  دنچ 
نارادـفرط زا  یـضعب  دـنچ  ره  دوشیمن . هدـید  یـصاخ  تاحیرـصت  تادوجوم  عاونا  ریاـس  دروم  رد  یلو  دوشیم ، هدافتـسا  ناـسنا  دروم 

دننک هیجوت  يروط  هب  ار  هغالبلاجـهن  تاریبعت  نآرق و  تایآ  هک  دـنراد  رارـصا  دوشیم  لماش  زین  ار  ناسنا  هک  ماع  روط  هب  لوحت  هیـضرف 
نیا هک  دنادیم  فرطیب  رظان  ره  یلو  دناهدرمـش . دوخ  ياعدـم  رب  یلیلد  ار  اههبطخ  تایآ و  یتح  دزاسب و  لماکت  لوحت و  هیرظن  اب  هک 
یلقع یسح و  لیالد  شیامزآ و  اب  ناوتب  هک  تسین  ياهلاسم  عاونا  توبث  ای  لماکت  هلاسم  - 2 تسین . ریذپناکما  دیعب  تافلکت  اب  زج  اعدا 

هیضرف لکـش  همه  دنیوگیم  نآ  نافلاخم  ای  نارادفرط  هچنآ  نیاربانب  هدش ، هتفهن  لبق  لاس  اهنویلیم  رد  نآ  ياههشیر  هک  ارچ  درک  تابثا 
اب هغالبلاجـهن  تارابع  ناسنا و  تقلخ  تایآ  تفگ  ناوتیمن  زگره  نیاربانب  تسین ، ینظ  لیالد  هلـسلس  کی  زا  شیب  اهنآ  لـیالد  دراد و 

ياهرواب هب  ياهمطل  دنناوتب  هک  نآ  یب  دننکیم  یط  ار  دوخ  هار  تایضرف  هنوگنیا  رد  مولع  رگید : يریبعت  هب  دوشیم . یفن  اهنآ  ياههتفگ 
نیارق ادرف ، اسب  يا  دنلوحت و  رییغت و  لاح  رد  امئاد  یملع  تایضرف  اذل  دننزب و  یبهذم 

مـشچ هب  ربخ  نیا  تاعوبطم ، رد  رخاوا  نیا  رد  ـالثم  دـنک . ادـیپ  يرتداـیز  رایـسب  نارادـفرط  عاونا ، توبث  هیـضرف  دوشب و  فشک  ياهزاـت 
درادن و ینادنچ  قرف  يزورما  ناسنا  اب  هک  هدـش  ادـیپ  لبق  لاس  نویلیم  ود )  ) دودـح 2 هب  طوبرم  ياهناسنا  زا  ییاههمجمج  هک  دروخیم 

دناهتـسیزیم لبق  لاس  رازه  دـص  دـنچ  رد  هک  ییاهناسنا  دـندقتعم  اـهنآ  هک  ارچ  دروآرد  هزرل  هب  ار  لـماکت  هیـضرف  ياـههیاپ  بلطم  نیا 
رد تسا و  رادیاپان  دح  هچ  ات  اههیضرف  نیا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  یبوخ  هب  نخس  نیا  زا  دناهدوبن . ینونک  ياهناسنا  تروص  هب  زگره 

هیکت اـهنآ  يور  لـصا  کـی  ناونع  هب  تسین  نیا  زج  یهار  نوچ  یعیبط  مولع  رد  یلو  دوش  لزلزتـم  تسا  نکمم  دـیدج  تاـفاشتکا  وترپ 
دننام مولع  یعطق  لئاسم  تسادج ، مولع  یعطق  لئاسم  زا  اههیـضرف  باسح  هک  نیا  هصالخ  دـیایب . نادـیم  هب  يدـیدج  هیـضرف  ات  دوشیم 

یتایسدح اههیضرف  یلو  دنشابیم ، تابثا  لباق  یعطق  لیالد  اب  دنتسه و  یهاگشیامزآ  یسح و  روما  نژوردیئ ، نژیـسکا و  زا  بآ  بیکرت 
هک نآ  یب  دنـشابیم  لوبق  دروم  مولع ، رد  هدماین ، تسد  هب  یفلاخم  نیارق  ات  دـنوشیم و  دـییات  ینظ  نیارق  هلـسلس  کی  اب  هک  دنـشابیم 

مه هک  تسا  هدمآ  هبطخ  زا  شخب  نیا  رد  هچنآ  زا  ناج  مسج و  هناگود  بیکرت  - 2 دنکب . ار  اهنآ  تیعطق  ياعدا  یسک 
لگ بآ و  زا  هک  يدام  لصا  کی  تسا : هدـش  هدـیرفآ  لصا  ود  زا  ناسنا  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دـشابیم ، ینآرق  تایآ  اب  گنها 

يوس هب  ار  وا  ییاههزیگنا  هک  اهناسنا  ینورد  داضت  رـس  تسا  نیمه  و  الاو . رایـسب  یهلا  حور  کی  رگید  تسا و  ناهج ) داوم  نیرتهداـس  )
یتوکلم و تشرس  کی  رگید  ییوس  زا  یناویح و  يوخ  قلخ و  وس  کی  زا  ناگتشرف . ملاع  يوس  هب  ییاههزیگنا  دناشکیم و  هدام  ناهج 

یلعا هب  ندیسر  یقرت و  تیلباق  دادعتسا و  ياراد  تسا و  میظع  رایسب  وا  لماکت  یلوزن  يدوعـص و  سوق  لیلد  نیمه  هب  زین  دراد . یناحور 
هب هک  تسا  نامه  تسین و  ناـسنا  زج  يدوجوم  چـیه  رد  اـهیگژیو  نیا  و  نیلفاـسلا . لفـسا  هب  طاـطحنا  لوزن و  تروص  رد  تسا و  نییلع 

هداـم و يوس  هب  شیارگ  طاـطحنا و  ياـههزیگنا  لـماوع و  همه  نآ  ربارب  رد  هک  ارچ  دـهدیم ، باـسحیب  شزرا  هزنم  كاـپ و  ياـهناسنا 
. دـناهدش نآ  دـیان  مهو  ردـنا  هچنآ  دـناهدروآرب و  رـس  ناج  ملاع  زا  هتـشذگ ، هدام  ناهج  ناخ  تفه  زا  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  يرگیدام ،
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نامه زین  و  فلع ! بابـسا و  بسک  رد  نت  لیم  فرـش  یقرت و  ردـنا  ناج  لیم  اهلاگنچ ! نیمز  ردـنا  هدز  نت  اهلاب  الاب  يوس  هدوشگ  ناـج 
دنتشادنپیم و ب يرارکت  تقلخ  کی  ار  وا  شنیرفآ  دیاش  دندوب و  زجاع  نآ  كرد  زا  مدآ  شنیرفآ  زا  لبق  ناگتشرف ، هک  تسا 

هک تسا  تقد  روـخرد  زین  هتکن  نـیا  دـندرکیم ، ناـمگ  لـصاح  لیـصحت  ار  شنیرفآ  نـیا  دنتـشاد ، ناـشدوخ  هـک  یـسیدقت  حـیبست و  ا 
تـسا یهیدـب  مدـیمد . وا  رد  مدوخ  حور  زا  یحور ، نم  هیف  تخفن  و  دـیوگیم : هداد و  تبـسن  شدوخ  هب  ار  مدآ  يـالاو  حور  دـنوادخ ،

هب هراشا  ادخ ) هام   ) هللارهش و  ادخ ) هناخ   ) هللاتیب دیوگب : الثم  دنک  هفاضا  شدوخ  هب  ار  يزیچ  هاگ  ره  حور و  هن  دراد و  مسج  هن  دنوادخ 
عقاو رد  تسا . تیقالخ  تردـق و  ملع و  نوچمه  یهلا  تافـص  زا  يراثآ  ياراد  یمدآ  حور  هک  نیا  تسا و  نآ  تمظع  فرـش و  تیاهن 
اقلخ هاناشنا  مث  دومرف : دیمان و  نیقلاخلانسحا  ار  دوخ  نآ ، زا  دـعب  لیلد  نیمه  هب  دـیمد و  مدآ  رد  ار  حور  نیرترب  نیرتفیرـش و  دـنوادخ 

رد هک  یماقم  زا  لامک ، يارب  ییاناوت  تردق و  دادعتسا و  نینچ  نتـشاد  اب  ناسنا  هک  تسا  روآدرد  هچ  نیقلاخلا . نسحا  هللا  كرابتف  رخآ 
هب هک  دـنک  طوقـس  نانچنآ  تسا ، انمرک …  دـقل  هوکـشاب و  جات  روخرد  دراد و  يرترب  تاقولخم  ماـمت  رب  نآ  هیاـس  رد  تسوا و  راـظتنا 

تقیقح رد  ناــسنا  نوـک  ملاــع  هبوـجعا  ناــسنا ، - 3 لــضا . مـه  لــب  ماــعنالاک  کــئلوا  دوــش : رت  تـسپ  ناــیاپراهچ  زا  نآرق  هـتفگ 
نتـشاد تسا : هدـش  هراشا  ماما  مـالک  زا  شخب  نیا  رد  وا  يدوجو  رارـسا  زا  ياهشوگ  هب  هک  تسا  یتسه  ملاـع  هدـیدپ  نیرتزیگناتفگش 

اوج اضعا و 
هب هک  ياهنوگ  هب  نوگانوگ  لماوع  زا  لیکـشت  و  داضتم ، رـصانع  زا  بیکرت  و  تواـفتم ، ياهتردـق  فلتخم و  ياـهورین  نوگاـنوگ و  حر 

یتسه و ناهج  ماـمت  زا  تسا  یکچوک  هنومن  عقاو  رد  تسا و  عمج  وا  رد  زیچ  همه  هک  تسا  هدـمآرد  ياهدـیچیپ  رایـسب  نوجعم  تروص 
تیمها هب  ار  ام  وس ، کی  زا  ناسنا  یگژیو  نیا  ربکالا  ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغـص و  مرج  کـنا  معزتا  ریبک . ملاـع  زارطمه  يریغـص  ملاـع 

، زیوآلد نینچ  دراک  تسا  يراگدیرفآ  نآ  شیاتـس  هدـنبیز  يرآ : وا ! راگدـیرفآ  تمظع  هب  رگید  يوس  زا  دزاسیم و  انـشآ  وا  شنیرفآ 
. هدیرفآ تمظع  راگدیرفآ و  تمظع  تسا : هدوب  هتکن  ود  نیا  هب  هراشا  اهیگژیو  نیا  نایب  زا  ماما  روظنم  ینیط ! ءام و  یشقن ز 

هحفص 183] ]
مدآ و يارب  دوجـس  هرابرد  وا  اب  هک  ار  ینامیپ  دننک و  ادا  دوب  اهنآ  دزن  هک  ار  ياهعیدو  ات  تساوخ  ناگتـشرف  زا  ناحبـس  دـنوادخ  همجرت :
بضغ و مشخ و  هک  سیلبا  زج  دندرک  هدجس  همه  دینک  هدجس  مدآ  يارب  دومرف : دنیامن و  لمع  دندوب  هتسب  وا  تشادگرزب  يارب  عوضخ 
، هدیکـشخ لگ  زا  ار  مدآ  تقلخ  دومن و  راـختفا  دوخ  شنیرفآ  هب  درک ، هبلغ  يو  رب  یتخبدـب  تواقـش و  تفرگ و  ارف  ار  وا  توخن  ربک و 

ياهدعو دنک و  مامت  ناگدنب  رب  ار  ناحتما  تساوخیم  دوب و  یهلا  بضغ  قحتسم  هک  ارچ  تفریذپ  ار  وا  هتـساوخ  دنوادخ  درمـش . کبس 
زاغآ ریسفت : حرش و  ینیعم . تقو  زور و  ات  هکلب ) تمایق  زور  ات  هن   ) یناگدشهداد تلهم  زا  وت  دومرف : دشخب . ققحت  دوب ، هداد  وا  هب  هک  ار 

عوضوم نیمه  رد  ار  يرگید  ثحب  اجنیا  رد  دوب ، هدـمآ  هبطخ  نیا  قباس  زارف  رد  مدآ  شنیرفآ  هرابرد  هک  یثحب  لابند  هب  سیلبا : فارحنا 
ياهعیدو ات  تساوخ  ناگتشرف  زا  ناحبس  دنوادخ  دیامرفیم : تسخن  تسا . زیگناتربع  هدنزومآ و  فلتخم  تاهج  زا  هک  دیامرفیم  نایب 

دنیامن و لمع  دندوب  هتـسب  وا  تشادـگرزب  يارب  عوضخ  مدآ و  يارب  دوجـس  دروم  رد  وا  اب  هک  ار  ینامیپ  دـننک و  ادا  دوب ، اهنآ  دزن  هک  ار 
بس هللا  يداتسا  و  ! ) سیلبا زج  دندرک  هدجس  همه  دینک ! هدجس  مدآ  يارب  دومرف :

الا اودجـسف  مدال  اودجـسا  هناحبـس  لاقف  هتمرکتل  عونخلا  هل و  دوجـسلاب  ناعذالا  یف  مهیلا  هتیـصو  دـهع  مهیدـل و  هتعیدو  هکئالملا  هناـح 
وا يارب  دش  لماک  هدیرفآ و  مدآ  یتقو  هک  دوب  هتفرگ  نامیپ  ناگتشرف  زا  البق  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا  سیلبا .)
نم ارـشب  قلاخ  ینا  هکئالملل  کبر  لاق  ذا  تسا : هدش  هراشا  نآ  هب  هروس ص ، دیجم ، نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دننک و  هدجس 

ار يرـشب  نم  دومرف : ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روآ ) دای  هب  ، ) نیدـجاس هل  اوعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاف  نیط 
رطاخ هب  ار  ینعم  نیا  ناگتشرف  دیتفیب . هدجس  هب  وا  يارب  مدیمد  نآ  رد  دوخ  حور  زا  متخاس و  مظنم  ار  وا  هک  یماگنه  منیرفآیم ، لگ  زا 
يارب دومرف : دش و  هتـساوخ  ناگتـشرف  زا  دهعت ، نآ  ماجنا  هک  دوب  اج  نیا  دمآرد ، یلماک  ناسنا  تروص  هب  دش و  هدـیرفآ  مدآ  ات  دنتـشاد 
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رما نیا  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یـضعب  هتفگ  هب  سیلبا .) الا  اودجـسف  مدال  اودجـسا  ! ) سیلبا زج  دـندرک  هدجـس  همه  دـینک ! هدجـس  مدآ 
نامرف نیا  تعاطا  رد  دیاش  دندرکیم و  بجعت  دشیم  هداد  ناگتـشرف  هب  يروتـسد  نینچ  همدقم  نودـب  رگا  هک  هدوب  نآ  رطاخ  هب  دـیاش 

مهم رماوا  دهد  ناشن  ات  درک  هدامآ  رما  نیا  يارب  ار  اهنآ  لبق ، زا  دنوادخ ، یلو  دندشیم ، تسس 
ار وا  توخن  ربک و  بضغ و  مشخ و  دیامرفیم : نایب  نینچ  ار  سیلبا  تفلاخم  هزیگنا  سپـس  دریگ ، تروص  مزال  ياهینیچهمدقم  اب  دیاب 

درمش کبس  هدیکشخ ، لگ  زا  ار  مدآ  تقلخ  دومن و  راختفا  شتآ  زا  دوخ  شنیرفآ  هب  درک ، هبلغ  يو  رب  یتخبدب  تواقش و  تفرگ و  ارف 
وا نورد  یگدولآ  رظن ، کی  زا  یلصا ، لماع  عقاو  رد  لاصلصلا .) قلخ  نهوتسا  رانلا و  هقلخب  ززعت  هوقشلا و  هیلع  تبلغ  هیمحلا و  هترتعا  )
درک هبلغ  وا  رکف  رب  دوب ، نورد  یگدولآ  نیا  هدییاز  هک  یهاوخدوخ  بصعت و  ربک و  رگید  رظن  زا  هدش و  توقـش  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دوب 

الوصا تسا و  عفانم  دیاوف و  تاکرب و  مامت  عبنم  هک  یکاخ  درادنپ ، كاخ  زا  رترب  ار  شتآ  دـنیبن ، ار  اهتیعقاو  هک  دـش  ببـس  رما  نیمه  و 
روآتفگـش دنوشیم  اهباجح  هنوگنیا  راتفرگ  هک  يدارفا  يارب  اهیرواد  هنوگنیا  هتبلا  درمـشب . ادـخ  تمکح  زا  رترب  ار  دوخ  شناد  ملع و 

هب ناـهج  نارکفتم  نیرتـگرزب  دـنیبیم و  هوک  ار  یهاـک  هاـک و  زا  ار  یهوک  رورغ ، باـجح  هب  بوجحم  هاوخدوخ و  ناـسنا  هاـگ  تسین ،
نامه اجنیا  رد  تواقـش  زا  روظنم  دـنوشیم . تاهابتـشا  اهاطخ و  نیرتگرزب  راـتفرگ  یهاوخدوخ ، رورغ و  لاـگنچ  رد  يراـتفرگ  ماـگنه 

یشیپ لامعا  زا  دوب و  يرایتخا  هک  یعناوم  تافص و  تشاد . دوجو  ناطیش  رد  هک  تسا  ياهلیذر  تافص  ینورد و  عناوم 
ندوب مهارف  ینعم  هب  تداعـس  تسا . تداعـس  لباقم  هطقن  تواقـش  هک  ارچ  يراـیتخا ، ریغ  یتاذ و  تواقـش  هن  دوب  هتفرگ  همـشچرس  وا  ن 

ای ناـسنا  دوخ  لاـمعا  رطاـخ  هب  روما  نیا  همه  یهتنم  تسا ، هار  نیا  رد  عناوم  دوجو  تواقـش  حالـص و  يوـس  هب  تکرح  يارب  تاـناکما 
طوقـس یلک  هب  میظع  ياطخ  گرزب و  هانگ  نیا  اب  سیلبا  لاـح  ره  هب  يربج ! لـماوع  رثا  رب  هن  ددرگیم  لـصاح  رگید  راـتخم  تادوجوم 

درط و نیا  اما  تشگ ، ادخ  قلخ  نیرتدورطم  نیرتروفنم و  شهانگ  تمظع  رطاخ  هب  دـش و  هدـنار  نوریب  راگدرورپ  برق  راوج  زا  درک و 
جوجل بصعتم و  رورغم و  دارفا  هریـس  هک  هنوگناـمه  دوب و  راوس  توخن  رورغ و  بکرم  رب  ناـنچمه  دـشن و  وا  يرادـیب  هیاـم  یهلا  تنعل 

مشخ و هک  نیا  يارب  تسب و  وا  نادـنزرف  مدآ و  نتخاـس  هارمگ  هب  رمک  هک  دوـب  نیا  نآ  تسد و  رگید  یقطنم  ریغ  راـک  کـی  هب  تـسا ،
نانچ درادهاگن و  هدنز  تمایق  هنماد  ات  ار  وا  هک  درک  اضاقت  ادخ  زا  تخاس و  رتنیگنـس  ار  دوخ  هانگ  راب  دـناشن  ورف  رتشیب  ار  دوخ  دـسح 

قحتـسم وا  هک  نیا  تسخن  تفریذپ : زیچ  هس  رطاخ  هب  ار  وا  هتـساوخ  زین  دـنوادخ  نوثعبی . موی  یلا  ینرظناف  بر  لاق  دـیوگیم : نآرق  هک 
دـشخب ققحت  دوب ، هداد  وا  هب  هک  ياهدـعو  هک  نیا  رگید  دـنک و  مامت  ناگدـنب  رب  ار  ناـحتما  تساوخیم  هک  نیا  رگید  دوب . یهلا  بضغ 

عاف )
اذل ینیعم و  تقو  نامز و  ات  هکلب  دوب  هتساوخ  وا  هک  نانچ  نآ  هن  یلو  هدعلل .) ازاجنا  هیلبلل و  امامتتسا  هطخـسلل و  اقاقحتـسا  هرظنلا  هللا  هاط 
موی  ) زا روظنم  هک  نیا  رد  مولعملا .) تقولا  موی  یلا  نیرظنملا  نم  کـنا  لاـقف   ) ینیعم تقو  زور و  اـت  یناگدـشهداد  تلهم  زا  وت  دوـمرف :

نارود ندش  هدـیچرب  ناهج و  نایاپ  روظنم  دـناهتفگ : یـضعب  تسوگتفگ . هغالبلاجـهن  نآرق و  نارـسفم  نایم  رد  تسیچ  مولعملا ) تقولا 
ات یلو  تشاد  تمایق  زور  ات  تایح  تساوخرد  وا  اریز  هدش  تقفاوم  سیلبا  تساوخرد  زا  يرادـقم  اب  اهنت  تروص  نیا  رد   ) تسا فیلکت 
نآ زا  وا  زج  دـنادیم و  ادـخ  اهنت  تسا و  سیلبا  رمع  نایاپ  هک  تسا  ینیعم  ینامز  روظنم  هک  نیا  رگید  لامتحا  دـش .) تقفاوم  ایند  نایاپ 
هک دناهداد  لامتحا  زین  یضعب  دشیم . رتشیب  یـشکرس  هانگ و  هب  قیوشت  سیلبا  تخاسیم  راکـشآ  ار  نامز  نآ  رگا  هک  ارچ  تسین ، هاگآ 

نیلوـالا و نا  لـق  دـیامرفیم : هک  تسا  تماـیق  زور  هراـبرد  هعقاو  هروس  هاـجنپ  هیآ  رد  مولعم  موی  هب  ریبعت  اریز  تسا ، تماـیق  زور  روظنم 
تقفاوم وا  هتـساوخ  مامت  اب  ریـسفت ، نیاربانب  اریز  دسیم  رظن  هب  دیعب  رایـسب  لامتحا  نیا  یلو  مولعم . موی  تاقیم  یلا  نوعومجمل  نیرخالا 

لماک م روط  هب  وا  تساوخرد  اب  هک  تسا  نیا  نآرق  تایآ  رهاظ  هک  یلاح  رد  هدش ،
مه اـب  ود  نیا  دـشابیم و  مولعم  موی  هعقاو  هروس  رد  تسا و  مولعملا  تقوـلا  موـی  ثحب  دروـم  هیآ  رد  نیا  رب  هفاـضا  تسا ، هدـشن  تقفاو 

مولعملا تقولا  موی  زا  روظنم  هک  تسا  هدـمآ  زین  یثیدـح  رد  تسا . مود  لوا و  ریـسفت  ود  زا  یکی  حیحـص  ریـسفت  نیاربانب  تسا ، تواـفت 
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زا یلک  هب  هانگ  لماوع  هک  دـش  دـهاوخن  ببـس  نیا  هتبلا  دوشیم . هداد  نایاپ  سیلبا  رمع  هب  هک  تسا  جـع - يدـهم - ترـضح  مایق  ناـمز 
یقاب دوخ  توق  هب  تسا  سفن  ياوه  هک  یلـصا  لماع  هک  ارچ  ددرگیم ، یفتنم  یهلا  شیامزآ  تعاطا و  هلئـسم  دوش و  نک  هشیر  ناـهج 

نیرترب ناسنا  دهدیم  ناشن  هک  یمهم  لیالد  زا  ناسنا  ماقم  تمظع  - 1 اههتکن : تسوا . سفن  ياوه  زین  ناطیش  فارحنا  لماع  یتح  تسا 
رد هک  تسا  ناسنا  يارب  هکئالم  دوجـس  هب  طوبرم  تاـیآ  تسا  شنیرفآ  دبـسرس  لـگ  ادـخ و  قولخم  نیرتفیرـش  تقلخ و  ملاـع  دوجوم 

نیا دندرک و  عوضخ  هدجـس و  مدآ  يارب  انثتـسا  نودب  ناگتـشرف  همه  دهدیم  ناشن  تسا و  هدش  دیکات  نآ  يور  نآرق  زا  هروس  نیدنچ 
تیـصخش هب  اهناسنا  نداد  هجوت  نآرق ، ررکم  ياهدـیکات  نیا  زا  فدـه  ارهاظ  تسا و  ناگتـشرف  رب  یتح  مدآ  تلیـضف  رب  ینـشور  لـیلد 

هک نیا  رد  دوب ؟ هنوگچ  مدآ  يارب  هدجس  - 2 دراد . اهناسنا  تیاده  سوفن و  تیبرت  رد  ییازسب  ریثات  نیا  تسا و  ناشیونعم  یهلا و  يالاو 
جس نیا 

هدجس نیا  هک  دندقتعم  یضعب  تسوگتفگ . نارسفم  نایم  رد  تسا ، ریذپناکما  ادخ  ریغ  يارب  هدجـس  ایآ  تسا و  هدوب  ياهدجـس  هچ  هد 
يارب هدجـس  دنیوگیم  رگید  یـضعب  تسا ، هتفرگ  تروص  مدآ  ربارب  رد  یفرگـش ، دوجوم  نینچ  شنیرفآ  رطاخ  هب  یلو  هدوب  ادـخ  يارب 

رابخالانویع باتک  رد  مارتحا . يادا  تیحت و  هدجس  ای  عوضخ  هدجس  هکلب  تسادخ ، صوصخم  هک  شتـسرپ  هدجـس  هن  یلو  هدوب ، مدآ 
ناگتشرف هدجس  هبلص ، یف  اننوکل  هعاط  امارکا و  مدال  اتیدوبع و  یلاعت  مهدوجس هللا  ناک  تسا : هدمآ  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  باتک  زا 

هدافتـسا ثیدـح  نیا  زا  میدوب . مدآ  بلـص  رد  اـم  هک  ارچ  مارتـحا ، مارکا و  ناونع  هب  مدآ  يارب  دوـب و  شتـسرپ  ناوـنع  هب  دـنوادخ  يارب 
هیآ رد  دش  هتفگ  الاب  ریـسفت  رد  هچنآ  هیبش  مدآ . مارتحا  مه  دنوادخ و  شتـسرپ  هبنج  مه  تشاد ، هبنج  ود  ناگتـشرف  هدجـس  هک  دوشیم 

هب وا  رطاخ  هب  یگمه  دناشن و  تخت  رب  ار  دوخ  ردام  ردپ و  و  ادجـس ، هل  اورخ  شرعلا و  یلع  هیوبا  عفر  و  تسا : هدمآ  فسوی  هروس   100
هناف هدلو  بوقعی و  دوجس  اما  دومرف : هک  تسا  هدمآ  زین  هیآ  نیمه  لیذ  رد  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  دنداتفا . هدجس 

بوقعی و دوجس  اما  مدال ، هکئالملا  نم  دوجسلا  ناک  امک  فسویل  هیحت  هعاط هللا و  هدلو  بوقعی و  نم  ناک  امنا  فسویل و  نکی  مل 
هنوگنامه دوب  فسوی  مارتحا  تیحت و  ادخ و  شتسرپ  تعاطا و  ناونع  هب  اهنآ  هدجس  هکلب  دوبن ، فسوی  يارب  شتسرپ  هدجس  شنادنزرف 

زا شدرمت  وا و  قباوس  ناطیش و  شنیرفآ  هرابرد  ناطیش  شنیرفآ  نوماریپ  نوگانوگ  تالاوس  - 3 دوب . نینچ  مدآ  يارب  هکئالم  دوجس  هک 
ار یلـصفم  تالاقم  اهنآ  همه  حرـش  هک  دراد  دوجوب  يرایـسب  تالاوس  مولعم ، ناـمز  اـت  وا  هب  نداد  تلهم  سپـس  ادـخ و  ناـمرف  تعاـطا 

تبثم خـساپ  رگا  دوب ؟ ناگتـشرف  زا  سیلبا  ایآ  لاوس 1 - تسا . مزال  اهنآ  زا  ياهدرـشف  الاب ، ياهثحب  بساـنت  هب  اـجنیا  رد  یلو  دـبلطیم ،
رد ارچ  دوبن ، ناگتـشرف  زا  ینعی  تسا  یفنم  اـهنآ  باوج  رگا  دـنموصعم و  ناگتـشرف  هک  نیا  اـی  دـش  هاـنگ  نیرتگرزب  بکترم  ارچ  تسا 
نم ناک  دیوگیم : تحارـص  اب  نآرق  هک  ارچ  دوبن ، ناگتـشرف  زا  وا  نیقی  هب  خساپ - تسا ؟ هدـش  رکذ  هکئالم  هرمز  رد  وا  مان  نآرق  تایآ 

یگدـنب تعاطا و  ماقم  رد  نآ  زا  شیپ  هک  اجنآ  زا  یلو  درک ، ار  شراـگدرورپ  یناـمرفان  سپـس  دوب ، نج  زا  وا  هبر ، رما  نع  قسفف  نجلا 
دننام تاریبعت  زا  ياهراپ  رد  رگا  دشیم و  بوسحم  اهنآ  هعومجم  ءزج  لیلد  نیمه  هب  تفرگ و  ياج  ناگتشرف  فص  رد  دوب  اشوک  رایسب 

نم ینتقلخ  دیوگیم : تحارص  اب  شدوخ  هوالع  هب  تسا ، لیلد  نیمه  هب  هدش  دای  وا  زا  کلم  ناونع  هب  هبطخ 192 )  ) هعصاق هبطخ 
قلخ و  هدـمآ : نمحرلا  هروس  هیآ 15  رد  هک  هنوگناـمه  ناگتـشرف ، هن  تسا  شتآ  زا  نج  شنیرفآ  مینادیم  يدـیرفآ و  شتآ  زا  ارم  راـن ،

، سیلبا يارب  نآرق  اـهنیا  رب  هفاـضا  تسا . هدـش  هراـشا  ینعم  نیا  هب  زین  مالـسلامهیلع - تیب - لـها  تاـیاور  رد  راـن  نم  جراـم  نم  ناـجلا 
اهناسنا رب  ار  سیلبا  دـنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  لاوس 2 - دنتـسین . دلو  داز و  ياراد  ناگتـشرف  هک  یلاح  رد  هدرک  نایب  هیرذ  نادنزرف و 

هدـننکهارمگ رگاوغا و  دوجوم  نیا  هک  تشاد  یموزل  هچ  نیا  رب  هفاـضا  و  دوـش !؟ هتفرگ  اـهنآ  زا  عاـفد  تردـق  هک  اـجنآ  اـت  دـنک  طلـسم 
هقیاضم یـشالت  چـیه  زا  دـشوکب و  مدآ  نادـنزرف  یهارمگ  رد  ات  دوش  هداد  تلهم  رمع و  لوط  وا  هب  شنیرفآ  زا  سپ  ای  و  دوش ؟ هدـیرفآ 

رثا رب  هک  اجنآ  ات  درک  ظفح  ار  دوخ  یکاپ  تسادـق و  اهلاس  دـش و  هدـیرفآ  كاپ  دوجوم  کـی  تروص  هب  ناطیـش  ـالوا : خـساپ - دـنکن ؟
قیرط شیوخ  يدازآ  زا  هدافتـسائوس  اب  رورغ و  ربک و  یهاوخدوخ و  رثا  رب  ماجنارـس  یلو  دـش ، ناگتـشرف  فیدرمه  راـگدرورپ  تعاـطا 
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یناطیش ياههسوسو  ذوفن  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  ایناث : درک . طوقـس  طاطحنا  هجرد  نیرخآ  هب  تفرگ و  شیپ  ار  یهارمگ 
رو هزاجا  دنیاشگیم و  وا  يور  هب  ار  ذوفن  هار  ناشدوخ  رایتخا  لیم و  هب  اهناسنا  هکلب  تسین ، يرابجا  هاگآان و  ذوفن  کی  اهناسنا  رد 
تحارص اب  نآرق  لیلد  نیمه  هب  دنراذگیم و  ناطیـش  رایتخا  رد  زین  ار  نآ  همانرذگ  حالطـصا ، هب  هدرک و  رداص  ناشناج  روشک  هب  ار  دو 

زا هک  یناهارمگ  رگم  تفای  یهاوخن  طلـست  نم  ناگدنب  رب  وت  نیواغلا ، نم  کعبتا  نم  الا  ناطلـس  مهیلع  کل  سیل  يدابع  نا  دـیوگیم :
هک تسا  یناسک  رب  اهنت  وا  طلـست  نوکرـشم ، هب  مه  نیذلا  هنولوتی و  نیذلا  یلع  هناطلـس  امنا  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  دننک و  يوریپ  وت 

ياههلمج رد  ع )  ) یلع نانمومریما  اثلاث : دنرمشیم . مزال  ادخ  نامرف  فیدرمه  ار  شنامرف  هک  اهنآ  دناهدیزگرب و  دوخ  یتسرپرس  هب  ار  وا 
دوب و یهلا  بضغ  قحتـسم  هک  ارچ  داد  تلهم  وا  هب  دـنوادخ  دـیامرفیم : هدرک ، نایب  ار  لاوس  نیا  باوج  یفیطل  فیرظ و  تروص  هب  الاب 
اب ار  وا  تازاجم  دنوادخ  وس  کی  زا  ینعی  دنادرگ . زجنم  دوب  هداد  يو  هب  هک  ار  ياهدعو  دـنک و  مامت  ناگدـنب  رب  ار  ناحتما  تساوخیم 

ماـگ یهارمگ  هاـنگ و  ریـسم  رد  هک  یناـسک  دوـشیم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  زا  هک  هنوگناـمه  اریز  تخاـس ، رتنیگنـس  نداد  تـلهم  نـیا 
دوخ لاح  هب  ار  اهنآ  هنرگو  رتهب  هچ  دنتـشگزاب  دش و  رثوم  اهرادشه  نیا  رگا  دهدیم ، اهنآ  هب  يررکم  ياهرادشه  دنوادخ  دـنراذگیم 

شیامزآ هیام  ناطیش  دوجو  رگید  يوس  زا  دوش . رتنیگنس  ناشراب  ات  دهدیم  یفاک  تلهم  دنراذگیم و  او 
هک یناسک  هاگآ و  نانموم  يارب  دنمورین  نمشد  نیا  دوجو  اریز  دوشیم  نامیا  اب  دارفا  لماکت  ببس  رگید  ریبعت  هب  اهناسنا و  يارب  یگرزب 
رد الومعم  اهلماکت  اهتفرشیپ و  مینادیم  اریز  تسا ، لماکت  تفرشیپ و  هلیـسو  هکلب  تسین  شخبنایز  اهنت  هن  دنیوپب  ار  قح  هار  دنهاوخیم 

جیـسب ار  دوخ  غوبن  ناوت و  ورین و  مامت  دریگیم ، رارق  يدـنمورین  نمـشد  لباقم  رد  ناسنا  هک  یماگنه  دریگیم و  تروص  اهداضت  ناـیم 
لـصاح لـماکت  یقرت و  هجیتن  رد  ددرگیم و  رتشیب  هچ  ره  شبنج  كرحت و  ببـس  دـنمورین  نمـشد  نیا  دوجو  رگید  ریبعت  هب  دـنکیم و 
قحتـسم تقیقح  رد  اهنآ  دوشیم و  هدوزفا  ناشیتخبدب  فارحنا و  رب  دنراکهنگ ، هدولآ و  شکرـس و  لد و  رامیب  هک  یناسک  اما  دوشیم .

ناطیش ياقلا  دنوادخ  هک  دوب  نیا  فده  مهبولق ، هیساقلا  ضرم و  مهبولق  یف  نیذلل  هنتف  ناطیشلا  یقلی  ام  لعجیل  دنتسه ! یتشونرس  نینچ 
کبر نم  قحلا  هنا  ملعلا  وـتوا  نیذـلا  ملعیل  و  دنلدگنـس . هک  اـهنآ  تسا و  يراـمیب  ناـشیاهلد  رد  هک  اـهنآ  يارب  دـهد  رارق  یـشیامزآ  ار 
ناـمیا نآ  هب  هجیتـن  رد  تراـگدرورپ و  يوس  زا  تسا  یقح  نیا  دـننادب ، ناـهاگآ  هک  دوب  نیا  فدـه  زین  و  مهبولق ، هل  تبختف  هب  اونمویف 

مشیم مدآ  زا  رترب  ار  دوخ  ناطیش  هنوگچ  لاوس 3 : ددرگ . عضاخ  نآ ، ربارب  رد  ناشیاهلد  دنروایب و 
ندـید زا  ار  صخـش  هک  تسا  یمیخـض  باـجح  رورغ ، یهاوخدوخ و  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  دوـب !؟ ضرتـعم  دـنوادخ  تمکح  رب  در و 

راگدرورپ تمکح  هب  هکلب  دـمآرب ، ینامرفان  هانگ و  نایـصع و  ماقم  رد  اهنت  هن  وا  تشاد . زاب  ار  سیلبا  هک  هنوگنآ  درادیم ، زاب  تاـیعقاو 
زا هک  يرت  تسپ  دوجوم  ربارب  رد  هدجـس  هب  روتـسد  ماهدـش  هدـیرفآ  شتآ  زا  هک  ار  نم  نوـچمه  یفیرـش  دوـجوم  ارچ  هک  تفرگ  هدرخ 

عبنم تاکرب و  عاونا  همـشچرس  كاخ  هک  یلاح  رد  تسا  كاخ  زا  رترب  شتآ  هک  تشادنپیم  نینچ  وا  يداد ! تسا  هدـش  هدـیرفآ  كاخ 
تـسا تسرد  تسین . نینچ  شتآ  یلو  تسا  رهاوج  نداعم و  عاونا  هدنرادربرد  یگدنز و  همادا  يارب  هلیـسو  نیرتمهم  یتایح و  داوم  مامت 

ياهلیسو شتآ  دراد و  هدهع  رب  كاخ  رد  دوجوم  داوم  ار  یلصا  شقن  کشیب  یلو  تسا  یگدنز  لیاسو  زا  یکی  زین  تارح  شتآ و  هک 
رد تسنادیم  كاخ  زا  رترب  ار  شتآ  هک  دوب  نیا  سیلبا  ياهغورد  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  تساهنآ . لماکت  يارب 

همه زین  یناویح  یهایگ و  ياهیبرچ  دـنکاخ و  زا  ناتخرد  مینادیم  دـیآیم و  تسد  هب  برچ  داوم  ای  ناتخرد  زا  الومعم  شتآ  هک  یلاـح 
نامه وا  یلـصا  زایتما  هکلب  دوبن ، شتآ  رب  كاخ  يرترب  رطاخ  هب  اهنت  مدآ  زاـیتما  نیا ، رب  هفاـضا  تسا . هدـش  هتفرگ  نیمز  زا  هطـساو ) هب  )

هک دوب  ییالاو  حور 
نیا رب  لیلد  دشاب  رترب  مدآ  نیتسخن  هدام  زا  ناطیش  نیتسخن  هدام  هک  ضرف  هب  دوب . هدیشخب  وا  هب  یحور  نم  هیف  تخفن  ریبعت و  اب  دنوادخ 

ار اهنیا  همه  ناطیـش  دـیاش  دـنکن و  عوضخ  هدجـس و  راگدرورپ  یگدـنیامن  ماقم  یهلا و  حور  نآ  اب  مدآ  شنیرفآ  ربارب  رد  هک  دوشیمن 
زا یـضعب  ناهاگآان  ساسایب  تاـهیجوت  - 4 دادیمن . ار  تقیقح  هـب  فارتـعا  هزاـجا  وا  هـب  يدنـسپدوخ  رورغ و  ربـک و  یلو  تـسنادیم 
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مدآ و شنیرفآ  ناتـساد  رد  ار  هچنآ  مامت  دنکیم - لقن  شاهغالبلاجـهن  حرـش  رد  هیلع ) هللا  همحر   ) ینارحب مثیمنبا  هک  هنوگنآ  هفـسالف -
دوشیم هدافتسا  اهنآ  رهاظ  زا  هچنآ  زا  ریغ  یمیهافم  رب  هدرک و  هیجوت  لیوات و  تسا  هدمآ  سیلبا  ینامرفان  یشکرس و  ناگتشرف و  هدجس 

هب رومام  هک  تسا  هیندـب  ياوق  دـناهدش  مدآ  يارب  هدجـس  هب  روماـم  هک  یناگتـشرف  زا  روظنم  دـناهتفگ  هک  نیا  هلمج  زا  دـناهدرک . لـمح 
تـسا ییاوق  نامه  سیلبا  دونج  نایرکـشل و  تسا و  هیمهو  هوق  سیلبا  زا  روظنم  و  دنـشابیم ! یمدآ ) حور   ) هلقاـع سفن  ربارب  رد  عوضخ 

دـش هدـنار  نآ  زا  مدآ  هک  یتـشهب  زا  روظنم  دـشابیم و  هیلقع  ياوـق  اـب  ضراـعت  رد  هک  دریگیم  همـشچرس  سفن ) ياوـه  و   ) مهو زا  هک 
شور هنومن  اهنیا  ذخامیب . تسردان و  تاهیجوت  نیا  لاثما  و  تسادخ ! يایربک  راونا  هعلاطم  هقح و  فراعم 

هب ریـسفت  مینادیم  تسا . هدش  هدرمـش  ادخ  زا  يرود  طوقـس و  ببـس  هدش و  یهن  نآ  زا  یناوارف  ثیداحا  رد  هک  تسا  يار  هب  ریـسفت  ن 
تایآ هک  هدوب  نادایـش  نازاسنید و  نافرحنم و  تسد  رازبا  نیرتمهم  هشیمه  تاـیاور  تاـیآ و  رب  ینهذ  ياـهیرواد  شیپ  لـیمحت  يار و 

هب ریسفت  ياپ  رگا  هک  مینادیم  زین  دنهد و  قیبطت  دناهتفگن - هللاایلوا  ادخ و  و  دنهاوخیم - ناشدوخ  هچنآ  رب  ار  یمالسا  تایاور  ینآرق و 
راکفا شوختـسد  زیچ  همه  دـنامیمن و  یقاب  ینوناـق  مکح و  تباـث و  ياـنبم  ملـسم و  لـصا  چـیه  دوش  هدوشگ  تاـیاور  تاـیآ و  هب  يار 

ار نآ  هک  نافرحنم  ناهاگآان و  تسد  رد  دوشیم  یموم  هعطق  نوچمه  تنـس  باتک و  ددرگیم و  نآ  نیا و  ياهـسوه  اوه و  تسردان و 
باتک یناعم  مهف  رد  ظافلا  باب  هملسم  دعاوق  دنراد ، رارصا  مالسا  گرزب  ناققحم  لیلد  نیمه  هب  دنروآیمرد . دنشاب  لیام  یلکش  ره  هب 

رد هک  ینیارق  دشاب ، هتـشاد  دوجو  زاجم  رب  ینـشور  نیارق  هک  نیا  رگم  دوش ، لمح  شیقیقح  یناعم  رب  دـیاب  ظافلا  دورب . راک  هب  تنـس  و 
زا شخب  نیا  رد  وا  راک  نایاپ  سیلبا و  ناتـساد  رکذ  لاح  ره  هب  دننک . هیکت  نآ  رب  دوخ  ياهلالدتـسا  رد  دـشاب و  لوبقم  القع  فرع  نایم 

نب ار  بصعت  یهاوخدوخ و  رورغ و  ربک و  جیاتن  ات  اهناسنا  همه  يارب  تسا  یتربع  سرد  ناونع  هب  ع )  ) یلع الوم  مالک 
نیا دنهنن . ماگ  رطخرپ ، رایـسب  هار  نیا  رد  زگره  دننیبب و  دش  یهتنم  ینادواج  تواقـش  يدـبا و  تنعل  هب  هک  ار  سیلبا  راک  نایاپ  دـنرگ و 

ياهسرد سیلبا  مدآ و  ناتساد  زا  دیوگیم  وا  میهدیم : نایاپ  شاهغالبلاجهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم  راوگرزب  ملاع  زا  یمالک  اب  ار  نخس 
هب راک ، تسایر و  رد  تکراشم  رطاخ  هب  یناسنا  اب  ای  دزروب  دسح  یتلیضف  بحاص  هب  تبـسن  سک  ره  - 1 تفرگ : ناوتیم  ار  ریز  تربع 

شیب هار  کـی  همیرک  قـالخا  نید و  تفرعم  هار  - 2 دوب . دـهاوخ  وا  باحـصا  ءزج  تمایق  رد  تسا و  سیلبا  نید  رب  وا  دزیخرب ، ینمـشد 
ار لطاب  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  دنراد  لطاب  رب  رارصا  مدرم  زا  يرایـسب  - 3 دشاب . هچ  ره  نآ  هجیتن  تسا ، قح  رب  تابث  میلـست و  نآ  تسین و 
. دزاسیم راتفرگ  بقاوع  نیرتدب  هب  ار  اهنآ  طلغ  رارـصا  نیا  هک  دـننادیم  دوخ و  نافلاخم  اب  ینمـشد  دانع و  رطاخ  هب  هکلب  دنـسانشیمن ،

دوب يایگداـمآ  دادعتـسا و  نینچ  ياراد  وا  تفریذـپیم و  ار  وا  هبوت  ادـخ  نیقی  هب  تشگیم  زاـب  طـلغ  هار  زا  درکیم و  هبوت  سیلبا  رگا 
لوبق دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنکن  مدآ  يارب  هدجـس  هب  رومام  ار  وا  رگید  راب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  طرـش  کی  دوب  دقتعم  یلو 

. دوب هدرک  طرش  نیا  هب  طورشم  ار  وا  هبوت 
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ار وا  هاگیاج  دوب و  هدرک  اراوگ  تمعنرپ و  نآ  رد  ار  شیگدنز  هک  دیـشخب  ینکـس  ياهناخ  رد  ار  مدآ  ناحبـس ، دـنوادخ  سپـس  همجرت :
وا رب  هک  ارچ  داد ، بیرف  ار  وا  شنمـشد  ماجنارـس )  ) یلو تشاد ، رذحرب  شینمـشد  توادـع و  سیلبا و  زا  ار  وا  دوب و  هتخاس  ناما  نما و 
وا دیدرت  کش و  هب  ار  دوخ  نیقی  مدآ  دوب . تحاران  تخس  تسا  ناکین  اب  نیشنمه  رادیاپ و  يارس  رد  وا  هک  نیا  زا  دیزرویم و  تداسح 

تخاس و لدبم  تشحو  سرت و  هب  ار  دوخ  يداش  عوضوم ، نیمه  رطاخ  هب  و  درک ، هلدابم  وا  تسـس  هتفگ  اب  ار  خسار  میمـصت  تخورف و 
دومن و اقلا  وا  هب  ار  شتمحر  تاملک  درتسگ و  وا  يارب  ار  هبوت  نماد  ناحبس  دنوادخ  سپس  دروآ ، راب  هب  ینامشیپ  وا  يارب  یناطیش  بیرف 

ماجنارس ریسفت : حرـش و  داتـسرف . ورف  لسانت  دلاوت و  هاگیاج  و  ایند )  ) شیامزآ يارـس  هب  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  شتـشهب  هب  تشگزاب  هدعو 
نیا ماجنارس  مدآ و  نومزآ  زا  نخس  عقاو  رد  اج  نیا  رد  دوب و  سیلبا  ناگتـشرف و  شیامزآ  زا  نخـس  هتـشذگ  ثحب  رد  مدآ : زیگناتربع 
هرقب هروس  هیآ 30  رد  تسا . هدـش  هدـیرفآ  نیمز  رد  یناگدـنز  يارب  مدآ  هک  دوـشیم  هدافتـسا  یبوـخ  هب  نآرق  تاـیآ  زا  تسا . نوـمزآ 
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رق تایآ  زا  زین  مهدیم و  رارق  ياهدنیامن  نیمز  رد  نم  هفیلخ ، ضرالا  یف  لعاج  ینا  دیامرفیم :
هرقب هـیآ 36  رد  اریز  دــشاب ) هـک  ینعم  ره  هـب  تـشهب   ) دوـب تـشهب  زا  ریغ  یلحم  اـجنیا  رد  نـیمز  زا  روـظنم  هـک  دوـشیم  هدافتــسا  نآ 

یگمه میتفگ  ناطیش ) شرسمه و  مدآ و   ) اهنآ هب  نیح ، یلا  عاتم  رقتسم و  ضرالا  یف  مکل  ودع و  ضعبل  مکضعب  اوطبها  انلق  میناوخیم :
لاح ره  هب  یلو  دوب . دهاوخ  هاگرارق  ینعم ، تدم  ات  نیمز  رد  امـش  يارب  دوب و  دیهاوخ  يرگید  نمـشد  یـضعب  هک  یلاح  رد  دـییآ  دورف 

ینامیـشپ و نایـصع و  تعاطا و  فیلکت و  یهن و  رما و  نوچمه  یمیهافم  هب  دنک و  هبرجت  ار  یهلا  شیامزآ  زا  ینارود  مدآ  هک  دوب  مزال 
یلاع ياهتمعن  همه  زا  يریگهرهب  داتـسرف و  تشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  اذل  دسانـشب ، لمع  رد  یبوخ  هب  ار  دوخ  نمـشد  ددرگ و  انـشآ  هبوت ،
رثوم ماجنارـس  وا  بیرف  رکم و  ناطیـش و  ياههسوسو  یلو  درک  یهن  یتخرد  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  وا  اهنت  درمـش ، حابم  وا  يارب  ار  اجنآ 

هب وا  تشگزاب  يرادیب و  ببس  رما  نیا  دش ، جراخ  یتشهب  ياهسابل  زا  دروخ و  هعونمم  هرجش  زا  دیدرگ ، یلوا  كرت  بکترم  مدآ  دش و 
اریذپ ار  شاهبوت  سپس  تخومآ و  وا  هب  ار  ندرک  هبوت  یگنوگچ  دش و  شلاح  لماش  یهلا  فطل  دمآرد ، هبوت  رد  زا  تشگ و  ادخ  يوس 

شهب هفرم  تمعنرپ و  یگدنز  نآ  زا  تفرگ و  ار  وا  ناماد  راک ، نیا  یعضو  رثا  یلو  داد ، وا  هب  ار  تشهب  هب  تشگزاب  هدعو  تشگ و 
یلک روط  هب  مدآ  ناتـساد  الوم و  مالک  زا  شخب  نیا  ياوتحم  زا  ياهراصع  امنرود و  نیا  داتـسرف . نیمز  تمحز  جنر و  رپ  یگدـنز  هب  ت 

رد ار  مدآ  ناحبـس ، دنوادخ  سپـس  دـیامرفیم : تسخن  میزادرپیم . نآ  ياههلمج  ریـسفت  هب  میدرگیم و  زاب  هبطخ  لصا  هب  نونکا  تسا ،
ار وا  هاگیاج  و  هشیع .) اهیف  دغرا  اراد  مدآ  هناحبس  نکسا  مث   ) دوب هدرک  اراوگ  تمعنرپ و  نآ  رد  ار  شیگدنز  هک  دیشخب  ینکس  ياهناخ 
. دوب عمج  نآ  رد  تسا  تمعن  روفو  تینما و  هک  یگدنز  یلـصا  نکر  ود  بیترت ، نیا  هب  و  هتلحم .) اهیف  نمآ  و   ) دوب هداد  رارق  ناما  نما و 

الک هنجلا و  کجوز  تنا و  نکـسا  مدآ  ای  انلق  و  دیامرفیم : هک  تسا  هرقب  هروس  هیآ 35  هب  هراشا  عقاو  رد  ترابع  نیا  رد  ع )  ) ماـما ریبعت 
اراوگ كاپ و  دـیهاوخیم  اـج  ره  زا  نآ  ياـهتمعن  زا  دـیوش و  نکاـس  تشهب  رد  ترـسمه  وت و  میتفگ  مدآ  هب  امتئـش ، ثیح  ادـغر  اـهنم 

نیا هب  هتوادـع .) سیلبا و  هرذـح  و   ) تشاد رذـحرب  شاینمـشد  توادـع و  سیلبا و  زا  ار  وا  داد و  رادـشه  وا  هب  لاـح  نیع  رد  دـیروخب .
هب هراشا  ریبعت ، نیا  درک . مامت  رظن  ره  زا  ار  تجح  وا  رب  و  ار ، تواقـش  یتخبدـب و  هاـچ  مه  داد و  ناـشن  وا  هب  ار  تداعـس  هار  مه  بیترت ،

کجوزل کل و  ودع  اذه  نا  مدآ  ای  انلقف  دیامرفیم : هک  تسا  هدمآ  هط  هروس  هیآ 117  رد  هک  تسا  يزیچ 
هب هک  دـنک  نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  اداـبم  تسوت ، رـسمه  وت و  نمـشد  سیلبا )  ) نیا مدآ ! يا  میتـفگ  یقـشتف ، هنجلا  نم  اـمنکجرخی  ـالف 

يارب ار  هار  داد و  ناشن  وا  هب  دوشن  کیدزن  نآ  هب  تسیابیم  هک  ار  یتخرد  یتح  رتشیب  تجح  مامتا  يارب  و  داتفا ، یهاوخ  جنر  تمحز و 
یفاک یهاگآ  ناطیـش  ياهگنرین  دـیاکم و  زا  هک  راـکهزات  ورهر  نیا  اـما  تشاذـگ . زاـب  اـهنآ  ربارب  رد  یتشهب  ناـتخرد  رگید  زا  هدافتـسا 

وا رب  هک  ارچ  داد  بیرف  ار  وا  نمـشد ، دـیامرفیم : نخـس  نیا  همادا  رد  ماـما  هک  ناـنچ  دـش و  راـتفرگ  ناطیـش  ماد  رد  ماجنارـس  تشادـن .
(. راربالا هقفارم  ماقملا و  رادـب  هیلع  هسافن  هودـع  هرتغاف   ) تسا ناگتـشرف )  ) ناکین نیـشنمه  رادـیاپ و  يارـس  رد  هک  دـیزرویم  تداـسح 
زا ار  یهلا  ياهتمعن  دشوکیم  وا  دـناسرب  نادنمتداعـس  ناکین و  ياپ  هب  ار  شدوخ  هک  دـنکیمن  شالت  وا  تسا  نیمه  ناطیـش  راک  الوصا 

نیقی مدآ  دیوگیم : دیامرفیم و  هراشا  مدآ  هابتـشا  یلـصا  هتکن  هب  سپـس  دنک . رات  هریت و  اهنآ  يارب  ار  یگدـنز  ياضف  دریگب و  نارگید 
هب دریگ  راک  هب  یناطیـش  ياههسوسو  ربارب  رد  تسیابیم  هک  ار  یخـسار  مزع  و  هکـشب ) نیقیلا  عاـبف   ) تخورف دـیدرت  کـش و  هب  ار  دوخ 

: دیامرفیم هک  تسا  نآرق  زا  يرگید  هیآ  هب  هراشا  زین  ریبعت  نیا  هنهوب .) همیزعلا  و   ) تخورف وا  تسس  هتفگ 
درک و شومارف  وا  اما  دروخن ) ار  ناطیـش  بیرف  هک   ) میدوب هتفرگ  نامیپ  مدآ  زا  امزع ، هل  دجن  مل  یـسنف و  لبق  نم  مدآ  یلا  اندهع  دـقل  و 

ینا امهمساق  و   ) متسه ترسمه  وت و  هاوخریخ  نم  هک  درک  دای  دنگوس  اهنآ  يارب  ناطیش  هک  تسا  تسرد  میتفاین . وا  يارب  يراوتسا  مزع 
، رسارس هک  ناطیش  نانخـس  هب  ای  دنک  دامتعا  دشوجیم  نیقی  همـشچرس  زا  هک  یهلا  ياههدعو  هب  دیاب  وا  ایآ  یلو  نیحـصانلا .) نمل  امکل 

دوخ مکحم  میمصت  دهد و  ماجنا  ار  نایز  نبغ و  رـسارس  هلماعم  نیا  مدآ  هک  دش  ببـس  تقیقح  نیا  ندرک  شومارف  تسا ؟ مهو  کش و 
لماوع يور  يدـماشیپ  ره  رد  هک  مدآ  نادـنزرف  همه  يارب  تسا  تربع  سرد  کی  نیا  دـیامن . تسـس  ادـخ ، نامرف  تعاـطا  هنیمز  رد  ار 
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مدق یهار  چیه  رد  یفاک  هعلاطم  نودـب  دـنهدن و  تسد  زا  ار  طایتحا  دـنزیهرپب ، کیرات  مهبم و  دولآکش و  قرط  زا  دـننک و  هیکت  نیقی 
ناشن زبس  غاـب  رد  دوخ ، نازوس  منهج  يارب  دـنیارآیم و  اـبیز  يرهاـظ  اـب  ار  دوخ  زیگناداـسف  ياـههمانرب  هشیمه  نیطایـش  هک  ارچ  دـنهنن 

رپ هلماعم  نیا  هجیتن  هب  سپس  تسا . تمایق  هنماد  ات  اهناسنا  مامت  یگدنز  يارب  یمهم  رایسب  ياهسرد  مدآ  ناتساد  رـساترس  يرآ  دنهدیم .
يارب یناطیش  بیرف  دزاس و  لدبم  تشحو  سرت و  هب  ار  دوخ  يداش  وا  هک  دش  نیا  هجیتن  دیامرفیم : هدرک ، هراشا  نایز 

دوخ هابتـشا  هجوتم  مدآ  هک  داد  يور  اجنیا  رد  یثداوح  هچ  اما  امدـن .) رارتغـالاب  ـالج و  لذـجلاب و  لدبتـسا  و   ) دروآ راـب  هب  ینامیـشپ  وا 
رد ار  نآ  حرـش  دـیجم  نآرق  یلو  هدومرف ، رازگرب  لامجا ، هب  اجنیا  رد  ع )  ) ماما دـیزگ ؟ نادـند  هب  تمادـن  ترـسح و  تشگنا  دـیدرگ و 
هک تشذگن  يزیچ  دندروخ ، عونمم  تخرد  زا  دندش و  ناطیش  ياههسوسو  میلست  هک  یماگنه  اهنآ  تسا : هدرک  نایب  فلتخم  ياههروس 

نیا زا  دندش و  هدنمرش  ناگتشرف  ربارب  رد  دش و  راکشآ  دنامب  هدیشوپ  تسیابیم  هک  ییاضعا  تخیر و  ورف  ناشمادنا  زا  یتشهب  ياهسابل 
دـننک و اهر  ار  یهلا  نامرف  هک  یناسک  رفیک  تسا  نیا  هک  دـنوش  جراخ  تشهب  زا  رتدوز  هچ  ره  دـش  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  هک : نآ  رتـالاب 

سکعرب مدآ  هک  دوب  اجنیا  دنوشیم . هدنار  نوریب  تشهب  زا  ددرگیم و  لامیاپ  ناشتیثیح  تیصخش و  دنوش ، یناطیش  ياههسوسو  میلست 
یهلا فطل  تسد  دوب  هتـشادرب  ماگ  دنوادخ  يوس  هب  نوچ  دمآرب و  ناربج  ماقم  رد  اروف  تشاد  هانگ  اطخ و  همادا  رب  تجاجل  هک  ناطیش 

هتبوت و یف  هل  هناحبـس  هللا  طسب  مث   ) داد وا  هب  ار  شتـشهب  هب  تشگزاب  هدـعو  درک و  اقلا  وا  هب  ار  شتمحر  تاـملک  تفاتـش و  شکمک  هب 
هک ارچ  دشن  تشهب  رد  مدآ  ياقب  ببس  هبوت  نیا  یلوبق  لاح ، ره  هب  یلو  هتنج .) یلا  درملا  هدعو  هتمحر و  هملک  هاقل 

، دـنک هبرجت  دـیاب  ار  هچنآ  تفرگ و  ارف  دریگ ، ارف  اـجنآ  رد  دـیاب  هک  هچنآ  تشادـن ، دوـجو  تشهب  رد  وا  ياـقب  هـمادا  يارب  یلیلد  رگید 
لـسانت هیلبلا و  راد  یلا  هطبها  و   ) داتـسرف ورف  لسانت  دـلاوت و  هاگیاج  و  اـیند )  ) شیاـمزآ يارـس  هب  ار  وا  ادـخ  لـیلد  نیمه  هب  درک . هبرجت 

رد تکرـش  يارب  ینیرمت  تشذـگ ، تشهب  رد  هچنآ  تسا و  ناحتما  یعقاو  راد  ایند  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ریبعت ، نیا  زا  هیرذـلا .)
؟ دوب تشهب  مادک  مدآ  تشهب  - 1 اههتکن : تشهب . رد  هن  تسایند ، رد  اهنت  دلو ، داز و  لسانت و  دلاوت و  هلئسم  نینچمه  دوب و  ناحتما  نیا 

يرگید عمج  هک  یلاح  رد  دش  نکاس  تسا ، هدش  نیعم  ناکاپ  ناکین و  يارب  هک  دـلخلاهنج  دوعوم و  تشهب  رد  وا  هک  دـندقتعم  یهورگ 
هک نیا  تسخن  دـناهدرک : لالدتـسا  لیلد  دـنچ  هب  دـننادیم و  ایند  تشهب  رگید  ریبعت  هب  ایند و  نیا  ياهغاب  زا  يزبسرـس  مرخ و  غاب  ار  نآ 

رفک و یگدولآ و  همه  نآ  اب  سیلبا  هک  نیا  رگید  تسین . نکمم  نآ  زا  ندـش  جراخ  تسا و  ینادواج  تمعن  کی  تمایق ، دوعوم  تشهب 
تشهب رد  زگره  مدآ  هسوسو  يارب  سیلبا  دوش  هتفگ  رگا  و  دراذگب ؟ یکاپ  سدقم و  ناکم  نینچ  رد  ماگ  تسا  نکمم  هنوگچ  یشکرس 

روس هیآ 36  اب  نخس  نیا  مییوگیم : خساپ  رد  درک ، هسوسو  ار  مدآ  دوب و  هداتسیا  تشهب  نوریب  رد  هکلب  دوبن ،
جراـخ دـییآ و  دورف  تشهب  زا  هک  میتـفگ  سیلبا ) اوح و  مدآ و   ) اـهنآ همه  هب  ودـع ، ضعبل  مکـضعب  اوطبها  اـنلق  و  دـیوگیم : هک  هرقب  ه 

تیب لها  ناماما  زا  هک  يددعتم  تایاور  رد  نیا ، رب  نوزفا  تسین . راگزاس  دوب  دیهاوخ  رگید  یـضعب  نمـشد  یـضعب  هک  یلاح  رد  دـیوش 
ع)  ) قداص ماما  زا  دیوگیم : راشب  نب  نیسح  هلمج  زا  دوب ، ایند  زبسرس  ياهغاب  زا  یغاب  مدآ ، تشهب  هک  هدش  حیرصت  تسا ، هدیـسر  (ع )
، ادـبا اهنم  جرخ  ام  دـلخلا  نانج  نم  تنک  ول  رمقلا و  سمـشلا و  اهیلع  علطی  ایندـلا  نانج  نم  هنج  دومرف : مدرک ، لاوس  مدآ  تشهب  هرابرد 

موحرم دمآیمن . نوریب  نآ  زا  مدآ  زگره  دوب ، نادواج  تشهب  رگا  دیباتیم و  نآ  رب  هام  دیـشروخ و  هک  دوب  ایند  مرخ )  ) ياهغاب زا  یغاب 
نکمم اجنیا  رد  هک  يداریا  اهنت  تسا . هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  رسیم  نب  نیسح  زا  نآ ، هیبش  يرگید  ثیدح  یفاک  باتک  رد  ینیلک 

( ماقملا رادب  هیلع  هسافن  : ) دیامرفیم هک  دوب  هدمآ  هغالبلاجـهن  زا  الاب  ترابع  رد  هک  تسا  يریبعت  نامه  دوش ، هتفرگ  نخـس  نیا  رب  تسا 
نکمم یلو  داد . بیرف  درک و  هسوسو  تسا ، رادـیاپ  يارـس  رد  وا  هک  نیا  زا  دـیزرویم  تداسح  وا  رب  هک  نیا  رطاـخ  هب  ار  مدآ  ناـطیش ،

یم تشهب  رد  ینالوط  ياهتدم  دشیمن ، بکترم  ار  فالخ  نیا  رگا  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ریبعت ، نیا  تسا 
هتفگ هک  نیا  ای  داتسرف ، نیمز  هب  درک و  جراخ  تشهب  زا  يدوز  هب  ار  وا  یلوا  كرت  نیا  یلو  تشاذگیم ، نیمز  نیا  هب  ماگ  سپـس  دنام ،

دلخلاهنج هب  دوبیم  ادخ  نامرف  عیطم  رظن  ره  زا  مدآ  رگا  هک  ارچ  دزاس  مورحم  تمایق  تشهب  دـلخلاهنج و  زا  ار  مدآ  تساوخیم  وا  دوش 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


ابا دنرمـشیم ، زیاج  روما - هنوگنیا  رد  اصوصخم  ایبنا - يارب  ار  هانگ  باکترا  هک  اهنآ  دـش !؟ یهانگ  بکترم  مدآ  اـیآ  - 2 تفاییم . هار 
- دنتـسه ظوفحم  نوصم و  ییاطخ  هانگ و  ره  زا  ایبنا  دندقتعم  هک  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  اما  دش ، هانگ  بکترم  مدآ  دنیوگب  هک  دـنرادن 

دعب هچ  توبن و  زا  لبق  هچ  هرمزور ، ياهراک  لامعا و  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا و  نید  ماکحا  غیلبت  تاداقتعا و  باب  هب  طوبرم  هچنآ  هچ 
راـک اـهنت  هکلب  دوـبن ، یمیرحت  یهن  عوـنمم ، تـخرد  نآ  زا  دـنوادخ  یهن  دـشن و  یهاـنگ  بـکترم  زگره  مدآ  هـک  دـندقتعم  توـبن - زا 

هک تسا  یلاع  الاو و  ردـقنآ  تشگ  عقاو  ناگتـشرف  همه  دوجـسم  هک  مدآ  اصوصخم  ایبنا  ماقم  هک  اجنآ  زا  یلو  دوب ، مدآ  يارب  یهورکم 
هک دـش  دـنهاوخ  هذـخاوم  ادـیدش  دـنوادخ  يوس  زا  دـنوش  يراک  نینچ  بکترم  هک  یماـگنه  دوریمن ، ناـنآ  زا  یهورکم  راـظتنا  یتح 

هانگ ب رگید ، ریبعت  هب  تسا ! نابرقم  هانگ  هلزنم  هب  ناکین  بوخ  ياهراک  نیبرقملا ، تائیس  راربالا  تانسح  دناهتفگ :
یلو رمخ ، برـش  يدزد و  غورد و  دـننام  تسا  هانگ  همه  يارب  هک  تسا  يزیچ  قلطم ، هاـنگ  یبسن . هاـنگ  قلطم و  هاـنگ  تسا : مسق  ود  ر 
حابم لمع  نیمه  اما  دوش  بوسحم  یبحتسم  لمع  یـضعب ، يارب  دیاش  هکلب  تسین ، هانگ  مدرم  مومع  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  یبسن ، هانگ 

، قلطم هانگ  يانعم  هب  هن  اما  دوشیم  قالطا  نآ  رب  نایصع  هژاو  تسا و  راظتنا  زا  رود  دوش  رداص  یهلا  هاگرد  نابرقم  زا  رگا  بحتـسم ، ای 
( يوـلوم  ) یهلا یهن  عوـنمم ، تخرد  زا  مدآ  یهن  هک  دـناهتفگ  رگید  یـضعب  تسا . نیمه  مه ، یلوا  كرت  زا  روـظنم  یبـسن و  هاـنگ  هکلب 

تـسا یهیدـب  دوشیم . ینـالوط  وت  يراـمیب  هک  روخن  ار  اذـغ  نـالف  دـیوگیم : هک  بیبـط  روتـسد  دـننامه  دوب  يداـشرا  یهن  هکلب  دوبن ،
تفلاخم دیاع  هک  تسا  یجنر  درد و  نآ  هجیتن  هکلب  وا ، نامرف  هب  تبسن  ینایـصع  هانگ و  هن  تسا و  بیبط  هب  ینیهوت  هن  بیبط ، تفلاخم 
کجوزل کل و  ودع  اذه  نا  مدآ  ای  انلقف  دوشیم : هدید  ینعم  نیا  هب  ياهراشا  مدآ ، نایرج  هب  طوبرم  تایآ  زا  یضعب  رد  دوشیم . هدننک 

درد و هب  هک  دنک  نوریب  تشهب  زا  ار  امش  ادابم  تسوت ، رسمه  وت و  نمـشد  سیلبا )  ) نیا میتفگ  مدآ  هب  یقـشتف ، هنجلا  نم  امکنجرخی  الف 
نآ هباشم  ياهتخرد  زا  هکلب  دروخن ، عونمم  تخرد  نآ  زا  زگره  مدآ  هک  هدمآ  زین  تایاور  زا  یضعب  رد  داتفا . دیهاوخ  تمحز 

ام لاق  و  هدرک :) یهن  يرگید  زا  ینعی   ) هدرکن یهن  تخرد  نیا  زا  ار  امـش  دنوادخ  تفگ : اهنآ  هب  هسوسو  ماگنه  هب  ناطیـش  اذـل  دروخ و 
هاوخریخ نم  هک  درک  دای  دنگوس  مدآ  يارب  سیلبا  دیوگیم : نآرق  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  هب  هجوت  هرجشلا . هذه  نع  امکبر  امکیهن 

ار یغورد  دنگوس  اوح ، هن  مدآ و  هن  زور ، نآ  ات  نیحصانلا و  نمل  امکل  ینا  امهمساق  و  دیروخب : تخرد  نیا  زا  میوگیم  هک  متـسه  امش 
اریز دندربیم ، سیلبا  غورد  هب  یپ  دندرکیم  تقد  اهنآ  رگا  هتبلا  دندش . عقاو  ناطیش  هسوسو  ریثات  تحت  تهج  نیمه  هب  دندوب و  هدینشن 

هاوخریخ ار  وا  درک و  دامتعا  نمشد  ياهمسق  هب  دیابن  نیقی  هب  تساهنآ و  نمشد  ناطیـش  هک  دندوب  هدینـش  دنوادخ  زا  نخـس ، نیا  زا  لبق 
تخرد کی  هب  هراشا  دوب ، عونمم  نآ  زا  ندروخ  مدآ ، يارب  هک  تخرد )  ) هرجش نیا  ایآ  هک  نیا  رد  دوب ؟ هچ  عونمم  تخرد  - 3 تسناد .

، تسا تافـص  زا  تفـص  مادک  ای  تخرد  مادـک  هب  هراشا  تسا  يونعم  ای  يدام  رگا  تسا و  یقالخا  يونعم  رما  کی  ای  یجراخ  یلومعم 
سیلبا ناتساد  هب  نوچ  یلو  هدشن  نآ  هب  ياهراشا  هبطخ  نیا  رد  ع )  ) نانمومریما الوم  مالک  رد  هچرگ  تسوگتفگ ، دروم  نارسفم  نایم  رد 

نآرق رد  میشاب . هتشاد  اجنیا  رد  ثحب  لیمکت  يارب  یهاتوک  نخس  تسین  دب  هدش ، هراشا  وا  بیرف  اههسوسو و  و 
تایاور رابخا و  رد  یلو  دـشاب ، هدـمآ  ناـیم  هب  ینخـس  نآ  یفرعم  رد  هک  نآ  یب  هدـش ، هراـشا  هعونمم  هرجـش  هب  دروم  شـش  رد  دـیجم ،

هب هرجـش  هژاو  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت   ) مدـنگ هرجـش  هب  ار  نآ  یـضعب  تسا . هدـش  نآ  رد  یناوارف  ياهثحب  نارـسفم  تاملک  یمالـسا و 
هب یـضعب  دناهدرک . ریـسفت  تسا ) هدش  هرجـش  قالطا  ودـک  هتوب  هب  سنوی ، ناتـساد  رد  هک  نآ  هچ  دوشیم  قالطا  ود  ره  هایگ  تخرد و 

دمحم و لآ  ملع  هب  ار  نآ  یـضعب  يونعم  دعب  رد  دـناهدرک . ریـسفت  روفاک  هب  یـضعب  لخن و  هب  یـضعب  ریجنا و  هب  یخرب  روگنا و  تخرد 
زا یتقو  هک  میناوخیم  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  یثیدـح  رد  دـناهدومن . ریـسفت  قلطم  روط  هب  ملع ، هب  یـضعب  دـسح و  هب  یخرب 
اب تشهب  ناـتخرد  هک  ارچ  تسا ، تسرد  اـهنیا  همه  دومرف : دـندرک  لاوـس  هراـب  نیا  رد  تاـیاور  تاـملک و  فـالتخا  هراـبرد  شترـضح 

مارکا و دروم  مدآ  هک  یماگنه  هوالع  هب  تسا ، تالوصحم  اههویم و  عاونا  ياراد  ناتخرد  زا  یـضعب  اجنآ  رد  دراد . توافت  ایند  ناـتخرد 
زا رترب  يدوجوم  دنوادخ  ایآ  تفگ : لد  رد  دش ، هداد  ياج  تشهب  رد  دندرک و  هدجـس  وا  يارب  ناگتـشرف  تفرگ و  رارق  دنوادخ  مارتحا 
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هتکن نیا  رکذ  دوب . نانآ  ياج  هب  شاک  هک  درک  وزرآ  لد  رد  وا  داد و  ناشن  وا  هب  ار  دمحم  لآ  دمحم و  ماقم  دنوادخ  تسا ؟ هدیرفآ  نم 
جنیا رد 

، نادواج یگدنز  تایح و  هرجش  و  دب ) کین و  تفرعم   ) شناد ملع و  هرجش  ناونع  هب  هعونمم ، هرجـش  ینونک  تاروت  رد  هک  تسا  مزال  ا 
! دندرگ نایادخ  نوچ  دننک و  ادیپ  نادیواج  تایح  دنوش و  هاگآ  ادابم  دوب ، هدرک  یهن  نآ  زا  ار  اوح  مدآ و  دنوادخ  تسا و  هدـش  یفرعم 
هک هدوب  یعالطامک  رـشب  زغم  هتخاـس  هکلب  تسین  یقیقح  تاروت  یلعف  تاروت  دـهدیم  یهاوگ  هک  تسا  ینیارق  نیرتنـشور  زا  ریبعت  نیا 
مدآ ياج  تشهب  ییوگ  درمـشیم . تشهب  زا  درط  قحتـسم  شناد ، ملع و  هاـنگ  هب  ار  مدآ  هدرمـشیم و  بیع  مدآ ، يارب  ار  شناد  ملع و 

تـسا یلوعجم  تایاور  زا  دنکیم  یفرعم  شناد  ملع و  هرجـش  ار  هعونمم  هرجـش  هک  تایاور  زا  ياهراپ  دسریم  رظن  هب  تسین و  هدـیمهف 
رد هک  ع )  ) ماما تاملک  رد  دوب ؟ هچ  دـش ، هداد  میلعت  مدآ  هب  هبوت  يارب  هک  یتاـملک  - 4 تسا . هدـش  هتفرگ  هتفای ، فیرحت  تاروت  زا  هک 

. تسا هدماین  نایم  هب  هملک  نیا  حرش  زا  ینخس  اما  دوشیم  ادخ  يوس  زا  مدآ  هلیـسو  هب  تمحر  هملک  تفایرد  هب  هراشا  اهنت  میدناوخ  الاب 
نـشور یبوخ  هب  تاریبعت  نیا  زا  تسا . تاملک  یقلت  زا  نخـس  طقف  اجنآ  رد  تسا و  هدـش  نایب  هتـسبرس  هلاـسم ، نیا  زین  دـیجم  نآرق  رد 

یصقت هب  فارتعا  نامه  تاملک ، نآ  زا  روظنم  دناهتفگ  یضعب  تسا . هدوب  یمهم  لئاسم  رب  لمتشم  تاملک ، نیا  هک  دوشیم 
، نیرساخلا نم  ننوکنل  انمحرت  انل و  رفغت  مل  نا  انسفنا و  انملظ  انبر  تسا : هدش  هراشا  نآ  هب  فارعا  هیآ 23  رد  هک  تسادخ  هاگشیپ  رد  ر 

ریصقت هب  فارتعا  نیمه  یضعب  دوب ! میهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن  محر  ام  هب  یشخبن و  ار  ام  رگا  میدرک و  متس  نتـشیوخ  هب  ام  اراگدرورپ 
یلرفغاف یـسفن  تملظ  ائوس و  تلمع  كدمحب  کناحبـس و  تنا  الا  هلا  ال  دـننام : دـناهدرک ، نایب  يرگید  تارابع  رد  ار  شزرمآ  بلط  و 

رد یلو  دوشیم . هدید  زین  هدـش ، لقن  مالـسلاامهیلع - قداص - ماما  ای  رقاب  ماما  زا  هک  یتایاور  رد  نومـضم ، نیا  هیبش  نیرفاغلا . ریخ  کنا 
. تسا هدوب  مالـسلامهیلع - نیـسح - نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  هبیط ، هسمخ  هب  لـسوت  تاـملک ، نیا  هک  میناوخیم  تاـیاور  رثکا 

تـشاد تفایرد  شراگدرورپ  زا  مدآ  هک  یتاملک  مدیـسرپ  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  دـنکیم  لقن  سابعنبا  زا  لاصخ  باتک  رد  هچناـنچ 
زا میحرلا ، باوتلا  وه  هنا  هیلع  هللا  باتف  هیلع  تبت  الا  نیـسحلا  نسحلا و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  قحب  هلاس  دومرف : ص )  ) ربمایپ دوب ؟ هچ 
اب ینعم  نیمه  هک  نیا  هجوت  لـباق  تفریذـپ . ار  وا  هبوت  ادـخ  دریذـپب و  ار  وا  هبوت  هک  درک  اـضاقت  سدـقم ، نت  جـنپ  نیا  قـح  هب  دـنوادخ 

هدش لقن  تسا ، تنس  لها  ییاور  ریسافت  زا  هک  روثنملاردلا )  ) فورعم ریسفت  رد  یمک  رایسب  توافت 
زا دش و  اطخ  نآ  بکترم  مدآ  هک  یماگنه  میناوخیم : تسا  هدـش  لقن  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ریـسفت  زا  هک  يرگید  تیاور  رد  تسا .
اب نآ  يراوخ  هانگ و  ءوس  راثآ  هب  نم  نک ، لوبق  ارم  رذع  ریذپب و  ارم  هبوت  اراگدرورپ  درک : ضرع  دیبلط ، شزوپ  لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ 
هب كاندرد ، نیگنس و  ثداوح  اهیتخـس و  دئادش و  رد  مداد  روتـسد  وت  هب  هک  يرادن  رطاخ  هب  ایآ  دومرف : دنوادخ  مدرب . یپ  مدوجو  مامت 

- نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  اهنآ  دومرف : دـنوادخ  يرآ . اراگدرورپ  درک : ضرع  مدآ  یناوخب ؟ ارم  وا  كاـپ  لآ  دـمحم و 
زا يرگید  ثیدح  رد  مهدب . وت  هب  یهاوخیم  هچنآ  زا  شیب  مریذپب و  ار  وت  ياضاقت  ات  ناوخب  اهنآ  مان  هب  ارم  سپ  دنتـسه  مالـسلامهیلع -

یتجاح ملعت  یترذـعم و  لبقاف  یتینالع  يرـس و  ملعت  کـنا  مهللا  دوب : ریز  ياـعد  تاـملک  نآ  هک  میناوخیم  زین  ص )  ) ربماـیپ زا  هشیاـع 
تبتک ام  الا  ینبیصی  هنا ال  ملعا  یتح  اقداص  انیقی  یلبق و  رشابی  انامیا  کلاسا  ینا  مهللا  یبنذ  یلرفغاف  یسفن  یف  ام  ملعت  یلوس و  ینطعاف 

، هبیط هسمخ  یماسا  هب  لسوت  نیع  رد  مدآ  تسا  نکمم  تسین و  تایاور  نیا  نایم  رد  یتافانم  لاح ، نیع  رد  یل . تمسق  امب  ینضرا  یل و 
ناحور یهلا و  هبذج  تالاح  نامه  مدآ ، يونعم  تلاح  هب  ار  نآ  زین  یضعب  دشاب . هدناوخ  زین  ار  قوف  ياهاعد 

اب یتافانم  یهلا ، میلعت  زا  لبق  تاملک ، نیا  هب  مدآ  یهاگآان  هتبلا  دشاب . هارمه  دناوتیم  دمآ  الاب  رد  هچنآ  اب  زین  نآ  هک  دناهدرک  ریسفت  ي 
ناربج يزاسدوخ و  هار  یلو  تسا  شنیرفآ  رارـسا  رب  یهاگآ  ینعم  هب  يوق  لامتحا  هب  ءامـسا ، ملع  نوچ  درادن  ءامـسا  ملع  هب  وا  یهاگآ 

. دشابیم رگید  هلوقم  زا  رگید و  هار  هللا ، یلا  ریس  اطخ و 
هحفص 211] ]
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تناما دـننک و  ظفح  یبوخ  هب  ار  یهلا  یحو  هک  تفرگ  ناـمیپ  اـهنآ  زا  دـیزگرب و  یناربماـیپ  مدآ  نادـنزرف  زا  ناحبـس ، دـنوادخ  همجرت :
اتمه و دـنتخاس و  نوگرگد  دوب  هتفرگ  اهنآ  زا  دـنوادخ  هک  ار  ینامیپ  مدرم  رثکا  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  دـنیامن ، غالبا  مدرم  هب  ار  تلاسر 
، دـنوادخ لـیلد  نیا  هب  دـندرک ، ادـج  وا  تداـبع  زا  دنتـشادزاب و  دـنوادخ  تـفرعم  زا  ار  اـهنآ  نیطایـش ، دـنداد و  رارق  وا  يارب  ناـکیرش ،
دـننک و هبلاطم  اهنآ  زا  ار  ترطف  نامیپ  اـت  داتـسرف  ناـنآ  يوس  هب  یپردیپ  ار  دوخ  نـالوسر  درک و  ثوعبم  اـهنآ  ناـیم  رد  ار  شناربماـیپ 
ار اهلقع  یناهنپ  ياهجنگ  دننک و  مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  وا  تاروتـسد  غالبا  اب  دنیامن و  يروآدای  نانآ  هب  ار  یهلا  هدش  شومارف  ياهتمعن 

هراوهاگ تساهنآ و  زارف  رب  هک  نامسآ  هتشارفا  رب  فقـس  هلمج : زا  دنهد ، ناشن  اهنآ  هب  ار  ادخ  تردق  تایآ  دنزاس و  راکـشآ  اهنآ  يارب 
دزاسیم و یناف  ار  نانآ  هک  رمع  ياهدمآرـس  دـشخبیم و  اهنآ  هب  تایح  هک  یگدـنز  لیاسو  هدـش و  هداـهن  اـهنآ  ياـپ  ریز  رد  هک  نیمز 
ار يرشب  هعماج  هاگچیه  ناحبس  دنوادخ  و  دوشیم . دراو  نانآ  رب  یپردیپ  هک  یثداوح  دنکیم و  ریپ  ار  نانآ  هک  ییاهجنر  تالکـشم و 

راذگن یلاخ  نشور  یهار  ای  عطاق ، لیلد  ای  ینامسآ ، باتک  ای  لسرم ، ربمایپ  زا 
هک یناربمایپ  تشادیمن ، زاب  فیاظو ، ماجنا  زا  ار  اهنآ  ناشناگدننک ، بیذکت  نانمشد و  ینوزف  ناشتارفن و  یمک  هک  یناربمایپ  تسا ، هد 

ناربمایپ و تثعب  ریـسفت : حرـش و  دندوب  هدش  هتخانـش  نیـشیپ  ربمایپ  قیرط  زا  یـضعب  دندادیم و  تراشب  هدـنیآ  يربمایپ  روهظ  هب  یـضعب 
هلحرم زا  دـعب  تسا  ياهلحرم  عـقاو  رد  تسا . هدـمآ  ناـیم  هب  اـیبنا  تثعب  زا  نخـس  ـالوم ، مـالک  زا  شخب  نیا  رد  ناـنآ : گرزب  تیلوـسم 

ياوتحم تیهاـم و  سپـس  دـیامرفیم و  اـیبنا  تثعب  تلع  هب  هراـشا  تسخن  شخب ، نیا  رد  نیمز و  يور  رب  وا  نداـهن  ماـگ  مدآ و  شنیرفآ 
ایبنا و ياهیگژیو  زا  نخـس  تیاهن ، رد  دـنکیم و  نشور  ار  اـهنآ  تاـمیلعت  یگنوگچ  موس  هلحرم  رد  دزاـسیم و  نشور  ار  اـهنآ  توعد 
زا ناحبس  دنوادخ  دیامرفیم : لوا  هلحرم  رد  دروآیم . نایم  هب  نامز  لوط  رد  رگیدکی  اب  نانآ  طابترا  تالکشم و  ربارب  رد  اهنآ  تمواقم 

تلاسر تناما  هک  تساوخ  نانآ  زا  دننک و  ظفح  یبوخ  هب  ار  یهلا  یحو  هک  تفرگ  نامیپ  اهنآ  زا  دیزگرب و  یناربمایپ  ع )  ) مدآ نادـنزرف 
زا اهنآ  بیترت  نیا  هب  مهتناما .) هلاسرلا  غیلبت  یلع  مهقاثیم و  یحولا  یلع  ذخا  ءایبنا  هدلو  نم  هناحبـس  یفطـصا  و   ) دنیامن غالبا  مدرم  هب  ار 

نیا دننک و  يرادساپ  یبوخ  هب  ار  یهلا  یحو  هک  دندرپس  نامیپ  دنوادخ  هب  یحو ، زاغآ  نامه 
اما دنتفر . میظع  تیلوسم  نآ  راب  ریز  هب  گرزب ، تبهوم  نیا  ربارب  رد  اهنآ  يرآ  دنناسرب . ادخ  ناگدنب  هب  تقد  تیاهن  اب  ار  گرزب  تناما 

یـضعب رب  دوشیم و  یحو  یـضعب  رب  هنوگچ  تسیچ و  یحو  تقیقح  دیزگرب و  رما  نیا  يارب  ار  یـصاخ  هورگ  دـنوادخ  هنوگچ  هک  نیا 
مهقاثیم و نییبنلا  نم  انذـخا  ذا  و  هیآ : هب  هراشا  نخـس  نیا  عقاو  رد  درک . حرطم  دوخ  بسانم  ياـج  رد  دـیاب  ار  لـئاسم  هنوگنیا  دوشیمن ؟

ناـمیپ ناربماـیپ  زا  هک  ار  یماـگنه  روآ ) رطاـخ  هب  ، ) اـظیلغ اـقاثیم  مهنم  انذـخا  میرم و  نب  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  نم  کـنم و 
يادا رد  هک   ) میتـفرگ یمکحم  ناـمیپ  ناـنآ  همه  زا  اـم  میرم و  نب  یـسیع  یـسوم و  مـیهاربا و  حوـن و  زا  وـت و  زا  نـینچمه )  ) میتـفرگ و
مدرم رثکا  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  دـیامرفیم : هدرک ، هراشا  ایبنا  تثعب  یلـصا  لیلد  هب  سپـس  دـننکن .) یهاـتوک  تلاـسر ، غیلبت و  تیلوسم 

زا ار  اهنآ  نیطایش ، دنداد و  رارق  وا  يارب  یناکیرش  اتمه و  دنتخانشن و  ار  وا  قح  دنتخاس ، نوگرگد  دوب  هتفرگ  اهنآ  زا  ادخ  هک  ار  ینامیپ 
مهیلا هللا  دـهع  هقلخ  رثکا  لدـب  امل   ) دـندرک ادـج  شتعاطا  تدابع و  زا  ار  اهنآ  دندیـشکیم و  وس  ره  هب  دنتـشاد و  زاـب  دـنوادخ  تفرعم 

(. هتدابع نع  مهتعطتقا  هتفرعم و  نع  نیطایشلا  مهتلاتجا  هعم و  دادنالا  اوذختا  هقح و  اولهجف 
زا دنریگب و  ار  اهنآ  فارطا  نیطایش ، دننک و  طوقس  كرش  كانلوه  هرد  رد  هک  دش  ببس  ادخ  هب  تبسن  اهنآ  تخانـش  مدع  تقیقح ، رد 
هب هراشا  ار  نآ  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  يرایـسب  تسیچ ، یهلا  نامیپ  هدعو و  نیا  زا  روظنم  هک  نیا  رد  دـنراد . زاب  ادـخ  تعاطا  تدابع و 
رد هک  مینادـب  ترطف  نامیپ  هب  هراشا  ار  نآ  تسا  نکمم  یلو  دـننادیم  تسا - نآ  فارطا  رد  هک  ییاهوگتفگ  مامت  اـب  رذ - ملاـع  ناـمیپ 
رد هک  هدیرفآ  كاپ  ترطف  رب  ار  ناسنا  دنوادخ ، رگید ، يریبعت  هب  تسا و  هدـمآ  نایم  هب  نآ  زا  نخـس  زین ، الوم  مالک  زا  دـعب ، ياههلمج 

فاطلا اسب  هچ  دنامیم  یقاب  كاپ  ترطف ، نیا  رگا  تسا . رازیب  اهیدب  زا  دـنمقالع و  اهیکین  هب  تسانـشآ ، دـیحوت  تقیقح  اب  شتاذ  نورد 
نانآ تیلوسم  راب  دـندوب و  هار  نیا  رد  اهنآ  ناروای  ناراـک و  کـمک  ناربماـیپ ، دـشیم و  نونمهر  لاـمک  يوس  هب  ار  اـهناسنا  همه  هیهلا ،
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زا هچ  دش و  یتسرپ  تب  كرـش و  هب  شیارگ  نآ  هجیتن  هک  يدـیحوت  فراعم  تهج  زا  هچ  ترطف  زا  فارحنا  یلو  دـشیم  کبـس  رایـسب 
رایسب ياهتیلوسم  اب  ار  يرایـسب  ناربمایپ  دنوادخ ، هک  دش  ببـس  دیدرگ ، ندوب  نیطایـش  سوه و  اوه و  میلـست  شاهجیتن  هک  یلمع  تهج 

الخا ياهیگژیو  هب  مه  اهنآ و  ياهتیلوسم  هب  مه  ع ،)  ) ماما مالک  هدنیآ  شخب  رد  هک  دتسرفب  تیرشب  هعماج  يوس  هب  نیگنس 
اهناسنا نایم  رد  ار  شناربمایپ  دـنوادخ  سپ  دـیوگیم : هدومرف ، هراـشا  اـیبنا  تثعب  هفـسلف  هب  سپـس  تسا . هدـش  هراـشا  ناـنآ  یلمع  یق و 

ار یهلا  هدش  شومارف  ياهتمعن  دـننک و  هبلاطم  نانآ  زا  ار  ترطف  نامیپ  ات  داتـسرف  نانآ  يوس  هب  یپردیپ  ار  دوخ  نالوسر  درک و  ثوعبم 
دنزاس راکشآ  نانآ  يارب  ار  اهلقع  یناهنپ  ياهجنگ  دنیامن و  مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  ادخ ، ياهروتـسد  غالبا  اب  دنیامن و  يروآدای  نانآ  هب 
نئاـفد مهل  اوریثـی  غیلبتلاـب و  مهیلع  اوجتحی  هتمعن و  یـسنم  مهورکذـی  هترطف و  قاـثیم  مهوداتـسیل  هئاـیبنا  مهیلا  رتاو  هلـسر و  مهیف  ثعبف  )

، دنوادخ میتفگ  ترطف . نامیپ  هبلاطم  تسخن  تسا : هدومرف  هراشا  ایبنا  تثعب  دروم  رد  هدـمع  فدـه  راهچ  هب  ع )  ) ماما اجنیا  رد  لوقعلا .)
وا تسردان ، ياهـشزومآ  دبای و  شرورپ  هدروخن ، تسد  ترطف  نیا  اب  رگا  یناسنا  ره  هداد و  رارق  ناسنا  تشرـس  رد  ار  يدیحوت  فراعم 

نیا هیاس  رد  دوب و  دـهاوخ  تسرپهناگی  يرطف  یعیبط و  روط  هب  دـننکن  هدولآ  ار  وا  حور  كرـشم ، ناردام  ناردـپ و  دزاـسن و  فرحنم  ار 
زاب يدـیحوت  ترطف  هب  ار  هدـش  فرحنم  ياهناسنا  ات  دـنیآیم  ناربمایپ  دوب ، دـهاوخ  دـنبیاپ  تلادـع  قح و  اـهیکین و  هب  يدـیحوت  ترطف 

نا دوجو  رد  هک  ارچ  دنروآ ، وا  دای  هب  ار  یهلا  هدش  شومارف  ياهتمعن  هک : نیا  مود  دننادرگ .
، دیامن انب  اهنآ  هیاپ  رب  ار  دوخ  تداعـس  خاک  دناوتیم  دنک  يریگهرهب  یبوخ  هب  نآ  زا  رگا  هک  تسا  رایـسب  يونعم  يدام و  ياهتمعن  ناس 

يرایبآ يارب  غاب  دوجوم  ياـهبآ  زا  هن  هک  یناـبغاب  دـننامه  تسرد  دوشیم ، اـهنآ  نتفر  تسد  زا  ببـس  اـهتمعن ، نیا  ندـش  شومارف  یلو 
، دروایب وا  رطاخ  هب  ار  هدش  شومارف  ياهتمعن  نیا  دبایب و  یـسک  هاگ  ره  دـنیچیم . عقوم  هب  شناتخرد  ياههویم  زا  هن  دـنکیم و  هدافتـسا 

اهنآ رب  يرطف ) لئاسم  رب  هوالع   ) یلقع تالالدتـسا  قیرط  زا  هک : نیا  موس  دـناهدوب . نینچ  اـیبنا  تسا و  هدرک  وا  هب  ار  تمدـخ  نیرتگرزب 
هتفهن اهلقع  نورد  رد  هک  شناد  ياههنیجنگ  هک : نیا  مراهچ  دـنناسرب . وا  هب  ار  یهلا  ياهنامرف  ینامـسآ و  تامیلعت  دـننک و  تجح  مامتا 

رگا هک  هداهن  یمدآ  لقع  نورد  رد  اهبنارگ  میظع و  رایـسب  ياههنیجنگ  راگدرورپ ، تردـق  تسد  هک  ارچ  دـنزاس  راکـشآ  وا  يارب  تسا 
ياهیگدولآ ناهانگ و  طلغ و  تامیلعت  تلفغ و  یلو  دوشیم ، لصاح  فراعم  اهشناد و  مولع و  رد  میظع  یشهج  دنوش  راکشآ  فشک و 

. دننکیم راکـشآ  ار  اههنیجنگ  نآ  دنریگیمرب و  ار  اهباجح  نیا  ناربمایپ  دزاسیم . روتـسم  ار  نآ  دـنکفایم و  اهنآ  رب  ییاههدرپ  یقالخا ،
هب شنیرفآ  ملاع  رد  ناربمایپ  يوس  زا  ار  یهلا  تایآ  نداد  ناشن  هتخادرپ و  فده ، نیمجنپ  هب  سپس 

هب دعب  و  هردقملا ) تایآ  مهوری  و   ) دنهد ناشن  نانآ  هب  ار  ادخ  تردق  تایآ  هک ) دوب  نیا  فده  و  : ) دـیامرفیم دـنوشیم ، روآدای  ناسنا 
ياپ ریز  رد  هک  نیمز  هراوهاگ  نیا  و  هتفرگ . رارق  اهنآ  زارف  رب  هک  نامسآ  هتشارفا  رب  فقس  هلمج : زا  دیامرفیم  هتخادرپ ، تایآ  نیا  حرش 

نآ و  دزاسیم . یناـف  ار  اـهنآ  هک  رمع  ياهدمآرـس  اـهلجا و  نآ  و  دـشخبیم . اـهنآ  هب  ار  تاـیح  هک  یگدـنز  لـیاسو  نآ  و  هداـهن . اـهنآ 
مهتحت داهم  عوفرم و  مهقوف  فقـس  نم  . ) ددرگیم دراو  نانآ  رب  یپردیپ  هک  یثداوح  و  دـنکیم . ریپ  ار  نانآ  هک  ییاهجنر  تالکـشم و 
شنیرفآ رارـسا  زا  تسا  یبیکرت  روما  نیا  عقاو  رد  مهیلع .) عباتت  ثادـحا  مهمرهت و  فاصوا  مهینفت و  لاجآ  مهییحت و  شیاعم  عوضوم و 

دزادنیب و ادخ  دای  هب  ار  ناسنا  دناوتیم  مادک  ره  هک  جنر  درد و  انف و  لماوع  نینچمه  یگدنز و  بابـسا  لیاسو و  و  نیمز ، نامـسآ و  رد 
ناـسنا هب  ار  تاـمیلعت  زا  ياهعوـمجم  ناربماـیپ  بیترت  نیا  هب  تساـهناسنا و  يرایـشوه  تربـع و  هیاـم  هک  ینوگاـنوگ  ثداوـح  نینچمه 

هب دنک . رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  وا  ای  دـیازفیب  وا  یهاگآ  يرادـیب و  رب  ای  درب  الاب  ار  وا  تفرعم  حطـس  دـناوتیم  مادـک  ره  هک  دـنهدیم 
باتک ای  لسرم  ربمایپ  زا  ار  یناسنا  هعماج  ناحبس ، دنوادخ  هاگچیه  دنکیم : دیکات  نآ ، لابند 

همزال هجح  وا  لزنم  باتک  وا  لسرم  یبن  نم  هقلخ  هناحبـس  هللا  لخی  مل  و   ) تسا هدراذـگن  یلاخ  نشور ، یهار  ای  عطاق  یلیلد  ای  ینامـسآ 
ادخ قلخ  نایم  رد  اهنآ  زا  یتمسق  ای  اهنآ  زا  یکی  هراومه  هک  تسا  هدش  هراشا  عوضوم  راهچ  هب  ترابع  نیا  رد  عقاو  رد  همئاق .) هجحم  وا 
اریز هن - ای  دنـشاب  ینامـسآ  باـتک  ياراد  هاوخ  تسا - یهلا  ناربماـیپ  تسخن  دوشیم . تجح  ماـمتا  اـهنآ  رب  قیرط  نیا  زا  دراد و  دوجو 
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دنچ ره  دراد  دوجو  اهتما  رد  هک  تسا  ینامـسآ  بتک  مود  تسا . تجح  مامتا  بابـسا  يرادیب و  تیاده و  هیام  لاح  ره  رد  ربمایپ  دوجو 
هدـش همزال  هجح  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  موصعم  ناماما  ایـصوا و  موس ، دنـشاب . هتـسب  ورف  ناهج  زا  مشچ  دـناهدروآ  ار  نآ  هک  یناربمایپ 

لامتحا نیا  تسین  یفاک  تیادـه ، يارب  ییاهنت  هب  لقع  لیلد  نوچ  یلو  دـشاب  لقع  لیلد  روظنم  هک  دـناهداد  لاـمتحا  یـضعب  هتبلا  تسا .
نآ زا  هک  ناماما  ایـصوا و  ناربمایپ و  تنـس  مراهچ ، دنـشاب . عمج  ترابع  نیا  رد  مه  اب  ود  ره  هک  درادن  یعنام  اما  دسریم ، رظن  هب  دـیعب 

- يونعم ای  دشاب  يرهاظ  هاوخ  دناهدرک - ینعم  میقتـسم  حـضاو و  هقیرط  ینعم  هب  تغل  رد  ار  هجحم  اریز  تسا  هدـش  همئاق  هجحم  هب  ریبعت 
عیمج رد  اهتما  اهتلم و  مامت  رب  دنوادخ  بیترت ، نیا  هب  دناسریم . دوصقم  هب  ار  ناسنا  هک  یهار 

: دیامرفیم هتخادرپ ، ناربمایپ  نیا  ياهیگژیو  هب  سپس  تسا . هتشادن  غیرد  اهنآ  زا  ار  تیاده  بابـسا  هدومن و  تجح  مامتا  راصعا  نورق و 
هلق مهب  رـصقت  لسر ال   ) تشادیمن زاب  فیاظو  ماجنا  زا  ار  اهنآ  ناشناگدننک ، بیذکت  نانمـشد و  ینوزف  ناشتارفن و  یمک  هک  یناربمایپ 

يایرد رد  دنداتـسیایم ، نمـشد  رازه  نارازه  ربارب  رد  هنت  کی  هاگ  هک  دندوب  یتماهـش  اب  نادرم  يرآ ، مهل .) نیبذکم  هرثک  مهددع و ال 
دولآمشخ دایرف  ربارب  رد  دندیبوکیم و  مه  رد  ار  اههناختب  دندمآیم ، نوریب  ملاس  یهلا  تادییات  ادـخ و  نامرف  هب  دـنتفریم و  ورف  شتآ 

هاگ دندمآیم و  نوریب  رگید  يوس  زا  دنتفریم و  ورف  ایرد  هب  دندرکیم . راسمرـش  ار  اهنآ  دنداتـسیایم و  هدنبوک  یلیالد  اب  ناتـسرپ ، تب 
وربا هـب  مـخ  یلو  دـنتفرگیم  رارق  دـندوب ، هدرک  هرـصاحم  ار  اـهنآ  هـنهرب ، ياهریـشمش  اـب  هـک  جوـجل ، نانمـشد  مـیظع  هورگ  لـباقم  رد 

رد تسا . هدش  هیکت  نانآ  يدرمیاپ  تماهـش و  تماقتـسا و  يور  اج ، نیا  رد  ناربمایپ ، هژیو  تافـص  نایم  زا  هک  نیا  بلاج  دـندروآیمن .
نیشیپ ناربمایپ  هلیسو  هب  ای  دندوب  هدش  هداد  تراشب  هدنیآ  ناربمایپ  روهظ  هب  یـضعب  هک  یناربمایپ  دیامرفیم : نینچ  ناربمایپ ، یفرعم  همادا 

نیا ع رد  هلبق .) نم  هفرع  رباغ  وا  هدعب  نم  هل  یمس  قباس  نم   ) دندش هتخانش 
ایبنا دندرکیم و  یفرعم  ار  دعب  يایبنا  نیـشیپ ، يایبنا  هک  نیا  نآ  تسا و  هدومرف  صخـشم  ار  ایبنا  ییاسانـش  مهم  ياهـشور  زا  یکی  تراب 

رد هک  ياهدش  باسح  ابیز و  رایـسب  تاریبعت  زا  دـننابغاب ! هلزنم  هب  ناربمایپ  - 1 اههتکن : دندشیم . هتخانش  نیـشیپ  ناربمایپ  هلیـسو  هب  دعب ،
یمدآ داهن  رد  ار  اهیتخبـشوخ  اهیکین و  همه  دادعتـسا  ادـخ  تردـق  تسد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تسا  هدـمآ  ع )  ) ماما مـالک  نیا 

یناحور و يونعم و  رطعم  ياهلگ  ياهرذـب  عاونا  ناشیاهلد  رد  هدـش و  هتفهن  ییاهبنارگ  نداعم  اـهنآ  دوجو  راـسهوک  رد  تسا ، هدراذـگ 
روراب يرایبآ و  ار  اهرذـب  نیا  یهلا ، هاگآ  گرزب و  ياـهنابغاب  نیا  ناربماـیپ ، تسا . هدـش  هدیـشاپ  یناـسنا  لـیاضف  نوگاـنوگ  ياـههویم 
تسا هتفهن  اهنآ  دوجو  رد  هک  يدادادخ  ياهتمعن  دننکیم و  جارختسا  ار  وا  دوجو  ياههنیجنگ  ینامـسآ ، ناسانـشندعم  نیا  دنزاسیم و 

مهل اوریثی  هتمعن … و  یـسنم  مهورکذی  هیرطف و  قاثیم  مهوداتـسیل  دیامرفیم : دـننکیم ، يروآدای  اهنآ  هب  دـنلفاغ  نآ  تمیق  ردـق و  زا  و 
وا دوجو  رهوگ  دـنهدیم و  شرورپ  دراد  هچنآ  هکلب  تسا ، هدوبن  وا  رد  هک  دـنهدیمن  ناسنا  هب  يزیچ  زا  ناربمایپ  نیاربانب  لوقعلا . نئافد 

تسا نیا  لامک  نک ، ادیوه  ار  دوخ  رهوگ  رعاش : هتفگ  هب  هک  دنزاسیم  راکشآ  ار 
ناونع دوشیم  هداد  اهناسنا  هب  هک  یتامیلعت  مامت  دـندقتعم  یـضعب  یتح  سب ! تسا و  نیا  لامک  نک ، ادـیپ  شیوخ  رد  ار  شیوخ  سب ! و 

تاـمیلعت اـب  اـهنآ - طـخ  ناوریپ  ناربماـیپ و  زا  معا  ناـملعم - تسا و  هتفهن  اـهناسنا  ناـج  نورد  رد  موـلع  هشیر  هک  ارچ  دراد ، يروآداـی 
حطـس رب  اههاچ ، رفح  اب  هک  دنتـسه  ینیمزریز  ياهبآ  عبانم  نوچمه  مولع  ییوگ  دـننکیم  رهاـظ  ناـسنا  ناـج  نورد  زا  ار  اـهنآ  شیوخ ،

دناوتیم زین   … نینموملا و )  عفنت  يرکذـلا  ناف  رکذ  و  نورکذـتی ، مهلعل  دـننام :  ) نآرق تایآ  رد  رکذـت  هب  ریبعت  دـنوشیم . يراج  نیمز 
ياهراشا زین  قوف  مالک  رد  رگرادیب  ثداوح  - 2 تسین . نآ  حرش  ياج  اجنیا  هک  دراد  یعیـسو  هنماد  ثحب  نیا  دشاب . انعم  نیا  رب  یهاوگ 

هب ار  اهناسنا  یتسه ، ملاع  رد  راگدرورپ  تمظع  راثآ  نداد  ناشن  هیهلا و  فراعم  میلعت  رب  هوالع  یهلا ، ناربمایپ  هک  دوب  هدش  ینعم  نیا  هب 
نیا زیگناتربع . تخـس  ثداوح  نیگنـس و  ياهجنر  درد و  يدام و  ياهتمعن  يانف  یگدـنز و  نایاپ  دـنزاسیم : هجوتم  رگرادـیب  ثداوح 

تیرشب ناهج  یتلفغ  باوخ  نانچ  دندوبن  اهنیا  رگا  هک  دزاسیم  راکشآ  رـشب  یگدنز  رد  ار  كاندرد  ثداوح  هفـسلف  رگید  راب  تاریبعت ،
رد هچنآ  زا  اهناسنا  یگدنز  رد  نید  شقن  - 3 دوب . دیعب  لکشم و  رایسب  شندش  رادیب  هک  تفرگیم  ارف  ار 
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دندوبن ناربمایپ  رگا  هک  ددرگیم  راکـشآ  اـهناسنا  یگدـنز  رد  نید  شقن  یبوخ  هب  هدـمآ ، ینعمرپ  رایـسب  شخب  نیا  رد  ع )  ) ماـما مـالک 
لقع هک  ارچ  دنتشادیم ، زاب  وا  یگدنب  ادخ و  تفرعم  زا  ار  اهنآ  نیطایش ، تفرگیم و  ارف  ار  تیناسنا  ناهج  رـسارس  یتسرپ  تب  كرش و 

ات یلو  تسا  یغورفرپ  نکفارون  لقع  هک  تسا  تسرد  تسین . یفاک  هار  عناوم  تداعـس و  بابـسا  همه  صیخـشت  يارب  ییاهنت  هب  اـهناسنا 
رطخرپ رایسب  هار  نیا  ناوتیمن  دنکیم  نشور  ار  يدودحم  طیحم  هک  لقع  نکفارون  اب  اهنت  دزاسن  نشور  ار  اج  همه  دباتن و  یحو  باتفآ 

رد تخـس  دـناهدرک ، راکنا  ار  لسر  لاسرا  ایبنا و  تثعب  هلاسم  هک  اهییامهرب  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا  دومن . یط  ار  بیـشن  زارفرپ و  و 
رد تـسنادیم و  ار  هدـنیآ  لاـح و  هتـشذگ و  هـطبار  درکیم و  كرد  ار  ناـسنا  نورب  نورد و  رارـسا  ماـمت  ناـسنا ، لـقع  رگا  دنهابتـشا .
نآ ناهج و  نیا  یگدـنز  تالکـشم  همه  يارب  اج و  همه  رد  لقع  كرد  دوش : هتفگ  دوب  نکمم  دـشیمن ، هابتـشا  راتفرگ  دوخ  صیخـشت 

میظع و رایسب  ینوزف  کی  مه  نآ   ) تامولعم هب  تبـسن  تالوهجم  ینوزف  یلقع و  تاکاردا  تیدودحم  هب  هجوت  اب  اما  تسا ، یفاک  ناهج 
هبطخ نیمه  رد  تسا و  یهلا  ياهتجح  زا  یکی  لقع  هک  مینکیمن  راکنا  تسین . حیحص  ییاهنت  هب  لقع  رب  هیکت  هک  تسادیپ  هدرتسگ )

ماما فورعم  ثیدـح  رد  هک  نانچ  هدـش ، دای  نآ  زا  نورد  ربمایپ  ناونع  هب  یمالـسا  تایاور  رد  یتح  تسا ، هدومرف  هراشا  نآ  هب  ع )  ) ماما
مالـسلامهیلع همئالا  ءایبنالا و  لسرلاف و  رهاظلا  اماف  هنطاب  هجح  هرهاظ و  هجح  نیتجح  سانلا  یلع  نا هللا  دومرف : هک  میناوخیم  ع )  ) مظاـک

نالوسر و ناربمایپ و  راکـشآ ، تجح  اما  ناهنپ . یتجح  راکـشآ و  یتجح  تسا ، مدرم  رب  تجح  ود  دـنوادخ  يارب  لوقعلاف ، هنطابلا  اما  و 
تلاـسر نطاـب ، لوسر  نیا  هک  تسادـیپ  لاـح  نیا  اـب  یلو  دـشابیم . اـهدرخ  اـهلقع و  نطاـب ، تجح  اـما  دنتـسه و  مالـسلامهیلع - همئا -

خـساپ اجنیا ، زا  تسا . دودـحمان  شتلاسر  تسادـخ  نایاپیب  ملع  یحو و  عبنم  هب  یکتم  هک  رهاـظ  لوسر  هک  یلاـح  رد  دراد ، يدودـحم 
دنکیم كرد  ام  لقع  ای  تسین  جراخ  تروص  ود  زا  دنروآیم  ام  يارب  ناربمایپ  هچنآ  دنیوگیم : اهنآ  دوشیم . نشور  اهیامهرب  هطسفس 

، تسین لوبق  لباق  تسا ، لوقعمان  ینعی  دـنکیمن  كرد  رگا  تسین و  ناربمایپ  تمحز  هب  يزاین  دـنکیم  كرد  ار  نآ  ام  لقع  رگا  هن ، اـی 
لوقعمان و نایم  اهنآ  هک  تسا  نیا  دروخیم  مشچ  هب  لالدتـسا  نیا  رد  هک  یلاکـشا  دوریمن . لوقعمان  بلطم  راـب  ریز  یناـسنا  چـیه  اریز 

اج نیا  رد  هک  یلاح  رد  دنکیم ، كرد  ار  زیچ  همه  لقع  هک  هدوب  نیا  ناشروصت  ییوگ  دناهتشاذگن . قرف  لوهجم ،
ناوتیم تارج  هب  و  لوهجم . ای  فلاخم و  ای  تسا  لقع  مکح  اب  قفاوم  ای  دوشیم  هضرع  ام  هب  هک  یبلاـطم  میراد : هناـگهس  میـسقت  کـی 

ینعی موس ، هورگ  ءزج  بلاطم ، هدـمع  تمـسق  تفگ  ناوتیم  تارج  هب  و  لوهجم . ای  فلاخم و  ای  تسا  لقع  مکح  اـب  قفاوم  اـی  دوشیم 
ییاههسوسو راتفرگ  زین  دوخ  یلقع  تاکاردا  رد  ابلاغ  ام  نیا ، رب  هفاـضا  تسا . شخب  نیمه  رد  ناربماـیپ  تیلاـعف  تسرد  تسا و  لوهجم 

رد ار  ام  دـناوتیم  لقن  اب  لقع  دـییات  رگید  يریبعت  هب  ناربمایپ و  دـییات  هک  تساجنیا  دـشاب ، نآ  رد  یهابتـشا  اـطخ و  دـنکن  هک  میوشیم 
رـصع و ره  رد  - 4 دزاـس . نئمطم  میوریم  نآ  زا  هک  یهار  یتسرد  هب  دناکـشخب و  ار  اـههسوسو  هشیر  دزاـس و  نئمطم  یلقع  ياـههداد 

تجح زا  ار  شدوخ  قلخ  زگره  دنوادخ  دومرفیم : دـیکات  هک  دروخیم  مشچ  هب  هتکن  نیا  زین  الوم  تاریبعت  رد  تسا  مزال  یتجح  ینامز 
هریس تنس و  ای  موصعم و  ماما  ای  ناربمایپ  زا  هدنامزاب  ینامسآ  باتک  ای  دشاب  هدوب  يربمایپ  هاوخ  تسا ، هتـشاذگن  یلاخ  امنهار  يداه و  و 

رد ربتعم  هریـس  یهلا و  تجح  دناهتفرگ و  رارق  مه  رانک  رد  ع -)  ) ماما مالک  رد  ناربمایپ - ینامـسآ و  باتک  هک  نیا  بلاج  نانآ . شور  و 
د نییبت ، رب  هوالع  نییبت و  اقیقد  ار  نآ  ات  دشاب  يربمایپ  دیاب  ینامسآ  باتک  ره  هارمه  يرآ ، مه . رانک 

نآ يارجا  میکحت و  رد  ظفح و  ار  ناربمایپ  ثاریم  ات  دشاب  یماما  یـصو و  دـیاب  ناربمایپ  تنـس  هارمه  هار ، همادا  رد  دـنک و  هدایپ  لمع  ر 
نانثا الا  ضرالا  یف  قبی  مل  ول  هدـش : دراو  ع )  ) قداص ماـما  زا  یثیدـح  رد  تسا و  نآ  رب  اـم  داـقتعا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دـشوکب .

ماما هک  تسا  نامه  زین  و  تسا . يرگید  ماما  یهلا و  تجح  ود ، نآ  زا  یکی  دشابن  رفن  ود  زج  نیمز  يور  رد  رگا  هجحلا ، امهدـحا  ناکل 
اما اروهـشم و  ارهاظ  اما  هجحب  مئاق هللا  نم  ضرالا  ولخت  یلب ال  مهللا  تسا : هدومرف  هغالبلاجـهن  نیمه  راصق  تاملک  رد  ع )  ) نینموملاریما

دارفا دندشیم  ثوعبم  قلخ ، تیاده  يارب  ادخ  يوس  زا  هک  یناربمایپ  ناربمایپ  ياهیگژیو  - 5 هتانیب . هللا و  ججح  لطبت  الئل  ارومغم  افئاخ 
تلاسر غالبا  يارب  الاب  دح  رد  تماهش  اهنآ  هلمج  زا  هک  دندوب  اراد  تسا  مهم  تلاسر  نیا  همزال  هک  ار  یتافص  مامت  هکلب  دندوبن ، يداع 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ هب  الاب  زارف  رد  ع )  ) ماما هک  تسا  نامه  نیا  و  تداهـش . دحرـس  ات  عناوم  همه  لـباقم  رد  یگداتـسیا  و  جوجل ، لـهاج و  ماوقا  ربارب  رد 
ار ایبنا  خـیرات  هاـگ  ره  دوبن و  اـهنآ  هفیظو  ماـجنا  عناـم  زگره  ناگدـننک ، بیذـکت  نانمـشد و  یناوارف  تارفن و  یمک  هک : هدومرف  هراـشا 

نآ رد  حوضو  هب  نخس  نیا  قدص  ار ) مالسا  ربمایپ  خیرات  اصوصخم   ) مینک هعلاطم 
هللا و تالاسر  نوغلبی  نیذـلا  دـیامرفیم : هدرمـش ، یهلا  تلاسر  ناغلبم  ياهیگژیو  زا  یکی  ار  تفـص  نیا  زین  دـیجم  نآرق  دوشیم . هدـید 

میب ادخ  زج  سک  چیه  زا  دندیـسرتیم و  وا  زا  اهنت )  ) دـندرکیم و یهلا  ياهتلاسر  غیلبت  هک  یناربمایپ  هللا ، الا  ادـحا  نوشخی  هنوشخی و ال 
رخف مینیبیم  رگا  تسین و  زیاـج  اـیبنا  رب  هیقت  هک  دوشیم  نشور  هعاربلاجاـهنم - هدنـسیون  هتفگ  هب  زارف - نیا  رد  ماـما  ریبـعت  زا  دنتـشادن .

لطاب و ینخـس  دنرمـشیم  زیاج  هیقت  ماقم  رد  اـیبنا  رب  ار  رفک  راـهظا  یتح  اـهنآ  هک  تسا  هداد  تبـسن  ار  ینعم  نیا  هیماـما  هعیـش  هب  يزار 
هدوب رطخ  رد  نید  لصا  هک  اجنآ  رد  يداـع  دارفا  یتح  ناـماما و  يارب  ندرک  هیقت  اریز  تسا ، رتـالاب  نیا  زا  بلطم  هکلب  تسا . ساـسایب 

، تسا لیلد  نودب  اهورین  نداد  رده  ببـس  هیقت  كرت  هک  اجنآ  مارح ، هاگ  تسا و  بجاو  هاگ  هیقت ، رگید : ریبعت  هب  دشابیم ، مارح  دـشاب 
رگا هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دنوش و  راتفرگ  مالـسا  نانمـشد  تسد  رد  يدـماشیپ  رثا  رب  ناناملـسم  زا  یعمج  هک  نیا  لثم  تسا ، بجاو  هیقت 

دنیامن نامتک  ار  دوخ  هدیقع  دیاب  اجنیا  رد  دنوش ، هدیشک  تسکش  فعض و  هب  ناناملسم  دنک و  دوبان  ار  همه  نمشد ، دننک  مالـسا  راهظا 
ثعاب ض هدیقع  نتشاد  موتکم  هک  دوشیم  هاگ  یلو  دنهدن ، رده  هدوهیب  ار  اهورین  ات 

ماما همانرب   ) دومن لمحت  تسه  هچ  ره  ار  نآ  مزاول  تشاد و  راهظا  هناعاجش  ار  هدیقع  تسا  بجاو  اجنیا  رد  تسا ، تلذ  ینوبز و  فع و 
هدیقع نامتک  رگا  هک  دندوب  یعـضوم  رد  ایبنا  هک  اجنآ  زا  تسا .) بلطم  نیا  نشور  ياهقادصم  زا  یکی  البرک  رد  شنارای  و  ع )  ) نیـسح

هب رـصحنم  هن  هیقت  نیا  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ  دننک . كرت  ار  هیقت  دندوب  فظوم  دـشیم  دراو  همطل  اهنآ  تلاسر  هب  دـندرکیم 
نودـب اهورین  نتفر  ردـه  هب  ثعاب  هدـیقع  راهظا  اجره  هک  تسالقع  یـساسا  لوصا  زا  یکی  هکلب  ناناملـسم ، هب  رـصحنم  هن  تسا و  هعیش 

. دنکیم يراددوخ  نآ  زا  دشاب  هدیاف  هنوگچیه 
هحفص 212] ]

همادا نانچمه  عضو  نیا  . ) دندش نانآ  نیـشناج  نادنزرف ، دنتفر و  ناردپ  دش ، يرپس  ناراگزور ، تشذگ و  اهنرق  بیترت  نیا  هب  و  همجرت :
رد نیا  درک . ثوعبم  شتوبن  ندرک  لماک  شیوخ و  دـهع  هب  يافو  يارب  ار  ص )  ) هللا لوسر  دـمحم  ناحبـس  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  تشاد )

( دنهدب شیوخ  ناوریپ  هب  ار  شروهظ  تراشب  دنروایب و  نامیا  وا  هب  هک   ) دوب هدـش  هتفرگ  وا  هرابرد  نامیپ  ناربمایپ ، همه  زا  هک  دوب  یلاح 
ضیقن و دـض و  راکفا  هدـنکارپ و  بهاذـم  ياراد  نیمز ، مدرم  زور  نآ  رد  دوب و  هدـنزرا  شدالیم  دوهـشم و  شیاههناشن  هک  یلاح  رد  و 
وا ریغ  هب  یـضعب  دنداهنیم و  اهتب  رب  ار  وا  مان  یهورگ  دندرکیم و  هیبشت  شتاقولخم  هب  ار  ادخ  یهورگ  دندوب : هدـنکارپ  دـیاقع  اههار و 
زا ار  اهنآ  شتکرب ، رپ  دوجو  اب  دیـشخب و  ییاـهر  یهارمگ  زا  ترـضح  نآ  هلیـسو  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  اـما  دـندومنیم ، توعد  هراـشا و 

دندش اهنآ  نیـشناج  نادنزرف  دنتفر و  ناردپ  دـش ، يرپس  ناراگزور  تشذـگ و  اهنرق  بیترت ، نیا  هب  ریـسفت : حرـش و  داد . تاجن  تلاهج 
هراشا ع )  ) ماما هبطخ ، زا  شخب  نیا  رد  مالسا : باتفآ  عولط  ءانبالا .) تفلخ  ءابالا و  تفلس  روهدلا و  تضم  نورقلا و  تلـسن  کلذ  یلع  )

اضف اهیگژیو و  زا  یشخب  مالسا و  ربمایپ  تثعب  هلئسم  تسخن ، دیامرفیم : هتکن  راهچ  هب 
نیا زا  اهنآ  تاجن  يداقتعا و  ینید و  تافارحنا  رظن  زا  ترـضح  نآ  مایق  نامز  رد  ایند  عضو  مود ، وا . توبن  ياههناشن  ترـضح و  نآ  لی 

نآرق ینعی  هدنام ، یقاب  ترضح  نآ  زا  هک  یثاریم  مراهچ ، ایند . راد  زا  ربمایپ  تلحر  موس ، ص .)  ) يدمحم رون  هلیسو  هب  مکارتم ، تاملظ 
دهع هب  يافو  يارب  ار  ص )  ) هللا لوسر  دمحم  ناحبس ، دنوادخ  هک  نیا  ات  تفای  همادا  نانچمه  عضو  نیا  دیامرفیم : لوا  تمسق  رد  دیجم .

زاـجنال ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ادـمحم  هناحبـس  هللا  ثعب  نا  یلا   ) درک ثوعبم  تخیگنارب و  شتوبن  ندرک  لـماک  دوخ و 
نامیپ ناربمایپ  همه  زا  هک  دوب ، یلاـح  رد  نیا  دـیامرفیم : هدرک ، ترـضح  نآ  لـیاضف  زا  یـشخب  هب  هراـشا  سپـس  هتوبن .) ماـمتا  هتدـع و 

رد هقاـثیم .) نییبنلا  یلع  اذوخاـم  ( ) دـنهدب شیوخ  ناوریپ  هب  ار  شروهظ  تراـشب  دـنروایب و  ناـمیا  وا  هب  هک   ) دوب هدـش  هتفرگ  وا  هراـبرد 
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تمارک و هب  هراشا  تسا  نکمم  ریبعت  نیا  هدـالیم .) اـمیرک  هتامـس ، هروهـشم   ) دوب هدیدنـسپ  شدـالیم  روهـشم و  شیاـههناشن  هک  یلاـح 
، خـیراوت لقن  قباطم  هک  نیا  هچ  تشگ ، مهارف  ناـیناهج  يارب  وا  دـلوت  ماـگنه  هک  یتاـکرب  اـی  دـشاب و  وا  دادـجا  رداـم و  ردـپ و  تمظع 

دروم پ هک  هواس  هچایرد  دش ، شوماخ  سراف  هدکشتآ  دنتخیر ، ورف  هبعک  هناخ  رد  اهتب  ترضح  نآ  دلوت  اب  نامزمه 
رد يدیدج  رـصع  زاغآ  رگنایب  اهنیا  همه  تخیر و  ورف  تسکـش و  مهرد  رابج  ناهاش  رـصق  زا  یتمـسق  دیکـشخ و  دوب  یهورگ  شتـسر 

دض و ياههتـساوخ  راکفا و  هدنکارپ و  بهاذـم  ياراد  نیمز ، مدرم  زور  نآ  رد  دـیازفایم : سپـس  دوب . كرـش  اب  هزرابم  دـیحوت و  ریـسم 
هب ار  ادـخ  یهورگ  هتتـشتم .) قـئارط  هرــشتنم و  ءاوـها  هـقرفتم و  لـلم  ذـئموی  ضرـالا  لـها  و   ) دـندوب هدـنکارپ  دـیاقع  اـههار و  ضیقن و 
یف دحلم  وا  هقلخب  هبشم هللا  نیب   ) دندرکیم توعد  هراشا و  وا  ریغ  هب  ای  دنداهنیم  اهتب  رب  ار  وا  مان  یهورگ  دندرکیم و  هیبشت  شتاقولخم 

تهج نیمه  هب  تسا و  هتفرگ  رارق  فرط  کی  رد  هک  تسا  ياهرفح  يانعم  هب  دهم  نزو  رب  دحل  هدام  زا  دحلم  هریغ .) یلا  ریـشم  وا  همـسا 
طیرفت طارفا و  يوس  هب  فرحنم  طسو  دـح  زا  هک  يراک  ره  هب  سپـس  دـنیوگیم ، دـحل  تسا  هتفرگ  رارق  بناج  کی  رد  هک  ياهرفح  هب 

نامه همـسا ) یف  دحلم   ) الاب هلمج  زا  روظنم  دـنیوگیم و  داحلا  تهج  نیمه  هب  زین  ار  یتسرپ  تب  كرـش و  دوشیم و  هتفگ  داحلا  هدـش ،
دنتفگیم تانم  یموس  هب  يزعلا و  يرگید  هب  تاللا و  اهتب  زا  یکی  هب  الثم  دنداهنیم ، اهتب  رب  ار  ادـخ  مان  هک  دـش  هراشا  الاب  رد  هک  تسا 

فص نوچمه  ادخ  يارب  یتافص  هک  تسا  نآ  روظنم  هک  نیا  ای  تسا و  هدش  قتشم  نانملا  زیزعلا و  هللا و  زا  بیترت  هب  هک 
: دیازفایم سپـس  تسا . نکمم  زین  ریـسفت  ود  ره  نایم  عمج  دندرکیمن . قیبطت  یمـسم  رب  اقیقد  ار  وا  مسا  دندشیم و  لئاق  تاقولخم  تا 
هب مهادهف   ) داد تاجن  تلاهج  زا  ار  نانآ  وا ، تکرب  رپ  دوجو  اب  دیشخب و  ییاهر  یهارمگ  زا  ترضح  نآ  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  سپ 

هاتوک تاراشا  قوف ، تارابع  رد  ص )  ) مالسا ربمایپ  تثعب  زا  لبق  بهاذم  نایدا و  - 1 اههتکن : هلاهجلا .) نم  هناکمب  مهذقنا  هلالضلا و  نم 
يروط هب  تسا و  هدش  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تثعب  زا  لبق  تیلهاج و  رـصع  رد  برع  ریغ  برع و  بهاذـم  نایدا و  هرابرد  ینعمرپ  رایـسب  و 
دیاقع زین  برع  نایم  رد  هکلب  ناوارف ، تاـفارحنا  دوب و  يرامـشیب  ناـیدا  بهاذـم و  اـیند  رد  اـهنت  هن  دناهتـشون  ناـققحم  ناـخروم و  هک 
میسقت هورگ  ود  هب  تسخن  اهنآ  دیوگیم : یلهاج  برع  نایدا  هرابرد  هغالبلاجهن  فورعم  رـسفم  دیدحلایبا  نبا  دوب . يرایـسب  نوگانوگ 

انتایح الا  یه  ام  دنتفگیم : دیوگیم ، نآرق  هک  هنوگنامه  دنتشادن و  ادخ  هب  يداقتعا  الصا  هلطعم  زا  یهورگ  هلطعم . ریغ  هلطعم و  دندش 
اهنآ ياج  هب  يرگید  هورگ  دـنریمیم و  یهورگ  درادـن ، دوجو  ایند  یناگدـنز  زج  يزیچ  رهدـلا ، ـالا  اـنکلهی  اـم  ییحن و  تومن و  ایندـلا 

اد لوبق  ار  ادخ  نانآ  زا  يرگید  هورگ  دناریمیم . ار  ام  هک  تسا  تعیبط  اهنت  دنیآیم و 
هدنز ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  دـناوتیم  یـسک  هچ  میمر ، یه  ماظعلا و  ییحی  نم  دـنتفگیم : دـندوب و  زیخاتـسر  داعم و  رکنم  یلو  دـنتش 
تب دـنتفریم . اهتب  شتـسرپ  غارـس  هب  اهنت  دـندوب و  ناربماـیپ  تثعب  رکنم  یلو  دنتـشاد  لوبق  ار  زیخاتـسر  دـنوادخ و  یموس ، هورگ  دـنک ؟
جح ماگنه  هب  دندرکیم و  قالطا  اهنآ  رب  ار  کیرش )  ) هژاو نیمه  دنتسنادیم و  دنوادخ  کیرش  ار  اهتب  یضعب  دندوب  فلتخم  زین  ناتسرپ 

: دنتفگیم دنتسنادیم و  ادخ  هاگرد  ناعیفیش  ار  اهتب  يرگید  هورگ  اما  کل . وه  اکیرش  الا  کل  کیرـش  کیبل ال  مهللا  کیبل  دنتفگیم :
يرگید هورگ  دننک ! کیدزن  ادـخ  هاگـشیپ  هب  ار  ام  هک  نیا  يارب  رگم  مینکیمن  شتـسرپ  ار  اهنیا  یفلز ، هللا  یلا  انوبرقیل  الا  مهدـبعن  ام  و 

تلـصلایبا نب  هیما  دـننام  اهنآ  زا  یـضعب  دـندوب . لئاق  اهناسنا  هیبش  یتافـص  اضعا و  مسج و  ادـخ  يارب  دـندوب و  مسجت  هیبشت و  هب  لـئاق 
رد هنافساتم  نآ  تابوسر  راکفا و  نیا  راثآ  ! ) تسا هدرک  زارد  یـسرک  يوس  هب  ار  دوخ  ياهاپ  هتـسشن و  شرع  زارف  رب  دنوادخ  دیوگیم :
زا دـنوادخ  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  یـضعب  هک  اجنآ  اـت  تشاد  دوجو  مالـسا  زا  دـعب  زین ، مالـسا  زا  هاـگآان  هدـنام و  بقع  دارفا  زا  یـضعب 

ییاهشفک ا وا  ياپ  رد  تسا ، يدرما  ناوج  تروص  هب  تسا و  راوس  یبکرم  رب  دوشیم  لزان  نامسآ 
یکدنا هورگ  هلطعم ، ریغ  اما  تاموهوم .) تافارخ و  نیا  لاثما  دـنکیم و  تکرح  ییالط  ياهناورپ  شتروص  درگ  رب  دراد و  دوجو  الط  ز 

دنزرف هللادبع و  شدنزرف  بلطملادبع و  دننام  دـندوب  هدومن  دوخ  هشیپ  ار  يراکزیهرپ  ییاسراپ و  دنتـشاد و  دـنوادخ  هب  داقتعا  هک  دـندوب 
ریز ياههورگ  هب  زین  ار  برع  نادنمشناد  هغالبلاجهن ، ناحراش  نیا  زا  رگید  یـضعب  رگید . یـضعب  هدعاس و  نب  سق  بلاطوبا و  شرگید 
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دندوب ءاونا  ملع  ياراد  یـضعب  دـندرکیم و  ایور  ریبعت  يرگید  هورگ  دنتـشاد ، یهاگآ  باسنا  ملع  رد  اهنت  هک  ییاهنآ  دـناهدرک : میـسقت 
رد دندادیم . ربخ  هدنیآ  ثداوح  یناهنپ و  روما  زا  دوخ  نامگ  هب  هک  دـندوب  نانهاک  یهورگ  و  تافارخ ) اب  هتخیمآ  یـسانشهراتس  یعون  )

. دـندرکیم راکنا  ار  نایدا  مامت  دـندوبن و  لئاق  ار  يزیچ  هیلقع  ماکحا  زج  هک  دـندرکیم  یگدـنز  دـنه  رد  اهییامهرب  زین  برع  ریغ  ناـیم 
اراصن و دوهی و  اهنیا  رب  هوالع  دوب . یتسرپ  تب  زا  يرگید  لاکشا  هک  ناتسرپهام  ناتسرپدیشروخ و  دندوب و  ناتـسرپهراتس  رگید  یهورگ 

هدروآرد رش  يادخ  ریخ و  يادخ  یتسرپهناگود و  زا  رس  سوجم  بهذم  دندوب . هدش  فارحنا  یعون  راتفرگ  مادک  ره  هک  دندوب  سوجم 
خیمآ تافارخ  اب  نانچ  دوب - هدش  هضرع  یهلا  يایبنا  یضعب  يوس  زا  زاغآ  رد  دیاش  هک  بهذم - نیا  دوب .

ناگتشرف هک  نیا  ات  دنتشاد  مه  اب  یتخس  گنج  رش - يادخ  ریخ و  يادخ  دندوب  دقتعم  اهنآ  ناققحم ، زا  یـضعب  هتفگ  هب  هک  دوب  هدش  هت 
الاب ملاع  و   ) دشاب رـشب  يادخ  رایتخا  رد  لاس  رازه  تفه  نییاپ ، ملاع  هک  طرـش  نیا  هب  دش  لصاح  نیبلاتاذ  حالـصا  دندرک  يرگیجنایم 

تاروت رد  هک  یبیجع  تافیرحت  اب  دوهی ، دـندوب و  هدـش  راتفرگ  هناگهس ) نایادـخ   ) ثیلثت لاگنچ  رد  نایحیـسم  ریخ .) يادـخ  رایتخا  رد 
رد ار  اههورگ  نیا  مامت  قوف ، ترابع  رد  ع )  ) ماما دجنگیمن . رـصتخم  نیا  رد  نآ  حرـش  هک  دـش  يدایز  تافارخ  راتفرگ  دوب  هدـش  عقاو 

دنوادخ يارب  ای  نایحیسم ، سوجم و  دننام  دنلئاق  کیرـش  ادخ  يارب  دنهیبشت و  هب  لئاق  هک  ییاهنآ  لوا  هورگ  تسا : هداد  ياج  هفیاط  هس 
مان هک  ناتسرپ  تب  زا  يرایـسب  دننام  دنهنیم  وا  ریغ  رب  ار  وا  مان  هک  یناسک  مود  هورگ  دوهی . زا  يرایـسب  دننام  دنلئاق  ار  تاقولخم  تافص 

دننام دـندرکیم  هراشا  ادـخ  ریغ  هب  هک  یناسک  موس  هورگ  دنتـشادنپیم و  ادـخ  دوخ و  نایم  هطـساو  ار  اهنآ  دـنداهنیم و  اهتب  رب  ار  ادـخ 
تلاصا نامـسآ ، بکاوک  اهتب و  يارب  هک  ناتـسرپهراتس  ناتـسرپهام و  ناتـسرپ و  تب  ای  دنتـشادنپیم و  یتسه  قلاـخ  ار  تعیبط  هک  هیرهد 

السا ربمایپ  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد  يرآ  دنتسنادیم . دوخ  يادخ  ار  اهنامه  ینعی  دندوب  لئاق 
نآ هلیسو  هب  وا ، تافص  ادخ و  هب  طوبرم  فراعم  نیرتقیقد  دیحوت و  میهافم  نیرتیلاع  تفرگ . ندیـشخرد  نآرق  باتفآ  درک و  روهظ  م 

نامدرم رب  هفارخ  هنوگ  ره  زا  یلاخ  كاپ و  تروص  هب  دوب  هدش  هتخیمآ  یکانتـشحو  تافارخ  اب  هک  ایبنا  خیرات  دـش ، هداد  میلعت  ترـضح 
دیدرگ و نایب  دوب  تلادع  مظن و  هدنروآدیدپ  دادیم و  لیکشت  ار  نآ  ساسا  نافعضتسم ، نامورحم و  زا  تیامح  هک  ینیناوق  دش . هضرع 

وه  ) تخادرپ سوفن  بیذهت  هب  مالسا  فراعم  نآرق و  میلعت  اب  دیشخب و  ییاهر  نیبم  لالـض  زا  ار  اهنآ  نآرق ، دوخ  ریبعت  هب  مالـسا  ربمایپ 
يرآ نیبم .) لالـض  یفل  لبق  نم  اوناک  نا  همکحلا و  باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذلا 

نیا دیدرگ . هدوشگ  تیرشب  خیرات  رد  ياهزات  لصف  دش و  هدودز  تافارخ  تشگ و  راکـشآ  یهلا ، نید  هرهچ  گرزب  ربمایپ  نیا  روهظ  اب 
: دیوگیم یـسیلگنا  فورعم  فوسلیف  هدنـسیون و  واش ) درانرب  . ) دنفرتعم نآ  هب  زین  مالـسا  نوناک  زا  ناگداتفارود  یتح  هک  تسا  یتقیقح 
ار اهنآ  و   ) دزاسب خـیرات  لوط  رد  اهناسنا  یگدـنز  لاکـشا  مامت  اب  هک  دراد  یگتـسیاش  دـسریم  رظن  هب  هک  تسا  ینید  اـهنت  دـمحم ، نید 

یناسنا يدنهد  تاجن  دیاب  ار  دمحم  دشاب …  هتشاد  هبذاج  ماوقا ، مامت  يارب  هک  ياهنوگ  هب  دنک ) يربهر 
دوشیم و زوریپ  تالکـشم  لح  رد  دریگب  هدهع  رب  ار  زورما  ناهج  یتسرپرـس  تماعز و  وا  دـننامه  يدرم  رگا  مدـقتعم  نم  دـناوخ و  ت 

روصت زین  هدـنیآ  رد  وا  دـننام  دوب و  زورما  ياهناسنا  ناگتـشذگ و  زا  ناسنا  نیرتلماک  دـمحم  دربیم . حلـص  تداعـس و  يوس  هب  ار  ناهج 
تایح نامز  هب  اهنت  یهلا  ناربمایپ  ایبنا و  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  هبطخ  نیا  رد  ع )  ) ماما ریبعت  زا  ناربمایپ  يرگن  هدنیآ  - 2 دوشیمن !

، دشیم هدنیآ  رد  اهنآ  تاجن  تیاده و  بابسا  هچنآ  لیلد  نیمه  هب  دندوب  زین  دوخ  تایح  زا  دعب  ياهتما  نارگن  هکلب  دنتسیرگنیمن  دوخ 
نینچ زین  مالسا  ربمغیپ  نیقی  هب  دندادیم . ماجنا  تلاسر  توبن و  طخ  همادا  يارب  دوب  هتخاس  اهنآ  تسد  زا  هک  يراک  ره  دندرکیم و  نایب 

هب ار  اهنآ  یهاگآ ، تسرپرـس  حضاو و  قیرط  نودـب  تسا  نکمم  ایآ  دورب ؟ نانآ  نایم  زا  دزاس و  اهر  هلی و  ار  تما  تسا  نکمم  ایآ  دوب .
زیچ ود  نم  دومرف : ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  هعیـش  تنـس و  لـها  بتک  رد  رتاوتم  روط  هب  هک  نیلقث  ثیدـح  اـیآ  دراذـگاو !؟ دوخ  لاـح 

؟ تسین تافارحنا  زا  يریگشیپ  يرگنهدنیآ و  نیا  زا  ياهنومن  مترتع  ادخ و  باتک  موریم : مراذگیم و  او  امش  نایم  رد  ار  هیامنارگ 
هحفص 227] ]
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تلحر و اب  ار  وا  دیدنسپ و  وا  يارب  تشاد  دوخ  دزن  ار  هچنآ  درک و  باختنا  دمحم  يارب  ار  شیوخ  ياقل  ناحبس ، دنوادخ  سپس  همجرت :
ضبق ار  وا  مارتحا  تیاهن  رد  يرآ  دیشخب . تاجن  تالکـشم  لاگنچ  رد  يراتفرگ  زا  تشاد و  یمارگ  ترخآ  يارـس  هب  ایند  راد  زا  لاقتنا 

ياج هب  امـش  نایم  رد  دندوب ، هدراذـگ  راگدای  هب  دوخ  تما  يارب  نیـشیپ  يایبنا  ار  هچنآ  مه ، وا  داب ! شلآ  وا و  رب  ادـخ  دورد  درک ، حور 
ناـنآ دزن  هتـشارفارب  یمچرپ  دـنهنب و  ناـشیاپ  شیپ  رد  نشور  یهار  هک  نآ  یب  تسرپرـسیب و  ار  دوـخ  تـما  زگره  اـهنآ  هـک  ارچ  داـهن 

. دندرکیمن اهر  دنراذگب ،

نیفص زا  تشگزاب  زا  سپ  هبطخ 002-

هحفص 267] ]
تیب لها  فاصوا  تثعب و  زا  شیپ  مدرم  لاح  عضو  نآ ، رد  دومرف و  داریا  نیفـص  زا  تشگزاـب  ماـگنه  هب  ع )  ) ماـما ار  هبطخ  نیا  همجرت :

راهظا شتمعن و  مامتا  بلج  يارب  ار  وا  منکیم  شیاتـس  دـمح و  تسا : هدـش  ناـیب  يرگید  هورگ  فاـصوا  سپـس  و  ص )  ) مالـسا ربماـیپ 
دوشیمن و هارمگ  هاگچیه  دیامرف  تیاده  وا  هک  ار  سک  نآ  هک  ارچ  شتیـصعم ، زا  يرادهگن  ظفح و  ياضاقت  شتزع و  ربارب  رد  میلـست 

هریخذ يارب  تسا و  رتنیگنـس  زیچ  همه  زا  شجنـس ، يوزارت  رد  وا  شیاتـس  اریز  دـباییمن ، ییاهر  زگره  دراد  نمـشد  وا  هک  ار  سک  نآ 
نآ صولخ  هک  ییهاوگ  نامه  تسا ، کیرـشیب  هناـگی و  تسین ، يدوبعم  دـنوادخ  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  رترب و  یجنگ  ره  زا  ندرک ،

ار نآ  میدـنبیاپ و  نآ  هب  دراد  هدـنز  ار  ام  ادـخ  ات  هک  یتداهـش  ماهداد ، ياج  دوخ  هدـیقع  قمع  رد  نآ  هرهوج  هراـصع و  هدـش و  هدومزآ 
نآ و ماوـق  هشیر و  ناـمیا و  یلـصا  هیاـپ  دـیحوت ) هب  تداهـش   ) نیا اریز  میاهدرک  هریخذ  میراد  شیپ  رد  هـک  یکاـنلوه  ياههنحـص  يارب 

عقاو رد  هبطخ  نیا  هاـگن : کـی  رد  هبطخ  تسا . ناطیـش  يرود  درط و  بجوم  دـنوادخ و  يدونـشخ  بلج  ببـس  اـهیکین و  همه  زاـغآرس 
هب ندرب  هانپ  یهلا و  يانث  دمح و  هرابرد  لوا  زارف  دریگیم :) رارق  یسررب  ثحب و  دروم  شخب  راهچ  نمض  رد  هک   ) تسا زارف  جنپ  ياراد 
هب یهاوگ  تداهش و  موس  زارف  دیحوت و  هب  نامیا  رابرپ  راثآ  راگدرورپ و  دیحوت  هب  تداهش  هرابرد  مود  زارف  وا و  تمحر  مرک و  لضف و 
رد یمالـسا  هعماج  میظع  ياهیراتفرگ  و  تیلهاج ، رـصع  لاوحا  عاـضوا و  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  لـیاضف  زا  یمهم  شخب  هفاـضا  هب  توبن ،

تاراـشا مراـهچ  زارف  رد  هرخـالاب  هدومرف و  لـمحت  عضو  نیا  نتخاـس  نوگرگد  يارب  مالـسا  ربماـیپ  هک  یتاـمحز  هب  هراـشا  ناـمز و  نآ 
مجنپ زارف  رد  تسا . هدـمآ  نانآ  هب  ینید  تالکـشم  رد  مدرم  ندرب  هانپ  موزل  اهنآ و  ماقم  تمظع  تیب و  لـها  تیعقوم  هراـبرد  ییاـنعمرپ 

چیه هک  نیا  نایب  اب  درادیم و  رذـحرب  نارگید  اب  دـمحم  لآ  ندرک  هسیاقم  زا  ار  مدرم  دـهدیم و  همادا  يرگید  لکـش  هب  ار  ینعم  نیمه 
يدونـشخ تیاـضر و  راـهظا  شلها  هب  قح  تشگزاـب  زا  درمـشیم و  رب  ار  ناـنآ  تازاـیتما  دنتـسین  ناـنآ  ياـتمه  تما  نیا  دارفا  زا  کـی 

دعب هبطخ  نیا  هک  دنکیم  حیرـصت  یـضردیس  موحرم  میدناوخ  هبطخ  زاغآ  رد  هک  هنوگنامه  هبطخ : نیا  رودص  نامز  طیارـش و  دنکیم .
رـصع رد  مدرم  لاوحا  حرـش  اریز  دراد  ینعم  نیا  اـب  بساـنت  زین  هبطخ  ياوـه  لاـح و  تسا . هدـش  داریا  نیفـص  زا  ع )  ) ماـما تشگزاـب  زا 
اتدمع هک  تیلهاج  رـصع  ناگدنامزاب  دنهدن  هزاجا  دنـشاب و  رذحرب  مود  تیلهاج  رارکت  زا  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدننکوگزاب  تیلهاج ،

شل
لها ناماد  هب  تسد  هک  دنکیم  دـیکات  زین  و  دـنوش . قفوم  دوخ  ءوس  تاین  هب  ندیـسر  رد  دـندادیم ، لیکـشت  نیفـص  نایم  رد  ار  ماش  رک 

امش نایم  رد  نم  دومرف : اهراب  ربمایپ  دوخ  هک  ارچ  دنبای ، ییاهر  درکیم  دیدهت  نامز  نآ  رد  ار  مالـسا  هک  یتارطخ  زا  ات  دننزب  ربمایپ  تیب 
نـشور اجنیا  زا  تیب . لها  نآرق و  دـش : دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـییوج  کسمت  اهنآ  هب  رگا  هک  مراذـگیم  راـگدای  هب  هیاـمنارگ  زیچ  ود 

دیوگیم وا  دسریمن . رظن  هب  حیحـص  تسا ، هتفگ  هبطخ  رودص  نامز  هرابرد  هنالوجع  يرواد  کی  رد  دیدحلایبا  نبا  هچنآ  هک  دوشیم 
صاع و نب  ورمع  گنرین  تیمکح و  هثداح  رثا  رب  نامز  نآ  هک  ارچ  تسین  نیفـص  زا  تشگزاب  نامز  اب  بسانتم  هبطخ  رخآ  ياوه  لاح و 

نآ تفالخ  زاغآ  اب  یبسانت  هکلب  دوبن ، ینخس  نینچ  بسانم  تشگ  رهاظ  ترضح  نآ  رکـشل  رد  هک  يرگید  تالکـشم  هیواعم و  تیوقت 
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تاملک رد  ار  هچنآ  وا  تسین ، وا  زا  یهابتـشا  هتـسناد ، نیفـص  زا  تشگزاب  زا  دـعب  ار  نآ  رودـص  ناـمز  یـضردیس  رگا  دراد و  ترـضح 
تفگ دیاب  یسک  هرابرد  ار  نخس  نیا  نادنمشناد  زا  یـضعب  هتفگ  هب  دشاب . نیقباس  زا  هابتـشا  اسب  هچ  تسا و  هدرک  وگزاب  هتفای ، ناینیـشیپ 

دوخ ياهثداح  نینچ  ربارب  رد  زگره  ع )  ) یلع ردص  هعس  اب  یصخش  دشابن . داهج  تمواقم و  هروطسا  راقو و  يایرد  ملع و  هوک  هک 
هنوگنامه سکع ، هب  هکلب  ددرگ ، شوشم  برطـضم و  لاح و  ناشیرپ  هک  دهدیمن  هزاجا  وا  هدرتسگ  رکف  دـنلب و  حور  دزابیمن و  ار  ش 

رصع هب  تشگزاب  زا  دنوشن و  ماش  نامکاح  یناطیش  ياهشالت  مومسم و  تاغیلبت  میلست  هک  دهدیم  رادشه  مدرم  هب  هبطخ  نیا  میتفگ  هک 
دقتعم دیدحلایبا  نبا  هک  نیا  دنتـسیاب . رخآ  ات  مکحم ، دنرادنرب و  نآ  زا  تسد  هتـشگزاب ، شلها  هب  قح  هک  هنوگنآ  دنزیهرپب و  تیلهاج 
درادـن یبساـنت  هتـشگزاب  شلها  هب  قح  نونکا  هلها ، یلا  قحلا  عجر  ذا  نـالا  هلمج : اـب  دوـب و  هیواـعم  نآ  زا  نادـیم  نیا  رد  يزوریپ  تسا 

صاع نب  ورمع  گنرین  رثا  رب  یعطق  تسکـش  کی  زا  اهنت  دشن ، زوریپ  نادـیم  نیا  رد  زگره  هیواعم  الوا : اریز : دـسریمن ، رظن  هب  حـیحص 
زا قح  هک  دنـشاب  بقارم  دـهدیم ، رادـشه  مدرم  هب  دـنیبیم و  تیب ) لها  شدوخ و   ) شلها رد  ار  قح  نانچمه  ع )  ) یلع تفاـی و  تاـجن 

ماگنه هب  دننکیم - رکف  يرایسب  هچنآ  فالخ  رب  صاع - نب  ورمع  هناملاظ  تشز و  يرواد  تیمکح و  ناتـساد  ایناث : دوشن . هتفرگ  شلها 
نیا هب  رگید  ياج  رد  دـیدحلایبا  نبا  دوخ  هک  نیا  بلاج  تفرگ و  تروص  نآ  زا  دـعب  هام  دـنچ  هکلب  دـشن  عقاو  نیفـص  رد  ماما  روضح 

عب هبطخ  نیا  هک  دریگب  نیا  رب  لیلد  ار  هبطخ  ریخا  هلمج  دهاوخیم  دیدحلایبا  نبا  رگا  نیاربانب  تسا . هدرک  حیرصت  ینعم 
زا يرایـسب  دـننام  هبطخ  نیا  مالـسا  رد  یـساسا  لصا  ود  ریـسفت : حرـش و  تسا . یلطاب  دـهاش  تسردان و  لیلد  هدوبن ، نیفـص  گنج  زا  د 

نایب یهلا  شیاتـس  دمح و  يارب  ياهناگهس  ياههزیگنا  اجنیا  رد  یلو  دوشیم  زاغآ  راگدرورپ  شیاتـس  دـمح و  اب  هغالبلاجـهن  ياههبطخ 
ظفح و ياضاقت  موس  وا و  تزع  تردـق و  لباقم  رد  میلـست  راهظا  رگید  یهلا و  ياهتمعن  لیمکت  شیازفا و  ياضاقت  تسخن  تسا : هدـش 

میلست راهظا  شتمعن و  مامتا  بلج  رطاخ  هب  ار  وا  منکیم  شیاتس  دمح و  دیامرفیم : دشابیم ، وا  فاطلا  تکرب  هب  یـصاعم  زا  يرادهگن 
نم اماصعتـسا  هـتزعل و  امالـستسا  هـتمعنل و  امامتتـسا  هدـمحا   ) شیناـمرفان تیـصعم و  زا  يرادـهگن  ظـفح و  ياـضاقت  شتزع و  ربارب  رد 

کی زا  نیا  تسا و  شیاتـس  اب  هتخیمآ  رکـش  رگید  يریبعت  هب  تسا و  رکـش  زا  رتشیب  يزیچ  دمح  موهفم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتیـصعم .)
یگدنب تیدوبع و  هفیظو  ماجنا  رگید  يوس  زا  مکندیزال و  مترکش  نئل  دیامرفیم : هک  روطنامه  دوشیم  یهلا  ياهتمعن  ینوزف  ببس  وس 

زا ظفح  يارب  قح ، ياهدادـما  فاطلا و  تایانع و  بلج  بجوم  موس  يوس  زا  تسا و  راگدرورپ  تزع  ربارب  رد  میلـست  نامه  نآ  تسا و 
یم يرای  وا  زا  دیوگیم : دیامرفیم ، نایب  زین  ار  نآ  لیلد  دوریم و  راگدرورپ  زا  تناعتسا  غارس  هب  دمح  زا  دعب  تسا . ناهانگ 

هب دنمزاین  اپ  ات  رس  ار  دوخ  هاگآ  هدنب  هک  یماگنه  يرآ  هتیافک .) یلا  هقاف  هنیعتسا  و   ) متسه وا  تیافک  کمک و  هب  دنمزاین  هک  ارچ  میوج 
يراـی وا  زا  لاـح  همه  رد  زیچ و  همه  رد  دـنزیم و  شفطل  ناـماد  هب  تناعتـسا  تسد  دـنیبیم ، قلطم  لاـمک  بحاـص  زاـینیب و  تاذ  نآ 

هارمگ زگره  دیامرف  تیاده  وا  هک  ار  سک  نآ  هک  ارچ  دیازفایم : هدرک ، هراشا  نتـسج  يرای  نیا  يارب  يرگید  لیلد  هب  سپـس  دـبلطیم .
دش دهاوخن  دنمزاین  زگره  دنک  تیافک  ار  سک  ره  دباییمن و  ییاهر  تاجن و  زگره  دراد  نمـشد  ار  وا  ادخ  هک  ار  سک  نآ  دوشیمن و 

تـسین نآ  اب  هلباقم  يارای  ار  سک  چیه  هک  تسا  نانچ  نآ  شتردق  يرآ  هافک .) نم  رقتفی  هاداع و ال  نم  لئی  هادـه و ال  نم  لضی  هنا ال  )
دمح يارب  يرگید  لیلد  هناگهس  ياههلمج  نیا  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  درادن . هار  نآ  رد  ییاطخ  چـیه  هک  تسا  نانچ  شملع  و 

ارچ دیوگیم : دـیامرفیم ، هراشا  راگدرورپ  دـمح  يارب  يرگید  هتکن  لیلد و  هب  زاب  مالک  نیا  نایاپ  رد  دـشاب . تناعتـسا  يارب  لیلد  مه  و 
ام لضفا  نزو و  ام  حجرا  هناف   ) تسا رترب  یجنگ  ره  زا  ندرک  هریخذ  يارب  رتنیگنـس و  زیچ  همه  زا  شجنـس ، يوزارت  رد  وا  شیاتـس  هک 

هلمج ود  رد  هچنآ  تسا و  ناهج  نیا  هب  طوبرم  هدمآ ، لبق  ياههلمج  رد  هک  يراثآ  دیاوف و  عقاو  رد  نزخ .)
هچ تسا و  ترخآ  ایند و  رد  تاجن  هیام  راگدرورپ  دـمح  بیترت  نیا  هب  تسا و  داـعملاموی  هریخذ  رگید و  ناـهج  هب  طوبرم  هدـمآ ، ریخا 
نبا هک  تـسین  تـهج  یب  تـسا . هدوـمرف  ناـیب  تراـبع  نیرتهاـتوک  رد  ار  تاـکن  داـعبا و  ماـمت  هاـتوک  ياـههلمج  نـیا  رد  هـک  تساـبیز 

ناحبـسف دیوگیم : ددرگیم ، تسمرـس  نآ  عیدب  فیطل و  تاریبعت  تایانک و  زا  دـسریم و  هبطخ  نیا  حرـش  هب  هک  یماگنه  دـیدحلایبا 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ییادخ  تسا  هزنم  هیصخ ، بحاص  لک  هودق  ملع و  يذ  لک  ماما  هلعج  اهفصو و  یلا  ءاهقفلا  هنـسلا  یهتنت  یتلا ال  لئاضفلاب  هصخ  نم 
ره هوسا  اوشیپ و  تشاد و  مدقم  یملاع  ره  رب  ار  وا  درادن و  ار  نآ  فصو  ناوت  ناحیصف  نابز  هک  درک  صوصخم  یلیاضف  هب  ار  ع )  ) یلع
نم دیامرفیم : دوریم و  دیحوت  هب  تداهش  ینعی  تاراختفا  لیاضف و  اهیکاپ و  اهیکین و  مامت  هشیر  غارس  هب  سپس  درک . یتلیـضف  بحاص 

رد نتفرگ ، هانپ  هل .) کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  و   ) تسا کیرشیب  هناگی و  تسین ، يدوبعم  دنوادخ  زج  هک  مهدیم  یهاوگ 
یعدـم هک  یناسک  هک  نیا  رطاخ  هب  مه  تسا و  حـلاص  لامعا  كاپ و  راکفا  دـیاقع و  مامت  هشیر  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  مه  دـیحوت  هیاس 

داهش کی  دیحوت  تقیقح  هب  نم  یهاوگ  تداهش و  نیا  : ) دیازفایم سپس  دنربب . یپ  دوخ  داقتعا  یتسردان  هب  دندوب  ترضح  نآ  تیهولا 
اهنت هن   ) ماهداد ياج  دوخ ، هدیقع  قمع  رد  ار  نآ  هرهوج  هراصع و  هدـش و  هدومزآ  نآ  صولخ  هک  تسا  یتداهـش  هکلب ) تسین  هداس  ت 
کی هن  اهـصاصم .) ادـقتعم  اهـصالخا  انحتمم  هداهـش  ( ) دـهدیم یهاوگ  نآ  هب  مناج  حور و  قامعا  مدوجو و  تارذ  ماـمت  هک  نم  ناـبز 
شیپ رد  هک  یکانلوه  ياههنحص  يارب  ار  نآ  میدنبیاپ و  نآ  هب  دراد  هدنز  ار  ام  دنوادخ  ات  هک  یتداهش  هکلب  رذگدوز  یهاوگ  تداهش و 

هب ار  دوخ  يرادافو  نامیا و  قمع  راتفگ  نیا  رد  ع )  ) ماما اناقلی .) ام  لیواهال  اهرخدـن  اناقبا و  ام  ادـبا  اهب  کسمتن   ) میاهدرک هریخذ  میراد 
نیا دـنک ، هعلاطم  ار  راوگرزب  نآ  یگدـنز  خـیرات  سک  ره  درادیم و  مالعا  یگدـنز  ياههنحـص  همه  داـعبا و  ماـمت  رد  دـیحوت  تقیقح 

هشیمه درکن و  هدجس  یتب  چیه  ربارب  رد  دشن و  هدولآ  كرش  هب  ياهظحل  هک  دنیبیم  ترضح  نآ  یگدنز  مامت  رد  ینـشور  هب  ار  تقیقح 
نیا هب  نتـسج  کسمت  يارب  ياهناگراهچ  لیالد  سپـس  دوب . رازیب  یلج  یفخ و  كرـش  هنوگره  زا  تشادیمرب و  ماـگ  دـیحوت  هیاـس  رد 
همه همـشچرس  نینچمه  تسا و  نآ  ماوق  هشیر و  نامیا و  یلـصا  هیاـپ  دـیحوت  هب  تداهـش  اریز  دـیوگیم : دـیامرفیم ، رکذ  لیـصا  لـصا 

نمحرلا و م هاضرم  ناسحالا و  حتاف  نامیالا و  همیزع  اهناف   ) تسا ناطیش  يرود  درط و  بجوم  دنوادخ و  يدونشخ  بلج  ببس  اهیکین و 
یـساسا دیحوت ، نودب  نید ، لوصا  هب  نامیا  بتارم  زا  کی  چیه  هک  دید  میهاوخ  دمآ  دـهاوخ  تاکن  ثحب  رد  هچنانچ  ناطیـشلا .) هرحد 

ناطیـش يرود  ادخ و  يدونـشخ  ببـس  لیلد  نیمه  هب  دریگیم و  همـشچرس  دـیحوت  تقیقح  زا  حـلاص  لامعا  اهیکین و  مامت  زین  درادـن و 
نارـسفم زا  یـضعب  ناـهنپ . یفخم و  اـی  دـشاب و  راکـشآ  یلج و  تروـص  هب  هاوـخ  تسا - كرـش  ناطیـش  رازبا  نیرتـمهم  هـک  ارچ  تـسا 

الاب رد  هک  يریـسفت  یلو  تسا  دیحوت  شزاغآرـس  هک  دناهتـسناد  یهلا  کین  ياهـشاداپ  اب  هراشا  ار  ناسحالا ) هحتاف   ) هب ریبعت  هغالبلاجهن 
زا یکی  ناونع  هب  راگدرورپ  یگناگی  هب  تداهـش  ـالومعم  اـهیکین  همه  هشیر  دـیحوت  - 1 اههتکن : دسریم . رظن  هب  رتحیحـص  دـش  هتفگ 

تقد تسا . یمالسا  مهم  لصا  نیا  زا  هداس  تشادرب  کی  عقاو  رد  نیا  یلو  رگید ، لوصا  ربارب  رد  دوشیم  هدرمـش  يداقتعا  یعطق  لوصا 
هب دراد و  نایرج  عورف  لوصا و  مامت  رد  هک  تسا  یلـصا  دـیحوت ، هک  دـهدیم  ناشن  یلقع  ياهلیلحت  نینچمه  یمالـسا و  عبانم  رد  رتشیب 

یـسایس و یعامتجا و  لئاسم  رد  هک  يدابع  يداقتعا و  ثحابم  رد  اهنت  هن  تسا  دـیحوت  زا  يرولبت  مالـسا  عورف  لوصا و  مامت  رگید  ریبعت 
تـسا يرما  تیدوبع  لاعفا و  تهج  رد  هچ  تافـص و  تاذ و  تهج  رد  هچ  دـنوادخ  یگناگی  تسا . يراج  مک و  دـیحوت  حور  یقالخا ،

لسم نشور و 
میدـقتعم مینکفایمن و  ییادـج  وا  يایبنا  نالوسر و  نایم  رد  هلـسر ) نم  دـحا  نیب  قرفن  ـال   ) ياـضتقم هب  زین  اـیبنا  توبن  دروم  رد  یلو  م ،

هب اههمانرب  ماکحا و  زا  ياهراپ  یناسنا  عماوج  تفرـشیپ  نامز و  تشذگ  اب  دنچ  ره  دندوب  همانرب  کی  نایدانم  بتکم و  کی  نایعاد  همه ،
کی رد  اـهنت و  کـت و  زور ، کـی  رد  همه  ادرف ) همیقلا  موـی  هیتآ  مهلک  و   ) ياـضتقم هب  داـعم  رما  رد  تـسا . هدـش  حرطم  ياهزاـت  لـکش 
عماوج دـننیبیم . رفیک  شاداپ و  ناشلامعا  بسانت  هب  مادـک  ره  دوشیم و  يرواد  اهنآ  هرابرد  رایعم  کـی  اـب  دـنباییم و  روضح  هاـگداد ،

تباث و لوصا  تسا  مکاح  یتسه  ملاع  مامت  رب  هک  یلوصا  هکلب  تسا  نآ  رب  مکاـح  هک  یلوصا  دـندرگیم و  زاـب  هشیر  کـی  هب  یناـسنا 
اج همه  رد  نآ  ياههشیر  یلو  هدوب ، توافتم  يدح  ات  گرب  خاش و  رظن  زا  ینامـسآ  نایدا  رد  یهلا  نیناوق  هک  تسا  تسرد  تسا  ینیعم 
رتچ ریز  رد  ناهج  مامت  زین  ماجنارـس  دناهدرکیم و  توعد  یناهج  دحاو  هعماج  يوس  هب  ایبنا  هک  میدقتعم  ام  لیلد  نیمه  هب  تسا و  یکی 

زا لیاذر ، و  دـیحوت ، زا  یقالخا  لـیاضف  دـنادن : هک  تسا  یـسک  هچ  یقـالخا ، لـئاسم  رد  تفرگ . دـهاوخ  رارق  يدـحاو  لدـع  تموکح 
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یسک دنراتفرگ . ناربکتم  ناصیرح و  نالیخب و  نادوسح و  هک  هنوگنامه  دنکرش  راتفرگ  راکایر  دارفا  دریگیم . همشچرس  كرش 
وا ياناوت  تسد  هب  ار  تیقفوم  يزوریپ و  تایح و  يزور و  تلذ و  تزع و  هتـشگ و  اریذـپ  شناج  قامعا  رد  ار  ادـخ  یلاـعفا  دـیحوت  هک 

تـشرد هناد  کی  نوچمه  دـیحوت  هک  نیا  نخـس  هاتوک  دریگیم . شیپ  ار  تداسح  لخب و  صرح و  ایر و  هار  هک  درادـن  یلیلد  دـنادیم 
رد الوم  مالک  قمع  هک  تساجنیا  ددـنویپیم . مه  هب  ار  اههناد  مامت  هک  تسا  ینامـسیر  نوچمه  هکلب  تسین  اههناد  هیقب  لباقم  رد  حـیبست 

يرود درط و  لماع  ادخ و  يدونشخ  بجوم  اهیکین و  همه  زاغآرس  نامیا و  یلصا  هیاپ  ار  دیحوت  هک  ارچ  دوشیم  رتنـشور  الاب  ياههلمج 
عضو و دوش  نشور  دـیحوت  وترپ  رد  زیچ  همه  دـتفیب و  یناـسنا  هعماـج  مسج و  ناـج و  هحفـص  رب  دـیحوت  باـتفآ  رگا  دوشیم و  ناـطیش 

ياـههبطخ رد  اـهراب  اـهراب و  تسا  دـیحوت  حور  دوـخ  هک  ع )  ) یلع ناـیقتم  يـالوم  مینیبیم  رگا  تفرگ . دـهاوخ  دوـخ  هـب  يریگلـکش 
هب دهدیم  میلعت  دیحوت  سرد  شبتکم  ناوریپ  همه  هب  قیرط  نیا  زا  دـنکیم و  رارکت  ار  ادـخ  یگناگی  هب  تداهـش  دـیحوت و  هغالبلاجـهن 

یکین و ياهرذب  ات  دنک  يرایبآ  تایح  بآ  نیا  اب  ار  اهناج  نیمزرـس  درادهگن و  هدنز  اهلد  رد  ار  ینادواج  هلعـش  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ 
ص)  ) ربمایپ تلاسر  هب  تداهش  کشیب  دنوش . اریذپ  ار  هللاهغبص  یهلا و  گنر  دیحوت  وترپ  رد  دنیشنب و  رمث  هب  ناشدوجو  رد  یکاپ 

ششخرد - 2 تساهناسنا . دوجو  قاـمعا  رد  دـیحوت  تقیقح  تفرـشیپ  زاـسهنیمز  نیرتهب  شینامـسآ  باـتک  وا و  ياـهتیرومام  هب  هجوت  و 
دوخ دنک  توعد  دیحوت )  ) گرزب تقیقح  نیا  يوس  هب  ار  نارگید  هک  نآ  زا  شیپ  ع )  ) یلع ع )  ) نانمومریما یگدـنز  رد  صلاخ  دـیحوت 
یماگ ره  تسـشنن . شکاپ  ناـماد  رب  كرـش  راـبغ  درگ و  درکن و  هدجـس  تب  يارب  ياهظحل  شرمع  ماـمت  رد  دوب . نآ  راـیع  ماـمت  رهظم 

شتمدـخ رد  اج  همه  ص )  ) ربمایپ رمع  نایاپ  ات  شرمع  زاغآ  زا  دوب . وا  ياـضر  بلج  يارب  درکیم  یتکرح  ره  ادـخ و  يارب  تشادیمرب 
ترـضح دوب و  هداتفا  نیمز  رب  ورمع ، هک  ماگنه  نآ  رد  دودـبع  نب  ورمع  اـب  وا  راـکیپ  فورعم  ناتـساد  دیـشوکیم . لد  ناـج و  زا  دوب و 

ع)  ) یلع ساـسح ، هظحل  نیا  رد  هک  دـندید  بجعت  لاـمک  اـب  مالـسا  نایهاپـس  يرآ  تسا ، فورعم  دـنک  هرـسکی  ار  وا  راـک  تساوخیم 
، دندیسرپ ارجام  نیا  تلع  زا  هک  یماگنه  درک . هرـسکی  ار  ورمع  راک  تشگرب و  سپـس  تفر ) هار  یمک  تساخرب و  دیاش  و   ) درک فقوت 

مانشد مردام  هب  وا  هللا ، یف  هتلتق  مث  یبام  نکس  یتح  هتکرتف  یسفن  ظحل  هبرـضا  نا  تیـشخف  یهجو  یف  لفت  یما و  متـش  ناک  دق  : ) دومرف
مشخ ات  مدرک  اهر  ار  وا  دشاب  سفن  ياوه  رطاخ  هب  منک  دراو  وا  رب  ار  هبرـض  نیرخآ  رگا  مدیـسرت  نم  دنکفا  متروص  هب  ناهد  بآ  داد و 

يارب سپس  تسشن  ورف  نم 
رد تتموکح  ياههیاپ  تیوقت  يارب  هک  دندرک  وا  هب  يدولآكرـش  داهنـشیپ  شنارای  زا  یـضعب  هک  یماگنه  مدـناسر .) لتق  هب  ار  وا  ادـخ 

نمیف روجلاب  رـصنلا  بلطا  نا  ینورماتا  دومرف : امن ، ریـس  لاملاتیب  زا  ار  نارادمدرـس  ناسانـشرس و  راد و  اور  ضیعبت  نیملـسم  لاملاتیب 
متس روج و  زا  دوخ  يزوریپ  يارب  هک  دینکیم  داهنشیپ  نم  هب  ایآ  امجن ، ءامسلا  یف  مجن  ما  ام  ریمس و  رمس  ام  هب  روطا  هللا ال  هیلع و  تیلو 

نامسآ ناگراتس  تسا و  رارقرب  زور  بش و  مراد و  رمع  ات  دنگوس  ادخ  هب  میوج ؟ دادمتسا  منکیم  تموکح  اهنآ  رب  هک  یناسک  قح  رد 
لالج لامج و  تافص  قرغ  نانچ  نآ  داتـسیایم  زامن  هب  هک  یماگنه  منزیمن ! يراک  نینچ  هب  تسد  دننکیم  بورغ  عولط و  مه  یپ  رد 

رد يریت  ناکیپ  شکرابم  ياپ  رد  هک  تسا  هدمآ  فورعم  ثیدح  رد  هک  هنوگنآ  دیشیدنایمن  وا  ریغ  هب  دیدیمن و  وا  زج  هک  دشیم  ادخ 
دنروایب نوریب  شیاپ  زا  زامن  لاح  رد  هک  داد  روتسد  ادخ  لوسر  دوب ، لکشم  يداع  لاح  رد  نآ  ندروآ  نوریب  هک  تسشن  ورف  دحا  هوزغ 
یگدنز رد  دیحوت  ياههولج  هنوگنیا  زا  مدشن و  زامن  لاح  رد  ریت  ندروآ  نوریب  هجوتم  نم  دومرف : زامن  نایاپ  زا  دعب  یلو ) دندرک  نینچ  )

. تسا ناوارف  الوم 
هحفص 268] ]

هتـشون باـتک  و  نشور ، هناـشن  و  راکـشآ ، نییآ  نید و  اـب  ار  وا  تسوا ، هداتـسرف  هدـنب و  ص )  ) دـمحم هک  مهدیم  یهاوگ  زین  و  همجرت :
نـشور قطنم  لیالد و  اب  درادرب و  نایم  زا  ار  تاهبـش  ات  داتـسرف  هدرپیب ، عطاق و  نامرف  رما و  و  هدنبات ، ییانـشور  ناشخرد و  رون  و  هدش ،
دوشیم ناشریگنماد  تفلاخم ، لابند  هب  هک  ییاهرفیک  زا  دراد و  رذحرب  ادخ  تفلاخم  زا  ار  مدرم  یهلا  تایآ  هلیـسو  هب  دـنک و  لالدتـسا 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهنوتس هتـسسگ و  نآ  رد  نید  هتـشر  هک  ییاههنتف  دندوب ، راتفرگ  اههنتف  رد  مدرم  هک ) داتـسرف  ینامز  رد  ار  شربمایپ  دنوادخ  . ) دناسرتب
اههنتف زا  رارف  ياههار  تتشتم ، هدنکارپ و  مدرم  روما  هتشگ و  نوگرگد  اهشزرا  ترطف و  ساسا  لوصا  دوب . هدش  لزلزتم  نیقی  نامیایب و 

نینچ رد  . ) دوب هتفرگ  ارف  ار  همه  ییانیبان ، یهارمگ و  هدش و  شومارف  تیادـه ، یطیحم ) نینچ  رد  . ) دوب ادـیپان  عجرم ، هاگهانپ و  هتـسب و 
هتخیر و ورف  نامیا  ناکرا  دوب . هدنام  روای  رای و  نودب  نامیا ، دـیدرگیم و  يرای  ناطیـش  دـشیم و  تیـصعم  نامحر  دـنوادخ  یطیارش )
وا ياههتـساوخ  ریـسم  رد  دندرکیم و  ناطیـش  يوریپ  مدرم  دوب . ادیپان  شیاههارهاش  ناریو و  نآ  قرط  هدـنام و  هتخانـشان  نآ  ياههناشن 

اهنآ هلیسو  هب  هدش و  دراو  ناطیش  روخشبآ  رد  دنتشادیمرب . ماگ 
رد مدرم  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دوـب . هدـمآرد  زازتـها  هب  يو  مچرپ  راکـشآ و  وا  ياـههناشن  دـندوب ) راـتفرگ  ناطیـش  ماد  رد  هک  یمدرم  )
رب هنتف ) يالویه  نیا  نانچمه  و   ) دوب هدومن  هل  ار  اهنآ  دوخ ، مس  اب  هدومن و  لامدـگل  ار  نانآ  شیوخ  ياپ  اب  هک  دـندوب  راـتفرگ  ییاـههنتف 
رد همه  اهنیا  و   ) دندوب هدروخ  بیرف  لهاج و  نادرگرـس و  هتـشگ و  مگ  اههنتف  نایم  رد  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  دوب . هداتـسیا  دوخ  ياپ  يور 

، دـندوب ناگیاسمه  نیرتدـب  هک  یناگیاسمه  اب  یلو )  ) دنتـشاد یگدـنز  ادـخ ) هناخ   ) هناخ نیرتهب  رانک  رد  نامز ) نآ  مدرم  هک  دوب  یلاح 
. دوب یمارگ  شلهاج  هتسب و  ورف  بل  رابجا ، مکح  هب  شدنمشناد  هک  ینیمزرس  رد  دوب . اهکشا  ناشیاهمـشچ  همرـس  یباوخیب و  ناشباوخ 

لوا زارف  دریگیم :) رارق  یسررب  ثحب و  دروم  شخب  راهچ  نمـض  رد  هک   ) تسا زارف  جنپ  ياراد  عقاو  رد  هبطخ  نیا  هاگن : کی  رد  هبطخ 
هب نامیا  رابرپ  راثآ  راگدرورپ و  دیحوت  هب  تداهش  هرابرد  مود  زارف  وا و  تمحر  مرک و  لضف و  هب  ندرب  هانپ  یهلا و  يانث  دمح و  هرابرد 

و تیلهاج ، رصع  لاوحا  عاضوا و  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  لیاضف  زا  یمهم  شخب  هفاضا  هب  توبن ، هب  یهاوگ  تداهـش و  موس  زارف  دیحوت و 
نوگرگد يارب  مالسا  ربمایپ  هک  یتامحز  هب  هراشا  نامز و  نآ  رد  یمالسا  هعماج  میظع  ياهیراتفرگ 

هانپ موزل  اهنآ و  ماقم  تمظع  تیب و  لها  تیعقوم  هرابرد  ییانعمرپ  تاراشا  مراـهچ  زارف  رد  هرخـالاب  هدومرف و  لـمحت  عضو  نیا  نتخاـس 
هـسیاقم زا  ار  مدرم  دـهدیم و  همادا  يرگید  لکـش  هب  ار  ینعم  نیمه  مجنپ  زارف  رد  تسا . هدـمآ  نانآ  هب  ینید  تالکـشم  رد  مدرم  ندرب 

رب ار  نانآ  تازایتما  دنتـسین  ناـنآ  ياـتمه  تما  نیا  دارفا  زا  کـی  چـیه  هک  نیا  ناـیب  اـب  درادیم و  رذـحرب  نارگید  اـب  دـمحم  لآ  ندرک 
زاغآ رد  هک  هنوگنامه  هبطخ : نیا  رودـص  نامز  طیارـش و  دـنکیم . يدونـشخ  تیاضر و  راـهظا  شلها  هب  قح  تشگزاـب  زا  درمـشیم و 
ياوه لاح و  تسا . هدـش  داریا  نیفـص  زا  ع )  ) ماما تشگزاـب  زا  دـعب  هبطخ  نیا  هک  دـنکیم  حیرـصت  یـضردیس  موحرم  میدـناوخ  هبطخ 

مود تیلهاج  رارکت  زا  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدننکوگزاب  تیلهاج ، رـصع  رد  مدرم  لاوحا  حرـش  اریز  دراد  ینعم  نیا  اب  بسانت  زین  هبطخ 
تاین هب  ندیسر  رد  دندادیم ، لیکشت  نیفص  نایم  رد  ار  ماش  رکـشل  اتدمع  هک  تیلهاج  رـصع  ناگدنامزاب  دنهدن  هزاجا  دنـشاب و  رذحرب 

دیدـهت نامز  نآ  رد  ار  مالـسا  هک  یتارطخ  زا  ات  دـننزب  ربمایپ  تیب  لها  ناـماد  هب  تسد  هک  دـنکیم  دـیکات  زین  و  دـنوش . قفوم  دوخ  ءوس 
هب رگا  هک  مراذگیم  راگدای  هب  هیامنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  دومرف : اهراب  ربمایپ  دوخ  هک  ارچ  دنبای ، ییاهر  درکیم 

يرواد کی  رد  دـیدحلایبا  نبا  هچنآ  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  تیب . لها  نآرق و  دـش : دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـییوج  کـسمت  اـهنآ 
ناـمز اـب  بساـنتم  هبطخ  رخآ  ياوـه  لاـح و  دـیوگیم  وا  دـسریمن . رظن  هب  حیحـص  تسا ، هتفگ  هبطخ  رودـص  ناـمز  هراـبرد  هنـالوجع 

هک يرگید  تالکـشم  هیواعم و  تیوقت  صاع و  نب  ورمع  گنرین  تیمکح و  هثداح  رثا  رب  ناـمز  نآ  هک  ارچ  تسین  نیفـص  زا  تشگزاـب 
نامز یـضردیس  رگا  دراد و  ترـضح  نآ  تفالخ  زاغآ  اب  یبسانت  هکلب  دوبن ، ینخـس  نینچ  بسانم  تشگ  رهاظ  ترـضح  نآ  رکـشل  رد 

اسب هچ  تسا و  هدرک  وگزاب  هتفای ، ناینیشیپ  تاملک  رد  ار  هچنآ  وا  تسین ، وا  زا  یهابتشا  هتسناد ، نیفص  زا  تشگزاب  زا  دعب  ار  نآ  رودص 
هروطـسا راقو و  يایرد  ملع و  هوک  هک  تفگ  دـیاب  یـسک  هراـبرد  ار  نخـس  نیا  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هتفگ  هب  دـشاب . نیقباـس  زا  هابتـشا 

هدرتسگ رکف  دنلب و  حور  دزابیمن و  ار  شدوخ  ياهثداح  نینچ  ربارب  رد  زگره  ع )  ) یلع ردص  هعـس  اب  یـصخش  دـشابن . داهج  تمواقم و 
رادـشه مدرم  هب  هبطخ  نیا  میتـفگ  هک  هنوگناـمه  سکع ، هب  هـکلب  ددرگ ، شوـشم  برطـضم و  لاـح و  ناـشیرپ  هـک  دـهدیمن  هزاـجا  وا 

قح هک  هنوگنآ  دنزیهرپب و  تیلهاج  رصع  هب  تشگزاب  زا  دنوشن و  ماش  نامکاح  یناطیش  ياهشالت  مومسم و  تاغیلبت  میلـست  هک  دهدیم 
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نآ زا  تسد  هتشگزاب ، شلها  هب 
عجر ذا  نالا  هلمج : اب  دوب و  هیواعم  نآ  زا  نادیم  نیا  رد  يزوریپ  تسا  دقتعم  دیدحلایبا  نبا  هک  نیا  دنتسیاب . رخآ  ات  مکحم ، دنرادنرب و 

، دشن زوریپ  نادیم  نیا  رد  زگره  هیواعم  الوا : اریز : دسریمن ، رظن  هب  حیحص  درادن  یبسانت  هتـشگزاب  شلها  هب  قح  نونکا  هلها ، یلا  قحلا 
( تیب لها  شدوخ و   ) شلها رد  ار  قح  ناـنچمه  ع )  ) یلع تفاـی و  تاـجن  صاـع  نب  ورمع  گـنرین  رثا  رب  یعطق  تسکـش  کـی  زا  اـهنت 

ورمع هناملاظ  تشز و  يرواد  تیمکح و  ناتـساد  ایناث : دوشن . هتفرگ  شلها  زا  قح  هک  دنـشاب  بقارم  دهدیم ، رادشه  مدرم  هب  دنیبیم و 
تفرگ و تروص  نآ  زا  دعب  هام  دنچ  هکلب  دشن  عقاو  نیفص  رد  ماما  روضح  ماگنه  هب  دننکیم - رکف  يرایسب  هچنآ  فالخ  رب  صاع - نب 

ریخا هلمج  دهاوخیم  دیدحلایبا  نبا  رگا  نیاربانب  تسا . هدرک  حیرـصت  ینعم  نیا  هب  رگید  ياج  رد  دـیدحلایبا  نبا  دوخ  هک  نیا  بلاج 
میکحت زا  دعب  ریسفت : حرش و  تسا . یلطاب  دهاش  تسردان و  لیلد  هدوبن ، نیفـص  گنج  زا  دعب  هبطخ  نیا  هک  دریگب  نیا  رب  لیلد  ار  هبطخ 

: دیامرفیم دوریم و  توبن  هب  تداهش  ینعی  دیحوت  زا  دعب  لصا  نیرتمهم  نیمود و  غارـس  هب  ادخ  یگناگی  دیحوت و  هب  تداهـش  ياههیاپ 
نآ زا  شیپ  يرآ  هلوسر .) هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  و   ) تسوا هداتسرف  هدنب و  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  نم 

ار ادخ  نالوسر  هک  اهنآ  هب  تسا  یخساپ  انمـض  دسریمن  تلاسر  ماقم  هب  دشابن  صاخ  هدنب  ات  دوب و  وا  صاخ  هدنب  دشاب  ادخ  لوسر  هک 
ار ربمایپ  تیرومام  تلاسر و  سپـس  دـنتفرگیم . اهنآ  زا  دوب  ناشتیدوبع  هک  ار  نانآ  راختفا  نیرتگرزب  دـندربیم و  الاب  تیهولا  دحرـس  ات 

ییانـشور ناشخرد و  رون  هدـش و  هتـشون  باتک  نشور و  هناشن  راکـشآ و  نییآ  نید و  اـب  ار  وا  دـیامرفیم : دـنکیم ، فیـصوت  نینچ  نیا 
عماللا و ءایضلا  عطاسلا و  رونلا  روطسملا و  باتکلا  روثاملا و  ملعلا  روهشملا و  نیدلاب  هلسرا   ) داتسرف هدرپیب  عطاق و  نامرف  رما و  هدنبات و 

تـسخن دراد . دوجو  ینوگانوگ  ياهریـسفت  تسا  يروما  هچ  هب  هراشا  اوتحمرپ  قیمع و  هناگـشش  تاریبعت  نیا  هک  نیا  رد  عداصلا .) رمالا 
مولع هب  هراشا  عطاس  رون  نآرق و  هب  هراشا  روطـسم  باـتک  تازجعم و  هب  هراـشا  روثاـم  ملع  مالـسا و  نییآ  هب  هراـشا  روهـشم  نید  هک  نیا 

دیحوت راهظا  هیقت و  كرت  هب  هراشا  رموت ) امب  عدـصاف  هیآ  هنیرق  هب   ) عداص رما  ترـضح و  نآ  تنـس  هب  هراشا  عمـال  ءایـض  ربماـیپ و  یهلا 
نآرق هرابرد  يرتشیب  تاحیـضوت  عمال  ءایـض  عطاس و  رون  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  تسا . نافلاخم  ناکرـشم و  ربارب  رد  هدرپ  نودب 

فده ن هب  سپس  تسا . یناسنا  عماوج  راکفا و  ییانشور  هیام  نآرق  هک  ارچ  دشابیم  دیجم 
تـثعب و نـیا  زا  فدـه  دـیامرفیم  دزادرپیم و  یهلا  ماـکحا  نیناوـق و  تازجعم و  دـیجم و  نآرق  ندروآ  و  ص )  ) ربماـیپ تلاـسر  ییاـه 

هلیـسو هب  دنک و  لالدتـسا  نشور  قطنم  لیالد و  اب  درادرب و  نایم  زا  ار  تاهبـش  هک  دوب  نیا  فده  دوب . زیچ  دنچ  ربمایپ ، هارمه  تازیهجت 
تاهبـشلل و هحازا   ) دناسرتب دوشیم  ناشریگنماد  تفلاخم  لابند  هب  هک  ییاهرفیک  زا  دراد و  رذحرب  ادخ  تفلاخم  زا  ار  مدرم  یهلا  تایآ 
هب هراشا  تاهبـشلل  هحازا  هک  تفگ  ناوتیم  زین  ریبعت  راهچ  نیا  ریـسفت  رد  تـالثملاب .) اـفیوخت  تاـیالاب و  اریذـحت  تاـنیبلاب و  اـجاجتحا 

یسح تازجعم  هب  هراشا  تانیبلاب  اجاجتحا  دیادزیم و  ار  هبش  کش و  هنوگ  ره  دوشیم و  نشور  یهلا  نیهارب  وترپ  رد  هک  تسا  یقیاقح 
ياهتازاجم هب  دیدهت  تایآ  هب  ریذحت  تسا و  نامیا  نیقی و  بجوم  دنکیمن ، عناق  ار  نانآ  یلقع ، تالالدتسا  هک  یهورگ  يارب  هک  تسا 

و دـیامرفیم : تـسا ، هدـش  هراـشا  نآ  هـب  نآرق  رد  هـک  هنوگناـمه  تـسا  يوـیند  ياـهتازاجم  هـب  دــیدهت  تـالثم  هـب  فـیوخت  يورخا و 
هئیـس و رد  باتـش  ياضاقت  وت  زا  یهلا  تمحر  هنـسح و  زا  شیپ  اهنآ  تالثملا ، مهلبق  نم  تلخ  دـق  هنـسحلا و  لبق  هئیـسلاب  کنولجعتـسی 

تیلهاج رصع  زا  ییامنرود  تسا . هدش  لزان  ناگتشذگ  رب  زیگناتربع ، ياهالب  اهنآ  زا  شیپ  هک  نیا  اب  دننکیم  باذع 
میـسرت قیقد  روط  هب  ار  تیلهاج  نامز  عضو  ایوگ ، هدرـشف و  هلمج  دـنچ  تسیب و  نایب  نمـض  اوتحمرپ و  هاـتوک و  زارف  نیا  رد  ع )  ) ماـما : 

رصع نآ  مدرم  ياهیتخبدب  اهیناماسبان و  مامت  دنکیم و  ساسحا  نامز  رصع و  نآ  رد  ار  دوخ  ییوگ  ياهدنناوخ  ره  هک  نانچ  نآ  دنکیم 
هدرک هصالخ  ار  گرزب  باتک  کی  هدرـشف ، هاتوک و  ياههلمج  نیا  رد  ع )  ) ماما هک  تفگ  ناوتیم  قارغایب  دنیبیم . شیوخ  مشچ  اب  ار 

ات تسا  یهیدـب  تسا . ترـضح  نآ  نانخـس  هداعلاقوف  ییابیز  قمع و  تغالب و  تحاصف و  ناـیب و  تردـق  زا  يرگید  هناـشن  نیا  تسا و 
درک تیناسنا  هعماج  هب  وا  هک  یتمدخ  و  ص )  ) ربمایپ تلاسر  تمظع  دوشن ، میسرت  اقیقد  ادخ ، لوسر  مایق  زا  لبق  ینعی  مدرم ، قباس  عضو 
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نادرم ایبنا و  همانرب  راک و  تمظع  هک  تساههسیاقم  هنوگنیا  هشیمه  دش . دهاوخن  نشور  لماک  روط  هب  تشاذگ  شکاپ  نییآ  هک  يرثا  و 
اههنتف رد  مدرم  هک  داتـسرف  ینامز  رد  ار  شربمایپ  دنوادخ  دـیامرفیم : اههلمج  نیتسخن  رد  دـنکیم . صخـشم  خـیرات  لوط  رد  ار  گرزب 

نوگرگد اهشزرا  ترطف و  یساسا  لوصا  هدش ، لزلزتم  نیقی  نامیا و  ياهنوتس  هتـسسگ و  نآ  رد  نید  هتـشر  هک  ییاههنتف  دندوب ، راتفرگ 
سانلا ف و   ) دوب ادیپان  عجرم ، هاگهانپ و  و  هتسب ، اههنتف  زا  رارف  هار  تتشتم و  هدنکارپ و  مدرم  روما  و  هتشگ ،

، وس کی  زا  ردصملا .) یمع  جرخملا و  قاض  رمالا و  تتـشت  رجنلا و  فلتخا  نیقیلا و  يراوس  تعزعزت  نیدلا و  لبح  اهیف  مذـجنا  نتف  ي 
، یناماسبان رگید ، يوس  زا  دوب و  هدرک  هراپ  ار  ینید  قراـعم  داـقتعا و  ناـمیا و  ياههتـشر  ناتـسرپاوه ، ياـههسوسو  نیطایـش و  ياـههنتف 

دوجو يرارف  هار  هن  یطیارـش  نینچ  رد  هک  نیا  رتدـب  همه  زا  و  دیـشکیم ، هنابز  وس  ره  زا  تافالتخا  شتآ  هتفرگ و  ارف  ار  هعماـج  رـسارس 
اپ تسد و  نفعتم  رازنجل  نآ  رد  دـننامب و  هاـنگ  فارحنا و  عاونا  هب  هدوـلآ  طـیحم  نآ  رد  دـندوب  روـبجم  مدرم  و  یهاـگهانپ ، هن  تشاد و 

تامیلعت لوصا  مامت  هک  نیا  تسا و  قح  نییآ  تدحو  هب  ياهراشا  هدمآ ، درفم  تروص  هب  هک  نید ) نامسیر   ) نیدلا لبح  هب  ریبعت  دننزب .
کی رد  دیجم  نآرق  تسا . هتفاییم  توافت  هتشذگ  اب  فراعم ، میلعت  اههمانرب و  تاروتـسد و  دنچ  ره  ددرگیم ، زاب  يدحاو  هشیر  هب  ایبنا 

هک دـهدیم  ناـشن  رجنلا ) فلتخا   ) هب ریبعت  هلـسر . نم  دـحا  نیب  قرفن  ـال  دـیوگیم : قداـص  ناـنموم  لوق  زا  هنیمز  نیا  رد  ینعمرپ  هلمج 
نیا تفگ  ناوتیم  هکلب  دوب . نیداینب  یلوصا و  تافالتخا  هکلب  دوبن ، گرب  خاش و  رد  يروص و  تافالتخا  تیلهاج  رـصع  رد  تاـفالتخا 

دننام ت يرطف  هدش  هتخانش  لوصا  یناسنا و  ترطف  ياههیاپ  یتح  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  ياهراشا  ریبعت 
ياهناگادج رایعم  اب  یهورگ  ره  هتشگ و  توافتم  رایـسب  هعماج  یـشزرا  ماظن  ای  دوب و  هدش  لزلزتم  همه  اهیکاپ  اهیکین و  هب  قشع  دیحو و 

بهاذم هداعلاقوف  فالتخا  هب  ياهراشا  دناوتیم  رمالا  تتشت  هب  ریبعت  دوب . روما  تتـشت  یـساسا  لماع  نیمه  دنتـشاد و  دروخرب  لئاسم  اب 
هچ نید و  رما  هچ  یعامتجا ، روما  همه  رد  یگهدـنکارپ  تتـشت و  ای  و  مینادـب ) نید  رما  ار  رما  زا  روظنم  هک  زرط  نیا  هب   ) دـشاب ناـمز  نآ 

، دراد تیلهاج  رـصع  اب  يرتشیب  بسانت  مود  يانعم  و  یقالخا . ای  يداصتقا ، لئاسم  هچ  هداوناخ ، هچ  عامتجا و  هب  طوبرم  لئاسم  هچ  اـیند ،
هار دشاب و  روهطوغ  داسف  یگدـنکارپ و  تافالتخا و  عاونا  ینامیایب و  دـیدرت و  کش و  نایم  رد  ناسنا  هک  تساجنیا  گرزب ، یتخبدـب  و 
نآ زا  یعقاو  میـسرت  کی  نیا  و  دـشاب . هتفرگ  ارف  ار  وا  دوجو  ياپ  ات  رـس  يدـیماان  سای و  هک  يروط  هب  دنـشاب  هتـشادن  نآ  زا  زین  يزیرگ 

هدـش و شومارف  تیادـه  یطیحم  نینچ  رد  دـیوگیم : هدومرف ، نایب  ار  ناماسبان  عضو  نآ  جـیاتن  رگید  هلمج  جـنپ  رد  سپـس  تسا . نامز 
نامیا دیدرگیم و  يرای  ناطیـش  دشیم و  تیـصعم  نامحر  دنوادخ  لیلد  نیمه  هب  تسرد  و  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  همه  ییانیبان ، یهارمگ و 

ناطیشلا و خ رصن  نمحرلا و  یصع  لماش ، یمعلا  لماخ و  يدهلاف   ) دوب هدنام  روای  رای و  نودب 
یطیحم رد  انیب ، مشچ  رگید  يوس  زا  تسا و  مزال  تیاده  رون  وس  کی  زا  دـنوادخ  تعاطا  هار  ندومیپ  يارب  تسا  یهیدـب  نامیالا .) لذ 

، هاـنگ تیـصعم و  دـنیآیمرد و  تناطیـش  نایرکـشل  تروـص  هب  هاوخاـنهاوخ  مدرم  ییاـنیب ، مشچ  هن  دراد و  دوـجو  ینازورف  غارچ  هن  هک 
هیکت نامحر  مان  رب  دنوادخ  ياهمان  مامت  نایم  زا  نمحرلا ) یصع   ) هلمج رد  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  دریگیم . ارف  ار  هعماج  رسارس 

اما تسا ، یهیدـب  يرطف و  رما  کـی  شتعاـطا  هتفرگارف ، ار  نمـشد  تسود و  شتمحر  هک  يدـنوادخ  هک  تسا  نیا  هـب  هراـشا  هـک  هدـش 
نیا رد  دـیامرفیم : يریگهجیتن  نینچ  رگید  هلمج  راهچ  رد  زاـب  دـندوب . مورحم  ینیعقاو  نینچ  ندـید  زا  یتح  تیلهاـج  رـصع  نـالدروک 

همئاعد تراهناف   ) دوب ادیپان  شیاههارهاش  ناریو و  نآ  قرط  هدنام و  هتخانـشان  نآ  ياههناشن  هتخیر و  ورف  نامیا  ناکرا  ناماسبان ، طیارش 
تامیلعت ای  قح و  هار  ناورهر  یهلا و  نادرم  هب  هراـشا  تسا  نکمم  مئاـعد )  ) هب ریبعت  هکرـش .) تفع  هلبـس و  تسرد  هملاـعم و  ترکنت  و 
ینامـسآ بتک  هب  هراشا  دـناوتیم  ملاعم  دـشاب ، ناشندرک  شومارف  ای  اهنآ و  ندرک  دوبان  هب  هراشا  تراهنا )  ) هب ریبعت  دـشاب و  ایبنا  یلوصا 

ینالقع و قرط  زا  معا  تسا - تخانش  ياههار  قرط و  هب  هراشا  كرش  لبس و  دشاب و  ایبنا  تامیلعت  لوصا  ای  نیشیپ و 
. تسا هارهاش  يانعم  هب  دش  هراشا  البق  هک  روطنامه  كرش  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  ینامسآ . تامیلعت  یحو و  قیرط  ای  يرطف و 

یتـح ياهعماـج  نینچ  رد  اـما  دـنهدیم ، ناـشن  ار  دوـخ  ـالومعم  اـههارهاش  یلو  دوـش  شوـمارف  وـحم و  تسا  نکمم  کـچوک  ياـههار 
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ناطیـش ماد  رد  مدرم  یعـضو ، طیارـش و  نینچ  رد  دـیامرفیم : ماما  رگید  يریگهجیتن  کی  رد  دـش . دوبان  وحم و  زین  تیادـه  ياههارهاش 
اوکلـسف ناطیـشلا  اوعاـطا   ) دنتـشادیمرب ماـگ  وا  ياههتـساوخ  ریـسم  رد  هدرک و  تعاـطا  ار  ناطیـش  دـندوب  هداد  نت  وا  يوریپ  هب  هداـتفا و 

هک دـش  نامه  نآ  هجیتن  هلهانم .) اودرو  و   ) دنتـشگ باریـس  نآ  زا  دـندش و  دراو  ناطیـش  روخـشبآ  رد  لاح  نیمه  رد  تسرد  و  هکلاسم )
هب يو  مچرپ  راکـشآ و  ناطیـش  ياههناشن  دندوب ) راتفرگ  ناطیـش  ماد  رد  هک  یمدرم   ) اهنآ هلیـسو  هب  هدومرف : دعب  ياههلمج  رد  ع )  ) ماما

دوب یلاح  رد  نیا  دیامرفیم : ياهدنز  ایوگ و  تاهیبشت  اب  قیقد و  میـسرت  رد  سپـس  هواول .) ماق  و  همالعا ، تراس  مهب   ) دوب هدمآرد  زازتها 
نیا  ) ناـنچمه دوب و  هدرک  هل  ار  اـهنآ  دوخ  مس  اـب  هدومن و  لامدـگل  ار  ناـنآ  شیوخ  ياـپ  اـب  هک  دـندوب  راـتفرگ  ییاـههنتف  رد  مدرم  هک 

( اهکبانس یلع  تماق  اهفالظاب و  مهتئطو  اهفافخاب و  مهتساد  نتف  یف   ) دوب هداتسیا  دوخ  ياپ  يور  رب  هنتف ) يالویه 
اب هک  تساههنتف  نامه  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا ، يرگید  ياههنتف  ای  دـش  هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک  تسا  ییاههنتف  نامه  اـههنتف  نیا  اـیآ  . 

مـس اب  هک  هدرک  هیبشت  یکانرطخ  یـشحو و  ناویح  هب  ار  تیلهاج  رـصع  ياههنتف  ع )  ) ماما اجنیا  رد  هدـش . نایب  يرگید  راـثآ  فاـصوا و 
هب ریبعت  دـنک . هل  دوخ  ياپ  ریز  رد  دـنیبب  دوخ  ربارب  رد  ار  یتکرح  ره  ات  هداتـسیا  اـپ  رـس  رب  ناـنچمه  هدومن و  لامدـگل  ار  شبحاـص  دوخ 

تردق اب  هکلب  هدروخن  تسکش  زگره  هنتف  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  یفیطل  هراشا  تسا  مس  کت  تاناویح  مس  رس  ینعم  هب  هک  کبانس ) )
نداد ناـشن  هداـمآ  ـالماک  هک  دنتـسیایم  مس  رـس  رب  یماـگنه  تاـناویح  هنوـگنیا  اریز   ) دوـب هدـنکفا  مدرم  رب  ار  دوـخ  موـش  هیاـس  ماـمت ،

تاـجن يارب  يدـیما  هک  دوـب  هدـیچیپ  بارخ و  يردـق  هب  ناـمز  نآ  رد  عاـضوا  بیترت  نـیا  هـب  دنـشاب .) دوـخ  زا  نـشخ  ياـهلمعلاسکع 
هتـشگ و مگ  اههنتف  ناـیم  رد  اـهنآ  دـیامرفیم : يریگهجیتن  نینچ  دوخ  ياـههلمج  نیرخآ  رد  ع )  ) ماـما لـیلد  نیمه  هب  تسرد  تفریمن .

یلک هب  ار  قح  هار  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  نوهئات : نونوتفم .) نولهاج  نورئاح  نوهئات  اهیف  مهف   ) دندوب هدروخ  بیرف  نادان و  نادرگرس و 
هک تساهنآ  ینادرگرس  ریحت و  تیاهن  هب  هراشا  نورئاح : دندوب . هداد  تسد  زا  زین  ار  شیوخ  نتشیوخ  یتح  هدرک و  مگ 

تاـجن يارب  میمـصت  اـضرف  رگا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  نولهاـج : دنتـشادن . تاـجن  هار  هـب  ندیـشیدنا  يارب  يریگمیمـصت  تردـق  یتـح 
هک تسا  ییاهگنرین  بیرف و  تالایخ و  ماهوا و  هب  هراشا  نونوتفم : دادیمن . هار  ندرک  ادـیپ  هزاجا  اـهنآ  هب  يربخیب  لـهج و  دـنتفرگیم 
رد ناـمز  نآ  مدرم  هک  دوب  یلاـح  رد  اـهنیا  دنتـشادنپیم . تقیقح  ار  زاـجم  بآ و  ار  بارـس  دوب ، هدرک  بذـج  بلج و  دوـخ  هب  ار  اـهنآ 

دندوب ناگیاسمه  نیرتدـب  هک  یناگیاسمه  اب  یلو  دنتـشاد ، یگدـنز  گرزب ) يایبنا  نیمزرـس  ادـخ و  هناخ  رانک  رد   ) هناخ نیرتهب  رانک ) )
زگره  ) دوب اهکـشا  ناشمـشچ  ياههمرـس  یباوخیب و  ناشباوخ  مکارتم  فعاضم و  ياهیتخبدب  نیا  رطاخ  هب  ناریج .) رـش  راد و  ریخ  یف  )

کـشا دادیم  يور  یپردیپ  هک  یبیاصم  تفرگیم و  تروص  هک  يررکم  تایانج  رطاـخ  هب  هاـگچیه  دنتـشادن و  یـشمارآ  تحارتسا و 
مکح هب  شدنمـشناد  هک  دنتـسیزیم  ینیمزرـس  رد  هک  نیا  رتکانفـسا  و  عومد .) مهلحک  و  دوهـس ، مهمون  (! ) دشیمن کشخ  ناشنامـشچ 

اهلهاج مجلم و  اهملاع  ضراب   ) هعماج رب  مکاح  دوب و  یمارگ  شلهاج  تشادن و  مدرم  تاجن  تیاده و  رب  تردـق  هتـسب و  ورف  بل  رابجا 
ار نآ  میتفگ  هک  نانچ  یـضعب  دوشیم ، هدـید  هغالبلاجـهن  نارـسفم  تاملک  رد  توافتم  ریـسفت  راـهچ  راد ) ریخ  یف   ) هلمج يارب  مرکم .)

هناخ هب  هراشا 
نآ رگید  یضعب  هک  یلاح  رد  دنشاب ) تیلهاج  رصع  فیـصوت  هب  رظان  همه  الاب  ياههلمج  هک  نیاربانب   ) دناهتـسناد یهلا  نما  مرح  هبعک و 

هیواعم رکشل  هک  نامز  نآ  نایماش  یلو  دوب  گرزب  يایبنا  نیمزرس  هسدقم و  یضارا  زا  مه  نآ  هک  دناهتسناد  تاماش  نیمزرس  هب  هراشا  ار 
ترـضح نآ  دوخ  رـصع  هب  رظان  ار  الاب  ياههلمج  هک  تسا  یتروص  رد  نیا   ) دـندوب نیمز  نآ  ناگیاسمه  نیرتدـب  دـندادیم  لیکـشت  ار 

نانکـشدهع و ناقفانم و  تشم  کـی  هک  دـشاب  ترـضح  نآ  دوخ  یگدـنز  هاـگیاج  هفوک و  نآ  زا  روظنم  هک  نیا  موس  لاـمتحا  مینادـب .)
نآ رد  راکدـب  هدولآ و  دارفا  هک  تسایند  يارـس  نآ ، زا  روظنم  هک  نیا  مراهچ  لامتحا  دوب . هدرک  هطاحا  ار  نیمزرـس  نآ  دـب ، ناگیاسمه 

مهمون هلمج  ریسفت  نیاربانب  تسا ، گنهامه  نآ  اب  همه  الاب  تاریبعت  دسریم و  رظن  هب  رتحیحص  رت و  بسانم  همه  زا  لوا  ریسفت  دنناوارف .
روهظ زا  دـعب  هک  دـندوب  یکاپ  دارفا  نامه  ناملاع ، تسا و  تیلهاج  رـصع  بیاصم  اـهیلاحناشیرپ و  اـهینماان و  هب  هراـشا  رخآ  اـت  دوهس 
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رگید ياهریـسفت  رب  انب  اما  دندوب ، اهنآ  دننام  شیرق و  نادـسفم  نادـساف و  نالهاج ، دـندش و  عمج  وا  فارطا  رد  تعرـس  هب  ص )  ) ربمایپ
هریسفت نیا  دش  هراشا  هک  هنوگنامه  تسا و  نامز  نآ  رد  قارع  ماش و  تالکشم  هیواعم و  رصع  ياهینماان  هب  رظان 

زا دوخ  باتک  رد  دـیدحلایبا  نبا  هک  تسا  یثیدـح  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  ینعم  نیا  دـهاش  تسین . راـگزاس  نادـنچ  هبطخ  حور  اـب  ا 
رد نم  ناریج ، رـش  راد و  ریخ  یف  تنک  دـیامرفیم : تثعب  زاـغآ  رد  دوخ  لاـح  تیاـکح  ماـگنه  هک  تسا  هدرک  لـقن  ص )  ) مرکا ربماـیپ 

بیاصم ینماان و  تدش  هب  تسا  یفیطل  هراشا  عومد ) مهلحک  دوهـس و  مهمون   ) هب ریبعت  مدوب . ناگیاسمه  نیرتدـب  نایم  رد  ارـس و  نیرتهب 
بیاصم هنماد  و  ررکم ، ياهیباوخیب  تشحو و  سرت و  اب  ماوت  مارآاـن و  دوب  یباوخ  دـنتفریم  باوخ  هب  اهبـش  رگا  هک  نارود ، نآ  رایـسب 

عاوـنا همـشچرس  هک  نازوـس  موادـم و  ياهکـشا  تـسا ، مـشچ  شیارآ  تـنیز و  هیاـم  هـک  ياهمرـس  ياـج  هـب  هـک  دوـب  هدرتـسگ  ردـقنآ 
ص)  ) مالـسا ربمایپ  نارای  اـهنت  مالـسا  زاـغآ  رد  هک  ناـملاع  ینیمزرـس ، نینچ  رد  تسا  یعیبط  دوب . يراـج  ناشنامـشچ  زا  تساـهیتحاران 

لامتحا نیا  دنتسیزیم . مارتحا  تیاهن  رد  دندوب ، داحلا  كرـش و  ناگرزب  شیرق و  نارـس  هک  نالهاج  نتـسب و  ورف  بل  هب  روبجم  دندوب ،
نب سق  بلاطوبا و  بلطملادـبع و  دـننام  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  دودـعم  دودـحم و  ناهاگآ  نادـحوم و  ملاـع ، زا  روظنم  هک  دراد  دوجو  زین 

هدرشف تارابع  رد  ع )  ) ماما یلهاج : رصع  رد  اهناسنا  رابگرم  یگدنز  زا  یمیسرت  هتکن : دنشاب . نانآ ، لاثما  هعیبر و  نب  دیبل  هدعاس و 
ار دوخ  ناسنا  ییوگ  نآ ، قیقد  هعلاطم  اب  هک  تسا  هدومرف  برع  تیلهاج  رـصع  عضو  زا  ياهدنز  قیقد و  میـسرت  الاب ، ياوتحمرپ  رایـسب  و 

وـس کی  زا  نایب  نیا  دـنکیم . هدـهاشم  مشچ  اب  ار  نامز  نآ  ياهیتشز  اهیزورهریت و  اهیناماسبان و  همه  دـنکیم و  هدـهاشم  رـصع  نآ  رد 
هب رتراکشآ  ییانشور  رون و  دشاب  رتدیدش  یهایس  رتقیمع و  یکیرات  ردق  ره  هک  ارچ  دزاسیم  نشور  ار  ص )  ) مالـسا ربمایپ  ماقم  تمظع 

یمالسا هعماج  هب  ار  ینانچ  نآ  هعماج  هک  ارچ  دوشیم . رتحضاو  شکاپ  نییآ  یگدنزاس  مالـسا و  ربمایپ  تامدخ  تمظع  دسریم و  رظن 
تیعماـج قـمع و  یحو و  میظع  يورین  زاـجعا و  تردـق  اـهنت  دیـسریم و  رظن  هـب  نـکمم  ریغ  يراـک  ندرک  لیدـبت  ادـخ  لوـسر  رـصع 

موسر بادآ و  راـکفا و  دـیدجت  هب  تسا  ياهراـشا  اـیوگ  رگید ، يوس  زا  دـهد . ناـشن  ار  ياهزجعم  نینچ  نیا  تسناوت  مالـسا  تاروتـسد 
ملعم نیا  داد . خر  نیشیپ  يافلخ  نارود  رد  ص )  ) مالسا ربمایپ  ياهروتـسد  زا  مدرم  فارحنا  رطاخ  هب  هک  ترـضح ، نآ  رـصع  رد  یلهاج 

دننک و زاب  مشچ  هک  دهدیم  رادشه  دوخ  رصع  مدرم  هب  هتخاس و  راکشآ  تاریبعت  نیا  يالهبال  رد  ار  شیوخ  دایرف  تیناسنا  ملاع  گرزب 
تاداع و ندـش  هدـنز  رطاخ  هب  ار  یمالـسا  هعماج  هدـنیآ  هک  یتارطخ  زا  دنتـسه و  اجک  رد  نونکا  دـندوب و  اجک  رد  هک  دـنرگنب  تسرد 

موسر
نآ هلیـسو  هب  هدومرف و  داریا  نیفـص  زا  تشگزاب  زا  دعب  ار  هبطخ  نیا  ماما  هک  نیا  بلاج  دنوش . هاگآ  دـنکیم ، دـیدهت  ادـیدش  یلهاج  و 
وت هیاسمه  يا  یلو  ییوت  مروظنم  هراج ، ای  یعمـسا  ینعا و  كایا   ) فورعم نابز  اب  دـیامرفیم و  نایب  نیفـص  گنج  رد  ار  اهیماکان  لـیلد 
ام زورما  يارب  هدـنهدناکت  ياههلمج  نیا  هعلاطم  دزاـسیم . ربخاـب  هاـگآ و  ار  دوخ  ناراـی  تسا ، ییاـسر  غیلب و  ییاـنک  ناـبز  هک  ونـشب )
رب ـالماک  نآ  هلمج  هب  هلمج  هک  ارچ  تسا ، يرگید  رادـشه  زین  مینیبیم  ینیـشام  ندـمت  رـصع  رـضاح و  ياـیند  رد  ار  هـچنآ  اهناملـسم و 

، هدـش لزلزتم  نیقی  نامیا و  ناکرا  دـناهتفر ، ورف  اههنتف  نورد  رد  مدرم  مه  زورما  تسا . قیبطت  لباق  يدام  يایند  ینونک  لاوحا  عاـضوا و 
اههنتف زا  رارف  هار  تتشتم و  هدنکارپ و  مدرم  روما  هتشگ ، ناهنپ  قالخا  داسف  هب  یگدولآ  رابنایز و  تاغیلبت  نایم  رد  قح ، تخانش  ياههار 

نیطایـش هتفرگ و  ارف  ار  يرـشب  هعماج  تیـصعم  هاـنگ و  تسا . هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  تیادـه  ریگارف و  ییاـنیبان  یهارمگ و  هدـیچیپ ،
رد مه  دـندوب و  هدروآ  يور  یلهاج  ياهـشزرا  يوس  هب  هدز  تلفغ  مدرم  راوگرزب  ماما  نآ  رـصع  رد  مه  يرآ ! دـنناهج . نادـیم  زاـتهکی 

نیا رگرادیب  ياهدایرف  هک  دندوب  هتفر  ورف  باوخ  هب  نامز  نآ  مدرم  نانچ  هک  نیا  رت  بیجع  ام و  رصع 
هدنز يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تیلهاج  رصع  ياهشزرا  دنداد و  همادا  دوخ  هار  هب  نانچمه  درکن و  رثا  یـصاخ  هورگ  رد  زج  گرزب ، ملعم 

هک تخاس  فقوتم  ناهج ، رد  ار  مالسا  تفرشیپ  اهنت  هن  دش و  نایـسابع  نایوما و  تفالخ  هب  لیدبت  یمالـسا  تموکح  ماجنارـس  دندرک و 
تاهج زا  مدرم  عاضوا  هب  يرتقیمع  هاگن  تسا  هتـسیاش  ثحب  نیا  لیمکت  يارب  درک ! دراو  نیملـسم  مالـسا و  رکیپ  رب  يدیدش  ياههبرض 
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تایآ يالهبال  رد  رتهدرتسگ  هدومرف  نایب  شیانعمرپ  هاتوک و  ياههلمج  رد  ع )  ) ماما ار  هچنآ  میـشاب و  هتـشاد  تیلهاج  رـصع  رد  فلتخم 
لطاب دیاقع  زا  ياهعومجم  هدنهدناشن  رگید - ماوقا  رد  نآ  هباشم  ياهتیلهاج  و  برع - تیلهاج  مینک . هدهاشم  نامز  نآ  خیراوت  نآرق و 

گنـس و زا  ار  ییاهتب  هدوب ، هنادـنمتواسق  ياهدروخرب  هدوهیب و  ياـهراک  روآمرـش و  تشز و  هاـگ  طـلغ و  موسر  بادآ و  تاـفارخ و  و 
ادخ و هاگرد  ناعیفش  ار  روعشیب  تادوجوم  نیا  دندربیم و  هانپ  نآ  هب  دوخ  تالکـشم  رد  دندرکیم و  شتـسرپ  دندیـشارتیم و  بوچ 
هک نیا  ناونع  هب  ای  سومان  زا  عافد  ناونع  هب  شیوخ - تسد  اب  ار  دوخ  نارتخد  اهنت  دنتـشادنپیم . دوخ ، رـش  ریخ و  تاردقم و  رب  مکاح 

، دندناسریم لتق  هب  دوخ  تسد  اب  زین  ار  دوخ  نارسپ  هاگ  هکلب  دندرکیمن ، روگ  هب  هدنز  هداوناخ - رد  تسا  یگنن  رتخد 
هب هکلب  دـندوبن  نارگن  دـننامیب ، میظع و  تیانج  نیا  زا  اهنت  هن  و  دـیدش ! یتسدـگنت  رقف و  رطاخ  هب  هاگ  اهتب و  يارب  ینابرق  ناونع  هب  هاگ 

رانک دتمم ، ياهندیـشک  توس  اهندز و  فک  اهنآ  شیاین  زامن و  مسارم  دندرمـشیم ! دوخ  هداوناخ  تبثم  طاقن  زا  دندرکیم و  راختفا  نآ 
گنج دندرمـشیم . تدابع  ار  نآ  دندرکیم و  فاوط  ادـخ  هناخ  فارطا  انایحا  دازردام  هنهرب  تروص  هب  ناشنانز  یتح  دوب و  هبعک  هناخ 

مورحم یناسنا  قوقح  نیرتهداس  زا  هک  دشیم  بوسحم  یشزرایب  عاتم  نانآ  نایم  رد  نز  دوب و  ناشتاهابم  هیام  يرگتراغ  يزیرنوخ و  و 
دلوت دش - هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه  هک - یلاح  رد  دنتـسنادیم  ادخ  نارتخد  ار  ناگتـشرف  دـندزیم . رامق  نآ  يور  رب  هاگ  یتح  دوب و 

اهنآ نودهاش .) مه  اثانا و  هکئالملا  انقلخ  ما  ( ) نوهتشی ام  مهل  هناحبس و  تانبلا  نولعجی هللا  و  : ) دنتـشادنپیم دوخ  هداوناخ  گنن  ار  رتخد 
تسا مارح  نارسمه  رب  تسا و  نادرم  مهـس  تسام ، تاناویح  مکـش  رد  هک  ییاهنینج  دنتفگیم : هلمج  زا  دنتـشاد ، یبیجع  یفارخ  ماکحا 
دیدش بضغ  دروم  ار  وا  دنتساوخیم  دندشیم و  تحاران  دوخ  رـسمه  زا  هک  یماگنه  دنکیرـش . نآ  رد  یگمه  دوش  دلوتم  هدرم  رگا  اما 

هب تبسن  وت  یما ، رهظک  یلع  تنا  دنیوگب : وا  هب  دوب  یفاک  ینعی  دندرکیم ، راهظ  دنهد ، رارق 
قالط مکح  هک  نآ  یب  ددرگ ، میرحت  دشاب و  ردام  هلزنم  هب  نز  نآ  هک  دشیم  ببس  اهنآ  هدیقع  هب  نخـس  نیا  یتسه  مردام  نوچمه  نم 

گنج و هلئـسم  تیلهاج  رـصع  كاندرد  ياهیگژیو  زا  دادیم . رارق  قلطم  یفیلکتالب  لاح  کی  رد  ار  نز  بیترت  نیا  هب  دشاب و  هتـشاد  ار 
زا دیجم  نآرق  هک  یمیخو  عضو  نامه  دنتـشاذگیم . ثرا  هب  نادـنزرف  يارب  ناردـپ  هک  دوب  ییاهیزوتهنیک  هدرتسگ و  عیـسو و  يزیرنوخ 

متحبصاف مکبولق  نیب  فلاف  ءادعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  و  دیامرفیم : هدرک  ریبعت  شتآ ) هاگترپ  هبل   ) رانلا نم  هرفح  افـش  هب  نآ 
دیدوب و رگیدکی  نمشد  هک  دیرآ  دای  هب  نتشیوخ  رب  ار  ادخ  گرزب  تمعن  اهنم ، مکذقناف  رانلا  نم  هرفح  افـش  یلع  متنک  اناوخا و  هتمعنب 

تاجن ار  امش  ادخ  دیدوب  شتآ  زا  یهاگترپ  بل  رب  امش  و  دیدش ، ردارب  وا  تمعن  تکرب  هب  درک و  داجیا  تفلا  امـش  ياهلد  نایم  رد  ادخ 
نامیا ناگدنرپ و  هب  ندز  دـب  کین و  لاف  و  صاخ ، ناگراتـس  بورغ  عولط و  اب  ناراب  لوزن  طابترا  هب  داقتعا  لیبق  زا  يرگید  دـیاقع  داد .

ریبعت راکـشآ  یهارمگ  نیبم ، لالـض  ناونع  هب  اهنآ  عومجم  زا  دیجم  نآرق  هک  تشاد  دوجو  اهنآ  نایم  رد  اهنیا  دننام  نابایب و  ياهلوغ  هب 
ولتی مهنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه  دیامرفیم : ییایوگ ! اسر و  ریبعت  هچ  تسا . هدرک 

سرد تیعمج  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  وا  نیبم ، لالـض  یفل  لبق  نم  اوناـک  نا  همکحلا و  باـتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتاـیآ و  مهیلع  ا 
دزومآیم تمکح  باتک و  نانآ  هب  دنکیم و  هیکزت  ار  اهنآ  دناوخیم و  اهنآ  رب  ار  شتایآ  هک  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  یلوسر  هدـناوخن ،
ياهتیلهاج یلصا  ياهیگژیو  تسا  نیمه  و  یلهاج - برع  تشذگرس  دوب  نیا  يرآ  دندوب . راکـشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  نیقی ، هب  و 

مالـسا و ربمایپ  راک  یگرزب  تمظع و  هب  هک  تساج  نیمه  زا  و  دوشیم - رهاظ  دـحاو  ياوتحم  فلتخم و  لاکـشا  رد  هک  راصعا  نورق و 
هب ار  برع  دـنوادخ  دـیوگیم : هک  لراک ) ساموت   ) ماـن هب  برغ  ناـگنازرف  زا  یکی  دـیوگیم  بوخ  هچ  درب و  یپ  ناوتیم  دـیجم  نآرق 

یتـکرح هن  دـمآیم و  نآ  زا  ییادـص  هن  هک  يدـکار  شومخ و  تلم  زا  دومرف ، تیادـه  اهییانـشور  يوـس  هب  اـهیکیرات  زا  مالـسا  هلیـسو 
زجع و زا  زارف و  يوس  هب  یتـسپ  زا  يرادـیب ، يوس  هب  یتسـس  زا  ترهـش ، يوس  هب  یماـنمگ  زا  هک  دروآ  دوجو  هب  یتـلم  دوـب ، سوـسحم 
هک دوب  هتـشذگن  رتشیب  نرق  کی  مالـسا ، نالعا  زا  دـیباتیم  ناهج  يوس  راـهچ  زا  ناـشرون  دـش . هداد  قوس  يدـنمورین  يوس  هب  یناوتاـن 

یناشفارون ایند  فصن  رب  مالـسا  هاـتوک ، تدـم  نیمه  رد  هرخـالاب  دـنداهن و  سلدـنا  رد  رگید  ياـپ  ناتـسودنه و  رد  اـپ  کـی  ناناملـسم 
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. درکیم
هحفص 297] ]

دنتسه و وا  ینامسآ )  ) ياهباتک ظفح  هاگیاج  شماکحا و  عجرم  وا و  ملع  فرظ  وا و  نامرف  هاگهانپ  دنیادخ و  رارـسا  لحم  اهنآ  همجرت :
ماقم ریـسفت : حرـش و  درب . نایم  زا  ار  نآ  تشحو  لزلزت و  شزرل و  دومن و  تسار  ار  نید  تماق  نانآ  هلیـسو  هب  دـننید . راوتـسا  ياـههوک 

رایـسب هاتوک و  یتارابع  رد  دنکیم و  تیب  لها  ناماما  ربمایپ و  لآ  زا  یفیـصوت  هبطخ  زا  شخب  نیا  رد  ع )  ) ماما ص :)  ) دـمحم لآ  يالاو 
هنیفـس ثیدـح  نیلقث و  ثیدـح  رد  ار  هچنآ  عقاو  رد  یپردیپ ، هلمج  تشه  اب  دزاسیم و  نشور  ربمایپ  زا  دـعب  ار  نانآ  تیعقوم  ینعمرپ ،
فرظ وا و  نامرف  هاگهانپ  دنیادخ و  رارـسا  لحم  اهنآ  دیامرفیم : لوا  هلمج  شـش  رد  دهدیم . حیـضوت  تسا  هدمآ  موجن  ثیدح  حون و 

هبیع و  هرما ، اجل  و  هرـس ، عضوم  مه   ) دـننید راوتـسا  ياههوک  دنتـسه و  وا  ینامـسآ  ياهباتک  ظفح  هاـگیاج  شماـکحا و  عجرم  وا و  ملع 
مه هیبـش  فدارم و  ار  اـههلمج  نـیا  زا  یتمـسق  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هـچرگ  هـنید .) لاـبج  و  هـبتک ، فوـهک  و  هـمکح ، لـئوم  و  هـملع ،
دزن یهلا  رارـسا  هک  تسا  هدـش  وگزاـب  تقیقح  نیا  لوا  هلمج  رد  دراد . ياهتکن  هب  هراـشا  مادـک  ره  هک  تسا  نـیا  قـح  یلو  دناهتـسناد ،

رارسا مامت  زا  دیاب  دشاب  هتشاد  هدهع  هب  ار  یهلا  نید  يربهر  دهاوخیم  هک  یسک  تسا  یهیدب  تساهنآ 
هب دریگب ، هدـهع  رب  دـناوتیمن  نانآ ، روما  مظن  ریبدـت و  تیادـه و  رما  رد  ار  حیحـص  ياـهینیب  شیپ  نآ  نودـب  هک  ارچ  دـشاب ، ربخاـب  نآ 

ربمایپ و بیغ  ملع  ثحب  رد   ) دشاب هتشاد  رظن  تیرشب  خیرات  مامت  هب  تسا و  هدوبن  یـصاخ  نامز  هب  طوبرم  اهنآ  يربهر  هک  نیا  صوصخ 
دهاوخ صقان  يربهر  رما  نآ ، نودـب  دـهدیم و  لیکـشت  ار  نانآ  يربهر  ساسا  بیغ ، ملع  زا  یـشخب  هک  میاهتفگ  زین  موصعم  ناـیاوشیپ 

رماوا ای  تسا  یعیرـشت  رماوا  اهنت  اـج  نیا  رد  رما  زا  روظنم  اـیآ  دنتـسه . یهلا  رما  هاـگهانپ  اـهنآ  هک  هدـش  هداد  ناـشن  مود  هلمج  رد  دوب .)
هک دراد  دـنوادخ  یعیرـشت  ياهنامرف  هب  رظن  هلمج  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  ار  دـعب  لبق و  ياـههلمج  رهاـظ  دوشیم ، لـماش  زین  ار  ینیوکت 

هچقودنـص رد  ار  اهنآ  موس ، هلمج  دـنربب . هانپ  ربمایپ  تیب  لـها  زا  موصعم  ناـیاوشیپ  هب  دـیاب  اـهنآ  زا  تعاـطا  رماوا و  نیا  بسک  رد  مدرم 
رد يوحن  هب  ای  تسا و  يرورـض  مزال و  اهناسنا  تیاده  يارب  هک  یمولع  مامت  هکلب  رماوا ، اهنت  هن  رارـسا و  اهنت  هن  درامـشیم ، یهلا  مولع 
رد مدرم  هک  دـناهدش  هدرمـش  یهلا  ماـکحا  عـجرم  اـهنآ  مراـهچ ، هلمج  رد  و  تسا ! هدـش  هتفهن  اههچقودنـص  نـیا  رد  دراد ، تلاـخد  نآ 

لح فالتخا و  عفر  ات  دننک  هعجارم  اهنآ  هب  دیاب  ییاضق - رظن  زا  هچ  يرکف و  رظن  زا  هچ  ناشتافالتخا -
دش دهاوخ  رتنـشور  لبق  ياههلمج  اب  نآ  توافت  دوش ، هدناوخ  تسا ) تمکح  عمج  مرا  نزو  رب  مکح   ) همکح لئوم  رگا  دوش و  لکـشم 

. دهدیم لیکـشت  ار  موصعم  نایاوشیپ  ربمایپ و  مولع  زا  یـشخب  هک  تسا  یهلا  ماکحا  ياهتمکح  اههفـسلف و  زا  نخـس  اج  نیا  رد  هک  ارچ 
ع)  ) یلع زا  هک  تسا  يزیچ  هیبـش  نیا  تسا . ناـنآ  دزن  یهلا  بتک  همه  ياوـتحم  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـیب  هبتک  فوـهک  هلمج و  اـما 

لیجنالا لها  تیتفا  مهتاروتب … و  مهتاروتب …  هیروتلا  لها  تیتفال  اهیلع  تسلجف  هداس  یل و  تینث  ول  هللا  اما و  دومرفیم : هک  هدـش  لـقن 
هب تاروت  ناوریپ  يارب  منیـشنب  نآ  رب  دوش و  هدامآ  نم  يارب  يدنـسم  رگا  دنگوس  ادخ  هب   … مهنآرقب ، نآرقلا  لها  تیتفا  مهلیجناب … و 

ياـههوک ار  اـهنآ  مشـش ، هلمج  رد  ناـشنآرق …  هب  نآرق  لـها  يارب  ناـشلیجنا و  هب  لـیجنا  ناوریپ  يارب  مهدیم و … و  اوـتف  ناـشتاروت 
ظفح رد  نآ  شقن  اـههوک و  هراـبرد  دـیجم  نآرق  زا  يددـعتم  تاـیآ  رد  هک  تسا  يزیچ  هب  هراـشا  ارهاـظ  هک  هدرک  یفرعم  نید  راوتـسا 
اراهنا مکب و  دیمت  نا  یـساور  ضرالا  یف  یقلا  و  میناوخیم : لحن  هروس  زا  هیآ 15  رد  تسا  هدـمآ  نآ  رب  تاکرب ، لوزن  نیمز و  شمارآ 

اههار اهرهن و  دریگب و  امش  هب  تبسن  ار  نآ  شزرل  ات  دنکفا  یمکحم  تباث و  ياههوک  نیمز  رد  نودتهت ، مکلعل  البس  و 
وـس کی  زا  تسا - هدـمآ  نآ  هباـشم  تاـیآ  هیآ و  نیا  ریـسفت  رد  هک  ناـنچمه  اـههوک - تقیقح ، رد  دـیوش . تیادـه  اـت  درک  داـجیا  یی 
بآ ياههمـشچ  اهرهن و  يارب  یگرزب  عبنم  رگید ، يوس  زا  دننکیم و  یثنخ  دوشیم  دراو  نیمز  رب  نوریب  زا  نورد و  زا  هک  ار  ییاهراشف 

ریاخذ رـشن  اهلد و  ندـش  باریـس  راکفا و  شمارآ  هیاـم  زین  موصعم  ناـماما  اـهبنارگ . نداـعم  عاونا  يارب  ینوناـک  موس  يوس  زا  دنتـسه و 
ناماما  ) نانآ هلیـسو  هب  دیوگیم : دـیامرفیم و  هفاضا  رگید  هلمج  ود  ینعمرپ  ابیز و  فیـصوت  شـش  نیا  لابند  هب  دـنتما . نایم  رد  اهبنارگ 
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(. هصئارف داـعترا  بهذا  هرهظ و  ءاـنحنا  ماـقا  مهب   ) درب ناـیم  زا  ار  نآ  تشحو  لزلزت و  شزرل و  دوـمن و  تسار  ار  نید  تماـق  تیب ) لـها 
دوشیم دراو  نید  رب  نادان  ناتسود  اناد و  نانمـشد  يوس  زا  هک  تسا  یتالکـشم  راشف  زا  یفیطل  هیانک  تشپ ) ندش  هدیمخ  رهظ ، ءانحنا  )

يور هک  ندب  زا  تمسق  نآ  شزرل  ضئارف ، داعترا  دوشیم . تسار  نید  تماق  ددرگیم و  یثنخ  اهراشف  نیا  ناراوگرزب ، نیا  هلیـسو  هب  و 
نانموم رب  يداقتعا  ینید و  تافارحنا  يداحلا و  بتاکم  يوس  زا  هک  تسا  یتشحو  بارطـضا و  زا  يرگید  فیطل  هیانک  هدیناشوپ  ار  بلق 

ربمایپ پ لآ  - 1 اههتکن : دباییم . زاب  ار  شیوخ  شمارآ  دوشیم و  یثنخ  يده  همئا  هلیسو  هب  هک  ددرگیم  دراو 
موصعم ناماما  یگدنز  خیرات  هک  تسا  یقیاقح  تسین ، هغلابم  زگره  تسا  هدـمآ  الاب  هدـش  باسح  ياههلمج  رد  هچنآ  یمالـسا  تما  هان 

نیا هنوگچ  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  مالسلامهیلع - اضرلا - یـسوم  نب  یلع  ماما  قداص و  ماما  رقاب و  ماما  نانومریما و  دوخ  رـصع  اصوصخم 
ماـهوا و تاـفارخ و  زین  نیملـسم و  هزوح  هب  یفارحنا  راـکفا  دورو  مالـسا و  شرتسگ  رثا  رب  هک  یطاـقتلا  ياـهبتکم  لـباقم  رد  ناراوگرزب 
رد دیوگیم  خیرات  دندرک . ظفح  ار  بان  صلاخ و  مالسا  دنداتسیا و  هوک  دننام  نارصاق ، نایلاغ و  فیرحت  تسردان و  طلغ و  ياهریسفت 
زا دـعب  یبیجع  ياهنافوط  دـنتفگیم . خـساپ  هجو  نیرتهب  هب  دـندنامیمن و  ناوتاـن  دـشیم ، اـهنآ  زا  هک  نید  لـئاسم  زا  یلاوس  چـیه  ربارب 
رد دومنیم . قرغ  ار  نیتسار  مالـسا  یتشک  ناـفوط ، تدـش  دـندوبن  یهلا  میظع  ياـهرگنل  نیا  رگا  داد و  خر  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  تلحر 

ماما هک  هنوگنآ  دوخ - كاپ  نوخ  اب  دراوم  زا  ياهراپ  رد  مالسا و  قیاقح  نییبت  اهیرگاشفا و  اب  دوخ ، ياهشناد  مولع و  اب  دراوم  زا  ياهراپ 
یبیرغ بیجع و  دیاقع  يداقتعا و  تافارحنا  رگا  دندرک . عافد  مالـسا  هزوح  زا  دنداد - ماجنا  البرک  رد  شنارای  نادیهـش و  رالاس  نیـسح 

- دناهتشاد هضرع  تیب  لها  ناماما  هک  يدیاقع  فراعم و  اب  دناهدرک ، رکذ  لحن  للم و  بتک  رد  هک  ار 
دننام ییاهباتک  رد  تیب  لها  همئا  تایاور  زا  هچنآ  و  تسـالاب - رایـسب  ياوتحم  نآ  اـب  هیداجـس  هفیحـص  هغالبلاجـهن و  نیمه  نآ  هنومن  و 

. میباییمرد تسا  هدمآ  نانآ  فیصوت  رد  الاب  ياههلمج  رد  ار  هچنآ  تقیقح  مینک ، هسیاقم  تسا  هدمآ  نآ  هباشم  بتک  قودص و  دیحوت 
مهللا دـیامرفیم : هک  تسا  هدـمآ  دایز  نب  لیمک  اب  ع )  ) یلع نانخـس  يالهبال  رد  هغالبلاجـهن  رگید  ياج  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  اهنیا 
هتانیب هججح و  مهب  هللا  ظفحی  هتانیب …  هللا و  ججح  لطبت  الئل  ارومغم  افئاخ  وا  اروهـشم  ارهاظ  اما  هجحب  هللا  مئاق  نم  ضرالا  ولخت  یلب ال 

هاوخ دنک  مایق  یهلا  تجح  هب  هک  یسک  زا  دوشیمن  یلاخ  نیمز  يور  زگره  يرآ ، مههابشا ، بولق  یف  اهوعرزی  مهئارظن و  اهعدوی  یتح 
شلیالد اهتجح و  اهنآ  هطـساو  هب  دنوادخ  ددرگن …  لطاب  وا  نشور  ياههناشن  یهلا و  لیالد  ات  ناهنپ ، فئاخ و  ای  دشاب  راکـشآ  رهاظ و 

ربمایپ هک  تسا  یتقیقح  نامه  نیا  دـنناشفیب . دوخ  هیبش  يدارفا  بولق  رد  ار  نآ  رذـب  دنراپـسب و  دوخ  ریظن  يدارفا  هب  ات  دـنکیم  ظفح  ار 
هارمگ زگره  اـت  دـنرادنرب  تیب  لـها  نآرق و  ناـماد  زا  تسد  هک  تسا  هدرک  هیـصوت  هدوـمرف و  هراـشا  نآ  هب  فورعم  رتاوـتم  تـیاور  رد 

لآ - 2 تسا . یهارمگ  اب  هارمه  ود ، نیا  زا  کی  ره  زا  ییادج  هک  تسا  نید  نآ  موهفم  دنوشن و 
زا یـضعب  هک  هنوگنآ  هن  تسا ، موصعم  ناماما  تیب ، لها  زا  روظنم  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا  دننایک ؟ ربمایپ 

ياهیراکادف اب  ص )  ) ربمایپ رـصع  رد  هک  دشاب  رفعج  سابع و  هزمح و  نوچمه  يدارفا  هب  هراشا  هک  دناهداد  لامتحا  هغالبلاجهن  نارـسفم 
نیا زا  رتارف  يزیچ  الاب  هناگتـشه  ياههلمج  ياوتحم  یلو  دنتـشاد  یتمیقرپ  تامدـخ  اهنیا  هک  تسا  تسرد  دـندرک ، ظفح  ار  مالـسا  دوخ 

. دنکیمن قیبطت  موصعم  ناماما  رب  زج  و  تسا ، هلئسم 
هحفص 305] ]

چیه دندومن . ورد  ار  تکاله  یتخبدب و  ماجنارـس ، دندرک و  يرایبآ  ار  نآ  گنرین ، رورغ و  بآ  اب  دندناشف و  ار  روجف  رذب  اهنآ  همجرت :
دنهاوخن ربارب  نانآ  اب  دـنتفرگ  هرهب  ص )  ) دـمحم لآ  تمعن  زا  هک  اهنآ  درک و  هسیاقم  ناوتیمن  ص )  ) دـمحم لآ  اب  ار  تما  نیا  زا  سک 

دوشیم و قحلم  نانآ  هب  هدنام  بقع  ددرگیم و  زاب  نانآ  يوس  هب  هدننکولغ ، دننیقی . يانب  راوتسا  نوتـس  نید و  ساسا  اهنآ  هک  ارچ  دوب ،
هتـشگزاب شلها  هب  قح  هک  نونکامه  یلو  تساهنآ ، رد  اهنت  ربمایپ )  ) تثارو تیـصو و  تساهنآ و  نآ  زا  تموکح ، تیالو و  ياهیگژیو 

سک چیه  ریسفت : حرش و  دنسانشیمن .)؟ ار  میظع  تمعن  نیا  ردق  دننکیم و  یتسـس  یهاتوک و  ارچ   ) هدش لقتنم  شایلـصا  هاگیاج  هب  و 
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رد اهریمـض  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  تسا  هدـش  داریا  نیفـص  گـنج  زا  دـعب  هبطخ  نیا  هک  نـیا  هـب  هجوـت  اـب  دـنکیمن ! ربارب  ناـنآ  اـب 
زاب نیقفانم  هب  هک  تسا  هدش  هداد  زین  لامتحا  نیا  ددرگیمرب ، جراوخ  نینچمه  هیواعم و  باحصا  هب  شخب ، نیا  زاغآ  هناگهس  ياههلمج 
رذب اهنآ  دـیامرفیم : ایوگ  قیقد و  هیبشت  کی  رد  لاح  ره  هب  دنتـساخرب . تفلاخم  هزرابم و  هب  شترـضح  اب  هک  یناسک  همه  هب  ای  ددرگ و 

رورغ و بآ  اب  دندناشفا و  یمالسا ) هعماج  نتم  رد  شیوخ و  لد  نیمزرس  رد   ) ار روجف 
هوقـس و  روجفلا ، اوعرز   ) دـندرک ورد  دوب  موش  رذـب  نیا  لوصحم  هک  ار  تکاله  یتخبدـب و  ماجنارـس ، دـندرک و  يرایبآ  ار  نآ  گـنرین 

تشادرب و تشاد و  تشاـک ، دوشیم : هتفگ  تعارز  هراـبرد  زورما  هک  تسا  ياهناـگهس  لـحارم  تسرد  نیا  روبثلا .) اودـصح  و  رورغلا ،
فاصوا نایب  هب  رگید  راب  سپـس  تشاد . دهاوخن  نیا  زج  یلوصحم  دوش  يرایبآ  گنرین  رورغ و  اب  هک  يروجف  ياهرذب  هک  تسا  نشور 

هاـتوک و یتاراـبع  رد  ار  ناـنآ  هتفر  تسد  زا  قوقح  ـالاو و  ماـقم  ددرگیم و  زاـب  يرتراکـشآ  رتحیرـص و  تاریبـعت  اـب  ص )  ) دـمحم لآ 
ص)  ) دمحم لآ  اب  ار  تما  نیا  زا  سک  چیه  دـیامرفیم : تسخن  دـنکیم . وگزاب  تسا - ترـضح  نآ  مسر  هار و  هک  هنوگنامه  ینعمرپ -

حیرـص هتفگ  هب  اهنآ  اریز  تسا  نشور  مه  نآ  لیلد  دحا .) همالا  هذه  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لاب  لاقی  ال   ) درک هسیاقم  ناوتیمن 
مینادیم دناهدش و  هدرمش  هللاباتک  نآرق و  نیرق  دناهدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  نآ  مالسا  ياملع  همه  ابیرقت  هک  نیلقث  ثیدح  رد  ربمایپ 

دـهدیم و اهنآ  ندوب  موصعم  هب  تداهـش  هک  ریهطت  هیآ  نوچمه  یتایآ  نیا ، رب  نوزفا  تسین . نآرق  نیرق  اـهنآ ، ریغ  تما ، زا  سک  چـیه 
عم اهشناد و  مولع و  هوالعب  تساعدم . نیا  دهاش  رگید  تایاور  تایآ و  درمشیم و  ربمایپ  سفن  ار  نانآ  زا  یضعب  هک  هلهابم  هیآ 

يرـشع ای  تسا و  هدمآ  هغالبلاجهن  نیمه  رد  هچنآ  ریظن  ایآ  تسین . هسیاقم  لباق  نارگید  ياهـشناد  مولع و  اب  هدش  لقن  نانآ  زا  هک  یفرا 
ماکحا دیراد ، غارـس  يرگید  زا  نآ  ياعد  کی  یتح  هیداجـس و  هفیحـص  نوچمه  هعومجم  ایآ  تسا ، هدش  لقن  نارگید  زا  نآ  راشعا  زا 
یسوم نب  یلع  ماما  زا  هک  یتارظانم  هدش و  لقن  نید  تایئزج  هرابرد  مالـسلاامهیلع - قداص - ماما  رقاب و  ماما  زا  هک  ياهدرتسگ  عیـسو و 

رد دراد ؟ تما  نیا  رد  يدننام  هیبش و  هدش ، لقن  ماما  نآ  تالاح  رد  رگید ، بهاذـم  ناوریپ  اب  ینید  دـیاقع  فلتخم  باوبا  رد  ع )  ) اضرلا
دنتفرگ هرهب  ص )  ) دـمحم لآ  تمعن  ناوخ  زا  هک  اهنآ  دـیامرفیم : تسا . لبق  هلمج  لـیلد  تقیقح  رد  هک  دـیامرفیم  ینخـس  دـعب  هلمج 

یلع ياهیراکادف  رگا  هک  رتالاب  نیا  زا  یتمعن  هچ  ادـبا .) هیلع  مهتمعن  ترج  نم  مهب  يوسی  و ال  ! ) دوب دـنهاوخن  ربارب  نانآ  دوخ  اب  زگره 
دحا ردب و  گنج  نایرج  ات  هتفرگ  تیبملاهلیل  ناتساد  زا  ترضح  نآ  یگدنز  خیرات  دندشیمن . دراو  نیملسم  هرمز  رد  نارگید  دوبن  (ع )

موی یلع  هبرـض  دیامرفیم : فورعم  هلمج  نآ  رد  وا  هرابرد  ربمایپ  هک  ییاج  تسا . تیعقاو  نیا  يایوگ  همه  نآ ، دننام  ربیخ و  قدنخ و  و 
معا نم  لضفا  دودبع  نب  ورمعل  ع )  ) یلع هزرابمل  يرگید : ریبعت  رد  نیلقثلا و  هدابع  نم  لضفا  قدنخلا 

دراو ینارحب ) رایـسب  ساسح و  هظحل  نآ  رد   ) دودبع نب  ورمع  رکیپ  رب  قدنخ  گنج  رد  ع )  ) یلع هک  ياهبرـض  همایقلا . موی  یلا  یتما  لا 
، دومن ربمایپ  ناج  ظفح  يارب  رپس  ار  دوخ  ناج  هک  بش  نآ  رد  تیبملاهلیل  رد  ع )  ) یلع يرگراثیا  تسا . سنا  نج و  تدابع  زا  رترب  درک 
رد دـحا  گـنج  رد  وا  ریظنیب  یگداتـسیا  دـندربن ، شیپ  زا  يراـک  دندیـشوک  هچ  ره  نارگید  هک  اـجنآ  ربیخ  گـنج  رد  وا  ياهیراکادـف 

ربمایپ و رصع  رد  هچ  مالسا  خیرات  رد  يرگید  ساسح  عقاوم  دوب و  هدنام  اهنت  ربمایپ  هدش و  یشالتم  مالسا  رکشل  هک  یتاظحل  نیرتساسح 
. تسین هدیـشوپ  سک  چیه  رب  داتفایم  راک  هب  مالـسا  تیامح  يارب  وا  راشرـس  شناد  ملع و  و  ع )  ) یلع ياناوت  ياهوزاب  هک  وا  زا  دعب  هچ 

نـشور ار  مالـسا  طیحم  هک  ینازورف  ياهغارچ  سابعینب ، یناـملظ  رـصع  هیماینب و  کـیرات  نارود  سپـس  نیتسخن و  ياـفلخ  رـصع  رد 
اهنیا دـندوب و  تیب  لها  ناماما  نامه  درکیم  ظفح  تیلهاـج  ننـس  ياـیحا  هناـگیب و  گـنهرف  مجاـهت  ربارب  رد  ار  نیملـسم  تخاـسیم و 

رد لئاسم  نیا  دروم  رد  ار  مدرم  هک  دندیـشوک  تخـس  تیب  لها  نانمـشد  دـنچ  ره  تسین  هدیـشوپ  یققحم  چـیه  رب  هک  تسا  ییاهتیعقاو 
هب رصحنم  تسا و  يراج  يدبا  رمتسم و  روط  هب  تیب  لها  دوجو  تمعن  دیامرفیم : الاب  هلمج  رد  ماما  هک  نیا  بلاج  دنرادهگن . يربخیب 

ربمایپ هداعلاقوف  تامحز  زا  هتشذگ  مینیچیم - زورما  مالسا - هکرابم  هرجـش  هرمث  زا  هچنآ  هک  ارچ  دوب ، دهاوخن  هدوبن و  ینامز  رـصع و 
ود هب  سپـس  دـناهداد . جرخ  هب  ینامز  رـصع و  ره  رد  نآ  يرایبآ  يارب  یحو  ناـنابغاب  نیا  هک  تسا  یمیظع  ياهـشالت  لوصحم  مالـسا -
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يانب راوتـسا  نوتـس  نید و  هدولاش  ساسا و  تیب  لها  هک : نیا  نآ  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  لبق  هتکن  زا  هک  دـیامرفیم  هراـشا  رگید  هتکن 
زا ار  هچنآ  دـناهتفای و  شرورپ  یحو  شوغآ  رد  هدـش و  لزان  نانآ  هناخ  رد  یحو  يرآ  نیقیلا .) داـمع  نیدـلا و  ساـسا  مه   ) دـننیقی عیفر 

دعب ياههلمج  رد  دـنمدرم . نامیا  نیقی و  همـشچرس  تساهنآ ، دزن  نیتسار  مالـسا  هک  اجنآ  زا  دـناهتفرگ و  ربماـیپ  زا  دـنراد  نید  فراـعم 
مهب و  یلاغلا ، ییفی  مهیلا   ) دوشیم قحلم  ناـنآ  هب  هدـنام  بقع  ددرگیم و  زاـب  ناـنآ  يوس  هب  هدـننکولغ  هک : دـنکیم  يریگهجیتن  نینچ 

ياهروتـسد دـیاقع و  فراعم و  هک  دنـشابیم  طسو  تما  دـننید و  میقتـسم  طارـص  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـشابن  نینچ  هنوگچ  یلاتلا .) قحلی 
رود تیب  لها  زا  هک  یمالـسا  ياههقرف  دـیاقع  خـیرات  هب  رگا  دـننکیم . وگزاـب  دـننادیم و  طـیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  یلاـخ  ار  مالـسا 

مینیبب و ا ار  یهلا  تافص  ءامسا و  رد  داحلا  هیبشت و  ربج و  ماد  رد  ناراتفرگ  مینک و  هعجارم  دناهدنام 
وا تفرعم  ناوت  زگره  ام  دنتفگ  دناهدش و  لیطعت  هب  لئاق  هک  دناهدناسر  ییاج  هب  ار  یهلا  تافص  ءامسا و  رد  ولغ  یـضعب ، هنوگچ  هک  نی 
رد ار  وا  هک  دندروآ  نییاپ  ار  یهلا  سدقا  تاذ  نانچ  نآ  یهورگ  اهنآ  لباقم  رد  و  یلیـصفت ) تفرعم  هن  یلامجا و  تفرعم  هن   ) میرادـن ار 

ار ناسنا  هک  دنتفر  دـنت  نانچ  نآ  یهورگ  ضیوفت  ربج و  هلئـسم  رد  دراد . ییابیز  هدـیچیپ  مه  هب  ياهوم  هک  دنتـسناد  يدرما  ناوج  لکش 
هاوخ دهد ، ماجنا  دیاب  هدوب  یلزا  ریدقت  هچ  ره  تسین و  زاسراک  وا  هدارا  ياهرذ ، هک  دنتـسناد  ردـق  اضق و  لاگنچ  رد  رایتخایب  يدوجوم 
لئاق دـنوادخ  كاپ  تاذ  ربارب  رد  یلماک  لالقتـسا  ناسنا  يارب  هک  دنتـشگ  طیرفت  راتفرگ  نانچ  نآ  ياهتـسد  و  نامیا ، اـی  دـیوپب  رفک  هار 

رما تاـبثا  ضیوفت و  ربـج و  یفن  هلئـسم  هک  تیب  لـها  بتکم  یلو  دـنتفرگ . شیپ  ار  یگناـگود  كرـش و  هار  ضیوفت ، لوـبق  اـب  هدـش و 
ماما مالک  قدـص  هک  تساجنیا  تشاد و  رذـحرب  دولآرفک  كانرطخ و  طیرفت  طارفا و  نآ  زا  ار  اهناملـسم  درکیم ، حرطم  ار  نیرمالانیب 

یفیطل هیبشت  نیا  دنـسرب و  اهنآ  هب  دـنریگ و  تعرـس  ناگدـنام  سپاو  دـندرگ و  زاب  اهنآ  يوس  هب  دـیاب  ناگدـننکولغ  هک  دوشیم  نشور 
یشیپ م باسحیب  یهورگ  یلو  دراد  یهاگآ  رایشوه و  نایامنهار  هک  دنکیم  مسجم  رظن  رد  ار  ياهلفاق  هک  تسا 

کی رد  سپــس  دـنوشیم . ناـبایب  ناگدـنرد  هـمعط  دـننامیم و  بـقع  هدرک ، یتســس  یهورگ  دــنوشیم و  مـگ  ناـبایب  رد  دــنریگي و 
هلمج رد  مهل )  ) نتشاد مدقم  هیالولا .) قح  صئاصخ  مهل  و   ) تساهنآ نآ  زا  تموکح  تیالو و  ياهیگژیو  دیامرفیم : ییاهن  يریگهجیتن 
نوتـس نید و  ساسا  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنـشابن  رتهتـسیاش  همه  زا  هنوگچ  تساهنآ . هب  رـصحنم  اـهیگژیو  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ـالاب 
نایرج ناگمه  رب  اهنآ  يدوجو  ياهتمعن  دننکیم و  هضرع  طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  ار  يدمحم  بان  نیتسار و  مالـسا  دـننیقی و 
تیصو اهنآ  هرابرد  ربمایپ  رگا  هثارولا .) هیـصولا و  مهیف  و   ) تساهنآ رد  وا  تفالخ  تثارو  ربمایپ و  تیـصو  لیلد : نیمه  هب  تسرد  دراد .

تیـصو و زا  روظنم  هک  تسادیپ  بسن . يدنواشیوخ و  دنویپ  هلئـسم  هن  دوب  اهتیعقاو  نیمه  رطاخ  هب  درپس  نانآ  هب  ار  قلخ  ییاوشیپ  درک و 
شاهجیتن دـناهتفرگ  ص )  ) ربمایپ مولع  ثرا  ینعم  هب  اـجنیا  رد  ار  ثرا  هک  یناـسک  یتح  تسا و  توبن  تفـالخ و  ماـقم  اـجنیا  رد  تثارو 

اریز تسوا ، یـصو  نامه  وا  نیـشناج  دـشاب و  ربمایپ  مولع  ثراو  دـیاب  قلخ  ياوشیپ  هک  ارچ  تسا ، ماقم  نیا  زارحا  يارب  اهنآ  یگتـسیاش 
شالت هک  اهنآ  دوشیمن و  بوسحم  یمهم  بلطم  يداع ، یـصخش و  لـئاسم  رد  تیـصو  تسین و  يراـختفا  لاوما ، ثرا  هک  تسا  مولعم 

ك
دناوتیم هچنآ  اریز  دناهدوب ، اهیروادشیپ  ریثات  تحت  اهبصعت و  راتفرگ  عقاو  رد  دننک  ریسفت  یناعم  هنوگنیا  هب  ار  تثارو  تیـصو و  دناهدر 

ریغ تسا و  ص )  ) هللا لوسر  ینیـشناج  تفالخ و  هلاسم  نامه  دوش  عقاو  هیالولا ) قح  صئاصخ  نیقیلا و  دامع  نیدلا و  ساسا   ) فیدرمه
هتخاس و بطاـخم  ار  دوخ  ناـمز  سانـشنردق  مدرم  ییوگ  هلمج ، نیرخآ  رد  ماجنارـس  ددرگ . روما  نیا  فیدرمه  هک  تسین  هتـسیاش  نآ 

نیا ردق  دیراد و  یگدنکارپ  یتسـس و  یهاتوک و  ارچ  هدش  لقتنم  یلـصا  هاگیاج  هب  هتـشگزاب و  شلها  هب  قح  هک  نونکا  مه  دـیامرفیم :
هب دـش  هتفگ  تثارو  تیـصو و  هراـبرد  ـالاب  رد  هچنآ  زا  هلقتنم .) یلا  لـقن  هلها و  یلا  قحلا  عـجر  ذا  نـالا  ( ؟ دیـسانشیمن ار  میظع  تمعن 

دندوب و رتهتسیاش  همه  زا  نآ  هب  تبـسن  تیب  لها  هک  تسا  تیالو  تفالخ و  قح  نامه  اجنیا  رد  قح  زا  روظنم  هک  دوشیم  نشور  یبوخ 
رد هک  یتاریبـعت  یمالـسا  تاـیاور  نآرق و  رد  تیب  لـها  تمظع  - 1 اههتکن : دـمآیم . تسار  اهنآ  تماـق  هب  اـهنت  هک  دوب  ییاـبق  عقاو  رد 
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لها هک  دیوگیم  ینـشور  هب  ریهطت  هیآ  تسا . زیگناتفگـش  الاو و  رایـسب  هدمآ ، تیب  لها  هرابرد  یمالـسا  تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ 
بهذیل ع هللا  دیری  امنا   ) دنموصعم رگید  يریبعت  هب  هزنم و  كاپ و  یگدولآ  يدیلپ و  ره  زا  ص )  ) ربمایپ تیب 

نادنازرف ارهز و  همطاف  و  ربمغیپ ، كاپ  ناج  سیفن و  سفن  هلزنم  هب  ار  ع )  ) یلع هلهابم ، هیآ  اریهطت .) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکن 
وا هاگـشیپ  رد  ناـشیاعد  هک  درمـشیم  دـنوادخ  دزن  صاخـشا  نیرتـبرقم  ترـضح و  نآ  هـب  دارفا  نیرتـکیدزن  ار  نیـسح ، نـسح و  اـهنآ ،
ات دـهدیم  رارق  تلاسر  نیرق  درمـشیم و  ص )  ) ربماـیپ ياـهتیرومام  نیرتگرزب  زا  ار  ع )  ) یلع تیـالو  غـالبا  غیلبت ، هیآ  تسا . باجتـسم 
رد ندش  دراو  هک  رگید  ناوارف  تایآ  ياهدرکن ! غالبا  ار  وا  تلاسر  ینکن  غالبا  رگا  هتلاسر ، تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و  دـیوگیم : هک  اجنآ 

هدش حیرشت  تنس  لها  بتک  زا  اهنآ  قیقد  كرادم  عبانم و  رکذ  اب  یناوارف  بتک  رد  هوالع ، هب  تسین ، بسانم  رـصتخم  نیا  رد  اهنآ  حرش 
دراو تسا ) تنس  لها  ثیدح  عبانم  نیرتفورعم  هک  ياهناگ  شش  بتک   ) هتسحاحص رد  هک  یتایاور  اصوصخم  یمالسا  تایاور  رد  تسا .

دلج دنچ  رد  ار  نآ  نادنمـشناد  زا  یـضعب  دوشیمن و  روصت  نآ  زا  رتالاب  هک  هدـش  رکذ  تیب  لها  هرابرد  بقانم  لیاضف و  ردـقنآ  هدـش ،
دلج اههد  رد  هدـمآ ، تنـس ) لها  قیرط  زا   ) یمالـسا فلتخم  عباـنم  رد  هک  ار  تاـیاور  نیا  عومجم  یـضعب ، دـناهدرک و  هصـالخ  باـتک 

ها ماقم  تمظع  هک  دوب  دایز  نانچ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب  مکاح  ياهتردق  ياهراشف  فسات ، تیاهن  اب  یلو  دناهدومن . يروآدرگ 
دندرک عنم  ترضح  نآ  تلحر  زا  دعب  دوخ  قح  هب  ندیـسر  زا  ار  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  هک  یناسک  دنام . هتخانـشان  مدرم  نایم  رد  تیب  ل 

هک دندادیم  هزاجا  یسک  هب  رتمک  یسابع ، يوما و  يافلخ  رـصع  رد  رتشیب  نآ  زا  دوش و  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  اهنآ  لیاضف  دندادن  هزاجا 
دادیم داب  رب  ار  هدنیوگ  رس  اهنآ  لیاضف  زا  یکی  رکذ  هاگ ، هکلب  دیوگب  نخس  اهنآ  ماقم  تمظع  زا  دیاشگب و  اهنآ  لیاضف  حرـش  هب  نابز 

دشخردب و باتفآ  نوچمه  دنامب و  یقاب  یمالـسا  بتک  يالهبال  قیاقح  نیا  تساوخیم  ادـخ  اما  دـشیم . ینالوط  ياهنادـنز  ببـس  ای  و 
دتفایم دیدحلایبا  نبا  هتفگ  دای  هب  ناسنا  اجنیا  رد  دوش . هریخذ  دندروآ  دورف  میظعت  رـس  تایعقاو ، ربارب  رد  دنهاوخیم  هک  یناسک  يارب 

ار وا  لیاضف  بقانم و  دناهتـسناوتن  زگره  دناهتـشاد و  وا  تلیـضف  هب  فارتعا  شنانمـشد  هک  یگرزب  درم  هرابرد  میوگب  هچ  دـیوگیم : هک 
ندرک شوماخ  رد  یعـس  ياهلیح  ره  اب  تردق و  مامت  اب  دـنتفای و  طلـست  مالـسا  ناهج  نامت  رب  هیماینب  مینادیم  یفرط  زا  دـننک و  نامتک 

هب دیدهت  ار  وا  ناگدـننک  شیاتـس  دـنداد و  مانـشد  بس و  ربانم  مامت  زارف  رب  ار  وا  دنتـشاد و  وا  بیاعم  رد  رابخا  لعج  رب  قیوشت  وا و  رون 
لقن وا  تلیضف  رد  ثیدح  کی  دندادن  هزاجا  یتح  دنتشک و  هدرک و  ینادنز  هکلب  هدرک  گرم 

نامتک رتشیب  هچ  ره  دـشن … و  هدوزفا  وا  ماقم  يدـنلب  رب  زج  لاح  نیا  اب  یلو  دـنمانب ، وا  مان  هب  ار  یـسک  ای  دوش ، هدرب  وا  زا  یماـن  دوش و 
زور ییانشور  دننامه  دوشیمن و  هدناشوپ  تسد  فک  اب  نآ  رون  زگره  هک  دوب  باتفآ  نوچمه  دشیم و  رتشیب  وا  لیاضف  رطع  دندرکیم 

زا یـضعب  رد  رتاـیوگ  رتهدرـشف و  تروص  هب  ینعم  نیمه  دـننیبیم . ار  نآ  یناوارف  ياهمـشچ  دـنامب  بوجحم  نآ  زا  مشچ  کـی  رگا  هک 
دـندرک و نامتک  دـسح  يور  زا  ار  وا  لیاضف  شنانمـشد  هک  يدرم  زا  متفگـش  رد  دـیوگیم : هک  تسا  هدـش  لقن  یعفاـش  ماـما  زا  بتک ،

هدـش لقن  ریبز  نب  هللادـبع  نب  رماع  زا  نومـضم  نیمه  هیبش  تسا . هدرک  رپ  ار  ناهج  برغ  قرـش و  لاح  نیا  اـب  یلو  سرت ، زا  شناتـسود 
یلا قحلا  عجر  ذا  نالا   ) هلمج هب  هک  یماگنه  دوخ  هغالبلاجهن  حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  هک  نیا  هجوت  لباق  بسانمان : تاهیجوت  - 2 تسا .

لیوات و ار  نخـس  نیا  ام  یلو  هدوب  شلها  ریغ  رد  نامز ، نیا  زا  لـبق  قح  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  موهفم  دـیوگیم : دـسریم ،  … هلها ) 
رب هن  دوب  تفالخ  رما  يارب  رتهتسیاش  یلوا و  همه  زا  ترـضح  نآ  کشیب  مییوگیم : دنیوگیم و  هیماما  هچنآ  فالخ  رب  مینکیم  هیجوت 

لوسر زا  دعب  ناسنا  نیرترب  وا  هک  ارچ  تیلضفا ، ناونع  هب  هکلب  دشاب  هدش  دراو  ص )  ) ربمایپ زا  یصن  هک  نیا  ناونع 
اریز دوب  هدرک  كرت  یتحلصم  رطاخ  هب  ار  دوخ  قح  وا  یلو  دوب  تفالخ  هب  تبسن  ناناملـسم  مامت  نایم  زا  درف  نیرتهتـسیاش  و  ص )  ) ادخ

دـسح وا  هب  تبـسن  برع  هک  ارچ  دش  دهاوخ  ادـیپ  نآ  رـشن  مالـسا و  رد  بارطـضا  شنت و  هک  دـندرکیم  ینیب  شیپ  نیملـسم  ریاس  وا و 
، هتـشگزاب نآ  هب  دـعب  هدومن و  كرت  ار  نآ  تسا و  يرما  يارب  رتهتـسیاش  هک  یـسک  تسا  زیاج  تشاد و  لد  رد  ار  وا  هنیک  دـیزرویم و 

ینـشور مالک  نینچ  موهفم  هک  تسا  هدـش  نیا  زا  عنام  اهیروادـشیپ  نیقی  هب  تشگزاـب . شلها  هب  راـک  هلها ، یلا  رمـالا  عجر  دـق  دـیوگب :
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هدیسر شلها  تسد  هب  نونکا  دوب و  هدشن  هدرپس  شلها  تسد  هب  قح  نیا ، زا  شیپ  دیامرفب : تساوخیم  ع )  ) یلع رگا  اریز  دوش  هتفریذپ 
هلمج نیا  مینادیم  رگید  يوس  زا  وس ، کی  زا  نیا  دیوگب . دوب  نکمم  رتنشور ، نیا  زا  یترابع  هچ  تسا  هتشگزاب  دوخ  هتسیاش  لحم  هب  و 
نارـس ناگدـنامزاب  زا  هک  یکچوک  هورگ  اهنت  يرآ  تسا . ساـسایب  ینخـس  تشاد  توادـع  دـیزرویم و  دـسح  وا  هب  تبـسن  برع  هک 

رد ار  وا  تابرـض  هـک  نیقفاـنم  دوـهی و  نارـس  شیرق و  نارـس  زا  یعمج  رگید  يریبـعت  هـب  دنتـشاد و  یتلاـح  نـینچ  دـندوب  رفک  كرش و 
ثیدح رد  اذل  دندیزرویم  قشع  وا  هب  مدرم  ياههدوت  یلو  دنتـشاد  لد  رد  ار  وا  توادـع  دـندوب ، هدیـشچ  نینح  ربیخ و  ردـب و  ياهگنج 

هک د یفورعم 
الا کضغبی  ال  : ) دومرف دز و  وا  هناش  رب  تسد  درک و  ع )  ) یلع هب  باطخ  ص )  ) ربمایپ هک  میناوخیم  تسا  هدـمآ  یمالـسا  ربتعم  عباـنم  ر 

تسا هدش  لقن  يردخ  دیعسوبا  زا  تسا  تنس  لها  عبانم  نیرتفورعم  زا  هک  يذمرت  حیحص  رد  و  دنراد ) ینمـشد  وت  اب  ناقفانم  اهنت  قفانم ،
نبا ایآ  میتخانـشیم .) بلاطیبا  نب  یلع  اب  ینمـشد  قیرط  زا  ار  ناقفانم  ام  بلاطیبا ، نب  یلع  مهـضعبب  نیقفانملا  فرعنل  انک  انا  : ) تفگ هک 

تفالخ زا  هک  یلابقتـسا  مینیبیم  لیلد  نیمه  هب  زاب  و  درامـشب ؟ ناـقفانم  زا  ار  زور  نآ  نیملـسم  تیرثکا  هک  دوشیم  یـضار  دـیدحلایبا 
ص)  ) ربمایپ هباحـص  نامه  ابلاغ  يو  اب  ناگدننک  تعیب  وا و  نارـصاعم  هک  یلاح  رد  دشن  افلخ  زا  کی  چیه  زا  دش  وا  اب  تعیب  و  ع )  ) یلع
هک نیا  دروم  رد  اما  تسا . هدش  رکذ  تیعقاو  ربارب  رد  میلـست  مدع  يارب  هک  تسا  یهجومان  رذـع  عقاو  رد  نیا  دـندوب و  اهنآ  نادـنزرف  ای 

. میاهدومن تابثا  ار  نآ  دوخ  ياج  رد  هک  تیعقاو  زا  رود  تسا  ینخس  نیا  تسا ، هدیسرن  وا  تیالو  تفالخ و  رب  یصن  دیوگیم 

هیقشقش هبطخ 003-

هحفص 317] ]
هاگنآ نآ و  ربارب  رد  ییابیکش  نداد  حیجرت  سپـس  تفالخ و  رما  رد  تیاکـش  رب  لمـشتم  تسا و  هیقـشقش  هب  فورعم  هبطخ  نیا  همجرت :
هلاـسم رد  نم  تیعقوـم  تسنادیم  بوـخ  هک  یلاـح  رد  درک  نت  رب  ار  تفـالخ  نهاریپ  وا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـشابیم . وا  اـب  مدرم  تـعیب 

راسهوک هنماد  زا  تلیضف ) ملع و   ) ناشورخ لیـس  دنکیمن ،) شدرگ  زگره  نآ  نودب  هک   ) تسا بایـسآ  گنـس  روحم  نوچمه  تفالخ 
مدنکفا و ياهدرپ  نآ  ربارب  رد  مدید ،) نینچ  نوچ   ) دـسریمن نم  دوجو )  ) هلق هب  هشیدـنا ) زاورپرود   ) غرم تسا و  يراج  هتـسویپ  مدوجو 

نیا رب  ای  منک  هلمح  نافلاخم ) هب  روای ، رای و  نتـشادن  و   ) هدـیرب تسد  اـب  اـیآ  هک  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  هتـسویپ  مدومن و  یهت  نآ  زا  ولهپ 
مد نیـسپاو  ات  ار  نامیااب  مدرم  ریپ و  ار  لاسدرخ  ناکدوک  هدوسرف ، ار  نالاسگرزب  هک  ياهنتف  تملظ و  نامه  میاـمن ، ربص  روک ، یکیراـت 
هب تسا ، رتکیدزن  درخ  لقع و  هب  لکـشم ، نیا  ربارب  رد  ییابیکـش  يرابدرب و  مدـید  ماجنارـس  دـهدیم . جـنر  راگدرورپ  ياقل  یگدـنز و 

ناوختسا دوب و  كاشاخ  ممشچ  رد  ییوگ  هک  یلاح  رد  هکلب ) رطاخ ، شمارآ  اب  هتخیمآ  ییابیکـش  هن   ) مدرک هشیپ  ییابیکـش  لیلد  نیمه 
بطخ نیا  هاگن : کی  رد  هبطخ  دوریم ! تراغ  هب  مثاریم  مدیدیم  دوخ  مشچ  اب  هک  ارچ  دوب ، هتفرگ  ار  میولگ  هار 

يارب دـهدیم  حرـش  هدرپیب  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  تفالخ  هب  طوبرم  لـئاسم  نوچ  تسا و  هغالبلاجـهن  ياـههبطخ  نیرتمهم  زا  ه 
نیع رد  تسین و  هغالبلاجـهن  ياههبطخ  زا  کـی  چـیه  رد  هک  دراد  دوجو  هبطخ  نیا  رد  ییاـههتکن  تسا . هدـش  زیگنارب  لاـجنج  یهورگ 
يارب هک  دراد  یبلاج  قیقد و  ياهلیلحت  تسا . هدـش  هصالخ  نآ  رد  نیتسخن  يافلخ  رـصع  هب  طوبرم  مالـسا  خـیرات  هرود  کی  یهاـتوک ،

حرش رد  دورو  زا  لبق  دش . دهاوخن  هدید  رگید  ياج  چیه  رد  هک  دوشیم  هدید  نآ  رد  یتاکن  تسا و  هعلاطم  لباق  رایـسب  نارظن ، بحاص 
ع)  ) ماما هک  تسا  هدش  هتفرگ  نآ  رخآ  هلمج  زا  هبطخ  نیا  مان  هبطخ : مان  - 1 دسریم : رظن  هب  مزال  هتکن  دنچ  هب  هراشا  هبطخ  نیا  ریسفت  و 

نیا : ) تسا نینچ  یـسراف  رد  نآ  لداعم  هک  ترق ) مث  ترده  هقـشقش  کلت  : ) دومرف وا  هب  هبطخ ، همادا  يارب  سابعنبا  ياضاقت  خساپ  رد 
لاح و نوچ  درک ، در  نخس  همادا  يارب  ار  سابعنبا  تساوخرد  بیترت  نیا  هب  و  تسـشن ) ورف  دیـشک و  هنابز  لد  زا  هک  دوب  یـشتآ  هلعش 
تساخرب و تیعمج  نایم  زا  یـسک  اریز  تفاـی ، رییغت  دوب  هدرک  هداـمآ  ساـسح  نیـشتآ و  نانخـس  نآ  ناـیب  يارب  ار  ع )  ) ماـما هک  ییاوه 
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رد هبطخ  نیا  رودص  نامز  دروم  رد  رودص : نامز  - 2 تخاس . هجوتم  يرگید  لئاسم  هب  ار  ع )  ) ماما رکف  داد و  ترضح  تسد  هب  ياهمان 
هدافتـسا نآ  قرط  دانـسا و  نینچمه  هبطخ و  ياوتحم  زا  دـندقتعم : ییوخ  ققحم  دـننام  یـضعب  تسوـگتفگ ، هغالبلاجـهن  ناـحراش  ناـیم 

نیقرام نیطساق و  نیثکان و  اب  راکیپ  ناورهن و  نیفص و  لمج و  گنج  يارجام  زا  دعب  شفیرش  رمع  رخاوا  رد  ار  نانخـس  نیا  هک  دوشیم 
ناکم رکذ  زا  هغالبلاجـهن  ناحراش  زا  یعمج  هبطخ : داریا  ناـکم  - 3 دـنکیم . دـییات  ار  رظن  نیا  زین  هبطخ  ياوتحم  افاصنا  هدومرف و  داریا 

ع)  ) ماما دیوگیم : سابعنبا  هدومرف و  داریا  هفوک  دجـسم  ربنم  زارف  رب  ار  نآ  ع )  ) ماما هک  دندقتعم  یـضعب  یلو  دنـشوماخ  هبطخ  رودـص 
تساخرب ع )  ) ماما كرابم  بلق  رد  ینافوط  دمآ ، نایم  هب  تفالخ  هلاسم  زا  نخـس  هک  دوب  یعقوم  رد  نیا  دومرف و  داریا  هبحر )  ) رد ار  نآ 

تسا و رتاوتم  ياههبطخ  زا  هبطخ  نیا  دناهتفگ : یضعب  تسوگتفگ . زین  هبطخ  دنس  دروم  رد  هبطخ : دنس  - 4 دومرف . داریا  ار  نانخس  نیا  و 
یضردیس هتخادرپ  هتخاس و  هکلب  هدرکن ، تیاکـش  تفالخ  هلاسم  زا  زگره  وا  تسین و  ع )  ) یلع زا  هبطخ  نیا  دناهتفگ  سکع ، هب  یـضعب 

رتاوت دح  هب  هبطخ  دنـس  تسا . طیرفت  طارفا و  قیرط  رد  لطاب و  ود  ره  اعدا  ود  نیا  دیوگیم : ینارحب  مثیمنبا  فورعم ، حراش  دـشابیم .
لع زا  هک  تسا  نیا  قح  و   ) تسا هیاپیب  زین  تسا  یضردیس  نانخس  زا  هک  اعدا  نیا  یفرط  زا  هدیسرن و 

ریاس اـب  اـی  دراد و  هار  نآ  رد  يروتف  فعـض و  هک  تسین  نیا  رطاـخ  هب  هبطخ ، نیا  دنـس  رد  یـشارت  لاکـشا  تسا .) هدـش  رداـص  ع )  ) ي
هک تسا  يددعتم  دانـسا  ياراد  هبطخ  نیا  دمآ  دهاوخ  هک  نانچ  سکع ، هب  هکلب  دشابیم ، توافتم  شزرا  رظن  زا  هغالبلاجـهن  ياههبطخ 

نیا تسا  هدش  هبطخ  هرابرد  یشارت  لاکشا  ببس  هک  يزیچ  اهنت  درادن . دوجو  دانسا  همه  نیا  هغالبلاجهن  یضعب  ياههبطخ  زا  یـضعب  رد 
، دننک حالصا  نآ  اب  ار  دوخ  تینهذ  يروادشیپ و  هک  نیا  ياج  هب  اهنآ  تسین . راگزاس  دارفا  زا  یهورگ  تینهذ  اهیروادشیپ و  اب  هک  تسا 
زا ریغ  هک  يدانـسا  هلمج  زا  لاـح  ره  هب  دوـش . دراو  ياهمطل  اـهنآ  تـینهذ  هـب  اداـبم  اـت  دـناهداتفا  هـبطخ  دانـسا  ندرک  شودـخم  رکف  هـب 
رد ع )  ) ماما ار  هبطخ  نیا  دیوگیم : صاوخلاهرکذت  باتک  رد  يزوجنبا  فلا - تسا : ریز  دانـسا  هدش ، رکذ  هبطخ  نیا  يارب  هغالبلاجـهن 
دش ببس  زیچ  هچ  نالا ، یلا  کب  اطبا  يذلا  ام  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  دوب  هتفر  ربنم  هب  ع )  ) ماما هک  یماگنه  هک  دومرف  داریا  یـسک  خساپ 

هتشاد رایتخا  رد  هبطخ  نیا  يارب  يرگید  قیرط  يزوجنبا  هک  دهدیم  ناشن  نخس  نیا  يریگن ؟ تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  نامز  نیا  ات  هک 
حراش م ب - تسا . هتفرگ  يرگید  قیرط  زا  يزوجنبا  امتح  تسین  حرطم  هغالبلاجهن  رد  ناوج  نیا  لاوس  اریز  تسا ،

: تسا هدوب  هر - یـضردیس - دـلوت  زا  لبق  اـهنآ ، فیلاـت  خـیرات  هک  متفاـی  باـتک  ود  رد  ار  هبطخ  نیا  دـیوگیم : ینارحب  مثیمنبا  فورع 
یـضردیس دلوت  زا  لبق  وا  تافو  هک  تسا  هلزتعم  ناگرزب  زا  یکی  هک  یبعک ، درگاش  هبق  نبا  رفعجوبا  هتـشون  فاصنالا  باتک  رد  تسخن 

تصـش و نیا ، دوب و  هللااب  ردتقملا  ریزو  تارف  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  طخ  نآ ، رب  هک  متفای  ار  نآ  زا  ياهخـسن  هک  نیا  رگید  تسا .
تارفنبا دلوت  زا  لبق  یتدم  هخـسن  نآ  هک  تسا  نیا  نم  نامگ  نیرتشیب  دیازفایم : سپـس  تسا . هدوب  یـضردیس  دـلوت  زا  لبق  لاس  دـنچ 

رد وا  هک  درک  لـقن  نینچ  باـشخنبا  شداتـسا  زا  لاس 603  رد  یطـساو  مداتـسا  دیوگیم : زین  دـیدحلایبا  نبا  تسا . هدوب  هدـش  هتـشون 
منادیم هک  هنوگنامه  تسا  ع )  ) ماما مالک  هک  منادیم  نم  دنگوس ! ادـخ  هب  هن  تفگ : تسا ؟ لوعجم  هبطخ  نیا  ایآ  هک  لاوس  نیا  باوج 

خساپ رد  وا  تسا . یضردیس  نانخس  زا  نیا  دنیوگیم  مدرم  زا  يرایسب  متفگ : مداد و  همادا  نم  تسا . یطـساو  بیبش  نب  قدصم  وت  مسا 
هقیرط و شور و  میاهدید و  ار  یـضردیس  ياههلاسر  ام  اجک !؟ هژیو  بولـسا  نیا  نایب و  نیا  و  اجک ، یـضردیس  ریغ  یـضردیس و  تفگ :

تفای ییاهباتک  رد  ار  هبطخ  نیا  نم  دنگوس  ادخ  هب  دوزفا : سپس  درادن  هبطخ  نیا  اب  یتهابش  چیه  میاهتخانش ، رثن  رد  ار  وا  نف 
منادیم مسانـشیم و  ار  اهنآ  هک  ماهدید  یطوطخ  اب  ار  هبطخ  نیا  نم  تسا . هدـش  فینـصت  یـضردیس  دـلوت  زا  لبق  لاس  تسیود  هک  ماه 
تمسق مدوخ  زین  نم  دیوگیم : دیدحلایبا  نبا  سپـس  دوش . دلوتم  یـضر  ردپ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا  بدا  لها  املع و  زا  کی  مادک  طخ 

تدـم هک  دوب  هللاابردـتقملا  رـصاعم  وا  ماهتفای و  دوب  هلزتعم  گرزب  ياملع  زا  هک  یخلب  مساـقلاوبا  داتـسا  ياههتـشون  رد  ار  هبطخ  نیا  مهم 
فاصنالا مان  هب  تسا ) هیماما  ناملکتم  زا  هک   ) هبقنبا باتک  رد  ار  نآ  زا  يرایـسب  زین  تسا و  هتـسیزیم  یـضردیس  دـلوت  زا  لـبق  يداـیز 

هب هحفص 82  دلج 7 ، ریدغلا ، رد  ینیما  همالع  موحرم  تسا . هتـسیزیم  یـضردیس  زا  لبق  تسا و  یخلب  مساقلاوبا  نادرگاش  زا  وا  متفای و 
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زا شیاهزارف  مامت  رد  هبطخ  نیا  دـش  هراشا  زین  ـالبق  هک  هنوگناـمه  هبطخ : ياوتحم  تسا . هداد  سردآ  باـتک ، زا 28  ار  هبطخ  نیا  دـعب ،
ینعمرپ و هاتوک و  تارابع  رد  دمآ  دوجو  هب  افلخ  نارود  رد  هک  ار  یتالکشم  دیوگیم و  نخس  ص )  ) مالسا ربمایپ  زا  دعب  تفالخ  هلاسم 

نیا يارب  رتهتسیاش  همه  زا  وا ، ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب  هک  دنکیم  نایب  ار  تقیقح  نیا  تحارـص ، اب  دهدیم و  حرـش  رثوم  غاد و  رایـسب 
اد هبطخ ، نایاپ  رد  دش . هداد  رییغت  یلصا  روحم  زا  تفالخ  ارچ  هک  دروخیم  فسات  ادیدش  دوب و  ماقم 

حرـش و دیامرفیم . نایب  شخبماهلا  ابیز و  رایـسب  ياههلمج  رد  ار  تعیب  شریذپ  فادها  دهدیم و  حرـش  شدوخ  اب  ار  مدرم  تعیب  ناتس 
زا دعب  هک  دنکیم  هراشا  ینیگنس  تخس و  ياهنافوط  هب  تشذگ - هک  هنوگنامه  هبطخ - نیا  تفالخ : هلاسم  نوماریپ  مهم  یلیلحت  ریـسفت :

ناشن ص )  ) ربمایپ ینیـشناج  يارب  قطنم  لیلد و  رب  هیکت  اب  ار  درف  نیرتهتـسیاش  دـش و  ماجنا  تفالخ  روحم  رییغت  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر 
دیدپ نیملـسم  يارب  تفالخ  رما  رد  ص )  ) ربمایپ حیرـص  صن  زا  رما و  نیا  زا  فلخت  رطاخ  هب  هک  یمیظع  تالکـشم  هب  سپـس  دهدیم و 

تفالخ نهاریپ  وا  دنگوس  ادخ  هب  دیامرفیم : درادیم و  نایب  تفالخ  هلحرم  نیتسخن  زا  ار  دوخ  تیاکـش  تسخن  دـیامرفیم . هراشا  دـمآ 
زگره نآ  نودـب  هک  ! ) تسایـسآ گنـس  روحم  نوـچمه  تفـالخ  هلاـسم  رد  نم  تیعقوـم  تسنادیم  بوـخ  هک  یلاـح  رد  درک  نت  رب  ار 

( اهصمقت  ) ریمض عجرم  لاکـشا  نودب  احرلا .) نم  بطقلا  لحم  اهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  نالف و  اهـصمقت  دقل  هللا  اما و  ( ) دنکیمن شدرگ 
تنیز شـشوپ و  يارب  ینهاریپ  ناونع  هب  تفالخ  هلاسم  زا  وا  هک  دـشاب  هتکن  نیا  هب  هراشا  دـیاش  نهاریپ )  ) صیمق هب  ریبعت  تسا و  تفالخ 

دنک و ا ظفح  شدیدش  تکرح  رد  ار  نآ  ماظن  هک  دراد  يدنمورین  روحم  هب  زاین  میظع ، بایسآ  نیا  هک  یلاح  رد  تفرگ  هرهب  دوخ 
گنـس تسین ، نهاریپ  تفالخ  يرآ  دـخرچب . نیملـسم  مالـسا و  عفن  هب  دـشاب و  نآ  ظفاح  اهنارحب ، تاناسون و  رد  دراد و  زاب  فارحنا  ز 

لیلد سپـس  دـهد . رارق  دوخ  شـشوپ  دـنک و  نت  رب  ار  وا  یـسک  هک  نیا  هن  دراد ، روحم  هب  زاـین  تفـالخ  تسا ، هعماـج  هدـندرگ  يایـسآ 
زا تلیضف ) ملع و   ) ياههمـشچ ناشورخ و  ياهلیـس  دیامرفیم : تسین ، راکنا  لباق  هجو  چیه  هب  هک  دنکیم  رکذ  ینعم  نیا  يارب  ینـشور 

یلا یقری  و ال  لیـسلا ، ینع  ردحنی   ) دـسریمن نم  دوجو )  ) هلق هب  هشیدـنا ) زاورپرود   ) غرم تسا و  يراج  هتـسویپ  مدوجو  راسهوک  هنماد 
هتفرگ رارق  مه  ربارب  رد  فلتخم و  تهج  ود  رد  هک  دوریمن ) الاب  یقری ، ـال  و  (، ) دـیآیم نییاـپ  دزیریم و  ورف  ردـحنی ، هب   ) ریبعت ریطلا .)

تعیبـط تسا و  یعفترم  رایـسب  هلق  ياراد  هک  هدـش ، هیبـشت  یمیظع  هوک  هب  ماـما ، دوـجو  هکنیا  نآ  تسا و  یفیرظ  فـیطل و  هتکن  رگناـیب 
هدرتسگ و ياهنیمز  يور  هب  رمتسم  تروص  هب  سپـس  دهدیم و  ياج  دوخ  رد  ار  ینامـسآ  تالوزن  هک  تسا  نیا  اههلق  اههوک و  هنوگنیا 
. دبای هار  نآ  هب  دناوتیمن  يزاورپرود ، هدنرپ  چیه  رگید  يوس  زا  دنکیم و  روراب  ار  ناتخرد  ناهایگ و  اهلگ و  دزاسیم و  يراج  اهتـشد 

قلا و  هدمآ : نیمز  يدابآ  شمارآ و  رد  اههوک  شقن  هرابرد  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  هب  هراشا  هیبشت  نیا 
بارطـضا و ات  دنکفا  یتباث  مکحم و  ياههوک  نیمز ، رد  دنوادخ  نودـتهت ، مکلعل  البـس  اراهنا و  مکب و  دـیمت  نا  یـساور  ضرالا  یف  ي 

هکبش رگا  يرآ  دیوش . تیاده  ات  داد  رارق  نآ  رد  ییاههار  درک و  داجیا  اهنآ ) هلیـسو  هب   ) ییاهرهن دریگب و  امـش  هب  تبـسن  ار  نآ  شزرل 
شزو راشف  رگید و  يوس  زا  نیمز  هتـسوپ  دم  رزج و  دیـشروخ و  هام و  هبذاج  ریثات  وسکی و  زا  نیمز  ینورد  راشف  دندوبن  میظع  ياههوک 

اهاـیرد هب  یمیظع  بالیـس  تروص  هب  دـشیم  لزاـن  نامـسآ  زا  هک  ییاـهبآ  تفرگیم و  اـهناسنا  زا  ار  شمارآ  موـس ، يوـس  زا  اـهنافوط 
هیاـم تما ، ره  يارب  موصعم  دـنمورین و  رادـیب و  هاـگآ و  ماـما  دوجو  تشادـن . دوـجو  همـشچ  رهن و  تروـص  هب  یبآ  هریخذ  تخیریم و 

تفرعم جوا  و  ع )  ) ماما دنلب  راکفا  هب  یبایتسد  يارای  ار  سک  چیه  هک  دـهدیم  ناشن  ریبعت  نیا  نمـض ، رد  تسا . تاکرب  عاونا  شمارآ و 
یپ موصعم ، ناماما  دوب و  ترضح  نآ  گرزب  داتسا  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  زج  وا  دوجو  رارـسا  هب  تسین و  ترـضح  نآ  تیـصخش  هنک  و 

هک نآ  یب  دریگیم  هرهب  گرزب  سوناـیقا  نـیا  زا  شیوـخ  دوـجو  هناـمیپ  هزادـنا  هـب  شناوریپ  باحــصا و  ناراـی و  زا  سک  ره  دربیمن .
هدافتـسا اـهرهن  دوجو  زا  بایـسآ  گنـس  شدرگ  يارب  هک  تسا  هجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا  دـشاب . نشور  یـسک  رب  نآ  ياـفرژ  اـههنارک و 

يا دوشیم و 
ياهراشا قوف ، ریبعت  تسا  نکمم  دننکیم و  ادج  اههوک  زا  ار  بایسآ  ياهگنس  هوالع  هب  دریگیم ، همشچرس  میظع  ياههوک  زا  اهرهن  ن 
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. تسین راشرـس  شناد  ملع و  زج  يزیچ  هک  نآ ، كرحم  يورین  مه  مبایـسآ و  گنـس  مه  مروـحم و  مه  ینعی  دـشاب ، یناـعم  نیا  همه  هـب 
دـنهدیم و ياج  دوخ  رد  اهفرب  تروص  هب  ار  ینامـسآ  تاکرب  اههوک  ياههلق  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هدـش ، هراشا  هک  روطنامه  نینچمه 
یحو و همـشچرس  هب  تبـسن  ع )  ) یلع دوجو  برق  هب  ياهراشا  دـناوتیم  نیا  دنتـسرفیم و  هنـشت  ياـهنیمز  هب  یجیردـت  تروص  هب  سپس 

نارکیب شناد  ملع و  هب  هراشا  ار  الاب  هلمج  رد  لیـس  هب  ریبعت  ناحراش  زا  یـضعب  دـشاب . ص )  ) ربماـیپ دوجو  نارکیب  ياـیرد  زا  يریگهرهب 
ریـسفت رد  زین  تسا و  هدومرف  هراشا  نآ  هب  اهباب ) یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  : ) فورعم ثیدـح  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  دناهتـسناد  ع )  ) یلع

یـسک هچ  دور  ورف  نیمز  رد  امـش  ياـهبآ  رگا  دـیهد  ربـخ  نم  هب  وگب  نیعم ، ءاـمب  مکیتاـی  نمف  اروـغ  مکواـم  حبـصا  نا  متیارا  لـق   ) هیآ
ریـسفت ماما  ملع  هب  ار  نیعم ) ءام  : ) هک میناوخیم  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  دـهد ،) رارق  امـش  سرتسد  رد  يراـج  بآ  دـناوتیم 
نتشیوخ ت زا  اجنیا  رد  ع )  ) یلع ارچ  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  هک  نیا  تسخن  دیآیم : شیپ  هاتوک  لاوس  دنچ  اجنیا  رد  دندومرف .

ییاتـسدوخ و نایم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  حـیبق .) هسفنل  ءرملا  هیکزت   ) تسا هدـیهوکن  شیوخ  زا  فیرعت  هک  یلاح  رد  هدرک ، فیرع 
اجنیا رد  دننک ، وا  زا  یفاک  هدافتسا  دنناوتیمن  یهاگآان  رثا  رب  دنربخیب و  یسک  تیصخش  زا  مدرم  هاگ  تسا . رایـسب  قرف  ندرک ، یفرعم 

ییاهیفرعم دـننامه  تسا و  تاـجن  قیرط  باوص و  نیع  هکلب  تسین  بیع  اـهنت  هن  نارگید  يوس  زا  هچ  دوخ و  يوس  زا  هچ  ندرک  یفرعم 
ناشتالکـشم لح  يارب  مدرم  ییامنهار  هدیاف  اهنت ، هک  دـنکیم  شیبط  ياهـصصخت  دروم  رد  دوخ  هخـسن  يالاب  رد  بیبط  کی  هک  تسا 

نیا خـساپ  تسیچ ؟ شلیلد  تساـعدا ، کـی  ریطلا ) یلا  یقری  ـال  و  لیـسلا ، ینع  ردـحنی   ) هلمج هک ، نیا  رگید  ییاتـسدوخ . هبنج  هن  دراد 
یلع نانمومریما  ریظنیب  ماقم  دراد ، نیملـسم  مالـسا و  خیرات  اب  یطابترا  نیرتمک  سک  ره  اریز  تسا ، رتنـشور  لوا  لاوس  خـساپ  زا  لاوس 

هوالع هدش و  لقن  ع )  ) یلع عیسو  ملع  هنیمز  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  یناوارف  ثیداحا  رب  هوالع  اریز  دنادیم  شناد  ملع و  رد  ار  (ع )
بوسحم مولع  نیا  راذگناینب  وا  هتفرگ و  همشچرس  وا  دوجو  زا  یمالسا  نادنمشناد  زا  یعمج  حیرـصت  قبط  یمالـسا  مولع  همه  هک  نیا  رب 

لح زا  همه  دمآیم و  شیپ  یمالسا  فلتخم  لئاسم  رد  یمهم  لکشم  نامز  ره  افلخ  نارود  مامت  رد  هک  نیا  رب  هوالع  دوشیم و 
نآ راصق  تاملک  اههمان و  اههبطخ و  هعلاطم  اـهنت  دنتـساوخیم ، وا  زا  ار  ییاـهن  لـح  دـنربیم و  هاـنپ  ع )  ) یلع هب  دـندنامیم ، زجاـع  نآ 
هب ار  هغالبلاجهن  ناملسم - ریغ  هچ  ناملسم و  هچ  یفصنم - ناسنا  ره  تسا . یفاک  تقیقح  نیا  هب  ندرب  یپ  يارب  هغالبلاجهن  رد  ترـضح 

لیس ریطلا ، یلا  یقری  و ال  لیسلا ، ینع  ردحنی  موهفم : دروآیم و  دورف  میظعت  رـس  ترـضح  نآ  یملع  تمظع  ربارب  رد  دنک  هعلاطم  تقد 
راکـشآ رهاظ و  وا  رب  المع  دسریمن  مدوجو  هلق  هب  اههشیدنا  زاورپزیت  هدـنرپ  تسا و  ریزارـس  مدوجو  راسهوک  زا  شناد  ملع و  ناشورخ 

ماقم اب  ایآ  دنکیم ، تیاکش  دش  عقاو  تفالخ  رما  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب  هک  یثداوح  زا  ترضح  نآ  هنوگچ  هک  نیا  موس  دوشیم .
رد تبث  يارب  قیاقح  نایب  تسا و  یبلطم  اضر  میلـست و  ربص و  تسین . هدیچیپ  زین  لاوس  نیا  خـساپ  درادـن ؟ تافانم  اضر  میلـست و  ربص و 
هب طوبرم  لئاسم  تسا و  تابجاو  بجوا  زا  یهاگ  هکلب  درادـن ، یعنام  اهنت  هن  هک  رگید  یبلطم  ناگدـنیآ ، نارـضاح و  یهاگآ  خـیرات و 

نیا ع )  ) ماما هک  هدرکیم  باـجیا  هدـنیآ  ياهلـسن  یمالـسا و  هعماـج  مدرم و  حـلاصم  تقیقح  رد  تسا . هنومن  نیمه  زا  تسرد  تفـالخ 
تفالخ درک و  یتسدشیپ  وا  مدید  هک  یماگنه  : ) دیامرفیم سپس  دوشن . هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ات  دنک  نایب  ار  قیاقح 

اهنع تیوط  و  ابوث ، اهنود  تلدـسف  ( ) مدیـشک راـنک  ار  دوخ  و   ) مدرک یهت  نآ  زا  ولهپ  مدـنکفا و  ياهدرپ  نآ  ربارب  رد  نم  تفرگربرد ) ار 
یلیالد هب  دشن و  يریگرد  هدامآ  دـید ، نایرج  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  یماگنه  ع )  ) ماما هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  احـشک .)

امئاد رکف  نیا  رگید  يوس  زا  یلو  درک . يریگهرانک  نآ  زا  هنادـهاز  دیـشوپ و  مشچ  نآ  زا  هناراوگرزب  دوشیم  هراشا  نآ  هب  لـیذ  رد  هک 
نیمه هب  دـنک ؟ هدایپ  هنوگچ  ار  شیوخ  یهلا  تیلووسم  دـهد و  ماـجنا  دـیاب  هچ  گرزب  فارحنا  نیا  ربارب  رد  هک  دادیم  رازآ  ار  وا  حور 

یکیرات نیا  رب  ای  منک  هلمح  نافلاخم ) هب  روای  رای و  نتـشادن  و   ) هدیرب تسد  اب  ایآ  هک  مدوب  هشیدنا  نیا  رد  هتـسویپ  دنکیم : هفاضا  لیلد 
نـشور ار  تقیقح  نیا  هلمج ، نیا  اب  ع )  ) ماما ءاـیمع .) هیخط  یلع  ربصا  وا  ءاذـج ، دـیب  لوصا  نا  نیب  یئترا  تقفط  و  ( ؟ میاـمن ربص  روک ،

یلو هدرکن ، شومارف  دندوب  هدراذـگ  مشود  رب  شربمایپ  ادـخ و  هک  ياهفیظو  تما و  ربارب  رد  ار  مدوخ  تیلووسم  زگره  نم  هک  دزاسیم 
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رای و وس ، کی  زا  هک  یلاح  رد  موش  ریگرد  نافلاخم ، اب  منک و  مایق  هک  نیا  لوا  روذحم  مدوب : راتفرگ  روذـحم ، ود  نایم  رد  هک  منک  هچ 
تصرف دشیم و  نیملسم  نایم  رد  فاکش  بجوم  مایق  نیا  رگید  يوس  زا  متشادن و  یفاک  روای 

. منک ربص  یناملظ  کیرات و  طیحم  نآ  رد  هک  نیا  مود  روذحم  دندوب . یطیارش  نینچ  راظتنا  رد  هک  دادیم  ینانمـشد  ناقفانم و  تسد  هب 
دیدـش اـهتملظ  یهاـگ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  تسا  یکیراـت  تملظ و  ینعم  هب  دوخ  هیخط )  ) هک نیا  هب  هجوت  اـب  ءاـیمع ) هیخط   ) هب ریبعت 

فیـصوت سپـس  دیمان . شروک  تملظ  دیاب  هک  دوب  دـیدش  ردـقنآ  تملظ  نیا  یلو  درک ، هدـهاشم  یحبـش  ناوتیم  نآ  لالخ  زا  تسین و 
هدوـسرف و ار  نـالاسگرزب  هک  ياهنتف  تملظ و  دـیامرفیم : دـهدیم و  هئارا  ینعمرپ  هاـتوک و  هلمج  هـس  رد  ناـمز  نآ  طیارـش  زا  يرتـشیب 

اهیف بیـشی  و  ریبکلا ، اهیف  مرهی   ) دـهدیم جـنر  راگدرورپ  ياـقل  یگدـنز و  مد  نیـسپاو  اـت  ار  ناـمیااب  مدرم  ریپ و  ار  لاـسدرخ  ناـکدوک 
راشف تحت  ار  همه  یمومع ، درد  جنر و  کی  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  تارابع  نیا  زا  هبر .) یقلی  یتح  نموم  اهیف  حدـکی  و  ریغـصلا ،
هعماـج نوزفازور  تالکـشم  هـک  ارچ  دنتـشاد  یفعاـضم  جـنر  ناـنموم  یلو  ریگنیمز ، ار  ناریپ  درکیم و  ریپ  ار  ناریغــص  دوـب . هداد  رارق 

هک یتبیـصم  درد و  نامه  دوب ، هدرب  ورف  ینایاپیب  جنر  قیمع و  هودنا  رد  ار  نانآ  درکیم  دیدهت  ار  نآ  وس  ره  زا  هک  یتارطخ  یمالـسا و 
تسار نانموم  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تامحز  زا  يرایسب  داد و  ناشن  ار  دوخ  هیماینب  رصع  رد  یهاتوک  تدم  رد  نامز و  تشذگ  اب 

: دـیامرفیم نایب  تروص  نیا  هب  كانرطخ  لکـشم و  یهارود )  ) نیا ربارب  رد  ار  دوخ  يریگمیمـصت  ماجنارـس ، داد . داـب  رب  ار  نیتسخن  نی 
رتکیدزن درخ  لقع و  هب  لکـشم ، نیا  ربارب  رد  ییابیکـش  يرابدرب و  مدید  تاهج ) مامت  نتفرگ  رظن  رد  یفاک و  هشیدـنا  زا  دـعب   ) ماجنارس

دوب یلاح  رد  هکلب ) رطاخ  شمارآ  اب  هتخیمآ  ییابیکش  هن   ) مدرک هشیپ  ییابیکش  لیلد  نیمه  هب  یجحا .) اتاه  یلع  ربصلا  نا  تیارف  . ) تسا
ریبـعت نیا  اجـش .) قلحلا  یف  و  يذـق ، نیعلا  یف  تربـصف و   ) دوب هتفرگ  ار  میولگ  هار  ناوختـسا ، هدرک و  رپ  كاـشاخ  ار  مشچ  ییوـگ  هک 

دیاشگب هن  ددنبب و  ثداوح  يور  هب  مشچ  تسناوتیمن  هک  دشابیم  جنر  درد و  رپ  ياهلاس  نآ  رد  ماما  یتحاران  تیاهن  زا  ییایوگ  میسرت 
يرا !( ) دوریم تراـغ  هب  مثاریم  مدـیدیم  دوخ  مشچ  اـب  هک  ارچ  . ) دزاـس راکـشآ  ار  دوخ  نورد  زوس  دـشک و  داـیرف  تسناوـتیمن  زین  و 

تلحر يارب  مالـسا  نانمـشد  ناقفانم و  هک  دهدیم  یهاوگ  یبوخ  هب  خیرات  داد !؟ حـیجرت  ار  ربص  ع )  ) ماما ارچ  - 1 اههتکن : ابهن .) یثارت 
دوریم و نایم  زا  ناناملـسم  یگچراپکی  ترـضح  نآ  تلحر  اب  دـندوب  دـقتعم  اهنآ  زا  يرایـسب  دـندرکیم و  يرامـشهقیقد  ص )  ) ربماـیپ

رد دننکشب ، مه  رد  ار  اپون  مالسا  دوب  دنهاوخ  رداق  دیآیم و  مهارف  یبالقنا  دض  تکرح  کی  يارب  طیارش 
مایق ص )  ) ربمایپ رصع  نیتسار  مالـسا  هب  ناناملـسم  ندنادرگ  زاب  رگید  ریبعت  هب  ای  شیوخ  قح  نتفرگ  يارب  ع )  ) یلع رگا  یطیارـش  نینچ 

دادیم و يور  يریگرد ، نیقی  هب  دوـب  هدـش  هتفرگ  شیپ  زا  تفـالخ  هنحـص  زا  وا  ندز  راـنک  يارب  هک  ییاهمیمـصت  هـب  هجوـت  اـب  درکیم 
، تشگیم راوـمه  ناـشئوس  تاـین  هـب  ندیـسر  تـهج  نانمـشد ، ناـقفانم و  يارب  هار  هـک  دـشیم  هتفـشآ  ناـنچ  یمالـسا  هعماـج  هـنحص 

مدرم یگچراپکی  رثا  رب  دندرک و  مایق  یمالـسا  تموکح  ربارب  رد  هلـصافالب  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  دـعب  هدر ) لها   ) مان هب  هک  ییاههورگ 
امل : ) میناوخیم هدمآ ، مالـسا  فورعم  خیراوت  رد  هک  تاریبعت  زا  یـضعب  رد  تسا . ینعم  نیا  رب  ینـشور  هاوگ  دهاش و  دـندش ، بوکرس 

، هیتاشلا هلیللا  یف  هریطملا  منغلاک  نوملـسملا  راص  قافنلا و  مجن  هینارـصنلا و  هیدوهیلا و  تیارـشا  برعلا و  تدـترا  ص )  ) هللا لوسر  یفوت 
دنتشگ و راکـشآ  ناقفانم  دنتـشادرب و  رـس  اراصن  دوهی و  درک و  عورـش  ار  دوخ  تشگزاب  یلهاج )  ) برع تفای  تافو  ربمایپ  هک  یماگنه 

همه اهنیا  دناهدش ). راتفرگ  نابایب ، رد  ناتسمز ، یناراب  درس و  بش  کی  رد  هک  دندوب  یناپوچ  همر  دننامه  ناناملسم  دندش و  هنحص  دراو 
رفیم مایق  رگا  دیاش  درکیم و  لکشم  وا  رب  ار  يزوریپ  روای ، رای و  نتشادن  اب  ندرک  مایق  رگید  يوس  زا  وس و  کی  زا 

تاـعیاض و یلو  دـندرکیم . ریـسفت  یـصخش  لـئاسم  رطاـخ  هب  هکلب  یهلا ، مهم  لـئاسم  يارب  هن  ار  ماـیق  نیا  ناـهاگآان ، زا  يرایـسب  دوم 
تروص هب  هک  دوب  اهنیمه  دادیم و  ناـشن  رتشیب  ار  دوخ  زور  هب  زور  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  تفـالخ  روحم  رییغت  زا  هک  یناوارف  تالکـشم 

رد نیملـسم  همه  يارب  تسا  یـسرد  نیا  دادیم . رازآ  ار  شیولگ  یناوختـسا  نوچمه  تسـشنیم و  ع )  ) ـالوم مشچ  هب  یکاـشاخ  راـخ و 
رب ار  لوصا  ظفح  دنـشوپب و  مشچ  نآ  زا  دـیاب  دوش  نید  هیاپ  ساسا و  رب  ياهبرـض  بجوم  شیوخ ، قح  قاـقحا  هاـگره  هک  خـیرات  لوط 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


هبطخ 26 رد  ینعم  نیمه  هیبش  دنراشفب . رگج  رب  نادند  دننک و  ربص  قوقح ، عییضت  زا  یشان  ياهجنر  درد و  رب  دنرمشب و  مدقم  زیچ  همه 
هاگن نم   … یجـشلا ، یلع  تبرـش  يذـقلا و  یلع  تیـضغا  یتیب … و  لها  الا  نیعم  یل  سیل  اذاف  ترظنف  دـیامرفیم : هک  تسا  هدـمآ  زین 
ییوگ هک  ییولگ  اب  متسب و  ورف  ار  كاشاخ  زا  رپ  ياهمشچ  مرادن …  شیوخ  نادناخ  زج  هب  يروای  قح  نیا  نتفرگ  يارب  مدید  مدرک و 

هک میدناوخ  قوف  تارابع  رد  تسا ؟ هدـش  ثرا  هب  ریبعت  تفالخ  زا  ارچ  - 2 مدیشون . ار  ثداوح  هعرج  دوب و  هدرک  ریگ  نآ  رد  ناوختـسا 
تسا هدش  ثاریم  هب  ریبعت  تفالخ  زا  ارچ  هک  دیآیم  شیپ  یلاوس  اجنیا  رد  دوریم . تراغ  هب  مثاریم  هک  مدید  نم  دیامرفیم : ع )  ) ماما

هب ص )  ) ربماـیپ زا  هک  تسا  يونعم  یهلا و  ثاریم  کـی  تفـالخ  هک  نیا  نآ  دوشیم و  نشور  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  لاوـس  نیا  خـساپ   !؟
اجنآ دوشیم  هدید  زین  نآرق  تایآ  رد  ریبعت  نیا  هیبش  يرهاظ . تموکح  يدام و  یصخش و  ثاریم  کی  هن  دسریم  شموصعم  نانیشناج 

ییاوشیپ توبن و  ثاریم  زا  یبوخ  هب  دـناوتب  و   ) دـشاب بوقعی  لآ  ثراو  وا و  ثراو  هک  دـنکیم  يدـنزرف  ياضاقت  دـنوادخ  زا  ایرکز  هک 
رد یلو  تسا  تما  همه  هب  قلعتم  ثاریم  نیا  تقیقح  رد  بوقعی . لآ  نم  ثری  ینثری و  اـیلو  کندـل  نم  یل  بهف  دـنک ) يرادـساپ  قـلخ 

، اندابع نم  انیفطصا  نیذلا  باتکلا  انثروا  مث  میناوخیم : ینامسآ  بتک  دروم  رد  تسا . هدش  هداد  رارق  ص )  ) ربمایپ نیشناج  ماما و  رایتخا 
: تسا هدمآ  يوبن  روهـشم  ثیدح  رد  رظن  نیمه  زا  و  میداد . ثاریم  هب  دوخ  هدـیزگرب  ناگدـنب  زا  یهورگ  هب  ار  ینامـسآ )  ) باتک سپس 
هک داد  ناشن  المع  وا  تسا ، ع )  ) یلع یگدـنز  يایوگ  خـیرات  نخـس  نیا  دـهاش  دـنناربمایپ .) ناثراو  نادنمـشناد  ءاـیبنالا ، هثرو  ءاـملعلا  )

یناویح ینیب  بآ  ای  شزرایب ، هنهک  شفک  دننامه  یهلا - فیاظو  ماجنا  نودـب  ار - تفالخ  درادـن و  ماقم  لام و  هب  یگتـسبلد  هنوگچیه 
هک م دناهداد  لامتحا  یضعب  دشاب ؟ هتشاد  هتفرگ ، ییولگ  كاشاخرپ و  یمشچ  نآ  نتفر  تسد  زا  يارب  تسا  نکمم  هنوگچ  تسنادیم ،

رـسمه لام  هک  اجنآ  زا  دوب و  هدراذگ  مالـسلااهیلع - ارهز - شرتخد  يارب  ص )  ) ربمایپ هک  دشاب  كدف  هدـش ، تراغ  ثاریم  نیا  زا  روظن 
هلاسم زا  نخـس  هبطخ ، نیا  مامت  هک  ارچ  دسریم  رظن  هب  دیعب  رایـسب  لامتحا  نیا  یلو  دومرف ، نایب  ار  ریبعت  نیا  تسا  رهوش  لام  مکح  رد 
مالـسا ناهج  رب  هک  ار  یمیظع  هعیاض  دناوتیمن  سک  چیه  هناخ  هشوگ  رد  ع )  ) ماما - 3 تسا . نآ  هب  رظان  زین  هلمج  نیا  تسا و  تفـالخ 

اههبظخ و زا  یـشخب  هک  مینک  هاگن  هغالبلاجهن  هب  یتقو  یملع  دـعب  رد  اهنت  دـنک . یبایزرا  دـش  دراو  هناخ  هشوگ  رد  ع )  ) یلع نتـسشن  زا 
ياهارجام ثداوح و  زا  ولمم  هک  یتفالخ  مه  نآ  دـهدیم  لیکـشت  شتفالخ  هاـتوک  تدـم  رد  ار  ترـضح  نآ  راـصق  تاـملک  اـههمان و 

ناشوج همشچ  زا  مدرم  دوب و  تما  نایم  رد  ع )  ) یلع زین  لاس  نآ 25  رگا  هک  مینزب  سدح  میناوتیم  دوب ، یپردیپ  ياهگنج  كاندرد و 
هچ یلو  دـنامیم . راگدای  هب  تیرـشب  هعماج  يارب  هکلب  ناهج  ناناملـسم  يارب  یمیظع  راثآ  هچ  دـندربیم ، هرهب  وا  ناـیاپیب  شناد  ملع و 

. داد يور  خـیرات  رد  تسین  ناربج  لباق  زگره  هک  یگرزب  هعیاض  دـنتفرگ و  تیرـشب  ناناملـسم و  زا  ار  میظع  ضیف  نیا  هک  درک  ناوتیم 
هب الصا  ع )  ) ماما دوبن  رتهب  ایآ  هک  دنرادنپیم  نینچ  یضعب  دنکیم ؟ حرط  ار  تفالخ  هلاسم  ع )  ) ماما ارچ  - 4

ناـیم رد  يرتشیب  فـالتخا  ءاـشنم  اداـبم  درپسیم  یـشومارف  تسد  هب  ار  نآ  تفریمن و  دوب  هتـشذگ  هب  طوبرم  هک  تفـالخ  هلاـسم  غارس 
هب ع )  ) یلع لصفالب  تفالخ  زا  نخس  هک  نیا  درجم  هب  تسا و  حرطم  یهورگ  يوس  زا  مه  زورما  نخـس ، نیمه  ریظن  ددرگ !؟ ناناملـسم 

یگرزب نانمـشد  اب  زورما  ام  دیراپـسب ، یـشومارف  هب  ار  لئاسم  هنوگنیا  دینک و  توکـس  نیملـسم  تدحو  ظفح  يارب  دنیوگیم  دیآ  نایم 
دناوتیم ياهدیاف  هچ  اهثحب  هنوگنیا  الوصا  دنکیم ، فیعضت  كرتشم  نانمـشد  اب  هزرابم  رد  ار  ام  لئاسم  نیا  هب  نتخادرپ  میتسه و  وربور 

هک دسریم  رظن  هب  دیعب  رایـسب  دنوریم و  شیوخ  هار  هب  هتفرگ و  ار  دوخ  میمـصت  بهاذـم  زا  کی  ره  ناوریپ  هک  یلاح  رد  دـشاب  هتـشاد 
دوجوم ياهتیعقاو  فلا - میوش : روآدای  ار  هتکن  ود  تسا  مزـال  لاوس  نیا  خـساپ  رد  دوش . ياهزاـت  داـحتا  همـشچرس  اـهثحب  هنوگنیا  همادا 

ع)  ) یلع فالخ  رب  ص )  ) ربمایپ صخـش  دـیکات  رب  هوالع  هک  تسا  تقیقح  کی  نیا  دراپـسب . یـشومارف  هب  ار  اـهتقیقح  دـناوتیمن  زگره 
. تسا هناگادـج  یبـلطم  تشگ  نوگرگد  هلاـسم  نیا  هک  دـش  عقاو  یثداوـح  هچ  لاـح  دوـب ، رتـشیب  رما  نیا  يارب  رظن  ره  زا  وا  یگتـسیاش 

اقح هک  دراد  قح  تشاد  زیتس  دوبن  تقیقح  اب  گنهامه  هک  دوجوم  ياهتیعقاو  اب  دوب و  تقیقح  رادفرط  اج  همه  هک  ع )  ) یلع نیاربانب 
رگا دـننک و  تواضق  هنافـصنم  دـنناوتب  لاس  نارازه  ای  اهنرق  زا  دـعب  ناققحم  ات  دـنک  وگزاب  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  ار  تفالخ  هب  طوبرم  قی 
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ادیپ دوخ  قیقحت  وترپ  رد  ار  میقتسم  هار  دنشاب و  رما  نیا  رب  رداق  دنشیدنیب  قیاقح  هب  هدرک و  رظن  فرص  دوجوم  عضو  زا  دنهاوخب  یناسک 
هعیاض اریز  میرادـن  ار  يراـک  نینچ  قح  میناوتب ، هک  ضرف  هب  تشادزاـب و  تقیقح  ناـیب  زا  ار  یـسک  ناوتیمن  زگره  لاـح  ره  هب  دـننک .
تـسه هچنآ  دراد ، نآ  اب  يداـیز  هلـصاف  هاـگ  دـنکیمن و  قیبطت  قیاـقح  اـب  دوجوم  ياـهتیعقاو  هشیمه  هک  ارچ  دوشیم  بوسحم  یگرزب 
تفالخ هلاسم  هک  تسین  کش  دشاب . دیاب  هک  میشاب  يزیچ  لابند  هب  دیاب  ام  دیوگیم  ام  هب  مالسا  تسین . دشاب  دیاب  هچنآ  ینعم  هب  هشیمه 
ناوریپ هک  هنوگنآ  میرامـشب  نید  لوصا  ءزج  ار  نآ  هاوخ  تسام ، ینید  ثحابم  نیرتیـساسا  زا  یکی  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  دـعب  تماما  و 

هجو چیه  هب  دشابیم و  زاس  تشونرـس  ینید  رظن  زا  هک  تسا  ياهلاسم  تسه  هچ  ره  نید ، عورف  ءزج  ای  دنیوگیم ، ع )  ) تیب لها  بتکم 
راثآ هکلب  تسین ، تشذـگ  هب  طوبرم  یخیراـت  ثحب  کـی  اـهنت  دنـشیدنایم  ناـهاگآان  یخرب  هچنآ  تفـالخ  رب  درادـن و  یـصخش  هبنج 

دراذگب و رثا  مالسا  عورف  لوصا و  هب  طوبرم  لئاسم  زا  يرایسب  رد  دناوتیم  دراد و  اهادرف  ادرف و  زورما و  يارب  يدایز 
تدـحو و هب  رـضم  هچنآ  ب - تسا . هدـش  هلاسم  نیا  رکذـتم  ررکم  روط  هب  شیرهاظ  تفالخ  نارود  رد  ع )  ) یلع لیلد  نیمه  هب  تسرد 
دودح و نیفرط ، هک  یقطنم  یملع و  ياهثحب  یلو  تسا ، هنارگـشاخرپ  دولآبصعت و  یلاجنج و  ياهثحب  تسا  ناناملـسم  فوفـص  داحتا 

کمک نآ  هب  عقاوم  زا  يرایسب  رد  هکلب  تسین  ناناملسم  فوفـص  تدحو  محازم  اهنت  هن  دننک  تیاعر  نآ  رد  ار  یقطنم  یملع و  نیزاوم 
ياهناتـسا زا  یکی  رد  اریخا  میاهدرک . هبرجت  ار  نآ  هک  تسا  يرما  هکلب  مییوگیمن  ینهذ  بلطم  کـی  ناوـنع  هب  ار  نخـس  نیا  دـنکیم .
ياهـشخب دنتـسشن و  مه  رانک  رد  گرزب  ییامهدرگ  کی  رد  تنـس  لـها  هعیـش و  نادنمـشناد  زا  یعمج  تدـحو  هتفه  تبـسانم  هب  ناریا 

اریز دوب ، ریگمشچ  بلاج و  رایسب  نآ  هجیتن  دنداد و  رارق  یملع  یسررب  دروم  ار  هعیـش  تنـس و  لها  فالتخا  هب  طوبرم  لئاسم  زا  یمهم 
کمک دبای  همادا  اهثحب  هنوگنیا  رگا  هک  دـندرک  رواب  همه  دـیدرگ و  رتمک  اهفالتخا  دـش و  کیدزن  مه  هب  اهرظن  ثحابم ، زا  يرایـسب  رد 

دیفم و اهثحب  هنوگنیا  زین  ینامـسآ  نایدا  نایم  فالتخا  هرابرد  یتح  دنکیم . فوفـص  تدحو  اههلـصاف و  ندرک  رتمک  هب  یهجوت  نایاش 
اههلـصاف ندش  دایز  تافالتخا و  دیدشت  هب  هناهاگآان  عقاو  رد  دنفلاخم  اهثحب  هنوگنیا  اب  هک  اهنآ  تساههلـصاف و  ندش  مک  ببـس  رثوم و 

یم کمک 
. دننک

هحفص 337] ]
صخش نآ  هب  شدوخ  زا  دعب  ار  تفالخ  و  داهن ) بارت  هریت  هب  رس  و   ) تفر دوخ  هار  هب  لوا  رفن  ات  تشاد  همادا  نانچمه  عضو  نیا  همجرت :

قرف یسب  رباج  یخا  نایح  موی  اهروک و  یلع  یموی  ام  ناتش  تسج : لثمت  یشعا  فورعم ) رعاش   ) هتفگ هب  سپـس  داد  شاداپ  رمع ) ینعی  )
رتکیدزن ترـضح  نآ  هب  همه  زا  هک  مدوب  مرتحم  نانچ  ادـخ  لوسر  رـصع  رد   ) زوریپ ناداش و  يد  مومغم و  نونک  زورما  مزورید  ات  تسا 

تـسا بیجع  یتسار  دنرادن !) نم  هب  يراک  دهدیم و  لیوحت  يرگید  هب  یکی  ار  تفالخ  هک  دـنتخاس  يوزنم  ارم  نانچ  زورما  یلو  مدوب 
سورع گرم ، ماـگنه  هب  دوخ  دـنراد  شروذـعم  تفـالخ  زا  دـنریذپب و  ار  شرذـع  درکیم  تساوـخرد  مدرم  زا  دوـخ  تاـیح  رد  هک  وا 

یسک رایتخا  رد  ار  نآ  ماجنارس  دندیشود . دوخ  مهـس  هب  کی  ره  ار  هقان  نیا  ياهناتـسپ  هناعطاق  هچ  تسب  نیباک  يرگید  يارب  ار  تفالخ 
یسک هب  تشاد  راکورس  تفالخ  هزوح  نیا  اب  هک  یسک  یبلطشزوپ . ناوارف و  هابتـشا  اب  دوب  يریگتخـس  تنوشخ و  زا  يوج  هک  داد  رارق 

رد دراذگب  دازآ  ار  نآ  رگا  دوشیم و  هراپ  رتش  ینیب  ياههدرپ  دـشکب  مکحم  ار  نآ  راهم  رگا  ددرگ ، راوس  یـشکرس  رتش  رب  هک  دـنامیم 
رح تابث و  مدع  یشکرس و  لداعت و  مدع  راتفرگ  مدرم  طیارش ، نیا  رطاخ  هب  دنگوس  ادخ  هب  دنکیم . طوقس  هاگترپ 

. دوب دیدش  شتنحم  جنر و  ینالوط و  شنارود  هک  نیا  اب  مدرک ، هشیپ  ییابیکـش  ربص و  مدید  نینچ  ار  عاضوا  هک  نم  دندش  مظنمان  تاک 
عـضو نیا  دـیامرفیم : هدرک ، هراـشا  مود  هفیلخ  نارود  هب  هـبطخ  نـیا  زا  يرگید  شخب  رد  ع )  ) ماـما مود : هـفیلخ  نارود  ریـسفت : حرش و 

تـسیابیم همه  هک  یهار  نامه  هلیبسل ) لوالا  یـضم  یتح  ( ) داهن بارت  هریت  هب  رـس  و   ) تفر دوخ  هار  هب  لوا  رفن  ات  تشاد  همادا  نانچمه 
(. هدـعب نالف  یلا  اهب  یلداف  ! ) داد شاداـپ  رمع ) ینعی   ) صخـش نآ  هب  ار  تفـالخ  شدوخ  زا  دـعب  وا  و  دـیازفایم : سپـس  دـنیامیپب . ار  نآ 
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هک دوریم  راک  هب  يدراوم  رد  هژاو  نیا  دنـشکیم  هاچ  زا  ار  بآ  بانط  ولد و  اب  هک  هنوگنامه  تسا و  هدـش  هتفرگ  ولد )  ) هدام زا  یلدا ) )
نبا اـجنیا  رد  ماـکحلا . یلا  اـهب  اولدـت  و  دـیوگیم : دـیجم  نآرق  دـنهدب ، يرگید  هب  همحزلاقـح  اـی  هوـشر  اـی  هزیاـج  ناوـنع  هب  ار  يزیچ 

ياههیاپ هک  دوب  وا  داد . وا  ياـهراک  ربارب  رد  لوا  هفیلخ  هک  دوب  یـشاداپ  تقیقح  رد  مود  هفیلخ  تفـالخ  دـیوگیم : یلزتعم  دـیدحلایبا 
رد ار  هدابع  نب  دعس  دز و  بقع  ار  دادقم  تسکش و  ار  ریبز  ریشمش  دیلام ، كاخ  رب  ار  نافلاخم  ینیب  تخاس و  مکحم  ار  رکبوبا  تفالخ 

ور رد  رذنم  نب  بابح  هک  یماگنه  و  دشکب ! ار  وا  ادخ  دیشکب ! ار  دعس  تفگ : دومن و  لامدگل  هفیقس ،
نییمشاه زا  یناسک  تخاس . شوماخ  ار  يو  دز و  وا  ینیب  رب  رمع )  ) تسا نم  دزن  تفالخ  رما  رد  یفاک  هبرجت  یهاگآ و  تفگ : هفیقـس  ز 

، همئاق هل  تماق  رما و ال  رکبیبال  تبثی  مل  هالول  و  دسیونیم : ماجنارـس  درک و  جراخ  دـیدهت  اب  دـندوب  هدرب  هانپ  ع )  ) همطاف هناخ  هب  هک  ار 
یلدا هب  ریبعت  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  دشیمن . اپرب  وا  يارب  ینوتـس  چیه  درکیمن و  ادیپ  تابث  رکبوبا  روما  زا  يرما  چـیه  دوبن  وا  رگا 

یلع یموی  ام  ناتـش  یـشعالا :) لوقب  لثمت  مث   ) تسج لثمت  یـشعا  فورعم )  ) رعاـش هتفگ  هب  ماـما  سپـس  درادربرد ، ار  یفیرظ  هتکن  هچ 
لوسر رـصع  رد  نم  هک  نیا  هب  هراشا  زوریپ  ناداش و  يد  مومغم و  نونک  زورما  مزورید  ات  تسا  قرف  یـسب  رباج  یخا  نایح  موی  اهروک و 
يوزنم هک  دندز  بقع  ارم  نانچ  وا  زا  دعب  یلو  مدوب  ادخ  لوسر  سفن  هکلب  رتکیدزن ، ترـضح  نآ  هب  همه  زا  هک  مدوب  مرتحم  نانچ  ادخ 

لثمت زا  روظنم  دناهتفگ  زین  یضعب  دادیم . لیوحت  يرگید  هب  یکی  مدوب  رتراوازـس  نآ  يارب  همه  زا  هک  ار  ادخ  لوسر  تفالخ  دنتخاس و 
رود رثا  رب  ماما  تفالخ  نارود  یلو  دـندوب  شیاسآ  شمارآ و  رد  اهنآ  هک  تسا  نیتسخن  يافلخ  اب  شیوخ  تفـالخ  هسیاـقم  رعـش  نیا  هب 

وب كاندرد  ثداوح  اهنافوط و  زا  ولمم  نانمشد ، هدرتسگ  تاکیرحت  و  ص )  ) ربمایپ رصع  زا  ندش 
رد يزیگناتفگـش  هتکن  هب  ماما  سپـس  دشاب ) هدرک  هسیاقم  نایح  صخـش  لاح  اب  ار  دوخ  لاح  یـشعا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا   ) د

شروذعم تفالخ  زا  دنریذپب و  ار  شرذع  تساوخیم  مدرم  زا  دوخ  تایح  رد  هک  وا  تسا  روآتفگش  دیامرفیم : دنکیم و  هراشا  اجنیا 
دعب رخال  اهدـقع  ذا  هتایح  یف  اهلیقتـسی  وه  انیب  ابجع !! ایف  ! ) تسب نیباـک  يرگید  يارب  ار  تفـالخ  سورع  گرم  ماـگنه  هب  دوخ  دـنراد ،

ینولیقا تفگ : درک و  مدرم  هب  باطخ  شتفالخ  زاغآ  رد  هک  هدـش  لـقن  رکبوبا  زا  هک  تسا  یفورعم  ثیدـح  هب  هاـشا  نخـس  نیا  هتاـفو .)
تـسل مکتیلو و  : ) دـناهدرک لـقن  يرگید  تروص  هب  ار  نخـس  نیا  یـضعب  متـسین و  امـش  نیرتـهب  نم  هک  دـینک  اـهر  ارم  مکریخب ، تسلف 

هب لیام  وا  هک  دهدیم  ناشن  دشاب  هک  تروص  ره  هب  تیاور  نیا  متـسین ) امـش  نیرتهب  هک  یلاح  رد  دـناهدیزگرب  تفالخ  هب  ارم  مکریخب ،
ماـقم نیا  هتـسیاش  ار  دوخ  ع )  ) یلع دوجو  اـب  اـی  دوب و  اـنتعایب  نآ  هب  تبـسن  هک  نیا  رطاـخ  هب  یـضعب  ناـمگ  هب  اـی  دوبن  تفـالخ  لوـبق 

نآ زا  ع )  ) یلع هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دوبن و  راـگزاس  درک  دوخ  رمع  ناـیاپ  رد  هک  يراـک  اـب  نخـس  نیا  دـشاب  هچ  ره  تسنادیمن ،
يرگید يارب  مدرم  راکفا  ارآ و  هب  هعجارم  نودب  یتح  ار  تفالخ  عیرـس  لاقتنا  تامدقم  هقباس ، نیا  اب  هنوگچ  هک  دـنکیم  یتفگـش  زاربا 

رف
هب کی  ره  ار  هقان  نیا  ياهناتسپ  دندرک و  يریگهرهب  تبون ، هب  تفالخ ، زا  ود  ره  هناعطاق  هچ  دیامرفیم : زارف  نیا  نایاپ  رد  دزاسیم . مها 

نیا تسا . يزیچ  زا  یشخب  يانعم  هب  رطش  هدام  زا  ارطشت  تسا و  ناتسپ  يانعم  هب  عرـض  اهیعرـض .) ارطـشت  ام  دشل   ) دندیـشود دوخ  مهس 
تـشپ ود  هب  ود  هک  تسا  ناتـسپ  راهچ  ياراد  هدام ) رتش   ) هقان اریز  دننکیم  هدافتـسا  يزیچ  زا  بوانت  هب  هک  یناسک  زا  تسا  یبلاج  هیبشت 

هدش ناتسپ  ود  هب  ریبعت  نآ  زا  ع )  ) ماما ترابع  رد  لیلد  نیمه  هب  دنـشودیم و  ود  هب  ود  ندیـشود  ماگنه  الومعم  دناهتفرگ و  رارق  مه  رس 
يرگید يارب  ار  یـشخب  هداد و  رارق  هدافتـسا  دروـم  ار  نآ  زا  یـشخب  ود ، نآ  زا  کـی  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ارطـشت  هب  ریبـعت  تسا و 

: لاوس کی  هب  خـساپ  دوبن . یفداصت  رما  کی  دوب و  هدـش  میظنت  شیپ  زا  همانرب  هک  دـهدیم  ناشن  ریبعت  نیا  لاـح  ره  هب  تسا و  هدراذـگ 
نیرتهب نوچ  دنریگب  سپ  زاب  ار  دوخ  تعیب  تساوخیم  مدرم  زا  هک  هدش  هتفگ  لوا  هفیلخ  دروم  رد  هچنآ  ریظن  دـناهتفگ  اجنیا  رد  یـضعب 

يریغ اوسمتلا  ینوعد و  دومرف : نینچ  مدرم  هب  نامثع  لتق  زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  هغالبلاجـهن  نیمه  رد  زین  ع )  ) یلع دروم  رد  تسین ، اهنآ 
مکرما و ا هومتیلو  نمل  مکعوطا  مکعمسا و  یلعل  مکدحاک و  اناف  ینومتکرت  نا   …و 
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دیاش متـسه و  امـش  زا  یکی  نوچمه  دینک  اهر  ارم  رگا  دیورب … و  يرگید  غارـس  هب  دـیراذگاو و  ارم  اریما ، ینم  مکل  ریخ  اریزو  مکل  ان 
امش يارب  مشاب  امش  رواشم  ریزو و  نم  و  مشاب ، دینکیم  باختنا  تموکح  يارب  ار  وا  هک  یـسک  هب  تبـسن  امـش  زا  رتعیطم  رتاونـش و  نم 
هعیش دیوگیم : هک  تسا  نیا  وا  نخس  ینخس ، مه  ام  دراد و  ینخس  دیدحلایبا  نبا  اجنیا  رد  مدرگ . ناتربهر  ریما و  هک  تسا  نآ  زا  رتهب 

متسین امـش  نیرتهب  نم  تفگ  رکبوبا  تسا . رایـسب  توافت  ع )  ) یلع راتفگ  نیا  رکبوبا و  راتفگ  نایم  هک  دناهتفگ  خساپ  داریا  نیا  زا  هیماما 
وا تـفگن  ار  ینخــس  نـینچ  زگره  ع )  ) یلع یلو  دـشاب  رتحلاـص  هـمه ، زا  دــیاب  هـفیلخ  اریز  مرادــن  تفـالخ  يارب  تیحالــص  نیارباـنب 
هک تسا  حیحـص  یتروص  رد  نخـس  نیا  دـیازفایم : دـیدحلایبا  نبا  سپـس  دـننک . اپرب  هنتف  نایوجهنتف  تفالخ ، شریذـپ  اب  تساوخیمن 

ار نآ  لقع  قطنم و  هک  ینخـس  دشاب ، لضفا  ماما  تسین  مزال  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  هک  نیا  هب  هراشا   ) دشاب تماما  طرـش  تیلـضفا ،
نآ هب  هک  هبطخ 92  ناـمه  رد  رگا  تسا . نیا  زا  رتارف  بلطم  مییوگیم  اـم  یلو  تسا .) یگدنمرـش  هیاـم  نآ  نتفگ  ددنـسپیمن و  زگره 

رظن رد  تسا  هدش  فذح  لالدتسا  ماقم  رد  دراد و  دوجو  اههلمج  نیا  نایم  رد  هک  یتاریبعت  مینک و  تقد  دناهدرک  لالدتسا 
بولقلا و هل  موقت  ناولا ال  هوجو و  هل  ارما  نولبقتـسم  اناف  دیامرفیم : تحارـص  اب  وا  دوشیم . نشور  رایـسب  ع )  ) یلع راتفگ  لیلد  میریگب ،
هک میوریم  يزیچ  لابقتـسا  هب  اـم  هک  تسا  نیا  يارب  دـیورب  يرگید  غارـس  هب  دـینک و  اـهر  ارم  میوگیم  هک  نیا  لوـقعلا ، هیلع  تبثت  ـال 

مالـسا و تاروتـسد  هک د  نیا  هب  هراشا   ) دـنامیمن تباث  اهلقع  راوتـسا و  نآ  ربارب  رد  اهلد  دراد . ینوگانوگ  تاهج  فلتخم و  ياـههرهچ 
زا یهورگ  ياهتفلاخم  اب  منزب و  یبالقنا  تاحالـصا  هب  تسد  مراچان  نم  هک  هدـش  هداد  یتارییغت  تدـم  نیا  لوط  رد  ص )  ) ربمایپ میلاـعت 

هتفرگ ارف  هریت  ياهربا  ار  تقیقح )  ) قافآ هرهچ  هک  ارچ  ترکنت ، دق  هجحملا  تماغا و  دق  قافالا  نا  و  دـیازفایم : هاگنآ  موش ) وربور  امش 
: دیامرفیم تسا ، نآ  رد  بلطم  ناج  هک  دنکیم  نایب  ار  ياهلمج  تحارص  اب  سپس  تسا . هدنام  هتخانشان  هدش و  مگ  قح ، میقتسم  هار  و 

هچنآ قبط  مریذپب  ار  امـش  توعد  نم  رگا  دـینادب  بتاعلا ، بتع  لئاقلا و  لوق  یلا  غصا  مل  ملعا و  ام  مکب  تبکر  مکتبجا  نا  ینا  اوملعا  و 
امش يارب  نم  اب  تعیب  نیاربانب ،  ) داد مهاوخن  ارف  شوگ  ناگدننک  شنزرس  شنزرس  نآ و  نیا و  نخس  هب  منکیم و  راتفر  امـش  اب  منادیم 

یلع هک  نیا  دهاش  دیورب .) يرگید  غارس  هب  دیرادن  یگدامآ  رگا  تسا  نیگنس  رایسب 
رمالا اذهب  سانلا  قحا  نا  سانلا  اهیا  دیامرفیم : يرگید  هبطخ  رد  هک  تسا  نیا  درمـشیم ، بجاو  مزال و  تفالخ  رما  رد  ار  تیلـضفا  (ع )
مدرم نیرتهاگآ  نآ و  هب  تبسن  اهنآ  نیرتدنمورین  تفالخ  تماما و  يارب  مدرم  نیرتهتـسیاش  مدرم  يا  هیف ، هللا  رماب  مهملعا  هیلع و  مهاوقا 

چیه اریز  تسا  قرافلاعم  سایق  حالطـصا  هب  هدـش ، لقن  رکبوبا  زا  هچنآ  اـب  ع )  ) یلع مـالک  هسیاـقم  نیارباـنب  تسا . یهلا  رماوا  هب  تبـسن 
تـسا هدروآ  لوا  هفیلخ  مالک  هیجوت  ماقم  رد  دـیدحلایبا  نبا  هک  يرگید  راتفگ  اب  ار  نخـس  نیا  تسین . مالک  ود  نیا  ناـیم  رد  یتهاـبش 

ار نآ  هکلب  دنرادن  یلکـشم  تیاور  نیا  دروم  رد  اهنت  هن  دننادیمن  طرـش  تماما  رد  ار  تیلـضفا  هک  ییاهنآ  دیوگیم : وا  میهدیم . نایاپ 
اهنآ و  متسین . امـش  نیرتهب  هک  یلاح  رد  ماهدش  باختنا  تماما  هب  نم  تسا  هتفگ  لوا  هفیلخ  هک  دنرمـشیم  دوخ  داقتعا  لیالد  زا  یلک  هب 

وا اب  هزادنا  هچ  ات  دنیبب  دیامزایب و  ار  مدرم  هک  هدوب  نیا  فده  تسا و  هدوبن  يدج  نخـس  نیا  دناهتفگ : دناهتفریذپ  ار  ینولیقا  تیاور  هک 
ینعم رب  دیاب  ار  یسک  ره  فارتعا  هک  ارچ  تسین  هدیشوپ  یسک  رب  تاهیجوت  هنوگنیا  یتسس  دنتـسه . نمـشد  ای  تسود  فلاخم ، ای  قفاوم 

دوجو ن اجنیا  رد  هک  داد  ینشور  هنیرق  هب  زاین  هیجوت ، درک و  لمح  نآ  یعقاو 
نآ لـباقم  رد  يرذـع  چـیه  دوشیم و  هتفریذـپ  یعقاو  فارتـعا  کـی  ناوـنع  هب  ياهمکحم  ره  رد  فارتـعا  نیا  رگید : يریبـعت  هب  دراد و 

وا و ياهیگژیو  تافص و  مود و  هفیلخ  تیصخش  زا  ییایوگ  میسرت  هب  سپس  دشاب . هارمه  ینـشور  كردم  اب  هک  نیا  رگم  تسین  هتفریذپ 
هابتشا اب  دوب  يریگتخس  تنوشخ و  زا  يوج  هک  داد  رارق  یـسک  رایتخا  رد  ار  تفالخ  وا  دیامرفیم : هتخادرپ ، وا  نامز  طیحم و  یگنوگچ 

رد تقیقح  رد  هزوح ، اهنم .) راذـتعالا  و  اهیف ، راثعلا  رثکی  اهـسم  نشخی  اهملک و  ظـلغی  ءانـشخ  هزوح  یف  اهریـصف   ) یبلطشزوپ ناوارف و 
اهنآ نیتـسخن  هک  تسا  هدومرف  رکذ  وا  يارب  فصو  راـهچ  عقاو  رد  تسا و  مود  هفیلخ  هژیو  تافـص  قـالخا و  هعوـمجم  هب  هراـشا  اـجنیا 

. دـشیم لصاح  وا  اب  دروخرب  رد  یمـسج  اـی  یحور  رظن  زا  هک  تسا  يدـیدش  تحارج  هب  هراـشا  اـهملک  ظـلغی  هب  ریبعت  تسا و  تنوشخ 
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تافـص هدـنراد  ءانـشخ ، هزوـح   ) نیارباـنب تـسا ، هدـش  رکذ  اهـسم ) نـشخی  و   ) هـلمج اـب  هـک  تـسا  دروـخرب  رد  تنوـشخ  اـهنآ  نـیمود 
، یگژیو نیموس  تسا . هدش  ریسفت  تسا  هدوب  دروخرب  رد  تنوشخ  نخس و  رد  تنوشخ  هک  نآ  زا  دعب  هلمج  ود  هلیـسو  هب  زیمآتنوشخ )
، اهنم راذتعالا   ) و تسا ) ناوارف  نآ  رد  شزغل  اهیف ، راثعلا  رثکی  و   ) هلمج اب  هک  تسا  نآ  زا  یهاوخرذع  اهنآ  نیمراهچ  ناوارف و  تاهابتشا 

یبلطشزوپ
نینچمه ررکم و  یبـلطشزوپ  ماـکحا و  ناـیب  رد  اـصوصخم  مود  هفیلخ  ناوارف  تاهابتـشا  دروـم  رد  تسا . هدـش  ناـیب  تسا ) ناوارف  نآ 

هک دوشیم  هدید  هتفای ، فیلات  تنس  لها  نادنمشناد  هلیسو  هب  هک  ییاهباتک  یتح  مالسا ، خیرات  رد  یناوارف  بلاطم  دروخرب ، رد  تنوشخ 
دنامیم یسک  هب  تشاد  راکورس  تفالخ  هزوح  نیا  اب  هک  یسک  دیازفایم : سپـس  دش . دهاوخ  هراشا  نآ  زا  ياهشوگ  هب  تاکن  ثحب  رد 
هاگترپ رد  دراذـگب  دازآ  ار  نآ  رگا  دوشیم و  هراپ  رتش  ینیب  ياههدرپ  دـشکب  مکحم  ار  نآ  راـهم  رگا  ددرگ ، راوس  یـشکرس  رتش  رب  هک 

اهل سلـسا  نا  و  مرخ ، اـهل  قنـشا  نا  هبعـصلا  بکارک  اـهبحاصف  ( ) دـنکفایم تکـاله  هب  ار  شیوخ  ناـیفارطا  دوخ و  و   ) دـنکیم طوـقس 
دوجو اب  رگا  هک  دـهدیم  حرـش  مود  هفیلخ  تفـالخ  رـصع  رد  ار  ناـنموم  زا  یهورگ  دوخ و  لاـح  عضو  هلمج  نیا  رد  ع )  ) ماـما محقت .)

يا هرجاشم و  فالتخا و  هب  راک  دزیخرب ، هلباقم  هب  وا  اب  تساوخیم  یـسک  هفیلخ ، صخـش  رد  دـش  هراشا  الاب  رد  هک  یقالخا  ياـهیگژیو 
دهنب هحـص  زیچ  همه  رب  دـنک و  توکـس  تساوخیم  رگا  دـشیم و  هفیلخ  هیحان  زا  یتارطخ  اب  ههجاوم  ای  نیملـسم  نایم  رد  فاکـش  اسب 

رطخ هفیلخ و  اب  دروخرب  رطخ  دنتشاد : رارق  رطخ  ود  نایم  رد  امئاد  عقاو  رد  درکیم ، دیدهت  ار  یمالسا  تفالخ  مالسا و  يرگید  تارطخ 
زا

دنکیم و تیاکش  رـصع  نآ  رد  مدرم  ریاس  شدوخ و  یتحاران  زا  ع )  ) ماما دعب ، ياههلمج  رد  لیلد  نیمه  هب  مالـسا . حلاصم  نتفر  تسد 
رد ریمـض  هک  تسا  هدـش  هداد  هغالبلاجـهن  ناحراش  زا  یـضعب  يوس  زا  زین  لامتحا  نیا  درامـشیمرب . ار  ناناملـسم  نوزفازور  تالکـشم 

تفالخ سار  رد  هک  یصخش  رگا  تسا . هتفهن  رطخ  ود  نیا  زا  یکی  امئاد  تفالخ ، تعیبط  رد  ینعی  ددرگ ، زاب  تفالخ  قلطم  هب  اهبحاص 
دنک دروخرب  ضامغا  تلوهـس و  اب  دهاوخب  رگا  دراد و  دوجو  داح  ياهلمعلاسکع  رطخ  دنک  دروخرب  هناعطاق  زیچ  همه  اب  دهاوخب  تسا 

نامه روظنم  هک  دـهدیم  ناشن  نیارق  یلو  دوشیم . وربور  یمالـسا  ياهـشزرا  نتفر  نایم  زا  هابتـشا و  فارحنا و  هرد  رد  طوقـس  رطخ  اـب 
نیمه همادا  رد  ع )  ) ماـما هاـگنآ  دـیآیم . تسد  هب  حوـضو  هب  هتکن  نیا  مینک  تقد  لـبق  دـعب و  ياـههلمج  رد  هچناـنچ  تسا و  لوا  ینعم 
راتفرگ مدرم  طیارـش ، نیا  رطاخ  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیامرفیم : نینچ  نارود ، نآ  رد  دوخ  يراتفرگ  مدرم و  ياـهیراتفرگ  ناـیب  نخس و 

هلمج نیا  رد  ضارتعا .) نولت و  و  سامـش ، طبخب و  هللا  رمعل  سانلا  ینمف   ) دندش مظنمان  تاکرح  تابث و  مدع  یـشکرس و  لداعت و  مدـع 
ارچ دندوب  هتفرگ  تموکح  سیئر  زا  ار  اهنآ  هک  اسب  يا  تسا و  هدش  هراشا  مود  هفیلخ  رصع  رد  مدرم  یناور  يراتفر و  هدیدپ  راهچ  هب 

تاکرح و اهنآ  نیتسخن  مهکولم . نید  یلع  سانلا  دـناهتفگ : میدـق  زا  دراد و  مدرم  رد  یعیـسو  باتزاب  تموکح  سیئر  راتفر  هشیمه  هک 
ياهماظن یهلا و  نیناوق  زا  درمت  یشکرس و  مود  دوب . ددرگیم ، هعماج  رد  اهیناماسبان  تالکـشم و  ببـس  هک  هعلاطمیب  ياهیریگمیمـصت 

نتـسویپ و رگید  هورگ  هب  ندـش و  ادـج  یهورگ  زا  نداهن و  ماـگ  یهار  هب  یهار  زا  یپردیپ و  ياـهندرک  ضوع  گـنر  موس  یعاـمتجا .
- کشیب دوب . میقتـسم  ریغ  باوصاـن و  ریـسم  رد  تکرح  قح و  ریـسم  زا  فارحنا  مراـهچ  ندرک . یگدـنز  تباـث  فدـه  نتـشاد  نودـب 
زا جراخ  رد  تفرـشیپ  یمالـسا و  تاحوتف  مود و  هفیلخ  رـصع  رد  یجراخ  تسایـس  تفگ - میهاوخ  حورـشم  روط  هب  ادعب  هک  هنوگنامه 

، هتـشادنپیم قفوم  تاهج  مامت  رد  ار  نآ  هک  دوب  هدرک  داجیا  تموکح  نیا  لکـش  هراـبرد  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  یتینهذ  زاـجح ، هقطنم 
تـسا هدومرف  هراشا  اههلمج  نیا  رد  ع )  ) ماما هک  هنوگنامه  هک  یلاح  رد  دنـشیدنیب  نتـسخن  ناناملـسم  هعماج  یلخاد  تالکـشم  هب  رتمک 

ياهیناماسبان راتفرگ  ص ،)  ) ربمایپ نآرق و  صوصن  لـباقم  رد  داـهتجا  اهیراکمنادـن و  اـهاطخ و  تاهابتـشا و  رثا  رب  ناناملـسم  زا  یهورگ 
ماجنارس هک  دش  ببس  اهنامه  دنتفرگیم و  هلصاف  بان  مالسا  زا  اجیردت  عقاو  رد  دندش و  یقالخا  لئاسم  لمع و  داقتعا و  رظن  زا  یناوارف 

وش هب 
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هب یتهابـش  چیه  هک  یـسابع  يوما و  يافلخ  رـصع  رد  ياهماکدوخ  تموکح  تامدقم  دماجنیب و  موس  هفیلخ  نارود  رد  یمیظع  ياهـشر 
رمتسم تاهابتشا  تفرگن و  ماجنا  زور  کی  رد  بیجع  ینوگرگد  نیا  نیقی  هب  ددرگ . مهارف  تشادن  ص )  ) ربمایپ رصع  یمالسا  تموکح 

نیا اب  مدرک  هشیپ  ییابیکـش  ربص و  مدید  نینچ  ار  عاضوا  هک  یماگنه  دیازفایم : نخـس  نیا  همادا  رد  ماما  دش . یهتنم  نآ  هب  افلخ  نارود 
نارود رد  ییابیکـش  نامه  هیبش  تسرد  هنحملا .) هدـش  و  هدـملا ، لوط  یلع  تربصف   ) دوب دـیدش  شتنحم  جـنر و  ینالوط و  شنارود  هک 

زا یـضعب  تفاـی . ینوزف  نارود  نیا  رد  ع )  ) ماـما تـنحم  جـنر و  دوـب  رتینـالوط  نآ  نارود  رتهدـیچیپ و  طیارـش  نوـچ  یلو  لوا ، هـفیلخ 
تدم ندش  ینالوط  تسخن  دراد ، وا  یتحاران  رد  یمهـس  مادک  ره  هک  دنکیم  هراشا  رما  ود  هب  اجنیا  ماما  دناهتفگ : هغالبلاجـهن  ناحراش 

زا تفالخ  ندش  ادـج  ياههدـیدپ  راثآ و  ببـس  هب  هک  یجنر  یتحاران و  مود  و  وا ، دوجو  زا  تفالخ  يرود  تفالخ و  روحم  زا  وا  يرود 
توکس وا  هک  درکیم  باجیا  يرتمهم  حلاصم  لاح  ره  هب  یلو  دش . لصاح  مدرم  ینید  روما  رد  حیحص  مظن  مدع  هنیمز  رد  یلصا  روحم 

مود هفیلخ  نارود  ات  تفای  همادا  نانچمه  عضو  نیا  دیامن . دراد  يرتشیب  تیمها  هک  هچنآ  يادف  دراد  يرتمک  تیمها  هک  ار  هچنآ  دـنک و 
زین پ

يدایز بلاطم  تفالخ ، نارود  رد  اصوصخم  وا  تالاح  رد  مود  هفیلخ  رـصع  رد  یقالخا  تنوشخ  زا  ییاـههنومن  - 1 اههتکن : تفای . نایا 
اقیقد تسا  هدمآ  الاب  زارف  رد  ع )  ) ماما تاملک  رد  ار  هچنآ  هک  هدش  لقن  خیرات - ثیدح و  بتک  زا  معا  تنس - لها  نادنمشناد  بتک  رد 

زا ریدغلا  مشـش  دلج  رد  ینیما  همالع  موحرم  - 1 دوشیم : هراشا  الیذ  نآ  هنومن  دنچ  هب  هک  تسا  ناوارف  رایـسب  دراوم  نیا  دنکیم . دـییات 
يرابلاحتف روثنملارد ، یطویس ، ناقتا  ریثکنبا ، ریسفت  رکاسعنبا ، خیرات  یمرادننـس ، دننام   ) تنـس لها  فورعم  بتک  زا  يدایز  كرادم 

وا هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  خـیراوت  زا  دـنکیم . لقن  یقارعلا ) غیبص   ) مان هب  مدرم  هرابرد  ياهدـنهدناکت  ياهناتـساد  رگید ) بتک  و 
زورما هک  داد  جرخ  هب  یتنونـشخ  نانچ  وا  تالاوس  ربارب  رد  رمع  یلو  درکیم  لاوس  هتـسویپ  نآرق  تایآ  هرابرد  رگوجتـسج و  دوب  يدرم 

لاوس نآرق  تالکشم  لیوات  زا  هک  میتفای  ار  يدرم  ام  تفگ  وا  هب  دمآ و  رمع  دزن  یسک  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ، روآتفگش  ام  همه  يارب 
، تشاد رـس  رب  ياهمامع  دش و  دراو  يدرم  دوب ، هتـسشن  رمع  يزور  مبایب ! تسد  وا  رب  هک  هد  تردق  نم  هب  ادنوادخ  تفگ : رمع  دنکیم .

