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يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : تراهط 
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: یپاچ رشان 

زامن هماقا  داتس 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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5تسرهف

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : 13تراهط 

باتک 13تاصخشم 

14هراشا

باتک 17تاصخشم 

26راتفگشیپ

شتسرپ لّوا  28شخب 

28هراشا

رشب يرطف  33شتسرپ 

تخانش باتزاب  33شتسرپ 

شتسرپ 34موهفم 

شتسرپ 35ياوتحم 

شتسرپ 36قشع و 

قشع ود  40داضت 

شتسرپ 41قالخا و 

یتسه رد  45شتسرپ 

شتسرپ سح  50شرورپ 

تدابع مود  53شخب 

53هراشا

رشب یحور  زاین  56تدابع 
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مالسا تامیلعت  هحولرس  61تدابع 

تدابع 62داعبا 

تسا تدابع  هیزنت  63سیدقت و 

تسا تدابع  65رکفت 

تیالو تدابع و  66دنویپ 

تدابع رد  67دیحوت 

71كرش

شتسرپ رد  72كرش 

ناراّبج 73شتسرپ 

تدابع رد  كرش  تّیقلاخ و  رد  75كرش 

تدابع رد  كرش  دیحوت و  76زرم 

ناملسم ریغ  77تیمورحم 

یهقف بتک  رد  78تادابع 

هیوناث هیلوا و  نیوانع  81تدابع و 

فیلکت 82تدابع و 

82هراشا

غولب  - 183

لقع  - 284

یهاگآ عالطا و   - 385

ییاناوت تردق و   - 486

رایتخا يدازآ و   - 587

كدوک 89تدابع 

تدابع 89هزیگنا 

تدابع 96حور 

تدابع 99لکش 

تداع 102تدابع و 
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نافرع دهز و  102تدابع ،

تدابع زا  فراع  104فده 

تدابع زا  هنافراع  106یقلت 

یضافا تفرعم  یلصا  طرش  110دهز 

یئارگ تذل  اب  یتسرپ  قح  110يراگزاسان 

کسنتم لهاج  تدابع  رد  112یهاگآ 

يرکف نشور  115تدابع و 

تدابع رد  يور  118هنایم 

حور طاشن  120ظفح 

تدابع رد  121تیریدم 

تدابع رد  123طارفا 

هبوت 123تدابع و 

تعاط 124جنر 

رافغتسا زا  سپ  تدابع  125ینیریش 

عامتجا 126تدابع و 

عامتجا تدابع و  126دنویپ 

عامتجا تدابع و  درم  مالسلا  هیلع  132یلع 

نمشد لباقم  رد  134تدش 

رگیدکی اب  135تمیمص 

یگدازآ 137تدابع و 

یئارگ نورب  یئارگ و  نورد  138تدابع ،

يریگ هشوگ  140تدابع و 

ناگتفای تموکح  141تدابع و 

جاودزا 141تدابع و 

راک 142تدابع و 

ملع 143تدابع و 
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تدحو یّلجت  143تدابع 

نواعت 144تدابع و 

مدرم هب  تمدخ  ادخ و  دای  146دنویپ 

يراکمه 147تدابع و 

نامورحم اب  يدردمه  147تدابع و 

ناگیاسمه هب  هجوت  148تدابع و 

تشذگ 148تدابع و 

داهج 149تدابع و 

داهج يوزرآ  150دباع و 

یمالسا تایبدا  152تدابع و 

ناکم نامز و  يدنمشزرا  تدابع  153راثآ 

ناسنا 158لامک 

تیبوبر ات  تیدوبع  159زا 

يراگدنوادخ لزانم  160لحارم و 

سفن رب  طلست  شنیب و  160هلحرم 

هلیختم يورین  رب  طلست  162هلحرم 

ندب زا  حور  يزاین  یب  166هلحرم 

نت يرادربنامرف  167هلحرم 

تعیبط يرادربنامرف  167هلحرم 

ادخ دزن  170تیبوبحم 

فّرصت 171تیالو 

تامارک 172تاماقم و 

تیبرت لماع  172تدابع 

شیوخ هب  تشگزاب  رد  تدابع  175شقن 

قح 177دای 

تیونعم 178تیوقت 
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یقالخا 179نامرد 

راکهانگ 181تشگزاب 

تادابع سأر  رد  زامن  موس  183شخب 

183هراشا

یهلا دادما  186زامن 

زگره زامن  نودب  186مالسا 

(ع) یلع مالک  187نیرخآ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  شرافس  187نیرخآ 

؟ تسیچ زامن  187هماقا 

زامن رد  188تماقتسا 

زامن هب  190رهاظت 

دئادش 191لّمحت 

داعم 191زامن و 

تاکز 192زامن و 

فورعم هب  رما  194زامن و 

تداهش 195زامن و 

نادیهش دای  197زامن و 

حور تفاطل  هولج  198لفاون ،

یّبحتسم 199ياهزامن 

ناگشیپ تدابع  200يامیس 

تدابع 201يایند 

يراد هدنز  202بش 

یبلق 205تادراو 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  209تدابع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  210تدابع 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  211تدابع 
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ءاملع تدابع  زا  213یتارطاخ 

زامن یتیبرت  215راثآ 

215يزاسدوخ

216تفاظن

قوقح 218تیاعر 

یسانش تقو  219طابضنا و 

تهج 220ِتدحو 

سفن 222طبض 

ناور مسج و  223شمارآ 

ادخ ریغ  ریقحت  ادخ و  224میظعت 

یبلط تملاسم  226حلص و 

ناهانگ 228ندودز 

هداوناخ 228زامن و 

دجسم 229كدوک و 

زامن 231فافختسا 

زامن 234فیرحت 

یمسیلایرتام هاگدید  زا  235زامن 

زامن 237كرت 

238دجسم

238مارحلادجسم

241ناذا

ابیز توص  اب  243ناذا 

244وضو

وضو 245شزومآ 

246تّین

تّین 247تّیمها 
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تّین 249ناکرا 

تبرق 249دصق 

یهلا 253برق 

هّللا یلا  برق  255تاجرد 

257صالخا

يرتشوش رفعج  خیش  260توعد 

لامعا یلوبق  طرش  262صالخا ،

بوخ راک  بوخ ، 263تین 

يرشب نیناوق  یهلا و  نیناوق  267توافت 

لمع ناج  269صالخا ،

؟ تیّمک ای  269تیفیک 

یلعا توکلم  رد  صالخا  270ساکعنا 

لولهب 272دجسم 

لمع یتوکلم  272ههجو 

تین صولخ  277راثآ 

زامن رد  278تئارق 

یبرع نابز  يریگارف  279ترورض 

دمح هروس  281ریسفت 

281هراشا

میحرلا نمحرلا  هّللا  281مسب 

ادخ مان  هب  اهراک  283زاغآ 

284هّللا

میحرلا 287نمحرلا 

هّلل 289دمحلا 

تسا دنوادخ  صوصخم  292دمح 

نیملاعلا 294ّبر 
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میحرلا 297نمحرلا 

نیدلا موی  299کلام 

نیعتسن كایا  دبعن و  301كایا 

یلمع دیحوت  يرظن و  302دیحوت 

« تدابع  » تغل 306هشیر 

اهدیحوت اه و  307كرش 

تدابع 311راصحنا 

عمج 312ریمض 

نیعتسن 312كایا 

میقتسملا طارصلا  315اندها 

هعمج 320زامن 

هعمج زامن  321بادآ 

هعمج عامتجا  زا  323روظنم 

اه هبطخ  325ياوتحم 

دیع زامن  328هوکش 

داتسا تدابع  زا  ییاه  331هولج 

بش زامن  331دجهت و 

زامن رد  عوشخ  333عوضخ و 

زامن رد  334بدا 

تاجانم نارق و  هب  335هجوت 

تدابع رد  336مظن 

يدابع ياه  336یگژیو 

زکرم 338هرابرد 
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يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : تراهط 

باتک تاصخشم 

.1358  - 1298 یضترم ، يرهطم ، هسانشرس : 

.داژن یظعاو  نیسح  هدنروآدرگ  يرهطم / دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : تراهط  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1374 زامن ، هماقا  داتس  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص  384 يرهاظ :  تاصخشم 

مشش پاچ  لایر :  6000 مراهچ ؛ ) پاچ   ) لایر  4500 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  4500 مود ؛ ) پاچ   ) لایر  4500 لایر ؛   3500 کباش : 
( مهدزای پاچ   ) لایر  6000 مهن ؛ ) پااچ   ) لایر  6000 متفه ؛ ) پاچ   ) لایر  6000 ٰ ؛  7-13-6268-964 : 

زییاپ 1374. موس : مود و  پاچ  تشاددای : 

ناتسمز 1374. مراهچ : پاچ  تشاددای : 

.1378 مشش : پاچ  تشاددای : 

ناتسمز 1379. متفه : پاچ  تشاددای : 

.1380 ناتسمز مهن : پاچ  تشاددای : 

.1381 مهدزای : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

زامن عوضوم : 

( مالسا  ) تدابع عوضوم : 

هدنروآدرگ  - ، 1335 نیسح ، داژن ، یظعاو  هدوزفا :  هسانش 

زامن هماقا  داتس  هدوزفا :  هسانش 

BP185/1/م6ط9 1374 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/35 ییوید :  يدنب  هدر 
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م 6022-74 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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زامن تدابع و  حور  تراهط 

يرهطم دیهش  راثآ  رد 

داژن یظعاو  نیسح  هدنروآدرگ :

3 ص :
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باتک تاصخشم 

.يرهطم دیهــش  راـثآ  رد  زاـمن ) تداـبع و   ) حور تراـهط  روآدــیدپ : ماـن  ناوـنع و  . 1358-1299 یـضترم ، يرهطم ، هسانـشرس :
-13-7 کباش : .ص   320 يریزو ، يرهاظ : تاصخشم  . 1382 زامن ، هماقا  داتس  رشن : تاصخشم  .داژن  یظعاو  نیـسح  هدنروآدرگ :
،1345 نیـسح ، داژن ، یظعاو  هدوزفا : هسانـش  .زامن  عوضوم : سیونریز ؛ تروص  هب  همانباتک  : تشادداـی .لاـیر   15000 ، 964-6268

هرامش . 35/297 ییوید : يدـنب  هدر  . BP 1/185/ط 6م 9 1382 هرگنک : يدـنب  هدر  .زامن  هماقا  داتـس  هدوزفا : هسانـش  .هدـنوآدرگ 
.م  82 3099-82 م -  یلم : یسانشباتک 

راثآ رشن  رب  تراظن  ياروش  هزاجا  اب  رثا  نیا  پاچ 

تسا هتفرگ  تروص  يرهطم  دیهش 

حور تراهط  باتک : مان 

داژن یظعاو  نیسح  هدنروآدرگ :

زامن هماقا  داتس  رشان :

هخسن  5000 ژاریت :

ناتسمز 1386 مهدراهچ ، پاچ : تبون 

رهطم یگنهرف  تامدخ  زکرم  یفاحص : پاچ و 

لایر  15000 تمیق :

88900059 نفلت : زامن -  هماقا  داتس  نیطسلف ، نادیم  نارهت ، _ 1 شخپ : زکارم 

روشک رسارس  زامن  هماقا  ياهداتس  رتافد  _ 2

978-964-6268-13-5 کباش :

ISBN: 978-964-6268-13-5
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راتفگشیپ

.تسا هتخاس  نشور  ار  یتسه  شراونا  وترپ  هدرتسگ و  اج  همه  ششخبناج  رطع  هک  ملاع  تارذ  قامعا  زا  تسا  یششوج  شتـسرپ ،
تسا و ناـمیا  هناـشن  ءاـیبنا و  میلاـعت  هحولرـس  تداـبع  .تسا  رـشب  زاـین  نیرت  یلـصا  شنیرفآ و  زار  ناـسنا ، ترطف  يادـن  شتـسرپ 

ياه هماـنرب  هحولرـس  تاداـبع و  همه  سأر  رد  زاـمن  .ددرگ  لـئان  نآ  هب  دـناوت  یم  یمدآ  هک  تسیا  هبتر  نیرت  یلاـع  قح  تیدوبع 
رثاتم طوبه  زا  نارجه ؛ زا  نیگمغ  يا  ناـسنا ؛ يا  هک : مدآ  ترـضح  نادـنزرف  يارب  يدـیون  زاـمن  .تسا  مالـسا  یـشرورپ  یتیبرت و 
لامک لحارم  هب  یمدآ  ات  داـهن  ماـگ  دـیاب  صـالخا  یهاـگآ و  اـب  قح  تیدوبع  قیرط  رد  سپ ، .تسا  نمؤم  جارعم  زاـمن » « ؛ شاـبم

تیمدآ ماقم  تسا  دح  هچ  ات  هک  رگنب  دنیبن  ادخ  زجب  هک  ییاج  هب  یمدآ  دسر.ددرگ  لئان  دوخ  هتسیاش 

دنویپ داجیا  دـیامن و  یم  شالت  زامن  ینعی  نآ ، هولج  نیرت  صخاش  قح و  تیدوبع  ققحت  یفرعم و  ياتـسار  رد  هک  زامن  هماقا  داتس 
هلحرم نیا  عطق  تهج  دـش  نآ  رب  راب  نیا  .تسا  هداد  رارق  دوخ  فدـه  ار  شیوخ  راگدـیرفآ  اب  اـهناسنا  گـنتاگنت  طاـبترا  قیمع و 
تاملظ نکم  رـضخ  یهرمه  یب  هلحرم  نیا  عطق.دبلط  يرای  وا  زا  دـیامن و  زارد  ادـخ  هتـسیاش  ناگدـنب  زا  یکی  يوس  هب  زاین  تسد 

یهارمگ رطخ  زا  سرتب  تسا 
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هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  يرهطم  داتسا  راوگرزب  دیهش  هر ) ) ماما رمع  لصاح  نادیواج  هشیمه  ردقنارگ و  راثآ  يوس  هب  ور  ور ، نیا  زا 
يارب .تسا  هدروآ  تسدب  یمالسا  فراعم  نارکیب  فرژ و  يایرد  رد  دوخ  هنارهام  یـصاوغ  زا  هک  ییاهبنارگ  ياهرهگ  زا  ات  درَوآ 

مدرک نامیلس  غرم  اب  هلحرم  نیا  عطقهار  مدرب  دوخ  هب  هن  اقنع  لزنمرس  هب  نم.دنیزگرب  يا  همش  یمارگ  هدنناوخ  امش 

