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ردق بش 

باتک تاصخشم 

.1360  - 1307 دمحمدیس ، یتشهب ، هسانشرس : 
. یتشهب رتکد  هللاتیآ  دیهش  ياههشیدنا  راثآ و  رشن  داینب  میظنت  هیهت و  یتشهبینیسح ؛ دمحم  ردق / بش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 هنزور ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
71ص. يرهاظ :  تاصخشم 

3-361-334-964-978 کباش : 
.1383 هعقب ، یلبق : پاچ  تشاددای : 

اههبطخ 40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
ردق بش  عوضوم : 

BP259/64/ب9ش2 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/737 ییوید :  يدنب  هدر 

2432237 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

هعومجم زا  ردق " بش   " ناونع اب  تسخن  راتفگ  تسا . هدش  لیکشت  طبترم  اما  توافتم  شخب  هس  زا  تسامـش  يور  شیپ  هک  ياهعومجم 
جنپ تماقا  لاـس  نیلوا  ینعی  لاس 1344  رد  هک  تسا  هدـش  جارختـسا  ناملآ )  ) گروبماه یمالـسا  زکرم  رد  یتشهب  رتکد  ياـهینارنخس 

تامولعم اب  هک  تسا  ینابطاخم  اب  نخـس  يور  تسادـیپ ، ثحب  هویـش  زا  هک  هنوگنامه  تسا . هدـش  داریا  راید  نآ  رد  ناشیا  همین  لاس و 
تسا . راوتسا  ینیع  دهاوش  اهلالدتسا و  رب  یناور ، یسیلس و  نیع  رد  هتفرگ ، رارق  رگیدکی  رانک  توافتم 

ناملآ زا  ناـشیا  تشگزاـب  زا  سپ  هدـش  داریا  ياـهراتفگ  هعومجم  زا  (ع «) یلع ترـضح  یگدـنز  رخآ  ياـهزور   « ناونع اـب  مود  راـتفگ 
ياهرواب حیحـصت  نقتم و  دهاوش  هب  دانتـسا  (ع ،) یلع ماما  یناگدنز  ياهلاس  نیرخآ  ياهدادـیور  هب  یخیرات  هاگن  تسا . هدـش  هدـیزگرب 

تسا . دوهشم  زین  اجنیا  هدوب ، اههتشون  اههتفگ و  رد  ناشیا  یگشیمه  هویش  هک  هماع ، ناهذا  رد  جیار  طلغ 
ياههتـشونتسد نایم  زا  همجرت و  یتشهب  رتکد  طـسوت  هک  تسا  هغالبلاجـهن  فیرـش  باـتک  زا  نیقتم  هبطخ  نتم  رثا ، نیا  شخب  نیموس 

دشاب . نیتسار  ناروابادخ  نایوجقح و  هار  هشوت  هکنآ  دیما  تسا . هدش  باختنا  ناشیا 

یتشهب رتکد  هللاتیآ  دیهش  ياههشیدنا  راثآ و  رشن  داینب 

ردق بش 

. میحرلا ِنمحرلا  ِهللامِسب  میجَرلا ، ِناطیَشلا  نِم  ِهللاِاب  ُذوعَا 
مساقلاوبا انیبَن  دمحا و  انالوم  نیمالا ، یبنلا  ِهلوسَر  َو  هدبع  امّیس  نیلَسرُملا ، ِءایبنالا و  ِعیمَج  یلَع  مالسلا  ةولَصلا و  َو  نیملاعلا  ِّبَر  ِهللاُدمَحلَا 

. نیحلاصلا هّللا  ِدابِع  یلَع  انیلَع و  مالَسلا  و  نیرهاطلا ، ۀمئالا  یلَع  ِهباحصا و  هلآ و  یلع  و  دّمحم ؛
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اهیف ُحورلا  ُۀکئآلملا و  ُلَّزَنَت  ٍرهَـش ، ِفلا  ْنِم  ٌریَخ  ِردقلا  ُۀلیل  ِردقلا . ُۀلیل  ام  َکیردا  ام  َو  ِردـقلا . ِۀـلیل  یف  هانلزنا  انا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب 
. ِرجفلا ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌمالس  ٍرما ، ِلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنذِاب 

عمج مه  درگ  ادـخ  یگدـنب  تدابع و  يارب  ناملـسم  ناردارب  نارهاوخ و  اـب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  زا  سدـقم  بش  نیا  رد  هک  متقوشوخ 
لفاحم هشیمه  مراودـیما  مینک . یـسررب  هسلج  کی  شیاجنگ  دودـح  رد  ار  یمالـسا  لـیاسم  زا  یکی  میناوتب  هک  تسا  یتصرف  میاهدـمآ .
میناوتب هک  دهدب  یقیفوت  همه  هب  امـش و  هب  نم و  هب  ادخ  مراودیما  دشاب . دشر  هب  ور  تیفیک  تیمک و  رظن  زا  ام  يونعم  ینید و  یبهذـم و 

مینک . هدافتسا  ادخ ، لوبق  اضر و  دروم  ياهمانرب  حرط و  اب  و  صلاخ ، یتین  اب  رتشیب ، رتهب و  اهتصرف  زا 
رخآ ياهلاس  هرابرد  زین  اعد و  ءایحا و  ردق و  هلأسم  هرابرد  هک  دوب  هدش  هداد  هدعو  دش  هداتـسرف  اهمناخ  نایاقآ و  تمدخ  هک  یتوعد  رد 

تبحص ناضمر  كرابم  هام  زا  ناناملسم  ياههرهب  هرابرد  رگید  یبش  رد  نآ  زا  سپ  و  مکی ، تسیب و  بش  رد  (ع ،) یلع ترضح  یگدنز 
ردق . بش  اما  تساهنآ . ینعم  تاملک و  نیا  رتهب  نتخانش  اعد و  ءایحا ، ردق ، بش  هرابرد  ام  بشما  يوگتفگ  رارق  نامه ، بسح  رب  . دوشب
: منکیم همجرت  ار  هروس  نیا  تسا . هدمآ  ردقلا  ۀلیل  ردق و  بش  ریبعت  دراد ، مان  ردقلا » ةروس   » هک فورعم  هروس  نیا  رد  میرک  نآرق  رد 
هب ناگتـشرف  تسا . رتـهب  هاـم  رازه  زا  ردـق  بش  تسیچ ؟ ردـق  بش  ینادیم  هـچ  وـت  ردـق ؛ بـش  رد  ار ) نآرق  ینعی  ) ار نآ  میداتـسرف  اـم 
ات تسا  نامز  نیمز و  ناج و  مسج و  هعماج و  درف و  تمالس  بش  بشما  و  دنیآیم . ورف  ادخ  نامرف  هب  بش  نیا  رد  نیمالاحور  یهارمه 

. مد هدیپس 
رب هوالع  تسا . هتفگ  نخس  ردق  بش  هرابرد  نآرق  هزادنا  نامه  هب  دیمهفیم ، مدرک  ضرع  هک  ياهمجرت  نیا  هروس و  نیا  زا  امـش  هچ  ره 

تسا : هدش  رکذ  تاصخشم  نیا  ردق  بش  هرابرد  هروس  نیا  رد  دینکیم  هظحالم  نیا 
. میداتسرف ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام  هدش : لزان  وا  رد  نآرق  هک  تسا  یبش  ردق  بش  - 1

. تسا رتهب  بش  رازه  زا  هک  تسا  یبش  ردق  بش  - 2
. دنیآیم ورف  ادخ ) نامرف  ره  هب   ) ادخ نامرف  هب  و  هدمآ ) مه  نیمالا  حور  رگید  یتایآ  رد   ) حور هارمه  هب  ناگتشرف  بش  نیا  رد  - 3

تسا . تمالس  بش  ملس و  بش  مالس ، بش  مد ، هدیپس  ات  هک  تسا  یبش  - 4
میمهفیم . ردق  بش  هرابرد  ردق  هروس  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا 

ود ای  ثیدح  کی  ای  هیآ ، ود  ای  هیآ  کی  طقف  دیایب و  هدننک  هعلاطم  کی  ًالومعم  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تاعلاطم  ّنف  تالکـشم  زا  یکی 
هلـصوح ای  دـنک ، تلفغ  هدـمآ  عوضوم  نامه  هرابرد  هک  يرگید  بلاطم  تایاور و  تاـیآ و  زا  دـنیبب و  بلطم  کـی  هراـبرد  ار  ثیدـح ،

عبتت نتـشادن  نیمه  سانـشمالسا  نف  تالکـشم  زا  یکی  تسا . ماخ  ًابلاغ  نیا  هک  دـنک  يرظنراهظا  تقو  نآ  دـشاب ، مک  شعبتت  قیقحت و 
رد هک  اهنآ  اهنت  هن  هنافسأتم  تسا . مالسا  رد  عوضوم  کی  بلطم و  کی  ذخآم  لیالد و  یسررب  رد  ناوارف  هلـصوح  لماک و  صحفت  مات ،

یگلصوح مک  نیا  هب  اهیلیخ  دنتـسه  یمالـسا  ياملع  هرمز  رد  هک  مه  اهنآ  هکلب  دنتـسه ، یمالـسا  ياملع  تیناحور و  تمَـس  زا  جراخ 
مالسا هرابرد  ریخا  ياهنرق  نیا  رد  سانشمالسا  ای  سانـشرواخ  سانـشقرش و  مان  هب  هک  مه  ینایاقآ  نیا  زا  یلیخ  هنافـسأتم  زاب  دنراتفرگ .

متخ هروس  نیمه  هب  بلطم  میرک  نآرق  رد  ردق  بش  هرابرد  لاح ، ره  هب  دنراتفرگ . لکشم  نیا  هب  دناهتشون ، یبلاطم  دناهدرک و  یتاعلاطم 
هللامسب : « هدـمآ نینچ  ناخد  هروس  رد  دوشیم . طوبرم  ردـق  بش  هب  هاوخان  هاوخ و  هک  میراد  رگید  هیآ  دـنچ  ناـخُد  هروس  رد  دوشیمن .

اّنُک ّانا  اندـنِع  ْنِم  ًارما  ٍمیکَح . ٍْرمَا  ُّلُـک  ُقَْرُفی  اـهیف  َنیرذـنُم . اـّنُک  اـّنِا  ٍۀـکرابُم  ِۀـلیل  یف  ُهاـنلَزنَا  اـّنِا  ِنیبُملا . ِباـتِکلا  َو  مح . میحرلا . نمحرلا 
هک یبش  میداتـسرف ؛ یتکربرپ  كرابم و  بش  رد  ار  نآرق  ام  : » دیوگیم تایآ  نیا  یلو  تسا ، هدماین  ردـق  هملک  تایآ  نیا  رد  َنیلَـسُرم ».
رد و  دشیم ، نشور  یبلطم  ره  عطاق  مکح  ام  نامرف  هب  بش  نآ  رد  هک  یبش  دـشیم ؛ نیعم  عطاق  تروص  هب  یمکحم  رما  ره  بش  نآ  رد 

تـسا ردـق  هروس  رد  هک  یتایآ  اب  تسرد  تایآ  نیا  هک  دـینکیم  هظحالم  ار ». ربماـیپ ) لوسر و   ) ناگداتـسرف میداتـسرفیم  اـم  بش  نیا 
اجنیا میداتـسرف ، ردـق  بش  رد  ار  نآرق  اـم  تفگیم  ردـق  هروـس  رد  تسین . ردـق  هملک  اـجنیا  رد  هـتبلا  تـسا . عوـضوم  کـی  هـب  طوـبرم 
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هب ناگتـشرف  بش  نیا  رد  تفگیم  اجنآ  رد  تسا . ردـق  بش  نامه  كرابم  بش  نیا  میداتـسرف . كرابم  یبش  رد  ار  نآرق  اـم  دـیوگیم 
صخـشم مکحم  تروص  هب  يرما  ره  بش  نیا  رد  دـیوگیم  اجنیا  رد  و  دـندمآیم ، نامرف  ره  يور  زا  نامرف و  ره  اب  نیمـالا  حور  هارمه 

بش یلک  بلطم  هب  طوبرم  یلو  تسین ، ردق  بش  صوصخم  هک  تسه  ياهیآ  لحن  هروس  رد  ددرگیم . نیعم  عطاق  تروص  هب  دوشیم و 
: تسا ردق 

هارمه هب  ار  ناگتـشرف  هک  تسا  یـسک  ادـخ  .« » ِنوّقتاف انَا  ّالاَهلاال  ُهَّنَا  اورذـنا  نَا  ِهِدابِع  نم  ُءاشَی  نَم  یلَع  هرما  نم  حوُّرلاـِب  َۀـکئالَملا  ُلِّزَُنی  »
دیناسرب مدرم  هب  ار  یتسرپاتکی  مایپ  دیورب  هک  دهدیم  تیرومأم  اهنآ  هب  و  دهاوخب ؛ هک  شناگدـنب  زا  کی  ره  رب  دتـسرفیم ، نیمالا  حور 

زا تبحـص  مه  اجنیا  رد  دیراد «. هگن  ار  اتکی  يادـخ  بناج  سپ  تسین ، ییادـخ  ناهج  راگدـیرفآ  يادـخ  زج  هک  دـینک  مالعا  اهنآ  هب  و 
تسا نیا  تسا . ردق  بش  بلطم  ِیلک  نیا  تسا . مدرم  يوس  هب  ناربمایپ  نالوسر و  نداتسرف  نیمالا و  حور  هارمه  هب  ناگتـشرف  نداتـسرف 

هدیمهف روطنیا  نآرق  تایآ  نیا  زا  ایآ  میمهفیم ؟ هچ  نیا  زا  ام  الاح  تسا . هدمآ  ردق  بش  بلطم  عوضوم و  هرابرد  میرک  نآرق  رد  هچنآ 
تاریدقت مه  نآ  تسا ؟ ریدقت  بش  ینعی  تسا  ردق  بش  دوشیم ؟ نیعم  مدرم  صاخشا و  تارّدقم  هک  تسا  یبش  ردق  بش  هک  دوشیم 

ینعم رد  رگید  لامتحا  ردق . هملک  ینعم  رد  لامتحا  کی  نیا  رتشیب ؟ رتمک ، لاس ، کی  یتدم : هچ  يارب  مه  نآ  مدرم ؟ تشونرـس  مدرم و 
نـشور یبلطم  ره  عطاق  مکح  هکلب  مدرم ؛ دارفا و  تشونرـس  هن  اما  دوشیم ، نشور  اهباسح  ینعی  تسا  ردق  بش  هک  تسا  نیا  ردق  هملک 

ار بوخ  دب و  مارح و  لالح و  ماکحا  ادخ  دش و  ثوعبم  يربمغیپ  هب  مالـسا  ربمغیپ  دـش و  لزان  میرک  نآرق  ردـق  بش  رد  نوچ  دوشیم .
يارب نآرق  یهلا  باتک  لماح  تثعب و  یهلا  مایپ  لماح  نیمالا  حور  هارمه  هب  ناگتشرف  داتـسرف و  يدبا  عطاق و  یتروص  هب  میرک  نآرق  رد 
رگید انعم  نیا  رد  تسا . هدش  نشور  عطاق  یتروص  هب  یبلطم  ره  ردق  هزادنا و  هک  تسا  یبش  ینعی  تسا  ردق  بش  نیاربانب  دندوب . ربمغیپ 
يانعم هب  ردق  هملک  ًالصا  هکنیا  موس  ینعم  تسین . نایم  رد  رمع ، کی  هچ  لاس و  کی  هچ  بش و  کی  هچ  صاخشا ، تشونرـس  زا  یثحب 

رازه زا  هک  یبش  دوش ؛ ینادردق  دیاب  هک  یبش  هدـنزرا ؛ یبش  رد  میداتـسرف  ار  نآرق  ام  ینعی  یبایزرا . يانعم  هب  هن  دـشاب ، تلزنم  شزرا و 
. تسا مرکا  ربمغیپ  تثعب  بش  هک  تسا  نیا  زین  شتلزنم  ردق و  لیلد  هام و  رازه  زا  بش  نیا  ندوب  رتهب  لیلد  تسا . رتهب  هام 

نیا تسا  ملـسم  هچنآ  یلو  رگید . ینعم  ود  ای  تسا  دارم  لوا  ینعم  ًاـمتح  اـیآ  هک  میمهفب  میناوتیمن  میرک  نآرق  تاـیآ  میرک و  نآرق  زا 
یکرابم بش  میرک و  نآرق  نداتـسرف  بش  ربمغیپ و  تثعب  بش  ردق  بش  هک  دوشیم  هدافتـسا  رادـقم  نیا  میرک  نآرق  تایآ  زا  هک  تسا 

ناگتشرف هک  تسا  یبش  تسا . تیناسنا  تیرشب و  يارب  مالس  بش  هاگحبص ، ات  مد و  هدیپس  ات  هک  تسا  یبش  تسا . یتکربرپ  بش  تسا .
هدافتـسا ملـسم  روط  هب  نآرق  زا  اـهنیا  دـناهدناوخ . ربـمغیپ  رب  دـیاش  دـیاب و  هک  یبـلطم  ره  دـناهدمآ و  ربـمغیپ  رب  نیمـالا  حور  یهارمه  هب 

، میرک نآرق  رظن  زا  ردـق  بش  نیا  هن . مییوگب  میناوتیم  هن  و  هلب ، مییوگب  میناوتیم  هن  نآرق  باسح  هب  نیا ، زا  شیب  هراـبرد  اـما  دوشیم ؛
. تایاور رظن  زا  اما 

گرزب همئا  زا  هک  کلام  ماما  دنراد . مرکا  ربمغیپ  زا  یتایاور  ثیداحا و  ردق  بش  دروم  رد  هصاخ  هماع و  ینس ، هعیـش و  تایاور ، رظن  زا 
زا ًاصوصخم  هک  دوخ  ربتعم  فورعم و  باتک  رد  تسا ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رخأتم  رـصاعم  ًابیرقت  تسام و  ینـس  ناردارب  هماع و  هقف 

تحت یباب  تسه ، مه  کـلام  یملع  رثا  نیرتفورعم  تسا و  ثیدـح  هقف و  رد  هک  أّـطوم ، تسا ، ياهداـعلا  قوف  شزرا  ياراد  هماـع  رظن 
. دنکیم لقن  یفلتخم  تایاور  تسا . یبش  هچ  ردق  بش  دـش  لاؤس  ناشیا  زا  هک  دـنکیم  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  یتایاور  دراد و  ردـق  ناونع 

تسیب متـسیب ، ياهبـش  اب  هک  تسا  ناضمر  هام  رخآ  زور  دنچ  رد  دومرف  هکنیا  یکی  تسا . ناضمر  هام  رخآ  زور  هد  رد  دومرف  هکنیا  یکی 
رتـشیب نوـچ  تسین ، نم  هارمه  اـجنیا  رد  أّـطوم  باـتک  هنافـسأتم  دوـشیم . قـبطنم  متفه  تسیب و  موـس و  تسیب و  مود ، تسیب و  مـکی ، و 