چ ارقو ) تالماحلاف  اورذ  تایراذلا  و  : ) زا روظنم  نینموملاریما ! ای  تفگ : هدرک ، رمع  هب  ور 
هک دز  قالـش  وا  هب  ردـقنآ  دز و  الاب  ار  نیتسآ  ود  ره  تساخرب و  متـشگیم ، وا  لابند  هب  نتم  هک  یتسه  ناـمه  اـمتح  تفگ : رمع  تسی ؟
وا رب  یسابل  داد  روتسد  سپـس  مدزیم ! ار  تندرگ  مدیدیم  هدیـشارت  ار  ترـس  رگا  مسق  ادخ  هب  تفگ  وا  هب  دعب  داتفا و  شرـس  زا  همامع 
اطخ هدمآرب و  ملع  يوجتسج  رد  غیبص  هک  دنک  مالعا  دزیخرب و  یبیطخ  سپس  دنربب ، دوخ  رهـش  هب  دننک و  راوس  رتش  رب  ار  وا  دنناشوپب و 
البق هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  ات  دوب  ریقح  شموق  نایم  رد  ناتـساد  نیا  زا  دعب  هتـسویپ  وا  دـنریگب . هلـصاف  وا  زا  مدرم  همه  ات  تسا ، هدرک 

هب هک  یماگنه  درکیم  نآرق  هرابرد  یتالاوس  هتـسویپ  یقارع  غیبص  هک  هدـش  لقن  عفان  زا  رگید  یتیاور  رد  دـشیم . بوسحم  موق  گرزب 
رب ردقنآ  دندروآ و  وا  يارب  دندیرب و  تخرد  زا  هزات  ياههخاش  داد  روتـسد  رمع  داتـسرف . رمع  يوس  هب  ار  وا  صاع  نب  ورمع  دمآ  رـصم 

ار وا  سپس  دومن ، ارجا  وا  هرابرد  ار  همانرب  نامه  رگید  راب  دش  بوخ  هک  یتدم  زا  دعب  درک . اهر  ار  وا  سپس  دش  حورجم  هک  دز  وا  تشپ 
لتق هب  ارم  یهاوخیم  رگا  تفگ : رمع  هب  غیبص  دـنک ، ارجا  ار  هماـنرب  ناـمه  اـت  داتـسرف  وا  غارـس  هب  موس  راـب  دـبای ، يدوبهب  اـت  درک  اـهر 

دخ هب  ینک ، نامرد  ار  منت  مخز  یهاوخیم  رگا  نکن و  شکرجز  ناسرب و  لتق  هب  یبوخ  زرط  هب  یناسرب 
وا اب  ناناملـسم  زا  کـی  چـیه  هک  تشون  يرعـشا  یـسوموبا  هب  ددرگرب و  دوخ  نیمزرـس  هب  هک  داد  هزاـجا  وا  هب  رمع  تسا . هدـش  بوخ  ا 

هرابرد یلاوس  رگید  هدرک و  هبوت  دوخ  ياـهفرح  زا  ـالماک  وا  هک  تشون  رمع  هب  یـسوموبا  دـمآ  نارگ  غیبص  رب  رما  نیا  دـنکن . تسلاـجم 
وا تسین  دـیعب   ) تسا هدـمآ  نینچ  غیبص  ناتـساد  رگید  یتیاور  رد  دـننک . تسلاجم  وا  اب  مدرم  هک  داد  هزاـجا  رمع  دـنکیمن  نآرق  تاـیآ 
رد داتسرف  وا  غارس  هب  رمع  درکیم . لاوس  نآرق  تاهباشتم  زا  هتـسویپ  دش و  هنیدم  دراو  وا  هک : تسا ) هتـشاد  رمع  اب  يددعتم  ياهناتـساد 
زا یکی  رمع  مغیبص . ادـخ  هدـنب  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : وا  زا  رمع  دوب . هتخاس  هدامآ  امرخ  تخرد  زا  ییاههخاش  ـالبق  هک  یلاـح 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


يا تفگ : غیبـص  دـش . دوـلآنوخ  شرـس  هک  دز  ردـق  نآ  مرمع و  ادـخ  هدـنب  نم  تفگ : تفوـک و  وا  رـس  رب  تـشادرب و  ار  اـههخاش  نآ 
زا کی  چـیه  رد  هک  نیا  هجوت  بلاج  منکیمن !) تاـهباشتم  زا  یلاوس  رگید  و   ) تفر نیب  زا  دوب  نم  رـس  رد  هچنآ  تسا  سب  ناـنمومریما 
زا هاگ  نآرق و  فورح  زا  هاگ  تاهباشتم و  زا  لاوس  هاگ  هکلب  دـشاب ، هدرک  نآرق  تایآ  زا  یکی  هراـبرد  یـشاپمس  وا  هک  درادـن  تاـیاور 

مع زا  يدرم  هک  دنکیم  لقن  دیزی  نب  نمحرلادبع  دوبن . غیبص  هب  رصحنم  ارهاظ  نایرج  نیا  دومنیم . اورذ ) تایراذلا  و   ) لثم یتایآ 
نانآ هب  تشادرب و  ار  هنایزات  دـننکیم  تبحـص  هراب  نیا  رد  مدرم  درک  هدـهاشم  هک  یماـگنه  درک . لاوس  اـباو ) ههکاـف  و   ) هیآ هراـبرد  ر 

اب رمع ) ( ؟ تـسیچ سنکلا ) راوـجلا  و   ) هـیآ زا  روـظنم  تـفگ  درک و  لاوـس  وا  زا  يدرم  میناوـخیم  يرگید  ثیدـح  رد  - 2 درک . هـلمح 
زا هک  دشیم  هتفگ  یناسک  هب  يرورح   ) یتسه يرورح )  ) وت ایآ  تفگ  تخادنا و  نیمز  يور  هب  درک و  ورف  وا  همامع  رد  دوخ  یتسدبوچ 

مدزیم ار  وت  ردقنآ  متفاییم  هدیشارت  رس  ار  وت  رگا  تسوا  تسد  هب  رمع  ناج  هک  یسک  هب  مسق  تفگ : سپس  دندوب )! هدش  جراخ  مالسا 
هب یتح  اـهنآ  ياـههشیر  هک  تسا  هدوب  جراوخ  زا  هورگ  نیا  راعـش  زا  ندیـشارت  رـس  دـسریم  رظن  هب  ! ) دورب نوریب  ترـس  زا  رکف  نیا  هک 
یب تخادنا  بوچ  قالش و  ریز  ار  وا  دیاب  دنک  نآرق  زا  یلاوس  یسک  ره  یتسار  هب  ایآ  ددرگیم .) زاب  ع )  ) یلع نانمومریما  زا  لبق  نارود 

مدرم راـکفا  نتخاـس  شوـشم  يارب  قفاـنم  نیدیب و  دارفا  زا  یـضعب  هک  ضرف  هب  و  دوـش ! هتفگ  وا  لاوـس  خـساپ  رد  هـملک  کـی  هـک  نآ 
یملع و رظن  زا  دیاب  تسخن  ای  دیوگب  خـساپ  قالـش  بوچ و  اب  هک  دوب  نیا  اهنآ  ربارب  رد  هفیلخ  هفیظو  دـندرکیم ، نآرق  هرابرد  یتالاوس 

دیمن ار  تالاوس  نیا  خساپ  هفیلخ  هک  هدوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  ایآ  دنک ؟ هیبنت  ار  اهنآ  دنتفریذپن  رگا  دنوش و  هیجوت  یقطنم 
نیمز هب  ار  اهنآ  همامع  هدادیم و  رارق  نیهوت  کته و  دروم  ار  كوکشم  دارفا  یتح  تشاد و  يرگید  لیلد  ای  هدشیم ، ینابـصع  هتـسنا و 

، جاـجحلا فیـس  نم  بیها  رمع  هرد  : ) دـشیم هتفگ  هک  دـنکیم  لـقن  دوخ  هغالبلاجـهن  حرـش  رد  دـیدحلایبا  نبا  - 3 تسا ! هدـنکفایم 
دندوب و ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  ینانز  هک  هدـمآ  حیحـص  ثیدـح  رد  دـیوگیم : سپـس  دوب )! جاجح  ریـشمش  زا  رتکانتـشحو  رمع  هنایزات 
زا دیـسرتیم و  نم  زا  ایآ  نتـشیوخ ! نانمـشد  يا  تفگ  اهنآ  هب  دـندرک ، رارف  وا  سرت  زا  یگمه  دـمآ ، رمع  دـندرک ، يدایز  يادـصورس 

یسک نیتسخن  تسا  هدمآ  باتک  نامه  رد  - 4 يرتوگتشرد ! رتنشخ و  وت  ظفا ، ظلغا و  تنا  يرآ  دنتفگ : دیسرتیمن ؟ ص )  ) ادخ لوسر 
شرهاوـخ دـندرکیم ، يرگهحوـن  وا  رب  ناـنز  تفر ، اـیند  زا  رکبوـبا  هک  یماـگنه  دوـب  رکبوـبا  رهاوـخ  هورفما  دز ، هناـیزات  اـب  رمع  هک  ار 

اب تخاس و  جراخ  اـهنآ  ناـیم  زا  ار  هورفما  رمع  دـندرک ، رارکت  زاـب  اـهنآ  درک ، یهن  ار  اـهنآ  ارارک  رمع  دوب ، اـهنآ  ناـیم  رد  زین  هورفما ) )
لها زا  ثیدح ، باتک  نیرتعماج  هک  یقهیب ) ننس   ) رد - 1 اهیهاوخرذع ! تاهابتشا و  - 2 دندش . قرفتم  دندیسرت و  نانز  همه  دز ، هنایزات 

پس هدروآ ، ياج  هب  یهلا  يانث  دمح و  دناوخ ، مدرم  يارب  ياهبطخ  رمع  زور  کی  هک  دنکیم  لقن  یبعش  زا  یثیدح  رد  تسا ، تنس 
شدوخ نانز  رهم   ) هدرک رهم  ربمایپ  هچنآ  زا  شیب  یسک  دسر  ربخ  نم  هب  رگا  هک  ارچ  دینکن  نیگنس  ار  نانز  رهم  دیشاب  هاگآ  : ) تفگ س 

يا تفگ : دـمآ و  وا  دزن  شیرق  زا  ینز  دـمآ ، نییاپ  ربنم  زا  سپـس  مهدیم ! رارق  لاـملاتیب  رد  ار  نآ  رب  هفاـضا  نم  دـنک  رهم  هداد ) رارق 
وت تفگ : تسیچ ؟ تروظنم  یلاعت ، هللا  باتک  تفگ : رمع  وت ؟ نخس  زا  ای  تسا  رتراوازـس  نآرق )  ) یهلا باتک  زا  يوریپ  ایآ  نانمومریما !

هاگره ائیش ، هنم  اوذخات  الف  اراطنق  نهیدحا  متیتآ  و  دیامرفیم : دنوادخ  هک  یلاح  رد  يدرک  یهن  نانز  رهم  ندرک  نارگ  زا  ار  مدرم  نالا 
رمع زا  همه  رمع ، نم  هقفا  دـحا  لک  تفگ : رمع  دـیریگن . سپ  ار  نآ  زا  يزیچ  دـیاهتخادرپ  اهنآ  زا  یکی  هب  رهم ) ناونع  هب   ) یناوارف لاـم 
نانز نیگنـس  هیرهم  يدایز  زا  ار  امـش  نم  مدرم ! يا  تفگ  تشگزاب و  ربنم  هب  سپـس  درک ، رارکت  هبترم  هس  ای  ود  ار  هلمج  نیا  دنرتهیقف !

اب رگید  بتک  زا  يرایـسب  رد  ثیدـح  نیا  دـهد . ماـجنا  دـهاوخیم  هـچ  ره  دوـخ  لاـم  رد  تـسا  دازآ  سک  ره  دیـشاب  هاـگآ  مدرک ، یهن 
( یمزراوخ بقانم  لووسلا و  بلاطم  یبقعلاریاخذ ، دـننام :  ) فورعم عباـنم  زا  يرایـسب  بتک  رد  - 2 تسا . هدش  لقن  يرـصتخم  ياهتوافت 

وا مجر  هب  روتسد  رمع  دندروآ ، رمع  دزن  دوب  هدرک  انز  باکترا  هب  فارتعا  هک  ار  يرادراب  نز  هک  تسا  هدمآ 
. تسا هدرک  رداـص  ار  وا  مجر  روتـسد  رمع  دـنتفگ : تسا ؟ هدـش  هچ  ار  نز  نیا  دومرف : هدرک ، دروخرب  وا  اـب  ع )  ) یلع هار  ياـنثا  رد  داد .

یناوتیم و   ) يراد هطلـس  نز  نیا  رب  وت  اهنطب ، یف  ام  یلع  کناطلـس  امف  اهیلع  کناطلـس  اذه  تفگ : رمع  هب  دنادرگ و  زاب  ار  وا  ع )  ) یلع

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


هک  ) ياهدناسرت ار  وا  ياهدز و  بیهن  وا  رب  دیاش  دوزفا : سپس  تسیچ ؟ تسوا  مکش  رد  هچنآ  رب  وت  لیلد  هطلس و  اما  ینک ) تازاجم  ار  وا 
زا راشف  ریز  هک  یسک  دومرف : ص )  ) مرکا ربمغیپ  هک  ياهدینـشن  رگم  دومرف : تسا . هدوب  نینچ  تفگ : رمع  تسا ؟) هدرک  هانگ  هب  فارتعا 
نب یلع  لثم  ندلت  نا  ءاسنلا  تزجع  تفگ : هدرک ، اهر  ار  وا  رمع  درادن ؟ يرثا  وا  فارتعا  دنک  فارتعا  دـیدهت  ای  نادـنز  ای  ریجنز  تهج 

رد - 3 دـشیم ! كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  دـنیازب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  لثم  دـنناوتیمن  زگره  ناردام  رمع ، کـلهل  یلع  ـالول  بلاـطیبا ،
، دوب هدش  انز  بکترم  هک  دندروآ  رمع  دزن  ار  ياهناوید  نز  هدش : لقن  سابعنبا  زا  دشابیم  هتس  فورعم  حاحـص  زا  هک  دوادیبا  حیحص 

يارجام دومرف : هدرک و  رذگ  وا  رب  ع )  ) یلع دننک . راسگنس  ار  وا  داد  روتسد  ماجنارـس  درک و  تروشم  وا  هرابرد  مدرم  زا  یهورگ  اب  رمع 
روتسد س رمع  تسا و  هدش  انز  بکترم  هک  هفیاط  نالف  زا  تسا  ياهناوید  نز  دنتفگ  تسیچ ؟ نز  نیا 

هـس زا  فیلکت  ملق  هک  ینادیمن  رگم  رمع  يا  دومرف : تفر ، رمع  غارـس  هب  شدوخ  دـینادرگ و  زاب  ار  وا  دومرف : هداد ، ار  وا  ندرک  راـسگن 
هک ینامز  ات  كدوک ، زا  دوش و  رادـیب  هک  ینامز  ات  باوخ  صخـش  زا  دوش و  بوخ  هک  یناـمز  اـت  هناوید  زا  تسا : هدـش  هتـشادرب  هفیاـط 
نز تسین و  يزیچ  تفگ : دـننک ؟ راسگنـس  ار  هناوید  نز  نیا  يداد  روتـسد  ارچ  دومرف : منادیم ! يرآ  تفگ : رمع  ددرگ ؟ غلاب ) و   ) لقاع

دمحا زا  ار  ثیدح  نیا  ریدـغلاضیف  رد  يوانم  دوب ) دوخ  هابتـشا  رب  يزوریپ  هناشن  هک  يریبکت   ) درک نتفگ  ریبکت  هب  عورـش  درک و  اهر  ار 
هچنآ زا  تسا  یکچوک  شخب  دـش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  رمع . کلهل  یلع  الول  تفگ : رمع  هک  تسا  هدـمآ  نآ  لیذ  رد  تسا و  هدرک  لقن 
دروم دصکی  ینیما  همالع  موحرم  دهدیم ، لیکشت  ار  یلقتـسم  باتک  دیورب  اهنآ  همه  غارـس  هب  دیهاوخب  رگا  تسا و  هدمآ  هنیمز  نیا  رد 

مان هب  ار  شباتک  زا  روهشم  لصف  نیا  هدرک و  لقن  تسا  هدمآ  تنس  لها  فورعم  عبانم  رد  هک  ار  وا  هابتـشا  دراوم  زا  دروم ) دصکی  يرآ  )
. تسا هدـش  اهیهاوخرذـع  اهـشزغل و  ترثک  هب  ریبعت  نآ  زا  قوف  هبطخ  رد  هک  تسا  نامه  نیا  تسا و  هدـیمان  رمع ) ملع  یف  رثالا  رداون  )

ناناملسم ياهیناماسبان  تالکشم و  زا  الاب  هبطخ  رد  بلاطیبا ) نب  یلع   ) ماما هک  ار  یمیسرت  لاوس  کی  هب  خساپ  - 3
يزوریپ و رـصع  کی  ار  نآ  دـنراد و  رمع  رـصع  هب  تبـسن  دارفا  زا  يرایـسب  هک  یتینهذ  اب  تسا  نکمم  تسا  هدرک  مود  هفیلخ  رـصع  رد 
؟ تسا راگزاس  خیرات  دوجوم  ياهتیعقاو  اب  هنوگچ  راتفگ  نیا  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  لاوس  نیا  دشاب و  هتشاد  تافانم  دنرمـشیم  ناشخرد 

رـصع مود  هفیلخ  رـصع  کشیب  دش - هراشا  البق  هک  هنوگنامه  هکنیا - نآ  دهد و  خساپ  لاوس  نیا  هب  دـناوتیم  اقیقد  هتکن  کی  هب  هجوت 
هب داهج ، دروم  رد  نآرق  حیرص  تاروتسد  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  ناناملسم  اریز  دوب ، مالسا  روشک  یجراخ  تسایس  رد  ریگمـشچ  ياهیزوریپ 

يدام عفانم  دندوب و  یمالسا  روشک  جراخ  رد  یتاحوتف  اهیزوریپ و  دهاش  هام  ره  لاس و  ره  دندز و  تسد  شخب  يدازآ  رادهنماد و  داهج 
نیا زین  ام  رصع  رد  هک  هنوگنامه  دنکفا  یلخاد  ياهیناماسبان  اهفعض و  رب  ياهدرپ  ریگمشچ  ياهیزوریپ  نیا  دش  ناناملسم  بیـصن  یناوارف 

اهفعض رب  ياهدرپ  دهدیم و  رارق  عاعشلاتحت  ار  زیچ  همه  شیجراخ  تسایس  رد  تلود  کی  يزوریپ  هاگ  هک  تسا  روهـشم  الماک  ینعم 
اب هک  یماگنه  ام  رـصع  رد  رابکتـسا  هورگ  ياهفرح  نازاـب  تسایـس  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  تسرد  دـنکفایم و  یلخاد  ياـهیناماسبان  و 

اتوک دننکفیب . نآ  رب  هدرپ  یجراخ ، تسایس  رد  يدیدج  تکرح  اب  دننکیم  یعس  دنوشیم  وربور  یلخاد  دیدش  ياهیناماسبان 
زا بلطم  نیا  باسح  دیوگیم و  مود  هفیلخ  نارود  یلخاد  تالکـشم  ناوارف و  تاهابتـشا  توشخ و  زا  نخـس  ع )  ) ماما هک  نیا  نخـس  ه 

. تسادج تاحوتف  هلئسم 
هحفص 357] ]

یهورگ رد  ار  تفالخ  تافو ) هناتـسآ  رد   ) ماگنه نیا  رد  تفر و  دوخ  هار  هب  مود ) هفیلخ   ) وا اـت  تشاد  همادا  ناـنچمه  عضو  نیا  همجرت :
نیتسخن اب  نم  هسیاقم  رد  هک  دوب  نامز  مادـک  اروش ! نیا  زا  ادـخ  رب  هانپ  مدوب ، ناـنآ  زا  یکی  زین  نم  شرادـنپ  هب  هک  تشاذـگ  اروش ) هب  )

رارق اروش ) ياضعا   ) اهنیا لاـثما  گنـسمه  ارم  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  دـیدرت  کـش و  نم ) يرترب  و  رکبوبا ،  ) ناـنآ
، دندرک زاورپ  هک  یماگنه  مدـمآ و  نییاپ  دـندمآ ، نییاپ  هک  یماگنه  مدرک ) یگنهامه  اهنآ  اب  مالـسا  حـلاصم  رطاخ  هب   ) نم یلو  دـنهد ،

مدـقم تقیقح  رب  ار  يدـنواشیوخ  يرگید  تفاترب و  يور  نم  زا  شاهنیک  رطاخ  هب  اروش ) ياـضعا   ) اـهنآ زا  یکی  ماجنارـس  مدرک . زاورپ 
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: ریـسفت حرـش و  تسین  دـنیاشوخ  نآ  رکذ  هک  رگید  تاهج  رب  هوالع  درک ، ادـیپ  لیامت  نامثع )  ) يرگید هب  شیداـماد  رطاـخ  هب  تشاد و 
ماـقم هب  ناـمثع  ندیـسر  يارب  هک  یتـالوحت  مود و  هفیلخ  نارود  نتفاـی  ناـیاپ  هب  ع )  ) ماـما هبطخ ، زا  تمـسق  نیا  رد  موـس  هـفیلخ  نارود 

درادیمرب و هدرپ  ناتـساد  نیا  ناهنپهمین  ای  ناهنپ  رارـسا  یخیرات و  کـیراب  قیقد و  تاـکن  زا  دـنکیم و  هراـشا  تفرگ  تروص  تفـالخ 
یمالسا د تما  هک  یمیظع  تالکشم  هب  نآ  همادا  رد  دزاسیم و  نشور  رما  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  عضوم 

اب هتخیمآ  ینعمرپ و  هدرـشف و  رایـسب  هاـتوک و  تاراـبع  اـب  دـش ، وا  لـتق  هب  یهتنم  هک  ییاهـشروش  دـندش و  راـتفرگ  موـس  هفیلخ  نارود  ر 
دوخ هار  هب  زین  مود ) هفیلخ   ) وا ات  تشاد  همادا  نانچمه  عضو  نیا  دـیوگیم : تسخن  دـیامرفیم . هراشا  تاهیبشت  تاراعتـسا و  تاـیانک و 

اذا یتح   ) مدوب اهنآ  زا  یکی  زین  نم  شرادـنپ  هب  هک  تشاذـگ  اروش  هب  یهورگ  رد  ار  تفالخ  تافو ) هناتـسآ  رد   ) ماـگنه نیا  رد  تفر و 
هب هراشا  تسا  نکمم  مدوب ) اهنآ  زا  یکی  نم  تشادـنپ  مهدـحا ، ینا  معز   ) هب ریبعت  مهدـحا .) ینا  معز  هعاـمج  یف  اـهلعج  هلیبسل  یـضم 

تسیچ و هجیتن  نطاب ، رد  تسنادیم  هک  یلاح  رد  داد  رارق  تفالخ  ياهدزمان  ءزج  رهاـظ  رد  ارم  هک  نیا  تسخن  دـشاب : اـنعم  ود  زا  یکی 
رد هک  یلاـح  رد  مرفن ، چـنپ  نآ  فیدرمه  نم  هک  درک  دوـمناو  نینچ  رهاـظ  رد  وا  هک  نیا  رگید  دـیآیم . نوریب  اروـش  نیا  زا  یـسک  هچ 

شاهینک هک  زوریف  مان  هب  يدرم  هلیـسو  هب  رمع  هک  تسا  ینامز  هب  هراشا  هلمج  نیا  متـسین . مادـکچیه  اـب  هسیاـقم  لـباق  تسنادیم  نطاـب ،
ار یسک  تسا  راوازس  دنتفگ : وا  هب  دندمآ و  وا  دزن  هباحص  زا  یعمج  دید . گرم  هناتسآ  رد  ار  دوخ  دش و  حورجم  یتخس  هب  دوب  ولولوبا 

دش ش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  تاکن ، رد  هک  یحورشم  نانخس  یط  وا  دشاب و  وت  لوبق  دروم  هک  ینک  بوصنم  دوخ  ینیشناج  هب 
زور هس  ضرع  رد  هک  صاقویبا ) نب  دعس  ریبز و  هحلط ، فوع ، نب  نمحرلادبع  نامثع ، ع ،)  ) یلع : ) درک نییعت  اروش  ناونع  هب  ار  رفن  ش 
عمج ياهناخ  رد  ار  رفن  شـش  نیا  راصنا ، زا  رفن  هاجنپ  اب  يراصنا  هحلطوبا  داد  روتـسد  دـننک و  باـختنا  دوخ  ناـیم  زا  ار  یکی  دننیـشنب و 

نامثع دوب  نت  شـش  نآ  زا  رفن  دـنچ  نایم  هک  یتاطابترا  رطاخ  هب  ماجنارـس ، دـنیامن و  تروشم  تفالخ  نییعت  يارب  رگیدـکی  اب  اـت  دـننک 
هطقن نیتسخن  هب  سپـس  يروشلل .) ایف هللا و   ) اروش نیا  زا  ادـخ  رب  هانپ  دـیامرفیم : تسخن  ارجام ، نیا  هب  هراشا  رد  ع )  ) ماـما دـش . باـختنا 

کش و وا ) رب  نم  يرترب  و  - ) رکبوبا ینعی  اهنآ - نیتسخن  اـب  نم  هسیاـقم  رد  هک  دوب  ناـمز  مادـک  دـیامرفیم : هتخادرپ ، اروش  نیا  فعض 
لوالا عم  یف  بیرلا  ضرتعا  یتم  ( ؟ دنهد رارق  اروش ) ياضعا   ) اهنیا لاثما  گنـسمه  ارم  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  دـیدرت 
راکشآ تفرگ  تروص  ترضح  نآ  دروم  رد  هک  ییاهیشکقح  زا  ار  الوم  فسات  تیاهن  نیا  رئاظنلا .) هذه  یلا  نرقا  ترـص  یتح  مهنم ،

ارم هک  دوبن  دـیدرت  ياـج  دـنراد ، ظوـحلم  ار  تفـالخ  يارب  یگتـسیاش  دنتـساوخیم  رگا  هک  دـنکیم  تقیقح  نیا  هب  هراـشا  دزاـسیم و 
فسات ياج  یتسار  هب  دشیم و  لابند  هلاسم  نیا  رد  يرگید  ياهفده  هک  سوسفا  یلو  دندرکیم ، نییعت  تسیابیم 

زاغآ زا  هدوب و  مالسا  لئاسم  مامت  رب  هاگآ  تنـس و  باتک و  هب  ملاع  یبنلا و  ملع  هنیدم  باب  و  ص )  ) ربمایپ ناج  هلزنم  هب  هک  یـسک  تسا 
اه ( فوع نب  نمحرلادبع   ) فیدر رد  ار  وا  هک  دسرب  ییاج  هب  شراک  هتفای ، شرورپ  ص )  ) مالسا ربمایپ  رانک  رد  دیحوت و  بتکم  رد  رمع 
هک یماگنه  مدرک ) یگنهامه  اهنآ  اب  مالـسا  حـلاصم  رطاخ  هب  نم   ) یلو دـیازفایم : سپـس  دـنهد . رارق  اهنآ  دـننام  اه و  ( صاقو دعـس   ) و

ياهیانک تقیقح  رد  نیا  وراط .) ذا  ترطو  اوفـسا ، ذا  تففـسا  ینکل   ) مدرک زاورپ  دندرک  زاورپ  هک  یماگنه  مدـمآ و  نییاپ  دـندمآ  نییاپ 
هب دـنیآیم و  نییاپ  هاگ  دـنوریم و  زارف  هب  دـنریگیم و  جوا  هاـگ  دـننکیم  زاورپ  یعمجهتـسد  تروص  هب  هک  یناگدـنرپ  عضو  زا  تسا 

کی هک  یماگنه  هب  اصوصخم  افلخ - نامز  هدننکـش  لاوحا  هک  تسا  نشور  دـنرگیدکی . هارمه  لاح  ود  ره  رد  دوشیم و  کیدزن  نیمز 
دنروآرب و رس  دندوب  هتسشن  نیمک  رد  هک  ینانمشد  ادابم  دوش  زیهرپ  هقرفت  هنوگ  ره  زا  هک  درکیم  باجیا  دشیم - جراخ  رود ، زا  هفیلخ 
هب هراومه  نم  هک  تسا  هدوب  نیا  ع )  ) ماما روظنم  هک  دراد  دوجو  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  زین  لامتحا  نیا  دـنزادنیب . رطخ  هب  ار  مالـسا  ساسا 

هارمه دندوب  الاب  فیدر  رد  هک  ییاهنآ  اب  مدرک ، تکرح  نآ  هارمه  شندروآ  تسد  هب  يارب  ماهدوب و  قح  لابند 
تفرگ ماجنا  نآ  رد  هک  يزومرم  ياـهراک  اروش و  نیا  هجیتن  هب  سپـس  مدرک . یهارمه  زین  دـندوب  نییاـپ  فیدر  رد  هک  اـهنیا  اـب  مدـش و 
مدـقم تقیقح  رب  ار  يدـنواشیوخ  يرگید  تفاترب و  يور  نم  زا  شاهنیک  رطاخ  هب  اروش ) ياضعا   ) اهنآ زا  یکی  دـیامرفیم : هدرک  هراشا 
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لجر اغـصف   ) تسین دـنیاشوخ  نآ  رکذ  هک  يرگید  تاهج  رب  هوالع  درک ، ادـیپ  نامثع )  ) يرگید هب  لـیامت  شیداـماد  رطاـخ  هب  تشاد و 
اهیئاد و دوب و  هیماینب  زا  شردام  هک  دوب  صاقویبا  نب  دعس  لوا  هلمج  زا  الوم  روظنم  نهو .) نه  عم  هرهـصل ، رخالا  لام  و  هنغـضل ، مهنم 

تفالخ نامز  رد  وا  لیلد  نیمه  هب  دـندوب ، هدـش  هتـشک  ع )  ) یلع تسد  هب  كرـش  رفک و  ربارب  رد  مالـسا  ياهگنج  رد  شردام  ناـکیدزن 
يزوتهنیک نیاربانب  دوب . دعس  نیمه  دنزرف  اروشاع  البرک و  هثداح  گرزب  راکتیانج  دعس  نب  رمع  درکن و  تعیب  شترضح  اب  زین  ع )  ) یلع

يار نامثع  هب  فوع  نب  نامحرلادـبع  هلیـسو  هب  دادـن و  يار  ع )  ) یلع هب  اروش  نآ  رد  لـیلد  نیمه  هب  دوب و  ملـسم  ع )  ) یلع هب  تبـسن  وا 
یهارمه اب  هک  دوب  وا  مه  دوب و  زرحم  الوم  هب  تبسن  وا  يزوتهنیک  بتارم  هک  تسا  هحلط  صخـش  نیا  زا  روظنم  دناهتفگ  زین  یـضعب  داد .

لایبا نبا  ار  لامتحا  نیا  تخاس . نشور  دندش ، هتشک  نآ  رد  رفن  رازه  17 ناخروم ، هتفگ  هب  هک  ار  لمج  گنج  شتآ  ریبز 
رد یلو  دش  باختنا  اروش  يارب  رمع  يوس  زا  هچرگ  هحلط  دـندقتعم : هغالبلاجـهن  ناحراش  زا  یـضعب  هک  یلاح  رد  هدرک ، تیوقت  دـیدح 
اریز دوب  فوع  نب  نامحرلادـبع  دـش  لـیامتم  شیداـماد  رطاـخ  هب  هک  یـسک  اـما  دـشن . اروش  هسلج  رد  تکرـش  هب  قـفوم  دوـبن و  هنیدـم 

هک تسا  یتشز  ياهراک  زا  هیاـنک  نه  هژاو  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  نهو - نه  عم  هلمج  اـما  دوب . ناـمثع  رهاوخ  موثلکما  رهوش  نامحرلادـبع 
نامثع هب  نداد  يار  رد  فوع  نب  نامحرلادـبع  هک  دـشاب  هدوب  يرگید  دـیاشوخان  روما  هب  هراـشا  دـناوتیم  تسا - دـنیاشوخان  نآ  نتفگ 
تفالخ ماقم  ندروآ  تسد  هب  ای  مدرم و  ياههدوت  رب  هطلـس  ای  نیملـسم و  لاملاتیب  زا  یلام  ياههدافتـسائوس  دـننام  تشاد  ار  نآ  راظتنا 

نآ رد  هک  يزیچ  دـش و  رازگرب  ملاسان  الماک  یطیحم  رد  اروش  هک  دوشیم  نشور  نخـس ، نیا  عومجم  زا  اهنیا . همه  ای  ناـمثع و  زا  دـعب 
هچ هک  داد  ناشن  ناـمثع  نارود  ثداوح  دوشن و  ماـمت  نیملـسم  عفن  هب  نآ  لوصحم  هک  تسا  یعیبط  دوب و  نیملـسم  حـلاصم  دوبن  حرطم 

کی اـهنت  مود ، هفیلخ  مینادیم  موس  مود و  هفیلخ  باـختنا  یگنوگچ  - 1 اههتکن : دـش . نیملـسم  ریگنماد  هیحان  نیا  زا  یمیظع  تاراسخ 
رد دومن . بصن  دوخ  ینیشناج  هب  ار  رمع  تحارص  اب  درک و  تیصو  یگدنز  اب  عادو  ماگنه  هب  هک  دوب  رکبوبا  يار  نآ  تشاد و  يار 

وا هب  دسیونب و  رمع  هب  تبسن  ار  وا  تیصو  ات  دومن  راضحا  ار  نافع  نب  نامثع  راضتحا ، لاح  رد  رکبوبا  هک  تسا  هدمآ  خیراوت  زا  یـضعب 
شوهیب تفگ و  ار  نخس  نیا  دعب …  اما  تسا . هدومن  ناناملسم  هب  رکبوبا  هک  تسا  یتیـصو  نیا  میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  سیونب  تفگ :

باطخ نب  رمع  نم  اریخ ، مکلآ  مل  باطخلا و  نب  رمع  مکیلع  تفلختسا  دق  یناف  دعب  اما  تشون : ار  اههلمج  نیا  شدوخ  نامثع  یلو  دش ،
، هدـمآ شوه  هب  رکبوبا  تشون  ار  هلمج  نیا  نامثع  هک  یماگنه  مدرکن . راذـگورف  یبوخ  ریخ و  چـیه  زا  مداد و  رارق  امـش  رب  ياهفیلخ  ار 

يارب یتشون  رمع  ماـن  هب  ار  تفـالخ  يدرک و  هلجع  هک  نیا   ) منکیم روصت  نم  تفگ : تفگ و  ریبکت  رکبوبا  دـناوخ . وا  ناوخب و  تفگ :
. درک اعد  وا  قح  رد  رکبوبا  دوب . نینچ  يرآ  تفگ : نامثع  دـننک . فالتخا  مدرم  مریمب ، میاـین و  شوه  هب  نم  رگا  يدیـسرت  هک ) دوب  نیا 

نیا دـمآیمن  شوه  هب  رکبوبا  اـضرف  رگا  دوب و  هتخود  رمع  تماـق  يارب  ار  ساـبل  نیا  ناـمثع  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  نخـس  نیا  زا 
هک دـنک  میظنت  بیکرت ، ناـنچ  اـب  ییاروش  زین  رمع  هک  تسین  بجعت  ياـج  نیارباـنب  دـشیم ، رـشتنم  رکبوبا  تیـصو  ناونع  هب  همانتیـصو 

درک و رکبوبا  نت  رب  ار  سابل  نیا  هفیقس  رد  زین  مود  هفیلخ  هک  هنوگنامه  دشاب ، نامثع  تفالخ  لاح  ره  هب  نآ  لوصحم 
يریگولج رطاخ  هب  نیشناج  نییعت  يارب  نامثع  رکبوبا و  هلجع  هک  دوشیم  هدافتسا  نخس  نیا  زا  انمـض  داد . ار  يو  شاداپ  عقوم  هب  مه  وا 

هوقلاب هک  ییاهشکمشک  همه  نآ  اب  دنکب  تما  هرابرد  ار  ینیب  شیپ  نینچ  تسیابیمن  ص )  ) مرکا ربمایپ  ایآ  تسا . هدوب  مدرم  فالتخا  زا 
یلو دشاب  هدرک  راذگاو  مدرم  هب  ار  هفیلخ  باختنا  ص )  ) ربمایپ درک  رواب  ناوتیم  هنوگچ  داد !؟ ناشن  ار  دوخ  هفیقـس  رد  تشاد و  دوجو 

ره هک  تسا  یتالاوس  اـهنیا  ددرگ !؟ مدرم  هب  نآ  يراذـگاو  زا  عناـم  هنتف ، فوخ  یتح  دوشن و  تیاـعر  موس  مود و  هفیلخ  هراـبرد  رما  نیا 
. دهد خساپ  نآ  هب  دیاب  یققحم 

هحفص 357] ]
يروآعمج و زج  یمه  دوب و  هدـمآرب  شیولهپ  ود  دایز ، ندروخ  زا  هک  یلاح  رد  تساـخ  اـپب  یموس  اـت  تفاـی  همادا  عضو  نیا  و  همجرت :
دتفیب و رازفلع  هب  راهب  رد  هک  ياهنسرگ  رتش  نوچمه  دنتساخرب و  وا  يراکمه  هب  هیماینب )  ) شردپ ناگتـسب  تشادن و  لاملاتیب  ندروخ 
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درک و هابت  ار  شراک  شرادرک ، دـش و  هبنپ  وا  ياههتفاب  ماجنارـس  دـندش . لوغـشم  ادـخ  لاوما  ندروخ  هب  دـعلبب  ار  ناهایگ  یبیجع  علو  اب 
: دیامرفیم هتخادرپ ، اروش  نیا  ییاهن  هجیتن  هب  ع )  ) ماما سپـس  ریـسفت : حرـش و  دش ! یهتنم  شیدوبان  هب  یگراوخمکـش  يزودـناتورث و 

ندروخ يروآعمج و  زج  یمه  دوب و  هدـمآرب  شیولهپ  ود  ناوارف  ندروخ  زا  هک  یلاـح  رد  تساـخ  اـپب  یموس  اـت  تفاـی  همادا  عضو  نیا 
هکلب تشادیمرب  ماگ  يداو  نیا  رد  هک  دوبن  شدوخ  اهنت  هفلتعم .) هلیثن و  نیب  هینـضح ، اجفان  موقلا  ثلاث  ماـق  نا  یلا   ) تشادـن لاـملاتیب 

ار ناهایگ  یبیجع  علو  اب  دتفیب و  رازفلع  هب  راهب  رد  هک  ياهنسرگ  رتش  نوچمه  دنتـساخرب و  وا  يراکمه  هب  هیماینب )  ) شايردپ ناگتـسب 
ناهایگ عیبرلا ، هتبن   ) هب ریبعت  عیبرلا .) هتبن  لبالا  همـضخ  هللا  لام  نومـضخی  هیبا  ونب  هعم  ماق  و   ) دندش لوغـشم  ادخ  لاوما  ندروخ  هب  دـعلبب 

ناویح يارب  فیطل و  رایسب  ناهایگ  نیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  يراهب )
هب مضخ - يوغل  ياـنعم  هب  هجوت  اـب   … هللا -  لاـم  نومـضخی  هلمج  دروخیم . ار  نآ  بیجع ، علو  صرح و  اـب  تسا و  كاروـخ  شوـخ 

دـندروخ و دنتـسناوتیم  هک  اجنآ  ات  دـندش و  هنحـص  دراو  ناشدوجو  مامت  اـب  لاـملاتیب  تراـغ  يارب  هیماینب  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ 
لاوما دومن و  بوصنم  مالسا  تایالو  يرادنامرف  هب  ار  اهنآ  درک و  طلـسم  مدرم  رب  ار  هیماینب  موس ، هفیلخ  دیدحلایبا  نبا  هتفگ  هب  دندرب .

همه سمخ  هک  دش  حتف  وا  مایا  رد  اقیرفآ  زا  ییاهنیمزرـس  هلمج  نآ  زا  دراذگ ، نانآ  رایتخا  رد  شـشخب  ناونع  هب  ار  لاملاتیب  یـضارا  و 
نامثع ياهـششخب  زا  یبیجع  رامآ  ریدـغلا  سیفن  باتک  رد  ینیما  همالع  موحرم  دیـشخب . شداماد )  ) مکح نب  ناورم  هب  تفرگ و  ار  اـهنآ 

زا یکی  هب  هنوـمن  ناوـنع  هـب  دـنکیم . تـشحو  ناـسنا  نآ  هعلاـطم  زا  هـک  هدرک  يروآدرگ  تنـس - لـها  عباـنم  زا  شتفـالخ - نارود  رد 
هحلط هب  رازه و  تسیود  نایفـسوبا  هب  مهرد و  رازهدـصناپ  ناورم  هـب  مـهرد و  رازهدصیـس  ناورم  ردارب  مـکح  نـب  ثراـح  شیاـهداماد 

هک ار  ییاهمهرد  عمج  ینیما  همالع  موحرم  هک  اجنآ  اـت  دیـشخب ، مهرد  رازه  تشه  دون و  دـصناپ و  ریبز  هب  رازهود و  تسیب و  تصیس و 
ییاهرانید ماقرا  رت  بیجع  نآ  زا  دنادیم . مهرد  رازهداتفه  دصتفه و  نویلیم و  شش  تسیب و  دصکی و  رب  غلاب  دیشخب  لاملاتیب  زا  وا 

فوع نب  نمحرلادبع  هب  رانید و  رازهدصناپ  هیما  نب  یلعی  هب  رانید  رازهدصناپ  مکح  ناورم  هب  دیشخب . شناکیدزن  ناگتسب و  هب  هک  تسا 
تساجنیا دنادیم . رانید  رازههد  دصیـس و  نویلیم و  راهچ  رب  غلاب  ار  اهیـشخبمتاح  نیا  عمج  رانید و  رازه  تصـش  دصناپ و  نویلیم و  ود 

ینالوط تدم  يارب  تسناوتیمن  عضو  نیا  تسا  یهیدب  دوشیم . نشور  یبوخ  هب  عیبرلا  هتبن  لبالا  همـضخ  هللا  لام  نومـصخی  يانعم  هک 
عورش نامثع  دض  رب  اهشروش  هک  دیشکن  یلوط  اذل  دندرکیمن و  لمحت  ار  یطیارش  نینچ  ناهاگآان ، یتح  هاگآ و  ناناملسم  دبای و  همادا 
نامه نیا  دنزیخرب و  وا  يرای  هب  مدرم  ياههدوت  هک  نآ  یب  دنتـشک ، مدرم  مشچ  ربارب  رد  ار  وا  تشگ و  یهتنم  وا  لتق  هب  ماجنارـس  دـش و 

، شرادرک دـش و  هبنپ  تفالخ ) ماکحتـسا  ربارب   ) وا ياههتفاب  تبقاع  دـیامرفیم : هدرک  هراشا  نآ  هب  زارف  نیا  ناـیاپ  رد  ع )  ) ماـما هک  تسا 
هب تبک  و  هلمع ، هیلع  زهجا  و  هلتف ، هیلع  ثکتنا  نا  یلا   ) دـش یهتنم  شیدوبان  هب  یگراوخمکـش  يزودـناتورث و  درک و  هاـبت  ار  شراـک 
هک ار  یقباوس  دـیامرفیم : لوا  هلمج  رد  تسا : هدرک  میـسرت  ار  وا  رمع  ناـیاپ  موس و  هفیلخ  عضو  هلمج ، هس  هب  ع )  ) ماـما عقاو  رد  هتنطب .)

انشیم سدق  دهز و  هب  ار  وا  یهورگ  دوب و  هدروآ  مهارف  مدرم  هدوت  رظن  زا  دوخ ، يارب 
وا لامعا  هک : دـهدیم  ناشن  مود  هلمج  رد  دـندرک . هبنپ  ار  اههتـشر  نآ  همه  وا ، نارای  ناوعا و  هناتـسرپایند  تکرح  درب و  ناـیم  زا  دـنتخ 
وا راب  اهیگراوخمکش ، هک  دنکیم  نایب  موس  هلمج  رد  تخاس . ار  وا  راک  درک و  دراو  وا  رب  يراک  هبرـض  تفریم  راظتنا  هچنآ  زا  رتدوز 

يارب یمهم  تربع  سرد  هلمج  هس  نیا  اب  عقاو  رد  داتفا . نیمز  رب  تروص  هب  دـنامب و  اـپ  يور  رب  تسناوتن  هک  ياهنوگ  هب  درک  نیگنـس  ار 
زا اهنآ  هنـسح  قباوس  دننک  لابقا  ایند  هب  هدرک و  هدافتـسائوس  دوخ  تیعقوم  زا  رگا  هک  تسا  هدـش  نایب  هعماج  ناریدـم  نارادـمامز و  همه 

زئاح زین  هتکن  نیا  ددرگیم . نانآ  عیرـس  طوقـس  هیام  یتسرپایند  دوشیم و  جیـسب  اهنآ  دـض  رب  تعرـس  هب  یمومع  راکفا  دوریم و  نایم 
نب نمحرلادبع  صاقو و  دعس  دننام  يدارفا  تشگ . وا  يدوبان  لماع  دش  نامثع  تفالخ  شیادیپ  لماع  هک  يزیچ  نامه  هک  تسا  تیمها 
راک رـس  رب  ار  وا  دـنداد و  يار  وا  هب  ایند  لاـنم  لاـم و  هب  ندیـسر  رطاـخ  هب  هتـشاد ) روضح  اروش  رد  هحلط  هک  نیا  رب  اـنب   ) هحلط فوع و 

، مدرم شروش  هجیتن  رد  داد و  تسد  زا  یمومع  راـکفا  رد  ار  دوخ  تیلوبقم  ناـمثع  تموکح  تفاـی و  شرتـسگ  هلاـسم  نیمه  دـندروآ و 
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تسناد يریبادت  نتخیر  مه  رد  ینعم  هب  ار  هلتف  هیلع  ثکتنا  هلمج  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یضعب  درک . طوقس 
يارب ریبادـت  نآ  زا  یکی  شناگتـسب ، تسد  هب  اـهراک  ندرپـس  تسا  نکمم  دوـب و  هتفرگ  راـک  هـب  شتموـکح  لیکـشت  يارب  وا  هـک  دـناه 

یگنوگچ - 1 اههتکن : دـناروش . وا  دـض  رب  ار  مدرم  درک و  هبنپ  ار  اههتـشر  داد و  سوکعم  هجیتن  رما  نیمه  یلو  دـشاب  هدوب  يراـکمکحم 
درک و تیصو  یگدنز  اب  عادو  ماگنه  هب  هک  دوب  رکبوبا  يار  نآ  تشاد و  يار  کی  اهنت  مود ، هفیلخ  مینادیم  موس  مود و  هفیلخ  باختنا 
ار نافع  نب  نامثع  راـضتحا ، لاـح  رد  رکبوبا  هک  تسا  هدـمآ  خـیراوت  زا  یـضعب  رد  دومن . بصن  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  رمع  تحارـص  اـب 
هب رکبوـبا  هک  تسا  یتیـصو  نیا  میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  سیوـنب  تفگ : وا  هب  دـسیونب و  رمع  هب  تبـسن  ار  وا  تیـصو  اـت  دوـمن  راـضحا 
دق یناـف  دـعب  اـما  تشون : ار  اـههلمج  نیا  شدوخ  ناـمثع  یلو  دـش ، شوهیب  تفگ و  ار  نخـس  نیا  دـعب …  اـما  تسا . هدوـمن  ناناملـسم 

راذگورف یبوخ  ریخ و  چیه  زا  مداد و  رارق  امـش  رب  ياهفیلخ  ار  باطخ  نب  رمع  نم  اریخ ، مکلآ  مل  باطخلا و  نب  رمع  مکیلع  تفلختـسا 
نم تفگ : تفگ و  ریبـکت  رکبوبا  دـناوخ . وا  ناوخب و  تفگ : هدـمآ ، شوه  هب  رکبوـبا  تشوـن  ار  هلمج  نیا  ناـمثع  هک  یماـگنه  مدرکن .

مدرم مریمب ، میاین و  شوه  هب  نم  رگا  يدیـسرت  هک ) دوب  نیا  يارب  یتشون  رمع  ماـن  هب  ار  تفـالخ  يدرک و  هلجع  هک  نیا   ) منکیم روصت 
خا

ار سابل  نیا  نامثع  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  نخـس  نیا  زا  درک . اعد  وا  قح  رد  رکبوبا  دوب . نینچ  يرآ  تفگ : ناـمثع  دـننک . فـالت 
ياج نیاربانب  دـشیم ، رـشتنم  رکبوبا  تیـصو  ناونع  هب  همانتیـصو  نیا  دـمآیمن  شوه  هب  رکبوبا  اضرف  رگا  دوب و  هتخود  رمع  تماق  يارب 
هفیلخ هک  هنوگنامه  دـشاب ، نامثع  تفالخ  لاح  ره  هب  نآ  لوصحم  هک  دـنک  میظنت  بیکرت ، ناـنچ  اـب  ییاروش  زین  رمع  هک  تسین  بجعت 
هلجع هک  دوشیم  هدافتـسا  نخـس  نیا  زا  انمـض  داد . ار  يو  شاداـپ  عقوم  هب  مه  وا  درک و  رکبوـبا  نت  رب  ار  ساـبل  نیا  هفیقـس  رد  زین  مود 
ینیب شیپ  نینچ  تسیابیمن  ص )  ) مرکا ربمایپ  ایآ  تسا . هدوب  مدرم  فالتخا  زا  يریگولج  رطاخ  هب  نیـشناج  نییعت  يارب  نامثع  رکبوبا و 
ربمایپ درک  رواب  ناوتیم  هنوگچ  داد !؟ ناشن  ار  دوخ  هفیقـس  رد  تشاد و  دوجو  هوقلاب  هک  ییاهـشکمشک  همه  نآ  اب  دنکب  تما  هرابرد  ار 

زا عناـم  هنتف ، فوخ  یتـح  دوشن و  تیاـعر  موس  مود و  هفیلخ  هراـبرد  رما  نیا  یلو  دـشاب  هدرک  راذـگاو  مدرم  هب  ار  هفیلخ  باـختنا  (ص )
نامثع تموکح  زاغآ  ولولوبا و  ناتـساد  - 2 دهد . خـساپ  نآ  هب  دـیاب  یققحم  ره  هک  تسا  یتالاوس  اهنیا  ددرگ !؟ مدرم  هب  نآ  يراذـگاو 

ریغم مالغ  هک  ولولوبا  درکیم . شدرگ  رازاب  رد  باطخ  نب  رمع  يزور  دنکیم : لقن  نینچ  لماک )  ) رد ریثانبا ) )
منک و راک  زور  همه  هدرک  راداو  ارم  و   ) هتسب نم  رب  ینیگنس  جارخ  هبعش  نب  هریغم  تفگ : درک و  تاقالم  ار  وا  دوب  ینارصن  هبعـش و  نب  ه 
: تفگ مهرد . ود  زور  ره  رد  تفگ : تسا ؟ هزادـنا  هچ  وت  جارخ  تفگ : رمع  نک . يرای  وا  ربارب  رد  ارم  مزادرپب ) وا  هب  یهجوت  لـباق  غلبم 

وت ماهدینش  منیبیمن . نیگنـس  ار  وت  جارخ  یهدیم  ماجنا  هک  یلامعا  نیا  اب  تفگ : رمع  مرگنهآ . شاقن و  راجن و  تفگ : تسیچ ؟ وت  راک 
سپ تفگ : رمع  مناوتیم . يرآ  تفگ : ولولوبا  دنک . درآ  ار  مدـنگ  داب ، يورین  اب  هک  مزاسب  یبایـسآ  مناوتیم  مهاوخب  نم  رگا  ییوگیم 

. دـنیوگب نخـس  نآ  زا  برغ  قرـش و  مدرم  منکیم و  تسرد  وت  يارب  یبایـسآ  مناـمب  ملاـس  رگا  تفگ : وـلولوبا  هدـب . ماـجنا  ار  راـک  نیا 
ینادرم دمآ و  دجسم  هب  حبص  زامن  يارب  رمع  تشذگ . زور  دنچ  درک …  دیدهت  ارم  مالغ  نیا  تفگ : رمع  تفر . تفگ و  ار  نیا  ولولوبا 

دوب رس  ود  رجنخ  وا  تسد  رد  دش و  دجـسم  دراو  مدرم  نایم  رد  ولولوبا  دنیوگب . ریبکت  دوشیم  مظنم  فوفـص  یتقو  هک  دوب  هتـشامگ  ار 
ورف شفان  ریز  رد  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دومن  دراو  رمع  رب  هبرـض  شـش  درک و  هدافتـسا  تیعقوم  زا  تشاد . رارق  شطـسو  رد  نآ  هتـسد  هک 

رم رد  تشک . ار  يرگید  تعامج  تشاد و  رارق  شرس  تشپ  رد  هک  بیلک  شرجنخ  اب  زین  دش و  وا  لتق  بجوم  نامه  درب و 
زا ناشرفن  شـش  هک  رگید ، رفن  هدزاود  نتخاس  حورجم  رمع و  نتـشک  زا  دعب  ولولوبا  هک  تسا  هدمآ  ناتـساد  نیا  لقن  زا  دعب  بهذـلاجو 

هللادیبع شدنزرف  رمع  ندش  هتـشک  زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  یبوقعی  خیرات  رد  یلو  تشک  ار  دوخ  دز و  دوخ  يولگ  رب  ياهبرـض  دنتفر  ایند 
ار ولولوبا  ناخروم  زا  یـضعب  هک  نیا  دـناسر . لـتق  هب  ار  هس  ره  شرـسمه ، لاـسدرخ و  رتخد  ولولوبا و  درک و  هلمح  ردـپ  نوخ  ماـقتنا  هب 

هتخانش یسوجم  ای  یحیسم  کی  ندمآ  دناسر و  لتق  هب  ار  رمع  دجـسم  رد  وا  دناهدرک  حیرـصت  هک  نیا  اب  دناهتـشون  یـسوجم  ای  ینارـصن 
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راکنا ناملـسم  کی  تسد  هب  ار  هفیلخ  ندش  هتـشک  دنهاوخیم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  رهاظ  تشادن ، ناکما  اتداع  ربمایپ  دجـسم  رد  هدش 
ناملـسم ولولوبا  هک  دناهرک  حیرـصت  نادنمـشناد  زا  یعمج  دهدیم و  ناشن  نیارق  هنرگو  دـنوشن  وربور  یلکـشم  اب  تهج  نیا  زا  دـننک و 

-3 دـناهدوب . ياهقباس  نینچ  ياراد  ربمایپ  نارای  افلخ و  ابلاغ  دوبن ، ولولوبا  يارب  اهنت  رگید  بهذـم  اـی  يرگیـسوجم  هقباـس  تسا و  هدوب 
درک در  دنک ، هفیلخ  ار  شدنزرف  هللادـیبع  هک  داهنـشیپ  نیا  تخادرپ و  تروشم  هب  گرم  ماگنه  رمع  نآ  ماجنارـس  يرفن و  شـش  ياروش 

قویبا نب  دعس  ریبز ، هحلط ، نامثع ، ع ،)  ) یلع دوب : یضار  رفن  شش  نیا  زا  گرم  ماگنه  ات  ربمایپ  دومن : هفاضا  سپس 
روتـسد هاگنآ  دننک ، باختنا  دوخ  نایم  زا  ار  یکی  ات  دوش  ماجنا  رفن  شـش  نیا  تروشم  هب  تفالخ  دیاب  اذل  فوع  نب  نمحرلادبع  صا و 

اهنآ دیـسرب ، تفالخ  هب  نم  زا  دـعب  دـیتسه  لیام  امـش  همه  تفگ  درک و  اهنآ  هب  یهاـگن  سپـس  دـننک ، رـضاح  ار  رفن  شـش  ره  اـت  داد 
ناـخروم زا  یکی  ! ) میـسرن تفـالخ  هب  ارچ  میتـسین  وت  زا  رتـمک  اـم  داد : باوـج  ریبز  درک . رارکت  ار  هلمج  نیا  هراـبود  دـندرک ، توـکس 

رفن شـش  زا  یکی  ره  يارب  دعب  دیوگب .) تحارـص  نیا  اب  ار  نخـس  نیا  درکیمن  تارج  تشادن  رمع  گرم  هب  نیقی  ریبز  رگا  دـیوگیم :
وت زا  یتفگ  باجح  هیآ  لوزن  زا  دـعب  هک  ياهلمج  رطاخ  هب  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  ص )  ) ربمایپ تفگ : هحلط  هب  هلمج  زا  درمـش ، یبیع 

رایـسب هک  تسا  نیا  وت  بیع  اهنت  ینکیم  تیاده  یبوخ  هب  حیحـص  قیرط  نشور و  هار  هب  ار  مدرم  وت  تفگ : ع )  ) یلع هب  دوب و  یـضاران 
مدرم ندرگ  رب  ار  طـیعمنباینب  هیماینب و  دـناهداد و  وت  تسد  هب  شیرق  ار  تفـالخ  هک  منیبیم  اـیوگ  تفگ : ناـمثع  هب  و  ینکیم ! حازم 

هحلطوبا ماجنارـس  دـنربیم . رـس  ترتسب  رد  ار  وت  برع  ناگرگ  زا  یهورگ  يراذـگیم و  نانآ  راـیتخا  رد  ار  لاـملاتیب  ینکیم و  راوس 
عت يارب  ات  دننک  عمج  ياهناخ  رد  ار  رفن  شش  نیا  راصنا ، زا  نت  هاجنپ  اب  وا  نفد  زا  سپ  هک  داد  نامرف  تساوخ و  ار  يراصنا 

دـننزب و ار  وا  ندرگ  دـنک ، يراشفاپ  تفلاخم  رد  رفن  کی  دـنهد و  يار  یـسک  هب  رفن  جـنپ  هاـگره  دـنزادرپ ، تروشم  هب  وا  نیـشناج  نیی 
نآ دـندوب  رگید  فرط  رفن  هس  فرط و  کـی  رفن  هس  رگا  دـنناسرب و  لـتق  هب  ار  فلاـخم  رفن  ود  رفن ، راـهچ  قـفاوت  تروـص  رد  نـینچمه 
هـس رگا  دننزب و  ندرگ  دـننک  يراشفاپ  تفلاخم  رد  رگا  ار  هیقب  دـنراد و  مدـقم  تساهنآ  نایم  رد  فوع  نب  نامحرلادـبع  هک  ار  یهورگ 

هک هحلط  ماجنارـس  دـننک . باـختنا  ار  یـصخش  دوخ  ناناملـسم  اـت  دـننزب  ندرگ  ار  همه  دـشن  لـصاح  یقفاوـت  تشذـگ و  اروـش  زا  زور 
هک یلاح  رد  تفرگ  ار  نامثع  بناج  تشادـن  یـشوخ  لد  یلع  زا  دیـسر و  دـهاوخن  تفالخ  وا  هب  نامثع  و  ع )  ) یلع دوجو  اب  تسنادیم 

شش نیاربانب  داد  فوع  نب  نامحرلادبع  شیومع  رسپ  هب  ار  شیوخ  قح  صاقویبا  نب  دعـس  درک ، راذگاو  ع )  ) یلع هب  ار  دوخ  قح  ریبز 
قبط هک  منکیم  تعیب  وت  اب  تفگ  درک و  ع )  ) یلع هب  ور  نامحرلادـبع  نامثع ، نامحرلادـبع و  ع ،)  ) یلع دـندش : هصالخ  رفن  هس  رد  رفن 

تنـس ادخ و  باتک  قبط  یلو  مریذپیم ، تفگ : خساپ  رد  ع )  ) یلع ینک ، راتفر  مدرم  اب  رکبوبا  رمع و  شور  ربمایپ و  تنـس  ادخ و  باتک 
. تفریذـپ ار  نآ  ناـمثع  دوـمن و  رارکت  ار  هلمج  ناـمه  درک و  ناـمثع  هب  ور  نامحرلادـبع  مـنکیم . لـمع  مدوـخ  داـقتعا  و  ص )  ) ربماـیپ

راب ا هس  نامحرلادبع 
هب دومرف : نامحرلادبع  هب  ع )  ) یلع هک  دوب  اجنیا  درـشف ، تفالخ  هب  ار  نامثع  تسد  اذـل  دینـش  ار  باوج  نامه  درک و  رارکت  ار  هلمج  نی 

یلو دنتـشاد ، رگیدـکی  زا  مود  لوا و  هفیلخ  هک  يراـظتنا  ناـمه  يراد  يراـظتنا  وا  زا  هک  نیا  رگم  يدرکن  ار  راـک  نیا  وت  دـنگوس  ادـخ 
، تسا مدرم  يارآ  رب  انب  رگا  الوا : تسا : لاوس  ریز  یفلتخم  تاـهج  زا  اروش  نیا  هک  تسین  کـش  دیـسر . یهاوخن  دوخ  دوصقم  هب  زگره 

فورعم ياهتیـصخش  دـنیزگرب  دـیاب  اروش  رگا  و  ارچ ؟ يرفن  شـش  ياروش  تسا  باـصتنا  رب  اـنب  رگا  و  دریگن ؟ تروص  ماـع  تیعبت  ارچ 
هحلط زا  رمع  رخآ  ات  ربمایپ  ییاضران  حیرصت  سپ  دندوب  ص )  ) ربمایپ ياضر  لومشم  اهنیا  رگا  ایناث : دندوب . زین  نیملـسم  نایم  رد  يرگید 
ندرگ ناوتیم  هنوگچ  دننک  یـسک  رب  قفاوت  هفیظو  ماجنا  رظن  زا  دنناوتن  اهنآ  هک  نیا  ضرف  هب  اثلاث : دشاب ؟ هتـشاد  دـناوتیم  یموهفم  هچ 
هعماج رب  وا  تفالخ  زا  رگا  و  درک ؟ رکذ  تحارـص  اـب  ار  ناـمثع  تفـالخ  ینیب  شیپ  ارچ  دوب ، اروش  فدـه  اـعقاو  رگا  اـعبار : دز . ار  همه 

فرط و کی  رد  رفن  هس  هک  یتروص  رد  اسماخ : دوش . باختنا  يرگید  رفن  ات  دـهدن ، رارق  اروش  ءزج  ار  وا  دوب  مزال  دیـسرتیم ، یمالـسا 
نشور ف هار  قح و  يوس  هب  ار  مدرم  رمع ، هتفگ  هب  تسا و  ع )  ) یلع هک  فرط  نآ  ارچ  دریگ  رارق  رگید  فرط  رد  رفن  هس 
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ایآ دنکیم و  داجیا  تفالخ  رما  رد  یلکـشم  ندرک  حازم  ایآ  اسداس : دوشن . مدقم  تسا  ندرک  حازم  رایـسب  شلاکـشا  اهنت  دناوخیم و  ار 
ار لاملاتیب  درک و  یهاوخ  راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  هیماینب  يوش  طلسم  مدرم  رب  وت  رگا  هک  تفرگ  نامثع  رب  هک  یلاکشا  اب  لاکـشا  نیا 
هب نامثع  دض  رب  شروش  للع  - 4 درادن ! دوجو  نآ  يارب  یخـساپ  هک  تسا  ییاهداریا  اهنیا  دنک ؟ يربارب  دناوتیم  زگره  دننکیم  تراغ 

نینچ نآ  ترابع  هک  هدروآ  دوخ  خیرات  رد  يربط  هک  تسا  نامه  نامثع  هرابرد  راتفگ  نیرتحیحص  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یـضعب  هتفگ 
هب هعیماینب  تسد  هب  اهتراما  ندرپس  هلمج : زا  دـش ، ناناملـسم  مشخ  ثعاب  هک  دروآ  دوجو  هب  مالـسا  رد  ياهزاـت  ثداوح  ناـمثع ، تسا :
نب هللادبع  رذوبا و  رسای و  رامع  دروم  رد  هک  ییاهمتـس  رازآ و  نانآ و  هب  مئانغ  ندیـشخب  اهنآ و  نیدیب  دارفا  ناهیفـس و  ناقـساف و  هژیو 

هک تخاـس  هفوـک  یلاو  ار  هبقع  نب  دـیلو  داد . ماـجنا  شیوـخ  تفـالخ  رخآ  رد  هک  لـیبق  نیا  زا  يرگید  ياـهراک  تـشاد و  اور  دوعـسم 
هک تشاد  داقتعا  دیعـس  تخاس . هفوک  رادنامرف  دـیلو  زا  سپ  ار  صاع  نب  دیعـس  زین  دـنداد … و  یهاوگ  وا  ندیـشون  بارـش  هب  یهورگ 

نآ دنوادخ  هک  قارع  نیمزرس  ینکیم  نامگ  وت  تفگ : يو  خساپ  رد  رتشا  کلام  هک  تسا ، هیماینب  شیرق و  غاب  قارع 
وس و کی  زا  عخن  هفیاط  رتشا و  نایم  ییاهیریگرد  هب  ینعم  نیا  تسوت ! ماوقا  وت و  هب  طوبرم  هدومن ، حتف  ناناملسم  ام  ریشمش  هلیسو  هب  ار 

نیا ياج  هب  نامثع  دش . دنلب  نامثع  دض  رب  سپـس  دیعـس و  دض  رب  مدرم  ضارتعا  يادص  اجیردت  دیماجنا و  رگید  يوس  زا  هطرـش  سیئر 
هلمج زا  هفوک  ناگرزب  زا  ياهدع  هک  درک  رداص  ماش  هب  ار  شروش  ناربهر  دیعبت  روتسد  دنک ، مارآ  یحیحـص  قیرط  زا  ار  هفوک  مدرم  هک 

دـندمآ و مه  درگ  ص )  ) ربمایپ نارای  زا  ياهدـع  وا ، تفالخ  مهدزای  لاس  رد  دومن . دـیعبت  ماش  هب  ار  ناحوص  نب  هعـصعص  رتشا و  کلام 
ياج هب  نامثع  دندناسر ، وا  هب  دوب  سانـشادخ  دباع و  يدرم  هک  سیقدـبع  نب  رماع  هلیـسو  هب  دنتـشاد  نامثع  هب  هک  ار  یفلتخم  ياهداریا 

یگدامآ شروش  يارب  مالـسا  تختیاپ  دش و  ینارحب  زین  هنیدم  رد  عضو  داد . وا  هب  يزیمآتناها  خساپ  دنک ، وا  اب  یقطنم  دروخرب  هک  نیا 
نیا رد  حالص  یضعب  تسـشن ، تروشم  هب  اهنآ  اب  درک و  توعد  ار  صاع  نب  دیعـس  هیواعم و  دننام  شنارای  زا  یهورگ  نامثع  درک ، ادیپ 

هب توعد  ار  وا  یـضعب : دنک و  دوبان  بوکرـس و  ار  نافلاخم  دنتـساوخ : وا  زا  یـضعب  دنک و  لوغـشم  داهج  هب  ار  مدرم  نامثع  هک : دندید 
هک تفگ  وا  هب  ار  بلطم  تقیقح  رفن  کی  اهنت  دندرک : مدرم - مشخ  ندناشن  ورف  يارب  لاملاتیب - زا  ششخب  لذب و 

هب ار  مدرم  یمرگرـس  هیرظن  ناـمثع  اـمن ! يریگهراـنک  تفـالخ  زا  اـی  نک  هشیپ  تلادـع  اـی  ياهدرک ، راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  هیماینب  وت  : 
هنـس 35 رد  تشادن .) يدوس  ریبدـت  نیا  دوب و  هتـشذگ  راک  زا  راک  یلو   ) دـنزاس زهجم  داهج  يارب  ار  اهنآ  داد  روتـسد  تفریذـپ و  داهج 

جییهت شنارادنامرف  نامثع و  لزع  رب  ار  رگیدکی  دندرک و  هبتاکم  رگیدـکی  اب  هیماینب  وا و  نافلاخم  نامثع ) تموکح  رخآ  لاس   ) يرجه
نب دیز  یهارمه  هب  دادعت  نیمه  هب  يرگید  هورگ  رـصم و  زا  برحوبا  یگدرکرـس  هب  يرفن  رازهود  میظع  هورگ  کی  ماجنارـس  دـندومن ،
ادخ هناخ  ترایز  ناونع  هب  ریبز  نب  صوقرح  يربهر  هب  هرـصب  زا  یموس  هورگ  هفوک و  ناگرزب  زا  رگید  یـضعب  رتشا و  کلام  ناحوص و 

تـشذگن يزیچ  دنتخاس . ربخاب  شنارادنامرف ) نامثع و  لزع  هب  رئاد   ) دوخ دصق  زا  ار  هنیدم  مدرم  دـندمآ و  هنیدـم  هب  دـندرک و  تکرح 
همان هلیـسو  هب  شنارادنامرف  زا  نامثع  یلو  دنک ، يریگهرانک  تفالخ  زا  هک  دـندرک  فیلکت  وا  هب  دـندرک و  هرـصاحم  ار  نامثع  لزنم  هک 
يارب رـصم ) اصوصخم   ) فلتخم ياهرهـش  زا  هک  یهورگ  هب  تفر و  ربنم  هب  دـناوخ و  زامن  مدرم  اـب  ناـمثع  هعمج  زور  تساوخ ، کـمک 

جنیا رد   … دیدش .)  نعل  ص )  ) ربمایپ هلیسو  هب  امش  دننادیم  هنیدم  لها  همه  : ) تفگ درک و  باطخ  دندوب ، هدمآ  وا  دزن  قح  قاقحا 
. دـندرب هناخ  هب  ار  وا  داتفا و  نیمز  هب  ربنم  زا  دـش  شوهیب  سرت  زا  نامثع  هک  تفرگ  الاب  نانچ  نآ  دـش و  ادـیپ  مدرم  رد  یمیظع  شروش  ا 

مدرم دزن  وت  مراد و  يدنواشیوخ  قح  وت  رب  نم  یتسه و  نم  مع  رـسپ  وت  تفگ : دـمآ و  ع )  ) یلع هناخ  هب  دادمتـسا  ناونع  هب  نامثع  ادـعب 
زا ار  اهنآ  ییوگب و  نخـس  اهنآ  اب  مراد  تسود  نم  ینکیم ، هدهاشم  ار  عضو  دنهدیم ، ارف  شوگ  تنخـس  هب  همه  يراد و  تلزنم  ردق و 

، نم هک  تروص  نیا  هب  تفگ : نامثع  منک ؟ فرصنم  یـضار و  ار  اهنآ  هنوگچ  دومرف : ماما  يزاس ! فرـصنم  دناهتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار 
هب یلو  يداد  هدـعو  مه  وت  ماهداد  رادـشه  وت  هب  هراب  نیا  رد  اهراب  نم  دومرف : ماما  منکیم . راـتفر  وت  یـشیدناحالص  قباـطم  نیا ، زا  دـعب 

دندوب هدمآ  رصم  زا  هک  یناسک  اب  راصنا  نارجاهم و  زا  رفن  یس  قافتا  هب  هلئاغ ، ندرک  شوماخ  يارب  ماما  ماجنارـس  يدرکن . افو  تاهدعو 
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درک مالعا  مدرم  هب  زین  نامثع  دندرگ و  زاب  رصم  هب  هک  دندرک  لوبق  نایرصم  تفگ . نخس  دندوب ) رتلاعف  نامثع  لزع  دروم  رد  همه  زا  (و 
ناورم و دید  دمآ ، لزنم  هب  هک  یماگنه  یلو  دیامن . هبوت  شیوخ  هتـشذگ  لامعا  زا  دنک و  یگدیـسر  نانآ  تایاکـش  هب  تسا  رـضاح  هک 

امثع رسمه  منیشنب ! تکاس  ای  میوگب  نخس  تفگ : وا  هب  ناورم  دناهتسشن . شلزنم  رد  هیماینب  زا  یهورگ 
هداد مدرم  هب  هک  یلوق  هب  وا  دوب  دیهاوخ  وا  لافطا  هدننکمیتی  نامثع و  لتاق  امش  دنگوس  ادخ  هب  شاب  تکاس  تفگ : تینابـصع  اب  هلئان  ن 

زا دوبن  وت  تفالخ  حالـص  هب  یتفگ  دجـسم  رد  ار  هچنآ  تفگ : تسـشنن و  تکاس  ناورم  یلو  ددرگرب . نآ  زا  دیابن  دنک و  افو  دیاب  تسا 
ار وت  ناورم  یلو  مهدیم  ناشن  وت  هب  ار  حیحص  هار  نم  دومرف : وا  هب  دمآ و  نامثع  هناخ  هب  هدش  نیگمشخ  ع )  ) یلع نک ! رظن  فرـص  نآ 

ياهمان دنتشگزاب و  هنیدم  هب  زور  هس  زا  دعب  دندوب  هدش  رـصم  هناور  هک  اهیرـصم  دمآ . مهاوخن  تغارـس  هب  سپ  نیا  زا  دزاسیم  فرحنم 
نارس : ) دوب هداد  روتسد  رصم  رادنامرف  حرـص  نب  هللادبع  هب  نامثع  همان  نآ  رد  دندوب . هتفرگ  هار  نیب  رد  نامثع  مالغ  زا  هک  دنداد  هئارا  ار 

دزن اهنآ  دزیوایب . راد  هب  دوب  هداد  روتسد  ار  يرگید  هدع  و  دنک ) نادنز  رد  دشارتب و  ار  ناشتروص  رس و  ياهوم  دنزب و  قالـش  ار  شروش 
راـهظا ياهماـن  نتـشون  زا  ناـمثع  دـش . اـیوج  ناـمثع  زا  ار  ناـیرج  ع )  ) یلع دـیوگب . نخـس  ناـمثع  اـب  هراـب  نیا  رد  هک  دـندمآ  ع )  ) یلع

تارج ردق  نیا  ناورم  ایآ  دـنتفگ : نایرـصم  مرادـن . یعالطا  نم  تفگ : نامثع  تسا . ناورم  راک  راک ، نیا  تفگ : یکی  درک ، یعالطایب 
مام دنزب و  همان  ياپ  ار  وا  صوصخم  رهم  دنک و  راوس  لاملاتیب  رتش  رب  ار  نامثع  مالغ  هک  دراد 

وا خساپ  رد  نایرـصم  مرادن ! ربخ  بلطم  نیا  زا  نم  تفگ : زاب  نامثع  دشاب !؟ ربخیب  نامثع  دهدب و  وا  هب  تیمها  نیا  اب  یکانرطخ  تیرو 
نینچ نیا  يدرف  اریز  يورب  رانک  تفالخ  زا  دـیاب  تسا  ناورم  راک  راـک ، نیا  ییوگیم و  تسار  رگا  تسین : جراـخ  لاـح  ود  زا  دـنتفگ :

درادن و ار  یمالسا  تفالخ  تقایل  دننک  رداص  شصوصخم  رهم  رب  ار  ناناملسم  هجنکش  لتق و  نامرف  وا  یهاگآ  نودب  نارگید  هک  ناوتان 
هب دنوادخ  هک  تسا  یسابل  تفالخ  تفگ : نامثع  یتسین ! ناناملسم  تفالخ  هتـسیاش  مه  زاب  تسوت  راک  راک ، نیا  ییوگیم و  غورد  رگا 

هبوت اـهراب  اـما  دوـب ، هتفریذـپ  يدرکیم  هبوـت  هک  دوـب  لوا  راـب  رگا  دـنتفگ : منکیم . هبوـت  یلو  دروآ  مهاوـخن  نوریب  ار  نآ  هدرک و  منت 
هب تعاس  عاضوا  دـندرکن و  هلجع  اهنآ  زاب  یلو  میناسریم ! لـتق  هب  ار  وت  اـی  وش ، راـنکرب  تفـالخ  زا  اـی  نیارباـنب  ياهتـسکش ! ياهدرک و 

یگدیـسر مدرم  تیاکـش  هب  ات  دـنهد  تلهم  وا  هب  زور  هس  هک : درک  تساوخرد  ع )  ) یلع زا  ناـمثع  ماجنارـس  دـشیم . رتینارحب  تعاـس 
زا یکمک  ياهورین  ندیسر  ارف  اهنتساوخ  تلهم  نیا  زا  شفده  و   ) درکیم هدامآ  ار  گنج  لیاسو  افخ  رد  وا  یلو  دنتفریذپ ، مدرم  دنک ،

صب ماش و  زا  هک  دندوب  نیا  نارگن  مدرم  دش و  رتگنت  نامثع  رب  هرصاحم  هقلح  زور ، هس  زا  دعب  دوب .) هنیدم  جراخ 
شنادنزرف هلیسو  هب  ماما  درک و  بآ  تساوخرد  ع )  ) یلع زا  نامثع  دندرک . عنم  وا  زا  ار  بآ  وا  میلست  يارب  اذل  دسرب ، وا  يارب  کمک  هر 

يوس زا  مدرم  وس و  کی  زا  وا  نارادـفرط  نایم  ینینوخ  عازن  دـنتخیر و  نامثع  هناـخ  نورد  هب  مدرم  ماـگنه  نیا  رد  داتـسرف ، وا  يارب  بآ 
ماجنارس تشادن ، يرثا  اما  دندرک  تحیـصن  ار  وا  هدش و  نامثع  قاتا  دراو  رفن  دنچ  زاب  دندش ، هتـشک  نیفرط  زا  ياهدع  داد و  يور  رگید 

لقن يربط  خـیرات  زا  دـیدحلایبا  نبا  هک  دوب  ارجام  نیا  زا  ياهصالخ  دـمآ  الاب  رد  هچنآ  دـندرک . هرـسکی  ار  شراـک  هدرک و  هلمح  وا  هب 
لاس هجحلايذ  ار 18  وا  لتق  زور  ناخروم  زا  يرایـسب  میدرک . هصالخ  رگید  راب  ندش  ینالوط  زا  زیهرپ  يارب  ار  نآ  زین  ام  تسا و  هدومن 

وا یـسک  دوب و  هدنام  نیمز  يور  زور  هس  نامثع  ندـب  رگید ، ناخروم  لماک و  هتفگ  هب  هک  نیا  بجع  دـناهدرک و  رکذ  يرجه  ای 36   35
مدرم زا  یعمج  یلو  دش ، هتفرگ  وا  نفد  هب  میمـصت  ع )  ) یلع تطاسو  اب  ماجنارـس  تسوا . رب  مدرم  مشخ  تیاهن  هناشن  نیا  درکن و  نفد  ار 

عنام ع )  ) یلع دندومن ، نارابگنس  ار  وا  توبات  دندوب و  هتسشن  هار  رس  رب  یهورگ  دندش . عیقب  رد  وا  نفد  زا  عنام  یتح  وا و  رب  زامن  زا  عنام 
عیقب د نوریب  رد  بکوک  شح  مان  هب  یلحم  رد  دندناوخ و  زامن  وا  هزانج  رب  هرخالاب  دش ،

هک دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  همه  اهنیا  دـنهد . رارق  عیقب  ءزج  ار  لحم  نآ  داد  روتـسد  تناها ، عفر  يارب  هیواعم  نامز  رد  ادـعب  هک  دـش  نف 
هبطخ  ) هبطخ نیا  هاتوک  ياههلمج  رد  ماما  هچنآ  رب  تسا  ینشور  ریسفت  دندوب و  تحاران  نیگمشخ و  شتموکح  وا و  زا  دح  هچ  ات  مدرم 

وا و راک  نایاپ  نامثع و  یگدـنز  يارجام  زا  دـنرادنپیم ، دـنت  هبطخ  نیا  رد  ار  ع )  ) ماما تاریبعت  هک  اـهنآ  تسا ، هدومرف  ناـیب  هیقـشقش )
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رایسب تسا  هداد  يور  هچنآ  ربارب  رد  تاریبعت  نیا  هک  دندرکیم  قیدصت  هنرگو  دنرادن  یفاک  یهاگآ  شربارب  رد  ناناملسم  لمعلاسکع 
- ادخ لوسر  هباحـص  هک  تسا  نیا  تنـس  لها  ناردارب  نایم  رد  فورعم  دندومیپ !؟ ار  ص )  ) ربمایپ هار  هباحـص  همه  ایآ  - 5 تسا . میالم 
، دندادن ماجنا  تنس  باتک و  ادخ و  روتسد  تفالخ  رب  يراک  چیه  اهنآ  زا  کی  چیه  دندوب و  تلادع  ماقم  تسادق و  ياراد  انثتسا - نودب 

لامعا قباطم  مادک  ره  هرابرد  تخاس و  ادج  رگیدکی  زا  ار  هباحص  دیاب  دندقتعم : مالـسلامهیلع - تیبلها - ناوریپ  هعیـش و  هک  یلاح  رد 
بیجع تالکشم  تنـس ، لها  ناردارب  ياعدا  درک . يرواد  تواضق و  وا  تلحر  زا  دعب  هچ  و  ص )  ) هللا لوسر  رـصع  رد  هچ  ناشراتفر ، و 

یباییم ار  يدارفا  ص )  ) ربمایپ نارای  نایم  رد  هک  ارچ  تسا ، هدرک  داجیا  نانآ  يارب  یناوارف  ياهرسدرد  و 
رب هیواعم  نآ ، دـننام  نیفـص و  گنج  ناتـساد  رد  ـالثم  تسین . ریذـپناکما  نآ  هیجوت  هک  دنتـساخرب  رگیدـکی  دـض  رب  یلئاـسم  رد  هک  م 

نیا دناوتیم  فصنم  خروم  مادک  دش ، يزیرنوخ  همه  نآ  بجوم  درک و  مایق  دوب  هدش  هدیزگرب  ناناملسم  قافتا  هب  هک  تقو  ماما  فالخ 
گنج رد  ناناملسم  زا  يدایز  هورگ  نوخ  دندرک و  شروش  ترضح  نآ  دض  رب  ریبز  هحلط و  هک  نیا  ای  دنک !؟ هیجوت  ار  كانتـشحو  راک 
يارب ياهنادنـسپادخ  هجوم و  رذع  نیرتمک  هک  نآ  یب  دـننادیم  رفن  رازه  رب 17 غلاب  ار  ناگدشهتـشک  ددع  یـضعب ، هک  دش  هتخیر  لمج 

ناتساد رد  درادن !؟ تافانم  هدش ، تبث  یمالـسا  خیراوت  همه  رد  هک  كانلوه  عیاجف  نیا  اب  اهنآ  تلادع  لوبق  ایآ  دنـشاب ، هتـشاد  دوخ  راک 
مامت ندرپس  تسخن  مینکیم : دروخرب  مهم  عوضوم  ود  هب  دـنراد  لوبق  ار  نآ  الامجا  مالـسا  ناخروم  همه  دـیدناوخ و  الاب  رد  هک  نامثع 
قطانم زا  ناناملـسم  مومع  دایرف  هک  يروط  هب  نیملـسم ، رب  دـهعتم  ریغ  راب و  دـنبیب و  دارفا  نتخاس  طلـسم  هیماینب و  هب  ساسح  ياهتـسپ 
ياهنوگ هب  هیجوت  لباق  ریغ  نارکیب و  ياهـششخب  لذب و  هدرتسگ و  عیـسو و  حطـس  رد  لاملاتیب  لیم  فیح و  رگید  و  دش ، دـنلب  فلتخم 

هب هباحص  هیزنت  تسادق و  لصا  اب  روما ، هنوگنیا  یتسار  ایآ  دش . نیملسم  یمومع  شروش  هیام  نآ  زا  یتمسق  ربخ  راشتنا  هک 
هب ارم  نخس  نیا  تسین !؟ هیجوت  لباق  فالخ ، راک  مادک  تسا  هیجوت  لباق  روما  هنوگنیا  رگا  تسا !؟ راگزاس  انثتسا ، لباق  ریغ  ماع و  روط 

هکم هب  هرمع  ماجنا  يارب  هک  اهلاس  زا  یکی  رد  منکیمن : شومارف  ار  نآ  زگره  دـش و  عقاو  مدوخ  يارب  هک  تخادـنا  یبیجع  ناتـساد  داـی 
اشع برغم و  زامن  نیب  مارحلادجسم و  رد  اهبش  اصوصخم  داد - تسد  تنس  لها  نادنمشناد  اب  تاقالم  يارب  یتصرف  مدوب و  هدش  فرشم 
هدـش هتخانـش  ياههرهچ  زا  اـهنآ  زا  یـضعب  هک   ) دنمـشناد ناردارب  نیا  زا  یعمج  اـب  اهبـش  زا  یکی  رد  دوب - ثحب  يارب  یبوخ  لاـجم  هک 

هب دوشن و  جراخ  یقطنم  یملع و  تروص  زا  اهثحب  هک  دوب  نیا  رب  یعـس  میدوب و  هتـسشن  هبعک  ربارب  رد  مارحلادجـسم  نحـص  رد  دـندوب )
نیرتکچوک هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  یگمه  دش ، هدیشک  اهنآ  همه  تلادع  هباحـص و  هیزنت  هلئـسم  هب  نخـس  دماجنین . ترودک  شجنر و 

یلع رکشل  وسکی  رد  دیدوب  نیفص  نادیم  رد  امش  رگا  مدیـسرپ : اهنآ  زا  یکی  زا  نم  درک . ناوتیمن  اهنآ  زا  کی  چیه  هب  تبـسن  یتراسج 
: متفگ ع .)  ) یلع نایرکـشل  فص  هب  تفگ : گنرد  نودب  وا  دیدشیم !؟ قحلم  فص  مادـک  هب  هیواعم  رکـشل  رگید  يوس  کی  رد  و  (ع )

یم ایآ  ناسرب  لتق  هب  ار  هیواعم  ریگب و  ار  ریشمش  نیا  هیواعم ، لتقا  اذه و  ذخ  تفگیم : دادیم و  وت  تسد  هب  يریشمش  ع )  ) یلع رگا 
هرکذا ـال  هلتقا و  تنک  تفگ : تسا . هدـنهدناکت  مه  امـش  يارب  منکیم  رکف  هک  داد  یبـیجع  باوج  وا  يدرکیم !؟ تعاـطا  یتفریذـپ و 

دراد زارد  رس  هک  تسا  ياهصق  هباحص  هیزنت  ناتـساد  مدرکیمن ! وا  هب  یتراسج  نیرتمک  لاح  نیع  رد  مدناسریم  لتق  هب  ار  وا  نم  ءوسب ،
. میتشذگ میدرک و  تعانق  ياهراشا  هب  طقف  اجنیا  رد  هک 

هحفص 379] ]
دـندروآ و يور  نم  يوس  هب  راتفک )  ) تشپرپ هوبنا و  ياهلای  نوچمه  مدرم  ناهگان  مدـید  هک  نیا  زج  تخاـسن  نارگن  ارم  يزیچ  همجرت :
ود زا  میادر  دنوش و  لامیاپ  نیسح  نسح و  ص ))  ) ربمایپ راگدای  ود  دوب  کیدزن   ) هک اجنآ  ات  دندمآ  نم  فرط  هب  هورگ  هورگ  وس  ره  زا 
درگ نم  فارطا  رد  دـنوش ) عمج  ناپوچ  رود  هک  هدز  گرگ   ) ینادنفـسوگ دـننامه  مدرم  هک  دوب  یلاح  رد  همه  اهنیا  و  دـش . هراپ  فرط 

متعاـطا زا  رـس  یهاو  ياـههناهب  هب   ) یهورگ دنتـسکش و  ار  دوـخ  ناـمیپ  یعمج  مدرک ، تفـالخ  رما  هب  ماـیق ، هـک  یماـگنه  یلو  دـندمآ ،
اهنآ هک  ییوگ  دنتفاترب ، رـس  قح  تعاطا  زا  دنتفرگ و  شیپ  ار  نایغط  ملظ و  هار  يرگید  هتـسد  دندیرپ و  نوریب  ادخ  نید  زا  دـندیچیپ و )
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رابکتسا ییوج و  يرترب  ناهاوخ  هن  هک  میهدیم  رارق  یناسک  يارب  اهنت  ار  ترخآ  يارس  دیامرفیم : هک  دندوب  هدینـشن  ار  ادخ  نخـس  نیا 
ار نآ  بوخ  دـندوب و  هدینـش  ار  نآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  يرآ  تسا ! ناراگزیهرپ  يارب  کین )  ) تبقاع و  داسف ، بلاط  هن  دـننیمز و  يور  رد 

هبطخ زا  شخب  نیا  رد  ع )  ) ماما ریسفت : حرش و  دوب . هتفیرف  ار  اهنآ  شتنیز  هدرک و  هریخ  ار  ناشمشچ  ایند  قرب  قرز و  یلو  دنتـشاد  ظفح 
نیب بیجع و  ماحدزا  اب  مدرم  هنوگچ  هک  دنکیم  تعیب - ماگنه  اصوصخم  شیوخ - تفالخ  نارود  هب  هراشا 

رد هک  ادعب  یلو  تشادن ، هیبش  ریظن و  مالسا  خیرات  رد  هک  روشرپ  یتعیب  دندروآیم ، يور  ترضح  نآ  يوس  هب  ندرک  تعیب  يارب  يریظ 
، لمج ياـهگنج  شتآ  هتفرگ و  شیپ  ار  تفلاـخم  هار  دـننک و  لـمحت  ار  نآ  دنتـسناوتن  يداـیز  هورگ  دـنتفرگ ، رارق  تلادـع  قح و  ربارب 
رد ع )  ) ماما ياهـششوک  اهـشالت و  ندیـسر  رمث  هب  زا  دندرک و  داجیا  نیملـسم  فوفـص  رد  فاکـش  دـنتخاس ، نشور  ار  ناورهن  نیفص و 

تخاسن نارگن  ارم  يزیچ  دیامرفیم : تعیب  يارب  مدرم  موجه  یگنوگچ  میـسرت  رد  تسخن  دندش . عنام  یمالـسا  هعماج  لماکت  دربشیپ و 
نم فرط  هب  هورگ  هورگ  وس  ره  زا  دـندروآ و  يور  نم  يوس  هب  راتفک  هوبنا  تشپرپ و  ياـهلای  نوچمه  مدرم  ناـهگان  مدـید  هک  نیا  زج 

ماحدزا هب  هراشا  راتفک ) لای   ) عبـضلا فرع  هب  ریبعت  بناـج .) لـک  نم  یلع  نولاـثنی  یلا  عبـضلا  فرعک  ساـنلا  ـالا و  ینعار  اـمف   ) دـندمآ
ینارگن راهظا  اما  تسا . دراوم  هنوگنیا  يارب  یلثملابرض  راتفک  لای  اریز  تسا ، تعیب  يارب  نتفرگ  رارق  مه  رـس  تشپ  مدرم و  هداعلاقوف 

شود رب  ياهزاـت  تیلووـسم  يروـشرپ ، تعیب  نینچ  هک  دـشاب  نیا  رطاـخ  هب  تسا  نکمم  تعیب ، يارب  مدرم  یناـهگان  موـجه  زا  ترـضح 
هک دوشیم  هدید  حوضو  هب  ینعم  نیمه  هبطخ 92 ، رد  دومنیم . ار  ناتسرپایند  ینکشنامیپ  ینیب  شیپ  هک  نآ  هژیو  هب  تشاذگ ، ترضح 

ع  ) ماما
تـسا نکمم  هک  دوـب  نارگن  زین  نیا  زا  هتکن ، نیا  رب  هفاـضا  دوـمرف . يروآداـی  ار  هتکن  نیا  ناـمثع  لـتق  زا  دـعب  مدرم  تـعیب  ماـگنه  هـب  ( 
یمومع ماحدزا  میسرت  نخس و  نیا  همادا  رد  ع )  ) ماما سپس  دننک . ناونع  وا  اب  مدرم  تعیب  نامثع و  لتق  نایم  ياهطبار  دوسح  نالدکیرات 

نیـسح نسح و  ص ))  ) ربمایپ راگدای  ود  دوب  کیدزن   ) هک دوب  دایز  يردـق  هب  موجه  دـیامرفیم : دـنکیم و  هفاـضا  رگید  هلمج  هس  مدرم 
عمج ناپوچ  رود  هک  هدز  گرگ   ) ینادنفـسوگ دـننامه  مدرم  هک  دوب  یلاح  رد  همه  اهنیا  دـش و  هراپ  فرط  ود  زا  میادر  دـنوش و  لامیاپ 

هب نانـسحلا  هب  ریبعت  منغلا .) هضیبرک  یلوح  نیعمتجم  يافطع ، قش  و  نانـسحلا ، یطو  دـقل  یتح   ) دـندمآ درگ  نم  فارطا  رد  دـنوشیم )
نآ رد  راوگرزب  ود  نآ  هک  تسا  تسرد  تسا . مالسلاامهیلع - نیسح - ماما  نسح و  ماما  هب  هراشا  هغالبلاجهن  نارسفم  زا  يرایـسب  هدیقع 

رارق انگنت  رد  ردپ ، زا  تظافح ، دروم  ار  اهنآ  مدرم ، دیدش  موجه  یلو  دندوب  دـنمروز  يوق و  یناناوج  دنتـشاد و  لاس  یـس  زا  شیب  عقوم 
هک هنوگنآ  تساپ - گرزب  تشگنا  ود  نانسحلا  زا  روظنم  هک  نیا  تسخن  دندرک : رکذ  زین  رگید  لامتحا  ود  نارسفم  زا  یـضعب  یلو  داد .

يدهاش ب زین  برع  راعشا  زا  هدرک ، لقن  رمعوبا )  ) تغل بابرا  زا  وا  هک  هدش - لقن  هیلع ) هللا  ناوضر   ) یضترمدیس زا 
دوشیم و عقاو  زین  موجه  نیرتـمک  رد  هک  تسا  ياهداـس  هلئـسم  اـپ ، تشگنا  ندـش  لاـمیاپ  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  یلو  تسا ، هدروآ  نآ  ر 

يارب یـضعب  هک  تسا  یموس  ریـسفت  رتدیعب  نآ  زا  دسریم . رظن  هب  دیعب  ینعم  نیا  دـشاب ، میظع  موجه  نآ  يارب  ییایوگ  نایب  دـناوتیمن 
، دوشیمن لامیاپ  الومعم  دعاس - هچ  دشاب و  وزاب  هچ  تسد - ياهناوختسا  اریز  دناهتسناد ، تسد  ناوختـسا  ود  يانعم  هب  هدرک و  رکذ  نآ 

لغآ رد  هک  ینادنفـسوگ  منغلا ، هضیبر  هب  هیبشت  دریگ . رارق  اپ  تسد و  ریز  دـتفیب و  نیمز  هب  ناـسنا  هک  دوشیم  لاـمیاپ  یتروص  رد  اـهنت 
الاب رد  هک  تسا  ياهتکن  ناـمه  هب  هراـشا  هکلب  دناهتـشادنپ ، ناـحراش  زا  یـضعب  هک  هنوگنآ  تسین  مدرم  یناداـن  هب  هراـشا  دـناهدش  عمج 

هک یناناملـسم  دنوشیم . عمج  لغآ  رد  هک  ینامز  دننامه  دـنریگیم  ار  ناپوچ  فارطا  گرگ ، موجه  ماگنه  هب  نادنفـسوگ  هک  میدروآ 
ماما دوجو  دوب ، هتسسگ  الماک  نانآ  نایم  رد  تدحو  هتشر  دندوب و  هدش  هدنکارپ  ییوس  هب  مادک  ره  موس ، هفیلخ  رـصع  ناگرگ  رطاخ  هب 
یلو دـندرکیم . شمارآ  ساسحا  دـندش و  عمج  وا  درگ  ناوارف ، قایتشا  روش و  اب  یگمه  هداد ، رارق  دوخ  ناـیم  رد  یلاـصتا  هقلح  ار  (ع )

یهورگ دنتفرگ ، رارق  ناحتما  شیامزآ و  هتوب  رد  مدرم  هک  یماگنه  تفاین و  همادا  قایتشا  روش و  نیا  هنافساتم 
مدرک تفالخ  رما  هب  مایق  هک  یماگنه  یلو  دیامرفیم : نخـس  نیا  همادا  رد  ع )  ) ماما اذل  دنیآرب ، ناحتما  نیا  هدهع  زا  یبوخ  هب  دنتـسناوتن 
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هار يرگید  هتسد  دندیرپ و  نوریب  ادخ  نید  زا  و  دندیچیپ و ) متعاطا  زا  رس  یهاو  ياههناهب  هب   ) یهورگ دنتسکش و  ار  دوخ  نامیپ  یعمج 
هـس نیا  نورخآ .) طسق  و  يرخا ، تقرم  و  هفئاـط ، تثکن  رمـالاب  تضهن  اـملف   ) دـنتفاترب قح  تعاـطا  زا  دـنتفرگ و  شیپ  ار  ناـیغط  ملظ و 

نیفـص ناورهن و  لمج ، گنج  نازورفاشتآ  هب  هراشا  بیترت : هب  دناهتفگ - نانآ  همه  ای  هغالبلاجهن  ناحراش  بلاغ  هک  هنوگنامه  هورگ -
ینعی نیثکاـن  ناوـنع  هـب  دــنتفرگ ) هرهب  مدرم  کــیرحت  يارب  هشیاــع  دوـجو  زا  هـک  ریبز  هـحلط و   ) لــمج گــنج  نازورفاشتآ  تـسا .
لصاح تراما  تفالخ و  رما  رد  ندش  میهس  ینعی  ناشراظتنا  نوچ  اما  دندرک  تعیب  ع )  ) یلع اب  اهنیا  هک  ارچ  دناهدش ، رکذ  نانکشنامیپ ،
جراوخ هورگ  نامه  اهنآ  تسا ، ناورهن  گنج  نازورفاشتآ  هب  هراشا  نیقرام ، دنتخورفارب . ار  فالتخا  شتآ  دندمآ و  هرصب  رهش  هب  دشن 
يانعم هب  قورم  هدام  زا  هژاو  نیا  دنتشارفارب . ار  تفلاخم  مچرپ  دنتساخرب و  ع )  ) ماما دض  رب  نیفص  رد  نیمکح  ناتـساد  زا  دعب  هک  دندوب 

ینادان و خ کشخ و  ياهبصعت  رطاخ  هب  یلو  دندوب  قح  هریاد  رد  البق  اهنآ  ییوگ  تسا  نامک  زا  ریت  شرپ 
يانعم هب  مه  طسق  اریز  تسا ، هیواعم  رکـشل  ماش و  لها  هب  هراشا  نیطـساق  دـنداتفا . رود  هب  نآ  تاـمیلعت  مالـسا و  میهاـفم  زا  یهاوخدو ،

فورعم كرادـم  قبط  هورگ - هس  نیا  هرابرد  تاریبعت  نیا  هک : نیا  هجوت  لباق  تسا . هدـمآ  قسف  نایغط و  ملظ و  يانعم  هب  مه  تلادـع و 
بویاوبا زا  نیحیحـصلاكردتسم  رد  يروباشین  مکاـح  هدـش ، ینیب  شیپ  تحارـص  اـب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ثیدـح  رد  لـبق ، زا  یمالـسا -

یلع هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  نیقراملا ، نیطـساقلا و  نیثکانلا و  لاتقب  بلاطیبا  نب  یلع  ص )  ) هللا لوسر  رما  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  يراصنا 
رد تسا . هدمآ  زین  یبهذ ) كردتسملا  صیخلت   ) رد ینعم  نیمه  دنک . راکیپ  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  هورگ  هس  اب  هک  داد  روتـسد  (ع )

يرتحورشم تروص  هب  ینعم  نیا  دادغب  خیرات  رد  تسا . هدمآ  ع )  ) یلع لاح  حرـش  رد  نومـضم  نیمه  هب  تیاور  ود  زین  هباغلادسا  باتک 
نیثکان و اب  مینک : راکیپ  ع )  ) یلع تمدـخ  رد  هورگ ، هس  اب  هک  دومرف  رما  ام  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگیم : بویاوبا  هک  دوشیم  هدـید 

يوس زا  ام  هک  تسا  نیمه  نیطـساق : اما  دـندوب و  ریبز  هحلط و  لمج - لها  اهنآ - میدرک ، راکیپ  اهنآ  اب  نیثکاـن : اـما  نیقراـم . نیطـساق و 
اهنآ نیقرام : اما  و  تفگ ) نیفص  زا  تشگزاب  ماگنه  ار  نخس  نیا   ) صاع نب  ورمع  هیواعم و  ینعی  میدرگیم  زاب  اهنآ 

هب نکشنادند  تسا  یخساپ  نیا  مینک . راکیپ  دیاب  اهنآ  اب  لاح  ره  هب  یلو  دنیاجک  رد  نانآ  منادیمن  دنگوس  ادخ  هب  دنتسه ، ناورهن  لها 
ع)  ) یلع اب  تعیب  ماگنه  رد  قوش  روش و  اب  هک  اـهنآ  يرآ  دـنریگیم ، هدرخ  ع )  ) یلع تفـالخ  نارود  ياـهگنج  هب  هاـگ  هک  یناـهاگآان 

ینالوط نارود  کی  زا  دـعب  هک  یتلادـع  مه  نآ  دنتـشادن ، ار  وا  تلادـع  لـمحت  یگمه  دـندوب ، هدـش  عمج  عمـش ، رود  ناـگناورپ  دـننام 
لیلد نیمه  هب  دوب ، لکـشم  يرایـسب  يارب  نآ  لوبق  اعبط  هک  دـشیم  ماجنا  نآ ، اب  یهورگ  نتفرگ  وخ  لاـملاتیب و  تراـغ  یتلادـعیب و 

ادـخ و اب  ار  دوخ  نامیپ  یتسرپایند  رطاخ  هب  رگید  ياههورگ  یلو  دـندنام ، یقاب  دوخ  نامیپ  رـس  رب  صلاخ  نموم  رادافو و  یهورگ  اهنت ،
هلمج دـنچ  رد  ار  اهتفلاخم  نیا  لیلد  هدرک و  هراشا  نآ  هب  هبطخ  همادا  رد  ع )  ) ماـما هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دنتـسکش . شقحرب  هفیلخ 

یناسک يارب  اهنت  ار  ترخآ  يارس  دیامرفیم : هک  دندوب  هدینشن  ار  ادخ  نخـس  نیا  اهنآ  ییوگ  دیوگیم : دنکیم ، نایب  ینـشور  هب  هاتوک 
تـسا ناراکزیهرپ  نآ  زا  کین  تبقاـع  و  داـسف ، بلاـط  هن  دنـشاب و  نیمز  يور  رد  رابکتـسا  ییوجيرترب و  ناـهاوخ  هن  هک  میهدیم  رارق 

اسف ضرالا و ال  یف  اولع  نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  هرخالا  رادلا  کلت  لوقی : هناحبس  هللا  مالک  اوعمسی  مل  مهناک  )
ایند قرب  قرز و  یلو  دنتـشاد ، ظفح  ار  نآ  بوخ  دندوب و  هدینـش  ار  نآ  دنگوس ! ادـخ  هب  يرآ  دـیازفایم : سپـس  نیقتملل .) هبقاعلا  و  اد ،

مهقار و  مهنیعا ، یف  ایندـلا  تـیلح  مـهنکل  و  اـهوعو ، اهوعمـس و  دـقل  هللا  و  یلب !  ) دوـب هـتفیرف  ار  اـهنآ  شتنیز  هدرک ، هریخ  ار  ناشمـشچ 
اب دوریم و  رتارف  هلحرم ، نیا  زا  دـعب  یلو  تسا  ناشلهج  رطاخ  هب  ناشتفلاخم  هک  دـنکیم  هیبشت  یناهاگآان  هب  ار  اهنآ  تسخن  اـهجربز .)
زا دـعب  اـصوصخم  هک  دـیدش - یتسرپاوه  یبلطاـیند و  هکلب  دـندوبن ، ربـخیب  هاـگآان و  قیاـقح ، نیا  هب  تبـسن  اـهنآ  دـیوگیم : تحارص 

ببس دوب - هدمآ  دیدپ  نامثع  رـصع  رد  هژیو  هب  هفرم ، یگدنز  هب  تداع  اهبنارگ و  مئانغ  لیـس  ندش  ریزارـس  یمالـسا و  گرزب  تاحوتف 
نیا دـنهد . تسد  زا  ایند  عاتم  سخب  نمث  هب  ار  ترخآ  يارـس  دنـشورفب و  هناـسفا  هب  ار  تقیقح  دـنهد و  حـیجرت  نید  رب  ار  اـیند  هک  دـش 

ریغ هچ  ره  درک و  نایب  ع )  ) یلع رصع  هناگهس  ياهگنج  زورب  هرابرد  ناوتیم  هک  تسا  ییاهلیلحت  مامت  هراصع  تقیقح ، رد  هاتوک  نخس 
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یتسرپایند هب  نامز  ره  هک  خیرات  لوط  مامت  رد  نیملـسم ، همه  يارب  تسا  یتربع  سرد  عقاو  رد  نیا  تساهگرب . خاش و  دوش  هتفگ  نیا  زا 
دوخ م جوا  هب  اهنآ  نایم  رد  تافالتخا  دراد  لوغشم  دوخ  هب  ار  نانآ  رکف  ایند  تنیز  قرب و  قرز و  دنروآ و  يور 

. دنزادرپب يزاسدوخ  هب  دـننک و  هشیپ  یگتـسراو  دـهز و  هک  نآ  رگم  دوشیم  هتـسب  نانآ  يور  هب  تدـحو ، هب  لوصو  ياههار  دـسري و 
دانتسا اب  قوف  هاتوک  ياههلمج  رد  ع )  ) یلع هک  تسا  لصا  نامه  نیملسم  نایم  تافالتخا  مامت  همشچرس  هک  مینیبیم  یبوخ  هب  زین  زورما 
هتفیرف ایند و  ياهتنیز  هب  لیامت  داسف و  ضرا و  رد  ولع  هدارا  نامه  نشور  ریبعت  هب  تسا و  هدومرف  هراـشا  نآ  هب  دـیجم  نآرق  زا  ياهیآ  هب 

افلخ نامز  رد  هک  ییاهتعیب  مامت  اب  تعیب  نیا  دوب  یمدرم  یمومع و  نانمومریما  اب  تعیب  - 1 اههتکن : تسا ! نآ  قرب  قرز و  ربارب  رد  ندش 
دننام هن  هدیـشکمتس ، هدـیدرجز و  ياههدوت  ناـج  قمع  زا  یلبق و  هئطوت  چـیه  نودـب  ریگارف ، شوجدوخ و  دوب  یتعیب  دوب . تواـفتم  دـش 

اب اهنت  هک  رمع  تعیب  دننامه  هن  دنهد و  رارق  هدـش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  ار  مدرم  دـنریگب و  رفن  دـنچ  ار  یلـصا  میمـصت  هک  هفیقـس  تعیب 
کی رد  دوب و  نآ  رادمدرـس  شـصاخ  بیکرت  نآ  اب  هرفن  شـش  ياروش  هک  نامثع  تعیب  نوچمه  هن  دش و  يزیرهیاپ  لوا  هفیلخ  میمـصت 

هدش راک  نآ  يور  لبق ، زا  تشاد و  یعونـصم  هبنج  رظن  کی  زا  هیقب  دوب و  تعیب  نیمه  یقیقح ، یعقاو و  تعیب  هک  تفگ  ناوتیم  مالک 
زا ق دعب  هک  یماگنه  نامثع  ربارب  رد  ناگدننکمایق  هک  دناهتشون  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یضعب  دوب .

امش ریزو  نم  دومرف : دندرک  رارصا  هک  یماگنه  دشن و  رضاح  ترـضح  دننک ، تعیب  تفالخ  يارب  وا  اب  ات  دنتفر  ع )  ) ماما غارـس  هب  وا  لت 
نماد ماـهتا  نیا  هب  تعیب ، رد  اـهنآ  ندـش  ماگـشیپ  تسنادیم  اریز  اریما ) ینم  ریخ  اریزو  مکل  اـنا   ) مشاـب ریما  هک  تسا  نآ  زا  رتـهب  مشاـب 

اب نامثع  نالتاق  اهنت  دنتفگیم  یهورگ  دـندرکیم  تعیب  اهنآ  اهنت  رگا  هوالع ، هب  دوب  هدـش  يزیریپ  لبق  زا  نامثع  لتق  هشقن  هک  دـنزیم 
، تسا نیگنـس  خلت و  قح  يرآ  دـنرادن ، ار  قح  شریذـپ  لمحت  همه  هک  دـیدیم  اهنآ  نیبج  رد  ع )  ) ماما نیا ، رب  نوزفا  دـندرک ، تعیب  وا 
رب سپـس  دیدن  شریذپ  زج  ياهراچ  ع )  ) یلع دریذپب . ار  تفالخ  هک  دندرک  رارـصا  ترـضح  نآ  هب  دندمآ و  راصنا  نارجاهم و  ادعب  یلو 

نانآ رابجا  رد  يرارـصا  ع )  ) ماما یلو  دندز  زابرـس  یکدـنا  دارفا  اهنت  دـندرک ، تعیب  وا  اب  دـندمآ و  هورگ  هورگ  مدرم  تفرگ و  رارق  ربنم 
، راکنا لباق  ریغ  كرادـم  قباطم  ام و  داقتعا  هب  دوب . رمع  نب  هللادـبع  صاقویبا و  نب  دعـس  دـندز  زابرـس  تعیب  زا  هک  یناسک  زا  تشادـن ،

دیکات ار  نآ  ص )  ) ربمایپ يددـعتم ، دراوم  رد  هک  مخریدـغ  رد  اـهنت  هن  دوب ، هدـش  بصن  ربماـیپ  ینیـشناج  هب  دـنوادخ  يوس  زا  ع )  ) یلع
اخم هب  یهورگ  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  تسین ، نآ  حرش  ياج  اجنیا  هک  یلیالد  هب  دنچ  ره  دومرف ،

، دـش نآ  هب  تبـسن  مدرم  يوس  زا  ریگارف  بیجع و  تیامح  مـالعا  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  لاـح  ره  هب  یلو  دنتـساخرب ، نآ  اـب  تفل 
رد نآ  هنومن  اهنت  تسا و  هدشن  هدید  یسک  زا  یتیامح  نانچ  ارآ ، ذخا  ماگنه  هب  یـسارکومد  ياهماظن  زا  کی  چیه  رد  یتح  هک  یتیامح 

ملع و ماقم  و  ع )  ) یلع تایحور  زا  مدرم  هک  یتخانـش  زا  تعیب  نیا  دوشیم ، هدید  هرجـش  تعیب  نوچمه  ییاهتعیب  رد  ص )  ) ربمایپ رـصع 
یتح هک  دوب  شوجرپ  نانچ  تشادن و  دوجو  نآ  رد  اقلطم  یسایس  ياهدنب  دز و  تفرگیم و  همشچرس  دنتشاد  وا  تیریدم  دهز و  اوقت و 
شیپ دنتشگ و  عقاو  هدش  ماجنا  لمع  رد  دنتسنادیم ، بولطمان  يرصنع  دوخ  دصاقم  هب  لوصو  يارب  ار  ع )  ) یلع هک  یسایس  نارگهئطوت 

لدع و زا  ولمم  دابآ و  دازآ ، ياهعماج  دندرکیم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  مدرم  رگا  و  دوب ، هتـشذگ  راک  زا  راک  دنریگب  یمیمـصت  هک  نیا  زا 
ناوخ ناراوخهزیر  نارگهئطوت و  نامه  دید ، میهاوخ  هک  نانچ  یلو  دمآیم . دوجو  هب  تسا  هدرک  یحارط  دیجم  نآرق  هک  نانچ  نآ  داد ،

هچیزاب ار  اهنآ  یبهذـم  تاساسحا  دـنتخادرپ و  مدرم  کیرحت  هب  اجیردـت  تسایـس ، نادـیم  نازابـسوه  لاملاتیب و  نارگتراغ  یناـمثع و 
فارحنا همشچرس  - 2 دنتخاس . دراو  مالسا  رکیپ  رب  یقیمع  ياهفاکش  ناورهن  نیفص و  لمج ، نادیم  رد  دنتخاس و  دوخ  یسایس  دصاقم 
یگتخابلد ایند و  بح  راصعا ) همه  رد  اعبط  و   ) شدوخ رصع  رد  ار  قح  زا  فارحنا  یلصا  لماع  الاب  ياههلمج  رد  ع )  ) ماما یعامتجا  تا 

نآرق هفیرـش  هیآ  رب  دـنادیم و  عوضوم  نیا  رد  ار  ناورهن  نیفـص و  لمج و  نینوخ  ياهگنج  هشیر  درمـشیم و  نآ  قرب  قرز و  ربارب  رد 
، هاتوک هلمج  دـنچ  نیا  دـنرادن . ار  نیمز  رد  داسف  ییوج و  يرترب  هدارا  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  اـهنت  ترخآ ، يارـس  هک  دزرویم  دـیکات 
اهگنج و هشیر  ییوج  يرترب  اج  همه  مینکیم . هدهاشم  رـشب  خیرات  رـسارس  رد  ار  نآ  باتزاب  هک  دنکیم  وگزاب  ار  یمهم  رایـسب  تیعقاو 
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ياهوخ نیا  اب  ات  لیلد  نیمه  هب  تساهیناماسبان و  یلـصا  لماع  نیمز  رد  داسف  هب  هقالع  یتسرپاوه و  دهدیم ، لیکـشت  ار  نینوخ  ياهعازن 
اهیتلادعیب نینوخ و  ياهگنج  دهاش  هشیمه  ام  دنکن ، داجیا  نآ  ربارب  رد  يدس  خسار ، داقتعا  نامیا و  دوشن و  یگنهرف  هزرابم  یناطیش ،

ینیوانع یقـالخا و  میهاـفم  یناـسنا و  ياهـشزرا  ماـمت  هک  دـید  میهاوخ  ار  یناـسک  یتح  دوب و  میهاوخ  يرـشب  هعماـج  رد  اـهیناماسبان  و 
یهورگ زا  ع )  ) ماما هک  نیا  بلاج  دنهدیم . رارق  فادها  نیا  هب  لوصو  يارب  دوخ  هیام  تسد  ار  نآ  ریغ  رـشب و  قوقح  يدازآ ، نوچمه 

کلت  ) هیآ هلمج  زا  نآرق و  تایآ  دنناملسم و  ارهاظ  تسا ، داضت  رد  ناشلمع  اب  ناشداقتعا  هک  دیوگیم  نخس 
هب هداعلاقوف  یگتـسبلد  سوه و  اوه و  نافوط  یتسرپایند و  دنمورین  ياههزیگنا  یلو  دنراد  نامیا  نآ  هب  دناهدینـش و  ار   … هرخالا )  رادلا 

فیعـض دـس  هک  دـنکیم  داجیا  ناشنورد  رد  یمیظع  بالیـس  نانچ  دـهدیم و  ناکت  ار  اـهنآ  هدـیقع  ناـمیا و  ساـسا  اـیند ، قرب  قرز و 
رادروخرب دنمورین  یسوه  اوه و  تسس و  ینامیا  زا  هک  تسا  یناسک  مامت  تشونرس  نیا  دربیم و  دوخ  اب  دنکـشیم و  مهرد  ار  ناشنامیا 

هک ناورهن  نیفـص و  لمج و  ياهگنج  هب  ییانعمرپ  هاتوک و  هراشا  الاب  هبطخ  رد  ع )  ) یلع رـصع  هناگهس  ياهگنج  هب  ياهراشا  - 3 دنشاب .
ییارذگ هراشا  دراد  ترورـض  لیلد  نیمه  هب  تسا  هدمآ  دندوب  هدش  یفرعم  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  ناونع  تحت  اهنآ  ناگدـننادرگ 

لمحت هک  دوب  هتـشذگن  ع )  ) یلع نانمومریما  اب  تعیب  زا  رتشیب  هام  هس  دودح  لمج : گنج  فلا - میـشاب . هتـشاد  الاب  هناگهس  ياهگنج  هب 
تفلاخم مچرپ  ماش  رد  هیواعم  دش . عورش  نانآ  يوس  زا  اهتفلاخم  دمآ و  راوگان  تخس و  ناربکتسم ، زا  یهورگ  رب  ترـضح  نآ  تلادع 

رهش هس  رد  دوخ  نارادنامرف  هب  ع )  ) یلع دشیم . گنج  هدامآ  ترضح  اب  ییورایور  يارب  دوبن و  تعیب  شریذپ  هب  رـضاح  تشارفارب و  ار 
یگ نیا  رد  دنراد . مازعا  هیواعم  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  یگنج  ياهورین  ات  تشون  همان  رصم  هرصب و  هفوک و 

هارمه شیوخ  اب  دوب  یـضاران  ترـضح  نآ  اب  تعیب  زا  هک  ار  هشیاع  هکم  رد  دندش و  هکم  یهار  هرمع ، رفـس  هناهب  هب  ریبز  هحلط و  رادور 
رکف رد  هن  اـهنآ  هک  دادیم  یهاوـگ  یبوـخ  هب  نیارق  دـندومن . تکرح  هرـصب  تمـس  هـب  ناـمثع  نوـخ  زا  يراداوـه  ناوـنع  هـب  دـندرک و 

اب تفلاخم  نامثع  زا  يراداوه  همزال  هوالع  هب  دندوبن ، هرصب  رد  نامثع  نالتاق  اریز  مالـسا ، يارب  يزوسلد  هن  دندوب و  نامثع  یهاوخنوخ 
ع)  ) یلع اب  نوچ   ) ینکشنامیپ زا  اهنآ  فده  هک  تسا  نشور  دوب . نامثع  دض  رب  نازرابم  نارس  زا  دوخ  هحلط  هزات  دوبن ، ع )  ) نانمومریما

گنرین اب  ار  هرصب  رهـش  لاس 36 ، یناثلاعیبر  هام  رد  هشیاع  اب  هارمه  ود ، نیا  ماجنارـس  دوب . ماـقم  هاـج و  هب  ندیـسر  دـندوب ،) هدرک  تعیب 
. دـنتخاس دراو  یمالـسا  هعماـج  رکیپ  رد  يرگید  فاکـش  دـنتفرگ و  تـعیب  دوـخ  يارب  هرــصب  مدرم  نتخاـس  هارمگ  اـب  هدرک و  فرــصت 

تکرح هرـصب  يوس  هب  دوب  هدرک  هدامآ  نایماش  هئطوت  عفد  يارب  هک  يرکـشل  نامه  اب  دوب ، هاگآ  یبوخ  هب  رما  نیا  زا  هک  ع )  ) نانمومریما
رد یلو  دادن  تبثم  خساپ  ماما  يادن  هب  یسوموبا  هچرگ  تشون - هاپس  نیا  تیوقت  يارب  يرعشا  یسوموبا  هفوک  رادنامرف  هب  ياهمان  درک و 

وربور مه  اب  رکشل  ود  يرخالايدامج  هام  رد  و  دندرک - تکرح  ماما  يوس  هب  هفوک  زا  رفن  رازههن  دودح  تیاهن 
يارب هک  اجنآ  زا  تسکـش و  مه  رد  ریبز  هحلط و  رکـشل  هک  دیـشک  لوط  تعاس  راهچ  اـهنت  گـنج  نیا  یبوقعی  خـیرات  لـقن  هب  دـندش و 

، فلاخم رکشل  تمواقم  دش ، هدیمان  لمج ) گنج   ) گنج نیا  دندوب ، هدرک  راوس  يرتش  رب  ار  ربمایپ  رـسمه  هشیاع  هرـصب  مدرم  کیرحت 
دندرک و نینچ  دینک  یپ  ار  رتش  تفای  دهاوخ  همادا  گنج  تساپرس  رتش  ات  دومرف : ع )  ) ماما دوب . هناتخسرس  رایـسب  هشیاع  رتش  فارطا  رد 

ینعی شنامزرمه  زا  یکی  هلیسو  هب  گنج  نادیم  رد  هحلط   ) دندیسر لتق  هب  ود  ره  ریبز  هحلط و  دیسر ، نایاپ  هب  گنج  دمآرد و  اپ  زا  رتش 
هب هنامرتحم  ص )  ) ربمایپ مارتحا  رطاخ  هب  ار  هشیاـع  ع )  ) یلع ناـنمومریما  هک  دوب  بجر  هاـم  لوا  زور  و  هنحـص ) نوریب  رد  ریبز  و  ناورم ،

نیتسخن میظع  هعیاض  نیا  اب  دندش و  هتشک  نیفرط  زا  رفن  رازههدفه  یتیاور  هب  رفن و  رازههد  یضعب  هتفگ  هب  گنج  نیا  رد  داتـسرف . هنیدم 
گنج نایاپ  زا  دعب  نیفـص : گنج  ب - تفرگ . رارق  گنج  نازورفاشتآ  ندرگ  رب  نآ  تیلووسم  دش و  هتـسکش  مهرد  يدـج ، تفلاخم 

دـیزرو و للعت  نداد  خـساپ  زا  هیواعم  یلو  دومن ، تعاطا  تعیب و  هب  توعد  ار  وا  تشون و  همان  هیواعم  هب  هدـمآ ، هفوک  هب  ع )  ) یلع لمج 
لتاق ع دننک  مالعا  اج  همه  رد  هک  درک  رومام  ار  یضعب  یتح  دومن ، توعد  نامثع  یهاوخنوخ  هب  ار  ماش  مدرم  لباقم ، رد 

راک نیا  يارب  ار  ماش  مدرم  داد و  گنج  مالعا  ترضح  نآ  هب  ع )  ) یلع ياههمان  زا  یکی  خساپ  رد  ماجنارس  تسا و  هدوب  ع )  ) یلع نامث ،
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شتوعد مدرم ، قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  دومن ، جیسب  نیفص  يوس  هب  نتفر  يارب  ار  هفوک  مدرم  دومرف و  یتسد  شیپ  ع )  ) یلع درک . جیـسب 
ار مادک  ره  فیاظو  تشاذگ و  يریما  يرکـشل  ره  رب  درک ، میـسقت  ینایرکـشل  هب  ار  دوخ  هاپـس  ع )  ) ماما دـندرک . تکرح  دـنتفریذپ و  ار 

رکشل دندوب و  رفن  رازهدصکی  زا  شیب  اهنآ  دندیسر و  نیفـص  هب  لاس 37  مرحم  نایاپ  زا  لبق  زور  تشه  شنایرکـشل  ماما و  دومن . نییعت 
تشون و ترـضح  يارب  ياهمان  هیواعم  دـننک ، زاغآ  ار  گـنج  دنتـساوخیم  ع )  ) ماـما ناراـی  زا  یـضعب  دوب . هدیـسر  اـجنآ  هب  زین  هیواـعم 
اب داد و  ار  يراددوـخ  روتــسد  دوـشن ، عـقاو  يریگرد  دراد ، ناـکما  اـت  تساوـخیم  هـک  ع )  ) ماـما دـننکن . باتــش  هـک  درک  تساوـخرد 

فوفـص هب  دـنرادرب و  فالخ  هار  زا  تسد  هک  تساوخ  اهنآ  زا  همان ، لاسرا  ناگدـنیامن و  مازعا  اب  اـهراب  اـهراب و  رایـسب ، يرادنتـشیوخ 
هناربصیب یهورگ  هک  نیا  اب  تشذگ و  تروص  نیا  هب  اههام  هک  نیا  بیجع  دننک و  لح  هرکاذم  هار  زا  ار  لکـشم  دندنویپب و  ناناملـسم 

چرگ دیشخبن . يدوس  روما  نیا  زا  کی  چیه  یلو  دادیم . ناشن  يرادنتشیوخ  نانچمه  ماما  اما  دوش  عورش  گنج  دنتساوخیم  ماما  زا 
هام رد  گنج  شتآ  ماجنارس  دنکن ، ادیپ  شرتسگ  گنج  هنماد  دشیم  یعـس  یلو  تفرگیم ، تروص  ياهدنکارپ  ياهگنج  مایا  نیا  رد  ه 
زاب دش و  فقوتم  گنج  هام ، نیا  مارتحا  هب  مرحم ، هام  ندیـسر  ارف  اب  یلو  داد ، يور  دـیدش  يریگرد  دـش و  روهلعـش  لاس 37  هجحلايذ 
هام متـشه  زور  دـش و  عورـش  مامت  تدـش  اب  گنج  مرحم ، هام  نتفرگ  نایاپ  اب  دـش ، زاغآ  ماما  يوس  زا  ناگدـنیامن  مازعا  اهمایپ و  لاسرا 

اب یتخـس  هب  رکـشل  ود  حبـص  زامن  زا  دعب  رفـص  هام  مهد  زور  حبـص  تشاد ، همادا  بش  ات  تفرگ و  تروص  یناگمه  هلمح  هک  دوب  رفص 
راموط هک  دوب  هدنامن  يزیچ  درکیم و  يورشیپ  تعرس  هب  ماما  رکـشل  دوب و  هدش  هدناماو  تخـس  ماش  رکـشل  دنتخادرپ ، دربن  هب  رگیدکی 

نوچ تسا  ندیـشک  هزوز  يانعم  هب  ریره   ) دـنمانیم شریرهلاهلیل  هک  هاـم  نیا  همین  بش  رد  هک  نیا  بیجع  دوش . هدـیچیپ  مه  رد  ناـیماش 
ياههظحل ندش  کیدزن  ماش  رکـشل  هک  یماگنه  تفای . همادا  گنج  زین  دیـشکیم ) هزوز  ییوگ  ماما ، هاپـس  تابرـض  ریز  رد  هیواعم  هاپس 

هک نیا  نآ  دیـشیدنا و  ياهراچ  هیواعم  تساوخرد  هب  انب  دوب  فورعم  گنرین  هعدخ و  هب  هک  صاعورمع  دندرک  ساسحا  ار  دوخ  يدوبان 
ربارب رد  دنک  تیمکح  امش  ام و  نایم  نآرق  هچ  ره  مینآرق و  عبات  ام  دنیوگب  دننک و  هزین  رس  رب  ار  اهنآرق  داد : روتسد  ماش  هاپس  هب 

گنج زا  ندیشک  تسد  هب  توعد  ار  مدرم  هدرک ، هدافتسا  تیعقوم  زا  دندوب  ع )  ) ماما هاپـس  رد  هک  ناقفانم  زا  یهورگ  میتسه ! میلـست  نآ 
ساسا زا  هک  تیمکح  هلئـسم  دهد . رد  تیمکح  هب  نت  دندرک  اضاقت  ماما  زا  هدروخ  بیرف  يریثک  هورگ  دندومن ، ساسح  تاظحل  نآ  رد 

، دوب تیمکح  رد  ماش  رکـشل  هدنیامن  هک  صاعورمع  دیماجنا . يرتخلت  هجیتن  هب  يرگید  گنرین  اب  دش و  لیمحت  ماما  رب  دوب  گنرین  کی 
مه نم  تفگ : تساخ و  اپب  صاعورمع  یلو  مینکیم ، علخ  تفالخ  زا  ار  هیواعم  یلع و  دـیوگب  هک  داد  بیرف  ار  حولهداس  )ي  یـسوموبا )

مالعا زا  لبق  ع )  ) یلع رکـشل  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  زا  یـضعب  زا  میامنیم . بصن  تفالخ  رب  ار  هیواـعم  یلو  منکیم ، علخ  ار  یلع 
نـشور یـسوموبا  ندروخ  بیرف  اهنآ و  راک  هجیتن  هک  یماگنه  دوب ، اهنآ  راک  هجیتن  راـظتنا  رد  تشگزاـب و  هفوک  هب  نیمکح  راـک  هجیتن 

هتفرگ هدیدان  يزوریپ  ات  همادا  يارب  گنج  رخآ  زور  رد  ار  ع )  ) ماما روتـسد  هک  نیا  زا  دمآ و  دوخ  هب  هظحل  نیا  رد  ع )  ) ماما رکـشل  دش ،
، گنهامه ددجم و  هلمح  روحم و  کی  رد  اهنآ  نداد  رارق  ندرک و  عمج  دوب و  هتشذگ  راک  زا  راک  رگید  یلو  دش  نامیـشپ  تخـس  دوب ،

زا ش هشیمه  يارب  ار  نیملسم  دزاس و  نوگرگد  ار  مالسا  خیرات  دوب  نکمم  هک  یمهم  يزوریپ  بیترت  نیا  هب  دوبن . ياهداس  راک 
تفر و تسد  زا  دـشخب  تاجن  ناشتموکح  نارود  كاندرد  ياهدـمایپ  یتسرپ و  تب  كرـش و  نارود  ناگدـنامزاب  هیماینب و  ناـمدود  ر 
رد هک  یناقفانم  دـیدش  ياهتیلاعف  رگید و  يوس  زا  ناتـسود ، زا  یهورگ  یـشیدناهداس  وس ، کی  زا  نمـشد  يراکبیرف  نآ ، یلـصا  لـماع 

بوسحم مراهچ  يوس  زا  ماما  نایرکشل  زا  یهورگ  رد  مزال  طابـضنا  مدع  هقرفت و  فالتخا و  موس و  يوس  زا  دندوب  یتعاس  نینچ  راظتنا 
ناتـساد نیفـص و  گنج  نورد  زا  جراوخ  هورگ  دـیآیم ، تسد  هب  نیفـص  گنج  ناتـساد  زا  هک  هنوگناـمه  ناورهن  گـنج  ج - دوشیم .
تـسخن ار  تیمکح  هک  یهورگ  دوـب . زوسناـمناخ  رگناریو و  گـنج  نآ  كاـندرد  ياهدـمایپ  زا  یکی  نـیا  دـندش و  راکـشآ  تـیمکح 

ماما هب  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  یمرـشیب  تحاقو و  دنتـشادنپیم ، رفک  نآرق و  فالخ  رب  ار  نآ  دندش و  نامیـشپ  دعب  دندوب و  هتفریذـپ 
هظحالم رکـشل  لخاد  رد  ار  دیدش  فالتخا  هک  ع )  ) یلع دنزیخیمرب ! ترـضح  نآ  اب  دربن  هب  هنرگو  دـیامن  هبوت  هک  دـندرک  رارـصا  (ع )
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رازههدزاود هفوک  رد  دومرف . رداص  ار  هفوک  هب  تعجارم  روتـسد  دـننزیم ) نماد  ار  شتآ  نیا  هتـسویپ  ناقفانم  هک  دومن  هدـهاشم  و   ) درک
زا هورگ  نیا  لـیلد  نیمه  هب  دـنتفر و  دوب  هفوک  یلیم  ود  رد  ياهیرق  هک  ءارورح  هب  دـندش و  ادـج  مدرم  زا  بصعتم ، جوـجل و  دارفا  زا  رفن 

هیرورح جراوخ ،
رد موش ، دربـن  نیا  رد  هک ، نیا  بجع  دـندش . گـنج  هداـمآ  دوـب  ءارورح  یکیدزن  رد  هک  ناورهن  نیمزرـس  رد  ماجنارـس  دـندش . هدـیمان 

توالت گنهآ  دوب و  هتـسب  هنیپ  اهنآ  یناشیپ  تدابع ، زا  هک  یهورگ  زین  و  دندشیم ، هدـید  ماما  هنیرید  نارای  زا  یـضعب  جراوخ ، فوفص 
رد اهنآ  طارفا  رطاخ  هب  هک  دـندوب  یقمحا  نادان و  کشخ و  نادـباع  تقیقح  رد  اهنآ  دنتـشاد . رارق  دوب  هدـیچیپ  اـج  همه  رد  ناـنآ  نآرق 

هرکاذم اب  دنتفرگ ، رارق  مه  لباقم  رد  رکـشل  ود  هک  یماگنه  دندش . هدـیمان  نیقرام  نآ ، تقیقح  هب  ییانتعایب  نید و  رهاوظ  هب  ندـیبسچ 
هک فلاخم  رکـشل  زا  یمیظع  رـشق  ع ،)  ) ماما هدننکرادیب  رگنـشور و  رایـسب  هدش ، باسح  هباطخ  کی  اب  جراوخ و  داشرا  روظنم  هب  ررکم 

نیا هب  دـندومن و  شـشخب  وفع و  ياضاقت  ماما  زا  دـندرک و  دـنلب  نینموملاریما  اـی  هبوتلا  هبوتلا  داـیرف  دـندش و  ادـج  دـندوب  هدروخ  بیرف 
هب تشارفارب و  نادـیم  زا  ياهشوـگ  رد  یمچرپ  ماـما  یتـیاور  قـبط  و   ) دنتـشگرب ناـنآ  يرفن  رازههدزاود  هاپـس  زا  رفن  رازه  تشه  بـیترت 

، دـش سویام  نادان  کشخ و  جوجل و  هورگ  نآ  هدـنامیقاب  تیادـه  زا  هک  نآ  زا  دـعب  و  دـنریگ ) رارق  مچرپ  نآ  راـنک  داد  روتـسد  نیباوت 
هک د يراک  نامه  دینکن  زاغآ  امش  دننکن  گنج  هب  زاغآ  اهنآ  ات  دومرف : لاح  نیع  رد  اما  دیدیمن ، گنج  زج  ياهراچ 

اب هک  دـندرک  عورـش  ار  هلمح  جراوـخ  ماجنارـس  دـشابن . گـنج  رگزاـغآ  زگره  تساوـخیم  وا  داد ، ماـجنا  نیفـص  لـمج و  ياـهگنج  ر 
هتشک دندومن - رارف  هک  رفن  هن  زج  رفن - رازهراهچ  مامت  یهاتوک  تدم  رد  دندش و  وربور  ماما  رکـشل  هدنبوک  عافد  دیدش و  لمعلاسکع 
ییاهر رفن  هد  اهنآ  زا  هکلهم  نیا  زا  دوب : هدومرف  البق  هک  ترـضح  نآ  مالک  قدص  دـندشن و  هتـشک  رفن  هن  زا  شیب  ماما  هاپـس  زا  دـندش و 

مامت دش و  عقاو  يرجه  ای 39 ) لاس 38   ) رفص هام  مهن  زور  رد  گنج  نیا  دش . راکـشآ  دنوشیمن  هتـشک  رفن  هد  مه  امـش  زا  دنباییمن و 
. دوبن شیب  یتعاس  گنج  تدم 

هحفص 397] ]
تعیب قاتشم  ياههدوت  نارضاح و  روضح  رطاخ  هب  رگا  دنگوس ! هدیرفآ ، ار  ناسنا  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دیـشاب ! هاگآ  همجرت :

( تما ره   ) ياملع نادنمـشناد و  زا  دنوادخ  هک  ینامیپ  دهع و  رطاخ  هب  زین  دوبن و  روای ، رای و  دوجو  رطاخ  هب  نم  رب  تجح  مامتا  هدننک و 
و  ) مدنکفایم شتـشپ  رب  ار  تفالخ  رتش  راهم  دـننکن ،)! توکـس  مولظم  هدیدمتـس و  یگنـسرگ  رگمتـس و  يروخرپ  ربارب  رد  : ) هک هتفرگ 

همه اب   ) امش يایند  نیا  شزرا  هک  دیتفاییمرد  ماگنه  نآ  رد  مدرکیم و  باریس  شنیلوا  ماج  نامه  هب  ار  شنیرخآ  و  مدومنیم ) شیاهر 
ار تعیب  تفالخ و  ارچ  ریسفت : حرش و  تسا . رتمک  زب  کی  ینیب  بآ  زا  نم  رظن  رد  دینکشیم ) تسد  رـس و  اهنآ  يارب  هک  شقرب  قرز و 
هاتوک و ياههلمج  رد  شریذپ  نیا  زا  ار  دوخ  فادها  دنکیم و  نایب  حوضو  هب  ار  تعیب  شریذپ  لیالد  زارف ، نیا  رد  ع )  ) ماما متفریذـپ !؟

لئاق مدرم  رب  يرادمامز  يارب  یشزرا  نیرتمک  دوبن ، گرزب  فادها  نیا  رگا  هک  دزاسیم  نشور  نمض  رد  دهدیم و  حرش  ینعمرپ  رایسب 
قاتشم ياههدوت   ) نارضاح روضح  رطاخ  هب  رگا  دنگوس ! هدیرفآ  ار  ناسنا  هتفاکش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دیـشاب ! هاگآ  دیامرفیم : دوبن ،

هب خ زین  دوبن و  روای  رای و  دوجو  رطاخ  هب  نم  رب  تجح  مامتا  و  هدننک ) تعیب 
مولظم هدیدمتـس و  یگنـسرگ  رگمتـس و  يروخرپ  ربارب  رد  هک : هتفرگ  تما  ره  ياملع  نادنمـشناد و  زا  دـنوادخ  هک  ینامیپ  دـهع و  رطا 

مدرکیم باریـس  شنیلوا  ماج  نامه  هب  ار  شنیرخآ  و  مدومنیم ) شیاهر  و   ) مدنکفایم شتـشپ  رب  ار  تفالخ  رتش  راهم  دـننکن ، توکس 
هظک یلع  اوراقی  نا ال  ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا  ام  و  رصانلا ، دوجوب  هجحلا  مایق  و  رضاحلا ، روضح  الول  همسنلا ، ءرب  و  هبحلا ، قلف  يذلا  اما و  )

هب هراشا  تقیقح  رد  هبحلا ) قلف  يذـلا  و   ) هلمج اهلوا .) ساکب  اهرخآ  تیقـسل  و  اهبراغ ، یلع  اـهلبح  تیقلـال  مولظم ، بغـس  ـال  و  ملاـظ ،
تسا و هتـسه  هناد و  هدنفاکـش  دنوادخ ، يونلا ،) بحلا و  قلاف  : ) دیوگیم دنکیم و  ادـخ  كاپ  تاذ  زا  دـیجم  نآرق  هک  تسا  یفیـصوت 
ناسنا و شنیرفآ  هب  هراشا  همسنلا ) ءرب   ) هلمج تسا و  یگدنز  تایح و  شنیرفآ  ینعی  راگدرورپ  شنیرفآ  نیرتمهم  هب  هراشا  عقاو  رد  نیا 
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نیا دیوگیم و  نیقلاخلا ) نسحا  هللا  كرابت   ) نآ رکذ  زا  دـعب  دـیجم  نآرق  هک  یمهم  رایـسب  میظع و  شنیرفآ  نامه  تسوا ، ناج  حور و 
هلمج تسا . هدش  دای  نآ  يارب  دـنگوس  هک  تسا  یبلطم  تیمها  رب  لیلد  تسا و  یتسه  ناهج  رد  قلاخ  راک  نیرتمهم  هب  دـنگوس  عقاو  رد 

وخ هب  هراشا  ار  رضاح  یضعب  دنچ  ره  تسوا ، اب  تعیب  يارب  نارضاح  روضح  هب  هراشا  رهاظ  رد  رضاحلا ) روضح  الول  )
يارب ار  نآ  ص )  ) ربمایپ هک  ینامز  روضح  ای  دنوادخ  روضح  روظنم  هک  نیا  اما  دنکیمن . ینادنچ  توافت  ینعم  رد  هک  دناهتسناد  تعیب  د 

ره هب  دناهدرک . رکذ  لامتحا  ناونع  هب  ار  نآ  ناگرزب  زا  یـضعب  دنچ  ره  دسریم ، رظن  هب  دـیعب  رایـسب  دـشاب  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  ع )  ) یلع
تسا ترضح  نآ  رب  تجح  مامتا  هب  هراشا  ود  ره  تسا و  یکی  ابیرقت  رصانلا ) دوجوب  هجحلا  مایق  و   ) هلمج اب  ینعم  رظن  زا  هلمج  نیا  لاح 
ندرک رظن  فرـص  زا  هیانک  اهبراغ ) یلع  اهلبح  تیقلال   ) هلمج دزیخ . اپب  لدع  هماقا  يارب  ناگدننک ، تعیب  ناروای و  همه  نآ  دوجو  اب  هک 

هلمج دننکیم . اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  دننکفایم و  شتـشپ  رب  ار  شراهم  دنـشاب  هتـشادن  رتش  اب  يراک  هک  یماگنه  اریز  تسا ، يزیچ  زا 
هناگهس يافلخ  ربارب  رد  هک  هنوگنامه  تسا : نیا  زا  هیانک  مدرکیم  باریـس  شنیلوا  ماج  اب  ار  شنیرخآ  اهلوا ،) ساکب  اـهرخآ  تیقـسل  )

زا اریز  مدرک ، ماـیق  شریذـپ و  هب  مزلم  ار  دوخ  لـیلد  ود  هب  یلو  مدرکیم . نینچ  زین  هار  همادا  رد  مدرک ، هشیپ  ییابیکـش  ربـص و  هتـشذگ 
یتقو هک  هتفرگ  نامیپ  یتما  ره  نادنمـشناد  زا  دـنوادخ  رگید  يوس  زا  دوب و  مامت  نم  رب  تجح  روای ، رـصان و  همه  نآ  دوجو  اب  وس  کی 

هدش و م رامیب  يروخرپ  زا  ناملاظ  هک  دح  نآ  ات  دننکیم  هدهاشم  هعماج  رد  ار  یتلادعیب 
. دنیامن هدایپ  هعماج  رد  ار  یهلا  لدع  دننک و  عطق  مولظم  نابیرگ  زا  ار  ملاظ  تسد  دنزیخرب و  دنرادن ، اور  توکس  یگنـسرگ ، زا  نامولظ 

یهلا طسق  لدع و  يارجا  تموکح و  لیکشت  تاناکما  یتقو  هک  اهتما  ياملع  نادنمـشیدنا و  همه  هب  تسا  يرادشه  ع )  ) ماما نخـس  نیا 
عورـش ار  ناملاظ  اب  هزرابم  ادـخ  نامرف  يارجا  تلادـع و  طسب  يارب  دـننک و  ماـیق  دـیاب  تسا ، نیرفآتیلووسم  ناشتوکـس  ددرگ ، مهارف 

، دـناهداد ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  تابحتـسم ، زا  ياهراپ  جـح و  هزور و  زامن و  نوچمه  یـضیارف  ماجنا  اب  اهنت  دـنرادنپیم ، هک  اهنآ  دـنیامن .
ماما ماجنارس  دراد . رارق  نانآ  یمالسا  فیاظو  نتم  رد  زین  ملاظ  ملظ  اب  هزرابم  مولظم و  زا  تیامح  تلادع و  يارجا  دنهابتـشا . رد  تخس 
دوبن قوـف  لـیالد  رطاـخ  هب  رگا  يرآ  دـیامرفیم : ینعمرپ ، یعاـمتجا  یـسایس  غاد  هبطخ  نیا  هلمج  نیرخآ  رد  نخـس و  نیا  همادا  رد  (ع )

نآ يارب  هک  شقرب  قرز و  همه  اب   ) امـش يایند  نیا  شزرا  هک ) دـیتفاییمرد   ) ماـگنه نآ  رد  مدادیمن و  تعیب  نیا  شریذـپ  هب  نت  زگره 
نیا هب  هجوت  اب  زنع .) هطفع  نم  يدنع  دهزا  هذـه  مکایند  متیفلال  و   ) تسا رتمک  زب  کی  ینیب  بآ  زا  نم  رظن  رد  دینکـشیم ) تسد  رس و 

هدنکارپ دوخ  ینیب  زا  هسطع ) ماگنه  زب ، ای   ) دنفسوگ هک  تسا  یبآ  نامه  هغللاحاحص )  ) هتفگ هب  هطفع  هک 
حور ربارب  رد  دراد ، شناگتخابلد  ناقـشاع و  رظن  رد  هک  یتمظع  تیمها و  نیا  اب  يداـم  ياـیند  دـح  هچ  اـت  هک  دوشیم  نشور  دـنکیم ،

شزرا وا  تیـصاخیب  ینیب  بآ  هک  دراد  شزرا  هزادـنا  هچ  زب  اـی  دنفـسوگ  کـی  عـقاو  رد  تـسا ، شزرایب  کـچوک و  ع )  ) یلع گرزب 
انـشآ ترـضح  نآ  گرزب  حور  داعبا  هب  هک  یناسک  يارب  تاریبعت  هنوگنیا  نیقی  هب  دوشیم و  بوسحم  دیلپ  هیام  کی  هکلب  دشاب ، هتـشاد 

انشآ ترضح  نآ  يونعم  ینافرع و  تاماقم  دنکیم و  یگدنز  نآ  رد  وا  هک  یناهج  هب  هک  یماگنه  یلو  تسا ، روآتفگش  رایسب  دنتـسین 
یماگنه دناهتفگ  یضعب  دیوگیم : نینچ  هبطخ  نیا  لیذ  رد  هر )  ) یضردیس تسین . تاریبعت  نیا  رد  ياهغلابم  نیرتمک  مینیبیم  میوشیم ،

همان نآ  رد  هک  هدـش  هتفگ   ) داد ترـضح  نآ  تسد  هب  ياهمان  تساخرب و  قارع  لها  زا  يدرم  دیـسر  اجنیا  هب  ع )  ) ناـنمومریما مـالک  هک 
تفای تغارف  نآ  ندـناوخ  زا  هک  یماگنه  دـش و  هماـن  نآ  هعلاـطم  لوغـشم  ع )  ) یلع تشاد .) ار  اـهنآ  باوج  ياـضاقت  هک  دوب  یتـالاوس 

: دومرف وا  خـساپ  رد  ع )  ) ماما دـیدادیم ! همادا  دـیدومرف  اـهر  هک  اـجنآ  زا  ار  هبطخ  دوب  بوخ  هچ  ناـنمومریما  يا  درک : ضرع  ساـبعنبا 
(. متـسین نآ  همادا  هب  لـیام  رگید  و   ) تسـشن ورف  تفرگ و  مارآ  سپـس  دیـشک و  هناـبز  هک  دوـب  ینورد  زوـس  نیا  ساـبعنبا ! يا  تاـهیه 

سابعنبا
هب ات  ار  نآ  ع )  ) یلع هک  مدروخن  فسات  هیقـشقش ) مامتان  هبطخ   ) نخـس نیا  نوچمه  ینخـس  رب  هاگچیه  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم :
نا لیق  اباتک - هلوانف  هتبطخ  نم  عضوملا  اذه  یلا  هغولب  دنع  داوسلا  لها  نم  لجر  هیلا  ماق  اولاق و   ) دادن همادا  دـسرب  تساوخیم  هک  اجنآ 
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ثیح نم  کتبطخ  تدرطا  ول  نینموملاریما ! ای  سابعنبا  هل  لاق  هتئارق ) نم  غرف  املف   ) هیف رظنی  لبقاف  اهنع - هباجالا  دـیری  ناـک  لـئاسم  هیف 
مالکلا اذه  یلع  یفساک  طق  مالک  یلع  تفسا  ام  هللا  وف  سابعنبا  لاق  ترق . مث  ترده  هقشقش  کلت  سابعنبای ! تاهیه  لاقف : تیـضفا !
قطاـنم هب  هراـشا  تسا ) یهایـس  ياـنعم  هب  داوس  هک  نیا  هب  هجوت  اـب   ) داوس لـها  هب  ریبعت  دارا .) ثیح  هنم  غلب  ع )  ) نینموملاریما نوکی  ـالا 

هب لیام  دوشیم و  مکارتم  دایز  هلصاف  رد  زبس  گنر  اریز  دوشیم ، مسجم  رظن ، رد  هایـس ، تروص  هب  رود  زا  هک  تسا  عورزم  تخردرپ و 
يوس هب  هک  یماگنه  دـندوب  هدرک  تداع  ضایب ، حالطـصا  هب  یلاخ و  کشخ و  ياهنیمز  هب  زاجح  لها  هک  اـجنآ  زا  ددرگیم و  یهاـیس 
اجنآ هب  دـشیم ، ناـیامن  رود  زا  عرازم  ناـتخرد و  هوـبنا  دـندرکیم و  تکرح  تسا  زبسرـس  مرخ و  رایـسب  تارف  هلجد و  رثا  رب  هک  قارع 

تالاوس هچ  دوب و  هچ  همان  نیا  هک  نیا  رد  دندیمانیم . داوس  لها  ار  اجنآ  لها  دنتفگیم و  داوس  ضرا 
دهاوخ ادـخ - تساوخ  هب  تاکن - ثحب  رد  هک  هدـش  ناونع  هغالبلاجـهن  ناحراش  زا  یـضعب  يوس  زا  یبلاطم  دوب  هدـش  حرطم  نآ  رد  ي 

هک تسا  نیا  هب  هراشا  دریگ ، رارق  يزیچ  زا  دعب  يزیچ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دارطا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  کتبطخ ) تدرطا  ول   ) هلمج دـمآ .
تسا زاب  ياضف  هب  ندش  جراخ  ینعم  هب  ءاضفا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تیضفا  ثیح  نم  هلمج  دوب . بوخ  رایـسب  تفاییم  همادا  تاهبطخ  رگا 

لثم دزاسیم  زکرمتم  ار  دوخ  يرکف  ياهورین  مامت  دـنک  داریا  یمهم  نخـس  دـهاوخیم  هک  یماگنه  ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  ییوگ 
نآ زا  هک  تسا  نیا  دـننامه  دوریم  نایم  زا  زکرمت  نآ  هک  یماگنه  اما  تسا ، هدرک  هدرـشف  عمج و  یقاـتا  کـی  رد  ار  اـهنآ  همه  هک  نیا 

لصا رد  هقـشقش  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ترق ) مث  ترده  هقـشقش  کلت   ) هلمج تسا . هتفرگ  رارق  زاب  ياضف  رد  هدمآ و  نوریب  هتـسب  رد  قاتا 
ورف شناجیه  هک  یماگنه  دتسرفیم و  نوریب  دوخ  ناهد  زا  دیآیمرد  ناجیه  هب  رتش  یتقو  هک  تسا  دننام  کنکداب  یتسوپ  هعطق  ینعم  هب 

وذ  ) اهنآ هب  دنریگیم  رارق  روش  ناجیه و  جوا  رد  هک  یماگنه  تسدربز  يابطخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ددرگیم و  زاب  دوخ  ياج  هب  تسـشن 
هب هک  یماگنه  دادیم ، ربخ  لد  زوس  زا  هک  دوب  نم  نورد  رارسا  نانخس ، نیا  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  دوشیم ، هتفگ  هقشقش )

يارب یگدامآ  رگید  تفای  رییغت  اوه  لاح و  نآ  لئاس ، تـالاوس  هماـن و  هعلاـطم  رطاـخ  هب  هک  نـالا  یلو  مدرک  هبطخ  داریا  مدـمآ  ناـجیه 
يارب ار  هبطخ  نیا  دـنکیم : لـقن  بیبـش ) نب  قدـصم   ) شداتـسا زا  دـیدحلایبا  نبا  هک  نیا  هجوـت  لـباق  هتکن  مرادـن . ار  نخـس  نآ  همادا 

رد نم  رگا  تفگ : هدرک ، دیدش  فسات  راهظا  هبطخ  نیا  ندـنام  مامتان  زا  هک  مدیـسر  سابعنبا  مالک  هب  هک  یماگنه  مدـناوخ  باشخنبا 
ادخ هب  يروخب !؟ نآ  رب  فسات  وت  ات  دنکن  هراشا  نآ  هب  هک  دوب  هدنام  یقاب  ع )  ) ماما لد  رد  يزیچ  رگم  متفگیم : سابعنبا  هب  مدوب  اجنآ 
نیا زا  تروظنم  متفگ  دوب  یخوش  درم  هک  باشخنبا  هب  دـیوگیم : قدـصم  درک ! نایب  دوب  اـفلخ  نیرخآ  نیلوا و  هراـبرد  هچنآ  دـنگوس 

هک هنوگناـمه  تسا ، ماـما  مـالک  نآ  هک  منادیم  یبوـخ  هب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : تسا ؟ لوـعجم  هبطخ  نیا  هک  تـسا  نـیا  نـخس 
هب ار  وا  هک  نیا  زا  ع )  ) ماما دوصقم  دیوگیم : هتخادرپ ، هلمج  دـنچ  حرـش  هب  هبطخ ، نیا  نایاپ  رد  یـضردیس  یتسه ! قدـصم  وت  منادیم 

فرط و نیا  ار  رـس  بترم  شومچ ، بکرم  دشکب ، دوخ  فرط  هب  مکحم  ار  وا  مامز  رگا  هک  تسا  نیا  هدرک ، هیبشت  شکرـس  يراوس  رتش 
ظفح تردق  وا  دهدیم و  رارق  هاگترپ  رد  ار  دوخ  یـشومچ ، اب  دـنک  اهر  ار  شراهم  رگا  دوشیم و  هراپ  شاینیب  دـناشکیم و  فرط  نآ 

نآ ر
. تسا هدش  هتفگ  زین  اهقنش  دروآ و  الاب  دشکب و  دوخ  فرط  هب  ار  رتش  رس  راهم ، هلیسو  هب  هک  هقانلا ) قنشا  : ) دوشیم هتفگ  ینامز  درادن . ا 
هک تسا  نیا  يارب  اهقنشا )  ) تسا هتفگن  و  اهل ) قنشا  : ) تسا هدومرف  ع )  ) ماما هک  نیا  تسا . هتفگ  قطنملاحالصا )  ) رد تیکـسنبا  ار  نیا 

ینیب  ) درادـهگن ار  نآ  راهم  اب  ینعی  دروآ  الاب  ار  بکرم  رـس  رگا  تسا : هدومرف  ع )  ) ماما ایوگ  هداد ، رارق  اـهل ) سلـسا   ) لـباقم رد  ار  نآ 
اذا هنا  دیری  محقت  اهل  سلـسا  نا  مرخ و  اهل  قنـشا  نا  هبعـصلا  بکارک  مالـسلاهیلع  هلوق  هنع : هللا  یـضر  فیرـشلا  لاق  ( ) دوشیم هراپ  شا 
اذا هقانلا  قنشا  لاقی  اهکلمی  ملف  هب  تمحقت  اهتبوعص  عم  ائیـش  اهل  یخرا  نا  اهفنا و  مرخ  اهـسار  هعزانت  یه  مامزلا و  بذج  یف  اهیلع  ددش 
یف هلعج  هنال  اهقنشا  لقی  مل  اهل و  قنشا  لاق  امنا  قطنملاحالصا و  یف  تیکسلانبا  کلذ  رکذ  اضیا ، اهقنـش  هعفرف و  مامزلاب  اهـسار  بذج 
هتفگ تسا  نکمم  لاوس  کی  هب  خساپ  - 1 اههتکن : مامزلاب .) اهیلع  هکسما  ینعمب  اهسار  اهل  عفر  نا  لاق : ع )  ) هناکف اهل  سلـسا  هلوق  هلباقم 
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هن تسا  ص )  ) ربمایپ هلیـسو  هب  دـنوادخ  فرط  زا  بوصنم  ماما ، مالـسلامهیلع - تیبلا - لـها  بتکم  ناوریپ  هیماـما و  هدـیقع  رب  اـنب  دوش :
فیم هک  الاب  تاریبعت  هک  یلاح  رد  مدرم ، يوس  زا  بختنم 

تماـما و ندوب  یباـختنا  اـب  بساـنت  مدرکیم ، رظن  فرـص  نآ  زا  متفریذـپیمن و  ار  تفـالخ  زگره  نم  دوـبن  ناـنچ  نینچ و  رگا  دـیامر :
روهظ و ماقم  تسا و  یتیعقاو  ياراد  تفالخ  تماما و  هک : نیا  نآ  تسا و  نشور  هتکن  کی  هب  هجوت  اـب  لاوس  نیا  خـساپ  دراد . تفـالخ 
نیملـسم و روما  رد  فرـصت  ریبدت و  نآ و  زورب  روهظ و  یلو  دوشیم ، نییعت  ص )  ) ربمایپ هلیـسو  هب  ادـخ و  يوس  زا  نآ  تیعقاو  يزورب :
اب زج  نیا  دنزیخ و  اپب  نآ  زا  تیامح  يارب  یناروای  رای و  دشاب و  هتـشاد  دوجو  یگدامآ  مدرم  رد  هک  تسا  نیا  هب  طونم  یمالـسا ، هعماج 
رد دوب و  نیشنهناخ  لاس - دودح 25  ینعی  هناگهس - يافلخ  نارود  رد  ع )  ) یلع لیلد  نیمه  هب  تسین . ریذپناکما  مدرم  شریذپ  تعیب و 

ینعم نیمه  هیبـش  تشادـن . يدوبمک  هنوگچیه  دوب  ادـخ  يوـس  زا  هک  وا  تماـما  ماـقم  هک  نیا  نیع  رد  درکیمن و  یتلاـخد  تفـالخ  رما 
دـش و ترـضح  نآ  هب  تفالخ  داهنـشیپ  ملـسموبا  يوس  زا  هک  دوشیم  هدـید  ع )  ) قداـص ماـما  دـننام  ناـماما  زا  رگید  زا  یـضعب  هراـبرد 

نآ زا  هک  ار  یتفالخ  ماقم  دینکیمن و  مایق  ارچ  هک  دندرکیم  داهنشیپ  ناماما  هب  هاگ  و  تفریذپن . تشاد  هئطوت  هب  نانیمطا  نوچ  ترـضح 
تالاوس هچ  - 2 میرادن . رما  نیا  يارب  یفاک  رادقم  هب  روای  رای و  ام  دندومرفیم : باوج  رد  دیریگیمن ؟ هدهع  رب  تسامش 

تسد هب  هبطخ  نیا  نایاپ  رد  هک  ياهمان  رد  دنکیم ، لقن  يردیک  نسحلاوبا  زا  دوخ  باتک  رد  ینارحب  حراش  موحرم  دوب ؟ همان  نآ  رد  ي 
ترـضح دومرف : ماما  دوب ؟ هچ  دوبن  وا  دنزرف  دش و  جراخ  يرگید  رادناج  مکـش  زا  هک  يرادـناج  - 1 دوب : لاوس  هد  دـش ، هداد  ع )  ) یلع

هک دوب  تولاـط  رهن  دوـمرف : دوـب ؟ هچ  دوـب  مارح  شداـیز  حاـبم و  شمک  هک  يزیچ  - 2 دـش . جراخ  یهاـم  مکـش  زا  هک  دوب  ع )  ) سنوی
اجب رگا  دراد و  تبوقع  دروآ  اج  هب  ار  نآ  یـسک  رگا  هک  تسا  تدابع  مادک  - 3 دنشونب . نآ  بآ  زا  یمک  دندوب  زاجم  اهنت  شنایرکشل 

؟ تسا هتـشاد  يرداـم )  ) یلـصا هن  ياهجوج و  هن  هک  تسا  هدـنرپ  مادـک  - 4 یتسم . لاـح  رد  زاـمن  دومرف : دراد ؟ تبوقع  مه  زاـب  درواـین 
رد مهرد  رازه  دراد و  یهدـب  مـهرد  رازه  يدرم  - 5 تسا . هدش  هدـیرفآ  ادـخ ) نذا  هب  ( ) ع  ) یـسیع تسد  هب  هک  تسا  ياهدـنرپ  دومرف :

مادـک رب  تاکز  درذـگیم ، ود  نآ  رب  لاس  دراد و  مهرد  رازه  هک  یلاح  رد  دـنکیم  تنامـض  ار  وا  یهدـب  ینماض  دراد و  دوجوم  هسیک 
وا رب  تاکز  دشاب  وا  هزاجا  نودب  رگا  و  تسین ، وا  رب  تاکز  دنک ، ار  راک  نیا  نویدـم  هزاجا  هب  نماض  رگا  دومرف : تسا ؟ لام  ود  زا  کی 

ینارتوبک هناخ  نآ  رد  تسب و  ار  رد  اـهنآ  زا  یکی  دـندرک  لزنم  هکم  ياـههناخ  زا  یکی  رد  دـنتفر و  جـح  هب  یتعاـمج  - 6 تسا . بجاو 
دندوب و پ

ار رد  هک  یسک  رب  دومرف : تسا ؟ بجاو  یسک  هچ  رب  نآ  هرافک  دندرم ، یگنـشت  زا  نارتوبک  همه  دندرگ  زاب  هناخ  هب  اهنآ  هک  نآ  زا  شی 
هب ماما  تسا ، هدرک  انز  سک  نالف  هک  دـنداد  تداهـش  رفن  راهچ  - 7 تسا . هتـشاذگن  اهنآ  يارب  یبآ  هدرکن و  نوریب  ار  نارتوبک  هتـسب و 

يراددوخ رگید  رفن  هس  دومن و  وا  ندرک  راسگنـس  هب  مادقا  اهنآ  زا  یکی  دوب ،) هنـصحم  يانز  نوچ   ) دـننک شراسگنـس  داد  روتـسد  اهنآ 
صخـش هک  یلاح  رد  دومن ) شیوخ  غورد  هب  فارتعا  و   ) تشگرب دوخ  تداهـش  زا  ادـعب  دـندومن ، يراکمه  وا  اب  یتعاـمج  یلو  دـندرک 

هب دومرف : تسا ؟ بجاو  یسک  هچ  رب  هید  دنتشگرب ، دوخ  تداهـش  زا  زین  رفن  هس  نآ  وا ، گرم  زا  دعب  درم . سپـس  دوب ، هدرمن  زونه  مهتم 
هتفریذپ ار  مالسا  وا  هک  دنداد  تداهـش  رگید  يدوهی  رب  يدوهی  رفن  ود  - 8 دـناهدرک . يراکمه  وا  اب  هک  یناسک  نینچمه  رفن و  کی  نآ 

زاجم ار  لطاب  هب  تداهـش  یهلا و  مـالک  رییغت  اـهنآ  اریز  تسین ، هتفریذـپ  اـهنآ  تداهـش  دومرف : تسا ؟ لوبقم  ود  نآ  تداهـش  اـیآ  تسا 
ایآ تسا  هتفریذـپ  ار  مالـسا  هک  دـنداد  تداهـش  يدوهی ، ای  یـسوجم  ای  ینارـصن  رفن  کـی  هراـبرد  يراـصن  زا  دـهاش  ود  - 9 دنرمشیم .

يراصن انا  اولاق  نیذلا  اونمآ  نیذلل  هدوم  مهبرقا  ندجتل  و  تسا : هدومرف  دنوادخ  اریز  دوشیم ، لوبق  دومرف : دوشیم ؟ لوبق  ناشتداهش 
، درک عطق  ار  يرگید  تسد  یـسک  - 10 میتسه . يراصن  ام  دنیوگیم  هک  یباییم  یناسک  ناناملـسم ، هب  تبـسن  ار  ناتـسود  نیرتکیدزن  ، 

ماما تسا . هدرک  هنـصحم  يانز  لاح  نیع  رد  تسا و  هدـش  عطق  شتـسد  هک  دـنداد  تداهـش  دـندش و  رـضاح  ماـما  دزن  دـهاش  رفن  راـهچ 
تسا هدرک  عطق  ار  وا  تسد  هک  یسک  دومرف : تسیچ ؟ وا  مکح  تفر ، ایند  زا  ندش  راسگنس  زا  لبق  یلو  دنک  راسگنـس  ار  وا  تساوخیم 
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. دوبن بجاو  تسد  هدننکعطق  رب  هید  هدرک ، يدزد  باصن  رادقم  هب  وا  هک  دندوب  هداد  تداهش  نادهاش  رگا  یلو  دزادرپب ، ار  نآ  هید  دیاب 
رد اذل  تسین ، تباث  ثیدح  دنـس  تحـص  تسا و  هدش  لقن  يردیک  زا  هک  تسا  ياهلـسرم  تیاور  نومـضم  دـش  رکذ  الاب  رد  هچنآ  هتبلا 

ییاهن يدنبعمج  کی  رد  هیقشقش  هبطخ  ياهیگژیو  - 3 دراد . دوجو  یهقف  رظن  زا  ییاهوگتفگ  ثیدح ، نیا  رد  روکذـم  عورف  زا  ياهراپ 
دهدیم ناشن  نیا  تسا و  ریظنیب  ای  ریظنمک  هغالبلاجهن  ياههبطخ  نایم  رد  دوخ  صاخ  ياوتحم  اب  هیقشقش  هبطخ  هک  میـسریم  اجنیا  هب 

دوشن و هدرپس  یشومارف  هب  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تفالخ  هب  طوبرم  مهم  ياهتیعقاو  ات  هدومرف ، نایب  ار  نآ  یـصاخ  طیارـش  رد  ع )  ) یلع هک 
ریز تسا ، روظنم  نیمه  يارب  تسا  هداد  جرخ  هب  هبطخ  نیا  رد  ع )  ) یلع هک  ياهداعلاقوف  تحارص  دنامب و  هشیمه  خیرات  رد  تبث  يارب 

ار ریز  روما  هبطخ  نیا  رد  ع )  ) یلع دـشاپب . نآ  رب  یـشومارف  راـبغ  درگ و  اهبـصعت  دوش و  نوگاـنوگ  تاـظحالم  يادـف  اـهتیعقاو ، دـیابن  ا 
ابیرقت هک  تسا  یتیعقاو  نامه  نیا  هدرک ، نایب  حوضو  هب  تفـالخ  هلاـسم  هب  تبـسن  ار  دوخ  تیولوا  یگتـسیاش  - 1 تسا : هدومرف  نشور 

-2 تشاد . فارتعا  وا  تیلـضفا  هب  ع )  ) یلع نمـشد  نیرت  تخـسرس  هیواعم  یتح  دـنقفتم ، نآ  رد  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  ناـققحم  همه 
هناگهس يافلخ  زا  کی  چـیه  باختنا  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  نخـس  نیا  اهیگتـسیاش 3 - همه  نیا  مغریلع  ترـضح  نآ  تیمولظم 

رد رفن و  کی  باختنا  طقف  دروم  کی  رد  هدوب ، مکاـح  نآ  رب  ياهناگدـنچ  ياـهرایعم  هوـالع  هب  تسا ، هتـشادن  ینـشور  عبنم  كردـم و 
یجیردت نتفرگ  هلـصاف  - 4 تسا ! هدوب  راـیعم  يرفن  دـنچ  ياروش  کـی  موس  دروم  رد  يرفن و  شـش  ياروش  کـی  زا  یمین  رگید  دروـم 

هب دیـسر  تفالخ  هب  ع )  ) ماما یتقو  هک  اجنآ  ات  نامز ، تشذـگ  اب  اهنارحب  دـیدشت  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تامیلعت  زا  افلخ ، نارود  رد  مدرم 
هک ییاهگنج  اهیناماسبان و  همشچرس  - 5 دشن . رـسیم  ص )  ) ربمایپ نامز  ياهـشزرا  هب  مدرم  ندنادرگزاب  هک  دوب  دعاسمان  هنیمز  ياهزادنا 

- نارس زا  یعمج  يارب  يوناث  تعیبط  کی  تروص  هب  هک  دوب  ایند  قرب  قرز و  ماقم و  لام و  هب  قشع  تسویپ ، عوقو  هب  ع )  ) ماما رصع  رد 
رد ع اصوصخم 

یلو دـش ، عقاو  ع )  ) ماـما دوخ  دروم  رد  هک  دوب  يزیچ  ناـمه  تعیب  نیرتیمدرم  نیرتیعیبـط و  - 6 دوب . هدـش  ادـیپ  نامثع - تفالخ  رص 
نتـشارفارب اهتعیب و  ناـمیپ و  نتـسکش  بجوم  ع )  ) یلع تلادـع  هب  تبـسن  هعماـج  نارـس  زا  یهورگ  لـمحت  مدـع  نیقفاـنم و  تاـکیرحت 

فدــه کـی  تروـص  هـب  نآ  هـب  زگره  تشادــن و  يرهاـظ  تفـالخ  هـب  ياهقــالع  هنوـگچیه  ع )  ) ماــما - 7 دـش . تفلاـخم  ياـهمچرپ 
ناهاوخ تلادـع  مظن و  يرارقرب  نامولظم و  نابیرگ  زا  ناملاظ  تسد  ندرک  هاتوک  يارب  هلیـسو  کـی  ناونع  هب  اـهنت  هکلب  تسیرگنیمن ،

وا و راـتفر  لاـمعا و  هجیتـن  دوـب و  یعیبـط  ـالماک  دـیدرگ ، وا  لـتق  هب  یهتنم  دـش و  عـقاو  ناـمثع  ناـمز  رد  هک  ییاهـشروش  - 8 دوـب . نآ 
رارق اهنآ  رایتخا  رد  لاملاتیب  دندش ، طلسم  نآ  دننام  رادنامرف و  ناونع  هب  مالسا  مهم  ياهرهش  رب  هیماینب  اریز  دوب  هیماینب  زا  شنایفارطا 

یتسدرود طاقن  زا  شروش  رذب  دندش و  هاگآ  روما  نیا  زا  مدرم  تفرگ و  تروص  تشذگ  البق  نآ  حرش  هک  یبیجع  ياهـششخب  تفرگ ،
یلیمحت هبنج  ع )  ) یلع نانمومریما  تفالخ  نارود  هناگهس  ياهگنج  - 9 دش . هدیشاپ  هنیدم ، دوخ  ات  هتفرگ  هفوک  هرصب و  رصم و  نوچمه 

هاـگآان و دارفا  اـی  بلطهاـج  بلط و  تصرف  دارفا  يوس  زا  اـهنآ  همه  هکلب  دـشن ، عورـش  ع )  ) یلع يوـس  زا  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  تشاد و 
جو هب  دماج  کشخ و 

ياهتیعقاو زا  کی  چیه  اب  هک  تسا  یبلطم  ص )  ) ربمایپ نارصاعم  نارای و  باحـصا و  همه  تلادع  هباحـص و  هیزنت  ناتـساد  - 10 دمآ . دو 
دندوب هباحص  زا  رفن  ود  لمج  گنج  نازورفاشتآ  هک  ارچ  تسا  راکشآ  ضقانت  داضت و  بجوم  نآ ، هب  داقتعا  تسین و  راگزاس  یخیرات 

اهنآ همه  دندشیم . هدـید  هباحـص  زا  یهورگ  زین  ناورهن  نازورفاگنج  نایم  رد  دوب و  نانآ  زا  رفن  کی  زین  نیفـص  گنج  زورفا  شتآ  و 
هعماج رد  فاکـش  دـندیروش و  دوب ، هدـش  هتفریذـپ  نازورفاگنج  نیا  دوخ  يوس  زا  ابلاغ  یتح  مدرم و  هبطاـق  يوس  زا  هک  تقو  ماـما  رب 

ریبز و هحلط و  مه  دومیپ و  ار  قح  هر  ع )  ) یلع مه  تفگ : ناوتیم  هنوگچ  دنتفرگ . شیپ  ار  متس  یغب و  هار  دندروآ و  دوجو  هب  یمالـسا 
ار ياهریبک  هانگ  ره  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یقطنم  ریغ  رایسب  هیجوت  دراوم  هنوگنیا  رد  داهتجا  هلاسم  هب  ندرب  هانپ  و  نانآ !؟ لاثما  هیواعم و 

. دومن هیجوت  ناوتیم 
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مدرم هب  زردنا  هبطخ 004-

هحفص 411] ]
تسا و هدش  داریا  ریبز  هحلط و  لتق  لمج و  گنج  يارجام  زا  دعب  الامتحا  هدـمآ ، نآ  ناونع  رد  هک  نانچ  هبطخ  نیا  هاگن : کی  رد  هبطخ 
ار هبطخ  یلصا  ياهروحم  دنزومایب . نآ  زا  تسیابیم  ناناملسم  هک  تسا  یتربع  ياهـسرد  گنج و  نیا  ياهدمایپ  هب  رظان  یعیبط  روط  هب 

تیاده ص )  ) ربمایپ تیب  لها  هلیسو  هب  اهیکیرات  تاملظ و  رد  مدرم  هک  تیعقاو  نیا  هب  حیرصت  - 1 درک : هصالخ  ناوتیم  تمسق  هس  رد 
. دنونـشب ناج  شوگ  هب  ار  اهنآ  ياهزردنا  حیاصن و  ات  دنـشاب  هدامآ  دیاب  لیلد  نیمه  هب  دندیـسر و  یقرت  جوا  یلاع و  تاماقم  هب  دندش و 
هب هراشا  هبطخ  رخآ  شخب  رد  - 3 منزب . رانک  ار  اههدرپ  متساوخیمن  یلو  مدرکیم ، ار  اهینکشنامیپ  ینیب  شیپ  نم  هک  نیا  هب  هراشا  - 2
نم رگا  دنوش و  هارمگ  مدرم  هدوت  هک  دوریم  نیا  میب  هنرگو  تفگ  دیاب  ار  اهتیعقاو  تسین ، یـشوپهدرپ  ياج  زورما  هک  دنکیم  هتکن  نیا 

هب دـیتفای و  تیادـه  یهارمگ ) لهج و  (ي  اهیکیرات رد  ام  هلیـسو  هب  همجرت : مدوخ . هیحان  زا  هن  تسا  تهج  نیمه  زا  مشاب  هتـشاد  یـسرت 
نایاپ اهیکیرات  تفرگ و  ندیـشخرد  امـش  تداعـس  حبـص  ص )- ربمایپ - نادـناخ   ) ام عاعـش  وترپ  رد  دیدیـسر و  یقرت  جوا  هب  اـم  کـمک 

دایرف هحیص و  هک  یسک  هنوگچ ، دونشن و  ار  زردنا  دنپ و  يادن  هک  یشوگ  داب ! رک  تفای ،
اریذـپ ارم  نامرف  ایآ  هدراذـگ ، اپ  ریز  ار  ربمایپ  ادـخ و  نامرف  هک  سک  نآ  ( ؟ دونـشب ارم )  ) میالم يادـص  دـناوتیم  تسا  هدرک  رک  ار  وا  ، 

زاب ار  دوخ  شوگ  مشچ و  ریـسفت : حرـش و  دشاب .) قح  شریذپ  هدامآ  و   ) دریذپن ییادج  ادخ  فوخ  زا  هک  یبلق  داب ! نئمطم  و  دوشیم )؟
زاغآ ناناملـسم  اصوصخم  ناناملـسم - بیـصن  مالـسا  هیاس  رد  هک  يریگمـشچ  ناوارف و  ياهتمعن  هب  هبطخ  نیا  زاغآ  رد  ع )  ) ماما دـینک :

رد ام  هلیسو  هب  : ) دهدیم حیـضوت  نینچ  ار  بلطم  نیا  تسا  هارمه  ییابیز  تاهیبشت  اب  هک  هاتوک  هلمج  هس  رد  هدرک و  هراشا  دش  مالـسا -
-( ص ربمایپ - نادناخ   ) ام عاعش  وترپ  رد  دیدیسر و  یقرت  جوا  هب  ام  کمک  هب  دیتفای و  تیاده  تیلهاج ) یهارمگ و  لهج و   ) ياهیکیرات
نع مترجفا  انب  و  ءایلعلا ، هورذ  متمنـست  و  ءاـملظلا ، یف  متیدـتها  اـنب   ) تفاـی ناـیاپ  اـهیکیرات  تفرگ و  ندیـشخرد  امـش  تداعـس )  ) حـبص

هک دـیامرفیم  هراشا  دوب  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  تیانج  داسف و  لهج و  یکیرات  هک  تیلهاج  نامز  طیارـش  هب  ماما  لوا ، هلمج  رد  رارـسلا .)
یقرت و مود ، هلمج  رد  دندومن . تکرح  دـصقم  يوس  هب  تعرـس  اب  دـندرک و  ادـیپ  ار  میقتـسم  طارـص  مدرم  ص ،)  ) ربمایپ دوجو  وترپ  رد 

هب مانس  هدام  زا  متمنست )  ) هک نیا  هب  هجوت  اب   ) تسا ناهوک  ياراد  هک  دنکیم  هیبشت  يرتش  هب  ار  لماکت 
بیـصن هک  تسا  یلماکت  یقرت و  جوا  هب  هراشا  هک  دـیتفرگ  رارق  ناهوک  نآ  يـالاب  رب  امـش  دـیامرفیم : و  دـشابیم ) رتش  ناـهوک  ياـنعم 

. دنراد ناعذا  فارتعا و  نآ  هب  مالسا  ندمت  حرش  ماگنه  هب  دوخ  ياهباتک  رد  برغ  قرـش و  ناخروم  همه  دش و  مالـسا  وترپ  رد  نیملـسم 
رد اقلطم  هام  هک  تسا  ییاهبش  يانعم  هب  رارس  هک  نیا  هب  هجوت  اب   ) قاحم هام و  کیرات  تاهبش  هب  ار  یلهاج  هعماج  عضو  موس ، هلمج  رد 

تداعس حبص  رجف و  رد  لخاد  دش و  هتفاکـش  یکیرات  ياههدرپ  وا  نادناخ  ربمایپ و  هلیـسو  هب  دیامرفیم : هدرک و  هیبشت  دشخردیمن ) نآ 
هللا دـیامرفیم : هاگ  هدرک ، رون  هب  هیبشت  ار  یهلا  یحو  نامیا و  مالـسا و  هک  هدـش  هتفرگ  نآرق  همـشچرس  زا  تاریبعت  نیا  عقاو  رد  دـیدش .

هب اهیکیرات  زا  ار  اهنآ  دـندروآ و  نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرـس  یلو و  دـنوادخ  رونلا ، یلا  تاـملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذـلا  یلو 
مالـسلا و لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب  يدهی  نیبم  باتک  رون و  هللا  نم  مکئاج  دـق  دـیامرفیم : رگید  ییاج  رد  دربیم و  نوریب  رون  يوس 
، نآ تکرب  هب  دـنوادخ  دـمآ و  امـش  يوس  هب  يراکـشآ  باـتک  رون و  دـنوادخ  يوس  زا  نیقی  هب  هنذاـب ، رونلا  یلا  تاـملظلا  نم  مهجرخی 

اهیکیرات زا  دوخ  نذا  هب  دنکیم و  تیاده  تمالس  ياههار  هب  دننک  يوریپ  وا  يدونشخ  زا  هک  ار  یناسک 
دـنرادن و اونـش  شوگ  هک  یناسک  زا  شهوکن  ناونع  هب  ع )  ) ماما سپـس  کـل . رکذـل  هنا  و  دـیامرفیم : هاـگ  دربیم و  ییانـشور  يوس  هب 

هقفی مل  عمـس  رقو   ) دنکن كرد  ار  زردـنا  دـنپ و  دـنلب  يادـن  هک  یـشوگ  داب ! رک  دـیازفایم : هاگآ ، نیب و  عقاو  دارفا  زا  ریدـقت  زا  فیرعت 
تایآ هب  هراشا  تسا و  دـنلب  ياهدایرف  هیعاو )  ) زا روظنم  و  شوگ ، ینیگنـس  مه  دوریم و  راک  هب  يرک  دروم  رد  مه  رقو )  ) هژاو هیعاولا .)
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، هقفی مل   ) هب ریبعت  و  ص .)  ) مالـسا ربمایپ  راکـشآ  تنـس  نینچمه  یقالخا و  یلمع و  يداقتعا و  مهم  لـئاسم  رد  نآرق  هدـنبوک  حـیرص و 
سپـس تسا . ندرک  كرد  مهم  درادـن  يرثا  ندینـش  اـهنت  هک  تسا  نـیا  رطاـخ  هـب  تـسا ) هدینـشن  عمـسی ، مـل   ) ياـج هـب  هدرکن ) كرد 
هتمصا نم  هابنلا  یعاری  فیک  و   ) دونشب ارم )  ) میالم گنهآ  دناوتیم  هنوگچ  تسا  هدرک  رک )  ) ار وا  دایرف ، هحیص و  هک  یسک  دیامرفیم :

زا دنونـشب !؟ ارم  نانخـس  تسا  نکمم  هنوگچ  دـناهدراذگ  اپ  ریز  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  ادـخ و  نامرف  هک  اهنیا  هک  نیا  هب  هراشا  هحیـصلا .)
دریذپن ییادج  ادخ  فوخ  زا  هک  یبلق  داب ! نئمطم  دیامرفیم : دنقح ، رادفرط  هک  دراد  دوجو  يرگید  هورگ  هورگ ، نیا  ربارب  رد  هک  اجنآ 

وترپ رد  تیاده  هتکن : ناقفخلا .) هقرافی  مل  نانج  طبر  ( ) دشاب عضاخ  نآ  ربارب  رد  دنک و  كرد  ار  تقیقح  (و 
برع تیلهاج  رصع  هسیاقم  زا  هک  تسا  یخیرات  مهم  تیعقاو  کی  هب  هراشا  میدناوخ ، ع )  ) ماما مالک  زا  الاب  زارف  رد  هچنآ  یحو  نادناخ 
ماظن داعم ، ادـبم و  هب  طوبرم  لئاسم  ینید ، تادـقتعم  رظن  زا  یلهاج  برع  هک  دوشیم  نشور  مالـسا ، عولط  زا  دـعب  ییافوکـش  نارود  اـب 

. تفرگ رارق  یحطـس  هچ  رد  مالـسا  نآرق و  لوزن  زا  دعب  هدوب و  یحطـس  هچ  رد  يداصتقا  عضو  اوقت و  قالخا ، هداوناخ ، ماظن  یعامتجا ،
ماما هچنآ  درک . روصت  ناوتیمن  نآ  يارب  يرگید  ریبعت  گرزب ، هزجعم  کی  هب  ریبعت  زج  هک  تسا  داـیز  ردـقنآ  ود  نیا  ناـیم  رد  تواـفت 
حبـص هدـیپس  مالـسا  روهظ  اـب  تسا و  هتفرگربرد  ار  ناـنآ  هعماـج  ماـمت  یکیراـت  تملظ و  هک : هدوـمرف  ناـیب  هبطخ  زا  شخب  نیا  رد  (ع )

خیرات بتک  رد  ار  نآ  حرـش  دوب و  هاتوک  هراشا  کی  طقف  دنتفرگ ، رارق  ندـمت  گنهرف و  تفرعم و  ياههلق  رب  تشگ و  راکـشآ  تداعس 
. تسا هدمآ  يرتشیب  حیضوت  اب  هغالبلاجهن  زا  يددعتم  ياههبطخ  رد  ینعم  نیا  درک . هعلاطم  دیاب  مالسا  ندمت 

هحفص 411] ]
تسا و هدش  داریا  ریبز  هحلط و  لتق  لمج و  گنج  يارجام  زا  دعب  الامتحا  هدـمآ ، نآ  ناونع  رد  هک  نانچ  هبطخ  نیا  هاگن : کی  رد  هبطخ 
ار هبطخ  یلصا  ياهروحم  دنزومایب . نآ  زا  تسیابیم  ناناملسم  هک  تسا  یتربع  ياهـسرد  گنج و  نیا  ياهدمایپ  هب  رظان  یعیبط  روط  هب 

تیاده ص )  ) ربمایپ تیب  لها  هلیسو  هب  اهیکیرات  تاملظ و  رد  مدرم  هک  تیعقاو  نیا  هب  حیرصت  - 1 درک : هصالخ  ناوتیم  تمسق  هس  رد 
. دنونـشب ناج  شوگ  هب  ار  اهنآ  ياهزردنا  حیاصن و  ات  دنـشاب  هدامآ  دیاب  لیلد  نیمه  هب  دندیـسر و  یقرت  جوا  یلاع و  تاماقم  هب  دندش و 
هب هراشا  هبطخ  رخآ  شخب  رد  - 3 منزب . رانک  ار  اههدرپ  متساوخیمن  یلو  مدرکیم ، ار  اهینکشنامیپ  ینیب  شیپ  نم  هک  نیا  هب  هراشا  - 2
نم رگا  دنوش و  هارمگ  مدرم  هدوت  هک  دوریم  نیا  میب  هنرگو  تفگ  دیاب  ار  اهتیعقاو  تسین ، یـشوپهدرپ  ياج  زورما  هک  دنکیم  هتکن  نیا 

بیرف هناـشن  مدوب و  امـش  ینکـشنامیپ  بقاوع  رظتنم  هراومه  نم  همجرت : مدوـخ . هیحاـن  زا  هن  تسا  تهج  نیمه  زا  مشاـب  هتـشاد  یـسرت 
رد مدرکن ) اشفا  ار  امـش  زار  و   ) مدیـشوپ مشچ  امـش  زا  هک  دوب  نید  سابل  رد  امـش  راتتـسا  رطاخ  هب  یلو  مدـیدیم  امـش  رد  ار  ناگدروخ 

وب هاگآ  امش  ياهگنرین  زا  و   ) دادیم یهاگآ  امش  نورد  زا  ارم  لد ، يافص  هک  یلاح 
دـیدشیم و عمج  مه  درگ  هک  ماگنه  نآ  رد  موش ، نومنهر  قح  قیرط  هب  ار  امـش  ات  مداتـسیا  هدـننکهارمگ  ياـههداج  راـنک  رد  نم  مد .)

زورما نم  دیدیسریمن . ییاج  هب  دیدرکیم و  شالت  تایح  بآ  نیا  ندرک  ادیپ  يارب  دیدوب و  ياهتسیاش  ربهر  هنشت  دیتشادن و  ییامنهار 
، منک شاف  ار  قیاقح  ات  مروآیمرد  نخـس  هب  امـش  يارب  تسایوگ  تفرعم  لها  يارب  تسا و  شوماـخ  هک  ار  خـیرات  زیگناتربع  ثداوح 

نآ رد  زگره  دـناهداد  ناشن  نم  هب  ار  قح  هک  یناـمز  زا  هک ) ارچ  ، ) تسا هتـشگ  رود  قح  زا  دـنک ، فلخت  نم  تاروتـسد  زا  هک  سک  نآ 
ع)  ) یـسوم هک ) هنوگنامه  دنوش  هارمگ  مدرم  ادابم  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هکلب  هدوبن  مدوخ  رطاخ  هب  زگره  نم  ینارگن  و   ) ماهدرکن دیدرت 

یهارمگ هب  ار  مدرم  دـننک و  هبلغ  تلالـض  ياهتلود  نالهاج و  هک  دیـسرتیم  نیا  زا  هکلب  درکن  شدوخ  هب  تبـسن  سرت  ساـسحا  زگره 
راک رد  دینک و  زاب  مشچ  لطاب ، هار  هب  امش  میوریم و  قح  يوس  هب  ام   ) میاهتفرگ رارق  لطاب  قح و  یهارود  رس  رب  امش  ام و  زورما  دنشک ،

یسک نینچمه  دهدیمن ، رازآ  ار  وا  بذاک  ياهیگنشت  و   ) دوشیمن هنشت  دشاب  هتـشاد  بآ  هب  نانیمطا  هک  یـسک  دیئامن ) رظندیدجت  دوخ 
ار امش  ینکشنامیپ  ریسفت : حرش و  دتفایمن .) ناطیش  ياههسوسو  کش و  ماد  رد  دراد  ینئمطم  يامنهار  ربهر و  هک 

هراوـمه نم  دـیامرفیم : هتخاـس ، بطاـخم  ار  لـمج  گـنج  ناگدـنامزاب  ع )  ) ماـما هبطخ ، زا  شخب  نیا  رد  یلو …  مدرکیم ، ینیب  شیپ 
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هیلحب مکمسوتا  و  ردغلا ، بقاوع  مکب  رظتنا  تلز  ام  ! ) مدیدیم امش  رد  ار  ناگدروخ  بیرف  هناشن  مدوب و  امش  ینکشنامیپ  بقاوع  رظتنم 
نآ زا  هرمع  هب  نتفر  يارب  دـندمآ و  شتمدـخ  هب  ع )  ) یلع اـب  تعیب  زا  دـعب  یتدـم  ریبز  هحلط و  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  نیرتـغملا .)
یلو تفرگ ، تعیب  يرادافو و  نامیپ  اهنآ  زا  رگید  راب  دیدیم ، نانآ  رد  ار  ینکشنامیپ  قافن و  راثآ  هک  ع )  ) ماما دنتفرگ . هزاجا  ترضح 

زا رفن  رازههد  زا  شیب  شتآ ، نآ  رد  هک  دـندرک  نشور  ار  لمج  گـنج  شتآ  دـندنامن و  راداـفو  دوخ  ناـمیپ  هب  مینادیم  هک  هنوگناـمه 
ددـص رد  دـندوب  هدرک  تـعیب  هـک  نـیا  اـب  دـندوب و  کیرـش  میهـس و  هئطوـت  نـیا  رد  يرگید  داـیز  هورگ  کـشیب  دـنتخوس و  نیملـسم 

نآ رد  ع )  ) یلع هک : دنکیم  لقن  دوخ  تاملک  زا  یکی  رد  دـیدحلایبا  نبا  دـنهورگ . نیمه  ع )  ) یلع بطاخم  دـندمآرب و  ینکـشنامیپ 
میب درک : ضرع  ینک ! تفلاخم  تعیب  نیا  اب  ینکـشب و  ار  دوخ  ناـمیپ  وت  هک  مراد  میب  نیا  زا  نم  دومرف : درک  تعیب  وا  اـب  ریبز  هک  يزور 

: درک ضرع  دشاب ؟ عوضوم  نیا  رب  نم  دهاش  هاوگ و  دنوادخ  دومرف : ع )  ) ماما دنزیمن ! رس  نم  زا  دبا  ات  يزیچ  نینچ  شاب  هتشادن 
هب هزادنا  هچ  نامثع  تموکح  نامز  رد  ینادیم  وت  دندرک : ضرع  دندمآ و  ع )  ) نانمومریما تمدـخ  ریبز  هحلط و  زور  دـنچ  زا  سپ  يرآ 
رد ار  اهیرادنامرف  نیا  زا  یـضعب  تسا ، هدرپس  وت  هب  ار  تفالخ  دنوادخ  هک  نونکا  دوب  هیماینب  رادفرط  هراومه  وا  ینادیم  و  دـش ! افج  ام 

کیرش تناما  نیا  رد  ار  یسک  نم  دینادب  منک و  رکف  هراب  نیا  رد  نم  ات  دیشاب  یـضار  یهلا  تمـسق  هب  دومرف : ع )  ) ماما راذگب ! ام  رایتخا 
هب ندیسر  زا  سای  هک  یلاح  رد  دندمآ  نوریب  ترضح  دزن  زا  اهنآ  مشاب …  نئمطم  یـضار و  وا  تناما  تناید و  زا  هک  نیا  رگم  منکیمن 
هک یماگنه  دـیدحلایبا  نبا  هتفگ  هب  انب  هک  نیا  رت  بیجع  دـنتفرگ . هرمع  يارب  هزاجا  هک  تشذـگن  يزیچ  دوب و  هتفرگارف  ار  اهنآ  ماـقم ،
نم دزن  ار  ماـش  لـها  ناـگرزب  ریگب و  تعیب  نم  يارب  مه  وـت  دـناهدرک و  تعیب  نم  اـب  یگمه  مدرم  هک : دیـسر  هیواـعم  هـب  ع )  ) یلع هماـن 
ماش مدرم  مامت  زا  تفگ  درک و  باطخ  نینموملاریما  ناونع  هب  ار  وا  تشون و  ریبز  هب  ياهماـن  دـش و ) هچاپتـسد  تخـس   ) هیواـعم تسرفب ،

دوجو یلکشم  چیه  ود ، نیا  ریخست  زا  دعب  هک  نک  ریخست  ار  رهش  ود  نیا  ورب و  هرـصب  هفوک و  يوس  هب  تعرـس  اب  متفرگ ، تعیب  وت  يارب 
ناروشب نامثع  یهاوخنوخ  ناونع  هب  ار  مدرم  دیورب و  متفرگ ، تعیب  هحلط  يارب  وت  زا  دعب  درادن و 

هک یلاح  رد  مدرکن ) اشفا  ار  امـش  زار  و   ) مدیـشوپ مشچ  امـش  زا  هک  دوب  نید  سابل  رد  امـش  راتتـسا  رطاخ  هب  یلو  دیازفایم : سپـس  دـی .
بابلج مکنع  ینرتس  یتح  ( ) مدوب هاـگآ  یهلا  فطل  هب  امـش  ياـهگنرین  اـههئطوت و  زا  و   ) دادیم یهاـگآ  امـش  نورد  زا  ارم  لد ، ياـفص 

ینکشنامیپ راظتنا  ماما  رگا  الوا : دشابیم : ددعتم  لاوس  ود  هب  خساپ  ع )  ) ماما هلمج  ود  نیا  تقیقح  رد  هینلا .) قدص  مکینرـصب  و  نیدلا ،
اجک زا  اهنآ  نطاب  نورد و  رب  یهاگآ  نیا  ایناث : و  دومرفن ؟ راکـشآ  ار  بلطم  نیا  ارچ  دـیدیم  اـهنآ  رد  ار  شیاـههناشن  تشاد و  ار  اـهنآ 
مود لاوس  خساپ  رد  دنامب و  موتکم  زار  نیا  درکیم  باجیا  هک  دوب  نید  هدرپ  رد  راتتـسا  دیامرفیم : لوا  لاوس  خساپ  رد  ماما  دـش ؟ ادـیپ 
امش هک  نیا  نآ  دناهداد و  لوا  هلمج  ریسفت  رد  يرگید  لامتحا  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یـضعب  تخاس . هاگآ  ارم  لد ، يافـص  دیامرفیم :

تخانش عنام  نم  تناید  ای  دوب و  نم  زا  امش  تخانـش  عنام  نید ، زا  تسردان  تشادرب  لایخ و  هدرپ  هک  دوب  نیا  نآ  لیلد  دیتخانـشن و  ارم 
لوا ریـسفت  دوشیمن ، هدید  نآ  رد  لبق  ياههلمج  اب  ینادنچ  بسانت  دراد و  ریـسفت  نیا  هک  یتافلکت  هب  هجوت  اب  یلو  دـیدرگ ، نم  زا  امش 

هارمگ ياههداج  رانک  رد  نم  دیامرفیم : نخس  نیا  نایاپ  رد  دسریم . رظن  هب  رتحیحص 
ربـهر هنـشت  دـیتشادن و  ییاـمنهار  دـیدشیم و  عمج  مه  درگ  هک  ماـگنه  نآ  رد  موش ، نومنهر  قح  قیرط  هب  ار  امـش  اـت  مداتـسیا  هدـننک 

داوج یف  قحلا  ننـس  یلع  مکل  تمقا   ) دیدیـسریمن ییاج  هب  دیدرکیم و  شالت  تایح ، بآ  نیا  ندرک  ادـیپ  يارب  دـیدوب و  ياهتـسیاش 
رمع رخآ  ياهلاس  اصوصخم  نامثع  رـصع  رد  ار  نانآ  ع )  ) ماما تقیقح  رد  نوهیمت .) نورفتحت و ال  و  لـیلد ، ـال  نوقتلت و  ثیح  هلـضملا ،

ندیـسر يارب  ار  نیمز  ياج  ياج  دنزوسیم و  یگنـشت  زا  هدش و  راتفرگ  ههاریب  رد  هدرک و  مگ  ار  هار  هک  دنکیم  ینارفاسم  هب  هیبشت  وا ،
همشچرس زا  دنکیم و  ناشتیاده  میقتسم  طارـص  هب  دیآیم ، اهنآ  يرای  هب  ع )  ) ماما یلو  دنباییمن ، تسد  بآ  هب  دننکیم و  رفح  بآ  هب 

میظع ياهیراتفرگ  تالکشم و  هچ  مدوبن  نم  ینافوط  کیرات و  نارود  نآ  رد  رگا  هک  دهدیم  هجوت  اهنآ  هب  دزاسیم . ناشباریس  تیاده 
مادـک ره  تسا  هدـمآ  مالک  زا  زارف  نیا  رد  هک  يددـعتم  ياههلمج  منزیم ! رانک  ار  اههدرپ  زورما  تفرگیم . ار  ناـتناماد  يویند  ینید و 
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هب هر )  ) یـضردیس موحرم  هک  تسا  هدوب  يرتشیب  ياههلمج  اـههلمج ، نیا  يـالهبال  رد  هک  دـسریم  رظن  هب  دراد و  یمهم  هتکن  هب  هراـشا 
هک ا هتشاد  رارق  نیا  رب  هر )  ) یضردیس موحرم  هریس  هک  ارچ  تسا . هدومن  طقاس  ار  اهنآ  ندرک ، صیخلت  ماگنه 

رد ع )  ) ماما هک  ار  ياهتکن  نیتسخن  لاح  ره  هب  رتمک . یهاگ  رتشیب و  یهاگ  هتشاذگیم ، رانک  ار  ییاهتمسق  هدرکیم و  نیچلگ  اههبطخ  ز 
مروآیمرد نخـس  هب  امـش  يارب  دراد  نابز  دص  هک  ار  ینابزیب  ثداوح )  ) زورما نم  دیامرفیم : هک  تسا  نیا  دـنکیم  هراشا  نآ  هب  اجنیا 

لئاسم ثداوح و  هب  هاگ  یلو  تسا ، نابزیب  ناویح  يانعم  هب  ءامجع  ناـیبلا .) تاذ  ءاـمجعلا  مکل  قطنا  مویلا  ( ) دـنک شاـف  ار  قیاـقح  اـت  )
ثداوح هب  هراشا  اجنیا  رد  ءامجع  هک  دندقتعم  هغالبلاجـهن  ناحراش  زا  يرایـسب  اذـل  دوشیم و  قالطا  زین  دـیوگیمن  نخـس  هک  يرگید 

. دنهدیم زردنا  دنپ و  ار  اهناسنا  دنراد و  یلاح  نابز  دوخ  يارب  مادک  ره  هداد و  يور  هتـشذگ ، رد  ای  وا  رـصع  رد  هک  تسا  يزیمآتربع 
لامتحا نیا  دهدیم . حرـش  ار  اهنآ  زومآتربع  ياههتکن  دـنکیم و  نایب  رگید  دراوم  رد  اجنیا و  رد  يرتاسر  نایب  اب  ار  اهنآ  ياهمایپ  ماما 
نانخـس ماما  دنـشوماخ و  ییوگ  زین  اهنیا  هک  تسا  یهلا  رماوا  ای  ترـضح و  نآ  دوخ  لامک  تافـص  نآ  زا  روظنم  هک  تسا  هدش  هداد  زین 

تسا هتـشگ  رود  قح  زا  دنک  فلخت  نم  تاروتـسد  زا  هک  سک  نآ  دیامرفیم : تیعطاق  اب  ع )  ) ماما مود  هلمج  رد  دنکیم . وگزاب  ار  اهنآ 
نیاربانب آ  ) ماهدرکن دیدرت  نآ  رد  زگره  دناهداد  ناشن  نم  هب  ار  قح  هک  ینامز  زا  اریز 

رد هتیرا .) ذم  قحلا  یف  تککش  ام  ینع ، فلخت  يرما  يار  بزع  ( ) هتفرگ هلصاف  قح  زا  دنک  فلخت  سک  ره  تسا و  قح  میوگیم  هچن 
رد هتفای و  شرورپ  قح  ناماد  رد  ع )  ) ماما هک  نیا  هب  هجوت  اب  تساعدـم و  لیلد و  ای  لولعم  تلع و  لیبق  زا  مالک  نیا  لـیذ  ردـص و  عقاو 
هب و  ص )- یبنلا - ملع  هنیدم  باب  رتالاب  همه  زا  هدوب و  تازجعم  دهاش  یحو و  بتاک  هراومه  هدش و  گرزب  ص )  ) مالـسا ربمایپ  شوغآ 

ياعدا زگره  نخس  نیا  تسا ، هتفای  هار  نطاب  دوهـش و  ملاع  هب  رهاظ ، ملاع  رب  هوالع  تسا و  هدوب  ربمایپ  ملع  رهـش  يارب  يدورو  رد  هلزنم 
رود ینعی : دشاب  نیرفن  لیبق  زا  هک  نیا  نآ  دناهداد و   … يرما )  يار  بزع   ) هلمج رد  يرگید  لامتحا  ناحراش  زا  یـضعب  تسین . یفازگ 

هک دزادرپیم  یلاوس  خساپ  هب  هلمج ، نیموس  رد  دـسریم . رظن  هب  رتبـسانم  لوا  يانعم  یلو  دـنک  فلخت  متاروتـسد  زا  هک  یـسک  يار  داب 
ینارگن دیامرفیم : دوب ؟ نارگن  گنج  نیا  يارجام  زا  ع )  ) ماما ارچ  هک  نیا  نآ  دیـسریم و  یـضعب  نهذ  هب  لمج  گنج  ناتـساد  زا  دـعب 

لتق یهاوخنوخ  نیغورد  دایرف  و  نادـیم ، هب  ص )  ) ربمایپ رـسمه  ندـمآ  اب  ادابم  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هکلب  دوبن  مدوخ  رطاخ  هب  زگره  نم 
دننامه تسرد  دنتفیب ، دیدرت  کش و  هب  ماوع  زا  یهورگ  نمشد ، رکشل  رد  نکشنامیپ  هباحص  زا  یعمج  روضح  نامثع و 

نالهاج و هک  دیسرتیم  نیا  زا  هکلب  درکن ، شدوخ  هب  تبسن  سرت  ساسحا  زگره  یسوم  نارحاس . اب  ییورایور  ماگنه  هب  یسوم  ینارگن 
لاهجلا و هبلغ  نم  قفشا  لب  هسفن  یلع  هفیخ  مالسلاهیلع  یسوم  سجوی  مل   ) دنناشکب یهارمگ  هب  ار  مدرم  دننک و  هبلغ  تلالـض  ياهتلود 

نم لوا  نوکن  نا  اما  یقلت و  نا  اما  یـسوم  ای  اولاق  دیامرفیم : دنوادخ  هک  اجنآ  تسا  هط  هروس  تایآ  هب  هراشا  هلمج  نیا  لالـضلا .) لود 
! یسوم يا  دنتفگ  نارحاس  یسوم ، هفیخ  هسفن  یف  سجواف  یعست  اهنا  مهرحـس  نم  هیلا  لیخی  مهیـصع  مهلابح و  اذاف  اوقلا ، لب  لاق  یقلا ،

ناشرحـس رثا  رب  نانآ  ياهاصع  اهبانط و  ماگنه  نیا  رد  دینکفیب ، لوا  امـش  تفگ : میـشاب ؟ لوا  ام  ای  ینکفایم  ار  دوخ  ياصع  لوا  وت  ایآ 
هب هلمج  نیمراهچ  رد  دنوش !) هارمگ  مدرم  ادابم   ) درک ساسحا  لد  رد  یفیفخ  سرت  یـسوم  دـنکیم ، تکرح  هک  دیـسریم  رظن  هب  نانچ 
رـس رب  رگید  ریبعت  هب  ای   ) میاهتفرگ رارق  لطاب  قح و  هداـج  رد  امـش  اـم و  زورما  هک : دـهدیم  رادـشه  لـمج  گـنج  ناگدـنامزاب  مدرم و 

رد لطاب و  رب  امش  هنافـساتم  میتسه و  قح  نتم  رد  ام  رگید ! يوس  هب  امـش  میوریم و  ییوس  هب  ام  هک  میاهتفرگ  رارق  لطاب  قح و  یهارود 
دینیبب ار  دوخ  عضو  دینک و  زاب  مشچ  تسرد  لطابلا .) قحلا و  لیبس  یلع  انفقاوت  مویلا  !( ) هاگترپ هبل 

! دیاهدرک داجیا  فاکش  نیملسم  نایم  رد  و  دیاهتسکش ! ار  یهلا  نامیپ  هتشادن و  هگن  ار  تعیب  مارتحا  دیاهدرک ! جورخ  ناتنامز  ماما  رب  هک 
کین دـیاهدرک ! مـهارف  دوـخ  تـهج  داـعملا  موـی  يارب  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  یگرزب  تیلووـسم  و  دـیاهتخیر ! ار  یمیظع  هورگ  ياـهنوخ  و 

و  ) دوشیمن هنشت  دشاب  هتشاد  نآ  هب  نانیمطا  هک  یسک  دیامرفیم : هلمج  نیرخآ  رد  ماجنارس  دینک ! رظندیدجت  دوخ  عضو  رد  دیشیدنیب و 
(. امظی مل  ءامب  قثو  نم  ( ) دـهدیمن تسد  وا  هب  دوشیم  هریچ  ناسنا  رب  بآ ، نادـقف  زا  تشحو  ماـگنه  ـالومعم  هک  بذاـک  ياهیگنـشت 
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يدامتعایب بارطـضا و  یناطیـش و  ياههسوسو  دـیدرت و  کش و  راـتفرگ  داد ، ینئمطم  ياـنمهار  ربهر و  هک  سک  نآ  هک  نیا  هب  هراـشا 
روتسد نامرف و  وا  زا  دربیم و  هانپ  وا  هب  تالکـشم  رد  دنکیم و  ساسحا  تفرعم  لالز  بآ  همـشچ  رانک  رد  ار  دوخ  هک  ارچ  ددرگیمن ،

دـیدرت و لزلزت و  زا  دـیهنیم و  ماگ  قح  هار  رد  رطاخ  ناـنیمطا  اـب  دـینک ، داـمتعا  وا  هب  دیـسانشب و  ار  دوخ  ربهر  رگا  مه  امـش  دریگیم ،
نیا نآ  تسا و  هدومرف  هراشا  یمهم  هتکن  هب  اجنیا  رد  ع )  ) ماما نطاب ! دـید  - 1 اههتکن : دوب . دیهاوخ  ناما  رد  ناطیش  سفن و  ياههسوسو 

دننیبیم ار  یلئاسم  لدکاپ ، نانموم  تسا  ینیبنشور  تریصب و  بابسا  زا  تین  قدص  لد و  يافص  هک :
نا دیوگیم : نآرق  یمالـسا ، تایاور  رد  مه  هدش و  هراشا  نآ  هب  دـیجم  نآرق  رد  مه  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا و  ناهنپ  نارگید  زا  هک 

اوقت رون  هلیـسو  هب  و   ) دـهدیم رارق  امـش  يارب  ار  لطاب  زا  قح  تخانـش  هلیـسو  دـنوادخ  دـینک  هشیپ  اوقت  رگا  اناقرف ، مکل  لعجی  هللا  اوقتت 
هسارف اوقتا  میناوخیم : هدش ، لقن  ص )  ) ربمایپ زا  هک  یفورعم  ثیدح  رد  دیسانشب .) شیاههرهچ  نیرتناهنپ  رد  ار  لطاب  قح و  دیناوتیم ،
یـسوم نب  یلع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  دنیبیم و  ادـخ  رون  کمک  هب  وا  هک  دـیزیهرپب  نموم  يرایـشوه  زا  هللا ، رونب  رظنی  هناف  نموملا 

هقرف ام  انم  همئالل  هللا  عمج  دق  هملع و  هراصبتسا و  غلبم  هنامیا و  ردق  یلع  هللا  رونب  رظنی  هسارف  هل  الا و  نموم  نم  ام  میناوخیم : ع )  ) اضرلا
دراد یـصاخ  يرایـشوه  هک  نیا  رگم  تسین  ینموم  چیه  نیمـسوتملل ، تایال  کلذ  یف  نا  هباتک : یف  لج  زع و  لاق  نینموملا و  عیمج  یف 
همه هب  ار  هچنآ  مالـسلامهیلع - تیب - لها  ناماما  يارب  دنوادخ  دنیبیم و  دوخ  ملع  تریـصب و  رادـقم  نامیا و  هزادـنا  هب  یهلا  رون  اب  هک 

نامـسوتم نیتسخن  دوزفا : سپـس  نارایـشوه . يارب  تسا  ییاههناشن  نیا ، رد  هدومرف : شباتک  رد  هنیمز  نیمه  رد  هداد و  رارق  هداد  نانموم 
زا دعب  و  ع )  ) نانمومریما سپس  ص )  ) ادخ لوسر  نیبنشور ) نارایشوه  )

اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  هک : نیا  بلاج  دنتمایق . زور  ات  مالسلامهیلع )  ) نیـسح نادنزرف  زا  ناماما  و  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و  وا 
رد دـیهدیم !؟ ربخ  دـیوشیم و  هاـگآ  مدرم  بولق  زا  امـش  هنوگچ  دوب : هدرک  لاوس  هک  دومرف  یـسک  خـساپ  رد  ار  نانخـس  نیا  همه  (ع )

دوخ بلق  مشچ  ربارب  رد  هدرپ  یناطیـش  ياههسوسو  اهـسوه و  اوه و  رطاـخ  هب  هک  میتسه  اـم  نیا  درادـن ، ياهدرپ  ناـهج  قیاـقح  تقیقح 
هدـمآ ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  هک  نانچ  تسا . راکـشآ  زیچ  همه  دور  رانک  اههدرپ  نیا  نامیا  اوقت و  رون  اب  رگا  مینکیم و  داجیا 

دنناوتیم دننکن  هطاحا  ار  مدآ  نادـنزرف  ياهلد  نیطایـش  رگا  توکلملا ، یلا  اورظنل  مدآ  ینب  بولق  یلا  نوموحی  نیطایـشلا  نا  الول  تسا :
تساخرب هک  اجره  هک  ینیبن  هتساخرب ! درگ  سوه  اوه و  هتسارآ  تسا  ییارس  تقیقح  دننکفیب . رظن  ناهج ) نیا  نطاب  و   ) توکلم ملاع  هب 

ای يداع  قرط  زا  ناسنا  هاگ  دنتسه و  یناهنپ  بویع  ياراد  دارفا  بلاغ  مدرم  بویع  رب  یشوپهدرپ  - 2 درم !؟ تسانیب  هچرگ  رظن  دنیبن  درگ 
هب عامتجا  يارب  يرطخ  هک  اجنآ  ات  تسا  نیا  هعماج - ناربهر  اصوصخم  سک - ره  هفیظو  دوشیم  هاگآ  نآ  زا  یناـمیا  تسارف و  قرط  زا 

ا وس ، کی  زا  اهيردهدرپ  هک  ارچ  دننکن ، يردهدرپ  دنشوکب و  یشوپ  بیع  رد  دیاین  دوجو 
هراومه بیع  ندوب  هدرپ  رد  اریز  دـنکیم ، روسج  هانگ  باکترا  رد  ار  اهنآ  رگید ، يوس  زا  دنکـشیم و  مه  رد  ار  دارفا  تیـصخش  مارتح 

هعاشا ثعاب  يردهدرپ  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  دـنکیمن و  هظحالم  یـسک  رگید  دیـشک  ییاوسر  هب  راک  رگا  اـما  تسا ، دارفا  طاـیتحا  ببس 
تـسا هدش  بلطم  نیا  رب  یناوارف  دـیکات  یمالـسا  ثیداحا  رد  لیلد  نیمه  هب  ددرگیم . هانگ  هب  نارگید  ندـش  هدولآ  هعماج و  رد  ءاشحف 
راکـشآ ار  اهیبوخ  دنناشوپب و  ار  رگیدـکی  بویع  رارـسا و  هک : تسا  نیا  رگیدـکی  رب  نانموم ، قوقح  زا  یکی  هک  میناوخیم  یثیدـح  رد 

رتس اهفاخی  هروع  نموم  یلع  رتس  نم  میناوخیم : ع )  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  نسحلا .) هنم  رهظا  هبیع و  هرـس و  متکا  و   ) دنزاس
داتفه دنوادخ  دناشوپب ، تسا  كانمیب  شندش  راکشآ  زا  هک  ار  ینموم  بیع  هک  یسک  هرخالا ، ایندلا و  تاروع  نم  هروع  نیعبـس  هیلع  هللا 

نآ هب  تبـسن  ار  دوخ  يدنبیاپ  هدرک و  یمالـسا  روتـسد  نیا  هب  ییانعمرپ  هراشا  الاب  رد  ع )  ) ماما دـناشوپیم . ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  بیع 
اجنآ رد  هک  ددرگن  یعاـمتجا  تالکـشم  همـشچرس  یناـهنپ  بویع  هک  تسا  يدروم  رد  نیا  میتفگ  هک  هنوگناـمه  هتبلا  هتخاـس ، راکـشآ 

دیاب ب هکلب  درک ، شاف  ار  مدرم  بویع  رارسا و  انثتسا  نیا  هناهب  هب  دیابن  یلو  دیآیم . نایم  هب  يرگاشفا  هفیظو 
یهورگ هک  تسا  هدش  هیبشت  هداج  ود  هب  لطاب  قح و  الاب  مالک  رد  لطاب : قح و  هزرابم  دوش . ادیپ  انثتسا  نیا  يارب  ینشور  لحم  یتسار  ه 
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ناـمه قح  میوـگب  دـیاب  مینک  ریـسفت  نشور  هاـتوک و  تراـبع  کـی  رد  ار  هژاو  ود  نیا  میهاوـخب  رگا  دـنوریم ، نآ  زا  یهورگ  نیا و  زا 
ره زا  هک  دـنوادخ  كاپ  تاذ  بیترت  نیا  هب  دوشیم . نایامن  بآ  تروص  هب  هک  ییاهبارـس  ساسایب و  ياهرادـنپ  لـطاب  تسا و  تیعقاو 
هب تسا و  قح  دراد  طابترا  وا  اب  هک  رادقم  ره  هب  وا  ریغ  تسا و  قح  مان  هتسیاش  هک  تسا  يزیچ  نیتسخن  تسا ، رتزراب  رتنشور و  یتیعقاو 

، یمدـع ياههبنج  اب  ندوب  هتخیمآ  رطاخ  هب  تسا و  قح  ادـخ  هب  شباستنا  رطاخ  هب  ناکما ، ملاع  تسا . لطاب  تسا  هناگیب  وا  زا  هزادـنا  ره 
وا هب  دـیواج  تایح  زا  ياهزات  لحارم  دـشخبیم و  لماکت  وا  یتسه  هب  دربیم و  ادـخ  يوس  هب  ار  ناـسنا  هک  ییاـههار  ماـمت  تسا . لـطاب 

ناهج نیا  هنحـص  تسا . لطاب  دزاسیم ، دـنبیاپ  اهرادـنپ  تالایخ و  ماـهوا و  هب  دـنکیم و  رود  ادـخ  زا  ار  وا  هچنآ  تسا و  قح  دـهدیم ،
بلاـج و رایـسب  لاـثم  نآ ، ماجنارـس  هجیتن و  هزراـبم و  نیا  داـعبا  نتخاـس  مسجم  يارب  دـیجم  نآرق  هک  تسا  لـطاب  قح و  هزراـبم  هنحص 

روص هب  دوشیم و  لزان  نامسآ  زا  هک  دنکیم  هیبشت  یبآ  هب  ار  قح  تسا : هدومرف  نایب  دعر  هروس  رد  ییانعمرپ 
تدـم اما  دوشیم ، رهاظ  نآ  رب  بآ  یگدولآ  رثا  رب  هک  دـنکیم  هیبشت  ییاهفک  هب  ار  لطاب  دوشیم و  يراج  اههوک  هنماد  زا  بالیـس  ت 

یقاب تسا  ینادابآ  تایح و  هیام  هچنآ  دوریم و  نیب  زا  اهفک  دوشیم ، نیشنهت  یگدولآ  دوشیم  هگلج  دراو  بآ  دشکیمن  لوط  يدایز 
. دنامیم

ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هبطخ 005-

هحفص 433] ]
تمت نا  دـعب  کلذ  و   ) هفالخلاب هل  اعیابی  نا  یف  برح  نب  نایفـسوبا  سابعلا و  هبطاخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ضبق  اـمل 

ساـبع و دومرف ، تلحر  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  یماـگنه  هملع ) هقلخ و  نع  نیبـی  هنتفلا و  نع  یهنی  اـهیف  هفیقـسلا و  یف  رکبیبـال  هعیبـلا 
رکبوبا يارب  هفیقـس  رد  تعیب  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  و   ) دننک تعیب  تفالخ  يارب  وا  اب  دناهدامآ  هک  دـندرک  ضرع  ع )  ) یلع هب  نایفـسوبا 

دوخ ياهیهاگآ  هیحور و  زا  دـنکیم و  بوشآ  هنتف و  زا  یهن  نآ ، رد  درک و  داریا  ار  هبطخ  نیا  و  تفریذـپن - ترـضح  دوب - هتفاـی  ناـیاپ 
زا تسا . هدـش  لقن  شتفالخ  نامز  ریغ  رد  ع )  ) یلع زا  هک  تسا  ییاـههبطخ  دودـعم  زا  هبطخ  نیا  هاـگن  کـی  رد  هبطخ  درادیمرب .) هدرپ 

نایفسوبا ص ،)  ) ادخ لوسر  تلحر  زا  دعب  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هدروآ ، نآ  يارب  یـضردیس  هک  ياهمدقم  هبطخ و  نیا  عومجم 
اـضاقت دـندرک و  قیوشت  مایق  هب  ار  ع )  ) ماما و  دوب ) هدـمآ  نایفـسوبا  کیرحت  هب  سابع  دـیاش  و   ) دـندمآ ترـضح  نآ  تمدـخ  ساـبع  و 

ياقب يارب  هک  یـصاخ  يزوسلد  تشاد و  نامز  طیارـش  زا  هک  یلماک  یهاگآ  اب  ع )  ) ماما یلو  دـننک  تعیب  هفیلخ  ناونع  هب  وا  اـب  دـندرک 
یتارابع اب  هکلب  تفریذپن  ار  تعیب  نیا  اهنت  هن  دومنیم  ناقفانم  ياههئطوت  نتسکش  مهرد  مالسا و 

رطاخ هب  ییاهیریگهدرخ  وا  هب  ضرغم  ای  هاگآان  دارفا  تسنادیم  هک  اجنآ  زا  دـنزیهرپب . اـهراک  هنوگنیا  زا  هک  داد  رادـشه  اـهنآ  هب  نشور 
یهاگآ ملع و  هب  دـنکیم و  نایب  راگدرورپ  ياقل  تداهـش و  گرم و  هب  ار  دوخ  قشع  نایاپ ، رد  داد و  خـساپ  اهنآ  هب  دـننکیم  شتوکس 

تاجن ياهیتشک  اب  ار  اههنتف  جاوما  مدرم ! يا  همجرت : درادـن . ار  نآ  زا  يرادربهدرپ  هزاـجا  تسا و  رارـسا  زا  هک  دـیامنیم  هراـشا  یناوارف 
نتـشاد اب  هک  سک  نآ  دیهنب ! رـس  زا  ار  ییوج  يرترب  رخافت و  ياهجات  دییآ و  رانک  ینمـشد  یگدـنکارپ و  فالتخا و  هار  زا  دیفاکـشب و 

نیا تسا . هدـش  راگتـسر  دوش  تحار  دریگ و  شیپ  تملاسم  هار  یفاک ، يورین  نتـشادن  تروص  رد  ای  دـنک  مایق  رواـی ) راـی و   ) رپ لاـب و 
یـسک دـینادب ) زین  ار  نیا  (! ) مهدیمنرد نآ  هب  نت  دـشابن  یهلا  نامرف  رگا  و   ) تسا ریگولگ  ياهمقل  نفعتم و  یبآ  مدرم ) رب  يرادـمامز  )

هیامرـس و هک   ) دـشاپب رازهروش  ریوک و  نوچمه  بسانمان ، نیمز  رد  ار  رذـب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـنیچب  ندیـسر  زا  شیپ  ار  هویم  هک 
هب تبسن  هنیمز  نیا  رد  ربمایپ  تیعضو  میاهیگتـسیاش و  تفالخ و  هرابرد   ) رگا دوشیمن )! يو  دیاع  ياهجیتن  هدرک و  فلت  ار  دوخ  يورین 

: دنیوگیم منک  توکس  رگا  و  تسا ! صیرح  مدرم  رب  تموکح  هب  تبسن  وا  دنیوگیم : میوگب  نخس  نم )
ای هدـید  نم  زا  یمالـسا  تاوزغ  رد  هـک  ییاـهتداشر  هـمه  نآ   ) نوگاـنوگ ثداوـح  هـمه  نآ  زا  دـعب  تـسا  بـیجع  دـسرتیم ! گرم  زا 
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زا تداهـش  گرم و  هب  بلاطوبا  دنزرف  هقالع  سنا و  دنگوس  ادخ  هب  دـنهد ) تبـسن  گرم  زا  سرت  هب  ارم  تسا  نکمم  هنوگچ  دـناهدینش 
رگا هک  مراد  نورد  رد  يرارـسا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  منکیم ) توکـس  رگا  نم  ! ) تسا رتشیب  شردام  ناتـسپ  هب  راوخریـش  لفط  هقـالع 

فورعم حراش  دیـشاب ! نازیگناهتف  بقارم  ریـسفت : حرـش و  دییآیمرد ! هزرل  هب  قیمع  ياههاچ  رد  اهبانط  نوچمه  امـش  منک  راهظا  ار  اهنآ 
تعیب رکبوبا  يارب  هدعاسینب  هفیقـس  رد  نوچ  هک  تسا  نآ  ع )  ) یلع نانمومریما  مالک  نیا  ببـس  دـیوگیم : هبطخ  نیا  زاغآ  رد  مثیمنبا 

نیا تفگ : وا  هب  تفر و  ربماـیپ  يومع  ساـبع  غارـس  هب  ناناملـسم  ناـیم  رد  يریگرد  بوشآ و  هنتف و  داـجیا  يارب  نایفـسوبا  دـش ، هتفرگ 
نشخ درم  نیا  ادرف  هک  تسا  ملـسم  و  دوب ) هلیبق  نیا  زا  رکبوبا   ) دنداد رارق  میتینب  هلیبق  رد  دندرب و  نوریب  مشاهینب  زا  ار  تفالخ  هورگ ،

تفالخ ناونع  هب  وا  اب  میورب و  ع )  ) یلع دزن  زیخرب ، درک . دهاوخ  تموکح  ام  نایم  رد  تسا ) رمع  هب  هراشا   ) تسا يدعینب  هفیاط  زا  هک 
نآ اب  دنزیخرب  هلباقم  هب  ام  اب  اهنآ  رگا  تسا  لوبقم  شیرق  نایم  رد  مه  نم  نخس  يربمایپ و  يومع  وت  مینک . تعیب 

يا درک : ضرع  نایفـسوبا  دـندمآ . ع )  ) یلع نانمومریما  دزن  ود  ره  نخـس  نیا  لابند  هب  و  میبوکیم . مه  رد  ار  نانآ  مینکیم و  راکیپ  اـه 
کیرحت ار  ع )  ) ماما بیترت  نیا  هب  تساوخیم  و  ! ) میدوب میت )  ) ياپ رـس و  یب  هلیبق  وریپ  ام  یک  وشم . لفاغ  تفـالخ  هلاـسم  زا  نسحلاوبا 

داسف دهاوخیم  هکلب  دـیوگیمن  ار  نانخـس  نیا  نید ، رطاخ  هب  وا  تسنادیم  ترـضح  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـنک ) يریگرد  مایق و  يارب 
نایفـسوبا هب  اجنیا  رد  ع )  ) یلع هک  دسیونیم  لماک  باتک  رد  ریثانبا  فورعم  خروم  دومرف . داریا  ار  الاب  هبطخ  تهج  نیمه  هب  دـنک . اپرب 

رـش داجیا  نیملـسم  مالـسا و  يارب  هک  يدوب  رکف  رد  هشیمه  وت  دنگوس  ادـخ  هب  تسین ! هنتف  زج  يزیچ  وت  روظنم  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :
دوشیم و نشور  یبوخ  هب  تسا  هدش  رداص  نآ  رد  هبطخ  نیا  هک  ییاوه  لاح و  اجنیا  زا  و  میرادن ! وت  زردـنا  تحیـصن و  هب  زاین  ام  ینک !

مهم هتکن  راهچ  هب  ع )  ) ماما هبطخ ، نیا  زا  شخب  نیتسخن  رد  دـنک . ریـسفت  ار  نآ  دزادـنیب و  هبطخ  ياههلمج  مامت  يور  يوترپ  دـناوتیم 
یگدـنکارپ و فالتخا و  هار  زا  دیفاکـشب و  تاجن  ياهیتشک  اب  ار  اههنتف  نیگمهـس  جاوما  مدرم ! يا  دـیوگیم : تسخن  دـیامرفیم : هراشا 

جاوما اوقش  سانلا  اهیا  ! ) دیهنب رس  زا  ار  ییوج  يرترب  رخافت و  ياهجات  دییآ و  رانک  ینمشد 
رد رفن  ود  نیا  اهنت  هک  دـهدیم  ناشن  سانلا ) اهیا   ) باطخ هرخافملا .) ناـجیت  اوعـضو  هرفاـنملا ، قیرط  نع  اوجرع  و  هاـجنلا ، نفـسب  نتفلا 

هجوت لباق  هتکن  نیا  دنکیم . دییات  ار  ینعم  نیا  زین  تایاور  یضعب  دنتشاد . روضح  مدرم  زا  رگید  یهورگ  هکلب  دندوبن ، ترضح  تمدخ 
دنکیم هیصوت  تاجن  ياهیتشک  زا  هدافتسا  هب  نآ  اب  هلباقم  يارب  دنکیم و  هیبشت  هدننکـش  هدنبوک و  جاوما  هب  ار  اههنتف  ع )  ) ماما هک  تسا 

تاجن لـحاس  هب  ار  نانیـشنرس  ندـناسر  جاوما و  نتفاکـش  رب  ییاـناوت  هک  تسا  یگرزب  مکحم و  ياـهیتشک  تاـجن ، ياـهیتشک  زا  دارم  و 
دوخ ار  هچنآ  هن  دـینک  شوگ  مییوگیم  ام  ار  هچنآ  ینعی  تسا  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  اصوصخم  یهلا و  ناربهر  اـجنیا  رد  روظنم  و  دراد ،
دیاب هک  دیامرفیم  هیبشت  یکانرطخ  هار  هب  ار  ياهلیبق  یهورگ و  ییوج  يرترب  رخافت و  فالتخا و  ینعم ، نیا  رب  دـیکات  رد  دـیهاوخیم و 

دزن يرواد  ناونع  هب  سپس  رگیدکی و  اب  رفن  ود  رخافت  هرفانم ، یلصا  ینعم  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت   ) درک يریگهرانک  نآ  زا  رتدوز  هچ  ره 
هک هدراذگ  تیرشب  هاکناج  ياهدرد  یلصا  هطقن  يور  تشگنا  شرابرهگ  نخـس  نیا  رد  ع )  ) ماما عقاو  رد  دشابیم .) نتفر  یثلاث  صخش 

اهییوج و يرترب  زا  اهینماان  اهراتشک و  تشک و  اهشکمشک و  تافالتخا و  نینوخ و  ياهگنج  هشیمه 
مارآ ناما و  نما و  ایند  دـش و  دـهاوخ  لـح  يرـشب  عماوج  تالکـشم  نیرتشیب  دوش  هتـسکش  تب ، نیا  رگا  و  دریگیم ، همـشچرس  رخاـفت 
یسک هچ  یلو  دوشیم  ناهنپ  اهشزرا  ظفح  هعماج و  قوقح  زا  عافد  رتچ  ریز  مادک  ره  تردق ، ماقم و  نابلاط  هک  تسا  تسرد  ددرگیم .

: دیامرفیم دوریم و  مود  هتکن  غارس  هب  سپـس  تسا ؟ نارگید  رب  ییوج  يرترب  هلیـسو  ماقم و  هب  ندیـسر  هناهب  همه  اهنیا  دنادن  هک  تسا 
دریگ شیپ  تملاسم  هار  یفاک  يورین  نتـشادن  تروص  رد  اـی  هدـش ، راگتـسر  دـنک  ماـیق  رواـی ) راـی و   ) رپ لاـب و  نتـشاد  اـب  هک  سک  نآ 

یـساسا هتکن  نیا  هب  ع )  ) ماما اجنیا  رد  عقاو  رد  حاراف .) ملـستسا  وا  حانحب ، ضهن  نم  حـلفا  ( ) تسا هدرک  تحار  ار  مدرم  هدـش و  تحار  )
طیارش هک  یماگنه  یلو  مرادن  هقیاضم  نم  دشاب  دوجوم  طیارش  نآ  رگا  دراد ، یطیارش  قح  نتفرگ  يارب  ندرک  مایق  هک  دیامرفیم  هراشا 

تیذا و فالتخا و  فاکـش و  داجیا  ثعاب  هکلب  تسین  تفرـشیپ  بجوم  اهنت  هن  ندرک  مایق  دیوگیم  نید  قطنم و  لقع و  تسین ، دوجوم 
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اـصوصخم یعامتجا و  ياهراک  مامت  رد  دیاب  هک  تسا  ینادیواج  لوصا  زا  یکی  نیا  تساهورین و  نداد  ردـه  نارگید و  شیوخ و  رازآ 
كاچ نآ  يارب  هقی  یهورگ  هک  مدرم  رب  تموکح  تفالخ و  هلاسم  هب  هراـشا  هتکن  نیموس  رد  دـشاب . قیقد  هجوت  دروم  یـسایس  ياـهمایق 

دننکیم
( مدرم رب  يرادـمامز   ) نیا دـیامرفیم : درادیمرب ، نآ  تیهام  زا  هدرپ  هدرک و  دنرمـشیم  زاجم  نآ  هب  لوصو  يارب  ار  یفـالخ  راـک  ره  و 

یلو تساذـغ  بآ و  اب  ناسنا  تاـیح  هک  تسا  تسرد  اـهلکآ .) اـهب  صغی  همقل  و  نجآ ، ءاـم  اذـه   ) تسا ریگولگ  ياهمقل  نفعتم و  یبآ 
ریگولگ ياهمقل  نفعتم و  بآ  هب  ار  تموکح  تعیبط  اجنیا  رد  ع )  ) ماما دـشاب و  اراوگ  هک  ياهمقل  هزیکاپ و  هک  یبآ  اذـغ ؟ بآ و  مادـک 

میظع و تالکـشم  هب  دوـشیم  کـیدزن  نارادـمامز  ناـمکاح و  یگدـنز  هـب  ردـق  ره  ناـسنا  تـسا . نـیمه  یتـسار  هـب  دـنکیم و  هیبـشت 
، دارفا يارب  یگدـنز  نیا  يامنرود  اهنت  یتینما . هن  دـنراد و  یـشمارآ  هن  ددرگیم ، رتهاگآ  ناـنآ  كاـندرد  بقاوع  دـیدش و  ياـهیتحاران 

لمحت ادخ  رطاخ  هب  ار  نآ  ياهیتحاران  دنوریم و  رما  نیا  تالکشم  لابقتسا  هب  یهلا  لاجر  هتبلا  تسا . زیگناهسوسو  هوکـشرپ و  بلاج و 
هراشا اذه  هک  تسا  هدش  هداد  زین  لامتحا  نیا  دنیامنیم . وا  ناگدنب  ادخ و  نید  هب  تمدخ  يادـف  ار  دوخ  شمارآ  شیاسآ و  دـننکیم و 

، تساهتلم تایح  هیام  بآ ، دـننامه  تموکح  هک  تسا  تسرد  لاح  ره  هب  درکیم . داهنـشیپ  ار  نآ  نایفـسوبا  هک  دـشاب  یتموکح  عون  هب 
مرب نآ  رد  هعزانم  هزرابم و  هب  یهلا  نادرم  اب  اعبط  تسا و  هدوب  ناتسرپایند  هجوت  دروم  هشیمه  يرشب  عماوج  رد  هک  اجنآ  زا  یلو 

تروص هب  تسا  يرـشب  عـماوج  يارب  تردـق  توـق و  هیاـم  هک  ییاذـغ  نیا  دـندرکیم و  هدوـلآ  ار  شخب  تاـیح  بآ  نیا  دناهتـساخي ،
دوبن وا  ياضر  ادخ و  نامرف  رگا  دنتفگیم  تحارص  اب  دنتشاد و  هوکش  نآ  زا  قح  يایلوا  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  ات  دندروآیمرد  يراوگان 

زا رتشزرامک  اتاذ  ار  يرادـمامز  تموکح و  ع )  ) ماما میدـناوخ  هیقـشقش  هبطخ  لیذ  رد  هک  هنوگناـمه  و  دـندادیمن ، رد  نت  نآ  هب  زگره 
راک يارب  دهاوخیم  هک  یـسک  هک  نیا  نآ  دزادرپیم و  هلاسم  نیا  داعبا  زا  رگید  یکی  هب  هتکن  نیمراهچ  رد  درمـشیم . زب  کی  ینیب  بآ 

هنرگو دزاس  هدامآ  شدوخ  ار  طیارـش  دناوتب  ای  دیامن و  مادـقا  ياهدامآ  طیارـش  رد  دـیاب  دـنک ، مایق  یهلا  تموکح  لیکـشت  دـننام  یمهم 
ار هویم  هک  یـسک  دیامرفیم : هطبار  نیا  رد  ع )  ) ماما تشاد . دـهاوخن  تسکـش  یماکان و  زج  ياهرمث  هدـشن ، باسح  درومیب و  ياهمایق 
ار دوخ  يورین  هیامرس و  هک   ) دشاپب رازهروش ) ریوک و  نوچمه   ) بسانمان نیمز  رد  ار  رذب  هک  تسا  یسک  دننامه  دنیچب  ندیسر  زا  شیپ 

هغالبلاجـهن ناـحراش  زا  یعمج  هـضرا .) ریغب  عرازلاـک  اـهعانیا  تـقو  ریغل  هرمثلا  ینتجم  و  ( ) ددرگیمن وا  دــیاع  ياهجیتـن  هدرک و  فـلت 
يرگید نیمز  رد  هک  تسا  یسک  دننام  تسا  نیا  شموهفم  ددرگرب و  عراز  هب  هضرا ) ریغب   ) رد ریمض  هک  دناهداد  لامتحا 

فعـض تسا ، هتـسناد  ناسکی  سران  هویم  ندیچ  اب  ار  نآ  ع )  ) ماما هک  نیا  هجوت  اب  یلو  دوشیم ، نارگید  دـیاع  شاهرمث  هک  دـشاپب  رذـب 
هب تسا ، یهلا  ياهتموکح  لیکشت  يارب  یساسا  ياهسرد  نادیواج و  لوصا  زا  رگید  یکی  عقاو  رد  نخس  نیا  دوشیم . نشور  ریسفت  نیا 

دننز تسد  يراک  هب  دودحم  تاعلاطم  اب  دنوش و  رذـگدوز  تاساسحا  راتفرگ  دـیابن  زگره  تلادـع  ناقـشاع  قح و  نابلاط  هک  ینعم  نیا 
دننز تسد  مزال  ياهورین  اوق و  هیهت  تامدقم و  بیترت  طیارش و  نتخاس  مهارف  هب  هلصوح  ربص و  اب  دیاب  هکلب  تسین ، ایهم  نآ  طیارش  هک 
هویم هب  ناوارف  زاین  دـنچ  ره  دوریمن ، سران  ياههویم  غارـس  هب  زگره  هاگآ  نابغاب  هک  روطنامه  دـنک ، بلط  ار  ینامز  راـک  نیا  دـنچ  ره 

ار نیمز  هلـصوح ، ربص و  اب  البق  هکلب  دناشفایمن  رذب  دعاسمان  نیمز  رد  هاگآ ، زرواشک  زین  دـشاب و  هتـشاد  شورف  ای  دوخ و  هیذـغت  يارب 
مود شخب  رد  ع )  ) ماما درک !؟ دیاب  هچ  نایوجهناهب  نیا  اب  دوشیم . لوغشم  یناشفا  رذب  هب  سپس  دنکیم ، هدامآ  ار  رازهروش  هدز و  مخش 
رما ربارب  رد  نم  هک  یعـضوم  ره  دـیوگیم : دـنکیم و  نادوسح  ناهاگآان و  ضیقن  دـض و  ياهداریا  اـهییوجهناهب و  هب  هراـشا  هبطخ  نیا 

ياش تفالخ و  هرابرد  رگا  دیامرفیم : دننکیم ، حرطم  يداریا  ربخیب  نالدهایس  نیا  مریگب ، تفالخ 
تبسن وا  دنیوگیم : مهدب  تبثم  خساپ  دنیآیم  مغارس  هب  هک  يدارفا  هب  میوگب و  نخس  نارگید  یگتسیاش  مدع  نآ و  هب  تبسن  مایگتس 

: اولوقی لقا  ناف   ) دسرتیم گرم  زا  تفگ  دنهاوخ  منیـشنب  تکاس  مدنب و  ورف  مد  رگا  و  تسا ، صیرح  مدرم  رب  يرادمامز  تموکح و  هب 
تسد ادخ  نادرم  هک  تسا  ناجوجل  نادرخبان و  یگـشیمه  هویـش  نیا  يرآ ! توملا .) نم  عزج  اولوقی : تکـسا  نا  کلملا و  یلع  صرح 
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داریا دـننک  ماـیق  دـنرادن ! ییاـبا  هنیمز  نـیا  رد  یفاـب  ناـشیرپ  ییوـگ و  ضقاـنت  زا  یتـح  دـنریگیم و  نآ  رب  يداریا  دـننزب  يراـک  ره  هـب 
هب دنیوگیم و  يرگید  نخس  دنـشاب  انتعایب  لئاسم  هب  تبـسن  دننکیم ، يریگهدرخ  دننک  شالت  دننکیم ، لاکـشا  دننک  دوعق  دنریگیم ،

ماما زا  فورعم  ثیدح  رد  هک  تسا  نامه  نیا  تسین ! ضیقن  دض و  نانخس  هنوگنیا  راکهدب  ناششوگ  زگره  نیتسار  نانموم  لیلد  نیمه 
ناشیاهنابز دـیآیمن و  تسد  هب  مدرم  همه  يدونـشخ  طبـضت ، مهتنـسلا ال  کلمی و  سانلا ال  یـضر  نا  هک : تسا  هدـش  لقن  ع )  ) قداـص

هب تبسن  وت  بلاطوبا  دنزرف  يا  دنتفگ  نم  هب  یضعب  دیامرفیم : هک  تسا  هدمآ  زین  هبطخ 172  رد  ینعم  نیمه  هیبش  دوشیمن ! هتسب  زگره 
دیوشیم عنام  امـش  مبلطیم و  منآ  هتـسیاش  هک  ار  یقح  نم  دیرتصیرح ! امـش  دنگوس  ادخ  هب  مداد  خـساپ  نم  یتسه و  صیرح  تموکح 

امش اما  )
دزادرپیم یناسک  خساپ  هب  نخس  نیا  همادا  رد  سپس  دیرادن !) یبلطایند  زج  ياهزیگنا  دیتسین و  نآ  هتسیاش  زگره  هک  دیبلطیم  ار  یماقم 

، دحا ردب ، ياهگنج   ) نوگانوگ ثداوح  همه  نآ  زا  دـعب  تسا  بیجع  دـیامرفیم : دـندادیم ، تبـسن  گرم  زا  سرت  هب  ار  وا  توکـس  هک 
یلع هب  ار  گرم  زا  سرت  هلـصو  دـناوتیم  یـسک  هچ  دـیاهدید ، اـی  هدینـش  نـم  زا  هـک  اـهتداشر  هـمه  نآ  زا  دـعب  بازحا  ربـیخ و  نـینح ،
لفط هقالع  زا  یهلا ) رماوا  زا  تعاـطا  ادـخ و  هار  رد  تداهـش  و   ) گرم هب  بلاـطوبا  دـنزرف  هقـالع  سنا و  دـنگوس  ادـخ  هب  دنابـسچب )!؟

نم رگا  یلو  هما .) يدثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاطیبا  نبال  هللا  و  یتلا ! ایتللا و  دعب  تاهیه  ! ) تسا رتشیب  شردام  ناتـسپ  هب  راوخریش 
قیمع ياههاچ  رد  اهبانط  نوچمه  منک  راهظا  رگا  هک  مراد  نورد  رد  يرارـسا  یهاـگآ و  مولع و  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  منکیم  توکس 

دعب ع )  ) یلع ارچ  هتکن : هدیعبلا .) يوطلا  یف  هیشرالا  بارطضا  متبرطـضال  هب  تحب  ول  ملع  نونکم  یلع  تجمدنا  لب  ! ) دییآیمرد هزرل  هب 
نیا رب  نوزفا  دوب و  رتهتـسیاش  همه  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  تفالخ  يارب  ع )  ) یلع هک  نیا  اب  دـننکیم  لاوس  يرایـسب  درکن ؟ مایق  ربماـیپ  زا 

رد و هک  شیوخ  ملسم  قح  نیا  نتفرگ  يارب  ترضح  نآ  ارچ  دومرف ، دیکات  وا  تفالخ  ینیشناج و  رب  اهراب  ربمایپ 
هب لاوس  نیا  خـساپ  داتفا ؟ نارگید  تسد  هب  نادـیم  دومرف و  توکـس  هکلب  درکن ، ییامن  تردـق  تساخن و  اپب  دوب  یمالـسا  تما  قح  عقا 
هک نیا  تسخن  تسا : هدومرف  رکذ  دوخ  مایق  مدع  يارب  لیلد  دنچ  عقاو  رد  و  تسا ، هدمآ  هبطخ  نیا  يانعمرپ  هاتوک و  تارابع  رد  حوضو 
هک دندوب  یناسک  ریثات  تحت  سابع - دننام  ای - دناهتـشادن و  تیننسح  نیقی  هب  نایفـسوبا  دـننام  دـناهدرک  مایق  داهنـشیپ  وا  هب  هک  یناسک 
هک دیدیم  یبوخ  هب  ترـضح  هک  نیا  رگید  تسا . هدـناوخ  بلط  يرترب  وجهنتف و  هبطخ ، نیا  رد  ار  نانآ  ماما  اذـل  و  دنتـشادن ، تیننسح 

تحارص اب  ماما  زین  هغالبلاجهن  ياههبطخ  زا  یضعب  رد  لیلد  نیمه  هب  درادن ، ار  یسک  كدنا  ینارای  زج  تساهنت و  ابیرقت  دوخ  ریـسم  رد 
مدرم يرادمامز  تموکح و  هتشذگ ، اهنیا  همه  زا  منکفیب ! رطخ  هب  ار  اهنآ  متـساوخن  نم  دندوب و  نم  تیب  لها  نم  ناروای  اهنت  دیوگیم :

تلادع و يارجا  قح و  قاقحا  يارب  ياهلیسو  هکلب  دنادیم ، ریگولگ  ياهمقل  نفعتم و  یبآ  ار  نآ  وا  هک  ارچ  دوبن ، فده  کی  ماما  يارب 
نیملـسم فوفـص  نایم  فالخ  داجیا  هکلب  دوشیمن ، یهتنم  فدـه  نیا  هب  ماـیق  نیا  دـنیبیم  هک  یماـگنه  یلو  تسنادیم . لـطاب  عفد  اـی 

السا ساسا  دنزیخرب و  دنریگب ، یهام  دولآلگ  بآ  زا  دندوب  رظتنم  هک  ناقفانم  تسا  نکمم  دنکیم و 
- اهیلع هللا  مالـس  همطاف - يزور  هک  تسا  هدش  تیاور  دیوگیم : دیدحلایبا  نبا  دـنیبیمن . توکـس  زج  ياهراچ  دـنزادنیب ، رطخ  هب  ار  م 
، درک همطاف  شیمارگ  رسمه  هب  ور  ماما  هللا ) لوسر  ادمحم  نا  دهشا   ) تساخرب نذوم  يادص  لاح  نامه  رد  درک و  بیغرت  مایق  هب  ار  ماما 

بلطم سپ  دومرف : هن . درک : ضرع  دوش ؟ هدیچرب  نیمز  يور  زا  ادص  نیا  يراد  تسود  ایآ  ضرالا ، نم  ءادنلا  اذه  لاوز  كرسیا  دومرف :
- یـسایس یعامتجا  مهم  ياهمایق  اصوصخم  راک - ره  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  درک .) لمحت  توکـس و  دـیاب   ) میوگیم نم  هک  تسا  ناـمه 

اهورین فالتا  تسکش و  یماکان و  زج  ياهجیتن  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ و  مهارف  نآ  ياههنیمز  دیاب  دراد و  طیارش  ندش  مهارف  هب  زاین 
، دوب ربخاب  اهتیعقاو  نیا  زا  هک  ماما  دنزیرب . رازهروش  رد  رذب  ای  دـننیچب  تخرد  زا  ار  هدیـسران  هویم  هک  تسا  نآ  دـننام  تشاد و  دـهاوخن 
هب یهاتوک  هراشا  اب  ع )  ) ماما ع )  ) ماـما ياـهیروالد  هقباـس  - 1 دـهد . حـیجرت  مایق  رب  ار  توکـس  هک  دـید  نیا  رد  ار  دوخ  یهلا  ياهفیظو 
رد ع )  ) یلع هک  یبش   ) تیبملاهلیل نوچ  یعضاوم  رد  یمالسا و  فلتخم  ياهگنج  تاوزغ و  رد  دوخ  ياهیرگراثیا  اهیروالد و  اهتعاجش و 
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وآدای ناریگهدرخ  هب  نآ ، ریغ  و  تفای ) ییاهر  نانمشد  لاگنچ  زا  ترضح  نآ  دیباوخ و  ص )  ) ربمایپ رتسب 
نم توکـس  نیاربانب  ماهداد ، سپ  یبوخ  هب  مایگدنز  لوط  رد  ار  دوخ  ناحتما  مرادن و  تشحو  یمهم  هثداح  چیه  زا  نم  هک  دنکیم  ير 

هب هراشا  ینعم  نیا  نایب  رد  یلو  منیبیم ، توکـس  نیا  رد  ار  یمالـسا  تما  مالـسا و  حـلاصم  هکلب  تسین ، سرت  ای  فعـض  رب  لیلد  زگره 
جاودزا هب  مادقا  يدرم  هک  تسا  رارق  نیا  زا  لثملابرـض  ناتـساد  یتلا .) ایتللا و  دعب  : ) دیامرفیم دنکیم و  برع  زا  یفورعم  لثملابرض 
شقالط ماجنارس  دیـشک و  وا  زا  يدایز  ياهجنر  درد و  دوب و  بسانمان  قالخادب و  لاس ، نس و  مک  دق ، هاتوک  ینز  وا  رـسمه  اقافتا  درک .

، دش وا  قالط  هب  راچان  داد و  رازآ  باذع و  جنر و  ار  وا  لوا  رـسمه  زا  شیب  مه  وا  هک  درک  جاودزا  یتماق  دنلب  نز  اب  مود  هلحرم  رد  داد .
نیا درک و  مهاوخن  باختنا  يرـسمه  زگره  تماقدنلب ، نز  رگید  دقهاتوک و  نز  نآ  زا  دعب  ادبا ، جوزتا  یتلا ال  ایتللا و  دـعب  تفگ : دـعب  و 

تعاجش و اب  ار  ثداوح  هنوگهمه  میناگدنز  رد  نم  هک  نیا  هب  هراشا  ریبک ، ریغص و  کچوک و  گرزب و  ثداوح  يارب  دش  یلثملابرض 
ع)  ) ماـما هک  نـیا  رگید  هـتکن  مسرتـب !؟ گرم  زا  ارچ  - 2 تسین . نم  هرابرد  تاـمهوت  نیا  ياـج  رگید  ماهتـشاذگ و  رـس  تشپ  تماـهش 

ریش و هک  تسا  تسرد  تسا . رتشیب  شردام  ناتسپ  هب  راوخریش  لفط  هقالع  زا  گرم  هب  نم  هقالع  دیامرفیم :
عفر زا  لبق  ار  ناتسپ  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب  دریگیم ، نآ  زا  ار  وراد  یتح  اذغ و  بآ و  لفط  هک  دنتسه  لفط  تایح  هیام  ردام  ناتسپ 
نآ دننادرگیم  زاب  وا  هب  هک  یماگنه  و  دناهتفرگ ، وا  زا  ار  ایند  مامت  ییوگ  هک  دـنکیم  عزج  دایرف و  داد و  نانچ  دـنریگیم  وا  زا  تجاح 
اما دریگیم ، همـشچرس  هزیرغ  زا  تسه  هچ  ره  هقالع  نیا  یلو  دـناهداد ، وا  هب  ار  ملاـع  ماـمت  ییوگ  هک  دـنکیم  يدونـشخ  راـهظا  ناـنچ 

قـشع لقع و  زا  هک  تسا  ياهقالع  ادـخ ) هار  رد  تداهـش  اصوصخم   ) راگدرورپ تاقالم  گرم و  هب  یهلا  نافراع  همه  و  ع )  ) ماما هقالع 
ملاع يوس  هب  تسا  ياهچیرد  اهنآ  يارب  گرم  دـننیبیم . رتهدرتسگ  رایـسب  یناهج  رد  نیون  یگدـنز  زاغآرـس  ار  گرم  اهنآ  دـشوجیم .
مادک راگدرورپ . برق  يوس  هب  الاب و  ملاع  هب  ندرک  زاورپ  تسا و  سفق  ياهرد  ندش  هدوشگ  ندش ، دازآ  تسا و  نادـنز  نتـسکش  اقب ،

نداهن ماگ  یگدولآ و  یتحاران و  هنوگرازه  اب  هتخیمآ  دودحم و  تسپ و  يایند  زا  تاجن  و  درادیم ؟ شوخان  ار  نادـنز  زا  يدازآ  لقاع ،
باذع زاغآ  ای  دنرادنپیم ، زیچ  همه  نایاپ  ار  نآ  هک  دنسرتیم  گرم  زا  یناسک  يرآ  درامشیم !؟ دب  ار  ییانشور  رون و  زا  رپ  ییایند  رد 

گرم زا  ارچ  شیالاو  فراعم  تاراختفا و  همه  نآ  اب  ع )  ) ماما دننیبیم . ناشتشز  لامعا  رطاخ  هب  میلا 
. تسا رتشیب  شردام  ناتسپ  هب  لفط  هقالع  سنا و  زا  گرم  هب  شاهقالع  سنا و  بلاطوبا  رسپ  دیامرفیم : دیکات  دنگوس و  اب  اذل  و  دسرتب ؟
هب نم  هک  مرادن  كاب  دنگوس  ادخ  هب  یلا ، توملا  جرخ  وا  توملا  یلا  تلخد  یلابا  ام  هللا  وف  دـیامرفیم : شتاملک  زا  رگید  یکی  رد  اذـل 

کی هک  شفورعم  مالک  رد  لیلد  نیمه  هب  زین  دشاب .) یهلا  سدـقم  فدـه  هار  رد  هک  یماگنه   ) دـیآ نم  يوس  هب  وا  ای  مورب  گرم  يوس 
هبعک راگدرورپ  هب  هبعکلا ، بر  تزف و  دومرف : دش ، دراو  شکرابم  قرف  رب  مجلمنبا  ریـشمش  هک  هظحل  نآ  رد  درابیم  نآ  زا  تمظع  ایند 

ار نآ  رگا  هک  تسا  يرارسا  رب  یهاگآ  رطاخ  هب  نم  توکـس  دیوگیم : ع )  ) ماما مدرک ؟ توکـس  ارچ  - 3 متفای .) ییاهر  و   ) مدش زوریپ 
قامعا رد  ولد  بانط و  دنشاب  رتقیمع  هچ  ره  اههاچ  هک  تسا  نشور  دییآیمرد . هزرل  هب  قیمع  ياههاچ  رد  اهبانط  نوچمه  مزاس  راکشآ 

هراشا رارسا  نیا  هک  نیا  اما  دوشیم . رگید  يوس  رد  یعیسو  شزرل  هب  لیدبت  بانط  يوس  کی  زا  یشزرل  رـصتخم  اریز  تسا ، رتشیب  اهنآ 
ربمایپ تیـصو  هب  هراشا  ار  نآ  هاگ  دناهداد ، نآ  هرابرد  يدایز  تالامتحا  تسوگتفگ و  هغالبلاجهن  ناحراش  نایم  رد  تسا ، رما  مادـک  هب 

حلاصم و روما و  بقاوع  رب  ترضح  نآ  ياهیهاگآ  هب  هراشا  هاگ  دناهتسناد و  يریگرد  كرت  توکس و  هب  (ص )
دننادیم ترخآ  لاوحا  رب  ترـضح  نآ  یهاگآ  هب  هراشا  ار  نآ  یـضعب  دناهتـسناد . تشگیم  توکـس  ببـس  هک  یمالـسا  هعماج  دسافم 

یمتح ردق  اضق و  هب  هراشا  ار  نآ  یضعب  دروخ . دیهاوخ  ناکت  مزاس  راکشآ  امـش  يارب  رگا  هک  منادیم  رگید  ناهج  زا  یلئاسم  نم  ینعی 
هناگراهچ ياهلامتحا  نیا  زا  کی  چیه  هک  تسا  نیا  فاصنا  یلو  دـناشکیم . اهههاریب  هب  هتفرگ و  ورف  ار  تما  ناماد  هک  دناهتـسناد  یهلا 

ییاهینوگرگد هب  هراـشا  هلمج  نیا  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  رتهب  تسین و  راـگزاس  نآ  دورو  ناـش  لـبق و  ياـههلمج  هبطخ و  ياوتحم  اـب 
قح رادـمچرپ  ار  اهنآ  زورید ، مدرم  هک  يدارفا  دادیم و  خر  ص )  ) ربماـیپ زا  دـعب  ناـمیا  مالـسا و  نایعدـم  هباحـص و  لاـح  رد  هک  تسا 
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دندرکیم و راکیپ  نانمـشد  اب  وا  هیاس  رد  و  ص )  ) ربمایپ رـس  تشپ  زورید  هک  یناسک  دنوشیم و  لطاب  تلالـض و  رادمچرپ  دنتـسنادیم 
. دـنوریم ورف  تریح  بجعت و  رد  هاگآ  مدرم  هک  دنـشورفیم  ایند  هب  نید  ناـنچ  دـنریگیم و  رارق  ناـقفانم  مچرپ  ریز  دـندزیم  ریـشمش 

تساهنیمه دروخ و  دیهاوخ  ناکت  تخـس  منک  وگزاب  رگا  هک  مراد  دارفا  لاح  ینوگرگد  هدنیآ و  ثداوح  زا  ییاهیهاگآ  نم  دیامرفیم :
شاد ياج  هباحص  مدقم  فوفص  رد  هک  ریبز  هحلط و  درکیم  رواب  یسک  هچ  تسا . هتشاداو  ییابیکش  رجز و  لمحت  توکس و  هب  ارم  هک 

ددرگ و نانکفاقافن  تسد  رازبا  نینموملاما  و  ص )  ) ربمایپ رـسمه  هشیاع  درکیم  رواـب  یـسک  هچ  دـنوش ؟ لـمج  گـنج  زورفاشتآ  دـنت 
دامتعا هب  منک و  هیکت  دارفا  رب  مناوتیم  هنوگچ  لاح  نیا  اـب  لـیبق . نیا  زا  يرگید  مهم  تـالاوس  و  دوش ؟ هتخیر  رفن  رازههد  زا  شیب  نوخ 

! مربخاب رارسا  نیا  زا  هک  نم  میامن  مایق  اهنآ 

دربن هدامآ  هبطخ 006-

هحفص 451] ]
ماما زا  ینامز  رد  هبطخ  نیا  عدخی  مالـسلاهیلع ال  هناب  هتفـص  نع  نیبی  هیف  لاتقلا و  امهل  دـصری  ریبزلا و ال  هحلط و  عبتی  الاب  هیلع  ریـشا  امل 
نیا ماما  نخس ، نیا  رد  دوشن ، نانآ  اب  دربن  هدامآ  دنکن و  لابند  ار  ریبز  هحلط و  دندرک  داهنشیپ  ترضح  نآ  هب  یـضعب  هک  دش  رداص  (ع )
ریبز هـحلط و  هـک  یماـگنه  هاــگن : کــی  رد  هـبطخ  درادیم . ناــیب  دوـشیمن  ریگلفاــغ  دروـخیمن و  بـیرف  زگره  هـک  ار  دوـخ  یگژیو 

ریگرد اهنآ  اب  ماما  هک  دندوب  دقتعم  یـضعب  دـنداد ، رارق  دوخ  هطلـس  ریز  رد  ار  اجنآ  دـندمآ و  هرـصب  هب  هشیاع  اب  دـندرک و  ینکـشنامیپ 
نیا زاغآ  رد  ماما  دنوشیم . میلـست  نانآ  هک  درذـگیمن  يزیچ  دـنک ، مکحم  ار  تفالخ  ياههیاپ  دزاس و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دوشن ،

ارم دوش و  دـنمورین  نمـشد  ات  مراذـگیمن  تسد  يور  تسد  زگره  نم  تسا و  گرزب  هابتـشا  کی  نیا  هک  دـیوگیم  تحارـص  اب  مالک 
حیرـصت دـنکیم و  نایب  شرادافو  يورین  زا  هدافتـسا  اب  نانآ  اب  گنج  رد  ار  دوخ  عطاـق  میمـصت  يرگید  هلمج  رد  سپـس  دـنک ! ریگلفاـغ 

یگزات اهتفلاخم  نیا  هک  دنکیم  هراشا  تقیقح  نیا  هب  هلمج  نیرخآ  رد  ماجنارـس  دوب . دهاوخ  رمع  نایاپ  ات  نم  شور  نیا  هک  دـیامرفیم 
مادا زونه  دش و  عورش  اهتفلاخم  نیا  دومرف  تلحر  ص )  ) مالسا ربمایپ  هک  زور  نآ  زا  درادن 

ربدملا قحلا  یلا  لبقملاب  برضا  ینکل  و  اهدصار ، اهلتخی  و  اهبلاط ، اهیلا  لصی  یتح  مدللا ، لوط  یلع  مانت  عبضلاک  نوکا  هللا ال  و  دراد . ه 
هیبن هللا  ضبق  ذـنم  یلع ، ارثاتـسم  یقح ، نع  اعوفدـم  تلز  ام  هللا  وف  یموی . یلع  یتای  یتح  ادـبا ، بیرملا  یـصاعلا  عیطملا  عماسلاب  و  هنع ،
ربارب رد   ) میالم مارآ و  تابرض  اب  هک  متسین  راتفک  نوچمه  نم  دنگوس  ادخ  هب  همجرت : اذه . سانلا  موی  یتح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هکلب موشیمن ،) ریگلفاغ  نم  یلو   ) دنکیم شریگلفاغ  تسوا  نیمک  رد  هک  ینمـشد  دسریم و  وا  هب  دایـص  ات  دوریم  باوخ  هب  شاهنال )

يرایتسد اب  مبوکیم و  دناهدرک  تشپ  قح  هب  هک  یناسک  رب  قح ، ناراداوه  هدنرب  ریشمش  اب  و  متسه ) نافلاخم  بقارم  مامت ، يرایشوه  اب  )
زا دنگوس ! ادخ  هب  دریگ ! نایاپ  مایگدنز  هک  يزور  ات  تسا  نم  یگـشیمه  شور  نیا  و  مگنجیم ، روابان  نایـصاع  ای  عیطم  نارادربنامرف 

حرـش و دناهتـشاد ! مدقم  نم  رب  دـندوبن  نم  ناسمه  زگره  هک  ار  نارگید  ماهدـش و  هتـشادزاب  مقح  زا  هراومه  زورما  ات  ربمایپ  تافو  نامز 
، دـندرکیم ار  نکـشنامیپ  ریبز  هحلط و  بیقعت  مدـع  داهنـشیپ  هک  یناـسک  خـساپ  رد  ماـما  دـش ! ریگلفاـغ  دـیابن  نمـشد  ربارب  رد  ریـسفت :

مارآ تابرض  اب  هک  متسین  راتفک  نوچمه  نم  دنگوس  ادخ  هب  دیامرفیم :
نوکا هللا ال  و  ! ) دنکیم شریگلفاغ  تسوا  نیمک  رد  هک  ینمـشد  دـسریم و  وا  هب  دایـص  ات  دوریم  باوخ  هب  شاهنال ) ربارب  رد   ) میالم و 
تـسا فورعم  هک  تسا  هدش  ادـیپ  اجنآ  زا  لثملابرـض  نیا  اهدـصار .) اهلتخی  و  اهبلاط ، اهیلا  لصی  یتح  مدـللا ، لوط  یلع  مانت  عبـضلاک 

ای گنـس  هعطق  اـی  دوـخ  ياـپ  هت  اـب  هتـسهآ  دایـص  هک  بیترت  نیا  هب  درک ، راکـش  ار  وا  ناوـتیم  یناـسآ  هب  تـسا و  یهلبا  ناوـیح  راـتفک 
زا هدش ، هتخاس  زین  ییاههناسفا  اجنیا  رد  دنکیم . دیـص  یتحار  هب  ار  وا  سپـس  دوریم  باوخ  هب  وا  دنزیم و  راتفک  هنال  رد  هب  یتسدبوچ 
هب مه  وا  دنکیم . رارکت  راب  دنچ  ار  نخس  نیا  باوخب و  ریگ و  مارآ  تاهناخ  رد  راتفک ! يا  دیوگیم : هتسهآ  مارآ و  دایص  هک  نیا  هلمج 
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دراو دایـص  دوریم و  ورف  باوخ  رد  سپـس  تسا . هدیباوخ  راتفک  تسین ، هناخ  رد  راتفک  دیوگیم : دباوخیم و  دوریم و  شاهنال  ياهتنا 
راتفک هب  دـنوشیم  ریگلفاغ  یتحار  هب  نمـشد  ربارب  رد  هک  ار  یناسک  تهج  نیمه  هب  دربیم و  نوریب  ددـنبیم و  بانط  اب  دوشیم و  وا  هنال 
هـشقن هک  ارچ  دوب ، هناحولهداس  رایـسب  ریبز  هحلط و  بیقعت  مدع  داهنـشیپ  هک  دهدیم  ناشن  نامز  نآ  یخیرات  ياهتیعقاو  دـننکیم . هیبشت 

اهنآ اب  هیواعم  دنریگب و  دوخ  رایتخا  رد  ار  هفوک  سپس  هرصب و  اهنآ  هک  دوب  نیا 
نکـشنامیپ نابلطهاج  رایتخا  رد  مالـسا  ناهج  هدمع  ياهـشخب  بیترت  نیا  هب  دریگب و  تعیب  نانآ  يارب  زین  مدرم  زا  ماش  رد  دـنک و  تعیب 

ارف رتـشیب  ناـجیه  هب  ار  مدرم  زور  هب  زور  ناـمثع  یهاوخنوخ  راعـش  رب  هیکت  اـب  اـهنآ  دـنامب . ع )  ) یلع تسد  رد  هنیدـم  اـهنت  دریگ و  رارق 
ماـما دـض  رب  ار  هاـگآان  مدرم  دـندرکیم و  شخپ  مدرم  ناـیم  رد  ار  تسا  ع )  ) یلع ناـمثع ، لـتاق  هک  راعـش  نیا  اجیردـت  دـندناوخیم و 
یلمع يدوز  هب  ناقفانم  هشقن  تفرگیمن  تسد  رد  ار  لمع  راکتبا  تعرـس ، اب  ع )  ) یلع نانمومریما  رگا  هک  تسا  حـضاو  دـندناروشیم .

شوماخ هفطن  رد  ار  نابلطییادج  شالت  هئطوت و  نیتسخن  تفرگ  شیپ  رد  ماما  هک  لمع  تعرـس  نآ  اب  دینادیم  هک  هنوگنامه  دـشیم و 
هاگآان نارای  زا  یـضعب  تفلاخم  اب  ماش  ناملاظ  دروم  رد  ماما  همانرب  رگا  داد و  تاجن  ار  قارع  مامت  هفوک و  هرـصب و  یناسآ  هب  تخاس و 

رارق ترضح  نآ  رایتخا  رد  هچراپکی  مالـسا  ناهج  دشیم و  يزاسکاپ  تفاییم و  تاجن  ناملاظ  رـش  زا  زین  ماش  یبوخ  هب  دشیمن  وربور 
، نمشد گنرین  بیرف و  ربارب  رد  تجاجل  یهاگآان و  لهج و  دش - نایب  هیقشقش  هبطخ  لیذ  رد  هک  هنوگنامه  هنافـساتم - یلو  تفرگیم ،

هتکن هب  ماما  نخس  نیا  همادا  رد  سپس  تشگ . فقوتم  لماک ، يزوریپ  هناتسآ  رد  نایماش  اب  گنج  درک و  ار  دوخ  راک 
بقارم مامت  يرایـشوه  اب  هکلب  موشیمن  ریگلفاغ  اهنت  هن  نم  دـیامرفیم : دـنکیم ، لـیمکت  نآ  اـب  ار  شلوا  راـتفگ  هک  دزادرپیم  يرگید 

منکیم و دربن  دناهدرک  تشپ  قح  هب  هک  یناسک  رب  قح ، ناراداوه  هدنرب  ریشمش  اب  مهدیمن و  تسد  زا  ار  لمع  راکتبا  متـسه و  نافلاخم 
ینکل و  ! ) دریگ نایاپ  مایگدنز  هک  يزور  ات  تسا  نم  یگشیمه  شور  نیا  و  مگنجیم ، روابان  نایصاع  اب  عیطم  نارادربنامرف  يرایتسد  اب 

، هعماج کی  رد  تسا  یهیدـب  یموی .) یلع  یتای  یتح  ادـبا ، بیرملا  یـصاعلا  عیطملا  عماـسلاب  و  هنع ، ربدـملا  قحلا  یلا  لـبقملاب  برـضا 
ياوشیپ کی  دوجو  هک  دـنراد  دوجو  بلطهاج  تسرپاوه و  نامیا و  تسـس  اـی  ناـمیایب  یهورگ  دنتـسین ، قح  بلاـط  مدرم  همه  هراومه 

تمهت و غورد و  گنرین و  بیرف و  ياههبرح  زا  دـننزیم و  تاکیرحت  هب  تسد  دـننیبیم و  دوخ  عورـشمان  عفانم  محازم  ار  لداع  ملاع و 
زا ار  اهنآ  یناطرـس ، دساف  وضع  کی  دـننامه  دـنهدن  تلهم  دارفا  هنوگنیا  هب  دـیاب  رادـیب  هاگآ و  نایاوشیپ  دـنریگیم . هرهب  ینکارپهعیاش 

قح و ناراداوه  هشیمه  و  دننک ، دودحم  ار  اهنآ  دـشابن  دـیدش  ناشرطخ  هک  یتروص  رد  و  دـننک ، دوبان  دـنزاس و  ادـج  هعماج  رکیپ  کی 
هتکن ا نیرخآ  نیموس و  رد  ع )  ) ماما دنهورگ . نیا  ندیبوک  مهرد  يارب  ياهدنرب  حالس  نامرف ، رب  شوگ  ناعیطم 

زا هراومه  زورما  ات  ص )  ) ربمایپ تافو  نامز  زا  دنگوس  ادخ  هب  درادن : یگزات  نم  يارب  اهینکـشراک  نیا  هک  دنکیم  هفاضا  دوخ  نخـس  ز 
هللا یلـص  هیبن  هللا  ضبق  ذنم  یلع ، ارثاتـسم  یقح ، نع  اعوفدم  تلز  ام  هللا  وف  ! ) دناهتـشاد مدقم  نم  رب  ار  نارگید  ماهدـش و  هتـشادزاب  مقح 

، رمتسم نایرج  کی  زا  تسا  ياهقلح  تسین ، هزات  هلئسم  کی  ریبز  هحلط و  راک  هک  نیا  هب  هراشا  اذه ) سانلا  موی  یتح  ملـس  هلآ و  هیلع و 
لباقم رد  هتسویپ  نمشد  هک  تسا  یتمواقم  هب  هراشا  ارثاتسم  اعوفدم و  هب  ریبعت  دراد . همادا  مه  زونه  دش و  عورـش  ربمایپ  تافو  زور  زا  هک 

هب تبـسن  ای  هدرکیمن و  ار  وا  داد  لدع و  لمحت  هک  ارچ  تسا  هدومنیم  مدقم  يو  رب  ار  نارگید  هدزیم و  بقع  ار  وا  هتـشاد و  ع )  ) ماما
هک دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  مدرم - هب  زور  هفاضا  هب  هجوت  اب  اذه -) سانلا  موی  یتح   ) هب ریبعت  تسا . هدیزرویم  كرـش  وا  لیاضف 
رد دناهتخادرپ ، تفلاخم  هب  یهورگ  زاب  دناهدرک  تعیب  نم  اب  مامت  رارـصا  اب  مدرم  هک  مه  زورما  دنتفرگ و  ار  مقح  مدوب  اهنت  هک  زور  نآ 

نانمومریما زا  یمالک  رد  هک  نیا  هجوت  لباق  تساهنیا ! زا  رتالاب  رترب و  نم  قح  زاـب  منیـشنب  مه  يرهاـظ  تفـالخ  دنـسم  رب  رگا  هک  یلاـح 
، میناوخیم نینچ  تسا  هدروآ  داشرا  رد  دیفم  خیش  موحرم  هک  ع )  ) یلع

ادحاو الوح  اربصی  ملف  رـصعا  دعب  انقح  انیلع  در  دق  هللا  نا  ایار  نیح  ص )  ) لوسرلا هیرذ  نم  هوبنلا و ال  لها  نم  اسیل  ریبزلا  هحلط و  اذـه  : 
زا هن  هک  نیا  اب  ریبز  هحلط و  نیا  ینع ، نیملـسملا  هعامج  اقرفی  یقحب و  ابهذـیل  اـمهلبق  نیـضاملا  باد  یلع  اـبثو  یتح  ـالماک  ارهـش  ـال  و 
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، لاس کی  یتح  هدنادرگزاب  ام  هب  اهلاس  زا  دعب  ار  ام  قح  دنوادخ  دندید  هک  یماگنه  ص ،)  ) ادخ لوسر  نادنزرف  زا  هن  دـنتوبن و  نادـناخ 
تعامج دـنربب و  ناـیم  زا  ارم  قح  هک  دـنتفرگ  شیپ  رد  ار  ناگتـشذگ  شور  ناـمه  دنتـساخرب و  و  دـندرکن ! ربص  لـماک  هاـم  کـی  هکلب 

نارادـمامز همه  هب  یـسرد  دوخ  یخیرات  راتفگ  نیا  رد  ع )  ) ماما نـالووسم : همه  هب  ماـیپ  هتکن : دـنزاس ! هدـنکارپ  نم  درگ  زا  ار  نیملـسم 
اههظحل اـهتعاس و  هکلب  اـهزور ، هاـگ  نمـشد ، تارطخ  اـب  هلباـقم  يارب  هک  تسا  هداد  یمالـسا  ياـهروشک  نیلووـسم  ناـمیااب و  رادـیب و 

ار يدارفا  ع )  ) ماما دندرگ . نابلط  تیفاع  تسـس  ياهداهنـشیپ  میلـست  دنهدب و  تسد  زا  یگداس  هب  ار  تصرف  دیابن  تسا . زاس  تشونرس 
روضح راـتفک  تسا : هجوت  لـباق  تهج  دـنچ  زا  هیبـشت  نیا  تسا . هدرک  راـتفک  هب  هیبـشت  دـنهدیم  تسد  زا  ار  ساـسح  تاـظحل  نیا  هک 

وشیم وا  گرم  تراسا و  هب  یهتنم  هک  یباوخ  دوریم ، باوخ  هب  وا  ياههمزمز  اب  یلو  دنکیم  ساسحا  ار  نمشد 
. دتفایم ماد  هب  ددرگیم و  راتفرگ  نمـشد  لاگنچ  رد  تمواقم  نیرتمک  نودب  یتح  راتفک  دوشیم . راکـش  دوخ  هنال  هناخ و  رد  راتفک  د .
هب دـنراتفک ، نوچمه  زین  دـنهدیم  تسد  زا  لمات  دـیدرت و  ای  یتسـس  فعـض و  ای  اهیرواب  شوخ  اـب  ار  رذـگدوز  ياهتـصرف  هک  یناـسک 

هعلاطمیب هک  تسین  ینعم  نادب  نخـس  نیا  دنهدیمن . ناشن  دوخ  زا  یتمواقم  دنتفایم و  ماد  هب  دوخ  هنال  باوخ و  رد  دـنوریم و  باوخ 
شیپ درک و  یسررب  ار  لئاسم  رایشوه ، عاجـش و  ینارواشم  اب  دیاب  هکلب  دننک ، مادقا  راک  بناوج  مامت  نتفرگ  رظن  رد  تروشم و  نودب  ای 

. دومن مادقا  تقو  توف  زا 

نانمشد شهوکن  هبطخ 007-

هحفص 459] ]
دوخ راک  ساسا  كالم و  ار  ناطیش  ناتریـس ) تشز  نیا  : ) دنکیم تمذم  ار  ناطیـش  ناوریپ  نآ  رد  هک  ترـضح  نآ  زا  ياهبطخ  همجرت :

، درک يراذـگمخت  اهنآ  ياههنیـس  رد  نآ  لابند  هب  دـیزگرب و  دوخ ) ناکیرـش  ای   ) شیوخ ياـهماد  ناونع  هب  ار  اـهنآ  زین  وا  دـناهداد ، رارق 
شرورپ درک و  تکرح  ناشناماد  رد  هدـش ، جراخ  نانآ  ياههنیـس  نورد  زا  یناطیـش  ياههجوج  نیا  دومن . هجوج  هب  لدـبم  ار  نآ  سپس 

راوس اهشزغل  بکرم  رب  ار  اهنآ  تفگ . نخس  ناشنابز  اب  درک و  هاگن  اهنآ  مشچ  اب  ناطیش  هک ) دیسر  ییاج  هب  ناشراک  ماجنارـس  و   ) تفای
هطلس رد  ار  وا  ناطیش  هک  تسا  یسک  لامعا  اهنآ  لامعا  لیلد  نیا  هب  و  دیشخب ، تنیز  ناشرظن  رد  ار  لطاب  لزه و  دساف و  نانخس  درک و 

ناوریپ ریسفت : حرش و  تخانش .) یبوخ  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  قیرط  نیا  زا  و   ) تسا هداهن  وا  نابز  رب  ار  لطاب  نانخس  هتخاس و  کیرـش  دوخ 
ياهدمایپ راثآ و  سپس  اهنآ و  رد  وا  ذوفن  یگنوگچ  ناطیش و  ناوریپ  زا  یقیقد  میـسرت  یهاتوک ، یگدرـشف و  نیع  رد  هبطخ  نیا  ناطیش !

راـتفرگ شیوخ  ماد  رد  ار  نـالفاغ  دوـشیم و  اـهناسنا  دوـجو  دراو  ناطیـش  هار  هچ  زا  دـهدیم  حیـضوت  دـهدیم و  ناـشن  ار  نآ  راـبگرم 
يرادشه تقیقح  رد  و  دریگیم ، راک  هب  دهاوخیم  هک  يریسم  ره  رد  ار  اهنآ  هنوگچ  سپس  دزاسیم ،

راکشآ ذوفن  نیا  راثآ  نیرتمک  هک  یماگنه  دنشاب و  ناشدوجو  رد  ناطیش  یجیردت  ذوفن  بقارم  اقیقد  دیاب  هک  قح  ناورهر  همه  هب  تسا 
ناورهن جراوخ  ای  ماش  نایرکـشل  هیواعم و  ای  ریبز  هحلط و  دننام  هک  دیوگیم  نخـس  یناسک  زا  هبطخ  نیا  هچرگ  دنزیخرب . هزرابم  هب  دـش 

هک تسا  یناسک  همه  يارب  یلک  نایب  کی  هکلب  تسین ، اهنآ  هب  رـصحنم  هک  تسا  حضاو  یلو  دندش ، راتفرگ  ناطیـش  ماد  رد  هتـشذگ  رد 
تفارظ و اب  ار  نآ  ع )  ) ماما تسا و  هدش  نایب  هقیقد  هلحرم  دـنچ  رد  دوخ  ناوریپ  رد  ناطیـش  ذوفن  هبطخ  نیا  رد  دـنوشیم . ناطیـش  همعط 

روصت نآ  زا  رتـهب  هک  ياهنوگ  هب  دـهدیم  حرـش  یهجو  نیرتـهب  هب  اـیوگ  اـبیز و  تاـهیبشت  يـالهبال  رد  دوـخ  هژیو  تغـالب  تحاـصف و 
نیا يراـبجا . هن  تسا  يراـیتخا  یناـسنا  ره  دوجو  رد  ناطیـش  ذوـفن  هک : دـیامرفیم  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  هلحرم  نیتـسخن  رد  دوـشیمن .

تـشز نیا  : ) دیامرفیم دـننکیم ، رداص  شیوخ  دوجو  روشک  رد  ار  شدورو  زاوج  دـنهدیم و  ناشن  زبس  غارچ  وا  هب  هک  دنتـسه  اهناسنا 
هیاپ ساسا و  يانعم  هب  کلم  هدام  زا  كالم  اکالم ) مهرمال  ناطیـشلا  اوذـختا   ) دـنداد رارق  دوخ  راک  ساسا  كالم و  ار  ناطیـش  ناتریس )

نآرق رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دهدیم . لیکشت  ار  نآ  ساسا  ماوق و  ینعی  تسا  نت  كالم  بلق  دوشیم  هتفگ  الثم  تسا . يزیچ 
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هنولوتی نیذلا  یلع  هناطلس  امنا  نولکوتی  مهبر  یلع  اونمآ و  نیذلا  یلع  ناطلس  هل  سیل  هنا  دیامرفیم : هدش ، هراشا  نآ  هب  ینشور  هب  دیجم 
تسا یناسک  رب  اهنت  وا  طلست  درادن ، یطلست  دننکیم  لکوت  ناشراگدرورپ  رب  دنراد و  نامیا  هک  یناسک  رب  وا  نوکرـشم ، هب  مه  نیذلا  و 
ندرگ ادخ  نامرف  ياج  هب  شیاهنامرف  هب  و   ) دـنزرویم كرـش  وا  هلیـسو  هب  هک  یناسک  دـناهدیزگرب و  دوخ  یتسرپرـس  ياج  هب  ار  وا  هک 

هک دنریگیم  هدرخ  مدآ  ینب  رب  ناطیش  هطلس  دروم  رد  هک  یناسک  هب  تسا  یخساپ  ینآرق ، تایآ  دننامه  روبزم  مالک  نیاربانب ، دنهنیم .)
نخس نیا  دننکن . ناطیـش  يوریپ  دهاوخیم  اهنآ  زا  لاح  نیع  رد  هتخاس و  طلـسم  ناسنا  عون  رب  ار  كانرطخ  دوجوم  نیا  دنوادخ  هنوگچ 

نآ دوشیم و  شلد  هناخ  دراو  دوشگ ، وا  يور  هب  ار  رد  سک  ره  دنزیم  رد  هکلب  دوشیمن ، دراو  ماب  تشپ  راوید و  زا  ناطیـش  دیوگیم :
وا ربارب  رد  یلو  دـنکیم ، يراـشفاپ  دزرویم و  رارـصا  ندز  رد  ماـگنه  هب  وا  هک  تـسا  تـسرد  ددرگیم . زاـب  دـیاشگن ، ار  رد  هـک  سک 

ماجنا ناهارمگ  يوس  زا  هک  یباـختنا  نیا  زا  دـعب  : ) دـیامرفیم مود  هلحرم  رد  دـننکیم . يرگدادـما  دـنهدیم و  رادـشه  یهلا  ناگتـشرف 
يزگرب شیوخ  ناکیرش  ای   ) اهماد ناونع  هب  ار  اهنآ  هک ) نیا  نآ  دنکیم و  یباختنا  زین  ناطیش  دوشیم ،

اهنآ ياههنیس  نورد  رد  وا  دیامرفیم : هتخادرپ ، قوف  هتسبرس  هلمج  حیضوت  هب  هلحرم ، نیمه  رد  سپـس  اکارـشا .) هل  مهذختا  و   ) تسا هد 
ياههنیــس ع ،)  ) ماـما بلاـج  هیبـشت  نـیا  رد  مهرودـص .) یف  خرف  ضاـبف و   ) دوـمن هجوـج  هـب  لدــبم  ار  نآ  سپــس  درک ، يراذــگمخت 

نورد زا  یناطیـش  ياـههجوج  نـیا  دـیازفایم : نآ  لاـبند  هـب  دـنکیم و  یفرعم  وا  يراذـگمخت  لـحم  سیلبا و  هنایـشآ  ار  ناتفـصناطیش 
هغالبلاجـهن ناحراش  زا  یـضعب  مهروجح .) یف  جرد  بد و  و   ) تفای شرورپ  درک و  تکرح  ناشناماد  رد  هدـش ، جراـخ  اـهنآ  ياـههنیس 

رـصتخم ياـهتکرح  هب  هیبـش  تسا  نآ  زا  رتـیوق  یتـکرح  جرد ) و   ) فیعـض تکرح  ینعم  هب  بیبد  هداـم  زا  بد )  ) هک دـناهدرک  حیرـصت 
ياهوخ راکفا و  شرورپ  هک  دـشاب  زین  تقیقح  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  جرد )  ) هب ریبعت  تسا . ردـپ  شوغآ  ردام و  ناـماد  رد  ناـکدوک 

تایآ زا  دروم  جـنپ  رد  هک  هنوگنامه  دریگیم . تروص  یجیردـت  روط  هب  هکلب  تسین ، یناـهگان  تروص  هب  ـالومعم  ناـسنا  رد  یناـطیش ،
دهدیم ناشن  یبوخ  هب  هک  هتـشاد  رذحرب  نآ  زا  ار  نانموم  تسا و  هدـش  ناطیـش  ياهماگ  ناطیـشلا ، تاوطخ  هب  ریبعت  نآ  زا  دـیجم  نآرق 

، هتخادرپ كاـنرطخ  ذوفن  نیا  موس  هلحرم  ناـیب  هب  سپـس  دـناشکیم . داـسف  تلالـض و  رفک و  هاـگترپ  هب  ار  ناـسنا  ماـگ  هب  ماـگ  ناـطیش 
ییاج هب  ناشراک  دیامرفیم :

یناطیش مخت  نیا  ماجنارس  ینعی  مهتنـسلاب .) قطقن  و  مهنیعاب ، رظنف   ) تفگ نخـس  ناشنابز  اب  درک و  هاگن  اهنآ  مشچ  اب  ناطیـش  هک  دیـسر 
ذوفن اهنآ  ياضعا  مامت  رد  ینعی  اهنآ ، اـب  دـحتم  دوشیم  یناطیـش  هب  لیدـبت  دـش ، يوق  تفاـی و  شرورپ  دوب و  هدـش  هجوج  هب  لدـبم  هک 

اما تساهناسنا ، هیبش  ناشرهاظ  ناطیـش ، رظن  کی  زا  دنناسنا و  رظن  کی  زا  دنوشیم . ياهناگود  تیـصخش  بحاص  هک  يروط  هب  دنکیم 
گنر هب  ار  زیچ  همه  هک  تسا  یعیبط  تسا و  ناطیـش  نامرف  هب  همه  اهنآ  ياپ  تسد و  ناـبز و  شوگ و  مشچ و  تسا . یناطیـش  ناـشنطاب 

یجیردـت یفارحنا  ریـس  نیا  ییاهن  هجیتن  هب  هلحرم ، نیمراهچ  رد  تسا . ناطیـش  ياـههمغن  ندینـش  هداـمآ  ناشـشوگ  دـننیبیم و  یناـطیش 
يوس هب  ار  اهنآ  هک  یبکرم   ) درک راوس  ناهانگ  اهـشزغل و  بکرم  رب  ار  اهنآ  ناطیـش  دندیـسر ، اجنیا  هب  هک  یماگنه  دـیامرفیم : هتخادرپ ،

و للزلا ، مهب  بکرف   ) دیـشخب تنیز  نانآ  رظن  رد  ار  لطاب  لزه و  دـساف و  نانخـس  و  دـناشکیم ،) تلالـض  رفک و  هریبک و  یـصاعم  عاونا 
سمـش لیخ  ایاطخلا  نا  الا و  دـیامرفیم : يرگید  ینارون  مـالک  رد  ع )  ) ماـما هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هیبش  نخـس  نیا  لـطخلا .) مهل  نیز 

! دنوشیم راوس  نآ  رب  ناراکهانگ ، هک  دناهتخیسگ  ماجل  شکرس و  ياهبکرم  نوچمه  اهاطخ  ناهانگ و  دیشاب  هاگآ  اهلها ، اهیلع  لمح 
ار لطاب  نانخس  هتخاس و  کیرش  دوخ  هطلس  رد  ار  وا  ناطیش  هک  تسا  یسک  لامعا  اهنآ  لامعا  دیامرفیم : هلحرم ، نیرخآ  نیمجنپ و  رد 

یهاوگ یبوخ  هب  اهنآ  لامعا  هک  نیا  هب  هراشا  هناسل .) یلع  لطابلاب  قطن  و  هناطلس ، یف  ناطیشلا  هکرش  دق  نم  لعف   ) تسا هداهن  وا  نابز  رب 
، یناطیش ياههاگن  اهنآ  ياههاگن  یناطیش و  نانخس  ناشنانخس  دربیم . دهاوخیم  هک  یهار  هب  هدرک و  ذوفن  اهنآ  رد  ناطیش  هک  دهدیم 

هنوگنیا تخانـش  قیرط  هلحرم  نیا  رد  دـهاوخیم  ع )  ) ماما عقاو  رد  دوشیم و  هدـید  یبوخ  هب  ناطیـش  ياپدر  اـهنآ  لاـمعا  عومجم  رد  و 
هک دماین  تسد  هب  يزیچ  نآ  دیناسا  هغالبلاجهن و  حرش  فورعم  بتک  رد  هچرگ  دهد . ناشن  تسا  یناطیش  لامعا  نامه  هک  ار  صاخـشا 
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يدارفا هک  دـسریم  رظن  هب  یلو  دـیوگیم ، نخـس  یهورگ  هچ  هرابرد  تسا و  یـصاخشا  هچ  هب  رظان  هبطخ  نیا  رد  ع )  ) ماما دـهد  ناـشن 
راتفگ نیا  رد  ترضح  هجوت  دروم  نانآ  نارکفمه  جراوخ و  اهنآ و  ناهدنامرف  هیواعم و  نایرکـشل  اهنآ و  ناهارمه  ریبز و  هحلط و  دننام 

ماـگ ناطیـش  ریـسم  رد  هک  ار  یناـسک  ماـمت  درادـن و  اـهنآ  هب  صاـصتخا  اوتحمرپ  قـیقد و  رایـسب  ناـیب  نیا  هک  تسا  ملـسم  اـما  دـناهدوب ،
لوط رایسب  ناطیش  هرابرد  ثحب  نیطایش ! يزیرهمانرب  هتکن : دوشیم . لماش  دنتسه  وا  ذوفن  تحت  دنرادیمرب و 

نایرکشل ع ،)  ) مدآ ناطیش و  ناتساد  ناطیش ، رمع  لوط  اهناسنا ، رد  ناطیش  ذوفن  یگنوگچ  ناطیش ، شنیرفآ  هفسلف  تسا . هدرتسگ  ینا و 
رصتخم نیا  رد  لئاسم  نیا  همه  حرش  هک  تسا  یهیدب  یلو  اهنیا ، دننام  ناسنا و  رد  ناطیش  ذوفن  تمالع  یـسنا ، ینج و  نیطایـش  ناطیش ،

تایآ زا  مینک . تعانق  دشاب  گنهامه  الاب  هبطخ  ریـسم  اب  دزادنیب و  اهثحب  نیا  رب  ياییانـشور  دناوتب  هک  یتاراشا  هب  دیاب  اهنت  دجنگیمن .
رد هک  دوب  یکاـپ  دوجوم  هکلب  دوب ، هدـشن  هدـیرفآ  ریرـش  دوجوم  کـی  تروص  هب  زاـغآ  زا  ناطیـش  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق 
هب تبسن  ادخ  نامرف  زا  هک  دش  ببس  ربکت  یهاوخدوخ و  یطارفا و  تاذ  بح  یلو  دوبن .) هتشرف  دنچ  ره   ) تشاد ياج  ناگتشرف  فوفص 
ریغ ار  روتـسد  نیا  درب و  لاوس  ریز  هب  زین  ار  ادـخ  تمکح  ملع و  هکلب  دوش  تیـصعم  بکترم  اهنت  هن  دـنز و  زاـب  رـس  ع )  ) مدآ رب  هدـجس 

تبسن ار  وا  ياضاقت  زین  ادخ  درک و  ار  تمایق  ات  ندنامیقاب  ياضاقت  دنوادخ  زا  وا  دطلغ . ورف  رفک  تلالض و  يداو  هب  درمـشب و  هنامیکح 
رگید يریبعت  هب  ای  دیامزایب ، شنایرکشل  وا و  هلیـسو  هب  ار  شناگدنب  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  دومرف و  لوبق  مولعم  تقو  ات  ندنام  هدنز  هب 

ببس فلاخم ، ياهورین  ربارب  رد  نامیا  لقع و  تمواقم  یمدآ و  سفن  نورد  رد  تاوهش  دوجو  هک  هنوگنامه 
وا ربارب  رد  ناسنا  هناتخسرس  تمواقم  نورب و  زا  ناطیش  ياههسوسو  نینچمه  دوشیم ، ادخ  نامرف  تعاطا  ریـسم  رد  ناسنا  تردق  توق و 

نیا اما  تسا . لـماکت  تفرـشیپ و  توق و  تردـق و  لیـصحت  تکرح و  لـماع  نمـشد ، دوجو  هشیمه  هک  ارچ  ددرگیم ، وا  لـماکت  ببس 
اب دیجم  نآرق  دنهدیم . ار  هسوسو  هزاجا  وا  هب  هک  دنتسه  اهناسنا  هکلب  دشاب ، هتشاد  اهناسنا  رد  يرابجا  ذوفن  ناطیـش  هک  تسین  انعم  نادب 

ناطلس هل  سیل  هنا  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  و  يرادن . هطلـس  نم  ناگدنب  رب  وت  ناطلـس ، مهیلع  کل  سیل  يدابع  نا  دیوگیم : تحارص 
لوق زا  زین  درادـن و  یطلـست  دـننکیم  لکوت  ناشراگدرورپ  رب  دـنراد و  نامیا  هک  یناسک  رب  وا  نولکوتی ، مهبر  یلع  اونمآ و  نیذـلا  یلع 

نا الا  ناطلـس  نم  مکیلع  یل  ناک  ام  و  دـیوگیم : دوخ  ناوریپ  هب  تمایق  زور  رد  هک  دـنکیم  لقن  تحارـص  اـب  ار  هتکن  نیا  ناطیـش  دوخ 
، دیتفریذپ ارم  توعد  امش  مدرک و  ناتتوعد  هک  نیا  زج  متشادن  یطلست  امش  رب  نم  مکسفنا ، اومول  ینومولت و  الف  یل  متبجتـساف  مکتوعد 
، نیطایـش ياههسوسو  ندرک  یثنخ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  تیمها  زئاح  زین  هتکن  نیا  دینک ! تمالم  ار  نتـشیوخ  دـینکن ، تمالم  ارم  سپ 

دنیادخ ناگتشرف  یهلا و  ناربمایپ  نادجو و  ترطف و  درخ و  لقع و  نانآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدیرفآ  يدونج  نایرکشل و 
شتیامح دهد  رارق  اهنآ  طخ  رد  ار  دوخ  سک  ره  دنـشابیم . نیطایـش  ياههسوسو  ربارب  رد  اهنآ  ناگدنرادهگن  نامیا و  لها  ناظفاح  هک 

زا تسد  دزرو ، تجاجل  رارصا و  دهد و  رارق  نیطایش  طخ  رد  ار  دوخ  سک  ره  دنزاسیم و  رود  وا  زا  ار  ناطیـش  ياههسوسو  دننکیم و 
وا لامعا  رب  ریثات  اجنآ  زا  هدرک و  ذوفن  ناسنا  ناج  قامعا  رد  دراد  یعس  ناطیش  هک  تسا  تقد  نایاش  زین  هتکن  نیا  دنرادیمرب . شتیامح 

شرورپ ار  دوخ  ياههجوج  هدرک و  يراذگمخت  اههنیـس  نورد  رد  ییوگ  هک  دوب  هدش  هراشا  نآ  هب  الاب  هبطخ  رد  هک  هنوگنامه  دراذـگب 
، اپ تسد و  نابز و  شوگ و  مشچ و  دوشیم ، دحتم  وا  دوجو  اب  هک  اجنآ  ات  دنکیم  رتگرزب  ناسنا  دوخ  ناماد  رد  ار  نآ  سپـس  دـهدیم ،
: تسا هدـمآ  مکحلاررغ  رد  ع )  ) یلع ناـنمومریما  تاـملک  رد  دـهدیم . زورب  دوخ  زا  یناطیـش  راـثآ  دریگیم و  دوـخ  هب  یناطیـش  گـنر 

اهـشوگ رد  دنکیم و  ذوفن  هنایفخم  اههنیـس  رد  هک  دیزیهرپب  ینمـشد  نآ  زا  ایجن ، ناذالا  یف  ثفن  ایفخ و  رودصلا  یف  ذفن  اودع  اورذـحا 
نا میناوـخیم : زین  هبطخ 121  رد  تـسا . هدـمآ  زین  هغالبلاجـهن  هبطخ 83  رد  تواـفت - یمک  اـب  ینعم - نیا  هیبـش  دـنکیم ! توف  هتـسهآ 

یم هولج  ناسآ  امش  يارب  ار  شیوخ  ياههار  ناطیش  هدقع ، هدقع  مکنید  مکل  لحی  نا  دیری  هقرط و  مکل  ینسی  ناطیشلا 
همه هب  تسا  يرادشه  نآ  دننام  قوف و  هبطخ  داریا  زا  فده  لاح  ره  هب  دیاشگب . هرگ  هرگ  ار  امش  نید  یهلا  ياهنامیپ  دهاوخیم  دهد و 

اب و  دنـشاب ، دومن ، مالعا  شنادنزرف  وا و  اب  دـش  هدـیرفآ  مدآ  هک  نامز  نآ  زا  ار  دوخ  توادـع  هک  گرزب  نمـشد  نیا  بقارم  هک  اهناسنا 
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زا دادمتسا  یهلا و  ناربمایپ  ياهداشرا  زا  نتفرگ  ماهلا  نادجو و  ترطف و  لقع و  زا  دادمتـسا  دنوادخ و  دنوادخ  نایاپیب  فطل  رب  لکوت 
نیا مینک  رکذ  هاتوک  هراـشا  نیا  رد  مینادیم  مزـال  هک  ياهتکن  نیرخآ  دـنراد . رود  ناطیـش  ذوفن  هزوح  زا  ار  دوخ  راـگدرورپ ، ناگتـشرف 

ناطیش زین  اهناسنا  زا  یهورگ  هکلب  دنتـسین ، وا  یناهنپ  رکـشل  سیلبا و  هب  رـصحنم  نیطایـش  نآرق ، تایآ  زا  یـضعب  حیرـص  قبط  هک  تسا 
مهـضعب یحوی  نجلا  سنالا و  نیطایـش  اودع  یبن  لکل  انلعج  کلذک  و  تسا : نیطایـش  راک  نامه  انیع  اهنآ  راک  هک  ارچ  دناهدش . هدـیمان 

هدنبیرف نانخس  يرس  روط  هب  هک  میداد  رارق  نج  سنا و  نیطایش  زا  ینمشد  ربمایپ  ره  ربارب  رد  نینچ  نیا  ارورغ ، لوقلا  فرخز  ضعب  یلا 
. دوب اهنآ  همه  ياههسوسو  بقارم  دیاب  يرآ  دنتفگیم . رگیدکی  هب  مدرم - لافغا  يارب  ار - ساسایب  و 

وا تعیب  ریبز و  هرابرد  هبطخ 008-

هحفص 469] ]
ياضتقا هک  ییاج  رد  تسا  ریبز  نخـس  نیا  زا  ماما  دوصقم  ایناث . هعیبلا ، یف  لوخدـلا  یف  هوعدـی  کلذ و  تضتقا  لاـح  یف  ریبزلا  هب  ینعی 
ناتـساد زا  ياهشوگ  هاگن : کی  رد  هبطخ  دـنادرگ . زاب  دوخ  تعیب  هب  ار  وا  نخـس  نیا  اب  هک  تسا  نیا  ماما  فدـه  تشاد و  ینخـس  نینچ 
یماگنه یتح  دندرک و  تعیب  دوخ  رایتخا  لیم و  هب  ماما  اب  اهنآ  دیدناوخ ، قباس  ياههبطخ  حرـش  رد  ار  اهنآ  ینکـشنامیپ  ریبز و  هحلط و 

نیا زج  یفده  هک  دندرک  دای  دنگوس  دـیرادن . هرمع  دـصق  امـش  دومرف : ماما  دنتـساوخ ، ار  هرمع  هب  نتفر  هزاجا  دندیـسر و  شتمدـخ  هک 
هب ماما  دندرک . دیدجت  ار  تعیب  دکوم ، تاریبعت  اب  زین  اهنآ  دینک ، دـیدجت  ار  دوخ  تعیب  رگید  راب  هک  درک  داهنـشیپ  اهنآ  هب  ماما  دـنرادن !

دیهاوخ هدهاشم  ياهنتف  رد  ار  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : نارـضاح  هب  دندش ، جراخ  هک  یماگنه  دـنورب ، هرمع  يارب  هک  داد  هزاجا  اهنآ 
تـسرد ياهناهب  دوخ  ینکـشنامیپ  هیجوت  يارب  ریبز  دنوشیم . هتـشک  نآ  رد  ناشدوخ ) دنزادنایم و  هار  هب  يزیرنوخ  گنج و   ) هک درک 

دومرف داریا  ار  هبطخ  نیا  وا  خـساپ  رد  ماـما  تسا ! هدرکن  تعیب  بلق  اـب  هدوب و  روبجم  هدرک و  تعیب  شتـسد  اـب  اـهنت  هک  نیا  نآ  و  درک ،
بسن ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هب  ار  نخس  نیا  یضعب  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  )

نیا ع )  ) یلع هک  دسریمن  رظن  هب  دـیعب  یلو  دومرف ، لمج  زور  رد  ریبز  نب  هللادـبع  هبطخ  زا  سپ  ع )  ) یلع شردـپ  رما  هب  هک  دـناهداد  ت 
دق هنا  معزی  درک :) يریگهرهب  لمج  زور  رد  شاهبطخ  رد  نآ  زا  ع )  ) نسح ماما  دوب و  هدومرف  نایب  ریبز  ياهاعدا  خـساپ  رد  البق  ار  نخس 

اعدا وا  همجرت : هنم . جرخ  امیف  لخدـیلف  ـالا  و  فرعی ، رماـب  اـهیلع  تاـیلف  هجیلولا . یعدا  و  هعیبلاـب ، رقا  دـقف  هبلقب ، عیاـبی  مل  و  هدـیب ، عیاـب 
نآ فالخ  رب  شتین  هک   ) تسا یناـهنپ  رما  کـی  یعدـم  یلو  هدرک ، تعیب  هب  رارقا  سپ  لد ، اـب  هن  دوب  تسد  اـب  اـهنت  شتعیب  هک  دـنکیم 
دوش لخاد  هدش ، جراخ  نآ  زا  هک  يزیچ  نآ  رد  دیاب  هنرگ  دروایب و  دوخ  ياعدا  نیا  رب  ینـشور  لیلد  هک  تسا  مزال  وا  رب  نیاربانب  هدوب )
ماما دش ، هتفگ  الاب  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  هانگ : زا  رتدب  ياهرذـع  ریـسفت : حرـش و  دـشاب . رادافو  نآ  هب  تبـسن  ددرگ و  زاب  دوخ  تعیب  هب  و 

ار وا  هیواـعم  اریز  دـنک ، اـپ  تسد و  یهیجوـت  دوـخ  ینکـشنامیپ  يارب  تساوـخیم  هک  دوـمرف  حرطم  ریبز  خـساپ  رد  ار  نخـس  نـیا  (ع )
هب ریبز  هحلط و  دراذگ . ناشرایتخا  رد  ار  ماش  مامت  دهاوخیم  هک  داد  بیرف  ار  اهنآ  درک و  هرـصب  هفوک و  رب  هطلـس  جورخ و  هب  کیرحت 

هیجوت رد  ریبز  دنتسکش و  ماما  اب  ار  دوخ  دکوم  نامیپ  دنتشاد  هک  یبلطهاج  رطاخ 
مامت رد  هک  یخـساپ  دهدیم  وا  هب  ینکـشنادند  خـساپ  نخـس  نیا  رد  ماما  لد ! اب  هن  مدرک ، تعیب  دوخ  تسد  اب  اهنت  نم  تفگ : راک  نیا 
اعدا وا  دـیامرفیم : دوشیم ، بوسحم  ییاضق  لـئاسم  رد  یـساسا  لـصا  کـی  تسا و  لوبق  دروم  زورما  زورید و  ياـیند  یقوقح  لـفاحم 

وا دیازفایم : سپـس  هبلقب .) عیابی  مل  و  هدیب ، عیاب  دق  هنا  معزی   ) تسا هدومنن  تعیب  شبلق  اب  زگره  درک و  تعیب  دوخ  تسد  اب  هک  دـنکیم 
نیا عقاو  رد  هجیلولا .) یعدا  و  هعیبلاب ، رقا  دقف   ) دراد تعیب  رهاظ  فالخ  رب  ینطاب  رما  کی  ياعدا  دنکیم و  تعیب  هب  رارقا  شنخس  نیا  اب 
ماما نآ  لابند  هب  اذـل  دـنک . لیلد  هماقا  دـیاب  اعدا  دروم  رد  اـما  تسا و  لوبقم  عومـسم و  شرارقا  اـعدا ، رارقا و  زا  تسا  یبیکرت  وا  نخس 

، هارکا رابجا و  يور  زا  هک  هدوب  یطیارـش  رد  دیامن  تابثا  و   ) دنک هماقا  دـهد  یهاوگ  رما  نیا  رب  هک  یلوبق  لباق  هنیرق  دـیاب  وا  دـیامرفیم :

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


زاب هدـش  جراخ  نآ  زا  هچنآ  هب  هرابود  دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  هتـشادن ) یگنهامه  شناـبز  تسد و  اـب  وا  بلق  هدـش و  ماـجنا  تعیب  نیا 
هحلط و هک  دندوب  هدید  مدرم  زا  يرایـسب  هنم .) جرخ  امیف  لخدیلف  الا  و  فرعی ، رماب  اهیلع  تایلف   ) دـشاب رادافو  شتعیب  هب  تبـسن  ددرگ و 

دندوب دارفا  نیتسخن  ءزج  اهنآ  دندرک ، تعیب  دندمآ و  ماما  دزن  دوخ  لیم  اب  ریبز 
مکحم و لیلد  دیاب  دنک  اعدا  ار  نآ  ریغ  دهاوخیم  یسک  رگا  تسا و  لوبق  لباق  رظن  ره  زا  تعیب  نیا  تفرگ ، ماجنا  دجـسم  رد  رما  نیا  و 
، تشادـن دوجو  يرابجا  هارکا و  ع )  ) یلع اـب  تعیب  دروم  رد  هک  دنتـسنادیم  همه  نیا  رب  هوـالع  درواـیب . دوخ  ياـعدا  رب  يراکـشآ  هنیرق 
نطاب و یگنهامه  مدـع  ياعدا  نیا ، هب  هجوت  اب  درکن . داـجیا  اـهنآ  يارب  یتمحازم  مه  ماـما  دـندرکن ، تعیب  ناسانـشرس  زا  یکدـنا  هورگ 
یقوقح و لفاحم  مامت  رد  یـساسا  لـصا  کـی  نیا  دـش  هتفگ  هک  هنوگناـمه  دـشاب . شریذـپ  لـباق  یگداـس  نیا  هب  هک  دوبن  يزیچ  رهاـظ 
و نابز ، زا  لد  ییادج  رابجا و  هارکا و  ياعدا  دشاب و  رادافو  نآ  هب  دیاب  ددنبب ، ار  يدادرارق  دوخ  لیم  اب  ارهاظ  سک  ره  هک  تسا  ییاضق 

هدننکجاودزا هدنشورف و  رادیرخ و  دنزب . مه  هب  یتحار  هب  نارگید  اب  ار  دوخ  دادرارق  دناوتیم  سک  ره  الاو  تسین  هتفریذپ  رهاظ  زا  لطاب 
رد دوبن ! هارمه  ام  بلق  میتسب و  داد  رارق  تسد ، ای  نابز  اب  اهنت  اـم  دـنیوگب  دـندیدن ، دوخ  تحلـصم  هب  ار  دادرارق  تقو  ره  فقاو و …  و 

دنکیم و طوقس  رابتعا  شزرا و  زا  اهتلم  اهتلود و  دارفا و  ياهدادرارق  مامت  دوشیمن و  دنب  گنس  يور  گنس  حالطـصا ، هب  تروص  نیا 
رب یلو  تسنادیم  ار  ینعم  نیا  مه  ریبز  نیقی  هب  یتح  دریذپیمن ، یلقاع  چیه  هک  تسا  يزیچ  نیا 

لیلد نیا  هب  لسوت  شیشح و  نیا  هب  ثبشت  هتسکش ؟ ار  دوخ  تعیب  ارچ  هک  دندوب  هدوشگ  وا  يور  هب  ار  ضارتعا  لیس  هک  ماوع  لافغا  يا 
نتـسکش دـندوب و  لئاق  ياهداعلاقوف  تیمها  تعیب  يارب  برع  اصوصخم  نامز  نآ  مدرم  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  همه  اـهنیا  تسج . یهاو 

. دنتسنادیم یلوبق  لباق  ریغ  فلخت  گرزب و  هانگ  ار  نآ 

نانکش نامیپ  هرابرد  هبطخ 009-

هحفص 473] ]
تسا نانمشد  فیصوت  شدوخ و  فیصوت  رد  هک  ع )  ) یلع نانخس  زا  یشخب  لمجلا  باحصا  یف  اهنا  لاقی  هموصخ و  هفـص  هتفـص و  یف 
انسلو لشفلا ، نیرمالا  نیذه  عم  و  اوقربا ، اودعرا و  دق  و  دنتسه . لمج  گنج  رد  وا  نافلاخم  اههلمج  نیا  رد  ماما  روظنم  دوشیم  هتفگ  و 

هب ناشراک  همه  نیا  اب  یلو  دـنداد  ناشن  یقرب  دـعر و  ناشنارای ) ریبز و  هحلط و   ) اـهنآ همجرت : رطمن . یتح  لیـسن  ـال  و  عقون ، یتح  دـعرن 
هار هب  یناراب  هک  نیا  رگم  مینکیمن  يراج  یلیـس  میرابب و  هک  نیا  رگم  میهدیمن  ناشن  یقرب )  ) دـعر ام  یلو  دـیماجنا  تسکـش  یتسس و 
زا دعب  ار  نانخس  نیا  ع )  ) ماما هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هدمآ ، الاب  مالک  رد  هک  یتاریبعت  زا  یلاخوت : يوهایه  ریـسفت : حرـش و  میزادنا !

لاق و دـندوب و  هدرک  نایب  گـنج  زاـغآ  رد  اـهنآ  ناراـی  ریبز و  هحلط و  هک  تسا  ینانخـس  هب  هراـشا  هدومرف و  ناـیب  لـمج  گـنج  ناـیاپ 
هار نیا  رد  ار  دوخ  ناـج  ریبز  هحلط و  دـندروخ و  تسکـش  هناحـضتفم  هدربن و  شیپ  زا  يراـک  ماجنارـس ، یلو  دـنتخادنا  هار  هب  ییاـغوغ 

، اوقربا اودعرا و  دق  و   ) دیماجنا تسکش  یتسـس و  هب  ناشراک  همه  نیا  اب  یلو  دنداد  ناشن  یقرب  دعر و  اهنآ  دیامرفیم : ع )  ) ماما دنتخاب .
عر هک  دنکیم  ییاهربا  هب  هراشا  ابیز  هیبشت  نیا  لشفلا .) نیرمالا  نیذه  عم  و 

هدـنکارپ یـشالتم و  دراـبب  ياهرطق  هک  نآ  یب  ماجنارـس  اـما  دـنهدیم  یتکرب  رپ  ناراـب  دـیون  مدرم  هب  دـننکیم و  رهاـظ  یناوارف  قرب  د و 
هار هب  یناراب  هک  نیا  رگم  مینکیمن  يراج  یلیـس  میرابب و  ات  میهدیمن  ناشن  یقرب ) و   ) دعر ام  یلو  دیازفایم : ع )  ) ماما سپـس  دنوشیم .

میشورخیمن مینکن  دراو  نمشد  رکیپ  رب  يراک  تابرض  ات  ام  هک  نیا  هب  هراشا  رطمن .) یتح  لیسن  و ال  عقون ، یتح  دعرن  انـسل  و   ) میزادنیب
رد فلتخم  بتکم  ود  رگنایب  هاتوک  هلمج  ود  نیا  عقاو  رد  میزادنایمن ! هار  هب  ییادصورـس  میزاسن  ار  نمـشد  راک  هزرابم  نادـیم  رد  ات  و 

یلو دننکیم ، اغوغ  دنوشیم  دراو  هک  نادیم  نیا  رد  فرح ، لها  دننخـس و  مدرم  یهورگ  تسا . یـسایس  یماظن و  یعامتجا و  ياهتیلاعف 
رایـسب لمع  اما  دنیوگیم  مک  نخـس  دنلمع ، رادرک و  لها  رگید  یهورگ  دنرادن . ياهرهب  یماکان  یناوتان و  یتسـس و  زج  لمع  ماگنه  هب 
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لطاب لها  یلو  دناهدوب  مود  هورگ  زا  قح  هار  نادهاجم  ادخ و  نادرم  یهلا و  ناربمایپ  نامرهق . دمآراک و  اما  دنـشوماخ  تکاس و  دـنراد .
قرب دـعر و  هک  نیا  نآ  تشاد و  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یفیرظ  هتکن  اجنیا  رد  دـنراد . ياج  لوا  هورگ  رد  ابلاغ  ناطیـش  نایرکـشل  و 

، دنهدیم ناشن  یقرب  دعر و  هک  دنتسه  یهورگ  نآ ، زا  دعب  بالیس  تسا و  ندیراب  زا  لبق 
یتح ینعی  دنـشاب  هتـشاد  یناراب  نآ  زا  لبق  هک  نآ  یب  دنزادنایم  هار  یبالیـس  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنآ  زا  رتدب  دنرادن و  یناراب  ادـعب  اما 
هورگ تسا . قطنمیب  تسردان و  دارفا  ياهـشور  زا  ود  ره  نیا  دـنراد و  یبایماک  تیقفوم و  يزوریپ و  ياعدا  یماـکان  تسکـش و  زا  دـعب 

یلع نالوسر  هک  یماگنه  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا  دنتـسه ! اـیح  مرـش و  یب  نازادرپغورد  مود  هورگ  نیغورد و  نایعدـم  لوا 
دنتـشگزاب و دـندوب ، هتفر  تعیب  نامیپ  هب  لمع  نیملـسم و  هعماج  يوس  هب  تشگزاب  یهلا و  فیاظو  ماجنا  هب  اـهنآ  توعد  يارب  هک  (ع ،)

دربن يایهم  گنج و  هدامآ  دندوب : هداد  مایپ  تحارـص  اب  یمرـشیب ، تیاهن  اب  هک  دـندوب  ع )  ) ماما هب  تبـسن  اهنآ  گنج  نالعا  ربخ  لماح 
نیا هب  دمآ  دهاوخ  هبطخ 22 و 174  رد  هک  هنوگنامه  تفـشآرب و  مایپ  نیا  زا  ع )  ) ماما دندوب . هدرک  دـیدهت  ار  ع )  ) ماما احیرـص  و  شاب !
دنک گنج  نادیم  رد  تابرض  گنج و  هب  دیدهت  ارم  تسا  هتـشادن  تارج  نونکات  سک  چیه  هک  دومرف  خساپ  نانآ  هنادرخبان  ياهدیدهت 

. تساوتحمیب ياهیبلطهزرابم  یلاخوت و  ياهدـیدهت  نیمه  هب  هراشا  ع )  ) ماما كراـبم  مـالک  رد  ناراـب  زا  یلاـخ  قرب  دـعر و  هب  ریبعت  و 
صا زا  یکی  دش - هراشا  هک  هنوگنامه  تسا - هدمآ  ع )  ) ماما زا  الاب  راتفگ  رد  هچنآ  لمع : درم  - 1 اههتکن :

اهنآ دندادیم . ناشن  لمع  هشیمه  سکع ، هب  هکلب  دـناهدوبن ، ادصورـس  لاجنج و  راج و  لها  زگره  تسا . هللاائایلوا  تیریدـم  یـساسا  لو 
هنومن دنهد . ناشن  دوخ  زا  شالت  داهج و  اغوغ ، لاق و  ياج  هب  هک  دندرکیم  لقتنم  زین  دوخ  نارای  باحـصا و  هب  ار  یقالخا  یگژیو  نیا 

دندرکن رواب  دندرک  هدهاشم  ار  نیملسم  تارفن  یمک  نایفـسوبا  رکـشل  یتقو  هک  هدمآ  ردب  گنج  ناتـساد  رد  هک  تسا  يزیچ  ینعم  نیا 
رد دنـشاب و  هدـمآ  نادـیم  هب  وا  هارمه  يرتشیب  تارفن  هک  دـندادیم  لامتحا  هتـساخرب و  اهنآ  هلباقم  هب  مک  ددـع  نیا  اب  مالـسا  ربماـیپ  هک 
داد روتسد  ریمع  مان  هب  شنازابرس  زا  یکی  هب  نایفـسوبا  لیلد  نیمه  هب  دنـشاب ، هدش  ناهنپ  اهیدنلب  تشپ  اهیتسپ و  رد  نادیم و  زا  ياهشوگ 

فارطا دش و  بکرم  رب  راوس  ریمع  دوشیم ؟ هدید  هک  تسا  نامه  نیملـسم  دادـعت  ایآ  دـنیبب  دـنک و  شدرگ  اقیقد  نادـیم  فارطا  رد  هک 
دزن سپـس  تخادـنا ، ص )  ) مالـسا ربمایپ  نارای  باحـصا و  هفایق  هب  زین  یهاگن  دومن و  یـسررب  تقد  هب  ار  اج  همه  درک و  شدرگ  نادـیم 

، نوملکتی اسرخ ال  مهنورت  اما  عقانلا  توملا  تلمح  دق  برثی  حضاون  نکل  ددـم و  نیمک و ال  مهل  ام  تفگ : نینچ  وا  اب  دـمآ و  نایفـسوبا 
لتقی یتح  نولتقی  اولتقی و ال  یتح  نولوی  مهارا  ام  مهفویس ، الا  اجلم  مهل  ام  یعافالا ، ظملت  نوظملتی 

( منکیم رکف  نم   ) يرگید هدننک  کمک  يورین  هن  دنراد و  ینیمک  هن  اهنآ  تنبج ، تبذـک و  لهجوبا : هل  لاقف  مکیار  اواتراف  مهددـعب  او 
ياهرام نوچمه  دـنیوگیمن و  نخـس  دنـشوماخ و  دـمحم  هاپـس  دـینیبیمن  ایآ  دـناهدروآ ! تاـغوس )  ) امـش يارب  گرم  هنیدـم  ياـهرتش 

هک منکیمن  رواب  نم  دنرادن و  ناشیاهریـشمش  زج  یهاگهانپ  چیه  اهنآ  دندروآیمرد ! شدرگ  هب  ناهد  فارطا  رد  ار  ناشنابز  كانرطخ 
هدیقع نیا  دنشکب ! امش  زا  دوخ  دادعت  هب  هک  نیا  رگم  دنوشیمن  هتشک  دنوش و  هتشک  ات  دنتسیایم  هکلب  دننک  تشپ  گنج  نادیم  هب  نانآ 

ییوـگیم و غورد  وـت  تفگ : رهاـظ ) ظـفح  يارب  یلو  دروـخ  ناـکت  ماـیپ  نیا  زا   ) لـهجوبا دـیریگب ! ار  دوـخ  میمـصت  امـش  تسا و  نـم 
هن تشاد  تیعقاو  دوب  هدرک  طابنتـسا  ناناملـسم  عضو  زا  ریمع  هچنآ  هک  داد  ناشن  ردـب  گـنج  ماجنارـس  تسین ! نینچ  بلطم  ياهدیـسرت 
اب دناوخب و  زجر  گنج  نادیم  رد  یناور  ياههبنج  زا  هدافتسا  يارب  ناسنا  هک  درادن  نیا  اب  تافانم  زگره  نخس  نیا  تفگ . لهجوبا  هچنآ 

نخـس فرح و  رد  زیچ  همه  ندرک  هصالخ  یناوخزجر و  تمه ، مامت  هک  تساجنآ  لکـشم  دـنک . ناراـبمب  ار  نمـشد  هدـنبوک ، تاـملک 
رارق هدافتسا  دروم  لمع  يارب  ياهناوتشپ  ناونع  هب  دشاب و  هتشاد  یعرف  هبنج  نخس  دهد و  لیکـشت  لمع  ار  راک  ساسا  دیاب  هشیمه  دشاب .

ن دریگ .
ریبعت هغالبلاجهن ، هبطخ 124  رد  شناراـی . و  ع )  ) ماـما مود ، هورگ  زراـب  هنومن  دـندوب و  اـهنآ  ناتـسدمه  ریبز و  هحلط و  لوا ، هورگ  هنوم 

، لشفلل درطا  هناف  تاوصالا  اوتیما  دومرف : شیاهورین  هب  یگنج  تاروتسد  نمض  ع )  ) ماما هک  نیا  نآ  دوشیم و  هدید  هراب  نیا  رد  ینشور 
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تسا نکمم  رثوم  دیفم و  تاغیلبت  يرالاساغوغ و  نایم  قرف  - 2 دزاسیم . رود  رتهب  ار  یتسس  هک  دینک  شوماخ  ار  اهادص  دربن  ماگنه  هب 
نداد ناشن  لمع  ندوب و  شوماخ  هدش و  یهن  لمعیب  راتفگ  زا  وسکی  زا  هک  دشاب  هدیچیپ  لکشم و  یضعب  يارب  ناونع  ود  نیا  نایم  زرم 

نمشد هیحور  تیوقت و  ار  ناتسود  یناور  رظن  زا  دراد و  یغیلبت  هبنج  هک  ینانخس  رگید  يوس  زا  و  هدیدرگ ، یفرعم  شزرا  کی  ناونع  هب 
زین ناگرزب  نایم  رد  هک  گنج  نادیم  رد  یناوخزجر  دننام  تسا ، هدش  هدرمـش  تیقفوم  هزرابم و  ياهرازبا  زا  یکی  دـنکیم  فیعـضت  ار 
همه تسا و  فورعم  البرک  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ادهـشلادیس  نوچمه  موصعم  ناماما  ریاس  نانمومریما و  ياهگنج  هللا و  لوسر  تاوزغ  رد 

ناوتیم هنوگچ  تشاد . دوجو  شنانمـشد  هب  تبـسن  ع )  ) یلع ای  مالـسا  ربمایپ  ياههمان  رد  هک  ییاهدیدهت  نینچمه  میتسه و  انـشآ  نآ  اب 
راکشآ تقد  یمک  اب  ود  نیا  نایم  قرف  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسیچ ؟ نآ  رایعم  تخاس و  ادج  مه  زا  ار  ود  نیا 

میمانیم فازگ  فال و  ار  نآ  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  ای  اوتحمیب  ياهقرب  دعر و  یلاخوت و  نانخـس  هدـش ، عقاو  یهن  دروم  هچنآ  تسا .
. تسا قطنمیب  دارفا  اهنآ و  ناوریپ  نیطایـش و  راک  اهییوگ  فازگ  نیا  درادن . دوجو  نآ  لابند  هب  يدـج  راک  هک  دـهدیم  ناشن  نیارق  و 

تیعقاو ياههناشن  دوشیم و  لقتنم  لمع  هریاد  هب  نخـس  هریاد  زا  تسا و  لمع  راک و  همانرب و  نآ  لابند  هب  هک  ییاهدـیدهت  قیوشت و  اـما 
دوشیم و بوسحم  نانمـشد  اب  یناور  گنج  زا  یـشخب  هکلب  تسین  مومذـم  اـهنت  هن  هک  دراد  ياـج  مود  هورگ  رد  تسا ، راکـشآ  نآ  رد 

یناوخزجر هب  نتخادرپ  گنج ، رد  يریگرد  ماگنه  هب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  زین  هتکن  نیا  هب  هتبلا  دراد . يرثوم  هدرتسگ و  عیسو و  دربراک 
هب دهاکیم و  نآ  تردـق  تالمح و  ریثات  زا  دـهدیم و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناسنا  لاعف  ياهورین  زا  یـشخب  نآ  لاثما  نتفگ و  نخـس  و 

. تسا هدش  یهن  نآ  زا  لیلد  نیمه 

ناطیش بزح  هبطخ 010-

هحفص 479] ]
رد هبطخ  دنتشاد !) یناطیش  ياهوخ  هک   ) یصاخ تیعمج  ای  تسا  ناطیش  نخس  نیا  زا  ترضح  روظنم  موق  نع  هب  ینکی  وا  ناطیـشلا  دیری 

رکـشل ناونع  هب  ار  ریبز  هحلط و  رکـشل  ماما  و  دـنکیم ، هراشا  نآ  كاندرد  ثداوح  لمج و  گنج  ناتـساد  هب  زین  هبطخ  نیا  هاـگن : کـی 
نمـض نادـیم  نیا  رد  ار  دوخ  هدـنیآ  همانرب  هاگنآ  دـنکیم و  هراـشا  نادـیم  نیا  رد  شدوخ  ياـهیگژیو  هب  سپـس  هدومرف  یفرعم  ناـطیش 

نیا هجیتن  حیرص  ییوگشیپ  کی  نمض  دیامرفیم و  نایب  تسا  نمـشد  يارب  يدج  تادیدهت  اب  هتخیمآ  هک  ياهدنبوک  هاتوک و  ياههلمج 
یلع تسبل  ام  یتریـصبل : ینعم  نا  و  هلجر ، هلیخ و  بلجتـسا  و  هبزح ، عمج  دـق  ناطیـشلا  نا  الا و  دـنکیم . نایب  لـبق  زا  ار  نینوخ  گـنج 
بزح ناطیـش  دیـشاب ! هاگآ  همجرت : هیلا . نودوعی  و ال  هنع ، نوردـصی  ال  هحتام ! انا  اضوح  مهل  نطرفال  هللا  میا  و  یلع . سبل  ـال  و  یـسفن ،

رب ار  تقیقح  هن  مراد ، هارمه  ار  دوخ  تریـصب  یهاگآ و  نم  یلو  تسا ، هدناوخارف  ار  شرکـشل  ياههدایپ  هراوس و  هدروآ و  درگ  ار  دوخ 
ار نآ  دناوتن  یـسک  نم  زج  هک  مزاس  مهارف  نانآ  يارب  یبادرگ  دـنگوس  ادـخ  هب  هتخاس ، هبتـشم  نم  رب  يرگید  هن  ماهتخاس و  هبتـشم  دوخ 

ندرگیمن زاب  نآ  يوس  هب  زگره  دنزیرگب  نآ  زا  هک  هدع  نآ   ) دنیآیمن و نوریب  نآ  زا  زگره  دنک ! هراچ 
دـش هراشا  البق  هک  هنوگنامه  ناناملـسم : هب  رادشه  مه  زاب  ریـسفت : حرـش و  دـننکیم ! شومارف  ار  ییاههنحـص  نینچ  رد  نداهن  مدـق  و  د )

تسیب و هبطخ  هبطخ و  نیا  نایم  هک  یطابترا  دنویپ و  هب  هجوت  اب  تسا و  لمج  گنج  هب  طوبرم  لئاسم  هب  رظان  هبطخ  نیا  رد  ماما  نانخس 
ار نآ  زا  یـشخب  هدـش و  ماـغدا  هبطخ  نآ  رد  هبطخ  نیا  عـقاو  رد  هک  تسا  هبطخ 137  هبطخ و  نیا  نیب  هـک  یطاـبترا  رتـالاب  نآ  زا  و  ود ،
ار نآ  هک  یناسک  تسا و  لمج  گنج  هب  هراـشا  هبطخ  نیا  رد  یلـصا  فدـه  هک  دـنامیمن  یقاـب  رما  نیا  رد  يدـیدرت  دـهدیم ، لیکـشت 

هیبشت نامه  هبطخ ، نیا  رد  روحم  نیتسخن  دـناهتفرگن . رظن  رد  ار  اهدـنویپ  نیا  ایوگ  دناهتـسناد  ماش  نایرکـشل  نیفـص و  گـنج  هب  هراـشا 
ار شرکشل  ياههدایپ  هراوس و  هدروآ و  درگ  ار  دوخ  بزح  ناطیش  دیشاب  هاگآ  دیامرفیم : تسا ، ناطیش  نایرکشل  هب  ریبز  هحلط و  رکشل 
ار ناشنامیپ  هک  یلاح  رد  دنشابن  ناطیش  رکشل  اهنآ  هنوگچ  هلجر .) هلیخ و  بلجتسا  و  هبزح ، عمج  دق  ناطیشلا  نا  الا و   ) تسا هدناوخ  ارف 
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هورگ هک  دـندرک  نشور  یـشتآ  دـندز و  یمالـسا  تما  رد  هقرفت  داجیا  ینکفاقافن و  هب  تسد  یبلطهاج  رطاخ  هب  دنتـسکش و  ناشماما  اـب 
دها یگنهامه  هب  هراشا  بزح  هب  ریبعت  دندش ! شتآ  نآ  همعط  ماجنارس  زین  ناشدوخ  دنتخوس و  نآ  رد  یمیظع 

نآرق تایآ  رد  تساهنآ . نایرکشل  عونت  هب  هراشا  هدایپ ،) رکشل   ) لجر و  ماظن ) هراوس   ) لیخ هب  ریبعت  تسا و  ناطیـش  ياهفده  اب  اهنآ  فا 
يارب طقف  ار  دوخ  بزح  ناطیش  ریعسلا ، باحـصا  نم  اونوکیل  هبزح  اوعدی  امنا  دیوگیم : هک  اجنآ  تسا  هدش  ناطیـش  بزح  هب  هراشا  زین 

شیامزآ يارب  هدرک و  ناطیـش  هراوس  هدایپ و  رکـشل  هب  هراشا  رگید  ییاج  رد  دنـشاب . شتآ  لـها  ناـیخزود و  زا  هک  دـنکیم  توعد  نیا 
نیا راد ! لیـسگ  اهنآ  رب  ار  تاهدایپ  هراوس و  رکـشل  و  کلجر ، کلیخب و  مهیلع  بلجا  و  دیامرفیم : هتخاس ، بطاخم  ار  ناطیـش  اهناسنا ،

وا بزح  رد  دنوش و  راتفرگ  ناطیـش  ماد  رد  ادابم  دـننک  زاب  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  نامیا  لها  هک  تسا  نیا  يارب  نآرق  ررکم  ياهراطخا 
ناوریپ ناراکمه و  ناهارمه و  ریبز و  هحلط و  ناماد  موش ، تشونرـس  نیا  یلو  دـنریگ ! رارق  وا  هدایپ  هراوس و  رکـشل  فص  رد  دـنیآرد و 

نایب ار  دوخ  ياهیگژیو  هتخادرپ ، مود  روحم  نایب  هب  سپـس  دـندش . راتفرگ  ماد  نیا  رد  یتسرپاوه  یبلطهاج و  رطاـخ  هب  تفرگ و  ار  اـهنآ 
هتخاس هبتشم  نم  رب  يرگید  هن  ماهتخاس و  هبتشم  دوخ  رب  ار  تقیقح  هن  مراد ، هارمه  ار  دوخ  تریصب  یهاگآ و  نم  دیوگیم : دیامرفیم و 

یکی یسک  ره  یهارمگ  همشچرس  تقیقح  رد  یلع .) سبل  و ال  یسفن ، یلع  تسبل  ام  یتریصبل : یعم  نا  و   ) تسا
دراو هناهاگآان  دـشاب و  هتـشادن  دـنک  مادـقا  دـهاوخیم  هک  يراک  هب  تبـسن  یفاک  یهاـگآ  تریـصب و  هک  نیا  تسخن  تسا : زیچ  هس  زا 

، نیب تقیقح  هدید  رب  یباجح  اهسوه  اوه و  یهاگآ ، نیع  رد  هک  نیا  رگید  تسا . قح  نامرف  ادخ و  ياضر  فالخ  رب  هک  دوش  ياهکرعم 
ياههزیگنا سفن و  ياههسوسو  رثا  رب  یلو  دنهاگآ  يزیچ  ندوب  هانگ  زا  هک  یناسک  دنرایسب  هچ  دنک و  هابتـشا  راتفرگ  ار  ناسنا  دنکفیب و 

هب و  دنوشیم ، هدولآ  نآ  هب  هتشادنپ ، بجاو  هفیظو  کی  ناونع  هب  ار  هانگ  نآ  هاگ ، دننکیم و  تسرد  شیوخ  يارب  ییاهزوجم  یناطیش ،
ار تقیقح  دـننک و  ذوفن  وا  رد  هک  دـهدب  نج  سنا و  نیطایـش  هب  هزاجا  هک  نیا  موس  اعنـص .) نونـسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  و   ) نآرق هتفگ 
نورد و زا  ار  فارحنا  اطخ و  ياهرد  مامت  هک  ارچ  تشادن  هار  ترـضح  نآ  كرابم  دوجو  رد  زیچ  هس  نیا  زا  کی  چـیه  دـنزاس . هبتـشم 

شیپ هب  نآ  هیاس  رد  تفاـییمرد و  تسه  هک  ناـنچنآ  ار  تقیقح  اوقت ، اـب  هتخیمآ  يرایـشوه  اـب  دوب و  هتـسب  نارگهسوسو  يور  هب  نورب 
ار ادخ  لوسر  نآ  اب  هک  یتریصب  نامه  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  یتریـصبل  یعم  نا  ریبعت  دناهتفگ : هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یـضعب  تفریم .

هار ارف  یغورفرپ  غارچ  نوچمه  تسا و  نم  اب  نانچمه  تریصب  نامه  مدوب ، وا  رانک  رد  وا ، رصع  مهم  ثداوح  مامت  رد  متخانش و 
انا و هریـصب  یلع  هللا  یلا  اوعدا  یلیبس  هذه  لق  دیامرفیم : هک  دننادیم  نآرق  هفیرـش  هیآ  هب  ياهراشا  ار  هلمج  نیا  و  تسا . هتفرگ  رارق  نم 

نب یلع  ماما  زا  زین  یثیدح  رد  مینکیم . توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  لماک  تریصب  اب  مناوریپ  نم و  تسا و  نم  هار  نیا  وگب  ینعبتا ، نم 
ياهمشچ هیبش  هک  میراد  ییاهمشچ  ام  بیصن ، اهیف  ناطیشلل  سیل  رون  اهیف  سانلا و  نیعا  هبـشت  نیعا ال  انل  میناوخیم : ع )  ) اضرلا یـسوم 

تقیقح هن  دیامرفیم : هک  موس  مود و  هلمج  هک  دندقتعم  زین  یـضعب  درادن . یبیـصن  نآ  رد  ناطیـش  هک  تسا  يرون  نآ  رد  تسین و  مدرم 
، تسا نم  اب  نم  یهاگآ  تریصب و  دیامرفیم : هک  لوا  هلمج  رب  تسا  يریسفت  هتخاس  هبتشم  نم  رب  یـسک  هن  ماهتخاس و  هبتـشم  دوخ  رب  ار 
رب ار  تقیقح  نم  دـیامرفیم : تسخن  ماما  هک  تسا  هظحالم  لباق  زین  هتکن  نیا  دـسریم . رظن  هب  رت  بساـنم  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هچنآ  یلو 

دیاب ناسنا  هک  تسا  یعیبط  بیترت  کی  عقاو  رد  نیا  دـناهتخاسن ، هبتـشم  نم  رب  مه  نارگید  و  دـیامرفیم : سپـس  ماهتخاـسن ، هبتـشم  دوخ 
نیرخآ موس و  روحم  نایب  هب  سپس  دراذگن . رثا  وا  لد  ناج و  رد  رگید  ناگدنبیرف  بیرف  ات  دشاب  ناما  رد  شیوخ  سفن  بیرف  زا  تسخن 

فلاخم هب  دنکیم و  ییوگشیپ  ینشور  هب  ار  لمج  گنج  نایاپ  هتخادرپ و  هنیمز  نیا  رد  نخس 
و  ) دنک هراچ  ار  نآ  دناوتن  یـسک  نم  زج  هک  مزاس  مهارف  نانآ  يارب  یبادرگ  دنگوس  ادخ  هب  دـیامرفیم : دـهدیم ، رادـشه  تخـس  شنا 

زاـب نآ  يوـس  هـب  زگره  دـنزیرگب ) نآ  زا  هـک  هدـع  نآ   ) دـنیآیمن و نوریب  نآ  زا  زگره  و  دـش ) دـنهاوخ  قرغ  نآ  رد  یگمه  ماـجنارس 
نوردصی ال  هحتام ! انا  اضوح  مهل  نطرفال  هللا  میا  و  (! ) دننکیم شومارف  ار  ییاههنحـص  نینچ  رد  نداهن  مدق  هشیمه  يارب  و   ) دندرگیمن

دنکیم بآ  زا  رپ  نکمم  دـح  اـت  ار  نآ  هک  هدرک  هیبشت  یبادرگ  اـی  ضوح  هب  ار  دربـن  نادـیم  ع )  ) ماـما عقاو  رد  هیلا .) نودوعی  ـال  و  هنع ،
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يانعم هب  حتام  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هحتام  انا  هلمج   ) دشاب وا  تسد  هب  الماک  لمع  راکتبا  دنـشاب و  هتـشادن  نآ  زا  یـصالخ  هار  هک  نانچنآ 
رد نانچ  لمج  نایرکـشل  هک  دنکیم  هراشا  نآ  هجیتن  هب  سپـس  تسا .) هتکن  نیمه  هب  هراشا  دشکیم  الاب  هاچ  زا  ار  بآ  هک  تسا  یـسک 
هب تشگزاب  هک  دـنریگیم  یتربع  سرد  نانچ  دـننک  رارف  نآ  زا  یکدـنا  هورگ  رگا  تشاد و  دـنهاوخن  رارف  هار  هک  دـنوشیم  راتفرگ  نآ 

نیا روظنم  هکلب  منکیم ، طارفا  هار  نیا  رد  نم  هک  تسین  نیا  شموهفم  نطرفـال  هلمج  دـننک . شومارف  رمع  ماـمت  رد  ار  ياهنحـص  نینچ 
لیلد ع نیمه  هب  دینک ) تقد  ! ) مدنبب نانمشد  مامت  رب  ار  هار  ات  داد  مهاوخ  ماجنا  ار  نکمم  شالت  رثکادح  هک  تسا 

نینچ رد  روـضح  رمع ، ماـمت  يارب  درکن و  تکرـش  هدـنیآ  ياـهگنج  رد  زگره  دوـب  لـمج  گـنج  یلـصا  نارادمدرـس  زا  یکی  هک  هشیا 
، تسین اهنت  دوخ  يرگاوغا  ربارب  رد  ناطیش  هک  دوشیم  هدافتسا  ینعم  نیا  الاب  هبطخ  زا  ناطیش ! رکشل  هتکن : درک ! شومارف  ار  ییاههنحص 
ناراـیتسد و نینچمه  هدـش و  ریبـعت  لـجر ) لـیخ و   ) ناطیـش هداـیپ  هراوـس و  رکـشل  ناوـنع  هب  قوـف  هبطخ  رد  هـک  دراد  ینایرکـشل  هـکلب 

هجوت  ) تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد  ریبعت  ود  ره  نیا  میتفگ  هک  هنوگنامه  دوب و  هدـش  ریبعت  ناطیـش  بزح  هب  نآ  زا  هک  دراد  یناکلـسممه 
بزح ناطیش ، هتبلا  دشابیم .) روظنم  مود  يانعم  اجنیا  رد  تسا و  ناراوس  بسا  يانعم  هب  هاگ  اهبسا و  يانعم  هب  هاگ  لیخ  هک  دشاب  هتشاد 
سنج زا  یناراـیتسد  وا  مینادیم  یلو  درادـن ، تسا  لومعم  اهـشترا  يزورما و  تاـعامتجا  رد  هک  ینعم  نآ  هب  ياهداـیپ  هراوس و  رکـشل  و 

ملاظ و ياههطلس  رایتخا  رد  هک  یلعف  هدایپ  هراوس و  ياهرکـشل  ینونک و  بازحا  یتح  دراد و  مدرم  ياوغا  يارب  نایمدآ  سنج  زا  دوخ و 
هک اهنآ  دنناطیش و  هراوس  رکشل  دنرتدمآراک ، رتکباچ و  هک  یهورگ  دنتسه . وا  هراوس  هدایپ و  رکشل  ناطیش و  بزح  نامه  تسا  رگمتس 

نچ دشابیم و  ناطیش  رکشل  ناهدنامرف  زا  دوخ ، یناسنا  هک  دوشیم  هاگ  و  دناهدایپ ، رکشل  دنرترثامک ، رتفیعض و 
هار ناورهر  دراد ! رارق  ناطیـشلابزح  کلـس  رد  عقاو  رد  یلو  هللابزح  هرمز  رد  هک  دـنکیم  روصت  هاـگ  یتح  تسین و  هاـگآ  نآ  زا  ناد 
زا رونلا ) یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذلا  یلو  هللا   ) نومـضم هب  ات  دنهد  رارق  وا  تیالو  تحت  دنراپـسب و  ادخ  هب  ار  دوخ  دـیاب  قح 

دنهد رارق  یهلا  تایانع  لظ  رد  دوجو  مامت  اب  ار  دوخ  دنبای و  هار  یهلا  ياوقت  نامیا و  رون  هب  هتفای و  ییاهر  یناطیش  سواسو  ياهیکیرات 
لوصو طرش  دنک . نیمضت  ار  ناشتیاده  دریگ و  هدهع  رب  ار  ناشروما  دنوادخ  ادبا ،) نیع  هفرط  یسفن  یلا  ینلکت  یهلا ال   ) نومـضم هب  ات 

دوخ اب  ار  تخانـش  تفرعم و  تریـصب و  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  دـیاب  ینعی  تسا ، هدومرف  الاب  هبطخ  رد  الوم  هک  تسا  نامه  ماقم  نیا  هب 
. دوب رذحرب  نارگید  ياههسوسو  بیرف و  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا  درک و  زیهرپ  نتشیوخ  بیرف  زا  تشاد و  هارمه 

هیفنح دمحم  هب  باطخ  هبطخ 011-

هحفص 487] ]
مچرپ هک  ماگنه  نآ  رد  دومرف ، هیفنح  نب  دمحم  شدـنزرف  هب  ع )  ) یلع ار  نخـس  نیا  لمجلا  موی  هیارلا  هاطعا  امل  هیفنحلا  نب  دـمحم  هنبال 

مرا کمدـق . ضرالا  یف  دـت  کتمجمج . هللا  رعا  كذـجان . یلع  ضع  لزت ! لابجلا و ال  لوزت  درپس . وا  تسد  هب  لمج  گـنج  زور  رد  ار 
! روـخم ناـکت  وـت  دوـش  لزلزتـم  اـههوک  رگا  همجرت : هناحبـس . هللا  دـنع  نم  رـصنلا  نا  مـلعا  و  كرـصب ، ضغ  و  موـقلا ، یـصقا  كرـصبب 

رکـشل رخآ  هب  تهاـگن  و  نک ! بوـکخیم  نیمز  رب  ار  تیاهمدـق  هد ! تیراـع  ادـخ  هب  ار  شیوـخ  همجمج  راـشفب و  مه  هب  ار  تیاهنادـند 
! تسا ناحبس  دنوادخ  يوس  زا  يزوریپ  ترصن و  نادب ! و  وشن !) نمشد  تازیهجت  تارفن و  بوعرم  و   ) ریگ ورف  ار  تمشچ  دشاب ! نمشد 

یگنج لمج  نادـیم  رد  هک  تشاد  يداـیز  رارـصا  ع )  ) یلع ناـنمومریما  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تاـیاور  زا  هاـگن : کـی  رد  هبطخ 
داد هیفنح  نب  دـمحم  تسد  هب  ار  مچرپ  زور  نآ  رد  هک  تسا  هدـمآ  زین  و  دوـشن . هتخیر  نآ  هحفـص  رب  نیملـسم  نوـخ  دریگن و  تروـص 
هب باطخ  و  درکیم . تعیب  نامیپ و  هب  تشگزاب  حالـصا و  حلـص و  هب  توعد  ار  اهنآ  هتـسویپ  رهظ ، ات  حبـص  زامن  نایم  هلـصاف  رد  سپس 

تسد تلآ  و   ) دینامب ناتیاههناخ  رد  هک  تسا  هداد  روتسد  ار ) ربمایپ  نارـسمه  ریاس  و   ) وت دیجم ، نآرق  رد  دنوادخ  دومرف : درک و  هشیاع 
ا
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امش دومرف : درک و  ریبز  هحلط و  هب  ور  دعب  نک ! تعاطا  ار  ادخ  نامرف  درگزاب و  تاهناخ  هب  نک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دیوشن !) نآ  نی و 
کیرحت ار  مدرم  امـش  دـیاهدروآ ! همه  ربارب  رد  نادـیم ، هب  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  رـسمه  یلو  دـیاهدرک ، ناهنپ  هناخ  رد  ار  دوخ  نارـسمه 

ار دوخ  باختنا  مدرم  هک  یلاح  رد   ) دوش ییاروش  تفالخ ، میهاوخیم  میاهدمآ و  اجنیا  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  ام  دییوگیم  دینکیم و 
نخـس نم  اب  وت  میدوب و  مه  اب  وت  نم و  هنیدـم  رد  يزور  هک  يراد  رطاخ  هب  اـیآ  دومرف : ریبز  هب  دـیاهدومن !) تعیب  زین  امـش  دوخ  هدرک و 

یلاح رد  مشاب  هتـشادن  تسود  ار  وا  هنوگچ  یتفگ  وت  يراد ؟ تسود  ار  یلع  ایآ  دیـسرپ  وت  زا  ربماـیپ  یتشاد ، بل  رب  یمـسبت  یتفگیم و 
رد وت  دومرف : ص )  ) ربماـیپ اـجنیا  رد  تسین ! يرگید  هراـبرد  هک  يدـح  رد  تسا  یهلا  تبحم  مه  يدـنواشیوخ و  مه  وا ، نم و  ناـیم  هک 

تحیـصن هب  ع )  ) یلع مه  زاب  يراک ! نینچ  زا  ادـخ  هب  مربیم  هانپ  یتفگ  وت  یتسه ! ملاظ  هک  یلاـح  رد  درک ، یهاوخ  راـکیپ  وا  اـب  هدـنیآ 
سپـس شاب ! هاوگ  دـهاش و  وت  مداد  ناشتلهم  مدرک و  تجح  مامتا  ناـنیا  رب  نم  ادـنوادخ  تشاد : هضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  داد و  همادا 

لا نم  ناتفئاط  نا  و  ناوخب : اهنآ  يارب  ار  هیآ  نیا  دومرف : داد و  یعشاجم  ملسم  تسد  هب  تفرگ و  ار  نآرق 
نمـشد هاگرکـشل  هب  وا  دیزاس . رارقرب  حلـص  اهنآ  نایم  رد  دننک  راکیپ  مه  اب  نانموم  زا  هورگ  ود  رگا   … امهنیب ، اوحلـصاف  اولتتقا  نینموم 

تـسد هب  ار  نآرق  دندومن . عطق  ار  وا  تسار  تسد  دندرک و  هلمح  اهنآ  دـناوخ . ار  هیآ  تفرگ و  تسار  تسد  هب  ار  نآرق  دـش و  کیدزن 
نیا اـب  ندرک  راـکیپ  نونکامه  دوـمرف : ع )  ) یلع هک  دوـب  اـجنیا  دنتـشک . ار  وا  تفرگ  نادـند  اـب  دـندرک . عـطق  ار  شپچ  تسد  داد ، پچ 

ع)  ) ماما هبطخ  نیا  رد  لاح  ره  هب  دومرف . نایب  هیفنح  نب  دمحم  هب  باطخ  ار  الاب  نخـس  هک  دوب  اجنیا  رد  تساراوگ ! ام  يارب  ناشکندرگ 
يارب هدامآ  عاجش و  ار  وا  دراذگیم و  رثا  ناملسم  زابرس  کی  رد  یمسج  یناور و  رظن  زا  هک  ار  ییاههتکن  گنج و  نونف  زا  یمهم  زومر 

دربن نادیم  رد  تمواقم  هرابرد  یلک  روتـسد  کی  لوا  هلمج  رد  تسا : هلمج  تفه  رب  لمتـشم  مالک  نیا  دـیامرفیم . نایب  دـنکیم ، راکیپ 
دراذگیم و دراد  يزوریپ  تماقتـسا و  رد  ریثات  هک  يروما  اهیراکهزیر و  تایئزج و  يور  تشگنا  رگید  هملج  جنپ  رد  سپـس  دـهدیم و 

حرطم ار  تسوا  يوـس  زا  لاـح  ره  رد  يزوریپ  هک  نیا  وا و  كاـپ  تاذ  رب  لـکوت  راـگدرورپ و  هـب  هجوـت  هـلمج ، نـیرخآ  نـیمتفه و  رد 
رابم يارب  یلعا  دح  رد  دربن  هیحور  دوش و  لمحت  لباق  گنج  ياهیتخس  تالکشم و  نامیا ، توق  تردق و  اب  ات  دیامرفیم 

گنج تانایرج  هب  رظان  زین  هبطخ  نیا  دش ، هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه  شاب ! راوتسا  هوک  نوچمه  ریسفت : حرش و  دریگ . رارق  نمشد  اب  هز 
، نیـشنلد رثوم و  هاتوک و  یتارابع  رد  دراپـسیم و  هیفنح ) نب  دمحم   ) شعاجـش دـنزرف  تسد  هب  ار  مچرپ  ع )  ) ماما هک  اجنآ  تسا . لمج 
! روخم ناکت  وت  دوش ، لزلزتم  اههوک  رگا  دیامرفیم : تسخن  درادیم : نایب  هلمج  تفه  رد  وا  يارب  ار  یگنج  تاروتسد  زا  یمهم  تمسق 

نآ نودـب  يزوریپ  هب  ندیـسر  هک  تسا  يدرمیاپ  تماقتـسا و  هلاسم  گنج ، نادـیم  رد  هلاسم  نیرتمهم  عقاو  رد  لزت .) لابجلا و ال  لوزت  )
ثیدـح نومـضم  هب  ياهراـشا  دـناوتیم  هلمج  نیا  دراذـگیم . تشگنا  هلاـسم  نیمه  يور  زاـغآ ، رد  زین  ع )  ) ماـما و  تـسا ، نـکمم  ریغ 

اپ هوک  نوچمه  نامیااب  درف  فصاوعلا ، هکرحت  خسارلا ال  لبجلاک  نموملا  دیامرفیم : هک  تسا  هدش  لقن  نموم  هرابرد  هک  دـشاب  یفورعم 
نم هنید  یف  دـشا  نموملا  میناوخیم : ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  دـهدیمن ! ناکت  ار  نآ  اهدابدـنت  اهنافوط و  هک  تساـجرب 

اجرباپ ياههوک  زا  شنید  رد  نموم ، ائیش ، هنید  نم  تحنی  نا  یلع  دحا  ردقی  نموملا ال  هنم و  تحنی  دق  لبجلا  نا  کلذ  هیسارلا و  لابجلا 
زا ا سپس  دوشیمن ! هدیشارت  مک و  يزیچ  نموم  نید  زا  یلو  دنشارتیم ، یهاگ  ار  هوک  هک  ارچ  تسا ! رتمکحم 

ار تیاهنادند  دـیامرفیم : هلمج  نیمود  رد  و  دزادرپیم ، تسا  زاسراک  رثوم و  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایئزج  هب  هتفر و  رتارف  یلک  روتـسد  نی 
ینعم هب  هاگ  هدـیدرگ و  ریـسفت  هدـش ، عقاو  باینا  نادـند  زا  دـعب  هک  ییاهنادـند  ینعم  هب  هاگ  ذـجان  كذـجان .) یلع  ضع   ) راشفب مه  هب 
يور ندروآ  راشف  دوشیم  هتفگ  تسا . موس  يانعم  بسانم  اجنیا  رد  و  ایسآ . ياهنادند  همه  ای  اهنادند و  همه  ینعم  هب  هاگ  لقع و  نادند 

ار اهنادند  رگا  دزرلب  سرت  زا  ناسنا  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب  دنکیم و  لیاز  ار  تشحو  سرت و  هک  نیا  تسخن  دراد : هدیاف  ود  اهنادند 
نمشد تابرض  ربارب  رد  درادیم و  هاگن  مکحم  ار  رس  ياهناوختسا  هک  نیا  رگید  دوشیم و  مک  ای  تکاس  وا  شزرل  دراشفب  مه  رب  مکحم 

سارضالا یلع  اوضع  و  دیامرفیم : هک  اجنآ  تسا  هدمآ  هغالبلاجهن  زا  يرگید  هبطخ  رد  ینعم  نیا  هیبش  دسریم و  نآ  هب  يرتمک  بیسآ 
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ریبعت اب  هلمج  نیموس  رد  دنکیم . رتمک  رـس  رب  ار  ریـشمش  ریثات  راک  نیا  هک  دیهد  راشف  مه  يور  ار  اهنادند  ماهلا ، نع  فویـسلل  یبنا  هناف 
تداهـش يزابناج و  راثیا ، هدامآ  هک  نیا  هب  هراشا  کتمجمج .) هللا  رعا  ! ) هد تیراع  ادخ  هب  ار  شیوخ  همجمج  دـیامرفیم : ییابیز  رایـسب 

حراش زا  یضعب  تسا ! يدرمیاپ  تماهش و  تعاجش و  هیام  یگدامآ  نیا  هک  شاب  ادخ  هار  رد 
رب ریاد  دناهدرک  هدافتـسا  لمج  گنج  نادیم  رد  هیفنح  نب  دمحم  تشونرـس  هب  تبـسن  تراشب  ییوگـشیپ و  هلمج ، نیا  زا  هغالبلاجهن  نا 

هلمج نیمراـهچ  رد  تسا . هدـش  هتفهن  نتفرگ  سپ  زاـب  تیراـع ، موـهفم  رد  هک  ارچ  دـمآ  یهاوـخ  نورب  ملاـس  نادـیم  نیا  زا  وـت  هک  نیا 
رد زگره  نادیم  زا  رارف  ینیـشن و  بقع  رکف  هک  نیا  هب  هراشا  کمدق .) ضرالا  یف  دت  ! ) نک بوکخیم  نیمز  رد  ار  تیاهمدق  دـیامرفیم :
هئف متیقل  اذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  دـهدیم : روتـسد  نانموم  هب  دـیجم  نآرق  هک  هنوگنامه  شاب ! مدـق  تباـث  نمـشد  ربارب  رد  نارورپن و  رس 

اب هلمج  نیا  توافت  دیـشاب ! مدـق  تباث  دـیوشیم  وربور  یهورگ  اب  دربن  نادـیم  رد  هک  یماگنه  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  اوتبثاـف ،
يرهاظ و لزلزت  مدع  ریخا  هلمج  دنکیم و  نایب  ار  هیحور  رکف و  رد  لزلزت  مدع  لوا  هلمج  هک  دـشاب  هدوب  نیا  رد  تسا  نکمم  لوا  هلمج 

یصقا كرصبب  مرا  ! ) دشاب نمشد  رکشل  رخآ  هب  تهاگن  دیامرفیم : هلمج  نیمجنپ  رد  دراد . رظن  رد  ار  ندرکن  ینیـشن  بقع  ینامـسج و 
رظن ریز  نادـیم  ياج  همه  رد  ار  یگنج  شیارآ  دـنک و  ادـیپ  هطاحا  نمـشد  رکـشل  نادـیم و  مامت  هب  هک  دوشیم  ببـس  هاگن  نیا  موقلا .)