تدابع نوماریپ  دوخ  ياهینارنخس  اهباتک و  هعومجم  رد  راوگرزب  دیهـش  نآ  هک  یثحابم  میظنت  يروآدرگ و  ماجنا  تیلوئـسم  هاگنآ 
.تشاذگ داژن  یظعاو  نیسح  مالسالا  هجح  ترضح  لضاف  ردارب  هدهعرب  ار  هدروآ  زامنو 

یترابع هب  .تسا  زامن  تدابع و  شتـسرپ ، دروم  رد  داتـسا  ياـهراتفگ  اهراتـشون و  نتم  تسامـش ، يور  شیپ  نونکا  هچنآ  نیارباـنب 
تدابع شتسرپ ، شخب : هس  رد  یلعف و  تروص  هب  یلحارم  یط  زا  سپ  هک  دیهش  داتسا  راثآ  راهب  هشیمه  ناتـسلگ  زا  تسا  ینیچلگ 

زا ًانیع  بلاطم  تسا ، هدومن  یعـس  هدنروآدرگ  .تفای  ماتخ  نسح  داتـسا  تدابع  زا  دنچ  ییاه  هولج  لقن  اب  .دـیدرگ و  میظنت  زامن  و 
يارب نیوانع  باختنا  ای  اهراتفگ  ندومن  يراتشون  ای  بلاطم  ماظتنا  تهج  هک  یکدنا  رایسب  دراوم  رد  زج  ددرگ و  لقتنم  داتـسا  راثآ 

.تسا هدومنن  یفرصت  لخد و  دیدرگ ،  يزیچان  رایسب  تافرصت  زا  راچان  ناونع  دقاف  ِبلاطم 

ًاعبط داتـسا ، هدنکارپ  ياهراتـشون  اهراتفگ و  زا  تسا  يا  هعومجم  ددعتم و  راثآ  زا  تسا  يا  هدیزگرب  رـضاح  باتک  هک  نیا  هب  رظن 
راثآ ریاس  دـننامه  تشاد  یم  یلقتـسم  رثا  زامن  تدابع و  باب  رد  داتـسا  دوخ  هچنانچ  اـنئمطم  .دراد  زین  ار  دوخ  صاـخ  ياـهیگژیو 

تکرب هب  رـضاح  هعومجم  تسا  دـیما  .دوب  رادروخرب  يرتالاب  شزرا  تیفیک و  زا  بتارم  هب  تیعماج  مظن و  يوتحم ، رظن  زا  ناـشیا 
زامن هماقا  داتس  هّللاءاشنا  .ددرگ  ام  تدابع  تیدوبع و  يامنهار  رگنشور و  هدش و  عقاو  دیفم  دیهش ، داتسا  هناصلاخ  تیدوبع 

14 ص :

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


شتسرپ لّوا  شخب 

هراشا
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شتسرپ

.تسا شتـسرپ  شیاین و  ّسح  یمدآ ، دوجو  داعبا  نیرت  لیـصا  زا  یکی  یمدآ و  حور  تایّلجت  نیرت  یمیدـق  نیرترادـیاپ و  زا  یکی 
.تسا هتـشاد  دوجو  مه  شتـسرپ  شیاین و  تسا ، هتـشاد  دوجو  رـشب  هک  اج  ره  نامز و  ره  دهد  یم  ناشن  رـشب  یگدنز  راثآ  هعلاطم 

اب هارمه  نوزوم  یعمج  هتسد  تاکرح  اهصقر و  زا  لکش  رظن  زا  تسا : هدش  توافتم  دوبعم  صخـش  راک و  لکـش  تسه  هک  يزیچ 
گنـس و زا  دوبعم  رظن  زاو  اهـشیاتس ، راکذا و  نیرت  یقار  اهعوشخ و  اهعوضخ و  نیرت  یلاع  اـت  هتفرگ  داروا  راـکذا و  هلـسلس  کـی 

.ناکم نامز و  زا  هّزنم  يدبا  یلزا  مّویق  تاذ  ات  هتفرگ  بوچ 

لکـش نآ  هب  شتـسرپ  دیاب  هک  یلامعا  بادآ و  عون  ینعی  ار _  شتـسرپ  عون  هکلب  دندرکن ، راکتبا  دندرواین و  ار  شتـسرپ  ناربمایپ 
تامّلسم رظن  زا  .دندروآ  لمع  هب  يریگولج  كرش )  ) هناگی تاذ  ریغ  شتسرپ  زا  هک  نیا  رگید  دنتخومآ و  رشب  هب  دریگ _  تروص 

یم ار  شیوخ  یعقاو  يادخ  تسا و  هدوب  تسرپ  هناگی  دّحوم و  ادـتبا  رـشب  ، (1) یـسانش نید  ياملع  یخرب  رظن  زا  نینچمه  ینید و 
رـشب هک  هدوبن  نینچ  ینعی  تسا ، هداد  خر  ًادعب  هک  تسا  ییاهفارحنا  عون  زا  ناسنا  ای  هراتـس  ای  هام و  ای  تب  شتـسرپ  تسا  هدـیتسرپ 

لماکت اب  ًاجیردت  دشاب و  هدرک  زاغآ  رگید  یقولخم  ای  ناسنا  زا  ای  تب  زا  ار  شتسرپ 
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رـشب دارفا  مومع  رد  دوش ، یم  ریبعت  ینید  ّسح  هب  نآ  زا  ًانایحا  هک  شتـسرپ  ّسح  .دـشاب  هدیـسر  هناـگی  يادـخ  شتـسرپ  هب  نّدـمت 
: هک تسا  هدش  لقن  مورف » کیرا   » زا .دراد  دوجو 

ار تفص  یناطیـش  ییاوشیپ  ای  ینّابر  يدرم  ای  یندیدان  يادخ  ای  یگنـس  ای  نیّرز  ياهتب  ای  ناتخرد  ای  نارادناج  تسا  نکمم  ناسنا  »
هب شتادـقتعم  هعومجم  زا  تسا  نکمم  وا  ...دتـسرپب  ار  یبایماک  لوپ و  ای  دوخ  بزح  ای  هقبطای  ّتلم  ای  ناـکاین  دـناوت  یم  دتـسرپب ؛

نیا رـس  رب  هلأسم  .درادن  ینید  چیه  هک  دـنک  رکف  سکع ، رب  تسا  نکمم  دـشاب و  هاگآ  ینید ، ریغ  تادـقتعم  زا  زاتمم  نید ، ناونع 
(1)« .دراد ار  نید  مادک  هک  تسا  نیا  رس  رب  هلأسم  درادن ، ای  دراد  نید  هک  تسین 

: دیوگ یم  لابقا »  » لقن رب  انب  زمیج » مایلیو  »

سک ره  یلمع  يراـیتخا و  ياـه  دوخ  زا  تمـسق  نیرت  يوق  رد  هک  نیا  نیع  رد  هک  تسا  رما  نیا  يرورـض  هجیتـن  شیاـین ، هزیگنا  »
ادـیپ دـناوت  یم  یـشیدنا ) نورد   ) هشیدـنا ناهج  رد  اهنت  ار  شیوخ  لماک  بحاـصم  نیا ، دوجو  اـب  تسا ، یعاـمتجا  عون  زا  يدوخ 

رب درف  نیرتریقح  .دـننک  یم  عوجر  نآ  هب  شیوخ  لد  رد  یفداصت  تروص  هب  هاوخ  هتـسویپ و  تروص  هب  هاوخ  مدرم ، بلغا  ...دـنک 
(2) دنک » .  یم  ساسحا  شزرا  اب  یعقاو و  ار  دوخ  یلاع ، هجوت  نیا  اب  نیمز ، يور 

: دیوگ یم  نینچ  دارفا  رد  سح  نیا  ندوب  یمومع  هرابرد  زمیج » مایلیو  »

هتـشاد فالتخا  رگیدـکی  اب  ناشدوجو  رد  ینورد  رظان  کی  ساـسحا  زا  يریذـپ  ریثأـت  هجرد  ظاـحل  زا  ناـمدرم  هک  دراد  لاـمتحا  »
رتشیب هک  نانآ  .دهد  یم  لیکشت  ار  یهاگآ  دوخ  تمسق  نیرت  یساسا  هّجوت ، نیا  رگید  یضعب  زا  شیب  مدرم  زا  یضعب  يارب  .دنشاب 

یم بیرف  ار  دوخ  دـننآ  دـقاف  یّلکب  دـنیوگ ، یم  هک  مه  یناسک  نآ  یّتح  هک  مراد  نانیمطا  یلو  دـنرت ، ینید  ًالمتحم  دنتـسه  نینچ 
(3)« .دنرادنید يّدح  ات  ًاتقیقح  دنهد و 
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دهاوـخ یم  هک  تـسا  رـشب  سیدـقت  سح  لوـلعم  ینید ، لاـجر  اـی  نادنمـشناد و  اـی  ناـناولهپ و  زا  نتخاـس  يا  هناـسفا  ياـهنامرهق 
رشب زیمآ  هغلابم  ياهشیاتس  .دیامن  شیاتـس  یعیبط  قوفام  ّدح  رد  هناقـشاع و  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  سیدقت  شیاتـس و  لباق  يدوجوم 

رد يراکادف  هب  لیم  ساسحا  كاخ و  بآ و  مچرپ ، کلـسم ، مارم ، بزح ، شتـسرپ  زا  ندز  مد  یّلم ، ای  یبزح  ياهنامرهق  زا  زورما 
تسین و یـصقن  وا  رد  هک  رترب  یلاـمک  هب  تسا  يزیرغ  زاـین ]  ] ساـسحا شیاـین ، ساـسحا  .تسا  سح  نیا  لوـلعم  همه  اـه  نیا  هار 

.تسا یلصا  ریسم  زا  سح  نیا  فارحنا  یعون  لکش ، ره  هب  تاقولخم  شتسرپ  .درادن  دوجو  یتشز  نآ  رد  هک  یلامج 

انف یتساک و  صقن و  اجنآ  رد  هک  دبای  دنویپ  یتقیقح  هب  دنک و  زاورپ  دهاوخ  یم  شیوخ  دودحم  دوجو  زا  شتـسرپ  لاح  رد  ناسنا 
: ام رصع  گرزب  دنمشناد  نیاتشنیا »  » لوق هب  درادن و  دوجو  تیدودحم  و 

تعیبط رد  اه  هدیدپ  روما و  ياروام  رد  هک  ار  یلالج  تمظع و  درب و  یم  یپ  يرـشب  فادها  لامآ و  یکچوک  هب  درف  لاح  نیا  رد  »
(1)  « .دنک یم  سح  دیامن ، یم  رهاظت  راکفا  و 

: دیوگ یم  لابقا » »

تایح زا  يرتگرزب  ّلک  رد  ار  دوخ  عضو  اـم  ّتیـصخش  کـچوک  هریزج  نآ ، هلیـسوب  هک  تسا  یفراـعتم  یتاـیح و  لـمع  شیاـین ، »
« .دنک یم  فاشتکا 

نتسویپ هب  لیم  يّدام و  روما  زرم  زا  نتفر  نوریب  ناکما  تسا : ناسنا  رد  لیم »  » کی و  ناکما »  » کی هدنهد  ناشن  شتـسرپ  تدابع و 
(2) .تسا ناسنا  تاّصتخم  زا  یقشع  نینچ  یلیم و  نینچ  .رت  عیسو  رتالاب و  قفا  هب 
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رشب يرطف  شتسرپ 

هحولرـس هکلب  درادـن  متاخ  ربمایپ  هب  صاصتخا  دـیحوت  مایپ  .تسا  رگید  ياهمایپ  مامت  هیاپ  نآرق و  مایپ  نیرت  یـساسا  دـیحوت  ماـیپ 
.تسا ءایبنا  همه  تلاسر 

ًایناث دـینک و  تدابع  ار  يدوجوم  ًالوا  دـیاب  امـش  هک  دـیوگ  یمن  مدرم  هب  هاگچیه  هک  تسا  حرطم  لکـش  نیا  هب  هلأسم  نآرق  رظنزا 
یعونب یلکـش و  هب  مدرم  همه  دنک ؛ تسیز  تدابع  نودب  دناوتیمن  ناسنا  هکلب  ریخ ، دشاب ؛ ادخ  دیاب  دینک  یم  تدابع  هک  يدوجوم 

ار يزیچ  کـی  هک  دراد  شیارگ  ًاـترطف  رـشب  ینعی  تسا ، رـشب  يرطف  یتاذ و  زئارغ  ءزج  شتـسرپ  نـیا  دـنراد و  شتـسرپ  تداـبع و 
.دیامن کیدزن  وا  هب  ار  نتشیوخ  دنک و  هیزنت  سیدقت و 

: هک دیوگ  یم  سکرام  لراک  یتح  دنتسه  هدنتسرپ  زین  نویدام  همه  و  دراد ، دوجو  اهناسنا  همه  رد  شیارگ  نیا 

«. دتسرپب ار  دوخ  ناسنا  ات  مزاس ؛ دازآ  ناسنا  ریغ  ندیتسرپ  زا  ار  ناسنا  مهاوخ  یم  نم  »

.دهد ناشن  ار  یقیقح  دوبعم  دهاوخیم  دوخ  هتفگب  یلو  دنک  شتسرپ  ار  يزیچ  دیاب  ناسنا  هک  دراد  هجوت  زین  يو 

مامت هک  يرایتخا  بحاص  نآ  .تسرپب  ار  تدوخ  رایتخا  بحاص  دوخ ؛ راـگدرورپ  دوخ ؛ بر  ناـسنا ؛! يا  هک  تسا  نیا  نآرق  ماـیپ 
«. اهبلاغ دنزیر  ورف  مه  رد  ، » ددرگ لفاغ  هظحل  کی  رگا  تسا و  هتسباو  وا  هدارا  هب  یتسه 

(1)« ...ْمُِکْلبَق ْنِم  َنیذَّلا  مُکَقَلَخ َو  يذَّلَا  »

(2) «. تسا هدیرفآ  ار  امش  ناگتشذگ  امش و  هک  یسک  »

تخانش باتزاب  شتسرپ 

هک ناهج  اب  وا  هطبار  تخانش  یتساک و  صقن و  هنوگره  زا  هزنم  تافص ، نیرتلماکاب  تاذ  نیرتلماک  ناونع  هب  هناگی  يادخ  تخانش 
، ّتیضایف يرادهگن و  یگدننیرفآ ،
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.دوش یم  ریبعت  شتسرپ »  » هب نآ  زا  هک  دنک  یم  داجیا  ام  رد  یلمعلا  سکع  تسا ، تینامحر  تفوطع و 