زا ناضمر  هام  رخآ  زور  هد  ياهبـش  زا  بش  راهچ  اب  هک  تسا  نیا  هدـنام  مرطاخ  هب  یلبق  هعلاـطم  زا  هچنآ  تسا . ناریا  زونه  نم  ياـهباتک 
ادخ یگدنب  تدابع و  هب  اهبـش  نیا  رد  هک  دومرف  دیکأت  ربمغیپ  دـیوگیم  دوشیم . قبطنم  هدرک ، لقن  أّطوم  باتک  رد  کلام  هک  یثیداحا 

رد  [ حـیتافم باتک  رد  مه  یمق  ثدـحم  موحرم  هک  ینهُجلا ، ۀـلیل  هرابرد  یتح  مینک . اعد  نارگید  قح  رد  ناـمدوخ و  قح  رد  دـیزادرپب ؛
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یط ار  بلطم  أّطوم  باتک  رد  کلام  لاح  ره  هب  دنکیم . لقن  ار  ینهج  ثیدـح  أّطوم  رد  کلام  هدروآ ، ( موس تیب و  بش  هصتخم  لامعا 
. دنکیم نایب  مدرک  ضرع  هک  يدودح  رد  حیضوت  ریسفت و  نودب  تیاور  دنچ 

اجنیا هتبلا  هک  ّمُـألا -  شباـتک  نیرتـمهم  فورعم و  باـتک  رد  زین  تسا  ینـس  ناردارب  ینـس و  هقف  گرزب  همئا  زا  مه  وا  هک  یعفاـش  ماـما 
هتبلا ردـق ، بش  رد  ار  تداـبع  ردـق و  بش  هلأـسم  یهاـتوک  باـب  رد  تـسا  هماـع  هـقف  فورعم  رایـسب  ياـهباتک  زا  و  تـسا -  نـم  هارمه 

تـصرف مه  ًالبق  منیبب و  ات  دوبن  مسرتسد  رد  يزیچ  یفنح  هقف  ياهباتک  زا  دـنکیم . لقن  هدـمآ ، کلام  أّطوم  باتک  رد  هچنآ  زا  رتهصالخ 
. منک هعجارم  مدرکن 

لـصحام دـناهدرک . لقن  يرایـسب  تایاور  ردـق  بش  هرابرد  ثیدـح  ياهباتک  رد  نینچمه  هیعدا و  ياهباتک  رد  ًاصوصخم  هعیـش ، ياـملع 
هّجوت اعد و  هب  ار  شتقو  رتشیب  یناملسم  ره  هک  تساجب  بحتـسم و  بش  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دنراد  هعیـش  ياملع  هک  یبلاطم  تایاور و 
ینعی ءایحا  تسا . يرادهدنز  بش  هملک ، نآ  قیقد  یـسراف  هک  تسا  یبرع  هملک  ءایحا  دنک . ءایحا  ار  بش  دناوتب  رگا  و  دنارذگب ، ادخ  هب 

، سفن هبـساحم  ادخ ، هب  هّجوت  اعد ، هب  يرادهدنز  بش  اما  دنک ، يرادهدنز  بش  اهبـش  نیا  رد  یناملـسم  ره  تسا  بوخ  يرادهدنز . بش 
ررقم ام  يارب  ادـخ  هک  یفیاظو  هب  ندرک  لمع  رتهب  يارب  حور  ندرک  هدامآ  اهیکاپان . اهیگدولآ و  زا  حور  ندرک  كاپ  لد و  ندرک  كاپ 
هتبلا تسه . يدایز  ياـهاعد  هنیمز  نیا  رد  تسا . هدـمآ  هعیـش  ياـهباتک  ثیداـحا و  رد  هک  هچنآ  هصـالخ  بلطم و  حور  نیا  تسا . هدرک 

. دنک اعد  بش  نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  بوخ  رایسب 
، نارگید یسلجم و  موحرم  یمق و  ثدحم  موحرم  هلمج  زا  نیثدحم ، زا  یضعب  بش ، نیا  رد  ياعد  هب  تسا  طوبرم  هک  یبلاطم  نمض  رد 

هـشوگ کـی  بلطم  هشوگ  نیا  یلو  دـناهدرک ؛ تبحـص  زین  دوشیم  نیعم  نآ  رد  لاـس  کـی  تاردـقم  هک  تسا  یبـش  بش  نیا  هکنیا  زا 
رکذ هدـش  لقن  ربمغیپ  زا  هک  ار  یتایاور  میدرک ، عورـش  نآرق  زا  ام  دـیدومرف  هظحالم  هک  روطنامه  تسین . ردـق  بش  بلطم  زا  یـساسا 
نیا بلطم  یلصا  تمسق  نآ  میدرک . هراشا  دوشیم  هدافتـسا  هراب  نیا  رد  رگید  بلاطم  زا  تیب و  لها  تنـس  زا  هک  هچنآ  هب  دعب  میدرک و 

هارمه هب  ناگتـشرف  هک  تسا  یبش  تسا ؛ ربمغیپ  رب  نآرق  ندمآ  ورف  بش  تسا ؛ یـشزرارپ  بش  تسا ؛ یتکربرپ  بش  بش ، نیا  هک  تسا 
بوخ هک  تسا  یبش  تساعد ، بش  نآرق . ّدح  رد  نیا  تمالـس ؛ هب  ندیـسر  بش  تسا ؛ تمالـس  بش  دـناهدندمآ  ربمغیپ  رب  نیمالا  حور 

هک یتایاور  دودح  رد  نیا  دنک ؛ يرادهدنز  بش  دراد و  هگن  هدنز  تدابع  هب  ار  بش  دنک ؛ اعد  نارگید  شدوخ و  هرابرد  یسک  ره  تسا 
رتنییاپ هک  يردق  دعب  تسه . هنیمز  نیا  رد  مه  يدایز  ياهاعد  تسا . نیمه  دیؤم  مه  همئا  تایاور  زا  يرایـسب  تسا . هدش  لقن  ربمغیپ  زا 

دیاب رخآ  هلمج  هرابرد  اما  تسا ، نشور  رخآ  هلمج  نیا  ات  بلطم  تسا . طوبرم  لاس  کـی  تاردـقم  نییعت  هب  هچنآ  هب  میـسریم  مییآیم 
نییعت بش  بشما  هکنیا  سپ  دـنکن . اعد  ناـسنا  رگید  ردـق  بش  زا  دـعب  هک  تسا  هتفگن  یعیـش  ریغ  یعیـش و  ملاـع  چـیه  هک  منک  ضرع 

زا یتعاس  ره  اهزور و  اهبـش و  رد  اعد  هب  دـیکأت  بابحتـسا و  اب  هک  دـشاب  هتـشاد  يرگید  موهفم  ینعم و  دـیاب  تسا  هلاس  کـی  تاردـقم 
یگدـنز هرود  رد  یمدآ  هک  تسا  نیا  مینکب  بلطم  نیا  يارب  میناوتیم  ام  هک  يریبعت  ریـسفت و  نآ  دـشاب . راگزاس  ًالماک  لاس  ياـهتعاس 

اهنت هن  دـهدب . صاصتخا  شدوخ  هب  یگدیـسر  هب  شدوخ و  يونعم  ياههبنج  هب  ار  بش  هس  بش ، ود  بش ، کی  تسا  بوخ  شاهلاسکی 
کی هکلب  دزادرپب ، لاس  باسح  هب  دـنکب و  مک  ار  شايراج  ياهراک  دـیاب  ون  لاس  لوا  ای  لاس  رخآ  ياهزور  رد  يداصتقا  هسـسؤم  کی 

. دزادرپب شدوخ  باسح  هب  دـنکب و  مک  ار  يداع  ياـهراک  لاـس ، کـی  زا  زور  هس  ود -  رد  اـی  بش  هس  ود -  رد  تسا  بوخ  مه  ناـسنا 
دنچ ای  زور و  هس  ای  ود  ای  کی  نینچ  یناسنا  ره  هک  تساجب  رایسب  یتسار  هب  دنکب . دهاوخیم  هچ  هدنیآ  رد  هدرک و  هچ  هتشذگ  رد  دنیبب 

هب رتشیب  لاس  زا  بش  زور و  راهچ  هس ، ود ، کـی ، رد  تشاذـگ  رارق  ناـسنا  یتقو  هک  تسین  یکـش  دـشاب . هتـشاد  شایگدـنز  رد  يزور 
دنچ بش ، ادرف  بشید ، بشما ، نم  رگا  دراد . ناوارف  ریثأت  رگید ، لاس  کی  ات  لقاال  وا ، تاردقم  نییعت  رد  یگدیسر  نیا  دسرب ، شدوخ 
راک هچ  ماهدرک ، یهانگ  هچ  ماهتفر ، ار  یهار  هچ  هتـشذگ  رد  منیبب  مسرب و  مدوخ  هب  هکنیا  هب  مداد  صاصتخا  ار  یتدـم  زور ، دـنچ  بش ،

مریگب میمـصت  هاوخاـن  هاوـخ  مدرگرب و  منک ، هبوـت  منک ، شزرمآ  ترفغم و  بلط  ادـخ  زا  ماهدرک  هـک  یهاـنگ  زا  دـعب ، ماهدرک و  يریخ 
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منک اعد  ادخ  هاگرد  هب  منکن و  رارکت  ار  اهنآ  موشن و  بکترم  ار  اههانگ  نیا  رگید  موشب و  رتهب  ماهدنیآ  هب  تبسن  هدنیآ و  لاس  هب  تبسن 
نیا هلب ، میتفگیم  میدرکیم  باسح  نامدوخ  ام  دوب و  هتفگن  مه  یبلطم  چیه  سک  چیه  رگا  مهاوخب ... قیفوت  مهاوخب و  ددـم  ادـخ  زا  و 

یسررب نیا  یحور  راثآ  نوچ  تشاد . دهاوخ  ییازـسب  ریثأت  نم  هلاس  کی  تاردقم  راتفر و  شور و  تشونرـس و  نییعت  رد  بش  هس  ود - 
دهاوخ رارکت  ياهبـساحم  نینچ  زاب  هک  ياهدـنیآ  لاس  ات  کش  نودـب  ادـخ  هاگرد  هب  ياعد  نیا  هبـساحم ، نیا  هجوت ، نیا  هعلاـطم ، نیا  و 

نم هک  تسا  یبسچلد  لوقعم  موهفم  نآ  نیا  تشاد . دـهاوخ  ياهدـنزرا  راثآ  هاگآدوخان  روط  هب  هاـگآدوخ و  روط  هب  نم  حور  رد  دـش ،
. منادیمن هن ، ای  دندنسپیم  دنریذپیم و  ار  لوقعم  موهفم  نیا  مه  ام  نارهاوخ  ناردارب و  ایآ  الاح  مراد ؛ مدوخ  يارب  ردق  بش  يارب 

منک . ضرع  دوب  رارق  ءایحا  ردق و  ینعم  ردق و  هلأسم  ردق و  بش  هرابرد  هک  هچنآ  دوب  نیا 
همانرب رد  هک  یبلطم  هس  ره  هرابرد  دیاب  هک  مدـید  نوچ  منک . هدرـشف  یلیخ  ار  بلاطم  دـیاب  هک  مهاوخیم  ترذـعم  یلیخ  اعد ؛ هلأسم  اما 
هلأسم رد  نیاربانب  تسا . رتهب  میزادرپب  عوضوم  هس  ره  هب  ات  مینک  تبحـص  هدرـشف  يردـق  کی  رگا  نیارباـنب  مینک ، تبحـص  میاهتـشاذگ 

 - هد دودح  رد  ییاعد  همانرب  مه  بش  هس  نیا  همانرب  رد  نوچ  درک ؛ مهاوخ  ضرع  ار  یبلطم  هاتوک  یلیخ  اعد  لصفم  صوصخم و  رایسب 
. تشاد میهاوخ  هقیقد  هدزناپ 

تمس هب  ار  وا  دهاوخیم  دنزیم و  ادص  ار  یسک  ناسنا  یتقو  تسا . ندز  ادص  یبرع  هملک  نیا  یلـصا  ینعم  تسا . یبرع  هملک  کی  اعد 
یناسنا ره  ُهادان .«  « دنیوگیم دنک  ادص  رتدنلب  يادص  اب  يردق  رگا  ُهاعد «  « دنیوگیم دـنزب  ادـص  يداع  تروص  هب  رگا  دـناوخب ، شدوخ 

ای  « کی هرخالاب  باهتلا  ینارگن و  یتحاران و  عقاوم  رد  اما  درادـن  یمکحم  داقتعا  ادـخ  هب  مه  رگا  اـی  دـشاب ، نمؤم  دـقتعم و  ادـخ  هب  هک 
زا نتفگ و  ادخ  يا  ینعی  اعد  نیاربانب ، ادخ ! يا  دیوگیم  دنزیم ؛ ادص  دناوخیم و  ار  ادـخ  نوگانوگ  ياهتلاح  رد  دـیوگیم ، ییادـخ «

، تسا یضیرم  تسا . نوگانوگ  عونتم و  یلیخ  مییوگیم  اهناسنا  ام  هک  ییاهادخ  يا  اهتنم  ندرک . زاین  زار و  ادخ  اب  نتـساوخ و  زیچ  ادخ 
عقوم نآ  رد  درف  نیا  ادخ ! يا  دیوگیم  هدـش ، سویأم  شدوخ  دوبهب  زا  یمک  هدـش ، دـتمم  شايرامیب  نارود  دربیم ، جـنر  تسا ، رامیب 

شایگدنز هک  تسا  ياهدنامرد  دهاوخیم . ار  يرامیب  لاگنچ  زا  صالخ  یتحار و  يدوبهب و  ادخ  زا  دیوگیم ، ادـخ  يا  لد  مامت  اب  هک 
مخ شتـشپ  تالکـشم  راشف  ریز  رد  هدرکن ، ادـیپ  یلح  هار  هدز  يرد  ره  هب  هداتفا ، ریگ  یتخـس  دـیادش و  رد  هدروخ ، مه  هب  هدـش و  هاـبت 

شدوـخ لکـشم  لـح  يارب  ار  ادـخ  ادـخ ، يا  دـیوگیم  یتـقو  تلاـح  نیا  رد  مـه  وا  ادـخ . يا  دـیوگیم  بـلق  میمـص  زا  مـه  وا  هدـش ،
يور تعاس  راهچ  تسیب و  هک  تسین  یـسک  دباع  زا  مروظنم  دباع ، يدرم  دهاوخیم . کمک  شلکـشم  لح  يارب  ادخ  زا  وا  دهاوخیم .

هب هتفرگ ، ورف  ادخ  یگدنب  ادخ و  زا  تعاطا  ادخ و  هب  هجوت  ار  شدوجو  رسارس  هک  یسک  ینعی  دباع  دنادرگیم ؛ حیبست  هتسشن و  هداجس 
مه شایگدنز  يراتفرگ ؛ هن  دراد و  لکـشم  هن  دراد ، يرامیب  هن  دراد ، درد  هن  دراد ؛ هجوت  ادـخ  يوس  هب  هراومه  یگدـنز  رد  هک  يروط 
اما دناوخیم ، ار  ادخ  مه  وا  دنکیم . اعد  مه  نیا  رکش ! یهلا  منکیم . رکـش  ار  وت  ایادخ ! دیوگیم  وا  تسا ، یـضار  هار و  هب  رـس  رایـسب 

. تسادخ يراذگ  رکش  لاح  رد  تسین ؛ ادخ  زا  يزیچ  تساوخرد  تلاح  رد  تلاح ، نآ  رد  دناوخیم . يرازگساپس  رکش و  يارب  ار  ادخ 
درد و هدرک ، مه  ار  شايرازگساپس  هدرک ، مه  ار  شرکـش  دینیبیم  تسا  رتالاب  مه  نیا  زا  ادخ  ناهج و  هرابرد  شـشنیب  هک  تسا  یمدآ 

یتقو هک  تسا  یـسک  تسیک ؟ درف  نیا  ایادـخ ! دـیوگیم  لاح  نیع  رد  اما  درادـن ، مه  یتحاراـن  درادـن ، مه  یلکـشم  درادـن ، مه  یجنر 
وا ینعی  تسادـخ . هب  قشع  دوبعم و  هب  قشع  تروص  هب  وا ، بلق  لد و  هت  زا  ادـخ « يا   « هملک يادا  ادـخ ، يا  راـتفگ  ادـخ ، يا  دـیوگیم 
يا دیوگب  دربیم  تذل  هک  دـنکیم  ادـیپ  یناج  لد و  بلق و  شیاشگ  طاسبنا و  یناحور ، یطاشن  يونعم ، یتذـل  ادـخ  هب  هّجوت  زا  ًالـصا 

. تساعد عون  کی  مه  نیا  ادخ .
مینزیم ادص  ار  ادخ  نتفرگ ؛ کمک  ناونع  هب  ای  ندز . ادص  ار  ادخ  ندناوخ و  ار  ادخ  ینعی  اعد  لحارم  نیا  همه  رد  دـییامرفیم  هظحالم 
هتخابلد یقـشاع  نوچ  ار  ادخ  ندرک . ادص  يرازگرکـش  ناونع  هب  ار  ادـخ  مینزیم . ادـص  نامدوخ  کمک  هب  ار  یـسک  کی  هک  نانچمه 
يالوم زا  داجـس و  ماما  زا  ًاصوصخم  اـم ، همئا  زا  هک  ییاـهاعد  رتشیب  هک  منک  ضرع  دـیاب  تساـعد . هلحرم  نیرتیلاـع  نیا  ندرک . ادـص 
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نخـس نانچ  هیداجـس  هفیحـص  ياـهاعد  رتشیب  رد  داجـس  ماـما  ًالـصا  دراد . ادـخ  اـب  هقـشاعم  هبنج  هدیـسر ، )ع ( یلع نینمؤملاریما  ناـیقتم 
نیا دریگیم . سنا  ادـخ  اـب  دربیم . تذـل  سنا  نیا  زا  دـیوگیم . نخـس  شدوخ  بوبحم  اـب  ياهدادـلد  هتخاـبلد و  ییوـگ  هک  دـیوگیم 

. تساعد
لام اعد  هجرد  نیرتیلاع  تسین . مه  هدز  لکـشم  ياهمدآ  صوصخم  اـعد  تسین . جاـتحم  هدـنامرد و  ياـهمدآ  صوصخم  اـعد  نیارباـنب ،

هب لد  سنا ، يارب  رتالاب ، رکـش  زا  ای  رکـش و  يارب  ای  دـنوریم  ادـخ  يوس  هب  یتقو  دنـشاب و  هدـمآ  الاب  لـحارم ، نیا  زا  هک  تسا  ییاـهنآ 
مـسق هب  طوبرم  يرتمک  تایآ  و  مود ، لوا و  مسق  نآ  هب  طوبرم  اعد  تاـیآ  رتشیب  میرک  نآرق  رد  میرک : نآرق  رد  اـما  دـنراد . ادـخ  يوس 

ییاشگلکـشم و يارب  رتـشیب  ادـخ  هب  مدرم  مومع  هّجوت  نوچ  تسا و  مدرم  موـمع  حطـس  باـسح  يور  نآرق  تاـیآ  نوـچ  تسا . موـس 
زین يرتمک  تایآ  یلو  تسا . هدمآ  دروم  نیا  رد  نآرق  رد  اعد  تایآ  رتشیب  تسا ، يرازگرکـش  يارب  رتالاب ، نیا  زا  ای  تسا ، یهاوخيرای 