نیمشش ج رد  دزاس . راوتسا  حیحص  ساسا  رب  ار  شیوخ  یعافد  ای  یمجاهت  تابساحم  دوش و  هاگآ  نآ  فیک  مک و  زا  دریگب و 
هب ای  هلمج ، نیا  كرـصب .) ضغ  و  ! ) ریگ ورف  ار  ترظن  یتفرگ ) رظن  رد  ار  نادـیم  بناوج  رکـشل و  ماـمت  هک  نآ  زا  دـعب  : ) دـیامرفیم هلم 

دوـجو هب  یبـعر  سرت و  هاـگ  نآ ، هب  رظن  رارکت  زا  هک  تسدرود  قطاـنم  هجوـتم  اـمئاد  نادـیم ، رد  ار  دوـخ  هک  تسا  نآ  یقیقح  ياـنعم 
ورف ياـنعم  هب  هکلب  تسین  مشچ  نتـسب  ياـنعم  هب  رـصب  ضغ  دیـشاب  هتـشاد  هجوت   ) درگنب دوخ  فارطا  هب  اـهنت  دـنکن و  لوغـشم  دـیآیم ،

نآ زا  شاب و  انتعایب  نمـشد  تازیهجت  تارفن و  ترثک  هب  تبـسن  ینعی  تسا  ییانک  يانعم  هب  ای  و  تسا ) هاگن  ندرک  هاـتوک  نتخادـنا و 
رد هک  تسا  ياهلمج  انعم  نیا  دهاش  روآ ! دورف  وا  رب  همهاویب  ار  دوخ  تابرض  زاتب و  نمـشد  رب  تماهـش  تعاجـش و  اب  ریگ و  ورف  مشچ 
ورف ار  دوخ  ياهمشچ  بولقلل ، نکسا  شاجلل و  طبرا  هناف  راصبالا  اوضغ  و  دیامرفیم : هک  اجنآ  تسا  هدمآ  هغالبلاجهن  زا  يرگید  هبطخ 

يونعم و هبنج  هک  یـساسا  مهم و  رایـسب  هتکن  کی  هب  هلمج  نیرخآ  نیمتفه و  رد  دـشاب . رتمارآ  امـش  حور  رتیوق و  امـش  بلق  اـت  دـیریگ 
يوس زا  يزوریپ  ترـصن و  هک  نادـب  همه  نیا  اب  دـیامرفیم : دـنکیم و  هراشا  دـشاب ، رطاخ  شمارآ  سوفن و  توق  هیام  دراد و  یناـحور 

رظن زا  تامدقم  بابسا و  اهنت  دش  هتفگ  هچنآ  هک  نیا  هب  هراشا  هناحبس .) هللا  دنع  نم  رصنلا  نا  ملعا  و  ! ) تسا ناحبس  دنوادخ 
نک هیکت  وا  هب  دنبب و  لد  وا  رب  دریگیم ، همشچرس  نآ  زا  ترصن  يزوریپ و  هک  تسادخ  هدارا  تسا  مهم  هچنآ  دیآیم ، باسح  هب  رهاظ 

! تسا ناـبرهم  میحر و  دـهاجم ، ناـمیا و  اـب  ناگدـنب  هب  تبـسن  تساـناوت و  رداـق و  يزیچ  ره  رب  وا  هک  هاوخب  وا  زا  ار  ییاـهن  تیقفوـم  و 
میکح زیزع و  دـنوادخ  يوس  زا  اهنت  يزوریپ ، میکحلا ، زیزعلا  هللا  دـنع  نم  الا  رـصنلا  اـم  و  میناوخیم : زین  دـیجم  نآرق  رد  هک  هنوگناـمه 

هک دینکن  روصت  دیامرفیم : لاح  نیا  اب  یلو  درآیم  نایم  هب  ناگتشرف  يرای  زا  نخـس  هیآ  نیا  زاغآ  رد  دیجم  نآرق  هک  نیا  بلاج  تسا .
وا تسیک ؟ هیفنح  نب  دمحم  - 1 اههتکن : تساناوت ! ملاع و  رداق ، دنوادخ  تسد  هب  اهنت  هکلب  تسا ، ناگتشرف  تسد  هب  يزوریپ  ترـصن و 

هفیاـط تیـصخشاب  نادرم  زا  یکی  رتخد  هلوخ  شمـسا  تسوا و  رداـم  بقل  هیفنح  تسا و  ع )  ) یلع ناـنمومریما  دیـشر  نادـنزرف  زا  یکی 
دوخ يرـسمه  هب  درک و  دازآ  ار  وا  ع )  ) یلع دنـشورفب ، ار  وا  دنتـساوخیم  دش و  ریـسا  یمالـسا  ياهگنج  زا  یکی  رد  هک  تسا  هفینحینب 
ماما لیلد  نیمه  هب  درکیم و  هراپ  تسد  اب  ار  مکحم  ياههرز  یهاگ  دـنیوگیم  دوب و  هدرب  ثرا  هب  ع )  ) یلع زا  ار  تعاجـش  وا  دروآرد .

نب دمحم  وا و  تسد  هب  ع )  ) یلع هاپس  پچ  حانج  نیفص  گنج  رد  درپس و  وا  تسد  هب  ار  مچرپ  لمج  گنج  رد  (ع )
ترـضح زا  ع )  ) یلع نادـنزرف  دوب و  عضاوتم  رایـسب  مالـسلاامهیلع - نیـسح - ماما  نسح و  ماما  هب  تبـسن  وا  دوب . لاقرم  مشاه  رکبیبا و 

نیـسح نسح و  نداتـسرف  زا  یلو  دتـسرفیم  كاـنرطخ  ياهنادـیم  هب  ار  وت  یلع  دـنتفگ  وا  هب  يزور  دراذـگیم . مارتحا  رایـسب  ار  همطاـف 
نوچمه نم  دنتسه و  وا  نامشچ  نوچمه  نیـسح  نسح و  دیوگیم : باوج  رد  وا  دناوت ! ردارب  مه  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنکیم ، يراددوخ 
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ع)  ) نیسح ماما  زا  دعب  وا  هک  دننکیم  مهتم  ار  هیفینح  نب  دمحم  یضعب  دنکیم . عافد  شمشچ  زا  شیاهوزاب  هلیسو  هب  ناسنا  وا و  ناوزاب 
زگره هیفنح  دمحم  دیوگیم : دراد ، ینشور  نخس  هنیمز  نیا  رد  دیفمخیش  موحرم  یلو  تیودهم ! يوعد  یتح  ای  تشاد و  تماما  يوعد 

وا تیودهم  ای  تماما و  یعدم  دـناهداد و  وا  هب  ییاهتبـسن  نینچ  نارگید  هکلب   ) دـناوخن ارف  دوخ  يوس  هب  ار  یـسک  درکن و  تماما  ياعدا 
راد یگلاس  جنپ  تصـش و  نس  رد  يرجه  لاس 81  رد  هیفنح  دمحم  دنوشیم . بوسحم  ینایعدـم  نینچ  ءزج  هیناسیک )  ) هفیاط دـناهدوب و 

دـش و نفد  اجنامه  رد  تفگ و  تایح  دوردـب  فئاـط  رد  دـنیوگیم  یـضعب  تسا ، فـالتخا  وا  نفد  لـحم  هراـبرد  تفگ . عادو  ار  یناـف 
ياههناشن زا  یکی  دناهتـسناد . هنیدـم  یکیدزن  رد  يوضر  هوک  ار  وا  تافو  لحم  هاـگ  دـش و  هدرپس  كاـخ  هب  عیقب  رد  دـنیوگیم  یـضعب 

لالج
رد دوخ  هدـنیامن  یـصو و  ار  وا  دـنک  تکرح  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  تساوخیم  هک  یماگنه  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا  نیا  وا  ماقم  ت 
رب يزوریپ  طرش  نیرتمهم  - 2 درپس . وا  هب  هدمآ ، لتاقم  رد  هک  ار  دوخ  فورعم  همانتیـصو  دناسرب و  وا  هب  ار  اجنآ  رابخا  ات  داد  رارق  هنیدم 

يدرمیاپ تماقتـسا و  ربص و  اهراک  رد  يزوریپ  ساـسا  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  یمالـسا  تاـیاور  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  زا  نمـشد 
فیـصوت تفـص  نیمه  اب  ار  دنوشیم  یهلا  ترـصن  لومـشم  نمـشد ، هب  تبـسن  شحاف  يرباربان  اب  یتح  هک  زوریپ  نازابرـس  نآرق  تسا .

، نوهقفی موق ال  مهناب  اورفک  نیذـلا  نم  افلا  اوبلغی  هئام  مکنم  نکی  نا  نیتئام و  اوبلغی  نورباص  نورـشع  مکنم  نکی  نا  دـیامرفیم : هدرک ،
دندـش رفاک  هک  یناسک  زا  رفن  رازه  رب  دنـشاب  رفن  دـص  رگا  دـننکیم و  هبلغ  رفن  تسیود  اب  دنـشاب  امـش  زا  تماقتـسا  اب  رفن  تسیب  هاگره 

نم ربصلا  ناف  ربصلاب  مکیلع  و  میناوخیم : هغالبلاجـهن  راصق  تاملک  رد  دـنمهفیمن . هک  دنتـسه  یهورگ  اهنآ  هک  ارچ  دـندرگیم  زوریپ 
ربص اریز  دینک ! تماقتسا  ربص و  هک  داب  امش  رب  و  هعم ، ربص  نامیا ال  یف  هعم و ال  سار  دسج ال  یف  ریخ  دسجلا و ال  نم  سارلاک  نامیالا 

درادن و ياهدیاف  دشابن  وا  اب  رس  هک  ینت  ندب ، هب  تبسن  تسا  رس  نوچمه  نامیا ، هب  تبسن  تماقتسا  و 
رگا دیامرفیم : هاگ  تسا ، هدـش  هیکت  ینعم  نیمه  يور  ارارک  زین  الاب  هبطخ  رد  دـشابن ! نآ  اب  تماقتـسا  ربص و  هک  ینامیا  تسا  نینچمه 

زین اههلمج  هیقب  و  نک ! بوکخیم  نیمز  رب  ار  تیاهمدق  دیامرفیم : هاگ  و  روخم ! ناکت  ياج  زا  نک و  تماقتـسا  وت  دنروخب  ناکت  اههوک 
ار يزوریپ  ترـصن و  نداد ، تیراع  ادخ  هب  ار  شیوخ  همجمج  ندرـشف ، مه  هب  ار  اهنادند  اریز  تسانعم ، نیا  يارب  یگرب  خاش و  عقاو  رد 
رد ناناملـسم  هک  دـش  ببـس  هچنآ  دـهدیم و  رتنوزف  يرادـیاپ  دـشخبیم و  رتشیب  تماقتـسا  ناسنا  هب  اهنیا  همه  نتـسناد ، ادـخ  بناـج  زا 

دهاش ات  دنامب  هدنز  زین  ینونک  لسن  رد  دیاب  هک  یلـصا  دوب ، لصا  نیمه  دنوش  زوریپ  فلتخم  ياههنحـص  رد  نانمـشد  اب  رباربان  ياهگنج 
. دندرگ مالسا  نانمشد  رب  رتشیب  ياهیزوریپ 

لمج باحصا  رب  يزوریپ  زا  سپ  هبطخ 012-

هحفص 497] ]
لاقف کئادعا . یلع  هب  هللا  كرصن  ام  يریل  اندهاش  ناک  انالف  یخا  نا  تددو  هباحصا : ضعب  هل  لاق  دق  و  لمجلا ، باحصاب  هللا  هرفظا  امل 

، ءاسنلا ماحرا  لاجرلا و  بالصا  یف  ماوقا  اذه  انرکسع  یف  اندهش ! دقل  و  اندهـش ، دقف  لاق : معن . لاقف : انعم ؟ کیخا  يوها  مالـسلاهیلع : هل 
شنارای زا  یکی  تخاس  زوریپ  لـمج  گـنج  رد  ار  ع )  ) ماـما دـنوادخ  هک  یماـگنه  همجرت : ناـمیالا . مهب  يوقی  و  ناـمزلا ، مهب  فعریس 

هدوب تسا ، هدرک  امـش  بیـصن  ادخ  هک  نانمـشد  رب  یهلا  ياهیزوریپ  دهاش  ات  دوب  ام  هارمه  ینالف  مردارب  متـشادیم  تسود  درک : ضرع 
ملـسم روط  هب  زین  وا  دومرف : ع )  ) ماما يرآ . درک : ضرع  خـساپ  رد  وا  تسام ؟ اب  تردارب  هقالع  رکف و  بلق و  ایآ  دومرف : ع )  ) ماما دـشاب )
ناردپ بلص  رد  نونکامه  هک  دنتشاد  روضح  ام  رکشل  رد  ییاههورگ  هکلب ) هتشاد  روضح  وا  اهنت  هن   ) تسا هتشاد  روضح  هنحـص  نیا  رد 

کی رد  هبطخ  دوشیم . دـنمورین  يوق و  اهنآ  هلیـسو  هب  نامیا  دزاسیم و  راکـشآ  ار  اهنآ  هدـنیآ  ياـهنامز  هک  یناـسک  دـنناردام . محر  و 
يزوریپ هک  دـش  نایب  یماگنه  تسا و  لـمج  گـنج  ناتـساد  هب  طوبرم  زین  هبطخ  نیا  تسادـیپ  یـضردیس  هتفگ  زا  هک  هنوگناـمه  هاـگن :
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لاقوف هقالع  هک  ع )  ) یلع نارای  زا  یکی  دنتشگ و  يداش  قرغ  ع )  ) یلع نارای  دیدرگ و  راکشآ 
يداـش نیا  رد  دوبیم و  شردارب  شاـک  يا  هک  دوب  هدرک  وزرآ  دـید و  یلاـخ  هنحـص  نیا  رد  ار  ردارب  ياـج  تشاد  شردارب  هب  ياهداـع 
روضح یقیمع  فیطل و  نایب  اب  ع )  ) یلع هک  دوب  اجنیا  دومنیم . هدـهاشم  عیرـس  يزوریپ  نیا  رد  ار  یهلا  تمظع  راـثآ  درکیم و  تکرش 

نیب رد  هک  ینوگاـنوگ  ياهدـنویپ  ناـیم  رد  مالـسا  هاگدـید  زا  اریز  دومرف ، مـالعا  دوب  وا  اـب  هدـیقع  مه  لدـمه و  هک  ار  شردارب  يونعم 
هک تسا  یبتکم  دنویپ  نامه  دنویپ ، نیرتالاو  نیرترب و   … يداصتقا و )  عفانم  یـسایس و  رکفت  نابز ، داژن ، دـنویپ   ) دوشیم هدـید  اهناسنا 

کیدزن رود و  قطانم  رد  زورما  هک  یناسک  مامت  دیامرفیم : هبطخ  نیا  رد  ع )  ) یلع رگید ، ریبعت  هب  تسا . هدش  نآ  هب  هراشا  هبطخ  نیا  رد 
دناهدوب و هدیقع  مه  لدمه و  ام  اب  اما  دناهتـشادن ، روضح  نآ  هباشم  ياهنادیم  نادـیم و  نیا  رد  ینوگانوگ  للع  هب  دـنراد و  دوجو  ناهج 

مه لدـمه و  اـم  اـب  دـنهنیم و  ناـهج  هصرع  هب  مدـق  نارداـم  محر  ناردـپ و  بلـص  زا  تسدرود  هدـنیآ  اـت  ادرف و  هک  یناـسک  نینچمه 
: یبتکم دنویپ  ریـسفت : حرـش و  دنکیرـش ! نآ  تانـسح  تاکرب و  رد  هتـشاد و  روضح  لطاب  قح و  دربن  نادـیم  نیا  رد  عقاو  رد  دـناهدیقع ،

شردارب ر روضح  يوزرآ  هک  شنارای  زا  یکی  خساپ  رد  ار  نخس  نیا  ماما  دش ، نشور  الاب  راتفگ  زا  هک  هنوگنامه 
وا انعم )؟ کیخا  يوها  مالسلاهیلع : هل  لاقف  ( !؟ تسام اب  تردارب  هقالع  رکف و  بلق و  ایآ  دومرف : وا  هب  درک و  نایب  تشاد  هکرعم  نآ  رد  ا 
(. اندهش دقف  ! ) تسا هتـشاد  روضح  هدوب و  ام  اب  هنحـص  نیا  رد  ملـسم  روط  هب  زین  وا  دومرف : ماما  معن .) لاقف :  ) يرآ درک : ضرع  خساپ  رد 

بلـص رد  نونکامه  هک  دناهتـشاد  روضح  اـم  رکـشل  نیا  رد  یهورگ  هک ) میوـگب  وـت  يارب  هکلب  هتـشاد  روـضح  وا  اـهنت  هن  : ) دوزفا سپس 
یماوقا نامه  ءاسنلا .) ماحرا  لاجرلا و  بالـصا  یف  ماوقا  اذه  انرکـسع  یف  اندهـش ! دقل  و  ( ) دناهدشن دلوتم  زونه   ) دنناردام محر  ناردپ و 

مهب فعریـس  ! ) دوشیم دنمورین  يوق و  اهنآ  هلیـسو  هب  نامیا  رکـشل  دزاسیم و  راکـشآ  دروآیم و  دوجو  هب  ار  اهنآ  هدـنیآ  ياهنامز  هک 
دنتسه ام  اب  اج  همه  دنراد ، یبتکم  دنویپ  ام  اب  کیدزن  رود و  هدنیآ  رد  ناکم  نامز و  ره  رد  هک  اهنآ  يرآ  نامیالا .) مهب  يوقی  و  نامزلا ،

تانـسح تاکرب و  اهیزوریپ و  رد  دنمه و  اب  همه  ینعم  ملاع  رد  یلو  دنکفا . ییادج  رهاظ  رد  اهنآ  فوفـص  نایم  رد  یهلا  ریدقت  دنچ  ره 
دوـخ ینیب  زا  فاـعر  نوـخ  دـننامه  ار  اـهنآ  ناـمز  تسا : نـینچ  شایظفللاتـحت  هـمجرت  ناـمزلا  مـهب  فعریـس  هـلمج  دـنکرتشم . یهلا 

اد دوجو  ناسنا  قورع  رد  نوخ  هک  هنوگنامه  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ارهاظ  ریبعت  نیا  دناکچیم 
نطاب رد  زین  اهنآ  دزیریم ، نوریب  ندب  زا  یناسآ  یگداس و  هب  دوشیم و  راکـشآ  هک  دسریم  ارف  ياهظحل  یلو  تسین  راکـشآ  دنچ  ره  در 

دوـخ فیاـظو  هب  دنـسریم و  روـهظ  هلحرم  هب  نوـمک  هلحرم  زا  یهلا  يدـنبنامز  قـبط  اجیردـت  یلو  دـنراد ، دوـجو  ناـهج  نـیا  نورد  و 
قح نییآ  ادخ و  ریسم  رد  و   ) دریگیم ورین  اهنآ  هلیـسو  هب  نامیا  نید و  نامیالا ، مهب  يوقی  و  هک : تسا  نیا  رد  اهنآ  یگژیو  دنزادرپیم .
رد هغالبلاجهن  ناحراش  نایم  رد  دنهدیم .) ماجنا  یتسرد  هب  تسا  هدراذگ  نانآ  هدهع  رب  ناکم  نامز و  هک  ار  یتلاسر  دنرادیمرب و  ماگ 
زا لبق  هک  اهنآ  حاورا  ینعی  تسا ؟ یناحور  روضح  اهنآ ، روضح  ایآ  هک  تسا  هتفرگرد  نابیاغ  روضح  هوحن  هراـبرد  ییاـهوگتفگ  اـجنیا 

یلو دنتـسین ؟ رـضاح  ارهاظ  دنچ  ره  دـنراد  روضح  ییوگ  ینعی  تسا ؟ هوقلاب  روضح  ای  دـنراد ، روضح  اجنآ  رد  دـناهدش  هدـیرفآ  اهندـب 
بزح و رد  تسام و  اب  ناشیاهلد  هک  اهنآ  ینعی  تساهشاداپ . اههجیتن و  تانسح و  میـسقت  رد  روضح  ع )  ) ماما روظنم  هک  تسا  نیا  رهاظ 
قح و هزرابم  ياهنادیم  همه  رد  يونعم  روضح  بیترت  نیا  هب  دنکیرـش و  میهـس و  ام  اب  یهلا  ياهـشاداپ  رد  دنراد ، رارق  هللابزح  ام  هورگ 

هچرگ میهدیم ، ماجنا  ام  زورما  هک  دنهدیم  ماجنا  ار  یفیاظو  نامه  دوخ  نامز  رد  هک  اهنامه  دنراد . لطاب 
راـک هجیتن  رد  همه  لـیلد  نیمه  هب  و  یکی ، یلمع  ياـههمانرب  تسا و  یکی  دـیاقع  یلو  هدـنکفا ، ییادـج  اـهنآ  اـم و  ناـیم  ریدـقت  تسد 

رکـشل هک  هنوگنامه  دننکیم . یلجت  یـسابل  رد  نامز  ره  هک  دنتـسه  يدـحاو  دوجو  اهنآ  تقیقح  رد  هکلب  دنکیرـش ، میهـس و  رگیدـکی 
يرگدادیب متـس و  ملظ و  ناشراک  هدولآ و  ناشلامعا  دـساف و  ناشدـیاقع  دـنرادیمرب  ماگ  ناطیـش  ریـسم  رد  هک  اهنآ  دـنانینچ ! زین  لطاب 

. دمآ دهاوخ  لیذ  رد  نآ  حرش  هک  هنوگنامه  دنکیرـش ، میهـس و  اهرفیک  لامعا و  میارج  رد  تسا ، مه  اب  ریـسم  نیا  رد  ناشیاهلد  تسا و 
یبـلطم يور  زا  هدرپ  تـسا و  یهلا  ياـهگنهرف  رد  یمهم  تـیعقاو  ناـیب  تـسا  هدـمآ  هـبطخ  نـیا  رد  هـچنآ  اهدـنویپ ! نیرتـمکحم  هـتکن :
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زا هک  درمشیم  بتکم  دنویپ  ار  نانموم  نایم  رد  دنویپ  نیرتمهم  ماما  تسین . نآ  نایب  هب  رداق  زگره  يدام  يایند  تابساحم  هک  درادیمرب 
اهنامز و مامت  یهلا  دـنویپ  نیا  عاعـش  تسرتالاو و  رترب و  نآ ) دـننام  یبزح و  ياههدـیا  یعامتجا ، عفاـنم  ناـبز ، داژن ،  ) يرگید دـنویپ  ره 
: دـیامرفیم دـنکیم . يروآدرگ  یناحور  یهلا و  هعومجم  کی  رد  ار  هدـنیآ  زورما و  هتـشذگ و  ياهناسنا  همه  دریگیم و  ارف  ار  اـهناکم 

بلص زا  نیا  زا  دعب  اهنرق  هک  یناسک  ای  دناهدشن  دلوتم  زونه  دنناردام و  محر  رد  هک  اهنآ  و  زورما ، نانموم  مامت 
هزرابم کی  نیا  هک  ارچ  دناهتـشاد ! روضح  لمج  گنج  نادـیم  رد  دـنوشیم ، گرزب  دـلوتم و  سپـس  لـقتنم و  نارداـم  محر  رد  ناردـپ 

روش نیریش و  بآ  ياههگر  نوچمه  فص  ود  نیا  دوب و  لطاب  ربارب  رد  قح  نارادفرط  فوفص  راکیپ  هکلب  دوبن ، تردق  رس  رب  یـصخش 
همه دنزیخیمرب و  هزرابم  هب  لطاب  نایرج  ربارب  رد  قح و  ناهج  ریسم  رد  ناکم  نامز و  ره  رد  نیتسار  نانموم  دراد و  نایرج  روص  خفن  ات 

ار تقیقح  کی  همه  هک  نیا  نآ  تسا و  نشور  مه  نآ  لیلد  دنمیهس . نآ  ياهشاداپ  تاکرب و  تاراختفا و  رگیدکی و  تازرابم  جیاتن  رد 
ياضر بلج  رطاخ  هب  دـننزیم و  ریـشمش  فدـه  کی  يارب  دـنرادیمرب و  ماگ  ریـسم  کـی  رد  دـنبلطیم و  ار  بلطم  کـی  دـنیوجیم و 

يارب تسا و  هدش  دراو  ثیداحا  نآرق و  رد  هک  یلئاسم  زا  يرایسب  یساسا  لصا  نیا  هب  هجوت  اب  دننکیم . ششوک  شالت و  اتکی  دنوادخ 
مهبر مهیلع  مدـمدف  اهورقعف  هوبذـکف  دـیامرفیم : دومث  موق  ناتـساد  رد  دـیجم  نآرق  رد  دوشیم . لح  دـنکیم  هولج  امعم  کـی  یـضعب 

، دـندناسر تکاله  هب  دـندومن و  یپ  دوب  یهلا  هزجعم  هک  ار  ياهقان  دـندرک و  بیذـکت  ار  حـلاص )  ) ناشربمایپ اهنآ  سپ  اهیوسف ، مهبنذـب 
تحارـص اب  خـیراوت  هک  یلاح  رد  درک ! ناسکی  كاخ  اب  دـیبوک و  مه  رد  ناشناهانگ  رطاخ  هب  ار  ناشنیمزرـس  اـهنآ و  زین  ناـشراگدرورپ 

یپ دیوگیم 
تازاجم هدش و  هداد  تبـسن  همه  هب  وا  لعف  دـندوب  هدـیقع  مه  لدـمه و  وا  اب  زین  نارگید  هک  اجنآ  زا  یلو  دوب ، رفن  کی  اهنت  هقان  هدـننک 

یـضرلا و سانلا  عمجی  امنا  سانلا  اـهیا  هدومرف : رگید  ياـج  رد  ع )  ) ـالوم هک  تسا  یمـالک  ناـمه  موهفم  نیا  و  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  همه 
بجوم يراک ) هب  تبـسن   ) ییاضران تیاضر و  مدرم  يا  اضرلاب ، هومع  امل  باذعلاب  هللا  مهمعف  دحاو  لجر  دومث  هقان  رقع  امنا  طخـسلا و 

ارچ دـش  لماش  ار  دومث  موق  نارفاک  همه  نآ ، رفیک  باذـع و  اما  درکن  یپ  رتشیب  رفن  کی  ار  دومث  هقان  ددرگیم ، رفیک  شاداپ و  تدـحو 
شکرابم ربق  ترایز  هب  ع )  ) نیسح ماما  تداهـش  نیعبرا  زور  هک  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  ناتـساد  رد  دندوب . یـضار  وا  لمع  هب  همه  هک 

هب باطخ  شنارای ، نیـسح و  ماما  ربق  ربارب  رد  شیاوتحمرپ  زوسرپ و  همانترایز  نمـض  وا  هک  میناوخیم  درک  اپرب  اجنآ  رد  ییاغوغ  دمآ و 
دیدومن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیدرک و  ادا  ار  تاکز  دیتشاد و  اپرب  ار  زامن  امش  مهدیم  یهاوگ  نم  دیوگیم : هدرک و  نارای  ربق 

امیف مکانکراش  دقل  قحلاب  ادـمحم  ثعب  يذـلا  و  دوزفا : سپـس  دـیدرک ، شتـسرپ  سفن  نیرخآ  ات  ار  ادـخ  دـیدرک و  راکیپ  داحلا  لها  اب 
داپ اهتمعن و  زا  هچنآ  رد  امش  اب  ام  هتخاس  ثوعبم  قح  هب  ار  دمحم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  هیف ، متلخد 

اجنآ ات  درب  ورف  یتفگش  رد  ار  هیطع  رباج ، تفرعم  اب  تسود  یتح  هک  دوب  نانچ  نخس  نیا  میتسه . میهس  کیرش و  دیدش  دراو  یهلا  شا 
میدمآرب یهوک  زا  هن  میتفر و  نییاپ  ياهرد  زا  هن  میشاب ، کیرش  اهنآ  اب  هک  میاهدرک  هچ  ام  رباج  يا  تفگ : دوشگ و  ضارتعا  هب  نابز  هک 

! دندش هویب  ناشنارـسمه  میتی و  ناشنادنزرف  داتفا و  ییادج  ناشیاهندب  اهرـس و  نایم  ع )  ) نیـسح نارای  هک  یلاح  رد  میدز و  ریـشمش  هن  و 
لوسر ادخ  بیبح  زا  نم  تفگ : دش و  روآدای  هیطع  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  دانتسا  هب  دش  هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک  ار  یلصا  رباج ،

اهنآ اب  دراد  تسود  ار  یموق  هک  یـسک  مهلمع ، یف  كرـشا  موق  لمع  بحا  نم  مهعم و  رـشح  اموق  بحا  نم  دومرفیم : هک  مدینـش  ادخ 
قح هب  ار  دمحم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دوزفا : سپس  تسا . کیرش  ناشلمع  رد  دراد  تسود  ار  یموق  لمع  هک  یـسک  دوشیم و  روشحم 

ار مالسا  ربمایپ  رـصاعم  دوهی  ارارک  نآرق  تایآ  رد  دندوب ! نآ  رب  شباحـصا  نیـسح و  هک  تسا  نامه  نم  نارای  تین  هتخیگنارب ، توبن  هب 
هذخاوم شنزرس و  دنداد  ماجنا  وا  هب  تبسن  یـسوم  نارـصاعم  هک  یلامعا  رطاخ  هب  ار  اهنآ  هداد و  رارق  بطاخم  دنتـسیزیم  هنیدم  رد  هک 

ناشناکاین لامعا  هب  تبسن  اهنآ  نوچ  یلو  دوب  هلصاف  اهنآ  نایم  لاس  نارازه  هکلب  اهنرق  هک  یلاح  رد  دنکیم ،
هک یتایآ  زا  یکی  رد  هلمج  زا  دنتفرگ . رارق  یـسوم  ربارب  رد  فص  کی  رد  همه  هدش و  هدیدرونرد  هلـصاف  مامت  دندوب  دنبیاپ  دـنمقالع و 
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، نیقداص متنک  نا  مهومتلتق  ملف  متلق  يذلاب  تانیبلاب و  یلبق  نم  لسر  مکئاج  دـق  لق  دـیوگیم : دراد  دوهی  نایوجهناهب  هب  باطخ  نآ  رد 
ارچ سپ  دندمآ ، امـش  غارـس  هب  دـیهاوخیم ) نم  زا  زورما  هک  ار  یتازجعم   ) دـیتفگ ار  هچنآ  نشور و  لیالد  اب  نم  زا  شیپ  یناربمایپ  وگب 

دنوادخ دیامرفیم : هک  تسا  هدش  دراو  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدح  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  نیا  بلاج  دییوگیم ! تسار  رگا  دـیتشک  ار  اهنآ 
، دیمان لتاق  ار  اهنآ  دندوب ، نالتاق  اب  هدـیقعمه  لدـمه و  نوچ  نکلو  دـندوبن  نیـشیپ  ناربمایپ  لتاق  ربمایپ ) رـصاعم  دوهی   ) اهنآ تسنادیم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باتک  رد  هعیـشلا  لئاسو  هدزای  دلج  رد  یلماع  رح  خیـش  گرزب  ثدحم  دـندوب . اهنآ  لعف  هب  یـضار  نوچ 
ياوتحم مهف  رد  ام  هب  دیاشگیم و  ام  ناگدید  ربارب  رد  ار  یعیسو  ياهقفا  رکف ، زرط  نیا  تسا . هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  يددعتم  تایاور 

. دنکیم ياهظحالم  لباق  کمک  قح  هار  كولس  تایاور و  تایآ و 

هرصب مدرم  شنزرس  هبطخ 013-

هحفص 505] ]
اپراهچ ناوریپ  دیدوب و  نز  نایرکـشل  امـش  هرـصب ) لها  يا  : ) هرـصب لها  تمذـم  رد  لمج  هعقاو  زا  دـعب  ترـضح  نآ  زا  ینخـس  همجرت :

دـش یپ  رتش  هک  نیمه  اما  دیدرک ،) گنج  و   ) دیداد خساپ  نآ  يادـص  هب  دیـشکیم  هرعن  رتش )  ) هک ینامز  ات  تسا ) هشیاع  رتش  هب  هراشا  )
. تسا خلت  روش و  امش  بآ  تسا و  ییورود  قافن و  امش  نید  و  هتسسگ ، مه  زا  رابتعایب و  ناتیاهنامیپ  تسپ و  امـش  قالخا  دیدرک . رارف 
ار ادخ  تمحر  ددنبرب ، تخر  دنیزگ و  يرود  امـش  زا  هک  سک  نآ  دیآ و  راتفرگ  هانگ  ماد  رد  دنیزگ  تماقا  امـش  نایم  رد  هک  سک  نآ 

قرغ بآ  ریز  دنراد  رارق  نآ  رد  هک  یناسک  نآ و  همه  هداتـسرف و  امـش  رهـش  رب  نییاپ  الاب و  زا  ار  باذع  دـنوادخ  منیبیم  ایوگ  دـبایرد .
زا یـضعب  دـننامه  هبطخ  نیا  هاگن : کی  رد  هبطخ  تسا . نایامن  بآ  يور  یتشک  هنیـس  نوچمه  ناتدجـسم  دـنلب  ياههرگنک  اـهنت  هدـش ،

یـسایس نابلطهاج  لابند  هتـسب ، شوگ  مشچ و  هک  نآ  رطاخ  هب  ار  هرـصب  لها  تسا و  لمج  گنج  ناتـساد  هب  رظان  دـعب  لبق و  ياههبطخ 
رارق دوخ  ياهـشنزرس  تابرـض  نیرتدیدش  ریز  دـندرک  داجیا  نیملـسم  فوفـص  رد  ار  فاکـش  نیتسخن  دـنداتفا و  ریبز  هحلط و  نوچمه 

زا هدنیآ  رد  ددرگ و  نانآ  يارب  یتربع  سرد  هک  دشاب  دنکیم . دیدهت  هدنیآ  رد  یهلا  باذع  هب  ار  اهنآ  هوالع  هب  دهدیم ،
تافـص تشز و  لامعا  هب  هراشا  تسخن  هبطخ ، زا  شخب  نیا  رد  لمج : هاپـس  ياهیگژیو  ریـسفت : حرـش و  دنزیهرپب . لامعا  هنوگنیا  رارکت 

دنج متنک   ) دیدوب نز  رکشل  امـش  دیامرفیم : زاغآ  رد  دوشیم . روآدای  ار  هتکن  تفه  هدومرف و  دندوب  وا  نابطاخم  هک  هرـصب  لها  مومذم 
نیا رد  مه  هیواعم  هک  دـیوگیم  زین  یخیرات  دـهاوش  دـندوب و  ریبز  هحلط و  لمج ، گنج  یلـصا  نازورفاشتآ  هک  تسا  تسرد  هارملا .)

نآ اـب  هشیاـع  روضح  درک ، قیوشت  زوسناـمناخ  گـنج  نیا  رد  تکرـش  هب  ار  مدرم  هک  يزیچ  نیرتشیب  کـشیب ، یلو  تشاد  تسد  راـک 
. ردام زا  عافد  هب  مدرم  قیوشت  يارب  دوب  ياهناهب  زین  نینموملاما  بقل  هک  نیا  صوصخ  هب  دوب . تشاد ، ص )  ) مالـسا ربمایپ  اـب  هک  یقباوس 

رتـش ینعی  اـپراهچ - ناوریپ  امـش  دـیامرفیم : مود  فیـصوت  رد  دـیامرفیم . باـطخ  نز  رکـشل  ار  هرـصب  لـها  ع )  ) یلع لـیلد  نیمه  هب  و 
يادص هب  دیشکیم ، هرعن  درکیم و  ادص  رتش  هک  ینامز  ات  دیامرفیم : هتخادرپ  نآ  لیلد  نایب  هب  سپـس  همیهبلا .) عابتا  و  ! ) دیدوب هشیاع -

، ناخروم زا  یضعب  هتفگ  هب  متبرهف .) رقع  و  متبجاف ، اغر  ! ) دیدرک رارف  دش ، یپ  رتش  هک  نیمه  اما  دیدرکیم ، گنج  دیدادیم و  خساپ  وا 
یم ریشمش  نآ  ياپ  رد  دندوب و  هتفرگ  ار  نآ  فارطا  همه ، دوب و  رکشل  مچرپ  هلزنم  هب  لمج  گنج  رد  هشیاع  رتش 

تایاور زا  یـضعب  رد  دندشیم . هتـشک  دندرکیم و  گنج  سفن  نیرخآ  ات  مچرپ  نیا  ریز  رد  ریبز  هحلط و  رکـشل  یگنج  نادرم  دـندز و 
زا شیب  هک  یهورگ  دـندش . هتـشک  يرگید  زا  سپ  یکی  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  هشیاع  رتش  راسفا  شیرق  زا  رفن  داـتفه  زور  نآ  رد  هدـمآ :

: دومرف دنلب  يادص  اب  دید ، نینچ  نوچ  نانمومریما  دـندوب . دزا  هبـضینب و  هلیبق  نایوجگنج  دـندرکیم  عافد  رتش  زا  لمج  گنج  رد  همه 
دیشکب و ار  رتش  نیا  دومرف : هفاضا  سپس  تسا ! یناطیش  نآ  هک  دینک  یپ  دینزب و  ار  رتش  امش ! رب  ياو  ناطیـش ، هناف  لمجلا  اورقعا  مکلیو 

هلمح رتش  فرط  هب  ماما  هاپـس  ناروآگنج  هک  دوب  اجنیا  دوب . دـهاوخ  تکرح  رد  ناـنچمه  اهریـشمش  دـش و  دـهاوخ  دوباـن  برع ، هنرگ 
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دروخ و تسکـش  هشیاع  هاپـس  هک  دوب  اجنآ  دیـشک . يدنلب  هرعن  داتفا و  نیمز  رب  رتش  دندومن ، یپ  ار  نآ  اسآقرب  هلمح  کی  رد  دندرک و 
شرتسکاخ دننز و  شتآ  ار  رتش  هشال  داد  روتسد  ع )  ) یلع هک  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  نیا  بلاج  هتکن  دندرک . رارف  هرـصب  رکـشل 

کهلا یلا  رظنا  و  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  تسا ! هیبش  يرماس  هلاسوگ  هب  ردقچ  ار ، نآ  دنک  تنعل  ادخ  دومرف : دنهد و  داب  هب  ار 
یم شتسرپ  ار  نآ  هتسویپ  هک  تدوبعم  نیا  هب  يرماس ! يا  ، ) افسن مویلا  یف  هنفسننل  مث  هنقرحنل  افکاع  هیلع  تلظ  يذلا 

هـشیاع هک  نیا  رگید  بلاج  هتکن  میـشاپیم ! اـیرد  هب  ار  نآ  رتسکاـخ  سپـس  مینازوسیم  تسخن  ار  نآ  اـم  هک  نیبب  نک و  هاـگن  ياهدرک 
باحصا يوس  هب  تشادرب و  هزیرگنس  یتشم  دنک . هدافتسا  ردب  گنج  رد  مالسا  ربمایپ  شور  زا  تساوخ  هرصب  رکشل  یناور  تیوقت  يارب 

زیمآزاجعا لماوع  زا  یکی  ردـب  گنج  رد  ربمایپ  لمع  نیا  ! ) داـب تشز  ناـتیاهتروص  هوجولا ، تهاـش  دز : داـیرف  دـنلب  دیـشاپ و  ع )  ) یلع
هب فیصوت ، نیمجنپ  نیمراهچ و  نیموس و  رد  دوب .)! ياهناحضتفم  تسکش  لمج  گنج  نایاپ  هک  یلاح  رد  دوب ، نمـشد  رکـشل  تسکش 

مکقالخا ! ) تسا ییورود  قافن و  امش  نید  هتسسگ و  رابتعایب و  ناتیاهنامیپ  تسپ و  امش  قالخا  دیامرفیم : هتخادرپ ، اهنآ  یقالخا  عضو 
یتسرپایند هب  هراشا  تسا  یتسپ  يدرخ و  يانعم  هب  اجنیا  رد  تقد و  هدام  زا  هک  قاقد  هب  ریبعت  قاـفن .) مکنید  و  قاقـش ، مکدـهع  قاـقد و 

دوخ تعیب  سپس  دندرک  تعیب  ماما  اب  زاغآ  رد  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  اهنآ  ینکشنامیپ  تسا و  نانآ  ياهینارسوه  اهیگدولآ و  نایرصب و 
رب مایق  ناشنطاب  اما  ربمایپ ، رسمه  زا  عافد  مالـسا و  ناشرهاظ  هک  دریگیم  همـشچرس  اجنآ  زا  اهنآ  قافن  دنتـسویپ . نانمـشد  هب  هتـسکش  ار 

کشل دروم  رد  نیثکان  هب  ریبعت  دوب و  ماش  نانکفاقافن  اب  ییوسمه  ربمایپ و  قح  هب  نیشناج  یمالسا و  تموکح  دض 
تسا خلت  روش و  امش  بآ  دیامرفیم : هدرک و  هراشا  فیصوت  نیمشش  هب  سپـس  دوب . ناشقافن  ینکـشنامیپ و  نیمه  رطاخ  هب  لمج  نایر 

، دراد زین  يدایز  ياهیگدولآ  ایرد  لـحاس  ترواـجم  رطاـخ  هب  يروش ، یخلت و  رب  هوـالع  هک  یبآ  نینچ  تسا  مولعم  قاـعز .) مکواـم  (و 
رد اهنآ  بآ  زا  تمذـم  نیاربانب  تسا . رثوم  زین  ناسنا  رکف  حور و  رد  مسج ، حور و  هطبار  هب  هجوت  اب  راـبنایز و  ینامـسج  یتمالـس  يارب 
رد دنیزگ  تماقا  امش  نایم  رد  هک  سک  نآ  دیامرفیم : هتفر ، فیـصوت  نیمتفه  غارـس  هب  سپـس  تسا . نانآ  قالخا  زا  تمذم  یعون  عقاو 

امـش هانگ  ربارب  رد  لقادـح  ای  دـنکیم و  توعد  هانگ  رد  تکرـش  هب  ار  وا  یناطیـش  سفن  ياههسوسو  ای  هک  ارچ   ) دـیآ راتفرگ  هاـنگ  ماد 
دور رگید  ياـج  هب  ددـنبرب و  تخر  دـنیزگ و  يرود  امـش  زا  هک  سک  نآ  و  هبنذـب .) نهترم  مکرهظا  نـیب  مـیقملا  و  ( ) دـنکیم توـکس 

مکنع صخاـشلا  و  ( ) تفاـی ییاـهر  تسا  یهلا  باذـع  راـظتنا  رد  هک  داـسف  هاـنگ و  ملظ و  طـیحم  زا  هـک  ارچ   ) دـبایرد ار  ادـخ  تـمحر 
رد ینیلک  موحرم  هک  یثیدـح  رد  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  رگید  تاـیاور  رد  هچنآ  هب  تسا  ياهراـشا  نخـس  نیا  هبر .) نم  همحرب  كرادـتم 
دزن ار  وت  ارچ  دومرف  يرفعج  ماـن  هب  دوخ  ناراـی  زا  یکی  هب  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  دـنکیم  لـقن  ع )  ) يداـه ماـما  نسحلاوبا  زا  یفاـک 

بوقعی نب  نمحرلادبع 
هک ینادیمن  رگم  دومرف : تسا . نم  ییاد  نمحرلادبع  دنکیم : ضرع  وا  دوب ؟) یتدیقع  نافرحنم  زا  یکی  بوقعی  نب  نمحرلادبع   ) مدید
ای دومرف : سپس  تسین ، نینچ  هک  یلاح  رد  دنکیم  فیصوت  تاقولخم  تافص  هب  ار  وا  دیوگیم و  يدب  رایـسب  نخـس  دنوادخ  هرابرد  وا 

هدیقع مه  وا  اب  نم  یتقو  دیوگب ، دهاوخیم  هچ  ره  وا  دـیوگیم : يرفعج  امن ! كرت  ار  وا  نیـشنب و  ام  اب  ای  نک  كرت  ار  ام  شاب و  وا  دزن 
دوش و لزان  وا  رب  ییالب  هک  یسرتیمن  ایآ  اعیمج ، مکبیـصتف  همقن  هب  لزنت  نا  فاخت  اما  دومرف : ترـضح  تسا ؟ نم  رب  یهانگ  هچ  مشابن 

هلباقم نآ  اب  دنناوتن  نانموم  دریگ و  ارف  ار  یطیحم  یتدـیقع - داسف  اصوصخم  داسف - هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب  دریگبربرد ؟ ار  امـش  همه 
. دوب ینعم  نیمه  تسرد  زین ، مالسا  زاغآ  رد  ناناملـسم  ترجه  هفـسلف  دننک و  ترجه  طیحم  نآ  زا  دیاب  دورب  نانآ  یگدولآ  میب  دننک و 

ناـگورگ هب  ییوگ  دزاـسیم و  دوـخ  ریـسا  ار  ناـسنا  هاـنگ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  تسا  شیوـخ  هاـنگ  هورگ  رد  هبنذـب ، نهترم  هب  ریبـعت 
. تسا شیوخ  لامعا  ورگ  رد  یناسنا  ره  هنیهر ، تبسک  امب  سفن  لک  تسا : هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  هنوگنامه  دنکیمن  اهر  دریگیم و 

ای درک و  كاپ  ار  هدولآ  طیحم  دیاب  ای  اهناسنا ، قالخا  رب  طیحم  ریثات  رب  تسا  ینشور  لیلد  هلمج  نیا  لاح  ره  هب 
ياههرگنک اهنت  منیبیم  ایوگ  دـیامرفیم : هدومرف ، هراشا  هرـصب  مدرم  يویند  ياهتازاجم  زا  یکی  هب  ع )  ) ماما سپـس  دومن . ترجه  نآ  زا 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یناسک  نآ و  همه  هداتسرف و  امش  رهش  رب  نییاپ  الاب و  زا  ار  باذع  دنوادخ  تسا و  نایامن  بآ  يور  یتشک  هنیس  نوچمه  ناتدجـسم 
یف نم  قرغ  و  اهتحت ، نم  اهقوف و  نم  باذعلا  اهیلع  هللا  ثعب  دق  هنیفس  وجوجک  مکدجسمب  یناک   ) دناهدش قرغ  بآ  ریز  دناهدوب  نآ  رد 
بآ نیمز  زا  دزیریم و  ورف  بالیـس  ـالاب  زا  دربیم  ورف  دوـخ  رد  ار  رهـش  نآ  هک  تسا  يدـیدش  ناـفوط  هب  هراـشا  نخـس  نـیا  اـهنمض .)

هب هیبشت  تسا . نآ  دجـسم  دـنلب  فقـس  دـنامیم ، یقاب  رهـش  زا  هک  يزیچ  اهنت  دریگیم  ارف  ار  اج  همه  حون  نافوط  نوچمه  دـشوجیم و 
هنیس هیبش  دراد و  هریادمین  لکش  هک  دشاب  دجسم  راوید  يالاب  ياههرگنک  اههرانم و  هب  هراشا  تسا  نکمم  یتشک ) هنیـس  هنیفـس ، وجوج  )

فرـش ـالا  اـهنم  يری  اـم  میناوخیم : دـمآ  دـهاوخ  ادـعب  هک  يرگید  تیاور  رد  هبطخ  نیمه  لـیذ  رد  هک  نیا  هجوت  لـباق  تسا و  یتـشک 
هغالبلاجـهن ناحراش  تسا ، هتفای  ققحت  ینامز  هچ  ییوگـشیپ  نیا  ایآ  هک  نیا  رد  دروخیم . مشچ  هب  دجـسم  ياـههرگنک  اـهنت  دجـسملا ،

، دش قرغ  بآ  ریز  رد  هرصب  مامت  تفای و  ققحت  راب  ود  ییوگشیپ  نیا  هک  دیوگیم  دیدحلایبا  نبا  دنراد . یناوارف  ياهثحب 
دـش و قرغ  هرـصب  مامت  تفرگ ، تروص  دـندوب ) سابعینب  يافلخ  زا  ود  ره  هک   ) هللارماب مئاق  نامز  رد  يرگید  هللاابرداق و  نامز  رد  یکی 

يایرد زا  یمیظع  جاوما  داد . ربخ  ع )  ) یلع نانمومریما  هک  هنوگنامه  هدنرپ  هنیس  دننام  دوب  نوریب  بآ  زا  نآ  عماج  دجسم  زا  یتمسق  اهنت 
زا يرایـسب  درب و  ورف  دوخ  ماک  رد  دوب  اهنآ  رد  ار  هچنآ  اههناخ و  مامت  دش و  ریزارـس  فارطا  ياههوک  زا  زین  یبالیـس  تساخرب و  سراف 

موحرم دـنکیم . تیاور  ار  نآ  لبق  لسن  زا  یلـسن  ره  تسا و  فورعم  هرـصب  لها  دزن  هثداـح  ود  نیا  راـبخا  دـندش . كـاله  هرـصب  لـها 
هک نیا  تسخن  دـنکیم . لـقن  دوـب  هدـمآ  هبطخ  رد  هک  ریخا  ياـههلمج  هراـبرد  رگید  تیاور  هـس  هـبطخ ، نـیا  ناـیاپ  زا  دـعب  یـضردیس 
یف و  دـیوگیم : سپـس  همثاج . هماعن  وا  هنیفـس  وجوجک  اهدجـسم  یلا  رظنا  یناک  یتح  مکتدـلب  نقرغتل  هللا  میا  هیاور و  یف  و  دـیوگیم :

، ءامسلا نم  اهدعبا  و  ءاملا ، نم  اهبرقا  هبرت : هللادالب  نتنا  مکدالب  يرخا  هیاور  یف  و  دیامرفیم : ماجنارـس  رحب . هجل  یف  ریط  وجوجک  هیاور 
فرش الا  اهنم  يری  ام  یتح  ءاملا ، اهقبط  دق  هذه  مکتیرق  یلا  رظنا  یناک  هللا . وفعب  جراخلا  و  هبنذب ، اهیف  سبتحملا  رشلا ، راشعا  هعست  اهب  و 

قرغ بآ  ریز  امش  نیمزرس  دنگوس  ادخ  هب  همجرت : رحب . هجل  یف  ریط  وجوج  هناک  دجسملا ،
تیاور رد  تسا . هدینابـسچ  نیمز  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یغرمرتش  ای  یتشک  هنیـس  نوچمه  هک  مرگنیم  نآ  دجـسم  هب  نم  ییوگ  دوشیم ،

كاخ دیامرفیم : يرگید  تیاور  رد  زین  دشاب . هتـسشن  یجاوم  قیمع و  يایرد  بآ  يور  هک  ياهدنرپ  هنیـس  دننامه  تسا : هدـمآ  يرگید 
زا اهیدب  رشع ) هن   ) تسا و رترود  نامسآ  زا  اهرهش  همه  زا  رتکیدزن و  بآ  هب  همه ، زا  تسادخ ! ياهرهش  كاخ  نیرتوبدب  امـش  نیمزرس 

وفع و رطاخ  هب  دـیآیم  نوریب  نآ  زا  هک  سک  نآ  دـشابیم و  شهاـنگ  ببـس  هب  دوشیم  راـتفرگ  اـجنآ  رد  هک  یـسک  تسامـش . طـیحم 
ياهدنرپ هنیس  دننامه  ناتدجسم  ياههرگنک  زج  تسا و  هدیناشوپ  هتفرگ و  ارف  ار  امش  رهش  مامت  بآ ، هک  منیبیم  ایوگ  تسادخ . تمحر 

دمآ قباـس  تیاور  رد  هچنآ  اـب  ینادـنچ  تواـفت  تسخن  تیاور  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دوشیمن . هدـید  يزیچ  قیمع ، جاوـم و  ياـیرد  رب 
دجسم ندوب  ادیپ  دروم  رد  دیوگیم و  نخـس  رهـش  نیا  قرغ  زا  تحارـص  اب  دوشیم و  عورـش  مسق  اب  هک  تسا  نیا  رد  نآ  توافت  درادن 

هب نم  ییوگ  دوشیم ، قرغ  بآ  ریز  ناتنیمزرـس  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیامرفیم : دـیازفایم و  قباـس  هیبشت  رب  يرگید  هیبـشت  بآ  ریز  زا  نآ 
نقرغتل هللا  میا  و   ) تسا هدینابـسچ  نیمز  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یغرمرتش  ای  یتشک  هنیـس  نوچمه  هک  مرگنیم  نآ  دجـسم  هطقن ) نیرتالاب  )

اک یتح  مکتدلب 
هیبشت یتشک ، هنیس  هیبشت  ياج  هب  طقف  تسا  رتمک  رایـسب  توافت  مود  تیاور  رد  همثاج .) هماعن  وا  هنیفـس  وجوجک  اهدجـسم  یلا  رظنا  ین 
نیموس رد  یلو  رحب .) هجل  یف  ریط  وجوجک   ) دشاب هتسشن  ایرد  بآ  يور  هک  ياهدنرپ  هنیس  دننامه  دیامرفیم : تسا . هدمآ  هدنرپ  هنیس  هب 

، هدرک هراشا  هتکن  هس  هب  هرـصب  لها  مذ  رد  تیاور  نیا  رد  دوشیم . هدید  دش  لقن  هبطخ  لصا  رد  هک  یتیاور  اب  يرتشیب  ياهتوافت  تیاور 
زا رتکیدزن و  بآ  هب  همه ، زا  هک  ارچ  هبرت .) هللا  دالب  نتنا  مکدالب   ) تسادخ ياهرهـش  كاخ  نیرتوبدب  امـش  نیمزرـس  كاخ  دـیامرفیم :

رارق حطـس  کی  رد  ناهج  ياهایرد  مامت  هک  تسا  تسرد  ءامـسلا .) نم  اهدـعبا  و  ءاملا ، نم  اهبرقا   ) تسا رترود  نامـسآ  زا  اهرهـش  همه 
مالسا دالب  ياهرهش  هب  هراشا  ع )  ) ماما ریبعت  نیا  هک  تسین  دیعب  یلو  دنناسکی ، دیـشروخ  ای  بآ  اب  هلـصاف  رظن  زا  ردانب  همه  اعبط  دنراد و 
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زا يرتمک  رون  دـنرتکیدزن  ایرد  حطـس  هب  هک  ییاهرهـش  مینادیم  دراد و  رارق  رت  تسپ  یتیعقوم  رد  اهنآ  ریاـس  هب  تبـسن  هرـصب  هک  دـشاب 
ياهیگدولآ دراد ، تفایرد  باتفآ  زا  يرتمک  رون  اج  ره  تسا و  ظیلغ  هدرـشف و  اهنآ  رواجم  ياوه  هک  ارچ  دـنرادیم  تفاـیرد  ار  باـتفآ 

فیصوت م نیمود  رد  دراد . اهبورکیم  ندرب  نایم  زا  رد  یقیمع  رثا  باتفآ  رون  هک  ارچ  دراد  يرتشیب 
دشاب اجنآ  مدرم  یقالخا  ياهیگژیو  رطاخ  هب  تسا  نکمم  رما  نیا  رشلا .) راشعا  هعست  اهب  و  ! ) تسامش طیحم  رد  اهیدب  رشع  هن  دیامرفي :

زا هک  تسا  یقالخا  ياهیگدولآ  هناگیب و  ياهگنهرف  موجه  فلتخم و  صاخشا  دمآ  تفر و  زکرم  هک  ندوب  ردنب  تیصاخ  تهج  زا  ای  و 
هرصب رهـش  نیمه  زا  مالـسا ، نیتسخن  ياهنرق  كاندرد  ثداوح  زا  يرایـسب  هک  میناوخیم  خیرات  رد  اذل  و  دوشیم . لیمحت  نآ  رب  جراخ 
نوریب نآ  زا  هک  سک  نآ  دـشابیم و  شهانگ  ببـس  هب  دوشیم  راتفرگ  اجنآ  رد  هک  یـسک  دـیامرفیم : فیـصوت  نیموس  رد  تساـخرب .

نآ هیبش  هک  دوریم  ياهلمج  نامه  غارـس  هب  سپـس  هللا .) وفعب  جراخلا  و  هبنذب ، اهیف  سبتحملا   ) تسادخ تمحر  وفع و  رطاخ  هب  دیآیم 
ياـههرگنک زج  تسا و  هدـیناشوپ  هتفرگ و  ارف  ار  امـش  رهـش  ماـمت  بآ ، هـک  مـنیبیم  اـیوگ  دـیامرفیم : میتـشاد ، هتـشذگ  تاـیاور  رد  ار 

ام یتح  ءاملا ، اهقبط  دق  هذه  مکتیرق  یلا  رظنا  یناک   ) دوشیمن هدید  يزیچ  قیمع ، جاوم و  يایرد  رب  ياهدـنرپ  هنیـس  دـننامه  ناتدجـسم ،
نایوار هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هدـمآ  فلتخم  تایاور  رد  هک  تاریبعت  نیا  رحب .) هجل  یف  ریط  وجوج  هناک  دجـسملا ، فرـش  ـالا  اـهنم  يری 

نخس نیا  ماما  هک  لامتحا  نیا  دناهدش و  اطخ  راتفرگ  ثیدح  تبث  رد  ای  دناهدرک و  ینعم  هب  لقن  ار  نآ  زا  یتمسق  هاگ  ثیدح 
-1 اـههتکن : دـسریم . رظن  هب  دـیعب  دـشاب ، هدوـمرف  تسا  هدوـمرف  ـالبق  هچنآ  زا  ریغ  دروـم  ره  رد  دـشاب و  هدرک  رارکت  دروـم  دـنچ  رد  ار 

گنج ناتـساد  هب  تبـسن  هک  میناوخیم  ربمایپ  زا  يددعتم  تایاور  رد  هک  تسا  هجوت  بلاج  لمج  گنج  هرابرد  ص )  ) ربمایپ ییوگـشیپ 
دـش جورخ  رب  مزاع  هشیاع  نوچ  هک : نیا  هلمج  زا  تسا ، هداد  رادـشه  وا  هب  هدومرف و  ییاهییوگـشیپ  نآ ، رد  هشیاع  يریگعضوم  لمج و 

هک دروآ  وا  يارب  رکـسع  مان  هب  يرتش  هیما  نب  یلعی  مان  هب  یـصخش  دـننک ، لمح  ار  شجدوه  هک  دـندمآرب  وا  يارب  يرتش  يوجتـسج  هب 
فیـصوت هب  نابرتش  ماگنه  نیا  رد  دـمآ و  شـشوخ  نآ  زا  دـید  ار  نآ  هشیاع  هک  یماگنه  دوب . راـک  نیا  بساـنم  مادـنا و  تشرد  رایـسب 

ار مان  نیا  هشیاع  هک  یماگنه  درک ، يراج  نابز  رب  دوب  رتش  نآ  مان  هک  ار  رکـسع  مان  شنخـس  يالهبال  رد  تخادرپ و  رتش  توق  تردق و 
. تسین یتجاـح  نآ  رد  ارم  هک  دـیربب  ار  رتـش  نیا  تفگ  هلـصافالب  درک و  يراـج  ناـبز  رب  نوعجار  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  دروخ و  ناـکت  دـینش 

نآ رب  ندش  راوس  زا  ارم  هدومرف و  رکذ  نم  يارب  ار  يرتش  نینچ  مان  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ  دـندرک ، لاوس  وا  زا  ار  شلیلد  هک  یماگنه 
نتفاین دشاب  راک  نیا  بسانم  هک  يرگید  رتش  دنتشگ  هچ  ره  اما  دنروایب  وا  يارب  يرگید  رتش  داد  روتسد  سپس  تسا . هدومرف  یهن 

مه وا  میدروآ  وت  يارب  رتدـنمورین  رتیوق و  يرتـش  دـنتفگ  دـندروآ ، وا  دزن  دـنداد و  رییغت  ار  نآ  يرهاـظ  تروص  رتـش و  زاـهج  راـچان  د ،
يوس هب  دوخ  هار  ریـسم  رد  هشیاع  هک  دنکیم  لقن  فنخموبا  زا  يرگید  ناتـساد  ناتـساد ، نیا  لقن  زا  دـعب  دـیدحلایبا  نبا  دـش . یـضار 

زا یکی  دندرک . مر  ناوراک  ياهرتش  هک  يروط  هب  دندرک  يدایز  يادص  رس و  يدابآ  ياهگس  دیسر ، باوح  مان  هب  يدابآ  کی  هب  هرصب 
: تفگ داتـسیا ، دیـشک و  ار  رتش  مامز  اروف  هشیاع  دننکیم ، دایرف  ردـقچ  تسا و  دایز  باوح  ياهگـس  ردـقچ  دـینیبب  تفگ : هشیاع  نارای 

يربخ رکذ  هب  اجنیا  رد  دومرفیم …  هک  مدینـش  ربمایپ  زا  هک  ارچ  دـینادرگرب ! ارم  اروف  دوب ، باوح  ياهگـس  يادـص  نیا  باوح و  اـجنیا 
رـس و وت  فارطا  رد  اـجنآ  رد  باوح  ياهگـس  هک  يوریم  یهار  هب  هک  يزور  نآ  زا  سرتـب  دوب : هداد  رادـشه  ار  وا  ربماـیپ  هک  تخادرپ 

یتدم ام  دنک  تمحر  ار  وت  يادخ  دز : ادص  رکف ) نیا  زا  هشیاع  نتخاس  فرـصنم  يارب   ) رفن کی  اجنآ  رد  درک ! دـنهاوخ  يدایز  يادـص 
دنداد رارق  اهنآ  يارب  یشاداپ  دندید و  ار  نابایب  نآ  ياهبرع  زا  رفن  هاجنپ  دنتفر و  اهنآ  دیراد ؟ يدهاش  تفگ : میاهتشذگ ! باوح  زا  تسا 

بیجع داد ! همادا  دوخ  هار  هب  تفریذپ و  هشیاع  دیتشاذگ ، رس  تشپ  ار  باوح  و  تسین ! باوح  اجنیا  دنهد : تداهش  دنیایب  هک 
دوب و هدینش  ع )  ) یلع هرابرد  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یحیرص  تایاور  همه  نآ  یلو  دشیم  هشیاع  دیدرت  ببس  بلاطم ، هنوگنیا  هک  تسا  نیا 

هدافتـسا اهناتـساد  نیا  زا  نمـض  رد  تسا ! بیاجع  زا  نیا  و  دشن ، وا  فارـصنا  دیدرت و  ببـس  تسا ، هدوب  وا  دوخ  اهنآ  زا  يرایـسب  يوار 
، دمآ هرصب  لها  تمذم  زا  الاب  هبطخ  رد  هچنآ  هرـصب : لها  شهوکن  - 2 دادیم . هدـیقع  رییغت  دروخیم و  بیرف  یناسآ  هب  وا  هک  دوشیم 
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راکفا اهگنهرف و  عاونا  دورو  لحم  و  دوب ، هاگردنب  هک   ) اجنآ یعامتجا  عضو  رهـش و  تیعقوم  اوه و  بآ و  ریثات  هب  طوبرم  نآ  زا  یتمـسق 
نانکاس تایحور  تافص و  هب  طوبرم  نآ  زا  یشخب  یلو  دشابیم  تسه ) هدوب و  نآ  دننام  اجنآ و  رد  یعیبط  روط  هب  هک  هدولآ ، قالخا  و 

هب هک  تسا  نامز  نامه  رـصع و  نامه  مدرم  هب  هراشا  هکلب  دـشاب ، نانچ  ینامز  رـصع و  ره  رد  درادـن  یموزل  تمـسق  نیا  هک  هدوب ، اجنآ 
، اطخ هار  نیا  رد  هتشک  همه  نآ  دنتسکش و  ع )  ) یلع اب  ار  دوخ  نامیپ  دندش و  ریبز  هحلط و  نکفاقافن  تشز و  ياههمانرب  میلـست  یناسآ 

شیاتس حدم و  تایاور ، زا  یـضعب  رد  لیلد  نیمه  هب  دنـشاب . اجنآ  رد  یناکاپ  ناکین و  رگید ، راصعا  رد  هک  درادن  یعنام  نیاربانب  دنداد .
درمشرب نمض  هدش ، لقن  ع )  ) یلع نانمومریما  زا  هک  ياهبطخ  رد  هلمج  زا  دوشیم ، هدید  زین  رهش  نیا 

يارب دنوادخ  دومرف : تخاس و  بطاخم  ار  هرصب  لها  ع )  ) ماما هک  میناوخیم  درذگیم  رهـش  نیا  رب  هک  یتخـس  ثداوح  زا  ییاهـشخب  ن 
نیرتهب امش  نایراق  تسا …  هداد  رارق  ار  نآ  زا  رترب  امش  رد  هک  نیا  رگم  هدادن ، رارق  یتمارک  تفارـش و  نیملـسم  ياهرهـش  زا  کی  چیه 

 … دننارجات نیرتقداص  نیرتهب و  امـش  نارجات  ناگدننک و  تدابع  نیرتهب  امـش  نادباع  نادـهاز ، نیرتهب  امـش  نادـهاز  دـننآرق و  نایراق 
یفاک تیبرت  میلعت و  زا  ندش  رادروخرب  رثا  رب  یتلم  موق و  هک  درادن  یتافانم  چیه  دننانز . نیرتعناق  امش  نانز  نیرتشوهاب و  امـش  ناکدوک 

اهنآ یقالخا  دسافم  هک  نیا  صوصخ  هب  دنرادرب ، ماگ  لیاضف  يوس  هب  دنراذگب و  رانک  ار  یقالخا  لیاذر  سفن ، بیذهت  يزاسدوخ و  و 
زا قالخا  رد  طیحم  ریثات  - 3 دنک . رادیب  دهد و  ناکت  ار  اهنآ  دروآ و  راب  هب  نآ  بولطمان  ياهدمایپ  لمج و  گنج  نوچمه  ییاهییاوسر 

يوخ قلخ و  رد  ییایفارغج  یعیبط و  طیحم  ریثاـت  تسخن  دوشیم : نشور  یبوخ  هب  هتکن  ود  دنتـشاد  هبطخ  نیا  رد  ع )  ) ماـما هک  یتاریبعت 
یعامتجا طیحم  ریثات  رگید  و  ءامـسلا ) نم  اهدعبا  ءاملا و  نم  اهبرقا  هبرت  هللا  دالب  نتنا  مکدالب  قاعز …  مکوام  دومرف : هک  اجنآ   ) اهناسنا

ملسم یلو  هبنذب .) نهترم  مکرهظا  نیب  میقملا  و  دومرف : هک  اجنآ   ) تساهناسنا قالخا  رد 
بوخ دارفا  هشیمه  ییاهطیحم  نینچ  رد  لیلد  نیمه  هب  تسین ، همات  تلع  زگره  تساههنیمز و  ندروآ  مهارف  دـح  رد  اهنیا  ریثات  هک  تسا 
یبوخ یعامتجا  طیحم  زا  دراد و  ملاس  يوخ  قلخ و  يارب  بسانم  ياوه  بآ و  هک  یقطانم  رد  سکع  هب  و  دـنوشیم ، ادـیپ  ياهتـسیاش  و 

. دنوشیم ادیپ  زین  یتریس  تشز  دساف و  رورش و  دارفا  تسا ، رادروخرب  زین 

هرصب مدرم  شهوکن  رد  هبطخ 014-

هحفص 519] ]
کبـس و ناـتیاهلقع  رود ، نامـسآ  زا  تسا و  کـیدزن  بآ  هب  امـش  نیمزرـس  هنیمز . نیمه  رد  ع )  ) ترـضح نآ  هبطخ  زا  یـشخب  همجرت :

يارب یبوخ  راکـش  ناراوختفم و  يارب  یبرچ  همقل  دـیتسه و  نازادـناریت  يارب  یبوخ  فدـه  امـش  تهج  نیا  زا  تسا ! هناهیفـس  ناتراکفا 
داریا لمج  گنج  نایاپ  رد  ع )  ) یلع هک  ياهبطخ  زا  تسا  يرگید  شخب  دـمآ  الاب  رد  هچنآ  هاگن : کـی  رد  هبطخ  ناگدـنرد ! ناداـیص و 
هدرک ادج  رگیدکی  زا  ار  اهنآ  یضردیس  موحرم  هک  هتشاد  ياج  هبطخ  کی  رد  دمآ  البق  هک  ییاهشخب  اب  يوق  لامتحا  هب  تسا و  هدومرف 

ناـنکفاقافن تسد  تلآ  یناـسآ  هب  هک  اـهنآ  يرکفمک  زا  دزادرپیم و  هرـصب  مدرم  شنزرـس  هـب  مـه  زاـب  شخب ، نـیا  رد  لاـح  ره  هـب  و 
نیا دنشاب و  شیوخ  هدنیآ  بقارم  هک  دهدیم  يرادشه  اهنآ  هب  دیوگیم و  نخـس  دندوب ، ناتـسرپ  يوه  يارب  یبسانم  فده  دندشیم و 
نامه زا  يرگید  شخب  نخس  نیا  دش  هراشا  زین  البق  هک  هنوگنامه  هرصب : لها  شهوکن  رد  مه  زاب  ریسفت : حرـش و  ددرگن ! رارکت  نایرج 
تفه هب  هاتوک  یتارابع  رد  هک  دومرف  داریا  لمج  گنج  زا  دعب  هرـصب  لها  شهوکن  رد  ع )  ) یلع نینموملاریما  هک  تسا  یحورـشم  هبطخ 

فیم مود  لوا و  هلمج  رد  دنکیم . هراشا  دنرگیدکی  موزلم  مزال و  ابلاغ  هک  اهنآ  ییایفارغج  صاخ  طیارش  تشز و  تافص  زا  هتکن 
هراشا هلمج  ود  نیا  هک  نیا  رد  ءامسلا .) نم  هدیعب  ءاملا ، نم  هبیرق  مکضرا   ) رود نامسآ  زا  تسا و  کیدزن  بآ  هب  امش  نیمزرـس  دیامر :
تسا نآ  يونعم  ياههبنج  هب  هراشا  ای  نامـسآ و  زا  ندوب  رود  اعبط  طش و  ایرد و  بآ  هب  ندوب  کیدزن  ینعی  تسا  نآ  يدام  ياههبنج  هب 

هلمج کی  هک  نیا  ای  تسا و  رود  یهلا  تمحر  نامـسآ  زا  تسا ، کیدزن  ماما  دوجو  تایح  بآ  هب  هک  نیا  اب  امـش  ياـهلد  نیمزرـس  هک 
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اب ترابع - رهاظ  یلو  تسوگتفگ . هغالبلاجـهن  ناحراش  نایم  رد  تسا ، يونعم  ياههبنج  هب  رظان  رگید  هلمج  يدام و  ياـههبنج  هب  رظاـن 
بآ هب  اهنآ  نیمز  هک  نیا  رد  تسا و  لوا  ینعم  نامه  تسا - نامـسآ  نیمز و  يرهاظ  موهفم  هب  هک  ءامـس  ضرا و  یقیقح  ینعم  هب  هجوت 

هب هتشذگ و  نآ  رانک  زا  یگرزب  طش  هک  هرـصب  دننامه  ییاهنیمزرـس  اصوصخم  تشاد ، ار  ایرد  لحاس  یگدنز  تالکـشم  دوب و  کیدزن 
ناـحراش زا  یعمج  تـسا ، رود  نامـسآ  زا  هنوـگچ  هـک  نـیا  اـما  تـسین ، یثـحب  تـسا ، نیگنــس  دـم  رزج و  ضرعم  رد  دزیریم و  اـیرد 

تسا ياهیرق  نامـسآ  زا  نیمز  دابآ  هقطنم  نیرترود  هک  دناهدومن  تباث  دناهدرک  هک  ییاهدصر  قباطم  موجن  ياملع  دناهتفگ : هغالبلاجهن 
هج ياهردنب  مامت  دننام  هرصب  نیمز  نوچ  تسین ، لوبق  لباق  نخس  نیا  ارهاظ  زورما  نادنمشناد  رظن  زا  یلو  هلبا . مان  هب  هرصب  کیدزن 

هک یلاح  رد  دراد ، رارق  حطـس  کی  رد  تسا  رگیدـکی  هب  لصتم  هک  ناهج  ياـهایرد  بآ  مینادیم  تساـیرد و  بآ  حطـسمه  اـبیرقت  نا 
مامت اب  هسیاقم  روظنم  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  یلو  تسا ، رتنییاپ  رایـسب  ایرد  حطـس  زا  هک  دراد  دوجو  نیمز  يور  رد  يدایز  قطاـنم 

: دـیامرفیم مراهچ  موس و  هلمج  رد  تسا . نامز  نآ  فورعم  دابآ و  یمالـسا  ياهرهـش  ریاـس  اـب  هسیاـقم  هکلب  تسین ، نیمز  يور  قطاـنم 
رد هک  تسا  ناـمه  ماـما  راـتفگ  نیا  نشور  لـیلد  مکمولح .) تهفـس  و  مکلوقع ، تفخ  ! ) تسا هناهیفـس  ناـتراکفا  کبـس و  ناـتیاهلقع 

تسکش اب  ماجنارس  دنداد و  هتشک  نارازه  هشیاع  رتش  ظفح  يارب  دندش و  ریبز  هحلط و  ياهسوه  میلست  یناسآ  هب  هک  دمآ  لبق  ياههبطخ 
هچ تسا  ملح  عمج  هک  مولح  تسا و  لـقع  عمج  هک  لوقع  ناـیم  هک  نیا  رد  دنتـشگ . نامیـشپ  دوخ  راـک  زا  دـندش و  میلـست  ییاوـسر  و 

كاردا يورین  نامه  لقع  رگید : ریبعت  هب  تسا ، لقع  راثآ  زا  ملح  ملح و  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  بغار  تادرفم  زا  دـشابیم  یتوافت 
یکبـس ياهلقع  نوچ  هرـصب  مدرم  دوشیم و  بوسحم  نآ  جـیاتن  زا  اـهراک  ماـجنا  رد  هشیدـنا  يرادنتـشیوخ و  رکف و  دـشابیم و  ناـسنا 

مجنپ و هلمج  رد  لیلد  نیمه  هب  دـندشیم . کیرحت  تعرـس  هب  نازابـسوه  ءوس  تاغیلبت  ربارب  رد  دوب و  تسـس  ناـشراکفا  اـعبط  دنتـشاد 
یم ماما  متفه ، مشش و 

! ناگدنرد نادایص و  يارب  یبوخ  راکش  ناراوختفم و  يارب  یبرچ  همقل  دیتسه و  نازادناریت  يارب  یبوخ  فده  امش  تهج  نیا  زا  دیامرف :
نامیا و نید و  نادایـص  ماد  رد  یناسآ  هب  زغم  کبـس  حولهداس و  دارفا  تسا  یهیدـب  لئاصل .) هسیرف  و  لکال ، هلکا  و  لبانل ، ضرغ  متناف  )

نیا ربارب  رد  ار  یناسنا  عماوج  دـناوتیم  هک  يزیچ  نیرتهب  تهج  نیمه  هب  دـنوشیم ، راتفرگ  یـسایس  نازابـسوه  ماقم و  لاـم و  ناگنـشت 
هک يزیچ  نامه  تسا ، یـسایس  یعامتجا و  فلتخم  لئاسم  زا  مدرم  نتخاـس  هاـگآ  مومع و  راـکفا  حطـس  ندرب  ـالاب  دـنک ، همیب  ناراـکم 

رگا هرـصب  مدرم  تسا . هنیمز  نیا  رد  رمتـسم  یهاگآ  نداد  هعمج  زامن  ياههبطخ  مهم  ياههفـسلف  زا  یکی  دراد و  دیکات  نآ  يور  مالـسا 
هک دـندشیمن  ریبز  هحلط و  لاثما  تسد  هچیزاب  زگره  دنتـشاد ، یهاـگآ  ناـکم  ناـمز و  طیارـش  زا  دندیـشیدنایم و  دوخ  راـک  رد  یمک 
رد دشاب . ییاوسر  تسکش و  نآ  ماجنارـس  دنهدب و  هتـشک  همه  نآ  دننک و  مایق  وا  دض  رب  دننکـشب و  دوخ  ماما  اب  ار  شیوخ  تعیب  نامیپ 

يارب یبرچ  همقل  و  لـکال ، هلکا  و  دـیتسه ، نازادـناریت  يارب  یبوـخ  فدـه  امـش  لـبانل ، ضرغ  متناـف  هناـگهس  ياـههلمج  ناـیم  هک  نـیا 
هک دراد  ینعم  کی  هلمج  هس  ره  ایآ  تسا و  یتوافت  هچ  ناگدنرد ، نادایص و  يارب  یبسانم  دیص  و  لئاصل ، هسیرف  و  ناگدنروخ ،

نیا داعبا  ایاوز و  زا  یکی  هب  مادک  ره  تسین  دیعب  یلو  تسا . لمات  ياج  دهدیم ، ربخ  فلتخم  یناعم  زا  ای  هدـش ، نایب  توافتم  تارابع  اب 
راکـش ار  امـش  دیـشاب ، یـسایس  نارگیزاب  سرتسد  زا  رود  رگا  یتح  هک  دـنکیم  نایب  ار  رود  زا  يریگهناشن  لوا  هلمج  دـشاب . رظان  هلاسم 

اهشنزرس تالمج و  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ار . دیص  ییاهن  هجیتن  مود  هلمج  دنکیم و  نایب  ار  کیدزن  زا  هلمح  موس  هلمج  و  دننکیم .
یتیـصخش اب  نامدرم  دـعب  ياهنامز  رد  ناـمز و  نآ  رد  هرـصب  رد  هنرگو  دـندش  ناـنکفاقافن  تسد  تلآ  هک  تسا  یهورگ  ناـمه  هجوتم 

. دنکیم شیاتس  اهنآ  زا  دمآ  قباس  هبطخ  حرش  رد  هک  ییاههلمج  رد  ع )  ) ماما هک  دندوب 

لاملاتیب ندنادرگرب  رد  هبطخ 015-
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لاوما  ) دنگوس ادخ  هب  دنادرگزاب : لاملاتیب  هب  ار  اهنآ  ع )  ) ماما دوب و  هدیشخب  یـصاخ  دارفا  هب  لاملاتیب  زا  نامثع  هچنآ  هرابرد  همجرت :
هناعطاق ار  همه  دنـشاب ، هدیرخ  نآ  اب  ینازینک  ای  هدش  نانز  رهم  هک  مبایب  ار  نآ  رگا  یتح ) منادرگیم  زاب  نآ  هب  ار  لاملاتیب  هدـش  تراغ 

همه يارب   ) تسا شیاشگ  تلادـع  رد  اریز  دـبای )! همادا  مالـسا  ناهج  رد  قباس  یتلادـعیب  مهدیمن  هزاجا  و   ) منادرگیمرب لاـملاتیب  هب 
کی رد  هبطخ  تسا ! رتراوگان ) و   ) رتگنت وا  يارب  متـس  ملظ و  دـشاب ، راوگان ) و   ) گنت وا  يارب  تلادـع  هک  سک  نآ  و  هعماج ) ياهرـشق 
مامت هب  نآ  رد  دومرف و  داریا  هنیدم  رد  ترضح  نآ  اب  مدرم  تعیب  زا  دعب  هک  تسا  ياهبطخ  زا  یـشخب  عقاو  رد  ع )  ) ماما نخـس  نیا  هاگن :

اهنآ هب  دـهدیم و  رادـشه  دوب  هدـش  ادـها  اهنآ  هب  هفیلخ  فرط  زا  ای  دـندوب  هدرک  تراغ  ار  لاملاتیب  لاوما  نامثع  رـصع  رد  هک  يدارفا 
بیترت نیا  هب  تفرگ و  دهاوخ  اهنآ  زا  تردق  اب  دـننادرگن  زاب  رگا  دـننادرگزاب و  لاملاتیب  هب  ار  لاوما  نیا  مامت  دـیاب  هک  دـنکیم  مالعا 

حرش تسا . هدومرف  نایب  ار  تلادع  شزرا  اوتحمرپ  رایـسب  هاتوک و  ییاههلمج  رد  هبطخ  نایاپ  رد  درک و  عطق  ار  نازروعمط  دیما  ع )  ) ماما
ار ب هدش  بصغ  لاوما  دنگوس  ادخ  هب  ریسفت : و 

زا دـیدحلایبا  نبا  تسا . هدـش  داریا  ع )  ) یلع نانمومریما  يرهاظ  تفالخ  زاغآ  رد  تسادـیپ ، هبطخ  نحل  زا  هک  هنوگنامه  منادرگیم ! زا 
هچنآ اـب  یمک  ساـبعنبا  تاراـبع  هـتبلا   ) دوـمرف داریا  شتعیب  مود  زور  رد  ار  هـبطخ  نـیا  ع )  ) یلع هـک  دـنکیم  لـقن  ثیدـح  ساـبعنبا 

هک ینازوس  شتآ  رب  هک  دوب  یبآ  نوچمه  نخـس  نیا  تسا  یهیدـب  تسا .) یکی  اقیقد  بلطم  یلو  دراد ، توافت  تسا  هدروآ  یـضردیس 
ضرتعم ادـیدش  دوب  هدـش  نامثع  نامز  رد  هک  ییاهیتلادـعیب  هب  تبـسن  هک  اهنامه  دـش ، هدیـشاپ  ورف  دیـشکیم  هنابز  مدرم  ياههنیـس  رد 

خیرات رد  يون  لصف  هک  دندرک  شمارآ  ساسحا  همه  دندوب ، هدـش  نیبدـب  نآ ، نیناوق  یمالـسا و  ماظن  هب  تبـسن  یهورگ  یتح  دـندوب و 
باسح ياههلمج  نیا  رگا  تسا و  هتفایزاب  ار  دوخ  یلـصا  هار  نونکا  مه  تفریم  ههاریب  هب  هک  یمالـسا  تموکح  هدش و  هدوشگ  مالـسا 
ياهنوخ تفاییم و  همادا  نیگمـشخ  مدرم  يوس  زا  وا  نارای  نامثع و  هناخ  هب  موجه  اسب  يا  دشیمن و  ادیپ  هنیدم  رد  یـشمارآ  دوبن  هدش 

هدـش و تراـغ  لاـملاتیب  زا  هک  یلاوـما   ) نآ رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیامرفیم : تسخن  لاـح ، ره  هب  دـشیم . هـتخیر  هار  نـیا  رد  يداـیز 
دنز وزج  و   ) دشاب هدش  هدیرخ  نآ  اب  ینازینک  ای  هدش  نانز  نیباک  هک  مبایب  ار  تسا ) هدیشخب  نآ  نیا و  هب  باسحیب  نامثع  هک  ییایاطع 

هللا و  (! ) دبای همادا  مالسا  ناهج  رد  قباس  یتلادعیب  مهدیمن  هزاجا  و   ) منادرگیم زاب  لاملاتیب  هب  هناعطاق  ار  همه  دشاب ،) هدش  دارفا  یگ 
تلادع يارجا  نماض  هک  راک  نیا  زا  یناسک  تسا  نکمم  : ) دـیازفایم سپـس  هتددرل .) ءامالا ، هب  کلم  و  ءاسنلا ، هب  جززت  دـق  هتدـجو  ول 

نآ تسا و  هعماج  يارب  شیاشگ  هیام  تلادع  اریز  تسا )! یگرزب  هابتـشا  نیا  یلو  دننک ، انگنت  هقیـضم و  ساسحا  دنوش و  تحاران  تسا 
قاض نم  هعـس و  لدـعلا  یف  ناف  ! ) تسا رتگنت  رت و  تخـس  وا  يارب  متـس  ملظ و  ددرگ  انگنت  هقیـضم و  بجوم  وا  يارب  تلادـع  هک  سک 

زا ملظ  هب  هک  یلاوما  ندنادرگزاب  يارب  ار  دوخ  عطاق  میمصت  مالک ، نیا  ياههلمج  نیتسخن  رد  ع )  ) ماما قیضا .) هیلع  روجلاف  لدعلا ، هیلع 
یگداوناخ یگدنز  هب  طوبرم  هک  یـصاخ  ساسح و  فراصم  رد  ار  لاوما  نیا  رگا  هک  اجنآ  ات  درادیم  نایب  تسا  هدـش  هتفرگ  لاملاتیب 

وگلا و هدوبن و  مالـسا  نوناق  هدـش  لـمع  ـالبق  هچنآ  دـننادب  مدرم  اـت  ددرگرب  لاـملاتیب  هب  دـیاب  مه  زاـب  دـشاب ، هدـش  فرـص  تسا  دارفا 
نیا دـیامرفیم : دزاـسیم و  هارمه  لـیلد  قطنم و  اـب  ار  عطاـق  میمـصت  نیا  نخـس ، نیا  لـیذ  رد  سپـس  ددرگن ! ناگدـنیآ  يارب  یقـشمرس 

جنارس تساههنتف . شتآ  ندش  شوماخ  مدرم و  مومع  تیاضر  هعماج و  ییافوکش  هیام  هک  تسا  تلادع  نشور  قادصم 
نیا هک  دـهدیم  زردـنا  تساهنآ  نایز  هب  ع )  ) ماما میمـصت  نیا  دـننکیم  روصت  تسا و  هدولآ  لاوما  نیا  هب  ناشیاهتـسد  هک  یناسک  هب  ما 

دهدیم وا  هب  ار  وا  لالح  لاوما  تلادع  هک  ارچ  تسا  رتگنت  ملظ  دشاب  گنت  وا  رب  تلادع  یسک  رگا  اریز  دشابیم ، اهنآ  دوخ  عفن  هب  راک 
، دتفایم رطخ  هب  ناشلاوما  مامت  دننک ، هدـنز  ار  روج  ملظ و  مسر  دـنهدن و  تلادـع  هب  نت  رگا  یلو  دریگیم  ار  شعورـشمان  لاوما  اهنت  و 

نینچ تدم  زارد  رد  کشیب  یلو  دشاب ، ملاظ  دوس  هب  تدم  هاتوک  رد  تسا  نکمم  ملظ  هک  تسا  تسرد  ناشمارح ! مه  ناشلالح و  مه 
هتخادرپ هتخاس و  دوخ  هک  دنوشیم  ياهناملاظ  ياهنوناق  نامه  راتفرگ  ماجنارس  ناملاظ  هنوگچ  هک  تسا  هداد  ناشن  خیرات  دوب و  دهاوخن 

هجوت لباق  دننزیم . رجنخ  اهنآ  هب  تشپ  زا  بسانم  تصرف  رد  دننکیم و  تنایخ  اهنآ  هب  اهنآ  ناگتسب  ناتسود و  نیرتکیدزن  یتح  دندوب ،
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ییاهحالس مامت  داد  روتـسد  هبطخ  نیا  داریا  زا  دعب  ع )  ) یلع دیدحلایبا ، نبا  لقن  قبط  فورعم ،) رـسفم  خروم و   ) یبلک هتفگ  هب  هک  نیا 
روتـسد یلو  ار ، لاملاتیب  لاوما  ریاس  نینچمه  دنروآ و  نوریب  اجنآ  زا  دوب  هدـش  يروآدرگ  نیملـسم  رب  مجاهت  يارب  نامثع  هناخ  رد  هک 

مامت داد  نامرف  زین  دنوشن و  دوب ) هدش  لصاح  عورشم  قیرط  زا  هک   ) وا یصخش  لاوما  ضرعتم  دومرف 
رد صاع  نب  ورمع  هب  نخـس  نیا  دوش . هدـنادرگزاب  لاملاتیب  هب  دوب  هداد  دارفا  هب  قاقحتـسا  نودـب  هزیاج و  ناونع  هب  ناـمثع  هک  یلاوما 

ار وت  نامرف ) نیا  قباطم   ) بلاطوبا دنزرف  اریز  هد ، ماجنا  تسا  هتخاس  تتسد  زا  يراک  ره  تشون  هیواعم  هب  هلصافالب  دیـسر ، ماش  نیمزرس 
قاض نم  زا  روظنم  هک  نیا  رد  دننکیمرب ! اصع  نتخاس  يارب  ار  ناتخرد  هخاش  تسوپ  هک  هنوگنامه  تسا  هدیـشک  نوریب  تلاوما  مامت  زا 

ییاهریسفت هغالبلاجهن  نارسفم  تسیچ ؟ تسا  رتگنت  وا  يارب  ملظ  دشاب  گنت  وا  يارب  تلادع  هک  یسک  قیـضا ، هیلع  روجلاف  لدعلا ، هیلع 
ادخ يدونشخ  هیام  هک  تسا  رظن  نیا  زا  تلادع  شیاشگ  هک : نیا  رگید  ریـسفت  دش . رکذ  الاب  رد  هک  دوب  نامه  ریـسفت  کی  دندرک . رکذ 

ایند و رد  اهانگنت  ببـس  مدرم و  مشخ  یهلا و  مشخ  بجوم  ملظ  هک  یلاح  رد  تسا ، یتسه  ماظن  اـب  گـنهامه  ادـخ و  قلخ  يدونـشخ  و 
رگا ملسم  روط  هب  اما  دیآ ، تخـس  وا  رب  تسا  نکمم  دنریگب  یـسک  زا  ار  يزیچ  تلادع  قیرط  زا  هاگ  ره  هک  نیا  رگید  دشابیم . ترخآ 

هنوـگچ تسا  رفنتم  نآ  زا  درادـن و  ار  فاـصنا  لدـع و  لـمحت  تقاـط  هک  یـسک  هک  نیا  رگید  تـسا ! رت  تخـس  دـنریگب  وا  زا  هناـملاظ 
عمج ب ینعمرپ  هاتوک و  هلمج  نیا  موهفم  رد  ریسفت  راهچ  ره  هک  درادن  یعنام  دشاب ! هتشاد  ار  روج  ملظ و  لمحت  تقاط  دناوتیم 

الوـصا هدـش و  هیکت  فاـصنا  تلادـع و  هلاـسم  يور  اـهراب  اـهراب و  هغالبلاجـهن  رد  یناـسنا  هعماـج  رد  تلادـع  راـثآ  - 1 اههتکن : دـشا .
وا قادرج ،) جرج   ) یحیسم فورعم  هدنسیون  هتفگ  هب  تسا و  يرشب  هعماج  رد  لدع  ناراذگناینب  نیرتگرزب  زا  یکی  ع )  ) یلع نانمومریما 

هدـیمان هیناسنالا  هلادـعلا  توص  یلع  مامالا  ار  شباتک  مان  لـیلد  نیمه  هب  هتـساخرب و  خـیرات  موقلح  زا  هک  تسا  تیناـسنا  تلادـع  گـناب 
ماما زا  ینخس  رد  دوشیم . هدید  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  تاریبعت  هغالبلاجهن - رد  ع )  ) یلع نانخس  اب  گنهامه  یمالسا - تایاور  رد  تسا .

هنوگنامه ! ) تسا ناماکهنشت  يارب  بآ  زا  رتنیریش  تلادع  نامظلا ، هبیصی  ءاملا  نم  یلحا  لدعلا  میناوخیم : ع )  ) نیسحلا نب  یلع  داجس 
لدعلا میناوخیم : ع )  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  تسا .! تلادـع  رد  تیناسنا  هعماج  تایح  تسا ، بآ  رد  ناماکهنـشت  تایح  هک 

رد تسا . کـشم  زا  رتوبـشوخ  هرک ، زا  رتـمرن  لـسع ، زا  رتنیریـش  لدـع  کـسملا ، نم  اـحیر  بیطا  دـبزلا و  نم  نیلا  دهـشلا و  نم  یلحا 
هدـش انب  نآ  رب  ناهج  ماوق  هک  تسا  ياهدولاش  لدـع  ملاعلا ، ماوق  هب  ساسا  لدـعلا  میناوخیم : ع )  ) نینموملاریما ماـما  زا  يرگید  ثیدـح 

اهرهش لدعلا ، لثمب  نادلبلا  ترمع  ام  تسا : هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  يانعمرپ  ابیز و  ریبعت  رد  و  تسا !
، هدـش هداهن  تلادـع  رب  یتسه  ناهج  هیاپ  دـش ، هراشا  الاب  ثیداحا  رد  هک  هنوگنامه  الوصا  تلادـع .! هب  رگم  دـنوشیمن  دابآ  اهروشک  و 

اهناشکهک اههموظنم و  یسمش و  هموظنم  تارک  نامسآ و  نیمز و  دوخ ، ياج  رد  يزیچ  ره  نتفرگ  رارق  ینعی  شعماج  موهفم  هب  تلادع 
، نآ تارادـم  متا و  يازجا  اهنوتورپ و  اهنورتکلا و  دـنراد . تکرح  دوخ  ریـسم  رد  ياهدـش  باسح  نیناوق  قبط  رب  همه  گرزب  ناـهج  رد 
اههاگتـسد و زا  کی  ره  رد  لادـتعا  رگا  ناسنا  دوجو  ناـمتخاس  رد  دـناهتفرگ . رارق  شیوخ  ياـج  رد  مادـک  ره  دـناهدش و  باـسح  همه 
ینیمز و تادوجوم  ریاس  ناویح و  تابن و  ناهج  رد  ینعم  نیمه  دراد . لابند  هب  ار  گرم  ای  يرامیب  دروخب  مه  هب  نآ ، رب  مکاح  تاـماظن 

مکاح تاماظن  زا  ياهدیچیپ  هعومجم  هجیتن  نیمز  هرک  رد  یگدنز  تایح و  رارقتسا  هک  دناهدرک  تباث  نادنمشناد  تسا . مکاح  ینامـسآ 
رابگرم ياهناریو  هب  دـتفایم و  تایح  تیلباق  زا  دوش  نوگرگد  يرـصتخم  اـهتیفیک  اـهتیمک و  دـنک و  ادـیپ  رییغت  هاـگ  ره  هک  تسا  نآ  رب 
تلادـع اب  نیمز  اهنامـسآ و  ضرالا ، تاومـسلا و  تماق  لدـعلاب  دـیامرفیم : هک  يوبن  فورعم  ثیدـح  موهفم  تسا  نیا  دوشیم . لدـبم 

تایح خ هب  تلادع  مظن و  زا  رود  دناوتیم  تسا  نآ  زا  یکچوک  ءزج  هک  تیناسنا  هعماج  ناسنا و  ياهعومجم  نینچ  رد  ایآ  تساپرب .
هاتوک رد  ملظ  تسا  نکمم  دشاب ؟ هتشاد  تایح  همادا  يارب  ییاج  دیآرد و  یگنرمهان  هلـصو  تروص  هب  تسا  نکمم  ایآ  دهد ؟ همادا  دو 

! نامثع بیجع  ياهششخب  - 2 تسین ! راکنا  لباق  تدم  زارد  رد  نآ  رابگرم  تارثا  یلو  دـنک ، نیمات  ار  يروشک  ای  صخـش  عفانم  تدـم ،
نآ زا  ياهداعلاقوف  غلابم  درک و  لاملاتیب  زا  یبیجع  ياهیـشخبمتاح  موس ، هفیلخ  نامثع  هک  تسا  ناخروم  همه  قاـفتا  دروم  هلاـسم  نیا 
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نیـشیپ هفیلخ  ود  شور  فالخ  رب  یتح  و  ص )  ) ربمایپ تنـس  فالخ  رب  دومن و  میـسقت  دوخ  ناتـسود  ناگتـسب و  ناـیفارطا و  ناـیم  رد  ار 
هک نیا  بلاج  دیماجنا . وا  لتق  هب  دـیدرگ و  وا  دـض  رب  یمومع  مایق  ببـس  هک  دوب  نامه  تشاد و  ررقم  لاملاتیب  رد  ییاوران  ياهـضیعبت 

همالع موحرم  میدروآ . هیقشقش  هبطخ  حرش  رد  ار  نآ  زا  یمک  تمـسق  هک  تسا  هدمآ  ددع  رکذ  اب  خیراوت  رد  هدرتسگ  روط  هب  ماقرا  نیا 
هک تسا  هدرک  يروآعمج  قیقد  روط  هب  ار  نامثع  ياهیـشخبمتاح  تنـس  لها  فورعم  عبانم  زا  هدافتـسا  اـب  ریدـغلا  متـشه  دـلج  رد  ینیما 
وا دنچ  ره   ) دهدیم هئارا  ار  يرتبیجع  ماقرا  بهذلاجورم  رد  يدوعسم  دربیم . ورف  بجعت  رد  ار  ياهدنناوخ  ره  نآ  ماقرا  دادعا و  هعلاطم 

هچ لام  زا  زیچ و  هچ  زا  مرک  دوج و  یلو  دراذگیم  نامثع  مرک  دوج و  باسح  هب  ار  روآتفگش  ياوران  ياهضیعبت  نیا 
رد ياهناخ  ریبز  هلمج  زا  دـندش ، اههناخ  یعورزم و  كالما  بحاص  هباحـص ، زا  یتعامج  ناـمثع ، ماـیا  رد  دـیوگیم  هلمج  زا  یـسک !؟)

ییارـسنامهم هب  تسا و  دابآ  هناـخ  نآ  يرجه ) لاس 332   ) نونکا مه  هک  دنکیم  حیرـصت  يدوعـسم  دوب . رارقرب  اهنرق  هک  تخاس  هرـصب 
رـصم و رد  ياهناـخ  ریبز  زین  هدـش و  لیدـبت  دـننکیم  دراو  یمهم  ساـنجا  نیرحب ، زا  هـک  یناگدـننکدراو  نارادهیامرـس و  راـجت و  يارب 

یگدنز هنیدم  رد  وا  هک  تسا  یلاح  رد  همه  اهنیا  . ) تخاس تسا ، فورعم  سک  همه  دزن  هک  هیردنکـسا  رد  يرگید  هفوک و  رد  يرگید 
ياهرـصق هب  تسناوتیم  عقوم  هچ  دوب  لکـشم  رایـسب  نآ  هلیـسو  هب  اههار  ندومیپ  هک  نامز  نآ  وردنک  لیاسو  اب  تسین  مولعم  درکیم و 

! تشادن نامثع  ياهیـشخبمتاح  زج  هب  یهار  نیقی  هب  دش و  مهارف  نامثع  رـصع  رد  اهنیا  همه  هک  دـینکن  شومارف  دـنک !؟) یـشکرس  دوخ 
راـگدای هب  دوـخ  زا  زینک  مـالغ و  رازه  بسا و  رازه  راـنید و  رازههاـجنپ  تـفر  اـیند  زا  ریبز  هـک  یماـگنه  دـیازفایم : ناـیاپ  رد  يدوعـسم 

دسیونیم اهنآ  تورث  هرابرد  یبیجع  ماقرا  دادعا و  رگید ، یضعب  صاقویبا و  نب  دعس  فوع و  نب  نمحرلادبع  هحلط و  هرابرد  تشاذگ !
يا تسخن  دوشیم : نشور  زیچ  ود  اجنیا  زا  دنکیم . تشحو  ناسنا  هک  دناهتشاد  تفایرد  نامثع  طسوت  لاملاتیب و  زا  ار  اهنآ  همه  هک 

زا رگید  یـضعب  هیواـعم و  ریبز و  هحلط و  نوچمه  يدارفا  تفلاـخم  هک  نیا  رگید  دـندیروش و  ناـمثع  دـض  رب  ناملـسم  مدرم  ارچ  هک  ن 
زا هدش  بصغ  لاوما  مامت  نم  دیوگیم : هدـش و  هصالخ  طخ  ود  رد  هک  الاب  هبطخ  نامه  ایآ  دوب . لیلد  هچ  هب  هنیدـم ، هکم و  ناسانـشرس 

هدروآداب ياهتورث  نیا  نابحاص  هک  تسین  یفاک  دشاب  هدش  نانز  نیباک  دنچ  ره  منادرگیم  زاب  لاملاتیب  هب  ار  نامثع  عیاطق  لاملاتیب و 
ار تلادع  درکیم و  شومارف  ار  هتشذگ  ع )  ) یلع هک  دوبن  رتهب  ایآ  دنیوگیم  یضعب  مهم  لاوس  کی  هب  خساپ  - 3 دزادنیب ؟ تشحو  هب  ار 

دوخ نانخـس  رد  ار  لاوس  نیا  خـساپ  دزیگنینرب ؟ ار  بلط  تصرف  وجدوس و  دارفا  ياههنیک  ات  درکیم  زاغآ  دوخ  يرهاظ  تفالخ  نامز  زا 
لک نا  الا  میناوخیم : نینچ  تسا ، هدـمآ  هبطخ  نیا  زا  يرگید  ياهـشخب  رد  هک  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  اریز  تفاـی ، ناوتیم  ناـنمومریما 

دیشاب هاگآ   … هتدجو ، ول  ءیـش و  هلطبی  میدقلا ال  قحلا  ناف  لاملاتیب  یف  دودرم  وهف  هللا  لام  نم  هاطعا  لام  لک  نامثع و  اهعطقا  هعیطق 
چیه هک  ارچ  ددرگیم ، زاب  لاملاتیب  هب  همه  هداد ، لاملاتیب  زا  هک  ار  یلاوما  همه  هدیـشخب و  نآ  نیا و  هب  نامثع  هک  ار  ییاـهنیمز  ماـمت 

املاتیب نادزد  دننیبب  مدرم  رگا  تسا  یهیدب  دنک ! لطاب  ار  هتشذگ  قوقح  دناوتیمن  زیچ 
ثحب اهنت  دننزیم و  رخـسمت  دـنخبل  المع  مدرم  هدـش  رادهحیرج  تاساسحا  هب  دـنراد و  دـمآ  تفر و  هعماج  نایم  رد  يدازآ  لامک  اب  ل 
زورید نادزد  هک  تسین  راگزاس  یقطنم  چـیه  اب  راک  نیا  دوب و  دـهاوخن  لمحت  لباق  اهنآ  يارب  زگره  هدـش ، زاغآ  ینیعم  زور  زا  تلادـع 
لاوما هک  تسا  نینچ  زین  یمالـسا  هقف  رد  دنکیم . سویام  تلادـع  يارجا  زا  ار  همه  یگناگود  نیا  دـنب ! رد  زورما  نادزد  دنـشاب و  دازآ 

زا هتـشذگ  تسا ، حرطم  اهزور  نیا  هک  نامز  رورم  هلاسم  تسین و  زورما  زورید و  نایم  یقرف  ددرگرب و  شناـبحاص  هب  دـیاب  هدـش  بصغ 
! ملسم هدش  بصغ  لاوما  هن  تسا  يواعد  هب  طوبرم  درادن ، مالسا  هقف  رد  یهاگیاج  هک  نیا 

هنیدم رد  تعیب  ماگنه  هب  هبطخ 016-

هحفص 536] ]
نیمـضت ار  نآ  قدـص  نم  میوگیم و  هک  تسا  ینانخـس  نیا  ورگ  رد  ماهمذ  دومرف : نایب  هنیدـم  رد  تعیب  ماگنه  هک  ینانخـس  زا  همجرت :
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هب تبـسن  وا  مـشچ  لـباقم  زا  ار  هدرپ  ناـنآ ، دروـم  رد  یهلا  ياهباذـع  ناینیـشیپ و  تشذگرـس  زا  لـصاح  ياـهتربع  هـک  یـسک  مـنکیم !
ظفح اهیتخبدـب  هنوگنآ  رد  نتفر  ورف  زا  ار  وا  یهلا  ياوقت  دوشیم و ) هدـنز  وا  رد  اوـقت  حور   ) درادرب دـشاب  شراـظتنا  رد  هک  ییاـهتبوقع 
ربمایپ هک  ییادخ  هب  تسا ! هتشگزاب  تخاس  ثوعبم  ار  شربمایپ  دنوادخ ، هک  يزور  دننامه  تسرد  امش  ياهنومزآ  دیـشاب  هاگآ  دنکیم .

ور ریز و  شـشوج ، ماـگنه  هب  گـید  ياوتحم  نوچمه  دـیوشیم و  لاـبرغ  طوـلخم و  مه  هب  امـش  همه  هک  دـنگوس  هداتـسرف ، قـح  هب  ار 
رانکرب دناهدوب و  ماگـشیپ  مالـسا  رد  هک  نانآ  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  نییاپ  نانیـشنالاب ، الاب و  نیـشننییاپ ، دارفا  هک  هنوگنآ  دـش  دـیهاوخ 

زگره دنگوس  ادخ  هب  دش ! دنهاوخ  هدز  رانک  دنتفرگ  یـشیپ  ریوزت  هلیح و  اب  هک  یناسک  دـمآ و  دـنهاوخ  راک  رـس  رگید  راب  دـندوب  هدـش 
ياهبـسا ناـهانگ  دیـشاب ! هاـگآ  دـناهداد ! ربـخ  نم  هب  لـبق  زا  ار  زورما  تیعقوم  متفگن و  یغورد  هاـگچیه  ماهدرکن و  ناـمتک  ار  یتـقیقح 

ار د نانآ  ماجنارس  دوشیم و  هتفرگرب  اهنآ  ياهماجل  دننکیم و  راوس  اهنآ  رب  ار  شلها  هک  دنتسه  یشکرس 
نآ رب  ار  شلها  هک  دنـشابیم  ریـسلاعیرس  مار و  راوهار و  ياهبکرم  دننامه  يراگزیهرپ  اوقت و  دیـشاب ! هاگآ  دـنکیم ! نوگنرـس  خزود  ر 
ره يارب  هشیمه )  ) دراد دوجو  یلطاب  قح و  دنناسریم  نادیواج  تشهب  هب  ار  اهنآ  دنراپسیم و  ناشتـسد  هب  ار  اهنآ  مامز  دننکیم و  راوس 
مک شناوریپ  قح و  رگا  تسا و  هدوب  نینچ  ینامزرید  زا  تسین  بجعت  ياـج  دـنک  تموکح  لـطاب  رگا  تسا ، ینارادـفرط  لـها و  مادـک 

رتمک هک ) نیا  هچ  دـینک  هدافتـسا  اهتـصرف  زا  دیـشوکب و   ) دـنوش زوریپ  لطاب  رگـشل  رب  دـندرگ و  هدوزفا  اسب  هچ  دیـشابن ) نارگن   ) دنـشاب
نانخس نیرتحیصف  زا  هک  مالک  نیا  رد  دیوگیم : نخـس  نیا  لابند  هب  یـضردیس  موحرم  ددرگزاب ! رگید  راب  دنک و  تشپ  يزیچ  دوشیم 
تفگش نآ  زا  اهیتفگـش  میوریم  ورف  یتفگـش  رد  نآ  زا  ام  هچنآ  زا  شیب  دنـسریمن و  نآ  هب  ناجنـسنخس  زج  هک  هتفهن  یفیاطل  تسا 

قمع هب  یناسنا  چیه  هن  تسا و  نآ  حرش  هب  رداق  نابز ، هن  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  تحاصف  زا  ییاهیراکهزیر  نیا ، رب  هفاضا  دنوشیم . هدز 
الا اهلقعی  ام  دننک و  كرد  دنناوتیم  دنماگـشیپ ، تحاصف  رد  هک  نانآ  زج  یـسک  منکیم  هراشا  نآ  هب  نم  هک  ار  هچنآ  هن  دسریم و  نآ 

نامثع و لتق  زا  دعب  هک  تسا  ییاههبطخ  نیتسخن  زا  ای  هبطخ  نیتسخن  هبطخ ، نیا  هاگن : کی  رد  هبطخ  نوملاعلا .
نیا تسا . رتناسآ  نآ  ياوتحم  ریـسفت  هبطخ ، رودـص  نامز  نآ و  هاگیاج  هب  هجوت  اب  دـش و  داریا  هنیدـم  رد  ع )  ) ماما ندیـسر  تموکح  هب 

دهدیم دنراد  شیپ  رد  هک  یتاناحتما  دروم  رد  مدرم  همه  هب  ع )  ) یلع هک  تسا  يرادشه  تسخن  دنکیم : شدرگ  روحم  راهچ  رد  هبطخ 
هک درامـشیم  ص )  ) هللا لوسر  بالقنا  دننامه  ار  شتفالخ  نارود  بالقنا  دنکیم و  هیبشت  ص )  ) مرکا ربمایپ  مایق  نامز  هب  ار  نامز  نآ  و 

نیگنـس و تخـس و  يرایـسب  يارب  بالقنا  نیا  لمحت  دـنچ  ره  تخاس  لقتنم  تیادـه  رون و  نارود  هب  تیلهاـج  نارود  کـی  زا  ار  مدرم 
ندرپس نیملسم و  لاوما  تراغ  لاملاتیب و  رد  ضیعبت  هب  دش و  ادیپ  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  هک  یتافارحنا  تسا . نازوس  غاد و  ناحتما  هروک 

یلع دش . هداهن  ناینب  ع )  ) یلع كرابم  تسد  هب  هک  تشاد  يدیدج  بالقنا  هب  زاین  دیماجنا ، تیلهاج  رـصع  ناگدنامزاب  هب  مهم  ياهتـسپ 
زا دندرگزاب و  دنتـسیزیم  مالـسا  زا  شیپ  زا  هک  یماوقا  مالـسا و  خـیرات  هتـشذگ  هب  هک  دـنکیم  يروآدای  مدرم  هب  شخب  نیمه  رد  (ع )

ار کی  ره  ماجنارس  دنکیم و  هسیاقم  يراکزیهرپ  اوقت و  اب  ار  هانگ  اطخ و  هبطخ ، نیا  زا  يرگید  شخب  رد  دنریگ . تربع  اهنآ  تشونرس 
ار مدرم  سپس  تسا  لرتنک  لباق  الماک  يراکزیهرپ  اوقت و  ریسم  دنتسین و  لرتنک  لباق  ناهانگ  هنوگچ  هک  دهدیم  ناشن 

هب ییانعمرپ  هاـتوک و  هراـشا  هبطخ  شخب  نیموس  رد  درادیم . رذـحرب  تسا  كاـنرطخ  شتبقاـع  هک  يزیچ  لاـگنچ  رد  ندـش  راـتفرگ  زا 
رد ار  قح  هار  دـننکن ، تشحو  لطاب  ناوریپ  ینوزف  قح و  نارادـفرط  یمک  زا  هک  دـهدیم  رادـشه  اهنآ  هب  دـنکیم و  لطاب  قح و  هلاـسم 

ناونع هب  مادک  ره  هک  تساهزردنا  هلسلس  کی  رب  لمتـشم  هبطخ  شخب  نیرخآ  دنـشاب . یهلا  ترـصن  يزوریپ و  راظتنا  رد  دنریگ و  شیپ 
، تنـس نآرق و  رب  يراشفاپ  طیرفت ، طارفا و  هار  زا  يریگهرانک  هب  زردـنا  دـشاب . هجوت  دروم  یگدـنز  رد  دـیاب  یـساسا  مهم و  لصا  کـی 
زا ار  تاـکرب  همه  ناـهانگ و  زا  ندرک  هبوت  هرخـالاب  نیبلاتاذ و  حالـصا  داـحتا و  هب  توعد  موزل  هعماـج ، رد  شیوخ  تیعقوم  تخاـنش 

نارـسفم زا  یـضعب  دش و  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه  تسا ! شیپ  رد  گرزب  نومزآ  هک  دیـشاب  رادـیب  ریـسفت : حرـش و  نتـسناد . وا  هیحان 
هب تعیب  زا  سپ  هک  تسا  ماـما  ياـههبطخ  نیرتـمهم  زا  یکی  هبطخ  نیا  دـناهدرک ، حیرـصت  نآ  هب  دـیدحلایبا  نـبا  نوـچمه  هغالبلاجـهن 
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رد تسا  نکمم  هک  یتافارحنا  اهرطخ و  زا  تاـجن  هار  داد و  مدرم  هب  هدـنیآ  لـئاسم  هب  تبـسن  یمهم  ياهرادـشه  دومرف و  داریا  تفـالخ 
نم میوگیم و  هک  تسا  ینانخـس  نیا  ورگ  رد  ماهمذ  دیامرفیم : بلطم  تیمها  نایب  يارب  تسخن  داد . ناشن  اقیقد  اهنآ  هب  ار  دـشاب  شیپ 

دص
نیمضت دص  رد  دص  ار  نآ  تیناقح  راتفگ و  نیا  قدص  هک  نیا  هب  هراشا  میعز .) هب  انا  هنیهر و  لوقا  امب  یتمذ   ) منکیم نیمـضت  ار  نآ  ق 

هجوت بلج  يارب  ریبعت  نیا  رکذ  دیـشاب . دـنبیاپ  نآ  هب  دـیریذپب و  ار  نآ  رطاخ  ناـنیمطا  اـب  امـش  منادیم و  نآ  ورگ  رد  ار  دوخ  منکیم و 
زا لصاح  ياهتربع  هک  یـسک  دیازفایم : سپـس  تساهرادـشه . نیا  نتفرگ  يدـج  نانخـس و  نیا  ياوتحم  هب  نداد  تیمها  ناگدـنونش و 

دوشیم و) هدنز  وا  رد  اوقت  حور   ) درادرب دشابیم  شراظتنا  رد  هک  ییاهتبوقع  هب  تبـسن  وا  مشچ  لباقم  زا  ار  هدرپ  ناینـشیپ ، تشذـگرس 
هتزجح تالثملا ، نم  هیدی  نیب  امع  ربعلا  هل  تحرص  نم  نا   ) دنکیم ظفح  تاهبـش  اهیتخبدب و  هنوگنآ  رد  نتفر  ورف  زا  ار  وا  یهلا  ياوقت 

هدولآ قح و  زا  فارحنا  رثا  رب  هک  ار  یماوقا  تشونرس  دیدرگزاب ، خیرات  هتشذگ  هب  دییایب  هک  نیا  هب  هراشا  تاهبـشلا .) محقت  نع  يوقتلا 
مالسا و ربمغیپ  مایق  تثعب و  خیرات  دییایب و  دیرگنب ! دندش ، یهلا  كاندرد  ياهتازاجم  راتفرگ  ناهانگ ، تاوهش و  اهسوه و  عاونا  هب  ندش 

نـشور امـش  يارب  هدنیآ  هار  ات  دیـشیدنیب  تخـس  اهنآ  موش  بقاوع  رد  دـینک و  یـسررب  ترـضح  نآ  ربارب  رد  ار  یلهاج  ماوقا  ياههئطوت 
طم رگنس  نیا  هانپ  رد  دیزاس و  فرطرب  ار  تاهبش  ياهیکیرات  يراکزیهرپ ، اوقت و  غارچ  اب  ددرگ و 

تحارـص اب  دـنزیم و  رانک  ار  اههدرپ  رایـشوه ، ربهر  نیا  ماما ، سپـس  دـینامب ! ناما  رد  هراـماسفن  نیطایـش و  كاـنلوه  تابرـض  زا  نئم 
دق مکتیلب  نا  الا و   ) هتـشگ زاب  تخاس  ثوعبم  ار  شربمایپ  دـنوادخ  هک  يزور  دـننامه  تسرد  امـش  ياـهنومزآ  دیـشاب  هاـگآ  دـیوگیم :

صلخم ناراکزیهرپ  اهنت  تسا و  غاد  تخس  ناحتما  هروک  دیشاب  شوه  هب  ملـس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هیبن  هللا  ثعب  موی  اهتئیهک  تداع 
، موس هفیلخ  رـصع  رد  مدرم  هک  دـنکیم  وگزاب  ار  تقیقح  نیا  ینـشور  هب  ماما  دـنیآیم ! نوریب  ملاس  هروک  نیا  زا  هاگآ  نازومآتربع  و 

ضیوفت حـلاصان  دارفا  هب  هک  یبصانم  دـش و  عقاو  لاملاتیب  رد  هک  یمیظع  ياهلیم  فیح و  نآ  اب  وا ، رمع  ياـهزور  نیـسپاو  اـصوصخم 
، دیبوک مه  رد  ار  یمالـسا  تدحو  هک  یقیمع  تافالتخا  دـمآ و  دـیدپ  یمالـسا  هعماج  لک  رد  روما  نیا  رطاخ  هب  هک  يدـسافم  تشگ و 

نیون یبـالقنا  دـیاب  هک  تسا  ص )  ) ربماـیپ تثعب  زور  نوچمه  ترـضح  نآ  تعیب  زور  تسا و  هتـشگزاب  برع  تیلهاـج  رـصع  هب  ییوگ 
بالقنا نیا  ربارب  رد  تسا  یهیدـب  دـنادرگ . زاب  ص )  ) يدـمحم باـن  مالـسا  هب  ار  مدرم  هک  یبـالقنا  دـنک . اـپرب  ربماـیپ  بـالقنا  نوچمه 

هاگآ و ربهر  یطیارـش  نینچ  رد  دوشیم و  غاد  ناحتما  هروک  درک و  دـنهاوخ  تمواقم  دـتفیب  رطخ  هب  ناشعورـشمان  عفانم  هک  ییاههورگ 
هدنیآ

هک دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دزاس . هاـگآ  دـنراد  شیپ  رد  هک  یتارطخ  زا  دـنک و  رادـیب  دـهد و  ناـکت  ار  مدرم  دـیاب  ع )  ) یلع نوچمه  يرگن 
مامت تسا و  ناحتما  شیامزآ و  يانعم  هب  هیلب  هک  یلاح  رد  دناهدرک  ریسفت  تالکشم  اهالب و  ینعم  هب  اجنیا  رد  ار  هیلب  نارسفم ، زا  یضعب 

ار نآ  لاثم  ود  رکذ  اب  هتخادرپ و  یهلا  گرزب  ناحتما  نیا  حیرـشت  هب  سپـس  دشابیم . نآ  هاوگ  دهاش و  هبطخ  نیا  همادا  رد  ماما  تاریبعت 
لاـبرغ طولخم و  مه  هب  یگمه  امـش  هک  دـنگوس  هداتـسرف  قح  هب  ار  ربماـیپ  هک  ییادـخ  هب  دـیامرفیم : هک  نیا  تسخن  دزاـسیم . نشور 

، هلبلب نلبلبتل  قحلاب  هثعب  يذلا  و  ( ) دنوش ادج  لطاب  ناوریپ  زا  قح  نارادفرط  لطاب و  زا  قح  دیآرد و  صلاخان  زا  صلاخ  ات  ! ) دش دیهاوخ 
راکتنایخ نادـنمتردق  دـنکیم . يزاسکاپ  لابرغ و  ار  هعماج  يزوریپ ، ماگنه  هب  هک  تسا  یهلا  بـالقنا  ره  تعیبط  نیا  هلبرغ .) نلبرغتل  و 
نایفسوبا داد . ماجنا  شبالقنا  يزوریپ  زا  دعب  ص )  ) ربمایپ هک  هنوگنامه  دنیآیم ، راک  رس  رب  فعضتسم  ناحلاص  دنوشیم و  هدنار  بقع 

اب مدرم  تعیب  زا  دـعب  نینچمه  دـندمآ . راک  رـس  رب  لـالب  باـبخ و  بیهـص و  دـندش و  يوزنم  یلک  هب  وا  دـننامه  يدـساف  نادـنمتردق  و 
رات ار  لاملاتیب  دندوب و  هدز  تردق  رب  هیکت  نامثع  رصع  رد  هک  یناگماکدوخ  ع )  ) یلع نانمومریما 

هب گید  ياوتحم  نوچمه  امـش  دیامرفیم : هیبشت  نیمود  رد  دندمآ . راک  رـس  رب  صلخم  نانمادکاپ  دندش و  هدنار  بقع  هب  دندرکیم  جا 
طوس نطاستل  و  ! ) تفرگ دـنهاوخ  رارق  نییاپ  نانیـشنالاب ، ـالاب و  نیـشننییاپ ، دارفا  هک  هنوگنآ  دـش  دـیهاوخ  ور  ریز و  شـشوج ، ماـگنه 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


دنوشیم و هدیشک  ریز  هب  نانیشنالاب  هک  تسا  نینچ  یبالقنا  ره  تعیبط  عقاو  رد  مکلفسا .) مکالعا  و  مکالعا ، مکلفسا  دوعی  یتح  ردقلا ،
تردق تخت  زا  نادسفم  دوشیم  رهاظ  دساف  عماوج  رد  هک  یهلا  ياهبالقنا  رد  یلو  دـنریگیم ، رارق  هعماج  يالاب  تاماقم  رد  ناتـسدریز 

رانک رب  دندوب و  ماگشیپ  مالسا  رد  هک  نانآ  دیازفایم : نخس  نیا  همادا  رد  دنسریم . تردق  جوا  هب  فعضتسم  ناحلاص  دنیآیم و  ریز  هب 
، اورصق اوناک  نوقباس  نقبسیل  و  ! ) دنوریم رانک  دنتفرگ  یـشیپ  ریوزت  هلیح و  اب  هک  یناسک  دمآ و  دنهاوخ  راک  رـس  رگید  راب  دندوب  هدش 

دنتشاد رارق  لوا  فص  رد  مالسا  رد  يزور  هک  تسا  ریبز  هحلط و  نوچمه  يدارفا  هب  هراشا  مود  هلمج  اوقبس .) اوناک  نوقابـس  نرـصقیل  و 
، دندوب نیشنهناخ  نامثع  رـصع  رد  هک  تسا  ع )  ) ماما نارای  نوچمه  يدارفا  هب  هراشا  لوا  هلمج  دندش و  هدنار  بقع  اهیهاتوک  رثا  رب  یلو 

مج نیا  هک  دناهداد  لامتحا  یضعب  دنتخادرپ . نیملسم  روما  ریبدت  هب  ع )  ) ماما رصع  رد  یلو 
بقع ار  مالـسا  رد  نیقباس  دنیآیم و  راک  رـس  رب  هیماینب  ددرگیمرب و  عاضوا  رگید  راب  هک  دـشاب  هدـنیآ  ياهنامز  هب  هراشا  یگمه  اههل 
داریا ع )  ) ماما تعیب  اب  هلـصاف  نودب  ابیرقت  هبطخ  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  دـنروآیم . راک  رـس  رب  ار  تیلهاج  ناگدـنامزاب  دـننزیم و 
نامتک ار  یتقیقح  زگره  دنگوس  ادخ  هب  دیامرفیم : هدرک ، دیکات  ار  بلطم  نیا  يرگید  دنگوس  اب  سپـس  تسا . رتبـسانم  لوا  ینعم  هدش ،

ینیب شیپ  ار  روما  نیا  مامت  ص )  ) مرکا ربمایپ  ینعی  ! ) دـناهداد ربخ  نم  هب  لبق  زا  ار  زورما  تیعقوم  ماهتفگن و  یغورد  هاگچیه  ماهدرکن و 
اذهب تئبن  دـقل  و  هبذـک ، تبذـک  و ال  همـش ، تمتک و  ام  هللا  و  !( ) مدرک وگزاب  امـش  يارب  مامت  یهاگآ  اب  نم  داد و  ربخ  نم  هب  هدومرف و 

ناورهن نیفص و  لمج و  گنج  هئطوت  نوچمه  ییاههئطوت  میلـست  دنـشاب و  رادیب  مدرم  هک  تسا  نآ  يارب  همه  اهنیا  مویلا .) اذه  ماقملا و 
زا دکوم  ياهرادشه  نیا  هنافساتم  دنچ  ره  دنشاب ، شیوخ  عضو  بقارم  الماک  دنراد و  شیپ  رد  یناحتما  تخس  ياهزور  دننادب  دنوشن و 

ماما روظنم  ارهاظ  دندمآ . نوریب  يورهیـس  ناحتما  هتوب  زا  مه  زاب  داتفین و  رثوم  یهورگ  ياهلد  رد  ع )  ) یلع نوچمه  يرادیب  هاگآ و  درف 
برد وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  یبیغ  ياهربخ  نامه  هلمج  نیا  نایب  زا  (ع )

ماـمت هب  هک  یموصعم  ناـیاوشیپ  ناربهر و  میاهتفگ  ع )  ) ماـما و  ص )  ) ربماـیپ بیغ  ملع  ثحب  رد  هک  هنوگناـمه  داد و  هدـنیآ  ثداوح  هرا 
ثداوح هک  ارچ  دنشاب ، هدوب  هدنیآ  هتشذگ و  رارـسا  رب  یهاگآ  بیغ و  ملع  زا  یلاخ  دنناوتیمن  دنراد  قلعت  راصعا  نورق و  مامت  ناهج و 

هدنیآ هب  طوبرم  قیاقح  زا  ياهشوگ  دندیدیم  مزال  هاگ  هک  دندوب  اهنامه  تسا و  یکیدزن  دـنویپ  طابترا و  رد  هدـنیآ  هتـشذگ و  اب  زورما 
يراک نامه  نیا  دنتفین و  ورف  كاندرد  ثداوح  ماک  نیطایش و  ماد  رد  دننک و  دروخرب  لئاسم  اب  رتهنارایشوه  ات  دننک  شاف  مدرم  يارب  ار 

. تخاـس هاـگآ  دناهتـشاد  شیپ  رد  هک  یتارطخ  زا  ار  یمالـسا  تما  هداد و  ماـجنا  هغالبلاجـهن - یهاوـگ  قـبط  اـهراب - ع )  ) یلع هک  تسا 
هک هتـشذگ  ثحب  همادا  رد  دنـشکرس ! ياهبـسا  نوچمه  ناهانگ  لالم . یهورگ  دنریگیم و  دـنپ  یهورگ  دراوم  هنوگنیارد  تسا  یهیدـب 

زارف نیا  رد  دادیم ، رادشه  تفگیم و  نخـس  دوب  مالـسا  ملاع  رد  يدیدج  بالقنا  هلزنم  هب  هک  ماما  تعیب  زا  دعب  ینارحب  عضو  نوماریپ 
تافارحنا اهیگدولآ و  زا  دـنناوتیم  دـندنب  راک  هب  ار  نآ  مدرم  رگا  هک  دـنکیم  هراشا  ابیز  هیبشت  کـی  ناـیب  نمـض  یمهم  رایـسب  هتکن  هب 

ار د هانگ  هک  نیا  نآ  دنسرب و  دوصقم  لزنمرس  هب  دنوشن و  نادرگرس  اهههاریب  رد  دننامب و  نوصم 
ار وا  راوریجنز  رگید ، ياهاطخ  ناهانگ و  دوش  راتفرگ  نآ  رد  ناسنا  یتقو  هک  ارچ  دـش ، رود  نآ  هزوح  زا  درک و  لرتنک  دـیاب  رما  زاغآ  ر 

هاگآ دـیامرفیم : دـننکفایم . ورف  یتخبدـب  كانلوه  ياههرد  رد  دـنربیم و  نوریب  وا  فک  زا  ار  راـیتخا  ماـمز  دنـشکیم و  دوخ  يوس  هب 
نانآ ماجنارس  دوشیم و  هتفرگرب  اهنآ  ياهماجل  دننکیم و  راوس  اهنآ  رب  ار  شلها  هک  دنتسه  یشکرس  ياهبـسا  اهاطخ  ناهانگ و  دیـشاب !
هیبشت هچ  رانلا .) یف  مهب  تمحقتف  اهمجل ، تعلخ  و  اهلها ، اهیلع  لمح  سمـش  لـیخ  اـیاطخلا  نا  ـالا و  ! ) دـننکیم نوگنرـس  خزود  رد  ار 

رد راک  نیا  هاگ  ره  رتکانرطخ و  رایـسب  دـشاب  راـسفا  ماـجل و  دـقاف  رگا  تسا و  كاـنرطخ  اـتاذ  شومچ  ياهبـسا  رب  ندـش  راوس  ییاـبیز ،
رایتخایب ار  ناسنا  هانگ  کی  باکترا  تسا ، نینچ  عقاو  رد  هانگ  تسا . رتشیب  رطخ  مه  زاب  دـشاب ، یکاـنلوه  ياـههاگترپ  ياراد  ینیمزرس 

رارق تساوخزاب  دروم  دنکیم ، نامتک  ار  نآ  دوشیم و  یتنایخ  بکترم  یسک  لثملایف  دناشکیم ، رگید  هانگ  هب  زین  نآ  رگید و  هانگ  هب 
يرگید دارفا  ای  دروخیم و  نیغورد ، دادش  ظالغ و  ياهدنگوس  دیوگیم و  دوخ  تنایخ  ندـناشوپ  يارب  يددـعتم  ياهغورد  دریگیم ،
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اد نآ  زا  یتاعالطا  هک  یناسک  نوخ  هب  تسد  تسا  نکمم  دوشیم ، اوسر  دنیبیم  هک  یماگنه  دزاسیم و  مهتم  ار 
بکرم نوچمه  هک  ارچ  دـیآیم  وا  غارـس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  رگید  ناـهانگ  نینچمه  دوشن و  شاـف  وا  رارـسا  اـت  دـنک  هدوـلآ  دـنر ،

ریسلاعیرس مار و  راوهار و  بکرم  دننام  حلاص  لامعا  يراکزیهرپ و  اوقت و  دیـشاب ! هاگآ  دیازفایم : سپـس  تسا . هتخیـسگ  ماجل  شومچ 
تمالس شمارآ و  رطاخ و  نانیمطا  اب  یلصا  هداج  رد  و   ) دنراپسیم ناشتسد  هب  ار  نآ  مامز  دننکیم و  راوس  نآ  رب  ار  شلها  هک  دشابیم 

و اهلها ، اهیلع  لمح  للذ ، ایاطم  يوقتلا  نا  الا و   ) دناسریم نادیواج ، تشهب  تداعـس  دوصقم و  لزنمرـس  هب  ار  اهنآ  و  دنوریم ) شیپ  هب 
نآ رگید و  کین  راک  ببـس  کین ، راک  کی  دننکیم . بیقعت  ار  رگیدـکی  راوریجنز  حـلاص  لامعا  يرآ  هنجلا .) مهتدرواف  اهتمزا ، اوطعا 

تاریخ و اشنم  مه  وا  دـنک  تیبرت  بوخ  ار  دوخ  دـنزرف  یـسک  هک  یماـگنه  ـالثم ، دوشیم ، رگید  حـلاص  لاـمعا  ببـس  دوخ  هبون  هب  مه 
بیترت نیمه  هب  دـنوشیم و  يرگید  ریخ  ياهراک  ماجنا  هلیـسو  مه  اهنآ  دراذـگیم  رثا  دوخ  ناـیفارطا  ناتـسود و  رد  دوشیم و  تاـکرب 

هدرب راک  هب  ار  شکرس  ياهبسا  سمش ، لیخ  ناهانگ  دروم  رد  ع )  ) ماما هک  نیا  هجوت  لباق  دوریم . شیپ  تداعس  حالـص و  هب  ور  هعماج 
ایخ هدام  زا  لصا  رد  لیخ  هک  ارچ  دراد ، یقیقد  هتکن  نیا  هدومرف و  رکذ  ار  مار  ياهبکرم  للذ ، ایاطم  اوقت  دروم  رد  تسا و 

رورغ و ببس  ابلاغ  هک  دناهتفگ  لیخ  تهج  نآ  زا  ار  بسا  دوشیم و  هتفگ  لاتخم  دنتالایخ  راتفرگ  هک  ربکتم  رورغم و  دارفا  هب  تسا و  ل 
نیاربانب تسا ، ریـس  رد  تاجن  تیدج و  ینعم  هب  فطع ) نزو  رب   ) وطم هدام  زا  هیطم  عمج  ایاطم  سکع ، هب  دوشیم . شراکراوس  تاهابم 

ههاریب هب  ار  ناسنا  دـنکیمن و  یـشکرس  دوریم ، شیپ  دـصقم  فرط  هب  میقتـسم  ریـسم  رد  هک  تسا  يریـسلاعیرس  راوهار و  بکرم  هیطم 
هدـش باسح  زین  ار  کچوک  تاریبعت  تاملک و  یتح  هک  دوشیم  نشور  شیاههتفگ  رد  ع )  ) ماـما تحاـصف  جوا  اـجنیا  زا  دـناشکیمن و 
دنراد شیپ  رد  یگدـنز  لوط  ماـمت  رد  وا و  تموکح  رد  هک  یهلا  ياهـشیامزآ  دروم  رد  يرگید  رادـشه  ع )  ) ماـما سپـس  دـنیزگیمرب .
یلطاب قح و  هشیمه  دـیامرفیم : دـنکیم ، لیمکت  نآ  هلیـسو  هب  هاـنگ ، اوقت و  ياـهبکرم  ناـحتما و  نوماریپ  ار  هتـشذگ  ثحب  و  دـهدیم ،

شنیرفآ نیتسخن  زور  زا  رـشب  یگدـنز  هنحـص  يرآ  لها .) لکل  و  لطاب ، قح و   ) تسا ینارادـفرط  لـها و  مادـک  ره  يارب  دراد و  دوجو 
دریگیم و ارف  ار  خـیرات  لوط  مامت  هک  تسا  ینالوط  نانچ  رگیدـکی  اـب  اـهنآ  هزراـبم  ناتـساد  تسا و  هدوب  هورگ  ود  نیا  نـالوج  نادـیم 

تموکح لطاب  رگا  دـیازفایم : هدراذـگ ، هتکن  کی  يور  تشگنا  اهنآ  همه  نایم  نیا  زا  ع )  ) ماـما یلو  تسا ، رایـسب  هطبار  نیا  رد  نخس 
ياج ت دنک 

اـسب هچ  دیـشابن ) نارگن   ) دنـشاب مک  شناوریپ  قح و  رگا  و  لعف .) امیدـقل  لطابلا  رما  نئلف  ! ) تسا هدوب  نینچ  یناـمزرید  زا  تسین ، بجع 
لوط رد  رگیدکی  اب  ود  نیا  هزرابم  لطاب و  قح و  ناتـساد  لعل .) امبرلف و  قحلا  لق  نئل  و  ! ) دـنوش زوریپ  لطاب  رکـشل  رب  دـندرگ و  هدوزفا 
نیا اب  يرتشیب  بسانت  هک  رگید  ياههبطخ  حرـش  رد  هک  تسا  يرادهنماد  رایـسب  ناتـساد  نآ ، جـیاتن  هزراـبم و  نیا  رازبا  یناـسنا و  خـیرات 

ترابع نیا  رد  ع )  ) یلع نانمومریما  الوم  رظن  دوش و  هیکت  نآ  رب  تسا  مزال  اجنیا  رد  هچنآ  دـمآ . دـهاوخ  ادـخ  تساوخ  هب  دراد  عوضوم 
سویام ار  وا  قح  نارادـفرط  یمک  هن  دزادـنیب و  تشحو  هب  ار  ناـسنا  دـیاب  لـطاب  نارادـفرط  ترثک  هن  هک  تسا  نیا  تسا ، نآ  هجوتم  زین 

لطاب نایماح  هوبنا  رب  قح  نارادـفرط  كدـنا  هورگ  هک  هدـش  رایـسب  دناهتـشاد و  ینوزف  لطاب  نایماح  خـیرات  لوط  رد  ابلاغ  هک  ارچ  دـنک ،
نذاب هریثک  هئف  تبلغ  هلیلق  هئف  نم  مک  دیوگیم : لیئارـساینب ، رکـشل  هدنامرف  تولاط ، ناوریپ  نابز  زا  نآرق  هک  هنوگنامه  دناهدش ، زوریپ 

هب رگید  هیآ  رد  يرگید  بلاق  رد  ینعم  نیمه  دـندش ! زوریپ  یمیظع  ياههورگ  رب  ادـخ  نامرف  هب  هک  یکچوک  ياههورگ  رایـسب  هچ  هللا ،
، ثیبخلا هرثک  کبجعا  ول  بیطلا و  ثیبخلا و  يوتسی  لق ال  دیامرفیم : تسا ، هدش  نایب  ینشور 

رگید ياـههبطخ  رد  ینعم  نیمه  دزادـنا ! یتفگـش  هـب  ار  وـت  اـهکاپان  ینوزف  دـنچ  ره  دنتـسین ، يواـسم  كاـپ  كاـپان و  هاـگچیه )  ) وـگب
يا هلها ، هلقل  يدهلا  قیرط  یف  اوشحوتست  سانلا ال  اهیا  میناوخیم : هبطخ 201  رد  هک  نانچ  تسا ، هدمآ  زین  مامت  تحارص  اب  هغالبلاجهن 
لیلد هن  تارفن  ینوزف  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دـینکن ! تشحو  زگره  تارفن  یمک  زا  تقیقح ) قح و  و   ) تیادـه قـیرط  رد  مدرم 

هب تیمک و  هن  تسا  تیفیک  رب  رادم  نارظنبحاص ، قطنم  یمالـسا و  ثیداحا  نآرق و  قطنم  رد  هکلب  تاجن ، يزوریپ و  هن  تسا و  تیناقح 
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تاکرب و یلو  دـنامیمن ، یقاب  اهنآ  زا  ینیگنن  مان  زج  دوشیم و  وحم  ناشراثآ  همه  دـنوریم  نایم  زا  هک  لطاب  ياـهتموکح  لـیلد  نیمه 
ینوزف لطاب و  قح و  هزرابم  هنحـص  لاح  ره  رد  تسا . رارقرب  ناهج  نایاپ  ات  هدـنام  یقاب  هللا  ءایلوا  ایبنا و  قح و  ياهتموکح  زا  هک  يراثآ 

لطاب ياهتعامج  گنرمه  هک  اهنآ  دنوش . هتخانش  نایم  نیا  رد  وجقح  بلطقح و  دارفا  هک  تسا  یهلا  نومزآ  کی  عقاو  رد  لطاب  رکـشل 
نیا و  دشاب - تیلقا  رد  قح  دنچ  ره  دربیم - قح  يوس  هب  ار  اهنآ  يراکزیهرپ  اوقت و  حور  دنروخیمن و  زور  خرن  هب  ار  نان  دـنوشیمن و 

دیکات م نآ  رب  اجنیا  رد  ع )  ) ماما هک  ياهتکن  نیمود  دیسر . میهاوخ  نآ  هب  مه  زاب  هک  دراد  یلصفم  ناتساد 
يزیچ دوشیم  رتمک  هک ) نیا  هچ  دـیهدن  تسد  زا  ار  اهتـصرف  : ) دـیوگیم هدـمآ ، زارف  نیا  رخآ  هاـتوک  هلمج  رد  هک  تسا  نآ  دـیامرفي 

هک تسا  نیا  رب  اـهنآ  ریغ  نایعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  همه  داـقتعا  هتبلا  لـبقاف .) ءیـش  ربدا  اـملقل  و  ! ) ددرگ زاـب  رگید  راـب  دـنک و  تشپ 
ار ناهج  رـسارس  یهلا  لدع  تموکح  دوشیم و  يوزنم  هشیمه  يارب  لطاب  ددرگیم و  زوریپ  قح  رکـشل  جع )  ) يدـهم روهظ  اب  ماجنارس 
هک تسا  هدش  لقن  ع )  ) یلع نانمومریما  زا  ع )  ) قداص ماما  زا  ياهلمج  هبطخ  نیمه  لیذ  رد  تایاور  زا  یـضعب  قباطم  تفرگ . دهاوخ  ارف 
اب هن  دریگیم  نایاپ  ام  اب  و  تسا ) ربمایپ  رـصع  هب  هراشا   ) دـش زاغآ  ام  اب  قح  تموکح  همانرب  مکبال  متحن  انم  مکبـال و  حـتف  اـنب  و  دومرف :

دندقتعم ناثدحم  بلاغ  دیوگیم : تحارص  اب  هلمج  نیا  رکذ  زا  سپ  دیدحلایبا  نبا  تسا !) جع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  هب  هراشا   ) امش
ام نارای  دشابیم و  همطاف  نادـنزرف  زا  دـنکیم و  روهظ  نامزلارخآ  رد  هدـش  هراشا  وا  هب  ثیدـح  نیا  رد  هک  جـع )  ) يدـهم ترـضح  هک 

يارب زیچ  همه  هک  نونکا  دـیهدن و  تسد  زا  ار  اهتـصرف  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ـالاب  هلمج  لاـح  ره  هب  دـننکیمن . راـکنا  ار  نآ  هلزتـعم ) )
و دیوشن ! راتفرگ  سنا  نج و  نیطایش  ياههسوسو  ماد  رد  هدش  مهارف  یمالسا  هعماج  رد  قح  تموکح  تلادع و  يارجا 

هب شتـشگزاب  دورب  تسد  زا  اهتـصرف  نیا  رگا  هک  ارچ  دیـشاب ! رذحرب  هداتفا  رطخ  هب  ناشعورـشمان  عفانم  هک  یناگماکدوخ  ياههئطوت  زا 
، دنتفرگن یفاک  دنپ  رادـشه  نیا  زا  وا  رـصع  مدرم  هک  دـش  نینچ  هک  دـهدیم  ناشن  مه  ع )  ) ماما یگدـنز  خـیرات  و  تسین ! نکمم  یناسآ 
هک دـندروخ  ار  صاعورمع  گـنرین  بیرف  تشاد  رارق  لـماک  تسکـش  هناتـسآ  رد  ماـش  رکـشل  هک  زور  نآ  دـنداد ، تسد  زا  ار  اهتـصرف 

راگزور زا  رامد  اهجاجح  دش و  یهتنم  دوب ، ریظنمک  خـیرات  رد  هک  یکیرات  هایـس و  تموکح  ناورمینب ، هیماینب و  تموکح  هب  ماجنارس 
ابیز و رایـسب  تاریبعت  زا  ار  دوخ  هداعلاقوف  یتفگـش  باجعا و  هک  مینکیم  دروخرب  یـضردیس  زا  یحیـضوت  هب  اجنیا  رد  دندروآرب . اهنآ 

چیه هک  هتفهن  یفیاطل  تسا ، تحاصف  تقیقح  هب  نخس  نیرتکیدزن  هک  نخـس  نیا  رد  دیوگیم : دنکیم و  راکـشآ  هبطخ  نیا  ياوتحمرپ 
هب دیآیم ، بجعت  هب  نآ  زا  یتفگـش  میوریم ، ورف  تفگـش  هب  نآ  زا  ام  هک  هچنآ  زا  شیب  دـسریمن و  نآ  هیاپ  هب  ناجنـسنخس  زا  سک 

هچنآ هن  دسرب و  نآ  قمع  هب  دناوتیم  یناسنا  چیه  هن  تسا و  نآ  حرش  هب  رداق  نابز  هن  هک  تسا  تحاصف  زا  ییاهیراکهزیر  نآ  رد  هوالع 
ناد زج  نوملاعلا ، الا  اهلقعی  ام  و  يرآ ) ! ) دننک كرد  دنناوتیم  دنرادهشیر ، ماگشیپ و  تحاصف  رد  هک  نانآ  زج  ار  میوگیم  نم 

هک دنتـسه  يررکم  ياههعومجم  خیرات  ثداوح  هک  تسا  فورعم  دوشیم ! رارکت  خـیرات  - 1 اههتکن : دننکیمن ! كرد  ار  نآ  نادـنمش 
اب رتشیب  یهاگآ  اب  دـنناوتیم  دنـشیدنایم  تقد  هب  خـیرات  هتـشذگ  رد  هک  یناـسک  لـیلد  نیمه  هب  دـنوشیم و  رهاـظ  فلتخم  لاکـشا  رد 

هنیآ هک  نیـشیپ  ناربمایپ  ماوقا و  تشذگرـس  حرـش  زا  تسا  رپ  دیجم  نآرق  لیلد  نیمه  هب  تسرد  دننک و  دروخرب  هدـنیآ  لاح و  ثداوح 
دیهاوخیم رگا  دیامرفیم : هداد و  هجوت  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  هب  هبطخ ، زا  شخب  نیا  رد  زین  ع )  ) ماما ادرف . زورما و  يارب  تسا  ییامنمامت 

هک دنکیم  حیرـصت  سپـس  و  دیریگب ! تربع  دیدرگرب و  خیرات  هتـشذگ  هب  دـیبای ، ییاهر  تاهبـش  تاملظ  رد  نتفر  ورف  زا  اوقت  يورین  اب 
نافلاخم ياهیدـنبهورگ  نامه  تسا ! ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زور  ثداوح  دـننامه  تسرد  ع ))  ) ماما اـب  تعیب  زور   ) امـش زورما  ثداوح 

رد اـت  دـیتسیاب  دوخ  ماـما  رـس  تشپ  مکحم  دیـشاب و  شوهب  گـنراگنر . ياهینکـشراک  ناـمه  اهینادرگرـس و  تاـفارحنا و  ناـمه  قح ،
رد يدایز  يدننامه  مینک ، هسیاقم  تثعب  رصع  اب  ار  ع )  ) یلع تفالخ  رصع  ثداوح  تقد  اب  مینیـشنب و  رگا  و  دیوشن ! نادرگرـس  اهههاریب 

هک دندرک  شالت  فلتخم  قرط  زا  تیلهاج  هرود  ناگدنامزاب  ناقفانم و  هورگ  هک  نیا  رگم  دوبن  نیا  میباییم و  ود  نیا  نایم 
رارق دوخ  ریثات  تحت  ار  اجنآ  دننک و  ذوفن  تردق  زکارم  رد  دندومن  یعـس  اصوصخم  دننک ، وحم  اجیردت  ار  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تامیلعت 
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تموکح نارود  رد  اهدعب  نآ  زراب  ياههناشن  هکنانچ  دنروآ ، دوجو  هب  یلهاج  گنهرف  هیبش  مالـسا و  گنهرف  اب  ریاغم  یگنهرف  دـنهد و 
یلاخ اجیردت  زین  رهاوظ  نآ  یتح  یلو  دوب ، ظوفحم  موس  هفیلخ  رصع  رد  مالسا  زا  يرهاوظ  هک  تسا  تسرد  دش . راکشآ  الماک  هیماینب 

ای تقیقح  نایب  - 2 یجح ! هزور و  زاـمن و  هچ  اـما  دوب  اـپرب  جـح  هزور و  زاـمن و  هیماینب ، نارود  رد  هک  هنوگناـمه  تشگیم ، اوـتحم  زا 
یبسانمان ياهشنکاو  ادابم  دوش ، هتفهن  مدرم  هدوت  زا  قیاقح  هک  تسا  نآ  تحلصم  دننکیم  روصت  هک  یناسک  دنرایسب  تحلصم ؟ تیاعر 

مدرم يارب  قیاقح  هک  تسا  نآ  صاخ - ییانثتـسا و  دراوم  رد  زج  مدرم - مومع  تحلـصم  ناربهر و  تحلـصم  هک  یلاح  رد  دنهد ، ناشن 
هماکدوخ و ناربهر  شور  هشیمه  نتـشاذگ ، ربخیب  ار  مدرم  رابخا و  ندرک  روسناس  دـنوش . لمع  نادـیم  دراو  هناهاگآ  مدرم  دوش و  زاـب 

یمدرم نایاوشیپ  یهلا و  ناربهر  سکع  هب  تسین ، ناشراک  رد  یتیمیمـص  افـص و  دنـشیدنایمن و  شیوخ  عفانم  هب  زج  هک  هدوب  روتاتکید 
یم رد  اهنآ  اب  ار  اهتیعقاو  صولخ  لامک  اب  دنراد  یعس  تسا ، يونعم  يدام و  ياهانگنت  زا  مدرم  ندیشخب  ییاهر  ناشفده  مامت  هک 

رتمکحم ناربهر  اب  ار  ناشدنویپ  دهدیم و  تیصخش  نانآ  هب  دنکیم ، بلج  ار  اهنآ  تیامح  يراکمه و  ینعم ، نیا  هک  ارچ  دنراذگب ، نا 
نامتک اهنآ  هب  تبـسن  ار  دوجوم  ياهتیعقاو  اهنت  هن  هغالبلاجهن ، ياههبطخ  رگید  زا  يرایـسب  هبطخ و  نیا  رد  ماما  هک  نیا  بلاج  دزاسیم .

: دیوگیم تحارـص  اب  دنکیم و  وگزاب  اهنآ  يارب  دوب  هدینـش  ص -)  ) مرکا ربمغیپ  قداص - ربخم  زا  هک  ار  هدنیآ  ثداوح  هکلب  دنکیمن ،
رد هک  یتارطخ  اب  هنارایشوه  هک  مهاوخیم  امش  زا  مدرکن و  نامتک  تسا  مزال  امش  يارب  نآ  رب  یهاگآ  هک  يروما  زا  ار  هملک  کی  یتح 

! دیوشن راتفرگ  نیطایش  ماد  رد  دینک و  دروخرب  دیراد  شیپ 
هحفص 555] ]

رانکرب دشخبیمن  يدوس  اجنآ  رد  هک  ییاهراک  زا  دراد ، نامیا  نآ  هب  و   ) هتفرگ رارق  وا  يور  شیپ  رد  خزود  تشهب و  هک  یـسک  همجرت :
هب هک  یهورگ  دنتاجن و  لها  اهنآ  دنوریم ، شیپ  تعرـس  هب  دنـشوکیم و  تخـس  هک  یناسک  دنهورگ ): هس  ریـسم  نیا  رد  مدرم  تسا و 

ببس پچ  تسار و  هب  فارحنا  دننکیم . طوقس  خزود  شتآ  رد  هک  دنرـصقم ، یهورگ  دنراد و  یتاجن  دیما  زاب  دنرادیمرب ، ماگ  يدنک 
رارق نآ  رب  توبن  راثآ  و  یهلا - نادیواج  باتک  دیجم - نآرق  هک  تسا  یهلا  عیسو  هداج  میقتسم  هنایم و  هار  تسا و  تلالـض  یهارمگ و 

( تیالو تماما و   ) ياعدا قحان  هب  هک  سک  نآ  دوشیم . یهتنم  نآ  هب  راک  نایاپ  تساجنیمه و  زا  ص )  ) ربمایپ تنـس  هب  دورو  هار  دراد و 
رب  ) ءارتفا غورد و  اب  هک  سک  نآ  و  دـناشکیم ) یهارمگ  هب  ار  نارگید  مه  تسا و  هارمگ  شدوخ  مه  هک  نیا  هچ   ) دوشیم كاله  دـنک 
قح اب  هزرابم  هب  لطاب ) ياـهاعدا  اـب  هک   ) سک نآ  دـسریمن و  ییاـج  هب  ددرگیم و  مورحم  دـنک ) بلط  ار  یماـقم  نینچ  ربماـیپ  ادـخ و 
رد هک  یتخرد  هشیر  دسانـشن ، ار  شیوخ  ردق  هک  سب  نیمه  ناسنا  ینادان  رد  و  دش ! دهاوخ  كاله  دنک  ملع  دـق  نآ  ربارب  رد  دزیخرب و 

یمن هنشت  زگره  دوش ، هدیشاپ  نیمزرس  نیا  رد  هک  یتعارز  رذب و  دریذپیمن و  يدوبان  زگره  دوش  هدناشن  اوقت  نیمزرس 
و  ) دیـشوکب دوخ  نایم  حالـصا  رد  دییوجن !) تکرـش  نانکفاقافن  ناقفانم و  ياهیدنبهتـسد  رد  و   ) دـیوش ناهنپ  دوخ  ياههناخ  رد  ددرگ !

گنچ نآ  هب   ) تسا ناتـسرتسد  رد  امـش و  يور  شیپ  هبوت  دیزاس !) دحتم  اهنآ  لباقم  رد  ار  دوخ  فوفـص  دـیهد و  یتشآ  مه  اب  ار  مدرم 
ار شیوخ  زج  اطخ ) هانگ و  رد   ) درک و شیاتس  دیابن  ار  ادخ  زج  يرگشیاتس  چیه  لاح ) ره  رد  و  (، ) دینک ناربج  ار  دوخ  هتـشذگ  دینز و 
زا دعب  ناحتما  رازاب  ندش  غاد  نوماریپ  هک  هبطخ  نیا  هتشذگ  ياهثحب  همادا  رد  تسا : نیا  تاجن  هار  ریسفت : حرش و  دومن ! شنزرـس  دیابن 
زا تاجن  قرط  هب  شنانخـس  زا  شخب  نیا  رد  ماما  دادیم ، رادـشه  هانگ  اوقت و  لطاب و  قح و  هرابرد  مدرم  هب  تفگیم و  نخـس  وا  تعیب 

تسخن دنکیم . داریا  هطبار  نیا  رد  ار  یهم  بلاطم  یعماج  تانایب  یط  هدرک و  هاشا  تداعس  لزنمرس  هب  ندیـسر  اهـسوه و  اوه و  لاگنچ 
و  ) هتفرگ رارق  وا  يور  شیپ  رد  خزود  تشهب و  هک  یسک  دیوگیم : دیامرفیم ، میـسقت  هورگ  هس  هب  تاجن  تداعـس و  ریـسم  رد  ار  مدرم 

تسا لوغشم  دراد  شیپ  رد  هک  ياهدنیآ  هب  تخـس  و  تسا ) رانکرب  دشخبیمن ، يدوس  اجنآ  رد  هک  ییاهراک  زا  دراد  نامیا  الماک  نآ  هب 
یهورگ دنتاجن و  لها  اهنآ  دنوریم ، شیپ  تعرس  هب  دنشوکیم و  تخس  هک  یناسک  دنهورگ ): هس  ریسم  نیا  رد  مدرم  (و 

شتآ یتخبدب و  ماک  رد  ، ) دنرـصقم هار  نیا  رد  دننکیم و  یهاتوک  هک  نانآ  اما  دـنراد ، تاجن  دـیما  زاب  دـنرادیمرب ، ماگ  يدـنک  هب  هک 
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نیا یضعب  هدیقع  هب  يوه .) رانلا  یف  رصقم  و  اجر ، ءیطب  بلاط  و  اجن ، عیرس  عاس  هماما ! رانلا  هنجلا و  نم  لغش   ) دننکیم طوقس  خزود )
نیذـلا باتکلا  انثروا  مث  دـیامرفیم : تسا و  هدـش  هراشا  اهنآ  هب  رطاف ، هروس  رد  دـیجم  نآرق  رد  هک  دنتـسه  اهنامه  هناـگهس  ياـههورگ 

زا یهورگ  هب  ار  ینامـسآ )  ) باتک نیا  سپـس  هللا ، نذاب  تاریخلاب  قباـس  مهنم  دـصتقم و  مهنم  هسفنل و  ملاـظ  مهنمف  اـندابع  نم  انیفطـصا 
رد ادخ  نذا  هب  یهورگ  دندوب و  ورهنایم  ياهدع  دندرک و  متـس  دوخ  رب  ياهدـع  اهنآ  نایم  زا  میدرپس ، ثاریم  هب  دوخ  هدـیزگرب  ناگدـنب 

هثالث اجاوزا  متنک  و  هدـمآ : هعقاو  هروس  رد  هک  تسا  ياهناگهس  ياـههورگ  هب  هراـشا  هدـش  هتفگ  هاـگ  دـنتفرگ . یـشیپ  همه ) زا   ) اـهیکین
هورگ هس  امش  و  نوبرقملا ، کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  همئشملا و  باحصا  ام  همئشملا  باحـصا  هنمیملا و  باحـصا  ام  هنمیملا  باحـصاف 

نادنمتواقـش و هچ  دـنناموش ، نادنمتواقـش و  رگید ) هورگ  ! ) یناگتـسجخ نادنمتداعـس و  هچ  ناگتـسجخ ، نادنمتداعـس و  دوـب  دـیهاوخ 
رد ج هناگهس  ياههورگ  دوجو  لاح ، ره  هب  دننابرقم . اهنآ  دنماگشیپ و  ناماگشیپ  موس ) هورگ   ) و یناموش !

فوفـص نیا  زیاـمت  ع ))  ) یلع تفـالخ  ناـمز  دـننامه   ) دوشیم غاد  تاـناحتما  رازاـب  هک  یماـگنه  هب  هدوب و  حرطم  هشیمه  تیرـشب  هعما 
هب تعرـس  هب  هتفرگ و  شیپ  هقدقد  لزلزت و  دـیدرت و  چـیه  نودـب  ار  قح  هار  كدـنا ) ابلاغ  دـنچ  ره   ) یعمج دوشیم ، رتراکـشآ  هناگهس 

ناگنل گنل  رطاخ ، نانیمطا  اب  هاگ  لزلزت و  دـیدرت و  اب  هاگ  دـنرادروخرب  يرتفیعـض  نامیا  زا  هک  يرگید  هورگ  دـنزاتیم ، دـصقم  يوس 
ار نانآ  تسد  ادخ ، فطل  تسد  هک  دنراودیما  یلو  هتخیمآ ، مه  هب  ار  یحلاصان  حلاص و  لامعا  دنوریم و  شیپ  هب  دـنرادیمرب و  یماگ 

اهههاریب رد  دناهتفگ  عادو  اوقت  نامیا و  اب  هدش و  هریچ  اهنآ  رب  سفن  ياوه  هک  موس  هورگ  اما  دناسرب ، دصقم  هب  ار  اهنآ  ماجنارس  دریگب و 
ناسنا دناوتیم  هک  تسا  داعم  هب  نامیا  اهنت  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  دننکیم . طوقس  اهیتخبدب  ماک  رد  هتـشگ و  نادرگرس 
هنجلا نم  لغش  هلمج  دناهتفگ  یـضعب  تسا . رتشیب  نآ  هدنرادزاب  ریثات  دشاب ، رتیوق  نامیا  نیا  ردق  ره  دنک ، ظفح  داسف  هانگ و  ربارب  رد  ار 

قرز و زا  دـیاب  دـننیبیم ، مسجم  دوخ  ربارب  رد  ار  خزود  تشهب و  هک  اهنآ  ینعی  دراد  ار  اشنا  ینعم  هک  تسا  ياهیربخ  هلمج  هماما  رانلا  و 
هیربخ ن هلمج  تروص  هب  الاب  هلمج  ریسفت  یلو  دنشوپب ! مشچ  اهسوه  اوه و  ایند و  قرب 

هناگهس ياههورگ  هرابرد  هک  یحیضوت  اب  سپس  درک . دنهاوخ  سوه  اوه و  زا  یـشوپمشچ  نانموم  هنوگنیا  ینعی  درادن  یلکـشم  چیه  زی 
: دیامرفیم دنکیم و  توعد  اهنآ  ياههناشن  نایب  نمض  یفارحنا ، قرط  زا  ندیزگ  يرود  تسار و  هار  ندومیپ  هب  ار  مدرم  دومرف  نایب  الاب 
و هلـضم ، لامـشلا  نیمیلا و   ) تسا یهلا )  ) عیـسو هداج  میقتـسم ، هنایم و  هار  تسا و  تلالـض  یهارمگ و  ببـس  پچ  تسار و  هب  فارحنا 

شیب هار  کی  فدـه  يوس  هب  میقتـسم  هار  مییوگیم  هک  تسا  یفورعم  هلاسم  نامه  هب  هراـشا  نخـس  نیا  هداـجلا .) یه  یطـسولا  قیرطلا 
هراشا تسا  نکمم  لامش  نیمی و  هب  ریبعت  دناشکیم . یهارمگ  هب  ار  ناسنا  هک  دراد  دوجو  یفارحنا  هار  نارازه  نآ  فرط  ود  رد  تسین و 
فده هب  زگره  و  ار ، طیرفت  هار  یهورگ  دنریگیم و  رارق  فده  فرط  نآ  دنیوپیم و  ار  طارفا  هار  یهورگ  هک  دـشاب  طیرفت  طارفا و  هب 

مکانلعج کلذک  و  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  هدش و  دای  نآ  زا  میقتسم  طارـص  ناونع  هب  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  نیا  دنـسریمن ،
مامت هک  دناهتفگ  قالخا  گرزب  ياملع  هک  نانچمه  طیرفت .) طارفا و  نایم  لادتعا  دـح  رد   ) میداد رارق  هنایم  یتما  ار  امـش  ام  اطـسو ، هما 

بیترت ت نیا  هب  دنراد و  رارق  طیرفت  ای  طارفا و  فرط  رد  هک  هلیذر  تافص  نایم  رد  تسا  یلادتعا  دح  هلیضف ، تافص 
دح رد  ار  ناسنا  هک  تسا  یقالخا  تلادـع  هلاـسم  ناـمه  نیا  رگید  ریبعت  هب  اـی  دـناهدرک و  عمج  میـسقت  نیا  رد  ار  یقـالخا  تافـص  ماـم 

هلاسم هب  ار  یطسو  قیرط  هغالبلاجهن ، نارسفم  زا  یضعب  دهدیم . رارق  یفارحنا  شیارگ  هنوگ  ره  زا  رود  هنایم و  میقتـسم  قیرط  لادتعا و 
یهارمگ ببـس  ناراوگرزب  نآ  دروم  رد  ریـصقت  یهاتوک و  ای  طارفا  ولغ و  هنوگ  ره  هک  دـناهدرک  ریـسفت  موصعم  ناماما  تیالو  تماما و 

ارف ار  یقالخا  یلمع و  يداقتعا و  لئاسم  ریاس  مه  تیالو و  هلاسم  مه  هک  مینادب  عیـسو  ار  هلمج  موهفم  هک  درادن  یعنام  چیه  یلو  تسا ،
لیطعت هاگترپ  رد  یهورگ  دناهتـسناد و  شتاـقولخم  هیبش  ار  ادـخ  هدـش و  راـتفرگ  هیبشت  يداو  رد  یهورگ  یـسانشادخ  هلاـسم  رد  دریگ .

رد طسو  دح  یلو  تسین  یلامجا ) تفرعم  یتح   ) وا تخانـش  رب  رداق  سک  چـیه  هک  تسا  نانچ  ادـخ  تافـص  تاذ و  دـنیوگیم  هداتفا و 
ربج هار  هن  دابع ، لاعفا  هلاسم  رد  میربخیب . شتاذ  هنک  زا  یلو  میسانشیم  شلاعفا  قیرط  زا  ار  ادخ  هکنیا  نآ  تسا و  لیطعت  هیبشت و  نایم 
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هن تسا و  حیحـص  ولغ  هن  تیـالو  هلاـسم  رد  نینچمه  تسا و  نیرمـالا  نیب  رما  ینعی  طـسو ، هداـج  هکلب  ضیوـفت ، هار  هن  تسا و  حـیحص 
. تسا فارسا  لخب و  نایم  رد  یطسو  دح  قافنا ، الثم  تسا  روطنیمه  زین  لامعا  رد  هنوگنیمه و  تایقالخا  رد  و  ریصقت ،

یهورگ یطارفا و  جراوخ  یهورگ  دـندوبن  جراخ  هورگ  ود  نیا  زا  زین  دنتـساخرب  ترـضح  نآ  اب  تفلاخم  هب  هک  یناـسک  هک  نیا  بلاـج 
، هتخادرپ میقتـسم  لدتعم و  هنایم  هداج  نیا  ياهیگژیو  هب  سپـس  دنتخانـشن . ار  گرزب  ماما  نآ  زگره  هتفرگ و  رارق  طیرفت  رد  هک  ینایماش 
زا ص )  ) ربمایپ تنس  هب  دورو  هار  زین  تسا و  قیرط  نیمه  رب  ریسم و  نیمه  رد  توبن  راثآ  یهلا و  نادیواج  باتک  دیجم  نآرق  دیامرفیم :

دروم رد  هبقاعلا .) ریـصم  اهیلا  و  هنـسلا ، ذـفنم  اهنم  و  هوبنلا ، راثآ  باتکلا و  یقاب  اهیلع   ) دوشیم یهتنم  نآ  هب  زین  راک  نایاپ  تساجنیمه و 
فراعم تسا و  ینادواج  یقاب و  باتک  کی  هک  تسا  دیجم  نآرق  روظنم  هک  نیا  تسخن  هدش : نایب  ریسفت  ود  باتکلا ) یقاب  اهیلع   ) هلمج

ماـما دوجو  نادـیواج  باـتک  زا  روظنم  هک  نیا  رگید  دوـشیمن . ادـیپ  رگید  ياـج  رد  نآ  رد  زج  تسا و  نآ  رد  اـهنت  ماـکحا  نیناوـق و  و 
لوا ینعم  یلو  دوب . دـهاوخ  هراومه  هدوـب و  نآرق  راـنک  رد  هشیمه  نیلقث  فورعم  ثیدـح  قباـطم  هللاباـتک و  ظـفاح  هک  تسا  موـصعم 

. دشابیم زین  ناماما  دزن  هدنامیقاب  راثآ  هب  ریـسفت  لباق  هدش  رکذ  نآ  زا  دـعب  هک  توبن  راثآ  هک  نیا  صوصخ  هب  دـسریم . رظن  هب  رتبـسانم 
هنسلا ذفنم  اهنم  هلمج  زا  روظنم  دسریم . رظن  هب  دیعب  هک  هدش  هداد  زین  يرگید  تالامتحا  اجنیا  رد 

هناـیم لدـتعم و  هداـج  قیرط  زا  اـهنت  هک  تسا  نیا  تسا ) روبع  هار  قلطم  اـی  رون و  روبع  هار  هچیرد و  ینعم  هب  ذـفنم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  )
. دوشیم نشور  هلمج  راـهچ  نیا  تواـفت  نیارباـنب  تشگ ، انـشآ  وا  توعد  ياوـتحم  هب  درب و  یپ  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  تنـس  هب  ناوـتیم 
ص)  ) ربمایپ زاجعا  توبن و  ياههناشن  لیالد و  راثآ و  دیوگیم : سپس  هتفرگ ، رارق  هداج  نیا  رب  یهلا  نادیواج  باتک  دیامرفیم : تسخن 

يارب دـیامرفیم : ماجنارـس  تساج و  نیمه  زا  زین  ترـضح  نآ  تامیلعت  تنـس و  هب  دورو  هار  دـیازفایم : هاـگنآ  تسا و  هداـج  نیمه  رد 
کین ماجنارـس  نیقتملل ، هبقاعلا  و  دیوگیم : دـیجم  نآرق  هک  هنوگنامه  درک ، هدافتـسا  هار  نیمه  زا  دـیاب  زین  دوصقم  لزنمرـس  هب  ندیـسر 

ار اهنآ  عضو  هلمج  راهچ  نمـض  هتخادرپ ، مدرم  ییاوشیپ  تماما و  لطاب  نایعدـم  تشونرـس  هب  ع )  ) ماما سپـس  تسا . ناراـکزیهرپ  يارب 
مه تسا و  هارمگ  شدوخ  مه  اریز   ) دوشیم كاله  دـنک ، تیالو ) تماما و  (ي  اعدا قحان  هب  هک  سک  نآ  دـیامرفیم : دزاـسیم . نشور 

، دنک بلط  ار  یماقم  نینچ  ص ،)  ) ربمایپ ادخ و  رب  ارتفا  غورد و  اب  هک  سک  نآ  و  یعدا .) نم  کله  ( ) دـناشکیم یهارمگ  هب  ار  نارگید 
دزیخرب و قح  اب  هزرابم  هب  لطاب  ياهاعدا  اب  هک  سک  نآ  و  يرتفا .) نم  باخ  و  ! ) دسریمن ییاج  هب  ددرگیم و  مورحم 

ار شیوخ  ردـق  هک  سب  نیمه  ناـسنا  یناداـن  رد  و  کـله .) قحلل  هتحفـص  يدـبا  نم  ! ) دـش دـهاوخ  كـاله  دـنک ، ملع  دـق  نآ  ربارب  رد 
لامتحا نیا  هردق .) فرعی  الا  الهج  ءرملاب  یفک  و  .( ) تسین نآ  هتـسیاش  هک  دنک  یماقم  ياعدا  دـهن و  رتارف  اپ  دوخ  میلگ  زا  و  ! ) دسانـشن

ار يرتعیـسو  ینعم  هکلب  دـشابن ، تسا  نآ  هب  رظان  هبطخ  نیا  هک  تماما  هلاسم  هب  رظان  اهنت  قوف  هناـگراهچ  ياـههلمج  هک  دراد  دوجو  زین 
لطاب نایعدم  هب  تسا  يرادشه  عقاو  رد  دوش و  لماش  ار  رگید  ياههنیمز  رد  ای  تماما  هنیمز  رد  هچ  لطاب  ياعدا  هنوگره  هک  دـنک  لابند 
یضعب دنیوپن . تسا  شیوخ  تلزنم  ردق و  نتخانشن  لهج و  زا  یشان  هک  ار  یتخبدب  تواقش و  تکاله و  بجوم  كانرطخ و  هار  نیا  هک 

مدرم نایم  رد  سک  ره  هک  نیا  نآ  دناهدرک و  رکذ  يرگید  ریـسفت  کله ) قحلل  هتحفـص  يدـبا  نم   ) هلمج يارب  هغالبلاجـهن  ناحراش  زا 
. دریگیم رارق  نالهاج  مشخ  ضرعم  رد  دـنکفایم و  رطخ  هب  ار  دوخ  دـنک  ملع  دـق  نآ  زا  تیامح  يارب  دزیخرب و  قح  زا  عاـفد  هب  ناداـن 

لطاـب نایعدـم  زا  نخـس  هک  لـبق  ياـههلمج  اـب  هن  اریز  دـشاب ، قوـف  هلمج  ریـسفت  دـناوتیمن  یلو  تسا  تیعقاو  کـی  هچرگ  نخـس  نـیا 
نایاپ رد  ع )  ) ماما ماجنارس  دنکیم . ثحب  دوخ  شزرا  هب  هاگآان  لهاج  دارفا  هرابرد  هک  دعب  هلمج  اب  هن  تسا و  راگزاس  دیوگیم 

رگا هک  دهدیم  مومع  هب  زردنا  دنپ و  دنچ  دمآ ، هتشذگ  ياهشخب  رد  هک  تموکح  تماما و  هب  طوبرم  لئاسم  اب  طابترا  رد  نخـس و  نیا 
يراکزیهرپ اوقت و  هب  توعد  تسخن  دـنبای . ییاهر  نارالاساغوغ  لطاب و  نایعدـم  نانکفاقافن و  لاگنچ  زا  دـنناوتیم  دـننک  لـمع  نآ  هب 

يدوبان زگره  دوش  هدـناشن  اوقت  نیمزرـس  رد  هک  یتخرد  دـیامرفیم : تسا ، كاپ  لمع  ملاس و  تکرح  ره  ساسا  هدولاـش و  هک  دـنکیم 
اهیلع امظی  و ال  لصا ، خنس  يوقتلا  یلع  کلهی  ال  ! ) ددرگیمن هنشت  زگره  دوش  هدیشاپ  اوقت  نیمزرس  رد  هک  یتعارز  رذب و  و  دریذپیمن ،
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نآ رد  ناتخرد  هشیر  هن  هک  دـنکیم  هیبشت  یبآرپ  راـبرپ  دعتـسم  نیمزرـس  هب  ار  اوقت  اـنعمرپ ، راـتفگ  نیا  رد  ع )  ) ماـما عقاو  رد  موق .) عرز 
يارب ار  هنیمز  هک  دراد  بآرپ  ناور و  ییاهرهن  مرن و  لصاحرپ و  یکاخ  دریمیم ، یگنـشت  زا  نآ  رد  تعارز  رذب و  هن  دوشیم و  کشخ 

دیاب تسا ، هناد  رذب و  نوچمه  لامعا  مامت  تقیقح  رد  دنکیم . مهارف  یناسنا  لیاضف  حلاص و  لامعا  ياههویم  ناهایگ و  اهلگ و  شرورپ 
دوـخ زردـنا  نیمود  رد  تسین ! اوـقت  زج  يزیچ  بآ  نیمز و  نـیا  ددرگ ، يراـیبآ  مـظنم  روـط  هـب  دوـش و  هدیـشاپ  يدعتـسم  نیمزرـس  رد 

ورتتساف ( ) دییوجن تکرش  نازادناهقرفت  ناقفانم و  ياهیدنبهتسد  رد  و   ) دیوش ناهنپ  دوخ  ياههناخ  رد  دیامرفیم :
نامثع رـصع  رد  ار  لاـملاتیب  هک  یناـسک  رب  ار  هصرع  وا  تموکح  هک  دـیدیم  دوخ  نیب  تقیقح  مشچ  اـب  ع )  ) ماـما اریز  مکتویب .) یف  ا 
دننامه یهورگ  دنام و  دنهاوخن  تکاس  اهنآ  درک و  دهاوخ  گنت  دنداد  شرتسگ  مالـسا  ناهج  رد  ار  یتلادعیب  ملظ و  دـندرک و  تراغ 

هک تسا  عقوم  نیا  رد  تسرد  تسا و  هانگ  ندـش  يرکـشل  نینچ  یهایـس  نیقی  هب  دـننکیم ، عمج  شیوخ  درگ  ار  نادان  مدرم  زا  ای  دوخ 
، تسا هعماج  نایز  هب  دایرف  داد و  هک  یماگنه  هغالبلاجـهن ، ناحراش  زا  یـضعب  هتفگ  هب  و  داهج ! راک و  ماگنه  هن  تسـشن  هناـخ  رد  دـیاب 

هنوگ ره  زا  يریگولج  قح و  نارادفرط  فوفص  نایم  رد  تدحو  داجیا  يارب  زردنا ، نیموس  رد  تسا . تکرح  نیرتهب  توکـس  نوکس و 
یتشآ مه  اب  ار  مدرم  و   ) دیـشوکب دوخ  نایم  حالـصا  رد  دـیازفایم : داحتا ، يورین  اب  لطاب  لها  فوفـص  نتـسکش  مهرد  قاـفن و  هقرفت و 

هک یناسک  هب  تحیصن ، نیرخآ  نیمراهچ و  رد  ماجنارس  مکنیب .) تاذ  اوحلصا  و  !( ) دیزاس دحتم  نانآ  ربارب  رد  ار  دوخ  فوفـص  دیهد و 
اب هک  دهدیم  روتسد  تسا  تحاران  تهج  نیا  زا  ناشنادجو  دناهدش و  ییاهاطخ  راتفرگ  نیشیپ  تموکح  رد  دناهتشاد و  ییاهـشزغل  البق 
رد دینز و  گنچ  نآ  هب  ! ) تسا ناتـسرتسد  رد  امـش و  يور  شیپ  هبوت  دـیامرفیم : دـنیوشب ! شیوخ  ناماد  زا  ار  هانگ  ياههکل  هبوت ، بآ 

هیاس
هانگ و رد  درک و  شیاتس  دیابن  ار  ادخ  زج  يرگـشیاتس  چیه  دیامرفیم : نخـس  نیا  لیمکت  يارب  مکئارو .) نم  هبوتلا  و  ( ) دیریگ رارق  نآ 

يوس زا  اهتمعن  مامت  هک  نیا  هب  هراشا  هسفن .) الا  مئـال  ملی  ـال  و  هبر ، ـالا  دـماح  دـمحی  ـال  و  ! ) درک شنزرـس  دـیابن  ار  نتـشیوخ  زج  اـطخ 
رورغم تعاطا  ماگنه  هب  دـیابن  نیاربانب  تسوا . هیلج  هیفخ و  فاـطلا  تاـکرب  زا  دوشیم  ناـسنا  بیـصن  یتداعـس  قیفوت و  ره  تسادـخ و 

نیا و ندرگ  هب  ار  شیوخ  ناهانگ  دینکن و  تمالم  ار  نتشیوخ  زج  تسامش ! ياهیهاتوک  رطاخ  هب  دنزیم  رس  یهانگ  اطخ و  ره  و  دیوش !
ار دوخ  ردـق  هک  تسا  یـسک  لهاج  - 1 اههتکن : دـییوشب ! ار  اهنآ  همه  هبوت  بآ  اب  دـینک  یعـس  دـینکفین ! ردـق  اـضق و  ندرگ  هب  اـی  نآ ،

يارب ناسنا  هک  تسا  یماقم  يانمت  دوخ و  میلگ  زا  اپ  ندرک  زارد  حالطصا  هب  اهیزاورپدنلب و  زا  یعامتجا  تالکشم  زا  يرایسب  دسانـشن !
شیوخ تلزنم  ردـق و  یبایزرا  رد  صخـش  هک  دریگیم  همـشچرس  اجنآ  زا  همه  اهنیا  و  درادـن ، ار  نآ  یگتـسیاش  اـی  هدـشن و  هتخاـس  نآ 

، گرزب فعض  طاقن  ندرک  کچوک  کچوک و  توق  طاقن  ندرک  گرزب  تاذ و  بح  رطاخ  هب  اطخ  هابتشا و  نیا  دوش و  هابتـشا  راتفرگ 
زب يالب  هشیمه  اهنیا ، زا  یشان  ياجیب  تاعقوت  لیلدیب و  يزاورپدنلب  شیوخ و  تلزنم  ردق و  ندرک  مگ  دوشیم . لصاح  ابلاغ 

یماکان یتخبدب و  تمحز و  هب  زین  ار  صخش  دوخ  هک  تسا  شخبنایز  هعماج  يارب  اهنت  هن  دوب ، دهاوخ  هدوب و  يرـشب  عماوج  يارب  یگر 
، ددرگ هعماج  دوخ و  تداعـس  ریخ و  هیام  دنک و  هفیظو  ماجنا  یبوخ  هب  ماقم  تسپ و  کی  رد  تسناوتیم  هک  یناسنا  اسب  هچ  دنکفایم و 
هب ار  نارگید  دوخ و  دـهدیم و  داب  رب  ار  دوخ  دادعتـسا  ورین و  درادـن ، ار  نآ  یگداـمآ  هچنآ  ياـنمت  شیوخ و  ردـق  نتخانـشن  رطاـخ  هب 

تــسرد یتاـیح  مـهم و  رما  نـیا  رد  لـهاج  ملاـع و  گرزب و  کـچوک و  زا  ناـگمه  شاــک  يا  دــنکفایم . ناــیز  ررــض و  تـمحز و 
مهارف هار  نیا  زا  ار  نارگید  دوـخ و  تداعـس  دـندزیم و  راـنک  تسا  شیوـخ  ردـق  نتخانـش  زا  عناـم  هک  ار  ییاـهباجح  دندیـشیدنایم و 

فرع نم  ملاعلا  میناوخیم : هبطخ 103  رد  هلمج  زا  تسا . هدش  دیکات  هلاسم  نیا  يور  ارارک  هغالبلاجهن ، رد  لیلد  نیمه  هب  دـنتخاسیم .
نیمه ناسنا  ینادان  رد  دسانـشب و  ار  شیوخ  تلزنم  ردـق و  هک  تسا  یـسک  یعقاو  ملاع  هردـق ، فرعی  نا ال  ـالهج  ءرملاـب  یفک  هردـق و 

شدنبلد دنزرف  هب  هک  ياهنامیکح  رابرپ و  رایـسب  ياهزردنا  نمـض  هک  میناوخیم  هغالبلاجهن  همان 31  رد  دسانـشن ! ار  دوخ  ردق  هک  سب ،
 ) يارب دشاب ، عناق  شیوخ  تلزنم  ردق و  هزادنا  هب  هک  یسک  هل ، یقبا  ناک  هردق  یلع  رصتقا  نم  و  دیامرفیم : دهدیم ، ع )  ) یبتجم ماما 
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شلزنم ردق و  هک  سک  نآ  هردق ، فرعی  مل  ءرما  کله  میناوخیم : ترضح  نآ  راصق  تاملک  زا  هملک 149  رد  تسا ! رترادیاپ  وا  عفانم )
میدش و در  رازاب  زا  ام  درک : ضرع  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  هب  یصخش  هک  میناوخیم  یثیدح  رد  ددرگیم ! كاله  دسانشن  ار  شیوخ 

هدـیازم هب  ار  ییاهـسابل  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  متـسه ! ص )  ) دـمحم لآ  دـمحم و  صلاـخ  نایعیـش  زا  نم  دـنزیم  ادـص  رفن  کـی  میدـید 
دوخ ردق  هک  یسک  هسفن ، ردق  فرع  ءرما  عاض  لهج و ال  ام  دومرف : ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  درکیم ، رتشیب  تمیق  بلط  دوب و  هدراذگ 

ناملس دننام  نم  دیوگب  هک  یسک  هب  دنامیم ؟ یسک  هچ  هب  صخش  نیا  دینادیم  دوزفا : سپس  دوشیمن ! عیاض  تسین و  نادان  دسانـشب  ار 
نینچ ایآ   … دـناشوپیم ، يرتشم  رب  ار  شیوخ  سنج  بویع  دراذـگیم و  مک  هلماـعم  رد  لاـح  نیع  رد  متـسه و  رـسای  راـمع  رذوبا و  و 

! متـسه ص )  ) دمحم لآ  دمحم و  ناتـسود  زا  نم  دیوگب  دراد  یعنام  هچ  زگره … ! تسا ؟ رامع  دادقم و  رذوبا و  ناملـس و  دننام  یـسک 
مسج و نیا  اهنت  هک  دنکن  شومارف  ناسنا  هک  تسا  نآ  شیوخ  ردق  نتخانش  زا  روظنم  هک  دراد  دوجو  زین  الاب  هلمج  ینعم  رد  لامتحا  نیا 

ا تسا ، رگید  ناهج  الاب و  ملاع  زا  هک  دراد  ییاهبنارگ  رهوگ  وا  دنک ! هلدابم  يدام  شزرامک  ای  شزرایب  روما  اب  ار  دوخ  ات  تسین  هدام 
سفق رد  زور  دنچ  يارب  دنچ  ره  كاخ ، ملاع  زا  هن  تسا و  توکلم  غرم  غاب  وا  دشابیم ، هضرا  یف  هللا  هفیلخ  نیمز و  رد  ادـخ  هدـنیامن  و 

تبهوم دسانـشب و  ار  تلزنم  ردـق و  نیا  هک  تسا  یـسک  یعقاو  دنمـشناد  ملاع و  نیاربانب  تسا . هتفرگ  ياج  لامک  بسک  رطاخ  هب  ندـب 
هاگترپ رد  دریگب و  هدیدان  ار  الاو  ماقم  نیا  هک  تسا  یسک  ربخیب  لهاج و  دهن و  جرا  تسا  هدناشوپ  وا  تماق  رب  ادخ  هک  ار  انمرک  سابل 

هاوـفا زا  هک  یفورعم  هلمج  نینچمه  هل و  یقبا  ناـک  هردـق  یلع  رـصتقا  نم  هلمج  هب  هجوـت  اـب  یلو  دـنک ! طوقـس  سفن  ياوـه  تاوـهش و 
( لقاع ای   ) ملاع هدح ، زواجتی  مل  هردق و  فرع  نم  ملاعلا  دیوگیم : هک  هتفای  ترهش  ثیداحا  نیا  زا  تشادرب  کی  تروص  هب  نادنمشناد 
هب رظان  هک  هبطخ  ياوتحم  هب  هجوت  دسریم . رظن  هب  رتبـسانم  لوا  ینعم  دنکن ! زواجت  شیوخ  دح  زا  دنادب و  ار  دوخ  ردق  هک  تسا  یـسک 

تسا یهلا  میقتسم  طارص  لادتعا ، - 2 تسا . ریـسفت  نیمه  دیوم  زین  تساهنآ  ياجیب  تاعقوت  ریبز و  هحلط و  يارجام  دـننام  ییاهارجام 
ياههموظنم تسا . ناهج  نیا  ياقب  یـساسا  لصا  اهورین ، نایم  رد  لداعت  لادـتعا و  هلاسم  هک  دـهدیم  ناشن  شنیرفآ  ناهج  هب  هاگن  کی 

تم نانچ  ای  دریگ  یشیپ  يرگید  رب  ود  نیا  زا  یکی  رگا  هک  درادیم  هگن  هعفاد  هبذاج و  هوق  لداعت  ار  نامسآ  میظع 
يدوبان راجفنا و  ببس  هک  دننکیم  مداصت  مه  اب  هدش و  کیدزن  نانچ  ای  دنامیمن و  یقاب  اهنآ  زا  يرثا  هک  دنوشیم  رود  مه  زا  یـشال و 

ياوق نایم  رد  لداعت  دـنکیم . قدـص  زین  ناسنا  کی  دوجو  ینعی  ریغـص  ملاع  رد  تسا  قداص  ریبک  ملاع  رد  هک  نوناق  نیا  دوشیم . اهنآ 
کیتاپمـس و باـصعا  تاـکیرحت  لداـعت  نوـخ و  فـلتخم  تاـبیکرت  تسا . ناـسنا  تاـیح  اـقب و  تمالـس و  زمر  ناـج  مسج و  فـلتخم 

طخ رد  زیچ  همه  تکرح  هرخالاب  سفنت و  هاگتـسد  لداعت  نوخ ، تظلغ  راـشف و  رادـقم  ندـب ، نزو  بلق ، نابرـض  نازیم  کیتاپمـساراپ ،
طیرفت ای  طارفا  يوس  هب  هنایم  طـخ  نآ  زا  اـم  دوجو  تارذ  زا  ياهرذ  رگا  دـهدیم و  لیکـشت  ار  اـم  تمالـس  یلـصا  هیاـپ  هناـیم ، میقتـسم 

لیلد نیمه  هب  هدوتـس و  طسو  تما  کی  ناونع  هب  ار  یمالـسا  تما  نآرق  دوشیم . رهاـظ  اـم  ناـج  مسج و  رد  نآ  شنکاو  دوش ، فرحنم 
صیخـشت ار  اهیورهدایز  اهیتساک و  یهلا ، شجنـس  رایعم  نیا  رب  دوخ  سایق  اب  دـنناوتیم  هک  هداد  رارق  ناهج  مدرم  ریاس  رب  تجح  ار  اهنآ 

هک تسا  هدش  یفرعم  یطـسو  قیرط  نامه  یلـصا  هداج  هدش و  دـیکات  هلاسم  نیا  يور  ع )  ) ماما رون  رپ  مالک  رد  دـننک . حالـصا  دـنهد و 
زا فارحنا  تسا . هدـش  هدرمـش  نآ  رد  تاجن  قیرط  ناموصعم و  تنـس  رد  ذوفن  هار  تفای و  ناوتیم  نآ  رد  ار  توبن  راثآ  نآرق و  تایآ 

قتسم طخ  نیا 
اهطارفا هشیمه  دنـشکیم . دوـخ  لاـبند  هـب  ار  يرگید  یکی  هـشیمه  دروآیم و  راـب  هـب  يرـشب  هعماـج  يارب  یمیظع  ياهیتخبدـب  هـچ  مـی 

تـسد رد  اههیامرـس  همه  هک  دـننکیم  طارفا  یـصخش  تیکلام  هلاسم  رد  نانچ  ایند  رد  زور  کی  تسا . سکعلاـب  اـهطیرفت و  همـشچرس 
یتح ار  یـصخش  تیکلام  دننکیم و  مایق  نامورحم  رگید  زور  دنوشیم . ریقف  مورحم و  اهتما  میظع  رـشق  دریگیم و  رارق  دودـعم  يدارفا 

، رقف زج  ياهرمث  شـشوک  شـالت و  لاـس  داـتفه  زا  دـعب  هک  دـنروآیم  راـک  يور  ار  یبتکم  مارم و  دـننکیم و  یفن  شلدـتعم  لکـش  رد 
یقالخا یتدیقع و  زا  معا  رگید - لئاسم  رد  دوشیم ! هتخیر  یباسحیب  دایز و  ياهنوخ  نایم  نیا  رد  و  درادن ! یگدـنام  بقع  یتخبدـب و 
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. تساهیزورهریت اهیماکان و  اهتسکش و  یلصا  هیامریمخ  اهطیرفت  طارفا و  نیمه  یسایس - یعامتجا و  و 

تسیاشان نارواد  هبطخ 017-

هحفص 569] ]
نیا رد  دوشیم و  مدرم  نایم  رد  تواضق  ماقم  يدصتم  تقایل ، یگتسیاش و  نودب  هک  یـسک  هرابرد  تسا  ع )  ) ماما ياهراتفگ  زا  همجرت :
يو دنوادخ  هک  یسک  دنرفن : ود  ادخ  دزن  قیالخ  نیرتضوغبم  لوا : هورگ  دنهورگ : ود  ادخ  دزن  قیالخ  نیرتضوغبم  تسا : هدمآ  هبطخ 

هتـسب لد  تخـس  اهیهارمگ  هب  توعد  شیوخ و  زیمآتعدـب  نانخـس  هب  وا  ددرگیم . فرحنم  تسار  هار  زا  هدراذـگاو و  دوخ  لاح  هب  ار 
رد هک  ار  یناسک  هدـش و  هارمگ  ناینیـشیپ  تیادـه  قیرط  زا  دـناهدروخ ! ار  شبیرف  هک  تسا  یناـسک  فارحنا  هیاـم  لـیلد  نیمه  هب  تسا ،
رد هراومه  دـشکیم و  شود  هب  هتخاس  هارمگ  هک  ار  یناسک  هانگ  راب  وا  دزاسیم ! هارمگ  دـننک  ادـتقا  وا  هب  شگرم  زا  سپ  اـی  شیگدـنز 

لـهج و زا  یهوبنا  هک  تسا  يدرم  وا  دـنکیم :) فیـصوت  نینچ  ع )  ) ماـما ار  اـمنملاع  نـالهاج   ) مود هورگ  تسا . شیوخ  ناـهانگ  ورگ 
عفانم ندـید  زا  دودیم ، شیپ  هب  اههنتف  ياهیکیرات  رد  دباتـشیم و  وس  ره  هب  نادان ، مدرم  نایم  رد  و  تسا ، هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  ینادان 
باوخ زا  هک   ) حبـص وا  تسین . نینچ  هک  یلاح  رد  دـنمانیم  دنمـشناد  ملاـع و  ار  وا  اـهامنناسنا  تساـنیبان ، مدرم  ناـیم  رد  حلـص  ناـمیپ 

دنگ ياهبآ  زا  هک  نیا  ات  درادن ، تسا ، رایسب  زا  رتهب  شکدنا  هک  ییاهزیچ  نتشابنا  زج  يراک  دزیخیمرب )
يرواد اضق و  دنسم  رب  هاگنآ  دنکیم ، عمج  دوخ ) رکف  زغم و  رد   ) ار هدوهیب  لئاسم  زا  یهوبنا  دوشیم و  باریـس  اهیدیلپ ) اهیتشز و   ) هدی

نشور و تسا  هدـش  هبتـشم  نارگید  رب  هک  ار  یقیاـقح  دـنکیم  نیمـضت  قیـالان ،) ياونیب  نیا  هک  نیا  بجع  و   ) دنیـشنیم مدرم  ناـیم  رد 
هدامآ دوخ  شیپ  ار  یلاـخ  وت  چوپ و  ياـهفرح  هدوهیب و  راـکفا  نآ ، نییبت  يارب  ددرگ ، وربور  یمهبم  هلاـسم  اـب  هاـگ  ره  دزاـس و  صلاـخ 

توبکنع دننامه  هدرک  هطاحا  ار  يو  هک  یناوارف  تاهبـش  ربارب  رد  وا  دـنکیم . مکح  نآ  هجیتن  هب  تسردان ) تامدـقم  نیا  اب   ) دزاسیم و
هب تسا . هتفر  اطخ  هب  ای  هدرک  مکح  تسرد  دنادیمن  وا  ساسایب )! تسـس و  ییاهرات   ) دـنکیم هیکت  نآ  رب  دـنتیم و  ییاهرات  هک  تسا 

دیما تسا  هدومیپ  ار  اطخ  هار  رگا  دـشاب و  هدرک  اـطخ  هک  دراد  میب  نیا  زا  دـشاب  هتفر  یحیحـص  هار  فداـصت ) يور  زا   ) رگا لـیلد  نیمه 
هک تسا  ییانیبان  نوچمه  تسا و  ناریح  نادرگرـس و  تلاهج  ياهیکیرات  رد  هک  تسا  ینادان  وا  دـیآرد . بآ  زا  حیحـص  افداصت )  ) دراد
اب ياهلاسم  چیه  رد  لیلد  نیمه  هب  و   ) هتفرگن ارف  یحیحـص  زرط  هب  ار  اهـشناد  مولع و  زگره  دهدیم . همادا  دوخ  هار  هب  رطخرپ  تاملظ  رد 

دنکارپ وس  ره  هب  فدهیب  ار  هتسکش  مهرد  ناهایگ  هک  يدابدنت  دننامه  وا  دنکیمن .) يرواد  نیقی  نانیمطا و 
ناداـن نیا   ) دـنگوس ادـخ  هب  دروآ ،) تسد  هب  ياهجیتـن  نآ  زا  شیوخ  ناـمگ  هب  اـت   ) دزیریم مهرد  ار  ص )  ) ربماـیپ تاـیاور  دـنکیم ، ه 

دنهدیم رـس  وا  هرابرد  سولپاچ ) ناحادـم   ) هک یحدـم  يارب  هن  تسادامتعا ، لـباق  دوشیم  دراو  وا  رب  هک  یلئاـسم  لـح  يارب  هن  رورغم )
راک رد  يرگید  هیرظن  تسا  هدیمهف  وا  هچنآ  زج  دشاب و  یـشناد  ملع و  تسا  هتخانـش  هچنآ  يارو  هک  دـنکیمن  رواب  وا  دراد ! یگتـسیاش 

يرواد زا  هتخیر ) قحان  هب  هک  یی  ) اهنوخ تسا ! هاگآ  شیوخ  تلاهج  زا  هک  ارچ  دنکیم  نامتک  دوش  مهبم  وا  يارب  یبلطم  هاگ  ره  دشاب .
لهج و رد  هک  یهورگ  زا  مربیم  تیاکـش  ادـخ  هب  دـننزیم ! هحیـص  وا  تواضق  زا  هتفر ) داب  رب  (ي  اهثاریم دنـشکیم و  دایرف  شاهناملاظ 

رگا تسین ، دیجم  نآرق  زا  رتداسک  یعاتم  اهنآ  نایم  رد  هک  یهورگ  دنریمیم ! دـنهدیم و  ناج  یهارمگ  رد  دـننکیم و  یگدـنز  ینادان 
و  ) دننک فیرحت  شیلـصا  میهافم  زا  ار  نآ  رگا  درادـن ، دوجو  اهنآ  دزن  نآ ، زا  رتاهبنارگ  رتهب و  یعاتم  و  دوش ! ریـسفت  هدـناوخ و  تسرد 

دوجو رکنم  زا  رتانشآ  رتوکین و  يزیچ )  ) و تسین ! فورعم  زا  رتهتخانشان  تشز و  يزیچ  اهنآ  دزن  دنیامن !) ریسفت  اهنآ  سفن  ياوه  قباطم 
اگن کی  رد  هبطخ  فورعم !) یکین و  زا  هناگیب  تسا و  تارکنم  اب  گنهامه  ناشتشز  دوجو  مامت  هک  ارچ   ) درادن

مدرم دننیشنیم و  اضق  دنسم  رب  قاقحتسا ، تقایل و  نودب  هک  یناسک  تافـص  رگنایب  تسا  هدمآ  نآ  ناونع  رد  هک  هنوگنامه  هبطخ  نیا  ه :
هار هناـهاگآ  هک  دنتـسه  یناـسک  لوا  هورگ  تسا : هدرک  میـسقت  هورگ  ود  هب  ار  اـهنآ  هبطخ  نیارد  ع )  ) ماـما دـنناشکیم . یهارمگ  هـب  ار 
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هورگ دنوشیم . ادخ  قلخ  نتـشیوخ و  یهارمگ  هیام  دنراذگیم و  نید  رد  تعدب  دنوشیم و  سوه  اوه و  میلـست  دنیوپیم و  ار  تلالض 
رب مدرم ، نایم  يرواد  يارب  یگدامآ  هنوگچیه  نودـب  دـنبکرم ، لهج  راتفرگ  هک  دنتـسه  یهاگآان  ناگماکدوخ  امنملاع و  نـالهاج  مود 

ياهنوخ دنزیمآیم و  لطاب  هب  ار  قح  دنوشیم . اطخ  هابتشا و  بکترم  مه  رس  تشپ  دنفابیم و  مه  هب  یتاهبش  دننیشنیم و  تواضق  دنسم 
هب هراـشا  لوا ، تمـسق  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا  دنـشخبیم . يرگید  هب  قحاـن  هب  ار  مدرم  لاوما  و  دـنهدیم ، داـب  رب  ار  ناـهانگیب 

هدـمآ هبطخ  نیا  ناونع  رد  هک  مکح  هملک  نیاربانب  ربخیب . لهاج و  نایـضاق  هب  یمود  دـشاب و  روج  ملظ و  هارمگ  راذـگتعدب و  نامکاح 
نآرق هب  هک  دارفا  هنوگنیا  زا  ع )  ) ماما هبطخ ، نایاپ  رد  دوشیم . تواضق  مه  تموکح و  لماش  مه  هک  هتفر  راک  هب  یماـع  موهفم  رد  تسا 

نیاربانب دنکیم . تیاکش  ادخ  هب  تسا  فورعم  ناشرظن  رد  رکنم  و  رکنم ، ناشرظن  رد  فورعم  هدرک و  تشپ  دیجم 
هب تیاکـش  رب  لمتـشم  موـس ، شخب  و  تسا ، هارمگ  هورگ  ود  نیا  فیـصوت  مود ، لوا و  شخب  دوـشیم : هصـالخ  شخب  هس  رد  هـبطخ  ، 
هب تسخن  شمالک ، زا  شخب  نیا  رد  ع )  ) ماما دنتسه ؟ یناسک  هچ  قیالخ  نیرتروفنم  ریسفت : حرش و  تسا . نانآ  لاثما  اهنآ و  زا  دنوادخ 

یهلا تاـقولخم  هـمه  زا  دـنوادخ  هاگــشیپ  رد  رفن  ود  دـیامرفیم : هـتخادرپ ، هورگ  ود  هـب  دـنوادخ  قیـالخ  نیرتضوـغبم  ندرک  میــسقت 
دنوادخ دروم  رد  تساهناسنا  رد  هک  هنوگنآ  هب  ضغب  بح و  تسا  یهیدـب  نالجر .) هللا  یلا  قئالخلا  ضغبا  نا   ) دـنرتروفنم رتضوغبم و 

هب تبـسن  ترفن  لیامت و  رثا  رب  ناسنا  ناـج  حور و  رد  هک  تسا  ییاـهینوگرگد  تـالاح و  لـیبق  زا  ضغب  بح و  نیا  اریز  درادـن ، موهفم 
هب سپس  تسا . تمحر  زا  ندومن  رود  ینعم  هب  ضغب  نتخاس و  تمحر  لومشم  ینعم  هب  بح  دنوادخ  دروم  رد  اما  دوشیم ، ادیپ  يروما 

هراشا اهنآ  یتخبدـب  یلـصا  هشیر  هب  زیچ  ره  زا  لبق  و  دزادرپیم ، تسرپاوه  ناـملاع  اـی  ناـمکاح  ینعی  لوا ، هورگ  زا  ییاـیوگ  فیـصوت 
هلمج زا  تانکمم و  مامت  هسفن .) یلا  هللا  هلکو  لجر  ! ) تسا هدراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  يو  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  وا  دیامرفیم : هدرک ،

نیا هب  هجوت  دنوشیم . دوبان  یناف و  یگمه  دوش  عطق  وا  زا  نانآ  هطبار  ياهظحل  رگا  هک  دناهتسباو  ادخ  كاپ  تاذ  هب  نانچنآ  اهناسنا 
يارب دراد  ناوت  رد  هچنآ  ینعی  دنک ، راذـگاو  وا  هب  ار  دوخ  زیچ  همه  هک  دـنکیم  هدـنز  ناسنا  رد  ار  لکوت  حور  یگتـسویپ ، یگتـسباو و 

یماگنه یلو  تسوا . كاپ  تاذ  تمعن  تبهوم و  ره  تکرب و  ریخ و  ره  همـشچرس  دـنادب  لاح  نیا  اب  یلو  دـیامن  شالت  اهراک  تفرـشیپ 
همه دوشیم و  هدیرب  ادـخ  زا  درادـنپب  لقتـسم  ار  شیوخ  دوش و  لفاغ  تقیقح  نیا  زا  یتسرپاوه ، یهاوخدوخ و  رورغ و  رثا  رب  ناسنا  هک 

اهیتخبدـب و ماـمت  هشیر  نیا  تسا و  نتـشیوخ  هـب  شندـش  راذـگاو  ینعم  ناـمه  ادـخ  زا  یگدـیرب  نـیا  ددرگیم . هـنوراو  وا  رظن  رد  زیچ 
هفرط یسفن  یلا  ینلکت  مهللا … ال  دومرفیم : اهراب  دوب  شنیرفآ  ملاع  دبـسرس  لگ  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  لیلد  نیمه  هب  تسا . تافارحنا 

رد ع )  ) یلع نانمومریما  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  امرفم .!) رود  تکاپ  تاذ  زا  و   ) راذگماو نتشیوخ  هب  ارم  ياهظحل  ادنوادخ ! ادبا ، نیع 
نم يارب  تزع  نیا  نم ! يادـخ  ابر ، یل  نوکت  نا  ارخف  یب  یفک  ادـبع و  کل  نوکا  نا  ازع  یب  یفک  یهلا  دـیامرفیم : ینعمرپ  نخـس  نآ 

هدـمآ موصعم  ياهاعد  رد  هک  هنوگناـمه  یـشاب ! نم  راـگدرورپ  وت  هک  تسا  یفاـک  نم  يارب  راـختفا  نیا  مشاـب و  وت  هدـنب  هک  تسا  سب 
سفن م ياوه  يراذگاو ، نتشیوخ  هب  ارم  رگا  ریخلا ، نم  یندعابت  رشلا و  نم  ینبرقت  یسفن  یلا  ینتلکو  نا  کنا  دیامرفیم : تسا ،

هب هتخادرپ و  نآ  موش  تارمث  هب  دارفا ، هنوگنیا  یتخبدب  یلصا  هشیر  نایب  لابند  هب  ماما  سپس  دزاسیم . رود  ریخ  زا  کیدزن و  رش  هب  ار  ن 
فرحنم تسار  هار  زا  یـسک  نینچ  دـیوگیم : تسخن  دـیامرفیم : هراشا  دـنرگیدکی  لولعم  تلع و  لیبق  زا  عقاو  رد  هک  موش  هرمث  تشه 

لیبسلا دـصق  تسا . طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  لدـتعم و  هنایم و  هار  نامه  لیبسلا  دـصق  لـیبسلا .) دـصق  نع  رئاـج  وهف   ) ددرگیم
ار تسار  هار  هک  تسادخ  رب  لیبسلا ، دصق  هللا  یلع  و  هدمآ : دیجم  نآرق  رد  هک  هنوگنامه  دربیم  ادـخ  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یهار 
وم زا  هک  ار  تسار  هار  دـناوتیم  یتروص  رد  ناسنا  تسا  یهیدـب  دوشیم .) یهتنم  ادـخ  هب  تسار  هار  هک  نیا  ای   ) دـهد ناشن  ناگدـنب  هب 
زا هک  یسک  اما  ددرگ ، وا  لاح  لماش  هیهلا  تایانع  هک  دهد  صیخشت  یفارحنا  هار  رازه  نارازه  نایم  زا  تسا ، رتزیت  ریـشمش  زا  رتکیراب و 

ابلاغ اهههاریب  هک  نیا  هژیو  هب  دوشیم ، هدناشک  ههاریب  هب  دوریم و  ورف  ینادرگرـس  تریح و  رد  تسا  هدش  راذگاو  دوخ  هب  هدیرب و  ادخ 
هجیتن هک  نتـشیوخ ، هب  يراذگاو  نیا  موش  هرمث  نیمود  رد  دـنزیم . کمـشچ  وا  هب  دراد و  قرب  قرز و  تسا و  گنهامه  سفن  ياوه  اب 
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یم لد  تخس  شیوخ  زیمآتعدب  نانخس  هب  یسک  نینچ  دیامرفیم : تسا ، میقتسم  هداج  زا  فارحنا  یعیبط 
تسا لاحشوخ  نآ  زا  درادیمرب و  ماگ  تلالـض  هب  توعد  هار  رد  هک  دهنیم  ماگ  موس  هلحرم  هب  اجنآ  زا  هعدب .) مالکب  فوغـشم   ) ددنب

مامت یفالغ  نوچمه  هک  تسا  نآ  كزان  هتـسوپ  ای  بلق  يالاب  هرگ  يانعم  هب  فالک ) نزو  رب   ) فاغـش هدام  زا  فغـش  هلالـض .) ءاـعد  (و 
هدش ریبعت  ابح ) اهفغـش  دق   ) ناونع هب  رـصم  نانز  نابز  زا  فسوی  هب  تبـسن  اخیلز  رارقیب  قشع  هرابرد  دـیجم  نآرق  رد  هتفرگربرد ، ار  نآ 

تخـس نتـشیوخ  زیمآتعدـب  نانخـس  هب  روـحمدوخ ، هاوـخدوخ و  دارفا  هنوـگنیا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ثحب  دروـم  هلمج  رد  و  تـسا ،
یف الا  نیرفاکلا  ءاعد  ام  و  دیوگیم : زین  نآرق  تسا ، تلالض  ياههار  هب  نارگید  توعد  شاهجیتن  هک  یگتسبلد  نامه  دنراد ، یگتـسبلد 

رد هک  میراد  یثحب  نآ ، جـیاتن  اههزیگنا و  تعدـب و  تقیقح  هرابرد  دوب . دـهاوخن  یهارمگ  تلالـض و  رد  زج  نارفاک  توعد  و  لـالض ،
تسا یناسک  فارحنا  هیام  یسک  نینچ  دیامرفیم : تسا ، نیشیپ  فاصوا  هجیتن  تقیقح  رد  هک  فصو  نیمراهچ  رد  دمآ . دهاوخ  اههتکن 

ار وا  ددنبیم و  لد  وا  هب  ندروخ ، رهاظ  بیرف  ای  يرواب  شوخ  رثا  رب  هک  یـسک  نامه  هب .) نتتفا  نمل  هنتف  وهف   ) دـناهدروخ ار  شبیرف  هک 
تساهتلالض هب  هدننک  توعد  اهتعدب و  هتسبلد  هک  سک  نآ  تسا  یهیدب  دننکیم ، دامتعا  وا  هب  درادنپیم و  دوخ  ياوشیپ  ادتقم و 

تیادـه قیرط  زا  شدوخ  مه  وا  دـیازفایم : یناسک  نینچ  فیـصوت  نیمـشش  نیمجنپ و  رد  دوشیم . يداـیز  ياـههورگ  یهارمگ  هیاـم  ، 
ناک نم  يده  نع  لاض   ) دننکیم ادتقا  وا  هب  شگرم  زا  سپ  ای  وا  یگدنز  رد  هک  تسا  یناسک  هدننکهارمگ  مه  هدـش و  هارمگ  ناینیـشیپ 

هار هک  نیا  هب  هراشا  تسا ، نانآ  قحرب  يایـصوا  ناربماـیپ و  هلبق  ناـک  نم  زا  روظنم  هتاـفو .) دـعب  هتاـیح و  یف  هب  يدـتقا  نمل  لـضم  هلبق ،
هارهروک رد  هتخاس و  اهر  ار  تیاده  رون  رپ  هار  لاح  نیا  اب  درادن ، دوجو  تلالض  هار  ندییوپ  يارب  يرذع  هدش و  نشور  شیپ  زا  تیاده 

تافو زا  دعب  هکلب  دنتسین ، یهارمگ  هیام  ناشتایح  رد  اهنت  صاخـشا ، هنوگنیا  هک  نیا  رترابفـسا  همه  زا  تسا . هداتفا  ورف  تلالـض  کیرات 
نم اهب  لمع  هنسح  هنـس  نس  نم   ) يوبن فورعم  ثیدح  قبط  اریز  دنکیرـش ، میهـس و  ناهارمگ  یهارمگ  رد  لاس  نارازه  ات  اهنرق و  ات  زین 
لثم هرزو و  هیلع  ناـک  هدـعب  اـهب  لـمعف  هئیـس  هنـس  نس  نم  و  ائیـش ، مهروجا  نم  صقنی  نا  ریغ  نم  مهروـجا  لـثم  هرجا و  هل  ناـک  هدـعب 

ار شدوـخ  رجا  مه  دوـش ، لـمع  نآ  هب  وا  زا  دـعب  هک  دراذـگب  ياهنـسح  تنـس  هک  یـسک  ائیـش ، مهرازوا  نم  صقنی  نا  ریغ  نم  مهرازوا 
دراذگب و يدب  تنس  هک  یسک  و  دنک ، مک  يزیچ  اهنآ  رجا  زا  هک  نآ  یب  دناهدرک ، لمع  نآ  هب  هک  یناسک  رجا  دننام  مه  دربیم و 

يزیچ هک  نآ  یب  دناهدرک ، لمع  نآ  هب  هک  یناسک  هانگ  راب  مه  دشکیم و  شود  رب  ار  نآ  هانگ  نیگنـس  راب  دوش ، لمع  نآ  هب  وا  زا  دعب 
هک دنتـسه  اهتلالـض  راذگهیاپ  دنرادیمرب و  ماگ  اهتعدـب  هار  رد  هک  يدارفا  هب  تسا  یمهم  رادـشه  ریبعت  نیا  دـنک .) مک  اهنآ  ناهانگ  زا 

هبطخ رد  ع )  ) یلع دنهدب . ار  شیوخ  لامعا  هرافک  دیاب  نآ  زا  دعب  لاس  نارازه  ات  هاگ  تسین ، ناشتایح  نارود  هب  رـصحنم  اهنآ  یتخبدـب 
هعدب ییحا  هذوخام و  هنـس  تاماف  هب  لض  لض و  رئاج  ماما  هللا  دنع  سانلا  رـش  نا  و  دیامرفیم : دراد ، يرگید  هدـنهدناکت  ریبعت  زین   164

هدیـشک یهارمگ  هب  وا  هلیـسو  هب  مدرم  مه  هدش و  هارمگ  شدوخ  مه  هک  تسا  يرگمتـس  ياوشیپ  راگدرورپ  دزن  مدرم  نیرتدـب  هکورتم ،
فیصوت نیمتشه  نیمتفه و  رد  تسا . هدرک  هدنز  ار  هدش  شومارف  كورتم و  ياهتعدب  هدرب و  نیب  زا  ار  نیشیپ  يوکین  ياهتنـس  دناهدش ،

ورگ رد  هراومه  دـشکیم و  شود  هب  هتخاس  هارمگ  هک  ار  یناسک  ناهانگ  راب  وا  دـیامرفیم : تسا ، قباـس  ياهفیـصوت  میقتـسم  هجیتن  هک 
ره هک  ارچ  تسا . یقطنم  الماک  هکلب  تسین ، يدـبعت  ناـیب  کـی  نخـس  نیا  هتئیطخب .) نهر  هریغ ، اـیاطخ  لاـمح   ) تسا شیوخ  ناـهانگ 

يوخ هدارا  اب  هارمگ  نایاوشیپ  نیا  ناوریپ  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، هانگ  نآ  رد  تکرش  ببس  هانگ  هب  کمک  تنواعم و  هنوگ 
هدرک نایب  لـحن  هروس  رد  تحارـص  اـب  ار  ینعم  نیمه  دـیجم  نآرق  دوشیمن . هتـساک  زین  اـهنآ  ناـهانگ  زا  يزیچ  دـندومیپ  ار  هار  نیا  ش 

راب دـیاب  اهنآ  تمایق  زور  نورزی ، ام  ءاسالا  ملع  ریغب  مهنولـضی  نیذـلا  رازوا  نم  همایقلا و  موی  هلماـک  مهرازوا  اولمحیل  دـیامرفیم : تسا ،
دیشاب هاگآ  دنزاسیم ، ناشهارمگ  لهج ، رطاخ  هب  هک  ار  یناسک  ناهانگ  زا  یـشخب  مه  دنـشک و  شود  رب  لماک  روط  هب  ار  دوخ  ناهانگ 

لک هدش : هتفرگ  دیجم  نآرق  زا  هک  تسا  یبلاج  ریبعت  شیوخ  ناهانگ  دروم  رد  نهر  هب  ریبعت  دنـشکیم ! شود  رب  يدـب  نیگنـس  راب  اهنآ 
، دوشیمن دازآ  دـنزادرپن  ار  اهنآ  یهدـب  ات  ناگورگ ، لام  هک  هنوگنامه  تسا ، شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره  هنیهر ، تبـسک  امب  سفن 
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، تسا يرگید  بلاج  ریبعت  زین  نارگید  ناهانگ  دروم  رد  لامح  هب  ریبعت  و  دش ، دهاوخن  دازآ  دهدن  ار  شیوخ  ناهانگ  هرافک  ات  زین  ناسنا 
یناب ثعاب و  هک  یناسک  اهنآ و  نابحاص  شود  رب  هک  تسا  یمیظع  راب  دوشیم ) هدافتـسا  زین  رزو  هملک  زا  هک  هنوگنامه   ) ناهانگ ییوگ 

رعق رد  درادیم و  زاب  یهلا  برق  نامـسآ  هب  دوعـص  دـصقم و  هب  ندیـسر  زا  دروآیمرد و  اپ  زا  ار  اهنآ  دـنکیم و  ینیگنـس  دـناهدش ، نآ 
رح يریسم  هچ  رد  دراذگاو ، شیوخ  هب  ار  وا  ادخ  هک  یسک  دوشیم  نشور  اج  نیا  زا  دنکفایم . ورف  خزود  شتآ 

لوا هورگ  هرابرد  هک  یعماج  فیـصوت  زا  دعب  ع )  ) ماما امنملاع ! نالهاج  دوشیم . راتفرگ  یکاندرد  موش و  تبقاع  هچ  هب  دنکیم و  تک 
اناد ار  دوـخ  یلو  تسا ، روهطوـغ  یناداـن  لـهج و  رد  هک  دـیوگیم  نخـس  یـسک  زا  دزادرپیم و  مود  هورگ  فاـصوا  هب  دـندومرف  ناـیب 
نایب یـسک  نینچ  يارب  تفـص  جـنپ  لوا  هلحرم  رد  دـنزیم . ناگرزب  ياـج  رب  هیکت  دـنک  هداـمآ  یگرزب  بابـسا  هک  نآ  یب  درادـنپیم و 

هب هجوت  اـب  ـالهج .) شمق  لـجر  و   ) تسا هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  یناداـن  لـهج و  زا  یهوبنا  هک  تسا  يدرم  وا  هک  نیا  تسخن  دـنکیم .
زین بساـنت و  نودـب  هدـنکارپ و  يایـشا  ندرک  روـج  عـمج و  ینعم  هب  ار  نآ  هک  دـناهدرک  رکذ  شمق  ینعم  رد  تغل  باـبرا  هک  یتاریبـعت 

لابند هب  امنملاع  ياهنادان  نیا  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  ع )  ) ماـما مـالک  رد  ریبعت  نیا  هتکن  دناهتـسناد ، شزرامک  اـی  شزرایب  يایـشا 
مالک نیا  حرـش  رد  ییوخ  همـالع  موحرم  دوشیم . هدـید  نآ  عمج  رد  یقطنم  بساـنت  هن  دراد و  یـشزرا  هن  هک  دـنوریم  یتاـمولعم  هبش 

، لیبق نیا  زا  یعبانم  ناسحتـسا و  سایق و  قیرط  زا  ربتعم و  ریغ  تایاور  زا  نآ و  نیا و  ناهد  زا  ار  یبلاطم  هک  تسا  نیا  روظنم  دـیوگیم :
رد م تعرس  اب  وا  دیامرفیم : فیصوت  نیمود  رد  تسا .) شزرایب  ای  مک  رایسب  ششزرا  اما  دایز  شمجح  هک   ) دنکیم يروآعمج 
یهیدـب همالا .) لاهج  یف  عضوم  (. ) دـنک عمج  شیوخ  درگ  رب  دوخ  سنج  زا  ینارای  نادـیرم و  ات   ) دباتـشیم وس  ره  هب  ناداـن  مدرم  ناـی 

ذوفن لاهج و  رظن  بلج  ناشفده  تسین . ییاج  نادنمدرخ  نایم  رد  نانآ  يارب  دنرادن و  هورگ  نآ  زج  ینارادـیرخ  يدارفا  نینچ  هک  تسا 
هب اههنتف  ياهیکیرات  رد  وا  دـیازفایم : فیـصوت  نیموس  رد  دـندیماان . سویام و  نادـنمدرخ  هگرج  هب  دورو  زا  هک  ارچ  تساهنآ  ناـیم  رد 

تملظ ای  تملظ  تدـش  ینعم  هب  تغل  بابرا  حیرـصت  قبط  شابغا ) درفم   ) شبغ هک  نیا  هب  هجوت  اب  هنتفلا .) شابغا  یف  داع   ) دودیم شیپ 
نآ لاـبند  هب  هشیمه  دارفا ، هنوگنیا  هک  دوشیم  نشور  دـشابیم  نادزد  ناـقراس و  راـک  تفرـشیپ  يارب  عقوم  نیرتـهب  هک  تسا  بش  رخآ 

بیرف يارب  اج  نیرتهب  هک  اهیکیرات  تاملظ و  هب  دـنزیرگیم و  ییانـشور  زا  هشیمه  دـنریگب . یهاـم  اـههنتف ، دولآلـگ  بآ  زا  هک  دنتـسه 
ددرگیم و نایامن  نانآ  یعقاو  هرهچ  دنز  رـس  شناد  ملع و  باتفآ  دنیـشن و  ورف  هنتف  تملظ  رگا  هک  ارچ  دـنربیم ، هانپ  تسا ، نادان  مدرم 
زا وا  دیامرفیم : هدرک ، هراشا  یـسک  نینچ  گرزب  ياهیتخبدب  زا  رگید  یکی  هب  فیـصوت  نیمراهچ  رد  دـنوشیم . اوسر  ماع  صاخ و  دزن 

( شمارآ  ) هنده زا  روظنم  هک  تسا  نشور  هندهلا .) دقع  یف  امب  مع   ) تسانیبان مدرم  نایم  رد  حلص  نامیپ  عفانم  ندید 
یضاق ناونع  هب  دعب ، ياههلمج  یهاوگ  هب  هک  تسا  یسک  هرابرد  نخس  نیا  هک  ارچ  تسین ، نیلسم  ریغ  ناناملسم و  نایم  حلص  اجنیا ، رد 

، تسا هحلاصم  قیرط  زا  تاعزانم  لح  مدرم و  ياههدوت  نایم  رد  هحلاصم  حلص و  داجیا  روظنم  نیاربانب  تسا . هدش  حرطم  مدرم  نایم  رد 
دنتـسه نیا  ناهاوخ  هشیمه  دارفا ، لیبق  نیا  الوصا  دوب . هدـمآ  لبق  هلمج  رد  هک  تسا  هنتف  لباقم  هطقن  اـجنیا  رد  هندـه  رگید  يریبعت  هب  و 

مدرم نایم  رد  حلص  شمارآ و  دنتسنادیم  رگا  هک  یلاح  رد  دنسرب ، دوخ  موش  دصاقم  دیلپ و  تاین  هب  ات  دشاب  روهلعش  فالتخا  شتآ  هک 
كرد زا  صاخـشا  هنوگنیا  يرآ ! دنتفریمن . روما  نیا  غارـس  هب  درادن ، يدوس  سک  جیه  يارب  عازن  يریگرد و  تسا و  دارفا  همه  عفن  هب 

نینچ هک  یلاح  رد  دنمانیم  دنمـشناد  ملاع و  ار  وا  اهامنناسنا  دیامرفیم : فیـصوت  نیمجنپ  رد  دنتـسه . انیبان  نآ  هدهاشم  تقیقح و  نیا 
دهدیم و دنویپ  مه  هب  نامسآ  نیمز و  رد  ار  ناهج  نیا  تارذ  هک  ياهبذاج  نامه  الوصا  هب .) سیل  املاع و  سانلا  هابشا  هامس  دق  ! ) تسین

اهامنملاع نیا  ناوریپ  زا  هک  ییابیز ! ریبعت  هچ  دوشیم . هدید  زین  ناوریپ  هورگ و  نیا  نایم  رد  دراد ، دوخ  دننامه  هب  شیارگ  يدوجوم  ره 
تمدخ ا رد  ییاهامنناسنا  هک  نیا  هب  هراشا  دنکیم ، دای  سانلا  هابشا  ناونع  هب 

ناشنایاوشیپ تهابش  نوچمه  اهناسنا  اب  اهنآ  تهابش  تسا  یهیدب  دنراد . اهتیعقاو  زا  یبذاک  یگتخاس و  هرهچ  ود  دنتـسه و  اهامنملاع  نی 
هب دراد  دوجو  يروص  تهابـش  اهنت  هک  دارفا  هنوگنیا  رد  هشیمه  ریبعت  نیا  تسین و  شیب  يروص  تهابـش  کی  نادنمـشناد ، ناـملاع و  هب 
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یشخب هب  ماما  هناگجنپ ، ياهفیـصوت  نیا  زا  دعب  تسا . هدمآ  هغالبلاجهن  هبطخ 27  رد  هک  لاجر  لاجرلا و ال  هابـشا  ای  دننام : دوریم ، راک 
زا هک  حبص  دیامرفیم : تساهنآ ، زراب  فعض  طاقن  تافص و  نامه  میقتسم  هجیتن  هک  دزادرپیم  هورگ  نیا  تسردان  تشز و  ياهراک  زا 
(. رثک امم  ریخ  هنم  لق  ام  عمج ، نم  رثکتساف  رکب   ) درادن تسا ، رایسب  زا  رتهب  شکدنا  هک  ییاهزیچ  نتـشابنا  زج  يراک  دزیخیمرب  باوخ 

ندنام رود  تایدام و  هب  مئاد  لاغتشا  ربکت و  تلفغ و  ثعاب  نآ  ینوزف  هک  دشاب  يویند  يدام و  تاناکما  هب  هراشا  تسا  نکمم  ریبعت  نیا 
تمالـس و هب  رخافت ، رثاکت و  زا  فافع ، فافک و  قادـصم  و  تسا ، رتهب  شداـیز  رادـقم  زا  نآ  مک  رادـقم  هراومه  و  تسا ، تاـیونعم  زا 

شومارف تمیق  هب  هدـیافمک ، ياهگرب  خاش و  هب  نتخادرپ  مولع و  شزرامک  لئاسم  مالک و  لوضف  هب  هراشا  ای  دـشابیم . رتکیدزن  تداعس 
متحا نیا  یلو  دنتسناد  هدساف  دیاقع  هلطاب و  يارآ  هب  هراشا  ار  نآ  یضعب  تساههشیر . لوصا و  ندرک 

. تسا راگزاس  هدنیآ  ياههلمج  زا  یـضعب  اب  دنچ  ره  تسا ، رـضم  مه  نآ  مک  رادقم  دیاقع ، ارآ و  نیا  هک  ارج  دـسریم ، رظن  هب  دـیعب  لا 
هدوهیب لئاسم  زا  یهوبنا  دوشیم و  باریس  اهیدیلپ ) اهیتشز و   ) هدیدنگ ياهبآ  نیا  زا  ات  دباییم  همادا  نانچمه  عضو  نیا  دیازفایم : سپس 
نیمضت قیالان ) ياونیب  نیا  هکنیا  بجع  و   ) دنیشنیم مدرم  نایم  رد  يرواد  اضق و  دنـسم  رب  هاگنآ  دنکیم ، عمج  دوخ ) رکف  زغم و  رد   ) ار

سلج لئاط ، ریغ  نم  رثتکا  و  نجآ ، ءام  نم  يوترا  اذا  یتح   ) دزاس صلاخ  نشور و  تسا  هدش  هبتـشم  نارگید  رب  هک  ار  یقیاقح  دـنکیم 
تاهابتشا تشم  کی  وا  یملع  هیامرس  هک  امنملاع  هارمگ و  نادان و  درم  نیا  يرآ  هریغ .) یلع  سبتلا  ام  صیلختل  انماض  ایـضاق  سانلا  نیب 

ییاج رب  هیکت  تسا ، هدام  ملاع  قرب  قرز و  هب  هقـالع  اـیند و  بح  هدـیدنگ  ياـهبآ  زا  هتـشابنا  وا  حور  زغم و  تسا و  هدوهیب  لـئاسم  اـی  و 
هدش دراو  فورعم  ثیدح  رد  هک  روطنامه  دنیـشنب . اجنآ  رب  دـناوتیمن  یـسک  اهنآ  قح  هب  نانیـشناج  نیموصعم و  ایبنا و  زج  هک  دـنزیم 
ییاج رب  حیرش ! يا  یقش ، وا  یبن  یصو  وا  یبن  هسلجی  اسلجم ال  تسلج  دق  حیرـش  ای  دومرف : یـضاق  حیرـش  هب  باطخ  ع )  ) یلع هک  تسا 

دا وا  هک  نیا  رتدب  نآ  زا  دنیشنیمن .! یقش  ای  ناربمایپ  یصو  ای  ربمایپ  زج  اجنیا  رد  هک  یتسشن 
زا امنملاع  نالهاج  هشیمه  مزاس و  راکـشآ  حضاو و  تسا ، هدنام  موتکم  نارگید  زا  هک  ار  یقیاقح  مهاوخیم  نم  هک  دراد  گرزب  ییاع 
هن هک  دناهدوزفا  نینچ  ماما  مالک  نیا  رب  هغالبلاجهن ، ناحراش  زا  یـضعب  دـنراد ! هتـشاد و  هناقمحا  ياهیزاورپدـنلب  گرزب و  ياهاعدا  نیا 

قرز و هب  ناگدولآ  امنملاع و  نالهاج  نیا  زا  دـندز  هیکت  تواضق  دنـسم  رب  هک  یناسک  نایم  رد  مه  ام  رـصع  رد  هک  ناـمز ، نآ  رد  اـهنت 
زا یکی  دوخ  نیا  و  دـنرب ! رـس  هب  اهنادـنز  رعق  رد  نامرجم  هارمه  دـیاب  دـشاب  تلادـع  قح و  رگا  هک  یهورگ  نامه  دنتـسین ! مک  ایند  قرب 

هعلاطم هب  ای  دـناهدرک و  شوخلد  نوناق  هدام  دـنچ  ندرک  ظفح  هب  اهنت  هک  یناسک  تسام . رـصع  ییاضق  ياههاگتـسد  گرزب  تالکـشم 
رد هدرک  هیکت  تواضق  دنـسم  رب  هک  ربخیب  لهاج  نیا  منیبب  نونکا  دـناهدومن . هدنـسب  برغ  قرـش و  ییاضق  ياهباتک  زا  یـضعب  یحطس 

نتخاس نشور  يارب  ددرگ ، وربور  یمهبم  هلاسم  اب  هاگ  ره  ماگنه  نیا  رد  دـیامرفیم : نینچ  وا  لاح  نییبت  رد  ع )  ) ماما دـنکیم ، هچ  لمع 
هجیتـن هب  و  دریگیم ) هجیتـن  تسرداـن  تامدـقم  نیا  زا  و   ) دزاـسیم هداـمآ  دوخ  شیپ  ار  یلاـخوت  چوپ و  ياـهفرح  هدوهیب و  راـکفا  نآ ،

وشح هب  ریبعت  هب .) عطق  مث  هیار ، نم  اثر  اوشح  اهل  ایه  تامهبملا  يدحا  هب  تلزن  ناف  ! ) دنکیم مکح  نآ  تسردان 
هراشا هتکن  نیا  هب  ییوگ  تسا . هدیسوپ  هنهک و  ینعم  هب  ثر )  ) هدیافیب و دیاز و  يایشا  ینعم  هب  وشح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هیار - نم  اثر  ا 

شیوـخ دوـصقم  هب  ندیـسر  يارب  يدـیفم  لـیالد  دـناوتیم ، هن  دراد و  ینـشور  داـقو و  نهذ  هـن  تـسا ، راـکتبا  لـها  هـن  وا  هـک  دـنکیم 
هک تساهنیمه  دراد و  هیکت  نآ  رب  امئاد  هک  تسا  هدیـسوپ  هنهک و  شزرایب و  دیاز و  راکفا  تشم  کی  اهنت  وا  هیامرـس  دنک . يروآدرگ 

بیرف ار  مدرم  وا  تسین ! روآنیقی  زگره  دـساف  لـطاب و  تامدـقم  هنوگنیا  تسا  یهیدـب  تسوا ! نداد  يار  نیقی و  عـطق و  راـهظا  هلیـسو 
ادـخ دزن  زگره  هدـییوپ ، ریـصقت  يور  زا  ار  ار  اـطخ  هار  شتامدـقم  رد  نوچ  دـشاب  نیقی  هک  ضرف  هب  دـنکیم و  نیقی  راـهظا  دـهدیم و 

یقطنم حیحص و  تامدقم  یسررب  قیرط  زا  هشیمه  یـسایس ، یعامتجا و  یملع و  تالکـشم  ریاس  دننام  ییاضق  تالکـشم  تسین ! روذعم 
زا ار  دوخ  حور  هتـسب و  لد  یلطاب  لئاسم  هب  درادن و  حیحـص  تامدقم  نیا  اب  ییانـشآ  هنوگچیه  هک  سک  نآ  یلو  دوشیم ، لصف  لح و 

یهارمگ هب  زین  ار  نارگید  دوشیم و  نادرگرس  ناریح و  تلالض  يداو  رد  هکلب  دسریمن ، یحیحص  هجیتن  هب  اهنت  هن  تسا ، هتـشابنا  اهنآ 
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يا همادا  رد  ع )  ) ماما دوشیم ! رترود  اهتیعقاو  زا  دوریم ، رتولج  اهههاریب  نیا  رد  هچ  ره  هک  نیا  رتدب  همه  زا  و  دناشکیم ،
هیکت نآ  رب  دنتیم و  دوخ  رود  ییاهرات  هک  تسا  توبکنع  دننامه  هدرک ، هطاحا  ار  يو  هک  یناوارف  تاهبش  ربارب  رد  دیامرفیم : نخس  ن 

درگ و زیچان  ینیگنس  هکلب  میسن ، کی  ربارب  رد  هن  دراد و  تمواقم  بات  ناراب ، ربارب  رد  هن  هک  ساسایب  تسس و  رایسب  ییاهرات   ) دنکیم
ریسفت رد  توبکنعلا .) جسن  لثم  یف  تاهبشلا  سبل  نم  وهف  !( ) ددرگیم نازیوآ  فقس  زا  هدش ، هتخیسگ  مه  زا  دنکیمن و  لمحت  ار  رابغ 

رد رییغت  ریدـقت و  فلکت و  زا  یلاخ  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دوشیم  هدـید  ینوگانوگ  ياهثحب  هغالبلاجـهن ، ناـحراش  ناـیم  ـالوم ، هیبشت  نیا 
هیبـشت یتوـبکنع  هب  ار  رکفلافیعـض  رورغم  لـهاج  دارفا  هنوـگنیا  ع )  ) ماـما هک  تسا  نیا  دـسریم  رظن  هب  رتبـسانم  هچنآ  تسین . تراـبع 

، تسین دامتعا  لباق  هجو  چیه  هب  هک  ياهناخ  شراکـش ، يارب  ماد  مه  تسوا و  هنال  هناخ و  مه  هک  دنتیم  دوخ  يارب  ییاهرات  هک  دنکیم 
ار شدوخ  نوچمه  ياهیامیب  لهاج و  دارفا  اهنت  دوخ  ماد  نیا  اب  مه  وا  يرآ  تسا . ناوتاـن  فیعـض و  تارـشح  اـهنت  شراکـش  هک  یماد 
ملع و زا  رود  هیامیب و  ناگدروخ  بیرف  نامه  شراکش  تسس و  ياهرات  دننامه  شراکفا  توبکنع و  دننامه  وا  نیاربانب  دنکیم . راکش 

فر اطخ  هب  ای  هدرک  مکح  تسرد  دنادیمن  هک  دیوپیم  ار  كانرطخ  هار  نیا  یلاح  رد  اونیب  نیا  تسا . شناد 
هدومیپ ار  اطخ  هار  رگا  و  دـشاب ، هدرک  اطخ  هک  دراد  میب  نیا  زا  دـشاب ، هتفر  حیحـص  هار  فداصت ) يور  زا   ) رگا لـیلد  نیمه  هب  تسا ، هت 

نیا اجر  اطخا  نا  و  اطخا ، دق  نوکی  نا  فاخ  باصا  ناف  اطخا ، ما  باصا  يردـی  ال  ! ) دـیآرد بآ  زا  حیحـص  افداصت )  ) دراد دـیما  تسا ،
نوریب اهنآ  تیحالـص  زا  هک  دنوشیم  یمهم  ياهراک  رادهدـهع  هک  تسا  يربخیب  نادان و  دارفا  همه  تشونرـس  نیا  باصا .) دـق  نوکی 

رد ریت  هراومه  دنلزلزتم و  دنرادن ، نامیا  نآ  هب  نوچ  دنهن ، ماگ  باوص  هار  رد  رگا  یتح  دنربیم  رـس  هب  دیدرت  کش و  رد  هراومه  تسا .
الاب هلمج  اب  ریخا  ياههلمج  هک  نیا  روصت  هب  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یضعب  دروخب . فده  هب  دیاش  هک  نیا  دیما  هب  دننکیم  اهر  یکیرات 
رکف هب  دـیدرت ، کش و  زا  نخـس  اـجنیا  رد  تسا و  نیقی  عطق و  زا  نخـس  هلمج ، نآ  رد  اریز  تسا  داـضت  رد  هب ) عطق  مث  : ) دـیامرفیم هک 
مکح اهنت  وا  عقاو  رد  یـضاق ، دوخ  نیقی  عطق و  هن  تسا  هناعطاق  ندرک  مکح  ینعم  هب  الاب  هلمج  هک  یلاح  رد  دـناهداتفا ، داـضت  نیا  لـح 

یتخبدـب يرآ ! تساپرب . دـیدرت  کش و  زا  ینافوط  شدوجو  نورد  رد  هک  یلاح  رد  دریگیم  دوخ  هب  ار  یعطاـق  ناـسنا  هرهچ  دـنکیم و 
تسا و لزلزتم  امئاد  درادن  نآ  هب  نانیمطا  نیقی و  نوچ  دسرب ، عقاو  هب  افداصت  رگا  هک  تسا  نیا  رد  وا  گرزب 

وا رب  تشگزاب  هار  تسین  فقاو  دوخ  ياطخ  هب  نوچ  دنک  اطخ  رگا  و  تسین ، دوخ  ياهیریگمیمـصت  هب  رداق  دربیم و  جـنر  لزلزت  نیا  زا 
ناـیب نینچ  اـسر ، اـیوگ و  رایـسب  تاـهیبشت  هدـنبوک و  تاریبـعت  اـب  ار  صاخـشا  هنوـگنیا  لاـح  يرگید ، فیـصوت  رد  سپـس  تسا . هتـسب 

ییانیبان نوچمه  وا  تالاهج .) طابخ  لهاج  ! ) تسا ناریح  نادرگرـس و  تلاهج  ياهیکیرات  رد  هک  تسا  ینادان  وا  دیوگیم : دـیامرفیم ،
تعانق ندوب  لهاج  هب  وا  فیـصوت  هب  اهنت  ماما  تاوشع .) باکر  شاع   ) دـهدیم همادا  دوخ  هار  هب  نانچمه  رطخرپ ، تاملظ  رد  هک  تسا 

هکلب دـنکیمن ، هدنـسب  وا  ندوب  انیبان  هب  تسا و  نادرگرـس  هراومه  اهتلاهج  نایم  رد  دـیامرفیم : دـهنیم و  دـیکات  نآ  رب  هکلب  دـنکیمن ،
شیپ هب  دوشیم ، یهتنم  اجک  هب  دوریم و  وس  مادـک  هب  دـنادب  هک  نآ  یب  هدـش و  یکیرات  تملظ و  بکرم  رب  راوس  هراومه  وا  دـیازفایم 
قلطم ییانیبان  ینعم  هب  هاگ  انف  نزو  رب  اشع  هدام  زا  شاع  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  تساهنآ . هرابرد  هیبشت  فیـصوت و  نیتسخن  نیا  دزاـتیم و 

هب رداق  یمشچ  نینچ  بحاص  دشاب  هچ  ره  تسا ، يروکبـش  ینعم  هب  دناهتفگ  هاگ  و  مشچ ، ییانیب  فعـض  ینعم  هب  یهاگ  هدش و  ریـسفت 
هاگ دنک ، تکرح  امنهار  نودب  ای  هعلاطم  نودب  طایتحایب و  رگا  و  تسین ، درذگیم  وا  فارطا  رد  هچنآ  ایشا و  حیحص  دید 

نایم يرواد  اضق و  هار  نوچمه  يرطخرپ  هار  رد  یفاک  یهاگآ  ملع و  نودب  هک  یـسک  لاح  تسا  نینچ  شتآ ! رد  هاگ  دـتفایم ، هاچ  رد 
كانلوه هرد  رد  ماجنارس  دروآیم و  راب  نارگید  دوخ و  يارب  ياهزات  ياهیتخبدب  درذگیم  شیگدنز  زا  زور  ره  هک  دراذگب ، ماگ  مدرم 
تلادـع قـح و  يرواد و  نیزاوـم  هب  انـشآ  اـناد و  هاـگآ و  ار  دوـخ  یمدآ  نینچ  هک  نیا  رتدـب  همه  زا  دـنکیم و  طوقـس  تواقـش  رفک و 

صاخـشا هنوـگنیا  یناداـن  لـهج و  هراـبرد  يرگید  فیـصوت  رد  زاـب  تسین ! اـصحا  لـباق  شهاـنگ  شرامـش و  لـباق  شیاـطخ  دـنادیم !
يرواد نـیقی  ناـنیمطا و  اـب  ياهلاـسم  چـیه  رد  لـیلد  نـیمه  هـب  ! ) هـتفرگن ارف  یحیحـص  زرط  هـب  ار  اهـشناد  موـلع و  زگره  وا  دـیامرفیم :
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رد یبوخ  ياذغ  هک  دنکیم  هیبشت  یناسک  هب  ار  دارفا  هنوگنیا  ع )  ) ماما فیصوت ، نیا  رد  عطاق .) سرـضب  ملعلا  یلع  ضعی  مل  !( ) دنکیمن
اج نیا  رد  سرـض  دناهتفگ  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یـضعب  دوشیمن . اهنآ  ندـب  بذـج  زگره  دـنربیم و  ورف  هدـیوجن  اما  دـنراد ، رایتخا 

دـندرواین و رد  لقع  نادـند  زگره  ییوگ  رورغم  نالهاج  نیا  دـیآیم و  نوریب  لقع  لامک  ماگنه  الومعم  هک  تسا  لقع  نادـند  هب  هراشا 
برد دناهربخ و  لها  هاگآ و  الماک  لئاسم  رد  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  لباقم  هطقن  دننکیمن و  یبایزرا  حیحص  رایعم  اب  ار  ياهلاسم  چیه 

موس فیـصوت  رد  تسا . حیحـص  لوصا  قباطم  انبم و  يور  ناشنانخـس  ینعی  دنیوگیم  نخـس  عطاق  سرـض  هب  هک  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هرا 
! دزیریم مهرد  ار  ص )  ) ربمایپ تایاور  دنکیم ، هدنکارپ  وس  ره  هب  فدهیب  ار  هتسکش  مهرد  ناهایگ  هک  يدابدنت  دننامه  وا  دیامرفیم :
زا يرایـسب  يارب  رهاظ  رد  وا  هک  نیا  هب  هراشا  میـشهلا .) حیربلا  ورذ  تایاورلا  ورذی  ( ) دروآ تسد  هب  ياهجیتن  نآ  زا  شیوخ  نامگ  هب  ات  )
زا هن  تسا و  هاگآ  نآ  دافم  زا  هن  درادن ! ار  نآ  لیلحت  تردق  هجو  چیه  هب  هک  هدیاف  هچ  اما  دـناوخیم ، ار  ربمایپ  تنـس  تیاور و  بلاطم ،

دننامه تسرد  دسانشیم . هباشتم  زا  ار  مکحم  تایاور  هن  دنادیم و  ار  هضراعتم  تایاور  نیب  عمج  هار  هن  دنس ، فعض  توق و  یگنوگچ 
هدیاف میشه )  ) هدیکـشخ ناهایگ  دیآیمن . تسد  هب  یلـصاح  چیه  اهنآ  زا  هک  دربیم  وس  ره  هب  فدهیب  ار  هدیکـشخ  ناهایگ  هک  دابدنت 

نآ هک  دنکیم  هدنکارپ  ار  اهنآ  نانچ  دابدنت  یلو  دوش ، لصاح  نآ  زا  ياهدیاف  رصتخم  تسا  نکمم  دوش  عمج  رگا  یلو  دنرادن ، ینادنچ 
ار تسرد  فیعض و  زا  ار  حیحص  دنوریم و  تایاور  غارس  هب  هک  يدرخیب  ناهاگآ  لاح  تسا  نینچ  دوریم و  نیب  زا  زین  هدیاف  رـصتخم 

سم لح  يارب  هن  رورغم  نادان  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  دیامرفیم : فیصوت  نیمراهچ  رد  دنسانشیمن . تسردان  زا 
و یلمال - ! ) دراد یگتسیاش  دنهدیم  رـس  وا  هرابرد  سولپاچ  ناحادم  هک  یحدم  يارب  هن  تسا و  دامتعا  لباق  دوشیم  دراو  وا  رب  هک  یلئا 
هب زاین  لوصا ، هب  عورف  در  اهقف ، حالطـصا  هب  ییاضق و  تالکـشم  لح  تسا  یهیدـب  هب .) ظرق  امل  لـها  ـال  و  هیلع ، درو  اـم  رادـصاب  هللا -

هدمآ هیامرپ  ینغ و  يانعم  هب  یلم  دیـشاب  هتـشاد  هجوت   ) یملع رقف  نیمه  و  دـننآ ، دـقاف  رورغم  نالهاج  نیا  هک  دراد  یملع  میظع  هیامرس 
رودص و هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت   ) دسانـشن فلتخم  لئاسم  رد  ار  جورخ  دورو و  هار  دـنز و  وناز  تالکـشم  رد  هک  دوشیم  ببـس  تسا )
ملاـع و درم  سک  نـالف  دـنیوگیم  هک  دوشیم  هدـید  رایـسب  اـملع  تاریبعت  رد  هک  تسا  یبـلطم  ناـمه  هب  هراـشا  دـنمه و  ربارب  رد  دورو 

نیا زا  یگیاـمیب ، رطاـخ  هب  فیرـش  هبطخ  رد  ثحب  دروم  درف  یلو  دسانـشیم  یبوخ  هب  ار  لـئاسم  زا  جورخ  دورو و  هار  تسا ، یهاـگآ 
عفاـنم هب  یباـیتسد  رطاـخ  هب  سولپاـچ  قـلمتم و  یهورگ  هک  تسا  نیا  دارفا  هنوـگنیا  ياهیتخبدـب  زا  یکی  تسا .)! یلاـخ  یلک  هب  یگژیو 

هتـسیاش زگره  هک  دننکیم  نایب  اهنآ  يارب  یتافـص  دنزادرپیم و  ییوگهفازگ  یحادم و  هب  دـننکیم و  هطاحا  ار  اهنآ  ایند ، هفیج  يدام و 
رواب مکمک  یلو  تسا  غورد  دننادیم  هک  نیا  اب  دنربیم ، تذل  زاغآ  رد  روآمرش  ياهغورد  نیا  زا  اهنآ  دنتسین ، نآ 

ناشیور هب  ار  تاجن  ياههار  هک  تساهنآ  یتخبدب  جوا  نیا  دنتسه و  ییاهیگتسیاش  نینچ  ياراد  یتسار  هب  دننکیم  نامگ  دیآیم و  ناش 
هچنآ زج  دشاب و  یشناد  ملع و  تسا  هتخانـش  ار  هچنآ  يارو  هک  دنکیمن  رواب  اونیب )  ) نیا دیازفایم : مجنپ  فیـصوت  رد  سپـس  دندنبیم !

رد نیا  هریغل .) ابهذـم  غلب  ام  ءارو  نم  نا  يری  ـال  و  هرکنا ، اـمم  ءیـش  یف  ملعلا  بسحی  ـال  ! ) دـشاب راـک  رد  يرگید  رظن  تسا  هدـیمهف  وا 
تسا و رکنم  ار  نآ  ياروام  دـنادیم و  لک  ملع  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  یهاـگآ  شناد و  ندوب  دودـحم  يرکفهتوک و  مزاول  زا  تقیقح 
ار دوـخ  شناد  ملع و  تیاـهن  هک  دنتـسه  یناـسک  گرزب  نادنمـشناد  هک  یلاـح  رد  تسین  لـئاق  نارگید  راـکفا  يارب  یمارتـحا  نیرتـمک 
، تفای تسد  نآ  رب  شـشوک  شالت و  اب  دیاب  هک  تسا  تقیقح  زا  ییاههقرج  يزغم  ره  رد  دـنراد  هدـیقع  دنرمـشیم و  ینادان  هب  فارتعا 
بوخ و هچنآ  هنسحا  نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلا  دابع  رـشبف  قادصم : هب  دنونـشیم و  ار  نارگید  نانخـس  ردص  هعـس  عضاوت و  اب  اهنآ 

ماگ طایتحا  اب  یملع  لئاسم  رد  اهنآ  دنیوگیم ، نخس  تیعطاق  اب  اج  همه  رد  رورغم  نالهاج  هک  یلاح  رد  و  دننیزگیمرب ، تسا  هتـسیاش 
دزادرپیم و فیصوت  نیمشش  هب  سپس  مینکیم . روصت  ام  هک  تسا  نآ  قوف  مولع ، هریاد  تعسو  دننادیم  اریز  دنرادیمرب ،

ملعی امل  هب  متتکا  رما  هیلع  ملظا  نا  و  ! ) تسا هاگآ  شیوخ  تلاهج  زا  هک  ارچ  دنکیم  نامتک  دوش ، مهبم  وا  رب  یبلطم  هاگ  ره  دـیامرفیم :
ار نآ  دـنک  دروخرب  یمهبم  رما  هب  هک  یماگنه  ملاع  تسا ، رورغم  نالهاج  ناملاع و  نایم  رد  نشور  تواـفت  کـی  نیا  هسفن .) لـهج  نم 
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لهاج یلو  دریگیم ، هرهب  نانآ  اب  هرواشم  نارگید و  راکفا  زا  درکن ، ادـیپ  نآ  لح  رب  ییاناوت  رگا  دـهدیم و  رارق  دوخ  تاعلاطم  نتم  رد 
هاتوک تسا . رتشیب  ییاوسر  هیام  دنک  گنرد  نآ  رد  ردق  ره  دنادیم  هک  ارچ  درذگیم ، نآ  رانک  زا  توافتیب  دناشوپیم و  ار  نآ  رورغم 

دیریگب و دای  دیورب و  دینکن  ایح  دینادیمن  ار  يزیچ  رگا  دناهدومرف  هک  تسا  هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  هچنآ  فالخ  رب  وا  هک  نیا  نخس 
لئس اذا  مکنم  دحا  نیحتسی  و ال  منادیمن ، دییوگب  تحارص  اب  دینکن و  ایح  دیرادن  نآ  هب  ملع  هک  دننک  لاوس  يزیچ  هرابرد  امـش  زا  رگا 
يارب یکاندرد  رابنایز و  بقاوع  راک  نیا  دنکیم و  لمع  هملعتی  نا  ءیـشلا  ملعی  مل  اذا  دـحا  نیحتـسیال  و  ملعا ، ال  لوقی : نا  ملعی  امع ال 
کی ناونع  هب  هدرک و  هراـشا  نآ  هب  دـعب  هلمج  رد  ع )  ) ناـنمومریما هک  دراد  دـنکیم  یگدـنز  نآ  رد  هک  ياهعماـج  صخـش و  نآ  دوـخ 

اد زا  اهنوخ  دیامرفیم : اوقتیب ، رورغم و  لهاج و  نایضاق  نیا  راک  زا  يریگهجیتن 
هنم جـعت  و  ءامدـلا ، هئاضق  روج  نم  خرـصت  ! ) دـننزیم هحیـص  وا  تواضق  زا  هتفر  داـب  رب  ياـهثاریم  و  دنـشکیم ! داـیرف  شاهناـملاظ  يرو 
لاح نابز  هب  هتفر  داب  رب  هنادرخبان  ياهیرواد  نیا  اب  هک  یلاوما  هدـش و  هتخیر  هناملاظ  ياـهتواضق  نیا  زا  هک  ییاـهنوخ  يرآ ! ثیراوملا .)

رورغم لهاج  نیا  هک  یلاح  رد  دـتفایم ، ناشمادـنا  رب  هزرل  دونـشیم و  یبوخ  هب  ار  ادـص  نیا  ناـهاگآ ، ياونـش  شوگ  دـننزیم و  داـیرف 
يارب هک  ارچ  تسا ، ییابیز  بلاج و  رایسب  ریبعت   … جعت )   ) … و خرصت )   ) هب ریبعت  دهدیم ! رس  هناقمحا  هدنخ  دشکیم و  هناتسم  هدبرع 

ناجیب تادوجوم  نیا  یتح  هک  دوشیم  لئاق  یهاگآ  كرد و  روعـش و  ملع و  ییوگ  هتفر ، داـب  رب  لاوما  هتخیر و  قحاـن  هب  ياـهنوخ  نآ 
ریدقت رد  ار  لها  هملک  اجنیا  رد  دندمآ  یضعب  هک  نیا  و  دربیم ، رـس  هب  لماک  يربخیب  رد  ناسنا ، رهاظ  هب  رورغم  نیا  اما  دننزیم ، دایرف 

نآ هب  الاب  رد  هک  ار  الوم  نایب  تفاطل  هک  تسا  يریدـقت  دنـشکیم  دایرف  لاوما  نآ  نابحاص  اهنوخ و  نیا  ياـیلوا  دـنیوگیم  دـناهتفرگ و 
رد تسرد  ییاوقتیب ، ینادان و  لهج و  رثا  رب  دنـشاب ، مدرم  لاوما  نوخ و  ظفاح  دیاب  هک  ینایـضاق  لاح ، ره  هب  دربیم . نیب  زا  دـش  هراشا 

هدیم داب  رب  ار  زیچ  همه  دربیم و  نیب  زا  ار  تینما  هدرک ، تکرح  نآ  فلاخم  تهج 
ياهتواضق زا  یـضعب  هک  نآ  زا  دـعب  دالو ) وبا   ) فورعم تیاور  رد  ع )  ) قداص ماـما  هک  تسا  ياهدـنهدناکت  ریبعت  هیبش  نخـس  نیا  دـن .

ببس اهتواضق  هنوگنیا  اهتاکرب ، ضرالا  عنمت  اهئام و  ءامسلا  سبحت  ههبش  ءاضقلا و  اذه  لثم  یف  دومرف : نایب  نینچ  دینش  ار  هناملاظ  رایسب 
نالهاج هنوگنیا  تیاکـش  ع )  ) ماما هبطخ ، نیا  زارف  نیرخآ  رد  درادزاـب . ار  شتاـکرب  نیمز  دراـبن و  یهلا  تمحر  نامـسآ  زا  هک  دوشیم 

هوکـش اهنآ  زا  نازوس  یهآ  درد و  رپ  یلد  اب  دربیم و  دـنوادخ  هاگرد  هب  ار  رورغم  هاوخدوخ و  تسرپایند و  نادان و  نایـضاق  اـمنملاع و 
تیاکـش ادخ  هب  دنهدیم  ناج  یهارمگ  رد  دـننکیم و  یگدـنز  ینادان  لهج و  جاوما  نایم  رد  هک  یهورگ  نیا  زا  دـیامرفیم : دـنکیم ،

هورگ و نیا  یفرعم  يارب  يرگید  ياهفیصوت  زارف ، نیا  رد  عقاو  رد  الالض .) نوتومی  و  الاهج ، نوشیعی  رشعم  نم  وکـشا  هللا  یلا  ! ) منکیم
نیمه هب  دوشیم و  يرپس  ینادان  لهج و  رد  نانآ  یگدـنز  مامت  يرآ  تساهنآ . زا  یکی  نیا  هک  دـنکیم  ناـیب  هتـشذگ  ثحاـبم  لـیمکت 
رـسارس تسا  نکمم  هنوگچ  تسا )! لوا  هلمج  ریذـپان  باـنتجا  هجیتن  مود  هلمج  عقاو  رد   ) تسا یهارمگ  تلالـض و  رد  ناـشگرم  لـیلد 

اههناشن نیرتهب  زا  یکی  هک  اهنآ  زا  يرگید  فیصوت  رد  دورن ! ایند  زا  هارمگ  وا  درذگب و  لهج  رد  ناسنا  یگدنز 
و دوش ! ریـسفت  هدـناوخ و  تسرد  رگا  تسین ، دـیجم  نآرق  زا  رتداسک  یعاـتم  اـهنآ  ناـیم  رد  دـیامرفیم : تسا ، هورگ  نیا  نتخانـش  يارب 
.( دـنیامن ریـسفت  اهنآ  سفن  ياوه  قباطم  و   ) دـننک فیرحت  شیلـصا  میهاـفم  زا  ار  نآ  رگا  درادـن ، دوجو  نآ  زا  رتاـهبنارگ  رتهب و  یعاـتم 

اهنآ هعـضاوم .) نع  فرح  اذا  باتکلا  نم  اـنمث  یلغا  ـال  اـعیب و  قفنا  هعلـس  ـال  و  هتوـالت ، قح  یلت  اذا  باـتکلا  نم  روبا  هعلـس  مهیف  سیل  )
اب نآرق  تهج  نآ  زا  و  دـشاب ، ناشدـیلپ  راکفا  موش و  تاـین  دـساف و  ضارغا  اـهنآ و  سفن  ياوه  اـب  گـنهامه  هک  دـنهاوخیم  ار  ینآرق 

يارب دـننکیم و  زارد  يار  هب  ریـسفت  فیرحت و  يوس  هب  تسد  اـمئاد  تسین ، یفارحنا  ياههتـساوخ  نیا  اـب  گـنهامه  شنیتـسار ، ریـسفت 
یطیحم رد  اهنآ  هک  نیا  هظحالم  لباق  هتکن  دـنوریم . فیرحت  غارـس  هب  نآرق ، هب  نادـنمقالع  ناـیم  رد  ناشتـشز  لاـمعا  راـکفا و  هیجوت 

يارب لیلد  نیمه  هب  تسا ، مرتحم  الماک  مدرم ، هدوت  رظن  رد  یهلا  یحو  ناونع  هب  دراد و  تسادـق  هداعلاقوف  نآرق  هک  دـننکیم  یگدـنز 
بآ گنر و  ار  دوخ  دـیلپ  دـصاقم  تسردان ، ياهریـسفت  فیرحت و  اـب  هداد و  رارق  نآ  شـشوپ  ریز  ار  دوخ  دوخ ، موش  تاـین  هب  ندیـسر 
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نیا رد  اهنآ  فیصوت  نیرخآ  رد  دنهدیم . رارق  مدرم  تلالض  هلیسو  فیرحت ، هطساو  هب  تیاده ، گرزب  باتک  نیا  دنهدیم و  ینآرق 
ماـمت هک  ارچ   ) درادـن دوجو  رکنم  زا  رتانـشآ  رتوـکین و  يزیچ )  ) فورعم و زا  رتهتخانـشان  رت و  تشز  يزیچ  اـهنآ  دزن  دـیامرفیم : هبطخ 
رکنا مهدنع  و ال  (! ) اهفورعم اهیکین و  زا  هناگیب  تسا و  تشز  ناشلامعا  رفک و  تارکنم و  اب  گنهامه  تسا و  رکنم  تشز و  اهنآ  دوجو 
مدرم هک  يزیمآتعدب  نانخس  زا  الاب  راتفگ  رد  تسیک ؟ راذگتعدب  تسیچ و  تعدب  - 1 اههتکن : رکنملا .) نم  فرعا  و ال  فورعملا ، نم 

رد هغالبلاجهن  رد  ناراذگتعدب و  تمذم  تعدب و  شهوکن  رد  زین  یمالـسا  تایاور  رد  و  تسا ، هدـش  تمذـم  دـناشکیم  یهارمگ  هب  ار 
هلالـض و هعدب  لک  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  میناوخیم  ثیدـح  رد  هلمج  زا  تسا . هدـش  دراو  یناوارف  نانخـس  زین  رگید  ياههبطخ 

هللا یبا  تسا : هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  تسا . خزود  رد  یهارمگ  ره  تس و  یهارمگ  یتعدب  ره  رانلا ، یف  هلالـض  لک 
! دریذپیمن زگره  ار  تعدب  بحاص  هبوت  دنوادخ  اهبح ، هبلق  برـشا  دق  هنا  لاق : کلذ ؟ فیک  هللا و  لوسر  ای  لیق  هبوتلاب  هعدبلا  بحاصل 

هتفرگ ياج  شلد  قامعا  رد  تعدـب  نآ  تبحم  هک  نیا  رطاـخ  هب  دومرف : تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  هللا  لوسر  اـی  دـندرک  ضرع 
رب يزیچ  ندوزفا  ای  نتساک  ینعم  هب  مالسا  ياملع  اهقف و  نایم  رد  یلو  تسا ، هقباسیب  رما  کی  ماجنا  ینعم  هب  تغل  رد  تعدب  تسا .

هانگ یتعدب  ره  دسرب ، توبث  هب  ربتعم  هلدا  یحو و  قیرط  زا  دیاب  یهلا  ماکحا  فراعم و  هک  اجنآ  زا  و  ربتعم ، لیلد  چـیه  نودـب  تسا  نید 
هقیلـس اـب  سک  ره  دوـشن ، هتفرگ  تعدـب  يوـلج  رگا  تسا و  هدـش  عورـش  اهتعدـب  زا  تاـفارحنا  ماـمت  ـالومعم  تسا و  یمیظع  گرزب و 

وحم و خسم ، یلک  روط  هب  یهلا  نید  هک  درذگیمن  یتدم  دـهاکب ، نآ  زا  ای  دـیازفیب و  ادـخ  نییآ  رب  يزیچ  دوخ  رـصاق  رکف  یـصخش و 
هب یطیارـش  رطاخ  هب  اهتعدب  زا  يرایـسب  تسا . هتـشادهگن  ار  مالـسا  نآرق و  نونکات  هک  هدوب  تعدب  میرحت  نوناق  نیا  و  ددرگیم ، دوبان 
هب زور  ار  راذگتعدب  هانگ  راب  دـناشکیم و  فارحنا  هب  ار  يریثک  ياههورگ  دـنامیم و  یقاب  نامز  لوط  رد  هاگ  دوشیم و  شخپ  تعرس 

، یناطیـش سواسو  ریثاـت  تحت  هتـشذگ  رد  يدرم  هک : میناوخیم  ع )  ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح  رد  لـیلد  نیمه  هب  دـنکیم ، نیگنـس  زور 
نم هک  دوب  يراک  هچ  نیا  هک  دمآ  دوخ  هب  دعب  دـندش ، عقاو  وا  ریثات  تحت  یهورگ  درک ، توعد  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  دراذـگ و  یتعدـب 

ملالج تزع و  هب  وگب : وا  هب  هک  داتـسرف  یحو  نامز  نآ  ربمایپ  هب  دنوادخ  دـش . ثبـشتم  لیاسو  عاونا  هب  دـمآرب و  هبوت  ددـصرد  مدرک و 
ریثات تحت  هک  يدارفا  هک  نیا  رگم  درک ، مهاوخن  باجتسم  ار  وت  ياعد  دوش ، ادج  مه  زا  وت  دنب  دنب  ات  یناوخب  ارم  ردقنآ  رگا  دنگوس !

هک دوشیم  مولعم  دش  هتفگ  هچنآ  زا  دش . دهاوخ  هتفریذپ  تاهبوت  هاگنآ  دندرگ ، زاب  تعدب  زا  اهنآ  ینک و  هدـنز  دـندش  عقاو  وت  تعدـب 
گنهرف و هنحـص  رد  هک  ییاهیروآون  هن  و  دوشیم ، تعنـص  یکـشزپ و  یعیبط و  نونف  مولع و  تاعادـبا و  تاعارتخا و  لماش  هن  تعدـب 
باتک و هیلک  دعاوق  زا  هدافتـسا  اب  هثدحتـسم  لئاسم  هنیمز  رد  اهقف  تاقیبطت  هن  و  یگدـنز ، موسر  بادآ و  هن  و  دریگیم ، تروص  تایبدا 

نآ یب  دنیازفیب  نآ  رب  يزیچ  ای  دنهاکب و  ادـخ  نییآ  زا  يزیچ  دـننک و  لالح  ار  یمارح  ای  مارح و  ار  یلالح  هک  تسا  نآ  تعدـب  تنس .
یکی نیا  دنیامن ، توعد  نآ  يوس  هب  نید  کی  ناونع  هب  ار  مدرم  دننک و  عارتخا  يدـیدج  نییآ  ای  و  دـشاب ، مئاق  نآ  رب  يربتعم  لیلد  هک 

ار نآ  دـندرکیم و  تفلاخم  هخرچود  اب  یتح  نانآ  زا  یهورگ  میناوخیم  تیباهو  خـیرات  رد  هک  نیا  تسا . هریبک  ناـهانگ  نیرتمیظع  زا 
دنتخیر و اهنآ  دندوب ، هدیشک  ینفلت  طخ  رکـشل ، زکارم  زا  نتفرگ  ربخ  يارب  يدوعـس  نارـس  هک  یماگنه  ای  دندیمانیم و  ناطیـش  بکرم 

هقف رد  هک  تعدـب  موهفم  اب  یطابترا  چـیه  هک  تسا  ياهناهلبا  رایـسب  راک  دـندیمان ، تعدـب  ار  نآ  دـندرب و  نیب  زا  دـندرک و  هراپ  ار  همه 
رد ار  طارفا  هار  هک  یناسک  راتفگ  تسا . روما  هنوگنیا  زا  رپ  اهنآ  خیرات  هنافساتم  درادن و  تسا  هدمآ  یمالسا 

ياهشزرا مامت  هک  تسا  يرتلطاب  رتکانرطخ و  راتفگ  درادن ، دوجو  یتباث  لصا  چیه  نید  رد  دنیوگیم  دناهتفرگ و  شیپ  هورگ  نیا  ربارب 
هب ار  نید  تلاصا  دراذـگیم و  زاب  نآ  نیا و  ياههتـساوخ  راـکفا و  دانتـسا  هب  ار  رییغت  فیرحت و  هنوگ  ره  هار  دـهدیم و  داـب  رب  ار  یهلا 

: دیامرفیم هک  اجنآ  میهدیم : نایاپ  هملک 123 )  ) راصق تاملک  رد  ع )  ) یلع نینموملاریما  زا  يراتفگ  اب  ار  نخس  نیا  دربیم . نیب  زا  یلک 
کچوک دوخ  دزن  رد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  هعدبلا ، یلا  بسنی  مل  هنسلا و  هتعسو  هرش و  سانلا  نع  لزع  هسفن … و  یف  لذ  نمل  یبوط 

هداد تبـسن  وا  هب  یتعدـب  زگره  تسا و  یفاـک  وا  يارب  ربماـیپ  تنـس  دـسریمن ، مدرم  هـب  وا  رازآ  درادـن … ) ینیبرترب  ربـکت و  و   ) تـسا
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غارس هب  دنتـسه  وا  ربمایپ  تنـس  وریپ  ادخ و  نامرف  عیطم  هک  اهنآ  هتفرگ ، رارق  رگیدکی  ربارب  رد  تعدب  تنـس و  ترابع  نیا  رد  دوشیمن !
گرزب و یهارمگ  نیا  هک  دننادیمن  یفاک  ار  نآ  دوخ  رادنپ  هب  هدرک و  ص )  ) ربمایپ تنـس  هب  تشپ  ناراذگتعدب  یلو  دنوریمن ، تعدب 

دراد يدرف  تیلووسم  هک  تسا  ناهانگ  زا  يرایـسب  تسا  ندیـشک  شود  رب  ار  نارگید  هانگ  راب  هانگ ، نیرتکانرطخ  - 2 تسا . یکانرطخ 
اس بارش و  ندیشون  ای  تفع و  یفانم  لامعا  باکترا  دننام  دوشیم ، بوسحم  ياهریبک  هانگ  دنچ  ره 

رب ار  اهنآ  ناهانگ  راب  نآ  راذـگناینب  دـنکفایم و  هانگ  هب  ار  يرگید  هورگ  هک  تسا  یناـهانگ  ناـهانگ ، نیرتکاـنرطخ  یلو  تاـمرحم ، ری 
فورعم زا  نایهان  رکنم و  هب  نارمآ  ناراذگتعدب و  داسف ، ملظ و  نارادمدرـس  دوش . مک  اهنآ  ناهانگ  زا  يزیچ  هک  نآ  یب  دشکیم  شود 
صخـش دراد و  همادا  اهلـسن  اهنرق و  ات  وا  گرم  زا  دـعب  ناـسنا  هاـنگ  هنماد  هاـگ  دـنراد . ياـج  هورگ  نیا  رد  لـطاب  ياـهاعدا  ناـبحاص  و 

(. دراد همادا  اهلـسن  اهنرق و  شتاکرب  تسا و  نینچ  باوص  کین و  راک  یهاگ  هک  هنوگنامه   ) دزادرپب ار  اهنآ  مامت  همیرج  دـیاب  راـکهانگ 
راب اهنآ  نورتفی ، اوناک  امع  همایقلا  موی  نلئـسیل  مهلاقثا و  عم  الاقثا  مهلاقثا و  نلمحیل  و  دیامرفیم : صاخـشا  هنوگنیا  هرابرد  دـیجم  نآرق 

هب تمایق  زور  و  شیوخ . نیگنـس  ياهراب  رب  هوالع  ار  يرگید  نیگنـس  ياهراب  نینچمه  دنـشکیم و  شود  رب  ار  شیوخ  ناهانگ  نیگنس 
طرـش هک  ارچ  تسین ، هبوت  لباق  ابلاغ  هک  تسا  نآ  ناهانگ  هنوگنیا  رطخ  نیرتگرزب  دش ! دـنهاوخ  لاوس  دنتـسبیم  هک  ییاهتمهت  زا  نیقی 

زا يرایـسب  ای  و  دریگیم ، ارف  ار  یعیـسو  هقطنم  هاگ  هک  ار - ناهانگ  هنوگنیا  راثآ  دـناوتیم  ناسنا  هنوگچ  تسا ، هانگ  راـثآ  نتـسش  هبوت ،
یم ایند  زا  راذگهیاپ  نیا  هک  هدنیآ  رد  ای  دناهتفر  ایند  زا  دناهدش  نآ  هب  هدولآ  هک  یناسک 

لباق ریغ  ناهانگ  نینچ  هدولآ  ناسنا ، هدرکان  يادـخ  ادابم  تشادرب ! ماگ  تقد  اب  رایـسب  دـیاب  هجیتن  رد  دـیادزب ؟ دـنیآیم - دوجو  هب  دور 
ناهانگ راب  هتئیطخب ، نهر  هریغ ، ایاطخ  لاـمح  دـیامرفیم : هک  ددرگ  قداـص  وا  هراـبرد  ـالاب  زارف  رد  ع )  ) یلع ـالوم  ریبعت  دوش و  یناربج 

زا الاب  زارف  رد  نانآ  تارطخ  ءوس و  ناـملاع  - 1 دـشابیم . زین  شیوخ  ناهانگ  ورگ  رد  دـشکیم و  شود  هب  هتخاس  هارمگ  هک  ار  یناسک 
ار دوخ  مه  هک  تسا  هدش  تریس  تشز  ناملاع  امنملاع و  نالهاج  هداعلاقوف  ياهررـض  هب  ییانعمرپ  رایـسب  تاراشا  ع )  ) یلع الوم  مالک 

دوشیم هتخیر  ناهانگیب  ياهنوخ  هک  تساجنآ  ات  اهنآ  تارطخ  دننکیم . یگدنز  نآ  رد  هک  ار  ياهعماج  مه  دـنناشکیم و  یتخبدـب  هب 
. دـننزیم هحیـص  اهنآ  تسد  زا  هتفر  تراغ  هب  لاوما  دنـشکیم و  دایرف  اهنآ  هناملاظ  تواضق  زا  اهنوخ  دوریم ، داب  رب  ناـمولظم  قوقح  و 

یهاگآ نودب  هک  یـسک  نآ  حلـصی ، امم  رثکا  دـسفی  ام  ناک  ملع  ریغ  یلع  لمع  نم  تسا : هدـمآ  ص )  ) مرکا ربمایپ  فورعم  ثیدـح  رد 
ریغب سانلا  یتفا  نم  میناوخیم : ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  تسا ! رتشیب  وا  تاحالصا  زا  وا  يراکبارخ  دوشیم  يراک  رادهدهع 

فاک یهاگآ  نودب  هک  یسک  کلها ، کله و  دقف  هباشتملا  نم  مکحملا  خوسنملا و  نم  خسانلا  ملعی  وه ال  ملع و 
هب ار  نارگید  مه  دوشیم و  كـاله  شدوخ  مه  هباـشتم ، زا  ار  مکحم  هن  دسانـشیم و  خوسنم  زا  ار  خـسان  هن  هک  یلاـح  رد  دـهد  اوتف  ي 

ثیدـح رد  هک  هنوگنامه  دوشیم ، رتشیب  هعماـج  اـهنآ و  یتخبدـب  دـننک  راـک  رتعیرـس  رتشیب و  هچ  ره  دارفا  هنوگنیا  دـناشکیم ! تکـاله 
، ادـعب الا  ریـسلا  هعرـس  هدـیزی  قیرطلا ال  ریغ  یلع  رئاسلاک  هریـصب  ریغ  یلع  ملاعلا  دومرفیم : هک  میناوخیم  ع )  ) قداص ماـما  زا  ییاـنعمرپ 

یلصا هداج  زا  دیازفیب ، دوخ  ریس  تعرس  رب  هچ  ره  هک  دوریم  ههاریب  زا  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دنکیم  لمع  یهاگآ  نودب  هک  یـسک 
هدش هیبشت  توبکنع  ياهرات  هب  امنملاع ، نالهاج  هنوگنیا  تامولعم  الاب  زارف  رد  توبکنع  ياهرات  نوچمه  یتامولعم  - 2 دوشیم ! رترود 

هیبشت توبکنع  ياـهرات  هب  ار  ناکرـشم  ياـهدوبعم  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  دـیجم  نآرق  رد  توبکنع  هروس  زا  عقاو  رد  هک  یهیبـشت  تسا ،
دراد و مکش  ریز  رد  هک  یجزل  بآ  کچوک  رایسب  هرطق  زا  هرشح  نیا  تسا . شنیرفآ  ناهج  ياهیتفگـش  بیاجع و  زا  توبکنع  دنکیم .

ترواجم رد  هاگ  ره  هک  تسا  یـصاخ  بیکرت  ياراد  عیام  نیا  اریز  دـنتیم ، دوخ  يارب  ییاهرات  دـشکیم ، نوریب  دوخ  لاگنچ  اـب  ار  نآ 
رد ا هک  رصتخم  رایسب  عیام  نیا  اب  تسا  رداق  یتوبکنع  ره  دنیوگیم  نادنمشناد  زا  یضعب  دوشیم . مکحم  تخس و  دریگ  رارق  اوه 

اهرات نیا  زا  رگا  یلو  تسا  نآ  یکزان  رطاخ  هب  اهرات  نیا  یتسـس  هک  نیا  رت  بیجع  دنتب و  اهرات  نیا  زا  رتم  دصناپ  دودح  رد  دراد  رایتخ 
رات یکزان  هب  دـالوف  زا  یمیـس  رگا  رگید  يریبعت  هب  اـی  و  دوب ! دـهاوخ  رتمکحم  دـالوف  زا  دـننک  تسرد  يدـالوف  میـس  کـی  تماخـض  هب 
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ار توبکنع  هنال  همه  دوشیم  هتخاس  یصاخ  یسدنهم  اب  هک  اهرات  نیا  لاح  ره  هب  تسا . رت  تسس  توبکنع  رات  زا  دوش  تسرد  توبکنع 
رصتخم میـسن  کی  درادن . دوجو  نآ  زا  رت  تسـس  ياهناخ  ناهج  رد  دیوگیم  نآرق  هک  هنوگنامه  یلو  ار ، وا  ماد  مه  دهدیم و  لیکـشت 

درگ تقاط  یتح  دزاسیم و  ناریو  یلک  هب  ار  نآ  شتآ  زا  یفیعـض  هلعـش  دنکیم  خاروس  ار  نآ  ناراب  هرطق  کی  دزیریم ، مه  رد  ار  نآ 
ملع و ناکرـشم و  ياـهدوبعم  تسا  هنوـگنیا  دـنکیم و  بارخ  هتـسسگ و  مه  زا  ار  نآ  درادـن و  دنیـشنیم ، نآ  يور  رب  هک  ار  يراـبغ  و 

هیکت نآ  دـننام  ینظ و  ياهناسحتـسا  اهـسایق و  رب  هک  یناملاع  تسا . ناوتان  فیعـض و  یلکـشم  ره  لباقم  رد  هک  رورغم ، نـالهاج  شناد 
نیا زا  انمـض  دـنکیم ! دامتعا  هیکت و  نآ  رب  ددـنبیم و  لد  شتـسس  هناخ  نآ  هب  هک  تسا  توبکنع  راک  نوچمه  زین  اهنآ  راک  دـننکیم ،

تارشح و پ نوچمه  هک  دنوشیم  راتفرگ  اهنآ  ماد  رد  يدارفا  هک  دوشیم  هدافتسا  تسا  هدمآ  امنملاع  نالهاج  دروم  رد  هک  هیبشت 
نیا رد  سولپاچ  ناحادم  - 3 دنوشیمن . راتفرگ  تشز  ياهتوبکنع  نیا  ماد  رد  زگره  دنتقد  قیقحت و  لها  هک  اهنآ  دـنرادقمیب و  ياههش 

ار امنملاع  نالهاج  زا  هتـسد  نیا  نابیرگ  هک  یگرزب  يالب  نامه  دوب ، هدـمآ  سولپاچ  ناحادـم  حدـم  رب  اهنآ  تیلها  مدـع  زا  نخـس  زارف 
نآ لها  زگره  هک  دننزیم  هیکت  ییاهدنسم  رب  لیلد  نیمه  هب  و  یشزرا ، تقایل و  دنراد و  یـشناد  ملع و  دننکیم  رواب  مکمک  دریگیم و 

تردق دنسم  رب  ار  اهنآ  دنریگیم و  ار  نالهاان  فارطا  هک  سولپاچ  ناحادم  نآ  ررض  دنوشیم . هعماج  شیوخ و  تکاله  هیام  دنتـسین و 
تمذم ادـیدش  راک  نیا  زا  یمالـسا  تایاور  دـیجم و  نآرق  رد  تسا ! رتشیب  هکلب  تسین ، رتمک  قیالان  نارادمدرـس  نآ  نایز  زا  دـنناشنیم 

رجاف صخـش  يارب  هک  یماـگنه  برلا ، بضغ  شرعلا و  زتها  رجاـفلا  حدـم  اذا  میناوخیم : ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  تسا . هدـش 
: تسا هدمآ  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  دنکیم ! بضغ  راگدرورپ  دیآیمرد و  هزرل  هب  دنوادخ  شرع  دوش ، هتفگ  انث  حدـم و 
رد عمط  رطاخ  هب  دیوگ و  انث  ار  یملاظ  ناطلـس  هک  یـسک  رانلا ، یلا  هنیرق  ناک  هیف  اعمط  هل  عضعـضن  ففخت و  ارئاج و  اناطلـس  حدـم  نم 

تبسن دیدش  یمالسا  ثیداحا  رد  لیلد  نیمه  هب  دوب ! دهاوخ  خزود  شتآ  رد  وا  نیشنمه  دنک ، عضاوت  وا  يارب  شیدام  تاناکما 
يوـبن فورعم  ثیدـح  رد  دنـشاب ! ناحادـم  هنوـگنیا  تارطخ  بقارم  اوقتاـب  دارفا  یتـح  هک  تـسا  هدـش  هداد  رادـشه  ناحادـم  حدـم  هـب 

لفاغ بویع  زا  ار  امش  هک  دینک  رود  دوخ  زا  ار  اهنآ  و  ! ) دیـشاپب ناحادم  تروص  هب  كاخ  بارتلا ، نیحادملا  هوجو  یف  وثحا  میناوخیم :
لها ینیـشنمه  هب  ار  وا  هک  نآ  زا  دعب  دهدیم و  رادـشه  هنیمز  نیا  رد  کلام  هب  رتشاکلام ، فورعم  هماندـهع  رد  نانمومریما  دـننکیم .)

ثدحت ءارطالا  هرثک  ناف  هلعفت  مل  لطابب  كوحجبی  ای  كورطی و  الا  یلع  مهـضر  مث  دیامرفیم : دنکیم ، توعد  یتسار  قدـص و  عرو و 
دیجمت ياهدادن ، ماجنا  هک  یلامعا  هب  تبـسن  ار  وت  دننکن و  وت  زا  هدوهیب  شیاتـس  هک  نک  تیبرت  يروط  ار  نانآ  هزعلا ، نم  یندـت  وهزلا و 

يار و هب  ریـسفت  دزاسیم ! کیدزن  رورغ  ربکت و  هب  ار  ناـسنا  دروآیم و  راـب  هب  بجع  يدنـسپدوخ و  اـنث ، حدـم و  ترثک  اریز  دـنیامنن !
نامرف نآرق و  لوا  هورگ  هک  نیا  نآ  تسا و  زیچ  کی  اوقت ، دقاف  ياهنامیایب  اوقتاب و  نانموم  نایم  رد  توافت  نیرتنشور  قیاقح  فیرحت 

زا و  دنوش ، یشزغل  اطخ و  راتفرگ  رگا  دنهد و  قیبطت  نآ  رب  ار  دوخ  ياههتساوخ  دنـشوکیم  دننادیم و  یـساسا  لصا  دوخ  يارب  ار  یهلا 
انگ زا  و  دنروآیم ، ادخ  هاگرد  هب  ور  دنوشیم ، نامیشپ  يدوز  هب  دنور ، رتارف  یهلا  تاروتسد  هبوچراهچ 

ار یلـصا  راـیعم  دنتـسرپاوه ، روحمدوخ و  هاوخدوخ و  هک  مود  هورگ  دـنیآیمرب . ناربـج  ددـصرد  دـننکیم و  هبوـت  شیوـخ  ریـصقت  ه و 
نآ رب  زین  ار  یهلا  تاملک  نآرق و  تایآ  هک  دننکیم  ششوک  لیلد  نیمه  هب  دننادیم ، دوخ  طرش  دیقیب و  ياهـسوه  لد و  ياههتـساوخ 

راگزاس اهنآ  ياههتـساوخ  اب  هک  تسا  مرتحم  اـهنآ  يارب  اـجنآ  اـت  یهلا  ماـکحا  نید و  عرف ، نیا  تسا و  لـصا  نآ  هک  ارچ  دـنهد ، قیبطت 
دروخرب هویـش  ود  زا  یکی  اب  یهلا  تایآ  ربارب  رد  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  دنوشیم . ادج  نآ  زا  دش  ادج  اهنآ  ياههتـساوخ  زا  اج  ره  و  دـشاب ،

نامیا نآ  هب  دـنریذپیم و  تسا  ناشیاهـسوه  اـب  گـنهامه  هچنآ  دـنریگیم  هرهب  ضعبب  رفکن  ضعبب و  نمون  هویـش  زا  تسخن  دـننکیم :
( هیوه ههلا  ذختا  نم  تیارفا   ) قادصم هب  اهنآ  عقاو  رد  دـنوشیم ! رفاک  نآ  هب  تبـسن  دـننکیم و  درط  تسا  نآ  فلاخم  ار  هچنآ  دـنراد و 

يارب هاگ  مدرم و  بیرف  يارب  هاـگ  هک  يار ، هب  ریـسفت  يونعم و  فیرحت  هب  ندز  تسد  مود  هویـش  ار ! ادـخ  هن  دنتـسرپیم  ار  سفن  ياوه 
یمالـسا تایاور  نآرق و  تایآ  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا . رت  تشز  رتکانرطخ و  لوا  هویـش  زا  هویـش  نیا  و  دشابیم ، شیوخ  نادجو  بیرف 
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ناک دق  مکل و  اونموی  نا  نوعمطتفا  دیامرفیم : دوهی  زا  یهورگ  هرابرد  دیجم  نآرق  تسا . هدش  نآ  زا  ياهداعلاقوف  تمذم 
نیا اب  دنروایب  نامیا  ناناملسم )  ) امش نییآ  هب  دیراد  راظتنا  ایآ  نوملعی ، مه  هولقع و  ام  دعب  نم  هنوفرحی  مث  هللا  مالک  نوعمسی  مهنم  قیرف 

ملـسم دنتـشاد . یهاگآ  ملع و  هک  یلاح  رد  دندرکیم  فیرحت  ار  نآ  ندیمهف ، زا  سپ  دندینـشیم و  ار  ادخ  نانخـس  اهنآ  زا  ياهدع  هک 
زگره اهنآ  دنقح ، باتملاع  باتفآ  نمشد  هک  دنتـسه  یناشافخ  اهنآ  دش ، دنهاوخن  میلـست  یتیعقاو  هنوگچیه  ربارب  رد  دارفا  هنوگنیا  تسا 
هیارب رـسف  نم  یب  نمآ  ام  هلالج ، لجر  هللا  لاق  دـیامرفیم : هک  میناوخیم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  اذـل  دـندرواین ! ادـخ  هب  نامیا 

رد تسا . هدرواین  نامیا  نم  هب  دنک  ریـسفت  شیوخ ) لیم  قباطم  و   ) دوخ يار  هب  ارم  نخـس  هک  یـسک  دیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  یمالک ،
، مکباقر عطقت  ایند  وا  نآرقلاب ، قفانم  لادـج  وا  ملاع ، هلز  ثالث : یتما  یلع  فوختی  اـم  دـشا  میناوخیم : ادـخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدـح 

عماطم و  شیوخ ،) تاـیونم  هیجوت  يارب   ) نآرق هب  ناـقفانم  لالدتـسا  ناـملاع و  شزغل  دـنکیم ، دـیدهت  ارم  تما  هک  يرطخ  نیرتدـیدش 
یشان نآ  زا  هک  یتارطخ  نآ و  قیقد  موهفم  يار و  هب  ریسفت  هرابرد  دناشکیم .) تلذ  هب  ار  امش  و   ) دنزیم ار  امـش  ياهندرگ  هک  يویند ،

. دمآ دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  يرتشیب  تاحیضوت  بسانم  دراوم  رد  دوشیم 

ناملاع فالتخا  شهوکن  هبطخ 018-

هحفص 608] ]
يرگید یضاق  دزن  اوعد  نامه  هیبش  سپـس  دنکیم ، مکح  اجنآ  رد  دوخ  يار  هب  یـضاق  دوشیم و  حرطم  ییاوعد ) و   ) هلاسم هاگ  همجرت :

ار نانآ  هک  ناشیاوشیپ  دزن  ضیقن  دض و  يارآ  نآ  اب   ) تاضق نیا  همه  سپـس  دنکیم ، مکح  یلوا  فالخ  رب  تسرد  وا  ددرگیم ، ناونع 
ناشربمایپ یکی و  اهنآ  يادـخ  هک  یلاح  رد  دـنکیم  بیوصت  قیدـصت و  ار  اهنآ  همه  يار  وا  دـنیآیم و  درگ  درک ، بوصنم  تواضق  هب 

دنوادخ ایآ  دشاب )! دنوادخ  مکح  دحاو ، هلاسم  رد  ضیقن  دض و  يارآ  همه  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  ! ) تسا یکی  زین )  ) ناشباتک یکی و 
هتـشاد و رذحرب  فالتخا  زا  ار  اهنآ  هکنیا  ای  دـناهدرک ! وا  نامرف  تعاطا  اهنآ  تسا و  هداد  یگدـنکارپ  فالتخا و  روتـسد  اهنآ  هب  ناحبس 

ياهکیرـش اهنآ  هک  نیا  ای  تسا ! هتـساوخ  کمک  اهنآ  زا  نآ  لـیمکت  رد  هدرک و  لزاـن  یـصقان  نید  هک  نیا  اـی  دـناهدومن ! نایـصع  اـهنآ 
ناحبـس دنوادخ  هک  نیا  ای  دهد ! تیاضر  تسا  مزال  دنوادخ  رب  و  دنـسیونب ) نوناق  دننک و  رداص  مکح  و   ) دنیوگب دنراد  قح  دـنیادخ و 

نآرق رد  يزیچ  ام  دیامرفیم : ناحبس  دنوادخ  هک  نآ  لاح  تسا ! هدومن  یهاتوک  نآ  يادا  غیلبت و  رب  ربمایپ  یلو  هدرک ، لزان  یلماک  نید 
ییات قیدصت و  ار  رگیدکی  نآرق  ياهشخب  هدومرف : زین  تسا و  هدمآ  زیچ  همه  نایب  نآرق  رد  میدرکن و  راذگورف 

( هک یلاح  رد  دشاب  یفالتخا  نآرق  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  دوش ، ارآ  فالتخا  هیام  ات   ) درادن هار  نآ  رد  یفالتخا  هنوگچیه  دـننکیم و  د 
هتـسارآ و ابیز و  شرهاظ  نآرق  دـنتفاییم . نآ  رد  يرایـسب  تافالتخا  دوب  ادـخ  ریغ  هیحان  زا  نآرق  نیا  رگا  دـیامرفیم : ناحبـس  دـنوادخ 
زج یهارمگ ) لهج و   ) تاملظ دریگیمن و  نایاپ  شاهتفهن  رارسا  دوشیمن ، مامت  زگره  شروآتفگش  تاکن  تسا ، فرژ  قیمع  شنطاب 
زا ییزج  ناققحم  زا  یـضعب  هدیقع  هب  میدرک ، هراشا  هک  هنوگنامه  هبطخ  نیا  هاگن : کی  رد  هبطخ  دش ! دهاوخن  فرطرب  شراونا  وترپ  رد 
ارچ دهدیم ، ینعم  نیمه  رب  یهاوگ  زین  نآ  نومضم  اوتحم و  تسا و  هدش  ادج  مه  زا  یـضردیس  مالک  رد  هک  تسا  هدوب  هتـشذگ  هبطخ 
رطخ هب  ار  مدرم  لاـم  ناـج و  تینما  دوـخ ، تسرداـن  ياـهیرواد  اـب  هک  دوـب  حـلاصان  هاـگآان و  تاـضق  زا  نخـس  هتـشذگ  هـبطخ  رد  هـک 

تسس و لیالد  رب  هیکت  هک  هدمآ  نایم  هب  یتاضق  زا  نخس  زین  هبطخ  نیا  رد  دندرگیم . هعماج  حطس  رد  يرایسب  دسافم  اشنم  دننکفایم و 
دض و يارآ  اهنآ  سیئر  هک  نیا  رتدب  نآ  زا  دنریگیم و  نآ  زا  یتسردان  جیاتن  دـننکیم و  ناسحتـسا  يار و  سایق و  نوچمه  یـساسایب 

یم هک  ياهیرظن   ) فیوصت هیرظن  لاطبا  هب  ع )  ) ماما سپس  دنادیم . عقاو  اب  قباطم  درمشیم و  هللامکح  ار  اهنآ  همه  ضیقن 
دزادرپیم و تسا ) یهلا  مکح  قفو  رب  عقاو و  قباطم  یگمه  دنشاب  داضت  رد  رگیدکی  اب  دنچ  ره  ناگدنهداوتف  ياوتف  تاضق و  ارآ  دیوگ 

یمالـسا مهم  هلاسم  نیا  رد  قح ، هب  لوصو  يارب  ار  هار  دیامرفیم و  لاطبا  ار  هدـیقع  نیا  یلدتـسم  نوزوم و  نایب  قیقد و  رایـسب  لیلحت  اب 
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راک زرط  زا  نخـس  لوا ، شخب  دوشیم : هصالخ  شخب  هس  رد  هبطخ  نیا  دزاسیم . راومه  الماک  دناهدش ، نادرگرـس  نآ  رد  يرایـسب  هک 
لاطبا هب  مود  شخب  دنرمـشیم . هللامکح  ار  ضیقن  دض و  يارآ  همه  دـننکیم و  تکرح  بیوصت  ریـسم  رد  هک  دروآیم  نایم  هب  یتاضق 

. تسا تاـفالتخا  تالکـشم و  همه  لـح  عجرم  هک  دـیوگیم  نخـس  نآرق  تمظع  زا  بساـنت ، هب  موـس  شخب  رد  دزادرپیم و  هیرظن  نیا 
دوشیم حرطم  ماکحا  زا  یمکح  رد  اوعد  کی  هاگ  دنکیم : عورش  نینچ  ار  دوخ  نخس  ع )  ) ماما ارچ ؟ فالتخا  همه  نیا  ریـسفت : حرش و 

یلوا فالخ  رب  تسرد  وا  ددرگیم ، ناونع  يرگید  یـضاق  دزن  يوعد  نامه  هیبش  سپـس  دـنکیم ، مکح  اجنآ  رد  دوخ  يار  هب  یـضاق  و 
اهیف مکحیف  هریغ  یلع  اهنیعب  هیـضقلا  کلت  درت  مث  هیارب ، اـهیف  مکحیف  ماـکحالا  نم  مکح  یف  هیـضقلا  مهدـحا  یلع  درت  ! ) دـهدیم مکح 

تواضق هب  ار  نانآ  هک  ناشیاوشیپ  دزن  دناهداد ) يدحاو  هلاسم  رد  هک  یضیقن  دض و  يارآ  نآ  اب   ) تاضق نیا  همه  سپـس  هلوق .) فالخب 
صنم

رد درمـشیم ،) عقاو  قباطم  تسرد و  ار  ناگمه  ياوتف  و   ) دـنکیم بیوصت  قیدـصت و  ار  اهنآ  همه  يار  وا  و  دـنیآیم ، درگ  هدرک ، بو 
بوصیف مهاضقتسا  يذلا  مامالا  دنع  کلذب  هاضقلا  عمتجی  مث  ! ) تسا یکی  زین )  ) ناشباتک یکی و  ناشربمایپ  یکی ، اهنآ  يادخ  هک  یلاح 

رواب دـیاش  دـسریم و  رظن  هب  بیجع  يرایـسب  يارب  هلاسم  نیا  هچرگ  دـحاو .) مهباتک  و  دـحاو ! مهیبن  و  دـحاو ! مههلا  و  اـعیمج - مهئارآ 
یهلا مکح  ار  همه  دنرمـشب و  تسرد  باوص و  ار  ضیقن  دـض و  يارآ  اـی  اـهتواضق  همه  یناـسک  هک  دـشاب  لکـشم  اـهنآ  يارب  شندرک 

نیا هب  اهنآ  شیارگ  تلع  هب  رگا  دنتسه و  ياهدیقع  نینچ  ياراد  تنس  لها  ناناملسم  زا  یهورگ  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  یلو  دننادب ،
زا ییاهر  يارب  هک  دندوب  هتفرگ  رارق  ییاهانگنت  رد  اهنآ  هک  درک  میهاوخ  رواب  مینک ، هجوت  دمآ  دهاوخ  حورـشم  روط  هب  ادعب  هک  هدـیقع 

رکفت نیا  هیاـپ  رب  ار  هبرـض  نیتـسخن  رخآ ، هلمج  رد  ع )  ) ماـما یلو  تـسا . هتـشادن  دوـجو  بیوـصت  هدـیقع  هـب  شیارگ  زج  ياهراـچ  نآ 
کـشیب تسا ! دحاو  ناشباتک  دحاو و  ناشربمایپ  دحاو و  اهنآ  يادخ  هک  تسا  یلاح  رد  همه  نیا  دـیامرفیم : دزاسیم و  دراو  تسردان 

تـساک مک و  یب  ار  زیچ  همه  تسا و  قیاقح  همه  هب  ملاع  وا  هک  ارچ  دوشیم ، رداص  يدـحاو  مکح  دـحاو  هلاسم  يارب  دـحاو  يادـخ  زا 
نادیم

تاذ رد  یـشومارف  هن  دـنکیم ، هابتـشا  هن  تسا . هدومن  نییعت  نآ  رد  يدـحاو  مکح  هدوب  هلاسم  نآ  رد  هک  يدـسافم  ای  حـلاصم  قبط  د و 
دناوتیمن وا  هیحان  زا  فالتخا  سپ  دوشیم . راکشآ  وا  يارب  یلوهجم  زیچ  نامز  تشذگ  اب  هن  ددرگیم و  نامیشپ  هن  دراد ، هار  شسدقم 

مک و یب  ار  یهلا  مکح  تسا ، موـصعم  ماـکحا ، ياـقلا  هژیو  هب  زیچ ، همه  رد  وا  تسا و  یکی  زین  ناـشربمایپ  هک  نیا  هـب  هجوـت  اـب  دـشاب !
هک یباتک  تسا ، یکی  زین  اهنآ  هماننییآ  همانرب و  نوناق و  تسین ! فالتخا  اشنم  زین  وا  سپ  دـنکیم . نایب  رییغت  هنوگ  ره  نودـب  تساـک و 

و همه ، لوبق  دروم  تساـهنآ و  همه  سرتسد  رد  هتفرگ و  تاـشن  یحو  لـالز  همـشچرس  زا  هتفاـین و  هار  نآ  رد  یفیرحت  رییغت و  هنوگچیه 
، اریثک افالتخا  هیف  اودجول  هللا  ریغ  دـنع  نم  ناک  ول  و  تسادـخ . يوس  زا  هک  ارچ  درادـن ، دوجو  نآ  ياوتحم  رد  يداضت  فالتخا و  چـیه 
رد نخس  نیا  تسین . اهنآ  ینامسآ  باتک  هیحان  زا  فالتخا  سپ  دشیم . هدید  نآ  رد  يدایز  داضت  فالتخا و  دوب  ادخ  ریغ  يوس  زا  رگا 

هتـساخرب و ناـشدوخ  تسرداـن  راـکفا  زا  تاـفالتخا  هک  دـهدیم  ناـشن  دـیآیم و  مود  زارف  رد  هک  یحرـش  يارب  تـسا  ياهمدـقم  عـقاو 
يارب هتسبرس  یلامجا و  باوج  کی  نخس  نیا  رگید  ریبعت  هب  هدش و  یتافالتخا  نینچ  زورب  ببس  ناشیاههشیدنا  ياهییاسران 

بیوصت و هب  داقتعا  عقاو  رد  دزاسیم . نشور  ینایب  نیرتوکین  هب  دـعب  ثحب  رد  ع )  ) ماما ار  نآ  یلیـصفت  حرـش  هک  تسا  بیوصت  هلاـسم 
یفرعم هناـگی  ار  ادـخ  تیهولا ، دـیحوت  تسا . كرـش  یعون  هب  شیارگ  دـیحوت و  لـصا  زا  فارحنا  ضیقن ، دـض و  يارآ  ندوـب  حـیحص 

سپ دـنادیم . یکی  ار  ینامـسآ  باـتک  تعیرـش ، دـیحوت  و  درمـشیم ، یکی  رـصع  ره  رد  ار  مزعلاولوا  ربماـیپ  توـبن ، دـیحوت  دـنکیم و 
ماما تسین  هیجوت  لباق  تافالتخا  نیا  دراد . دیحوت  لصا  اب  ینـشور  داضت  تسین ، كرـش  زج  يزیچ  هک  یعقاو ، ماکحا  ددـعت  هب  شیارگ 

ریبـعت هب  نیدـهتجم و  يارآ  بیوـصت  يار و  هب  داـهتجا  هلاـسم  لاـطبا  يارب  مکحم  نیتـم و  لالدتـسا  کـی  هب  شنانخـس  زا  شخب  نیا  رد 
یتسردان و  ددنبیم ، اهنآ  رب  ار  رارف  ياههار  مامت  هتفرگ ، رارق  هیاپ  جنپ  رب  هک  قیقد  میـسقت  کی  اب  هدز و  تسد  اهقف  يراذگنوناق  رتهداس 
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ایآ تسیچ ؟ یهقف  لئاسم  رد  اهنآ  يارآ  فالتخا  همه  نیا  همشچرس  دیامرفیم : تسخن  دنکیم . نییبت  نایب  نیرتنشور  هب  ار  رکف  زرط  نیا 
فالتخالاب هناحبـس  هللا  مهرمافا  ! ) دـناهدرک وا  نامرف  تعاطا  اهنآ  تسا و  هداد  یگدـنکارپ  فـالتخا و  روتـسد  اـهنآ  هب  ناحبـس  دـنوادخ 

رفت زا  دنکیم و  یگناگی  تدحو و  هب  توعد  هشیمه  اتکی  دحاو و  دنوادخ  هک  ارچ  تسین  ریذپناکما  يزیچ  نینچ  نیقی  هب  هوعاطاف .)
نامـسیر هب  یگمه  اوقرفت ، اعیمج و ال  هللا  لبحب  اومـصتعا  و  دیامرفیم : شدیجم  نآرق  رد  هک  تسوا  درادیم ، رذـحرب  یگدـنکارپ  هق و 

هلحرم نـیمود  رد  اذـل  دریگیم و  همــشچرس  يرگید  ياـج  زا  اـمتح  فـالتخا  نیارباـنب  دــیوشن . قرفتم  دــینز و  گـنچ  یهلا  مـکحم ) )
زا یکی  نیقی  هب  هوصعف .) هنع  مهاهن  ما  ! ) دـناهدومن نایـصع  اـهنآ  هتـشاد و  رذـحرب  فـالتخا  زا  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  نیا  اـی  دـیامرفیم :

یلامتحا نینچ  شریذپ  هدامآ  زگره  دنراد  یفلتخم  ياهیار  دـحاو  هلاسم  رد  هک  یتاضق  یلو  تسا ، نیمه  فالتخا  یلـصا  ياههمـشچرس 
دنوادـخ هک  نیا  اـی  دـیامرفیم : دوریم ، موس  لاـمتحا  غارـس  هب  سپـس  تسا . یفنم  لاوس  نیا  ربارب  رد  زین  اـهنآ  خـساپ  نیارباـنب  دنتـسین !

(. همامتا یلع  مهب  ناعتساف  اصقان  انید  هناحبـس  هللا  لزنا  ما  ! ) تسا هتـساوخ  کمک  اهنآ  زا  نآ  لیمکت  رد  هدرک و  لزان  صقان  نید  ناحبس 
يرای نآ  لیمکت  يارب  شناگدنب  زا  دنوادخ  تسا و  صقان  مالسا )  ) ادخ نید  هک  دیوگیمن  ینخس  نینچ  یناملسم  چیه  هک  تسا  ملـسم 

مکنید و مکل  تلمکا  موـیلا  دـیامرفیم : درامـشیم و  لـماک  رظن  ره  زا  ار  نییآ  نیا  تحارـص ، اـب  نآرق  تاـیآ  سکع  هب  هکلب  دـبلطیم !
مالسا مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما  انید ، مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا 

، تسا راکشآ  نشور و  باتفآ  دننام  زین  نآ  نالطب  هک  دوریم  يرگید  لامتحا  غارس  هب  سپس  متفریذپ . امش  نادواج )  ) نییآ ناونع  هب  ار 
تـسا مزال  دـنوادخ  رب  و  دنـسیونب ) نوناق  دـننک و  رداص  مکح  و   ) دـنیوگب دـنراد  قح  دـنیادخ و  ياهکیرـش  اهنآ  هک  نیا  ای  دـیامرفیم :

يارب دیاب  دشاب ، ددعتم  نایادخ  هب  لئاق  یـسک  رگا  تسا  یهیدب  یـضری .) نا  هیلع  و  اولوقی ، نا  مهلف  هل ، ءاکرـش  اوناک  ما  ! ) دهد تیاضر 
رب وا  نییآ  هیاپ  ساسا و  هک  یناملـسم  تسا  نکمم  رگم  یلو  دوش ، لئاق  ماکحا  ندرک  رداص  يراذگنوناق و  رد  یمهـس  اهنآ  زا  مادک  ره 
هب درمشب !؟ ادخ  ياکرـش  ار  تاضق  اهقف و  دهد و  رد  كرـش  هب  نت  درگنیم  دیحوت  هچیرد  زا  ار  نید  عورف  لوصا و  همه  تسا و  دیحوت 

دیحوت یلاعفا ، دـیحوت  ياههخاش  زا  یکی  تسا و  لاعفا  دـیحوت  تافـص ) تاذ و  دـیحوت  زا  دـعب   ) دـیحوت ياههخاش  زا  یکی  رگید  ریبعت 
، نامرف تسوا و  مکح  مکح ، دوش . یهتنم  ادـخ  هب  دـیاب  شگرب ، خاش و  مامت  تیمکاح و  نآ  قباـطم  و  تسا ، يراذـگنوناق  تیمکاـح و 

ناوتان ياهزغم  هب  ار  يرگید  شخب  عیرـشت  دشاب و  هدرک  عیرـشت  شدوخ  ار  مالـسا  نیناوق  زا  یـشخب  دـنوادخ  هک  تسین  نانچ  وا ! نامرف 
دنوادخ تسا  نکمم  رگم  دشاب ! هاگآ  تسا  نکمم  لماک  روط  هب  ماکحا  دسافم  حلاصم و  زا  وا ، ریغ  رگم  دشاب ! هدرک  راذگاو  اهناسنا 

رد ار  مدرم  دـنهنیم و  ینوناق  دوخ  رـصاق  يار  نامگ و  نظ و  هب  مادـک  ره  هک  دراذـگب  يراذـگنوناق  تسد  هب  ار  شدوخ  ناگدـنب  مامز 
ار رارف  هار  نیرخآ  دوریم و  لامتحا  نیرخآ  غارس  هب  ع )  ) ماما سپس  دنزاسیم ! نادرگرس  ناریح و  ضیقن ، دض و  يارآ  زا  یهوبنا  نایم 

یهاتوک نآ  يادا  غیلبت و  رد  ص )  ) ربمایپ یلو  هدرک ، لزان  یلماک  نید  ناحبـس  دنوادخ  هک  نیا  ای  دیامرفیم : ددنبیم و  اهنآ  يور  هب  زین 
یناملـسم چـیه  تسا  یهیدـب  هئادا .) هغیلبت و  نع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  رـصقف  امات  اـنید  هناحبـس  هللا  لزنا  ما  ! ) تسا هدومن 

موصعم ناشرادـنپ  هب  دـناهتفریذپن و  لماک  روط  هب  ار  تمـصع  هلاسم  هک  یناسک  یتح  هک  ارچ  دـهدیمن ، ربمایپ  هرابرد  ار  یلامتحا  نینچ 
نیا شریذپ  نودـب  هک  ارچ  دـناهتفریذپ ، یحو  يادا  غیلبت و  رد  ار  تمـصع  هلاسم  درادـن ، یفاک  لیلد  زیچ  همه  اج و  همه  رد  ربمایپ  ندوب 
زاـب هلاـسم  لـصا  هب  ع )  ) ماـما رگید  راـب  سپـس  دوشیم . لـصاح  ضرغ  ضقن  دـنامیمن و  یقاـب  تلاـسر  توـبن و  يارب  یموـهفم  ینعم ،

هدرک و عیرـشت  تسا  هدوب  مزال  ماکحا  زا  هچنآ  رـشب ، یگدنز  ياهزاین  مامت  يارب  مالـسا  هک  دزاسیم  نشور  ار  تقیقح  نیا  ددرگیم و 
شن دراو  نآ  رد  یصن  هچنآ  هیف ، مکح  هیف ال  صن  ام ال  هلاسم  بیترت  نیا  هب  و  تسا . هدرکن  راذگورف  يزیچ 

نآرق رد  میدرکن و  راذگورف  نآرق  رد  ار  يزیچ  چیه  ام  دیامرفیم : ناحبـس  دـنوادخ  دـیوگیم : دریگیم و  اهنآ  زا  ار  درادـن  یمکح  هد 
رب تسا  ینشور  هاوگ  هیآ  ود  نیا  ءیش .) لکل  نایبت  هیف  ءیش و  نم  باتکلا  یف  انطرف  ام  لوقی : هناحبـس  هللا  و  ! ) تسا هدمآ  زیچ  همه  نایب 

تسا و زاین  دروم  هچنآ  همه  هکلب  تسا ، هتـسجن  دادمتـسا  نآ  لیمکت  يارب  یـسک  زا  هدرکن و  لزان  یـصقان  نید  زگره  دـنوادخ  هک  نیا 
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. دمآ دهاوخ  ادخ ، تساوخ  هب  تاکن ، ثحب  رد  نآ  حرـش  هک  هصاخ  ماکحا  رد  یـشخب  و  نآرق ، تامومع  رد  یـشخب  هدمآ ، دیجم  نآرق 
نآ موهفم  هک  هتسج  دانتسا  ياهیآ  هب  تسا  نکمم  مادک  ره  هک  دریگب ، وگ  ضیقن  دض و  نایـضاق  زا  زین  ار  هبرح  نیا  هک  نیا  يارب  سپس 
نآ رد  یفالتخا  هنوگچیه  دننکیم و  دییات  قیدصت و  ار  رگیدکی  نآرق  ياهـشخب  هدومرف  دنوادخ  دیازفایم : دـشاب ، توافتم  رگیدـکی  اب 
دوخ زا  ینـشور  لیلد  نایب  نخـس و  نیا  لیمکت  يارب  دـعب  هیف .) فالتخا  هنا ال  اـضعب و  هضعب  قدـصی  باـتکلا  نا  رکذ  و  ! ) درادـن دوجو 
دوب ادـخ  ریغ  يوس  زا  باتک  نیا  رگا  دومرف : ناحبـس  دـنوادخ  دـیازفایم : تسین  نآ  تایآ  نایم  رد  یفـالتخا  هنوگچیه  هک  نیا  رب  نآرق 

یهیدب ا اریثک .) افالتخا  هیف  اودجول  هللا  ریغ  دنع  نم  ناک  ول  و  هناحبس : لاقف   ) دنتفاییم نآ  رد  يرایسب  تافالتخا 
هب و  دـباییم ، رییغت  ناشراکفا  هزات ، روما  فشک  هصالخ  ناکم و  ینوگرگد  ای  نامز  تشذـگ  اـب  تسا و  دودـحم  ناـشملع  اـهناسنا  تس 

همزال هک  دـیوگب  ار  یفلتخم  ضیقن و  دـض و  بلاطم  دوخ ، رمع  نامز  لوط  رد  هدنـسیون  کی  ای  هدـنیوگ  کی  تسا  نکمم  لـیلد  نیمه 
اسب هچ  تسا ، راکـشومارف  ناسنا  رگید  يوس  زا  وس ، کی  زا  اهنیا  تسا . نامز  تشذگ  اب  راکفا  لماکت  ینوگرگد و  ملع و  ندوب  دودحم 
همه هب  ملاع  هک  يدنوادخ  یلو  دراد . زاربا  نآ  فالخ  رب  يرظن  دنک و  شومارف  ار  نآ  رگید  لاس  هام و  ای  ادرف  دیوگب و  زورما  ار  یبلطم 

، دنکیمن داجیا  شـسدقم  تاذ  رد  ینوگرگد  رییغت و  چیه  نامز  تشذگ  دـنادیم ، ار  نوکی  ام  وناک  ام  هدـنیآ و  هتـشذگ و  تسا و  زیچ 
نینچ مالک  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  درادـن . یموهفم  وا  يارب  یـشومارف  نایـسن و  هتـشذگ  نیا  زا  و  تسا . ناکم  ناـمز و  قوفاـم  هک  ارچ 
نایب اب  ع )  ) ماما هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  یبوخ  هب  دمآ  الاب  رد  هچنآ  عومجم  زا  دشاب . ضیقن  دـض و  نانخـس  فالتخا و  نیرتمک  یـسک 
يارب يرارف  هار  دنکیم و  لطاب  یلک  هب  ار  يار  هب  داهتجا  ناسحتسا و  سایق و  هب  کسمت  بیوصت و  هلاسم  شفیرظ  قیقد و  لیلحت  اسر و 

رد یهاتوک  نیرتمک  ربمایپ  تساهناسنا و  ياهزاین  همه  عماج  نآرق ، هدرک و  لزان  یلماک  نید  ادخ  اریز  دراذگیمن ، یقاب  نآ  نارادفرط 
. تسا هدرک  تدـحو  داـحتا و  هب  توعد  ار  اـهنآ  اـج  همه  هتفریذـپن و  یمالـسا  تما  يارب  ار  فـالتخا  دـنوادخ  زگره  هدرکن و  نآ  غیلبت 

دناوتیم یموهفم  ینعم و  هچ  نتـسناد ، یهلا  یعقاو  مکح  ار  همه  فلتخم و  ياواتف  بیوصت  ضقانتم و  يارآ  تحـص  هب  داقتعا  نیارباـنب 
ماما هبطخ ، نیا  زارف  نیرخآ  نیموس و  رد  نآرق  قمع  ییابیز و  تیعقاو ! کی  هن  تسا  یهارمگ  هابتشا و  فارحنا و  کی  نیا  دشاب ، هتشاد 

ات دـنکیم  نایب  نآرق  تیمها  هابرد  ار  ياهدـنز  قیاـقح  ینعمرپ  رایـسب  هاـتوک و  هلمج  جـنپ  رد  دزادرپیم و  دـیجم  نآرق  فیـصوت  هب  (ع )
ار نآ  ماکحا  قیاقح و  دنوشب و  لفاغ  نآرق  زا  زگره  دیابن  یمالـسا  تاضق  اهقف و  هک  دهد  ناشن  دـشاب و  هتـشذگ  ياهثحب  يارب  یلیمکت 

نیبم عراش و  هتـساخرب و  نآرق  زا  مه  نآ  هک  تنـس  عبنم  زج   ) يرگید عبنم  هب  دنمزاین  ار  دوخ  نآرق ، نتـشاد  اب  دیابن  دنریگب و  مک  تسد 
هلمج نیا  قینا .) هرهاـظ  نآرقلا  نا  و   ) تسا روآتفگـش  اـبیز و  رایـسب  شرهاـظ  نآرق  دـیامرفیم : فیـصوت  نیلوا  رد  دـننادب . تسا ) نآ 

دوخ هب  صوصخم  یگنهآ  تایآ ، گنهآ  هدش و  باسح  رایسب  تاریبعت  نوزوم ، رایسب  شظافلا  دراد ، نآرق  تغالب  تحاصف و  هب  هراشا 
نیا د رد  دورو  هک  تسا  رایسب  نخس  نیا  دهاوش  دوشیمن ، هتسخ  زگره  دنک  رارکت  دناوخب و  ار  نآ  ناسنا  ردق  ره  هک  دراد 

هب نتخادرپ  ابلاغ  قیمع .) هنطاـب  و   ) تسا قیمع  نآ  نطاـب  و  دـیامرفیم : مود  فیـصوت  رد  دزاـسیم . رود  دـصقم  زا  ار  اـم  رواـنهپ ، ياـیر 
ار ناسنا  ینعم ، قح  يادا  رگید  ریبعت  هب  قیمع و  یناعم  هب  نتخادرپ  هک  هنوگنامه  دزاسیم  رود  ینعم  قمع  زا  ار  ناسنا  رهاـظ ، ياـهییابیز 
دوش و ادا  لماک  روط  هب  ینعم  قح  دوش ، عمج  ود  نیا  نایم  هک  تسا  مزال  تردـق  تیاهن  دـهدیم ، رارق  انگنت  رد  ابیز  ظافلا  باـختنا  رد 
هک دـباییمرد  ینـشور  هب  دـیجم  نآرق  رد  ناسنا  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و  دریگ ، رارق  ظافلا  نیرتبلاج  نیرتابیز و  بلاـق  رد  لاـح  نیع  رد 

تسا هنوگنآ  نآرق  قمع  افرژ و  تساوتحمرپ . قیمع و  هداعلاقوف  شنطاب  تسا و  ریذپلد  باذج و  رورپحور ، هتسارآ ، هداعلاقوف  شرهاظ 
هک تسا  یهلا  یحو  شوارت  هک  یلاح  رد  دـشابن  نینچ  ارچ  دریگیمن . نایاپ  زاب  دـتفیب  راک  هب  نآ  هراـبرد  اههشیدـنا  نیرتیوق  هچ ، ره  هک 

ار هچنآ  هک  دراد  دوجو  نآرق  فلتخم  ياههروس  رد  هنیمز  نیا  رد  ینوگانوگ  ياههنومن  تساـهتنایب . شکاـپ  تاذ  نوچمه  ادـخ  مـالک 
روآتفگـش تاکن  دیامرفیم : مراهچ  موس و  فیـصوت  رد  دزاسیم . سوسحم  اراکـشآ و  ناسنا  يارب  هدومرف  نایب  هلمج  ود  نیا  رد  ماما 

یضقنت غ و ال  هبئاجع ، ینفت  ال   ) دریذپیمن نایاپ  زگره  نآ  هتفهن  رارسا  دوشیمن و  یناف  زگره  نآرق 
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اهیتفگـش و ندوب  يدـبا  یگنادواج و  هب  هراشا  هبئاـجع ) ینفت  ـال   ) لوا هلمج  هک  دـشاب  نیا  رد  هلمج  ود  نیا  تواـفت  تسا  نکمم  هبئار .)
بلاج روآتفگـش و  رایـسب  دوخ ، رـصع  رد  هک  درب  مان  ناوتیم  ار  يدایز  ياـهباتک  هک  ارچ  دـنکیم ، نآرق  هتـسجرب  قیاـقح  اـهییابیز و 

ارچ تسین ، یباتک  نینچ  زگره  نآرق  یلو  دش  گنریب  شیاهیتفگـش  تسـشن و  اهنآ  رب  یگنهک  رابغ  درگ و  نامز  تشذگ  اب  یلو  دندوب 
رارسا هب  هراشا  مود  هلمج  دنربیم . تذل  شیناعم  ظافلا و  رد  یسررب  روغ و  هعلاطم و  رد  هشیمه  دنتـسه  انـشآ  نآ  اب  هک  یناسک  مامت  هک 

هدام زا  بیرغ  عمج  بئارغ  هک  دـینکن  شومارف   ) ددرگیم راکـشآ  نآ  زا  ياهزات  شخب  زور  ره  ناـمز  تشذـگ  اـب  هک  تسا  نآرق  هتفهن 
نیمجنپ رد  دراد .) نآرق  هتفهن  رارـسا  اب  یکیدزن  بسانت  ریبعت  نیا  تسا و  نتـشگ  ناهنپ  ای  نطوم ، زا  ندش  رود  ینعم  هب  بورغ  تبرغ و 

اهنت هن  هب .) الا  تاملظلا  فشکت  و ال  ! ) دـش دـهاوخن  فرطرب  نآرق  رون  وترپ  رد  زج  اـهیکیرات  تاـملظ و  دـیامرفیم : فیـصوت  نیرخآ  و 
تامیلعت نودب  زین  يداصتقا  یسایس و  یعامتجا و  یگدنز  هنحص  رد  تاملظ  هکلب  ییاوقتیب ، ینامیایب و  رفک و  یکیرات  لهج و  تملظ 

ملظ عاونا  لاح  نیا  اب  یلو  هدرک ، تفرشیپ  هداعلاقوف  عیانص ، رظن  زا  ایند  هک  نیا  اب  زورما  تفر . دهاوخن  نایم  زا  نآرق 
ياهیمارآان رتمهم  همه  زا  یتخبدب و  رقف و  اهیتلادعیب ، ملظ و  اهیزیرنوخ ، اهگنج و  تس ، هدرتسگ  ار  دوخ  موش  هیاس  يرشب  هعماج  رب  اهت 

هانپ نآ  نامرد  هار  نیرتهب  هک  تسا  يونعم  یقالخا و  رقف  اوقت و  نامیا و  فعـض  میقتـسم  هجیتن  اهنیا  مامت  هتفرگ و  ارف  ار  اج  همه  ینورد 
یهورگ هک  تسا  ماکحا  هنیمز  رد  يرشب  رصاق  راکفا  ینظ و  يارآ  هب  ندرب  هانپ  نآرق و  ندرک  اهر  رتکانفسا  همه  زا  تسا . نآرق  هب  ندرب 

هلاسم نیا  تسا ؟ هتفرگ  تاشن  اجک  زا  تسیچ و  بیوصت  هلاسم  - 1 اههتکن : دندش . نآ  راتفرگ  نآرق  زا  ندوب  رود  رطاخ  هب  ناناملـسم  زا 
ياراد زین  دراد و  نآ  دـننام  ناسحتـسا و  سایق و  يار و  داهتجا و  هلاسم  اـب  یکیدزن  طاـبترا  هک  تسا  یمالـسا  لـئاسم  نیرتمهم  زا  یکی 

زرط زا  دشکن و  ازارد  هب  هک  ياهنوگ  هب  ارجام  نیا  حرش  دشابیم و  ص )  ) هللا لوسر  زا  دعب  یخیرات  یـسایس و  ثداوح  اب  یکیدزن  دنویپ 
دوب یماظن  یسایس و  یعامتجا و  تخـس  ثداوح  اهنافوط و  زا  رپ  ص )  ) هللا لوسر  تایح  نارود  - 1 تسا : نینچ  دوشن  جراخ  ام  ياهثحب 

-2 دوب . هدش  نییبت  نآرق  رد  اهنآ  یساسا  لوصا  دنچ  ره  تشاذگیمن ، یقاب  ماکحا ، همه  نتفرگ  ارف  يارب  نیملـسم  يارب  يدایز  لاجم  و 
لئاسم زور  ره  تفریم  شرتسگ  هب  ور  تعرس  هب  یمالسا  هعماج  هک  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب 

نآ خساپ  ص )  ) هللالوسر ثیداحا  رد  هک  دندش  وربور  يرامشیب  دیدج  لئاسم  اب  نیملسم  دشیم و  ادیپ  یمالسا  یهقف  ماکحا  رد  ياهزات 
محازم هک  نیا  نامگ  هب  ص )  ) هللا لوسر  ثیداحا  لقن  نتـشون و  اب  رمع )  ) افلخ زا  یـضعب  دـیدش  تفلاـخم  نیا ، رب  نوزفا  دـنتفاییمن . ار 

رتشیب زاین  دروم  یهقف  لئاسم  يارب  عبانم  دوبمک  ساسحا  درپس و  یـشومارف  هتوب  هب  ار  هللا  لوسر  ثیداحا  زا  يرایـسب  دوشیم ، نآرق  رـشن 
رگا دنتفرگ ، رارق  یتخـس  يانگنت  رد  دوب  ریگرد  دـیدج  یهقف  لئاسم  اب  امئاد  هک  تفالخ  هاگتـسد  اصوصخم  مالـسا و  ياهقف  و  دـشیم ،
مکل تلمکا  مویلا  هیآ  اـب  هنوگچ  درادـن ، خـساپ  یعاـمتجا  يدرف و  ییازج و  یقوقح و  زا  معا  فلتخم  لـئاسم  نیا  يارب  مالـسا  دـنیوگب 

مالسا مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما  انید ، مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و 
، ناکم رظن  زا  تسا و  نایدا  مامت  متاخ  هک  ینییآ  دوب ؟ دهاوخ  راگزاس  مدش  یضار  مدیزگرب و  امش  نادیواج )  ) نییآ نید و  ناونع  هب  ار 
ات ناهج  قطانم  ماـمت  هب  طوبرم  ياـهزاین  ماـمت  يوگخـساپ  دـیاب  تسا  ینادواـج  یناـهج و  هکلب  تسین ، ياهقطنم  روشک و  هب  صوصخم 

تفگ خساپ  ار  اهنآ  همه  ناوتیم  هنوگچ  هدش ، لقن  ادخ  لوسر  زا  هک  يدودحم  ثیداحا  نیا  اب  دشاب و  ایند  نایاپ 
نآرق و هک  نیا  هرابرد  ار  ربمایپ  ملـسم  فورعم و  هیـصوت  اهنآ  هک  دش  یـشان  اجنآ  زا  دـیدش ، تسبنب  ای  انگنت  نیا  هک  دـینکن  شومارف   ؟

نیا رگا  هک  یلاح  رد  دندرپس ، یـشومارف  تسد  هب  دنوشن  هارمگ  زگره  ات  دنرادنرب  ود  نیا  ناماد  زا  تسد  دـننکن و  شومارف  ار  تیب  لها 
یلکـشم نینچ  زگره  دشیم ، هتفریذپ  ربمایپ  ثیداحا  دـننامه  مالـسلامهیلع - تیب - لها  ناماما  ثیداحا  دـشیم و  هتفرگ  راک  هب  هیـصوت 

و دـننکیمن ، يدوـبمک  ساـسحا  یهقف  لـئاسم  زا  ياهلاـسم  چـیه  رد  تیب ، لـها  بتکم  ناوریپ  لـیلد  نیمه  هب  تسرد  و  دـمآیمن ، شیپ 
نایب یهقف  لئاسم  زا  کی  ره  رد  ار  مالـسا  رظن  هک  دـهدیم  هزاجا  اهنآ  ياهقف  هب  هدـش ، لـقن  ناراوگرزب  نآ  زا  هک  ثیدـح  رازه  نارازه 
ینعم هب  داهتجا  ناسحتـسا و  سایق و  هلاسم  هب  دـندش  راچان  اـنگنت  تسبنب و  نیا  نتـسکش  يارب  تنـس  لـها  ياـهقف  ماجنارـس  - 3 دننک .
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ام صوصنم و  لئاسم  دندرک : میـسقت  شخب  ود  هب  ار  لئاسم  دندمآ و  هک  بیترت  نیا  هب  دنروآ . يور  اهقف  يوس  زا  يراذگنوناق  صاخ و 
لئاسم رد  تسین ) اهنآ  هرابرد  یمکح  هنوگچیه  هک  یلئاسم  هدـش و  دراو  نآ  هرابرد  یمکح  تنـس  باتک و  رد  هک  یلئاسم   ) هیف صن  ـال 

یمالسا ماکحا  رد  يریظن  هیبش و  رگا  هک  تسا  نیا  لکشم  لح  هار  دنتفگ : هیف  صن  ام ال  رد  اما  دنداد و  اوتف  صن  قباطم  صوصنم 
یمکح جح  رد  رگا  و  دننک ، سایق  نآ  رب  ار  هزور  هدـش ، دراو  یمکح  زامن  باب  رد  رگا  الثم  دـننک ، شریظن  هیبش و  هب  سایق  ار  نآ  دراد 

حالـص و نتفرگ  رظن  رد  اب  دننیـشنب و  اهقف  درادـن ، یمالـسا  ماکحا  رد  يریظن  هیبش و  هاگ  ره  و  دـننک ، ساـیق  نآ  رب  ار  هرمع  هدـش ، دراو 
تحارص اب  یهورگ  رتنـشور ، ریبعت  هب  دندیمان . صاخ ) ینعم  هب   ) داهتجا ار  راک  نیا  دننک و  عضو  نآ  يارب  ینوناق  مکح و  راک ، نآ  داسف 

يراذگنوناق نآ  هرابرد  هک  تساهقف  هفیظو  نیا  درادن و  مالـسا  رد  یـصاخ  نوناق  عقاو  رد  هدـشن ، دراو  نآ  هرابرد  یـصن  هچنآ  دـنتفگ :
دننک یفرعم  یهلا  مکح  ناونع  هب  دننیبیم  رتکیدزن  تحلصم  هب  ار  هچنآ  دسافم ، حلاصم و  ندرک  نیگنس  کبس  نامگ و  نظ و  اب  دننک و 
رگا هک  دراد  فلتخم  ینعم  ود  داهتجا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دش . لوادتم  اهنآ  نایم  رد  هیقف  يراذگنوناق  ینعم  هب  داهتجا  بیترت  نیا  هب  و 

طابنتـسا و زا  ترابع  میمانیم  ماع  داهتجا  ار  نآ  هک  داـهتجا  لوا  ینعم  ددرگیم : یناوارف  تاهابتـشا  همـشچرس  دوشن  هجوت  نآ  هب  اـقیقد 
نییرابخا رگا  دنتسه و  لئاق  نآ  هب  زین  هعیش  ياملع  مامت  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا . هیعرش  هلدا  ریاس  تنـس و  باتک و  زا  ماکحا  هدافتـسا 

ابثا يارب  زین  نییرابخا  ناگرزب  اریز  دناهتفریذپ ، لمع  رد  دننکیم  راکنا  نایز ، هب  ار  نآ 
مود ینعم  دنیامنیم . تیاعر  ار  نآ  لاثما  دیقم و  قلطم و  صاخ و  ماع و  ماکحا  دـننکیم و  لالدتـسا  تنـس  باتک و  هب  عرـش  ماکحا  ت 

هب لسوتم  درادـن ، دوجو  یتیاور  ياهیآ و  ینعی  هدـشن ، دراو  یـصن  هک  یلئاسم  رد  هک  تسا  نآ  میمانیم  صاخ  داهتجا  ار  نآ  هک  داهتجا 
هب صوصخم  شور  نیا  دنوشیم . لئاق  نآ  يارب  یمکح  ریاظن ، هابتـشا و  دسافم و  حـلاصم و  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنوشیم و  يراذـگنوناق 

دوجو اقلطم  هعیـش  ياملع  نایم  رد  میتفگ  هک  نیا  دـنمانیم و  يار  هب  لـمع  داـهتجا و  ار  نآ  تسا و  تنـس  لـها  ياـملع  زا  يریثک  عمج 
داهتجا هب  يزاین  تسا و  مک  رایسب  صن  مدع  دراوم  دنراد و  رایتخا  رد  یفاک  ردق  هب  موصعم  ناماما  ثیداحا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  درادن 

ار هلاـسم  مکح  هیلمع  هیظفل و  لوـصا  حالطـصا  هب  هیلک و  دـعاوق  زا  زین  دراوـم  هنوـگنیا  رد  هک  ارچ  تسین ، يراذـگنوناق  مود و  ینعم  هب 
عضو یمکح  چیه  عقاو  رد  درادن ، دوجو  صن  هک  يدراوم  رد  دندقتعم  تنس  لها  نادنمشناد  زا  یعمج  هک  نیا  بجع  دنزاسیم . نشور 

عوضوم نیا  هب  هجوت   ) دننک عضو  ینوناق  دراوم  هنوگنیا  يارب  هک  تسا  نادنمـشناد  هفیظو  نیا  و  هیف ) مکح  هیف ال  صن  ام ال   ) تسا هدـشن 
زاس هجو  چیه  هب  تعیرش  ندوب  لماک  اب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دراد ) ترورض  هبطخ  نیا  هدنیآ  ياهزارف  قیقد  مهف  يارب 

رایتخا مادک  ره  تسا و  رامـشیب  اهقف  ددع  هک  اجنآ  زا  دوش  هداد  هیقف  هب  هیف  صن  ام ال  رد  يراذگنوناق  قح  هک  یماگنه  - 4 تسین . راگ 
يارآ اتعیبط  دـیامن ، بیوصت  ار  يدـحاو  مکح  اروش  دوش و  لیکـشت  ییاروش  هک  تسین  یمازلا  یتح  و  هدـش ، هداد  اهنآ  هب  يراذـگنوناق 
يارآ نیا  همه  ایآ  هک  نیا  نآ  دوشیم و  رهاظ  يرگید  مهم  تسبنب  اجنیا  رد  دوشیم و  ادیپ  هلاسم  کی  رد  ضیقن  دض و  هاگ  فلتخم و 
ارهاـظ ارآ  نیا  ناـیم  رد  یتواـفت  هک  اـجنآ  زا  و  تسا ؟ لـطاب  هیقب  تسا و  قحرب  یکی  اـی  تفریذـپ  هللامکح  ناونع  هب  ناوتیم  ار  فلتخم 

تـسردان اـی  تسرد  ساـیقم  هک  تسین  دوجوم  زین  ینیعم  یهلا  مکح  عقاو  رد  و  تسا ، نادنمـشناد  راـکفا  دولوم  همه  نوچ  درادـن  دوجو 
نیا همه  دنتفگ  دندرک و  طوقـس  بیوصت  هرد  رد  رتهب  ریبعت  هب  ای  دندرک  زارد  بیوصت  هدـیقع  يوس  هب  تسد  راچان  دوش ، ارآ  نیا  ندوب 
يارب بیترت  نیا  هب  دندوب و  يار  رد  اهنآ  ياطخ  مدع  انایحا  هباحـص و  تلادـع  هب  دـقتعم  هکنیا  صوصخ  هب  تسا ! یهلا  یعقاو  مکح  ارآ 
دندوب دقتعم  اهنآ  دوشیم . بوسحم  یهلا  یعقاو  مکح  همه ، هک  تشاد  دوجو  نیدهتجم  يارآ  دادعت  هب  يددعتم  ماکحا  دـحاو  عوضوم 

عنام تسا  هدش  راذگاو  نادنمشناد )  ) دقع لح و  لها  تما و  هب  شتیمها  همه  نآ  اب  تفالخ  هرابرد  يریگمیمصت  هلاسم  هک  یماگنه 
بیوصت هدیقع  بیترت  نیا  هب  ددرگ . راذگاو  نادنمـشناد  هب  هدشن ، دراو  یـصن  نآ  رد  هک  هیعرف  لئاسم  رد  يراذگنوناق  قح  هک  درادن  ي 

نیلقث ثیدـح  رد  ص )  ) ربمایپ هیـصوت  ندرک  شومارف  رطاخ  هب  نیملـسم  زا  یتعامج  نایم  رد  شکانرطخ  كاندرد و  ياهدـمایپ  مامت  اـب 
رد یمالسا و  هعماج  رد  داضتم  فلتخم و  رایسب  نوگانوگ و  دیاقع  ارآ و  هک  دش  ببـس  هلاسم  نیا  داهتجا : باب  ندش  هتـسب  - 5 دش . ادیپ 
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ار نانمـشد  نابز  ددرگ و  ینید  لئاسم  رد  مدرم  هدوت  لزلزت  ببـس  دریگب و  دوخ  هب  یکانتـشحو  لکـش  دنک و  دشر  تعرـس  هب  اهقف  نایم 
عضو نیا  هب  نداد  نایاپ  يارب  دندش و  راک  هب  تسد  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هک  دوب  اجنیا  دیاشگب . یمالـسا  ماکحا  نیملـسم و  هب  تبـسن 

داهتجا قح  یـسک  رگید  تسا و  یفاک  اج  نیمه  ات  دـنتفگ  دوب . داهتجا  باـب  نتـسب  نآ  دـندز و  يرگید  تشز  راـک  هب  تسد  زیگنافسا 
نیا زا  نت  راهچ  دوب ، يدنمشناد  وریپ  یهورگ  ره  دندوب و  هدش  میسقت  یعرش  ماکحا  رد  یفلتخم  ياههقرف  هب  مدرم  نوچ  و  درادن ! ندرک 

دندرک مزلم  ار  مدرم  همه  دندیزگرب و  ار  لبنح ) دمحا  یعفاش و  سیردا  نب  دمحم  کلام ، هفینحوبا ،  ) دنتـشاد يرتشیب  ناوریپ  هک  ار  اهقف 
تفرگ رتشیب  باعشنا  یگدنکارپ و  يولج  ات  دندیشک  دیاقع  ارآ و  هیقب  رب  نالطب  طخ  دننک و  يوریپ  رفن  راهچ  نیا  زا  یکی  زا  هک 

زج دنتـشادن  نارگید  رب  يزایتما  چیه  اهنآ  تشادن و  دوجو  اوشیپ  راهچ  نیا  هب  تبـسن  تنـس  باتک و  رد  لیلد  چیه  هک  یلاح  رد  دوش ، ه 
یـصاخ نامز  صاخ و  هورگ  هب  قح  نیا  ندوب  رـصحنم  داـهتجا و  باـب  ندـش  هتـسب  رب  یلیلد  چـیه  هن  و  دنتـشاد ، يرتشیب  ناوریپ  هک  نیا 

کی زا  هتسویپ  ار  ناسنا  هک  دنتسه  یشکرس  ياهبکرم  ناهانگ  اهاطخ و  دوب : هدمآ  نانمومریما  هبطخ 16  رد  هک  هنوگنامه  تشاد ! دوجو 
نیا دندش و  رگید  تاهابتشا  راتفرگ  مه  رس  تشپ  لوا ، زور  هابتشا  رثا  رب  زین  اهنآ  دننکفایم . يرگید  كانرطخ  يداو  هب  كانرطخ  يداو 

دوجو هب  تنس  لها  ياهقف  نادنمشناد و  يارب  یمیظع  لکـشم  زورما  داهتجا ، باب  ندوب  هتـسب  دراد . همادا  نانچمه  راوریجنز  تاهابتـشا ،
نآ هرابرد  هناگراهچ  بهاذـم  رد  یمکح  چـیه  هتـشادن و  دوجو  هک  دـنیبیم  ياهثدحتـسم  لـئاسم  هوبنا  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  ارچ  هدروآ ،

لیام دناهتـساخرب و  هلاسم  نیا  اب  تفلاخم  هب  راکـشآهمین  ای  هدرپ  رد  یهورگ  اراکـشآ و  اـنلع و  یهورگ  لـیلد  نیمه  هب  دوشیمن ، هدـید 
رد نداد  اوتف  هب  و  دنروآرد ، هناگراهچ  ياهقف  رد  راصحنا  زا  دننک و  زاب  ینونک  ياهقف  يور  هب  هتسهآ  هتـسهآ  ار  داهتجا  ياهرد  دنتـسه 

صحنم داهتجا  ارچ  هک  دندرک  حرطم  ار  لاوس  نیا  دنتخادرپ و  هتشذگ  لئاسم  رد  رظن  دیدجت  یتح  زورما و  لئاسم 
یـسک هچ  داهتجا  باب  ندوب  هتـسب  اب  دنـشابن  مه  رترب  هک  ضرف  هب  دـنراد و  دوجو  اـهنآ  زا  رترب  ینادنمـشناد  هک  نیا  اـب  دـشاب  اـهنآ  هب  ر 

هب داهتجا  هتبلا   ) ار داهتجا  باب  زگره  دنرانکرب و  اهنافوط  نیا  مامت  زا  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  یلو  دوشیم ؟ نامز  نیا  لئاسم  يوگخساپ 
دننک و هدافتسا  ینید  لئاسم  رد  طابنتسا  شور  زا  هک  دناهداد  قح  اهقف  نادنمـشناد و  همه  هب  هتـسنادن و  دودسم  مود ) ینعم  هن  لوا  ینعم 
هک نیا  نآ  دیآیم و  شیپ  یلاوس  اجنیا  رد  لاوس : دنتـسین . لئاق  سک  چیه  يارب  ار  مود  ینعم  هب  داهتجا  يراذگنوناق و  قح  لاح  نیع  رد 
هب داهتجا  نایم  یتوافت  نادـنچ  دراد و  لابند  هب  ار  فـالتخا  تالکـشم  نیارباـنب  دوشیم ، یتاـفالتخا  زورب  اـشنم  زین  لوا  ینعم  هب  داـهتجا 

طابنتـسا ینعم  هب  داهتجا  رد  هک  نیا  نآ  دزاس و  نشور  ار  لاوس  نیا  باوج  دناوتیم  هتکن  کی  هب  هجوت  خـساپ : تسین . مود  لوا و  ینعم 
نایم رد  یتدحو  هیام  اعبط  دندرگیم و  نآ  درگ  نادهتجم  همه  تسا و  تنس  باتک و  صوصن و  یلصا  روحم  تنـس ، باتک و  زا  ماکحا 

روهشم لئاسم ، رثکا  رد  لیلد  نیمه  هب  تسین و  دایز  ابلاغ  تافالتخا  یلو  دشاب ، فلتخم  تسا  نکمم  اهتـشادرب  دنچ  ره  دراد  دوجو  اهنآ 
تجا رد  یلو  دنشاب . توافتم  تسا  نکمم  اهگرب  خاش و  رد  دنچ  ره  دنراد  يدحاو  رظن  اهقف 

تسوا و دوـخ  يار  رکف و  سک  ره  راـیعم  هکلب  دـنوش ، عـمج  نآ  درگ  نادـهتجم ، هک  درادـن  دوـجو  یـصاخ  روـحم  مود  ینعم  هـب  داـه 
تعیرـش هرهچ  هک  دوش  ادـیپ  يدایز  رایـسب  يارآ  نیعم ، هلاسم  کی  رد  تسا  نکمم  دوشیم و  دایز  هداعلاقوف  تافالتخا ، هک  تساـجنیا 

زگره دنوادخ  نید  دنیوگیم : تنس  باتک و  زا  طابنتسا  ینعم  هب  داهتجا  نارادفرط  هتشذگ  نیا  زا  دنک . امندب  هوشم و  الماک  ار  یمالـسا 
یهلا مکح  کی  دوشیم ، ادـیپ  ناهج  ناناملـسم  ناـیم  رد  تماـیق  زور  اـت  ادرف و  زورما و  هک  ياهلاـسم  ره  يارب  و  تسین ، هدوبن و  صقاـن 

ره تسا . نشور  مالسلامهیلع - موصعم - ناماما  دزن  و  هدمآ ، تنـس  باتک و  هصاخ  هلدا  ای  تاقالطا  تامومع و  رد  هک  تسا  هدش  رداص 
رد یهاـتوک  رگا  دـنچ  ره  تسا ، هتفر  اـطخ  هار  دـسرن ، هک  سک  نآ  هدـییوپ و  باوـص  هار  دـسرب  یهلا  مکح  نآ  هب  شداـهتجا  رد  سک 

نارادفرط اذل  تسا و  نیمه  شموهفم  بیوصت  لباقم  رد  هئطخت  هب  داقتعا  تسا . روجام  روذعم و  ادخ  دزن  دشاب  هدرکن  داهتجا  تامدـقم 
دـنک و اطخ  هک  سک  نآ  دراد و  شاداپ  ود  دـسرب  عقاو  هب  هک  سک  نآ  دـحاو ، رجا  یطخملل  نارجا و  بیـصملل  دـنیوگیم : هدـیقع  نیا 

یعقاو يدهتجم  ره  مکح  بیصم ، دهتجم  لک  دنیوگیم : يراذگنوناق  ینعم  هب  داهتجا  نارادفرط  هک  یلاح  رد  شاداپ  کی  دشابن  رصقم 
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کحا مامت  ینعی  تسا !
هتسب بیوصت و  هب  داقتعا  ياهدمایپ  - 2 دینک ) تقد  ! ) تسا یهلا  یعقاو  مکح  قباطم  تسا  ناشدوخ  يار  هک  نادهتجم  ضیقن  دـض و  ما 

ناوارف دوشیم  بترتم  اهقف  يراذگنوناق  ینعم  هب  داهتجا  يار و  هب  نتسج  کسمت  بیوصت و  هب  داقتعا  رب  هک  يدسافم  داهتجا  باب  ندش 
اهقف و يارآ  زا  دادمتـسا  ماـکحا و  رظن  زا  هللااـب ) ذاـیعلا   ) نید ناـصقن  هب  فارتعا  - 1 دوشیم : هراـشا  اـهنآ  هب  راو  تسرهف  ـالیذ  هک  تسا 

ياهقف زا  دـعب  هک  نیا  هب  داـقتعا  ینعی  داـهتجا  باـب  دادـسنا  - 2 تعیرـش ! ماکحا  لـیمکت  يارب  راـکاطخ  موصعم و  ریغ  ياـهناسنا  راـکفا 
يار و اههد  هلاسم  کی  رد  هاگ  هک  دوشیم  ببـس  باب ، نیا  ندوب  هدوشگ  هک  ارچ  درادن ! داهتجا  قح  سک  چـیه  تنـس ، لها  هناگراهچ 
ددـنبیم و یلکب  هثدحتـسم  لئاسم  رد  مالـسا  ياهقف  يور  هب  ار  هار  داـهتجا ، باـب  دادـسنا  نیا  مینادیم  و  دـیآ ، دوجو  هب  فلتخم  ياوتف 

يزیگناتربع كاندرد و  هچخیرات  بهذم ، راهچ  رد  بهاذـم  راصحنا  دـهدیم . رارق  تسبنب  رد  عرـش  ماکحا  رظن  زا  ار  ناهج  نیملـسم 
هتشون هب  انب  دش . عقاو  یثداوح  هچ  یط  درک  بلس  ار  مالسا  ياهقف  لالقتسا  هک  مالـسا ، رد  هقباسیب  تعدب  نیا  هک  دهدیم  ناشن  دراد و 

بهاذم باختنا  يارب  یصخشم  هطباض  چیه  نارگید ، هتشون  یطوفنبا و  هتشون  نینچمه  هتزیرقملا و  ططخلا  باتک  رد  يزیرقم 
تخادـنا و تشحو  هب  ار  یمالـسا  ياهروشک  فلتخم  قطانم  نارادـمامز  یهقف ، بهاذـم  ترثک  وس  کی  زا  هک  نیا  زج  دوبن  هناـگراهچ 

هتفای راشتنا  مالـسا  ناهج  مامت  رد  یعامتجا  یـسایس و  للع  هب  هناگراهچ  بهاذـم  نیا  رگید  يوس  زا  و  دـش ، ناوارف  جرم  جره و  بجوم 
اهقف و اذـل  دـشیم . یناوارف  تالکـشم  بجوم  زین  رگید  بهاذـم  عویـش  هک  هنوگنامه  دوبن ، نکمم  اهنآ  فذـح  لـیلد  نیمه  هب  دـندوب ،
هک نیا  بجع  و  دننک ، هلباقم  تدش  هب  دیوگب  بهذم  راهچ  نیا  ریغ  زا  ینخـس  هک  سک  ره  اب  هک  دنداد  مه  تسد  هب  تسد  تقو  ماکح 

ناسردم لاس 645  رد  هک  يروط  هب  دش  عورـش  لاس 631 ، رد  دادـغب  رد  لاس 665 و  رد  رـصم  رد  داتفا . قافتا  متفه  نرق  رد  هلاـسم  نیا 
بیترت نیدب  دننک . میرحت  تسا  نآ  زا  ریغ  هچنآ  دنریذپن و  ار  بهذم  راهچ  نیا  زا  ریغ  هک  دـنتفرگ  میمـصت  هیرـصنتسم  فورعم  هسردـم 

يارب ینادلقم  تروص  هب  اهقف  همه  دش و  هتـسب  داهتجا  ياهرد  اهقف ، يدازآ  داهتجا و  رازاب  ندوب  مرگ  مالـسا و  روهظ  زا  دـعب  نرق  تفه 
. دش عقاو  لوا  نرق  نامه  رد  هک  یفارحنا  رطاخ  هب  رگم  دوبن  نیا  و  دنداد . تسد  زا  ار  شیوخ  ياهقف  لالقتسا  دندمآرد و  هیقف  راهچ  نیا 

نآ دش و  هدوشگ  يار ، هب  داهتجا  ناسحتـسا و  سایق و  باب  دـندش و  هتـشاذگ  رانک  دـندوب  میظع  لقث  ود  زا  یکی  هک  تیب  لها  ترتع و 
يارآ همه 

فیدر رد  تیب  لها  بتکم  فسات ، تیاهن  اب  یتح  دـش و  یقلت  هللامکح  ناونع  هب  همه  تشگ و  رهاظ  جرم  جره و  زا  رپ  ضیقن و  دـض و 
ياهراچ هک  یتعدب  دش ، گرزب  تعدب  نیا  شیادیپ  ببـس  نیتسخن  فارحنا  نآ  تقیقح  رد  تفرگن . رارق  زین  هناگراهچ  بهاذم  زا  یکی 

دوجو هب  هلاـسم  کـی  رد  نیدـهتجم ، ددـع  هب  هاـگ  ددـعتم ، داـضتم و  يارآ  دوجو  زا  هک  ییاـضق  یهقف و  جرم  جره و  - 3 دوـبن . نآ  زج 
رد يراذگنوناق  سلاجم  رد  هک  ارچ  تسا ، رتشیب  رایسب  ام  رصع  رد  يراذگنوناق  سلاجم  تالکشم  زا  نآ  تالکـشم  کشیب  و  دیآیم ،

لقادح ار  يدحاو  رظن  دوخ ، ءارآ  تیرثکا  اب  دنوشیم و  عمج  اجکی  رد  ناهج  زا  هقطنم  کی  روشک و  کی  ناگدنیامن  لقادح  ام ، رـصع 
هب هک  دـهدیم  هزاـجا  نادـهتجم  زا  يدرف  ره  هب  بیوصت ، يار و  هب  داـهتجا  یلو  دـنرادیم ، زاربا  هقطنم  نآ  مدرم  هب  تبـسن  یتدـم  يارب 

فـالخ رب  و  دراد ، زاربا  یعقاو  هللامکح  ناوـنع  هب  دیـسر  شرظن  هب  هچ  ره  هـک  نـیا  رت  بـیجع  نآ  زا  دنیـشنب و  يراذـگنوناق  هـب  ییاـهنت 
تیعبت یهلا  مکح  کی  ناونع  هب  نآ  زا  دنـشاب  روبجم  دـهتجم  ناوریپ  تسا ، يرـشب  مکح  اهنآ  مکح  هک  ام  رـصع  يراذـگنوناق  سلاجم 

هغالبلاجهن حرش  ریسفت  رد  هک  یشور  زا  میداد ، بیوصت  هلاسم  هرابرد  هک  یحورشم  اتبسن  تاحیـضوت  نیا  اب  هک  مینکیم  قیدصت  دننک .
یمک د میاهدیزگ 

اهثحب نیا  نییبت  اب  زین  هبطخ  هدـنیآ  ياهزارف  هوالع  هب  میتشادـن ، ياهراچ  دوب  زاـس  تشونرـس  مهم و  رایـسب  هلاـسم  نوچ  یلو  میدـش ، رو 
نآرق رد  هنوگچ  هتکن : دـییامن . هعجارم  ریز  عبانم  هب  یمالـسا  مهم  هلاسم  نیا  هرابرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  لاـح  نیع  رد  دوشیم . رتنـشور 

همه رگنایب  ددـعتم ، تایآ  تحارـص  هب  دـیجم  نآرق  هدـش ، دـیکات  مهم  هبطخ  نیا  زا  الاب  زارف  رد  هک  هنوگناـمه  دراد ؟ دوجو  اـهزاین  همه 
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هلمج زا  هدش ، نایب  يرتشیب  تحارص  اب  عوضوم  نیا  زین  یمالسا  ثیداحا  رد  دندنمزاین . نآ  هب  تمایق ، هنماد  ات  ناناملسم  هک  تسا  يروما 
هیلا جاتحت  ائیـش  كرت  ام  هللا  یتح و  ءیـش  لک  نایبت  نآرقلا  یف  لزنا  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  میناوخیم : ع )  ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح  رد 

هب تسا  هدرک  نایب  ار  يزیچ  ره  نآرق  رد  دنوادخ  هیف ، هللا  هلزنا  دق  الا و  نآرقلا ، یف  لزنا  اذه ، ناک  ول  لوقی  دبع  عیطتـسی  یتح ال  دابعلا ،
لزان نآرق  رد  دـیاب  تسا  تسرد  بلطم  نالف  رگا  دـیوگن  یـسک  اـت  هدراذـگن ، مک  تسا  هدوب  مدرم  زاـین  دروم  هک  يزیچ  دـنگوس  ادـخ 

یفلتخم ماکحا  ام  هک  دیآیم  شیپ  لاوس  نیا  اجنیا  رد  یلو  تسا . هدرک  لزان  نآ  رد  ادخ  ار  رشب  ياهیدنمزاین  همه  دیـشاب  هاگآ  دشیم .
ت الثم ، تسین ، راگزاس  نآرق  تیعماج  اب  نیا  هدماین و  نآرق  رد  هک  مینیبیم  ار 

افـص و یعـس  ددع  جح ، کسانم  زا  يرایـسب  نآ و  رادـقم  تاکز ، باصن  تسا ، بجاو  تاکز  نآ  رد  هک  یـسانجا  زامن ، تاعکر  دادـع 
هثدحتـسم و تالماعم  عاونا  تالماعم و  طیارـش  تواضق و  بادآ  تاید و  دودـح و  هنیمز  رد  يرگید  لـئاسم  فاوط و  ياـهرود  هورم و 

ماـکحا دـیجم  نآرق  رد  هک  نیا  تسخن  درک : هجوت  هتکن  هس  هب  دـیاب  لاوس  نیا  خـساپ  رد  دوشیمن . هدـید  نآرق  رد  حوضو  هب  نآ  دـننام 
دوقعلاب اوفوا  هیآ  الثم ، درک ، لح  نآ  اب  ناوتیم  ار  تالکـشم  زا  يرایـسب  هک  دراد  دوجو  یتاقالطا  تامومع و  هدرتسگ و  دـعاوق  هیلک و 

قوقح رد  هدـلوب  هل  دولوم  اهدـلوب و ال  هدـلاو  راضت  و ال  تادابع ، باوبا  رد  جرح  نم  نیدـلا  یف  مکیلع  لعج  اـم  هیآ و  و  تـالماعم ، رد 
تحارـص اب  دـیجم  نآرق  هک  نیا  رگید  تسا . هثدحتـسم  لئاسم  تالاوس و  زا  يرایـسب  يوگخـساپ  لیبق ، نیا  زا  يرگید  تایآ  نیدـلاو و 

هنع مکیهن  ام  هوذـخف و  لوسرلا  مکاتآ  ام  دـیوگیم : درامـشیم و  ربمایپ  تنـس  ار  یمالـسا  فراعم  یهلا و  ماکحا  یلـصا  عباـنم  زا  یکی 
هب ار  ربمایپ  رگید  ياج  رد  زین  و  دییامن ! يراددوخ  دـنکیم  یهن  نآ  زا  ار  امـش  هچنآ  دـیریگب و  دروآیم  امـش  يارب  ربمایپ  هچنآ  اوهتناف ،

بط زین  ربمایپ  مهیلا . لزن  ام  سانلل  نیبتل  رکذلا  کیلا  انلزنا  و  دیامرفیم : هدرک و  یفرعم  نآرق  حراش  هدننکنییبت و  ناونع 
هب تسا و  هدومرف  یفرعم  یمالـسا  فراعم  ماـکحا و  نئمطم  عباـنم  زا  یکی  ناونع  هب  زین  ار  ترتع  تیب و  لـها  نیلقث ، ثیدـح  حیرـص  ق 
هک نیا  موس  دنام . دهاوخن  خساپ  نودـب  نآ  ریغ  ماکحا و  هنیمز  رد  یلاوس  چـیه  دوش  لمع  ص )  ) ربمایپ نآرق و  ياههیـصوت  هب  رگا  نیقی 

سرتسد رد  هک  تسا  یتاموهفم  یناعم و  نآ  رهاظ  دراد ، ینطاب  رهاظ و  نآرق  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  یمالـسا  فلتخم  تایاور  زا 
موصعم نایاوشیپ  ربمایپ و  رایتخا  رد  اهنت  هک  تسا  يرگید  میهافم  یناـعم و  نآ  نطاـب  یلو  دـنوشیم ، دـنمهرهب  نآ  زا  هتفرگ و  رارق  همه 

نآرق و  ) نیلقث رگا  نیاربانب  دـننکیم . یناوارف  هدافتـسا  يریگهرهب و  نآ  زا  دـنرگنیم و  ار  تایآ  يرگید  دـید  كرد و  اـب  هک  دراد  رارق 
، دراد یناوارف  ییاشگهار  هک  نآرق  ياوتحم  زا  شخب  نیا  زا  دننکفین ، ییادج  ود  نیا  نایم  رد  مدرم  دنریگ و  رارق  مه  رانک  رد  تیب ) لها 
همایقلا و موی  یلا  نئاک  وه  ام  قلخلا و  ءدب  هیف  هللا و  باتک  ملعا  انا  دیوگیم : هک  ع )  ) قداص ماما  فورعم  تیاور  دـیاش  دـنریگیم . هرهب 

نایبت هیف  لوقی  هللا  نا  یفک  یلا  رظنا  امک  کلذ  ملعا  نئاک ، وه  ام  ناک و  ام  ربخ  رانلا و  ریخ  هنجلا و  ربخ  ضرالا و  ربخ  ءامسلا و  ربخ  هیف 
ات هچنآ  شنیرفآ و  زاغآ  نآ  رد  منادیم ، ار  ادخ  باتک  یبوخ  هب  نم  ءیش ، لک 

هدوب و هچنآ  ربـخ  خزود و  تشهب و  ربـخ  نیمز و  نامـسآ و  ربـخ  نآ  رد  تسا  نینچمه  و  دراد ، دوجو  ددـنویپیم  عوـقو  هب  تماـیق  زور 
. تسا زیچ  همه  نایب  نآرق  رد  دـیامرفیم : دـنوادخ  منکیم ! هاگن  متـسد  فک  هب  هک  هنوگنآ  منادیم  ار  اهنیا  همه  نم  دوب . دـهاوخ  هچنآ 

ياهربخ امـش و  زا  شیپ  ياهربخ  نآرق  رد  مکنیب ، ام  مکح  مکدعب و  ام  ربخ  مکلبق و  ام  ءابن  نآرقلا  یف  و  تسا : هدمآ  زین  هغالبلاجهن  رد 
نآرق هرابرد  ع )  ) ماما يرگید  ریبعت  رد  تسا .) عمج  نآ  رد  همه  لاح ، هدنیآ و  هتشذگ و   ) دراد دوجو  امش  نایم  رد  مکح  و  امش ، زا  دعب 

هدنیآ و هب  طوبرم  مولع  نآرق  رد  دیشاب ! هاگآ  مکنیب ، ام  مظن  مکئاد و  ءاود  یـضاملا و  نع  ثیدحلا  یتای و  ام  ملع  هیف  نا  الا  دیامرفیم :
هکلب تسا ، هدماین  مالسلامهیلع - تیب - لها  ثیداحا  رد  اهنت  نخس  نیا  تسامش . نایم  مظن  اهیرامیب و  يوراد  هتشذگ و  هب  طوبرم  رابخا 

، نیرخالا نیلوالا و  ملع  هیف  نا  دنکیم : لقن  دوعسمنبا  فورعم  یباحص  زا  روثنملارد  رد  یطویس  تسا : هدش  لقن  زین  تنـس  لها  قرط  زا 
، هنـسلاب لاق : ءیـش . لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  اـنلزن  هیآ و  ریـسفت  رد  هک  دـنکیم  لـقن  یعازوا  زا  و  تسا . نیرخآ  نیلوا و  ملع  نآرق  رد 

یم فشک  دراد ، دوجو  نآرق  رد  هک  یقیاقح  همه  تنس  هلیسو  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  تفگ 
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و امش ، زا  دعب  ربخ  امـش و  زا  شیپ  ربخ  ادخ  باتک  رد  دومرف : هک  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  ار  ینعم  نیا  ناقتا ، باتک  رد  یطویـس  دوش .
- تیب لـها  نآرق و  زا  يرود  موش  بقاوع  - 1 اههتکن : دناهدروآ . وا  ریغ  يذمرت و  ار  ثیدح  نیا  دیازفایم : سپـس  تسامـش . نایم  مکح 
هک هنوگنامه  تما . ياملع  نادنمـشناد و  يارب  اصوصخم  تسا  نارـسخ  نایز و  هیام  ناناملـسم  همه  يارب  نآرق  زا  يرود  مالـسلامهیلع -

مالـسا روهظ  نیتسخن  نرق  نامه  زا  یهورگ  هنوگچ  هک  هداد ، ناشن  نایب  نیرتاسر  نیرتقیقد و  اب  الاب  هبطخ  رد  ع )  ) یلع ناـنمومریما  ماـما 
ملاع ناش  نود  هک  ییاههار  هب  دـناهدنام و  ناریح  نادرگرـس و  دـننآرق ، یهلا  ناـحراش  هک  تیب  لـها  نآرق و  زا  نتفرگ  هلـصاف  رطاـخ  هب 

هک یلیلیبا  نبا  اب  ع )  ) قداص ماما  نارای  زا  یکی  هنیذا  نب  رمع  يوگتفگ  زا  تسا  یبلاج  ثیدح  اجنیا  رد  دناهدش . هدیشک  تسا  یمالـسا 
زا هلاسم  دنچ  مهاوخیم  متفگ : دوب ، تاضق  زا  هک  مدش  یلیلیبا  نبا  رب  دراو  يزور  دیوگیم : وا  تسا . هدـش  المرب  نآ  رد  یمهم  قیاقح 

ياهلاسم دـیراد ، یبیجع  راک  تاـضق  تیعمج  امـش  متفگ : سرپب ! ردارب  دـنزرف  تفگ  مدوب - یناوجون  عقوم  نآ  رد  نم  و  منک - لاوس  وت 
یم تواضق  دوخ  يار  هب  نآ  رد  دوشیم و  حرطم  امش  دزن  نوخ ، جاودزا و  هب  طوبرم  ای  یلام  روما  رد 

نمی و یضاق  هرصب و  یضاق  دزن  هلاسم  نامه  زاب  و  دنکیم ، رداص  يرگید  يار  وا  دوشیم  حرطم  هکم  یـضاق  دزن  هلاسم  نامه  اما  دینک ،
امش هک  ياهفیلخ  دزن  امش  همه  سپس  تسا ، یلبق  يارآ  فالخ  رب  هک  دننکیم  رداص  يرگید  يارآ  زین  اهنآ  دوشیم  حرطم  هنیدم  یضاق 
همه نآ  اـب   ) ار امـش  همه  يار  وا  دـیزاسیم و  ربخ  اـب  ار  وا  فلتخم ، يارآ  زا  دـیوشیم و  عمج  تسا  هدرک  بصن  تواـضق  بصنم  هب  ار 

هب ار  امـش  دـنوادخ ، ایآ  تسا ، یکی  امـش  نید  یکی و  ناتربمایپ  یکی و  امـش  يادـخ  هک  یلاح  رد  درمـشیم ! حیحـص  اهیـضقن ) دـض و 
ادخ کیرـش  ماکحا ، عیرـشت  رد  اش  ای  دـیاهدرک ؟ ینامرفان  هدومرف و  یهن  نآ  زا  ار  امـش  ای  دـناهدومن ؟ شتعاطا  هدرک و  توعد  فالتخا 

یصقان نید  دنوادخ ، هک  نیا  ای  دشاب ؟ یـضار  هک  تسا  مزال  وا  رب  دینک و  رداص  مکح  دییوگب و  دیهاوخیم  هچ  ره  دیراد  قح  دیتسه و 
یهاتوک نآ  غـالبا  رد  ص )  ) هللالوسر یلو  هدرک  لزاـن  ار  یلماـک  نید  اـی  تسا ؟ هدـیبلط  يراـی  شلیمکت  يارب  امـش  زا  هدرک و  لزاـن  ار 

: متفگ ياهلیبق ؟ مادک  زا  تفگ : هرصب ، لها  زا  متفگ : مدنزرف  يا  یتسه  اجک  زا  تفگ : یلیلیبا  نبا  دییوگیم ؟ خساپ  هچ  یتسار  هدومن ؟
تفگ يراد ؟ یتبسن  هچ  هنیذا  نبا  نامحرلادبع  اب  تفگ : هنیذاینب ، زا  متفگ : نآ ؟ ياههخاش  مادک  زا  تفگ : سیقدبع ، هفیاط  زا 

جرخ هب  تنوشخ  يدرک و  لاوس  هدازردارب  تفگ : دـیناشن و  دوـخ  دزن  ارم  تفگ و  دـمآ  شوـخ  نم  هب  وا  اـجنیا  رد  تسا . نم  دـج  وا  م :
يارآ فـالتخا  هراـبرد  وت  لاوس  اـما  میوگیم . ار  وت  باوج  هللاءاـشنا  نم  يدرک و  ضارتـعا  يدـیزرو و  رارـصا  دوخ  نخـس  رد  يداد و 

، دـشاب ص )  ) هللا لوسر  تنـس  ای  هللاباتک و  رد  نآ ، اب  هطبار  رد  ینایب  هک  دـیآ  شیپ  ام  يارب  ياهلاسم  ره  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  تاـضق ،
نآ زا  ربمایپ  تنس  هللاباتک و  رد  دیآیم و  شیپ  ام  يارب  هک  یلئاسم  اما  میور و  رتارف  تنس  باتک و  زا  هک  تسین  هتـسیاش  ام  يارب  زگره 
چیه ام  دیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  ياهداد ! ماجنا  هک  تسین  یتسرد  راک  نیا  متفگ : مینکیم . ذـخا  دوخ  يار  هب  ام  تسین ، يربخ 

هب لمع  یسک  رگا  وت  هدیقع  هب  میدرک ، لزان  زیچ  همه  نییبت  يارب  ار  نآرق  هدومرف : زین  و  میاهدرکن ، راذگورف  نآرق )  ) باتک رد  ار  يزیچ 
هب دهد  ماجنا  رگا  ای  دنک  باذع  ار  وا  ادخ  دهدن  ماجنا  رگا  هک  تسه  وا  رب  ياهفیظو  ایآ  دنک ، يراددوخ  وا  یهاون  زا  دـنک و  یهلا  رماوا 

یهن هک  دنک  يزیچ  هب  تبـسن  تازاجم  ای  هدرکن  نآ  هب  رما  هک  دـهد  يزیچ  رب  شاداپ  تسا  نکمم  هنوگچ  تفگ : دـیامن ؟ اطع  شاداپ  وا 
هللاباتک و س رد  نآ  مکح  هک  دیآ  شیپ  یلئاسم  تسا  نکمم  هنوگچ  الوصا  متفگ : تسا ؟ هدومنن  نآ  زا 

رتکیدزن همه  زا  هک  یـسک  درک ، يرواد  رفن  ود  نایم  رد  هک : هدمآ  باطخ  نب  رمع  زا  یثیدح  رد  مردارب ! دنزرف  تفگ : دشابن ؟ ربمایپ  تن 
هب دنیشنب ! تیازع  هب  تردام  تفگ : دز و  وا  رب  تشاد  تسد  رد  هک  ياهنایزات  اب  رمع  يدومیپ . ار  حیحـص  هار  نانمومریما ! يا  تفگ : دوب 

حدـم مدوخ  يور  شیپ  رد  ارم  متفگ ، مدوخ  داـهتجا  هب  هک  دوـب  ییار  نیا  اـطخ ! اـی  هتفر  باوـص  هار  دـنادیمن  رمع  دوـخ  دـنگوس  ادـخ 
میارب بلاطیبا  نب  یلع  زا  ار  ثیدـح  نیا  مردـپ  متفگ : منیبب ! وگب  تفگ : منکیم ، لقن  وت  يارب  یثیدـح  مه  نم  متفگ : وا  هب  نم  دـییوگن !