ار هطبار  عون  نیا  .دـنک  یم  رارقرب  دوخ  يادـخ  اـب  ناـسنا  هک  تسا  هنارازگـساپس  هنارگـشیاتس و  هناعـضاخ و  هطبار  یعون  شتـسرپ 
.زیاج هن  تسا  قداص  هن  ادخ  ریغ  دروم  رد  تسا ؛ قداص  دنوادخ  دروم  رد  اهنت  دـنک و  رارقرب  دـناوت  یم  دوخ  يادـخ  اب  اهنت  ناسنا 

رد ار  یقولخم  چـیه  هک  دـنک  یم  باجیا  زیچ ، همه  راگدـنوادخ  بحاص و  هناگی  یتسه و  أدـبم  هناگی  ناونع  هب  دـنوادخ  تخاـنش 
؛ دشاب ادخ  صوصخم  دیاب  شتـسرپ  تدابع و  هک  نیا  رب  دراد  دایز  رارـصاو  دـیکأت  میرک  نآرق  .میزاسن  وا  کیرـش  شتـسرپ ، ماقم 

.تسین ادخ  هب  كرش  دننام  یهانگ  چیه 

رارقرب يرگید  دوجوم  چـیه  اب  دـنوادخ  اب  زج  ار  هطبار  نیا  دـیابن  ناسناو  تسادـخ  صوصخم  هک  تدابع  ای  شتـسرپ  مینیبب  نونکا 
.تسا يا  هطبار  هنوگچ  تسیچ و  دنک ،

شتسرپ موهفم 

: مینک رکذ  همّدقم  ود  تسا  مزال  میهد  تسد  هب  نآ  زا  میناوتب  یحیحص  فیرعت  دوش و  نشور  شتسرپ  ینعم  موهفم و  هک  نیا  يارب 

دننام مییوگ ، یم  نابز  هب  هک  راکذا  اه و  هلمج  هلـسلس  کی  زا  تسا  ترابع  یلوق  شتـسرپ  .یلمع  اـی  تسا  یلوق  اـی  شتـسرپ   _ 1
شتـسرپ .مییوگ  یم  جـح  رد  هک  کیّبل  رکذ  مییوگ و  یم  زاـمن  دّهـشت  دوجـس و  عوکر و  رد  هک  يراـکذا  هروس و  دـمح و  تئارق 

ِءزج رب  تسا  لمتـشم  مه  اهتدابع ، ًابلاغ  .جـح  رد  فاوط  رعـشم و  تافرع و  فوقو  ای  زامن  رد  دوجـس  عوکر و  ماـیق و  دـننام  یلمع 
 . یلمع ءزج  رب  مه  دنلمتشم و  یلوق  ِءزج  رب  مه  هک  جح ، زامن و  دننام  یلمع ، ِءزج  رب  مه  یلوق و 

یمن تروص  رگید  زیچ  کی  تمالع  ناونع  هب  تسا و  صاخ  روظنم  زا  یلاخ  لامعا  زا  یـضعب  تسا : عون  ود  رب  ناسنا  لاـمعا   _ 2
ياهراک هلـسلس  کی  تهج  نآ  زا  زرواشک  کی  ًالثم  .دریگ  یم  تروص  شدوخ  ینیوکت  یعیبط و  رثا  رطاـخ  هب  ًافرـص  هکلب  دریگ ،

ياهراک زرواشک  .دریگب  ار  اهراک  نآ  یعیبط  رثا  هک  دهد  یم  ماجنا  ار  يزرواشک  هب  طوبرم 
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طاّیخ کی  نینچمه  .دهد  یمن  ماجنا  اهـساسحا  اهدوصقم و  هلـسلس  کی  زاربا  ناونع  هب  تمالع و  لبمـس و  ناونع  هب  ار  يزرواشک 
یمن میرادن ؛ يرظن  هسردم  هب  ندیـسر  زج  دوخ  تکرح  زا  مینک  یم  تکرح  هسردـم  فرط  هب  لزنم  زا  هک  ام  .یطاّیخ  ياهراک  رد 

.میشاب هدرک  زاربا  رگید  روظنم  کی  دوخ  راک  نیا  اب  میهاوخ 

تمالع هب  هک  نیا  دـننام  میهد ، یم  ماجنا  تاساسحا  یعون  زاربا  اهدوصقم و  هلـسلس  کی  تمالع  ناونع  هب  ار  اهراک  زا  یخرب  یلو 
مخ رگید  صخش  میرکت  میظعت و  تمالع  هبو  مینیـشن  یم  رد  مد  ینتورف ، تمالع  هب  میروآ و  یم  نیئاپ  هب  ور  ار  دوخ  رـس  قیدصت 

.میوش یم 

هک تسا  عون  نیا  زا  ناسنا  ياهراک  زا  یتمسق  لاحره  هب  یلو  مّود ؛ عون  زا  نآ  نیرتمک  تسا و  لّوا  عون  زا  ناسنا  ياهراک  نیرتشیب 
لمعتـسم تاغل  ظافلا و  تاملک و  مکح  رد  راـک  عون  نیا  .دریگ  یم  تروص  یـساسحا  نداد  ناـشن  يدوصقم و  زاربا  يارب  يراـک 

.دور یم  راک  هب  ّتین  کی  زاربا  روظنم و  کی  هدافا  يارب  هک  تسا  جیارو 

هنادباع لاوقا  اب  ناسنا  .تسا  راد » ینعم   » راک کی  یلمع ، هچ  یلوق و  هچ  شتسرپ ، مییوگ  یم  دش  هتسناد  همّدقم  ود  نیا  هک  نونکا 
، كاسما فاوط و  فوقو و  دوجـس و  عوکر و  لیبق  زا  دوخ ، هنادـباع  لاـمعا  اـب  دراد و  یم  زاربا  ار  یقیاـقح  هکلب  تقیقح  شیوخ 

(1) .دیوگ یم  دوخ  یلوق  راکذا  اب  هک  دیوگب  دهاوخ  یم  ار  نامه 

شتسرپ ياوتحم 

: تسا زیچ  دنچ  دراد  یم  زاربا  دوخ  یلمع  یلوق و  تدابع  رد  ناسنا  هچنآ 

ملع ًالثم  تسا ، قلطم  لامک  شموهفم  هک  یفاصوا  ینعی  تسادـخ ؛ صوصخم  هک  یفاـصوا  تافـص و  هب  ادـخ  شیاتـس  اـنث و   _ 1
هب طورـشم  دودـحم و  هک  تسا  نیا  هقلطم  هدارا  تردـق و  قـلطم و  ملع  قـلطم و  لاـمک  ینعم  .هقلطم  هدارا  هقلطم ، تردـق  قـلطم ،

.تسا دنوادخ  يزاین  یب  مزلتسم  تسین و  يزیچ 
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.اه نیا  لاثما  متس و  لخب ، یناوتان ، ینادان ، ّتیدودحم ، انف ، لیبق  زا  یتساک  صقن و  هنوگره  زا  ادخ  هیزنت  حیبست و   _ 2

ییاه هلیـسو  وا  ریغ  تسوا و  زا  همه  همه و  ام  ياهتمعن  هک  نیا  اهتمعن و  اهریخ و  یلـصا  أـشنم  ناونع  هب  ادـخ  رکـش  ساپـس و   _ 3
.تسا هداد  رارق  وا  هک  تسا 

وا .دراد  میلست  تعاطا و  قاقحتسا  تسا و  عاطم  طرشالب  وا  هک  نیا  هب  رارقا  وا و  ربارب  رد  ضحم  تعاطا  ضحم و  میلست  زاربا   _ 4
.وا ربارب  رد  میلست  تعاطا و  هتسیاش  میتسه  هدنب  هک  تهج  نآ  زا  ام  تسا و  نداد  نامرف  هتسیاش  تسادخ  هک  تهج  نآزا 

یـسک وا  زج  تسین ؛ صقن  زا  هّزنم  یتاذ  چیه  وا  زج  تسین ؛ قلطم  لماک  وا  زج  .درادـن  کیرـش  الاب  لئاسم  زا  کی  چـیه  رد  وا   _ 5
میلست ندوب و  ضحم  عاطم  قاقحتسا  يدوجوم  چیه  وا  زج  تسین ؛ ددرگرب  وا  هب  اهساپس  همه  هک  اهتمعن  یلصا  أشنم  یلـصا و  معنم 

هب دیاب  مّلعم  ای  ردام  ردـپ و  یمالـسا و  یعرـش  مکاح  ماما و  ربمایپ و  تعاطا  دـننام  یتعاطا  ره  .درادـن  ار  ندـش  وا  ربارب  رد  ضحم 
گرزب يادخ  لباقم  رد  هدـنب  کی  هتـسیاش  هک  یلمعلا  سکع  تسا  نیا  .تسین  زیاج  هنرگ  دوش و  یهتنم  وا  ياضر  وا و  زا  تعاطا 

(1) .زیاج هن  تسا  قداص  هن  رگید  يدوجوم  چیه  دروم  رد  هناگی  يادخ  دروم  رد  زج  تسا و 

شتسرپ قشع و 

ره رد  يداـع  دـح  رد  ّتبحم  ّتبحم ، قوفاـم  تسا  يزیچ  قشع  میماـن ، یم  قشع  ار  نآ  اـم  هک  دراد  دوـجو  يزیچ  هنیمز  ناـسنا  رد 
یلومعم ياهتبحم  شدوخ ،  دارم  هب  دیرم  رگیدکی ، هب  تبـسن  تسود  ود  ّتبحم  ًالثم  دراد  زین  فلتخم  عاونا  تسا و  دوجوم  یناسنا 

نیا زین  یبرع  نابز  رد  .تسا  رگید  زیچ  قشع  اما  .تسا  دالوا  نیدـلاو و  نیب  هک  ییاـهتّبحم  هرخـالاب  دراد و  دوجو  اهرـسمه  نیب  هک 
زا دراد و  دوجو  قشع  هملک 
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یم نآ  رود  هب  دـسرب  زیچ  ره  هب  هک  دـنیوگ  یم  کچیپ " نآ "  هب  یـسراف  رد  هک  تسا  یهایگ  ماـن  هقـشع "  " .تسا َقَشَع "  " هّداـم
دودحم و ار  نآ  دریگ و  یم  شدوخ  رایتخا  رد  ار  نآ  ابیرقت  هک  دچیپ  یم  نانچ  نآ  رود  دـسر ، یم  رگید  هایگ  هب  یتقو  ًالثم  دـچیپ 
، دنک یم  جراخ  يداع  تلاح  زا  ار  ناسنا  يداع -  تبحم  فالخ  رب  هک -  تسا  نیا  شرثا  و  یتلاح ! نینچ  کی  .دـنک  یم  روصحم 
، عون کـی  ینعی  .قوشعم  ناـمه  هب  دـنک و  یم  بلج  هطقن  ناـمه  هب  ارـصحنم  ار  شا  هّجوـت  دریگ ، یم  وا  زا  ار  كاروـخ  باوـخ و 
وا شزیچ  همه  هک  يروط  هب  دنک ، یم  لصو  زیچ  کی  هب  دُرب و  یم  زیچ  همه  زا  ار  وا  ینعی  دروآ ،  یم  دوجوب  وا  رد  دّحأت  دّـحوت و 
هک تسا  یقیالع  دودـح  رد  قیالع ، نامه  رثکادـح  تاناویح  رد  .تسا  هدـشن  هدـهاشم  تاـناویح  رد  یتلاـح  نینچ  کـی  .دوش  یم 

شیب مک و  مه  تاناویح  رد  دنراد  مه  هب  تبـسن  بّصعت  ای  تریغ  رگا  .دنراد  مه  هب  اهرـسمه  ای  دنراد ، رگیدـکی  هب  تبـسن  اهناسنا 
.تسا ناسنا  صوصخم  لکش ، نیا  هب  تلاح  نیا  یلو  .دوش  یم  ادیپ 

رد دراد  يا  هلاـسر  انیـس  یلعوب  تسا ، هدـش  هفـسلف  تاـعوضوم  زا  یکی  دوخ  تسیچ ، تلاـح  نیا  ّتیهاـم  ًالـصا  هک  نیا  هب  عـجار 
هب تسا  هداد  صاصتخا  ار  هحفص -  لهچ  دودح  يدایز -  تاحفص  تایهلا  شخب  رد  رافـسا  باتک  رد  اردصالم  نینچمه  قشع ،» »

لیلحت يواکناور  رد  قشع  هلأسم  مه  زورما  هک  نیا  امک  .دوش  یم  ادـیپ  ناسنا  رد  هک  تسیچ  تلاـح  نیا  هک  قشع ، تیهاـم  ریـسفت 
یشوخان کی  تسا ، يرامیب  کی  قشع  هک  هملک  کی  اب  ار  ناشدوخ  اه  یضعب  تسیچ ؟ اهناسنا  رد  تلاح  نیا  تیهام  هک  دوش  یم 

.تسا تبهوم  هکلب  تسین  هک  يرامیب  هن ! .درادن  عبات  زورما  فرح  نیا  یلو  دنا  هدرک  تحار  تسا ،

تسین و رتشیب  عون  کی  قشع  هک  تسا  نیا  تارظن  یـضعب  رتشیب ؟ ای  تسا  عون  کی  قشع  ایآ  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  یـساسا  هلأسم 
رد هک  ییاهقـشع  مامت  تسین و  زین  نیا  زا  ریغ  دراد و  یکیژولویزیف  هشیر  دراد ، يوضع  هشیر  ینعی  تسا ، یـسنج  قشع  ناـمه  نآ 

ناهج تایبدا  یقشع  ياهناتساد  نیا  هک  یکیتنامر ، ياهقـشع  لثم  شـصاوخ ، راثآ و  همه  اب  دراد  دوجو  تسا و  هتـشاد  دوجو  ملاع 
.تسین يزیچ  یسنج  ياهقشع  زج  هک  دنیوگ  یم  ار  اه  نیا  مامت  دنا ، هدرک  رپ  ار 
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نیا اردص ، الم  یـسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ  انیـس ، یلع  وبا  ًالثم  .دنناد  یم  عون  ود  ار  ناسنا  هب  ناسنا  قشع  نیمه  ار ، قشع  یهورگ 
قـشع هن  دـنناد ، یم  يزاـجم  ار  قشع  عون  نیا  هتبلا  هک  دـنناد  یم  یـسنج  قشع  ار  اهقـشع  زا  یخرب  .دـنناد  یم  عون  ود  ار  قشع  اـه 
ءاضرا اب  قوشعم و  هب  ندیـسر  اب  تسا ، يزیرغ  نآ  ءاشنم  نوچ  ینامـسج  قشع  رد  .یناـسفن  یناـحور و  ار  رگید  یـضعب  یقیقح و 