هملک اب  رتشیب  تایآ  نآ  دراد . ار  ادـخ  اب  سنا  يانعم  اعد  مه  اـهنآ  رد  هک  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  تسا  ناگدـبز  صاوخ و  هب  طوبرم  هک 
. تسا هدش  نایب  هملک  نیا  اب  رتشیب  تایآ  نآ  رد  اعد  تسادخ . دای  رکذت و  رکذ و 

هار ناشتداع ، ناشداقتعا ، ناشتیبرت ، هک  یناسک  يارب  دـیدرت  نودـب  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  اعد  هراـبرد  تسا  مزـال  هک  يرگید  بلطم 
زا یکی  اعد  هدشن ، هدـیرب  هتـسسگ و  دـنیوگ  اعد  وا  هب  هک  یـسک  نایم  اهنآ و  نایم  یبلق  دـنویپ  هتـسبن و  یگدـنز  رد  اهنآ  يور  هب  ار  اعد 

ار شردق  دـیاب  هک  دـنراد  گرزب  یتمعن  دـناهدادن  تسد  زا  ار  اعد  هانپ  هک  ییاهنآ  تسا . یگدـنز  رد  شخب  تداعـس  یلاع  ياههاگهانپ 
دیاب روج  هچ  هچ و  ینعی  اعد  دنمهفب  هک  یمدرم  يارب  تسا  یشزرارپ  هاگهانپ  اعد  مینک . رکف  دب  هاگهانپ  نیا  هرابرد  ادابم  یلو  دنسانشب ؛

رد ام  تما  هکنیا  امک  دسانـشن ؛ ار  اعد  دح  نازیم و  هک  یتما  درف و  يارب  تسا  یکانرطخ  هاگـشزغل  اعد  و  درک . اعد  دیاب  اجک  درک و  اعد 
نآ يارب  تروص  چیه  هب  اعد  هک  تسا  نیا  نآ  و  منک ، ضرع  هلمج  کی  دیاب  دروم  نیا  رد  تسا . هدش  راچد  یـشزغل  نینچ  هب  اعد  دروم 

. دنک يراددوخ  دنکیم  اعد  بلطم  نآ  هرابرد  هک  یبلطم  نآ  هب  ندیـسر  يارب  شدوخ  شالت  شـشوک و  زا  ياهرذ  هدـننکاعد  هک  تسین 

. تسا ینادان  لهاج و  ناـسنا  درکن ، تکرح  یفاـک  هزادـنا  هب  یلو  درک  تکرح  اـی  درکن ، تکرح  شدوخ  درک و  اـعد  ياهدـننکاعد  رگا 
، ردپ نآ  دنکیم ؛ هلان  هدـیباوخ ، رتسب  رد  شیولج  درادیم  زیزع  رایـسب  ار  وا  هک  شرامیب  كدوک  هک  يردام  ای  يردـپ  تسا ، يرادرامیب 
، هدب افش  ار  نم  كدوک  ادخ  دیوگیم  هک  تقو  نامه  اما  هدب ! افش  ار  نم  كدوک  ادخ ، دیوگیم  دوشیم و  تحاران  رادرامیب  نآ  ردام ،
هجلاعم و رد  ياهرذ  رگا  هن . ای  دـناهدرک  هدـمآیمرب ، رامیب  كدوک  نیا  هجلاـعم  رد  شتـسد  زا  هچنآ  اـیآ  هک  دـسرب  باـسح  نیا  هب  دـیاب 

طلغ دب و  مه  ار  اعد  دناهتخانـش ؛ طلغ  دناهتخانـش ؛ دب  ار  ادخ  ادـخ ، يا  دـنیوگب  دنـشاب و  هدرک  یهاتوک  يراذـگورف و  رامیب  نآ  نامرد 
اعد هب  تسد  دریگیم ، راشف  وس  ره  زا  هداتفا و  ریگ  یعامتجا  یگدنز  هدـیچیپ  ياهخرچ  يالبال  رد  هک  یعامتجا ، یتما ، رگا  دـناهتخانش .

زا دیاب  ًالبق  اما  تسا ؛ بوخ  رایسب  تساجب ؛ رایسب  دهاوخب ، تالکشم  طیارش و  زا  ار  شدوخ  ییاهر  تاجن و  صالخ و  ادخ  زا  درادرب و 
هار نیا  رد  یمدـق  رگا  هن . ای  هدرک  یط  ار  شدوخ  حالـصا  تاجن و  يارب  شـشوک  شالت و  ییـالقع  ياـههار  همه  اـیآ  دیـسرپ  تما  نیا 

. دنشابن مه  تباجا  رظتنم  تسا و  هنالهاج  ییاعد  دنک ، اعد  دشاب و  هدرک  یهاتوک 
تسا نیا  رس  نیا  زا  اعد  يانعم  منک . ینعم  مه  رس  نیا  زا  ار  نآ  دیهدب  هزاجا  ادخ ؛ اب  دنویپ  ادخ ، هب  قشع  مدرک : ینعم  رـس  نآ  زا  ار  اعد 
هتـشاد نامیا  دنادب و  دوشن ؛ يدـیماان  سأی و  راچد  دیـسرن ، ییاج  هب  شـشالت  اب  یلو  درک  ار  يداع  ياهـشالت  مامت  هعماج  ای  درف  رگا  هک 

هب هدنیآ  رد  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  ياهتخانـشان  شالت  ياههار  اسب  هچ  تسا و  رتعیـسو  یـسب  وا  شالت  هزوح  زا  یهلا  هاگتـسد  هک  دشاب 
، اـعد موهفم  رد  ًالـصا  دـینکیم  هظحـالم  نیارباـنب  دراذـگب . شیاـپ  شیپ  شـشوک  شـالت و  يارب  ون  هزاـت و  يریـسم  دوش و  زاـب  شیور 

هکنیا امک  دـنک ؛ لزنت  تافارخ ، هب  هدولآ  ای  رگید ، یفارخ  نایدا  رگید ، نایدا  ياعد  دـح  رد  مالـسا  ياعد  ادابم  مالـسا ...، رد  ًاـصوصخم 
. تسا هتفهن  نایاپیب  ششوک  شالت و  يارب  یگدامآ  ًالصا  مالـسا  رد  اعد  موهفم  رد  دینکیم  هظحالم  هدرک . لزنت  میوگب  دیاب  هنافـسأتم 

ياههار هب  زین  هدیـسرن  زونه  شلقع  هک  يدودح  رد  دیاب  هکلب  دشاب ، هدرک  راک  هدیـسر  شلقع  هک  يدودح  رد  دـیاب  اهنت  هن  یمدآ  ینعی 
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هلصاف یلیخ  اجک !؟ اعد  دیما  هب  ششوک  شالت و  ندز  رانک  یلبنت و  نآ  اجک و  نیا  دشاب . هتشاد  دیما  ششوک  شالت و  يارب  ون  هتخانـشن 
! دراد

، ار وا  تیاهنیب  تردق  تیاهنیب و  يادخ  اب  دنویپ  تیاهنیب ، اب  دنویپ  فرط  نآ  زا  هک  تسا  نیا  اعد  ینعم  مینکیم ، اعد  هک  ام  نیاربانب ،
سأـی و راـچد  اداـبم  مینزیم  بیهن  ناـمدوخ  رب  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  فرط  نیا  زا  و  مـیرادیم . هـگن  ظوـفحم  ناـمدوخ  يارب  هراوـمه 
. یسرب تیوزرآ  لامآ و  دوصقم و  فده و  هب  دسریمن  ترکف  هب  یتح  هک  ییاههار  زا  تسا  دیما  شاب ؛ راودیما  شوکب ؛ میشاب . يدیماان 
. درک یفرعم  ام  هب  ربمغیپ  هک  گرزب  زیواتـسد  ود  هب  رتشیب  هّجوت  اـب  تسا  مأوت  ًـالومعم  هعیـش ، ناـیم  رد  ًاـصوصخم  بشما ، ياـعد  مسارم 

یقاب تما  رایتخا  رد  داشرا  تیادـه و  یتخبـشوخ و  تداعـس و  هلیـسو  ود  یلو  موریم ، نم  دومرف  شایگدـنز  رخآ  ياـهزور  رد  ربمغیپ 
رد ربمغیپ . تیب  لها  ربمغیپ و  هب  مه  مینکیم ، هّجوت  رتشیب  نآرق  هب  مه  ام  ردـق ، بش  ياـعد  مسارم  رد  نم . تیب  لـها  باـتک و  دـنامیم :

. دراد یفیطل  هتکن  رما  نیا  میـشکیم . نایم  رد  ار  ناماما  ربمغیپ و  ياپ  نآرق و  ياپ  مینکیم ، اعد  ادـخ  هاگرد  هب  ادـخ و  هب  هک  لاـح  نیع 
شالت و اب  هکلب  مینکیم ، اعد  هک  یبلطم  نامه  هار  رد  شـشوک  شـالت و  اـب  اـهنت  هن  ندرک  اـعد  مالـسا  رد  هک  تسا  نیا  فیطل  هتکن  نآ 
زا دعب  و  میریگیم ، رس  هب  نآرق  ای  میریگیم ، تسد  هب  نآرق  ردق  ياهبش  رد  هک  ام  تسا . هارمه  یهلا  فیاظو  همه  ماجنا  يارب  شـشوک 

نیا شیانعم  میروآیم ، ادـخ  يوس  هب  لد  ور و  بیترت  نیا  هب  میروآیم و  نابز  هب  ار  ربمغیپ  تیب  لها  ربمغیپ و  هسدـقم  ءامـسا  ادـخ  ماـن 
تیادـه میهاوخیم و  ددـم  وا  زا  میوریم و  ادـخ  يوس  هب  وا ، نادـناخ  ربمغیپ و  زا  تعاطا  نآرق و  هب  ندرک  لمع  رد  میلـست  اب  اـم  تسا 

هتکن نیا  مینکیم . سونأم  ادخ  اب  لد  هدرک ، تسناؤم  وا  اب  میـشاب  هتـشاد  ار  نیا  تقایل  ردـق و  رگا  میرازگیم و  ساپـس  ار  وا  میبلطیم و 
نآ زا  تسا  تراـبع  هشیمه  منکیم ، ضرع  میاهتبحـص  مومع  رد  هک  ار  یبلاـطم  ًـالومعم  نم  دـشاب . اـم  هّجوت  دروم  هراومه  دـیاب  فـیطل 

ربمغیپ و میرک و  نآرق  ندیشک  شیپ  زا  نم  ماهدیمهف . تابحتسم  هب  لمع  ای  تامرحم  ندراذگ  رانک  ای  تابجاو  ماجنا  رد  دوخ  هک  يزیچ 
میمصت مینک و  دهع  دیدجت  نآرق  ناملعم  اب  نآرق و  اب  میهاوخیم  ام  هک  ممهفیم  روطنیا  ءایحا  ياهبش  ردق و  ياهبـش  رد  ربمغیپ  نادناخ 

. مینک لمع  رتهب  دناهتفگ و  هچ  اهنآ  میمهفب  رتهب  میوش و  رتکیدزن  شنادناخ  ربمغیپ و  ینعی  نآرق  ناملعم  هب  نآرق و  هب  میریگب 

(ع) یلع ترضح  یگدنز  رخآ  ياهزور 

میحرلا نمحرلا  هللامسب 
هلآ دّـمحم و  نییبنلا  متاخ  هیحو  ِنیما  هلوسر و  هدـبع و  امّیـس  نیلـسرملا  ءاـیبنا و  ِعیمَج  یلع  مالـسلاو  ةولـصلاو  نیملاـعلا ، ِّبِر  ِهللادـمَحلَا 

. نیحلاصلا ِدابِع  یلَع  انیلَع و  ُمالسلا  نیرهاطلا و  ِۀمئالا  یلَع  نیعَمجا و 
همه هب  زیچ  ره  زا  لبق  منکیم و  ضرع  یبلاطم  مالسلاهیلع  یلع  یگدنز  رخآ  ياهلاس  هرابرد  میتشاد ، اهبش  نیا  همانرب  رد  هک  يرارق  قبط 

تداهـش دنزرویم  صالخا  دنراد و  صلاخ  رهم  یلع  نادناخ  و  )ع ( یلع هب  تبـسن  لد  رد  یگرزب  ات  یکدوک  زا  هک  نارهاوخ  ناردارب و 
زا مییوگب  رگا  هک  تسا  یخیراـت  ییانثتـسا  ياهتیـصخش  هلمج  زا  )ع ( یلع زراـب  تیـصخش  میوگیم . تیزعت  ار  )ع ( یلع ناـیقتم  يـالوم 

اهنت هن  تسا . هدـش  هتـشون  باتک  )ع ( یلع هزادـنا  هب  تیرـشب  ملاع  گرزب  تیـصخش  رتمک  هرابرد  میاهدرکن . هغلابم  تسا ، زاینیب  فصو 
اهنت هن  زاب  دناهتـشون . نارگید  هک  یبلاطم  دناهتـشون . زین  نارگید  هک  ییاهباتک  هکلب [ ،[ دناهتـشون یعیـش  نادنمـشناد  هعیـش و  هک  ییاهباتک 

مه اهنآ  رتشیب  دنزرویم . رهم  یلع  هب  تبسن  مه  اهنآ  رتشیب  نوچ  دناهتشون  ام ، ناملـسم  ناردارب  تنـس ، لها  ناردارب  هک  یبلاطم  اهباتک و 
هک ياهدامآ  لفحم  کی  رد  باتک  ذخأم و  يور  زا  رگا  هک  دنراد  یبلاطم  ناشیاههتـشون  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  دنتـسه . )ع ( یلع رادتـسود 

)ع( یلع هرابرد  مه  تنـس  لها  نادنمـشناد  رگم  هک  دننک  بجعت  نایاقآ  زا  ياهدع  دـیاش  مناوخب ، میـشاب ، سونأم  مه  اب  میناوتب  اهتعاس 
نادنمـشناد ناگدنـسیون و  هکلب  دـنراد . هّجوـت  لـباق  يرهم  دـنراد . صاـخ  يرهم  یلع  هب  تبـسن  اـهنآ  رتـشیب  هلب ، دـنراد . یبلاـطم  نینچ 

راب تسرد  ناسنا  کی  یتوکلم  يافص  تیناسنا و  قشاع  سک  ره  هک  هدرک  هولج  یتروصهب  خیرات  يامیس  رد  یلع  نوچ  مه  ناملسمریغ 
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هنیآ نآ  رد  هک  ار  ياهنیآ  نیتسخن  تسه ، كانبات  حور  کی  هدنـشخرد و  ناـسنا  کـی  ندرک  هدـهاشم  ندـید و  هتفیـش  سک  ره  هدـمآ ،
يالوم تیـصخش  هرابرد  هک  یناملـسمریغ  ناگدنـسیون  نایم  رد  دنکیم . وجتـسج  یلع  مان  اب  دـنیبب ، دـبایب و  ار  ییامیـس  نینچ  دـناوتیم 
باـتک یلع  هراـبرد  هتفرگ و  تسد  هب  ملق  ریخا  لاـس  هدزناـپ  هد و  نیا  رد  هـک  یناـنبل  یحیـسم  هدنـسیون  کـی  دناهتـشون ، باـتک  ناـیقتم 

)ع( یلع هرابرد  يدـلج  کی  یباتک  کی  راب  لوا  تسا . قادروج  جروج  هدنـسیون  نیا  هدرک ، بسک  یبلاـج  رایـسب  تیقفوم  دـسیونیم و 
پاچ ررکم  دمآ و  لمع  هب  نآ  زا  يررکم  ياهپاچ  يدوز  هب  هک  تفرگ ، رارق  همه  لوبق  دروم  دنـسپ و  دروم  ردـقنآ  باتک  نیا  تشون و 

دلج جنپ  نونکا  و  دنک ، حرش  دهد ، لیصفت  ار  يدلج  کی  باتک  تفرگ  میمصت  دید  شدوخ  رثا  زا  نایاش  یلابقتسا  نینچ  هک  دعب  دش و 
یبوخهب یـصاخ  لکـش  کی  رد  تئیه و  کی  رد  امیـس و  کی  رد  ار  )ع ( یلع اهنآ  زا  مادک  ره  هک  هتـشون  )ع ( یلع هرابرد  لصفم  باتک 

يدلج جنپ  تروصهب  ماهدینـشن  زونه  یلو  هدش  پاچ  دش و  همجرت  یـسراف  هب  شیدـلج  کی  تروص  نامههب  باتک  نیا  دـهدیم . ناشن 
اهنابزیـسراف همه  ات  دشیم  پاچ  همجرت و  یـسراف  هب  يدلج  جنپ  لصفم  تروص  نامه  هب  هک  شاک  يا  و  دشاب . هدـش  پاچ  نآ  همجرت 

يارب مه  نآ  ار  )ع ( یلع یگدـنز  رخآ  ياهلاس  طقف  بشما  هدرـشف  رایـسب  ثحب  رد  نم  تهج  نیمههب  دـننک . هدافتـسا  نآ  زا  دـنناوتب  مه 
هب هک  ياهسلج  نیتسخن  رد  مدورو  لیاوا  نامه  رد  نم  هک  منک  ضرع  مه  ار  نیا  مداد . رارق  عوضوم  صاـخ ، هتکن  کـی  لـیلحت  هیزجت و 

نخـس مدشیم و  وربور  ناتـسود  زا  يرتشیب  هدع  اب  هک  دوب  راب  نیتسخن  دش و  لیکـشت  نایاقآ  روضح  اب  مخریدغ  گرزب  نشج  تبـسانم 
رد دنوش و  هدامآ  یناسک  نادـنمقالع ، ناتـسود و  زا  دوشیم ، لیکـشت  هک  یبهذـم  تاسلج  رد  ملیام  ردـقچ  هک  مدرک  ضرع  متفگیم ،

يارب ماهدرکیم ؛ قیوشت  راک  نیا  هب  ار  ناماهدرک  لیصحت  ناوج  ناتسود  هشیمه  نم  ًاصوصخم  دننک . تکرـش  اهینارنخـس  اهثحب و  داریا 
رد ار  شدوخ  یبهذم  ینامـسآ  میلاعت  ینید و  لوصا  هدـیا و  هدـیقع و  دـناوتب  یمدآ  هک  تسا  یتلیـضف  شزرا و  لامک و  دوخ  نیا  هکنیا 

، ياهطقن ره  رد  دنـشاب ، هتـشاد  ینید  هدننکدنمهرهب  روآهرهب و  ياهثحب  دنناوتیم  هک  يدارفا  ندوب  و  دیوگب ؛ دنک و  ریرقت  یلفحم  کی 
همه هک  میـشاب  رظتنم  ام  میناوتیمن  نوچ  و  داد . لیکـشت  یبهذم  تاسلج  دوشب  یبهذـم  ياهتبـسانم  اهتیعقوم و  نیا  رد  هک  تسا  یلماع 