یهورگ دـنوشیم  كاله  هک  هورگ  ود  نآ  اما  تاجن ، لها  هفیاط  کـی  دـنتکاله و  لـها  هفیاـط  ود  دـناهفیاط ، هس  تاـضق  هک  درک  لـقن 
. دنک لمع  یهلا  رما  هب  هک  تسا  یسک  تاجن  لها  و  دنوریم ، اطخ  هار  دننکیم و  داهتجا  ای  دننکیم و  هناملاظ  تواضق  ادمع  هک  دنتسه 
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رد زیچ  همه  ییوگیم  وت  سپ  ردارب ، دنزرف  يا  تسا  تسرد  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ومع ! يا  دـنکیم  لطاب  ار  وت  ثیدـح  ثیدـح ، نیا 
نآ زا  یناـسک  هاوـخ  تسا  نآرق  رد  هک  نیا  رگم  تسین  یهن  رما و  مارح و  لـالح و  چـیه  و  هدوـمرف ، نینچ  دـنوادخ  متفگ : تسا ؟ نآرق 

هنوگچ م میرادن  نآ  هب  ياهداعلاقوف )  ) زاین ام  هک  هداد  ربخ  یلئاسم  زا  نآرق  رد  دنوادخ  دنوشن . هاگآ  نآ  زا  ای  دنوش  هاگآ 
یمهم غاب  یکی  هک  يدرم  ود  نآ  ناتـساد  متفگ : یلئاسم ؟ هچ  دـننام  الثم  تفگ : دـشاب ؟ هدادـن  ربخ  میدـنمزاین  هک  يروما  زا  تسا  نکم 
تدوـخ متفگ : تسیک ؟ دزن  ییوـگیم  هک  ینآرق  موـلع  نیا  بوـخ ) رایـسب  : ) تفگ یهت …  شتـسد  دوـب و  ناـمیا  اـب  يرگید  تشاد و 

. متفرگیم دای  وا  زا  مدوب و  شمداخ  متـسشیم و  دوخ  تسد  اـب  ار  وا  ياـهاپ  متخانـشیم  ار  وا  مراد  تسود  تفگ : تسیک ! دزن  ینادیم 
باوج وا  هب  درکیم  یبلطم  نایب  تساوخرد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  یتقو  هک  یسانشیم  ار  یـسک  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  متفگ :
زگره ایآ  مراد ، يرگید  لاوس  متفگ : دوب . بلاطیبا  نب  یلع  وا  يرآ  تفگ : دومرفیم ؟ ادتبا  ربمایپ  درکیم  توکس  هک  یماگنه  دادیم و 

هک ینادیم  ایآ  متفگ : هن . تفگ : دشاب ؟ هدرک  یلاوس  یـسک  زا  یمارح  ای  لالح  هرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب  ع )  ) یلع هک  ياهدـینش 
زا وا  تفگ : دوب . وا  دزن  ینآرق  ياهمولع  نیا  ماـمت  سپ  متفگ : يرآ . تفگ : دـنتفرگیم ؟ وا  زا  ار  لـئاسم  دـندوب و  جاـتحم  وا  هب  نارگید 
هب نم  هنوگچ  تفگ : تساهنآ . دزن  مولع  نیا  هک  نک ! وجتسج  شنادنزرف  نایم  رد  متفگ : دسریم ؟ شنماد  هب  ام  تسد  اجک  هتفر ، ناهج 

دوخ نایامنهار  زا  یضعب  دنزیخرب و  اهنآ  دشاب ، هتشاد  ینایامنهار  دشاب و  ینابایب  رگا  منیبب  وگب  متفگ : منک ؟ ادیپ  تسد  اهنآ 
نابایب نایم  رد  دننامب و  امنهار  نودب  اهنآ  دنزاس و  ناهنپ  ار  دوخ  دناهدنام  هک  مه  یضعب  دننک و  رارف  ات  دنناسرتب  ار  یـضعب  دنـشکب و  ار 

ار نیا  دنورب ! منهج  هب  دیاب  تفگ : دننک )؟ هچ  دـیاب  تسیک و  رـصقم  و  ( ؟ ییوگیم هچ  اهنآ  هرابرد  دـندرگ ، كاله  دـنوش و  نادرگرس 
انا تفگ : دش و  یـشالتم  هک  يروط  هب  دز  نیمز  رب  مکحم  تشاد  تسد  رد  هک  ار  یهب  هناد  دـش و  درز  شتروص  دـیرپ ، شگنر  تفگ و 

نایم رد  ثحب  دروم  هبطخ  هک  دهدیم  ناشن  دـنکیم ، وگزاب  یهاتوک  تارابع  رد  ار  یبلاج  قیاقح  هک  ثیدـح  نیا  نوعجار . هیلا  انا  هللا و 
یضعب دیدج )  ) هثدحتسم لئاسم  نآرق و  - 2 دناهدوب . هاگآ  نآ  زا  یبوخ  هب  هعیـش  ناناوج  هدوب و  فورعم  ع )  ) قداص ماما  رـصع  نایعیش 

هک دـیجم  نآرق  هنوگچ  دوشیم ، حرطم  ياهزات  لئاسم  نامز  ره  تسا و  ینوگرگد  لاـح  رد  يرـشب  هعماـج  دـنیوگیم  دـننکیم و  داریا 
دناوتیم هنوگچ  و  دـنکیم ؟ قیبـطت  تسا  لوحت  رییغت و  لاـح  رد  اـمئاد  هک  یناـسنا  هعماـج  رب  تسا ، يریغتم  ریغ  تباـث و  ماـکحا  ياراد 

هنوگود دـیجم  نآرق  رد  هک : نیا  نآ  دوشیم و  نشور  هتکن  کـی  هب  هجوت  اـب  لاوس  نیا  هب  خـساپ  دـشاب ؟ هثدحتـسم  لـئاسم  يوگخـساپ 
لسغ وضو و  زرط  هدش ، رکذ  تادابع  يارب  هک  تسا  یماکحا  دننام  ییزج  ماکحا  یلک ، ماکحا  ییزج و  ماکحا  دراد : دوجو  ماکحا 

هدش و دراو  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  یماع  دـعاوق  یلک ، لئاسم  زا  روظنم  نآ . دـننام  اهزامن و  ددـع  هلبق و  نوچمه  یلئاسم  ای  ممیت و  و 
و  ) جرحال هدعاق  و  دوقعلاب ) اوفوا   ) نامیپ دقع و  هنوگ  ره  هب  تبسن  يرادافو  بوجو  هدعاق  دننام  دراد ، ياهدرتسگ  عیسو و  رایـسب  لومش 

ياهزاین يوگخساپ  هک  نآ ، لاثما  دوشیم و  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  زا  هک  ررـضال  هدعاق  و  جرح ) نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام 
اب نآ  تیجح  رابتعا و  دوشیم و  هدافتـسا  نیموصعم  تاملک  زا  هک  یلک  دعاوق  لوصا و  رگا  دشابیم و  هریغ  یقوقح و  لئاسم  رد  یناسنا 

، دـنتباث یلک  لوـصا  دـنرییغت و  رد  اـمئاد  تاـعوضوم  رگید : ریبـعت  هب  دوـشیم . رتنـشور  هلاـسم  مییازفیب  نآ  رب  هدـش ، تباـث  دـیجم  نآرق 
ام زورما  لیلد  نیمه  هب  دریگ ، رارق  يرگید  مکح  تحت  هدش و  جراخ  یمکح  تحت  زا  عوضوم  هک  دوشیم  ببس  تاعوضوم  ینوگرگد 
رد مینک و  طابنتسا  هیلک  دعاوق  نآ  زا  هدماین ، صوصخ  روط  هب  تنـس  باتک و  رد  اهنآ  زا  يرکذ  هک  ار  هثدحتـسم  لئاسم  مامت  میناوتیم 
هب هک  یبتک  رد  ار  عوضوم  نیا  هرابرد  رتشیب  حرـش  تسا . نآ  عوقو  يزیچ  ناکما  رب  لیلد  نیرتهب  و  میـسیونب ، هثدحتـسم  لئاسم  ياـهباتک 

ریخا ياههلمج  رد  دباییمن ؟ نایاپ  نآرق  ياهیتفگش  ارچ  - 3 دینک . وجتسج  تسا  هدش  هتشون  هثدحتسم  لئاسم  ناونع 
رارسا دوریمن و  نایم  زا  نآرق  ياهیتفگش  هبئارغ ، یـضقنت  هبئاجع و ال  ینفت  ال  دیامرفیم : نآرق  هرابرد  ع )  ) ماما هک  میدناوخ  هبطخ  نیا 
ياهزات رارسا  دنشیدنیب ، رتشیب  نآ  رارسا  هرابرد  دنمشناد  نارگـشهوژپ  درذگب و  نامز  ردق  ره  رگید  ریبعت  هب  دریذپیمن و  نایاپ  نآ  هتفهن 

هنهک زگره  تسا و  یقاب  دوخ  توارط  هب  نانچمه  نآ  ياهیتفگـش  اـهییابیز و  نیا ، رب  هفاـضا  دـننکیم ، فشک  ینامـسآ  باـتک  نیا  زا  ار 
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لیلد میوشیمن . لولم  هتـسخ و  نآ  رارکت  ندـناوخ و  زا  زگره  هک  میاهتفایرد  هبرجت  اـب  ار  تقیقح  نیا  اـم  همه  لـیلد  نیمه  هب  دوشیمن ،
قولخم مالک  تسا ، اهتنایب  دودحمان و  شکاپ  تاذ  نوچمه  ادخ  مالک  تسادخ و  مالک  نآرق  هک  نیا  نآ  تسا و  هتکن  کی  بلطم  نیا 

ره يارب  یمهـس  دـنوادخ  دـنتمایق ، هنماد  ات  اهناسنا  همه  نآرق  نیبطاخم  نوچ  هوالع  هب  دـشاب ، دودـحم  وا  لقع  رکف و  نوچمه  هک  تسین 
زا ثیدح  نیا  رد  میربیم ، نایاپ  ع )  ) قداص ماما  زا  ییانعمرپ  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا  تسا . هداد  رارق  ینامسآ  باتک  نیا  رارسا  رد  مادک 

، هضاضغ الا  رـشنلا  سردلا و  یلع  دادزی  نارقلا ال  لاب  ام  دیـسرپ : ع )  ) قداص ماما  زا  يدرم  هک : هدش  لقن  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما 
زور ره  هکلب  دوشیمن ، هنهک  سیردت ، توالت و  رارکت  راشتنا و  ترثک  رثا  رب  نآرق  ارچ 

دیدج و نامز  لک  یف  وهف  سان  نود  سانل  نامز و ال  نود  نامزل  هلعجی  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  نال  دومرف : خـساپ  رد  ماما  تسا ؟ رتباداش 
اهناسنا مامت  نآ  نیبطاخم  و   ) هدادن رارق  یـصاخ  هورگ  ای  نیعم  نامز  يارب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  اریز  همایقلا ، موی  یلا  ضغ  موق  لک  دـنع 

. دشابیم باداش  توارط و  اب  یموق  ره  دزن  تمایق  زور  ات  تسا و  هزات  نامز  ره  رد  لیلد  نیمه  هب  دنخیرات ،) لوط  رد 

سیق نب  ثعشا  هب  هبطخ 019-

هحفص 644] ]
ضارتعا ع )  ) ماما هب  سیقنبا  نب  ثعـشا  دوب  ربنم  رب  هفوک  دجـسم  رد  هک  دومرف  نایب  یماگنه  ع )  ) یلع نانمومریما  ار  نخـس  نیا  همجرت :

هچ وت  دومرف : درک و  وا  هب  یهاـگن  ییاـنتعایب  اـب  ماـما  وـت ، دوـس  هب  هن  تسا  وـت  ناـیز  هب  یتـفگ  هک  یبـلطم  نیا  ناـنومریما ! يا  هک  درک 
هدنفاب و دنزرف  و  غورد )  ) هدنفاب يا  داب  وت  رب  ناگدننک  تنعل  همه  تنعل  ادخ و  تنعل  نم ؟ نایز  هب  ای  تسا  نم  دوس  هب  زیچ  هچ  یمهفیم 

نیا زا  کی  چیه  زا  ار  وت  تسناوتن  وت  بسح  لام و  مالـسا ، رابکی  درک و  ریـسا  ار  وت  رفک  راب  کی  دنگوس  ادخ  هب  رفاک ! دـنزرف  قفانم  يا 
هک سک  نآ  يرآ !) (! ) دوـب تناـیخ  ساـمتلا و  شهاوـخ و  اـب  اـی  نارگید  لاوـما  کـمک  هب  يدـش  دازآ  رگا  و   ) دزاـس دازآ  تراـسا  ود 

دـنزرو و مشخ  وا  هب  شناـکیدزن  هک  تسا  راوازـس  دـهد  قوس  ناـنآ  يوـس  هب  ار  گرم  دـنک و  تیادـه  شاهلیبـق  يوـس  هب  ار  اهریـشمش 
شرفک نارود  رد  راب  کی  ثعـشا  هک  تسا  نیا  ماما  دوصقم  دیوگیم : نینچ  اجنیا  رد  یـضردیس  موحرم  دـننکن . دامتعا  وا  هب  ناگناگیب 

همامی رد  دیلو  نب  دلاخ  اب  ثعشا  هک  تسا  یناتـساد  هب  هراشا  فیـسلا  هموق  یلع  لد  هلمج  ندروآ و  مالـسا  زا  سپ  رگید  راب  دش و  ریـسا 
نیمه د هب  دناسر . لتق  هب  ار  اهنآ  دلاخ  درک و  تنایخ  اهنآ  هب  داد و  بیرف  ار  دوخ  هلیبق  ثعشا  تشاد .

روسج و قفانم  اب  دروخرب  ریـسفت : حرـش و  دـندادیم . نکـشنامیپ  نئاخ و  دارفا  هب  ار  بقل  نیا  دـندیمان و  رانلافرع )  ) ار وا  شاهلیبق  لیل 
مالک نیا  رد  بطاخم  مینادیم  هک  هنوگنامه  - 1 دوش : هراشا  هتکن  ود  هب  تسا  مزال  هبطخ ، نیا  ریـسفت  حرـش و  رد  دورو  زا  لبق  بدایب !

وا یلصا  مسا  هک  يدح  ات  دندیمان  ثعشا  ار  وا  تشاد  هک  ياهدیلوژ  ياهوم  تبسانم  هب  دوب و  برکیدعم  وا  مان  هک  تسا  سیق  نب  ثعشا 
هفیاط زا  تیامح  هب  دش و  دترم  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  دـعب  سپـس  دـش  ناملـسم  ص )  ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  وا  دـش . هدرپس  یـشومارف  هب 

نایم نیا  رد  ثعـشا  دـش و  نانآ  اب  گنج  رومام  رکبوبا  يوس  زا  دـیبل  نب  دایز  تساـخرب . دـندوب  هتفرگ  شیپ  ار  دادـترا  هار  هک  هعیلوینب 
هب وا  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  دـش ، هتـشک  سیق  شردـپ  هک  یماگنه  تیلهاـج  ناـمز  رد  دوب .) مالـسا  رد  وا  تراـسا  نیا   ) دـیدرگ ریـسا 

درک و هلمح  ثراـحلاینب ) هلیبق   ) يرگید هلیبق  هب  اهابتـشا  دارمینب ) هلیبق   ) لـتاق هلیبـق  هب  هلمح  ياـج  هب  درک و  تکرح  شاهلیبـق  یهارمه 
ره هب  دوب .) رفک  لاح  رد  وا  تراسا  نیا  و   ) دـنداد هیدـف  رتش  اهدـص  وا  يدازآ  يارب  تشگ  ریـسا  دروخ و  تسکـش  گـنج  نیا  رد  نوچ 

فما شرهاوخ  دومن و  وفع  ار  ثعشا  وا  درک ) تمادن  راهظا  و   ) دندرب رکبوبا  دزن  وا  هک  یماگنه  لاح ،
رد شنارای  و  ع )  ) نیـسح ماما  اب  هک  دوب  دمحم  اهنآ  زا  یکی  هک  دروآ  رـسپ  راهچ  نز  نیا  زا  و  دومن ، جـیوزت  يو  هب  دوب  انیبان  هک  ار  هور 
رد صاع  نب  ورمع  اب  هک  دوب  یناسک  زا  ثعـشا  تخاس . مومـسم  ار  ع )  ) یبتجم ماما  هک  هدعج  مان  هب  يرتخد  تساخرب و  هلباقم  هب  البرک 

هاتوک مالک  کی  رد  هدبع  نب  دمحم  دـیدحلایبا و  نبا  دومن . يراکمه  نیفـص  گنج  رد  ع )  ) یلع نارای  فوفـص  رد  قافن  داجیا  هلاسم 
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رد لولسنب  یبا  نب  هللادبع  دننام  ترضح  نآ  باحـصا  نایم  رد  دوب و  ع )  ) یلع رـصع  رد  نیقفانم  زا  وا  دننکیم : یفرعم  نینچ  ار  ثعـشا 
تکرـش اههدـسفم  اههئطوت و  زا  يرایـسب  رد  دـندوب و  نیقفانم  ياسور  زا  دوخ  نامز  رد  مادـک  ره  هک  دوب  ص )  ) ادـخ لوسر  نارای  نایم 

نادنمـشناد ناـیم  رد  دوـمرف ، ناـیب  ثعـشا  هـب  باـطخ  ار  نآ  ع )  ) یلع تبـسانم  هـچ  هـب  اـجک و  رد  مـالک  نـیا  هـک  نـیا  رد  - 2 دنتشاد .
زا یمـالک  هک  دروآ  نوریب  ياهتـشون  دوب ، ربنم  رب  هک  یلاـح  رد  ع )  ) یلع ناـنمومریما  هک  میناوخیم  نینچ  تیاور  کـی  رد  تسوگتفگ .

سانلا هللا و  هنعل  هیلعف  اثدحم  يوآ  وا  اثدح  ثدحا  نم  مهاوس  نم  یلع  دـی  مه  مهوامد و  وفاکتت  نوملـسملا  دوب : نآ  رب  ع )  ) ادـخ لوسر 
رد د یتعدب  هک  یسک  دنتسه ، نانمشد  لباقم  رد  تسد  کی  هلزنم  هب  یگمه  تسا و  ربارب  رگیدکی  اب  ناناملسم  نوخ  نیعمجا ،

هللا اذـه و  دز : ادـص  اجنیا  رد  قفانم ، سیق  نب  ثعـشا  داب ! وا  رب  مدرم  همه  ادـخ و  تنعل  دـهدب ، هانپ  ار  يراذـگتعدب  ای  دراذـگب  ادـخ  نی 
دومرف و وا  باوج  رد  ار  الاب  دنت  نانخس  درک و  وا  هب  یهاگن  ترـضح  وت ! دوس  هب  هن  تسا  وت  نایز  هب  دنگوس  ادخ  هب  نیا  کلال ، کیلع 
تسا و ربارب  مه  اب  ناناملـسم  نوخ  رگا  هک  دوب  نیا  نخـس  نیا  زا  ثعـشا  روظنم  دـیاش  درک . یفرعم  مامت  تحارـص  اب  مدرم  همه  هب  ار  وا 
لمج و گنج  نازورفاشتآ  نانکفاقافن ، هک  یلاح  رد  ( ؟ یتساخرب گنج  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  اب  ارچ  دنـشاب ، دحتم  مه  اب  همه  دـیاب 

هتخانـش دندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  مدرم  شتفالخ ، رب  صن  رب  هوالع  هک  ص )  ) هللا لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  ع )  ) یلع دندوب و  ناورهن  نیفص و 
، نیفـص گـنج  زا  دـعب  هک  نیمکح  هراـبرد  دـناوخیم و  هبطخ  هفوک  ربـنم  رب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  دـشیم .)
زا ار  ام  وت  نانمومریما ! يا  درک  ضرع  تساخرب و  شنارای  زا  یکی  تفگیم ، نخس  دندروآ ، راب  هب  مالـسا  ناهج  يارب  یگرزب  تبیـصم 
هب ار  دوخ  تسد  ود  ترـضح  تسا ؟ رتهب  راـک  ود  نیا  زا  کیمادـک  مینادیمن  اـم  يدرک ، رما  نآ  هب  سپـس  يدومرف  یهن  تیمکح  لوبق 

ش دنک . اهر  ار  حیحص  يار  هک  تسا  یسک  رفیک  نیا  هک  دوب  نیا  ع )  ) ماما روظنم  هدقعلا . كرت  نم  ءازج  اذه  دومرف : دز و  رگیدکی 
موهفم هک  تشادـنپ  نینچ  ثعـشا  یلو  موش ، میلـست  نآ  ربارب  رد  نم  هک  دـیدرک  رارـصا  دـیتفریذپن و  نیمکح  راک  رد  ارم  نخـس  زین ، اـم 

یتفگ هک  نخـس  نیا  نانمومریما  يا  تفگ : درک و  ضارتعا  اذل  مدرک و  اهر  ار  حیحـص  هار  هک  تسا  نم  يازج  نیا  هک : تسا  نیا  نخس 
رد ع )  ) یلع نانمومریما  هدـمآ  نخـس  نیا  رد  هچنآ  قباطم  میدرگیم ، زاب  هبطخ  ریـسفت  حرـش و  هب  نونکا  وت ! دوس  هب  هن  تسوت ، نایز  رب 

هراشا یل .) امم  یلع  ام  کیردی  ام  ( !؟ نم دوس  هب  ای  تسا  نم  نایز  هب  زیچ  هچ  ینادیم  هچ  وت  دیامرفیم : تسخن  ثعـشا  ضارتعا  خـساپ 
داحتا و هب  نیملـسم  توعد  نم  روظنم  منکیم . ياهتکن  هچ  هب  هراشا  میوگیم و  هچ  هک  يدـیمهفن  ارم  نخـس  موهفم  الـصا  وت  هک  نیا  هب 
! يدـیمهف هنوراو  ار  بلطم  وت  اما  دـننکن . رارکت  ار  اهراک  هنوگنیا  رگید  اـت  دـندرک  نیمکح  لوبق  هلاـسم  رد  هک  تسا  یهابتـشا  هب  هراـشا 

خیرات نینعاللا .) هنعل  هللا و  هنعل  کیلع  ! ) داب وت  رب  ناگدـننک  تنعل  همه  تنعل  ادـخ و  تنعل  دـیامرفیم : وا  هب  دـنت  نخـس  کی  رد  سپس 
ياـههمانرب اـههئطوت و  زا  يرایـسب  رد  هک  ارچ  تسا  هدوـب  ینعل  نینچ  قحتـسم  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوـخ  هب  زین  ثعـشا  نـیگنن  تـشز و 

مت دیدحلایبا  نبا  هتفگ  هب  تسا و  هتفرگ  هدهع  رب  ار  نآ  یلصا  يربهر  ای  هتشاد و  تسد  نامز  نآ  یعامتجا  زیگناهدسفم 
( غورد  ) هدـنفاب يا  دـیازفایم : سپـس  دوب . سیق  نب  ثعـشا  نآ  ساسا  لصا و  دـش  عقاو  ع )  ) یلع تفـالخ  نارود  رد  هک  ییاههدـسفم  ما 
، تسیچ اجنیا  رد  دـنفاب )  ) کئاح زا  روظنم  هک  نیا  رد  رفاک .) نب  قفانم  ! ) رفاک دـنزرف  قفاـنم  يا  و  کـئاح .) نب  کـئاح  ! ) هدـنفاب دـنزرف 

شردپ ثعـشا و  لغـش  هب  هراشا  دناهتفگ  هدرک و  لمح  يوغل  رهاظ  ینعم  رب  ار  نآ  یـضعب  دناهتفگ . رایـسب  نانخـس  هغالبلاجـهن  ناحراش 
، دناهدوب رود  ندمت ، یعامتجا و  بادآ  ینید و  فراعم  زا  هک  هدوب  عامتجا  زا  نییاپ  رایسب  رشق  صوصخم  نامز  نآ  رد  لغـش  نیا  هدوب و 

یضعب دندوبن . یلغش  نینچ  ياراد  ارهاظ  اهنآ  اریز  تسین ، راگزاس  هدش ، لقن  شردپ  ثعـشا و  یگدنز  خیرات  رد  هچنآ  اب  ینعم  نیا  یلو 
یـضعب دوریم . هار  ربکت  اب  هک  تسا  یـسک  تغل  رد  کئاح  یناعم  زا  یکی  هک  ارچ  دناهتـسناد ، هاوخدوخ  ربکتم و  ناسنا  ینعم  هب  ار  نآ 

دفابیم و مه  هب  ار  یلطاب  نانخـس  هک  تسا  یـسک  هدنفاب )  ) کئاح زا  روظنم  دنیوگیم  دننادیم و  نآ  ییانک  ینعم  هب  هراشا  ار  نآ  رگید 
دوجو زین  رگید  تاغل  رد  هک  برع  تغل  رد  اهنت  هن  ياهیانک  نینچ  و  دوب ، شردپ  ثعشا و  راک  عقاو  رد  نیا  تسا و  بذک  غورد و  هدنفاب 

دزن هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  تسا و  هدش  هراشا  ینعم  نیا  هب  ینشور  هب  یتیاور  رد  هک  نیا  هجوت  لباق  و  دراد .
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امنا دومرف : نینچ  نآ  ریـسفت  رد  سپـس  تسا  نوعلم  کئاح  نوعلم ، هنا  دومرف : ع )  ) ماما دـمآ . نایم  هب  کئاح  زا  نخـس  ع )  ) قداص ماـما 
ار وا  ماما  هک  نیا  اما  دفابیم . ص )  ) ربمایپ ادخ و  رب  غورد  هک  تسا  یـسک  کئاح  هلوسر ، یلع  هللا و  یلع  بذـکلا  كوحی  يذـلا  کلذ 

قافن نارـس  زا  وا  دهدیم  ناشن  هک  دز  رـس  وا  زا  ع )  ) یلع تموکح  نورد  رد  یلامعا  هک  ارچ  تسا ، خیرات  تاحـضاو  زا  هدرمـش ، قفانم 
ناتساد ندمآ  دوجو  هب  ناورهن و  گنج  زورب  نیفص و  گنج  رد  نیملسم  یماکان  و  ع )  ) یلع نانمومریما  تداهش  لماوع  زا  یکی  وا  دوب ،

رد یبا  نب  هللادـبع  هب  ع )  ) یلع رـصع  رد  ار  وا  ناهاگآ ، زا  یـضعب  میتفگ  الاب  رد  هک  هنوگنامه  دوب و  يرگید  دایز  ياههئطوت  نیمکح و 
قافن و هار  ندومیپ  رد  وا  لاح  عضو  هک  نیا  نخـس  هاـتوک  دـناهدرک . هسیاـقم  هدوب ، ناـمز  نآ  ناـقفانم  نارـس  زا  هک  ص )  ) ربماـیپ رـصع 

خیرات تاملسم  زا  مه  نآ  وا ، ردپ  دروم  رد  رفاک  هب  ریبعت  اما  دشاب . هتشاد  رتشیب  حیضوت  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتراکشآ  نیقفانم  تیوقت 
ادخ هب  دیامرفیم : نخـس  نیا  همادا  رد  سپـس  دش . هتـشک  ياهلیبق  تافالتخا  رد  تیلهاج  رـصع  رد  هک  دوب  ناکرـشم  زا  وا  هک  ارچ  تسا ،

نیا زا  کی  چیه  زا  ار  وت  تسناوتن  وت  بسح  لام و  و  مالسا ، رگید  راب  درک و  ریسا  ار  وت  رفک ، راب  کی  دنگوس 
ناتـساد اما  کبـسح .)! کلام و ال  امهنم  هدحاو  نم  كادـف  امف  يرخا ! مالـسالا  هرم و  رفکلا  كرـسا  دـقل  هللا  و  ! ) دزاس دازآ  تراسا  ود 

شدنزرف دش ، هتـشک  دارمینب  هلیبق  هلیـسو  هب  سیق  مان  هب  ثعـشا  ردـپ  هک  تسا  نینچ  دـیدحلایبا  نبا  هتفگ  هب  انب  تیلهاج  رد  وا  تراسا 
ثراحینب هلیبق  هب  اهابتـشا  دارمینب  هلیبق  ياج  هب  یلو  دـندرک  زاغآ  ار  هلمح  هدـنک ، هفیاط  قافتا  هب  تساخرب و  وا  یهاوخنوخ  هب  ثعـشا 

دازآ رتش  اهدص  نداد  ربارب  رد  دش  هتفگ  البق  هک  هنوگنامه  دش و  ریسا  ثعشا  دندروخ و  یتخس  تسکـش  هدنکینب  هفیاط  دندومن . هلمح 
ءادف دیامرفیم : هک  نیا  نیاربانب  دندرک ، يروآعمج  ثعـشا  هلیبق  نایم  زا  ار  ءادف  نارتش  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهلقن  زا  یـضعب  زا   ) دیدرگ

زا روظنم  هک  تسا  هدش  هداد  زین  لامتحا  نیا  دش . ماجنا  ثعـشا  يدازآ  يارب  هک  تسا  یگزویرد  نیا  هب  هراشا  دشن  وت  يدازآ  بجوم  وت 
هک یلاح  رد  يدش  ریـسا  نمـشد  لاگنچ  رد  هنالیلذ  هکلب  تشگن ، تتراسا  عنام  وت  تیـصخش  توق و  تردـق و  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا 

هتفگ هب  زین  مالسا  رد  وا  تراسا  ناتـساد  اما  يدش .) میلـست  هنالیلذ  وت  یلو  دندش  هتـشک  دندرک و  تمواقم  هدنکینب  زا  رگید  ناهدنامرف 
دزن پ برع  لیابق  یگدنیامن  ياهتئیه  ندمآ  مالسا و  تردق  ذوفن  زا  دعب  هک : دوب  نینچ  دیدحلایبا  نبا 

ار مالـسا  ارهاـظ  دـندمآ و  ص )  ) ربماـیپ رـضحم  هب  دوب  اـهنآ  ءزج  زین  ثعـشا  هک  هدـنکینب  هلیبق  زا  یئیه  مالـسا ، لوبق  يارب  ص )  ) ربماـی
رب تفرگ و  رارق  نیدترم  فوفـص  رد  ثعـشا  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  یلو  داد ، اهنآ  هب  ییایادـه  زین  ص )  ) مالـسا ربمایپ  و  دـنتفریذپ ،

ياضاقت هدمآ ، مالسا  رکشل  هدنامرف  دزن  هنابش  وا  دندرک ، هرصاحم  ار  اهنآ  مالسا  نایرکـشل  زا  یهورگ  درک ، مایق  نیملـسم  مالـسا و  دض 
هاپـس میلـست  دندوب  رفن  دصتـشه  هک  ار  هیقب  درک و  دوخ  هداوناخ  زا  رفن  هد  يارب  ناما  ياضاقت  دناهتفگ  یـضعب  دـش و  میلـست  درک و  ناما 

درک وفع  ار  اهنآ  رکبوبا  دندروآ ، رکبوبا  دزن  رفن  هد  نآ  اب  هتسب  تسد  ار  ثعشا  سپس  دنتفرگ . نانآ  زا  یتخـس  ماقتنا  اهنآ  دومن و  مالـسا 
نیمه يور  دـسیونیم : دوخ  خـیرات  رد  يربط  دـش .) هتفگ  البق  هک  هنوگنامه   ) دروآرد وا  جاودزا  هب  دوب  اـنیبان  هک  ار  هورفما  شرهاوخ  و 

هب رانلافرع   ) دندیمان رانلافرع  ار  وا  شاهفیاط  نانز  هک  اجنآ  ات  شدوخ ، هفیاط  ناریـسا  مه  دندرکیم و  نعل  ار  وا  ناناملـسم  مه  تهج 
هرابرد ار  تنایخ  نیرتگرزب  ثعـشا  هک  ارچ   ) دـنوش تنایخ  بکترم  هک  دـنتفگیم  یناسک  هب  ار  نخـس  نیا  و  تسا ) شتآ  ياـهلای  ینعم 

یشمش هک  سک  نآ  دیامرفیم : نخس  همادا  رد  ع )  ) ماما تهج  نیمه  يور  داد .) ماجنا  دوخ  هلیبق 
ناگناگیب دنزرو و  مشخ  وا  هب  شناکیدزن  هک  تسا  راوازـس  دهد ، قوس  نانآ  بناج  هب  ار  گرم  دنک و  تیادـه  شاهلیبق  يوس  هب  ار  اهر 

هک نیا  هب  هراشا  دعبالا .) هنمای  و ال  برقالا ، هتقمی  نا  يرحل  فتحلا ! مهیلا  قاس  و  فیـسلا ، هموق  یلع  لد  ائرما  نا  و  ! ) دننکن دامتعا  وا  هب 
، رکبوبا نامز  رد  یمالـسا  تموکح  هب  تاکز  تخادرپ  اب  تفلاخم  مالـسا و  زا  دـعب  ندـش  دـترم  ناتـساد  رد  هک  یتسه  یـسک  ناـمه  وت 

وت موق  دش ، عقاو  اهنآ  وت و  موق  نایم  رد  يدیدش  گنج  دـمآ و  وت  يوس  هب  یمیظع  رکـشل  اب  تومرـضح  ریما  دـیبل ، نب  دایز  هک  یماگنه 
ناما شدوخ  يارب  اهنت  یتیاور  هب   ) یتساوخ ناما  يدمآ و  دایز  غارس  هب  وت  دش  لکشم  عضو  هک  یماگنه  دندرب ، دوخ  مکحم  هعلق  هب  هانپ 
ناـمگ شموق  هیقب  هک  دوـب  یلاـح  رد  نیا  ! ) يدرپـس نیملـسم  ریـشمش  مد  هب  ار  هیقب  و  شناـکدزن ) زا  رفن  هد  يارب  یتـیاور  هب  تساوـخ و 
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روهـشم راکتنایخ  ناونع  هب  مدرم  نایم  رد  هک  دـش  ببـس  راـک  نیمه  و  دوبن ، نینچ  هک  یلاـح  رد  هتفرگ ، ناـما  مه  اـهنآ  يارب  دـندرکیم 
داد و اهنآ  هب  تشون و  ار  رفن  هد  مسا  تساوخ ، مالسا  رکشل  زا  ناما  وا  هک  یماگنه  دناهتـشون : ناخروم  زا  یـضعب  هک  نیا  بلاج  ددرگ .)

ادج هعلق  هب  ناگدنربهانپ  تیعمج  زا  رفن  هد  نآ  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب  دسیونب ، ار  دوخ  مان  درک  شومارف 
ادـخ نمـشد  يا  تـفگ : درک و  وا  هـب  باـطخ  دـش و  لاحـشوخ  ناناملـسم  زا  یکی  دـندیدن ، هماـن  نآ  رد  ار  ثعــشا  دوـخ  ماـن  دـندش و 

اب ار  وا  هک  یماگنه  دنربب . رکبوبا  دزن  دنـشکن و  ار  وا  هک  دـش  داهنـشیپ  یلو  تسوت ) راظتنا  رد  گرم  نالا  و   ) يدرک هابتـشا  هناتخبـشوخ 
يرگید تیاور  اجنیا  رد  یضردیس  موحرم  دش . هدوشخب  درک و  هبوت  ینامیشپ و  تمادن و  راهظا  دندروآ ، رکبوبا  دزن  ناریـسا  زا  یهورگ 
مالـسا زا  سپ  رگید  راب  دـش و  ریـسا  شرفک  نارود  رد  راب  کـی  ثعـشا  هک  تسا  نیا  ع )  ) ماـما دوصقم  دـیوگیم : وا  تسا ، هدرک  لـقن 

ار شیوخ  هلیبق  ثعـشا  تشاد ، همامی  رد  دـیلو  نب  دـلاخ  اـب  ثعـشا  هک  تسا  ینخـس  هب  هراـشا  فیـسلا ) هموق  یلع  لد   ) هلمج و  ندروآ ،
دارفا هب  ار  بقل  نیا  دـندیمان . رانلافرع  ار  وا  شاهلیبق  لیلد  نیمه  هب  دـناسر ، لـتق  هب  ار  اـهنآ  دـلاخ  درک و  تناـیخ  ناـنآ  هب  داد و  بیرف 

يارجام هکلب  هتشادن ، دیلو  نب  دلاخ  اب  یناتساد  ثعشا  دناهتفگ  هغالبلاجهن  ناحراش  ناخروم و  زا  یضعب  دنتفگیم . نکـشنامیپ  نئاخ و 
زا دوخ ، هغالبلاجهن  حرش  رد  مثیمنبا  هتفگ  هب  یلو  تسا ، هدش  حیرصت  نآ  هب  یمالسا  خیراوت  زا  يرایـسب  رد  هک  هدوب  دیبل  نب  دایز  اب  وا 

هک ب دشاب  هتفای  تسد  هنیمز  نیا  رد  یخیرات  هب  وا  تسا  نکمم  هدوب ، یهاگآ  دنمشناد و  درم  یضر  فیرش  هک  اجنآ 
ندـییور لحم  لیلد  نیمه  هب  تسا ، یگدـمآرب  ینعم  هب  لصا  رد  فرع  دـش  هراشا  الامجا  زین  قباس  رد  هک  هنوگنامه  تسا . هدیـسرن  ام  ه 

هک دـنمانیم  تافرع  رظن  نیا  زا  ار  تاـفرع  و  دوشیم ) هتفگ  فرع  زین  لاـی  دوخ  هب  هاـگ  و   ) دـنیوگیم فرع  ار  سورخ  بسا و  ياـهلای 
. تسا هدـش  هدیـشک  خزود  تشهب و  ناـیم  رد  هک  تسا  يراوید  فارعا ، تسا و  هتفرگ  ییاـههوک  ار  نآ  فارطا  هک  تسا  دـنلب  نیمزرس 
هب ییوگ  دـنتخورفایم و  شتآ  دوخ  موق  يارب  اهنآ  هک  تسا  هدوب  نیا  رطاخ  هب  دـندیمانیم  رانلافرع  ار  نکـشنامیپ  نئاـخ و  دارفا  رگا 
نب ثعـشا  خـیرات  هب  هک  یناـسک  تسا  نکمم  دوب ؟ هچ  يارب  دـیدش  دروخرب  نیا  - 1 اههتکن : دـندوب . شتآ  نیا  ياهلای  اـههنابز و  هلزنم 

نیرفن نعل و  ار  وا  هنوگچ  هک  دـننک  بجعت  هدرک  وا  هب  تبـسن  ع )  ) ماما هک  يدـیدش  دروخرب  زا  دنـشابن ، انـشآ  لدروک  قفانم  نیا  سیق ،
، رفاک دنزرف  قفانم و  و  لطاب ) غورد و   ) هدنفاب دننام  یفاصوا  هب  ار  وا  سپـس  دنکیم ! وا  راثن  ار  ناگدننکنعل  همه  ادـخ و  نعل  دـنکیم و 

فیصوت هدش ، تنایخ  بکترم  شناکیدزن  ماوقا و  هب  تبسن  یتح  هک  یسک  رفک ، رد  هن  هتشاد و  یتلزنم  شزرا و  مالـسا  رد  هن  هک  یـسک 
یسررب تسا  هدمآ  یمالسا  خیراوت  بلاغ  رد  هک  ار  درم  نیا  یگدنز  موش  تشز و  هایس و  هچخیرات  هک  یماگنه  یلو  دنکیم .

ات دـشیم  فلتخم  ياههکرعم  رایب  شتآ  هنوگچ  و  دوب ، تیلهاج  نارود  رد  یتح  نیملـسم و  نایم  رد  داسف  هیام  دـح  هچ  ات  مینیبب  مینک و 
ار رادقم  نیا  زا  شیب  قاقحتـسا  سیق  نب  ثعـشا  هک  مینکیم  لوبق  دوشیم و  لیاز  ام  بجعت  هاگنآ  دـندیمان ، رانلافرع  ار  وا  هک  اج  نآ 
هک تساسر  ایوگ و  هاتوک ، هلمج  دنچ  نیا  دنچ  ره  تسوا ، تشز  تافص  لامعا و  زا  يرادقم  اهنت  هدومرف ، نایب  ع )  ) ماما هچنآ  تشاد و 

تسا و سیق  نب  ثعـشا  فاصوا  زا  یـشخب  نایب  هدمآ ، مالک  نیا  رد  هچنآ  عقاو  رد  دـنک . سکعنم  راکفا  رد  ار  وا  یعقاو  هرهچ  دـناوتیم 
زا یهورگ  اصوصخم  دـنوشن ، راتفرگ  وا  ماد  رد  ات  دـنک  یفرعم  هعماج  هب  ار  رگهئطوت  قفانم و  دارفا  موزل ، عقوم  رد  دـیاب  هاگآ  ربهر  کی 

ییوگمانـشد هن  تسا ، قح  هب  يرگاشفا  نامه  نیا  و  دنوشن ، عمج  وا  درگ  دنرادن ، ربخ  وا  یگدنز  هقباس  زا  هک  ناوج  لسن  هژیو  هب  مدرم ،
هب لاوس  نیا  تسا  نکمم  دمآ  هبطخ  حرش  رد  الاب و  هتکن  رد  هچنآ  زا  درکیم ؟ لمحت  ار  یقفانم  درم  نینچ  ع )  ) ماما هنوگچ  - 2 ازسان . و 

ار وا  دوجو  ع )  ) ماما ارچ  تسا ، هدوب  دـسافم  همه  نآ  اشنم  و  هتـشاد ، ییاوسر  نیگنن و  هقباس  نینچ  سیق  نب  ثعـشا  رگا  هک  دـیآ  دوجو 
فانم اب  مالسا  نایاوشیپ  دروخرب  هک : تسا  نیا  خساپ  دادیمن !؟ ار  شمادعا  روتسد  درکیم و  لمحت 

هب نآرق ، زامن و  مالـسا و  رهاظ ، رد  داسف و  هئطوت و  رفک و  نطاب ، رد  دناهتـشاد ، ياهناـگود  هرهچ  اـهنآ  هک  ارچ  تسا ، هدوب  هدـیچیپ  نیق 
ناملـسم و ارچ  هک  هدادیم  رگید  ناقفانم  تسد  هب  زیواتـسد  هدـشیم و  ییاهـشنت  اشنم  عامتجا  هنحـص  زا  اهنآ  ندرک  فذـح  لیلد  نیمه 

رصع رد  لکشم  نیا  دشیم . رتشیب  اهشنت  تشاد  يدنمورین  هلیبق  موق و  ثعشا ، دننام  رگا  صوصخب  دنشکیم ، ار  هلبق  يوس  هب  ناوخزامن 
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لکـشم هدـیچیپ و  دـندشیم  رهاـظ  مالـسا  هرهچ  رد  هک  لدروـک  ناـقفانم  اـب  ربماـیپ  راـتفر  و  تـشاد ، دوـجو  اـقیقد  زین  ص )  ) هللا لوـسر 
ناعتـسا ص )  ) ادـمحم نا  لاقی  نا  هرکا  ینا  الول  دومرف : هک  میناوخیم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  هک  اجنآ  ات  تخاسیم ،

زا ص )  ) دمحم دنیوگب : يدارفا  مراد  شوخان  نم  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هن  رگا  ریثک ، موق  قانعا  تبرـضل  مهلتق  هودـعب  رفظ  اذا  یتح  موقب 
. مدزیم ار  يداـیز  هورگ  ياـهندرگ  نم  دوـبن ) نینچ  رگا   ) تشک ار  دوـخ  ناراـی  نانمـشد ، رب  يزوریپ  زا  سپ  تفرگ و  کـمک  یهورگ 

ناناملـسم اب  ماـگمه  گـنج  ياهنادـیم  رد  یتح  دـندرکیم و  ناـهنپ  ار  دوخ  نیملـسم  فوفـص  رد  هک  دـندوب  نیقفاـنم  زا  یهورگ  يرآ !
ین نیملسم  نوخ  ظفاح  مالسا  هک  درکیم  داجیا  ناهاگآان  زا  یضعب  يارب  ار  مهوت  نیا  اهنآ ، اب  دیدش  دروخرب  و  دندرکیم ، تکرش 

زا عنام  رما  نیا  یلو  دشاب . هداد  شیگدنز  نارود  مامت  رد  ار  یقفانم  لتق  روتـسد  ص )  ) ربمایپ هک  میرادـن  رطاخ  هب  لیلد  نیمه  هب  و  تس !
اهنآ بقارم  مدرم  ات  دنک  يرگاشفا  صاخ  روط  هب  انایحا  ماع و  روط  هب  اهنآ  دروم  رد  دیجم  نآرق  رتالاب  نآ  زا  و  ص )  ) ربمایپ هک  دوبن  نآ 

. دنشاب

تلفغ زا  عنم  رد  هبطخ 020-

هحفص 655] ]
هک ار  هچنآ  امـش  رگا  دوشیم : روآدای  ار  دنوادخ  يوس  هب  تکرح ) و   ) رارف درادیم و  رذـحرب  تلفغ  زا  هک  ع )  ) ماما زا  ینخـس  همجرت :

دیدادیم و ارف  شوگ  قح  نخـس  هب  دـیدرکیم و  تشحو  دـیدادیم و  رـس  هلان  دـیدیدیم  دـناهدرک ، هدـهاشم  گرم  زا  دـعب  ناتناگدرم 
هدـهاشم ار  زیچ  همه  و   ) دوریم رانک  اههدرپ  يدوز  هب  اما  تسا ، ناـهنپ  روتـسم و  امـش  زا  دـناهدید  اـهنآ  هچنآ  یلو  دـیدرکیم ، تعاـطا 

شوگ هب  قح  نانخس  دیشاب  هتشاد  اونش  شوگ  رگا  و  تسا ، هدش  مهارف  امش  ییانیب  لیاسو  دییاشگب ، ار  تریصب  مشچ  رگا  درک ) دیهاوخ 
ار دوخ  زیگناتربـع ، ثداوح  میوگیم  قـح  هب  يرآ )! ، ) هتـشگ مهارف  تیادـه  لـیاسو  دیـشاب  تیادـه  لـها  رگا  و  هدـش ، هدـناسر  اـمش 

نامـسآ نالوسر  زا  دـعب  سک  چـیه  و  دـیاهدش ، یهن  تسا  عونمم  هچنآ  زا  رثوم ، اـسر و  يادـص  اـب  تسا و  هداد  ناـشن  امـش  هب  اراکـشآ 
اههدرپ يدوز  هب  ریـسفت : حرـش و  دیاهتـسشن .)؟ هچ  راظتنا  رد  سپ   ) دوب دهاوخن  راگدرورپ  يوس  زا  غیلبت  رادهدـهع  رـشب  زج  ناگتـشرف ) )

قیرط رد  ار  دوخ  ياهیهاتوک  دـنوش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  هک  دـهدیم  رادـشه  مدرم  همه  هب  ع )  ) ماما راتفگ ، نیا  قبط  دوریم ! رانک 
تربع هتشذگ ، خیرات  زا  دنشاب و  رذحرب  تسا  شیپ  رد  هک  یکانتشحو  هدنیآ  زا  دننک و  ناربج  یگدنب ، تعاطا و 

زا دعب  ناتناگدرم  هک  ار  هچنآ  امـش  رگا  دیامرفیم : نخـس  نیا  زا  لوا  شخب  رد  دـنیوج . دادمتـسا  نآ  زا  هدـنیآ ، نتخاس  يارب  دـنریگب و 
تعاطا دیدادیم و  ارف  شوگ  قح  نخـس  هب  نآ ) لابند  هب   ) دیدومنیم و تشحو  دیدرکیم و  نویـش  دیدیدیم ، دناهدرک  هدهاشم  گرم 

هک دوشیم  هدافتسا  تایاور  یـضعب  زا  متعطا .) متعمـس و  و  متلهو ، متعزجل و  مکنم  تام  نم  نیاع  دق  ام  متنیاع  دق  ول  مکناف   ) دیدرکیم
هب تبـسن  هک  دـهدیم  رادـشه  مدرم  هب  تسخن  یفاک  تیاور  قباـطم  هدومرف و  ناـیب  تعیب  زا  دـعب  لوا  هعمج  رد  ار  نخـس  نیا  ترـضح ،

يارب ار  الاب  ياههلمج  سپـس  دنزیهرپب ، تسا  هقرفت  هیام  هچنآ  زا  دننک و  ظفح  ار  دوخ  فوفـص  تدحو  دـننکن و  تنایخ  دوخ  نایاوشیپ 
لد و مشچ  ندـش  انیب  نت و  باجح  عفر  زا  دـعب  هک  تسا  یتاعوضوم  هچ  هدـهاشم  روظنم  هک  نیا  رد  تسا . هدرک  ناـیب  ینعم  نیا  دـیکات 

یلو تسوگتفگ ، نادنمـشناد  نایم  رد  درادیم ؟ او  عزج  هب  دربیم و  ورف  بارطـضا  تشحو و  رد  ار  ناسنا  گرم ، زا  دعب  ملاوع  هدهاشم 
دوخ ربارب  رد  ار  شیوخ  لامعا  جـیاتن  هک  نیا  تسخن  دوشیم : تحاران  ادـیدش  عوضوم ، ود  زا  تلاح  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  ملـسم 

دروخیم فسات  شیوخ  هتـشذگ  ياهیهاتوک  زا  هک  نیا  رگید  دنکیم و  هدهاشم  تسوا  راظتنا  رد  هک  ار  ییاهرفیک  تابوقع و  دنیبیم و 
ك

راوج توکلم و  ملاع  هب  دسرب و  تداعس  جوا  هب  دوب  هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  ادخ  هک  یتاناکما  رمع و  هیامرـس  زا  هدافتـسا  اب  تسناوتیم  ه 
نیا همادا  رد  سپـس  تسین . تشگزاـب  يوس  هب  یهار  هک  نیا  رتدـب  همه  زا  داد و  تسد  زا  ار  اهتـصرف  نیا  همه  یلو  دـبای ، هار  ادـخ  برق 
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عـضو نآ  زین  امـش  و   ) دوریم راـنک  اـههدرپ  يدوز  هب  اـما  تـسا ، ناـهنپ  روتـسم و  امـش  زا  دـناهدید  اـهنآ  هـچنآ  یلو  دـیامرفیم : نـخس 
دیلفاغ زیچ  همه  زا  امش  هک  نیا  باجحلا .) حرطی  ام  بیرق  و  اونیاع ، دق  ام  مکنع  بوجحم  نکل  و  ( ) درک دیهاوخ  هدهاشم  ار  كانتـشحو 
لزاـنم نآ  امـش و  ناـیم  یباـجح  هک  تسا  ناـمه  رطاـخ  هب  دـیاهدرک ، شومارف  ناـهج  نیا  رد  ار  دوخ  تیعقوـم  دیاهتـسب و  اـیند  هب  لد  و 

هب هک  ارچ  دوشیمن  اـهنآ  يدوباـن  ببـس  تاـیعقاو  نیا  ندرک  شومارف  هک  دـینکن  شومارف  یلو  هداـتفا ، كاـنرطخ  فقاوم  كانتـشحو و 
زاسراک عزف  عزج و  بارطـضا و  تشحو و  هن  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  درک و  دـیهاوخ  هدـهاشم  ار  زیچ  همه  دوریم و  الاب  اههدرپ  يدوز 
اهباجح نیا  ایند  یلومعم  یگدـنز  نیمه  رد  دـنوادخ  ارچ  هک : نیا  نآ  دـیآیم و  شیپ  یلاوس  اجنیا  رد  تسا . زاب  هبوت  ياهرد  هن  تسا و 

: هک نیا  نآ  تسا و  هدش  هراشا  لاوس  نیا  خساپ  هب  نآرق  تایآ  رد  دنیآ ؟ دوخ  هب  دنوش و  رادیب  مدرم  ات  دنزیمن  رانک  ار 
رد یکاندرد  تازاـجم  ببـس  اـهنآ  فلخت  نیرتمک  دـننیبب  ار  اـهتیعقاو  نآ  یعطق ، سوسحم و  تروص  هب  مدرم  دور و  راـنک  باـجح  رگا 

هنوگنآ رگا  نورظنی ، مث ال  رمالا  یضقل  اکلم  انلزنا  ول  و  میناوخیم : ماعنا  هروس  هیآ 8  رد  دنامیمن . یقاب  يرذع  نوچ  دوشیم  ایند  نیمه 
نامیا هتشرف ، هدهاشم  زا  دعب  هچنانچ  دنروایب ، نامیا  ات  دهدب  اهنآ  هب  ار  یهلا  مایپ  دوش و  لزان  اراکشآ  ياهتشرف  هک  دنراد  اضاقت  اهنآ  هک 

ینیع هدهاشم  اب  هتـشذگ  نیا  زا  دیدرگ .) دهاوخ  لزان  اهنآ  رب  یهلا  باذع  هلـصافالب  و   ) دـش دـهاوخ  هداد  همتاخ  اهنآ  تایح  هب  دـنرواین 
- دارفا هک  هنوگنامه  تسا  يرارطـضا  نامیا  هیبش  عقاو  رد  دوب و  دهاوخن  یگدـنب  تعاطا و  رب  لیلد  ندروآ ، نامیا  گرم ، زا  سپ  لئاسم 

تروص نیا  هب  هانگ  زا  زیهرپ  هاگره  دـنهدیم ، ناـشن  لـمعلاسکع  اروف  دوش  کـیدزن  شتآ  هب  ناشتـسد  هک  یماـگنه  ناـکدوک - یتح 
هب دوشیم  هدیچرب  باجح  يدوز  هب  باجحلا ، حرطی  ام  بیرق  دیامرفیم : هک  نیا  دوب . دهاوخن  ادخ  یگدنب  اوقت و  رب  لیلد  زگره  دیآرد 

. تسین شیب  يرذگدوز  تاظحل  ترخآ ، نامز  یگدرتسگ  ایند و  رمع  ربارب  رد  زاب  دشاب  ینالوط  ردـق  ره  ناسنا  رمع  هک  تسا  نآ  رطاخ 
رگ چ هک : نیا  نآ  دنکیم و  هراشا  هطبار  نیا  رد  یمهم  هتکن  هب  دوخ  مالک  زا  يرگید  شخب  رد  ع )  ) ماما سپس 

دییاشگب تریـصب  مشچ  رگا  تسامـش  رایتخا  رد  نآ  لیالد  یفاک  هزادـنا  هب  یلو  دـیاهدیدن ، دوخ  مشچ  اـب  ار  گرم  زا  سپ  ملاـع  امـش  ه 
لیاسو دیشاب  تیاده  لها  رگا  هدش و  هدناسر  امش  شوگ  هب  قح  نانخس  دیشاب  هتشاد  اونـش  شوگ  رگا  تسا و  مهارف  امـش  ییانیب  لیاسو 
هدنامن یقاب  امش  يارب  يرذع  نیاربانب  متیدتها .) نا  متیده  و  متعمس ، نا  متعمسا  و  مترصبا ، نا  مترصب  دقل  و   ) تسا هتشگ  مهارف  تیاده 

هـس زا  یلو  دراد  رارق  هدرپ  تشپ  هچرگ  گرم ، زا  سپ  ناهج  هب  طوبرم  ياهتیعقاو  هک  ارچ  دـیتسین ! روذـعم  اطخ  هار  ندومیپ  رد  زگره  و 
مـشچ شیپ  رد  هنعارف  راثآ  دـینیبیم ، دوخ  مشچ  اب  ناهج  نیا  رد  هک  يزیگناتربع  لـئاسم  قیرط  زا  تسخن  دـیهاگآ : نآ  زا  امـش  قیرط 

ار رگمتس  ملاظ و  ماوقا  ناراکهبت و  موش  تشونرس  تسا ، دوهشم  تسایند  نیا  يرادیاپان  هناشن  هک  ناکاین  هتـسکش  مهرد  روبق  تسامش ،
تایآ رگید  يوس  زا  دنکیم و  تیاده  هدش  باسح  ار  نآ  تسا و  نآ  تشپ  رد  یتردق  تسد  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  هک  دیاهدید  رایسب 

موس يوس  زا  و  هدش ، نایب  تسا  هدیسر  ام  هب  ادخ  ناربمایپ  زا  هک  یلقن  یلیالد  رد  هتـشادرب و  هدرپ  قیاقح  نیا  زا  ینامـسآ  بتک  رد  یهلا 
يرط نیا  زا  گرم  زا  سپ  ملاع  داعم و  تسین و  مک  زین  یلقع  لیالد  دیشاب ، تیاده  لها  دیریگ و  راک  هب  ار  دوخ  لقع  رگا 

زین لامتحا  نیا  لقع . لقن و  سح و  تسا : هناگهس  لیالد  نیا  زا  یکی  هب  هراـشا  ـالاب  هلمج  هس  زا  کـی  ره  نیارباـنب  تسا . راکـشآ  زین  ق 
هب هراشا  مود  هلمج  و  دوشیم ) هتفگ  زین  یلقع  كرد  هب  تریـصب  نوچ   ) دـشاب یلقع  یـسح و  لیالد  هب  هراـشا  لوا  هلمج  هک  دراد  دوجو 

نیا حرش  هب  تسا  مالک  نیا  شخب  نیرخآ  هک  دعب  ياههلمج  رد  سپس  تساهنآ . زا  هتساخرب  تیاده  هب  هراشا  موس  هلمج  یلقن و  یلیالد 
ناـشن امـش  هب  اراکـشآ  ار  دوخ  زیگناتربع ، ثداوح  هک  میوگیم  قح  هب  هک : نیا  تسخن  دـیامرفیم : ناـیب  ار  هتکن  هس  هتخادرپ و  ینعم 

یگدـنز لوط  رد  دـناهدرک و  رپ  ار  تیرـشب  خـیرات  هحفـص  ماـمت  هک  ثداوح  نیا  ربعلا .) مکترهاـج  دـقل  مکل : لوقا  قحب  و  ! ) تسا هداد 
تقد يواکجنک و  هب  زاین  ای  دشاب و  هدیـشوپ  موتکم و  یـسک  رب  هک  تسین  يزیچ  میاهدید  ار  نآ  زا  يدایز  ياههنومن  زین  نامدوخ  هاتوک 
یتشم زج  زورما  دندرکیم و  تموکح  بیجع  تردق  اب  زور  کی  هک  اهيرـسک  اهرـصیق و  اهدورمن و  اهنوعرف و  راثآ  دشاب . هتـشاد  دایز 

، هتفر جارات  هب  ياهجات  تخت و  شوماخ ، ياهناتـسربق  اهنآ ، هدش  ناریو  ياهخاک  تسا . نایامن  فرط  ره  رد  هدـنامن ، یقاب  اهنآ  زا  كاخ 
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اهیدابآ اهرهش و  زا  هک  ییاههناریو  دهدیم . تربع  سرد  هدنیآ  ياهلسن  دوجوم و  لسن  هب  ینابزیب  نابز  هب  مادک  ره 
امـش دیوگیم : دیجم  نآرق  تسا . يرگید  تربع  ياهـسرد  دراد ، دوجو  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  شکندرگ  راکهنگ و  ماوقا  هدـیدالب  ي 

مهیلع نورمتل  مکنا  و  ( ؟ دیشیدنایمن ایآ  ناهاگنابش ، نینچمه  دینکیم و  روبع  اهنآ  ياهرهش ) ياههناریو   ) رانک زا  ناهاگحبـص  هتـسویپ 
اهتعارز و و  دنتـشاذگ - ياج  هب  دوخ  زا  هک  ییاههمـشچ  اهغاب و  رایـسب  هچ  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  و  نولقعت ) الفا  لیللاب  نیحبـصم و 

ماوقا هب  ار  اهنآ  ام  اهنآ و  يارجام  دوب  نینچ  نیا  يرآ !) - ) دندوب قرغ  نآ  رد  هک  رگید  ناوارف  ياهتمعن  تمیقنارگ و  بلاج و  ياهرصق 
(. نیرخآ اموق  اهانثروا  کلذـک و  نیهکاف  اهیف  اوناک  همعن  میرک و  ماقم  عورز و  نویع و  تاـنج و  نم  اوکرت  مک   ) میداد ثرا  هب  يرگید 

نیرتمک باذـع ، گرم و  لوزن  ماگنه  هب  دـش و  نایرگ  اـهنآ  يارب  نیمز  هن  تسیرگ و  اـهنآ  رب  نامـسآ  هن  دـیازفایم : نآ  زا  دـعب  هیآ  رد 
تایآ و هنوگنیا  زا  تسا  رپ  یمالـسا  تایاور  نآرق و  نیرظنم .) اوناک  ام  ضرالا و  ءامـسلا و  مهیلع  تکب  اـمف   ) دـشن هداد  اـهنآ  هب  یتلهم 

سکعنم يوق  تاـنایب  اـب  ار  زیگناتربـع  ثداوح  نیا  هدرتـسگ ، روط  هب  دوخ  راعـشا  رد  کـی  ره  زین  اـبدا  ارعـش و  هدـنهدرادشه . ناـنخس 
يادص ر اب  دیامرفیم : هتکن  نیمود  رد  تسا . هتفای  ققحت  یبوخ  هب  ربعلا  مکترهاج  دقل  ریبعت  دناهدرک و 

نورد زا  هک  دـشاب  نیوکت  ناـبز  هب  تسا  نکمم  یهن  نیا  رجدزم .) هیف  اـمب  مترجز  و   ) دـیاهدش یهن  تسا ) عوـنمم  هچنآ  زا   ) رثوـم اـس و 
، رجدزم هیف  ام  ءابنالا  نم  مهئاج  دقل  و  دیوگیم : نآرق  هک  هنوگنامه  دزیخیمرب  كاخ  لد  رد  اهنآ  هدنامزاب  راثآ  نیشیپ و  رابخا  خیرات و 

دـشاب یحو  قیرط  زا  عیرـشت و  نابز  هب  ای  تسا . هدیـسر  اهنآ  هب  نیـشیپ ) ياهتما   ) رابخا اهیدب ، زا  اهنآ  راجزنا  یهن و  يارب  یفاک  هزادنا  هب 
سک چیه  هدش و  لصاح  عیرـشت ) نیوکت و  نابز   ) نابز ود  ره  اب  یفاک  تجح  مامتا  بیترت  نیا  هب  تسا . سکعنم  ینامـسآ  بتک  رد  هک 

زج ناگتـشرف )  ) نامـسآ نالوسر  زا  دعب  سک  چیه  و  دیامرفیم : هلمج  نیرخآ  نیموس و  رد  تسین . روذـعم  دوخ  تلفغ  ییانتعایب و  رد 
هچ راظتنا  رد  امـش  هک  نیا  هب  هراشا  رـشبلا .) الا  ءامـسلا  لسر  دعب  هللا  نع  غلبی  ام  و   ) دوب دهاوخن  راگدرورپ  يوس  زا  غیلبت  رادهدـهع  رـشب 

رافک زا  نایوجهناهب  هک  هنوگنامه  دنناوخب ؟ ار  یهلا  تایآ  دنوش و  لزان  امش  رب  نامـسآ  ناگتـشرف  هک  دیتسه  نیا  راظتنا  رد  دیاهتـسشن ؟
ام دزن  ار  ناگتـشرف  ارچ  ییوگیم  تسار  وت  رگا  نیقداصلا ، نم  تنک  نا  هکئالملاب  اـنیتات  اـم  ول  دـنتفگیم : ص )  ) ادـخ لوسر  رـصع  رد 

اذا اوناک  ام  قحلاب و  الا  هکئالملا  لزنن  ام  دیوگیم : اهنآ  خساپ  رد  نآرق  يروآیمن ؟
لزان قح  ندـش  راکـشآ  يارب  اهنت  اـهنآ  درادـن و  ار  اـهنآ  ندـید  ناوت  یمـشچ  ره   ) مینکیمن لزاـن  قح  هب  زج  ار  ناگتـشرف  اـم  نیرظنم ،

دـش دهاوخن  هداد  تلهم  اهنآ  هب  دنرواین ) نامیا  اهنآ  دنوش و  لزان  ناگتـشرف  رگا  هوالع ، هب  نآ ، نیا و  ییوجهناهب  ناونع  هب  هن  دـنوشیم 
هکئالم هلیـسو  هک  دنتـسه  ییاهمایپ  غالبا  هطـساو  یهلا  يایبنا  ینعی  رـشب ، زا  يدارفا  اـهنت  نیارباـنب  دـندرگیم .) دوباـن  یهلا  باذـع  هب  (و 

ماوقا راثآ  یسح  تادهاشم  قیرط  زا  مه  هدومرف ، تجح  مامتا  یفاک  ردق  هب  دنوادخ  هک : نیا  نخس  هاتوک  دوشیم . هداتـسرف  یهلا  برقم 
. دـنک یچیپرـس  هدـشن ، لزان  نم  رب  ياهتـشرف  هک  نیا  هناهب  هب  دـناوتیمن  سک  چـیه  و  لـقع ، قیرط  زا  مه  یحو و  قیرط  زا  مه  نیـشیپ و 

دهدیمن هزاجا  یناملظ  ياهباجح  هداتفا و  یمیخـض  ياههدرپ  گرم  زا  سپ  ناهج  ام و  نایم  هک  تسا  تسرد  گرم  زا  سپ  ملاـع  هتکن :
سک همه  دشیم و  درـس  ناحتما  هروک  تفریم  رانک  اهباجح  رگا  هک  ارچ  دشاب ، نینچ  مه  دـیاب  و   ) مینیبب ار  خزرب  ناهج  ثداوح  ام  هک 

نایاوشیپ تایاور  نآرق و  تایآ  یلو  دندشیمن ) هتخانـش  مه  زا  یـصاع ، عیطم و  دنتفریم و  قح  يوس  هب  رابجا  هیبش  ای  رابجا  تروص  هب 
اب راکهنگ  ناسنا  هنوگچ  هداد ، ناشن  تسا و  هدرک  هراشا  كانتشحو  ملاع  نیا  زا  ییاههشوگ  هب  موصعم 

هناسمتلم دایرف  دنیبیم  رـضاح  دوخ  مشچ  شیپ  ار  نآ  راثآ  دوخ و  لامعا  هک  یماگنه  دوشیم و  تشحو  رد  قرغ  گرم  هتـشرف  هدهاشم 
ار دوخ  تاریصقت  منک و  هبوت  هانگ  زا  ات  دینادرگ  زاب  ارم  یهلا  ناگتشرف  يا  امش  ار ! ادخ  دیوگیم : گرم  ناگتـشرف  هب  دوشیم و  دنلب  وا 

یفنم خـساپ  اب  يدوز  هب  یلو  تکرت .) امیف  احلاص  لمعا  یلعل  نوعجرا  بر   ) مزودـنیب اـجنیا  يارب  یحلاـص  لاـمعا  دـیاش  میاـمن ، ناربج 
ددرگیمن و زاـب  رداـم  محر  هب  نینج  هک  هنوگناـمه  درادـن  دوجو  تشگزاـب  هار  یلاـقتنا ، ياـههرود  هنوگنیا  رد  هک  ارچ  دوـشیم  وربور 
رد یطوسبم  حرش  هغالبلاجهن  ياههبطخ  زا  یضعب  رد  ع )  ) یلع نانمومریما  دبسچیمن . راسخاش  هب  زگره  دش  ادج  تخرد  زا  هک  ياهویم 
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تلفغ باوخ  زا  ناهگان  ناسنا  گرم ، لوزن  ماـگنه  هب  دـیامرفیم : مینکیم ، هراـشا  نآ  هلمج  کـی  هب  اـهنت  اـجنیا  رد  هک  دراد  هنیمز  نیا 
دای هب  تسا ، هدومن  يرپس  یهار  هچ  رد  ار  شراگزور  هدرک و  یناف  هار  هچ  رد  ار  شرمع  هک  دوریم  ورف  هشیدنا  نیا  رد  دوشیم و  رادیب 
مه زا  ار  كوکـشم  مارح و  لـالح و  هدراذـگ و  مه  رب  مشچ  شیروآدرگ  رد  هک  ییاـهتورث  ناـمه  دـتفایم ، هدرک ، عمج  هک  ییاـهتورث 

هرمع و ف ینفا  مهیف  رکفی   …  ) تسا هدیسر  ارف  ناثراو  تسد  هب  يراذگاو  نآ و  زا  ییادج  ماگنه  نونکا  تسا و  هتخانشن 
نیا یهاگآ و  يرادیب و  نیا  يرآ ! هئارو .) نمل  یقبت  اهقارف  یلع  فرـشا  اهبلاطم … و  یف  ضمغا  اهعمج  الاوما  رکذتی  هرهد و  بهذا  می 

رد هک  يرطخ  فوخرپ و  ياههاگلزنم  زا  یهلا  ناربهر  دوشیم . لصاح  توملاکلم  گرم و  زا  سپ  ملاع  هدهاشم  زا  همه  یباتیب  عزج و 
تمحرم هاگآ  لد  اونـش و  شوگ  نیب و  تربع  مشچ  ام  هب  اراگدرورپ ! میـشاب . هتـشاد  اونـش  شوگ  رگا  دناهتخاس  ربخاب  ار  ام  میراد  شیپ 

يدـبا ناهج  يوس  هب  هنئمطم  سفن  مارآ و  یبلق  اب  میریگرب و  اـیند  رذـگدوز  هاـگلزنم  زا  مزـال ، هشوت  داز و  تقو ، توف  زا  شیپ  اـت  نک !
قیفوت ادـنوادخ ! ایفر .) کئلوا  نسح  و   ) دننانیـشنمه ناقیفر و  نیرتهب  هک  میـشاب  هارمه  ناکاپ  ناکین و  اب  تتمحر  راوج  رد  مینک و  زاورپ 

. امرف تمحرم  ام  هب  زین  ار  گرزب  راک  نیا  لیمکت 

تمایق هب  هجوت  رد  هبطخ 021-

هحفص 15] ]
. دناریم شیپ  هب  ار  امش  هتسویپ  گرم ، لماوع  تسا و  امـش  ربارب  رد  خزود ) تشهب و  تمایق و  زیخاتـسر و   ) راک نایاپ  نامگیب  همجرت :

دیهاوخ روشحم  نامز ، کی  رد  همه ، و  ! ) دناهتشاد هگن  ناگدنامزاب ، ندیـسر  يارب  ار  ناینیـشیپ  هک  ارچ  دیـسرب ! هلفاق  هب  ات  دیوش  رابکبس 
رب دوش ، هدیجنس  ینخس  ره  اب  مالسا ، ربمایپ  ناحبس و  دنوادخ  نخـس  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماما  راتفگ  نیا  رگا  دیوگیم : یـضردیس  دش .)

رتهاـتوک و نآ ، زا  هک  تـسا  یمـالک  اوـقحلت ) اوـففخت  : ) مالـسلاهیلع وا  راـتفگ  اـما  دریگیم . یـشیپ  نآ  زا  تـشاد و  دـهاوخ  يرترب  نآ 
ناـبلاط هنـشت  حور  هک  تسا ، يزیمآتمکح  اـنعم و  رپ  هلمج  هـچ  یقیمع و  فرژ و  نخـس  هـچ  تـسا . هدـشن  هدینـش  یمـالک  رتاـنعمرپ ،

ات دیوش  رابکبس  ریسفت : حرـش و  میاهدرک . ثحب  هلمج ، نیا  تمظع  تیمها و  هرابرد  صئاصخ  باتک  رد  ام  دنکیم ! باریـس  ار  تمکح 
مالک زا  تسا . هدـمآ  هبطخ  نآ  نمـض  یمک ، توافت  اب  اههلمج  نیمه  تسا . رتینالوط 167  هبطخ  زا  یشخب  مالک ، نیا  دیـسرب ! لزنم  هب 

لوئسلا بلاطم  باتک  زا  اما  تسا ، هدومرف  نایب  شیوخ  تفالخ  زاغآ  رد  ار  نآ  مالسلاهیلع  ماما  هک  دوشیم ، هدافتسا  یـضردیس ، موحرم 
امتحا نیا  دنکیم . لابند  ار  بلاطم  نامه  تسا و  هتشذگ  هبطخ  هلابند  هبطخ  نیا  هک  دوشیم  هدافتسا 

. تسا هدش  میسقت  هناگ ، هس  ياهشخب  هب  سپـس  هدش و  رداص  مالـسلاهیلع  یلع  نانموملاریما  زا  اجکی  هبطخ ، هس  ره  هک  دراد  دوجو  زین  ل 
زج یمالک ، ره  اب  هک  تسا  انعمرپ  اوتحمرپ و  يردق  هب  یضردیس ، هتفگ  هب  تسین - شیب  هلمج  دنچ  هک  هبطخ - زا  شخب  نیا  لاح ، ره  هب 

یتغالب تحاصف و  هچ  نیا  تسا . نینچ  هک  یتسار  و  دریگیم ! یشیپ  نآ  رب  دوش ، هسیاقم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  مالک 
لدع گرزب  هاگداد  داعم و  هلاسم  هب  ار  مدرم  تسخن ، ترـضح ، دـنکیم ! حرطم  ار  يدـنلب  نانچ  قیاقح  هاتوک ، ییاههلمج  رد  هک  تسا 

قافن و هنوگره  زا  دـنکیم و  دـنراد ، شتفالخ  نارود  رد  هک  یگرزب  ياهتیلووسم  هجوتم  ار  اـهنآ  قیرط ، نیا  زا  دزاـسیم و  هجوتم  یهلا 
تسا و امـش  ربارب  رد  خزود ) تشهب و  تمایق ، زیخاتـسر ،  ) راک ناـیاپ  دـیامرفیم : درادیم و  رذـحرب  فـالتخا ، ینکـشراک و  ییورود و 

دروم رد  راک ) نایاپ   ) هیاغلا هب  ریبعت  مکودحت .) هعاسلا  مکئارو  نا  و  مکماما ، هیاغلا  ناف  ، ) دناریم شیپ  هب  ار  امش  هتـسویپ  گرم ، لماوع 
هک نیا  رگید . ناـهج  رد  يدـبا  تاـیح  يارب  تسا  ياهمدـقم  ناـهج ، نیا  یگدـنز  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هـب  خزود ، تـشهب و  زیخاتـسر و 

، یسرب هک  اجک  ره  هب  یشاب و  هک  ره  درادن و  دوجو  نآ  رد  يدیدرت  کش و  ینعی ، تسا ، امش  يور  شیپ  رد  دیامرفیم :
نیا تسا . گرم  ینعی  ارغـص ، تمایق  هب  هراشا  هغالبلاجـهن ، ناحراش  زا  یـضعب  هتفگ  هب  هعاسلا ، هب  ریبعت  و  تسا . اجنآ  وت ، راک  ماـجنارس 

زا یناوج و  هب  یکدوک  زا  ار  ناسنا  دراد و  رارق  ناسنا  رس  تشپ  گرم ، لماوع  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تسا  امش  رـس  تشپ  دیوگیم : هک 
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دننام ایوگ ، هک  تسا  زور  بش و  تاعاس  هعاسلا ، زا  روظنم  هک  دناهتفگ  زین  یـضعب  دناریم . یگدـنز  نایاپ  هب  يریپ  زا  يریپ و  هب  یناوج 
، ود ره  هجیتن  درادن و  مه  اب  ینادنچ  توافت  ریسفت ، ود  نیا  دناریم . یگدنز  نایاپ  يوس  هب  ار  وا  هتفرگ و  رارق  ناسنا  رـس  تشپ  يرومام ،

دـسریم نهذ  هب  هتکن  نیا  تسا ، صوصخم  زاوآ  اب  نارتش  ندـنار  يانعم  هب  ودـح )  ) هدام زا  مکودـحت )  ) هک نیا  هب  هجوت  اب  تسا . یکی 
ياهیمرگرس اهرویز و  رز و  اب  هتخیمآ  نوچ  اما  دنکیم ، کیدزن  یگدنز  نایاپ  هب  ار  ناسنا  هچ  رگ  لاس ، هام و  زور و  بش و  شدرگ  هک 

زا نخـس  مه  تسا و  اربک  تمایق  زا  نخـس  مه  هدمآ ، مالک  نیا  زاغآ  رد  هک  هاتوک  هلمج  نیا  رد  عقاو ، رد  تسا . هدـننکلفاغ  تسا ، ایند 
یلو هاتوک ، هلمج  نیا  سپس  ترضح ، دنکیم . هدمآ ، نآ  زا  دعب  هک  ینخس  شریذپ  هدامآ  ار  هدنونـش  ود ، نیا  هب  هجوت  و  ارغـص . تمایق 

هک یماگنه  اوقحلت .) اوففخت  ، ) دیسرب هلفاق  هب  ات  دیوش  رابکبس  دیامرفیم : نایب  ار  انعمرپ  رایسب 
، هلفاق هک  اجنآ  زا  دننامیم و  او  نارابنارگ  روبعلابعص ، ياههندرگ  هب  ندیسر  اب  دنراد ، تکرـش  نآ  رد  یهورگ  دتفایم و  هار  هب  ياهلفاق 

يارب یبوخ  همعط  یسک ، نینچ  دنوریم . دوخ  هدرک ، اهر  ار  وا  دنک ، فقوت  رفن  دنچ  ای  رفن  کی  رطاخ  هب  ینالوط ، تدم  يارب  دناوتیمن 
لزنم هب  نارگید  زا  رتدوز  دـننکیم و  تکرح  هلفاـق  شیپاـشیپ  رد  دنرابکبـس ، هک  اـهنآ  یلو  تسا ، ناـبایب  ناـگرگ  اـی  ناـنزهار  نادزد و 

( گرم زا  سپ  يدبا  یگدنز   ) دوصقم لزنمرس  يوس  هب  هتـسب ، رفـس  راب  هک  دنتـسه  ینارفاسم  ناهج ، نیا  یگدنز  رد  اهناسنا ، دنـسریم .
یلو دـنوشیم ، ناطیـش  همعط  دـننامیم و  یگدـنز  بیـشن  زارف و  رد  دـننک ، نیگنـس  اـیند  عاـتم  زا  ار  دوخ  راـب  هک  اـهنآ  دـنوریم . شیپ 
نامه هبطخ 204 - رد  دنـسریم . نادـیواج  تداعـس  هب  دـنرذگیم و  تعرـس  هب  اهبیـشن  زارف و  ماـمت  زا  لابکبـس ، نادـهاز ، ناـیاسراپ و 
يدون دـقف  هللا - مکمحر  اوزهجت - میناوخیم : زین  دومرفیم - داریا  شباحـصا  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  اهراب  اهراب و  هک  ياهبطخ 
تکرح هدامآ  دنک ! تمحر  ار  امـش  يادخ ، هلوهم ، هفوخم  لزانم  ادووک و  هبقع  مکماما  ناف  ایندلا …  یلع  هجرعلا  اولقا  لیحرلاب و  مکیف 

 … دینک مک  ار  ایند  رد  تماقا  هب  هقالع  تسا . هدش  هداد  امش  نایم  رد  ندرک ، چوک  لیحر و  يادن  هک  دیدش 
هیبشت ینارفاسم  هب  ار  اهناسنا  هغالبلاجـهن ، ناحراش  زا  یـضعب  دـیراد . شیپ  رد  كانفوخ  ياههاگلزنم  راوشد و  تخـس و  ياـههندرگ  هک 

اهنآ ندش  قرغ  دننکن ، کبـس  ار  دوخ  یتشک  رگا  هک  دـنوشیم  رکیپ  هوک  جاوما  اهبادرگ و  راتفرگ  ییایرد ، رفـس  کی  رد  هک  دـناهدرک 
هدامآ هدرک ، نیگنـس  ار  نآ  ایند ) بح   ) تسا و ناسنا  بلق  یتشک  تسا و  ایند  نیا  یگدنز  جاوما  بادرگ ،) : ) دـیوگیم وا  تسا . یمتح 
امناف ، ) دنتـشاد هگن  ناگدنامزاب ، ندیـسر  يارب  ار  ناینیـشیپ  دیامرفیم : لیمکت  هلمج  نیا  اب  ار  الاب  روتـسد  ترـضح  دنکیم . ندـش  قرغ 

شیپاشیپ رد  یهورگ  هک  تسا  يدحاو  هلفاق  مکح  رد  تیرشب ، ناهج  هعومجم  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  هلمج ، نیا  مکرخآ .) مکلواب  رظتنی 
گرزب زیخاتـسر  يارب  دننکیم و  یط  ار  ریـسم  کی  همه ، دناهلفاق و  نیا  رخآ  رد  یهورگ  طسو و  رد  یهورگ  دناهدوب و  تکرح  رد  نآ 

. تسا هدـش  هدز  مقر  اـهناسنا ، همه  تشونرـس  رد  نیقی ، هب  تسین و  رادرب  انثتـسا  گرم ، نوناـق  رگید ، ریبـعت  هب  دـنوشیم . قـحلم  مـه  هـب 
نیرتمهم نارابنارگ ! تشونرـس  هتکن : تسا . اهناسنا  همه  يارب  ینـشور  مایپ  ناگدـنامزاب و  يارب  يرادـشه  ناینیـشیپ ، تشونرـس  نیاربانب 

نعی تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  هاتوک  هلمج  دنچ  نیا  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  اهناسنا ، زا  یهورگ  تسکش  یتخبدب و  لماع 
يرفـس يارب  هک  دینک  ضرف  ار  يرفاسم  تسین . يزاین  نآ  هب  ایند ، هداس  یگدـنز  رد  زگره ، هک  يروما  زا  شیوخ  راب  ندرک  نیگنـس  ي ،

دوخ هارمه  هب  هتـسب ، یلامتـسد  رد  هزور ، کـی  رفـس  هزادـنا  هب  تسرد  هویم ، اذـغ و  ناـن و  یمک  رادـقم  وا ، دـتفایم . هار  هب  هزور ، کـی 
يارب ار  اههویم  اهینیریـش و  عاونا  بآ  نان و  ییاذغ و  فلتخم  داوم  زا  يددعتم ، ياهکاس  هک  دـینک  ضرف  ار  يرگید  رفاسم  لاح ، دربیم .

ییاهماگ اب  تحار ، رایسب  هدوسآ و  يرطاخ  اب  تسخن ، رفاسم  هک  تسا  یهیدب  دنکیم . تکرح  هتفرگ و  شود  رب  هزور ، کی  رفس  نیمه 
نیا دنامیم . او  هداتفا ، سفن  سفن  هب  بیشن ، زارف و  نیتسخن  نامه  رد  مود  رفاسم  هک  یلاح  رد  دزاتیم ، دصقم  يوس  هب  عیرس ، راوتـسا و 

باـسح و رکف  رد  زور ، بش و  هتخاـس و  مهارف  دوخ  درگ  ار  اـیند  عاـتم  رایـسب  قرب  قرز و  ناوارف و  لاوـما  هک  تسا  یناـسک  تشوـنرس 
تـسد زا  زین  ار  اـیند  شمارآ  هکلب  دنتـسین ، داـعم  ادـخ و  رکف  هب  اـهنت  هن  هک  دنلوغـشم  ناـنچ  دنتـسه و  نآ  يرادـهگن  ظـفح و  باـتک و 

. تسا الاب  راتفگ  رب  یبوخ  دـهاش  هک  دـناهدرک  لقن  یـسراف  ناملـس  زا  ار  یناتـساد  هغالبلاجـهن ، ناحراش  زا  یـضعب  اجنیا ، رد  دـنهدیم .
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دش و راوس  تشاد ، هک  ییاپراهچ  رب  دش ، باختنا  نیادم  رادناتسا  ناونع  هب  یسراف ، ناملس  هک  یماگنه  تسا : نینچ  نآ  هدرشف 
لابقتسا يارب  ار  دوخ  مدرم ، فلتخم  ياهرشق  دش ، رشتنم  رهـش  لها  نایم  رد  نیادم ، هب  وا  ندمآ  ربخ  هک  یماگنه  داتفا . هار  هب  ییاهنت ، هب 

. دیآیم رهـش  هب  اهنت  تسا و  راوس  شیاپراچ  رب  هک  دندید  ار  يدرمریپ  دـندوب . راظتنا  رد  رهـش  هزاورد  رد  رب  مدرم  دـندرک . هدامآ  يو  زا 

. تسا ادخ  لوسر  رای  نامه  یسراف ، ناملس  ام ، ریما  دنتفگ : تسیک ؟ امش  ریما  دیـسرپ : يدیدن ؟ ام  ریما  هار ، رد  درمریپ ! يا  دندرک : لاوس 
دندرک اضاقت  وا  زا  دندروآ و  شیپ  ار  بوخ  ياهبکرم  دندش و  هدایپ  وا ، مارتحا  هب  همه ، منم . ناملس  یلو  مسانـشیمن ، ار  ریما  نم  تفگ :

یماگنه دـنداتفا . هار  هب  همه  بیترت ، نیا  هب  تسا . رتهب  اهنیا  همه  زا  نم ، يارب  مدوخ ، ياپراهچ  تفگ : وا  دوش . راوس  اهنآ  زا  یکی  رب  هک 
رد ات  متـسین  ریما  هک  متفگ  امـش  هب  نم  تفگ : ناملـس  دـییامرف . لوزن  لـالجا  يرادناتـسا ، رـصق  رد  دـیاب  دـنتفگ : دـندش ، رهـش  دراو  هک 

رارق دوخ  تواضق  تموکح و  زکرم  ار  اج  نامه  درک و  هراجا  نآ  بحاص  زا  باـختنا و  رازاـب  رد  ار  یناـکد  وا  منیزگ ! لزنم  هراـمالاراد 
رد دوب . نتفر  هار  يارب  ییاصع  نتفرگ و  وضو  يارب  یفرظ  نتـسشن و  يارب  کچوک  يزادـناریز  تشاد ، دوخ  اب  هک  يزیچ  اـهنت  يو  داد .

رف ار  رهش  زا  یمیظع  شخب  دمآ و  يدیدش  لیس  درکیم ، تموکح  اجنآ  رد  ناملس  هک  مایا  نآ 
هچ هب  ام  لاوما  دـمآ ؟ هچ  ام  هداوناـخ  رـس  رب  دـش ؟ هچ  اـم  نادـنزرف  دـندزیم : داـیرف  یهورگ  دـش . دـنلب  وس  ره  زا  مدرم  داـیرف  تفرگ . ا 

تفرگ و رارق  يدنلب  کی  رب  تشادرب و  ار  دوخ  ياصع  بآ و  فرظ  تفرگ و  شود  رب  ار  دوخ  زادناریز  ناملـس  دـش ؟ راتفرگ  یتشونرس 
رد هک  ناملـس - کشیب ، دـنوشیم . تاـجن  لـها  تماـیق ، زور  رد  نارابکبـس ، هنوگ ، نیا  هماـیقلا ،) موی  نوففخملا  وجنی  اذـکه  : ) دومرف

فده دوش . لفاغ  طیارش  نآ  رد  مدرم  لاح  زا  هک  دوبن  یسک  درک - داهنشیپ  ار  هژیو  ریبدت  نآ  مالسا ، رکـشل  تاجن  يارب  بازحا ، گنج 
هک اهنآ  هب  دزیخرب و  زیتس  هب  نیادم ، یناساس  گرزب  تختیاپ  رد  زور  نآ  نایناریا  یتسرپلمجت  حور  اب  هک  تسا  هدوب  نیا  راک ، نیا  زا  وا 

نامه نیا ، دهد . ناشن  ار  یناگدنز  هنوگ  نیا  موش  بقاوع  دهد و  رادشه  دندوب ، هناراک  فارسا  قرب و  قرز و  رپ  رایسب  یگدنز  نآ  قرغ 
: تسا هدومرف  نایب  دراد ، انعم  ایند  کی  یلو  تسین ، شیب  هملک  ود  هک  یهاتوک  هلمج  رد  ـالاب ، هبطخ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ـالوم  هک  تسا 

نیا دیوگیم : هبطخ  نیا  رکذ  زا  دعب  هک  میوریم  یضر  فیرش  مالک  غارس  هب  کنیا  دیسرب ! لزنم  هب  ات  دیوش  رابکبـس  اوقحلت ،) اوففخت  )
تشاد و دهاوخ  يرترب  نآ ، رب  دوش ، هدیجنس  ینخس  ره  اب  مالسا ، ربمایپ  ادخ و  نخس  زج  مالسلاهیلع  ماما  راتفگ 

نخـس هچ  تسا . هدـشن  هدینـش  رتاـنعمرپ ، رتهاـتوک و  نآ  زا  هک  تسا  یمـالک  اوقحلت ) اوففخت   ) هلمج اـصوصخم  دریگیم . یـشیپ  نآ  زا 
باـتک رد  دـنکیم ، باریـس  ار  تمکح  ناـبلاط  هنـشت  حور  هک  مـالک ، نیا  تسا ! يزیمآتمکح  اـنعم و  رپ  هلمج  هچ  و  یقیمع ! فرژ و 

. میاهدرک ثحب  هلمج  نیا  تمظع  تیمها و  هرابرد  صئاصخ 

نانکش تعیب  شهوکن  رد  هبطخ 022-

هحفص 23] ]
ددرگزاب و شنطو  هب  متس  ملظ و  رگید ، راب  ات  تسا  هدروآ  درگ  ار  شهاپس  هدرک و  جیـسب  ار  دوخ  بزح  ناطیـش ، دیـشاب ! هاگآ  همجرت :
. دناهدرکن مکاح  دوخ ، نم و  نایم  ار  فاصنا  دنرادن و  غارـس  نم  زا  یفالخ  راک  چیه  دنگوس ! ادخ  هب  دسر . شنیتسخن  هاگیاج  هب  لطاب ،

رگا دـناهتخیر ! ار  نآ  ناـشدوخ  هک  دـنبلطیم  ار  ینوخ  ماـقتنا  و  دـناهتفگ ، كرت  ار  نآ  دوـخ ، هک  دـننکیم  هبلاـطم  نم  زا  ار  یقح  اـهنآ 
راـک نیا  بکترم  ناـشدوخ ، اـهنت ، رگا  و  دـناهدوب ، میهـس  زین  اـهنآ  مدوب ، ناشکیرـش  ناـمثع ) نوخ   ) نوـخ نیا  نتخیر  رد  نم ، اـضرف ) )

زا دـنهاوخیم  اهنآ  يرآ ) . ) دـشابیم اهنآ  دوخ  دـض  رب  اهنآ ، لیلد  نیرتمهم  نیارباـنب ) . ) تسا ناـشدوخ  ندرگ  رب  شتیلوئـسم  دـناهدش ،
ياهلیم فیح و  نامه  دنهاوخیم  اهنآ ، ! ) تسا هدرم  تسا  اهتدم  هک  دننک  هدنز  ار  یتعدـب  و  هدـیرب ! ار  شریـش  هک  دنـشونب  ریـش  يردام 

لام هن  دوشیمن ، رارکت  نم  تموکح  رد  راک  نیا  زگره  دنشاب ! طلسم  قحان ، هب  مالسا ، لاملاتیب  رب  یهورگ  دوش و  رارکت  نامثع ، نامز 
دنکیم و توعد  یـسک  هچ  یتسار  ایب . هدننک  توعد  نیا  غارـس  هب  يدـیمون ! يا  مشخبیمن )! یـسک  هب  قحان ، هب  ار ، یماقم  تسپ و  هن  و 
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ایضار هورگ ، نیا  هرابرد  یهلا  ملع  تجح و  هب  نم ، دننکیم !؟ تباجا  ار  یتوعد  هچ  هاگآان )  ) مدرم
هک يریـشمش  نامه  مشخبیم ، اهنآ  هب  ار  ریـشمش  زیت  هبل  دننک ، عانتما  قح  شریذـپ  زا  اهنآ  رگا  تسا .) ادـخ  اهنآ  نم و  نایم  مکاح  و   ) م
نم زا  هک  تسا  بیجع  یتـسار  تـسا . هماـکدوخ ) نارگمتـس  ربارب  رد   ) قـح رواـی  راـی و  و  ناـیوگروز ) ربارب  رد   ) لـطاب ناـمرد  نیرتـهب 

ناردام ! ) دناهداد گنج  نالعا  نم  هب  اهنآ  يرآ  ! ) مشاب ابیکش  ناشیاهریشمش  لباقم  رد  موش و  رضاح  نانآ  ياههزین  ربارب  رد  دناهتـساوخ 
شیوخ راگدرورپ  هب  نم  هک  ارچ  دنناسرتب ! ارم  هزین  ریشمش و  زا  ای  موش  دیدهت  دربن  هب  هک  مدوبن  یـسک  نم  دننیـشنب ! ازع  هب  ناشگوس  رد 

ادـیپ شناونع  زا  هک  هنوگ  نامه  هبطخ - نیا  هاگن : کـی  رد  هبطخ  مرادـن . يدـیدرت  کـش و  نیرتمک  دوخ ، نیئآ  نید و  رد  مراد و  نیقی 
يارب يزیواتـسد  هک  نامثع  نوخ  هلاـسم  هب  زین  و  دراد ، رظن  لـمج  گـنج  خـلت  ثداوح  هب  سپـس  ریبز و  هحلط و  ینکـش  تعیب  هب  تسا -

تمالم دروم  ینـشور ، ياهدیدهت  اب  ار  اهنآ  دنکیم و  هراشا  دیدرگ - ماش  نازورفاشتآ  يارب  ياهناهب  نآ ، زا  دـعب  لمج و  نابلط  گنج 
نیا دهدیم . نکشنادند  خساپ  دنتـشاد ، وا  هب  تبـسن  شنانمـشد  هک  ییاهدیدهت  هب  هبطخ ، نایاپ  رد  ترـضح ، دهدیم . رارق  شنزرـس  و 

راد لامتحا  لیلد ، نیمه  هب  دراد و  ياهظحالم  لباق  تهابش  بسانت و  هبطخ 26،10 و 172  اب  اوتحم ، رظن  زا  هبطخ ،
رد یبسانت ، هب  ار  مادک  ره  هدرک و  هیزجت  ار  نآ  هللا  همحر  یـضردیس  هک  هدوب  يدحاو  هبطخ  زا  یـشخب  اههبطخ ، نیا  زا  مادـک  ره  هک  د 

، نم لـمجلا ،! موی  تلتق  کـنا  تددول  : ) تفگ هشیاـع  هب  يزور  صاـع ، نب  ورمع  یتیاور ، قبط  هک  نیا  بلاـج  تسا . هدرک  لـقن  ییاـج 
هچ هب  بسن ! لصایب و  يا  کل ! ابا  ال  مل ؟ و  دیـسرپ : بجعت  اب  هشیاع  يدوب )! هدـش  هتـشک  لـمج  گـنج  زور  رد  وت ، هک  متـشاد  تسود 
زا دوخ ، گرم  اب  وت  یلع )، یلع  عینـشتلا  ربکا  کلعجن  هنجلا و  نیلخدـت  کلجاب و  نیتومت  تنک  : ) تفگ خـساپ  رد  صاع  ورمع  لـیلد .؟

ناحراش زا  یـضعب  میدادیم . رارق  یلع  هب  ییوگدـب  يارب  زیواتـسد  نیرتگرزب  ار ، وت  لتق  اـم ، يدـشیم و  تشهب  لـخاد  یتفریم و  اـیند 
یلو تسا ، هیواعم  هب  هجوتم  هدمآ ، نآ  رد  هک  یتاراشا  تسا و  نیفص  گنج  هب  طوبرم  ياههبطخ  زا  هبطخ ، نیا  هک  دندقتعم  هغالبلاجهن 
دنچ ره  هبطخ ، نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  وا ، ریغ  دـیدحلایبا و  نبا  مـالک  زین  هدرک  باـختنا  نآ  يارب  هللا  همحر  یـضردیس  هک  یناونع  زا 

نامه لمج  گنج  نازورفاشتآ  ریسفت : حرش و  تسا . لمج  گنج  نانکشنامیپ  هب  طوبرم  اهنت ، دراد ، بسانت  هورگ  ود  ره  اب  شنیماضم 
ياوه ح هک  ود  نآ  تسا . اهنآ  نارای  ریبز و  هحلط و  ینعی  لمج ، گنج  نازورفاشتآ  هب  رظان  هبطخ ، نیا  دش ، هراشا  البق  هک  هنوگ 

ياوه ریثات  تحت  دـندیدن ، ناشدوخ  هب  یتموکح  مهم  بصانم  زا  یـضعب  يراذـگاو  هدامآ  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دنتـشاد و  رـس  رد  تموک 
، ربمایپ رسمه  دندرک و  عمج  دوخ  نوماریپ  ار  مدرم  زا  یهورگ  دنتسکش و  مالسلاهیلع  یلع  اب  ار  دوخ  تعیب  یناطیش ، ياههسوسو  سفن و 

یگدامآ راک  نیا  يارب  یتاـهج ، هب  هک  ار - هرـصب  دـندرک و  ماـیق  ناـمثع ، یهاوخنوخ  ناونع  هب  دـندومن و  هارمه  دوخ  اـب  مه  ار  هشیاـع 
: دـیامرفیم هدرک  هراشا  هئطوت ، نیا  هب  هبطخ ، نیا  زارف  نیتسخن  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دـندیزگرب . دوخ  ياـههئطوت  زکرم  ناونع  هب  تشاد -
هب لطاب ، ددرگ و  زاب  شنطو  هب  متس  ملظ و  رگید ، راب  ات  تسا  هدروآ  درگ  ار  شهاپس  هدرک و  جیسب  ار  دوخ  بزح  ناطیش ، دیـشاب ! هاگآ 

، نخس نیا  هباصن . یلا  لطابلا  عجری  هناط و  وا  یلا  روجلا  دوعیل  هبلج  بلجتسا  هبزح و  رمذ  دق  ناطیـشلا  نا  الا و  ! ) دسر شنیتسخن  هاگیاج 
، ناطیـش بزح  زا  روظنم  و  داد . يور  مالـسلاهیلع  یلع  اب  مدرم  تعیب  نامثع و  لتق  زا  دـعب  هک  تسا  ياهنابلط  بوشآ  ياهتکرح  هب  هراشا 
رد دندوب و  هدز  تسد  یمالسا  روشک  ساسح  ياهتسپ  رب  هطلس  لاملاتیب و  زا  هدافتسا  ءوس  هب  نامثع  رصع  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نامه 

نیا گ رد  مالسلاهیلع  ماما  دندرکیم . يرامش  زور  نامثع ، زا  دعب  رگید ، تاماقم  تفالخ و  راظتنا 
لیم فیح و  رگید  راب  هک  تسا  نیا  اهنآ  همه  فده  تسا و  نتفرگ  لگـش  لاح  رد  یناطیـش  ياههئطوت  هک  دهدیم  رادشه  انعم ، رپ  راتف 

رب نداهن  مهرم  یمالسا و  هعماج  حالصا  زا  ار  مالسلاهیلع  ماما  ددرگ و  راکـشآ  رهاظ و  مالـسا  نیمزرـس  رد  متـس  روج و  لاملاتیب و  رد 
ار تقیقح  نیا  نخـس ، نیا  همادا  رد  سپـس  ترـضح  دـنراد . زاب  دـش ، دراو  ناناملـسم  مالـسا و  رکیپ  رب  نامثع  نارود  رد  هک  ییاـهمخز 

راک چـیه  اهنآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  دنتـسین : ینـشور  قطنم  چـیه  عبات  دـنرادن و  دوخ  ياهتفلاخم  يارب  یلیلد  چـیه  اهنآ  هک  دزاسیم  نشور 
ینیب و اولعج  و ال  ارکنم ، یلع  اورکنا  ام  هللا ! و  ، ) دناهدرکن مکاح  دوخ ، نم و  نایم  ار ، فاصنا  و  دـنرادن ، غارـس  نم  زا  يرکنم  فالخ و 
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هناهب هب  هتـسبرس ، روط  هب  دـنکیم و  نیثکان )  ) نانکـشنامیپ هورگ  ریبز و  هحلط و  هب  هراشا  مالـسلاهیلع  ماـما  هلمج ، نیا  رد  افـصن .) مهنیب 
هرابرد ياهدنبوک  رایـسب  تانایب  رتحورـشم  روط  هب  دعب ، ياههلمج  رد  ترـضح ، دوب . نامثع  لتق  اهنآ ، هناهب  دیامرفیم . هراشا  اهنآ  یهاو 

، دوش هداد  تبـسن  مالـسلاهیلع  ماما  هب  هک  دوبن  يزیچ  نامثع ، لتق  هک  دـهدیم  یهاوگ  یخیرات  ياهباتک  مامت  يرآ ، تسا . هدومرف  ناـنآ 
، درک ششوک  شالت و  ناناملسم ، نایم  رد  هنتف  ندرک  شوماخ  يارب  همه  زا  شیب  هک  یسک  هکلب 

ياهتمهت غورد و  هب  هکلب  دـنتفرگن ، شیپ  ار  فاـصنا  هار  زگره  دوخ ، هنـالوجع  ياـهتواضق  نیا  رد  نانکـشنامیپ ، دوب . مالـسلاهیلع  ماـما 
، دوخ رـصع  رد  تسین و  هرظتنم  ریغ  دـیآ ، نایم  هب  یـصخش  عورـشمان  عفانم  ياپ  هک  یماـگنه  راـتفر ، نیا  هتبلا  دنتـشگ . لـسوتم  راکـشآ 

عفانم هب  ندیسر  يارب  یتمهت  غورد و  چیه  زا  ناهج ، رد  ملظ  روج و  ياهتسایس  نارادمدرس  هک  مینکیم  هدهاشم  ناوارف  ار  نآ  ياههنومن 
هتـسبرس تروص  هب  لبق ، زارف  رد  ار  هچ  نآ  شاهبطخ ، زا  زارف  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  اوسر ! ناـیوجهناهب  دـنرادن ! اـبا  شیوخ  عورـشمان 

زا شخب  نیا  رد  دنکیم . موکحم  ار  ناناملسم  نایم  رد  گنج  نازورفاشتآ  نانکشنامیپ و  هدنبوک ، یلیالد  اب  دهدیم و  حرش  دوب  هتفگ 
نم زا  ار  یقح  اهنآ ، دیامرفیم : هدرک ، هراشا  نامثع - یهاوخنوخ  هلاسم  ینعی  اهنآ - ناهارمه  ریبز و  هحلط و  یلصا  زیواتسد  هب  شنخس ،

هورکت و مه  اقح  نوبلطیل  مهنا  و  ، ) دناهتخیر ار  نآ  دوخ ، هک  دنبلطیم  ار  ینوخ  ماقتنا  دناهتفگ و  كرت  ار  نآ  دوخ ، هک  دـننکیم  هبلاطم 
ار نامثع  یشروش ) مدرم   ) هک یماگنه  هک  دنکیم  لقن  نامثع  نارای  زا  یکی  زا  دوخ ، خیرات  رد  يربط ، فورعم ، خروم  هوکفس .) مهامد 

رضح غارس  هب  نامثع  تشگزاب ، هک  ینامز  دوب . ربیخ  رد  مالسلاهیلع  یلع  دندرک ، هرصاحم 
، نم تشاد : راهظا  یهلا ، يانث  دمح و  زا  دعب  نامثع ، دـش . نامثع  رب  دراو  مالـسلاهیلع  ماما  درک . توعد  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  داتـسرف و  ت 
هطبار و مه  اب  زین  مالسا ، زا  لبق  دشابن ، مه  قوقح  نیا  رگا  و  يدنواشیوخ ، قح  يردارب و  توخا و  قح  مالسا و  قح  مراد : وت  رب  یقوقح 

ماما دوب . رپ  نوگانوگ ، دارفا  زا  اجنآ  دمآ . هحلط  هناخ  غارس  هب  دش و  جراخ  درک و  قیدصت  ار  وا  نانخس  مالـسلاهیلع  یلع  میتشاد . نامیپ 
راک هک  ییوگیم  ار  نخس  نیا  الاح  تفگ : هحلط  ياهتخادنا .؟ هار  هب  هک  تسا  ییادص  رس و  هچ  نیا  هحلط ! يا  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع 

غارـس هب  تشگزاـب و  وا  دزن  زا  تفاـین ، رثوم  وا  رد  ار  دوـخ  نانخـس  هک  مالـسلاهیلع  یلع  هتفرگ !؟ ینوزف  داـسف  رـش و  هتـشذگ و  راـک  زا 
ار لاملاتیب  لاوما  دومرف : دنتـسکش ، ار  رد  دینکـشب ! ار  رد  دومرف : اذل  دـشن ، ادـیپ  دـیلک  اما  دـییاشگب ! ار  نآ  رد  دومرف : تفر ، لاملاتیب 
هک یناسک  شوگ  هب  دش و  شخپ  رهـش  رد  نخـس ، نیا  مدرم . نایم  رد  نآ  ندرک  میـسقت  هب  درک  عورـش  دندروآ و  نوریب  دیروایب ! نوریب 

اجنآ رد  هحلط  طقف  هک  نیا  ات  دندش  جراخ  وا  هناخ  زا  هتسهآ  هتسهآ  نخس ، نیا  ندینـش  اب  اهنآ  دیـسر . دندوب ، هدش  عمج  هحلط  هناخ  رد 
رثایب ار  هحلط  هئطوت  اریز ، دش ، لاحشوخ  دیسر و  نامثع  هب  ربخ  نیا  دنام . یقاب 

ای تفگ : درک و  وا  هب  ور  دـش . دراو  تفرگ و  هزاـجا  دـمآ . ناـمثع  رادـید  هب  دـش ، ور  هب  ور  یعـضو  نینچ  اـب  هحلط  هـک  یماـگنه  دـید .
نامثع منکیم . هبوت  دوخ  راک  زا  نالا  دش و  عنام  دنوادخ  هک  مهدب  ماجنا  متـساوخیم  يراک  نم ، هیلا ! بوتا  هللا و  رفغتـسا  نینموملاریما !

رگید ياج  رد  يربط ، دریگب . ماقتنا  وت  زا  ادخ  يدمآ ، اج  نیا  يدروخ و  تسکـش  ياهدماین ! هبوت  يارب  وت ، دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : وا  هب 
دـش و جراخ  اجنآ  زا  نارمح  نب  نادوس  مان  هب  يدرم  دنتـشک ، شاهناـخ  رد  ار  ناـمثع  هک  یماـگنه  هک : دـیوگیم  دوخ  خـیرات  ناـمه  زا 
زا یکی  هحلط ، هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  رگید ، یخیرات  دـهاوش  دـهاوش و  نیا  زا  میتشک . ار  نامثع  ام  تسا ؟ اجک  هحلط  تفگیم :
داد مدرم  هب  ار  نامثع  لتق  روتسد  تحارـص  اب  هک  تسا  فورعم  زین  هشیاع  هلمج  نیا  تسا . هدوب  نامثع  لتق  يارجام  یلـصا  ناگدننادرگ 
رد دـیدحلایبا ، نبا  دوب . نامثع  لثعن ، زا  وا  روظنم  دـشکب ! ار  لثعن  ادـخ  دیـشکب ! ار  نامثع )  ) لثعن الثعن ، هللا  لـتق  ـالثعن ! اولتقا  : ) تفگ و 

فارتعا مالـسا ، ناسیونخیرات  مامت  هک  دنکیم  حیرـصت  دیوگیم ، نخـس  لمج  گنج  دروم  رد  هک  هغالبلاجهن  ياههبطخ  زا  یکی  حرش 
رد م ار  مالسا  ربمایپ  ياهسابل  زا  یکی  هک  اجنآ  ات  دوب  نامثع  نانمشد  نیرتدیدش  زا  هشیاع ، هک  دنراد 

تنـس نامثع  یلو  هدـشن ، هنهک  زونه  هک  تسا  ربمایپ  سابل  نیا  تفگیم : دـندمآیم ، وا  دزن  هک  یناسک  هب  دوب و  هدرک  نازیوآ  دوخ  لزن 
لثعن ادخ  هک  دیـشکب  ار  لثعن  : ) تفگیم دوب و  هشیاع  دناوخ ، لثعن  ار  نامثع  هک  یـسک  نیتسخن  هک  دناهتفگ  تسا . هدرک  هنهک  ار  ربمایپ 
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اوقت و ياهنم  تسایـس   ) تسایـس ملاـع  رد  دـندرک ! ماـیق  ناـمثع ، یهاوخنوخ  ناونع  هب  اـهنآ ، هک  تسا  بیجع  لاـح ، نیا  اـب  دـشکب .) ار 
ماـیق هئطوـت  ربارب  رد  عاـفد ، ناوـنع  هب  دـعب  دـننکیم و  هئطوـت  ناـشدوخ ، يدارفا ، هک  تسین  بیجع  لـئاسم ، نـیا  ناـمیا ) يراـکزیهرپ و 
میهـس زین  اـهنآ  ماهدوب ، ناشکیرـش  نوـخ ، نیا  نتخیر  رد  نم ، اـضرف )  ) رگا دـیامرفیم : نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  دـننکیم !

مهل ناـف  هیف  مهکیرـش  تنک  نئلف  ، ) تسا ناـشدوخ  ندرگ  رب  نآ  تیلووسم  دـناهدش ، راـک  نیا  بکترم  ناـشدوخ ، اـهنت ، رگا  دـناهدوب و 
، نامثع لتق  رد  اهنآ ، هک  دـننادیم  همه  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  نخـس ، نیا  مهدـنع .) الا  هعبتلا  اـمف  ینود  هول  اوناـک و  نئل  هنم و  مهبیـصنل 

ندرک شوماخ  رد  هکلب  متـشادن ، یمهـس  اهنت ، هن  نم ، هک  یلاح  رد   ) دـننادب میهـس  راـک  نیا  رد  مه  ارم  هک  ضرف  هب  دناهتـشاد و  یمهس 
اب اهنآ  مه  دنتسه  اهنآ  یلصا ، كرحم  رگا  تسا و  راکنا  لباق  ریغ  ناشدوخ  مهس  مدرک ) ناوارف  ششوک  هنتف  شتآ 

نیا لیمکت  يارب  ترـضح ، دننک . بلط  نم  زا  ار  نامثع  نوخ  مایق و  اهنآ ، هک  تسا  یمرـشیب  ردق  هچ  لاح ، نیا  اب  دنـشاب ! وگخـساپ  دی 
یلعل مهتجح  مظعا  نا  و  ، ) دنتـسه شایلـصا ، قادصم  دنیوگب ، هچ  ره  و  ، ) تسا ناشدوخ  دض  رب  اهنآ ، لیلد  نیرتمهم  دیامرفیم : نخس 
نامز عاضوا  دـندوب  لیام  اهنآ ، تسا . يرگید  زیچ  یلـصا ، بلطم  هک : دـیامرفیم  هتـشادرب ، هدرپ  اهنآ  یلـصا  هزیگنا  زا  هاگنآ ، مهـسفنا .)

، اهنآ ددرگیمن : زاب  رگید  تشذگ و  نارود  نآ  یلو  دـشیم ، هداد  رارق  لاملاتیب  رد  یتازایتما  هورگ ، نیا  يارب  تفاییم و  همادا  نامثع 
تمطف و دق  اما  نوعـضتری  ، ) تسا هدرم  تسا  اهتدم  هک  دننک  هدنز  ار  یتعدب  هدیرب و  ار  شریـش  هک  دنـشونب  ریـش  يردام  زا  دـنهاوخیم 
ار دوخ  ریش  هک  يردام   ) زا روظنم  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ، هدش  هداد  زین  يرگید  تالامتحا  هلمج ، نیا  ریسفت  رد  تتیما .) دق  هعدب  نویحی 

تیامح ای  تموکح و  هب  ندیسر  يارب  هک  هتشاد  دوجو  مالسا  زا  لبق  هک  تسا  ییاهبـصعت  اهتعدب و  یلهاج و  ياهتنـس  نامه  هدرک ) عطق 
تشذگ نارود  نآ  هک  دیوگیم : هلمج  نیا  رد  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  دندشیم . لسوتم  یقالخا  ریغ  هلیسو  ره  هب  یصاخ ، هورگ  زا 

شمان ياههتساوخ  هب  ندیسر  يارب  نیغورد  یهاو و  ياههناهب  هب  لسوت  ياج  رگید  دش و  عطق  ردام  نآ  ریش  و 
ره تسخن و  هلمج  هن  و  دننک . هدنز  ار  ياهدرم  تعدـب  دـنهاوخیم  اهنآ  دـیوگیم : هک  تسا  مود  هلمج  بسانم  ریـسفت ، نیا  تسین . عور 
رد نامثع ، یهاوخنوخ  ياعدا  اب  هک  تسا  نیا  روظنم  هک : دناهتفگ  زین  یضعب  تسا . ظفل  رهاظ  فالخ  نتسناد ، انعم  کی  هب  ار  هلمج  ود 

مایق نامثع  دض  هک  دندوب  یناسک  زا  دوخ ، یهاوخنوخ ، نایعدم  نیا  هک  نیا  اب  دـننک ، هدـنز  ار  وا  تموکح  هرطاخ  دـنهاوخیم  تقیقح ،
نیا همه  نایم  عمج  هتبلا ، دنشونب . ریش  رگید  راب  هدیرب ، ار  شریـش  هک  يردام  زا  دنهاوخیم  بیترت ، نیا  هب  دندش . وا  لتق  ببـس  دندرک و 

هورگ و نیا  راک  هجیتن  هب  هراشا  نخـس ، نیا  همادا  رد  ترـضح ، دسریم . رظن  هب  رتبـسانم  تسخن  يانعم  دـنچ  ره  تسا ، نکمم  زین  یناعم 
توعد یـسک  هچ  یتسار  ایب ! هدـننک  توعد  نیا  غارـس  هب  يدـیمون ! يا  دـیامرفیم : نینچ  یبلاج ، ریبعت  اـب  هدرک و  اـهنآ  تیعمج  بیکرت 

ینیب شیپ  عقاو ، رد  ریبعت ، نیا  بیجا )؟ مـالا  و  اـعد ! نم  یعادـلا ! هبیخ  اـی  ( !؟ دـننکیم تباـجا  ار  یتوعد  هچ  هاـگآان )  ) مدرم دـنکیم و 
، ینابلط تصرف  تبقاع  دنکیم ، مالعا  تسکش  يدیمون و  ار ، اهنآ  تبقاع  ترـضح ، تسا . مالـسلاهیلع  ماما  يوس  زا  لمج  گنج  هجیتن ،

نکفا هقرفت  ناناملسم  فوفص  نایم  رد  هتساخرب و  وا  یهاوخنوخ  هب  سپس  دناهدوب ، نامثع  لتق  نایناب  زا  دوخ  هک 
، ترـضح دناهدرک . ییاوسر  يراکنایز و  راتفرگ  ترخآ  ایند و  رد  ار  دوخ  هداتفا و  اهنآ  لابند  هب  هتـسب ، شوگ  مشچ و  یهورگ ، دناهد و 

ینا و  تسا ،) ادـخ  اهنآ ، نم و  نایم  مکاـح  و   ) مایـضار هورگ  نیا  هراـبرد  وا  ملع  یهلا و  تجح  هب  نم  دـیامرفیم : نخـس  نیا  همادا  رد 
رد نازواجتم  ناـیغای و  هراـبرد  هک  دـشاب  يروتـسد  ناـمه  یهلا ، تجح  زا  روظنم  هک  تسا  نکمم  مهیف . هملع  مهیلع و  هللا  هجحب  ضارل 

یتلا اولتاقف  يرخالا  یلع  امهادـحا  تغب  ناف  امهنیب  اوحلـصاف  اولتتقا  نینموملا  نم  ناتفئاط  نا  و  : ) دـیامرفیم هک  تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق 
يرگید هب  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دـیهد و  یتشآ  ار  اهنآ  دـنزادرپ ، عازن  هب  مه  اب  نانموم ، زا  هورگ  ود  هاگره ، هللا .) رما  یلا  ءیفت  یتح  یغبت 

هک دشاب  يروهشم  ثیدح  هب  هراشا  تسا  نکمم  مهیف ) هملع   ) هلمج ددرگ . زاب  ادخ  نامرف  هب  ات  دینک  راکیپ  زواجتم  هورگ  اب  دنک ، زواجت 
نیطساق و نیثکان و  اب  وا ، نیقراملا ،) نیطساقلا و  نیثکانلا و  لتاق  : ) دومرف مالسلاهیلع  یلع  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
هب ار  نیثکان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنکیم ، لاوس  هورگ  هس  نیا  هرابرد  هملـسما ، هک  یماگنه  درک . دـهاوخ  راکیپ  نیقرام ،
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ار ب نیقرام  و  ماش ، نایرکشل  هب  ار  نیطساق  و  لمج ، نانکشنامیپ 
كاندرد و ثداوح  هنوگ  نیا  هدـنیآ  زا  هاـگآ  ادـخ و  ياـضر  هب  یـضار  هک  یـسک  تسا  نشور  دـیامرفیم . ریـسفت  ناورهن ، باحـصا  ه 

شخب رد  دینکیم ؟ دـیدهت  ارم  ایآ  دوب . دـهاوخ  شمارآ  يدونـشوخ و  تیاضر و  زا  ولمم  وا ، حور  دـشاب ، نانمـشد  يدـیمون  تسکش و 
شیوخ هابتشا  هب  ات  دهدیم  زردنا  عطاق ، نشور و  ینایب  اب  ار  اهنآ  هدومرف و  یقطنم  لالدتـسا  رب  هیکت  مالـسلاهیلع  ماما  هبطخ  نیا  هتـشذگ 

نیا رد  دـنرادرب . گنج  يزورفاشتآ و  زا  تسد  هدـنام ، رادافو  دناهتـشاد ، ماما  اـب  هک  یتعیب  هب  دـندرگ و  زاـب  ناطیـش ، هار  زا  دـنرب و  یپ 
اهنآ اب  ریـشمش ، نابز  اـب  دـنهدن ، باـسح  فرح  هب  شوگ  رگا  هک  دـهدیم  رادـشه  اـهنآ  هب  تسا - هبطخ  نیا  شخب  نیرخآ  هک  شخب -

رـس قح  نتفریذـپ  زا  اهنآ  رگا  دـیامرفیم : تسا . روحمدوخ  ناتـسرپاوه  نایوگروز و  خـساپ  هک  يریـشمش  ناـمه  تفگ ، دـهاوخ  نخس 
ربارب رد   ) لـطاب ناـمرد  نیرتـهب  هک  يریـشمش  ناـمه  فیـسلا .) دـح  مهتیطعا  اوـبا  ناـف  ، ) مشخبیم اـهنآ  هب  ار  ریـشمش  زیت  هـبل  دـننززاب ،

هک نیا  قحلل ! ارـصان  لطابلا و  نم  ایفاش  هب  یفک  و  تسا ، هماـکدوخ ) نارگمتـس  ربارب  رد   ) قح رواـی  راـی و  و  سانـشن ) قطنم  ناـیوگروز 
تیعقاو کی  نایب  ار ، ریـشمش  رگید  تسد  رد  هتفرگ و  ار  نآرق  دوخ  تسد  کی  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دنیوگیم 

ملسم
ات دنـشوکب و  دـساف  عماوج  گنهرف  حالـصا  يارب  دـنرآ و  يور  یقطنم  لئاسم  هب  زیچ ، ره  زا  لبق  دـیاب  اهنآ  تسا . یهلا  ياـهتموکح  رد 
هک تسا  یهیدـب  یلو  دـنروآ ، نوریب  هابتـشا  زا  ار  ناراکاطخ  ینـالقع ، نشور  لـیالد  تحیـصن و  زردـنا و  اـب  دـنراد ، ناوت  رد  هک  اـجنآ 

ار ریـشمش  ناـبز  زج  يزیچ  هدـناشوپ و  ار  اـهنآ  نادـجو  لـقع و  یتسرپاوه ، یهاوخدوخ و  ياـههدرپ  هک  دـنراد  دوجو  یهورگ  هشیمه ،
اهنآ هناعطاق ، دننکیم و  تردق  رب  هیکت  دنوشیم و  روز  هب  لسوتم  دارفا ، هنوگ  نیا  ربارب  رد  یهلا ، ياهتموکح  ناربهر  دـننکیمن . كرد 

نیرخآ یکلا ، ءاودـلا  رخآ  نا  تسا ، دارفا  هنوـگ  نیا  یقـالخا  يرکف و  يراـمیب  ناـمرد  يارب  وراد  نیرخآ  نـیا ، دـنبوکیم و  مـه  رد  ار 
موزلم مزال و  قحلل ) ارـصان   ) هلمج و  لطابلا ) نم  ایفاش   ) هلمج عقاو ، رد  تسا . ندـنازوس  ندرک و  غاد  جـالع ، لـباق  ریغ  ياـهمخز  ياود 
بیجع دیازفایم : نخس  نیا  همادا  رد  ترضح ، تسا . لطاب  نتسشنورف  ببس  قح ، يرای  قح و  يرای  ببـس  لطاب ، نامرد  هک  ارچ  دنامه ،
ابیکـش ناشیاهریـشمش  ربارب  رد  موش و  رـضاح  نانآ  ياههزین  ربارب  رد  هک  دناهتـساوخ  نم  زا  دناهداد و  گنج  نالعا  نم  هب  اهنآ  هک  تسا 

رب رد  هنوگچ  هک  دناهدید  ارم  تسش  برض  دناهاگآ و  یمالسا  ياهگنج  رد  نم  تیعقوم  زا  یبوخ  هب  اهنآ  هک  نآ  اب  ! ) مشاب
نیا دـالجلل )! ربصا  نا  ناـعطلل و  زربا  نا  یلا  مهثعب  بجعلا  نم  و  (، ) ماهدرک یگداتـسیا  مالـسا ، نانمـشد  یگنج  نادرم  نیرتدـنمورین  ربا 

مالـسلاهیلع ماما  هب  هک  ارچ  دناهدوب ، گنج  يزورفاشتآ  نارگزاغآ  لمج ، گنج  نانکـشنامیپ  هورگ  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  ریبعت ،
لقن فنخموبا  فورعم ، خروم  زا  دیدحلایبا ، نبا  دناهدرک . ریـشمش  هزین و  هب  دـیدهت  ار  شترـضح  هنامرـشیب ، دـناهدرک و  گنج  نالعا 
لاح ره  هب  دندوب . گنج  نالعا  مایپ  لماح  دنتشگزاب ، هشیاع  ریبز و  هحلط و  دزن  زا  مالسلاهیلع  یلع  ناگداتـسرف  هک  یماگنه  هک  دنکیم 

شوگ مشچ و  نانچ  نآ  ماقم ، هب  ندیسر  دندوب و  هناگیب  اهتیعقاو ، زا  لمج ، گنج  نازورفاشتآ  دح  هچ  ات  هک  دهدیم  ناشن  دیدهت  نیا 
دوخ مشچ  اب  یمالـسا ، تاوزغ  رد  اهراب ، هک  ار - مالـسلاهیلع  یلع  ییوجگنج  تعاجـش و  دـننام  ینـشور  تیعقاو  هک  دوب ، هتـسب  ار  اهنآ 

، دـنکیم بیقعت  ینـشور  لـیلد  رکذ  اـب  ار  بلطم  ناـمه  نخـس ، نیا  همادا  رد  ترـضح ، دـندرپس . یـشومارف  هـب  دـندوب - هدرک  هدـهاشم 
، نم هک  ارچ  دنناسرتب ! ارم  هزین  ریشمش و  زا  ای  موش  دیدهت  دربن  هب  هک  مدوبن  یـسک  نم ، دننیـشنب ! ازع  هب  ناشگوس ، رد  ناردام  دیامرفیم :

مهتلبه ، ) مرادن يدیدرت  کش و  نیرتمک  دوخ ، نیئآ  نید و  رد  مراد و  نیقی  نامیا و  شیوخ ، راگدرورپ  هب 
اب لوبهلا - مهتلبه  هلمج  ینید .) نم  ههبـش  ریغ  یبر و  نم  نیقی  یلعل  ینا  و  برـضلاب ! بهرا  برحلاب و ال  ددـها  اـم  تنک و  دـقل  لوبهلا !

دیریمب و دیاب  دیرادن و  ار  ندنام  هدـنز  شزرا  امـش ، هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا - نتـسشن  دـنزرف  يازع  هب  لبه ، موهفم  هک  نیا  هب  هجوت 
تایبدا رد  هلمج  نیا  هیبش  دیتسه . نشور  تاهابتشا  اهاطخ و  راتفرگ  دوخ ، ریبدت  تواضق و  رد  نینچ  نیا  هک  دننیشب  ناتیازع  هب  ناتناردام 

هدـش و باسح  ياههلمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  لاـح ، ره  هب  تسا . اـنعم  نیمه  هب  زین  نآ  هک  تسا  لـکاوثلا ) مهتلکث   ) تراـبع برع ،
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زگره دنتخانـشیم و  یبوخ  هب  ارم  برع  ناکرـشم  یتح  هک  دـیوگیم  هیانک  هب  دـنکیم و  هراشا  دوخ  یگدـنز  هقباس  هب  تسخن ، اـنعمرپ 
ارچ دیراد ، یناملـسم  ياعدا  دیاهدوب و  نم  اب  همه  نیا  هک  امـش  لاح ، درکن ، دیدهت  هزرابم  گنج و  هب  ارم  مایناگدـنز  نارود  رد  یـسک 

گرم و زا  یـسک  دسرتب و  تداهـش  گرم و  زا  هک  دسرتیم  گنج  زا  یـسک ، هک  تسا  نیا  هب  ترـضح  رگید  هراشا  دـینکیم !؟ دـیدهت 
هب هک  سک  نآ  اریز ، ددرگ ، ههبش  کش و  راتفرگ  دیامیپیم  هک  ریسم  رد  دشاب و  هتـشادن  راگدرورپ  هب  عطاق  نیقی  هک  دسرتیم ، تداهش 

، تسین یتسکش  زگره  قح ، نانمشد  اب  گنج  رد  هک  دنادیم  تسا ، خسار  داقتعا  نیقی و  بحاص  دراد و  نامیا  دوخ  ریسم 
. نادیواج يدبا و  تایح  زا  يدنمهرهب  راگدرورپ و  برق  راوج  هب  نتفاتش  هفیظو و  ماجنا  تداهـش و  ای  تسا و  نمـشد  رب  يزوریپ  ای  هکلب 

الا انب  نوصبرت  لـه  لـق  ! ) تسا هدـمآ  هبوت  هروس  زا  هفیرـش 52  هیآ  رد  هک  تسا  یکین - ود  زا  یکی  نیینـسحلا -) يدـحا   ) ناـمه نیا ، و 
، هغالبلاجهن نارـسفم  زا  یهورگ  دیراد ! راظتنا  ار  تداهـش ) ای  يزوریپ   ) ییوکین ود  زا  یکی  زج  ام ، هرابرد  ایآ  وگب : نیینـسحلا ،) يدـحا 

نیا قح  یلو  تسا ، مه  دیکات  دناسریم و  ار  موهفم  کی  ینید ،) نم  ههبش  ریغ  و   ) هلمج و  یبر ) نم  نیقی  یلعل  یناف   ) هلمج هک  دندقتعم 
ماقم هب  هراشا  مالـسلاهیلع  ماـما  هلمج ، نیتسخن  رد  تسا . موهفم  ود  هب  رظاـن  صاـخ و  زا  دـعب  ماـع  ناـیب  لـیبق  زا  هلمج ، ود  نیا  هک  تسا 
زگره دورب ، رانک  اههدرپ  رگا  انیقی -) تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول   ) ترـضح نآ  هب  بوسنم  ثیدح  رد  هک  يزیچ  نامه  دـنکیم ، شنیقی 

، یگدنز رد  ار  هار  هک  دنکیم  هراشا  یهلا ، فیاظو  نید و  هعومجم  هب  مود  هلمج  و  تسا . نآ  یلجت  جوا  دوشیمن - هدوزفا  نم  نامیا  رب 
هللا یلص  ربمایپ  زا  مالسلاهیلع  ماما  هک  نیا  صوصخ  هب  تسا ، هتـشادرب  وا  ياپ  شیپ  زا  ار  دیدرت  کش و  هنوگره  هتخاس و  نشور  وا  يارب 

رهن نیفص و  لمج و  نازورفا  گنج   ) نیقرام نیطساق و  نیثکان و  اب  هک  دوب  هدینش  ملس  هلآ و  هیلع و 
تسا یفیطل  هراشا  تسا ، هدمآ  الاب  هلمج  رد  مالـسلاهیلع  ماما  ریبعت  رد  هچ  نآ  ناطیـش  بزح  هللا و  بزح  هتکن : درک . دهاوخ  راکیپ  ناو )

میـسقت ناطیـش  بزح  هللابزح و  هورگ  ود  هب  ار  اـهناسنا  اـجنآ ، رد  تسا . هدـمآ  هلداـجم  هروـس  رخآ  رد  دـیجم ، نآرق  رد  هـک  يزیچ  هـب 
نمض درمشیم و  ادخ ) يارب  نتشاد  نمشد   ) هللا یف  ضغب  و  ادخ ) يارب  نتشاد  تسود   ) هللا یف  بح  ار ، هللابزح  یلـصا  هناشن  دنکیم و 
دننام دارفا  نیرتکیدزن  دـنچ  ره  دـننکیمن ، رارقرب  یتسود  تدوم و  هطبار  ادـخ  نانمـشد  اب  زگره ، نیتسار ، نانموم  هک  تقیقح  نیا  ناـیب 

هک دیـشاب  هاگآ  دـناهللا . بزح  نانیا ، نوحلفملا ،) مه  هللا  بزح  نا  الا  هللا  بزح  کئلوا  : ) دـیامرفیم دنـشاب ، ناـشردارب  دـنزرف و  ردـپ و 
هار دننکیم و  رارقرب  ادخ  نانمـشد  اب  یتسود  هطبار  شیوخ ، عفانم  ظفح  يارب  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنیا  لباقم  رد  تسا ! زوریپ  هللا  بزح 

نآرق دنـشاپیم . داسف  ملظ و  مخت  ادخ ، ناگدنب  نایم  رد  دـننکیم و  دوخ  لاوما  تردـق و  رب  هیکت  دـنریگیم و  شیپ  ار  ییورود  قافن و 
رب ناطیش  نورساخلا ،) مه  ناطیشلا  بزح  نا  الا  ناطیشلا  بزح  کئلوا  هللا  رکذ  مهاسناف  ناطیشلا  مهیلع  ذوحتـسا  : ) دیوگیم اهنآ  هرابرد 

یشاب هاگآ  دنناطیش . بزح  اهنآ  تسا . هدرب  اهنآ  رطاخ  زا  ار  ادخ  دای  هدش و  هریچ  اهنآ 
، هدوبن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رصع  نآرق و  لوزن  نامز  صوصخم  بزح ، ود  نیا  دوجو  تسا ! راکنایز  ناطیش ، بزح  د 

رگا دراد . همادا  روص  خـفن  ات  روش  نیریـش و  بآ  نیا  رعاش ، هتفگ  هب  دـنوشیم و  رهاـظ  فلتخم  لاکـشا  هب  یناـمز ، رـصع و  ره  رد  هکلب 
اب ناطیـش ، بزح  اج ، همه  دـناهدرک و  ییارآفص  مه  ربارب  رد  بزح ، ود  نیا  هک  مینیبیم  ینـشور  هب  مینکفیب ، زورما  ناـهج  هب  یهاـگن 
رب هیکت  اـب  زین  هللا  بزح  تسا و  لوغـشم  داـسف  روـج و  ملظ و  مخت  ندیـشاپ  هب  دوـخ ، موـش  ياـههشقن  تورث و  روز و  تردـق و  رب  هیکت 

ياهتـصرف راظتنا  رد  هشیمه  ناطیـش ، بزح  دـنکیم . یگداتـسیا  اهنآ  ربارب  رد  یلاخ ، تسد  اب  ارهاـظ  يدراوم  رد  یتح  یهلا ، ياهـشزرا 
ینشور هنومن  تسا . اهلوحت  اهبالقنا و  ندمآ  دیدپ  اهتموکح و  لاقتنا  لقن و  ماگنه  اهنآ  يارب  بسانم  ياهتصرف  زا  یکی  و  تسا . بسانم 

هب تسد  دـندوب ، هتفرگ  ناج  نامثع  رـصع  رد  هک  یلهاج  دونج  ناگدـنامزاب  دوب . مالـسلاهیلع  یلع  تموکح  زاـغآ  یبلط ، تصرف  نیا  زا 
اب تفریم  هک  ار  داسف  ملظ و  شتآ  دـنزیخ و  اپ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  مالـسا ، نیتسار  دـنزرف  صلاـخ و  هدـنب  ربارب  رد  اـت  دـنداد  مه  تسد 

لطاب ر دننادرگ و  زاب  شنطو  هب  ار  متس  روج و  مالسلاهیلع  الوم  هتفگ  هب  دنزورفارب و  دوش ، شوماخ  ترضح  نآ  تموکح 
بقارم هک  دـهدیم  رادـشه  نامیا  اب  مدرم  هب  دوخ ، تموکح  زا  ساسح  تاظحل  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دـنناسرب . شاهشیر  لـصا و  هب  ا 
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ینطو مه  روج  ملظ و  هک  دوشیم  هدافتـسا  الاب  ریبعت  زا  انمظ ، دنروخن . ار  اهنآ  ياههئطوت  بیرف  دنتفین و  ناطیـش  رکـشل  ماد  رد  ات  دنـشاب 
لصا ساسا و  دنکیم و  یگدنز  ناطیـش  رکـشل  هک  تسا  اج  نامه  ملظ ، روج و  نطو  تسا . نینچ  يرآ ! یـساسا . هشیر و  لطاب ، دراد و 

ای دارفا  لطاب ، قح و  تازرابم  خـیرات  لوط  رد  ریذـپان  تسکـش  نادرم  تسا . دـنبیاپ  نادـب  ناطیـش  بزح  هک  تسا  یلوصا  ناـمه  لـطاب ،
الثم دندرکیم . ادیپ  اهنآ  رب  یبیجع  يرترب  ناشنابیقر ، اهنآ و  نایم  رد  يرهاظ  توافت  دوجو  اب  دربن ، هنحص  رد  هک  مینیبیم  ار  ییاههورگ 

، یگنج گرب  زاس و  تاناکما و  رظن  زا  دندوب و  اهنآ  ربارب  هد  هدع ، رظن  زا  هک  نایناساس - میظع  رکـشل  اب  دربن  نادیم  رد  مالـسا ، نازابرس 
رون زا  نشور  اما  یگنج ، تامیلعت  تازیهجت و  دـقاف  هنهرب و  اپ  دارفا  تشم  کی  رهاظ  هب  دـندش و  زوریپ  دـندوبن - ناـنآ  اـب  هسیاـقم  لـباق 

يدحا الا  انب  نوصبرت  له  لق   ) قطنم نامه  رطاخ  هب  نیا ، دـندیدرون . مه  رد  دربن  نادـیم  رد  ار  اوق  نزاوت  هناسفا  نآرق ، مالـسا و  تامیلعت 
کش مه  رد  ای  دندیدیم : زوریپ  لاح ، همه  رد  دربن ، نادیم  رد  ار  دوخ  هک  دوب  نیینسحلا )

قارع یلیمحت  گنج  رد  قطنم ، نیمه  دوب . میظع  يزوریپ  گرزب و  یتداعـس  ود ، ره  هک  تداهـش ، راختفا  هب  ندش  لئان  ای  نمـشد و  نتس 
روط هب  دوخ ، تاناکما  اب  ایند ، گرزب  ياهتردق  مامت  هک  یلاح  رد  داد و  ناشن  ار  شدوخ  رگید  راب  ام ، نامز  رصع و  یمالسا ، ناریا  هیلع 

تابـساحم مامت  نآرق ، بتکم  رد  هتفای  تیبرت  ناگدـنمزر  یجیـسب و  نموم  ناناوج  دـنتخادرپ ، مالـسا  نانمـشد  تیوقت  هب  ناهنپ ، رهاظ و 
شتـسرپ ایند  نانمـشد  هب  دیامرفیم و  هراشا  نآ  هب  الاب  هبطخ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دـندز . مه  رب  ار  اهنآ  یگنج 

چیه نم ، تسا و  نیقی  رون  زا  راشرـس  نم  بلق  اریز ، مسرتیمن ، ادـخ ، هار  رد  گنج  زا  نم ، دـینکن ! گنج  هب  دـیدهت  ارم ، هک  دـیوگیم 
سرت و ارچ  تسا ، زوریپ  هک  یـسک  مزوریپ و  لاـح  ره  رد  نم ، يرآ ، مرادـن . ماهدـیزگرب ، هک  يریـسم  نیئآ و  نید و  رد  يدـیدرت  هنوگ 

نادنزرف مامت  نایم  رد  ار  هیحور  نیا  دنشاب و  رادافو  نآ  هب  تخس  دیاب  ناناملـسم ، هک  تسا  یلـصا  نامه  نیا ، دهد . هار  دوخ  هب  تشحو 
سرت و رـصع ، هدیچیپ  يروآنف  یگنج و  گرب  زاس و  رظن  زا  نانمـشد ، ياهیرترب  زا  هیحور ، نیا  ندـش  هدـنز  اب  هک  دـننک  هدـنز  مالـسا ،

. تشاد دهاوخن  یتشحو 

نایاونیب باب  رد  هبطخ 023-

هحفص 41] ]
.( تسا یناـبرهم  تبحم و  هب  اـینغا  هیـصوت  دـهز و  هب  ارقف  بیغرت  رب  لمتـشم  هبطخ  نیا  دـینادب ! یهلا  ياـنث  دـمح و  زا   ) دـعب اـما  همجرت :

دنوادـخ هچنآ  قباطم  ، ) مک ای  دایز  یمهـس  سک  ره  هب  دوشیم و  لزان  نیمز  هب  نامـسآ  زا  ناراـب ، ياـههرطق  دـننام  راـگدرورپ ، بهاوم 
دیابن دـنیبب ، ناج  مسج و  ای  لام  دـنزرف و  رـسمه و  رد  يايرترب  دوخ  ردارب  يارب  امـش  زا  یکی  هاگره  نیاربانب  دـسریم . هدومرف ) ردـقم 
لمع هب  ناملسم  هاگره  اریز ، دوش ،) راگدرورپ  هب  نظئوس  سای و  ای  توادع و  هنیک و  تداسح و  ببس  و   ) ددرگ هنتف  بجوم  وا  هب  تبسن 
هدنهد هقباسم  هب  دیالاین ، تسد  دنهدیم ، رارق  شتمرح  کته  هلیسو  ار  نآ  تسپ ، دارفا  دوشیم و  هدنمرش  شندش  راکـشآ  زا  هک  یتشز 

زا هک  یناملـسم  زین ، دـنیبب . یناـیز  هک  نآ  یب  دربـب ، يرفاو  دوـس  دوـش و  زوریپ  تسخن ، رود  ناـمه  رد  تسا  رظتنم  هک  دـنامیم  يرهاـم 
یماـنکین و هب  ار  وا  رمع  هک   ) تسا یهلا  توعد  ندیـسرارف  اـی  تسا : ادـخ  يوـس  زا  یبوـخ  ود  زا  یکی  راـظتنا  رد  تسا ، رود  هب  تناـیخ 
رد ماجنارـس ، ای  و  تسا ، رتهب  وا  يارب  هتخاس ، مهارف  کین  ياهـشاداپ  زا  دـنوادخ  ار  هچنآ  لاح ، نیا  رد  و  دـهدیم ) نایاپ  تبقاـع  نسح 

رد دوشیم ، ناوارف ) لام  و   ) دنزرف رسمه و  بحاص  دنکیم و  عیسو  ار  وا  يزور  دنوادخ ، ایند ، نیمه 
تعارز تشک و  نادنزرف ، لام و  تسا .) رایـسب  ود ، نیا  نایم  قرف  دینادب   ) یلو تسا ، هدرک  ظفح  ار  دوخ  تیـصخش  نید و  هک  نیا  نیع 

زا ار  ناـنآ  و  . ) دـنکیم عـمج  یهورگ  يارب  ار  ود  ره  دـنوادخ ، یهاـگ  اـما  تسا ، ترخآ  تشک  کـین ، حـلاص و  لـمع  دـنناهج و  نـیا 
شیوخ زا  ار  امـش  هک  هنوگ  نآ  دیـسرتب  ادـخ  زا  ناـحلاص  تاـماقم  هب  لوصو  هار  دزاـسیم .) دـنمهرهب  ود ، ره  ترخآ ، اـیند و  ياـهتمعن 

ایر و زا  ار  دوخ  لامعا  دشابن ! یهاو  ياهیهاوخرذع  هب  يزاین  هک  يروط  هب  دشاب ، هتـشاد  تیـشخ  وا  زا  هناقداص ، و  تسا ! هتـشاد  رذـحرب 
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وا زا  ار  شـشاداپ  ات   ) دراذگیماو سک  نامه  هب  ار  وا  دنوادخ ، دهد ، ماجنا  ادـخ  ریغ  يارب  يراک  سک ، ره  هک  ارچ  دـینک ! كاپ  هعمس ،
کی رد  هبطخ  دیامرف ! تیانع  ام  هب  ار ، ناربمایپ  ینیشنمه  نادنمتداعس و  یگدنز  نادیهـش و  تاجرد  هک  مینکیم  اضاقت  ادخ  زا  دریگب .)
سپـس هدرک و  یهلا  ریبدـت  کی  ساـسا  رب  مدرم ، ناـیم  رد  يزور  قزر و  میـسقت  هب  هراـشا  ماـما ، هبطخ ، نیا  زا  شخب  نیتسخن  رد  هاـگن :

دیابن دش ، یتورث  لام و  بحاص  هاگره ، و   ) دریگ رارق  دسح  هنیک و  دروم  دیابن  تشاد ، يرترب  يرگید  رب  یسک ، رگا  هک  دنکیم  هیـصوت 
ير هنوگره  زا  زیهرپ  لمع و  یکاپ  تین و  رد  صالخا  هب  ار  مدرم  هاگ  نآ  و  دنک .) تورث  يادف  ار  دوخ  نامیا  نید و  ددرگ و  رورغم 

هب ندیـشخب  ماکحتـسا  هلمج  زا  یعاـمتجا ، مهم  لـئاسم  زا  ياهراـپ  هـب  هـبطخ ، نـیا  زا  موـس  شخب  رد  دـنکیم . توـعد  ییاـمندوخ ، ا و 
دیامرفیم و هراشا  مه ، تالکـشم  اب  هزرابم  يارب  هلیبق ، کی  لها  نادـنواشیوخ و  نایم  رد  يراکمه  نواعت و  يدـنواشیوخ و  ياهدـنویپ 
، تالکشم رد  هک  ارچ  دهد ، تسد  زا  كاسما  لخب و  اب  ار  دوخ  ناکیدزن  نادنواشیوخ و  دیابن  ناسنا ، هک  دنکیم  دیکات  هلاسم  نیا  يور 

ماما هبطخ ، نیا  رد  ادـخ  تساوخ  ربارب  رد  اضر  میلـست و  ریـسفت : حرـش و  دـش . دـهاوخ  یناربج  لباق  ریغ  ياهنایز  راتفرگ  دـنامیم و  اهنت 
، کشیب هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  هعماج  درف و  شمارآ  سوفن و  بیذهت  رد  یقیمع  ریثات  هک  دـنکیم  یمهم  هلاسم  هب  هراشا  مالـسلاهیلع 
یملع و لئاسم  رد  هک  یمهم  ياهیزوریپ  هدمع  تمـسق  تفگ  ناوتیم  هک  يروط  هب  تسا ، یمیظع  تاکرب  اشنم  رـشب ، یعامتجا  یگدنز 

زین یمهم  تالکـشم  تاکرب ، نیا  رانک  رد  تسا . یعامتجا  یگدـنز  نیمه  وترپ  رد  هدـش ، اهناسنا  بیـصن  نآ ، ریغ  یعامتجا و  یتعنص و 
زا ییاهتوافت  لیلد ، ره  هب  اهناسنا ، نایم  رد  هک  نیا  هلمج  زا  دـهد . داب  رب  ار  تبثم  راثآ  مامت  تسا  نکمم  دوشن ، لـح  رگا  هک  دراد  دوجو 

يدام تاناکما  رد  يدایز  ياهتوافت  اشنم  اهنیمه  دراد و  دوجو  یعامتجا  يدرف و  یحور و  یمسج و  طیارش  دادعتسا و  رظن 
بآ هب  ار  دوخ  هک  دننکیم  یعس  ای  دنوشیم و  یفنم  نوگانوگ  ياهشنکاو  راتفرگ  هدنام ، بقع  دارفا  هک  تسا  اج  نیا  ددرگیم . یلام  و 

دننک و تکرش  يدام ، تاهج  رد  ورشیپ  دارفا  اب  تسین ، مولعم  شنایاپ  هک  ياهقباسم  رد  دنشوپب و  مشچ  مارح  لالح و  زا  دننزب و  شتآ  و 
هورگ هب  تبـسن  دشکب و  هنابز  اهنآ  لد  رد  دسح ، شتآ  ای  دنوش و  هدیـشک  اوزنا  هب  دنرادرب و  تیلاعف  زا  تسد  هدـش و  سویام  یلک  هب  ای 

دوخ ینیبدوـخ و  هب  تسا  نکمم  زین  اـهنآ  دـنراد ، يداـیز  هرهب  هک  یهورگ  رگید ، يوـس  زا  دـنوش . ییوجماـقتنا  هنیک و  راـتفرگ  تسخن 
تاـیاور تاـیآ و  رد  دـنوش . ـالتبم  ددرگیم ، راکـشآ  تقد  یمک  اـب  هک  يرگید  میظع  دـسافم  ناـیغط و  رورغ و  ربک و  يرگن و  گرزب 

همانرب اب  قباطم  اهدایز ، مک و  نیا  مامت  هک  نیا  نآ  دناهداد و  هجوت  تیعقاو  کی  هب  ار  ناگمه  دـسافم ، نیا  زا  يریگـشیپ  يارب  یمالـسا ،
نیا رارـسا  هـک  تـسا  نـکمم  تـسین . یباـسحیب  زیچ  هدـش و  مـیظنت  شناگدـنب  يارب  گرزب  دـنوادخ  يوـس  زا  هـک  تـسا  ياهناـمیکح 

میظنت ار  نآ  میحر ، نامحر و  میکح و  دـنوادخ  مینادـب  هک  نیمه  یلو  دـشاب ، موتکم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ناگدـنب ، ام  رب  يدنبمیـسقت ،
بقاوع نآ  مامت  دریگیمارف و  ار  ام  مسج  حور و  یقیمع ، شمارآ  دوشیم و  ضوع  یلک ، هب  لئاسم  هرهچ  میوش ، نآ  هب  یضار  هدرک و 

، یمالسا تایاور ، تایآ و  رد  يزور ، قزر و  هب  تبسن  اصوصخم  میلـست  اضر و  هلاسم  لیلد ، نیمه  هب  دوریم . نیب  زا  بولطمان ، یفنم و 
ماما هک  میئوگیم  میدرگیمزاب و  هبطخ  ریسفت  هب  هدرـشف ، همدقم  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هتفرگ  رارق  دیکات  ثحب و  دروم  هدرتسگ ، روط  هب 
غارـس هب  اقیقد ، یعامتجا ، دـسافم  زا  یمهم  تمـسق  هب  نداد  ناـیاپ  سوفن و  بیذـهت  يارب  هبطخ ، نیا  نیتسخن  شخب  رد  زین  مالـسلاهیلع 

هب نامـسآ  زا  ناراب ، ياههرطق  دننام  راگدرورپ ، بهاوم  دینادب )! یهلا ، يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اما  دـیامرفیم : نینچ  دوریم و  انعم  نیمه 
نم لزنی  رمالا  ناف  دـعب : اما  ، ) دـسریم هدومرف ) ردـقم  دـنوادخ  هچ  نآ  قباطم   ) مک ای  داـیز  یمهـس ، سک ، ره  هب  دوشیم و  لزاـن  نیمز 

، تسا یبلاج  رایسب  هیبشت  ناراب ، ياههناد  هب  هیبشت  ناصقن .) وا  هدایز  نم  اهب ، مسق  امب  سفن  لک  یلا  رطملا  تارطقک  ضرالا  یلا  ءامـسلا 
دوج نامسآ  زا  زین  یهلا  قازرا  دوشیم . لزان  فلتخم  ياهنیمز  رد  یتوافتم ، ياهتروص  هب  یهلا ، نامرف  هب  ناراب ، فیطل  ياههناد  هک  ارچ 
میظع ياهرهن  هک  درابیم  ردـق  نآ  اهنیمز  زا  یـضعب  رد  تسا . توافتم  مه  اب  الماک  ددرگیم و  لزان  يرـشب  تاـیح  نیمز  رب  شتمحر  و 

جیتن کی  رد  سپس  ترضح ، درابیم . يزیچان  رادقم  لاس ، مامت  رد  یضعب ، رد  دوشیم و  يراج 
ناج مسج و  ای  لام  دنزرف و  رـسمه و  رد  يرترب  یعون  دوخ ، ردارب  يارب  امـش ، زا  یکی  هاگره  نیاربانب ، دیامرفیم : نینچ  نشور ، يریگه 
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مکدحا يار  اذاف  (، ) دوش راگدرورپ  هب  نظئوس  سای و  ای  توادع و  هنیک و  دسح و  ببـس  و   ) ددرگ هنتف  بجوم  وا ، هب  تبـسن  دیابن  دنیبب ،
هب و  هدـش - هتفرگ  ندـناشوپ  يانعم  هب  رفغ  هدام  زا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هریفغ ، هنتف .) هل  ننوکت  الف  سفن ، وا  لام  وا  لـها  یف  هریفغ  هیخـال 

قالطا نارفغ  دـناشوپیم ، ار  ناهانگ  هک  یهلا  وفع  رب  دـنیوگیم و  هریفغ  دـناشوپیم ، ار  شوگ  ای  رـس  تشپ  هک  ییاهوم  هب  لیلد ، نیمه 
زا ار  ناـسنا  دوخ  بویع  یتـح  تسا و  هدـننکلفاغ  ـالومعم  ناـهج ، ياـهتورث  لاوما و  هک  دـشاب  هتکن  نیا  رگناـیب  تسا  نکمم  دوشیم -

نیا رد  هنتف ، هک  تشاد  هجوت  دیاب  انمـض ، دناهتفگ . ناوارف  دایز و  لام  يانعم  هب  الومعم  ار ، هریفغ  اجنیا ، رد  دـنچ  ره  دـناشوپیم ، شرظن 
ددرگ و داسف  بیرف و  هیام  هک  تسا  يزیچ  روظنم ، هکلب  هدـمآ ، انعم  نیا  هب  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  دـنچ  ره  تسین ، ناحتما  يانعم  هب  اـج 
يزوتهنیک و دننام  دوشیم ، ادیپ  تورث  لام و  نابحاص  لباقم  رد  تسدیهت ، دارفا  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یفنم  تافـص  اهـشنکاو و  نآ ،

كاش رباص و  تسدیهت  دارفا  يرادلد  يارب  مالسلاهیلع  ماما  سپس  ترفن . توادع و  دسح و 
دارفا دوشیم و  هدنمرش  شندش  راکشآ  زا  هک  یتشز  لمع  هب  ناملسم ، هاگره  اریز ، تسا : هدومرف  نایب  تروص  نیا  هب  یلدتسم  بلطم  ر ،

رود ناـمه  رد  تسا  رظتنم  هک  دـنامیم  يرهاـم  هدـنهد  هقباـسم  هب  دـیالاین ، تسد  دـنهدیم ، رارق  وا  تمرح  کـته  هلیـسو  ار  نآ  تسپ ،
يرغی ترکذ و  اذا  اهل  عشخیف  رهظت  هئاند  شغی  مل  ام  ملـسملا  ءرملا  ناف  ، ) دنیبب ینایز  هک  نآیب  دربب ، يرفاو  دوس  دوش و  زوریپ  تسخن ،

زا هک  یناملـسم  زین ، مرغملا . هنع  اـهب  عفری  و  منغملا ، هل  بجوت  هحادـق  نم  هزوف  لوا  رظتنی  يذـلا  رـسایلا  جـلافلاک  ناـک  ساـنلا ، ماـئل  اـهب 
یمان و کین  هب  ار  وا  رمع  هک   ) تسا یهلا  توعد  ندیـسرارف  اـی  تسا : ادـخ  يوس  زا  یبوخ  ود  زا  یکی  راـظتنا  رد  تسا ، رود  هب  تناـیخ 
رد ماجنارـس ، ای  و  تسا ، رتهب  وا  يارب  هتخاس ، مهارف  کین  ياهـشاداپ  زا  دنوادخ  ار  هچ  نآ  لاح ، نیا  رد  و  دـهدیم ) نایاپ  تبقاع  نسح 

ظفح ار  دوخ  تیصخش  نید و  هک  نیا  نیع  رد  ناوارف ) لام  و   ) دنزرف رـسمه و  بحاص  دنکیم و  عیـسو  ار  وا  قزر  دنوادخ ، ایند ، نیمه 
هللا قزر  اما  و  هل ، ریخ  هللا  دنع  امف  هللا  یعاد  اما  نیینـسحلا : يدحا  هللا  نم  رظتنی  هنایخلا  نم  ءيربلا  ملـسملا  ءرملا  کلذک  و  ، ) تسا هدرک 

(. تسا رایسب  ود  نیا  نایم  قرف  دینادب   ) یلو هبسح .) هنید و  هعم  و  لام ، لها و  وذ  وه  اذاف 
لمعلا و  ایندـلا ، ثرح  نینبلا  لاملا و  نا  و  ، ) تسا ترخآ  تشک  کین ، حـلاص و  لمع  و  دـنناهج ، نیا  تعارز  تشک و  نادـنزرف ، لام و 

دنمهرهب ود ، ره  ترخآ  اـیند و  ياـهتمعن  زا  و   ) دــنکیم عـمج  یهورگ  يارب  ار  ود  ره  دــنوادخ ، یهاـگ  اــما  هرخــالا .) ثرح  حــلاصلا 
دنکیم نایب  ار  تقیقح  نیا  شریذپلد ، نیـشنلد و  لیلحت  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  عقاو ، رد  ماوقال .) یلاعت  هللا  امهعمجی  دق  و  (، ) دزاسیم

یگدنکفارس و ببـس  هک  ییاهیتشز  نامه  دوشن ، اهیتسپ  اهتیـشز و  هب  هدولآ  هک  تسا  نآ  ناسنا ، تشونرـس  یگدنز و  رد  مهم  هلاسم  هک 
دشاب و كاپ  ناسنا ، هاگره  نیاربانب ، دروآیم . نیئاپ  مدرم ، رظن  رد  ار  شتیصخش  دزادنایم و  اهنابز  رـس  رب  ار  وا  ددرگیم  وا  یگدنمرش 
یهلا و تمحر  يوس  هب  دـهدیم و  نایاپ  یمان  کین  هب  ار  رمع  ای  تسوا : راـظتنا  رد  یلاـع ، تشونرـس  ود  زا  یکی  دـنک ، یگدـنز  كاـپ 
زا شخب  ود  ره  بحاص  ددرگیم و  ناهج  نیا  يدام  بهاوم  لومشم  شرمع ، زا  يرگید  شخب  رد  ای  و  دباتشیم ، وا  دننامیب  ياهـشاداپ 

ماـما هک  تسا  نیا  هتـشاد ، فوطعم  دوـخ  هب  ار  هغالبلاجـهن  نارـسفم  زا  یعمج  رکف  اـج  نیا  رد  هک  یمهم  هتکن  دوـشیم . یهلا  ياـهتمعن 
سای جلاف  هب  هیبشت  تسا ، یهلا  تمحر  فطل و  لومشم  تخبشوخ و  زوریپ و  لاح ، ره  رد  هک  ار  ینموم  درف  نینچ  مالسلاهیلع 

نآ دوشیم و  هدـنرب  رامق ، رود  نیتسخن  رد  هک  تسا  يرهام  زاـبرامق  ياـنعم  هب  ریبعت ، نیا  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  یـضعب  تسا و  هدرک  ر 
یسک نینچ  هب  هیبشت  ار ، راگدرورپ  تمسق  ربارب  رد  میلست  اضر و  بحاص  نانموم  مالـسلاهیلع  ماما  هنوگچ  هک  هدش  حرطم  لاوس  نیا  هاگ 

ياههملک ، ) ینعی هدرب  راک  هب  مالسلاهیلع  ماما  هک  یتاملک  تاریبعت و  رد  تقد  اب  تسا ؟ هریبک  ناهانگ  زا  یگرزب  هانگ  هدولآ  هک  دنکیم 
هب هک  تسا  ییامزآتخب  زا  یـصاخ  عون  هب  هراشا  هکلب  تسین ، زاب  رامق  رـسای  زا  دوصقم  هک  دوشیم  نشور  موغم ) منغم و  هزوف ، حادـق ،

لقن نینچ  فاـشک ، رد  يرـشخمز  زا  هغالبلاجـهن ، ناـحراش  زا  یـضعب  هک  نیا  حیـضوت  تسا . هدـشیم  ماـجنا  برع  ناـیم  رد  ارقف ، دوس 
يرادـیرخ يرتـش  دوـب . هتفرگ  دوـخ  هب  صوـصخم  یماـن  مادـک ، ره  تـشاد ، ریت  هبوـچ  هد  ییاـمزآتخب ،) ماـگنه   ) برع هـک  دـناهدرک 

مه هب  ار  نآ  دنتخیریم و  ياهسیک  رد  ار  هناگ  هد  ياهریت  نیا  سپس  دندرکیم ، میسقت  تمسق  هد  هب  دندیربیم و  رس  ار  نآ  دندرکیم و 
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ریت هبوچ  تفه  دروآیم . نوریب  ار  اهنآ  یکی ، یکی  درکیم و  تسد  دوب - دامتعا  دروم  هک  اهنآ - نایم  زا  رفن  کی  دـندرکیم و  طولخم 
، نیرترب مهس  دندشیم - هدنرب  مهس  تفه  ات  مهس …  هس  مهس و  ود  مهس و  کی  بیترت ، هب  تشاد ، یصاخ  مسا  مادک  ره  هک 

ار رتش  لوپ  تسیابیم  داتفایم ، وا  مان  هب  هبوچ  هک  سک  ره  هکلب  تشادـن ، یمهـس  مادـک  چـیه  رگید ، هبوچ  رـس  نآ  و  تشاد - مان  یلعم 
هک تسا  تسرد  دندرکیم . راختفا  راک  نیا  هب  دندروخیمن و  نآ  زا  يزیچ  دندادیم و  ارقف  هب  ار  دوخ  ماهس  ناگدنرب ، سپـس ، دزادرپب ،

نانموم هک  دیامرفیم  عقاو ، رد  مالـسلاهیلع  ماما  درادن . هیبشت  ماقم  رد  ار  رامق  یگدـننز  زگره ، یلو  تسین ، زیاج  یعرـش  رظن  زا  راک  نیا 
وا بیصن  دوس  نیرترب  دربیم ، ار  یلعم  مهـس  تسخن ، هلحرم  نامه  رد  ییامزآتخب ، رد  هک  دنتـسه  یـسک  هیبش  میلـست ، اضر و  بحاص 

گرزب و تمینغ  هب  ندیـسر  زین  هزوف و  لوا  هب  ریبعت  و  ریت ، ياههبوچ  ینعم  هب  حادق  هب  ریبعت  درادن . مه  یتراسخ  هنیزه و  چیه  دوشیم و 
دوش و هدـنرب  یـسک  تسخن ، هلحرم  نامه  رد  هک  تسین  نانچ  الومعم  رامق ، رد  اریز ، تسا ، انعم  نیمه  بسانم  همه ، نارـسخ ، زا  تاـجن 
دوشیم و ماجنا  فلتخم ، ياهتخاب  درب و  اب  ینالوط و  ياهسلج  رد  رامق ، هکلب  دـهدن ، همادا  هجو  چـیه  هب  دـنک و  عطق  اروف  ار  يزاـب  دـعب 

عوـن نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  یعیـسو  موـهفم  رـسیم  هملک  تسا  نکمم  هک  مینکیمن  راـکنا  اـم  تسین . موـلعم  راـک ، يادـتبا  زا  شماـجنارس 
امزآتخب عون  نیا  اب  هملک ، یعقاو  يانعم  هب  رامق ، هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دوش ، لماش  ار  اهییامزآتخب 

زا دنچ  ره  رـسیم  هن  تسا و  هدـش  دای  مالزا  هب  ییامزآتخب ، عون  نیا  زا  دـیجم ، نآرق  رد  هک  نیا  صوصخ  هب  تسا ، توافتم  رایـسب  یی ،
نیـشیپ ياهثحب  يارب  یلیمکت  هک  دنکیم  یقالخا  هیـصوت  دـنچ  هبطخ ، نیا  همادا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . هدـمآ  لمع  هب  تمذـم  همه ،

نم مکرذـح  ام  هللا  نم  اورذـحاف  ، ) تسا هتـشاد  رذـحرب  شیوخ  زا  ار  امـش  هک  هنوگ  نآ  دیـسرتب ، دـنوادخ  زا  دـیامرفیم : تسخن  تسا .
هک نانآ  میلا ،) باذع  مهبیـصی  وا  هنتف  مهبیـصت  نا  هرما  نع  نوفلاخی  نیذلا  رذحیلف   ) هفیرـش هیآ  هب  هراشا  تسا  نکمم  ریبعت ، نیا  هسفن .)
هیآ هب  دشاب  هراشا  ای  دسرب . اهنآ  هب  كاندرد  یباذع  ای  دریگب ، ار  ناشنماد  ياهنتف  هک  نیا  زا  دنـسرتب  دـیاب  دـننکیم ، تفلاخم  ار  وا  نامرف 

ترضح تسا . ادخ  يوس  هب  تشگزاب  و  درادیم ! رذحرب  دوخ  ینامرفان )  ) زا ار  امش  دنوادخ ، ریـصملا ،) هللا  یلا  هسفن و  هللا  مکرذحی  (و 
ياهیهاوخرذع هب  يزاین  هک  يروط  هب  ادخ ! تمظع  هب  هجوت  اب  هتخیمآ  یـسرت  دیـسرتب ، ادخ  زا  هناقداص ، دـیامرفیم : يرگید  هیـصوت  رد 

هوهیب و ياهرذع  زا  ار  یعقاو  ياهرذع  تسا و  هاگآ  سک ، ره  نورد  رارسا  زا  وا ، هک  ارچ  ریذعتب )! تسیل  هیشخ  هوشخا  و  ، ) دشابن یهاو 
اپ تاذ  ربارب  رد  رذح  زا  نخس  قباس ، هلمج  رد  هک  نیا  هجوت  لباق  دسانشیم . یبوخ ، هب  اجبان ،

، دوشیم هتفگ  تمظع  كرد  اب  هتخیمآ  سرت  هب  تیشخ ، هک  دناهتفگ  ناسانش  تغل  تسا . تیشخ  زا  نخـس  اجنیا ، رد  دوب و  دنوادخ  ك 
. دنسرتیم وا  زا  نادنمـشناد ، املع و  اهنت ، ادخ ، ناگدنب  نایم  زا  ءاملعلا ،) هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنا  : ) میناوخیم نآرق  رد  لیلد ، نیمه  هب 
رد ترـضح  دـشک . رانک  ار  دوخ  یلامتحا ، ای  یعطق و  رطخ  لباقم  رد  يریگـشیپ  ناونع  هب  ناسنا  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـج  رد  رذـح  یلو 
ریغ يارب  يراک  سک ، ره  هک  ارچ  دینک ! كاپ  هعمـس ، ایر و  زا  ار  دوخ  لامعا  دیامرفیم : هدرک و  تین  صالخا  هب  هراشا  هیـصوت ، نیموس 

لمع نمل  هللا  هلکی  هللا  ریغل  لمعی  نم  هناف  هعمـس ، ءایر و ال  ریغ  یف  اولمعا  و  ، ) دراذگاو سک  نامه  هب  ار  وا  دـنوادخ ، دـهد ، ماجنا  ادـخ 
، ایر دشاب . هعمـس  ایر و  هنوگره  زا  یلاخ  هک  تشاد  دـیاب  یحلاص  لامعا  هکلب  تسین ، یفاک  هانگ ، سرت  ادـخ و  زا  سرت  اهنت ، يرآ ، هل .)
، هعمـس و  تسا . ندرک ، راک  نآ  نیا و  هجوت  بلج  يارب  ندیـشک و  نارگید  خر  هب  ار  شیوخ  کین  لامعا  ندرک و  يامندوخ  ياـنعم  هب 

اهنآ هجوت  بلج  قیرط ، نیا  زا  دناسرب و  نارگید  شوگ  هب  ار  نآ  هک  دنکیم  یعـس  یلو  هداد ، ماجنا  ادخ  رطاخ  هب  ار  یلمع  هک  تسا  نآ 
دننک دیجمت  فیرعت و  وا  زا  دنونشب و  نارگید  هک  دوشیم  لاحشوخ  زاب  دنکن  ار  راک  نیا  شدوخ ، رگا  دنک و 

یحور طاطحنا  ثعاب  یقالخا ، رظن  زا  لاح ، ره  هب  یلو  دوشیمن ، لمع  نالطب  بجوم  هعمـس ، هک  تسا  نیا  نادنمـشناد ، نایم  فورعم  . 
هب نآ ، زا  یهن  هعمس و  ایر و  یفن  يارب  ترابع ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . لمع  شاداپ  باوث و  نتفر  داب  رب  ثعاب  اسب ، هچ  و  ناسنا ،

دریگ و ماجنا  وا ، كاپ  تاذ  يارب  طقف  دشاب و  صلاخ  هک  ددنـسپیم  ار  یلمع  اهنت ، دـنوادخ ، هک  دـیامرفیم  هتـسج ، لسوت  یفیطل  لیلد 
وا تسا  یهیدب  دریگ و  وا  زا  ار  شلمع  شاداپ  ات  دتسرفیم  کیرـش  نامه  غارـس  هب  ار  وا  دنوادخ ، دنک ، کیرـش  نآ  رد  ار  ادخ  ریغ  رگا 
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هک هدـش  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  تسا  یفورعم  یـسدق  ثیدـح  نومـضم  نیا ، تسین . شاداـپ  رب  رداـق  مـه 
، نم یل ،) صلخ  ام  الا  لبقا  ینال ال  ینود ، یکیرشل  وهف  هلمع ، یف  اکیرش  یعم  كرشا  نم  کیرـش و  ریخ  انا  : ) دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

لمع زج  نم ، هک  ارچ  مراذـگیماو ، مکیرـش  هب  ار ، لمع  نآ  دـنک ، کیرـش  نم  اـب  ار  يرگید  شلمع ، رد  هک  سک  ره  مکیرـش ، نیرتهب 
یگدـنز نادیهـش و  تاجرد  هک  مینکیم  اضاقت  ادـخ  زا  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماما  هبطخ ، زا  شخب  نیا  نایاپ  رد  مریذـپیمن . صلاـخ 

نالا هقفارم  ءادعسلا و  هشیاعم  ءادهشلا و  لزانم  هللا  لاسن  ! ) دیامرف تیانع  ام  هب  ار ، ناربمایپ  ینیشنمه  نادنم و  تداعس 
وا هب  زین  نارگید  دوش و  هتخانـش  یهلا  لیـصا  ياهـشزرا  هک  دنکیم  نایب  روظنم  نیا  هب  ار  نخـس  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  تقیقح ، رد  ءایب .)
هب باسحیب  ار ، اهنیا  زا  کی  چیه  نیقی ، هب  تسا و  ناربمایپ  اب  ینیشنمه  زین  تداعس و  شزرا  تداهـش و  شزرا  اهـشزرا ، نآ  دننک . ادتقا 

ءادهشلا و نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم  کئلواف  لوسرلا  هللا و  عطی  نم  و  : ) دیوگیم دیجم  نآرق  دنهدیمن . یـسک 
نیشنمه تمایق ) رد  ، ) دننک تعاطا  ار  ربمایپ  ادخ و  هک  یناسک  امیلع ،) هللااب  یفک  هللا و  نم  لضفلا  کلذ  اقیفر  کئلوا  نسح  نیحلاصلا و 

یبوخ ياهقیفر  اهنآ  و  ناحلاص . ادهش و  ناقیدص و  ناربمایپ و  زا  هدرک ، مامت  نانآ  رب  ار  شیوخ  تمعن  دنوادخ  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک 
رد هک  ياهناگ  هس  لحارم  تسا . هاگآ  ناشلامعا ) تاین و  ناگدنب و  لاح  زا   ) هک و سب  نیمه  ادخ و  هیحان  زا  تسا  یتبهوم  نیا ، دنتسه .

ببس تداهش ، هک  ارچ  دشاب ، مه  لولعم  تلع و  دناوتیم  ناربمایپ - ینیشنمه  تداعس و  تداهـش و  ینعی ، هدمآ - مالـسلاهیلع  ماما  مالک 
ماما تداهش  هدنیآ و  ثداوح  هب  فیطل  ياهراشا  تسا  نکمم  نخس ، نیا  زین ، و  ددرگیم . ناربمایپ  اب  ینیشنمه  ببس  تداعس ، تداعس و 

تسا ك تسرد  ششوک  شالت و  هارمه  اضر ، میلست و  هتکن : دشاب . هدوب  مالسلاهیلع 
ياـههقباسم زا  ار  یمدآ  دـشخبیم و  شمارآ  ناـسنا  هب  يداـم ، عفاـنم  هنیمز  رد  اـصوصخم  یهلا ، تمـسق  ربارب  رد  میلـست  اـضر و  حور  ه 

هتفگ تسا  نکمم  یلو  دریگیم ، ار  دسح  يزوتهنیک و  يولج  درادیم و  زاب  تامرحم ، عاونا  هب  ندـش  هدولآ  تورث و  لام و  دولآصرح 
هب سک ، ره  دنکیم و  شوماخ  اهناسنا  رد  ار  ششوک  شالت و  حور  يدام ، ياههرهب  قازرا و  دروم  رد  یمیسقت  نینچ  هب  داقتعا  هک  دوش 

یگدنام بقع  ثعاب  رما ، نیا  دنکیم و  يراددوخ  رتشیب ، ياهتیلاعف  زا  تسین  رییغت  لباق  هدـش و  میـسقت  شیپاشیپ ، اهیزور ، هک  نیا  هناهب 
هک نیا  تسخن ، دوشیم : فرطرب  لاکـشا ، نیا  هتکن ، ود  هب  هجوت  اب  یلو  دوشیم . رقف  اب  هزرابم  يدام و  ياهتفرـشیپ  يداصتقا و  روما  رد 
هب يرگیدام . يوس  هب  اهناسنا  دولآباتش  تکرح  ربارب  رد  تسا  يزمرت  هیبش  عقاو ، رد  یقالخا ، ياههیصوت  یمالسا و  تامیلعت  هنوگ  نیا 

رگا و  دـنراد ، يداصتقا  یگدـنز  شرتسگ  تایدام و  يوس  هب  تکرح  يارب  یناوارف  ياههزیگنا  دوخ ، دوجو  نورد  زا  مدرم ، رگید ، ریبعت 
رد هقباسم  رثاکت و  صرح و  يوس  هب  هتـسکش و  ار  یقالخا  ياهزرم  دح و  مامت  هک  دنریگیم  باتـش  نانچ  دنکن ، لرتنک  ار  اهنآ  یلماوع 

ب یفیطل ، زرط  هب  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نانخس  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا ، دنزاتیم . يزودنا  تورث 
نوصیرح و اهیلع  نوصوتسم و  اهب  مکناف  ایندلاب ! مکیصوا  تسل  هرخالاب و  مکیصوا  یباحصا ! رـشاعم  : ) دیامرفیم ناشیا  تسا . هدش  نای 

نآ هب  تبـسن  امـش ، هک  ارچ  منکیمن ، شرافـس  ایند ، هرابرد  منکیم و  هیـصوت  ترخآ  ناـهج  هب  ار  امـش  نم  نم ! ناراـی  نوکـسمتم ، اـهب 
دیاب مالـسا ، تامیلعت  دروم  رد  لماک  يریگهجیتن  يارب  هک  نیا  رگید  دـیاهدز . گنچ  نآ  هب  دـیتسه و  صیرح  نآ  رب  دـیاهدش و  شرافس 

ییاهن يرواد  ناوتیمن  هیآ ، کی  ای  ثیدح و  کی  اب  يداینب ، لئاسم  رد  زگره ، اریز ، تشاذـگ ، مه  رانک  رد  ار  فلتخم  تایاور  تایآ و 
يوس زا  میراد و  ار  یهلا  تاردقم  ربارب  رد  میلست  اضر و  تایاور  وس ، کی  زا  رتشیب ، يزور  بسک  يارب  يدام  ياهـشالت  دروم  رد  درک .
حیحص هار  نیا  رد  یلبنت  یتسس و  هن  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  اهنآ  هعومجم  زا  ار  شالت  ششوک و  یعـس و  تایاور  تایآ و  رگید ،

، رگید ریبعت  هب  تسا . وا  كاپ  تاذ  هب  لکوت  یهلا و  تاردـقم  زا  یـشوپ  مشچ  هجیتن  هک  هانگ  اب  هتخیمآ  دولآصرح و  تکرح  هن  تسا و 
تناتم و هب  هتخیمآ  ششوک  یعس و  طرش ، نآ  تسا و  یطرش  هب  طورشم  یلو  هدش ، تمـسق  دنوادخ ، يوس  زا  يزور ، هک  تسا  تسرد 

لجایب سک  هچ  رگ  اهرد  زا  نتسج  تسا  لقع  طرش  دسرب  نامگیب ، دنچ  ره  قزر ، رعاش : هتفگ  هب  و  تسا ، اوقت  قالخا و  لوصا  ظفح 
خن
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. میهدیم نایاپ  مرکا ، ربمغیپ  زا  میلـست ، اضر و  ماقم  تیمها  هرابرد  یفیطل  ثیدـح  اب  ار ، نخـس  نیا  اهردژا  ناـهد  رد  ورن  وت ، درم  دـهاو 
دننک و زاورپ  تشهب  يوس  هب  اهربق ، زا  هک  دهدیم  رپ  لاب و  نم ، تما  زا  یهورگ  هب  دـنوادخ ، دوشیم ، هک  تمایق  زور  دومرف : ترـضح 
ار یهلا  یـسر  باسح  امـش  ایآ  دنـسرپیم ! اهنآ  زا  ناگتـشرف ، دـندرگ . معنتم  دـنهاوخیم ، هک  هنوگره  دنـشاب و  دازآ  تشهب ، ياضف  رد 

لاوس زاب  میدرکن . هدهاشم  ار  یطارـص  دـنیوگیم : باوج  رد  اهنآ  دـیتشذگ ؟ طارـص  زا  ایآ  دنـسرپیم : هرابود  هن . دـنیوگیم : دـیدید ؟
زا دنیوگیم : دیتسه ؟ تما  نیمادک  زا  امـش ، دنیوگیم : میدیدن . ار  يزیچ  دـنیوگیم : باوج  رد  اهنآ  و  دـیدید ؟ ار  منهج  ایآ  دـننکیم :

نیا هک   ) هدوب هچ  ایند ، رد  امش ، لامعا  هک  دییوگب  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش  دنیوگیم : ناگتشرف  ملس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما 
و دـناسر . هجرد  نیا  هب  ار  ام  شتمحر  لضف و  هب  دـنوادخ  هک  دوب  ام  رد  تلـصخ ، ود  دـنهدیم : خـساپ  اهنآ  دـیاهدرک )؟ ادـیپ  ماقم  همه 

تولخ رد  ام ، انل ، مسق  امم  ریسیلاب  یضرن  هیصعن و  نا  یحتسن  انولخ  اذا  انک  : ) دنیوگیم اهنآ  و  دوب ؟ هچ  تلـصخ  ود  نیا  دننکیم : لاوس 
يدوب یضار  دوب ، ام  تمسق  ایند  زا  هک  یمک  رادقم  هب  مینک و  ادخ  تیصعم  هک  میدرکیم  ایح  زین ،

یتسرپ تب  كرـش و  تسا  تین  صالخا  لمع ، طرـش  نیرتمهم  تسا . امـش  قح  الاو ، ماـقم  نیا  اذـه ، مکل  قح  دـنیوگیم : ناگتـشرف  م .
شیوخ لمع  نداد  ناشن  ییامندوخ و  رهاظت و  يانعم  هب  تیور  هدام  زا  ایر ، تسا . هعمـس  ایر و  اهنآ ، نیرتمهم  زا  یکی  دراد . ییاههخاش 

. دـنک بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  رظن  کین  ياـهراک  تداـبع و  هب  رهاـظت  اـب  هک  تسا  نیا  راـکایر ، درف  فدـه  ینعی  تسا ، نارگید  هب 
هب ار  شیوخ  لامعا  اذل  ادخ ، هن  دنادیم و  مدرم  تسد  هب  ار  دوخ  تمظع  وربآ و  تزع و  اریز ، تسا ، كرشم  تقیقح ، رد  یـسک ، نینچ 

، ناسنا هک  نیا  زا  تسا  ترابع  هعمـس ، هک  نیا  تسخن  تسا : هدـش  رکذ  ریـسفت  ود  هعمـس ، يارب  دـهدیم . ماـجنا  مدرم  رظن  بلج  هزیگنا 
، قیرط نیا  زا  دـناسرب و  نارگید  شوگ  هب  ار  نآ  هک  دوش  ادـیپ  وا  يارب  رکف  نیا  سپـس  دـهد و  ماجنا  یهلا  هزیگنا  هب  ادـخ و  يارب  يراک 
، هدـش لصاح  لمع ، ماجنا  زا  دـعب  هک  ارچ  دوشیمن ، لمع  نالطب  بجوم  اهقف  داقتعا  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا ، دـنک . راـبتعا  بسک 
هب وا  زا  دنونشب و  ار  نآ  مدرم ، هک  تسا  نیا  شاهزیگنا  راک ، زاغآ  نامه  زا  هک  نیا  رگید  دربیم . نیب  زا  ای  دنکیم  مک  ار  نآ  باوث  یلو 

مدرم هک  دروآیم  اج  هب  نآ  يارب  ار  لمع  ایر ، ماگنه  هب  هک  نیا  زج  درادن ، یتوافت  چیه  ایر  اب  راک ، نیا  دننک . دای  یکین 
، هعمس هک  تسا  یهیدب  تسین . یهلا  هزیگنا  مادک  چیه  رد  بیترت ، نیا  هب  دنونـشب . مدرم  هک  دروآیم  اج  هب  نآ  يارب  هعمـس ، رد  دننیبب و 

ریذـپناکما انعم ، ود  ره  هغالبلاجـهن ، زا  الاب  زارف  رد  دربیم . نایم  زا  ار  تین  صولخ  هک  ارچ  دوشیم ، لمع  نـالطب  بجوم  اـنعم ، نیا  هب 
رایـسب یناسنا ، لامعا  رد  هعمـس  ایر و  ذوفن  هک  اجنآ  زا  تسا و  یهلا  يداـبع و  لاـمعا  تفآ  نیرتگرزب  هعمـس ، اـیر و  لاـح ، ره  هب  تسا .

حور هک  تسا  نآ  لمع ، نیا  هدسفم  نیرتمهم  تسا . هدش  هداد  رادشه  نآ  هب  تبسن  ررکم ، تایاور ، تایآ و  رد  تسا ، هدیچیپ  کیراب و 
همه هک  دیوگیم  ام  هب  ادخ ، یلاعفا  دیحوت  هک  ارچ  دنکیم ، باترپ  یتسرپ  هناگود  كرـش و  هرد  رد  ار  ناسنا  دربیم و  نیب  زا  ار  دیحوت 
یلو تـسا  وا  هدارا  هـب  هـمه ، يزور ، قزر و  تیــصخش و  مارتـحا و  تیثـیح و  وربآ و  شاداـپ و  باوـث و  تـسا و  ادــخ  تـسد  هـب  زیچ ،

رد تسا . راکـشآ  كرـش  کی  نیا ، دـنبلطیم و  يرگید  زا  ار  روما  نیا  یهلا ، کین  ياهراک  يدابع و  لامعا  ندرک  هدولآ  اب  ناراـکایر ،
ای دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  ناراـکایر  ددرگیم ) راکـشآ  نورد  رارـسا  هک   ) تماـیق زور  رد  هک  میناوخیم  تاـیاور 

امیپ يا  قساف ! يا  رفاک ! يا  مویلا ، کل  صالخ  الف  كرجا ، لطب  کلمع و  طبح  رساخ ! ای  رداغ ! ای  رجاف ! ای  رفاک !
ایر و رگید ، يوس  زا  وس ، کی  زا  نیا ، تسین . وت  يارب  یتاجن  هار  زورما ، تفر و  داب  رب  وت  رجا  دش و  لطاب  وت  لمع  راکنایز ! يا  نکشن !

یتیمها نآ ، نورد  لمع و  لطاب  هب  دـنزادرپیم و  لمع  رهاظ  هب  اهنت ، راکایر  مدرم  تسا . یعامتجا  ياـهیناماسبان  عاونا  همـشچرس  هعمس ،
ریخ و عبنم و  هچ  نآ  تیعقاو و  زا  دراد و  يرهاظ  اهنت ، اهنآ  یعامتجا  ياهنامزاس  دنراد . دساف  ینورد  هتسارآ و  يرهاظ  اهنآ ، دنهدیمن .
، رتشیب اهنآ ، فدـه  تسا . هشیر  قمع و  دـقاف  تسا و  یحطـس  همه ، اـهنآ ، ياـهراک  راـکفا و  تسین . يربخ  نآ  رد  تسا ، هعماـج  تکرب 
هب ور  یعماوج ، نینچ  هک  تسا  یهیدـب  درادـن . یتـیمها  اـهنآ  يارب  دروخیمن ، مشچ  هب  هک  اـجنآ  رد  اـصوصخم  تیفیک ، تسا و  تیمک 

ياهحرط اههمانرب و  هب  هک  ییاـهروشک  زورما ، يداـم  ياـیند  رد  تسا . یموش  تشونرـس  اـهنآ  تشونرـس  دـنوریم و  طاـطحنا  طوقس و 
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تالوصحم دـننکیم و  راک  دوخ  هعماج  يارب  هناصلخم  حالطـصا  هب  و  دـنهدیم ، ياهشیر  تیمها  دوخ  يداصتقا  يزرواشک و  یتعنص و 
هرابرد دنرادن . يرابتعا  هنوگچیه  راکایر ، تاسسوم  هک  یلاح  رد  دناهدرک  ریگمـشچ  ياهتفرـشیپ  تسا ، ملاس  نطاب ، رهاظ و  رظن  زا  اهنآ 

. دش دهاوخ  حرطم  ادخ  تساوخ  هب  هدنیآ ، بسانم  ياهثحب  رد  هک  تسا  يرایسب  بلاطم  هعمس ، ایر و 
هحفص 57] ]

رد اهنآ  دننک . عافد  نابز  تسد و  اب  يو ، زا  هک  تسین  زاینیب  دوخ ، ناگتـسب  ماوقا و  زا  دشاب ، دنمتورث  دنچ  ره  ناسنا ، مدرم ! يا  همجرت :
، تخس ثداوح  زورب  ماگنه  هب  دنربیم و  نایم  زا  ار  تالکشم  یناشیرپ و  دننکیم و  ینابیتشپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یهورگ  نیرتگرزب  عقاو ،
، لاح ره  هب  هک  یتورث  زا  دنکیم ، اطع  ناسنا  هب  تبحم ) يراکوکین و  هیاس  رد   ) دنوادخ هک  یکین  مان  دنرتنابرهم و  همه ، زا  وا ، هب  تبسن 
: ریـسفت حرـش و  رارف .) يداـم و  ياهفیج  نآ  و  راگدـنام ، يوـنعم و  تسا  یتورث  نیا ، هک  ، ) تسا رتـهب  دراذـگیم  ثرا  هـب  نارگید  يارب 

یگدنز عضو  هک  دوب  هدرک  تسدگنت  دارفا  هب  ییاههیصوت  مالسلاهیلع  ماما  هبطخ ، نیا  یلبق  ياهشخب  رد  هک  اجنآ  زا  یمدرم  ياههیامرس 
ياهروتسد هتخادرپ و  دمآرد  رپ  دارفا  اینغا و  عضو  هب  شخب ، نیا  رد  دوشن ، ادخ  نامرف  تعاطا  قالخا و  نیزاوم  زا  فارحنا  ببـس  اهنآ ،

نادـنواشیوخ و ناگتـسب و  هب  کمک  يارب  نانآ  قیوشت  هب  تسخن ، دوش . رارقرب  هعماج  ناـکرا  رد  یلداـعت  اـت  دـهدیم ، اـهنآ  هب  ار  مزـال 
رهب ناسنا  مدرم ! يا  دـیامرفیم : دـنکیم ، بیغرت  دوخ  ياهتورث  زا  یـشخب  زا  تشذـگ  هب  ار  اهنآ  نشور ، یلیلد  اـب  هتخادرپ و  نادـنمزاین 

زا هک  تسین  زاینیب  دوخ  ناگتسب  ماوقا و  زا  دشاب  دنمتورث  دنچ 
اهنآ مهتنسلا .) مهیدیاب و  هنع  مهعافد  و  هترتع ، نع  لام - اذ  ناک  نا  و  لجرلا - ینغتسی  هنا ال  سانلا  اهیا  ، ) دننک عافد  نابز  تسد و  اب  يو 

ثداوح زورب  ماگنه  هب  دـنربیم و  نایم  زا  ار  وا  تالکـشم  یناشیرپ و  دـننکیم و  ینابیتشپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یهورگ  نیرتگرزب  عقاو ، رد 
(. هب تلزن  اذا  هلزاـن  دـنع  هیلع  مهفطعا  هثعـشل و  مهملا  هئارو و  نم  هطیح  ساـنلا  مظعا  مه  و  ، ) دـنرتنابرهم همه ، زا  وا ، هب  تبـسن  تـخس ،
رد یگداتسیا  ییاناوت  ییاهنت ، هب  یناسنا ، چیه  هک  تخس ، ياهنافوط  هاگ  راوگان و  خلت و  ثداوح  دراد و  ییاهبیشن  زارف و  یگدنز  يرآ ،

رتهب بسک  هچ  لاح ، دشاب . اهزور  نآ  رکف  هب  شمارآ ، تمالـس و  لاح  رد  ناسنا ، هک  دنکیم  باجیا  تیارد  لقع و  درادـن . ار  نآ  ربارب 
يونعم یلام و  تیامح  اهنآ و  هب  یکین  نودب  ایآ  یلو  دننک ؟ تیامح  یتالاح ، نینچ  رد  وا ، زا  هک  تسا  ناسنا  نادنواشیوخ  ناگتسب و  زا 

هک رتهب  هچ  سپ  هن . نیقی ، هب  دـنک ؟ بلج  ییاهزور  نینچ  يارب  ار  ناشتیامح  دـناوتیم  ناـنآ ، هب  تبـسن  یتسود  تبحم و  بتارم  زاربا  و 
ربارب رد  ات  دزاـس  مکحم  ار  شیوخ  نادـنواشیوخ  اـب  یتسود  تبحم و  ياهدـنویپ  دوخ ، يداـم  تاـناکما  زا  یـشخب  لذـب  اـب  یناـسنا ، ره 

دراد ك ار  يراثآ  زین  نارگید ، هب  یکین  هک  تسا  تسرد  دنامن . اهنت  تخس  ياهنافوط  ثداوح و 
، اهنآ رد  تبحم ، ياههنیمز  نیا ، رب  هوالع  دـنراد ، تیولوا  رما ، نیا  هب  تبـسن  ناسنا ، ناگتـسب  کـشیب ، یلو  ناـسحالا ، دـیبع  ناـسنالا  ه 

دهاوخ هزرابم  اهتیمورحم ، اب  هعماج ، حطس  مامت  رد  تقیقح ، رد  دوش ، ارجا  روتسد  نیا  رگا  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  تسا . رتهدامآ 
مومع حطس  رد  تالکشم  دنسرب ، دوخ  نادنواشیوخ  هب  اهنآ  رگا  هک  دنراد  دوجو  ینکمتم  دارفا  الومعم  یلیماف ، هلیبق و  ره  رد  اریز ، دش ،
ناـنآ رب  اـهنآ  شریذـپ  مه  تسا و  رتشیب  دوخ  لـیماف  مورحم  دارفا  هب  تبـسن  ناـسنا  تخانـش  مه  هک  نیا  صوصخ  هب  دـش . دـهاوخ  لـح 

ماوقا و هب  هجوت  هدیاف  و  هدومرف ، نایب  هنیمز  نیا  رد  یعماج  نخـس  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  ياهمان  رد  مالـسلاهیلع  ماما  رتاراوگ .
هلیبق لوصت ، اهب  یتلا  كدی  ریصت و  هیلا  يذلا  کلصا  ریطت و  هب  يذلا  کحانج  مهناف  کتریشع ! مرکا  و  دهدیم : حرش  نینچ  ار  ناگتسب 

، نآ هـب  هـک  دنتـسه  تاهـشیر  لـصا و  و  ینکیم ، زاورپ  نآ ، هلیـسو  هـب  هـک  دنتـسه  وـت  رپ  لاـب و  اـهنآ ، اریز  رادیمارگ ! ار  تناگتــسب  و 
دوریم و يرگید  فیطل  لیلد  غارـس  هب  سپـس  ترـضح  ینکیم . هلمح  نمـشد  هب  نآ ، اب  هک  دنتـسه  وت  يوزاب  تسد و  و  يدرگیمزاب ،

مان دیامرفیم : وا  دنکیم . بیغرت  همه ، هب  تبسن  یلام  ياهکمک  ماجنا  هب  قیرط ، نیا  زا  ار  نکمتم  دارفا 
، دراذـگیم ثرا  هب  نارگید  يارب  لاح ، ره  هب  هک  یتورث  زا  دـنکیم ، اطع  ناـسنا  هب  تبحم ) يراـکوکین و  هیاـس  رد   ) دـنوادخ هک  یکین 

نم هل  ریخ  سانلا  یف  ءرملل  هللا  هلعجی  قدصلا  ناسل  و  (، ) رارف يدام و  ياهفیج  نآ  و  راگدـنام ، يونعم و  تسا  یتورث  نیا  هک   ) تسا رتهب 
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تروص ره  هب  تورث ، لام و  هک  نیا  هب  هراشا  راگنرز  يارس  دنام  وزک  هب  یمدآ  دنامب ز  رگ  یکین  مان  رگید : ریبعت  هب  و  هریغ .) هثری  لاملا 
دـتفایم و ناثراو  تسد  هب  وا ، گرم  زا  دـعب  کشیب  درذـگب و  دراذـگب و  دـیاب  دوش ، دراو  تمایق  ربق و  رد  ناـسنا ، اـب  هک  تسین  يزیچ 

ریخ رکذ  کین و  مان  نآ ، دـنامب و  وا  يارب  ناسنا ، گرم  زا  دـعب  تسا  نکمم  يزیچ  کی  یلو  دوشیم ، شومارف  الومعم  یلـصا  بحاـص 
نادواج هیامرس  کی  نیا  دنتسرفیم . دورد  وا  رب  دننکیم و  اضاقت  وا  يارب  ار  ادخ  تمحر  دنونشیم ، ار  وا  مسا  مدرم ، تقو  ره  هک  تسا 

قح ناگدنب  هب  تبسن  يراکوکین  ناسحا و  ششخب و  لذب و  ادخ و  هار  رد  قافنا  نآ ، بسک  مهم  قرط  زا  یکی  هک  تسا  يدام  يونعم و 
ناوعا و ندروآ  تسد  هب  یکی  دناهدش : قیوشت  هعماج  نادنمزاین و  هب  کمک  رب  اینغا  قیرط ، ود  زا  نخـس  نیا  عومجم  رد  عقاو ، رد  تسا .

دعب هک  ینارای  رگید ، دنباتشیم و  وا  يرای  هب  كاندرد ، خلت و  ثداوح  رد  یگدنز و  لوط  رد  هک  يراصنا 
ود ره  ایند ، رذگدوز  عاتم  اب  دناوتب  ناسنا ، هک  رتالاب  نیا  زا  يراختفا  هچ  و  دننکیم . بلط  ادـخ  زا  ار  وا  حور  يداش  شزرمآ و  گرم ، زا 

کی ناونع  هب  ار  کـین  ماـن  مالـسلاهیلع  ماـما  هبطخ ، زا  شخب  نیا  رد  قدـص ) ناـسل   ) کـین ماـن  شزرا  هتکن : دروآ . تسد  هب  ار  هیاـمرس 
نیا يارب  زین  دـیجم  نآرق  دزاـسیم . شور  دـنامیم ، ثرا  هب  هک  یلاوما  رب  ار  نآ  يرترب  دـنکیم و  فیـصوت  راگدـنام ، يوـنعم  هیاـمرس 

لعجا و  : ) درادیم هضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  تسا ، هدنزومآ  ناگمه ، يارب  شیاهاعد ، هک  لیلخ  میهاربا  تسا . لئاق  يرایـسب  تیمها  هلاسم ،
زا دعب  رگید ، ییاج  رد  دـنوادخ  هد . رارق  يریخ ) رکذ  و   ) قدـص نابز  هدـنیآ ، ياهتما  نایم  رد  نم ، يارب  نیرخالا ،) یف  قدـص  ناسل  یل 

همه نایم  رد   ) هتـسجرب ماقم  کین و  مان  اهنآ ، يارب  ام ، ایلع ،) قدـص  ناسل  مهل  انلعج  و  : ) دـیامرفیم یهلا ، ناربمایپ  زا  یهورگ  هب  هراـشا 
، مینک هفاضا  قدـص  هب  ار  نآ  هک  یماگنه  دوشیم و  ناـسنا  زا  هک  تسا  يداـی  ياـنعم  هب  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  ناـسل ، میداد . رارق  اـهتما )

يدایز راثآ  تسین و  هداس  یتافیرـشت و  هلاسم  کی  نیا ، کشیب ، دهدیم . ار  مدرم  نایم  رد  بوخ  هرطاخ  ریخ و  رکذ  کین و  مان  يانعم 
ياهتورث لاوما و  هک  یلاح  رد  راگدنام ، تسا  يراختفا  هک  نیا  تسخن  دراد : هعماج  درف و  يارب 

ءایلوا ءایبنا و  دروم  رد  کین ، دای  ریخ و  رکذ  هک  نیا  رگید  دوریم . نایم  زا  تقیقح ، رد  دوشیم و  میسقت  تسخن ، لسن  نامه  رد  يدام ،
. دراد يونعم  قیمع  رثا  اهنیا  همه  کشیب ، دوشیم و  ادـخ  ناگدـنب  شزرمآ  بلط  بجوم  يداع ، دارفا  رد  و  دورد ، نداتـسرف  ببـس  هللا ،

دـض دوش و  هدـنز  هعماـج ، رد  اهـشزرا ، دـننک و  ءادـتقا  ناـنآ ، هب  دـنریگب و  وکین  ریثاـت  اـهنآ  زا  مدرم ، هک  دوشیم  بجوم  هک  نیا  موـس 
زا ياهنسح  تنس  سک ، ره  اهب ، لمع  نم  رجا  لثم  هل  ناک  هنـسح  هنـس  نس  نم  فورعم  تیاور  ياضتقم  هب  دریمب و  هعماج ، رد  اهـشزرا ،

ردنا لسن  ناگدنامزاب ، يارب  هک  نیا  مراهچ  دوشیم . تبث  وا  يارب  دننکیم ، لمع  نآ  هب  هک  یناسک  شاداپ  باوث و  دننامه  دراذگب  دوخ 
اج همه  هک  ییاهتیصخش  اب  ناشطابترا  ببـس  هب  هک  میـسانشیم  ار  يداع  دارفا  زا  يرایـسب  تسا و  تیـصخش  تیثیح و  وربآ و  هیام  لسن ،
ریخ رکذ  قدـص و  ناسل  یعامتجا  يدرف و  يونعم  راثآ  زا  یـشخب  اـهنیا  دـناهدرک . بسک  تیثیح  وربآ و  تسا ، اـهنابز  رب  اـهنآ  ریخ  رکذ 

. تسا وا  ریخ  رکذ  هیام  هک  دنک  يروما  هب  مادقا  تبرق ، دصق  اب  نآ ، يونعم  راثآ  رطاخ  هب  دناوتیم  ناسنا  نیقی ، هب  تسا و 
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ار يزیچ  نانآ ، زا  دوش و  نادرگیور  دوخ ، دنمزاین  ناگتسب  زا  دیابن  امـش ، زا  کی  چیه  دیـشاب ! هاگآ  هدمآ : هبطخ  نامه  همادا  رد  همجرت :
زا ار  شیوخ  هدـنهد  تسد  هک  سک  نآ  دروآیمن . وا  يارب  يدوبمک  شنتفر ، نیب  زا  تسین و  ینوزف  هیاـم  شنتـشاد  هگن  هک  دراد ، غیرد 

و دنرادیمزاب . وا ، هب  ندرک  کمک  زا  ار  يرایسب  ياهتسد  نانآ ، لباقم ، رد  و  هتـشاد ، زاب  اهنآ  زا  ار  تسد  کی  اهنت  دراد ، زاب  شناگتـسب 
حرـش و تخاس . دهاوخ  یگـشیمه  دوخ ، يارب  ار ، نانآ  یتسود  دشاب ، تبحم  رپ  وخمرن و  عضاوتم و  شناگتـسب ، هب  تبـسن  هک  سک  نآ 

نکمتم دارفا  صوصخ  هب  مدرم - مالـسلاهیلع  ماما  رگید ، راب  هبطخ ، نیا  شخب  نیرخآ  رد  دـنرگیدکی  هانپ  تشپ و  نادـنواشیوخ  ریـسفت :
. دهنیم دـیکات  هلاسم  نیا  رب  فلتخم ، ریبعت  هس  اب  و  دـنکیم ، بیغرت  قیوشت و  نادـنواشیوخ ، ناگتـسب و  هب  تبـسن  ندرک  کمک  هب  ار -
هک دراد ، غیرد  ار  يزیچ  نانآ ، زا  دوش و  نادرگیور  دوخ  دنمزاین  ناگتـسب  زا  دیابن  امـش ، زا  کی  چـیه  دیـشاب ! هاگآ  دـیامرفیم : تسخن 
نا هصاصخلا  اهب  يری  هبارقلا  نع  مکدـحا  نلدـعی  ـال  ـالا  دروآیمن ، وا  يارب  يدوبمک  شنتفر  نیب  زا  تسین و  ینوزف  هیاـم  شنتـشاد  هگن 
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هب هراشا  هک  تسا  نکمم  ریبعت ، نیا  هکلها . نا  هصقنی  هکسما و ال  نا  هدیزی  يذلاب ال  اهدسی 
ار تکرب  دراد ، رایتخا  رد  هک  یتاناکما  زا  ناگتـسب  نتخاس  مورحم  هک  دشاب  راک  نیا  يونعم  هبنج  هب  هراشا  ای  دـشاب : انعم  ود  نیا  زا  یکی 

لابند هب  ار  یهلا  تاکرب  نانآ ، هب  ندرک  کمک  سکع ، رب  دوشیمن و  وا  تورث  لام و  ینوزف  هیام  دـنیچیمرب و  ناسنا  یگدـنز  لام و  زا 
هک ارچ  تسا ، راـک  نیا  يداـم  يرهاـظ و  هبنج  هب  هراـشا  اـی  و  دوـشیم . ناربـج  راـگدرورپ ، فـطل  هب  يدوز ، هب  يرهاـظ ، هصیقن  دراد و 

درادیم لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  حور  دهدیم و  رازآ  ار  وا  رکف  دوشیم و  لقتنم  ناسنا  هب  لاح ، ره  هب  نادنواشیوخ ، ناگتـسب و  تالکـشم 
هک دباتـشب  اهنآ  يرای  هب  هک  رتهب  هچ  سپ  دنکیم ، رتشیب  ار  شیگدنز  تالکـشم  عومجم ، رد  دزادنایم و  رطخ  هب  ار  وا  تیثیح  وربآ و  و 

تـسا هدمآ  ثیدـح  رد  دـنک . بسک  دوخ  يارب  رطاخ  شمارآ  تیـصخش و  وربآ و  ریخ و  رکذ  يویند و  تاکرب  مه  ترخآ و  باوث  مه 
تاکز هک  تسا  یـسک  لام  رد  تکرب ، نیبرقالا ، لصو  نینموملا و  یـساو  هاکزلا و  یتآ  نم  لاـم  یف  هکربلا  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هک 

زا ناسنا ، ارچ  هک : دـیامرفیم  مود  نایب  رد  ترـضح ، دروآ . اج  هب  محر  هلـص  ناکیدزن ، هب  تبـسن  دـنک و  تاساوم  ناـنموم ، اـب  دـهدب و 
تسد د هک  سک  نآ  دریگیم !؟ ار  وا  نماد  یگرزب  نارسخ  نایز و  هک  یلاح  رد  دشوپب ، مشچ  شناگتسب ، هریشع و  هب  ندرک  کمک 

، وا هب  ندرک  کمک  زا  يرایسب  ياهتـسد  نانآ  لباقم ، رد  هتـشادزاب و  اهنآ  زا  ار  تسد  کی  اهنت ، درادزاب  شناگتـسب ، زا  ار  شیوخ  هدنه 
نینچ هب  تسد  یلقاع ، چیه  هریثک . دیا  هنع  مهنم  ضبقت  هدحاو و  دی  مهنع  هنم  ضبقت  امناف  هتریـشع ، نع  هدـی  ضبقی  نم  و  دـنرادیمزاب ،

نیموس و رد  ترـضح  دنک . رود  یکچوک ، عفانم  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  دوخ ، زا  ار  یگرزب  دوس  هک  دوشیمن  رـضاح  دنزیمن و  يراک 
یتسود دـشاب ، تبحم  رپ  وخمرن و  عضاوتم و  شناگتـسب  هب  تبـسن  هک  سک  نآ  دـیامرفیم : هدرک ، هراـشا  يرگید  هتکن  هب  ریبـعت  نیرخآ 

، هلیبق ای  لیماف  کی  نایم  زا  هک  میاهدید  رایسب  هدوملا .) هموق  نم  مدتسی  هتیشاح  نلت  نم  و  ، ) تخاس دهاوخ  یگـشیمه  دوخ  يارب  ار  نانآ 
نانمشد هب  لدبم  ناشزورید ، ناتسود  دنریگیم و  هلـصاف  دوخ  ناگتـسب  همه  زا  لخب ، ربکت و  رطاخ  هب  دنوشیم و  نکمتم  يدارفا ، ای  درف 

هتساک ناشتبحم  زا  اهنت  هن  دندادیم ، رارق  دوخ  همانرب  رد  ار  تواخس  ینتورف و  اهتمعن ، نید  هنارکش  هب  رگا  هک  یلاح  رد  دنوشیم ، زورما 
هک نیا  تسخن  دراد : ار  انعم  ود  بات  ـالاب ، هلمج  رد  هیـشاح  هب  ریبعت  هک  تسا  هجوت  لـباق  عوضوم ، نیا  تفاـییم . ینوزف  هکلب  دـشیمن ،

ارطا هب  هراشا  هک  نیا  رگید  و  دمآ - الاب  ریسفت  رد  هک  دشاب - ناسنا  دوخ  تایحور  تافص و  هب  هراشا 
دروخرب و شوخ  مدرم ، هب  تبسن  وا ، نایفارطا  هک  یـسک  هک  دوشیم  نینچ  هلمج ، موهفم  ریـسفت  نیاربانب ، دشاب . هدوب  نارازگراک  نایف و 

ياـهمدآ ناـشدوخ ، یناـسک ، میاهدـید  رایـسب  دـننکیم . بلج  وا  هب  هراومه ، ار ، شکیدزن  رود و  ماوقا  یتسود  دـناتبحم ، رپ  عضاوتم و 
مکحم دنویپ  تاکرب  هتکن : دناهدش . هدنکارپ  ناشفارطا  زا  همه ، مدرم ، اب  ناشدروخرب  ءوس  نایفارطا و  تنوشخ  رثا  رب  یلو  دنتـسه ، یبوخ 

یهلا و هفیظو  کی  ناونع  هب  نادنواشیوخ  اب  حیحص  هطبار  نتخاس  رارقرب  محر و  هلـص  هلاسم  تایاور ، تایآ و  رد  هچرگ  نادنواشیوخ  اب 
زا یناوارف  تاکرب  یناسنا ، یهلا و  هفیظو  نیا  ماجنا  کشیب ، یلو  تفر ، نآ  غارـس  هب  یهلا ، ياههزیگنا  اب  دـیاب  هک  هدـش  حرطم  یناسنا ،
هک تسا  نیا  مهم  تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  ییابیز ، انعمرپ و  رایـسب  تاریبعت  اب  هبطخ ، نیا  ریخا  ياهزارف  رد  هک  درادرب  رد  زین  رهاـظ  رظن 

یکین اهنآ  هب  شمارآ  تمعن و  ماگنه  دـیاب  ناسنا ، دوشن . نآ  عطق  بجوم  هابتـشا  ياهراک  اب  دـنک و  مکحم  ار  دـنویپ  نیا  دـناوتب  ناـسنا ،
تالکشم زا  يرایـسب  رب  هبلغ  هک  تسا  نیا  تقیقح ، دنزیخرب . وا  تیامح  هب  اهنافوط ، اهنارحب و  روهظ  تبیـصم و  زورب  ماگنه  رد  ات  دنک ،

هب یسک  هچ  لاح ، دبلطیم . ار  ییاههورگ  ای  هورگ  تیامح  تسین و  درف  کی  راک  یگدنز ،
طوبرم مه  هب  ار  اهنآ  هفطاع ، نوخ و  دنویپ  مه  دنـسانشیم و  یبوخ  هب  ار  رگیدکی  مه  هک  دنتـسه  نادـنواشیوخ  ناگتـسب و  ماوقا و  زا  رت 

دنریگیم هلصاف  نانآ  زا  هدرک و  شومارف  ار  لئاسم  نیا  همه  دندیسر ، ییاون  هب  هک  نیمه  دارفا ، زا  يرایسب  هک  سوسفا  اما  تسا !؟ هتخاس 
رد هک  یفیطل  تاریبـعت  دننکـشیم . مه  رد  تخـس ، ثداوـح  ربارب  رد  ار  دوـخ  رگنـس  هداد و  تـسد  زا  ار ، یگراـچیب  زور  ریاـخذ  نـیا  و 

، راوجلا نسح  محرلا و  هلـص  : ) میناوخیم مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  تسا . یناعم  نیمه  هب  رظان  اـقیقد  تسا ، هدـمآ  تاـیاور 
دایز ار  اهرمع  دابآ و  ار  اهرهـش  هناخ و  ناگیاسمه ، اب  یکین  نادنواشیوخ و  اب  دنویپ  محر و  هلـص  رامعالا ، یف  نادـیزی  رایدـلا و  نارمعی 
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محر هلص  لاومالا ،) یف  هدایز  راوجلا ، نسح  ماحرالا و  هلـص  : ) دومرف هک  میناوخیم  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  دنکیم .
ماحرالا هلص  : ) تسا هدمآ  نینچ  مالسلاهیلع  مامه  ماما  نامه  زا  يرگید  تیاور  رد  دشخبیم . ینوزف  ار  اههیامرس  ناگیاسمه ، اب  یکین  و 

وا لاوما  دنکیم و  راب  رپ  ار  ناسنا  لامعا  محر ، هلص  لجالا ، یف  یسنت  باسحلا و  رـسیت  يولبلا و  عفرت  لاومالا و  یجنت  لامعالا و  یکزت 
گرم دنکیم و  ناسآ  ار  تمایق  باسح  هتخاس و  فرطرب  ار  اهالب  دهدیم و  ومن  ار 

تازاجم و  ایند ، رد  ناسنا ، یگدـنز  رد  یکاندرد  راثآ  يدـنواشیوخ ، ياهدـنویپ  ندـیرب  محر و  عطق  لـباقم ، رد  دزادـنایم . ریخاـت  هب  ار 
نیا رد  میهدیم ، ناـیاپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  يرگید  ثیدـح  اـب  ار  نخـس  نیا  دراد . وا  يارب  ترخآ  رد  یتـخس 

نم هب  لیئربج ، ناز ، خیـش  عطاق و ال  قاع و ال  اهدجی  ام  ماع  فلا  هریـسم  نم  دجوت  هنجلا  حـیر  نا  لیئربج  ینربخا  تسا : هدـمآ  ثیدـح 
( ردام ردـپ و   ) قاع هک  یـسک  دـننکیمن : ساسحا  ار  نآ  هورگ ، هس  یلو  دـسریم ، ماـشم  هب  هار ، لاـس  رازه  زا  تشهب ، يوب  هک  داد  ربخ 

تسا نیا  شموهفم  تسا و  انعمرپ  رایسب  قوف ، ریبعت  دنک . انز  هک  يدرمریپ  دنک و  عطق  نادنواشیوخ  اب  ار  شیوخ  هطبار  هک  یسک  دشاب و 
هلـص زا  روظنم  هک  دوش  لاوس  تسا  نکمم  دش . دـنهاوخن  زگره  زین  نآ  کیدزن  هکلب  دـنوشیمن ، تشهب  دراو  اهنت  هن  هورگ ، هس  نیا  هک 

رد دـنوشن و  لفاغ  مه  لاـح  زا  دنباتـشب و  مه  يراـی  هب  تالکـشم ، رد  دـشاب و  رارقرب  تبحم ، دـنویپ  هک  تسا  نیا  روظنم  تسیچ ؟ محر 
ماجنا محر  هلـص  فیلکت  زا  یـشخب  نفلت ، کی  مالـس و  کی  اب  دوشیم  هاگ  یتح  دـننک . لمع  طیارـش ، نآ  ياـضتقم  هب  فلتخم ، طارش 

وایب اج  هب  ار  محر  هلص  میلستلاب ، ول  مکماحرا و  اولص  : ) دومرف هک  میناوخیم  مالسلاهیلع  یلع  نانموملاریما  زا  یثیدح  رد  دریگیم .
، نآ بسانم  دراوم  رد  يرگید  بلاطم  نآ ، يونعم  يدام و  راثآ  تیمها و  محر و  هلص  هنیمز  رد  دشاب . ندرک  مالس  کی  اب  دنچ  ره  دیر ،
: دیامرفیم نینچ  حیـضوت ، نیا  رد  وا  دراد . یحیـضوت  یـضردیس ، موحرم  هبطخ  نیا  ياهتنا  رد  دمآ . دهاوخ  ادخ ، تساوخ  هب  هدنیآ ، رد 

رایخلا هوفعلا : و  لام ) وا  لها  نم  هوفع   ) يوری و  ریفغلا . ءاـمجلا  و  ریفغلا ، مجلا  ریثکلا : عمجلل  مهلوق  نم  هرثکلا ، هداـیزلا و  اـنهاه ، هریفغلا 
 … هتریـشع نع  هدی  ضبقی  نم  و  هلوقب : مالـسلاهیلع  هدارا  يذـلا  ینعملا  نسحا  ام  و  هرایخ . يا : ماعطلا ). هوفع  تلکا  : ) لاقی ءیـشلا . نم 

اودعق مهتدفارم ، یلا  رطـضا  و  مهترـصن ، یلا  جاتحا  اذاف  هدحاو ، دـی  عفن  کسمی  امنا  هتریـشع  نع  هریخ  کسمملا  ناف  مالکلا ، مامت  یلا 
هدوب لام  وا  لها  نم  يانعم  هب  اجنیا ، رد  هریفغلا ، همجلا . مادـقالا  ضهانت  و  هریثکلا ، يدـیالا  دـفارت  عنمف  هتوص ، نع  اولقاـثت  و  هرـصن ، نع 

، ینعی ماعطلا ، هوفع  تلکا  دوشیم : هتفگ  هک  ناـنچ  تسا . دوش ، باـختنا  هک  سنج  کـی  ناـیم  زا  بوخ  هنومن  ياـنعم  هب  هوفع ، و  تسا .
داریا نخس ، رخآ  ات  هتریشع  نع  هدی  ضبقی  نم  و  هلمج : رد  مالسلاهیلع  ماما  هک  یبلطم  تسا  یلاع  هچ  و  مدروخ . ار  اذغ  بوخ  ياهتمسق 

روای کی  اهنت ، دنک ، عطق  شناگتسب  زا  ار  دوخ  ياهیکین  هک  یسک  اریز  تسا ! هدرک 
زا ار ، دوخ  وا ، سپ  دنیوگیمن ، خساپ  وا  يادن  هب  اهنآ ، تشاد ، نانآ  يرای  هب  دیدش  جایتحا  زاین و  هک  یماگنه  یلو  تسا ، هتفرگ  اهنآ  زا 

. تسا هتخاس  مورحم  يرایسب  ناروای 

راکیپ هب  مدرم  نتخیگنارب  هبطخ 024-
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تاجن نیمضت  یهلا و  نامرف  زا  تعاطا  هب  توعد  نافلاخم و  اب  گنج  هزاجا  نآ ، رد  هدومرف و  داریا  ماما ، هک  تسا  عماج  نانخس  زا  نیا ،

یهارمگ رد  هک  ناـنآ  اـب  قـح ، نانمـشد  اـب  هزراـبم  رد  دـنگوس ! مدوـخ  ناـج  هب  همجرت : تسا . هداـمآ  هار ، نـیا  ناورهر  يارب  يزوریپ  و 
يوس هب  ادخ ، زا  و  دینک ! هشیپ  اوقت  ادخ ، ناگدنب  يا  سپ  مهدیمن . جرخ  هب  یتسـس  منکیمن و  ارادم  هلماجم و  هنوگ  چـیه  دـنروهطوغ ،

هک دینک ! مایق  هتـشاد ، ررقم  امـش  يارب  هک  یفیاظو  هب  و  دیورب ! تسا ، هدرک  نیعم  امـش  يارب  دنوادخ  هک  یهار  نامه  زا  و  دینک ! رارف  وا 
نیا رد  ماما ، هاگن : کی  رد  هبطخ  دیـسر . دـیهاوخ  نآ  هب  دیـسرن ، نآ  هب  زورما  رگا  و  تسا . امـش  يزوریپ  نماض  یلع ، دـینک ، نینچ  رگا 

زا ار  اـهنآ  درادیمرب و  هدرپ  ناـنآ  اـب  زیتـس  گـنج و  هب  تبـسن  دوخ  خـسار  مزع  زا  دـنکیم و  دـیدهت  تدـش  هب  ار  قح  ناـفلاخم  هبطخ ،
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يارب مهم  هیصوت  زردنا و  نیدنچ  اب  ار  دوخ  ناوریپ  سپس  دنکیم . سویام  تلادع ، قح و  رس  رب  ندرک  هلماعم  یسایس و  شزاس  هنوگره 
هدرخ ترـضح  نآ  هب  هک  یناـسک  هـب  تـسا  یخـساپ  عـقاو ، رد  نـیا ، هـک  دـندقتعم  یـضعب  دزاـسیم . هداـمآ  هار ، نـیا  رد  وا  اـب  یهارمه 

دیمناو میلست  هب  ار  اهنآ  هوشر و …  نتخادرپ  اب  دنکیمن و  شزاس  شنافلاخم ، اب  ارچ  هک  دنتفرگیم 
رد ماما ، مسانش ! تقو  متـسین ، راکـشزاس  ریـسفت : حرـش و  تسین . تالماعم  هنوگ  نیا  لها  وا  هک  دنکیم  نشور  نخـس ، نیا  اب  ماما ، درا .
رد دـنگوس ! مدوخ  ناج  هب  دـیامرفیم : دزاسیم و  راکـشآ  قح ، نافلاخم  اب  راکیپ  رد  ار  دوخ  خـسار  مزع  هبطخ ، نیا  ياههلمج  نیتسخن 
ام يرمعل ! و  مهدیمن ، جرخ  هب  یتسس  منکیمن و  اوادم  هلماجم و  هنوگ  چیه  دنروهطوغ ، یهارمگ  رد  هک  نانآ  قح و  نافلاخم  اب  هزرابم 

طباخ قحلا و  فلاخ  ریبعت : ود  نیا  نایم  قرف  هک  دـسریم  رظن  هب  ناهیا . ـال  ناـهدا و  نم  یغلا ، طـباخ  قحلا و  فلاـخ  نم  لاـتق  نم  یلع 
هک دراد  یـسک  هب  رظن  مود ، هلمج  دـیوپیم و  ار  قح  فالخ  هار  هناهاگآ  هک  تسا  یـسک  هب  هراشا  تسخن ، هلمج  هک  تساجنیا  رد  یغلا 

ناهیا و  هنهادـم ) هلماجم و   ) ناهدا هب  ریبعت  و  دوشیم . روهطوغ  یهارمگ  رد  هعلاـطم ، لـمات و  نودـب  هابتـشا و  یناداـن و  لـهج و  يور  زا 
نمشد و اب  هنهادم  يراکشزاس و  ای  تسا : تلع  ود  نیا  زا  یکی  هزرابم ، زا  نتشادرب  تسد  ببـس  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ندرک ) تسـس  )
، نیارباـنب درادـن ، هار  مالـسلاهیلع  یلع  دوجو  رد  لـماع ، ود  نیا  زا  کـی  چـیه  نوچ  و  ندرک ، راومه  شیوخ  رب  ار  یناوتاـن  فعـض و  اـی 

هدمآ ا ماما  نانخس  رد  يرگید ، تروص  هب  انعم ، نیمه  تسا . ریذپانیتشآ  یعطق و  قح ، نافلاخم  اب  وا  هزرابم 
عراضی و عناصی و ال  نم ال  الا  هناحبـس  هللا  رما  میقی  ال  دیامرفیم : ناناملـسم  ياوشیپ  هرابرد  یلک  شور  کی  ناونع  هب  اج ، کی  رد  تس .
هن دنک و  لمع  لطاب  لها  شور  هب  هن  دشاب و  راکشزاس  هن  هک  دنک  ارجا  دناوتیم  یـسک  اهنت  ار ، ناحبـس  دنوادخ  نامرف  عماطملا ، عبتی  ال 

اهریفاذـحب و تلوت  یتح  اهتقاس  نم  تنک  دـقل  هللا ! میا  و  : ) دـیامرفیم شیوخ  صخـش  هرابرد  رگید  ياج  رد  و  دـشاب . عمط  ناـمرف  وریپ 
، مدوب مالسا ) ربمایپ  رکشل   ) رکـشل نیا  لابند  هب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تنهو ، تنخ و ال  تنبج و ال  تفعـض و ال  ام  اهدایق ، یف  تقـسوتسا 
، هار نیا  رد  دندمآرد و  مالسا  يربهر  تحت  مدرم ، همه  درک و  ینیشن  بقع  لماک ، روط  هب  لطاب ، ات  مدرکیم  قیوشت  يورشیپ  هب  ار  اهنآ 
هب ار  مدرم  شنخس ، بیقعت  رد  سپس  ترضح ، تفاین ). هار  نم ، رد  یتسس ، مدرکن و  تنایخ  تفرگنارف و  ارم  سرت  مدشن و  ناوتان  زگره 

یهلا ياوقت  ادخ ! ناگدنب  يا  : ) دیامرفیم دـنکیم و  ناشدزـشوگ  يراکزیهرپ ، اوقت و  هب  تسخن ، دـنکیم : شرافـس  مهم  عوضوم  دـنچ 
هجوت هانگ و  اب  تفلاخم  رد  ینورد  يونعم و  يریگ  تهج  ینطاب و  یـسرتادخ  تلاح  نامه  هک  اوقت - هللا )! دابع  هللا ! اوقتاف  ! ) دـینک هشیپ 

هب اج ، همه  رد  لیلد ، نیمه  هب  تسا و  اهیبوخ  اهیکین و  مامت  یلصا  همشچرس  تسا - راگدرورپ  تعاط  هب 
زا دیامرفیم : مود  هیـصوت  رد  ترـضح ، دوشیم . دیکات  نآ  رب  ینید ، یعامتجا و  یقالخا و  مهم  ياههیـصوت  ریاس  يارب  ياهمدقم  ناونع 
زا و  باوث ، يوس  هب  شباذع ، زا  و  تعاطا ، يوس  هب  شنایصع ، زا  و  تمحر ، يوس  هب  وا  طخس  بضغ و  زا  ! ) دینک رارف  وا  يوس  هب  ادخ ،
رد یلکـشم  ره  ناسنا ، هک  ارچ  تسا ، یلاعفا  دـیحوت  هلاـسم  هب  یفیطل  هراـشا  ریبعت ، نیا  هللا .) نم  هللا  یلا  اورف  و  ( ) تمعن يوس  هب  شتمغن 
زا انعم ، کی  هب  شتالکـشم ، سپ ، تسا . هداد  رارق  لامعا  نآ  يارب  ادخ ، هک  تسا  يراثآ  وا و  لامعا  هیحان  زا  دـنکیم ، ادـیپ  ناهج  نیا 

ال  ) اریز دنک ، رارف  وا  يوس  هب  هک  درادن  نیا  زج  یهار  تالکـشم ، نیا  لح  يارب  ناسنا ، اذـل  وا ، هیحان  زا  تسا  یتازاجم  تسا و  وا  يوس 
هک ناراـکهنگ  زا  یهورگ  هراـبرد  زین  دـیجم  نآرق  تسا . وا  هیحاـن  زا  تسه ، هک  یتاـجن  تکرب و  ریخ و  ره  و  هللا ) ـالا  دوجولا  یف  رثوـم 
هب زج  ادـخ ، زا  یهاگهانپ  هک  دنتـسناد  هیلا ،) الا  هللا  نم  اجلمال  نا  اونظ  و  : ) دـیامرفیم دـندوب ، هدـش  عقاو  یهلا  بضغ  طخـس و  لومـشم 

صخـش هب  دـنکیم ، تشحو  يزیچ  اـی  یـسک  زا  هک  یماـگنه  یلومعم ، یگدـنز  رد  ناـسنا ، هک  تسا  بلاـج  هتکن ، نیا  تسین . وا  يوس 
، دسرتب شرفیک  باذع و  رد  هک  یماگنه  تسین ! نینچ  دنوادخ ، دروم  رد  یلو  دربیم ، هانپ  يرگید  زیچ  ای  يرگید 

تکرح ره  هداد و  ام  هب  یلاعفا  دیحوت  هک  تسا  یـسرد  نیا ، دوشیم !؟ ادیپ  وا ، زج  ینابرهم ، میحر و  رداق  رگم  دربب ، هانپ  وا  دوخ  هب  دیاب 
رد لاح و  همه  رد  هک  دنکیم  توعد  ار  ام  هک  تسا  یتافص  امـسا و  ياراد  دنوادخ ، تسا . هدرک  یفرعم  دنوادخ ، يوس  زا  ار ، یتکرب  و 
هب میدش ، كانمیب  شتلادع  زا  رگا  میربیم و  هانپ  شتمحر  وفع و  هب  میدوب ، ناسرت  شبضغ  مشخ و  زا  رگا  میرب . هانپ  وا  هب  یطیارـش ، ره 
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مالـسا ربمایپ  نابز  زا  هک  هدـش  سابتقا  تاـیراذ  هروس  زا  هلمج ، نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  لاـح ، ره  هب  میوشیم . هدـنهانپ  شمرک  لـضف و 
. متـسه يراکـشآ  هدنهدمیب  امـش  يارب  وا ، يوس  زا  نم ، هک  دیزیرگب ! ادخ  يوس  هب  سپ  نیبم ،) ریذن  هنم  مکل  ینا  هللا  یلا  اورفف  : ) دومرف
(. مکل هجهن  يذلا  یف  اوضما  و  . ) دیورب تسا  هدرک  نیعم  امش  يارب  دنوادخ ، هک  یهار  نامه  زا  دیامرفیم : هیـصوت  نیموس  رد  ترـضح ،

، اجنیا رد  عقاو ، رد  مکب .) هبصع  اوموق  و  ، ) دینک مایق  هتشاد ، ررقم  امـش  يارب  هک  یفیاظو  هب  دیازفایم : هیـصوت ، نیرخآ  نیمراهچ و  رد  و 
اوقت و حور  هلحرم ، نیتـسخن  رد  تسا . هدوـمرف  میظنت  دوـخ ، ناوریپ  تاـجن  تداعـس و  يارب  ار  ياهداـم  راـهچ  مظنم  هماـنرب  کـی  ماـما ،

رارف هلاسم  ددرگیم و  ادخ  يوس  هب  یتکرح  ببس  رما ، نیا  دنکیم . هدنز  اهنآ  رد  ار  یسرتادخ 
يارب ادخ ، هک  دهن  ماگ  یهار  نآ  رد  هدیقع ، نامیا و  ریـسم  رد  دیاب  دش ، زاغآ  تکرح ، نیا  نوچ  دوشیم . حرطم  ادـخ  يوس  هب  ادـخ  زا 
تـسا نکمم  تسا . هدرک  ررقم  وا  هک  دـنک  مایق  یفیاظو  فیلاکت و  هب  تسا - مراهچ  هلحرم  هک  لمع - هلحرم  رد  تسا و  هتـشاد  ررقم  وا 

رب یعطق  میمـصت  زا  نخـس  هک  دراد  هبطخ  ردـص  اب  یطابترا  هچ  هدـش  زاغآ  عیرفت  ءاـف  اـب  هک  هناـگراهچ  ياهـشرافس  نیا  دوش  هتفگ  هک 
عاجـش و ینارای  رگمتـس ، فرحنم و  هورگ  نیا  اب  هزرابم  يارب  هک  ارچ  تسا ، نشور  لاوس ، نیا  باوج  دیوگیم ؟ قح  نافلاخم  اب  هزرابم 

هلمج رد  ماما ، هک  تسا  هجوت  بلاج  دنک . مایق  هدامآ  دزاسب و  ار  اهنآ  نخس ، نیا  اب  دهاوخیم  ماما ، ایوگ ، تسا . مزال  ممصم  نامیا و  اب 
هک تسا  نآ  نخـس  نیا  موهفم  دـنکیم ، تخاس ) طوبرم  داد و  دـنویپ  امـش  هب  هک  ار  يروما   ) مکب هبـصع  اـم  هب  ریبعت  فیلاـکت ، زا  ـالاب ،

ینید ندرگ و  رب  تسا  یقوط  شود و  رب  يراب  نآ ، هکلب  دـشاب ، تواـفتیب  نآ  هب  تبـسن  دـناوتب  ناـسنا  هک  تسین  يزیچ  یهلا ، فیاـظو 
یتقو ناسنا ، هک  دهدیم  ناشن  یگمه  و  هدـش ، دراو  تاریبعت ، نیا  همه  فلتخم ، تایاور  تایآ و  رد  هک  نیا  هجوت  لباق  وا . همذ  رب  تسا 

دربن س نیا  رد  شنارای  باحصا و  هیحور  ندرب  الاب  يارب  هبطخ ، نایاپ  رد  ترضح ، دنک . ادا  ار  فیاظو  نیا  هک  دوشیم  دازآ 
، دیاین ناشغارـس  هب  ناهج ، نیا  رد  رگا  هک  يریذپان  فلخت  یعطق و  يزوریپ  نامه  دنکیم ، نیمـضت  اهنآ  يارب  ار  يزوریپ  زاس ، تشونر 

نآ هب  زورما  رگا  و  تسا . امـش  يزوریپ  نماـض  یلع ، دـینک ، نینچ  رگا  دـیامرفیم : تفرگ . دـنهاوخ  شوـغآ  رد  ار  نآ  رگید ، ناـهج  رد 
نآرق دـنمورین  يوق و  قطنم  نامه  نیا ، الجاع .) هوحنمت  مل  نا  ـالجآ  مکجلفل  نماـض  یلعف  ، ) دیـسر دـیهاوخ  نآ  هب  هدـنیآ ، رد  دیـسرن ،
نمشد رگا  دیتسه ، زوریپ  هشیمه ، داهج ، هنحص  رد  نانمـشد و  اب  راکیپ  رد  هک  دزومآیم  ار  تقیقح  نیا  دوخ ، ناوریپ  هب  هک  تسا  دیجم 
صبرتن نحن  نیینـسحلا و  يدحا  الا  انب  نوصبرت  له  لق  . ) دیتسه زوریپ  مه  زاب  دیوش ، ادخ  هار  دیهـش  رگا  دیزوریپ و  دینکـشب ، مه  رد  ار 

رد يزوریپ  ای   ) یکین ود  زا  یکی  زج  ام ، هرابرد  ایآ  وگب : نوصبرتم ،) مکعم  انا  اوصبرتف  انیدیاب  وا  هدـنع  نم  باذـعب  هللا  مکبیـصی  نا  مکب 
ناهج رد   ) دـنوادخ يوس  زا  یباذـع  ای  میراد : راظتنا  ار ) تسکـش  ود  زا  یکی   ) امـش يارب  ام  یلو  دـیراد ؟ راـظتنا  ار  تداهـش ) اـی  دربن و 
راظتنا امـش  اب  مه  ام  دیـشکب ، راظتنا  امـش  تسا ، نینچ  هک  نونکا  دیوش . تازاجم  ام  تسد  هب  ناهج ) نیا  رد   ) ای دـسرب و  امـش  هب  رگید )

انچ زا  تسکش ، هب  موکحم  ار  نمشد  دننادیم و  زوریپ  لاح  ره  رد  ار  دوخ  هک  ینازابرس  تسا  نشور  میشکیم .
هتفگ هب  دنروآیمن . وربا  هب  مخ  یلکـشم ، چـیه  ربارب  رد  دـنهدیمن و  هار  لد  هب  یـسرت  يرطخ ، چـیه  زا  هک  دـندنمهرهب  ییالاب  هیحور  ن 

هب نامیا  نمشد ، ياوق  هب  تبـسن  شحاف  يرباربان  دوجو  اب  دربن ، نادیم  رد  ناناملـسم  يزوریپ  یلـصا  لماع  هناگیب ، نادنمـشناد  زا  یـضعب 
ره زا  دننزن و  وناز  نانمشد ، هوبنا  ربارب  رد  ناناملسم ، ات  دوش ، هدنز  یمالسا ، لصا  نیمه  دیاب  زین  زورما  ناهج  رد  تسا . هدوب  لصا  نیمه 

. دوشیمن لصاح  یـسرتادخ ، اوقت و  دنمورین و  يوق و  نامیا  هیاس  رد  زج  هیحور ، نیا  هک  تسا  ینتفگ  دنیآرد . زوریپ  دنلبرـس و  ینادیم ،
يارب بلطایند ، نارادمتسایس  هک  تسا  نیمه  یلومعم ، یهلا و  ياهتـسایس  نیب  رد  هدمع  ياهتوافت  زا  یکی  شزاس ! هن  یتسـس و  هن  هتکن :
لوصا دننکیم و  هلماعم  هعماج ، عفانم  یناسنا و  لوصا  رس  رب  هک  دوشیم  رایسب  دنرادن و  ابا  يراک ، چیه  زا  یصخش ، فادها  هب  ندیـسر 

هک یلاـح  رد  دـننک ، ظـفح  ار  دوـخ  یعاـمتجا  یــسایس و  تیعقوـم  اـت  دـنریگیم ، هدــیدان  ار  تلادــع  قـح و  دــنراذگیم و  اـپ  ریز  ار 
، لوصا هک  نیا  رطاخ  هب  دـنتخادنایم ، رطخ  هب  ار  شیوخ  تیعقوم  هاگ ، اهنآ  دـندوبن . ییاههلماعم  نینچ  لـها  زگره  یهلا ، نارادمتـسایس 

نانموملاریما ع مرکا و  ربمغیپ  یگدنز  رد  هلاسم ، نیا  دوشن . عیاض  تلادع ، قح و  دنامب و  ظوفحم 
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دـنتفرگیم و هدرخ  مالـسلاهیلع  یلع  تسایـس  هـب  هـک  میـسانشیم  خـیرات  رد  ار  يداـیز  دارفا  تـسا . راکـشآ  اـمهیلع - هللا  تاولـص  یل -
بلج يارب  ار  لاملاتیب  مالـسلاهیلع  یلع  الثم  هک  دندرکیم  داهنـشیپ  اهنآ ، دریگیم . همـشچرس  اج  نیمه  زا  اتدمع  زین  اهنآ  يریگهدرخ 

رد دـنکیم و  هچ  مدرم  اب  هیواعم  هک  نیا  اما  دراپـسب ، هیواعم  تسد  هب  ار  ماش  تموکح  هک  نیا  ای  دـنک ، میـسقت  هنـالداعان  ناـفلاخم ، رظن 
ياروش يارجام  رد  ار  فوع  نب  نامحرلادبع  داهنـشیپ  هک  نیا  ای  دوبن ! حرطم  اهنآ  يارب  دوشیم ، ینابرق  یلوصا  هچ  وا ، تموکح  نایرج 

نیا دـهد ! رد  نـت  اـهنآ ، هـب  مالـسا  روـشک  مـهم  ياهتـسپ  يراذـگاو  يارب  ریبز ، هـحلط و  ياهداهنــشیپ  هـب  اـی  دریذـپب و  رمع ، هرفن  شش 
زا ار  هنهرباـپ  تسدـیهت و  دارفا  هک  تسا  نیا  تحلـصم  هک  دـنتفرگیم  هدرخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هب  ناریگهدرخ ،

نادنمتورث هک  تسا  نیا  تحلـصم  یلو  تسا ، ادـخ  هب  نامیا  زا  لامالام  اهنآ ، بلق  دـنچ ، ره  هک  دـنتفگیم  اهنآ  دـنک . رود  دوخ  فارطا 
نیا فالتخا  دنـشاب ! هتـشادن  یتسرد  ياوقت  نامیا و  اهنآ ، دـنچ  ره  دزاتب ، نمـشد  رب  اهنآ ، يورین  اب  دروآ و  عمج  دوخ  درگ  ار  هاوخدوخ 

ناونع هشیمه ، تیعقاو ، اب  تحلصم  فالتخا  زین  و  سوه ) اوه و  اب  هدولآ  تسایس  یهلا و  تسایس   ) هاگدید ود 
ریـسم اـنعمرپ ، هاـتوک و  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  تسا . هدوـب  یهلا  ياـیلوا  ءاـیبنا و  هب  بـسن  ناـبلطایند  زا  یهورگ  ياـهیریگهدرخ 

هک متسین  هلماجم  هنهادم و  بحاص  راکشزاس و  هورگ  نآ  زا  نم ، هک  دیوگیم  تحارـص  اب  دنکیم و  میـسرت  حوضو  هب  ار  دوخ  تسایس 
وا هک  يریـسم  رد  نتـشادرب  مدـق  ادـخ و  يوس  هب  رارف  اوـقت و  نم ، تسایـس  رازبا  هکلب  میآرد ، شزاـس  رد  زا  تلادـع ، قـح  ناـفلاخم  اـی 

میهاوخ نخـس  رگید ، دراوم  رد  مه  زاب  هلاسم ، نیا  هرابرد  دـشابیم . تسا ، هدرک  نییعت  ام  يارب  وا  هک  یفیلکت  ماجنا  هتخاـس و  صخـشم 
. تفگ

تسس نارای  زا  شجنر  هبطخ 025-
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ياهراپ رب  هیواعم ، باحصا  هک  دیسر  مالسلاهیلع  ماما  هب  رانک  هشوگ و  زا  يرتاوتم  رابخا  دیوگیم : هبطخ  نیا  زاغآ  رد  یضردیس  موحرم 

رب هاطرایبا  نب  رـسب  هبلغ  زا  سپ  نمی ، رد  مالـسلاهیلع  ماما  نارادـنامرف  نارمن ، نب  دیعـس  سابع و  نب  هللادـیبع  دـناهتفای و  ـالیتسا  دـالب  زا 
زا فـلخت  داـهج و  رد  هحماـسم  رطاـخ  هـب  شباحـصا  شنزرـس  خـیبوت و  يارب  مالـسلاهیلع  ماـما  دنتـشگزاب . مالـسلاهیلع  ماـما  دزن  اـجنآ ،

، میاشگیم اـی  منکیم و  عمج  ار  نآ  هک  هفوک  زج  نم ، تموکح  يارب  همجرت : دومرف . داریا  ار  نخـس  نیا  داتـسیا و  ربنم  رب  شتاروتـسد ،
يا و   ) داب تشز  تاهرهچ  يراد ، هک  اهنافوط  همه  نیا  اب  مه  نآ  یشاب ، نمشد ) ربارب  رد  نم  هیامرـس   ) وت اهنت  رگا  هفوک ! يا  هدنامن . یقاب 

هک دنگوس ! ورمع -! يا  تراکوکین - ردپ  ناج  هب  دیوگیم : هک  تسج  لثمت  رعاش  هتفگ  هب  مالسلاهیلع  ماما  سپس  يدوبن !) مه  وت  شاک 
رد نم  ناوت  قارع ، هفوک و  مدرم  نایـصع  ینامرفان و  رثا  رب  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  مالک ، نیا  . ) مراد هنامیپ  نآ  زا  یکدنا  مهـس  اهنت ، نم ،

هدـیقع دـیدحلایبا ، نبا  دـننام  هغالبلاجـهن ، ناحراش  زا  یـضعب  هاگن : کی  رد  هبطخ  تسا ). هتفای  شهاک  نمـشد ، اب  هزراـبم  تموکح و 
وضوم نیفص و  زا  دعب  مالسلاهیلع  یلع  ار  هبطخ  نیا  هک  دنراد 

رد یضردیس ، موحرم  هچ  نآ  زا  تسا . ترضح  نآ  فیرـش  رمع  رخآ  ياههبطخ  زا  دومرف و  داریا  جراوخ ، راک  نتفای  نایاپ  نیمکح و  ع 
باحـصا هبلغ  هرابرد  يدایز  رابخا  هک  دومرف  داریا  یناـمز  ار ، هبطخ  نیا  ماـما ، هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  زین  هتـشون  هبطخ  نیا  زاـغآ 

هدنامرف  ) رسب هبلغ  زا  دندیسر و  شتمدخ  نمی ، رد  ترضح  نآ  ناگدنیامن  لاح ، نیمه  رد  و  تسا . هدیسر  وا  هب  یمالـسا ، دالب  رب  هیواعم 
رهـش رد  یهورگ ، دیوگیم : نینچ  هبطخ  نیا  رودص  ببـس  هرابرد  مثیمنبا ، موحرم  دنتفگ . نخـس  ساسح ، هقطنم  نآ  رب  هیواعم ) رکـشل 

رد دوب . هلیح  رکم و  يور  زا  مالـسلاهیلع  یلع  اب  ناشتعیب  دندادیم و  هولج  مهم  رایـسب  ار  وا  ندش  هتـشک  دندوب و  نامثع  ناوریپ  زا  اعنص ،
یماگنه دوب . نارمن ، نب  دیعس  رهش ، نآ  یماظن  هدنامرف  و  سابع ، نب  هللادیبع  مالـسلاهیلع ، یلع  يوس  زا  اعنـص ، رهـش  رادنامرف  عقوم ، نآ 

. دـش داـیز  ترـضح ، نآ  ذوفن  تحت  قطاـنم  هب  ناـیماش  تـالمح  دـش ، هتـشک  رـصم ) رد  ترـضح  نآ  رادـنامرف   ) رکبیبا نب  دـمحم  هک 
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، اهنآ تفلاخم  هب  سابع ، نب  هللادـیبع  دـندرک . توعد  وا  یهاوخنوخ  هب  ار  مدرم  هدروآرب و  رـس  دـندوب - نمی  رد  هک  ناـمثع - نارادـفرط 
همان دنتشاد ، رکشل  رد  هک  ینارای  هب  نادنز ، نورد  زا  اهنآ ، دنزادنیب . نادنز  هب  ار  اهنآ  داد  روتسد  تساخرب و 

دنتسویپ نانآ  هب  نمی ، مدرم  زا  يدایز  هورگ  دندرک و  نینچ  اهنآ  دنزیخرب . تفلاخم  هب  اراکشآ  دننک و  لزع  ار  نارمن  نب  دیعس  ات  دنتشون 
نمی و لها  هب  ياهمان  ماما ، دندرک . وگزاب  ار  نایرج  دنتـشون و  ماما  هب  ياهمان  دیعـس ، هللادیبع و  دـندرک . يراددوخ  تاکز  تخادرپ  زا  و 
رب طورـشم  میتسه  وت  عیطم  ام  هک  دنتفگ  خساپ  رد  اهنآ ، دومرف . انـشآ  ناشیهلا ، فیاظو  هب  درک و  دـیدهت  ار  اهنآ  تشون و  اجنآ  رکـشل 

- ار هاطرا  نب  رسب  هیواعم ، دنداد . حرـش  وا  يارب  ار  نایرج  دنتـشون و  همان  هیواعم  هب  ناقفانم ) نیا   ) سپـس دنوش . لزع  رفن ، ود  نیا  هک  نیا 
، سابع نب  هللادیبع  نادنزرف  نامیلس ، دوواد و  هکم ، يوس  هب  دوخ  ریسم  رد  وا ، داتسرف  نانآ  يوس  هب  دوب - يراوخنوخ  لدگنس و  درم  هک 

هدش جراخ  اجنآ  زا  دیعس  هللادیبع و  هک  یلاح  رد  دیسر  اعنص  هب  سپس  دناسر ، تداهـش  هب  ار  هللادبع ، وا ، داماد  زین  فیاط  رد  تشک و  ار 
تفرگ ار  نمی - زکرم  اعنص - درک و  هلمح  اعنص  هب  دوخ ، نایرکشل  اب  رسب ، دندوب . هدرک  دوخ  نیشناج  ار  یفقث  ورمع  نب  هللادبع  دندوب و 
كرت رطاخ  هب  ار  اهنآ  ترـضح ، دندش ، دراو  ماما  رب  هفوک  رد  دیعـس ، سابع و  نب  هللادیبع  هک  یماگنه  دیناسر . تداهـش  هب  ار  هللادـبع  و 

مرف داریا  ار  هبطخ  نیا  تساخرب و  ربنم  رب  سپس  درک . تمالم  دوخ ، عضوم 
دندوب هداد  شیازفا  مالـسا ، ناهج  فلتخم  ياهـشخب  هب  ار  دوخ  تالمح  ماش ، نارگتراغ  هک  دش  داریا  ینامز  هبطخ ، نیا  عومجم ، رد  دو .

زاغآ رد  دومرف . داریا  ار  هبطخ  نیا  دوب و  تحاران  تخـس  هلاسم ، نیا  زا  ماما ، دادیم و  جرخ  هب  یتسـس  اهنآ ، اب  هزرابم  رد  ماما ، رکـشل  و 
لماوع نمی و  هب  رـسب  هلمح  كاندرد  هعقاو  يرگید ، شخب  رد  دـنکیم و  تیاکـش  رادربناـمرف ، عیطم و  دارفا  دوبمک  زا  ماـما ، هبطخ ، نیا 

رد هک  رگنایـصع  قفانم و  تسـس و  دارفا  هب  دربیم و  ادخ  هاگرد  هب  تیاکـش  رخآ ، شخب  رد  دـهدیم و  حرـش  ار  وا  يزوریپ  تفرـشیپ و 
ناش رد  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  تسا ؟ هتخاس  نم  زا  يراک  هچ  امش  یچیپرس  قافن و  نیا  اب  ریسفت : حرش و  دتسرفیم . نیرفن  دندوب ، شرکـشل 
رثا رب  دیامرفیم : وا  تسا . نشور  هبطخ ، نیا  رد  ماما  ياههلمج  نیتسخن  ریـسفت  دـش ، هتفگ  نآ  رب  مکاح  ياوه  لاح و  هبطخ و  نیا  دورو 

، هدـنامن یقاب  میاشگیم ، ای  منکیم و  عمج  ار  نآ  هک  هفوک  زج  نم ، تموکح  يارب  يزیچ  مدرم ، قافن  یتسـس و  یناـمرفان و  یچیپرس و 
هدـش هدیـشک  كاندرد  عضو  نیا  هب  قطانم ، ریاس  قارع و  رد  ماما  نایرکـشل  لیلد ، هچ  هب  ارچ و  اهطـسبا .) اهـضبقا و  هفوکلاـالا ، یه  اـم  )

گرزب هک  تساجنیا  مهم  هلاسم  دمآ . دهاوخ  نآ  حرش  اههتکن ، رد  هک  دراد  یبابسا  للع و  نیا ، دندوب ؟
رادافو و صلخم و  يورین  نتشادن  رطاخ  هب  مالـسا ، نانمـشد  ربارب  رد  شراک  ریبدت ، همه  نآ  اب  تعاجـش و  همه  نآ  اب  یلع ، دننام  يدرم 

هلمج دربیمورف . دیدش  یتحاران  رد  ار  مالـسا  نآرق و  تلادـع و  قح و  هب  نادـنمهقالع  مامت  هک  دـتفیب  يزور  نینچ  هب  ممـصم ، عاجش و 
قطانم هک  دـهدیم  ناشن  ماما  ریبعت ، نیا  اب  تسا و  ییاورنامرف  تیمکاح و  هب  هراـشا  هدـش ، هتفرگ  طـسب  ضبق و  زا  هک  اهطـسبا  اهـضبقا و 

نیا همادا  رد  سپـس  ترـضح ، دـشیم . بوسحم  وا  تموکح  ورملق  وزج  ارهاـظ  دـنچ  ره  دوبن ، ترـضح  نآ  تیاـفک  اـب  فک  رد  رگید ،
تـشز تاهرهچ  يراد ، هک  ییاهنافوط  همه  نیا  اب  مه  نآ  یـشاب ، نمـشد ) ربارب  رد  نم  هیامرـس   ) وت اهنت  رگا  هفوک ! يا  دـیامرفیم : نخس 

ماما یلصا  ورملق  هک  مه  هفوک  هک  نیا  هب  هراشا  هللا )! کحبقف  كریصاعا ، بهت  تنا ، الا  ینوکت  مل  نا  (، ) يدوبن مه  وت  شاک  يا  و  ! ) داب
تخـس ردقچ  و  دنک . باسح  زین  اجنآ  مدرم  يور  تسناوتیمن  ماما  هک  يروط  هب  دوبن ، قافن  درمت و  فالتخا و  ياهنافوط  زا  یلاخ  دوب ،

. دنزیم هلان  نینچ  افو ، اب  نارای  نتشادن  رطاخ  هب  اما  تسا ، تعاجـش  نامیا و  ریبدت و  تمکح و  ملع و  زا  یهوک  هک  یـسک  رب  درذگیم 
الاذ نم  رضو - یلع  یننا  ورمع  ای  ریخلا  کیبا  رمعل  تفگیم : هک  دیوجیم  لثمت  فورعم ، رعاش  هتفگ  هب  سپس  ترضح ،

یبرچ يانعم  هب  هاوخ  رـضو  مراد . هنامیپ  نآ  زا  یکدـنا  مهـس  اهنت ، نم ، هک  دـنگوس ! ورمع -! يا  تراـکوکین - ردـپ  ناـج  هب  لـیلق  ءاـن -
هب هاوخ  دنامیم و  یقاب  ندرک  یلاخ  زا  دعب  فرظ  راوید  هب  هک  بآ  زا  یمک  تارطق  يانعم  هب  هاوخ  دـشاب و  تسد  ای  فرظ  رد  هدـنامیقاب 

يزیچان هرذ  زور ، نآ  رد  مالـسا  روانهپ  ناهج  ربارب  رد  نآ  مدرم  هفوک و  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ماعط ، زا  فرظ  رد  هدـنامیقاب  يوب  يانعم 
عفد نآ  زا  ار  امنمدآ  راوخنوخ  ناگرگ  رش  ظفح و  ار  مالسا  روانهپ  روشک  تسناوتیمن  اهنآ  لاثما  کمک  اب  اهنت  ییاوشیپ ، چیه  دندوب و 
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تسا و هدوب  يدایز  رایسب  ثداوح  نوناک  هک  تسا  مالسا  خیرات  فورعم  ياهرهـش  زا  رهـش ، نیا  هرهچ  ود  رهـش  هفوک  - 1 اههتکن : دنک .
نآ رطاخ  هب  دندقتعم  یـضعب  هدش ، هدـیمان  هفوک  ناونع  هب  رهـش ، نیا  ارچ  هک  نیا  رد  هدـش . هتخیمآ  نآ  مان  اب  یتاهج ، رد  مالـسا ، خـیرات 

، دوب اجنآ  رد  مدرم  عامتجا  رطاخ  هب  دنیوگیم  یـضعب  و  دـیوگیم . نافوک  رودـم ، رازنـش  هب  برع ، دراد و  دـننام  هرئاد  لکـش  هک  تسا 
، يدابآ نیا  هک : دوشیم  هتفگ  تسا . هدش  رکذ  نآ  يارب  زین  يرگید  ياههیمـست  هجو  هتبلا ، تسا . عامتجا  هژاو ، نیا  یناعم  زا  یکی  اریز ،

دعب یمک  ار ، نآ  خیرات  یضعب ، دمآرد و  رهش  تروص  هب  مود ، هفیلخ  رصع  رد  يرجه ، هدفه  هنس  رد 
، صاقویبا نب  دعس  دشیم و  هتخانش  ناناملسم  ترجه  لحم  مالـسالا و  هبق  قارع ، رهـش  نیرتگرزب  ناونع  هب  رهـش ، نیا  دنتـشون . نآ ، زا 
رد نایناساس ، رکـشل  رب  هبلغ  قارع و  حتف  زا  دـعب  صاقویبا ، نب  دعـس  هک  دوب  نیا  رهـش ، نیا  يانب  تلع  دـناهتفگ  یـضعب  درک . انب  ار  نآ 

هدیرپ و گنر  ار  دعس  ناگداتسرف  هفیلخ ، دنناسرب . مود  هفیلخ  هب  ار  تاحوتف  نیا  هدژم  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  ار  نت  دنچ  دمآ و  دورف  نئادم 
روتـسد هفیلخ  دندرک . رکذ  قارع  ياهرهـش  ياوه  بآ و  يدب  ار ، لاح  رییغت  نیا  ببـس  دش ، ایوج  ار  تلع  هک  یماگنه  دید . هنوگ  رامیب 

، هرـصب دننام  زاغآ ، رد  درک و  باختنا  ار  اجنآ  دعـس ، دشاب . راگزاس  نانآ  جازم  اب  هک  دریگب  رظن  رد  رکـشل  تماقا  يارب  ار  ینیمزرـس  داد 
، ار ناناملـسم  دعـس ، دـنتخاس . تشخ  اب  ار  اجنآ  سپـس  تخوس . تفرگرد و  يزوس  شتآ  هک  تشذـگن  يزیچ  دـنتخاس . یناب  ار  اههناخ 
حدم و رد  دنتفای . زاب  ار  دوخ  تمالس  یتدم  زا  سپ  دنتفرگ و  شیپ  ار  هفوک  هار  یهورگ ، درک . ریخم  هفوک ، رد  ای  نئادم  رد  فقوت  نایم 

نیمزرـس نآ  رد  هک  تسا  یمدرم  هفوک و  فـلتخم  راودا  هب  رظاـن  تاـیاور ، نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  میراد و  يداـیز  تاـیاور  هفوـک ، مذ 
يد یثیدح  رد  تسا . هدش  ریسفت  هفوک  هب  هفیرش  هیآ  رد  نینیس ، روط  هلمج و  تایاور ، زا  یضعب  رد  دنتسیزیم .

تیاور نیمه  لیذ  رد  و  تسا . تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  هفوک ، هنجلا ، ضایر  نم  هضور  هفوکلا  تسا : هدمآ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  رگ ،
رد تسا . هفوک  رد  مالـسلاهیلع ، یلع  ءایـصوالا ، دیـس  ربق  یـصو و  دصـشش  ربمایپ و  داتفه  دصیـس و  روبق  میهاربا و  حون و  ربق  هک  هدـمآ 

چیه هفوکلا ، لها  نم  انل  ابحم  رثکا  راصمالا ، نم  رـصم  نادـلبلا و  نم  دـلب  سیل  هنا  : ) تسا هدـمآ  مالـسلاهیلع  ماما  زا  زین  يرگید  ثیدـح 
هب مالسا و  نانمشد  هک  تشذگ  هفوک  رب  ییاهنارود  مینادیم  یلو  دنتسین .) تیب  لها  ام  رادتسود  هفوک ، مدرم  زا  شیب  اهرهـش ، زا  يرهش 

-2 دـش . تیب  لها  دـض  مالـسا و  دـض  ياهنوناک  زا  یکی  هب  لدـبم  المع ، رهـش ، نآ  دـندش و  هریچ  نآ  رب  تیب ، لـها  نانمـشد  صوصخ 
تلاـح هک  دـندوب  هفوک  لـها  قارع و  مدرم  مالـسلاهیلع  یلع  تموکح  تالکـشم  زا  یکی  مینادیم  ماـما  هفوک و  مدرم  هیحور  زا  یلیلحت 

هک یلاح  رد  دنکیم ، تیاکش  یتحاران و  راهظا  رما ، نیا  زا  هغالبلاجهن ، ياههبطخ  رد  مالسلاهیلع  یلع  اهراب ، دنتشاد و  درمت  یشکرس و 
هب ار  عوضوم  نیا  ناـخروم ، زا  یـضعب  دوب . ناـنآ  يرادربناـمرف  حور  ماـش و  مدرم  شیاـهراک ، رد  هیواـعم  يزوریپ  مهم  لـماوع  زا  یکی 

اص قارع ، لها  هک  دوب  نیا  ماش ، لها  تعاطا  قارع و  لها  نایصع  تلع  هک  دنیوگیم  هدرک و  یبایزرا  تبثم  تروص 
ماش لها  فالخرب  دندیـشکیم ، دقن  هب  ار  اهنآ  ياهراک  دندرکیم و  صحفت  دوخ ، ياسور  ارما و  بویع  رد  دندوب و  كریز  رظن و  بح 
هتفگ هب  یلو  دـندرکیمن . وج  سرپ و  هدرپ ، تشپ  ياـهنایرج  زا  دـندوب و  دـماج  لـئاسم ، یـسررب  رد  و  شوه ، مک  ندوـک و  يدارفا  هک 
یلع هنـالداع  تموـکح  هب  تبـسن  دنتـسناوتیم  يداریا  هچ  قارع ، لـها  تـسین . شیب  ساـسایب  رادـنپ  کـی  نخـس ، نـیا  هـینغم ، موـحرم 

فالتخا و هب  راداو  ار  دارفا  هک  تسا  یتساـیک  شوه و  هچ  نیا ، ( !؟ دـنداد جرخ  هب  قاـفن  ینکـشراک و  همه  نآ  هک  دـنریگب . مالـسلاهیلع 
(، دیدج میدق و   ) ناسیونخیرات هک  تسا  نامه  حیحص ، ددرگ )!؟ نانآ  هطلـس  نمـشد و  ربارب  رد  ینوبز  تلذ و  شاهجیتن  دنک و  نایـصع 
اب ار  مدرم  رکف  نید و  درکیم و  راک  هلیح  رکم و  اب  هیواعم ، هاگتـسد  هونب  یلع و  باتک  رد  نیـسح ، هط  هتفگ  هب  هلمج  زا  دناهتـشون . ابلاغ 

ياهدـنب دز و  هنوگ  نیا  لها  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یلاح  رد  تسنادیم ) اور  ار  يراک  ره  شیوخ ، تیعقوم  ظفح  يارب  و   ) دـیرخیم لوپ 
لاـم اـب  ار  مدرم  تعاـطا  دیـشخبیمن و  یـسک  هب  يزیچ  تهجیب ، دادیم . حـیجرت  زیچ  همه  رب  ار  نید  تلادـع و  قح و  دوـبن و  یـسایس 

دومرفیم نایفارطا  زا  یضعب  ياهداهنشیپ  ربارب  رد  هک  تسا  مالسلاهیلع  ماما  دوخ  راتفگ  نخس ، نیا  يایوگ  دهاش  درکیمن . يرادیرخ 
هیـصوت نم  هب  ایآ  امجن ، ءامـسلا  یف  مجن  ما  ام  ریمـس و  رمـس  ام  هب  روطا  هللا ال  و  هیلع !؟ تیل  نمیف و  روجلاب  رـصنلا  بلطا  نا  ینورماتا  : )
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هب ار  لاملاتیب  لاوما  و   ) میوج دادمتـسا  منکیم  تموکح  اـهنآ  رب  هک  یناـسک  قح  رد  متـس  روج و  زا  دوخ ، يزوریپ  يارب  هک  دـینکیم 
عوـلط و مه  یپ  رد  نامـسآ  ناگراتـس  تسا و  رارقرب  زور  بش و  مراد و  نت  رد  ناـج  اـت  دـنگوس ! ادـخ  هب  مهدـب )؟ نآ  نیا و  هب  قحاـن ،

هـسیاقم هیواـعم  تسایـس  اـب  ار  ترـضح  نآ  تسایـس  هک  یناـسک  هب  ترـضح  منزیمن . يراـک  نینچ  هـب  تـسد  زگره  دـننکیم ، بورغ 
! دـنگوس ادـخ  هب  سانلا ، یهدا  نم  تنکل  ردـغلا  هیهارک  ول ال  رجفی و  ردـغی و  هنکل  ینم  یهداب  هیواعم  ام  هللا ! و  دـیامرفیم : دـندرکیم ،
زا رگا  دوشیم و  هانگ  عاونا  بکترم  دنزیم و  گنرین  دوخ ،) یـصخش  فادـها  دربشیپ  يارب   ) وا اما  تسین ، رترادمتـسایس  نم  زا  هیواعم ،

مـشچ هب  ناوارف  زین  ام  نامز  رـصع و  رد  هک  تسا  یبلطم  ناـمه  نیا ، مدوب . مدرم  نیرترادمتـسایس  زا  نم ، مدوبن ، رازیب  گـنرین  هعدـخ و 
ياهفدـه دربـشیپ  يارب  هک  ار  راـب  دـنبیب و  رگهلیح و  زاـب و  گـنرین  دارفا  دوخ ، یعاـمتجا  ياـهلیلحت  رد  مدرم ، زا  یـضعب  هک  دروـخیم 

نادراک يرادمتسایس  قیال و  شوهاب و  كریز و  يدارفا  دنوشیم ، ثبشتم  ياهلیسو  ره  هب  دوخ ، تیعقوم  ظفح  یصخش و 
نادجو عرش و  ياهروتسد  لوصا و  طباوض و  هیاس  رد  دنراد  یعـس  هک  ار  ربدم  ریدم و  نامیا و  اب  هاگآ و  دارفا  هک  یلاح  رد  دنرمـشیم ،

میظع دـسافم  همـشچرس  دراد و  دوجو  زونه  هناتخبدـب ، گرزب ، هابتـشا  نیا  دـنرادنپیم ! تیریدـم  دـقاف  قیـالان و  يدارفا  دـنرادرب ، مدـق 
، تیعقاو لاح ، ره  هب  تسا ! هدش  هتخیر  نیمز  رب  خیرات ، لوط  رد  هابتشا ، نیا  رطاخ  هب  هک  یکاپ  ياهنوخ  هچ  تسا و  یـسایس  یعامتجا و 
دـندوب و هدـش  لیکـشت  توافتم  ياهگنهرف  اـب  فلتخم  ياـههورگ  زا  هفوک ، تیعمج  تفاـب  اـصوصخم  قارع و  مدرم  تسا . يرگید  زیچ 
( دارفا نیا  هب  لاملاتیب  لیلدیب  میسقت   ) رصع نآ  تسردان  تنس  دوب و  هدیشک  ایند  قرب  قرز و  يوس  هب  ار  نانآ  نامثع ، نامز  ياهتسایس 
، لیلد نیمه  هب  دندوب و  هوشر  یـسایس و  ياهباسح  قح و  نتفرگ  راظتنا  رد  لیابق ، نارـس  زا  يرایـسب  دوب و  هدـش  اهنآ  يارب  یتشز  تداع 

مدرم هک  یلاح  رد  دنتسویپ  وا  هب  يرگید ، زا  دعب  یکی  دیرخ و  نالک ، ياهلوپ  اب  ار ، قارع  ياهتیصخش  لیابق و  نارس  زا  يرایسب  هیواعم ،
لمع لها  رتشیب ، نایماش ، دوب . توافتم  ماش  قارع و  مدرم  تایحور  نیا ، رب  هفاضا  دندوب . رود  اتبـسن  كانرطخ ، دساف و  جوم  نیا  زا  ماش ،

یلاح رد  دندشیم ، اریذپ  رتهب  ار  یعامتجا  طابضنا  اهیماش ، نخس . لها  رتشیب ، اهیقارع ، هک  یلاح  رد  دندوب 
ياهیگژیو زا  ینکـشنامیپ ، ییافویب و  هک  یلاح  رد  دوب  رتشیب  ناـیماش  رد  يراداـفو ، حور  دـندادیم . نت  طابـضنا  هب  رتمک  اـهیقارع ، هک 

دعب ياهنامز  رـصع و  یتح  ای  ام و  نامز  رـصع و  رد  قارع ، مدرم  لماش  نخـس ، نیا  هتبلا  دشیم . بوسحم  هفوک  اصوصخم  قارع و  مدرم 
ياهظحالم لباق  ياهشیاتس  ناموصعم ، تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  دوشیمن و  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مالسلاهیلع و  یلع  زا 

رد و  یفنم ، تافص  ياراد  دوخ ، خیرات  زا  ياهرود  رد  موب ، زرم و  کی  مدرم  هک  درادن  یعنام  چیه  دوشیم و  هدید  هفوک  قارع و  لها  زا 
. دنشاب تبثم  فاصوا  ياراد  رگید ، رصع 

هحفص 87] ]
هورگ نیا  هک  مراد  نیقی  دنگوس ! ادخ  هب  تسا . هتفای  طلست  نمی ، رب  هاطرا ) نب   ) رـسب هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دومرف : نینچ  سپـس  همجرت :
لطاب رما  رد  اهنآ ، هک ، نیا  رطاخ  هب  تفرگ ، دنهاوخ  امش  زا  ار  تموکح  دنوشیم و  طلسم  امش  همه  رب  يدوز ، هب  راوخنوخ ) رگمتـس و  )

رما رد  اهنآ ، هک  یلاح  رد  دـینکیم ، ینامرفان  قح ، رما  رد  دوخ ، ياوشیپ  زا  امـش ، دـیاهدنکارپ . دوخ ، قح  رما  رد  امـش ، دـندحتم و  دوخ ،
رد اهنآ ، دینکیم . تنایخ  امـش ، هک  یلاح  رد  دننکیم ، تناما  يادا  دوخ ، سیئر  هب  تبـسن  اهنآ ، دـناشیوخ . ياوشیپ  نامرف  عیطم  لطاب ،

تناما و طابـضنا و  داحتا و  ياراد  اهنآ ، بیترت ، نیا  هب   ) دـیداسف لوغـشم  امـش ، هک  یلاح  رد  دنـشوکیم ، دوخ  راـید  اهرهـش و  حالـصا 
یحدق رگا  هک  یلاح  رد  منک ، دامتعا  امش  هب  مناوتیم  هنوگچ  نم ، دیتسه . اهنآ  سکع  اهنیا ، مامت  رد  امش  دناشیوخ و  دالب  رد  حالـصا 

اهنآ ماهدش و  هتسخ  اهنآ  زا  نم ، ادنوادخ ! دیابرب ). ار  حدق  نآ  دنب  ای  هتسد ، هک  مراد  میب  نآ  زا  مراپسب ، امش  زا  یکی  هب  تناما  مسر  هب  ار 
هب سپ ، دناهتشگ ، لولم  نم ، زا  زین  نانآ  و  ماهتشگ ، لولم  نانآ  زا  نم ، دناهدش . هتـسخ  مرادن ) ناشموش  تاین  اب  یگنهامه  هک   ) نم زا  زین 

، نم ياج  هب  و  امرف ! تیانع  نم  هب  رتهب ، يدارفا  نانآ ، ياج 
! دوشیم بوذ  بآ  رد  کمن  هک  هنوگ  نآ  نک  بوذ  هودنا ) مغ و  زا   ) ار اهنآ  ياهلد  ادنوادخ ! امرف . طلـسم  اهنآ  رـس  رب  ار  يدب  صخش 
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متشادیم دنراد ) افو  عاجش و  هک   ) منغ نب  سارفینب  هلیبق  زا  راوس  درم  رازه  کی  امـش ، ياج  هب  متـشاد  تسود  دنگوس - ادخ  هب  دینادب -
، یناوخب ار  اهنآ  رگا  میمحلا  هیمرا  لثم  سراوف  مهنم  كاتا  توعد ، ول  کلانه ، دوشیم .) لثمتم  رعش  نیا  هب  نانآ  فصو  رد  ماما  سپس  )
حرـش و دـمآدورف . ربنم  زا  و  داد ) نایاپ  ار  هبطخ   ) ماما سپـس  دـنیآیم . وت  يوس  هب  وردـنت ) عیرـس و  ، ) یناتـسبات ياـهربا  دـننام  یناراوس 

نمی رب  وا  هبلغ  ماش و  روهشم  راکتیانج  هاطرا ، نب  رسب  ناتـساد  هب  هراشا  ماما ، هبطخ ، نیا  مود  شخب  رد  تساجک ؟ زا  راک  یبارخ  ریـسفت :
زا یـضعب  دیوگیمزاب . نآ ، قیقد  لماوع  للع و  رکذ  اب  ار ، اهنآ  کیرات  هدنیآ  هدرک و  هراشا  قارع  مدرم  تشونرـس  هب  سپـس  دـنکیم و 

تیرومام دوب ، رگتراغ  شکمدآ و  ضرالا و  یف  دسفم  زیرنوخ و  يدرم  هک  ار  هاطرا  نب  رسب  هیواعم ، هک  دناهتـشون  هغالبلاجهن ، ناحراش 
ار اهنآ  ياهلد  هداد و  رارق  راشف  تحت  ار  یلع  نایعیش  یسریم ، هک  اج  ره  تفگ : داتسرف و  هنیدم  يوس  هب  یحلسم ، میظع  هورگ  اب  داد و 

ناسرتب نانچ  ار ، رهش  نآ  مدرم  يدش ، هنیدم  دراو  هک  یماگنه  نک . تشحو  سرت و  زا  ولمم 
زا سپس  دنداد . تسکش  ار  نایفـسوبا  مردپ  دنتـساخرب و  شايرای  هب  دنداد و  هانپ  ربمایپ  هب  اهنآ  هک  ارچ  دننیبب  دوخ  مشچ  اب  ار  گرم  هک 
نآ رب  يرتشیب  تنوشخ  دوخ ، زا  یتح  و  درک . ارجا  اقیقد  ار  هیواعم  روتـسد  رـسب  هک  دنکیم  لقن  يرـصم ، فورعم  هدنـسیون  نیـسح ، هط 
هب ار  یمیظع  بئاصم  دـمآ و  هنیدـم  هب  ات  دراذـگنورف  يزیچ  اهتمرح ، کته  قوقح و  بصغ  لاوما و  تراغ  اهنوخ و  نتخیر  رد  دوزفا و 

يزیرنوخ اب  دـمآ و  نمی  يوس  هب  سپـس  رـسب ، درک و …  هیواعم  اب  تعیب  هب  روبجم  ار  اهنآ  وا ، دـندید . دوخ  مشچ  اب  همه ، هک  دروآ  راـب 
( نمی مکاح   ) سابع نب  هللادیبع  لاسدرخ  دـنزرف  ود  تفرگ و  تعیب  هیواعم  يارب  سپـس  تخاس ، مکاح  اجنآ  رد  یتشحو  بعر و  رایـسب ،
هب ار  اهنآ  تساوخیم  رـسب  هک  یماگنه  دندوب . هنانکینب  نانیـشنارحص  زا  يدرم  دزن  رد  كدوک ، ود  نیا  دیازفایم : ریثانبا  دـیرب . رـس  ار 
هب مه  ارم  سپ  یناسرب ، لتق  هب  ار  اهنآ  یهاوخیم  رگا  یـشکیم ؟ ار  اهنآ  ارچ  دـنرادن ، یهانگ  هک  اهنیا  تفگ : ینانک  درم  دـناسرب ، لـتق 

نیا لاح ، ره  هب  تشک . مه  ار  وا  دشن ، هدنمرش  نیا  زا  رسب  ماهدرک ). یهاتوک  تناما ، ظفح  رد  هک  مشابن  گنن  نیا  دهاش  هک   ) ناسرب لتق 
ومرف هبطخ  زا  زارف  نیا  رد  دش و  تحاران  ادیدش  دیسر و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هب  كاندرد ، رابخا 

هب راوخنوخ ) رگمتـس و   ) هورگ نیا  هک  مراد  نیقی  دنگوس ! ادخ  هب  تسا . هتفای  طلـست  نمی ، رب  هاطرا ) نب   ) رـسب هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  د :
ءالوه نا  نظال  هللا ! و  ینا - نمیلا و  علطا  دـق  ارـسب  تئبنا  ، ) تفرگ دـنهاوخ  امـش  زا  ار  تموکح  دـنوشیم و  طلـسم  امـش  همه  رب  يدوز ،

، تسا يزوریپ  لماع  هشیمه  هک  مهم  رایـسب  عوضوم  راهچ  يور  هتخادرپ و  بلطم  نیا  للع  هب  ترـضح ، سپـس  مکنم ،) نولا  دیـس  موقلا 
یلع مهعامتجاب  ، ) دیاهدنکارپ ناتقح ، رما  رد  امـش ، دـندحتم و  دوخ ، لطاب  رما  رد  اهنآ ، دـیامرفیم : هک  نیا  تسخن  دراذـگیم . تشگنا 

تسا كاندرد  هچ  اما  دنشاب ، دحتم  قح ، نارادفرط  رگا  صوصخ  هب  تسا  يزوریپ  هیام  اج ، همه  داحتا ، مکقح .) نع  مکقرفت  و  مهلطاب ،
. تسا داحتا  تدحو و  نوناک  قح ، و  یگدنکارپ ، همـشچرس  لطاب ، هک  نیا  اب  دحتم ! لطاب ، نایماح  دنـشاب و  هدنکارپ  قح ، نارادفرط  هک 
کـلهم و مهــس  فـالتخا ، یگدـنکارپ و  تـسا و  مزـال  تدـحو  قاـفتا و  زیچ ، ره  زا  لـبق  یعاـمتجا ، راـک  ره  رد  يزوریپ ، يارب  يرآ ،

ناـمرف عیطم  لـطاب ، رما  رد  اـهنآ ، هک  یلاـح  رد  دـینکیمن  تعاـطا  قح ، رما  رد  دوـخ ، ياوـشیپ  زا  امـش ، هک  نیا  رگید  تسا . ياهدنـشک 
زا اج ، همه  هدش ، باسح  تعاطا  طابـضنا و  يرآ ، لطابلا .) یف  مهماما  مهتعاط  و  قحلا ، یف  مکماما  مکتیـصعمب  و  ، ) دـناشیوخ ياوشیپ 

ارش
هب دسریمن و  ییاج  هب  دوخ ، هدنامرف  زا  تعاطا  طابـضنا و  نودـب  یتلم ، موق و  چـیه  يرکـشل و  هاپـس و  چـیه  تسا . يزوریپ  یلـصا  طی 

يادا دوخ ، سییر  هب  تبـسن  اـهنآ ، هک  نیا  موس  دـنالئاق . ياهداـعلاقوف  تیمها  طابـضنا ، هلاـسم  يارب  زورما ، تیریدـم  رد  لـیلد ، نیمه 
هک دوشیم  ببـس  نانآ ، يرادـتناما  مکتنایخ .) مهبحاص و  یلا  هنامالا  مهئاداب  و  ، ) دـینکیم تنایخ  امـش ، هک  یلاح  رد  دـننکیم ، تناـما 

دقاف هورگ  کی  دهدیم . داب  رب  ار  زیچ  همه  امش ، تنایخ  یلو  دوش ، جیسب  ناشفلاخم ، دض  ناشتاناکما  اههیامرـس و  تاکرادت و  اهورین و 
تعیب يانعم  هب  اجنیا ، رد  ار  تناما  هغالبلاجهن ، ناحراش  زا  یـضعب  تسین . تسکـش  زج  يزیچ  ناشتـشونرس ، مزال ، تازیهجت  تاناکما و 

، تعیب هوالع  هب  دسریم ، رظن  هب  رتحیحـص  دیآیم ، هبطخ  همادا  رد  هک  ییاههلمج  هب  هجوت  اب  دـمآ ، الاب  رد  هک  يریـسفت  یلو  دـناهتفرگ ،
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دوخ راید  اهرهـش و  حالـصا  رد  اهنآ ، هک ، نیا  مراـهچ  تسین . رارکت  هب  يزاـین  تسا و  هدـش  رکذ  ـالاب  رد  دـشاب ، تعاـطا  ياـنعم  هب  رگا 
طابضنا و داحتا و  ياراد  اهنآ  بیترت ، نیا  هب  مکداسف .) مهدالب و  یف  مهحالصب  و  ، ) دیتسه داسف  لوغشم  امش ، هک  یلاح  رد  دنشوکیم ،

رایسب دیتسه و  دسفم  راکتنایخ و  نامرفان و  هدنکارپ و  امش ، دناشیوخ و  دالب  رد  حالصا  تناما و 
يوق هدش و  باسح  ردق  ره  تیمکاح ، ریبدت و  تیریدم و  دنوش . زوریپ  دـنریگ و  یـشیپ  يدارفا ، نینچ  رب  يدارفا ، نانچ  هک  تسا  یعیبط 
داـسف یناوتاـن و  فعـض و  اـب  قح ، يرآ ، دـنامدرم . مکاـح ، ریدـم و  ناوزاـب  هک  ارچ  دـسریمن ، هجیتن  هب  يدارفا ، نینچ  دوجو  اـب  دـشاب ،

دوخ نانخـس  لـیمکت  يارب  سپـس  ترـضح ، ددرگیم . يوق  شناوعا ، داـحتا  تردـق و  توق و  اـب  لـطاب ، و  دوـشیم . فیعـض  شناراـی ،
میب نآ  زا  مراپـسب ، امـش  زا  یکی  هب  تناما ، مسر  هب  ار  یحدق  نم ، رگا  هک  یلاح  رد  منک  دامتعا  امـش  هب  مناوتیم  هنوگچ  نم ، دیازفایم :
نیا ات  یتاعوضوم  رد  هک  یناسک  هتقالعب .) بهذی  نا  تیشخل  بعق ، یلع  مکدحا  تنمتئا  ولف  ! ) دیابرب ار  حدق  نآ  دنب  ای  هتـسد ، هک  مراد 

، نآ دننام  لاملاتیب و  حلص و  گنج و  هلاسم  یمالسا و  تموکح  ياهتسپ  نیرتمهم  رد  دنـشابن ، دامتعا  لباق  شزرا ، مک  کچوک و  دح 
مغ و زا  ولمم  یبلق  اب  ماما ، هبطخ ، نیا  زارف  نیرخآ  نیموس و  رد  مدش ! هتسخ  امش  زا  نم  دنریگب !؟ رارق  دامتعا  دروم  تسا  نکمم  هنوگچ 

ياهقرج زونه  هک  یناسک  يارب  هدنهد  رادشه  هدننکرادیب و  ینیرفن  یلو  دنکیم ، نیرفن  ار  اهنآ  و  دروآیم . ادـخ  هاگرد  هب  يور  هودـنا ،
تلالض يداو  ناگتشگمگ  نآ  دهد و  یهاگآ  اهنآ  هب  قیرط ، نیا  زا  هک  دشاب  دراد ، دوجو  نانآ  رد  نادجو  يرادیب  زا 

تحیصن سب  زا  ! ) ادنوادخ دیامرفیم : ترـضح ، تسا . يرادیب  سرد  هظعوم و  زردنا و  مه  ماما  ياهنیرفن  هک  ارچ  دروآ ، ادخ  هار  هب  ار ،
تاین اب  یگنهامه  هک   ) نم زا  زین  اهنآ  ماهدـش و  هتـسخ  اهنآ  زا  تشاذـگن ) رثا  اهنآ  لد  درـس  نهآ  رد  نم  مرگ  هآ  مداد و  زردـنا  مدرک و 
ینولم مهتللم و  دق  ینا  مهللا  ، ) دناهدش لولم  نم ، زا  زین  نانآ  ماهتشگ و  لولم  نانآ  زا  نم ، دناهدش . هتسخ  مرادن ) ناشتشز  قالخا  موش و 

لکـشم نیا  دـشابن ، تاین  قالخا و  فادـها و  رد  یگنهامه  شناوریپ ، ربهر و  ناـیم  هک  یماـگنه  تسا ، نشور  ینومئـس .) مهتمئـس و  و 
ياهزردنا دریگب و  رارق  لهاج  ناوتان و  نوبز و  تسرپایند و  یناوریپ  ربارب  رد  عاجـش ، هاگآ و  لداع و  ییاوشیپ  هک  دـنکیم  زورب  میظع ،

اناد هک  نادنچ  دص  يدعس : هتفگ  هب  اوشیپ . نآ  زا  ناوریپ  مه  دوش و  هتـسخ  اهنآ  زا  اوشیپ  مه  هک  دوشیم  ببـس  نیا  و  دشخبن ، يدوس  وا 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  رگا  و  یخلت ! ام  نایم  رد  مه  وت  هک  نیـشنم  شرت  ام  یلولم ز  رگ  تشحو . اناد  زا  ار  نادان  تسا ، ترفن  ناداـن  زا  ار 

ار وا  يوخ  قلخ و  دـنتفریذپ و  ار  شتیبرت  اهنآ ، هک  دوب  لیلد  نیا  هب  دریگب ، هدـهع  رب  ار  یلهاـج  ماوقا  يربهر  تسناوت  ملـس  هلآ و  هیلع و 
، دشن ناشبیصن  قیفوت  نیا  هک  یناربمایپ  لیلد ، نیمه  هب  دندرک . هدنز  دوخ  رد 

ربمایپ نآ  زا  هدولآ ، اپ  ات  رس  طول ، موق  هک  میاهدرکن  شومارف  دندرکن . لمحت  ار  اهنآ  دوجو  مه ، ناوریپ  دنتـشگ و  لولم  دوخ ، ناوریپ  زا 
دنتـسه یمدرم  اهنیا ، هک  دینک  نوریب  دوخ  راید  رهـش و  زا  ار  شناوریپ  طول و  دنتفگ : دـندرک و  رفنت  زاربا  شاینمادـکاپ  مرج  هب  گرزب ،

نم هب  رتهب  يدارفا  نانآ ، ياج  هب  ادنوادخ ! دنکیم : نیرفن  نینچ  ار  اهنآ  سپس  ترضح ، دنتسین . ادص  مه  اب  دنبلطیم و  ار  ینمادکاپ  هک 
، اهنآ هن  هک  ارچ  ینم )! ارـش  یب  مهلدـبا  و  مهنم ، اریخ  مهب  ینلدـباف  ! ) امرف طلـسم  اـهنآ  رـس  رب  نم ، زا  رتدـب  نم ، ياـج  هب  اـمرف و  تیاـنع 
زا اهنآ  هک  نونکا  دـنکیم ، باجیا  راگدرورپ  تمکح  و  اـهنآ ، يارب  بساـنم  ییاوشیپ  نم ، هن  دنتـسه و  اوشیپ  نیا  يارب  هتـسیاش  یناوریپ 

، دوز هچ  و  دنوش . جـنر  درد و  عاونا  راتفرگ  شنادـقف ، رد  دوش و  هتفرگ  اهنآ  زا  یهلا  تمعن  نیا  دـندمآرد ، هب  هایـس  ور  شیامزآ ، هروک 
رد هک  دندرک  نانچ  دندش و  طلسم  نانآ  رب  یناج ، لدگنـس و  اروخنوخ و  نارومام  اب  هیماینب ، تفای ، ققحت  اهنآ ، قح  رد  ماما  نیرفن  نیا 
درک ار  اهنیرفن ، نیا  ماما ، هک  نامز  نامه  رد  تسا : هدـمآ  یمالـسا  خـیراوت  رد  هک  نیا  بیاجع  زا  و  تسا . ریظن  مک  ای  ریظنیب و  خـیرات ،

دش دلوتم  خیرات - ریظنیب  راکتیانج  نآ  فسوی - نب  جاجح  یمک ) هلصاف  اب  ای  )
هب جاجح ، تموکح  رـصع  رد  یلو  دـندادیم ، ار  دوخ  میارج  هراـفک  هفوک ، قارع و  مدرم  زین ، جاـجح  ندیـسر  تردـق  هب  زا  شیپ  هتبلا  ، 

هکلب نک ، طلسم  اهنآ  رب  ار  رتدب  نم  زا  مدب و  نم  هک  تسین  نیا  ینم ) ارش  یب  مهلدبا   ) هلمج زا  روظنم  هک  تسا  یهیدب  دیـسر . دوخ  جوا 
كاندرد رایـسب  ياهباذـع  هب  هراشا  زا  دـعب  ناقرف  هروس  رد  دوشیم . هتفگ  زین  قلطم  دـب  اب  قلطم  بوخ  هسیاـقم  رد  هک  تسا  يریبعت  نیا ،
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نادیواج تشهب  ای  تسا  رتهب  كاندرد ) ياهباذع   ) نیا ایآ  وگب : نوقتملا ،) دـعو  یتلا  دـلخلا  هنج  ما  ریخ  کل  اذا  لق  : ) دـیامرفیم خزود 
ار اهنآ  زا  رتهب  ماما  هک  دندوب  بوخ  رصع ، نآ  رد  قارع ، مدرم  نایفوک و  هن  رگید ، ریبعت  هب  و  تسا .؟ هدش  هداد  هدعو  ناراگزیهرپ  هب  هک 
، لیضفت لعفا  هغیـص  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  دنک و  طلـسم  اهنآ  رب  ار  وا  زا  رتدب  دنوادخ ، هک  دوب  دب  هللااب - ذایعلا  ماما - هن  دهاوخب و  ادخ  زا 
هک تسا  ینیرفن  هیبش  تقیقح ، رد  ماما ، نیرفن  نیا  دوشیم . رکذ  داضتم  زیچ  ود  هسیاقم  يارب  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  لومعم  موهفم 
زا کی  چـیه  اراگدرورپ ! اراید ، نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذـت  ـال  بر  تسا : هدـش  لـقن  حون ، یهلا ، گرزب  ربماـیپ  زا  دـیجم ، نآرق  رد 

دخ دهدیم : همادا  نینچ  دوخ  نیرفن  هب  سپس  ترضح ، راذگم .! یقاب  نیمز ، يور  رب  ار  نارفاک 
زین لامتحا  نیا  ءاملا . یف  حلملا  ثامی  امک  مهبولق  ثم  مهللا  دوشیم ، بوذ  بآ  رد  کمن  هک  هنوگ  نآ  نک  بوذ  ار  اهنآ  ياهلد  ادـنوا !

رادهحیرج تخـس  ار  ناسنا  فطاوع  هک  یلکـش  هب  دـشاب ، لد  رب  اههودـنا  مغ و  هوبنا  موجه  بلق ، ندـش  بوذ  زا  روظنم  هک  دراد  دوجو 
هک تسا  هدمآ  زین  داهج ) هبطخ   ) هبطخ 27 رد  اـنعم  نیا  هب  هیبش  تسا . هدـش  بآ  بلق  هک : نیا  هب  دوش  ریبعت  نآ  زا  هک  ياهنوگ  هب  دـنک ،

ادـخ هب  مکقح ، نع  مکقرفت  مهلطاـب و  یلع  موـقلا  ءـالوه  عاـمتجا  نم  مهلا  بـلجی  بـلقلا و  تـیمی  هللا ، و  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماـما 
، قح هار  رد  امش ، دندحتم و  شیوخ ، لطاب  ریسم  رد  اهنآ  هک  دروآیم  راب  هب  مغ  هودنا و  دناریمیم و  ار  ناسنا  بلق  نایرج ، نیا  دنگوس !

نیا هلمج ، موهفم  عقاو ، رد  تسا . تیارد  شوه و  لـقع و  ندـش  عیاـض  اـهلد ، ندـش  بآ  زا  روظنم  هک  تسا  یهیدـب  قرفتم . هدـنکارپ و 
نادرگرس ناریح و  یگدنز ، رد  ات  ریگب  اهنآ  زا  ینکشراک ، یهاتوک و  ییورود و  قافن و  اهینامرفان و  رطاخ  هب  ار  شوه  لقع و  هک  تسا 

، هلمج زا  تسا . تیارد  لقع و  نوناک  ای  تیارد و  لقع و  يانعم  هب  بلق ، هک  تسا  هدـمآ  یناوارف  تایاور  تاـیآ و  رد  ریبعت ، نیا  دـنوش .
اههدرپ ا اهنآ ، ياهبلق  رب  ام ، هوهقفی ، نا  هنکا  مهبولق  یلع  انلعج  و  میناوخیم : ماعنا  هروس  هیآ 25  رد 

دارفا هب  تبـسن  تایاور ، دیجم و  نآرق  رد  هک  یهلا - ياهتازاجم  نیرتگرزب  زا  یکی  تقیقح ، رد  دننکن . كرد  ار  نآرق )  ) نآ ات  میدـنکف 
رد دـنکن و  كرد  دونـشن و  دـنیبن و  تسه ، هک  نانچ  نآ  ار  قیاقح  ناسنا ، هک  تسا  تازاجم  نیمه  هدـش - هراشا  نآ  هب  قفانم  شکرس و 

هوبنا ياج  هب  شاک ، يا  هک  دـنکیم  وزرآ  هبطخ ، نیا  ياههلمج  نیرخآ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  سپـس  دوش . كاله  نادرگرـس و  اهههاریب ،
هاگآ دـیامرفیم : وا  تشادیم ، دـندوب - فورعم  يرادافو  تعاجـش و  هب  هک  سارفینب - هلیبق  زا  یمک  دارفا  ناوتان ، فیعـض و  نایرکـشل 

. متشادیم دنراد ) افو  عاجش و  هک   ) منغ نب  سارفینب  هلیبق  زا  راوس  درم  رازه  کی  امـش ، ياج  هب  متـشاد  تسود  دنگوس ! ادخ  هب  دیـشاب !
نب سارفینب  نم  سراف  فلا  مکب  یل  نا  تددول  هللا ! و  اما - (، ) مدناشنیم دوخ  ياج  رس  رب  ار  تلادع  قح و  نانمشد  نانآ ، کمک  اب  ات  )

میمحلا هیمرا  لثم  سراوف  مهنم  كاتا  توعد  ول  کل ، اـنه  دوشیم : لـثمتم  ناـنآ  فصو  رد  رعـش  نیا  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  سپـس  منغ .)
رعاش هتفگ  هب  و  دـنیآیم ! وت  يوس  هب  دـنت ،) عیرـس و  ، ) یناتـسبات ياهربا  دـننام  یناراوس  یناوخب ، ار  اهنآ  رگا  هک  تسا  نیا  رعـش  يانعم 

 ) مالسلاهیلع ماما  سپس  باتیب  ربصیب و  یشک  نمشد  یپ  بآ  مک  ریسلا  عیرس  ربا  نآ  وچ  نابز : یسراف 
باحـسلا و وه  یمر و  عمج  هیمرالا  لوقا : فیرـشلا : دیـسلا  لاق  ربنملا .) نم  مالـسلاهیلع  لزن  مث  ، ) دمآدورف ربنم  زا  و  داد ) نایاپ  ار  هبطخ 

نوکی امنا  و  هیف . ءام  هنال ال  افوفخ ، عرـسا  الوفج و  دشا  هنال  رکذلاب  فیـصلا  باحـس  رعاشلا  صخ  امنا  و  فیـصلا . تقو  انهاه ، میمحلا ،
هثاغالا و  اوعد ، اذا  هعرسلاب  مهفصو  رعاشلا  دارا  امنا  و  ءاتشلا ، نامز  الا  رثکالا  یف  نوکی  کلذ ال  و  ءاملاب ، هئالتم  ریسلا ال  لیقث  باحـسلا 
میمحلا هیمرا  ریبعت  الاب و  رعـش  ریـسفت  رد  یـضردیس ، موحرم  مهنم ). كاتا  توعد ، ول  کلانه ، هلوق : کلاذ  یلع  لیلدلا  و  اوثیغتـسلا ، اذا 

، رعاش هک  نیا  و  تسا . ناتـسبات  تقو  يانعم  هب  اجنیا ، رد  میمح ، و  تسا . ربا  يانعم  هب  یقـش ) نزو  رب   ) یمر عمج  هیمرا  دـیوگیم : نینچ 
یلو دنرادن ، هارمه  ینادنچ  بآ  هک  ارچ  دنرترابکبس ، رتعیرس و  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هدرک ، هیکت  یناتسبات  ياهربا  يور  اجنیا ، رد 

هب فیـصوت  ار  اهنآ  هک  هدوب  نیا  رعاش ، روظنم  و  تسا . ناتـسمز  لصف  رد  ابلاغ  نیا ، دـننکیم و  تکرح  رتهتـسهآ  دـنبآ ، رپ  هک  ییاـهربا 
-1 اههتکن : تسا . رعـش  تیب  نآ  تسخن  عرـصم  نآ ، دـهاش  و  دـنکب . سردایرف  بلط  ماگنه  یـسردایرف و  یناوخارف و  ماگنه  رد  تعرس 

رظن قافتا  هتکن  نیا  رد  مالسا ، ناخروم  هیواعم  زیرنوخ  هدنامرف  رسب 
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هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نارای  هباحص و  اب  یتهابش  هنوگ  چیه  هک  درکیم  هدافتسا  ییاههرهم  زا  دوخ ، فادها  دربشیپ  يارب  هیواعم ، هک  دنراد 
محریب الماک  زیرنوخ و  نشخ و  و  لدگنس ، يدرم  دیدحلایبا ، نبا  هتفگ  هب  هک  دوب  هاطرا  نب  رسب  اهنآ ، هلمج  زا  دنتـشادن . ملـس  هلآ و  و 

ار رـسب  دناهتـشون ، وا  يارب  ياهناتـسود  همان  دناهتـشادرب و  شروش  هب  رـس  نمی ، مدرم  زا  یهورگ  هک  دـش  ربخاب  هک  یماگنه  هیواعم ، دوب .
یلع ناوریپ  زا  هک  يدش ، دراو  اج  ره  هب  تفگ : وا  هب  دورب و  نمی  يوس  هب  هکم ، هنیدم و  زاجح و  هار  زا  داد  روتـسد  وا  هب  درک و  راضحا 

، ینابز تنوشخ  زا  سپـس ، تسین . میلـست  زج  یهار  دـننادب  هک  يروط  هب  نک ، تبحـص  اهنآ ، اـب  ماـمت ، تنوشخ  اـب  دنتـسه ، مالـسلاهیلع 
، یتفای اجک  ره  ار  مالسلاهیلع  یلع  نایعیـش  ناسرب و  لتق  هب  ار  وا  تفریذپن ، سک  ره  نک ! توعد  نم  اب  تعیب  هب  ار  اهنآ  نک و  يراددوخ 

مدرم هب  يرایـسب  مانـشد  دناوخ و  ياهبطخ  دش ، هنیدم  دراو  هک  یماگنه  درک . ارجا  اقیقد ، ار ، هیواعم  روتـسد  وا ، نارذگب .! ریـشمش  مد  زا 
هک درک  دیدهت  ردق  نآ  درمـش و  رـصقم  ار  همه  دروآ و  نانآ  رطاخ  هب  ار  نامثع  ندش  هتـشک  ناتـساد  درک و  دیدهت  ار  اهنآ  داد و  هنیدم 

مدرم سپس  دنتفرورف . یمیظع  تشحو  رد  دنتشاد ، وا  زا  هک  یتخانش  اب  مدرم  همه 
درکن محر  زین  ربمایپ  باحصا  هب  یتح  دنازوس و  ار  يرایـسب  ياههناخ  وا ، دندرک . تعیب  وا  اب  یهورگ ، درک . توعد  هیواعم  اب  تعیب  هب  ار 
دیدهت ار  اهنآ  دمآ و  هکم  هب  سپـس  دش و  طلـسم  هنیدم  رب  بیترت ، نیا  هب  و  دنوشیم . هتـشک  اعطق ، دننکن ، تعیب  هیواعم  اب  رگا  تفگ : و 

ار ناتلاوما  ناریو و  ار  اههناخ  منکیم و  عطق  ار  امـش  ياههشیر  دـییآرد ، فـالخ  رد  زا  رگا  تفگ : تشاد و  رذـحرب  تفلاـخم  زا  درک و 
: تفگ درک و  دـیدهت  ادـیدش  زین  ار  نارجن  نایحیـسم  دـمآ . نارجن  هب  اجنآ  زا  داد . ماجنا  ار  راک  نیمه  زین  فئاط  رد  درک . مهاوخ  تراغ 

نیمه وا ، ددرگ . ناریو  ناتیزرواشک ، ياـهنیمز  اـههناخ و  دوش و  عطق  امـش ، لـسن  هک  منکیم  يراـک  دـسر ، نم  هب  امـش  زا  یفـالخ  رگا 
رب كانتـشحو ، عیـسو و  راتـشک  دیدهت و  باعرا و  قیرط  زا  میدرک ، هراشا  قباس  رد  هک  روطنامه  دیـسر و  اعنـص  هب  ات  داد  همادا  ار  همانرب 

. داتـسرف نمی  يوس  هب  رفن ، رازه  ود  اب  ار ، يدعـس  همادق  نب  هیراج  دیـسر ، مالـسلاهیلع  یلع  هب  ربخ  هک  یماگنه  دش . طلـسم  نمی  اعنص و 
مایق هیواعم  نارادفرط  دض  هب  هدرک و  ادیپ  بلق  توق  شنازابرس ، هیراج و  دورو  اب  دندوب ، هدنام  رادافو  مالسلاهیلع  یلع  هب  هک  نمی  مدرم 

نآ مالسلاهیلع  یلع  نایعیش  دندرب . هانپ  اههوک  هب  هتخیرگ ، اهرهش  زا  اهنآ  دندرک .
زا زور  ره  دید ، رطخ  رد  ار  شنارای  دوخ و  ناج  هک  رسب  دندرک . تکرح  رسب  بیقعت  رد  دندرک و  یـشالتم  ار  نانآ  عمج  بیقعت و  ار  اه 

. دندیروشیم وا  دـض  دـندوب ، هدـید  ار  راوخنوخ  درم  نیا  لامعا  هک  یمدرم  دیـسریم ، هک  اج  ره  هب  درکیم و  رارف  رگید  ياج  هب  ییاج 
هتفگ دـهد و  حرـش  وا  يارب  ار  دوخ  ياـهیزوریپ  حالطـصا  هب  دـناسرب و  هیواـعم  هب  ار  دوخ  دزیرگب و  مدرم  گـنچ  زا  تسناوت  ماـجنارس ،
یلع هک  تسا  هدمآ  یثیدـح  رد  دـنازوس . دیـشک و  شتآ  هب  ار  یهورگ  دـناسر و  لتق  هب  ار  رفن  رازه  یـس  ارجام ، نیا  رد  وا ، هک  دوشیم 

قولخم تعاطا  هدرک و  ناوارف  یتمرحیب ، هتخورف و  ایند  هب  ار  شنید ، درم  نیا  ادـنوادخ ! درک : نیرفن  ترابع  نیا  اـب  ار  رـسب  مالـسلاهیلع 
و ینک ). ماع  صاخ و  ياوسر  و   ) يریگب وا  زا  ار  لقع  هک  نیا  زج  ناریمن  ار  وا  ادنوادخ ! تسا . هتشاد  مدقم  وت ، تعاطا  رب  ار ، يراکهنگ 

تـسد زا  ار  دوخ  لقع  درک و  ادـیپ  نونج  هیبش  ساوسو  تلاح  رـسب  هک  تشذـگن  يزیچ   … نکن !  وا  بیـصن  ار  دوخ  تمحر  ياهظحل ،
وا هب  یبوچ  ریـشمش  کی  مدرم ، مشکب . نآ  اب  ار  دارفا  نم  هک  دـیهدب  نم  هب  يریـشمش  تفگیم  بترم  تفگیم و  نایذـه  هتـسویپ ، داد .

یضعب یتح  دشیم . شوهیب  ات  دزم  نآ  رب  ردق  نآ  یبوچ ، ریشمش  نآ  اب  وا ، دندراذگیم و  وا  دزن  ياهدرک  داب  کشم  دنداد و 
زاب دنتـسبیم ، ار  وا  تسد  هک  مه  یتقو  دروخیم و  تاروذاـق  هک  دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لـقع  يردـق  هب  رمع ، رخآ  رد  هک  دـناهتفگ 

دیازفایم ناتـساد  نیا  لقن  زا  دعب  بهذـلا ، جورم  رد  يدوعـسم ، تفر . ایند  زا  لاح  نیمه  اب  دروخیم و  دـنکفایم و  تاروذاق  رب  ار  دوخ 
هتشک نم  تسد  هب  هنامولظم  هک  سابعنبا - دنزرف  ود  هک  یلاح  رد  دینکیم  عنم  تاروذاق  ندروخ  زا  ارم  امش  تفگیم : مدرم  هب  رسب  هک 
رایسب هاتوک و  تارابع  رد  هبطخ ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  اهتلم  تسکـش  يزوریپ و  لماوع   - 2 دنهدیم . نم  دروخ  هب  ار  اهنیا  دـندش -

ناتـساد نمی و  زاجح و  قارع و  مدرم  يارجام  دروم  رد  اهنت ، هن  هک  هدومرف  نایب  ار  اهتلم  ماوقا و  تسکـش  يزوریپ و  لـماوع  ییاـنعم ، رپ 
تیوقت ببس  هک  دیوگیم  نخـس  هملک  تدحو  زا  تسخن ، دشاب . ربتعم  دناوتیم  ینامز ، رـصع و  ره  رد  هک  تسا  قداص  هاطرا ، نب  رـسب 
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رد مالسا  نازابرس  يزوریپ  لماوع  نیرتمهم  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  هملک ، تدحو  تسا . اهنآ  ییآراک  یگتسبمه و  ماجسنا و  اهورین و 
، دوخ نامز  رصع و  رد  ار  نآ  راثآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  دوب و  زهجم  دنمورین و  نانمشد  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رصع 

رب داحتا ، ماجسنا و  هیاس  رد  هک  مینیبیم  ار  یکدنا  ياههورگ  مینیبیم . اهتلم  ماوقا و  نایم  رد 
هملک تدـحو  دـیجم ، نآرق  دـندش . زوریپ  دوب ، مکاح  اـهنآ  رب  یگدـنکارپ  قاـفن و  اـما  دـندوب ، رتنوزف  اـهنآ  زا  رایـسب  هک  دوخ  نانمـشد 
دوجو هب  ربمایپ ، رـصع  رد  نامیا ، هیاـس  رد  هک  ار  ناناملـسم  تدـحو  تسا و  هدرک  یفرعم  مالـسا  ربماـیپ  تازجعم  زا  یکی  ار ، ناناملـسم 
هلاسم ترـضح ، درمـشیم . ینامـسآ  ینیمز و  ياهباذع  فیدر  مه  ار  قافن  یگدنکارپ و  فالتخا و  هتـسناد و  یهلا  گرزب  معن  زا  دـمآ ،

رصع رد  تسا . یگتسبمه  داحتا و  لصا  لمکم  زین ، نآ  هک  دنکیم  رکذ  يرگید  لماع  ناونع  هب  ار  تیریدم  يربهر و  زکرمت  طابـضنا و 
و يربهر ، تدحو  يزوریپ ، نآ  یعقاو  لیلد  و  دـندیماجنا . تسکـش  هب  يرگید  ياهبالقنا  دـندش و  زوریپ  هک  میدـید  ار  ییاهبالقنا  دوخ ،

چیه کشیب ، تسا . هدرمـش  لماع  نیموس  ار ، تناما  هلاسم  ترـضح ، دوب . يریگمیمـصت  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  تسکـش ، نیا  لیلد 
. دیامن ار  هدافتسا  رثکادح  اهنآ  زا  دنک و  ظفح  یبوخ  هب  ار  شتاناکما  هک  نیا  رگم  دید ، دهاوخن  ار  يزوریپ  تداعس و  يور  یتلم ، موق و 
، ترـضح هرخالاب ، و  دنـشوکب . دوخ ، یعامتجا  تاناکما  ظفح  رد  دنـشاب و  رادـتناما  مدرم ، داحآ  هک  نیا  رگم  تسین ، نکمم  رما ، نیا  و 

دنریگن و رظن  رد  ار  هعماج  حلاصم  مدرم ، ات  رگید ، يریبعت  هب  دنکیم . رکذ  هعماج  درف  درف  یبلطحالصا  ار ، يزوریپ  لماع  نیمراهچ 
، نمشد لاگنچ  رد  دنوشیمن و  زوریپ  تالکشم  رب  زگره  دنشوکن ، شیوخ  عامتجا  حالصا  رد  دننکن و  نآ  يادف  ار  دوخ  یـصخش  عفانم 

هناخ مه  دننکیم و  ناریو  ار  هعماج  مه  دنرخیم ، دوخ  عفانم  تمیق  هب  ار  هعماج  داسف  هک  ییاهنآ  دوب . دـنهاوخ  ناوتان  نوبز و  فیعض و 
هک دندوب  برع  لیابق  زا  یکی  اهنآ ، دسیونیم : اهنآ  هرابرد  دوخ  هغالبلاجهن  حرش  رد  دیدحلایبا ، نبا  دننایک ؟ منغ  نب  سارفونب  ار . دوخ 

نانز و یماح  شگرم  تایح و  رد  هک  دوب  مدـکم  نب  هعیبر  روهـشم ، عاجـش  اـهنآ ، فورعم  نارـس  زا  یکی  دنتـشاد . راهتـشا  تعاجـش  هب 
نینچ تیامح ، نیا  ناتـساد  تساخرب . نامولظم  تیاـمح  هب  زین  دوخ  گرم  زا  دـعب  هک  تسا  یـسک  اـهنت  وا ، دـنیوگیم : دوب و  ناـکدوک 
نانآ عفادـم  اهنت ، وا ، دـندوب و  وا  اب  ناکدوک ، نانز و  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  دـندرک ، هلمح  وا  هب  میلـسینب  ناراوس  زا  یهورگ  هک  تسا 
هزین یلو  دـنک ، طوقـس  نیمز  هب  تساوخیم  تسـشن و  شبلق  رب  هک  دـندرک  اهر  وا  يوس  هب  يریت  نانمـشد ، تساخرب . هلباقم  هب  وا ، دوب .

رتعیرـس هچ  ره  هک  درک  هراشا  ناکدوک  نانز و  هب  دـنام و  تکرحیب  بکرم  يالاب  رب  یتدـم  ات  درک و  هیکت  نآ  رب  دز و  نیمز  هب  ار  دوخ 
کیدزن تسا ، هدنز  زونه  هک  نیا  نامگ  هب  دندوب ، ساره  رد  وا  تعاجش  زا  هک  میلسینب  دنناسرب . هلیبق  هب  ار  دوخ 

داتفا نیمز  هب  بسا  درک ، باترپ  وا  بسا  هب  يریت  نانآ ، زا  یکی  دندش . نینظ  يو ، تایح  هب  تبـسن  وا ، كرحت  مدع  زا  مک  مک  دـندماین .
زا دـندوب و  هدـناسر  هلیبق  هب  ار  دوخ  ناکدوک ، نانز و  هک  دوب  یلاح  رد  نیا ، یلو  تسا ، هداد  ناـج  نآ ، زا  لـبق  یتدـم  هک  دـش  مولعم  و 

نادرم زا  رفن  هد  اب  هلیبق ، نیا  ناعاجش  زا  رفن  ره  هک  تسا  هدمآ  زین  بدالاغولب ، باتک  رد  دندوب . هدرب  رد  هب  ملاس  ناج  نانمـشد ، تراسا 
رد مالـسلاهیلع  ماما  نازابرـس  هک  نیا  بلاج  دـندشیم . بوسحم  برع  لیابق  نیرتعاجـش  اهنآ  تسا و  هتـشاد  يربارب  رگید ، لیابق  عاجش 

رازه کی  هب  لیدبت  اهنآ ، همه  دنکیم  وزرآ  مالـسلاهیلع  ماما  یلو  دندوب  رفن  رازه  دـصکی  یتیاور ، هب  هکلب  رفن ، رازه  اههد  رب  غلاب  هفوک ،
، دح هچ  ات  دـندوب و  تیافکیب  تماقتـسایب و  هفوک ، رکـشل  دـح ، هچ  ات  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  دـنوش و  سارفینب  هلیبق  ناعاجـش  زا  رفن 

هنوگنامه دنتفای . يرتشیب  تعاجش  مالسا ، هب  نامیا  هیاس  رد  یتاذ ، تعاجش  رب  هوالع  اهنآ ، تماقتسا . رپ  عاجـش و  سارفینب ، هلیبق  نادرم 
زوریپ یمیظع  ياههورگ  رب  ادـخ ، نامرف  هب  هک  ییاـههورگ  رایـسب  هچ  هللا .) نذاـب  هریثک  هئف  تبلغ  هلیلق  هئف  نم  مک  : ) دـیوگیم نآرق  هک 

. دندش

تثعب زا  شیپ  بارعا  هبطخ 026-
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نایب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  رد  ار  نانآ  تشیعم  تایح و  یگنوگچ  بارعا و  لاح  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما 
زا ماما  هزیگنا  هک  نیا  رد  هاگن : کی  رد  هبطخ  دزادرپیم . يو ، اب  نیملسم  تعیب  زا  لبق  ياهلاس  رد  شیوخ  لاح  حرـش  هب  هاگنآ  درادیم .

لامع يوس  زا  رـصم  لاغـشا  زا  دعب  هک  دندقتعم  ناققحم ، زا  یـضعب  تسا ،) هدوب  هچ  همان  نیا  شراگن  رگید ، ریبعت  هب  ای   ) هبطخ نیا  داریا 
، ترضح دنیامرف . نایب  هتشذگ ، يافلخ  هب  تبسن  ار  دوخ  رظن  ات  دنتساوخ  ترضح  نآ  زا  یهورگ ، رکبیبا ، نب  دمحم  تداهـش  هیواعم و 
بجاو و لئاسم  ارچ   ) دناهتـشک ارم  نایعیـش  هدش و  لاغـشا  رـصم  هک  دیرادن  ربخ  رگم  تسا ؟ لاوس  نیا  عقوم  الاح ، ایآ  دومرف : خـساپ  رد 

امـش تسد  هب  ياهمان  نم ، دومرف : سپـس  دـیاهدرک ؟) لوغـشم  ار  دوخ  تسا ، رایـسب  نآ  يارب  تقو  هک  یلئاـسم  هب  هدرک ، اـهر  ار  یتاـیح 
هک دوشیم  روصت  هاگ ، دینک . ظفح  ارم  هتفر  تسد  زا  قوقح  هک  مهاوخیم  امـش  زا  یلو  تسا ، نآ  رد  امـش  تالاوس  خـساپ  هک  مهدیم 
نآ زا  نیفـص  گنج  زا  لـبق  مـالک ، نیا  هک  دـهدیم  ناـشن  دراد و  نخـس  نیا  اـب  تاـفانم  دـنکیم ، داـهج  هب  توعد  هک  هبطخ  نیا  لـیذ 

تداهش زا  لبق  ترضح ، هک  دشاب  یگنج  هب  هراشا  نخس ، نیا  هک  تسا  نکمم  یلو  تسا ، هدش  رداص  ترضح 
نیا لاح ، ره  هب  دـش . گنج  نآ  هب  مادـقا  زا  عنام  ناشیا ، تداهـش  كاندرد  هثداـح  دـنچ  ره  تخاـسیم ، هداـمآ  نآ  يارب  ار  مدرم  دوخ ،

دنکیم و هراشا  مرکا  ربمغیپ  تثعب  هناتسآ  رد  تیلهاج و  رصع  رد  برع  عضو  هب  تسخن ، شخب  تسا : هدش  لیکـشت  شخب  هس  زا  هبطخ ،
شخب رد  دنتفای . ییاهر  نآ  زا  مالـسا ، ربمایپ  روهظ  تکرب  هب  هک  دندوب  یمیظع  تالکـشم  اهیتخبدب و  هچ  راتفرگ  اهنآ  هک  دهدیم  هناشن 

اهنت ار  وا  دـنتفرگ و  يو  زا  ار  تفـالخ  ینعی  ترـضح ، نآ  ملـسم  قح  هنوگچ  هک  دـنکیم  هراـشا  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  ثداوح  هب  مود ،
هب موس ، شخب  رد  دوب . تحاران  نارگن و  تخـس  هک  یلاح  رد  درک ، توکـس  نآرق ) مالـسا و  ظفح  يارب   ) مالـسلاهیلع ماـما  دنتـشاذگ و 

دش و رجنم  ناناملسم  رب  یقالخا  یلام و  یناج و  تامدص  همه  نآ  هب  هک  دنکیم  هراشا  هیواعم  اب  صاع  نب  ورمع  طورشم  تعیب  ناتـساد 
یلص دمحم  دنوادخ ، همجرت : دنوش . دربن  هدامآ  رگمتس ، ملاظ و  هورگ  نآ  تسد  ندرک  هاتوک  يارب  هک  دهدیم  روتـسد  هبطخ ، نایاپ  رد 

نیرتدب برع ، تیعمج  امش  هک  یلاح  رد  دشاب  وا  تایآ  نیما  دهد و  میب  ار  نایناهج  ات  درک ، ثوعبم  تلاسر  هب  ار  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا 
طخ دندیسرتیمن و  زیچ  چیه  زا  هک   ) ییاونش دقاف  ياهرام  نشخ و  ياهگنس  نایم  رد  اهنیمزرس و  نیرتدب  رد  دیتشاد و  ار  نیئآ 

ار مه  نوخ  هتـسویپ  دـیدروخیم و  راوگان  رایـسب  ياهاذـغ  دیدیـشونیم و  هدولآ  ياهبآ  دـیدرکیم و  یگدـنز  دوب ) داـیز  رایـسب  ناـشر 
رد اهتب ، دیدناسریم ) لتق  هب  ار  دوخ  نارـسپ  دیدرکیم و  روگ  هب  هدنز  ار  نارتخد  و   ) دـیدرکیم عطق  ار  ناشیوخ  اب  دـنویپ  دـیتخیریم و 

ماما هبطخ ، زا  شخب  نیا  رد  تیلهاج  رـصع  رد  برع  ریـسفت : حرـش و  دوب . هتفرگارف  ار  ناتدوجو  رـسارس  ناهانگ ، دوب و  اپرب  امـش ، نایم 
يداصتقا و یفطاع و  يرکف و  دعب  راهچ  رد  اهنآ ، یگدـنز  زا  ییایوگ  رایـسب  میـسرت  دوریم و  یلهاج  برع  عضو  غارـس  هب  مالـسلاهیلع 
هچ نآ  زا  شیب  يزیچ  مینک ، یسررب  تسا ، هدش  هتشون  یلهاج  برع  عضو  هرابرد  هک  ار  ییاهباتک  مامت  رگا  هک  دهدیم  هئارا  یعامتجا ،

مالـسلاهیلع ماـما  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  ارهاـظ  هبطخ ، زاـغآ  رد  ثـحب ، نـیا  باـختنا  تفاـی . میهاوـخن  اـهنآ  رد  هدـمآ ، هصـالخ  نـیا  رد 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زا  دعب  هک  یعضو  اب  ار  نآ  ات  دروایب  ناشرطاخ  هب  ار ، مدرم  مالسا  زا  لبق  هتشذگ  دهاوخیم 

، سوه اوه و  زا  يوریپ  اهیگدنکارپ و  تافالتخا و  اب  ار  اهبنارگ  هیامرـس  نیا  دنـسانشب و  ار  نآ  شزرا  ردق و  دننک و  هسیاقم  دندرک ، ادـیپ 
شیم راکشآ  نشور و  اهنآ  نادقف  اب  هسیاقم  رد  اهنت ، اهتمعن ، شزرا  هک  ارچ  دنهدن ، تسد  زا 

زا و   ) دهد میب  ار  نایناهج  ات  درک  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دنوادخ ، دـیامرفیم : زاغآ  رد  ترـضح ، دو .
هللا نا  ، ) دـهد رارق  دوخ  باتک  تایآ  رب  نیما  ار  وا  و  دـناسرتب ) تسا ، تلادـع  قح و  هار  زا  نافرحنم  ناـیغاط و  راـظتنا  رد  هک  یهلا  رفیک 

رب طقف ، هلمج ، نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  هک  نیا  هجوت  لباق  لیزنتلا ). یلع  انیما  نیملاعلل و  اریذن  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  ثعب 
، ریذن مه  تسا و  ریـشب  مه  ترـضح ، نآ  مینادیم  هک  نیا  اب  درک ، هیکت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ندوب  هدنهدمیب )  ) ریذن

يا اریذن ،) ارـشبم و  ادهاش و  كانلـسرا  انا  یبنلا  اهیا  ای  : ) دناهتفرگ رارق  مه  رانک  تفـص ، ود  نیا  ارارک ، دـیجم ، نآرق  رد  هک  هنوگنامه 
ماجنا يوس  هب  تکرح  هزیگنا  هک  اجنآ  زا  یلو  رگید . تایآ  و  میداتـسرف . هدـنهدمیب  هدـنهد و  تراشب  هاوگ و  ناونع  هب  ار  وت  اـم ، ربماـیپ !

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


تایآ زا  يرایـسب  رد  لـیلد ، نیمه  هب  دوشیم . هیکت  ریذـن  ناونع  يور  رتشیب  تسا ، اـهتازاجم  اـبلاغ ، تاـفلخت ، زا  زیهرپ  فیاـظو و  نداد 
هیکت ییاهنت  هب  دروم ، چیه  رد  تسا و  هدش  هیکت  ریذن  ناونع  يور  ءایبنا  ریاس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دروم  رد  نآرق ،

وق رد  دوشیمن . هدید  هدنهد ) تراشب   ) ریشب ناونع  رب 
هدافتـسا ارجا  نماض  ناونع  هب  یقیوشت  لئاسم  زا  مک ، رایـسب  تسا و  رفیک  تازاـجم و  یعون  هشیمه ، ارجا ، نماـض  زین  زورما  ياـیند  نینا 

هتکن نیا  دراد . رارق  ناسنا  هدهع  رب  هک  تسا  یفیلاکت  فیاظو و  ربارب  رد  تیلووسم  ساسحا  راذنا ، زا  ییاهن  فده  لاح ، ره  هب  دوشیم .
دهدیم ناشن  یبوخ  هب  نیا ، تسا و  ناهج  مدرم  مامت  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ندوب  ریذن  هک  درک  شومارف  دیابن  ار 

، نامز ره  ناکم و  ره  رد  ار ، رـشب  دارفا  همه  هک  دراد  ياهدرتسگ  موهفم  نیملاـع  هک  ارچ  تسا  ینادواـج  یناـهج و  نید  مالـسا ، نید  هک 
باتک تناما  وا ، هک  دراد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمـصع  ماقم  هب  ینمـض  هراشا  لیزنتلا ، یلع  انیما  ریبعت  دوشیم . لماش 
نامز رد  برع ، لاح  حرـش  هب  سپـس  ترـضح ، دـناسریم . ملاع  مدرم  مامت  هب  رییغت ، نیرتمک  نودـب  دـنکیم و  ظـفح  یبوخ  هب  ار  یهلا 
امـش هک  دوب  یلاح  رد  نیا ، دـیامرفیم : نینچ  هتخادرپ ، دـنکیم - روحم  راهچ  هب  هراشا  هک  اـنعمرپ - هاـتوک و  هلمج  هد  نمـض  تیلهاـج ،

لـقاع و ناـسنا  یتسرپ ؟ تب  زا  رتدـب  ینیئآ  هچ  نید ) رـش  یلع  برعلا -! رـشعم  متنا - و  ، ) دـیتشاد ار  نیئآ  نید و  نیرتدـب  برع ، تیعمج 
ار ب دوخ  تاردقم  دنک و  هدجس  نآ  ربارب  رد  دشارتب و  دوخ  تسد  اب  ار  یبوچ  ای  گنس و  هعطق  رایشوه ،

طحق رد  سپـس  دـنک و  هدجـس  نآ  ربارب  رد  دزاسب و  امرخ  زا  ییاهتب  اـی  درب ؟ هاـنپ  نآ  هب  اـهیراتفرگ  تالکـشم و  رد  دـنادب و  وا  تسد  ه 
ياهباتک رد  هک  دوب  قطنم  زا  رود  هناقمحا و  دـیاقع  تافارخ و  زا  ولمم  اهنآ ، نیئآ  گرزب ، فارحنا  نیا  رب  هفاضا  دروخب !؟ ار  نآ  یلاـس ،

مالـسلاهیلع ماما  دعب ، و  راکفا . دیاقع و  دعب  رد  نیا ، دش . دهاوخ  نآ  هب  ياهراشا  تاکن ، ثحب  رد  هدمآ و  احورـشم  یلهاج ، برع  خیرات 
ياهرام نشخ و  ياهگنس  نایم  رد  نیمزرـس و  هناخ و  نیرتدب  رد  امـش ، دیامرفیم : هدرک  هراشا  اهنآ  يداصتقا  یگدنز  راب  تقر  عضو  هب 

رایسب ياهاذغ  دیدیشونیم و  هدولآ  ياهبآ  دیدرکیم و  یگدنز  دوب ) دایز  رایسب  ناشرطخ  دندیسرتیمن و  زیچ  چیه  زا  هک   ) ییاونش دقاف 
، رادرـش هب  ریبـعت  بشجلا .) نولکاـت  ردـکلا و  نوبرـشت  مص ، تاـیح  نشخ و  هراـجح  نیب  نوـخینم  راد  رـش  یف  و  ، ) دـیدروخیم راوگاـن 
( هبطخ نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نابطاخم  اصوصخم  ، ) نانآ زا  رایـسب  هک  نیا  اب  یلهاج ، بارعا  تنوکـس  لحم  دروم  رد  هناخ ،) نیرتدب  )
هب دندوب و  هداد  تسد  زا  یلک  هب  ار  دوخ  يونعم  هرهچ  رهـش ، ود  نیا  هک  دـشاب  تهج  نیدـب  تسا  نکمم  دنتـسیزیم ، هنیدـم  ای  هکم  رد 

بآیب و کشخ و  ياهنابایب  نازوس و  ياهداب  نش و  نافوط  دندوب . هدش  لدبم  داسف ، ترارش و  یتسرپ و  تب  نوناک 
ار رابگر  ناراب و  هدنامیقاب  هک  ییاهریگبآ )  ) ییاهریدغ ای  بآ  مک  ياههاچ  قامعا  رد  یبآ  رصتخم  رگا  دوب . هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  فلع ،
، تشاد رفنت  نآ  ندیـشون  زا  ناسنا ، هک  دشیم  هدولآ  دارفا ، تلاخد  ای  داب و  شزو  رثا  رب  ردـق  نآ  دـشیم ، ادـیپ  دوب ، هداد  ياج  دوخ  رد 
زا هک  دـنکیم  لقن  هغالبلاجـهن  ناحراش  زا  یکی  دوبن . نیا  زا  رتهب  يزیچ  اهنآ ، كاروخ  اذـغ و  دندیـشونیم . رابجا ، مکح  هب  اهنآ ، یلو 
ام لک  لکات  تفگ : باوج  رد  وا  دینکیم .؟ هدافتـسا  نابایب  رد  یتاناویح  هچ  زا  امـش  هیدابلا ؟ یف  نولکات  تاناویحلا  يا  دندیـسرپ : یبرع 

مـص تاـیح  هب  ریبعت  ار . نیبج  ما  رگم  میروخیم ، دـنک ، تکرح  نیمز  يور  دـبنجب و  هک  ار  يدوجوم  ره  اـم ، نیبـج ، ما  ـالا  جرد  بد و 
- موس شخب  رد  دناهتـشاد . يرتکانرطخ  رهز  ای  هدوب ، نانآ  دـیدش  تراسج  ببـس  نانآ  ییاونـشان  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ای  رک ) ياهرام  )
رب اهنت  هن   ) دیتخیریم ار  مه  نوخ  هتـسویپ ، امـش ، دیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماما  هدـش - هراشا  اهنآ  ینماان  یعامتجا و  راب  تقر  عضو  هب  هک 

دننام مکئاـمد  نوکفـست  رد  عراـضم  لـعف  هب  ریبعت  مکئاـمد . نوکفـست  و  دـیتشادن ،) محرت  زین  ناـتدوخ  رب  هک  دـیدرکیمن  محر  نمـشد 
نوخ عقاو ، رد  تسا . نانآ  نایم  رد  اهیناماسبان  نیا  رارمتسا  رب  لیلد  زارف ، نیا  رگید  ياههلمج 

یهاگ هکلب  اهزور ، دنداتفایم و  مه  ناج  هب  دندیشکیم و  ار  اهریشمش  هناهب ، نیرتکچوک  اب  تشادن و  ینـشور  لیلد  هب  زاین  اهنآ ، يزیر 
ناشن دـش - دـهاوخ  هراشا  نآ  هب  ادـعب  هک  راجف - فورعم  ياهگنج  هعلاطم  دـندادیم . همادا  ار  گنج  یکچوک ، هناهب  اب  اهلاس ، اـههام و 

رد سپـس  ترـضح ، دـنتخیریم . ار  مه  نوخ  دـنداتفایم و  مه  ناج  هب  يزیچ ، كدـنا  اب  ربخیب ، لهاج و  مدرم  نآ  هنوگچ  هک  دـهدیم 
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و ، ) دیدرکیم عطق  هتسویپ  ار  دوخ  يدنواشیوخ  دنویپ  امش ، دیامرفیم : هدرک  نانآ  یفطاع  كانتـشحو  عضو  هب  هراشا  تمـسق ، نیمراهچ 
هیام ار  رتخد  اهنآ ، هک  ارچ  دراد ، هراشا  نارتخد  ندرک  كاخ  ریز  نتشک و  ینعی ، دائو  هلاسم  هب  عقاو ، رد  هلمج ، نیا  مکماحرا ). نوعطقت 
رارف دوخ ، هلیبق  موق و  زا  یتدـم  ات  یگدنکفارـس ، تدـش  زا  هاگ ، دـشیم ، رتخد  بحاـص  هک  سک  نآ  دنتـشادنپیم و  یتخبدـب  گـنن و 

يراوتی میظک  وه  ادوتـسم و  ههجو  لظ  یثنالاب  مهدحا  رـشب  اذا  و  : ) تسا هدمآ  لحن  هروس  هیآ 58 و 59  ود  رد  هک  هنوگناـمه  درکیم ،
هک دنهد  تراشب  اهنآ  زا  یکی  هب  هک  یماگنه  نومکحی ،) ام  ءاسالا  بارتلا  یف  هسدی  ما  نوه  یلع  هکـسمیا  هب  رـشب  ام  ءوس  نم  موقلا  نم 

هب هک  يدب  تراشب  رطاخ  هب  ددرگیم . نیگمشخ  تدش  هب  دوشیم و  هایس  یتحاران ،) طرف  زا   ) شتروص هدش ، وت  بیصن  رتخد 
دب هچ  دـنک ؟ شناهنپ  كاخ  رد  اـی  دراد  هگن  گـنن  لوبق  اـب  ار  وا  اـیآ  دـنادیمن ) و   ) ددرگیم يراوتم  دوخ  هلیبق  موق و  زا  هدـش ، هداد  وا 
هب دشیم ، بوسحم  ناشیگدنز  هیامرـس  هک  ار  دوخ  نارـسپ  دـندرکیمن و  تعانق  نارتخد  هب  نادـنزرف ، نتـشک  رد  هاگ ، دـننکیم ! مکح 

و ال : ) دیامرفیم ءارسا  هروس  هیآ 31  رد  دـنکیم و  یهن  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  دـیجم ، نآرق  لیلد ، نیمه  هب  دنتـشکیم . رقف ، زا  سرت  رطاخ 
يزور ار  امـش  اـهنآ و  اـم  اریز ) ، ) دـیناسرن لـتق  هب  رقف  سرت  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  مکاـیا ،) مهقزرن و  نحن  قـالما  هیـشخ  مکدـالوا  اوـلتقت 
رایـسب لکـش  رد  محر ، عطق  ار . ردارب  ناردارب ، ار و  ردـپ  رـسپ ، هاگ  تشکیم و  یکچوک  هناـهب  هب  ار  دـنزرف  ردـپ ، هاـگ ، یتح  میهدیم .
هـصالخ ار  اـهنآ  عاـمتجا  يداـم  يوـنعم و  دـسافم  هلمج ، ود  رکذ  اـب  نخـس ، نیا  ناـیاپ  رد  دوـب . اـمرفمکح  اـهنآ  ناـیم  رد  یکانتـشحو ،

مکب ماثالا  هبوصنم و  مکیف  مانـصالا  دوب ، هتفرگارف  ار  ناتدوجو  رـسارس  ناهانگ ، دوب و  اپرب  امـش ، نایم  رد  اـهتب ، دـیوگیم : دـیامرفیم و 
رد دـندرکیم و  راختفا  نآ  هب  هکلب  دنتـشادن ، مرـش  یتسرپ  تب  زا  اهنت  هن  اهنآ ، هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  ایوگ ، هبوصنم  ریبعت  هبوصعم .

هک ا ياهتشر   ) بصع هدام  زا  هبوصعم ، دندوب . هتشاد  اپرب  ار  اهتب  دوخ ، هعماج  رانک  هشوگ و 
عطق یـشکمدآ و  يزیرنوخ و  دننام  یناهانگ  عاونا  هب  تسا  هراشا  اجنیا ، رد  هدش و  هتفرگ  دهدیم ) دنویپ  مه  هب  ار  تالـضع  اهناوختس و 

هب دوب . هتفرگارف  ار  یلهاج  برع  دوجو  مامت  هک  ءاشحف و …  بارـش و  راـمق و  هب  یگدولآ  لاوما و  تراـغ  سیماون و  هب  زواـجت  محر و 
اهنآ هعماج  یفطاع  يداصتقا و  تالکشم  یقالخا و  یتدیقع و  تافارحنا  هب  هراشا  هاتوک ، ياههلمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  بیترت ، نیا 
رصع زا  ییامنرود  - 1 اههتکن : دراد . ياهژیو  لصفم و  ناتساد  مادک ، ره  هک  دیامرفیم  نایب  روحم  راهچ  نیا  رد  ار  اهنآ  طاطحنا  هدرک و 
رایسب ربمایپ ، تمظع  مالسا و  تخانـش  يارب  هک  تسا  یثحابم  زا  نآ ، هب  طوبرم  فلتخم  لیاسم  تیلهاج و  نارود  هرابرد  ثحب  تیلهاج 

مود هبطخ  حرش  رد  ام ، دننک . يروآعمج  ار  نارود  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  مامت  هک  دندرک  یعس  مالسا ، ناخروم  نادنمشناد و  تسا . مزال 
عوضوم نآ  هب  ییانعم  رپ  تاراشا  ثحب ، دروم  هبطخ  تسخن  زارف  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  اجنآ  زا  یلو  میتشاد ، هلاسم  نیا  هب  یتاراشا  زین 

، تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  زارف  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  ياهناگراهچ  ياهروحم  هنیمز  رد  ار  ياهزات  تاکن  تسا  مزـال  تسا ، هدرک 
تسرپ تب  تسا . رایسب  نخس  اهنآ ، یفارخ  تاداقتعا  دروم  رد  فلا :) : ) میوش روآدای 

ياهتب دوب و  هدـش  بصن  هبعک  هناخ  رد  دنتـشاذگیم و  مارتحا  نآ  هب  لیابق  همه  هک  ییاهتب  زا  معا  دوب ، مکاـح  اـهنآ  هعماـج  ماـمت  رب  ي ،
ار نآ  یگنـس ، هعطق  الثم  دـندوب و  لکـش  نودـب  هک  ییاهتب  دـندوب و  هتخاس  فلتخم  لاکـشا  هب  هک  ییاهتب  یگداوناخ ، ياـهتب  یگلیبق و 
دندرکیم و راکنا  ار  تمایق  دندوب . رفنتم  ادیدش  رتخد  زا  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دنتشادنپیم ، ادخ  نارتخد  ار ، ناگتشرف  دادیم . لیکشت 
هک ار  يریت  ياههبوچ  هک  دوب  نیا  اهتب ، اب  اهنآ  تروشم  قیرط  دـندرکیم . تروشم  اهتب ، اب  یمهم ، راک  ره  ماجنا  يارب  اـهنآ ، زا  يرایـسب 

دندروآیم نوریب  ار  یکی  دندزیم و  مه  هب  هتخیر ، ياهسیک  رد  ار  اهنآ  دنتشاگنایم و  تب  نابز  دندوب ، هتشون  لعفت  لعفا و ال  اهنآ  يور 
كرابم موش و  ياههدنرپ  ینابایب و  ياهلوغ  دـننام ، یتافارخ  هب  اهنآ  تاداقتعا  دنتـشادنپیم . لمعلا  بجاو  تب ، نامرف  ناونع  هب  ار ، نآ  و 

سب نیمه  اهنآ ، يداصتقا  كاندرد  عضو  ینعی  مود ، روحم  رد  ب :) . ) دوب هدنکفا  اهنآ  راکفا  رب  یموش  هیاس  لیبق ، نیا  زا  يرگید  روما  و 
زا يرایـسب  دمآرد  دندرکیم . كاخ  ریز  هب  رقف ، سرت  زا  دشیم ، بوسحم  اهنآ  یگدنز  هیامرـس  هک  ار  نارـسپ  هکلب  نارتخد ، اهنت  هن  هک 

نهرب ياهاپ  دوب . اههلفاغ  نارگید و  لاوما  لواپچ  يرگتراغ و  قیرط  زا  اهنآ ،

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


، دشیم ياهداس  سابل  بحاص  اهنآ  زا  یکی  رگا  درکیم و  تیاکح  اهنآ  رب  مکاح  يداصتقا  رقف  زا  نانآ ، زا  يرایـسب  نایرع  همین  مادـنا  ه 
رد ج :) ! ) تشم فیصم  ظیقم  یتب  اذهف  تباذ  کی  نم  هناتسمز ! مه  هراهب و  مه  تسا و  هناتـسبات  مه  هک  دراد  یـسابل  هک  درکیم  راختفا 

تعیبـط رطاـخ  هب  نودـلخنبا ، هتفگ  هب  دـندرکیمن و  مـحر  زیچ  چـیه  سک و  چـیه  رب  اـهنآ  هـک  سب  نـیمه  اـهنآ  یفطاـع  عـضو  دروـم 
نیا زا  دندرکیم و  تراغ  داتفایم ، ناشتسد  هب  هک  ار  يزیچ  ره  هک  دنتشاد  داسف  يرگتراغ و  هب  لیامت  نانچ  نآ  دنتشاد ، هک  يایـشحوت 
لقن دـندوبن . لـئاق  لاوما  تراـغ  يارب  يزرم  دـح و  دنتـسنادیم و  ناـشیاههزین  هیاـس  رد  ار  دوخ  قزر  اـهنآ ، دـندربیم  تذـل  دوخ  راـک 

گنج و اجنآ  رد  ایآ  دیسرپ  دینش . ار  یتشهب  ياهتمعن  تشهب و  فیصوت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  اهنآ  زا  یکی  دننکیم 
هدـمآ خـیراوت  زا  یـضعب  رد  درادـن . ياهدـیاف  نیاربانب  اهیف ، ریخ  نذا ال  تفگ : دینـش ، یفنم  باوج  هک  یماگنه  دراد و  دوجو  يزیرنوخ 

ياهلـسن تشاد و  همادا  رتشیب  ای  لاس  دـصکی  اهنآ  زا  یـضعب  هک  داد ، خر  گنج  دـصتفه  رازه و  کی  یلهاج ، بارعا  ناـیم  رد  هک  تسا 
یهاو و ياههناهب  هب  ینالوط ، ياهگنج  نیا  اسب  هچ  و  دیشکیم . هنابز  نانچمه  گنج  شتآ  دنتفر و  دندمآ و  يددعتم 

ربارب نیدنچ  یکچوک  عوضوم  کی  تباب  یهاگ  هکلب  دـیوشیمن ، نوخ  زج  ار  نوخ  هک  دوب  دـقتعم  یلهاج ، برع  دادیم . خر  شزرایب 
هب موسوم  هلیبق  زا  هک  يدرف  فرط  زا  هک  یتناها  رطاخ  هب  يرفنـش  مان  هب  يدرم  هک  تسا  هدـمآ  خـیراوت  زا  یـضعب  رد  دـنتفرگیم . ماـقتنا 
رفن رکف  رد  نانچمه  درک و  رارف  تشک و  ار  رفن  هن  دون و  دناسرب . لتق  هب  نانآ  زا  ار  رفن  دصکی  هک  درک  دهع  دوخ  اب  دـش ، وا  هب  نامالس ،

هب وا ، دـنتفگ : وا  هلیبق  لها  دروآرد . ياپ  زا  ار  وا  درک و  تباصا  هلیبق  نامه  زا  يدرف  هب  وا  همجمج  اـفداصت ، تفر . اـیند  زا  هک  دوب  مدـص 
هک دهدیم  ناشن  لاح ، ره  هب  یلو  دشاب ، زیمآهغلابم  اهناتـساد ، نیا  زا  یـضعب  هک  تسا  نکمم  تفرگ . ار  دوخ  ماقتنا  درک و  افو  شدـهع 

رایـسب عضو  زین  یعامتجا  دسافم  دعب  رد  د :) . ) دوب ناشلاح  بسانتم  اهناتـساد ، هنوگ  نیا  هک  دـندرکیم  یگدـنز  یطیارـش  نانچ  رد  اهنآ 
. دشیم ریـسفت  یـشورف  بارـش  يانعم  رد  اهنآ  فرع  رد  تراجت  ظفل  هک  اجنآ  ات  دوب  بارـش  اب  هتخیمآ  اهنآ  یگدنز  دنتـشاد . یکانفـسا 

هـس هب  اهنآ ، دـندرکیم . ریـسفت  كاخ  ریز  رد  رتخد  نادازون  ندرک  ناهنپ  يانعم  هب  ار  تفع  تریغ و  و  یـشکمدآ ، يانعم  هب  ار  تعاجش 
همرک بنج  یلا  ینفداف  تم  اذا  دیوگیم : اهنآ  يارعش  زا  یکی  گنج . بارش و  نز و  دندیزرویم : قشع  زیچ 

تخرد رانک  رد  ارم ، مدرم ، هک  یماگنه  اهقوذا  الا  تماـم  اذا  فاـخا  ینناـف  تـالفلا  یف  یننفدـت  ـال  اـهقورع و  یتوم  دـعب  یماـطع  يورت 
زا دعب  هک  مسرتیم  نیا  زا  دینکن ، نفد  نابایب  رد  زگره  ارم ، دنک ! باریس  شبارش ) زا   ) ارم ناوختسا  نآ  ياههشیر  ات  دینک ، نفد  يروگنا 

نایم رد  رامق ، لطاب . ای  دـنیوگب  قح  هاوخ  دـننک ، يرای  ار  دوخ  نانامیپ  مه  ناتـسود و  دـیاب  هک  دـندوب  دـقتعم  اهنآ  مشچب ! ار  نآ  ندرم ،
ار دارفا  اراکـشآ  دوب و  دایز  يردق  هب  اهنآ  نایم  رد  هدولآنانز ، دـنتخابیم . رامق  رد  ار  دوخ  نانز  هاگ ، هک  دوب  هتفای  شرتسگ  نانچ  اهنآ ،

دوخ يوس  هب  ار  زابـسوه  نادرم  اـت  دـندرکیم  بصن  یمچرپ  دوخ ، هناـخ  رد  رب  اـهنآ ، زا  یهورگ  هک  دـندرکیم  توعد  دوـخ  يوـس  هب 
هب اهنآ  همه  رکذ  هک  دوب  رایسب  اهنآ ، نایم  رد  دسافم ، هنوگ  نیا  زا  و  دندیمانیم . مچرپ ) بحاص  نانز   ) مالعالا تاوذ  ار ، اهنیا  دنناشکب .