اجنآ زا  .دوش  یم  مامت  شندـش  ءاضرا  اب  دـشاب  یلخاد  تاحـشرت  شأدـبم  رگا  .تسا  نیا  شنایاپ  نوچ  دریگ ، یم  ناـیاپ  زین  هزیرغ 
قوفام هک  دـسر  یم  قشع  زا  يا  هلحرم  هب  یهاگ  ناسنا  هک  دنتـسه  یعّدـم  اه  نیا  یلو  .دوش  یم  متخ  زین  اجنیا  هب  دوش و  یم  زاغآ 
یعّدم و  دراد ، دوجو  اهحور  نیب  یلکـشمه  ینعی  سوفنلا -  نیب  هلکاشم  اهنآ -  رد  نیدلا ، ریـصن  هجاوخ  ریبعت  هب  تساهفرح و  نیا 

تسا و كّرحم  طقف  دـشاب ، یتیّدام  مه  رگا  هک  دراد  دوجو  یناسفن  یناحور و  قشع  يارب  يرذـب  کی  ناـسنا  حور  رد  هک  دنتـسه 
یم فشک  ار  وا  دـسر و  یم  وا  هب  دوش و  یم  دـّحتم  وا  اب  ناسنا  حور  هک  تسا  یعیبط  ءاروام  تقیقح  کـی  ناـسنا  یقیقح  قوشعم 

(1) .تسا ناسنا  نورد  رد  یقیقح  قوشعم  عقاو  رد  دنک و 

قـشع نامه  ندش  هدنز  دـنک  ادـیپ  یناحور  قشع  هاگ  ره  يرگید  زیچ  ره  هب  تسا و  یلاعتیراب  سدـقم  تاذ  ناسنا  یقیقح  قوشعم 
(2) .یقیقح قوشعم  شتسرپ  زا  تسا  يوترپ  عقاو  رد  تسا و  هدش  ادیپ  تروص  نیا  هب  هک  تسا  قح  تاذ  هب  قشع  هک  تسا  یقیقح 

هلوقم زا  هچنآ  هک  یتروص  رد  دـناد ، یم  شیاتـس  لـباق  رما  کـی  ینعی  دـنک ، یم  شیاتـس  ار  قـشع  رـشب  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردـق 
نآ زا  لیم  نیا  ایآ  .دراد  تسا -  یعیبط  رما  کی  هک  اذغ -  هب  لیمای  ندروخ  توهش  ناسنا  الثم  تسین .  شیاتس  لباق  تسا  توهش 

ار اذغ  نالف  هب  شلیم  دیایب  رفن  کی  یتح  دیا  هدید  امـش  لاحب  ات  هدرک ؟ ادیپ  سدقت  تیلباق  چـیه  تسا  یعیبط  لیم  کی  هک  تهج 
توهش هب  هک  اجنآ  ات  مه  قشع  دنک ؟ شیاتس 
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تمسق تسا و  هدش  سیدقت  تقیقح ، نیا  لاح ، رهب  یلو  .تسین  سیدقت  لباق  تسا و  ندروخ  توهش  لثم  دشاب ، طوبرم  یسنج ] ]
هک تسا  هجوت  لباق  هداعلا  قوف  یعامتجا  ای  يدرف  يواکناور  رظن  زا  نیا  دهد : یم  لیکـشت  قشع  سیدقت  ار  ایند  تایبدا  زا  یگرزب 

؟ تسیچ هدیدپ  نیا 

یناف وا  لباقم  رد  ار  شدوخ  دـنک و  ادـف  ار  شزیچ  همه  قوشعم ، هنیمز  رد  هک  نیا  هب  دـنک  یم  راختفا  رـشب  هک  تسا  نیا  رت  بیجع 
ریبعت هب  تسوا و  تسه  هچره  درادن و  يزیچ  دوخ  زا  قوشعم  لباقم  رد  هک  تسا  هوکـش  تمظع و  وا  يارب  نیا  ینعی  دـهدب ، ناشن 
قطنم اب  هک  تسا  يزیچ  قـالخا  رد  هک  میتفگ  قـالخا  باـب  رد  هک  هچنآ  ریظن  تسا  يزیچ  قوشعم .» لـباقم  رد  قشاـع  ءاـنف   » رگید

ریخ هبنج  زا  ناسنا  دیآ  یمن  رد  روج  يروحم  دوخاب  راثیا  .نتشذگدوخ  زا  راثیا ، لثم  تسا ، تلیضف  یلو  دیآ  یمن  رد  روج  تعفنم 
مه اجنیا  رد  .دناد  یم  یگرزب  تمظع و  تلیـضف ، ار  اه  نیا  دنک ، یم  سیدقت  ار  يراکادـف  ار و  راثیا  ار ، ناسحا  ار ، دوج  یقالخا ،
ریغ توهش و  نایم  قرف  .نتـساوخ  دوخ  يارب  ار  یئیـش  ینعی  دشاب ، توهـش  رگا  نوچ  تسا ، توافتم  توهـش  هلأسم  اب  قشع  هلأسم 

زا قوشعم و  بحاصت  فدـه  تسا  توهـش  هلأـسم  هلأـسم ، تسا و  يرگید  قشاـع  یـسک  هک  اـجنآ  هک  .تساـج  نیمه  رد  توهش 
حرطم قوشعم  رد  قشاع  يانف  هلأسم  .تسین  حرطم  بحاصت  لاصو و  هلأسم  ًالـصا  قشع »  » رد یلو  تسا ، ندـش  دـنم  هرهب  وا  لاصو 

.تسین راگزاس  يروحم  دوخ  قطنم  اب  زاب  ینعی  تسا ،

زا و  تسا ؟ یتلاح  هچ  نیا  ناسنا ؟ رد  تسیچ  نیا  هک  تسا  لیلحت  ثحب و  لباق  هداعلا  قوف  لکـش ، نیا  رد  هلأسم  نیا  هک  تسا  نیا 
.دنامن یقاب  يزیچ  شتّینانا  زا  دوخ و  زا  وا ، ِنم  زا  دشاب ، ضحم  میلـست  دـهاوخ  یم  وا  لباقم  رد  طقف  هک  دریگ  یم  همـشچرس  اجک 

.تسا هداعلا  قوف  ینافرع  تایبدا  رد 

: هک دراد  یبوخ  یلیخ  ياهرعش  يولوم  هنیمز  نیا  رد 

قشع رون  زا  مدش  نشور  رمق  نوچ  قشع  روهقم  نم  تسا و  راّهق  قشع 

هدنب دوخ ، زا  دزاسب و  ییادـخ  قوشعم ، زا  دـهاوخ  یم  هک  يا  هلحرم  هب  دـناسر  یم  ار  ناسنا  قشع  ینعی  تسا ، نیا  شتـسرپ  هلأسم 
دنادب و قلطم  یتسه  ار  وا  يا ؛
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؟ تسیچ تلاح  نیا  تیعقاو  تسا ؟ يا  هلوقم  هچ  زا  نیا  .دنک  باسح  یتسین  تسین و  وا  لباقم  رد  ار  دوخ 

تکرح یسنج  هزیرغ  طخ  نامه  يور  دراد ، یسنج  تیاغ  هشیر و  قلطم  روطب  قشع  دیوگ  یم  هک  تسا  نیا  هیرظن  کی  هک  میتفگ 
.تسا یسنج  مه  رخآ  ات  دبای و  یم  همادا  دنک و  یم 

: دنتـسه لئاق  قشع  عون  ود  هب  هک  دـننک ، یم  دـییأت  ار  هیرظن  نیا  اـم  ياـمکح  میدرک  ضرع  هک  تسا  يا  هیرظن  ناـمه  رگید  هیرظن 
 . دراد دوجو  رشب  دارفا  همه  رد  یناحور  قشع  هنیمز  دنیوگ  یم  یناحور و  ياهقشع  ینامسج و  یسنج و  ياهقشع 

.هیرظن ود  نآ  نیب  دنک  عمج  هتساوخ  یم  هک  دراد  دوجو  یموس  هیرظن 

، ریخ یتسود ، ملع  دـیورف ، .دـناد  یم  یـسنج  زین  ار  قشع  یلوا  قیرطب  زیچ و  همه  هک  دراد  فورعم  واـکناور  دـیورف ، مه  يا  هیرظن 
(1) .درادن لوبق  یسک  نالا  اروا  هیرظن  هتبلا  دناد ، یم  یسنج  ار  زیچ  همه  قشع و  و  شتسرپ ، تلیضف ،

قشع ود  داضت 

رد تفر  دـش ، رود  يرادـقم  کی  هک  رهـش  زا  دورب ، قوشعم  هناخ  هب  تساوخ  یم  دوب و  هدـش  راوس  ار  يا  هدـیئاز  هزات  رتش  نونجم 
دش راب  کی  لثم  نونجم  ًابیرقت  دش و  اهر  رتش  راهم  دش و  لش  شتـسد  مک  مک  .ناویح  زا  لفاغ  شدوخ و  بوبحم  قوشعم و  لایخ 

دنادرگرب ار  شرـس  .دوب  هناخ  رد  شا  هچب  یفرط  زا  و  درادـن ، شراـک  هب  يراـک  یـسک  درک  ساـسحا  مک  مک  ناویح  .ناویح  يور 
هب دیـسر  قوشعم  هناخ  هب  دسرب  هک  نیا  ياج  هب  .دیـسر  هلیوط  هب  دـید  درک  زاب  مشچ  هعفد  کی  نونجم  دـمآ ، دـمآ و  هناخ ، فرطب 

.هلیوط

دـش و اهر  ناویح  دیـشک و  یلیل  هب  شلیم  نونجم  هرابود  تفر  هک  يرادـقم  زاب  .دـنادرگ  زاب  قوشعم  هناخ  فرطب  ار  ناویح  هرابود 
.دش رارکت  راب  نیدنچ  راک  نیا  تشگرب و  زاب  .داتفا  هلیوط  رد  شدوخ  بوبحم  قوشعم و  رکف  هب  مه  ناویح 
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رح نونجم  هگ  دیبرچ و  رتش  هگ  رتش  اب  عزانت  رد  نونجم  وچمه 

يدمآ سپاو  يدیدرگ و  هقان  يدش  لفاغ  دوخ  نونجم ز  را  مدکی 

: تفگ نییاپ و  رتش  يور  زا  درک  باترپ  ار  شدوخ  نونجم  هرخالاب  دیوگ  یم 

میقیالان هارمه  سپ  دض  ود  ام  میقشاع  ود  ره  وچ  هقان  يا 

ات ود  ام  .يورب  دیاب  هلیوط  فرطب  یتسه  تا  هچب  قشاع  وت  مورب ، دیاب  فرط  نآ  زا  متسه  یلیل  قشاع  نم  قشاع ، مه  وت  مقـشاع  نم 
.میورب میناوت  یمن  رگیدمه  اب 

(1) یتسالاو وا  رهب  ندوب  هدنب  یتسالیل  زا  مک  یک  الوم  قشع 

شتسرپ قالخا و 

یعیبط لاعفا  اب  هک  رـشب  لامعا  زا  هلـسلس  نآ  دـنیوگ  یم  .تسا  شتـسرپ »  » هیرظن رـشب ، یقـالخا  لاـمعا  دروم  رد  تاـیرظن  زا  یکی 
یناسنا و هنادنمتفارش و  دننک و  یم  شیاتس  سیدقت و  ار  اهراک  نآ  رشب  دارفا  همه  دراد و  دوجو  رشب  دارفا  همه  رد  تسا و  توافتم 
زا یضعب  و  دنناد ، یم  ّتبحم  هفطاع و  عون  زا  ار  لاعفا  هنوگنیا  یضعب  .دنتسه  شتسرپ  هلوقم  زا  دنناوخ ، یم  یعیبط  ياهراک  قوفام 
یم ضرع  لاح  .ییابیز  هلوقم  زا  یـضعب  و  ناسنا ، نادـجو  يادـن  یـضعب  و  يوق ، هدارا  عون  زا  یـضعب  و  مهف ، شناد و  لقع و  عون 

شتـسرپ هلوقم  زا  اهراک  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  تسه و  يرـشب  سّدـقم  ياهراک  هنوگنیا  تعیبط  هرابرد  مه  رگید  هیرظن  کـی  منک 
تفگ یم  تسناد  یم  ییابیز  عون  زا  ار  یقالخا  لامعا  هک  یـسک  نآ  ًالثم  .هناهاگآان  یتدابع  یلو  تسادخ  تدابع  هلوقم  زا  تسا ،
ییابیز لامج و  دـنک ، یم  یقالخا  راک  هکنآ  تسا ، ییابیز  مه  لوقعم  ییابیز  تسین و  سوسحم  ییاـبیز  هب  رـصحنم  ییاـبیز  نوچ 

یقالخا و ریغ  راک  یتشز  هکنانچمه  دـشک  یم  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ییابیز  لامج و  نیا  دـنک و  یم  ساسحا  ار  یقـالخا  راـک  یلقع 
یقالخا ّدـض  ياهراک  رد  و  ییابیز ، هبذاج  عون  زا  تسا  يا  هبذاج  یقـالخا  ياـهراک  رد  .دـنک  یم  رّفنتم  نآ  زا  ار  وا  یقـالخا  دـض 

دض ياه  هعفاد  عون  زا  تسا  يا  هعفاد 
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.ییابیز

شدوخ هاگآ  روعـش  رد  هک  سک  نآ  یّتح  دـنک ، یم  یقالخا  راـک  هک  یـسک  تسا : نیا  نآ  تسا و  یبیجع  هیرظن  هیرظن ، نیا  یلو 
ياضر يارب  ار  راک  نیا  شدوخ  هاگآ  روعـش  رد  یلو  دراد  فارتعا  ًاضرف  ای  درادن و  فارتعا  ادـخ  دوجو  هب  دسانـش و  یمن  ار  ادـخ 

.تسا هناهاگآان  شتسرپ  یتسرپادخ و  عون  کی  وا  یقالخا  راک  دنک ، یمن  یتسرپادخ  راک ، نیا  اب  دهد و  یمن  ماجنا  ادخ 

مه هناهاگآان  یـسانشادخ  ام  یتح  هلب ، تسا : نیا  باوج  دـشاب ؟ هناهاگآان  یتسرپادـخ  تسا  نکمم  رگم  دوش : لاؤس  تسا  نکمم 
مدرم دارفا  توافت  .دنسانش  یم  ار  ناشدوخ  يادخ  هناهاگآان _  زورما  حالطـصا  رد  و  ناشترطف _  قمع  رد  مدرم  همه  ینعی  .میراد 
زورما دوب ، لکـشم  یکدـنا  شندرک  رواب  هتـشذگ  نورق  رد  ینعی  زورید  رگا  بلطم  نیا  .تسا  هناـهاگآ  هلحرم  رد  یـسانشادخ  رد 