ناردارب و ناـیم  رد  هک  رتهب  هچ  سپ  میـشاب ، هتـشاد  راـک  نیا  يارب  هدـمآ  راـب  هدـیزرو و  ینید  يوگنخـس  کـی  ینید و  ملاـع  کـی  اـج 
هتـشاد یناتـسود  مه  زاب  هک  متـسه  راودیما  و  دنیآرب . راک  نیا  هدهع  زا  بسانم  عقاوم  رد  دنناوتب  هک  دنـشاب  یناسک  ام  ناملـسم  نارهاوخ 

و )ع ( یلع یگدـنز  ياـهلاس  هراـبرد  دنـشاب . هتـشاد  ینید  عِّتَمُم  ياـهثحب  دـنناوتیم  هک  تروص  ره  هب  هاـتوک  ولو  لـفاحم ، رد  هک  میـشاب 
؛ مالـسا روهظ  ربمغیپ و  تضهن  ات  یلع  دـلوت  ناـیم  ياـهلاس  یکی  دراد . دوجو  زاـتمم  هرود  دـنچ  )ع ( یلع یگدـنز  نارود  رد  یلکروطهب 
. دنسیونیم لیفلاماع  مایس  لاس  ار  یلع  دلوت  لاس  ناخروم  رتشیب  ینعی  دش . ثوعبم  مالـسا  ربمغیپ  هک  تسا  هدوب  هلاس  هد  )ع ( یلع ًابیرقت 
، مرتحم رایسب  راوگرزب ، فیرـش و  لیلج و  رایـسب  يدرم  ربمغیپ  يومع  یلع و  ردپ  بلاطوبا  دوب . رتکچوک  ربمغیپ  زا  لاس  یـس  یلع  ینعی 

مه اهنآ  بلغا  دناهتـشون و  مالـسا  گرزب  ناخروم  هک  یخیرات  ینعی  میوگیم  مالـسا  خیرات  نم  یتقو  مالـسا -  خیرات  دوب . مرتحم  یلیخ 
زا دـعب  هـک  بلاـطوبا  دـنکیم . داـی  داـیز  تـمظع ، تلـالج و  هـب  یتـسارهب  بلاـطوبا  تیـصخش  زا  مالـسا  خـیرات  دنتـسه -  تنـس  لـها 

ینیگنس هلئاع  هلئاع ، رظن  زا  دوبن و  دنمتورث  نادنچ  یلام  رظن  زا  دوب ، شیرق  گرزب  انعم  کی  هب  مشاهینب و  نادناخ  گرزب  بلطملادبع ،
دـندرک و تروشم  مه  اب  بلاطوبا ، کـچوک  ردارب  ربمغیپ و  يومع  ساـبع ، ربمغیپ و  دـمآ . شیپ  ینارگ  یطحق و  هکم  رد  یلاـس  تشاد .
هچ هک  دندرک  روش  مه  اب  میرادرب . بلاطوبا  شود  يور  زا  يراب  ینارگ  بولطمان و  دـب و  عضو  نیا  رد  میتسناوتیم  ام  شاک  يا  دـنتفگ 

ار بلاطوبا  نادـنزرف  زا  نت  ود  هک  دیـسر  اجنیا  هب  اـهنآ  رکف  هرخـالاب  مینک . کـمک  بلاـطوبا  هب  میناوتیم  روج  هچ  درک و  دوشیم  راـک 
تبحـص بلاـطوبا  اـب  دربب . شدوخ  هناـخ  هب  ار  اـهنآ  زا  رگید  یکی  زین  ربمغیپ  شدوخ و  هناـخ  هب  ار  اـهنآ  زا  یکی  ساـبع  دـننک . تلاـفک 

، دیهاوخیم هک  ار  مادک  ره  رگید  ياههچب  زا  دیراذگب و  نم  يارب  ار  تسا  نم  راک  نادرگراک  هک  لیقع  تفگ  اهنآ  هب  بلاطوبا  دندرک .
هک تسا  نیا  دمآ . دـمحم  هناخ  هب  بلاطوبا ، شردـپ  هناخ  زا  هک  دوب  لاسدرخ  یکدوک  یلع  درک . باختنا  ار  یلع  ربمغیپ  دـینک . باختنا 

نیرتصخاـش و یگدــنز ، لوا  لاـس  هد  ینعی  تـثعب ، زا  لــبق  )ع ( یلع یکدوـک  ياــهلاس  دــش . گرزب  مالــسا  ربـمغیپ  ناــماد  رد  یلع 
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قافتا هب  ربمغیپ ، تثعب  نیتسخن  ياهزور  نامه  رد  مالـسا  زا  دـعب  تسا . ربمغیپ  هناـخ  هب  بلاـطوبا  هناـخ  زا  لاـقتنا  شاهعقاو  نیرتهتـسجرب 
نیا تسا . )ع ( یلع دروآ  نامیا  ربمغیپ  هب  هک  يدرم  نیتسخن  یلو  دـشابیم ، هجیدـخ  دروآ  ناـمیا  ربمغیپ  هب  هک  يدرف  نیتسخن  نیخروم ،
دارفا ار  ناملـسم  درم  لوا  هک  یناسک  نیاربانب  هدوبن ، غلاب  نس  نآ  رد  یلع  هک  مینک  هجوت  هتکن  کی  هب  رگا  و  ناـخروم . رتشیب  لوق  هب  مه 
خیرات رد  هلأسم  نیا  ًابیرقت  تفگ  ناوتیم  هدوب و  غلاب  دارفا  هب  ناشرظن  دـناهدرب ، مان  نارگید  اـی  رکبوبا  اـی  هثراـح  نب  دـیز  لـیبق  زا  رگید 

رد نوچ  دراد . یـصاخ  عضو  یلع  یگدنز  رد  ربمغیپ  هب  نامیا  یلو  تسا . نشور  دشابیم ، َنَمآ  ْنَم  ُلوا  هجیدخ  زا  دـعب  یلع  هک  مالـسا 
، نس نیا  زا  هک  هلاس  هد  یکدوک  یلع  قیمع . لوحت  هطقن  کی  فطع ؛ هطقن  کی  ینعی  ربمغیپ  هب  نامیا  یگلاس ، هد  نس  رد  یلع  یگدـنز 

هکیلاحرد دهدیم . همادا  تداهش  هظحل  ات  فلتخم  ياهگنر  اب  ار  هزرابم  نیا  دنکیم و  عورش  ار  دادیب  متس و  لهج و  كرش و  اب  هزرابم 
ربمغیپ هار  هب  ًامومع  دـندوب ، زراـبم  ًاـمومع  ناناملـسم  هتبلا  دوبن . روجنیا  همه ، یگدـنز  رد  دـندش ، ناملـسم  هک  یناـسک  هیقب  یگدـنز  رد 

ینعی تسا . یگشیمه  مالـسا  خیرات  رد  یلع  تازرابم  تدم  تسا . یـصاصتخا  مالـسا  خیرات  رد  یلع  تازرابم  صاخ  گنر  یلو  دندمآ 
ربمغیپ تافو  ات  تثعب  زا  مود ، هلحرم  میرذـگب . دوز  اجنیا  زا  تسا . هتـشادن  هزرابم  نودـب  زور  تداهـش ، هظحل  ات  تثعب  لوا  لاـس  زا  یلع 

دوش و هدرمـش  صاخ  هلحرم  کی  دـیاب  نآ  زا  یبجو  ره  یمدـق و  ره  هلحرم  نیا  رد  هکیلاـحرد  منکیم . هلحرم  کـی  ار  همه  نم  تسا .
تلحر ترجه  مهدزای  لاس  رد  مرکا  ربمغیپ  تسا . نامثع  ندمآ  راک  يور  ات  ربمغیپ  تافو  زا  موس  هلحرم  دراد . یـصاخ  لیـصفت  حرش و 

دوب و هفیلخ  اوشیپ و  رَمُع  مه  هام  دنچ  لاس و  هد  دودح  رد  دـش . نیملـسم  ياوشیپ  دوب و  هفیلخ  رکبوبا  هام  راهچ  ًابیرقت  لاس و  ود  دومرف .
نارود کی  یلع  تسا ، نامثع  ندمآ  راک  يور  ربمغیپ و  تلحر  نایم  هک  لاس  هدزیـس  ًابیرقت  تدم  نیا  رد  تشاد . تسد  رد  ار  تموکح 
تاکن تسا . )ع ( یلع نینمؤملاریما  تایح  ياههرود  نیرتهعلاطم  لـباق  زا  یکی  نم  رظن  زا  نارود  نیا  هدـنارذگ و  ار  یگدـنز  زا  یـصاخ 
دنکیم ساسحا  هکنآ  اب  يو  هک  تسا  نیا  یلع  یگدنز  صخاش  موس  هرود  نیا  رد  دایز . یلیخ  یلیخ  دایز ، رایسب  دراد . رایسب  هدنزومآ 

ریـسم زا  هتـسنادن  لقاال  هاگهاگ و  زکرمتم ، ياهتردق  دنکیم  ساسحا  لاح  نیع  رد  دراد ، یـصاصتخا  ياهتقایل  نیملـسم  روما  هرادا  يارب 
يراکمه لمع  هنامیمـص و  يراکمه  راهظا  اب  ًاثلاث : هجهل  تحارـص  اب  ًایناث : افـص ، صولخ و  اب  ًـالوا : یلو  دـنوریم . راـنک  مالـسا  ربمغیپ 

هرود رد  مالـسلاهیلع  یلع  یگدـنز  زا  مراـهچ  هـلحرم  دـهدیم . ناـشن  دوـخ  زا  ریذـپانفصو  يراکادـف  نیملـسم ، حـلاصم  اـب  هناـمیمص 
ترـضح و دوخ  تفـالخ  نارود  یـصاصتخا  ياـهیتحاران  زا  یـضعب  زا  رظنفرـص  منک ، ضرع  مناوـتب  دـیاش  تسا . ناـمثع  يرادـمامز 

لباق رایسب  دیـشک  نامثع  يرادمامز  نارود  رد  یلع  هک  ییاهیتحاران  تشاد ، یقیمع  ياهیتحاران  یتسارهب  هک  ترـضح  نآ  يرادمامز 
رد نامثع  هک  ياهظحل  ات  دـمآ و  راک  يور  هیما  ینب  يدنبهتـسد  زاب  دـمآ  راـک  يور  هک  ياهظحل  نآ  زا  ناـمثع  هکنیا  يارب  تسه ؛ هجوت 

یلع مان  هب  دنتخانـشیم و  یلع  مان  هب  ار  زیچ  همه  یلع  نانمـشد  تدم  نیا  مامت  رد  دش و  هتـشک  هیماینب  يدنبهتـسد  اب  دش  هتـشک  هنیدـم 
نبا منکیم . لقن  کچوک  هکت  کی  طقف  مرذگب  دوز  مهاوخیم  مه  هرود  نیا  زا  نوچ  نم  دندزیم . اج  یلع  مان  هب  دـندرکیم و  یفرعم 

شفورعم یخیرات  باتک  تسا . ققحم  مالـسا  خیرات  رد  يدح  ات  تسا و  مالـسا  خیرات  فورعم  ناخروم  زا  تسا و  ینـس  خروم  کی  ریثا 
خیرات رد  ریثا  نبا  باتک . هدزاود  ای  گرزب  دلجم  شش  گرزب ، دلج  شش  رد  لاح  نیع  رد  هدرشف ، يدودح  ات  تسا  یباتک  لماکلا  مانهب 

هک دراد  یعضو  نامثع  دنتفگیم  همه  دندوب و  هدروآ  ور  هنیدم  يوسهب  تمس  ره  زا  نامثع  نافلاخم  هک  ییاهزور  رد  دیوگیم : لماکلا 
شلامع يرگمتـس  نیا  زا  نامثع  ای  دننکیم ، متـس  ملظ و  اجهمه  رد  نامثع  تموکح  نادنمراک  وا ، نارازگراک  وا ، نارادنامرف  وا ، لامع 

هیکت مالسا  تما  يرادمامز  یلدنص  رب  درادن  قح  رگمتس  درم  نوچ  درادن ، ار  تَمِـس  نیا  تقایل  تسه ، هاگآ  رگا  هاگآان ؛ ای  تسه  هاگآ 
قوقح هب  وا  شوگ  ریز  رد  هک  دشاب  تقایلیب  هزادنا  نیا  ات  هک  يدرم  تسا ، هاگآان  ای  دنیشن . )ص ( مرکا ربمغیپ  ینیشناج  یلدنص  رب  دنز .

، مجاهم ياههتـسد  لیلد  نیا  هب  دوب . یقطنم  یفرح  درادن . ار  ماقم  نیا  قح  یتقایلیب  یگـضرعیب و  لیلد  هب  دوشیم ، زواجت  مالـسا  تما 
دندمآ هنیدم  هب  دندرک و  تکرح  هفوک  هرصب و  رصم و  فورعم  هیحان  هس  زا  ًاصوصخم  رگنایغط ، ياههتسد  هدننکتیاکش و  ياههتـسد 

تروـصهب اـم  مـینک  رادـیب  نارگ  باوـخ  نـیا  زا  ار  درمریپ  نـیا  ماـغیپ ، نداتـسرف  هماـن و  نداتـسرف  هار  زا  میناوـتیمن  هـک  ـالاح  دـنتفگ  و 
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هناخ و راک و  بسک و  مدرم  زا  يدایز  هوبنا  هک  هدـش  دـب  ردـقچ  عضو  هک  دـنیبب  وا  ات  مییآیم  هنیدـم  هب  مینکیم و  تکرح  یعمجهتـسد 
قلمت رثا  رد  طقف  هک  یباوخ  نیا  زا  ار  وا  ام ، ندمآ  ًالقا  تسا . يربخ  کی  دبال  دناهدمآ . هنیدم  هب  هرصب  زا  دناهدرک و  اهر  ار  ناشاهناشاک 
اهنیا دنک . رادیب  هدـش ، ضراع  نامثع  نوچ  يدرمریپ  رب  هیماینب ، سولپاچ  نارگتراغ  اهصاع ، نب  دیعـس  اهمکح و  ناورم  یـسولپاچ  و 
نامثع لامع  ادابم  هک  دندرک  تکرح  دیایب . ادخ  هناخ  ترایز  هرمع و  يارب  دهاوخیم  تسا و  هرمع  هلفاق  هکنیا  ناونعهب  دندمآ  هنیدم  هب 

هب میاهدمآ و  ام  هلب  دنتفگ  دنداتـسرف و  ماغیپ  نامثع  يارب  دعب  دندرک . قارتا  هنیدم  فارطا  هطقن  هس  رد  دندمآ  دـنوشب . اهنآ  تکرح  عنام 
یلع شـشوک  اب  تبون  هس  لقادـح  ًابیرقت ، تسا ؟ لـح  بلطم  اـجنیمه  زا  اـی  مییاـیب  هنیدـم  هب  تسیچ ؟ اـم  فیلکت  میاهدـمآ ؛ روظنم  نیا 
رگید منکیمن ، زواجت  رگید  مدش ، رادیب  رگید  هک  نامثع  دهعت  نامیپ و  اب  یلع و  زردنا  تحیصن و  اب  هنیدم  زا  نیمجاهم  نیا  مالسلاهیلع 

هس دنکیمن ، زواجت  یناملسم  قح  هب  یسک  یمالسا  رود  ياهنیمزرس  دالب و  رد  رگید  دننک ، زواجت  مدرم  قوقح  هب  نم  لامع  مراذگیمن 
دروم هکنیا  لیلد  هب  تفر  یلع  درک ، دادمتسا  )ع ( یلع صاخ  صخـش  زا  درک و  ار  دهعت  نیا  مدرم  روضح  رد  اراکـشآ  دمآ  نامثع  تبون 

درک دومناو  نینچ  هیواعم  تاغیلبت  هاگتسد  دش  هتشک  نامثع  یتقو  زاب  یلو  دنتـشگرب  نیمجاهم  درک ، تحیـصن  دوب ، مومع  لوبق  مارتحا و 
نامثع هک  یتبون  نیرخآ  رد  هک  تسا  نیا  مالـسا  خیرات  زا  هشوگ  نیا  ساسح  تاظحل  زا  یکی  دـش . نامثع  ندـش  هتـشک  ببـس  یلع  هک 

هب یلع  منک ؛ تسرد  ار  اهراک  مدوخ  نم  ات  دندرگرب  هک  نک  تحیـصن  ار  اهنیا  ورب  هک  درک  شهاوخ  یلع  زا  دـش و  یلع  ناماد  هب  تسد 
وت زاب  دنتشگرب و  دیورب و  هک  متفگ  اهنیا  هب  متفر و  رگا  راب  نیا  نم  ياهدومن ، فلخت  مه  زاب  یلو  ياهدرک  دهعت  ررکم  وت  دومرف : نامثع 

مهنیمن . اپ  وت  هناخ  هب  رگید  یتسیاب ، تدوخ  لوق  يور  یتسناوتن 
ماهناخ زا  ار  اهنیا  لاثما  صاع و  نب  دیعس  ناورم و  دنتفر  اهنیا  هکنیا  ضحم  هب  هک  مهدیم  لوق  اجنیمه  زا  نم  تفگ  درک و  لوبق  نامثع 
ًاصخش منک و  لوزعم  دنتسه ، هک  اجره  ار  رگمتس  لامع  دنوشن و  هدید  نم  فارطا  شوح و  لوح و  رد  يدارفا  نینچ  رگید  منک و  نوریب 

مسرب . مدرم  تایاکش  يواعد و  هب 
لزنم هب  لزنم  دوبن . یترفاسم  هلیـسو  الاح  لثم  هک  اهزور  نآ  دنتـشگرب . اـهنآ  درک و  تحیـصن  ار  نیمجاـهم  مه  ترـضح  تفگ و  ار  نیا 
تمـس هب  و  دنتـسه . یتموکح  ياهبـسا  راوس  نامثع  صاخ  نامالغ  صاوخ و  زا  رفن  ود  یکی  هک  دندید  دـندوب ، هتفر  لزنم  ود  دـنتفریم .