دیاقع یتسرپ و  تب  تافارخ و  زا  اهنت  هن  داد . تاجن  ار  اهنآ  مالسا ، تکرب  هب  دنوادخ  دوب و  نینچ  یلهاج ، برع  يرآ ، دماجنایم . لوط 
هتخاس يدارفا  یـشحو ، همین  ياهناسنا  نیا  زا  دـش و  نوگرگد  زین  اهنآ  یفطاع  يداصتقا و  یعامتجا و  عضو  هکلب  دـنتفای ، ییاهر  طـحنم 

لب اهرامع و  اهدادقم و  اهرذوبا و  دننامه  دندوب ، تیناسنا  متا  هنومن  هک  دش 
رصع و رد  تیلهاج  راثآ  روهظ  هدهاشم  دوشیم . نشور  هسیاقم ، نیمه  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  تمظع  اهلا .
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تامیلعت  اصوصخم  ءایبنا ، تامیلعت  زا  ندش  ادج  رطاخ  هب  رتکانتشحو - رتعیسو و  لاکشا  رد  ام ، نامز 
، ثحب دروم  هبطخ  رد  هک  نیا  هجوت  لباق  هتکن  اههناخ  نیرتهب  ای  اـههناخ  نیرتدـب  - 2 تسا . اهنآ  تلاـسر  تمظع  رب  يرگید  هاوگ  ملس -

مود هبطخ  رد  نامز ، رصع و  نامه  فیصوت  رد  هک  یلاح  رد  هدومرف ، فیصوت  نیمزرـس  اههناخ و  نیرتدب  ار  یلهاج  برع  یگدنز  لحم 
، ترابع ود  ره  رد  هکم ، نیمزرـس  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  هدـمآ  ناگیاسمه ) نیرتدـب  اب  هناخ  نیرتهب  ناریج ، رـش  راد و  ریخ   ) هب ریبعت 
، اتاذ هکم ، نیمزرـس  تسین . ود  نیا  نایم  رد  يداضت  چـیه  هک  دـهدیم  ناشن  تقد ، یمک  اما  دـسریم ، رظن  هب  يداضت  هدوب ، هجوت  دروم 
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یتسرپ و تب  كرـش  هب  هدولآ  ادـخ ، هناخ  یتح  سدـقم و  نیمزرـس  نیا  مامت  ضرعلاب ، یلو  دوب ، هبعک  هناخ  ینعی  هناـخ ، نیرتهب  نوناـک 
. هناخ نیرتدب  رگید ، رظن  زا  دوب و  هناخ  نیرتهب  رظن ، کی  زا  نیاربانب ، دوب . هدش  یقالخا  دسافم 

هحفص 115] ]
ارچ مدرکن ، مایق  لیلد ، نیمه  هب   ) مرادن منادناخ  زج  يروای  رای و  ناناملـسم ) دوخ و  قح  نتفرگ  يارب   ) مدـید مدرک و  هاگن  نم ، همجرت :
دوب هدرک  ریگ  نآ  رد  ناوختـسا  هک  ییولگ  اب  متـسبورف و  كاشاخ  رب  مشچ ، هک  دوب  یلاح  رد  نیا ، مدـشن و  یـضار  ناـنآ  گرم  هب  هک )
ماما هاکناج  ربص  ریـسفت : حرـش و  مدرک . یبابیکـش  دوب - لظنح  زا  رتخلت  هک  هعرج - نیا  ندیـشون  رب  مدیـشون و  ار ) ثداوح  خلت  هعرج  )

هاـتوک و هراـشا  تفـالخ ، ناتـساد  اـصوصخم ، دـش ، عقاو  مالـسا  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  هک  یثداوح  هب  هبطخ ، زا  زارف  نیا  رد  مالـسلاهیلع 
- دوب ناناملسم  قح  عقاو  رد  هک  هللا - لوسر  تفالخ  ینعی  شیوخ ، ملـسم  قح  نتفرگ  يارب  ار  دوخ  ندرکن  مایق  لیلد  دنکیم و  ییانعمرپ 

سیل اذاف  ترظنف  مرادن ، منادناخ  زج  يروای  رای و  ناناملسم ) دوخ و  قح  نتفرگ  يارب   ) مدید مدرک و  هاگن  نم ، دیامرفیم : دنکیم ، نایب 
لین يارب  مالسا ، ربمایپ  تلحر  زا  لبق  خیراوت ، تداهـش  هب  هک  لکـشتم - هورگ  نآ  لباقم  رد  مایق  هک  تسا  حضاو  یتیب . لها  الا  نیعم  یل 

هن یمایق  نینچ  اریز  دوبن ، راگزاس  یقطنم  چیه  اب  دودحم ، دودعم و  یناروای  رفن و  دـنچ  ياکتا  هب  دـندوب - هدرک  يزیرهمانرب  تفالخ ، هب 
نادناخ دارفا  نیرتهب  زا  یهورگ  دشیم  ببس  هکلب  دیسریمن ، هجیتن  هب  اهنت 

رد هک  ناقفانم - ددرگ و  داجیا  ناناملـسم  نایم  رد  یفاکـش  هک  دوش  ببـس  يریگرد ، نیا  دوب  نکمم  هوالع ، هب  دنوش و  هتـشک  زین  ربمایپ 
، ماـما لـیلد ، نیمه  هب  دـنزادنیب . رطخ  هب  ار  مالـسا  تیدوـجوم  هتفرگ ، هرهب  نآ  زا  دـندوب - ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  یثداوـح  نـینچ  راـظتنا 

مایق نم  دـیامرفیم : شیوخ  نخـس  همادا  رد  ماما ، لـیلد ، نیمه  هب  داد . حـیجرت  تشاد ، رطخ  همه  نیا  هک  یماـیق  رب  ار ، دولآدرد  توکس 
ریگ نآ  رد  ناوختـسا  هک  ییولگ  اب  متـسبورف و  كاشاخ  رب  مشچ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا ، مدـشن و  یـضار  ناـنآ  گرم  هب  هک  ارچ  مدرکن ،

و يذقلا ، یلع  تیضغا  و  مدرک ، ییابیکش  دوب - لظنح  زا  رتخلت  هک  هعرج - نیا  ندیشون  رب  مدیشون و  ار ) ثداوح  خلت  هعرج   ) دوب هدرک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  هک  ییاهنافوط  - 1 اههتکن : مقلعلا . نعط  نم  رما  یلع  و  مظکلا ، ذخا  یلع  تربص  و  اجـشلا ، یلع  تبرش 

ناـشن تسا و  رتدـیدش  نآ  زا  هکلب  تسا ، هدـمآ  هیقـشقش  هبطخ  موس ، هبطخ  رد  هک  تسا  یتاریبعت  دـننامه  تاریبعت ، نیا  داد  خر  ملـس  و 
هتـشاد زاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تفالخ  يدـصت  زا  ار  وا  هک  ياهلاس  نارود 25  نآ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دهدیم 

، تسین تموکح  سار  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  دنراذگیم . ار  یکاندرد  خلت و  رایسب  ياهزور  اهتعاس و  دندوب ،
، اهنت ماقم ، نیا  هک  تسا  هتخاـس  نشور  هدرک و  ناـیب  ددـعتم  ياـههبطخ  رد  رما ، نیا  هب  ار  شیوخ  ییاـنتعایب  احیرـص ، شدوخ ، هک  ارچ 

حور زا  اجیردت  مدرم ، دیدیم ، هک  دوب  تحاران  ادیدش ، نیا ، يارب  هکلب  تاهابم ، راختفا و  يارب  ياهلیـسو  هن  تسا ، یهلا  تیلووسم  کی 
دیسر تموکح  هب  هیواعم  ینعی  داد ، ناشن  خیرات  هک  دش  نامه  ماجنارس  دوشیم و  هدنز  یلهاج ، ننس  زا  يرایسب  دنوشیم و  رود  مالـسا 

و دنتـسشن . تخت  نآ  رب  شنارای  دیزی و  وا  زا  دـعب  درک و  لیدـبت  یثوروم  قرز و  رپ  هماکدوخ  تنطلـس  یعون  هب  ار  هللا  لوسر  تفالخ  و 
ناشن اههلمج ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  يانعمرپ  تاریبعت  تسا . ریظن  مک  هماـکدوخ  ياـهتموکح  نیرتدـب  رد  هک  دـندش  یلاـمعا  بکترم 
ماـما رگید ، يوـس  زا  مدرم ، باـعرا  دـیدهت و  و  وـس ، کـی  زا  تموـکح ، نارادمدرـس  دـیدش  هدرتـسگ و  تاـغیلبت  هنوـگچ  هک  دـهدیم 

زین ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوس  زا  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفالخ  يارب  درف  نیرتهتـسیاش  هک  ار  مالـسلاهیلع 
رد دوب ! هدنامن  یقاب  وا  يارب  روای ، رای و  ناونع  هب  یـسک ، شتیب ، لها  زج  هک  اجنآ  ات  دناشک  اوزنا  هب  دوب ، هدش  نییعت  بصنم  نیمه  يارب 

یعبرا تدجو  ول  دومرفیم : مالسلاهیلع  یلع  هک  میناوخیم  دناهدرک ، لقن  ناخروم  هک  یفورعم  ثیدح 
یمالسا تموکح  مدادیمن  هزاجا  و   ) مدرکیم راکیپ  اهنآ ، هارمه  متفاییم ، ممصم  هدارا و  اب  دارفا  زا  رفن  لهچ  رگا  تلتاقل ، مزع  يوذ  ن 

ناـیماح هک  دـهدیم  ناـشن  تاریبـعت  نیا  زین  و  دـنزاس .) فرحنم  دوـب ، هدرک  نییعت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  يریـسم  زا  ار 
نانآ هک  متشاد  غیرد  نم ، توملا ، نع  مهب  تننضف  دیامرفیم : هک  ارچ  دنتشادن  ابا  زین  مالسلاهیلع  ماما  تیب  لها  نتـشک  زا  یتح  تفالخ ،
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تسایـس و ملاـع  رد  یقـالخا ، مهم  لـئاسم  هنوـگ  نیا  دـنچ  ره  تسا ! كانتـشحو  بیجع و  یتـسار  هب  نیا ، و  متـسرفب . گرم  ماـک  هب  ار 
ماـما نادـنزرف  اـت  دـندوب  ياهناـهب  رظتنم  تفـالخ ، بـصعتم  ناـیماح  هـک  دراد  دوـجو  زین  لاـمتحا  نـیا  تـسین ! زیگناتفگـش  تموـکح ،
یقاب تیب  لها  زا  تفالخ ، تسپ  يدصت  يارب  یـسک  ات  دنرادرب  نایم  زا  دندادیم ، هدنیآ  رد  ار  نانآ  ینیـشناج  لامتحا  هک  ار  مالـسلاهیلع 
ماـما رمع  ياـهزور  نیرتتخـس  تقیقح ، رد  دوـب و  راوگاـن  خـلت و  مالـسلاهیلع  ماـما  ماـک  رد  دـح  نیا  اـت  نارود ، نیا  هک  نـیا  اـما  دـنامن .

یلامعا تفرگیم ، ماجنا  یمالسا  تموکح  مان  هب  هک  دوب  ياهیوریب  لامعا  رظان  هتسشن و  هناخ  هشوگ  رد  هک  دوب  مایا  نیمه  مالـسلاهیلع 
ارس اهیتلادعیب و  تاضیعبت و  عاونا  باکترا  مالسا و  ماکحا  مهف  رد  هابتشا  دیاقع و  فیرحت  دننام 

همان 62 رد  دیاب  ار ، لاوس  نیا  خساپ  ارـسک . رـصیق و  نوعرف و  تنطلـس  دننامه  ياهماکدوخ ، تنطلـس  هب  یمالـسا  تموکح  لیدبت  ماجن ،
زا دـعب  برع ، هک  درکیمن  روطخ  مرطاخ  هب  مدرکیمن و  رواب  زگره  نم ، دـنگوس ! ادـخ  هب  دـیامرفیم : ماما  اـجنآ ، تفاـی . هغالبلاجـهن ،

يزیچ اهنت  دزاس ! رود  نم  زا  شترضح ، زا  دعب  ار  نآ  دنادرگب و  وا  تیب  لها  زا  ار  يربهر  تماما و  رما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
مدیدیمن و ماقم  نیا  هتـسیاش  ار  وا  نم ، هک  یـسک   ) دـندرک تعیب  وا  اب  هک  دوب  صخـش  نالف  فارطا  مدرم  عامتجا  درک ، تحاران  ارم  هک 

تعیب زا  متشاذگ و  تسد  يور  تسد  نم ، مدرکیم .) ینیب  شیپ  حوضو  هب  يو ، تموکح  نارود  رد  ار  یمالسا  هعماج  میظع  تالکـشم 
دنهاوخیم هتـشگزاب و  مالـسا  زا  یهورگ  مدـید  دوخ  مشچ  اب  هک  نیا  ات  يراـکمه ) ياـج  هن  دوب و  تفلاـخم  ناوت  هن  . ) مدرک يراددوخ 

ناینب رد  فاکش  دهاش  منکن ، يرای  ار  نآ  لها  مالسا و  رگا  مدیسرت  دوب ) اجنیا  . ) دنزاس دوبان  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نید 
عفد يارب  اذل ، دوب …  رتنیگنـس  رایـسب  تموکح ، تفالخ و  نتخاس  اهر  زا  نم ، يارب  شتبیـصم  هک  مشاب  هدوب  نآ  وحم  ای  مالـسا  دنمورین 

ییاهر مالسا ) نانمشد  ناقفانم و  رطخ   ) رطخ زا  مالسا  نید  تفر و  نایم  زا  لطاب  ات  متساخ  اپ  هب  ثداوح ، نیا 
مالـسلاهیلع ماما  هک  دهدیم  ناشن  تاریبعت ، نیا  هنهنت . نیدلا و  نامطا  قهز و  لطابلا و  حاز  یتح  ثادـحالا  کلت  یف  تضهنف   … تفای ،

، درکیم هدـهاشم  ار  ناناملـسم  شدوخ و  ملـسم  قح  نتفر  تسد  زا  وس ، کی  رد  دوب : راتفرگ  راوگاـن  هلاـسم  ود  ناـیم  رد  نارود  نآ  رد 
يارب هک  دیدیم  ار  مالـسا  نانمـشد  ناقفانم و  دیدش  هئطوت  رگید ، يوس  زا  و  دـشیم ، ادـیپ  یبیجع  تافارحنا  شنتفر ، نیب  زا  اب  هک  یقح 

مها و یعرـش  ینالقع و  یقطنم و  هدعاق  ساسا  رب  مالـسلاهیلع  ماما  و  دندوب . هدروخ  دنگوس  دـندوب و  هتـسب  رمک  مالـسا ، وحم  يدوبان و 
اب مالسلاهیلع  ماما  ایآ  - 2 درک . لمحت  ار  اهیتحاران  تشاذگ و  رگج  رب  نادـند  تسخن ، لکـشم  ربارب  رد  تفاتـش و  مالـسا  يرای  هب  مهم ،
هچ دش ، هتفرگ  هدـعاسینب  هفیقـس  رد  هک  یمیمـصت  تسخن و  هفیلخ  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  یلع  عضوم  هک  نیا  رد  درک ؟ تعیب  لوا  هفیلخ 

. دنرادن رظن  قافتا  هلاسم ، نیا  رد  تنـس ، لها  هعیـش و  ياملع  نادنمـشناد و  تسا . وگ  تفگ و  ناثدحم ، ناخروم و  نایم  رد  تسا ، هدوب 
درک و يراددوـخ  تسخن  هفیلخ  اـب  تعیب  زا  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  ار  هعیـش  ياـملع  بلاـغ  دـیوگیم : ینارحب  حراـش 

بجا هب  ار  اهنآ  دندمآ و  یهورگ  ماجنارس ، یلو  دندوب ، ادص  مه  وا  اب  هلاسم  نیا  رد  زین  مشاهینب  زا  یهورگ 
رد مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  رگید ، لوق  قباطم  دندرک . تعیب  هارکا ، يور  زا  مشاهینب ، ریاس  مالسلاهیلع و  ماما  دندرب و  رکبوبا  دزن  را ،

رظن فرـص  ترـضح ، نآ  زا  دنکیمن ، نانآ  دـض  یمادـقا  تسا و  اهنت  وا ، هک  دـندرک  ساسحا  نوچ  زین  اهنآ  دـماین . نوریب  دـنام و  هناخ 
تعیب زا  هام  شـش  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  نآ  دنتـسه و  نآ  رادفرط  تنـس  لها  ناثدـحم  بلاغ  هک  تسا  يرگید  رظن  اجنیا  رد  دـندرک .
موحرم درک . تعیب  رایتخا ، يور  زا  دـمآ و  نآ  زا  دـعب  تسبرب . ناهج  زا  هدـید  مالـسا ، يوناب  مالـسلاهیلع  ارهز  همطاف  اـت  درک  يراددوخ 

قح وس ، کی  زا  تساوخیم  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  نیا  نآ ، هصـالخ  دراد . یبلاـج  لـیلحت  اـجنیا ، رد  تاـعجارملا ، رد  نیدـلا  فرش 
ناـقفانم و هـب  رگید ، يوـس  زا  درامـشب و  مرتـحم  ار  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیــصو  صن و  تفـالخ و  رد  ار  دوـخ  ملــسم 

مهارف نانآ  ییامن  تردـق  يارب  ار  هنیمز  زین ، راصنا  نارجاهم و  تافالتخا  دـندوب و  هتـسشن  نیمک  رد  مالـسا ، وحم  يارب  هک  ناشیدـنادب -
تماما تفالخ و  ماقم   ) ینعی تسخن ، هلاسم  ات  درک  يراددوخ  تعیب  زا  یتدـم  لیلد ، نیمه  هب  دـهدن . مادـنا  ضرع  لاـجم  تخاـسیم -،

عب رد  دهدن . يور  مود  هلاسم  ات  درک  تعیب  هب  مادقا  ناقفانم ، رش  عفد  مالسا و  ظفح  يارب  سپس  ددرگ و  تیبثت  وا ،)
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هنیمز نیا  رد  ثحب ، نیا  اب  بسانتم  ياههمان  اههبطخ و  لیذ  رد  زاب ، دوشیم . هدـید  انعم  نیا  هب  ياهراشا  زین  هغالبلاجـهن  ياهزارف  زا  یض 
. یلاعت هللا  ءاش  نا  تفگ ، میهاوخ  نخس 

هحفص 121] ]
رد . ) دنک تفایرد  ییاهب  نآ ، ربارب  رد  هک  درک  طرش  وا  رب  هک  نیا  ات  درکن  تعیب  هیواعم - اب  صاع -) ورمع   ) وا هدمآ : همادا  رد  و  همجرت :

ناناملـسم و دالب  يور  اهنآ  هک  نونکا  ! ) دوش یهتنم  ییاوسر  هب  رادیرخ  هیامرـس  و  دسرن ! يزوریپ  هب  هدنـشورف ، تسد  موش ،) هلماعم  نیا 
هنابز گنج ، شتآ  هک  دـیزاس ! مهارف  ار  گنج  گرب  زاس و  دـیوش و  راکیپ  هداـمآ  دـننکیم ) هلماـعم  نینچ  نیا  ناناملـسم ، رب  تموکح 
امـش يوـس  هب  ار  يزوریپ  زیچ ، ره  زا  شیب  هـک  دـیزاس ! دوـخ  راعـش  ار  تماقتـسا  ربـص و  و  تـسا . هـتفرگ  ـالاب  نآ  ياههلعـش  هدیـشک و 

هلماعم ياوسر  يارجام  هب  هراشا  نمـض  مالـسلاهیلع  ماما  هبطخ ، نیا  موس  شخب  رد  یـسایس  ياوسر  هلماعم  ریـسفت : حرـش و  دناوخیمارف .
نانکـشنامیپ اب  راکیپ  يارب  ندـش  هدامآ  هب  ار  ناناملـسم  سپـس  دـیامرفیم : نآ  هجیتن  وا و  اب  ندرک  تعیب  رـس  رب  هیواعم ، اب  صاع  ورمع 

یتح عیابی  مل  و  دنک ، تفایرد  ییاهب  نآ ، ربارب  رد  هک  درک  طرـش  وا  رب  هک  نیا  ات  درکن  تعیب  هیواعم ) اب   ) وا دیامرفیم : دـنکیم . توعد 
رقم ار  نآ  دـش و  هفوک  دراو  لمج ، گنج  رد  يزوریپ  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دـناهدروآ  ناـخروم ، اـنمث . هعیبلا  یلع  هیتوی  نا  طرش 

اعم زا  تعیب  نتفرگ  يارب  ار  یلجب  هللادبع  نب  ریرج  داد و  رارق  دوخ  تموکح 
، نایفسیبا نب  هبتع  شردارب ، تخادرپ . تروشم  هب  هراب ، نیا  رد  دنک ، تعیب  مالسلاهیلع  ماما  اب  دوبن  لیام  هک  هیواعم  داتـسرف . ماش  هب  هیو ،

دوب یـسک  وا ، یلو  رظن . بحاص  دنمـشوه و  رایـسب  تسا  يدرم  ینادیم  هک  ارچ  ریگب ! کمک  صاع  ورمع  زا  راـک ، نیا  رد  تفگ : وا  هب 
رارق وا  يارب  ياهظحالم  لباق  ياهب  هک  نیا  رگم  دـش ، دـهاوخن  وت  میلـست  هک  تسا  یعیبط  تفرن و  وا  تایح  رد  نامثع  مکح  راـب  ریز  هک 

صاـع ورمع  يارب  ياهماـن  هیواـعم ، تسا . یتسرپاـیند  درم  وا  هک  ارچ  درک ، دـهاوخ  ار  راـک  نیا  دـشورفب و  وـت  هب  ار  دوـخ  نید  هک  یهد 
زا یکی  تخادرپ . تروشم  هب  شنادنزرف  اب  هراب ، نیا  رد  ورمع ، درک . توعد  ماش  هب  ار  وا  تساوخ و  کمک  هراب  نیا  رد  يو  زا  تشون و 

، دمحم مان  هب  شرگید  دنزرف  یلو  تشاد ، رذحرب  هیواعم  ینیـشنهیشاح  اهراک و  هنوگ  نیا  رد  تلاخد  زا  ار  وا  هللادبع ، مان  هب  وا  نادـنزرف 
: تفگ نینچ  وا  هب  یـسلجم  رد  هیواعم ، ماش ، هب  صاع  نب  ورمع  دورو  زا  سپ  دوش . قحلم  هیواـعم  هب  دور و  ماـش  هب  هک  درک  قیوشت  ار  وا 

عطق هعامجلا و  قرف  هنتفلا و  رهظا  هفیلخلا و  لتق  نیملسملا و  یـصع  قشو  هللا  یـصع  يذلا  لجرلا  اذه  داهجلا  یلا  كوعدا  هللادبع ! ابا  ای  )
درم نیا  اب  هک  منکیم  توعد  وت  زا  نم ، تسا ) صاع  نب  ورمع  هینک   ) هللادبع ابا  يا  محرلا !)

هب ار  مدرم  عمج  هتخاس و  راکشآ  ار  هنتف  هتشک و  ار  هفیلخ  هدرک و  لدبم  فالتخا  هب  ار  ناناملسم  تدحو  هتساخرب و  ادخ  ینامرفان  هب  هک 
کی چـیه  تسنادیم  دوب و  ربخ  اب  هاگآ و  وا  ياهیزادرپ  غورد  زا  هک  ورمع - ینک . راکیپ  تسا ، هدرک  محر  عطق  هدـناشک و  یگدـنکارپ 

: تفگ هیواعم  تسا ؟ یـسک  هچ  صخـش  نیا  زا  تروظنم  تفگ : درک و  وا  هب  ور  تسین - قداص  مالـسلاهیلع  یلع  هرابرد  تاریبعت  نیا  زا 
هداهج و ال هتبحـص و ال  هتقباس و ال  هترجه و ال  کل  سیل  ریعب  یلمجب  یلع  تنا و  ام  هللا ! و  تفگ : صاع  نب  ورمع  تسا . یلع  مروظنم ،
هن یتسین ، ربارب  زگره  یلع ، اب  وت ، هیواعم ! يا  دنگوس ! ادخ  هب  هریغ ، دحال  سیل  برحلا  یف  اظحل  کلذ  عم  هل  نا  هللاو ! و  هملع . ههقف و ال 
هن ار و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  شاینیـشنمه  هن  مالـسا و  رد  ار  وا  هقباس  هن  يراد و  ربمایپ  اـب  ترجه  رد  ار  وا  راـختفا 
وا ياـپ  هب  سک  چـیه  هک  دراد  گـنج  رد  يرفاو  هرهب  وا ، دـنگوس ! ادـخ  هـب  نـیا ، رب  نوزفا  ار . شملع  هـن  ار و  شهقف  هـن  ار و  شداـهج 
هچ مگنجب ، وا  اب  هک  منک  تعیب  وت  اـب  نم ، رگا  تسا ، راـک  نیا  رد  هک  یتارطخ  ماـمت  اـب  لاـح و  نیا  اـب  درک - هفاـضا  سپـس  دـسریمن -

ح يزوریپ ، زا  دعب  تفگ : ورمع  ییوگب ! تدوخ  هچ  ره  تفگ : هیواعم  داد ؟ یهاوخ  رارق  نم  يارب  یشاداپ 
اب يویند ، ضارغا  رطاخ  هب  دنیوگب  وت  هرابرد  برع  هک  مرادن  شوخ  نم ، تفگ : درک و  یلمات  هیواعم  نک  راذگاو  نم  هب  ار  رصم  تموک 
نم هب  ار  رـصم  تموکح  دیاب  میوگیم  نم  هک  تسا  نیمه  بلطم  ! ) راذـگب رانک  ار  اهفرح  نیا  تفگ : صاع  نب  ورمع  يدرک . تعیب  نم 
نیا درک . ءاضما  وا  اب  ار  دادرارق  نیا  دش و  میلـست  ورمع  داهنـشیپ  ربارب  رد  شردارب  اب  تروشم  زا  دـعب  ماجنارـس ، هیواعم ، ینک .) راذـگاو 
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زور و نآ  ياـیند  مهم  زکارم  زا  یکی  رـصم ، هک  نیا  زا  هتـشذگ  رـصم - تموکح  رب  صاـع  نب  ورمع  رارـصا  هک  تسا  هجوـت  لـباق  هتکن 
اهییابیز و کیدزن  زا  دوب و  هدرک  حتف  مود ، هفیلخ  رـصع  رد  ار  رـصم  وا ، هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  دـشیم - بوسحم  تورث  تردـق و  هاگیاپ 

راهچ زین  وا  زا  دعب  دوب و  رـصم  یلاو  وا ، رمع ، تفالخ  تدم  مامت  رد  اریز ، دوب ، هدرک  هدهاشم  ار  رـصم  يدام  بهاوم  راشرـس و  دـمآرد 
نیا همادا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  لاح ، ره  هب  درک . لوزعم  ار  وا  نامثع  هک  نیا  ات  درکیم  تموکح  نیمزرـس  نآ  رب  نامثع ، ناـمز  رد  لاـس ،

دی ترفظ  ـالف  ! ) دوش یهتنم  ییاوسر  هب  رادـیرخ ، هیامرـس  و  دـسرن ! يزوریپ  هب  هدنـشورف  تسد  موـش ، هلماـعم  نیا  رد  دـیامرفیم : نخس 
هک م تسا  تسرد  هدنشورف . نیا  رادیرخ و  نیا  دض  رب  تسا  ینیرفن  نخس ، نیا  تقیقح ، رد  عاتبملا !) هناما  تیزخ  و  عیابملا ،

نب ورمع  هب  لجا ، درکن و  ادیپ  ماود  رتشیب  یلاس  دنچ  تموکح ، نیا  یلو  درپس ، وا  هب  ار  رصم  تموکح  درک و  لمع  دوخ  هتفگ  هب  هیواع ،
تیاضر نآ  دوب و  كانمیب  دوخ  راک  نایاپ  زا  هک  دهدیم  ناشن  هدش ، لقن  رمع  نایاپ  رد  وا ، زا  هک  ینانخس  هوالع ، هب  دادن . تلهم  صاع 

، درک مکحم  ار  شتموکح  ياههیاپ  دوخ ، راک  نیا  اب  هچرگا  هیواعم  زین  دـشن . وا  بیـصن  زگره  تسا ، يزوریپ  همزال  هک  ینورد  ینطاب و 
مانـشوخ و دارفا  راـصنا و  نارجاـهم و  زا  هباحـص ، بوبحم  ياـههرهچ  ماـمت  دیـشک . ییاوـسر  هب  تموـکح ، نیا  ماجنارـس ، مینادیم  یلو 

تموکح دـنتفرگ و  ار  وا  فارطا  برع ، تیلهاج  نارادمدرـس  مالـسا و  نانمـشد  ناگدـنامزاب  دـندش و  هدـنکارپ  وا  فارطا  زا  راکزیهرپ ،
هک دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  دـنام . یقاب  وا  يارب  دوب ، راوتـسا  تامرحم  کته  دـیدهت و  باعرا و  لتق و  رب  شیاههیاپ  هک  ياهماکدوخ 

يزوریپ اـب  نیرق  زگره ، اـیند ، هب  نید  نتخورف  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هب  هراـشا  ینعی ، دـشاب ، هیربخ  هلمج  هکلب  دـشابن ، نیرفن  ـالاب ، هلمج 
: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، هدش  هراشا  نآرق  تایآ  رد  بلطم ، نیا  هب  دوشیم ، اوسر  رادیرخ  مه  دـنکیم و  نایز  هدنـشورف  مه  و  تسین ،

رف یهارمگ  هب  ار  تیاده  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ ، مهتراجت ، تحبر  امف  يدهلاب  هلالضلا  اورتشا  نیذلا  کئلوا 
الف هرخالاب  ایندلا  هایحلا  اورتشا  نیذلا  کئلوا  دیامرفیم : رگید  ییاج  رد  و  دـنتفاین . تیادـه  هدادـن و  يدوس  اهنآ ، تراجت  نیا  دـنتخو و 

فیفخت نانآ ، باذع  ور ، نیا  زا  دنتخورف ، ایند  یگدـنز  هب  ار  ترخآ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ ، نورـصنی ، مه  باذـعلا و ال  مهنع  ففخی 
قوقح رـصم و  تموکح  هب  رظاـن  هک  مالـسلاهیلع  ماـما  مـالک  رد  تناـما ، هب  ریبـعت  درک . دـهاوخن  يراـی  ار  ناـنآ  یـسک  دوشیمن و  هداد 

ناکاپ و تسد  رد  دـیاب  اـهنت  تسا و  یهلا  تناـما  کـی  اـهناسنا ، رب  تموکح  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هراـشا  تسا ، راـید  نآ  ناناملـسم 
، تقیقح رد  دنزاسیم ، شیوخ  ینارسوه  یصخش و  عفانم  ییوجماک و  هلیسو  ار  نآ  هک  اهنآ  دبای و  نایرج  مدرم  عفن  هب  ات  دشاب  ناحلاص 

نا مکرمای  هللا  نا   ) هیآ ریسفت  رد  نارـسفم ، زا  يرایـسب  لیلد ، نیمه  هب  دشکیم . ییاوسر  هب  ناشراک  دنتـسه و  یهلا  تناما  نیا  هب  نانئاخ 
نیا همادا  رد  دناهدرمـش . یهلا  تناما  زا  نشور  قادـصم  کی  ای  قادـصم  اهنت  ناونع  هب  ار ، تیالو  تموکح و  اهلها ) یلا  تانامالا  اودوت 

، ناناملـسم دـالب  يور  دوخ ، تردـق  ياـههیاپ  میکحت  يارب  ماـش ، ناـمکاح  تسا و  نینچ  هک  نونکا  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماـما  نخس 
گنج گرب  زاس و  دیوش و  راکیپ  هدامآ  امش  دنهدیم ) مه  هب  رایسب  ياههوشر  دننکیم و  هلماعم  هنامحریب 

و اهتبها ، برحلل  اوذـخف  ، ) تسا هتفرگ  الاب  نآ  ياههلعـش  هدیـشک و  هنابز  گنج  شتآ  ماش ) نامکاح  لامعا  نیا  اب   ) هک دزاـس ! مهارف  ار 
هب نداد  نایاپ  يارب  ار  زیمآتملاسم  ياههار  مامت  ماما ، هک  دـهدیم  ناشن  ریبعت ، نیا  اهانـس . ـالع  و  اـهاظل ، بش  دـقف  اهتدـع  اـهل  اودـعا 

رتدیدش و اههئطوت  زور  هب  زور  دیـشخبن و  يدوس  مادک  چـیه  نوچ  دوب و  هتفرگ  راک  هب  ماش  نامکاح  اصوصخم ، نانکفا ، قافن  تفلاخم 
نایامن نآ  ياههناشن  دوب و  هتفرگ  الاب  نمـشد ، يوس  زا  نآ  ياههلعـش  هک  ارچ  داد ، گنج  يارب  ندـش  هدامآ  روتـسد  دـشیم ، رتهدـیچیپ 

دندرکیم و هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ  تعرـس ، هب  نکفاقافن ، هورگ  ماما و  نانمـشد  هک  دـهدیم  یهاوگ  زین  مالـسا  خـیرات  دوب . هتـشگ 
لماوع نیرتمهم  هب  هراشا  اب  ار  دوخ  نخس  ماجنارس  ترضح ، تسا . انعم  نیا  هاوگ  زین  دنتشون ، نارگید  ریبز و  هحلط و  يارب  هک  ییاههمان 

و دناوخیمارف ، امش  يوس  هب  ار  يزوریپ  زیچ ، ره  زا  شیب  هک  دیزاس ! دوخ  راعش  ار  تماقتسا  ربص و  دیامرفیم : دهدیم و  نایاپ  يزوریپ ،
ینعم هب  راثد  ربارب  رد   ) نیریز سابل  يانعم  هب  ش ع ر )  ) هداـم زا  ار  راعـشتسا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  رـصنلا . یلا  یعدا  هناـف  ربصلا  اورعـشتسا 

ناج نورد  رد  دیاب  تماقتسا ، ربص و  هک  دوشیم  نشور  تقیقح ، نیا  تسا ، نیئور ) سابل 
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یقالخا لصا  چیه  يویند  ياهتسایس  - 1 اههتکن : دهد . ياج  شیوخ  رپ  لاب و  ریز  تخس ، ثداوح  ربارب  رد  ار  ناسنا  حور  دریگ و  ياج  ، 
نآ تسا . هدش  هتخانـش  همه  يارب  لثملابرـض ، کی  ناونع  هب  درادـن ، دـنزرف  تموکح  میقع ، کلملا  هلمج  دسانـشیمن ! تیمـسر  هب  ار 

- هدـش انب  ینارـسوه  یهاوخدوخ و  يویند و  ياهـشزرا  ساسا  رب  هک  يدام - تسایـس  ناهج  رد  هک  دـنکیم  ناـیب  ار  تقیقح  نیا  هلمج ،
هتـسد نیا  رظن  زا  هک  ارچ  دوش ، ینابرق  هار  نیا  رد  زیچ  همه  تسا  نکمم  تسین و  حرطم  ردام  ردپ و  دنزرف و  نز و  یتح  يدـنواشیوخ و 

. دوش نآ  يادف  زیچ  همه  هک  تسا  یعیبط  گنهرف ، نیا  اب  رگید . زیچ  هن  تسا ، شیوخ  تیعقوم  ظفح  شزرا ، نیرتالاب  نارادمتـسایس ، زا 
رد نانچ  تفالخ ، ناعفادم  هک  دهدیم  ناشن  منک ، گرم  میلست  ار  دوخ  تیب  لها  هک  متشاد  شوخان  نم  توملا ، نع  مهب  تننـضف  هلمج 
غیت مد  زا  ار  نانآ  همه  دـندوب  رـضاح  درکیم ، مایق  مشاهینب  کمک  هب  شیوخ  قح  نتفرگ  يارب  ماـما  رگا  هک  دـندوب  ممـصم  دوخ  راـک 

هب وت  دـیدش  هقـالع  مصی ، یمعی و  ءیـشلل  کـبح  دـیوگیم : هک  يوبن  فورعم  ثیدـح  تسا . یتفگـش  هیاـم  یتـسار ، نیا ، دـننارذگب و 
، دـمآ الاب  هبطخ  رد  هچ  نآ  تسا و  رتقداـص  اـج ، همه  زا  ماـقم ، هاـج و  هب  هقـالع  دروم  رد  دـنکیم ، رک  روک و  ار  شوگ  مشچ و  يزیچ ،

نآ زا  ياهنومن 
نیرتیهیدب هک  دندش  رک  روک و  نانچ  لام ، ناج و  هب  دیدش  هقالع  رطاخ  هب  هک  یناسک  لاح  حرش  زا  تسا  رپ  خیرات ، دوشیم . بوسحم 

زا یکی  يدام ، تسـس  عفانم  هب  یهلا  يونعم و  ياهـشزرا  نید و  نتخورف  ناـشورفایند ! هب  نید  - 2 دندرپس . یـشومارف  تسد  هب  ار  لئاسم 
هتفرگ رارق  هجوت  دروم  ـالاب ، هبطخ  رد  تسا و  صاـع  ورمع  نآ ، زا  ياهنومن  دـمآ و  تسخن  هتکن  رد  هک  تسا  یثـحب  ياـههخاش  عورف و 

لقن قـبط  زین  رمع  ناـیاپ  رد  تخورف و  ار  دوـخ  ناـمیا  نید و  رـصم ، روـشک  رد  هزور  دـنچ  تموـکح  ندروآ  تسد  هـب  يارب  هـک  تـسا 
نیا يرایـسب ، تایآ  رد  دـیجم ، نآرق  تشادـن . دوجو  تشگزاب  يارب  یهار  هناتخبدـب  یلو  دوب ، نامیـشپ  تخـس  دوخ  راـک  زا  ناـخروم ،

زا یهورگ  دروم  رد  هلمج  زا  تسا . هدرک  رکذ  تسرپایند  ناملاع  يارب  اصوصخم ، فارحنا ، هدـمع  لـماوع  زا  یکی  ناونع  هب  ار  عوضوم 
ار وا  ياههناشن  دندرکیم و  نایب  اراکشآ  گرزب  ربمایپ  نیا  هرابرد  ار  تاروت  ياهییوگشیپ  مالسا ، روهظ  زا  لبق  هک  لیئارـساینب - ناملاع 
ای افخا  رد  یعس  داتفا  رطخ  هب  نانآ  يدام  عفانم  درک و  روهظ  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  اما  دندرمـشیمرب ، دوب  ناشینامـسآ  باتک  رد  هک 

اوتوا نیذلا  قاثیم  هللا  ذخا  ذا  و  دیامرفیم : نارمع  لآ  هیآ 187  رد  دنکیم و  نایب  تحارص ، اب  ار ، انعم  نیا  دندرک - نآ  فیرحت 
زا ادخ  هک  ار  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب  نورتشی ، ام  سئبف  الیلق  انمث  هب  اورتشا  مهروهظ و  ءارو  هوذبنف  هنومتکت  سانلل و ال  هننیبتل  باتکلا 

ار نآ  اهنآ ، یلو  دـینکن ، نامتک  دـیزاس و  راکـشآ  مدرم  يارب  ار  نآ  هک  تفرگ  نامیپ  هدـش ، هداد  اهنآ  هب  ینامـسآ )  ) باتک هک  یناـسک 
رطاخ هب  ار  اهنآ  نآرق ، هک  تسا  نشور  دننکیم . يرادیرخ  نآ  ربارب  رد  یعاتم  دب  هچ  دنتخورف و  یکدـنا  ياهب  هب  دـندنکفا و  رـس  تشپ 

كدنا نآ ، ربارب  رد  دشاب - لام  نیرتمهم  ماقم و  نیرترب  دـنچ  ره  يدام - عاتم  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دـنکیمن ، تمالم  كدـنا  ياهب 
هب تسین . شیب  یکدـنا  زج  يونعم ،) ياهـشزرا  و   ) ترخآ ربارب  رد  ایند ، یگدـنز  عاتم  لیلق ، الا  هرخالا  یف  ایندـلا  هایحلا  عاتم  اـمف  تسا :

دنرمـشیم و مدقم  ادـخ  تعاطا  رب  ار  عورـشمان  عفانم  دـنرادیم و  مدـقم  قلاخ  ياضر  رب  ار  قولخم  تعاطا  هک  یناسک  مامت  یلک ، روط 
ره رد  راک و  ره  رد  هک  یناسک  اهنت  دنناشورف . ایند  هب  نید  هرمز  رد  دـنراذگیم ، اپ  ریز  ار  ادـخ  مکح  سفن ، ياوه  ياضتقم  هب  لین  يارب 

بزح نامه  اهنآ ، دنتسه . جراخ  هورگ  نیا  زا  دنهدیم ، رارق  نآ  عاعشلا  تحت  ار  سفن  ياههتساوخ  مامت  دنبلطیم و  ار  ادخ  ياضر  زیچ 
ادن یشزرا  اهنآ ، دزن  قح ، ياضر  ربارب  رد  لهاان ، ناگتسب  ردام و  ردپ و  یتح  هک  دناهللا 

، نآ بابـسا  نیرتمهم  نیرتهدـمع و  زا  یکی  دراد - هک  دـشاب - هتـشاد  یفلتخم  لـماوع  يزوریپ ، رگا  يدرمیاـپ  يزوریپ و  هطبار  - 3 دنر .
رارق مه  راـنک  رد  ار  رفظ  ربـص و  میدـق ، زا  فورعم ، ياـبدا  هک  تسا  نشور  ناـنچ  نآ  مه ، اـب  ود  نـیا  طاـبترا  تـسا . تماقتـسا  ربـص و 

توافت هک  اجنآ  رد  یتح  مالـسا ، هاپـس  يزوریپ  دروم  رد  هک  اجنآ  ات  تسا  هدش  نایب  ینـشور  هب  تقیقح ، نیا  دیجم ، نآرق  رد  دندادیم .
نورـشع مکنم  نکی  نا  : ) دیامرفیم درمـشیم و  تماقتـسا  ربص و  ار  نآ  ببـس  دشاب ، هتـشاد  نمـشد  هاپـس  اب  هدع  هدع و  رظن  زا  یـشحاف 

هبلغ رفن  تسیود  رب  دنشاب ، تماقتـسا  ربص و  بحاص  امـش ، زا  رفن  تسیب  هاگره ، افلا ،) اوبلغی  هئام  مکنم  نکی  نا  نیتئام و  اوبلغی  نورباص 
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دوجو یگنج  تازیهجت  سوفن و  يرباربان  ابلاغ ، هک  یمالـسا - تاوزغ  رد  لـیلد ، نیمه  هب  رفن . رازه  رب  دنـشاب ، رفن  دـص  رگا  دـننکیم و 
ربـص و دـندشیم ، زوریپ  دوخ  نانمـشد  رب  تماقتـسا ، ربـص و  هیاـس  رد  ناناملـسم  دوب - نمـشد  عـفن  هب  رظن ، نیا  زا  اوـق  هنزاوـم  تشاد و 
اب هدومرف و  هیکت  هلاسم  نیا  يور  مالسلاهیلع  ماما  زین  ثحب  دروم  هبطخ  رد  دوب . داعم  هب  داقتعا  ادخ و  هب  نامیا  زا  هتـساخرب  هک  یتماقتـسا 

! دیزاس شیوخ  راعش  ار  تماقتسا  ربص و  رصنلا ،) یلا  یعدا  هناف  ربصلا  اورعشتسا و  و  : ) دیوگیم تحارص 
رگید تاملک  بسانم و  ياههبطخ  لیذ  رد  هک  تسا  رایسب  نخـس  هنیمز ، نیا  رد  دناوخیمارف . امـش  يوس  هب  ار  يزوریپ  زیچ ، ره  زا  شیب 
يانعم هب  هچ  دشاب و  نیریز  سابل  يانعم  هب  هچ  راعش ، هک  تسا  هظحالم  لباق  هتکن  نیا  دمآ . دهاوخ  هغالبلاجهن  رد  مالسلاهیلع  یلع  الوم 

رد تسا و  ناـسنا  ناـج  حور و  رد  تماقتـسا  ذوفن  زا  هیاـنک  تسخن ، تروـص  رد  هک  ارچ  تسا ، يزوریپ  هیاـم  ود ، ره  هناـشن ، تمـالع و 
. دراد تشحو  تماقتسا  رپ  دارفا  زا  نمشد  هشیمه  مود ، تروص 

داهج تلیضف  رد  هبطخ 027-

هحفص 131] ]
داهج يارب  مدرم  یلو  دیـسر ، ترـضح  نآ  هب  رابنا  يزرم )  ) رهـش هب  هیواـعم  رکـشل  هلمح  ربخ  هک  دومرف  داریا  یناـمز  ار  هبطخ  نیا  ماـما ،

نارگتراغ ربارب  رد   ) مایق هب  ار  مدرم  درمـشیمرب و  نآ  رد  ار  داهج  تلیـضف  دومرف ، داریا  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  ماـما  دـندرکن . تکرح 
يو زا  هک  دزاسیم  یمدرم  هجوتم  ار  تیلووسم  درادیم و  نایب  گنج  تیریدـم  نونف و  هب  ار  دوخ  یهاـگآ  زین  و  دـنکیم ، قیوشت  ماـش )

مالـسلاهیلع یلع  ماما  روهـشم  ياههبطخ  زا  دـیدحلایبا ، نبا  هتفگ  هب  هبطخ ، نیا  نآ  دورو  ناکم  نامز و  هبطخ و  دنـس  دـندرکن . تعاطا 
يادـتبا رد  دربم  هلمج  زا  دـناهدروآ ، دوخ  ياـهباتک  رد  ار  نآ  ناثدـحم ، ناـققحم و  زا  يرایـسب  یـضردیس ) موحرم  رب  هوـالع   ) هک تسا 

رهـش هب  هیواعم ، رکـشل  زا  یهورگ  هک  دنداد  ربخ  مالـسلاهیلع  یلع  هب  دسیونیم : نآ  يادتبا  رد  هدرک و  رکذ  توافت ) يرادـقم  اب   ) لماک
ماـما دناهتـشک . تـشاد - ماـن  ناـسح  نـب  ناـسح  هـک  ار - ترـضح  نآ  رادـنامرف  دـناهدش و  دراو  قارع ) يزرم  ياهرهـش  زا  یکی   ) راـبنا

یکیدزن رد  یهاگرکـشل   ) هلیخن هب  اـت  دـشیم  هدیـشک  نیمز  يور  هب  شیاـبع  هک  ياهنوگ  هب  درک  تکرح  دـش و  نیگمـشخ  مالـسلاهیلع 
دمح تفرگ و  رارق  يدنلب  يور  مالسلاهیلع  ماما  دندرک . تکرح  شترضح  لابند  هب  مدرم  دیسر و  هفوک )

، ینیلک موحرم  درک . داریا  ار  هبطخ  نیا  سپس  داتسرف و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رب  دورد  دروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  و 
موحرم زا  لبق  فورعم  عبنم  هد  زا  ار  هبطخ  نیا  هغالبلاجـهن ، رداصم  هدنـسیون  تسا . هدروآ  ار  نآ  زین  داـهج  ثحب  رد  یفاـک ، باـتک  رد 
دیرفلا دـقع  یفقث ، تاراغ  يرونید ، لاوطلا  رابخالا  هبیتقنبا ، رابخالا  نویع  ظحاج ، نییبتلا  نایبلا و  هلمج  زا  تسا ، هدرک  لقن  یـضردیس 

نآ هب  هک  دومرف  داریا  ینامز  رد  هلیخن و  رد  ار  هبطخ  نیا  ماما ، دـمآ ، الاب  رد  هک  هنوگنامه  یناهفـصا … ، جرفلاوبا  یناـغا  هبردـبع ، نبا 
درک و هلمح  قارع  ياـهزرم  هب  هدـش - ریبعت  دـماغ  وخا  هب  وا ، زا  هبطخ ، نتم  رد  هک  يدـماغ - فوع  نب  نایفـس  هک  دـنداد  ربخ  ترـضح 

ناریو ار  يرایسب  ياههناخ  تراغ و  ار  يدایز  لاوما  دناسر و  تداهش  هب  ار  يرگید  هورگ  و  ناسح ، نب  ناسح  مالـسلاهیلع ، یلع  هدنیامن 
وت تفگ : درک و  راضحا  ارم  هیواعم  دیوگیم  فوع ، نب  نایفـس  تشگرب . ماش  هب  دوشب ، وا  ربارب  رد  یمهم  تمواقم  هک  نیا  نودب  درک و 

رگا يدیـسر ، رابنا ) زا  رتالاب  تارف  رانک  رد  تسا  يرهـش   ) تیه نیمزرـس  هب  هک  یماگنه  متـسرفیم . تارف  بناج  هب  یهوبنا  رکـشل  اب  ار 
رد آ رگا  هدب ! رارق  موجه  دروم  ار  رابنا  رهش  الا  نک و  هلمح  اهنآ  هب  یتفای ، يرکشل 

هب هلمح  نئادـم ، رابنا و  هب  هلمح  هک  نادـب  و  وشم ! کیدزن  هفوک  هب  راهنز ! درگرب . ماش  هب  سپـس  ربب ! موجه  نئادـم  هب  دوبن ، یهاپـس  اجن 
هک يدروـخرب  سک  ره  هب  رفـس ، نیا  رد  دـنکیم . لاحـشوخ  ار  اـم  ناتـسود  دـنازرلیم و  ار  ناـیقارع  بلق  راـک ، نیا  اریز ، تـسا ، هفوـک 

تراغ اریز ، نک ، تراـغ  ار  ناـنآ  لاوما  زاـسناریو و  دراد ، رارق  وت  هار  رـس  هک  ار  ییاـههیرق  همه  و  شکب ! تشادـن ، لوبق  ارم  تموکح 
نب ناسح  دیسر ، رابنا  رهش  هب  هک  یماگنه  درک ، ارجا  ار  روتسد  نیا  نایفـس ، تسا . كاندرد  ام ، نافلاخم  يارب  دارفا ، نتـشک  دننام  لاوما 
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ناسح دوب و  دایز  رایـسب  ماش ، رکـشل  نوچ  یلو  درک ، عفد  ار  نایماش  هلمح  زاغآ ، رد  تساخرب و  وا  هلباـقم  هب  یهورگ  اـب  يرکب ، ناـسح 
هک دـناوخ  ار  بازحا  هروس  هیآ 23  دش و  هدایپ  بسا  زا  دـش . تداهـش  زرم  ات  راکیپ  هدامآ  درادـن ، ار  اهنآ  نتـسکش  مه  رد  تردـق  دـید 
هللا اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینموملا  نم  دنرظتنم ، یضعب  دندیشون و  تداهـش  تبرـش  نیتسار ، نانموم  زا  یـضعب  تسا : نیا  شنومـضم 

هزراـبم هب  اـم  هک  یماـگنه  رد  هدرکن ، تداهـش  هداـمآ  ار  دوخ  هک  سک  نآ  تفگ : سپـس  رظتنی . نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع 
رگ دننامب . ام  اب  دنتداهش ، هدامآ  هک  اهنآ  دور و  نوریب  رهش  زا  دنک ، بیقعت  ار  نایرارف  دناوتیمن  نمشد  میلوغشم و 

ماما بلق  هدـنهدناکت  هثداح  نیا  دـندش . لئان  تداهـش  راختفا  هب  یگمه  ات  تساخرب ، هزرابم  هب  هدایپ ، درم  یـس  اب  وا ، دـنتفر ، يداـیز  هو 
اب داـهج  رما  رد  مدرم  یهاـتوک  زا  وا  ناوارف  مشخ  ـالوم و  ینورد  زوس  رگناـیب  هک  ار  ـالاب  هبطخ  تخاـس و  هدرزآ  تخـس  ار  مالـسلاهیلع 
زا تسا - فورعم  داهج  هبطخ  هب  هک  هبطخ - نیا  دـش ، هراشا  البق  هک  هنوگنامه  هاگن : کی  رد  هبطخ  دومرف . ناـیب  تسا ، مالـسا  نانمـشد 

تیمها نآ ، نیتسخن  شخب  رد  دـنزیم . رود  داهج  روحم  رب  هبطخ ، مامت  دوشیم و  بوسحم  ناـنمومریما ، ـالوم  ياـههبطخ  نیرتروهـشم 
، يرگید شخب  رد  تسا . هدـش  نییبت  اهتما ، يارب  داهج  كرت  ياهدـمایپ  زین  حیرـشت و  ابیز ، ایوگ و  رایـسب  نایب  اب  نآ ، مهم  راثآ  داـهج و 
- ناسح نبا  ناسح  تداهـش  رابنا و  زرم  رهـش  هب  يدماغ  نایفـس  هلمح  كاندرد  هثداح  زا  سپـس  دـنکیم ، تمالم  تخـس  ار  هفوک  مدرم 

تسس مدرم  هجوتم  ار  اهـشنزرس  زاب ، موس ، شخب  رد  دهدیم . ربخ  ماش  رکـشل  وا و  ياهیرگناریو  ریاس  و  ماما - يافو  اب  عاجـش و  هدنیامن 
نمـشد اب  داهج  يارب  ار  دوخ  لماک  یگدامآ  شخب ، نیرخآ  رد  دنکیم . تمالم  تخـس  ار  اهنآ  دزاسیم و  نامز ، رـصع و  نآ  رد  قارع 

بلغ رب  ياهداعلاقوف ، یسامح  حور  عومجم ، رد  درادیم . نایب  داهج ، رما  رد  ار  شیوخ  هتشذگ  قباوس  محریب و  راوخنوخ و 
یکی رد  دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، فورعم  حراش  هک  نیا  بلاج  دهدیم . رارق  ریثات  تحت  تخس  ار  ياهدنونش  ره  هک  تسا  مکاح  ه ،

هیامریمخ اهنآ ، همه  اما  دـناهتفگ ، نخـس  نآ ، هب  قیوشت  داهج و  تیمها  هراـبرد  ناگدـنیوگ ، زا  يرایـسب  هک : دـیوگیم  دوخ  نانخـس  زا 
هبطخ ربارب  رد  ار  نآ  دـنکیم و  هراشا  داهج  هرابرد  هتابننبا  فورعم  هبطخ  هب  سپـس  دـناهتفرگ . مالـسلاهیلع  یلع  مالک  زا  ار  دوخ  نخس 

زا  ) دعب اما  همجرت : دـنادیمن . هسیاقم  لابق  ار  اهنآ  درمـشیمرب و  نیدالوپ  ریـشمش  ربارب  رد  نیبوچ ، ریـشمش  دـننام  مالـسلاهیلع  یلع  الوم 
نآ و  تسا ، هدوشگ  دوخ ) صاخ   ) ناتـسود يور  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  تشهب  ياهرد  زا  يرد  داهج  دـینادب ) یهلا  ياـنث  دـمح و 

سابل ادـخ  دـنک  كرت  رذـع ) رطاخ  هب  هن   ) ییانتعایب يور  زا  ار  نآ  سک  ره  تسا . وا  نئمطم  رپس  دـنوادخ و  مکحم  هرز  يوقت ، ساـبل 
هاـبت وا  مهف  لـقع و  دوشیم ، یتـسپ  تراـقح و  راـتفرگ  دـنکیم و  هطاـحا  ار  وا  وـس  ره  زا  ـالب  دـناشوپیم ، وا  مادـنا  رد  يراوـخ  تلذ و 

: ریـسفت حرـش و  ددرگیم ! مورحم  تلادع  زا  دوریم و  شیپ  يدوبان  هار  رد  دوشیم ، هتفرگ  وا  زا  قح  داهج  عییـضت  رطاخ  هب  ددرگیم و 
داهج هفسلف  تسا  هدمآ  هبطخ  نیا  زارف  نیتسخن  رد  هک  هاتوک  ياههلمج  نیا  رد  تشهب  ياهرد  زا  يرد  داهج 

رد تسا . هدـش  حیرـشت  رگید  هلمج  تفه  رد  داهج ، كرت  موش  راثآ  سپـس  هدـیدرگ و  نایب  اـنعمرپ  هلمج  جـنپ  رد  نآ  تکرب  رپ  راـثآ  و 
داهجلا ناف  دعب ، اما  تسا ، تشهب  ياهرد  زا  يرد  داهج  یهلا ،) يانث  دمح و  زا   ) دـعب اما  دـیامرفیم : داهج  تیمها  هرابرد  هلمج  نیتسخن 

رد هک  دراد  دوـجو  یفلتخم  بابـسا  نیرب ، تشهب  دـنوادخ و  ناوـضر  تمحر و  هب  لوـصو  يارب  تـسا  یهیدـب  هـنجلا . باوـبا  نـم  باـب 
قداـص ماـما  زا  یثیدـح  رد  لـیلد ، نیمه  هب  تسا . داـهج  اـهنآ ، نیرتـمهم  زا  یکی  هک  هدـش  یفرعم  تشهب  ياـهرد  ناوـنع  هـب  ثیداـحا ،

و مهفویـسب ، نودـلقتم  مه  حوتفم و  وه  اذاف  هیلا  نوضمی  نیدـهاجملا . باب  هل : لاقی  باـب  هنجلل  دومرف : ربمغیپ  هک  میناوخیم  مالـسلاهیلع 
ار رد  دـننکیم و  تکرح  نآ  يوس  هب  نانآ ، هک  نیدـهاجملا  باب  مان  هب  دراد  يرد  تشهب ، مهب ، بحرت  هکئالملا  و  فقوملا ، یف  عمجلا 
دناهداتسیا و باسح  فقوم  رد  مدرم ، ریاس  هک  تسا  یلاح  رد  نیا ، دناهتسب . رمک  هب  ار  اهریـشمش  هک  یلاح  رد  دننیبیمزاب  دوخ  ربارب  رد 
. دنیوگیم کیربت  نانآ  هب  ناگتشرف ، تشهب ،) هناتسآ  رد  دنوریم و  تشهب  يوس  هب  باسح ، نودب  نادهاجم ، اما  ، ) دناباسح راظتنا  رد 

رغصا داهج  ار ، داهج  نیتسخن  هراما . سفن  اب  داهج  نوریب و  نمشد  اب  داهج  دراد : هبعش  ود  مالسا ، رد  داهج  هک  مینادیم 
دسریمن و هللا  ءاقل  هب  یـسک ، ربکا ، داهج  نودب  دوشیم . بوسحم  تشهب  ياهرد  زا  يرد  ود ، ره  اما  دـنیوگیم ، ربکا  داهج  ار  یمود  و 
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ناتـسود يور  هب  ار  رد  نآ  دـنوادخ ، دـیامرفیم : هلمج  نیمود  رد  ددرگیمن . لصاح  ترخآ ، ایند و  رد  يدنلبرـس  رغـصا ، داـهج  نودـب 
یلو تسا ، ناناملـسم  همه  هفیظو  نورد ، نورب و  نمـشد  اب  داهج  هک  تسا  تسرد  هئاـیلوا . هصاـخل  هللا  هحتف  تسا ، هدوشگ  دوخ  صاـخ 

راظتنا هدولآ و  یتاین  اب  هاگ  نارگید  دـنیامیپب و  هلحرم ، نیرخآ  ات  صلاخ و  تین  اب  ار  قیرط  ود  نیا  دـنناوتیم  یهلا  صاـخ  ياـیلوا  اـهنت ،
هللا ءایلوا  ناصاخ  اهنت ، دنوریمن . شیپ  هلحرم  نیرخآ  ات  دـنهنیم و  ماگ  نادـیم  نیا  رد  نآ ، لاثما  ای  ترهـش و  مان و  بسک  ای  تمینغ و 

، رغـصا ربکا و  داهج  تالکـشم  ماـمت  ربارب  رد  هک  دنتـسه  اـهنآ  دـنربیم . شیپ  هلحرم  نیرخآ  اـت  تین ، صولخ  اـب  ار ، داـهج  هک  دنتـسه 
. دنروآیمرد وناز  هب  دوخ ، يدرمیاپ  اب  ار  سنا  نج و  نیطایـش  دنتـسیایم و  هار ، نیا  دـئادش  مامت  ربارب  رد  دـنهدیم و  جرخ  هب  ییابیکش 

مینادیم هک  یلاح  رد  هدوشگ ، شئایلوا  ناصاخ  يور  هب  ار  داهج  باب  دـنوادخ ، تسا : هدومرف  ماما  ارچ  هک  لاکـشا  نیا  ياـج  نیارباـنب ،
یسک ا رگا  هک  دوشیم  هدافتسا  زین  هتکن  نیا  هلمج ، نیا  زا  دنامیمن . ياقب  تسا ؟ ناناملسم  همه  هفیظو 

هرابرد فیـصوت  نیمجنپ  نیمراهچ و  نیموس و  رد  دوب . دهاوخ  هللا  ءایلوا  ناصاخ  زا  دیآرب  یبوخ  هب  ود ، ره  رغـصا ، ربکا و  داهج  هدهع  ز 
. هقیثولا هتنج  و  هنیـصحلا ، هللا  عرد  يوقتلا و  سابل  وه  و  تسا ، وا  نئمطم  رپس  دنوادخ و  مکحم  هرز  اوقت ، سابل  نآ ، و  دیامرفیم : داهج ،
رب ندوب  نایرع  تروص  رد  هک  يرگید  تافآ  امرس و  امرگ و  زا  وا  ندب  ظفاح  مه  تسا و  ناسنا  ییابیز  تنیز و  هیام  مه  سابل ، مینادیم 

نیا همادا  رد  هک  هنوگنامه  تسا  تافآ  عاونا  زا  يریگـشیپ  اهتلم و  ماوقا و  يدنلبرـس  تزع و  وربآ و  هیام  زین  داهج  دوشیم . دراو  وا  ندب 
، دننک كرت  ار  داهج  هک  یتلم  موق و  تسا . ریذپ  بیـسآ  الماک  امنندـب و  تشز و  هنهرب ، مادـنا  تسا . هدـش  نایب  يرگید  ریبعت  اب  هبطخ ،

لوصا ظفح  هک  دشاب  رظن  نیا  زا  تسا  نکمم  هدش ؟ هفاضا  اوقت  هب  اجنیا ، رد  سابل  ارچ  اما  دوب . دنهاوخ  ریذپ  بیسآ  ریز و  هب  رس  لیلذ و 
هک دراد  دوجو  الاب  هلمج  ریسفت  رد  زین  لامتحا  نیا  دوشیمن . لصاح  داهج  نودب  تینما ، هک  هنوگنامه  تسین ، نکمم  تینما  نودب  اوقت ،

، ریخ کلذ  يوقتلا  ساـبل  و  : ) دـیامرفیم یهلا  تمعن  کـی  ناونع  هب  رهاـظ  ساـبل  رکذ  زا  دـعب  هک  دراد  فارعا ، هروس  هیآ 26 ، هب  هراـشا 
تسا ك نیا  روظنم  نیاربانب ، تسا . رتزاسراک  رتهب و  مه  رهاظ  سابل  زا  اوقت  سابل 

رارق ناـما  نما و  رد  ار  هعماـج  بناوج ، ماـمت  زا  هک  تسا  داـهج  ناـمه  شلماـک  قادـصم  هدـش ، هراـشا  نآ  هب  نآرق  رد  هک  اوقت  ساـبل  ه 
تسا هدرک  هیبشت  نئمطم  رپس  هب  موس ، هلمج  رد  مکحم و  هرز  هب  ار  داهج  دعب ، هلمج  رد  ترضح ، تسا . ییابیز  نسح و  هیام  و  دهدیم ،

زا دنتـشادن  تسد  رد  رپـس  نت و  رد  هرز  هک  یناـسک  میدـق ، ياـهدربن  رد  هک  هنوگناـمه  تسا  گـنج  رد  یعاـفد  لـئاسو  زا  ود ، ره  هک 
نیا دوب . دهاوخ  ریذپ  بیسآ  ناوتان و  رایسب  نمشد  تابرض  ربارب  رد  دنک  كرت  ار  داهج  هک  یتلم  موق و  دندوبن ، ناما  رد  نمشد  تابرض 

لیمحت لاوما و  بصغ  یبلطهعـسوت و  نارگید و  رب  ندرب  موـجه  داـهج ، زا  دوـصقم  هک  دـشاب  تقیقح  نیا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  ریبـعت ،
يارب داهج ، نیاربانب  دوریم . شیپ  ریشمش ، هب  زاین  نودب  هک  تسا  دنمورین  ردق  نآ  نآرق ، مالسا و  قطنم  هک  میدقتعم  اریز  تسین ، هدیقع 

ياههرز اهرپس و  هچرگ  زورما ، ياهگنج  رد  تسا . هدـش  عیرـشت  نایب  دازآ  عناوم  غیلبت و  هار  عناوم  ندرب  نیب  زا  یمالـسا و  هعماـج  ظـفح 
، تسا مکحم  رایـسب  ياهرگنـس  اهربرفن و  اهـشوپهرز و  دـننام  نآ ، زا  رتلماک  رایـسب  هک  يرگید  لئاسو  یلو  هدـش ، هتـشاذگ  راـنک  قباـس 

نینچ ت ربارب  رد  ار  اهناسنا  هک  تسا  هدش  هیهت  یصوصخم  ياهسابل  ییایمیش ، تالمح  ربارب  رد  زین  تسا و  هدیدرگ  نآ  نیشناج 
رد دـش ، هتفگ  یجراخ ) نمـشد   ) رغـصا داهج  هرابرد  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  هچنآ  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  دـنک . ظفح  یمجاـه ،

تخـس ناطیـش ، مجاهت  ربارب  رد  ناسنا  ناج  بلق و  دـشابن ، سفن  اب  داهج  رگا  اریز  تسا ، قداـص  زین  سفن ) اـب  داـهج   ) ربکا داـهج  دروم 
، انعمرپ هاتوک و  تارابع  رد  هتکن ، تفه  هب  هتخادرپ و  داهج  كرت  یفنم  ياههبنج  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  سپـس  دوب . دـهاوخ  ریذـپ  بیـسآ 

ییانتعایب يور  زا  ار  نآ  سک ، ره  هک  نیا  تسخن  دراد : داهج  یفنم  ياهدمایپ  زا  یکی  هب  هراشا  اهنآ ، زا  مادک  ره  هک  دـیامرفیم  هراشا 
، يراوخ تلذ و  دنکیم ، هطاحا  ندـب  مامت  رب  سابل ، هک  هنوگنامه  و  . ) دـناشوپیم شنت  رب  يراوخ  تلذ و  سابل  دـنوادخ  دـیوگ ، كرت 
رذع و رثا  رب  يدارفا ، هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هنع  هبغر  هب  ریبعت  لذلا . بوث  هللا  هسبلا  هنع  هبغر  هکرت  نمف  دریگیمارف ،) ار  وا  یگدنز  مامت 
. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  زین  نآرق  تایآ  رد  هک  هنوگنامه  دنیانثتسم ، مکح  نیا  زا  دنتسین ، داهج  هب  رداق  وضع ، صقن  يرامیب و  یناوتان و 
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دنامیم ییافدیب  رهش  ای  هناخ  هب  ياهعماج ، ای  صخـش  نینچ  هک  ارچ  ءالبلا .) هلمـش  و  ، ) دنکیم هطاحا  ار  وا  وس ، ره  زا  الب ، هک : نیا  مود 
رد یتحار  هب  دنروآیم و  موجه  نآ  هب  وس ، ره  زا  يذوم ، تادوجوم  هدنرد و  تاناویح  هک 

رود ار ، يذوـم  وخهدـنرد و  ياـهناسنا  دریگیم و  ار  اـهالب  هنوـگ  نیا  وـلج  هک  تـسا  داـهج  نیدـالوپ  راوـید  يرآ ، دـنوشیم . دراو  نآ 
یلاح رد  دوشن ، تسپ  ریقح و  ارچ  هئامقلا . راغـصلاب و  ثید  و  ددرگیم ، یتسپ  تراقح و  راـتفرگ  یـسک ، نینچ  هک : نیا  موس  دزاـسیم .

، تسخن هلمج  اب  هلمج ، نیا  هک  تسا  تسرد  تسا ؟ هدنام  یقاب  تسدیهت  هداد و  فک  زا  ار ، داهج  ینعی  يدنلبرس ، تمظع و  هیامرس  هک 
ود نیا  یتـسپ . تراـقح و  زا  نخـس  اـجنیا ، رد  تسا و  تلذ  زا  نخـس  اـجنآ ، رد  دراد . نآ  اـب  یفیرظ  تواـفت  یلو  تـسا ، ینعملا  بـیرق 
هابت وا  مهف  لـقع و  هک  تسا  نیا  دریگیم  ار  داـهج  هدـننک  كرت  نماد  هک  یتبیـصم  نیمراـهچ  مه . موزلم  مزـال و  یلو  دـنفلتخم  موهفم ،

، تایعقاو یبایزرا  دنامهوت و  راتفرگ  امئاد ، هدروخ ، تسکش  بولغم و  ناوتان و  فیعـض و  دارفا  باهـسالاب . هبلق  یلع  برـض  و  دوشیم ،
هک نیا  ای  دندرگ ، كانلوه  تالیخت  زا  یسوباک  راتفرگ  هک  دوشیم  ببس  نمشد ، زا  تشحو  تسا . لکشم  اهنآ  يارب  تسه  هک  نانچنآ 

نارحاـس و هب  ـالثم  دربـن ، نادـیم  رد  اهریـشمش  هیاـس  رد  يزوریپ  يوـج  تسج و  اـج  هب  دـننزب و  تاـفارخ  نماد  هب  تسد  يزوریپ ، يارب 
نیا هب  ناوتان ، فیعـض و  دارفا  اهنت ، هک  تسا  نشور  دراد . يددـعتم  ياههنومن  خـیرات ، لوط  رد  دارفا ، روط  نیا  دـنربب . هاـنپ  نارگوداـج 

روما
هتفرگ وا  زا  قح ، داهج ، ندرک  عیاض  رطاخ  هب  هک  نیا  مجنپ  دـناهناگیب . تاـموهوم ، نیا  زا  عاجـش ، نادـهاجم  یلو  دـنربیم ، هاـنپ  یفارخ 

. ینداد هن  تسا و  ینتفرگ  قح ، تسا - هدمآ  فورعم  لثملابرض  رد  هک  هنوگنامه  هک - ارچ  داهجلا ، عییـضتب  هنم  قحلا  لیدا  و  دوشیم ،
اهنآ لاگنچ  زا  ار  شیوخ  قح  دش و  يوق  دیاب  هکلب  دـناهدرپسن ، قح  نابحاص  هب  ار  قح  زگره  رگنایغط  نابـصاغ  راوخناهج و  نایوگروز 

تـسد هب  شالت  اـب  زج  قح ، دـجلاب ، ـالا  قحلا  كردـی  ـال  : ) هک تسا  هدـمآ  هبطخ 29  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  كراـبم  تاـملک  رد  تفرگ .
هب فوسخ ، فسخ و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  فسخلا . میـس  و  دوشیم ، هدناشک  يدوبان  وحم و  هار  هب  یـسک ، نینچ  هک : نیا  مشـش  دیآیمن .

هدمآ ندرک  تکرح  يزیچ  لابند  يانعم  هب  موس  هدام  زا  میس  و  نیمز ، رد  ندش  دیدپان  نتفرورف و  زین  دوشیم و  هتفگ  هام  رون  ندش  وحم 
، خـیرات لوط  رد  و  دـنرادیمرب . ماـگ  شیوخ  يدوباـن  وحم و  قیرط  رد  عقاو ، رد  داـهج ، ناـکرات  هک  دوشیم  نینچ  هلمج ، موهفم  تسا ،

تلادع زا  هک  نیا  متفه  دـندش . وحم  ناهج  هحفـص  زا  ناشروشک  دوخ و  داهج ، رد  یتسـس  رثا  رب  ییاهتلم  ماوقا و  هک  هدـش  هدـید  ارارک ،
یمک تیلقا  رد  رگا  دنتیلقا . رد  ابلاغ ، تلادع ، نارادفرط  اریز ، تسا ، نشور  انعم ، نیا  لیلد  فصنلا ) عنم  و  ، ) ددرگیم مورحم 

شیپ دربب ، ناشدراک  حالطصا ، هب  هک  اجنآ  ات  تسرپدوس ، نارگهطلس  لیلد ، نیمه  هب  دنتسه . تیلقا  رد  تردق ، تیفیک و  رظن  زا  دنشابن ،
رد اهنت ، هدیدمتس ، مولظم و  ياهتلم  دنیازفایم . دوخ  لالج  هاج و  لام و  رب  هتسویپ  دننکیم و  لامیاپ  ار  مولظم  ياهتلم  قوقح  دنوریم و 
دنچ نیا  رد  ماما ، هک  مینیبیم  بیترت ، نیا  هب  دنهرب . نانآ  متس  ملظ و  راشف  زا  دنـشخب و  ققحت  ار  یعامتجا  تلادع  دنناوتیم  داهج  هیاس 

هلاسم زا  یقطنم  رایسب  یمیـسرت  هدرک و  نایب  یناسنا ، عماوج  تشونرـس  رد  داهج  گرزب  راثآ  هرابرد  ار  یمهم  قیاقح  هچ  هبطخ ، زا  طخ 
هب هکلب  رگید ، يارـس  يونعم  ياهـشاداپ  رطاخ  هب  اهنت  هن  داهج ، هک  دـهدیم  ناشن  اـهلیلحت ، نیا  تسا . هداد  ناـشن  ار  نآ  هفـسلف  داـهج و 

یتسپ و ریقحت و  تلذ و  بلاط  هک  تسا  یـسک  هچ  دشاب . همه  بولطم  دـیاب  دـنیرفآیم ، يویند  یگدـنز  نیمه  رد  هک  ییاهـشزرا  رطاخ 
اپ هب  مینز و  رمک  رب  تمه  نماد  دـیاب  سپ  میفلاخم ، روما  نیا  اب  رگا  دـشاب ؟ ندـش  راـگزور  هحفـص  زا  وحم  ماجنارـس ، و  قوقح ، بصغ 

يوراد یخلت  لـمحت  دـننام  دزاـسیم ، ناـسآ  اـم  رب  ار  داـهج  تالکـشم  لـمحت  هک  تسا  اـهبنارگ  جـیاتن  نیمه  مینک و  داـهج  مـیزیخ و 
اب تسا و  دایز  رایسب  نخس  داهج ، هرابرد  تسا . اهتلم  يدنلبرس  تمظع و  زمر  داهج ، - 1 اههتکن : شخبافش .

نیا رد  هک  میراد  يدایز  لاجم  مه  ام  هدومرف . هراشا  مهم  هلاسم  نیا  هب  ارارک  هغالبلاجـهن  ياههبطخ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  هب  هجوت 
تایح نوناق  داهج ، هک  تسا  نیا  میوش ، روآدای  دیاب  یساسا  لصا  کی  ناونع  هب  اجنیا  رد  ار  هچ  نآ  میـشاب . هتـشاد  يدایز  ياهثحب  هراب ،

، دنک اهر  ار  داهج  هک  زور  نآ  تسا و  داهج  لوغـشم  هک  دهدیم  همادا  دوخ  یگدنز  هب  ینامز  ات  ياهدنز ، دوجوم  ره  تسا و  یگدـنز  و 
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ياههشیر دـننکیم . راکیپ  اـهنآ  اـب  دوخ  ندـنام  هدـنز  يارب  دنتـسه و  ور  هب  ور  ینوگاـنوگ  تاـفآ  اـب  ناـهایگ ، دوشیم . زاـغآ  وا  گرم 
ور گنـس  هعطق  کی  دننام  یتخـس ، عناوم  اب  هاگره  و  دنتکرح . رد  نیمز  قامعا  رد  امئاد ، هقوذآ ، بآ و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناتخرد ،
هار هب  دننزیم و  رود  ار  نآ  دنـشاب ، هتـشادن  ار  نآ  نتـسکش  تردق  رگا  دنورب و  شیپ  دننکـشب و  ار  نآ  هک  دننکیم  یعـس  دنوش ، ور  هب 

هزرابم يارب  هک  میـسانشیم  ار  یناگدنرپ  دـننکیم . راکیپ  دوخ  تایح  عناوم  اب  ندـنام  هدـنز  يارب  نارادـناج  عاونا  دـنهدیم . همادا  دوخ 
ریسم رد  ناسنا ، ندب  نورد  رد  دننکیم . یط  ار  بونج  ات  لامش  بطق  هلـصاف  هاگ ، هدرک و  ینالوط  ياهترجاهم  هب  مادقا  طیحم ، اب  ندرک 

دیفس ن ياهلوبلگ  هک  نت - عفادم  نازابرس  دوشیم . هدید  داهج  زا  یگرزب  هنحص  کی  وا ، نوخ  شدرگ 
بآ و قیرط  زا  هک  دنتسه  ییاهـسوریو  اهبورکیم و  ینعی  يرجاخ ، نانمـشد  اب  راکیپ  لوغـشم  ناسنا ، رمع  لوط  مامت  رد  دنوشیم - هدیما 

عاونا اب  شنیرفآ ، ماهلا  قیرط  زا  شوک ، تخـس  عفادم و  نازابرـس  نیا  دـنوشیم . روشک  نیا  دراو  ندـب ، تسوپ  ياهـشارخ  اوه و  اذـغ و 
هب رگا  دننکیم . نیمات  ار  ناسنا  تمالس  دنبوکیم و  مه  رد  فلتخم ، لئاسو  اب  ار  نمـشد  دنتـسه و  انـشآ  ییایمیـش ، یکیزیف و  ياهگنج 

رایـسب يراـمیب  دوریم . ناـسنا  غارـس  هب  اـهیرامیب ، عاونا  یهاـتوک  رایـسب  ناـمز  رد  دـتفیب ، راـک  زا  یعاـفد  يورین  نیا  بابـسا ، زا  یبـبس 
نامز رد  كانتـشحو ، يراـمیب  نیا  هب  ناـیالتبم  لـیلد ، نیمه  هب  و  تسین . یعاـفد  يورین  نیا  نداـتفا  راـک  زا  زج  يزیچ  زدـیا ، كاـنرطخ 
ببـس تداعـس و  نماض  تایح و  زمر  داهج ، هک  نیا  نخـس  هاتوک  دـنریگیم . رارق  ینیگنـس  تخـس و  ياهیرامیب  مجاهت  دروم  یهاتوک ،

ملظ تسا و  زواجت  نآ ، زا  ریغ  هک  دریگ  رارق  تلادع  قح و  ریسم  رد  هک  يداهج  اما  تسا ، تزع  يدنلبرس و  لماع  تیقفوم و  يزوریپ و 
يزیچ رتمک  هب  هک  تسا  هدـش  هداد  داهج  هب  یتیمها  الاب ، هبطخ  رد  هلمج  زا  تایاور و  دـیجم و  نآرق  تایآ  رد  لیلد ، نیمه  هب  تیانج . و 

اههمانرب مامت  هک  مینک  ریسفت  نوریب  نورد و  نمشد  اب  داهج  دروم  رد  هدرتسگ و  يانعم  هب  ار  داهج  رگا  صوصخ  هب  هدش ، هداد 
كرت نم  میناوخیم : داهج  تیمها  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ییانعمرپ  ثیدـح  رد  دریگیمارف . ار  ینید  یهلا و  ي 

دناشوپیم و وا  رب  تلذ  سابل  دنوادخ ، دنک ، كرت  ار  داهج  هک  یـسک  هنید ، یف  اقحم  هتـشیعم و  یف  ارقف  هسفن و  یف  الذ  هللا  هسبلا  داهجلا 
كرت هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ ، هب  ثیدـح ، نیا  زا  دوریم . داـب  رب  وا  نید  دوشیم و  یتسدـگنت  رقف و  راـتفرگ  زین  يداـم  یگدـنز  رد 

مالـسلاهیلع قداـص  ماـما  زا  يرگید ، ثیدـح  رد  ار . وا  يداـم  یگدـنز  مه  دـنکفایم و  رطخ  هـب  ار  ناـسنا  يوـنعم  یگدـنز  مـه  داـهج ،
يارب اـت  دـینک  راـکیپ  ادـجم ، مکئاـنبا  اوثروت  اوزغا  دومرف : لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ار  هلمج  نیا  هک  میناوـخیم 

: میناوخیم دیامرفیم ، نایب  ار  ماکحا  هفـسلف  هک  اجنآ  رد  هغالبلاجهن ، راصق  تاملک  رد  دیراذگب . ثرا  هب  تمظع  دجم و  دوخ ، نادنزرف 
ناوارف بلاطم  داهج ، هنیمز  رد  تسا . هداد  رارق  ناناملسم )  ) مالسا و يدنلبرـس  تزع و  ببـس  ار ، داهج  دنوادخ ، مالـسالل ، ازع  داهجلا  و 
یعافد طقف  یمالـسا  داهج  ایآ  - 2 دش . دـهاوخ  حرطم  ادـخ ، تساوخ  هب  هغالبلاجـهن ، فلتخم  ياههبطخ  لیذ  رد  هک  تسه  زین  يرگید 

مامت غ هک  دنراد  یعس  یهورگ ، تسا . حرطم  مالسا  نادنمشناد  نایم  رد  لاوس  نیا  هک  تسا  اهلاس  تسا !؟
دهاوخیم ریشمش  روز  اب  هک  دوش  مهتم  مالسا ، ادابم ، ات  دننک ، هیجوت  یعافد  لکش  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  تاوز 

، لباقم رد  دـنزاس ! مهتم  یماظن  یبلطهعـسوت  ییاشگروشک و  هب  ار  مالـسا  ادابم  رگید ، يریبعت  هب  ای  دـناشنب ! یـسرک  هب  ار  دوخ  تاـمیلعت 
ود نیا  یتح  یعافد و  یشخب  هدوب و  یمجاهت  یشخب  هک  دنیوگب  دننک و  میسقت  هتسد  ود  هب  ار ، یمالسا  تاوزغ  هک  دنراد  رارـصا  يدارفا 

هرطیـس تـحت  دـنراشف و  رد  هـک  ار  یماوـقا  دراد  هـفیظو  مالـسا ، هـک  دـندقتعم  دنرامـشیم و  تباـث  زین  زورما  ناناملــسم  يارب  ار  شخب 
ره ار ، عناوم  دـیاشگب و  دوخ  یقطنم  تاغیلبت  يارب  ار  هار  هک  دراد  هفیظو  زین  تسا و  مجاهت  یعون  عقاو ، رد  نیا  دزاـس و  دازآ  دـنناملاظ ،

نیا نآ  دراد و  دوجو  یموس  رظن  اجنیا ، رد  تسا . مجاهت  زا  يرگید  عون  نیا ، درادرب و  هار  رـس  زا  دشاب ، یماظن  تردـق  هب  لسوت  اب  دـنچ 
زا عافد  هلاسم  نامه  الثم ، دزاسیم . يرورـض  ار  مجاـهت  یعاـفد ، لـئاسم  هاـگ  یلو  تسا ، یعاـفد  تعیبط  مالـسا ، رد  گـنج  تعیبط  هک 
هک تسا  یهورگ  زا  عافد  عقاو  رد  اما  دراد ، یمجاهت  لکـش  رهاظ  رد  هچرگ  هناتـسود ، رـشب  هلخادـم  زورما ، ریبعت  هب  ای  دـنبرد ، ناـمولظم 

ياهناسنا ریاس  رب  اهنآ ، زا  عافد  دنتسه و  یناسنا  گرزب  هعماج  زا  ییزج  دناهدش و  عقاو  متس  تحت 
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عناوم لباقم  رد  عافد  یعون  زین  یقطنم - تاغیلبت  يدازآ  يارب  هار  ندوشگ  ینعی  مود - دروم  رد  مجاـهت  زین ، تسا . مزـال  نموم  دـهعتم و 
نیا نیتسخن  ياههلمج  رد  هک  یتاریبعت  دهدیم . وا  اب  ار  يریگرد  هزاجا  مالـسا ، دنک ، داجیا  هار  رـس  رب  یعنام  نمـشد ، رگا  ینعی ، تسا ،

هب رگید  ياج  رد  و  سابل ، هب  داهج  اج ، کی  رد  هک  ارچ  تسا ، داهج  تعیبط  ندوب  یعاـفد  رب  ینـشور  لـیلد  همه ، دوشیم ، هدـید  هبطخ 
تراشا زین  هدنیآ  ياههلمج  رد  تسا . یعافد  لیاسو  زا  عقاو  رد  هس ، ره  نیا  هک  مینادیم  تسا و  هدش  هیبشت  رپس  هب  موس  ياج  رد  و  هرز ،

نا لبق  مهوزغا  مکل : تلق  : ) دـیامرفیم هک  نیا  هلمج  زا  دروخیم  مشچ  هب  دراد ، یعافد  هبنج  عقاو ، رد  هک  یمجاـهت  تـالمج  هب  یفیطل 
تالمح زا  يریگشیپ  يارب  هلمح  ینعی  ، ) دینک هلمح  اهنآ  هب  امش  دننک ، هلمح  امـش  هب  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  متفگ : امـش  هب  نم  مکوزغی ،)

تب مالـسا  هک  ارچ  یتسرپ ، تب  وحم  يارب  تسا  هزرابم  راکیپ و  نآ ، دشاب و  هتـشاد  دناوتیم  ءانثتـسا  کی  اهنت  یلک ، نوناق  نیا  نمـشد .)
رد یتسرپ - تب  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  دـهدیم  هزاجا  دـنادیم و  يدام ، يونعم و  رظن  زا  یناسنا ، هعماـج  يارب  رطخ  نیرتگرزب  ار  یتسرپ 

ناراوخناهج و تسا  نکمم  هک  تسین  کش  دنربب . داهج  هب  تسد  دتفین - رثوم  یقطنم  تاغیلبت  هک  یتروص 
نتشاذگ شوپرس  يارب  ياهلیسو  ناونع  هب  يرکف ، یگنهرف و  طاطحنا  اب  هزرابم  ای  نامولظم  زا  عافد  هلاسم  زا  رگمتس ، وگروز و  ياهتلود 

، سدقم میهافم  نییوانع و  زا  هدافتسا  ءوس  دوشیمن . هتـساک  میهافم  نیا  شزرا  زگره  یلو  هدننک ، هدافتـسا  دوخ  هنابلطزواجت  فادها  رب 
، مود دلج  هنومن ، ریـسفت  هب  دیناوتیم  مالـسا ، رد  داهج  فادها  هرابرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  تسا . هدوب  ناهج  رد  هشیمه  هک  تسا  يزیچ 

. دییامرف هعجارم  هرقب ، هروس  هیآ 193  لیذ 
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شیپ متفگ  مدناوخارف و  ماش ) نامکاح  هیواعم و   ) هورگ نیا  اب  هزرابم  هب  ار  امش  راکشآ ، ناهنپ و  زور ، بش و  نم ، دیـشاب ! هاگآ  همجرت :
رد یتلم  موق و  نامز ، ره  دنگوس ! ادخ  هب  دیورب ) اهزرم  نوریب  هب  اهنآ  لابقتـسا  هب  و   ) دـیگنجب نانآ  اب  دـننک ، دربن  امـش  اب  اهنآ  هک  نآ  زا 

دیتخادنا و يرگید  ندرگ  هب  ار  تیلووسم  مادک ، ره  امش ، اما  تسا ، هدش  راوخ  لیلذ و  هتفرگ ، رارق  نمـشد  موجه  دروم  شاهناخ ، نورد 
زا یکی  دیونشب  نونکا  . ) تفر تسد  زا  ناتیاهنیمزرـس  دیدش و  عقاو  نمـشد  یپردیپ  موجه  دروم  هک  نآ  ات  دیتشادرب  مه  يرای  زا  تسد 

رهـش نآ  دراو  وا ، رکـشل  هدرک و  هلمح  رابنا ، رهـش  هب  دماغینب )- هلیبق  زا  فوع - نب  نایفـس   ) دماغ وخا  ماش ) رگتراغ  رکـشل  ناهدنامرف 
ربخ نم  هب  تسا . هدنار  نوریب  نیمزرـس  نآ  زا  ار  امـش  نانابزرم  هتـشک و  ار  نم ) هدنیامن  رادـنامرف و   ) يرکب ناسح  نب  ناسح  دـناهدش و 
هدش دراو  هدوب ، ظوفحم  شلام  ناج و  مالسا  هانپ  رد  هک  يرگید  ناملسم  ریغ  نز  ناملـسم و  نز  هناخ  هب  اهنآ ، زا  یکی  هک  تسا  هدیـسر 

، دوخ زا  عافد  يارب  ياهلیـسو  چیه  هک  یلاح  رد  تسا ، هدروآ  نوریب  ناشنت  زا  ار  نانآ  ياههراوشوگ  اهدنبندرگ و  دنبتـسد و  لاخلخ و  و 
تایانج همه  نیا  زا  دعب   ) اهنآ دناهتشادن ! سامتلا  يراز و  هیرگ و  زج 

هب رگا  دوش . هتخیر  اهنآ  زا  ینوخ  ای  دنیبب  بیسآ  نانآ  زا  رفن  کی  یتح  هک  نآ  یب  دناهتـشگزاب  دوخ  راید  رهـش و  هب  یناوارف ، مئانغ  اب  (، 
حرش تسا . راوازس  نم ، رظن  هب  هکلب  تسین ، وا  رب  یتمالم  دریمب ، هودنا  فسات و  تدش  زا  یناملـسم  كاندرد ،) رایـسب   ) هثداح نیا  رطاخ 

انعمرپ و رایسب  هاتوک و  همدقم  نآ  رکذ  زا  دعب  مالسلاهیلع  ماما  هبطخ  زا  زارف  نیا  رد  تسا ! راوازس  دریمب  هصغ  نیا  زا  یسک  رگا  ریسفت : و 
نم دیـشاب ! هاگآ  دیامرفیم : هدراذگ ، داهج  كرت  موش  ياهدمایپ  زا  زراب  هنومن  کی  يور  تشگنا  دوشیم و  همدقملايذ  دراو  اوتحمرپ ،
دربن امش  اب  اهنآ  هک  نآ  زا  شیپ  متفگ  مدناوخارف و  ماش ) نامکاح  هیواعم و   ) هورگ نیا  اب  هزرابم  هب  ار  امش  راکـشآ  ناهنپ و  زور ، بش و 

. مکوزغی نا  لبق  مهوزغا  مکل : تلق  انالعا و  ارـس و  و  اراهن ، الیل و  موقلا  ءالوه  لاتق  یلا  مکتوعد  دـق  ینا  الا و  دـیگنجب ، نانآ  اـب  دـننک ،
ریـسا ناهانگیب و  نتـشک  زا  دننک ، ادـیپ  تصرف  هک  نامز  ره  تسا و  هتفهن  يرگزواجت  رگمتـس ، ملاظ و  هورگ  نیا  تعیبط  رد  هک  متفگ 
هفطن رد  ار  اهنآ  ياههئطوت  هک  دهدیم  هزاجا  امـش  هب  عرـش  لقع و  سپ  دـنزرویمن ، غیرد  ناتلاوما ، ندرک  تراغ  دـنزرف و  نز و  ندرک 

شتآ ف دینکشب و  مه  رد  ناشمجاهت  زا  لبق  ار  نانآ  تردق  دینک و  هفخ 
ره دنگوس ! ادخ  هب  دیامرفیم : هتخادرپ و  هنیمز  نیا  رد  ینـشور  مهم و  لالدتـسا  هب  سپـس  ترـضح ، دینک . شوماخ  هلیـسو  نیدـب  ار  هنت 
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مهراد رقع  یف  طق  موق  يزغ  ام  هللا ! وف  تسا ، هدش  راوخ  لیلذ و  هتفرگ ، رارق  نمـشد  موجه  دروم  شاهناخ ، نورد  رد  یتلم ، موق و  نامز ،
دنهدیم و تسد  زا  ار  دوخ  هیحور  یناسآ  هب  دنریگیم ، رارق  نمشد  مجاهت  دروم  دوخ ، هناخ  نورد  رد  هک  ییاهنآ  تسا  نشور  اولذ . الا 
هناخ و حـلاصم  ظفح  تیاعر  هاگ  چـیه  مجاـهم ، رگید  يوس  زا  دـماجنایم . اـهنآ  تسکـش  هب  رما ، نیمه  دـننکیم و  تسکـش  ساـسحا 

بحاص یلو  دیآیم ، شیپ  دنکیم و  ناریو  دبوکیم و  دنزیم و  دنکیمن ، دناهدش  عقاو  موجه  دروم  هک  ار  یموق  راید  رهش و  هناشاک و 
دودـحم ار  اهنآ  تیلاعف  اظحالم ، هنوگ  نیمه  دـهدیم و  لیکـشت  ار  وا  ياههیامرـس  هک  ارچ  دـنک ، تیاعر  ار  روما  نیا  تسا  راچان  هناـخ 
ناکدوک نادـنزرف و  نز و  دریگیم ، رارق  موجه  دروم  دوخ  هناخ  رد  یتیعمج  هک  یماگنه  دوشیم . تسکـش  هب  رجنم  اـسب  يا  دـنکیم و 

لئاسم تیاعر  هب  روبجم  هناـخ ، بحاـص  یلو  دـیآیم ، شیپ  دزیریم و  نوخ  اورپیب  مجاـهم ، دـنریگیم . رارق  ناـیوجگنج  يـالهبال  رد 
تسکش ق رب  لیلد  رگید ، يروما  روما و  نیا  عومجم  دناشکیم . يدنک  هب  ار  وا  راک  زین  رما  نیا  تسا . شیوخ  هب  طوبرم  یناسنا 

هک ییانثتسا  دراوم  زا  یضعب  رد  زج   ) هشیمه یمالـسا ، تاوزغ  رد  لیلد ، نیمه  هب  دنریگ . رارق  مجاهت  دروم  دوخ  هناخ  رد  هک  تسا  یمو 
سپس دنورب . نمشد  لابقتسا  هب  رهش و  جراخ  هب  نایوجگنج ، هک  دشیم  هداد  روتسد  بازحا ) گنج  دننام  هتشاد ، دوجو  یـصاخ  طیارش 

مه يراـی  زا  تسد  دـیتخادنا و  يرگید  ندرگ  هب  ار  تیلووسم  مادـک ، ره  امـش ، یلو  دـیامرفیم : يریگهجیتن  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  ماـما 
مکیلع تنـش  یتح  متلذاخت  متلکا و  وتف  ، ) تفر تسد  زا  ناتیاهنیمزرـس  دیدش و  عقاو  نمـشد  یپردیپ  موجه  دروم  هک  اجنآ  ات  دیتشادرب 

نیا شموهفم  رگید ، يریبعت  هب  و  تسا . يرگید  هب  ار  دوخ  راک  سک  ره  يراذگاو  لصا  رد  لکاوت ، ناطوالا .) مکیلع  تکلم  تاراغلا و 
ره هک  تسا  نیا  لذاخت ، دوش . یلاخ  نادیم  هجیتن  رد  دراذگب و  يرگید  هدـهع  رب  دـنک و  بلـس  دوخ  زا  ار  تیلووسم  سک  ره  هک  تسا 

ساسحا هک  نآیب  نمشد ، دوش و  هتخیـسگ  داحتا  هتـشر  هجیتن ، رد  دزاس ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دشوپب و  مشچ  يرگید  يرای  زا  یـسک 
بلس دوخ  زا  ار  اهتیلووسم  دارفا ، هک  تسا  يرشب  عماوج  رد  تافص  نیرتتـشز  نیرتدب و  زا  یکی  نیا  دوش و  روهلمح  دنک ، یعنام  عدار و 

ار ت اهنآ  دنریگ ، رارق  مجاهت  دروم  شناردارب  ای  ردارب  رگا  دزادرپ و  شیوخ  راک  هب  سک  ره  دنزادنیب و  نارگید  ندرگ  هب  هدرک 
دنکیم و هلمح  یپردیپ  دوشیم و  روسج  نمشد  ینعی  تسا ، هدومرف  الاب  نخـس  رد  الوم  هک  تسا  نامه  راک ، نیا  هجیتن  و  دراذگب . اهن 

حرش هب  ینیع ، هدنز  دهاش  کی  نایب  ناونع  هب  مالسلاهیلع  ماما  سپـس  دنکیم . طوقـس  وا  ربارب  رد  يرگید ، زا  دعب  یکی  اهیدابآ  اهرهش و 
رکـشل ناهدـنامرف  زا  یکی  دیونـشب  نونکا  : ) دـیامرفیم نینچ  هتخادرپ ، يدـماغ ) فوع  نب  نایفـس  ، ) دـماغ وخا  هلمح  كاندرد  يارجام 
هدنیامن رادنامرف و  ، ) يرکب ناسح  نب  ناسح  دـناهدش ، رهـش  نآ  دراو  وا  نایرکـشل  هدرک و  هلمح  رابنا  رهـش  هب  دـماغ ، وخا  ماش ) رگتراغ 

لتق دق  رابنالا و  هلیخ  تدرو  دـق  دـماغ و  وخا  اذـه  و  ، ) تسا هدـنار  نوریب  نیمزرـس  نآ  زا  ار  امـش  نانابزرم  نازابرـس و  هتـشک و  ار  نم )
رد هک  نیا  رطاخ  هب  تسا - زرم  يانعم  هب  هحلـسم  عمج  حلاسم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اهحلاسم .) نع  مکلیخ  لازا  يرکبلا و  ناسح  نب  ناسح 
زرم یکیدزن  رد  رابنا ، رهـش  هک  دوشیم  نشور  دـنزادرپیم - يرادـساپ  هب  نآ  هلیـسو  هب  نارادزرم  دـننکیم و  يروآعمج  هحلـسا  اـجنآ 
زرم زا  یمهم  تمواقم  نودب  هک  دهدیم  ناشن  اهحلاسم ، نع  مکلیخ  لازا  ریبعت  هدیدرگ و  روهلمح  نآ  هب  دـماغ  وخا  هدوب و  ماش  قارع و 

دماغ و وخا  تایانج  نایم  زا  مالسلاهیلع  ماما  سپس  تشذگ . هبطخ  زاغآ  رد  ارجام ، نیا  حرش  تسا . هتشذگ 
هناخ هب  اهنآ ، زا  یکی  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  دیامرفیم : هتشاذگ و  یکاندرد  رایسب  ساسح و  هطقن  يور  تشگنا  شرگتراغ ، رکشل 

اهدـنبندرگ و دنبتـسد و  لاخلخ و  هدـش و  دراو  هدوب ، ظوفحم  شلام  ناج و  مالـسا  هاـنپ  رد  هک  يرگید  ناملـسم  ریغ  نز  ناملـسم و  نز 
ساـمتلا يراز و  هـیرگ و  زج  دوـخ ، زا  عاـفد  يارب  ياهلیـسو  چـیه  هـک  یلاـح  رد  تـسا ، هدروآ  نوریب  ناـشنت  زا  ار  ناـنآ  ياـههراوشوگ 

ام اهثعر ، اهدئالق و  اهبلق و  اهلجح و  عزتنیف  هدهاعملا  يرخالا  و  هملسملا ، هارملا  یلع  لخدی  ناک  مهنم  لجرلا  نا  ینغلب  دقل  و  دناهتشادن !
هانپ رد  هک  یناملسم  ریغ  نز  ناملسم و  نز  نیا  عافد  هب  اجنآ  ناناملـسم  زا  يدحا  هک  نیا  هب  هراشا  ماحرتسالا . عاجرتسالاب و  الا  هنم  عنتمت 

، دناهتفریذپ دوخ  يارب  ار  يراکشآ  گنن  نینچ  هک  دناهدوب  هدیـشاپ  اهنآ  همه  رـس  رب  گرم  كاخ  ییوگ ، تسا ! هتـساخنرب  هدوب ، مالـسا 
لباق هتکن  نیا  دناهدش . عقاو  متـس  ملظ و  دروم  ناشناگدنهانپ  مه  هتفرگ و  رارق  ضرعت  دروم  ناشـسیماون  مه  هتفر و  امغی  هب  ناشلاوما  مه 
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قه و قه  اب  ماوت  هک  يراز  هیرگ و  هب  تسخن  هدـش : ریـسفت  اـنعم  ود  هب  هغالبلاجـهن ، نارـسفم  تاـملک  رد  عاـجرتسا  هژاو  هک  تسا  هجوت 
الومعم هک  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و   ) هملک نتفگ  رگید  تسا و  ولگ  رد  ادص  دمآ  تفر و 

اب تایانج ، همه  نیا  زا  دعب  اهنآ  دیازفایم : سپـس  ترـضح ، دوشیم . هتفگ  تسین ، هتخاس  ناسنا  تسد  زا  يراک  هک  تخـس  بئاصم  رد 
مث دوش ، هتخیر  اهنآ  زا  ینوخ  هرطق  ای  دـنیبب  بیـسآ  ناـنآ  زا  رفن  کـی  یتح  هک  نآیب  دناهتـشگزاب  دوخ  راـید  رهـش و  هب  یناوارف  مئاـنغ 

رطاخ هب  رگا  هک  دیامرفیم  نایب  ار  هدنبوک  هلمج  نیا  ییاهن  يریگهجیتن  رد  و  مد . مهل  قیرا  و ال  ملک ، مهنم  الجر  لان  ام  نیرفاو  اوفرـصنا 
ارما نا  ولف  ، ) تسا راوازـس  نم  رظن  هب  هکلب  تسین ، وا  رب  یتمالم  دریمب ، هودنا  فسات و  تدـش  زا  یناملـسم  كاندرد ) رایـسب   ) هثداح نیا 

ار وا  قامعا  هک  یبلطم  زا  ایوگ  نایب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  اریدج .) يدنع  هب  ناک  لب  امولم ، هب  ناک  ام  افـسا  اذه  دـعب  نم  تام  املـسم 
چیه نودب  نمشد ، هک  دهد  جرخ  هب  یتسـس  ثداوح ، ربارب  رد  ردق  نآ  نامیا ، اب  ناملـسم  ارچ  هک  نیا  نآ  دریگیمرب و  هدرپ  دنازوسیم ،

، رپ تسد  اب  تاعیاض ، نیرتمک  نودب  دوش و  وا  سیماون  ضرعتم  یتح  درب ، تراغ  هب  ار  وا  لاوما  دنک  هلمح  وا  نیمزرس  هب  یعنام ، عدار و 
هودـنا هصغ و  زا  یـسک  رگا  دـنک و  لمحت  ار  یکاندرد  هثداح  نینچ  دـناوتیمن  يدـنمتریغ  ناملـسم  چـیه  يرآ  ددرگرب !؟ دوخ  هناخ  هب 

ناملسم و نانز  تالآ  تنیز  نتفرگ  میرح و  هب  زواجت  هک  نیا  بلاج  تسین . شنزرس  ياج  دریمب ،
تیمها مدرم  سیماون  يارب  دح  هچ  ات  مالسا ، الوا  هک  دهدیم  ناشن  نیا  هدش و  هدرمش  فیدر  کی  رد  اهنآ  مارتحا  کته  ناملـسم و  ریغ 

ماما دوصقم  لاح  ره  هب  دنادیم . دننکیم  یگدنز  مالـسا  هانپ  رد  هک  ییاهتیلقا  زا  عافد  هب  دـهعتم  ار  دوخ  هزادـنا  هچ  ات  ایناث ، تسا و  لئاق 
هیواعم رکشل  هلمح  هتشذگ و  ياهنامز  زورید و  هژیو  نخس ، نیا  تسا  یهیدب  تسا . هدش  ماجنا  هک  تسا  ياهعجاف  قمع  نایب  مالـسلاهیلع 

مالسلاهیلع ماما  ییوگ  تسا . قداص  زین  ادرف  زورما و  ناناملـسم  یگدنز  رد  هک  تسا  یلک  هدعاق  کی  هکلب  تسین ، هدوبن و  زابنا  رهـش  هب 
رد دوخ  زا  عافد  رد  دناهتخادنا و  رطخ  هب  ار  ناشسیماون  لاوما و  هتفرگ و  رارق  رگتراغ  برغ  قرش و  مجاهت  دروم  هک  ار  زورما  ناناملـسم 
درم رگا  هک  دـنکیم  وگزاب  اهنآ  يارب  ار  نانخـس  نیمه  هتخاس و  بطاخم  دـنهدیم ، جرخ  هب  یتسـس  نارگتراغ ، ناراوخنوخ و  نیا  ربارب 

سیماون و کته  لاوما و  عبانم و  تراغ  اهنآ و  تسخن  هلبق  هب  زواجت  یمالـسا و  سدـقم  ياهنیمزرـس  هب  ناـمیخژد  زواـجت  زا  یناملـسم ،
، هبطخ زا  شخب  نیا  رد  تسین  لیلدیب  يزوریپ  تسکش و  - 1 اههتکن : دوب . دهاوخن  شنزرس  روخرد  دریمب ، هصغ  هودنا و  زا  ناشضارعا ،

هب ج طوبرم  لئاسم  رد  رمتسم  تسرامم  دنلب و  حور  ذفان و  رکف  نآ  اب  مالسلاهیلع  ماما 
وا دـننک . هجوت  نآ  هب  ماما ، یبتکم  نادـنزرف  همه  تسا  راوازـس  هک  هدراذـگ  مهم  لماع  دـنچ  يور  تشگنا  تسکـش ، يزوریپ و  گـن و 

هناخ دراو  هک  اجنآ  ات  تسا ، نداد  نمـشد  هب  مجاهت  هزاجا  نتفرگ و  دوخ  هب  یلاـعفنا  تلاـح  تسکـش ، مهم  لـماوع  زا  یکی  دـیامرفیم :
يانعم هب  لکاوت ، رگید ، لماع  میداد . حرـش  هبطخ  ریـسفت  ماگنه  هب  ار  نآ  لـیالد  تسا و  راـکنا  لـباق  ریغ  تیعقاو  کـی  نیا ، دوش . اـهنآ 
ندرگ هب  ار  دوـخ  هاـنگ  دـهد و  ماـجنا  یبوـخ  هب  ار  دوـخ  هفیظو  یـسک  ره  عاـمتجا ، رد  رگا  تسا . نتخادـنا  مه  ندرگ  هب  ار  تیلووـسم 

ره هک  دوشیم  عورش  اجنآ  زا  یتخبدب  دوشیم . عقاو  رتمک  تسکش ، یماکان و  دریذپب ، اهتیلووسم  رد  ار  شیوخ  مهـس  دزادنین و  يرگید 
اهنآ تسکش  راکهنگ و  همه  دنرصقم و  همه  ياهعماج  نینچ  رد  درامـشب ، رـصقم  ار  يرگید  دنک و  رارف  دوخ  تیلووسم  راب  ریز  زا  سک 

ار هثداح  نارگید ، دوشیم ، ياهثداح  راتفرگ  هک  یـسک  ره  هک  نیا  نآ  تسا و  لذاخت  موس ، لـماع  تسین . هرظتنم  ریغ  نانمـشد  ربارب  رد 
. دنباتشن مجاهت  دروم  رهش  يرای  هب  رگید  ياهرهش  مدرم  دوشیم ، رهـش  نیا  هب  هلمح  رگا  دنباتـشن . شیرای  هب  دننادب و  وا  دوخ  هب  طوبرم 

ياهدحاو تروص  هب  همه  رهش ، کی  تالحم  زین  دمآ و  دنهاوخن  تسخن  رهش  يرای  هب  مود  رهـش  لها  زین  لباقتم  هثداح  رد  تسا  یهیدب 
دج

ناناملـسم دوش و  یمجاهت  تلاح  هب  لدبم  یلاعفنا  تلاح  رگا  یلو  تسا . ملـسم  مجاهم  نمـشد  يزوریپ  هیزجت  نیا  اب  دنیآیمرد و  هناگا 
دنریگب هدهع  رب  یمالسا  ياهروشک  مالسا و  نایک  زا  عافد  یعامتجا و  تیلووسم  رد  ار  دوخ  مهس  مادک  ره  دنریگب و  یـشیپ  نانمـشد  رب 

نیقی هب  دنباتـشب ، يرای  هب  دنزیخرب و  هچراپکی  یمالـسا ، ياهروشک  همه  دوش  عقاو  مجاهت  دروم  مالـسا  میظع  روشک  زا  یـشخب  هاگره  و 
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مل قحلا و  رصن  نع  اولذاختت  مل  ول  سانلا ! اهیا  : ) تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  زا  یـشخب  هب  زین  هبطخ 166  رد  دوب . دهاوخ  اهنآ  اب  يزوریپ 
قح يراـی  رد  مه  تیاـمح  زا  تسد  رگا  مدرم ! يا  مکیلع ،) يوق  نم  وقی  مل  مکلثم و  سیل  نم  مکیف  عمطی  مل  لـطابلا  نیهوـت  نع  اوـنهت 
چیه دندرکیمن و  عمط  امش  تسکش  رد  دنتسین ، امش  هیاپ  رد  هک  نانآ  هاگ ، چیه  دیدرکیمن ، یتسس  لطاب ، فیعـصت  رد  دیتشادیمنرب و 

یبهذم ياهتیلقا  هب  مارتحا  هلاسم  هک  دننک  روصت  یـضعب  تسا  نکمم  یبهذـم  ياهتیلقا  زا  تیامح  - 2 دشیمن . بلاغ  امش  رب  يدنمورین ،
رد اهنآ  هب  طوبرم  لئاسم  هب  هجوت  یلو  تسا ، راعش  کی  اهنت  اهنآ ، زا  تیامح  زین  هدش و  هدرمش  ظوفحم  ناشلام  ناج  مالسا ، هانپ  رد  هک 

وخ اقیقد  مالسا ، هک  دهدیم  ناشن  هبطخ ، نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  ریبعت  دننام  یتاریبعت  یمالسا و  هقف 
، ناشیدازآ تیثیح و  لام و  ناـج و  دـناهدزن ، مالـسا  دـض  رب  یلاـمعا  ینکـش و  ناـمیپ  هب  تسد  هک  ماداـم  درمـشیم و  اـهنآ  یماـح  ار  د 

يدوهی نانز  تالآرویز  ماش ، نارگتراغ  ارچ  هک  تسا  تحاران  هلاسم  نیا  زا  ادـیدش  مالـسلاهیلع  ماـما  هبطخ ، زارف  نیا  رد  تسا . ظوفحم 
ادیدش ود ، ره  هب  تبسن  دهدیم و  رارق  ناملسم  نانز  رانک  رد  ار  اهنآ  یتح  دناهدرب  امغی  هب  دناهتسیزیم ، مالسا  هانپ  رد  هک  ار  ینارـصن  ای 

یتسس و رطاخ  هب  ار  قارع  مدرم  و  هدیدرگ !؟ تراغ  ناشتالآرویز  هدش و  هتـسکش  اهنآ  تمرح  ارچ  هک  دنکیم  یتحاران  ینارگن و  راهظا 
ربارب رد  ناـسنا ، هک  تسا  نیا  ینید ، تریغ  زا  روظنم  ینید  تریغ  - 3 دنکیم . شنزرـس  تمالم و  ادیدش ، نارگتراغ ، نیا  ربارب  رد  یلبنت 

هچ ره  فلخت ، هکلب  درذـگن  اهنآ  راـنک  زا  تواـفتیب  دنیـشنن و  شوماـخ  دوشیم ، یهلا  ماـکحا  تلادـع و  قح و  ریـسم  زا  هک  یتاـفلخت 
. دنتسه ینید  تریغ  دقاف  دنرذگیم ، روما  نیا  لباقم  زا  قمریب ، درـسنوخ و  هک  یناسک  ددرگ . رتشیب  وا  شورخ  شوج و  دشاب ، رتدیدش 

یلع و ال  : ) دـیامرفیم دـندوب ، گنج  نادـیم  رد  تکرـش  يارب  مزال  لئاسو  دـقاف  هک  نامیا  اب  نایوجگنج  زا  یـضعب  هرابرد  دـیجم ، نآرق 
الا انزح  عمدلا  نم  ضیفت  مهنیعا  اولوت و  هیلع  مکلمحا  ام  دجا  تلق ال  مهلمحتل  كوتا  ام  اذا  نیذلا 

هک یبکرم  هک : یتفگ  وت  ینک و  راوس  داهج ) نادـیم  يارب   ) یبکرم رب  ار  اهنآ  هک  دـندمآ  وت  دزن  یتقو  هک  یناسک  رب  نوقفنی ،) ام  اودـجی 
هک ارچ  تسین ، يداریا  دوب ، رابکـشا  هودـنا ، زا  ناشنامـشچ  هک  یلاـح  رد  دنتـشگزاب  وت  دزن  زا  اـهنآ  و  مرادـن . منک ، راوس  نآ  رب  ار  اـمش 
هک دنکیم  بلقنم  نانچ  دباییمن  ار  داهج  لیاسو  رازبا و  هک  ار  يدرف  هک  تسا  یلماع  هچ  نیا ، دنتـشادن . دـننک ، قافنا  هار  رد  هک  يزیچ 

ینید تریغ  زج  يزیچ  نآ  تسا ،) ناوارف  نتخیرورف  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  دیـشاب ، هتـشاد  هجوت  ( ؟ دزیرب کـشا  راـهب ، ربا  دـننام  راـیتخایب 
رگا دـیامرفیم : ترـضح  تسا . هدـش  هراـشا  دراد - رارق  دـح  نیرتـالاب  رد  هک  نآ - رهاـظم  زا  یکی  هب  زین  ثحب  دروـم  هبطخ  رد  تـسین .

تریغ تسا . راوازـس  نم  رظن  هب  هکلب  درادـن ، شنزرـس  ياج  دریمب ، فسات  تدـش  زا  كاندرد ) رایـسب   ) هثداـح نیا  رطاـخ  هب  یناملـسم ،
زا یثیدـح  رد  هک  نیا  بلاج  تسا . رکنم  ندرب  نایم  زا  فورعم و  يایحا  مالـسا و  نیناوق  میرح  زا  عافد  يارب  یمهم  رایـسب  لـماع  ینید ،

تیرومام نیا  غارـس  هب  اهنآ  هک  یماگنه  درک . رومام  یموق  باذـع  يارب  ار  هتـشرف  ود  دـنوادخ ، هک  تسا  هدـمآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
از عرضت و  لاح  رد  هک  دندید  دوب  راکشآ  وا  زا  حالص  ییاسراپ و  راثآ  هک  ار  ینارون  رهاظ  هب  يدرم  دنتفر ، دوخ 

ار متیرومام  نم  یلو  يرآ ، تفگ : يرگید  يدـید ؟ ار  هدـننکاعد  درم ، نیا  تفگ : يرگید  هب  ود ، نآ  زا  یکی  تسا . ادـخ  هاگرد  هب  ير 
هک یماگنه  مریگب ) يدیدج  روتسد  و   ) مدرگ زاب  مراگدرورپ  ادخ ، هاگـشیپ  هب  ات  منکیمن ، يراک  چیه  نم ، تفگ : یمود  مهدیم  ماجنا 

. تسا عرضت  اعد و  لاح  رد  هک  مدید  ار  وت  ناگدنب  زا  یکی  مدیسر ، هک  رهش  نآ  هب  نم  اراگدرورپ ! هک  تشاد  هضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب 
تـسا يدرم  وا  طق ، یل  ابـضغ  ههجو  ریغتی  مل  لجر  کلذ  ناف  دینک ،) ور  ریز و  ار  رهـش  و   ) هد ماجنا  ار  تتیرومام  ورب و  هک  دمآ  روتـسد 

(. هتشادن ینید  تریغ  ياهرذ  و   ) تسا هدشن  هتخورفارب  ریغتم و  نم ، هار  رد  مشخ  زا  شاهرهچ  زگره ، هک 
هحفص 157] ]

رد رگتراغ ) نایماش   ) اهنآ هک  دنکیم  ریزارس  ناسنا ) حور  هب   ) ار هودنا  مغ و  دناریمیم و  ار  بلق  دنگوس  ادخ  هب  اتگفش ! اتفگش ، همجرت :
هودـنا مغ و  هراومه  و  داـب ! تشز  امـش  يور  قرفتم ! هدـنکارپ و  هنوگ  نیا  ناـتقح ، قیرط  رد  امـش ، دـندحتم و  نینچ  دوخ ، لـطاب  ریـسم 

دننکیم هلمح  امش  هب  یپردیپ  دیتفرگ ، رارق  اهریت  فده  هک ) دیداد  ناشن  نمشد  هب  یگدنکارپ  یتسس و  نانچنآ   ) هک ارچ  دشاب ! ناتنیرق 
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اب ، ) امـش دوشیم و  ادخ  تیـصعم  اراکـشآ ، دینکیمن ! راکیپ  اهنآ  اب  امـش  دنگنجیم و  امـش  اب  دـینزیمن ! تسد  لباقتم  هلمح  هب  امـش  و 
امرگ تدش  نونکا ، دیتفگ : مداد ، ار  نمشد  يوس  هب  تکرح  نامرف  ناتسبات  مایا  رد  هاگره ، دیهدیم ! تیاضر  نآ  هب  ناتتـسردان ) لامعا 
درس هداعلاقوف  اوه  نونکا ، دیتفگ : مداد ، امش  هب  ار  روتسد  نیا  ناتسمز ، رد  رگا  و  دنیـشنورف ! امرگ  زوس  ات  هد  تلهم  ار  ام  یکدنا  تسا ،
نیا  ) امرگ امرـس و  زا  امـش  هک  ییاج  امرـس . امرگ و  زا  رارف  يارب  تسا  ییاههناهب  اهنیا  همه  یلو  دریگ . مارآ  امرـس  زوس  دیراذگب  تسا ،
درم تقیقح  رد  هک  ینایامندرم  يا  درک . دیهاوخ  رارف  رتشیب  نمـشد )  ) ریـشمش زا  دنگوس ! ادخ  هب  دینکیم ، رارف  دـیراد و ) تشحو  همه 

امش درخ  لقع و  و  تسا ! ناکدوک  ياهوزرآ  دننام  امش  ياهوزرآ  دیتسین !
مدیدیمن و ار  امش  زگره  هک  متشاد  تسود  دنشیدنایمن .) يزیچ  هب  شون ، شیع و  رویز و  رز و  هب  زج  هک  ! ) نیـشنهلجح ناسورع  دننام 
زا و   ) دشکب ار  امش  دنوادخ  دوب . زیگنامغ  روآمشخ و  دروآ و  راب  ینامیشپ  دنگوس ! ادخ  هب  ماجنارـس ، هک  یتخانـش  نامه  متخانـشیمن ،
نم هب  هعرج  هعرج  ار  هودنا  مغ و  ياههساک  دیتخاس و  مشخ  زا  رپ  ارم  هنیـس  دیدرک ، نم  لد  هب  نوخ  همه ، نیا  هک  دزاس !) رود  شتمحر 

( دش هبتشم  نمشد  تسود و  رب  رما   ) هک اجنآ  ات  دیدرک  هابت  نمـشد ) یبوکرـس  يارب   ) ارم ياههشقن  يرای ، كرت  ینامرفان و  اب  دیدناشون !
، اهنآ زا  کی  چیه  ایآ  دنک ! ظفح  ار  ناشردپ  ادخ  تسین ! هاگآ  گنج  نونف  زا  یلو  تسا ، یعاجـش  درم  بلاطوبا ، رـسپ  دنتفگ : شیرق  و 

تـسیب زونه  مداهن ) نادـیم  رد  ماگ  و   ) مدـش گنج  هدامآ  هک  زور  نآ  نم  تسا ؟ هدوب  دربن  ياهنادـیم  رد  رتماگـشیپ  رتهقباس و  اـب  نم  زا 
هشقن حرط و  دننکیمن  تعاطا  ار  شنامرف  هک  سک  نآ  منک ؟ هچ  یلو  ماهتشذگ ، مه  لاس  تصش  زا  نالا ، دوب و  هتـشذگن  مرمع  زا  لاس 

رد امش  دندحتم  دوخ  لطاب  رد  اهنآ  ریسفت : حرش و  دسریمن .) ییاج  هب  شراک  دشاب ، هاگآ  هبرجت و  بحاص  هزادنا  ره  و   ) درادن يریبدت 
فوک مدرم  ینیشن  بقع  تسکش و  لماوع  هرابرد  يرگید  لیلحت  هب  ماما  هبطخ ، زا  شخب  نیا  رد  هدنکارپ ! ناتقح 

، اهنآ روشک  عاضوا  هک  نآ  زا  شیپ  دنک و  رادیب  ار  اهنآ  هتفخ  حور  نایب  نیا  اب  هک  دشاب  دزادرپیم ، شنزرس  تمالم و  اب  ماوت  قارع ، ه و 
ار هودنا  مغ و  دناریمیم و  ار  بلق  دنگوس ! ادخ  هب  اتفگـش ! اتفگـش ، دیامرفیم : تسخن  دنزادرپب . نمـشد  عفد  هب  دنزیخ و  اپ  هب  دوش  رتدب 

هنوگ نیا  ناتقح ، قیرط  رد  امـش ، دـندحتم و  نینچ  دوخ ، لطاب  ریـسم  رد  رگتراغ ) ناـیماش   ) اـهنآ هک  دـنکیم  ریزارـس  ناـسنا ) حور  هب  )
! مکقح نع  مکقرفت  و  مهلطاـب ، یلع  موقلا  ءـالوه  عاـمتجا  نم  مهلا  بلجی  بلقلا و  تیمی  هللا - و  اـبجع - اـبجع ! اـیف  ، ) قرفتم هدـنکارپ و 

نینچ رما  تعیبط  دراد . یـسونامان  ای  هتخانـشان  للع  تسین و  راـگزاس  یعیبط ، ناـیرج  اـب  هک  تسا  يروما  زا  یتفگـش ، بجعت و  هشیمه ،
لطاب نارادفرط  یلو  دـننک ، عافد  نآ  زا  دنتـسیاب و  مکحم  دـنراد ، نآ  هب  هک  یمکحم  نامیا  رطاخ  هب  قح  نارادـفرط  هک  دـنکیم  ءاضتقا 

هدنکارپ قح  نارادفرط  میدید  رگا  یلو  دنشاب ، ناوتان  تسس و  نآ  زا  تیامح  هب  تبسن  دنرادن ، نآ  زا  عافد  يارب  يدنمورین  هزیگنا  نوچ 
، قارع لها  دوشیم . یتفگش  ببـس  دنتـسه ، ممـصم  دوخ  هار  رد  مجـسنم و  دحتم و  لطاب  نارادفرط  اما  دنفیعـض ، تسـس و  هدارایب و  و 

ملس د هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ملسم  تیصو  زا  هتشذگ  هک  دوب  مالسلاهیلع  یلع  ناشیاوشیپ 
زا شتیناقح ، لئالد  دندرک و  تعیب  وا  اب  رگید ، قطانم  بلاغ  اهنآ و  ریغ  راصنا و  نارجاهم و  زا  هنیدم ، هکم و  مدرم  همه  وا ، تیالو  هرابر 
رد وا  نادـناخ  تشز  قباوس  هک  بلطهاج  رگنایغط و  يدرم  لابند  هب  ماش  نارگتراغ  اـما  دوب ، ناـیامن  شتلادـع  دـهز و  لاـمعا و  راـکفا و 

اهنآ هک  تسین  بجعت  ياج  ایآ  لاح  نیا  اب  دندوب  هتشادرب  قح  رب  ماما  ربارب  رد  شروش  هب  رس  دوبن ، هدیشوپ  یـسک  رب  تیلهاج ، مالـسا و 
قالـش ریز  ار  اهنآ  دوشیم و  تحاران  ادیدش  ماما ، هک  تساجنیا  دننک !؟ ینکـشنامیپ  نینچ  نیا  اهنیا  دنتـسیاب و  دوخ  ياوشیپ  رـس  تشپ 

مغ و هراومه  و  داب ! تشز  امـش  يور  دـیامرفیم : دـندوب ، یخلت  دـنت و  شنزرـس  نینچ  راوازـس  هک  ارچ  دـنراذگیم ، تمـالم  شنزرس و 
، احرت مکل و  احبقف  دیاهتفرگ ، رارق  اهریت  فده  هک ) دیداد  ناشن  نمـشد  هب  یگدنکارپ  یتسـس و  نانچ  نآ   ) هک ارچ  دشاب ! ناتنیرق  هودـنا 

امـش اب  نوریغت . مکیلع و ال  راـغی  دـینزیمن ، تسد  لـباقتم  هلمح  هب  امـش  دـننکیم و  هلمح  امـش  هب  یپردیپ ، یمری . اـضرغ  مترـص  نیح 
نآ هب  ناتتـسردان  لامعا  اب  امـش  دوشیم و  ادـخ  تیـصعم  اراکـشآ ، نوزغت . نوزغت و ال  و  دـینکیمن ! راکیپ  اـهنآ  اـب  امـش ، دـنگنجیم و 

هب تبسن  ار  دوخ  شنزرس  لیلد  مالسلاهیلع  ماما  عقاو  رد  نوضرت .)! هللا و  یصعی  و  ! ) دیهدیم تیاضر 
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هک اجنآ  ات  تسا  نداد  جرخ  هب  یتوافتیب  یلبنت و  یتسـس و  نآ  تسا و  رما  کی  همه  هشیر  هک  دـنکیم  هصالخ  زیچ  دـنچ  نیا  رد  نانآ ،
ياههنحص نیا  یچاشامت  اهنآ  دزیریم و  ار  ناهانگیب  نوخ  و  دنکیم ، تراغ  دنکیم  هلمح  یپردیپ  هک  دوشیم  روسج  نانچ  نمـشد ،

یتسـس و رطاـخ  هب  ناـنآ ، تیموـکحم  رب  نشور  لـیلد  کـی  يور  تـشگنا  مالـسلاهیلع  ماـما  سپـس  دنتـسه ! اوراـن  تـشز و  زیگنامـغ و 
، نونکا دیتفگ : مداد ، ار  نمـشد  يوس  هب  تکرح  نامرف  ناتـسبات ، مایا  رد  هاگره  دیامرفیم : هدراذـگ ، ناشیناوتان  فعـض و  یگدارایب و 

اوه نونکا ، دیتفگ : مداد ، امـش  هب  ار  روتـسد  نیا  ناتـسمز ، رد  رگا  و  دنیـشنورف ! امرگ  زوس  ات  هد  تلهم  ار  ام  یکدـنا  تسا ، امرگ  تدـش 
انع خبـسی  انلهما  ظیقلا ، هرامح  هذـه  متلق : رحلا  مایا  یف  مهیلا  ریـسلاب  مکترما  اذاف  دریگ ! مارآ  امرـس  زوس  راذـگب  تسا ، درـس  هداـعلاقوف 
زا رارف  يارب  تسا  ییاههناهب  اهنیا ، همه  یلو  دربلا ! انع  خلـسنی  انلهما  رقلا ، هرابـص  هذه  متلق : ءاتـشلا ، یف  مهیلا  ریـسلاب  مکترما  اذا  و  رحلا .
زا دنگوس ! ادخ  هب  دـینکیم ، رارف  و  دـیراد ) تشحو  همه  نیا   ) امرگ امرـس و  زا  هک  ییاج  رقلا . رحلا و  نم  ارارف  اذـه  لک  امرـس ، امرگ و 

ورفت رقلا  رحلا و  نم  متنک  اذاف  درک ، دیهاوخ  رارف  دیراد و ) تشحو   ) رتشیب نمشد )  ) ریشمش
هارمه اهرازغرم ، لگ و  زا  رپ  ياهتـشد  نایم  رد  مه  نآ  دشاب ، راهب  لصف  رد  دـیاب  گنج  نادـیم  ییوگ  رفا ! فیـسلا  نم  هللا - و  متناف - ن ،
كاخ رب  وربا  مشچ و  هراشا  اب  ار  نانمـشد  دننیـشنب و  نازابرـس  هاگ  نآ  ازفا ! حور  فیطل و  میـسن  اـهراس و  همـشچ  هدـنناوخ و  ناگدـنرپ 

نایم هلصاف  ربمایپ  نارای  هک  دندوب  هدرک  شومارف  یلک ، هب  دوب ، هتشذگن  نآ  زا  ینادنچ  نامز  هک  ار  مالسا  خیرات  ناربخیب ، نیا  دنزادنیب !
بآ نتشادن  اب  باتفآ ، شبات  زا  هدیتفت  ياهگنس  يور  هنهرب  ياپ  اب  زاجح  نابایب  ناتـسبات  نازوس  يامرگ  نآ  رد  ار  كوبت  نادیم  هنیدم و 
رگا دندرک ! هلمح  نمـشد  رب  نایژ ، ریـش  دننام  دندرک و  لمحت  ار  تامیالمان  نیرتتخـس  زین  رگید  ياهگنج  رد  دندومیپ و  یفاک  هقوذآ  و 
رمث هب  دـشیمن و  روراب  مالـسا  دـنمونت  تخرد  زگره  دـننک ، اـمرگ  امرـس و  هظحـالم  رـصنع ، تسـس  ناـیفوک  دـننام  دنتـساوخیم  اـهنآ 

، هشیمه هکلب  دندشن ، زوریپ  هدنکارپ  وسرت و  هدرورپ و  زان  تسس و  نازابرس  ایند ، زا  ياهطقن  چیه  رد  هکلب  مالسا  رد  اهنت  هن  تسـشنیمن .
یف اورفنت  ال  : ) دنتفگیم هک  تشاد  ناقفانم  رافک و  نخس  اب  يدایز  تهابش  اهنآ ، نخس  عقاو  رد  دندوب . هدروخ  تسکـش  ریقح و  لیلذ و 

وگیم اهنآ  خساپ  رد  نآرق ، هک  دینکن ! تکرح  داهج ) نادیم  يوس  هب   ) ناتسبات يامرگ  رد  رحلا ،)
هنوگ نیا  اب  هک  نایفوک  عقاو ، رد  دنتـسنادیم . رگا  تسا ، رتمرگ  نیا  زا  خزود  شتآ  وگب : نوهقفی ، اوناک  ول  ارح  دـشا  منهج  ران  لـق  دـی :

هب اهنآ  نامیا  فعـض  زا  هک  یقافن  دندوب ، قافن  یعون  راتفرگ  دـنتفریم ، هرفط  لدگنـس ، راوخنوخ و  نمـشد  اب  داهج  زا  یهاو ، تاراهظا 
دربـن ياههنحـص  رد  هک  یعقاو  نادـهاجم  لاـح ، ره  هب  تـفرگیم . همـشچرس  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمومریما  ناـشیاوشیپ ، مالـسا و  یناـبم 

تالکشم هب  هن  دنـشیدنایم و  اوه  بآ و  تالکـشم  هب  هن  هک  دنتـسه  یناسک  دنوشیم ، زوریپ  دنـشورخیم و  دنـشوجیم و  دنگنجیم و 
زیهرپ امرگ  امرـس و  زوس  رد  ندـیگنج  زا  الثم  فلاخم ، ناـیوجگنج  هک  دـنک  ساـسحا  نمـشد ، رگا  کـشیب ، دربن . نادـیم  هار و  ریـسم 

. دزاسیم مهارف  ار  شیوخ  يزوریپ  هلیسو  فعض ، هطقن  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دنکیم و  عورـش  نامز  نامه  رد  ار  دوخ  هلمح  تسرد  دنراد ،
دیاش ات  دـنزیم  اهنآ  حور  رب  یپردیپ  ار  شنزرـس  تمالم و  ياههنایزات  نانچ  مه  ماما  هبطخ  نیا  زارف  نیرخآ  رد  دـیدرک ! نوخ  ارم  لد 

، دنراتفرگ يرابگرم  طیارش  هچ  رد  دننیبب  دننک و  زاب  ار  دوخ  نامشچ  دنوش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  رـصنع  تسـس  ناگدولآ  باوخ  نیا 
تسخن رد  دننک . عطق  مالسا  روشک  زا  ار  رگتراغ  نایماش  تسد  هنادنسپادخ  هنادرم و  داهج  کی  اب  دنزیخ و  اپ  رب  هک  دیاش 

لاجرلا و ال هابشا  ای  دیتسین ، درم  تقیقح  رد  هک  ینایامن  درم  يا  دیامرفیم : دزاسیم و  بطاخم  هدنبوک ، هلمج  هس  اب  ار  اهنآ  تمسق ، نی 
رطخ رب  مشچ  دننکیم و  شوخ  لد ، دنروخیم و  بیرف  يزیچ ، رصتخم  اب  هک  . ) تسا ناکدوک  ياهوزرآ  دننام ، امـش  ياهیوزرآ  لاجر !
يزیچ هـب  روـیز  رز و  شوـن و  شیع و  زج  هـک   ) تـسا نیــشنهلجح  ناـسورع  دـننام  امــش ، درخ  لـقع و  و  لاـفطالا .) موـلح  . ) دـندنبیم

شنزرـس یگنادرم  تریغ  تیمح و  تعاجـش و  نتـشادن  رب  ار  اـهنآ  ماـما  تسخن ، فیـصوت  رد  لاـجحلا ! تاـبر  لوقع  و  دنـشیدنایمن ،)
هدومرف رتدنت  ار  مالک  نحل  سپـس  ترـضح ، دوبن . يربخ  اهنآ  رد  نادرم  هژیو  تافـص  زا  دـندوب و  نادرم  هرهچ  رد  اهنت  هک  ارچ  دـنکیم 

دروآ و راب  ینامیشپ  دنگوس ! ادخ  هب  ماجنارس ، هک  یتخانش  نامه  متخانـشیمن ، مدیدیمن و  ار  امـش  زگره  هک  متـشاد  تسود  دیوگیم :
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بلطم نیا  رب  هاوگ  خـیرات  امدـس .) تبقعا  و  امدـن ، ترج  هللا - و  هفرعم - مکفرعا  مل  مکرا و  مل  ینا  تددوـل  ، ) دوـب زیگنامغ  روآمشخ و 
، اهیتسـس زا  یـشان  هودـنا  مـغ و  زج  ياهرمث  شتفـالخ ، نارود  ماـمت  رد  مالــسلاهیلع  ماـما  يارب  قارع  هفوـک و  مدرم  یتـسود  هـک  تـسا 
يربهر و رد  یمیظع  تالکـشم  ببـس  هورگ ، نیا  تشادـن و  قافن ، فلتخم  لاکـشا  و  اهیگدـنکارپ - اهفعـض ، اهینکـشنامیپ ، اهییافویب ،

تیریدم
عمج وا  درگ  دیدیمن و  ار  اهنآ  زگره  شاک  يا  هک  دـنک  وزرآ  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  یعیبط  دـندش . هاگآ  ربدـم و  ریدـم و  ماما  نیا 

هب دزاس و  رود  شتمحر  زا  و   ) دنک دوبان  دشکب و  ار  امـش  دنوادخ ، دیامرفیم : هداد  رارق  شنیرفن  ریت  فده  ار  اهنآ  ماجنارـس  دندشیمن .
نم هب  هعرج ، هعرج  ار  هودنا  مغ و  ياههساک  دیتخاس و  مشخ  زا  رپ  ارم  هنیس  و  دیدرک ، نم  لد  هب  نوخ  همه  نیا  هک  دنک !) راتفرگ  تنعل 

هک اجنآ  ات  دیدرک  هابت  یمالـسا ) دابآ  هعماج  کی  نتخاس  نمـشد و  یبوکرـس  يارب   ) ارم ياههشقن  يرای ، كرت  ینامرفان و  اب  دیدناشون !
بلاطوبا رسپ  دنتفگ : دندوب ) هاگآ  یبوخ  هب  گنج  نونف  اب  ییانـشآ  رد  نم  قباوس  زا  هک   ) شیرق و  دش ) هبتـشم  نمـشد  تسود و  رب  رما  )

مامهتلا بغن  ینومتعرج  اظیغ و  يردص  متنحـش  احیق و  یبلق  متالم  دقل  هللا ! مکلتاق  تسین ، هاگآ  گنج  نونف  زا  یلو  تسا  یعاجـش  درم 
. برحلاب هل  ملع  نکل ال  و  عاجـش ، لـجر  بلاـطیبا  نبا  نا  شیرق : تلاـق  دـقل  یتح  نالذـخلا  نایـصعلاب و  ییار  یلع  متدـسفا  و  اـسافنا ،

سکع هب  هیـضق  هاگ  یلو  دـننادیم ، ناشناربهر  نایاوشیپ و  فعـض  ار ، دوخ  تالکـشم  ینیـشن و  بقع  لماع  اـهتلم ، زا  يرایـسب  ـالومعم 
تسا و ناوریپ  رد  یگنهرف  يرکف و  یگدنام  بقع  یناوتان و  فعض و  یلو  تسا ، قیال  رایسب  اوشیپ  ینعی ، دوشیم ،

اب دشاب و  یفنم  راک  هجیتن  دوش و  هدارایب  رصنع و  تسـس  یمدرم  راتفرگ  هک  تسا  روآدرد  رایـسب  قیال  گرزب و  ياوشیپ  کی  يارب  نیا 
هب هبطخ ، نیا  ياههلمج  نیرخآ  رد  ماجنارـس  ترـضح ، دـنراذگب ! ناشگرزب  ياوشیپ  باسح  هب  ار  نآ  دوخ  تواضق  رد  مدرم  لاـح ، نیا 
وا دـنتخاسیم . مهتم  گـنج  نوـنف  زا  یهاـگآان  هـب  ار  ترـضح  نآ  هـک  دزادرپیم  شیرق  زا  یتعاـمج  تسرداـن  اوراـن و  نانخـس  خـساپ 
وبا هللا  ( ؟ تسا هدوب  دربن  ياهنادیم  رد  رتماگـشیپ  رتهقباس و  اب  نم  زا  اهنآ ، زا  کی  چیه  ایآ  دـنک ! ظفح  ار  ناشردـپ  دـنوادخ  دـیامرفیم :

تـسیب زونه  مداهن ) نادیم  رد  ماگ  و   ) مدش گنج  هدامآ  هک  زور  نآ  نم  ینم .)؟ اماقم  اهیف  مدقا  و  اسارم ، اهل  دـشا  مهنم  دـحا  له  و  مه !
رد ای  هدـنامرف و  کی  ناونع  هب  ار  گنج  لاس  لهچ  زا  شیب  نیاربانب   ) ماهتـشذگ مه  لاـس  تصـش  زا  نـالا  دوب و  هتـشذگن  مرمع  زا  لاـس 

هزادنا ره  و   ) درادـن يریبدـت  هسقن و  حرط و  دـننکیمن ، تعاطا  ار  شنامرف  هک  سک  نآ  هک ؟ منک  هچ  یلو  ماهدرک ) هبرجت  مدـقم  فص 
نکل ال و  نیتسلا ! یلع  تفرذ  دق  اذانا  اهو  نیرشعلا ، تغلب  ام  اهیف و  تضهن  دقل  دسریمن ، ییاج  هب  شراک  دشاب ، هاگآ  هبرجت و  بحاص 

یلع نانمومریما  الوم  مالک  زا  زارف  نیا  هعلاطم  اب  تسیچ ؟ يارب  شنزرس ، همه  نیا  - 1 اههتکن : عاطی ! نمل ال  يار 
دنکیم و هفوک  مدرم  هب  تبـسن  يدنت  دیدش و  تالمح  نینچ  ربدـم  ریدـم و  ياوشیپ  نآ  ارچ  هک  دـیآیم  نهذ  هب  لاوس  نیا  مالـسلاهیلع 
، نم دـیامرفیم : اهنآ  هب  دوریم و  رتارف  مه ، دـعب  زارف  رد  و  دـهدیم - رارق  تمالم  شنزرـس و  ياهقالـش  تابرـض  ریز  تدـش  هب  ار  اهنآ 
رد رگا  یلو  دیدرک ! نم  لد  هب  نوخ  ردـق  نیا  هک  دـشکب  ار  امـش  ادـخ ، متخانـشیمن …  مدـیدیمن و  ار  امـش  زگره  هک  متـشاد  تسود 
دنت ياهشنزرس  نیا  هفسلف  مینک ، هعلاطم  رتشیب  اهنآ  فعض  یتسس و  اهییافویب و  اهینکفا و  قافن  اهینکشدهع و  نایفوک و  هفوک و  خیرات 

باختنا لدروک ، نارامیب  نیا  يارب  هراچ  نامرد و  هار  نیرخآ  ناونع  هب  ار  نانخـس  نیا  مالـسلاهیلع  ماـما  ییوگ ، میباـییمرد . ار  دـیدش  و 
اریذـپ نمـشد  زا  ار  اـهلیمحت  اـهریقحت و  عاوـنا  دـمآیمن و  شوـج  هب  زیچ  چـیه  ربارب  رد  اـهنآ  تریغ  هک  یناـسک  ناـمه  تـسا ، هدوـمرف 

هب دنزیخ و  اپ  هب  تسا ، اهنآ  ناج  رد  یـساسحا  نیرتمک  رگا  هک  دنزب  يراک  هب  تسد  هار ، نیا  زا  دـهاوخیم  مالـسلاهیلع  ماما  دـندشیم !
نیا تسا . زاسراک  اههورگ  زا  یـضعب  ربارب  رد  یـسانشناور ، رظن  زا  هار ، نیا  زا  هدافتـسا  دنباتـشب . نمـشد  اب  هلباـقم  هب  دـنیآرد و  تکرح 

هدافتسا زج  اهنآ  ندرک  رادیب  يارب  هدش و  سویام  رصنع  تسس  ناوریپ  زا  هک  تسا  یسک  نخس  عقاو  رد  نانخس ،
يارب اهنآ  زا  هک  یماگنه  دـندشن و  رادـیب  زین  نخـس  ياـههنایزات  همه  نیا  اـب  اـهنآ  هک  نیا  بجع  دـنیبیمن و  یهار  دـنت ، تاـملک  نیا  زا 

هک دش  راچان  مالـسلاهیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  دنتفگن ! کیبل  یکدنا  هورگ  زج  هدومرف  توعد  نمـشد  يوس  هب  تکرح  رکـشل و  لیکـشت 
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جیـسب يارب  دـندوب - مالـسلاهیلع  ماما  هب  رادافو  وجگنج و  ینامدرم  هک  اهنآ - زا  دتـسرفب و  تارف  فارطا  ياهیدابآ  اهاتـسور و  هب  يدارفا 
هچ ره  هک  مالسلاهیلع  یسوم  رصع  رد  لیئارساینب  جوجل  موق  هب  یتهابش  دوخ  خیرات  زا  ههرب  نیا  رد  نایفوک  عقاو  رد  دنک . توعد  رگشل 

، دنتسه سدقملاتیب  رد  نانآ  ات  میراد و  تشحو  نانآ  زا  ام  دنتفگ : اهنآ  درک ، سدقملاتیب  رد  ناشنانمشد  هب  هلمح  يارب  قیوشت  ار  اهنآ 
اموق اهیف  نا  یـسوم  ای  اولاق  دینک ! حتف  ار  سدقملاتیب  دـیورب و  تراگدرورپ  وت و  میاهتـسشن ، اج  نیمه  ام  میوشیمن . نآ  دراو  زگره  ام 

ناوریپ - 1 نودـعاق . انهاه  انا  التاقف  کبر  تنا و  بهذاف  نولخاد …  اناف  اهنم  اوجرخی  ناف  اهنم  اوجرخی  یتح  اهلخدـن  نل  اـنا  نیراـبج و 
زا یـضعب  ای  همه ، هک  اهنآ  تسین و  لیلد  نودـب  یتسکـش  يزوریپ و  چـیه  کشیب ، دـنربیم . لاوس  ریز  ار  ناـیاوشیپ  تیـصخش  قیـالان ،

سناش و قافتا و  فداصت و  ای  زومرم و  لماوع  هتخانشان و  للع  هب  ار  اهتسکش  يزوریپ و 
، ابلاغ یلومعم ، ياهلیلحت  رد  دننک . لیلحت  ار  نآ  دنوش و  ور  هب  ور  خلت ، قیاقح  اب  دنهاوخیمن  هک  دنتـسه  یناسک  دنهدیم ، تبـسن  علاط 

سکع هلاسم  دراوم ، زا  ياهراپ  رد  هک  یلاح  رد  دننادیم ، وا  یهاگآ  تیریدم و  یهدنامرف و  تردق  ار ، تسکش  يزوریپ و  یلـصا  لماع 
هدیرب مه  زا  هدارایب و  وسرت و  فیعض و  ناوریپ  یلو  تسا ، توق  تیاهن  رد  تیریدم  یهاگآ و  هیحور و  رظن  زا  اوشیپ  هدنامرف و  تسا و 
اجنیا دنوشیم و  بوسحم  تسکش  یلصا  لماع  دننک - هدایپ  یبوخ  هب  ار  ناشیاوشیپ  تیریدم  قیقد  ياهحرط  دنناوتیمن  هک  هبرجتیب - و 

كاندرد رایـسب  ربدـم ، ریدـم و  قیـال و  هدـنامرف  کـی  يارب  نیا  و  دزوسیم ! ناوریپ  داـسف  شتآ  رد  يربهر ، ناوت  تیـصخش و  هک  تسا 
ياهـشنزرس رابگر  ریز  ار  هفوک  مدرم  دهدیم و  رـس  هلان  دزوسیم و  عمـش  دننام  هبطخ ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دـینیبیم  رگا  تسا .

یتح هکلب  نمـشد  اهنت  هن  هک  دـش  ببـس  ناـنآ  ینوبز  فعـض و  ینکـشنامیپ و  یگدـنکارپ و  تسا . لـیلد  نیمه  هب  دـهدیم ، رارق  دوخ 
ماما هداهن و  مه ، رب  مشچ  دنتشاد ، رطاخ  هب  یمالسا ، تاوزغ  رد  ار  راوگرزب  ماما  نآ  هنادنمزوریپ  تیریدم  تداشر و  قباوس  هک  یناتسود 

گدنز هتشذگ  خیرات  يوس  هب  هتفرگ و  ار  اهنآ  تسد  ماما  هک  تساج  نیا  دننکب ! گنج  نونف  زا  یهاگآ  مدع  هب  مهتم  ار 
نونف رد  یهاگآ  مدـع  هب  ارم  ناوتیم  هنوگ  هچ  متـشاد ، اـهگنج  رد  قفوم  هبرجت  لاـس ، لـهچ  زا  شیب  نم  دـیامرفیم : و  دربیم ، دوخ  ي 

دنشکرس رگنایغط و  دنایماظن و  طابـضنا  دقاف  هک  مراد  یناوریپ  نم  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  رگید  ياج  نم  لکـشم  درک !؟ مهتم  گنج 
هعدخ و ناتساد  نیفص و  گنج  قفومان  هبرجت  تسا . تسکش  نآ  هجیتن  دننزیم و  يراک  ره  هب  تسد  هنارـسدوخ ، ساسح  تاظحل  رد  و 

هاوگ نیرتهب  يرعشا ، یسوموبا  تیمکح  ناتـساد  رتراب ، فسات  نآ  زا  اهنآرق و  ندرک  هزین  رـس  رب  هلاسم  رد  صاع  ورمع  هیواعم و  گنرین 
دوبن قارع  رکـشل  قافن  یچیپرـس و  نآ  رگا  هک  دـننادیم  ناققحم  ریغ  هکلب  خـیرات ، ناـققحم  همه  زورما  تسا . اعدـم  نیا  يارب  دـهاش  و 
شیپ داد - خر  مالسا ، خیرات  رد  نایوما  عزانم  الب  تموکح  رطاخ  هب  هک  رابنوخ - عیاقو  نآ  زگره  دوب و  یعطق  نیفص  گنج  رد  يزوریپ 

مان مالسلاهیلع  یلع  یگدنز  خیرات  مالـسا و  خیرات  زارف  نیرتکاندرد  ناونع  هب  نیفـص  گنج  عیاقو  زا  ناوتیم  لیلد ، نیمه  هب  دمآیمن و 
هک مالسلاهیلع  یلع  نامز  رد  اهنت  هن  درزآ . تخس  ار  مالسلاهیلع  یلع  كاپ  بلق  دوب و  هدرتسگ  راوگان و  رایسب  شیاهدمایپ  هک  ارچ  درب ،

افتا خیرات  رد  هچنآ  زا  يربخیب  رطاخ  هب  ار  نانمومریما  يرادروشک  یگنج و  تسایس  ناهاگآان ، زا  يرایسب  مه  زورما 
هب رتشا ، کلام  هب  شنامرف  هک  يدرم  نآ  تسا ، راوگرزب  نآ  تیمولظم  ياههناشن  نیرتزراب  زا  یکی  نیا  دـنربیم و  لاوئـس  ریز  داـتفا ، ق 

شلوصا هتـسویپ ، نرق ، هدراهچ  تشذـگ  زا  سپ  دـشخردیم و  خـیرات  رد  تیریدـم ، يرادروشک و  ياههمانرب  نیرتیلاع  زا  یکی  ناونع 
زا نمشد  تسود و  اهبر ،) نذاب  نیح  لک  اهلکا  یتوت  ءامسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  هبیط  هرجشک   ) قادصم هب  تسا و  راوتـسا  مکحم و 

شراک دهدیم ، ربخ  وا  تسایـس  یگتخپ  ماجـسنا و  تیاهن  زا  هغالبلاجهن  رد  وا  ياههمان  اهنامرف و  ریاس  ددرگیم و  دـنمهرهب  نآ  تارمث 
رد هکلب  درادیمرب ، هدرپ  هلاسم  نیا  زا  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسین  اجنیا  رد  اـهنت  دوش ! تواـضق  وا  هراـبرد  هنوگ  نیا  هک  دـسرب  ییاـج  هب 
مه رد  ارم  ياـههمانرب  راـکتنایخ  یهورگ  رگنایـصع و  اـفویب و  مدرم  هک  دـنکیم  هراـشا  خـلت  تـقیقح  نـیا  هـب  زین  رگید  ددـعتم  دراوـم 

هدـش هدینـش  ترـضح  نآ  زا  رابنا ، رهـش  هب  ماش  يرگتراغ  هلمح  ناتـساد  نیمه  زا  دـعب  اقافتا  هک  راصق  تاـملک  زا  یکی  رد  دـنتخیریم .
فیح وکـشال  مویلا  یننا  اهتاعر و  فیح  اوکـشتل  یلبق  ایاعرلا  تناک  نا  مکریغ  یننوفکت  فیکف  مکـسفنا  یننوفکت  ام  هللا  و  : ) میناوخیم
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هب دیناوتیمن  ناتدوخ  تالکشم  لح  يارب  امش  هعزولا ، مه  عوزوملا و  وا  هداقلا  مه  دوقملا و  ینناک  یتیعر 
زا نم  یلو  دنتشاد  تیاکش  ناشنایاورنامرف  متـس  زا  ایاعر  هتـشذگ ، رد  دینک !؟ عفد  ار  نارگید  لکـشم  دیناوتیم  هنوگچ  دینک  کمک  نم 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  مکاح ! هدـنامرف و  اهنآ ، مموکحم و  ربنامرف و  نم  اوشیپ و  اهنآ ، موریپ و  نم  ایوگ ، مراد ! تیاکـش  متیعر ، متس 
! دیتسه نم  يرامیب  درد و  دوخ  امش ، اما  منک ، اوادم  امش  هلیـسو  هب  ار  مدوخ  ياهیرامیب  مهاوخیم  نم ، یئاد ، متنا  مکب و  يوادا  نا  دیرا 
! یکرلا ناطشاب  هعزنلا  تلک  يودلا و  ءادلا  هذه  ءابطا  تلم  دق  مهللا  درادیم : هضرع  دربیم و  تیاکـش  ادخ  هاگـشیپ  هب  سپـس  ترـضح 

نابیبط ایادـخ ! راب  اهدالوا ، یلا  حاقللا  هل  اوهلوف و  لاتقلا  یلا  اوجیه  هومکحاف و  نارقلا  اوارق  هولبقف و  مالـسالا  یلا  اوعد  نیذـلا  موقلا  نیا 
ندرک شکورف  لاح  رد  امئاد  هک  مدرم - نیا  دوجو  زا  تمه  بآ  ندیشک  رد  نادرمدار  ياناوت  يوزاب  دندش و  هتـسخ  اسرفناج ، درد  نیا 

دنتفاییمرد یبوخ  هب  دندرکیم و  توالت  ار  نآرق  دنتفریذپ و  دندش و  توعد  مالـسا  هب  هک  یمدرم  نآ  دنیاجک  هدـیدرگ ! ناوتان  تسا -
هار نآ  يوس  هب  دوریم ، شدـنزرف  لابند  هب  هک  ياهقان  دـننام  هناقـشاع  دـندشیم و  توعد  داهج  يوس  هب  دـندرکیم و  هدایپ  لـمع  رد  و 

وب اجک  مالسلاهیلع  یلع  راک  لکشم  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  همه  اهنیا  دنداتفایم ؟
دنتفرگیم ار  شدوجو  درگادرگ  هفوک  نارصنع  تسس  زا  ریغ  یمدرم  رگا  هتفرگیم و  همشچرس  اجک  زا  شتموکح ، نامردیب  درد  هد و 

حرطم اج  نیا  رد  ار  یلاوس  هغالبلاجـهن ، نارـسفم  زا  یـضعب  لاوئـس  کی  هب  خـساپ  - 2 تفرگیم . دوخ  هب  يرگید  لکـش  مالـسا  خیرات 
رارق شنزرـس  دروم  ار  اهنآ  تدحو  تدـش  نیا  اب  و   ) نتفرگ شیپ  مدرم  ربارب  رد  ار  تسایـس  هنوگ  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  نآ  و  دـناهدرک ،
نیا رب  ار  هلمج  نیا  رگا  دنامب ؟ بیرغ  اهنت و  شتیعمج ، نایم  رد  نانخـس  نیا  هدـنیوگ  هک  دوشیمن  ببـس  نیا  ایآ  تسا ؟ حیحـص  نداد )

یضار هنوگچ  لاح  نیا  اب  دوب - تبحم  تفوطع و  نوناک  تماقتـسا و  ربص و  هوک  شراتفر ، راتفگ و  تداهـش  هب  ماما ، هک  میئازفیب  لاوئس 
زرط نیا  میدرک ، هراشا  زین  قباس  رد  هک  هنوگنامه  یلو  ددرگیم . رتقیمع  رتهدرتسگ و  لاکـشا  دیوگب ؟ نخـس  مدرم  اب  هنوگ  نیا  دوشیم 

يزیچ نامه  نیا  تسا . توافتیب  فیعض و  تسس و  دارفا  ندروآرد  تکرح  هب  تاساسحا و  کیرحت  يارب  هلیـسو  نیرخآ  عقاو  رد  نایب 
ناـیب هویـش  نیا  زا  هدافتـسا  نیارباـنب ، دـنک . دروخرب  وا  تریغ  گر  هب  هک  درک  يراـک  دـیاب  دوشیم : هتفگ  هناـیماع  يریبـعت  رد  هک  تسا 
ماما ع هک  درک  شومارف  دیابن  درک . نایب  لاح  ياضتقم  اب  قباطم  ار  مالک  دیاب  دیوگیم  هک  تسا  مالک  رد  تغالب  هلاسم  اب  گنهامه 

هللا لیبس  یف  داهج  يدام  يونعم و  ياهشزرا  نایب  دیجمت و  قیوشت و  لیبق  زا  رگید  ياهشور  نتـسب  راک  هب  زا  دعب  ار  شور  نیا  مالـسلاهیل 
رد تارفن  ینوزف  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نایب  نیا  هک  دناهتفگ  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یـضعب  هک  نیا  ددـنبیم . راک  هب 

مهقرفت هزع و ال  یلوح  سانلا  هرثک  یندـیزی  ـال  ، ) درکیمن ییاـهنت  ساـسحا  مدرم ، یگدـنکارپ  زا  رورغ و  يزوریپ و  ساـسحا  شفارطا ،
هب سک ، چـیه  تسا و  زاسراک  دـنمتردق  رکـشل  تارفن و  دوجو  اهگنج ، رد  لاـح  ره  هب  اریز  دـسریم ، رظن  هب  دـیعب  رایـسب  هشحو ،) ینع 
هب ینامز  رد  نم ، دومرف : مالسلاهیلع  ماما  هک  دوب  هدمآ  الاب  هبطخ  رد  رگید  لاوئس  - 3 دورب . میظع  رکشل  کی  گنج  هب  دناوتیمن  ییاهنت 

ترجه ماـگنه  هب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دـیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  اـجنیا  رد  تشذـگیمن . رمع  زا  لاـس  تسیب  هک  متخادرپ  گـنج  نوـنف 
رد تسا ؟ راگزاس  الاب  نخس  اب  هنوگچ  یخیرات ، هلاسم  نیا  دش . عقاو  ترجه  زا  دعب  یمالـسا ، ياهگنج  مینادیم  دوب و  هلاس  لقادح 23 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تماقا  رخآ  ياهلاس  یلو  دش ، زاغآ  ترجه  زا  دعب  یمسر ، روط  هب  اهگنج ، هک  تسا  تسرد  هک  میئوگیم  باوج 
و دشیمن . بوسحم  گنج  زا  رتمک  هک  دوب  هارمه  يدیدش  ياهیریگرد  اهنافوط و  اب  زین  هکم  رد  ملس  هلآ و 

اب مالسلاهیلع  یلع  هک  دوب  تیبملاهلیل  رد  شیرق ، نانزریشمش  هلیسو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  هرـصاحم  نآ ، هنومن  کی 
هک هدمآ  خیراوت  زا  یضعب  رد  یتح  داد . تاجن  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  دنکفا و  رطخ  نوناک  رد  ار  دوخ  یبیجع ، راثیا 

نارگن تخـس  عوضوم  نیا  زا  بلاطوبا  دندوب و  هدیـشک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نتـشک  هشقن  نانمـشد  زین  نآ  زا  لبق 
( هکم رد   ) شاهناخ زا  هک  یماگنه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم ، لقن  راونالاراحب ، رد  یـسلجم ، همالع  موحرم  دوب .
هب مالـسلاهیلع  یلع  دنتخاسیم و  حورجم  ار  وا  ندب  هک  اجنآ  ات  دندادیم  رارق  فدـه  گنـس  اب  ار  وا  ناکرـشم ، ياههچب  دـشیم ، جراخ 
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ناشن نآ ، دـننام  ثداوح و  هنوگ  نیا  دـندرکیم . رارف  اـهنآ  درکیم و  هلمح  اـهنآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  عاـفد  ناونع 
، يریگرد گنج و  هب  هیبش  یتلاح  یلو  دوب ، هدـشن  زاغآ  امـسر  ناکرـشم  ناناملـسم و  نایم  گنج  دـنچ  ره  هکم ، نارود  رد  هک  دـهدیم 
ام اهیف و  تضهن   ) هلمج دـیاش  درک . ظفح  هراومه  ار  یعافد  یگداـمآ  تفاـی و  هبلغ  نآ  رب  ریبدـت  يورین  اـب  تسیاـبیم  هک  تشاد  دوجو 

اب گنج  يارب  یگدامآ  هلاسم  هب  هراشا  زین  تسا - هدمآ  الاب  هبطخ  رد  هک  نیرشعلا -) تغلب 
رابنا و رهـش  هب  هلمح  راوگان  ربخ  هک  یماگنه  دناهتـشون ، هغالبلاجـهن  ناحراش  زا  یـضعب  ارجام  زیگنامغ  ناـیاپ  - 4 گنج . زاغآ  هن  دـش ،

دنیبب ات  درک  توکس  سپس  دناوخ ، ياهبطخ  مالسلاهیلع  ماما  دیسر ، ترضح  نآ  هب  مالسلاهیلع  یلع  رادنامرف  نتـشک  نایماش و  يرگتراغ 
داتفا هار  هب  هدایپ  دید ، ار  اهنآ  توکس  هک  یماگنه  ترضح  دنتفگن . ینخس  چیه  دندش و  شوماخ  همه  هن . ای  دهدیم  تبثم  خساپ  یـسک 

ای دـندرک : ضرع  ناسانـشرس ، زا  یهورگ  دـنداتفا . هار  هب  ترـضح  نآ  لابند  هب  زین  مدرم  دیـسر و  هفوک ) فورعم  هاگرکـشل   ) هلیخن هب  ات 
لح دـیناوتیمن  ار  دوخ  لکـشم  امـش  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  مینکیم . لح  امـش  يارب  ار  لکـشم  نیا  ام  دـیدرگزاب  امـش ، نینموملاریما !

دوب و نیگهودنا  رایسب  هک  یلاح  رد  تشگزاب  مالسلاهیلع  ماما  دندرک و  رارصا  اهنآ  یلو  دینک ؟ لح  ارم  لکـشم  دیناوتیم  هنوگچ  دینک ،
یلو تساخرب ، يو  بیقعت  هب  رفن  رازه  تشه  اب  وا  داد . ار  فوع  نب  نایفـس  رگتراغ  هاپـس  بیقعت  تیرومام  ینادـمح ، سیق  نب  دیعـس  هب 

هک ياهنوگ  هب  تفرگارف ، ار  مالـسلاهیلع  یلع  دوجو  رـسارس  هودـنا  مغ و  دـندوب . هدـش  جراخ  قارع  ياهزرم  زا  دـندوب و  هدرک  رارف  اهنآ 
ات س داد  روتسد  تشون و  ار  داهج  هبطخ  تیاور ، نیا  قباطم  تشادن و  هبطخ  داریا  يارب  یگدامآ  اصخش 

تمدخ یهاوخرذع  ناونع  هب  دندش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  مدرم ، زا  يرایـسب  دناوخب . مدرم  يارب  ار  نآ  ترـضح ) نارای  زا  یکی   ) دـع
اب ناهدنامرف  زا  هک   ) سیق نب  دیعـس  يدع و  نب  رجح  ماگنه  نیا  رد  دـندوب ، ددرم  دوخ  راک  رد  نانچمه  زین  یهورگ  دـندمآ و  ترـضح 

امش رایتخا  رد  ام  ریاشع  مینکیم و  تعاطا  ام  دییامرفب ، يروتسد  ره  هک : دندرک  ضرع  دندمآ و  شتمدخ  دندوب ) ترـضح  رکـشل  يافو 
شنارای اب  تروشم  زا  سپ  ترضح  دوب و  هیواعم  هاپـس  ترـضح ، روظنم  دیوش . نمـشد  يوس  هب  نتفر  يارب  تکرح  هدامآ  دومرف : تسا .

زونه یلو  دنک . يروآعمج  رکشل  زین  اجنآ  زا  ات  داتسرف  فارطا  ياهاتسور  هب  دوب ، رایـشوه  عاجـش و  يدرم  هک  ار  یمیمت  سیق  نب  لقعم 
. دیسر تداهش  هب  مجلم ، نب  نامحرلادبع  ریشمش  اب  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  هک  دوب  هتفاین  ماجنا  لقعم  راک 

رادشه زردنا و  هبطخ 028-
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زا یکی  داشرا ، رد  دیفم  خیش  هتفگ  هب  تسا و  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  ياههبطخ  نیرتفورعم  زا  یکی  هبطخ  نیا  هاگن : کی  رد  هبطخ 
هک نانچ  یـضردیس - هتفگ  هب  و  دـناهدرک . ظفح  ار  نآ  درخ ، لقع و  مهف و  بابرا  هدـنام و  راگدای  هب  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  ینانخس 

. تسا نخس  نیا  دهد ، قوس  ترخآ  هب  هجوت  ایند و  رد  دهز  يوس  هب  تردق ، توق و  اب  ار  اهناسنا  هک  دوش  ادیپ  ینخس  رگا  دمآ - دهاوخ 
هراـبرد مهم  هتکن  هد  هب  ماـما ، دوشیم - بوسحم  هبطخ 25  زا  یـشخب  ناوـنع  هب  ناـققحم ، زا  یـضعب  هتفگ  هب  هک  هاـتوک - هبطخ  نیا  رد 
نادواج یگدنز  يارب  رتشیب  هچ  ره  یگدامآ  ناهج و  نیا  قرب  قرز و  يدام و  بهاوم  رب  دامتعا  مدـع  ایند و  رد  دـهز  ترخآ و  هب  هجوت 

ياـههبطخ زا  قـح  هب  هبطخ  نـیا  دـیامرفیم . هراـشا  دـنکیم  دـیدهت  ار  ناـسنا  تداعـس  هـک  یمهم  تارطخ  هـب  تبـسن  رادـشه  ترخآ و 
، شتاریبعت دـهدیم و  قوس  ترخآ ، رما  هب  هجوت  قرب و  قرز و  هب  یئانتعایب  ایند و  رد  دـهز  يوس  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  ياهدـنهدناکت 

لیلحت تمسق  ره  رد  دنکیم و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  دشاب  هتشاد  یگتـسیاش  نیرتمک  هک  ار  سک  ره  هک  تسا  قیقد  حیرـص و  نانچ  نآ 
تاحیضوت هبطخ  نیا  نایاپ  رد  هرس ) سدق   ) یضردیس موحرم  دهدیم . هئارا  یباطخ  تاریبعت  اب  هارمه  ار  یبلاج  یقطنم 

لمع هب  دناشکب و  دـهز  يوس  هب  توق ، تیاهن  اب  ار  مدرم  ایند  رد  هک  دـشاب  ینخـس  رگا  میوگیم  نم  تسا : هدومرف  نایب  حرـش  نیا  هب  ي 
زا ار  ناسنا  هقـالع  دـناوتیم  هک  تسا  هبطخ ) نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمومریما  ـالوم   ) راـتفگ نیمه  دزاـس ، راداو  ترخآ  يارب  ندرک 
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نیا هبطخ ، نیا  ياـههلمج  نیرتروآتفگـش  زا  دزورفارب . اـهلد  رد  ار  تشز  لاـمعا  زا  رفنت  يرادـیب و  هقرج  دـنک و  عطق  زارد  ياـهوزرآ 
زور ادرف  یگدامآ و  نیرمت و  زور  زورما  دیشاب ! هاگآ  ، ) رانلا هیاغلا  هنجلا و  هقبسلا  قابسلا و  ادغ  رامضملا و  مویلا  نا  الا و  تسا : تالمج 

شراتفگ نیا  رد  هک  نیا  اب  مالـسلاهیلع  ماما  اریز  تسا )، خزود  شتآ  ناگدـنام ، بقع  ماجنارـس  تشهب و  ناگدـنرب  هزیاج  تسا . هقباسم 
هقبسلا و   ) هلمج نآ  تسا و  هتفهن  نیا  رد  فیطل  ییانعم  بیجع و  يرـس  هدرب ، راک  هب  اجب  هیبشت  قیقد و  لیثمت  الا و  یناعم و  دنلب و  ظافلا 
تـشهب دروم  رد  هدـنکفا و  ییادـج  اهنآ ، فیرظ  يانعم  فالتخا  رطاخ  هب  هیاغلا ، هقبـسلا و  ظفل  ود  نایم  ماما  تسا . رانلا ) هیاغلا  و  هنجلا ،

زا نیا  تسا و  ینتشاد  تسود  يرما  دروم  رد  نتـسج  تقبـس  اریز  رانلا ، هقبـسلا  تسا : هدومرفن  منهج  دروم  رد  یلو  هنجلا  هقبـسلا  دومرف :
جو میربیم - هانپ  نآ  زا  ادخ  هب  هک  خزود - شتآ  دروم  رد  هک  تسا  تشهب  ياهیگژیو 

تـسا ياهدرتسگ  موهفم  نایاپ )  ) هیاغلا موهفم  اریز  رانلا ، هیاغلا  هدومرف : هکلب  رانلا ، هقبـسلا  تسا : هدومرفن  ماما  لیلد  نیمه  هب  . ) درادـن دو 
هب هک   ) تسا لام  ریـسم و  هژاو  دـننام  هژاو  نیا  عقاو  رد  ( … هن !  ای  دـشاب  شخب  ترـسم  هاوخ  دور ، راـک  هب  تسا  نکمم  دروم  ره  رد  هک 

ریـصم هک  دیریگب  هرهب  وگب : نارفاک  هب  رانلا - یلا  مکریـصم  ناف  اوعتمت  لق  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  هنوگنامه  دـیآیم . ماجنارـس  يانعم 
امش هقباسم  ، ) رانلا یلا  مکقبـس  دوش : هتفگ  هک  تسین  زیاج  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  نشور  تسا - شتآ  يوس  هب  امـش  ماجنارـس ) )

یلوـم تاـملک  بلاـغ  تسا : فـیطل  داـیز و  شقمع  روآتفگـش و  شنطاـب  هک  نک ! تـقد  هـبطخ  نـیا  رد  زاـب  تـسا .) شتآ  يوـس  هـب 
هب برع ، دزن  هقبـس  تسا . هدـمآ  نیـس ) مض  هب   ) هقبـس هقبـس  ياج  هب  هغالبلاجـهن ، ياههخـسن  زا  یـضعب  رد  تسا . روط  نیا  مالـسلاهیلع 

مومذم راک  يارب  ار  هزیاج  هک  ارچ  تسا ، کیدزن  مه  هب  ظفل ، ود  ره  يانعم  دنراذگیم و  هقباسم  هدنرب  يارب  هک  دوشیم  هتفگ  ياهزیاج 
مالعا ار  شیوخ  عادو  هدنادرگرب و  يور  ایند  انامه  دعب ، اما  همجرت : دوشیم . هداد  رارق  هدیدنسپ  بوخ و  راک  يارب  هکلب  دنهدیمن ، رارق 

تسا یگدامآ  نیرمت و  زور  زورما  دینادب  تسا . هدیدرگ  راکشآ  نآ  ياههیالط  هدروآ و  يور  ترخآ  هتشاد و 
ندیسرارف زا  شیپ  هک  تسین  یسک  ایآ  تسا . خزود  شتآ  ناگدنام  بقع  موش )  ) ماجنارـس تشهب و  ناگدنرب  هزیاج  هقباسم . زور  ادرف  و 

هاگآ دـهد ؟ ماجنا  دوخ  يارب  یکین  لمع  شیتحاران ، زور  ندیـسر  زا  لبق  هک  دوشیمن  ادـیپ  یناسنا  ایآ  دـنک  هبوت  شیاهاطخ  زا  شگرم 
ره لاح ) نیا  اب   ) تسا نآ  یپ  رد  گرم  و  تسا ) ییاهبنارگ  رایـسب  تصرف  هک   ) دـیربیم رـس  هب  یئوزرآ  دـیما و  نارود  رد  امـش  دیـشاب !

دشخبیم و دوس  وا  هب  شلامعا  دزادرپ ، حلاص  لمع  هب  شلجا  ندیـسرارف  زا  شیپ  شدیما ، مایا  رد  و  دنک ) هدافتـسا  تصرف  نیا  زا   ) سک
راـتفرگ دـنک  یهاـتوک  لـمع  رد  شلجا ، ندیـسرارف  زا  شیپ  شدـیما و  ماـیا  رد  سک  ره  و  دـناسریمن . وا  هب  یناـیز  شلجا ، ندیـسرارف 

هداد تسد  زا  ار  یتشگزاـب  لـباق  ریغ  ییاـهبنارگ و  تصرف  هک  ارچ   ) دوب دـهاوخ  شخبناـیز  وا  يارب  شلجا  ندیـسر  ارف  هدـش و  نارـسخ 
، اهنت و  ! ) دینک لمع  زین  شمارآ  عقوم  رد  دینکیم  لمع  سرت  ماگنه  هب  هک  هنوگنامه  دیـشاب ! هاگآ  دناهداد ! رـس  ار  لیحرلا  گناب  تسا .)

هتفرورف باوخ  هب  هنوگ ) نیا   ) شنابلاط هک  مدیدن  تشهب  دننام  ار  يزیچ  زگره  نم  دینادب ! دیشابن .) ادخ  دای  هب  تالکشم ، اهیتخـس و  رد 
نایز ب دنریگن ، دوس  قح  زا  هک  اهنآ  دیشاب ! هاگآ  دنورورف . باوخ  هب  هنوگ ) نیا   ) شنایرارف هک  خزود  شتآ  دننامه  هن  دنشاب و 
تکـاله يداو  هب  ار  وا  یهارمگ  تملظ ) ، ) دربـن تسار  هار  هب  ار  وا  تیادـه ، راوـنا )  ) هـک سک  نآ  تـفرگ و  دـهاوخ  ار  ناـشنماد  لـطا 

هک ار  يزیچ  نیرتکانـسرت  و  دیاهدش . ییامنهار  رطخ ) رپ  هار  نیا   ) هشوت داز و  هب  هدش و  رداص  امـش  يارب  چوک  نامرف  دینادب ! دناشکیم .
ار ترخآ  یمود ، درادیم و  زاب  قح  زا  يوریپ  زا  ار  ناسنا  نیتسخن ،  ) زارد ياـهوزرآ  یتسرپاوه و  تسا : زیچ  ود  مکاـنمیب  نآ  زا  امـش  رب 

ظفح نآ  اب  ار  دوخ  دـیناوتب  ادرف  هک  دـیریگرب  ياهشوت  داز و  اـیند ، نیا  زا  اـیند ، نیا  رد  تسا ) نینچ  هک  لاـح  (. ) دراپـسیم یـشومارف  هب 
هبطخ نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دش ، هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه  مالـسلاهیلع  یلع  هاگدید  زا  ترخآ  ایند و  هاگیاج  ریـسفت : حرـش و  دینک .
هدمآ ثیدح  رد  هک  روطنامه  اریز ، دنکیم ، هراشا  مهم  هتکن  هد  هب  ایند  قرب  قرز و  هب  ییانتعایب  دـهز و  هب  اهناسنا  نداد  قوس  يارب  ارغ 

نیتسخن و نآ  هب  یئانتعایب  تسا و  هئیطخ ) لک  سار   ) ناهانگ و همه  همـشچرس  ایند  بح  هدرک  تباث  خـیرات  لوط  ماـمت  رد  زین  هبرجت  و 
اب نآ  ندرک  عادو  ایند و  ندـش  يرپس  هب  هتکن  نیتسخن  رد  تسا . یعامتجا  يدرف و  داسف  اب  هزراـبم  سوفن و  حالـصا  يارب  ماـگ  نیرتمهم 
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ار شیوخ  عادو  هدنادرگرب و  يور  ایند  دعب  اما  دیامرفیم : هدرک  هراشا  ایند  لها 
، نآ ياههناشن  تسا ؟ هدرک  عادو  گنهآ  هدرک و  تشپ  ایند  هنوگچ  عادوب .) تنذآ  و  تربدا ، دق  ایندـلا  ناف  دـعب  اما  ، ) تسا هتـشاد  مالعا 
، ناریپ ناکدوک و  ناناوج و  نادنمروز ، ناهدنامرف و  ناهاشداپ و  ینعی  نیشیپ ، ياهلسن  زا  هک  یشوماخ  ياهناتـسربق  تسا . نشور  رایـسب 
هب نافرـشم  نوگانوگ  ياهیرامیب  نالاسنهک و  دیپس  يوم  ناریپ ، هدیمخ  دـق  تسا . نآ  عادو  ياهدایرف  ایند و  رابدا  هاوگ  همه ، هدـنامیقاب 

، نیا دـیوگیم ! نخـس  نابز ، رازه  اب  ییوگ ، اما  تسا ، شوماخ  ایند  ارهاظ  تسا . وا  عادو  نالعا  ایند و  راـبدا  زا  ياهناـشن  کـی  ره  گرم 
، مهومتنیاع یتومب  اـظعاو  یفکف  دـیامرفیم : هدرک  هراـشا  نآ  هب  هغالبلاجـهن ، بطخ  زا  رگید  یکی  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسا  ناـمه 
تربع و يارب  اراد ، مهل  لزت  مل  هرخالا  ناک  اراـمع و  ایندـلل  اونوکی  مل  مهناـکف  نیلزاـن . ریغ  اـهیف  اولزنا  نیبکار و  ریغ  مهروبق  یلا  اولمح 

نایم رد  دندرکیم و  لمح  ناشاهروگ  هب  ناشرایتخایب ، ار  اهنآ  هک  دیاهدید  دوخ  مشچ  اب  ار  یناگدرم  هک  تسا  سب  نیمه  امـش ، زردنا 
نایم رد  زگره  ییوگ ، هک  دنوشیم ) وحم  اهرظن  زا  نانچ  . ) دنیآ دورف  زور  نآ  رد  دنهاوخب  ای  دنناوتب  دوخ ، هک  نآیب  دندادیم ، رارق  ربق 

. تسا هدوب  نانآ  هناخ  هراومه  ترخآ ، يارس  یئوگ  دناهدوبن و  یتیگ  نیا  مدرم 
راکشآ نآ  ياههیالط  هدروآ و  يور  ترخآ  دیامرفیم : تسا ، رگید  يارس  ندروآ  يور  ترخآ و  لابقا  عوضوم  هب  هراشا  مود ، هتکن  رد 

سپ یکی  ار  ناهج  مدرم  هراومه ، هک  تسا  گرم  ترخآ ، هاگلزنم  نیتسخن  عالطاب ). تفرـشا  و  تلبقا ، دق  هرخالا  نا  و  ، ) تسا هدـیدرگ 
ناـگمه هب  مالـسلاهیلع  ماـما  بیترت ، نیا  هب  تـسا . ترخآ  ناـهج  ندروآ  يور  هناـشن  دوـخ  نـیا ، دربیمورف و  دوـخ  ماـک  رد  يرگید  زا 

رپ یمومع و  رفـس  نیا  همزال  هک  ار  هچنآ  دنوش و  رگید  يارـس  رد  نداهن  ماگ  ناهج و  نیا  اب  عادو  هدامآ  دوز ، ای  رید  هک  دهدیم  رادشه 
رایـسب میـسرت  هتکن  نیموس  رد  دـنزیخرب . گرب  زاـس و  هیهت  هب  دور  تسد  زا  تصرف  هک  نآ  زا  شیپ  دـنزاس و  مهارف  تسا  رطخ  فوخ و 

یگدامآ نیرمت و  زور  زورما ، دینادب ! دیوگیم : هدومرف و  ود  نیا  نایم  طابترا  دنویپ و  ارس و  نآ  ارـس و  نیا  یگنوگچ  زا  یبلاج  ایوگ و 
ادغ رامـضملا و  مویلا  نا  الا و  ، ) تسا خزود  شتآ  ناگدـنام  بقع  موش )  ) ماجنارـس تشهب و  ناگدـنرب  هزیاج  هقباسم . زور  ادرف  تسا و 
کی رد  هک  دنکیم  دننامه  یناراکراوس  هب  ار  ناسنا  هدش ، دراو  ابیز  هلمج  نیا  رد  هک  یهیبشت  رد  رانلا )، هیاغلا  هنجلا و  هقبـسلا  قابـسلا و 

دننک هدامآ  ار  دوخ  دنزادرپب و  ناوارف  نیرمت  هب  البق  دیاب  اهنآ  هک  تسا  نشور  دننکیم . تکرش  گرزب  هقباسم 
ناکم ینعی  رامـضم  هب  ریبعت  نآ  زا  برع ، دنکیم ، رغال  لاح  نیع  رد  هدیزرو و  کباچ و  ار  اهنآ  اهبـسا ، اب  يراوس  نیرمت  هک  اجنآ  زا  و 
يرغال ناویح  هب  هکلب  دوشیمن  هتفگ  يرغال  ناویح  ره  هب  رماض ، تادرفم ، رد  بغار  هتفگ  هب  هک  نیا  بلاج  دنکیم . ندش  رغال  نامز  ای 

ره رد  دوشیم و  عورـش  هقباسم  نارود  نآ ، زا  دـعب  تسا . یکباچ  نآ  همزال  هک  دـشاب  هدـش  رغال  راـک  نیرمت و  رثا  رب  هک  دوشیم  هتفگ 
یگدیزرو و نارود  ار  ناهج  نیا  یگدنز  مالسلاهیلع  ماما  دوب . دهاوخ  ناگدنزاب  يارب  یتراسخ  اعبت  ناگدنرب و  يارب  يزیاوج  ياهقباسم 
هک تسا  یهیدب  درامشیم . خزود  شتآ  ار  ناگدنزاب  تراسخ  تشهب و  ار  ناگدنرب  هزیاج  هقباسم و  نادیم  ار  ترخآ  نادیم  یگدامآ و 

لبق زا  تسا  مزال  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  دـیاب  هکلب  دوش ، یگدـیزرو  یگدامآ و  نیرمت و  لوغـشم  دـناوتیمن  هقباسم  نادـیم  رد  سک  چـیه 
دیاب اهنیا  همه  تسین . بولق  ریهطت  سوفن و  بیذهت  تائیس و  زا  هبوت  تانـسح و  هیهت  يارب  ییاج  زین  رـشحم  نادیم  رد  دشاب ، هدش  مهارف 

ایند نیا  رد  يونعم ، یناحور و  رظن  زا  ار  مزـال  یگداـمآ  دنراپـسب و  یـشومارف  هب  ار  تیعقاو  نیا  هک  یناـسک  دـشاب . هدـش  مهارف  اـیند  رد 
. تسا خزود  شماجنارس  هک  یتسکش  دنروخیم ، تسکش  ترخآ ، زاس  تشونرس  هقباسم  رد  نیقی  هب  دننکن ، مهارف 

رد دـنراد . موس و …  مود و  تسخن و  فیدر  دنتـسین و  حطـس  کی  رد  همه  هقباـسم  زیاوج  ناگدـنرب  هک  تسا  هجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا 
يانعم هب  هقبـس  هقباسم و  يانعم  هب  قابـس  هک  دش  نشور  میتفگ  هچنآ  زا  تسا . نیمه  بلطم  زین  ترخآ  زاس  تشونرـس  گرزب و  هقباسم 

رد هیلع - یلاعت  هللا  ناوضر  یضردیس - موحرم  تسا . هزیاج  يانعم  هب  همقل ) نزو  رب   ) هقبس دنوریم و  شیپ  نآ  يوس  هب  هک  تسا  یفده 
( تشهب  ) تنج دروـم  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  ارچ  هک  نیا  نآ  هدرک و  یفیرظ  هتکن  هب  هراـشا  دـید - میهاوـخ  هک  ناـنچ  هبطخ - نـیمه  لـیذ 
، هقبس هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  هک  دیوگیم  هاگ  نآ  هقبـس ! هن  هدرک و  تیاغ  هب  ریبعت  منهج )  ) ران دروم  رد  و  هنجلا ) هقبـسلا  و   ) هدومرف
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تسا یموش  ماجنارس  هکلب  تسین ، یبوبحم  فده  خزود  یلو  تسا ، نینچ  تشهب  دنوریم و  شیپ  نآ  يوس  هب  هک  تسا  یبولطم  فده 
اب نخـس ، نیا  تسا . هدراذگ  توافت  ریبعت  ود  نیا  نایم  رد  مالـسلاهیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  دنوشیم ، نآ  راتفرگ  ناگدروخ  تسکـش  هک 

ناتراگدرورپ شزرمآ  هب  ندیسر  يارب  دیزات  شیپ  هب  ضرالا ) ءامسلا و  ضرعک  اهـضرع  هنج  مکبر و  نم  هرفغم  یلا  اوقباس   ) هفیرـش هیآ 
کلب تسین  ناهج  نیا  رد  هقباسم  يانعم  هب  اوقباس  هب  ریبعت  اریز  درادن ، یتافانم  تسا  نیمز  نامسآ و  هنهپ  دننام  نآ  هنهپ  هک  یتشهب  و 

ریبعت هب  تسا . هداد  رارق  هقباسم  نیا  ییاهن  فدـه  ار  تشهب  تنج و  هک  نیا  لیلد  هب  تسا . رگید  ناهج  رد  هقباـسم  يارب  ندـش  هداـمآ  ه 
رد تسا . لامعا  هجیتن  هک  نادـیواج  تشهب  يوس  هب  تسا  ياهقباسم  اـجنآ  رد  ریخ و  لاـمعا  يوس  هب  تسا  ياهقباـسم  اـجنیا ، رد  رگید ،

یـسک ایآ  دیامرفیم : تسا . هبوت  هشوت  نآ  دـنکیم و  كانرطخ  گرزب و  رفـس  نیا  ياههشوت  نیرتمهم  زا  یکی  هب  هراشا  هتکن  نیمراهچ 
یکین لمع  شیتحاران  زور  ندیـسر  زا  لبق  هک  دوشیمن  ادیپ  یناسنا  ایآ  دنک ؟ هبوت  شیاهاطخ  زا  شگرم  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  هک  تسین 

هچ ره  قیوشت  کیرحت و  يارب  هک  اهریبعت - نیا  هسوب ! موی  لبق  هسفنل  لماع  الا  هتینم ! لبق  هتئیطخ  نم  بئات  الفا  ( ؟ دـهد ماجنا  دوخ  يارب 
، ایند هک  نیا  هب  هجوت  اب  اریز  تسا ، لبق  ياههلمج  یقطنم  هجیتن  عقاو  رد  تسا - هدـش  داریا  نالفاغ  نتخاس  رادـیب  هیبنت و  ناهاگآ و  رتشیب 

ارچ تسا ، تواقـش  تداعـس و  هقباسم  زور  ادرف ، یگداـمآ و  زور  زورما ، دروآیم و  يور  باتـش  اـب  ترخآ  دـنکیم و  شیپ  تعرـس  هب 
هدامآ ار  دوخ  دور  تسد  زا  تصرف  هک  نآ  زا  شیپ  کین  لمع  ماجنا  ادـخ و  يوس  هب  تشگزاب  ندرک و  هبوت  اـب  رایـشوه ، لـقاع و  دارفا 

یف ن متنا  اولمعاف و  دیامرفیم : هدش  هراشا  نآ  هب  زین  يرگید  هبطخ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دننکن ؟ رفس  نیا 
هبوت نادـیم  زاـب و  لـمع  ياـههمان  و  دـیراد ، رارق  تاـیح  یگدـنز و  نتم  رد  هک  لاـح  هطوسبم ، هبوتلا  هروشنم و  فحـصلا  و  ءاـقبلا ، سف 

ياهینارگن تخـس و  ياهباذـع  دـیدش و  ثداوح  رطاخ  هب  ندرک ، ریبعت  سوب  موی  هب  ار  تماـیق  دـیهد . ماـجنا  حـلاص  لـمع  تسا  هدوشگ 
تـسد رد  یتصرف  هک  زورما  ات  دهدیم  رادشه  اهناسنا  هب  تسا و  هدش  سکعنم  نآرق  فلتخم  تایآ  رد  اهباذـع  نآ  تسا . نآ  هداعلاقوف 

ياهتصرف هب  هتکن ، نیمجنپ  رد  دنزودنیب . ياهریخذ  دننک و  يرکف  هدرک - هطاحا  ار  نآ  تالکشم  هوبنا  هک  تخـس - زور  نآ  يارب  دنراد ،
: دـیامرفیم تسا ، كاندرد  تخـس و  ینامیـشپ  تمادـن و  هیام  نآ ، زا  تلفغ  هک  دـنکیم  هراشا  شزرا  رپ  رایـسب  اما  تقوم ، رذـگدوز و 
رد گرم ، و  تسا ) يونعم  رئاخذ  نتخودنا  يارب  یبوخ  رایسب  تصرف  هک   ) دیربیم رـس  هب  ییوزرآ  دیما و  نارود  رد  امـش ، دیـشاب ! هاگآ 

، دزادرپب حلاص  لمع  هب  شلجا ، ندیـسرارف  زا  شیپ  شدیما ، مایا  رد  و  دـنک ) هدافتـسا  تصرف  نیا  زا   ) سک ره  لاح  نیا  اب  تسا ، نآ  یپ 
هلما مایا  یف  لمع  نمف  لجا ، هئارو  نم  لما  مایا  یف  مکنا  الا و  دناسریمن ، وا  هب  ینایز  شلجا  ندیـسرارف  دشخبیم و  دوس  وا  هب  شلامعا 

هاتوک لمع  رد  شلجا ، ندیسرارف  زا  شیپ  و  شدیما ، مایا  نیا  رد  هک  سک  ره  و  هلجا . هررضی  مل  هلمع و  هعفن  دقف  هلجا  روضح  لبق 
زا ار  یتشگزاب  لباق  ریغ  اهبنارگ و  یتصرف  هک  ارچ  ، ) دوب دهاوخ  شخب  نایز  وا  يارب  شلجا  ندیـسرارف  هدش و  نارـسخ  راتفرگ  دـنک ، ي 

یناگدنز زا  دیما ،) ياهزور   ) لما مایا  هب  ریبعت  هلجا . هرض  هلمع و  رسخ  دقف  هلجا  روضح  لبق  هلما  مایا  یف  رـصق  نم  و  تسا ،) هداد  تسد 
تداعـس هب  ندیـسر  يارب  تصرف  نیرتـهب  رمع  قئاـقد  اریز  دزاـسیم ، نشور  ار  ناـهج  نیا  تبثم  تیعقوـم  هـک  تـسا  یفیطل  ریبـعت  اـیند ،

ار شتآ  ياهایرد  دوشیم  ماجنا  یگدـنز  نیا  زا  يرذـگدوز  هظحل  رد  هک  ياهبوت  زا  هدافتـسا  اب  ناـسنا  هک  دوشیم  هاـگ  تسا . نادواـج 
رد دـنکیم . يرادـیرخ  دوخ  يارب  ار  نادواـج  تشهب  دریگیم ، ماـجنا  شرمع  زا  یتعاـس  رد  هک  یـصلاخ  لـمع  اـب  دـنکیم و  شوماـخ 

! دیـشاب هاـگآ  دـیامرفیم : هک  نیا  نآ  دـنلفاغ و  نآ  زا  مدرم ، زا  يرایـسب  هک  دزادرپیم  یمهم  هلاـسم  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  هتکن ، نیمـشش 
نولمعت امک  هبغرلا  یف  اولمعاف  الا  دـینک ، لمع  زین  شمارآ  ماگنه  هب  دـینکیم ) لمع  ادـخ  رب  ، ) یتحاران سرت و  ماگنه  هب  هک  هنوگناـمه 

ماگنه هب  اما  مینزب ، وا  فطل  ناـماد  هب  تسد  میور و  ادـخ  يوس  هب  تالکـشم ، رد  هک  تسین  نیا  هب  يرادـنید ، یتسرپادـخ و  هبهرلا ! یف 
تیلهاج ن رصع  ناتسرپ  تب  ناکرشم و  دشاب  نینچ  رگا  میراپسب . یشومارف  هب  ار  وا  تعاط  ادخ و  تالکشم  نافوط  نتسشنورف 

ربلا یلا  مهاجن  املف  نیدلا  هل  نیصلخم  هللا  اوعد  کلفلا  یف  اوبکر  اذاف  : ) دیوگیم اهنآ  هرابرد  نآرق  اریز  دندوب ، صلاخ  ناتسرپادخ  زا  زی 
صالخا اب  ار  ادخ  دنک ) هطاحا  ار  اهنآ  وس  ره  زا  اهبادرگ  ایرد و  رکیپ  لوغ  جاوما  و   ) دنوش یتشک  رب  راوس  هک  یماگنه  نوکرشی ) مهاذا 
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نیا هب  باطخ  رگید  ياج  رد  و  دنریگیم . شیپ  ار  كرش  هار  داد ، تاجن  دناسر و  یکـشخ  هب  ار  نانآ  ادخ  هک  یماگنه  یلو  دنناوخیم ،
( اروفک ناسنالا  ناـک  متـضرعا و  ربلا  یلا  مکاـجن  اـملف  هاـیا  ـالا  نوعدـت  نم  لـض  رحبلا  یف  رـضلا  مکـسم  اذا  و  : ) دـیامرفیم دارفا ، هنوگ 
وا زج  دـیناوخیم ) تالکـشم  لح  يارب   ) هک یناسک  مامت  دـیایب ،) امـش  غارـس  هب  یتارطخ  و   ) دـسرب امـش  هب  ینایز  ایرد ، رد  هک  یماگنه 

دیوشیم و نادرگیور  دـهدیم ، تاجن  دـناسریم و  لحاس  یکـشخ و  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  اما  دـنوشیم ، هدرپس  یـشومارف  هب  ادـخ ) )
رد هک  تسا  نآ  راـختفا  هکلب  تسین ، يراـختفا  ادـخ  يوس  هب  تالکـشم  رد  ندروآ  يور  هک  نیا  زا  لـفاغ  تسا . ساپـسان  رایـسب  ناـسنا 
وا دای  هب  یتاعاس  نینچ  رد  هک  اهنآ  دهن . ندرگ  رب  ار  وا  یگدنب  قوط  دشاب و  ادـخ  هجوتم  ناسنا  تردـق ، تمالـس و  یتحار و  شمارآ و 

هک ا تسا  نآ  صلاخ  نامیا  هناشن  درک . دهاوخن  مورحم  دوخ  فطل  زا  ینافوط  تخس و  تاعاس  رد  ار  نانآ  ادخ  دنتسه 
رب دشاب و  وا  دای  هب  لاح  همه  رد  هرخالاب  نادنز و  يدازآ و  تسکـش ، يزوریپ و  انغ ، رقف و  يریپ ، یناوج و  يرامیب ، تمالـس و  رد  ناسن 

تالاح دندوب . وا  دای  هب  لاح ، همه  رد  هک  مینیبیم  ار  نیتسار  نایاوشیپ  ناماما و  گرزب و  ناربمایپ  لیلد ، نیمه  هب  دهن . یناشیپ  وا  ناتسآ 
هیکت تردـق  تخت  رب  ارهاظ  هک  ینامز  اب  دوب ، هاتوک  اج  همه  زا  رهاظ  هب  شتـسد  دوب و  هناخ  هشوگ  رد  هک  ینامز  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع 

ود ره  رد  ایند ، هب  تبـسن  ییانتعایب  دـهز و  نادـنمدرد ، نایاونیب و  هب  یگدیـسر  هنابـش ، زاین  زار و  تداـبع و  مینیبیم . ناـسکی  دوب ، هدز 
ار يزیچ  زگره  نم ، دـینادب ! دـیامرفیم : دـهدیم و  رادـشه  ناگمه  هب  زاب ، هتکن ، نیمتفه  رد  دوب . راکـشآ  رهاظ و  وا  یگدـنز  زا  تلاح 

نیا  ) نآ زا  نایرارف  هک  خزود  كانتـشحو )  ) شتآ دـننامه  هن  دنـشاب و  هتفرورف  باوخ  هب  هنوگ ) نیا   ) شناـبلاط هک  مدـیدن  تشهب  دـننام 
شیپ رد  یکچوک  رفـس  یتقو  هک  میاهدید  ار  يدارفا  اهبراه . مان  رانلاک  اهبلاط و ال  مان  هنجلاک  را  مل  ینا  الا و  دـنورورف ، باوخ  هب  هنوگ )

ار اهنآ  ییزج  يرطخ  هک  یماگنه  ای  دننامیم و  رادیب  درپیم و  ناشمشچ  زا  باوخ  هاگنابش  تسا ، نآ  رد  يدام  عفانم  رصتخم  هک  دنراد 
نکمم ا هنوگچ  لاح  نیا  اب  دوریمنورف ، ناشنامشچ  هب  باوخ  دنکیم ، دیدهت 

درد و دـشاب ، خزود  شتآ  زا  ناسرت  ای  دوشیمن ، روصت  نآ  زا  رتالاب  هک  یتمعن  دـشاب - نادواج  يارـس  رد  تشهب  بلاط  ناـسنا  هک  تس 
!؟ تسین هک  تسین  ربخ  ییوگ ، هک  دورورف  تلفغ  باوخ  هب  نانچ  یلو  دوشیمن - روصت  رترب  یجنر  نآ  زا  هک  يریظنیب  ینادواـج  جـنر 

، ایند قرب  قرز و  رذگدوز و  عفانم  رد  ندش  قرغ  زا  ای  دریگ و  همشچرس  رگید  ناهج  هب  تبـسن  نامیا  فعـض  زا  تسا  نکمم  هدیدپ  نیا 
رادـیب تلفغ  باوخ  نیا  زا  هراومه  ار  مدرم  هک  تسا  یهلا  ناربهر  هفیظو  لاح ، ره  هب  تسا . ازتشحو  كاندرد و  ياهدـیدپ  دـشاب  هچ  ره 

فادـها یلـصا و  فیاظو  هب  ار  نانآ  ایند ، رذـگدوز  نایز  دوس و  ربارب  رد  یگتخابدوخ  راـثآ  ندودز  ناـمیا و  یناـبم  تیوقت  اـب  دـننک و 
، هدرک هراشا  هطبار  نیمه  رد  يرگید  مهم  هلاسم  هب  مالسلاهیلع  ماما  هتکن ، نیمتشه  رد  دنزاس . رتانشآ  انـشآ و  دنراد  شیپ  رد  هک  یگرزب 

هار هب  ار  وا  تیاده  راونا )  ) هک سک  نآ  تفرگ و  دهاوخ  ار  ناشنماد  لطاب  نایز  دـنریگن ، دوس  قح  زا  هک  اهنآ  دیـشاب ! هاگآ  دـیامرفیم :
، يدهلا هب  میقتـسی  نم ال  و  لطابلا : هرـضی  قحلا ، هعفنی  نم ال  هنا  الا و  دـناشکیم ، تکاله  يداو  هب  ار  وا  یهارمگ  تملظ ) ، ) دربن تسار 

. میشاب هتشاد  لطاب  قح و  زا  یحضاو  فیرعت  هک  دوشیم  نشور  یماگنه  نخس ، نیا  قمع  يدرلا . یلا  لالضلا  هب  رجی 
، لطاب نآ  لباقم  رد  تسا و  یتسه  ناهج  ياهتیعقاو  ینیوکت  قح  یعیرـشت . اـی  دـشاب  ینیوکت  قح  هاوخ ، تسا ، اـهتیعقاو  زا  تراـبع  قح ،
رد هک  تسا  یتازایتما  نامه  عیرـشت ، ناهج  رد  قح  و  تسا . دـنرادن ، دوجو  رادـنپ  ملاـع  رد  زج  هک  یتادوجوم  اهبارـس ، اـهلایخ و  ناـمه 

لطاب و  تسا . هدـش  هداد  رارق  یباستکا  ای  یتاذ  ياهیگتـسیاش  اـهتقایل و  نیعم و  حـلاصم  قبط  رب  ییاـههورگ  اـی  يدارفا  يارب  یهلا  نیناوق 
یهاوخیدازآ باقن  ریز  رد  یعقاو  يدازآ  تیرح و  بلـس  لدـع و  ناونع  تحت  ياهیتلادـعیب  نوناـق و  ساـبل  رد  ياهینکـشنوناق  ناـمه 

یهاو و تالایخ  ینعی  لطاب  ماد  رد  عیرـشت ، ناـهج  رد  اـی  نیوکت  ناـهج  رد  هاوخ  دورن ، قح  غارـس  هب  هک  سک  نآ  تسا ، یهیدـب  تسا .
ییاـج هب  چـیه  قیرط  زا  ناـسنا  هک  تسا  نشور  دوشیم و  راـتفرگ  تسین ، چـیه  کـیدزن  زا  تسا و  بآ  لکـش  هب  رود  زا  هک  ییاـهبارس 
نکمم دراد !؟ يدوس  هچ  نایز ، نارسخ و  زج  ساسایب ، ياهرادنپ  ماخ و  تالایخ  یلو  تسا ، راثآ  عبنم  هک  تسا  اهتیعقاو  نیا  دسریمن .
تـسب نب  هب  دزاس  مرگرـس  ار  اهنآ  دـیعو ، هدـعو و  اب  دـنک و  لافغا  ار  یمدرم  لطاب ، چوپ و  چـیه و  قیرط  زا  یحابـص  دـنچ  ناسنا  تسا 
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قح هک  سک  نآ  دیامرفیم : یلوم  رگا  نیاربانب ، دورآیمن . راب  هب  نارگید  شدوخ و  يارب  یتخبدب  نارـسخ و  زج  هک  یتسب  نب  دسریم ،
ار وا 

دوشیم كاله  نادرگرـس و  یهارمگ  يداو  رد  درپسن ، هار  تیادـه  رون  اب  هک  سک  نآ  دریگیم و  ار  شنماد  لطاب  ناـیز  دـشخبن ، دوس 
یخلت دننام  یخلت  نیا  یلو  تسا ، هارمه  ییاهیخلت  اب  ابلاغ  نآ ، زا  يوریپ  قح و  لوبق  هک  تسا  تسرد  تسا . نشور  رایـسب  تیعقاو  کی ،

نیا دـش ، هتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا  تسا . گرم  يرامیب و  لاـگنچ  زا  ییاـهر  تیفاـع و  تمالـس و  شناـیاپ ، هک  دـشابیم  یـشخبافش  ياود 
ینیع ياهدوجو  نامه  شنیرفآ  نیوکت  ملاع  رد  قح  دنتسین ، يرابتعا  روما  یگتخاس و  ياهدوجو  لطاب ، قح و  هک  تشگ  راکشآ  بلطم 

هب دریگیم . همـشچرس  دنتـسه - ینیع  ياهتیعقاو  هک  دسافم - حلاصم و  زا  هک  تسا  ییاهدـیابن  اهدـیاب و  نامه  عیرـشت  ناهج  رد  تسا و 
نداد هجوت  رب  هوالع  هلمج  نیا  نایب  زا  ماما  فده  لاح  ره  هب  داد . میهاوخ  يرتشیب  حرـش  هطبار  نیا  رد  بسانم  دراوم  رد  ادـخ ، تساوخ 

قح اب  گنهامه  هک  وا  تاروتسد  زا  رگا  دنامهفب  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  دراد ، ار  رثا  نیرتشیب  اهناسنا  تشونرس  رد  هک  یلک  لصا  کی  هب 
، تفرگ دـهاوخارف  ار  اهنآ  یگدـنز  ماـمت  لـطاب ، ناـیز  دـش و  دـنهاوخ  راـتفرگ  متـس  ملظ و  لاـگنچ  رد  دـننکن ، يوریپ  تسا  تلادـع  و 

نآ رد  اـهناسنا  همه  هک  دـنکیم  هراـشا  يرگید  مهم  بلطم  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  هتکن  نیمهن  رد  دـش . نینچ  زین  ماجنارـس  هـک  هنوگناـمه 
دنکیرش و

(، رطخ رپ  هار  نیا   ) هشوت داز و  هب  هدش و  رداص  امش  يارب  چوک ، نامرف  دینادب ! دیامرفیم : دنهد ، رد  نت  نآ  هب  دیاب  دنهاوخن ، ای  دنهاوخب 
رب مکاح  هک  تسا  گرم  یگدوسرف و  نوناق  ناـمه  چوک ، ناـمرف  دازلا . یلع  متللد  نعظلاـب و  مترما  دـق  مکنا  ـالا و  دـیاهدش ، ییاـمنهار 

نایاپ رد  یگدوسرف و  يریپ و  ماجنارـس ، تلوهک و  يوس  هب  ور  ناناوج ، دـنوریم و  یناوج  هب  ور  ناکدوک ، تسا ، اهناسنا  همه  یگدـنز 
، دشاب هاگآ  رایـشوه و  دنمورین و  يوق و  ردق  ره  يدـحا  هک  تسا  ینوناق  انثتـسا و  نودـب  ریذـپان و  فلخت  تسا  ینوناق  نیا  تسا . گرم 

هدرک میسرت  نانآ  يارب  اهناسنا  لماکت  روظنم  هب  راگدیرفآ  تردق  تسد  هک  تسا  يریـسم  نیا  تشاد . دهاوخن  ار  نآ  اب  تفلاخم  تردق 
( توملا هقئاذ  سفن  لک  : ) دیامرفیم اج  کی  رد  تسا . هدـمآ  عیرـشت  باتک  رد  ینیوکت  نامرف  نیا  زین  نآرق  تایآ  ياج  ياج  رد  تسا .
اج ره  هدیـشم ) جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردـی  اونوکت  امنیا  : ) دـیامرفیم رگید  ياج  رد  دـشچیم . ار  گرم  ماجنارـس  یناـسنا  ره 

نیرترب هک  ملـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یتح  دـیریگ . رارق  مکحم  ياـهجرب  رد  دـنچ  ره  دـباییمرد ، ار  امـش  گرم  دیـشاب 
اهنآ ینکیم و  تافو  وت  نیقی  هب  نوتیم ، مهنا  تیم و  کنا  دوشیم . باطخ  نیا  هب  بطاخم  تسا - تقلخ  ملاع  تادوجوم 

تاذ زج ، زیچ  همه  ههجو ، الا  کلاه  ءیـش  لک  دوریم : گرم  يوس  هب  ور  یگلمج ، تقلخ  ناهج  هک  اهناسنا ، اهنت  هن  درم . دـنهاوخ  زین 
يارب یگدامآ  نامرف  نعظلاب  مترما  هلمج  رد  چوک ، نامرف  زا  دارم  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  اهریبعت . نیا  لاثما  و  دوشیم . یناـف  وا ،

تکرح هدامآ  لیحرلاب ، مکیف  يدون  دقف  هللا - مکمحر  اوزهجت  : ) دیامرفیم هک  تسا  هدمآ  هبطخ 204  رد  هچنآ  دننام  دشاب ، ایند  زا  چوک 
زا ار  روتـسد  نیا  انثتـسا  نودب  یهلا  يایبنا  مامت  هشوت ، داز و  هب  روتـسد  دروم  رد  اما  و  تسا .) هدش  هداد  نایم  رد  لیحر  يادن  هک  دـیوش !

هلـصاف هک  ینالوط  زارد و  یهار  دیراد ، شیپ  رد  رطخ ، فوخ و  رپ  زارف و  بیـشن و  رپ  یهار  اهناسنا ، يا  هک  دندروآ  دوخ  اب  ادـخ  يوس 
لمع ناـمیا و  اوقت و  زج  يزیچ  هار ، نیا  هشوت  داز و  درک و  یط  ناوتیمن  هشوـت ، دازیب و  ار ، هار  نیا  دریگیمرب و  رد  ار  ترخآ  اـیند و 
رازاـب رد  هچنآ  تسا . يراـکزیهرپ  هشوت ، داز و  نیرتهب  نیقی ، هب  دـیریگرب ! هشوت  داز و  و  يوتقلا ، دازلا  ریخ  ناـف  اودوزت  و  تسین ، حـلاص 

عفنی موی ال  تسا : اوقت  تینارون  ادخ و  هب  نامیا  قشع و  زا  ولمم  میلس و  بلق  نامه  تسا ، يراگتسر  تاجن و  هیام  دراد و  رادیرخ  تمایق 
نادنزرف لام و  هک  زور  نآ  رد  میلس ، بلقب  هللا  یتا  نم  الا  نونب  لام و ال 

ياهراگن شقن و  هب  هار ، نیا  ناورهر  دیآ . ادخ  هاگشیپ  هب  كرش ) هنوگ  ره  زا  یلاخ  و   ) میلس بلق  اب  هک  یـسک  رگم  دشخبیمن ، يدوس 
تاجن لحاس  دوصقم و  لزنم  رـس  هب  دیاب  هکلب  دنروخب ، ار  یتشک  نیا  قرب  قرز و  بیرف  دننک و  شوخ  لد  دـیابن  هار  طسو  ياههاگلزنم 

ریخ اباوث و  کبر  دنع  ریخ  تاحلاصلا  تایقابلا  ایندلا و  هایحلا  هنیز  نونبلا  لاملا و  . ) دیآیم راک  هب  يزیچ  هچ  اجنآ  رد  دننیبب  دننک و  رکف 
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رد تسا . رتشخب  دیما  رتهب و  تراگدرورپ  دزن  شباوث  دـنامیم ، یقاب  هک  یکین  ياهراک  تسا و  ایند  یگدـنز  تنیز  دـنزرف  لام و  الما ،
ياـهراک ترخآ و  هب  تبـسن  اـیند  فقوم  هب  نداد  هجوت  دوـخ و  ناوریپ  نتخاـس  رادـیب  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  ماـما  هتکن ، نیرخآ  نیمهد و 

هراشا هللا ، یلا  برق  ریـسم  ناسنا و  تداعـس  هار  رـس  رب  كانلوه  كانرطخ و  عنام  ود  هب  دریگ  ماجنا  دـیاب  يدـبا  تاجن  يارب  هک  یفلتخم 
فاخا ام  فوخا  نا  و  زارد ، ياـهوزرآ  یتسرپاوه و  تسا : زیچ  ود  مکاـنمیب  نآ  زا  امـش  رب  هک  ار  يزیچ  نیرتکانـسرت  دـیامرفیم : هدرک ،

، تسا هدمآ  دراد - هک  يداعلاقوف  تیمها  رطاخ  هب  يرتشیب - حیضوت  اب  هبطخ 42  رد  انعم ، نیمه  لمالا . لوط  و  يوهلا ، عابتا  ناتنثا : میلع 
اماف لمالا . لوط  يوهلا و  عابتا  نانثا : مکیلع  فاخا  ام  فوخا  نا  و  سانلا ! اهیا  دیامرفیم :

زیچ ود  مفئاخ ، امش  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتکانـسرت  هک  دینادب  مدرم ! يا  هرخالا ، یـسنیف  لمالا  لوط  اما  و  قحلا ، نع  دصیف  يوهلا  عابتا 
هب ار  ترخآ  ینالوط  ياهوزرآ  درادیمزاب و  قح  زا  ار  ناسنا  سوه ، اوه و  زا  يوریپ  ینالوط . ياـهوزرآ  سوه و  اوه و  زا  يوریپ  تسا :

نیا مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  هک  دهدیم  ناشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایاور  یـسررب  دراپـسیم . یـشومارف  تسد 
رد اـنعم  نـیمه  اریز  تـسا ، هدرک  ساـبتقا  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مالــسا  یمارگ  ربماـیپ  شیاوـشیپ ، گرزب و  داتــسا  زا  ار  نـخس 
هانگ لماوع  نیرتکانتـشحو  هار و  عناـم  نیرتگرزب  عوضوم ، ود  نیا  عقاو  رد  تسا . هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  تاـملک  نمـض  راونـالاراحب ،

رک انیبان و  ار  وا  شوگ  مشچ و  دوش ، هریچ  ناسنا  رب  هک  یماگنه  دسانـشیمن و  تیمـسر  هب  ار  يزرم  دح و  چیه  یتسرپاوه ، اریز ، تسا ،
رد ناهج ، نیا  رد  ار  هچنآ  ندید  ییاناوت  شلد ، مشچ  هن  دراد و  ار  موصعم  نایاوشیپ  ناربمایپ و  قح  نانخـس  ییاونـش  تردق  هن  دنکیم ،

لامتحا هظحل  ره  هداـتفا و  هار  هب  يرطخ  رپ  هداـج  رد  هک  تسا  ینارک  ناروک و  دـننام  وا  بیترت  نیا  هب  تسا و  اراد  درذـگیم  وا  فارطا 
نکیم نییزت  ناسنا  مشچ  رد  نانچ  ار  يدام  بهاوم  ایند و  زارد  رود و  ياهوزرآ  اما  و  دوریم . هاگترپ  رد  شطوقس 

هب ندیـسر  زا  هشیمه  يارب  دوشیم و  ییاهبارـس  راتفرگ  یگدـنز  ناـبایب  رد  بیترت ، نیا  هب  تسا و  اـج  نیمه  يدـبا  هاـگیاج  ییوگ  هک  د 
هک لاح  دیامرفیم : نینچ  انعمرپ ، هاتوک و  يریگهجیتن  کی  رد  تیناسنا ، ناهج  گرزب  ملعم  نیا  هبطخ ، نیا  نایاپ  رد  دنامیمزاب . دـصقم 
ام ایندلا  نم  ایندـلا  یف  اودوزت  دـینک ، ظفح  نآ  اب  ار  دوخ  دـیناوتب  ادرف  هک  دـیریگرب  ياهشوت  داز و  ایند ، نیا  زا  ایند ، نیا  رد  تسا ، نینچ 

، دیآیم گنچ  هب  ناوارف  هشوت  داز و  اجنیا ، رد  زارد . رود و  سب  یهار  تسا و  شیپ  رد  ینالوط  يرفس  يرآ ، ادغ . مکـسفنا  هب  نوزرحت 
دزیخ و اپ  هب  مامت ، دـج  اب  هشوت ، داز و  عمج  رد  دونـشب و  ناج  شوگ  هب  ار  مهم  رادـشه  نیا  دـیاب  لـقاع  تسین . يربخ  هار ، همین  رد  یلو 

شهار رـس  رب  هک  یتارطخ  زا  دـشاب . یفاک  ار  وا  رفـس  نایاپ  ات  هک  دـنک  يروآعمج  هزادـنا  نآ  ددـنبب و  ار  رفـس  راـب  تقو ، توف  زا  شیپ 
دوخ يوس  هب  ار  وا  ناشزیگنا ، هسوسو  لاـمعا  نانخـس و  اـب  راـنک ، هشوگ و  ره  رد  هک  ینیطایـش  زا  دزیهرپب و  تدـش  هب  دـناهدرک ، نیمک 

يرادیاپان يارس  ایند  ینامـسآ ، نایدا  مامت  مالـسا و  هاگدید  زا  یمالـسا  ثیداحا  رد  ترخآ  ایند و  - 1 اههتکن : دشاب . رذحرب  دنناوخیم 
لاب ندروآ  تسد  هب  تفرعم و  لامک و  بسک  هشوت و  داز و  نتخودنا  يارب  ناسنا  هک  تسا 

زا معا  تخس ، ياهنیرمت  اهـشیامزآ و  عاونا  اب  ار  وا  دنوادخ  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هداهن  ماگ  نآ  هب  نادیواج  يارـس  رد  زاورپ  يارب  رپ  و 
رد يدبا  یگدنز  يارب  دهدیم و  شرورپ  تسا  هتخیمآ  ایند  یگدـنز  اب  هک  تالکـشم - بئاصم و  تاوهـش و  كرت  تاعاط و  تادابع و 

یعونتم رایسب  تاریبعت  زا  تایاور  رد  دزاسیم . هدامآ  بذهم - كاپ و  سوفن  يارب  تکرب  ریخ و  زا  ولمم  تسا  ییارـس  هک  رگید - ناهج 
بـسک نیرمت و  نادـیم  هب  ایند  الاب  هبطخ  رد  تسا . رتانعمرپ  رتابیز و  يرگید  زا  کـی  ره  هک  تسا  هدـش  هدافتـسا  تیعقاو  نیا  ناـیب  يارب 

هدش رکذ  خزود  ناگدنزاب ، تشونرـس  تشهب و  هقباسم  نیا  ناگدـنرب  زایتما  و  تسا ، هدـش  هیبشت  رگید  يارـس  رد  هقباسم  يارب  یگدامآ 
هقوذآ ندرک  مهارف  ياج  هکلب  تسین ، نتـسیز  ياج  هعرزم  هک  تسا  یهیدب  هرخالا ، هعرزم  ایندلا  میناوخیم : یفورعم  ثیدـح  رد  تسا .

راد هاگ  و  هناـختراجت )  ) رجتم هب  ریبعت  اـیند  زا  تسا ، هدـمآ  هغالبلاجـهن  رد  هک  يرگید  تاریبعت  رد  تسا . رگید  لـحم  رد  نتـسیز  تهج 
اهقدص نمل  قدص  راد  ایندلا  نا  دیامرفیم : تسا ، هدش  هناخ ) زامن   ) یلصم هاگ  و  یهاگآ ) ملع و  يریگارف  لحم  زردنا و  يارس   ) هظعوم

اج ایند  هللا ، ءایلوا  رجتم  هللا و  یحو  طبهم  هللا و  هکئالم  یلصم  هللا و  ءابحا  دجسم  اهب ، ظعتا  نمل  هظعوم  راد   …و 
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، دریگ دنپ  نآ  زا  هک  سک  نآ  يارب  تسا ، زردـنا  يارـس  دـنک …  راتفر  یتسرد  هب  نآ  اب  هک  سک  نآ  يارب  تسا ، یتسار  قدـص و  هاگی 
ماما زا  يرگید ، ریبعت  رد  تسا . قح  ءایلوا  هناختراجت  یهلا و  یحو  لوزن  لحم  راگدرورپ و  ناگتـشرف  هاـگزامن  ادـخ و  ناتـسود  دجـسم 

ایندـلا امنا  دومرف : نویراوح )  ) دوخ صاخ  باحـصا  هب  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  حیـسم  ترـضح  زا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
رد دیزادرپب . نآ  قرب  قرز و  يدابآ و  هب  دینک و  فقوت  هک  نیا  هن  دیرذگب ، نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  یلپ  ایند  اهورمعت ، اهوربعاف و ال  هرطنق 

یلپ هلزنم  هب  ار  ایند  هک  تسا  هدش  لقن  شدنزرف ، هب  میکح  نامقل  ياههظعوم  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  انعم ، نیمه  يرگید ، ثیدـح 
و هاگرذگ ) يارـس   ) رمم راد  ناونع  هب  ایند ، هغالبلاجهن ، رد  يرگید  ياهریبعت  رد  درک . روبع  نآ  زا  دیاب  هدش و  هدز  يرهن  رب  هک  هتـسناد 

ناونع هب  ار  ایند  هدـش ، لقن  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  زا  هک  يرگید  ثیدـح  رد  هرخـالاب ، و  تسا . هدـش  یفرعم  روبع ) يارـس   ) زاـجم راد 
رـسخ موق و  اهیف  حبر  قوس  ایندلا  دناهدومرف : ناشیا  دـنربیم ، نایز  یهورگ  دـننکیم و  دوس  نآ  رد  یهورگ  هک  دـنکیم  یفرعم  يرازاب 

، تاریبعت نیا  مامت  دننیبیم . نایز  یهورگ  دنربیم و  دوس  نآ  رد  یهورگ  هک  تسا  يرازاب  ایند ، نورخآ ،
حلاص و لمع  هیامرـس  نتخودنا  يارب  تسا  ياهلیـسو  رازبا و  هکلب  درک ، هاگن  ییاهن  فده  کی  ناونع  هب  ایند ، هب  دیابن  هک  دهدیم  ناشن 

تـشونرس عقاو  رد  یلو  دشاب ، هداس  یـضعب  رظن  رد  بلطم  نیا  تسا  نکمم  يدـبا . هاگیاج  رد  يریگهجیتن  تهج  یهلا  فراعم  لیـصحت 
هاگن هدـید  مادـک  هب  تسا ، وا  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  ایند و  يدام  بهاوم  هب  هک  تسا  هلاسم  نیمه  اهناسنا ، یگدـنز  رد  هلاسم  نیرتزاس 

مالسلاهیلع یلع  نانمومریما  ماما  دیکات  ییاغ . ضرغ  حالـصا - هب  و  یعقاو - بولطم  ییاهن و  فده  هدید  ای  هلیـسو  رازبا و  هدید  دنکیم ،
ریاس يارب  مکحم  يراذگهیاپ  کی  عقاو  رد  تسا ، ترخآ  يارـس  هقباسم  يارب  یگدامآ  نادـیم  ایند  هک  بلطم  نیا  رب  هبطخ  نیا  زاغآ  رد 

نادـب هبطخ ، زا  زارف  نیا  يالهبال  رد  هک  يرگید  هتکن  ناربج ! لـباق  ریغ  ناـیز  - 2 تسا . هدـمآ  هبطخ  نیا  رد  هک  تسا  یمهم  ياهزردـنا 
ییاهتـصرف دریگیم و  ار  ناسنا  نماد  ناهج ، نیا  یگدنز  رد  هک  ییاهتراسخ  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  رایـسب  نآ  هب  هجوت  هدـش و  هراشا 

کی اهنت ، دنراد ، شیپ  رد  اهناسنا  هک  ياهقباسم  عقاو ، رد  تسین . ناربج  لباق  رمع ، دمآرـس  یگدنز و  نایاپ  زا  دعب  دوریم ، تسد  زا  هک 
فاغ دارفا  هک  تسین  نآ  رد  يرارکت  رگید ، هقباسم و  نادیم  کی  یگدامآ و  نارود  کی  دوشیم ، ماجنا  راب 

هب دنتفیب ! تافام  ناربج  هراچ و  رکف  هب  تسا ، هتفرگ  ار  ناشناماد  هک  یمیظع  نارـسخ  زا  یهاگآ  زا  دعب  رگنهاتوک ، رـصقم  ای  ربخیب  ل و 
سک ره  هلجا ، هرض  هلمع و  رـسخ  دقف  هلجا  روضح  لبق  هلما  مایا  یف  رـصق  نم  و  دومرف : الاب  ياههلمج  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تهج ، نیمه 

اهتمادن و دوب . دهاوخ  رابنایز  وا  يارب  لجا ، ندیـسرارف  دنیبیم و  نارـسخ  دنک ، یهاتوک  شلجا  ندیـسرارف  زا  شیپ  وزرآ  دیما و  مایا  رد 
ارم یهلا ! ناگتـشرف  يا  ار ، ادـخ  تکرت -) امیف  اـحلاص  لـمعا  یلعل  نوعجرا  بر   ) داـیرف دـنکیمن و  لـح  ار  یلکـشم  زگره  اهینامیـشپ ،
هتفگ هب  و  دـش . دـهاوخ  ورهبور  تسین -) نینچ  زگره  ( ) الک  ) خـساپ اب  مروآ - اج  هب  ماهدادـن  ماجنا  هک  ار  یحلاص  لامعا  ات  دـینادرگزاب 

یناگدنز بآ  نم  يوج  زک  متفخ  نادنچ  يوج ، رانک  هب  هنـشت  تشذگب  ینادواج  رمع  هیامرـس  تشذـگب  یناوج  مایا  هک  سوسفا  رعاش :
تراجت تفر ، فک  هیامرس ز  میدیـسرن  دصقم  هب  میدنامب و  رای  زا  میدیود  رایغا  یپ  يرمع  هک  سوسفا  رگید : رعاش  هتفگ  هب  تشذگب و 

هک مینک  هیبشت  ینارفاسم  هب  ار  اهناسنا  رگا  میریگرب ! ناهج  نیا  زا  ار  هشوت  داز و  مادک  میدیرخن 1 - یعاتم  هودنا ، ترسح و  زج  میدومنن 
اهیکین اهیکاپ و  زا  ولمم  گرزب و  یناهج  يوس  هب  هدولآ ، کچوک و  طیحم  کی  زا 

ناهج يوس  هب  ایند  کچوک  تسپ و  ناهج  زا  ناسنا  هک  تسا  رفـس  نیمه  یعقاو  ترفاسم  هکلب  میاهتفگن ، فازگ  هب  يزیچ  دـنتکرح ، رد 
رفـس نیا  رد  تسا ، مزال  رگید  ناکم  هب  یناکم  زا  ایند ، یلومعم  رفـس  کی  رد  هک  يروما  مامت  دـنکیم و  چوک  ترخآ  تیاهنیب  ـالاو و 
اهنیا زا  کی  ره  هرابرد  ثحب  هک  هار ، نانزهار  انایحا  تارطخ و  عناوم و  هار ، لیلد  دصقم ، ادـبم و  بکرم ، هشوت و  داز و  دراد : دوجو  زین 
نامرف تعاطا  ناـهانگ و  زا  زیهرپ  ینعی  يراـگزیهرپ ، اوقت و  ار  نآ  ماـمت  تحارـص  اـب  دـیجم  نآرق  هشوت ، داز و  دروم  رد  تسا . هدرتسگ 

رد هلمج  زا  تسا ، هدش  هیکت  انعم  نیا  يور  هغالبلاجهن  ياههبطخ  ياج  ياج  رد  دنکیم . یفرعم  اهیکاپ  اهیکین و  مامت  هب  شیارگ  ادخ و 
دننام امـش  دازلاب ، اـهیف  مترما  لاـحترالاب و  اـهنم  متنذوا  دـق  مکرادـب و  تسیل  راد  نم  رفـس  یلع  لـیبس  ونب  متنا  و  دـیامرفیم : هبطخ 183 
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رداص ارس ، نیا  زا  چوک  نامرف  دیتکرح . رد  دوخ ) نادواج  يارس  يوس  هب   ) تسین امش  یقیقح )  ) هناخ هک  ییارـس  زا  هک  دیتسه  ینارفاسم 
ترفاسم لوط  رد  هشوت  داز و  الومعم  هک  دنامیم  یقاب  لاوئـس  نیا  ياج  اجنیا ، رد  دناهداد . امـش  هب  ار  هشوت  داز و  نتفرگ  روتـسد  هدش و 

ببس ن دیآیم و  راک  هب  تمایق  رد  يراگزیهرپ  اوقت و  هک  یلاح  رد  دصقم ، رد  هن  دیآیم  راک  هب 
ار لاوس  نیا  خـساپ  هتکن ، نیا  هب  هجوت  تسا ؟ هدـش  هداـهن  اوقت  رب  هشوـت ، داز و  ماـن  هنوـگچ  سپ  تسا ، تشهب  رد  دورو  دـیلک  تاـج و 
دراد و همادا  خزرب  ملاـع  رد  دوشیم و  عورـش  توـم  تارکـس  گرم و  هظحل  زا  ینـالوط ، رفـس  نیا  ادـبم  هک  نیا  نآ  دزاـسیم و  نشور 
هب ماجنارس  ات  دباییم  موادت  دنتسه - يددعتم  فوخم و  لزانم  هک  طارص - باسح و  لاوئس و  ياههاگلزنم  تمایق و  فقاوم  رد  نانچمه 
هب دورو  زا  لبق  هک  ییاههاگلزنم  تماـیق و  فقاوم  رد  مه  تسا و  هار  هشوت  داز و  خزرب  ناـهج  رد  مه  اوقت  کـشیب  دوش . یهتنم  تشهب 

- دوصقم لزنم  رـس  هب  دـهدیم و  روبع  تمالـس  هب  رطخ ، رپ  لزانم  نیا  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  اوقت  هشوت  داز و  يرآ ، دراد . دوجو  تشهب 
هللا دـنع  مکمرکا  نا  هفیرـش ، هیآ  رد  رگا  هک  تسا  تقد  لـباق  زین  هتکن  نیا  دوـشیم . نوـمنهر  تسا - ندـع  تاـنج  نـیرب و  تـشهب  هـک 

هتـساخرب ياوقت  تاجن ، ببـس  اهنت  هک  تسا  انعم  نیمه  هب  رظان  زین  هدـش ، هداد  رارق  اوقت  ناسنا ، شزرا  تمارک و  رایعم  كالم و  مکاقتا ،
، هغالبلاجهن هبطخ 204  رد  تسا . هدـش  ریبعت  ناـسنا  تمارک  راـیعم  ناونع  هب  هاـگ  هشوت و  داز و  ناونع  هب  نآ  زا  هاـگ  هک  تسا  ناـمیا  زا 

مکماما ناف  دازلا ! نم  مکترضحب  ام  حلاصب  اوبلقنا  و  دیامرفیم : تسا ، الاب  ثحب  رب  یحیضوت  هک  دوشیم  هدید  ینشور  تاریبعت 
يوس هب  حـلاص ) لمع  اوقت و  نامیا و   ) هشوت داز و  هیهت  اب  اهدـنع ، فوقولا  اـهیلع و  دورولا  نم  دـبال  هلوهم  هفوخم  لزاـنم  ادووک و  هبقع 

دـییآ و دورف  اـهنآ  رد  دـیاب  هک  دـیراد  شیپ  رد  كاـنفوخ ، ییاـههاگلزنم  راوـشد و  تخـس و  ییاـههندرگ  اریز ، دـینک ، تـکرح  ترخآ 
تمحرم ام  همه  هب  تقو  توف  زا  شیپ  ار ، شزرا  رپ  هشوت  داز و  نیا  هیهت  قیفوت  هک  میهاوخیم  گرزب  يادـخ  زا  دـینک . فقوت  یتدـم ) )

یتسرپاوه و - 2 میتفین . هار  هب  زاس ، تشونرـس  رفـس  نیا  رد  تسا ) یلاخ  ام  تسد  زاب  مینک ، مهارف  هچ  ره  دنچ ، ره   ) یلاخ تسد  دنک و 
ياهوزرآ یتسرپاوه و  میظع  تارطخ  هرابرد  هبطخ ، نیا  نایاپ  رد  هک  ار  يرادـشه  ناسنا  تداعـس  تخـسرس  نمـشد  ود  زارد  ياهوزرآ 

ناسنا تداعس  هار  عنام  نیرتگرزب  یتسرپاوه ، تسا . اج  نیمه  رطخ  درد و  یلصا  هطقن  هک  ارچ  تفرگ ، يدج  رایسب  دیاب  هدش ، هداد  زارد 
نیا هب  تبـسن  یتـح  نآرق ، تسا . رـشب  تداعـس  نمـشد  نیرتـمهم  سفن ، ياههتـساوخ  تاوهـش و  ربارب  رد  طرـش  دـیقیب و  میلـست  تسا .

نع کلضیف  يوهلا  عبتت  و ال  میتفگ : دوواد  هب  ام  هک  دیوگیم  دوواد  ترضح  دروم  رد  هلمج  زا  دهدیم ، رادشه  زین  ناربمایپ  هب  عوضوم 
تب کـی  ناونع  هب  سفن ، ساوـه  زا  رگید ، ياـج  رد  دزاـسیم . هارمگ  قـح  قـیرط  زا  ار  وـت  هک  نکن ! يوریپ  سفن ، ياوـه  زا  هللا ، لـیبس 

انرطخ
نمف هواشغ  هرـصب  یلع  لعج  هبلق و  هعمـس و  یلع  متخ  ملع و  یلع  هللا  هلـضا  هاوه و  ههلا  ذختا  نم  تیارفا  دیامرفیم : دنکیم و  دای  ك ،

نیا هب   ) ملع اب  ار  وا  دنوادخ  و  هداد ؟ رارق  شیوخ  سفن  ياوه  ار  شدوبعم  هک  ار  سک  نآ  دیدید  ایآ  نورکذـت ، الفا  هللا  دـعب  نم  هیدـهی 
ریغ دناوتیم  یسک  هچ  لاح  نیا  اب  هدنکفا ، هدرپ  شمشچ  رب  هداهن و  رهم  شبلق  شوگ و  رب  هتخاس و  هارمگ  تسین ،) تیاده  هتـسیاش  هک 

رک روک و  ار  شوگ  مشچ و  یتسرپاوه ، هک  یتسار  هب  دـیوشیمن ؟ رکذـتم  ایآ  دـنک ، تیادـه  تشگزاب ) هبوت و  هیاـس  رد   ) ار وا  ادـخ ، زا 
رترب و نیا  زا  يرطخ  هچ  دزاسیم ! مورحم  یگدنز ، لئاسم  نیرتیهیدب  صیخـشت  زا  ار  وا  دنزیم و  رهم  ناسنا ، رکف  لقع و  رب  دنکیم و 

سفن ياوـه  ربارب  رد  فئاـخ و  دـنوادخ  تفلاـخم  زا  هک  درمـشیم  یناـسک  نآ  زا  اـهنت  ار  تشهب  نآرق  لـیلد ، نیمه  هـب  تـسا !؟ رتـالاب 
زا یکی  نیقی ، هب  زارد ، ياهوزرآ  يواملا . یه  هنجلا  ناف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاـخ  نم  اـما  و  دـنهد : جرخ  هب  یگداتـسیا 

اهوزرآ يزاورپ  دنلب  رد  ناسنا  هک  هداد  ناشن  خیرات  لوط  مامت  رد  هبرجت  هک  ارچ  تسا ، ناسنا  تداعـس  نانمـشد  نیرتکانرطخ  نیرتدب و 
ب دور . رتشیپ  مه  نآ  زا  دراد  وزرآ  زاب  دوریم ، شیپ  نآ  رد  ردق  ره  دسانشیمن و  تیمسر  هب  ار  يزرم  دح و  چیه 

يارب يزیچ  دـنکیم و  بذـج  بلج و  هب  ار  وا  یمـسج  يرکف و  تردـق  مامت  زرم  دـحیب و  ینـالوط و  ياـهوزرآ  نینچ  هک  تسا  یهید 
قرغ نانچ  رمع  تاظحل  نیرخآ  ات  هک  میـسانشیم  مینیبیم و  ار  يدارفا  دراذگیمن . یقاب  وا  نادیواج  یگدـنز  ترخآ و  رما  هب  نتخادرپ 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


هار رد  یماگ  اـت  دـنزادرپب ، دوخ  نادـنزرف  تیبرت  رما  هب  دنتـسناوتن  ياهظحل  یتح  هک  دـندوب  زارد  رود و  ياـهوزرآ  یهاو و  تـالایخ  رد 
جاوما دوشیم و  رتشیب  نآ  بذاک  ياههبذاج  دوریم  رتشیپ  ناسنا  هچ  ره  هک  تسا  نیا  اهوزرآ  نیا  ياهیتفگش  زا  دنرادرب . سفن  بیذهت 
یهورگ عضو  هب  هراشا  رد  مالسا ، ربمایپ  هب  باطخ  نآ  هرابرد  دیجم  نآرق  هک  تسا  نامه  نیا  ددرگیم . رتنیگمهـس  نآ  تلفغ  رورغ و 

نیا ياهتذل  زا  دـنروخب و  ات  راذـگاو ! دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  نوملعی ،) فوسف  لمالا  مههلی  اوعتمتی و  اولکای و  مهرذ  : ) دـیامرفیم رافک  زا 
یگرزب هابتـشا  هچ  هـک  ، ) دـیمهف دـنهاوخ  يدوز  هـب  یلو  دربورف ، تـلفغ  رد  ار  اـهنآ  زارد ،) ي   ) اـهوزرآ دـنریگ و  هرهب  يداـم  یگدـنز 

، لمعلا ءاسا  لمالا  لاطا  نم  تسا : هدمآ  هغالبلاجهن  راصق  تاملک  رد  دناهداد .) تسد  زا  هنالهاج  ار  یشزرارپ  ياهتـصرف  هچ  دناهدرک و 
هب لین  زگره  عورشم ، بابسا  زا  هدافتسا  اب  دوشیم . يدب  لامعا  بکترم  دنک ، ینالوط  ار  دوخ  ياهوزرآ  هک  سک  نآ 

نامرف ندرپس  یـشومارف  هب  نارگید و  قوقح  ندرک  لاـمیاپ  مارح و  هب  لـالح  نتخیمآ  قیرط  زا  طـقف ، و  تسین ، ریذـپناکما  اـهوزرآ  نآ 
ییاهناسنا همه  هب  هنیمز  نیا  رد  ییایوگ  رایسب  ریبعت  اب  ترـضح  هغالبلاجهن ، هبطخ 86  رخآ  رد  دیسر . دنهاوخ  نآ  زا  یـشخب  هب  اهنت  ادخ 

هبحاص رورغ و  هناف  لمالا ! اوبذکاف  رکذلا  یسنی  لقعلا و  یهسی  لمالا  نا  اوملعا ! و  دیامرفیم : و  تسا ، هداد  رادشه  دنتداعـس ، بلاط  هک 
دینکن ءانتعا  اهوزرآ  هنوگ  نیا  هب  نیاربانب  درپسیم . یـشومارف  هب  ار  ادـخ  دای  دزاسیم و  هارمگ  ار  لقع  زارد ، ياهوزرآ  دـینادب ! رورغم ،

ار نآ  هبطخ 81 ، رد  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  دراد  تیمها  يردـق  هب  هلاـسم ، نیا  تسا . هدروخ  بیرف  اـهوزرآ  نیا  دـنراد  تسا و  بیرف  هک 
رد دهز  مدرم ! يا  مراحملا ، دنع  عروتلا  معنلا و  دنع  رکـشلا  لمالا و  رـصق  هداهزلا ، سانلا ! اهیا  دیامرفیم : درمـشیم و  دهز  یلـصا  نکر 

رمع زا  رتارف  هشیمه ، یمدآ ، ياهوزرآ  ناهانگ . زا  زیهرپ  اهتمعن و  لباقم  رد  يراذگرکـش  و  اهوزرآ ، یهاتوک  دوشیم : هصالخ  زیچ  هس 
نداد ناج  ماگنه  هب  ابلاغ  دنـسریمن و  دوخ  ییاهن  يوزرآ  هب  زگره  نابلطایند  ناتـسرپاوه و  لیلد ، نیمه  هب  تسا و  وا  تردق  ناکما و  و 

پ تیناسنا ، ناهج  ملعم  گرزب  دنیوگیم . عادو  ار  ایند  ناوارف  رجز  یتحاران و  اب 
هعطق هس  يزور  ترـضح  نآ  تسا . هدرک  نایب  ینـشور  بلاـج و  لاـثم  نمـض  رد  ار  بلطم  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـی 
سپس داد . رارق  رترود  رایسب  ار  یموس  یلو  رتفرط ، نآ  یمک  ار  یمود  دناشنورف و  نیمز  رب  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  یکی  تفرگ ، ار  بوچ 

رد هک  یبوچ  هعطق  نیا  دومرف : ترضح  تسا . رتهاگآ  شربمایپ ، ادخ و  دندرک : ضرع  تسیچ ؟ اهنیا  دینادیم  دومرف : درک و  نارای  هب  ور 
هعطق نآ  اما  تسا و  یگدـنز  ناـیاپ  لـجا و  هلزنم  هب  تسا  رترود  نآ  زا  یمک  هک  مود - هعطق  و  تسا ، ناـسنا  هلزنم  هب  داد ، رارق  نم  ربارب 
لئاـح عناـم و  نآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  لـجا  یلو  دوریم ، شغارـس  هب  ناـسنا ، هک  تسا  اـهوزرآ  دراد - رارق  يرود  هلـصاف  رد  هک  موس -

. تسا تیلاعف  ششوک و  شالت و  تکرح و  هزیگنا  اهناسنا  يارب  هدنیآ  هب  دیما  وزرآ و  دوجو  لصا  هک  مینک  شومارف  دیابن  هتبلا  دوشیم .
یتخبدـب هیام  هچنآ  اـما  تسا ، لکـشم  رایـسب  ندرک  یگدـنز  نآ  نودـب  تسا و  نسح  هکلب  تسین ، بیع  ناـسنا  رد  وزرآ  دـیما و  دوجو 

کی ناونع  هب  ربمایپ ، فورعم  ثیدح  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا ، تسا . زارد  رود و  دـح و  زا  شیب  یقطنم و  ریغ  ياهوزرآ  دوشیم ،
هب دیما  ارجش ، سراغ  سرغ  اهدلو و ال  هدلاو  تعضر  ام  لمالا  ول ال  یتمال و  همحر  لمالا  هدومرف : ترضح  نآ  تسا . هدمآ  یساسا  لصا 

آ
یلاـهن یناـبغاب  چـیه  دادیمن و  ریـش  ار  شدـنزرف  يرداـم ، چـیه  دوـبن  دـیما  روـن  رگا  تسا . نم  تـما  يارب  تـمحر  هیاـم  وزرآ ، هدـنی و 

اهلد رد  ار  وزرآ  هدـنیآ و  هب  دـیما  غارچ  وس  کی  زا  دـیاب  هک  ارچ  تسا ، نیگنـس  اجنیا  رد  قالخا ، ناـملعم  هفیظو  نیارباـنب  تشاـکیمن .
زاین رادـقم  هب  هک  تسا  نآ  لوقعم  یقطنم و  ياـهوزرآ  دـنزاس . دودـحم  یقطنم  لوقعم و  دـح  رد  ار  نآ  رگید  يوس  زا  دـننک و  نازورف 

يزیرهمانرب اب  زگره  مالـسا  دنامب . تایح  یلـصا  فادها  زا  هک  دنکن  لوغـشم  ياهنوگ  هب  ار  وا  دشاب و  وا  ناوت  تردق و  دـح  رد  ناسنا و 
نانمـشد هب  اهنآ  یگتـسباو  مدع  ناناملـسم و  هعماج  يدنلبرـس  هیام  هک  یعامتجا  ياهراک  يارب  صوصخ  هب  تسین ، فلاخم  هدنیآ  يارب 

یلوبقم راک  یـشیدناتبقاع  زین  يدرف  یگدنز  رد  دوشیم . بوسحم  تدابع  یعون  هک  تسین ، مومذم  اهنت  هن  يراک ، نینچ  تسا . مالـسا 
تسا نیا  نآ ، تسا و  زیچ  کی  عقاو  رد  هدش  مومذم  مالسا  رد  هچنآ  تسا . هدش  ریبعت  مزح  هب  تایاور  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسا و 
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نآ هب  زگره  هک  ییاـهوزرآ  رد  ار  دوخ  يورین  ناوـت و  ماـمت  دراپـسب و  یـشومارف  هب  ار  ترخآ  هک  دوـش  اـهوزرآ  قرغ  ناـنچ  ناـسنا  هک 
. دنک فرص  دسریمن ،

هفوک لها  شهوکن  رد  هبطخ 029-

هحفص 203] ]
رظن هب  دناهتسناد . هبطخ 27  زا  یـشخب  ار  هبطخ  نیا  ناققحم ، زا  یـضعب  دـمآ ، هبطخ  دانـسا  رکذ  رد  هک  هنوگنامه  هاـگن : کـی  رد  هبطخ 

رد قارع ، هفوک و  مدرم  هک  دـنهدیم  ناـشن  ود  ره  تسا و  یکی  هبطخ  ود  ره  ياوـه  لاـح و  اریز  تسا ، نینچ  رما ، تیعقاو  هک  دـسریم 
ماش نارگتراغ  درذگیم و  هچ  ناشفارطا  رد  دنتسنادیمن  ییوگ  دندوب ، درـسنوخ  تسـس و  رایـسب  نایماش  هیواعم و  ییاذیا  تالمح  ربارب 
ریز ار  اهنآ  نخـس ، نیـشتآ  ياهقالـش  اب  اهنآ  لبنت  تسـس و  حاورا  هتفخ و  راکفا  ندرک  رادیب  يارب  دیدش  یتحاران  اب  ماما ، دـننکیم ! هچ 

دننک و كرد  دنکیم  دیدهت  ار  اهنآ  راوخنوخ  نایماش  يوس  زا  هک  ار  يرطخ  دنیآ و  دوخ  هب  دیاش  دهدیم ، رارق  دوخ  یپردیپ  تابرض 
اب دربن  يارب  مالـسلاهیلع  نانمومریما  رگید  راب  تیمکح ، نایرج  زا  دـعب  دـنکیم : لقن  نینچ  دـیدحلایبا ، نبا  دـنزیخ . اپ  هب  اـهنآ  ربارب  رد 

. دـناوخارف مالـسلاهیلع  ماما  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  ياهورین  داتفا و  تشحو  هب  دیـسر ، هیواعم  شوگ  هب  ربخ  نیا  یتقو  دـش . هدامآ  هیواـعم 
يارب هیواـعم  دیـسر . هیواـعم  شوگ  هب  هلیخن  زا  شروبع  هفوک و  زا  مالـسلاهیلع  یلع  تکرح  ربـخ  هک  تفاـی  شیازفا  یناـمز  تشحو  نیا 

وک فرط  هب  داد  روتسد  وا  هب  تساوخ و  ار  يرهف  سیق  نب  كاحض  تشحو ، بعر و  داجیا 
اج چـیه  رد  دـنک . تراغ  ار  ناشلاوما  دـهد و  رارق  موجه  دروم  دـنیبیم ، مالـسلاهیلع  یلع  تعاـطا  رد  هک  ار  سک  ره  دـنک و  تکرح  هف 
وا اب  هلباـقم  يارب  هک  ییاـهورین  ربارب  رد  زگره  یلو  دـشاب ، رگید  ییاـج  رد  ار  بش  دربیم ، رـس  هب  يرهـش  رد  ار  زور  رگا  دـنکن . فقوت 

سک ره  تخادرپ و  تراغ  لتق و  هب  دیسر  اج  ره  درک و  تکرح  ورین  رفن  رازه  راهچ  دودح  اب  كاحـض ، دنکن . تمواقم  دناهدش ، جیـسب 
هدازردارب سیمع - نب  ورمع  درک . تراغ  ار  اهنآ  درب و  هلمح  ادـخ  هناخ  نایجاح  ناوراک  هب  تشک . دـید  مالـسلاهیلع  ماما  تعاـطا  رد  ار 

یلع نانمومریما  هب  اهربخ  نیا  یتقو  درک . دیهـش  هناطقطق  یکیدزن  رد  شنارای  زا  یهورگ  اـب  ار  فورعم -) یباحـص   ) دوعـسم نب  هللادـبع 
ترـضح دنداد ، ناشن  یتسـس  یهورگ  هک  یماگنه  دناوخ . ارف  يرگیـشحو  اب  ماوت  مجاهت  نیا  اب  هلباقم  يارب  ار  مدرم  دیـسر ، مالـسلاهیلع 
ياهگنـس امـش ، غاد )  ) نانخـس تسا ! هدنکارپ  ناتیاههتـساوخ  راکفا و  عمج و  ناتیاهندب  هک  یمدرم  يا  همجرت : دومرف . داریا  ار  الاب  هبطخ 

زجر دـیهدیم و  نخـس  داد   ) دوخ سلاجم  رد  دزادـنایم . عمط  هب  ار  ناتنانمـشد  امـش  تسـس )  ) لامعا یلو  دنـشکیم ، مه  رد  ار  تخس 
يا ج دییوگیم : دسریمارف ، نمشد  اب  راکیپ  هظحل  هک  یماگنه  اما  درک ، میهاوخ  نانچ  نینچ و  دییوگیم : دیناوخیم ،)

رهق و اب  ار  امـش  هک  سک  نآ  و  دونـشیمن . ياهنادنموربآ  خساپ  دناوخارف ، قح ) زا  عافد  يارب   ) ار امـش  هک  سک  نآ  وش ! رود  ام  زا  گن !
دیوشیم و لسوتم  هدـننکهارمگ  ياههناهب  هب  هتـسویپ  امـش  دـباییمن . شمارآ  شبلق  دراذـگب ، راشف  رد  هفیظو ) ماجنا  داهج و  يارب   ) روز

شیوخ نید  يادا  زا  يراگنالهس  یتسس و  رثا  رب   ) هک يراکهدب  دننام  مزادنا ، ریخات  هب  ار  داهج  هک  دیهاوخیم  نم  زا  دیزرویم و  للعت 
و دننک ، رود  دوخ  زا  ار  متس  دنناوتیمن  زگره  ناوتان ، فیعض و  دارفا  دهاوخیم ! تلهم  دیدمت و  هتـسویپ  دوخ  راکبلط  زا  و  هدش ) ناوتان 
)؟ تسه ییاج  مالسالاراد  زا  رترب  ایآ  ( ؟ دینکیم عافد  دوخ  هناخ  زا  دعب  هناخ  نیمادک  زا  دیآیمن . تسد  هب  شـشوک  شالت و  اب  زج  قح 

دنگوس ادخ  هب  دیراد )؟ غارس  نم  زا  رتلداع  رتهاگآ و  یماما  ایآ  ( ؟ دیزیخیمرب نمشد  اب  هزرابم  هب  نم  زا  دعب  اوشیپ  ماما و  مادک  هارمه  و 
یسک دننامه  دنگوس  ادخ  هب  دوش  زوریپ  امش  هلیسو  هب  دهاوخب  هک  سک  نآ  دروخب و  ار  امش  بیرف  هک  تسا  یسک  یعقاو  هدروخ  بیرف 

باترپ نمشد  يوس  هب  يریت  امش  هلیسو  هب  دهاوخب  هک  یسک  و  دوش ! شبیـصن  ياهدنربان  گرب  ییامزآتخب ، یـشکهعرق و  رد  هک  تسا 
نآ هب  دنگوس ! ادخ  هب  دنکیم . يزادناریت  هتسکش  هت  رس و  ریت  اب  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ،

امـش درد  درک . مهاوخن  دیدهت  امـش  هلیـسو  هب  ار  نمـشد  مرادن و  يدـیما  امـش  يرای  هب  منکیمن و  قیدـصت  ار  ناتراتفگ  هک  مدیـسر  اج 
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اهنآ ارچ   ) دنتسه امش  دننام  ینادرم  نایماش )  ) هورگ نیا  تسا ؟ رـسیم  یهار  هچ  زا  ناتنامرد  تبابط و  تسا ؟ مادک  امـش  يوراد  تسیچ ؟
یهاگآ نودب  نخـس  ایآ  دیرگنایـصع )؟ هدنکارپ و  هنوگ  نیا  امـش  یلو  دنتـسه ، ناشملاظ  ياوشیپ  نامرف  هب  شوگ  دـندحتم و  هنوگ  نیا 

ییاج هب  ار  امـش  ، ) دـیرادن ار  نآ  یگتـسیاش  هک  یلاح  رد  يزوریپ ، هب  دـیما  ییاوقتیب و  اب  هتخیمآ  تلفغ  و  دـنکیم )؟ لح  ار  یلکـشم  )
رایسب طیارش  رد  ار  هبطخ  نیا  مالسلاهیلع  ماما  دمآ ، هاگن  کی  رد  هبطخ  ناونع  تحت  الاب ، رد  هک  هنوگنامه  ریـسفت : حرـش و  دناسریم )؟

هب رانک  هشوگ و  ره  رد  قارع ، مدرم  هیحور  فیعضت  يارب  رگتراغ  روسج و  نمشد  هک  یطیارـش  رد  تسا ، هدومرف  داریا  ینارحب  تخس و 
هدامآ هب  دیدیم ، هبناج  همه  مجاهت  يوق و  تکرح  کی  رد  ار  هراچ  هار  هک  مالسلاهیلع  ماما  دوب و  هتخادرپ  هناریگلفاغ  ییاذیا و  تالمح 

نینچ لیکـشت  ناکما  دوب - هدش  طلـسم  هورگ  نآ  رب  نوگانوگ  للع  هب  هک  یفعـض - یتسـس و  یناوتان و  یلو  دوب ، لوغـشم  مدرم  نتخاس 
تسس و هورگ  نیا  جیسب  يارب  هبرح  نیرخآ  زا  هک  تشادن  نیا  زج  ياهراچ  مالسلاهیلع  ماما  دوب . هدرک  بلس  ار  ییورین 

اهنآ وس  ره  زا  هک  ار  یتارطخ  دنیآ و  دوخ  هب  دیاش  دهد ، رارق  تمالم  قالش  تابرـض  ریز  ار  نانآ  دنک و  هدافتـسا  تردق ، مک  ياعدا  رپ 
ینوبز و فعض و  نیا  یلصا  لماع  يور  تشگنا  مالـسلاهیلع  ماما  هبطخ  نیا  هلمج  نیتسخن  رد  دننیبب . دوخ  مشچ  اب  تسا  هدرک  هطاحا  ار 
هب ینطاـب  داـقتعا  فعـض  زا  هک  تسا  لـمع  راـتفگ و  ناـیم  یگنهاـمهان  نآ  دزادرپیم و  مهم  هتکن  نیا  یفاکـشوم  هب  دراذـگیم و  تلذ 

عمج و ناتیاهندـب  هک  یمدرم  يا  دـیامرفیم : نینچ  هتخاس ، بطاخم  ار  اهنآ  ماما  دریگیم . همـشچرس  سدـقم ، ياهنامرآ  الاو و  فادـها 
مه رد  ار  تخس  ياهگنـس  امـش ، غاد )  ) نانخـس مهواوها ! هفلتخملا  مهنادبا ، هعمتجملا  سانلا  اهیا  تسا ! هدنکارپ  ناتیاههتـساوخ  راکفا و 

! ءادعالا مکیف  عمطی  مکلعف  و  بالـصلا ، مصلا  یهوی  مکمالک  دزادـنایم ، عمط  هب  ار  ناتنانمـشد  امـش ، تسـس )  ) لامعا یلو  دنکـشیم ،
عمج و ارهاظ  امش  تسا . هتـسبرب  تخر  امـش  نایم  زا  تدحو  حور  هک  دریگیم  همـشچرس  اجنیا  زا  امـش  تلذ  ینوبز و  یتخبدب و  يرآ ،

نیـشتآ غاد و  نانخـس  یناوخزجر و  یظافل و  هب  راک  لمع و  ياج  هب  هک  هدـش  ببـس  رما  نیمه  هدـنکارپ . اهنت و  نطاـب  رد  اـما  دـیدحتم ،
زا ار  دوخ  ياههیامرس  همه  هاتوک  یتدم  رد  دزیریمورف و  نورد  زا  دوش  راکشآ  ياهعماج  ره  رد  هک  يراک  نامه  دینک ، هدنسب 

هظحل هک  یماگنه  اما  درک ، میهاوخ  نانچ  نینچ و  دییوگیم : دیناوخیم ،) زجر  دیهدیم و  نخس  داد  ، ) دوخ سلاجم  رد  دهدیم . تسد 
: متلق لاتقلا  ءاج  اذاف  تیک ، تیک و  سلاجملا : یف  نولوقت  وش ،! رود  وش  رود  ام  زا  گنج ! يا  دـییوگیم : دـسریمارف ، نمـشد  اب  راـکیپ 

یمومع یـصوصخ و  سلاجم  رد  هک  تسا  هدارایب  تسـس و  هرهچ و  ود  دارفا  ناقفانم و  زراب  تافـص  زا  یکی  عقاو  رد  نیا  دایح ! يدیح 
هـصالخ اهنآ  نابز  رد  اهنآ  تردـق  مامت  ییوگ  اما  دـننکیم ، ثحب  عطاق  هدارا  میمـصت  تماهـش و  تعاجـش و  زا  دـنهدیم و  نخـس  داد 

رود ام  زا  هزرابم ! يا  دننزیم : دایرف  ییوگ  هک  دنهدیم  ناشن  دوخ  زا  یتسس  فعـض و  نانچ  هزرابم  نادیم  رد  دورو  ماگنه  هب  دوشیم و 
هنوگ نیا  يرآ ، دـننکیم . رارف  نآ  زا  فلتخم  ياههناهب  اب  دـنراد و  تشحو  هزراـبم  نادـیم  رد  دورو  زا  الـصا  ریگب ! هلـصاف  اـم  زا  و  وش !

يانعم هب  دیح ، هدام  زا  لصا ، رد  دایح ! يدیح  هلمج  دنرادن . راک  ماجنا  يارب  ياهدارا  دنیوگیم و  رپ  هک  اهنآ  لدزب و  ناقفانم  لاح  تسا 
، نیارباـنب تسا . يزیچ  هب  ندرک  بیغرت  هجوـت و  ياـنعم  هب  هک  تسا  حاـیف  یحیف  نآ ، لـباقم  هطقن  تسا و  يزیچ  زا  يریگهراـنک  رفنت و 

هرانک هب  ار  اهنآ  رصنع ، تسس  قفانم و  دارفا  هک  دنشاب  نازرابم  نایرکشل و  دایح ،! يدیح  رد  بطاخم  تسا  نکمم 
هداد زین  لامتحا  نیا  دنهدیم . رـس  حایف  یحیف  اب  ار  هزرابم  هب  توعد  يادـن  دـنمناوت ، دارفا  سکع  هب  دـننکیم و  توعد  نادـیم  زا  يریگ 
دراد لامتحا  زین  و  دناسریم . نمـشد  اب  هزرابم  زا  ار  اهنآ  تشحو  تیاهن  نیا ، و  وش ! رود  ام  زا  دـنیوگیم : گنج  هب  اهنآ  هک  تسا  هدـش 

. دـینک يریگهرانک  دـیوش و  رود  رتدوز  هچ  ره  هک  دـننکیم  هیـصوت  ناشدوخ  هب  دـنزاسیم و  بطاخم  ار  ناشدوخ  هلمج  نیا  اب  اهنآ  هک 
نیلئاقلا مکنم و  نیقوعملا  هللا  ملعی  دـق  : ) میهاوخیم نینچ  اـهنآ  هراـبرد  بازحا  هروس  رد  هک  دـنربمایپ  رـصع  ناـقفانم  دـننامه  هورگ  نیا 

نم هیلع  یشغی  يذلاک  مهنیعا  رودت  کیلا  نورظنی  مهتیار  فوخلا  ءاج  اذاف  مکیلع  هحـشا  ( ) الیلق الا  سابلا  نوتای  انیلا و ال  مله  مهناوخال 
(. اریـسی هللا  یلع  کلذ  ناک  مهلامعا و  هللا  طبحاف  اونموی  مل  کئلوا  ریخلا  یلع  هحـشا  دادـح  هنـسلاب  مکوقلـس  فوخلا  بهذ  اذاـف  توملا 

گنج هکرعم  زا  و   ) دییآ ام  يوس  هب  دنتفگیم : دوخ  ناردارب  هب  هک  ار  ییاهنآ  دنتـشادیمزاب و  گنج  زا  ار  مدرم  هک  ار  یناسک  دنوادخ ،
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دنلیخب و امش  هب  تبـسن  زیچ  همه  رد  اهنآ  دننکیمن . راکیپ  یکدنا ، زج  دنفیعـض ) يدارفا   ) اهنآ دسانـشیم . یبوخ  هب  دینک !) يریگهرانک 
دننکیم و چ هاگن  وت  هب  نانچ  نآ  ینیبیم  دیآ ، شیپ  یتشحو  سرت و  هک  یماگنه 

ياهنابز تسـشنورف ، سرت  فوخ و  هک  یماگنه  اما  دننک ، یهت  بلاق  دنهاوخیم  ییوگ  هک  دـخرچیم  رایتخایب )  ) هقدـح رد  ناشیاهمش 
نآ رد  هک  یلاح  رد  دـنوشیم ) راکبلط  مئانغ  زا  ار  دوخ  مهـس  و   ) دـنیاشگیم امـش  رب  بضغ  مشخ و  زا  یهوبنا  اـب  ار  دوخ  نشخ  دـنت و 
رگا تسا . ناسآ  ادـخ  رب  راک  نیا  درک و  دوبان  طبح و  ار  ناشلامعا  دـنوادخ  ور  نیا  زا  دـناهدرواین ، نامیا  زگره  اهنآ  دـنلیخب . صیرح و 

لیکـشت ار  مالـسلاهیلع  ماما  نایرکـشل  هک  هفوک - مدرم  تیرثکا  هنافـساتم  تفگ  دیاب  دـندوب ، نینچ  مالـسا  ربمایپ  نارای  زا  يدودـعم  اهنت 
خـساپ دناوخارف ، قح ) زا  عافد  يارب   ) ار امـش  هک  سک  نآ  دیامرفیم : نخـس  نیا  همادا  رد  سپـس  ترـضح ، دندوب . هنوگ  نیا  دندادیم -

ام دباییمن ، شمارآ  شبلق  دراذـگب  راشف  رد  هفیظو ) ماجنا  داهج و  يارب   ) روز رهق و  اب  ار  امـش  هک  سک  نآ  دونـشیمن و  ياهنادـنموربآ 
هنوـگ نیا  رب  تسا  نکمم  هک  تسا  یناـسک  هب  خـساپ  عـقاو ، رد  نخـس ، نیا  مکاـساق . نم  بـلق  حارتـسا  ـال  و  مکاـعد ، نـم  هوـعد  تزع 
مچرپ ریز  ار  نانآ  دـیدهت  راشف و  اب  ارچ  دـنکیم ؟ هدنـسب  هظعوم  هب  اهنت  ترـضح  نآ  ارچ  هک  دـنریگب  هدرخ  مالـسلاهیلع  ماما  ياههبطخ 

مالسلاهیلع ماما  تسا ؟ لومعم  گنج  زورب  ماگنه  هب  ایند  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  هک  هنوگ  نآ  دنکیمن ، يروآدرگ  داهج 
امش راشف  تدش و  اب  رگا  دیهدیمن و  یبسانم  خساپ  موش  دراو  داهج  هب  توعد  قیرط  زا  مراذگب و  دازآ  ار  امش  رگا  دیامرفیم : خساپ  رد 
هنوگ نیا  اب  يدارفا  نینچ  دیتسه و  جوجل  تسس و  يدارفا  هک  ارچ  داد ، دیهاوخن  ناشن  دشخبب  شمارآ  ار  بلق  هک  یشنکاو  مناوخارف ، ار 

هناـملاظ راـشف  تحت  هفوـک ، مدرم  نیمه  هک  هداد  ناـشن  خـیرات  هتبلا  دـننایاوشیپ . ناهدـنامرف و  يارب  رـسدرد  هیاـم  نیرتـگرزب  تاـیحور ،
، دندیدیم رطخ  رد  ار  شیوخ  سومان  لام و  ناج و  هک  ارچ  دنداتفایم ، هار  هب  هدـش  نییعت  ياهریـسم  رد  اهجاجح ، اهدایزنبا و  هیماینب ،
هب هتـسویپ  امـش  دـیازفایم : نخـس  همادا  رد  زاـب  ترـضح  دـهد . ماـجنا  مالـسلاهیلع  یلع  دـننام  یلداـع  ياوشیپ  هک  دوبن  يراـک  نیا  یلو 

دننام مزادـنا ، ریخات  هب  ار  داهج  هک  دـیهاوخیم  نم  زا  و  لیلاضاب . لیلاعا  دـیزرویم ، لـلعت  دـیوشیم و  لـسوتم  هدـننکهارمگ  ياـههناهب 
و دـهاوخیم ، تلهم  دـیدمت و  هتـسویپ  دوخ  راکبلط  زا  هدـش ) ناوتان  شیوخ  نید  يادا  زا  يراگنالهـس  یتسـس و  رثا  رب   ) هک يراکهدـب 

نیا رد  ناشمه  مامت  دننینچ . هشیمه  اعدارپ ، وگرپ و  رصنع و  تسـس  فیعـض و  دارفا  يرآ ، لوطملا . نیدلا  يذ  عافد  لیوطتلا ، ینومتلاس 
ار شیوخ  ینوبز  یتسس و  دننک و  یچیپرس  نیگنس  مهم و  فیاظو  ماجنا  زا  اههناهب ، عاونا  اب  هک  تسا 

انعم نیمه  هیبش  تسرد  دنهدب . تسد  زا  ار  اهتـصرف  دننک و  ادرف  زورما و  هتـسویپ  دنناشوپب . هدننکهارمگ  یهاو و  ياهرذع  زا  ياهدرپ  رد 
هـشیر هدرک ، يرگاشفا  اهنآ  هرابرد  نآرق  هک  منیبیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  نابلط  تیفاع  ناـقفانم و  زا  یهورگ  رد  ار 

هایحلاب متیـضرا  ضرالا  یلا  متلقاثا  هللا  لیبس  یف  اورفنا  مکل  لیق  اذا  مکل  ام  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : ) دنکیم وگزاب  نینچ  ار  اهنآ  درد  یلـصا 
هب دوشیم : هتفگ  امـش  هب  هک  یماگنه  ارچ  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  لیلق .) الا  هرخالا  یف  ایندـلا  هایحلا  عاتم  امف  هرخالا  نم  ایندـلا 

ترخآ ياج  هب  ایند  یگدـنز  هب  ایآ  دـیهدیم ؟) جرخ  هب  یتسـس  و   ) دـینکیم ینیگنـس  نیمز  رب  دـینک ! تکرح  ادـخ ، هار  رد  داهج  يوس 
رایـسب لصا  کی  هب  تسخن  مالـسلاهیلع  ماما  زارف  نیا  رد  تسین . یکدنا  زج  رخآ ، ربارب  رد  ایند  یگدنز  عاتم  هک  نیا  اب  دـیاهدش ؟ یـضار 
شالت اب  زج  قح  و  دننک ، رود  دوخ  زا  ار  متس  دنناوتیمن  زگره  ناوتان ، فیعـض و  دارفا  دیامرفیم : هدرک ، هراشا  اهناسنا  یگدنز  رد  مهم 

دنسیونب و الط  بآ  اب  ار  هلمج  ود  نیا  هک  تسا  راوازس  دجلاب ! الا  قحلا  كردی  و ال  لیلذلا ! میضلا  عنمی  ال  دیآیمن ، تسد  هب  ششوک  و 
زج ات  دننک  رارکت  ناهج  هدیدمتس  مدرم  يارب  بش  ره  زور و  ره 

قح هدرکن و  محر  ناوتان  لیلذ و  دارفا  هب  زگره  ناهج  نارگمتـس  يرآ ، دـنک . ذوفن  اهنآ  نوخ  حور و  قامعا  رد  دوش و  اـهنآ  گـنهرف  ء 
. دروآ گنچ  هب  ار  نآ  دیاب  يراکادف  راثیا و  ششوک و  شالت و  اب  تسا و  ینتفرگ  قح  دننکیمن . میدقت  نانآ  هب  تبغر  لیم و  اب  ار  اهنآ 

تـسا نینچ  ناهج  نیا  یگدنز  تعیبط  الوصا  تفگ . نخـس  ناوتیمن  روز  نابز  اب  زج  نارگمتـس  نادنمروز و  اب  هک  درک  شومارف  دـیابن 
فعـض و دـنکن و  راکیپ  عناوم  نیا  اب  هک  سک  نآ  دراد و  دوجو  یناوارف  عناوم  يونعم ، ای  يداـم و  یلاـع  دـصاقم  هب  ندیـسر  هار  رد  هک 
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امش هک  دنکیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  نانآ  ییوجهناهب  عطق  يارب  مالسلاهیلع  ماما  سپس  دیـسر . دهاوخن  دصقم  هب  زگره  دهد ، ناشن  یتسس 
ماما مادک  هارمه  و  تسه )؟ ییاج  مالسالاراد ، زا  رترب  رتالاب و  ایآ  ( ؟ دینکیم عافد  دوخ  هناخ  زا  دعب  هناخ ، نیمادک  زا  دیتسه ؟ هچ  رظتنم 

مکراد دعب  راد  يا  دیراد )؟ غارس  نم  زا  رتهبرجت  رپ  رتلداع و  رتهاگآ و  یماما ، ایآ  ( ؟ دزیخیمرب نمـشد ) اب   ) هزرابم هب  نم  زا  دعب  اوشیپ  و 
درک و دیهاوخن  عافد  زیچ  چیه  زا  دـینکن  عافد  تسا  مالـسالاراد  هک  دوخ  هناخ  زا  امـش  رگا  يرآ ، نولتاقت ؟ يدـعب  ماما  يا  عم  نوعنمت و 

ار ا همانرب  نیا  دیناوتیمن  سک  چیه  اب  دیوشن ، نمشد  اب  راکیپ  هدامآ  نم  هارمه  رگا 
رد رایتخایب  ناگدرب  دننامه  امش  دشاب و  اهنآ  تسد  رد  لمع  راکتبا  دیشاب و  نمشد  لاگنچ  ریسا  ناوتان و  لیلذ و  دیاب  هشیمه  دینک . ارج 
قح دنتـسه ، قح  رادفرط  رگا  دنک ، قیوشت  کیرحت و  دندنبیاپ  نآ  هب  هک  يزیچ  ره  اب  ار  اهنآ  دهاوخیم  ماما  عقاو  رد  دیـشاب . اهنآ  تسد 

ظوفحم نانمـشد  اب  هزرابم  نودـب  مه  نآ  دنـشیوخ ، نطو  هنال و  هناخ و  هب  دـنمقالع  رگا  دـیآیمن و  گنچ  هب  شـشوک  شـالت و  نودـب 
و تسیچ ؟ امـش  درد  سپ  دوشیم ؟ ادـیپ  دـیراد  هچنآ  زا  رتهب  اوشیپ  ماما و  مادـک  دـیتسه ، ناتیاوشیپ  ماما و  هب  دـنمقالع  رگا  دـنامیمن و 

دروم ادـیدش  ناـشیتوافتیب  یتسـس و  بیرف و  رکم و  رطاـخ  هب  ار  اـهنآ  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  تسا ؟ اـجک  امـش  لکـشم 
ررغ نم  هللا -! و  رورغملا - دروخب ! ار  امش  بیرف  هک  تسا  یـسک  یعقاو  هدروخ  بیرف  دنگوس ! ادخ  هب  دیامرفیم : دهدیم ، رارق  شنزرس 

اب امش  اما  دیابرب ، ار  وا  هناخ  سابل و  ای  دربب  ار  ناسنا  یگدنز  هیامرـس و  زا  یـشخب  يراکبیرف ، دایـش  صخـش  هک  تسا  نکمم  اریز  هومت .
تزع و يوقت ، یکاپ و  يرگداد ، لدـع و  دـیدز و  اپ  تشپ  ناملـسم  تشونرـس  ماـمت  هب  دـیدرک و  تراـغ  ارم  زیچ  همه  دوخ  يراـکبیرف 

دوش زوریپ ، امش ، هلیسو  هب  دهاوخب  هک  یسک  دیازفایم : سپس  دیداد . داب  رب  ار  نافعضتسم  مدرم و  قوقح  يدنلبرس ،
دقف مکبزاف ، نم  و  دوش ، شبیصن  ياهدنربان  گرب  ییامزآگرب ، ییامزآتخب ، یشکهعرق و  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  دنگوس ! ادخ  هب 

يراکمه رب  دامتعا  هک  یسک  تسین و  هدش  باسح  هجو  چیه  هب  امـش  يراکمه  کمک و  هک  نیا  هب  هراشا  بیخالا . مهـسلاب  هللا -! و  زاف -
یـشکهعرق و هلاسم  تسا . هدـنربان  گرب  نایاپ ، رد  نآ  هجیتن  هک  هدرک  تکرـش  یـشکهعرق  کـی  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک ، اـمش 

میـسقت يددـعتم  ياهتمـسق  هب  ار  نآ  دـندیرخیم و  ار  يرتش  اهنآ  تسا . هدوب  لومعم  یـصاخ  تافیرـشت  اب  برع  نایم  رد  ییاـمزآتخب 
، بیترت هب  اهریت ، زا  ددع  تفه  دوب . هدش  هتـشون  نآ  يور  رب  تشاد و  یمان  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دنتـشاد  ریت  هبوچ  هد  سپـس  دـندرکیم ،

مادک ره  دوبن و  یمهس  چیه  هدنرب  رگید ، ریت  هبوچ  هس  دوب و  مهس ) تشه  تسیب و  اعومجم   ) مهس تفه  ات  مهس ، ود  مهـس و  کی  هدنرب 
دندرکیم ياهسیک  رد  ار  ریت  هد  نیا  عومجم  دوب . اهنآ  يارب  یناونع  هدـنربان ) ریت  هبوچ   ) بیخا مهـس  عقاو ، رد  و  تشاد . یمان  زین  اهنآ  زا 

رتـش تشوگ  زا  ار  دوـخ  مهـس  دـندشیم ، هدـنرب  ریت  بحاـص  هک  اـهنآ  دـندرکیم . جراـخ  رفن  هد  ماـن  هب  بیترت  هب  دـندادیم و  ناـکت  و 
نیا ت هب  دنزادرپب ، ار  رتش  ياهب  موس  کی  مادک  ره  دندوب  روبجم  داتفایم ، ناشمان  هب  هدنربان  ریت  هبوچ  هس  هک  اهنآ  دندربیم و 

شزرایب و ناشیراکمه  هک  ار  هفوک  مدرم  مالـسلاهیلع  ماما  دوب . اهنآ  شود  رب  زین  تراسخ  هکلب  دندوبن ، هدـنرب  اهنت  هن  رفن  هس  نیا  بیتر 
ترـضح یفیرظ ! ایوگ و  هیبشت  هچ  و  دنکیم ، هیبشت  تراسخ  رپ  هدنربان  ریت  ياههبوچ  نآ  هب  دوب ، راب  تراسخ  یلاخ و  وت  ناشیاههزرابم 

دننام دنک ، باترپ  نمشد  يوس  هب  يریت  امش  هلیسو  هب  دهاوخب  هک  یسک  دیازفایم : دزادرپیم و  يرگید  يایوگ  هیبشت  هب  نخس  همادا  رد 
يزادـناریت نامک  اب  هک  میدـق  نازادـناریت  لصان . قوفاب  یمر  دـقف  مکب  یمر  نم  و  دـنکیم ! يزادـناریت  ناکیپیب  ریت  اـب  هک  تسا  یـسک 

نآ ياهتنا  رد  هک  ییاهرپ  و  دادیم - لیکشت  ار  ریت  لصا  هک  ریت - هبوچ  دوب : هدش  لیکشت  تمـسق  هس  زا  هک  دنتـشاد  ییاهریت  دندرکیم ،
رد ریت  نتفرورف  ببس  دوب  ریت  هبوچ  رـس  رد  هک  يزلف  كون  دنک و  تکرح  فده  يوس  هب  میقتـسم  روط  هب  ریت  هبوچ  دشیم  ببـس  دوب و 

فده هب  دوب ، دهاوخن  فارحنا  زا  یلاخ  شتکرح  هک  نیا  رب  هوالع  دشاب ، هتـشادن  يزلف  كون  ریت  رگا  هک  تسا  یهیدـب  دـشیم . فدـه 
، هتـسکش شرخآ  هک  يریت  زین  دوش و  دراو  ندب  رب  هک  تسا  یقالـش  رثا  دننام  شرثا ، نیرخآ  دیآیمنرب و  نآ  زا  يراک  دـسریم  هک  مه 

هتخاس نآ  زا  يراک  دشاب ، هتشاد  مه  يزلف  كون  هک  ضرف  هب  دوشیمن و  هدنار  شیپ  هب  دریگیمن و  رارق  هز  يزور 
نامیا و يورین  نامه  هک  نمشد - رب  مجاهت  یلصا  يورین  دقاف  هفوک ، مدرم  امش  هک  دنکیم  دیکات  هتکن  نیا  رب  نخـس  نیا  رد  ماما  تسین .
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تـسد هب  ار  اهـشزرا  همه  هک  دـیاهدیبسچ  دوخ  قرب  قرز و  رپ  هرمزور  یگدـنز  هب  ناـنچ  دـیتسه و  تسا - اوـقت  يراداـفو و  تعاـجش و 
تسا و یفاکـش  ياراد  هک  تسا  ریت  هبوچ  هت  يانعم  هب  قوف  هداـم  زا  قوفا  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن  اـجنیا  رد  دـیاهدرپس . یـشومارف 

بـصن ریت  رـس  رب  هک  تسا  يزیت  يزلف  ياـنعم  هب  لـصن  هداـم  زا  لـصان  دوـشیم و  هدـنار  شیپ  هـب  نآ  راـشف  اـب  دریگیم و  رارق  هز  يور 
ارچ تسین ، هتخاس  نآ  زا  يراک  چیه  هک  هت ، هن  دشاب و  هتـشاد  رـس  هن  ریت ، هبوچ  هک  دوشیم  هتفگ  يدروم  رد  لصان  قوفا  ریبعت  دوشیم .
رد مسویام ! امـش  زا  هک  دیدرک  يراک  دشاب . بارخ  تمـسق  ود  ره  هک  دسر  هچ  ات  دزادـنایم ، راک  زا  ار  نآ  ود ، نیا  زا  یکی  نادـقف  هک 

نیرخآ ماما ، تسا - هدـش  هدینـش  مالـسلاهیلع  یلع  الوم  زا  هک  تسا  يزیگنامغ  كاـندرد و  ياـههبطخ  زا  هک  هبطخ - نیا  شخب  نیرخآ 
عیسو و تاناکما  اب  دنزیخ و  اپ  رب  دنیآ و  تکرح  هب  دیاش  هک  دیما  نیا  هب  دزاونیم ، اهنآ  هدرم  حاورا  رب  ار  تمالم  شنزرس و  ياههنایزات 

رخآ هک  ناماشآ - نوخ  نیا  رش  زا  ار  ناناملسم  دننکشب و  مه  رد  ار  نمشد  یناطیش  تردق  دنراد ، هک  ياهدرتسگ 
يرای هب  منکیمن و  قیدصت  ار  ناتراتفگ  هک  ماهدیـسر  اجنآ  هب  دنگوس ! ادخ  هب  دیامرفیم : دـننک ، هدوسآ  دـنتیلهاج - نامز  ياههلافت  نی 
ودعلا دعوا  و ال  مکرصن ، یف  عمطا  و ال  مکلوق ، قدصا  ال  هللا ! تحبصا و  درک . مهاوخن  دیدهت  امش  هلیسو  هب  ار  نمشد  مرادن و  دیما  امش 

زا یـشوپمشچ  نانآ و  قیوشت  مدرم و  هب  دامتعا  تسا و  تیریدـم  ملـسم  لوصا  زا  ناوریپ ، اوشیپ و  لباقتم  داـمتعا  هک  تسا  تسرد  مکب .
هداعلاقوف و یتسس  فعـض و  رثا  رب  هک  دسریم  ییاج  هب  راک  هاگ  یلو  تسا ، يزوریپ  یمرگلد و  هیام  ناشتوق ، طاقن  نایب  ناشیاهاطخ و 

لکش هب  یصاخ  طیارش  رد  مدرم  دوشیم و  هتسب  اوشیپ  ربهر و  دیما  ياههنزور  مامت  ینادان  لهج و  فوفص و  تتشت  راکفا و  یگدنکارپ 
یمـس هدام  هک  یـسک  دننام  ای  و  تسین . شتـشگزاب  هب  يدیما  نیگنـس  ياهراشف  اب  زج  هدش و  یبلق  تسا  ياراتفرگ  هک  دنیآیمرد  يدرف 

هک نیا  نیع  رد  نانخـس  نیا  داد . تاجن  تسا ، گرم  هیام  هک  یباوخ  رد  نتفرورف  زا  رادـبآ  یلیـس  اب  ار  وا  دـیاب  هک  هدروخ  يروآباوخ 
، وا دهدیم . ناشن  یخیرات  عطقم  نآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  ياسرف  تقاط  تالکـشم  دنکیم ، صخـشم  ار  هفوک  مدرم  عضو 

يافویب هدرک و  فلخت  دوخ  ياههدعو  زا  اهراب  هک  ارچ  دنک ، اهنآ  هب  يدامتعایب  راهظا  نینچ  نیا  تشاد  قح 
شوخ لد  ینیـشن  بش  سلاجم  رد  غاد  ياهراعـش  یناوخزجر و  اب  اهنت ، هک  دندوب  یهورگ  اهنآ  دـندوب . هداد  ناشن  ار  ینکـشنامیپ  ي و 
نخـس نیا  همادا  رد  سپـس  ترـضح  دندیزخیم . دوخ  ياههنال  رد  نمـشد  اب  دربن  ياهنادیم  يوس  هب  تکرح  ماگنه  هب  یلو  دـندرکیم ،

ام تسا ؟ رـسیم  یهار  هچ  زا  ناتنامرد  تبابط و  تسا ؟ مادـک  امـش  يوراد  تسیچ ؟ امـش  درد  دـیامرفیم : دـنزیم ، دایرف  اـهنآ  رب  ییوگ 
هب شوگ  مواقم و  ردـق  نآ  دـندحتم و  هنوگ  نیا  اهنآ  ارچ   ) دنتـسه امـش  دـننام  ینادرم  نایماش  هورگ  نیا  مکبط ؟ ام  مکواود ؟ ام  مکلاب ؟
لگ بآ و  زا  اهنآ ، ایآ  مکلاثما . لاجر  موقلا  دیرگنایـصع ،)؟ تسـس و  هدـنکارپ و  هنوگ  نیا  امـش  یلو  دنتـسه ، ناشملاظ  ياوشیپ  نامرف 

قالخا و تسا : زیچ  کـی  رد  امـش  اـب  ناـنآ  قرف  تسین ، نینچ  نیقی  هب  دـنراد ؟ يرگید  هیحور  یمـسج و  ناـمتخاس  اـی  دنتـسه ، يرگید 
یمیظع ياهتمعن  مغر  یلع  دـینادیمن و  زگره  امـش  یلو  تسا ، مزال  ییاهزیچ  هچ  گـنج  نادـیم  يارب  دـننادیم  اـهنآ  يرآ ، تاـیحور .
هدناشک تلذ  هب  هتخاس و  دوخ  بوعرم  ار  امش  اهنآ  رایـسب  تاناکما  ناوارف و  تارفن  هداد ، امـش  هب  ادخ  هک  دنمتردق و …  ياوشیپ  دننام 
كواود ترـضح : نآ  هب  بوسنم  ناوید  رد  الوم ، هتفگ  هب  و  هدـش ! اهامـش  راـتفرگ  نم ، دـننام  يربهر  هک  سوسفا  دـص  سوسفا و  تسا .

بت ام  کیف و 
ماجنارـس و یمهفیمن ! وت  تسا و  وت  دوخ  رد  وت ، يوراد  ینیبیمن و  وت  تسا و  وت  ناج  نورد  رد  وت  درد  رعـشت  ام  کنم و  كواد  رص و 

ایآ دـیامرفیم : دـنکیم و  هصالخ  ار  نآ  زیچ ، هس  رد  دراذـگیم و  اهنآ  درد  يور  تشگنا  اقیقد  ماـما  هبطخ ، نیا  ياـههلمج  نیرخآ  رد 
رد دیراد ، يزوریپ  هب  دیما  و  دناسریم ؟ ییاج  هب  ار  امـش  ییاوقتیب  اب  هتخیمآ  تلفغ  و  دنکیم ؟) لح  ار  یلکـشم   ) یهاگآ نودـب  نخس 

همـشچرس اجنیا  زا  امـش  یتخبدب  يرآ ، قح !؟ ریغ  یف  اعمط  و  عرو !؟ ریغ  نم  هلفغ  و  ملع ؟ ریغب  الوقا  دیرادن ، ار  نآ  یگتـسیاش  هک  یلاح 
، دیاهتفرورف یتسرپایند  تلفغ  رد  هدرک  اهر  ار  اوقت  نییآ  امش  تسا : نییاپ  امش  یهاگآ  حطـس  دییوگیم و  نخـس  هدیجنـسن  هک  دریگیم 

اجنیا امـش  درد  يرآ ، دـیاهتخاسن . مهارف  ار  يزوریپ  بابـسا  هک  یلاح  رد  دـینزب ، نادـنمزوریپ  ناگرزب و  ياج  رب  هیکت  دـیهاوخیم  اـمش 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


موق و ره  رد  نآ ) بابـسا  نتخاس  مهارف  نودب  يزوریپ ، دـیما  ییاوقتیب و  اب  ماوت  لهج  لمع و  نودـب  راتفگ   ) هناگ هس  لماوع  نیا  تسا .
حرطم يرایسب  يارب  لاوس  نیا  نایفوک  یتسس  لماوع  هتکن : دش . دهاوخ  اهنآ  تسکش  یگراچیب و  یتخبدب و  ببس  دوش ، مهارف  هک  یتلم 

انمومریما دننام  هدید  گنج  ربدم و  میکح ، لداع ، ییاوشیپ  نتشاد  اب  هفوک  رکشل  دیاب  ارچ  هک  تسا 
ناشن توق  تردق و  هیماینب  رابج  نامکاح  هطلـس  تحت  نایماش  اما  دهد ، ناشن  دوخ  زا  فعـض  یتسـس و  نینچ  نیا  مالـسلاهیلع ، یلع  ن 

یخیرات هقباس  هفوک  درک . ادـیپ  مدرم  نآ  یعامتجا  تفاب  رد  دـیاب  میاهدرک - هراشا  قباس  رد  هک  هنوگناـمه  ار - لاوس  نیا  خـساپ  دـنهد ؟
يا و  دندوب ، هدرک  عامتجا  نآ  رد  توافتم  ياهگنهرف  اب  فلتخم  ماوقا  زا  يدایز  ياههورگ  هک  دوب  یـسیساتلا  دیدج  رهـش  هکلب  تشادن ،

رب هفاضا  دـندوب . هچراپکی  هدروخن و  تسد  هک  نایماش  فالخ  هب  تشاد ، دوجو  زین  يراکـشآ  ناهنپ و  ياهتباقر  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  اـسب ،
يارب یناطیـش ، ياههسوسو  اب  دـندوب و  هدـش  عمج  اـجنآ  رد  رگید ، طاـقن  هنیدـم و  زا  مالـسا ، نانمـشد  ناـقفانم و  زا  يداـیز  هورگ  نیا ،
تعیبط دوب و  هدـناشک  اجنآ  هب  ار  يدایز  تورث  یمالـسا  تاحوتف  موس ، يوس  زا  دـندرکیم . شالت  اهنآ  هیحور  فیعـضت  ینکفاهقرفت و 

هناهب رذع و  لابند  هب  هتسویپ  اهنآ  لیلد  نیا  هب  تسین . راگزاس  راکیپ  مزر و  داهج و  تعیبط  اب  هک  تسا  ییوج  تیفاع  یبلطهافر و  تورث ،
نیا كاندرد  ياهدمایپ  راتفرگ  ماجنارس  هک  دننک ، یهت  هناش  زاس ، تشونرـس  ساسح و  تاظحل  رد  یتح  داهج ، راب  ریز  زا  ات  دنتـشگیم 

رگا پ يرآ ، دش . هتسخ  حورجم و  هیماینب ، ملاظ  ماکح  قالش  تابرض  ریز  رد  اهنآ  رکیپ  دندش و  یبلطهافر  یتسس و 
یلو دـنداتفایم ، هار  وا  لاـبند  هب  دراذـگیم ، ناـبلطهافر  نازودـنا و  تورث  راـیتخا  رد  باـسحیب  ار  لاـملاتیب  هک  دـشیم  ادـیپ  ییاوشی 

ور نیا  زا  دشورفب ، قلخ  ياضر  هب  ار  ادخ  ياضر  دوش و  میلـست  یمیظع  هانگ  نینچ  ربارب  رد  هک  دوبن  یـسک  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما 
ینا و  دیامرفیم : نینچ  هتخاس ، بطاخم  ار  اهنآ  تسا - ثحب  دروم  هبطخ  زا  یئزج  الامتحا  هک  هغالبلاجهن - رگید  ياههبطخ  زا  یکی  رد 

ار امش  یجک  دنکیم و  حالصا  ار  امش  زیچ  هچ  منادیم  نم  یسفن ، داسفاب  مکحالصا  يرا  ینکل ال  مکدوا و  میقی  مکحلـصی و  امب  ملاعل 
زا تسا  ینتفرگ  قح  - 1 منادیمن . زیاج  شیوخ  سفن  نتخاس  هابت  اب  ار  امـش  يرهاظ )  ) حالـصا زگره  نم  یلو  دزاسیم ، تسار  ارهاظ ) )
قح هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  اهناسنا ، یگدنز  یـساسا  لصا  نیا  دمآ ، الاب  زارف  رد  دـجلاب  الا  قحلا  كردـی  هلمج ال  رد  هک  يریبعت 

تـشاد راظتنا  ناوتیمن  زگره  دـنتموکح ، نیمک  رد  ای  دـنمکاح ، نارگتراغ  نادـنمروز و  هک  یعماوج  رد  ینعی  ینداد ، هن  تسا ، ینتفرگ 
زاب دـیآیم و  تسد  هب  نارگید  قوقح  بصغ  زا  الوصا  اهنآ ، تردـق  هک  ارچ  دـنهدب ، اهنآ  هب  ار  نافعـضتسم  قوقح  تبغر  لیم و  اـب  هک 

نا هدامآ  زگره  هک  تسا  يراک  نیا ، ناشتردق و  نداد  تسد  زا  اب  تسا  يواسم  اهنآ ، هب  نارگید  قوقح  ندنادرگ 
دنزیخ و اپ  هب  دنوش و  دحتم  هک  دهدیم  سرد  ناهج  نافعضتسم  نامورحم و  ناگدیدمتس و  همه  هب  ماما ، هک  تساجنیا  دنتسین . نآ  ماج 

تیعقوم ظفح  يارب  یتح  نابصاغ  هک  ارچ  دنوشیم ، زوریپ  نیقی  هب  هار ، نیا  رد  دنریگب و  نادنمروز  زا  ار  دوخ  قح  شـشوک ، شالت و  اب 
هک تسا  تسرد  دنزادرپیم . شیوخ  قح  قاقحا  يارب  ار  ییاهب  ره  ناگدیدمتس  نافعضتسم و  هک  یلاح  رد  دنتسین ، راثیا  هب  رضاح  دوخ 

نیا هک  هداد  ناـشن  هبرجت  یلو  دوشیم ، هداد  اـهنآ  هب  ناـمورحم  قـح  ندـنادرگزاب  رـشب و  قوـقح  هنیمز  رد  ییاهراعـش  زورما  ياـیند  رد 
. ناـنآ قوقح  بصغ  هجیتـن  رد  اـهنآ و  لاـفغا  يارب  تسا  یگنرین  بیرف و  فعـضتسم و  مورحم و  رـشق  ناـمه  يارب  تسا  یماد  اـهراعش 

دنلبرـس لدـکاپ و  نانموم  يرآ ، اهادرف . ادرف و  مه  زورما و  مه  هدوب و  قداص  هتـشذگ  رد  مه  تفرگ  دـیاب  ار  قح  هک  لصا  نیا  نیاربانب ،
رب نداد  ریـشمش  هب  نت  نانآ  دزن  دنهد . داب  رب  ار  اهنآ  تاراختفا  ياههیامرـس و  مامت  محریب  نادنمروز  ات  دنراذگیمن  تسد  يور  تسد 

اروشاع زور  رد  اونین  نادیم  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  یسرد  نامه  نیا  دراد . حیجرت  بصاغ  نادنمروز  ربارب  رد  هنالیلذ  میلست 
هلسلا و نیب  ینکرت  دق  یعدلا  نب  یعدلا  نا  و  الا ! دومرف : شراگدنام  یخیرات و  ياههلمج  رد  تخومآ و  نایناهج  هب 

مائللا هعاط  رثون  نا  تباط ، روجح  ترهط و  دودح  نونموملا و  هلوسر و  انل و  کلاذ  هللا  یبا  هلذلا ! ینم  تاهیه  کلذ ! هل  تاهیه  و  هلذلا !
هب وا  مریذـپب و  ار  تلذ  نم  هک  تاـهیه  تسا . هتخاـس  ریخم  تلذ  ریـشمش و  ناـیم  رد  ارم  هدولآ ، درم  دیـشاب ! هاـگآ  مارکلا ، عراـصم  یلع 
رب ار  نامیئل  تعاطا  هک  دـنراد  ابا  نیا  زا  هزیکاپ ، نارداـم  نماد و  كاـپ  ناـکاین  ناـنموم و  شلوسر و  دـنوادخ و  دـسرب ! شیوخ  دـصقم 
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. تسا نیمه  يارب  عقاو  رد  دـنکیم ، توعد  تماقتـسا  ربص و  هب  ار  نانموم  ارارک  نآرق  تایآ  هک  نیا  میهد . حـیجرت  ناراوگرزب  هاگنابرق 
یتح اولزلز  ءارضلا و  و  ءاسابلا ، مهتسم  مکلبق  نم  اولخ  نیذلا  لثم  مکتای  امل  هنجلا و  اولخدت  نا  متبسح  ما  : ) میناوخیم هرقب  هیآ 214  رد 

یثداوح هک  نآیب  دـیوشیم  تشهب  لـخاد  دـیدرک  ناـمگ  اـیآ  بیرق ،) هللا  رـصن  نا  ـالا  هللا  رـصن  یتم  هعم  اونمآ  نیذـلا  لوسرلا و  لوقی 
هک يدارفا  ربمایپ و  هک  دندش  تحاران  نانچنآ  دیسر و  اهنآ  هب  اهیتحاران  اهیراتفرگ و  هک  انامه  دسرب ؟ امش  هب  ناگتشذگ  ثداوح  دننامه 

، یمالسا ياهگنج  خیرات  هعلاطم  تسا . کیدزن  ادخ  يرای  هک  دیشاب  هاگآ  دسریمارف ؟ یک  ادخ  يرای  سپ  دنتفگ : دندوب ، هدروآ  نامیا 
اناملسم هک  دزاسیم  راکشآ  ار  تقیقح  نیا  زین  نینح  كوبت و  بازحا و  دحا و  ردب و  دننام 

يراکادف راثیا و  دهج و  دج و  هیاس  رد  ءانثتـسا  نودب  همه  دـندوب ، یپردیپ  عیرـس و  ياهیزوریپ  دـهاش  رگا  ربمایپ ، رـصع  رد  نیتسخن  ن 
شـالت و يزوریپ  لـماع  رهاـظ  بابـسا  رظن  زا  یلو  دوـب ، اـهنآ  رـس  يـالاب  یهلا  تیاـمح  تسد  هک  تسا  تسرد  تفرگ ، تروـص  رایـسب 
زورید و هب  طوبرم  هن  هدوب و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربمایپ و  نارای  هب  رصحنم  هن  تسا  خیرات  هنادواج  نوناق  کی  نیا  دوب . نانآ  شـشوک 

نینموملاریما رصع  خیرات  هب  ناسنا  ردق  ره  نطو  زا  عافد  - 2 تسا . مکاح  یساسا  لصا  نیا  زین  هتشذگ  دننام  هدنیآ  رد  هکلب  تسا ، زورما 
خلت تقیقح  نیا  هب  دنکیم ، یسررب  رصع  نآ  رد  ار  هفوک  قارع و  مدرم  بیجع  ياهیناوتان  اهفعـض و  دوشیم و  رتانـشآ  مالـسلاهیلع  یلع 
لاوس ریز  هب  ناـشدوخ  لاـمعا  اـب  ار  گرزب  ياوشیپ  نیا  بتکم  ياهـشزرا  هنوگچ  ناداـن  لـیلذ و  نوبز و  مدرم  نیا  هک  ددرگیم  فـقاو 

لیاسو مامت  زا  ماشآ  نوخ  نانمـشد  اب  هزرابم  تهج  ناشنتخاس  هدامآ  اهنآ و  کیرحت  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  الوم  لـیلد  نیمه  هب  دـندرب !
مکراد دـعب  راد  يا  دـیوگیم : هدومرف و  هیکت  نآ  هب  اـهناسنا  هقـالع  نطو و  هلاـسم  يور  ـالاب  زارف  رد  هلمج  زا  دـنکیم ، هدافتـسا  نکمم 

هب یناسنا  ره  هک  نیا  هب  هراشا  دینکیم ؟ عافد  دوخ ، نطو  هناخ و  زا  دعب  نطو  هناخ و  نیمادک  زا  نوعنمت ،؟
، دنک يوریپ  یبتکم  نییآ و  ره  زا  و  دشاب ، هک  سک  ره  دنیبب ، يدـج  رطخ  رد  ار  نآ  هک  یماگنه  تسا و  دـنمهقالع  شیوخ  نطو  هناخ و 
، مالسا رد  نطو  هب  مارتحا  ایآ  هک  دیآیم  شیپ  لاوس  نیا  اجنیا ، رد  تسا . هدرم  امش  رد  زین  حور  نیا  اما  دزیخیم ، اپ  هب  نآ  زا  عافد  يارب 

مالسا هاگدید  زا  اتاذ  نطو  هن ، ای  دراد  مارتحا  تسا ، مالسا  روشک  هک  رظن  نیا  زا  مالسا ، روشک  ینعی  تسا ؟ ندوب  مالـسالا  راد  ناونع  هب 
تایاور تایآ و  رد  ار  تالاوس  نیا  خساپ  دوشیم ؟ نادنچ  ود  نآ  مارتحا  دـنک ، قیبطت  نآ  رب  مالـسالاراد  یتقو  هک  تسا  یمارتحا  ياراد 

، نطو زا  ندـنار  نوریب  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  تایآ  رد  ارارک  هک  نیا  حیـضوت  دـنکیم . دـییات  ار  نآ  زین  لقع  مکح  درک و  ادـیپ  ناوتیم 
نایب ار  انعم  نیا  حوضو  هب  هک  یتایآ  هلمج ، زا  دوشیم . بوسحم  شزرا  کی  اتاذ  نطو  هک  تسا  نیا  نآ ، موهفم  تسا . شزرا  دض  کی 

نا مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدلا و  یف  مکولتاقی  مل  نیذـلا  نع  هللا  مکاهنی  ال  : ) دـیامرفیم تسا ، هنحتمم  هروس  تایآ 8 و 9  دنکیم ،
یلع اورهاظ  مکراید و  نم  مکوجرخا  نیدـلا و  یف  مکولتاق  نیذـلا  نع  هللا  مکاهنی  اـمنا  نیطـسقملا  بحی  هللا  نا  مهیلا  اوطـسقت  مهوربت و 

تیاعر ندرک و  یکین  زا  ار  امش  ادخ  نوملاظلا ،) مه  کئلواف  مهلوتی  نم  مهولوت و  نا  مکجارخا 
دنوادـخ هک  ارچ  دـنکیمن ، یهن  دـندنارن ، نوریب  ناتراید  هناخ و  زا  دـندرکن و  راکیپ  امـش  اـب  نید  رما  رد  هک  یناـسک  هب  تبـسن  تلادـع 

زا ار  امـش  دـندرک و  راـکیپ  امـش  اـب  نید ، رما  رد  هـک  دـنکیم  یهن  یناـسک  یتـسود  زا  ار  امـش  اـهنت  دراد . تـسود  ار  ناگـشیپ  تلادـع 
ار اهنآ  سک  ره  و  دینک . یتسود  اهنآ  اب  هک  نیا  زا  دنکیم ) ناتیهن  ، ) دـندرک کمک  امـش  ندـنار  نوریب  هب  ای  دـندنار ، نوریب  ناتیاههناخ 
هک هدش ، هداد  رارق  نید  رد  هلتاقم  ربارب  رد  نطو ، هناخ و  زا  جارخا  هلاسم  اصوصخم ، هیآ ، ود  نیا  رد  تسا . رگمتس  ملاظ و  دراد ، تسود 

هدش لقن  لیئارساینب  زا  یهورگ  نابز  زا  نخـس ، نیا  زین  هرقب  هکرابم  هروس  هیآ 246  رد  دراد . هناگادج  یشزرا  مادک ، ره  دهدیم  ناشن 
هک تسا  نکمم  هنوگچ  دـنتفگ : دوخ  نامز  ربمایپ  هب  اهنآ ، انئانبا ،) انراید و  نم  انجرخا  دـق  هللا و  لیبس  یف  لتاقن  الا  انل  ام  اولاـق و  : ) تسا

ریـسا نامنادنزرف  لاغـشا و  نمـشد ، يوس  زا  ام  ياهرهـش   ) میاهدش هدنار  نامنادنزرف  اههناخ و  زا  هک  یلاح  رد  مینکن ، راکیپ  ادخ  هار  رد 
نیا رب  نانآ  ربمایپ  تسا و  هدوب  نطو  تاجن  یهلا ، نییآ  ظفح  رب  هوالع  داـهج ، يارب  اـهنآ  هزیگنا  هک  دـهدیم  ناـشن  ریبعت  نیا  دـناهدش ؟

يرگید تایآ  هراب  نیا  رد  داهن . دییات  رهم  نآ  رب  المع  درکن و  ضارتعا  نخس 
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، دـنک ترجه  هکم  زا  تساوخیم  هک  یماگنه  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـننک . هعجارم  اـهنآ  هب  ناـبلاط  هک  تسه  زین 
هب ربمایپ  هقالع  هک  دسریم  رظن  هب  یلو  تشاد ، ياهداعلاقوف  یهلا  يونعم و  شزرا  هکم ، هک  تسا  تسرد  دوب . بلقنم  تحاران و  تخس 

کیلع ضرف  يذـلا  نا  داد : يرادـلد  ار  وا  هلمج  نیا  اب  دـنوادخ  دوب . شهاگداز  هب  هقالع  هلمج  زا  هک  تشاد  يددـعتم  تاهج  رهـش  نآ 
يونعم يدام و  هطبار  ناسنا  اساسا  دـنادرگیمزاب . تهاگیاج  هب  ار  وت  درک ، ضرف  وت  رب  ار  نآرق  هک  سک  نآ  داـعم ، یلا  كدارل  نآرقلا 

دوشیم و نطو  هب  وا  هقالع  ببس  دنویپ ، نیمه  تسا . هدرک  ادیپ  ینتـسسگان  دنویپ  نآ  اب  شیگدنز  خیرات  دراد و  دوخ  هاگداز  اب  یناوارف 
بحب نادلبلا  ترمع  میناوخیم : مالـسلاهیلع  یلع  ماما  زا  یثیدـح  رد  ددرگیم . نآ  يدابآ  نارمع و  عافد و  ظفح و  هزیگنا  هقالع ، نیمه 

نم یـضم  ام  یلع  هئاکب ، ءرملا  مرک  نم  میناوخیم : ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  دوشیم . دابآ  نطو  بح  اب  اهرهـش  ناـطوالا ،
هدرک یهاتوک  نآ  رد  هک   ) هتفر تسد  زا  رمع  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  ناسنا  تیـصخش  شزرا و  ياههناشن  زا  هناـطوا ، یلا  هنینح  هناـمز و 

ناشن زا  نطو ، هب  هقالع  نامیالا ، نم  نطولا  بح  فورعم  ثیدح  دشاب . دنمهقالع  شنطو  هب  تبسن  دیزیرب و  کشا  تسا )
هاگداز و هب  هقالع  قشع و  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  دش ، هتفگ  هچنآ  عومجم  زا  تسا . هدش  لقن  یفلتخم  عبانم  رد  زین  تسا ، نامیا  ياهه 
نطو و هب  تبـسن  ناسنا  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  یلو  لقع . قطنم  رد  مه  تایاور و  رد  مه  دراد و  دـیجم  نآرق  رد  ییاـههشیر  مه  نطو 
، دـنک ادـیپ  ترورـض  نطو  زا  ترجه  يوـنعم  يداـم و  یملع و  لـماکت  يارب  اـضرف  رگا  دـشاب و  هتـشاد  هناروـکروک  قـشع  شهاـگداز 
اب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دوش . مامت  وا  یگدنامرد  یگدنام و  بقع  تمیق  هب  دـنچ  ره  دوشن ، ادـج  نطو  زا  هنابـصعتم 

تفرـشیپ رـشن و  يارب  يرتزاب  طیحم  هک  هنیدـم  هب  دوب - ترـضح  نآ  ناگداز  يونعم ، يایازم  ماـمت  رب  هوـالع  هک  هکم - زا  دوخ  ترجه 
هک نیا  بلاج  تفریذپ . ار  نآ  دیاب  هک  دراد  یتائانثتـسا  تسین و  بولطم  هشیمه  نطو  رد  ندنام  هک  درک  تباث  دـشیم ، بوسحم  مالـسا 
هک ارچ  تشگزاب ، هنیدم  هب  درکن و  باختنا  شیوخ  هاگتماقا  يارب  ار  اجنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زاب  هکم ، حتف  زا  سپ 

نانمومریما زا  هغالبلاجـهن  راصق  تاملک  رد  هک  یفورعم  ثیدـح  رد  لیلد  نیمه  هب  دوب . مالـسا  تیزکرم  يارب  يرتبـسانم  هاگیاج  هنیدـم 
تهتسیاش وت  يارب  يرهش  کلمح ، ام  دالبلا  ریخ  دلب . نم  کب  قحاب  دلب  سیل  دومرف : هک  میناوخیم  هدش  لقن  مالسلاهیلع  یلع 

لیاـسو ینعی   ) دوش اریذـپ  ار  وت  هک  تسا  يرهـش  اهرهـش  نیرتهب  ینک ) ترجه  نطو  زا  دـیاب  اهترورـض  رد  و   ) تسین يرگید  رهـش  زا  ر 
ناونع ددرگ و  یناحور  يونعم و  نطو  اب  ماوت  ینامسج  يدام و  نطو  رگا  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  دزاس ). مهارف  ار  وت  تفرشیپ 

، يدام يونعم و  ياـههزیگنا  هک  تساـجنیا  رد  ددرگیم و  رتنوزفا  بتارم ، هب  نآ ، هب  مارتحا  هقـالع و  قشع و  دریگب ، دوخ  هب  مالـسالاراد 
نایهاپـس کشیب ، اهیماکان  یلـصا  لماوع  دـنزاسیم . هدامآ  سفن  نیرخآ  ات  نآ  زا  عاـفد  يارب  ار  ناـسنا  دـنهدیم و  مه  تسد  هب  تسد 

یلو دـندوب ، اراد  رظن  ره  زا  ار  نمـشد  رب  يزوریپ  ناـکما  داـهج ، رد  هقباـس  یمدرم و  لوبق  لـباق  قیـال و  يربهر  نآ  اـب  مالـسلاهیلع  یلع 
یتشونرس دوش ، ادیپ  هک  یتلم  موق و  ره  رد  اهفعض  نیا  کشیب ، تخادنا و  رثا  زا  ار  يزوریپ  لماوع  مامت  هک  دنتشاد  ییاهفعض  هنافساتم 

هب اهفعـض  نیا  تشذـگ ، لبق  ياهزارف  رد  هک  ییاههلمج  زا  ياهراـپ  هبطخ و  نیا  ریخا  ياـههلمج  رد  تشاد . دـهاوخن  هفوک  هاپـس  زا  رتهب 
گنج و زا  نخس  دننیشنب و  شوخ  مرگ و  ياج  رد  زورما  تسا . نخس  هب  ندیبسچ  لمع و  ندرک  اهر  نآ ، نیتسخن  هک  هدش  نییبت  یبوخ 

نیشتآ غاد  ياهفرح  ههبج  تشپ  رد  دنریگب . نآ  ماجنا  رب  یمیمصت  ای  دنشاب و  دقتعم  نآ  هب  هک  نآ  یب  دنیوگ ، داهج 
مامت ییوگ  دـنناوتان ، فیعـض و  يدارفا  لمع ، رد  فرح  رپ  اعدا و  رپ  دارفا  ـالوصا  دـنوشن . کـیدزن  مدـقم  طوطخ  هب  زگره  یلو  دـننزب ،

یهاگآ يانعم  هب  ار  ملع  هاوخ  دـناسریم ، ار  اـنعم  نیمه  ملع ،؟ ریغب  ـالوقا  هلمج  دـناهدرک ! عمج  ناـشنابز  رد  ار  دوخ  دادعتـسا  تردـق و 
، يزیچ هب  تبـسن  داقتعا  یهاگآ و  اریز  ددرگیم ، زاب  هجیتن  کی  هب  ریـسفت ، هس  ره  هک  ارچ  لمع ، يانعم  هب  ای  داقتعا  يانعم  هب  اـی  مینادـب 
زا يرگید  نخـس  رد  هک  هنوگنامه  تسا ، داقتعا  نتـشادن  قیمع و  كرد  مدع  رطاخ  هب  الومعم  لمع ، فعـض  دـنکیم و  لمع  هب  توعد 

و  ) یهاـگآ هک  یـسک  تسا ، هارمه  لـمع  اـب  ملع ، لـمع . ملع  نمف  لـمعلاب ، نورقم  ملعلا  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالـسلاهیلع  یلع  ـالوم 
هب هجوت  مدـع  رگید  يریبعت  هب  تسا و  عرو  نادـقف  تلفغ و  رگید ، لـماع  دـنکیم . لـمع  نآ  هب  دـشاب ، هتـشاد  يزیچ  هب  تبـسن  داـقتعا )
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فراخز اب  ار  اهنآ  نارس  هاگ  دنک و  ذوفن  عمج  نایم  رد  یتحار  هب  نمـشد  هک  دوشیم  ببـس  تسا - ییاوقتیب  زا  هتـساخرب  هک  اهتیعقاو -
تلفغ و نیا  ياج  يراگزیهرپ  اب  هتخیمآ  يرایـشوه  رگا  هک  یلاح  رد  دناسرتب ، رطخ  زا  ای  دـنک و  عیمطت  ماقم  اب  ار  اهنآ  هاگ  درخب و  ایند 

يزیچ رد  عمط  موس ، لماع  ددرگیم . زاب  وا  هب  دنکیم و  هنامک  دروخیم و  گنس  هب  نمشد  ریت  دریگب  ار  ییاوقتیب 
ره هب  ندیـسر  يارب  ملاـع ، رد  هک  مینادیم  تسا . هتخاـسن  مهارف  ار  نآ  بابـسا  رگید  ریبـعت  هـب  اـی  درادـن و  ار  نآ  یگتـسیاش  هـک  تـسا 

ناهاگآان دنچ  ره  دنکیم ، تموکح  ناهج  رب  مامت  تردق  اب  یهلا  تیشم  هدارا و  اب  لولعم ، تلع و  نوناق  تسا و  مزال  یبابسا  يدصقم ،
قح ریغ  یف  اـعمط  هلمج  دـندنبیم . لد  تـالایخ  ماـهوا و  هب  دوـصقم  هب  ندیـسر  يارب  هتـسسگ و  مه  زا  ار  اهدـنویپ  نـیا  لاـیخ  ملاـع  رد 
هک دناهتفگ  هغالبلاجهن - نارسفم  زا  یخرب  یلو  دیرادن ، ار  نآ  قاقحتسا  هک  دیراد  يزیچ  رد  عمط  امـش  هک  دشاب  انعم  نیمه  هب  دناوتیم 

يوس زا  دـنراد  قاقحتـسا  هچنآ  زا  شیب  دوش و  هدوزفا  لاملاتیب ، زا  ناشایاطع  هک  دنتـشاد  عمط  اـهنآ  هک  تسا  نیا  هلمج ، نیا  زا  روظنم 
زرط نیا  هک  تسا  یهیدب  دندش . تسس  گنج  رد  دشن ، ماجنا  عورشمان ، هتساوخ  نیا  نوچ  دوش و  هتخادرپ  اهنآ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  الوم 

رد يدام  شیارگ  کی  هک  مئانغ - يروآعمج  هب  هجوت  هک  هنوگنامه  تسا ، تسکـش  یتخبدب و  لماع  دشاب ، اج  ره  هنایارگ ، يدام  رکفت 
لماوع لیلحت  هب  طوبرم  اهنت  لوصا  نیا  لاح  ره  هب  دش . مالسا  هاپس  رد  یتخس  تسکش  ببـس  هب  دحا ، گنج  رد  دوب - یهلا  داهج  نادیم 

ارف مامت  هکلب  ریخا ، ياههلمج  نیا  ناکم . نامز و  رصع و  ره  هب  طوبرم  تسا  یلوصا  هکلب  دوبن ، هفوک  رکشل  رد  تسکش 
دوـجو مه  نودـم  خـیرات  رگا  دـهدیم و  ربـخ  ترـضح  نآ  یتحاراـن  تیاـهن  مالـسلاهیلع و  یلع  ـالوم  نورد  زوـس  زا  هبطخ ، نیا  ياـهز 

. دزاس نشور  ار  ترضح  نامز  صاخ  طیارش  هک  دوب  یفاک  اههلمج  نیمه  تشادن ،

نامثع لتق  هرابرد  هبطخ 030-

هحفص 229] ]
زین ار و  دوخ  فقوم  نامثع و  فقوم  هک  هدومرف  نایب  ینانخـس  مالـسلاهیلع  ماما  هبطخ ، نیا  رد  نامثع  لتق  هرابرد  تسا  یلیلحت  هبطخ  نیا 

. تسا هدرک  هئربت  نامثع  دوخ  زا  لماک  روط  هب  ار  دوخ  هتخاـس و  نشور  دـندرک ، هثداـح  نیا  رد  هک  ییاـهراک  هب  تبـسن  ار  مدرم  فقوم 
رـصقم ار  ناـمثع  یهورگ  دـش . زاربا  وا  لـتق  هراـبرد  یفلتخم  تراـظن  ناـمثع ، ندـش  هتـشک  زا  دـعب  هک  مـینادیم  هاـگن : کـی  رد  هـبطخ 

لاوما داد و  رارق  یمالـسا  تموکح  يدـیلک  ياهتـسپ  رد  ار  شنادـنواشیوخ  زا  یهورگ  دوخ ، هقباسیب  دادبتـسا  اـب  هک  ارچ  دنتـسنادیم ،
رد هتخادرپ و  داقتنا  هب  لقادح  ای  دـندرک و  مایق  دندیـشورخ و  وا  دـض  رب  ناناملـسم  هک  يروط  هب  تشاذـگ ، اهنآ  رایتخا  رد  ار  لاملاتیب 

هتـشک دیابن  نامثع ، هک  دندوب  دقتعم  يرگید ، هورگ  دندش . یـضار  وا  لتق  هب  المع  تساخنرب و  وا  يرای  هب  یـسک  ناضرتعم ، هورگ  ربارب 
علخ تفالخ  زا  ار  وا  رثکادح ، دنک و  حالصا  ار  شیوخ  هتـشذگ  ياهاطخ  هبوت ، زا  دعب  هک  دندادیم  هزاجا  وا  هب  تسیابیم  هکلب  دشیم ،

وا لتق  مینادیم  هکنانچ  هوـالع ، دـشیم و  هدـنیآ  رد  یهباـشم  ياـهراک  اـشنم  هک  دوب  یتعدـب  راکـشآ  تروص  هب  وا  نتـشک  دـندرکیم .
نیا ا دیدرگ و  ناناملسم  فوفص  رد  هقرفت  تهج  قافن ، لها  ناگدنامزاب  ناقفانم و  يارب  يزیواتسد 

ار وا  دنهدیمن ، دوخ  هب  ار  موس  هفیلخ  یگدنز  خیرات  رد  ندیـشیدنا  لاجم  هک  نانیبرهاظ  زا  یکدـنا  هورگ  دوب . ینیبشیپ  لباق  لبق  زا  رم 
ار قح  ضیقن ، دض و  دیاقع  نیا  نایم  رد  مالسلاهیلع  ماما  دندرکیم ! هئربت  یفالخ  راک  ره  زا  ار  يو  دنتـسنادیم و  دیهـش  مولظم و  هفیلخ 

لیلحت هیزجت و  ار  ناـمثع  لـتق  هب  طوبرم  لـئاسم  یفیرظ  قیقد و  رایـسب  زرط  هب  دـیامنیم و  ناـیب  دوب  هدـنام  موتکم  ارآ  نیا  ناـیم  رد  هک 
رامـش هب  وا  روای  مدرکیم ، یهن  نآ  زا  رگا  مدشیم و  بوسحم  لتاق  مدوب ، هداد  نامرف  نامثع ) نتـشک   ) نآ هب  نم ، رگا  همجرت : دنکیم .

زا تسد  هک  یناسک  زا  دـیوگب : دـناوتیمن  هدرک ، يرای  ار  وا  هک  یـسک  اما  وا ) روای  هن  مشاـب و  وا  لـتاق  متـساوخیم  هن  نم  و   ) مدـمآیم
، تسا هدوب  رتهب  نم  زا  درک ، يرای  ار  وا  هک  یـسک  دیوگب : دناوتیمن  هتـشادرب ، شیرای  زا  تسد  هک  یـسک  و  مرتهب . دناهتـشادرب ، شیرای 

هـصالخ امـش  يارب  انعمرپ  هاتوک و  یتراـبع  رد  ار  وا  راـک  ناـیرج  نم  و  دـناهدوب .) يدـب  دارفا  نیقی  هب  وا ، ناـیماح  لاـح ، ره  هب  هک  ارچ  )
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رد دنوادخ  دیدنارذگ و  دح  زا  دیداد و  ناشن  يدب  شنکاو  دیدش و  تحاران  امـش  يدب و  رایـسب  دادبتـسا  دـیزرو ، دادبتـسا  وا ، منکیم :
ادک ره  و   ) دوشیم يراج  نارگ  طارفا  نادبتسم و  هرابرد  هک  دراد  یمکح  دروم  نیا 

هلاسم هب  رظان  هبطخ  دش ، هراشا  هبطخ  نیا  زاغآ  رد  هک  هنوگنامه  نامثع  لتق  لماوع  ریـسفت : حرـش و  دنـسریم .) دوخ  لامعا  يازـس  هب  م 
تشاد و وا  لامعا  رد  ياهدـش  هتخانـش  ياههشیر  نامثع ، لتق  هلاـسم  هک  مینادیم  تسا . نآ  هب  طوبرم  ياـهیلحت  هیزجت و  ناـمثع و  لـتق 
هک دنیوگیم  ناققحم  همه  داد . رارق  ریثات  تحت  ار  مالـسا  خیرات  اهتدم  ات  هک  تشگ  راکـشآ  نآ  زا  مالـسا ، ناهج  رد  یمیظع  ياهدمایپ 
هب تبسن  وا  ناگتـسب  ناوارف  ملظ  لاملاتیب و  رد  میظع  لیم  فیح و  یلیماف و  رما  کی  هب  نآ  لیدبت  تموکح و  رما  رد  نامثع  ریبدت  ءوس 

هلمح وا  هب  هرصاحم و  ار  وا  هناخ  يرفن ، دص  دنچ  هورگ  کی  هک  اجنآ  ات  تشگ ، یمومع  رفنت  راجزنا و  کی  ببس  فعضتسم ، ياههدوت 
وا ياهراک  زا  هک  ارچ  درک ، رایتخا  توکـس  نآ ، ربارب  رد  دوب - مور  ناریا و  رـصم  حـتاف  هک  مالـسا - میظع  هاپـس  دنتـشک و  ار  وا  هدرک و 

لیکـشت ار  تیرثکا  دیاش  هک  یهورگ - دندش : هورگ  ود  مدرم  وا  نتـشک  زا  دعب  یلو  دنتـسنادیم ، لتق  قحتـسم  ار  وا  ای  دندوب و  یـضاران 
يارب ناقفانم  نایم ، نیا  رد  دنتسنادیم . مولظم  ار  وا  يرگید  هورگ  دندوب . توافتیب  نآ  هب  تبـسن  لقاال  ای  یـضار  لتق  نیا  هب  دندادیم -

دروم هک  مالسلاهیلع - یلع  نانمومریما  زا  تفالخ  ریسم  رییغت  ناناملسم و  فوفص  رد  هقرفت  داجیا 
موش دصاقم  هب  ندیـسر  يارب  يزیواتـسد  ار  نامثع  لتق  هلاسم  دـندش و  راک  هب  تسد  دوب - هدـش  عقاو  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  لوبق 

رد هک  تسا  یعیبط  دش . هاگآان  ياههدوت  لافغا  يارب  یـسایس  دنمورین  مرها  کی  هب  لیدـبت  نامثع ، نهاریپ  حالطـصا ، هب  دـندرک و  دوخ 
تیلقا رد  ناخروم  زا  یخرب  حیرـصت  قبط  مود  هورگ  دـنچ  ره  دنتـشاد ، دوجو  هورگ ، ود  ره  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ناراـی  باحـصا و  ناـیم 

اجنیا رد  دوب  راچان  مالـسلاهیلع  ماما  دـندرکیم و  لاوس  ررکم  روط  هب  ترـضح  نآ  زا  نامثع ، لـتق  هراـبرد  هک  تسا  یعیبط  زین  دـندوب و 
یفیرظ خساپ  ثحب ، دروم  هبطخ  دهدن . نآ  نیا و  تسد  هب  ياهناهب  مه  دشاب و  سکعنم  نآ  رد  یخیرات  ياهتیعقاو  مه  هک  دهدب  یخساپ 

. دـهد نایوجهناهب  تسد  هب  ياهناهب  هک  نآ  یب  هدومرف ، نایب  نآ  رد  ار  یخیرات  ياهتیعقاو  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  اـهلاوس  هنوگ  نیا  هب 
نامثع لتاق  متـساوخیمن  زگره  نم  و   ) مدـشیم بوسحم  لـتاق  مدوب  هداد  ناـمرف  ناـمثع ) نتـشک   ) نآ هب  نم  رگا  دـیامرفیم : زاـغآ  رد 

ياـهراک زا  مدوـبن  رـضاح  زگره  نم  و   ) مدـمآیم رامـش  هب  شیاـهیراکفالخ ) لاـمعا و  رد   ) وا رواـی  مدرکیم  یهن  نآ  زا  رگا  و  مشاـب )
نیا رد  نم  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  موهفم  ارصان . تنکل  هنع ، تیهن  وا  التاق ، تنکل  هب ، ترما  ول  منک ،) عافد  وا  فالخ 

اجنیا رد  تشاد . روذـحم  ود  ره  نوچ  مدرک ، عافد  شیاهیراکفالخ  وا و  زا  هن  مدرک و  هدولآ  وا  نوخ  هب  تسد  هن  مدوب و  فرطیب  هیـضق 
هک دناهتـشون ) ناخروم  همه  ابیرقت  و   ) مینادیم اریز  تسا ؟ راگزاس  یخیرات  ياهتیعقاو  اب  هنوگچ  هلمج  نیا  هک  دیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا 
وا هناخ  يولج  هب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  شنادنزرف ، درکیم و  یهن  نامثع  لتق  زا  ار  مدرم  مالـسلاهیلع  یلع 

. داتـسرف بآ  وا  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  دنتـسب ، نامثع  يور  هب  ار  بآ  هک  یماـگنه  یتح  دـندربن و  شروی  اـجنآ  هب  ناـضرتعم  هک  داتـسرف 
نم ینعی  تسا ، یلمع  یهن  نامه  یهن ، مدع  زا  روظنم  هک  دناهتفگ  یضعب  دناهتفگ : خساپ  ود  لاوئـس ، نیا  ربارب  رد  هغالبلاجهن ، نارـسفم 

هنحص نآ  رد  شنادنزرف  روضح  ترـضح و  نآ  یظفل  یهن  اب  یتافانم  نیا  مدشن و  لمع  دراو  وا  زا  عافد  يارب  مدیـشکن و  ریـشمش  امـسر 
هب ار  وا  دنچ  ره  مدادن ، روتسد  نامثع  لتق  هب  زگره  نم  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  عقاو  رد  نخس  نیا  هک  دندقتعم  رگید  یضعب  درادن .

يدرسنوخ و هب  ار  مدرم  دوشن ، دوب ، هچ  نآ  زا  رتدب  عاضوا  هک  نیا  يارب  تهج  نیمه  هب  متسنادیم . ییاهتازاجم  قحتسم  شلامعا ، رطاخ 
درک لامعا و  نامثع و  زا  حیرص  تیامح  هک  مدرکن  يراک  لاح  نیع  رد  یلو  مدرک ، توعد  تنوشخ  كرت 

زین شیاهراک  وا و  زا  تیاـمح  دروآیم ، دوجو  هب  یمالـسا  هعماـج  رد  ار  یتالکـشم  وا  نوخ  نتخیر  هک  هنوگناـمه  هک  ارچ  دـشاب ، شرا 
ماما انمـض  مدیدیمن . هفیظو  قباطم  دنوادخ ، نوناق  رظن  زا  ار  نآ ) زا  یهن  لتق و  هب  رما   ) ود نیا  زا  کی  چیه  نم  اذـل  دوب ، نیرفآ  لکـشم 

رب مدرم  زا  هورگ  ود  یلک  روط  هب  و  شرکـشل ، نارای و  زا  هورگ  ود  نایم  هک  يدـیدش  فالتخا  رد  تساوخیم  راتفگ  نیا  اـب  مالـسلاهیلع 
هک دنک  ذاختا  یعضوم  دنتسنادیم - هانگ  ار  شنوخ  نتخیر  یهورگ  تازاجم و  قحتسم  ار  وا  یهورگ  هک  تشاد - دوجو  نامثع  لتق  رس 
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دناوتیمن هدرک  يرای  ار  وا  یسک  هک  نیا  زج  دیازفایم : رتشیب  حیضوت  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  سپـس  دوشن . تافالتخا  هب  ندز  نماد  ببس 
تسد هک  یسک  و  هنم . ریخ  انا  نم  هلذخ  لوقی : نا  عیطتسی  ال  هرصن ، نم  نا  ریغ  مرتهب ، دنتـشادرب ، شیرای  زا  تسد  هک  یناسک  زا  دیوگب :

وه نم  هرصن  لوقی : نا  عیطتسی  ال  هلذخ ، نم  و  تسا ، هدوب  رتهب  نم  زا  درک ، يرای  ار  وا  هک  یـسک  دیوگب : دناوتیمن  تشادرب ، شیرای  زا 
دارفا نیقی  هب  طیارش  نآ  رد  نامثع  نایماح  هک  دندوب  قفتم  همه  هک  نیا  نآ  تسا و  بلطم  کی  هب  رظان  عقاو  رد  نخـس  ود  نیا  ینم . ریخ 

راصنا ر نارجاهم و  زا  معا  هباحص  ناگرزب  دنتشادرب  شیرای  زا  تسد  هک  یناسک  هک  یلاح  رد  دندوب ، يدب 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  نامثع ، هناخ  هب  موجه  ماگنه  هب  هک  دهدیم  ناشن  یخیرات  ملسم  نئارق  هک : نیا  حیضوت  دندادیم . لیکـشت  ا 

یـسک دندوب ، نامثع  هاوخاوه  اهنآ  رگا  کشیب  دنتـشادرب و  شتیامح  زا  تسد  مومع ، روط  هب  ابیرقت  راصنا ، نارجاهم و  ملـس و  هلآ و  و 
نآ رد  دـندوب . دونـشخان  وا  ياهراک  زا  یگمه  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  دـنک و  داجیا  ار  ياهنحـص  نانچ  هنیدـم ، رد  هک  درکیمن  تارج 

یعورشمان عفانم  رطاخ  هب  نامثع  زا  ناشتیامح  دندشیم و  هدرمش  روفنم  یمالسا  هعماج  رد  هک  دندوب  یناسک  اتدمع  نامثع  نایماح  نامز 
دندوب وا  لاثما  ناورم و  دـننام  تسرپدوس  یهورگ  هک  نامثع  نایماح  یتح  دوب ، نشور  الماک  هلاسم  نیا  لـیلد  نیمه  هب  دنتـشاد . هک  دوب 
كرت هک  تسا  ملـسم  دـنرتهب و  دـناهدرک - نامثع  يرای  كرت  هک  راصنا - نارجاهم و  میظع  هورگ  زا  هک  دـننک  اـعدا  دـندرکیمن  تارج 

شنایماح هک  دنتشاد  رظن  قافتا  نخس  نیا  رد  یگمه  بیترت  نیا  هب  دنتسنادیمن ، دوخ  زا  رتهب  ار  وا  نایفارطا  زین  نامثع  تیامح  ناگدننک 
هدرک ییاهراک  وا  هک  دهد  ناشن  درادرب و  نامثع  لامعا  يور  زا  هدرپ  دناوتیم  هک  تسا  یفیطل  ریبعت  نیا  دـندوبن . مدرم  نیرتهب  زا  زگره 

نایم ي رد  لاملاتیب  میسقت  اهنآ  نیرتمهم  دوب . هتخیگنارب  ار  ناناملسم  یمومع  ترفن  هک  دوب 
. دوب ناناملسم  حلاصم  زا  تلفغ  مدرم و  نایم  رد  یتلادعیب  ضیعبت و  نالهاان و  تسد  هب  مالسا  روشک  ساسح  ياهتـسپ  ندرپس  شنارا و 
: تفگ نینچ  شرضحم  رد  هک  دومرف  داریا  یسک  خساپ  رد  ار ، نخـس  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دنیوگیم  هغالبلاجهن ، ناحراش  زا  یـضعب 

زگره تما  نالهاج  دنتـساخیمرب  وا  يرای  هب  هباحـص  ناگرزب  رگا  هک  ارچ  دـندوب ، هنتف  اشنم  دنتـشادرب ، نامثع  يراـی  زا  تسد  هک  اـهنآ 
ات دننک  نایب  ار  هلاسم  نیا  احیرـص  تسیابیم  دنتـسنادیم ، لتقلا  بجاو  ار  وا  هباحـص  ناگرزب  رگا  و  دنتـشادن . ار  وا  نوخ  نتخیر  تارج 

نایب ار  وا  خـساپ  فیرظ  ترابع  نیا  اب  اذـل  دراد ، ترـضح  نآ  هب  رظن  هدـنیوگ  هک  دـیمهف  مالـسلاهیلع  ماما  ددرگ . فرطرب  مدرم  زا  ههبش 
هدوبن اهنت  رما  نیا  رد  هتساخنرب ، نامثع  زا  تیامح  هب  يدج  روط  هب  مالـسلاهیلع  ماما  رگا  هک  دهدیم  ناشن  نخـس  نیا  لاح  ره  هب  دومرف .

مالسلاهیلع ماما  هبطخ  نایاپ  رد  دوش ؟ ترضح  نآ  هجوتم  لاکـشا  ارچ  سپ  دنتـشاد ، ار  یعـضوم  نینچ  هباحـص  ناگرزب  همه  هکلب  تسا ،
هاتوک و یترابع  رد  ار  نامثع  راک  نایرج  نم  دیامرفیم : دهدیم و  هئارا  نآ  لماوع  نامثع و  لتق  زا  ینـشور  لیلحت  یهاتوک ، نایب  نمض 

او دیدش و  تحاران  امش  يدب و  رایسب  دادبتسا  دیزرو ، دادبتسا  وا  منکیم : هصالخ  امش  يارب  انعمرپ ،
دروم نیا  رد  دنوادخ ، و  عزجلا . متاساف  متعزج  و  هرثالا ، ءاساف  رثاتسا  هرما ، مکل  عماج  انا  و  دیدنارذگ ، دح  زا  يداد و  ناشن  يدب  شنک 

و (، ) دنوشیم راتفرگ  ترخآ ، ایند و  رد  دوخ  لامعا  يازـس  هب  مادک ، ره  و   ) دوشیم يراج  نارگ ، طارفا  نادبتـسم و  هرابرد  هک  یمکح 
، ار شیوخ  عماج  نانخس  هک  دوب  نیا  مالسلاهیلع  ماما  تداع  برع ، فورعم  يابدا  زا  یکی  هتفگ  هب  عزاجلا . رثاتسملا و  یف  عقاو  مکح  هللا 

مه دیامرفیم : تسا ، مالسلاهیلع  ماما  عماج  مالک  زراب  قیداصم  زا  یکی  عقاو  رد  نخـس  نیا  دومرفیم و  نایب  رایـسب  یناعم  مک و  ظافلا  اب 
رب ار  شقیـالان  نادـنواشیوخ  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هنارـسدوخ  تموکح  دادبتـسا و  هار  وا  امـش . مه  دـش و  اـطخ  يدـب و  بکترم  ناـمثع 

تاضارتعا هک  هاگنآ  و  دـندش . لوغـشم  لاملاتیب  تراغ  هب  اهنآ  تشاذـگ و  ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  لاـملاتیب  تخاـس و  طلـسم  ناناملـسم 
زا هباحـص  ناگرزب  دـندش و  روهلمح  وا  هب  ینابـصع  تحاراـن و  مدرم  هجیتن  رد  دادـن ، اـهنآ  هب  شوگ  وا  دـش ، دـنلب  وس  ره  زا  ناناملـسم ،

ياج هب  دـندنارذگ و  دـح  زا  زین  نامجاهم  نافلاخم و  رگید  يوس  زا  دنتـشاذگ . اهنت  ار  وا  هتـشادرب و  شیرای  زا  تسد  راصنا  نارجاهم و 
ا دنریگب ، شملاظ  ناراکمه  تسد  زا  ار  روما  مامز  دنزاس و  رانکرب  ناناملسم  تموکح  زا  ار  وا  هک  نیا 

اهنآ ناقفانم و  هورگ  داد و  رارق  دوخ  ریثات  تحت  ار  مالـسا  خیرات  زارد  نایلاس  هک  دـش  اپ  رب  هنتف  نانچ  دـندرک و  شنوخ  نتخیر  هب  مادـق 
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نیمه هب  دـندییوپ و  ار  طارفا  هار  هورگ  ود  ره  نیاربانب  دـنتخیر . ار  يرگید  دایز  ياـهنوخ  وا  نوخ  هناـهب  هب  دـندوب  تموکح  عمط  رد  هک 
يدایز نانخـس  نآ  ياهدـمایپ  نامثع و  تموکح  هرابرد  هک  نیا  اب  دـهدیم . ازج  ناـشلامعا  قباـطم  ار  اـهنآ  زا  مادـک  ره  دـنوادخ  لـیلد 

انمـض تسا . هداد  هئارا  ار  یقیقد  هنالداع و  يرواد  هدومرف و  نایب  ار  بلطم  ناج  راصتخا  تیاهن  اب  مالـسلاهیلع  ماما  مالک  نیا  اما  دناهتفگ 
تسا و رت  تشز  رگید  یضعب  زا  یضعب  هک  دراد  یماسقا  تسا - دب  دشاب  هنوگ  ره  هک  نیا  اب  دادبتـسا - هک  دوشیم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا 

رارق هک  یعامتجا  ياهیراجنهان  ربارب  رد  ناسنا  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  و  تسا . هدوب  رت  تشز  ياهدادبتـسا  نآ  زا  نامثع  رـصع  دادبتـسا 
ار هعماج  ناماد  هک  دنیرفآیم  يرگید  يراجنهان  هک  ارچ  دنارذگن ، دح  زا  هک  دشاب  بقارم  یلو  دـهد ، ناشن  لمعلاسکع  دـیاب  دریگیم 
اب دوب و  طلـسم  باصعا  رب  ثداوح  هنوگ  نیا  رد  دیاب  دنتفایم . هاچ  هب  ياهلاچ  زا  و  رگید ، بادرگ  هب  یبادرگ  زا  مدرم  تفرگ و  دـهاوخ 

یلو م ددرگن ، يرگید  ياهیرامیب  ببس  يرامیب  کی  نامرد  ات  درک  لمع  ریبدت  تیارد و 
هب ریبعت  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  نمـض  رد  تسا . هتـشاد  دوجو  اهطیرفت  طارفا و  نیا  هشیمه  هک  دـهدیم  ناـشن  خـیرات  هنافـسات 
هک تسا  يدـیدش  یتحاران  هب  هراشا  اجنیا  رد  درادیمزاب - راک  زا  ار  ناسنا  هک  یهودـنا  تسا ، دـیدش  هودـنا  يانعم  هب  لصا  رد  هک  عزج 

یقاب اهلاس  ات  نآ  ءوس  راثآ  هک  دش  ییاهیورهدایز  ببـس  هودـنا ، نیا  دـندرک و  ادـیپ  وا ، نایفارطا  نامثع و  هیوریب  لامعا  رطاخ  هب  مدرم ،
تـسخن نرق  ياهلاس  نیرتینافوط  زا  نآ ، ینایاپ  ياهلاس  اصوصخم  نامثع  تفالخ  نارود  کـشیب  ناـمثع ! یناـفوط  رـصع  هتکن : دـنام .

هک تسا  نآ  نامثع  دروم  رد  رابخا  نیرتحیحـص  یـضعب  داقتعا  هب  دـناهدرک . ثحب  نآ  هرابرد  هدرتسگ  روط  هب  ناخروم  هک  تسا  مالـسا 
مـشخ ثعاب  تشادـن و  هقباس  مالـسا  رد  هک  درک  ییاهراک  ناـمثع  تسا : نینچ  وا  بلاـطم  هصـالخ  تسا . هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  يربط 

نیدیب و هیفـس و  قساـف و  دارفا  لـهاان و  دارفا  هب  ناناملـسم  تموکح  مهم  ياـهراک  ندرپـس  لاـمعا  نیا  زا  ياهنوـمن  دـیدرگ . ناناملـسم 
. دوب اهنیا  دننام  دوعسم و  نب  هللادبع  رسای و  رامع  رذوبا و  دننام  یگرزب  ياهتیصخش  هب  اسرف  تقاط  متس  رازآ و  نانآ و  هب  مئانغ  ندیشخب 

هییاوسر دمآیم و  مدرم  نایم  هب  یتسم  لاح  رد  دیشونیم و  بارش  هک  تخاس  هفوک  یلاو  ار  هبقع  نب  دیلو  وا 
ياج هب  دوب - يراکهبت  درم  زین  وا  هک  ار - صاع  نب  دیعس  وا  لزع  زا  دعب  دنداد و  تداهش  نآ  هب  نامثع  دزن  یهورگ  هک  دروآ  راب  هب  ییا 

ار هنتف  شتآ  هک  نیا  ياج  هب  نامثع  دنتـساخرب . وا  اب  تفلاخم  هب  مدرم  تخیگنارب و  ار  مدرم  مشخ  شیاوران  لامعا  اـب  دیعـس  دـناشن . يو 
هفوک هب  ار  نانآ  هک  دش  روبجم  نامثع  دندیروش . هیواعم  رب  ماش  رد  اهنآ  دنک . دیعبت  ماش  هب  ار  نافلاخم  ناربهر  داد  روتـسد  دنک  شوماخ 

زا یهورگ  ماجنارـس  تفرگ . الاب  اهداقتنا  زین  رگید  طاقن  رد  هک  هفوک  رد  اهنت  هن  درک . دـیعبت  صمح  هب  ار  اهنآ  راـب  رگد  و  دـنادرگ ، زاـب 
تنیط و كاـپ  يدرم  هک  سیق - نب  رماـع  هلیـسو  هب  ار  مهم  ياـهداریا  دـندمآ و  مه  درگ  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا 
. داد اهنآ  هداتـسرف  هب  يزیمآتناها  خساپ  دـنک  يرازگـساپس  یهاوخریخ  نیا  زا  هک  نیا  ياج  هب  وا  دـندناسر . نامثع  هب  دوب - سانـشادخ 

هیواعم صاع و  نب  دیعـس  دننام  یهورگ  هک  دش  راچان  نامثع ، تشگیم . رتدنلب  داقتنا  دایرف  دـشیم و  رتمارآان  زور  هب  زور  هنیدـم  عضو 
هب ار  مدرم  هک  تسا  نیا  حالـص ، دـنتفگ : یـضعب  دنیـشنب . روش  هب  اهنآ  اـب  دـنک و  توعد  تروشم  يارب  ار  صاـع  ورمع  نایفـسیبا و  نب 

نارس ا زا  يریگماقتنا  هب  ار  وا  صاع ، نب  دیعس  یلو  دوش . شومارف  لئاسم  نیا  ات  يزاس  لوغشم  داهج 
، نامثع هب  داقتنا  رد  مدرم  مک  مک  دش . دـنهاوخ  قرفتم  دـنهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  ناربهر  اهنآ ، رگا  تفگ : درک و  قیوشت  ناگدـننکداقتن 

تردـق هک  ناـمثع  يریگهراـنک ! تفـالخ  زا  اـی  نـک  تلادـع  اـی  ياهدرک  راوـس  مدرم  شود  رب  ار  هـیماینب  وـت  دـنتفگ : هدـش و  رتروـسج 
. درکن لح  ار  یلکشم  روتسد  نیا  یلو  دننک ، هدامآ  داهج  يارب  ار  مدرم  ات  تفگ  دوخ  ناهدنامرف  هب  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  يریگمیمـصت 

شنارادـنامرف ناـمثع و  لزع  رب  میمـصت  دـندرک و  هبتاـکم  مه  اـب  یمالـسا  مهم  ياهرهـش  رد  شنیفلاـخم ، يرجه  لاس 35  رد  ماـجنارس 
هنیدم يوس  هب  هدرک و  تکرح  ادخ  هناخ  ترایز  ناونع  هب  هرصب ، زا  يرایسب  هورگ  هفوک و  زا  يرگید  هورگ  رـصم و  زا  یهورگ  دنتفرگ .

وا تیاـمح  هب  دـندوب - یـضاران  ناـمثع  درکلمع  زا  هک  راـصنا - نارجاـهم و  دـنتخاس . ربخ  اـب  دوخ  میمـصت  زا  ار  هنیدـم  مدرم  دـندمآ و 
نیا زا  نامثع  دندوبن . دارفا  دمآ  تفر و  زا  عنام  یلو  دندرک ، هرصاحم  ار  نامثع  هناخ  دندش و  هنیدم  دراو  یناسآ  هب  نافلاخم  دنتـساخنرب .
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اهنآ دورب و  ناضرتعم  دزن  هک  درک  اضاقت  ترـضح  نآ  زا  دمآ و  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  دزن  تفرورف و  تشحو  رد  تخـس  یمومع  موجه 
: درک ضرع  نامثع  منک ؟ یضار  ار  اهنآ  یطیارش  هچ  اب  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دزاس . فرصنم  دناهتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  زا  ار 

مه وت  ماهدرک و  تحیـصن  ار  وت  اهراب  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  منکیم . راک  امـش  یـشیدناحالص  اب  اهنت  نیا  زا  دعب  نم ، هک  طرـش  نیا  اب 
مالـسلاهیلع ماـما  ماجنارـس  يدادارف . شوـگ  اـهنآ  لاـثما  هیواـعم و  ناورم و  نانخـس  هب  ياهدرکن و  اـفو  تاهدـعو  هب  یلو  ياهداد ، هدـعو 

هک نایرـصم  اب  اصوصخم  دـمآ . ناضرتعم  دزن  درک و  تکرح  راصنا  نارجاـهم و  زا  یهورگ  اـب  مدرم  مشخ  ندـناشنورف  يارب  تفریذـپ و 
تیاکـش مامت  هب  هک  دومرف  شرافـس  زین  نامثع  هب  دندرگزاب . رـصم  هب  هک  دندرک  لوبق  اهنآ  دومرف و  هرکاذم  دنتـشاد  يدیدش  ياهداقتنا 

مدرم تایاکش  مامت  هب  داد  لوق  درک و  هبوت  مالعا  اراکشآ  دناوخ و  ياهبطخ  نامثع  دنک . هبوت  هتشذگ  ياهراک  زا  دنک و  یگدیسر  مدرم 
نخـس تفگ : ناورم  دـناهدمآ . درگ  شلزنم  رد  هیماینب  زا  ياهدـع  ناورم و  دـید  تشگزاب  لزنم  هب  نامثع  هک  یماگنه  دـنک . یگدیـسر 

مدرم هب  وا  دوب . دیهاوخ  شلافطا  هدننک  میتی  نامثع و  لتاق  امـش  ادخ  هب  شاب ! تکاس  دز : دایرف  نامثع  رـسمه  منیـشنب ؟ تکاس  ای  میوگب 
تحت نامثع  دوبن . وت  تفالخ  حالـص  هب  یتفگ  هک  ار  ینخـس  تفگ : تسـشنن و  تکاس  ناورم ، دنک . افو  شاهدعو  هب  دیاب  هداد و  هدـعو 

مالسلاهیلع یلع  ماما  هناخ  هب  مدرم  دنک . هدنکارپ  ار  مدرم  ات  داد  روتسد  وا  هب  تفرگ و  رارق  ناورم  ریثات 
يدرک و راوخ  يدراذگ و  اهنت  ارم  هک  دیوگیم  نامثع  منیـشنب  هناخ  رد  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دـنداد . شرازگ  ار  نایرج  دـنتفر و 

افو دوخ  هدـعو  هب  دوـمرف : تفر . ناـمثع  هناـخ  هب  سپـس  دـهدیم . رارق  دوـخ  هچیزاـب  ار  وا  ناورم  زاـب  منک ، یـشیدناحالص  وا  يارب  رگا 
ناضرتعم دمآ . مهاوخن  وت  غارس  هب  سپ  نیا  زا  نم  يداد . شوگ  تسا - لقع  نید و  فالخرب  هک  ناورم - باوصان  نانخـس  هب  يدرکن و 

زا دعب  دندومیپیم  ار  رـصم  هب  تشگزاب  هار  مالـسلاهیلع  یلع  نامرف  زا  تعاطا  رطاخ  هب  دوب و  رفن  رازه  ود  رب  غلاب  اهنآ  ددـع  هک  يرـصم 
هب نامثع  همان  نآ  رد  دنداد . هئارا  نومـضم  نیا  هب  دندوب ، هتفرگ  هار  نیب  رد  نامثع  مالغ  زا  هک  ار  ياهمان  دنتـشگزاب و  هنیدم  هب  زور ، هس 

یلع ماما  دزن  اهنآ  دنک . تازاجم  ادیدش  ار  یخرب  دزیوآ و  راد  هب  ار  ناضرتعم  نارس  زا  یضعب  هک  دوب  هداد  روتـسد  رـصم  رد  شرادنامرف 
دشاب هتشون  ياهمان  نینچ  هک  درک  راکنا  نامثع  تساوخ . حیضوت  نامثع  زا  مالسلاهیلع  ماما  دندرک . وگزاب  ار  نایرج  دندمآ و  مالسلاهیلع 

دنزب و همان  ياپ  ار  وا  رهم  هک  دراد  ذوفن  تارج و  هزادـنا  نیا  ات  ناورم ، رگم  دـنتفگ : نایرـصم  تسا . ناورم  راک  نیا ، هک  دـنتفگ  یـضعب 
نامثع ا دتسرفب !؟ یتیرومام  نانچ  غارس  هب  لاملایب  رتش  اب  نامثع  مالغ  هارمه 

وت رب  هنوـگ  نیا  نارگید  هک  ارچ  یتـسین ، تفـالخ  نیا  قیـال  وـت  ییوـگیم  تسار  رگا  دـنتفگ : خـساپ  رد  مدرم ، درک . یعـالطایب  راـهظ 
هبوت راب  دنچ  يورب . رانک  دیاب  تروص  ره  رد  سپ  يرادـن . ار  ناناملـسم  رب  تفالخ  یگتـسیاش  مه  زاب  ییوگیم  غورد  رگا  و  دناطلـسم ،

: تفگ نامثع  میوشیم . دیهـش  ادـخ  هار  رد  ام  ای  دـش و  یهاوخ  هتـشک  ای  ورب  رانک  تفالخ  زا  ای  نیاربانب  ياهتـسکش ، ار  نآ  زاب  ياهدرک 
یلع ماما  رگید  راب  دـشیم . رت  تخـس  نامثع  رب  راگزور  زور  هب  زور  منک . يریگهرانک  تفـالخ  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  موش  هتـشک  رگا 

تلهم ار  وا  زور  هس  دنک . یگدیسر  مدرم  تایاکش  هب  ات  دنک  نییعت  یلجالا  برـض  تطاسو و  مدرم  وا و  نیب  هک  درک  اضاقت  مالـسلاهیلع 
دوب هتـشون  همان  هیواعم  هب  نامثع  هک  تسا  ینتفگ  دشن . يربخ  تشذـگ و  زور  هس  درکیم . هدامآ  ار  گنج  لیاسو  یناهنپ  رد  اما  دـنداد ،

نیگمـشخ و مدرم  ياـههدوت  ماجنارـس ، دـماین . وا  يراـی  هب  عقوم  هب  رکـشل  یلو  دباتـشب . وا  يراـی  هب  يرکـشل  اـب  دوـخ  رتدوز  هچ  ره  هک 
نایم دـندرب و  موجه  وا  هناـخ  نورد  هب  دـندرک و  دـیما  عطق  وا  زا  یلک  هب  دـندوب - هدـید  ار  ناـمثع  ررکم  ياهینکـشنامیپ  هک  ینابـصع -

ثع هک  یقاتا  هب  نایاپ  رد  اهنآ  دندش . هتشک  فرط  ود  زا  يدادعت  تفرگ و  رد  يدیدش  عازن  نایشروش  نامثع و  نارادفرط 
. دنتشک ار  وا  دندرب و  موجه  دوب  نآ  رد  نام 

سابعنبا هب  يروتسد  هبطخ 031-
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، لمج گنج  زور  رد  ار  وا  هک  یماگنه  سابعنبا  هب  مالسلاهیلع  یلع  هک  تسا  یمالک  زا  یشخب  هکلب  تسین ، هبطخ  عقاو  رد  تمـسق  نیا 
دمآ دـهاوخ  هکنانچ  درک و  توعد  دوخ  زا  تعاطا  هب  ار  ریبز  تاملک  نیا  اب  ترـضح  دومرف . داتـسرف ، ریبز  يوس  هب  گنج ، زاغآ  زا  لبق 
دننام ار  وا  يوش  وربور  وا  اب  رگا  هک  نکم ! تاقالم  هحلط  اب  همجرت : درک . يریگهرانک  گنج  زا  يو  دـش و  عقاو  رثوم  وا  رد  نانخـس  نیا 

وا تسا .) ریذـپان  فاطعنا  رـسهریخ و  شکرـس و  يدرم  وا   ) دـشاب هدروخ  چـیپ  شیاهـشوگ  فارطا  رد  شخاش  هک  تفای  یهاوخ  يواـگ 
یگدامآ یتسرپاوه ، رطاخ  هب  وا  يرآ  ! ) مراد يراوهار  بکرم  دیوگیم : تسا و  راوس  سوه ) اوه و   ) شکرس بکرم  رب  هک  تسا  یسک 

: وگب وا  هب  و  دراد ) يرتشیب  یگدامآ  قح  شریذپ  يارب  و   ) تسا رتفوخم  وا  هک  ارچ  نک ! تاقالم  ار  ریبز  یلو  درادن ) ار  قح  نخس  ندینش 
یتشگزاب دوخ  نامیپ  زا  هک  دش  هچ  یتشاگنا ؟ هتخانشن  قارع  رد  یتخانش و  ارم  زاجح  رد  وت ، دیوگیم : مالسلاهیلع ) یلع   ) وت ییاد  رـسپ 

گنج هک  مینادیم  ناراکاطخ  تاجن  يارب  شالت  ریسفت : حرش و   … تخاس ؟  فرصنم  یتسنادیم  نم  هرابرد  هچنآ  زا  ار  وت  يرما  هچ  و 
فلاخم نامثع و  نارادفرط  زا  یهورگ  دش . لیمحت  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  رب  هک  تسا  یگنج  نیتسخن  لمج 

مالـسلاهیلع یلع  اب  هک  ار  یملـسم  تیعبت  دـهع و  دـنتخاس و  هارمه  دوخ  اـب  ار  هشیاـع ، ربماـیپ ، رـسمه  دـنداد و  مه  تسد  هب  تسد  وا  نا 
مه زا  دش و  یهتنم  تسکش  هب  ناشراک  ماجنارس  دنتخورفارب . ار  لمج  گنج  شتآ  تموکح ، ندروآ  تسد  هب  يارب  دنتسکش و  دنتشاد ،

گنج رد  هک  لمج  گنج  رد  اـهنت  هن  یخیراـت ، نئارق  ماـمت  دـندش . هتـشک  ریبز ، هحلط و  ینعی  یلـصا ، نازورفا  شتآ  دـندش و  یـشالتم 
یتمیق ره  هب  دوشن و  ادیپ  يریگرد  ناناملسم  نایم  رد  هک  دوب  لیام  دایز  رارـصا  اب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دهدیم  ناشن  زین  ناورهن  نیفص و 

هب یمایپ  گنج ، عورـش  زا  لبق  ماما  هک  تسا  اـنعم  نیا  دـهاوش  زا  یکی  ـالاب  ياـههلمج  ددرگ . شوماـخ  گـنج ، شتآ  تسا ، نکمم  هک 
دنچ ره  درک ، يریگهرانک  گنج  زا  وا  دش و  عقاو  رثوم  مایپ  نیا  داتسرف و  دوب  لمج  گنج  هدنامرف ، ود  زا  هک  ریبز  يارب  سابعنبا  هلیسو 

اب دیامرفیم : هدرک ، سابعنبا  هب  ور  ماما ، نخـس ، نیا  زاغآ  رد  دـش . هتـشک  زومرجنبا  مان  هب  يدرم  تسد  هب  هرـصب  ياهنابایب  زا  یکی  رد 
هدروخ چـیپ  شیاهـشوگ  فارطا  رد  شیاهخاش  هک  دـید  یهاوخ  يواـگ  دـننام  ار  وا  يوش ، ور  هب  ور  وا  اـب  رگا  هک  نکن ! تاـقالم  هحلط 

سا يدرم  وا  هنرق  اصقاع  روثلاک  هدجت  هقلت  نا  کناف  هحلط  نیقلت  ال  تسا ، ریذپان  فاطعنا  رسهریخ و  شکرس و  يدرم  دشاب ،
، یتـسرپاوه رطاـخ  هب  وا ، يرآ ، . ) تسا يراوـهار  مار و  بکرم  دـیوگیم : دوـشیم و  راوـس  سوـه ) اوـه و   ) شکرـس بکرم  رب  هـک  ت 
هک يواگ  هب  هحلط ، هبشت  لولذلا . وه  لوقی : بعصلا و  بکری  تسا ،) رک  قیاقح ، ندینش  زا  ششوگ  روک و  تایعقاو ، ندید  زا  شمـشچ 

، یتسرپاوه رطاخ  هب  وا  هک ، تسا  ریخا  هلمج  زا  يرگید  ترابع  ای  تسا ، وا  یـشکرس  ناـیغط و  هب  هراـشا  اـی  تسا ، هدروخ  چـیپ  شخاـش 
نخـس ذوفن  زا  سای  هداد و  ماجنا  هحلط  هب  تبـسن  یقیقد  يواکناور  هلمج  دنچ  نیا  رد  ماما  تقیقح  رد  درادـن . قح  ربارب  رد  اونـش  شوگ 
ناشن زین  دعب  ثداوح  و   ) هدوب راودیما  ریبز  هب  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، هدرک  زاربا  هلیسو  نیدب  گنج  زا  تشگزاب  حلص و  هرابرد  ار  وا  رد 

قح شریذپ  يارب  و   ) تسا رتوخمرن  وا  هک  ارچ  نک ! تاقالم  ار  ریبز  یلو  دـنکیم : هفاضا  تسا ) هدوب  اج  هب  الماک  يراودـیما  نیا  هک  داد 
تشرـس و تعیبط و  يانعم  هب  هکیرع  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هکیرع  نیلا  هب  ریبعت  هکیرع . نیلا  هناف  ریبزلا ! قلا  نکل  و  دراد ،) يرتشیب  یگدامآ 

بلاغ وا  رب  اهتیعقاو  ربارب  رد  میلست  حور  دراد و  يرتشیب  ییاونش  قح  راتفگ  ربارب  رد  وا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا ، رتمرن  موهفم  هب  نیلا 
درم هک  هحلط  سکع  هب  دادیم ، ناشن  يرتهب  شنکاو  دوب  هدینش  ربمایپ  زا  هک  ینانخس  هب  تبسن  اصوصخم  تسا ،

ناسیونخـیرات لـیلد ، نیمه  هب  دوـب . هدرک  رک  روـک و  ار  وا  شوـگ  مشچ و  ماـقم  هاـج و  بح  دوـب و  یـشکرس  هاوـخدوخ و  جوـجل و  ي 
ربمایپ هک  داتفا  ثیدح  نیا  دای  هب  تسا و  مالـسلاهیلع  یلع  رکـشل  رد  رامع  هک  دـیمهف  دـش و  هرـصب  دراو  هک  یماگنه  ریبز  هک  دناهتـشون 

ریحت و درک و  تشحو  تشک . دهاوخ  راکمتس ، هورگ  ار  وت  رامع ! يا  هیغابلا ، هئفلا  کلتقت  هیمس ! نبای  کحیو  دوب : هدومرف  رامع  هرابرد 
( ناراکمتـس هورگ   ) هیغاب هئف  ءزج  وا  دوش و  دیهـش  لمج ، نادـیم  رد  رامع ، هک  دیـسرتیم  دـنکفا و  هیاس  وا  ناج  لد و  رب  دـیدش  دـیدرت 

وت دیوگیم : یلع )  ) وت ییاد  رـسپ  وگب  وا  هب  يدرک  تاقالم  ار  ریبز  هک  یماگنه  دومرف : سابعنبا  هب  مالـسلاهیلع  ماما  لاح ، ره  هب  دـشاب .
هچنآ زا  ار  وت  يرما  هچ  و  یتشگزاب ؟ دوخ  نامیپ  زا  هک  دش  هچ  يدرک ) راکنا  و  ! ) یتشاگنا هتخانـشن  قارع  رد  یتخانـش و  ارم  زاجح ، رد 
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نیا ادـب ؟ امم  ادـع  امف  قارعلاب ؟ ینترکنا  زاجحلاب و  ینتفرع  کـلاخنبا : کـل  لوقی  هل : لـقف  تخاـس ؟ فرـصنم  یتسنادیم  نم  هراـبرد 
نآ زا  همه  نآ  زا  دعب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  رد  هک  تسا  مالسلاهیلع  یلع  الوم  ناشخرد  رایسب  قباوس  هب  هراشا  هلمج ،

صوصخ هب  تسنادیم ، ار  بلاطم  نیا  یبوخ  هب  دوب  ربمایپ  نارای  هرمز  رد  هک  مه  ریبز  دندوب و  هاگآ 
وا هب  دیبایرد ! ار  ریبز  ياو  يا  دز : دایرف  هشیاع  دمآ . نادیم  هب  مالسلاهیلع  یلع  ربارب  رد  ریبز  لمج ، گنج  زور  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
هک تسا  يراک  هچ  نیا  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  ماما  دراد . هرز  ریبز  درادن و  هرز  مالـسلاهیلع  یلع  اریز  تسین ، وا  هجوتم  يرطخ ، دنتفگ :
وت هفیظو  دـیدرکیم و  يربهر  ار  نامثع  نالتاق  هک  دـیدوب  هحلط  وت و  دومرف : ترـضح  منکیم . نامثع  نوخ  هبلاطم  نم  تفگ : يدرک .؟
نآ يراد  رطاخ  هب  ایآ  مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دومرف : سپـس  دننک . صاصق  وت  زا  ات  يراپـسب  نامثع  هثرو  هب  ار  دوخ  هک  تسا  نیا 

ورمعینب هلیبق  زا  دوب و  هدرک  هیکت  وت  تسد  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاح  رد  يدرک ، روبع  نم  رانک  زا  هک  زور 
نیا زا  شیب  يراک  مدیدنخ و  مه  نم  دیدنخ . نم  تروص  رد  درک و  مالـس  نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دمآیم ؟ فوع  نب 
یلع شاب ! شوماخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  درادیمنرب . کبس  ياهراک  زا  تسد  بلاطیبا ، نب  یلع  یتفگ : وت  مدرکن .

. نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : ریبز  یملاظ . هک  یلاح  رد  ینکیم  گنج  وا  اب  وت  کیدزن  ياهدنیآ  رد  نادـب  یلو  دـنکیمن ، کبـس  راک 
گنج زا  تسد  نیقی  هب  نم  دنکفا و  یشومارف  هب  ارم  راگزور ، یلو  دوب ، هنوگ  نیا  يرآ 

دناوتیم الاب ، هلمج  تفر . نوریب  گـنج  نادـیم  زا  هشیاـع ، اـب  وگتفگ  زا  سپ  دیـشک و  گـنج  زا  تسد  تفگ و  ار  نیا  مرادیمرب . وت  اـب 
یتح دیزرویم و  قشع  مالسلاهیلع  یلع  هب  هک  دوب  یناسک  زا  ریبز ، هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  دشاب . زین  لئاسم  هنوگ  نیا  هب  هراشا 

نایرج رد  دنتسکش و  ار  وا  ریشمش  دنتساخرب و  شنافلاخم  یلو  دیشک ، ریشمش  تساخرب و  مالسلاهیلع  یلع  زا  عافد  هب  هفیقس ، نایرج  رد 
تشاذگ رثا  ریبز  حور  رد  هدنهدناکت ، هاتوک و  ياههلمج  نیا  لاح ، ره  هب  داد . يار  مالسلاهیلع  یلع  هب  ریبز  زین  رمع  هرفن  شـش  ياروش 

روط هب  تفرگ و  ار  دوخ  میمصت  ماجنارـس ، دوزفایم و  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  تیعورـشم  رد  وا  کش  دیدرت و  رب  زور ، هب  زور  و 
مان هب  يراکمتـس  درم  تسد  هب  دنچ ، ره  تفر ، دراذگ و  نابایب  هب  رـس  تفرگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  هار  دـش و  ادـج  لمج  رکـشل  زا  لماک ،

یفطاع ریبعت  کی  وت ،) ییاد  رـسپ   ) کلاخنبا هب  ریبعت  دـنک . ناربج  ار  دوخ  هابتـشا  نیا  هک  تفاین  یفاـک  لاـجم  دـش و  هتـشک  زومرجنبا 
رهاوخ هیفـص  دنزرف  ریبز  هک  دریگیم  همـشچرس  اجنیا  زا  ریبعت  نیا  درب ! راک  هب  ریبز ، فطاوع  نتخیگنارب  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا 

بوسحم ریبز  ییاد  رسپ  ترضح  نآ  مالسلاهیلع و  یلع  همع  رسپ  ریبز  نیاربانب  تسا ، بلاطوبا 
یلع هرابرد  شرمع  مامت  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ریبز ، هک  تسا  یبلاطم  مامت  هب  هراشا  هاـتوک  هلمج  نیا  دوشیم .
دننام دوب - لمج  گنج  یلصا  هزیگنا  هک  یبلطهاج - یلو  تشاد ، يدیدش  هقالع  ترضح  نآ  هب  لیلد  نیمه  هب  دوب و  هدینـش  مالـسلاهیلع 

یضردیس موحرم  درک . رادیب  ار  ریبز  دز و  رانک  ار  باجح  هاتوک  هلمج  نیا  اب  مالسلاهیلع  ماما  دوب و  هدناشوپ  ار  لئاسم  نیا  مامت  یباجح 
هلمج تسا . هدش  هدینش  وا  زا  ادب ،؟ امم  ادع  امف  يابیز  هلمج  هک  تسا  یسک  نیتسخن  مالسلاهیلع  یلع  دیوگیم : هبطخ  نیا  لیذ  رد  هر ) )

هب دوب ، هدش  راکشآ  وت  رب  هک  ار  یتقیقح  هک  دش  ببس  زیچ  هچ  هک  دنکیم  هتکن  نیا  هب  هراشا  تسا و  انعمرپ  باذج و  رایسب  هک  یهاتوک 
یهاتوک و یهن ؟ مدق  لطاب  قیرط  رد  يدرگزاب و  قح  هار  زا  هناهاگآ  يدـنبب و  اهتیعقاو  يور  هب  ار  لد  مشچ  يراپـسب و  یـشومارف  تسد 
-1 اههتکن : تسا . هدـمآرد  لثملابرـض  کی  تروص  هب  برع ، تایبدا  رد  زورما  هک  تسا  دـح  نآ  رد  هلمج ، نیا  ییاوتحمرپ  ییاـبیز و 

ریبز هب  ار  ماما  ماـیپ  یتقو  دـیوگیم : ساـبعنبا  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  ماـیپ  ربارب  رد  ریبز  لـمعلاسکع 
هک ت مهاوخیم  ار  نامه  زین  نم  دیرت ، ام  دیرا  ینا  وگب : یلع  هب  تفگ : باوج  رد  مدناسر ،

هدرک روک  ار  وا  لد  مشچ و  نانچنآ  یبلطهاج  ییوگ  مشابن ؟ نم  ارچ  یتسه ، مدرم  رب  تموکح  لابند  وت  هک  نیا  هب  هراشا  . ) یهاوخیم و 
مدمآ و مالـسلاهیلع  یلع  تمدخ  نم ، دـیوگیم : سابعنبا  تسا ). هدرک  مایق  ماقم  هاج و  رطاخ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  تشادـنپیم  هک  دوب 

ماجنارـس دنک و  تمواقم  نادـجو  راشف  ربارب  رد  تسناوتن  ریبز  دـش ، هراشا  الاب  رد  هک  نانچمه  یلو  مدرک . ضرع  وا  تمدـخ  ار  ناتـساد 
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زا ياهصالخ  - 2 دوب . هدش  رید  رایـسب  دنچ  ره  تفرگ ، هرانک  گنج  زا  درک و  هجوت  اهتیعقاو  هب  تفر و  رانک  وا  ناگدـید  ربارب  زا  اههدرپ 
یمالـسا ياـهگنج  رد  دوـب و  مالـسا  رد  ناماگـشیپ  زا  ناـمثع و  نب  هللادـیبع  شردـپ  تسا . شیرق  هفیاـط  زا  هحلط  ریبز  هحلط و  یگدـنز 

هک یماگنه  اذـل  دوب و  هتفر  ماش  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتیروماـم  يارب  اـیوگ  دوبن  ردـب  گـنج  رد  یلو  تشاد ، تکرش 
مه وت  كرجا ، کمهـس و  کل  دومرف : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک . هبلاطم  ردـب  مئانغ  زا  ار  دوخ  مهـس  تشگزاب 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندروآ ، نامیا  ریبز  هحلط و  هک  یماگنه  دـنیوگیم : شاداپ . رد  یمهـس  مه  يراد و  مئانغ  رد  یمهس 
رقرب بویاوبا  اب  ار  هحلط  يردارب  نامیپ  ترجه  زا  دعب  یلو  تخاس ، رارقرب  اهنآ  نایم  يردارب  نامیپ  هکم  رد 

هللا یلص  هللا  لوسر  زا  وا  تیامح  دیمان . ریخلا  هحلط  دحا  زور  رد  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک : هدش  لقن  شرـسپ  زا  درک . را 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  دوب ، یبلطهاج  درم  وا  هک  اجنآ  زا  یلو  تسین . دیدرت  ياج  یمالـسا ، ياهگنج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
زا یـشان  هک  یبساـنمان - تاـملک  یهاـگ  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رـصع  رد  داـتفا و  يرگید  هار  هب  داد و  هرهچ  رییغت  مـلس 

دهدیم روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تفگیم : هحلط  روثنملا  رد  تیاور  قبط  هلمج  زا  دش ، هدینـش  يو  زا  دوب - وا  یبلطهاج 
مـشچ ناهج  زا  هاگره  نیقی  هب  دـنکیم . جاودزا  ام ، زا  ندـش  ادـج  زا  دـعب  نانز ، اب  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  باجح  ام  ربارب  رد  اـهومع  رتخد 

. دش لزان  وا  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  اب  جاودزا  میرحت  هیآ  هک  دوب  اجنیا  درک . میهاوخ  جاودزا  وا  نانز  اب  ام  دشوپب ،
ربمایپ زا  دعب  رگا  تفگ : تسا - هدوب  هحلط  دـنیوگیم  مدرم - زا  یکی  هک  دـیوگیم  قوف  هیآ  لوزن  ببـس  رد  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف 

. دش لزان  وا ، تلحر  زا  دـعب  ربمایپ ، نانز  اب  جاودزا  میرحت  هیآ  ماگنه  نیا  رد  مروآیمرد . دوخ  حاکن  هب  ار  هشیاع  شرـسمه  منامب  هدـنز 
رک هحلط  يوس  هب  ور  وا ، هک  میناوخیم  زین  رمع  ياروش  ناتساد  رد 

هب هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  ربمایپ  تفگ : رمع  تفگ . یهاوخن  یبوخ  نخـس  زگره  وت  وگب ! تفگ : هحلط  میوگن .؟ اـی  میوگب  تفگ : د و 
زا وا  لاح  ره  هب  دـمآ .) الاب  رد  هک  تسا  ياهلمج  روظنم ، . ) دوب نیگمـشخ  وت  رب  یتفگ ، باجح  هیآ  لوزن  ماـگنه  هک  ینخـس  نآ  رطاـخ 
رد تسنادیم و  نامثع  نالتاق  زا  ار  وا  ناورم  لیلد  نیمه  هب  درک . يزورفاشتآ  وا  دـض  رب  دوب ، فلاخم  نامثع  اب  ادـیدش  هک  دوب  یناسک 

ناورم درم . سپـس  درک و  حورجم  ار  وا  ریت  کی  اب  درک و  يریگهناشن  ار  هحلط  ناورم  دندوب - هشیاع  رکـشل  رد  ود  ره  هک  لمج - گنج 
دزورفیب مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  دض  رب  گنج  شتآ  هک  دش  ببـس  یبلطهاج  نامه  متفرگ . هحلط  زا  ار  نامثع  نوخ  ماقتنا  نم  تفگ :

ماقم هب  ندیـسر  هک  دوخ  فدـه  هب  ماجنارـس  درگ و  ناناملـسم  زا  یمیظع  هورگ  نوخ  نتخیر  ببـس  دزادـنیب و  هار  هب  ار  لمج  گـنج  و 
هچنآ هیبش  ینانخس  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  هک  دناهتفگ  زین  یضعب  دش . هتشک  لمج  گنج  رد  میتفگ  هکنانچ  دیـسرن و  دوب ، تفالخ 

دهدیم ناشن  الاب  هبطخ  اما  دش . هتشک  ناورم  ریت  اب  یلو  درک ، يریگهرانک  گنج  زا  دش و  نامیشپ  وا  درک و  نایب  وا  يارب  دومرف ، ریبز  هب 
هک تسا  هدمآ  یتیاور  رد  دوب . سویام  وا  تیاده  زا  ترضح  هک  تسا  نیا  هبطخ  موهفم  هک  ارچ  تسین ، تسرد  نخس  نیا  هک 

رد ار  هنتف  شتآ  تسکش و  ارم  تعیب  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  دومرف : تشذگ و  وا  هتـشک  رانک  زا  مالـسلاهیلع  یلع  گنج  نایاپ  زا  دعب 
ماـما دـندرک . نـینچ  دـیناشنب ! دـینک و  دـنلب  ار  وا  درک . توـعد  منادـناخ ، نـم و  نتـشک  يارب  ار  مدرم  تخاـس و  نـشور  یمالــسا  تـما 

ار وا  دومرف : سپـس  روطچ ؟ وت  متفای ، قح  رب  دوب  هداد  هدعو  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  نم  هحلط ! يا  دومرف : هدرک  وا  هزانج  هب  ور  مالـسلاهیلع 
هب دومرف : ینکیم ؟ تبحـص  وا  گرم  زا  دعب  هحلط  اب  ایآ  نانمومریما ! يا  دـندرک : ضرع  ناهارمه  زا  یـضعب  درک . تکرح  و  دـیناباوخب !

نانخس دندوب - هدش  هدنکفا  یهاچ  رد  ردب  گنج  زا  دعب  هک  هکم - رافک  ناجیب  ياهندب  هک  هنوگنامه  دینش . ارم  نخس  وا  دنگوس ! ادخ 
زا یهاگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دیآیم  شیپ  لاوئس  نیا  اجنیا  رد  دندینش . ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هداد اهنآ  هب  تشهب  تراشب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  يرفن  هد  ءزج  وا  یـضعب  هدـیقع  هب  یتح  و  هدومرف : فیرعت  هحلط ،
حیحص يزیچ  نینچ  هک  ضرف  هب  مییوگیم  باوج  رد  دشاب ؟ حیحص  وا  قح  رد  ینانخس  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ  هرشبم ،) هرشع  ، ) دوب

دشاب قح  فص  رد  زور  کی  دشاب و  هتشاد  ینوگانوگ  ياهیگتسیاش  دوخ  یگدنز  فلتخم  نینس  رد  دناوتیم  ناسنا  دشاب ،
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رد دوش . عقاو  دـنوادخ  بضغ  دروم  دریگ و  رارق  لـطاب  فص  رد  دوـش و  جراـخ  فـص  نآ  زا  رگید  زور  ددرگ و  بجاو  وا  رب  تشهب  و 
قح هب  لـطاب  فوفـص  زا  اـی  لـطاب  هب  قح  فوفـص  زا  دـنداد و  هرهچ  رییغت  دوخ  رمع  لوـط  رد  هک  یناـسک  دـندوب  رایـسب  مالـسا  خـیرات 

يربـهر هب  ار  وا  همه  هک  دوـخ - ياوـشیپ  ماـما و  دـض  ار  لـمج  گـنج  شتآ  هک  یـسک  دـیوگب  دـناوتیم  یـسک  هچ  هنرگو  دـندیئارگ .
؟ تسا راگزاس  قطنم  مادـک  اب  نخـس  نیا  دـشاب ؟ تاجن  لـها  بوخ و  مدآ  دـش ، نوخ  همه  نیا  نتخیر  ببـس  هتخورفارب و  دـناهتفریذپ -

تـشهب هدعو  هبوت  هروس  رد  ناعبات ، زین  راصنا و  نارجاهم و  زا  معا  مالـسا  رد  ناماگـشیپ  هرابرد  دـیجم  نآرق  هک  نیا  نخـس ، نیا  دـهاش 
مهلدـعا هنع و  اوضر  مهنع و  هللا  یـضر  ناسحاب  مهوعبتا  نیذـلا  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  نولوالا  نوقباسلا  و  : ) دـیامرفیم دـهدیم و 

اهنآ زا  یکین  هب  هک  اهنآ  راصنا و  نارجاهم و  زا  نیتسخن ، ناماگـشیپ  میظعلا ،) زوفلا  کلذ  ادـبا  اهیف  نیدـلاخ  راهنالا  اهتحت  يرجت  تانج 
شریز زا  اهرهن  هک  هدرک  مهارف  اهنآ  يارب  تشهب  زا  ییاهغاب  دندش و  دونـشخ  وا  زا  زین )  ) اهنآ دونـشخ و  اهنآ  زا  دنوادخ  دندرک ، يوریپ 

هک یلاح  رد  دوشیم ، راصنا  نارجاهم و  ماـمت  لـماش  هیآ  نیا  گرزب . يزوریپ  تسا  نیا  دـنام و  دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواـج  دراد . ناـیرج 
ادیم

ربـمغیپ ادـخ و  بوضغم  دـندش و  فرحنم  تسار  هار  زا  يراـصنا ، بطاـح  نبا  هبلعث  و  حرـسیبا ، نبا  هللادـبع  دـننام  اـهنآ  زا  یـضعب  مین 
هک ناقفانم - زا  یهورگ  هک  مینادیم  زین  دـندوب و  راصنا  ای  نارجاهم و  ءزج  ربمایپ و  باحـصا  فص  رد  زاـغآ  رد  هک  یلاـح  رد  دنتـشگ ،
رب دیاب  زین  ار  ربمایپ  هباحـص  هک  تسین  کش  ياج  ساسا  نیا  رب  دندوب . باحـصا  وزج  دراد - اهنآ  هب  ار  تالمح  نیرتدیدش  دـیجم  نآرق 

یخـساپ چـیه  اهنآ  يارب  هک  میوشیم  ییاهـضقانت  راتفرگ  هن  رگ  درک و  تواضق  اهنآ  هرابرد  دیجنـس و  رمع  ناـیاپ  اـت  ناـشلامعا  ساـیقم 
ار مالـسا  رتشیب ) ای  رتمک  یمک  ای   ) یگلاس هدزناپ  رد  وا  دوب . ادخ  لوسر  همع  هیفـص  شردام  ماوع و  دنزرف  ریبز ، ریبز  اما  تفای . ناوتیمن 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دمآ و  هنیدم  هب  سپس  دوب و  هشبح  نارجاهم  وزج  وا  دش . ناملـسم  هک  دوب  رفن  نیمجنپ  ای  نیمراهچ  دیاش  تفریذپ و 
ردب و ياهگنج  رد  دیـشخرد و  یبوخ  هب  یمالـسا  ياهگنج  رد  وا ، دومرف . دقعنم  دوعـسم  نبا  هللادـبع  اب  ار  وا  توخا  نامیپ  ملـس  هلآ و  و 
هک دوب  رمع  هرفن  شش  ياروش  ءزج  وا ، تسا . هدش  لقن  وا  هرابرد  ربمایپ  زا  یبوخ  نانخس  تشاد و  تکرـش  نینح  ربیخ و  قدنخ ، دحا و 

یبلطهاج و رثا  رب  زین  وا  هنافساتم  دادن . يار  ترضح  نآ  هب  هحلط  یلو  داد ، يار  مالسلاهیلع  یلع  هب 
تسد رد  تسد  يرگید  مهم  تسپ  ای  تفالخ  ماقم  هب  ندیسر  يارب  دش و  فرحنم  قح  ریسم  زا  شراک  نایاپ  رد  هحلط  ياههسوسو  دیاش 

ناـمیپ و دروآ . دوجو  هب  ناناملـسم  هعماـج  رد  یفاکـش  دـنتخوس و  نآ  رد  رفن  نارازه  هک  تخورفارب  ار  یگنج  شتآ  تشاذـگ و  هحلط 
زاغآ زا  شیپ  لمج ، گنج  نادـیم  رد  ناـخروم  هتفگ  هب  یلو  دـش ، سفن  ياههتـساوخ  میلـست  تسکـش و  مالـسلاهیلع  یلع  اـب  ار  شتعیب 

عابسلايداو مان  هب  فارطا  ياهنابایب  زا  یکی  هب  درک و  يریگهرانک  گنج  زا  دش و  دوخ  هابتـشا  هجوتم  مالـسلاهیلع  یلع  حیاصن  اب  گنج ،
هزیاج تفایرد  مالسلاهیلع و  یلع  يدونـشخ  ببـس  وا  نتـشک  هک  نیا  نامگ  هب  زومرجنبا  مان  هب  يدرم  تخادرپ و  هبوت  زامن و  هب  تفر و 

رد دش و  تحاران  ترضح  دروآ . مالسلاهیلع  یلع  يارب  ار  شریشمش  رتشگنا و  تشک و  ار  وا  زامن  لاح  رد  تفر و  وا  غارـس  هب  دوشیم ،
زا ار  هودـنا  اهراب  هک  تسا  يریـشمش  نیا  هللا ، لوسرلا  هجو  نع  برکلا  جرف  اـملاظ  فیـسلا  اذـه  دومرف : وا  ریـشمش  هراـبرد  یمهم  هلمج 
نآ هب  دادـن و  تاقالم  هزاجا  زومرجنبا ، هب  ترـضح ، هک  دـناهتفگ  یـضعب  تخاس . فرطرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تروص 

تفگ یضعب  هد ! تراشب  خزود  شتآ  هب  ار  ریبز ، لتاق  رانلاب ، هیفص  نبا  لتاق  رشب  دومرف : دوب ، هدمآ  شدزن  هزاجا  نتفرگ  يارب  هک  سک 
هک هدش  نییبت  یبوخ  هب  بلطم  نیا  یخیرات ، دانسا  زا  یضعب  رد  درک . یشکدوخ  یتحاران ، تدش  زا  نخس ، نیا  ندینش  اب  زومرجنبا  دناه 
هک نیا  نمـض  دـش - لقن  ریبز  هحلط و  هراـبرد  هک  ـالاب - هدرـشف  تشذگرـس  تسا . هدوب  هیواـعم  کـیرحت  هب  ریبز  هحلط و  ینکـشنامیپ 
هک یناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  ناـگمه  يارب  تسا  یتربع  سرد  دـنکیم ، کـمک  ییاوتحم  مهف  هب  لـیمکت و  ار  اـم  هبطخ  ياـهثحب 
هب هدراذگ ، دوخ  يارب  خیرات  رد  یکین  مان  هتفرگ و  يونعم  زیاوج  هدرک ، اهتدهاجم  هدرک ، يرپس  قح  هار  رد  ار  دوخ  رمع  هدـمع  تمـسق 

! مهللا ددرگ . ناگمه  فسات  هیام  وا  كاندرد  تشونرـس  هک  دـسر  ییاج  هب  شراک  ماقم  ای  لاـم  هب  قشع  یبلطهاـج و  اـیند و  بح  رطاـخ 
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فورعم و هب  رما  مهم  طیارش  زا  یکی  هب  هراشا  الاب  نخس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  مزال  طیارـش  - 3 اریخ . انرما  هبقاع  لعجا 
، تسا ریذـپانذوفن  شکرـس و  يدرم  هک  نکم ! تاقالم  هحلط  اب  دـیامرفیم : ترـضح  تسا . ریثات  لامتحا  نآ  تسا و  هدـش  رکنم  زا  یهن 

نیا دیاب  تسا و  دودحم  دشاب ، هچ  ره  ناسنا  يورین  هک  تسا  یهیدـب  تسا . ریذـپذوفن  اعبط  وخمرن و  یناسنا  هک  نک  تاقالم  ریبز  اب  یلو 
رب تشم  هجیتنیب  داد و  رده  هب  ار  اهورین  دیابن  تسین  ریثات  لامتحا  هک  اجنآ  دشاب . رثا  لامتحا  هک  ددرگ  فرصم  ییاج  رد  ورین 

رب ملع  هن  درک ! مادقا  دیابن  تسین  رثا  رب  نیقی  نوچ  تفگ  تسـشن و  نیقی  راظتنا  رد  دباین  زین  رثا  لامتحا  تروص  رد  یلو  دیبوک ، نادـنس 
رکنم و فورعم و  تخانـش  دننام  رگید  طورـش  اب  طرـش  نیا  هاگره  میراد . ياهفیظو  ریثات  مدع  هب  نیقی  تروص  رد  هن  تسا و  طرـش  رثا 

اهناسنا زا  يرایـسب  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  دوشیم . یعطق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  ددرگ ، هارمه  رطخ  دوجو  مدع 
دناهدنرد و گرگ  دننام  یـضعب  هابور و  دـننام  یـضعب  دـنراد . تاناویح  زا  یکی  هب  یتهابـش  مادـک  ره  دنتـسه و  یناویح  ياهوخ  ياراد 

مالسلاهیلع ماما  الاب  نخس  رد  دننادان و …  واگ  دننام  یضعب  دنتسرپ و  مکش  نارتوهش و  كوخ  دننام  یضعب  دنعاجش و  ریش  دننام  یضعب 
هب یتقو  تسا و  هابتشا  اطخ و  راتفرگ  اهتیعقاو  صیخشت  رد  دوشیمن و  میلـست  قح  لباقم  رد  هک  دنکیم  هیبشت  یـشکرس  واگ  هب  ار  هحلط 

. دروخیم تسکش  ماجنارس  دراگنایم و  ناسآ  ار  نآ  دوریم  تخس  ياهراک  غارس 

نامدرم راگزور و  هبطخ 032-
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نایم هب  نخـس  ایند  رد  دهز  زا  نآ  رد  نینچمه  دیامرفیم . میـسقت  هتـسد  جنپ  هب  ار  مدرم  هدرک و  فصو  ار  هنامز  يرگمتـس  هبطخ  نیا  رد 
ماما نامز  رد  هعماج  زیگنافسا  عضو  زا  تسخن ، شخب  تسا : هدش  لیکـشت  شخب  راهچ  زا  هبطخ  نیا  هاگن : کی  رد  هبطخ  تسا . هدـمآ 

نآ مدرم  مالـسلاهیلع  ماما  مود ، شخب  رد  دیوگیم : نخـس  هتـشاد  دوجو  نالدکاپ  ناراکوکین و  هار  رـس  رب  هک  یتالکـشم  مالـسلاهیلع و 
داسف هب  تسد  دنرادن ، تردـق  نوچ  هک  یهورگ  فلا :) : ) دـنکیم میـسقت  هورگ  راهچ  هب  ار ) نامز  رـصع و  ره  مدرم  الامتحا  و   ) ار نامز 
ماقم لام و  هب  ندیسر  داسف و  داجیا  يارب  ناشتردق  زا  دنتردق و  ياراد  هک  یهورگ  ب :) . ) دناهدرسفا یتلآیب  مغ  زا  عقاو  رد  دنیالآیمن .

هن دنبلطیم ، ار  ایند  لمع  نیا  اب  تقیقح  رد  یلو  دـنهدیم ، ماجنا  يورخا  یهلا و  لامعا  رهاظ ، هب  هک  یهورگ  ج :) . ) دـنریگیم هرهب  ایند 
هن دندهاز و  هن  هک  یتروص  رد  دننزیم ، تعانق  دهز و  هب  ار  دوخ  دسریمن ، تردق  هب  ناشتـسد  نوچ  هک  يرگید  هورگ  د :) . ) ار ترخآ 

، موس شخب  رد  دنکیم . نایب  دنراد - دوجو  یعامتجا  ره  رد  هک  ار - هورگ  راهچ  نیا  زا  کی  ره  ياهیگژیو  مالسلاهیلع  ماما  تعانق . لها 
يرش نادرم  دنکیم . دای  هناگادج  روط  هب  اهنآ  زا  ترضح  هک  تسا  يرگید  هورگ  زا  نخس 

دیامرفیم و میسقت  هتسد  دنچ  هب  زین  ار  اهنآ  مالسلاهیلع  یلع  ماما  دنرادیمرب . ماگ  وا  هار  رد  دناهتـسب و  لد  ادخ  هب  هک  یتنیط  كاپ  ف و 
دـهز و هب  ار  مدرم  تسا - هبطخ  یناـیاپ  شخب  هک  مراـهچ ، شخب  رد  دـهدیم . حرـش  ار  هتـسد  ره  ياـهیگژیو  فـیرظ  قـیقد و  روـط  هـب 

ادا ار  نخـس  قح  هاتوک  ياههلمج  رد  دـیامرفیم و  توعد  تسا ، اهیتخبدـب  ناهانگ و  همه  همـشچرس  نآ ، هب  قشع  هک  ایند  هب  ییانتعایب 
دوشیم و هدرمـش  رادرکدـب  راکوکین ، نآ  رد  هک  میاهدـش  عقاو  نارفک  رپ  ینامز  زوتهنیک و  يراگزور  رد  ام  مدرم ! يا  همجرت : دـنکیم .
ات هدنبوک  ثداوح  زا  مینکیمن و  لاوئس  مینادیمن  هچ  نآ  زا  میریگیمن و  هرهب  مینادیم  هچنآ  زا  دوشیم . هدوزفا  ناملاظ  ملظ  رب  هتسویپ 

رطاخ هب  دننزیمن ، داسف  هب  تسد  رگا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  زا  یهورگ  دناهورگ : راهچ  دـساف )  ) مدرم و  میـسرتیمن ! دـیاین  دورف  ام  رب 
بآ یلو  دنتسه ، يرهام  نارگانـش  داسف ، داجیا  رد  اهنآ  يرآ ،  ) تسا كدنا  ناشلام  دنک و  ناشریـشمش  ناوتان و  ناشحور  هک  تسا  نیا 
دوخ هدایپ  هراوس و  رکشل  هتخاس و  راکشآ  ار  شیوخ  داسف  ترارش و  هدیـشک و  ریـشمش  هک  دنتـسه  یناسک  رگید  هورگ  دننکیمن .) ادیپ 

هتخاس هدامآ  داسف  ملظ و  يارب  ار  دوخ  نطاب  اهنآ ، دناهدرک .) يروآدرگ  روظنم  نیا  يارب   ) ار
مهارف دوخ  يارب  ار  یهورگ  رب  یهدنامرف  ای  دـنروآ  گنچ  هب  ار  ایند  عاتم  زا  يزیچ  هک  تسا  نآ  ناشفدـه  دـناهدرک . هابت  ار  دوخ  نید  و 
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تـسا یتراجت  دب  هچ  دنناوخب .) نیغورد  ياههبطخ  اهنآ ، يارب  دننک و  نت  رب  ار  مدرم  ییاوشیپ  سابل  و   ) دننک دوعـص  يربنم  رب  ای  دـنزاس 
تـسا ادخ  دزن  هک  ییاهـشاداپ  اب  ار  نآ  ینیبیم و  نتـشیوخ  ياهب  ار  ایند  ياهتخاس : مهارف  دوخ  يارب  رگنایغط ) دساف و  ناسنا  يا   ) وت هک 

ایند لمع  اب  ار  ترخآ  هک  نیا  هن  دننکیم ، بلط  ترخآ  ياهراک  اب  ار  ایند  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم ، زا  يرگید  هورگ  ینکیم ! هضواعم 
دـنبلطیم و ریوزت  اب  دـنروآ ، تسد  هب  روز  ملظ و  اب  دنتـسناوتن  ار  هچنآ  دنـشورفیم و  ایند  هب  ار  دوخ  نید  يراکایر  اب  اهنآ  . ) دـننک بلط 
( اـیند هب  یگدولآ  زا  ارهاـظ   ) ار دوخ  نماد  دـنرادیمرب و  هاـتوک  ار  اـهماگ  دـنهدیم . هولج  عضاوتم  ار  دوخ  فدـه ،) نیا  هب  لوصو  يارب 

هورگ دنهدیم . رارق  تیـصعم  هلیـسو  ار  ییادخ  شـشوپ  هلمج ) کی  رد  و   ) دنیارآیم نارادـتناما  رویز  هب  ار  نتـشیوخ  دـننکیم و  عمج 
اج همه  زا  ار  ناشتسد  هتشادزاب و  ماقم  هاج و  هب  ندیسر  زا  ار  نانآ  یفاک ، هلیـسو  نتـشادن  یناوتان و  تراقح و  هک  دنتـسه  یناسک  رگید 

نیا هب  یلو  دنرادن ، مک  يزیچ  نادسفم  نادساف و  رگید  زا  هک  یلاح  رد  ، ) تسا هدرک  هاتوک 
، نامز چیه  رد  هک  یلاح  رد  دناهدمآرد ، نادـهاز  سابل  هب  دناهتـسارآ و  تعانق  رویز  هب  ار  دوخ  هکلب ) دـننکیمن ، فارتعا  زگره  تقیقح 
رد دـنچ  ره  دـنکانرطخ ، همه  دـندساف و  همه  هورگ  راـهچ  نیا  . ) دـناهدوبن نیتـسار  ناـیاسراپ  کلـس  رد  زور ، هـن  بـش و  ماـگنه  هـب  هـن 

هاگداد سرت  هدـنکفاورف و  ار  ناشیاهمـشچ  تمایق ، دای  هک  دـناهدنام  یقاب  یهورگ  ناـیم ) نیا  رد  (. ) دـنوشیم رهاـظ  فلتخم  ياـههرهچ 
هب ناسرت  ای  دـناهدش و  هراوآ  هدـنار و  هعماج  زا  ای  ییوجقح ) ییوگقح و  رطاخ  هب   ) ناـنآ تسا . هتخاـس  يراـج  ار  ناشیاهکـشا  رـشحم 
دنک كرد  ار  قـح  هـک  يرادـیب  لد  اونـش و  شوـگ  هـک  ارچ   ) دـناهدز ناـهد  رب  توکـس ، رهم  دنـشوماخ و  اـی  هدـیزخ و  ییاـهنت  هشوـگ 

هب  ) درد رپ  یلد  ناـیرگ و  یمـشچ  اـب  اـی  دـننکیم و  توعد  ادـخ  يوـس  هب  اـهلد ) زا  یـضعب  رد  ریثاـت  دـیما  هب   ) هناـصلخم اـی  دـنباییمن )
رای و ندوبن  رطاخ  هب  ، ) هدرپس یـشومارف  هب  هتخاس و  يوزنم  ار  نانآ  هیقت  دـنرگنیم . دنتـسین ) نآ  رییغت  رب  رداق  هک  يداسف  رپ  ياـههنحص 

يارب یتکرح  هنوگره  هک   ) دـناهتفرورف کمن  يایرد  رد  هک  دـننامیم  یناسک  هب  اهنآ  تسا . هتفرگارف  ار  ناشدوجو  تلذ  یناوتان و  روای )
هب ق دناهدش و  هتسخ  هک  دناهدرک  تحیصن  ردق  نآ  تسا . حورجم  ناشبولق  هتسب و  ناشناهد  تسا .) رتشیب  شزوس  ببس  اهنآ 

رد ایند  دیاب  دناهدییارگ . یمک  هب  هک  دناهداد  هتـشک  هزرابم ) نادـیم  رد   ) ردـق نآ  دناهتـشگ و  ناوتان  هک  دـناهتفرگ  رارق  راشف  تحت  يرد 
( زا رتاهبیب   ) ای تسا ) شزرایب  نفعتم و  وبدـب و  رایـسب  هک   ) دـننکیم یغابد  نآ  اب  هک  دـشاب  ییاـهگرب  هلاـفت  زا  رتشزرا  مک  امـش  مشچ 

دنپ دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  و  درادـن .) ءانتعا  نآ  هب  یـسک  دزیریم و  نیمز  رب  هک   ) دـشاب تاـناویح  مشپ  هدـش  یچیق  ياـیاقب 
تبسن رتهتفیش  امـش  زا  هک  ار  یناسک  ریز  دینک  اهر  ار  هدیهوکن  تسپ و  يایند  نیا  دنریگ و  دنپ  امـش  زا  ناگدنیآ  هک  نآ  زا  لبق  دیریگ ،

ماما هدـش ! نوگرگد  اهـشزرا  هک  میتسه  ینامز  رد  ریـسفت : حرـش و  درکن .) يافو  نیرتمک  دوخ  ناقـشاع  هب  و   ) تخاس اهر  دـندوب  نآ  هب 
يا دیامرفیم : دیوگیم ، نخـس  دوخ  نامز  عضو  یبارخ  زا  تسخن  هدرک ، مدرم  مومع  هب  ار  نخـس  يور  هبطخ  نیا  زاغآ  رد  مالـسلاهیلع 

یهیدـب دونک . نمز  و  دونع ، رهد  یف  انحبـصا  دـق  انا  سانلا ! اهیا  میربیم ، رـس  هب  نارفک  زا  رپ  يراـگزور  زوتهنیک و  یناـمز  رد  اـم  مدرم !
رـصع و مدرم  نیا  هکلب  دشاب ، ساپـسان  زوتهنیک و  ای  ابیز  تشز و  هک  تسین  يزیچ  لاس  هام و  اهبـش و  اهزور و  يانعم  هب  نامز ، هک  تسا 

يدب یبوخ و  زا  نخس  اج ، ره  دنهدیم و  دوخ  نامز  رصع و  هب  ار  یگنر  نینچ  هک  دناهنامز 
هب هام  هرک  شدرگ  رد  هن  هدش و  لصاح  يرییغت  هام  باتفآ و  شبات  رد  هن  هنرگو ، تسا  نیمه  روظنم  دـیآیم ، نایم  هب  نآ  یتشز  نامز و 

تشز ياههرهچ  نیا  دنکیم . میدقت  تیناسنا  ناهج  هب  ار  دوخ  تاکرب  نیمز  درابیم  ناراب  دباتیم ، باتفآ  دیشروخ ! رود  هب  دوخ و  رود 
دارفا زج  هک  تسیزیم  يرـصع  رد  ماما  دـنکیم . نیگنن  تشز و  ار  نامز  هرهچ  هک  تسا  اهنآ  ءوس  لاـمعا  ناـمز و  کـی  مدرم  نیگنن  و 

زا هک  یمیظع  تورث  رطاخ  هب  دندرکیمن و  كرد  ار  طیحم  حالصا  رب  وا  تردق  یناسنا و  يایاجـس  دنلب و  راکفا  گرزب و  حور  یکدنا ،
ندروآ تسد  هب  لام و  عمج  صرح  یتسرپلمجت و  هقباسم  ایند و  قرب  قرز و  قرغ  دوب ، هدش  هتخیر  مالسا  روشک  رد  یمالـسا  تاحوتف 

نامز زا  نیمه  هب  هیبش  یتیاکش  زین  ایند  ناحلـصم  زا  يرایـسب  فسات ، تیاهن  اب  و  دندوب . هدش  یموق  یـصخش و  ياهباسح  هیفـصت  ماقم و 
هراشا هتکن  جنپ  هب  هتخادرپ و  تسا ، مدرم  یساپسان  دانع و  ياههناشن  هک  نامز ، نآ  ياهیگژیو  حرـش  هب  سپـس  ترـضح  دناهتـشاد . دوخ 
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ناملاظ و نایغط  دوشیم و  هدرمـش  راکهانگ  راکدـب و  راـکوکین ، هک  تسا  یناـمز  دـیامرفیم : مود  تسخن و  ياـههلمج  رد  دـیامرفیم .
تم راکوکین  ینامز  رد  تسا  نکمم  یتسار  هب  ایآ  اوتع . هیف  ملاظلا  دادزی  ائیسم و  نسحملا  هیف  دعی  ددرگیم ، نوزفا  نارگمتس 

، دـنکیم مهارف  يرـشب  هعماـج  رد  ار  روما  هنوگ  نیا  هنیمز  هچنآ  يرآ ، دـنوش !؟ عقاو  قیوشت  دروم  نارگمتـس  دوـش و  يراـکهانگ  هب  مه 
هب هک  نآ  یب  دوش ، بوسحم  شزرا  تیـصخش و  رایعم  تردـق ، تورث و  لام و  هک  اجنآ  رد  تسا . هعماج  یـشزرا  ماظن  ندـش  نوگرگد 

ار دوخ  عورشم  لاوما  هک  يراکوکین  دنهدیم و  لیکشت  ار  طیحم  نآ  ياهتیصخش  رگتراغ  وگروز و  ناملاظ  دنشیدنیب ، نآ  دمآرد  عبانم 
داسف زا  ییاههنومن  هب  دـیجم ، نآرق  رد  هک  نیا  بلاج  دوشیم . هدرمـش  هلبا  ناداـن و  مدآ  دـهدیم ، تسد  زا  ناـمورحم  هب  تمدـخ  يارب 

اهنآ دیوگیم : طول  موق  هرابرد  تسا . هدش  هراشا  انعمرپ  هاتوک و  ياههلمج  رد  اهنآ ، یشزرا  ماظن  داسف  رطاخ  هب  يرشب  عماوج  زا  یضعب 
ناشهانگ دننک و  نوریب  رهش  زا  دندوب  هتفرگ  ار  وا  فارطا  هک  یحلاص  نانموم  كدنا  اب  ار  گرزب  ربمایپ  نآ  هک  دندرکیم  هیـصوت  مه  هب 

(. نورهطتی سانا  مهنا  مکتیرق  نم  طول  لآ  اوجرخا  اولاق  نا  الا  هموق  باوج  ناک  امف  : ) دنتسه نماد  كاپ  يدارفا ، هک  دندرمـشیم  نیا  ار 
رب یتلیضف  هنوگ  چیه  هک  دندرمشیم  يرـسدوخ  حولهداس و  لذارا  دندوب ، هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  ار  یلدکاپ  ناناوج  زین  حون  موق  ناملاظ 

يارلا يداب  انلذارا  مه  نیذلا  الا  کعبتا  كارن  ام  انلثم و  ارشب  الا  كارن  ام  : ) دنتفگ وا  هب  دنرادن  نارگید 
يوریپ وت  زا  هک  ار  یناسک  منیبیمن و  نامدوخ  دـننام  يرـشب  زج  ار  وت  ام ، دـنتفگ : نیبذاـک .) مکنظن  لـب  لـضف  نم  اـنیلع  مکل  يرن  اـم  و 
روصت وگغورد  ار  امـش  هکلب  مینکیمن ، هدـهاشم  دوخ  هب  تبـسن  امـش  يارب  یتلیـضف  میباییمن و  حولهداس  لذارا  یهورگ  زج  دـناهدرک ،

ياج اهـشزرا  دـض  دوشیم و  ضوع  هعماج  لکـش  دریگ ، ینوزف  یهاـبت  ملظ و  دـنوش و  دـساف  ناـمز  مدرم  هک  یماـگنه  يرآ ، مینکیم .
بقع هعماـج ، ساـسح  زکارم  زا  دـنوشیم و  بوسحم  مرجم  ناراـکوکین  دـیازفایم و  دوخ  یگماـکدوخ  هب  ملاـظ  دریگیم و  ار  اهـشزرا 
شناد ملع و  زا  هک  تسا  هدش  نانچ  دـیامرفیم : نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دوشیم  نامه  نآ ، هجیتن  دـش . دـنهاوخ  هدـنار 
یتلاح نیرتدـب  نیا  عقاو ، رد  انلهج . امع  لاسن  و ال  انملع ، امب  عفتنن  ال  میـسرپیمن ، یـسک  زا  مینادیمن ، ار  هچنآ  میریگیمن و  هرهب  دوخ ،

هب هن  دریگیم و  هرهب  تالکـشم  لح  يارب  دوخ  ياهیهاگآ  مولع و  زا  هن  ینعی  دوشیم ، نآ  راتفرگ  هعماج  کی  اـی  ناـسنا  کـی  هک  تسا 
لاح تسا  نیا  تسین و  تیانج  لهج و  رد  ندـش  روهطوغ  زج  يزیچ  ود ، نیا  لصاح  تسا و  یهاگآ  ندروآ  تسد  هب  لـهج و  عفر  رکف 

دیمون سای و  تلع  هب  هاوخ  دنوشن ، لئاق  دوخ  يارب  یتیلوئسم  هنوگچیه  دنشاب و  توافتیب  هعماج  دسافم  ربارب  رد  هک  یناسک  مامت 
ياههنتف ثداوح و  زا  لـیلد  نیمه  هب  دـیازفایم : سپـس  ترـضح ، یلدگنـس . تواـسق و  داـسف و  هب  نتفرگ  وخ  اـی  دـشاب و  حالـصا  زا  ي 

مالـسلاهیلع ماما  هک  نیا  هجوت  لباق  انب . لحت  یتح  هعراق  فوختن  ـال  و  دـنیآ ، دورف  اـم  رـس  رب  هک  یناـمز  رگم  میرادـن ، یتشحو  هدـنبوک 
هاگآ كاپ و  دوجو  نیقی  هب  هک  نیا  اب  دهدیم ، تبـسن  تیعمج  همه  دوخ و  هب  دـیامرفیم و  ریغلاعم  ملکتم  تروص  هب  ار  ریخا  ياههلمج 

ار دوخ  دوشن و  کیرحت  اهنآ  تجاجل  سح  هک  دشاب  نآ  رطاخ  هب  تسا  نکمم  ریبعت  نیا  تسا . رانک  رب  روما  نیا  زا  وا  دننام  ییاوقت  اب  و 
هب نابلطایند  میسقت  هرابرد  یبلاج  قیقد و  لیلحت  مالـسلاهیلع  ماما  هبطخ  زا  شخب  نیا  رد  دنهورگ  راهچ  مدرم  دننادب . میهـس  روما  نیا  رد 

زاـغآ رد  ترـضح  تسا . قداـص  یناـمز  رـصع و  ره  رد  هـکلب  ناـمز  نآ  يارب  اـهنت  هـن  ترـضح  لـیلحت  دـناهدومرف . ناـیب  هورگ ، راـهچ 
رطاخ هب  دننزیمن  داسف  هب  تسد  رگا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  زا  یهورگ  فانـصا . هعبرا  یلع  سانلاف  دناهورگ ، راهچ  مدرم  و  دیامرفیم :
هلالک و  هسفن ، هناهم  الا  ضرالا  یف  داسفلا  هعنمی  نم ال  مهنم  تسا ، كدـنا  ناشلام  دـنک و  ناشریـشمش  ناوتان و  ناـشحور  هک  تسا  نیا 

سه يرهام  نارگانش  داسف  هنحص  رد  هنرگو  دننکیمن  ادیپ  بآ  اهنآ  فورعم ، ریبعت  هب  هرف . ضیضن و  و  هدح ،
نیا هک  تسا  یعیبط  تسا . لامالام  یهابت  ملظ و  داسف و  رـش و  زا  ناشدوجو  نورد  هنرگو  دناهدرـسفا  یتلآیب  مغ  زا  اـهنیا  عقاو  رد  دـنت .

ار اهنآ  رازآیب  مارآ و  رهاظ  بیرف  دـیابن  زگره  نیاربانب  دنـشاب . تصرف  راظتنا  رد  دـنراد  نورد  رد  هچنآ  نتخاـس  رهاـظ  يارب  دارفا  هنوگ 
رارق اهنآ  رایتخا  رد  یتاناکما  هک  دنهدن  هزاجا  دنـشاب و  ناشبقارم  دندرک ، ییاسانـش  ار  اهنآ  هک  یماگنه  دیاب  هعماج  یهلا  ناربهر  دروخ .

نم هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نم  و  : ) دیامرفیم هورگ  نیا  هب  هراشا  رد  دیجم  نآرق  دنوش . لدـبم  یعامتجا  داسف  زا  ینوناک  هب  ادابم  دریگب ،
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هللا ال لسنلا و  ثرحلا و  کلهی  اهیف و  دـسفیل  ضرالا  یف  یعـس  یلوت  اذا  ماصخلا و  دـلا  وه  هبلق و  یف  اـم  یلع  هللا  دهـشی  ایندـلا و  هاـیحلا 
ادخ و  دـننکیم ) تبحم  راهظا  رهاظ  رد   ) دوش وت  باجعا  هیام  ایند  یگدـنز  رد  نانآ  راتفگ  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یناسک  و  داسفلا ،) بحی 

هب هک  یتقو  هک ) تسا  نیا  نآ  هناشن  دننانمـشد . نیرت  تخـسرس  نانآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنریگیم . هاوگ  دـنراد ، لد  رد  هچنآ  رب  ار 
ترـضح درادن . تسود  ار  داسف  دنوادخ  دـنزاسیم و  دوبان  ار  نایاپراهچ  اهتعارز و  دنـشوکیم و  نیمز ، رد  داسف  رد  دنـسریم . یتردـق 

يامرفیم دزادرپیم و  ناشراک  نایاپ  فادها و  مود و  هورگ  تافص  حرش  هب  سپس 
( روظنم نیا  يارب   ) ار دوخ  هدایپ  هراوس و  رکشل  هتخاس و  راکشآ  ار  شیوخ  ترارـش  داسف و  هدیـشک و  ریـشمش  هک  دننانآ  رگید  هورگ  د :

هتخاس هدامآ  داسف  ملظ و  يارب  ار  دوخ  نطاب  اهنآ  هلجر . هلیخب و  بلجملا  هرشب و  نلعملا  هفیسل و  تلصملا  مهنم  و  . ) دناهدرک يروآدرگ 
هراشا نآ  هب  مالسلاهیلع  ماما  هک  تسا  نامه  اهنآ  فده  تسیچ ؟ ناشفده  اما  هنید . قبوا  و  هسفن ، طرـشا  دق  دناهدرک ، هابت  ار  دوخ  نید  و 
يربنم رب  ای  دـنزاس  مهارف  ار  یهورگ  رب  یهدـنامرف  دوخ  يارب  ای  دـنروآ  گنچ  هب  ار  ایند  عاـتم  زا  يزیچ  هک : تسا  نآ  ناشفدـه ، دومرف :

ربنم وا  هدوقی ، بنقم  وا  هزهتنی ، ماطحل  دـنناوخب ،) نیغورد  ياـههبطخ  ناـنآ  يارب  دـننک و  نت  رب  ار  مدرم  ییاوشیپ  ساـبل  و   ) دـننک دوعص 
هب مه  ناشنورد و  داسف  هب  مه  دیامرفیم و  هراشا  اهنآ  رهاظ  لامعا  هب  مه  یهاتوک ، ياههلمج  رد  مالسلاهیلع  ماما  بیترت  نیا  هب  و  هعرفی .

. يرماس ای  ینوعرف  ای  دـنوش  ینوراق  ات  دـنریگیم  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  شـالت و  ماـمت  هورگ  نیا  عقاو  رد  ناشتـشز ، تسپ و  فادـها 
ماقم و يارب  یـضعب  لام و  يارب  یـضعب  دـندوب . هورگ  نیا  نشور  قیداصم  زا  نیفـص ، گنج  لمج و  گنج  نازورفاشتآ  دـننام  يدارفا 

دز یهابت  داسف و  رش و  همه  نآ  هب  تسد  مالسا ، ربمایپ  ياج  رب  ندزهیکت  يارب  یضعب  تردق و 
دوخ يارب  رگنایغط ) دساف و  ناسنا  يا   ) وت هک  تسا  یتراجت  دب  هچ  دیوگیم : هدومرف  هراشا  اهنآ  راک  هجیتن  هب  مالسلاهیلع  ماما  سپس  دن .

( تسا هداد  هدـعو  وـت  هب  تراـگدرورپ  و   ) تسا ادـخ  دزن  هک  ییاهـشاداپ  اـب  ار  نآ  ینیبیم و  نتـشیوخ  ياـهب  ار  اـیند  ياهتخاـس : مـهارف 
هک دساف - رورـش و  هورگ  نیا  هک  تسا  یعیبط  اضوع ! هللا  دنع  کل  امم  و  انمث ، کسفنل  ایندلا  يرت  نا  رجتملا  سئبل  و  ینکیم ،! هضواعم 
هن دنهدیمارف و  شوگ  نادجو  يادـن  هب  هن  دسانـشیم و  تیمـسر  هب  ار  ادـخ  نوناق  هن  دـننزیم - اپ  تسد و  ماقم  لام و  هب  ندیـسر  يارب 

عاتم هب  ار ، دوخ  نامیا  نید و  دـننکیم و  هلدابم  كدـنا  ياهب  سجن و  نمث  نآ  اب  ار  اهبنارگ  ياههیامرـس  نیا  اهنآ  دـنلقع . ناـمرف  میلـست 
تحبر امف  يدـهلاب  هلالـضلا  اورتشا  نیذـلا  کـئلوا  : ) دـیامرفیم ناـنآ  لاـثما  هراـبرد  نآرق ، هک  هنوگناـمه  دنـشورفیم ، اـیند ، رذـگدوز 
تیادـه هدادـن و  يدوس  نانآ  تراجت  نیا  دـناهتخورف و  یهارمگ  هب  ار  تیادـه  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  نیدـتهم .) اوناک  ام  مهتراـجت و 

ادـخ و ياضر  زج  يزیچ  هب  رگا  هک  تسا  اـهبنارگ  ردـقنارگ و  ردـق  نآ  ناـسنا ، يدوجو  ياههیامرـس  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـناهتفاین .
و : ) دیامرفیم الوم  دوخ  هرابرد  نآرق  هک  هنوگنامه  تسا ، هدرک  نایز  نیقی  هب  دشورفب ، نادیواج  تشهب 

هلیل رد  مالـسلاهیلع  یلع  دـننام  راکادـف ، نامیا و  اب   ) مدرم زا  یـضعب  دابعلاب .) فور  هللا  هللا و  تاضرم  ءاـغتبا  هسفن  يرـشی  نم  ساـنلا  نم 
نآ راصق  تاملک  زا  یکی  رد  تسا . ناـبرهم  ناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  دنـشورفیم و  ادـخ  يدونـشخ  رطاـخ  هب  ار  دوخ  ناـج  تیبملا )
زا رتمک  هب  تسین ، تشهب  زج  ییاهب  امـش  ناج  يارب  نیقی  هب  اهب ، الا  اهوعیبت  الف  هنجلا  ـالا  نمث  مکـسفنال  سیل  هنا  میناوخیم : ترـضح ،

، هدـش باسح  قیقد و  یفاصوا  اب  ار  اهنآ  دوریم و  دـنریوزت - نابحاص  نامه  هک  موس - هورگ  غارـس  هب  سپـس  ترـضح  دیـشورفن . شنآ 
اب ار  ترخآ  هک  نیا  هن  دننکیم  بلط  ترخآ  ياهراک  اب  ار  ایند  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  يرگید  هورگ  دیامرفیم : دنکیم و  صخشم 

هورگ فدـه  نامه  اهنآ ، فدـه  عقاو ، رد  ایندـلا . لمعب  هرخالا  بلطی  و ال  هرخالا ، لمعب  ایندـلا  بلطی  نم  مهنم  و  دـننک ، بلط  ایند  لمع 
. ییامندوخ بیرف و  يراکنایز و  ریوزت و  اب  اهنیا ، دـنروآیم و  گنچ  هب  ملظ  روز و  اب  ار  ایند  ماطح  اـهنآ ، هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ، مود 

ارچ دشاب ، مه  رتدـب  تسخن  هورگ  لاح  زا  تاهج ، زا  ياهراپ  زا  هورگ  نیا  لاح  دـیاش  یلو  تسرپایند ، ملاظ و  دـنهارمگ و  ود  ره  هچرگ 
ناشنید مه  دننکیم و  ناریو  ار  مدرم  يایند  مه  لمع ، نیا  اب  دنتخاس و  دوخ  يایند  هیامرس  ار  یهلا  نید  هک 

هولج عضاوتم  ار  دوخ  دـیامرفیم : هدرک ، یفرعم  ینـشور  هب  ار  اـهنآ  هلمج  جـنپ  رد  هتخادرپ و  اـهنآ  تـالاح  هیبشت  هب  سپـس  ترـضح  ار .
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دـننکیم و عمج  ایند ) هب  یگدولآ  زا  ارهاـظ   ) ار دوخ  نماد  و  دـنکیم ) یفرعم  راـقو  اـب  ار  دوخ   ) دـنرادیمرب هاـتوک  ار  اـهماگ  دـنهدیم :
و هصخش ، نم  نماط  دق  دنهدیم ، رارق  تیصعم  هلیسو  ار ، ییادخ  شـشوپ  هلمج ) کی  رد  و  . ) دنیارآیم نارادتناما  رویز  هب  ار  نتـشیوخ 
اب مارآ و  عضاوتم و  يرهاظ  يرآ ، هیـصعملا . یلا  هعیرذ  هللا  رتس  ذـختا  و  هنامالل ، هسفن  نم  فرخز  و  هبوث ، نم  رمـش  و  هوطخ ، نم  براـق 

هدافتسا ءوس  دنوادخ  ندوب  بویعلا  راتس  زا  تسا و  هتسارآ  ناحلاص  راعـش  هب  ار  دوخ  دراد و  تسا  ایند  رد  هچنآ  ایند و  هب  انتعایب  راقو و 
، دنـشاب هتـشاد  نامیا  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  ارهاظ  هورگ  نیا  هک  تسا  نکمم  درادیمرب . ماگ  شینامرفان  نایـصع و  قیرط  رد  دنکیم و 

نیا هب  ار  ییاهبنارگ  نآ  هب  یعاتم  تسا  نکمم  هنوگچ  هنرگو  هدرکن ، ذوفن  ناشدوجو  قامعا  رد  مهم  لصا  ود  نیا  هب  نامیا  نیقی  هب  یلو 
دوریم و رانک  اههدرپ  هک  تمایق - رد  ناراـکایر  هک  تسا  هدـمآ  ثیداـحا  رد  لـیلد ، نیمه  هب  دـننک ؟ هلداـبم  زیچاـن  ياـهب  سخب و  نمث 

یم بطاخم  رساخ ! ای  رداغ ! ای  رجاف ! ای  رفاک ! ای  ناونع  هب  دوشیم - راکشآ  سک  ره  یعقاو  هرهچ 
دوبان تلامعا  هل ، لمعت  تنک  نمم  كرجا  سمتلاف  مویلا  کل  صالخ  الف  كرجا  لطب  کـلمع و  طـبح  دوشیم : هتفگ  اـهنآ  هب  دـنوش و 

وا يارب  ار  تلامعا  هک  یـسک  زا  ار  تشاداپ  ورب و  تسا . هدنامن  یقاب  وت  يارب  زورما  یتاجن  هار  چیه  تفر و  نایم  زا  تشاداپ  رجا و  دش و 
هکلب دنتـشادن ، دوجو  مالـسلاهیلع  یلع  الوم  رـصع  رد  اهنت  هناـگراهچ - ياـههورگ  ریاـس  دـننام  هورگ - نیا  کـشیب  ریگب . يداد  ماـجنا 
دیاب قح  ناوریپ  لیلد  نیمه  هب  تسا . رتشیب  اههورگ  همه  زا  مدرم  يایند  نید و  رب  اـهنآ  رطخ  دنتـسه و  هدوب و  ياهعماـج  ره  رد  هشیمه و 
یهار ود  رس  رب  هک  یماگنه  دننکیم و  اوسر  ار  دوخ  المع  اهنآ  زا  يرایسب  هناتخبشوخ  دنتفین . نانآ  ماد  رد  دنـشاب و  اهنآ  بقارم  تقد  هب 
مـشخ طخـس و  اب  ار  قلخ  ياضر  دنوشیم و  رود  ادخ  نید  زا  دـنوریم و  ایند  هار  هب  عیرـس  شخرچ  کی  اب  دـنریگیم ، رارق  ایند  نید و 

دیلپ تشز و  ناشنورد  هدولآ و  ناشحور  هاتوک و  ناشتمه  طحنم و  اهنآ  راکفا  دنریگ . ياهرهب  نانآ  يایند  زا  ات  دننکیم  يرادیرخ  قلاخ 
نیغورد و نایاسراپ  نامه  هک  مراهچ - هورگ  غارـس  هب  ماـما  ثحب  نیا  همادا  رد  دنتـسه . قاـفن  تیـصخش و  یگناـگود  راـتفرگ  هشیمه  و 

نتشادن و یناوتان و  تراقح و  هک  دنتسه  یناسک  رگید ، هورگ  دیامرفیم : دوریم و  دنتسه - ییایر  نادهاز 
نادـساف و رگید  زا  هک  یلاح  رد   ) تسا هدرک  هاتوک  اج  همه  زا  ار  ناشتـسد  هتـشادزاب و  ماـقم  هاـج و  هب  ندیـسر  زا  ار  ناـنآ  یفاـک ، هلیس 
هب هتـسارآ و  تعانق  رویز  هب  ار  دوخ  هکلب ) دـننکیمن ، فارتعا  ینورد  فعـض  یناوتان و  نیا  هب  زگره  یلو  دـنرادن ، مک  يزیچ  نادـسفم 

هدعقا نم  مهنم  و  دناهدوبن ، نیتسار  نایاسراپ  کلس  رد  زور  هن  بش و  ماگنه  هب  هن  نامز  چیه  رد  هک  یلاح  رد  دناهدمآرد ، نادهاز  سابل 
نم سیل  و  هداهزلا ، لها  سابلب  نیزت  و  هعانقلا ، مساب  یلحتف  هلاح ، یلع  لاـحلا  هترـصقف  هببـس  عاـطقنا  و  هسفن ، هلووض  کـلملا  بلط  نع 

تعانق دهز و  هدرپ  دوخ  یتیافکیب  یناوتان و  رب  هک  دنتسه  یفیعض  تیافکیب و  دارفا  اهنآ  رگید ، ریبعت  هب  و  يدغم . حارم و ال  یف  کلذ 
، نطاـب رد  هدربـن و  تعاـنق  ییاـسراپ و  زا  ییوب  هک  یلاـح  رد  دـنهدیم ، ناـشن  توق  هطقن  تروص  هب  ار  دوخ  فعـض  هطقن  دـننکفایم و 

نینچ هب  دوخ  ياهفعـض  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  مدرم و  بیرف  يارب  هاـگ  دنمـسق : ود  رب  هورگ  نیا  هتبلا  دـناهدروخ . تسکـش  یناتـسرپایند 
حارم و هژاو  ناوتان . فیعض و  هن  دندهاز ، اسراپ و  هک  دننکیم  رواب  مکمک ، دنهدیم و  بیرف  زین  ار  دوخ  یتح  هاگ  دنیآیمرد و  یـسابل 

ارقتسا لحم  يانعم  هب  تسا و  ناکم  مسا  هغالبلاجهن ، نارسفم  تغل و  بابرا  زا  يرایسب  هتفگ  هب  يدغم 
و دناهدرک . ریسفت  هنازور  هنابـش و  دمآ  تفر و  نامز  هب  دننادیم و  نامز  مسا  ار ، ود  نآ  یـضعب  یلو  تسا ، حبـص  بش و  رد  نایاپراچ  ر 
دوخ و رظن  رد  ار  اهفعـض  هک  تسا  ناـنآ  یهلبا  تقاـمح و  هب  یفیطل  هراـشا  ناـنآ  لاـح  ناـیب  يارب  اـههژاو  نیا  باـختنا  تروـص ، ره  رد 
مراهچ و هورگ  نایم  قرف  هک  نیا  رد  دـننکیم . رهاظ  ییاسراپ  دـهز و  هرهچ  رد  ار  یتسرپایند  دـنهدیم و  ناـشن  تردـق  توق و  نارگید 

هورگ هک  تسا  نیا  دسریم ، رظن  هب  رتبـسانم  هچنآ  تسا . وگ  تفگ و  تسیچ ؟ رگید  يوس  زا  موس  مراهچ و  هورگ  وس و  کی  زا  تسخن 
، دنوریمن یماقم  هاج و  لام و  غارـس  هب  هدیزخ و  ياهشوگ  رد  یتیافکیب  یناوتان و  فعـض و  رطاخ  هب  هک  دنتـسه  یناتـسرپایند  تسخن ،

یناوتان فعـض و  نیا  زا  مراهچ ، هورگ  هک  یلاح  رد  دنهد ، ناشن  یتوق  هطقن  تروص  هب  ار  یناوتان  فعـض و  نیا  هک  دنرادن  رارـصا  یلو 
ار تعاـنق  جـنک  یگدازآ و  کـلم  دنرمـشیم و  دـهز  تعاـنق و  یعون  ار  نآ  هدرک و  يریگهرهب  هعماـج  رد  تهاـج  بسک و  يارب  دوخ 
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قیرط زا  موس  هورگ  هک  تسا  نیا  موس ، هورگ  اب  مراهچ  هورگ  توافت  اما  و  تسین . رـسیم  ریـشمش  اـب  نیطالـس  يارب  هک  دـننادیم  یجنگ 
روز ناملاظ  ار  هچنآ  رگید ، ریبعت  هب  دنسریم . ناشعورشمان  دصاقم  هب  ریوزت  زا  هدافتسا  اب  دنناسریم و  یتاماقم  هب  ار  دوخ  يراکایر 

ایند هب  ار  دوخ  نید  دـنروآیم . تسد  هب  مدرم  بیرف  يراکایر و  قیرط  زا  اهنیا  دـنروآیم ، گنچ  هب  روز  ملظ و  اب  اـیند ، ماـطح  زا  رادـم 
اما دـنوشیمن ! لیان  یماقم  هاج و  هب  مراهچ ، هورگ  هک  یلاح  رد  دـنروآیم ، گنچ  هب  یـشورف  نید  ياـهب  هب  ار  اـیند  عاـتم  دنـشورفیم و 
رگا هک  دنکرتشم  نیا  رد  ود  ره  مراهچ ، تسخن و  هورگ  هتبلا  دنرادنپیم . دهاز  عناق و  ار  اهنآ  مدرم  هک  دناهدرک  شوخ  لد  هزادنا  نیمه 
رکذ زا  دـعب  مالـسلاهیلع  ماـما  ادـخ  نادرم  مـجنپ - هورگ  دـنرادن . مـک  يزیچ  رگید ، هورگ  ود  زا  دـننک  ادـیپ  داـسف  مـلظ و  يارب  ینادـیم 

تیعمج ادـخ و  نادرم  قح و  دونج  هللاائایلوا و  هک  دوریم  یمجنپ  هورگ  غارـس  هب  نیـشیپ ، راـکهنگ  تسرپاـیند و  هناـگراهچ  ياـههورگ 
نتم زا  دـنراد ، روضح  هنحـص  رد  اج  همه  دـناهتفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  نیـشیپ ، هناگراهچ  ياههورگ  هک  یعماوج  رد  هک  دـنزاتمم 

ياههورگ زا  هک  یلاح  رد  دنکیم  لاجر  هب  ریبعت  اهنآ  زا  نانآ  ماقم  تمظع  رطاخ  هب  ترضح  دناهدنام . هتخانشان  هدش و  هدز  رانک  هعماج 
یهلا هعماج  کی  روحم  ار  اـهنآ  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  دنتـسه  مجنپ  هورگ  نیا  تقیقح ، رد  دوب و  هدـش  ساـن  هب  ریبعت  نیـشیپ ، هناـگراهچ 

خن اهنآ  فیصوت  رد  ترضح  دنشاب . نانآ  هرمز  رد  هک  دنکیم  قیوشت  ار  دوخ  نارای  دنادیم و  هتفرشیپ 
ار ناشکـشا  رـشحم  هاگداد  زا  سرت  هدنکفاورف و  ار  ناشیاهمـشچ  تمایق ، دای  هک  دـناهدنام  یقاب  یهورگ  نایم ) نیا  رد  : ) دـیوگیم تس 

ياـنعم هب  مهراـصبا ، ضغ  هب  ریبـعت  رـشحملا . فوخ  مهعوـمد  قارا  عـجرملا و  رکذ  مهراـصبا  ضغ  لاـجر  یقب  و  تسا ، هتخاـس  يراـج 
تـسد ناسنا  هب  كانتـشحو  رهاظم  زا  ياهراپ  ندید  ماگنه  هب  هک  یتلاح  تسا ، هاگن  يریگرب  ندـنکفاورف و  هکلب  تسین ، مشچ  نتـسبورف 

ربارب رد  تیلووسم  ساسحا  اهنآ  فیـصوت  نیتسخن  بیترت ، نیا  هب  دـنک . هاگن  كانفوخ  هرظنم  هب  تسین  رـضاح  هک  ياهنوگ  هب  دـهدیم ،
يارب یتسار  هب  دزاـسیم . يراـج  ار  اهکـشا  دروآیمرد و  هزرل  هب  ار  لد  هک  دـنمورین  رایـسب  یـساسحا  تسا ، تماـیق  هاـگداد  دـنوادخ و 

دوریم و راـنک  اـههدرپ  هک  يزور  تسین ، رتکانتـشحو  نآ  زا  يزیچ  دنـشاب  هتـشاد  هاـگداد  نآ  هب  زور و  نآ  هب  يوق  یناـمیا  هک  یناـسک 
دندقتعم هغالبلاجهن ، ناحراش  زا  یـضعب  ددرگیم . یـسرباسح  مدرم ، مامت  روضح  رد  ناسنا ، رمع  لامعا  مامت  دوشیم و  راکـشآ  رئارس ،

يانعم هب  هژاو  ود  ره  ینآرق  تاریبعت  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ، تمایق  يانعم  هب  رـشحم  و  ربق ، يانعم  هب  ـالاب ، هلمج  رد  عجرم  هک 
ا قوف ، تاریبعت  عقاو ، رد  انعم . رد  توافت  هن  تسا و  ظفل  رارکت  مدع  يارب  اهنت  توافت ، نیا  هک  دسریم  رظن  هب  هدمآ ، تمایق 

هیف بلقتت  اموی  نوفاخی  هاکزلا  ءاتیا  هالـصلا و  ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  هک  تسا  هدش  سابتقا  هفیرـش  هیآ  نیا  ز 
زا اهنآ  دـنکیمن ، لفاغ  تاکز  يادا  زامن و  نتـشاد  اپ  رب  ادـخ و  دای  زا  ار  نانآ  ياهلماعم  تراجت و  چـیه  هک  ینادرم  راصبالا - بولقلا و 

راهچ نآ  هک  یعماوج  رد  هورگ  نیا  توافتم  تشونرس  هب  سپس  ترضح  دوشیم . ور  ریز و  اهمـشچ  اهلد و  نآ  رد  هک  دنـسرتیم  يزور 
رطاخ هب   ) نانآ دنوشیم : راتفرگ  تشونرـس  جنپ  نیا  زا  یکی  هب  اهنآ  زا  کی  ره  دیامرفیم : هتخادرپ و  دـنمکاح ، نآ  رد  تسرپایند  هورگ 
ناهد رب  توکـس ، رهم  دنـشوماخ و  ای  هدیزخ و  ییاهنت  هشوگ  هب  ناسرت  ای  دناهدش و  هراوآ  هدـنار و  هعماج  زا  ای  ییوجقح ) ییوگقح و 
دیما هب   ) هناصلخم ای  دنباییمن .) دیوگب ، کیبل  ناشتوعد  هب  دنک و  كرد  ار  نانآ  نانخس  هک  يرادیب  لد  اونـش و  شوگ  هک  ارچ   ) دناهدز
رییغت رب  رداق  هک  يداسف  رپ  ياههنحص  هب  ، ) درد رپ  یلد  نایرگ و  یمـشچ  اب  ای  دننکیم و  توعد  ادخ  يوس  هب  اهلد ،) زا  یـضعب  رد  ریثات 

هب دیرش  هک  نیا  هب  هجوت  اب  عجوم . نالکث  صلخم و  عادو  موعکم  تکاس  عومقم و  فئاخ  و  دان ، دیرـش  نیب  مهف  دنرگنیم ، دنتـسین ) نآ 
دروآ يور  تعامج و  زا  ندرک  رارف  يانعم  هب  دن  هدام  زا  دان  هراوآ و  يرارف و  يانعم 

ره هکلب  دنتـسین ، رگیدکی  اب  مه  یگراوآ  دیعبت و  رد  یتح  نانآ ، هک  تسا  نیا  هب  هراشا  الاب ، تالمج  تسا  هدـمآ  دارفنا  تدـحو و  هب  ن 
هک نیا  هب  هجوت  اب  عومقم  فئاخ  هب  ریبعت  و  دنکانمیب . تخـس  نانآ  عامتجا  زا  ناتـسرپایند  هک  ارچ  دـننکیم ، پاترپ  ياهشوگ  رد  ار  کی 

ار نانآ  دـیدهت  هب  اهنت  مکاح ، ناتـسرپایند  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا ، ندرک  نک  هشیر  اـی  هبلغ و  رهق و  ياـنعم  هب  عمق  هداـم  زا  عومقم 
هک نیا  هب  هجوت  اب  موعکم ، تکاس  هب  ریبعت  و  دـننک . نکهشیر  ای  هداد ، رارق  راشف  رد  ار  اهنآ  اـمئاد  دـنراد  یعـس  هکلب  دـننکیمن ، تعاـنق 
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شوماخ هب  عناق  زگره  رگمتس ، نارادمروز  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا ، رتش  ناهد  نتـسب  يانعم  هب  بعک ) نزو  رب   ) معک هدام  زا  موعکم 
زا توعد  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  صلخم  عاد  هب  ریبعت  دنهن . نآ  رب  رهم  دندنبب و  ار  اهنآ  ناهد  دنراد  یعـس  هکلب  دنتـسین ، هورگ  نیا  ندوب 

ریـسفت رد  زین  يرگید  لامتحا  دـنرادن . ادـخ  ياضر  زج  ياهزیگنا  هکلب  تسین ، تردـق  تورث و  ماقم و  هاج و  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  مدرم ،
هدروآ و ادـخ  هاگرد  هب  ور  صالخا  رـس  زا  هک  تسا  ياهدـننکاعد  صلخم  عاد  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدـش  هتفگ  هلمج  نیا 

نیا ك هب  هجوت  اب  عجوم  نالکث  هب  ریبعت  هرخالاب  دنکیم . اعد  هتسویپ  هعماج  لاح  دوبهب  يارب 
، دنتـسین نایرگ  رهاظ  رد  اهنت  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا ، درد  بحاص  ياـنعم  هب  عجوم  هدز و  تبیـصم  ناـسنا  ياـنعم  هب  نـالکث  ه 
انعمرپ و هاتوک و  یتارابع  اب  هتخادرپ و  هورگ  نیا  زا  يرگید  فاصوا  نایب  هب  سپـس  ترـضح  دنـشکیم . درد  دنزوسیم و  نورد  زا  هکلب 

دق هدرپس ، یـشومارف  هب  هتخاس و  يوزنم  ار  ناـنآ  هیقت ، دـیامرفیم : دـهدیم و  حرـش  یعاـمتجا  نینچ  رد  ار  ناـنآ  عضو  زیگنارب ، فساـت 
هانپ زج  ياهراچ  درادـن ، اهورین  نتفر  نایم  زا  زج  يرثا  ندیـشک  دایرف  هک  اجنآ  یلو  دنتـسه ، دـهاجم  زرابم و  اهنآ  هچرگ  هیقتلا . مهتلمخا 

هضرعیب يدارفا  ناتسود  مشچ  رد  وسرت و  يدارفا  نانمشد  رظن  رد  دناشکیم و  اوزنا  هب  ار  اهنآ  ماجنارس  هک  ياهیقت  تسین ، هیقت  هب  ندرب 
ترـضح صاخ . طیارـش  نآ  رد  اهنآ  هیقت  مه  تسا و  هفیظو  ماجنا  ناونع  هب  اهنآ  هزراـبم  هک  یلاـح  رد  دـهدیم ، ناـشناشن  شزرا  مک  و 

نورد رد  ادخ و  هاگشیپ  رد  اهنآ  هلذلا . مهتلمـش  و  هتفرگارف ، ار  ناشدوجو ) تلذ  یناوتان و  روای  رای و  ندوبن  رطاخ  هب  : ) دیامرفیم سپس 
ار اهنآ  لاح  هاگنآ  ترضح  تسا . هدرک  موکحم  تلذ  فعض و  هب  ار  نانآ  هدش  هنوراو  نآ  رد  اهـشزرا  هک  عامتجا  یلو  دنزیزع ، ناشناج 

هک ، ) دناهدش راتفرگ  هتفرورف و  کمن  يایرد  رد  هک  دننامیم  یناسک  هب  اهنآ  دنکیم : مسجم  نینچ 
نینچ رد  هک  یـسک  تسا  یهیدـب  جاجا .) رحب  یف  مهف  (، ) ددرگیم رتدـیدش  یتحاران  رتشیب و  شزوس  ببـس  اهنآ  يارب  یتکرح  هنوگره 

دزوسیم ود  ره  نورب ، نورد و  سپ  دـشونب ، هک  دـنکیمن  ادـیپ  یبآ  دوش  هنـشت  هاگره  دزوسیم و  شدوجو  مامت  تسا  روهطوغ  يایرد 
نیمه دـنوشیم  راتفرگ  دـننکیم ، تموکح  نآ  رب  وگروز  ناملاظ  هک  داسف  زا  ولمم  عماوج  رد  هک  یحلاـص  نادرم  ادـخ و  ياـیلوا  لاـح 

ناشبولق هتسب و  ناشناهد  دیازفایم : نخس  نیا  همادا  رد  ترضح  دنباییمن ! ندیـشک  دایرف  ندرک و  مایق  يارب  يروای  رای و  هک  ارچ  تسا ،
دوخ یـصخش  عفانم  نارگن  اهنت  هکلب  دنتـسین ، نارگن  یعماوج  نینچ  رد  توافتیب  دارفا  هحرق . مهبولق  و  هزماـض ، مههاوفا  تسا ، حورجم 

تاحارج زا  ولمم  ناشیاهلد  دنزوسیم و  نورد  زا  هتسویپ  هدش ، هتسب  رابجا  هب  ناشناهد  هک  ناحلاص  ناکاپ و  نادهاجم و  یلو  دنـشابیم ،
هک دهدیم  ناشن  مالک  هنیرق  هک  یلاح  رد  دناهتـسناد  ادـخ  فوخ  هب  هراشا  ار  هحرق  مهبولق  هلمج  هغالبلاجـهن ، ناحراش  زا  یـضعب  تسا .

نیا هک  دـنرب  نامگ  یناسک  اجنیا  رد  تسا  نکمم  دنتـسین . نآ  يدوبان  هب  رداـق  هک  تسا  يداـسف  رطاـخ  هب  یحور ، یبلق و  تاـحارج  نیا 
اهیلع ماما  اذل  دندیشکن ، دایرف  دندرکن و  مایق  عقوم  هب  هک  تسا  ناشدوخ  ياهراک  هجیتن  هیقت  توکس و  فعض و  یناوتان و 

( زردنا تحیصن و  نادیم  رد   ) اهنآ دیامرفیم : وا  دزاسیم . فرطرب  لماک  روط  هب  ار  هابتـشا  نیا  هلمج  دنچ  اب  نخـس ، نیا  لیذ  رد  مالـسل 
هتشک ردق  نآ  دربن ) نادیم  رد   ) دناهتشگ و ناوتان  هک  دناهتفرگ  رارق  راشف  تحت  ردق  نآ  دناهدش و  هتـسخ  هک  دناهدرک  تحیـصن  ردق  نآ 

شیاـههخاش ماـمت  رد  ار  داـهج  اـهنآ  يرآ  اولق . یتح  اولتق  و  اولذ ، یتح  اورهق  اولم و  یتح  اوظعو  دـق  دـناهدییارگ ، یمک  هب  هک  دـناهداد 
زا يرایسب  هک  اجنآ  ات  دناهدرک  میدقت  اهینابرق  هناحلسم  هزرابم  رد  دناهداد و  زردنا  یقطنم  نایب  اب  دناهدیشک ، دایرف  لد  زا  دناهدرک  هبرجت 
ات تسا . هدوبن  رارقرب  هجو  چـیه  هب  نمـشد  اهنآ و  نایم  رد  اوق ، نزاوت  هتـشادن و  يرواـی  راـی و  هک  ارچ  دـناهداد ، تسد  زا  ار  دوخ  تارفن 

هیقت هب  كدنا  هدنام  یقاب  ظفح  يارب  سپـس  دـناهدیگنج و  دـناهدادیم  داسف  ندرک  نکهشیر  لامتحا  دناهتـشاد و  يزوریپ  دـیما  هک  اجنآ 
زا یهورگ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  هکلب  دناهتـشگ ، مک  ات  دناهدش  هتـشک  اهنآ  همه  هک  تسین  انعم  نیا  هب  اولق  یتح  اولتق  هلمج  دـناهدرب . هانپ 

لاوئـس نیا  اجنیا  رد  تسا . لک  هب  ءزج  فاصوا  دانـسا  لیبق  زا  هلمج  نیا  حالطـصا  هب  دناهدنام . یقاب  یکدـنا  هورگ  هتـشگ و  دیهـش  اهنآ 
مادک هب  طوبرم  اههورگ  نیا  يدنب  میسقت  هک  دیآیم  شیپ 

نآ رصع  خیرات  هعلاطم  اب  لاوئس  نیا  خساپ  درکیم ؟ تموکح  دوخ  هعماج  رب  توق  تردق و  اب  مالسلاهیلع  ماما  هک  یلاح  رد  تسا ، نامز 
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ماـما تموکح  عاعـش  هک  هتفرگ  ـالاب  ردـق  نآ  یعاـمتجا  داـسف  هک  تسا  هدـمآ  زین  راوـگرزب  نآ  تاـملک  رد  دوـشیم و  نشور  ترـضح 
نامیایب ناملاظ  رورش و  نادساف  رصم و …  ماش و  دننام  يرگید  قطانم  رد  دوب و  هدش  دودحم  نآ  فارطا  هفوک و  هب  المع ، مالـسلاهیلع 

نیا رد  دیریگ ! دنپ  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  دندوب . هدنار  نوریب  عامتجا  هنحـص  زا  ار  ناحلاص  دندوب و  هداد  مه  تسد  هب  تسد 
، ییاهن يریگهجیتن  کی  ناونع  هب  انعمرپ  رایـسب  هاتوک و  ياههلمج  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  تسا - هبطخ  شخب  نیرخآ  هک  هبطخ - زا  شخب 
دنکیم و توعد  تسا - ناسنا  تداعس  یقیقح  دیلک  یلصا و  همـشچرس  هک  ایند  رد  دهز  هب  ار  مدرم  الاب  هناگجنپ  ياههورگ  رکذ  زا  دعب 
یتسرپاـیند و زا  دریگیم ، هتفرگ و  ار  قوـف  هناـگراهچ  ياـههورگ  ناـماد  هک  ییاهیتخبدـب  ماـمت  هک  دـهنیم  دـیکات  رما  نـیا  رب  عـقاو  رد 

ییاهگرب هلافت  زا  رتشزرا  مک  امش  مشچ  رد  ایند  دیاب  دیامرفیم : تسخن  هلمج  رد  ترضح  دوشیم . لصاح  ایند ، هب  باسحیب  یگتـسبلد 
هدش پ یچیق  يایاقب  زا  رتشزرایب  ای  تسا .) شزرایب  نفعتم و  وبدب و  رایسب  هک   ) دننکیم یغابد  نآ  اب  هک  دشاب 

. ملجلا هضارق  ظرقلا و  هلاثح  نم  رغصا  مکنیعا  یف  ایندلا  نکتلف  درادن ،) ییئانتعا  نآ  هب  یسک  دزیریم و  نیمز  رب  هک   ) دشاب تاناویح  مش 
ندرک یغابد  يارب  نآ ، زا  هک  ملـس  ناتخرد  گرب  يانعم  هب  ضرم ) نزو  رب  ، ) ظرق تسا ، بلاج  هدـش و  باـسح  رایـسب  قوف ، تاـهیبشت 

رود هب  هدافتـسا  زا  دعب  هک  یئاههلافت  تسا  یهیدـب  تسا . دـننک - رتشیب  هدافتـسا  لباق  مکحم و  ار  تسوپ  ات  دـندرکیم  هدافتـسا  اهتـسوپ 
رب نآ  فارطا  زا  یکچوک  تاعطق  دننکیم  یچیق  ار  تاناویح  مشپ  هک  یماگنه  زین  دوب و  زیگناترفن  وبدب و  هدولآ و  رایـسب  دـنتخیریم ،

هتفهن ندوب ، شزرایب  مود ، هیبشت  رد  ندوب و  زیگناترفن  تسخن ، هیبـشت  رد  نیارباـنب  دروخیمن . يراـک  چـیه  درد  هب  هک  دزیریم  نیمز 
نآ لاوما  هب  قشع  هک  ییاـیند  ناـمه  دـشاب ، رتـشزرا  مک  مه  اـهنیا  زا  امـش  رظن  رد  اـیند  دـیاب  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  ماـما  و  تسا ، هدـش 

نیرتایوگ نیا  تسا و  هئیطخ  لک  سار  نآ ، بح  دروآیم و  دوجو  هب  ار  رگدادـیب  ناملاظ  نآ ، تاـماقم  هب  قشع  رگناـیغط و  ییاـهنوراق 
ایند بهاوم  اـیند و  ندوب  رذـگدوز  هب  هلمج  نیمود  رد  رگید ، يوس  زا  وـس . کـی  زا  نیا  دوـشیم ، هدـید  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  يریبـعت 

زا ش ناگدنیآ  هک  نآ  زا  لبق  دیریگ ، دنپ  دناهتسیزیم  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  دیامرفیم : هدرک  هراشا 
ياهرـصق دنتفر . دنتـشاذگ و  دنتخودنا و  دندرک و  عمج  اهنآ  مکدـعب .) نم  مکب  ظعتی  نا  لبق  مکلبق  ناک  نمب  اوظعتا  و  ! ) دـنریگ دـنپ  ام 

ربارب رد  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  شیایاقب  هک  نانآ  هتفر  داب  رب  تردـق  هدـش و  نوگنرـس  تخت  هتفر و  جارات  هب  کلم  اهنآ و  هدـش  ناریو 
امش یگدنز  دریگیم و  ار  امش  ناماد  تشونرـس  نیمه  دیریگن  ار  مزال  هرهب  سرد  نیا  زا  رگا  تسا و  تربع  سرد  تسا ، امـش  نامـشچ 

ار نآ  و  هدومرف ، توعد  ناینیـشیپ  تشونرـس  زا  نتفرگ  تربع  هب  ار  مدرم  اهراب ، اهراب و  دـیجم  نآرق  ددرگیم . ناـنآ  يارب  یتربع  سرد 
تاریبـعت ناــینوعرف  نوـعرف و  هراــبرد  دروآیم . رامــش  هـب  ناــمز  ره  رــصع و  ره  مدرم  يارب  هدــننکرادیب  ياهــسرد  نیرتــهب  زا  یکی 

ماقم عورز و  نویع و  تانج و  نم  اوکرت  مک  : ) دـیامرفیم دـنکیم ، نایب  لیئارـساینب  ندـش  رادـیب  يارب  ار  اهنآ  هک  دراد  ياهدـنهدناکت 
اهغاب رایـسب  هچ  نیرظنم ،) اوناک  ام  ضرالا و  ءامـسلا و  مهیلع  تکب  امف  نیرخآ  اموق  اهانثروا  کلاذک و  نیهکاف  اهیف  اوناک  همعن  میرک و 

. دـندوب قرغ  نآ  رد  هک  يرگید  ناوارف  ياهتمعن  تمیق و  نارگ  ابیز و  ياهرـصق  اهتعارز و  دنتـشاذگ و  ياـج  هب  دوخ  زا  هک  اههمـشچ  و 
هن تسیرگ و  نانآ  رب  نامسآ  هن  میتخاس ، يرگید  ماوقا  يارب  ثاریم  ار  اهنیا  ام  نانآ و  يارجام  دوب  هنوگنیا  يرآ 

مه لیئارساینب  فسات ، تیاهن  اب  یلو  دش . هداد  یتلهم  اهنآ  هب  تشونرس ) هظحل  ندیسر  ماگنه  هب   ) هن و  نامسآ ) نیمز و  لها  هن  و   ) نیمز
ایند ییافویب  زا  هلمج  نیموس  رد  ترضح  دش . رگید  ماوقا  يارب  يرگید  سرد  نانآ  تشونرس  دنتفرگن و  یتربع  گرزب  ياهسرد  نیا  زا 
اهر دندوب ، نآ  هب  تبـسن  رتهتفیـش  امـش  زا  هک  ار  یناسک  اریز  دـینک ! اهر  ار  هدـیهوکن  تسپ و  يایند  نیا  دـیامرفیم : دـیوگیم و  نخس 
دق اهناف  همیمذ ، اهوضفرا  و  تشادن ،) هاگن  ار  اهنآ  تمرح  درکن و  ییافو  نیرتمک  دوخ  ناگتـسبلد  ناگدادـلد و  ناقـشاع و  هب  و   ) تخاس

يرادیاپان و ندوب و  شزرایب  زا  هلمج  هس  نیا  رد  تیناسنا  قالخا و  گرزب  ملعم  نیا  بیترت ، نیا  هب  مکنم . اهب  فغـشا  ناک  نم  تضفر 
نامه تاملک ، نیا  مامت  رد  اـیند  زا  روظنم  هک  تسا  یهیدـب  تسا . هتخاـس  نشور  یبوخ  هب  ار  نآ  تیعقوم  هتفگ و  نخـس  اـیند  ییاـفویب 

، دوشیم هتفرگ  راک  هب  يراب  دنبیب و  ینارسوه و  يرگدادیب و  ملظ و  نایغط و  نایصع و  یگماکدوخ و  ریسم  رد  هک  تسا  يدام  بهاوم 
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؟ ایند تسیچ  ادخ . یگدنب  تعاطا و  يارب  تسا  یبابـسا  يونعم و  فادـها  هب  لوصو  يارب  تسا  يرازبا  هک  یماقم  تورث و  لام و  نآ  هن 
دیوگیم هبطخ  نیا  نایاپ  رد  یضردیس ، موحرم  یضردیس : مالک  نز  دنزرف و  هرقن و  الط و  ین  ندش  لفاغ  ادخ  زا 

اب گنهامه  و   ) مالـسلاهیلع نانمومریما  نانخـس  زا  هبطخ  نیا  دیدرتیب  یلو  دناهداد ، تبـسن  هیواعم  هب  ار  هبطخ  نیا  ناهاگآان  زا  یـضعب  : 
روش بآ  اجک و  نیریش  اراوگ و  بآ  اجک ؟ كاخ  اجک و  الط  تسا . ترضح ) نآ  رگرادیب  غیلب و  حیـصف و  نانخـس  ریاس  وا و  دنلب  حور 

رد ار  هبطخ  نیا  وا  دشابیم . نخـس  ریـصب  داقن  بدا و  رد  رهام  هک  تسا  ظحاج  رحب ، نب  ورمع  نخـس  بلطم ، نیا  رب  لیلد  اجک ؟ خـلت  و 
، هتفگ هدنار و  نخـس  هراب  نیا  رد  وا  دوخ  هاگ  نآ  دناهداد و  تبـسن  هیواعم  هب  ار  نآ  هک  تسا  هتفگ  تسا و  هدروآ  نییبتلا  نایبلا و  باتک 

هیقت تلذ ، هبلغ ، زا  مدرم ، لاح  نایب  هب  هک  تسا  وا  و  تسا ، رتهیبش  مدرم  میسقت  رد  وا  شور  هب  مالسلاهیلع و  ماما  نخـس  هب  هبطخ  نیا  هک 
ناگدنب مسر  هار و  دریگ و  شیپ  دهز  ریسم  شنانخـس ، زا  یکی  رد  هیواعم  هک  میاهدید  عقوم  هچ  نونکات  هتفگ : وا  تسا . رتدراو  سرت ، و 

يریگهزادـنا يانعم  هب  نامز  دـش ، هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه  دراد ؟ یموهفم  هچ  نامز  ندـش  دـساف  - 1 اههتکن : دنک !؟ باختنا  ار  ادـخ 
هتشاد يداسف  حالـص و  دوخ  يدوخ  هب  هک  تسین  يزیچ  دیـشروخ ، رود  هب  دوخ و  رود  هب  نیمز  هرک  تکرح  ای   ) هام دیـشروخ و  شدرگ 

دنهدیم و گنر  اهنامز  هب  هک  دنتسه  صاخشا  نیا  هکلب  دنتسه ، مه  هیبش  اتاذ  اهنامز  همه  دشاب .
نامز هک  دوش  هتفگ  اجک  ره  نیاربانب ، دنکیم . نیریـش  ای  خلت  ار  نآ  رد  یگدنز  ابیز و  تشز و  ار  نامز  هک  تسا  نوگانوگ  ثداوح  نیا 

هک دوشیم  هتفگ  الثم  تسا . قداص  مه  ناکم  دروم  رد  بلطم ، نیا  دناهدش . دـساف  ام  نامز  مدرم  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  هدـش  دـساف  ام ،
داسف دـننکیم و  هدافتـسا  ءوس  الاب  تاریبعت  زا  مدرم ، زا  يرایـسب  دراد . هراشا  اجنآ  لها  هب  تسا  هدـش  دـساف  روشک ، نالف  ای  رهـش ، نالف 

ادیپ تاهداوناخ  وت و  رد  ییاهیگدولآ  نینچ  ارچ  هک  دوش  هتفگ  یتقو  دنهدیم . رارق  دوخ  یگدولآ  يارب  ياهناهب  رذع و  ار  ناکم  ای  نامز 
. تسا وا  دننامه  يدارفا  وا و  دوخ  هیحان  زا  شداسف  هک  یلاح  رد  هدش ! دساف  ام  راید  رهش و  هدش ، دساف  هنامز  منک ؟ هچ  دیوگیم : هدش ؟

سکعنم یبلاج  زرط  هب  تسا ، هدش  هداد  تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دج  بلطملادبع  هب  هک  يراعـشا  رد  بلطم ، نیا 
بئذـلا نا  اناجه و  انب  نامزلا  قطن  ول  اـنیف و  بیعلا  اـننامز و  بیعن  اـناوس  بیع  اـننامزل  اـم  اـنامز و  مهلک  ساـنلا  بیعی  و  دـیامرفیم : تسا 

رب ام  درادـن . ام  زج  یبیع  ام  نامز  هک  یلاح  رد  دـنریگیم ، بیع  ینامز  رب  مدرم  زا  کی  ره  انایع  اـضعب  انـضعب  لـکای  بئذ و  محل  كرتی 
امز رگا  تسا و  ام  دوخ  رد  بیع  هک  یلاح  رد  میریگیم ، بیع  دوخ  نامز 

اراکـشآ اـم  یلو  دروخیمن ، ار  دوخ  عونمه  تشوگ  گرگ  هک ) نیا  نخـس  نیا  دـهاش  . ) درک دـهاوخ  هرخـسم  ار  اـم  دـیاشگب ، ناـبز  ن 
زین یهلا  فطل  و  دـنوش . ضوع  نامز  مدرم  رگم  دوشیمن ، فرطرب  زگره  نامز  داـسف  هک  تسا  یهیدـب  میروخیم . ار  رگیدـکی  تشوگ 

یلـصا رـصقم  بیترت ، نیا  هب  و  مهـسفناب .) ام  اوریغی  یتح  موقی  ام  ریغی  هللا ال  نا  : ) دـندرگ نوگرگد  اهنآ  رگم  دوشیمن ، اهنآ  لاح  لماش 
یعطق ریثات  يرـشب  ياههعماج  تشونرـس  رد  هک  یمهم  هلاسم  هعماج  یـشزرا  ماظن  ندـش  نوگرگد  ریثات  - 2 دنتـسه . اهناسنا  لاح  ره  رد 

ییاهـشزرا يوس  هب  هعماج ، ره  تکرح  ریـسم  هک  نیا  حیـضوت  تسا . هعماج  رد  يراذگـشزرا  ماظن  هلاسم  دنلفاغ ، نآ  زا  يرایـسب  دراد و 
تکرح دـنریگب ، ار  اهـشزرا  ياج  یلیالد  هب  اهـشزرا  دـض  رگا  لاح  تسا ، هدـش  هتخانـش  ـالا  شزرا و  ناونع  هب  هعماـج  نآ  رد  هک  تسا 

هک تسا  هعماج  دارفا  بلاغ  تکرح  روظنم  یمومع ، تکرح  مییوگیم  هک  نیا  دوب . دهاوخ  یعیبط  اهـشزرا  دض  يوس  هب  هعماج  یمومع 
زا دنمتردق  نموم و  دارفا  ياهعماج  ره  رد  هشیمه  هنرگو  دـنتکرح ، رد  نآ  هارمه  وسمه و  میظع  هناخدور  نیا  هحفـص  رب  ییاهگرب  دـننام 

هتفگ هچنآ  رب  انب  دـنهدیم . رییغت  ار  نآ  ریـسم  یتح  هاگ  هدرک و  تمواقم  دـساف  ياـهنایرج  ربارب  رد  هک  دنتـسه  هدوب و  رکفت  حور و  رظن 
رگا دش ،

نآ مارح  لالح و  هبساحم  نودب  دننک و  تکرح  وس  نآ  هب  دارفا  زا  يرایسب  هک  تسا  یعیبط  دشاب ، تورث  لوپ و  ياهعماج  رد  الاو  شزرا 
هعماج یشزرا  ماظن  هاگره  لاح  دنکیم ، ششوک  شالت و  نآ  لیـصحت  يارب  تسا و  تیـصخش  بلاط  ناسنا  الوصا  دنروآ . گنچ  هب  ار 

رگا دنراد . تسود  ار  نانامرهق  دنمان و  يایوج  ناناوج ، بلاغ  دوریم . نامه  لابند  هب  درک  لیمحت  وا  هب  ار  ینیغورد  بذاک و  تیـصخش 
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هار زرط  هفایق و  سابل و  یتح  زیچ ، همه  رد  ناناوج  هک  تسین  بجعت  ياج  دنـشاب ، ناراکـشزرو  اههشیپرنه و  لثملا ، یف  هعماج  نانامرهق 
. دـننکیم تکرح  شناد  ملع و  يوس  هب  تیعمج  لیـس  دنـشاب ، رتمرتحم  همه  زا  نادنمـشناد  ناملاع و  رگا  دـننک و  دـیلقت  اـهنآ  زا  نتفر ،

سابع هاش  فرط  زا  ینارمع ، یملع و  گرزب  تامدـخ  ربارب  رد  دوب  انب  هک  هدـش  لـقن  ییاهبخیـش ، راوگرزب ، ملاـع  زا  يروهـشم  ناتـساد 
باکر رد  هاش  دنیـشنب و  هاش  صوصخم  بکرم  رب  هک  درک  هحلاصم  نیا  هب  ار  دوخ  هزیاج  وا  دوش و  هداد  وا  ناش  روخ  رد  يزیاوج  وفص ،

هک دـنک  تباث  مدرم  هب  تساوخیم  وا  تقیقح  رد  دـننک . یط  مدرم  نامـشچ  لباقم  رد  ار  نابایخ  هچوک و  دـنچ  دـنک و  تکرح  هداـیپ  وا 
لبق زا  شیب  رایسب  سرادم ، هب  نابلط  شناد  ناناوج و  عوجر  تکرح ، نیا  اب  هک  دنیوگیم  ددرگیم . شناد  ملع و  روحم  رب  یشزرا  ماظن 

هک دنتـسیزیم  ینیمزرـس  رد  مرکم ، اهلهاج  مجلم و  اهملاع  ضراـب  قادـصم  هب  هک  مالـسا - زا  لـبق  یلهاـج  هعماـج  یـشزرا  ماـظن  دـش .
، دادیم شرورپ  اهلهجوبا  اهنایفسوبا و  دننام  ینانامرهق  دوب . هعماج  رب  مکاح  یمارگ و  شلهاج  دوب و  هتسبورف  بل  رابجا  هب  شدنمـشناد ،

نانامرهق نآ  تفرگارف  ار  اج  همه  مکاقت ، هللا  دـنع  مکمرکا  نا  راعـش  دـش و  اوقت  نآرق  مالـسا و  مکح  هب  اهـشزرا  روحم  هک  یماگنه  اما 
، تفرگ ماجنا  افلخ  رصع  رد  هک  یطلغ  ياهراک  رثا  رب  هنافساتم  دنداد . اهرذوبا  هب  ار  دوخ  ياج  دندش و  بآ  ناتسبات  رد  خی  دننام  بذاک 

کلام ياج  هب  اهیرعشا  یسوموبا  اهصاع و  ورمع  و  دش . حرطم  ون  زا  یلهاج ، ياهشزرا  تخاب و  گنر  یمالـسا ، كاپ  یـشزرا  ماظن  نیا 
ترضح لد  درد  زا  ياهشوگ  دادیم . رازآ  تدش  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  نامه  نیا  دنتـسشن و  اهرـسای  رامع  اهرذوبا و  اهرتشا و 

. دـندوزفایم دوخ  ملظ  رب  زور  ره  دـندوب و  نادـیم  نامرهق  رگمتـس ، ناملاظ  دـندشیم و  هدرمـش  راکدـب  ناراکوکین ، هک  تسا  نیا  انامه 
، تداهش دنچ  ره  تسا ، ربمایپ  رـصع  یـشزرا  ماظن  ندنادرگرب  يارب  رمتـسم  شالت  هغالبلاجهن  ياههبطخ  مامت  زا  مالـسلاهیلع  ماما  فده 

هیلع ماما  دنراد  دوجو  ياهعماج  ره  رد  كانرطخ  هورگ  راهچ  نیا  دش . لئاح  دصقم  نیا  هب  ندیسر  وا و  نایم 
راهچ نیا  هیحان  زا  هک  یگرزب  تارطخ  زا  ار  تیالو  نیتسار  ناوریپ  هداد و  نخس  داد  قحب  الاب ، رد  یعامتجا  هورگ  راهچ  نایب  رد  مالـسلا 
هتخاس هاگآ  دوشیم  يرـشب  هعماج  اهنآ و  هجوتم  نیغورد ) نادهاز  راکایر و  ناتـسرپایند  رادـمروز ، ناملاظ  تیافکیب ، نادـساف   ) هورگ

ماد رد  دنسانشب و  ار  اهنآ  تامالع  نیا  اب  ات  هدومرف  رکذ  ار  نانآ  ینامسج  یحور و  ياهیگژیو  هدرمش و  رب  ار  کی  ره  ياههناشن  تسا و 
رد اهنآ  فالتخا  و  دنکرتشم . ماقم ، هاج و  ایند و  هب  یگتسبلد  هدیقع و  داسف  نورد و  یهابت  رظن  زا  هورگ ، راهچ  نیا  دنوشن . راتفرگ  نانآ 

میـسقت ناوتیم  هتـسد  ود  هب  ار  هورگ  راهچ  نیا  رگید ، يریبعت  هب  تسا . دوصقم  نیا  هب  لـین  تامدـقم  بابـسا و  ندوب  مهارف  رد  اـهماد و 
هب مود ، هتسد  یلو  يراکایر . ریوزت و  اب  یهورگ  روز و  اب  یعمج  هک  توافت  نیا  اب  دنـسریم ، ناشعورـشمان  دصاقم  هب  هتـسد  کی  درک :

دـنهدیم و ناشن  تعانق  دـهز و  هرهچ  رد  ار  یماـکان  نیا  یهورگ ، هک  تواـفت  نیا  اـب  دـنوشیمن ، لـئان  اـیند  فراـخز  زا  ناـشدوصقم ،
هدوب هورگ  راهچ  نیا  ینامز  رصع و  ره  رد  هک  مینیبیم  مینک ، یسررب  تقد  هب  ار  خیرات  رگا  دنرادن . هنیمز  نیا  رد  یمادقا  رگید ، ياهتسد 

تهدنبیرف اهماد  رتهدیچیپ و  اهنآ  ياهدرگش  يرشب  هعماج  تفرشیپ  اب  دنچ  ره  دنتسه ، و 
راهچ نیا  یهابت  شتآ  رد  دنتـسین و  انثتـسم  مکح  نیا  زا  زین  زورما  یمالـسا  عماوج  فسات  تیاهن  اـب  دوشیم . رتزومرم  ناـشیاههشقن  ر و 

نیا رد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  نانخـس  قح  ناوریپ  رگا  دنـشکیم . دایرف  دـننزیم و  اپ  تسد و  ناشیاهماد  رد  ناـهاگآان  دـنزوسیم و  هورگ 
يارب دنهدب و  هعماج  لدـکاپ  دارفا  هب  ار  مزال  ياهیهاگآ  دـنزادرپب و  نآ  قیقد  لیلحت  هب  دوخ  تاسلج  رد  دنراپـسب و  رطاخ  هب  اقیقد  زارف ،

ایند دش . دهاوخ  هتساک  دایز  رادقم  هب  اهنآ  رطخ  زا  نیقی  هب  دنشاب ، هتشاد  يرمتسم  یتاغیلبت  شالت  هورگ  راهچ  نیا  ياههئطوت  ندرک  اشفا 
ناتـسودایند  ) دنتـشاد دوجو  ترـضح  نآ  نامز  رـصع و  رد  هک  ياهناگجنپ  ياههورگ  هراـبرد  ـالاب  هبطخ  رد  هچنآ  هللا  ءاـیلوا  هاگدـید  زا 

نامز رـصع و  هب  رـصحنم  میتفگ ، هک  هنوگنامه  ادخ ) نادرم  نیغورد و  نادهاز  راکایر ، ناشورفایند  هب  نید  هماکدوخ ، ناملاظ  هدـناماو ،
زا يرـشب  عماوج  تالکـشم  هشیمه  دوشیم و  تفای  اهنآ  دـننامه  زین  زورید  زورما و  عماوج  زا  يرایـسب  رد  تسین و  هدوبن و  راوگرزب  نآ 

لامیاپ ار  نامولظم  قح  دـنتخیر و  رایـسب  ياهنوخ  دـندیرفآ و  رایـسب  جـنر  درد و  خـیرات ، لوط  رد  هک  هدوب  نیتسخن  هورگ  راـهچ  ناـمه 
خاس يوزنم  دنتشاد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  ار  قح  نارادفرط  دنداد و  شرتسگ  ار  داسف  دندرک ،
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اهنآ یناگدنز  دنتفر و  دـندرک و  اهر  ار  زیچ  همه  دـش و  هدـیچیپ  اهنآ  یگدـنز  راموط  يدوز  هب  درکن و  افو  اهنآ  هب  زگره  ایند  یلو  دـنت .
رکذ اهنآ  ياههناشن  مئالع و  هناگجنپ و  ياههورگ  زا  کـی  ره  يارب  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  یتاریبعت  دـش . ناگدـنامزاب  يارب  یتربع  سرد 

فالخ تایانج و  همشچرس  هک  اجنآ  زا  تسا . اهنآ  زا  کی  ره  تخانش  يارب  یبوخ  يامنهار  تسا و  هنافاکش  وم  قیقد و  رایـسب  دنکیم ،
حور رثوم ، هلمج  دـنچ  اـب  هبطخ  ناـیاپ  رد  ترـضح  تسا ، اـیند  هب  تبـسن  یگتخاـبلد  قـشع و  تسخن ، هناـگراهچ  ياـههورگ  ياـهیراک 

هب هک  ملس - ياهگرب  هدیدنگ  ياههلافت  زا  ار  نآ  یتح  هک  دنکیم  دادملق  شزرایب  نانچ  ار  ایند  تسخن  دشکیم . اهلد  رد  ار  یتسرپایند 
خیرات هدرک ، هراشا  نآ  لوحت  تعرـس  ایند و  يرادـیاپان  هب  سپـس  درمـشیم ، رتشزرایب  دوریم - راک  هب  تاناویح  تسوپ  یغابد  ماگنه 

ات دـیوگیم  نخـس  ایند  ییافویب  زا  ماجنارـس  و  دـیامرفیم ، هئارا  نشور  دنـس  کی  ناونع  هب  ار  نانآ  زا  هدـنامزاب  ياـههناریو  ناینیـشیپ و 
ناویح هشال  راـنک  زا  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  تسین . يربخ  اـجنآ  رد  هک  دـنوش  ربخاـب  شناگدادـلد 

هلها یلع  هینه  هذه  نورتا  دومرف : درک و  نآ  هب  ياهراشا  تشذگ و  دوب  هداتفا  هداج  فرط  کی  رد  هک  ياهدیدنگ 
هک دنگوس ! ادخ  هب  تسا ؟ شزرایب  شنابحاص  دزن  ردقچ  هشال  نیا  هک  دینیبیم  ایآ  اهلها ، یلع  هذـه  نم  هللا  یلع  نوها  ایندـلا  هللا ! وف  ا ؟

دومرف هراشا  مهم  هتکن  دنچ  هب  ثیدح  نیا  همادا  رد  سپس  ترـضح ، تسا . رتشزرایب  نایارگایند  دزن  نیا  یـشزرایب  زا  دنوادخ  دزن  ایند 
نم يداعی  اهیلع  هل و  مهف  نم ال  بلطی  اهتاوهـش  هل و  لقع  نم ال  عمجی  اهل  هل و  لام  نم ال  لام  هل و  راد  نم ال  راد  ایندـلا  تفگ : نینچ  و 

تسا یـسک  لام  درادن و  ياهناخ  عقاو ) رد   ) هک تسا  یـسک  هناخ  ایند  هل ، نیقی  نم ال  یعـسی  اهل  هل و  هقف  نم ال  دسحی  اهیلع  هل و  ملع  ال 
ور نآ  رد  ینارتوهـش  هب  دـنرادن ، يروعـش  هک  اهنآ  دـنزادرپیم و  اـیند  يروآعمج  هب  دـنرادن ، لـقع  هک  یناـسک  اـهنت  درادـن . یلاـم  هک 

نارگید هب  نآ  رطاخ  هب  دـنرادن  مهف  هک  یناسک  طقف  دـنزیخیم و  رب  زیتس  هب  ایند  رطاخ  هب  دـنرادن  یهاگآ  هک  یناسک  اـهنت  دـنروآیم و 
ترـضح هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  دننکیم . شالت  نآ  يارب  هتـسویپ  دنرادن ، یفاک  نیقی  نامیا و  هک  یناسک  دنزرویم و  دسح 

رـسمه دنچ  نونکات  دیـسرپ ، تشاد ، دوجو  یتنیز  هنوگره  زا  وا  رب  هک  دید  ینادـندیب  نزریپ  تروص  هب  ار  ایند  هفـشاکم  لاح  رد  حیـسم 
ار ط وت  ای  دندرم  اهنآ  همه  دیسرپ : حیسم  ترضح  تسا . جراخ  هرامش  زا  تفگ : ياهدرک ؟ رایتخا 

سرد وت  نیـشیپ  نارـسمه  زا  هنوگچ  تاهدنامیقاب ! نارـسمه  لاح  هب  ادب  دومرف : یـسیع  ترـضح  متـشک . ار  همه  هن ، تفگ : دـنداد ؟ قال 
! دنریگیمن تربع 

هرصب لها  گنج  هار  رد  هبطخ 033-

هحفص 292] ]
لیاضف سپس  هدمآ و  ءایبنا  تثعب  هفـسلف  نآ  رد  دومرف و  داریا  هرـصب ، لها  اب  گنج  يارب  جورخ  ماگنه  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ار  هبطخ  نیا 

یکیدزن رد  یلزنم  ای  رهـش   ) راقيذ رد  دیوگیم : سابعنبا  تسا . هدیهوکن  دندرک ، مایق  وا  دـض  رب  هک  ار  یناسک  هدرمـشرب و  ار  شیوخ 
شفک نیا  شزرا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  دوب  دوخ  شفک  ندرک  هلصو  لوغشم  هک  یتلاح  رد  ماما  مدش  دراو  مالسلاهیلع  یلع  رب  هرـصب )

رب تموکح  زا  نم ، يارب  شزرایب ، شفک  نیمه  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : تسا .) شزرا  مک  رایـسب   ) درادـن ییاهب  متفگ : تسا ؟ ردـق  هچ 
نارگنایغط عفد  يارب  نم  مایق  ینک  نامگ  ادابم   ) منک عفد  ار  یلطاـب  اـی  مراد  اـپ  هب  ار  یقح  تموکح  نیا  اـب  هک  نیا  رگم  تسا . رتهب  اـمش 

هتخاس بطاخم  ار  مدرم  دمآ و  نوریب  همیخ ) زا   ) مالـسلاهیلع ماما  سپـس  تسا ). هدوب  امـش  رب  تموکح  ياههیاپ  میکحت  رطاخ  هب  هرـصب ،
رد ریبز  هحلط و  هنتف  شتآ  ندرک  شوماـخ  يارب  ار  دوخ  ناراـی  هک  یطیارـش  رد  ار  هبطخ  نیا  ترـضح  هاـگن : کـی  رد  هبطخ  دوـمرف … 
هب ار  یندشن  شومارف  یخیرات و  ياههلمج  نآ  هبطخ  داریا  زا  لبق  وس  کی  زا  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . هدرک  داریا  دوب ، هدرک  جیـسب  هرـصب 

وا ریظنیب  الاو و  ماقم  مالسلاهیلع و  ماما  دنلب  حور  زا  هک  ییاههلمج  دیوگیم ، سابعنبا 
مک زین  نم  هدروـخ  هلـصو  هدوـسرف و  شفک  نیا  زا  امـش  رب  تموـکح  هک  دـیوگیم  ترـضح  دـنکیم ، تیاـکح  هللا  هفرعم  ناـفرع و  رد 
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يوس هب  هعماج  نداد  قوس  لطاب و  لاطبا  قح و  هماقا  يارب  رگا  اما  دشاب ، تموکح  ماقم و  هب  هقالع  قشع و  باسح  هب  رگا  تسا ، رتشزرا 
نامز تیلهاج و  رصع  هب  شدوخ  هارمه  ار  مدرم  راکفا  سپس  و  تسا . نم  ینتـشاد  تسود  بولطم و  فده  دشاب ، هدوب  لامک  تداعس و 

نم دناهدرک و  هدنز  ار  یلهاج  ياهشزرا  رگید  راب  مدرم  هک  دنکیم  هراشا  احیولت  دربیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مایق 
ار قح  منک و  ریس  یلهاج  راکفا  ندیچیپ  مه  رد  اههنتف و  ندرک  شوماخ  يارب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریسم  نامه  دیاب 
هتخادرپ و دندوب  لمج  گنج  نارادمدرس  هک  شیرق  زا  یهورگ  شنزرـس  هب  هبطخ  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  مزاس . جراخ  لطاب  نورد  زا 

هللا یلـص  دمحم  دـنوادخ ، همجرت : تسا . هدوبن  یتسرپایند  يزوتهنیک و  دـسح و  زج  گنج  نازورفاشتآ  نیا  هزیگنا  هک  دزاسیم  نشور 
ءایبنا توعد  زا   ) تشادـن یتوبن  ياعدا  دـناوخیمن و  ینامـسآ  باتک  برع  زا  سک  چـیه  هک  درک  ثوعبم  یماگنه  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 

. دناسر تاجن  يراگتسر و  طیحم  هب  داد و  قوس  ناشتداعس  لزنم  رس  ات  ار  مدرم  وا  مورحم ) ینامسآ ، بتک  زا  دندوب و  هدنام  رود 
میلـست اهنآ  ربارب  رد  نمـشد  تشگ و  تیبثت  ناشتردـق   ) دـش مکحم  اهنآ  ياپ  ياج  و  اجرباپ ، حیحـص ) ریـسم  رد   ) فاص و اهنآ  ياههزین 

بقع لماک  روط  هب  لطاب ، نارادـفرط  هورگ  ات  متـشادیماو  يورـشیپ  هب  ار  اهنآ  مدوب و  رکـشل  نیا  لاـبند  رد  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـش ).
ریـسم نونکا  مه  مدادـن و  هار  دوخ  هب  سرت  مدـشن و  ناوتان  زگره  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  نم  تشگ .) زوریپ  رهاظ و  قح  و   ) دـندرک ینیـشن 
يولهپ زا  قح  ات  مفاکـشیم ! ار  لطاب  هدرپ  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  تسا . فدـه  نامه  يوس  هب  زین  لمج ) گنج  يوس  هب  تکرح  رد   ) نم
دناهدش فرحنم  هک  نونکا  مدیگنج و  اهنآ  اب  دندوب  رفاک  هک  یماگنه  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـهاوخیم ؟ هچ  نم  زا  شیرق  ددرگ . جراخ  نآ 

هک هنوگنامه  مدوب ، نانآ  ربارب  رد  یمالسا ) تاوزغ  رد   ) زورید هک  متسه  یسک  نامه  نم  دندرگرب .) ادخ  هار  هب  ات   ) مگنجیم اهنآ  اب  زاب 
ماقتنا ام  زا  شیرق  دنگوس ! ادخ  هب  تسا .) نم  رایتخا  رد  راقفلاوذ  ریشمش  نامه  نکفادرم و  يوزاب  نامه  ، ) متسه اهنآ  ربارب  رد  زین  زورما 

، میدرک لخاد  شیوخ  هرمز  رد  ار  اهنآ  ام  لاح ) نیا  اب   ) یلو تسا ، هدـیزگرب  اهنآ  نایم  زا  ار  ام  دـنوادخ  هک  نیا  رطاخ  هب  زج  دریگیمن ،
ردق هب  يدیشون و  فاص  صلاخ  ریش  زا  حبص  ره  دنگوس ، مدوخ  ناج  هب  تسا - : هتفگ  رعاش  هک  دش  نامه  ماجنارس  اما 

رد میدیشخب ، تمظع  وت  هب  ام  و  یتفرگ -. هرهب  لماک  روط  هب  ذیذل  ياهاذغ  زا  يدروخ و  هتـسه  نودب  يامرخ  هرک و  ریـشرس و  زا  یفاک 
.( یتخانـشن ار  تمعن  نیا  ردـق  وت  یلو  میدرک ، تیرادـهگن  و   ) میداد يرادـساپ  هزین  بسا و  اب  وت  فارطا  رد  و  يدوبن ! گرزب  هک  یلاح 

یلص مرکا  ربمایپ  تثعب  رصع  هب  دش - هتفگ  هک  نانچ  هبطخ - نیا  زاغآ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  مفاکـشیم ! ار  لطاب  هدرپ  نم  ریـسفت : حرش و 
طیارش هچ  رد  تیلهاج  رصع  رد  مدرم  هک  دهدیم  ناشن  دنکیم و  هراشا  برعلاهریزج  رد  یمالسا  بالقنا  روهظ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دنوادخ  دیامرفیم : دیناسر ، یتداعس  راختفا و  هچ  هب  ار  اهنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتسیزیم و 
رود ءایبنا  توعد  زا  اهنآ  همه   ) تشادن یتوبن  ياعدا  دـناوخیمن و  ینامـسآ  باتک  برع  زا  سک  چـیه  هک  درک  ثوعبم  یماگنه  ار  ملس 

ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ثعب  هللا  نا  (، ) ندوب روهطوغ  رفک  كرـش و  بادرگ  رد  مورحم و  ینامـسآ ، بتک  زا  دندوب و  هدنام 
هک دـناهدرک  حرطم  ار  لاوس  نیا  اـجنیا  رد  هغالبلاجـهن  فورعم  نارـسفم  زا  یـضعب  هوـبن .) یعدـی  ـال  اـباتک و  ارقی  برعلا  نم  دـحا  سیل 

ربمایپ زا  يربمایپ  وریپ  هن  تشاد و  ینامسآ  باتک  هن  برع  زا  يدحا  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ 
هب یباتک  دنتسیزیم و  نیمزرـس  نآ  رد  نایحیـسم  زا  یهورگ  دوهی و  زا  ياهظحالم  لباق  تیعمج  هک  مینادیم  هک  یلاح  رد  دوب ، ادخ  نا 
رد هک  یباتک  نیاربانب  دـناهدرک . لیجنا  تاروت و  فیرحت  هب  هراشا  لاوس  نیا  باوج  رد  سپـس  دوب ؟ نانآ  ناـیم  رد  لـیجنا  تاروت و  ماـن 

دناهدرک لالدتسا  هیآ  نیا  هب  هاگ  نآ  اهنآ  دوب . نیغورد  حیسم ، یسوم و  ترضح  زا  نانآ  يوریپ  زین  دوبن و  نیتسار  باتک  دوب ، اهنآ  نایم 
یسک هچ  وگب : اریثک ،) نوفخت  اهنودبت و  سیطارق  هنولعجت  سانلل  يده  ارون و  یـسوم  هب  ءاج  يذلا  باتکلا  لزنا  نم  لق  : ) دیامرفیم هک 

ياهدـنکارپ تروـص  هـب  ار  نآ  دوـهی ) امـش  اـما  ( ؟ دوـب مدرم  يارب  تیادـه  روـن و  هـک  یباـتک  درک ، لزاـن  دروآ ، یــسوم  هـک  ار  یباـتک 
؟ دیرادیم ناهنپ  تسا ) امش  یناسفن  ياوه  فالخ  رب  هک   ) ار يرایسب  دیزاسیم و  راکشآ  تسا ) امش  دوس  هب  هک   ) ار یتمسق  دیدروآرد ،

لاوئس نیا  هب  هک  یموس  خساپ  دندوب . تسرپ  تب  كرـشم و  هک  تسا  اهنآ  تیرثکا  اجنیا  رد  برع ، روظنم  هک  دناهداد  زین  ار  لامتحا  نیا 
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فورعم خـیراوت  رد  هچنآ  قبط  هکلب  دـندوبن ، برعلاهریزج  یموب  ناـنکاس  وزج  دوهی  هک  تسا  نیا  داد  ناوتیم  لاوئـس  نیا  داد  ناوـتیم 
روهظ تقو  دندرک  ساسحا  دندناوخ و  دوخ  بتک  رد  ار  مالسا  ربمایپ  روهظ  ياهتراشب  هک  یماگنه  تسا ، هدمآ 

قافن و هار  دـتفا ، رطخ  هب  ناشعفانم  هک  نیا  سرت  زا  ادـعب  دـنچ  ره  دنـشاب ، راوگرزب  نآ  روهظ  دـهاش  هک  دـندمآ  اجنآ  هب  هدـش ، کیدزن 
هب نخس  نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  لاح ، ره  هب  دندوب . تیلقا  رد  رایسب  لاح ، نیع  رد  نارجاهم و  الامتحا  زین ، نایحیسم  دندییوپ . ار  توادع 

بادرگ رد  اهنآ  دـح  هچ  ات  هک  دـهدیم  ناشن  هتکن  کـی  نیمه  دـنکیم و  هراـشا  توبن  یحو و  همـشچرس  زا  یلهاـج  ماوقا  ندـنام  رود 
توبن و یحو و  راونا  وترپ  رد  اهنآ  هک  دزاسیم  نشور  سپـس  ترـضح  دنتخوسیم . داسف  شتآ  ياههلعـش  رد  دـندوب و  روهطوغ  كرش 

تاجن يراگتسر و  طیحم  هب  داد و  قوس  ناشتداعس  لزنم  رس  ات  ار  مدرم  وا  دیامرفیم : دناهدیـسر . اجک  هب  مالـسا ، باتملاع  باتفآ  عولط 
داسف دیشخب و  ییاهر  یتدیقع  تافارحنا  رفک و  كرش و  زا  ار  اهنآ  اهنت  هن  مهتاجنم .) مهغلب  مهتلحم و  مهاوب  یتح  سانلا  قاسف  ، ) دیناسر

و تخاس ، مهارف  زین  اهنآ  يارب  ار  یناشخرد  ندمت  تموکح و  تردق و  توق و  هکلب  دیچرب ، نانآ  نایم  زا  ار  یتلادـعیب  ملظ و  قالخا و 
مهتانق تماقتساف  ، ) دش مکحم  اهنآ  ياپ  ياج  اجرباپ و  حیحص ) ریسم  رد   ) فاص و اهنآ  ياههزین  دیازفایم : نخس  همادا  رد  ترـضح  اذل 

يدام و ياهتمعن  تردق و  هب  مه  دنتفای و  تسد  يونعم  يزوریپ  هب  مه  بیترت  نیا  هب  و  مهتافص .) تنامطا  و 
ياهتـسیاش هاگیاج  هب  هراشا  مهتلحم  هب  ریبعت  دوب . دـیجم  نآرق  لوزن  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ماـیق  تکرب  زا  همه  اـهنیا 

رد تشحو  فوخ و  ياج  هنوگچیه  هک  تسا  یتاجن  هطقن  هب  هراشا  مهتاجنم  هب  ریبعت  دسرب و  نآ  هب  تلیـضف ، اب  ناسنا  دـیابیم  هک  تسا 
یتـسار و ياـنعم  هب  تماقتـسا  هک ، نیا  هب  هجوـت  اـب  مهتاـنق  تماقتـسا  هب  ریبـعت  و  دـنکیم . نیمـضت  ار  يراگتـسر  تاـجن و  تـسین و  نآ 
، هغالبلاجـهن ناـحراش  زا  یـضعب  تسا . نانمـشد  رب  هبلغ  يزوریپ و  تردـق و  توـق و  هب  هراـشا  تسا ، هزین  ياـنعم  هـب  هاـنق  و  ییاـجرباپ ،
، تردق توق و  هعماج و  تلود و  تموکح و  مظن  روما و  ماظتنا  زا  تسا  ياهیانک  هک  اههزین  ندوب  فاص  هب  هراشا  اجنیا ، رد  ار  تماقتـسا 
ار نآ  اریز   ) تسین ندرک  تسار  لباق  دنکشیم و  دوش  جک  رگا  تسا و  میقتسم  تسار و  الومعم  هزین  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  دناهتسناد ،

شمارآ ماگنه  رد  نازابرـس  هک  ارچ  دـشاب ، رطاخ  نانیمطا  شمارآ و  هب  هراـشا  ریبعت  نیا  تسا  نکمم  تازلف ) زا  هن  دـنتخاسیم  بوچ  زا 
نمـشد هلمح  زا  اهنآ  هک  دادیم  ناشن  نیا  دـنامیم و  یقاب  میقتـسم  فاص و  تروص  هب  دـندرکیمورف و  نامز  رد  ار  دوخ  ياـههزین  ياـپ 

گنس ص يانعم  هب  تافص  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مهتافص  تنامطا  هب  ریبعت  تسا . تحار  ناشلایخ  دننامارد و 
اهنآ هاگیاج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مایق  مالسا و  روهظ  وترپ  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  تسا ، مکحم  گرزب و  فا و 
ابلاغ تشاد ، دمآ  تفر و  برع  هک  ییاهنابایب  رد  دیدرگ . تباث  رقتـسم و  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  ناشیاپ  ياج  نئمطم و  مکحم و 
يور هک  یماگنه  یلو  دوبن ، لاکشا  بارطـضا و  شزغل و  زا  یلاخ  اهنآ ، يور  نداتـسیا  یتح  اهنآ ، زا  روبع  دوب و  كرحتم  مرن و  یئاهنش 

رد مالـسلاهیلع  ماما  سپـس  ناشنتفر . هار  مه  دوب و  ناسآ  ناشتـساخرب  تسـشن و  مه  دنتفرگیم ، رارق  فاص  مکحم و  گرزب و  ياهگنس 
هب لطاب ، نارادفرط  هورگ  ات  متـشادیماو  يورـشیپ  هب  ار  اهنآ  مدوب و  رکـشل  نیا  لابند  هب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  دیازفایم : نخـس  نیا  همادا 
هک يدراوم  رد  اهریفا .) ذـحب  تلوت  یتح  اهتقاس  یفل  تنک  نا  هللا  اما و  (، ) تشگ زوریپ  رهاظ و  قح  و   ) دـندرک ینیـشن  بقع  لـماک  روط 

عاجش نانواعم  زا  یضعب  رکشل ، هدنامرف  دوریم ، نانآ  رد  ینیشن  بقع  لامتحا  تسا و  يوق  دنمورین و  نمشد  ای  دنراک و  هزات  نایرکـشل 
اهنآ یلامتحا  ینیشن  بقع  زا  دننک و  ولج  يوس  هب  تکرح  يورشیپ و  هب  قیوشت  ار  اهنآ  هک  دهدیم  رارق  رکشل  لابند  رد  ار  دوخ  هاگآ  و 

رفن کی  دیاب  تخس ، ياههاگرذگ  رد  هک  تسا  يراوس  هقان  کی  دننام  مهم  ياهرکشل  عقاو  رد  دننک ، يریگولج 
رد ماما  نخـس  ایوگ  درذـگب . تمالـس  هب  لکـشم  هاگرذـگ  نآ  زا  ات  دـنارب  ولج  هب  رـس  تشپ  زا  يرگید  دریگب و  تسد  رد  ار  اهنآ  ماـمز 

تالکشم و هوبنا  ربارب  رد  ار  مالسا  راکهزات  رکـشل  هک  دوب  هدراذگ  نم  هدهع  رب  ار  هفیظو  نیا  ربمایپ  هک  دشاب  هتکن  نیمه  هب  هراشا  اجنیا ،
میتشاد و رارق  رکـشل  نیا  رـس  تشپ  رد  ود  ره  ربمایپ ، نم و  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  هک  نیا  اـی  منارب . ولج  هب  دـنراد  شیپ  رد  هک  یتارطخ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مایق  رصع  هب  دراد  هراشا  اهنیا  همه  لاح  ره  رد  سانلا ) قاسف  هلمج  هنیرق  هب   ) میدناریم شیپ  هب  ار  اهنآ 
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هفیظو هک  دـنک  تابثا  هک  نیا  يارب  ترـضح  و  تشاد . رفک  رب  مالـسا  رکـشل  يزوریپ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یمهم  رایـسب  شقن  ملس و 
(. تنبج تزجع و ال  ام  . ) مدادن هار  دوخ  هب  سرت  مدـشن و  ناوتان  زگره  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  نم  دـیامرفیم : داد ، ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ 

ماـما هک  یماـگنه  و  تردـق ، نتـشاد  نیع  رد  تشحو  سرت و  اـی  تـسا و  یناوتاـن  زجع و  رطاـخ  هـب  اـی  ینیـشن  بـقع  هـک  تـسا  یهیدـب 
سپـس دوبن . نم  رد  یناوتان  فعـض و  لماوع  زا  کی  چـیه  هک  دـنکیم  نیا  هب  هراشا  مدیـسرت ، هن  مدـش و  ناوتاـن  زجاـع و  هن  دـیامرفیم :

دزاسیم و م طوبرم  دهدیم ، لیکشت  ار  ماما  ییاهن  فده  هک  ياهمدقملايذ  هب  ار  همدقم  نیا  ترضح 
(. اهلثمل اذـه  يریـسم  نا  و  ، ) تسا فدـه  نامه  يوس  هب  زین  لمج ) گـنج  نادـیم  يوس  هب  تکرح  رد   ) نم ریـسم  نونکا  مه  دـیامرفي :

اههمانرب و راکفا و  يوس  هب  تشگرب  نامز  نآ  رد  یمالـسا  تما  هک  نیا  نآ  دـنکیم و  مهم  هتکن  کی  هب  هراشا  ناـیب  نیا  رد  ماـما  يرآ ،
هناملاظ تکرح  نآ ، هنومن  کی  هک  تفرگیم  يرتشیب  هلصاف  نآرق  مالسا و  ربمغیپ و  ریسم  زا  زور  ره  دوب و  هدرک  عورش  ار  یلهاج  ننس 

درگ بقع  نیا  تساوخیم  ماما  تسا . ناناملسم  نوخ  نتخیر  تعیب و  نتـسکش  اب  هارمه  تردق ، بسک  يارب  لمج  گنج  نازورفاشتآ 
هلابند رد  لیلد  نیمه  هب  دـنک . دـیدجت  مالـسا ، بالقنا  زا  تیامح  رد  ار  دوخ  یخیرات  تلاسر  زاب ، دنکـشب و  مه  رد  ار  تیلهاج  يوس  هب 

نم قحلا  جرخی  یتح  لطابلا  نبقن  الف  . ) ددرگ جراخ  نآ  يولهپ  زا  قح  ات  مفاکـشیم  ار  لطاب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  دـیازفایم : نخـس  نیا 
تقیقح نیا  هب  هراشا  ریبعت  نیا  تسا ، يزیچ  ندوشگ  نتفاکـش و  ندرک و  خاروس  يانعم  هب  بقن  هدام  زا  نبقنا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هبنج .)

قح يور  رب  یـششوپ  ات  دراد  یعـس  هشیمه  لطاب  رگید ، ریبعت  هب  دـنکیمن . زورب  روهظ و  قح  دوشن ، هتفاکـش  لطاب  ياههدرپ  اـت  هک  دراد 
راکشآ ناگمه  يارب  تیعقاو ، هولج  قح و  رون  دش ، هتفاکش  لطاب  ياههدرپ  هک  یماگنه  دزاس . موتکم  یفخم و  ار  نآ  دنکفیب و 

يدوجوم ره  نطاب  رد  تسا و  قح  رب  ناـهج  ساـسا  هک  نیا  نآ  دـشاب و  زین  يرگید  هتکن  هب  هراـشا  هک  تسا  نکمم  ریبعت  نیا  ددرگیم .
. دناشوپیم ار  قح  هرهچ  هک  تسا  یـضراع  رما  لطاب  یلو  تسا ، هتفرگ  رارق  قح  رون  یناسنا  ره  ترطف  رد  هژیو  هب  تسا ، هدش  هتفهن  قح 

رون دوش ، هتـشادرب  نایم  زا  هدـننکهارمگ  تامیلعت  هاگره  دوشیم و  رهاظ  ءایـشا  نورد  زا  قح  هرهچ  دور ، راـنک  یـضراع  رما  نیا  هاـگره 
نیا تاریبعت  اب  يرـصتخم  هک  یتاریبعت  اب  هبطخ  نیا  ياوتحم  دـش ، هتفگ  هبطخ  زاغآ  رد  هک  هنوگنامه  ددرگیم . نکفاوترپ  یناسنا  ترطف 
ادخ هب  هترصاخ ، نم  قحلا  جرخا  یتح  لطابلا  نرقبال  هللا ! میا  و  دیامرفیم : اجنآ  رد  تسا ، هدمآ  زین  هبطخ 104  رد  تسا ، توافتم  هبطخ 
ماما هبطخ ، زا  شخب  نیا  رد  دهاوخیم !؟ هچ  نم  زا  شیرق  مشک . نوریب  نآ  يولهپ  زا  ار  قح  ات  مفاکشیم ، ار  لطاب  هدرپ ) ، ) نم دنگوس !

هک مینادیم  هدـش و  داریا  لـمج  گـنج  هناتـسآ  رد  هبطخ  نیا  اریز  دزادرپیم ، لاـح  هتـشذگ و  رد  شیرق  اـب  دوخ  طـباور  هب  مالـسلاهیلع 
گنج نیا  تکرح  هنحص  تشپ  رد  ای  اراکـشآ  هک  دناهدوب ، شیرق  نازوتهنیک  زا  يرگید  دارفا  ریبز و  هحلط و  لمج  گنج  نازورفاشتآ 

ت دنکیم ، داریا  ار  نانخس  نیا  رادشه  کی  ناونع  هب  مالسلاهیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  دندرکیم . هرادا  ار 
هک یماگنه  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـهاوخیم ؟ هچ  نم  زا  شیرق  دـیامرفیم : تسخن  دـنوش ، هاگآ  لمج  گنج  یعقاو  ياـههزیگنا  زا  مدرم  ا 

یلام و (، ) دندرگرب ادخ  هار  هب  ات  ، ) مگنجیم اهنآ  اب  زاب  دناهدش  فرحنم  مالـسا ) لوبق  زا  دعب   ) هک نونکا  مدیگنج و  اهنآ  اب  دـندوب  رفاک 
یلع ریـشمش  ربماـیپ و  توعد  اـب  دـندوب و  كرـشم  زاـغآ ، رد  اـهنآ  يرآ  نینوـتفم .) مهنلتاـق  ـال  نیرفاـک و  مهتلتاـق  دـقل  هللا ! و  شیرقل ؟

هلـصاف قح ، زا  اجیردـت  اهیبلطهاج ، رطاخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  نیا  زا  دـعب  یلو  دنتـسویپ ، مالـسا  هب  مالـسلاهیلع 
هدام زا  نوتفم  دنتساخرب . هلباقم  هب  دندوب ، هدرک  تعیب  وا  اب  زین  ناشدوخ  هک  مالسلاهیلع  یلع  ادخ ، لوسر  نیـشناج  اب  هک  اجنآ  ات  دنتفرگ 

فارحنا هب  هراشا  زین  ثحب  دروم  هلمج  رد  هک  تسا  نکمم  تسا و  هدـمآ  رفک  كرـش و  يانعم  هب  هاگ  فارحنا و  بیرف و  ياـنعم  هب  نتف 
ای دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هب  ترـضح  نآ  هک  میناوخیم  هدـش ، لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یتایاور  رد  دـشاب . رفک  يوس  هب  مالـسا  زا  اـهنآ 

، نایب نیا  قباطم  تسا . نم  اب  حلـص  دـننام  وت  اب  حلـص  تسا و  نم  اب  گنج  دـننام  وت  اـب  گـنج  یملـس ، کملـس  یبرح و  کـبرح  یلع !
ریب مالسا  زا  دنتساخرب  هلباقم  هب  ناورهن  نیفص و  لمج و  گنج  ياهنادیم  رد  ترضح  نآ  اب  هک  یناسک 

نینچ رگا  هک  دـیآ  شیپ  لاوس  نیا  تسا  نکمم  اجنیا  رد  دـندوب . رفاک  دنتـساخرب  هلباقم  هب  ربمایپ  اب  هک  یناسک  کشیب  اریز  دـنتفر ، نو 
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رد ددرگ ، یگنج  مئانغ  ءزج  ناشلاوما  دشاب و  هتفرگ  تراسا  هب  ار  نافلاخم  لمج ، رد  مالسلاهیلع  یلع  دنمزوریپ  رکـشل  تسیابیم  تسا ،
زا یتاظحالم ، يور  یلو  دنکب ، ار  يراک  نینچ  تشاد  قح  ماما  هک  دـناهتفگ  خـساپ  رد  درکن ؟ ار  هلماعم  نیا  اهنآ  اب  زگره  ماما  هک  یلاح 

دـشاب و ناسکی  ناشماکحا  رافک  همه  هک  درادـن  یموزل  نیا  رب  هفاضا  درک . رظنفرـص  راک  نیا  زا  ناـکم ، ناـمز و  طئارـش  هظحـالم  لـیبق 
ناونع هب  ناشلاوما  نتفرگ  تراسا و  مکح  زا  دنوشیم ، رفاک  دـننکیم و  جورخ  ناشنامز  ماما  رب  هک  ناناملـسم  زا  هورگ  نیا  تسا  نکمم 
هرصب رد  ار  ام  مالسلاهیلع  یلع  هک  یماگنه  دیوگیم : مکح  نب  ناورم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  دنشاب . انثتـسم  یگنج ، مئانغ 

هنیب و هماـقا  سک  ره  دادیم و  وا  هب  ار  شلاوما  درکیم ، يدـهاش  هنیب و  هماـقا  سک  ره  دـنادرگزاب . اـهنآ  هب  ار  مدرم  لاوما  داد ، تسکش 
. دادن یخساپ  ماما ، نک ! میسقت  ام  نایم  رد  ار  ناریسا  مئانغ و  نانمومریما ! يا  درک : ضرع  یسک  دادیم . دنگوس  ار  وا  درکیمن ، يدهاش 

مش زا  کیمادک  همهس ، یف  هما  ذخای  مکیا  دومرف : و  تفشآرب )  ) ترضح دندرک  رارصا  هک  یماگنه 
ار هرصب  لها  مالسلاهیلع  یلع  هک  دوشیم  هدافتسا  زین  تایاور  زا  یضعب  زا  دریذپیم ؟ دوخ  مهـس  رد  تسا ) هشیاع  هب  هراشا   ) ار شردام  ا 

ياهلماعم نینچ  نآ ، حتف  زا  دـعب  هکم  لها  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هنوگنامه  هداد ، رارق  دوخ  وفع  تنم و  لومـشم 
راشف تحت  وا  نایعیش  هدنیآ  رد  تسنادیم  اریز ، دیاین ، رد  تنس  کی  تروص  هب  هلاسم  نیا  تساوخیم  وا  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  درک .

هب تبـسن  وا  هک  تسا  نیا  نخـس ، نیا  زا  ماما  روظنم  لاح  ره  هب  دوش . ياهلماعم  نینچ  نانآ  اب  هک  تسا  نکمم  دـنریگیم و  رارق  ناـملاظ 
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  دناهدیـشاپ ، دوخ  ياهلد  رد  توادع  تداسح و  رذـب  اهنآ  رگا  درادـن و  یـصاخ  توادـع  هنیک و  هنوگچـیه  شیرق 
زین لمج  گنج  رد  دوبن و  ادخ  نامرف  يارجا  زج  يزیچ  نیا  داتـسیا و  اهنآ  ربارب  رد  مالـسا  زاغآ  رد  لطاب ، قح و  دربن  ياهنادیم  رد  ماما ،

متسه یسک  نامه  نم  هک  دننک  شومارف  دیابن  اهنیا  دیازفایم : نخـس  نیا  همادا  رد  سپـس  ترـضح  تشادن . يرظن  قح  مکح  يارجا  زج 
سمالاب مهبحاصل  ینا  و  ، ) متـسه اهنآ  ربارب  رد  زین  زورما  هک  هنوگنامه  مدوب ، نانآ ) ربارب  رد  و   ) اهنآ اـب  یمالـسا ) تاوزغ  رد   ) زورید هک 

اهگنج رد  ار  نآ  تابرض  هک  نارب  ریشمش  نامه  نکفادرم و  يوزاب  نامه  مویلا !) مهبحاص  انا  امک 
نازورفاشتآ يارب  تسا  ییایوگ  مایپ  دیدهت و  عقاو  رد  نیا  تسا و  نم  رایتخا  رد  زین  زورما  مداد ، ناشن  نانآ  هب  بازحا  دحا و  ردـب و  ي 

یمالـسا ياهگنج  رد  هک  تسا  قداص  ناورم ) و   ) صاع ورمع  هیواعم و  لاثما  قح  رد  نخـس  نیا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هاگ  لمج . گنج 
اهگنج نیا  رد  اهنآ  اریز  تسین ، قداص  دـندوب ، لـمج  گـنج  یلـصا  نازورفاشتآ  هک  ریبز  هحلط و  قح  رد  یلو  دـندوب ، ربماـیپ  ربارب  رد 

رد هک  تسا  تقیقح  نیا  نایب  فدـه ، یلو  تسین ، ینیعم  صخـش  ماما  دارم  هک  دـناهداد  باوج  نینچ  ار  لاوس  نیا  دـندوب . ربماـیپ  هارمه 
شیرق هک  مینادیم  و   ) درادیمرب ماگ  هار  نیمه  رد  زین  ادخ  لوسر  زا  دعب  دیـشوکیم و  لطاب  اب  هزرابم  هب  قح  هار  رد  ادخ ، لوسر  رـصع 

یلو دـندوب ، ربماـیپ  ریبز  هحلط و  هک  تسا  تسرد  نیا  رب  هفاـضا  دـندوب .) ناـفلاخم  تسخن  فص  رد  ناـمز ، نآ  رد  یهورگ ، تروص  هب 
گنج نازورفاشتآ  یلـصا  ياههزیگنا  زا  رگید  یکی  هب  سپـس  ترـضح  دندوب . شیرق  زا  ناورم  هلمج  زا  لمج و  نایرکـشل  زا  يرایـسب 

هدیزگرب و اهنآ  نایم  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  نیا  رطاخ  هب  زج  دریگیمن  ماقتنا  ام  زا  شیرق  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـیامرفیم : هدرک ، هراشا  لمج 
الا ا شیرق  انم  مقنت  ام  هللا ! و  میدرک . لخاد  شیوخ  هرمز  رد  ار  اهنآ  ام ) لاح  نیا  اب   ) یلو تسا ،) هتشاد  مدقم  نانآ  رب  )

هک دنگوس ! مدوخ  ناج  هب  هک : تسا  هتفگ  رعاش  هک  دش  نامه  ماجنارـس  اما  دیازفایم : سپـس  انزیح . یف  مهانلخداف  مهیلع ، انراتخا  هللا  ن 
روط هب  ذیذل  ياهاذغ  زا   ) يدروخ و هتسه  نودب  يامرخ  هرک و  ریـشرس و  زا  یفاک  ردق  هب  و  يدیـشون . فاص  صلاخ  ریـش  زا  حبـص ، ره 

و  ) میداد يرادـساپ  هزین  بسا و  اـب  وـت ، فارطا  رد  و  يدوـبن ! گرزب  هک  یلاـح  رد  میدیـشخب ، تـمظع  وـت  هـب  اـم  یتـفرگ ). هرهب  لـماک 
کلکا احباص و  ضحملا  کبرـش  يرمعل  تمدا  لوـالا : لاـق  اـمک  اوناـکف  یتخانـشن ، ار  تمعن  نیا  ردـق  وت  یلو  میدرک ،) تايرادـهگن 
کـشر ادـیدش  ام  هب  تبـسن  اهنآ  يرآ ، ارمـسلا  درجلا و  کلوح  انطح  ایلع و  نکت  مل  ءـالعلا و  كاـنبه  نحن و  ارجبلا و  هرـشقملا  دـبزلاب 

هب میدرکن و  لثم  هب  هلباقم  ام  لاح  نیا  اب  داد ، رارق  ام  نایم  رد  ار  تماما  توبن و  هک  دوب  ادخ  تساوخ  نیا  یلو  دندیزرو ، دسح  دـندرب و 
اهنت هن  اهنآ  یلو  میدرک ، تظافح  اهنآ  زا  نانمشد  ربارب  رد  میتشذگرد و  ناشیاهاطخ  زا  میدیـشخب و  ماقم  تیـصخش و  میداد و  اهب  اهنآ 
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ياضتقم هب  ام  دنتـساخرب . هنادرمناوجان  گنج  هلباـقم و  هب  دندیـشک و  ریـشمش  اـم  يور  هب  هکلب  دنتـسنادن ، ار  گرزب  ياـهتمعن  نیا  ردـق 
دندرک محر  عطق  اهنآ  اما  میدرک ، تبحم  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  میدرک و  راتفر  اهنآ  اب  محر  هلص  یهلا  روتسد 

ار ناهانگیب  ناهاگآان و  ياهنوخ  دـنهد و  رارق  مه  لباقم  رد  ار  ناناملـسم  ات  دـنتخورفارب  ار  لمج  گنج  شتآ  دنتـساخرب و  هعزانم  هب  و 
هک اجنآ  دـنراد . ضارتعا  ادـخ  تمکح  هب  يرگید  دوسح  ره  دـننام  عقاو  رد  دوخ ، لمع  نیا  اب  شیرق  دـندروآ . راب  هب  اهیناریو  دـنزیرب و 
زین و  دـهد . رارق  ینادـناخ  هچ  رد  اـجک و  رد  ار  شتوـبن  تلاـسر و  هک  تسا  رتهاـگآ  ادـخ  هتلاـسر ،) لـعجی  ثیح  ملعا  هللا  : ) دـیامرفیم

تبـسن اهنآ  امیظع ، اکلم  مهانیتآ  همکحلا و  باتکلا و  میهاربا  لآ  انیتآ  دقف  هلـضف  نم  هللا  مهاتآ  ام  یلع  سانلا  نودسحی  ما  : ) دـیامرفیم
، تسا هدیـشخب  اهنآ  هب  شلـضف  زا  ادـخ  هچ  نآ  رب  دنتـساخرب ، مدرم  ياههدوت  نایم  زا  هک  تسا ) وا  نادـناخ  ربمغیپ و  هب  هراشا  ، ) مدرم هب 

لق : ) دـیامرفیم زین  و  میداد . اهنآ  هب  یمیظع  تموکح  میدیـشخب و  تمکح  باـتک و  میهاربا  لآ  هب  اـم  هک  یلاـح  رد  دـنزرویم ، دـسح 
ءیـش لک  یلع  کنا  ریخلا  كدیب  ءاشت  نم  لذـت  ءاشت و  نم  زعت  ءاشت و  نمم  کلملا  عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  یتوت  کلملا  کلام  مهللا 

ار سک  ره  و  يریگیم ، یهاوخب  سک  ره  زا  یـشخبیم و  تموکح  یهاوخب  سک  ره  هب  ییوت ، اـهتموکح  کـلام  اـهلاراب ! وگب : ریدـق ،)
دب يرداق . يزیچ  ره  رب  وت  تسا و  وت  تسد  هب  اهیبوخ  مامت  ینکیم . راوخ  یهاوخب  ار  هک  ره  یهدیم و  تزع  یهاوخب 

ار اهنآ  شتمکح ، قبط  رب  دنوادخ  هک  یناسک  هب  تبـسن  زگره  دشاب ، هتـشاد  خسار  ینامیا  ینآرق  لوصا  نیا  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  یهی 
؟ تساجک راـقيذ  - 1 اـههتکن : دربیمن . لاوئـس  ریز  ار  دـنوادخ  تـمکح  دزرویمن و  دـسح  هداد ، رارق  تماـما  توـبن و  ماـقم  لومــشم 

یگنج یناساس ، هاپس  برع و  نایم  مالسا ، زا  لبق  هک  هفوک  هرصب و  نیب  هدوب  یلحم  راقيذ ، دش ، هراشا  زین  هبطخ  ریسفت  رد  هک  هنوگنامه 
هب راقيذ  هب  نآ  يراذگمان  هجو  هک  دـنیوگیم  یـضعب  دـندش . زوریپ  بارعا  دـندرک و  ینیـشن  بقع  یناساس  هاپـس  درک و  زورب  اجنآ  رد 

میدیسر راقيذ  هب  مالسلاهیلع  یلع  باکر  رد  هک  یماگنه  دیوگیم : سابعنبا  تسا . هدوب  ریق  دننام  هایس ، نآ  بآ  هک  هدوب  یهاچ  رطاخ 
مايرای هب  داـیز  مک و  نودـب  رفن   6560 دومرف : ماـما  دنتفاتـش . امـش  يراـی  هب  یمک  دارفا  هفوک  زا  مدرک : ضرع  ماـما  هب  میدرک ، فقوت  و 

زور هدزناپ  درک . مهاوخ  هرامش  ار  نانآ  امتح  هک  متفگ  دوخ  اب  مدرک و  بجعت  اهنآ  قیقد  نییعت  زا  نم  دیوگیم : سابعنبا  دمآ . دنهاوخ 
مدید مدرمـش ، اقیقد  ار  اهنآ  نم  دندیـسرارف . هفوک  رکـشل  دـش و  دـنلب  اهرتسا  اهبـسا و  ههیـش  يادـص  هک  نیا  ات  میدرک  فقوت  راقيذ  رد 

بعنبا ریبعت  نیا  هلوسر . هللا و  قدص  ربکا ، هللا  متفگ : دومرف . ماما  هک  دنتسه  يدادعت  نامه  تسرد 
. دومرفیم ییوگـشیپ  نآ ، ساسا  رب  دوب و  هدینـش  ربمایپ  زا  اقیقد  ار  لئاسم  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  سا ،
دندرک و مالـس  ترـضح  نآ  رب  دندش ، دراو  مالـسلاهیلع  یلع  رب  هفوک  لها  هک  یماگنه  دیازفایم : هتکن  نیا  رکذ  زا  دعب  دیدحلایبا ، نبا 

ناج لد و  زا  ار  وت  توعد  ام  تشاد . یمارگ  وت  ترـصن  اب  داد و  صاصتخا  وت  يرای  هب  ار  ام  هک  ناـنمومریما ! يا  ار ، ادـخ  رکـش  دـنتفگ :
شتآ ندناشنورف  يارب  داد  روتـسد  دومرف و  دیجمت  ریدـقت و  اهنآ  تاساسحا  زا  زین  مالـسلاهیلع  ماما  امرفب ! يراد  يروتـسد  ره  میتفریذـپ ،
بقع رایـسب  هورگ  کی  نایم  رد  شروهظ  رطاخ  هب  مالـسا ، تمظع  هرابرد  ردـق  ره  برع  تیلهاج  - 2 دننک . تکرح  هرـصب  يوس  هب  هنتف 

، دنتـشاد یناوارف  یفنم  تافـص  رایـسب و  تافارحنا  تیلهاج ، رـصع  مدرم  تسا . مک  مه  زاب  دوش ، هتفگ  نخـس  جوجل  بصعتم و  هداـتفا و 
هراشا نارگید  نانخـس  راکفا و  ربارب  رد  يریذـپانذوفن  هداعلاقوف و  تجاجل  بصعت و  ینعی  اهنآ  زا  یکی  هب  اهنت  اجنیا  رد  تسین  دـب  یلو 
هقطنم تعیبط  دیوگیم : تسا و  زاجح  هقطنم  ياوه  بآ و  یلهاج و  بصعت  نیا  نایم  طابترا  هب  دقتعم  یحیـسم ، ناققحم  زا  یکی  مینک .

رزب زاجعا  مالسا  ربمایپ  هلیسو  هب  اهنآ  رد  ذوفن  و  ریذپان . فاطعنا  کشخ و  زین  شمدرم  تعیبط  دوب و  کشخ 
گنهرف و رکف و  حطـس  ندوب  نییاپ  شناد و  ملع و  زا  يرود  ینادان و  لـهج و  هک  مینک  هفاـضا  نخـس  نیا  هب  ار  هلمج  نیا  رگا  دوب . یگ 

تیادـه هک  درک  میهاوخ  قیدـصت  تسا ، يریذـپانذوفن  تجاـجل و  بصعت و  يارب  يرگید  مهم  لـماوع  تاـفارخ ، عاونا  هب  ندوـب  هدوـلآ 
رد هک  اجنآ  ات  دـنکیم  اهنآ  دـیدش  تجاجل  زا  تیاکح  هک  یتاـیآ  زا  تسا  رپ  دـیجم  نآرق  تسا ! هدوب  یگرزب  هزجعم  هچ  یمدرم  نینچ 
اذه ناک  نا  مهللا  اولاق  ذا  و  ، ) هیآ دش … و  عقاو  هک  درک  یباذع  ياضاقت  ياهدـننکاضاقت  عقاو ،) باذـعب  لئاس  لاس   ) هفیرـش تایآ  لیذ 
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وت فرط  زا  تسا و  قح  نیا ، رگا  اراگدرورپ ! دـنتفگ : هک  ار  یناـمز  رواـیب ) رطاـخ  هب   …  (، ) هراـجح اـنیلع  رطماـف  كدـنع  نم  قحلا  وه 
قمع زا  تیاکح  هک  هدـش  لقن  ییاهلوزن  ناش  تسرفب . اـم  يارب  كاـندرد  یباذـع  اـی  رآ  دورف  اـم  رب  نامـسآ  زا  گنـس  زا  یناراـب  تسا ،

رد ذوفن  یتسار  هب  دنهدب . تسد  زا  زین  ار  دوخ  ناج  شیوخ ، تجاجل  ریسم  رد  دندوب  رـضاح  یتح  هک  ياهزادنا  هب  دنکیم ، نانآ  بصعت 
، تسا هدش  هراشا  نآ  هب  الاب  هبطخ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا ! گرزب  تازجعم  زا  اهنآ ، تیبرت  تیاده و  یتیعمج و  نینچ  نایم 

تموکح يدیلک  ياهتسپ  رد  تیلهاج  ماوقا  ناگدنامزاب  يدایز ، نادنچ  هن  هلصاف  رد  مالسا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  فسات  تیاهن  اب  دنچ  ره 
لسا

شالت هدمآ ، الاب  هبطخ  رد  هچنآ  قباطم  مالـسلاهیلع  یلع  دنداد و  داب  رب  ار  مالـسا  ربمایپ  یمارگ  تامحز  زا  يرایـسب  دنتفرگ و  ياج  یما 
فـصخی ریبعت  هبطخ  نیا  زاغآ  رد  لعنلا  فصاـخ  ثیدـح  - 3 داد . ماجنا  ربمایپ  رـصع  یلـصا  ریـسم  هب  مدرم  ندـنادرگ  زاب  يارب  یناوارف 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـصع  رد  لعنلا  فصاخ  ثیدـح  دای  هب  ار  ام  دزیم - هلـصو  ار  دوخ  شفک  ترـضح ، نآ  هلعن -
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور ، هک  تسا  هدمآ  يذمرت  ننـس  رد  تسا . مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  فورعم  لیاضف  زا  هک  دزادنایم 

هللا نحتما  دق  نیدلا  یلع  فیسلاب  مکباقر  برضی  نم  مکیلع  هللا  نثعبیل  وا  نهتنتل  دومرف : تخاس و  بطاخم  ار  شیرق  ناکرشم  ملس  هلآ و 
زا عافد  رطاخ  هب  ریـشمش ، اب  هک  دزیگنایمرب  ار  یـسک  دـنوادخ  ای  دـیرادرب  تسد  دوخ  فالخ  ياهراک  دـیاقع و  زا  ای  نامیالا ، یلع  هبلق 

لاوس نارضاح  تسا .) هتخاس  شدوخ  هب  نامیا  زا  ولمم  و   ) هدومزآ نامیا  رب  ار  وا  بلق  دنوادخ  هک  یسک  دنزیم ، ار  امـش  ندرگ  مالـسا ،
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسیک ؟ صخش  نآ  دیـسرپ : رمع  تسیک .؟ صخـش  نآ  دیـسرپ : رکبوبا  تسیک .؟ صخـش  نآ  دندرک :

لع هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تسا . شفک  ندرک  هلصو  لوغشم  هک  تسا  یسک  وا  لعنلا ، فصاخ  وه  دومرف :
نیا هک  دـنکیم  لـقن  یـسیعوبا  زا  سپـس  يذـمرت  دـنک …  هلـصو  ار  نآ  اـت  دوب  هداد  مالـسلاهیلع  یلع  هب  ار  دوخ  نیلعن  ملـس  هلآ و  هی و 

ناـمز رد  مه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رـصع  رد  مه  مالـسلاهیلع  یلع  راـک  تسا  یهیدـب  تـسا . یحیحـص  ثیدـح  ثیدـح 
دـسح تسا . نتـسیز  هداـس  يارب  نداد  رارق  وگلا  اـیند و  هب  ییئاـنتعایب  مدرم و  ربارب  رد  عـضاوت  تیاـهن  نداد  ناـشن  رطاـخ  هب  شتفـالخ ،
يرشب عماوج  رد  میظع  تالکشم  كاندرد و  ثداوح  ببـس  خیرات  لوط  رد  دسح ، دننام  یتفـص  رتمک  یعامتجا  ياهیناماسبان  همـشچرس 

هک نیمه  سفن ، هب  دامتعا  مدـع  ناـمیا و  فعـض  گـنهرف و  حطـس  ندوب  نییاـپ  تیفرظ و  یمک  رطاـخ  هب  مدرم  زا  يرایـسب  تسا . هدـش 
نیا ياج  هب  دوشیم و  روهلعش  ناشنورد  رد  دسح  شتآ  هدش ، اهنآ  لاثما  نارقا و  ناتسود و  زا  یکی  بیصن  يریگمشچ  تیقفوم  دننیبیم 

ناگمه عفن  هب  وا ، قالخ  ياهدادعتسا  زا  دنهد و  رارق  نارگید  دوخ و  يزوریپ  يارب  ياهلیسو  ار  نآ  دنوش و  لاحـشوخ  وا  تیقفوم  زا  هک 
رـس رب  عنام  داجیا  يارب  هاگ  تمذم و  ریقحت و  هاگ  اوران ، ياهتمهت  قیرط  زا  هاگ  دننکیم ، مایق  وا  نتـسکش  مه  رد  يارب  دـنریگب ، کمک 

ارف دوشیم . هتخیر  دساح  هلیسو  هب  دوسحم  نوخ  دوشیم  داح  هلاسم  نیا  هک  يدراوم  رد  دننکیم . شالت  دنناوتیم  هک  اجنآ  ات  وا  هار 
زا افرـص  هک  دوب  لیباق  شردارب ، تسد  هب  مدآ ، دـنزرف  لـیباه ، نوخ  دـش ، هتخیر  تیرـشب  ناـهج  رد  هک  ینوخ  نیتسخن  هک  مینکن  شوم 

لوط رد  اهراب  اهراب و  هلاسم  نیمه  دشن . هتفریذپ  وا  ینابرق  هدش و  هتفریذپ  ادخ  هاگشیپ  رد  ردارب  ینابرق  هک  ارچ  تفرگ ، همـشچرس  دسح 
كاندرد ثداوح  نیا  زا  يرایسب  دناهدش . هتشک  سکع  هب  ای  ردپ و  هلیـسو  هب  دنزرف  هب  دنزرف  ای  ردارب  هب  ردارب  تسا و  هدش  رارکت  خیرات 

نآ هب  الاب ، هبطخ  رد  هک  دوب  نادوسح  تداسح  زا  یشان  زین  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  تفالخ  رـصع  ثداوح  اصوصخم  مالـسا ، ردص 
، تسا هدـش  هدرمـش  هعماج  داسف  ءاشنم  دـسح  تایاور  رد  تسا . یقالخا  هلیذر  نیا  ءوس  راثآ  نایب  زا  ولمم  ام  تایاور  تسا . هدـش  هراـشا 
( اهلد نیمزرـس  رب   ) ناراب هک  یماگنه  دسافتلا ، تبن  دساحتلا  رطما  اذا  میناوخیم : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  یثیدـح  رد  هک  هنوگنامه 

هطبار نیا  رد  هبطخ  نیا  زا  هک  یمهم  هتکن  دناشکیم .) یناریو  یتخبدب و  هب  ار  یناسنا  عماوج  و   ) دـیوریم نآ ) رد   ) یهابت داسف و  درابب ،
اجنآ ات  هکلب  دنزیخرب ، لثم  هب  هلباقم  هب  دیابن  دنریگیم ، رارق  دسح  دروم  یهلا  تمعن  رطاخ  هب  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدافتسا 

تبحم آ بآ  اب  دننک و  ارادم  دوسح  اب  هک  دنهدب  رارق  نیا  ار  تمعن  هنارکش  دنناوتیم  هک 
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دوسحلا دسح  یلع  ربصا  دیوگیم : هک  اجنآ  میهدیم ، نایاپ  برع  يارعش  زا  یکی  رعش  اب  ار  نخـس  نیا  دنزاس . شوماخ  ار  وا  دسح  شت 
، دربیم نیب  زا  ار  وا  وت  ییابیکـش  هک  ارچ  نک ! ییابیکـش  دوسح  دـسح  ربارب  رد  هلکات  ام  دـجت  مل  نا  اهـسفن  لکات  رانلا  هلتاق  كربص  ناف 

. دربیم نیب  زا  دروخیم و  ار  شدوخ  دنکن ، ادیپ  ندنازوس  يارب  ار  يزیچ  هک  یماگنه  شتآ  اریز 

ماش مدرم  اب  راکیپ  هبطخ 034-

هحفص 315] ]
داریا نانآ ) هنتف  ندـش  شوماخ  و   ) ناورهن رد  جراوخ  راک  نایاپ  زا  دـعب  نایماش  يوس  هب  مدرم  جیـسب  يارب  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  ماما 

حیحـص و قیرط  هب  ار  نانآ  دـنکیم و  یتحاران  راهظا  تخـس ، نمـشد ) اب  داهج  رما  رد  مدرم  یهاتوک  یتسـس و  زا   ) هبطخ نیا  رد  درک و 
داریا ناورهن  گنج  نایاپ  زا  دعب  مالـسلاهیلع  ماما  ار  هبطخ  نیا  دش ، هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه  هبطخ : دورو  ناش  دنکیم . داشرا  یقطنم 

زا هک  یلاح  رد  دومرف ، نایب  ناورهن  نیمزرـس  نامه  رد  ار  هبطخ  ماما  هک  دوشیم  هدافتـسا  دـیدحلایبا  نبا  مـالک  رهاـظ  زا  تسا . هدومرف 
يارب یگدامآ  رد  نایهاپس  یتسس  هدهاشم  ناورهن  زا  تشگزاب  زا  سپ  ار  روکذم  هبطخ  مالسلاهیلع  ماما  هک  دنکیم  لقن  محازم ، نب  رصن 

هک دومرف  رارـصا  ناورهن  رد  ماما  هک  دـناهدرک  حیرـصت  زین  هغالبلاجـهن  ناحراش  زا  رگید  یـضعب  درک . داریا  هفوک ، رد  نایماش ، اب  گنج 
دندرگزاب و هفوک  هب  رگا  تسنادیم  اریز  دنوش ، قحلم  اهنآ  هب  زین  مدرم  هیقب  ات  دوش  ماش  يوس  هب  تکرح  هدامآ  تقو ، توف  نودب  رکشل 
اوه و يدرـس  دـننام  یفلتخم ، ياههناهب  هب  اهنآ  یلو  تسین ، ریذـپناکما  یناسآ  نیا  هب  نانآ ، ندرک  هدامآ  دـنروآرد ، نت  زا  گنج  سابل 

اما نامرف  تعاطا  زا  یگنج  ياهحالس ، ندوبن  یفاک  ناحورجم و  دوجو 
شیپ هک  هنوگنامه   ) یلو دننک ، یلـصا  نمـشد  اب  داهج  هدامآ  ار  دوخ  هک  درک  دیکات  اهنآ  هب  دمآ و  هفوک  هب  راچان  ماما  دـندز . زاب  رـس  م 

نیا هاگن : کی  رد  هبطخ  درک . داریا  ار  هبطخ  نیا  یتحاران ، تیاهن  اب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دوب  اـجنیا  دـندیزرو . لـلعت  ناـنآ  دـشیم ) ینیب 
، داهج كرت  موش  بقاوع  نمـشد و  اب  داهج  رب  دیکات  روحم  رب  هبطخ  نیا  زا  يدایز  شخب  - 1 دنکیم : بیقعت  ار  مهم  عوضوم  هس  هبطخ 

دوخ ياهتمالم  رابگر  ریز  ار  نایفوک  دهدیم - لیکـشت  ار  نآ  هدـمع  تمـسق  هک  هبطخ - زا  شخب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دـنزیم . رود 
میـالم و قـیرط  زا  اـهراب  هـک  تـسا  نآ  زا  دـعب  نـیا  دـهدیم . رارق  شنزرـس  دروـم  ار  اـهنآ  هدـنهدناکت ، دـنت و  تاریبـعت  اـب  دریگیم و 
هک وراد - نیرخآ  زا  راچان  هب  اذـل  تسا . هدیـشخبن  رثا  یلو  هدرک ، جیـسب  نمـشد  اب  داهج  يارب  ار  اـهنآ  یقطنم ، لدتـسم و  زیمآتبحم و 

تـسد زا  ار  دوخ  روعـش  كرد و  هک  دنکیم  هیبشت  ياهناوید  دارفا  هب  ار  اهنآ  هاگ  دریگیم . کمک  هدـنزگ - خـلت و  رایـسب  تسا  ییوراد 
هلصاف دوخ  نابراس  زا  نابایب  رد  هک  دنکیم  هیبشت  ینادرگرس  نارتش  هب  ار  اهنآ  هاگ  و  دنهدیمن . صیخشت  ار  شیوخ  نایز  دوس و  هداد و 

یب نمشد  هب  تبسن  دیدش  ياهرادشه  اب  سپس  هداد و  تسد  زا  یلک  هب  ار  یلومعم  طابضنا  دناهتفرگ و 
خـسار و مزع  زا  ماـما  هبطخ  نـیا  زا  يرگید  شخب  رد  - 2 دـیامرفیم . نانآ  جیـسب  رد  یعـس  تسا  اهنآ  راظتنا  رد  هک  يراوخنوخ  محر و 
زا هبطخ  شخب  نیرخآ  رد  - 3 يرتمک . هورگ  ای  دننک  تکرح  وا  اب  يرایسب  هورگ  هاوخ  دیوگیم  نخـس  نمـشد ، اب  راکیپ  رد  دوخ  هدارا 

نایب ار  نآ  لوصا  هاتوک  هلمج  راـهچ  رد  دزادرپیم و  ماـما  رب  تما  قوقح  ناـیب  هب  تسخن  دـیوگیم . نخـس  تما  ماـما و  لـباقتم  قوقح 
نیتسخن ياهشنزرس  یخلت  دهاوخیم  ماما  ییوگ  دیوگیم . نخس  تما  رب  ماما  قح  زا  رگید  يانعم  رپ  هلمج  راهچ  رد  سپس  دیامرفیم و 

رب نیرفن  همجرت : دروآ . مهارف  نانآ  یلبنت  یتسـس و  درد  نامرد  يارب  بسانم  ینوجعم  دزیمایب و  یناـیاپ  نانخـس  ینیریـش  اـب  ار  هبطخ  نیا 
ترخآ نادـیواج ) شخب و  تداعـس   ) تاـیح ياـج  هـب  ار  اـیند  تـسپ  یگدـنز  اـیآ  مدـش ! هتـسخ  مدرک  شنزرـس  ار  امــش  سب  زا  اـمش !

، مناوخیمارف نمـشد  اب  داهج  يوس  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  دیاهدیزگرب ؟ ار  تلذ  یتخبدـب و  يدنلبرـس ، تزع و  ربارب  رد  و  دـیاهتفریذپ ؟
دوخیب دوخ  زا  یناتسم  دننام  هدرب و  ناترس  زا  ار  شوه  گرم ، زا  تشحو  ییوگ  دنزیم ، رود  اههقدح  رد  رایتخایب  سرت  زا  ناتنامـشچ 

امش ياهلقع  ییوگ  دیاهتشگ و  نادرگرس  یگدنز ) حیحص  هار  ندرک  ادیپ  رد  و   ) دوریمنورف امـش  شوگ  هب  نم  ررکم  نانخـس  دیاهدش !
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زا
نانمـشد ربارب  رد   ) ات دیـشابیمن  ینئمطم  هاگهیکت  هاگچیه  دـیتسین و  نم  دامتعا  دروم  زگره  امـش  دـینکیمن ! كرد  يزیچ  هتفر و  تسد 

نارتش هب  امـش  دروآ . امـش  يوس  هب  ور  ناوتب  اهزاین  رد  هک  دیتسه  يدنمتردق  نارای  هن  درک و  دامتعا  امـش  رب  ناوتب  رگهلیح ) راوخنوخ و 
يدبا هلیـسو  امـش  دنگوس ! ادخ  هب  دندرگیم . هدـنکارپ  رگید ، يوس  زا  دـنوش ، يروآدرگ  فرط  کی  زا  هاگره  هک  دـینامیم  نابراسیب 

رد ياهشقن  حرط و  امـش  اما  دوشیم ، هدیـشک  امـش  دض  یکانرطخ  موش و  ياههشقن  دیتسه . نانمـشد ) دض   ) گنج شتآ  نتخورفا  يارب 
مـشخ هب  امـش  دنربیم و  نیب  زا  ار  اهناسنا  دنریگیم و  ار  امـش  فارطا  ياهرهـش  ، ) دوشیم مک  امـش  فارطا  هتـسویپ  و  دـیرادن ، نآ  ربارب 

ادخ هب  دیربیم . رـس  هب  يربخیب  تلفغ و  رد  امـش  هک  یلاح  رد  دوریمن ، باوخ  هب  امـش ) هب  ندزهبرـض  يارب   ) نمـشد هدید  دـییآیمن )
دریگرد یتخس  گنج  رگا  منکیم ، نامگ  نم  مسق ! ادخ  هب  تسا . یمتح  دنرادرب  مه  يرای  زا  تسد  هک  یناسک  يارب  تسکـش  دنگوس !

نآ رد  یمایتلا  هک  ندب ، زا  رـس  ندـش  ادـج  دـننام  دـیوشیم ، ادـج  بلاطوبا  دـنزرف  زا  دوش ، کیدزن  امـش  هب  گرم  شزوس  ترارح و  و 
، دفاکشب ار  شتسوپ  دنکشب و  ار  شناوختسا  دروخب ، ار  شتشوگ  ات  دنک  طلـسم  شیوخ  رب  ار  نمـشد  هک  یـسک  دنگوس ! ادخ  هب  تسین .

جزع و
رگا وـت  تـسا . کـچوک  فیعـض و  رایـسب  شمیمــصت ) هدارا و  بـلق و  ینعی   ) دراد هنیــس  نورد  رد  هـچنآ  گرزب و  رایــسب  شیناوتاـن ،

هک نآ  زا  شیپ  دـنگوس ! ادـخ  هب  نم ، یلو  راوخنوخ ) نمـشد  ربارب  رد  میلـست  ناوتان و  فیعـض و  ، ) متفگ هک  شاب  ناـنچنآ  یهاوخیم ،
یتبرض نانچ  دندروآیم ) ماش  ای  نمی  زا  فرشم  مان  هب  ياهقطنم  زا  هک  یصوصخم  هدنرب  ریشمش   ) یفرشم رادبآ  ریـشمش  اب  موش ، میلـست 

هچنآ دنوادخ ، نآ ، زا  سپ  ددرگ . ادج  شیاهاپ  وزاب و  دوش و  هدنکارپ  وس ، ره  هب  شرس ، ناوختسا  ياههزیر  هک  منکیم  دراو  نمـشد  رب 
شخب نیتسخن  رد  دیسرتیم ؟ تداهش  زا  ارچ  امش ! رب  نیرفن  ریـسفت : حرـش و  متـسه .) وا  ياضر  میلـست  نم  و   ) دهدیم ماجنا  دهاوخب  ار 

اهنآ درکیم و  دـیدهت  ار  مالـسا  روشک  ماـمت  هک  یتارطخ  هب  یهجوتیب  هفوـک و  رکـشل  يرـسهریخ  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  هبطخ  نیا 
ناکت اهنآ  دردیب  حور  هک  دشاب  دزاسیم ، اهنآ  هجوتم  ار  دوخ  دولآ  باتع  نانخس  اهشنزرس و  رابگر  دنتـشذگیم ، نآ  رانک  زا  ءانتعایب 
روشک فلتخم  قطانم  هب  هتـسویپ  ماش  نارگتراغ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  درادرب . رطخ  زا  يریگـشیپ  رد  رثوم  یماـگ  دوش و  رادـیب  دروخب و 

لسلاهیلع یلع  رکشل  هیحور  قیرط  نیا  زا  ات  دندزیم  رگید  تایانج  يرگتراغ و  يزیرنوخ و  هب  تسد  دندرکیم و  هلمح  مالسا 
، مدرک شنزرـس  ار  امـش  سب  زا  امـش ! رب  نیرفن  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماما  اذل  دنزاس . دراو  ررـض  اهنآ  رب  سپـس  دـننک ، فیعـضت  ار  ما 

یلع دـننام  یگرزب  صخـش  زا  مه  نآ  باتع  هک  ارچ  تسا ، نشور  یگتـسخ  نیا  لـیلد  مکباـتع .) تمئـس  دـقل  مکل ! فا  ! ) مدـش هتـسخ 
هتـشاد ناشتـسردان  لامعا  رد  يرگنزاب  رظن و  دیدجت  هب  اهنآ  نتخاس  راداو  ناگدش و  باتع  کیرحت  رد  یحـضاو  ریثات  دیاب  مالـسلاهیلع 

: دیازفایم سپـس  تسا . هدننکهتـسخ  رایـسب  دوش ، رارکت  دراذگن و  رثا  نابطاخم  يربخیب  تلفغ و  تدش  رطاخ  هب  هک  یماگنه  اما  دشاب ،
یتخبدب و يدنلبرـس ، تزع و  ربارب  رد  و  دیاهتفریذپ ؟ ترخآ  نادیواج ) شخب و  تداعـس   ) تایح ياج  هب  ار  ایند  تسپ  یگدنز  امـش  ایآ 

ناشن داهج ، زا  امش  رارف  رابگرم و  توکس  نیا  افلخ )؟ زعلا  نم  لذلاب  و  اضوع ؟ هرخالا  نم  ایندلا  هایحلاب  متیـضرا  ( ؟ دیاهدیزگرب ار  تلذ 
دوخ يایند  رگید  يوس  زا  و  دیدرک . هضواعم  ایند  هزور  دنچ  یگدنز  اب  ار  نآ  هک  دـیاهدرک  هابت  ار  دوخ  ترخآ  وس  کی  زا  هک  دـهدیم 

بتارم هب  تلذ  اب  ماوت  یگدنز  رب  تزع  اب  گرم  هک  یلاح  رد  دیاهدرک ؟ هلدابم  تلذ  اب  ار  يدنلبرـس  تزع و  هک  ارچ  دیاهتخاس ، ناریو  ار 
صعا نورق و  مامت  رد  دوخ  ناوریپ  هب  هللاائایلوا  تیرشب و  خیرات  نادرمگرزب  هشیمه  هک  تسا  یمایپ  نیا  دراد . فرش 

مکتوم یف  هایحلا  نیروهقم و  مکتایح  یف  توملاف  دیامرفیم : هغالبلاجـهن  نیمه  زا  رگید  ییاج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دـناهدرک . غالبا  را ،
یخیرات راتفگ  نآ  رد  نادیهـش ، رالاس  و  يزوریپ . اب  هارمه  گرم  رد  یگدـنز  تسا و  امـش  تسکـش  اب  ماوت  یگدـنز  رد  گرم  نیرهاق ،

كاپان و درم  نیا  هک  دیشاب  هاگآ  هلذلا ، انم  تاهیه  هلذلا و  هلـسلا و  نیب  نینثا  نیب  ینزکر  دق  یعدلا  نب  یعدلا  نا  الا و  دیامرفیم : دوخ ،
، کشیب . ) میریذـپب ار  تلذ  ام  هک  تاهیه  و  مهد ! تلذ  هب  نت  ای  متـسیاب  ریـشمش  ربارب  رد  ای  هداد : رارق  یهار  ود  رـس  رب  ارم  هداز ، كاپان 
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متنک نید و  مکل  نکی  مل  نا  دیامرفیم : هفوک  رکشل  هب  باطخ  رگید  ياج  رد  و  مینیزگیمرب .) ود  نیا  نایم  زا  ار  تداهـش  یگداتـسیا و 
. دیشاب هدازآ  رح و  دوخ  يایند  رد  لقاال  دیسرتیمن ، ترخآ  زور  زا  دیرادن و  نید  امش  رگا  مکایند ، یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاخت  ال 

هتفرگ میمصت  اهنآ  ییوگ  تسا . اهنآ  شنزرس  باتع و  زا  ترضح  نآ  یگتسخ  رب  لیلد  هلزنم  هب  مالـسلاهیلع  ماما  ياههلمج  نیا  عقاو  رد 
رثا اهنآ  رد  اهـشنزرس  لیلد  نیمه  هب  و  دـنهد ، حـیجرت  قح  تیاضر  فرـش و  تزع و  رب  ار  راگدرورپ  مشخ  تراقح و  تلذ و  هک  دـندوب 

، دعب ياههلمج  رد  دندرک . هتسخ  باتع  زا  ار  مالسلاهیلع  ماما  هک  اجنآ  ات  درکیمن ،
، دننازوسب ار  دوخ  یتخبدب  یلصا  ياههشیر  دنزاس و  فرطرب  ار  اهنآ  دنیآ و  دوخ  هب  ات  دراذگیم  اهنآ  ياهفعـض  يور  تشگنا  ترـضح 

ییوگ دـنزیم ، رود  اههقدـح  رد  رایتخایب  سرت ، زا  ناتنامـشچ  مناوخیمارف ، نمـشد  اب  داهج  يوس  هب  ار  امـش  هک  یماـگنه  دـیامرفیم :
هب دوریمنورف ، امـش  شوگ  هب  نم  ررکم  نانخـس  دـیاهدش . دوخ  یب  دوخ  زا  یناتـسم  دـننام  هدرب و  ناترـس  زا  ار  شوه  گرم  زا  تشحو 

توملا نم  مکناک  مکنیعا ، تراد  مکودع  داهج  یلا  مکتوعد  اذا  ! ) دیاهتشگ نادرگرس  یگدنز ) حیحص  هار  ندرک  ادیپ  رد   ) لیلد نیمه 
نخـس يانعم  هب  راوح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  يراوح  مکیلع  جتری  هلمج  نوهمعتف .) يراوح  مکیلع  جتری  هرکـس . یف  لوهذلا  نم  هرمغ و  یف 

، دش هتفگ  الاب  رد  هک  يزیچ  نامه  تسخن  دراد : ار  انعم  ود  بات  تسا ، ندش  هتسب  يانعم  هب  ر ت ج )  ) هدام زا  جتری  تسا و  ررکم  نتفگ 
هدش هتسب  امش  يور  هب  نخـس  مهف  ياهرد  هک  ارچ  دینکیمن ، كرد  ار  نآ  الـصا  ییوگ  دنکیمن و  رثا  امـش  رد  نم  ررکم  نانخـس  ینعی 

ره هجیتن  لاح  ره  هب  دیرادن . نم  ياهفرح ، ربارب  رد  یقطنم  یخـساپ  هک  ارچ  دوشیم ، هتـسب  نم  خـساپ  رد  امـش  نابز  هک  نیا  رگید  تسا .
زا امش  ياهلقع  ییوگ  دیامرفیم : هفاضا  نخس ، نیمه  دیکات  رد  اهنآ . ینادرگرس  ینعی  هدمآ ، دعب  هلمج  رد  هک  تسا  نامه  انعم  ود 

نانخس زا  يریگهجیتن  کی  رد  مالسلاهیلع  ماما  سپـس  نولقعت .) متناف ال  هسولام  مکبولق  ناک  و  ! ) دینکیمن كرد  ار  يزیچ  هتفر و  تسد 
يانعم هب  یلایللا  سیجس  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلایللا . سیجس  هقثب  یل  متنا  ام  دیتسین . نم  دامتعا  دروم  زگره  امـش  دیامرفیم : شاهتـشذگ ،

یگـشیمه تیدـبا و  زا  هیانک  نیا  منکیمن و  دامتعا  امـش  هب  نم  دـنکیرات ، اهبـش  ات  هک  دوشیم  نینچ  هلمج  موهفم  تسا ، اهبـش  یکیراـت 
یناـملظ هایـس و  لاـمعا  راـکفا و  هب  هجوت  اـب  ریبعت ، نیا  يارب  بش  یکیراـت  باـختنا  دوشیمن . ادـج  بش  زا  تملظ  زگره  هک  ارچ  تسا ،
هاگهیکت هاگچـیه  امـش  و  دـیامرفیم : نآ  دـیکات  رد  دوشیم و  بوسحم  تغالب  نونف  زا  هک  تسا  لاح  ياضتقم  تیاعر  یعون  ناـیفوک ،

ناراـی هن  و  مکب ) لاـمی  نکرب  مـتنا  اـم  و  ، ) درک داـمتعا  امـش  رب  ناوـتب  رگهـلیح ) راوـخنوخ و  نانمـشد  ربارب  رد   ) اـت دیـشابیمن ، ینئمطم 
ياههلمج اب  مالـسلاهیلع  ماما  بیترت  نیا  هب  مکیلا .) رقتفی  زع  رفاوز  و ال  دروآ . امـش  يوس  هب  ور  ناوتب  اـهزاین  رد  هک  دـیتسه  يدـنمتردق 

تحارص اب  ار  اهنآ  فعض  طاقن  درادیم و  راهظا  هدارایب  رـصنع و  تسـس  هورگ  نیا  هب  تبـسن  ار  دوخ  يدامتعایب  شاهدنبوک ، هاتوک و 
ات دزاس  هاگآ  رادیب و  ار  اهنآ  دردیب  حور  هتفخ و  نادجو  نانخس  نیا  هک  دیاش  درمشیمرب ،

رادیب نمـشد  ریـسفت : حرـش و  دندرگ . دربن  نادیم  دراو  هناعاجـش  دنوش و  دحتم  دـیزیخ و  اپ  هب  راوخنوخ  نانمـشد  ندـیبوک  مه  رد  يارب 
یقطنم و لاـح  نیع  رد  هدـنبوک و  ياهـشنزرس  اـهخیبوت و  همادا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  هـبطخ ، زا  شخب  نـیا  رد  باوـخ ! رد  امـش  تـسا و 

يروآدرگ فرط  کی  زا  هاگره  هک  دینامیم  نابراسیب  نارتش  هب  امش  دیازفایم : دنکیم و  يدیدج  ياهشنزرس  ار  هفوک  رکشل  لدتـسم ،
، هک نیا  هب  هراشا  رخآ .) نم  ترـشتنا  بناج  نم  تعمج  املکف  اهتاعر  لض  لباک  الا  متنا  ام  . ) دـندرگیم هدـنکارپ  رگید  يوس  زا  دـنوش ،
مظن و اب  دیرادن و  نآ  رد  رظن  داحتا  دیهدیمن و  صیخـشت  ار  دوخ  حـلاصم  دـیراد و  هدـنکارپ  تتـشتم و  يراکفا  تسـس و  ياهدارا  امش 

اهنآ تعاطا  مدع  هب  هراشا  اهتاعر  لض  هب  ریبعت  اهنآ و  رکف  یهاتوک  هب  هراشا  نارتش ، هب  هیبشت  دیزیخیمن . اپ  هب  نمـشد  عفد  يارب  تردـق 
نیمه هب  دنهد . لیکشت  نمشد  ربارب  رد  ار  يدنمورین  شترا  دنناوتیمن  زگره ، یهورگ ، نینچ  هک  تسا  یهیدب  تسا . ناشماما  اوشیپ و  زا 
سئبل ، ) دیتسه نانمشد ) دض  رب   ) گنج شتآ  نتخورفا  يارب  يدب  هلیسو  امش  دنگوس ! ادخ  هب  دیامرفیم : نخس  همادا  رد  ترـضح  لیلد 

اهرهش و یناریو  نآ ، رثا  تسا و  بولطمان  موش و  رایسب  ياهدیدپ  املسم  گنج  متنا .) برحلا  ران  رعس  هللا ! رمعل 
هب هاگ  موش ، هدیدپ  نیمه  یلو  تسا ، یگدنام  بقع  یتخبدـب و  رقف و  رگید و  یهورگ  ندـش  وضعلا  صقان  اهناسنا و  زا  یهورگ  يدوبان 
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اپ هب  ناـمولظم  قوـقح  بصغ  يارب  يراوـخنوخ  نانمـشد  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  دـیآیمرد و  هعماـج  شخب  تاـیح  يوراد  تروـص 
هب ار  افـص  حلـص و  تلادـع و  شمارآ و  ناوتیمن  گـنج ، هلیـسو  هب  زج  یطیارـش ، نینچ  رد  دـنزورفارب . ار  ملظ  داـسف و  شتآ  دـنزیخ و 
(، ریدقل مهرـصن  یلع  هللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذلل  نذا  : ) دیامرفیم دیجم  نآرق  هک  تسا  ور  نیمه  زا  دـنادرگزاب . یناسنا  عماوج 

اناوت اهنآ  يرای  رب  ادخ  دناهتفرگ و  رارق  متـس  دروم  هک  ارچ  تسا ، هدش  هداد  داهج  هزاجا  هدـیدرگ ، لیمحت  نانآ  رب  گنج  هک  یناسک  هب 
اب ادـخ  هار  رد  و  نیدـتعملا ،) بحی  هللا ال  نا  اودـتعت  مکنولتاقی و ال  نیذـلا  هللا  لیبس  یف  اولتاق  و  : ) دـیامرفیم يرگید  ياـج  رد  و  تسا .

ماـما رگا  نیارباـنب ، درادـن . تسود  ار  ناگدـننکيدعت  ادـخ  هک  دـینکن  زواـجت  دـح  زا  یلو  دـینک ، دربن  دـنگنجیم  امـش  اـب  هک  یناـسک 
روشک ياهزرم  هب  اهراب  ماش ، ماشانوخ  نارگتراغ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـنکیم ، گـنج  شتآ  نتخورفا  هب  هراـشا  اـجنیا  رد  مالـسلاهیلع 

رم همه  هک  ربمایپ - نیشناج  اب  الوصا ، دندربیم و  تراغ  هب  ار  یلاوما  هتخیر و  ار  ییاهنوخ  دندوب و  هدرک  زواجت  مالسا 
نیمه هب  دندوب . هدیزگرب  ار  گنج  هار  ناشعورشمان ، ياههتساوخ  هب  ندیسر  يارب  دنتشاد و  يراگزاسان  رس  دندوب - هدرک  تعیب  وا  اب  مد 

موش و ياـههشقن  دـیامرفیم : تسخن  تسا . اعدـم  نیا  رب  یهاوـگ  مادـک  ره  هک  دـیامرفیم : ناـیب  هلمج ، هس  نخـس ، نیا  همادا  رد  لـیلد 
هتـسویپ هک : نیا  رگید  نودـیکت . نوداکت و ال  دـیرادن ، نآ  ربارب  رد  ياهشقن  حرط و  امـش  اما  دوشیم ، هدیـشک  امـش  دـض  رب  یکانرطخ ،
ساسحا دییآیمن و  مشخ  هب  زگره ، امـش  و  دنربیم ) نیب  زا  ار  اهناسنا  دـنریگیم و  ار  امـش  فارطا  ياهرهـش   ) دوشیم مک  امـش  فارطا 

، دوریمن باوخ  هب  امـش ) هب  ندزهبرـض  يارب   ) نمـشد هدید  هک : نیا  موس  نوضعتمت ! الف  مکفارطا  صقتنت  و  دـینکیمن ،) یتحاران  درد و 
رد هک  یهورگ  هک  تسا  ادـیپ  هتفگان  نوهاس !) هلفغ  یف  متنا  مکنع و  مانی  ال  . ) دـیربیم رـس  هب  يربخیب  تلفغ و  رد  امـش  هک  یلاـح  رد 

نوریب وا  تسد  زا  اهزرم  فارطا  رد  ار  شیاهیدابآ  اهرهـش و  هتـسویپ  درادـن و  یماـظن  حیحـص  حرط  نمـشد  هناراـکبارخ  ياـهحرط  ربارب 
هچ تسا ، رایـشوه  رادـیب و  نمـشد ، هک ، یلاح  رد  تسا ، تلفغ  باوخ  رد  هراومه  دـنناسریم و  لتق  هب  ار  شنموم  ياـهناسنا  دـنربیم و 

اب دهاوخیم  هک  يربدم  ریدم و  هاگآ و  رادیب و  ياوشیپ  لیلد ، نیمه  هب  و  تسا ! ناشراظتنا  رد  یکانرطخ  موش و  تشونرس 
هدافتـسا اهنآ  نتخاس  رادیب  يارب  ینکمم ، هلیـسو  ره  زا  دشکیم و  دایرف  دزوسیم و  دـنک ، راکیپ  شراوخنوخ  نمـشد  اب  نانآ ، هب  ياکتا 

مکاح یناوتان  فعض و  درمت و  قافن و  هفوک و  رکـشل  یمـسج  یحور و  عضو  زا  یهاگآ  نودب  يدارفا ، هک  تسا  كاندرد  هچ  دنکیم .
هب ار  ترـضح  دـننک و  يرواد  صاخ  ههرب  نیا  رد  وا  یگدـنز  خـیرات  مالـسلاهیلع و  یلع  نانمومریما  یگنج  ياهریبدـت  هرابرد  ناـنآ ، رب 

، ربمایپ رواـی  راـی و  رـسفا و  نیرتهب  ناونع  هب  یمالـسا ، ياـهگنج  نادـیم  رد  هشیمه  هک  یـسک  دـنزاس ، مهتم  رما  نیا  رد  تیریدـم  فعض 
ود رد  ار  شدوخ  هدـنیآ  اهنآ و  راک  هجیتن  ماـما  نخـس ، نیا  همادا  رد  سپـس  تسا ! هداد  ار  شیوخ  تیاـفک  تقاـیل و  ناـحتما  هدـیگنج و 

بلغ ، ) تسا یمتح  دنرادرب ، مه  يرای  زا  تسد  هک  یناسک  يارب  تسکش  دنگوس ! ادخ  هب  دیامرفیم : دنکیم ، نایب  ایوگ  هاتوک و  هلمج 
راتفرگ نمـشد  دض  رب  هناعاجـش  مایق  كرت  یگتـسبمه و  تدحو و  نداد  تسد  زا  قافن و  رثا  رب  هک  دیتسین  امـش  اهنت  نولذاختملا .) هللا  و 

، دـنک لابند  دـیراد  امـش  هک  ار  ییاـههمانرب  هنوگنیا ، سک ، ره  هک  تسا  هنادواـج  یگـشیمه و  نوناـق  کـی  نیا  هکلب  دـیاهدش ، تسکش 
کی تروص  هب  ار  بلطم  دراذگب ، نانآ  رب  يرتشیب  ریثات  شنخس  هک  نیا  يارب  ماما  تسا . تسکش  تلذ و  یماکان و  نیقی  هب  شتـشونرس 

عوضوم
: دیامرفیم هک  نیا  رگید  درادیم . نایب  تسه  هدوب و  مکاح  رشب  لوط  مامت  رد  هک  ماع  مکح  کی  لکش  هب  هکلب  دنکیمن ، نایب  یـصخش 

ادج بلاطوبا  دنزرف  زا  دوش ، کیدزن  امش  هب  گرم  شزوس  ترارح و  دریگرد و  یتخـس  گنج  رگا  هک  منکیم  نامگ  نم  مسق ! ادخ  هب 
دق توملا ، رحتـسا  یغولا و  سمح  ول  نا  مکب  نظ  ینا ال  هللا  میا  و  (، ) تسین نآ  رد  یمایتلا  هک  ندب  زا   ) رـس ندش  ادج  دننام  دـیوشیم ،

هچرگ وا  تیعقوم  هک  نیا  تسخن  دـنکیم . هراـشا  یفلتخم  تاـکن  هب  اـیوگ  هیبشت  نیا  اـب  ماـما  سارلا . جارفنا  بلاـطیبا  نبا  نع  متجرفنا 
ندـب رگید  ياضعا  نودـب  دـناوتیم  تسا - نابز  شوگ و  مشچ و  شوه و  زکرم  هک  رـس  اـیآ  یلو  تسا ، ندـب  يارب  رـس  تیعقوم  دـننام 

مشچ و نودب  دشاب ، هتـشاد  رگا  و  تشاد ، دهاوخ  ییاقب  تایح و  دوش ، ادـج  رـس  زا  رگا  ندـب ، ایآ  هک  نیا  رگید  دربب ؟ شیپ  زا  ار  يراک 
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يرگید زیچ  نتفر ، نیب  زا  هشیمه  يارب  سپس  هناحوبذم و  یتاکرح  زج  شتشونرس  ایآ  دربیم و  شیپ  زا  ار  يراک  شوه  لقع و  شوگ و 
و دـید . دـیهاوخ  ار  نایز  نیرتشیب  امـش  هکلب  دـسریمن ، نم  هب  شنایز  اهنت  دـیآ ، شیپ  ياهثداح  نینچ  رگا  هک  نیا  رگید  و  دوب . دـهاوخ 

سا ریذپناکما  شیب  مک و  اضعا  ریاس  دنویپ  هک  یلاح  رد  تسین ، ریذپناکما  اتداع  نآ  مایتلا  دوش ، ادج  ندب  زا  رس  رگا  هک  نیا  رگید 
رود دـینکیم و  رارف  نم  زا  دریگیمارف و  ار  امـش  یتـشحو  ناـنچ  گـنج ، شتآ  ندـش  مرگ  اـب  هک  تسا  نیا  ماـما  دوـصقم  نیارباـنب  ت .

سارلا جارفنا  زا  روظنم  هک  تسا  هدش  هداد  ناحراش  زا  یـضعب  يوس  زا  زین  لامتحا  نیا  دـمآ ! دـیهاوخن  نم  غارـس  هب  رگید  هک  دـیوشیم 
نیا رد  ماهداتـسیا ! نمـشد  ربارب  رد  هنت  کی  نم  تسین . مایتلا  لباق  ابلاغ  هک  تسا  نآ  دننام  ای  ریـشمش  هبرـض  رثا  رب  رـس  نتـشادرب  فاکش 

: دیامرفیم دراد و  يرتشیب  هدنبوک  نانخس  دننکیم  طلسم  دوخ  رب  ار  نمشد  ینوبز  فعض و  یتسس و  رثا  رب  هک  یناسک  هرابرد  ماما  زارف ،
زجع و دفاکشب ، ار  شتسوپ  دنکشب و  ار  شناوختسا  دروخب و  ار  شتشوگ  ات  دنک  طلسم  شیوخ  رب  ار  نمـشد  هک  یـسک  دنگوس ! ادخ  هب 

ءرما نا  هللا ! و  تسا . کچوک  فیعـض و  رایـسب  شمیمـصت ) هدارا و  بلق و  ینعی   ) دراد هنیـس  نورد  رد  هچنآ  گرزب و  رایـسب  شیناوتاـن 
یبوخ هب  ریبعت ، نیا  هردص . حناوج  هیلع  تمض  ام  فیعض  هزجع ، میظعل  هدلج  يرفی  همظع و  مشهی  همحل و  قرعی  هسفن  نم  هودع  نکمی 

دوب و هدش  روسج  يرج و  الماک  اهنآ  هب  تبسن  نمشد ، هک  دندوب  هداد  ناشن  فعض  ناشدوخ  زا  ردق  نآ  هفوک ، رکـشل  هک  دهدیم  ناشن 
يریبعت نیرتایوگ  نیا  و  دوب ، ناشناوختـسا  نتـسکش  تشوگ و  ندرک  ادج  تسوپ و  نتفاکـش  فیدر  مه  هک  دروآیم  ناشرـس  رب  يراک 

تسا ك
تیاعر نآ  رد  تغالب  تحاصف و  تیاهن  دوشیم و  روصت  ناوتان  فیعض و  ياهناسنا  رب  محریب  راوخنوخ و  نمشد  کی  هطلـس  هرابرد  ه 

، يرآ دروآرد . تـکرح  هـب  ار  اـهنآ  دـیاب  دنتـشاد ، ار  یـساسحا  نـیرتمک  هفوـک ، رکـشل  رگا  هـک  تـسا  يریبـعت  عـقاو  رد  تـسا و  هدـش 
، دنتـشکیم ار  هاـنگیب  ياـهناسنا  دـندرکیمن ، محر  زیچ  چـیه  رب  دنتـشاد : ار  یلاـح  نینچ  قارع  مدرم  ربارب  رد  ماـش  رکـشل  ناراوـخنوخ 
هک تسا  هدـش  هیبشت  حوبذـم  ناویح  اب  باصق  راک  هب  تقیقح ، رد  اـهنآ  لـمع  دـندرکیم . ناریو  ار  ناـشیاههناخ  تراـغ و  ار  ناـشلاوما 

نارـسفم زا  یـضعب  دزاسیم . ندروخ  هداـمآ  دنکـشیم و  ار  شناوختـسا  روتاـس  اـب  دـنکیم و  ادـج  ار  شتـشوگ  دـنکیم و  ار  شتـسوپ 
هب هراشا  ار  دنکیم ) ادج  ار  شتـشوگ  ، ) همحل قرعی  هلمج  و  دناهتـسناد . یلقتـسم  هتکن  هب  هراشا  ار  هلمج  هس  نیا  زا  کی  ره  هغالبلاجهن ،

یلو دناهتفرگ . هعماج ، مظن  ندز  مه  رب  هب  هراشا  ار  هدلج  يرفی  هلمج و  اهناسنا و  نتشک  هب  هراشا  ار  همظع ، مشهی  هلمج و  لاوما و  تراغ 
میاهدینش اهراب  دیوگیم : هلمج  نیا  لیذ  رد  دوخ ، حرش  رد  هینغم  موحرم  تسین . تسد  رد  ریسفت ، نیا  يارب  ینـشور ، هنیرق  لاح  نیع  رد 

هک میاهدینشن  زگره  یلو  دناهدز ، راحتنا  يزوسدوخ و  هب  تسد  نارگمتس  ناملاظ و  لباقم  رد  یفنم  هزرابم  يارب  یناسک  هک 
هک نآیب  دنکش ، مه  رد  ار  شناوختـسا  دنک و  ادج  ار  شتـشوگ  دفاکـشب و  ار  شتـسوپ  هک  دنک  نمـشد  میلـست  نانچ  ار  شدوخ  یـسک 

تسد زا  ار  دوخ  فیعض ، وسرت و  مدآ  هک  تسین  نیا  زا  رتکانتشحو  میلست ، سرت و  عاونا  زا  عون  چیه  دهد ! ناشن  دوخ  زا  یعافد  نیرتمک 
دوخ راکـش  همعط و  رـس  رب  نابایب  ناگدـنرد  هک  دروایب  وا  رـس  رب  ار  يراک  ات  دـنکفیب  راوخنوخ  نمـشد  تیناسنا و  باصق  ربارب  رد  هتـسب 

لاح و ياضتقم  هب  نمـشد  هکلب  دشابن ، درف  کی  هرابرد  راک  هس  ره  هک  دراد  دوجو  زین  الاب  ياههلمج  ریـسفت  رد  لامتحا  نیا  دـنروآیم .
ادـج دـننام  هک  دـنک  يراک  رگید ، یهورگ  هرابرد  دـشاب و  تسوپ  ندـیرد  دـننامه  هک  دـنک  يراک  ناعافدیب ، زا  یهورگ  اـب  شترارش ،
ندرک دروخ  نتـسکش و  دـننام  هک  درواـیب  ییـالب  موس ، هورگ  رـس  رب  دـشاب . ندروخ  يارب  ندرک  هداـمآ  ناوختـسا و  زا  تشوگ  نتخاـس 

رد ار  تسوپ  نتفاکـش  ماما  ارچ  هک  تسا  هدش  لاوئـس  دش ، دهاوخ  لح  زین  اههلمج  بیترت  لکـشم  ریـسفت ، نیا  قباطم  دـشاب . اهناوختـسا 
رد امش ، هب  تبـسن  راوخنوخ ، نانمـشد  نیا  تایانج  هک  دیامرفب : دهاوخیم  ییوگ  ترـضح ، هک  تسا  نیا  باوج  تسا .؟ هداد  رارق  رخآ 

ناسب رتنییاپ  هلحرم  رد  اهناوختسا و  نتـسکش  دننامه  رتالاب ، هلحرم  کی  رد  تسا و  ناوختـسا  زا  تشوگ  نتخاس  ادج  دننام  هلحرم  کی 
تسوپ ت ندیرد 

هطلـس ترـضح و  نآ  تداهـش  زا  دـعب  هک  تسا  یثداوـح  هب  هراـشا  تاریبـعت  نیا  هک  دـندقتعم  هغالبلاجـهن  نارـسفم  زا  یـضعب  تسا . ن 
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، دـندرکن مـحر  ناـنز  نادرم و  ینغ و  ریقف و  ضیرم ، حیحـص و  ریبـک ، ریغـص و  رب  هـک  دـش  عـقاو  قارع  رب  هیواـعم  راوـخنوخ  نایرکــشل 
هب یتسـس  فعـض و  نانمـشد  هنوگنیا  ربارب  رد  هک  دوب  نیا  رثا  رب  اهنیا  همه  دهدیم  یهاوگ  هراب  نیا  رد  ینـشور  هب  خـیرات  هک  هنوگنامه 
دنچ ره  تشادـن ، نامز  نآ  هب  صاصتخا  هلاسم  نیا  ارهاظ ، یلو  دـندرکن . شوگ  ناشیاوشیپ  ماما و  شخب  تاجن  نامرف  هب  دـنداد و  جرخ 

ناوختسا يانعم  هب  هحناج ، عمج  حناوج  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هردص  حناوج  هیلع  تمـض  ام  هلمج  دوب . رتکانتـشحو  رتدیدش و  عقوم  نآ  رد 
بلق يارب  ینـشور  هیانک  نیا  تسا و  هدـش  هداد  رارق  هنیـس  ياههدـند  نورد  هچنآ  دـهدیم : انعم  نینچ  یظفللاتحت ، رظن  زا  تسا ، هدـند 
ماما سپس  تسا . اهنآ  یناوتان  هفوک و  رکـشل  هیحور  فعـض  نایب  هردص  حناوج  هیلع  تمـض  ام  هلمج  رد  مالـسلاهیلع  ماما  فده  تسا و 

ساره دـیدرت و  هنوگچـیه  نودـب  هدـنیآ ، يارب  ار  شدوخ  میمـصت  وا  هک  دوریم  یـساسا  مهم و  هتکن  نیا  غارـس  هب  نخـس  نیا  همادا  رد 
هب نم ، یلو  راوخنوخ ) نمـشد  ربارب  رد  میلـست  ناوتان و  فیعـض و  متفگ ، هک   ) شاب نانچنآ  یهاوخیم  رگا  وت  دـیامرفیم : تسا ، هتفرگ 

گوس ادخ 
وس ره  هب  شرس  ناوختسا  ياههزیر  هک  منکیم  دراو  نمشد  رب  یفرشم  رادبآ  ریـشمش  اب  ياهبرـض  نانچ  موش ، میلـست  هک  نآ  زا  شیپ  دن !

تنا متـسه ،) وا  ياضر  میلـست  نم  و   ) دهدیم ماجنا  دهاوخب  ار  هچنآ  دنوادخ  نآ  زا  سپ  ددرگ ، ادج  شیاهاپ  اهوزاب و  دوش و  هدـنکارپ 
هللا لعفی  و  مادقالا ، دعاوسلا و  حیطت  و  ماهلا ، شارف  هنم  ریطت  هیفرشملاب  برض  کلاذ  یطعا  نا  نود  هللا ! وف  انا - اماف  تئـش  نا  كاذ  نکف 

ریبعت هب  یلک و  ناسنا  کی  روظنم  هک  نیا  تسخن  تسا : هدـش  هداد  لامتحا  ود  تسیک ؟ تنا ، بطاـخم  هک  نیا  رد  ءاـشی . اـم  کـلذ  دـعب 
یلع نانمومریما  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  قفاـنم  سیق  نب  ثعـشا  روظنم ، هک  نیا  رگید  تسا . هفوک  ناوتاـن  فیعـض و  رکـشل  درف  درف  رگید ،

درک و وا  هب  يور  ترضح  رصم . نادهاجم  ربارب  رد  نامثع  ندش  میلست  دننامه  داد ، ار  نمشد  ربارب  رد  ندش  میلـست  داهنـشیپ  مالـسلاهیلع 
رد نمشد  هک  منکیم  شیوخ  توق  تردق و  رب  هیکت  نانچ  درک و  مهاوخن  نینچ  زگره  نم  یلو  وش ، میلست  نمـشد  لباقم  رد  وت  دومرف :

دیامرفیم دنکیم ، ادـج  نانآ  زا  ار  دوخ  باسح  دوشیم ، سویام  اهنآ  عضو  زا  هک  نآ  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  یلع  عقاو  رد  دورورف . تریح 
نت کی  دوب و  مهاوخن  هارمه  امش  اب  زگره  نم  دیاهتفرگ ، راوخنوخ  نمشد  ربارب  رد  میلست  رب  میمصت  امش  رگا  هک 

زا کی  ره  باسح  هک  دراد  یتیـشم  مه  دـنوادخ  ياهفیظو و  نم  دـیراد و  ياهفیظو  امـش  دـسرارف . یهلا  ياـضق  اـت  مگنجیم  ناـنآ  اـب  ه 
هب ار  یمالـسا  روشک  دـیهدب و  هنادنمتفارـشان  گرم  میلـست و  تلذ و  هب  نت  دـینکن و  لـمع  دوخ  هفیظو  هب  امـش  رگا  تسا . ادـج  يرگید 
هب زین  ار  هدـنیآ  لسن  هک  زورما  لسن  اهنت  هن  دـیزاس و  طلـسم  ناناملـسم  سومان  لام و  ناج و  رب  ار  ماشآ  نوخ  ناـملاظ  دیـشکب و  یناریو 
زیچ ره  رب  ار  راختفا  رپ  گرم  تداهـش و  مهدیم و  ماـجنا  ناـیم  نیا  رد  ار  مدوخ  هفیظو  مزیخیم و  اـپ  هب  هنت  کـی  نم  دـیناشکب ، یهاـبت 
نآ دهاوخیم  اجنیا  رد  ماما  ایوگ  مراپـسیمن . تلذ  فعـض و  هب  نت  ياهظحل  مریگیم و  راک  هب  ار  دوخ  تردق  مامت  مرامـشیم و  مدـقم 

قحلم دوخ  هب  دروآرد و  دیدرت  کش و  زا  ار  ددرم  دارفا  دهد و  یمرگلد  دندوب ، فیعض  رکـشل  يال  هب  رد ال  هک  ار  عاجـش  كدنا  هورگ 
اب راکیپ  هدامآ  دمآرد و  نایرج  هب  رکشل  قورع  رد  ياهزات  نوخ  داتفا و  رثوم  ماما  نایب  نیا  دهدیم  یهاوگ  خیرات  هک  هنوگنامه  و  دزاس ،

ماـما ارچ  هک  میورب  لاوئـس  نیا  خـساپ  غارـس  هب  هک  میراـچان  رگید  راـب  تسیچ ؟ يارب  شنزرـس  خـیبوت و  همه  نیا  هتکن : دـندش . نمـشد 
اطخ باتع و  دروم  ار  نایفوک  همه  نیا  دراد ، هک  ياهداعلاقوف  تیریدم  یهاگآ و  تیارد و  نآ  اب  مالسلاهیلع 

بصعت و ترفن و  يرود و  ببـس  نانآ ، رب  يدامتعایب  راهظا  خـیبوت و  همه  نیا  ایآ  دـهدیم ؟ رارق  نشخ  رایـسب  ياهریبعت  اب  مه  نآ  ب ،
لاوئس نیا  خساپ  رد  تخاس ؟ رترود  دوخ  فادها  زا  ار  اهنآ  دولآ  باتع  نانخـس  نیا  اب  مالـسلاهیلع  ماما  ارچ  سپ  دشیمن ؟ اهنآ  تجاجل 

هک روطنامه  دوب و  هدرک  كرد  بوخ  ار  نایفوک  تایحور  قیمع ، يواکناور  کی  اب  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب 
هب دندروخیمن و  ناکت  دندیدیمن ، لماک  يدوبان  ضرعم  رد  ار  دوخ  تیـصخش  ات  هک  دوب  ياهنوگ  هب  نانآ  عضو  دهدیم ، ناشن  خـیرات 

يرـشب عماوج  نایم  رد  دـندمآیمنرد . تکرح  هب  دـشیمن ، دراو  باتع  خـیبوت و  رتشین  ناشدوجو ، ياـهگر  نیرتساـسح  هب  اـت  حالطـصا 
ماـما نانخـس  موهفم  دـنوشیمن . رادـیب  دـیاین ، دورف  اـهنآ  رب  تبرـض  نیرخآ  اـت  هک  تفاـی  ناوـتیم  كدـنا ، دـنچ  ره  ار  یهورگ  هشیمه 
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دارفا هک  ارچ  میرب ، راـک  هب  ربـخیب  لـفاغ و  سانـشنهفیظو و  هورگ  ره  لـباقم  رد  ار  شور  نیا  اـم  هک  تـسین  نـیا  اـجنیا ، رد  مالـسلاهیلع 
یضعب دننکیم . ادیپ  ار  دوخ  هار  دنیآیم و  دوخ  هب  نتفگ  رتکزان  لگ  زا  کی  اب  حالطصا  هب  رصتخم و  شنزرس  کی  اب  یـضعب  دنفلتخم :

رب رد  شور  نیا  زا  هدافتسا  نیاربانب  دنیآیمنرد . تکرح  هب  دبوکن ، اهنآ  زغم  رب  شکچ  اب  نابلیف  ات  هک  دنتسه  لیف  دننام 
داتفا رثوم  نانخـس  نیا  هک  دهدیم  ناشن  خیرات  درف . هب  رـصحنم  تسا  ینامرد  هدنبیز و  تسا  يراک  وراد ، ناونع  هب  صاخ ، هورگ  نآ  ربا 

، دندش ماش  نایغای  اب  هزرابم  هدامآ  دندرک و  تکرح  دوب ، هفوک  یکیدزن  رد  هک  هلیخن ، هاگرکشل  يوس  هب  هفوک  مدرم  زا  یمیظع  هورگ  و 
رگید دهاش  دیسر . تداهش  هب  مجلمنبا ، نیرخالا ، یقشا  ریـشمش  هبرـض  اب  مالـسلاهیلع  ماما  دادن و  تلهم  لجا  فسات ، تیاهن  اب  دنچ  ره 

دندیورگ یتسس  هب  اهنآ  هک  یماگنه  اما  درکیم ، ناوارف  دیجمت  هفوک  مدرم  زا  شتموکح ، زاغآ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  نخـس ، نیا 
دنت تاریبعت  نیا  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دندادیم ، رارق  هلمح  دروم  ار  مالـسا  روشک  زا  یـشخب  زور ، ره  دـندش و  روسج  هیواعم  نایرکـشل  و 

زا زارف  نیا  رد  رگید  راب  یماظن ، یـسایس و  یناسنا و  گرزب  ربهر  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  تسکـش  فعـض و  لـماوع  مه  زاـب  دـش . لـسوتم 
نیتسخن هک  دـنکیم  وگزاب  ار  لماوع  نیا  زا  یمهم  شخب  انعمرپ  یتاریبعت  اب  دوریم و  یگدـنام  بقع  تسکـش و  لماوع  غارـس  هب  هبطخ 

هک دوشیم  هدـید  یمالـسا  ياـهروشک  زا  یـضعب  رد  زورما  هک  یبلطم  ناـمه  تسا ، دـحاو  يربهر  نتـشادن  هقرفت و  یگدـنکارپ و  اـهنآ 
تدحو زا  همه  هک  نیا  بلاج  و  تسا . هدش  یناماسبان  یناریو و  تسکش و  هدمع  ببس  اهنآ  نایم  رد  یگدنکارپ  فاکش و 

ربارب رد  حیحـص  هشقن  همانرب و  نتـشادن  مود ، دـنزورفایم . قافن  یگدـنکارپ و  شتآ  دوخ ، مهـس  هب  کی  ره  هک  یلاـح  رد  دـننزیم ، مد 
هب ثداوح  ندرمـش  زیچان  موس  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  نودیکت  نوداکت و ال  هلمج  رد  هک  تسا ، نمـشد  هدش  باسح  موش و  ياههشقن 

ثداوـح زا  يرایـسب  تسا . هدـش  هراـشا  نآ  هـب  نوـضعتمت  ـالف  مـکفارطا  صقتنت  هـلمج و  رد  هـک  گرزب - عـقاو  رد  و  کـچوک - رهاـظ 
رد دـهدیم . نورد  رد  یمهم  یناریو  زا  ربخ  ندـب ، حطـس  رد  ییزج  رییغت  کی  هاگ ، دـنرادیمرب . هدرپ  یناهنپ  مهم  لـیاسم  زا  کـچوک ،
ای هدـش  روهلمح  يزرم  کچوک  هقطنم  کی  هب  نمـشد ، مینیبب  هک  یماگنه  تسا . هنوگ  نیمه  زین  یماـظن  یـسایس و  یعاـمتجا و  لـئاسم 

دوخ هب  یتراسج  تارج و  نینچ  هنرگو ، هدرک  هداـمآ  رتگرزب  ياـهیریگرد  يارب  ار  دوخ  هک  مینادـب  دـیاب  هدـناسر ، لـتق  هب  ار  یتیـصخش 
نمشد هک  نیا  مراهچ ، درکن . تلفغ  تسا ، هتفه  نآ  تشپ  هک  یـشتآ  مهم  نوناک  زا  درمـش و  مهم  دیاب  ار  اههقرج  نیتسخن  نیا  دادیمن .

حلص ار  دوجوم  عضو  یشیدناهداس ، يروابشوخ و  اب  ام  ددرگ و  لوغشم  هدع  هدع و  هیهت  هب  هتـسویپ  وا  باوخ . رد  تسود  دشاب و  رادیب 
رپ يارب  یتصرف  هک  دشاب  هدش  هزادنا  نآ  نمشد ، ام و  نایم  هلـصاف  هک  میوش  رادیب  باوخ  زا  هاگنآ  میرادنپب و  هنادنمتفارـش  هنادنموربآ و 

دن نآ  ندرک 
، اعون تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  نظ …  ینا ال  هللا ! میا  هلمج و  رد  هک  ادـخ  هار  رد  تداهـش  زا  رارف  گرم و  زا  سرت  مجنپ ، میـشاب ! هتـشا 
. تسا ناج  ظفح  لماع  دوخ ، يزابناج ، راثیا و  يارب  یگدامآ  تسا و  گرم  لماع  دوخ ، گرم ، زا  سرت  هک  دنتـسه  نیا  زا  لفاغ  اهناسنا 
رد هدومرف و  هراشا  نآ  هب  تسکش ، فعض و  لماوع  اب  طابترا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  هک  یمهم  تاکن  زا  یـشخب  دوب  نیا 

ماما زین  اجنآ  رد  تسا و  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ياهثحب  دـلج ) نیمه  رد   ) هبطخ 25 رد  دوشیم . يریگیپ  هلاسم  نیا  زین  هدـنیآ  ثحب 
یگدـنز رد  عاجـش ! ربهر  کـی  میمـصت  نیرخآ  تسا . هدومرف  ناـیب  تسکـش  لـماوع  هراـبرد  ياهدـنزرا  قیمع و  ياـهلیلحت  مالـسلاهیلع 

نایم رد  هک  تسا  ینامز  نآ  دـهدیم و  رارق  انگنت  رد  ار  گرزب  ناربهر  هک  دـیآیم  شیپ  یـساسح  تاـظحل  هاـگ  یـسایس ، یعاـمتجا و 
یمرگلد و هیام  یگدـنکارپ  فالتخا و  نیا  دوجو  ددرگ و  راکـشآ  يریگمیمـصت  رد  دـیدرت  فعـض و  یگدـنکارپ و  فـالتخا و  ناوریپ 

ییاهنت هب  ام  هک  دـنیوگیم  دـننکیم و  مـالعا  ار  دوخ  ییاـهن  میمـصت  ممـصم ، عاجـش و  ناربهر  هک  تسا  اـجنیا  دوش . نمـشد  تراـسج 
لابقتسا تداهش  زا  زاب  شوغآ  اب  ام  میوش . دیهش  دنچ  ره  میوشیمن  میلست  میگنجیم و  دشابن ، هچ  دشاب و  يروای  رای و  هچ  میاهداتسیا ،

رد ار  نآ  هیبـش  تسا . هدـیزگرب  ـالاب  هبطخ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  تسا  یهار  ناـمه  نیا  میهدیمن . تسکـش  تلذ و  هب  نت  مینکیم و 
نآ رد  دندش و  ادص  مه  نایاوشیپ  اب  زین  اروشاع  بش  رد  بتکم  نیا  ناوریپ  میدرک . هدهاشم  زین  البرک  نادیهـش  رالاس  شدـنزرف ، نانخس 
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فیعض و نامرحمان  داد و  تشگزاب  هزاجا  نانآ  هب  تشادرب و  اهنآ  زا  ار  دوخ  تعیب  مالسلاهیلع  ماما  هک  یماگنه  فورعم ، یخیرات  هسلج 
دنتفر دنتـشاذگ و  اهنت  دوب ، شیپ  رد  هک  یکانرطخ  ثداوح  ربارب  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  دندرک و  رارف  دنتفرگ و  شیپ  ار  دوخ  هار  ناوتان 

هب زورما  هک  فلتخم  تارابع  اـب  ار  قطنم  نیمه  دنتـساخرب و  دوخ  هبون  هب  کـی  ره  دـندنام ، مالـسلاهیلع ، ماـما  ناراـی  زا  یکدـنا  هورگ  و 
دیهش دنچ  ره  میاهداتـسیا ، ام  هک  دنتفگ  یـضعب  هک  اجنآ  ات  دنتـشاد  نایب  هدنام ، یقاب  البرک  هچخیرات  رد  نادیواج ، هسامح  کی  تروص 

قح تیامح  هک  وت - تیامح  زا  تسد  ددرگ ، رارکت  راک  نیا  راب  داتفه  رگا  میوش و  هدنز  رگید  راب  دننازوسب و  ار  ام  رکیپ  سپـس  میوش ،
یتارابع بلاق  رد  انعم  نیمه  هب  زین  هغالبلاجهن  ياههمان  زا  همان 36 ، رد  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  میرادیمنرب . تسا - تلادع  و 

هدنامرف تروص  هب  هک  لیقع ، شردارب  خساپ  رد  هک  اجنآ  تسا ، هدومرف  هراشا  رگید ،
هللا ال یقلا  یتح  نیلحملا  لاتق  ییار  ناف  لاتقلا ، یف  ییار  نم  هنع  تلاس  اـم  اـما  و  دـیامرفیم : دوب ، هدـش  مازعا  نمـشد  يوس  هب  يرکـشل 

میـضلل ارقم  اعـشختم و ال  اعرـضتم  سانلا - هملـسا  ول  و  کیبانبا - نبـسحت  هشحو و ال  ینع  مهقرفت  هزع و ال  یلوح  سانلا  هرثک  یندـیزی 
ار ام  اب  راکیپ  هک  یناسک  اب  هک  تسا  نیا  نم  هدیقع  ياهتساوخ ، هراب  نیا  رد  ارم  رظن  ياهدیـسرپ و  نم  زا  گنج  دروم  رد  هچنآ  اما  انهاو .

تزع بجوم  مفارطا ، رد  تیعمج  ترثک  هن  شاب !) هاگآ  نادـب و  . ) منک تاقالم  ار  دـنوادخ  هک  هاگنآ  ات  منک  راکیپ  دنرامـشیم ، لـالح 
وا يرای  زا  تسد  مدرم  دنچ  ره  تردپ - دنزرف  هک  ربم  نامگ  زگره  تشحو . بجوم  مفارطا ، زا  نانآ  ندش  قرفتم  هن  دـش و  دـهاوخ  نم 

مالسلاهیلع نارمع  نب  یسوم  ناتساد  رد  ددرگ ! میلست  دهد و  جرخ  هب  یتسس  متس ، ملظ و  ربارب  رد  ای  دتفا و  عوشخ  عرـضت و  هب  دنرادرب -
تـشحو هب  دـندوب - اجنآ  رب  مکاح  هک  هقلاـمع - هورگ  تردـق  زا  دندیـسر ، سدـقملاتیب  ياـههزاورد  هب  یتقو  وا  موق  هک  میناوخیم  زین 

اب دنتشادرب و  مالـسلاهیلع  نوراه  شردارب  مالـسلاهیلع و  یـسوم  ربارب  رد  ینامرفان  هب  رـس  تشگ و  تسـس  اهنآ  هدارا  میمـصت و  دنداتفا و 
رورپ وت و  اذل  دش ، میهاوخن  نآ  دراو  زگره  ام  دنتسه ، نیمزرس  نیا  رد  اهنآ  ات  هک  دنتفگ  تحارص 

: میاهتـسشن اجنیا  رد  ام  دینک . ربخ  ار  ام  دیدش  زوریپ  هک  یماگنه  دیگنجب ، اهنآ  اب  دیورب و  تسا - هداد  وت  هب  يزوریپ  هدعو  هک  تراگد -
دش راچان  مالسلاهیلع  یسوم  هک  دوب  اجنیا  نودعاق .) انه  اهانا  التاقف  کبر  تنا و  بهذاف  اهیف  اوماد  ام  ادبا  اهلخدن  نل  انا  یـسوم  ای  اولاق  )

یـسوم دریگ . شیپ  رد  دـهاوخیم  ار  یهار  ره  سک  ره  میاهداتـسیا و  مردارب  نم و  اهنت ، هک  دراد  مـالعا  دـنک و  ییادـج  مـالعا  اـهنآ  زا 
! نکفیب ییادج  راکهنگ ، تیعمج  نیا  نم و  نایم  مراد . ار  مردارب  دوخ و  رایتخا  اهنت  نم  طیارـش ) نیا  رد   ) اراگدرورپ تفگ : مالـسلاهیلع 
ینارحب و تظاحل  رد  مالـسلاهیلع ، حون  یهلا  گرزب  ربمایپ  نیقـسافلا .) موقلا  نیب  اننیب و  قرفاف  یخا  یـسفن و  الا  کلما  ینا ال  بر  لاـق  )
هب تبسن  متارکذت  نم و  تیعقوم  رگا  نم ! موق  يا  تفگ : تشاد و  نیمه  هب  هیبش  ینخس  زین  رابج  شکرس و  موق  ربارب  رد  شرمع  ینافوط 

دوخ رکف  امش  ماهدرک ، لکوت  ادخ  رب  نم  دینکب .) تسا ، هتخاس  ناتتسد  زا  يراک  ره   ) تسا لمحت  لباق  ریغ  نیگنس و  امش  رب  یهلا  تایآ 
تلهم دیهد و  نایاپ  نم  تایح  هب  دـیراد ) ییاناوت  رگا   ) دـعب دـنامن و  ناهنپ  امـش  رب  يزیچ  سپـس  دـینک ، عمج  ار  ناتیاهدوبعم  تردـق  و 

مهیلع لتا  و  (. ) دیرادن راک  نیا  رب  ییاناوت  زگره  هک  دینادب  یلو  ! ) دیهدن
نکی مث ال  مکئاکرـش  مکرما و  اوعمجاف  تلکوت  هللا  یلعف  هللا  تایاب  يریکذـت  یماقم و  مکیلع  ربک  ناک  نا  موق  ای  هموقل ، لاـق  ذا  حون  اـبن 

قیمع و يریثات  دراذـگیم ، ناوریپ  رب  ار  دوخ  ریثات  اوشیپ  ربهر و  عطاق  يریگعضوم  نیا  نورظنت .) ـال  یلا و  اوضقا  مث  همغ  مکیلع  مکرما 
نوریب تلاح  نآ  زا  ار  توافتیب  دارفا  زا  يرایسب  دزاسیم و  رتمرگ  لد  رتیوق و  دنشاب ، كدنا  دنچ  ره  ار ، ممصم  هدارا و  اب  دارفا  راکشآ .
شخب ماـهلا  ناگدـنیآ  يارب  دوشیم و  تبث  خـیرات  رد  یهلا  ناربهر  يریگعـضوم  هنوگنیا  لقادـح ، درادیماو . يریگعـضوم  هب  هدروآ و 

اهتیعمج و يارب  تسا  یقـشمرس  هتفرگ و  دوخ  هب  یگنادواج  گنر  خـیرات  رد  اروشاع ، البرک و  ياههسامح  هک  روطناـمه  دـش ، دـهاوخ 
. اهتلم

هحفص 343] ]
غیرد امـش  یهاوـخریخ  زا  هک  تسا  نیا  تسخن )  ) نم رب  امـش  قـح  اـما  یقح : نم  رب  ار  امـش  تسا و  یقح  امـش  رب  ارم  مدرم ! يا  همجرت :
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منک تیبرت  ار  امش  دیبای و  ییاهر  ینادان  لهج و  زا  ات  منک  میلعت  ار  امـش  مریگ و  راک  هب  لماک  روط  هب  امـش  هار  رد  ار  لاملاتیب  مزرون و 
رد  ) ار یهاوخریخ  ناهن ، راکـشآ و  رد  دیـشاب و  رادافو  شیوخ  تعیب  رد  هک  تسا  نیا  امـش ، رب  نم  قح  اما  و  دیوش . هاگآ  دیریگارف و  ات 
رب نم  قح  ریـسفت : حرـش و  دینک . تعاطا  مهد  نامرف  امـش  هب  نامز  ره  دینک و  تباجا  مناوخب ، ار  امـش  تقو  ره  دیروآ و  اج  هب  نم ) قح 
قح دوریم و  تموکح  هب  طوبرم  لئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  غارس  هب  مالسلاهیلع  ماما  هبطخ ، نیا  شخب  نیرخآ  رد  نم ! رب  امش  قح  امش و 
قح راهچ  هب  تمـسق  ره  رد  درادیم و  نایب  انعمرپ  رایـسب  هاـتوک و  ییاـههلمج  رد  ربهر ، ماـما و  رب  ار  تما  قح  تما و  رب  ار  ربهر  ماـما و 

سوفن رد  ریثات  ببس  هک  نیا  رب  هوالع  تمسق ، نیا  نتـشاد  مدقم  هک  ارچ  دیوگیم ، نخـس  ماما  رب  تما  قوقح  زا  تسخن  دنکیم . هراشا 
ناگماکدوخ و تموکح  اب  تموکح ، نیا  هک  دهدیم  ناشن  دزاسیم و  راکـشآ  ار  یمالـسا  تموکح  یمدرم  هبنج  دوشیم ، ناگدـنونش 

هنآ اب  المع  دنتسنادیم و  مدرم  باقرلا  کلام  ار  دوخ  هک  رسدوخ - نارادمامز  اهتوغاط و 
. دراد رایـسب  قرف  دوب - لوادـتم  جـیار و  ياهریبعت  زا  اهنآ ، ماـظن  رد  تیعر  باـبرا و  ریبعت  دنتـشاد و  ناـگدرب  هب  تبـسن  کـلام  هلماـعم  ا 

قح هچرگ  قح . یلع  مکل  و  اقح ، مکیلع  یل  نا  سانلا ! اهیا  یقح ، نم  رب  ار  امش  تسا و  یقح  امش  رب  ارم  مدرم ! يا  دیامرفیم : ترـضح 
تمظع هب  هراشا  هرکن ، تروص  هب  نآ  رکذ  دراد و  یماع  موهفم  هک  تسا  قح  سنج  يانعم  هب  یلو  هدـش ، رکذ  درفم  تروص  هب  اجنیا  رد 

اما دـیامرفیم : دوریم و  ماما  رب  تما  قح  نیتسخن  غارـس  هب  سپـس  ترـضح  تسا . میظعت  يارب  ندروآ  هرکن  هاگ  اریز  تسا ، قوقح  نیا 
يانعم هب  لصا  رد  تحیصن ، مکل . هحیـصنلاف  یلع : مکقح  اماف  مزرون ، غیرد  امـش  یهاوخریخ  زا  هک  تسا  نیا  تسخن )  ) نم رب  امـش  قح 
حـصان ار  طایخ  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدمآ  زین  نتخود  يانعم  هب  هاگ  دنیوگیم . حصان  ار  صلاخ  لسع  لیلد  نیمه  هب  تسا و  صولخ 

نآرق و ربمایپ و  ادـخ و  دروم  رد  هژاو  نیا  تسا . هدـش  قالطا  شغ ، لغ و  زا  یلاخ  هناـصلاخ و  یهاوخریخ  هنوگره  هب  سپـس  دـناهتفگ ،
. تسا عماج  عیـسو و  موهفم  نآ  زا  یقادصم  هب  هراشا  لاح ، ياضتقم  هب  دروم ، ره  رد  دوریم و  راک  هب  تما  ماما و  دروم  رد  مدرم و  دارفا 

ادحو هب  داقتعا  يانعم  هب  ادخ ، يارب  تحیصن  الثم  تسا . ياهدنکارپ  یناعم  عماج  تحیصن ، هک  میناوخیم  تغل  عبانم  زا  یضعب  رد 
ربارب رد  عافد  نآ و  هب  لمع  قیدصت و  يانعم  هب  نآرق ، هب  تبسن  تحیصن  تسا و  قح  ندرک  يرای  شتدابع و  رد  تین  صالخا  وا و  تین 

رد زین  و  . ) تسا وا  رماوا  تعاطا  تلاسر و  توبن و  هب  قیدصت  نامه  ادخ ، ربمایپ  يارب  تیحـصن  تسا و  نایلاغ  فیرحت  نالهاج و  لیوات 
یهاوخریخ تحیـصن و  زا  روظنم  هک  دسریم  رظن  هب  لیلد ، نیمه  هب  دـنکیم .) یعادـت  ار  یـصاخ  موهفم  دروم ، نآ  بسانت  هب  دروم ، ره 

يدام يونعم و  ياههبنج  مامت  رد  مدرم  یلاـعت  تفرـشیپ و  يارب  هبناـج  همه  لـماک و  يزیرهماـنرب  ناـمه  ـالاب ، هبطخ  رد  تما ، هناـصلاخ 
رادـمامز و یلاو و  ماما و  بیترت  نیا  هب  و  تسین ، حیحـص  يزیرهمانرب  زج  يزیچ  تما ، یهاوخریخ  قیرط  رد  ماگ  نیتسخن  هک  ارچ  تسا ،

ندیسر ببس  مدرم و  ياههدوت  يدام  يونعم و  عفانم  هدننکنیمات  نیمـضت و  هک  ار  یعماج  حیحـص و  همانرب  دیاب  تسخن ، هجرد  رد  ربهر 
نابحاص تسا و  رادروخرب  ياهداعلاقوف  تیمها  زا  زورما  يایند  رد  انعم  نیا  دـنک و  میظنت  تاـعیاض ، لقادـح  اـب  تسا  بولطم  لاـمک  هب 

، ترضح تسا . حیحص  يزیرهمانرب  مدع  رطاخ  هب  تسخن  دوشیم ، ادیپ  یعامتجا  ياهماظن  رد  هک  یتالاکـشا  هک  دندقتعم  هشیدنا  رکف و 
رد ار ، امش  لاملاتیب  هک  نیا  و  دیامرفیم : دوریم و  تسا - يداصتقا  لئاسم  هب  طوبرم  هک  تما - قح  نیمود  غارس  هب  سپس 

لکـشم نیرتمهم  هشیمه  يداصتقا  لئاسم  هنیمز  رد  یعامتجا  تلادـع  هلاسم  مکیلع . مکئیف ، ریفوت  و  مریگ ، راک  هب  لماک  روط  هب  امـش  هار 
روهظ و لصا  نیا  نتـشاذگ  اپ  ریز  رطاخ  هب  یعامتجا ، دـسافم  زا  يرایـسب  نینوخ و  ياهعازن  اهگنج و  بلاغ  تسا و  هدوب  یناسنا  عماوج 

مظن افص و  حلـص و  داجیا  يارب  لیلد  نیمه  هب  دهدیم و  لیکـشت  ار  اهیرتسگداد  ياههدنورپ  نیرتشیب  عوضوم  هلاسم ، نیا  دنکیم . زورب 
زا دـعب  مینیبیم  رگا  تفر و  یعامتجا  تلادـع  يایحا  غارـس  هب  تسخن  دـیاب  تاـفارحنا ، عاونا  یقـالخا و  دـسافم  اـب  هزراـبم  شمارآ و  و 
اب دـش . رکذ  الاب  رد  هک  تسا  یتاهج  رطاخ  هب  دراذـگیم ، عوضوم  نیا  يور  تشگنا  مالـسلاهیلع  ماما  هعماج ، یلک  يزیرهمانرب  عوضوم 

فرط زا  هک  یماگنه  هیاـس  هب  تسا ، وکین  تلاـح  هب  عوجر  تشگزاـب و  ياـنعم  هب  لـصا  رد  تغل ، باـبرا  هتفگ  هب  ءیف  هک  نیا  هب  هجوت 
هب راـفک  زا  هک  دوشیم  قـالطا  یلاوـما  رب  ـالومعم  ثیداـحا  نآرق و  تاـیآ  رد  هژاو  نیا  دوـشیم . هتفگ  ءیف  ددرگیمرب ، قرـش  هب  برغ 
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لافنا هب  یتح  هاگ  لاوما و  نیا  همه  هب  هاگ  دـیآیم و  تسد  هب  اـهنآ  زا  گـنج ، نودـب  هک  یلاوما  صوصخ  هب  هاـگ  دـسریم ، ناناملـسم 
، الاب هلمج  رد  ءیف  ددرگیم . قالطا  زین  درادن ) یصخشم  کلام  تسا و  یمالسا  تموکح  هب  قلعتم  هک  یعیبط  ياهتورث  )

لام يانعم  هب  رفو  هدام  زا  ریفوت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مکئیف  ریفوت  هب  ریبعت  تسا و  لاملاتیب  لاوما  مامت  هب  هراشا  مالـسلاهیلع  ماما  مـالک  رد 
راـیتخا رد  لـماک  روط  هب  ار ، یمومع  لاوما  هک  تسا  نیا  مکاـح ، هفیظو  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  تسا  نآ  يادا  ياـنعم  هب  ریفوـت  رایـسب و 

نتخادرپ مکاح ، هفیظو  نیموس  دشخب . ناماس  مدرم  تشیعم  يداصتقا و  روما  هب  یلک  روط  هب  دهد و  رارق  قح  نابحاص  مامت  نادـنمزاین و 
هک تسا  نیا  نم ، رب  امـش  رگید  قح  دـیامرفیم : هنیمز  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . یگنهرف  ياـهراک  شزومآ و  هب  طوبرم  لـئاسم  هب 
اب هزرابم  هب  ملاس  حیحـص و  ياهـشزومآ  اب  دیاب  یلاو  يرآ  اولهجت ، الیک  مکمیلعت  و  دیبای ، ییاهر  ینادان  لهج و  زا  ات  منک  میلعت  ار  امش 

- تسا ینادان  لهج و  هک  ار - اهیتخبدـب  مهم  لماع  دـنک و  تیوقت  ار  هعماـج  گـنهرف  دربب و  ـالاب  ار  مدرم  راـکفا  حطـس  دزیخرب و  لـهج 
هاگآ دـیریگارف و  ات  مهد  شرورپ  منک و  تیبرت  ار  امـش  هک  تسا  نیا  نم ، رب  امـش  قح  نیمراـهچ  دـیامرفیم : ترـضح  دزاـس . نکهشیر 

یمالـسا و تموکح  مهم  دـعب  راهچ  هب  الاب ، يانعم  رپ  هاتوک و  ياههلمج  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  عقاو  رد  اوملعت . اـمیک  مکبیداـت  و  دـیوش ،
الداع میظنت  مود - حیحص ، يزیرهمانرب  لوا - تسا : هدومرف  هراشا  نامکاح  رب  اهتلم  قوقح 

لباق یقالخا . دسافم  اب  هزرابم  قالخا و  بیذـهت  شرورپ و  رما  هب  هجوت  مراهچ - شزومآ ، رما  هب  لماک  هجوت  موس - يداصتقا ، لئاسم  هن 
ار امـش  دیامرفیم : مراهچ  قح  دروم  رد  دـیبای و  ییاهر  لهج  زا  ات  مهد  میلعت  ار  امـش  دـیاب  دـیامرفیم : موس  قح  دروم  رد  هک  نیا  هجوت 

تسا یقالخا  تافص  شرورپ  بیدات ، هجیتن  یلو  تسا ، یهاگآ  هچرگ  میلعت ، هجیتن  هک  یلاح  رد  دیوش . هاگآ  دیریگارف و  ات  منک  تیبرت 
دوجو رد  ار  لیاضف  ات  دینک  ادیپ  یهاگآ  لیاذر  ياهنایز  لیاضف و  راثآ  زا  هک  تسا  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  روظنم  یلو  یهاگآ ، هلاسم  هن  و 
سپـس تسا . یلمع  لقع  هب  هراشا  مراهچ  قح  دراد و  يرظن  لقع  هب  هراشا  موس ، قح  عقاو  رد  دـینک . هزرابم  لیاذر  اب  هدرک و  هداـیپ  دوخ 

. دنکیم هصالخ  شخب  راهچ  رد  زین  نآ  هتخادرپ و  یمالـسا  تما  رب  رادـمامز  قح  رگید  يریبعت  هب  ای  دوخ - قح  نایب  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
عقاو رد  تعیب ، هعیبلاب . ءافولاف  مکیلع : یقح  اما  و  دیـشاب ، راداـفو  شیوخ  تعیب  رد  هک  تسا  نیا  امـش  رب  نم  قح  اـما  دـیامرفیم : تسخن 
مکاح مالـسلاهیلع و  ماما  نامیپ  نیا  ساسا  رب  ءارجالا و  مزال  مکحم و  ینامیپ  دوشیم ، رارقرب  ماما  تما و  ناـیم  هک  تسا  یناـمیپ  ناـمه 

اب د دزاس و  رارقرب  ار  مظن  تینما و  دریگب و  رظن  رد  ار  تما  تحلصم  اج  همه  رد  دیاب 
ییوزاب دـننام  دتـسیاب و  شماما  رـس  تشپ  دـیاب  زین  تما  دـنک و  مهارف  ار  هعماج  لماکت  تفرـشیپ و  بابـسا  دزیخرب و  هزراـبم  هب  ناـنمش 

رد دیامرفیم ، مود  قح  دروم  رد  ترضح  دهدن . ماجنا  زگره  تسا ، نامیپ  دهع و  نیا  فالخ  رب  هک  يراک  دنک و  لمع  وا  يارب  دنمورین 
دنچ ناقفانم  ای  سولپاچ  ناملعتم  دـننام  بیغملا . دهـشملا و  یف  هحیـصنلا  و  دـیروآ . اـج  هب  نم ) قح  رد   ) ار یهاوخریخ  ناـهن  راکـشآ و 

توافتیب ای  رـس  تشپ  رد  اما  دـینک ، یهاوخریخ  مـالعا  دـینزب و  صـالخا  تبحم و  یتسود و  زا  نخـس  نم  روضح  رد  هک  دیـشابن  هرهچ 
ناهج نیا  تسا و  رظان  رـضاح و  اج  همه  نم  يادخ  متـسین  رـضاح  اج  همه  نم  رگا  دیریگ . شیپ  رد  ار  داسف  تنایخ و  قیرط  ای  دیـشاب و 

دوریم قح  نیموس  غارس  هب  دعب  ترضح  دنکیمن . یتوافت  نم  بایغ  روضح و  نامیا  اب  ياهناسنا  يارب  تسا و  ادخ  رضحم  شیاج ، همه 
تباجا رد  هک  هنوگرامیب  ناوتاـن و  تسـس و  دارفا  دـننام  مکوعدا . نیح  هباـجالا  و  دـینک ، تباـجا  مناوخب  ار  امـش  تقو  ره  دـیامرفیم : و 

للعت یکدنا  تسا و  زاس  تشونرس  اههظحل  اهتعاس و  هاگ  هک  دیشاب  ناتماما  نامرف  هب  شوگ  دیاب  هشیمه  دیـشابن . دنزرویم  للعت  اهتوعد 
تما همه  رب  دیاب  ندوب ، نامرف  هب  شوگ  طابضنا و  نیا  دروآ . راب  هب  یناربج  لباق  ریغ  ياهنایز  تسا  نکمم  ریخات ، یتسس و  و 

نکمم مکرمآ . نیح  هعاطلا  دـینک و  تعاطا  مهد ، نامرف  امـش  هب  نامز  ره  دـیامرفیم : قح  نیرخآ  نیمراهچ و  دروم  رد  و  دـشاب . مکاح 
نامرف دندمآ و  وا  روضح  هب  هک  یماگنه  اما  دـنیوگ ، کیبل  وا  توعد  هب  دـنوش و  اریذـپ  ار  مالـسلاهیلع  ماما  یناوخارف  یهورگ  هک  تسا 

. نامرف تعاطا  مه  تسا و  مزال  توعد  تباجا  مه  نیارباـنب  دـننکن . تعاـطا  دـش ، رداـص  تسا  تما  عفاـنم  ظـفاح  هک  ینیگنـس  تخس و 
ماجنا رد  یتنم  اهنآ  ددرگیمزاب . نانآ  دوخ  هب  امیقتـسم  نآ  عفانم  هک  تسا  يروما  تما ، رب  ماما  هناـگراهچ  قوقح  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
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ار اهنآ  تاراختفا  يدازآ و  يدابآ و  تینما و  قوقح  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  هک  دراد  تنم  اـهنآ  رب  ماـما  هکلب  دـنرادن ، ماـما  رب  روما  نیا  نداد 
(، قـح راـهچ  فرط  ره  رد  ، ) لـباقتم هناـگراهچ  قوـقح  نیا  هک  دـناهدوزفا  اـجنیا  رد  هغالبلاجـهن  ناـحراش  زا  یـضعب  دـنکیم . نیمـضت 
یل نا  تسا : هدومرف  ماما  لیلد  نیمه  هب  دـب ، بوخ و  زا  معا  نارادـمامز ، همه  هن  تسا و  ادـخ  هیحان  زا  بوصنم  لداع و  ماـما  صوصخم 

موق و ره  يارب  هک  تسا  ياهمانرب  هدـمآ ، ماما  كرابم  ناـیب  نیا  رد  هچنآ  هک  دـسریم  رظن  هب  یلو  تسا . یقح  امـش  رب  ارم  اـقح ، مکیلع 
ره رجاف . وا  رب  ریما  نم  سانلل  دبال  قادصم ، هب  ای  دشاب و  ادخ  هیحان  زا  هاوخ  ییاوشیپ ، ره  تسا . هدش  میظنت  یتلم 

یتلم ره  زین  درامـشب و  مرتحم  ار  هناگراهچ  قوقح  نیا  دیاب  دنک  تفرـشیپ  وا  راک  دـهاوخب  رگا  دـیآ ، راک  رـس  رب  ياهعماج  ره  رد  يریما 
ییامنهار داشرا و  هدمآ  هبطخ  نیا  رد  هچنآ  عقاو  رد  ددنب . راک  هب  ار  هناگراهچ  لوصا  دـیاب  دریگ ، هرهب  دوخ  ریما  دوجو  زا  دـهاوخب  رگا 

اب رـس  دـنویپ  دـننامه  تما ، ماما و  نایم  رد  تسا  يدـنویپ  تموکح  تما  ماما و  لباقتم  قوقح  - 1 اـههتکن : تسا . قطنم  لـقع و  مکح  هب 
ناگدـنیامن هک  نیا  نیع  رد  یهلا  نامکاح  رگید ، ریبعت  هب  دـباییمن . ناماس  زگره  لماک ، یگنهامه  کیدزن و  يراکمه  نودـب  هک  ندـب 

تما و رب  ماما  ار  قوقح  نیرتنیگنـس  لیلد  نیمه  هب  دنـشابیم و  زین  اهنآ  حلاصم  نیمات  يارب  مدرم  ناگدنیامن  دنتـسه ، اهتما  نایم  رد  ادخ 
مهم رما  نیا  هب  مالـسا  مامتها  تقد و  زا  هک  دوشیم  هدید  لباقتم  قوقح  نیا  هنیمز  رد  ياهدرتسگ  ياهثحب  تایاور  رد  دراد . ماما  رب  تما 

دنکیم لقن  هزمحوبا  زا  باب  نآ  ثیدح  نیتسخن  رد  دراد و  هنیمز  نیمه  رد  یباب  یفاک ، لوصا  لوا  دلج  رد  ینیلک  موحرم  دهدیم . ربخ 
قح هوعیطی ، هل و  اوعمسی  نا  مهیلع  هقح  دومرف : تسیچ ؟ مدرم  رب  ماما  قح  سانلا ، یلع  مامالا  قح  ام  مدیسرپ : مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  هک 

. دننک تعاطا  ار  شنامرف  دنهدارف و  شوگ  شنانخس  هب  هک  تسا  نیا  مدرم  رب  ماما 
نایم رد  ار  زیچ  همه  هیعرلا ، یف  لدعی  هیوسلاب و  مهنیب  مسقی  دومرف : تسیچ ؟ ماما  رب  مدرم  قح  هیلع . مهقح  ام  مدیـسرپ : دیوگیم : سپس 

تـسخن هلمج  هک  تسین  دـیعب  دـنک . تیاعر  اهنآ  نایم  رد  ار  تلادـع  و  دوشن ) لئاق  مدرم  نایم  رد  ضیعبت  و   ) دـنک میـسقت  يواسم  اـهنآ 
ناک اذاف  دومرف : ترـضح  ثیدح  نآ  نایاپ  رد  دـشاب . هتـشاد  رظن  یـسایس  یعامتجا و  لئاسم  هب  یمود  دـشاب و  يداصتقا  لئاسم  هب  هراشا 

اجنیا زا  ار  ناشقوقح  هک  دـنکیمن  یتوافت  دـشاب  مکاح  مدرم  نایم  رد  رما  نیا  هاگره  انهاه ، انهاه و  ذـخا  نم  یلابی  الف  سانلا  یف  کـلذ 
ققحم موحرم  رگید . ياج  ای  دشاب  اجنیا  نآ  قادـصم  هاوخ  دنـسریم ، دوخ  قح  هب  مدرم  لاح  ره  هب  هک  نیا  هب  هراشا  اجنآ . زا  ای  دـنریگب 

ره دریگ ، ماجنا  فرط  ود  زا  یقح  یتقو ، هک  تسا  نیا  روظنم  هدش : هتفگ  هک  دنکیم  لقن  هلمج  نیا  ریسفت  رد  لوقعلا ، هآرم  رد  یسلجم 
یگدـنز دـنکیمن . یقرف  دـشاب  هتـشاد  یبهذـم  ره  سک  ره  ای  دوشیمن و  داـجیا  وا  يارب  یلکـشم  دـنک ، راـک  ره  دورب و  اـجک  ره  سک 
ریگتخس يدحب  تلادع  رما  رد  وا  تسا . یمالسا  تموکح  هلاسم  يارب  یشزرا  رپ  مهم و  رایـسب  قشمرـس  وا  راختفا  رپ  خیرات  نانمومریما و 

زا م یکی  زا  ثحب  دروم  هبطخ  لیذ  رد  دیدحلایبا ، نبا  درک . نآ  يادف  ار  دوخ  تیعقوم  شیوخ و  دوجو  مامت  هک  دوب 
، دوب یلام  لئاسم  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  زا  برع  زا  یهورگ  ییادج  لماع  نیرتمهم  هک  دنکیم  لقن  دعج ، نب  لیـضف  مان  هب  ناخرو 

اسور اب  درمشیمن و  مدقم  برع  ریغ  رب  ار  برع  داژن  دادیمن و  يرترب  نارگید  رب  ار  فورعم  ياهتیصخش  افرـش و  ترـضح ، نآ  هک  ارچ 
رد دناوخیمنارف ، دوخ  صخـش  يوس  هب  ار  سک  چیه  تشادن و  تسا - ناهاشداپ  لومعم  هک  هنوگنآ  یناهنپ - ياهـشزاس  لیابق  يارما  و 

هفاضا سپـس  وا  دنتـسویپ . هیواعم  هب  هدرک و  اهر  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ناتـسرپایند  لیلد  نیمه  هب  دوب . وا  فالخ  رب  اقیقد  هیواعم  هک  یلاح 
کلام درک . هلگ  تفگ و  نخـس  رتشا  کلام  اب  هیواعم ، يوس  هب  یـضعب  رارف  شباحـصا و  ندرکن  يراـی  زا  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دـنکیم 
زورما یلو  دندوب ، دحتم  مدرم  میدرک ، راکیپ  هفوک  لها  هرصب و  مدرم  کمک  هب  هرصب  لها  اب  ام  هک  زور  نآ  نانمومریما ! يا  درک : ضرع 

هب ار  قح  ینک و  راتفر  اهنآ  اـب  تلادـع  اـب  یهاوخیم  زین  وت  تسا و  هدـش  مک  اـهنآ  تارفن  فیعـض و  اـهنآ  هدارا  هدرک و  ادـیپ  فـالتخا 
رد افرـش  ذوفن و  بحاص  دارفا  يریگب و  ناملاظ  زا  ار  اهنآ  قح  دندش ، عقاو  مولظم  ناسانـشرس  ربارب  رد  يداع  دارفا  رگا  یناسرب و  رادقح 

زا هدش و  دنلب  اهنآ  هرابرد  قح  يارجا  زا  تباحصا  زا  یهورگ  دایرف  دنرادن . یتوافت  يداع  دارفا  اب  وت  رظن 
اهنآ ياهلد  دنکیم ! یتمدخ  هچ  ذوفن  نابحاص  نادنمتورث و  هب  هیواعم  هک  دـننکیم  هدـهاشم  یفرط  زا  دناهتـشگ . نیگهودـنا  وت  تلادـع 
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رب ار  ایند  دنتـسه و  لطاب  رادیرخ  دنریگیم و  هرانک  قح  زا  اهنآ  رثکا  دـشابن . ایند  لها  هک  دوشیم  ادـیپ  یـسک  رتمک  هدـش و  ایند  هجوتم 
وت هاوخریخ  دوشیم و  هدیـشک  وت  يوـس  هب  اـهندرگ  یهد  رارق  ذوـفن  اـب  ناتـسرپایند  راـیتخا  رد  ار  لاوـما  رگا  دـنهدیم ، حـیجرت  ترخآ 
نیا مینکیم ، راتفر  تلادـع  اب  اـم  هک  یتفگ  هک  نیا  اـما  دومرف : رتشا ) خـساپ  رد   ) مالـسلاهیلع یلع  دـنزرویم …  قشع  وت  هب  دـنوشیم و 
لمع سک  ره  دـیبعلل ،) مالظب  کبر  ام  اهیلعف و  ءاسا  نم  هسفنلف و  احلاص  لمع  نم  : ) دـیامرفیم هک  تسین  ادـخ  نامرف  يوریپ  زج  يزیچ 

ناگدنب هب  زگره  تراگدرورپ  تسا ، هدرک  يدب  نتـشیوخ  هب  دنک ، يدـب  سک  ره  تسا و  وا  دوخ  يارب  شدوس  دـهد ، ماجنا  ار  یحلاص 
نآ يوس  هب  ارم  هچنآ  زا   ) مسرتیم رتشیب  مشاب ، هدرک  یهاـتوک  تلادـع ) قح و  يارجا   ) یتفگ هچنآ  رد  هک  نیا  زا  نم  و  دـنکیمن . متس 
هک دنادیم  ادخ  تسین ) ام  رب  یبیع   ) دناهدش ادج  ام  زا  تهج  نیمه  هب  تسا و  نیگنس  اهنآ  رب  قح  یتفگ  هک  نیا  اما  و  ینکیم .) توعد 

ان يایند  غارس  هب  اهنت  دندربن ، هانپ  تلادع  هب  ام  زا  ییادج  زا  دعب  دندشن و  ادج  متس  روج و  رطاخ  هب  اهنآ 
زا هورگ  نآ  هب  و  منک ، لذـب  ار  لاملاتیب  لاوما  باسحیب  نم  یتفگ  هک  نیا  اما  و  دوشیم . لاوئـس  اـهنآ  زا  تماـیق  زور  دـنتفر و  رادـیاپ 

مناوتیمن شقح  زا  شیب  سک  چیه  هب  نم  تسین . نکمم  نم  يارب  راک  نیا  مشاب ، هتـشاد  یـصوصخم  شـشخب  يدرک  هراشا  هک  ینادرم 
هریثک هئف  تبلغ  هلیلق  هئف  نم  مک  : ) دیامرفیم قحب  دنوادخ  هک  ارچ  دـنکیمن ،) دراو  ام  هب  ياهمطل  ام  زا  هورگ  نیا  ندـش  ادـج  و   ) مهدـب

نارباص و اب  دنوادخ  دـندش و  زوریپ  میظع  یئاههورگ  رب  ادـخ  نامرف  هب  هک  یکچوک  ياههورگ  رایـسب  هچ  نیرباصلا ،) عم  هللا  هللا و  نذاب 
میهاوخ ماما  رب  تما  قح  تما و  رب  ماما  قح  یمالـسا و  تموکح  ياهیگژیو  هب  بساـنم ، دراوم  رد  مه  زاـب  تسا . ناگدـننک ) تماقتـسا  )

رد یهورگ  یصخش و  حلاصم  رذگدوز و  تاظحالم  اب  اهتیعقاو  هک  دوشیم  رایـسب  تحلـصم ! قح و  ضراعت  شکاشک  رد  - 2 تخادرپ .
ایند نارادمتــسایس  ــالومعم  اــجنیا  رد  لــباقم . فرط  رد  یــشیدنا  تحلــصم  دریگیم و  رارق  فرط  کــی  رد  قــح  تـسا و  ضراــعت 

ضراعت و نیا  ياههنومن  زا  تسا  رپ  خیرات ، دننکیم . ینابرق  نآ  ياپ  رد  ار  قح  دنرادیم و  مدـقم  تیعقاو  قح و  رب  ار  یـشیدناتحلصم 
، دـناهداهن اهنآ  ياج  رد  ماـگ  هک  یلاـجر  یهلا و  نادرم  یلو  میتسه . نآ  دـهاش  هزور  همه  اـبیرقت  دوخ  ناـمز  رـصع و  رد  حـیجرت و  نیا 

يدرتیب
اهنآ دوب . نیمه  شناتسود  زا  یضعب  اب  یتح  نانمشد و  اب  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  فالتخا  دراوم  زا  یکی  دنهدیم . حیجرت  ار  قح  د 

درمـش و مدـقم  ار  نارادمدرـس  دـیاب  تسین و  تحلـصم  اب  گـنهامه  اـما  تسا ، قح  دـنچ  ره  لاـملاتیب ، هنـالداع  میـسقت  هک  دـنتفگیم 
اقیقد مالـسلاهیلع  یلع  هک  یلاح  رد  تساک  قح  لـباقم  رد  میلـست  نافعـضتسم  مهـس  زا  داد و  يرتشیب  مهـس  ار  روز  بحاـص  نادـنمتورث 
اهنت دنزیخرب و  شتفلاخم  هب  ای  دنرادرب  وا  تیامح  زا  تسد  دشاب و  دنیاشوخان  یهورگ  يارب  دنچ  ره  دوب ، تلادع  قح و  يارجا  رادـفرط 
نیا دوب . نیمه  رطاخ  هب  رتشیب  تسا - سکعنم  هغالبلاجـهن  ياههبطخ  زا  يرایـسب  ـالاب و  هبطخ  رد  شراـثآ  هک - مالـسلاهیلع  یلع  ندـنام 
سپ هلصافالب  دندوب ، هداد  روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هک  هنوگ  نآ  مالسلاهیلع  ماما  رگا  هک  تسا  تیمها  زئاح  هتکن 
یلص ربمایپ  هک  ارچ  تشادن ، دوجو  تالکشم  نیا  زا  يرایسب  تفرگیم  رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
مایا ياوران  ياهضیعبت  یلو  دندوب ، هدش  اریذپ  ار  نآ  مدرم  ياههدوت  عطاق  تیرثکا  دوب و  هدرک  راومه  ار  قح  هداج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

لاوما دمآ و  دوجو  هب  نامثع  رصع  رد  لاملاتیب  رما  رد  هک  یبیجع  جرم  جره و  اصوصخم  افلخ ،
تخاس و نوگرگد  یلک  هب  ار  عضو  دش ، میسقت  نادنمروز  زا  یهورگ  نامثع و  ناگتـسب  ماوقا و  نایم  رد  باسحیب  غیردیب و  لاملاتیب 

شیازفا هسوسو  دش . لکـشم  رایـسب  قح  هب  اهنآ  ندـنادرگ  زاب  هک  ياهنوگ  هب  دروآ ، دوجو  هب  اهنآ  نایم  رد  ار  يدـب  تداع  موش و  تنس 
نارای زا  مالسا و  ناقباس  زا  هک  ریبز - هحلط و  دننام  یهورگ  هک  دش  ببـس  زین  لاملاتیب  رد  ناوارف  لاوما  نتفرگ  رارق  مئانغ و  هداعلاقوف 

تالکـشم هک  دوب  اجنیا  رد  دـننک و  یناـبرق  یـصخش  حـلاصم  ياـپ  رد  ار  قح  دـندوب - ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  صاـخ 
رب قح  حـیجرت  تسایـس  همادا  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  هک  نیا  اب  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  دـش . ربارب  دـنچ  مالـسلاهیلع  ماما  تموکح 

نیا زا  تسد  زاب  ددرگ ، تسکـش  هیاـم  اههنحـص  زا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  دروآ و  دـهاوخ  راـب  هب  وا  يارب  ار  یتالکـشم  هچ  تحلـصم 
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ياهلـسن يارب  نآ  ظفح  اهـشزرا و  يایحا  نیقی  هب  درک و  هدـنز  ار  یمالـسا  مهم  شزرا  کی  لمع  نیا  اب  هک  ارچ  تشادـنرب ، یهلا  همانرب 
هراـبرد تالاوئـس  زا  يرایـسب  هب  هک  تسا  یمهم  بلطم  نیا  تسا و  یعطقم  تقوـم و  ياـهیزوریپ  رب  مدـقم  یهلا  بتکم  کـی  رد  هدـنیآ 

. تفگ میهاوخ  نخس  نآ  زا  بسانم  عقوم  رد  زاب  ادخ  تساوخ  هب  و  دهدیم . خساپ  مالسلاهیلع  یلع  تموکح  یگنوگچ 

تیمکح زا  دعب  هبطخ 035-

هحفص 355] ]
بیرف ار  نادان  يرعشا  یـسوموبا  ریوزت  هلیح و  اب  صاع  نب  ورمع  هک   ) دومرف داریا  نیمکح  نایرج  نتفرگ  نایاپ  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  ماما 

ماـما هبطخ  نیا  رد  و  داد ) ناـکت  تخـس  ار  قارع  مدرم  اـنعم  نیا  دـننک و  بصن  ار  هیواـعم  قلخ و  تفـالخ  زا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  اـت  داد 
، راگزور دنچ  ره  تسا ، دنوادخ  صوصخم  شیاتس  همجرت : دزادرپیم . نآ  حرـش  هب  ءالتبا ، نیا  رب  یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  مالـسلاهیلع 

درادن یکیرش  تسین ، هناگی  دنوادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا و  هدروآ  شیپ  ام ) يارب  یکاندرد  و   ) مهم نیگنس و  ثداوح 
ینامرفان دعب ، اما  تسا . وا  هداتسرف  و  هدیزگرب )  ) هدنب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  دشابیمن و  وا  اب  يدوبعم  و 

هلاسم هرابرد  نم ، دروآیم . راب  هب  ینامیـشپ  ددرگیم و  هودـنا  ترـسح و  بجوم  هبرجت ، اـب  ياـناد  ناـبرهم  هدـننک  تحیـصن  روتـسد  زا 
هچ  ) دشیم هداد  شوگ  ریصق ، نانخـس  هب  رگا  مدراذگ ، امـش  رایتخا  رد  ار  شیوخ  صلاخ  رظن  متفگ و  امـش  هب  ار  دوخ  نامرف  تیمکح ،

تحیـصن ییوگ  هک  اجنآ  ات  دـیدرک ، عانتما  منانخـس ) لوبق  زا   ) نکـشنامیپ نارگنایـصع  راکافج و  ناـفلاخم  دـننام  امـش  یلو  دوب !) وکین 
نم لاثم  لاح  نیا  رد  درک . يراددوخ  زردنا  همادا  زا  داتفا و  دیدرت  هب  شیوخ  دنپ  رد  هدننک 

، يوللا جرعنم  نیمزرس  رد  نم  تفگ - : یخیرات ) يارجام  کی  رد   ) هک تسا  نزاوهینب ) هلیبق  زا  يدرم   ) نزاوه وخا  راتفگ  دننام  امـش  و 
هراشا الاب  رد  هک  هنوگنامه  هاگن : کی  رد  هبطخ  دـیدرک . كرد  حبـص  ادرف  ار  نآ  رثا  و  دـیدادن ) شوگ  امـش  یلو   ) مداد ار  دوخ  روتـسد 

نیا دوب . راوگان  تخـس و  رایـسب  مالـسا  ناهج  يارب  نیمکح  دمایپ  دومرف . نایب  نیمکح  راک  همتاخ  زا  دعب  نانمومریما  ار  هبطخ  نیا  دـش ،
ییاـهن يزوریپ  اـت  گـنج  همادا  موزل  رب  دومرف و  یهن  تیمکح  هب  عاـجرا  هلاـسم  زا  ار  اـهنآ  مالـسلاهیلع  یلع  رگا  هک  درک  تباـث  ناـیرج 

هک دهدیم  ناشن  اهنآ  هب  دنکیم و  شنزرس  تخـس  ار  هفوک  مدرم  مالـسلاهیلع  ماما  ور  نیا  زا  دوب . اهدمایپ  هنوگنیا  شلیلد  درک ، هیـصوت 
دـش نایب  نآ  رد  هبطخ  نیا  هک  یطیارـش  تسا ! نیا  یناـمرفان  هجیتن  ریـسفت : حرـش و  تسا . ناـنآ  نتفریذـپن  دـنپ  یناـمرفان و  لوصحم  نیا 
هورگ يرعـشا و  یـسوموبا  ینادان  لهج و  زا  هدافتـسا  اب  صاع ، نب  ورمع  هیواـعم و  ياـههئطوت  دوب . هاـکناج  كاـندرد و  رایـسب  یطیارش 
رادنپ هب  دننک و  مامت  دوخ  عفن  هب  ار  تیمکح  هجیتن  هک  دندش  قفوم  اهنآ  دوب . هدیـسر  هجیتن  هب  دـندوب ، هداتـسیا  وا  رـس  تشپ  هک  یمیظع 

دنا مغ و  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دنناشنب ! وا  ياج  رب  ار  هیواعم  هدرک ، لزع  تفالخ  زا  ار  ماما  شیوخ 
تیبصع و لهج و  یلو  دوب ، هداد  ربخ  هفوک  قارع و  مدرم  هب  هدومرف و  ینیب  شیپ  ار  روما  نیا  مامت  لبق  زا  اریز  درـشفیم ، ار  ماما  بلق  هو 

دننام ار  هبطخ  نیا  ماما  لاح  ره  هب  دنوش . اریذپ  ار  ماما  هنامیکح  حـیاصن  هک  دـش  نآ  زا  عنام  يرورپنت  یلبنت و  یهاوخدوخ و  تجاجل و 
كاندرد و هثداح  نیا  رب  یتح  ار  ادـخ  دراد و  يرگید  گنر  هک  ییانث  دـمح و  دـنکیم ، عورـش  یهلا  يانث  دـمح و  اب  رگید ، ياـههبطخ 

يارب یکاندرد  و   ) مهم نیگنس و  ثداوح  راگزور  دنچ  ره  تسا  دنوادخ  صوصخم  شیاتس  دیامرفیم : دنکیم . شیاتس  گرزب  ناحتما 
نیا رب  ار  ادـخ  الوا  اجنیا  رد  ماما  هک  نیا  بلاج  لـیلجلا . ثدـحلا  حداـفلا و  بطخلاـب  رهدـلا  یتا  نا  هللادـمحلا و  تسا . هدروآ  شیپ  اـم )

زا ندش  دنمهرهب  اهیزوریپ و  اهییاورماک و  دنیاشوخ و  ثداوح  ربارب  رد  اهنت  یهلا ، يانث  رکش و  هک  دوش  مولعم  ات  دیوگیم  ساپـس  هثداح 
يزوریپ و رد  مغ ، يداش و  رد  يرامیب ، تمالـس و  رد  تفگ ، اـنث  دـمح و  ار  وا  دـیاب  لاـح  همه  رد  هکلب  تسین ، يداـم  يونعم و  بهاوم 

اهنآ دوش ، هتفاکـش  تسرد  رگا  هک  دراد  ییاههفـسلف  زین  كاندرد  ثداوح  نیا  یتح  هک  ارچ  زیچ ، همه  ربارب  رد  اـج و  همه  رد  تسکش ،
ور هک  مینادیم  دهدیم و  تبسن  راگزور  هب  ار  كاندرد  هثداح  نیا  ایناث : تسا . یهلا  بهاوم  معن و  ءزج  زین 
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اـشنم هک  تسین  يزیچ  یعیبط  روما  ریاس  داب و  شزو  ناراب و  لوزن  هام و  باـتفآ و  شباـت  هنرگو  تسین  راـگزور  مدرم  زج  يزیچ  راـگز ،
رگا هثداح  نیمه  رد  دنوشیم ! كاندرد  بقاوع  راتفرگ  ناشطلغ  لامعا  رطاخ  هب  هک  دنراگزور  مدرم  نیا  هلگ . روخرد  دـشاب و  روما  نیا 

، دندوب هتفرگ  هجیتن  یهلا  میکح  نیا  ياهدنپ  زا  هدش و  رادیب  وا  ياهرادشه  زا  دندوب و  هداد  ناشیالوم  ماما و  نامرف  هب  شوگ  قارع  مدرم 
هب حداف  و  تسا ، مهم  رما  ياـنعم  هب  بطخ ، هک  نیا  هب  هجوت  اـب   ) حداـف بطخ  زا  روظنم  دـندشیمن . راـتفرگ  یتخـس  ماد  نینچ  رد  زگره 
هب ار  يراوگان  ياهدمایپ  دوب و  نیگنس  تخس و  رایسب  مالـسا  ناهج  يارب  هک  تسا  نیمکح  ناتـساد  تسا )، نآ  رب  يرگید  دیکات  يانعم 
هب یبوخ  هناهب  یلو  تخاسن ، نوگرگد  ار  يزیچ  دـمآ - دـهاوخ  تاکن  رد  هک  یحرـش  هب  نیمکح - ناتـساد  هک  تسا  تسرد  دروآ . راـب 

يرگید دیکات  لیلج  ثدح  هب  ریبعت  تشاذگ . مالسا  ناهج  رد  يدب  رایـسب  تعدب  داد و  ناهاگآان  ياوغا  يارب  وا  ناوریپ  هیواعم و  تسد 
دـهدیم و مالـسا  ربمایپ  توبن  دـنوادخ و  یگناگی  هب  تداهـش  اـنث ، دـمح و  نیا  زا  دـعب  ترـضح ، تسا . موش  تعدـب  نیا  ءوس  راـثآ  رب 
هک مهدیم  یهاوگ  و  دـشابیمن ، وا  اـب  يدوبعم  درادـن و  یکیرـش  تسین ، هناـگی  دـنوادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوـگ  دـیامرفیم :

دمحم
هلوسر هدبع و  ادمحم  نا  و  هریغ ، هلا  هعم  سیل  هل ، کیرش  هللا ال  الا  هلا  نا ال  دهشا  و  تسوا ، هداتـسرف  هدنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

لماـکت ياـههیاپ  تیوقت  موزل  رب  ددـجم  دـیکات  رب  هوـالع  تسا  نکمم  هبطخ ، نیا  زاـغآ  رد  نیتداهـش  رکذ  ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
لـصا مدرم  هک  تفرگ  همـشچرس  اجنیا  زا  نیمکح ، هثداح  ییاوسر  هک  دـشاب  هتکن  نیا  هب  هراشا  مالـسا ، یتدـیقع  لوصا  يایحا  ناـسنا و 

. دندش سفن  ياوه  میلست  دنتفرگ و  هدیدان  ار  مالسا  ربمایپ  هب  یسات  دنتفر و  دولآكرش  ياهراک  لابند  هب  دنتشاذگ و  رس  تشپ  ار  دیحوت 
مرکا ربمایپ  توبن  قح و  تینادحو  هب  یهاوگ  یهلا و  يانث  دمح و  زا  دعب  اما  دـیامرفیم : هتفر ، هبطخ  یلـصا  دوصقم  غارـس  هب  ماما  سپس 

ددرگیم و هودـنا  ترـسح و  بجوم  هبرجتاب  ياـناد  ناـبرهم  هدـننک  تحیـصن  روتـسد  زا  یناـمرفان  دـینادب ! ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هب تقیقح  رد  هلمج  نیا  همادنلا . بقعت  و  هرسحلا ، ثروت  برجملا  ملاعلا  قیفـشلا  حصانلا  هیـصعم  ناف  دعب ، اما  دروآیم ، راب  هب  ینامیـشپ 

ینامیـشپ بجوم  اعطق  وا  تفلاخم  دـشاب ، عمج  تفـص  راهچ  ناسنا  تروشم  فرط  رد  رگا  هک  تسا  یلک  هدـعاق  کی  نایب  اربک و  هلزنم 
قح صیخشت  رد  ار  مزال  شالت  یهاوخریخ ، ياضتقم  هب  دشاب و  هاوخریخ  حصان و  هک  نیا  تسخن  دوب . دهاوخ 

تروشم تداعـس  يزوریپ و  قشاع  تمدـخ و  ناهاوخ  حور ، قامعا  زا  دـشاب و  هتـشاد  تبحم  رهم و  زا  رپ  یبلق  هک  نیا  مود  دـهد . ماجنا 
نآ جیاتن  ثداوح و  ياههشیر  دنک و  لیلحت  اقیقد  ار  مهم  لئاسم  دنیبب و  ار  بلطم  بناوج  مامت  دـشاب و  ملاع  هک  نیا  موس  دـشاب . هدـننک 

ياراد يرظن ، لقع  رب  هوالع  ینعی  دشاب ، یعامتجا  يدرف و  مهم  لئاسم  رد  یفاک  هبرجت  ياراد  هک  نیا  مراهچ  دهد . رارق  یسررب  دروم  ار 
اب دناسریم . عقاو  هب  ار  ناسنا  نیقی  هب  کیدزن  يوق و  لامتحا  هب  دشاب ، هناگراهچ  فاصوا  نیا  عماج  یـسک  هاگره  دشاب . زین  یلمع  لقع 
رد ار  دوخ  دـناهداهنن و  ماگ  ههاریب  رد  زج  دـنوش ، راوس  تجاجل  رورغ و  بکرم  رب  دـنراذگب و  اپ  ریز  ار  شنخـس  هک  یناـسک  لاـح  نیا 
نم دیامرفیم : دوریم ، رظن  دروم  قادصم  ارغـص و  نایب  غارـس  هب  یلک  هدـعاق  نیا  نایب  زا  دـعب  ترـضح  دـنهدیم . رارق  یتخبدـب  هاگترپ 
هداد شوگ  ریـصق  نانخـس  هب  رگا  مدراذگ ، امـش  رایتخا  رد  ار  شیوخ  صلاخ  رظن  متفگ و  امـش  هب  ار  دوخ  نامرف  تیمکح  هلاسم  هرابرد 

ترـضح رما ! ریـصقل  عاـطی  ناـک  وـل  ییار ، نوزخم  مکل  تلخن  و  يرما ، هموـکحلا  هذـه  یف  مکترما  تنک  دـق  و  دوـب ! وـکین  هچ  دـشیم 
دپ نیا  ياهدمایپ  اقیقد  نم  نآ . تیفیک  یگنوگچ و  رد  مه  مدوب و  فلاخم  هلاسم  نیا  رد  تموکح  لصا  اب  مه  نم  هک  دیامرفیم 

ياهتیعقاو ات  دادن  هزاجا  امش  هب  دیتشاد  هک  یلطاب  هدیقع  رد  امش  يراشفاپ  تجاجل و  هنافـساتم  یلو  مدرک ، وگزاب  امـش  يارب  ار  موش  هدی 
ریصقل عاطی  ناک  ول  هلمج  درادن . يدوس  ینامیـشپ  دیاهدش ، نآ  كاندرد  بقاوع  راتفرگ  هک  نونکا  دینیبب و  مهم  هلاسم  نیا  رد  ار  نشور 

ینامیشپ هب  دنونشن و  ار  نابرهم  شوهاب و  هدننک  تحیصن  ياهزردنا  هک  یناسک  يارب  و  تسا ، برع  نایم  رد  يروهشم  لثملابرض  رما ،
هاشداپ برظ ، نب  ورمع  اب  همیزج ، مان  هب  هریح ، ناهاشداپ  زا  یکی  هک : هدوب  نینچ  لثملابرـض  نیا  نایرج  دوشیم . هتفگ  دـندرگ ، ـالتبم 
شردپ نوخ  ماقتنا  هنوگچ  هک  دوب  رکف  نیا  رد  دش و  ردپ  نیشناج  ءابز ، شرتخد ، يو  زا  سپ  دیناسر . لتق  هب  ار  وا  درک و  گنج  هریزج ،
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يارب ار  یـسک  وت  زا  ریغ  نم  دنریزگان و  رهوش  زا  و  دیاشن ، یهاشداپ  ار  نانز  منز و  نم  هک  تشون  همیزج  هب  ياهمان  دریگب . همیزج  زا  ار 
يوس هب  يراگتـساوخ ) يارب   ) ینک و هجنر  مدـق  رگا  مدـمآیم . وت  يوس  هب  مدوخ  دوبن ، مدرم  شنزرـس  میب  رگا  مدنـسپیمن و  يرـسمه 

لگ شروشک ) نز و  نآ  رد  وا  عمط   ) دیـسر همیزج  هب  ءابز  هماـن  هک  یماـگنه  تفاـی . یهاوخ  دوخ ، نآ  زا  ار  اـم  روشک  ییاـیب  اـم  روشک 
ریصق مان  هب  يدرم  رگم  دندرک ، قیوشت  رفس  نیا  هب  ار  وا  همه  تخادرپ ، تروشم  هب  شکیدزن  نارای  اب  درک .

ینز يوس  زا  داهنشیپ  نیا  هک  دز  سدح  تسارف  يور  زا  ریـصق  دوب . هداززینک  دنچ  ره  دوب ، شیدناتبقاع  شوه و  اب  رایـسب  هک  دعـس  نب 
رفـس نیا  زا  ار  يو  درک و  تفلاخم  همیزج  نارواشم  همه  اب  وا  لیلد  نیمه  هب  تسین ، هئطوت  زا  یلاـخ  تسا ، هتـشک  همیزج  ار  شردـپ  هک 
رازه اب  درکن و  ءانتعا  ریـصق  نانخـس  هب  دوب - هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  نز  نآ  روشک و  نآ  هب  قشع  هک  همیزج - اـما  تشاد ، رذـحرب 

نم هک  تفگ : همیزج  هب  رگید  راب  ریصق  دیدن ، يدایز  مارتحا  یلو  دندرک ، لابقتسا  وا  زا  ءابز ، رکـشل  درک . تکرح  هریزج  يوس  هب  راوس 
، دوب دوخ  یهاو  تالایخ  قرغ  هک  نادان  همیزج  اما  تسا ، راک  رد  ياهلیح  رکم و  هک  دـسریم  رظن  هب  منیبیم و  كانرطخ  ار  ناـیرج  نیا 

ریصق دنتشک . هدرک و  هرصاحم  ار  وا  ءابز ، نایهاپس  دش ، هریزج  دراو  هک  یماگنه  داد . همادا  دوخ  هار  هب  درکن و  ییئانتعا  ریـصق  رادشه  هب 
برع نایم  رد  نخـس  نیا  سپـس  دیـسریمن . اجنیا  هب  راک  دادیم  شوگ  ریـصق  نانخـس  هب  یـسک  رگا  رما ، ریـصقل  عاـطی  ناـک  ول  تفگ :

نارواـشم زابـسوه و  ناداـن و  همیزج  هب  ار  هفوک  رکـشل  دـنکیم و  هیبشت  ریـصق  هب  ار  دوخ  اـجنیا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  دـش . لـثملابرض 
ازفیم مالسلاهیلع  ماما  سپس  دندرک . راتفرگ  هیواعم  صاع و  ورمع  ماد  رد  شیوخ  تسد  اب  ار  دوخ  هک  شرکفهتوک 

رد هدننک  تحیصن  ییوگ  هک  اجنآ  ات  دیدرک ، عانتما  نم  نانخس ) لوبق  زا   ) نکشنامیپ نارگنایصع  راکافج و  نافلاخم  دننام  امش  یلو  دی :
حـصانلا باترا  یتح  هاصعلا ، نیذبانملا  و  هافجلا ، نیفلاخملا  ءابا  یلع  متیباف  درک . يراددوخ  زردنا  همادا  زا  و  داتفا ، دیدرت  هب  شیوخ  دنپ 

هلحرم هب  هک  ار  گنج  نیا  تسین ! شیب  ياهعدخ  رکم و  اههزین ، رب  اهنآرق  نتشارفا  رب  هک  متفگ  امش  هب  نم  هحدقب . دنزلا  نض  و  هحـصنب ،
تسد گنج  زا  دیدادن و  شوگ  نانخس  نیا  هب  امش  یلو  هدنامن  یقاب  يزوریپ  هب  شیب  یتعاس  اریز  دیرب ، نایاپ  هب  تسا  هدیـسر  یـساسح 

یلو دینیزگرب ، ار  سابعنبا  دیراذگب ، تیمکح  هب  ار  راک  دیهاوخیم  هک  لاح  متفگ  امـش  هب  نم  دـیدرک . تیمکح  داهنـشیپ  دـیتشادرب و 
ورمع ربارب  رد  نادان  قمحا و  يرعـشا  یـسوموبا  هک  دیدرک  رارـصا  هکلب  دـیتفریذپن ، مدرک ، داهنـشیپ  ار  رتشا  کلام  دـیدشن . یـضار  امش 

هک تسا  نیا  هب  هراشا  هاـفجلا ، نیفلاـخملا  هب  ریبعت  دـیتحاران . نآ  زا  یگمه  هک  دـش  ناـمه  هجیتن  و  دریگب ، رارق  رگهلیح  راـکم و  صاـع 
هب ریبـعت  زین  دوب . یـشکندرگ  نایـصع و  يراـکافج و  یعون  اـب  هتخیمآ  هکلب  دوبن ، صیخـشت  ءوـس  رطاـخ  هب  اـهنت  نم ، اـب  امـش  تفلاـخم 

ینکشنامیپ يرگنایصع و  حور  زا  امش  ياهتفلاخم  هک  تسا  انعم  نیمه  رب  يدیکات  هاصعلا  نیذبانملا 
توکس هک  مدیدن  نیا  زج  ياهراچ  نم  هک  دوب  دیدش  شوج و  رپ  نانچ  اهتفلاخم  نیا  هک : دیامرفیم  ترضح  تفرگیم . همـشچرس  امش 

رد هحدقب ،) دنزلا  نض   ) هلمج دشیم ! یقلت  میاهداهنـشیپ  حـیاصن و  رد  دـیدرت  ناونع  هب  یـضعب  رظن  رد  دـیاش  هک  یتوکـس  منک ، رایتخا 
هلمج نیا  دادن . ياهقرج  دندز ، مه  هب  ار  هنزشتآ  گنـس  هچ  ره  ینعی  دـیزرو ، لخب  نداد  شتآ  زا  هنزشتآ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  لصا ،

. دنکیمن ادـیپ  ییاونـش  شوگ  هک  نیا  رطاخ  هب  دتـسیایم  زاب  يرگنـشور  زا  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  دروم  رد  و  تسا ، لثملابرـض  زین 
يدرم  ) نزاوه وخا  راتفگ  دننام  نآ ،) موش  ياهدمایپ  تیمکح و  دروم  رد   ) امش نم و  لاثم  دیازفایم : نخس  نیا  همادا  رد  سپس  ترضح 

حبص ادرف  ار  نآ  رثا  دیدادن و ) شوگ   ) امش یلو  مداد ، ار  دوخ  روتسد  يوللا  جرعنم  نیمزرس  رد  نم  تفگ : هک  تسا  نزاوهینب ) هلیبق  زا 
يرما مکترما  نزاوه : وخا  لاق  امک  مکایا  انا و  تنکف  تشادن ،) يدوس  ینامیـشپ  دوب و  هتـشذگ  راک  زا  راک  هک  یماگنه  . ) دیدرک كرد 

دیرد وا  مان  هک  تسا  نزاوهینب  هلیبق  زا  يدرم  میتفگ - هکنانچ  نزاوهوخا ، زا  روظنم  دغلا  یحـض  الا  حـصنلا  اونیبتـست  ملف  يوللا  جرعنمب 
گنچ هب  يرایسب  تمینغ  تفر و  نزاوه  نب  رکبینب  اب  گنج  هب  هللادبع ، شردارب  اب  وا  هک  تسا  نینچ  شاهصق  دوب .

اجنیا هک : تفگ  وا  هب  تحیـصن  باب  زا  دیرد  دنک ، فقوت  يوللا  جرعنم  رد  بش  کی  هک  تفرگ  میمـصت  هللادبع  تشگزاب  هار  رد  دروآ .
زا دننک و  يروآدرگ  ار  دوخ  يورین  هدروخ  تسکش  هلیبق  هک  تسا  نکمم  تسا و  طایتحا  زا  رود  نآ  رد  ندنام  نمشد و  هقطنم  کیدزن 
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. درک گنرد  لزنم  نآ  رد  ار  بش  دادن و  شوگ  ار  وا  دـنپ  تشاد  هک  يرورغ  زا  هللادـبع  دـنوش . روهلمح  ام  رب  دـنریگب و  کمک  نارگید 
تفای و تاجن  اهنآ  تسد  زا  رایـسب  مخز  اب  دیرد  دنتـشک و  ار  هللادـبع  دـندروآ و  موجه  وا  رب  يدایز  تیعمج  اب  نمـشد  هلیبق  حبـص  ادرف 

هدوـمرف هراـشا  نآ  هب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمومریما  هک  تسا  یتـیب  نیمه  شتاـیبا  زا  یکی  هک  تـفگ  ياهدیـصق  نآ  زا  سپ 
ییاهن يزوریپ  هب  يزیچ  هک  دـینک  هرـسکی  ار  گنج  راک  متفگ : مدرک و  تحیـصن  امـش  هب  عقوم  هب  نم  هک ، تسا  نیا  ماما  دوصقم  تسا .

دیدادنارف و لد  شوگ  نم  راتفگ  هب  امـش  یلو  دـنیآیمرب ، ریوزت  هلیح و  ددـص  رد  شنارای  هیواعم و  دـینک ، یهاتوک  رگا  هدـنامن و  یقاب 
و مداد ، تیاضر  راچان  هب  نم  هک  دیدرک  رارـصا  ردـق  نآ  دـیداد و  تیمکح  هب  نت  دـیدروخ و  ار  اههزین  رـس  رب  اهنآرق  ندرک  دـنلب  بیرف 

یمکح ناتساد  اههتکن : درادن . يدوس  ینامیشپ  نیا  هک  دینادب  دیاهدش ، نامیشپ  هدمآ و  شوه  هب  هتشذگ و  راک  زا  راک  هک  الاح 
هب ینامز  نآرق ، عضوم  نییبت  يارب  تیمکح  هلاسم  حرط  سپس  هزین و  رس  رب  اهنآرق  ندرک  دنلب  ناتساد  هک  تسا  هدمآ  خیرات  بتک  رد  ت 
زا دعب  يرجه ، تفه  یس و  لاس  رفص  هام  مهد  هبنشهس ، زور  حبص  اریز  دوب ، هدش  راکـشآ  ماما  رکـشل  يزوریپ  ياههناشن  هک  دمآ  دوجو 

کلام نیشتآ  مرگ و  نانخس  اب  ماما  رکشل  یلو  دش ، هدناماو  تخس  ماش  رکشل  دندرک . دربن  تدش  هب  ماش  رکشل  اب  ماما  رکشل  حبـص  زامن 
هیواعم رکشل  ماگنه  نیا  رد  دوش . یشالتم  مه  زا  هیواعم  رکـشل  دوب  هدنامن  يزیچ  هک  دنتفریم  شیپ  دربن  رد  نانچ  وا ، ياهیروالد  رتشا و 

یلو دنهد ، همادا  يزوریپ  ات  ار  گنج  هک  دنتساوخ  ترضح  زا  ماما  يافو  اب  نارای  زا  دنچ  ینت  رتشا و  کلام  دندرک . هزین  رس  رب  ار  اهنآرق 
. يرتراوازـس نانآ  زا  وت  هک  ریذـپب  ادـخ  باتک  هب  ار  اهنآ  توعد  نانمومریما ! يا  تفگ : تساخرب و  تینابـصع  اب  قفانم ، سیق  نب  ثعـشا 
دـننک و عامتجا  ات  دز  ادـص  ار  مدرم  اجنیا  رد  منکیم . رکف  دومرف : ماما  دنتـسین ، گـنج  همادا  هب  لـیام  دـننامب و  هدـنز  دـنهاوخیم  مدرم 

هیواعم یلو  مریذپب ، ار  ادخ  باتک  هب  توعد  هک  متسه  یسک  نیرتراوازس  نم  مدرم ! يا  دومرف : ياهبطخ  نمض  رد  دنونشب و  ار  شنانخس 
زب رد  مسانشیم و  ار  اهنآ  یکچوک  زا  نم  دنتسین . نارق  لها  شکیدزن ، نارای  رگید  صاع و  ورمع  و 

هعدـخ و راک  نیا  هکلب  دـناهدرکن ، دـنلب  ندرک  لمع  يارب  هزین  رـس  رب  ار  اـهنآرق  اـهنآ  امـش ! رب  ياو  ماهدوب ، ناـنآ  عضو  دـهاش  زین  یگر 
شتآ منکـشب و  مه  رد  ار  هورگ  نیا  تردق  ات  دـیراذگب  نم  رایتخا  رد  ار  دوخ  ناوت  رگید  تعاس  کی  اهنت  تسین . شیب  یبیرف  گنرین و 
شود رب  ار  ناشیاهریشمش  هک  یلاح  رد  ماما ، نایهاپـس  زا  رفن  رازه  تسیب  دودح  رد  یهورگ  اجنیا  رد  منک . شوماخ  هشیمه  يارب  ار  هنتف 

ای دنتفگ : دـندرک و  ادـص  نینموملاریما - بقل  اب  هن  مان - اب  ار  وا  دـندمآ و  ترـضح  دزن  دوب ، نایامن  ناشیناشیپ  رد  هدجـس  رثا  هتـشاذگ و 
ار موق  نیا  توعد  یلع ! يا  مهبجت . مل  نا  اهنلعفنل  هللا ! وف  نافعنبا ! انلتق  امک  كانلتق  الا  هیلا و  تیعد  اذا  هللا  باـتک  یلا  موقلا  بجا  یلع !

باحـصا  ) اـهنآ توعد  رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس  میتشک ! ار  ناـمثع  هک  هنوگناـمه  میـشکیم ، ار  وت  ـالا  و  ریذـپب ! هللا  باـتک  تیمکح  يارب 
مدـناوخارف و هللا  باـتک  يوس  هب  ار  مدرم  هک  متـسه  یـسک  نیتـسخن  نم  دومرف : ماـما  مینکیم . ار  راـک  نیا  ییاـمنن ، تباـجا  ار  هیواـعم )

اهنآ اریز  دنهن ، ندرگ  نآرق  مکح  هب  هک  مدیگنج  نیا  رطاخ  هب  ماش  لها  اب  نم  اساسا  مدش ، اریذپ  ار  هللا  باتک  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن 
ناشدصق اهنآ  هک  مدرک  مالعا  امش  هب  نم  یلو  دندوب ، هدنکفا  ياهشوگ  هب  ار  هللا  باتک 

هک دوب  یلاح  رد  نیا  ددرگرب . رتشا  کلام  ات  تسرفب  سپ  دـنتفگ : اهنآ  دـنرادن . یفدـه  امـش  بیرف  گنرین و  زج  تسین و  نآرق  هب  لمع 
هب تفگ : کلام  ددرگرب . داد  روتسد  داتسرف و  کلام  دزن  ار  یسک  ماما  دوب . هتفرگ  رارق  هیواعم  رکـشل  رب  يزوریپ  هناتـسآ  رد  رتشا  کلام 

دوب یلاح  رد  کلام  نخـس  تسا . هدـنامن  یقاب  يزوریپ  هب  يزیچ  يرادزاب . تیرومام  نیا  زا  ارم  هک  تسین  ینامز  نـالا  وگب ، ناـنمومریما 
دوخ راشف  رب  نادان  جوجل و  تیعمج  دروآ ، شتمدخ  ار  رتشا  مایپ  ماما  هداتسرف  هک  یماگنه  دندوب . هدرک  رارف  هب  عورـش  هیواعم  هاپـس  هک 
دیزی  ) دوخ هداتـسرف  رگید  راب  ماما  درک . میهاوخ  لزع  تفالخ  زا  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  الا  و  ددرگرب ، هک  وگب  رتشا  هب  دنتفگ : دـندوزفا و 

درک و ور  ماما  هداتسرف  هب  زاب  رتشا  تسا . هتشذگ ) راک  زا  راک   ) هدش و عقاو  هنتف ، هک  وگب  رتشا  هب  دومرف : داتـسرف و  رتشا  دزن  ار  یناه ) نب 
بیجع یتسار  تفگ : وا  هب  ماما  هداتـسرف  میدرگرب . مینک و  اهر  ار  تیعقوم  نیا  تسا  راوازـس  ایآ  ینیبیمن ؟ ار  يزوریپ  حتف و  ایآ  تفگ :

هب رتشا  کلام  میتشک . ار  نامثع  هک  هنوگ  نآ  تشک ، میهاوخ  ار  وت  ام  ددرگنرب ، رتشا  رگا  هک  دندرک  دای  دنگوس  جوجل  هورگ  نآ  تسا !
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شاخرپ هاپس  ناگدروخ  بیرف  هب  ماما  روضح  رد  تشگزاب و  یتحاران  تیاهن  رد  راچان و 
تیلاعف بیترت  نیا  هب  دندرکن . تقفاوم  اهنآ  یلو  درک ، بلط  هیواعم  هاپـس  راک  ندرک  هرـسکی  يارب  یهاتوک  تلهم  نانآ  زا  درک و  رایـسب 
هراـبرد نآرق  مکح  هک  دوـش  نشور  هـک  نـیا  يارب  دیـشک و  نآرق  تـیمکح  هلاـسم  هـب  راـک  دـش و  فـقوتم  يزوریپ  هناتـسآ  رد  یگنج 

نیا يارب  ار  صاع  ورمع  نایماش  باختنا  مکح  ناونع  هب  رفن  کی  یهورگ  ره  زا  دـش  انب  تسیچ ، تفالخ  هلاـسم  گـنج و  نیا  تشونرس 
نادان و يدرم  هک  ار - يرعشا  یسوموبا  شنارکفمه  زا  يرگید  هورگ  و  دوب - قافن  لها  نارـس  زا  هک  سیق - نب  ثعـشا  دندیزگرب و  راک 
هب دش  روبجم  هک  نآ  زا  دعب  مالـسلاهیلع  ماما  دندیزگرب . راک  نیا  يارب  دوب - مالـسا  تقیقح  زا  ربخیب  لاح ، نیع  رد  مالـسا و  هب  رهاظتم 

یلو دنک . یثنخ  ار  صاع  ورمع  هعدخ  دناوتیم  وا  اریز  دینیزگرب ، راک  نیا  يارب  ار  سابع  نب  هللادبع  لقاال  دومرف : دهد ، رد  نت  تیمکح 
شتآ وا  دنتفگ : دـنتفرگ و  بیع  وا  رب  ار  رتشا  تعاجـش  اهنآ  دـینک  باختنا  ار  رتشا  کلام  دومرف : ماما  دـنتفریذپن . شناتـسدمه  ثعـشا و 

ياهمان حلـص  دریذپب و  ار  یـسوموبا  تیمکح  هک  دش  روبجم  ماما  میهدیمن . وا  تیمکح  هب  نت  زگره  ام  تسا ، هتخاس  روهلعـش  ار  گنج 
تشادیم مدقم  ار  وا  اج  همه  رد  دوب ، هدیشک  ار  یسوموبا  بیرف  هشقن  زاغآ ، نامه  زا  هک  صاع  ورمع  دش . میظنت  هورگ ، ود  نیب 

رتشیب نم  زا  وت  نس  نیا  رب  نوزفا  يدوب . ادخ  لوسر  نیشنمه  وت  اریز  تسا ، وت  اب  ادتبا  نخس  قح  درکیم : راهظا  نتفگ  نخس  ماگنه  هب  و 
ای بقل  اب  ار  وا  درکیمن و  اذـغ  ندروخ  هب  عورـش  دربیمن و  اذـغ  هب  تسد  یـسوموبا  ات  دـناشنیم و  سلجم  ردـص  رد  ار  وا  ورمع  تسا .
زا ار  صاع  ورمع  تنایخ  لامتحا  هک  اجنآ  ات  درک  رتماـخ  ار ، ماـخ  ياـسوموبا  اـهراک  نیا  هعومجم  درکیم . باـطخ  هللا  لوسر  بحاـص 
نم رظن  هب  تفگ : یسوموبا  تسیچ ؟ تما ، نیا  حالصا  يارب  ترظن  نیرخآ  تفگ : یـسوموبا  هب  صاع  ورمع  ماجنارـس  درب . نوریب  شرس 

: تفگ صاع  ورمع  مینک . توعد  اروش  هب  هفیلخ  باختنا  يارب  ار  ناناملسم  مینک و  لزع  تفالخ  زا  ار  هیواعم ) مالسلاهیلع و  یلع   ) ود ره 
. دنراد مالعا  ار  دوخ  رظن  ات  دندش  رهاظ  نارـضاح  ربارب  رد  ود  ره  هک  دوب  اجنیا  رد  تسا . یبوخ  رایـسب  رظن  رظن ، نیا  هک  دنگوس ! ادخ  هب 

ینخس تسا  انب  رگا  هداد . بیرف  ار  وت  وا  هک  تسا  نیا  نم  نامگ  وت ! رب  ياو  تفگ : دناوخارف و  دوخ  دزن  ار  یـسوموبا  سابعنبا  اجنیا  رد 
يراکم درم  وا  دـنک . ءادا  يرگید  هنوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  وا  يوش  مدـقم  وت  رگا  دوریم  میب  هک  ارچ  رادمدـقم ! ار  صاـع  ورمع  ییوگب ،

افتا ام  هوا ! تفگ : درک و  سابعنبا  هب  ور  دوب ، هدش  یبیجع  تلفغ  رورغ و  راتفرگ  هک  نادان  ياسوموبا  تسا .
. میراذـگاو يروش  هب  ار  راک  مینک و  علخ  ار  هیواـعم  یلع و  هک  نیا  رب  اـم  يار  تفگ : تشاذـگ و  شیپ  ار  مدـق  یـسوموبا  میراد . رظن  ق 
ار یسوموبا  نانخس  تفگ : تساخ و  اپ  هب  صاع  ورمع  سپس  دینیزگرب . تفالخ  يارب  ار  یسک  دیورب و  مدرک . علخ  ار  ود  ره  نم  دینادب !

نامثع یلو  وا  مراذـگیم . تفالخ  ماقم  رد  ار  هیواعم  دوخ ، سیئر  منکیم و  علخ  ار  وا  زین  نم  درک و  علخ  ار  دوخ  سیئر  وا  هک  میدـینش 
ياهـشالت وـس و  کـی  زا  يرـشق  هورگ  کـی  ياـهتقامح  اـهینادان و  بیترت  نیا  هب  تسا . وا  ماـقم  هـب  مدرم  نیرتراوازـس  وا و  هاوـخنوخ  و 

يدوز هب  هدروخ  بیرف  رکـشل  درک . کیرات  ار  مالـسا  ناهج  ياضف  تخاس و  ار  دوخ  راـک  رگید ، يوس  زا  یلهاـج  بازحا  ناگدـنامزاب 
زا یکی  اروش  کشیب  رظن  لها  ءارآ  زا  يریگهرهب  دوب . هتفر  تسد  زا  بسانم  تیعقوم  تشادـن و  يدوس  ینامیـشپ  یلو  دـندش ، نامیـشپ 

ار تروشم  اب  اهراک  ماجنا  هک  نیا  رب  هوالع  نآرق  دراد . ياهدرتسگ  باتزاب  تایاور  دـیجم و  نآرق  رد  هک  تسا  مالـسا  یـساسا  تامیلعت 
و : ) دیامرفیم دهدیم ، رارق  تسا - مالسا  ناکرا  زا  هک  تاکز - زامن و  فیدر  رد  ار  نآ  درمشیم و  نامیا  لها  یلصا  ياههناشن  زا  یکی 

ناشراگدرورپ ر توعد  هک  یناسک  نوقفنی ،) مهانقزر  امم  مهنیب و  يروش  مهرما  هالصلا و  اوماقا  مهبرل و  اوباجتسا  نیذلا 
قافنا میاهداد  يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا  دریگیم و  تروص  اهنآ  نایم  رد  تروشم ، قیرط  هب  ناشیاهراک  هتـشاد و  اپ  رب  ار  زامن  دـنتفریذپ و  ا 

نآ مینادیم  هک  نیا  اب  دـنک ، تروشم  مهم  روما  رد  نانموم  اـب  هک  دـهدیم  روتـسد  تحارـص  اـب  زین  مالـسا  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  دـننکیم .
رد رمالا .) یف  مهرواش  و  : ) دیامرفیم لاح  نیا  اب  دوب و  رشب  دارفا  قوفام  ینالقع  رظن  زا  یحو  ملاع  اب  میقتـسم  طابترا  رب  هوالع  ترـضح 
هک نیا  نآ  تسا و  هدـش  هراـشا  نآ  هب  ـالاب  هبطخ  رد  هک  دـشاب  ياهژیو  تافـص  ياراد  هک  تسا  يرواـشم  باـختنا  مهم  تروشم  هلاـسم 
زج ياهجیتن  یـسک  نینچ  يار  اـب  تفلاـخم  نیقی  هب  و  برجملا .) ملاـعلا  قیفـشلا  حـصانلا  دـشاب . هبرجت  رپ  هاـگآ و  ناـبرهم و  هاوخریخ و 
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لاح ره  هب  یلو  دنتسشنن ، تروشم  هب  مالـسلاهیلع  ماما  اب  نیفـص ، رد  جوجل  نادرمتم  هک  تسا  تسرد  تشاد . دهاوخن  تمادن  ترـسح و 
سوسفا دص  سوسفا و  یلو  دراذگ ، نانآ  رایتخا  رد  برجم  ملاع  قیفش و  حصان  يار  ناونع  هب  ار  دوخ  هناهاوخریخ  رظن  مالـسلاهیلع  ماما 
ییاوسر نامه  نآ ، هجیتن  دـندرک و  لتق  هب  دـیدهت  ار  وا  دنتـساخرب و  هزرابم  هب  مالـسلاهیلع  ماما  اـب  هکلب  دـندشن ، اریذـپ  اـهنت  هن  اـهنآ  هک 

رد نارئاج  تموکح  يارب  ار  هار  يرسهریخ  نیا  و  دوب . ناربج  لباق  ریغ  دیدش و  تمادن  یخیرات و 
. تخاس راومه  اهنرق  ات  هقطنم  نآ 

نایناورهن نداد  میب  رد  هبطخ 036-

هحفص 371] ]
ناتناجیب داسجا  كردم ، زا  یهت  یتسد  اب  ناتراگدرورپ و  يوس  زا  ینـشور  لیلد  نودب  هک  مرادیم  رذـحرب  نیا  زا  ار  امـش  نم  همجرت :

ار امـش  ناتتـسردان  راکفا  هدرک و  باترپ  یتخبدـب )  ) هاگترپ نیا  رد  ار  امـش  یتسرپایند ) و   ) ایند دـتفیب . لادوگ  نیا  رد  رهن و  نیا  رانک  رد 
ارم نامرف  دیدرکیم و  تفلاخم  یتخسرس  اب  امش  یلو  مدرکیم ، یهن  تیمکح  نیا  زا  ار  امـش  نم  تسا . هدرک  كانرطخ  ماد  نیا  راتفرگ 

رـسکبس یهورگ  امـش  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  همه  اهنیا  مداد . رد  نت  امـش  هاوخلد  هب  مدـش و  شریذـپ  هب  راچان  هک  اجنآ  ات  دـیدنکفا  رود 
امـش نیا   ) مناسرب ینایز  امـش  هب  متـساوخیمن  مدادن و  ماجنا  یفالخ  راک  نم  دـنک ! لیلذ  راوخ و  ار  امـش  دـنوادخ  رکف . هاتوک  دـیتسه و 
زور رد  ار  هبطخ  نیا  ماما  هک  تسا  مولعم  هاگن : کی  رد  هبطخ  دیدرک .) تیمکح  شریذپ  هب  روبجم  دیداد و  رارق  انگنت  رد  ارم  هک  دیدوب 

يراشفاپ هتکن  هس  يور  ماما  هبطخ  نیا  رد  دـش . عقاو  يرجه  لاس 37  رد  گنج  نیا  تسا  هدرک  داریا  ناورهن  رانک  رد  جراوخ ، اب  گـنج 
نیا رد  هک  دـنوشن  نادـیم  نیا  دراو  دـشاب ، هتفریذـپ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  یعرـش  لیلد  نودـب  ات  دنـشاب  بقارم  هک  نیا  تسخن : دـنکیم :

امش هک  دوشیم  روآدای  نانآ  هب  هک  نیا  مود : تسا . هتفر  داب  رب  هدوهیب  نانآ  ناج  تروص ،
یلاح رد  دیاهتساخرب ، نم  گنج  هب  امـش  هک  نیا  موس : ماهدوب . فلاخم  نآ  اب  ادتبا  زا  نم  هک  یلاح  رد  دیاهدرک ، هناهب  ار  تیمکح  هلاسم 

اهر ار  یلـصا  نالماع  لقع  مک  دارفا  امـش  یلو  تسا ، نارگید  امـش و  يوس  زا  هدوب ، یفالخ  رگا  تسا ، هدزن  رـس  نم  زا  یفالخ  راـک  هک 
ناورهن جراوـخ  رب  تجح  ماـمتا  ریـسفت : حرـش و  دـنکیم . تجح  ماـمتا  اـهنآ  اـب  ماـما  بیترت  نیا  هب  و  دـیاهدمآ ! نـم  غارـس  هـب  هدرک و 
مینادیم تسا و  هدش  داریا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ماما  يوس  زا  ناورهن  گنج  عورش  زا  لبق  هبطخ  نیا  دش ، هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه 

رد دـندرک ، هدـهاشم  ار  نیمکح  بولطمان  هجیتن  هک  يرـسهریخ  نادان و  هورگ  تسا . نیمکح  ناتـساد  ياهدـمایپ  زا  یکی  ناورهن  گنج 
اب مه  مالسلاهیلع  ماما  هک  نآ  لاح  دنتسناد ، نآ  ياهدمایپ  تیمکح و  نایرج  لوئسم  ار  وا  هتشادرب و  نایغط  هب  رـس  مالـسلاهیلع  ماما  ربارب 

يارب تسا  یتـجح  ماـمتا  عقاو  رد  هبطخ  نیا  دـندرک . باـختنا  مکح  ناونع  هب  هک  یـصخش  اـب  مه  دوب و  فلاـخم  تیمکح  هلاـسم  لـصا 
زاغآ رد  تایاور ، زا  یـضعب  رد  دـندوب . هدرپس  یـشومارف  هب  ار  نآ  المع  دنتـسنادیم و  ای  دنتـشادن و  ارجام  زا  یفاک  یهاگآ  هک  یناـسک 

نحن ا دیامرفیم : هتخادرپ  دوخ  یفرعم  هب  تسخن  مالسلاهیلع  ماما  هک  دوشیم  هدید  ییاههلمج  هبطخ 
انیلا ءیطبلا و  قحلی  انب  زاجحلا ، قفا  نحن  همکحلا . ملعلا و  ندـعم  همحرلا و  رـصنع  هکئالملا و  فلتخم  هلاسرلا و  عضوم  هوبنلا و  تیب  له 
قفا ام  میتسه . تمکح  شناد و  ندعم  تمحر و  رـصنع  هکئالم و  دـش  دـمآ و  لحم  تلاسر و  هاگیاج  توبن و  نادـناخ  ام  بئاتلا ، عجری 

ییاهطیرفت طارفا و  هب  هراشا  عقاو  رد  نیا  دندرگیم . زاب  ام  يوس  هب  راک  هبوت  ناوردنت  دندنویپیم و  ام  هب  ناوردـنک ، میزاجح و  كانبات 
مرادیم رذحرب  نیا  زا  ار  امش  نم  دومرف : هتخاس ، بطاخم  ار  اهنآ  سپس  ترـضح  دنتـشاد . تیمکح  هلاسم  رد  نادان ، ياههورگ  هک  دوب 

ریذـن اناف  دـتفیب . لادوگ  رهن و  نیا  رانک  رد  ناتناجیب  داسجا  كردـم  زا  یهت  یتسد  اب  ناتراگدرورپ و  يوس  زا  ینـشور  لیلد  نودـب  هک 
رد مالـسلاهیلع  ماما  مکعم ، نیبم  ناطلـس  و ال  مکبر ، نم  هنیب  ریغ  یلع  طئاغلا ، اذـه  ماضهاب  و  رهنلا ، اذـه  ءانثاب  یعرـص  اوحبـصت  نا  مکل 

يور رب  همه  ناکم ، نیمه  رد  هک  دهدیم  ربخ  نانآ  هب  دنکیم و  ناورهن  گنج  نایاپ  هرابرد  یحیرص  ییوگشیپ  دوخ  نخس  نیا  رد  عقاو 
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گنج نیا  يارب  ياهزیگنا  هک  ارچ  تسا ، کیرات  هایس و  تمایق  زور  رد  امش  هدنورپ  هک  تسا  نیا  مهم  لکـشم  یلو  داتفا ، دیهاوخ  كاخ 
نیا هب  تسین . امش  تسد  رد  یلوبق ، لباق  یهلا و  كردم  چیه  دیاهتشادن و  يرسهریخ  تجاجل و  زج 

( یتخبدب  ) هاگترپ نیا  رد  ار  امش  یتسرپایند )  ) ایند و دیازفایم : سپس  ترضح  امـش . ترخآ  مه  دوریم و  داب  رب  امـش  يایند  مه  بیترت ،
رد راد  هژاو  رادـقملا . مکلبتحا  رادـلا و  مکب  تحوط  دـق  تسا . هدرک  كانرطخ  ماد  نیا  راتفرگ  ار  امـش  ناتتـسردان  راکفا  هدرک و  باترپ 
زا یـضعب  هتفگ  هب  رادـقم  زا  روظنم  تسا و  ماد  يانعم  هب  لبح ، هدام  زا  لبتحا  تسا و  یتسرپایند  رگید  ریبعت  هب  ای  ایند  راد  هب  هراشا  اجنیا 
هب هراشا  رادـقم ، رگید  یـضعب  هتفگ  هب  تسا و  فلتخم  ثداوح  زا  هدوهیب  ياـهلیلحت  تسرداـن و  تارکفت  ناـمه  هغالبلاجـهن ، ناـحراش 

راثآ مینک ، هعلاـطم  تقد  هب  ار  ارجاـم  نیا  خـیرات  هک  یماـگنه  دوشیم . نییعت  دـنوادخ  يوس  زا  اـهتقایل  قبط  رب  هک  تسا  یهلا  تاردـقم 
تـسس تسرپایند و  رکف و  مک  بصعتم و  جوجل و  یهورگ  اـهنآ  تسا . ناـیامن  هورگ  نیا  یگدـنز  رد  ـالماک  مالـسلاهیلع  ماـما  ناـنخس 

، مدرکیم یهن  تیمکح  نیا  زا  ار  امـش  نم  دیامرفیم : تحارـص  اب  هتخادرپ و  نیمکح  ناتـساد  هب  مالـسلاهیلع  ماما  سپـس  دندوب . رـصنع 
دق و  مداد . رد  نت  امش  هاوخلد  هب  مدش و  شریذپ  هب  راچان  هک  اجنآ  ات  دیدنکفا  رود  ارم  نامرف  دیدرک و  تفلاخم  یتخـسرس  اب  امـش  یلو 

رد و مکاوه . یلا  ییار  تفرص  یتح  نیذبانملا ، نیفلاخملا  ءابا  یلع  متیباف  هموکحلا  هذه  نع  مکتیهن  تنک 
لاح دیدرک . دیدهت  لتق  هب  ارم  یتح  دیدرک و  لیمحت  نم  رب  دیدوب و  ناتدوخ  شراذگناینب  هک  دیریگیم  هدرخ  نم  رب  ار  يزیچ  امش ، عقا 
رطاخ هب  همه  اهنیا  دیامرفیم : سپـس  ترـضح ، دـیزادنیب ! يرگید  ندرگ  هب  ار  ناتهانگ  دـیهاوخیم  دـیاهدید ، ار  تیمکح  موش  راثآ  هک 

رب دیکات  هلمج  ود  نیا  تسا  نکمم  مالحالا .) ءاهفس  ماهلا  ءافخلا  رشاعم  متنا  و  ، ) رکف هاتوک  دیتسه و  رسکبس  یهورگ  امش  هک  تسا  نآ 
- دـناهتفگ هغالبلاجـهن  ناحراش  زا  یـضعب  هک  هنوگنامه  تسخن - هلمج  هک  تسا  نکمم  دـشاب و  ناـیناورهن  تیعمج  یناداـن  تهاـفس و 

زور دندوب و  تیمکح  دیدش  رادفرط  زور ، کی  دندادیم و  ریسم  رییغت  رکف و  رییغت  يزیچ ، نیرتمک  اب  هک  دشاب  اهنآ  يرـسکبس  هب  هراشا 
تروص يرگید  زا  دعب  یکی  هک  ار  نمشد  ياههئطوت  هک  ارچ  تسا ، نانآ  يرکف  مک  هب  هراشا  مود  هلمج  و  نآ ، تخسرس  نمـشد  رگید ،
رکـشل بیرف  اـهراب  هک  دـش  ببـس  نیمه  دـندرکیمن و  كرد  دـندیدیمن و  دوـب ، راکـشآ  نادنمـشوه  همه  يارب  نآ  نئارق  تفرگیم و 

نایاپ رد  ترضح  دوب . مالسا  ناهج  يارب  تبیـصم  اهنآ و  یتخبدب  ببـس  هک  دنراذگب  ماگ  يریـسم  رد  دنروخب و  ار  وا  نایفارطا  هیواعم و 
نم تسا و  امـش  دوـخ  يوـس  زا  تسا  هدـش  امـش  ریگنماد  هک  ییاـهالب  نیا  هک  دـیامرفیم  دـیکات  تقیقح  نـیا  رب  رگید  راـب  نخـس  نـیا 

نوگچیه
ار امش  دنوادخ  دیامرفیم : دیاهتشگ ! نادیم  نیا  یهار  هدیشکرب ، ار  اهریشمش  دیاهتساخرب و  نم  اب  هزرابم  هب  هک  متشادن  نآ  رد  یتلاخد  ه 
. ارض مکل  تدرا  ارجب و ال  مکلابا -! ال  تآ - مل  و  مناسرب . ینایز  امش  هب  متـساوخیمن  مدادن و  ماجنا  یفالخ  راک  نم  دنک ! لیلذ  راوخ و 

هراشا دوشیم و  ناردپیب  يا  یـسراف  رد  نآ  موهفم  هک  دشاب  مانـشد  لیبق  زا  هک  تسا  نکمم  دشابن  امـش  يارب  يردپ  مکلابا !) ال   ) هلمج
ماـجنا ار  یفـالخ  راـک  لـیلد  نیمه  هب  دـیرادن - یناـسنا  یمالـسا و  حیحـص  یگداوناـخ  تیبرت  هک  دـیتسه  يدارفا  امـش  هک  تسا  نیا  هب 

ار ناتناردپ  دنوادخ  ینعی  دشاب ، نیرفن  لیبق  زا  تسا  نکمم  زین  دیهدیم و  تبـسن  يرگید  هب  دینیبیم  ار  نآ  ءوس  راثآ  هک  دعب  دیهدیم ،
، یناوج زاغآ  یکدوک و  رد  اصوصخم  ردـپ ، نداد  تسد  زا  اریز  تسا ، ندـش  لیلذ  نتـشگ و  راوخ  زا  هیانک  عقاو  رد  هک  درادرب  ناـیم  زا 

روتـسد دوب و  فلاخم  تیمکح  هلاسم  لصا  اب  زاغآ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  میتفگ  ـالاب  رد  هک  هنوگناـمه  يرآ  تسا . تلذ  يراوخ و  ببس 
هب دیدهت  ار  مالسلاهیلع  یلع  ماما  هیفس  نارسکبس  نیا  یلو  درک  رداص  دوب  هدیسر  زاس  تشونرـس  ساسح و  لحارم  هب  هک  ار  گنج  همادا 

ست راچان  هب  مالسلاهیلع  ماما  هک  دعب  هلحرم  رد  دندرک و  گنج  نتخاس  اهر  هب  راداو  ار  وا  گرم و 
. دـشیمن عقاو  هیفـس  يرعـشا  یـسوموبا  ياوسر  يارجام  دـشیم ، لـمع  رگا  هک  تشاد  يرظن  مکح  صخـش  هراـبرد  دـش ، تیمکح  میل 

تفلاخم نآ  اب  هلحرم  ره  رد  اهنآ  داد و  ماجنا  اهنآ  يدنلبرـس  يزوریپ و  ریـسم  رد  ار  دوخ  هفیظو  مالـسلاهیلع  ماما  هلحرم  ره  رد  نیارباـنب 
دنیایب و مالسلاهیلع  ماما  هاگـشیپ  هب  دننک و  تمالم  ار  دوخ  هک  نآ  ياج  هب  تشگ  راکـشآ  تیمکح  كاندرد  جیاتن  هک  یماگنه  دندرک .
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اپ رب  ار  ناورهن  گـنج  شتآ  نآ  لاـبند  هب  و  يدرک ؟ لوبق  ارچ  هک  دـندنکفا  مالـسلاهیلع  ماـما  ندرگ  هب  ار  دوخ  هاـنگ  دـننک ، هبوت  ضرع 
رد مکی ، دلج  رد  هک  هنوگنامه  جراوخ  زیگناتربع  ناتساد  هتکن : لقعمک . ناهیفس  راک  زرط  رسکبس و  دارفا  هقیرط  تسا  نیا  و  دنتخاس !

تیمکح ناتـساد  نیفـص و  گنج  نورد  زا  هک  دـندوب  يرـشق  نادان و  جوجل و  بصعتم و  یهورگ  جراوخ  میتفگ ، هیقـشقش  هبطخ  حرش 
نآ شریذپ  هب  روبجم  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هتفریذپ و  ار  يرعـشا ) یـسوموبا  صاع و  ورمع   ) تیمکح هلاسم  زاغآ  رد  اهنآ  دـندش . راکـشآ 
هنتف شتآ  ندرک  شوماخ  نمـشد و  رب  يزوریپ  اـت  تسا و  گـنرین  هعدـخ و  همه  اـهنیا  دومرف  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  هزادـنا  ره  دـندرک و 

هدش و نامیشپ  دوخ  راک  زا  دندید  ار  تیمکح  هجیتن  هک  دعب  یلو  دندادن ، شوگ  هدنامن ، یقاب  ینادنچ  هار  هیواعم  ناوریپ  نایماش و 
. تسا ادخ  نآ  زا  طقف  مکح  نوچ  دوب ، رفک  تیمکح  لوبق  دنتفگ : دنتفرگ و  رارق  طیرفت  فرط  رد  راب  نیا  اما  دندرک ، هبوت  حالطـصا  هب 
. تسین رفک  تیمکح  دومرف : اهنآ  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  دـنک . هبوت  زین  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  دـیاب  میدرک و  هبوت  دوخ  رفک  زا  اـم 

نیا هب  تیمکح  یلو  مارحا ، تارافک  دروم  رد  مود ، یگداوناخ و  تافالتخا  رد  یکی  دراد : تیمکح  هلاـسم  هب  هراـشا  دروم  ود  رد  نآرق 
دبعتم و رایسب  رهاظ  هب  دارفا  نانآ  نایم  رد  هک  راکشومارف  نادان و  هورگ  نیا  لاح  ره  هب  دوب . هابتشا  اپ  ات  رس  دیدرک ، لمع  امـش  هک  لکش 

ربارب رد  دندوب و  هدرک  اهر  ار  نآ  زغم  هدرک و  تعانق  یتسوپ  هب  اهنت  مالـسا  زا  دـندشیم ، هدـید  زین  عرـش  تابحتـسم  تابجاو و  هب  دـیقم 
يرابدرب هلـصوح و  اب  ماما  دندرک . ییارآفص  ناورهن  رانک  رد  ءارورح و  مان  هب  هفوک  کیدزن  ياهقطنم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما 

زا دندرک و  هبوت  اهنآ  تیرثکا  دش و  عقاو  رثوم  ماما  حیاصن  داد . زردنا  رایـسب  درک و  تجح  مامتا  اهنآ  هب  دـش و  وربور  اهنآ  اب  باسحیب 
یگمه داسجا  ماما  رکشل  اب  دودحم  يریگرد  کی  رد  دندرک و  یگداتسیا  هناتخسرس ، رفن  رازه  راهچ  دودح  دندش و  ادج  جراوخ  رکشل 

رص اب  البق  ماما  هک  هنوگنامه  داتفا ، نیمز  يور  رب  رهن  نامه  رانک  رد  رفن ، دنچ  زج 
ياههورگ هرابرد  نآ  دـننام  هک  دوشیم  هدـید  يزیگناتربع  تاکن  بیجع و  ياهداضت  جراوخ  یگدـنز  رد  دوب . هدرک  ینیب  شیپ  تحا 

هک یلاح  رد  دوب  ربمایپ  فورعم  یباحـص  ترا ، نب  بابخ  دـنزرف  هک  بابخ - نب  هللادـبع  - 1 هلمج : زا  تسا  هدش  هدـید  مک  رایـسب  رگید 
يولج جراوخ ، تشذگیم ، جراوخ  زکرم  یکیدزن  زا  یبکرم  رب  راوس  دوب - رادراب  هک  شرسمه - هارمه  هتخیوآ و  دوخ  ندرگ  رب  ینآرق 

هدنز نآرق  ار  هچنآ  تفگ : نانآ  هب  هللادبع  دهدیم . نامرف  وت  نتـشک  هب  ار  ام  تسا  وت  ندرگ  رب  هک  ینآرق  نیمه  دـنتفگ : دـنتفرگ و  ار  وا 
نیا رد  دـندرکن . وا  هناـمیکح  راـتفگ  هب  ییاـنتعا  نیرتمک  جراوخ  دـناریمب . تسا ، هدرب  نیب  زا  نآرق  ار  هچ  نآ  دـینک و  دـنز  تسا ، هدرک 

دایرف شرـس  رب  شناتـسود  تشاذـگ . ناهد  رب  تشادرب و  دوب  هداتفا  نیمز  رب  یلخن  تخرد  زا  هک  ار  ییامرخ  هناد  جراوخ  زا  یکی  ماگنه 
ار یکوخ  اهنآ  زا  رگید  یکی  دنکفا ! نوریب  ناهد  زا  ار  امرخ  وا  و  يدروخ ؟ بصغ  لام  يدرک و  زواجت  نارگید  قح  هب  ارچ  هک  دندیشک 
! تسا ضرا  رد  داـسف  قادـصم  عقاو  رد  نیا  دوب و  یتسرداـن  لـمع  نیا  هک  دـندرک  ضارتعا  وا  رب  نارگید  تشک ، دوب  هتـسب  وا  رب  هار  هک 

مرکا ص ربمغیپ  زا  هک  مدینش  مردپ  زا  تفگ : وا  نک ! لقن  تردپ  لوق  زا  یثیدح  ام  يارب  دنتفگ : هدرک  بابخ  نب  هللادبع  هب  ور  سپس 
. دریمیم ندـب  هک  هنوگ  نآ  دریمیم ، مدرم  لد  نآ  رد  هک  دوـب  دـهاوخ  ياهنتف  نم  زا  دـعب  يدوز  هب  درک : لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یل 

سپ مالسلاهیلع  یلع  هرابرد  دنتفگ : وا  هب  هک  دندیسر  اجنیا  هب  ات  دندرک ، وا  اب  يدایز  ياهوگتفگ  سپس  رفاک . بش  دننموم و  زور  یضعب 
رتراوتـسا و همه  زا  دوخ  نید  ظفح  هب  تبـسن  تسا و  رتاناد  ادخ  مکح )  ) هب مالـسلاهیلع  یلع  تفگ : وا  ییوگیم ؟ هچ  تیمکح  شریذپ 
ور سپس  دندیرب ! ار  شرـس  دنفـسوگ ) دننامه   ) دندناباوخ و دندروآ و  رهن  رانک  هب  ار  وا  یتسین . تیاده  وریپ  وت  دنتفگ : جراوخ  رتهاگآ .

ار شنینج  شدوخ و  دندرک و  هراپ  ار  شمکـش  دندادن و  شوگ  متـسه ، رادراب )  ) ینز نم  هک  دز  دایرف  هچ  ره  وا  دـندرک ، شنز  يوس  هب 
بیرف دارفا  نآ  اب  ندش  ریگرد  درکیم و  توعد  جراوخ  ربارب  رد  يرادنتشیوخ  هب  ار  دوخ  نارای  باحصا و  مالـسلاهیلع  یلع  - 2 دنتشک .
همدقم نودب  اهنآ  میدیسر ، جراوخ  ربارب  رد  هک  یماگنه  دیوگیم : ینرع  هبح  تسنادیمن . حالـص  ار  ناملـسم  رهاظ  هب  جوجل و  هدروخ 

زاب دندرک ، يزادناریت  هب  عورش  مود ، راب  دیـشاب ! رادنتـشیوخ  دومرف : میتساوخ ، هلباقم  هزاجا  مالـسلاهیلع  یلع  زا  ام  دندرک . نارابریت  ار  ام 
سد ماما  زا  دندرک و  زاغآ  ار  نارابریت  هک  موس ، راب  درک . توعد  يرادنتشیوخ  هب  ار  ام  ماما 
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نب سیق  دـندومن . رام  رات و  ار  اهنآ  دـندرک و  هلمح  ماما ، رکـشل  دـینک ! هلمح  اهنآ  هب  تسا ، اراوگ  گـنج  کـنیا ، دومرف : میتساوخ ، روت 
یفرعم تسا ، هتـشک  ار  بابخ  نب  هللادبع  هک  سک  نآ  دومرف : تفرگ ، رارق  جراوخ  لباقم  رد  ماما  هک  یماگنه  دـیوگیم : هدابع  نب  دـعس 

، دندرک اهنآ  هک  یفارتعا  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : ماما  میتسه . وا  لتاق  ام  همه  دنتفگ : رسهریخ ) نامرـشیب  نآ  ! ) دوش صاصق  ات  دینک 
ماما دندش ، روهلمح  ماما  رکشل  هب  جراوخ  هک  یماگنه  - 3 دنمادعا ! روخرد  دـننک ، فارتعا  نینچ  نیا  رفن  کی  لتق  هب  ایند  لها  همه  رگا 
بلاج دنام . دهاوخن  تمالس  هب  نت  هد  نانآ  زا  دوشیمن و  هتشک  نت  هد  امـش  زا  دنگوس  ادخ  هب  دیرب ! هلمح  اهنآ  هب  دومرف : دوخ  نارای  هب 

هک اجنآ  زا  - 4 دـننک . رارف  دنتـسناوت  نت  هن  ای  تشه  اهنت  جراوخ  زا  دـندش و  هتـشک  نت  هن  طقف  ماما  نارای  زا  دـش و  هنوگ  نیمه  هک  نیا 
ماما تخاس ، هدولآ  ادیدش  زین  ار  یمالـسا  روشک  طیحم  دراذـگ و  رثا  مالـسلاهیلع  ماما  یتوکلم  كاپ و  حور  رد  رایـسب  جراوخ ، ناتـساد 

ار اهنآ  یفارحنا  طوطخ  دوخ  زغم  رپ  ایوگ و  قطنم  اب  دیوگیم و  نخس  اهنآ  زا  هغالبلاجهن  ياههبطخ  نیمه  رد  اهراب  اهراب و  مالـسلاهیلع 
یتارکفت نینچ  راتفرگ  رگید  راصعا  ای  نامز  نآ  رد  نارگید  ادابم  دزاسیم ، نشور 

هلمج زا  دراد . كدـنا  دـنچ  ره  ینارادـفرط ، ینامز  رـصع و  ره  رد  تجاـجل ، لـهج و  اـب  هتخیمآ  يرـشق  رکفت  زرط  نیا  هک  ارچ  دـنوشب ،
همان 77 40 و 59 و 60 و 61 و 121 و 122 و 127 و 184 و  ياههبطخ : زا  تسا  ترابع  دیوگیم ، نخـس  جراوخ  هرابرد  هک  ییاههبطخ 
- جراوخ طخ  هک  میهدیم  نایاپ  هتکن  نیا  رکذ  اب  ار  نخـس  نیا  دـمآ . دـهاوخ  یبسانم  ياهثحب  اهنآ  لیذ  رد  ادـخ ، تساوخ  هب  هک  و 78 

نانمومریما الوم  ناـمز  هب  رـصحنم  دوشیم و  هدـید  خـیرات  لوط  رد  ناـیرج  کـی  تروص  هب  هک  تسا  یطخ  دـش - هراـشا  هک  هنوگناـمه 
زا رورغم و  دوخ  يرهاظ  لامعا  هب  دـننادیمن و  يزیچان  يرهاوظ  زج  بهذـم  نید و  زا  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنآ  تسا . هدوبن  مالـسلاهیلع 
رد دننکیم و  ریفکت  ار  دوخ  زا  ریغ  یسک  ره  دناهتخاب و  لد  هتـسب و  لد  تخـس  دوخ  راکفا  هب  تبـسن  ناوتان و  یعامتجا  ثداوح  لیلحت 

ناشدوخ يارب  یگرزب  يالب  اهنآ  تسا . ضیقن  دض و  ياهراک  اهداضت و  زا  رپ  اهنآ  یگدنز  و  دنسانشیمن . يدح  يرـسهریخ  تجاجل و 
هدرک و هراشا  تقیقح  نیا  هب  اصخـش  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  بلاج  دـننکیم . یگدـنز  نآ  رد  هک  دـنوشیم  بوسحم  یعماوج  يارب  و 

هدام نیا  علق  زا  نارای  زا  یکی  دنتفر ، نایم  زا  ابیرقت  اهنآ  همه  هک  یماگنه  دـنکیم . ییوگـشیپ  نینچ  هبطخ 60  رد  جراوخ  هدـنیآ  هرابرد 
داسف

نرق مهنم  مجن  املک  ءاسنلا  تارارق  لاجرلا و  بالـصا  یف  فطن  مهنا  هللا ! و  الک ! دیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماما  دنکیم ، یلاحـشوخ  راهظا 
ینامز ره  هک  دوب  دنهاوخ  ناردام  محر  ناردپ و  بلص  رد  ییاههفطن  اهنآ  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، نیبالس ، اصوصل  مهرخآ  نوکی  یتح  عطق 

. دوب دنهاوخ  نانزهار  اهدزد و  ناشرخآ  هک  نیا  ات  ددرگیم  عطق  دوشیم و  راکشآ  دروآیمرب و  رس  اهنآ  زا  یخاش 

دوخ لئاضف  رکذ  هبطخ 037-

هحفص 381] ]
. دهدیم حرـش  ار  دوخ  تایحور  نآ  رد  هدومرف و  نایب  ناورهن  هعقاو  زا  دـعب  تسا و  هبطخ  مکح  رد  هک  مالـسلاهیلع  ماما  زا  تسا  ینخس 
هب رظان  کی  ره  هک  تسا  فلتخم  شخب  دـنچ  لماش  هبطخ  نیا  هدـمآ ، زین  دـیدحلایبا  نبا  مالک  رد  هک  هنوگنامه  هاـگن : کـی  رد  هبطخ 

ربارب رد  هک : دیوگیم  دنکیم و  هراشا  ربمغیپ  توعد  زاغآ  مالـسا و  تبرغ  نامز  رد  شتامدـخ  هب  ماما  نیتسخن ، شخب  رد  تسا . یبلطم 
نم یگدنز  ناماد  رب  رظن  چـیه  زا  یفعـض  هطقن  مداتـسیا و  مکحم  هوک  دـننام  دوب ، هتخادـنا  هار  هب  نمـشد  هک  ییاهدابدـنت  اهنافوط و  نآ 

ماهداتسیا مولظم  نافیعض  رانک  رد  رگمتس و  نادنمروز  ربارب  رد  هراومه  نم  هک  دنکیم  هراشا  بلطم  نیا  هب  مود ، شخب  رد  درادن . دوجو 
لقن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  هدـنیآ - ثداوح  زا  راـبخا  زا  عاـفد  ناونع  هب  موس ، شخب  رد  مریگب . ار  اـهنآ  قح  اـت 

نیرخآ رد  و  مدوب . وا  هدننکقیدصت  نیتسخن  نم  هک  یلاح  رد  مهد ، تبـسن  ربمایپ  هب  اوران  ینخـس  هک  تسا  لاحم  هک  دیوگیم  هدومرف -
هب نت  مدوب  راچان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  روتـسد  هب  نم  هک  دـنکیم  نایب  نینچ  ار  ءافلخ  اب  تعیب  رذـع  هبطخ  زا  شخب 
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وش ادیپ  ناناملسم  فوفص  رد  یفاکش  ادابم  منکن ، مایق  مقح  نتفرگ  يارب  مهدب و  تعیب 
هک هاگنآ  مدرک و  مایق  مالسا ) زا  عافد  يارب   ) نم دندوب ، هدییارگ  یتسس  هب  نارگید  هک  نامز  نآ  همجرت : دنک . هدافتسا  نآ  زا  نمشد  د و 

یماگنه و  متفگ . نخـس  نم  دندوب ، هتـسبورف  بل  نارگید  هک  زور  نآ  مدمآ و  نادیم  هب  اراکـشآ  نم  دندوب ، هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  یگمه 
( متخادـنایمن هار  هب  لاـجنج  مدزیمن و  داـیرف  نکیل  ، ) مداـتفا هار  هب  یهلا  رون  اـب  نم  دـندوب ، هدرک  راـیتخا  نوکـس  سرت  زا  ناـگمه  هک 

زاورپ هب  هتفرگ ، تسد  هب  ار  شماـمز  مدـش ، راوـس  يزوریپ  بکرم  رب  اذـل  مدوـب ، رتماگـشیپ  همه  زا  یلو  دوـب ، رتهتـسهآ  همه  زا  میادـص 
دنناوتیمن اهنافوط  دنرادن و  ار  نآ  نتـسکش  تردق  اهدابدنت  هک  یهوک  دننام  متفرگ ، یـشیپ  نارگید  رب  هقباسم  نادیم  نیا  رد  مدمآرد و 

هنعط ياج  ینیچ  نخـس  چیه  دریگب و  نم  رب  یبیع  تسناوتیمن  سک  چیه  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  مداتـسیا ، اجرباپ  دـننکرب ، ياج  زا  ار  نآ 
قح ات  تسا  فیعـض  ریقح و  نم  دزن  رگمتـس  دـنمروز  مریگب و  ار  شقح  اـت  تسا  زیزع  نم  رظن  رد  هدیدمتـس  ناوتاـن  تفاـییمن . نم  رد 

لوسر رب  نم  هک  دینکیم  نامگ  ایآ  میـشابیم . میلـست  وا  رما  لباقم  رد  میتسه و  یـضار  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  ام  مناتـسب . وا  زا  ار  نارگید 
دصت ار  وا  هک  متسه  یسک  نیتسخن  هک  دنگوس  ادخ  هب  مدنبیم ؟ غورد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

نامرف  ) تعاطا موزل  مدـید  مدرک ، هشیدـنا  دوخ  راک  رد  نم  دـنکیم . بیذـکت  ار  وا  هک  دوب  مهاوخن  یـسک  نیتسخن  نیارباـنب  مدرک ! قی 
نم ندرگ  رب  نارگید  تعیب  نامیپ  مالـسا ) تیدوجوم  ظـفح  يارب   ) لاـح نیا  رد  تسا و  هتفرگ  یـشیپ  اـفلخ ) اـب   ) متعیب رب  نم  رب  ربماـیپ )

ثداوح هب  رظان  ار  هبطخ  نیا  زاغآ  ياهلمج  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یضعب  هچ  رگ  مداتسیا ! اجرباپ  اهنافوط  ربارب  رد  ریسفت : حرش و  تسا .
نحل یلو  دندوب ، هدرک  رایتخا  توکس  نارگید  هک  یلاح  رد  درک ، یهن  شتسردان  ياهراک  زا  ار  وا  اهراب  ماما  هک  دناهتسناد  نامثع  رصع 

یتسـس هب  نارگید  هک  نامز  نآ  دـیامرفیم : تسا . مالـسا  زاغآ  اصوصخم  ربماـیپ  رـصع  ثداوح  هب  رظاـن  هک  دـهدیم  ناـشن  ـالوم  مـالک 
زور نآ  مدمآ و  نادیم  هب  اراکشآ  نم  دندوب ، هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  یگمه  هاگنآ  مدرک و  مایق  مالـسا ) زا  عافد  يارب   ) نم دندوب ، هدییارگ 

هک یماگنه  و  اوعتعت . نیح  تقطن  اوعبقت و  نیح  تعلطت  اولـشف و  نیح  رمـالاب  تمقف  متفگ ، نخـس  نم  دـندوب ، هتـسبورف  بل  نارگید  هک 
، میادص متخادنایمن ) هار  هب  لاجنج  مدزیمن و  دایرف  نکیل  ، ) مداتفا هار  هب  یهلا ، رون  اب  نم  دندوب ، هدرک  رایتخا  نوکـس  سرت  زا  ناگمه 

خا تنک  و  اوفقو . نیح  هللا  رونب  تیضم  و  مدوب . رتماگشیپ  همه ، زا  یلو  دوب ، رتهتسهآ  همه ، زا 
زاورپ هب  متفرگ و  تسد  هب  ار  شمامز  مدـش ، راوس  يزوریپ  بکرم  رب  نامز  نآ  رد  نم  دـیازفایم : سپـس  اـتوف . مهـالعا  اـتوص و  مهـضف 

تردـق اهدابدـنت  هک  یهوـک  دـننام  نم  اـهناهرب . تددبتـسا  اـهنانعب و  ترطف  متفرگ . شیپ  نارگید  رب  هقباـسم  نادـیم  نیا  رد  مدـمآرد و 
نیا فصاوعلا . هلیزت  فصاوقلا و ال  هکرحت  لبجلاک ال  مداتـسیا . اجرباپ  دنکرب  ياج  زا  ار  نآ  دناوتیمن  اهنافوط  درادن و  ار  نآ  نتـسکش 

زمهم و یف  دحال  نکی  مل  تفاییمن . نم  رد  هنعط  ياج  ینیچ  نخـس  چیه  دریگب و  نم  رب  یبیع  تسناوتیمن  سک  چیه  هک  دوب  یلاح  رد 
تسـس و نارگید  هک  نامز  نآ  رد  هک  نیا  تسخن : دـنکیم : هراشا  هتکن  راهچ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  زارف ، نیا  زاغآ  رد  زمغم . یف  لئاقل  ـال 
ای سرت  زا  نارگید  هک  ناـمز  نآ  هک ، نیا  رگید  مداد . ماـجنا  ار  دوـخ  هفیظو  مدرک و  ماـیق  مدز و  رمک  هب  تمه  نماد  نم  دـندش ، ناوتاـن 
هب علطت ، هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  . ) متفرگ رظن  ریز  اج  همه  رد  ار  نمـشد  مدیـشک و  ندرگ  نم  دندوب ، هدربورف  دوخ  كال  رد  رـس  فعض 

یماگنه و  هک : نیا  موس  تسا . ندربورف  كال  رد  رس  ندش و  ناهنپ  يانعم  هب  عبقت ، تسا و  يزیچ  يوجتسج  يارب  ندیشک  ندرگ  يانعم 
هب س نم  دوب ، هدنام  زاب  یملع  قیاقح  نایب  یمالسا و  مهم  لیاسم  رد  رظن  راهظا  زا  دوب و  هدش  دنک  ناشنابز  نارگید  هک 

زاب نتفر  هار  زا  ینادرگرـس  تریح و  دیدرت و  کش و  رثا  رب  نارگید  هک  نامز  نآ  رد  هک : نیا  مراهچ  مدرک . نایب  ار  قیاقح  مدـمآ و  نخ 
همه نیا  اـب  یلو  متفر . شیپ  مداد و  همادا  دوـخ  هار  هب  یحو ) نآرق و  روـن  اـی  نیقی  ناـمیا و  روـن   ) راـگدرورپ روـن  وـترپ  رد  نم  دـندنام ،

، اتوص مهضفخا  تنک  هلمج  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  متخادنین و  هار  هب  ییادص  رس و  لاجنج و  راج و  متـشادن و  ییاعدا  تاراختفا 
زاورپ هب  متفرگ و  تسد  هب  ار  راـک  ماـمز  نم  هک  دـش  نآ  روما  نیا  هدزاـب  دـیامرفیم ، يریگهجیتن  رد  سپـس  تسا . هدومرف  هراـشا  نآ  هب 

ياهثداح چیه  مداتسیا و  هوک  دننام  دیوگیم : هدرک و  دیکات  هتشذگ  لیاسم  رب  دعب  هلمج  رد  مدرب . ار  لیاضف  رد  تقبس  هزیاج  مدمآرد و 
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هکنانچ اههلمج  نیا  دریگب . یبیع  نم  رب  تسناوتن  سک  چـیه  مدـنام و  كاپ  متـسیز و  كاپ  همه  نیا  اب  و  تشادـن . ارم  ییاجباج  تردـق 
دوب و مالسلاهیلع  یلع  دروآ ، نامیا  نادرم  زا  هک  یـسک  نیتسخن  مینادیم  اریز  دشاب ، مالـسا  روهظ  زاغآ  هب  هراشا  تسا  نکمم  دش  هتفگ 
رد هک  یسک  دنمورین ، يوق و  نانمشد  كدنا و  نانموم  دندوب و  بیرغ  الماک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسا و  هک  مایا  نآ  رد 

لع هللا  یلص  ربمایپ  نآرق و  مالسا و  زا  شدوجو ، مامت  اب  دوب و  رضاح  اههنحص  مامت  رد  اج و  همه 
زا دعب  مالسا ، يارب  راکـشآ  غیلبت  زاغآ  هک  رادلا  موی  رد  تفای ، همادا  نانچمه  انعم  نیا  دوب . مالـسلاهیلع  یلع  درک ، عافد  ملـس  هلآ و  هی و 
هک دوب  وا  تیبملا ، هلیل  رد  و  دوب . ترـضح  نآ  دومن  تباـجا  تیاـمح  يارب  ار  ربماـیپ  توعد  هک  یـسک  اـهنت  دوب  یناـهنپ ، غیلبت  لاـس  هس 

، درکیم دـیدهت  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناج  هک  يدـج ، ياهرطخ  لباقم  رد  تشاذـگ و  صالخا  قبط  رد  ار  شناج 
مالـسلاهیلع و یلع  تسد  هب  اهنآ  ندش  هدوشگ  مکحتـسم و  ياهژد  نآ  حتف  زا  نارگید  یناوتان  ربیخ و  گنج  ناتـساد  درک . عافد  هنادرم 

خیرات ار ، نآ  لاثما  دورب و  وا  اب  دربن  هب  دشن  رضاح  سک  چیه  هک  یلاح  رد  دودبع ، نب  ورمع  اب  ترضح  نآ  هزرابم  بازحا و  ناتساد  زین 
افلخ مایا  رد  مالـسا ، زا  عافد  هناگراهچ  ياههلمج  هیقب  رما و  هب  مایق  زا  روظنم  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  دنکیمن . هدرکن و  شومارف 
مایق لکشم  ندوشگ  يارب  هک  یسک  دشیم ، ادیپ  ناناملسم  يارب  یمهم  لکشم  هک  یتقو  دناهتشون ، یمالـسا  ناخروم  همه  هک  ارچ  دشاب ،

نآ ادـنوادخ ! نسحلاوبا ، اهل  سیل  هلـضعمل  ینقبت  ـال  مهللا ! باـطخلا ، نب  رمع  مود ، هفیلخ  فورعم  هلمج  دوب . مالـسلاهیلع  یلع  درکیم 
ارم ز دشابن ، رضاح  نآ  لح  يارب  بلاطیبا ، نب  یلع  نسحلاوبا ، دیآ و  شیپ  یلکشم  هک  زور 

، بلطم نیا  تسا . اعدم  نیا  هدنز  هاوگ  هدش - لقن  هدرتسگ  روط  هب  تنس ، لها  هعیش و  بتک  رد  هک  نآ - هباشم  ياههلمج  ای  راذگم ، هدن 
برع فورعم  لثملابرض  کی  ناونع  هب  ار  نسحلاوبا ، اهل  سیل  هلکشم  هلمج  تغل ، بابرا  زا  یضعب  هک  تسا  روهـشم  عیاش و  يردق  هب 

، تفالخ رما  رد  ترـضح  نآ  مایق  هب  هراشا  اـههلمج ، تسا  نکمم  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  زین  یموس  لاـمتحا  اـجنیا  رد  دـناهدرک . رکذ 
تفرگارف شندش  هتشک  زا  دعب  وا و  نامز  رخاوا  رد  ار  مالسا  ناهج  هک  يرابگرم  ياهنافوط  نآ  موس و  هفیلخ  ياههمانرب  تسکـش  زا  دعب 

رصع ناگدنامزاب  ناقفانم و  رازاب ، هتفشآ  نآ  رد  دوب و  هتسسگ  مه  زا  یمالسا  هعماج  هزاریـش  انعم  مامت  هب  نامز  نآ  رد  يرآ ، دشاب . هدوب 
نآ رد  هک  دوب  وا  يرآ  دوب . مالـسلاهیلع  یلع  ناشدیما  هطقن  اهنت  نیتسار ، ناناملـسم  دندوب . هدمآرد  وپاکت  هب  برع  ناکرـشم  تیلهاج و 
هس ياهریسفت  نیب  یتافانم  هتبلا ، دیشخب . ییاهر  بقع ، هب  تشگزاب  یگدنکارپ و  رطخ  زا  ار  ناناملسم  مالـسا و  درک و  رما  هب  مایق  ماگنه 

تـسا نکمم  اتوص ، مهـضفخا  تنک  هب  ریبعت  دـشاب . عمج  الاب  يوتحم  رپ  عماج و  ياهریبعت  رد  اهنآ  همه  تسا  نکمم  و  تسین ، الاب  هناگ 
هک نیا  هب  هراشا  اب  و  دشاب ، هدوب  تیقفوم  يزوریپ و  همه  نآ  اب  مالسلاهیلع  ماما  عضاوت  هب  هراشا 

لاجنج راج و  ادص و  رـس و  اریز  ماهدوب ، مدق  تباث  لاح  همه  رد  نم  هک  نیا  هب  هراشا  ای  ماهدوبن و  لاجنج  راج و  رهاظت و  لها  زگره  نم 
نارگید رب  نتفرگ  یـشیپ  يانعم  هب  هک  تسا  هدـمآ  اتوف  مهالعا  هلمج و  نآ  لابند  هب  لیلد ، نیمه  هب  تسا . ناوتاـن  فیعـض و  دارفا  نآ  زا 

اهنانعب ترطف  هلمج  یقالخا . لیاضف  همه  رد  نتفرگ  یشیپ  و  داهج ، هزرابم و  رد  نتفرگ  یـشیپ  ترجه ، نامیا و  رد  نتفرگ  یـشیپ  تسا ،
هدـمآ نیـشیپ  ياـههمانرب  هجیتن  تروص  هب  ادـتبا  رد  عیرفت  ءاـف  هک  نیا  هژیو  هب  تسا ، بلطم  نیمه  رب  يدـیکات  زین  اـهناهرب ، تددبتـسا  و 

هب یتسس  ياهظحل  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  مدوبر ، نارگید  زا  ار  تقبس  يوگ  مدش و  راوس  يزوریپ  بکرم  رب  نم  هک  نیا  ینعی  تسا ،
هلمج رد  ترضح  متخادنین . هار  هب  لاجنج  راج و  لاح  نیع  رد  مدادن و  تسد  زا  ار  اهتصرف  مدیسارهن  گرزب  ثداوح  زا  مدادن ، هار  دوخ 

تـسخن هک  نیا  بلاج  دنهد . تکرح  اج  زا  ار  نآ  دـنناوتیمن  اهنافوط  اهدابدـنت و  زگره  هک  دـنکیم  هیبشت  یمیظع  هوک  هب  ار  دوخ  دـعب 
هک تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  و  دزاـسیمن . نکهشیر  ار  نآ  فـصاوع  هـک  دـیازفایم : سپـس  دـهدیمن  تـکرح  ار  نآ  فـصاوق  دـیوگیم 

دربیم دوخ  اب  ار  ءایشا  هک  تسا  یعیرس  رایسب  ياهداب  يانعم  هب  فصاوع  تسا و  هدننکش  ياهدابدنت  يانعم  هب  فصاوق 
مه نآ  زا  هاـگ  دزادـنایم و  راـک  زا  دنکـشیم و  دوـخ  ياـج  رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  يدـح  رد  هثداـح  هاـگ  هک  تسا  نآ  لـیلد  هب  نیا  و 
نیا زا  کی  چیه  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماما  دنکیم . باترپ  تسدرود  ياهطقن  رد  دربیم و  دوخ  اب  یگرب  دننام  ار  وا  هک  تسا  رتدیدش 
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نیا اب  هک : دـیامرفیم  هراشا  يرگید  مهم  هتکن  هب  زارف  نیا  ياـههلمج  نیرخآ  رد  تشادـن . نم  يدرمیاـپ  يرادـیاپ و  رد  يریثاـت  ثداوح 
ماگ عامتجا  هنحـص  رد  یتقو  دارفا  هک  مینادیم  دراذـگب . یبیع  اـی  دـنک و  يریگهدرخ  نم  رب  تسناوتیمن  یـسک  یعاـمتجا  تیلاـعف  همه 

رد دـناوتب  یـسک  رگا  اما  دـنریگیم ، رارق  ییاهداقتنا  دروم  رانک  هشوگ و  زا  لاح  ره  هب  دـننزیم ، تسد  مهم  ياـهراک  هب  دـنراذگیم و 
راک دنیـشنب ، شناماد  رب  یتمهت  بیع و  رابغ  درگ و  هک  نآ  یب  دـهد ، ماجنا  ار  تمدـخ  نیرتگرزب  ددرگ و  رهاـظ  مهم  ياههنحـص  ماـمت 

ياهوگ تفگ و  دـناهدوب ، هنحـص  رد  ترـضح  نآ  زا  رتمک  هک  نارگید  هب  تبـسن  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . هداد  ماجنا  یمهم  رایـسب 
مالسلاهیلع ماما  رصع  رد  نینوخ  ياهگنج  كاندرد و  ثداوح  زا  يرایسب  هک  اجنآ  زا  دنفیعض ! نم  دزن  رگمتس  نادنمروز  تسا . يرایـسب 

وصخم نیشیپ ، يافلخ  رصع  رد  اوران  ياهضیعبت  متس و  ملظ و  هب  اهلاس ، هک  یمدرم  تفرگیم ، همشچرس  راوگرزب  نآ  تلادع  زا 
زا زارف  نیا  رد  ماما  دندوبن . لاملاتیب  نوناق و  ربارب  رد  تاواسم  لوبق  هب  رـضاح  یناسآ  هب  دندوب ، هدرک  تداع  موس ، هفیلخ  رـصع  رد  اص 
زا نافیعـض  قـح  نتفرگ  تلادـع و  قـح و  يارجا  يارب  نم  و  داد ، مهاوـخن  تسد  زا  زگره  ار  شور  نیا  نـم  هـک  دـنکیم  دـیکات  هـبطخ 
نم دزن  رگمتـس  دـنمروز  مریگب و  ار  شقح  ات  تسا  زیزع  نم  رظن  رد  هدیدمتـس  ناوتاـن  لـیلد ، نیمه  هب  مدرک ، تفـالخ  لوبق  نادـنمروز 

قحلا ذخآ  یتح  فیعـض  يدنع  يوقلا  هل و  قحلا  ذخآ  یتح  زیزع  يدـنع  لیلذـلا  مناتـسب ، وا  زا  ار  نارگید  قح  ات  تسا  فیعـض  ریقح و 
نیمه هب  تسا ، هتـشاد  هجوت  دروم  رظن و  دـم  هدومرف ، هراشا  نآ  هب  رتشا  کلام  ناـمرف  رد  هک  ار  ربماـیپ  فورعم  راـتفگ  هراومه  ماـما  هنم .