رهاظ و روعـش  تسا : روعـش  عون  ود  ياراد  ناـسنا  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  بلطم  نیا  زورما  ینعی  .تسا  ناـسآ  یلیخ  نآ  ندرک  رواـب 
تسا یهاگآ  یعون  شدوخ  مه  نآ  هک  يروعـش  و  دراد ، یهاگآ  عالّطا و  نآ  زا  ناسنا  دوخ  هک  يروعـش  ینعی  هنع ، ٌلوفغم  روعش 

(1) .تسا ربخ  یب  نآ  زا  ناسنا  ًارهاظ  یلو 

: هزیرغ رظن  زا  تسا  لفط  لَثَم  شلَثَم  مشاب ، هدرک  رکذ  هناهاگآان  هناهاگآ و  يارب  یلاثم  هک  نیا  يارب 

نابل رد  دنادن  دوخ  لیم  ّرس  ناردام  اب  ناکدوک  لیم  وچمه 

دوجو زا  ًاعطق  دـنکب و  زاب  دـناوت  یمن  ار  شیاهمـشچ  زونه  هک  مّود  لّوا و  ياهزور  نامه  دوش  یم  دـّلوتم  ردام  زا  هزات  هک  يا  هّچب 
شا هنـسرگ  دراد ،  مه  يردام  دناد  یمن  درادن و  يریوصت  ردام  زا  شنهذ  رد  شریمـض ، رد  زونه  ینعی  درادن  عالّطا  هناهاگآ  ردام 

يوجتـسج رد  هناهاگآان  اهبل  نیا  فرط ؛ نآ  فرط و  نیا  دـنک  یم  جـک  یه  ار  شیاـهبل  دـنک ، یم  مخ  یه  ار  شرـس  دوش  یم  هک 
زا شنهذ  زونه  تسین ، حیضوت  هب  رداق  يدرگ ؟ یم  هچ  لابند  دهاوخب  حیضوت  یسک  كدوک  نیا  زا  رگا  ینعی  .تسا  ردام  ناتسپ 
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يزیچ يوس  هب  هناهاگآان  اما  دنکب ، نایب  ار  بلطم  نیا  دناوت  یمن  زاب  دنزب  فرح  دناوتب  مه  رگا  هک  هدشن ، نّیزم  اهـشقن  اهریوصت و 
يوق تاناویح  رد  تسا ، فیعض  یلیخ  ناسنا  رد  اه  نیا  هزات  .تسا  ردام  ناتـسپ  يوجتـسج  رد  هناهاگآان  دور ، یم  دراد  دوجو  هک 
هزیرغ رادـقم  نیا  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  مه  ناسنا  رد  .تسا  دایز  رایـسب  زیارغ  نیا  تارـشح  رد  صوصخب  تاناویح و  رد  .تسا  رت 

(1) .تسا

نآ ناسنا  روعـش  شخب  نیرتمک  تسوا و  هنع  ٌلوفغم  روعـش  ناسنا  روعـش  تمـسق  نیرتشیب  هک  دـندقتعم  زورما  يواـکناور  ياـملع 
.تسا هاگآ  نآ  دوجو  زا  ناسنا  هک  تسا  يروعش 

تاـمولعم تاـساسحا ، يرادـقم  مییاـمن ، شیتـفت  ار  ناـمدوخ  ریمـض  تاـیوتحم  مینکب و  هـعجارم  ناـمدوخ  نورد  هـب  اـم  رگا  ًـالثم 
لاح و  تسین ، يزیچ  نیا  زا  ریغ  مینک  یم  لایخ  مه  دـعب  مینک و  یم  ادـیپ  اهزیچ  روج  نیا  اهبح و  اهـضغب و  تالیامت ، تاـعالّطاو ،
ربخ یب  اهنآ  زا  ام  هک  هدرک  بوسر  ام  حور  قامعا  رد  يدایز  تالیامت  تاساسحا و  زینو  تاکردـم ، تامولعم و  تاعالّطا و  هکنآ 
نیا زا  امـش  حور  هدـمع  تمـسق  و  تسا ، یفخم  دـنز  یم  فرح  امـش  اب  نالا  هک  ینم  نیا  زا  نم  حور  هدـمع  تمـسق  ینعی  .میتسه 
کی رد  ار  يا  هناودـنه  امـش  رگا  دـنیوگ  یم  لاـثم  ماـقم  رد  .تسا  یفخم  دـینک  یم  شوـگ  نم  فرح  هب  دـیراد  نـالا  هک  یئاـمش 

.تسا نوریب  شرشُع  کی  هتفرگارف و  بآ  ار  شرشُع  هن  دیاش  یمک  رادقم  تسا ؟ نوریب  بآ  زا  نآ  زا  ردقچ  دیزادنایب  بآ  ضوح 
نآ مه  ناسنا  روعـش  ًانیع  بآ ؟ ریز  شردقچ  تسا و  نوریب  بآ  زا  شردقچ  دـیزادنایب  بآ  ضوح  رد  ار  یگرزب  خـی  هعطق  رگا  ای 

.تسا روج  نیا  تسا  یفخم  هک  تسا  یتمسق  نآ  هب  تبسن  تسا  راکشآ  هک  یتمسق 

شتبـسن یفخم ، قیاقح  بیغ و  ملاع  لباقم  رد  تسا ،  تداهـش  ملاع  نآرق  ریبعت  هب  هک  تعیبط  ملاع  نیا  .تسا  روط  نیمه  مه  ملاع 
رشب هک  يّوج  نیا  ناگراتسو و  اهناشکهک  مامت  اب  تعیبط  ملاع  .دشابن  نیا  زا  رتشیب  یلیخ  رگا  تسا  تبسن  نیمه 
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نیا رب  هک  یملاع  هب  تبسن  تسا _  یهانتیال  مه  دیاش  و  یهانتیال _  ّوج  دیوگ  یم  دوش  یم  یهتنم  اجک  هب  شرخآ  دناد  یمن  نوچ 
هک تسا  نیا  لثم  ثیدـح  ریبعت  هب  و  تسا ، کچوک  رایـسب  تسا  ناهنپ  هک  ملاع  زا  یتمـسق  نآ  هب  تبـسن  ینعی  دراد  هطاـحا  ملاـع 

.چیه دراد ؟ یتبسن  هچ  ارحص  هب  تبسن  هقلح  نآ  .دنزادنایب  ارحص  کی  رد  ار  يا  هقلح 

هک هدنز  مدآ  دشاب ؟ هناهاگآان  شتسرپ ، دوش  یم  رگم  هک  دوشن  بجعت  بجوم  هناهاگآان ، شتسرپ  مییوگ  یم  هک  بلطم  نیا  الاح 
لاح نیع  رد  مرادن ، لوبق  ار  ادخ  نم  ًالـصا  منک ، یمن  شتـسرپ  ار  ادـخ  هک  ممهف  یم  مدوخ  هک  نم  .دـهاوخ  یمن  یـصو  لیکو و 
یم ماجنا  یناد ، یمن  ار  اهزیچ  یلیخ  وت  هلب ، تسا : نیا  باوج  تسا !؟ هناهاگآان  شتسرپ  کی  نم  یقالخا  راک  نآ  دییوگ  یم  امش 

(1) .یسانش یمن  ار  تدوخ  تدوخ ، .یناد  یمن  تدوخ  یهد و 

فیرـش و ار  یقـالخا  ياـهراک  ترطف  بسح  هب  ناـسنا  تسیچ ؟ تسا  شتـسرپ  هلوـقم  زا  یقـالخا  ياـهراک  هک  نـیا  ياـنعم  لاـح 
انعم نیا  هب  یلمع  لقع  قطنم  اب  یتح  تسین و  راگزاس  یعیبط  قطنم  اب  تسا و  یگتـشذگ  دوخ  زا  هک  نیا  اـب  دـناد  یم  هنادـنمتفارش 

ماجنا ار  اهراک  نیا  ناسنا  کلذ  عم  .تسین  راگزاس  ینکب  ظفح  دـیاب  ار  دوخ  عفاـنم  تدوخ و  دـیوگ  یم  ناـسنا  هب  هک  یلقع  ینعی 
هک دنک  یم  سح  دهد ، یم  صیخشت  يراوگرزب  ّولع و  دهد ، یم  صیخـشت  یتمظع  تفارـش و  عون  کی  اهراک  نیا  رد  دهد و  یم 

.نداد فاصنا  یگتشذگ و  دوخزا  راثیا ، لثم  دنک ؛ یم  راوگرزب  ار  شدوخ  اهراک  نیا  ماجنا  اب 

یم ار  ادـخ  هک  روط  نیمه  هناـهاگآان  صوصخم ، هّماـش  کـی  اـب  ناـسنا ، بلق  قمع  نآ  ناـسنا ، ترطف  نآ  ناـسنا ، حور  قـمع  نآ 
یلو دـهد ، یم  ماجنا  ادـخ  ياضر  هار  رد  هرطفلاب  ار  راـک  دسانـش و  یم  ار  ادـخ  ياـضر  دسانـش ؛  یم  ار  ادـخ  نیناوق  نیا  دـسانش ،

(2) .دراد یم  رب  ادخ  ياضر  هار  رد  مدق  دراد  هک  دناد  یمن  شدوخ 
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، دـنک یم  شتـسرپ  هناـهاگآان  ار  ادـخ  هک  نازیم  ناـمه  هب  ناـسنا.تسا  شتـسرپ  تداـبع و  هلوقم  زا  قـالخا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
هک هاـگآ ، روعـش  هب  دوـشب  لیدـبت  شهاـگآان  روعـش  هک  یتـقو  .دـنک  یم  يوریپ  ار  یهلا  ياهروتـسد  هلـسلس  کـی  مه  هناـهاگآان 
رما نآ  هاگآان و  روعـش  نآ  دنهدب و  قوس  نامدوخ  ترطف  هب  ار  ام  هک  نیا  يارب  دنا  هدمآ  ناربمغیپ   ) دنا هدمآ  نیمه  يارب  ناربمغیپ 

ياهراک هّدـع  کی  نامه  طقف  هن  یقالخا ، دوش  یم  وا  ياهراک  مامت  رگید  تقو  نآ  هناـهاگآ ) رما  کـی  هب  دـننک  لیدـبت  ار  يرطف 
رب ام  یگدنز  همانرب  یتقو  ینعی  .یقالخا  راک  کی  دوش  یم  مه  وا  ندروخ  اذغ  یقالخا ، راک  کی  دوش  یم  مه  وا  ندـیباوخ  نّیعم ؛

ندرم یگدنز و  هصالخ  ام و  ندز  فرح  ام ، نتفر  هار  ام ، ندـیباوخ  ام ، ندروخ  تقو  نآ  دـش ، میظنت  قح  ياضر  فیلکت و  ساسا 
: سّدقم ياهراک  دوش  یم  هچراپکی  ینعی  قالخا ، دوش  یم  هچراپکی  ام 

(1) «. نیملاعلا ّبر  هّلل  یتامم  يایحم و  یکُُسن و  یتالَص و  ّنا  »

(2) .قالخا دوش  یم  زیچ  همه  و  هِّلل ، دوش  یم  زیچ  همه 

یتسه رد  شتسرپ 

نآ ًالوا  هن ، میتفگ  اهناسنا ؟ زا  یضعب  مه  نآ  دنک  یم  شتـسرپ  ار  ادخ  هک  تسا  ناسنا  طقف  تسا و  ناسنا  هب  رـصحنم  شتـسرپ  ایآ 
شتسرپ هکلب  دننک ، یم  شتسرپ  همه  هناهاگآان  .دننک  یمن  یضعب  دننک و  یم  شتـسرپ  اهناسنا  یـضعب  هک  تسا  هناهاگآ  شتـسرپ 

(3) .دشابن قح  هدنتسرپ  هک  تسین  ملاع  رد  يدوجوم  دراد و  دوجو  ملاع  تادوجوم  همه  رد  هک  تسا  یتقیقح 

رد هابتـشا  تسادخ ، يوجتـسج  شیلـصا  كرحم  دیوج  یم  ار  ادـخ  ریغ  هک  یـسک  نآ  یتح  هک  میدرک  حرطم  البق  قشع  هلأسم  رد 
یم تکرح  هک  مه  هاـیگ  نآ  .دـنتکرح  رد  یهلا  تبحم  قیرط  رد  دوـجو  ماـمت   (4)« هتبحم لـیبس  یف  مهثعب  و   » تسا هدرک  قادـصم 

عقاو رد  دنک ،  یم  تکرح  هبذاج  هوق  اب  هک  مه  گنس  نآ  درادن ، رس  رد  چیه  وا  قشع  زج  دنک 
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: لیبق زا  یتایآ  هاگنآ  .تسین  يرگید  زیچ  تسوا ، تاذ  رد  ادخ  تبحم  دنک و  یم  وجتسج  ار  قح  تاذ  قح و  هک  نیا  زا  ریغ 

(1) «. مُهَحیبسَت َنوهَقفَت  نکلَو ال  ِهدمَِحب  ُحِّبَُسی  ِالا  ٍیئش  نِم  نِا  «َو 

(2)« ِضرالاَو ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلسَا  ُهلَو  َنوُغبَی  ِهّللا  ِنید  َریَغَفَا  »

(3)« ضرالاَو ِتاومَّسلا  ِیف  نَم  ُدُجسَی  ِهِّللَو  »

(4)« ضرالا ِتاومَّسلا َو  ِیف  ام  ِهِّلل  ُحِّبُسی  »

(5)« ضرالا ِیف  ام  ِتاومَّسلا َو  ِیف  ام  ِهِّلل  َحَبَس  »

.دهد یم  ام  هب  یعیسو  ینیب  ناهج  کی  نآرق  ینعی  دوش ، یم  عیسو  یلیخ  نآ  هنماد  دنک و  یم  ادیپ  يرت  ماع  يانعم 

: تسا هتفگ  یماظن » هکنآ «  دننام  دنا  هتفگ  ییاهرعش  هنیمز  نیا  رد  زین  کلسم  فراع  يارعش 