اجک دنتفگ  دنتفرگ و  ار  اهنآ  يولج  سپ  دنوریم . رصم  تمس  هب  ناراوس  نآ  هک  دندید  اهیرـصم  ًالثم  دنوریم . اهنیا  دالب  اهناتـسرهش و 
ای ياهمان  لماح  امـش  ایآ  میراد . یـصخش  ياهراک  میراد ؛ يراک  اجنآ  دـیراد ؟ راک  هچ  اـجنآ  میوریم . رـصم  هب  اـم  دـنتفگ : دـیوریم ؟

اهنآ هب  دمآرد . بآ  زا  روج  ود  ناشیاهفرح  هکنیا  ات  دندرک  ییوجزاب  يردق  هب  اهنآ  میرادن . ياهمان  چـیه  ام  ًادـبا  دـیتسه ؟ مه  يزیچ 
لوئـسم نت  ود  هب  باطخ  نامثع  هناخ  رد  هک  نامثع  رهم  هب  همان  ود  دندیواک . ار  اهنآ  مینک . شواک  ار  امـش  دیاب  ام  دنتفگ  دـندش و  نینظ 

هاپـس هدنامرف  رـصم و  رادنامرف  هب  مسر  مسا و  هب  تضهن  ناسانـشرس  اههمان  نیا  رد  هک  دندرک  ادیپ  دوب  هدـش  هتـشون  رـصم  رد  لوا  هجرد 
ار ینـالف  رـس  دـینزیم ، قالـش  ردـقچ  ار  ینـالف  دندیـسر  رـصم  هب  هکنیا  ضحم  هب  اـهنیا  دوب ، هدـش  هتـشون  دـندوب و  هدـش  یفرعم  رـصم 
. دندرب )ع ( یلع شیپ  دندروآ و  هنیدم  هب  دنتفرگ و  ار  اههمان  نیا  دینزیم و . ... راد  هب  ار  صخش  نالف  دینادرگیم ، رهش  رد  دیـشارتیم و 
. دمآ نامثع  ناکیدزن  زا  یکی  داتسرف . نامثع  دزن  ار  یـسک  ترـضح  تسا . هتـسب  نامثع  هک  ینامیپ  تسا  نیا  دییامرفب  اقآ  دندرک  ضرع 

هتشون نامثع  هک  دسریم  رظنهب  دیعب  یلیخ  منکیمن و  نامگ  چیه  هللاو  تفگ : تسا ؟ هتشون  ار  اهنیا  یـسک  هچ  نیبب ؛ ار  اههمان  نیا  تفگ 
نامثع شیپ  ار  اههمان  دینک . یگدیـسر  دـیربب و  ار  اههمان  تسا . هدروخ  نامثع  رهم  اههمان  نیا  ياپ  منادیمن ، نم  دومرف  ترـضح  دـشاب .

. مدـمآ وت  هناخ  هب  نم  ییاین ، نم  هناـخ  هب  يدرک  دـهع  وت  نوچ  تفگ  دـمآ و  یلع  هناـخ  هب  ناـمثع  هلأـسم  نیمه  رطاـخهب  اـیوگ  دـندرب .
شوگ اما  منکیمن  دـیدهت  ار  وت  نم  دومرف  مرادـن . ربخ  چـیه  اهنیا  زا  نم  هللاو  هک  داد  باوج  نامثع  تسیچ ؟ اههمان  نیا  دومرف  ترـضح 

نینچ وا  هناـخ  رد  وا و  رهم  اـب  هک  داد  یـسک  تسد  هب  ار  مالـسا  تما  يرادـمامز  دوـشیم  هنوـگچ  دـنیوگیم  دـنیوگیم . هچ  مدرم  نک 
ات دنراپسیم  دنتسه ، راوس  یتلود  ياهبسا  رب  هک  یتموکح  ياهکیپ  نارومأم و  تسد  هب  دنـسیونیم و  ياهنارگمتـس  هنارباج و  ياهنامرف 
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هچ مدرم ، قـح  ناـج و  اـب  وـت  لاـمع  دوـب ، هدـماین  تسدهب  اـههمان  نیا  نک  رکف  دـنناسرب . تـسد  رود  طاـقن  رد  شنارادـنامرف  تـسد  هـب 
دینـش )ع ( یلع یتقو  لاح  نیع  رد  وت . دـنناد و  مدرم  مدرم . یناد و  دوخ  مراذـگیمن . اپ  وت  تلم و  نایم  راکهب  نم  رگید  سپ  دـندرکیم .
نوریب زا  دـیاب  هک  بآ  ندـناسر  زا  ًاصوصخم  دـننکیم ، يریگولج  وا  هب  اذـغ  بآ و  ندیـسر  زا  دـناهدرک و  هرـصاحم  ار  نامثع  هناخ  هک 

هک دینـش  دـید و  ترـضح  یتقو  تسه -  مالـسا  خـیرات  یندـناوخ  بلاـج و  ياهتشذگرـس  زا  هک  دراد  یلـصفم  رایـسب  حرـش  دـسرب - 
دومرف داد و  تیرومأم  ار  گرزب  هباحـص  زا  نت  هس  ود  تفـشآرب و  دنیامنیم ، يریگولج  نیمجاهم  دـسرب و  نامثع  هب  بآ  دـنراذگیمن 
رومأم ار  یلع  نب  نسح  شراوگرزب  دنزرف  یتح  دـیربب . يو  هناخ  هب  بآ  ًاصخـش  تسین  نامثع  هناخ  رد  بآ  دـیدیمهف  تقو  ره  دـیورب و 
نارود نیا  رد  دـینک  هظحـالم  تقو  نآ  دریگب . هدـهع  هب  ار  لوا  هجرد  ًاـبیرقت  تیلوئـسم  ناـمثع  هناـخ  یناـبهگن  تظاـفح و  رد  هـک  درک 

یلع دوـشیم . زواـجت  ناناملـسم  قوـقح  هب  اراکـشآ  تسوربور . مالـسا  رد  یعاـمتجا  تلادـع  گرزب  هلأـسم  اـب  فرط  کـی  زا  )ع ( یلع
هب تسا  نکمم  یتـکرح  عون  ره  هک  تسیروط  عضو  رگید  فرط  زا  دنیـشنب . مارآ  دـناوتیمن  تسه و  تلادـع  قح و  رادـساپ  نیرتـگرزب 

ياناد ياوشیپ  تسد  زا  لکـشم  نیا  لح  دشابیم . شخبنایز  مالـسا  تما  یگچراپکی  تدـحو و  يارب  هجیتن  نآ  هک  دوش  رجنم  ياهجیتن 
ياهتحیـصن ًانایحا  ندرب و  جنر  ندروخ و  رگجنوخ  زج  اهلاس  نیا  رد  یلع  دشن و  هک  دـشن  هتخاس  اهلاس  نیا  رد  )ع ( یلع نوچ  یگرزب 

نامثع دیشخبیمن . يدوس  اما  هداتسرف  اهمایپ  هتشون ، تحیصن  نحل  اب  حیرص  ياههمان  هدرک و  تحیـصن  مه  یلیخ  هک  نامثع ، هب  راکـشآ 
. دناهدرک رکذ  مه  لاس  ات 90  یـضعب  دشابیم و  لاس  دناهتشون 82  وا  يارب  هک  ینـس  لقادح  دش  هتـشک  هک  یعقوم  رد  هک  دوب  يدرمریپ 

ًالصا دوب -  رصنع  تسـس  دوب  هک  مه  ناوج  نامثع  تسین ، رـصنع  تسـس  مه  يدرمریپ  ره  هتبلا  تسُـس -  ناوتان ، فیعـض ، دوب  يدرمریپ 
هعماج ناوتیمن  هفطاع  اب  طقف  هک  دوب  نیا  )ع ( یلع قطنم  هکیلاحرد  تشادـن . ار  تما  روما  هرادا  تقایل  هک  یفطاع  تسـس و  دوب  يدرم 

ياههرود زا  مراهچ  نارود  مه  نیا  لاحرههب  دناوخ . مهاوخ  ترضح  زا  هاتوک  همان  کی  هاتوک ، هبطخ  کی  هرابنیا  رد  نم  درک . هرادا  ار 
). )ع یلع یگدنز 

مه نارود  نیا  هک  دـشابیم  ترـضح  نآ  هلاس  جـنپ  يرادـمامز  ًابیرقت  ای  هام  دـنچ  لاس و  راـهچ  یلع ، یگدـنز  ياـههرود  زا  مجنپ  هرود 
هدرب جنر  تداهـش  هظحل  ات  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  یلع  ردقنآ  دشابیم . یلع  يارب  جـنر  رپ  ینارود  بیجع و  ینارود  تسارجامرپ . ینارود 

تحار هبعک  يادخ  هب  مسق  . « هبعکلا ِّبَر  َو  ُتُزف  دومرف : دـمآ ، دورف  يو  قرف  رب  ریـشمش  یتقو  هک  دـننکیم  لقن  ناخروم  زا  يرایـسب  هک 
، هدارا تردق  تعاجـش ، یتسود ، ملع  یتسود ، تلادع  یتسودقح ، هفطاع ، تلیـضف ، لامک و  همه  نآ  اب  ار  )ع ( یلع ناسنا ، دـیاب  مدـش «.

هیاعرلامزال تحلصم  مکح  هب  اهلاس  هک  دروخب  رگج  نوخ  دیاب  ردقچ  درم  نیا  دنیبب  دنک و  مسجم  تافـص  نیا  مامت  اب  هجهل و  تحارص 
کی اب  )ع ( یلع یگدـنز ، رخآ  ياهلاس  نیا  رد  درک . ار  راـک  نیا  یلع  دراد و  یتحاراـن  یلیخ  دـنزن . مد  مالـسا ، تما  یگچراـپکی  ظـفح 

)ع( یلع ناناملسم  هنیدم  رد  هکنآ  زا  دعب  هام  کی  هک  تسا  نیا  نآ  تشادن و  دوجو  ًابیرقت  لبق  ياهلاس  رد  هک  دوشیم  ورهبور  ینایرج 
. دندرک تیلاعف  هب  عورش  تردق  مامت  اب  هیواعم  ناسوساج  دندرک ، تعیب  ترضح  نآ  اب  دندرک و  باختنا  تما  يرادمامز  تفالخ و  هب  ار 

عقاو رد  هثداح  نیا  شدوخ . ظفح  زج  زیچ  چیه  هب  داقتعایب  تالابمیب و  رگنوسفا ، راکم ، لکشتم و  ًابیرقت  هاگتـسد  کی  اب  یلع  ههجاوم 
هجاوم يرمع  اب  ای  يرکبوبا  اب  نیا  زا  لبق  ات  یلع  نوچ  دوشیم . عورـش  مجنپ  هرود  نیتسخن  ياـهلاس  نیا  زا  )ع ( یلع یگدـنز  خـیرات  رد 

یلو درادـن . هضرُع  یلو  دـنک  تیاعر  ار  مالـسا  نیزاوم  دـهاوخیم  مومع  راظنا  رد  ًاصخـش  لقاال  هک  دوب  هجاوم  نامثع  ناـمه  اـب  اـی  دوب 
هیواعم هب  )ع ( یلع زا  همان  هدراهچ  دودح  هغالبلاجهن  رد  هدش  تبث  ياههمان  رد  دیشک و  مالسا  يور  رب  غیت  اراکشآ  هک  دوب  يدرم  هیواعم 

اب یتح  یخاتسگ و  تراسج و  لامک  اب  هناخاتسگ و  هناکابیب ، هنوگچ  هیواعم  هک  دوشیم  مولعم  اهنآ  یـسررب  زا  هک  مینکیم  هدهاشم  ار 
يروطهب دراد ، صاصتخا  مجنپ  نارود  هب  ینعی  )ع ( یلع یگدنز  رخآ  ياهلاس  هب  هلأسم  نیا  درک . عورش  ار  راک  ینکشزرم  ینکشنوناق و 

اهیتحاران نیا  دوب و  هداد  وا  یگدنز  هب  هاکناج  روآجنر و  یتلاح  )ع ،( یلع یگدنز  مجنپ  نارود  رد  تیصاخ  نیا  تیـصوصخ و  نیا  هک 
اب لاوحا و  نیا  مامت  اب  درک . ساـسحا  ناوتیم  تسه -  لاـس  دـنچ  نیا  هب  قلعتم  اـههبطخ  نیا  رتشیب  اریز  ماـما -  ناوارف  ياـههبطخ  رد  ار 
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هک تشاذـگ  راگدای  هب  شدوخ  زا  نادواج  يراثآ  لاس  دـنچ  نیمه  رد  )ع ( یلع نانمؤم  ریما  نایقتم  يـالوم  اهتقـشم ، اـهجنر و  نیا  ماـمت 
هتشون یلع  لاح  حرـش  رد  هک  يراثآ  یلع و  تفالخ  ریدغ و  ثیدح  هب  طوبرم  هک  ییاهباتک  زا  رظنفرـص  یلع -  هرابرد  هک  یبتک  رثکا 

ار تما  يرادـمامز  تموکح و  رد  نینمؤملاریما  قطنم  زا  هاتوک  هنومن  کی  هکنیا  يارب  دراد . هیکت  لاـس  دـنچ  نیمه  يور  رتشیب  هدـش - 
مناوخیم : ناتیارب  )ع ( یلع زا  ار  يرطس  دنچ  همان  نیا  نم  دییامرفب ، هظحالم 

ِرغَثلا َةاََهل  ِِهب  ُّدُسَا  َو  ِمیثالا ، َةَوَْخن  ِِهب  ُعَْمقَا  ِنیدلا و  ِۀـماِقا  یلَع  ِِهب  ُرِهظَتـسا  نَّمِم  کَّناَف  ُدـَعب  اّمَا  ِهلاّمُع . ِضَعب  یلا  ُمالـسلاهیلع  َُهل  ٍباتِک  ْنِم  َو 
الا کنَع  ِینُغتال  َنیِح  ِةدِّشلاب  مِزَتْعا  َو  ُقَفْرَا . ُْقفِّرلا  َناَک  ام  ُْقفراَو  ِنیللا . َنِم  ٍْثغِضب  َةدِّشلا  ِِطلْخا  َو  َکَّمَها ، ام  یلَع  ِهللااب  ْنِعَتساَف  فوخَملا .

یتح ال ِۀیحَتلا ، ِةَراشالاَو و  ِةرْظَّناو ، ِۀظحللا  یف  مُهنیب  ِسآو  َکبناج . مهل  نلا  و  َکهجو ، مهل  ْطُسباو  َکَحانَج ، ۀیع  رلل  ضفخا  و  ُةدـشلا .
. ُمالسلاَو َِکلْدَع . ْنِم  ُءافعضلا  َساییال  و  َکفیَح ، یف  ُءامَظُعلا  َعَمْطَی 

نم هک  یتسه  یـسک  وت  شاـب  هاـگآ  رادـنامرف . يا  : « دـسیونیم دـسیونیم . شنارادـنامرف  زا  یکی  هب  )ع ( یلع هک  تسا  ناـمرف  کـی  نیا 
نارگزواجت ناراکهانگ و  ینیب  وت  هلیسوهب  مهاوخیم  نم  هک  یتسه  یسک  وت  مریگب . کمک  وت  زا  مالـسا  نیناوق  يارجا  يارب  مهاوخیم 

زا نیاربانب  منک . يرادهگن  ار  مالسا  نیمزرس  ياهزرم  قح و  ياهزرم  وت  کمک  هب  مهاوخیم  نم  هک  یتسه  یسک  وت  ملامب . كاخ  هب  ار 
، تما روما  هرادا  يرادمامز و  رد  هک  نادب  و  هاوخب . کمک  هدش ، هتـشاذگ  وت  شود  رب  ای  تسوت  ياپ  شیپ  هک  یمهم  هفیظو  نآ  رد  ادخ 
. یتخـس تظلغ و  تدش و  اب  هن  ینک  هرادا  ار  مدرم  یناوتیم  طقف  شمرن  اب  هن  ریگتخـس . دوخ  ياج  رد  یـشاب و  مرن  دوخ  ياج  رد  دیاب 
، تسین ياهراچ  يریگتخـس  تدـش و  یتخـس و  زج  ینیبیم  اج  ره  شاـب و  هتـشاد  شمرن  تسا  رتحیحـص  شمرن  ینیبیم  اـج  ره  طـقف 
رد وت  دیاب  نک . هدرتسگ  نیمز  يور  مدرم  هدوت  تما و  دارفا  يارب  تیعر و  يارب  ار  تیاهلاب  شاب  هاگآ  لاحنیا  اب  اما  هدـب ؛ ناشن  تردـق 

. يوش وربور  مدرم  اـب  هداـشگ  ییور  اـب  دـیاب  راد . هداـشگ  مدرم  هدوت  ربارب  رد  ار  تتروـص  امیـس و  ینک . حاـنج  ضفخ  مدرم  هدوـت  ربارب 
یتح مدرم  همه  نایم  دنیایب . وت  شیپ  دنناوتب  دشاب و  زاب  ناشیور  هشیمه  اهنآ  هکيروطهب  نک  راتفر  مدرم  اب  شمارآ  اب  شمرن و  اب  هشیمه 

شوخ نتفگ و  مالـس  زرط  رد  یتح  نک ؛ هاگن  روجکی  همه  هب  يوشیم  ورهبور  هک  مدرم  اـب  نک . لـمع  ناـسکی  ندرک  هاـگن  زرط  رظن  زا 
صاخ ماقم  ءاکتا  هب  دوشیم  هک  دنربن  عمط  وت  رد  دنراد  یعامتجا  ماقم  هک  یناسک  ناگرزب و  ات  ندرک ، هراشا  زرط  رد  یتح  نتفگ ، دمآ 

مالسلاو «. دنوشن . دیماان  وت  تلادع  زا  ناناوتان  و  دنناشکب . قح  زا  فارحنا  هب  ار  وت  ناشیعامتجا 
زا مینکب و  زاب  ام  هک  تسین  ینامرف  تسا . رایـسب  شنارادمامز  هب  تبـسن  )ع ( یلع ياهنامرف  رد  اههلمج  نیا  زا  تسادخ . نامرف  کی  نیا 

لمع همه  زا  لبق  دـیوگیم  هچنآ  هب  هک  تسیرادـمامز  یلع  درکیم . لمع  همه  زا  لبق  هکلب  تفگیم  طقف  هن  یلع  و  مینیبن . اـههلمج  نیا 
هعمج ياهبش  هسلج  رد  رگید  بش  کی  هک  ینخس  رد  تسا . یگداس  هچراپ  کی  همه  یلع ، دروخرب  یلع ، یگدنز  یلع ، سابل  دنکیم .