ار هرامالاراد  ياهرد  هدب ، ماع  راب  راذگب و  نادنمزاین  رایتخا  رد  ار  دوخ  تقو  زا  یـشخب  هک  دنکیم  هیـصوت  احیرـص  رتشا  کلام  هب  لیلد 
. دـنراذگب نایم  رد  وت  اب  هطـساویب  ار ، دوخ  تالکـشم  اهزاین و  دـنریگب و  سامت  وت  اب  هنادازآ  مدرم  ات  نزب  راـنک  ار  نانابـساپ  ياـشگب و 

نل دوـمرفیم : هک  مدینـش  ار  نخـس  نیا  اـهراب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  دـیازفایم : سپس 
تحارص اب  نادنمروز  زا  ار  نافیعض  قح  هک  یتما  عتعتتم ، ریغ  يوقلا  نم  هقح  اهیف  فیعضلل  ذخوی  هما ال  سدقت 

دنام و رادافو  یساسا  لصا  نیا  هب  تبسن  دوخ  روما ، مامت  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دنیبیمن . ار  تداعـس  يور  دوشیمن و  كاپ  زگره  دریگن ،
يادـف ار  تلادـع  وا  هک  دوـب . نیمه  دـنتفرگیم ، وا  رب  نانمـشد  هک  يداریا  اـهنت  تشاد و  زورب  روـهظ و  شیناگدـنز  ماـمت  رد  لـصا  نیا 

. دناریم دوخ  زا  دناهدرک ، اوران  ياهضیعبت  هب  تداع  هشیمه  هک  ار  هاوخدوخ  تسرپایند  دارفا  دنکیمن و  شتموکح  یصخش و  تحلصم 
يزور مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  هدـمآ  یفاک  هضور  باـتک  رد  هک  نیا  هلمج  زا  هدـش ، لـقن  يداـیز  ثیداـحا  تاـیاکح و  هنیمز  نیا  رد 

دعب داد و  وا  هب  رانید  هس  مالسلاهیلع  ماما  دمآ و  شیپ  راصنا  زا  یسانشرس  درم  درکیم ، میـسقت  ار  نآ ) دننام  جارخ و   ) لاملاتیب يایاطع 
زورید هک  دوب  نم  مالغ  نیا  نانمومریما ! يا  درک : ضرع  يراصنا  درم  داد . رانید  هس  مه  وا  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دـمآ ، یهایـس  مـالغ  وا  زا 

نادنزرف يارب  يايرترب  چیه  مدرک ، رظن  ادخ  باتک  رد  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  یهدیم ؟ رارق  ناسکی  نم  اب  ار  وا  وت  مدرک . شدازآ 
مدرم همه  دشن ، دلوتم  يزینک  مالغ و  مدآ  زا  رارحا ، مهلک  سانلا  نا  هما  ادبع و ال  دلی  مل  مدآ  نا  مدـیدن . قاحـسا  نادـنزرف  رب  لیعامـسا 

دیاب ماجنارس  دتفیب ، یضعب  ندرگ  رب  یگدنب  قوط  نامز  زا  ياههرب  رد  رگا  و   ) دندازآ
يرگید هورگ  رب  یهورگ  دوش  انب  رگا  هک  دـشاب  نیا  هب  رظاـن  دـیاش  مالـسلاهیلع  ماـما  ریبعت  نیا  دـندرگزاب .) دوخ  لـصا  هب  دـنوش و  دازآ 

نیا لابند  هب  سپـس  دنناسکی . نارگید  اب  زین  نانآ  هک  یلاح  رد  دنریگ  یـشیپ  نارگید  رب  هللا  حیبذ  لیعامـسا  نادـنزرف  دـیاب  دـنبای ، يرترب 
، ریبعت نیا  هرما . هل  انملس  هئاضق و  هللا  نع  انیضر  میشابیم ، میلست  وا  رما  لباقم  رد  میتسه و  یضار  ادخ  نامرف  ربارب  رد  ام  دیازفایم : مالک 
ام مینک و  ملاظ  اب  هزرابم  مولظم و  زا  تیامح  هک  تسا  نیا  ادـخ  نامرف  هک  نیا  تسخن  دـشاب : انعم  ود  زا  یکی  هب  هراـشا  هک  تسا  نکمم 

يوق اب  هزرابم  مولظم و  فیعض  زا  تیامح  هک  نیا  رگید  دندنسپن . ای  دندنسپب  نارگید  هاوخ  میشاب ، میلست  دیاب  میتسه و  نامرف  نیا  میلست 
هب یـضار  مریذپیم و  ناج  هب  ار  شتالکـشم  مرادیمرب و  ماگ  هار  نیا  رد  هناهاگآ  نم  دنیرفآیم و  ناسنا  یگدـنز  رد  یتالکـشم  ملاظ ،

، دناهتسناد نآ  هب  طوبرم  دعب و  زارف  يارب  ياهمدقم  ار  هلمج  نیا  هغالبلاجهن  نارسفم  زا  يرایسب  هک  نیا  هجوت  نایاش  متـسه . یهلا  ياضق 
مالـسلاهیلع ماما  هک  دهدیم  ناشن  تسا و  هتـشذگ  ثحب  همادا  هلمج  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  دش ، رکذ  الاب  ریـسفت  رد  هک  هنوگنامه  یلو 
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ار دوخ  هب  يدیدرت  نیرتمک  ملاظ  اب  هزرابم  مولظم و  زا  تیامح  رد 
هراشا البق  هک  هنوگنامه  مناملـسم  نیتسخن  نم  تسا . ادخ  نامرف  رما و  میلـست  درخیم و  ناج  هب  هار  نیا  رد  ار  یلکـشم  ره  دهدیمن و  ه 

ادج هیقب  زا  ار  اهنآ  یضردیس ، موحرم  هک  تسا  هدوب  دنلب  هبطخ  کی  زا  یفلتخم  ياهشخب  هدمآ  هبطخ  رد  هچنآ  هک  دسریم  رظن  هب  دش ،
ياهتمـسق یتاـفلکت  اهریدـقت و  اـب  ناوـتیم  هک  دـنچ  ره  دوـشیمن ، هدـید  هبطخ  ياهـشخب  نیب  یکیدزن  هطبار  هاـگ  لـیلد  نیمه  هب  درک .

تـسخن تسا : زیچ  ود  هب  رظان  دوشیم - بوسحم  شخب  نیرخآ  هک  هبطخ - زا  شخب  نیا  لاح  ره  هب  داد . دـنویپ  مه  هب  ار  هبطخ  فلتخم 
زا تسا . هداد  ربخ  نم  هب  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  یلئاسم  اـهنیا  دومرفیم : هاـگ  دادیم و  هدـنیآ  ثداوح  زا  ییاـهربخ  هتـسویپ  ماـما  هک  نیا 
زا ماما  لقن  تحـص  رد  هاگ  ربخیب  نامیالا و  فیعـض  دارفا  زا  یـضعب  هک  اجنآ  زا  دوب و  ناورهن  نیفـص و  لـمج و  لـها  اـب  راـکیپ  هلمج 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  نم  تسا  نکمم  هک  دینکیم  نامگ  ایآ  دیامرفیم : اهنآ  هب  خساپ  رد  ماما  دـندرکیم ، دـیدرت  مرکا  ربمغیپ 
ادـخ هب  دـشاب ؟) عقاو  فالخ  منکیم ، لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  ییاهییوگـشیپ  یبیغ و  راـبخا  تسا  نکمم  و   ) مدـنبب غورد  ملـس  هلآ و 

دنکیم بیذکت  ار  وا  هک  دوب  مهاوخن  یسک  نیتسخن  نیاربانب  مدرک ، قیدصت  ار  وا  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  دنگوس !
اب همه  هک  زور  نآ  هیلع . بذک  نم  لوا  نوکا  الف  هقدص ! نم  لوا  انال  هللا  و  ملـس ؟ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  بذکا  ینارتا  ، 
زا يدرف  نیتسخن  متشاد و  نیقی  شمالک  قدص  هب  مدرک و  قیدصت  ار  شنخـس  نم  دندرکیم ، بیذکت  ار  شترـضح  دندوب و  فلاخم  وا 

ماـمت رد  مدوب و  وا  رپـس  اـهگنج  رد  مدرک . وا  میدـقت  متـشاذگ و  صـالخا  قبط  رد  متـشاد  هچ  ره  مدروآ و  ناـمیا  وا  هب  هک  مدوب  نادرم 
وا رب  غورد  هب  ار  ینخـس  ای  موش  فرحنم  وا  ریـسم  زا  هک  تسا  نکمم  لاح  نیا  اب  ایآ  متـشاد . شناـمرف  رب  رـس  نیگنـس  نخـس و  ثداوح 

، مدرک تعیب  افلخ  اب  نم  رگا  دیامرفیم : ماما  هک ، نیا  نآ  دراد و  دوجو  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  يرگید  لامتحا  لاحم ! تسا ، لاحم  مدنبب ؟
زا يریگولج  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  روتـسد  رطاخ  هب  هکلب  متـسنادیم ، رتراوازـس  ار  اهنآ  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هن 

روتسد نم  دینک  رکف  ای  ماهتسب و  ربمغیپ  رب  غورد  هب  ار  نخس  نیا  نم  هک  دینکیم  رکف  ایآ  دوب . ناناملـسم  نایم  رد  هقرفت  فالتخا و  زورب 
. منک تعاطا  ترضح  نآ  نامرف  زا  ات  مدرک  رظنفرص  اتقوم  دوخ  قح  قاقحا  زا  مدرک و  تعیب  افلخ  اب  نم  نیاربانب  مزادنیب ؟ رس  تشپ  ار  وا 

. دسریم رظن  هب  رتبسانم  لیلد  نیمه  هب  دراد و  يرتشیب  يراگزاس  دعب  ياههلمج  اب  ریسفت  نیا 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامرف   ) تعاطا موزل  مدید  مدرک ، هشیدنا  دوخ  راک  رد  نم  هک : دیامرفیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  سپس  ترـضح 
، تسا نم  ندرگ  رب  نارگید  تعیب  نامیپ  مالسا ) تیدوجوم  ظفح  يارب   ) لاح نیا  رد  تسا و  هتفرگ  یشیپ  افلخ ) اب   ) متعیب رب  ملس ) هلآ و 

هدـیچیپ ياههلمج  زا  هک  الاب - هلمج  ریـسفت  رد  هچ  رگ  يریغل . یقنع  یف  قاـثیملا  اذا  یتعیب و  تقبـس  دـق  یتعاـط  اذاـف  يرما ، یف  ترظنف 
. دسریم رظن  هب  رتبـسانم  همه  زا  میتفگ ، الاب  رد  هچنآ  یلو  هدـش ، زاربا  هغالبلاجـهن  ناحراش  يوس  زا  یفلتخم  تارظن  تسا - هغالبلاجـهن 
اب یتح  دـنادیم و  تفالخ  يارب  رتقیال  همه  زا  ار  دوخ  ماـما  رگا  هک  هدـشیم  حرطم  ناـهذا  رد  هک  تسا  یلاوس  باوج  هلمج  نیا  اـیوگ 

هناـگ هس  ياـفلخ  ناـمز  رد  ارچ  ماهدـش . بوصنم  ماـقم  نیا  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يوس  زا  دـیوگیم : تحارص 
هب دننک  تفلاخم  نم  اب  رگا  هک  دوب  هداد  روتـسد  نم  هب  مرکا  ربمغیپ  هک  دیوگیم  باوج  رد  ماما  درک !؟ تعیب  نانآ  اب  دش و  نانآ  میلـست 

شیپ نیاربانب  مهدب . تعیب  هب  نت  تسا ، بجاو  نم  رب  اهنآ  ظفح  هک  يرتمهم  حلاصم  يارب  هکلب  موشن ، ریگرد  اهنآ  اب  مالـسا  ظفح  رطاخ 
ندرگ رب  نامیپ  قاثیم و  نیا  تعیب ، زا  دعب  متشاد و  رظن  دم  ار  ربمایپ  نامرف  تعاطا  متعیب  زا 

رایـسب هبطخ  زا  هک  تسا  یفلتخم  ياههلمج  زا  بکرم  الاب  هبطخ  هک  دـهدیم  ناشن  همه  اهنیا  مشاب . راداـفو  نآ  هب  مدوب  راـچان  دوب و  نم 
الاب رد  هک  هنوگنامه  ار  تسخن  هلمج  ناـحراش  زا  یـضعب  تسا . یـصاخ  بلطم  هب  رظاـن  نآ  شخب  ره  تسا و  هدـش  هتفرگ  يرتحورـشم 

روتـسد وا  دوب . افلخ  اب  تعیب  زا  شیپ  نم ، رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تعاطا  بوجو  هک  دناهتفگ  دناهدرک و  ریـسفت  میاهتفگ ،
شریغ يارب  ماما  ندرگ  رد  هک  یقاثیم  زا  روظنم  هک  دناهتفگ  مود  هلمج  ریسفت  رد  یلو  موش ، میلست  نم  یطیارـش ) نانچ  رد   ) هک دوب  هداد 

. دوبن زیاج  نامیپ  نیا  اب  تفلاخم  دـنکن و  هعزانم  هزراـبم و  هورگ  نآ  اـب  هک  دوب  هداد  روتـسد  ماـما  هب  هک  تسا  ربماـیپ  ناـمیپ  ناـمه  دوب ،
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هک يرگید  ریـسفت  تسین . یبسانم  ریبعت  مرکا ، ربمایپ  هراـبرد  يریغ  هب  ریبعت  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، رود  نهذ  زا  ار  ریـسفت  نیا  هک  يزیچ 
تعاطا نالعا  دـننک ، تعیب  نم  اب  مدرم  هک  نآ  زا  شیپ  دـیامرفیم : ماما  هک  تسا  نیا  هدرک ، رکذ  لامتحا  کی  ناونع  هب  ینارحب ، حراـش 

میوگ و خساپ  نانآ  توعد  هب  مزیخرب و  هک  نیا  زج  متـشادن  یهار  نم  نیاربانب  دوب . نم  ندرگ  رب  اهنآ  زا  یقاثیم  تروص  هب  نیا  دندرک و 
اهلمج اب  گنهامه  روبزم  هلمج  نیاربانب  منک . مایق  تموکح  رما  هب  مریذپب و  ار  ناشتعیب 

ییادخ هب  اهبراغ . یلع  اهلبح  تیقلال  رـضاحلا …  روضح  ول ال  همـسنلا ! ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  اما و  دـمآ : هیقـشقش  هبطخ  رد  هک  تسا  ي 
رتش راهم  دوبن …  تعیب ) قاتـشم  ياههدوت   ) نارـضاح روضح  رطاخ  هب  رگا  منکیم ! دای  دـنگوس  هدـیرفآ  ار  ناسنا  هتفاکـش و  ار  هناد  هک 

ترـضح نآ  نامرف  زا  تعیب  زا  لبق  مدرم  اریز  دسریم ، رظن  هب  دیعب  زین  ریـسفت  نیا  مدرکیم . شیاهر  مدنکفایم و  شتـشپ  رب  ار  تفالخ 
يزاجم يانعم  غارـس  هب  هک  نیا  رگم  تشادـن ، دوجو  اجنآ  رد  یقاثیم  دنتـشاد و  تعیب  يارب  یگدامآ  نالعا  هکلب  دـندوب ، هدرکن  تعاـطا 

رد دشاب و  اهنآ  روای  رای و  نامولظم و  عفادم  دیاب  یمالسا  تموکح  هک  هلاسم  نیا  ملاظ  اب  هزرابم  مولظم و  زا  تیامح  هتکن : میورب . قاثیم 
هبطخ نآ  نشور  هنومن  کی  هک  تسا  سکعنم  هغالبلاجهن  زا  يددـعتم  تارابع  رد  دـنک ، عافد  تیامح و  نانآ  زا  نارگمتـس  موجه  ربارب 

هب راداو  ارم  هچنآ  مدوبن ، امـش  رب  تموکح  تفالخ و  بلاط  نم  دـیامرفیم : تحارـص  اب  مالـسلاهیلع  ماما  نآ ، نایاپ  رد  هک  دوب  هیقـشقش 
ناگدیدمتـس یگنـسرگ  نارگمتـس و  یگرابمکـش  ربارب  رد  هک  هتفرگ  یتـما  ره  ياـملع  زا  دـنوادخ  هک  تسا  یناـمیپ  دـنکیم ، شریذـپ 

یلع هللا  ذخا  ام  و  دنزادرپب ، هزرابم  هب  مود  هورگ  اب  دننک و  مایق  تسخن  هورگ  يرای  هب  دننکن و  توکس 
دیکات شنادـنزرف  هب  زین  تداهـش  رتسب  رد  مالـسلاهیلع  ماما  يایاصو  نیرخآ  رد  مولظم . بغـس  ملاظ و ال  هظک  یلع  اوراقی  ـال  نا  ءاـملعلا 

مالـسلاهیلع و ماما  یگدـنز  رـسارس  انوع .) مولظملل  امـصخ و  ملاظلل  انوک  ، ) دنـشاب نامولظم  روای  ناملاظ و  نمـشد  هراومه ، هک  دـنکیم 
رد ياهظحل  دوب و  رادافو  یساسا  لصا  نیا  هب  هشیمه  زین  لمع  رد  هک  دهدیم  ناشن  دش ، عقاو  ترـضح  نآ  تایح  رد  هک  یبلاج  ثداوح 

و دـیامرفیم : تسا  هدـمآ  يرگید  شوج  رپ  غاد و  ریبعت  اب  انعم  نیمه  هغالبلاجـهن  زا  يرگید  هبطخ  رد  دومرفن . یهاتوک  نآ  نداد  ماـجنا 
زا ار  مولظم  داد  دنگوس ! ادخ  هب  اهراک ، ناک  نا  قحلا و  لهنم  هدروا  یتح  هتمازخب  ملاظلا  ندوق  هملاظ و ال  نم  مولظملا  نفـصنال  هللا ! میا 

مهم لصا  کی  نیا  اساسا ، دـشاب . هتـشاد  تهارک  دـنچ  ره  مزاس ، دراو  قح  روشبآ  هب  ار  يو  ات  مشکیم  ار  ملاظ  راـسفا  مریگیم و  ملاـظ 
دنزیخ اپ  هب  نامولظم  تاجن  يارب  هک  دهدیم  روتسد  نانموم  هب  تحارص ، اب  تسا و  هدش  دیکات  نآ  رب  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  یمالـسا 

نیفعـضتسملا هللا و  لیبس  یف  نولتاقت  مکل ال  ام  و  : ) دیامرفیم و  دننک . راکیپ  ناملاظ  اب  دنربب و  هحلـسا  هب  تسد  دـشاب ، مزال  رگا  یتح  و 
ملاظلا ا هیرقلا  هذه  نم  انجرخا  انبر  نولوقی  نیذلا  نادلاولا  ءاسنلا و  لاجرلا و  نم 

تـسد هب   ) هک یناکدوک  نانز و  نادرم و  هار ) رد   ) ادـخ و هار  رد  ارچ  اریـصن ،) کندـل  نم  انل  لعجا  ایلو و  کندـل  نم  انل  لـعجا  اـهله و 
شلها هک  هکم -)  ) رهش نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! دنیوگیم : هک  ياهدیدمتس )  ) دارفا نامه  دینکیمن !؟ راکیپ  دناهدش  فیعضت  نارگمتس )

دیابن ار  هتکن  نیا  امرف ! نییعت  ام  يارب  يروای  راـی و  دوخ  بناـج  زا  هد و  رارق  یتسرپرـس  اـم  يارب  دوخ  فرط  زا  و  ربب ! نوریب  دـنرگمتس -
هدش حیرشت  رشب  هلیسو  هب  هک  یصقان  نیناوق  یهلا و  ياهنوناق  زا  معا  ، ) نیناوق عیرشت  اهتموکح و  لیکشت  یلـصا  هفـسلف  هک  درک  شومارف 

شیوخ قح  اهنت  هن  دوخ  روز  تردـق و  رب  هیکت  اب  نادـنمروز  ایوقا و  هک  ارچ  تسا ، هدوب  اهنآ  زا  تیامح  نافیعـض و  قوقح  ظفح  تسا )
يدوجو هفـسلف  دـشابن ، نافعـضتسم  نامولظم و  یماح  نوناق  تموکح و  رگا  نیارباـنب  دـنبلطیم ، زین  ار  نآ  رب  نوزفا  هکلب  دـنریگیم ، ار 

تهج نیمه  هب  دوشیم . لیدبت  ناشیاهمتـس  ملظ و  هیجوت  يارب  ناملاظ ، تسد  رد  ياهچیزاب  هب  هاگ  دـهدیم و  تسد  زا  یلک  هب  ار  دوخ 
هب زین  و  درادیم . نایب  ناملاظ  اب  هزرابم  نامولظم و  زا  تیامح  هلاسم  ار  تموکح  لوبق  لـیلد  هیقـشقش ، هبطخ  ناـمه  رد  مالـسلاهیلع  یلع 

سوکعم هجیتن  نوناق  داد ، رییغت  ار  نیناوق  ریسم  ناوتیم  هوشر  اب  هک  یعماوج  رد  لیلد  نیمه 
یعورشمان دمآرد  عبنم  هب  لدبم  نوناق  یعماوج  نینچ  رد  نامولظم . نافیعـض و  هن  دنراد  ناملاظ  ار ، هوشر  هدنهد  تسد  هک  ارچ  دهدیم ،

هب ناملاظ  اب  راکیپ  تلادع و  لمحت  هک  درک  قیدصت  دیاب  یلو  دوشیم . رگید  هورگ  ملظ  يارب  یهیجوت  هلیسو  ناملاظ و  زا  یهورگ  يارب 
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ای دننیبیم و  شیوخ  عورـشمان  عفانم  محازم  ار  لصا  نیا  تیاعر  هک  یناسک  تسا . دـنیاشوخان  يرایـسب  يارب  نامولظم ، زا  تیامح  رطاخ 
ار نوناق  ربارب  رد  تاواسم  هملک  دـنلئاق و  عامتجا  رد  يرتداـیز  قوقح  ناشتردـق - روز و  رطاـخ  هب  دوخ - يارب  هک  یناـسک  رتدـب ، نآ  زا 
هار رد  هشیمه  هـک  دنتـسه  اـهنآ  دنـشاب و  داد  لدـع و  ياریذـپ  دـنناوتیم  یتخـس  هـب  دـنرادنپیم ، شیوـخ  هـب  تبـسن  يریقحت  نیهوـت و 

دندوب اهنامه  دنتـسین و  نادرگیور  یقالخا  ریغ  تشز و  لمع  چیه  زا  دننکیم و  عنام  داجیا  دنزادنایم و  گنـس  یهلا  لدـع  ياهتموکح 
ار نخس  نیا  دنتخاس . رات  هریت و  ار  یمالسا  هعماج  ياضف  دندرک و  داجیا  مالـسلاهیلع  یلع  تموکح  نورد  رد  ار  تالکـشم  همه  نآ  هک 

لقن دعج  نب  یلع  زا  وا  میهدیم ، نایاپ  تسا  هدرک  لقن  يدـنوار  تاوعد  باتک  زا  راونالاراحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  ياهلمج  اب 
روما م دنک ، يراددوخ  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  تیامح  زا  برع  دش  ببس  هک  يزیچ  نیرتمهم  دیوگیم : هک  دنکیم 

باسح لیابق  يارما  اـسور و  يارب  دادیمن و  حـیجرت  مجع  رب  ار  یبرع  فیرـش و  ریغ  رب  ار  یفیرـش  زگره  ترـضح  نآ  هک  ارچ  دوب ، یلا 
هک یلاح  رد  تخاسیمن ، هجوتم  شدوخ  يوس  هب  لاـم ، هلیـسو  هب  ار  سک  چـیه  دوشگیمن و  دوب - نیطالـس  هریـس  هک  ناـنچنآ  یـصاخ 

ماما الاب  هبطخ  رد  تشاد . مالسلاهیلع  یلع  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ینامیپ  درکیم . لمع  انعم  نیا  سکع  هب  الماک  هیواعم 
ربمایپ هک  دیآیمرب  الامجا  هبطخ ، تاریبعت  زا  هدوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  وا و  نایم  هک  دنکیم  هراشا  ینامیپ  هب  مالـسلاهیلع 

هک دـنچ  ره  تسا ، هتفرگ  شدوـخ  زا  دـعب  تقو  ناـمکاح  اـب  ارادـم  رب  ینبم  یناـمیپ  ترـضح  نآ  زا  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
. تسا نامیپ  نیا  نومضم  رگنایب  هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  یتیاور  یثیدح ، عبانم  زا  یـضعب  رد  دوب . نیزاوم  فالخ  رب  اهنآ  تموکح 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  دق  و  دنکیم : لقن  نینچ  مالسلاهیلع  یلع  زا  یتیاور  نمض  هجحملا ، فشک  رد  سوواط ، نبا  دیس  موحرم 

نا مهرماب و  مقف  اضرلاب  کیلع  اوعمجا  هیفاع و  یف  كولو  ناـف  یتما . ءـال  کـل و  بلاـطیبا ! نباـی  لاـقف : ادـهع ، یلا  دـهع  ملـس ، هلآ و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اجرخم ، کل  لعجیس  هللا  ناف  هیف  مه  ام  مهعدف و  کیلع  اوفلتخا 

مدرم رگا  ياهدش ) نییعت  ادـخ  يوس  زا  و   ) یتسه نم  تما  تسرپرـس  وت  بلاطوبا ! دـنزرف  يا  هدومرف : وا  تسا ! هتـسب  يدـهع  نم  اب  ملس 
، دندرک فالتخا  وت  هرابرد  رگا  یلو  نک ! مایق  نانآ  روما  رب  دنداد ، تیاضر  نآ  هب  یگمه  دـنتفریذپ و  زیمآتملاسم  روط  هب  ار  وت  تیالو 

یهار ود  رـس  رب  ناسنا  هاگ  هک  تسا  نیا  تقیقح  داد . دهاوخ  رارق  وت  يارب  یتاجن  هراچ و  هار  دـنوادخ  هک  راذـگاو  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ 
يارب هک  دـنکیم  مکح  لـقع  يدراوـم ، نینچ  رد  تسا . رتدـنیاشوخان  يرگید  زا  یکی  یلو  تسا ، دـنیاشوخان  ود  ره  هـک  دریگیم  رارق 

مهم مها و  هدـعاق  ناونع  هب  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دورب و  تسا  دـنیاشوخان  هک  يرما  لابقتـسا  هب  ناـسنا  رتدـنیاشوخان ، رما  زا  زیهرپ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما ، همانرب  دوشیم . دساف  هب  دـسفا  عفد  هب  ریبعت  نآ  زا  هاگ  تسا و  فورعم 

مالسا موادت  يارب  تسا و  وا  ملسم  قح  هک  ار  تموکح  ای  دوب ، هتفرگ  رارق  یهار  ود  رس  رب  مالسلاهیلع  ماما  دوب . انعم  نیمه  قادصم  ملس ،
مالسا روهظ  رـصع  رد  هک  تیلهاج  بازحا  هک  ارچ  دتفیب ، رطخ  هب  مالـسا  لصا  ای  و  دزاس ، اهر  تسا  زاسراک  رایـسب  ناناملـسم  حلاصم  و 

یلص ا مرکا  ربمایپ  زا  دعب  هک  دندوب  تصرف  رظتنم  هتسشن و  نیمک  رد  دندوب  هدش  تسکش  راتفرگ 
مالسا راموط  هدش ، جراخ  هاگنیمک  زا  اهنآ  دنتفیب و  مه  ناج  هب  ناناملسم  دهد و  يور  یفالتخا  وا  ینیشناج  رس  رب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا 

ینیب شیپ  لبق  زا  ار  رما  نیا  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لیلد  نیمه  هب  دنریگب . دوخ  رایتخا  رد  ار  تموکح  دنچیپب و  مه  رد  ار 
مرکا ربمایپ  شرافس  دیزرویم ، قشع  مالـسا  هب  شدوجو  مامت  اب  هک  ترـضح  نآ  درک و  مالـسلاهیلع  یلع  هب  ار  الاب  شرافـس  دوب ، هدرک 

. درک ارجا  وم  هب  وم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ههبش ینعم  هبطخ 038-

هحفص 403] ]
کی رد  هبطخ  تسا . هدش  نییبت  تاهبش ، رد  يراتفرگ  ماگنه  هب  مدرم  لاح  سپس  هدمآ و  ههبش  هب  ههبـش ، يراذگمان  تلع  هبطخ ، نیا  رد 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 300 

http://www.ghaemiyeh.com


یضردیس موحرم  هک  هدوب  يرتحورـشم  نخـس  کی  زا  یـشخب  نخـس ، نیا  هک  دهدیم  ناشن  هبطخ  نیا  ياوتحم  رد  یتقد  رـصتخم  هاگن :
تـسخن شخب  تسین . راگزاس  مه  اب  ارهاظ  هک  مینیبیم  شخب  ود  نخـس  نیا  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا . هدیزگرب  نآ  زا  ار  هلمج  دـنچ  نیا 

ربارب رد  مدرم  لاح  یگنوگچ  نایب  مود  شخب  رد  و  دـیوگیم ، نخـس  تاهبـش  زا  تاجن  هار  مان و  نیا  هب  ههبـش  يراذـگمان  تلع  هراـبرد 
نـشور دنـسریم و  نآ  هب  دـنتیدبا  اقب و  ناهاوخ  هک  اهنآ  هن  دـنباییم و  تاجن  نآ  زا  دنـسرتیم  گرم  زا  هک  ییاـهنآ  هن  هک  تسا  گرم 

نیا رب  یـضردیس  يانب  هک  دهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  هغالبلاجهن  رد  يدایز  نئارق  دـنرادن . مه  اب  يدـنویپ  رهاظ ، رد  ود  نیا  هک  تسا 
نونف هدوب و  رتاوتحمرپ  رتحیـصف و  وا  رظن  زا  هک  ییاهـشخب  هکلب  دـنک ، لقن  لماک  روط  هب  ار  مالـسلاهیلع  الوم  ياـههبطخ  هک  تسا  هدوبن 

هب ریبعت  تسا . هدرکیم  رکذ  هغالبلاجهن  رد  هدروآیم و  رد  ياهعطق  تروص  هب  دیزگیمرب و  تسا ، هدـش  تیاعر  نآ  رد  يرتشیب  تغالب 
اریز ن تسا ، اعدم  نیا  يارب  ایوگ  دهاش ، زین  دوشیم  عورش  هیضیعبت  نم  اب  هک  هل  هبطخ  نم  ای  هل  مالک  نم 

: دیامرفیم هکلب  تسا  نیا  الوم  تاملک  زا  یکی  ای  اههبطخ  زا  یکی  هک  تسا  نیا  شموهفم  هک  هتاملک  نم  ای و  هتبطخ ، نم  و  دـیامرفیم :
اجنیا رد  هچنآ  ینعی  هل  مالک  نم  و  دیامرفیم : ای  تسا ، ترضح  نآ  هبطخ  کی  زا  یشخب  تسا  هدمآ  اجنیا  رد  هچنآ  ینعی  هل  هبطخ  نم  و 

ههبش و ریسفت  دروم  رد  ار  مهم  رایـسب  هتکن  ود  یگدرـشف  نیع  رد  الاب  هبطخ  لاح  ره  هب  تسا . ترـضح  نآ  نخـس  کی  زا  یـشخب  هدمآ 
تسا هدش  هدیمان  ههبـش  تهج  نیا  زا  اهنت  ههبـش ، همجرت : دمآ . دهاوخ  هبطخ  حرـش  رد  هک  تسا  هدرک  وگزاب  گرم  ربارب  رد  مدرم  عضو 

لیلد تسا و  نیقی  ناـشهار  غارچ  روـن و  تاهبـش  ربارب  رد  ادـخ  ناتـسود  اـما  تسا ،) لـطاب  عـقاو  رد  دـنچ  ره   ) دراد قـح  هب  یتهابـش  هک 
، تسا یلدروک  اهنآ  يامنهار  تلالض و  نامه  تاهبش  رد  نانآ  هدننک  توعد  ادخ ، نانمشد  اما  و  تیاده . ریـسم  تمـس و  اهنآ  يامنهار 

اقب وا  هـب  دراد  تـسود  ار  اـقب  هـک  سک  نآ  دــباییمن و  ییاـهر  گرم  زا  سرت ) نـیا  رطاـخ  هـب  زگره  ، ) دــسرتب گرم  زا  هـک  سک  نآ 
هحلط و ناتساد  هب  رظان  الاب  هبطخ  زا  شخب  نیا  هک  دوشیم  هدافتسا  عبانم  ياهراپ  زا  درک ؟ دیاب  هچ  تاهبش  رد  ریسفت : حرـش و  دنهدیمن .

. دندرک توعد  قح  دض  رب  مایق  ینکشنامیپ و  هب  ههبش و  راتفرگ  ار  مدرم  زا  یهورگ  گنج  نآ  رد  هک  ارچ  تسا ، لمج  گنج  ریبز و 
. دوب نآ  لاثما  نامثع و  یهاوخنوخ  حرط  گنج و  نادیم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسمه  ياپ  ندیناشک  ههبـش  لماوع  زا 

دراد قح  هب  یتهابش  هک  هدش  هدیمان  ههبش  تهج  نیا  زا  اهنت  ههبش  دیامرفیم : دراد ، ههبش  هرابرد  یقیقد  لیلحت  اجنیا ، رد  مالسلاهیلع  ماما 
ناحولهداس و زا  یهورگ  بیرف  ببـس  لیلد  نیمه  هب  و  قحلا . هبـشت  اـهنال  ههبـش  ههبـشلا  تیمـس  اـمنا  و  تسا .) لـطاب  عقاو  رد  دـنچ  ره  )

شیپ ناـسنا  يارب  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  هک  يروما  تقیقح  رد  دوـشیم . قـح  زا  رارف  تهج  ناتفـص ، ناطیـش  يارب  يزیواتـسد 
دریگیم و ار  نآ  هجیتن  دـنک  یبوخ  هک  سک  نآ  مییوگیم  هک  نیا  لثم  راکـشآ ، تسا  یقح  یهاگ  تسین : جراخ  لاـح  هس  زا  دـیآیم ،
مظن و زا  جرم  جره و  ینوناقیب و  دـیوگب : یـسک  هک  نیا  لثم  نشور ، تسا  یلطاب  هاـگ  و  دوشیم . راـتفرگ  دـیوپب  اـطخ  ار  هک  سک  نآ 

مـسق دننام  هن  هک  دیآیم  شیپ  يدراوم  یلو  دهدیم . صیخـشت  ار  ینخـس  نینچ  ندوب  لطاب  سک  ره  هک  تسا  یهیدب  تسا . رتهب  نوناق 
زا لطاب و  شنطاب  تسا و  قح  شرهاظ  دـننکیم ، هضرع  قح  سابل  رد  ار  یلطاـب  بلطم  هک  تسا  ییاـجنآ  مود و  مسق  هن  تسا و  تسخن 

لمج و گنج  باحصا  هک  یهاو  ياهرذع  نامه  هیبش  تسرد  دوشیم ، هدافتسا  ساسایب  ياهلالدتسا  ای  مدرم  بیرف  يارب  ششوپ  نیمه 
رای هیواعم و 

هدوب و لکـشم  نیمه  زورما ، هتـشذگ و  رد  يرـشب  عماوج  گرزب  لکـشم  دنتـسجیم . دانتـسا  نآ  هب  گـنج  ياـهیزورفاشتآ  يارب  شنا 
لطاب و فادها  موش و  دصاقم  زا  يرایـسب  هک  مینیبیم  زورما  هکنانچ  تسا ، هدرک  ادـیپ  شرتسگ  انعم  نیا  نامز ، تشذـگ  اب  هکلب  تسه ،

یلمع یناـهج  حلـص  تاـبث و  مظن و  نوناـق و  ظـفح  ناـسنا و  يدازآ  زا  عاـفد  رـشب و  قوـقح  ياهـششوپ  ریز  ار  هناـملاظ  ياـهییوجهطلس 
اهههبش ربارب  رد  ار  قح  نانمشد  ادخ و  ناتسود  يریگعضوم  دیامرفیم و  نایب  ار  اهههبـش  زا  تاجن  هار  مالـسلاهیلع  ماما  سپـس  دننکیم .

نیقی ناشهار  غارچ  رون و  اهنآ ) تاملظ  ندودز )  ) ندوز يارب  و   ) تاهبش ربارب  رد  ادخ  ناتسود  اما  دنکیم . نایب  نینچ  ییابیز  ترابع  رد 
تسا نکمم  ریبعت  نیا  يدهلا . تمس  مهلیلد  نیقیلا و  اهیف  مهوایضف  هللا  ءایلوا  اماف  تیاده ، ریسم  تمـس و  نانآ  ییامنهار  لیلد و  تسا و 
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نایاوشیپ نانخس  نآرق و  غارس  هب  یحو ، ینابم  هب  نیقی  زا  يرادروخرب  رطاخ  هب  هللا  ءایلوا  هک  نیا  تسخن  دشاب : زیچ  ود  زا  یکی  هب  هراشا 
، ریسفت نیاربانب  دنباییم . ییاهر  نآ  لاگنچ  زا  دننکـشیم و  مه  رد  ار  تاهبـش  تاملظ  ییانـشور ، رون و  نیا  وترپ  رد  دنوریم و  موصعم 

یحو قیرط  زا  هک  تسا  ییاهتیاده  هب  هراشا  يدهلا ، تمس  تسا و  توبن  ادخ و  هب  نامیا  هب  هراشا  نیقی 
نآ رد  یکش  گرزب ، باتک  نیا  نیقتملل ،) يده  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ  : ) دیوگیم دیجم  نآرق  هک  روطنامه  دوشیم ، ناسنا  بیـصن 

هاگره هک  تسا  ینیقی  روما  یعطق و  تامدـقم  زا  هدافتـسا  نیقی ، زا  دارم  هک  نیا  رگید  ریـسفت  تسا . ناراکزیهرپ  تیادـه  هیاـم  و  تسین ،
ریبعت هب  و  دـنک . تکرح  تیادـه  تمـس  هب  دـیاشگب و  ار  ههبـش  هرگ  دـناوتیم  دـنک ، هیکت  ینیقی  روما  رب  دوخ  لیلحت  هیزجت و  رد  ناسنا 

ار ههبـش  تاملظ  نآ  رون  وترپ  رد  دـنناوتیم  تسا ، مکاح  ناشدوجو  رب  میلـس  لـقع  دنتـسین و  سوه  اوه و  راـتفرگ  نوچ  هللااـئایلوا  رگید ،
قح هرهچ  دنتسناوتیمن  زگره  دوب ، سوه  اوه و  رابغ  زا  هتشابنا  اهنآ  رکف  ياضف  رگا  هک  یلاح  رد  دنهن ، ماگ  تیاده  ریسم  هب  دنفاکشب و 

. دشاب عمج  الاب  ياههلمج  موهفم  رد  دـناوتیم  درادـن و  یتافانم  مه  اب  ریـسفت ، ود  نیا  دـنهد . صیخـشت  اهـششوپ  يال  هب  زا ال  ار  لطاب  و 
باوج درک ؟ راک  هچ  دیاب  اجنیا  رد  فلتخم ، ياهریسفت  لباق  هبتـشم و  تسا  یتاریبعت  زین  تایاور  تایآ و  رد  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

رد تفر و  تایاور  تایآ و  تامکحم  غارـس  هب  دیاب  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  هک  نیا  نآ  تسا و  هداد  ینـشور  هب  دیجم  نآرق  ار  لاوئـس  نیا 
لا ناحتما  نیا  زا  درک و  ریسفت  ار  هبتشم  دراوم  هدرک ، نایب  ار  قیاقح  تحارص  اب  هک  یتایاور  تایآ و  وترپ 

تاـمکحم و نآرق ، تاـیآ  دـننامه  زین  ناـسنا  یگدـنز  روـما  رد  دـمآ . نوریب  دنلبرـس  تسا ، هباـشتم  تاـیاور  تاـیآ و  هلیـسو  هب  هک  یه 
هک یلاح  رد  مینک ، دـب  ای  بوخ  ریـسفت  نآ  يارب  میناوتیم  هک  مینیبیم  یکوکـشم  تکرح  نامتـسود  زا  ام  الثم  دراد ، دوجو  تاـهباشتم 
نآ تسا و  تامکحم  ءزج  هقباس  نسح  نیا  تسا ، هداد  نوگانوگ  ثداوح  فلتخم و  ياهراک  رد  ار  دوخ  تقادـص  ناحتما  زارد  ناـیلاس 

: دیامرفیم دوریم و  ادخ  نانمشد  شور  غارس  هب  سپس  دوشیم . بسانم  ریسفت  تامکحم  هلیسو  هب  هک  تاهباشتم  زا  كوکـشم  تکرح 
لالضلا اهیف  مهواعدف  هللا  ءادعا  اما  و  تسا ، یلدروک  نانآ ، يامنهار  و  تلالض ، نامه  تاهبش ) رد  نانآ  هدننک  توعد  ادخ ، نانمشد  اما 

ادج مه  زا  هللاائادـعا  هللاائایلوا و  هک  تسا  اجنیا  رد  تسرد  ییامنهار و  تسا و  مزال  یتکرح  هزیگنا  هار  ره  ندومیپ  يارب  یمعلا ، مهلیلد  و 
لماوع ادخ  نانمـشد  هزیگنا  هک  یلاح  رد  توبن  یحو و  زج  ییامنهار  دـنرادن و  تمایق  ادـخ و  هب  نیقی  زج  ياهزیگنا  هللاائایلوا  دـنوشیم .

هب درادـن . دوجو  ناـنآ  يارب  یلدروک ، زج  ییاـمنهار  و  تسا ، سنا  نج و  نیطایـش  ياـههسوسو  سفن و  ياوه  دـننام  یهارمگ ، فلتخم 
مهل نونزحی …  مه  مهیلع و ال  فوخ  هللا ال  ءایلوا  نا  الا   ) قادصم هب  دنسریم و  نادیواج  تداعس  هب  تسخن  هورگ  لیلد  نیمه 

ود ره  نانآ ، هدنیآ  هتشذگ و   ) دنوشیم نیگمغ  هن  دنراد و  یسرت  هن  ادخ  ناتـسود  دیـشاب ! هاگآ  هرخالا ،) یف  ایندلا و  هایحلا  یف  يرـشبلا 
رون و قرغ  ارـس ، ود  رد  نانآ  یگدنز  ترخآ . یگدـنز  رد  مه  دنرورـسم و  داش و  ایند  یگدـنز  رد  مه  تسا … ). شخب  دـیما  نشور و 

ضعب قوف  اهضعب  تاملظ  باحس  هقوف  نم  جوم  هاشغی  یجل  رحب  یف  تاملظک  وا  ، ) قادصم هب  ادخ  نانمشد  هک  یلاح  رد  تسا ، تداعس 
ار نآ  جوم  هک  روانهپ  قیمع و  يایرد  کی  رد  یتاملظ  دـننام  ای  رون ،) نم  هل  امف  ارون  هل  هللا  لعجی  مل  نم  اهاری و  دـکی  مل  هدـی  جرخا  اذا 

یتقو هک  هنوگ  نآ  يرگید ، زارف  رب  یکی  مکارتم  تسا  ییاهتملظ  تسا ، کـیرات  يربا  نآ  زارف  رب  يرگید و  جوم  نآ  زارف  رب  هدـناشوپ و 
هب رد ال  نانیا  تسین . وا  يارب  يرون  هدادن ، رارق  وا  يارب  يرون  ادخ  هک  یـسک  دنیبب و  ار  نآ  تسین  نکمم  دنک ، جراخ  ار  دوخ  تسد  هک 

، تسا هدمآ  هبطخ  نیا  رد  ماما  يانعم  رپ  رایسب  مالک  رد  هچنآ  دننزیم . اپ  تسد و  تواقـش  یتخبدب و  تلالـض و  یهارمگ و  جاوما  يال 
رتکانتـشحو رتهدرتسگ و  شراثآ  یعامتجا  دـعب  رد  هکلب  یعمج ، یگدـنز  سایقم  رد  مه  تسا و  قداـص  يدرف  یگدـنز  ساـیقم  رد  مه 

هب دانتسا  اب  ناورهن  نیفص و  لمج و  گنج  رد  هک  دنتسه  یهورگ  هس  نامه  هللا ،) ءادعا   ) مود شخب  رد  نآ  لماک  هنومن  و  تسا .
ناناملسم مالسا و  رکیپ  رب  ینیگمهس  تابرض  دنتساخرب و  مالسلاهیلع  ماما  اب  هلباقم  هب  توبکنع ، رات  زا  رت  تسس  یلیالد  یهاو و  تاهبش 

: دیوگیم هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  ادخ - ربمایپ  نارای  زا  یکی  هرکبوبا - زا  یثیدح  رد  يراخب  حیحـص  رد  هک  نیا  بلاج  دـنتخاس . دراو 
دوب کیدزن  هک  ارچ  دوب ، دیفم  رایسب  نم  يارب  لمج  گنج  مایا  رد  هک  مدوب  هدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ینخس  نم 
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هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  ربخ  نیا  یتقو  هک  دوب  نیا  نخس ، نآ  مگنجب و  مالسلاهیلع ) یلع  ربارب  رد   ) اهنآ هارمه  مدنویپب و  لمج  رکـشل  هب 
موق و ره  هارما ، مهرما  ول  موق و  حلفی  نل  دومرف : دناهدیزگرب ، یهاشداپ  هب  ار  ارسک  رتخد  نایناریا  زا  یهورگ  هک  دیسر  ملـس  هلآ و  هیلع و 
رب هشیاع ، تقیقح ، رد  هک  ار  لمج  رکـشل  ات  دش  ببـس  رما  نیمه  دید . دنهاوخن  ار  يراگتـسر  يور  دننک  دوخ  رادمامز  ار  ینز  هک  یتلم 

یفخم یـسک  رب  دوش ، رهاظ  شایلـصا  هرهچ  رد  لـطاب  رگا  قیاـقح  فیرحت  رد  ههبـش  ریثاـت  هتکن : مزاـس . اـهر  درکیم ، تموکح  ناـنآ 
يرکف رامیب و  یلد  هک  دنوریم  نآ  غارـس  هب  یناسک  اهنت  دوشیمن و  اریذپ  ار  نآ  زگره  اهناسنا  میلـس  عبط  رادیب و  اهنادـجو  دـنامیمن و 

نآ قح  شیارآ  اب  دنچیپب و  قح  سابل  رد  ار  لطاب  هک  یماگنه  اما  دنراد . فرحنم 
ياههخاش زا  یکی  نیا  و  دـنروآیم . يور  نآ  هب  هدـش  گنرین  بیرف و  نیا  راتفرگ  نابلط  قح  دوشیم و  لکـشم  راـک  اـبلاغ  دـنیارایب ، ار 

ناهنپ فالتخا  نیا  رد  لطاب ، موش  تشز و  هرهچ  ددرگ و  هتخیمآ  لطاب  زا  يرادقم  اب  قح  زا  يرادـقم  هک  نآ  يرگید  هخاش  تسا . ههبش 
زا دشاب . هدـش  هتخیمآ  قح  هب  لطاب  هک  نآیب  دـنهد  هولج  قح  اهرظن  رد  هدـنبیرف  تایهجوت  قیرط  زا  ار  لطاب  هک  نیا  رگید  هخاش  ددرگ .
زا تسا  رپ  رشب  خیرات  ددرگیم . راکشآ  یبوخ  هب  دوش ، تاهبش  رطاخ  هب  هعماج  ای  درف  ریگنماد  دناوتیم  هک  ییاههعجاف  بیاصم و  اجنیا 

ار دوخ  تاهبش  داجیا  اب  ناراکبیرف  نادایش و  هتفرگ و  ار  اهناسنا  ناماد  یناطیش  ياههسوسو  تاهبـش و  قیرط  زا  هک  یبیاصم  تالکـشم و 
ماک هب  ار  يدایز  هورگ  داد و  خر  ناورهن  نیفـص و  هرـصب و  رد  هک  یفورعم  هناگهس  ياهگنج  دـندرک . لـیمحت  لدهداـس  حـلاص  مدرم  رب 

تفرـشیپ يارب  ههبـش ، زا  نادایـش  هدافتـسائوس  زا  ینـشور  ياههنومن  دـندوب - يرایـسب  لدهداس  دارفا  اهنآ  نایم  رد  هک  دیـشکورف - گرم 
زا یتح  مدرم ، جیـسب  يارب  وا  نینوخ  نهاریپ  زا  هدافتـسا  نامثع و  ندـش  هتـشک  رب  نتخیر  کـشا  ناتـساد  دوشیم . بوسحم  ناشدـصاقم 

ندناشک رتش و  رب  وا  ندرک  راوس  نینموملا و  ما  کیرحت  سپس  دوب و  هدولآ  نامثع  نوخ  هب  ناشدوخ  تسد  هک  یناسک  يوس 
دشاب و هچ  ره  نآ ، نامرف  ربارب  رد  میلـست  راعـش  هزین و  رـس  رب  اهنآرق  نتـشارفارب  تسا . انعم  نیا  هدنز  هنومن  گنج ، نادـیم  هب  ربمایپ  مرح 

رهاظ هاگنآ  ههبش  هعجاف  قمع  دناشک . یکاندرد  هجیتن  هب  ار  نیفص  گنج  هک  دوب  يرگید  تاهبش  یشکردارب ، يزیرنوخ و  زا  يریگولج 
و دـننک ! هئربت  ار  یماش  نالتاق  دـننک و  یفرعم  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ماما - نایرکـشل  رد  وا  ندوب  لیلد  هب  ار  رامع  لـتاق  هک  دوشیم 
يرگمتس و رب  ینشور  لیلد  هک  ار  تشک ، دهاوخ  رگمتـس  هورگ  ار  وت  هیغابلا ، هئفلا  کلتقت  رامع ! ای  يوبن  فورعم  ثیدح  بیترت ، نیدب 
هب هدجـس  غاد  ياهناوخ  بش  زامن  نآرق و  نایراق  رهاظ  هب  هدع  کی  زین ، ناورهن  رد  دننک . ریـسفت  نانآ  عفن  هب  دوب ، هیواعم  هاگتـسد  داسف 
زا یمیظع  هورگ  هک  دـندرک  غاد  ار  ههبـش  رازاب  نانچ  تسادـخ ، نآ  زا  اهنت  تیمکح  هللا ، ـالا  مکح  ـال  هدـنبیرف  راعـش  اـب  هتـسب ، یناـشیپ 

، تسا رتدب  مه  نیا  زا  عضو  زورما ، راکبیرف  يایند  رد  دوب ! منهج  خزود و  شنایاپ  هک  یگرم  دـندربورف ، گرم  ماک  هب  ار  لفاغ  ناربخیب 
یلاعت و ندـمت و  رـشب و  قوقح  يایحا  مدرم و  رب  مدرم  تموکح  اهناسنا و  يربارب  يدازآ و  راعـش  دـننام  بلاج ، ابیز و  رایـسب  ياهراعش 

راک نیرتحیقو  لامعا و  نیرت  تشز  تایانج و  نیرتدب  اهنآ  ششوپ  تحت  هک  دنتسه  ینیوانع  تفرشیپ ،
زین میسریم و  نآ  ریـسفت  هب  يدوز  هب  ادخ  تساوخ  هب  هک  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  رایـسب  حرـش  هبطخ 40 و 50  رد  دوشیم . ماجنا  اـه 
نآ هبحا ، نم  ءاقبلا  یطعی  هفاخ و ال  نم  توملا  نم  وجنی  اـمف  تسا . هدـش  هلاـسم  نیا  هب  یفیرظ  هراـشا  هلمج 198  رد  راصق  تاـملک  رد 

. دـنهدیمن وا  هب  اقب  دراد  تسود  ار  اقب  هک  سک  نآ  دـباییمن و  ییاهر  گرم  زا  سرت ) نیا  رطاخ  هب  زگره  ، ) دـسرتب گرم  زا  هک  سک 
درادن لبق  زارف  اب  یصاخ  دنویپ  زارف  نیا  هک  دناهدیقع  نیا  رب  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  يرایسب  تسا  هدوهیب  گرم  زا  سرت  ریـسفت : حرش و 

. تسا هدروآ  اجنیا  رد  هبطخ  ود  زا  ای  هبطخ  کی  زا  ییاههدیزگرب  ناونع  هب  ار  اهنآ  یـضردیس  موحرم  هدـش و  هتفرگ  ییاج  زا  کی  ره  و 
میلـست راـتفرگ و  تاهبـش  لاـگنچ  رد  هک  یناـسک  هک  نیا  نآ  و  دروآ . دوجو  هب  اـههلمج  نیا  ناـیم  رد  يدـنویپ  فلکت  اـب  ناوـتیم  هتبلا 
دهاوخن گرم  زا  تاجن  ثعاب  گرم  زا  سرت  هک  دیامرفیم  ریخا  ياههلمج  نیا  رد  ماما  دشاب . گرم  سرت  زا  هک  تسا  نکمم  دنوشیم ،

هلمج رد  تسا . اهناسنا  یگدـنز  ناـیاپ  گرم و  هلاـسم  هب  رظاـن  ود  ره  هک  تسا  هلمج  ود  زا  بکرم  هبطخ  زا  شخب  نیا  لاـح  ره  هب  دـش .
نم وجنی  امف  ، ) دباییمن ییاهر  گرم  زا  سرت ) نیا  رطاخ  هب  زگره  ، ) دسرتب گرم  زا  هک  سک  نآ  دیامرفیم : تسخن 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 303 

http://www.ghaemiyeh.com


مامت یناشیپ  رب  هک  تسا  ینوناـق  گرم  تسا . گرم  ندـش  کـیدزن  بابـسا  زا  یکی  دوخ  تشحو ، سرت و  نیا  هکلب  هفاـخ .) نم  توملا 
دنریگیم و نایاپ  ماجنارـس  دندودحم و  تانکمم  مامت  تسین . ادخ  يارب  زج  نادواج  تایح  هک  ارچ  تسا ، هدش  هتـشون  هدـنز  تادوجوم 

نیاربانب دنیـشنیمن . شیایربک  ناماد  رب  انف  رابغ  درگ و  زگره  هک  تسا  ادخ  يدبا  یلزا و  كاپ  تاذ  دنامیم ، یقاب  هچنآ  دنوشیم ، یناف 
لیلد نیمه  هب  تسا . هنادواج  تایح  ءاقب و  بجوم  ءاقب  يارب  ندز  اـپ  تسد و  هن  دـنکیم و  ضوع  ار  يزیچ  گرم  زا  تشحو  سرت و  هن 

هک تسا  نکمم  هبحا .) نم  ءاقبلا  یطعی  و ال   ) دـنهدیمن وا  هب  ءاـقب  دراد ، تسود  ار  ءاـقب  هک  سک  نآ  و  دـیازفایم : ماـما  مود ، هلمج  رد 
رـس نآ  زا  ياهعرج  نتـشگ و  تاـیح  بآ  لاـبند  درادـن و  زوس  تخوس و  فورعم  لوق  هب  یلو  دـشاب ، هتـشاد  دوز  رید و  یگدـنز  ناـیاپ 

راگدرورپ كاپ  تاذ  زا  ریغ  یتسه ، ناهج  نیا  رد  هک  تسین  کش  هتکن : تسا . لاحم  رکف  لطاب و  لایخ  ندنام ، هدنز  هشیمه  ندیـشک و 
تسا و یسمش  هموظنم  هراتس  نیرتگرزب  هک  دیـشروخ - دنریگیم . شیپ  ار  گرم  انف و  هار  دنوشیم و  هدوسرف  هنهک و  اجیردت  زیچ  همه 
ره رد  هک  ارچ  دریمیم ، دوشیم و  کیرات  شوماـخ و  ماجنارـس  تسا - رتشیب  نیمز  هرک  زا  هبترم  رازه  تسیود  نویلیم و  کـی  نآ  مجح 

هنابش ر
، اـهناشکهک هـمه  تارایـس و  ماـمت  نـیمز و  هرک  ددرگیم . شخپ  اـضف  رد  دوـشیم و  يژرنا  هـب  لیدـبت  نآ  هداـم  زا  یمیظع  رادـقم  زو ،
. یگرم هن  دراد و  يدـلوت  هن  دـش ، هنادواج  يزیچ  رگا  هک  ارچ  تسا ، گرم  رب  لیلد  نیرتهب  دوخ  دـلوت ، ـالوصا  دـنراد . یگرم  ماـجنارس 

سفن لک  ، ) هفیرش هیآ  شنیرفآ . یعطق  نوناق  فالخرب  لطاب و  تسا  يروصت  دشاب ، هتشاد  نادواج  تایح  یـسک  هک  نیا  روصت  نیاربانب 
كاپ تاذ  زج  دوشیم  یناف  يزیچ  ره  ههجو ، الا  کلاه  ءیـش  لـک  هیآ  رتـالاب  نآ  زا  و  تسا ، گرم  هدنـشچ  یناـسنا  ره  توملا ،) هقئاذ 
نودـب تسا  یـسرت  گرم  زا  سرت  نیاربانب  دوشیمن . دراو  نآ  رب  یـصیصخت  درادیمنرب و  ییانثتـسا  چـیه  هک  تسا  یتاـمومع  زا  ادـخ -
نـسحا وحن  هب  دوخ ، تایح  زا  میـشاب و  گرم  هدامآ  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  انعمیب . تسا  يراظتنا  نادواج  تایح  راـظتنا  لـیلد و 

زا ولمم  عیسو و  رایسب  یناهج  هب  يدودحم  کچوک و  يارس  زا  لاقتنا  يانعم  هب  هکلب  قلطم ، يانف  يانعم  هب  هن  ار  گرم  و  مینک ، هدافتـسا 
نامیا مهم  يرآ ، دراد . یتشحو  سرت و  ایند  نیا  زا  لاقتنا  هن  دنزیم و  ياهمطل  ام  هب  گرم  هن  دشاب  كاپ  ناملمع  رگا  هک  مینادب ، اهتمعن 

. تسا كاپ  لمع  و 

نارای شهوکن  هبطخ 039-

هحفص 415] ]
هاگآ قارع ) یلامـش  قطانم  زا  یکی  ، ) رمتلا نیع  هب  هیواعم ) نارای  زا   ) ریبش نب  ناـمعن  هلمح  زا  هک  درک  داریا  یماـگنه  ماـما  ار  هبطخ  نیا 

رد هبطخ  دنکیم . جیسب  يراکمه  يرای و  يارب  ار  مدرم  نایب و  نمشد ) اب  عیرـس  هلباقم  مدع  زا   ) ار شیوخ  رذع  هبطخ ، نیا  رد  ماما  دش .
ياـهیدابآ زا  یکی  هک  رمتلا - نیع  هب  ریبش ، نب  ناـمعن  هک  دـش  داریا  یماـگنه  دـش ، هراـشا  ـالاب  رد  هک  هنوگناـمه  هبطخ  نیا  هاـگن : کـی 

قارع مدرم  لد  رد  تشحو  سرت و  داـجیا  اـههلمح  هنوگنیا  زا  نم  روظنم  هک  دوب  هتفگ  وا  هب  ـالبق  هیواـعم  درک . هلمح  دوـب  قارع  فورعم 
هک درک  شرافـس  وا  هب  داد و  رارق  وا  رایتخا  رد  هدنمزر  رازه  ود  هیواعم  دش و  بلطواد  راک  نیا  يارب  دوب - ناینامثع  زا  هک  نامعن - تسا ،

تعرـس هب  زین  دنـشاب و  هقطنم  نآ  رد  نایهاپـس  زا  یکدنا  هورگ  هک  دنک  هلمح  يزکارم  هب  دوشن و  کیدزن  تیعمج  رپ  طاقن  اهرهـش و  هب 
نیع یکیدزن  هب  درک و  تکرح  نامعن  دوش . سوکعم  هجیتن  ددرگ و  راتفرگ  قارع  نازابرـس  لاگنچ  رد  ادابم  ات  ددرگزاب  دنزب و  ياهبرض 

هک دوب  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  یلو  دندوب ، هدنمزر  رازه  کلام  هارمه  دوب . اجنآ  رد  مالسلاهیلع ) یلع  يوس  زا   ) بعک نب  کلام  دیسر . رمتلا 
زا هک  کلام  دوب . هدنامن  یقاب  وا  اب  رفن  دص  زج  دندرگرب و  هفوک  هب 

باحصا هب  دیـسر ، مالـسلاهیلع  یلع  هب  همان  هک  یماگنه  داد . ربخ  ارجام  زا  تشون و  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ياهمان  دش ، ربخ  اب  نامعن  ندمآ 
هب مدرم  یلو  دـش . روهلمح  رمتلا  نیع  هب  ماـش  لـها  زا  یکچوک  هاپـس  اـب  ناـمعن  اریز  دیباتـشب ، کـلام  يراـی  هب  و  دـیزیخرب ! دومرف : دوخ 
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مدرم مه  دـننک و  تکرح  ناشدوخ  مه  هک  داد  روتـسد  نانآ  هب  داتـسرف و  لیابق  ياسور  غارـس  هب  ماما  دـندادن . تبثم  باوج  ماما  توعد 
ینوبز و فعض و  یتسس و  نیا  زا  ماما  دندش . عمج  رتمک  ای  رفن  دصیس  اهنت  دندادن و  ماجنا  یتبثم  راک  زین  اهنآ  دننک . جیـسب  ار  دوخ  هلیبق 
، تسا ناوتان  فیعض و  موق  نیا  شنزرس  شهوکن و  زا  ولمم  هک  ار  الاب  هبطخ  تفشآرب و  تخس  ناشیاوشیپ ، توعد  هب  تبـسن  یتمرحیب 
نانمـشد و تراسج  هیام  هک  تسا  تیعمج  نیا  ینوبز  فعـض و  رد  قارع ، مدرم  ناناملـسم و  لکـشم  ماـمت  هک  داد  ناـشن  دومرف و  داریا 

نانآ هک  نامز  ره  دننکیمن و  تعاطا  مهدیم ، نامرف  اهنآ  هب  هاگره  هک  متـسه  یمدرم  راتفرگ  نم  همجرت : تسا . هدش  ناتـسود  يدیمون 
دوخ رود  ار  امـش  هک  دیرادن  ینید  ایآ  دیتسه ؟ هچ  رظتنم  ناتراگدرورپ  نییآ  يرای  يارب  اهلـصایب ! يا  دننکیمن . تباجا  مناوخیمارف  ار 

مشکیم و دایرف  مزیخیم و  اپ  هب  امش  نایم  رد  نم  دروآ ؟ مشخ  هب  ار  امش  هک  یتریغ  ای  دنک و  عمج 
رهاظ امش  ءوس  لامعا  بقاوع  هک  ینامز  ات  دینکیم ! تعاطا  مروتسد  زا  هن  دیونشیم و  ارم  نخس  هن  اما  مبلطیم ، يرای  امش  زا  هنادنمدرد 

دوشیم هتفرگ  یهانگیب  نوخ  ماقتنا  امش  اب  هن  لاح  نیا  اب  درادن ) يدوس  ینامیشپ  هتشذگ و  راک  هک  ینامز  رد  دیدرگ  نامیـشپ  و   ) دوش
مدناوخارف دناهدش - راتفرگ  نمـشد  لاگنچ  رد  هک  ناتناردارب - يرای  هب  ار  امـش  نم  دیآیم . تسد  هب  یبولطم  فده  امـش  کمک  اب  هن  و 

! دیدرک يدنک  دشاب ، مخز  شتـشپ  هک  يرغال  ناویح  دننامه  ای  دـیداد و  رـس  هلان  هآ و  دـلانب ، هنیـس  درد  زا  هک  يرتش  دـننامه  امـش  یلو 
یلاح رد  دنربیم  گرم  يوس  هب  ار  اهنآ  ییوگ  هک  ناوتان ، هدز و  تشحو  برطـضم و  یهورگ  دندمآ ، نم  يوس  هب  یکدنا  هورگ  سپس 

رد هبطخ  نیا  دش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه  مدراذگ !؟ تسد  يور  تسد  ارچ  ریـسفت : حرـش و  دـننکیم . هراظن  دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  هک 
تالمح قارع  قطانم  زا  یضعب  هب  هک  تفای  تیرومام  هیواعم  يوس  زا  ریـشب ، نب  نامعن  مان  هب  ماش  نارگتراغ  زا  یکی  هک  دش  داریا  ینامز 

فعض و رثا  رب  هنافساتم  یلو  درک ، توعد  وا  اب  هلباقم  هب  ار  مدرم  مالسلاهیلع  ماما  دنک و  فیعـضت  ار  مدرم  هیحور  ات  دشاب  هتـشاد  ییاذیا 
هب ار  هبطخ  نیا  دش  راچان  ماما  دندادن و  ماما  هب  یتبثم  خساپ  قارع ، مدرم  یناوتان  ینوبز و 

دزاـس و رود  شیوخ  تحاـس  زا  دوشیم ، لـصاح  رذـگهر  نیا  زا  هک  ار  یتالکـشم  تاـعیاض و  هک  نیا  تسخن  دـیامرف : داریا  روظنم  ود 
. دـنکفیب دـننکیم ، تلذ  فعـض و  زاربا  زین  نمـشد  کچوک  ياـهتکرح  ربارب  رد  دـح ، نیا  اـت  هک  قارع  مدرم  ندرگ  هب  ار  نآ  تیلووسم 

ساسحا دننیبب و  ار  تارطخ  نیا  ات  دـنوش  رادـیب  دراذـگب و  يرثا  دردیب  ناگتفخ  نآ  حور  رد  هدـنبوک  نانخـس  نیا  دـیاش  هک  نیا  رگید 
هک نامز  ره  دننکیمن و  تعاطا  مهدیم ، نامرف  اهنآ  هب  هاگره  هک  ماهدش  یمدرم  راتفرگ  نم  دیامرفیم : ترـضح  اذـل  دـننک ، تیلووسم 

نیرتریبدت اب  نیرتدنمورین و  هک  تسا  یهیدب  توعد . اذا  بیجی  ترما و ال  اذا  عیطی  نمب ال  تینم  دـننکیمن ! تباجا  مناوخیمارف  ار  نانآ 
نیا ناماد  هک  یتسکـش  نایز و  ره  تسین و  هتخاس  وا  زا  يراک  دوش ، یتیعمج  موق و  نینچ  راتفرگ  هک  یماگنه  زین ، ناریدم  ناهدـنامرف و 

هچ رظتنم  ناتراگدرورپ  نییآ  يرای  يارب  اهلصایب ! نیا  دیازفایم : سپس  ترضح ، تسا . ناشدوخ  هجوتم  نآ  تیلووسم  دریگب ، ار  هورگ 
زا مه  دیراد و  تاناکما  هدع و  مه  هدع و  مه  دیراد ، ار  نمـشد  اب  هزرابم  طیارـش  همه  مکبر ؟ مکرـصنب  نورظتنت  ام  مکل ! ابا  ال  دـیتسه ؟

؟ دیشابیم هچ  رظتنم  رگید  دیتسه ، ربخ  اب  هدرک  هطاحا  ار  امش  هک  یتارطخ  زا  مه  دیاهدش و  هاگآ  نمشد  موش  ياههشقن 
ای دش ، هراشا  زین  قباس  رد  هک  هنوگنامه  اهلصایب ! يا  مکلابا ،! هلمج ال  دینک ؟ اشامت  نمشد  تسد  هب  ار  دوخ  هنالیلذ  گرم  ات  دیاهتـسشن 

نوبز و فیعـض و  نینچ  نیا  هک  دـیاهدوب  مورحم  یگداوناـخ  تیبرت  زا  دوبن و  ناترـس  يـالاب  يردـپ  ییوگ  امـش  هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک 
، تسا ندش  راوخ  لیلذ و  زا  هیانک  نیا  دریگب . امـش  زا  ار  ردپ  دنوادخ ! هک  دنکیم  نیرفن  ترـضح  ینعی  تسا ، نیرفن  ای  دیتسه و  ناوتان 

اهنآ کیرحت  يارب  نخـس  نیا  همادا  رد  دنیـشنیم . وا  رب  يراوخ  تلذ و  رابغ  درگ و  اعون  دهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  ردـپ  هک  یـسک  اریز 
هیمح ـال  مکعمجی و  نید  اـما  دروآ ؟ مشخ  هب  ار  امـش  هـک  یتریغ  اـی  دـنک و  عـمج  دوـخ  رود  ار  امـش  هـک  دـیرادن  ینید  اـیآ  دـیازفایم :
نایم رد  تسا  یلاصتا  هقلح  هک  نید  کی  نتـشاد  اریز  دشاب ، اهنآ  هاکناج  درد  ياود  تسناوتیم  ود  نیا  زا  کی  ره  عقاو  رد  مکـشمحت ؟

یلـصا طرـش  کی  هک  ار - ماجـسنا  دـنک و  عمج  فدـه  کی  رود  ار  همه  هک  تسا  یفاک  توافتم  فلتخم و  رهاظ  هب  ياـههورگ  ماوقا و 
تریغ لقادـح  ددرگ ، ییاراک  دـقاف  فیعـض و  ای  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  اهنآ  نایم  رد  ینید  نینچ  هاگره  و  دزاس . مهارف  تسا - يزوریپ 
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تکرح هب  دنوش و  دحتم  نمشد  ربارب  رد  اهنآ  هک  دنکیم  باجیا  تلم  موق و  میرح  زا  عافد  كاخ و  بآ و  ظفح  هب  هقالع  یعامتجا و 
تریغ هن  دناهتـشاد و  یمکحم  نید  هن  دـناهدوب و  لـصا  ود  ره  دـقاف  فساـت ، تیاـهن  اـب  ناـمز  نآ  رد  قارع  هفوک و  مدرم  یلو  دـنیآرد ،
يارب لکـشم  نیرتـگرزب  تقیقح ، رد  تسا ، یعاـمتجا  مکحم  هاـگیاپ  کـی  دـقاف  هک  یتـیعمج  یهورگ و  نینچ  کـی  یفاـک . یعاـمتجا 

هدنکارپ نوبز  فیعض و  هورگ  نیمه  اجنآ  رگید ، ياهبطخ  رد  مالسلاهیلع  ماما  تسا  هدومرف  ابیز  هچ  و  دوب . دهاوخ  ربدم  ریدم و  ياوشیپ 
ار میرامیب  امش  هلیـسو  هب  مهاوخیم  نم  ابجع ! هکوشلاب ، هکوشلا  شقانک  یئاد  متنا  مکب و  يوادا  نا  دیرا  دیوگیم : هتخاس و  بطاخم  ار 

لیلد نیمه  هب  و  دنک . جراخ  دوخ  ندب  زا  راخ  هلیسو  هب  ار  راخ  دهاوخب  هک  یسک  دننامه  دیتسه ، نم  يرامیب  دوخ  امـش  اما  منک ، نامرد 
ارم نخس  هن  اما  مبلطیم ، يرای  امش  زا  هنادنمدرد  مشکیم و  دایرف  مزیخیم و  اپ  هب  امش  نایم  رد  نم  دیازفایم : نخـس  همادا  رد  ترـضح 
زا راک  هک  ینامز  رد  دـیدرگ  نامیـشپ   ) دوش و رهاظ  امـش  ءوس  لامعا  بقاوع  هک  ینامز  ات  دـینکیم ، تعاطا  مروتـسد  زا  هن  دیونـشیم و 

یتح ارما ، یل  نوعیطت  ـال  و  ـالوق ، یل  نوعمـست  ـالف  اـثوغتم ، مکیداـنا  اخرـصتسم و  مکیف  موقا  درادـن .) يدوس  ینامیـشپ  هتـشذگ و  راـک 
عاجش و هاگآ و  نینچ  نیا  ییاوشیپ  هک  دوشیم  ادیپ  نیا  زا  رتکاندرد  يزیچ  ایآ  هئاسملا . بقاوع  نع  رومالا  فشکت 

ربارب رد  اـهنت  دـشابن ! ییاونـش  شوگ  اـما  دـنزب ، داـیرف  دروخب و  لد  نوخ  هتـسویپ  هک  دوش  یتـلم  موق و  نینچ  راـتفرگ  هبرجت  رپ  لداـع و 
دیشر نادنزرف  مالـسلاامهیلع - نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  تبـسن  هک  دیوگیم  خیرات  هکلب  دناهدوبن ، نینچ  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما 
هچنآ دندش و  دیهش  شنارای  مامت  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هک  البرک  نینوخ  هعقاو  زا  دعب  دناهدرک . راتفر  هنوگ  نیمه  زین  نانموملاریما -
ماما یهاوخنوخ  يارب  نیباوت  ناونع  هب  دنتـشگ و  نامیـشپ  دـندش و  رادـیب  دـندروخ و  ناکت  تخـس  هفوک  مدرم  داتفا ، دـتفا ، قاـفتا  دـیابن 

نیـسح ماـما  هدـنیامن  فارطا  هناعاجـش  دـیاب  هک  زور  نآ  دوب و  هتـشذگ  راـک  زا  راـک  هک  دوـس  هچ  اـما  دـندرک  ماـیق  مالـسلاهیلع  نیـسح 
تداهش درک و  هزرابم  نانآ  اب  اهنت  هکی و  ملسم  ماجنارس ، دندش و  ناهنپ  اههناخ  رد  هتسکش ، تعیب  یگمه  دنریگب  ار  ملسم ، مالـسلاهیلع ،
نـشور يریگهجیتن  کی  ناونع  هب  ترـضح  هبطخ  زا  زارف  نیا  زا  هلمج  نیرخآ  رد  ماجنارـس  داد . حـیجرت  راب  تلذ  میلـست  رب  ار  راختفا  رپ 
كردی امف  دـیآیم . تسد  هب  بولطم ، فدـه  امـش  کمک  اب  هن  دوشیم و  هتفرگ  یهانگیب  نوخ  ماقتنا  امـش  اب  هن  نیاربانب ، دـیامرفیم :

! داتسیا نمشد  لباقم  رد  ناوتیمن  امش  لثم  ینافیعض  اب  مارم . مکب  غلبی  و ال  راث ، مکب 
رد نانآ  یگدـنکارپ  ینوبز و  فعـض و  یتسـس و  زا  دومرف و  هفوک  مدرم  هب  هک  تسا  یئاهتمالم  اهـشنزرس و  هلابند  هک  زارف  نیا  رد  ماـما 

کلام هب  هراشا   ) ناتناردارب يرای  هب  ار  امش  نم  دیازفایم : نینچ  درک ، شهوکن  ار  اهنآ  تخس  نمشد  ییاذیا  هدش  باسح  تکرح  لباقم 
هک يرتش  دننامه  امش  یلو  مدرک ، توعد  تفرگ ) رارق  ماش  نارگتراغ  مجاهت  دروم  رمتلا  نیع  نیمزرس  رد  هک  تسا  وا  نارای  بعک و  نب 

مکناوخا رـصن  یلا  مکتوعد  ! ) دیدرک يدنک  دشاب ، مخز  شتـشپ  هک  يرغال  ناویح  دننامه  دیداد و  رـس  هلان  هآ و  دـلانیم ، هنیـس  درد  زا 
لمع رد  مه  دـیدرک و  یناوتان  راهظا  نخـس  رد  مه  هک  نیا  هب  هراـشا  ربدـالا .) وضنلا  لـقاثت  متلقاـثت  و  رـسالا ، لـمجلا  هرجرج  مترج  رجف 

یناسنا تاعیاض  تخاس و  روسج  امش  ربارب  رد  ار  هدروخ  مخز  نمشد  دوب و  ترخآ  ایند و  رد  امش  یگتـسکشرس  هیام  هک  دیدرک  يراک 
اریز دشاب . اهنآ  يریگمیمصت  رد  یناوتان  يرکف و  فعض  هب  هراشا  تسا  نکمم  رامیب ، تاناویح  هب  اهنآ  هیبشت  درک . نوزفا  ار  امش  یلام  و 

هنوگچیه نودب  دشاب ، لیام  اج  ره  هب  دنک و  هلمح  شروشک  هب  هناروسج  هنوگنیا  هک  دـهدیمن  هزاجا  دوخ  نمـشد  هب  زگره  لقاع  ناسنا 
دیامرفیم یکدنا  هورگ  هب  هراشا  هبطخ ، نیا  هلمج  نیرخآ  رد  ترضح  دنک . دراو  هبرض  ياهظحالم  لباق  عدار  عنام و 

: دیامرفیم دوب ، نایامن  ناشیاههرهچ  رد  هک  دوب  هتفرگارف  ار  اهنآ  یتشحو  سرت و  نانچ  لاح  نیع  رد  یلو  دـنتفگ ، کیبل  ار  شتوعد  هک 
هک یلاح  رد  دنربیم  گرم  يوس  هب  ار  اهنآ  ییوگ  هک  ناوتان  هدز و  تشحو  برطضم و  هورگ  دندمآ ، نم  يوس  هب  یکدنا  هورگ  سپس 

، بئاذـتم نورظنی .) مه  توملا و  یلا  نوقاسی  اـمناک   ) فیعـض بئاذـتم  دـینج  مکنم  یلا  جرخ  مث  دـننکیم ، هراـظن  دوخ  مشچ  اـب  ار  نآ 
فلتخم تروـص  هب  اـهداب ، ، ) حـیرلا تبئاذـت  زا  تسا و  برطـضم  ياـنعم  هب  تسا - هتفگ  هبطخ  نیا  ناـیاپ  رد  یـضردیس  هک  هنوگناـمه 

فرط نآ  فرط و  نیا  هتـسویپ  نتفر  هار  ماـگنه  هک  نیا  يارب  دـنمانیم  بـئذ  برع ، ناـبز  رد  ار  گرگ  تـسا و  هدـش  هـتفرگ  دـندیزو )
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هکلب درک ، دامتعا  اهنآ  رب  هریثک ، هئف  تبلغ  هلیلق  هئف  نم  مک  قادصم  هب  ناوتب  هک  دندوبن  یهورگ  زین  كدنا  هورگ  نیمه  نیاربانب  دوریم .
هراـظن دوخ  مشچ  اـب  ار  دوـخ  گرم  دـنربیم و  هاـگنابرق  هب  ار  اـهنآ  ییوـگ  هک  ناـشیرپ  برطـضم و  وـسرت و  فیعـض و  دـندوب  یهورگ 

هک تسا  كاندرد  ردقچ  تسا و  يراسمرش  یگدنکفارـس و  هیام  اهنآ  رب  هیکت  تسا و  ناشدوجو  زا  رترب  ناشمدع  هک  یهورگ  دننکیم ،
مه توملا و  یلا  نوقاسی  امناک   ) هلمج دوش ! یمدرم  نینچ  راتفرگ  مالـسلاهیلع ، یلع  دننام  يریبدت  اب  عاجـش و  هدنامرف  گرزب و  ياوشیپ 

ا نورظنی ،)
دندوب یناسک  اهنآ  دیوگیم ، نخس  ربمایپ  نارود  يوسرت  فیعض و  نانموم  زا  یهورگ  هرابرد  هک  تسا  لافنا  هروس  مشـش  هیآ  زا  سابتق 

گنج دروم  رد  ادخ  نامرف  قح و  رد  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اب  هلداجم  ییوجهناهب و  هب  هتـسویپ  داهج  زا  رارف  يارب  هک 
نیا رد  هک  یمیظع  ياهیزوریپ  هچ  دندوب و  لیلدیب  سرت  هابتشا و  راتفرگ  ردقچ  اهنآ  هک  داد  ناشن  ردب ، ثداوح  یلو  دنتخادرپیم ، ردب ،

نکمم ریبعت  نیا  دندوشگ ! ضارتعا  هب  نابز  مئانغ ، دروم  رد  اهنیمه  گنج ، زا  دـعب  هک  نیا  بجع  و  دـش ! لصاح  ناناملـسم  يارب  گنج 
دوخ ناوارف  نانمـشد  رب  زاب  دندوب ، تمواقم  يدرمیاپ و  نینهآ و  خسار و  مزع  ياراد  كدنا ، هورگ  نیا  رگا  یتح  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا 

ماوقا و همه  اب  افـص  حلـص و  رب  مالـسا  تامیلعت  ساسا  هک  نیا  اب  نمـشد ! ربارب  رد  یتسـس  دمایپ  هتکن : سوسفا …  یلو  دندشیم ، زوریپ 
بجاو ار  لمع  تدش  يدراوم  رد  لاح  نیا  اب  هدش ، هتـشاذگ  دنـشاب - هتـشاد  زیتس  رـس  ناناملـسم ، مالـسا و  اب  هک  يدراوم  رد  زج  اهتلم -

هدـید ماش  نارگتراغ  هیواعم و  هاپـس  دروم  رد  هغالبلاجـهن  رگید  ياههبطخ  ـالاب و  هبطخ  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نآ  هنومن  درمـشیم .
زا ع یکی  درکیم و  يزیرهمانرب  هتسویپ  قارع  هفوک و  هاپس  هیحور  فیعضت  يارب  هیواعم  دوشیم .

یلع تموـکح  تحت  ياهـشخب  زا  یکی  هب  هناریگلفاـغ  هـک  درکیم  جیـسب  ار  یهورگ  وا  دوـب . ییاذـیا  ياـهراک  وا  ياـههمانرب  نیرتهدـم 
كاخ و هب  ار  یهورگ  دننزب و  كدوک ، ای  نز  ای  دشاب  درم  هاوخ  دیآیم ، اهنآ  غیت  مد  هک  سک  ره  هب  ياهبرـض  دننک و  هلمح  مالـسلاهیلع 
داد و يور  مالـسلاهیلع  یلع  تموکح  رد  راب  نیدنچ  هلاسم  نیا  دندرگرب . دوخ  هاگیاپ  هب  اعیرـس  دننک و  تراغ  ار  یلاوما  دنـشک و  نوخ 

لامک اب  تیعمج  درکیم ، توعد  اهنآ  هب  عطاق  خساپ  نداد  نمشد و  عیرـس  بیقعت  هب  ار  نایرکـشل  دشیم و  هتفـشآ  رب  الوم  هک  نامز  ره 
نآ درکیم ، توعد  عیرس  شنکاو  هب  ار  اهنآ  دیشکیم و  دایرف  الوم  هک  ردق  ره  دندشیم و  وربور  لئاسم  هنوگنیا  اب  یتسس  يدرسنوخ و 

ببـس رما  نیمه  تسا ! نارگید  هجوتم  هکلب  تسین ، اهنآ  هجوتم  نمـشد  تالمح  اـیوگ  دـندمآیمن . رد  تکرح  هب  نوبز  فیعـض و  دارفا 
میلست هیواعم  لباقم  رد  یناسآ  هب  قارع  مالـسلاهیلع ، یلع  تداهـش  زا  دعب  ماجنارـس  دنوش و  رتروسج  زور  هب  زور  ماش  نارگتراغ  هک  دش 
دناوتب هک  یعاجش  دمآراک و  يورین  هک  ارچ  دریگب ، ار  ملاظ  درم  نآ  يولج  دناوتن  ماقم ، تیعقوم و  نآ  اب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ددرگ و 

نیتسخن ح رگا  ینعی  تسا ، هنوگ  نیمه  بلطم  زین  زورما  يایند  رد  تشادن . رایتخا  رد  دناشنب  اج  رس  رب  ار  نمشد 
رادـیب یماگنه  دوش ، عورـش  اهنآ  يوس  زا  ياهبناج  همه  تکرح  هک  مینیـشنب  نیا  راظتنا  هب  دوشن و  هفخ  هفطن  رد  نمـشد  ییاذـیا  تاـکر 

یـسایس و ای  یماظن  دعب  رد  هچ  تکرح  نیرتکچوک  بقارم  دـیابیم  يرایـشوه  تیاهن  اب  اهنت  هن  تسا . هتـشذگ  راک  زا  راک  هک  میوشیم 
لاجم ات  تفرگ  تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  روما ، هنوگنیا  رد  دیاب  هکلب  درک ، عفد  اروف  ار  یتکرح  ره  دوب و  يداصتقا  یتاغیلبت و  دعب  رد  هچ 

زا تاکرح  هنوگنیا  زا  ییاههناشن  هک  یماگنه  هدارا  تسس  دارفا  الومعم  میهد . رارق  یعافد  عضوم  رد  ار  وا  میریگب و  نمشد  زا  ار  مجاهت 
هنوگنیا رد  هک  یلاح  رد  دـننکیم ، تحـص - رب  لمح  حالطـصا  هب  و  هیجوت - ار  نآ  یبلط ، تحار  رطاـخ  هب  دوشیم  رهاـظ  نمـشد  يوس 

رب لـمح  ناوتیم  ار  شلمع  هک  ياهدازآ  ناـسنا  کـی  هن  تسا و  راوخنوخ  نمـشد  لـباقم ، فرط  هک  ارچ  تسا ، نظئوس  رب  لـصا  دراوـم 
ماما میهدیم . نایاپ  ار  نخـس  نیا  تشذـگ - نآ  حرـش  هک  داهج - هبطخ  زا  انعمرپ ، هدـنزومآ و  رایـسب  ياهلمج  يروآدای  اب  درک . تحص 

نا لبق  مهوزغا  مکل : تلق  انالعا و  ارـس و  اراهن و  الیل و  موقلا  ءالوه  لاتق  یلا  مکتوعد  دـق  ینا  الا و  دـیارفیم : هلمج  نیا  رد  ناـنمومریما 
امش راکشآ ، ناهنپ و  زور ، بش و  نم  دیشاب ! هاگآ  اولذالا ، مهراد  رقع  یف  طق ، موق  يزغ  ام  هللا  وف  مکوزغی :

رد هک  یموق  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینک ! دربن  نانآ  اب  دـنگنجب  امـش  اب  هک  نآ  زا  شیپ  متفگ : مدرک و  توعد  تیعمج  نیا  اب  هزرابم  هب  ار 
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دوش حرطم  یهورگ  يارب  لاوئـس  نیا  زاب  تسا  نکمم  لاوئـس : دش . دهاوخ  لیلذ  نیقی  هب  دریگ  رارق  نمـشد  مجاهت  دروم  شاهناخ  نورد 
؟ دنکیم ریقحت  دح  نیا  ات  ار  اهنآ  هدرک و  دروخرب  نشخ  دنت و  نینچ  نیا  شنایرکشل  زا  یهورگ  اب  مالسلاهیلع ، یلع  نانمومریما  ارچ  هک 

نایب هتـشذگ  ياههبطخ  لیذ  ارارک  ار  نخـس  نیا  خـساپ  دـیوگب ؟ نخـس  نانآ  اب  يرتشیب  تبحم  اب  دـیآرد و  تفطالم  رد  زا  دوبن  رتهب  ایآ 
. تشادن دوجو  نآ  زا  يزیرگ  چیه  هک  دوب ، یحارج  عون  کی  دننامه  عقاو  رد  اود و  نیرخآ  نیا  هک  میتفگ  و  میاهدرک ،

جراوخ راعش  خساپ  رد  هبطخ 040-

هحفص 429] ]
هک دنتفرگ  هدرخ  ماما  رب  جراوخ  هک  ینامز  نآ  رد  دومرف ، داریا  نیفـص  گنج  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  ماما  ار  هبطخ  نیا  هاگن : کی  رد  هبطخ 

هدیزگرب رما  نیا  يارب  هیواعم  نارادفرط  ماما و  باحـصا  يوس  زا  یگدنیامن  ناونع  هب  رفن  ود  و  دش ، میلـست  تیمکح  هلاسم  ربارب  رد  ارچ 
الا هللا، مکحلا  نا  دـیجم  نآرق  تایآ  قبط  رب  هک  یلاح  رد  دـننک ، يرواد  نیملـسم  تفالخ  نیفـص و  گنج  تشونرـس  هرابرد  اـت  دـندش ،

راتفرگ هک  یلاـح  رد  دـندرکیم ، هیکت  نآ  رب  هتـسویپ  هدرک ، ساـبتقا  نآ  زا  ار  ـالا هللا ، مکح  ـال  راعـش  و  تسادـخ ) صوصخم  تیمکح  )
، دینـش ار  راعـش  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یماگنه  دننک . كرد  ار  نآ  یتشز  دنتـسناوتیمن  تجاجل  رطاخ  هب  هک  دندوب  يراکـشآ  هطلاغم 
موهفم ال و  درادیمرب ، هدرپ  نانآ  زیمآهطلاغم  راعـش  نیا  زا  تسخن  تسا : هدومرف  هراشا  هتکن  راهچ  هب  نآ  رد  دومرف و  داریا  ار  نخـس  نیا 

مدرم زاین  نخـس  نیا  همادا  رد  هک  نیا  مود  درادیم . نایب  دننکیم ، لطاب  يرادربهرهب  نآ  زا  اهنآ  تسا و  یقح  نخـس  هک  ار  الا هللا ، مکح 
مکاح کی  فیاظو  موس  تمـسق  رد  و  دـنکیم . نییبت  ار  تموکح  ترورـض  رگید  ریبعت  هب  و  دزاسیم ، نشور  یناسنا  مکاح  کـی  هب  ار 

هبطخ نیا  شخب  نیرخآ  رد  و  دنکیم . هراشا  مهم  هفیظو  تفه  هب  دهدیم و  حرش  ار  یهلا  لداع 
نومضم نیمه  هبطخ  نیا  نایاپ  رد  یـضردیس  موحرم  دیامرفیم . نایب  ینعم  رپ  هاتوک و  هلمج  ود  رد  یهلا  لداع  مکاح  کی  دوجو  هجیتن 

ار نآ  هک  تسا  یقح  نخـس  ـالا هللا ) مکح  ـال  : ) دوـمرف ترـضح  همجرت : دـنکیم . لـقن  يرتهاـتوک  تراـبع  رد  يرگید  تـیاور  قـبط  ار 
تموـکح و دـنیوگیم  هورگ  نیا  یلو  تـسا ، ادـخ  صوـصخم  مـکح  يرآ  تـسا . هدـش  هدارا  نآ  زا  لـطاب  ینعم  و  دـناهدرک ، فـیرحت 

یـسرتسد رگا   ) راکدب ای  دشاب  راکوکین  هاوخ  دنتـسه  یمکاح  ریما و  دنمزاین  مدرم  نیقی  هب  هک  نآ  لاح  تسا ، ادخ  صوصخم  یهدنامرف 
شیوخ راـک  هب  نموم  شتموکح  رد  هک  يریما  تسا ) رتـهب  تموـکح  ندوـبن  زا  رجاـف  ریما  دوـجو  دنـشاب  هتـشادن  يراـکوکین  مکاـح  هب 

همادا نایاپ  اـت  ار  دوخ  یگدـنز  هک  دـهدیم  تصرف  مدرم  هب  دـنوادخ  بیترت  نیا  هب  و  دوش ، دـنمهرهب  يداـم  بهاوم  زا  رفاـک  و  دزادرپب ،
و دش . دهاوخ  ناما  نما و  اههداج  دوشیم ، هزرابم  نانمـشد  اب  وا  کمک  هب  و  ددرگیم ، يروآعمج  لاملاتیب  لاوما  وا  هلیـسو  هب  دـنهد .

ناما رد  ناراکدـب  تسد  زا  هتفرگ و  رارق  هاـفر  رد  ناراـکوکین  بیترت  نیا  هب  و  دوشیم ، هتفرگ  نادـنمروز  زا  وا  کـمک  هب  نافیعـض  قح 
راظتنا رد  نم  يرآ  دومرف : دینـش  ار  الا هللا  مکح  راعـش ال  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  یماـگنه  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و  دنـشابیم .

یهلا د مکح 
مکاح تموکح  رد  دـنکیم  هفیظو  ماجنا  یبوخ  هب  راکزیهرپ  صخـش  راکوکین  مکاح  تموکح  رد  اما  دومرف : سپـس  متـسه . امـش  هرابر 

نیا زا  شخب  نیتسخن  رد  ماما  ریسفت : حرش و  دسرارف ! شگرم  دیآرس و  شلجا  ات  دوشیم  دنمهرهب  نآ  زا  كاپان  یقـش و  صخـش  راکدب 
: رگید ریبعت  هب  ای  ، ) تسا هدش  هدارا  نآ  زا  یلطاب  ینعم  هک  تسا  یقح  نخـس  نیا  دیامرفیم : هدرک  الا هللا ، مکح  راعـش ال  هب  هراشا  هبطخ 
رد سپس  لطاب .) اهب  داری  قح  هملک  ( ) دناهداهن ماگ  تلالض  هار  رد  و  دناهدرک ، فیرحت  شیلـصا  موهفم  زا  ار  نآ  اهنآ  تسا  یقح  نخس 

: دـنیوگیم هورگ  نیا  یلو  تسا  ادـخ  صوصخم  مکح  يرآ  دـیامرفیم : و  دـنکیم ، نایب  ییاـنعمرپ  هاـتوک و  هلمج  نخـس  نیا  حیـضوت 
ياـطخ ـالا هللا .) هرما  ـال  نولوقی : ءـالوه  نکل  ـالا هللا و  مکح  ـال  هنا  معن  . ) تسا ادـخ  صوـصخم  مدرم  رب  تساـیر  ینارمکح و  تراـما و 

تیمکح و هنوگره  هک  دندرکیم  ریـسفت  نینچ  دوب  نآرق  زا  هتـساخرب  هک  ار  الا هللا ، مکحلا  نا  راعـش  اهنآ  هک  دوب  نیا  رد  جراوخ  گرزب 
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ار نآ  دـندرک و  تفلاخم  تیمکح  هلاسم  اب  لـیلد  نیمه  هب  و  تسادـخ ، صوصخم  مدرم  ناـیم  رد  ینارمکح  ینعی  تیمکاـح ، يرواد و 
يرواد تیمکح و  رگا  تـسا  یهیدـب  تـسا ! هدـش  هداد  رارق  يرواد  تموـکح و  قـح  ادـخ  ریغ  يارب  هـک  ارچ  دندرمـش ، كرـش  یعوـن 

دیاب دشاب ، ادخ  صوصخم 
ار نآ  ياـج  یتموکحیب  مسیـشرانآ و  زورما  ریبعت  هب  دورب و  نیب  زا  دـیاب  تموکح  لـصا  نیارباـنب  دـشاب ، ادـخ  زین  مدرم  ناـیم  نارمکح 

رادـنپ هب  دنتـساوخیم  اهنآ  دـنزادرپیم . يرواد  هب  اهناسنا  اهنآ  همه  رد  هک  ارچ  دوش ، هتـشادرب  نایم  زا  زین  اـههاگداد  مکاـحم و  دریگب و 
یفن جرم و  جره و  هاگترپ  رد  لهج  بصعت و  ینادان و  رثا  رب  یلو  دـنبای ، تاـجن  كرـش  زا  دـننک و  هدـنز  ار  هللا  تیمکاـح  دـیحوت  دوخ 

يرواد و هنوگره  دیاب  دیحوت  ظفح  يارب  هک  دندش  ياهناکدوک  تامهوت  راتفرگ  دندرک و  طوقـس  یناسنا  عماوج  رب  ینارمکح  يرواد و 
، دندرب یپ  مهوت  نیا  ندوب  لطاب  هب  تسا ، مزال  يریما  تسرپرس و  ناشدوخ  هورگ  يارب  دندید  هک  یماگنه  یلو  دننک ، یفن  ار  ینارمکح 

رگرادیب نانخس  اب  نانآ  زا  یمیظع  هورگ  هناتخبشوخ  اما  دادن ! تشگزاب  هزاجا  اهنآ  هب  تسا  ینادان  لهج و  مزاول  زا  هک  تجاجل  دنچ  ره 
نیا رد  مالسلاهیلع  ماما  لاح  ره  هب  دندرب . یپ  ناشراکفا  یتسس  هب  دندرک و  هبوت  دندش و  رادیب  ناورهن  گنج  نادیم  رد  مالـسلاهیلع  ماما 

يرواد و هزاجا  یتح  تسادـخ ، ماکحا ، یلـصا  هدننکعیرـشت  راذـگنوناق و  مکاـح و  کـش  نودـب  هک  دـنکیم  دـیکات  هتکن  نیا  رب  هبطخ 
ههاگداد رد  شدوخ  دنوادخ  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  یلو  دوش ، رداص  وا  يوس  زا  دیاب  زین  مدرم  رب  تیمکاح 

سیئر ياـج  هب  لـثملایف  دریگیم و  تسد  رد  دوخ  ار  مدرم  رب  تموـکح  هتـشر  اـی  دـنکیم ، يرواد  مدرم  ناـیم  رد  دوـشیم و  رـضاح  ا 
ياهنادرخبان یهاو و  نخس  نیا  درادیم ! ثوعبم  راک  نیا  يارب  اهنامسآ  زا  ار  دوخ  ناگتشرف  ای  دنکیم و  لمع  رادناتسا  ریما و  روهمج و 

نخس نیا  رادفرط  نادان ، جوجل و  جراوخ  هنافساتم  یلو  دنکیمن ، يراج  نابز  رب  ار  نآ  دشاب ، هتـشاد  يروعـش  كدنا  سک  ره  هک  تسا 
: دناهتفگ هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یـضعب  ياهتفریذپ !؟ ار  تیمکح  هلاسم  ارچ  دنتفگ : دندرک و  تفلاخم  مالـسلاهیلع  یلع  اب  اذـل  دـندوب و 

نینچ نآرق  هک  یلاح  رد  دشاب ، هدش  حیرـصت  ینعم  نیا  هب  نآرق  رد  دـیاب  و  دـهاوخیم ، یهلا  هزاجا  تیمکح  هک  دـندوب  یعدـم  جراوخ 
هب طوبرم  هفیرـش  هیآ  هب  جراوخ  نخـس  یفن  يارب  مالـسا ، ناگرزب  زا  یـضعب  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  و  تسا ، هدادـن  یـسک  هب  ار  ياهزاـجا 
نم امکح  هلها و  نم  امکح  اوثعباف  امهنیب  قاقـش  متفخ  نا  و  : ) دـیامرفیم هک  اجنآ  دناهتـسج ، دانتـسا  یگداوناخ  تاـفالتخا  رد  تیمکح 

دیشاب هتشاد  میب  رسمه ) ود   ) ود نآ  نایم  فاکـش  ییادج و  زا  هاگره  و  اریبخ ،) امیلع  ناک  هللا  نا  امهنیب  هللا  قفوی  احالـصا  ادیری  نا  اهلها 
حالصا هب  میمصت  رواد  ود  نآ  رگا  دینک  باختنا  نز  هداوناخ  زا  رواد  کی  رهوش و  هداوناخ  زا  رواد  کی 

ياهدمایپ هک  یکچوک  عوضوم  نینچ  هک  یماگنه  تسا . هاگآ  اناد و  دنوادخ  اریز  دنکیم ، کمک  اهنآ  قفاوت  هب  دنوادخ  دنشاب ، هتـشاد 
عامتجا هنحـص  رد  جرم  جره و  دـنامب  یقاب  شتافالتخا  رگا  هک  یمهم  ياهراک  هنوگچ  دوش ، لح  يرواد  قیرط  زا  دـیاب  دراد  يدودـحم 

اب مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  هک  دندقتعم  یعمج  لیلد  نیمه  هب  زین  و  دوشن !؟ لح  تیمکح  اب  دزیریم ، مه  هب  زیچ  همه  دیآیم و  دیدپ 
ماما لاح  ره  هب  درکیم . یفن  ادیدش  ار  اهنآ  دوب و  فلاخم  اهمکح  صخش  اب  هکلب  دوبن ، فلاخم  یـصاخ  عطقم  رد  تیمکح  هلاسم  لصا 
هلاسم اب  اهنت  هن  جراوخ  دش  هراشا  زین  البق  هک  هنوگنامه  اریز  دزادرپیم ، تموکح  لیکـشت  ترورـض  هب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلاهیلع 

یلو تسین ! نارمکح  ماما و  هب  يزاین  چیه  دنتفگ : دندرب و  لاوئـس  ریز  زین  ار  تموکح  موزل  هکلب  دـندرک ، تفلاخم  نیفـص  رد  تیمکح 
یهاو ياـعدا  نیا  زا  ـالمع  دـننک  باـختنا  یتسرپرـس  هب  ار  یبـسار  بهو  نب  هللادـبع  دوـخ  تالیکـشت  يارب  دـندش  روـبجم  هک  یماـگنه 

هب دـیامرفیم : دـنکیم ، نایب  ینعمرپ  هاتوک و  یتارابع  رد  نشور  لیلد  نیدـنچ  نخـس  نیا  تابثا  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  هاگنآ  دنتـشگرب .
جو دوشن  ناشبیصن  يراکوکین  مکاح  زا  يوریپ  قیفوت  رگا   ) راکدب ای  دشاب  راکوکین  هاوخ  دنتسه ، يریما  دنمزاین  مدرم  نیقی 

راـثآ تاـکرب و  دـئاوف و  زا  هدـئاف  تفه  هب  سپـس  رجاـف .) وا  رب  ریما  نم  ساـنلل  دـبال  هنا  و  ( ) تسا رتهب  تموکح  ندوبن  زا  رجاـف  ریما  دو 
شیوخ راک  هب  نموم  وا  تموکح  هیاس  رد  هک  نیا  تسخن  يدام : هبنج  یـضعب  دراد و  يونعم  هبنج  یـضعب  هک  دـنکیم  هراـشا  تموکح 

زا  ) وا تموـکح  رد  زین  رفاـک  هک : نیا  مود  نموـملا .) هترما  یف  لـمعی  ( ) دـیامیپیم هللا  یلا  برق  ماـقم  هـب  ار  دوـخ  هار  و   ) دـهدیم هـمادا 
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مدرم هب  دنوادخ  هک : نیا  موس  رفاکلا .) اهیف  عتمتـسی  و  ( ) دهدیم همادا  دوخ  يویند  يدام  یگدنز  هب  و  ، ) دوشیم دنمهرهب  يدام ) بهاوم 
(. لـجالا اـهیف  هللا  غلبی  و  . ) دـننک یط  یبسن ) تمالـس  رد   ) ناـیاپ اـت  ار  دوخ  یعیبـط  یگدـنز  وا  تموکح  نارود  رد  هک  دـهدیم  تصرف 
هب عمجی  و  ( ) دوشیم مهارف  یماظتنا  ینارمع و  یعفد و  ياههنیزه  و  . ) ددرگیم يروآعمج  لاملاتیب  لاوما  وا  هلیـسو  هب  هک : نیا  مراهچ 

ناـما نما و  اـههداج  وا  هلیـسو  هب  هک : نیا  مشـش  ودـعلا .) هب  لـتاقی  و  . ) دوشیم هزراـبم  نانمـشد  اـب  وا  کـمک  هب  هک : نیا  مجنپ  ءیفلا .)
(. يوقلا نم  فیعضلل  هب  ذخوی  و  . ) دوشیم هتفرگ  نادنمروز  زا  وا  کمک  هب  نافیعض  قح  هک : نیا  متفه  و  لبسلا .) هب  لمات  و  . ) ددرگیم

هک ددرگیم  لصاح  ییاهن  هجیتن  نیا  تموکح  يوس  زا  هناگتفه  فئاظو  نیا  نتفای  ماجنا  هیاس  رد  و 
، ناهج یـسایس  خـیرات  رجاف .) نم  حارتسی  رب و  حـیرتسی  یتح  . ) دنـشابیم نامارد  ناراکدـب  تسد  زا  دوب و  دـنهاوخ  هافر  رد  ناراکوکین 

یهاو تسس و  هلدا  هب  و  دندوب - اهتیمکاح  تموکح و  یفن  رادفرط  هک  دندوب  یتیلقا  لاح  نامز  رد  یتح  هتـشذگ و  رد  هک  دهدیم  ناشن 
هداد خـیرات  ار  اهنآ  خـساپ  دـندرکیم ، يرادـفرط  ياهتخپان  ماخ و  رکفت  نینچ  زا  زین  جراوخ  درک - میهاوخ  هراشا  هدـنیآ  ثحب  رد  اـهنآ 

ای زور  دنچ  يارب  مدرم  نتفرگ  رارق  تموکح و  کی  هزاریش  ندش  یشالتم  ماگنه  هب  هک  میاهدینـش  ای  میاهدید و  دوخ  مشچ  اب  اریز  تسا ،
اههزاغم و هدش ، روهلمح  مدرم  سیماون  لاوما و  هب  دنراد  دوجو  ياهعماج  ره  رد  هک  شابوا  لذارا و  یتموکحیب ، طئارش  رد  تعاس  دنچ 

نماان اههداج  دوشیم ، هتخیر  ناهانگیب  ياهنوخ  دـنریگیم و  رارق  زواجت  دروم  سیماون  دـننکیم ، تراـغ  تعرـس  هب  ار  يراـجت  زکارم 
تراـغ هب  لاـملاتیب  دـننکیم ، هلمح  روـشک  نآ  هب  وـس  ره  زا  نانمـشد  دوـشیم ، فـقوتم  یعاـمتجا  تبثم  ياـهتیلاعف  ماـمت  ددرگیم و 

دوجو یـشمارآ  هن  ددرگیم ، لامیاپ  قوقح  مامت  هک  دـسریمن ، رادـقح  هب  یقح  اهنت  هن  رفاـک ، هن  دـنامیم و  ناـما  رد  نموم  هن  دوریم ،
ین دارفا  دوجو  سپس  تسا ، مظن  تینما و  حیحص  یگدنز  يارب  طرش  نیرتمهم  نیلوا و  کشیب  یتحارتسا . هن  دراد و 

لاملاتیب و تموکح و  لیکشت  نودب  مه  نآ  هک  دننک  داجیا  يدس  یلخاد  ناهاوخهدایز  یجراخ و  نانمـشد  ربارب  رد  هک  تسا  يدنمور 
هدرک هراشا  اقیقد  تاـکن  نیا  ماـمت  هب  ـالاب  ینعمرپ  نانخـس  رد  ترـضح  تسین . ریذـپناکما  نآ  رد  یمومع  لاوما  زا  یـشخب  يروآعمج 

فئاـظو ماـجنا  هک  دـیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  اـجنیا  رد  دـنکیم . لاـطبا  لـماک  روط  هب  ار  یتـموکحیب  نارادـفرط  تسـس  قطنم  و  تسا ،
یلاح رد  دهد ؟ ماجنا  ار  فئاظو  نیا  دناوتیم  زین  ملاظ  رجاف و  ریما  ایآ  تسا ، ملـسم  لداع  راکوکین و  رب و  ریما  يوس  زا  هک  الاب  هناگتفه 

. دنراد ار  نآ  ماجنا  ناوت  ود  ره  هک  دهدیم  ناشن  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هدـش  نایب  ود  ره  يارب  فئاظو  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  مالک  رد  هک 
لماک روط  هب  رجاف  اما  و  دهدیم ، ماجنا  ار  فئاظو  نیا  نیقی  هب  راکوکین  لداع و  ریما  درک : هجوت  دیاب  هتکن  نیا  هب  لاوئـس  نیا  خـساپ  رد 

نانمـشد ربارب  رد  دـنک ، تیاـعر  ار  مظن  هک  نیا  زج  درادـن  ياهراـچ  دوـخ  تموـکح  همادا  يارب  وا  هک  ارچ  يرآ ، یبـسن  هنوـگ  هب  و  هـن ،
رد اریز  تسا . ناملاظ  زا  یکی  وا  دوخ  دنچ  ره  دریگب ، ار  ناملاظ  ملظ  ولج  یبسن  روط  هب  دزاس و  ناما  نما و  ار  اههداج  دتـسیاب ، یجراخ 

تعرس ب هب  شتموکح  دنوشیم و  طلسم  وا  رب  نانمشد  دنروشیم و  وا  دض  رب  اروف  مدرم  تروص  نیا  ریغ 
الاب رد  هچنآ  زا  دـننک ! تیاعر  يدـح  ات  ار  الاب  هناگتفه  روما  دـننکیم  شالت  زین  ملاظ  ياـهتموکح  بلاـغ  لـیلد  نیمه  هب  دوریم ، داـب  ه 

يدوجو هفـسلف  تقیقح  رد  دـهد  جرخ  هب  یتسـس  قوف  روما  ماجنا  رد  هک  یتموکح  ره  هک  دوشیم  هتفرگ  یبوخ  هب  هجیتن  نیا  دـش  هتفگ 
دروم رد  هدراذـگ ، توافت  الاب  ترابع  رد  رفاک  نموم و  نایم  رد  مالـسلاهیلع  ماما  ارچ  هک  نیا  رگید  لاوئـس  تسا ! هداد  تسد  زا  ار  دوخ 

زا يریگهرهب  ایند  یگدنز  رد  نموم  فده  هک  تسا  نیا  لاوئـس  نیا  خساپ  عتمتـسی ؟ دیامرفیم : رفاک  دروم  رد  لمعی و  دیامرفیم : نموم 
زین تاـیح  بهاوـم  زا  رگا  و  تسا ، راـگدرورپ  يدونـشخ  ادـخ و  ياـضر  بلج  وا  یلـصا  فدـه  هکلب  تسین ، عـتمت  یگدـنز و  بهاوـم 

هکلب تسین ، ادـخ  ياضر  بلج  یپ  رد  اهنت  هن  نامیایب  رفاک و  هک  یلاـح  رد  یلـصا ، هن  تسا  وا  یعبت  يوناـث و  بولطم  دـنک  يریگهرهب 
اب دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماما  اذـل  دـشاب ، عورـشمان  مارح و  قیرط  زا  دـنچ  ره  دـنک ، يریگهرهب  ناهج  يدام  بهاوم  زا  دـهاوخیم  اـهنت 

نموم هن  دزیریم  مه  هب  زیچ  همه  دشابن ، تموکح  رگا  هک  یتروص  رد  دنسریم ، شیوخ  فده  هب  ود  نیا  زا  کی  ره  تموکح  لیکـشت 
هب ر ار  نآ  زا  ییاهتمسق  هبطخ  نیا  نایاپ  رد  یضردیس  موحرم  تشاد . دهاوخ  یمارآ  یگدنز  رفاک  هن  و  دهد ، ماجنا  دناوتیم  یهلا  لمع 
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مالـسلاهیلع ماما  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  دـیوگیم : دراد . تشذـگ  هچنآ  اب  يرـصتخم  توافت  هک  دـنکیم  لـقن  رگید  یتیاو 
مکح . ) متسه امش  هرابرد  یهلا  مکح  راظتنا  رد  نم  يرآ  دومرف : تسا ) الا هللا  مکح  راعش ال  هب  هراشا   ) دینـش ار  اهنآ  میکحت  هک  یماگنه 

هک نیا  دوـمرف : درک و  ساـبتقا  اـهنآ  دوـخ  نخـس  زا  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  هـلمج  نـیا  مـکیف .) رظتنا  هللا 
رد فاکش  داجیا  تجاجل و  رطاخ  هب  ار  امش  وا  هک  مشکیم  امش  هرابرد  ار  یهلا  مکح  نیا  راظتنا  نم  تسا ، ادخ  نآ  زا  مکح  دییوگیم 

دوش و تجح  مامتا  امـش  هب  هک  مشکیم  ار  نیا  راظتنا  نم  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ای  دـنک ! راتفرگ  كاندرد  تازاجم  هب  نیملـسم  فوفص 
نیا قبط  : ) دـیازفایم سپـس  یـضردیس  موـحرم  منک ! ارجا  اـهنآ  هراـبرد  ار  ادـخ  مکح  دـننامب  شیوـخ  یهارمگ  تجاـجل و  رب  هک  اـهنآ 

مکاح تموکح  رد  و  دنکیم ، هفیظو  ماجنا  یبوخ  هب  راکزیهرپ  صخش  راکوکین  مکاح  تموکح  رد  اما  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  تیاور )
اما و  یقتلا ، اهیف  لمعیف  هربلا  هرمالا  اما  . ) دـسرارف شگرم  دیآرـس و  شتدـم  ات  دوشیم  دـنمهرهب  نآ  زا  كاپان  یقـش و  صخـش  راکدـب ،

نیا الاب  نخس  موهفم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  هتینم .) هکردت  هتدم و  عطقنت  نا  یلا  یقشلا ، اهیف  عتمتیف  هرجافلا  هرمالا 
و  ) دنرادن یشیاسآ  شمارآ و  هنوگچیه  نانموم  نارجاف  تموکح  رد  دنمورحم و  زین  حابم  عتمت  زا  نارجاف  ناکاپ ، تموکح  رد  هک  تسا 
هک دـسریم  رظن  هب  تسا ،) مزـال  تروص  ره  هب  قیرط و  ره  هب  تموـکح  هک  هدـش  ناـیب  نآ  يارب  هبطخ  هک  تسا  یفدـه  فـالخ  رب  نیا 

ندش نشور  هب  يرثوم  رایسب  کمک  هک  تسا  هدمآ  یبلطم  دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرـش  رد  تسا . رتقیقد  رتحیحـص و  لوا  تیاور 
هفوک هب  تشگزاـب و  نیفـص  زا  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یماـگنه  هک : نیا  نآ  دـنکیم و  مکیف ،) رظتنا  هللا  مکح   ) ـالاب تیاور  هلمج  نیتسخن 
نخـس و   ) دـندمآ مالـسلاهیلع  ماـما  دزن  يرگید  زا  دـعب  یکی  دـندرک و  عاـمتجا  هفوک ) یکیدزن  رد   ) ءارورح يارحـص  رد  جراوخ  دـمآ ،

نآ فارطا  مدرم  هک  یلاح  رد  و  دیـسر ، دجـسم  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تمدـخ  نانآ  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  دنتـشگرب ) دـنتفگ و  یبسانمان 
(! تخاس مهتم  كرـش  هب  ار  ترـضح  باحـصا  ریبعت  نیا  اب  و  (! ) نوکرـشملا هرک  ول  الا هللا و  مکح  ال   ) دز دایرف  دندوب  هتفرگ  ار  ترـضح 

كرش هب  مهتم  دندرکیم  هاگن  وا  هب  هک  ار  یناسک  اجنیا  رد  ( ) نوتفلتملا هرک  ول  الا هللا و  مکح  ال  : ) دز دایرف  دندرک ، وا  يوس  هب  ور  مدرم 
کح ال  : ) دز دایرف  دوب ) یمرشیب  حیقو و  رایسب  درم  هک   ) وا دومرف : هاگن  وا  هب  درک و  دنلب  رس  مالسلاهیلع  ماما  درک .)

یلع  ) نسحلاوبا دومرف : مالسلاهیلع  ماما  درک )! هللا  مکح  اب  تفلاخم  هب  مهتم  ار  مالـسلاهیلع  ماما  اجنیا  رد  و  (! ) نسح وبا  هرک  ول  الا هللا و  م 
هب یتازاجم  ای  ادخ و  يوس  زا  یتازاجم   ) متسه امـش  هرابرد  ادخ  مکح  رظتنم  اصوصخم  نم  تسین  دونـشخان  ادخ  مکح  زا  بلاطیبا ) نب 

مالسلاهیلع ماما  يریگیمن ؟ قطنمیب ) روسج و   ) هورگ نیا  يدوبان  هب  میمـصت  ارچ  نانمومریما  يا  دنتفگ : مدرم  اجنیا  رد  نانموم .) هلیـسو 
هورگ دنورب  نیب  زا  یهورگ  رگا   ) دوب دـنهاوخ  تمایق  زور  ات  ناردام  محر  ناردـپ و  بلـص  رد  اهنآ  دـنوشیمن ، دوبان  زگره  اهنیا  دومرف :
يالب - 1 اههتکن : ياهنامیکح !؟ نانخـس  هچ  دـنوشیم !) اـهنآ  نیـشناج  قطنم  زا  رود  زیمآبصعت و  يرـشق و  رکف  زرط  نیمه  اـب  يرگید 
هکلب دنتفرگیم ، هرهب  یهلا  تایآ  يار  هب  ریسفت  قیاقح و  فیرحت  زا  دوخ  موش  دصاقم  هب  ندیسر  يارب  هک  دندوبن  جراوخ  اهنت  فیرحت !
تـسد رد  يرازبا  تروص  هب  هشیمه  قیاقح  فیرحت  دـید  میهاوخ  میزادـنیب  نونکات  زاغآ  زا  تیرـشب  خـیرات  هب  یلاـمجا  هاـگن  کـی  رگا 

دناهدوب عضاخ  نآ  لباقم  رد  همه  هک  ار  ناگرزب  ءئایبنا و  نانخـس  ای  یهلا  تاـیآ  یهورگ  تسا . هدوب  ناـهارمگ  ناـگدولآ و  ناـملاظ و 
هاگ دشیم : بیقعت  راک  نیا  رد  فده  ود  و  دندرکیم ، فیرحت  ریسفت و  دوخ  لیم  هب  هتفرگ و 

هک یسوم  لباقم  رد  نوعرف  راتفگ  میهاربا و  ربارب  رد  دورمن  نانخس  هب  رگا  ناشدوخ ! نادجو  بیرف  هاگ  لدهداس و  هاگآان و  مدرم  بیرف 
ار يرادربهرهب  رثکادـح  شور  نیا  زا  اـهنآ  مینیبیم  میرگنب ، اـقیقد  هدـمآ  دـیجم  نآرق  زا  رگید  ییاـههروس  هط و  هرقب و  هروس  تاـیآ  رد 

يایند رد  دنهد . بیرف  ار  مدرم  دننک و  لافغا  ار  دوخ  ناتـسدریز  ات  دـندومنیم  نآ  زا  لطاب  هدارا  و  دـنتفگیم ، یقح  نخـس  دـندرکیم ،
گنهرف و رـشب ، قوقح  ناسنا ، تمارک  يدازآ و  دننام  ییاههژاو  دوشیم ، لابند  رتهدرتسگ  رتعیـسو و  رایـسب  تروص  هب  ینعم  نیا  زورما 
، دوشیم يراج  ام  رصع  رگمتـس  ملاظ و  نارادمامز  نابز  رب  ابلاغ  هک  تسا  یقح  تاملک  اهنیا  دننام  و  مسیرورت ، اب  هزرابم  یناسنا ، ندمت 

دصاقم هب  لین  رد  دنشاب  هتشاد  زیمآتنطیـش  تاهیجوت  قیاقح و  فیرحت  رد  يرتشیب  تراهم  مادک  ره  و  دننکیم ، لطاب  هدارا  نآ  زا  یلو 
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یهاگآ مدرم  هب  دیاب  اهنآ  دوشیم ، نیگنس  تلم  موق و  نامیا  اب  نادنمشناد  یهلا و  ياملع  هفیظو  هک  تساجنیا  دنرتقفوم و  ناشعورشمان 
هدارا نآ  زا  دنیوگب و  ار  قح  تاملک  دنناوتن  راکهبت  ياههورگ  ملاظ و  نامکاح  ات  دـنرب  الاب  ار  یمومع  گنهرف  حطـس  دـنهدب و  ار  مزال 

ترورض ت - 2 دنزاس ! مکحم  قیرط  نیا  زا  ار  هماکدوخ  ياهتموکح  ياههیاپ  دننک و  لطاب 
هدوبن و دـیدرت  کش و  لحم  زگره  لمع  رد  هک  یلاح  رد  تسوگتفگ ، دروم  یملع  ياـهطیحم  رد  هاـگ  هک  یلئاـسم  زا  تموکح  لـیکش 

تروص هب  هاوـخ  دـناهدوب ، یتـموکح  ياراد  ناـکم  ناـمز و  ره  رد  اـهناسنا  خـیرات ، لوـط  ماـمت  رد  تسا . تموـکح  موزل  هلاـسم  تسین ،
ادیپ یمدرم  يرهاظ  ارهاظ  اهتموکح  هک  نیزورما  لکـش  ناهاش و  نیطالـس و  ای  دلب ، ریما  ای  لیماف ، گرزب  ای  دشاب ، هلیبق  سیئر  تموکح 

اهمداصت و زا  يریگولج  قوقح و  ظفح  تینما ، هب  زاین  گرزب  ای  کـچوک  هعماـج  کـی  هک  ارچ  تسا ، نشور  زین  نآ  لـیلد  تسا . هدرک 
، تسا هدرک  ادیپ  يرتشیب  حوضو  هلاسم  نیا  زورما  دوشیمن . لصاح  روما  نیا  دـنکن  تراظن  نآ  رب  یمکاح  ریدـم و  ات  و  دراد ، اهـضراعت 

نآ رب  اهتموکح  یلک  تراـظن  رگا  هک  یـسایس ، يداـصتقا و  یگنهرف و  زا  معا  دریگیم ، تروص  ییاـهتیلاعف  عاـمتجا  هنحـص  رد  هک  ارچ 
اهتموکح يوس  زا  دـیاب  روما  نیا  نـالک  هماـنرب  یتـینما ! هن  يداـصتقا و  هن  دـنامیم و  یقاـب  یگنهرف  هن  دزیریم ، مه  هب  زیچ  همه  دـشابن ،

یتموکحیب هک  دناهدوب  یناسک  ام  رصع  رد  نینچمه  هتشذگ و  رد  یلو  دشاب . مدرم  ياههدوت  تسد  هب  اهنآ  يارجا  دنچ  ره  دوش ، هتخیر 
هب يزاین  هچ  دوش ، هدارا  مکاح  سیئر و  نودب  دیاب  مدرم  روما  هک  دنتفگیم  دندرکیم و  هیـصوت  ار  مسیـشرانآ  یـضوف و  حالطـصا  هب  و 

کح دوجو 
یماگنه دنتـسه ، نارادهیامرـس  عفانم  ناظفاح  و  دناهدمآ ! دوجو  هب  یتاقبط  عفانم  ظفح  يارب  اهتلود  اهتـسیسکرام  هتفگ  هب  ای  تسا ؟ تمو 

نومک هک  دـندقتعم  اهنآ  تسین ! تلود  هب  يزاین  يرگید  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  اـهتموکح  دوجو  هفـسلف  دورب ، نیب  زا  یتاـقبط  ماـظن  هک 
. دنهد هئارا  لمع  رد  راک  نیا  يارب  يوگلا  دناهتـسناوتن  زگره  اهنآ  ریغ  هن  اهتـسیسکرام و  هن  یلو  تسا ! هدوب  یتلاح  نینچ  رد  زین  نیتسخن 

کی هکلب  تسین ، یتاقبط  عفانم  ظفح  اـهنت  میریذـپب - ار  اـهنآ  نانخـس  هک  ضرف  هب  تموکح - تلود و  راـک  هک  دـناهدرک  شومارف  اـهنآ 
ایآ تسا ، مزال  اهرـشق  مامت  يارب  شرورپ  شزومآ و  ـالثم  دوشیم ، همه  هب  طوبرم  هک  تسا  مزـال  یعاـمتجا  نـالک  يزیرهماـنرب  هلـسلس 
رد يداصتقا  لئاسم  تسا ؟ ریذـپناکما  راک  نیا  رگید  مان  ره  اـی  شرورپ  شزومآ و  ماـن  هب  يدرف  تیریدـم  نـالک و  يزیرهماـنرب  نودـب 

ریذـپناکما نآ  ریغ  ای  ریزو  مان  هب  يریدـم  نودـب  دـهاوخیم و  يزیرهمانرب  مادـک  ره  یتعنـص  يرادـماد و  يزرواشک و  دـعب  رد  هعماج ،
ره رد  دنک ، تراظن  نآ  رب  دیاب  يریدـم  هک  دراد  هدرتسگ  يزیرهمانرب  هب  زاین  مه  نآ  مدرم  مومع  يارب  نامرد  تشادـهب و  لئاسم  تسین ،

هتمحازم اریز  دشاب ، هدش  یغلم  نآ  رد  مه  تیکلام  لصا  دنچ  ره  دراد ، دوجو  هاوخان  هاوخ  مداصت  عازن و  ياهعماج 
يریدم هب  زاین  مه  نآ  دهد و  همتاخ  اهعازن  هب  يزیرهمانرب  اب  یهاگداد  همکحم و  یضاق و  دیاب  اعبط  تسین ، یلام  لئاسم  هب  طوبرم  اهنت  ا 

سیئر ءارزولاسیئر ، دنکیم ، تراظن  هعومجم  نیا  رب  هک  یـسک  و  دـهدیم ، لیکـشت  ار  تموکح  تلود و  اهنیا  هعومجم  دراد . نادراک 
رد هک  يداـیز  فـالتخا  عونت و  اـب  ناـهج ، ماوقا  ماـمت  لـیلد  نیمه  هب  دوشیم . هدـیمان  نآ  دـننام  اـی  مظعا  ردـص  ریزو ، تسخن  روهمج ،

هزوح رد  اهنت  دـنیوگیم  مسیـشرانآ  یـضوف و  نارادـنامرف  هچنآ  و  دـنتموکح ، یعون  رادـفرط  دـنراد ، اههقیلـس  اهرکف و  زرط  اهداقتعا و 
رد مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  الوم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دش ! دهاوخن  هدشن و  هدید  نآ  زا  يرثا  لمع  رد  و  تسا ، وگتفگ  نخس و 
زین رگید  ییاج  رد  تسا . هدرک  نییعت  هلمج  تفه  رد  ار  اهتموکح  یلک  فیاظو  تسا و  هدومرف  هراشا  نآ  هب  ینعم  رپ  هاـتوک و  هبطخ  نیا 
دش هراشا  هک  هنوگنامه  اریز  تسا ، رتهب  رمتسم  ینماان  هنتف و  زا  رگدادیب ، ملاظ  مکاح  دوجو  مودت ، هنتف  نم  ریخ  مولظ  ناطلس  دیامرفیم :

، دـنکیم ملظ  مدرم  هب  شدوخ  رگا  دـننک . تیاعر  ار  یبسن  تلادـع  تینما و  دـنروبجم  دوخ  تیعقوم  ظفح  يارب  زین  اهتموکح  نیرتملاظ 
رس رب  جرم  جره و  اب  ملاظ  ای  لداع ، هاوخ  یتموکح  چیه  دننک . ملظ  رگیدکی  رب  نارگید  دهدن  هزاجا  لقاال 

دـنریگب و ار  جرم  جره و  وـلج  هک  دـنراد  رارـصا  اـهتموکح  همه  تهج  نـیمه  يور  دـنکیم ، طوقـس  يدوز  هـب  دـنامیمن و  یقاـب  راـک 
کلملا فورعم  ثیدح  و  دنـشاب ، هتـشاد  صقان ، دنچ  ره  تلم ، موق و  نآ  نانمـشد  عفد  تینما و  يدابآ و  نارمع و  يارب  ییاهیزیرهمانرب 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 312 

http://www.ghaemiyeh.com


، دشاب ینعم  نیمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  زین  دنامیمن ، یقاب  ملظ  اب  اما  دنامیم  یقاب  رفک  اب  تموکح  ملظلا ، عم  یقبی  رفکلا و ال  عم  یقبی 
نیا دـیوگیم : هبطخ  نیا  حرـش  رد  شنخـس  زاغآ  رد  دـیدحلایبا  نبا  دـیدحلایبا  نبا  هابتـشا  تسا . نیا  نآ  ياهریـسفت  زا  یکی  لقاال  ای 

، هدـش عقاو  فـالتخا  دروم  مدرم  ناـیم  رد  هلاـسم  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ، ماـما  بصن  بوـجو  هراـبرد  ترـضح  نآ  حیرـص  صن  نخس 
هک تسا  هدش  لقن  هلزتعم  يامدق  زا  مصا  رکبوبا  زا  اهنت  تسا . بجاو  تموکح  تماما و  دنیوگیم  دیاقع ) ياملع   ) ناملکتم زا  یهورگ 

راتفگ دیازفایم : سپـس  دیدحلایبا  نبا  تسین ! تماما  تموکح و  هب  يزاین  دـنکن  رگیدـکی  هب  ملظ  و  دـنک ، تیاعر  ار  فاصنا  تما  رگا 
. درادن یجراخ  دوجو  دننکب  تموکح  نودب  ار  تلادع  تیاعر  مدرم  هک  یضرف  نینچ  اریز  تسین ، نیریاس  فلاخم  عقاو  رد  مصا  رکبوبا 

هک دنیوگیم  هلزتعم  ياملع  هک  تسا  يزیچ  هیبش  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  راتفگ  ارهاظ  دیازفایم : نخس  نیا  همادا  رد  هدرب  مان 
، هدرک هراشا  نآ  هب  هبطخ  نیا  رد  ماما  هک  يروما  و  تسا ، بجاو  لقع  مکح  هب  يویند  حلاصم  رظن  زا  نیفلکم  رب  تسایر  ینعم  هب  تماما 
اب  ) دنتسه ماما  بصن  بوجو  هب  دقتعم  مالـسا  ياملع  همه  دییوگیم : امـش  هک  دنکیم  داریا  دوخ  هب  سپـس  تسا ، يویند  حلاصم  زا  همه 
زا هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  هنوگچ  سپ  تما ) رب  یهورگ  دنرمـشیم و  مزال  دنوادخ  رب  ار  نآ  یهورگ  هک  توافت  نیا 

ار ینانخـس  نینچ  راـک  زاـغآ  رد  جراوخ  هک  دـیوگیم  خـساپ  سپـس  دنتـسنادیمن ؟ مزـال  ار  ریما  بصن  ناـنآ  هک  دـنکیم  لـقن  جراوـخ 
رب ریما  ناونع  هب  ار  یبسار  بهو  نب  هللادبع  دنتـشگزاب و  هدیقع  نیا  زا  ادعب  یلو  تسین ، ماما  دوجو  هب  زاین  هک  دندوب  دـقتعم  دـنتفگیم و 

فدـه ناونع  هب  مالـسلاهیلع  یلع  یلوم  هک  ار  ياهناگتفه  روما  هک  دریگیم  همـشچرس  اجنیا  زا  دـیدحلایبا  نبا  هابتـشا  دـندیزگرب . دوخ 
، تسا يونعم  لئاسم  هب  رظان  نموملا ، هترما  یف  لمعی  هلمج  هک  یلاح  رد  هتـسناد ، يدام  حـلاصم  هب  رـصحنم  هدرک ، رکذ  ریما  بصن  يارب 

رظان یلوم  نخـس  دشاب ، هتـشاد  يدام  هبنج  روما  نیا  مامت  هک  ضرف  هب  لاح : ره  هب  تسا . یهلا  ياهراک  رظان  اتدـمع  نموم  لمع  هک  ارچ 
یقع هب  اریز  دهدیم ، لیکشت  ار  موصعم  ماما  يدوجو  داعبا  زا  یکی  هک  تسا  مدرم  رب  تموکح  تراما و  ناونع  هب 

هار يوس  هب  يداـه  و  اـیند ، مه  نید و  روما  رب  مکاـح  مه  هک  تسا  یـسک  ماـما  مالـسلاهیلع ، تیب  لـها  بتکم  وریپ  ناـملکتم  اـملع و  هد 
، دشاب موصعم  دیاب  لیلد  نیمه  هب  و  دوشیم ، بوسحم  یهلا  یعطق  دنس  وا  لامعا  راتفگ و  و  ماکحا ، نیبم  نآرق و  رـسفم  مه  و  تسادخ ،

یعمج دریگ . تروص  دنوادخ  يوس  زا  دیاب  ماما  بصن  هک  دندقتعم  ور  نیا  زا  و  دسانـشیمن ، ادـخ  زج  ار  موصعم  هک  تسا  حـضاو  رپ  و 
بـصن اب  یطابترا  تسا و  ریما  بصن  هلاسم  هب  رظان  هبطخ  نیا  هک  دناهتفگ  خـساپ  نینچ  ار  دـیدحلایبا  نبا  راتفگ  هغالبلاجـهن  ناحراش  زا 
خـساپ یلو  دشاب . دناوتیمن  ماما  رجاف ، ریما  هک  مینادیم  و  رجاف ، وا  رب  ریما  نم  سانلل  دـبال  دـیامرفیم : اذـل  و  درادـن ، ادـخ  يوس  زا  ماما 

هک تسا  نآ  نخـس  نیا  دـهاش  دـینک .) تقد  ، ) تسا ماما  ياهتیلووسم  زا  یـشخب  تراما  هک  میدرک  رکذ  الاب  رد  هک  تسا  نامه  رتنـشور 
رکذ زین  هدـمآ ، هبطخ  نیا  رد  ار  هچنآ  يویند و  حـلاصم  مالـسلاهیلع  ماما  بصن  بوجو  هلدا  رکذ  ماگنه  هب  دـیاقع  بتک  رد  ام  ناـملکتم 
ماما هب  یـسرتسد  مدـع  ماگنه  هب  رجاف  تراـما  هب  نداد  نت  و  تسین ، تماـما  زا  يادـج  تراـما  هب  دـقتعم  هعیـش  رگید : ریبعت  هب  دـناهدرک .

. ییاهن لآهدیا و  فده  ناونع  هب  هن  تسا ، يراچان  باب  زا  موصعم 

رکنم زا  یهن  يرادافو و  هبطخ 041-

هحفص 445] ]
، دیوگیم نخس  یتسار  قدص و  افو و  تیمها  زا  تسخن  دنکیم : هراشا  مهم  هتکن  هس  هب  هبطخ  نیا  رد  ماما  عقاو  رد  هاگن : کی  رد  هبطخ 

گنرین يرگهلیح و  دنرادنپیم ، نادان  نانکشنامیپ  هچنآ  فالخ  رب  هک  نیا  رگید  دهدیم . رارق  تمالم  دروم  تخـس  ار  نانکـشنامیپ  و 
تقادص دهع و  هب  دنبیاپ  اج  همه  رد  هک  تسا  یسک  كریز  دنمـشوه و  دنمدرخ و  تسین . يدنمدرخ  شوه و  رب  لیلد  ریوزت  تنایخ و  و 

ار نامیپ  دهع و  هب  يافو  یهلا و  رماوا  يارجا  ریسم  رد  اهتصرف  زا  يریگهرهب  تیمها  هب  موس  هتکن  رد  و  دشاب . شیوخ  ياهنامیپ  رادفرط  و 
رتـمکحم و يرپـس  نم  و  دـنوشیمن ) ادـج  مـه  زا  زگره  ود  نـیا  و   ) تـسا ییوگتـسار  دازمه  اـفو  مدرم ! يا  هـمجرت : دـیامرفیم . هراـشا 
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یگدـنز ینامز  رد  ام  دـنکیمن . ینکـشنامیپ  زگره  تسا  هاـگآ  زیخاتـسر  یگنوگچ  زا  هک  سک  نآ  مرادـن . غارـس  نآ  زا  رتهدـنرادهگن 
ربدـم ریدـم و  ار  دارفا  هنوـگنیا  ربـخیب  نـالهاج  و  دنرامـشیم ، لـقع  تساـیک و  ار  ینکــشنامیپ  تناـیخ و  شلها  بلاـغ  هـک  مـینکیم 
بوخ ار  هلیح  رکم و  قیرط  دراد و  یفاک  هبرجت  یهاگآ و  هک  یـصخش  هاگ  دـشکب ! ار  نانآ  دـنوادخ  دوشیم ؟ هچ  ار  اهنآ  دنرامـشیم !

نآ اراکشآ  دراد  ار  اهراک  نیا  ماجنا  رب  تردق  هک  نیا  اب  و  دوشیم ، عنام  ار  يو  وا  یهن  یهلا و  نامرف  دنادیم 
هب تسد  و   ) دـنکیم هدافتـسا  هدـمآ  شیپ  هک  یتصرف  زا  درادـن ، اورپ  نید  نامرف  تفلاخم  هانگ و  زا  هک  سک  نآ  یلو  دزاـسیم ، اـهر  ار 

عالطا هک  اجنآ  ات  هغالبلاجهن  نارسفم  هچ  رگ  ریسفت : حرـش و  تسا ). تسایـس  ریبدت و  ناشیدناهداس  رظن  رد  هک  دنزیم  یفالخ  ياهراک 
هبطخ نیا  هک  دهدیم  ناشن  رگید  نئارق  هبطخ 35 و  اب  هبطخ  نیا  يونعم  طابترا  اما  دـناهدرکن ، رکذ  هبطخ  نیا  يارب  يدورو  ناـش  میراد 

ناناملـسم نایم  رد  هدرتسگ  روط  هب  هلاسم  نیا  نیمکح  زیگنامغ  يارجام  زا  دـعب  هک  ارچ  تسا ، نیمکح  هلاسم  نیفـص و  گـنج  هب  رظاـن 
وا لــقع  يرایــشوه و  رب  یلیلد  ار  صاــع  نـب  ورمع  ینکــشنامیپ  تناــیخ و  رکم و  ناــهاگآان  زا  یهورگ  دــیاش  و  دوـب ، ثـحب  دروـم 

يارب مالـسلاهیلع  ماـما  اذـل  دوـش ، یمالـسا  ریغ  یناـسناریغ و  ياـهراک  هنوـگنیا  هب  شیارگ  ببـس  رکفت  نیا  دوـب  نکمم  و  دنتـشادنپیم ،
هب و  هدومرف ، شهوکن  تخـس  ینکـشنامیپ  گنرین و  هعدـخ و  رکم و  زا  و  درک ، داریا  ار  الاب  هبطخ  یفارحنا ، راکفا  هنوگنیا  زا  يریگـشیپ 

، هداد رارق  بطاـخم  ار  مدرم  همه  هبطخ  نیا  لوا  شخب  رد  دیاتـسیم . ار  تقادـص  اـفو و  سکع ، هب  و  دـنکیم ، هراـشا  نآ  موـش  بقاوـع 
قدصلا ماوت  ءافولا  نا  سانلا  اهیا  ( ) دنوشیمن ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  و  ، ) تسا ییوگتسار  دازمه  افو  مدرم ! يا  دیامرفیم :

دنـشاب هتـشاد  مه  اب  گنتاگنت  کیدزن و  رایـسب  هطبار  زیچ  ود  هاگره  و  تسا ، ولق  ود  ناکدوک  ینعم  هب  ناماوت  دازمه و  يانعم  هب  ماوت  (. 
هک درامـشیم  ولق  ود  نادـنزرف  هیبش  ار  قدـص ) افو و   ) تلیـضف ود  اجنیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  و  دوریم ، راـک  هب  اـهنآ  دروم  رد  ریبعت  نیا 

ناشن نآ ، يرکف  یحور و  ياههمـشچرس  تفـص و  ود  نیا  موهفم  رد  تقد  دـنراد . ینطاب  يرهاظ و  هطبار  دـنهیبش و  رگیدـکی  اـب  رایـسب 
هک هنوگنامه  تسا ، ییوگتـسار  تقادـص و  یعون  تقیقح  رد  اهنامیپ ، هب  ندوب  دـنبیاپ  ینعی  اـفو ، تسا . هنوگ  نیمه  بلطم  هک  دـهدیم 

راتفگ رد  یتسرد  یتسار و  هب  رصحنم  هملک  عیـسو  ینعم  هب  تقادص  تسا . اهنآ  قح  يادا  اهتیعقاو و  هب  تبـسن  افو  یعون  یتسار  قدص و 
اوقدص لاجر  نینموملا  نم  : ) تسا هدمآ  زین  دیجم  نآرق  رد  و  دوشیم ، لماش  زین  ار  لمع  رد  یتسار  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  هکلب  تسین ،

زا روظنم  هک  تسا  نشور  دناهداتـسیا . هناقداص  دنتـسب  ادخ  اب  هک  يدهع  رـس  رب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانموم  نایم  رد  هیلع ) هللا  اودـهاع  ام 
، رظتنی نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  دـیامرفیم : نآ  لابند  هب  لیلد  نیمه  هب  تسا ، لـمع  رد  قدـص  ناـمه  هیآ  نیا  رد  دـهع  قدـص 

دنراظتنا رد  رگید  یهورگ  و  دندیشون ) تداهش  تبرش  ادخ  هار  رد  و   ) دندرب رخآ  هب  ار  دوخ  نامیپ  اهنآ  زا  یضعب 
و دریگیم . رب  رد  ود  ره  ار  لمع  راتفگ و  نآ  عیـسو  ینعم  یلو  دوشیم ، هتفگ  راتفگ  رد  ییوگتـسار  هب  قدص  الومعم  هک  تسا  تسرد  ! 

یماگنه مهدیم ، ماجنا  ار  راک  نالف  نم  دـیوگیم : ددـنبیم و  نامیپ  هک  یـسک  دوشیم . نشور  قدـص  ءافو و  نایم  هطبار  بیترت  نیا  هب 
نـسح هک  اـجنآ  زا  و  دروآ ، رامـش  هب  وگغورد  یمدآ  ناوـتیم  ار  نکـشنامیپ  مدآ  و  تسا ، هتفگ  غورد  عـقاو  رد  دـنک ، ینکـشنامیپ  هک 

ات درامـشیم ، ود  نیا  نیرق  ار  ینکـشنامیپ  دـهع و  هب  ياـفو  مالـسلاهیلع  ماـما  تسا ، هدوب  حـضاو  سک  همه  رب  غورد  یتشز  تقادـص و 
غارـس نآ  زا  رتهدنرادهگن  رتمکحم و  يرپس  دیامرفیم : نینچ  دـهع  هب  ءافو  تبثم  راثآ  هرابرد  سپـس  دوش . رتنـشور  ود  نآ  حـبق  نسح و 

نیرتمکحم ناونع  هب  ار  نآ  هک  تسا  دهع  هب  افو  يویند  تاکرب  راثآ و  نیرتمهم  زا  یکی  هعقاو  رد  نیا  هنم .) یقوا  هنج  ملعا  و ال  . ) مرادـن
اهدادرارق و هب  يدـنبیاپ  و  رگیدـکی ، هب  مدرم  لباقتم  دامتعا  يراـکمه و  نواـعت و  یعاـمتجا ، یگدـنز  ساـسا  اریز  دـنکیم ، یفرعم  رپس 

دوجو دامتعا  هیامرس  رگا  رگید  ریبعت  هب  دریگیمن . ار  نآ  ياج  يزیچ  دوش  لزلزتم  نآ  ياههیاپ  رگا  هک  تسا  یعامتجا  يدرف و  تادهعت 
يدوس اههیامرس  رگید  دوجو  دشابن  دامتعا  هیامرس  رگا  یلو  تسا ، لح  لباق  رگید  ياههیامرس  نادقف  دشاب ، هتشاد 

یهلا تمحر  ناراب  نامیپ ، دهع و  هب  يافو  هیاس  رد  دهدیم . لیکـشت  تادهعت  اهنامیپ و  هب  يافو  ار  نید  یلـصا  هیاپ  الوصا  و  دشخبیمن ،
، هل دهع  نمل ال  نید  تسا ال  هدمآ  يوبن  ثیدح  رد  ددرگیم و  فرط  رب  اهالب  دوشیم و  ریزارس  يرشب  عماوج  رب  وا  تاکرب  بهاوم و  و 
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مدرم هک  یماگنه  و  مهودع ، مهیلع  هللا  طلـس  دـهعلا  اوضقن  اذا  تسا : هدـمآ  زین  و  درادـن . نید  تسین  نامیپ  دـهع و  هب  دـنبیاپ  هک  یـسک 
هلیـسو کی  رپس ، ینعم  هب  هنج  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  دنادرگیم ! طلـسم  اهنآ  رـس  رب  ار  ناشنانمـشد  دنوادخ  دـننک  ینکـشنامیپ 

هک یعامتجا  تارطخ  هک  دـنکیم ، وگزاب  ار  تقیقح  نیا  زین  رپس  هب  ءافو  هیبشت  تسا . گنج  نادـیم  رد  نمـشد  تارطخ  ربارب  رد  یعافد 
يونعم و ياههبنج  هب  هراشا  سپس  دوریم . نایم  زا  نامیپ  دهع و  هب  ءافو  رپس  هلیسو  هب  تسا ، اهینکـشنوناق  اهیمظنیب و  زا  یـشان  الومعم 

فیک ملع  نم  ردـغی  اـم  و  ! ) دـنکیمن ینکـشنامیپ  زگره  تسا  هاـگآ  زیخاتـسر  یگنوـگچ  زا  هـک  یـسک  دـیامرفیم : هدرک  نآ  يورخا 
: دیامرفیم هدرک ، هراشا  نآ  هب  هغالبلاجهن  ياههبطخ  زا  یکی  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  الوم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  عجرملا .)

ءاول رداغ  لکل  هرفک و  هرجف  لک  و  هرجف ، هردغ  لک  نکل  و  سانلا ! یهدا  نم  تنکل  ردغلا  هیهارک  ول ال  و 
نکـشنامیپ ره  یلو  مدوـب ، مدرم  نیرترادمتـسایس  زا  مدوـبن ، رازیب  گـنرین  هعدـخ و  ینکــشنامیپ و  زا  نـم  رگا  هماـیقلا ، موـی  هـب  فرعی 

مچرپ تمایق  رد  يراکم  رادـغ و  ره  و  ادـخ ) نامرف  تعاطا  كرت  ینعم  هب  رفک   ) تسا رفاـک  يراـکهنگ  ره  تسا و  راـکهنگ  يراـکبیرف 
اهشزرا ندش  نوگرگد  ببس  یقالخا  حیحص  لوصا  زا  هعماج  فارحنا  هاگ  هک  اجنآ  زا  و  دوشیم . هتخانش  نآ  هلیسو  هب  هک  دراد  یصاخ 

ار ناـمیپ  دـهع و  هب  ندوـب  دـنبیاپ  دنرمـشیم و  يرایـشوه  تواـکذ و  یعوـن  ار  گـنرین  بـیرف و  ینکـشنامیپ و  هـک  اـجنآ  اـت  دوـشیم ،
تنایخ و شلها  بلاغ  هک  مینکیم  یگدنز  ینامز  رد  ام  دیامرفیم : نینچ  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دـنراگنایم ، یحولهداس 

دق نامز  یف  انحبـصا  دـقل  و  ! ) دـنناوخیم ربدـم  ریدـم و  ار  دارفا  هنوگنیا  ربخیب  نالهاج  و  دنرامـشیم ، لقع  تسایک و  ار  ینکـشنامیپ 
اهکین و شجنس  يارب  تسا  يرایعم  هک  هعماج  یشزرا  ماظن  يرآ  هلیحلا !) نسح  یلا  هیف  لهجلا  لها  مهبسن  اسیک و  ردغلا  هلها  رثکا  ذختا 
هب وید  فورعم . رکنم  و  دوشیم ، رکنم  فورعم  تسین ، راظتنا  زا  رود  هعماج  نآ  رد  ییاههدـیدپ  نینچ  روهظ  ددرگ ، نوگژاو  رگا  اهیدـب 

هب ط زین  ام  نامز  رصع و  رد  عوضوم  نیا  فسات  تیاهن  اب  ناوید ! تروص  هب  اهرظن  رد  ناگتشرف  و  دوشیم ، نایامن  هتشرف  تروص 
و دنوشیم ، هتخانش  قیال  نارادمتـسایس  ناونع  هب  ناهج  تسایـس  هصرع  رد  نانکـشنامیپ  راکم و  نارگهلیح  هک  هدش ، رهاظ  هدرتسگ  رو 

یناهج نینچ  رد  تسا  لکـشم  ردـقچ  هبرجتیب و  ماخ و  شیدـناهداس و  يدارفا  دنتـسه  یناسنا  یهلا و  نامیپ  دـهع و  هب  دـنبیاپ  هک  اـهنآ 
رد ار  وا  و  دروآ ، راـب  هـب  شبحاـص  يارب  یعفاـنم  يرگهـلیح  ینکـشنامیپ و  تدـم  هاـتوک  رد  تـسا  نـکمم  ندیـشک !؟ سفن  نتـسیز و 
دنچ اب  هک  دنامیم  یبلقتم  درف  هب  تسرد  نیا  دشاپیم ، مه  زا  ار  عامتجا  ياههزاریش  تدم  زارد  رد  کشیب  یلو  دزاس ، قفوم  شتـسایس 

و دـتفایم ، راک  زا  يداصتقا  ياهخرچ  تفای  شرتسگ  وا  گنرین  بلقت و  هک  یماگنه  یلو  دزودـنایم ، ياهیامرـس  تالماعم  رد  بلقت  راب 
دوخ تدم  زارد  عفانم  ظفح  يارب  راب  دنبیب و  نامیایب و  دارفا  زا  يرایسب  تهج  نیمه  يور  دنوریمورف . نایز  ررـض و  بادرگ  رد  همه 

زا زورما  ایند  رد  يداصتقا  ياههمانرب  رد  اصوصخم  دـننک ، مکاح  دوخ  تـالماعم  رد  ار  دادرارق  هب  مارتحا  تناـما و  لـصا  دـننکیم  یعس 
نیمه هب  دننک ! نیمـضت  ار  دوخ  راشرـس  عفانم  دـنناوتب  نارگید  دامتعا  بلج  اب  ات  دوشیم ، تیاعر  لصا  نیا  هناگیب  مهم  ياهتکرـش  يوس 

دروآیم و خ يزاینیب  انغ و  تناما  رقفلا ، بلجت  هنایخلا  ینغلا و  بلجت  هنامالا  تسا : هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  لیلد 
تـسا ود  نیا  نایم  رد  یکیدزن  هطبار  هب  هجوت  اب  یلو  دـناهناگادج ، موهفم  ود  افو  تناـما و  هک  تسا  تسرد  تسا . رقف  همـشچرس  تناـی 
ءافولا هنامالا و  دومرف : هک  تسا  هدمآ  نینموملاریما  ماما  زا  یثیدـح  رد  لیلد  نیمه  هب  درک ، هدافتـسا  يرگید  زا  ار  یکی  تیعقوم  ناوتیم 

نم عضو  تفر ، ایند  زا  مردپ  هک  یماگنه  دیوگیم : هبایـس  نب  نمحرلادـبع  مان  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  لاعفالا . قدـص 
فرشم جح  هب  سپـس  مهدب ، میگدنز  هب  يرـصتخم  ناماس  رـس و  ات  دندرک  کمک  نم  هب  مردپ  ناتـسود  زا  یـضعب  دیچیپ ، مه  رد  رایـسب 

، مشریذـپ هدامآ  موش  تیادـف  مدرک  ضرع  منک ، وت  هب  یتحیـصن  مهاوخیم  دومرف : مدیـسر ، مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدـخ  هب  مدـش و 
تیکزف هنع ، کلذ  تظفحف  لاق  هعباصا - نیب  عمج  و  اذـکه - مهلاوما  یف  سانلا  كرـشت  هنامالا  ءادا  ثیدـحلا و  قدـصب  کـیلع  دومرف :

شناتـشگنا و  دومرف ) ار  هلمج  نیا  ماما   ) يوش مدرم  لاوما  کیرـش  هنوگنیا  ات  تناما  يادا  ییوگتـسار و  هب  داب  وت  رب  مهرد ، فلا  هامثالث 
ظفح ار  نخـس  نیا  نم  دوب ) یهاوخ  کیرـش  مدرم  لاوما  رد  تروص  نیا  هب  هک  نیا  هب  هراشا   ) دربورف مه  رد  درک و  عمج  رگیدکی  هب  ار 
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نآ هک  دزادرپیم  یناسک  خـساپ  هب  ماما  سپـس  دـش . مهرد  رازهدصیـس  نم  لام  تاکز  هک  تشذـگن  يزیچ  مدرک  لـمع  نآ  هب  مدرک و 
رضح

هک یـصخش  هاگ  دشکب ! ار  نانآ  دـنوادخ  دوشیم !؟ هچ  ار  اهنآ  دـیامرفیم : دـندرکیم ، تسایـس  لوصا  زا  یهاگآ  مدـع  هب  مهتم  ار  ت 
تردق هک  نیا  اب  و  دوشیم ، عنام  ار  وا  راگدرورپ ، یهن  یهلا و  نامرف  دنادیم  بوخ  ار  هلیح  رکم و  قیرط  دراد و  یفاک  هبرجت  یهاگآ و 

هللا و رما  نم  عنام  اهنود  هلیحلا و  هجو  بلقلا  لوحلا  يری  دـق  هللا ! مهلتاق  مهل ! ام  ، ) دزاسیم اهر  ار  نآ  اراکـشآ  دراد  ار  راک  نیا  ماجنا  رب 
هدـمآ شیپ  هک  یتـصرف  زا  درادـن ، اورپ  نید  ناـمرف  تفلاـخم  هاـنگ و  زا  هک  سک  نآ  یلو  اـهیلع .) هردـقلا  دـعب  نیع  يار  اهعدـیف  هیهن ،

هل هجیرح  نم ال  اهتصرف  زهتنی  و  (. ) تسا تسایـس  ریبدت و  ناشیدناهداس  رظن  رد  هک  دنزیم  یفالخ  راک  ره  هب  تسد  و   ) دنکیم هدافتـسا 
دوصقم هب  سدقمان  هلیـسو  زا  هدافتـسا  اب  و  مروآرد ، ياپ  زا  هنادرمناوجان  ار  نمـشد  هک  منزیمن  ییاهراک  هب  تسد  رگا  نم  نیدـلا ،) یف 

، سک همه  اب  متابـسانم  رد  و  مسرتیم ، ادخ  زا  نم  هک  تسا  تهج  نیدب  هکلب  مرادـن ، یهاگآ  روما  نیا  زا  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  مسرب 
ار نمشد  رب  يزوریپ  هب  ندیسر  منادیمن و  هلیسو  رگهیجوت  ار  فده  نم  مدنبیاپ ! يوقت  يدرمناوج و  تلادع و  لوصا  هب  نمشد ، اب  یتح 

هب تسد  دنتسین ، دنبیاپ  لوصا  نیا  زا  کی  چیه  هب  نم  نانمشد  یلو  مرادن ، لوبق  تمیق  ره  هب 
هب هن  دـنراد و  اورپ  متـس  ملظ و  زا  هن  دـنراذگیم و  مارتحا  ناهانگیب  نوخ  هب  هن  دنرمـشیم ، زیاـج  ار  یتیاـنج  ره  دـننزیم و  يراـک  ره 

رـسیم هک  قیرط  ره  زا  تسا ، ناشعورـشمان  فادها  هب  ندیـسر  نآ  دنرمـشیم و  مهم  ار  زیچ  کی  اهنت  اهنآ  دنراد ، افو  ناشدـهع  نامیپ و 
، دـننکیم تسایـس  لوصا  زا  نم  یهاگآ  مدـع  رب  لمح  ار  نآ  دـننیبیم ، ارم  تاطایتحا  اهنآ و  تاکرحت  ناحولهداس ، هک  یماـگنه  دوش !
یهلا و ياهتـسایس  هتکن : تسا . ادـج  اوقتیب  نابلط  تصرف  ناملاظ و  ناراکهبت و  ياهتـسایس  زا  يوقت  اب  هتخیمآ  ياهتـسایس  هک  نآ  لاح 

عفانم ظفح  يارب  ار  تموکح  هک  اهنآ  دوشیم . یـشان  تموکح  هلاسم  رد  اههاگدـید  توافت  زا  یـسایس  ياهـشور  نیب  توافت  یناـطیش !
اب گنهامه  یتسایـس  دنهاوخیم ، اهـشزرا  ظفح  يارب  ار  تموکح  هک  اهنآ  دنراد و  نآ  روخرد  یتسایـس  دنبلطیم ، یهورگ  ای  یـصخش 

يارب هماکدوخ ، دـنمروز و  ردـلق  درف  کی  دزیم و  رود  دارفا  روحم  رب  يروتاتکید  ياـهتموکح  هتـشذگ  رد  هک  نیا  حیـضوت  دـنراد . نآ 
راک هب  ار  يدارفا  دـشیم ، طلـسم  روشک  کی  ای  هیحان  کی  مدرم  رب  روز ، رب  هیکت  اب  ماقم ، لام و  تهج  رد  شیوخ  یـصخش  عفانم  نیمات 

يایند رد  دـننک . کـمک  وا  تموکح  ياـههیاپ  تیوقت  هب  هک  درمـشیم  مرتحم  ار  یلوصا  دنـشوکب و  وا  تردـق  ظـفح  رد  هک  تفرگیم 
يدام ا

الثم دنحرطم . اههورگ  هار  نیا  رد  دنچ  ره  درادن ، ینادنچ  توافت  هتـشذگ  اب  اهنآ  تیهام  یلو  هتفای ، رییغت  اهتموکح  لکـش  هچ  رگ  زورم 
ره زا  سپـس  دـشابیم ، ینیعم  هورگ  عفاـنم  ظـفاح  مادـک  ره  هک  دوـشیم  لیکـشت  یبازحا  زورما ، ياـیند  یتعنـص  گرزب  ياـهروشک  رد 

، دنریگیم راک  هب  ار  يدارفا  دندیسر  تموکح  هب  هک  یماگنه  و  دنریگیم ، هرهب  تموکح  هب  یبایتسد  رتشیب و  ءارآ  بلج  يارب  ياهلیـسو 
اهتموکح راک  نتم  نیا  دـیامن . نیمـضت  ار  اهنآ  یهورگ  يدام  عفانم  هک  دـندنبیم  راـک  هب  ار  یلوصا  دـنک و  میکحت  ار  اـهنآ  تردـق  هک 

مه یلو  دوـشیم ، حرطم  یفـالخا  لـئاسم  هاـگ  و  اـهناسنا ، يدازآ  و  رـشب ، قوـقح  دـننام  یلئاـسم  یهاـگ  نآ  هیـشاح  رد  دـنچ  ره  تسا ،
نیمه هب  دوشیم . گنریب  گنر و  مک  یهورگ  عفانم  اب  ضراعت  رد  و  تسین ، يدج  زگره  اهنیا  هک  دـننادیم  مدرم  ریاس  مه  ناشدوخ و 

داد و دراذـگب  شیپ  سپ و  ار  دوخ  ياپ  حالطـصا  هب  و  دوش ، بکترم  رـشب  قوقح  زا  یفلخت  نیرتمک  ناـشنافلاخم  زا  یکی  هاـگره  لـیلد 
رارق ضارتعا  دروم  دننک  لامیاپ  ار  قوقح  نیا  هشیمه  زور و  همه  ناشعفانم ، نایماح  ینعی  ناشناتـسود ، رگا  اما  دوشیم ، دـنلب  اهنآ  دایرف 

عفانم گ هن  دنزیم و  رود  درف  عفانم  روحم  رب  هن  هک  تسا  هللا  ءایلوا  ءایبنا و  تموکح  تموکح ، عون  نیا  ربارب  رد  دنریگیمن !
قالخا و هک  دنیوگیم  تحارـص  اب  لوا  هورگ  تسا . هدـش  هدراذـگ  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  ظفح  رب  نآ  هیاپ  ساسا و  هکلب  ینیعم ، هور 

یسایس زغم  تقیقح  رد  دنادیم ، یقالخا  لوصا  تیاعر  هب  مزلم  ار  نتـشیوخ  هک  ییاورنامرف  نیاربانب  دوشیمن ، عمج  رگیدکی  اب  تسایس 
کین دریگ  رارق  زیواتسد  فده  هب  لین  هار  رد  هچنآ  ره  دنکیم و  هیجوت  ار  هلیـسو  فده  تفای ! دهاوخن  ماود  شتیمکاح  زگره  و  درادن ،
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یقالخا ياهـشزرا  لیمکت  يارب  اهنت  نم  قالخالا ، مراکم  ممت  تثعب ال  امنا  دـیوگیم : مود  هورگ  ياوشیپ  هک  یلاح  رد  دوشیم ! هدرمش 
هک دوبن  نیا  رطاخ  هب  رگا   … مولظم ، بغس  ملاظ و ال  هظک  یلع  اوراقی  نا ال  ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا  ام  ول ال …   ) هک نیا  ای  ماهدش . ثوعبم 

ار تموکح  زگره  دننکن  توکـس  ناگدیدمتـس  یگنـسرگ  نارگمتـس و  يروخرپ  ربارب  رد  هک  هتفرگ  نامیپ  اهتما  نادنمـشناد  زا  دنوادخ 
يارب نم  ماـیق  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدـج  هما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  اـمنا  و  میناوـخیم : رگید  ییاـج  رد  و  متفریذـپیمن ،

زاب یناسنا  يالاو  ياهشزرا  تلادع و  قح و  هار  هب  ار  اهنآ  و   ) منک حالصا  مدرم  نایم  رد  مهاوخیم  اهنت  نم  تسین ، ماقم  تردق و  بسک 
هورگ يوس  زا  هدش  هتخانش  یسایس  لوصا  اب  تسا ، مکاح  لوا  هورگ  تسایس  رب  هک  یلوصا  تسا  یهیدب  مدنادرگ .)

، دننک ینابرق  دوخ  تموکح  ياپ  رد  ار  اهـشزرا  همه  یناسآ  هب  خیرات  تداهـش  هب  لوا  هورگ  تسا . ضراعت  رد  هکلب  توافتم ، الماک  مود 
ینعم نیمه  رولبت  عقاو  رد  هدمآ  الاب  هبطخ  رد  هچنآ  دندرک . اهـشزرا  ظفح  يادـف  ار  دوخ  تردـق  تموکح و  اهراب  اهراب و  مود  هورگ  و 
نمشد رب  يزوریپ  ياههار  و  مربخ ، اب  برخم  تسایـس  ياهیراکهزیر  مامت  زا  یبوخ  هب  نم  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  تسا ،
یسایس ياهییوجهراچ  نیا  زا  يرایسب  هزاجا  زگره  اهـشزرا  ظفح  هک  منادیم  یلو  مراد ، ار  اهنآ  نتـسب  راک  هب  ییاناوت  منادیم و  اقیقد  ار 
دهدـب يورـشیپ  هزاـجا  نم  هب  اـج  ره  ماهتخود ، یهلا  یهاون  رماوا و  هب  مشچ  نم  دـهدیمن ! دریگیم  همـشچرس  یناطیـش  لوصا  زا  هک  ار 

هانگ بکترم  دـنزیم و  گنرین  وا  یلو  تسین ، رترادمتـسایس  نم  زا  هیواعم  دـنگوس  ادـخ  هب  متـسیایمزاب . دوش ، عناـم  اـج  ره  و  موریم ،
ردغی هنکل  ینم و  یهداب  هیواعم  ام  هللا  و  ! ) مدوب مدرم  نیرترادمتسایس  زا  نم  دوبن  هتسیاشان  دنسپان و  ینکشنامیپ  گنرین و  رگا  دوشیم ،

اهنآ رب  هک  یناـسک  هراـبرد  متـس  روج و  رد  ار  دوخ  يزوریپ  دـنیوگیم : نم  هب  ساـنلا .) یهدا  نم  تنکل  ردـغلا  هیهارک  ـال  وـل  رجفی و  و 
یس لاملاتیب  زا  باسحیب  ار  ذوفن  بحاص  نادنمتردق  زا  یهورگ   ) میامن وجتسج  منکیم ، تموکح 

و تسا ، رارقرب  زور  بش و  تسا و  یقاب  نم  رمع  ات  دنگوس ! ادخ  هب  دـننامب ) مورحم  هنـسرگ و  نالدـکاپ  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  منک  ر 
ینابرق ار  منید  یهلا و  ياهـشزرا  متموکح  ظفح  يارب  و   ) منزیمن تسد  يراک  نینچ  هب  زگره  دنراد ، بورغ  عولط و  نامـسآ  ناگراتس 

فالتخا امجن .) ءامسلا  یف  مجن  ما  ام  و  ریمس ، رمـس  ام  هب ، روطا  هللا ال  و  هیلع ؟ تیلو  نمیف  روجلاب  رـصنلا  بلطا  نا  ینورماتا  (! ) منکیمن
اهنآ لامعا  دنریگب و  هدرخ  یهلا  ياهتسایس  نایماح  هب  هاگآان  دارفا  هاگ  هک  دوشیم  ببس  یناطیش  یهلا و  ياهتـسایس  رد  هاگدید  ود  نیا 

طباوض لوصا و  هک  دننکیم  ریس  يرگید  ملاع  رد  اهنآ  هک  نیا  زا  لفاغ  دننک ، لمح  تسایس  نونف  هب  یهاگآ  مدع  یـشیدناهداس و  رب  ار 
هب ار  بآ  نمـشد  هک  نآ  زا  دعب  نیفـص  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دنونـشیم  هک  یماگنه  الثم  دهدیمن ! هزاجا  ار  شور  نیا  زج  نآ  رب  مکاح 
هک شنارای  زا  یـضعب  داهنـشیپ  هب  دـنتفرگ ، رایتخا  رد  ار  تارف  هعیرـش  دـندنار و  بقع  ار  نمـشد  مالـسلاهیلع  ماما  نارای  تسب و  وا  يور 

اهنآ رب  ادخ  هک  ار  یبآ  دومرف  درکن  ییانتعا  دنیآرد ، ياپ  زا  ات  دندنبب  نمـشد  رکـشل  يور  هب  ار  بآ  دـیهد  روتـسد  مه  امـش  دـنتفگیم :
مالسلاهیلع یلع  نانمومریما  زا  شیپ  دنونشیم  هک  یماگنه  و  منکیمن ! عنم  اهنآ  زا  هدرک  لالح 

نایدوهی يور  هب  ار  بآ  دنتشاد  رارصا  ربیخ  ياههعلق  هرصاحم  ماگنه  هب  هک  یناسک  داهنـشیپ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
یناه هناخ  رد  هناریگلفاغ  ار  دایزنبا  تسناوتیم  هک  نیا  اب  لیقع  نب  ملسم  دنونـشیم  هک  یماگنه  ای  دننکیم . بجعت  داهنن ، یعقو  دندنبب 

عنم رورت  زا  هک  دـمآ  مدای  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدـح  تفگ : درک و  يراددوخ  راـک  نیا  زا  دـناسرب ، لـتق  هب  هورع  نب 
نیفص گنج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دنناوخیم  خیرات  رد  هک  یماگنه  زین  و  دنوریمورف ! یتفگـش  رد  کلفلا ،) دیق  نامیالا  : ) تسا هدومرف 
ضوع گنج  تشونرـس  تشکیم  ار  وا  رگا  هک  یلاح  رد  دومرف  رظنفرـص  درک ، هنهرب  الماک  ار  دوخ  هک  یعقوم  صاع ، ورمع  نتـشک  زا 

نینچمه تسین . رادمتـسایس  دراد ، هنوگنیا  يراتفر  هک  یـسک  تسین و  لوبق  لباق  تسایـس  نادـیم  رد  اهراک  هنوگنیا  دـنیوگیم  دـشیم .
دنچ ره  تناما  ظفح  رب  رارصا  تسا و  هدمآ  یمالسا  ثیداحا  دیجم و  نآرق  رد  هک  نانمشد ، اب  یتح  اهنامیپ ، دهع و  هب  يدنبیاپ  رب  رارصا 

نآ رهام  رادمتـسایس  دنیوگیم  هکلب  دـننیبیمن ، راگزاس  تسایـس  لوصا  اب  ار  یـشزرا  روما  نیا  مامت  دـشاب ، هدوب  نمـشد  ریـشمش  تناما 
نایز هب  هک  اجنآ  و  دوشیم ، مامت  وا  عفن  هب  هک  دنک  عافد  اجنآ  ات  اهتناما  اهنامیپ و  زا  هک  تسا 
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ياهتسایس رب  مکاح  طیارش  ياوه  لاح و  رد  هک  دارفا  هنوگنیا  دنز ! زاب  رس  يرادتناما  دوخ و  تادهعت  هب  لمع  زا  ياهناهب  هب  دیاب  تسا  وا 
یهلا رادمتـسایس  کی  يارب  دنـشیدنایمن . دراد ، رارق  نآ  نتم  رد  اهـشزرا  ظفح  هک  یهلا  ياهتـسایس  هب  زگره  دننکیم  یگدنز  یناطیش 
هلیـسو نیرتهب  و  تسا ، یندنام  هک  ییاهـشزرا  تسا ، مهم  اهـشزرا  ظفح  لوا  هجرد  رد  تسا و  تیمها  مود  هجرد  رد  نمـشد  رب  يزوریپ 

حرش رد  دیدحلایبا  نبا  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  تسا . هبیط  تایح  لیکشت  هتسیاش و  ياهناسنا  شرورپ  یناسنا و  هعماج  لماکت 
، دنکیم هراشا  دوب  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ياههداون  زا  هک  هللادـبع  نب  میهاربا  يدرمناوج  زا  ياهنومن  هب  هک  یماگنه  هغالبلاجـهن 
، ایند هن  دندوب  نید  لها  اهنآ  هک  ارچ  دنتشاد ، رایسب  دوب ) یمالسا  ياهشزرا  ظفح  هیاپ  رب  هک   ) اهیدرمناوج نیا  زا  بلاطیبا  لآ  دیازفایم :
هک رذگدوز  تاذل  یگماکدوخ و  يارب  هن   ) دننک اپ  رب  نآ  هلیـسو  هب  ار  نید  همیخ  نوتـس  هک  دندیبلطیم  نیا  يارب  اهنت  ار  يدام  ناهج  و 
نآ غارس  هب  هللا  ءاش  نا  رگید  ياهتبسانم  رد  مه  زاب  هک  دراد  ياهدرتسگ  رایـسب  هنماد  نخـس  نیا  دنتـسه .) نآ  بلاط  يدام  نارادمتـسایس 

. میوریم

ینارسوه زا  زیهرپ  هبطخ 042-

هحفص 459] ]
دعب هبطخ  نیا  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  میدرک ، لقن  لیذ  رد  محازم  نب  رـصن  زا  هبطخ  دنـس  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  هاگن : کی  رد  هبطخ 

تاـعقوت تلفغ و  رورغ و  هب  رظاـن  ارهاـظ  و  تسا ، هدـش  داریا  هفوـک  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمومریما  دورو  ماـگنه  هب  لـمج و  گـنج  زا 
یبلطایند سح  هک  دـشاب ، نایم  رد  زین  یمئاـنغ  ياـپ  هک  نیا  صوصخ  هب  دـهدیم ، تسد  دارفا  هب  اـهیزوریپ  زا  دـعب  هک  تسا  یباـسحیب 

ماـما فدـه  دـنبلطیم ! يرتـشیب  مهـس  دنتــسه  لـئاق  اـهیوریپ  نـیا  رد  يرتـشیب  شقن  دوـخ  يارب  هـک  یناـسک  و  دزیگنایمرب ، ار  یهورگ 
قرز رد  ندش  قرغ  زا  دوش و  روآدای  اهنآ  هب  دناهدیگنج  نآ  يارب  هک  ار  ییالاو  فادها  دهد و  رادشه  مدرم  هب  هک  تسا  نآ  مالسلاهیلع 

یشومارف ببـس  قح و  هار  عنام  هک  زارد ) رود و  ياهوزرآ   ) لمالا لوط  سفن و  ياوه  ماد  رد  ندش  راتفرگ  زا  و  دراد ، رذحرب  ایند  قرب  و 
يارب رمع  تصرف  ندرمـش  تمینغ  موزل  ایند و  ندوب  رذـگدوز  يور  اـصوصخم  مالـسلاهیلع  ماـما  هبطخ  نیا  رد  دراد . زاـب  تسا ، ترخآ 

يا همجرت : دوشیم . روآدای  هنیمز  نیا  رد  ار  یمهم  لئاسم  هدـنهدناکت  هاتوک و  یترابع  رد  دـنکیم و  يراشفاپ  حـلاص  لـمع  نتخودـنا 
ا زارد ، يوزرآ  و  سفن )  ) ياوه زا  يوریپ  تسا : زیچ  ود  مسرتیم ، امش  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتکانتشحو  مدرم !

تـشپ ایند  دیـشاب  هاگآ  همجرت : دوشیم . ترخآ  یـشومارف  بجوم  زارد  يوزرآ  اـما  و  درادیمزاـب ، قح  زا  ار ) ناـسنا   ) اوه زا  يوریپ  اـم 
هاگآ و  تسا ، هدنامن  یقاب  رتشیب  دنشاب  هتخیر  ار  نآ  بآ  هک  یفرظ  هدنام  هت  هزادنا  هب  زج  يزیچ  نآ  زا  و  درذگیم ) تعرـس  هب  و   ) هدرک

نادنزرف زا  هن  دیـشاب ، ترخآ  نادـنزرف  زا  امـش  تسا ، ینادـنزرف  ترخآ ) ایند و  زا   ) مادـک ره  يارب  و  تسا ، هدروآ  يور  ترخآ  دیـشاب 
! لمع هن  تسا  باسح  تقو  ادرف  باسح و  هن  تسا ، لمع  زور  زورما  دوشیم ، قحلم  دوخ  ردپ  هب  زیخاتسر  زور  يدنزرف  ره  هک  ارچ  ایند ،

ماگنه هب  لمج  گنج  رد  يزوریپ  زا  دعب  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دسریم  رظن  هب  دـش  هراشا  البق  هک  هنوگنامه  ریـسفت : حرش و 
! مدرم يا  دـیامرفیم : دـنک ، لرتنک  ار  یگنج  مئاـنغ  رـس  رب  تباـقر  يزوریپ و  زا  یـشان  رورغ  ربـک و  اـت  تسا ، هدرک  داریا  هفوک  هب  دورو 
ام فوخا  نا  سانلا ! اـهیا  ! ) ینـالوط يوزرآ  و  سفن )  ) ياوه زا  يوریپ  تسا : زیچ  ود  مسرتیم ، امـش  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتکانتـشحو 

يوزرآ اما  و  درادیمزاب ، قح  زا  ار  ناسنا  سفن ،)  ) ياوه زا  يوریپ  اما  دیازفایم : سپـس  لمالا .) لوط  يوهلا و  عاتبا  نانثا : مکیلع  فاخا 
لا یسنیف  لمالا  لوط  اما  قحلا و  نع  دصیف  يوهلا  عابتا  اماف  . ) دوشیم ترخآ  یشومارف  بجوم  زارد 

لقن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  مه  هک  تسا ، زاس  تشونرـس  مهم و  رایـسب  ياههلمج  زا  هاتوک  هلمج  نیا  هرخا .)
نامه يوه  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدومن  هراشا  نادب  زین  هبطخ 28  رخآ  رد  الاب و  هبطخ  رد  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  زا  مه  و  هدش ،

قح هب  لوصو  زا  عنام  ارچ  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  تسا ، طرـش  دـیق و  نودـب  طارفا و  دـح  رد  يویند  تاذـل  هب  هراماسفن  تالیامت 
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هک ار  لطاب  و  دزاسیم ، مورحم  قح  هرهچ  هدـهاشم  زا  ار  ناسنا  هک  دـنکفایم  لقع  ناگدـید  ربارب  رد  یباجح  یتسرپيوه  رایز  دوشیم ،
ياوه فالخ  رب  هک  ار  یقح  سکع  هب  و  دـنک ، هولج  رتلوبق  لـباق  یقح  ره  زا  هک  دـنکیم  هیجوت  ناـنچ  تسا  وا  سوه  يوه و  ریـسم  رد 
ماگنه رد  دوخ و  یگدـنز  لوط  رد  اهراب  ار  تقیقح  نیا  دوشیم . ناـیامن  رتدـب  یلطاـب  ره  زا  هک  دـنکیم  بیرخت  ناـنچ  دـشابیم  سفن 

هتخاس و نوگرگد  ار  لطاب  قح و  اوسر  تشز و  ياهیرگهیجوت  اب  هنوگچ  ناتـسرپيوه  هک  میاهدـناوخ  هدـید و  ناینیـشیپ  خـیرات  هعلاـطم 
، دنکیم بلج  دوخ  هب  ار  ناسنا  ياهورین  مامت  هک  دوشیم  ترخآ  یـشومارف  بجوم  لیلد  نیا  هب  زارد  رود و  ياهوزرآ  اما  و  دنزاسیم .

يامرس نایاپیب  ياهوزرآ  ریسم  رد  ار  نآ  هک  یماگنه  تسا ، دودحم  لاح  ره  هب  ناسنا  يورین  هک  نیا  هب  هجوت  اب  و 
، دوشیمن دودحم  زگره  اهوزرآ  هنماد  هک  نیا  صوصخ  هب  تشاد ، دهاوخن  ترخآ  قیرط  رد  يراذگهیامرـس  يارب  يزیچ  دنک  يراذگه 

هنابز وا  لد  رد  يرگید  يوزرآ  قشع  شتآ  دـناشوپیم  لمع  هماج  شیاهوزرآ  زا  یکی  هب  ناـسنا  ناـمز  ره  هک  تسا  نیا  اـهنآ  تعیبط  و 
رگید يوزرآ  دـنچ  هب  یگتـسبلد  ببـس  وزرآ  کی  هب  ندیـسر  هاگ  هکلب  دـنکیم ، جیـسب  نآ  هب  لوصو  يارب  ار  شیاـهورین  و  دـشکیم ،

، یناکما ورین و  هن  دنامیم و  یقاب  وا  يارب  یتقو  هن  اهتیعقاو  نیا  هب  هجوت  اب  دـناهدروخ ، دـنویپ  رگیدـکی  هب  اهوزرآ  الومعم  نوچ  دوشیم ،
رادـیب تلفغ  باوخ  زا  دـش ، هتخاون  وا  شوگ  رد  لـجا  یلیـس  هک  یناـمز  اـما  دزادرپـب ! شترخآ  هب  هک  ياهلـصوح  لاـح و  یتـح  هن  دوـب 
ییاـج هب  هن  هتـسشنورف و  یـسفن  ياههتـساوخ  شتآ  هن  تسا ، هدرک  فلت  هدوـهیب  ار  اـهبنارگ  ياهتـصرف  زیزع و  رمع  هک  یتـقو  دوـشیم ،
برع عاجـش  رعاـش  هتفگ  هب  و  تسا . هدـیرخن  یعاـتم  هودـنا  ترـسح و  زج  هدوـمنن ، تراـجت  هداد  فـک  هیامرـس ز  هکلب  تـسا ، هدیـسر 
هقهاش لظ  یف  املاس  کلادب  ام  شع  دوب : هدش  توعد  نوراه  تهج  يدیدج  رصق  حاتتفا  ماگنه  هب  يرعش  ندرورس  يارب  هک  هیهاتعلاوبا 

یف الا  تنک  ام  انقوم  ملعت  كانهف  تجرحد ! سوفنلا و  تعزعزت  اذا  یتح  روبکلا ! یف  حاورلا و  يدـل  تیهتـشا  امب  کیلا  يدـهی  روصقلا !
یهاوخیم ات  رورغ !

هیدـه وت  يارب  ماش  حبـص و  ره  تسوت  هقالع  دروم  هچنآ  هک  یلاح  رد  نک ! یگدـنز  ملاـس  هدیـشک ، نامـسآ  هب  رـس  ياهرـصق  هیاـس  رد 
رورغ و رد  يرمع  هک  تسناد  یهاوخ  نیقی  هب  اجنآ  رد  دوشیم . لزلزتم  دیآیم و  رد  هزرل  هب  اهناج  هک  تسا  ینامز  ات  نیا  یلو  دننکیم .
وا نوراه  یلو  دندش ، تحاران  رایسب  دوبن  یـسلجم  نانچ  اب  بسانتم  اهنآ  رظن  هب  هک  راعـشا  نیا  ندناوخ  زا  نوراه  نایفارطا  يدوب ! تلفغ 

دنکفایم یشومارف  هب  ار  تمایق  زارد ، رود و  ياهوزرآ  هک  نیا  دنیوگیم : هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یضعب  درک . دیجمت  يو  زا  دوتـس و  ار 
زا اهنآ  ییادـج  هلیـسو  هک  ار  گرم  دـننکیم  یعـس  دـنراد  ایند  رهاظم  هب  هک  یقـشع  رطاخ  هب  عقوت  رپ  ناتـسرپایند  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب 

لما هک  تسا ، هجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا  دوشیم . تماـیق  یـشومارف  ببـس  گرم  ندرک  شومارف  و  دـننک ، شومارف  دوـشیم ، ناـشقوشعم 
، تسا هدنزاس  رایسب  دشاب  ادخ  رب  لکوت  ساسا  رب  هاگره  اصوصخم  دوشیم ، ریبعت  دیما  اجر و  هب  نآ  زا  هک  دراد  تبثم  هبنج  هاگ  وزرآ ) )

یمدآ دوش و  رتهدرتسگ  زور  هب  زور  شاهنماد  دراد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  درذگب و  دـح  زا  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  یفنم  هبنج  یلو 
سرپاوه دنراد ، یکیدزن  طابترا  رگیدکی  اب  لما  لوط  یتسرپيوه و  هک  تسا  نشور  دزاس . لفاغ  داعم  ءدبم و  زا  ار 

رگید يارـس  ادـخ و  زا  تلفغ  ببـس  لـما  لوط  ماجنارـس  ددـجم و  یتـسرپاوه  همـشچرس  زین  لـما  لوط  تسا و  لـما  لوط  همـشچرس  یت 
ادـخ و هار  عناـم  نیرتـگرزب  هک  لـما  لوط  یتـسرپاوه و  ياـههشیر  عطق  يارب  دوـخ  نانخـس  همادا  رد  یناـسنا  گرزب  ملعم  نیا  دوـشیم .
هب و   ) هدرک تشپ  ایند  دیـشاب  هاگآ  دـیامرفیم : دـهدیم ، هئارا  ترخآ  ایند و  عضو  زا  ییانعمرپ  بلاـج و  لـیلحت  تسا ، یناـسنا  تداـعس 
دق ایندلا  نا  الا و  ، ) تسا هدنامن  یقاب  رتشیب  دنـشاب  هتخیر  ار  نآ  بآ  هک  یفرظ  هدنام  هت  هزادنا  هب  زج  يزیچ  نآ  زا  و  درذـگیم ) تعرس 
دوخ ریـسم  رد  تعرـس  هب  هک  هدـش  هیبشت  يدوجوم  هب  ایند  اجنیا  رد  اهباص .) اهبطـصا  ءانالا  هبابـصک  هبابـص  الا  اهنم  قبی  ملف  ءاذـح ، تلو 
یتح و  تسا ، نوریب  ناسنا  رایتخا  زا  هک  یتکرح  تسا ، یناسنا  رمع  عیرس  تشذگ  نامز و  خرچ  تکرح  تیعقاو  نامه  نیا  ددرگیمزاب ،

، دوشیم لماش  ءانثتـسا  نودـب  ار  راگدرورپ  كاـپ  تاذ  زج  تاـنئاک ، ماـمت  تسا و  ریگارف  هک  یتکرح  دوشیمن ، فقوتم  زین  هظحل  کـی 
شیپ يدوبان  ءانف و  يوس  هب  و  دنراد ، تکرش  ریگارف  تکرح  نیا  رد  همه  تاناویح  ناسنا و  اهناشکهک و  ناگراتـس و  نامـسآ و  نیمز و 
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هزات ا دنوشیم ، جراخ  ام  عمج  نایم  زا  ناریپ  و  ریپ ، ناناوج  ناوج ، تعرس ، هب  ناکدوک  تسا . اقب  ملاع  هچیرد  هک  ییانف  دنوریم ،
نخـس نیا  رد  ماـما  دـهدن . ناـیاپ  ناـسنا  رمع  هب  یناوج  اـی  یکدوـک  زا  و  دریگن ، ار  دارفا  نماد  قـلعم  ياـهلجا  هک  تسا  یتروـص  رد  نی 

، دنامیم یقاب  نآ  ندرک  نوگژاو  زا  سپ  فرظ  هندب  هب  هک  یبآ  تارطق  دننامه  تسرد  تسا ، مک  رایسب  ایند  رمع  هدنام  یقاب  دیامرفیم :
هت بآ ، یمک  دـنادرگیمرب ، هیلوا  تلاح  هب  ار  نآ  سپـس  دـنکیم ، نوگژاو  ار  عیام  زا  رپ  فرظ  ناسنا  هک  یماـگنه  رگید : ریبعت  هب  اـی  و 

یکدـنا زونه  دـش  هجوتم  ناسنا  یتقو  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ای  اهباص  اهبطـصا  هلمج  و  دـنیوگیم . هبابـص  ار  نآ  هک  دوشیم  عمج  فرظ 
ینعم کی  هب  بص  بطـصا و  هک  تسا  یتروص  رد  نیا   ) دزیربورف مه  نآ  ات  دنکیم  ریزارـس  ار  نآ  رگید  راب  هدـنام ، یقاب  فرظ  هت  بآ 

بطـصا هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و   ) دـنک رت  نآ  زا  یماک  ات  درادیم  هگن  دوخ  يارب  ار  هدـنام  هت  نآ  ناسنا  یهاگ  هک  نیا  اـی  و  دـشاب .)
زین ار  نآ  اـی  هک  تسا  هدـنام  یقاـب  هک  تسا  فرظ  نورد  عیاـم  زا  یمک  رادـقم  هبابـص  لاـح  ره  هب  دـشاب .) هتـشاد  بص  زا  ریغ  یموـهفم 

فرظ هت  هدنامیقاب  ندیشون  رب  تلالد  هک  دناهدرک  رکذ  يرگید  ینعم  بطـصا  يارب  زین  یـضعب  دنکیم . رت  ار  شماک  نآ  اب  ای  دزیریم و 
هب ع هراشا  دشاب  بآ  ندیشون  ینعم  هب  هاوخ  فرظ و  هت  رد  بآ  زا  يزیچان  رادقم  نتشاذگ  یقاب  ینعم  هب  هاوخ  هلمج  نیا  دراد ،

ماود مک  رذـگدوز و  ریذـپلاوز و  شیاهتمعن  هاـتوک و  شنارود  دریگیمن ، نآ  زا  یهجوت  لـباق  هرهب  سک  چـیه  هک  تساـیند  هاـتوک  رم 
، دیوریمن نآ  زا  یلگ  دنکیمن ، باریس  ار  یسک  دنزیرب ، ار  نآ  نورد  رگید  عیام  ای  بآ  هک  نآ  زا  دعب  فرظ ، هت  هدنامیقاب  زگره  تسا .
هب ایند  رذـگدوز  تایح  هیبشت  و  ایند ، لاح  تسا  هنوگنیا  دـنکیمن و  باریـس  ار  یعترم  هعرزم و  غاـب و  دـباییمن . شرورپ  نآ  اـب  یتخرد 

یقاب نآ  زا  ياهدـنام  هت  دنـشاب و  هتخیر  ورف  ار  نآ  هک  دـنکیم  یبآ  زا  رپ  فرظ  هب  هیبشت  ار  ایند  هک  نیا  تساهتیعقاو و  نیا  رگنایب  هبابص 
زا شخب  نیرتشیب  مینکیم و  یگدنز  ایند  ینایاپ  ياهتمسق  رد  ام  هک  دوشیم  هدافتسا  یمالـسا  تایاور  زا  هک  تسا  يزیچ  رطاخ  هب  دنامب 

( ام يوس  هب   ) ترخآ هک  دیشاب  هاگآ  دیازفایم : سپس  و  دنیوگیم . نامزلا  رخآ  ربمایپ  ار  مالـسا  ربمایپ  لیلد  نیمه  هب  هتـشذگ و  ایند  رمع 
ناـمز راـطق  رب  اـم  میوشیم ، رتـکیدزن  ترخآ  هب  دوشیم  مک  اـیند  رمع  زا  هچ  ره  هک  ارچ  تلبقا . دـق  هرخـالا  نا  ـالا و  تسا  هدروآ  يور 

تعرـس رگنایب  اهلاس  و  اههام ، اههتفه ، اهزور ، اهتعاس ، اههقیقد ، اههظحل ، دوریم ، شیپ  ترخآ  يوس  هب  تعرـس  هب  هک  يراـطق  میراوس 
مدرم ر فیلکت  تیناسنا  ناهج  گرزب  ملعم  نیا  سپس  تسا . تیناسنا  ناهج  گرزب  راطق  نیا  ریس 

زا امـش  اما  دناهتـسب ) لد  نآ  هب  هک   ) دـنراد ینادـنزرف  ترخآ ) ایند و   ) ود نیا  زا  کی  ره  دـیامرفیم : دزاـسیم و  نشور  ناـیم ، نیا  رد  ا 
ره هک  ارچ  ایندـلا .) ءاـنبا  نم  اونوکت  ـال  و  هرخـالا ، ءاـنبا  نم  اونوکف  نونب ، اـمهنم  لـکل  و  ! ) اـیند نادـنزرف  زا  هن  دیـشاب ، ترخآ  نادـنزرف 
طخ دراد ، دوجو  طخ  ود  اجنیا  رد  يرآ  همایقلا .) موی  هیباـب  قحلیـس  دـلو  لـک  ناـف   ) دوشیم قحلم  دوخ  ردـپ  هب  زیخاتـسر  زور  يدـنزرف 

مشخ و روخ و  باوخ و  زج  ایند  نادـنزرف  دننادرگرـس ! طخ  ود  نیا  نایم  رد  زین  یهورگ  دـنچ  ره  ترخآ ، ناقـشاع  طخ  و  ناتـسرپایند ،
هزاجا دوخ  هب  یتح  دناهتـسب و  لد  ایند  یگدـنز  رهاظ  هب  اهنت  اهنآ  دنـسانشیمن ، تیمـسر  هب  ار  يزیچ  ترـشع ، شیع و  برط و  توهش ،

نم ارهاظ  نوملعی  : ) دناهیآ نیا  قادصم  اهنآ  يرآ  دنوریم . اجک  يوس  هب  دنتـسه و  اجک  رد  دناهدمآ و  اجک  زا  دنـشیدنیب  هک  دـنهدیمن 
رب نآ و  رب  نانچ  و  دـنراد ، نادـیواج  رمع  ایوگ  هک  دـننکیم  یگدـنز  ایند  رد  ناـنچ  اـهنآ  نولفاـغ .) مه  هرخـالا  نع  مه  ایندـلا و  هویحلا 
(: هدـلخا هل  ام  نا  بسحی  : ) دـیامرفیم دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  نآ  تسین ، راک  رد  ییانف  لاوز و  زگره  اـیوگ  هک  دـناهدرک  هیکت  ناـشلاوما 

نانچ و  دناششوک ، شالت و  رد  ایند  يارب  نانچ  دزاسیم . هنادواج  ار  وا  شلاوما  هک  درادنپیم  نینچ 
! دندرکیمن شالت  نیا  زا  شیب  دیراد  يدبا  نادیواج و  رمع  دـشیم  هتفگ  اهنآ  هب  رگا  هک  دنـصیرح  يدام  رئاخذ  ندروآ  گنچ  هب  يارب 
! دناهتفای رارقیب  رادـیاپان و  یلاخ و  وت  ار  نآ  و  هتـسیرگن ، ایند  یگدـنز  قامعا  هب  ذـفان  قیقد و  یهاگن  اب  دـنترخآ  نادـنزرف  هک  اهنآ  یلو 

ناهنپ شنابلاط  يارب  ار  شاهدنـشک  رهز  هک  لاخ  طخ و  شوخ  يرام  نوچمه  ای  نازوس ، کـشخ و  یناـبایب  رد  هدـنبیرف  یبارـس  نوچمه 
ماهلا اب  نانآ  تسین ! نآ  رد  یتشگزاب  هک  نئاب  یقالط  هداد ، قـالط  ار  اـیند  یگدـنز  قرب  قرز و  تافیرـشت و  راو  یلع  اـهنآ  تسا ! هدرک 

ربص تماقتـسا و  قح و  رادفرط  لمعلا و  حلاص  نانموم  زج  دننارـسخ  نایز و  رد  اهناسنا  همه  هک  دننادیم  یبوخ  هب  دیجم  نآرق  زا  نتفرگ 
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ایند نادنزرف  هب  ناتسرپایند  زا  ریبعت  ربصلاب .) اوصاوت  قحلاب و  اوصاوت  تاحلاصلا و  اومع  اونما و  نیذلا  الا  رسخ  یفل  ناسنالا  نا  رصعلا  (و 
ردـپ و هب  يدایز  تهابـش  اهنژ  تثارو و  لماع  قیرط  زا  دـنزرف  هراومه  هک  تسا  رظن  نآ  زا  ترخآ  نادـنزرف  هب  حـلاص  نانموم  زا  ریبعت  و 

قشع لیلد  نیمه  هب  دنتسه ، ایند  دنزرف  ناتسرپایند  يرآ  دوشیم  یگتسویپ  مه  هب  یتسود و  تبحم و  ببس  هک  یتهابـش  دراد ، دوخ  ردام 
تسایند زیچ ، همه  اهنآ  يارب  ییوگ  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هدرک  رپ  ار  ناشدوجو  مامت  ایند  هب 

دنناملسم رهاظ  هب  هدیقع ، رد  دنچ  ره  تسا  ییحن ) تومن و  ایندلا  انتویح  الا  یه  ام   ) ناشراعـش لمع  رد  و  درادن ، دوجو  يزیچ  نآ  زج  و 
رپ ار  ناشدوجو  مامت  ادـخ  هب  قشع  ترخآ ، نادـنزرف  یلو  دـننکیم . یگدـنز  تالایخ  ماهوا و  زا  رپ  یناـهج  رد  اـمئاد  لـیلد  نیمه  هب  و 

. دـنوش قرغ  نآ  رد  هک  نآ  یب  دـنریگیم  هرهب  دوخ  يدـبا  نادـیواج و  تداعـس  يارب  ایند  يداـم  یگدـنز  بهاوم  زا  اـهنآ  تسا ، هدرک 
شوغآ رد  هک  دننامیم  ینادنزرف  هب  ترخآ  رد  حلاص  نانموم  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  ریبعت  نیا  دـناهتفگ : هغالبلاجـهن  ناحراش  زا  یـضعب 

موی هیباب  قحلیس  دلو  لک  نا  هلمج  اب  ریسفت  نیا  یلو  دنمورحم ! اونیب و  میتی ، ناکدوک  نوچمه  ناتـسرپایند  هک  یلاح  رد  هتفرگ ، رارق  ردپ 
نامیا ياهنم  يدام  یگدنز  دناسریم  ریبعت  نیا  هکلب  تسین ، راگزاس  دوشیم ) قحلم  تمایق  رد  شردپ  هب  يدوز  هب  يدـنزرف  ره   ) همایقلا

هما و  : ) دیوگیم نآرق  هک  هنوگنامه  دـنریگیم ، رارق  نآ  شوغآ  رد  ناتـسرپایند  و  دوشیم ، مسجم  خزود  تروص  هب  تمایق  رد  يوقت  و 
رد دریگ  دوخ  هب  يورخا  یهلا و  لکـش  دـشاب و  يوقت  نامیا و  اب  ماوت  ناهج  نیا  یگدـنز  رگا  اما  تسا ! خزود  وا  هاگهانپ  ردام و  هیواه .

یلع ع ترضح  دنریگیم . رارق  نآ  شوغآ  رد  نانموم  زا  هورگ  نیا  دنکیم و  ادیپ  مسجت  تشهب  تروص  هب  تمایق 
ادرف و  باسح ، هن  تسا  لمع  زور  زورما  دـیامرفیم : هدرک ، هراشا  ترخآ  ایند و  توافت  نیرتمهم  هب  هبطخ  ناـیاپ  رد  ماجنارـس  مالـسلاهیل 

هک تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  وس  کی  زا  نخـس  نیا  لمع .) باسح و ال  ادـغ  باسح و  لمع و ال  مویلا  نا  و  ! ) لمع هن  تسا  باسح  تقو 
هللا و ءایلوا  ناکاپان ، ناکاپ و  ناراکدب ، ناراکوکین و  دـینیبیم  رگا  و  دـییازفیب ، دوخ  هحلاص  لامعا  مجح  رب  دـیراد ، تسد  رد  تصرف  ات 
دنریگ و رارق  یهلا  تازاجم  دروم  ناراکدب  هک  نآ  یب  دننکیم  یگدـنز  مه  رانک  رد  ناهج  نیا  رد  ناطیـش ، بزح  ادـخ و  بزح  ایقـشا ،

رادشه رگید  يوس  زا  و  ازج . باسح و  هن  تسا  لمع  نادیم  اهنت  ناهج  نیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنوش ، ریخ  شاداپ  لومشم  ناراکوکین 
ینامیـشپ و  دوب ، دـهاوخن  ناربج  تشگزاب و  يوس  هب  یهار  و  دوشیم ، هتـسب  هشیمه  يارب  لامعا  ياههدـنورپ  رمع ، نایاپ  اب  هک  دـهدیم 

یف الاقتنا و ال  نوعیطتـسی  حـیبق  نع  ال  دـیامرفیم : رگید  هبطخ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هک  هنوگناـمه  تشاد ، دـهاوخن  يدوس  نیرتمک 
دوخ ياهیکین  رب  یکین  راک  دـنناوتیم  هن  و  دـنوش ، راـنک  رب  دـناهداد  ماـجنا  هک  یتشز  لاـمعا  زا  دـنناوتیم  هن  اداـیدزا ، نوعیطتـسی  نسح 

نا یحلاص  لمع  ات  دینادرگ  زاب  ارم  نم ! يادخ  احلاص ) لمعا  یلعل  نوعجرا  بر   ) دایرف يارب  هن  دنیازفیب .!
نانموم زا  ات  میتشگیمزاب  ایند  هب  رگید  راب  شاک  يا  نینموملا ،) نم  نوکنف  هرک  اـنل  نا  ولف   ) يوزرآ هن  دنونـشیم و  یخـساپ  مهد ، ماـج 

تـسا هدـمآ  هنیمز  نیا  رد  ـالاب  هبطخ  رد  هچنآ  دوشیم  هتـسب  گرم  اـب  لاـمعا  هدـنورپ  يرآ ، هتکن : ددـنویپیم ! تیعقاو  هب  زگره  میـشاب .
لاصیتسا باذع  لوزن  ماگنه  هب  هک  دیآیمرب  نآرق  تایآ  زا  یتح  دوشیم ، هدافتـسا  زین  دیجم  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  زا  هک  تسا  يزیچ 

لامعا ناربج  يارب  یهار  و  دوشیم ، هتـسب  هبوت  ياهرد  دشیم ) هداتـسرف  نیـشیپ  دساف  ماوقا  ندرک  نکهشیر  يارب  هک  ییاهباذـع  دـننام  )
تسا و هتفرگ  رارق  خزرب  رد  نداهن  ماگ  ایند و  زا  یعطق  لاقتنا  هناتسآ  رد  یطیارش  نینچ  رد  ناسنا  هک  ارچ  دنامیمن ، یقاب  هتشذگ ، تشز 

اوار امل  مهنامیا  مهعفنی  کی  ملف  نیکرـشم . هب  انک  امب  انرفک  هدـحو و  هللااب  انما  اولاق  انـساب  اوار  اـملف  میناوخیم : نیـشیپ  ماوقا  ناتـساد  رد 
هناگی دنوادخ  هب  نونکا  مه  دنتفگ : دـندید  ار  ام  باذـع  هک  یماگنه  نورفاکلا ، کلانه  رـسخ  هدابع و  یف  تلخ  دـق  یتلا  هللا  هنـس  انـساب 
يدوس دندرک  هدهاشم  ار  ام  باذع  هک  نامز  نیا  رد  ناشنامیا  اما  میدش ، رفاک  میدرمشیم  وا  ياتمه  هک  ییاهدوبعم  هب  و  میدروآ ، نامیا 

شناگدنب ا نایم  رد  هراومه  هک  تسا  دنوادخ  تنس  نیا  تشادن ، اهنآ  لاح  هب 
گرم و  دش ، راتفرگ  لین  ناشورخ  جاوما  يال  هب  رد ال  نوعرف  هک  یماگنه  مینادیم  زین  و  دندش . راکنایز  نارفاک  اجنآ  رد  دنکیم و  ارج 

نالا دش : هداد  خساپ  وا  هب  دوب  هدش  هتسب  هبوت  ياهرد  نوچ  یلو  دوب ، قدص  رـس  زا  هک  يراهظا  درک ، نامیا  راهظا  دید ، دوخ  مشچ  هب  ار 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 321 

http://www.ghaemiyeh.com


تایآ نیا  زا  يدوب !؟ نادسفم  زا  يدرک و  نایصع  البق  هک  یلاح  رد  ینکیم ، نامیا  راهظا  نالا  نیدسفملا ، نم  تنک  لبق و  تیصع  دق  و 
اب لامعا  هدـنورپ  هک  تسا  یهلا  ریذـپان  فلخت  تنـس  کی  نیا  هک  میریگیم  هجیتن  یبوخ  هب  دـمآ  الاب  هبطخ  رد  هک  نآ  هباشم  تایاور  و 

نیا اجنیا  رد  تسین ! ناربج  تشگزاب و  يوس  هب  یهار  و  دوشیم ، هتـسب  دریگیم  رارق  یعطق  گرم  هناتـسآ  رد  ناسنا  هک  ینامز  ای  گرم 
بیترت نیا  هب  دسریم و  وا  هب  وا  گرم  زا  دعب  ناسنا  دب  کین و  ياهراک  راثآ  هک  هدـمآ  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  دـیآیم  شیپ  لاوئس 

هعبـس میناوخیم : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد  دوشیم ، رتنیگنـس  تائیـس  ای  تانـسح  رظن  زا  وا  لامعا  هدـنورپ 
فلخ وا  املع  ثرو  وا  افحصم  بتک  وا  ادجسم  ینب  وا  ارهن  يرجا  وا  ارئب  رفح  وا  الخن  سرغ  لجر  هتافو ، دعب  اهباوث  دبعلل  بتکی  بابـسا 

دعب ادخ  هدنب  يارب  شباوث  هک  تسا  ریخ ) بابسا  زا   ) ببس تفه  هتافو ، دعب  هل  رقفغتسی  احلاص  ادلو 
ای و   ) ینآرق ای  دنک ، انب  يدجسم  ای  دزادنا ، نایرج  هب  يرهن  ای  دنک ، رفح  یبآ  هاچ  ای  دراکب ، یلخن  هک  یسک  دوشیم : هتـشون  وا  گرم  زا 

شیارب يو  تشذـگرد  زا  سپ  هک  دـنامب  وا  زا  دـعب  یحلاص  دـنزرف  ای  دراذـگب ، راـگدای  هب  دوخ  زا  یملع  اـی  دـسیونب ، دـنمدوس ) یباـتک 
هک ياهنسح  ياهتنس  کین و  راثآ  مامت  هنرگو  تسا ، ریخ  راک  زراب  ياههنومن  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  هچنآ  هک  تسا  نشور  دنک . رافغتـسا 

نـشور لاوئـس  نیا  خساپ  درادن ؟ یتافانم  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  اب  اهنیا  ایآ  دراد . ار  رثا  نیمه  دنامیم  یقاب  نیمه  دنامیم  یقاب  ناسنا  زا 
لامعا هدنورپ  يرآ  دسریمن ، وا  هب  هتـشذگ  لامعا  راثآ  هک  نیا  هن  دـهد ، ماجنا  دـناوتیمن  ياهزات  لمع  گرم  زا  دـعب  ناسنا  اریز  تسا ،

ياـههویم زا  ناـسنا  تسا و  هدوشگ  هراومه  گرم  زا  شیپ  لاـمعا  هدـنورپ  یلو  ددرگیمن ، هدوزفا  نآ  رب  يزیچ  دوـشیم و  هتـسب  دـیدج 
تیبرت راثآ  زا  دـهدیم و  ماجنا  وا  حـلاص  دـنزرف  هک  یلامعا  زا  یتح  دوشیم . دـنمهرهب  تمایق  خزرب و  رد  شاهحلاـص  لاـمعا  ياـهتخرد 
تخرد ياههویم  زا  ناسنا  هک  تسا  یعیبط  و  دـسریم ، وا  هب  ياهرهب  هداد  ماجنا  دـنزرف  دروم  رد  شتاـیح  لاـح  رد  وا  هک  تسا  یحیحص 

. دربب هرهب  تسا  هدناشن  هک  يدنمورب 

گنج رد  گنرد  تلع  هبطخ 043-

هحفص 473] ]
رظن هب  دراد و  دوخ  هب  صوـصخم  ییاوـه  لاـح و  مادـک  ره  هک  دوـشیم  لیکـشت  شخب  ود  زا  عـقاو  رد  هبطخ  نیا  هاـگن : کـی  رد  هبطخ 

قیفلت عمج و  ار  اهنآ  یتبـسانم  هب  هیلع - هللا  همحر  یـضردیس - یلو  هدش ، ناونع  یـصاخ  ياج  رد  شخب  ود  نیا  زا  کی  ره  هک  دـسریم 
نانمومریما اب  مدرم  تعیب  زا  دعب  دوب ، نادمه  رادنامرف  نامثع  هیحان  زا  وا  تسا ، هللادبع  نب  ریرج  ناتـساد  هب  رظان  لوا  شخب  تسا ! هدومن 

، تشون ياهمان  نارادـنامرف  زا  کی  ره  يارب  دـش و  دراو  هفوک  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یماگنه  لمج ، گـنج  ناـیرج  مالـسلاهیلع و  یلع 
ناجیه روش و  اب  درک و  هداعلاقوف  لابقتـسا  مالـسلاهیلع  ماما  همان  زا  ریرج  دومرف ، تعیب  هب  توعد  ار  وا  داتـسرف و  ریرج  يارب  مه  ياهماـن 

رادـنامرف ثعـشا  هب  ياهمان  نیا  رب  هوـالع  ریرج  دـندرک ، یگداـمآ  مـالعا  مدرم  دومن و  توعد  مالـسلاهیلع  ترـضح  اـب  تعیب  هب  ار  مدرم 
ماما زا  ریرج  دـمآ . هفوک  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  اـب  رادـید  يارب  شدوخ  سپـس  دریگب ، تعیب  مدرم  زا  هک  درک  دـیکات  تشون و  ناـجیابرذآ 

راذگاو وا  هب  ار  هیواعم  هب  مایپ  ندناسر  تلاسر  دنتسه  وا  نایرهشمه  ناگتسب و  زا  ابلاغ  ماش  مدرم  نوچ  هک  دومن  تساوخرد  مالـسلاهیلع 
توعد ار  هیواعم  ماش  رد  وا  درک ، ماش  یهار  ار  وا  تشون و  ياهمان  ترضح  دنک ،

هب وا  تخادرپیم . تقولاعفد  هب  تفرن و  راـب  ریز  هیواـعم  یلو  تفگ ، خـساپ  ار  وا  ياـههناهب  رذـع و  درک و  مالـسلاهیلع  ماـما  اـب  تعیب  هب 
، دناروشیم مالسلاهیلع  ماما  دض  رب  ار  مدرم  نمض  رد  و  درک ! ار  ماش  رـصم و  تموکح  ياضاقت  تشون و  ماما  يارب  ياهمان  ریرج  هلیـسو 
هب قارع  مدرم  هک  یلاح  رد  تشگزاب ، هفوک  هب  دش و  سویام  ریرج  ماجنارس  تخاس . هاگآ  هیواعم  هئطوت  زا  ار  ریرج  مالسلاهیلع  ترـضح 
رهن نایم  تاماش  رد  يرهـش   ) ایقرق هریزج  هب  دش و  تحاران  تخـس  ریرج  دندرمـشیم ، هیواعم  رادـفرط  ار  وا  دـندوب و  هدـش  نیبدـب  ریرج 

رد لاح  ره  هب  تفر . ایند  زا  اجنامه  رد  دـنام و  یقاب  اجنامه  رد  دـندش و  قحلم  وا  هب  وا  ناگتـسب  زا  یهورگ  تفر و  روباـخ ) رهن  تارف و 
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مالسلاهیلع ترـضح  هک  دندرک  داهنـشیپ  مالـسلاهیلع  ماما  نارای  زا  یعمج  دیـشک ، لوط  اههام  وا  فقوت  و  دوب ، ماش  رد  ریرج  هک  مایا  نآ 
نداتـسرف هلاسم  اب  هک  ارچ  تسین ، حالـص  راک  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  یلو  دـنک ، رداص  ار  نایماش  اب  گنج  يارب  شاب  هدامآ  نامرف 

نیا مود  شخب  دـسرن . ياهجیتن  هب  وا  و  دـبای ، نایاپ  ماهدرک  نییعت  دـیرج  يارب  هک  ار  يدـعوم  هک  ینامز  رگم  دراد ، داـضت  ماـش  هب  ریرج 
زم نب  رصن  هتفگ  هب  و  تسا ، نایماش  اب  گنج  رب  مالسلاهیلع  ماما  رارصا  هب  رظان  هبطخ 

و دمآ ، نوریب  رکشل  زا  نیفص  گنج  مایا  رد  نایماش  زا  يدرم  هک  دومرف  نایب  ار  نخس  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  ینامز  نیفـص  باتک  رد  محا 
نیا هب  دومن ، همـصاخم  كرت  داهنـشیپ  درک  تاقالم  مالـسلاهیلع  ماما  اب  نادـیم  نایم  رد  هک  نآ  زا  سپ  و  درک ، تاقالم  ياـضاقت  ماـما  زا 

ترـضح یلو  هیواـعم ،)! نآ  زا  ماـش  دـشاب و  مالـسلاهیلع  ماـما  نآ  زا  قارع   ) ماـش هـب  ناـیماش  دـندرگرب و  قارع  هـب  ناـیقارع  هـک  بـیترت 
هب زارف  ود  نیا  دگنجب !؟ دیاب  هیواعم  اب  ارچ  هک  دومن  نایب  راکشآ  نشور و  یلیلد  اب  درک و  یفن  ار  وا  نخـس  عطاق  یخـساپ  اب  مالـسلاهیلع 

! راکیپ گنج و  درم  گنج  ياج  رد  و  دوب ، شمارآ  حلص و  درم  شمارآ  حلص و  ياج  رد  مالـسلاهیلع  ترـضح  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ 
دوشیم ببـس  تساهنآ  دزن  ریرج  هک  نآ  اب  نایماش  اب  گنج  يارب  نم  ندش  ایهم  همجرت : میوریم : هبطخ  ریـسفت  غارـس  هب  همدـقم  نیا  اب 

، مزاس فرصنم  ار  اهنآ  دننک ، مادقا  تسا ) حلص  تعیب و  میلـست و  هب  هراشا   ) یکین راک  هب  دنهاوخب  رگا  و  مدنبب ، اهنآ  رب  ار  حلـص  هار  هک 
نم رظن  هدومن ، یچیپرـس  نم  نامرف  زا  اـی  تسا ، هدروخ  بیرف  اـی  ددرگن ، زاـب  ناـمز  نآ  اـت  رگا  هک  ماهدومن  نییعت  یتقو  ریرج  يارب  یلو 

نیع ح رد  نم  یلو  دینک ، ارادم  دیریذپب و  ار  رظن  نیا  مه  امش  تسا ، ندومن  ارادم  ندرک و  ربص  العف 
يور تشپ و  و  ماهدرک ، یسررب  ار  هلاسم  نیا  اهراب  نم  مهدیمن .) نامرف  اصخش  اما   ) متسین دونشخان  گنج  يارب  امـش  ندش  هدامآ  زا  لا 

. مرادـن تسا  هدروآ  مالـسا  ربمایپ  هچنآ  هب  ندـش  رفاک  ای  ماش ) قطنمیب  ناگماکدوخ  اب   ) گنج زج  یهار  مدـید  ماهدومن ، هعلاـطم  ار  نآ 
رس بجوم  دروآ و  راب  هب  یبولطمان  ثداوح  دراذگ و  ییاهتعدب  هک  تسا ) نامثع  هب  هراشا   ) درکیم تموکح  مدرم  رب  نیا  زا  لبق  یـسک 

حلـص و درم  ریـسفت : حرـش و  دنداد . شرییغت  دنتفرگ و  ماقتنا  وا  زا  سپـس  دندرک ، وا  زا  ییاهداقتنا  دـش ، مدرم  نایم  رد  يدایز  يادـص  و 
هفوک هب  دعب  و  دوب ، نادمه  رادنامرف  زاغآ  رد  هک  تسا  هللادبع  نب  ریرج  نایرج  هب  رظان  هبطخ  نیا  دش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه  گنج !

يزوریپ لامتحا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  تفر ، ماش  هب  هیواـعم  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  مالـسلاهیلع  ماـما  هداتـسرف  لوسر و  ناونع  هب  دـمآ و 
ماما دنک . یگنج  شابهدامآ  مالعا  مالـسلاهیلع  ترـضح  هک  دـندرک  داهنـشیپ  مالـسلاهیلع  ماما  نارای  زیچان  رایـسب  تیرومام  نیا  رد  ریرج 

، تسا اهنآ  دزن  نم ) هداتـسرف  ناونع  هب   ) ریرج هک  نیا  اب  نایماش ) اب   ) گنج يارب  نم  ندـش  ایهم  دومرف : نینچ  اهنآ  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع 
ا  ) یکین راک  هب  دنهاوخب  رگا  و  مدنبب ، اهنآ  رب  ار  حلص  هار  هک  دوشیم  ببس 

ماشلل و قالغا  مهدنع ، ریرج  ماشلا و  لها  برحل  يدادعتسا  نا   ) مزاس فرصنم  ار  اهنآ  دننک  مادقا  تسا ) حلص  تعیب و  میلست و  هب  هراش 
ناونع هب  ار  گنج  یمالسا  گرزب  ياوشیپ  کی  ناونع  هب  مالسلاهیلع  ماما  هک  دهدیم  ناشن  نخـس  نیا  هودارا .) نا  ریخ  نع  هلهال  فرص 

، دنکیم تجح  مامتا  اهنآ  رب  دراذگیمزاب و  نیفلاخم  يور  هب  ار  حلص  هار  هکلب  دریذپیمن ، تافالتخا  لح  يارب  لوبق  لباق  لح  هار  کی 
اب یعامتجا ، يرورـض  یحارج  کی  رگید  يریبعت  هب  ای  نامرد  نیرخآ  ناونع  هب  ار  گنج  هاـگنآ  دـش  هتـسب  حلـص  ياـهرد  ماـمت  هاـگره 

دشیدنایم ماش  مدرم  یمومع  راکفا  هب  هکلب  دنکیمن ، هیکت  هیواعم  هدیقع  يور  مالسلاهیلع  ماما  هک  نیا  هجوت  لباق  دوشیم . اریذپ  هارکا ،
نیا هب  هراشا  هودارا . نا  ریخ  نع  هلهال  فرص  و  دیوگیم : رگید  ییاج  رد  و  دوشیم ) ماش  ندش  هتـسب  بجوم  ماشلل ) قالغا  : ) دیامرفیم
يارب تاـظحالم  نیا  هچرگ  تشادزاـب . میلـست  شزاـس و  حلـص و  ریخ و  تین  زا  و  دـناشک ، گـنج  هار  هب  لـیلدیب  ار  ناـیماش  دـیابن  هـک 

غاد دـنت و  تاساسحا  میلـست  لئاسم  هنوگنیا  رد  دـیابن  رادـیب  هاگآ و  ياوشیپ  یلو  تسا ، هدـننک  تحاراـن  نیـشتآ  غاد و  دارفا  زا  یهورگ 
. دهد ماجنا  دهدیم  نامرف  قطنم  لقع و  ددنسپیم و  ادخ  ار  هچنآ  سفن  رب  طلست  يرادنتشیوخ و  اب  و  دوش ،

نییعت یتقو  ریرج  يارب  نم  دـیازفایم : نینچ  تفای  دـهاوخ  همادا  يدودـحمان  تدـم  ات  راظتنا  نیا  دـننکن  روصت  مدرم  هک  نیا  يارب  سپس 
هدعب میقی  اتقو ال  ریرجل  تقو  دق  نکل  و  ! ) هدومن یچیپرس  نم  نامرف  زا  ای  تسا و  هدروخ  بیرف  ای  ددرگنزاب  نامز  نآ  ات  رگا  هک  ماهدومن 
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دورن تسد  زا  اهتـصرف  هک  نیا  و  نیملـسم ، حـلاصم  ظفح  یـشیدنارود و  تیاعر  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  عقاو  رد  ایـصاع .) وا  اعودـخم  الا 
دنک تقولاعفد  دزاس و  مرگرـس  يدایز  تدم  ات  ار  ریرج  تسا  نکمم  هیواعم  تسنادیم  اریز  دوب ، هدرک  نییعت  ریرج  يارب  یلجالا  برض 

هک ینامز  رد  مه  نآ  دهد ، تعیب  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  توعد  هب  یفنم  خـساپ  سپـس  دزاس ، مهارف  ار  دوخ  یگنج  یگدامآ  رثکادـح  ات 
و دناهداد ، شبیرف  ای  دنامب  ررقم  دعوم  زا  شیب  رگا  دیامرفیم : ارچ  هک  نیا  اما  دشاب ! هتفر  نوریب  مالسلاهیلع  ماما  نارای  تسد  زا  اهتـصرف 

رطاخ هب  نیا  دشاب ؟ هدمآ  شیپ  وا  يارب  يرامیب  دننام  يرگید  ياهرذـع  تسا  لمتحم  هک  نیا  اب  هتـشارفارب ، نم  دـض  رب  نایـصع  مچرپ  ای 
دراوم هنوگنیا  رد  لوصا  ياملع  ریبعت  هب  تسا و  هظحالم  لـباق  ریغ  فیعـض و  ـالاب  لاـمتحا  ود  لـباقم  رد  رگید  تـالامتحا  هک  تسا  نآ 

نتخاس مارآ  يارب  سپس  داد . رثا  بیترت  دیابن  رگید  تالامتحا  هب  دشابیم و  مکاح  تمالس  لصا 
هانالا عم  يدنع  يارلا  و   ) دینک ارادم  دیریذپب و  ار  رظن  نیا  مه  امش  تسا ، ندومن  ارادم  ندرک و  ربص  نم  رظن  دومرف : شنارای  باحـصا و 

رب اهنآ  خسار  مزع  و  دنوشن ، لفاغ  شنارای  باحصا و  زاس  تشونرـس  ساسح و  تاظحل  نآ  رد  هک  نآ  يارب  رگید  يوس  زا  اما  اودوراف .)
: دومرف ددرگن ، شوماخ  تجاح  زور  يارب  ادخ  نانمشد  رب  مشخ  ياههلعش  و  ددرگن ، فیعضت  حلص  ياهرد  ندش  هتـسب  تروص  رد  دربن 
هب هراشا  دادعالا .) مکل  هرکا  و ال  ( ) مهدیمن نامرف  اصخـش  اما   ) متـسین دونـشخان  گنج  يارب  امـش  ندش  هدامآ  زا  لاح  نیع  رد  نم  یلو 

هنیمز رد  امـش  هفیظو  ماجنا  زا  عنام  لاح  نیع  رد  تسا . داضت  رد  حلـص  مایپ  نداتـسرف  اب  هک  ارچ  منکیمن ، شاـبهدامآ  مـالعا  نم  هک  نیا 
هتسب حلص  ياهرد  هن  ینعی : دوب ، یطیارـش  نانچ  رد  شور  نیرتیقطنم  هار و  نیرتهنالقاع  عقاو  رد  نیا  و  متـسین ، شوج  دوخ  ندش  هدامآ 
تـسد زا  تهجیب  اهتـصرف  هن  و  دـشاب ، هتفرگ  تروص  هناقفانم  داضتم و  يراک  هن  دـنیآ ، تجاجل  مشخ و  رـس  رب  ناـگداتفا  رود  هن  دوش ،
هزراـبم مود  هلحرم  رگید  ریبـعت  هب  اـی  دراد ، رارق  لوا  زارف  لـباقم  هطقن  اـقیقد  تسا  ثحب  عوضوم  اـجنیا  رد  هک  هبطخ  نیا  مود  زارف  دورب !

ربص لیلد و  قطنم و  هب  لسوت  يریگرد و  زا  زیهرپ  و  يرادنتشیوخ ، رب  دیکات  ررکم  ماما  لوا  زارف  رد  تسا .
هب نیا  تسا . هدروآ  نایم  رد  گـنج  روز و  هب  لـسوت  زا  نخـس  هناـعطاق  رایـسب  ياهنوگ  هب  زارف  نیا  رد  هک  یلاـح  رد  دومنیم ، لـمحت  و 

چیه یلو  دومرف ، هبرجت  ینالوط  اتبـسن  تدـم  یط  رد  ار  هنایوج  تملاسم  فلتخم  ياـههار  نیرخآ  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  تسا  نآ  رطاـخ 
هب ندیـسر  هک  شدوخ  دوصقم  هب  طـقف  وا  تسین ، میلـست  یلیلد  قـطنم و  چـیه  ربارب  رد  هیواـعم  هک  داد  ناـشن  و  دیـشخبن ، يدوـس  مادـک 
ای درادن ، دوجو  رتشیب  هار  ود  یـصخش  نینچ  ربارب  رد  تسا  یهیدب  دـنک ! ینابرق  نآ  ياپ  رد  ار  يزیچ  همه  دـشیدنایم و  تسا  تموکح 

يزاسکاپ هحلسا و  هب  ندرب  تسد  ای  و  كانرطخ ، هماکدوخ  هاوخدوخ و  يدرف  تسد  هب  یمالـسا  هعماج  تاردقم  ندرپس  ندش و  میلـست 
مدید ماهدومن و  هعلاطم  ار  نآ  يور  تشپ و  و  ماهدرک ، یـسررب  ار  هلاسم  نیا  اهراب  نم  دیامرفیم : ماما  لیلد  نیمه  هب  وا ! دوجو  زا  هعماج 

رمالا و اذه  فنا  تبرـض  دقل  و   ) مرادن تسا  هدروآ  مالـسا  ربمایپ  هچنآ  هب  ندش  رفاک  ای  ماش ) قطنمیب  ناگماکدوخ  اب   ) گنج زج  یهار 
مشچ و نم   ) هنیع رمالا و  اذه  فنا  تبرض  هلمج  هیلع .) هللا  یلـص  دمحم  ءاج  امب  رفکلا  وا  لاتقلا  الا  یلرا  ملف  هنطب ، هرهظ و  تبلق  و  هنیع ،

مشچ و و  يریگفده ، ینعم  هب  اجنیا  رد  ندز  و  تسا ، يزیچ  قیقد  ندرک  یسررب  زا  هیانک  ماهدز ) ار  راک  نیا  شوگ 
رس رد  وضع  نیرتساسح  و  تسا ، ناسنا  رـس  رتساسح  اج  همه  زا  ناسنا  ندب  رد  هک  ارچ  تسا ، بلطم  کی  هطقن  نیرتساسح  ینعم  هب  ینیب 

تایبدا رد  هلمج  نیا  لاح  ره  هب  تسا . هدـنز  دـنکیم و  سفنت  ینیب  اـب  دـنیبیم و  ار  زیچ  همه  مشچ  اـب  یمدآ  تسا ، ینیب  مشچ و  ناـمه 
هیاـنک زین  مدرک ) ور  تشپ و  ار  نآ   ) هنطب هرهظ و  تبلق  هلمج و  دوشیم . رکذ  قیقد  قیمع و  قیقحت  يارب  یلثملابرـض  تروـص  هب  برع 

ای ور  تشپ و  ار  نآ  دـنک  يرادـیرخ  ار  یعاتم  دـهاوخیم  ناـسنا  هک  یماـگنه  اریز  تسا ، يزیچ  قیقد  هبناـج و  همه  یـسررب  زا  يرگید 
هورگ نیا  اب  گنج  ای  درادن : دوجو  نم  يولج  رد  رتشیب  هار  ود  دیامرفیم : هک  نیا  اما  دوش . انشآ  نآ  ياهیگژیو  مامت  هب  ات  دنکیم  ورریز 

شیوخ لاح  هب  ار  مدرم  درکیم و  توکس  ماما  رگا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نیئآ  هب  رفک  ای  و  فرحنم ،
تب رـصع  ياهـشزرا  ندش  هدـنز  ینایفـسوبا و  يوما و  یلهاج  تموکح  کی  نتفرگ  اپ  مالـسا و  زا  مدرم  فارحنا  ببـس  تشاذـگیماو 

هس تسیب و  نآ  رطاخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  هک  دوب  ییاهشزرا  مامت  هب  ندز  اپ  تشپ  ینعم  هب  نیا  و  دشیم ، یتسرپ 
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نیاربانب ب دش ، نیشنهناخ  لاس  جنپ  تسیب و  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  و  درک ، لمحت  ار  جنر  درد و  نیرت  تخس  لاس 
یناسک مامت  هب  تسا  ییایوگ  خساپ  نیا  و  دوب . هدنامن  یقاب  راکیپ  گنج و  زج  یهار  مالسا  دیـشر  دنزرف  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  یلع  يار 

ات دوب  هدش  وا  نایفارطا  هیواعم و  يارب  ياهناهب  هک  نامثع  لتق  ناتـساد  هب  سپـس  دنتفرگیم . هدرخ  ترـضح  نآ  رب  ار  هیواعم  اب  گنج  هک 
و دراذگ ، ییاهتعدب  هک  درکیم  تموکح  مدرم  رب  نیا  زا  لبق  یسک  دیامرفیم : هدرک ، هراشا  دنسرب  ناشیاههتساوخ  اهـسوه و  لایما و  هب 

ماقتنا وا  زا  سپـس  دندرک  وا  زا  ییاهداقتنا  دـش ، مدرم  نایم  رد  يدایز  يادـص  رـس و  وگتفگ و  بجوم  و  دروآ ، راب  هب  یبولطمان  ثداوح 
ماـما روـظنم  اوریغف .) اوـمقن  مث  اولاـقف  ـالاقم ، ساـنلا  دـجوا  و  اثادـحا ، ثدـحا  لآ  همـالا و  یلع  ناـک  دـق  هنا   ) دـنداد شرییغت  دـنتفرگ و 

یلص ربمایپ  تنس  و  یمالـسا ، تلادع  فالخ  رب  یلامعا  هک  دوب  وا  دوخ  نامثع  لتق  یلـصا  لماع  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  زا  مالـسلاهیلع 
لتق و ببـس  یمومع  ضارتعا  کی  قیرط  زا  دـعب  هجرد  رد  و  دـش ، یمومع  مشخ  ضارتعا و  بجوم  هک  داد  ماجنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
اب هتخیمآ  توکـس  اب  دـندوب و  یچاشامت  ارجام  نیا  رد  ابلاغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  لیلد  نیمه  هب  و  دـندش ، وا  رییغت 

بارب رد  زور  هس  ندش  هتشک  زا  دعب  نامثع  ندب  هک  اجنآ  ات  دنداهن ، هحص  مدرم  مایق  رب  دوخ  ياضر 
وا زا  مدرم  هدوت  هباحـص و  دح  هچ  ات  هک  دهدیم  ناشن  دوخ  نیا  و  درکیمن ، وا  نفد  هب  مادقا  یـسک  و  دوب . هدـنام  نیمز  رب  مدرم  مشچ  ر 

تـسا یهیدـب  دوش ، مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  دـض  رب  مایق  هناهب  هک  دوبن  يزیچ  نامثع  نتـشک  نیاربانب  دـندوب ! یـضاران  نیگمـشخ و 
زا رتهب  یهار  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  دض  رب  ماش  هاگآان  ياههدوت  جیسب  يارب  یلو  دنتـسنادیم ، یبوخ  هب  ار  تیعقاو  نیا  نایوجهناهب 
هب مادقا  زگره  مالـسلاهیلع  یلع  دنرادنپیم  ناهاگآان  زا  یخرب  هچنآ  فالخ  رب  دوب  تعیب  حلـص و  هب  توعد  فدـه  هتکن : دنتـشادن . نیا 

ربارب رد  نامرد  نیرخآ  ناونع  هب  گنج  هک  ياهنوگ  هب  دومن ، مامت  وا  رب  ار  تجح  رظن  ره  زا  هک  نامز  نآ  رگم  درکن ، هیواـعم  اـب  گـنج 
زا گنج  عورـش  يارب  هک  ییاهراشف  میلـست  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  الاب  هبطخ  دوب . ناـیماش  هیواـعم و  ینکفا  هقرفت 

ریرج هارمه  هک  ياهمان  دادیم . همادا  هنایوج  تملاسم  تامادقا  هب  دوب  يراودیما  هک  اجنآ  ات  هتـسویپ  و  دیدرگن ، دـشیم  شباحـصا  هیحان 
هغالبلاجهن رد  هک  همان  نیا  تسا ، یعدم  نیا  هدنز  هاوگ  دوشیم ، بوسحم  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  ياههمان  نیتسخن  زا  داتسرف و  ماش  هب 

هیلع ماما  هک  دهدیم  ناشن  تسا ، هدمآ  مشش  همان  ناونع  هب  اههمان  شخب  رد 
اب هک  یهورگ  نامه  دومرف : و  داد ، زردنا  ار  وا  تشادن  دوجو  هیواعم - يوس  زا  لقادح  داریا - يارب  ییاج  هک  نشور  قطنم  نیا  اب  مالسلا 
نآ هن  دـنراد و  خـسف  رایتخا  دـندوب  رـضاح  هک  اهنآ  هن  نیاربانب  دـناهدرک ، تعیب  نم  اب  هنوگنامه  هب  دـندرک  تعیب  نامثع  رمع و  رکبوبا و 

ماجنا ینعم  نیا  زین  هتـشذگ  رد  هک  هنوگنامه  دوش - نییعت  يروش  قیرط  زا  هفیلخ  مینک  لوبق  رگا  ندرک ! در  هزاجا  هدوب  بئاـغ  هک  سک 
دوخ لقع  رگا  نیاربانب  درادن . تفلاخم  قح  سک  چیه  دندرک  باختنا  ار  یسک  رگا  دننیشنب ، تروشم  هب  راصنا  نارجاهم و  دیاب  تفرگ -
يارب نامثع  نوخ  هناهب  نیاربانب  مرت ، يربم  ناـمثع  نوخ  رد  همه  زا  نم  هک  ینادیم  یبوخ  هب  وت  يریذـپیم و  ارم  نخـس  ینک  مکاـح  ار 
مدرم تعیب  ماگنه  هب  هک  نآ  یکی  تشاد ، تعیب  كرت  يارب  هناهب  ود  تقیقح  رد  هیواعم  تسین . هنالقاع  هجو  چـیه  هب  ندرک  تعیب  كرت 

یلو درک ، تعیب  وا  اب  ناوتیمن  و  تسا ، نامثع  نوخ  لووسم  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  رگید  و  تسا ، هتـشادن  روضح  مالـسلاهیلع  یلع  اـب 
اهنیا دنارورپیم و  رس  رد  ار  يرگید  فادها  هک  هیواعم  اما  تفرگ ، وا  زا  همان  نیا  رد  ینشور  قطنم  اب  ار  هناهب  ود  ره  مالسلاهیلع  ترضح 

ریرج ك میتفگ  البق  هک  هنوگنامه  لاح  ره  هب  تفرن . نشور  قطنم  نیا  راب  ریز  دوب ، هناهب  همه 
ناماس نآ  مدرم  مه  درک و  تعیب  شدوخ  مه  تعیب ، دروم  رد  مالـسلاهیلع  ماما  همان  تفایرد  زا  سپ  دوب  نادمه  مکاح  نامثع  نامز  رد  ه 
هدهع رب  تعیب  هب  ار  هیواعم  توعد  تیرومام  هک  درک  داهنـشیپ  دمآ و  هفوک  هب  مالـسلاهیلع  ماما  تمدـخ  سپـس  دومن ، تعیب  هب  قیوشت  ار 

و درک ، تفلاخم  رما  نیا  اب  رتشا  دوب . داـیز  ریثاـت  لاـمتحا  دـندوب و  وا  نایرهـشمه  ماوقا و  زا  ناـماس  نآ  مدرم  زا  يرایـسب  هک  ارچ  دریگب ،
هیواعم اب  شلیامت  یلو  تساهنآ ، راکفا  دـننامه  شراکفا  تسین ، يدامتعا  لـباق  درم  ریرج  هک  تشاد  ضورعم  مالـسلاهیلع  ماـما  تمدـخ 

نیا يارب  ار  ریرج  دوبن  راکـشآ  وا  زا  یفـالخ  زوـنه  و  دوـب . هدوـمرف  ریرج  هراـبرد  ربـمغیپ  هک  يزیمآشیاتـس  نخـس  رطاـخ  هب  ماـما  تسا 
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مامتا وا  اب  یهدیم و  هیواعم  هب  ارم  همان  تفگ : وا  هب  دوبن  وا  زا  رتهب  یـصخش  هب  یـسرتسد  هک  نیا  لـیلد  هب  دـیاش  و  دـیزگرب ، تیروماـم 
ار دالب  ریاس  نمی و  زاجح و  رـصم و  هنیدـم و  هکم و  لها  هلمج  زا  ناناملـسم  همه  تعیب  نایرج  و  دـش ، ماـش  دراو  ریرج  ینکیم . تجح 

هیواعم ماهدروآ ! وت  يارب  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  همان  نیا  منک و  توعد  وا  اب  تعیب  هب  ار  وت  ماهدـمآ  تفگ : داد و  حرـش  هیواـعم  يارب 
ار دوخ  درک و  مدرم  يارب  يزیمآکیرحت  ینارنخس  دشن ، قح  نخس  میلست  دوب  تموکح  هتخابلد  تخس  هک 

هب دـنراد  ناوت  رد  هچ  ره  دـنزیخ و  اپب  ناـمثع  یهاوخنوخ  يارب  هک  تفرگ  تعیب  ماـش  مدرم  زا  و  درک ، یفرعم  ناـمثع  هاوخنوخ  ناونع  هب 
هیواعم یلو  دـنک ، تعیب  مالـسلاهیلع  ماما  اـب  و  درادرب ، قاـفن  ینکفاهقرفت و  نیا  زا  تسد  هک  درک  تحیـصن  ار  وا  زاـب  ریرج  دـنریگ . راـک 

دننام يدارفا  زا  هک  درک  داهنـشیپ  وا  هب  هیواعم  ردارب  دیـشیدنا ! نآ  هب  دـیاب  هک  دراد  يداـیز  ياهدـمایپ  تسین  ياهداـس  بلطم  نیا  تفگ 
وا هب  ار  رـصم  تموکح  هک  تفرگ  لوق  هیواعم  زا  هک  نآ  زا  دـعب  زین  صاع  ورمع  نیـشنب ، تروشم  هب  اهنآ  اـب  نک و  توعد  صاـع  ورمع 

شقن دوب  اـهینمی  گرزب  سیئر و  هک  لیبحرـش  ناـیم  نیا  رد  داد ! وا  هب  ار  يراـکمه  هنوـگره  لوـق  و  درک ، ماـیق  هب  قـیوشت  ار  وا  دراپـسب 
مالـسلاهیلع یلع  زا  ات  درک  مزع  رگید  للع  تلع و  نیا  هب  و  درک ، عناق  ار  وا  ریرج  یلو  تخادرپ ، وگتفگ  هب  ریرج  اب  وا  درک ، اـفیا  يرثوم 

هب و  دـننک ، میرکت  ار  وا  دـنورب و  وا  دزن  بترم  اـت  درک  روماـم  ار  يداـیز  ياـههورگ  هیواـعم  یلو  دزاـس ، اـهر  ار  هیواـعم  هدرک و  يوریپ 
یهاوخنوخ هب  ار  وا  و  دنـسیونب ، وا  هب  زین  رانک  هشوگ و  زا  ییاههمان  و  دنهدب ، تداهـش  نامثع  نوخ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نتـشاد  تکرش 

ار ب وا  هیواعم  تشگ ، نامثع  یهاوخنوخ  هدامآ  دش و  عقاو  ریثات  تحت  لیبحرش  دننک ! توعد  نامثع 
ارجام نیا  زا  دعب  ریرج  دنداد . تبثم  خساپ  وا  هب  يدایز  هورگ  و  دنک ، قیوشت  کیرحت و  رما  نیا  يارب  ار  مدرم  ات  داتسرف  ماش  ياهرهـش  ه 

هب ار  نآ ) تموکح  و   ) رـصم ماش و  جارخ  يروآعمج  مالـسلاهیلع  یلع  رگا  تفگ : وا  هب  هیواعم  لاح  نیمه  رد  دـش و  سویام  هیواـعم  زا 
ياهمان یط  ار  نیا  تفگ : وا  هب  ریرج  منکیم ! تعیب  وا  اب  نم  دراذـگن  نم  هدـهع  رب  ار  یـسک  تعیب  دوخ  تاـفو  زا  سپ  و  دراذـگاو ، نم 

مالـسلاهیلع یلع  نانمومریما  هب  همان  نیا  هک  یماگنه  متـسرفیم . نآ  هارمه  ياهمان  مه  نم  و  سیونب ، مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  يارب 
، دـنک هدامآ  ار  نایماش  ات  دزادـنا  ریخات  هب  ار  راک  دـهد و  بیرف  ار  وت  دـهاوخیم  لمع  نیا  اـب  هیواـعم  هک  تشون  ریرج  هب  ياهماـن  دیـسر 

دنکن ادخ  مدرک ، ابا  راک  نیا  زا  نم  دش ، هداد  نم  هب  هبعش  نب  هریغم  يوس  زا  مدوب  هک  هنیدم  رد  هیواعم  هب  ماش  تموکح  ندرپس  داهنـشیپ 
هب درکن  رگا  و  رتهب ، هچ  درک  تعیب  هیواعم  رگا  ادـضع .) نیلـضملا  ذـختا  یناریل  هللا  نکی  مل   ) مهد رارق  دوخ  يوزاب  ار  ناـهارمگ  نم  هک 
رما نیمه  و  دهد ) شور  رییغت  هیواعم  تسا  نکمم  هک  تشاد  شوخ  لد  یهاو  دیما  نیا  هب  دـیاش   ) درک ریخات  مه  زاب  ریرج  درگرب ! قارع 

مانرب بیترت  نیا  هب  و  دننک . هیواعم  اب  شزاس  هب  مهتم  ار  وا  قارع  مدرم  هک  دش  ببس 
رد هغالبلاجـهن  ناحراش  بلاغ  دـش ؟ یمومع  مشخ  بجوم  هک  درک  ییاهراک  هچ  نامثع  تفای . نایاپ  یعطق  تسکـش  اب  ریرج  تلاـسر  ه 

ار وا  دض  رب  نینوخ  مایق  هفطن  و  تخیگنارب ، ار  مدرم  ضارتعا  هک  دناهدرک  نامثع  ياهراک  زا  یعیسو  ياهـشخب  هب  هراشا  هبطخ ، نیا  لیذ 
نایم رد  ار  یمالـسا  روشک  ساسح  ياهتـسپ  نامثع  - 1 دوب : ریز  روما  دـناهدرک  هراشا  نآ  هب  اـبلاغ  هک  لاـمعا  نیا  نیرتمهم  داد . شرورپ 

يدرم هک  ار  دیلو  هلمج  زا  دومن ، میـسقت  دندوب  مالـسا  میلاعت  زا  رود  دـساف و  قیالان ، نانآ  زا  يرایـسب  هک  دوخ  نادـنواشیوخ  نایفارطا و 
ار صاعلایبا  نب  مکح  و  دوب . مالسا  ناماگشیپ  زا  يرایسب  زکرم  هک  ياهفوک  دیناشن ، هفوک  يرادنامرف  دنسم  رب  دوب ، راوخ  بارش  قساف و 
وا زا  یمرگ  هب  و  تخاـس ، دوخ  برقم  دوب  هدـش  دـیعبت  دورطم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يوس  زا  دوـب و  وا  يوـمع  هک 

غلاب درک و  عمج  ار  اهنآ  هک  یماگنه  دراذگ ، وا  رایتخا  رد  ار  هعاضق  هفئاط  تاکز  يروآعمج  دـناشوپ و  وا  رب  زخ  هبج  و  دومن ، لابقتـسا 
دنتـسه تنـس  لها  فیراعم  زا  همه  هک  یبهذ  هبردـبع و  نبا  هبیتقنبا و  دیـشخب . وا  هب  ار  همه  دروآ ، وا  دزن  دـش و  مهرد  رازه  دصیـس  رب 

صاعلایبا ر نب  مکح  هک  دوب  نیا  دنتشاد  داقتنا  نامثع  رب  مدرم  هک  يروما  هلمج  زا  دنیوگیم :
ناونع هب  دوب  شداماد  ومع و  رسپ  هک  ار  مکح  نب  ناورم  زین  و  دندشن . راک  نیا  هب  رضاح  رمع  رکبوبا و  هک  یلاح  رد  داد  ياج  دوخ  دزن  ا 
رایسب ياهتیـصخش  سکع  هب  - 2 دیـشخب ! وا  هب  دوب  رانید  رازه  دـصناپ  هک  ار  اقیرفا  مئاـنغ  سمخ  درک و  باـختنا  دوخ  رواـشم  نواـعم و 
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رخآ اـت  رذوبا  و  درک ، دـیعبت  هذـبر  ینعی  ییاوه  بآ و  دـب  رایـسب  لـحم  هب  درک و  رازآ  تیذا و  ار  رذوبا  نوچمه  ياهتـسجرب  راوـگرزب و 
هب رما  و  تفرگیم ، هدرخ  ناـمثع  فـالخ  ياـهراک  هب  هک  دوب  نیا  شهاـنگ  و  تفگ ، تاـیح  دورد  هب  اـجنامه  دـنام و  اـجنآ  رد  شرمع 

دوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیدش  هقالع  دروم  مالسا و  ناماگشیپ  زا  هک  رـسای  رامع  دروم  رد  درکیم ! رکنم  زا  یهن  فورعم و 
هباحـص زا  یهورگ  هک : دوـب  نیا  شهاـنگ  و  دـیدرگ ، قـتف  راـتفرگ  هـک  دز  بوـچ  اـب  يردـق  هـب  ار  وا  تـشاد و  يدـیدش  يراتفردـب  زین 

دـناسر و نامثع  رب  ار  همان  رـسای  رامع  دـندوب ، هتـشاد  رذـحرب  شیاهراک  زا  ار  وا  هدرک و  رکذ  یبتک  روط  هب  نامثع  رب  ار  دوخ  تاضارتعا 
نآ ار  وا  شدوخ  سپـس  دنتفرگ و  مکحم  ار  رامع  ياپ  تسد و  ات  داد  روتـسد  شنامالغ  هب  دـش و  نیگمـشخ  نامثع  درک  تئارق  وا  يارب 

سم رد  هب  ار  وا  هک  داتسرف  ار  شنادالج  زا  یکی  درک ، راتفر  هنوگ  نیمه  دوعسم  نب  هللادبع  اب  زین  و  دش . شوهیب  هک  دز  ردق 
لاوما ارچ  دوب  هدرک  ضارتعا  وا  هب  هک  دوب  نیا  شهانگ  تسکش و  مه  رد  شیاههدند  زا  یکی  دیبوک و  نیمز  رب  ار  وا  سپـس  دروایب ، دج 

لیلد هچ  هب  دندرک  لاوئـس  دوب  هباحـص  فیراعم  زا  یکی  هک  مقرا  نب  دیز  زا  تسا . هدرک  میـسقت  هیماینب  ناراکهبت  نایم  رد  ار  لاملاتیب 
ار ادـخ  لوسر  ناراـی  زا  نارجاـهم  درک و  میـسقت  ءاـینغا  ناـیم  رد  ار  لاـملاتیب  لاوما  لـیلد : هس  هب  تفگ  دـیدرک  ریفکت  ار  ناـمثع  اـمش 

ماوقا نایم  رد  باتک  باسح و  نودـب  ار  لاملاتیب  لاوما  - 3 دومن . لمع  هللا  باتک  ریغ  هب  داد و  رارق  ربمغیپ  نابراحم  نانمـشد و  نوچمه 
ناخروم و دـش . رکذ  الاب  رد  نآ  زا  ییاههنومن  هک  دـنتخوسیم  رقف  شتآ  رد  نامیا  اب  نادنمتـسم  هک  یلاح  رد  درک  میـسقت  شناگتـسب  و 

لیکـشت ار  یگرزب  باتک  دوش  يروآعمج  اـهنآ  همه  رگا  هک  دـنراد ، یحورـشم  ياـهثحب  قوف  هناـگهس  فعـض  طاـقن  هراـبرد  ناثدـحم 
ربمایپ هباحـص  هژیو  هب  راصنا و  نارجاهم و  هلمج  زا  هنیدـم و  مدرم  هک  دـش  ببـس  نآ ، دـننامه  يرگید  روما  روما و  نیا ، يرآ  دـهدیم ،

هفوک رصم و  زا  یناضرتعم  نایم  نیا  رد  و  دننادن ، ربمایپ  تفالخ  ماقم  هتسیاش  ار  وا  و  دنروشب ، نامثع  دض  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هک ك یلاح  رد  دندناسر ، لتق  هب  ار  وا  درکن  ءانتعا  نوچ  دندوشگ و  ضارتعا  هب  نابز  و  دندمآ . هرصب  و 

لاح نیا  اب  دـندوب . یـضاران  وا  تسد  زا  هنیدـم  نیملـسم  مومع  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  و  تساخنرب ! وا  يراـی  هب  هنیدـم  ناناملـسم  زا  یس 
مالـسلاهیلع یلع  نانمومریما  دـض  رب  ار  ماش  ناهاگآان  هک  نیا  يارب  دوب  هاگآ  ناـمثع  دـض  رب  یمومع  ماـیق  لـماوع  زا  ـالماک  هک  هیواـعم 

! تساخرب نامثع  یهاوخنوخ  هب  حالطصا  هب  درک و  هناهب  ار  نامثع  لتق  هلاسم  دناروشب 

هریبه رسپ  هلقصم  شنزرس  هبطخ 044-

هحفص 491] ]
هیواعم يوس  هب  ترضح ) نآ  نامرف  تحت  زا   ) ینابیش هریبه  نب  هلقـصم  هک  درک  داریا  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  یماگنه  ار  نخـس  نیا 

هک یماگنه  دومن . ناشدازآ  درک و  يرادیرخ  مالسلاهیلع  ترـضح  نارازگراک  زا  ار  هیجانینب  ناریـسا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  درک ، رارف 
هراشا الاب  رد  هک  هنوگنامه  دورو  ناش  تخیرگ ! ماش  يوس  هب  دـیزرو و  عانتما  درک  هبلاطم  وا  زا  لاـملاتیب  هب  ار  نمث  تخادرپ  ترـضح 
نایرج زا  دعب  هیجانینب  هلیبق  ياسور  زا  دشار  نب  تیرخ  هک  تسا  نینچ  ناتساد  و  تسا ، هیجانینب  هلیبق  ناتساد  هب  طوبرم  نخس  نیا  دش ،
تشپ هن  و  منکیم ، تعاطا  ار  وت  نامرف  هن  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : تحارص  اب  دمآ و  مالـسلاهیلع  ماما  دزن  شنارای  زا  رفن  یـس  اب  نیمکح 
تعیب دهع و  ینک  نینچ  هاگره  دنیـشنب ، تیازع  هب  تردام  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دش ! مهاوخ  ادـج  وت  زا  ادرف  و  مناوخیم ، زامن  ترس 
شیپ رد  ار  یهار  نینچ  تلع  هچ  هب  منیبب  وگب  یناسریم ! ناـیز  تدوخ  هب  اـهنت  و  ياهدرک ، دـنوادخ  رما  یناـمرفان  ياهتـسکش و  ار  دوخ 

هب یتح  هک  يدرک  دامتعا  یهورگ  هب  يداد و  ناشن  فعض  قح  ربارب  رد  و  یتفریذپ ، ار  تیمکح  هک  نیا  رطاخ  هب  درک : ضرع  ياهتفرگ ؟
وت اب  ات  ایب  وت  رب  ياو  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دندرک ! متس  ناشدوخ 

ادرف تفگ : تیرخ  يدرگ ! زاـب  قح  هب  یـسانشب و  ار  قح  دـیاش  منک ، ناـیب  وت  يارب  منادیم  هک  ار  یقیاـقح  منیـشنب و  وگتفگ  ثحب و  هب 
هب رگا  مسق  ادـخ  هب  دـننکن  ذوفن  وت  رد  نادان  دارفا  و  دـهدن ، بیرف  ار  وت  ناطیـش  شاب  بظاوم  یلو  ورب ، دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  میآیم .
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دوخ هلیبق  يوس  هب  دـش و  جراخ  مالـسلاهیلع  ماـما  تمدـخ  زا  تیرخ  درک ! مهاوخ  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  وت  یهدارف  شوگ  نم  نخس 
رید مان  هب  ياهطقن  رد  ار  وا  داد  روتـسد  داتـسرف و  وا  بیقعت  هب  ار  یـسک  دـنکن ، اپ  رب  يداسف  هک  نیا  رطاخ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  تشگزاب .

تساخرب و هزرابم  هب  تیرخ  تشاد ، لیـسگ  تیرخ  بیقعت  هب  ار  سیق  نب  لقعم  ماـن  هب  يرگید  هدـنامرف  سپـس  دـنک ، فقوتم  یـسوموبا 
هک یماگنه  دنتفرگ . تراسا  هب  ار  ناناملسم  ریغ  زا  ياهدع  و  دندرک ، دازآ  دندوب  ناملسم  هک  ار  اهنآ  دندش . ریسا  وا  تارفن  و  دش ، هتشک 

دصناپ هب  ار  ناریسا  دوب ، هار  ریسم  ياهرهـش  رد  مالـسلاهیلع  ماما  نارادنامرف  زا  یکی  هک  هریبه  نب  هلقـصم  دندروآیم  هفوک  هب  ار  ناریـسا 
هیقب تخادرپ  زا  مهرد  رازه  تسیود  تخادرپ  زا  دعب  هلقصم  دوتـس . ار  وا  لمع  مالـسلاهیلع  ماما  درک . دازآ  دیرخ و  لقعم  زا  مهرد  رازه 

نایب وا  هرابرد  ار  ثحب  دروم  نخس  مالسلاهیلع  ماما  تخیرگ . ماش  هب  دیسرت و  دنام ، زجاع 
ار ناراوگرزب  راک  دنک ، ورهایس  ار  هلقصم  دنوادخ  همجرت : تسا . دارفا  هنوگنیا  هب  تبسن  مالسلاهیلع  ماما  فطل  رب  ینـشور  لیلد  هک  درک 

نخــس زوـنه  و  درک ! تکاـس  ار  وا  هـک  دوـب  هدوـشگن  شحدـم  هـب  بـل  شناوخاـنث  زوـنه  درک ! رارف  ناـگدرب  نوـچمه  یلو  داد ، ماـجنا 
میتفرگیم و وا  زا  تشاد  ناوت  رد  ار  هچنآ  دوب  هدنام  رگا  تخاس ، شوماخ  ار  اهنآ  هک  دوب  هدرکن  قیدصت  دوخ  لمع  اب  ار  شنارگشیاتس 

هلقصم رارف  ربخ  ندینش  زا  دعب  مالـسلاهیلع  ماما  يرارف ! راوگرزب  ریـسفت : حرـش و  میدادیم ! تلهم  وا  هب  شیئاناوت  نامز  ات  هیقب  هب  تبـسن 
، داد ماجنا  ار  ناراوگرزب  راک  دنک ، هایس  ار  هلقـصم  يور  ادخ  دومرف : ماش ، يوس  هب  یـسراف ) مهم  قطانم  زا  یکی  هرخ  ریـشدرا  رادنامرف  )

اهنآ ندرک  دازآ  هیجانینب و  ناریـسا  دـیرخ  اب  وا  دـیبعلا )! رارف  رف  و  هداسلا ، لعف  لعف  هلقـصم ! هللا  حـبق  ! ) درک رارف  ناـگدرب  نوچمه  یلو 
يارب هک  نیا  ياج  هب  یلو  دننک ، یگدنز  هنادازآ  دـنناوتب  ات  دیـشخب  تاجن  تراسا  زا  ار  ییاهناسنا  اریز  داد ، ماجنا  یناسنا  مهم  راک  کی 

باختنا دـشیدنیب ، یهار  شـشخب  وفع و  بلط  ای  و  ریخات ، يارب  تلهم  نتفرگ  اـب  لاـملاتیب  هب  شیوخ  يراکهدـب  هدـنام  یقاـب  تخادرپ 
اهناسنا هک  یسک  نامه  هب  دش ، هدنهانپ  لطاب  هب  درک و  رارف  قح  زا  دومن و  یتسردان 

زا هلقـصم  هک  تسا  هدوب  نیا  هیـضق  رهاظ  هک  تسا  تسرد  تسا ! هتخاـس  شیوخ  عماـطم  هدرب  ریـسا و  هدیـشک و  دـنب  هب  هداد و  بیرف  ار 
نیا يارب  هلقـصم  یناور  ياـهیگدامآ  هک  نیا  رب  هفاـضا  هک  دـسریم  رظن  هب  یلو  درک ، رارف  ماـش  هب  لاـملاتیب  هب  دوـخ  يراکهدـب  سرت 

تلادع لمحت  دـیاش  و  دـیآ ، راتفرگ  دوش و  المرب  هدیـسرتیم  هک  هتـشاد  يرگید  ياهراک  دـیاش  دوب ، هدـش  مهارف  لبق  زا  گرزب  تنایخ 
دهاش دوب . نارگ  زین  رگید  يرایـسب  رب  هک  هنوگنامه  دوب ، نارگ  وا  يارب  دومرفیم ، لاملاتیب  قح  نتفرگ  رب  رارـصا  هک  مالـسلاهیلع  یلع 

متسنادیم متشادن ! یمغ  دوب  هیواعم  ای  نامثع  نم  راکبلط  رگا  دوب  هتفگ  ثراح  نب  لهذ  مان  هب  شناتسود  زا  یکی  هب  هک  تسا  نیا  نخس 
نوچ منارگن ، مالسلاهیلع  یلع  زا  یلو  دندیشخب ، نارگید  هب  فولا  فالآ  هک  هنوگنامه  دنشخبیم ! نم  هب  ار  لاملاتیب  قح  یناسآ  هب  هک 
هدـید نآ  رد  يراکـشآ  داـضت  هک  نیا  صوصخ  هب  دوبن ، هیجوت  لـباق  هلقـصم  راـک  لاـح  ره  هب  اـما  تسا ! ریگتخـس  لاـملاتیب  رما  رد  وا 
ماـما اذـل  تشاذـگ ! رارف  هب  اـپ  درک و  تناـیخ  رگید  يوس  زا  داد و  ماـجنا  یناـسنا  راـک  دوـشگ و  تواخـس  تسد  وـس  کـی  زا  دـشیم .

خس زونه  و  درک ، تکاس  ار  وا  هک  دوب  هدوشگن  شحدم  هب  بل  شناوخانث  حادم و  زونه  دیامرفیم : نخس  نیا  همادا  رد  مالسلاهیلع 
وا هتکب .) یتح  هفصاو  قدص  و ال  هتکسا ، یتح  هحدام  قطنا  امف  ! ) دومن شوماخ  ار  اهنآ  هک  دوب  هدرکن  قیدصت  المع  ار  شنارگشیاتس  ن 

روط هب  وا  توتف  تمه و  هب  هیجاـنینب  ناریـسا  يدازآ  ربخ  زونه  یلو  تفگ ، نیرفآ  وا  رب  دینـش  سک  ره  هک  داد  ماـجنا  يراـک  زاـغآ  رد 
ناوتیم هنوگچ  هک  دربورف  یتفگـش  رد  ار  همه  و  دیچیپ ! اج  همه  رد  ماش  يوس  هب  شرارف  ربخ  هک  دوب  هدـشن  شخپ  مدرم  نایم  رد  لماک 

رب ار  رگدادـیب  ملاظ  نآ  اب  يراکمه  و  دوش ، هدـنهانپ  ماـش  مکاـح  نوچمه  يدـیلپ  رـصنع  هب  هناراوگرزب  لـمع  نیا  اـب  یناـسنا  درک  رواـب 
هابتـشا وا  : ) دـیامرفیم نخـس  نیا  نایاپ  رد  و  تسین ! ناسآ  همه  يارب  تلادـع  لمحت  يرآ  دـهد !؟ حـیجرت  مالـسلاهیلع  یلع  اب  يراکمه 

اندخال ماقا  ول  و  ! ) میدادیم تلهم  وا  هب  شیئاناوت  ماگنه  ات  هیقب  هب  تبسن  و  میتفرگیم ، وا  زا  تشاد  ناوت  رد  هچنآ  دوب ، هدنام  رگا  درک )
هاـگره هرـسیم ) یلا  هرظنف  هرـسع  وذ  ناـک  نا  و  : ) دـیامرفیم هک  تسا  میرک  نآرق  روتـسد  نـیا  يرآ  هروـفو .) هلاـمب  اـنرظتنا  و  هروـسیم ،

وا دروم  رد  نآرق  روتـسد  فالخ  رب  یلع  هک  دنکیمن  رواب  سک  چیه  دیهد و  تلهم  شیئاناوت  ماگنه  ات  ار  وا  دـشاب  تمحز  رد  راکهدـب 
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لاهیلع ماما  يوس  زا  دوخ  یهدب  هدنامیقاب  هب  تبسن  هک  دروایب  هناهب  تسناوتیمن  وا  نیاربانب  دنک ، راتفر 
ار وا  یهدب  هدنامیقاب  هلقصم  یناسنا  راک  نیا  لباقم  رد  مالسلاهیلع  ماما  ارچ  هک  دیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  اجنیا  رد  متـشاد ! تشحو  مالس 

يارب هکلب  دوب ، هدرکن  لمحت  دوخ  یـصخش  عفانم  يارب  ار  یهدب  نیا  هلقـصم  نیقی  هب  میدنامیم ؟ شتردـق  راظتنا  رد  دومرف  و  دیـشخبن ؟
يارب یتنـس  درکیم  ار  راک  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  رگا  هک  دوشیم  نشور  هتکن  کی  هب  هجوت  اب  لاوئـس  نیا  خـساپ  دوب . یناسنا  راـک  کـی 

رد يدام  ياههبنج  زا  رظن  عطق  رما  نیا  و  دنک ، دازآ  ار  ناریـسا  هک  دادیم  هزاجا  دوخ  هب  رکـشل  هدنامرف  ای  رادنامرف  ره  و  دـشیم ، هدـنیآ 
هعماـج يارب  شرطخ  دـشیم و  وا  يارب  شیناوخاـنث  حدـم و  رگید  ریبـعت  هب  و  دوب ، نیرفآ  رطخ  یمالـسا  هعماـج  يارب  دراوـم  زا  يرایـسب 
اهرظن رد  نامثع  نامز  تارطاخ  درکیم و  تسـس  ار  لاملاتیب  ياـههیاپ  لاـملاتیب  زا  شـشخب  لذـب و  هنوگنیا  نیا ، رب  هفاـضا  یمالـسا !

مدرم هب  قحاـن  هب  لاـملاتیب  زا  ناـمثع  ناـمز  رد  ار  هچنآ  هـک  دوـب  هداد  لوـق  مدرم  هـب  مالـسلاهیلع  ماـما  هـک  یلاـح  رد  دـشیم ، دـیدجت 
هک تسا  نیا  تسا  حرطم  الاب  هبطخ  نوماریپ  هک  یتالاوئـس  هلمج  زا  هیجاـنینب  ناریـسا  هچخیراـت  - 1 اههتکن : دنادرگیمزاب . دناهدیـشخب 

و تفرگ ، تراسا  هب  ار  ناملسم  ناوتیم  هنوگچ  دندوبن  ناملسم  هیجانینب  ناریسا  رگم 
هک تسا  نینچ  نایرج  دـش ، ناـیب  هیجاـنینب  زا  یعمج  نتفرگ  تراـسا  هب  يارجاـم  رد  نخـس  نیا  خـساپ  درک !؟ دازآ  هیدـف  ربارب  رد  ار  وا 

هنتف و هب  تسد  و  دومن ، يروآعمج  دوخ  درگ  ار  یهورگ  درک و  مایق  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  دض  رب  دشار  نب  تیرخ  مان  هب  یصخش 
زا دـعب  داتـسرف ، وا  اب  هلباقم  هب  یمیظع  هورگ  اب  ار  شیافواب  نارای  زا  یکی  سیق  نب  لقعم  ماما  دـنداد ، ربخ  مالـسلاهیلع  ماما  هب  دز ، داـسف 

ریـسا مه  یهورگ  و  دنداتفا ، كاخ  هب  نینوخ  راکیپ  نیا  رد  زین  شناراداوه  زا  یهورگ  و  دش ، هتـشک  دشار  نب  تیرخ  ددعتم  ياهیریگرد 
تیرخ تیامح  هب  هک  ار  نیملسم  ریغ  یلو  درک ، دازآ  داد و  هبوت  ار  ناناملسم  لقعم  دوب ، ناملسم  ریغ  ناملـسم و  نانآ  نایم  رد  هک  دندش 

ماـما يوـس  هب  ار  ناملـسم  ریغ  ناریـسا  نیا  هـک  یماـگنه  درکن ، دازآ  دندیـشاپیم  داـسف  رذـب  یمالـسا  هعماـج  رد  هتـساخرب و  دـشار  نـب 
نماد هب  تسد  ناریسا  دوب ، مالسلاهیلع  ماما  رادنامرف  ناونع  هب  هلقصم  اجنآ  رد  هک  دندیسر  هرخ  ریشدرا  هقطنم  هب  دندروآیم  مالـسلاهیلع 

نیا نتخادرپ  رد  هلقـصم  درک . دازآ  تفرگ و  مهرد  رازه  دـصناپ  لداعم  یتمارغ  تخادرپ  ربارب  رد  لـقعم  زا  ار  اـهنآ  وا  دـندش و  هلقـصم 
هب ار  یسک  مالسلاهیلع  ماما  دیزرویم ، للعت  دوب ، نیملسم  لاملاتیب  هب  طوبرم  هک  تمارغ 

تشاد راظتنا  درادن و  ار  هیقب  تخادرپ  رب  ییاناوت  هک  درک  راهظا  تخادرپ و  ار  مهرد  رازه  تسیود  و  دمآ ، هفوک  هب  وا  داتسرف و  وا  غارس 
يارب یتعدب  راک  نیا  الوا  دمآیم  هاتوک  راک  نیا  رد  رگا  اریز  دومرفن  تقفاوم  مالـسلاهیلع  ماما  دشخبب . وا  هب  ار  هیقب  مالـسلاهیلع  ماما  هک 
قوقح زا  نامثع  ياهششخب  ایناث  و  دنزادرپن ، ار  لاملاتیب  قح  مه  دعب  و  دننک ، دازآ  دنرخب و  حالطـصا  هب  ار  ناریـسا  هک  دشیم  نارگید 
بجع دشیم . نوگرگد  دوب  لاملاتیب  قوقح  زا  عافد  هک  مالـسلاهیلع  یلع  تموکح  یعقاو  هرهچ  دشیم و  یعادـت  ناهذا  رد  لاملاتیب 

مالـسلاهیلع ماما  هب  منکیم و  يروآعمج  تناسک  زا  ار  وت  یهدب  هدنام  یقاب  نم  هک  درک  داهنـشیپ  وا  هب  هلقـصم  ناتـسود  زا  یکی  هک  نیا 
هنوگنامه دندیـشخبیم ، نم  هب  ار  غلبم  نیا  دـندوب  راکبلط  نم  باسح  فرط  هیواعم  ای  نامثع  رگا  تفگ : و  درک ، تفلاخم  وا  مزادرپیم ،

دوخ یهدب  تخادرپ  يارب  يدج  دصق  لوا  زا  وا  دیاش  هک  دادیم  ناشن  همه  اهنیا  دندیـشخب . ار  لاملاتیب  زا  يدایز  لاوما  نارگید  هب  هک 
زا یتمـسق  تهج  نیمه  هب  دوب . نامثع  بتکم  وریپ  المع  وا  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هغالبلاجـهن ، موس  لهچ و  هماـن  زا  و  تشادـن ،

کی ك رد  و  دومن ! ششخب  لذب و  دوخ  ناگتسب  ماوقا و  نایم  رد  ار  لاملاتیب 
دسرب ماقم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دیاش  مالـسلاهیلع و  یلع  نانمومریما  هاگتـسد  هتـسیاش  هن  دوب  هیواعم  شامق  زا  یلمع  يرکف و  رظن  زا  وا  همل 

هب و  درک . هبلغ  وا  رب  یتسرپایند  داد و  رییغت  ار  دوخ  ریسم  ماقم  هب  ندیسر  زا  سپ  تیفرظ  مک  دارفا  زا  يرایسب  دننام  یلو  دوب  یحلاص  درم 
مالسلاهیلع ماما  تسویپ و  شناتسد  مه  هیواعم و  ینعی  دوخ  نارکفمه  هب  ماجنارـس  درکن و  لمحت  ار  مالـسلاهیلع  ماما  تلادع  لیلد  نیمه 

وا زا  هعاطتـساللا  هردـقلا و  دـنع  ار  لاـملاتیب  قـح  مـیدادیم و  تـلهم  وا  هـب  اـم  دـنامیم  رگا  هـک  دوـمرف  ار  ـالاب  ياـههلمج  وا  هراـبرد 
هک يرگید  لاوئس  يریگتخس !؟ ارچ  - 2 دندوبن . ناملسم  ناریسا  روبزم  ناریـسا  هک  دوشیم  نشور  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا  میتفرگیم .
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الاب رد  هچنآ  زا  زین  لاوئـس  نیا  خـساپ  دومرفیم ؟ يریگتخـس  دراوم  هنوگنیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  ارچ  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  اـجنیا  رد 
ایناث دزادرپب ، ار  دوخ  یهدب  ییاناوت  ماگنه  هب  ات  میدادیم  تلهم  وا  هب  دومرف : هکلب  دومرفن ، يریگتخـس  ماما  الوا  هک  دوشیم  نشور  دمآ 

هراومه مالسلاهیلع  ماما  هک  دوب  نیملسم  لاملاتیب  هب  طوبرم  هکلب  دنک ، ششخب  لذب و  نآ  زا  هک  دوبن  مالسلاهیلع  ماما  یـصخش  قح  نیا 
قفر و م يریگتخس  نیع  رد  و  دوب ، فاکش  وم  قیقد و  نآ  هب  تبسن 

ناریـسا هک  دندرک  داهنـشیپ  ياهدع  هلقـصم  رارف  زا  دـعب  هک  میناوخیم  ناتـساد  نیمه  رد  اذـل  و  درکیمن ، شومارف  دوخ  ياج  رد  ار  اراد 
، هدرک دیرخ  زاب  هلقصم  ار  اهنآ  تسین ، حیحص  يراک  نینچ  زگره  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دنوش ، هدیـشک  تراسا  هب  رگید  راب  هدش  دازآ 

. دنرادن یهانگ  اهنآ  اهنآ ، هن  تسا  هلقصم  راکهدب  هدومن ، دازآ  و 

ایند هاگرذگ  هبطخ 045-

هحفص 499] ]
، ایند تمذم  يرگید  شخب  و  تسا ، یهلا  يانث  دمح و  نآ  زا  یـشخب  هدش ، لیکـشت  شخب  ود  زا  عقاو  رد  هبطخ  نیا  هاگن : کی  رد  هبطخ 

مالک رد  ینالوط  هبطخ  نیا  زا  ياهظحالم  لـباق  ياهـشخب  هک  دـسریم  رظن  هب  و  تسا ، ترخآ  هشوت  داز و  هیهت  يارب  مدرم  هب  رادـشه  و 
رپ رایسب  یگدرشف  نیع  رد  شخب  ود  ره  یلو  دوشیمن ، هدید  هبطخ  شخب  ود  نایم  رد  ینـشور  دنویپ  لیلد  نیمه  هب  تسا ، هدماین  یـضر 
زا سک  چـیه  اج و  چـیه  دوشیمن و  سویام  شتمحر  زا  یـسک  هک  تسا  يدـنوادخ  هژیو  شیاتـس  همجرت : تسا . هدـنهدرادشه  ینعم و 

ییادخ نامه  درک ، یچیپرـس  ناوتیمن  شتدابع  شتـسرپ و  زا  ددرگیمن و  دـیمون  یـسک  وا  شزرمآ  ترفغم و  زا  تسین ، یلاخ  شتمعن 
نطو يالج  هدش و  هتشون  شیناشیپ  رب  انف  هک  تسا  ییارس  ایند  تسا ! ینادواج  یگـشیمه و  شتمعن  ریذپانلاوز و  یمئاد و  شتمحر  هک 
ذوفن شنادنمهقالع  رد  تعرس  هب  اما  تسا ، زیمآهسوسو ) زیگنالد و  و   ) زبسرس نیریش و  ارهاظ )  ) ایند تسا ، هدیدرگ  ردقم  نآ  لها  يارب 

تـسامش رایتخا  رد  هک  ياهشوت  داز و  نیرتهب  اب  دینک  یعـس  نیاربانب  دزیمآیم ، دنکفا  رظن  نآ  هب  هک  سک  نآ  حور  بلق و  اب  و  دنکیم ،
سفت حرش و  دیبلطن . نآ  زا  دیراد  تجاح  هچنآ  رب  دئاز  و  دیهاوخن ، نآ  زا  فافک  زاین و  زا  شیب  و  دییامن ، چوک  نآ  زا 

نآ رد  و  هدش ، باسح  ینعمرپ و  رایـسب  یتاریبعت  اب  تسا ، یهلا  يانث  دمح و  زا  نخـس  هبطخ  نیا  لوا  شخب  رد  ادخ  نایاپیب  تمحر  ری :
. دوش وا  شتـسرپ  انث و  دمح و  هزیگنا  دناوتیم  هک  تسا  یتمعن  هدـنریگربرد  مادـک  ره  هک  هدـش  هراشا  یهلا  فاصوا  زا  فصو  شـش  هب 

هنوگچ هتمحر .) نم  طونقم  ریغ  دـمحلا هللا  . ) دوشیمن سویام  شتمحر  زا  یـسک  هک  تسا  يدـنوادخ  هژیو  شیاتـس  دـیامرفیم : تسخن 
همه نم  تمحر  یـش ) لـک  تعـسو  یتـمحر  و  : ) دـیامرفیم شدوـخ  هـک  یلاـح  رد  دـش  سویاـم  وا  ناـیاپیب  تـمحر  زا  تـسا  نـکمم 
ادـخ تمحر  زا  نورفاکلا ) موقلا  الا  هللا  حور  نم  ساـیی  ـال  : ) دـیامرفیم ادـخ  ربماـیپ  بوقعی  ناـبز  زا  زین  و  تسا . هتفرگارف  ار  تادوجوم 

هبر همحر  نم  طنقی  نم  و   ) دنکیم لقن  میهاربا  گرزب  ربمایپ  نابز  زا  دـنوشیم . سویام  ادـخ  تمحر  زا  نارفاک  اهنت  هک  دـیوشن  سویام 
هب هدولآ  ردق  ره  دشاب و  یطیارش  ره  رد  ناسنا  نیاربانب  ناهارمگ !؟ زج  دوشیم  سویام  شراگدرورپ  تمحر  زا  یـسک  هچ  نولاضلا ) الا 
رد و  تسا . ناهانگ  نیرتگرزب  تلالـض و  رفک و  سای  نیا  هک  دـشابن  سویام  شتمحر  زا  و  ددرگرب ، ادـخ  يوس  هب  دـیاب  زاب  ددرگ  هاـنگ 

اورت ملا  : ) هدمآ نآرق  رد  هک  هنوگنامه  هتمعن .) نم  ولخم  و ال   ) تسین یلاخ  شیاهتمعن  زا  سک  چیه  اج و  چـیه  و  دـیامرفیم : مود  هلمج 
هللا نا 

تسا نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  دنوادخ  هک  دیدیدن  ایآ  هنطاب ،) هرهاظ و  همعن  مکیلع  غبسا  ضرالا و  یف  ام  تاومسلا و  یف  ام  مکل  رخس 
هلمج رد  نخس  نیا  لیمکت  يارب  و  تسا !؟ هتشاد  ینازرا  امش  رب  هدرتسگ  روط  هب  ار  دوخ  ناهنپ  راکشآ و  ياهتمعن  و  هدرک ، امـش  رخـسم 

يدابع ای  لق  : ) هدومرف شدوخ  هک  ارچ  هترفغم .) نم  سویام  و ال  . ) ددرگیمن دیمون  یسک  وا  شزرمآ  ترفغم و  زا  دنکیم و  هفاضا  موس 
دوخ رب  هک  نم  ناگدـنب  يا  وگب  میحرلا ،) روفغلا  وه  هنا  اعیمج  بونذـلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقت  مهـسفنا ال  یلع  اوفرـسا  نیذـلا 
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نیا تسا . نابرهم  هدنزرمآ و  رایـسب  وا  اریز  دزرمآیم ، ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیمون  ادـخ  تمحر  زا  دـیاهدرک ! متـس  فارـسا و 
رب دنناوتیم  ناگمه  هک  هدرتسگ  ار  وا  ترفغم  تمحر و  هرفس  نانچ  تسا  هارمه  یهلا  تیانع  فطل و  عاونا  اب  هک  هدنهدناکت  ياههلمج 

ار دوخ  ترفغم  هنماد  دنوادخ  نانچنآ  تمایق  زور  رد  تسا : هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  یتح  دننیـشنب ، نآ  رس 
هرفغم همایقلا  موی  هللا  رفغیل  دنکیم ! عمط  وا  تمحر  رد  مه  سیلبا  یتح  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدرکن  روطخ  يدـحا  رکف  هب  هک  دـنارتسگیم 

: میناوخیم يرگید  يوبن  ثیدح  رد  و  اهیلا ! لواطتی  سیلبا  یتح  دحا  بلق  یلع  طق  ترطخ  ام 
زا هچنآ  تسا و  هدومن  میـسقت  شتاقولخم  نایم  رد  هدرک و  لزان  نیمز  رب  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  تمحر  دـص  کی  لج  زع و  دـنوادخ 

تماـیق زور  يارب  شدوخ  تهج  ار  رگید  ءزج  هن  دوـن و  و  تسا ، ءزج  کـی  ناـمه  راـثآ  زا  تسا  اـهنآ  ناـیم  رد  تورم  محر و  تبحم و 
زا دـیامرفیم : هلمج  نیمراـهچ  رد  دوـشیم  وا  تداـبع  هب  ناگدـنب  شیارگ  ببـس  روـما  نیا  هب  هجوـت  هک  اـجنآ  زا  و  تـسا ! هدرک  هریخذ 
زج وا  تدابع  زا  فاکنتـسا  تمحر ، تمعن و  همه  نآ  اب  هک  ارچ  هتدابع .) نع  فکنتـسم  و ال   ) درک یچیپرـس  دـیابن  شتدابع  شتـسرپ و 

نود نم  مهل  نودجی  امیلا و ال  اباذع  مهبذعیف  اوربکتسا  اوفکنتـسا و  نیذلا  اما  و  : ) دیوگیم دیجم  نآرق  درادن  ياهجیتن  يراوخ  باذع و 
تسرپرـس و ادـخ  زا  ریغ  دوخ  يارب  و  درک ، دـهاوخ  یکاندرد  تازاجم  دـندیزرو  ربکت  دـندرک و  ابا  هک  ار  اهنآ  و  اریـصن ،) اـیلو و ال  هللا 

تسا ریذپانلاوز  یمئاد و  شتمحر  هک  ییادخ  نامه  دیامرفیم : یهلا  بهاوم  نیمشش  نیمجنپ و  نایب  رد  سپـس  تفای ! دنهاوخن  يروای 
رد هک  نیا  اب  همعن .) هل  دقفت  و ال  همحر ، هنم  حربت  يذـلا ال  ( ) دـسریمارف وا  زا  ياهزات  تمعن  نامز  ره  ینادواج و  یگـشیمه و  شتمعن  )

نینچ هلمج  دنچ  نیا  تاریبعت  رهاظ  زا  تسا و  هدش  رارکت  ود  ره  اجنیا  رد  زاب  دوب  یهلا  تمعن  تمحر و  زا  نخس  نیشیپ  فاصوا 
مادک ره  هک  هدمآ  نایم  هب  نخس  اهنآ  يرادیاپ  ماود و  زا  سپـس  هدش ، یهلا  تمعن  تمحر و  لصا  هب  هراشا  تسخن  هک  دوشیم  هدافتـسا 
دیجم نآرق  رد  هک  تسا  ناـمه  نیا  و  وا . تاـیانع  زا  زین  اـهنآ  ماود  و  تسوا ، بهاوـم  زا  وا  تـمحر  تـمعن و  تـسا ، هناگادـج  یتـبهوم 
هجوت بلاج  دینک ! ءاصحا  ار  اهنآ  دیناوتیمن  زگره  دیرامـشب  ار  دنوادخ  ياهتمعن  رگا  و  اهوصحت ،) هللا ال  همعن  اودـعت  نا  و  : ) میناوخیم
يزیچ نامه  نیا  تسا ، هدرک  رکذ  راگدرورپ  تدابع  زا  ناگدـنب  فاکنتـسا  مدـع  رب  یلیلد  تروص  هب  عقاو  رد  ار  فصو  ود  نیا  هک  نیا 

نیا اب  ترفغم ، تمعن و  تمحر و  ياههژاو  دناهدرک . رکذ  هللا ، هفرعم  ياههزیگنا  زا  یکی  معنم  رکش  ناونع  تحت  مالک  ملع  رد  هک  تسا 
ناگدنب هرابرد  ار  یهلا  تبحم  هنوگره  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  تمحر  دنراد ، ياهناگادج  موهفم  کی  ره  دـنراد  دـنویپ  رگیدـکی  اب  هک 

نآ زا  کی  ره  تمحر و  نایم  تبـسن  رگید : ریبعت  هب  و  ناهانگ ، شزرمآ  قیرط  زا  ای  دـشاب  اهتمعن  شـشخب  قیرط  زا  هاوخ  دوشیم ، لماش 
دروـم رد  تمعن  دـنراد ، مه  زا  يادـج  موـهفم  ود  ترفغم  تمعن و  یلو  تسا ، قـلطم  صوـصخ  موـمع و  تبـسن  ترفغم ) تـمعن و   ) ود

هانگ راثآ  ندودز  ترفغم  یلو  دزاسیم ، دنمهرهب  ار  وا  و  دنکیم ، کمک  لماکت  ریسم  رد  ناسنا  هب  هک  دوریم  راک  هب  يدوجو  تاناکما 
و تسا ، هدوب  اهناسنا  تداعـس  هار  عنام  نیرتگرزب  ایند  بح  هشیمه  هک  اـجنآ  زا  اـهوزرآ ! يارـس  اـیند  تسا . هار  رـس  زا  عناوم  نتـشادرب  و 
و هتخادرپ ، ایند  شهوکن  هب  هبطخ  نیا  مود  شخب  رد  مالسلاهیلع  ماما  دشابیم  ناهانگ  عاونا  همشچرس  نآ  قرب  قرز و  هب  تبسن  یگتفیش 
(. ءانفلا اهل  ینم  راد  ایندلا  و  ! ) هدش هتشون  شیناشیپ  رب  انف  هک  تسا  ییارس  ایند  دیامرفیم : تسخن  دنکیم . فصو  ار  نآ  یگژیو  شش  اب 

رهاظ اهنآ  راسخاش  رب  ابیز  ياهگرب  دـنروآیم و  هفوکـش  راهب  رد  هک  یناتخرد  تسا ، نایامن  ناهج  راوید  رد و  زا  لاوز  انف و  راـثآ  يرآ 
هن دوب و  راک  رد  يراهب  هن  ییوگ  دنوشیم ، هدـنکارپ  وس  ره  هب  دابدـنت  اب  هدـش و  کشخ  هدرمژپ و  زییاپ  ماگنه  هب  دـعب  هام  دـنچ  دوشیم 

! ادرف هدیسوپ  ياهناوختسا  زورما  هتسخ  ناریپ  و  دنزورما ، هتسخ  ناوتان و  ناریپ  زورید ، طاشن  رپ  دنمورین و  ناناوج  ياهفوکـش ! هن  گرب و 
یپورتـنآ هب  ریبـعت  نآ  زا  نادنمـشناد  تسا و  مکاـح  زین  تقلخ  ملاـع  شنیرفآ و  ناـهج  هعومجم  رد  يریپ  یگدوسرف و  نوناـق  هک  اـبجع 

لاوز هب  ور  اهناشکهک  اههموظنم و  دوریم و  شیپ  یتخاونکی  يوس  هب  اهیژرنا  و  دوشیم ، یـشالتم  اجیردت  تادوجوم  ياهمتا  دـننکیم ،
: دیامرفیم هتخادرپ ، ینعم  نیا  زا  يرگید  دعب  هب  مالسلاهیلع  ماما  سپس  دراذگیم .

عادو یناف  يارـس  نیا  اب  دوز  ای  رید  ءانثتـسا  نودـب  اهناسنا  همه  ءالجلا .) اهنم  اـهلهال  و   ) تسا هدـش  ردـقم  نآ  لـها  يارب  نطو  يـالج  و 

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 331 

http://www.ghaemiyeh.com


راکنا ار  نآ  دناوتیمن  سک  چیه  هک  تسا  یهلا  یمتح  ریدقت  کی  نیا  دنباتـشیم ، رگید  يارـس  نادیواج  یگدنز  يوس  هب  دنیوگیم و 
رد دـنراد ! نیقی  نآ  هب  زین  داعم  ادـبم و  نارکنم  یتح  هک  ارچ  هدـش ، دای  نیقی  ناونع  هب  گرم  زا  نآرق  تاـیآ  رد  لـیلد  نیمه  هب  و  دـنک ،

نیا دـیامرفیم : هدرک ، هراشا  دـنکیم  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  یهورگ  هک  ایند  هدـنبیرف  تاهج  زا  ياهراپ  هب  فصو  نیمراـهچ  نیموس و 
توارط یمرخ و  هقئاذ و  هب  طوـبرم  ینیریـش  ءارـضخ .) هوـلح  یه  و   ) تسا زیمآهسوـسو ) زیگنالد و  و   ) زبسرـس نیریـش و  ارهاـظ )  ) اـیند

توالح و و  دـناشکیم ، دوخ  يوس  هب  ار  لفاغ  ياهناسنا  اـیند  قرب  قرز و  هدـننکهریخ و  ییاـبیز  يرآ  تسا ، ییاـنیب  هرـصاب و  هب  طوبرم 
ساوح مامت  قیرط  زا  هکلب  تسین ، سح  ود  نیا  هب  طوبرم  اهنت  ایند  هدـنبیرف  تاهج  تسا  یهیدـب  دزاـسیم ، هدولآ  ار  اـهناسنا  شاینیریش 

. دـنکیم هبذاج  داجیا  هک  تسا  یتاهج  مامت  زا  هیانک  ءارـضخ ) هولح   ) هژاو ود  نیا  رکذ  عقاو  رد  دراد ، دوخ  هب  صوصخم  ياههبذاج  زین 
دنکیم ذوفن  اهنآ  رد  و   ) دوریم شیپ  شنادنمهقالع  يوس  هب  تعرس  اب  ایند  دیامرفیم : فصو  نیمشش  نیمجنپ و  رد 

تـسا نیا  ایند  تعیبط  يرآ  رظانلا .) بلقب  تسبتلا  بلاطلل و  تلجع  دـق  و   ) دزیمآیم دـنکفا  رظن  نآ  هب  هک  سک  نآ  حور  بلق و  اـب  و  (، 
حور و زا  ییزج  یهاگ  هک  دـنکیم  ذوفن  نانچ  دـیآیم  ناسنا  غارـس  هب  هک  یماگنه  و  دراد ، یـسردوز  تعفنم  لـجاع و  ریخ  ارهاـظ  هک 

نآ قشع  زا  ییاهر  لیلد  نیمه  هب  تسا و  اراوگ  نیریش و  اههقئاذ  رد  و  تسا ، زبسرس  ابیز و  اههدید  رد  اریز  دهدیم ، لیکـشت  ار  وا  ناج 
دشکب و دایرف  لد  هدید و  تسد  زا  هک  دزاسیم  راداو  ار  رعاش  هک  اجنآ  ات  دنکیم ، دای  نآ  زا  لد  دنیبیم  هدید  هچنآ  يرآ  تسین ، ناسآ 

نامرف شریذپ  يارب  اهلد  ندش  هدامآ  الاب و  هناگـشش  ياهیگژیو  نایب  زا  دعب  دزاس ! دازآ  ار  لد  ات  دنزب  هدید  رب  دزاسب و  دالوف  زا  يرجنخ 
زا فافک  زاین و  زا  شیب  و  دییامن ، چوک  نآ  زا  تسامش  رایتخا  رد  هک  ياهشوت  داز و  نیرتهب  اب  دینک  یعس  نیاربانب  دیامرفیم : ماما  یهلا ،

و فافکلا ، قوف  اهیف  اولاست  دازلا و ال  نم  مکترضحب  ام  نسحاب  اهنم  اولحتراف   ) دیبلطن نآ  زا  دیراد  تجاح  هچنآ  رب  دئاز  و  دیهاوخن ، نآ 
رد رادیب  هاگآ و  نارفاسم  دیاهتسج ، تماقا  هاگلزنم  نیا  رد  اتقوم  هک  دیتسه  ینارفاسم  امش  دینکن  شومارف  غالبلا .) نم  رثکا  اهنم  اوبلطت  ال 

يرتهب زا  و  دنزارپیم ، هشوت  داز و  هیهت  هب  ییاههاگلزنم  نینچ 
بعـص ياههندرگ  هب  و  دننکیمن ، نیگنـس  هدوهیب  ءئایـشا  اب  ار  دوخ  راب  زگره  دننکیم ، مهارف  دوخ  يارب  اههشوت  داز و  نیرتدـیفم  ن و 

يوقتلا و دازلا  ریخ  ناـف  اودوزت  و  : ) هک دـنریگیم  ماـهلا  یهلا  ناـمرف  نیا  زا  اـهنآ  دنـشیدنایم ! دـنراد  ور  شیپ  دوخ  ریـسم  رد  هک  روبعلا 
يا دـیزیهرپب  نم  ناـمرف ) تفلاـخم   ) زا و  تسا ، يراـگزیهرپ  هشوـت  داز و  نیرتـهب  هک  دـینک  هیهت  هشوـت  داز و  باـبلالا .) یلوا  اـی  نوـقتا 

فافع فافک و  هتکن : دنوریمنورف . تلفغ  باوخ  هب  زگره  يوقت و  ینعی  دنزادرپیم  یهلا  هشوت  داز و  نیا  هیهت  هب  هجیتن  رد  نادنمدرخ ،
هک نیا  تسخن  تسا : هدـش  هراشا  ییاـیوگ  هاـتوک و  تاراـبع  رد  اـیند  یگدـنز  فلتخم  ياـههبنج  هب  هبطخ  نیا  رد  تسا  زیچ  ره  زا  رترب 
هک نیا  رگید  دننک . چوک  نآ  زا  دیاب  دنهاوخن  هچ  دـنهاوخب و  هچ  ءانثتـسا  نودـب  ایند  لها  مامت  و  تسا ، يریذـپانف  ایند  یگدـنز  تعیبط 

رگید دنناما . رد  ناهاگآ  دنوشیم و  نآ  بوذجم  تعرس  هب  نانیبرهاظ  لیلد  نیمه  هب  و  دراد ، باذج  نیریـش و  هدنبیرف و  ابیز و  يرهاظ 
لیلد نیمه  هب  دوشیم و  وا  دوجو  زا  ییزج  هک  ياهنوگ  هب  دـنکیم  ذوفن  ناـسنا  ناـج  نورد  رد  یجیردـت  روط  هب  اـیند  هب  قـشع  هک  نیا 

زا تاجن  يارب  مالسلاهیلع  ماما  هک  نیا  رگید  تسا . لکشم  رایسب  تلاح  نیا  رد  نآ  زا  ییاهر 
( فافک فافع و  ای   ) فافع فافک و  زا  روظنم  تسا . فافع  فافک و  هب  تعانق  نآ  و  هدومرف ، نایب  اجنیا  رد  يرثوم  روتسد  ایند  تارطخ 

تروص نیا  رد  هک  دـشوپب  مشچ  مارح  لاوما  زا  دراذـگب و  رانک  ار  یبلطهدایز  دـشاب و  عناق  شزاین  رادـقم  هب  ایند  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا 
صرح رطاخ  هب  ناسنا  یتخبدب  نیرتشیب  هک  ارچ  دوشیم  کبـس  ترخآ  يارب  وا  راب  مه  و  دوب ، دهاوخ  ایند  یگدنز  رد  شمارآ  نیرق  مه 

رد هکلب  درادـن ، تافانم  فافع  فافک و  اب  اـهنت  هن  دـهاوخب  ناـمورحم  هب  تمدـخ  يارب  ار  تاـفاضا  رگا  هتبلا  تسا . یبلطنوزفا  علو و  و 
اهیا ای  : ) دـیامرفیم هدرک ، نایب  اهناسنا  همه  يارب  هنیمز  نیا  رد  ییوگلا  دـیجم  نآرق  تسا . نارگید  فافع  فافک و  هماـنرب  تیوقت  قیرط 

ياهزیکاپ ياهیزور  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  نیدتعملا ،) بحی  هللا ال  نا  اودتعت  مکل و ال  هللا  لحا  ام  تابیط  اومرحت  اونمآ ال  نیذلا 
ار نازواجتم  دنوادخ  هک  دییامنن  زواجت  دح  زا  یلو  دیریگب ) هرهب  اهنآ  زا  و   ) دینکن مارح  دوخ  رب  هدرک ، لالح  امـش  يارب  دنوادخ  هک  ار 
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زا ار  ینعم  رپ  هاتوک و  ياعد  نیا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دراد ، یعیـسو  باـتزاب  زین  یمالـسا  ثیداـحا  رد  ینعم  نیا  درادیمن . تسود 
بحا نم  دمحم و  لآ  ادمحم و  قزرا  مهللا  تشادیم : هضرع  هک  دنکیم  لقن  مرکا  ربمغیپ 

ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  هک  یناسک  دمحم و  لآ  دمحم و  هب  ادنوادخ ! فافکلا ! فافعلا و  دمحم  لآ  ادمحم و 
نم ریخ  یفکی  لیلق  میناوخیم : مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  امرف . تمحرم  فافک  فافع و  دـنراد  تسود 

الوصا دنکفا . تکاله  هب  ار  ناسنا  هک  ياهدرتسگ  دایز و  لاوما  زا  تسا  رتهب  دشاب  یفاک  ناسنا  يارب  هک  يرـصتخم  یگدـنز  يدری ، ریثک 
هدولآ ابلاغ  تروص  نیا  ریغ  رد  دش ، دهاوخ  هتـسارآ  هانگ  زا  یکاپ  فافع و  يراگزیهرپ و  هب  دشاب  عناق  یگدـنز  مزال  دـح  هب  هک  یـسک 
تفع يوس  هب  ار  وا  دوش  عناق  تیافک  رادقم  هب  هک  یـسک  فافعلا ، یلا  هادا  فافکلاب  عنتقا  نم  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  یلع  دوشیم  هانگ 

حور و شمارآ  ببـس  یقالخا ، يونعم و  ياههبنج  رب  هوالع  یگدنز  يارب  مزال  رادقم  هب  تعانق  نیا  رب  هفاضا  دـنکیم ! تیادـه  یکاپ  و 
هغلب یلع  رـصتقا  نم  و  تسا : هدـمآ  هغالبلاجـهن  رد  مالـسلاهیلع  یلع  یلوـم  راـصق  تاـملک  زا  یکی  رد  تساـیند ، نـیمه  رد  یمدآ  ناـج 

شمارآ رد  هتفای و  تسد  یتحار  شیاسآ و  هب  دـنک  ءافتکا  زاین  رادـقم  هب  هک  سک  نآ  هعدـلا ، ضفخ  اوبت  هحارلا و  مظتنا  دـقف  فاـفکلا 
ربارب نیدنچ  اذغ  هدعو  ره  رد  هک  دننامیم  یهبرف  رایسب  ياهناسنا  هب  بلط  نوزفا  صیرح و  دارفا  دنیزگیم ! نکسم 

اهنآ زا  ار  تکرح  تردـق  هک  دوش  لـیمحت  اـهنآ  رب  یفاـضا  ياهتـشوگ  زا  ینیگنـس  راـب  هک  نیا  زج  ياهجیتن  نیا  و  دـنروخیم ، نارگید 
اب ار  لاقم  نیا  شمارآ ! شیاسآ و  زا  هن  دنرادروخرب و  تمالـس  زا  هن  دنتفایم ، سفن  سفن  هب  نتفر  هار  مدق  دنچ  يارب  یتح  درادن  دریگب 

شیاهرتش يارچ  لوغشم  هک  ینابراس  رانک  زا  ینابایب  رد  مرکا  ربمغیپ  دیامرفیم : میهدیم ، نایاپ  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  زا  یثیدح 
هناحبص تساهرتش  نیا  ياهناتسپ  رد  هچنآ  تفگ : دورب  هرفط  تساوخیم  هک  درم  نآ  تساوخ . ریش ) ای   ) بآ يرادقم  وا  زا  تشذگ  دوب 
یناپوچ هب  تشذگ و  اجنآ  زا  نک ! نوزفا  ار  شنادنزرف  لام و  ادنوادخ ! درک : ضرع  ربمغیپ  هلیبق ! ماش  تساهفرظ  رد  هچنآ  و  تسا ، هلیبق 

اب و   ) تخیر نآ  رب  زین  تشاد  فرظ  رد  هچنآ  و  دیـشود ، دوب  نادنفـسوگ  ناتـسپ  رد  هچنآ  ناپوچ  درک ، وا  زا  ار  تساوخرد  نیمه  دیـسر 
رضاح ام  دزن  هک  تسا  يزیچ  نیا  تشاد : هضرع  دوزفا و  نآ  رب  هیده  ناونع  هب  مه  يدنفـسوگ  داتـسرف و  هللا  لوسر  تمدخ  یلاحـشوخ )
هزادنا هب  ادنوادخ ! فافکلا ،! هقزرا  مهللا  تشاد : هضرع  درک و  اعد  وا  قح  رد  ربمغیپ  میازفیب !؟ نآ  رب  زاب  یشاب  هتشاد  تسود  رگا  دوب و 

وت هنیس  رب  در  تسد  هک  ار  سک  نآ  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  نارای  زا  یضعب  هد .! يزور  وا  هب  تیافک 
ییاعد دروآرب ، ار  امش  زاین  هنادنمتواخس  هک  سک  نآ  هب  و  میراد ، هقالع  نآ  هب  ام  همه  هک  یتخاس  ییاعد  لومشم  درک  لخب  تشاذگ و 

لق و ام  نا  دومرف : ار  ینعم  رپ  رایسب  هلمج  نیا  اهنآ  خساپ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  میراد ! تهارک  نآ  زا  ام  همه  هک  دیدرک 
رادقم زا  تسا  رتهب  دشاب  یفاک  ناسنا  یگدنز  يارب  هک  مک  رادقم  فافکلا ، دمحم  لآ  ادمحم و  قزرا  مهللا  یهلا ، رثکا و  امم  ریخ  یفک 

! هدب يزور  تیافک  هزادنا  هب  ار  دمحم  لآ  دمحم و  ادنوادخ  دنک ، لفاغ  ادخ  زا  ار  ناسنا  هک  يدایز 

ماش هار  رد  هبطخ 046-

هحفص 513] ]
هک ار  یتالکـشم  مامت  الوا  درادرب ، رد  یقیمع  بلاج و  ياههتکن  یهاتوک  نیع  رد  اعد ، نیا  رتحیحـص  ای  هبطخ  نیا  هاگن : کـی  رد  هبطخ 
رای ناونع  هب  ار  دـنوادخ  سپـس  دربیم ، هانپ  ادـخ  هب  اهنآ  زا  و  هدرک ، نایب  ناونع  هس  تحت  مالـسلاهیلع  ماـما  هدوب ، لـمتحم  رفـس  نیا  رد 
ریغ يارب  هک  یفیصوت  اعد  لوا  شخب  هک  تسا  یلیلد  هلزنم  هب  هک  دنکیم  فیصوت  هداوناخ ، ناگدنامزاب و  نایم  رد  نیـشناج  و  رفـسمه ،

، رفس نیا  تقشم  جنر و  زا  نم  اهلاراب  همجرت : دنکیم . ققحم  ار  ینعم  نیا  تانئاک  همه  رب  شکاپ  تاذ  هطاحا  اهنت  و  تسین ، روصتم  ادخ 
هارمه رفس  رد  وت  ادنوادخ ! مربیم ، هانپ  وت  هب  دنزرف ، لام و  هداوناخ و  رد  دنیاشوخان  هرظنم  اب  ندش  هجاوم  و  نآ ، زا  هودنا  رپ  تشگزاب  و 

هک سک  نآ  اریز  دناوتیمن ، وت  زج  سک  چیه  ار  ود  نیا  نایم  عمج  و  ینابهاگن ، تسرپرـس و  نطو  رد  ام  ناگدنامزاب  هب  تبـسن  و  ییام ،
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رب دناوتیمن  شاهداوناخ ) هناخ و  رد   ) ار ناسنا  ینیـشناج  تسا  رفـسمه  هک  سک  نآ  و  دوب ، دناوتن  رفـسمه  تسا ، ناگدنامزاب  تسرپرس 
ادخ و نادرم  کشیب  مربیم ! هانپ  وت  هب  رفـس  جنر  زا  ادنوادخ  ریـسفت : حرـش و  یتسه !) ود  ره  رب  رداق  هک  ییوت  اهنت  يرآ   ) دریگ هدـهع 

تالکشم و رد  یلو  دناهدوب ، ادخ  هجوتم  لاح  همه  رد  هللا  ءایلوا 
عورـش شکاپ  تاذ  هب  لسوت  اعد و  اب  دراوم  هنوگنیا  رد  ار  دوخ  راک  و  دناهتـشاد ، وا  كاپ  تاذ  هب  يرتشیب  هجوت  هدـیچیپ  مهم و  ثداوح 

دوب میظع  لیخ  نیا  ياوشیپ  هک  مالـسلاهیلع  ماما  سفن ! هب  دامتعا  حور و  شمارآ  بلق و  توق  هیام  مه  و  دوب ، اشگهار  مه  هک  دندرکیم 
تقـشم جنر و  زا  نم  اهلاراب  تشاد : هضرع  نینچ  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  دوش ، نیفـص  نادیم  مزاع  ات  تشاذـگ  باکر  رد  اپ  هک  یماگنه  هب 

ذوعا ینا  مهللا  مربیم . هانپ  وت  هب  دنزرف ، لام و  هداوناخ و  رد  دنیاشوخان  هرظنم  اب  ندـش  هجاوم  و  نآ ، زا  هودـنا  رپ  تشگزاب  و  رفـس ، نیا 
لوغـشم دوخ  هب  ار  رفاـسم  کـی  رکف  هچنآ  عقاو  رد  دـلولا . لاـملا و  لـهالا و  یف  رظنملا  ءوس  بلقنملا و  هباـک  رفـسلا و  ءاـثع  نم و  کـب 

ءاثع هب و  ریبعت  اـب  هک  تسا  رفـس  تالکـشم  تسخن  تسا : هدومرف  هراـشا  هس  ره  هب  اـجنیا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  تسا  زیچ  هس  درادیم 
اب لاح و  هتـسکش  ای  ددرگیمزاب و  رپ  تسد  اب  دـنمزوریپ و  ناسنا  ایآ  هک  تسا  تشگزاب  یگنوگچ  مود  تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  رفـسلا 

ءوس ریبعت  اب  هک  لاوما  هناخ و  هداوناخ و  هب  طوبرم  ياهینارگن  موس  و  تسا ، هدـش  هراشا  نآ  هب  بلقنملا  هباک  ریبعت و  اـب  هک  یلاـخ  تسد 
نکنارگن روما  تالکشم و  نیا  مامت  زا  ماما  تسا . هدش  رکذ  دلولا  لاملا و  لهالا و  یف  رظنملا 

ناگدـننکاعد و یمرگلد  هیام  هک  دـیامرفیم  هراشا  ياهتکن  هب  سپـس  دـهاوخیم . ادـخ  زا  ار  اهنآ  همه  لـح  و  دربیم ، هاـنپ  ادـخ  هب  هدـن 
تسرپرـس و نطو ، رد  اـم  ناگدـنامزاب  هب  تبـسن  و  ییاـم ، هارمه  رفـس  رد  وت  ادـنوادخ ! دـنکیم : ضرع  تسادـخ ، هاـگرد  هب  نالـسوتم 
و ال لهالا ، یف  هفیلخلا  تنا  و  رفسلا ، یف  بحاصلا  تنا  مهللا   ) دشاب هتشاد  دناوتیمن  وت  زج  سک  چیه  ار  ود  نیا  نایم  عمج  و  ینابهاگن ،
، دراد اهنامز  اهناکم و  مامت  هب  هطاحا  لاح  نیع  رد  و  تسا ، هزنم  ناکم  نامز و  زا  شکاپ  تاذ  هک  تسادخ  اهنت  يرآ  كریغ .) امهعمجی 

ناتسود ناگتسب و  نادنزرف و  نز و  اب  رضح  رد  مه  تسام و  اب  رفس  رد  مه  لیلد  نیمه  هب  و  تسین ، يرگید  ياج  زا  رتکیدزن  وا  هب  ییاج 
تسام و اب  اج  همه  دراد ، هطاحا  ام  یگدـنز  نووش  مامت  رب  هک  میراپـسب  یـسک  تسد  هب  ار  دوخ  یگدـنز  مامز  هک  تسا  بلاج  هچ  ام و 
ود نیا  نایم  دـناوتیمن  ادـخ  زج  سک  چـیه  هک  ار  عوضوم  نیا  لیلد  اعد ، نیا  ياههلمج  نیرخآ  رد  و  ام . هقـالع  دروم  دارفا  اـب  اـج  همه 

رفـسمه هک  سک  نآ  و  دوب ، دناوتن  رفـسمه  تسا  ناگدـنامزاب  تسرپرـس  هک  سک  نآ  اریز  دـیامرفیم : نایب  نینچ  دـنک ، عمج  ار  تلاح 
صتسملا و  ابحصتسم ، نوکی  فلختسملا ال  نال   ) دریگ هدهع  رب  دناوتیمن  شاهداوناخ ) هناخ و  رد   ) ار ناسنا  ینیشناج  تسا 

رگید ياج  رد  ندوب  زا  عنام  اج  کی  رد  اهنآ  ندوب  لیلد  نیمه  هب  و  دـنراد ، ناکم  يدام  تاقولخم  مامت  يرآ  افلختـسم .)! نوکی  بح ال 
هتـشذگ هن  تهج ، هن  دراد و  ناکم  هن  هک  تسا  لاعتم  راگدرورپ  دودحمان  دوجو  اهنت  تساهنآ ، يدوجو  تیدودـحم  رطاخ  هب  نیا  تسا ،

امنیا مکعم  وه  و   ) هدومرف شدوخ  هک  هنوگنامه  تسا ، ربارب  وا  دزن  نورب  نورد و  کیدزن و  رود و  و  نامـسآ ، نیمز و  هدـنیآ ، لاـح و  و 
نایاپ رد  یضردیس  موحرم  دینکیم . وا  يوس  هب  ور  دینک  ور  فرط  ره  هب  هللا ) هجو  مثف  اولوت  امنیاف   ) دشاب و اج  ره  تسامش  اب  وا  متنک .)

ار نآ  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  و  هدش ، لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالک  نیا  نیتسخن  تمسق  دیوگیم : نخس  نیا 
اعد هفـسلف  هتکن : دـشابیم . مالک  نیا  نایاپ  ات  كریغ  اـمهعمجی  ـال  زا  اـههلمج  نآ  تسا و  هدومرف  لـیمکت  غیلب  حیـصف و  ییاـههلمج  اـب 

هک اجنآ  ات  دراد ، ياهژیو  هاگیاج  مالـسا  تامیلعت  رد  شیاین  اعد و  هک  دنفقاو  هتکن  نیا  هب  دنراد  راک  رـس و  یمالـسا  عبانم  اب  هک  یناسک 
رد هک  هنوگنامه  تسا  هدش  هدرمـش  اعد  تدابع  حور  هک  ياهنوگ  هب  دهدیم ، لیکـشت  شیاین  اعد و  ار  یمالـسا  تادابع  هدـمع  تمـسق 

یف ح لج  زع و  هللا  یلا  اوعزفا  میناوخیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح 
دنوادـخ زا  تالکـشم  زورب  ماگنه  هب  دوخ و  جـئاوح  رد  هدابعلا ،! خـم  ءاعدـلا  ناف  هیلا ، اوعرـضت  و  مکتاملم ، یف  هیلا  اوواجلا  و  مکجئاو ،
يرگید ثیدح  رد  تسا . تدابع  زغم  حور و  اعد  هک  ارچ  دینک ، اعد  عرضت و  وا  هاگشیپ  رد  و  دیربب ، هانپ  وا  هب  اهیتخس  رد  و  دیبلطب ، ددم 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ، ) تسا هدش  یفرعم  نیمز ، اهنامسآ و  رون  و  نید ، همیخ  نوتـس  و  نموم ، هحلـسا  ناونع  هب  اعد 
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و حاجنلا ، حیتافم  ءاعدلا  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  و  ضرالا .) تاومـسلا و  رون  و  نیدـلا ، دومع  و  نموملا ، حالـس  ءاعدـلا 
ام لق  : ) دیوگیم تحارص  اب  دیجم  نآرق  هک  تسا  مهم  يردق  هب  هلاسم  نیا  تسا . يراگتسر  هلیـسو  يزوریپ و  دیلک  اعد  حالفلا ، دیلاقم 
هب نایانـشآان  زا  یـضعب  لاح  نیا  اب  یلو  دشابن . امـش  ياعد  رگا  دنکیمن  ییانتعا  امـش  هب  مراگدرورپ  وگب  مکاعد ،) ول ال  یبر  مکب  اوبعی 

دیاب ام  دزاسیمن ، دنوادخ  هدارا  ربارب  رد  میلـست  اضر و  حور  اب  اعد  دـنیوگیم : هاگ  - 1 دنراد . هنیمز  نیا  رد  ییاهیریگهدرخ  اعد  هفـسلف 
شالت و تیلاعف و  ياهخرچ  ندش  دنک  ریدـخت و  لماوع  زا  یکی  اعد  - 2 میدنسپب ! ار  نامه  ددنسپیم  وا  هچ  ره  میشاب و  وا  هدارا  میلـست 

یم اعد  غارس  هب  دننکیم و  اهر  ار  روما  نیا  مدرم  هک  ارچ  تسا ، ششوک 
، دهد خر  ياهثداح  هدش  ردقم  ادخ  ملع  رد  رگا  میهد ، رییغت  ار  یهلا  تاردـقم  اعد  اب  میناوتیم  هنوگچ  ام  اهنیا ، همه  رب  هفاضا  - 3 دنور !
، تسادخ راک  رد  یلوضف  یعون  اعد  هداس ، ریبعت  هب  و  دوشیمن ، عقاو  ام  ياعد  اب  دوشن  عقاو  هدش  ردقم  رگا  و  دنکیمن ، رییغت  ام  ياعد  اب 

يارب ییاج  دوش  نشور  شیاین  هفسلف  اعد و  یعقاو  موهفم  رگا  یلو  تسین !؟ ام  ياعد  هب  يزاین  دهدیم و  ماجنا  تسا  تحلصم  هچ  ره  وا 
ام ناوت  زا  ار  هچنآ  و  میهد ، ماجنا  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  ياهتنم  ام  هک  تسا  نیا  اعد  حیحـص  موهفم  دـنامیمن . یقاـب  اـهوگتفگ  نیا 
هب ءوسلا ،) فشکی  هاعد و  اذا  رطضملا  بیجی  نما   ) نومضم هب  و  میهاوخب ، وا  زا  ار  لکـشم  اعد  اب  و  میراپـسب ، ادخ  فطل  هب  تسا  نوریب 

یمالـسا تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  میرادرب ، اعد  هب  تسد  میورب و  ادـخ  هناخ  رد  هب  اهـششوک  اهـشالت و  ندـنام  میقع  رارطـضا و  ماـگنه 
. دـش دـهاوخن  باجتـسم  ناشیاعد  دـنوشیم ، تیمورحم  راتفرگ  يراک  منادـن  یهاتوک و  یلبنت و  رثا  رب  هک  ییاهنآ  تسا . هدـش  حیرـصت 
زا یهجوت  لباق  رادقم  هک  يراکبلط  نینچمه  و  دسریمن ، تباجا  هب  يزور  تعـسو  هرابرد  شیاعد  دـهدیمن  راک  هب  نت  هک  یلبنت  ناوج 

نیا رد  وا  ياعد  تسا  هدرک  راکنا  راکهدب  صخش  هتفرگن و  يدنس  دهاش و  هداد و  یسک  هب  ار  دوخ  تورث  لام و 
ریدـخت لماع  اهنت  هن  اعد  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  دـش . دـهاوخن  لح  اعد  اب  اهیلبنت  اـهیراک و  منادـن  هک  نیا  هصـالخ  تسین ! باجتـسم  هنیمز 

رییغت ار  یهلا  تاردـقم  اـعد  دوـشیم  هتفگ  هک  نیا  اـما  دـینک .) تقد   ) تسا ناوـت  دـح  نیرخآ  اـت  شـالت  تکرح و  لـماع  هکلب  تـسین ،
ار دوخ  ناج  لد و  دوریم ، ادخ  هناخ  رد  هب  اریز  دوشیم  ناسنا  یگتسیاش  تیلباق و  شیازفا  ببس  اعد  تسا ، نشور  شخـساپ  دهدیمن ،

يرتشیب تیلباق  روما  نیا  اب  و  تسا ، اعد  یلوبق  طیارش  زا  یکی  هبوت  هک  ارچ  دنکیم ، هبوت  دوخ  هانگ  زا  دشخبیم ، افـص  وا  تفرعم  رون  هب 
فطل و زا  يرتشیب  هرهب  دنرتهتسیاش  هک  اهنآ  هدرک  ردقم  دنوادخ  اریز  دوشیم ، ياهزات  تیانع  لومشم  و  دباییم ، راگدرورپ  فطل  يارب 

تـسا یطیارـش  هب  طورـشم  اما  دوشیم  شناگدنب  لاح  لماش  هک  دراد  یتاکرب  اهتمعن و  دنوادخ  رگید ، ریبعت  هب  دنـشاب . هتـشاد  وا  تیانع 
رد نیاربانب  دـنوش ، کیدزن  وا  هب  دـننک و  كاپ  ار  دوخ  حور  دـنرادرب  اعد  هب  تسد  دـنورب و  وا  هناخ  رد  هب  هک  تسا  نآ  طیارـش  زا  یکی 

حور اب  اعد  هک  داریا  نیا  خساپ  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا  دنکیم . شزیر  وا  فطل  ناراب  دوشیم و  لصاح  یهلا  تمحر  طیارش  اعد  وترپ 
یم ادخ  نوچ  اضر  میلست و  رب  تسا  يدیکات  اعد  هک  ارچ  دوشیم ، نشور  زین  تسین ، راگزاس  اضر  میلست و 

يرتـشیب تیاـنع  تمحر و  تاـکرب و  لومـشم  وا  كاـپ  تاذ  هب  برق  وترپ  رد  و  دـنوش ، کـیدزن  وا  هب  شناگدـنب  اـعد  قـیرط  زا  دـهاوخ 
رد یناوارف  یتیبرت  راثآ  اعد  هک  نیا  نخـس  هاتوک  تسا . هدـش  اعد  هب  توعد  تایاور  تایآ و  رد  اهراب  اهراب و  لـیلد  نیمه  هب  و  دـندرگ ،

تافص اهیکاپ و  اهیکین و  هب  ادخ ، كاپ  تاذ  هب  ار  وا  دنکیم ، رود  وا  زا  ار  هدام  ناهج  راگنز  و  دزاسیم ، ار  وا  ناج  حور و  دراد ، ناسنا 
! راگدرورپ نایاپیب  ضیف  زا  يرتنوزفا  مهـس  لیـصحت  يارب  رتشیب  تیلباق  بسک  يارب  تسا  یهار  و  دزاـسیم ، کـیدزن  یناـسنا  هتـسجرب 

تیمها اب  دیدج ، ناسانشناور  ناکـشزپ و  یتح  و  تسا ، هدش  ياهزات  هلحرم  دراو  ام  رـصع  رد  یمدآ  حور  شرورپ  رد  شیاین  اعد و  ریثات 
. میهدیم نایاپ  ار  نخـس  نیا  نآ ، زا  هنومن  کی  رکذ  اب  هک  دـننادیم  تالکـشم  لح  يارب  ياهچیرد  ار  نآ  دـننکیم و  دای  نآ  زا  يدایز 
هک لاح  نامه  رد  شیاین  دـسیونیم : نینچ  شیاین  ماـن  هب  شروهـشم  باـتک  رد  لراـک  سیـسکلآ  يوسنارف  روهـشم  سانـشناور  بیبط و 

ینامرهق و حور  یهاگ  دروآیم و  دـیدپ  ینطاب  طاسبنا  یگتفکـش و  عون  کی  ناسنا  يزغم  ياـهتیلاعف  رد  تسا  هدروآ  دـیدپ  ار  شمارآ 
تناتم هاگن ، يافص  دهدیم . ناشن  درف  هب  رـصحنم  صخـشم و  رایـسب  تامالع  اب  ار  شیوخ  لئاصخ  شیاین  دنکیم ، کیرحت  ار  يروالد 
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اتفر
رد ناهنپ  هنیجنگ  کی  دوجو  زا  هک  تسا  اهنیا  ثداوح ، زا  لابقتسا  زین  و  تیاده ، دادعتسا  نیقی ، زا  رپ  هرهچ  ینورد ، يداش  طاسبنا و  ر ،

شیوخ یقالخا  یلقع و  يورین  دنناوتیم  زین  دادعتـسا  مک  هدنام و  بقع  مدرم  یتح  تردـق  نیا  تحت  و  دـنکیم ، تیاکح  ام  حور  قمع 
! دنمک رایسب  دنسانشب  شیقیقح  هرهچ  رد  ار  شیاین  هک  یناسک  ام  يایند  رد  هنافـساتم  اما  دنریگ ، هرهب  رتشیب  نآ  زا  دندنب و  راک  هب  رتهب  ار 

يرتشیب ناوت  ورین و  هب  زاین  ناسنا  هک  مهم  ياهراک  ماجنا  ماگنه  هب  یلو  تسا ، هدـنزاس  بوخ و  ناـمز  ره  رد  شیاـین  اـعد و  لاـح  ره  هب 
اب و  دنتـشادیمرب ، راگدرورپ  هاگرد  هب  تسد  مهم  ياهراک  رد  هراومه  هللااـئایلوا  لـیلد  نیمه  هب  تسا . رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  دراد 

گنج هب  تالمـشم  تمظع  زا  همهاو  سرت و  نودـب  و  دـنتفاییم ، مارآ  شکاپ  تاذ  رب  لکوت  اب  و  دـنتفرگیم ، ورین  ناوت و  وا  داـی  اـعد و 
ياهرفـس هژیو  هب  اهترفاسم  ماگنه  هب  اصوصخم  تسا . ناسآ  لهـس و  قح  هدارا  ربارب  رد  یلکـشم  ره  دنتـسنادیم  هک  ارچ  دـنتفریم ، اهنآ 

نیفـص هب  تکرح  ماگنه  هب  زین  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  ماما  مینیبیم  رگا  و  دوب ، ناشهار  هقردـب  شناتـسود  دوخ و  ياعد  كانفوخ ،
یلص مالسا  ربمایپ  تنس  هب  عقاو  رد  دنکیم  اعد  و  دربیم ، هانپ  ادخ  هب  الاب  راتفگ  قبط 

ادیپ تیرومام  دـش ، یتشک  رب  راوس  كانلوه  نافوط  نآ  رد  حون  هک  یماگنه  تسا . هدومرف  لمع  نیـشیپ  ءئایبنا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 
دـمحلا هللا لقف  کلفلا  یلع  کعم  نم  تنا و  تیوتـسا  اذاـف  : ) دریگب کـمک  وا  زا  دوخ  تاـجن  يارب  دروآ و  ادـخ  هاـگرد  هب  ور  هک  درک 

راوس دنتـسه  وت  اب  هک  یناسک  همه  وت و  هک  یماگنه  نیلزنملا ،) ریخ  تنا  اکرابم و  الزنم  ینلزنا  بر  لق  و  نیملاظلا ، موقلا  نم  اناجن  يذلا 
تکرب رپ  یهاگلزنم  رد  ار  ام  اراگدرورپ ! وگب : و  دیـشخب ، ییاهر  رگمتـس  موق  زا  ار  ام  هک  تسا  ییادخ  يارب  شیاتـس  وگب  دیدش  یتشک 

هب دمآ و  نوریب  رـصم  زا  نوعرف  راوخنوخ  نارومام  سرت  زا  مالـسلاهیلع  یـسوم  هک  یماگنه  و  یناگدـنروآ . دورف  نیرتهب  وت  و  رآ ، دورف 
ینیدهی نا  یبر  یـسع  لاق  نیدم  ءاقلت  هجوت  امل  و   ) دنک تیاده  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  مراودیما  تفگ : درک  تکرح  نیدم  يوس 

تفرگ و رارق  ياهیاس  رد  داد ، بآ  ار  اهنآ  نادنفسوگ  تساخرب و  بیعش  نارتخد  يرای  هب  نیدم  هزاورد  رب  هک  یماگنه  و  لیبسلا .) ءاوس 
هللا یلـص  مالـسا  ربماـیپ  ریقف .) ریخ  نم  یلا  تلزنا  اـمل  ینا  بر   ) مدـنمزاین نآ  هب  یتسرف  نم  رب  یکین  ریخ و  ره  اراـگدرورپ ! درک : ضرع 

مآهرطاخم رایسب  هک  يرفس  هنیدم ، هب  ترجه  یخیرات  رفس  رد  هکم  كرت  ماگنه  هب  زین  ملس  هلآ و  هیلع و 
تراشب ددرگزاب  نآ  هب  هک  درکیم  وزرآ  لد  رد  و  دوب ، تحاران  تخـس  ادـخ  هناخ  هکم و  تقرافم  زا  هک  یلاـح  رد  دوب ، كاـنلوه  زی و 

یلا كدارل  نآرقلا  کـیلع  ضرف  يذـلا  نا  : ) دـش لزاـن  وا  رب  ریز  هیآ  تشاد و  تفاـیرد  ینامـسآ  یحو  زا  ار  نیمزرـس  نآ  هب  تشگزاـب 
نیا رد  وا  هک  دـهدیم  ناشن  ریبعت  نیا  دـنادرگیمزاب . تهاگداز  هاگیاج و  هب  ار  وت  هدرک ، ضرف  وت  رب  ار  نآرق  هک  یـسک  ناـمه  داـعم ،)

هب ییاهاعد  هب  روتسد  زین  یمالسا  تایاور  رد  دیسر . قح  يوس  زا  نآ  تباجا  هک  تشاد  اعد  تلاح  ای  و  دوب ، هتـشادرب  اعد  هب  تسد  لاح 
رد میهدیم : نایاپ  ماش  هب  هفوک  زا  تکرح  ماگنه  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ياـعد  زا  ياهلمج  اـب  ار  نخـس  نیا  تسا . هدـش  هداد  رفـس  ماـگنه 
دـش راوس  بکرم  تشپ  رب  هک  یماگنه  و  تفگ ، هللامسب  داهن  باـکر  رد  ار  شکراـبم  ياـپ  هک  یماـگنه  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب 

ام رخسم  ار  بکرم  نیا  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و  نوبلقنمل ،) انبر  یلا  انا  نینرقم و  هل  انک  ام  اذه و  انل  رخس  يذلا  ناحبـس  : ) دومرف
ثحب دروم  هبطخ  رد  هک  ار  ییاعد  سپـس  میدرگیمزاب ، ناـمراگدرورپ  يوس  هب  اـم  میتشادـن و  ار  نآ  ریخـست  ییاـناوت  اـم  هنرگو  دومرف 

. دومرف توالت  هدمآ 

هفوک هرابرد  هبطخ 047-

هحفص 523] ]
تسخن تسا : هدومرف  نایب  هرصب ، هفوک و  ای  هفوک ، هرابرد  مهم  ییوگشیپ  ود  ناونع  هب  مالسلاهیلع  ماما  ار  نخس  نیا  هاگن : کی  رد  هبطخ 

نیا رگید  و  دنکیم ، هراشا  دیآیم  شیپ  شمدرم  هفوک و  يارب  محریب  نارگمتس  يوس  زا  هک  ياهدنهدناکت  راوگان و  رایسب  ثداوح  هب 
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: همجرت دهدیم . حرش  دیسر  دنهاوخ  ناشلامعا  يازـس  هب  دش و  دنهاوخ  دوخ  لامعا  ءوس  بقاوع  راتفرگ  هک  ار  نارابج  نآ  ماجنارـس  هک 
و دـش ! یهاوخ  لامیاپ  بوکدـگل و  ثداوح  ياپ  ریز  يوشیم ! هدیـشک  ظاکع  رازاب  ياهمرچ  دـننامه  هک  مرگنیم  ار  وت  ایوگ  هفوک  يا 

راـتفرگ ار  وا  دـنوادخ  دـنک  وت  هراـبرد  ءوس  دـصق  يرگمتـس  ره  منادیم  یبوـخ  هب  نم  دریگیمارف و  ار  وـت  ياهدـنهدناکت  ياهدـماشیپ 
ماما دش  هتفگ  هکنانچ  هفوک  هدنیآ  زا  ییوگـشیپ  ریـسفت : حرـش و  شدراپـسیم . یلتاق  تسد  هب  دـنکیم و  لوغـشم  شدوخ  هب  دزاسیم و 

ار وت  اـیوگ  هفوک ! يا  دـیوگیم : و  دـیامرفیم ، ناـیب  هرـصب ) هفوک و  هب  يرگید  تیاور  هب  و   ) هفوک هب  باـطخ  ار  نخـس  نیا  مالـسلاهیلع 
هدوب يرازاب  مان  ظاکع  یظاکعلا .) میدالا  دم  نیدـمت  هفوک  ای  کب  یناک  ! ) يوشیم هدیـشک  ظاکع  رازاب  ياهمرچ  دـننامه  هک  مرگنیم 

برعلا هریزج  مدرم  لاس  ره  رد  هک  فئاط ) هکم و  نایم  رد  یضعب  هتفگ  هب  و   ) هکم یکیدزن  رد  تسا 
نایرتشم هب  ار  دوخ  ياهعاتم  و  دندرکیم ، عامتجا  اجنآ  رد  زور ) تسیب  تدـم  هب  یـضعب  هتفگ  هب  و   ) هام کی  تدـم  هب  فلتخم  طاقن  زا 

، دنتخادرپیم دوخ  هلیبق  غیلبت  رخافت و  هب  قیرط  نیا  زا  مادک  ره  برع  لئابق  دندناوخیم و  یناوارف  راعشا  نمـض  رد  و  دنتـشادیم ، هضرع 
هک نیا  رد  دـش . هدـیچرب  ظاکع  رازاب  همانرب  دـمآ  مالـسا  هک  یتقو  لیلد  نیمه  هب  و  دـمآیم ، راب  هب  اـجنآ  رد  زین  يداـیز  دـسافم  اـعبط  و 
ود تسا ، هفوک  هعـسوت  شرتسگ و  ای  دومرفیم ، ینیب  شیپ  هفوک  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  یکاندرد  ثداوح  هلمج ، نیا  زا  روظنم 

رظن هب  رتحیحـص  یلو  دناهدرک ، رکذ  یکدنا  ار  مود  ریـسفت  و  دـناهتفریذپ ، هغالبلاجـهن  نارـسفم  بلاغ  ار  لوا  ریـسفت  دراد . دوجو  ریـسفت 
ار ریبعت  نیا  اما  دـسریمن ، رظن  هب  بسانم  نادـنچ  نتفرگ  كاندرد  خـلت و  ثداوح  زا  هیانک  ار  یظاـکع  مرچ  ندیـشک  هک  ارچ  دـسریم ،
زا بلاـج و  اـبیز و  مه  و  دوب ، هدرتسگ  مه  یظاـکع  مرچ  هک  نیا  هجوت  لـباق  تسا . رتبـسانم  نتفرگ  هفوک  هداـعلاقوف  شرتـسگ  زا  هیاـنک 

ترضح نامز  هب  تبسن  هدنیآ  ياهنامز  رد  هفوک  ییابیز  يدابآ و  هب  هراشا  دناوتیم  هک  دشیم  بوسحم  برع  نایم  رد  بوغرم  ياهمرچ 
اهشخب و هب  هفوک  هدنیآ  رد  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هلمج  نیا  دناهتفگ  زین  یضعب  دشاب . هدوب  مالسلاهیلع 

ره هب  دـننارتسگیم . دنـشکیم و  ندرک  هعطق  هعطق  ندـیرب و  يارب  ار  یظاکع  ياهمرچ  هک  هنوگنامه  دوشیم ، هیزجت  يددـعتم  تاـعطق 
. دریگیمارف ار  وت  هدنهدناکت  ياهدماشیپ  دش و  یهاوخ  لامیاپ  بوکدگل و  ثداوح  ياپ  ریز  هفوک  يا  دیازفایم : مالـسلاهیلع  ماما  لاح 
( میدالا كرع  مککرعت  : ) دـیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، هدـمآ  زین  هبطخ 108  رد  ریبعت  نیمه  هیبش  لزـالزلاب ،) نیبـکرت  لزاونلاـب و  نیکرعت  )

لاـمتحا هب  و   ) مود ینیب  شیپ  رد  و  دـننکیم . لامدـگل  هدـیچیپ و  مه  هب  ار  امـش  یمرچ  نوـچمه  دـنوشیم و  هریچ  امـش  رب  هیماینب  ینعی 
شدوخ هب  دزاسیم و  راتفرگ  ار  وا  دنوادخ  دـشاب  هتـشاد  وت  هرابرد  ءوس  دـصق  يرگمتـس  ره  هک  منادیم  یبوخ  هب  نم  دـیامرفیم : موس )

هب ریبعت  لتاقب .) هامر  لغاشب و  هللا  هالتبا  ـالا  ءوس  راـبج  کـب  دارا  اـم  هنا  ملع  ـال  ینا  و   ) شدراپـسیم یلتاـق  تسد  هب  دـنکیم و  لوغـشم 
دوخ ریغ  زا  و  دزاسیم ، لوغشم  دوخ  هب  نورد  زا  ار  ناملاظ  هک  دشاب  یکاندرد  تخس و  ياهیرامیب  هب  هراشا  دناوتیم  لغاشب ) هللا  هالتبا  )
لتق هب  ای  هداد  رارق  فده  ار  وا  دزاتیم و  ناسنا  رـس  رب  نورب  زا  هک  تسا  یثداوح  هب  هراشا  لتاقب ) هامر  و   ) هک هنوگنامه  دنکیم ، هناگیب 

دومرف د ینیب  شیپ  هفوک  هرابرد  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  هچنآ  دناسریم .
، دوب هدـنهدناکت  ثداوح  اـههنتف و  اـهبوشآ و  زکرم  هشیمه  تفاـی و  شرتسگ  رایـسب  مالـسلاهیلع  ماـما  زا  دـعب  هفوک  تفاـی و  ققحت  اـقیق 
رش و  درک ، راتفرگ  ییالب  هب  ار  اهنآ  زا  کی  ره  دنوادخ  یلو  دندرک ، ملع  دق  نآ  ندیبوک  مه  رد  هفوک و  ریخست  يارب  نارابج  زا  يرایسب 
اب راکادـف و  نایعیـش  صلخم و  نانموم  زا  یهورگ  يارب  دوب  يزکرم  هشیمه  هفوک  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  رما  نیا  دـیاش  دومن و  عفد  ار  اهنآ 

هفوک و تلیـضف  هب  يددـعتم  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  و  دـندوبن . مک  نآ  رد  مه  ناقفانم  دـنچ  ره  مالـسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  يافو 
دایز دنتشاد  ار  هفوک  بیرخت  دصق  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  زا  دعب  یهاتوک  هلـصاف  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  تسا . هدش  هراشا  نآ  لها 
هفوک مدرم  زا  یهورگ  درک  ندناوخ  هبطخ  هب  عورش  و  تفرگ ، رارق  ربنم  رب  وا  هک  یماگنه  تسا ، هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  دوب . هیبا  نب 

دـنک و ناریو  ار  اهنآ  ياههناخ  تفرگ  میمـصت  درک و  عطق  ار  رفن  داتـشه  تسد  دـش و  ینابـصع  وا  دـندرک ، پاترپ  وا  يوس  هب  هزیرگنس 
يراک نینچ  اهنآ  تسنادیم  نوچ  دنیوج و  تئارب  مالسلاهیلع  یلع  زا  داد  روتسد  درک و  عمج  دجسم  رد  ار  مدرم  دنازوسب ، ار  ناشیاهلخن 
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نیمه رد  یلو  داد ، رارق  رهش  ندرک  ناریو  مدرم و  نتشک  يارب  ياهناهب  ار  نیمه  درک ، دنهاوخن 
يرامیب هک  دوب  رطاخ  نادب  نیا  و  دیدرگزاب ، دوخ  لزانم  هب  ماهدش  راتفرگ  نم  زورما  هک  داد  ربخ  مدرم  هب  دـمآ و  وا  بناج  زا  یکیپ  نایم 

زا داد ! ناـج  اـت  درکیم  رارکت  ار  نخـس  نیا  ناـنچمه  و  تسا ، هتفرگ  شتآ  نم  ندـب  زا  یمین  دزیم  داـیرف  و  دـش ، طلـسم  وا  رب  نوعاـط 
یفقث فسوی  نب  جاجح  دایز و  نب  هللادـیبع  وا  دـنزرف  دـندش  هریچ  نآ  رب  روز  هب  دـنداد و  رارق  دوخ  تالمح  جاـمآ  ار  هفوک  هک  یناـسک 

نادـنزرف زا  دایزنبا  هک  تسا  نیا  فورعم  دـنداد . ناج  یعیجف  زرط  هب  و  دـندش ، دوخ  لاـمعا  ءوس  تبقاـع  راـتفرگ  مادـک  ره  هک  دـندوب 
رد دـنتفگیم . هناجرمنبا  وا  هب  دـندناوخیم و  شردام  مان  هب  ار  وا  نیمه  رطاـخ  هب  دوب و  ياهدولآ  نز  هناـجرم  شرداـم  و  دوب ، عورـشمان 
رد هک  یتایانج  زا  دـعب  و  دـش ، بوصنم  هیماینب  يوس  زا  هفوک  هرـصب و  تموکح  هب  یگلاس  رد 32  دش و  دـلوتم  يرجه  ای 29  لاس 28 

رتشا کلام  نب  میهاربا  تسد  هب  راتخم  مایق  اب  هک  تشذـگن  يزیچ  یلو  داد ، رارق  راشف  تحت  تخـس  ار  هفوک  مدرم  دـش ، بکترم  ـالبرک 
تمدخ ار  وا  رس  هک  یماگنه  داتسرف ، مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  تمدخ  ار  وا  رـس  راتخم  و  دش ، هتـشک  دوب  هلاس  هک 39  یلاح  رد 

نبا رب  ار  ام  هک  زور  نآ  دومرف : دروآ و  اج  هب  رکش  هدجس  دوب ، ندروخ  اذغ  لوغشم  ترضح  دندروآ  مالسلاهیلع  ماما 
رد ار  وا  رـس  ات  مورن  اـیند  زا  هک  مدرک  اـضاقت  ادـخ  زا  نم  دوب ، وا  ربارب  رد  نم  ردـپ  رـس  هک  یلاـح  رد  دروخیم  اذـغ  دـندرک  دراو  داـیز 

التبم یکاـندرد  باذـع  هب  ماجنارـس  و  درک ، ناوارف  ملظ  دـش و  طلـسم  هفوک  رب  هک  يراـبج  نیموـس  منک ! هدـهاشم  دوـخ  ياذـغ  سلجم 
ناونع هب  ناورم  کلملادـبع  فرط  زا  هک  وا  دوب . یفقث  فسوی  نب  جاـجح  داد  ناـج  يزیمآتربـع  كاـندرد و  رایـسب  عضو  هب  و  تشگ ،
تایانج دروم  رد  تسا . هتـشادن  دننام  هیبش و  وا  زا  دعب  هن  لبق و  هن  تیرـشب  خیرات  رد  هک  دش  بکترم  یتایانج  دش ، هدیزگرب  هفوک  یلاو 

یهلا تازاجم  یعون  وا  تایانج  تفگ  ناوتیم  ندید و  هب  دسر  هچ  ات  دنکیم ، تشحو  زین  اهنآ  ندینش  زا  ناسنا  هک  دناهتـشون  یبلاطم  وا 
هک دندرک  ییافویب  نانچ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  شنادنزرف  مالـسلاهیلع و  یلع  هب  تبـسن  هک  دوب  یمدرم  يارب 
رد یعـضو  نیرتکاندرد  هب  لیلد  نیمه  هب  و  تساکیمن ، وا  یهلا  تیلووسم  نیگنـس  راب  زا  يزیچ  زگره  هلاـسم  نیا  یلو  تشادـن . هقباـس 

نایقتم يالوم  شیاـمرف  رب  يدـیکات  ناـگمه و  يارب  یتربع  سرد  وا  نیگنن  یگدـنز  ناـیاپ  و  تفر ، اـیند  زا  یگلاـس  راـهچ  هاـجنپ و  نس 
یب تایانج  اهراک و  لابند  هب  و  دربیم ، تذل  مدرم  نوخ  نتخیر  زا  شدوخ  هتفگ  هب  هک  وا  دش . الاب  هبطخ  رد  مالسلاهیلع 

درم و رازههاجنپ  شگرم  ماگنه  رد  و  دیناسر ، لتق  هب  هجنکش  اب  شنیگنن  رمع  نارود  رد  ار  رفن  رازه  تسیب  دص و  و  تشگیم ، ياهقباس 
هک ماذج  یعون  هلکآ و  يرامیب  هب  ماجنارـس  دندزیم ، اپ  تسد و  یگدنز  گرم و  نایم  رد  یعـضو  نیرتدب  هب  شنادـنز  رد  نز  رازهیس 

يوس زا  دندرک ، باوج  ار  وا  ابطا  هک  دش  دیدش  يردق  هب  وا  ینورد  يرامیب  دش ! راتفرگ  درکیم  یشالتم  ار  وا  ياهتشوگ  هدعم  نورد  زا 
وا ندـب  تسوپ  هب  دـندادیم و  رارق  وا  فارطا  رد  ار  شتآ  زا  رپ  ياهلقنم  هک  ياهنوگ  هب  تشگ ، طلـسم  وا  رب  يدـیدش  زرل  امرـس و  رگید 

يرـصب نسح  هب  تلاح  نیا  رد  جاجح  دنیوگیم : دیـشکیم . دایرف  امرـس  زا  زاب  یلو  دزوسب ، وا  ندب  دوب  کیدزن  هک  دـندرکیم  کیدزن 
هجیتن نیا  و   ) يدرک تجاـجل  وت  اـما  وشم  ناـحلاص  ضرعتم  متفگ  وت  هب  نم  تفگ : وا  هب  نسح  تساوخ  وا  زا  هراـچ  هار  درک و  تیاـکش 

، دناسرب ارم  گرم  رتدوز  هچ  ره  هاوخب  ادخ  زا  دهدب ، افش  ارم  یهاوخب  ادخ  زا  هک  مدرکن  اضاقت  وت  زا  نم  تفگ : جاجح  تسوت !) لامعا 
هاگدید ود  هتکن : دنک ! رحـس  ار  بش  هک  دادن  ناما  نادنچ  ار  عمـش  هناورپ  قحان  نوخ  هک  يدـید  موش . تحار  كانلوه  باذـع  نیا  زا  ات 

رد ب دوشیم ، هدید  نآ  مدرم  هفوک و  هرابرد  ینوگانوگ  ياهریبعت  هغالبلاجهن  ياههبطخ  رد  هفوک ! هرابرد  فلتخم 
یلو تسا ، يراوگان  تخـس و  ثداوح  نتـسبآ  هک  هدـش  یفرعم  سدـقم  هاگیاج  کـی  ناونع  هب  هفوک  ـالاب  هبطخ  دـننام  دراوم  زا  یـضع 
هفوک تمذم  هغالبلاجهن  ياههبطخ  زا  رگید  یضعب  رد  هک  یلاح  رد  دنکیم ، ظفح  راگزور  نارابج  رش  زا  ار  سدقم  نوناک  نیا  دنوادخ 

! داب تشز  تاهرهچ  یـشاب  اهنافوط  همه  نیا  اب  وت  اهنت  رگا  دـیامرفیم : هفوک  هب  باطخ  ماـما  هک  هبطخ 25  دننام  تسا ، راکـشآ  یبوخ  هب 
زا یثیدح  رد  هلمج  زا  دوشیم ، هدافتسا  هفوک  حدم  یمالسا  تایاور  زا  يرایسب  زا  هللا .) کحبقف  كریصاعا  بهت  تنا  الا  ینوکت  مل  نا  )

و تسام . نایعیش  نوناک  ام و  هلحم  ام ، رهـش  اجنیا  انتعیـش ، رقم  انتلحم و  انتنیدم و  هذه  دومرف : هک  میناوخیم  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما 
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نم داع  اهامر و  نم  مرا  مهللا  درک : ضرع  دومرفیم و  اعد  هفوک  هراـبرد  هک  میناوخیم  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
ینمـشد وا  اب  دنک  ینمـشد  نآ  اب  هک  سک  نآ  هد و  رارق  فدـه  دـهد  رارق  دوخ  ياهریت  فدـه  ار  هفوک  هک  سک  نآ  ادـنوادخ  اهاداع ،!