كاخ زکرم  درگ  دندرگ  ارچ  كالفا  ناحایس  هک  يراد  ربخ 

ندیشک لمهم  نیازا  دنیوج  یم  هک  ندیرب  لزنم  نیا  زا  دنهاوخ  یم  هچ 

تسیچ ناشدوصقم  ندش ، دمآ ، نیا  زا  تسیک  ناشدوبعم  هگبارحم ، نیا  رد 

راکبلط ار  دوخ  هدنرآدیدپ  راگرپ  وچ  نادرگرس  دنتسه  همه 

: هک فورعم  لزغ  نآ  و 

میا هدمآ  هار  همه  نیا  دوجو  میلقا  هب  ات  مدع  دح  رس  میقشع و ز  لزنم  ور  هر 

: هک دراد  یلزغ  ظفاح 

تسین هک  تسین ، يرصب  رب  ترد  كاخ  ّتنم  تسین  هک  تسین ، يرظن  تیور  وترپ  زا  نشور 

دناد یمن  شدوخ  اهتنم  دشابن -  نشور  وت  يور  وترپ  زا  شیور  هک  تسا -  رکنم  هکنآ  یتح  تسین -  سک  چیه  دیوگب  دهاوخ  یم 
ترابعب ار  نامه  زاب  دمهف -  یمن  و 
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: دنک یم  دیکأت  ریز 

تسین هک  تسین ، يرس  چیه  رد  وت  يوسیگ  ّرس  يرآ  دننارظن  بحاص  وت  يور  رظان 

دنتسه ییاهنآ  رگید  یهورگ  دننک و  یم  كرد  دننیب و  یم  هک  دنمهف  یم  دننیب و  یم  ار  وت  هک  دنتـسه  ییاهنآ  رظن ، بحاص  هورگ 
.دننیب یم  هک  دنمهف  یمن  ناشدوخ  دننیب و  یم  هک 

هب شترهـش  هچ  رگ   ) تسا یلاح  اـب  یقتم و  هداـعلا  قوف  فراـع  فوسلیف و  میکح و  هک  هموظنم  باـتک  بحاـص  يراوزبس  یجاـح 
تسین لوا  هجرد  رعاش  هتبلا  .یبرع  یسراف و  هب  تسا  هتفگ  یم  مه  رعش  تسا ) رتالاب  شملع  ماقمزا  شلمع  ماقم  یلو  تسا  شملع 

رد تسا و  هدرک  لابقتـسا  وا  ار  ظـفاح  لزغ  نیمه  .تسا  یلاـع  اـعقاو  شیاهرعـش  زا  یـضعب  دراد و  داـیز  مه  بوخ  ياهرعـش  یلو 
: ظفاح رعش  اب  فیدرمه  تسا  هتفگ  يرعش  انعم  نیمه 

تسین هک  تسین ، يرظن  بیز  وت  يور  رظنم  تسین  هک  تسین ، يرس  چیه  رد  وت  قشع  شروش 

تسین هک  تسین ، يرپ  هب  رپ  ات  وت  دادیب  ریت  سفق  هب  يدنکفن  شک  یلد ، غرم  کی  تسین 

تسین هک  تسین ، يرحس  ات  بش  همه  تیوک  گس  ناغف  تفلز ز  خر  غارف  هب  مناغف  ز 

تسین هک  تسین ، يرگج  رب  تفص  هلال  وا  غاد  تسا  كاچ  دص  ام  هنیس  وا  مغ  زا  نیمه  هن 

تسین هک  تسین ، يرجش  ردنا  همزمز  نیا  هنرو  دونش  قحلاانا  يوعد  هک  تسین  یسوم 

تسین هک  تسین ، يرد  راوید و  هب  نسح  وترپ  اروت  هنرو  دوب  شافخ  هدید  ام  مشچ 
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(1) تسین هک  تسین ، يربخ  انعم  ملاع  زا  شرب  رارسا »  » هن رگ  و  تسین ، ونش  رارسا  شوگ 

هدنتسرپ هک  هاگآان  ولو  تسین  یناسنا  هکنانچمه  دشابن ، قح  هدنتـسرپ  هک  تسین  ملاع  تارذ  زا  يا  هرذ  هک : تسا  نآرق  نخـس  نیا 
یم انث  دمح و  دننک و  یم  حیبست  ار  ادـخ  ءایـشا  همه  دـییوگ ، یمن  انث  دـمح و  دـینک و  یمن  حـیبست  ار  ادـخ  امـش  اهنت  .دـشابن  قح 

شتسرپ هب  تسین  رصحنم  نآرق  قطنم  رد  شتـسرپ  سپ   (2)  « . مُهَحیبسَت َنوهَقفَت  نکلَو ال  ِهدمَِحب  ُحِّبَُـسی  ِالا  ٍیئـش  نِم  نِا  َو   » دنیوگ
زامن تعکر  ود  هلبق ، هب  ور  میتسیاب  الثم  هک  تساه  شتـسرپ  ماسقا  نیرت  صقاـن  اـهناسنا  زا  يرایـسب  رد  دـیاش  هک  ناـسنا ، هناـهاگآ 

تـسار مخ و  کی  .تسا  يرگید  راک  لوغـشم  رگید  ياـج  رد  هکلب  تسین  رـضاح  الـصا  زاـمن  رد  ناـمحور  هک  یلاـحرد  میناوخب 
.میوش یم  يرهاظ 

ناریا و رد  شتدالو ، لاس  نیمرازه  تبـسانم  هب  ًاریخا  هتـسیز و  یم  شیپ  لاس  دص  رازه و  رد  هک  یمالـسا  فورعم  فوسلیف  یباراف 
: دیوگ یم  دراد ، يا  هلمج  دننک ، یم  لیلجت  رایسب  وا  زا  دنراد  ناریا  ریغ 

«. ِِهنالَیَِسب ُءاملا  ِِهنالَطَِهب و  ُرَطَملا  اِهناجَجَِرب و  ُضرالا  اِهنارَوَِدب و  ُءامَّسلا  ِتَّلَص  »

نیمه دروخ  یم  ناکت  هک  نیمز  تسا و  نامـسآ  شتـسرپ  تدابع و  زامن و  شدرگ ، نآ  دـنک ، یم  شدرگ  هک  نامـسآ  دـیوگ  یم 
.تسوا تدابع  شتسرپ و  نایرج ، نآ  دنک ، یم  ادیپ  نایرج  هک  بآ  تسوا ،  شتسرپ  شزیر ، نآ  دنک ، یم  شزیر  هک  ناراب  روج ،

نابش نازور و  دنیوگ  یم  وت  اب  ناهن  رد  ملاع  تارذ  هلمج 

میشماخ ام  نامرحم  ان  امش  اب  میشُه  اب  ریصب و  میعیمسام و 

دیوش یک  نادادخ  ناج  مرحم  دیور  یم  يدامج  يوس  امش  هچ 

تادامج رد  تسین ، مه  اههایگ  هب  رصحنم  یّتح  و  تسه ،  مه  اههایگ  رد  تسین ، ناویح  ناسنا و  تاصتخم  زا  روعـش  هک  نیا  هلأسم 
ره دندقتعم  هک  دراد  ینارادفرط  تسا و  حرطم  زورما  ملع  رد  هک  تسا  یلئاسم  ءزج  دراد ،  دوجو  روعش  زا  يا  هبترم  مه 
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(1) .تسا دنم  هرهب  روعش  زا  يا  هجرد  زا  شدوخ  ّدح  رد  ملاع ، تارذ  زا  يا  هرذ 

* * *

یفسوی ياوه  رد  اخیلز  نوچ  یفک  يو  رب  نامسآ  يرحب ، قشع 

ناهج يدرسفب  قشع  يدوبن  رگ  ناد  قشع  جوم  ار ز  نادرگ  رود 

؟ تایمان یتشگ  حور  يادف  یک  تابن ؟ رد  یتشگ  وحم  يدامج  یک 

؟ یمیرم دش  هلماح  شمیسن  زک  یمد ؟ نآ  يادف  یتشگ  یک  حور 

خلم نوچ  نایوج  نارپ و  يدب  یک  خی  وچمه  يدرسف  اج  رب  یکی  ره 

لاهن نوچمه  ولع  يوس  دنک  ور  لامج  نآ  ناقشاع  هرذ  هرذ 

(3)،(2) ناج رهب  زا  دننک  یم  نت  هیقنت  ناشباتِشا  تسه  هِلل  حَبس 

شتسرپ سح  شرورپ 

يرکف يونعم ، يدام و  یحور ، یمـسج و  زا  ّمعا  ناسنا  داعبا  همه  هب  یهلا  سّدقم  بتکم  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  یمالـسا  تامیلعت 
هب صاخ  تیانع  هکلب  تسا  هتـشاذگن  لمهم  ار  مادـک  چـیه  بناج  اهنت  هنو  تسا  هتـشاد  قیمع  هّجوت  یعاـمتجا  يدرف و  یفطاـع ، و 

(4)  . تسا هتشاد  ینّیعم  لصا  يور  اه  نیا  همه  شرورپ » »

رباکا و زا  ناکاین ، زا  دیلقت  لیبق  زا  تسا  لقع  لالقتسا  ّدض  رب  هک  يروما  اب  هزرابم  يرکف و  لالقتـسا  بسک  رکف و  لقع و  شرورپ 
.تسا مالسا  دیدش  تیانع  دروم  اه  نیا  لاثما  ّتیرثکا و  راتفر  زا  اه ، نکُرپ  مشچ 

ریاـس یمالـسا و  تاداـبع  زا  يرایـسب  ياـنبم  اـهلیم  هقلطم  تموـکح  زا  يوـنعم  يدازآ  سفن و  رب  ّتیکلاـم  بـسک  هدارا و  شرورپ 
ّسح شرورپ  .تسا  یمالسا  تامیلعت 
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هبون هب  مادـک  ره  شتـسرپ ، ّسح  شرورپ  ییابیز ، لاـمج و  ّسح  شرورپ  یقـالخا ، فطاوع  شرورپ  یبلط ، ملع  ییوج و  تقیقح 
(1) .تسا مالسا  قیمع  هّجوت  دروم  دوخ 

، میهدب شرورپ  نامنادنزرف  رد  نامدوخ و  رد  لوا  هجرد  رد  هک  میشاب  هتـشاد  هّجوت  نآ  هب  دیاب  ام  اعقاو  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  سپ ،
یمن مه  شدوخ  ناسنا  هک  زامن  تروص  هب  ندـش  تسار  مخ و  ات  راهچ  .تسا  نآ  یعقاو  يانعم  نامه  هب  تداـبع  شتـسرپ و  سح 

نیا و  هچ ، ینعی  قح  هب  ندش  عطقنم  هچ ، ینعی  زاین  زار و  هچ ، ینعی  تاجانم  هچ ، ینعی  لاح  هک  دمهفن  ًالـصا  و  دنک ، یم  هچ  دمهف 
زین .تسین و  تدابع  نیا  هچ ، ینعی  دیاین  شدای  هب  ادخ  ریغ  زا  يزیچ  ناسنا  ًالـصا  تاظحل  نآ  رد  هک  درذـگب  ناسنا  رب  یتاظحل  هک 

ام رد  دـیاب  سح  نیا  اعطق  سپ  .تسین  تداـبع  نیا  ددـنبب ، بورغ  اـت  حبـص  زا  زور  ره  ناـضمر  هاـم  کـی  ار  شناـهد  طـقف  ناـسنا 
(2) .دوشب ادیپ  ام  رد  یمالسا  تیبرت  ناکرا  زا  یکی  ات  دنک  ادیپ  شرورپ 
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تدابع مود  شخب 

هراشا
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تدابع

چیه تامیلعت  تسا ، یهلا  ناربمایپ  تاـمیلعت  لوصا  زا  یکی  رگید ، دوجوم  ره  شتـسرپ  كرت  اـتکی و  دـنوادخ  شتـسرپ  تداـبع و 
.تسا هدوبن  یلاخ  تدابع  زا  يربمایپ 

تروص هب  تدابع  مالسا  رد  تسه  هک  يزیچ  تسا ، تامیلعت  همه  هحولرـس  تدابع  زین  مالـسا  هسدقم  تناید  رد  میناد  یم  هچنانچ 
ياه هفـسلف  اب  یمالـسا  تادابع  درادـن ، دوجو  دـشاب  هتـشاد  قلعت  رگید  يایند  هب  ًافرـص  هک  یگدـنز  زا  ادـج  تامیلعت  هلـسلس  کی 

.تسا عقاو  یگدنز  نتم  رد  تسا و  مأوت  یگدنز 

ياـهتدابع هب  مالـسا  دریگ ، یم  تروص  یعمج  هتـسد  يراـکمه  كرتشم و  تروص  هب  یمالـسا  تاداـبع  یخرب  هک  نیا  زا  هتـشذگ 
تیدوبع راهظا  لماک  رهظم  هک  زامن  ًالثم  تسا ، یگدنز  فئاظو  زا  يا  هراپ  ماجنا  نمضتم  هک  تسا  هداد  لکش  نانچ  نآ  زین  يدرف 

دوخ هب  دوخ  دناوخب  زامن  ییاهنت  هب  تولخ  هشوگ  رد  دهاوخ  یم  هک  يدرف  یتح  هک  تسا  هتفای  صاخ  لکش  مالسا  رد  نانچ  تسا 
طبـض یـسانش ، تهج  یـسانش ، تقو  نارگید ، قوقح  هب  مارتحا  تفاظن ، لیبق  زا  یعامتجا  یقالخا و  فیاـظو  زا  يا  هراـپ  ماـجنا  هب 

.ددرگ یم  دیقم  هریغ  ادخ و  هتسیاش  ناگدنب  اب  ملس  حلص و  مالعا  تاساسحا ،
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رشب یحور  زاین  تدابع 

تدابع و دـشاب  هتـشاد  ریثأت  نآ  رد  دـناوت  یمن  تقو  چـیه  نامز  هک  ریذـپان  خـسنو  ریذـپان  رییغت  یناـگمه  تباـث  ياـهقلخ  زا  یکی 
ناسنا نآ  رد  هک  دـنیوگ  یم  ار  یتلاح  نآ  شتـسرپ  هچ ؟ ینعی  شتـسرپ  .تسا  شتـسرپ  رـشب  ياه  تجاح  زا  یکی  .تسا  شتـسرپ 

، دـنیب یم  وا  تردـق  هضبق  رد  ار  شدوخ  تسا و  هدـیرفآ  ار  وا  هک  یتقیقح  نآ  هب  شدوخ  ینطاـب  هیحاـن  زا  دـنک  یم  یهّجوت  کـی 
رظن عطق  ًاساسا  رما  نیا  .دنک  یم  قلاخ  يوس  هب  قلخ  زا  ناسنا  هک  تسا  يریـس  عقاورد  دـنیب ؛ یم  جاتحم  دـنمزاین و  وا  هب  ار  شدوخ 