تایگدنز هناخ و  وت  ماهدینش  هک  دیوگیم  دایز  نب  لهس  ردارب  هب  ینخس  رد  یلع  هک  مدناوخ  ار  یلع  مالک  نآ  مدرک و  ضرع  لزنم  رد 
الاح هدرک ، لالح  وت  رب  هک  ار  ییاهتمعن  ادخ  يدرک  لایخ  وت  ياهدرک ؟ وت  هک  تسیراک  هچ  نیا  ياهتفر . تراک  لابند  ياهدرک و  اهر  ار 

مالسا رد  ندوب  ایند  كرات  نیا  نک . هدافتسا  ادخ  ياهتمعن  زا  تایگدنز و  هناخ و  رس  ورب  ینکب ؟ هدافتـسا  اهنآ  زا  وت  هک  دیآیم  شفیح 
هک ییاهـسابل  دوریمن ؛ نییاپ  مه  نامناهد  زا  ام  يروخیم  وت  هک  ییاذـغ  یتسه . ایند  كرت  هنومن  تدوخ  وت  اـقآ  هک  درک  ضرع  تسین .
وت رب  ياو  دومرف : ترـضح  میـشوپب . میناوتیمن  زاب  میتسه ، جاتحم  هک  مینک  دومناو  میهاوخب  رگا  ام  هک  تسا  نشخ  ردقنآ  یـشوپیم  وت 
اب ناشیگدنز  هک  لداع  نارادمامز  رب  تسا  هدرک  بجاو  ادخ  و  لدعلا « ۀمئألا  یلع  َضرف  هللا  نا   « متسه نانمؤم  ریما  نم  يدرک . هابتشا  هک 

باسح دنوشن . هدیـشک  فارحنا  رفک و  ياههار  هب  دـننیبیم  هک  يداصتقا  راشف  زا  ناوتان  مدرم  ات  دـشاب  ناسکی  مدرم  نیرتناوتان  یگدـنز 
)ع( یلع یگدـنز  رخآ  ياهلاس  رد  تسا . هدرک  لـمع  دوخ  يرادـمامز  رد  نیناوق  نیا  هب  سک  همه  زا  لـبق  یلع  سپ  تسادـج . وت  زا  نم 

يرای نم  هظفاح  نالا  هک  ییاجنآ  اـت  جراوخ  تضهن  منک  ضرع  دـیاب  تسا . نیفـص  گـنج  ثداوح  نآ  زا  یکی  هک  دـمآ  شیپ  یثداوح 
هک جراوخ  زت  جورخ و  ندوب و  یجراخ  رکف  )ع ( یلع يرادمامز  زا  لبق  ًالـصا  ینعی  تسا . )ع ( یلع يرادمامز  زا  لبق  هب  طوبرم  دنکیم ،
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، میراد مه  ییاعد  مسارم  هکنیا  تلع  هب  دـیهدب  هزاجا  تشاد . مه  یقیمع  ياههشیر  هک  دوب  هدرک  روهظ  تسا  یعامتجا  صاخ  زت  کـی 
زت اب  دندوب  یمدرم  جراوخ  دش . عورـش  نیفـص  گنج  زا  دنک  لایخ  یـسک  ادابم  ار  جراوخ  تضهن  نیاربانب  موشن . بلطم  نیا  دراو  یلیخ 

یتح دنتـشاد و  یکچوک  ياهـشبنج  اهتکرح و  یمالـسا  دالب  رانک  هشوگ و  رد  )ع ( یلع ندـمآ  راـک  يور  زا  لـبق  یتح  هک  نیعم  صاـخ 
رب یلع  هاپس  دوب  کیدزن  هکنآ  زا  دعب  نیفص  گنج  رد  یلو  تشاد . یجراخ  رکف  رد  هشیر  يدح  ات  مه  نامثع  نتشک  هنیدم و  هب  ندمآ 

میناملسم و ام  دنیوگب  دننک و  هزین  يالاب  ار  اهنآرق  ات  داد  نامرف  شرکشل  هب  صاعورمع  هراشا  هب  هیواعم  دوشب ، زوریپ  هیواعم  ماش و  هاپس 
هزین يالاب  نآرق  نیا  دـیروخن ، لوگ  دـیروخن ، بیرف  هک  درک  دـیکأت  ادـتبا  )ع ( یلع هکنیا  اب  و  هچ ؟ ینعی  یـشکردارب  ناملـسم ، مه  اـمش 

هب دنتشاد  مهم  ياهتمِـس  یلع  رکـشل  رد  هک  اهنامه  دندرکن و  شوگ  تسا ، ریوزت  ناکد  تسا و  هلیح  تسا ، رکم  تسا ، نوسفا  ندرک 
فیرح هرخالاب  تسین و  گنج  هدامآ  شرکـشل  رگید  دـید  یلع  یتقو  مییایب . رد  حلـص  رد  زا  اهنیا  اب  ًاعقاو  دـیاب  هک  دـندرک  رارـصا  یلع 

رفن ود  مییآیم  دـنتفگ : مینک ؟ راـک  هچ  دـییوگیم  ـالاح  بوخ ، رایـسب  دومرف  دوش ، زوریپ  یگنج  کـیتکات  رد  هار  نیا  زا  تسا  هتـسناوت 
رد دـیاب  مالـسا  تما  يرادـمامز  تموکح و  هک  دـنک  نییعت  دوـشب و  نیعم  مکح  رفن  ود  هک  درک  لوـبق  یلع  یتـقو  مینکیم . نیعم  مَکَح 
الا مکحال  هک  دنتفشآرب  دندرکیم ، تفلاخم  گنج  همادا  اب  هک  دندوب  ییاهنامه  اهنآ ، زا  یـضعب  هک  هدع  کی  دشاب ، یـسک  هچ  تسد 

رهاـظ هب  مه  نیا  تسا . هتفگ  ادـخ  هک  تسا  یناـمه  قح  هچ ؟ ینعی  تسا  یـسک  هچ  اـب  قح  دـننک ؟ تموکح  دـنیایب  رفن  ود  هچ  ینعی  هللا .
لهاج اـهنیا  دـیروخن . ار  مدرم  نیا  لوگ  دومرف : ترـضح  دـیآیم . هدیدنـسپ  رظن  هب  یلیخ  تسادـخ . مکح  مکُح ، دوب . هدیدنـسپ  یفرح 

رد ام  متسین ، مکح  هلأسم  رد  نالا  هک  ام  رگید . یبلطم  تسادخ ، تموکح  تموکح  تسا و  بلطم  کی  تسادخ ، مکح  مکح ، دنتـسه .
هب هک  ام  هللااب ! ذوعن  دـنک ؟ تموکح  مدرم و  نیب  رد  دـیایب  ادـخ  ینعی  تسادـخ ، مکح  مکح  دـنیوگیم  هک  اهنیا  میتسه . تموکح  هلأسم 

یـسک هچ  نآ  زا  دـیاب  تما  تموکح  مینیبب  میهاوخیم  ام  مکح . هلأـسم  هن  تسا ؛ تموکح  هلأـسم  هلأـسم ، میتسین . دـقتعم  ییادـخ  نینچ 
اجنامه هدع  کی  دندرکن . شوگ  اهنآ  یلو  دراد . هدولآ  هتسارآان و  ینطاب  اما  هتـسارآ  يرهاظ  هک  تسا  یفرح  فرح  نیا  نیاربانب ، دشاب .

)ع( یلع دندرک . ییامندوخ  مالسا  تموکح  يارب  يرطخ  تروصهب  جیردتهب  ات  دندش  دایز  مکمک  هدع  نیا  دنتفرگ . هرانک  یلع  هاپـس  زا 
. تسا یندـناوخ  بلاج و  رایـسب  جراوخ  هب  )ع ( یلع حـیاصن  نارود و  نیا  درک . تحیـصن  رایـسب  ار  اهنآ  داتـسرف و  ماغیپ  اهنآ  يارب  ًارارک 

ناورهن رد  درک و  اهنآ  اب  گنج  رومأم  ار  ياهدع  ترـضح  هک  دیـسر  ییاجهب  راک  ات  دنتفرن ، راب  ریز  جراوخ  دوبن و  زاسراک  یلع  حـیاصن 
حلـسم و عمجت  رگید  جراوخ  گنج  نیا  هلابند  هب  دندش . هتـشک  اجکی  جراوخ  زا  رفن  رازه  راهچ  ًابیرقت  گنج  نیا  رد  تفرگرد و  گنج 
اب ناـنچ  اـهنآ  زا  يدارفا  اـما  دـندروخیمن . مشچ  هب  )ع ( یلع تموـکح  ربارب  رد  ینلع  رطخ  کـی  تروـصهب  دنتـشادن و  یحلـسم  رکـشل 
رد ارجا  هلحرم  هب  ار  جراوخ  رکف  تسا  هدش  هک  تروص  ره  هب  دنتفرگ  میمصت  هک  دندوب  تینابصع  مشخ و  دقح و  اب  نانچ  و  يزوتهنیک ،

دنتـسشن و دشابن ، سک  چیه  هک  تولخ  هشوگ  کی  رد  دندش . عمج  مه  رود  مارحلادجـسم  رد  هکم ، رد  اهنآ  زا  نت  هس  هلمج  زا  دنروایب .
هک مالـسا  هچراپکی  تما  تسا ؟ هدـمآرد  تروص  هچ  هب  مالـسا  تما  عضو  دـینیبیم  تفگ : اـهنآ  زا  یکی  دـندرک . تبحـص  مارآ  مارآ 

: تفگ رگید  یکی  درک ؟ ناوتیم  راـکهچ  یلو  هلب ، دـنتفگ : تسا ؟ هدـش  تتـشتم  یلخاد  ياـهگنج  رثا  رد  هنوـگچ  دوـب  هدـش  لکـشتم 
یلیخ جالع  هار  درادـن و  يراـک  رگید  سپ  تفگ : يرگید  تساـهرتگرزب . اهرادـمامز و  نیا  رـس  ریز  اـهشتآ  اـهالب و  نیا  همه  بوخ ،

نیا یـسک  هچ  اما  تسا ، یبوخ  رکف  دـنتفگ : دوشیم . مامت  بلطم  هاگنآ  مینکب . ار  اهرادـمامز  اهرتگرزب و  نیا  کلک  دـیاب  تسا . ناـسآ 
لوا هجرد  دارفا  هک  دنتـسه  مالـسا  نیمزرـس  رد  رفن  هس  نونکامه  هک  دندوزفا  سپـس  مینک . نینچ  ام  دوخ  دنتفگ  قافتا  هب  دـنکب ؟ ار  راک 

ياهگنج ّرـش  زا  مدرم  میرادرب ، نایم  زا  ار  رفن  هس  نیا  اـم  رگا  صاـعورمع . هیواـعم و  یلع ، زا : دـنترابع  رفن  هس  نیا  دـنوشیم . بوسحم 
رب ار  )ع ( یلع نتـشک  مجلمنبا  مییامن . میـسقت  ار  اهراک  سپ  تسا . ياهدیدنـسپ  رکف  دنتفگ  دنوشیم . صالخ  هدرک ، ادیپ  تاجن  یلخاد 
هک میوشب  مسق  مه  دییایب  دنتفگ  سپس  دندرک . لوبق  ار  صاعورمع  هیواعم و  نتشک  تیلوئـسم  مادک  ره  زین  رگید  رفن  ود  تفرگ و  هدهع 
راک نیا  دنتفرگ  میمصت  و  دنک . رورت  ار  وا  دورب و  رادمامز  هس  نیا  زا  یکی  غارـس  هب  کی  ره  هک  دندروخ  مسق  میهدب . ماجنا  ار  راک  نیا 
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هب مجلم  نبا  دندرک . تکرح  سپس  دندرک و  قفاوت  ناضمر  مهدزون  بش  رـس  رب  ییاهتروشم  زا  سپ  دریگ . ماجنا  نیعم  خیرات  کی  رد 
هک منک  ضرع  ًـالبق  درک . تکرح  رـصم  تمـس  هب  موس  رفن  و  درک . تکرح  ماـش  قشمد و  تمـس  هب  یکی  نآ  درک . تکرح  هفوک  تمس 

دوب رارق  هکنیا  اب  دش . رتممصم  دمآ  هفوک  هب  یتقو  مجلم  نبا  اما  دشاب . دعب  يارب  مه  شحرش  دیـسرن . ییاجهب  ناشراک  رگید ، ِرفن  ود  نآ 
اب اهنیا  دید  درک و  دروخرب  جراوخ  زا  نت  دنچ  اب  هک  تشذگیم  ییاج  زا  هفوک  رد  مجلمنبا  یلو  دنیوگن  يدـحا  هب  ار  ناشمیمـصت  اهنآ 

ساسحا اما  تفگن ، يزیچ  اهنآ  هب  دـننکن  شاف  اج  چـیه  ار  رکف  نیا  هک  دـندوب  هدروخ  مسق  نوچ  لاح  نیع  رد  دنتـسه . رکف  مه  شدوخ 
دروخرب ابیز  ناوج و  ینز  هب  ییاج  رد  هک  تشذگیم  هفوک  رد  زاب  دشاب . هتـشاد  هشقن  نیا  يارب  هفوک  رد  مه  ییاهکمک  دناوتیم  درک 

هدش هتـشک  اهنآ  زا  رفن  هس  ینعی  دوب  هداد  تسد  زا  جراوخ  گنج  رد  ار  شناکیدزن  زا  رگید  نت  ود  ردـپ و  ابیز  ناوج و  نز  نیا  هک  درک 
. دش وا  هتخابلد  هتفیش و  درک ، دروخرب  ناوج  نز  نیا  اب  هکنیا  ضحم  هب  مجلمنبا  تشاد . لد  رد  هنیک  )ع ( یلع هب  تبـسن  رایـسب  دندوب و 

نم زا  وت  يراگتساوخ  تفگ  نز  نآ  درک . يراگتساوخ  وا  زا  درک و  راهظا  ناوج  نز  نیا  هب  ار  شدوخ  هقالع  قشع و  دوب  ياهلیسو  ره  هب 
رازهدنچ تفگ : تسیچ ؟ نآ  تفگ : مجلمنبا  يزادرپب ؟ ار  نآ  یناوتیم  وت  ایآ  تسا . نیگنـس  رایـسب  نم  نیباک  رهم و  یلو  درادـن  یبیع 

ار فرح  نیا  نز  هکنیا  ضحم  هب  تسا . یلع  نوخ  تفگ : تسیچ ؟ موس  هلأسم  تفگ : دراد . مه  یموس  زیچ  کی  مالغ و  کـی  مهرد و 
نز ماهدمآ . هفوک  هب  راک  نیا  يارب  ًالـصا  نم  هک  مهدب  هدژم  وت  هب  سپ  تفگ : درک . شاف  ار  شدوخ  زار  مجلم  نبا  راب  نیتسخن  يارب  دز 
یلع اریز  مرامگیم  تیارب  کمک  رفن  ود  دوزفا  سپـس  منکیم  مهارف  تیارب  ار  راک  لیاسو  نم  تفگ  درک و  قیوشت  رایـسب  ار  مجلم  نبا 
رفن ود  دـنک . رورت  ار  وا  دـناوتیم  یـسک  رتمک  یتح  دراد و  رظن  ریز  ار  دوخ  بناوج  همه  هشیمه  تسا و  هداعلاقوف  يدرم  یگنج  رظن  زا 

هتخاس ام  هدهع  زا  تسا و  یلکشم  راک  راک ، نیا  اما  تسا  یبوخ  رایسب  راک  دنتفگ  رفن  ود  نآ  درک . وگتفگ  رفن  ود  نآ  اب  درک و  نیعم  ار 
یکیراـت رد  دجـسم و  رد  ار  یلع  رگا  مینک . رورت  دجـسم  رد  ار  یلع  هک  تسا  نیا  نآ  هدیـسر و  مرظنهب  يرکف  کـی  نم  تفگ : تـسین .

هک يرد  نامه  زا  هفوک  دجسم  لخدم  رد  هناحلسم  دنتفرگ  میمـصت  يرفن  هس  لاحرههب  تسارجا . لباق  هشقن  نیا  مینک ، ریگلفاغ  هاگرحس 
نیخروم یتح  اجنیا  رد  دیآیم . نوریب  هناخ  زا  )ع ( یلع تسه . هاگرحس  دنشاب . هدامآ  یلع  نیمک  رد  دمآیم ، دجسم  هب  )ع ( یلع ًالومعم 

دای گرم  زا  رگید  عقاوم  زا  شیب  رّرکم و  ناضمر  هام  نآ  رد  یتح  بش و  نامه  یلع  هکنیا  دـننکیم . لـقن  يداـیز  بلاـطم  تنـس  لـها 
شلباقم رد  هدنرپ  دـنچ  دـیایب ، نوریب  بنیز  ای  موثکلا  ما  هناخ  زا  تساوخیم  یتقو  )ع ( یلع بش  نآ  هک  دـننکیم  لقن  نینچمه  درکیم .

هب ار  اهنآ  یلع  اما  دـشیم ، یقلت  ّرـش  ياهثداح  دـب و  ینیبشیپ  کـی  تروصهب  زور  نآ  بارعا  فرع  رد  ًـالومعم  هلأـسم  نیا  دـندز و  رپ 
دوجوهب ریـشمش  اب  رفن  هس  نیا  دش  دراو  هک  دجـسم  رد  زا  دمآیم . دجـسم  هب  اهنت  ًالومعم  )ع ( یلع دـمآ . دجـسم  تمـس  هب  دز و  يرانک 

ار ریشمش  تسناوت  دوب و  نیمک  رد  مجلمنبا  اما  داتفا ، يرانک  تفرگ و  يدورو  رد  يالاب  هب  اهنآ  زا  یکی  ریشمش  دندرک . هلمح  شسدقم 
ار براض  هک  دومرف  دـعب  تفگ و  هملک  ود  ای  هملک  کـی  اـجنیا  رد  یلع  درواـیب . دورف  ار  نآ  )ع ( یلع كراـبم  قرف  رب  دـنزب و  فدـه  هب 
هب نایرج  نامه  رد  دوب ، هعقاو  هثداح و  نیا  رد  کیرـش  هک  رگید  رفن  ود  نآ  زا  یکی  دندرک . ریگتـسد  ار  براض  دنتفر و  دینک . ریگتـسد 

گرم و هظحل  ات  ندروخ  تبرـض  هظحل  زا  )ع ( یلع یگدنز  دش . هتـشک  دعب  درک ، رارف  يرگید  دش . هتـشک  یلع  ناتـسود  زا  یکی  تسد 
زا یکی  زا  میراد  ار  یلع  نادناخ  یلع و  يورهلابند  عیشت و  راختفا  هک  ام  تسا  بوخ  هچ  تسا . يدنموربآ  رایـسب  یگدنز  مه  زاب  تلحر 

هنابـش ود  نیا  تاظحل  زا  یکی  رد  )ع ( یلع هک  ار  ياهدنزرا  راثآ  زا  یکی  نم  هک  دیهدب  هزاجا  میریگب . سرد  وا  یگدـنز  ياههشوگ  نیا 
دنروآ بیبط  دندروآ و  لزنم  هب  ار  شترضح  دروخ و  تبرض  )ع ( یلع هکنآ  زا  دعب  مناوخب . امـش  يارب  هتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  زور 

هب هتسد  هتسد  یلع  ناتسود  تسین  جالع  لباق  تیومـسم و  اب  مأوت  تسا  یمخز  مخز ، نیا  تسا و  هدوب  مومـسم  ریـشمش  هک  دش  مولعم  و 
. تسه هفوک  رد  ياهلزلز  دندوب . هدزتبیـصم  ناوارف و  هصغ  ياراد  نارگن ، تحاران ، هدیجنر ، عقوم ، نامه  زا  نانآ  دندمآیم . يو  رادید 
رد هک  دراد  هاتوک  هباطخ  راهچ  ای  هس  ود ، شنادـناخ  نادـنزرف و  هب  باطخ  درک . تحیـصن  ار  دارفا  رّرکم  زور  هنابـش  ود  نیا  رد  )ع ( یلع

لامتحا هب  اما  تسه  هبطخ  راهچ  دـیآیم  مرطاخ  هک  اجنآ  ات  اریز  راهچ  اـی  هس  ود ، منکیم  ضرع  هکنیا  تسا -  هدـش  عمج  هغالبلاجـهن 
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نسح و صخـش  هب  هک  تسا  یـشرافس  تیـصو و  ود ، نآ  زا  یکی  تسا -  هدـش  لـقن  فـلتخم  ياـهتروص  هب  هک  هدوـب  هبطخ  ود  يوـق 
منکیم شرافس  امش  هب  هّللا ، يوقتب  امُکیصوا  دومرف : دنکیم ؛ لقن  روطنیا  ار  شرافـس  نیا  هغالبلاجهن  رد  یـضر  دیـس  دنکیم . نیـسح 