تیب لـها  هب  راداـفو  صلاـخ و  نایعیـش  زا  یفیرـش  مدرم  و  دوب ، یـسدقم  زکرم  اـتاذ  هفوک  هک  تسا  نینچ  تاـیاور  نیا  ناـیم  عـمج  نک .
نارومام ناسوساج و  نداتسرف  نآ و  رب  هیماینب  هرطیس  رثا  رب  یلو  دنتسیزیم  نآ  رد  يوقت  نامیا و  اب  مالسلاهیلع 

مومـسم هدولآ و  ار  هفوک  ياـضف  نـالهاان ، هب  لاـملاتیب  شـشخب  دارفا و  هنوگنیا  تسد  هب  روما  ماـمز  نداد  و  شیوـخ ، كاـپان  نشخ و 
تسا و اجنآ  مدرم  یتاذ  تسادق  رطاخ  هب  هدش  حدم  هفوک  زا  رگا  دندرک . فرحنم  یکاپ  يوقت و  نییآ  زا  ار  مدرم  زا  يرایسب  و  دنتخاس ،

ياهتبـسانم هب  مه  زاب  درک . ادیپ  دـش ) هراشا  الاب  رد  هک  نانچ   ) هیماینب تموکح  رثا  رب  هک  تسا  ییاهیگدولآ  رطاخ  هب  هدـش  تمذـم  رگا 
. دش هلاسم  نیا  هب  یتاراشا  هبطخ 25  لیذ  رد  زین  البق  تفگ : میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد  رگید 

ماش هب  یشکرکشل  ماگنه  هبطخ 048-

هحفص 533] ]
رد تسا  یهلا  يانث  دـمح و  اههبطخ ، زا  يرایـسب  لومعم  قبط  لوا  شخب  تسا : شخب  ود  ياراد  عقاو  رد  هبطخ  نیا  هاگن : کی  رد  هبطخ 

، دنکیم دای  اهنآ  زا  رورپحور  ابیز و  رایسب  یتاریبعت  اب  مالـسلاهیلع  ماما  و  تسا ، هتـشاد  ینازرا  شناگدنب  هب  هک  شنایاپیب  ياهتمعن  ربارب 
اهنآ هب  ار  ناشریسم  و  دزاسیم ، هاگآ  دنراد  شیپ  رد  هک  ياهمانرب  زا  ار  دوخ  نایرکشل  مود  شخب  رد  دیاتـسیم . اهنآ  رطاخ  هب  ار  ادخ  و 
هلجد فارطا  رد  هک  ار  یلیابق  سپس  دندنویپب . تسا  هدش  هداتسرف  شیپ  زا  هک  رکـشل  همدقم  هب  ات  دنرذگب  دیاب  اجک  زا  هک  دهدیم  ناشن 

، هلیخن رد  شنارای  هب  دهاوخیم  مالـسلاهیلع  ماما  ارهاظ  دننک ، تکرح  نمـشد  يوس  هب  مه  یهارمه  هب  هدومن و  جیـسب  دننکیم  یگدـنز 
هک دنهار  ریسم  رد  يدایز  هورگ  دیوریم ، نیفـص  يوس  هب  هک  دیتسین  امـش  اهنت  هک  دوش  روآدای  ار  هتکن  نیا  دندوبن ، يدایز  تیعمج  هک 

ار دوخ  رکشل  همدقم  مالسلاهیلع  ترضح  هک  نیا  حیضوت  دنوشیم . امش  هدع  هدع و  ءزج  دندنویپیم و  امش  هب  مینکیم و  جیـسب  ار  اهنآ 
دننک روبع  تارف  زا  سپس  دسرب . اجنآ  هب  يرگید  هورگ  اب  مالسلاهیلع  ماما  ات  دننامب  اجنآ  داد  روتسد  داتسرف و  تارف  لحاس  زا  ياهطقن  هب 

جیسب ماش  رکشل  اب  هزرابم  يارب  ار  هلجد  فارطا  نانکاس  و 
تملظ هدرپ  دسرارف و  بش  نامز  ره  تسا ، دـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  همجرت : دـننک . تکرح  نایماش  يوس  هب  هورگ  هس  ره  دـنیامن و 
زگره شتمعن  هک  تسا  دـنوادخ  هژیو  دـمح  و  دـنک ، بورغ  عولط و  ياهراتـس  هک  نامز  ره  تسا  راـگدرورپ  نآ  زا  شیاتـس  و  دـتفاورف ،

اهر ار  تارف  رانک  مداد  روتـسد  و  مداتـسرف ، ولج  زا  ار  مرکـشل  نازاتـشیپ  دعب : اما  درک . ناوتن  ناربج  ار  وا  ياهـششخب  و  دریذپیمن ، نایاپ 
رد هک  امش  زا  یهورگ  يوس  هب  و  مرذگب ، تارف  زا  متفرگ  میمصت  دوخ  نم  و  دسرب ، اهنآ  هب  نم  روتسد  ات  دنور ) شیپ  نانچمه  و   ) دننکن
امش تیوقت  يارب  اهنآ  زا  دننک و  تکرح  نمشد  يوس  هب  امـش  اب  ات  منک ، جیـسب  ار  اهنآ  موش و  راپـسهر  دناهدیزگ  نکـسم  هلجد  فارطا 

رپ هزات و  تاریبعت  اب  مالسلاهیلع  ماما  هبطخ  نیا  نیتسخن  شخب  رد  تسا ! ازس  ار  يدنوادخ  نینچ  شیاتـس  ریـسفت : حرـش و  مریگب . کمک 
هک نامز  ره  تسا  دـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دـیامرفیم : هدرک  هراشا  يدـیدج  تاکن  هب  و  دزادرپیم ، یهلا  يانث  دـمح و  هب  ییاـنعم ،

بقو املک  دمحلا هللا   ) دنک بورغ  عولط و  ياهراتـس  هک  نامز  ره  تسا  راگدرورپ  نآ  زا  شیاتـس  و  دتفاورف ، تملظ  هدرپ  دسرارف و  بش 
ام د شیاتس  دمح و  هک  نیا  تسخن  دنکیم  هتکن  ود  هب  هراشا  تاریبعت  نیا  قفخ .) مجن و  حال  املک  دمحلا هللا  و  قسغ ، لیل و 

تفر تسا  اپرب  ایند  ات  دوشیم و  رارکت  بترم  روط  هب  یکیرات  هدرپ  نداتفاورف  بش و  ندیسرارف  هک  هنوگنامه  تسا و  یگـشیمه  یمئا و 
دمح و نوچمه  تسا ، یگشیمه  ناگراتس  بورغ  عولط و  زین  و  دشابیم ، نادیواج  زین  ام  ساپـس  دمح و  تسا  رارقرب  زور  بش و  دمآ  و 

دعب ناسنا  هب  بش  یکیرات  تسا . راگدرورپ  گرزب  ياهتمعن  زا  ناگراتـس  بورغ  عولط و  بش و  یکیرات  هک  نیا  رگید  هتکن  ام . شیاتس 
تملظ سفن  هک  نیا  رطاخ  هب  هکلب  تسا ، اهتیلاعف  زا  عنام  هک  نیا  رطاخ  هب  اهنت  هن  دـشخبیم ، تحارتسا  شمارآ و  هنازور  نیگنـس  راک  زا 
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ندرک شوماـخ  ماـگنه  اهبـش و  تحار ، قیمع و  باوخ  يارب  عقوم  نیرتـهب  لـیلد  نیمه  هب  و  تسا ، روآباوـخ  شخبمارآ و  یکیراـت  و 
یلا ادمرس  راهنلا  مکیلع  هللا  لعج  نا  متیارا  لق  : ) دیامرفیم هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  صصق ، هروس  هیآ 72  رد  دیجم  نآرق  تسا ، اهغارچ 
امش رب  تمایق  ات  ار  زور  ییانشور  دنوادخ  رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  وگب  نورـصبت ،) الفا  هیف  نونکـست  لیلب  مکیتای  هللا  ریغ  هللا  نم  همایقلا  موی 

: دیامرفیم دعب  هیآ  رد  و  دینیبیمن !؟ ایآ  دیبای ، شمارآ  نآ  رد  ات  دروایب  امش  يارب  یبش  هک  تسا  ادخ  زا  ریغ  دوبعم  مادک  دنک ، نادیواج 
زا ح نورکشت ،) مکلعل  هلضف و  نم  اوغتبتل  هیف و  اونکستل  راهنلا  لیلا و  مکل  لعج  هتمحر  نم  (و 

شالت ادخ  يزور  لضف و  زا  يریگهرهب  يارب  مه  دیشاب و  هتشاد  شمارآ  نآ  رد  مه  ات  داد  رارق  زور  بش و  امـش  يارب  هک  تسا  وا  تمر 
زا يرگید  ددعتم  تایآ  رد  ینعم  نیا  دـیروآ . اج  هب  ار  وا  ياهتمعن  رکـش  دـیاش  داد ) رارق  زور  رد  ار  شالت  بش و  رد  ار  شمارآ   ) دـینک

ناسنا تمالـس  رب  يدـیدش  هبرـض  زور  رد  باوخ  بش و  رد  يرادـیب  هک  تسا  هداد  ناـشن  زین  یملع  ياهـشیامزآ  هدـش و  دراو  زین  نآرق 
ندرک ادیپ  و  تاقوا ، میظنت  هک  ارچ  تسین ، هدیـشوپ  یـسک  رب  زین  ناگراتـس  بورغ  عولط و  هدیاف  دنکیم . دراو  یناور  رظن  زا  اصوصخم 
يذـلا وه  و  : ) میناوخیم ماعنا  هروس  رد  هک  هنوگنامه  دوشیم  لـصاح  ناگراتـس  هلیـسو  هب  اهارحـص ، اـهایرد و  رد  دوصقم  يوس  هب  هار 

ایرد نابایب و  ياهیکیرات  رد  ات  داد  رارق  امش  يارب  ار  ناگراتس  هک  تسا  یـسک  وا  رحبلا ،) ربلا و  تاملظ  یف  اهب  اودتهتل  موجنلا  مکل  لعج 
نآ رد  يرآ  دنوشیم . تیاده  ناگراتس  هلیـسو  هب  اهنآ  نودتهی ،) مه  مجنلاب  و  : ) دیامرفیم رگید  ياج  رد  و  دیبایب . ار  هار  اهنآ  هلیـسو  هب 
رد دندرکیم ، روبع  اهایرد  هناشنیب و  ياهنابایب  زا  هک  یناسک  يارب  هلیسو  نیرتنئمطم  دوب  هدشن  عارتخا  ینونک  یبایهار  لیاسو  هک  زور 

ای درف  رحب ، رب و  نایهار  لیلد  نیمه  هب  ناگراتس و  اهبش  رد  و  دوب ، باتفآ  بورغ  عولط و  اهزور 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  تایاور  رد  هک  نیا  دـننکن و  مگ  ار  هار  ایرد  نابایب و  رد  ات  دنتـشاد ، دوخ  اب  هارمه  موجن  عضو  زا  ار  یهاگآ  دارفا 
، دننکیم ادیپ  ار  قح  میقتسم  هار  اهنآ  تکرب  هب  مدرم  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب  زین  دناهدش ، هیبشت  موجن  هب  تمـصع  تیب  لها  ملـس  هلآ و 

تـسا نکمم  ناگراتـس  بورغ  عولط و  بش و  یکیرات  رب  اهتمعن  همه  نایم  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هیکت  دوب . دنهاوخ  ناما  رد  اهههاریب  زا  و 
هار و  دیسرارف ، ناناملسم  يارب  یکیرات  نارود  مالسلاهیلع  ماما  تموکح  دض  رب  راوخنوخ  نایماش  مایق  اب  هک  دشاب  زین  مایپ  نیا  رب  لمتـشم 

دمح دـیامرفیم : هتخادرپ  شیاتـس  نیا  زا  يرگید  شخب  هب  مالـسلاهیلع  ماما  سپـس  دوب . تیالو  نازورف  هراتـس  اهنت  ناـمز  نآ  رد  تاـجن 
و ماعنالا ، دوقفم  ریغ  دمحلا هللا  و  ! ) درک ناوتن  ناربج  ار  وا  ياهـششخب  و  دریذپیمن ، نایاپ  زگره  شتمعن  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم 
ات رـس  هکلب  دوشیمن ، هصالخ  زیچ  دـنچ  ای  کی  رد  راگدرورپ  تمعن  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  عقاو  رد  لوا  هلمج  لاضفالا .) افاکم  ـال 
ار یهلا  ياـهتمعن  ناربـج  ییاـناوت  زگره  ناگدـنب  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  رظاـن  مود  هلمج  و  تـسا ، هـتفرگارف  رمع  ماـمت  رد  ار  اـم  ياـپ 

و دنک ، ناربج  ار  شتمعن  دناوتب  یسک  ات  درادن  يزاین  وا  الوا  هک  ارچ  دنرادن ،
، ددرگیم تمعن  ینوزف  ببـس  رکـش  هک  ارچ  راـگدرورپ  يوس  زا  تسا  يرگید  تمعن  ناـسحا و  دوخ  وا  ياـنث  رکـش و  رب  ییاـناوت  اـیناث 

یلا رقتفی  كایا  يرکش  و  رکشلا ؟ لیصحتب  یل  فیکف  میناوخیم : مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  فورعم  ياهتاجانم  رد  هک  هنوگنامه 
رب قـیفوت  هک  نآ  لاـح  منک  ار  وـت  رکـش  مناوـتیم  هنوـگچ  دـمحلا ، کـل  لوـقا  نا  کلذـل  یلع  بجو  دـمحلا ، کـل  تلق  اـملکف  رکش !
هب هک  دوشیم  بجاو  نم  رب  دـمحلا  کـل  میوگب  ناـمز  ره  سپ  دراد ! يرگید  رکـش  هب  زاـین  وت  سدـقم  تاذ  هب  تبـسن  نم  يرازگرکش 
(. موشیم يرتشیب  ياهتمعن  نویدـم  مرادیمرب  ماگ  وت  رکـش  يوس  هب  هچ  ره  بیترت  نیا  هب  ! ) دـمحلا کـل  میوگب  زین  تیقفوم  نیا  رطاـخ 
هک تسا  هدـمآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  مینک . زجع  راهظا  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  نآ  اـم  رکـش  تیاـهن  نیارباـنب 

، منک ادا  ار  وت  رکش  قح  هنوگچ  اراگدرورپ ! درک  ضرع  نک ، ادا  ارم  رکش  قح  یسوم ! يا  داتسرف ، یحو  مالـسلاهیلع  یـسوم  هب  دنوادخ 
هک ارچ  يدرک ، ادا  ارم  رکـش  قح  نونکا  یـسوم  يا  دمآ  باطخ  موشیم !؟ ياهزات  تمعن  لومـشم  مروآ  اج  هب  يرکـش  ره  هک  یلاح  رد 

دناوتن سک  شیدنوادخ  راوازـس  هن  رو  دروآ  ادخ  هاگرد  هب  رذع  شیوخ  ریـصقت  هک ز  هب  نامه  هدنب  تسا ! نم  زا  زین  قیفوت  نیا  ینادیم 
دروآ ج اجب  هک 
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نازاتشیپ دعب  اما  دیامرفیم : دنکیم و  یگنج  همانرب  کی  هب  هراشا  مالسلاهیلع  ماما  هبطخ ، زا  شخب  نیا  رد  نمشد  اب  هزرابم  يارب  ورین  عم 
موزلب مهترما  یتمدقم و  تثعب  دقف  دعب  اما  دسرب . اهنآ  هب  نم  نامرف  ات  دننکن  اهر  ار  تارف  رانک  مداد  روتسد  مداتسرف و  ولج  زا  ار  مرکـشل 

نیاربانب تسا  نآ  قرـش  رد  هلجد  و  دراد ، رارق  هلجد  برغ  فرط  رد  تارف  میظع  طش  هک  نیا  حیـضوت  يرما . مهیتای  یتح  طاـطلملا  اذـه 
شیپ تارف  یبرغ  بناـج  رد  لامـش  يوـس  هب  دـندرک و  تـکرح  دراد  رارق  تارف  راـنک  رد  هـک  هفوـک  زا  مالـسلاهیلع  ماـما  رکـشل  همدـقم 

هب درک و  روبع  قرـش  فرط  هب  تارف  زا  شدوخ  یلو  دنهد ، همادا  نانچمه  ار  هار  نیا  هک  دوب  هدومرف  روتـسد  مالـسلاهیلع  ماما  دنتفریم و 
، مرذگب تارف  زا  متفرگ  میمصت  دوخ  نم  دیامرفیم : دعب  هلمج  رد  هک  هنوگنامه  دومرف  تکرح  رتشیب  هاپس  يروآعمج  يارب  نئادم  يوس 

تکرح نمشد  يوس  هب  امش  اب  ات  منک ، جیسب  ار  اهنآ  و  موش ، راپسهر  دناهدیزگ  نکـسم  هلجد  فارطا  رد  هک  امـش  زا  یتیعمج  يوس  هب  و 
مهـضهناف هلجد ، فانکا  نینطوم  مکنم  همذرـش  یلا  هفطنلا  هذـه  عطقا  نا  تیار  دـق  و   ) مریگب کمک  امـش  تیوقت  يارب  اـهنآ  زا  و  دـننک ،

رع قرش  يوس  هب  مالسلاهیلع  ماما  بیترت  نیا  هب  مکل .) هوقلا  دادما  نم  مهلعجا  مکودع و  یلا  مکعم 
ربخ اهنآ  هب  هک  یماگنه  یلو  دندادیم ، همادا  يورشیپ  هب  تارف ، برغ  رد  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  ماما  رکـشل  نازاتـشیپ  دمآ و  نئادم  قا و 

ات دندرک  تکرح  مالـسلاهیلع  ماما  يوس  هب  قرـش  تمـس  هب  هدرک و  روبع  تارف  زا  دـیآیم ، اهنآ  يوس  هب  یمیظع  هاپـس  اب  هیواعم  دیـسر 
ماما هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه  دوبن . لصاح  ماش  هاپس  اب  دربن  يارب  لماک  یگدامآ  زونه  هک  یلاح  رد  دنریگ ، رارق  نمشد  هرصاحم  رد  ادابم 
هژاو هک  نیا  هجوت  لباق  دندرک . تکرح  نمشد  يوس  هب  رگیدکی  هب  نایهاپـس  مامت  نتـسویپ  اب  دیدنـسپ و  ار  اهنآ  راک  دیـسر  مالـسلاهیلع 

داد ناشن  اهنآ  هب  ار  هار  ریـسم  مالـسلاهیلع  ماما  يرآ  تسا ، تارف  لحاس  ینعم  هب  اجنیا  رد  دـشاب ، هدوب  طل  هدام  زا  ای  طلم  هدام  زا  طاطلم 
بآ و رظن  زا  مه  هلیـسو  نیا  هب  دمآیم ، بونج  هب  لامـش  زا  زین  تارف  دوب و  لامـش  فرط  رد  ماش  نوچ  دنورب ، شیپ  تارف  لحاس  زا  هک 

بقع زا  هک  یهورگ  يارب  اهنآ  ندرک  ادـیپ  مه  و  دـندرکیمن ، مگ  ار  هار  مه  و  دـنداتفایمن ، تمحز  هب  نایرکـشل  ناتخرد  هیاـس  هب  زاـین 
هللا همحر  یضردیس - هتفگ  هب  تارف  بآ  زا  هفطن  هب  ریعبت  تشاد . هدیاف  نیدنچ  هار  نیا  ندومیپ ، بیترت  نیا  هب  و  دوبن ، لکشم  دندمآیم 

تغل بابرا  زا  یعمج  هتفگ  قبط  هژاو  نیا  تسا ، زیگناتفگش  بیجع و  تاریبعت  زا  هیلع -
یلاخ تارف و  بآ  ندوب  اراوگ  هب  هراشا  دـناوتیم  لاح  ره  رد  و  تسا ، يراج  بآ  ینعم  هب  یـضعب  هتفگ  هب  تسا و  فاـص  بآ  ینعم  هب 

رد دوشیم . اراوگ  فافـش و  الماک  دنامب  ياهشوگ  رد  هک  یتعاس  دنچ  اما  تسا  ردک  یمک  نآ  رهاظ  دنچ  ره  دـشاب ، نآ  ندوب  حالما  زا 
تمـسلا انهاه - طاطلملاب  مالـسلاهیلع - ینعی - دیوگیم : تسا ، الاب  ياهثحب  هب  رظان  هک  دراد  ینخـس  هیلع - هللا  همحر  یـضردیس - اجنیا 

ءام هفطنلاـب  ینعی  و  ضرـالا ، نم  يوتـسا  اـم  هلـصا  و  رحبلا ، ءیطاـشلا  اـضیا  کـلذ  لاـقی  و  تارفلا ، ءیطاـش  وه  و  هموزلب ، مهرما  يذـلا 
دنوشن و ادج  نآ  زا  داد  روتـسد  ماما  هک  تسا  یتمـس  نآ  طاطلم  زا  مالـسلاهیلع  ماما  روظنم  اهبیجع : تارابعلا و  بیرغ  نم  وه  و  تارفلا ،

اجنیا رد  هفطن  زا  ماما  روظنم  و  تسا ، فاص  نیمز  ینعم  هب  لـصا  رد  دوشیم و  هتفگ  طاـطلم  زین  اـیرد  لـحاس  هب  دوب و  تارف  لـحاس  نآ 
نیا لیذ  رد  هغالبلاجـهن  ناحراش  زا  یـضعب  یخیرات : بلاج  هتکن  دـنچ  تسا . زیگناتفگـش  بلاـج و  تاریبعت  زا  نیا  تسا و  تارف  بآ 

هب هار  ریسم  رد  ماما  يرـسک  خاک  رد  - 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  لیذ  رد  هک  دـناهدرک  رکذ  ار  یحورـشم  یخیرات  تاکن  هبطخ 
همزمز ار  برع  فورعم  رعش  نیا  خاک  نآ  یناریو  هدهاشم  اب  ترضح  نآ  باحصا  زا  یکی  دیسر  يرسک  خاک  نئادم و  ناویا 

دنتـشاد یهاگهدعو  اهنآ  همه  ییوگ  دیزو  اهنآ  خاک  ياههناریو  رب  اهداب  داعیم ! یلع  اوناک  امناکف  مهراید  لحم  یلع  حایرلا  ترج  درک :
 … نویع تانج و  نم  اوکرت  مک  تسا :) رتایوگ  نآ  زا  هک   ) يدناوخن ار  تایآ  نیا  ارچ  دومرف ، مالسلاهیلع  ماما  دنتفاتـش . نآ  يوس  هب  هک 

نآ رد  هک  رگید  ناوارف  ياهتمعن  و  تمیقنارگ ، ابیز و  ياهرصق  اهتعارز و  و  دناهتشاذگ ، ياج  هب  دوخ  زا  هک  اههمشچ  اهغاب و  رایـسب  هچ 
هن تسیرگ و  اـهنآ  لاـح  هب  نامـسآ  هن  میداد ، رارق  ثاریم  رگید  ماوقا  يارب  ار  اـهنیا  اـم  ناـنآ و  يارجاـم  دوب  هنوگنیا  يرآ  دـندوب ، قرغ 
رد تشذگ ، البرک  نیمزرس  زا  ریسم  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  البرک  نیمزرـس  رد  - 2 دش ! هداد  یتلهم  اهنآ  هب  ررقم  دـعوم  رد  هن  و  نیمز !
رد شنارای  اب  تشگ ، نایامن  وا  نامشچ  ربارب  رد  نیمزرس  نیا  هدنیآ  ثداوح  درک ، شوماخ  نیمزرـس  نآ  هب  یهاگن  دومرف و  یفقوت  اجنآ 
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زا البرک ! كاخ  يا  هآ  دومرف : سپـس  درک ، وب  تشادرب و  ار  البرک  كاخ  زا  یمک  داد  ار  زامن  مالـس  هک  یماگنه  دـندناوخ ، زاـمن  اـجنآ 
ناشن هراشا  اب  ار  اههمیخ  لحم  نادیهـش و  هاگیاج  سپـس  دنوشیم ، تشهب  دراو  باسح  نودـب  هک  دـنوشیم  روشحم  یهورگ  وت  كاخ 

رم انهیه  لاق : رخآ و  ناکم  یلا  هدیب  ام  وا  مث  مهباکر  خانم  مهلاحر و  عضوم  انهیه   ) داد
. تسا نانآ  نوخ  نتخیر  لحم  اجنیا  و  دومرف : درک و  هراشا  يرگید  ياج  هب  سپـس  تساهنآ ، لوزن  لحم  زادـناراب و  اـجنیا  مهئاـمد ،) قا 
نازرواشک و زا  یهورگ  تشذگیم  قارع ) یلامش  ياهرهش  زا  یکی   ) رابنا نیمزرس  زا  مالسلاهیلع  ماما  هک  یماگنه  رابنا  نیمزرس  رد  - 3

نیا زا  ار  اهنآ  ماما  دندرک ، ندیود  هب  عورش  مارتحا  عضاوت و  ناونع  هب  ماما  باکر  رد  هدش و  هدایپ  دوخ  ياهبکرم  زا  هک  دید  ار  نارادهد 
گرزب نآ ، هب  ار  دوـخ  نارادـمامز  هک  تسا  ياهماـنرب  نیا  دـندرک : ضرع  دـینکیم ؟ هک  تسا  يراـک  هچ  نیا  دوـمرف : درک و  عـنم  راـک 
هنوگنیا رگید  دـیهدیم ، تمحز  دوخ  هب  تهجیب  راـک  نیا  اـب  امـش  و  دـنریگیمن ، هرهب  راـک  نیا  زا  امـش  نارادـمامز  دوـمرف : میرادیم .

ماما دندروآ . ماما  تمدـخ  ییاذـغ  داوم  نایاپراهچ و  زا  ییایادـه  رابنا  مدرم  هک  میناوخیم  ناتـساد  نیا  لیذ  رد  دـینکن . رارکت  ار  اهراک 
مرادـن تسود  دـیاهدرک  تسرد  ام  يارب  هک  ار  ییاذـغ  اما  و  درک ، مهاوخ  باسح  امـش  جارخ  ءزج  منکیم و  لوبق  ار  نایاپراهچ  دومرف :

بلاغ هک  دوب  یلاح  رد  نیا   ) تفریذپن ماما  دریذپب  ار  اهنآ  هیده  ماما  هک  دندرک  رارصا  هچ  ره  و  منک ، هدافتسا  نآ  زا  تمیق  لباقم  رد  زج 
د - 4 دندرکیم .) لیمحت  هار  ریسم  ياهرهش  رب  ار  دوخ  رکشل  هنیزه  نامز  نآ  رد  ایند  نارادمامز 

رد مالسلاهیلع  ماما  دندش ، هنشت  تخس  دنداتفا و  هقیـضم  رد  بآ  رظن  زا  نایرکـشل  هک  دندیـسر  ییاج  هب  هار  ریـسم  رد  بهار  رید  رانک  ر 
بآ دـندنکرب ، ياج  زا  ار  نآ  هک  یماگنه  دـینک ! دـنلب  ار  هرخـص  نیا  دومرف  تفرگ و  رارق  ياهرخـص  رانک  رد  درک و  شدرگ  ناـبایب  نآ 

تکرح هک  یمک  رادقم  دینادرگزاب ، لوا  ياج  هب  ار  گنـس  دومرف : سپـس  دندش ، باریـس  مدرم  همه  و  دـش ، يراج  نآ  ریز  زا  ییاراوگ 
هدایپ هراوس و  زا  یهورگ  سپـس  نانمومریما ! يا  يرآ ، دـنتفگ : دـنادیم ؟ ار  همـشچ  نآ  ياج  امـش  ناـیم  زا  یـسک  اـیآ  دومرف : دـندرک ،

؟ تساجک دوب  وت  کـیدزن  هک  یبآ  همـشچ  دـندرک : لاوئـس  وا  زا  دـنتفای  یکیدزن  نآ  رد  ار  یبهار  دـندیدن ! نآ  زا  يرثا  یلو  دنتـشگزاب 
: تفگ بهار  یلب ، دنتفگ  دیدیشون !؟ نآ  زا  امش  تفگ : بجعت  اب  میدیـشون  نآ  زا  لبق  یمک  دنتفگ : تسین ! یبآ  همـشچ  اجنیا  رد  تفگ 

هدرکن جارختـسا  يربمایپ  یـصو  ای  و  ربمایپ ، زج  ار  نآ  و  هدـش ، انب  بآ  نیمه  نتفاـی  رطاـخ  هب  اـجنیا  رد  نم  هاـگتدابع  نیا  مسق ! ادـخ  هب 
، توق اهنآ  هب  راوخنوخ  نمـشد  اب  گـنج  ریـسم  رد  دـنک و  مکحم  ار  شناراـی  بلق  تازجعم  هنوگ  نیا  اـب  تساوخیم  ماـما  اـیوگ  تسا .

هدهاشم زا  دعب  بهار  دیازفایم : دنکیم و  هراشا  زین  هتکن  نیا  هب  ثیدح  نیا  رکذ  زا  دـعب  یـسلجم  همالع  موحرم  دـشخب . ورین  تردـق و 
نیا

نآ تمزالم  رد  تفرگ و  رارق  ترـضح  نآ  نارای  فص  رد  دش و  ناملـسم  درک و  يراج  نابز  رب  نیتداهـش  دمآ و  ماما  تمدـخ  عوضوم 
اب دناوخ و  زامن  وا  رب  ماما  حبص  ماگنه  دیـشون و  تداهـش  تبرـش  دربن  نادیم  رد  ریرحلاهلیل  هب  فورعم  بش  رد  ماش ، رد  دوب و  ترـضح 
رد - 5 منکیم . هدهاشم  تشهب  رد  ار  شهاگیاج  منیبیم و  ار  وا  ییوگ  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : سپـس  تشاذگ  ربق  رد  ار  وا  دوخ  تسد 
داد روتسد  اجنآ  یلاها  هب  دیسر  قارع ) یبرغ  لامش  ياهرهـش  زا  یکی   ) هقر هب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یماگنه  هک  نیا  رگید  هتکن  هقر  رهش 

دندـشن رـضاح  دـندرک و  يراددوخ  اـهنآ  دـنریگ ، شیپ  ار  ماـش  هار  دـننک و  روبع  شنایرکـشل  ترـضح و  اـت  دـننزب  یلپ  تارف  يور  هک 
ار رتشا  کلام  دـنک و  روبع  تارف  زا  يرگید  هطقن  رد  ات  درک  تکرح  اجنآ  زا  ماما  دـنزاسب  یلپ  دـنهد و  دـنویپ  مه  هب  ار  دوخ  ياـهیتشک 

یلع ات  دیدنبن  رهـش  نیا  رانک  رد  تارف  رب  یلپ  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : درک و  دیدهت  ار  مدرم  کلام  دومن . هقر  لها  زا  تبقارم  رومام 
تسا قداص  يدج و  دوخ  راتفگ  رد  کلام  دنتـسنادیم  هک  هقر  لها  درک ، مهاوخ  تازاجم  ادیدش  ار  امـش  دنک  روبع  نآ  زا  مالـسلاهیلع 

نتخاس هدامآ  هقر  یلاها  هک  داتسرف  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  غارس  هب  کلام  تخاس  میهاوخ  ار  لپ  ام  درادن  یعنام  دنتفگ :
. دندرک روبع  نآ  زا  یگمه  دش و  هتخاس  لپ  تشگزاب  ماما  دنتسه ، لپ 

يدنوادخ تافص  هبطخ 049-
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هحفص 547] ]
تاراشا تسوا و  ملع  یگدرتسگ  راگدرورپ و  تافـص  نوماریپ  دـش  هراشا  الاب  ناونع  رد  هک  هنوگناـمه  هبطخ  نیا  هاـگن : کـی  رد  هبطخ 

هک اهنآ  راگدرورپ و  نارکنم  ساسایب  نانخـس  زا  ار  شکاـپ  تاذ  دراد و  وا  لاـمج  لـالج و  تافـص  زا  یفلتخم  ياهتمـسق  هب  ییاـنعمرپ 
. درمـشیم يربم  هزنم و  دنتـسه ) طیرفت  طارفا و  فرط  رد  و   ) دـنهدیم رارق  وا  هیبش  يزیچ  ای  دـننادیم  تاـقولخم  هیبش  ار  وا  كاـپ  تاذ 
وا یتسه  رب  راکـشآ  حـضاو و  ياههناشن  یلو  تسا ، رتیفخم  زیچ  همه  زا  شکاـپ  تاذ  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  همجرت :

دنکیم و شراکنا  هدیدن  ار  يو  هک  یـسک  مشچ  هن  لیلد  نیمه  هب  تسین و  وا  تاذ  هدـهاشم  رب  رداق  انیب  مشچ  زگره  دـهدیم و  یهاوگ 
نانچ لاح  نیا  اب  تسین . وا  زا  رترب  يزیچ  هتفرگ و  یـشیپ  همه  رب  ماـقم  ولع  رد  درک . دـناوت  شاهدـهاشم  هتخانـش  ار  وا  هک  یـسک  بلق  هن 
اهنآ اب  ار  وا  قلخ  اـب  شایکیدزن  هن  هدرک و  رود  شتاـقولخم  زا  ار  وا  شدـنلب  هبترم  هن  دـشابیمن  رتکیدزن  وا  زا  يزیچ  هک  تسا  کـیدزن 

وا سپ  تسا . هتشادن  زاب  مزال  تخانش  تفرعم و  زا  ار  اهنآ  لاح  نیا  اب  هدرکن و  هاگآ  شیوخ  تافـص  هنک  زا  ار  اهلقع  هداد . رارق  ناسمه 
ارقا شدوجو  هب  نارکنم  ياهلد  هک  دهدیم  یهاوگ  شکاپ  دوجو  رب  یتسه  ناهج  راکشآ  ياههناشن  هک  تسا  یسک 

: ریـسفت حرـش و  دنیامنیم . راکنا  ار  شتاذ  ای  دننکیم و  هیبشت  وا  هب  ار  یتادوجوم  هک  یناسک  هتفگ  زا  تسا  رترب  رایـسب  دـنوادخ  دراد . ر 
ثحب ادـخ  لالج  لامج و  تافـص  نوماریپ  هبطخ  نیا  مامت  دـش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگناـمه  مهو ! ناـمگ و  ساـیق و  لاـیخ و  زا  رترب  يا 

فاصوا زا  فصو  جنپ  هب  لوا  تمسق  رد  دیامرفیم . هراشا  وا  يانـسح  ءامـسا  زا  يدایز  دادعت  هب  ینعم  رپ  هاتوک و  یتارابع  رد  دنکیم و 
زیچ همه  زا  شکاپ  تاذ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دیامرفیم : تسا ، هدرک  هراشا  تسا  يرگید  رب  یحیضوت  کی  ره  هک  وا 

مالعا هیلع  تلد  رومالا و  تاـیفخ  نطب  يذـلا  دـمحلا هللا   ) دـهدیم یهاوگ  وا  یتسه  رب  راکـشآ  حـضاو و  ياـههناشن  یلو  تسا  رتیفخم 
هدـیدن ار  يو  هک  یـسک  مشچ  هن  لیلد  نیمه  هب  ریـصبلا .) نیع  یلع  عنتما  و  . ) تسین وا  تاذ  هدـهاشم  رب  رداـق  اـنیب  مشچ  زگره  روهظلا .)

رد هرـصبی .) هتبثا  نم  بلق  هرکنت و ال  هری  مل  نم  نیع  الف  . ) درک دـناوت  شاهدـهاشم  هتخانـش  ار  وا  هک  یـسک  بلق  هن  دـنکیم و  شراـکنا 
اجنیا رد  نطب  دناهتفگ  یضعب  تسا . هدش  هداد  هغالبلاجهن  نارسفم  يوس  زا  ینوگانوگ  تالامتحا  رومالا  تایفخ  نطب  يذلا  هلمج  ریسفت 

هب م اجنیا  رد  نطب  هک  تسا  هدش  هتفگ  هاگ  و  تسا . هاگآ  ناهن  رارسا  زا  هک  يدنوادخ  ینعی  تسا  ملع  يانعم  هب 
نطب هک  میتفگ  الاب  رد  هک  يریسفت  یلو  تسا . هدش  ناهنپ  وا  هلیـسو  هب  ناهن  رارـسا  هک  يدنوادخ  ینعی  تسا  ندرک  ناهنپ  یفخم و  ینع 

هنک رگید  يریبعت  هب  تسا و  ناـهنپ  یفخم و  ناـهن  رارـسا  رد  ادـخ  هک  تسا  نیا  شموهفم  دـشاب و  هدوب  ندـش  ناـهنپ  ینعم  هب  اـجنیا  رد 
حیجرت رگید  ریـسافت  رب  ار  ریـسفت  نیا  ام  لیلد  نیمه  هب  دراد و  نآ  زا  دـعب  ياههلمج  اب  يرتشیب  بسانت  تسا  رتناـهنپ  زین  ناـهنپ  زا  شتاذ 

هیاـغ یف  ههنک  ءایـشالا و  رهظا  نم  هدوجو  دـیوگیم : هک  دوشیم  فورعم  فوسلیف  رعـش  ناـمه  نومـضم  هلمج  موهفم  عقاو  رد  میداد و 
دراد نیا  هب  هراشا  روهظلا  مالعا  هیلع  تلد  هلمج  تسا . یناهنپ  تیاهن  رد  شتاذ  هنک  تسا و  رترهاظ  يرهاظ  ره  زا  شکاـپ  دوجو  ءاـفخلا 
همه نیبـج  رد  اـهایرد ، اهارحـص و  نیمز و  رد  اـهناشکهک ، ناگراتـس و  اهنامـسآ و  رد  يرآ  تـسا  راکـشآ  اـج  هـمه  وا  ياـههناشن  هـک 

شزیخ یناـسنا  شناد  ملع و  ردـق  ره  و  اـهمتا . نورد  رد  و  اـههویم ، اههفوکـش و  اـهگربلگ و  ناـتخرد و  ياـهگرب  رد  هدـنز ، تادوـجوم 
رد دـیآیم . تسد  هب  لاثمیب  تاذ  نآ  تمکح  تردـق و  ملع و  رب  يرتنوزف  لئالد  دوشیم  رتراکـشآ  تانئاک  رارـسا  دریگیم و  يرتشیب 

ارچ درادن ، ار  شلامج  هدهاشم  ییاناوت  اههدید  نیرتنیبزیت  هک  تسا  نیا  زا  نخس  ریصبلا  نیع  یلع  عنتما  هلمج و  نیموس 
هن تسا و  مسج  هن  وا  لاـثمیب  تاذ  هک  یلاـح  رد  تسا ، تـهج  ناـکم و  رب  عرف  تـسا و  تاینامـسج  مـسج و  هژیو  یـسح  هدـهاشم  هـک 

ال : ) دـیامرفیم نآرق  هک  هنوگنامه  تسا  صئاقن  ضراوع و  نیا  همه  زا  هزنم  كاـپ و  هکلب  تهج ، هن  تسا و  ناـکم  ياراد  هن  ینامـسج ،
هاگآ هدنشخب و  وا  دنیبیم و  ار  اهمـشچ  همه  وا  یلو  دنیبیمن  ار  وا  اهمـشچ  ریبخلا ،) فیطللا  وه  راصبالا و  كردی  وه  راصبالا و  هکردت 

، منیبب ار  وت  ات  هد  ناشن  نم  هب  ار  تدوخ  اراگدرورپ  کیلا ، رظنا  ینرا  بر  هلمج  اب  لیئارساینب )  ) يوس زا  یـسوم )  ) هک یماگنه  و  تسا .
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هولج زا  یکچوک  وترپ  ناـیم  نیا  رد  دوشیم و  هجاوم  دـید  یهاوـخن  ارم  زگره  ینارت  نل  باـطخ  اـب  دـنکیم  یـسح  دوهـش  تساوـخرد 
، دنتفایم كاخ  رب  شنارای  یـسوم و  دزاسیم و  یـشالتم  مه  زا  هرابکی  ار  نآ  دروخیم و  هوک  رب  میظع  ياهقعاص  تروص  هب  راگدرورپ 

مـشچ اب  هک  نیا  زا   ) وت یهزنم  ادنوادخ  نینموملا ، لوا  انا  کیلا و  تبت  کناحبـس  دنکیم : ضرع  دـیآیم  شوه  هب  یـسوم  هک  یماگنه 
ناهج رد  ار  وت  تاذ  هولج  زا  یکچوک  هشوگ  ندید  ناوت  هک  ییاج  متـسناد  یبوخ  هب  و   ) منانموم نیتسخن  مدرک و  هبوت  نم  يوش ) هدـید 
اشا ینعم  نیا  هب  نشور  يریگهجیتن  کی  رد   … هری )  مل  نم  نیع  الف   ) دعب ياههلمج  رد  و  دید .) ار  وت  ناوتیم  اجک  میرادن  تاقولخم 

هدهاشم هرئاد  زا  دنچ  ره  دنک  راکنا  ار  وا  كاپ  تاذ  دناوتیمن  نشور  لئالد  همه  نیا  دوجو  اب  یفاصنا  اب  هاگآ و  ناسنا  چیه  هک  هدش  هر 
اب هک  تسا  سرد  یبلق ، هدهاشم  یتح  دنـشاب  هتـشاد  ار  وا  هدـهاشم  راظتنا  دـیابن  دنتـسه  وا  دوجو  هب  نموم  هک  اهنآ  تسا و  نوریب  یـسح 

بولقلا هکردت  نکل  نایعلا و  هدهاشمب  نویعلا  هکردت  ال  تسا : هدـمآ  یلوم  فورعم  مالک  رد  هک  هنوگنامه  دـید  ار  وا  ناوتیم  لد  مشچ 
زین هدـهاشم  نیا  یلو  دـنکیم ، كرد  ار  يو  نامیا  تقیقح  يورین  اب  اهبلق  یلو  دـنیبیمن  اراکـشآ  ار  وا  زگره  اهمـشچ  نامیالا ، قئاـقحب 

ام همغن  تقلخ  ملاع  تیصخش  نیرترب  هکلب  يداع ، ياهناسنا  اهنت  هن  هلحرم  نیا  رد  و  تاذ ، هنک  هدهاشم  هن  تسا  تافص  امـسا و  هدهاشم 
زا فیـصوت  نیمراهچ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  سپـس  دـنهدیم . رـس  میاهتخانـشن  ياهتـسیاش  هکنانچنآ  ار  وت  زگره  کـتفرعم ، قح  كاـنفرع 

نانچ لاح  نیا  اب  تسین ، رترب  وا  زا  يزیچ  هتفرگ و  یـشیپ  همه  رب  ماقم  ولع  رد  دیامرفیم : هدرک ، هراشا  يرگید  مهم  عوضوم  هب  دـنوادخ 
کی رد  و  هنم .) برقا  ءیـش  الف  وندـلا  یف  برق  هنم و  یلعا  ءیـش  الف  ولعلا  یف  قبـس  . ) دـشابیمن رتکیدزن  وا  زا  يزیچ  هک  تسا  کیدزن 

تسا و ن هدرک  رود  شتاقولخم  زا  ار  وا  شدنلب  هبترم  هن  دیازفایم : نینچ  نایب ، نیا  زا  يریگهجیتن 
نکمم هب .) ناکملا  یف  مهاواس  هبرق  هقلخ و ال  نم  ءیـش  نع  هدـعاب  هوالعتـسا  الف  ، ) هداد رارق  ناسمه  اهنآ  اب  ار  وا  قلخ ، اـب  شیکیدزن  ه 

همه زا  رتالاب و  رترود و  زیچ  همه  زا  يزیچ  دناوتیم  هنوگچ  تسا . ضقانتم  رگیدکی  اب  اهفیصوت  نوگ  نیا  هک  دوش  روصت  ادتبا  رد  تسا 
ساـیقم اـب  رگا  يرآ  تسا !؟ نیرتکیدزن  هکلب  کـیدزن ، يرود  نیع  رد  رود و  یکیدزن  نیع  رد  هنوگچ  دـشاب !؟ رتنییاـپ  رتـکیدزن و  زیچ 
اهضیقن دض و  اهداضت و  نیا  مینک  هبساحم  دنتسه  یهانتم  دودحم و  ییاهدوجو  اهنآ  همه  میراد و  راک  رـس و  اهنآ  اب  امئاد  هک  تاقولخم 
يدوجو وا  هک  نیا  نآ  دزاسیم و  راومه  لماک  روط  هب  دـنوادخ  تافـص  تخانـش  يارب  ار  هار  هتکن  کـی  هب  هجوت  یلو  دـسریم ، رظن  هب 

هکلب درادن ، تردق  ملع و  ناکم و  نامز و  رظن  زا  یتیدودـحم  هنوگچیه  يدوجو  نینچ  قلطم ، ینغ  زاینیب و  رظن و  ره  زا  تیاهنیب  تسا 
. تسا نامزیب  ناـکمیب و  لاـح  نیع  رد  دراد و  دوجو  ناـمز  ره  رد  تسه و  اـج  همه  رد  تسا ، نآ  زا  رترب  ناـکم و  ناـمز و  زا  زاـینیب 

زیچ همه  نوچ  تسا  رتراکشآ  زیچ  همه  زا  تسا ، رود  همه  زا  درادن  اهنآ  اب  یتهابش  نوچ  تسا و  کیدزن  ءئایشا  همه  هب  يدوجو  نینچ 
. درادن میتسه ، انشآ  اهنآ  اب  ام  هک  تاقولخم ، هب  یتهابش  نوچ  تسا  رتناهنپ  زیچ  همه  زا  و  تسوا ، دوجو  هناشن 

هطاـحا رد  یکیدزن  یکیدزن ، برق و  زا  روظنم  و  ناـکم ، رد  يرترب  هن  تسا  یتـسه  دوجو و  يرترب  ـالاب  هلمج  رد  ولع  زا  روظنم  نیارباـنب 
راک رـس و  تانکمم  تافـص  اب  هشیمه  هک  ام  يارب  تافـص  نیا  كرد  مهف و  هک  درک  دـیاب  قیدـصت  ناکم . رد  یکیدزن  هن  تسا  يدوجو 
الثم درک ، کیدزن  نهذ  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  دشاب - صقان  ییاهلاثم  دنچ  ره  لاثم - زا  هدافتـسا  هشیدنا و  یمک  اب  یلو  تسین ، ناسآ  میراد 

زا میناوتیم  دـشاب ؟ هتـشادن  ناکم  نامز و  لاـح  نیع  رد  دـشاب و  ناـمز  ره  رد  همه و  يدوجو  دـناوتیم  هنوگچ  هک  لاوئـس  نیا  ربارب  رد 
رد اهنت  هن  هطبار  نیا  دوشیم  راهچ  اب  يواسم  ود  هوالعب  ود  مینادیم : همه  میریگب  هرهب  یضایر  ياهلومرف  زا  یضعب  دننام  صقان  ياهلاثم 
هن لاح  نیع  رد  تسا ، مکاح  ینامز  رـصع و  ره  رد  هک  ام  نامز  رـصع و  رد  اهنت  هن  تسا  رارقرب  میورب  اج  ره  رد  نامـسآ و  رد  هک  ناـمز 
اب ناسمه  ار  اـهنآ  شایکیدزن  دـنکیمن و  رود  ءایـشا  زا  ار  وا  شایتسه  ماـقم و  يدـنلب  دـیامرفیم : هک  نیا  و  یناـمز . هن  دراد و  یناـکم 

یبسانم اما  صقان  هیبشت  رد  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یضعب  دش  هتفگ  الاب  رد  هک  تسا  یتقیقح  نامه  زا  ینشور  هجیتن  دزاسیمن  تاقولخم 
نشور ار  اهنآ  دنکیم و  ذوفن  اهنآ  نورد  رد  دباتیم و  اههشیش  هب  رون  جاوما  هک  دناهتفگ  نینچ 

ریبعت دـیاش  و  رتالاب ، فیطل و  رایـسب  تسا  يدوجو  تسین  اهنآ  اب  ناسمه  تسا  رتکیدزن  زیچ  همه  زا  اهنآ  هب  هک  لاح  نیع  رد  دزاـسیم و 
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تقیقح هب  فیـصوت  نیمجنپ  رد   … ضرالا .)  تاومـسلا و  رون  هللا  ، ) دشاب ینعم  نیمه  هب  هراشا  زین  رون  هب  دـنوادخ  تاذ  زا  دـیجم  نآرق 
زاب مزال  تخانـش  تفرعم و  زا  ار  اهنآ  لاح  نیا  اب  و  هدرکن ، هاگآ  شیوخ  تافـص  هنک  زا  ار  اهلقع  دـیامرفیم : هدرک ، هراشا  يرگید  مهم 

تقیقح هن  تسا و  نشور  یـسک  رب  وا  تاذ  هنک  هن  هتفرعم .) بجاو  نع  اهبجحی  مل  هتفـص و  دیدحت  یلع  لوقعلا  علطی  مل  ، ) تسا هتـشادن 
هب دـناوتیم  تسا  دودـحم  یهانتم و  همه  هک  اهناسنا  درخ  یلقع و  هنوگچ  شتافـص ، مه  تسا و  یهانتمان  شتاذ  مه  هک  ارچ  وا ، تافص 
هب دناوتیم  سک  ره  هک  تسا  نایامن  تادوجوم  یمامت  نیبج  رد  شدوجو  راثآ  ردق  نآ  لاح  نیا  اب  یلو  دنک ، ادیپ  هطاحا  دودـحمان  نآ 

کی نامز  دراد و  دوجو  حور  هک  مینادیم  ام  همه  ایوگ : اما  صقان  لاثم  کـی  رد  دـشاب . هاـگآ  وا  تافـص  تاذ و  یتسه  زا  لاـمجا  روط 
هنک و اـما  تسا  تواـفتم  هدرم  اـب  هدـنز  دوـجوم  مینادیم  همه  تسین ، یناـسآ  راـک  ناـمز  حور و  تقیقح  هب  ندربیپ  اـما  تسا  تـیعقاو 

کی رد  سپس  یلیصفت . هن  میراد  یلامجا  ملع  روما  نیا  هب  ام  رگید : ریبعت  هب  تسا . لکشم  رایسب  نآ  مهف  تسیچ ؟ تایح  تقیقح 
ياـهلد هک  دـهدیم  یهاوگ  شکاـپ ، دوجو  رب  یتـسه  ناـهج  راکـشآ  ياـههناشن  هک  تسا  یـسک  وا  سپ  دـیامرفیم : قیقد  يریگهجیتـن 

رد وا  كاپ  تاذ  نارکنم  تقیقح  رد  دوحجلا .) يذ  بلق  رارقا  یلع  دوجولا  مالعا  هل  دهـشت  يذلا  وهف  ! ) دـنراد رارقا  شدوجو  هب  نارکنم 
نارکنم فص  رد  ار  شیوـخ  تسا  نکمم  یتـح  دـنراد . رارقا  شدوـجو  هب  وا  عنـص  راـثآ  تکرب  هب  لد  رد  یلو  دـننکیم  شراـکنا  ناـبز 

قلخ نم  مهتلاس  نئل  و  : ) دـیوگیم دـیجم  نآرق  هک  هنوگناـمه  تسا  نکفاوترپ  ناـشناج  قاـمعا  رد  وا  دوجو  رون  هک  یلاـح  رد  دـنرادنپ 
دعب نم  ضرالا  هب  ایحاف  ءام  ءامسلا  نم  لزن  نم  مهتلاس  نئل  نوکفوی … و  یناف  هللا  نلوقیل  رمقلا  سمشلا و  رخـس  ضرالا و  تاومـسلا و 

ار هام  دیشروخ و  هدیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  یـسرپب  نانآ  زا  هاگره  نولقعی ،) مهرثکا ال  لب  دمحلا هللا  لق  هللا  نلوقیل  اهتوم 
یسک هچ  یـسرپب  نانآ  زا  رگا  دنزاسیم … و  فرحنم  ادخ ) تدابع  زا   ) ار نانآ  هنوگچ  لاح  نیا  اب  هللا ، دنیوگیم : تسا ؟ هدرک  رخـسم 

ادخ صوصخم  شیاتس  دمح و  وگب  هللا ، دنیوگیم : تسا ؟ هدرک  هدنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ  هلیـسو  هب  هداتـسرف و  یبآ  نامـسآ  زا 
راثآ ام  ياپ  ات  رس  رد  یتسه و  ناهج  مامت  رد  هک  یلاح  رد  درک  راکنا  ار  ادخ  ناوتیم  هنوگچ  دننادیمن . اهنآ  رتشیب  یلو  تسا ،

وا لالج  لامج و  تافـص  مامت  هب  ار  ام  هک  تسا  یفاک  مشچ - دـننام  نامدوخ - دوجو  زا  وضع  کی  هعلاطم  اـهنت  دوشیم . هدـید  وا  عنص 
. تسا روآتفگـش  لماک و  يوضع  دوخ  صوصخم  نامتخاس  اب  مادـک  ره  هدـش و  لیکـشت  هناگتفه  تاقبط  زا  هک  یمـشچ  دزاس ، انـشآ 

فیاظو زا  یکدنا  دنتـسین  رداق  یملع  هتفرـشیپ  ياههاگتـسد  مامت  هتخاس و  ناریح  ار  نادنمـشناد  مامت  نآ  فیرظ  ياهلولـس  هک  یمـشچ 
هب ندربیپ  يارب  دوبن  وضع  کی  نیمه  زج  ادخ  دوجو  يارب  ياهناشن  چیه  یتسه  ناهج  مامت  رد  رگا  دنهد . ماجنا  ار  نآ  نیگنـس  عونتم و 

هتفگ هب  هک  عونتم  هدـنز  تادوجوم  همه  نیا  مینیبیم . ار  وا  راثآ  مینک  هاـگن  وس  ره  هب  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دوب ، یفاـک  وا  كاـپ  تاذ 
هب کی  ره  اهسونایقا ، قامعا  رد  رگید  عون  اهنویلیم  هدنام و  هتخانشان  اهارحص  اهلگنج و  لد  رد  نآ  زا  عون  رازه  اهادص  زونه  نادنمـشناد 
دنچ ره  دنک  شراکنا  لد  رد  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسا ، وا  ياهتنایب  ملع  تردق و  تمظع و  رب  ینـشور  لیلد  ییاهنت 

ار ادـخ  دـهاوخب  یـسک  رگا  برغ  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هتفگ  هب  و  دـنک . يراج  نابز  رب  راکنا  ظفل  يدام  قیالع  یتسرپاوه و  رطاـخ  هب 
هزات فشک  ره  يرگید  دنمشناد  هتفگ  هب  نینچمه  دنیبن . ار  تعیبط  ناهج  تادوجوم  زا  کی  چیه  دراذگب و  مه  رب  مشچ  دیاب  دوشب  رکنم 

لع
زور هب  زور  یـسانشادخ  هار  يرـشب  شناد  ملع و  تفرـشیپ  اب  بیترت  نیا  هب  دـیاشگیم و  ادـخ  يوس  هب  ياهزات  هار  شنیرفآ  ناهج  ردیم 

هیبـشت وا  هب  ار  یتادوـجوم  هک  یناـسک  هتفگ  زا  تسا  رترب  رایـسب  دـنوادخ  دـیامرفیم : هبطخ  نیا  ناـیاپ  رد  ماجنارـس  ددرگیم . رتراوـمه 
هب ناگدننکهیبشت ) هورگ   ) ههبشم اریبک .) اولع  هل  نودحاجلا  هب و  نوهبشملا  لوقی  امع  هللا  یلاعت  ! ) دنیامنیم راکنا  ار  شتاذ  ای  دننکیم و 

دـنوشیم و لئاق  اپ  تسد و  ءاضعا و  مسج و  وا  يارب  الثم  دـننکیم و  هیبشت  شناگدـنب  هب  ار  ادـخ  هک  یناسک  دوشیم : قـالطا  ینعم  ود 
هدجـس اهتب  ربارب  رد  دنوادخ  تدابع  ياج  هب  الثم  دـنهدیم ، رارق  اتمه  کیرـش و  دـننکیم و  هیبشت  وا  هب  ار  رگید  تادوجوم  هک  یناسک 

مود ینعم  هب  رظاـن  رگید  یـضعب  هک  یلاـح  رد  دناهتـسناد ، لوا  ینعم  هب  هراـشا  ار  ـالاب  هلمج  هغالبلاجـهن )  ) نارـسفم زا  یعمج  دـننکیم .

( ینایتشآ اضردمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 385زکرم  هحفص 345 

http://www.ghaemiyeh.com


تافـص وا  هن  اریز  دنهابتـشا ، رد  هورگ  ود  ره  دنچ  ره  دـسریم  رظن  هب  رتحیحـص  مود  ینعم  هب ) نوهبـشملا   ) ریبعت هب  هجوت  اب  دـننادیم و 
ارچ دریگ ، رارق  وا  ماقم  هاگیاج و  رد  دـناوتیم  یقولخم  هن  و  دوب ، ثداوح  شوختـسد  شکاپ  تاذ  تروص  نیا  رد  هک  دراد  ار  تاقولخم 

رد تسا  ناهنپ  شتاذ  هنک  راکشآ و  شدوجو  هتکن : درادن . ار  وا  تافص  زا  کی  چیه  هک 
دنوادخ تاذ  هنک  يافخ  هب  تسخن  تسا : هدش  هراشا  دنوادخ  تافص  ءامـسا و  هنیمز  رد  مهم  روحم  دنچ  هب  ینعم  رپ  اما  هاتوک  هبطخ  نیا 

دراد تردـق  يدـحا  هن  دـنک و  راـکنا  ار  شدوجو  دـناوتیم  سک  چـیه  هن  هک  ياهنوگ  هب  یتسه  ملاـع  ماـمت  رد  وا  دوجو  روهظ  نیع  رد 
هنک تخانـش  يوس  هب  یماگ  هاگره  هک  تسوا  سدـقم  دوجو  ندوب  یهانتمان  راثآ  زا  یکی  نیا  و  دـنک . ادـیپ  شکاـپ  تاذ  هنک  رب  هطاـحا 

شتافـص هنک  جوا  يوس  هب  نامز  ره  دـنادرگیمرب و  بقع  هب  اـهماگ  ار  اـم  رکف  شدودـحمان  تاذ  عاعـش  میرادرب  درخ  قیرط  زا  وا  تاذ 
ادـغ نوکلا  هبوجعا  ای  کیف  شیابیز : رعـش  رد  یلزتعم ، دـیدحلایبا  نبا  هتفگ  هب  مینکیم و  طوقـس  دزوسیم و  اـم  رپ  لاـب و  مینک  زاورپ 
تاذ رد  الیبس  يدـهی  ءایمع ال  یف  طبخی  اصکان  الیم  رف  اربش  کیف  يرکف  مدـق  املک  الوقعلا  تلبلب  بللا و  يوذ  تریح  تنا  الیلک  رکفلا 
رکف نامز  ره  ياهتخیر ، مه  هب  ار  اهدرخ  ياهتخاس و  ناریح  ار  هشیدنا  نابحاص  وت  دش ، هدناماو  هتسخ و  رکف  یتسه  ناهج  هبوجعا  يا  وت 
ادـیپ شیپ  هب  یهار  دوشیم و  قرغ  اهیکیرات  رد  ددرگیمرب و  بقع  هب  يرآ  دـنکیم ، رارف  لیم  کی  دوش  کیدزن  وت  هب  بجو  کـی  نم 

علاقراخ مظن  رد  تادوجوم ، نورب  نورد و  رد  یتسه  هنهپ  رد  وا  تمظع  راثآ  ردق  نآ  لباقم  رد  یلو  دنکیمن .
رپ قیمع و  رایـسب  ياعد  دای  هب  ناسنا  اهنآ  هدـهاشم  اـب  هک  تسا  ناـیامن  زیچ  همه  رد  اـهنآ و  شنیرفآ  ياهیتفگـش  رارـسا و  رد  اـهنآ ، هدا 

نوکت یتح  تدعب  یتم  کیلع و  لدی  لیلد  یلا  جاتحت  یتح  تبغ  یتم  دیوگیم : هک  اجنآ  دتفایم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هفرع  ياوتحم 
وت يوس  هب  ار  ام  هک  میـشاب  هتـشاد  یلیلد  هب  زاین  ات  يدـش  ناهنپ  ام  زا  یک  ابیقر ، اهیلع  كارت  نیع ال  تیمع  کیلا  لصوت  یتلا  یه  راـثالا 

بقارم ار  وت  هک  یمـشچ  داب  روک  دزاس ، کـیدزن  وت  هب  ار  اـم  هک  مینز  تراـثآ  ناـماد  هب  تسد  اـت  يدـش  رود  اـم  زا  یک  دـنک و  يربهر 
تسا رتکیدزن  ام  هب  ام  زا  هک  نیا  نیع  رد  تسام  هب  وا  یکیدزن  يرود و  دنوادخ و  دعب  برق و  زا  نخـس  يرگید  روحم  رد  دنیبن . شیوخ 

نینچ هک  ارچ  تسوا ، لاـثمیب  تاذ  ندوب  یهاـنتمان  راـثآ  زا  رگید  یکی  نیا  دوشیمن و  روصت  وا  زا  رتـالاب  هک  تسا  رترب  رود و  ناـنچنآ 
سک چـیه  هک  تسالاو  ناـنچنآ  لاـح  نیع  رد  دوب ، دـهاوخ  دودـحم  هنرگو  دـشاب  دـناوتیمن  یلاـخ  وا  زا  ییاـج  تسه و  اـج  همه  یتاذ 

زا هیبشت  هنوگره  تاقولخم و  تافـص  یفن  موس  روحم  دش . دهاوخ  ام  راکفا  راوید  راهچ  رد  دودـحم  الا  دـنکیمن و  ادـیپ  وا  هب  یـسرتسد 
دنصقان دودحم و  همه  تاقولخم  هک  ارچ  دریگیم ، همشچرس  شکاپ  تاذ  ندوب  یهانتمان  راثآ  زا  زین  نیا  تسوا و  كاپ  تاذ 

کیرـش و ای  مینک  هیبشت  شتاقولخم  زا  یکی  هب  ار  وا  هاگره  تسا ، یمدع  ياههبنج  ناصقن و  اب  هتخیمآ  ناشتافـص  یهانتم و  ناشدوجو  ، 
نیئاـپ هب  ندوب  دوجولا  بجاو  ندوب و  یهاـنتمان  جوا  زا  ار  وا  میهنب ، وا  رب  ار  تاـقولخم  تافـص  میزاـسب و  دوـخ  رکف  رد  وا  يارب  یهیبـش 

روما نیا  هب  ینعم  رپ  قیمع و  رایـسب  یتاراشا  زین  هدنیآ  ياههبطخ  رد  میاهداد . رارق  تانکمم  ناصقن  زا  ولمم  دودـحم و  هریاد  رد  هدروآ و 
. هللاءاشنا تشاد ، میهاوخ  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  ياهثحب  بسانت ، هب  زین  ام  دمآ و  دهاوخ 

هنتف نایب  رد  هبطخ 050-

هحفص 559] ]
رب هژیو  هب  دراذـگیم ، تشگنا  یناسنا  عماوج  داسف  لـماوع  نیرتمهم  زا  یکی  يور  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  هاـگن : کـی  رد  هبطخ 

تقیقح نیا  نایب  هب  دـنکیم و  دـیکات  دـمآ  دوجو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  یمالـسا  هعماج  رد  هک  یتاـفارحنا 
لیان دوخ  موش  دـصاقم  هب  ات  دـنزیمآیمرد  مه  هب  ار  لطاب  قح و  لد  هداـس  مدرم  نتفیرف  يارب  وا  ناوریپ  ناطیـش و  هنوگچ  هک  دزادرپیم 

هب لطاب  رگا  دـنامیمن و  یقاب  هعماـج  رد  ناـنآ  ذوفن  يارب  یهار  ددرگ  حرطم  صلاـخ  روط  هب  قح  رگا  دـننادیم  یبوخ  هب  اـهنآ  دـندرگ .
دنزیمآیم مه  هب  ار  لطاب  قح و  نیطایـش  نیا  هشیمه  ور  نیا  زا  درادیمن ، رب  ماگ  نآ  لابند  هب  سک  چیه  دوش  هضرع  تسد  کی  تروص 
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ناهنپ عوبطم  نیریش و  ياذغ  رد  ار  کلهم  رهز  اهنآ  يرآ  دندرگ . لیان  دوخ  دوصقم  هب  لطاب  قیرط  زا  دنبیرفب و  ار  مدرم  قح  قیرط  زا  ات 
ار مدرم  قرط  نیا  زا  ات  دـننکیم  ناهنپ  قح  زا  ياهتـسوپ  رد  ار  لطاب  هشیمه  اهنآ  دـننک . قیوشت  نآ  ندروخ  هب  ار  ناهاگآان  ات  دـنزاسیم 
مشچ و  ) یهورگ دراد و  تفلاخم  ادخ  باتک  اب  هک  تسا  ییاهتعدب  اهـسوه و  اوه و  زا  يوریپ  اههنتف  شیادیپ  زاغآ  همجرت : دننک . لافغا 

زا ادخ  نید  فالخرب  دنزیخیمرب و  نانآ  يوریپ  هب  هاگآ ) تسرپاوه  ای  هتسب  شوگ 
هزیمآ زا  قح  رگا  و  دـنامیمن . هدیـشوپ  دـنقح  بلاط  هک  یناسک  رب  دـیدرگیم  ادـج  قح  اب  نتخیمآ  زا  لطاب  رگا  دـننکیم . تیامح  اهنآ 

ود نیا  نآ و  زا  یشخب  دوشیم و  هتفرگ  نیا  زا  یـشخب  یلو  تشگیم . عطق  نآ  زا  نادناعم  نانمـشد و  نابز  دشیم  صلاخ  كاپ و  لطاب 
زا دندوب  ادخ  تمحر  لومشم  هک  یناسک  اهنت  و  دوشیم . طلسم  دوخ  ناوریپ  ناتـسود و  رب  ناطیـش  هک  تسا  اجنیا  دنزیمآیم و  مه  هب  ار 

مالسلاهیلع ماما  ییاوه  لاح و  طیارش و  هچ  رد  هدوب و  ینامز  هچ  هبطخ  نیا  رودص  خیرات  هک  نیا  رد  ریسفت : حرـش و  دنباییم . تاجن  نآ 
زا سپ  زور  شـش  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  هک  دـندقتعم  یـضعب  تسا . وگتفگ  نادنمـشناد  ناـیم  رد  تسا  هدومرف  داریا  ار  هبطخ  نیا 

نیفص يارجام  رد  تیمکح  هجیتن  هک  دننادیم  ینامز  هب  طوبرم  ار  نآ  یـضعب  هک  یلاح  رد  دومرف  داریا  ار  هبطخ  نیا  تفالخ  هب  ندیـسر 
نیا هب  هجوت  اب  تیمکح . هلاسم  نیگنن  تشز و  نایاپ  اب  مه  تفالخ و  زاغآ  اب  مه  تسا  راگزاس  ود  ره  اب  هبطخ  ياوتحم  هتبلا  دش و  مالعا 

یمالـسا عـماوج  رد  اـههنتف  شیادـیپ  همـشچرس  هب  هبطخ  نیا  زاـغآ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  میوریم . هبطخ  ریـسفت  حرـش و  غارـس  هب  نخس 
یفص لمج و  هعقاو  نوچمه  ییاهارجام  مه  دوشیم و  لماش  ار  هللا  لوسر  تلحر  زا  دعب  نامز  مه ، هک  دزادرپیم 

اهـسوه و اهيوه و  زا  يوریپ  اههنتف  شیادیپ  زاغآ  دـیامرفیم : دراذـگیم ، یلـصا  هتکن  همـشچرس و  يور  تسد  اقیقد  و  ار ، ناورهن  ن و 
هـشیر يرآ  هللا ،) باتک  اهیف  فلاخی  عدتبت ، ماکحا  عبتت و  ءاوها  نتفلا  عوقو  ءدـب  امنا  ، ) دراد تفلاخم  ادـخ  باتک  اب  هک  تسا  ییاهتعدـب 
ماکحا رگا  کشیب  تسادـخ و  باـتک  فلاـخم  هک  هتخاـس  دوخ  نیغورد  ماـکحا  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  تسا : زیچ  ود  اـههنتف  یلـصا 
نیناوق يارجا  رد  نینچمه  دنراذگن و  ادخ  نید  رد  اوران  ياهتعدب  دوش و  ظفح  مالـسا  نیناوق  تلاصا  دشاب و  مکاح  مدرم  نایم  رد  نآرق 
رگنایب مدرم و  همه  قوقح  ظفاح  تلادع و  يرجم  نیناوق  نیا  هک  ارچ  دش ، دهاوخن  ادیپ  ياهنتف  دـننکن  مکاح  ار  سوه  يوه و  یهلا  بان 

قح و دوش . فیرحت  یصخش  عماطم  ریـسم  رد  یهلا  نیناوق  ددرگ و  راکـشآ  اهیبلطنوزف  هک  دوشیم  عورـش  نامز  نآ  هنتف  تسا ، فئاظو 
فیرحت و اب  هک  اجنآ  عقاو  رد  دـنروآ . يور  اهتعدـب  هب  دـننک و  شومارف  ار  دوخ  یهلا  فئاظو  اـههورگ  دارفا و  دـنامب و  اـپ  ریز  تلادـع 

تعدب نماد  هب  تسد  دندید  ياهزات  ماکحا  لعج  هب  زاین  اج  ره  دنوریم و  نآ  غارس  هب  دنـسریم  دوخ  سوه  يوه و  هب  طلغ  ياهریـسفت 
وحن رد  هاگ  یناطیش  تالیامت  سوه و  يوه و  یلو  دریگیم  همشچرس  اهسوه  يوه و  زا  زین  اهتعدب  نآ  هک  تسا  تسرد  دننزیم ،

زا مالـسلاهیلع  ماما  مالک  رد  لیلد  نیمه  هب  و  لوعجم . ماکحا  اهتعدـب و  تروص  هب  هاـگ  دـنکیم و  ذوفن  یهلا  ماـکحا  يارجا  ریـسفت و  ه 
يارب اهنآ  درک . هراشا  دوشیم  بوسحم  اههنتف  نیرتگرزب  زا  مالـسا  رد  هک  هیماینب  هنتف  هب  ناوتیم  لاثم  ناونع  هب  دناهدش . ادج  رگیدـکی 
هیجوت ریـسفت و  مالـسا  ماکحا  رد  دنتـسناوت  هک  اجنآ  اـت  دـندش و  راوس  سوه  يوه و  بکرم  رب  شیوخ  هماـکدوخ  تموکح  هب  ندیـسر 
هیواعم دندز . يدیدج  تعدب  هب  تسد  تشادن  ناکما  اج  ره  دندومن و  هیجوت  دوخ  یصخش  عفانم  دوس  هب  ار  اهنآ  دنتشاد و  اور  تسردان 

دوخ ردارب  ار  دایز  دنکیم ، یثوروم  دوخ  نادناخ  رد  ار  نآ  دـیدج  یتعدـب  ساسا  رب  دروآیم و  گنچ  هب  گنرین  اب  ار  یمالـسا  تفالخ 
نیرتهاگآ و نیرتکاپ و  هک  ار  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  مانشد  بس و  دریگیم و  تعیب  مدرم  زا  دوخ  تایح  رد  دیزی  يارب  دناوخیم و 

نامثع نوخ  نتخیر  رد  شنارای  دوخ و  درمـشیم ، تنـس  دوخ ، تموکح  ورملق  رد  دوب  ادـخ  ربمغیپ  زا  دـعب  مالـسا  تیـصخش  نیرتگرزب 
هب هاگآ  تسرپاوه  ای  نادان ، هتسب و  شوگ  مشچ و  یهورگ  و  دیازفایم : سپـس  دنزیخیم . رب  وا  یهاوخنوخ  هب  سپـس  دننکیم و  تکرش 

جر اهیلع  یلوتی  و  . ) دننکیم تیامح  ادخ  نید  فالخرب  نانآ  ياهتعدب  اهسوه و  اهيوه و  زا  دنزیخیمرب و  نانآ  يوریپ 
ناتـسرپاوه و همه  يوس  زا  خـیرات  لوط  ماـمت  رد  هک  يرازبا  هدـش . راـک  نیا  رازبا  هب  هراـشا  دـعب  هلمج  رد  هللا ،) نید  ریغ  یلع  ـالاجر  لا 

دصاقم هب  ندیسر  يارب  هشیمه  اهنآ  هک  نیا  نآ  تسا و  هدمآرد  یگشیمه  تنس  کی  تروص  هب  هتفرگ و  رارق  هدافتسا  دروم  ناراکتیانج 
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لطاب رهز  ندرک  ناهنپ  يارب  یبلاج  نیریـش و  هتـسوپ  ای  لـطاب و  زا  تیاـمح  يارب  يرپس  ار  قح  دـنزیمآیم و  مه  هب  ار  لـطاب  قح و  دوخ 
هزیمآ زا  قح  رگا  و  دنامیمن ، هدیـشوپ  دنقح  بلاط  هک  یناسک  رب  دیدرگیم  ادج  قح  اب  نتخیمآ  زا  لطاب  رگا  دیامرفیم : دـنهدیم ، رارق 

یلع ففخی  مل  قحلا  جازم  نم  صلخ  لـطابلا  نا  ولف  . ) دـیدرگیم عطق  نآ  زا  نادـناعم  نانمـشد و  ناـبز  دـشیم  صلاـخ  كاـپ و  لـطاب 
شیلصا لکـش  رد  رگا  لطاب  ییایوگ ، بلاج و  ریبعت  هچ  نیدناعملا ،) نسلا  هنع  تعطقنا  لطابلا  سبل  نم  صلخ  قحلا  نا  ول  و  نیداترملا ،

صلاخ قح  هن  تسا  یهیدب  اذل  دنکیم ، عطق  ار  نایوجهناهب  نابز  دوش  هضرع  صلاخ  تروص  هب  رگا  قح  درادن و  يرادیرخ  دوش  نایامن 
مدرم هک  ارچ  دناسریم ، دصقم  هب  ار  اهنآ  صلاخ  لطاب  هن  و  تسا ، هتفهن  لطاب  رد  اهنآ  عفانم  هک  ارچ  دنکیم ، لح  ار  ناتسرپاوه  لکشم 

ياهتسایس مامت  هک  يزیچ  نامه  دنوریم ، لطاب  قح و  نتخیمآ  غارس  هب  هک  تساجنیا  درک و  دنهاوخن  تیامح  اهنآ  زا 
، نآ زا  یشخب  دوشیم و  هتفرگ  نیا  زا  یشخب  یلو  دیامرفیم : دروم  نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  درک . هصالخ  نآ  رد  ناوتیم  ار  ایند  برخم 

تمحر لومشم  هک  یناسک  اهنت  دوشیم و  طلـسم  دوخ  ناتـسود  ناوریپ و  رب  ناطیـش  هک  تسا  اجنیا  رد  و  دنزیمآیم ، مه  هب  ار  ود  نیا  و 
و هئایلوا ، یلع  ناطیشلا  یلوتـسی  کلانهف  ناجزمیف  ثغـض  اذه  نم  و  ثغـض ، اذه  نم  ذخوی  نکل  و  ! ) دنباییم تاجن  نآ  زا  دناهدوب  ادخ 

لطاب تخانـش  زا  عنام  رگیدکی  هب  لطاب  قح و  نتخیمآ  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  ینـسحلا .) هللا  نم  مهل  تقبـس  نیذـلا  وجنی 
شزیمآ راد  ریگ و  رد  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  دراد . زاین  ناهاگآ  زا  شـسرپ  ای  يواـکجنک  تقد و  هب  دـنچ  ره  تسین 

رد دـننامارد . تاـنایرج  هنوگنیا  رد  یهارمگ  رطخ  زا  بلط  قح  نایوجادـخ  دوشیم و  هریچ  شناوریپ  ناتـسود و  رب  ناطیـش  لـطاب  قح و 
دـنهد و بیرف  ار  دوخ  نادـجو  هک  ناطیـش  ناوریپ  يارب  تسا  ياهناهب  ناتـسرپ و  يوه  يارب  تسا  يزبس  غارچ  لطاب  قح و  شزیمآ  عقاو 
ار هار  نیا  هدـش ) هتخیمآ  لـطاب  اـب  هک  قـح  زا  ییاهتمـسق  هب  هراـشا   ) لـیلد نآ  لـیلد و  نـیا  هـب  اـم  هـک  دـننک  لالدتـسا  نارگید  ربارب  رد 

د دنتفیب ، ناطیش  ماد  رد  هناهاگآان  نایم  نیا  رد  تسا  نکمم  ناحولهداس  يرکف و  نیفعضتسم  يرآ  میاهدیزگرب .
ربارب رد  مدرم  بیترت  نیا  هب  دندشیمن . یتشونرـس  نینچ  راتفرگ  دندرکیم  باختنا  دوخ  يارب  ییامنهار  ربهر و  رگا  زین  اهنآ  هک  یلاح  ر 

هاگآ و نابلطقح  رگید  ریبعت  هب  ینسحلا و  هللا  نم  مهل  تقبـس  نیذلا  نامه  لوا  هورگ  دنوشیم : میـسقت  هورگ  هس  هب  لطاب  قح و  شزیمآ 
هناهب هب  دنهاوخیم  هک  دنتسه  وجهناهب  ناتسرپ  يوه  مود  هورگ  دننامارد . نایوجهنتف  موش  ياههئطوت  زا  راگدرورپ  فطل  هب  هک  دنصلخم 

هک دنتـسه  یحولهداس  دارفا  موس  هورگ  دنوریم . ناطیـش  ماد  رد  دوخ  ياپ  اب  دـنهاگآ و  همین  عقاو  رد  دـنراذگب و  ماگ  لطاب  هار  رد  قح 
هانپ رد  هک  نیا  رگم  دـنوشیم  ناطیـش  ماد  راتفرگ  هناهاگآان  تسا و  لکـشم  اهنآ  يارب  كاـنرطخ  هزیمآ  نیا  رد  لـطاب  زا  قح  صیخـشت 

هار دیامرفیم و  ریسفت  ار  ههبـش  مالـسلاهیلع  ماما  هک  اجنآ  تشذگ ، هبطخ 38  رد  ینعم  نیمه  هیبش  دـنریگ . ياج  ياهنازرف  هاـگآ و  ربهر 
نآ راتفرگ  هللا  ءاـیلوا  اـما  دراد  قح  هب  تهابـش  هک  دـناهداهن  ماـن  ههبـش  ور  نیا  زا  ار  ههبـش  دـیوگیم : دـهدیم و  ناـشن  ار  نآ  زا  تاـجن 

. دـنوشیم راـتفرگ  تاهبـش  ماد  رد  یهارمگ  رثا  رب  ادـخ  نانمـشد  یلو  تسا …  اـهنآ  ياـمنهار  اـجنیا  رد  نیقی  روـن  هک  ارچ  دـنوشیمن ،
هنتف زا  ولمم  مود  لوا و  نرق  خیرات  اصوصخم  مالسا  خیرات  اههنتف  هشیر  - 1 اههتکن :

داد و داب  رب  يدایز  دح  ات  ار  وا  صلخم  نارای  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تامحز  هک  تسا  كاندرد  زیگناتفگش و  ياه 
زورما تفریم  شیپ  دوب  هدومرف  نییعت  نآ  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  يریـسم  ناـمه  رد  مالـسا  دوبن و  اـههنتف  نیا  رگا 

یماگنه درکیم . اغوغ  اههنتف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  لاس  جـنپ  تسیب و  رد  اصوصخم  میتشاد . يرگید  ناهج 
ریسم هب  مالـسا  ندنادرگزاب  يارب  ياهداعلاقوف  شالت  دیـسر  يرهاظ  تفالخ  هب  يرجه  لاس 35  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  ماما  هک 

رد دـشیم . راکـشآ  رگید  يوـس  زا  تخادرپیم  نآ  حالـصا  هب  فرط  ره  زا  هک  دوـب  هدـش  هدرتـسگ  ردـق  نآ  هنتف  هنماد  یلو  دوـمن ، لوا 
الماک تیلهاج  رصع  ياهشزرا  اهتنس و  تفر و  لاوئس  ریز  یمالسا  ياهشزرا  مامت  دش و  نوگرگد  زیچ  همه  نامثع  تفالخ  رخآ  ياهلاس 

ماما رب  ار  راک  رما  نیمه  دنتفرگ و  ار  يدیلک  ياهتـسپ  دندش و  رهاظ  هنحـص  رد  اج  همه  قافن  كرـش و  رکـشل  ناگدـنامزاب  دـش و  هدـنز 
هدنز ار  اهـشزرا  رگید  راب  شهاکناج  رمتـسم و  تادهاجم  هیاس  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  تسرد  درک . هدیچیپ  راوشد و  مالـسلاهیلع 
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ناطیش نایوجهنتف  نیمه  تسد  هب  هک  مالسلاهیلع  ماما  تداهش  دشن و  شوماخ  اههنتف  هنافساتم  یلو  دومرف ،
اههنتف يوما  هثیبـخ  هرجـش  ماـکح  ریاـس  دـیزی و  هیواـعم و  تموکح  نارود  رد  سپـس  درک . يریگوـلج  هار  همادا  زا  تفرگ  ماـجنا  تفص 

دوخ جوا  هب  سابعینب  رـصع  رد  دیدرگ و  مکاح  سوه  يوه و  دش ، راکـشآ  اهتعدـب  دـش ، هتخیر  ناهانگیب  ياهنوخ  تشگ . رتراکـشآ 
چیه هک  دز  رس  سابعینب ) هیماینب و   ) هلسلس ود  نیا  ماکح  زا  یلامعا  و  دش . راتفرگ  ناگماکدوخ  نیا  لاگنچ  رد  نیتسار  مالسا  دیـسر و 
مالک قدص  هب  میرگنب  اههنتف  نیا  هشیر  هب  رگا  دندیشکیم . كدی  ار  هللا  لوسر  هفیلخ  بقل  هنافساتم  هک  نیا  اب  تشادن  مالسا  هب  یتهابش 

تعدب یناطیـش و  ياهـسوه  يوه و  زا  يوریپ  دوب : زیچ  ود  اتدـمع  اههنتف  نیا  هشیر  هک  میربیم  یپ  الماک  الاب  هبطخ  رد  مالـسلاهیلع  ماما 
یهورگ دنیوجیم و  کسمت  تسخن  لصا  هب  نایوجهنتف  زا  یهورگ  دروخیم ، مشچ  هب  لصا  ود  نیا  اج  همه  رد  ادـخ . نید  رد  يراذـگ 

نآ خیرات  رد  يددجم  یـسررب  هب  هاگدید  نیا  زا  دجنگیمن و  باتک  کی  رد  یتح  نخـس  نیا  حرـش  ود و  ره  هب  یهورگ  مود و  لصا  هب 
ناسکی ابیرقت  خـیرات  لوط  رد  ناگماکدوخ  ياهتـسایس  لوصا  هک  تسا  نیا  اهیتفگـش  هلمج  زا  یناطیـش  ياهتـسایس  - 2 دراد . زاـین  نورق 

لع نوعرف  نا  ، ) درکیم هدافتسا  نک  تموکح  زادنیب و  هقرفت  تسایس  زا  دیجم - نآرق  لقن  هب  نوعرف - لبق ، لاس  رازه  دنچ  رد  تسا .
ره اب  دراد . همادا  نانچمه  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  لصا  نیا  يرابکتـسا  يایند  مامت  رد  زین  هزورما  اعیـش ،) اـهلها  لـعج  ضرـالا و  یف  ا 
زا یکی  لطاب  قح و  نتخیمآ  هلاسم  دوش . مکحتـسم  ناشتموکح  ياههیاپ  ات  دـننکیم  فالتخا  داجیا  اهتلم  نایم  رد  دـنناوتب  هک  ياهلیـسو 
زا ییاهراعـش  قح و  زا  ییاهـششوپ  هشیمه  اـهنآ  دروـخیم . مشچ  هب  ناـیغاط  ناـملاظ و  برخم  ياهتـسایس  رد  هراوـمه  هک  تسا  لوـصا 

ملاـظ ناـهاش  تـالاح  رد  دـنهدیم . ماـجنا  اهـششوپ  نیا  ریز  رد  ار  دوخ  یناطیـش  ياـهراک  هدرک و  ناوـنع  ار  یناـسنا  لوـصا  تلادـع و 
دنراد يدنمورین  يوق و  نادجو  نانچ  درکیم  لایخ  ياهدـننیب  ره  هک  تسا  هدرکیم  رارقیب  نانچ  ار  اهنآ  ینزریپ  هلان  هاگ  هک  میناوخیم 

رانک رد  نزریپ  هناخ  و  ناوریشونا ، تلادع  ریجنز  ناتساد   ) تشگیم ناهد  هب  ناهد  نخس  نیا  و  دناهدش ، ور  ریز و  هلان  نیا  ندینـش  اب  هک 
ییاهـششوپ اهنیا  همه  تسین ) مک  نآ  ریغ  یمالـسا و  ياهروشک  رد  ناهاش  افلخ و  تالاح  رد  لـیبق  نیا  زا  رگید  ییاهناتـساد  و  وا ، رـصق 

ياهراچ نیاربانب  درادن ، رادیرخ  ياهعماج  چـیه  رد  صلاخ  تروص  هب  قحان  لطاب و  هک  دنتـسنادیم  یبوخ  هب  اهنآ  نانآ ! ملاظم  يارب  دوب 
یناطیش ياهتسایس  هک  اجنآ  زا  دنزیمایب ! دوخ  لیطابا  اب  ار  قح  رهاظم  زا  ییاههشوگ  هک  تسین  نیا  زج 

نارادمتسایس تسا . هدمآرد  يرتزومرم  تروص  هب  زین  لطاب  قح و  شزیمآ  تسا ، زومرم  هدیچیپ و  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  ام  رصع  رد 
دننام ینیوانع  تسین . نکمم  یناسآ  هب  نآ  صیخشت  هک  دنناشوپیم  قح  زا  ياهتسوپ  رد  ار  ناشعورـشمان  ياههتـساوخ  نانچ  ایند  گرزب 

ناگنسرگ هب  کمک  هیریخ و  زکارم  سیسات  للملانیب ، وفع  زرم ، نودب  ناکـشزپ  ردام ، زور  رگراک ، زور  تاناویح ، قوقح  رـشب ، قوقح 
بیرف رازبا  همه  لیبق ، زا  يرگید  ناوارف  نیوانع  ناـگراوآ و  زا  یهورگ  هب  یـسایس  یگدـنهانپ  ياـطعا  ناـگدز و  گـنج  ناـمورحم و  و 
يایند هک  دـناهدرک  رواب  یتسار  هب  نادنمـشوه  زا  یـضعب  یتح  هک  دـننکیم  تبحـص  نآ  زا  بات  بآ و  اب  نانچ  نانآ  دـنایمومع . راکفا 
هنیمز نیا  رد  ییاهباتک  ای  باتک  حولهداس  هورگ  نیا  یتح  دوشیم ! کیدزن  ءایبنا  فدـه  هب  رگید  قیرط  زا  و  دـیوپیم ! ار  ءایبنا  هار  زورما 

هدیناشوپ لمع  هماج  يدایز  دودح  ات  دـناهدرک  هیـصوت  اهنآ  هک  یلئاسم  هب  تسا و  هدرک  یط  ار  ءایبنا  هار  زورما  يایند  هک  ینعی  دنتـشون ،
هعلاطم کی  زا  نخس  نیا  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب  ایند . تسایس  نارادمدرس  ملاظم  يارب  تسا  یششوپ  همه  اهنیا  هک  نیا  زا  لفاغ  تسا !

هدایپ ك رد  نآ  یگناگدنچ  یگناگود و  اهنآ و  درکلمع  هب  مینکفیب  یهاگن  هک  تسا  یفاک  دریگیم  همشچرس  هنانیبدب 
دایرف اهـسور  ییاضف  تاعلاطم  رد  گس  کی  ندش  هتـشک  رطاخ  هب  هک  یلاح  رد  اهنآ  ایند . فلتخم  طاقن  رد  یناسنا  رهاظ  هب  لوصا  ندر 
روشک نآ  ياهلگنج  میظع  شخب  هکلب  دـنتخیریم ، كاـخ  يور  رب  نازخ  گرب  دـننام  ار  اـهناسنا  طـقف  هن  ماـنتیو  رد  دـندوب ، هدرک  دـنلب 

. دـنریگب هانپ  اجنآ  رد  یمانتیو  ناگهراوآ  ادابم  ات  دـندنازوس  دندیـشک و  شتآ  هب  شناگدـنرپ  تاناویح و  نارادـناج و  مامت  اـب  ار  زبسرس 
همه یماظن  ياتدوک  کی  اب  دشاب  ناشعورـشمان  عفانم  فالخ  رب  مدرم  ءارآ  هک  اج  ره  دـننکیم  تیامح  یـسارکمد  زا  هک  یلاح  رد  اهنآ 
اهنآ اب  تسا  ناشعفانم  ظفاح  ییاطـسو  نورق  کبـس  ياهتموکح  هک  اجنآ  و  دـندرک ، رئازجلا  رد  هک  هنوگنامه  دـنزیریم ، مه  رد  ار  زیچ 
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ناـنمومریما ـالوم  مـالک  قدـص  یبوـخ  هب  نآ  زا  تسا و  نینچ  عـضو  تسایـس  ناـهج  رد  يرآ  دـننامیپ . مه  تسود و  دـننکیم و  ارادـم 
ار ناطیـش  ياـهماد  دـنزیمآیم و  لـطاب  زا  یـشخب  اـب  ار  قح  زا  یـشخب  ناـیوجهنتف  دومرف : هک  دوشیم  نشور  ـالاب  هبطخ  رد  مالـسلاهیلع 

! دنزادنیب ماد  هب  ار  شیدناهداس  ياههدوت  ات  دننارتسگیم 

تارف رب  هبلغ  هیواعم و  نارای  هبطخ 051-

هحفص 571] ]
هیواعم رکشل  مدقم  هدنامرف  هک : درک  لقن  نینچ  محازم  نب  رصن  زا  هبطخ  دورو  ناش  اوتحم و  نایب  رد  دیدحلایبا  نبا  هاگن : کی  رد  هبطخ 

رانک ار  دوخ  دمآ و  هاتوک  روعالاوبا  درک . ادیپ  يرصتخم  يریگرد  رتشا  یهدنامرف  هب  مالـسلاهیلع  یلع  رکـشل  همدقم  اب  یملـس  روعالاوبا 
ار مالسلاهیلع  یلع  نارای  تفرگ و  رایتخا  رد  ار  اجنآ  و  دناسر ، دوب  کیدزن  بآ  هب  هک  یلحم  ینعی  تارف  هعیرش  هب  ار  دوخ  دعب  و  دیشک ،

هعصعص دیسر  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  هب  ربخ  هک  یماگنه  دش . عقاو  نیفص  رانک  رد  نیرـسنق  مان  هب  یلحم  رد  نیا  درک و  عنم  بآ  زا 
لیام تجح  مامتا  زا  شیپ  و  میاهدومیپ ، وت  هب  ندیـسر  يارب  ار  ریـسم  نیا  اـم  وگب  ورب و  هیودـعم  دزن  دومرف : دـناوخارف و  ار  ناـحوص  نب 

مدرم و نایم  و  ياهدرک ، زاغآ  تارف ) هعیرـش  رانک  رد   ) ار گنج  ياهداتـسرف و  ار  دوخ  رکـشل  وت  اما  مینک ، زاغآ  ار  گنج  امـش  اب  میتسین 
یلـصا فده  يراد  تسود  رگا  و  میرگنب ، تسا  امـش  ام و  نایم  هچنآ  رد  ات  راذگب  دازآ  ار  بآ  نک و  اهر  ار  هعیرـش  ياهدش . لئاح  بآ 

ار مایپ  نیا  هعـصعص  مینک ! نانچ  دریگب ، رایتخا  رد  ار  بآ  دـش  زوریپ  سک  ره  ات  دـنگنجب  رگیدـکی  اـب  بآ  رـس  رب  مدرم  هدرک و  اـهر  ار 
وا هب  یضعب  تخادرپ ، تروشم  هب  شنارای  اب  هیواعم  درب ، هیواعم  يارب 

ارچ راذگب ، دازآ  ار  بآ  تفگ  وا  هب  صاع  نب  ورمع  یلو  راد ، زاب  بآ  زا  ار  اهنآ  ریگب و  رایتخا  رد  نانچمه  ار  هعیرش  هک  دندرک  هیـصوت 
ار هعیرش  نتشادهگن  ناقفاوم  رظن  هیواعم  یلو  دننامب ، هنشت  اهنآ  یشاب و  باریس  وت  داد  دنهاوخن  هزاجا  زگره  یلع  رکـشل  منادیم  نم  هک 

تحاصف تیاهن  رد  و  یبدا ، يابیز  تاکن  زا  رپ  هک  ار  الاب  روش  رپ  هبطخ  دش  ربخاب  ارجام  نیا  زا  مالسلاهیلع  ماما  هک  یماگنه  داد . حیجرت 
هیواعم رکشل  هناعاجش  هلمح  کی  اب  و  دروآرد ، تکرح  هب  تارف  هعیرش  نتفرگ  سپ  زاب  يارب  ار  دوخ  نارای  و  درک ، داریا  تسا  تغالب  و 

تعاجـش اب  ناسنا  رگا  هک  دنکیم  هراشا  تقیقح  نیا  هب  هبطخ  نیا  لوا  شخب  دندرک ! دازآ  همه  يارب  ار  تارف  هعیرـش  دندنار و  بقع  ار 
دیامرفیم هراشا  هتکن  نیا  هب  مود  شخب  رد  و  دـهدب ، ملظ  ربارب  رد  میلـست  تلذ  هب  نت  دـیاب  دریگن  ار  دوخ  قح  دورن و  ثداوح  نادـیم  هب 

!؟ دـننک ادـف  وا  لـطاب  قیرط  رد  ار  دوخ  ناـج  دنرـضاح  هک  هدروآ  هنحـص  هب  ار  ناربـخیب  زا  یهورگ  هلیح  ریوزت و  اـب  هیواـعم  هنوگچ  هک 
شیپ رد  هار  ود  هنادرمناوجان  لمع  نیا  ربارب  رد   ) نیاربانب دناهدیبلط ، گنج  امش  زا  امش ) يور  هب  بآ  نتسب  اب  هیواعم  هاپـس   ) اهنآ همجرت :

ناتیاهریشمش ر ای  دیهدب ، شیوخ  تلزنم  طاطحنا  تلذ و  هب  نت  دیاب  ای  دیراد )،
تایح و  تسامش ، تسکـش  اب  ماوت  یگدنز  رد  گرم  دینادب )  ) دیوش باریـس  بآ  زا  دیناوتب  ات  دینک ، باریـس  نامحریب ) نیا   ) نوخ زا  ا 

اهنآ رب  ریوزت  گـنرین و  اـب  ار  قح  هدروآ و  دوخ  هارمه  ار  هارمگ  ناربـخیب  زا  یهورگ  هیواـعم  دیـشاب  هاـگآ  امـش ، هنادـنمزوریپ  گرم  رد 
هنادرمناوجان تکرح  نیا  هب  ریسفت : حرش و  دناهتخاس ! روآگرم  ياهریشمش  اهریت و  جامآ  ار  شیوخ  ياهولگ  هک  اجنآ  ات  هدومن ، ناهنپ 

رداص مالسلاهیلع  ماما  زا  زاس  تشونرس  ساسح و  رایسب  یتاظحل  رد  هبطخ  نیا  دش  هراشا  هبطخ  دورو  ناش  رد  هک  هنوگنامه  دیهد ! نایاپ 
يارب ار  جـیهم  هدـنبوک و  ياههلمج  نانچ  دوب ، تیریدـم  ریبدـت و  زا  ییایرد  تغالب و  تحاصف و  زا  ینوناک  هک  مالـسلاهیلع  ماـما  دـش و 
هاتوک تارف  هعیرش  زا  ار  ماش  نارگمتـس  تسد  و  دندمآرد ، تکرح  هب  هرابکی  نآ  ندینـش  اب  شنارای  هک  درک  باختنا  دوخ  دوصقم  يادا 

نانچمه ار  دوخ  تردق  توق و  زاب  اهنرق  نتـشذگ  اب  زورما  هک  تسا  ییاههلمج  دـنتخاس ! حابم  نمـشد  تسود و  يارب  ار  نآ  و  دـندرک ،
. تسا شخبماهلا  زاسراک و  هداتفا ، هرطاـخم  هب  نمـشد  هنادرمناوجاـن  تـالمح  اـب  ناشفرـش  تزع و  هک  یتیعمج  ره  يارب  هدرک و  ظـفح 

لاتقلا مکومعطتسا  دق  ! ) دناهدیبلط گنج  امش  زا  امش ) يور  هب  بآ  نتسب  اب  هیواعم  هاپس   ) اهنآ دیامرفیم : تسخن 
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تسا یماعط  راکیپ  گنج و  ییوگ  دنکیم ، ماعط  ياضاقت  يرگید  زا  یصخش  هک  دوشیم  هتفرگ  راک  هب  ییاج  رد  مکومعطتسا  هلمج  (. 
ناـنابز یـسراف  هرمزور ، تاراـبع  رد  هک  تسا  ریبعت  هیبـش  نیا  دـناهدرک ، بلط  مالـسلاهیلع  ماـما  ناراـی  زا  ار  نآ  دوخ  لـمع  اـب  اـهنیا  هک 

ییوجارجام و عون  کی  وا  لمع  هک  نیا  هب  هراشا  هدرک  قالـش  ياوه  شلد  دـنیوگیم  هک  نیا  اـی  دراـخیم  شنت  سک  نـالف  دـنیوگیم 
! دوشب هتفرگ  راک  هب  دوب  نکمم  مالسلاهیلع  ماما  رکشل  يور  هب  بآ  نتسب  نایرج  رد  هک  تسا  يریبعت  نیرتاسر  نیا  و  تسا ، یبلط  گنج 

شیوخ تلزنم  طاـطحنا  تلذ و  هب  نت  دـیاب  اـی  دـیراد : شیپ  رد  هار  ود  ناـیماش  هنادرمناوجاـن  لـمع  نیا  ربارب  رد  امـش  دـیازفایم : سپس 
هلذم و یلع  اورقاف  ! ) دیوش باریس  تارف )  ) بآ زا  دیناوتب  ات  دینک ، باریس  محریب ) نارـسهریخ  نیا   ) نوخ زا  ار  ناتیاهریـشمش  ای  دیهدب ،

نمشد تکرح  نیا  لباقم  رد  رگا  دنتشادن ، ارجام  نیا  رد  یموس  هار  اهنآ  يرآ  ءاملا )! نم  اوورت  ءامدلا  نم  فویـسلا  اوور  وا  هلحم  ریخات 
اهنآ یناـشیپ  رب  تلذ  غاد  نیرتدـب  دـندرمیم  یگنـشت  زا  یهورگ  اـی  داـتفایم  تمحز  هب  یگنـشت  زا  رکـشل  دـندادیم و  جرخ  هب  یتـسس 

نمشد ح هب  دنتساخ و  اپ  هب  هک  یماگنه  یلو  دندادیم ، تسد  زا  نمشد  تسود و  دزن  ار  دوخ  تلزنم  ماقم و  دروخیم و 
یلع یلوم  يدرمناوج  اب  و  دندش ، زیزع  دنلبرس و  مه  و  دنتفرگ ، رارق  نمشد  تسود و  رظن  رد  شیوخ  هتسیاش  هاگیاج  رد  مه  دندرک  هلم 

تیبـثت زین  نانمـشد  لد  رد  یتـح  ار  دوخ  تمظع  درک ، دازآ  همه  يارب  تفریذـپن و  اـهنآ  يور  هب  ار  بآ  نتـسب  داهنـشیپ  هک  مالـسلاهیلع 
گنج زاغآ  رد  ارجام  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  و  دـندرک ، تراقح  ساسحا  دـندش و  هدنمرـش  دوخ  لـمع  زا  اـهنآ  هک  ياهنوگ  هب  دـندرک ،

هک ینادواج  یلک و  لصا  کی  هب  مالسلاهیلع  ماما  سپس  دش . هیواعم  رکـشل  هیحور  فعـض  یلوم و  نارای  هیحور  توق  ببـس  دوب  نیفص 
تسکش اب  ماوت  یگدنز  رد  گرم  دیامرفیم : شنایرکـشل  هب  باطخ  هدرک ، هراشا  تسا  یتلم  موق و  ره  يدنلبرـس  تزع و  يزوریپ و  زمر 

ماظن رد  يرآ  نیرهاق .) مکتوم  یف  هایحلا  نیروهقم و  مکتایح  یف  توملاف  ! ) امـش هنادـنمزوریپ  گرم  رد  یگدـنز  تاـیح و  و  تساـمش ،
شزرا دـض  يداـم  گرم  هک  هنوگناـمه  تـسین ، شزرا  نـیرترب  يرهاـظ  يداـم و  یگدـنز  تیـصخش ، اـب  هتـسیاش و  ياـهناسنا  یگدـنز 

رارق یهار  ود  رـس  رب  هاـگره  لـیلد  نیمه  هب  تسا  تزع  اـب  ماوت  یگدـنز  رد  ناـمیا ، اـب  نادرم  دازآ  رظن  رد  ـالاو  شزرا  هکلب  دـشابیمن ،
رـصع رد  ار  ناناملـسم  هک  دوب  یـشزرا  ماظن  نیمه  و  دنهدیم ، حیجرت  هنالیلذ  یگدـنز  رب  ار  يدنلبرـس  تزع و  اب  ماوت  تداهـش  دـنریگ ،

هیلع هللا  یلص  ربمایپ 
هب ییاهب  ره  تسا و  مدـقم  زیچ  ره  رب  یمالـسا  هعماج  تزع  يرآ  درکیم . زوریپ  ربارباـن  ياـهراکیپ  رد  نآ  زا  دـعب  یتح  ملـس و  هلآ و  و 
هک نامز  نآ  درک  یلجت  البرک  نینوخ  هثداح  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  شدـنزرف  نانخـس  رد  ینعم  نیمه  تساجب . دوش  هتخادرپ  نآ  رطاخ 

و مراذگیمن ، امـش  تسد  رد  تلذ  تسد  دنگوس  ادـخ  هب  هن ، دـیبعلا ، رارقا  مکل  رقا  لیلذـلا و ال  ءاطعا  يدـیب  مکیطعا  هللا ال  ال و  دومرف :
رح رکشل  اب  البرک  هار  ءانثا  رد  هک  یماگنه  و  مشونیم )! ار  تداهش  تبرش  دنلبرس  مگنجیم و  هکلب  ، ) موشیمن میلـست  ناگدرب  نوچمه 
رـس زا  شدوخ  نامگ  هب  یحایر  دـیزی  نب  رح  درک ، باریـس  ار  نمـشد  نادرمناوج  مسر  هار و  قباطم  و  تفای ، هنـشت  ار  اهنآ  دـش و  وربور 

: دومرف باوج  رد  مالـسلاهیلع  ماما  داتفا ! دـهاوخ  رطخ  هب  تنینزان  ناج  هک  نکفین  رد  هجنپ  دـیزی  اـب  درک : ضرع  تحیـصن  یهاوخریخ و 
يرای هب  میمـصت  هک  یلاح  رد  سوا  هلیبق  رعاش  هک  میوگیم  ار  نامه  نم  یناسرتیم !؟ تداهـش  گرم و  هب  ارم  ایآ  ینفوخت ،؟ توملاـبفا 

یلع راع  توملاب  امف  یضماس  تفگ : تشاد  رذحرب  راک  نیا  زا  ار  وا  شیومع  رسپ  دوب و  هتفرگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
امرجم دعاب  اروبثم و  قراف  هسفنب و  نیحلاصلا  لاجرلا  یساو  و  املسم ! دهاج  اقح و  يون  ام  اذا  یتفلا 

! تسین راـع  نادرمناوـج  رب  گرم  موریم و  هار  نـیا  زا  نـم  اـمغرت  شیعت و  نا  ـالذ  کـب  یفک  مـلا  مـل  تـم  نا  مدـنا و  مـل  تـشع  ناـف 
زا و  دراد ، تاساوم  یهارمه و  ناج  ندرکادـف  رد  حـلاص  نادرم  اب  و  دـنکیم ، داهج  تسا و  ناملـسم  و  تسا ، قح  شتین  هک  يدرمناوج 

يارب تلذ  دش ! مهاوخن  تمالم  مریمب  هار  نیا  رد  رگا  و  متسین ، نامیشپ  منامب  هدنز  رگا  نم  تسا ، هتفرگ  هلصاف  راکهنگ  نامیایب و  دارفا 
، تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد  يرگید  ریبعت  اب  یمالـسا  نیرفآ  تایح  راعـش  نیا  یـشاب ! هدنکفارـس  ینامب و  هدـنز  هک  تسا  وت ) لاثما  و   ) وت

انا اوصبرتف  انیدیاب  وا  هدنع  نم  باذعب  هللا  مکبیـصی  نا  مکب  صبرتن  نحن  نیینـسحلا و  يدحا  الا  انب  نوصبرت  له  لق  : ) دیامرفیم هک  اجنآ 
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دنوادـخ هک  میراد  راظتنا  ام  یلو  تداهـش ) ای  يزوریپ  ای   ) دـیراد راـظتنا  ار  یکین  ود  زا  یکی  زج  اـم  هراـبرد  اـیآ  وگب  نوصبرتم ،) مکعم 
راظتنا امش  تسا  نینچ  هک  نونکا  دیوش ، تازاجم  ام  تسد  هب  ناهج ) نیا  رد   ) ای دناسرب  امـش  هب  ناهج ) نآ  رد   ) شدوخ يوس  زا  یباذع 
بیرف نایماش  زا  یهورگ  یحولهداس  هیواعم و  ياهگنرین  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هبطخ  نیا  نایاپ  رد  میـشکیم ! راظتنا  امـش  اب  مه  ام  دیـشکب 

دوخ آ هارمه  ار  هارمگ  ناربخیب  زا  یهورگ  هیواعم  دیشاب  هاگآ  دیامرفیم : هدرک ، هراشا  هدروخ 
الا و ! ) دناهتخاس گرم  ياهریـشمش  اهریت و  جامآ  ار  شیوخ  ياهولگ  هک  اجنآ  ات  هدومن ، ناهنپ  اهنآ  رب  ریوزت  گنرین و  اب  ار  قح  هدرو و 

یفرعم ار  هیواـعم  وس  کـی  زا  راـتفگ  نیا  رد  هینملا ،) ضارغا  مهروحن  اولعج  یتـح  ربـخلا ، مهیلع  سمع  هاوغلا و  نم  همل  داـق  هیواـعم  نا 
وا رکـشل  هدروخ  بیرف  نایماش  رگید  يوس  زا  و  تسا ، ربخیب  ناحولهداس  زا  يریگهرهب  گنرین و  بیرف و  رب  شتموکح  ناینب  هک  دنکیم 

هیواعم موش  دصاقم  لطاب و  قیرط  رد  ار  دوخ  ناج  دنرضاح  یتح  هک  دناهدش  يزغم  يوشتـسش  راتفرگ  نانچ  اهنآ  هک  دیامنیم  یفرعم  ار 
ات دنرضاح  نایماش  هنوگچ  هک  نیا  نآ  دوب و  هدش  ادیپ  ترضح  نآ  نارای  نهذ  رد  هک  تسا  لاوس  هب  خساپ  هلمج  نیا  دیاش  دنهد ! داب  رب 
هک دنکیم  شاف  ار  تقیقح  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  دنهن . راک  نیا  رـس  رب  ار  دوخ  ناج  دـننک و  عافد  هیواعم  يدام  عماطم  زا  گرم  دـح  رس 

ببـس رگید ، يوس  زا  نایماش  ندنام  ربخیب  ندوب و  رود  و  وس ، کی  زا  اهتیعقاو  نداد  ناشن  نوگرگد  گنرین و  بیرف و  رب  هیواعم  تردـق 
هدرتسگ عیـسو و  رایـسب  تاغیلبت  يرآ  دنوریم ! شیپ  تداهـش  يوس  هب  دنگنجیم و  ادـخ  هار  رد  یتسار  دـننک  رواب  اهنآ  هک  تسا  هدـش 

یهورگ ي هک  دوب  هدراذگ  ار  ریثات  نیا  ماش  ياضف  رد  صاع  ورمع  هیواعم و  هاگتسد  یناور  ياهدرگش  اب  ماوت 
يرادـساپ و ریـسم  رد  هتـساخرب و  وا  یهاوخنوخ  هب  هیواـعم  و  تسا ، مالـسلاهیلع  یلع  شلتاـق  هدـش و  هتـشک  موـلظم  ناـمثع  دنتـشاد  نیق 

هار نیا  رد  ندـش  هتـشک  اعبط  و  درادیمرب ، ماگ  نآرق  مالـسا و  ظفح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تفالخ  ماـقم  زا  تسارح 
نشور ماجنارـس  دنامب و  یقاب  دناوتیمن  يدایز  تدم  يارب  غورد  ریوزت و  راثآ  هتبلا  تسا ! زابکاپ  ناملـسم  ره  يوزرآ  هک  تسا  یتداهش 

اب دیاب  - 1 اههتکن : درادن . يرمث  رگید  ناشنازیزع  گرم  رب  ناگدنامزاب  فسات  هتشذگ و  راک  زا  راک  هک  ینامز  رد  اسب  هچ  یلو  دوشیم ،
اهنآ زا  یکی  دـنکیم ، ادـج  اهبتکم  ریاس  زا  ار  بتکم  نیا  هک  تسا  یـساسا  ياهراعـش  هلـسلس  کی  مالـسا  رد  تسیز  يدنلبرـس  تزع و 
متـس ملظ و  زا  هک  هنوگنامه  رگید  ریبعت  هب  و  تسا ، تلذ  اب  نتـسیز  زا  رتهب  راختفا  اب  مدرم  هک  تسا  هدـمآ  الاب  هبطخ  رد  هک  تسا  ناـمه 

هب هراشا  مالسا  ناگرزب  هرابرد  میضلا  هابا  ریبعت  دوب ، رذحرب  دیاب  زین  ناراکمتـس  متـس  ملظ و  ربارب  رد  میلـست  زا  درک  زیهرپ  تدش  هب  دیاب 
همـشچرس تسا ، نانموم  ربمایپ و  ادخ و  يارب  تزع  نینموملل ، هلوسرل و  هزعلا و  هفیرـش و هللا  هیآ  زا  لصا  نیا  عقاو  رد  تسا . ینعم  نیمه 

لا ضوف  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  راتفگ  نوچمه  یتایاور  و  هتفرگ ،
ماما فورعم  ثیدح  و  نتشیوخ ، نتخاس  لیلذ  زج  هداد ، رارق  نموم  رایتخا  رد  ار  زیچ  همه  دنوادخ  هسفن ، لال  ذا  الا  ءیش  لک  نموملا  ي 

الا و ترضح : نآ  رگید  نخس  و  تلذ ، اب  ندنامهدنز  زا  تسا  رتهب  تزع  اب  ندرم  لذ ، یف  هایح  نم  ریخ  زع  یف  توم  مالـسلاهیلع  نیـسح 
دودـج نونموملا و  هلوسر و  کلذ و  هللایبا  هلذـلا  ینم  تاهیه  کلذ ، هل  تاـهیه  هلذـلا و  هلـسلا و  نیب  ینکرت  دـق  یعدـلا  نب  یعدـلا  نا 

ریخم تلذ  ریـشمش و  نایم  رد  ارم  هداز ، كاپان  كاپان  نیا  دیـشاب  هاگآ  مارکلا ، عراصم  یلع  مائللا  هعاط  رثوت  نا  تباـط  روجح  ترهط و 
شربمایپ هن  ددنسپیم و  ار  نیا  ادخ  هن  مهدب  تلذ  هب  نت  هک  نم  زا  تسا  رود  هچ  و  دسرب ، دوخ  دصقم  هب  وا  هک  تسا  رود  هچ  و  هتخاس ،

ار ناگیامورف  ربارب  رد  میلـست  هک  دنهدیمن  هزاجا  زگره  اهنآ  يرآ  نماد ، كاپ  ناردام  كاپ و  ناکاین  ناردپ و  هن  نیتسار و  نانموم  هن  و 
رد دیدحلایبا  نبا  تسا . یمالسا  گرزب  راعـش  نیا  شخب  ماهلا  مهد ، حیجرت  نانآ ) زیمآراختفا  نتفخ  نوخ  هب  و   ) ناراوگرزب هاگنابرق  رب 
وبا هیندلا  یلع  هل  ارایتخا  فویـسلا  لالظ  تحت  توملا  هیمحلا و  سانلا  ملع  يذلا  ءابالا  لها  دیـس  دیوگیم : نینچ  دوخ  هغالبلاجهن  حرش 

فناف م هباحصا  نامالا و  هیلع  ضرع  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نبا  نیسحلا  هللادبع 
مدرم هب  يراوخ  تلذ و  رب  ار  اهریـشمش  هیاـس  رد  گرم  ندـیزگرب  تریغ و  سرد  هک  ناـهج  ناریذـپان  متـس  ياوشیپ  گرزب و  لذـلا ، ن 

ماما یخیرات  مالک  هب  سپس  دندادن . تلذ  هب  نت  اهنآ  یلو  داد  ناما  شنارای  وا و  هب  نمشد  دوب ، مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  داد ، ناهج 
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شراوگرزب ردپ  نخس  دننامه  ار  نآ  دنکیم و  هراشا  یعدلا …  نبا  یعدلا  نا  الا و  دومرف : نایب  اروشاع  زور  رد  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح 
یـسک دنگوس  ادخ  هب   … هسفن ، نم  هودع  نکمی  ءرما  نا  تسا : هدمآ  هغالبلاجهن  راهچ  یـس و  هبطخ  رد  هک  درمـشیم  مالـسلاهیلع  یلع 
ناوتان زجاع و  رایسب  دریگرب ، ار  شتسوپ  دنکشب و  ار  شناوختسا  دروخب ، ار  شتشوگ  هک  دنادرگ  طلـسم  شیوخ  ناج  رب  ار  ینمـشد  هک 
گرم دـندیزگرب و  ار  راختفا  رپ  هار  نیا  هک  یناـسک  زا  يرگید  هورگ  رکذ  هب  سپـس  تسا . فیعـض  کـچوک و  رایـسب  وا  حور  بلق و  و 
اروشاع زور  يدرم  هک  تسا  هدروآ  نینچ  يرگید  نحـس  رد  دیدحلایبا  نبا  دزادرپیم . دنداد  حیجرت  هنالیلذ  یگدنز  رب  ار  هنادـنمتفارش 

داد باوج  نینچ  وا  دیتشک ؟ ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  امش  ایآ  وت  رب  ياو  تفگ : وا  هب  یصخش  دوب  دعس  رمع  اب 
اههضبق هک  دندرب  شروی  ام  هب  یهورگ  يدادیمن ! ماجنا  ام  راک  زج  يراک  يدرکیم  هدهاشم  میدید  ام  ار  هچنآ  مه  وت  رگا 

یگمه دنتخیریم و  كاخ  هب  تسار  پچ و  زا  ار  ناراوس  دندش ، روهلمح  ام  هب  ناریش  نوچمه  دنتشاد و  تسد  رد  مکحم  ار  ریـشمش  ي 
هدیبنج رید  رگا  دـشیم ، عنام  تداهـش  اهنآ و  نایم  يزیچ  هن  و  دنتـشاد ، لام  هب  ياهقالع  هن  دـنتفریذپیم ، ماما  هن  دـندوب ، تداهـش  هدامآ 
يزغم يوشتسش  - 2 میهد ! ماـجنا  میتسناوتیم  هچ  میداد  ماـجنا  اـم  هک  يراـک  نیا  زا  ریغ  وگب  لاـح  دـندرکیم ، دوباـن  ار  اـم  همه  میدوب 

رد نانچ  هدـنبیرف  نانخـس  اب  لطاب  نارادمدرـس  هاـگ  هک  تسا  نیا  دروخیم ، مشچ  هب  ـالاب  هبطخ  رد  هک  يرگید  مهم  هتکن  ناشیدـناهداس 
و دنیامنیم ، جیـسب  ناشدوخ  موش  فادها  دربشیپ  يارب  ادخ  هار  رد  تداهـش  قشع  هب  ار  اهنآ  هک  دـننکیم  ذوفن  ناحولهداس  حور  قامعا 

ياـهتنم نیا  و  دـنزاورپ ، رد  تشهب  فرط  هب  هک  تسا  نینچ  ناـشرواب  دـنوریم  شیپ  خزود  يوـس  هب  ور  ـالمع  هک  یلاـح  رد  هورگ  نیا 
نیا هب  هک  اهنآ  دنتـسین  مک  زورما  يایند  رد  یتح  وا  زا  دعب  لبق و  درک ، هدافتـسا  شور  نیا  زا  هک  دوبن  یـسک  اهنت  هیواعم  تسا . یتخبدـب 

. دـنریگیم راک  هب  دوخ  سوه  يوه و  ریـسم  رد  ار  اهنآ  هدارا  راـکفا و  هداد و  يزغم  يوشتـسش  ار  دوخ  ناوریپ  دـنوشیم ، لـسوتم  شور 
هک ت دوخ  دوصقم  هب  نارگید  رد  ذوفن  يارب  یناور  قرط  زا  هدافتسا  گنرین و  بیرف و  غورد و  يراکایر و  اب  اهنیا 

نآ ـالبرک  رکـشل  هدـنامرف  دعـس  رمع  دـنزاسیم . دوخ  ياهـسوه  تسد  تلآ  ار  اـهنآ  و  دـنوشیم ، لـئان  تسا  هاـگآان  ياـههدوت  قـیمح 
لیخ ای  دز : ادص  دنک  جیسب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دض  رب  ار  هفوک  رکـشل  تساوخیم  هک  یماگنه  تریـس ، تشز  فورعم و  راکتیانج 

ینادرم ار  نوراه  یسوم و  زین  نوعرف  تاغیلبت  هاگتسد  داب ! ناتتراشب  تشهب  و  دیوش ، راوس  ادخ  رکـشل  يا  يرـشبا ،! هنجلاب  و  یبکرا ، هللا 
مدرم يوربآ  فرـش و  تزع و  لالقتـسا و  عفادم  ار  نوعرف  درک و  یفرعم  دنتـسه  رـصم  مدرم  ياهنیمزرـس  بصغ  ددـص  رد  هک  وجهطلس 

اب ار  امـش  دنهاوخیم  دنرحاس و  رفن  ود  نیا  امهرحـسب ،) مکـضرا  نم  مکاجرخی  نا  نادیری  نارحاسل  ناذـه  نا  : ) تفگ و  درمـش ، رـصم 
نب رصن  نادرمناوج  مسر  هار و  - 3 دراد . زارد  رس  لاح  نامز  رد  هچ  هتشذگ و  رد  هچ  هتـشر  نیا  و  دننک ! نوریب  ناتنیمزرـس  زا  ناشرحس 
سپ زاب  هیواعم  رکشل  زا  ار  تارف  هعیرـش  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  رکـشل  هک  نآ  زا  دعب  دنکیم ، لقن  نینچ  نیفـص  باتک  رد  محازم 

یهاوخ هچ  دندنبب  تنایرکـشل  وت و  يور  هب  ار  بآ  دننک و  لمع  وت  دننام  زین  اهنآ  رگا  هیواعم  يا  تفگ : هیواعم  هب  صاع  ورمع  دنتفرگ ،
نامه يریگب ، سپ  زاب  ار  بآ  ینک و  دراو  نانآ  رب  ياهبرض  یناوتب  هک  ینیبیم  تردق  دوخ  رد  ردق  نیا  ایآ  تسیچ ؟ وت  نامگ  درک و 

يور هب  بآ  نتـسب  زا  يراددوخ  دروم  رد  ار  وا  داهنـشیپ  هک  هیواـعم  هب  دوب  یـشنزرس  عقاو  رد  نیا  و  دـندرک ؟ دراو  وت  رب  اـهنآ  هک  هنوگ 
صاع ورمع  يراد ؟ ياهدیقع  هچ  یلع  هرابرد  منیبب  وگب  نونکا  نک ، اهر  ار  هتشذگ  تفگ : هیواعم  دوب . هدرک  در  مالـسلاهیلع  یلع  رکـشل 

تسا و درمناوج  وا  ینعی  ددنبیمن ، ترکـشل  وت و  يور  هب  ار  بآ  و  دنکیمن ، لثم  هب  هلباقم  وت  هرابرد  وا  هک  تسا  نیا  نم  نامگ  تفگ :
دیـس موحرم  تسا . نیا  زا  ریغ  تسا  هدـمآ  نآ  يارب  وا  هک  يزیچ  دوزفا : سپـس  دـنیبیمن . گـنهامه  يدرمناوـج  لوـصا  اـب  ار  راـک  نیا 
تسب هیواعم  نوردنا  گنج  هب  بآ  مدینش  درذگیم : رظن  زا  لیذ  رد  هک  تسا  هدرورس  ییابیز  راعـشا  هراب  نیا  رد  رایرهـش  نیـسحدمحم 
تسد راب  هس  یسرداد  سکیب و  ره  سک  وا  هک  ارچ  لیبس  درک  زاب  بآ و  تفرگ  هلمح  هب  یلع  یسخ ! دوب  هک  ارچ  تیالو ، هاش  يور  هب 

دح نمشد ز  ییایحیب  هک  سب  دح  نیا  هب  ات  قافرا  هک  تفگ  لوضف  یسوه  نانچ  وا  درک و  يرنه  نینچ  یلع  راب  ره  رد  دمآ و  تسد  هب 
ناکم نوک و  نامرهق  نآ  تمه  مالغ  یـسک ! يور  هب  یـسک  ددنبن  بآ  نان و  هک  میراد  نآ  رهب  گنج  ام  هک  داد  باوج  یـسب ! تشذـگ 
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هدمآ زین  مالسلاهیلع  نیسح  شدنزرف  یگدنز  خیرات  رد  يدرمناوج  نیمه  هیبش  یسفن ! دنزیمن  یهلا  ياضریب  هک 
رد درک ، باریس  دوب  هدرک  هریخذ  دوخ  رکشل  رد  هک  یبآ  اب  ار  یحایر  دیزی  نب  رح  شنمشد  رکـشل  نازوس  کشخ و  نابایب  رد  هک  تسا 

! دنتشاد غیرد  شنادنزرف  وا و  زا  ار  بآ  تارف  طش  رانک  رد  اهنآ  هک  یلاح 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 052-

هحفص 583] ]
هب هجوت  و  ایند ، هب  یگتـسباو  مدع  دهز و  شزرا  لوا  شخب  رد  تسا ، هدش  لیکـشت  شخب  هس  زا  عقاو  رد  هبطخ  نیا  هاگن : کی  رد  هبطخ 
زا دنراد  شیپ  رد  هک  یگرزب  رفـس  يارب  ار  دوخ  دیاب  نامیا  اب  دارفا  و  تسا ، لاوزلا  عیرـس  رذـگدوز و  ایند  بهاوم  مامت  هک  تقیقح  نیا 

تـسا لمعلاحلاص  نانموم  نادـهاز و  راظتنا  رد  هک  یمهم  ياهـشاداپ  زا  مود  شخب  رد  دـنیامنب . هدامآ  حـلاص  لامعا  ندرک  هریخذ  قیرط 
گرزب ياهتمعن  رکـش  ماـقم  رد  هک  ردـق  ره  اـهناسنا  هک  دـهدیم  حرـش  ار  تیعقاو  نیا  هبطخ ، یناـیاپ  شخب  رد  و  هدـمآ ، ناـیم  هب  نخس 

هاگآ همجرت : تساهتمعن . نیرتالاو  نیرترب و  هک  نامیا  يالاو  تمعن  اصوصخم  دـنروآ ، اج  هب  ار  نآ  قح  دنتـسین  رداق  دـنیآرب  راگدرورپ 
رود تعرس  هب  هدنادرگرب و  يور  هدییارگ و  یتشز  هب  شیاهیئابیز  تسا ، هدرک  مالعا  ار  دوخ  نتفای  نایاپ  هدیسر و  رخآ  هب  ایند  هک  دیشاب 

یخلت هب  هدوب  نیریـش  ایند  زا  هچنآ  دربیم ، شیپ  گرم  گنهآ  اب  ار  شناگیاسمه  دـناریم و  اـنف  يوس  هب  ار  شناـنکاس  يرآ ) ، ) دوشیم
ای یبآ ، فرظ  هدنام  هت  هزادنا  هب  رگم  هدنامن ، یقاب  نآ  زا  يزیچ  هک ) ياهنوگ  هب   ) تسا هتفای  یگریت  دوب  لالز  فاص و  هچنآ  هدـییارگ و 

یم دارفا  هب  بآ  دیدش  يدنبهریج  دوبمک و  ماگنه  هب  هک  یبآ  رادقم  نوچمه  يزیچان  هعرج 
چوک رب  میمصت  ادخ  ناگدنب  يا  تسا  نینچ  هک  لاح  دنیشنیمنورف ! وا  شطع  زگره  دشونب  ار  نآ  ياهنـشت  رگا  هک  ياهزادنا  هب  و  دنهد ،

دوش و هریچ  امـش  رب  اهوزرآ  دـنکن  تسا ، هدـش  ضرف  نآ  لها  رب  یتسین  لاوز و  هک  دـینک ) هدامآ  ار  دوخ  و   ) دـیریگب ارـس  نیا  زا  ندرک 
زا ار  دوخ  ياههچب  هک  ینارتش  دننامه  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  دـیورورف .) تلفغ  رد  و   ) دوب دـهاوخ  ینالوط  ناترمع  هک  دـیرب  نامگ  ادابم 

لاوما و زا  تسد  دـییامن و  يراز  اـیند ، كراـت  ناـبهار  دـننام  هب  دـینک و  يرگهحون  نارتوبک  نوچمه  دـیهد و  رـس  هلاـن  دـناهداد ، تسد 
ار نآ  وا  نالوسر  دـناهدرک و  تبث  ار  نآ  یهلا  نابتاک  هک  یناهانگ  شزرمآ  وا و  دزن  يالاب  تاـماقم  یهلا و  برق  هب  اـت  دیـشکب  نادـنزرف 
مک رایسب  مکانمیب  امش  رب  نآ  زا  هک  یتبوقع  مراد و  راظتنا  امـش  يارب  نم  هک  یباوث  ربارب  رد  اهنیا ) همه  ، ) دیبای تسد  دننکیم  يرادهگن 

ات سپس  درابب  نوخ  وا  فوخ  زا  ای  ادخ  هب  قوش  تدش  زا  ناتیاهمشچ  دوش و  بآ  یلک  هب  امش  ياهلد  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسا . زیچان  و 
میظع ياهتمعن  يوگخساپ  امش  لامعا  زاب  دینک  ششوک  شالت و  دنوادخ  تعاطا  رد  دیراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  دینامب و  هدنز  ایند  نایاپ 

غم دوخ  زیچان  لامعا  هب  نیاربانب   ) نامیا يوس  هب  امش  تیاده  تمعن  هژیو  هب  تسین ، امش  رب  یهلا 
نارگید هب  یگتسباو  نودب  هنادنموربآ و  دیاب  و  دهاوخیم ، یگدنز  تسایند  رد  هک  مادام  ناسنا  هک  نیا  اب  ریـسفت : حرـش و  دیوشن .) رور 

دهز هب  هغالبلاجهن  رد  مالـسلاهیلع  نانموملاریما  یلوم  ياههبطخ  زا  رگید  يرایـسب  الاب و  هبطخ  رد  یلو  دـنک ، هرادا  ار  دوخ  يدام  تایح 
و دنشاب ، ایند  زا  ندرک  چوک  هدامآ  دیاب  همه  تسا ، لاوزلاعیرـس  یناف و  ایند  هک  دهدیم  رادشه  یپ  رد  یپ  و  تسا ، هدش  هیـصوت  ایند  رد 
قرز و هبذاج و  تسا و  ناهانگ  مامت  همـشچرس  یتسرپایند  هک  اجنآ  زا  یلو  دـننک ، هدامآ  دـنراد  شیپ  رد  هک  یگرزب  رفـس  يارب  ار  دوخ 
هب زاین  نآ  رد  تکرح  هک  دـنامیم  یبیـشارس  هداـج  کـی  هب  تسرد  دـناشکیم و  دوخ  يوس  هب  ار  اـهناسنا  هک  تسا  يدـح  هب  اـیند  قرب 

تبیصم راتفرگ  دینک و  طوقس  ادابم  دیورن ، تعرس  اب  دینک ، لرتنک  ار  دوخ  هک : داد  رادشه  نآ  ناورهر  هب  دیاب  امئاد  هکلب  درادن ، هیصوت 
تسا هدش  داریا  نابرق  دیع  یناحور  طیارش  رد  هک  هبطخ  نیا  رد  ماما  لیلد  نیمه  هب  دندادیم . رادشه  ابترم  نید  نایاوشیپ  نیاربانب  دیوش ،
تـسا هدش  نایب  هلمج  هد  یط  رد  هک  هدش  باسح  رایـسب  تاریبعت  اب  و  دهدیم ، رادشه  نآ  يرادـیاپان  ایند و  ییافویب  هب  تبـسن  ار  مدرم 

ياههلمج رد  دننکن . ایند  رب  هیکت  هزادنا  زا  شیب  هک  دنکیم  دزشوگ  ار  تقیقح  نیا 
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تنذآ و  تمرـصت ، دـق  ایندـلا  نا  الا و  . ) تسا هدرک  مالعا  ار  شیوخ  نتفای  نایاپ  هدیـسر و  رخآ  هب  ایند  دیـشاب  هاگآ  دـیامرفیم : نیتسخن 
نامزلارخآ ار  ام  نامز  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، نایاپ  هب  ور  شرمع  هک  دـشاب  ناهج  هعومجم  هب  هراـشا  تسا  نکمم  نخـس  نیا  ءاـضقناب .)

اب مود  لامتحا  دـشابیم و  رذـگدوز  هاتوک و  رایـسب  هک  تسا  ناـمز  رـصع و  ره  رد  اـهناسنا  زا  کـی  ره  یگدـنز  هب  هراـشا  اـی  دـنمانیم ،
ییوگ هک  تسا  هاتوک  ياهزادنا  هب  ایند  نیا  رد  سک  ره  رمع  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  موهفم  عقاو  رد  و  تسا ، رتراگزاس  هبطخ  هعومجم 
ریبعت هب  و  نآ ، رهاظ  هب  مود  هلمج  رد  دنکیم و  هراشا  نآ  نطاب  هب  لوا  هلمج  رد  شاب ! ندرک  چوک  هدامآ  دنیوگیم : وا  هب  دلوت  هظحل  زا 

ات تسا ، هتـشاد  مالعا  ار  نآ  ندوب  یناف  تسا  اهناسنا  یگدـنز  رانک  هشوگ و  رد  هک  یفلتخم  مئالع  مه  تسا و  یناف  اـتاذ  مه  اـیند  رگید :
زو تشذـگ  نابآ  دـمآ و  رهم  نم  رمع  رد  اهلاس  رعاش : هتفگ  هب  و  دـنوشن . لما  لوط  زا  یـشان  ياهنایز  يربخیب و  تلفغ و  راتفرگ  مدرم 
رد سپـس  تشذگ ! ناتـسبات  لصف  ناراهبون  هدیـسران  دش ! زورید  همه  اهادرف  رمع  باتـش  رد  تشذـگ  ناصقن  رد  هظحل  ره  متلفغ  لامک 

دوشیم رود  تعرس  هب  هدنادرگرب و  يور  و  هدییارگ ، یتشز  هب  شیاهییابیز  دیازفایم : مراهچ  موس و  هلمج 
ور شیاهتمعن  و  دهدیم ، يریپ  راب  تمالم  یگدنز  هب  ار  دوخ  ياج  تعرس  هب  یناوج  ياهییابیز  يرآ  ءاذح .) تربدا  اهفورعم و  رکنت  (و 

نیچ و زا  رپ  توارط ، رپ  فاـص و  ياـههرهچ  هدوـسرف و  اهناوختـسا  تسـس ، باـصعا  اونـشان ، اهـشوگ  روـن ، مک  اهمـشچ  تسا ، لاوز  هب 
، دناریم ار  اهنآ  تعرـس  هب  نابراس  هک  دـنکیم  هیبشت  نارتش  زا  یناوراک  هب  ار  ایند  مدرم  مشـش  مجنپ و  هلمج  رد  دوشیم ! يریپ  كورچ 
اهناکـس و ءانفلاب  زفحت  یهف  . ) دربیم شیپ  گرم  گنهآ  اب  ار  شناگیاسمه  و  دـناریم ، انف  يوس  هب  ار  شیوخ  نانکاس  اـیند  دـیامرفیم :

له شیپ  هب  رـس  تشپ  زا  ار  یـسک  ای  ندومن و  کیرحت  ندـنار و  ینعم  هب  سبح ) نزو  رب   ) زفح هدام  زا  زفحت  اهناریج .) توملاـب  اودـحت 
لجا يوس  هب  و  دنوشیم ، هدنار  شیپ  هب  راگزور  تشذـگ  اب  دـنهاوخن  ای  دـنهاوخب  اهناسنا  هک  دـناسریم  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  تسا  نداد 

ییابیز ریبعت  تساهنآ ، تکرح  عیرـست  روظنم  هب  نارتش  يارب  ندـناوخ  زاوآ  ینعم  هب  ءادـح  هدام  زا  هک  ودـحت  هب  ریبعت  دـننکیم . تکرح 
هب رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  اهناسنا  و  تسا ، مهارف  انف  يوس  هب  عیرـست  لماوع  مامت  ناهج  نیا  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  نداد  ناـشن  يارب 

هب هراشا  تسا  نکمم  نانکاس )  ) ناکس هب  ریبعت  زا  دعب  ناگیاسمه )  ) ناریج هب  ریبعت  دنوریم . شیپ  یگدنز  نایاپ  يوس 
هتکن اب  دعب  ياههلمج  رد  هناخ ! نیا  بحاص  هن  تسا  هناخ  نیا  هیاسمه  ییوگ  تسین ، ناهج  نیا  ناسنا  تنوکـس  لحم  هک  دشاب  هتکن  نیا 
لالز فاص و  هچنآ  و  هدییارگ ، یخلت  هب  هدوب  نیریـش  ایند  زا  هچنآ  دیامرفیم : هتخاس ، رتراکـشآ  ار  نآ  یعقاو  هرهچ  ایند  هرابرد  يرگید 
نایاپ تعرـس  هب  یناوج  یکدوک و  نیریـش  نارود  اوفـص .) ناک  ام  اهنم  ردـک  اولح و  ناـک  اـم  اـهنم  رما  دـق  و  . ) تسا هتفاـی  یگریت  هدوب 
تینما و  دهدیم ، اهیرامیب  عاونا  هب  ار  دوخ  ياج  حور  مسج و  تمالـس  دـسریمارف . يریپ  ترارم  زا  رپ  اسرف و  تقاط  نارود  و  دریگیم ،

هب زیچ  همه  تسا . رارقارب  نآ  تحارتسا  شمارآ و  هن  رادیاپ و  شاینیریـش  هن  دوشیم . لدـبم  بارطـضا  شیوشت و  ینماان و  هب  شمارآ  و 
فـالتخا هب  هراـشا  تاریبعت  نیا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  هاـگ  دوریم . لاوز  هب  ور  اـهتمعن  دوشیم و  نوگرگد  تعرس 

ناشن قوف  تاریبعت  رد  تقد  یلو  رات ، هریت و  شنطاب  لالز و  فاص و  شرهاظ  خـلت ، شنطاب  اما  نیریـش  شرهاظ  تسا . ایند  نطاب  رهاظ و 
نخـس يرگید  هیبشت  اب  نآ  يرابتعایب  حرـش  ایند و  شهوکن  رد  اـههلمج  نیرخآ  رد  ماجنارـس  و  تسا . رتبـسانم  لوا  ریـسفت  هک  دـهدیم 

ان هعرج  ای  یبآ ، فرظ  هدنام  هت  هزادنا  هب  رگم  هدنامن  یقاب  يزیچ  ایند  زا  دیامرفیم : دهدیم و  نایاپ  ار  دوخ 
نآ ياهنـشت  رگا  هک  تسا  مک  ياهزادنا  هب  و  دنهدیم ، دارفا  هب  بآ  دیدش  يدنبهریج  دوبمک و  ماگنه  هب  هک  یبآ  رادـقم  نوچمه  يزیچ 

(، عقنی مل  نایدصلا  اهززمت  ول  هلقملا  هعرجک  هعرج  وا  هوادالا  هلمـسک  هلمـس  الا  اهنم  قبی  ملف  . ) دنیـشنیمنورف وا  شطع  زگره  دـشونب  ار 
ندیـشون يارب  ار  دوخ  ات  دوشیم ، کیدزن  رمع  نایاپ  هب  نامز  تشذگ  اب  هک  تسا  اهناسنا  درف  درف  یگدنز  هب  هراشا  عقاو  رد  اههلمج  نیا 

هک هدـنام  هزادـنا  نآ  هب  اهنت  تسا ، هدـنامن  یقاب  ندیـشون  يارب  فرظ  هت  رد  يزیچ  دـنیبیم  دـنکیم  هدامآ  یگدـنز  راشرـس  ياـههعرج 
هب و  تسا ، شزرایب  مک و  زیچ  ینعم  هب  لصا  رد  هک  هلمـس  هب  ریبعت  دنیـشنبورف ! وا  یگنـشت  شطع و  هک  نآ  یب  دورب ، دـنک و  رت  ییولگ 

نارفاسم هک  دوشیم  هتفگ  ییاج  رد  هک  هلقملا  هعرج  هب  ریبعت  نینچمه  و  دوشیم ، قالطا  دـنامیم  یقاـب  فرظ  هت  رد  هک  يرـصتخم  بآ 
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ایند و رمع  یهاتوک  زا  تسا  ییایوگ  رایـسب  ياهریبعت  دننک ، يدـنبهریج  دوخ  نایم  رد  ار  بآ  دـنوش و  بآ  دوبمک  راتفرگ  دوخ  رفـس  رد 
هک رتهب  هچ  سپ  دناشنیمنورف ، ار  شنادـنمهقالع  یگنـشت  زگره  هک  تسا  زیچان  هاتوک و  يردـق  هب  ایند  رمع  يرآ  نآ . ندوب  شزرا  مک 

نکن شومارف  ار  دوخ  یلصا  ریسم  و  دوشن ، هتفیرف  نآ  قرب  قرز و  زا  ددنبن و  نآ  هب  لد  لقاع  رادیب و  ناسنا 
يا تسا  نینچ  ایند  عضو  هک  لاح  دـیامرفیم : نشور  يریگهجیتن  کی  رد  هبطخ  زا  ضخب  نیا  ینایاپ  ياـههلمج  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  د .

دنکن تسا ، هدش  ضرف  نآ  لها  رب  یتسین  لاوز و  هک  دینک ) هدامآ  ار  دوخ  و   ) دیریگب ارـس  نیا  زا  ندرک  چوک  رب  میمـصت  ادـخ  ناگدـنب 
يارب دـیراد  تسد  رد  هک  یتصرف  زا  دـینک  یعـس  هکلب   ) دوب دـهاوخ  ینالوط  ناترمع  هک  دـیرب  نامگ  ادابم  دوش و  هریچ  امـش  رب  اهوزرآ 

اهیف مکنبلغی  لاوزلا و ال  اهلها  یلع  رودـقملا  رادـلا  هذـه  نع  لیحرلا  هللا  دابع  اوعمزاـف   ) دـیریگب هرهب  ترخآ  رفـس  هشوت  داز و  نتخودـنا 
نیا ماما  روظنم  دننک ، چوک  ایند  زا  دـیاب  دـنهاوخن  هچ  دـنهاوخب و  هچ  اهناسنا  هک  تسادـیپ  هتفگان  دـمالا .) اهیف  مکیلع  نلوطی  لمالا و ال 

یهلا و فراعم  زا  يرابهلوک  نتخودـنا  اـب  و  دـیریگب ، هرهب  دـیراد  تسد  رد  هک  ییاـهبنارگ  تصرف  زا  و  دـینک ، چوک  هناـهاگآ  هک  تسا 
ماما رگید  راب  دیدنویپب . نادیواج  شخبتداعـس  یگدنز  هب  و  دـینک ، یط  ار  ریـسم  نیا  راختفارپ  دنلبرـس و  حـلاص  لامعا  یقالخا و  لئاضف 
تسا زارد  رود و  ینالوط و  ياهوزرآ  یکی  دیامرفیم : نینچ  هدومن ، هراشا  تسا  هدرک  نیمک  ریسم  نیا  رد  هک  يرطخ  ود  هب  مالسلاهیلع 

نآ هک  تسا  يربخیب  تلفغ و  رگید  و  دش - هراشا  البق  هک  هنوگنامه  دراپسیم - یشومارف  هب  ار  ترخآ  هک 
رکذل مهبولق  عشخت  نا  اونمآ  نیذلل  نای  ملا  : ) دیامرفیم نآرق  هک  هنوگنامه  دوشیم ، بلق  تواسق  بجوم  تمایق و  یـشومارف  ببـس  زین 

نآ تقو  ایآ  نوقـساف ،) مهنم  ریثک  مهبولق و  تسقف  دـمالا  مهیلع  لاطف  لبق  نم  باتکلا  اوتوا  نیذـلاک  اونوکی  قحلا و ال  نم  لزن  ام  هللا و 
هب هتشذگ  رد  هک  دنشابن  یناسک  دننام  و  ددرگ ، عشاخ  تسا  هدش  لزان  قح  زا  هچنآ  ادخ و  رکذ  ربارب  رد  نانموم  ياهلد  هک  تسا  هدیسرن 

دیکات زاب  دنراکهنگ . اهنآ  زا  يرایسب  تفای و  تواسق  ناشیاهبلق  تشذگ و  اهنآ  رب  ینالوط  ینامز  سپـس  دش ، هداد  ینامـسآ  باتک  اهنآ 
كرت ینعم  هب  هکلب  تسین ، يداـم  یگدـنز  تشونرـس  هب  ییاـنتعایب  تیناـبهر و  اـیند و  كرت  ینعم  هب  زگره  تاریبـعت  نیا  هک  مـینکیم 

، میریگ راک  هب  میسانشب و  تسه  هک  نانچنآ  ار  ایند  هک  تسا  نآ  دوصقم  رگید  ریبعت  هب  ای  تسایند ، قرب  قرز و  هب  یگتسباو  یگتسبلد و 
مک دیـشوکب  هار  نیا  رد  ردق  ره  دنکیم . توعد  نآ  يوس  هب  ار  ام  اهـسوه  يوه و  رورغ و  تلفغ و  یهاو و  تالایخ  اهرادنپ و  هچنآ  هن 

اسر و رایـسب  تاریبعت  اب  مالـسلاهیلع  ماما  تشذـگ و  نآ  يرابتعایب  ایند و  رمع  یهاتوک  دروم  رد  ـالاب  زارف  رد  هک  یثحب  لاـبند  هب  تسا !
نا تشونرس  ترخآ و  باقع  باوث و  تیمها  غارس  هب  شخب  نیا  رد  دومرف ، حیرشت  ار  بلطم  نیا  ایوگ 

دوب ياهمدـقم  تشذـگ  لبق  شخب  رد  هچنآ  رگید  يریبعت  هب  تسا و  ایند  یگدـنز  زا  ییاهن  فدـه  هک  دوریم  رگید  یگدـنز  رد  اـهناس 
وا كانفوخ  ياهباقع  زا  زیهرپ  یهلا و  تیمها  رپ  هداـعلاقوف و  ياـهباوث  ادـخ و  برق  هب  لـین  ینعی  ییاـهن  فدـه  هب  هک  مود ، شخب  يارب 

نارتوبک نوچمه  دـیهد و  رـس  هلاـن  دـناهداد  تسد  زا  ار  دوخ  هچب  هک  ینارتش  دـننامه  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیامرفیم : دـنکیم . هراـشا 
، وا دزن  الاو  تاماقم  یهلا و  برق  هب  ات  دیـشکب  نادنزرف  لاوما و  زا  تسد  دییامن و  يراز  ایند  كرات  نابهار  دننام  هب  و  دـینک ، يرگهحون 

یباوث ربارب  رد  اهنیا ) همه  ، ) دیبای تسد  دـننکیم ، يرادـهگن  ار  نآ  وا ، نالوسر  هدرک و  تبث  ار  نآ  یهلا  نابتاک  هک  یناهانگ  شزرمآ  و 
متوعد لاجعلا و  هلولا  نینح  متننح  ول  هللا  وف  ! ) تسا زیچان  مک و  رایسب  مکانمیب  امش  رب  نآ  زا  هک  یتبوقع  مراد و  راظتنا  امش  يارب  نم  هک 
نارفغ وا  هدـنع  هجرد  عافترا  یف  هیلا  هبرقلا  سامتلا  دالوالا  لاومالا و  نم  هللا  یلا  متجرخ  نابهرلا و  یلتبتم  راوج  متراج  مامحلا و  لیدـهب 

نایب يارب  مالسلاهیلع  ماما  اجنیا  رد  هباقع .) نم  مکیلع  فاخا  هباوث و  نم  مکل  اوجرا  امیف  الیلق  ناکل  هلـسر  اهتظفح  هبتک و  اهتـصحا  هئیس 
ایب ار  هیبشت  هس  ادخ  هاگشیپ  رد  يراز  عرضت و  ماقم  رد  ششوک  تیاهن 

ره راب و  تقر  زوسناج و  رایسب  تسا  ياهلان  هک  دنهدیم  رس  دوخ  نادنزرف  نداد  تسد  زا  ماگنه  هب  نارتش  هک  ياهلان  تسخن : هدومرف ، ن 
دنوشیم عمج  مه  رود  هک  یماگنه  نارتوبک  میاهدید  تسا . نارتوبک  يرگهحون  مود : هیبشت  دهدیم . رارق  دوخ  ریثات  تحت  ار  ياهدنونش 

هب هاگ  تسا ) هدـمآ  الاب  هلمج  رد  هک   ) لیدـه دـسیونیم : برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  دـنراد . يرگهحون  یعمج  هتـسد  تروص  هب  ییوگ 
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هجوج لیده  هک  دنرادنپیم  نینچ  بارعا  هک  دنکیم  لقن  یـضعب  زا  سپـس  تسا ، هدمآ  نآ  هجوج  ینعم  هب  هاگ  رتوبک و  يادـص  ینعم 
يرگهحون وا  يارب  نارتوبک  ماـمت  زور  نآ  زا  دریمیم و  یگنـشت  تدـش  زا  دـنامیم و  اـهنت  هک  هدوب  مالـسلاهیلع  حون  دـهع  رد  يرتوـبک 

هتـسد ای  يدرف  تروص  هب  دوخ  فلتخم  مسارم  رد  هک  تسا  ناـشیاهرید  رد  اـیند  ناـکرات  ناـبهار و  يراز  هیرگ و  موس : هیبشت  دـننکیم .
رپ يرگهحون  هب  اهنت  مالـسلاهیلع  ماما  دراد . يرگید  زوس  اهنآ  هحون  دـناهدیرب  اـیند  زا  ار  دوخ  هطبار  نوچ  دـننکیم و  يرگهحون  یعمج 

راثیا و نیرتـالاب  هب  هراـشا  دـالوالا ) لاومـالا و  نم  هللا  یلا  متجرخ   ) هلمج اـب  هکلب  دـیامرفیمن  تعاـنق  ادـخ  هاـگرد  هب  يرازهیرگ  روش و 
ندیسر ب يارب  هار  نیا  رد  زین  یگدنز  تاناکما  مامت  زا  رگا  دیامرفیم : هدرک و  هار  نیا  رد  يراکادف 

، تسا نشور  الماک  نخـس  نیا  لیلد  تسا . زیچان  مک و  مه  زاب  دینک  رظنفرـص  یهلا ، باذع  زا  تاجن  وا و  شاداپ  باوث و  ادـخ و  برق  ه 
نآ ياهتمعن  بهاوم و  ترخآ و  رمع  ربارب  رد  دـبا  ات  لزا  زا  يدام  ياهتورث  اهتمعن و  مامت  نایاپ و  ات  زاغآ  زا  ایند  رمع  مامت  هک  نیا  يارب 

ترخآ ایند و  هرابرد  تخانـش  تفرعم و  نیا  ات  تسا  یهیدـب  تسا و  ایرد  ربارب  رد  ياهرطق  زیچاـن و  یتمعن  رذـگدوز و  ياهظحل  ناـهج ،
ناراگزیهرپ هرابرد  هبطخ 193 )  ) مامه هبطخ  رد  دـش . دـهاوخن  لـصاح  زوسناـج  يراز  عرـضت و  نآ  راـثیا و  تشذـگ و  نآ  دوشن  ادـیپ 

رما نیمه  دـندومن ) يراکادـف  راثیا و  و   ) دـندرک ییابیکـش  ربص و  ار  یهاتوک  ماـیا  هلیوط ، هحار  مهتبقعا  هریـصق  اـمایا  اوربص  میناوخیم :
تـسا شخب  نیرخآ  هک  هبطخ  زا  شخب  نیا  رد  یهلا  ياهتمعن  یگدرتسگ  تمظع و  دروآ . لابند  هب  اهنآ  يارب  ینالوط  شمارآ  یتحار و 

هدنز ام  همه  دوجو  رد  ار  اهتمعن  زا  ینادردق  يرازگرکـش و  سح  ات  دزادرپیم  اهناسنا  رب  یهلا  ياهتمعن  تمظع  نایب  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
دای دنگوس  هبطخ  نیا  رد  راب  نیمود  يارب  تسا . هللا  یلا  برق  دیلک  ناسنا و  تفرشیپ  لماکت و  يوس  هب  ياهچیرد  هک  يرکش  نامه  دنک ،

ادخ هب  قوش  تدش  زا  ناتیاهمشچ  دوش و  بآ  یلک  هب  امش  ياهلد  رگا  مسق  ادخ  هب  دیوگیم : دیامرفیم و 
شالت ادخ  تعاطا  رد  دیراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  دینامب و  هدنز  ایند  نایاپ  ات  سپس  درابب ، نوخ  کشا ) تارطق  ياج  هب   ) وا فوخ  زا  ای  و 

هب نیاربانب   ) نامیا يوس  هب  امـش  تیادـه  تمعن  هژیو  هب  تسین ، امـش  رب  یهلا  میظع  ياهتمعن  يوگخـساپ  ناتلامعا  زاب  دـینک ، شـشوک  و 
ول هللاات  و  فرژ .) میظع و  ییایرد  ربارب  رد  تسا  ياهرطق  نوچمه  یهلا  معن  ربارب  رد  اهنآ  همه  دـینادب  دـیوشن و  رورغم  دوخ  زیچان  لاـمعا 

مکلامعا تزج  ام  هیقاب ، ایندـلا  ام  ایندـلا ، ام  ایندـلا ، یف  مترمع  مث  امد ، هنم  هبهر  هیلا و  هبغر  نم  مکنویع  تلاس  و  اثایمنا ، نکبولق  تثامنا 
ابیز قیمع و  ینایب  اـب  مالـسلاهیلع  ماـما  عقاو  رد  ناـمیالل . مکاـیا  هادـه  و  ماـظعلا ، مکیلع  همعنا  مکدـهج - نم  ائیـش  اوقبت  مل  ول  و  مکنع -

دوجو مامت  هک  دـح  نآ  ات  تیفیک  رظن  زا  هدرک ، حیرـشت  راگدرورپ  تعاطا  قیرط  رد  تیفیک  تیمک و  رظن  زا  ار  ناـسنا  شـالت  نیرتـالاب 
ناسنا ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  تیدوبع  نامـسآ  جوا  رد  شحور  دـشک و  دایرف  شمـسج  تارذ  ماـمت  دوش و  بوذ  تعاـط  ریـسم  رد  ناـسنا 

قح یتح  ادخ و  ياهتمعن  رکـش  قح  دناوتیمن  مه  زاب  دبای ، همادا  ایند  رمع  لوط  مامت  رد  راک  نیا  تیمک  رظن  زا  دـیآرد و  زاورپ  هب  تسا 
هیلع نیموصعم  زا  هک  یثیداحا  نومضم  ربانب  هکلب  دروآ . اج  هب  ار  شیاهتمعن  زا  یکی  رکش 

و دروآ ، اجب  اهتمعن  ریاس  رب  هفاضا  مه  ار  نآ  رکش  دیاب  ناسنا  هک  تسا  يرگید  تمعن  دوخ  يرازگرکش  تعاطا و  قیفوت  هدیسر  مالـسلا 
رکش هک  تسا  یتمعن  دوخ  دنوادخ  رکش  هرب  نم  هرکش  هرب و  يرکش  فیک  هرکشل و  هبجوم  هتمعن  هلالا  رکـش  رعاش : تسا  هتفگ  ابیز  هچ 

و تسا . وا  ياهیکین  زا  زین  وا  رکـش  هک  یلاح  رد  مروآ  اج  هب  ار  وا  ياهیکین  رکـش  مناوتیم  هنوگچ  دـنکیم . بجاو  ناـسنا  رب  ار  يرگید 
دهاوخیم مالسلاهیلع  ماما  عقاو  رد  تسا . هتفرگ  مالسلاهیلع  نیموصعم  ثیداحا  زا  ار  نومـضم  نیا  رعاش  دش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه 

هک هدـمآ  نامقل  هروس  هیآ 27  رد  دـنوادخ  ملع  هرابرد  هک  يریبعت  هیبش  دـنک . هراـشا  یهلا  ياـهتمعن  ندوب  دودـحمان  هب  تاریبعت  نیا  اـب 
يور ناتخرد  همه  رگا  هللا ،) تاملک  تدـفن  ام  رحبا  هعبـس  هدـعب  نم  هدـمی  رحبلا  مالقا و  هرجـش  نم  ضرالا  یف  اـم  نا  ول  و  : ) دـیامرفیم

. دریگیمن نایاپ  ادخ  تاملک  یلو  دوشیم ، مامت  اهنآ  همه  دوش  هدوزفا  نآ  رب  ایرد  تفه  ددرگ و  بکرم  نآ  يارب  ایرد  دوش و  ملق  نیمز 
سکچیه تسا  وا  يدنوادخ  راوازـس  هچنآ  هنرگو  دنروآ  ادخ  هاگرد  هب  رذع  شیوخ  ریـصقت  زا  هک  دنرادن  نیا  زج  یهار  ناگدـنب  يرآ 

یم هیکت  نامیا  تمعن  يور  اجنیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  هک  نیا  هجوت  لباق  دروآ . اج  هب  هک  دناوتیمن 
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ياهتمعن هعومجم  هب  هراشا  لبق  هلمج  رد  تسا . ماع  زا  دعب  صاخ  رکذ  لیبق  زا  عقاو  رد  نیا  نامیالل و  مکایا  هادـه  و  دـیامرفیم : دـنک و 
هدمآ دیجم  نآرق  رد  هک  هنوگنامه  دیامرفیم ، تساهنآ  نیرترب  هک  نامیا  تمعن  صوصخ  هب  هراشا  هلمج  نیا  رد  دنکیم و  یهلا  گرزب 
هدرک تیاده  نامیا  هب  ار  امـش  هک  هدیـشخب  امـش  هب  ار  گرزب  تمعن  نیا  دنوادخ  هکلب  نامیالل ،) مکادـه  نا  مکیلع  نمی  هللا  لب  : ) تسا

هک نیا  تهج  زا  هکلب  درادن ، تیمها  تسا  نادیواج  تشهب  رد  دورو  زاوج  رشب و  تداعـس  دیلک  هک  رظن  نیا  زا  اهنت  نامیا ، تمعن  تسا .
عقاو رد  دراد و  تیمها  تسا ، یقالخا  لئاذر  تشز و  ياهراک  يارب  کین  یعدار  عنام و  و  کین ، ياهراک  لئاضف و  مامت  يارب  ياهزیگنا 

ار نآ  دوخ  رایتخا  اب  ناسنا  دـنچ  ره  دـهدیم ، تبـسن  ادـخ  هب  ار  تیادـه  هک  نیا  بلاج  و  تسا . نید  هدـنزاس  ياـههمانرب  همه  ياـنبریز 
هب یهار  سک  چیه  دشابن  یهلا  رگنشور  بتک  ینامسآ و  ناملعم  دشابن و  هار  نیا  رد  یهلا  دادما  ات  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دریذپیم ،

نیا هب  هجوت  هبطخ  نیا  نایاپ  رد  مینکیم . تیادـه  ياضاقت  دـنوادخ  زا  اهزامن  ماـمت  رد  زور  بش و  ره  لـیلد  نیمه  هب  دربیمن و  ییاـج 
پان هب  نداد  هجوت  قیرط  زا  ار  اهلد  دراد و  ياهمدقم  هبنج  لوا ، شخب  هک  دسریم  رظن  هب  هتسیاش  هتکن 

لئاذر عفد  لئاضف و  بسک  ادـخ و  نامرف  تعاطا  هجوتم  ار  اهنآ  موس  مود و  شخب  رد  دزاسیم و  هدامآ  نآ  ندوب  ارذـگ  اـیند و  يرادـیا 
هتـسیاش فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ار  یـشالت  هنوگره  هدـش و  هللا  یلا  برق  تیمها  رب  هیکت  مود  شخب  رد  هک  توافت  نیا  اب  دـیامنیم .
نادـجو هک  ارچ  دوشیم . دراو  اهتمعن  همه  نیا  هدنـشخب  هاگرد  هب  يرازگـساپس  معنم و  رکـش  هلاـسم  قیرط  زا  موس  شخب  رد  دـنادیم و 

ناهج نیا  رد  نادیواج  یگدنز  هب  داقتعا  سک  چیه  هک  تسا  تسرد  رادیاپان  ناهج  هتکن : تسا . معنم  رکش  موزل  رب  یهاوگ  اهناسنا  همه 
ار زیچ  همه  دوریم و  كاخ  ریز  هب  كاخ  يور  زا  ناسنا  دوشیم و  شوماخ  دوز  ای  رید  یگدـنز  غورف  رپ  غارچ  دـننادیم  همه  و  درادـن ،

تیعقاو نیا  يور  رب  هدرپ  هک  تسا  يردـق  هب  ایند  تاذـل  ینیریـش  یگدـنز و  قرب  قرز و  یلو  دباتـشیم . ءاقب  راـید  يوس  هب  هدرک ، اـهر 
ياهنوگ هب  وا  تارکفت  هکلب  تاکرح  دـنزیم ، يراکـشومارف  هب  ار  دوخ  ای  و  دـنکیم ، شومارف  یلک  هب  ار  گرم  ناسنا  هاگ  دزادـنایم و 

مسارم و  دنشوپیم ، ایند  زا  مشچ  ام  نازیزع  ناگتسب و  ناتسود و  زا  یکی  هک  یماگنه  دنامیم . ناهج  نیا  رد  هنادواج  ییوگ  هک  دوشیم 
یلاخ وت  یگدنز  هرهچ  و  دوریم ، رانک  اههدرپ  یهاتوک  تاظحل  رد  دوشیم  رازگرب  وا  دوبدای  نیفدت و  عییشت و 

هب هرابود  هک  یماگنه  یلو  دوریمورف ، رکف  رد  دروخیم و  یناکت  ناسنا  ددرگیم ، راکـشآ  شیاـهییافویب  ماـمت  اـب  ناـهج  رادـیاپان  و 
زابسوه و يدوجوم  هب  لدبم  یمدآ  دتفایم و  وا  لد  مشچ  رب  رگید  راب  يراکشومارف  میخـض  ياههدرپ  ددرگیمزاب  يداع  یگدنز  هنحص 

هرهچ هک  دننآ  زا  رترایشوه  رتهاگآ و  اهنآ  دنتسه ، ینثتسم  نوناق  نیا  زا  هللاائایلوا  هتبلا  دوشیم . زارد  ياهوزرآ  لاگنچ  ریـسا  كانرطخ و 
رد نادـیواج  یگدـنز  هب  نامیا  مکح  هب  اهنآ  دـنوش ، روهطوغ  یناما  لامآ و  بادرگ  رد  ددرگ و  وحم  ناشرظن  زا  رادـیاپان  ناـهج  یعقاو 

گناب نالفاغ  رب  هتـسویپ  و  هار ، نایم  ياههاگلزنم  نوچمه  یهاـگلزنم  اـی  دـننیبیم ، یهاگرذـگ  اـی  لـپ  تروص  هب  ار  اـیند  رگید ، ییارس 
نیرتحیـصف نیرتاسر و  اب  هک  ثحب  دروم  هبطخ  زا  لوا  شخب  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  رادشه  دیوش . رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هک  دننزیم 

نیا هنرگو  تسا ، لوغـشم  يرگرادـیب  هب  هنازوسلد  و  دربیم ، جـنر  مدرم  تلفغ  زا  هک  تسا  یلد  رادـیب  ربـهر  داـیرف  هدـش  ناـیب  تاریبـعت 
توعد يونعم  یگدنز  يارب  تسا  ياهمدـقم  هک  يدام  یگدـنز  كرت  تینابهر و  هب  ار  مدرم  دنتـساوخیمن  یهلا  ناملعم  نید و  ناگرزب 

هنیمز نیا  رد  دندومیپیم  ار  یهلا  ءایلوا  طخ  هک  لد  رادیب  هاگآ و  يارعش  زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  بلاج  دننک .
مالـسلاهیلع يداه  ماـما  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  دراد . ار  هغالبلاجـهن  رد  ـالوم  ياـههبطخ  ياوه  لاـح و  هک  دـنراد  ییاههدورـس  راعـشا و 

دندوب هداد  ربخ  وا  هب  هک  دوب  نیا  شلیلد  ارهاظ  درک ، راضحا  دوخ  رـصق  هب  ار  ترـضح  نآ  اهبـش  زا  یبش  یـسابع  لـکوتم  هک  میناوخیم 
روتـسد دش و  شحوتم  وا  دناروشب . وا  هیلع  ار  مدرم  ات  تسا  شیوخ  هناخ  رد  لاوما  حالـس و  يروآعمج  لوغـشم  مالـسلاهیلع  يداه  ماما 

هناخ هب  نیرومام  دنروایب . هرامالاراد  رـصق  هب  دنبایب  لاح  ره  رد  ار  ترـضح  نآ  دننک و  شیتفت  ار  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  هناخ  هنابـش  داد 
ماما لاح  نیا  اب  دـنتفاین ، لام  حالـس و  زا  يزیچ  دـندید و  تداـبع  لاـح  رد  بش  لد  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  دـنتخیر و  مالـسلاهیلع  ماـما 

نآ هناخ  رد  دنتفگ  لکوتم  هب  دمآ ، لکوتم  رـصق  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یماگنه  دندروآ  یـسابع  لکوتم  رـصق  هب  دوخ  اب  ار  مالـسلاهیلع 
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ندیـشون لوغـشم  دوب و  تسمرـس  تردـق  ماج  زا  هک  لـکوتم  میدـید . نآرق  توـالت  لوغـشم  هلبق  هب  ور  ار  وا  و  میتفاـین ، يزیچ  ترـضح 
رد هک  ار  یبارـش  ماج  هناروسج  و  دـیناشن ، دوخ  دزن  ار  وا  درک و  مارتحا  تساخرب و  داتفا  مالـسلاهیلع  ماـما  هب  شمـشچ  هک  نیمه  بارش ،

گنن عیام  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف  مالسلاهیلع  ماما  درک ! فراعت  مالسلاهیلع  ماما  هب  تشاد  تسد 
نم يارب  يرعش  تفگ  سپس  دیشک . بقع  ار  دوخ  تسد  دش و  هدنمرـش  لکوتم  تسا . هتـشادن  ییانـشآ  نم  نوخ  تشوگ و  اب  زگره  نی 

! مراد رطاخ  هب  رعش  رتمک  نم  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دوش .) رتهتـسارآ  یبلاج  رعـش  اب  شمزب  سلجم  هک  دوب  نیا  شروظنم  دیاش   ) ناوخب
ناکت تخـس  لکوتم  هک  دناوخ  يراعـشا  دـید  ار  لکوتم  رارـصا  هک  مالـسلاهیلع  ماما  دـیناوخب ! دـیاب  امتح  تسین  ياهراچ  تفگ : لکوتم 
مارتحا اب  ار  مالسلاهیلع  ماما  دنتـسیرگ و  زین  نارـضاح  و  دش ، يراج  شتروص  ياهوم  رب  کشا  ياههرطق  هک  درک  هیرگ  ردق  نآ  دروخ و 

مهلقاعم و نم  زع  دعب  اولزنتسا  للقلا و  مهعفنت  ملف  لاجرلا  بلغ  مهـسرحت  لابجالا  للق  یلع  اوتاب  دوب : نیا  راعـشا  دندنادرگ و  زاب  هناخ  هب 
برضت اهنود  نم  همعنم  تناک  یتلا  هوجولا  نیا  للحلا  ناجیتلا و  رواسالا و  نیا  مهنفد  دعب  نم  خراص  مهادان  اولزن  امـسئبای  ارفح  اونکـسا 

، اههوک ياههلق  رب  هک  دـندوب  یهورگ  ینعی : اولکا  دـق  لکالا  دـعب  مویلا  اوحبـصا  اوبرـش و  دـق  ارهد و  اولکا  ام  لاط  دـق  للکلا  راتـسالا و 
يزیچ تشادـن . يدوس  اهنآ  لاح  هب  اههلق  نیا  زگره  اما  دـندرکیم  يرادـساپ  اهنآ  زا  دـنمورین  ینادرم  دـندوب و  هتخاس  یمکحم  ياهژد 

رد ح و  دندش ، هدناشک  تلذ  هب  تزع ، ماقم  نآ  زا  دوخ ، هاگهانپ  زا  هک  تشذگن 
اهجات و نآ  الط و  ياهدنبتـسد  نآ  تفر  اجک  دز  ادص  اهنآ  نفد  زا  دـعب  يرگدایرف  دـندمآ . دورف  دـب  هچ  دنتـشگ و  نکاس  روگ  ياههرف 

ینالوط تدـم  يرآ  دنتـشاد !؟ رارق  اههدرپ  تشپ  رد  دوب و  نایامن  اـهنآ  رد  تمعن  زاـن و  راـثآ  هک  ییاـهتروص  نآ  دـنتفر  اـجک  اـهتنیز !؟
روخم ثبع  لد  يا  رـصاعم : قوذ  شوخ  نارعاش  زا  یکی  هتفگ  هب  و  دناهتفرورف ! نیمز  ماک  رد  اهنآ  همه  زورما  یلو  دندیـشون  دندروخ و 

تصرف تسا  نادیهش  هاگباوخ  تشد  نیا  ار  اوسر  هنامز  يرهمیب  هگنآ  نیبب  ار و  كاخ  فاکـشب  ار ! ادرف  هدماین  نکم  ترکف  ار  ایند  مغ 
هرخـص هدنک  ياج  زا  ینیبیم  هک  درخ  رابیوج  نیا  ار  ازوج  برقع و  يدـج و  رامـشم  نک  يرامـش  زین  هتفر  رمع  زا  ار  اشامت  تقو  رامش 

ماد رد  ار  ادوب  نمهرب و  دـب  شیک  رب  میدـیدنخ  لد و  رد  میتخاـس  تب  ار  اـب  فلا و  دوخ  میتخانـشن  اـما  میدـش  قـلخ  راـگزومآ  ار  اـمص 
ار انعر  لگ  نیا  میتشک  رید  سب  دمآ  نازخ  هاپس  نابغاب  يا  ار  اقنع  هشپ و  تخانش  ناوتن  رگیدکی  راگزور ز 

هحفص 603] ]
مـشچ شوگ و  هاگره  نیاربانب  دـشاب ، ملاس  شنامـشچ  هتـشارفارب و  فاص و  شیاهـشوگ  هک  تسا  نآ  ینابرق ، لامک  طیارـش  زا  همجرت :

دیاب ینابرق  ریـسفت : حرـش و  دیآ . هاگنابرق  هب  گنل  ياپ  اب  دشاب و  هتـسکش  شخاش  دنچ  ره  تسا  ملاس  لماک و  ینابرق  دشاب  ملاس  ینابرق 
دهاوخیم ییوگ  هدـش ، ینابرق  ياهیراکهزیر  تایئزج و  زا  یـضعب  نایب  دراو  ماما  هبطخ ) زا  شخب  نیا  رد  ای   ) هبطخ نیا  رد  دـشاب  لماک 

مامت هب  هکلب  دـنزادرپیمن ، تایلک  هب  اهنت  ادـخ  نادرم  دـهد  ناشن  دـنک و  لیمکت  تاـیئزج ، رد  ثحب  اـب  ار  هتـشذگ  هبطخ  یلک  ياـهثحب 
هتشارفارب و فاص و  شیاهـشوگ  هک  تسا  نآ  ینابرق  لامک  طئارـش  زا  دیامرفیم : دنراد . هجوت  گرزب  کچوک و  زا  عرـش ، ياهروتـسد 

فارـشتسا هیحـضالا  مامت  نم  و   ) تسا ملاس  لماک و  ینابرق  دـشاب ، ملاس  ینابرق  مشچ  شوگ و  هاگره  نیارباـنب  دـشاب ، ملاـس  شنامـشچ 
هتسکش شخاش  دنچ  ره  دیامرفیم : نخس  نیا  همادا  رد  سپس  تمت .) هیحضالا و  تملس  نیعلا  نذالا و  تملس  اذاف  اهنیع ، همالس  و  اهنذا ،

تسا فورعم  اهقف  نایم  رد  هچنآ  اب  نخس  نیا  کسنملا .) یلا  اهلجر  رجت  نرقلا  ءابـضع  تناک  ول  و   ) دیآ هاگنابرق  هب  گنل  ياپ  اب  دشاب و 
ادن یتافانم  دشاب  ملاس  زین  تاهج  سار  زا  دیاب  ینابرق  هک  دوشیم  هدافتسا  نیموصعم  تایاور  ریاس  زا  و 

درادن ررـض  ینوریب  خاش  ندوب  هتـسکش  دشاب و  هتـسکش  نآ  یلخاد  خاش  هک  تسا  نآ  تسا  ینابرق  تمالـس  هب  رـضم  هچنآ  هک  ارچ  در ،
رجت  ) ترابع لیذ  رد  ياهلمج  هبطخ  نیا  ياههخـسن  زا  یـضعب  رد  تسین . رـضم  دـشاب  هدوبن  تکرح  زا  عنام  هک  یگنل  رـصتخم  نینچمه 
گنل رثا  رب  دشاب و  هتـسکش  نآ  خاش  رگا  هک  دوشیم  نیا  هلمج  موهفم  نیاربانب  تسا  يزجت  الف  هلمج  نآ  هدـمآ و  کسنملا ) یلا  اهلجر 

، حبذملا انهاه  کسنملا  و  دیوگیم : هبطخ  نیا  نایاپ  رد  یـضردیس  موحرم  تسین . یفاک  ینابرق  يارب  دـشکب  نیمز  يور  ار  شیاپ  ندوب 
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نآ ندرک  ینابرق  زا  ییاهن  فدـه  هک  نیا  اب  دـشاب ؟ صقن  بیعیب و  ینابرق  دـیاب  ارچ  هتکن : تسا . هاـگنابرق  اـجنیا  رد  کـسنم  زا  روظنم 
عناقلا اومعـصا  اهنم و  اولکف  اهبونج  تبجو  اذاف  دیامرفیم : دیجم  نآرق  هک  روطنامه  دنوش  دنمهرهب  نآ  زا  نادنمزاین  زا  یهورگ  هک  تسا 

دـیروخب و اهنآ  تشوگ  زا  داد ) ناج  و   ) تفرگ مارآ  یناـبرق  ياـهولهپ  هک  یماـگنه  نورکـشت ، مکلعل  مکل  اهانرخـس  کلذـک  رتعملا  و 
و دـیروآ . اج  هب  ار  ادـخ  رکـش  ات  میتخاس ، امـش  رخـسم  ار  تاناویح  نیا  ام  هنوگنیا  دـینک ، ماعطا  زین  ار  ضرتعم  ناریقف  عناق و  نادنمتـسم 

ینابرق هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  درادن ، ینعم  نیا  رد  يریثات  نیرتمک  ناویح  خاش  ای  شوگ  ندوبن  ندوب و  ملاس  تسا  ملسم 
، راگدرورپ هاگرد  هب  میدـقت  يارب  تسین ، راگدرورپ  سدـق  تحاس  بسانم  ملاسان  بویعم و  ناویح  باختنا  و  تسا ، تدابع  کی  ندرک 
، لماک باجح  اـب  ناـنز  ندـناوخ  زاـمن  تسا . لاـعتم  دـنوادخ  سدـق  تحاـس  هب  مارتحا  بدا و  عون  کـی  نیا  دـیزگرب و  ار  نیرتهب  دـیاب 
، كاپ سابل  كاپ و  بآ  اب  تیم  نفک  لسغ و  یتح  و  تدابع ، ماگنه  هب  نتشیوخ  ندرک  وبشوخ  زامن ، ماگنه  هب  زیمت  ياهـسابل  ندیـشوپ 

. تسا قح  هاگشیپ  هب  مارتحا  يادا  یعون  همه 

تعیب هلاسم  رد  هبطخ 053-

هحفص 607] ]
یهن نایماش  اب  گنج  زا  ار  مالسلاهیلع  ماما  ینالوط  یتدم  يارب  اهنآ  هک  ماگنه  نآ  رد  ار ، دوخ  نارای  لاح  مالسلاهیلع  ماما  هبطخ  نیا  رد 

هب رظان  دومرف و  داریا  ار  هبطخ  نیا  ینامز  هچ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  دروم  رد  هاـگن : کـی  رد  هبطخ  دـهدیم . حیـضوت  دـندرکیم ،
نب ورمع  هک  یماگنه  دسیونیم : هغالبلاجـهن  رداصم  هدنـسیون  تسا . يدایز  يوگتفگ  هغالبلاجـهن  نارـسفم  نایم  رد  تسا  هثداح  مادـک 
رظن هک  دنتساوخ  ترـضح  نآ  زا  یهورگ  دیناسر  تداهـش  هب  ار  رکبیبا  نب  دمحم  مالـسلاهیلع  ماما  هدنیامن  تفای و  هبلغ  رـصم  رب  صاع 

ار لاوس  نینچ  هک  دـیاهدش  غراف  صاع  ورمع  ياهیرگهنتف  زا  ایآ  دومرف : اهنآ  باوج  رد  ماما  دراد ، نایب  نیـشیپ  ياـفلخ  دروم  رد  ار  دوخ 
تشون مهاوخ  ياهمان  يدوز  هب  دومرف : سپس  دناهدناسر ، تداهش  هب  ارم  نایعیش  دناهتفرگ و  امش  زا  ار  رـصم  هک  یلاح  رد  دینکیم  حرط 

زا یضعب  ماما  هک  تسین  دیعب  دیازفایم : رداصم  بحاص  دش . هراشا  الاب  رد  هک  تسنامه  همان  داد و  مهاوخ  نآ  رد  ار  امش  لاوئس  خساپ  و 
هب طوبرم  هبطخ  زاغآ  هک  دـناهداد  لامتحا  زین  یـضعب  دـشاب . هدومرف  داریا  فلتخم ) دراوم  رد  و   ) راب کی  زا  شیب  ار  هبطخ  نیا  ياهـشخب 

فص ناتساد  هب  طوبرم  نآ  لیذ  دشاب و  هدوب  ماما  نآ  اب  تعیب  نامز 
هک تسا  نآ  دـننام  لـمج و  گـنج  ناـمه  گـنج  زا  روظنم  هدوب و  تعیب  ناـمز  هب  طوـبرم  نآ  ماـمت  هک  هدـش  هداد  زین  لاـمتحا  نیا  نی .

کی هب  طوبرم  هبطخ  لک  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـسریم  رظن  هب  دـیعب  تالامتحا  نیا  همه  یلو  دـشیم . مهارف  ناـمز  ناـمه  رد  شتامدـقم 
دنتساوخیم مالسلاهیلع  ماما  زا  يربصیب  اب  وا  نارای  باحصا و  هک  تسا  ینامز  هب  رظان  تسا و  نیفص  گنج  ناتساد  نآ  تسا و  ناتساد 

نیا دورو  ناش  رد  یئوخ  حراش  ینارحب و  موحرم  هک  تسا  يراتفگ  نخـس  نیا  دـهاش  دـیامن  هرـسکی  ار  راک  دـنک و  گنج  هب  مادـقا  هک 
نیا هب  دومرفیم ، عنم  نایماش  اب  گنج  زا  ار  ناشیا  هک  ینامز  تسا  نیفـص  رد  ماـما  باحـصا  لاـح  هب  هراـشا  دـنیوگیم : هتـشون و  هبطخ 

یفارحنا هار  زا  نمـشد  دـبای و  هلـصیف  يزیرنوخ  نودـب  راک  تسا  نکمم  ات  هک  نیا  رطاخ  هب  ای   ) ددرگ رتشیب  داهج  هب  ناشقوش  هک  روظنم 
، ترضح باحصا  دیوگیم : وا  هک  ارچ  تسا  توافتم  هدمآ ، حلاص  یحبص  هغالبلاجهن  هخسن  رد  هک  یناونع  اب  نخس  نیا  هتبلا  ددرگزاب .
رد دیوگیم : هک  دیآیم  هدنیآ  هبطخ  رد  هک  يزیچ  اب  نینچمه  دسریم ، رظن  هب  دیعب  رایـسب  نخـس  نیا  یلو  دناهدوب . راکیپ  مدع  رادفرط 

باحصا و يوس  زا  يدایز  راشف  هک  یماگنه  هک  نیا  نخـس  هاتوک  تسین . راگزاس  دندوب  تحاران  گنج  ریخات  زا  ترـضح  نارای  نیفص 
نارای

بناوج مامت  رد  هعلاطم  گنج و  نیا  هرابرد  دایز  یسررب  زا  سپ  نم  دومرف : ماما  دنک ، هرسکی  ار  نیفـص  گنج  راک  هک  دش  دراو  ماما  رب 
رس رب  هک  نیا  رطاخ  هب  هکلب  دوشیم ، دراو  نم  رب  امش  يوس  زا  هک  ییاهراشف  رطاخ  هب  هن  مریذپب  ار  امش  داهنشیپ  هک  مدیـسر  اجنیا  هب  نآ 
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ار یمود  نم  کشیب  مربب و  ریـشمش  هب  تسد  اهنآ  ظفح  يارب  ای  منک و  راکنا  ار  دوخ  یمالـسا  ياهرواب  مامت  ای  ماهتفرگ : رارق  یهار  ود 
رما رد  ای  تعیب  رما  رد  هک  دراد  يدایز  راشف  هب  هراشا  هاگن  کی  رد  هبطخ  لاح : ره  هب  دـتفیب . رطخ  هب  نم  ناـج  دـنچ  ره  مهدیم  حـیجرت 

یـشیدنارود و اب  هتخیمآ  یمیمـصت  درادیم ، نایب  گنج  رب  ار  دوخ  ییاهن  میمـصت  ماما  ماجنارـس  هدـش و  دراو  ماما  رب  نایماش  اـب  گـنج 
( نیفـص گـنج  عورـش  رب  رارـصا  ماـگنه  اـی  تعیب  ماـگنه   ) مدرم همجرت : يرگنوسکی . یگدزباتـش و  هنوـگره  زا  رود  سفن و  هب  داـمتعا 

اجنآ ات  دنروآ ، موجه  نم  رب  دریگرب ، اهنآ  زا  لاقع  دنبیاپ و  دـنک و  اهر  ار  اهنآ  نابراس  دنـسرب و  بآ  هب  هک  یماک  هنـشت  نارتش  نوچمه 
نیا هرابرد  نم  تفر ! دنهاوخ  نایم  زا  نم  ربارب  رد  رگید  یـضعب  هلیـسو  هب  یـضعب  ای  تشک ! دنهاوخ  راشف  رثا  رب  ارم  مدرک  نامگ  نم  هک 

يز الماک  ار  نآ  ماهدرک و  یفاک  یسررب  تفالخ ) زاغآ  رد  رگید  نانمشد  ای  نایماش  اب  گنج   ) عوضوم
نیا زج  ياهراچ  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارـس  دوبر ! ممـشچ  زا  ار  باوخ  هک  ياهنوگ  هب  ماهدیجنـس ، ار  شتاهج  مامت  هدومن ، ور  ر و 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  ار  هچنآ  ای  و  مزیخرب ، دربن  هب  دـناهدرک ) مایق  قح  ربارب  رد  هک  یناسک  اب   ) ای منیزگرب  ار  هار  ود  زا  یکی  هک  تسین 
و تسا ، رتناسآ  تمایق  رد  راگدرورپ  رفیک  هب  نداد  نت  زا  ایند ) ترارم  و   ) گنج هب  نداد  نت  مدـید  منک ، راـکنا  تسا  هدروآ  ملـس  هلآ و 
زج یهار  ریـسفت : حرـش و  مدـیزگرب .) ار  یلوا  لـیلد  نیمه  هب  . ) تسا رتلهـس  میارب  ترخآ  نداد  تسد  زا  ربارب  رد  اـیند  نتفر  تـسد  زا 

تـشذگیم نیفـص  رد  هک  یلئاسم  هب  ای  دـشاب  هدوب  ماما  اب  تعیب  زاغآ  نایرج  هب  رظان  هاوخ  هبطخ  نیا  تسین ! رگمتـس  هورگ  نیا  اب  راکیپ 
هب يریظنیب  بیجع و  رارصا  اب  هک  دندوب  مدرم  نیا  هکلب  متفرن  مدرم  غارـس  هب  نم  هک  دنکیم  هراشا  تقیقح  نیا  هب  تسخن  دوش ، طوبرم 

اهنآ زا  لاقع ، دـنبیاپ و  دـنک و  اهر  ار  اـهنآ  ناـبراس  دنـسرب و  بآ  هب  هک  یماکهنـشت  نارتش  دـننامه  مدرم  دـیامرفیم : دـندمآ ، نم  غارس 
راشف دیازفایم : سپـس  اهیناثم .) تعلخ  و  اهیعار ، اهلـس  رادق  اهدرو و  موی  میهلا  لبالا  كادت  یلع  اوکادتف  دندروآ  موجه  نم  رب  دریگرب ،

وخ راشف  رثا  رب  ارم  مدرک  نامگ  نم  هک  دوب  كانتشحو  دیدش و  يردق  هب  مدرم 
رد يدل .) ضعب  لتاق  مهـضعب  وا  یلتاق  مهنا  تننظ  یتح  تفر ! دنهاوخ  نایم  زا  نم  ربارب  رد  رگید  یخرب  هلیـسو  هب  یـضعب  ای  تشک  دنها 

هلاسم رب  رارـصا  ماگنه  ای  تعیب  ماگنه  هب  مدرم  موجه  یگنوگچ  هراـبرد  ماـما  هک  يریبعت  - 1 تسا : تقد  نایاش  هتکن  دـنچ  تاریبعت  نیا 
. دـشابیم ماگنه  نآ  رد  مدرم  لاح  هداعلاقوف  ینوگرگد  زا  ياهناشن  هک  تسا  ياهدـنهدناکت  ریبعت  تسا ، هدومرف  نیفـص  گـنج  عورش 

ینارتش عضو  هب  هراشا  الاب  هبطخ  رد  تسا و  نتخاس  حطسم  ندرکدرخ و  ندیبوک و  ینعم  هب  كد  هدام  زا  اوکادت  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت 
عمج میه   ) دسرب بآ  هب  رتدوز  ات  دـنزیم  رانک  دـبوکیم و  ار  يرگید  مادـک  ره  دـنوشیم و  هاگبآ  دراو  دناهنـشت و  هداعلاقوف  هک  تسا 
لاح دوریم .) فرط  نآ  فرط و  نیا  هتـسویپ  هدـش و  ریحتم  رگید  هضراع  ای  یگنـشت  تدـش  زا  هک  تسا  یناسنا  ای  ناویح  ینعم  هب  میها 

. دننکیم ادیپ  ياهرظنم  هچ  دنهدب  تسد  زا  ار  دـنب  دـیق و  نابراس و  تراظن  هنوگره  دـنوش و  اهر  دوخ  لاح  هب  ياهنـشت  نارتش  نینچ  رگا 
درکیم رطخ  داجیا  ناشدوخ  دارفا  يارب  اهنت  هن  هک  دوب  دایز  راشف  يردـق  هب  و  ساـسح ، تاـظحل  نآ  رد  مدرم  لاـح  دوب  نینچ  نیا  يرآ 

یم هقالع  قشع و  يزیچ  هب  هک  یماگنه  مدرم  لاح  تسا  هنوگنیا  يرآ  دنک . رطخ  دیلوت  زین  ماما  يارب  دوب  نکمم  هکلب 
دننکیم دروخرب  تالکـشم  زا  ياهراپ  هب  هک  یماگنه  اهنامه ، یهاگ  هک  سوسفا  یلو  دـنهدیم  ناشن  تاساسحا  نآ  هب  تبـسن  دـنزرو و 

نکمم راسفا  نودـب  هنـشت  نارتش  یباتیب  ناـجیه و  ریبعت  - 2 دـندوبن . رـضاح  فص  نآ  رد  زگره  ییوگ  هک  دـنهدیم  تلاح  رییغت  ناـنچ 
اب ار  شنزرـس  یعون  عقاو  رد  تاریبعت ، نیا  - 3 دشاب ! زین  اهنآ  تخانـش  تفرعم و  فعـض  تاساسحا و  قمع  مدع  هب  ینمـض  هراشا  تسا 

دـنک و لرتنک  ار  امـش  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  دـیوشیم  غاد  نانچنآ  یهاگ  هک  دـنکیم  دزـشوگ  اهنآ  هب  دراد و  رب  رد  ییانک  تارابع 
هرابرد نم  دیامرفیم : هبطخ  همادا  رد  سپس  دروآ . رد  تکرح  هب  ار  امـش  دناوتیمن  یـسک  هک  قمریب ، هدرـسفا و  درـس و  نانچنآ  یهاگ 

مامت هدومن ، ور  ریز و  الماک  ار  نآ  ماهدرک و  یفاک  یـسررب  هعلاطم و  تفالخ ) زاغآ  رد  رگید  نانمـشد  ای  نایماش  اب  گنج   ) عوضوم نیا 
ود زا  یکی  هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارس  دوبر ، ممشچ  زا  ار  باوخ  هک  ياهنوگ  هب  ماهدیجنـس  ار  شتاهج 

تسا هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ار  هچنآ  ای  مزیخرب و  دربن  هب  دناهدرک ) مایق  قح  ربارب  رد  هک  یناسک   ) اب ای  منیزگرب  ار  هار 
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تسا و رتناسآ  تمایق ) رد   ) راگدرورپ رفیک  هب  نداد  نت  زا  ایند ) ترارم  و   ) گنج هب  نداد  نت  مدید  منک ، راکنا 
ینتدجو امف  مونلا  ینعنم  یتح  هرهظ  هنطب و  رمالا  اذه  تبلق  دق  و   ) تسا رتلهـس  میارب  ترخآ  نداد  تسد  زا  ربارب  رد  ایند  نتفر  تسد  زا 

تاتوم باقعلا و  هجلاعم  نم  یلع  نوها  لاتقلا  هجلاعم  تناکف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  ءاج  امب  دوحجلا  وا  مهلاتق  الا  ینعـسی 
ات دشیمن و  مدرم  ياهراشف  میلست  زگره  اما  الوا : هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  ینعم  رپ  تاریبعت  نیا  هرخالا .) تاتوم  نم  یلع  نوها  ایندلا 

تاساسحا زا  رود  دیاب  هک  یهلا  ناربهر  لاح  تسا  نینچ  نیا  تفرگیمن و  میمصت  نآ  هرابرد  دادیمن  رارق  یـسررب  دروم  اقیقد  ار  يزیچ 
دنیاشوخ هیام  هچنآ  هن  دننیزگرب ، تسا  تحلـصم  هچنآ  دننک ، یـسررب  تقد و  اهراک  حـلاصم  دروم  رد  مدرم ، رذـگدوز  ياهراشف  غاد و 
دنریگیم رارق  یهار  ود  رـس  رب  یعامتجا  یگدنز  رد  ناربهر ، یـصخش و  یگدنز  رد  ناسنا  هک  دوشیم  رایـسب  ایناث : دـشابیم . نآ  نیا و 

اهنآ یبلط  تیفاع  دیابن  تسا  روز  هب  لسوت  راکیپ و  گنج و  حلصا  رگا  دنشاب و  هتشاد  ار  حلصا  باختنا  تعاجش  دیاب  دراوم  هنوگنیا  رد 
: اثلاث دنراذگب . اپ  ریز  ار  ناشحلاصم  دـنریگب و  هدـیدان  ار  اهنآ  تاردـقم  نیملـسم  نوخ  ظفح  هناهب  هب  دراد و  زاب  دوخ  هفیظو  ماجنا  زا  ار 

هفیظو ب ماجنا  راگدرورپ و  يدونشخ  اضر و  بلج  هلاسم  تشاد  تیمها  ماما  يارب  هچنآ 
دوـشیم موـلعم  اـعبار : دـشابن . اـی  دـشاب  نآ  رد  مدرم  ياـضر  هاوـخ  دـشاب ، نآ  رد  ادـخ  ياـضر  هک  دـیزگرب  ار  یهار  لـیلد  نیمه  هب  دو 

تحار ياهیشیدنا  تحلصم  تساخرب و  هلباقم  هب  ناوت  مامت  اب  لیلد  نیمه  هب  دوب ، تیلهاج  مالسا و  نامیا و  رفک و  راکیپ  ماما  ياهراکیپ 
رگم شیوخ ، تالیامت  مدرم و  تالیامت  دنب  رد  هن  دوب  ادخ  يدونـشوخ  بلج  دنب  رد  وا  نیاربانب ، تشاذـگ . رانک  ار  ناتـسرپایند  نابلط و 

دناوتب ناسنا  رگا  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  هتبلا  ددرگ . طقاس  فیلکت  دوش و  هتـسب  یلک  هب  هار  هک  دشاب  دایز  يردق  هب  مدرم  راشف  هک  نیا 
ریـسم رد  مدرم  تساوخ  رگا  رگید  ریبـعت  هب  اـی  دـنوش  عمج  وسکی  رد  ود  ره  ینعی  دـنک - عمج  مدرم  تساوخ  ادـخ و  تساوـخ  ناـیم  رد 

رد مالـسلاهیلع  ماما  هب  هناقاتـشم  هقباـسیب و  موجه  - 1 اههتکن : دوب . دـهاوخ  رتعیرـس  تفرـشیپ  رتناـسآ و  راـک  دوش - عقاو  یهلا  تساوخ 
ثداوح زا  یـضعب  رد  ای  مالـسلاهیلع  ماما  اب  تعیب  زاغآ  رد  ناناملـسم  هک  مینکیم  دروخرب  نومـضم  نیا  هب  ررکم  هغالبلاجـهن  ياههبطخ 

نآ میب  دـش و  جراخ  لرتنک  زا  يداع و  ریغ  عضو ، هک  اـجنآ  اـت  دـندرک  مالـسلاهیلع  ماـما  يوس  هب  یبیجع  هناقاتـشم و  موجه  نآ ، زا  دـعب 
یلد ارهاظ  تفرگ ؟ همشچرس  اجک  زا  بیجع  موجه  نیا  دنورب  نایم  زا  اپ  تسد و  ریز  ياهدع  هک  تفریم 

رد لاملاتیب  هنالداعان  میسقت  یمالسا و  ياهـشزرا  ندنام  اپ  ریز  نامثع و  اصوصخم  افلخ ، نامز  طیارـش  زا  مدرم  هک  تشادن  نیا  زج  یل 
یهار دوخ  تاجن  يارب  هک  دندوب  نارگن  تحاران و  نانچ  نالهاان ، تسد  هب  یمالسا  روشک  يدیلک  ياهتسپ  نداد  هفیلخ و  نیبوسنم  نایم 
مالسا هنشت  دندوب . تلادع  هنشت  اهنآ  يرآ  دنتشادن . دندیدیم ، عمج  وا  دوجو  رد  ار  یمالـسا  ياهـشزرا  مامت  هک  یـسک  هب  ندرب  هانپ  زج 

ماما رد  ار  روما  نیا  همه  و  تسرداـن ، ياهیروادـشیپ  تاـفارخ و  اـب  یگتخیمآ  هنوگره  زا  یلاـخ  ینآرق و  فراـعم  هنـشت  باـن ، نیتسار و 
بآ هب  هناقـشاع  دنوریمن و  بارـس  غارـس  هب  زگره  بآ  هدهاشم  ماگنه  هب  ناماکهنـشت ، دـندرکیم و  هدـهاشم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

رب لیلد  رگید  يوس  زا  مالـسلاهیلع و  ماما  ماقم  تمظع  رب  لیلد  وس  کی  زا  هقباـسیب  میظع و  موجه  نیا  دـنروآیم . يور  اراوگ  لـالز و 
و حلـص ، گنج و  یهار  ود  رـس  رب  - 2 تسا . یخیراـت  هدرتسگ  ياـهثحب  روخرد  ود  ره  نیا  دوب و  قباـس  عضو  زا  مدرم  دـیدش  یتحاراـن 

ربمایپ هچنآ  راکنا  ای  گنج  ای  دـنیبیم  یهار  ود  رـس  رب  ار  دوخ  مالـسلاهیلع  ماما  هک  میدرک  هدـهاشم  هبطخ  ریخا  شخب  رد  رفک ! ناـمیا و 
بقاوع ش اهیتشز و  مامت  اب  گنج  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا . هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 

یکی لیلد  نیمه  هب  تسا . نیمز  رد  داسف  ندرک  نکهشیر  هلیـسو  اهنت  یتلادـعیب و  داسف و  ملظ و  اب  هزرابم  هار  اهنت  هاگ  شرابگرم ، مو و 
هدش هدرمـش  یهلا  لدع  يوس  هب  ناشکندرگ  نایغاط و  نتـشگزاب  هنتف و  شتآ  ندرک  شوماخ  دـیجم  نآرق  رد  گنج  ددـعتم  فادـها  زا 
هورگ اب  هللا ،) رما  یلا  ءیفت  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف   ) ددرگ شوماخ  هنتف  اـت  دـینک  راـکیپ  اـهنآ  اـب  هنتف ) نوکت  ـال  یتح  مهولتاـق  و  : ) تسا

لابقتـسا هب  هدرک و  اهر  ار  یبلط  تیفاع  یهلا ، ناربهر  يدراوم  نینچ  رد  دـندرگ و  زاب  ادـخ  نامرف  هب  ات  دـینک  راـکیپ  ملاـظ  رگزواـجت و 
راوشد اهنآ  يارب  ترخآ  تداعس  نداد  تسد  زا  ربارب  رد  ایند  شمارآ  نداد  تسد  زا  هک  ارچ  دنتفاتشیم ، نآ  تامیالمان  گنج و  دیادش 
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! دوبن

گنج ریخات  هرابرد  هبطخ 054-

هحفص 617] ]
: هاگن کی  رد  هبطخ  دـندوب . تحاران  گنج  نامرف  ریخات  زا  نیفـص  رد  شناراـی  هک  دومرف  داریا  یلاـح  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  ار  هبطخ  نیا 
. دناهدش داریا  مه  هب  کیدزن  ینامز  رد  ای  هدوب و  هبطخ  کی  زا  یشخب  ود  ره  هک  دهدیم  ناشن  لبق ، هبطخ  اب  هبطخ  نیا  نومـضم  بسانت 

رایتخا رد  ار  تارف  هعیرش  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  هک  ماگنه  دسیونیم : هبطخ  نیا  لیذ  رد  دوخ  هغالبلاجهن  حرـش  رد  دیدحلایبا  نبا 
اهنآ هک  دوش  ببـس  تلادـع  يارجا  فطل و  تبحم و  نیا  دـیاش  ات  دـننک  هدافتـسا  نآ  زا  زین  ناـیماش  هک  داد  هزاـجا  هناراوگرزب  تفرگ و 

رب توکس  هک  تشذگ  يزور  دنچ  دنیایب ، مالـسلاهیلع  ماما  هب  نتـسویپ  حلـص و  يوس  هب  دننک و  اهر  ار  گنج  هار  هتفرگ  رارق  ریثات  تحت 
دمآیم و مالسلاهیلع  ماما  تمدخ  یسک  هیواعم  يوس  زا  هن  داتسرفیم و  هیواعم  يوس  هب  یلوسر  مالسلاهیلع  ماما  هن  دوب ، مکاح  رکشل  ود 
: دندرک ضرع  دندمآ و  مالـسلاهیلع  ماما  تمدخ  اذـل  دـنوش ، تحاران  نایماش  اب  گنج  نامرف  ریخات  زا  قارع  لها  هک  دـش  ببـس  رما  نیا 

گنج ات  دیهد  هزاجا  ام  هب  میهد ! رارق  دوخ  نطو  ار  ماش  ياهزرم  ات  میاهدمآ  اجنیا  هب  هدراذگ  اهنت  هفوک  رد  ار  دوخ  نارـسمه  نادنزرف و 
مرف مالسلاهیلع  ماما  دننزیم . ییاهفرح  مدرم  اریز  مینک ، زاغآ  ار 

رد هک  دننکیم  روصت  یضعب  و  دینکیمن ! گنج  هب  مادقا  ناتناج  سرت  زا  امش  دننکیم  نامگ  یـضعب  دندرک  ضرع  دنیوگیم ؟ هچ  دو :
. دومرف داریا  اهنآ  هب  خـساپ  رد  ار  هاتوک  عماج و  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  ماـما  دـیراد ! دـیدرت  نآ  یعرـش  زاوج  ناـیماش و  اـب  گـنج  لـصا 

يوس هب  نم  هک  نیا  زا  مرادن  كاب  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا  گرم  زا  يدونـشخان  رطاخ  هب  گنج  رد  ریخات  دـییوگیم : هک  نیا  اما  همجرت :
دیدرت نایماش  اب  هزرابم  رد  نم  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  گنج  رد  ریخات  دـییوگیم : هک  نیا  اما  و  دـیآ . نم  يوس  هب  گرم  اـی  مورب  گرم 

هک تسا  نآ  رطاـخ  هب  مزادـنایم  ریخاـت  هب  ار  گـنج  زور  ره  رگا  نم  تسا ) یماـخ  لاـیخ  لـطاب و  روـصت  نـیا   ) دـنگوس ادـخ  هـب  مراد 
نیا و  دنیآ . نم  يوس  هب  دـننیبب و  ارم  رون  زا  يوترپ  اهیکیرات  يال  هب  رد ال  دـنوش و  تیادـه  دـندنویپب و  ام  هب  نانآ  زا  یهورگ  مراودـیما 

لووسم نم  و   ) دنوشیم نتشیوخ  ناهانگ  راتفرگ  زین  تروص  نیا  رد  دنچ  ره  دنهارمگ ، هک  یلاح  رد  اهنآ  نتـشک  زا  تسا  رتهب  نم  يارب 
ماما ار  نانخـس  نیا  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هک  هنوگناـمه  گـنج  زا  مالـسلاهیلع  ماـما  يرادنتـشیوخ  ریـسفت : حرـش و  متـسین .) اـهنآ  یتخبدـب 

مرف درک . نایب  نایماش  اب  گنج  ریخات  دروم  رد  ناهاگآان ، زا  یضعب  یهاو  تاداریا  زا  ياهراپ  خساپ  رد  مالسلاهیلع 
ای مورب  گرم  يوس  هب  نم  هک  نیا  زا  مرادن  كاب  دنگوس ! ادخ  هب  تسا  گرم  زا  يدونـشخان  گنج  رد  ریخات  دـییوگیم  هک  نیا  اما  دو :

یماگنه يرآ  یلا .) توملا  جرخ  وا  توملا  یلا  تلخد  یلابا ، ام  هللا  وف  توملا ؟ هیهارک  کلذ  لکا  مکلوق : اما   ) دـیآ نم  يوس  هب  گرم 
ار نآ  ندمآ  راظتنا  دباتشب و  تداهش  لابقتـسا  هب  تسا  هدامآ  نموم  ناسنا  دشاب  راک  رد  ادخ  ياضر  نوچمه  یـسدقم ، رایـسب  فده  هک 
رب یمالـسا  تاوزغ  رد  نم  هقباس  هوالع  هب  دـهد . ناج  شدوصقم  بوبحم و  دوبعم و  هار  رد  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  يراختفا  هچ  دـشکن ،
رب راوهناورپ  هشیمه  مدوب و  لوا  فص  رد  هشیمه  نم  نینح  ربیخ و  بازحا و  دحا و  ردب و  ياهنادیم  رد  اصوصخم  تسین  هدیـشوپ  یـسک 

، نشور قباوس  نیا  اب  یـسک  هرابرد  تسا  نکمم  هنوگچ  مدرکیم ، لابقتـسا  تداهـش  گرم و  زا  مدـیخرچیم و  ربمایپ  دوجو  عمـش  درگ 
هبطخ رد  رتغاد  رتاسر و  تروص  هب  هکلب  ینعم ، نیمه  هیبش  دزادـنیب . ریخات  هب  ار  گنج  تداهـش  سرت  زا  هک  درک  یطلغ  تواـضق  ناـنچ 
هقالع زا  تداهـش )  ) گرم هب  بلاطوبا  دنزرف  هقالع  دنگوس  ادخ  هب  دیامرفیم : اج  کی  رد  تسا ، هدمآ  هس  تسیب و  دص و  هبطخ  و  جنپ ،
يذلا و  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  و  هما .) يدثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاطیبا  نبال  هللا  و   ) تسا رتشیب  ردام  ناتسپ  هب  راوخریش  لفط 
دنزرف ناج  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  هللا ، هعاط  ریغ  یف  شارفلا  یلع  هتیم  نم  یلع  نوها  فیـسلاب  هبرـض  فلـال  هدـیب  بلاـطیبا  نبا  سفن 

رپ خـیرات  راگدرورپ . تعاـط  ریغ  رد  رتسب  رد  گرم  زا  تسا  رتریذـپلد ) و   ) رتناـسآ نم  رب  ریـشمش  هبرـض  رازه  تسوا  تسد  هب  بلاـطوبا 
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دندوب ربخیب  هاگآان و  هچ  داد و  ناشن  دربن  ياهنادـیم  همه  رد  لـمع ، رد  ار  نانخـس  نیا  هک  دـهدیم  تداهـش  زین  ماـما  یگدـنز  راـختفا 
: دوش هتفگ  رگا  دندرکیم . يراج  نابز  رب  ادخ  هار  رد  تداهش  زا  ماما  يدونـشخان  هرابرد  ار  ینانخـس  نینچ  هک  قارع  رکـشل  زا  یهورگ 

زین ار  لمج  گنج  هک  درک  اعدا  ناوتیم  ایآ  یلو  دنشاب ، هدرک  كرد  ار  یمالـسا  تاوزغ  هک  دوبن  يدح  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  لاس  نس و 
ياهلد هک  تفریمورف  تیعمج  هوبنا  رد  نانچ  درکیم و  هلمح  نمشد  رکشل  رب  هقعاص  دننام  هنت  کی  ماما  هک  یگنج  دناهدرک ؟ شومارف 

رد دروآیمرب ، رـس  نادـیم  رگید  هشوگ  زا  ماما  ات  تفاییم  همادا  نانچمه  لاح  نیا  داتفایم و  شپت  هب  ماـما ، ناـج  رب  سرت  زا  شناتـسود 
زا لاـمالام  شبلق  هک  ادـخ  درم  تسا  نکمم  هنوگچ  ـالوصا  دوب . هدـش  هدـنکارپ  وا  سرت  زا  نمـشد  تشاد و  بل  رب  ادـخ  رکذ  هک  یلاـح 

هبطخ رد  ماما  دوخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دهد ، هار  دوخ  هب  یتشحو  نمشد  هزین  ریشمش و  زا  دسرتب و  تداهش  گرم و  زا  تسا  نامیا 
زگره نم  ینید ، نم  ههبـش  ریغ  یبر و  نم  نیقی  یلعل  ینا  برـضلاب و  بهرا  برحلاب و ال  ددها  ام  تنک و  دـقل  دـیامرفیم : مود  تسیب و 

، دوخ نیئآ  رد  مراد و  نیقی  شیوخ  راگدرورپ  هب  نم  هک  ارچ  مسارهب  نمـشد  ریـشمش  برـض  زا  ای  موش ، دیدهت  دربن  هب  هک  مدوبن  یـسک 
گرم لابقتـسا  هب  زگره  فدـهیب  يداـع و  دارفا  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هراـشا  یلاـبا  اـم  هللا  وف  هلمج  متـسین . دـیدرت  کـش و  راـتفرگ 

دنکیمن یتوافت  نامیا  اب  عاجـش و  دارفا  يارب  هک  یلاح  رد  دیایب ، اهنآ  غارـس  هب  گرم  رمع  نایاپ  رد  ات  دناهتـسشن  امئاد  هکلب  دـنوریمن ،
ياهدنرد ریـش  هب  ار  گرم  هک  دـنامیم  نآ  هب  تسرد  نیا  دـیایب و  اهنآ  غارـس  هب  گرم  ردـقم ، لجا  رد  ای  دنباتـشب  گرم  لابقتـسا  هب  هک 

نآ لابقتـسا  هب  تسا  نکمم  عاجـش  درف  کی  یلو  دـنهنیمن  ماگ  دـشاب  ناویح  نیا  زا  يرثا  هک  ییاج  رد  زگره  يداـع  دارفا  مینک ، هیبشت 
نآ دننزیم و  دنخبل  دشاب  ادخ  ياضر  هار  رد  تداهش  تروص  هب  هک  یماگنه  گرم  هرهچ  رب  اهنآ  دزیخرب ، راکیپ  دربن و  هب  نآ  اب  دورب و 
هب ماـما  سپـس  دنناتـسیم . گرم  زا  نادواـج  يرمع  اـهنآ  دریگیم  ناـنآ  زا  یگنراـگنر  قلد  گرم  رگا  دـنریگیم ، شوغآ  رد  گـنت  ار 

اما دیامرفیم : هتخادرپ ، دندادیم  نایماش  اب  راکیپ  ریخات  ببس  هرابرد  قارع  رکشل  زا  یهورگ  هک  یلامتحا  نیمود 
هار اهنآ  مرادـن  نیقی  هک  نیا  هب  هراشا   ) مراد دـیدرت  نایماش  اب  هزرابم  رد  نم  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  گنج  رد  ریخاـت  دـییوگیم : هک  نیا 
نیا رطاخ  هب  مزادـنایم ، ریخات  هب  ار  گنج  زور  ره  رگا  نم  تسا ) یماخ  لایخ  لطاب و  روصت  نیا  ! ) دـنگوس ادـخ  هب  دـنیوپیم ) ار  لطاب 
دنیآ نم  يوس  هب  دننیبب و  ارم  رون  زا  يوترپ  اهیکیرات  يالهبال  رد  و  دنوش ، تیاده  دـندنویپب و  ام  هب  نانآ  زا  یهورگ  مراد  دـیما  هک  تسا 
نیا و  یئوض .) یلا  وشعت  و  یب ، يدتهتف  هفئاط  یب  قحلت  نا  عمطا  انا  الا و  اموی  برحلا  تعفد  ام  هللا  وف  ماشلا ! لها  یف  اکـش  مکلوق  اما  (و 

لووسم نم  و   ) دـنوشیم شیوخ  ناهانگ  راتفرگ  زین  تروص  نیا  رد  دـنچ  ره  دـنهارمگ  هک  یلاح  رد  اهنآ  نتـشک  زا  تسا  رتهب  نم  يارب 
( منادرگزاب تداعس  نئمطم  هداج  هب  مزاس و  رود  هاگترپ  بل  زا  ار  اهنآ  تسا  نم  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  مراد  لیم  یلو  متـسین  اهنآ  یتخبدب 
هک نیا  نآ  دـیامرفیم و  هراـشا  یمهم  هتکن  هب  ماـما  اـجنیا  رد  اـهماثاب .) ءوبت  تناـک  نا  اهلالـض و  یلع  اـهلتقا  نا  نم  یلا  بحا  کـلذ  (و 

چیه هک  اجنآ  رد  دوشیم ، بوسحم  نامرد  قیرط  نیرخآ  هکلب  ناـمرد ، هار  نیتسخن  هن  تسا و  فدـه  کـی  هن  ادـخ  نادرم  يارب  گـنج 
ازفیب نامیا  لها  رب  رفن  کی  تسا  نکمم  رگا  یتح  دنراد  یعس  اهنآ  دشابن ، زاسراک  رگید  هلیسو 

اب اـهنآ  دـنرگنیم  اههنحـص  نیا  هب  ینیبدـب  نظئوس و  اـب  يداـع  دارفا  هک  یلاـح  رد  دـنهاکب و  يرگدادـیب  ملظ و  رفک و  ناوریپ  زا  دـنی و 
گنج خـیرات  صوصخ  هب  خـیرات - دـناهدوشگ . نیمدان  نیبئاـت و  يارب  ار  دوخ  شوغآ  هتـسویپ  دـننکیم و  هاـگن  نظ  نسح  يراودـیما و 
راشف ماما  هب  ناربخیب  هک  مایا  نامه  رد  يریثک  هورگ  هک  ارچ  دوبن ، لیلدیب  هراـب  نیا  رد  ماـما  نظ  نسح  هک  دـهدیم  ناـشن  زین  نیفص -

. دندومن يریگهرانک  گنج  زا  ای  دنتشگزاب  ماما  رکشل  يوس  هب  دندرک و  هبوت  دیزرویم ، للعت  ماما  دنک و  عورش  ار  گنج  ات  دندروآیم 
نآ هب  گنج  رد  ماما  ریخات  تکرب  هب  نیفص  گنج  رد  هک  یناسک  مان  زا  ار  یتسرهف  اجنیا  رد  دوخ  هغالبلاجهن  حرش  رد  يرتشوش  موحرم 

دراد و یبلاج  ناتساد  ماما  رکشل  هب  شندش  قحلم  هک  لیبحرـش  هدازرهاوخ  زا  ناوتیم  اهنآ  نایم  زا  هک  دهدیم  هئارا  دنتـسویپ ، ترـضح 
تسویپ ماما  هب  ینامز  رمع  نب  هللادبع  نیا  درب . مان  یـسنعلا  رمع  نب  هللادبع  نینچمه  نآرق و  نایراق  زا  یتعامج  يریمحلا و  ههربا  نب  رمش 

، هیغابلا هئفلا  کلتقت  رامع  ای  دومرف : وا  هب  هک  داتفا  ربمایپ  فورعم  ثیدـح  دای  هب  تسا و  مالـسلاهیلع  یلع  رکـشل  رد  رامع  دـش  ربخاب  هک 
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هیواعم تسد  هب  رامع  ندش  هتشک  زا  سپ  و   ) دناسریم لتق  هب  راکمتس  هورگ  ار  وت  رامع  يا 
رکشل زا  هک  دربیم  مان  یناوج  زا  ومه  زین  و  دنامن .) یقاب  هنیمز  نیا  رد  اهنآ  يارب  یکش  دنراکمتس و  هورگ  اهنآ  هک  دش  راکشآ  حضاو و 
هباحص زا  هک  لاقرم  مشاه  دادیم  مانشد  درکیم و  نعل  دزیم و  ریشمش  هتسویپ  دمآ و  مالسلاهیلع  ماما  رکـشل  يوس  هب  دش و  جراخ  ماش 
نانخـس نیا  ربارب  رد  دـیاب  تماـیق  زور  ناوج  يا  تفگ : وا  هب  دوب  نیفـص  نادـیم  رد  ترـضح  نآ  رادـمچرپ  مالـسلاهیلع و  یلع  فورعم 

امـش سیئر  دـناهدرک  لقن  نم  يارب  هک  مگنجیم  امـش  اب  نیا  رطاخ  هب  نم  تفگ : ناوج  یهدـب . ار  راکیپ  نیا  باسح  یـشاب و  وگخـساپ 
هتشک و ار  ام  هفیلخ  امـش  سیئر  هک  مگنجیم  امـش  اب  نیا  رطاخ  هب  زین  دیناوخیمن و  زامن  زین  امـش  دناوخیمن و  زامن  مالـسلاهیلع ) یلع  )

نیتسخن مالـسلاهیلع  یلع  هک  تخاس  نشور  وا  يارب  داد و  حرـش  وا  يارب  ار  نامثع  لتق  يارجام  لاقرم  مشاه  دـیاهدرک . يرای  ار  وا  اـمش 
هجوتم ناوج  هک  یماگنه  دـننارادهدنز . بش  وا  نارای  تسا و  ادـخ  نید  هب  رتهاگآ  مدرم  همه  زا  هدرازگ و  زامن  ربمایپ  اب  هک  هدوب  یـسک 

مالـسلاهیلع یلع  يرآ  دـش . نامیـشپ  دوخ  لامعا  زا  هک  یلاح  رد  تشگزاب  ماـش  هب  درک و  هبوت  تساوخرد  ادـخ  زا  دـش  دوخ  تاهابتـشا 
يزیرنوخ هنشت  زگره  وا  دیامن . توعد  قح  هار  هب  دنک و  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  دارفا  هنوگنیا  تساوخیم 

نکمم ات  تشاد  یعـس  هشیمه  دوب و  تلادع  لدـع و  ناهاوخ  هکلب  دوبن ، تموکح  ماقم و  هتفیـش  وا  دوب . مدرم  تیادـه  هنـشت  هکلب  دوبن ،
رهظ زا  دعب  گنج  تشاد  یعـس  الومعم  لیلد  نیمه  هب  دناسرب ، لقادح  هب  ار  تاعیاض  دهدیم  خر  یگنج  رگا  دـهدن و  خر  یگنج  تسا 

هب لیام  هک  اهنآ  و  دوش . هتخیر  رتمک  مدرم  نوخ  دزاس و  شوماـخ  ار  گـنج  شتآ  بش  یکیراـت  اـت  دوش  زاـغآ  بورغ  یکیدزن  یتح  و 
نزو رب   ) وشع هک  نیا  هب  هجوت  اـب  یئوض  یلا  وشعت  هلمج  دـنور . راـنک  دـننک و  هدافتـسا  بش  یکیراـت  زا  دنتـسه  گـنج  زا  يریگهراـنک 

یکیرات و زور  نآ  رد  ار  یمالـسا  هعماج  ياـضف  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هراـشا  تسا ، يزیچ  حوضو  مدـع  یکیراـت و  ینعم  هب  برض )
هب دوب  وا  راکفا  ماما و  رون  دـنک  نشور  ار  اضف  نآ  تسناوتیم  هک  یغارچ  اهنت  دوب و  هتفرگارف  رابنایز  تاـغیلبت  یناداـن و  لـهج و  تملظ 

نیا دـندوشگیم و  ضارتعا  هب  نابز  هاگآان  دارفا  یهاگ  هک  ییاج  ات  تخادـنایم . بقع  هب  ار  گنج  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  لـیلد  نیمه 
زا هک  اهنآ  يارب  مالسلاهیلع  ماما  هرابرد  روما  هنوگنیا  هک  یلاح  رد  دنتشادنپیم ، نانمشد  ياههمانرب  رد  کش  ای  گرم و  زا  سرت  ار  راک 

. تشادن موهفم  الصا  دندوب ، هاگآ  شتایحور 

لوسر باحصا  فصو  رد  هبطخ 055-

هحفص 625] ]
هللا یلص  هلا  لوسر  باحصا  هرابرد  دومنیم  توعد  حلـص  هب  ار  مدرم  هک  یماگنه  نیفـص  مایا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  ینانخـس  زا 

ار نخس  نیا  ماما  هک  نیا  رد  هاگن : کی  رد  هبطخ  تسا . هدومرف  نایب  راوگرزب ) نآ  زا  نانآ  طرـش  دیقیب و  تعاطا  و   ) ملـس هلآ و  هیلع و 
نایب یمرضح  نبا  ناتـساد  رد  ار  نخـس  نیا  ماما  هک  دندقتعم  یـضعب  دراد : دوجو  رظن  ود  هدومرف ، داریا  ییارجام  هچ  رد  ینامز و  هچ  رد 

هیواـعم وا  راـیتخا  رد  رـصم  نتفرگ  رارق  صاـع و  ورمع  تسد  هب  رکبیبا  نبا  دـمحم  تداهـش  زا  سپ  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجاـم  دومرف و 
هب راک  نیا  دزاس و  جراخ  ترـضح  رایتخا  زا  ار  اجنآ  ات  تشون  ناماس  نآ  مدرم  يارب  ياهمان  تشاد ، ار  هرـصب  رب  هبلغ  دصق  دش و  روسج 

هلیـسو هب  ربـخ  نیا  هک  یماـگنه  دـش . طلـسم  هرـصب  زا  ییاهتمـسق  رب  ناـقفانم  زا  یهورگ  قاـفتا  هب  وا  دـش و  ماـجنا  یمرـضحنبا  تـسد 
نیا ترـضح  دیـسر  ماما  هب  دوب - هدـمآ  هفوک  هب  رکبیبا  نب  دـمحم  تداهـش  دروم  رد  نانمومریما  هب  تیلـست  ضرع  يارب  هک  سابعنبا -
ماما نارای  زا  دادمتسا  اب  زین  يو  داتسرف . هرصب  يوس  هب  یهورگ  اب  دوب  یعاجش  درم  هک  ار  يدعس  همالقنبا  هیراج  دومرف و  داریا  ار  هبطخ 

قم بات  یمرضحنبا  تساخرب  شیاهورین  یمرضحنبا و  اب  هزرابم  هب  هرصب  رد  مالسلاهیلع 
هک نیا  رگید  تخاس . دوبان  ار  همه  درک و  هلمح  اهنآ  هب  هیراج  درب ، هانپ  هرـصب  رد  ياهناخ  هب  شباحـصا  زا  رفن  داتفه  اـب  درواـین و  تموا 

مالسلاهیلع ماما  دندرک و  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  هب  حلص  داهنشیپ  هک  ینامز  نآ  رد  دومرف ، نایب  نیفص  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  ماما 
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يارجا تـهج  ناناملـسم  نتخاـس  هداـمآ  يارب  هـبطخ  نـیا  رد  مالــسلاهیلع  ماـما  لاـح  ره  هـب  دـنداد . رارق  راـشف  تـحت  نآ  لوـبق  يارب  ار 
نانآ يزوریپ  یلصا  لیلد  هک  دهدیم  حیضوت  دنکیم و  وگزاب  ار  نیتسخن  ناناملسم  يراکادف  مالسا و  ردص  هتشذگ  خیرات  شتاروتسد ،

لـماک و تعاـطا  طابـضنا و  نآ  رگا  هک  نیا  هب  هراـشا  دوب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمرف  ربارب  رد  میلـست  لـماک و  طابـضنا 
. تشاد دنهاوخ  يدـب  هدـنیآ  دـنریگ  شیپ  رد  نامرف  تعاطا  مدـع  فالتخا و  هار  رگا  دـنوشیم و  زوریپ  زین  نانآ  دـشاب  اهنآ  رد  صالخا 
اهردارب و نادـنزرف و  ناردـپ و  هاگ ) ترـضح  نآ  فادـها  دربشیپ  هار  رد  میدـیگنجیم و  هناصلخم   ) ادـخ لوسر  باـکر  رد  اـم  همجرت :
ام دوزفایم و  ام  میلـست  نامیا و  رب  هکلب ) تساکیمن  ام  تماقتـسا  نامیا و  زا  اهنت  هن  راک  نیا  و   ) میدروآیمرد ياپ  زا  ار  دوخ  ياـهومع 

، نمشد لباقم  رد  ریگیپ  داهج  قیرط  رد  اهجنر و  درد و  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  قح و  هارهاش  رد 
کی ره  هک  ياهنوگ  هب  دـندرکیم ، دربن  مه  اب  نامرهق  ود  تروص  هب  نمـشد  زا  يرگید  درف  اب  ام  زا  یکی  یهاگ  تخاسیم ، مدـق  تباـث 

هن یلو   ) ام رب  نمـشد  هاگ  میدـشیم و  زوریپ  نمـشد  رب  ام  هاگ  يرآ )  ) دـناشونب وا  هب  ار  گرم  ماج  دزاسب و  ار  يرگید  راـک  تساوخیم 
تلذ و دید  ار  ام  صالخا  قدص و  دنوادخ ، هک  یماگنه  و  تخاسیم ) نامدیمون  تسکش  نآ  هن  درکیم و  رورغم  ار  ام  یعطقم  يزوریپ 

روشک رد  تفای و  رارقتسا  اج  همه  رد  مالـسا  هک  اجنآ  ات  دومرف ، تیانع  ام  هب  ار  ترـصن  يزوریپ و  درک و  لزان  ام  نانمـشد  رب  ار  يراوخ 
دشیمن و اپ  رب  نید  زا  ینوتس  زگره  میدوب  امش  دننامه  مالسا ) نانمشد  اب  هزرابم  رد   ) ام رگا  دنگوس ! مناج  هب  تفرگ . ياج  دوخ  روانهپ 
زا تعاطا  مدـع  قافن و  یگدـنکارپ و  نیا  اـب   ) امـش دـنگوس  ادـخ  هب  تسـشنیمن ) رمث  هب  و   ) تشگیمن زبس  ناـمیا  تخرد  زا  ياهخاـش 

دهاوخن يدوس  ینامیشپ  هک  ینامز  رد  اما   ) دیوشیم نامیشپ  يدوز  هب  دیشودیم و  نوخ  ریـش  ياج  هب  تفالخ  رتش  زا  ماجنارـس  يربهر )
هبطخ نیا  زا  یتمسق  هب  تسخن  دوخ  حرش  رد  ینارحب  مثیمنبا  میدیگنجیم ! هناصلخم  ادخ  لوسر  باکر  رد  ام  ریـسفت : حرـش و  تشاد .)

یم وا  تسا ، رثوم  رایسب  هبطخ  نیا  ياوتحم  مهف  رد  نآ  هب  هجوت  هدماین و  هرس  سدق  یضردیس  مالک  رد  هک  دنکیم  هراشا 
رد  ) دـندش هیواعم  رکـشل  اب  حلـص  ناهاوخ  مدرم  هک  دومرف : داریا  ینامز  مالـسلاهیلع  ماما  ار  هبطخ  نیا  هک  دـناهدرک  لقن  یـضعب  دـیوگ :

يادتبا رد  مالـسلاهیلع  ماما  دادیمن ) نآ  هب  نت  زگره  دوبن  ربخیب  یهورگ  دیدش  راشف  رگا  دوب و  فلاخم  ابلق  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یلاح 
هک ینامز  ات  دنوشیمن  اریذپ  ار  تلادع  دـیحوت و  يوس  هب  توعد  دـندرگیمنزاب و  قح  يوس  هب  زگره  هورگ ، نیا  دومرف : نینچ  شنخس 

ار اهنآ  نآ  هلابند  سپـس  رکـشل و  همدقم  هک  ینامز  ات  و  دـنرب ، موجن  اهنآ  هب  مه  رـس  تشپ  اهرکـشل  دـنوش و  اهریت  جامآ  دربن  نادـیم  رد 
، دندروآ موجه  نانآ  یضارا  هب  فرط  ره  زا  ناراوس  دنوش و  روهلمح  اهنآ  ياهرهش  هب  یپ  رد  یپ  اهرکـشل  هک  ینامز  ات  دننک و  نارابریت 
زابکاپ و یهورگ  هک ) دنوشیم  قح  میلست  ینامز  يرآ   ) دننک هلمح  نانآ  هب  اههوک ) و   ) اههرد زا  دتفیب و  رطخ  هب  اهنآ  هاگارچ  هاگبآ و  و 
اب هلباقم  هب  دنک  نوزفا  وا  هار  رد  تداهـش  هللا و  ءاقل  هب  ار  اهنآ  هقالع  ادخ و  تعاط  رب  ار  اهنآ  مزع  ناشنادیهـش  تداهـش  هک  تماقتـسا  رپ 

، درادن ياهرمث  تسکـش  یماکان و  زج  ندش  حلـص  میلـست  ندرک و  زارد  راکهبت  موق  نیا  يوس  هب  یتسود  تسد  نیاربانب  دـنزیخرب . نانآ 
سه انشآ  یتسود  تبحم و  ياههژاو  اب  هن  دنمهفیم و  ار  حلص  قطنم  هن  نانآ  هک  ارچ 

ماما هک  تسا  نامه  تسرد  بلطم  هک  داد  ناشن  زین  نیفـص  هدـنیآ  ثداوح  تفگ ، نخـس  نانآ  اب  دـیاب  تردـق  روز و  قطنم  اب  اـهنت  دـنت .
هب دوب . هتشذگ  راک  زا  راک  هک  دنتشگ  نامیشپ  دوخ  داهنشیپ  زا  دندیسر و  ماما  تاملک  قمع  هب  یماگنه  اهنآ  يرآ  دومرفیم ، مالسلاهیلع 

لیلد و  دوب . هچ  نیتسخن  ناناملـسم  يزوریپ  زمر  دنامهفب  اهنآ  هب  ات  درک  نایب  ار  الاب  راتفگ  نخـس ، نیا  همادا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  لاح  ره 
فادها دربشیپ  هار  رد  میدیگنجیم و  هناصلخم   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باکر  رد  ام  دومرف : تسیچ ؟ نایفوک  تسکش 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  انک  دقل  و  . ) میدروآیمرد ياپ  زا  ار  دوخ  ياهومع  اهردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  هاگ ) ترـضح  نآ 
هار دـس  هک  ناسنا  رظن  رد  دارفا  نیرتزیزع  دوشیم ، مزال  هاگ  ادـخ  هار  رد  هک  نیا  هب  هراشا  انمامعا .) انناوخا و  انئانبا و  انئابآ و  لـتقن  ملس 

مکناوخا و مکئاـنبا و  مکئاـبآ و  ناـک  نا  لـق  : ) هفیرـش هیآ  هب  تسا  هراـشا  عقاو  رد  دـندرگ و  ادـف  هار  نیا  رد  دـنوش و  هتـشادرب  دنتـسه ،
هلیبس یف  داهج  هلوسر و  هللا و  نم  مکیلا  بحا  اهنوضرت  نکاسم  اـهداسک و  نوشخت  هراـجت  اـهومتفرتقا و  لاوما  مکتریـشع و  مکجاوزا و 
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سمه ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  رگا  وگب  هرماب ،) هللا  یتای  یتح  اوصبرتف 
رد دـیراد ، هقالع  نآ  هب  هک  ییاـههناخ  دیـسرتیم و  شندـش  داـسک  زا  هک  یتراـجت  دـیاهدروآ و  تسد  هب  هک  یلاوما  امـش و  هلیبق  نار و 

يرآ دـنک . لزان  امـش  رب  ار  شباذـع  دـنوادخ  هک  دیـشاب  نیا  راظتنا  رد  تسا  رتبوبحم  شهار  رد  داهج  شربمایپ و  دـنوادخ و  زا  ناـترظن 
هب ادـخ  يرای  ترـصن و  لیلد  نیمه  هب  میدرکیم و  رظنفرـص  زیچ  همه  زا  یهلا  نامرف  ربارب  رد  تسا و  قوف  هیآ  زا  یمـسجت  اـم  یگدـنز 
ام میلست  نامیا و  رب  هکلب  تساکیمن ، ام  تماقتـسا  نامیا و  زا  اهنت  هن  قح  هار  رد  يراکادف  راثیا و  نیا  دیازفایم  سپـس  دمآیم . ام  غارس 

اندیزی ام   ) تخاسیم مدق  تباث  نمشد  لباقم  رد  ریگیپ  داهج  اهجنر و  درد و  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  قح و  هارهاش  رد  ار  ام  دوزفایم و 
هلمج نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  هچنآ  هتبلا  ودعلا .) داهج  یلع  ادج  ملالا و  ضضم  یلع  اربص  مقللا و  یلع  ایضم  و  امیلست ، انامیا و  الا  کلذ 

هریـشع ماوقا و  زا  یهورگ  ردب  گنج  صوصخ  هب  یمالـسا  ياهگنج  زا  يرایـسب  رد  تسا . یخیرات  تیعقاو  کی  دیامرفیم  نآ  هب  هراشا 
مرتحم تخس  برع  رظن  رد  هک  یگلیبق  ياهدنویپ  نیا  هب  انتعایب  ادخ  ياضر  بلج  يارب  اهنآ  دندوب و  هتفرگ  رارق  اهنآ  ربارب  رد  نیملـسم 

تسا ك هجوت  لباق  هتکن  نیا  دندروآرد ، ياپ  زا  ار  اهنآ  دنتخات و  دوخ  نافلاخم  رب  دوب ،
هب سپس  تشگیم . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نارای  رتشیب  تیدج  تماقتـسا و  هیام  دشیم  نارگید  یتسـس  هیام  هک  يروما  ه 
زا يرگید  درف  اب  ام  زا  یکی  یهاگ  دـیامرفیم : هتخادرپ  نمـشد  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  ییوراـیور  زا  يرگید  هنحص 
وا هب  ار  گرم  ماج  و  دزاسب ، ار  يرگید  راک  تساوخیم  کـی  ره  هک ، ياهنوگ  هب  دـندرکیم  دربن  مه  اـب  ناـمرهق  ود  تروص  هب  نمـشد 

لواصت نالواصتی  انودـع  نم  رخالا  انم و  لجرلا  ناـک  دـقل  و   ) اـم رب  نمـشد  هاـگ  میدـشیم و  زوریپ  نمـشد  رب  اـم  هاـگ  يرآ )  ) دـناشونب
هک درادن  یموزل  هک  نیا  هب  هراشا  انم .) انودعل  هرم  انودـع و  نم  انل  هرمف  نونملا ، ساک  هبحاص  یقـسی  امهیا  امهـسفنا  ناسلاختی  نیلحفلا ،

هدـعو قبط  ماجنارـس  یلو  دـندرگ ، بولغم  یهاگ  زوریپ و  یهاگ  تسا  نکمم  دـنوش ، زوریپ  لطاب  اب  دربن  لحارم  مامت  رد  قح  نایرکـشل 
هناهب و ار  تالکشم  زورب  زگره  دیاین و  شیپ  یلکشم  چیه  نایماش  اب  ام  گنج  لحارم  رد  هک  دیشاب  هتشادن  راظتنا  نیاربانب  دنزوریپ . یهلا 

هعلاطم ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  باحصا  یگدنز  خیرات  دیورب و  دیهدن . رارق  دوخ  ياوشیپ  نامرف  زا  یچیپرس  يارب  زیواتـسد 
قدص دنوادخ  هک  یماگنه  دیازفایم : نخس  نیا  همادا  رد  لیلد  نیمه  هب  دیریگب . سرد  نآ  زا  دینک و 

اج همه  رد  مالسا  هک  اجنآ  ات  دومرف  تیانع  ام  هب  ار  ترصن  يزوریپ و  درک و  لزان  ام  نانمـشد  رب  ار  يراوخ  تلذ و  دید  ار  ام  صالخا  و 
مالـسالا رقتـسا  یتح  رـصنلا ، انیلع  لزنا  تبکلا و  انودـعب  لزنا  انقدـص  هللا  يار  املف  تفرگ . ياج  دوخ  روانهپ  روشک  رد  تفای و  رارقتـسا 

هب احیولت  دـهدیم و  حرـش  ار  نیتسخن  ناناملـسم  يزوریپ  یلـصا  لماع  اجنیا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  عقاو  رد  هناـطوا . اـئوبتم  هنارج و  اـیقلم 
تماقتسا يدرمیاپ و  يرادیاپ و  هزیگنا  هک  تسا  تین  قدص  يزوریپ  یلصا  لماع  دیامرفیم : دنکیم . هراشا  هفوک  رکـشل  یماکان  لماوع 

یهاوخدوخ و دـش و  هدولآ  تاین  هک  یماـگنه  يرآ  تسا . يربهر  ربارب  رد  ارچ  نوچیب و  تعاـطا  لـماک و  طابـضنا  نمـشد و  ربارب  رد 
، دریگب شیاهـسوه  اههتـساوخ و  قبط  ياهناگادج  لقتـسم و  میمـصت  دهدیم  هزاجا  دوخ  هب  سک  ره  تشگ  هریچ  ناسنا  رب  یگماکدوخ 
ترصن و هدعو  دنوادخ و  تیانع  فطل و  هک  تسا  یهیدب  دوشیم . دنمورین  گرزب و  رکشل  کی  ندش  یـشالتم  ببـس  هک  يزیچ  نامه 

ماما سپـس  دـش . دـنهاوخ  بولغم  راوخ و  نمـشد  لاگنچ  رد  نوبز و  فیعـض و  اهنآ  هکلب  دوشیمن ، يدارفا  نینچ  لماش  زگره  وا  يرای 
امه مالسا ) نانمشد  اب  هزرابم  رد   ) ام رگا  دنگوس  مناج  هب  دیامرفیم : راکشآ  حیرص و  ییاهن و  يریگهجیتن  کی  رد  مالسلاهیلع 

ماق ام  متیتا ، ام  یتان  انک  ول  يرمعل  و   ) تشگیمن زبس  نامیا  تخرد  زا  ياهخاش  دـشیمن و  اـپ  رب  نید  زا  ینوتـس  زگره  میدوب ، امـش  دـنن 
رگا دیربب ! امـش  هک  دـناهدرب  هرهب  قافن  یگدـنکارپ و  زا  یناسک  ایند  ياجک  رد  ینامز و  هچ  رد  دوع .) نامیالل  رـضخا  دومع و ال  نیدـلل 

ار ناهج  برغ  قرش و  تعرس  هب  دندرک و  اپ  رب  ار  مالسا  مکحم  ياهنوتس  یهاتوک  تدم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  باحصا 
صالخا نامیا و  هیاس  رد  تفای  شرتسگ  زور  نآ  ندمتم  ناهج  مامت  هب  یهاتوک  تدم  رد  یمالسا  نطو  رگا  دندروآ و  همیخ  نیا  ریز  هب 

ریغ راک  نیا  دـیراد و  راظتنا  ار  هجیتن  نامه  یلو  دـییامیپیم ، ار  نیا  سکع  امـش  دوب  هبناج  همه  داهج  يربهر و  زا  تعاـطا  طابـضنا و  و 
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دنگوس ادخ  هب  دـیامرفیم : دروآیمرد ، هزرل  هب  ار  یناسنا  ره  هک  يرادـشه  دـهدیم ، رادـشه  اهنآ  هب  نخـس  نیرخآ  رد  و  تسا . نکمم 
نامیـشپ يدوز  هب  دیـشودیم و  نوخ  ریـش  ياج  هب  تفالخ  رتش  زا  ماجنارـس  يربهر ) زا  تعاـطا  مدـع  قاـفن و  یگدـنکارپ  نیا  اـب   ) اـمش

ماما ـالاب  تاراـبع  رد  امدـن !) اـهنعبتتل  و  اـمد ، اـهنبلتحتل  هللا  میا  و   ) و تشاد ) دـهاوخن  يدوس  ینامیـشپ  هک  یناـمز  رد  اـما   ) دـش دـیهاوخ 
یخ هب  ار  مالسا  ریبعت ، کی  رد  تسا : هدومرف  هراشا  یمهم  ياههتکن  هب  هیبشت  هس  زا  هدافتسا  اب  مالسلاهیلع 

باتفآ شبات  امرس و  امرگ و  ربارب  رد  شمارآ  هلیسو  همیخ  هک  مینادیم  هدش . اپ  رب  هناصلخم  داهج  اب  شیاهنوتـس  هک  دنکیم  هیبشت  ياهم 
ریبعت رد  و  دروآیم . ناغمرا  هب  ار  رابگرم  ياهنافوط  زا  تاـجن  شمارآ و  تیرـشب  ناـهج  يارب  زین  مالـسا  تسا . نازوس  ياـهداب  شزو  و 

نآ رب  اههویم  دـش و  توارط  اب  زبس و  لوا  ردـص  نینموم  يراکادـف  اب  شیاـههخاش  هک  دـنکیم  هیبشت  ياهبیط  هرجـش  هب  ار  ناـمیا  رگید ،
يرتـش هب  ار  تموکح  موس : ریبـعت  رد  تسا و  یناـسنا  هعماـج  هب  هیدـه  نیرت  تکرب  رپ  نیرتاـبیز و  رمث  رپ  تخرد  مینادیم  تشگ  رهاـظ 

سوکعم هجیتن  ینعی  دـکچیم ، نآ  زا  نوخ  ریـش  ياـج  هب  ناتـسپ  تنوفع  رطاـخ  هب  اـی  هیوریب و  ندیـشود  رطاـخ  هب  هک  دـنکیم  هیبـشت 
داسف تیمومـسم و  هیام  هک  تسین  اذـغ  اهنت  هن  نوخ  هک  یلاـح  رد  تسا  ناـسنا  ياهاذـغ  نیرتشخب  ورین  نیرتهب و  زا  یکی  ریـش  دـهدیم 

اهنآ رب  ناملاظ  تسویپ . عوقو  هب  شکرـس  هارمگ و  هورگ  نآ  هراـبرد  مالـسلاهیلع  ماـما  ياـهینیب  شیپ  هک  دـهدیم  ناـشن  خـیرات  و  تسا .
یکی هرصب  هرصب ! رد  هنتف  نیمود  - 1 اههتکن : دنداد . اهنآ  هب  رگج  نوخ  اراوگ  ریش  ياج  هب  دنتفرگ و  اهنآ  زا  ار  تموکح  دندش و  طلسم 

تیمها زا  هرصب  رب  هطلس  لیلد  نیمه  هب  دوشگیم و  جراخ  ناهج  يوس  هب  ياهزاورد  دوب و  یمالسا  مهم  زکارم  زا 
رد هک  هنوگنامه  دندرکیم ، يریگهرهب  رهش  نیا  رب  هطلس  يارب  یتصرف  ره  زا  نایماش  هیواعم و  تهج  نیمه  يور  دوب . رادروخرب  یصاخ 

، يرگید هنتف  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  ار  مدرم  هک  درک  داریا  ینامز  ار  هبطخ  نیا  ماما  دـندقتعم  یـضعب  میدرک ، نایب  هبطخ  دورو  ناـش 
ورمع هیواعم و  هطلـس  رـصم و  رد  ماما  هدنیامن  رکبیبا  نب  دمحم  تداهـش  زا  دعب  هک  دوب  رارق  نیا  زا  نایرج  تخاسیم . هدامآ  هرـصب  رد 

تشون و هرصب  رد  دوخ  نارادفرط  هب  ياهمان  رطاخ  نیمه  هب  دوش ، طلسم  زین  هرصب  رب  هک  داتفا  عمط  هب  هیواعم  روانهپ ، روشک  نآ  رب  صاع 
یتابرض لمج و  گنج  هرطاخ  ندرک  هدنز  اب  داتسرف و  هرصب  هب  دوب ، هدرک  باختنا  هرصب  رادنامرف  ناونع  هب  ار  وا  هک  یمرـضحنبا  هارمه 

کیرحت هرـصب  رد  ماما  رادنامرف  نیـشناج  دیبع  نب  دایز  دـض  رب  مایق  هب  ار  اهنآ  دـندوب ، هدروخ  گنج  نآ  رد  ماما  رکـشل  زا  نایرـصب  هک 
هب یتح  دندش و  طلـسم  هرـصب  زا  یـشخب  رب  دنتـسویپ و  اهنآ  هب  زین  جراوخ  زا  یعمج  دندش و  عقاو  ریثات  تحت  نایرـصب  زا  یهورگ  درک ،

نیعا جراوخ ، زا  یهورگ  دنداهنن و  یعقو  داتسرف ، هرصب  هب  هعیبص  نب  نیعا  مان  هب  يدرم  اب  دوب و  هتـشون  اهنآ  هب  ماما  هک  ياهناحـصان  همان 
ام نیا  زا  دیسر  مالسلاهیلع  ماما  هب  ربخ  هک  یماگنه  دندرک . دیهش  هناریگلفاغ  روط  هب  ار 

نب هیراج  اب  دومرف و  دیدهت  ادیدش  ار  اهنآ  تشون و  هرـصب  رد  نافلاخم  هورگ  يارب  هدنبوک  غاد و  رایـسب  ياهمان  تفـشآرب و  تخـس  ارج 
اهنآ رب  مرادن و  امش )  ) ناگتـشذگ هب  يراک  میوگیم ، امـش  هب  هناقداص  نم  دومرف : نینچ  همان  زا  یـشخب  رد  داتـسرف و  هرـصب  هب  ار  همادق 

نم دض  رب  شروش  هب  ار  امـش  لطاب ، ماخ و  ياهرادـنپ  هدنـشک و  شکرـس و  ياهـسوه  رگا  میوگیم  تحارـص  اب  یلو  مریگیمن ، هدرخ 
رب ییالب  نانچ  دینک  دوخ  يوس  هب  ندمآ  هب  روبجم  ارم  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ماهتخاس ، هدامآ  هدایپ  هراوس و  زا  ار  مرکـشل  نم  دـنک ، راداو 

يراک نینچ  هب  تسد  امش  هک  تسا  نیا  نم  نامگ  دشاب ، زیچان  کچوک و  رایـسب  نآ  ربارب  رد  لمج  گنج  هثداح  هک  مروآیم  امـش  رس 
امش هب  تجح  مامتا  ناونع  هب  ار  همان  نیا  نم  دییاشگب ) دوخ  يور  هب  ار  نیگنس  تازاجم  هار  هک  دیتسه  نآ  زا  رترایـشوه  و   ) دز دیهاوخن 
اروف ادخ  تساوخ  هب  نم  دیزیخرب  تفلاخم  هب  نم  هداتـسرف  اب  دیهدنارف و  متحیـصن  هب  شوگ  رگا  تشون ، مهاوخن  ياهمان  رگید  متـشون و 
دناوخ هرصب  مدرم  رب  ار  ماما  همان  هیراج  و  داتسرف ، همادق  نب  هیراج  اب  میتفگ  هکنانچ  ار  همان  نیا  مالسلا . و  منکیم ، تکرح  امش  يوس  هب 

ماما ع نارادفرط  دنداد و  همادا  دوخ  تفلاخم  هب  هناجوجل  یهورگ  یلو  دش ، رثوم  مدرم  زا  يرایسب  رد  و 
هیراج دش و  هدنهانپ  ياهناخ  هب  شنارای  زا  رفن  داتفه  اب  یمرضحنبا  دنداد . تسکش  ار  وا  دنتفرگ و  رارق  یمرضحنبا  لباقم  رد  مالسلاهیل 

و رکشل ، طابضنا  - 2 دـندش . دوبان  یگمه  شنارای  اب  یمرـضحنبا  بیترت  نیا  هب  تفاین و  هناخ  ندزشتآ  زج  ياهراچ  اـهنآ  رب  هبلغ  يارب 
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رکشل تارفن  رد  میلست  طابـضنا و  حور  هک  مادام  دشاب ، هبرجت  رپ  هاگآ و  عاجـش و  ربدم و  ریدم و  ردق  ره  ربهر ، اوشیپ و  هناصلخم  داهج 
هدـنامرف دریگ و  ماجنا  تروشم  اب  اهراک  همه  دـیاب  هک  تسا  تسرد  دـسریمن . ییاج  هب  راک  دـننکن  هناصلخم  داـهج  دـشابن و  مکاـح  وا 

درف يارب  نایرکـشل  زا  یهورگ  ای  درف  ره  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  یلو  دـهد ، رارق  دوخ  رواشم  ار  ناـهاگآ  زا  یهورگ  دـیاب  زین  رکـشل 
. دوب دـهاوخ  تسکـش  تیاهن  رد  و  لشف ، یگدـنکارپ و  فالتخا و  نآ  هجیتن  هک  يراـک  دـننک ، يراـشفاپ  نآ  يور  دـنریگب و  یمیمـصت 

هقیلس هدیقع و  دنشاب و  ضحم  میلست  ءانثتسا  نودب  دیاب  همه  تفرگ ، ار  دوخ  میمـصت  مزال  ياهینزیار  زا  سپ  رکـشل  هدنامرف  هک  یماگنه 
، يربهر میظع  تردق  مغر  یلع  هک  نانمومریما  رکشل  گرزب  تالکشم  زا  یکی  دنزات . شیپ  هب  هناعطاق  دنهد و  رارق  عاعشلاتحت  ار  دوخ 

درف ره  ابیرقت  دوب . میلست  حور  هناصلخم و  داهج  طابضنا و  نیمه  نتشادن  دش ، یپ  رد  یپ  ياهتسکش  راتفرگ 
هک یتاـظحل  نآ  رد  نیفـص  رد  یتح  دـنریگب . میمـصت  دـننک و  داـهتجا  هک  دـندادیم  هزاـجا  دوخ  هب  گـنج  زا  یعطقم  ره  رد  یهورگ  و 
زا ناشدوخ  اهنت  هن  هک  دنتفرگ  میمـصت  یگنج  طابـضنا  گنج و  نونف  زا  ربخیب  نادان و  رکف و  مک  یهورگ  دوب ، یمدق  دنچ  رد  يزوریپ 

رایـسب ییاهن و  هجیتن  هب  تفریم  هک  ار ، گنج  ددرگرب و  بقع  هب  ات  دنداد  رارق  راشف  تحت  ار  ناشربهر  اوشیپ و  هکلب  دندرگزاب ، نادـیم 
رد درکیم و  یثنخ  ساسح  عطاقم  رد  ار  ماما  هدش  باسح  ياهریبدت  مامت  گرزب ، لکـشم  نیا  يرآ  دنک . اهر  هراکهمین  دـسرب ، یبولطم 

نیتسخن ناناملسم  ياهیگژیو  - 3 تشاد . دهاوخن  تسکش  یماکان و  زج  یتشونرس  دوش  ياهیحور  نینچ  راتفرگ  يرکـشل  ره  خیرات  لوط 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  میلست  اجنآ  ات  نانآ  دیامرفیم  دنکیم ، نیتسخن  ناناملسم  عضو  هب  ییانعم  رپ  هراشا  هبطخ  نیا  رد  ماما 

فده ربارب  رد  يردارب  يدنزرف و  يردپ و  فطاوع  زگره  و  دندشیم ، وربور  دربن  نادیم  رد  ردارب  دنزرف و  ردپ و  اب  هاگ  هک  دـندوب  ملس 
، تشاذگیمن رثا  اهنآ  هیحور  رد  یعضوم ، تسکش  یعطقم و  ياهینیـشن  بقع  یتح  درکیمن ، تسـس  ار  اهنآ  هدارا  دنتـشاد  هک  یـسدقم 

لخا قدص و  دنتفگیم . کیبل  وا  تاروتسد  هب  ادص  کی  دندوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نامرف  هب  شوگ 
دومرفیم و دادـما  یبیغ  ياهورین  اب  ار  اهنآ  صالخا  تقادـص و  نیا  رطاخ  هب  زین  دـنوادخ  و  دوب ، مکاح  اـهنآ  عطاـق  تیرثکا  رب  تین ، قا 
رب یتح  مالـسا  دندوب  هفوک  رکـشل  دننامه  نیتسخن ، ناناملـسم  رگا  نیقی  هب  تفرگارف . ار  طیحم  نآ  رـساترس  مالـسا  هک  تشذـگن  يزیچ 

مکاح اهنآ  رب  هتخپان  ماخ و  يدارفنا  ياهمیمـصت  اجیب و  ياهرظن  راهظا  یـشکرس و  درمت و  حور  رگا  دـشیمن ، مکاح  زین  هنیدـم  ای  هکم 
یلص ربمایپ  رصع  ای  نانآ  زا  يریثک  عمج  هچرگا  تشگیمن . اپ  رب  مالسا  همیخ  رد  يدومع  دشیمن و  زبس  نامیا  تخرد  رب  ياهخاش  دوب ،

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  هک  یثداوح  یلو  دندوب ، هدید  ار  ربمایپ  نارای  باحـصا و  ای  دـندوب و  هدرک  كرد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
زا یـشان  یگدزهافر  ایند و  قرب  قرز و  هب  مدرم  زا  یهورگ  لاـبقا  ناـمثع و  رـصع  ثداوح  اـصوصخم  دـمآ ، دوجو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

اههناهب لابند  هب  ار  نایوجهناهب  درک و  تسـس  ار  اـههدارا  ناـقفانم ، هورگ  نیگآرهز  تاـغیلبت  یمالـسا و  تاـحوتف  زا  دـعب  تورث  شیازفا 
. دش نانموم  تسکش  ناقفانم و  بزح  يزوریپ  شاهجیتن  داتسرف و 

دوخ نارای  هب  هبطخ 056-

هحفص 637] ]
رد هاگن : کی  رد  هبطخ  دیوگیم . نخس  دوخ  هتسجرب  تافـص  زا  مالـسلاهیلع  ماما  سپـس  تسا و  ياهدیهوکن  صخـش  هرابرد  هبطخ  نیا 

هرابرد نخـس  نیا  هک  تسا  نیا  روهـشم  یلو  تسوگتفگ ، هغالبلاجهن  ناحراش  نیب  هدومرف ، یـسک  هچ  هرابرد  ار  نخـس  نیا  ماما  هک  نیا 
رگید یهورگ  تسا و  دایز  هرابرد  نخـس  نیا  هک  دندقتعم  یهورگ  دسیونیم : دوخ  هغالبلاجـهن  حرـش  رد  دـیدحلایبا  نبا  تسا . هیواعم 
هدمآ هبطخ  نیا  رد  هک  یتافص  هک  ارچ  تسا  هیواعم  هرابرد  نخـس  نیا  نم  هدیقع  هب  یلو  دننادیم ، هریغم  هرابرد  ای  جاجح  هرابرد  ار  نآ 

ریس دنگوس  ادخ  هب  دیرادرب ، نم  لباقم  زا  ار  اذغ  هرفس  دزیم  ادص  دروخیم و  اذغ  رایسب  هیواعم  دیازفایم : سپـس  تسوا . ياهیگژیو  زا 
هیواعم هب  شزیمآ  ضارتعا  نانخـس  زا  یکی  رد  رذوبا  هک  دنکیم  لقن  هینایفـسلا  باتک  رد  ظحاج  نامثعوبا  مدش . هتـسخ  دنچ  ره  مدـشن ،
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، هنم اهرذـح  همالا  ذـخاتلف  عبـشی  لـکای و ال  يذـلا  موعلبلا  عساولا  نیعـالا  همـالا  یلو  اذا  دومرفیم : هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  نم  تفگ 
وا زا  دیاب  یمالسا  تما  دش ، مکاح  دوشیمن  ریس  دروخیم و  هتسویپ  هک  داشگ  ولگ  مشچ و  تشرد  يدرم  یمالـسا  تما  رب  هک  یماگنه 

اد نآ  زا  يرافغ  رذوبا  هک  یتشادرب  اب  ادخ  لوسر  هاتوک  نخس  نیا  هک  يدایز  تهابش  زا  دشاب . رذحرب 
يددعتم تایاور  هدنسیون  نامه  زین  و  تسا . هیواعم  هرابرد  هبطخ  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دراد ، ثحب  دروم  هبطخ  اب  تسا  هتش 

هک دنکیم  لقن  دوعـسم  نب  هللادبع  يردخ و  دیعـسوبا  زا  نآ  لاثما  نیفـص و  باتک  بیطخ ، خیرات  يربط ، خیرات  دـننام  فورعم  عبانم  زا 
نم ربنم  رب  ار  هیواـعم  هک  یماـگنه  هقنع ، اوبرـضاف  اـی - هولتقاـف - يربنم  یلع  هیواـعم  متیار  اذا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

هک دهدیم  یهاوگ  زین  هدمآ ، ثحب  دروم  هبطخ  رد  هک  يریبعت  اب  ریبعت  نیا  تهابـش  دینزب . ار  وا  ندرگ  ای - دـیناسرب - لتق  هب  ار  وا  دـینیبب 
مینادیم همه  هدش . هراشا  نآ  هب  هبطخ  لیذ  رد  هک  تسا  بس  هلاسم  عوضوم ، نیا  رب  رگید  هاوگ  دـهاش و  تسا . هیواعم  هرابرد  هبطخ  نیا 

رد بجعت  درکیمن و  هعمج  ياههبطخ  ربانم و  رد  مالسلاهیلع  یلع  نانمومریما  رب  ییوگازسان  بس و  هب  قیوشت  ار  مدرم  هیواعم  زج  یـسک 
بـصعت زج  یهاگتـساخ  ایآ  دـناهدرک ! وجتـسج  ار  يرگید  ياهقادـصم  هبطخ  نیا  يارب  یـضعب  هنوگچ  نشور  هاوگ  نیا  اب  هک  تسا  نیا 

روخرپ و يدرم  دوشیم : مکاح  یمالسا  تما  رب  هدنیآ  رد  هک  دیوگیم  نخس  یسک  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  لاح  ره  هب  دراد !؟
لسلاهیلع ماما  دنکیم . قیوشت  ماما  هب  ییوگازسان  هب  ار  مدرم  هک  گرزب  مکش  بلطهدایز و 

ماما ینیب  شیپ  دـیوگیم : خـیرات  هکناـنچ  درادیم و  ناـیب  یـسک  نینچ  ربارب  رد  ار  مدرم  فئاـظو  زا  ياهشوگ  ییوگـشیپ ، نیا  نمـض  ما 
زین دوخ  گرزب  تاراختفا  زا  ياهراپ  هب  ماما  هبطخ ، نیا  لیذ  رد  تسویپ . عوقو  هب  هیواـعم  تموکح  ناـمز  رد  لـماک ، روط  هب  مالـسلاهیلع 

دبایب هچ  ره  هک  دـش  دـهاوخ  طلـسم  امـش  رب  گرزب ، مکـش  و  ولگ ، هداشگ  يدرم  نم ، زا  دـعب  دیـشاب ! هاـگآ  همجرت : دـیامرفیم . هراـشا 
ارم هک  دهدیم  نامرف  امش  هب  وا  دیشاب ! هاگآ  تشک ، دیهاوخن  زگره  یلو  دیشکب ! ار  وا  دنکیم ، وجتـسج  دباییمن  ار  هچنآ  و  دروخیم ،

ینوزف بجوم  نیا  هک  ارچ  مهدیم ، هزاجا  امش  هب  نمـشد ) رابجا  ماگنه  هب   ) ار ازـسان  ییوگدب و  اما  دییوج . يرازیب  نم  زا  دیهد ، مانـشد 
ترطف رب  نم  اریز  دـییوجم ، يرازیب  نم  زا  زگره  نتـسج ، يرازیب  داهنـشیپ  دروم  رد  یلو  تسا ، امـش  تاجن  ثعاب  و  نم ، يونعم  تاماقم 

هار رد  یکانرطخ  نمشد  دیشاب  بقارم  ریسفت : حرش و  ماهتفرگ ! یشیپ  نارگید  رب  ترجه  مالسا و  نامیا و  رد  ماهتفای و  دلوت  دیحوت  كاپ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ثیداحا  زا  يددعتم  دهاوش  دش ، هتفگ  هاگن ) کی  رد  هبطخ   ) قباس ثحب  رد  هک  هنوگنامه  تسا !

تما رب  هیواعم  ندش  مکاح  زا  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  هک  تسا  تسد  رد  یشیپ  ناگرزب  نانخس  و 
يدرم نم  زا  دعب  دیشاب  هاگآ  دیامرفیم : تسخن  دنکیم ، هراشا  دریگیم  همشچرس  تیمکاح  نیا  زا  هک  يدسافم  هب  دنکیم و  ییوگشیپ 
رهظیـس هنا  اما   ) دنکیم وجتـسج  دباییمن  ار  هچنآ  دروخیم و  دبایب  هچ  ره  هک  دـش  دـهاوخ  طلـسم  امـش  رب  گرزب  مکـش  ولگ و  هداشگ 

وا يرهاظ  عضو  هب  هراشا  تسا  نکمم  ریبعت  نیا  دـجی .) ام ال  بلطی  دـجی و  ام  لکای  نطبلا ، قحدـنم  موعلبلا ، بحر  لـجر  يدـعب  مکیلع 
وا یحور  عضو  زا  هیانک  تسا  نکمم  و  دروخیم . اذغ  رایسب  لیلد  نیمه  هب  تشاد و  ار  یفاصوا  نینچ  تایاور  زا  يرایـسب  قبط  هک  دشاب 

، ینعم ود  ره  هک  تسین  دیعب  و  درکیمن . ریس  ار  وا  يزیچ  تموکح  رما  رد  دوب و  صیرح  بلطهدایز و  يدرم  هک  دشاب ، تموکح  رما  رد 
نخـس نیا  همادا  رد  ماـما  سپـس  دوب . تهج  ود  ره  رد  تافـص ، نیا  ياراد  وا  هک  ارچ  دـشاب  روظنم  ییاـنک  ینعم  مه  یقیقح و  ینعم  مه 

نیا بطاخم  نیقی  هب  هولتقت )! نل  و  هولتقاف ، ! ) تشک دیهاوخن  زگره  یلو  دیشکب  ار  وا  دیامرفیم : هدرک ، رداص  ار  يدرف  نینچ  لتق  روتسد 
رب ییاناوت  ای  راکفا ، یگدنکارپ  يریگمیمصت و  رد  یناوتان  هیحور و  فعض  مکح  هب  اهنآ  تسناد  مالسلاهیلع  ماما  هک  دنقارع  مدرم  نخس 

يا ارچ  اما  درادن . دوجو  اهنآ  رد  یمیمصت  هدارا و  تماهش و  تعاجش و  نینچ  دنناوتب ، رگا  ای  دنرادن و  هیواعم  نتشک 
زا دوب و  هدرک  اپ  رب  نیملـسم  نایم  رد  هک  تسا  يداسف  نامه  نآ  لیلد  نیرتنـشور  هدوب ، لتقلا  بجاو  مالـسلاهیلع  ماما  هاگدـید  زا  درم  ن 

يرایسب نوخ  هک  تخادنا  هار  هب  ییاهگنج  مالـسا ، روشک  رد  ینماان  داجیا  رب  هوالع  هک  ارچ  دوب  ضرالا  یف  دسفم  ياهقادصم  نیرتزراب 
. دشیم نوگرگد  یلک  هب  مالـسا  تفاییم  همادا  رگا  هک  تشاذگ  مالـسا  رد  ییاهتعدب  نیا ، زا  هتـشذگ  دـش . هتخیر  نآ  رد  ناناملـسم  زا 
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ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  یـسک  ناـمه  دوب ، هدرک  رداـص  ار  مالـسلاهیلع  ناـنمومریما  بس  روتـسد  وا  اـهنیا  رب  هفاـضا 
دنک بس  ار  هللا  لوسر  هک  یسک  نیقی  هب  هداد و  مانشد  ارم  دهد  مانشد  ار  یلع  هک  یسک  ینبـس  دقف  ایلع  بس  نم  دوب : هدومرف  شاهرابرد 

هب قفوم  اهنآ  هک  دیامرفیم  نایب  ینشور  هب  هتشادرب و  هدرپ  هدنیآ  ثداوح  زا  یضعب  زا  نخـس ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . مدلارودهم 
، نخس نیا  همادا  رد  دوب . هتخومآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  یبیغ  ملع  زا  نیا  و  دش ، دنهاوخن  وا  لتق 

يرازیب نم  زا  و  دیهد ! مانشد  ارم  هک  دهدیم  نامرف  امش  هب  وا  دیـشاب  هاگآ  دیامرفیم : درادیم و  رب  هدرپ  هدنیآ  ثداوح  زا  رگید  یکی  زا 
دهدیم ك ناشن  نیا  ینم .) هئاربلا  یبسب و  مکرمایس  هنا  الا و  ! ) دییوج

یلع هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هک  یلئاـضف  تسنادیم  وا  دوب ، ماـقم  رب  صیرح  زوتهنیک و  هیواـعم  دـح  هچ  اـت  ه 
رب یلیلد  ثیداحا  نیا  زا  کی  ره  تفرگ و  دـهاوخارف  ار  ناهج  برغ  قرـش و  دناهدینـش  نارای  باحـصا و  همه  تسا و  هتفگ  مالـسلاهیلع 
زا ماش  مدرم  هک  درک  شالت  تسخن  رطخ  نیا  زا  يریگولج  يارب  لیلد ، نیمه  هب  تسوا ، ياهاعدا  ندوب  لـطاب  وا و  تموکح  يراـبتعایب 
رد ربانم و  رد  ار  ترـضح  نآ  مانـشد  بس و  روتـسد  رگید ، يوس  زا  تخاس . عونمم  یلک  هب  ار  اهنآ  لـقن  دـننامب و  ربخیب  ثیداـحا  نیا 

دنـشاب ماما  بس  هب  روبجم  هک  ییاج  تسا  یهیدـب  تخاس ، راـک  نیا  هب  روبجم  ار  شرودزم  ياـبطخ  داد و  جاور  هعمج  زاـمن  ياـههبطخ 
یهیجوت زین  یبصعتم  رگهیجوت  چیه  هک  دوب  هیواعم  ياهتعدب  نیرت  تشز  زا  یکی  نیا  تشاد و  دنهاوخن  وا  لئاضف  رکذ  رب  تردـق  زگره 
دیهدیم مانشد  ار  وا  اراکشآ  اهربنم  رب  ایآ  اهداوعا  مکل  تبصن  هفیسب  هبسب و  نونلعت  ربانملا  یلع  ا  برع : رعاش  هتفگ  هب  درادن و  نآ  يارب 

نیا هک  تقیقح  نیا  هب  زین  هیواعم  نارادـفرط  هک  نیا  هجوت  بلاج  دـش . اپ  رب  امـش  يارب  يارب  وا  ریـشمش  اب  اهربنم  نیا  هبوچ  هک  یلاح  رد 
زا یسک  هک  نیا  هلمج  زا  دناهدرک ، فارتعا  دناهدراذگ  دوخ  هناملاظ  هنابصاغ و  میکحت  يارب  ار  تعدب 

نودب ام  تموکح  راک  کلذب  الا  رمالا  انل  میقتـسی  هنا ال  تفگ : باوج  رد  وا  دییوگیم ؟ مانـشد  ربانم  رب  ار  یلع  ارچ  درک : لاوئـس  ناورم 
هب  ) ار ییوگدـب  اما  دـهدیم : روتـسد  نینچ  شنارای  هب  هناحیقو ، تعدـب  نیا  ربارب  رد  ماـما  سپـس  دـباییمن  ناـماس  یلع ) بس  ینعی   ) نآ

دروم رد  یلو  تسامـش ، تاـجن  ثعاـب  نم و  يونعم  تاـماقم  ینوزف  بجوم  نیا  هک  ارچ  مهدیم  هزاـجا  امـش  هب  نمـشد ) راـبجا  ماـگنه 
یشیپ نارگید  رب  ترجه  مالسا و  نامیا و  رد  ماهتفای و  دلوت  دیحوت  كاپ  ترطف  رب  نم  اریز  دییوجم  يرازیب  نم  زا  زگره  نتسج ، يرازیب 

نامیالا و یلا  تقبـس  و  هرطفلا ، یلع  تدـلو  یناف  ینم ، اواربتت  الف  هئاربلا  اما  هاجن و  مکل  و  هاکز ، یل  هناف  ینوبـسف ، بسلا  اـماف  ! ) ماهتفرگ
نوخ ظفح  هیام  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا  یمازلا  رما  نآ ، رهاظ  دراد ، هحابا  هبنج  طقف  اـی  تسا  یمازلا  بجاو  رما  بس ، هب  رما  اـیآ  هرجهلا .)
هدمآ ییاج  رد  رما  لوصا ، ياملع  ریبعت  قبط  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  دش . ناگدنیآ  هب  تیب  لها  بتکم  توعد  ندناسر  نیتسار و  نایعیش 

نوچمه یناسک  نیاربانب  دـناسریم  ار  هحاـبا  اـهنت  دـش و  دـهاوخن  مازلا  رد  روهظ  دراد ، دوجو  رطخ ) مهوت   ) تیعونمم لاـمتحا  هک  تسا 
ناها نیرتمک  دندشن  رضاح  دندرک و  تمواقم  هک  ریبج  نب  دیعس  ربنق و  رامت و  مثیم  يرجه و  دیشر 

راثیا و هب  هکلب  دندرکن ، یفالخ  راک  اهنت  هن  دندیشون ، تداهش  تبرـش  هار  نیمه  رد  دننک و  مالـسلاهیلع  یلع  یلوم  سدقم  تحاس  هب  یت 
دروم نامیایب ، كاته و  نمـشد  يوس  زا  ینامیا  اب  ناسنا  رگا  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  نخـس ، نیا  زا  دندز . تسد  یگرزب  يراکادف 

تمارک رب  تناها  نیا  ناربج  هب  دنوادخ  هکلب  دوشیمن ، هتساک  وا  تاماقم  زا  اهنت  هن  دنک ، وا  کته  هب  رابجا  ار  مدرم  ای  دریگ ، رارق  کته 
بـس نایم  یتواـفت  هچ  هک  دـیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  اـجنیا  رد  دـنکیم . هزیکاـپ  كاـپ و  رظن  ره  زا  ار  وا  دـیازفایم و  وا  ماـقم  تمظع  و 

تسخن دهدیمن : هزاجا  لیلد  هس  هب  ار  یمود  دهدیم و  هزاجا  ار  یلوا  مالسلاهیلع  یلع  ماما  هک  تسا  نتسج ) يرازیب   ) تئارب و  مانـشد ) )
ماگشیپ موس  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  نامیا  مالـسا و  شریذپ  رد  ندوب  ماگـشیپ  مود  نامیا ، مالـسا و  ترطف  رب  دلوت 

نایم توافت  رد  هغالبلاجهن  نارـسفم  وا . يرای  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  هب  نتـسویپ  هنیدم و  هب  هکم  زا  ترجه  رد  ندش 
هچنآ تسین ، هدننکعناق  تسا و  فلکت  نآ  زا  ياهظحالم  لباق  تمسق  هک  دنراد  يرایسب  نانخس  نتسج ) تئارب  و  ازـسان ، بس و   ) ود نیا 

بس هک  نیا  تسخن  تسا : زیچ  ود  نیا  زا  یکی  دسریم  رظن  هب  رتکیدزن  توافت  نیا  ریسفت  رد 
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اب دنچ  ره   ) نتـسج يرازیب  اما  تسین ، ینامیایب  كرـش و  رفک و  نآ  موهفم  یلو  دشاب ، وا  يدـب  هب  هراشا  دـناوتیم  ناسنا ، کی  مانـشد  و 
نیذـلا یلا  هلوسر  هللا و  نم  هئارب  میناوخیم : تئارب  هروس  زاـغآ  رد  هک  هنوگناـمه  تسوا  نیئآ  نید و  زا  يرازیب  شموـهفم  دـشاب ) ناـبز 

ناشدهع و   ) دیاهتسب دهع  اهنآ  اب  امش  هک  تسا  ناکرشم  زا  یناسک  هب  شربمایپ  ادخ و  يوس  زا  يرازیب  مالعا  نیا  نیکرشملا : نم  متدهاع 
وا زا  نابز  هب  یتح  دادن  هزاجا  مالسلاهیلع  ماما  اذل  دوب ، مالسا  نید و  زا  تئارب  مالسلاهیلع ، ماما  زا  تئارب  موهفم  نیاربانب ، دناهتـسکش .) ار 
ره  ) دادـن ار  شبتکم  هب  تناها  هزاجا  یلو  داد  ار  دوخ  صخـش  هب  تناها  هزاجا  عقاو  رد  دـننک ، تناها  نآرق  مالـسا و  هب  دـنیوج و  تئارب 

تعانق ظافلا  هب  اهنت  دنناوتیمن  دندش  ینخـس  هب  روبجم  رگا  هک  تسا  نیا  ناشروصت  مدرم  زا  يرایـسب  هک  نیا  رگید  دشاب )! ظفل  اب  دنچ 
قالط هغیـص  يارجا  هب  روبجم  ار  یـسک  هاگره  لیلد  نیمه  هب  دوب ، دهاوخ  ریذـپان  بانتجا  روط  هب  نخـس  نآ  هارمه  زین  نآ  تین  دـننک و 
ءاشنا دصق  یلو  تسا  لطاب  هارکا  رطاخ  هب  قالط  دنچ  ره  ار ، ینعم  دصق  مه  دنکیم و  ار  ظفل  دصق  مه  هغیص  يارجا  عقوم  الومعم  دننک 

نعم دصق  مدع  هب  قالط ، لاطبا  يارب  دراوم  هنوگنیا  رد  ءاهقف  اذل  تسه و  نآ  رد 
ره رابجا  ماگنه  هب  تسا ، روط  نیمه  هلاسم  زین  مانشد  بس و  دروم  رد  دینک .) تقد  ، ) دنیامنیم دانتسا  هارکا  هب  هکلب  دننکیمن ، دانتسا  ي 

یلو تسا ، دب  رایـسب  بس  دصق  تسا  یهیدب  دنتـسین . مه  زا  ود  نیا  کیکفت  هب  رداق  نوچ  ار ، ینعم  مه  ظفل و  مه  دننکیم  دـصق  ار  ود 
وا نیئآ  بتکم و  زا  يرازیب  زاربا  یمود  موهفم  تسا و  ناسنا  کی  مارتحا  یفن  یلوا  موهفم  اریز  دشابیم ، نآ  زا  رتدب  رایـسب  تئارب  دـصق 
زین هدومرف ، نتسج  يربت  زا  یهن  يارب  مالسلاهیلع  ماما  هک  ياهناگهس  ياهلیلد  دنکیمن . ار  راک  نیا  یناملسم  چیه  دشابیم و  مالسا  ینعی 
زیچ هس  هب  نتـسج ، يربت  زا  یهن  ماقم  رد  دش - هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه  مالـسلاهیلع - ماما  هک  نیا  هجوت  نایاش  تساعدـم . نیا  دـهاش 

نآرق و هیآ  قبط  هک  یلاح  رد  هرطفلا ،) یلع  تدـلو  یناف  . ) ماهدـش هداز  دـیحوت  ترطف  رب  نم  دـیوگیم : هک  نیا  تسخن  دـنکیم : هراشا 
هب هجوت  اب  تسا ؟ هدومرف  هراشا  نآ  هب  ماما  هک  تسا  يزایتما  هچ  نیا  دـنوشیم ، دـلوتم  دـیحوت  ترطف  رب  اـهناسنا  همه  یمالـسا  تاـیاور 

ردپ و ریثات  تحت  دنوشیم  دلوتم  دیحوت  ترطف  اب  هک  نیا  اب  مدرم  زا  يرایسب  هک  نیا  نآ  و  دوشیم ، نشور  لاوئـس  نیا  خساپ  هتکن  کی 
، دندرگیم فرحنم  دیحوت  هار  زا  يدوز  هب  كرش  هب  هدولآ  عماوج  ای  دحوم  ریغ  ردام 

وا هیاس  رد  دروخیم و  اذـغ  وا  تسد  زا  تفاـی و  شرورپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شوغآ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  یلاـح  رد 
يردـپ نامیا و  اب  كاپ و  يردام  زا  تسـشنن و  وا  ناماد  رب  برع ، تیلهاج  كرـش و  رابغ  درگ و  نیرتمک  هک  ياهنوگ  هب  دـشیم  تیبرت 

ناگتشرف يادص  دنارذگیم ، ار  تلاسر  يارب  یگدامآ  نارود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ینامز  رد  مه  نآ  تفای ، دلوت  دحوم 
نآ تسا : هدمآ  یتیاور  رد  هک  دنکیم  لقن  دوخ  هغالبلاجـهن  حرـش  رد  دـیدحلایبا  نبا  درکیم . هدـهاشم  ار  الاب  ملاع  رون  دینـشیم و  ار 

عورش لاس  نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  تامدقم  هک  تسا  یلاس  نامه  تفای  دلوت  نآ  رد  مالسلاهیلع  یلع  هک  یلاس 
ار ياهزات  دارفا  هزات و  ياهرون  تفر ، راـنک  وا  مشچ  لـباقم  زا  اـههدرپ  دینـشیم ، ناـتخرد  اهگنـس و  زا ) ار  دـیحوت   ) همزمز يادـص  دـش ،

درمش تکرب  لاس  ار  لاس  نآ  ربمایپ  دوب . هدشن  هداد  ترضح  نآ  هب  یصاخ  روتسد  زونه  یلو  تسا ) ناگتشرف  هب  هراشا   ) درکیم هدهاشم 
راگدرورپ هقباسیب  تامارک  یهلا و  تردق  هک  یتقو  مالسلاهیلع  یلع  تدالو  بش  نآ  رد  دیمان و  هکربلا  هنس  ریخلا و  هنس  مان  هب  ار  نآ  و 

هریثک اباوبا  هب  انیلع  هللا  حتفی  دولوم  هلیللا  انل  دلو  دقل  دومرف : نینچ  دومن  هدهاشم  ار 
ام رب  ار  تمحر  تمعن و  زا  يرایسب  ياهرد  وا  تکرب  هب  دنوادخ  هک  دوشگ ، ناهج  هب  هدید  ام  يارب  يدنزرف  بشما  همحرلا ، همعنلا و  نم 
هک یـسک  نیتسخن  نانز  نایم  زا  هک  دـنقفتم  یمالـسا  تما  نامیالا .) یلا  تقبـس  و   ) متـشاد نامیا  رد  تقبـس  نم  هک : نیا  رگید  درک . زاب 
زا هک  یسک  نیتسخن  هک  تسا  نیا  فورعم  روهشم و  هعیش  ینس و  زا  معا  یمالسا  نادنمـشناد  نایم  رد  دوب و  يربک  هجیدخ  دروآ  نامیا 
اب درادـن . دـیدرت  هلاسم  نیا  رد  مالـسا  ياملع  زا  سکچیه  دـیدحلایبا  نبا  هتفگ  هب  هکلب  دوب ، مالـسلاهیلع  یلع  دروآ  نامیا  نادرم  ناـیم 

و مینکیم . رظنفرـص  نآ  زا  العف  دـش  دـهاوخ  رکذ  هلاسم  نیا  يارب  مزـال  نئارق  دـهاوش و  هبطخ 71  ریـسفت  حرـش و  رد  هک  نیا  هب  هجوـت 
ترجه رد  ماگـشیپ  ماما  هنوگچ  هک  دـیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  اجنیا  رد  هرجهلا .) و   ) مدوب ترجه  رد  ماگـشیپ  نم  هک : نیا  لـیلد  نیموس 
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هتفگ یـصاخ  هنیرق  رکذ  نودـب  ترجه  اـج  ره  دـش و  مالـسا  خـیرات  زاغآرـس  هک  تسا ، هنیدـم  هب  هکم  زا  ترجه  روظنم  رگا  اریز  دوـب ،
هللا یلـص  ربمغیپ  ترجه ، ماگنه  هب  رکبوبا  مینادیم  هک  ارچ  دوبن ، رجاهم  نیتسخن  مالـسلاهیلع  ماـما  دـنوشیم ، نآ  هجوتم  اـهنهذ  دوشیم 

لوا هظحل  نامه  زا  مالسلاهیلع  یلع  الوا  مییوگیم : لاوئس  نیا  خساپ  رد  درکیم . یهارمه  ار  ملس  هلآ و  هیلع و 
ربمغیپ دوخ  روتـسد  هب  افرـص  دنام  هکم  رد  یهاتوک  نامز  هک  نیا  دـنک و  یهارمه  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب  هدامآ 

زا ناکرشم  ات  دباوخب  وا  ياج  رد  مالسلاهیلع  یلع  تیبملا  هلیل  ینعی  یخیرات  بش  نآ  رد  تساوخیم  هک  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رومام مالـسلاهیلع  یلع  هتـشذگ ، نیا  زا  دور و  نوریب  هکم  زا  تمالـس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنوشن و  هاگآ  ترجه  هشقن 

، دـنک تکرح  تصرف  نیتسخن  رد  درادرب و  هارمه  ار  ربمایپ  ناکیدزن  زا  ینانز  دراپـسب و  اهنآ  هب  دوب  ربماـیپ  دزن  هک  ار  مدرم  ياـهتناما  دوب 
رد یسوط  خیـش  هتفگ  قبط  هک  نیا  بلاج  دوب . ربمغیپ  نامرف  هب  اهنت  داتفا  ریخات  يزور  دنچ  رگا  دوب و  ماگـشیپ  ترجه  رما  رد  وا  نیاربانب 

یلع هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفاتـش ، راغ  رد  ربمغیپ  رادید  هب  دوب  راغ  رد  ربمغیپ  هک  یبش  نیمود  رد  مالـسلاهیلع  یلع  یلاما 
هدامآ البق  ار  رتش  نم  تفگ  رکبوبا  دروایب ، راغ  یکیدزن  هب  هنایفخم  دزاس و  هدامآ  شهارمه  وا و  يارب  رتش  ود  هک  داد  روتسد  مالسلاهیلع 

یلع هک  دـهدیم  ناشن  نیا  درک و  نینچ  مالـسلاهیلع  یلع  دزادرپب و  ار  رکبوبا  ياهرتش  لوپ  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  یلع  هب  ربمایپ  مدرک 
دامآ ربمایپ  یهارمه  يارب  هلحرم  ره  رد  مالسلاهیلع 

رد ناماگـشیپ  نیقباس و  ار  اـهنآ  دنتـسویپ  ربمغیپ  هب  هلحرم  نیتسخن  رد  هک  یهورگ  اـیناث : دـنامن . هکم  رد  وا  روتـسد  هب  زج  تشاد و  یگ 
هراشا الاب  رد  هک  هنوگنامه  تسا ؟ هدربن  ار  رظن  دروم  صخـش  مان  ماما  ارچ  - 1 اههتکن : دوب . نانآ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  دنمانیم و  ترجه 

ارچ تسا ، هدوب  هیواعم  هدومرف ، نایب  هبطخ  نیا  رد  ار  شفاصوا  هک  یـصخش  زا  مالـسلاهیلع  ماما  روظنم  هک  دهدیم  ناشن  نئارق  مامت  دش 
تیاعر رطاخ  هب  مهبم  ریبعت  نیا  تسا  نکمم  دـنکیمن . قیبطت  هیواعم  زج  سک  چـیه  رب  بس  روتـسد  هلاـسم  اـصوصخم  فاـصوا  نیا  هک 

روط هب  فاصوا ، رکذ  هب  هجوت  اـب  ار  بلطم  دوشیم  ببـس  هک  مدرم  يواـکجنک  سح  نتخیگنارب  رطاـخ  هب  اـی  و  دـشاب ، ناـیب  رد  تناـتم 
زا هدرپ  نیا  زا  شیب  دـهاوخیمن  مالـسلاهیلع  یلع  تسا  ینـشور  ياهییوگـشیپ  رب  لمتـشم  هبطخ  نیا  نوچ  نیا  رب  هفاضا  دـنبایرد ، رتقیمع 

تسا تافـص  نیا  دجاو  هک  يدرم  دهدیم  روتـسد  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دوب ؟ مدلا  رودهم  هیواعم  ارچ  - 2 درادرب . بلطم  يور 
وا لیلد  هچ  هب  هک  دیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  اجنیا  رد  تشاد ! دیهاوخن  تردق  راک  نیا  رب  امـش  دیامرفیم : لاح  نیع  رد  دوش ، هتـشک  دیاب 

موصعم خ ماما  رب  سک  ره  اریز  تسا ، نشور  اهقف  نادنمشناد و  رظن  زا  لاوئس  نیا  باوج  دوب ؟ مدلارودهم 
تباث وا  تماما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  صن  هب  مه  هک  درک  جورخ  یماما  رب  وا  و  تسین ، ناملسم  تسا و  یبصان  دنک  جور 

يزیریپ ياهدرتسگ  تروص  هب  ار ، ضرا  رد  داسف  هک  دوب  یناسک  زا  هیواعم  کشیب  نیا  رب  هفاضا  مدرم . هماـع  تعیب  قیرط  زا  مه  دوب و 
قیرط زا  هیواعم  ییاذیا  ياهتکرح  تخیر ، نیمز  رب  ار  يدایز  ياهنوخ  وا  دـض  رب  یـشکرکشل  ماما و  تعیب  زا  یچیپرـس  رطاخ  هب  و  درک ،

رصم و رد  رکبیبا  نب  دمحم  نتشک  رب  ینبم  وا  نامرف  تسا ، فورعم  روهشم و  قارع  فارطا  رد  تراغ  لتق و  يارب  ییاههورگ  نداتـسرف 
تازاجم نآرق ، حیرـص  رظن  قبط  هک  دـهدیم  رارق  ضرالا  یف  نادـسفم  لوا  فص  رد  ار  وا  لیبق ، نیا  زا  يرگید  ياهراک  رتشا و  کـلام 

دـننک و هیجوت  ار  تایانج  نیا  همه  داهتجا ، یهاو  هناهب  هب  دـنریگب و  هدـیدان  ار  اهتیعقاو  نیا  همه  یبصعتم  دارفا  رگا  لاح  تسا . لتق  اهنآ 
هک میناوخیم  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یفورعم  ثیدح  رد  تسا ! يرگید  بلطم  دنیامن  راکنا  ار  تایعقاو 
اب حلص  وت  اب  حلص  تسا و  نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  یلع ! يا  یملس ، کملس  یبرح و  کبرح  یلع  ای  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  هب  باطخ 

یبرح رفاک  یسک  نانچ  دوب و  رفک  بجوم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اب  گنج  هک  مینادیم  نم و 
رانک زا  دوب  هدش  انیبان  شمشچ  هک  یماگنه  سابعنبا  هک : تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  زین  و  تسا . حابم  وا  نوخ  هک  دشیم  بوسحم 

. دندرکیم بس  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تفگ : دنتفگیم ؟ هچ  اهنیا  تفگ  دوخ  يامنهار  هب  دینـش . یمهبم  تخـس  اهنآ  زا  تشذـگ  یهورگ 
ناحبس دنتفگ : دینکیم ؟ بس  ار  لاعتم  دنوادخ  امش  زا  کیمادک  تفگ  اهنآ  هب  تشگرب  هک  یماگنه  نادرگرب . اهنآ  يوس  هب  ارم  تفگ :
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بس هک  ره  هللا ! ناحبس  دنتفگ : دینکیم ؟ بس  ار  ادخ  لوسر  امش  زا  کیمادک  تفگ : دوشیم . رفاک  دنک  بس  ار  دنوادخ  هک  یسک  هللا !
ار راک  نیا  دنتفگ : دینکیم ؟ بلاطیبا  نب  یلع  بس  امش  زا  کیمادک  تفگ  دوشیم . رفاک  دنک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هک مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  مهدیم  یهاوگ  مبلطیم و  تداهـش  هب  ار  ادخ  نم  تفگ : سابعنبا  میاهدرک .

ار یلع  هک  یـسک  رانلا ، یف  هیرخنم  یلع  هللا  هبکا  هللا  بس  نم  لج و  زع و  هللا  بس  دـقف  ینبـس  نم  ینبـس و  دـقف  ایلع  بس  نم  دومرفیم :
رد ور  هب  ار  وا  ادخ  دیوگ  مانـشد  ار  ادخ  هک  یـسک  هتفگ و  مانـشد  ار  ادخ  دیوگ  مانـشد  ارم  هک  یـسک  هتفگ و  مانـشد  ارم  دیوگ  مانـشد 
هچ نیبب  نک  شوگ  تفگ : دوخ  يامنهار  هب  تفر و  تفرگ و  شیپ  ار  دوخ  هار  نخس  نیا  نایاپ  زا  دعب  سابعنبا  دنکفایم . خزود  شتآ 

رد وا  يدـید ؟ هنوگچ  ار  اـهنآ  ياـههفایق  متفگ  اـهنآ  هب  ار  نخـس  نیا  هک  یماـگنه  تفگ : ساـبعنبا  دـنتفگن . يزیچ  تفگ : دـنیوگیم .
هاگن وت  يوس  هب  هدـش  خرـس  ياهمـشچ  اب  اـهنآ  رزاـجلا ! رافـش  یلا  سویتلا  رظن  هرمحم ! نیعاـب  کـیلا  اورظن  دـناوخ : ار  رعـش  نیا  باوج 

رزخ درک : هفاضا  نآ  رب  يرگید  رعـش  وا  وگب ! مه  زاب  تنابرق  هب  تردپ  تفگ : سابعنبا  خالـس ! دراک  هب  اهزب  هاگن  نوچمه  دـندرکیم ،
، دـندوب هدـنکفا  ریز  هب  ار  دوخ  هاگن  و  دوب ، هدـش  کچوک  درگ و  اهنآ  نامـشچ  رهاقلا ! زیزعلا  یلا  لیلذـلا  رظن  مهراصبا ! سکاون  نویعلا 
: تفگ وگب ! مه  زاب  تنابرق  هب  تردـپ  تفگ : رگید  راب  سابعنبا  دریگیم ! رارق  يرهاق ، يوق  صخـش  ربارب  رد  هک  یلیلذ  ناـسنا  نوچمه 
! رباغلل هحیـضف  نوتیملا  مهلاوما و  یلع  راـع  مهئاـیحا  منادیم . ار  نآ  هلاـبند  نم  یلو  تفگ : ساـبعنبا  دـیآیمن . مرطاـخ  هب  يزیچ  رگید 

بـس هک  تسا  یتروص  رد  همه  اهنیا  تسا  یهیدب  ناگدنامزاب ! ییاوسر  هیام  ناشناگدرم  دنتـسه و  گنن  ناشناگدرم  يارب  اهنآ  ناگدنز 
رد زین  هتکن  نیا  تسا . ینثتـسم  مکح  نیا  زا  دـننک ، گرم  هب  دـیدهت  ای  روبجم  هک  ار  یـسک  اما  دریگ ، تروص  رایتخا  يور  زا  هدارا و  اـب 

بمایپ هک  مینک  ضرف  ام  دیوگیم : همان 65  حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  هک  تسا  تیمها  لباق  ثحب  نیا  نایاپ 
هللا یلـص  ربمایپ  هک  تسنادیمن  هیواعم  ایآ  دشاب ، هدرکن  حیرـصت  دوخ  زا  دعب  مالـسلاهیلع  یلع  تفالخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ر 

نالعا دنک  گنج  وت  اب  هک  یسک  اب  نم  تملاس ، نمل  ملس  تبراح و  نمل  برح  انا  دومرف : ددعتم ) دراوم  رد   ) راب رازه  ملس  هلآ و  هیلع و 
اب گنج  وت  اب  گنج  یملس ، کملس  یبرح و  کبرح  دومرف : زین  و  منکیم . حلـص  نالعا  دنک  حلـص  وت  اب  هک  یـسک  اب  منکیم و  گنج 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ای  دنک  گنج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هک  یسک  تسا  یهیدب  نم . اب  حلـص  وت  اب  حلـص  تسا و  نم 

-3 دـنامیمن . یقاب  یلاکـشا  الاب  هبطخ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  راتفگ  رب  نیاربانب  دوب ، دـهاوخ  مدـلارودهم  دـهد  گنج  نـالعا  وا  هب  ملـس  و 
ار حیبق  تشز و  راک  نیا  هک  یسک  نیتسخن  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  خیراوت  زا  مالسلاهیلع  ماما  هب  ییوگازـسان  بس و  رابفـسا  هچخیرات 
رد یتاـیاور  هک  تشاد  رارـصا  هتـسویپ  هیواـعم  دـسیونیم : ریدـغلاسیفن  باـتک  رد  ینیما  همـالع  موحرم  دوـب . هیواـعم  درک  يراذـگهیاپ 

دندش گرزب  دنتفرگ و  وخ  نآ  اب  ماش  ناکدوک  هک  داد  همادا  ردق  نآ  ار  راک  نیا  دنک و  لعج  مالسلاهیلع  نانمومریما  ماما  ماقم  شهوکن 
مالسلاهیلع د تیب  لها  توادع  ضغب و  ياههیاپ  هک  یماگنه  دندیسر . يریپ  هب  نالاسگرزب  و 

اج و همه  رد  ربانم ، رب  تعامج و  هعمج و  زامن  لابند  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ـالوم  بس  نعل و  تشز  تنـس  دـش  مکحم  ناـکاپان  بولق  ر 
دراو درک و  تکرـش  جح  مسارم  رد  یتقو  هک  دوب  اجنآ  ات  ینعم  نیا  رد  هیواعم  رارـصا  داد . جاور  هنیدـم  ینعی  یحو  لوزن  لحم  رد  یتح 

نب دعـس  اجنیا  رد  دنتفگ  وا  هب  دنک  مالـسلاهیلع  یلع  الوم  نعل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربنم  رب  تشاد  میمـصت  دش  هنیدم 
ربمایپ دجسم  هب  رگید  نم  ینک  يراک  نینچ  رگا  تفگ : دعـس  نک . تروشم  وا  اب  البق  داد  دهاوخن  تیاضر  راک  نیا  هب  تسا و  صاقویبا 

لاح ره  هب  تفر . ایند  زا  دعـس  هک  ینامز  ات  درکن  نعل  هب  مادقا  دـید  نینچ  هک  یماگنه  هیواعم  دـمآ . مهاوخن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. تخادـنارب ار  موش  مسر  نیا  وا  دیـسر و  زیزعلادـبع  نب  رمع  نامز  اـت  تفاـی  جاور  هیماینب  ماـیا  رد  ياهئیـس  تنـس  تروص  هب  هلاـسم  نیا 

دنتفگ هیواعم  هب  دندیدیم  نآ  ربارب  رد  ار  یمدرم  ياهتمواقم  بلطم و  نیا  یفنم  راثآ  هک  هیماینب  زا  یهورگ  دیوگیم : ظحاج  نامثعوبا 
نآ اب  ناکدوک  اـت  مهد  همادا  ردـق  نآ  دـیاب  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تفگ : رادرب ، تسد  یلع  نعل  زا  رگید  يدیـسر  یتساوخیم  هچنآ  هب  وت 

ارچ و هک  نیا  دروم  رد  دیوگن . یلع  يارب  یتلیضف  سکچیه  دندرگ و  ریپ  نآ  اب  نالاسگرزب  دنوش و  گرزب 
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زیزعلادبع نب  رمع  هک  نیا  تسخن  هدـش : هراشا  زیچ  ود  هب  خـیراوت  رد  تخادـنارب  ار  حـیبق  تشز و  تنـس  نیا  زیزعلادـبع  نب  رمع  هنوگچ 
هک یماگنه  هک  نیا  رگید  دومن ، وگزاب  وا  يارب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  لیاضف  تشاد و  رذحرب  راک  نیا  زا  ادـیدش  ار  وا  هک  تشاد  يداتـسا 

ادـیپ تنکل  تفرگیم و  شناـبز  دیـسریم  بس  نعل و  يادا  هب  هک  یتـقو  دوـب  هنیدـم  ریما  هک  یناـمز  رد  هـعمج  زاـمن  هـبطخ  رد  شردـپ 
! مدنزرف داد : خساپ  تسیچ ؟ زا  وت  نابز  تنکل  نیا  ردپ  دیسرپ : وا  زا  زیزعلادبع  نب  رمع  دوب ، يروآنابز  حیصف و  درم  هک  نیا  اب  درکیم ،

يوریپ ام  زا  اهنآ  زا  يدـحا  دـننادب  دـنادیم  تردـپ  هک  هزادـنا  نآ  گرزب  درم  نیا  لـیاضف  زا  رگا  دننیـشنیم  اـم  ربنم  ياـپ  هک  یناـیماش 
یلع لیاضف  رـشن  هب  هاگآ ، مدرم  زا  یهورگ  هک  دـش  ببـس  اهمانـشد  نعل و  دوب . اـهنیا  زا  رتـالاب  یلـصا  لـماع  ارهاـظ  یلو  درک . دـهاوخن 

تاسلج رد  نابز  هب  نابز  هنیس و  هب  هنیس  مالسلاهیلع  یلع  لیاضف  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  دنزادرپب و  مالـسلاهیلع 
نیرتکاپ هک  تشز  تنس  نیا  زا  ار  دوخ  ترفن  مدرم  دش و  عورش  رانک  هشوگ و  زا  یمدرم  ياهتمواقم  اجیردت  دنوش و  روآدای  یصوصخ 

هک دندش  هجوتم  هیماینب  نامکاح  دنتشاد . زاربا  دادیم  رارق  فده  ار  مالسا  نادرم  نیرت  تلیضف  اب  و 
نیا هب  نارگید  زا  لبق  هک  دش  ببس  زیزعلادبع  نب  رمع  يرایـشوه  دنریگب و  سوکعم  هجیتن  دیاش  هکلب  دناهدیـسرن ، دوخ  فده  هب  اهنت  هن 

دیشک و لوط  لاس  لهچ  نآ  زا  یشان  تاعیاض  و  نعل ) بس و  هلاسم   ) رما نیا  و  دش . ماگشیپ  راک  نیا  زا  يریگـشیپ  رد  اذل  دسرب  تیعقاو 
- هاگآان دنچ  ره  ناناملسم - زا  یهورگ  هنوگچ  هک  دیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  اجنیا  رد  تفرگیم . تروص  نعل  بس و  ربنم  رازه  داتفه  رب 

نیا خساپ  دنریگب ؟ ییوگازسان  مانشد و  داب  هب  دوب ، هدرک  رپ  ار  برغ  قرش و  وا  لیاضف  هک  یسک  ار ، مالسا  گرزب  ياوشیپ  هک  دنتفریذپ 
زا دعب  هک  ار  یلسن  ات  درب  راک  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  مامت  وا  تسا . نشور  ماش  رد  هیواعم  ياهراک  هب  هجوت  اب  لاوئس 

عیمطت ار  هباحص  زا  یضعب  هوالع  هب  دهد . رارق  لماک  يربخیب  رد  دندوب  هدمآ  راک  يور  هتفای و  دلوت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دیدحلایبا نبا  دهد . تبسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دننک و  لعج  مالـسلاهیلع  یلع  شهوکن  رد  یثیداحا  ات  دوب  هدرک 

تاـیاور هک  دوب  هدرک  راداو  ار  نیعباـت  زا  یهورگ  هباحـص و  زا  یعمج  هیواـعم  هک  دـنکیم  لـقن  نینچ  یفاکـسا  رفعجوبا  دوخ  داتـسا  زا 
هنآ نتسج  يرازیب  مدرم و  ییوگدب  شاهجیتن  هک  دننک  لعج  مالسلاهیلع  یلع  هرابرد  یتشز 

هریرهوبا و اهنا  زا  یکی  درک . یـضار  ار  هیواعم  هک  دـندرک  لعج  یثیداحا  زین  اهنآ  دوب ، هداد  رارق  یمهم  ياـههزیاج  اـهنآ  يارب  دـشاب و  ا 
ثیداـحا دـیازفایم  یفاکـسا  رفعجوـبا  لـیلد  نیمه  هب  ریبز . نب  هورع  نیعباـت  هورگ  زا  دوـب و  هبعـش  نب  هریغم  صاـع و  نـب  ورمع  يرگید 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  زا  یناوارف  ثیداحا  وت  تفگ  دز و  هنایزات  اب  ار  وا  هک  دنکیم  لقن  رمع  زا  تسین و  لوبق  لباق  ام  دیتاسا  دزن  هریرهوبا 
هللا یلـص  ربمایپ  رب  غورد  هک  دوشیم  مولعم  نیاربانب  ياهدوب ) ترـضح  نآ  دزن  یهاتوک  تدـم  هک  یلاح  رد   ) ینکیم لقن  ملـس  هلآ و  و 

ثحب الاب  هبطخ  تبـسانم  هب  اجنیا  رد  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  یـضعب  نمـشد  لباقم  رد  یعافد  رپس  هیقت ، - 4 يدنبیم . ملـس  هلآ و  هیلع و 
ياهدرشف ثحب  اجنیا  رد  تسا  مزال  یلو  تسا  يرادهنماد  تیمها و  رپ  هلاسم  کی  نیا  هچرگ  دناهدیـشک ، شیپ  ار  نآ  تیعورـشم  هیقت و 

تسا يزیچ  زا  زیهرپ  ای  يرادنتشیوخ  ینعم  هب  تغل  رد  هیقت  مینک . لوکوم  رگید  بسانم  دراوم  هب  ار  نآ  حرش  میشاب و  هتـشاد  نآ  هرابرد 
ندومن ناهنپ  زا  تسا  ترابع  هیقت  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  رتنـشور  همه  زا  هک  دناهدرک  رکذ  نآ  يارب  یفلتخم  فیراعت  حالطـصا  رد  و 

هلمج زا  رگید ، حلاصم  زا  یتحلصم  ای  ررض  زا  سرت  رطاخ  هب  ینید  لامعا  ای  تاداقتعا 
هللا یلص  ادخ  لوسر  نارای  هرابرد  دراد و  ینآرق  هشیر  ینعم  نیا  كرتشم . نانمشد  لباقم  رد  فالتخا  هنوگره  زا  زیهرپ  تدحو و  ظفح 
نود نم  ءایلوا  نیرفاکلا  نونموملا  ذختی  ال  دیامرفیم : هک  اجنآ  داتفا ، قافتا  دندوب  تیلقا  رد  ناناملسم  هک  نامز  نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و 
دننک باختنا  دوخ  تسرپرس  تسود و  نانموم  ياج  هب  ار  نارفاک  دیابن  نامیا  اب  دارفا  ءیش ، یف  هللا  نم  سیلف  کلذ  لعفی  نم  نینموملا و 

اب هیآ  نیا  رد  دـینک . هیقت  اهنآ  زا  هک  نیا  رگم  هیقت ) مهنم  اوقتت  نا  الا  : ) دـیازفایم سپـس  درادـن . ادـخ  اب  ياهطبار  دـنک  نینچ  سک  ره  و 
رامع هیقت  ناتـساد  دراذگیمن . یقاب  وگتفگ  يارب  ییاج  هک  ياهنوگ  هب  تسا  هدش  حرطم  قطنمیب  نانمـشد  ربارب  رد  هیقت  هلاسم  تحارص 

هب وا  تسا ، روهـشم  دندوب  هدرک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسا و  دض  رب  یتاملک  يادا  هب  روبجم  ار  وا  هک  ناکرـشم  ربارب  رد 
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دیـسرتیم نیا  زا  دمآ و  ربمایپ  دزن  هب  نانکهیرگ  درک و  يراج  نابز  رب  دنتـساوخیم  ار  هچنآ  دـش و  نافلاخم  راشف  میلـست  يراچان  مکح 
هب ياهمطل  هدوب ، رابجا  هارکا و  يور  زا  وت  زیمآرفک  تاملک  نوچ  دومرف : داد و  يرادلد  ار  وا  ربمایپ  دشاب ، هتفر  داب  رب  شنامیا  نید و  هک 

يذ هفیرش  هیآ  هک  دوب  اج  نیمه  رد  دنکیمن و  دراو  وت  نامیا 
هک اهنآ  زج  دـنوش  رفاک  نامیا  زا  دـعب  هک  یناسک   … نامیالاب ،)  نئمطم  هبلق  هرکا و  نم  الا  هنامیا  دـعب  نم  هللااـب  رفک  نم  : ) دـش لزاـن  ل 

ناتـساد ناشراظتنا  رد  یمیظع  باذع  تسا و  اهنآ  رب  ادخ  بضغ  تسا …  نامیا  اب  مارآ و  ناشبلق  هک  یلاح  رد  دناهدش  عقاو  راشف  تحت 
تحارـص اب  نآرق  هک  ارچ  تسا ، رادـفده  ياـههیقت  زا  يرگید  هدـنز  هنومن  هدـمآ ، دـیجم  نآرق  رد  رفاـغ  هروس  رد  هک  نوعرف  لآ  نموم 

ینامیا اب  درم  مکبر ،) نم  تانیبلاب  مکئاج  دق  هللا و  یبر  لوقی  نا  الجر  نولتقتا  هنامیا  متکی  نوعرف  لآ  نم  نموم  لجر  لاق  و  : ) دیوگیم
هللا نم  راگدرورپ  دـیوگیم : هک  نیا  رطاخ  هب  دیـشکب  ار  يدرم  دـیهاوخیم  ایآ  تفگ : تشادیم ، ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  هک  نوعرف  لآ  زا 
دای تیمها  اب  ار  وا  نانخس  دیاتسیم و  ار  درم  نیا  نآرق  تسا . هدروآ  امش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  ینشور  لئالد  هک  یلاح  رد  تسا 

تیمها هرابرد  یناوارف  تاریبعت  زین  یمالسا  تایاور  رد  تسا . هدوب  لاعتم  دنوادخ  یضرم  وا  هیقت  هک  دهدیم  ناشن  عوضوم  نیا  دنکیم ،
هک نیا  اـی  دـنکیم  هریخذ  ساـسح  عـقاوم  يارب  ار  شیورین  هدرک و  ظـفح  نانمـشد  ربارب  رد  ار  وا  تسا و  نموـم  رپـس  نآ  هک  نیا  هیقت و 

نام هیقت  نودب  نامیا  درادن و  نامیا  دشاب  هتشادن  هیقت  هک  یسک  تسا و  هیقت  نید  زا  یمهم  شخب 
ثحب هک  تسا  هدـش  دراو  دـنکیم ، يریگولج  اـهورین  نداد  ردـه  زا  هک  ارچ  تسا  لاـمعا  لـضفا  زا  هیقت  هک  نیا  تسا و  رـس  یب  نت  دـن 

هعجارم لوا ) دلج   ) متفه هدـعاق  هیهقفلا  دـعاوقلا  باتک  هب  دـنناوتیم  نادـنمقالع  دـبلطیم و  ار  یلقتـسم  باتک  نیودـت  اهنآ  همه  هرابرد 
یلام یسومان و  یناج ، رطخ  ینطاب  هدیقع  راهظا  دوشیم ، هاگ  هک  نیا  نآ  دراد و  ینـشور  رایـسب  هفـسلف  هیقت ، اهنیا  همه  رب  هفاضا  دنیامن .

هب ار  اهورین  دیابن  هدوهیب  هک  دیوگیم  لقع  اجنیا  رد  دوشیمن ، بترم  نآ  رب  ياهظحالم  لباق  هدـئاف  چـیه  هک  یلاح  رد  دراد ، ناسنا  يارب 
رپس ینعم  هب  ود  ره  هک  نموملا  هنج  ای  نموملا  سرت  هب  ریبعت  درک . ظفح  ساـسح  عقاوم  يارب  هیقت  قیرط  زا  ار  اـهنآ  دـیاب  هکلب  داد ، ردـه 

زا هک  تسا  یگنج  ياهکیت  كات  هیبش  هکلب  تسین ، اـهتیلووسم  راـب  ریز  زا  رارف  ینعم  هب  هیقت  عقاو  رد  تساـنعم . نیمه  هب  هراـشا  زین  تسا 
ینعم نیا  هرابرد  رتشیب  حرـش  دوش . لماک  يریگهرهب  اهنآ  زا  عقوم  هب  ات  دنکیم  ظفح  هناگیب  لباقم  رد  ار  يدوخ  ياهورین  راتتـسا ، قیرط 

. دییامرف هعلاطم  متفه  هدعاق  هیهقفلا  دعاوقلا  باتک  نامه  رد  ار 

جراوخ اب  هبطخ 057-

هحفص 657] ]
راعـش ال دـندرک و  يریگهرانک  تیمکح  هلاـسم  زا  هک  ماـگنه  نآ  رد  دومرف ، جراوخ  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  تسا  ینانخـس  زا  یکی  نیا 
رب نیفص  رد  تیمکح  هلاسم  لیمحت  زا  دعب  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  هبطخ  نیا  تاریبعت  هاگن : کی  رد  هبطخ  دنداد . رس  ار  الا هللا  مکح 

ار نآ  سک  ره  تسا و  ادـخ  صوصخم  تیمکح  هک  دـندوب  دـقتعم  اهنآ  تیمکح ، هلاـسم  زا  جراوخ  تشگرب  سپـس  مالـسلاهیلع و  یلع 
یلع دنتفگ : هک  دنتفر  شیپ  اجنآ  ات  قطنمیب  يرـشق و  نازغم  کبـس  نیا  تسا ، هدش  جراخ  ادـخ  نید  زا  دراپـسب  وا  ریغ  هب  دـنک و  راکنا 

داهنـشیپ هک  یلاح  رد  دیامن ، هبوت  سپـس  دـنک و  فارتعا  رما  نیا  هب  دـیاب  هتفر و  نوریب  مالـسا  زا  تیمکح  هلاسم  لوبق  اب  زین  مالـسلاهیلع 
تیمکح هلاسم  لصا  هدوب  ماما  يوس  زا  يداهنـشیپ  نینچ  هک  ضرف  هب  دـش و  لـیمحت  ترـضح  نآ  رب  هکلب  دوبن ، ماـما  يوس  زا  تیمکح 

هب هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دندومن . هدافتـسائوس  نآ  زا  هدرک و  فیرحت  ار  نآ  نیفـص  رد  دنچ  ره  تسین ، مالـسا  فالخ  رب  يزیچ 
. دـهدیم ربخ  اهنآ  يدوبان  تلذ و  جراوخ و  کـیرات  هدـنیآ  زا  سپ  دوشیم ، روآداـی  ار  ناشداهنـشیپ  نیا  یتشز  دـنکیم و  نیرفن  اـهنآ 

نم م هب  هک  تسا  يداهنشیپ  هچ  نیا  دیوش ، دوبان  امش  همه  دوش و  طلسم  امش  رب  اهالب ) زا   ) ینافوط همجرت :
منک نینچ  رگا  منک !؟ فارتعا  شیوخ  رفک  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـب  مداـهج  ادـخ و  هب  مناـمیا  زا  دـعب  اـیآ  دـینکي ؟
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رصع ناکرـشم   ) دوخ ناگتـشذگ  هار  هب  دیوش و  راپـسهر  هاگیاج  نیرتدب  هب  مراودیما ) ، ) دوب مهاوخن  ناگتفای  تیاده  زا  ماهدش و  هارمگ 
ياهدـنرب ریـشمش  راتفرگ  تفرگ و  دـهاوخارف  ار  امـش  دوجو  مامت  تلذ  يراوخ و  نم  زا  دـعب  يدوز  هب  هک  دـینادب  دـیدرگزاب . تیلهاج )

دهاوخ یقاب  امش  نایم  رد  نارگمتـس  يوس  زا  یتنـس  تروص  هب  رما  نیا  درک و  دنهاوخ  تموکح  امـش  رب  وگروز  نادبتـسم  دش ، دیهاوخ 
ماما یماگنه  ار  نخـس  نیا  دـمآ  هاگن  کـی  رد  هبطخ  ثحب  رد  هک  هنوگناـمه  مالـسلاهیلع  ماـما  تیمولظم  تیاـهن  ریـسفت : حرـش و  دـنام .
مکح راعش ال  و  دنتشگزاب ، نآ  زا  دندوب ، هدرک  نیفـص  رد  ار  تیمکح  داهنـشیپ  دوخ  هک  جراوخ  زا  یهورگ  هک  دومرف  داریا  مالـسلاهیلع 

رفک هب  فارتعا  مه  وا  هک  دندرک  داهنشیپ  مالسلاهیلع  ماما  هب  ياهنامرـشیب  روط  هب  و  دنداد ، رـس  ار  تسادخ ! صوصخم  تیمکح   ) الا هللا
زا  ) ینافوط دومرف : اهنآ  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دـنوش .) هدامآ  نایماش  اب  گنج  يارب  دـندنویپب و  وا  هب  ات   ) دـیامن هبوت  سپـس  دـنک و 

دعب ایآ  دینکیم !؟ نم  هب  هک  تسا  يداهنشیپ  هچ  نیا  دیوش ! دوبان  امش  همه  دوش و  طلسم  امش  رب  اهالب )
زا ماهدـش و  هارمگ  منک  نینچ  رگا  مهد !؟ یهاوگ  شیوخ  رفک  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اب  مداـهج  ادـخ و  هب  مناـمیا  زا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  يداهج  هللااب و  ینامیا  دـعبا  رثآ ، مکنم  یقب  و ال  بصاـح ، مکباـصا   ) دوب مهاوخن  ناـگتفای  تیادـه 
نیلوا هک  مالـسلاهیلع  یلع  نوچمه  یناسنا  تسا  كاندرد  هچ  نیدتهملا .)) نم  انا  ام  اذا و  تللـض   ) دقل رکفلاب ! یـسفن  یلع  دهـشا  ملس ،

هللا یلص  ربمایپ  نامرف  هب  مه  نآ  ییانثتـسا  عقاوم  رد  زج  تاوزغ - مامت  رد  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  نموم  درم 
نابز و اب  دیحوت  هرجش  مالسا و  دنمورب  تخرد  و  هدومن ، مالسا  هار  رد  ار  يراکادف  راثیا و  نیرتالاب  هتشاد و  تکرش  ملـس - هلآ و  هیلع و 

هرافک سپـس  دـننک ، رفک  هب  فارتعا  داهنـشیپ  وا  هب  هک  دوش  راتفرگ  ناداـن  قمحا و  یهورگ  لاـگنچ  رد  تسا ، هدـش  يراـیبآ  وا  ریـشمش 
نیا اب  یناسنا  زگره  تسا ، هتشادن  دوجو  یکاندرد  هنحـص  نینچ  مالـسا  خیرات  لوط  رد  دیاش  دنبلطب !؟ وا  زا  ار  دوخ  ياهتقامح  اهینادان و 

زا مالسلاهیلع  یلع  هک  درک  فارتعا  دیاب  هک  تساجنیا  هدشن . راتفرگ  تلیذر  تحیضف و  نیا  اب  نادان  یموق  لاگنچ  رد  تفارش  تلیـضف و 
هلمج ف حرش  رد  زین  هتشذگ ، هبطخ  لیذ  رد  هک  هنوگنامه  يرآ  تسه ! هدوب و  رتمولظم  همه 

دهاوش دمآ ، متسج  تقبس  ترجه  نامیا و  هب  متفای و  دلوت  دیحوت  ترطف  رب  نم  هرجهلا ، نامیالا و  یلا  تقبـس  هرطفلا و  یلع  تدلو  ینا 
ترجه رد  ناماگـشیپ  زا  نامیا و  رد  ماگـشیپ  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دهدیم  یهاوگ  تنـس  لها  هعیـش و  نادنمـشناد  زا  يدایز  كرادم  و 

رصع یتسرپ  تب  رابغ  درگ و  دیزرون و  كرش  ادخ  هب  ياهظحل  تفای و  شرورپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  شوغآ  رد  دوب ،
يارب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامرف  هب  هک  كوبت  رد  زج  تشاد  روضح  داهج  ياهنادیم  مامت  رد  تسشنن و  شناماد  رب  تیلهاج 

دروآیمرد و تکرح  هب  ار  اههزیرگنـس  هک  يدیدش  نافوط   ) بصاح ینعم  هب  هجوت  اب  بصاح  مکباصا  هلمج  دنام . اجنآ  رد  هنیدم  ظفح 
ینامـسآ ياهدالب  اب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  جراوخ  زا  هورگ  نیا  هرابرد  دـیدش  نیرفن  یعون  دـنوشیم ) نفد  نآ  ریز  رد  اههلفاق  هاـگ 

رثآ مکنم  یقب  هلمج و ال  رد  تفرگ . دهاوخ  ار  اهنآ  ناماد  ماجنارس  هک  دشاب  یعامتجا  ياهالب  اهنافوط و  زا  هیانک  دناوتیم  و  دنک ، دوبان 
رفن کی  یتح  دـیوش و  دوبان  امـش  همه  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دـنکیم ، لقن  ار  يرابخا  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  رثآ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 

هدش لقن  زین  يرگید  ياهتروص  هب  هژاو  نیا  هتبلا  . ) دنک لقن  نارگید  يارب  ار  امش  رابخا  هک  دنامن  یقاب 
ماما سپس  درک .) میهاوخ  ثحب  نآ  زا  تسا  هدمآ  نخس  نیا  لیذ  رد  هک  یضردیس  موحرم  مالک  حرـش  رد  ام  دراد و  یتوافتم  یناعم  هک 

داهج و اـب  ناـمیا  هبیط  هرجـش  دـینادیم  هک  نیا  اـب  دـینکیم ، نم  هب  ار  یتشز  لوقعماـن و  داهنـشیپ  نینچ  هنوگچ  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع 
نیا اب  رگا  منم ، اهنآ  نیتسخن  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  ینانموم  نامـسآ  نیا  ریز  رد  رگا  هدش و  يرایبآ  ادـخ  لوسر  باکر  رد  نم  يراکادـف 

ار تلالـض  هار  زگره  نم  هک  دینادب  نیقی  دوب و  مهاوخ  یهارمگ  ناسنا  مشاب  هتـشاد  تسامـش  رظن  دروم  هک  یفارتعا  نانچ  نشور  هقباس 
ود نیا  اـب  ار  جوجل  فرحنم و  نادرخباـن  نآ  هک  نیا  تسخن  دـنکیم : ناـیب  ار  رگید  بلطم  ود  ماـما  نخـس  نیا  همادا  رد  دومیپ . مهاوخن 

یموش تشونرس  تیلهاج و  رصع  ناکرشم   ) دوخ ناگتشذگ  هار  هب  و  دیوش ، راپسهر  هاگیاج  نیرتدب  هب  مراودیما ) : ) دنکیم نیرفن  هلمج 
ادـخ زا  دـنکیم و  نیرفن  اـهنآ  هب  لوا  هلمج  رد  باـقعالا .) رثا  یلع  اوـعجرا  باـم و  رـش  اوباـف   ) دـیدرگزاب تـفرگ ) ار  اـهنآ  ناـماد  هـک 
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راتفرگ ترخآ  رد  دنوش و  نانمشد  لاگنچ  راتفرگ  راوخ و  لیلذ و  ایند  رد  دننک  ادیپ  ترخآ  ایند و  رد  ار  تیعقوم  نیرتدب  هک  دهاوخیم 
راتفرگ تیلهاج  ناکرشم  ینعی  ناشناگتشذگ  تشونرس  هب  اهنآ  هک  دهاوخیم  ادخ  زا  مود  هلمج  رد  و  دندرگ . یهلا  باذع 

راکنا دندینش  شوگ  اب  دندید و  مشچ  اب  هک  ار  یهلا  تایآ  مامت  دندوب و  جراوخ  نوچمه  بصعت  تجاجل و  رد  هک  یهورگ  نامه  دنوش 
هک یلاح  رد  دناهدرک ، ریـسفت  هبوت  هب  روتـسد  ناونع  هب  ار  اوعجرا  هلمج  هغالبلاجهن  نارـسفم  زا  یـضعب  دندش . دوبان  ماجنارـس  دـندرک و 

نینچ اهنآ  خـیرات  هدـنیآ  زا  ینـشور  ییوگـشیپ  ناونع  هب  مود  هتکن  رد  تسا . قباس  نیرفن  نامه  هلابند  هک  دـهدیم  ناشن  لاقم  نیا  هنیرق 
، دش دیهاوخ  ياهدنرب  ریـشمش  راتفرگ  تفرگ و  دهاوخارف  ار  امـش  دوجو  مامت  تلذ  يراوخ و  نم  زا  دعب  يدوز  هب  هک  دینادب  دیامرفیم :

مکنا اما  ! ) دنام دهاوخ  یقاب  امش  نایم  رد  نارگمتس  يوس  زا  یتنس  تروص  هب  رما  نیا  و  درک ، دنهاوخ  تموکح  امش  رب  وگروز  نادبتسم 
دهدیم یهاوگ  یبوخ  هب  جراوخ  خیرات  هک  نیا  هجوت  نایاش  هنس .) مکیف  نوملاظلا  اهذختی  هرثا  اعطاق و  افیس  الماش و  الذ  يدعب  نوقلتس 
نانمشد اب  جراوخ  هک  يددعتم  ياهگنج  رد  دیـشوپ و  دوخ  هب  لمع  هماج  ترـضح  نآ  ییوگـشیپ  درک و  رثا  اهنآ  هرابرد  ماما  نیرفن  هک 

هک دـیدحلایبا  نبا  دـندش . هداتـسرف  مدـع  راید  هب  يراوخ  تلذ و  اب  يرگید  زا  دـعب  یکی  اهنآ  نارـس  دـندش و  راـم  راـت و  دنتـشاد  دوخ 
حرش رد  تسا  ینعم  نیا  يایوگ  دهاش  وا  هغالبلاجهن  حرش  دراد و  مالسا  خیرات  رد  ياهدرتسگ  عیسو و  تاعالطا 

اهنآ و نارادمدرـس  لاـح  حرـش  جراوخ و  راـبخا  ناونع  تحت  یلـصفم  هچخیراـت  دـسریم  ریخا  هلمج  ریـسفت  هب  هک  یماـگنه  هبطخ ، نیا 
هک دوشیم  نشور  یبوخ  هب  نآ ، هب  هجوت  اب  دمآ و  دهاوخ  اههتکن  ثحب  رد  نآ  هدیکچ  هراصع و  هک  درادیم  نایب  ینانخس  ناشیاهگنج 

یضردیس موحرم  تفای . ققحت  اهنآ  ندش  رام  رات و  هرابرد  ترضح  نآ  ییوگشیپ  مه  دش و  اریگ  نآ  هرابرد  مالـسلاهیلع  یلع  نیرفن  مه 
نا اهدحا  هجوا : هثالث  یلع  يوری  ربآ  مکنم  یقب  مالسلاهیلع و ال  هلوق  حرش : نیا  هب  دراد  ینخس  هبطخ  نیا  ياههژاو  زا  یـضعب  ریـسفت  رد 
وه و  هیکحی ، ياهیوری  ثیدحلا و  رثای  يذلا  وه  رثآ و  يوری  و  هحلـصی - يا : لخنلا - ربای  يذلل  مهلوق  نم  ءارلاب ، ربآ  هانرکذ : امک  نوکی 

: هل لاقی  اضیا  کلاهلا  و  بثاولا . وه  و  همجعملا - يازلاب  زبآ - يوری  و  ربخم ! مکنم  یقب  ال  لاـق : مالـسلاهیلع  هناـک  يدـنع ، هوجولا  حـصا 
ربای باب  زا  دـشابیم و  ءار  ءاب و  اب  ربآ  هک  نیا  تسخن  تسا : هدـش  تیاور  هنوگهس  رثآ ) ربآ :(  مکنم  یقب  هلمج و ال  دـیامرفیم : وا  زبآ .

هدننکلقن ینعم  هب  هک  هدمآ  رثآ  يرگید  تیاور  رد  و  هدمآ ، تسا  نآ ) نتخاس  روراب  و   ) لخن تخرد  ندرک  حالـصا  ینعم  هب  هک  لخنلا 
امرفب دهاوخیم  ماما  ییوگ  تسا ، تیاور  هس  نیرتهب  نم  دزن  رد  نیا  تسا و  رابخا  ربخم  ثیدح و 

هدیـشک يدوبان  هب  ناتخیرات  مه  دـیوش و  دوبان  دوخ  مه   ) دـنک تیاکح  نارگید  يارب  ار  امـش  رابخا  هک  دـنامن  یقاب  امـش  زا  يدـحا  دـی :
. تسا هدمآ  زین  هدنوش  كاله  ینعم  هب  تسا و  هدننکشرپ  ینعم  هب  هک  تسا  هدمآ  رادهطقن  ءاز  اب  زبآ - یموس  تیاور  رد  و  دوش )

جراوخ هرابرد  هبطخ 058-

هحفص 665] ]
هتـشک رفن  هد  امـش  زا  تفاـی و  دـهاوخن  تاـجن  رفن  هد  اـهنآ  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا . رهن  فرط  نیا  رد  جراوـخ )  ) اـهنآ هاـگلتق  همجرت :

ياهتنطیـش اهترارـش و  هک  یماگنه  هک  تسا  نینچ  نخـس  نیا  دورو  ناش  ارجام و  بیجع ! ییوگـشیپ  کی  ریـسفت : حرـش و  دش . دهاوخن 
اهنآ زکرم  نوچ  دـنک و  هرـسکی  ار  اهنآ  راک  تفرگ  میمـصت  مالـسلاهیلع  ماما  دـندشیم ، یتیاـنج  بکترم  زور  ره  تفرگ و  ـالاب  جراوخ 

دـمآ و ترـضح  تمدـخ  هب  يدرم  دیـسر  هقطنم  نآ  یکیدزن  هب  هک  یماـگنه  دومرف ، تکرح  وـس  نآ  هب  دوـب  هفوـک  یکیدزن  رد  ناورهن 
. دندومن ینیشن  بقع  دندرک و  روبع  رهن  زا  دندینش  هقطنم  هب  ار  امـش  دورو  ربخ  هک  یماگنه  جراوخ  نانمومریما ! يا  تراشب  درک : ضرع 

درک دنهاوخن  روبع  دناهدرکن و  روبع  ادخ  هب  دومرف : ماما  يرآ . درک : ضرع  دندرک ؟ روبع  رهن  زا  هک  يدـید  تدوخ  مشچ  اب  دومرف : ماما 
دنداد ماما  هب  ار  ربخ  نیمه  دـندمآ و  يرگید  زا  سپ  یکی  شنارای  زا  رگید  یتعامج  هک  نیا  بجع  و  تسا . رهن  فرط  نیا  اهنآ  هاگلتق  و 

هتـسکش و ار  ریـشمش  ياهفالغ  دندوب ، نایامن  جراوخ  رکـشل  هک  دیـسر  ییاج  هب  دش و  راوس  بکرم  رب  اصخـش  سپـس  تفریذـپن ، ماما  و 
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دنداد ماما  هب  ار  نیغورد  ربخ  نیا  هک  یهورگ  نآ  ارهاظ   ) دندوب ماما  اب  راکیپ  هدامآ  یگمه  هتخادنا و  راک  زا  ار  اهبسا 
نیا هب  دنتـساوخیم  دـندوب و  هدـش  عقاو  يذوفن  درف  کی  ریثات  تحت  هک  دـندوب  یحولهداـس  دارفا  اـی  دـندوب و  جراوخ  يذوفن  دارفا  زا  اـی 
یلع رکـشل  رد  یناوـج  تاـیاور ، زا  یـضعب  قـبط  ارجاـم  نیا  رد  لاـح  ره  هـب  دـننک .) ظـفح  ماـما  تابرـض  لـباقم  رد  ار  جراوـخ  بـیترت 

رد درک  هدـهاشم  ربخ  نیا  راکنا  رب  ار  ترـضح  نآ  رارـصا  دینـش و  ار  رهن  زا  جراوخ  روبع  هب  طوبرم  ياـهربخ  یتقو  هک  دوب  مالـسلاهیلع 
مـشچ رب  ياهبرـض  هناریگلفاغ  هلمح  کی  رد  تسا  هدوب  تسار  روبع  ربخ  رگا  موریم  وا  هارمه  تفگ : دوخ  اب  دومن و  کش  ماـما  تماـما 

لاح ره  هب  دومن . شـشخب  وفع و  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  درک  هدهاشم  ار  ماما  مالک  قدـص  هک  یماگنه  تفر و  وا  مروآیم . دورف  ماما 
مهعراصم  ) تسا رهن  فرط  نیا  رد  اهنآ  هاگلتق  دیامرفیم : هک  نیا  تسخن  تسا ، هدش  نایب  مهم  ییوگشیپ  یبیغ و  ربخ  ود  نخـس  نیا  رد 

نآ شماجنارـس  مینکیم و  دربن  اهنآ  اب  ام  دندربن و  هدامآ  فرط  نیا  رد  نانچمه  هدرکن و  روبع  رهن  زا  اهنآ  هک  نیا  هب  هراشا  هفطنلا ) نود 
ینعم هب  هاگ  تسا و  هدـمآ  فاص  بآ  ینعم  هب  لصا  رد  هفطن  هژاو  تفرگ . دـهاوخرب  رد  ار  اهنآ  ناجیب  داـسجا  رهن  يوس  نیا  هک  تسا 

ياس ای  ناسنا  هفطن  بآ  رب  هژاو  نیا  قالطا  دراد و  دوجو  دیراورم  رد  هک  یششخرد  افص و  بسانت  هب  دیاش  هدش ، رکذ  دیراورم 
ره هب  دوشیم . هدید  ناسنا  دوجو  رد  هک  تسا  یحـشرت  نیرتصلاخ  ندـب و  هراصع  عقاو  رد  بآ  نیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نارادـناج  ر 

تسا و هدوب  هلجد  ياههخاش  زا  یکی  ارهاظ  درکیم و  روبع  ناورهن  رانک  زا  هک  تسا  يرهن  هب  هراشا  ثحب  دروم  مالک  رد  هژاو  نیا  لاح 
هب هراشا  دـناوتیم  الاب  ریبعت  تسا  فاص  ابلاغ  هلجد  دولآ و  لـگ  اـبلاغ  تارف  هک  تسا  هلجد  تارف و  بآ  نیب  رد  هک  یتواـفت  هب  هجوت  اـب 

دهاوخن هتشک  رفن  هد  امش  زا  تفای و  دهاوخن  تاجن  رفن  هد  اهنآ  زا  دنگوس  ادخ  هب  دیامرفیم : مود  ییوگـشیپ  رد  و  دشاب . هدوب  هتکن  نیا 
ناشن یبوخ  هب  مسق  اب  هتخیمآ  تیعطاق  تحارـص و  نیا  اـب  ییوگـشیپ  نیا  هرـشع .) مکنم  کـلهی  ـال  هرـشع و  مهنم  تلفی  ـال  هللا  و  ! ) دـش

حوضو و نیا  اب  مدرم  ربارب  رد  هک  تسا  هتفرگیم  اجنآ  زا  ار  دوخ  ياهیهاگآ  هتـشاد و  طاـبترا  يرگید  ياـج  اـب  یلوم  بلق  هک  دـهدیم 
هتـشک جاروخ  هک  یماگنه  دناهتـشون  ناخروم  دـهدیم . ربخ  تسین  ینیب  شیپ  لباق  هجو  چـیه  هب  هک  یعوقولا  بیرق  هثداـح  زا  تحارص 

يوس هب  رفن  ود  دندش ، هدنکارپ  مالـسا  دالب  رد  رفن  هن  نیمه  دناهدرک و  رارف  هتفای و  تاجن  گرم  زا  اهنآ  زا  رفن  هن  هک  دـش  ملـسم  دـندش 
زوخ رد   ) نوزوم لت  هب  رفن  کی  هریزج و  هب  رفن  ود  ناتسیس و  هب  رفن  ود  نامرک و  هب  رفن  ود  دنتفر و  مامع 

ماـما ناراـی  زا  دـنداهن و  ار  ییاـههنتف  هیاـپ  دـندرک و  عـمج  دوـخ  رود  ار  جوـجل  ناـهاگآان  زا  ییاـههورگ  هـک  دــندوب  اـهنامه  و  ناـتس )
رابخا اهییوگشیپ و  دیوگیم  نخـس  نیا  لیذ  رد  دیدحلایبا  نبا  دندیـسر . تداهـش  هب  رفن  تشه  گنج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

يور تـشگنا  هاـگ  یلو  دـشاب ، ياهزجعم  رگناـیب  دـناوتیمن  هـک  دوـشیم  ادا  مـهبم  یلک و  تروـص  هـب  یـضعب  تـسا  هنوـگود  رب  هیبـیغ 
هب هک  راگدرورپ  ملع  قیرط  زا  زج  روما  هنوگنیا  تسا ، هدمآ  الاب  نخـس  رد  هچنآ  دننام  دوشیم ، هدراذگ  ددع  تایئزج و  تایـصوصخ و 
رب رداق  یهلا  دادما  نودب  یناسنا  چـیه  کشیب  تسین  ریذـپناکما  هداد  رارق  مالـسلاهیلع  یلع  رایتخا  رد  ار  نآ  ربمایپ  هتخومآ و  شربمایپ 

مرکا ربماـیپ  زا  ینخـس  هب  سپـس  دوب . دـهاوخ  یهلا  هزجعم  دوش  تفاـی  يرما  نینچ  اـج  ره  تسین و  شعوقو  زا  لـبق  يروما  نینچ  كرد 
نم فئاوط  لوقی  نا  قفشا  ینا  ول ال  هدیب  یسفن  يذلا  و  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  هب  باطخ  هک  دنکیم  هراشا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مـسق هکربلل  کیم  دق  تحت  نم  بارتلا  اوذخا  الا  سانلا  نم  المب  رمت  الاقم ال  کیف  مویلا  تلقل  میرمنبا  یف  يراصنلا  تلاق  ام  کیف  یتما 
ار نامه  وت  هرابرد  نم  تما  زا  ییاههورگ  هک  نیا  زا  مدیسرتیمن  رگا  تسا  وا  تردق  تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب 

كاخ مدرم  هک  نیا  رگم  يرذگن  اجک  چیه  زا  هک  متفگیم  ینخس  وت  هرابرد  زورما  دنتفگ ، میرم  نب  یسیع  هرابرد  نایحیسم  هک  دنیوگب 
نع هیانک  حـصفا  یه  و  رهنلا ، ءام  هفطنلاب  ینعی  دـیامرفیم : هبطخ  نیا  ناـیاپ  رد  یـضردیس  موحرم  دـنرادرب . كربت  يارب  ار  وت  ياـپ  ریز 
نیا تسا و  رهن  بآ  الاب ) مالک  رد   ) هفطن زا  ماما  روظنم  ههبـشا  ام  یـضم  دنع  مدقت  امیف  کلذ  یلا  انرـشا  دق  امج و  اریثک  ناک  نا  ءاملا و 
هبطخ  ) هتشذگ رد  نخس  نیا  هب  ام  زین  دشاب و  هدوب  رایسب  ناوارف و  بآ  دنچ  ره  دوشیم  هتفگ  بآ  هرابرد  هک  تسا  ياهیانک  نیرتحیـصف 

یلص مالـسا  ربمایپ  هک  تسین  کش  تسا ؟ نکمم  بیغ  رب  یهاگآ  ایآ  هتکن : میدرک . هراشا  دوب  حرطم  نخـس  نیا  هیبش  هک  یماگنه  (، 48
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ریبعت هب  و  دناهداد ، ربخ  هدنیآ  ای  لاح  هب  طوبرم  یناهنپ  روما  زا  ارارک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  موصعم  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 
یناهنپ روما  بیغ و  رب  یهاگآ  شتازجعم  زا  یکی  هک  دـیوگیم  حیـسم  ترـضح  هرابرد  زین  دـیجم  نآرق  دـندوب ، بیغ  ملع  ياراد  رگید 

مهدیم و ربخ  امش  هب  دینکیم  هریخذ  دوخ  ياههناخ  رد  دیروخیم و  هچنآ  زا  نم  مکتویب ) یف  نورخدت  ام  نولکات و  امب  مکئبنا  و  : ) دوب
رد درمشیم . شتوبن  يوعد  قدص  ادخ و  ياههناشن  زا  یکی  ار  نآ  هیآ  نیمه  نایاپ  رد 

نکمم هنوگچ  هک  نیا  رد  دروخیم . مشچ  هب  یمهم  ياهییوگشیپ  ارارک  زین ، ترـضح  نانخـس  رگید  ثحب و  دروم  مالک  رد  هغالبلاجهن ،
بیغ ملع  دـیوگیم : هک  ار  یتاـیآ  رهاـظ  و  تسا ؟ هدوـب  هزادـنا  هچ  مالـسلاهیلع  نیموـصعم  بیغ  ملع  دودـح  دـش ، هاـگآ  بیغ  زا  تـسا 
تسا رایسب  نخس  دراد ؟ ییانعم  موهفم و  هچ  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  و  درک ؟ ریـسفت  دیاب  هنوگچ  تسادخ  صوصخم 

. دش دهاوخ  نایب  متشه  تسیب و  دص و  هبطخ  حرش  رد  ادخ  تساوخ  هب  هک 

جراوخ راک  نایاپ  زا  نداد  ربخ  هبطخ 059-

هحفص 671] ]
ار نخـس  نیا  ماما   ) دـندش هتـشک  جراوخ  همه  نانمومریما ! يا  دـش : هتفگ  مالـسلاهیلع  ماما  هب  دـندش  هتـشک  ناورهن  جراوخ  هک  یماـگنه 

یتح عطق  نرق  مهنم  مجن  املک  ءاسنلا ، تارارق  و  لاجرلا ، بالـصا  یف  فطن  مهنا  هللا ، ـالک و  تفگ :) نینچ  ناـنآ  باوج  رد  تفریذـپن و 
اهنآ تسین ) دـندش  نکهشیر  جراوـخ  هک  دـیرادنپیم  امـش  هک  هنوـگنیا   ) دـنگوس ادـخ  هب  هن ، همجرت : نیبالـس . اـصوصل  مهرخآ  نوـکی 

نادزد و نانآ  راک ، رخآ  رد  دوشیم و  عطق  دروآ  رب  رس  اهنآ  زا  یخاش  نامز  ره  دوب ، دنهاوخ  ناردام  محر  ناردپ و  تشپ  رد  ییاههفطن 
دوب هدمآ  جراوخ  هرابرد  هتشذگ  ثحب  رد  هک  تسا  ینخس  همادا  زین  نخس  نیا  جراوخ  راک  تبقاع  ریسفت : حرـش و  دش . دنهاوخ  نانزهار 
اهنآ هک  دزادرپیم  جراوخ  هرابرد  ییوگـشیپ  دنچ  هب  ماما  زین  اجنیا  رد  دناهتـسناد . مالک  کی  فلتخم  تاعطق  ار  ود  نیا  لیلد  نیمه  هب  و 
يا دندرک  ضرع  شتمدخ  ناورهن  گنج  زا  دـعب  هک  دوخ  نارای  خـساپ  رد  تسخن  درمـش . ترـضح  نآ  تازجعم  فیدر  رد  ناوتیم  ار 

ناردپ و تشپ  رد  ییاههفطن  اهنآ  تسین ) دیرادنپیم  امـش  هک  هنوگنیا   ) دنگوس ادخ  هب  هن ، دومرف : دـندش  دوبان  جراوخ  مامت  نانمومریما !
هک ضرف  هب  ءاسنلا .) تارارق  و  لاجرلا ، بالصا  یف  فطن  مهنا  هللا ، الک و  ! ) دوب دنهاوخ  ناردام  محر 

جراوخ هار  هک  دوشیم  دلوتم  ردام  زا  دباییم و  شرورپ  هدنیآ  رد  يرگید  ياههفطن  یلو  دنـشاب ، هدـش  هتـشک  گنج  نیا  رد  اهنآ  نادرم 
هب اپ  یهورگ  زین  دعب  ياهنرق  هکلب  دعب ، ياهلاس  رد  دوب  هدومرف  ییوگـشیپ  ماما  هک  هنوگنامه  و  ددـنویپیم . اهنآ  هگرج  هب  دـیوپیم و  ار 
رد رفن  هن  دش ، هراشا  زین  هتـشذگ  رد  هک  هنوگنامه  نیا ، رب  هفاضا  دنداد . همادا  ار  جراوخ  راب  تبکن  هار  نامه  هک  دنتـشاذگ  دوجو  هصرع 

یفرط زا  دـنداهن . اـنب  ار  دـسفم  دـساف و  بتکم  نیا  ياـههیاپ  دـندش و  هدـنکارپ  فلتخم  دـالب  رد  دـندرک و  رارف  دـنتفای و  تاـجن  ناورهن 
دندوبن و رـضاح  گنج  نادـیم  رد  هک  دنتـشاد  دوجو  زین  يرگید  هورگ  دـندوبن  جراوخ  مامت  دـندش  رـضاح  ناورهن  رد  هک  اهنآ  مینادیم 

عطق دروآرب  رس  اهنآ  زا  یخاش  نامز  ره  دیامرفیم : هتخادرپ ، يرگید  ییوگـشیپ  هب  نخـس  نیا  همادا  رد  سپـس  دنداد . همادا  ار  هار  نامه 
کی نوچمه  هک  دنکیم  جراوخ  ییوخهدنرد  تنطیش و  ترارش و  هب  هراشا  وس  کی  زا  نخـس  نیا  عطق .) نرق  مهنم  مجن  املک   ) دوشیم
لوط رد  اهنآ  ررکم  ياهیماکان  یپ و  رد  یپ  ياهتـسکش  هب  هراـشا  رگید  يوس  زا  ندوب و  نارگید  رازآ  ءاذـیا و  ددـصرد  رادـخاش  ناویح 

حوضو هب  رما  نیا  دمآ ، دهاوخ  اههتکن  ثحب  رد  نخس  نیا  همادا  رد  هک  هنوگنامه  دراد و  ناشفیثک  تایح  خیرات 
دنهاوخ نانزهار  نادزد و  نانآ  راک  رخآ  رد  هک  نیا  نآ  دیامرفیم و  یموس  ییوگـشیپ  نخـس  نیا  نایاپ  رد  و  تسا . سکعنم  خـیرات  رد 
مهرخآ نوکی  یتح  ( ) دـنیآیمرد رگتراغ  دزد  تشم  کـی  تروص  هب  یـسایس  اـی  یبهذـم و  حالطـصا  هب  هورگ  کـی  لکـش  زا  و   ) دـش
دوشیم نشور  یخیرات  رظن  زا  زین  ییوگـشیپ  نیا  قدص  دـمآ  دـهاوخ  اههتکن  ثحب  رد  نخـس  همادا  رد  هک  هنوگنامه  نیبالـس .) اصوصل 
ینزهار هب  دـناهدمآرد و  كاـنرطخ  ینادزد  تروص  هب  هک  دـناهدرب  ماـن  ار  جراوخ  زا  یـسانشرس  ددـعتم و  دارفا  خـیراوت  باـبرا  هک  ارچ 
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مالـسلاهیلع ماما  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ـالاب  مـالک  زا  هورگ ! کـی  هن  دـندوب  ناـیرج  کـی  جراوخ  - 1 اههتکن : دناهدش . لوغـشم 
نئارق یتح  دندشیم ، رهاظ  فلتخم  عطاقم  رد  مالـسا  خیرات  لوط  رد  هک  درمـشیم  ینایرج  هکلب  دنادیمن ، صاخ  هورگ  کی  ار  جراوخ 

زا یـسربط  موحرم  نآرق  گرزب  رـسفم  دـش . رهاظ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  زا  اهنآ  ناـیرج  هک  دـهدیم  ناـشن  یخیراـت 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  دنکیم : لقن  نینچ   … تاقدصلا .)  یف  كزملی  نم  مهنم  و   ) هیآ لیذ  رد  يردخ  دیعـسوبا 
دزن ریهز  نب  صوقرح  مان  هب  يدرم  درکیم - میـسقت  نینح  زور  رد  ار  نزاوه  هلیبق  مئانغ  سابعنبا  هتفگ  هب  و  دوب - مئانغ  میـسقت  لوغـشم 

ایپ
هللا یلص  ربمایپ  نک . تیاعر  ار  تلادع  مئانغ  میسقت  رد  ادخ  لوسر  يا  تفگ : ضارتعا  تلاح  هب  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربم 
رمع دنک ؟ تیاعر  ار  تلادـع  دـناوتیم  یـسک  هچ  منکن  تیاعر  ار  تلادـع  نم  رگا  وت  رب  ياو  دومرف : دـش و  تحاران  ملـس  هلآ و  هیلع و 

عم هتالص  مکدحا  رقتحی  اباحصا  هل  ناف  هعد  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  منزب  ار  شندرگ  امرف  هزاجا  ادخ  لوسر  يا  تفگ :
زامن امش  زا  کی  ره  هک  دراد  ینارای  وا  نک ، اهر  ار  وا  هیمرلا …  نم  مهسلا  قرمی  امک  نیدلا  نم  نوقرمی  مهمایص  عم  همایـص  مهتالص و 

اب ادـخ  نید  زا  ناـنیا ) مه   ) یلو دـنیبیم ، كدـنا  ناـشیاههزور  ربارب  رد  ار  دوخ  هزور  درمـشیم و  کـچوک  ناـشزامن  ربارب  رد  ار  دوـخ 
هدمآ يرگید  ثیدح  رد  دیازفایم : یسربط  موحرم  سپس  دوشیم …  جراخ  نامک  زا  ریت  هک  هنوگ  نآ  دنوشیم  جراخ  باتش  تعرس و 
جورخ هک  یماگنه  مهولتقاف ، اوجرخ  اذا  مث  مهولتقاف  اوجرخ  اذاف  دومرف : نینچ  اهنآ  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا 

یـضعب دیامرفیم : هک  دـش  لزان  قوف  هیآ  هاگنآ  دـیناسرب ، لتق  هب  ار  اهنآ  دـننک  جورخ  هک  یماگنه  سپـس  دـیناسرب  لتق  هب  ار  اهنآ  دـننک 
ضار دوش  هداد  اهنآ  هب  ياهظحالم  لباق  مهس  هاگره  دنریگیم  هدرخ  وت  هب  مئانغ  میسقت  رد  هک  دنتسه 

رصع نامه  زا  هورگ  نیا  ياههشیدنا  زا  ییاههشیر  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  نخـس  نیا  دنریگیم . مشخ  دوشن  هداد  رگا  دنوشیم و  ي 
هللا یلص  ربمایپ  تسادق  هک  دنتشادن  ابا  داتفایم  رطخ  هب  ناشعفانم  هاگره  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

ياسور زا  یکی   ) جدخم زا  دیسرپ : قورسم  زا  هشیاع  دنکیم  لقن  لبنح  دمحا  دنسم  زا  دیدحلایبا  نبا  دننکشب . مه  ار  ملس  هلآ و  هیلع و 
نم يارب  هلاسم  نیا  رد  يدوهـش  تفگ : هشیاع  تشک . ناورهن  رانک  رد  ار  وا  بلاـطیبا  نب  یلع  تفگ : يراد ؟ ربخ  هچ  جراوخ ) فورعم 

هب هراشا  قورسم  سپس  دش . هتشک  جدخم  هک  دنداد  یهاوگ  دروآ و  هشیاع  دزن  دندوب  ارجام  نیا  دهاش  هک  ار  ینادرم  قورـسم  نک . هماقا 
اهنآ هرابرد  ربق  نیا  بحاص  زا  زیچ  هچ  مسق  ربق  نیا  بحاص  هب  ار  وت  دـیوگیم : هشیاـع  هب  هدرک ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربق 

نیرتدب اهنآ  هلیـس ، هللا و  دـنع  مهبرقا  هقیلخلا و  قلخلا و  ریخ  مهلتقی  هقیلخلا  قلخلا و  رـش  مهنا  دومرفیم : مدینـش  تفگ : هشیاع  يدـینش ؟
. دـناسریم لـتق  هب  راـگدرورپ  دزن  اـهنآ  نیرتبرقم  تاـقولخم و  نیرتهب  ناـسنا و  نیرتـهب  ار  اـهنآ  دنتـسه و  اـهناسنا  نیرتدـب  تاـقولخم و 

ادابع رهاوظ  هب  هک  دندوب  یهورگ  اهنآ  درک : هصالخ  نینچ  ناوتیم  ار  جراوخ  ياهیگژیو 
دوخ رورغ و  بابـسا  زا  یکی  رما  نیمه  دندادیم و  تیمها  یلومعم  هداس و  تاهورکم  تابحتـسم و  هب  یتح  دـندوب و  دـنبیاپ  تخـس  ت 

، دوخ دصاقم  هب  ندیـسر  يارب  بدایب و  روسج و  جوجل و  رایـسب  بصعتم و  لهاج ، رایـسب  دندوب  يدارفا  لباقم  رد  دوب و  نانآ  ینیبرترب 
. درک هدهاشم  ناوتیم  دـش  عقاو  ربمایپ  رـصع  رد  هک  سوقرح )  ) هرـصیوخلاوذ ناتـساد  نامه  رد  ار  نآ  زراب  هنومن  دنمتواقـش . محریب و 

تسین ینعم  نآ  هب  نیا  یلو  دوب ، مالـسلاهیلع  یلع  رـصع  رد  نیمکح  ناتـساد  زا  دعب  نیفـص و  رد  جراوخ  زورب  روهظ و  هک  تسا  تسرد 
دوشیم و ادـیپ  فلتخم  عماوج  رد  ییاههورگ  نایم  رد  طحنم  گنهرف  نیا  زین  زورما  مه  تشادـن ، دوجو  نآ  زا  لبق  جراوخ  گـنهرف  هک 
ار يدارفا  زین  نامدوخ  طیحم  رد  تسا . نایامن  نانآ  رد  الاب  ياهیگژیو  هک  ارچ  تسناد ، هرمز  نیا  رد  ناوتب  ار  ناـیباهو  زا  يرایـسب  دـیاش 
زا ار  اهنآ  دـنریگیم و  هدرخ  ینید  نارازگتمدـخ  املع و  نیرتکاپ  نیرتگرزب و  هاگ ، یلو  دـندنبیاپ  تخـس  تادابع  رهاوظ  هب  هک  مینیبیم 

زیتس گنج و  قیرط  زا  داح - دراوم  رد  زج  جراوخ - اب  هزرابم  دنبوشآ . ترارـش و  يرگهنتف و  یپ  رد  دـننادیم و  فرحنم  حیحـص  قیرط 
یهاگآ ك یمومع و  گنهرف  حطس  ندرب  الاب  یعامتجا  يرامیب  نیا  نامرد  هار  دمآ ، دهاوخ  هدنیآ  هبطخ  رد  هک  هنوگنامه  تسین 
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هب البق  هک  مشش  یس و  هبطخ  رد  نانآ  ینادان  لهج و  دروم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  تسا . يداقتعا  ینید و  لئاسم  هب  تبـسن  یفا 
لقع مک  هورگ  يا  ارض ، مکل  تدرا  ارجب و ال  مکلابا - ال  تآ - مل  مالحالا و  ءاهفس  ماهلا ، ءافخا  رـشاعم  متنا  و  دیامرفیم : دش  هراشا  نآ 

دـیاهدرک و مایق  منارای  نم و  ربارب  رد  هنوگنیا  هک   ) مناسرب نایز  امـش  هب  متـساوخیمن  مدوب و  هدادـن  ماجنا  یفالخ  راـک  نم  اـهنادان  يا  و 
هک یلاح  رد  دندراذگ ، نیفص  رد  ار  تیمکح  هلاسم  هیاپ  يانب  ساسا و  دوخ  هک  سب  نیمه  اهنآ  فارحنا  رد  دیشکیم .) ار  هانگیب  دارفا 

مالسا راذگهیاپ  نامیا و  هراصع  هک  ار  یسک  دندرک و  ریفکت  تیمکح  رطاخ  هب  ار  ترضح  نآ  سپس  دوب ، نآ  فلاخم  مالـسلاهیلع  یلع 
بصعت لاح  نیع  رد  ینادان و  لهج و  رب  ینـشور  لیلد  اهنیا  هللااب .) ذایعلا  ، ) دندومن رفک  زا  هبوت  هب  توعد  دوب ، نیتسار  نموم  متا  هنومن  و 

اب كاپ و  رایـسب  يدرم  هک  ار  بابخ  نب  هللادـبع  ربمایپ  هباحـص  زا  یکی  هک  سب  نیمه  اهنآ  تنوشخ  یمحریب و  رد  تساهنآ . تجاجل  و 
مکـش دـندناسر و  تداهـش  هب  یعیجف  زرط  هب  تسجن  يرازیب  مالـسلاهیلع  یلع  زا  هک  نیا  مرج  هب  شاهلماـح  رـسمه  هارمه  هب  دوـب  ناـمیا 

دندرکیم و یهن  لاح  نامه  رد  نایدوهی  نتشک  زا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندیرد ، ار  شرسمه 
تدابع ترثک  زا  دـیوگیم : نانآ  فیـصوت  رد  سابعنبا  هک  دوب  هدـنبیرف  نانچ  اهنآ  رهاـظ  دـنتفرگ ! هدرح  كوخ  کـی  هدنـشک  رب  یتح 

رتش يوناز  نوچمه  دنداهنیم  نازوس  کشخ و  ياهنیمز  رب  هدجـس  لاح  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  ناشیاهتـسد  و  دوب ، هتـسب  هنیپ  ناشیاهیناشیپ 
رد یلو  دنتـسبیم ، رمک  هب  هزرابم  يارب  یگدامآ  ناونع  هب  ار  اهنماد  دندیـشوپیم و  سردنم  هنهک و  ياهنهاریپ  دوب ، هدش  تفـس  نشخ و 
دح نآ  ات  دادیم  بیرف  ار  يدایز  هورگ  اهنآ  رهاظ  هک  دوب  ياهنوگ  هب  ناشقافن  دزیم و  جوم  داسف  لهج و  یمحریب و  تواسق و  نآ  لد 
هب ناشلامعا  دـش . راکـشآ  ناناملـسم  يارب  نانآ  رطخ  دز  رانک  ار  هدرپ  ناشلامعا  هک  یماگنه  یلو  دـندوبن  اـهنآ  اـب  گـنج  هب  رـضاح  هک 

یلخن تخرد  ریز  هک  ار  ییامرخ  هناد  صخـش  نالف  ـالثم  ارچ  هک  دـنتفرگیم  هدرخ  يزیچ  كدـنا  هب  هاـگ  هک  دوب  ضیقن  دـض و  يردـق 
ار شرادراب  رسمه  بابخ و  نب  هللادبع  دننام  یناملسم  میتفگ  هکنانچ  هاگ  یلو  تسا ، هدروخ  هتـشادرب و  شکلام  هزاجا  نودب  هدوب  هداتفا 
ار اهیگژیو  نیمه  زین  یمالک  یهقف و  دئاقع  رد  هکلب  دندوب ، اهداضت  نیا  راتفرگ  یلمع  لئاسم  رد  اهنت  هن  دندیربیم . رـس  دنفـسوگ  دننام 

انچ تموکح - هلاسم  رد  دنتسنادیم و  لتقلا  بجاو  رفاک و  دشاب ) هک  یهانگ  ره   ) ار هریبک  هانگ  بکترم  اهنآ  دنتشاد .
توهـش یـسنج ، لئاسم  رد  هک  دهدیم  ناشن  نئارق  دندوب . مکاح  نییعت  هب  زاین  مدع  جرم و  جره و  یعون  هب  لئاق  تشذگ - مه  البق  هکن 

. دنتـسنادیمن مجر  قحتـسم  ار  هنـصحم  يانز  بکترم  دندرمـشیم و  زاجم  ار  يدقع  نز  هن  نتفرگ  لیلد ، نیمه  هب  دیاش  دندوب و  تسرپ 
يزیچ تهج  نیمه  هب  دـنوشیم . میـسقت  یفلتخم  ياههورگ  اـههخاش و  هب  تعرـس  هب  یهاوخدوخ  ناداـن و  هورگ  نینچ  هک  تسا  یعیبط 

هدراجع هیرفص ، تادجن ، هقرازا ، هلمج  زا  دندش ، میسقت  يدایز  ياههقرف  هب  دندرک و  ناونع  ياهیعاد  اهنآ  نارس  زا  کی  ره  هک  تشذگن 
هشوگ و رد  دشابیم  نانآ  لامعا  روآدای  ناشلامعا  دـنراد و  جراوخ  راکفا  نوچمه  يراکفا  هک  يدارفا  زین  نونکا  مه  نآ . ریغ  هبلاعث و  و 

تادابع رهاوظ  زا  یضعب  هب  زین  اهنآ  هک  ارچ  داد ، ياج  هتسد  نیا  رد  ار  نایباهو  زا  يرایسب  ناوتیم  دنوشیم و  ادیپ  یمالـسا  عماوج  رانک 
بلاغ لباقم ، رد  یلو  دننادیمن ، زیاج  ار  تابحتـسم  اب  تفلاخم  ای  تاهورکم و  نیرتکچوک  ماجنا  هاگ  دـندنبیاپ و  تخـس  تابحتـسم ، و 

دوخ دناهدنام  بقع  تخس  دئاقع ، یمالسا و  رکفت  رظن  زا  هک  نیا  اب  دننادیم و  دنرمشیم و  كرـشم  ینـس  هعیـش و  زا  معا  ار  ناناملـسم 
اهنآ و ینیب  گزرب  دوخ  رورغ و  جراوخ و  ینادان  تسا ، مکاح  حابم  ار  يرایسب  نوخرب  ياهداعلاقوف  ینیبرترب 

هک نآ  ای  دـنرادنپیم  لطاب  ار  نارگید  قلطم و  قح  ار  دوخ  جراوخ  نوچمه  اهنآ  تسادـیوه . الماک  نانآ  دوجو  رد  تواسق  یمحریب و 
راتفگ رخآ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  دـندمآرد  يرگتراغ  نادزد  تروص  هب  جراوخ  ماجنارـس  - 2 دنراد . یمالـسا  مولع  زا  یمک  هرهب 

نآ رب  مالـسا  خیرات  هک  تسا  يزیچ  دنیآیم ، رد  نارگتراغ  نادزد و  تروص  هب  جراوخ  نیرخآ  ياههورگ  هک  دیامرفیم  ینیب  شیپ  الاب 
نب دیلو  دش  هدیـشک  يرگتراغ  يدزد و  هب  شراک  تبقاع  هک  جراوخ  سانـشرس  دارفا  هلمج  زا  دیدحلایبا  نبا  هتفگ  هب  دـهدیم . یهاوگ 
دیلو دیزی  داتسرف ، وا  بیقعت  هب  نابیشینب  هفئاط  نامه  زا  ار  دیزم  نب  دیزی  مان  هب  يدرف  نوراه  دوب . دیشرلا  نوراه  مایا  رد  ینابیش  فیرط 

ترارـش و ینزهار و  هب  یمعثخ  ورمع  نبا  مان  هب  ناـنآ  زا  يرگید  درف  زین  یـسابع  لـکوتم  ماـیا  رد  درب . نوراـه  دزن  ار  وا  رـس  تشک و  ار 
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هچرگو دـش ، يو  بیقعت  رومام  تقو  تموکح  فرط  زا  ییاط  فسوی  نب  دـمحم  دیعـسوبا  مان  هب  يدرف  تخادرپ ، اههداج  نتخاس  نمااـن 
رد جراوخ  زا  يرگید  تعامج  سپس  دنتشگ . ریـسا  يدایز  هورگ  دندش و  هتـشک  شنارای  زا  يرایـسب  یلو  دیدرگ ، رارف  هب  قفوم  شدوخ 

باص قاحساوبا  هک  دنتفرگ  رارق  نیبراحم  ضرالا و  یف  نادسفم  فیدر  رد  دنتخادرپ و  ترارش  يدزد و  هب  نامع  نامرک و  هقطنم 
. تسا هدرمشرب  ار  اهنآ  مان  یجاتلا  باتک  رد  ي 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
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طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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