لداعت مدع  داجیا  رـشب  حور  رد  نآ ،  ندادن  ماجنا  .تسا  رـشب  یحور  ياهزاین  زا  یکی  شدوخ  دشاب  هتـشاد  هک  يرثا  هدیاف و  ره  زا 
یم اهناویح  نیا  يور  هک  ییاهنیجروخ  ییاهناویح ، میـشاب و  هتـشاد  يا  هواـجک  اـم  رگا  منک :  یم  ضرع  يا  هداـس  لاـثم  .دـنک  یم 
دایز یلاخ  هناخ  شدوخ  دوجو  رد  ناسنا  .یلاخ  رگید  فرط  دشاب و  رپ  فرط  کی  دوش  یمن  .دشاب  رارق  رب  ناشلداعت  دیاب  دـنراذگ 
رگا .دنک  یم  لداعتمان  برطضم و  ار  ناسنا  حور  دوشن ، هدروآرب  هک  یجایتحا  ره  .تسه  اهزیچ  زا  یلیخ  ياج  ناسنا  لد  رد  .دراد 
.دـنک یم  تحاران  ار  وا  اه  تجاح  نامه  درواین ، رب  ار  دوخ  رگید  ياه  تجاح  دزادرپب و  تداـبع  هب  رمع  ماـمت  رد  دـهاوخب  ناـسنا 

وا ناور  حور و  هشیمه  زاب  دراذـگن ، تایونعم  يارب  یتقو  دورب و  تایدام  لاـبند  هشیمه  ناـسنا  رگا  هک  تسا  نیا  مه  بلطم  سکع 
.دوب هدش  ادـیپ  وا  رد  یلاح  رییغت  کی  رمع  رخاوا  رد  .تسا  هدـش  بهذـمال  یناوج  نینـس  زا  هک  تسا  يدرم  ورهن »  » .تسا تحاران 

زیچ چـیه  هک  منک  یم  ساسحا  ار  یلاخ  ياج  کـی  ار ،  یئـالخ  کـی  ناـهج  رد  مه  مدوخ و  حور  رد  مه  نم ، دـیوگ  یم  شدوخ 
يونعم ياهورین  هک  تسا  نیا  شتلع  تسا ، هدش  ادیپ  ناهج  رد  هک  یبارطـضا  نیا  .یتیونعم و  کی  رگم  دـنک  رپ  ار  نآ  دـناوت  یمن 

یتحاران نیا  يوروش  ریهامج  داحتا  روشک  رد  نالا  دیوگ  یم  .تسا  نیمه  زا  ناهج  رد  یلداعت  یب  نیا  .تسا  هدش  فیعـضت  ناهج 
رکف يرگید  زیچ  هراـبرد  هک  داد  یمن  هزاـجا  ناـشیا  هب  یگنـسرگ  دـندوب و  هنـسرگ  مدرم  نیا  هک  یتـقو  اـت  .دراد  دوجو  یتخـس  هب 

کی نالا ) دندرک (  ادیپ  يداع  یگدنز  کی  هک  دعب  .دندوب  هزرابم  رکف  رد  شاعم و  لیصحت  رکف  رد  هرسکی  دننکب ،
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تعاس نیا  هک  تساهنآ  تبیـصم  لوا  هزات  دـنوش  یم  راکیب  راک  زا  هک  یعقوم  رد  .تسا  هدـش  ادـیپ  نانآ  نایم  رد  یحور  یتحاراـن 
يونعم روما  کی  اب  زج  ار  تاعاس  نآ  دنناوتب  اه  نیا  منک  یمن  نامگ  نم  دیوگ  یم  دعب  دـننکب ؟ رپ  زیچ  هچ  اب  ار  يراکیب  تغارف و 

 . مراد نم  هک  تسا  یئالخ  نامه  نیا  .دننکب و  رپ  يرگید  زیچ  اب 

، تسا هدش  دایز  یناور  ياهیرامیب  ایند  رد  هک  زورما  دراد .  شتسرپ  تدابع و  هب  یجایتحا  کی  ناسنا  ًاعقاو  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 
.تسه دینادب  یلو  میدوب  هدرکن  باسح  ار  نیا  ام  .دنا  هدنادرگرب  ور  شتسرپ  تدابع و  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  رثا  رد 

هناخ ره  يارب  هدش  هیفـصت  بآ  رگا  تسا ، دـیفم  یتمالـس  يارب  شزرو  رگا  ینعی  تسا  هناخ  رـس  بیبط  يزیچ  ره  زا  رظن  عطق  زامن 
ناسنا یتمالـس  يارب  مه  زامن  تسا ، مزال  ناسنا  يارب  ملاس  ياذـغ  رگا  تسا ، مزال  سکره  يارب  كاـپ  ياوه  رگا  تسا ، مزـال  يا 

ردقچ دهدب ، راگدرورپ  اب  زاین  زار و  هب  صاصتخا  ار  شدوخ  تقو  زا  یتعاس  زور  هنابـش  رد  ناسنا  رگا  دیناد  یمن  امـش  .تسا  مزال 
(1) .دور یم  نوریب  ناسنا  حور  زا  زامن  کی  هلیسو  هب  يذوم  یحور  ياهرصنع  دنک ! یم  كاپ  ار  شحور 

شنیرفآ زار  تدابع 

: تسادخ رما  تعاطا  شا  هفیظو  وا  سپ  .دریذپب  ار  وا  نامرف  دنک و  شتسرپ  ار  وا  اهنت  هک  دیرفآ  نیا  يارب  ار  ناسنا  دنوادخ 

(2) .دننک شتسرپ  ارم  هک  نیا  يارب  رگم  میدیرفاین  ار  سنا  ّنج و  انامه  »

یم شومارف  ار  دوخ  دنک ، شومارف  ار  شیوخ  يادخرگا  و  دبای ، یمن  ار  دوخ  وا  دای  اب  زج  شیوخ و  يادخ  شتـسرپ  هار  رد  زج  وا 
: دورب دیاب  اجکو  دنک  دیاب  هچ  تسیچ و  يارب  تسیک و  هک  دناد  یمنو  دنک 

(3)  « .درب ناشدوخ  دای  زا  ار  ناشدوخ  دنوادخو ، دندرک  شومارف  ار  ادخ  هک  دیشابم  نانآ  زا  انامه  »
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یهلا نامیپ  تدابع 

ًاریثَک ًاِّلبَج  مُْکنِم  َّلَضَا  دََقل  میقَتْسُم ، ٌطارِص  اذه  ینوُُدبْعا  ِنَا  و  نیبُم ، ٌّودَع  مکل  هَّنا  َناطیّـشلا  اوُدبْعَتال  نَا  َمَدا  یَنب  ای  مُْکَیِلا  ْدَهْعَا  َْملَا  »
(1)« .نُولِقْعَت اُونوُکَت  ْمَلَفَا 

ایآ تسین ) تّما  ود  تّما و  کی  و  رفن ، ود  رفن و  کی  تبحـص  ! ) مدآ نادنزرف  يا  مدآ ، ینب  يا  تسا : نامیپ  دـهع و  کی  زا  نخس 
شتسرپ اجنیا  دینکن .  شتسرپ  ار  ناطیش  هک  میتسب  نامیپ  دادرارق و  رگیدکیاب  ًالبق  امـش  نم و  دیوگ  یم  متـسبن ؟ نامیپ  امـش  اب  نم 

.تسا ناطیش  زا  ّتیعبت  نامه  هکلب  میزاسب ، ار  ناطیش  همّسجم  بارحم ، کی  رد  میورب  هک  تسین  انعم  نآ  هب  یتسرپ  ناطیش  ناطیش ،
تسار هار  میقتسم _  طارـص  اذه  دینک _  شتـسرپ  ارم  دینکن و  شتـسرپ  ار  ناطیـش  هک  میتسب  نامیپ  رگیدمه  اب  ام  ینوُدبْعا » ِنَا  «و 

(2) .تسا نیا  دناسرب  تداعس  هب  ار  امش  هک 

ناسنا تیرومأم  تدابع 

(3) «. همّیَقلا ُنید  کلذ  هوکَّزلا و  اُوتُْؤی  َهولّصلا و  اوُمیُقی  ءافَنُح و  َنیّدلا  هل  َنیِصلُخم  هّللا  اوُُدبْعَِیل  الا  اوُِرُما  ام  «َو 

قاش فیلکت  کی  یهلا  هنیب  تسه ، تقو  کـی  دـهاوخ ، یم  هچ  مدرم  زا  یهلا  هنیب  نیا  تسا ، یهلا  هنیب  نآ ، تاـیآ  نآرق و  ربمغیپ ،
نیا اـی  هک  نیا  ناـیم  تسا  رئاد  ناـشرما  مدرم  تقو  نآ  دزیریم ، مه  هـب  ار  مدرم  یگدـنز  هـک  دـهاوخ  یم  مدرم  زا  يزیچ  دـنک ، یم 
نیا رگا  بوخ  دنریذپب ، ار  ربمغیپ  نیا  نخـس  الثم  دنهاوخب ، هک  نیا  يارب  دننک  اهر  ار  زیچ  همه  دنزیرب ، مه  هب  یلکب  ار  ناشیگدـنز 

وت دیوگ : یم  نم  هب  هدمآ  ربمغیپ  نیا  تسین ، یناسآ  راک  نیا  اقآ  هک  دهدب ، قح  مدرم  هب  دـناوت  یم  يرادـقم  کی  مدآ  دـشاب  روط 
رد ًـالثم  میورب  رگیدـمه  اـب  میهاوخ  یم  نک ، اـهر  ار  همه  يراد ، یناـسک  يراد ، هچب  يراد ، لغـش  يراد ، یگدـنز  يراد ، نز  هک 

تسین قاش  اهنت  هن  هک  هتساوخ  ییاهزیچ  اه  نیا  زا  هدمآ  ربمغیپ  هن ، میریمب ، هک  یتقو  ات  میشاب  اهنت  میهاوخ  یم  اجنآ  رد  هوک  هنماد 
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ار يدوجوم  چیه  ادخ  زج  هتفگ ، شتسرپ  دروم  رد  ًالوا  هتساوخ ؟ هچ  اهنآ  زا  رگم  تسه ، مه  ناشیگدنز  نامه  هدننک  حالصا  هکلب 
ادخ زا  ریغ  دیتسرپب و  ار  ادخ  طقف  هتفگ  نیّدـلا _  هل  نیـصلخم  هّللااودـبعیل  ّالا  اورما  ام  و  تسا ؟ يدـب  زیچ  نیا  رگم  نکن ، شتـسرپ 

نیّدـلا هل  تسا ؟ يا  هتـساوخ  روج  هچ  نیا  سب  دـیهدب و  ماجنا  وا  يارب  طقف  ار  عوضخ  ار و  هار  ار و  نید  دـیتسرپن و  ار  سک  چـیه 
.ءافنح

یم تفاـنج »  » نیا هب  هک  لـطاب  هب  قح  زا  لـیامت  میراد ،  لـیامت  عون  ود  اـم  هک  تسا  نیا  فینَج  اـب  شقرف  ارگ ، قـح  ینعی  فـینح :
مکانلعج کلاذک  و  يور ، هنایم  لادتعا ، هب  شیارگ  رگید  ریبعت  هب  .دـنیوگ  یم  تفانح »  » نآ هب  هک  قح  هب  لطاب  زا  لیامت  دـنیوگ و 

نیا بوخ  تفانج ، دنیوگ : یم  ار  طیرفت  ای  طارفا  هب  شیارگ  تسه ، مه  قح  هب  شیارگ  نامه  هک  تفانح ، دنیوگ  یم  ار  اطسو  هما 
قح ءافنح ، تسوا ، ربارب  رد  طقف  طقف و  عوضخ  دوشن ، تدابع  يدوبعم  چیه  ادخ  زج  هک  نیا  لوا  تسا ؟ هتـساوخ  هچ  مدرم  زا  هنیب 

ررکم ار ، زامن  دیراد  اپ  هب  تسا ، قلاخ  دبع و  نایم  دنویپ  هک  دـینک  هماقا  ار  زامن  هولـصلا ، اومیقی  مود  دیـشاب و  لدـتعم  دیـشاب ، ارگ 
اب زامن  دوشب ، ادا  زامن  قح  هک  دیناوخب  يروج  ار  زامن  ینعی  زامن  نتـشاداپب  تسا  زامن  ندناوخ  زا  ریغ  زامن  نتـشاد  اپب  هک  میا  هتفگ 

(1) .زامن هماقا  دنیوگ  یم  ار  نیا  هک  رکفت  اب  زامن  عوضخ ، عوشخ و  اب  زامن  بلق ، روضح 

نامیا هناشن  تدابع 

باحصا غارـس  دایز  ربمایپ ، تفر (  هّفُـص »  باحـصا   » غارـس نیعولطلا  نیب  تقو  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يزور 
، دروـخ یم  وـلتولت  دراد  دراد : يداـع  ریغ  تلاـح  کـی  ناوـج  نیا  دـید  .داـتفا  یناوـج  هب  شمـشچ  ناـیم ، نیا  رد  تفر ) یم  هـفص 

هدرک حبص  هنوگچ  ( ؟ تحبـصا فیک  دومرف : تفر و  ولج  .تسین  يداع  گنر  شگنر ، تسا و  هتفر  ورف  رـس  هساک  هب  شیاهمـشچ 
هب شوگ  هار  زا  تدوخ  نابز  اب  وت  هچنآ  ینعی  منیقی ؛ لها  هک  ما  هدرک  حبص  یلاح  رد  هّللا  لوسر  ای  ًاِنقُوم  ُتْحَبْصَا  درک : ضرع  يا )

 ، دشکب فرح  وا  زا  رادقم  کی  تساوخ  یم  ربمغیپ  .منیب  یم  تریصب  هار  زا  نونکا  نم  يا ، هتفگ  ام 
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: درک ضرع  کنیقَی ؟ هَمالَع  ام  تسیچ ؟ وت  نیقی  تمـالع  یتسه ، نیقی  لـها  ینک  یم  اـعدا  هک  وت  دراد ، یتمـالع  يزیچ  ره  دومرف :
دراد و یم  هنشت  ارم  اهزور  هک  تسا  نیا  نم  نیقی  تمالع  يرِجاوه » َأَمْظَا  یْلَیل و  َرَهْـسا  ینَنَزْحَا َو  يّذلا  وه  هّللا  لوسر  ای  یتیقی  ّنا  »