هک امـش  زا  فیح  دـیورن . ایند  لابند  هب  امـش  زاب  دـمآ ، امـش  لابند  هب  ایند  رگا  اـمکتغب ، نا  ایندـلا و  اـیغبت  ـال  نا  و  دـیورب ، اوقت  هار  هب  هک 
، اوقت ظفح  هار  رد  هک  دـیدید  رگا  امکنع ، يُوز  اهنم  ٍءیـش  یلع  افـسأت  الو  مییوگیم . ام  هک  ییانعم  نامه  هب  ایند  هتبلا  دیـشاب . بلطاـیند 

راک یهلا  شاداپ  يارب  هشیمه  رجالل ، المعا  و  دـینزب . فرح  ادـخ  يارب  هشیمه  قحلاب ، الوقو  دـیوشن . تحاراـن  دـیراد  ییاـیند  تیمورحم 
. دینکب

عیمج امکیصوا و  دیـشاب . هدیدمتـس  مولظم و  روای  رای و  دیـشاب و  رگمتـس  ملاظ و  نمـشد  هشیمه  انوع ، مولظملل  امـصخ و  ملاظلل  انوک  و 
 - دـسریم اهنآ  هب  همان  نیا  هک  یناسک  همه  هب  منادـناخ و  همه  هب  منادـنزرف ، همه  امـش ، هب  هّللا ، يوقتب  یباـتک  هغلب  نم  یلها و  يدـلو و 

یعامتجا و یگدـنز  راـک  ًاـصوصخم  یگدـنز و  راـک  مکرما ، مظن  و  منکیم . شرافـس  ار  يراـگزیهرپ  هار  اوقت و  هار  اـم -  همه  هب  ینعی 
شیپ یکچوک  یگتسد  ود  فالتخا و  رگا  ناتدوخ  نایم  رد  هشیمه  مکنیب ، تاذ  حالـصو  دینک . مظنم  ار  یتموکح  يرادمامز و  ياهراک 

. دینک حالصا  دوز  ار  نآ  دیآیم ،
» مایصلا ةالصلا و  ۀماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالـص  : « دومرفیم ربمغیپ  امـش  دّج  مدینـش  لوقی  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  امکَّدج  تعمـس  یناف 
اب رترب و  اههزور  زامن و  همه  زا  ناملـسم ، زا  هتـسد  ود  ای  ناملـسم  ود  نایم  یلخاد  فـالتخا  لـح  کـی  ناـنکیتشآ ، کـی  تسا ! بیجع 

تسا . رتتلیضف 
نامیتی . هرابرد  دیشاب  ادخ  دای  هب  ماتیالا ، یف  هّللا  هّللا 

یمیتی هب  یسک  امش  يور  شیپ  رد  مکترضحب ، اوعیـضی  و ال  دننزب . فرح  امـش  اب  دننکن  تأرج  اهنآ  هک  دینکن  يراک  مههاوفا ، اّوبغت  الف 
. دورن نیب  زا  امش  يور  شیپ  یمیتی  قح  دنکن ، ییانتعایب  دنکن ، زواجت 

ادخ و دای  هب  ناتناگیاسمه  هرابرد  دیشاب ، بظاوم  منکیم ؛ شرافس  امش  هب  اههیاسمه  هرابرد  مکیبن ، ۀتیصو و  مهناف  مکناریج  یف  هللا  هللاو 
درک ار  اههیاسمه  شرافس  ردق  نیا  مهثرویس ، هنا  اّننظ  یتح  مهب  یصوی  لازام  درک . شرافس  یلیخ  اهنآ  هرابرد  ربمغیپ  دیشاب . ادخ  نامرف 

دهدیم رارق  یثرا  مهس و  شیوخ  موق و  لثم  اهنآ  يارب  کیدزن  هدنیآ  رد  میدرک  رکف  ام  هک 
. دننک لمع  نآرق  هب  امش  زا  شیپ  نارگید  ادابم  دیرادهگن . ار  ادخ  قح  نآرق ، دروم  رد  مکریغ ، هب  لمعلاب  مکقبسیال  نآرقلایف  هللا  هللاو 

. تسامش نید  نوتس  زامن  هک  دیشاب  ادخ  دای  هب  زامن  دروم  رد  مکنید ، دومع  اهناف  ةالصلا  یف  هللا  هللاو 
نا هناف  دیراذگم . یلاخ  ار  ادخ  هناخ  دیاهدنز  ات  دیـشاب ؛ ادـخ  دای  هب  هبعک ، ادـخ ، هناخ  دروم  رد  متیقبام ، هولخت  مکبر ال  تیب  یف  هللا  هللاو 

. دوشیمن هداد  امش  هب  یتلهم  رگید  دش ، لیطعت  يزور  ادخ  هناخ  جح  رگا  اورضانت ، مل  كرت 
تیاعر وا  هار  رد  ِداهج  رد  ار  ادخ  قح  ناتنابز  هب  ناتناج و  هب  ناتلام ، هب  هّللا ، لیبس  یف  مکتنسلا  مکسفنا و  مکلاوماب و  داهجلا  یف  هللا  هللاو 

ندرک جرخ  ششخب و  لذب و  زا  رگیدکی  قح  رد  دیـشاب . هتـشاد  کیدزن  دنویپ  رگیدکی  اب  هراومه  لذابتلا ، لصاوتلا و  اب  مکیلع  و  دینک .
. دیشاب هتشاد  ار  رگیدمه  دینکن و  غیرد 

رگیدکی زا  دینک و  تشپ  مه  هب  دیشاب ، مه  تشم  رد  تشم  دیهدب و  مه  تسد  هب  تسد  هکنآ  ياجهب  دنکن  عطاقتلا ، ربادتلا و  مکایا و  و 
. دینک زاب  مالسا  تّما  یگدنز  رد  ار  يورکت  هار  دیربب و 

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مکل ، باجتـسی  الف  نوعدـت  مث  مکرارـش  مکیلع  یلویف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـألا  اوکرتت  ـال 
امـش رادـمامز  مدرم ، نیرتدـب  نیرتتسپ و  دـیدرک  اهر  رگا  هک  دـینکن  اـهر  ار  تلادـع  نوناـق  ادـخ و  نوناـق  زا  یعمج  هتـسد  يرادـساپ 

ررکم ًاصخـش  مه  ار  هغالبلاجهن  هکت  نیا  نم  ًادج  تسامـش . دایرف  دسرن ، ییاجهب  هتبلا  هچنآ  دینک  دایرف  داد و  هچره  تقو  نآ  دنوشیم .
نیا یتلاـح  نینچ  رد  یلع  دـینک  هظحـالم  تسه . هزاـت  میارب  مناوخیم  هک  راـب  ره  مناوخیم و  اهتبـسانم  نیا  هب  رّرکم  مه  ماهدـناوخ و 

ردق زا 27بش  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


دیامرفیم : دعب  دنکیم و  شدنزرف  ود  هب  ار  اهشرافس 
. یلتاق ّالا  یب  ّنلتقتال  الا  نینمؤملاریما  لتق  نولوقت  ًاضوخ  نیملسملا  نوضوخت  مکنیفلا  بلطملادبع ال  ینب  ای 

نوخ رد  دیشکب و  ریشمش  دیایب ، نایم  هب  یلیماف  ياهبصعت  یشیوخ و  موق و  ياهيدنبهتـسد  نم  گرم  اب  ادابم  بلطملادبع  نادنزرف  يا 
. دوش هتشک  دسریم  ام  تسد  هب  سک  ره  وا  ياجهب  دیاب  سپ  دش ، هتشک  نینمؤملاریما  دییوگب  دیـشکب و  ار  نآ  نیا و  دیتفایب و  اهناملـسم 
، درکن افتکا  شرافـس  هزادنا  نیا  هب  دعب  نم . لتاق  مه  نآ  دیـشکب ، دـیناوتیم  ار  رفن  کی  طقف  نم  ضوع  رد  نم و  ياجهب  منکیم  مالعا 
، تبرض نیا  رثا  رد  نم  رگا  دینک  هاگن  دیامرفیم : وا  نتشک  زرط  رد  یتح  ٍهبرضب ، هبرض  هوبرضاف  هذه  هتبرض  نم  ّتمانا  اذا  اورظنا  دومرف :

. موشیم هتشک  وا  تبرض  کی  اب  نم  هک  روطنامه  دیشکب  ار  وا  تبرض  کی  اب  طقف  مَدُرم ،
. دینک هعطق  هعطق  ار  وا  ادابم  لجرلاب ، اولثمتال  و 

ندرک هعطق  هعطق  زا  دومرف : ربمغیپ  هک  میدینش  نم  روقعلا ،» بلکلاب  ولو  ۀلثملا  مکایا و  : » لوقی هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  تعمس  یناف 
. دیزیهرپب هناوید  گس  دروم  رد  یتح  هدرم 

نینمؤملاریما ای  کیلع  هللامالس 

(1) ناراگزیهرپ يامیس 

مالَّسلا ِهیَلَع  َُهل  ِۀَبْطُخ  ْنِم 
ُرُْظنَأ یِّنَأَک  یتَح  َنیِقَّتُْملا  ِیل  ْفِص  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َلاَقَف  ًادـِباَع ، ًالُجَر  َناَک  ٌماَّمَه  َُهل  ُلاَُقی  مَالـسَّلا  ِْهیَلَع  َنِینِموُْملا  ِریِمَأـِل  ًاـبِحاَص  َّنَأ  َِيُور  }
ٌماَّمَه ْعَنْقَی  ْمَلَف  َنُونِـسُْحم ،« ْمُه  َِنیذَّلا  َو  اوَقَّتا  َِنیذَّلا  َعَم  َهّللا  َّنِا   « َف ْنِسْحَأ  َو  َهّللا  ِّقتا  ُماَّمَه  اَی  َلاَق : ُْمث  ِِهباَوَج  نَع  ُمَالَّسلا  ِْهیَلَع  َلَـقاَثَتَف  ْمِْهَیِلا .

:{ َلاَق ُْمث  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  یَّلَص  َو  ِْهیَلَع  یْنثَأَو  َهّللا  َدِمَحَف  ِْهیَلَع ، َمَزَع  یَّتَح  َلْوَْقلا  اَذِهب 
ُهُعَْفنَت َالَو  ُهاَصَع  ْنَم  ُۀَیِصْعَم  ُهُّرُضَت  ُهَّنَِأل َال  ْمِِهتَیِـصعَم ، ْنِم  ًانِمآ  ْمِِهتَعاَط ، ْنَع  ًاِّینَغ  ْمُهَقَلَخ  َنیِح  ِْقلَْخلا  َقَلَخ  َیلاَعَت  َو  ُهَناَْحبُـس  َهّللا  َّنِاَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

ُمُهَـسَْبلَم َو  ُباَوَّصلا ، ُمُهُقِْطنَم  ِِلئاَضَْفلا . ُلْهَأ  ْمُه  اَهِیف  َنوُقَّتُْملاَف  ْمُهَعِـضاَوَم . اَْینُّدلا  ْنِم  ْمُهَعَـضَو  َو  ْمُهَِـشیاَعَم ، ْمُهَْنَیب  َمَسَقَف  ُهَعاَطَأ . ْنَم  ُۀَـعاَط 
ِءَالَْبلا ِیف  ْمُْهنِم  ْمُهُسُْفنَأ  َْتلُِّزن  ْمَُهل . ِِعفاَّْنلا  ِْملِْعلا  یَلَع  ْمُهَعاَمْسَأ  اوُفَقو   َ َو ْمِْهیَلَع ، ُهَّللاَمَّرَح  اَّمَع  ْمُهَراَْصبَأ  اوُّضَغ  ُعُضاَوَّتلا . ُمُُهیْـشَم  َو  ُداَِصْتقِالا ،

. ِباَقِْعلا َنِم  ًافْوَخ  َو  ِباَوَّثلا ، َیِلا  ًاقْوَش  َْنیَع  َۀَفْرَط  ْمِهِداَسْجأ  ِیف  ْمهُحاَوْرَأ  َّرِقَتْسَت  َْمل  ْمَُهل  َِبتُک  ِيذَّلا  ُلَجَْألا  َالَْول  َو  ِءاخَّرلا . ِیف  َْتلُِّزن  ِیتَّلاَک 
اَهِیف ْمُهَف  اَهآَر  ْدَـق  ْنَمَک  ُراَّنلاَو  ْمُه  َو  َنوُمَّعَنُم ، اَهِیف  ْمُهَف  اَهآَر  ْدَـق  ْنَمَک  َۀَّنَْجلاَو  ْمُهَف  ْمِِهُنیْعَأ ، ِیف  ُهَنوُد  اَـم  َرُغَـصَف  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ُِقلاَـخْلا  َمُظَع 
ًۀَحاَر ْمُْهتَبَقْعَأ  ًةَریِصَق  ًاَماَّیَأ  اوُرَبَص  ٌۀَفیِفَع . ْمُهُسُْفنَأ  َو  ٌۀَِفیفَخ ، ْمُُهتاَجاَح  َو  ٌۀَفیَِحن ، ْمُهُداَسْجَأ  َو  ٌۀَنُومْأَم . ْمُهُروُرُش  َو  ٌۀَنوُزْحَم ، ْمُُهبُوُلق  َنُوبَّذَعُم .
َنِیلاَت ْمُهَمادـْقَأ  َنوُّفاَصَف  ُْلیَّللا  اَّمَأ  اَْهنِم . ْمُهَـسُْفنَأ  اْوَدَـفَف  ْمُْهتَرَـسَأ  َو  اَهوُدـیُِری . ْمَلَف  اَْینُّدـلا  ُمُْهتَداَرَأ  ْمُهُّبَر . ْمَُهل  اَهَرَّسَی  ٌۀَِـحبُْرم  ًةَراَِـجت  ًۀَِـلیوَط .

ْتَعَّلَطَت َو  ًاـعَمَط ، اَْـهَیِلا  اُونَکَر  ٌقیوْشَت  اَـهِیف  ٍۀَـیِآب  اوُّرَم  اَذِاَـف  ْمِِهئاَد . َءاََود  ِِهب  َنوُرِیثَتْـسَی  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  ِِهب  َنُونِّزَُحی  ًـالِیتَْرت . ُهَنُولِّتَُری  ِنآرُْقلا  ِءاَزْجأـِل 
ِیف اَهَقیَهَش  َو  َمَّنَهَج  َرِیفَز  َّنَأ  اوُّنَظَو  ْمِِهبُوُلق  َعِماَسَم  اَْهَیِلا  اوَغْصأ  ٌفیِوَْخت  اَهِیف  ٍۀَیِآب  اوُّرَم  اَذِا  َو  مِِهُنیْعَأ . ُبُْصن  اَهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ًاقوَش ، اَْهَیِلا  ْمُهُـسوُُفن 

ِكاَکَف ِیف  یلاَعَت  ِهَّللا  َیِلا  َنُوِبلَّطَی  ْمِهِماَدـْقَأ ، ِفاَرْطَأ  َو  ْمِِهبَکُر  َو  ْمِهِّفُکَأ  َو  ْمِهِهاَبَِجل  َنوُشِرَتْفُم  ْمِهِطاَسْوَأ ، یَلَع  َنُوناَـح  ْمُهَف  ْمِِهناَذآ  ِلوُصُأ 
َو ٍضَرَم  ْنِم  ِموَْقلِاب  اَم  َو  یضْرَم  مُُهبَسْحَیَف  ُرِظْانلا  ُمِْهَیِلا  ُرُْظنَی  ِحاَدِْقلا  َيَْرب  ُفْوَْخلا  ُمُهاََرب  ْدَق  ُءاَیِْقتَأ . ٌراَْربَأ  ُءاَمَلُع ، ُءاَمَلُحَف  ُراَهَّنلا  ْامَأ  َو  ْمِِهباَقِر .
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اوُِطلوُخ . ْدَق  ُلوُقَی 
َیِّکُز اَذِا  َنوُقِفْشُم  ْمِِهلاَمْعَأ  ْنِم  َو  َنوُمِهَّتُم . ْمِهِسُْفنَِأل  ْمُهَف  َرِیثَْکلا . َنوُِرثْکَتْسَی  َو َال  َلِیلَْقلا . ُمِِهلاَمْعَأ  ْنِم  َنْوَضْرَی  َال  ٌمیِظَع . ٌْرمَأ  ْمُهََطلاَخ  ْدََقل  َو 
َلضَْفَأ ِیْنلَعْجاَو  َنُولوُقَی ، اَِمب  ِینْذِخاَُؤت  ْمُهَّللا َال  یسْفَن . ْنِم  ِیب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  َو  ِيْریَغ ، ْنِم  یسْفَِنب  ُمَلْعَأ  اَنَأ  : « ُلوُقَیَف َُهل  ُلاَُقی  اَّمَم  َفاَخ  ْمُهُدَحَأ 

َنوُمَْلعَی .« اَم َال  ِیل  ْرِفْغا  َو  َنوُّنُظَی ، اْمِم 
َو ًینِغ . ِیف  ًادْصَق  َو  ٍْملِح . ِیف  ًاْملِع  َو  ٍْملِع ، ِیف  ًاصْرِح  َو  ٍِنیقَی . ِیف  ًاناَمِیا  َو  ٍنِیل ، ِیف  ًامْزَح  َو  ٍِنیَد ، یَف  ًةَُّوق  َُهل  يََرت  َکَّنَأ  ْمِهِدحَأ  ِۀَمَالَع  ْنِمَف 
َو َۀَِحلاَّصلا  َلاَمْعَْألا  ُلَمْعَی  ٍعَمَط . ْنَع  ًاجُّرََحت  َو  يًدُـه . ِیف  ًاطاَشَن  َو  ٍلَالَح  ِیف  ًابَلَطَو  ٍةَّدِـش . یَف  ًاْربَص  َو  ٍۀَـقاَف . ِیف  ًالُّمََجت  َو  ٍةَداَبِع . ِیف  ًاعوُشُخ 

ْنِم َباَصَأ  اَِمب  ًاحِرَف  َو  ِۀَْلفَْغلا . َنِم  َرِذُح  اَِمل  ًارِذَح  ًاحِرَف . ُِحبُْصی  َو  ًارِذَح  ُتِیبَی  ُرْکِّذلا . ُهُّمَه  َو  ُِحبُْصی  َو  ُرْکُّشلا ، ُهُّمَه  َو  ِیسُْمی  ٍلَجَو . یَلَع  َوُه 
ُجِزْمَی یْقبَی . اَمِیف َال  ُُهتَداَهَزَو  ُلوُزَی ، اَمِیف َال  ِِهْنیَع  ُةَُّرق  ُّبُِحت . اَمِیف  اََهلْؤُس  اَـهِطُْعی  َْمل  ُهَرْکَت  اَـمِیف  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  ْتبَعْـصَتْسا  ِنِا  ِۀَـمْحَّرلا . َو  ِلْـضَْفلا 

. ُُهتَوْهَـش ًۀَـتِّیَم  ُهُنیِد ، ًاِزیرَح  ُهُْرمأ ،  َ ًالْهَـس ُُهلْکَأ ، ًاروُْزنَم  ُهُسْفَن ، ًۀَِـعناَق  ُُهْبلَق ، ًاعِـشاَخ  ُُهَللَز ، ًالِیلَق  ُُهلَمَأ ، ًاـِبیرَق  ُهاََرت  ِلَـمَْعلِاب ، َلْوَْقلاَو  ِْملِْعلاـِب ، َْملِْحلا 
. ٌنُومْأَم ُْهنِم  ُّرَّشلا  َو  ٌلُومأَم ، ُْهنِم  ُْریَْخلا  ُهُْظیَغ . ًاموُظْکَم 

ْنَم ُلِصَی  َو  ُهَمَرَح ، ْنَم  یِطُْعی  َو  ُهَمَلَظ ، ْنَّمَع  وُفْعَی  َنِیِلفاَْغلا . َنِم  ْبَتُْکی  َْمل  َنیِرِکاَّذلا  ِیف  َناَک  ْنِا  َو  َنیِرَکاَّذلا . ِیف  ِبتُک  َنِیِلفاَْغلا  ِیف  َناَک  ْنِا 
ِءاَخَّرلا ِیف  َو  ٌرُوبَص . ِهِراَکَْملا  ِیف  َو  ٌرُوق ، َو  ِلِزَالَّزلا  ِیف  ُهُّرَـش . ًاِربْدُم  ُهُْریَخ ، ًالِبْقُم  ُُهفوُْرعَم . ًارِـضاَح  ُهُرَْکنُم ، ًاِبئاَغ  ُُهلْوَق . ًانَِّیل  ُهُشُْحف . ًادیَِعب  ُهَعَطَق ،

َو َال َرِّکُذ  اَم  یْسنَی  َو َال  َظِفُْحتْسا . اَم  ُعیُِـضی  َال  ِْهیَلَع . َدَهُْـشی  ْنَأ  َْلبَق  ِّقَْحلِاب  ُفِرَتْعَی  ُّبُِحی . ْنَمَِیف  ُمَثْأَی  َو َال  ُضِْغُبی . ْنَم  یَلَع  ُفیِحَی  َال  ٌروُکَش .
ْنِا َو  ُُهتْمَـص ، ُهَّمُغَی  َْمل  َتَمَـص  ْنِا  ِّقَْحلا . َنِم  ُجُرْخَی  و َال  . َ ِلِطاَْبلا ِیف  ُلُخْدَـی  َو َال  ِِبئاَصَْملِاب . ُتَمْـشَی  َالَو  ِراَْجلِاب . ُّراَُضی  َو َال  ِباَْـقلَْألِاب  ُِزباَُـنی 

ُهَـسْفَن َبَْعتَأ  ٍۀَـحاَر . ِیف  ُْهنِم  ُساَّنلا  َو  ٍءاَـنَع . ِیف  ُْهنِم  ُهَسْفَن  َُهل . ُمِقَْتنَی  يِذَّلا  َوُه  ُهّللا  َنوُکَی  یَّتَح  َرَبَـص  ِْهیَلَع  َیُِغب  ْنِا  َو  ُُهتْوَص . ُلـْعَی  َْمل  َکِـحَض 
َو َال ٍۀَمَظَع ، َو  ٍْربِِکب  ُهُدُعاَبَت  َْسیل  ٌۀَمْحَر . َو  ٌنِیل  ُْهنِم  اَنَد  ْنَّمِم  ُهُُّونُد  َو  ٌۀَهاََزن . َو  ٌدـْهُز  ُْهنَع  َدَـعاَبَت  ْنَّمَع  ُهُدـُْعب  ِهِسْفَن . ْنِم  َساَّنلا  َحاَرَأ  َو  ِِهتَرِخِآل ،

. ٍۀَِعیدَخ َو  ٍرْکَِمب  ُهُُّونُد 
َریِمَأ اَی  َُکلَاب  اَمَف  َلاَق : َُّمث  ِْهیَلَع . اَُهفاَخَأ  ُْتنُک  ْدََـقل  ِهّللاَو  اَمَأ  ُمَالَّسلا [: ِْهیَلَع  َنِینِمؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَقَف  اَهِیف . ُهُسْفَن  َْتناَک  ٌۀَقْعَـص  ٌماَّمَه  َقِعَـصَف  َلاَـق : [

. َِکناَِسل یَلع  ُناَْطیَّشلا  َثَفَن  اَمَّنِاَف  اَِهْلثِِمل  ْدُعت  ًالْهَمَف َال  ُهُزَواَجَتَی . ًابَبَس َال  َو  ُهوُدْعی  ًاْتقَو َال  ٍلَجَأ  ِّلُِکل  َّنِا  َکَْحیَو  َلاَقَف : َنِینِمْؤُْملا ؟
: تفگ ناشیا  هب  دوب ، تسرپادخ  يدرف  هک  ماَّمَه «  « مان هب  ع ،(  ( یلع نینموملا  ریما  نامدمه  زا  یکی  دنیوگ  [

نتفریذـپ رد  ع (  ( یلع مرگنیم .« دوـخ  مشچ  ربارب  رد  ار  اـهنآ  ییوـگ  هـک  نـک ، فیـصوت  ناـنچ  مـیارب  ار  ناسرتادـخ  ناـنمؤم ، ریما  يا  «
نخـس نیدـب  مامه  تسا .« ناراکوکین  ناسرتادـخ و  اب  ادـخ  هک  شاب ، راک  وکین  سرتادـخ و  ماـمه ، : « تفگ درک و  گـنرد  وا  شهاوخ 

. دیوگب نخس  رتلصفم  هرابنیا  رد  هک  دومن  راداو  ار  نانمؤمریما  هدرکن  تعانق 
:] تفگ داتسرف و  دورد  )ص ( ربمایپ رب  دروآ و  اج  هب  یهلا  يانث  دمح و  )ع ( یلع

دربن ار  شنامرف  هک  سک  نآ  تیصعم  هن  نوچ  دوب ، نمیا  نانآ  تیصعم  زا  زاینیب و  نانآ  تعاطا  زا  دیرفایب  ار  مدرم  یتقو  ناحبـس  يادخ 
. دراد يدوس  شیارب  دربب ، ار  شنامرف  هک  سک  نآ  تعاطا  هن  دناسریم و  ینایز  وا  هب 

. دوب وا  ياج  هک  داهن  ایند  زا  ییاج  رد  ار  سک  ره  درک و  شخپ  نانآ  نایم  ار  یگدنز  ياههیام  وا 
. تسا ینتورف  ناششور  هنایم و  ناششوپ  تسار ، ناشنخس  دنرادروخرب ، يرترب  ياههیام  زا  هک  دنیاهنآ  ایند  ناسرت  ادخ 

اهنآ هیحور  دناهدومن . فقو  دنمدوس  ياهیهاگآ  رب  ار  دوخ  ياهـشوگ  هتـسب و  ورف  هدرک ، مارح  ناشیارب  ادخ  هچنآ  زا  ار  دوخ  ناگدید 
. هافر شیاسآ و  ماگنه  رد  هک  تسا  هنوگنامه  يامزآ  درم  ياهیتخس  ماگنه  رد 

رد مه  هظحل  کی  يارب  یتح  ادـخ ، باقع  میب  باوث و  قوش  زا  ناـشحور  تسا ، هدـش  ررقم  ًـالبق  اـهنآ  گرم  يارب  هک  یتعاـس  دوبن  رگا 
. دنامیمن ناشنت 

نآ ایوگ  هک  دننانچ  تشهب  اب  تسا . کچوک  ناشناگدید  ربارب  رد  تسوا  زج  هچ  ره  هجیتن  رد  هدمآ ، گرزب  ناشرظن  رد  راگدـیرفآ  اهنت 
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نانآ بیـسآ  زا  مدرم  تسا و  دنمدرد  ناشیاهلد  دناهدش . راتفرگ  شباذع  هب  ایوگ  هک  دننانچ  خزود  اب  دناهدونغ و  شیاهتمعن  رد  هدـید  ار 
یـشیاسآ هب  نآ  یپ  رد  هدـنارذگ و  ییابیکـش  اب  ار  دـنچ  یمایا  تسا . كاپ  ناشحاورا  مک و  ناشیاهزاین  رغال ، ناـشیاهنت  دنتـسه . نمیا 

. تسا هدرک  مهارف  ناشیادخ  هک  دوسرپ  ياهلدابم  دناهدیسر ، تدم  زارد 
هتخادرپ و ار  مزال  ناوات  نانآ  یلو  دروآ ، رد  شیوخ  تراسا  هب  ار  اهنآ  ایند  دـندوبن . ایند  بلط  رد  اهنآ  نکیل  دوب ، اـهنآ  بلط  رد  اـیند 
یمارآ و هب  دنلوغـشم . نآرق  فلتخم  ياهـشخب  ندـناوخ  هب  دناهداتـسیا و  شیوـخ  ياـپ  يور  رب  ماـگنه  بش  دـنتخاس . دازآ  ار  نتـشیوخ 

. دنزاسیم نامرد  ار  دوخ  درد  هلیسو  نیدب  دنناوخیم و  نآرق  هدرمش 
لد نادـب  دـیوگ ، نخـس  زیگناقوش  یـشاداپ  زا  هک  دـنروخرب  ياهیآ  هب  نوچ  تساهنآ .( درد  ناـمرد  هک  دـنزورفایم  رب  یبیهل  دوخ  رد  (

و ( 2) هدرک مخ  دـق  دـننیبب ، شیوـخ  مشچ  ربارب  رد  تسرد  ار  نآ  ییوـگ  دشکربرـس ، یهلا  شاداـپ  نآ  قاـیتشا  رد  ناـشیاهناج  دـندنب و 
. دزاس ناشدازآ  هک  دنهاوخیم  لاعتم  يادخ  زا  (، 3) هداهن كاخرب  اهاپ  كون  وناز و  رس  تسد ، فک  یناشیپ ،

هک یسک  هتخاس . رغال  هدیشارت و  ریت  هبوچ  نوچمه  ار  ناشرکیپ  اهینارگن  دنسرتادخ . راکوکین و  هاگآ ، اناد و  رابدرب ، ماگنه ، زور  اما  و 
گرزب یبلطم  يرآ  دـنرطاخ  ناشیرپ  دـیوگ  ای  دـنرادن . ییرامیب  چـیه  اـهنآ  هک  یتروص  رد  دـنرامیب ، هک  درادـنپ  نینچ  درگنب ، اـهنآ  هب 

. تسا هتخاس  ناشیرپ  ار  نانآ  رطاخ 
. دنکانمیب دوخ  لمع  زا  هتسناد و  ( 4) مهتم ار  دوخ  هراومه  دنرامشیمن . دایز  مه  ار  دایز  لمع  دنتسین ، یضار  عناق و  مک  لمع  هب 

زا میادخ  مرتهاگآ و  دوخ  هب  نارگید  زا  نم  : « دیوگ دوش و  نارگن  هتفگ  نیا  زا  درمش  شناکاپ  زا  دیوگ و  نانآ  زا  یکی  يانث  یـسک  رگا 
نم هرابرد  هچنآ  زا  هد و  رارق  دنرادنپ  نانیا  هچنآ  زا  رترب  رتهب و  ارم  هدم ، رارق  نم  هذـخاوم  هیام  ار  نانآ  هتفگ  اهلا ، راب  رتهاگآ . نم  هب  نم 

.» رذگرد دننادیمن 
، نیقی يور  زا  شناـمیا  هراـمه ، شمرن  اـب  شطابـضنا  تسا ، يوـق  نید  رد  ینیبیم  هک  تـسا  نـیا  سرت  ادـخ  ناـسنا  ياـههناشن  زا  یکی 

یگدـنب تدابع و  رد  ور ، هنایم  ییاراد  يزاینیب و  لاـح  رد  تسا . ییابیکـش  یفرظرپ و  اـب  هارمه  شیهاـگآ  یهاـگآ و  بسک  هب  صیرح 
زآ عمط و  زا  نازیرگ  تسار و  هار  رد  باداش و  لالح ، دمآرد  یپ  رد  ناوت  رپ  یتخس  رد  هتـسارآ ، يرهاظ  اب  یتسدیهت  رد  و  عشاخ ، ادخ 
اب دربیم و  نایاپ  هب  ادخ  تمعن  ینادردق  ساپـس و  هب  مامتها  اب  ار  زور  ( 5 .) تسا نارگن  مه  زاب  اما  دزادرپیم ، هتـسیاش  ياهراک  هب  تسا .

شالت راک و  لابقتـسا  هب  مرخ  داش و  نادادماب  دـهنیم و  نیلاب  رب  رـس  ( 6) هرهلد اب  بش  دـنکیم ، زاغآ  يرادـیب  لد  ادـخ و  دای  هب  مامتها 
شالت اب  هک  یهلا  شیاـشخب  تمحر و  زا  ناـمداش  مرخ و  دـشاب و  هدـش  يربخیب  تلفغ و  راـچد  اداـبم  هک  دراد  نیا  زا  هرهلد  دوریم و 

هیبنت ار  وا  دیچیپرـس ، وا  نامرف  زا  تسا  بولطمان  شیارب  هک  ياهفیظو  ماـجنا  ربارب  رد  سوه  رپ  لد  رگا  تسا . هتفاـی  تسد  نآ  رب  شیوخ 
. دبات رب  رس  شاهتساوخ  انمت و  ندروآرب  زا  رگید  ياج  رد  دنک و 

. نادرگور تسا  یندنامان  رذگدوز و  هچنآ  زا  شلد  تسا و  نشور  ریذپانانف  هنادواج و  ياهشزرا  هب  شمشچ 
دزاسیم لمع  ار  فرح  هتخیمآ و  رد  یهاگآ  اب  ار  ییابیکش  یفرظ و  رپ 

هدرم و شتوهش  راوتسا ، شنید  ناسآ ، شراک  كدنا ، شکاروخ  عناق ، شلد  عشاخ ، شبلق  مک ، شزغل  تسین ، زارد  رود و  ( 7) شیزورآ
. تسا هدربورف  شمشخ 

رادیب نارایشه  رامش  رد  شمان  مه  زاب  دربیم ، رس  هب  ناربخ  یب  نایم  رد  رگا  تسین . ینارگن  شتفآ  بیـسآ و  زا  دوریم و  ریخ  دیما  وا  هب 
و ( 9) دیاشخبیم ار  يو  دنک ، متس  وا  رب  یـسک  رگا  ( 8 .) ددرگیمن بوسحم  ناربخیب  زا  تسا ، نالدرادـیب  نایم  رد  رگا  و  دـیآیم ، لد 

دشوکیم . اهدنویپ  دیدجت  رد  وا  مه  زاب  دربب ، وا  زا  رگا  و  دنکیم ، ناسحا  وا  هب  مه  زاب  دراد ، زاب  وا  زا  ار  دوخ  ناسحا  رگا 
، هدیسر ار  همه  وا  یکین  راکشآ . شیوکین  راک  و  دننیبن ، تشز  راک  يو  زا  راومه ، تسا و  مرن  وا  راتفگ  دَُوب . رود  تشز  نخس  نتفگ  زا  [

([ 10 .) هدیدن سک  ار  يو  يدب  و 
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، دیایب شدب  یسک  زا  رگا  تسا . نادردق  رازگساپس و  هافر  شیاسآ و  ماگنه  رد  ابیکش و  رابدرب و  اهیتخس  رد  نیتم ، نیگنس و  اهنارحب  رد 
هب وا  هیلع  نادهاش  هکنآ  زا  شیپ  دوشن ، هدناشک  فارحنا  هانگ و  هب  وا  رطاخ  هب  درادب ، تسود  ار  یـسک  رگا  دـنکن و  متـس  وا  قح  رد  زاب 

. دنک فارتعا  رارقا و  قح  هب  دوخ  دنهد  تداهش  قح 
هیاسمه هن  دنک  ینارپ  بقل  هن  دنکن ؛ شومارف  دنهد ، يرکذت  وا  هب  رگا  و  دشوکب ، شیرادهگن  رد  درادهگن  هک  دنهد  وا  هب  ار  يزیچ  رگا 

قح هریاد  زا  دنکن و  تلاخد  هدوهیب  لطاب و  راک  رد  دشکن ، وا  خر  هب  دنکن و  تتامـش  دهد ، يور  یخلت  هثداح  یـسک  يارب  رگا  يرازآ .
زا ییابیکـش  دور ، یمتـس  وا  رب  رگا  دنکن . دنلب  هدنخ  ددـنخب  اج  ره  و  دـنکن ، شاهدرملد  یـشوماخ  دنیـشنب ، شوماخ  اج  ره  دورن . نوریب 

. دریگب ار  شماقتنا  ادخ  ات  دهدن ، تسد 
رـش زا  ار  مدرم  هتخادـنا و  تمحز  شـالت و  هب  شترخآ  يارب  ار  دوـخ  دـناشیاسآ . رد  وا  زا  مدرم  اـما  تـسا ، جـنر  رد  شیوـخ  زا  دوـخ 

. تسا هتخاس  هدوسآ  شیوخ 
هلـصاف هن  تسا . ینابرهم  ییوخمرن و  يور  زا  دوش ، کیدزن  یـسک  هب  رگا  دشاب و  یکاپ  ییاسراپ و  يور  زا  دریگ ، هلـصاف  یـسک  زا  رگا 

. گنرین بیرف و  يور  زا  شندش  کیدزن  هن  تسا ، یبلطیگرزب  ینیب و  گرزب  دوخ  يور  زا  شنتفرگ 
:] دومرف ع (  ( نانمؤم ریما  دادب . ناج  دیشک و  يدایرف  مامه  ماگنه  نیا  رد  دنیوگ  [

متشاد . شاهرابرد  ار  ینارگن  نیمه  دنگوس  ادخ  هب 
: دومرف دعب  و 

». دنکیم نینچ  دنشاب  شاهتسیاش  هک  یناسک  اب  نیشنلد  زردنا 
؟ روطچ تدوخ  اب  نانمؤم  ریما  يا  : « تفگ نارضاح  زا  یکی 

: دومرف )ع ( یلع
رگید شاـب و  راددوخ  دـنکن . زواـجت  نآ  زا  هک  یگرم  لـماع  دورن و  شیپ  سپ و  نآ  زا  هک  دراد  یگرم  تعاـس  یناـسنا  ره  وت ! رب  ياو  «

» دیمد نینچ  تنابز  رب  هک  دوب  نمیرها  نیا  هک  يوگم ، ینخس  نینچ 

رتکد هّللاتیآ  دیهـش  طـسوت  (ع ») ناـنمؤم ریما  مـالک  رد  ناـیتشهب   » ناونع تحت  دـشابیم ، ماّـمَه  فورعم  هبطخ  ناـمه  هک  هبطخ  نیا  ( 1
. تسا هدش  همجرت  یتشهب 

عوکر ( 2
دوجس ( 3

ماجنا رد  یهاتوک  هب  ( 4
. دشاب هدادن  ماجنا  ار  شاهفیظو  مه  زاب  ادابم  هک  ( 5

لوؤسم دهعتم و  ناسنا  هرهلد  ( 6
شایصخش ياهزورآ  ینعی  ( 7

. دیآ باسح  هب  ربخ  یب  شهاگآ  نارای  هب  هک  تسین  نانچ  ینعی  ( 8
. ددرگن رگمتس  یخاتسگ  هیام  دوش و  طوبرم  وا  دوخ  صخش  هب  هک  اجنآ  ات  هتبلا  ( 9

يدیهش رفعجدّیس  همجرت  هغالبلاجهن ، ( 10
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