رتسب هب  رـس  بش  هک  دراذـگ  یمن  نم  نیقی  .تسا  نیقی  تمالع  اهیراد ، هدـنز  بش  زور و  ياهزور  نیا  ینعی  باوخ ؛ یب  ارم  اـهبش 
وت زا  يرتشیب  تمالع  وگب ؛ نیا  زا  شیب  تسین ، یفاک  نیا  دومرف : .مشاـب  رطفم  زور  کـی  یتح  هک  دراذـگ  یمن  نم  نیقی  مراذـگب ؛

ار اجنآ  ياهادص  منیب و  یم  ار  ایند  نآ  هک  تسا  نیا  لثم  تسرد  متسه ، ایند  نیا  رد  هک  نالا  هّللا  لوسر  ای  درک  ضرع  .مهاوخ  یم 
، یهد هزاـجا  نم  هب  رگا  هّللا ! لوـسر  اـی  مونـش ؛ یم  منهج  زا  ار  منهج  لـها  يادـص  تشهب و  زا  ار  تشهب  لـها  يادـص  مونـش ؛ یم 

(1) .وگم نخس  رگید  توکس ! دومرف : .دنا  یمنهج  کیمادک  یتشهب و  کیمادک  هک  منک  یفرعم  کی  کی  نالا  ار  باحصا 

افص اب  قیفر  يا  تحبصا  فیک  ار  دیز  یحابص  ربمغیپ  تفگ 

تفگش رگ  نامیا  غاب  زا  ناشن  وک  تفگ  شوا  زاب  انق  وم  ًادبع  تفگ 

اهزوس قشع و  متستفخن ز  بش  اهزور  نم  ما  هدوب  هنشت  تفگ 

راید نیا  لوقع  مهف و  روخ  رد  رایب  يدروآ  هر  وک  هر  نیا  زا  تفگ 

نایشرع اب  ار  شرع  منیبب  نم  نامسآ  دننیبب  وچ  ناقلخ  تفگ 

سب هک  ینعی  یفطصم  شدیزگ  بل  سفن  مدنب  ورف  ای  میوگب  نیه 

؟ تسیچ تیوزرآ  ناوج ! دومرف : وا  هب  ربمغیپ  دعب 

.ادخ هار  رد  تداهش  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع 

ياراد هکنامه  مالـسا ؛ ناسنا  دوش  یم  مالـسا ، نمؤم  دوش  یم  نیا  .شزور  مه  نیا  شبـش و  نآ  شیوزرآ ؛ مه  نیا  شتدابع و  نآ 
(2) .تسا هدرک  داجیا  وا  رد  ار  مود  درد  نیا  هک  تسا  یئادخ  درد  نآ  دراد ؛ شلوا  درد  زا  ار  شمود  درد  یلو  تسا ، درد  ود  ره 
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مالسا تامیلعت  هحولرس  تدابع 

قالخا نید  اهنت  مالـسا  تسا ، یعامتجا  نید  کی  اهنت  مالـسا  دـیئوگن  متفگ : مدرک  یم  تبحـص  تدابع  هب  عجار  هک  يا  هسلج  رد 
: دیامرف یم  .تسا  هتفگ  یعامتجا  تامیلعت  هرابرد  ار  فرح  نیرتالاب  مالسا  .تساه  نیا  همه  نید  مالسا  هکلب  .تسا 

رد هک  نیا  يارب  میداتـسرف  ار  ناربمغیپ  ماـمت   (1)« ِطْسِقلِاب ُساّنلا  َموُقَِیل  َنازیْملا  َباتِْکلا و  مُهَعَم  اْنلَْزنَا  ِتانِّیَْبلِاب و  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَا  ْدََـقل  »
: دیامرف یم  .تسا  هدز  ار  اهفرح  نیرتالاب  بوخ ، قالخا  يارب  مالسا  دوشب .  ادیپ  یعامتجا  تلادع  مدرم  نایم 

شزرا هک  مالـسا  ایآ  یلو  . (2)« َهَمْکِْحلا َباتِْکلا و  ُمُهُمِّلُعی  مِهیّکَُزی و  هتاـیآ َو  مِْهیَلَع  اُوْلتَی  مُْهنِم  ًـالوُسَر  َنیّیّمُـالا  یف  َثََعب  يذـّلا  َوُه  »
تـسا هتـساکن  هرذ  کی  مه  ار  تدابع  شزرا  ًادبا ، تسا ؟ هتـساک  يزیچ  تدابع  شزرا  زا  هدرب ، الاب  ردـق  نیا  ار  یعامتجا  تامیلعت 

.تسا هدرک  ظفح  اه  نیا  همه  قوفام  رد  ار  تدابع  ماقم  هکلب 

دـشابن تدابع  رگا  دوش و  یم  تسرد  رگید  يات  ود  نآ  دشاب  تسرد  تدابع  رگا  .تسا  تدابع  تامیلعت ، هحول  رـس  مالـسا  رظن  زا 
یبوخ ناملـسم  یعامتجا  یقالخا و  لئاسم  رد  هک  دوشب  ادیپ  ایند  رد  یـسک  کی  هک  دینکن  رواب  .دـنک  یمن  ادـیپ  تیعقاو  ات  ود  نآ 

هیلع نینمؤملاریما  .میتسین  لئاق  یناملـسم  زا  يزیچ  ناوخن  زامن  مدآ  يارب  اـم  .دـشابن  یبوخ  ناملـسم  يداـبع  لـئاسم  رد  یلو  دـشاب 
بآ همشچ  لثم  زامن  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  .تسین  زامن  ّدح  رد  يزیچ  ادخ  هب  نامیا  زا  دعب  دومرف : مالـسلا 

.دنکب وشتسش  مرگ  بآ  نآ  رد  راب  جنپ  يزور  ناسنا  دشاب و  ناسنا  هناخ  رد  هک  تسا  یمرگ 

هب دنوادخ  .دینکب  زامن  رب  تظفاحم  دینکب ، زامن  راک  هب  یگدیـسر  ینعی  تسا ) رما  مالک   ) (3)« اْهیَلَع اوُِظفاح  ِهولَّصلا و  َْرمَا  اوُدَهاعَت  »
: دیامرف یم  ربمغیپ 

دایز زامن ، ینعی  نک  ربص  زامن  رب  مه  تدوخ  دـنناوخب ، زامن  هک  هدـب  روتـسد  تنادـناخ  هب  اْهیَلَع » ِْربَطْـصا  ِهولَّصلاـِب َو  َکَـلْهَا  ُْرْما  «و 
.نک لمحت  ار  نآ  ناوخب و 

«. کَعَم َنیّذلا  َنِم  ٌهَِفئاط  ُهَْثُلث و  ُهَفِْصن و  ِلیّللا و  یَْثُلث  ْنِم  ینْدَا  ُموُقَت  َکَّنِا  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنِا  »
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.دینک یم  شتسرپ  ار  ادخ  دینک ، یم  تدابع  دیزیخ ، یم  اپب  اهبش  دنتسه  وت  اب  هک  يدارفا  وت و  هک  دناد  یم  ادخ 

بجاو وا  رب   ) نکب دـجهت  ار  بش  زا  یتمـسق  ربمغیپ ! يا  ًادوُمْحَم ،» ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَا  یَـسَع  ََکل  ًهلفاـن  ِِهب  دَّجَهَتَف  لـیّللا  َنِم  «و 
(1) .دناسرب دومحم  ماقم  هب  ار  وت  لاح  نیا  هب  ادخ  هک  دیاش  دوب )

تدابع داعبا 

، ندرک بسک  راک و  ندناوخ ، سرد  اذهل  تسا ، تدابع  دشاب  مأوت  ییادخ  كاپ  هزیگنا  اب  رگا  يدیفم  ریخ و  راک  ره  مالسا  رظن  زا 
(2) .تسا تدابع  دشاب  هّللا  یف  هِّلل و  رگا  ندرک  یعامتجا  تیلاعف 

دوش یم  دهدب  ماجنا  ادـخ  ياضر  هزیگنا -  هب  ینعی  یعاد -  هب  ار  لمع  نآ  ناسنا  رگا  یلمع ، ره  هک  دـنا  هدرک  حرطم  ار  نیا  ءاهقف 
، دشاب تحلصم  دشاب و  یبوخ  لمع  هتاذ ، دح  یف  هک  یلمع  ره  ینعی  .دشاب  هتشاد  تیحالص  مه  شا  هرکیپ  هک  یلمع  هتبلا  تدابع ؛

ناسنا ندیباوخ  تسا  نکمم  نیاربانب  .تسا  تدابع  دـشاب ، ادـخ  راک  نآ  رد  شا  هزیگنا  دـهدب و  ماجنا  ادـخ  يارب  ار  نآ  ناسنا  رگا 
ار شدوخ  دوش ، عقاو  تقو  رد  اج و  رد  شراک  ره  هک  دنکب  میظنت  نانچ  نآ  ار  شا  یگدنز  یسک  رگا  دنا  هتفگ  .دوشب  تدابع  مه 
، تسا تداـبع  شباوخ  تسا : تداـبع  رد  زور  هنابـش  وا  دـهد ، ماـجنا  ادـخ  يارب  ار  شلاـمعا  ًاـعقاو  هک  دـنکب  تیبرت  ناـنچ  نآ  مه 

شیاهراک همه  تسا ، تدابع  شندیـشوپ  سابل  تسا ،  تدابع  شنتفر  هار  تسا ، تدابع  شندروخ  اذـغ  تسا ، تداـبع  شیرادـیب 
هـشیمه دیاب  ناسنا  هک  نیا  و  تسا ، یتسرد  بلطم  نیا  .دـهد  یم  ماجنا  ادـخ  يارب  ار  همه  هک  تسا  نیا  ضرف  نوچ  تسا ؛ تدابع 

؛ دوشن هابتـشا  یلو  .دـشابن  تدابع  لاح  رد  ناسنا  هک  دـشاب  دـیابن  مه  هظحل  کی  ینعی  .تسا  نیمه  شیانعم  دـشاب  تدابع  لاح  رد 
يراک ره  نوچ  مینکب  لایخ  ام  هک  دوشن  ببس  تقو  کی  نیا 
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يارب ار  مراک  هک  تسا  نیا  ضرف  متـسه ، مدوخ  ّبطم  رد  نم  سپ  تسا ، تدابع  میهدب  ماجنا  ادـخ  يارب  رگا  دـشاب  تحلـصم  هک 
ادخ ریغ  ندرک  شومارف  ادخ و  اب  تولخ  ادخ و  رکذ  شحور  هک  تدابع  نآ  هب  يزاین  سپ  منک ، یم  تدابع  مهد و  یم  ماجنا  ادخ 

.دریگ یمن  تروص  نیا  دـشابن ، نآ  رگا  .تسا  مزال  لاحره  هب  شدوخ  ياج  رد  تدابع  نآ  هن ، .تسین  تسا ، ادـخ  ریغ  زا  عاطقنا  و 
.درادن تدابع  زا  ریغ  یتحلصم  چیه  تسا و  تدابع  ضحم  هک  يراک  ینعی  نآ  و 

تدابع زا  ریغ  یتحلـصم  هک  يراک  ینعی  ضحم ،» تدابع   » دـنیوگ یم  ًاحالطـصا  ار  راک  کـی  میراد ؛ راـک  روج  ود  مالـسا  رد  اـم 
میروآر و تدابع د  تروص  هب  ار  اهنآ  میناوت  یم  ام  تسا و  یگدـنز  ياهتحلـصم  هک  میراد  رگید  ياهراک  کی  .زامن  لثم  درادـن ،

زاین یب  نیا  هک  دوشن  هابتـشا  یلو  تسا ، تدابع  دشاب  ادـخ  يارب  ادـخ و  ياضر  هار  رد  هک  یتقو  راک ، ره  سپ  .میروآ  رد  مه  دـیاب 
زا ار  ناسنا  نیا ، هن ، .دنک  یم  رافغتـسا  دراد و  ادخ  هب  هجوت  ناسنا  هک  تسا  نیا  طقف  شراک  ًالـصا  هک  یتدابع  نآ  زا  تسام  هدننک 

یمن زاین  یب  نآ  زا  ار  شدوخ  مه  نینمؤملاریما  تسناد ، یمن  زاین  یب  نآ  زا  ار  شدوخ  تقو  چیه  مه  ربمغیپ  .دـنک  یمن  زاین  یب  نآ 
(1) .دوش یمن  زاین  یب  نآ  زا  یناسنا  چیه  و  تسناد ،

تسا تدابع  هیزنت  سیدقت و 

هراما سفن  تعاطا  هاوخ  .دریگن  همشچرس  ادخ  تعاط  زا  هک  یتعاط  عون  ره  دراد ، یعیسو  موهفم  مالسا  فراعم  سوماق  رد  تدابع 
هزوح زا  جورخ  مزلتسم  تسا و  كرش  فیعض  بتارم  اهکرش  هنوگنیا  هتبلا  .دوش  یم  بوسحم  كرـش  رگید ، ياهناسنا  تعاطا  ای  و 
ینعم موهفم و  چـیه  هک  یلامعا  ینعی  دریگ ، یم  ماجنا  تیدوبع  راـهظا  و  تداـبع » ءاـشنا  دـصق   » هب هک  یلاـمعا  یلو  تسین ، مالـسا 
يارب هجو  چیه  هب  هریغ ، ینابرق و  دوجـس و  عوکر و  لیبق  زا  وا ، هب  تبـسن  تیدوبع  راهظا  فرط و  لماک  هیزنت  سیدقت و  زج  درادن 

يارب هن  ماما و  ربمغیپ و  يارب  هن  تسین ، زیاج  ادخ  ریغ 
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ینعی يدیحوت ، هدیقع  اب  هک  نیا  زا  معا  تسا ، كرـش  دریگ  تروص  تیدحا  تاذ  ریغ  يارب  رگا  لامعا  نیا  رگید ، زیچ  ای  هتـشرف و 
.دشابن ای  دشاب  مأوت  تیقلاخ  رد  تافص و  رد  تاذ و  رد  دیحوت 

سیدقت هبنج  رگا  يزیچ  هب  تبسن  عوضخ  تسین ، تدابع  يزیچ  هب  تبسن  عوضخ  ای  هجوت  ره  تسا : حیـضوت  هب  دنمزاین  بلطم  نیا 
« نداد ناشن  مک  دوخ   » و ینیب » مک  دوخ   » ناونع دصق و  هب  ًافرص  ناسنا  عوضخ  راهظا  رگا  هک  نیا  حیـضوت  تسا .  تدابع  دنک  ادیپ 

.تسا میرکت  میظعت و  نآ  دـشاب  يرگید  ندرمـش  مرتحم  ناونع  دـصق و  هب  عوضخ  راهظا  رگا  اـما  .تسا و  ینتورف  عضاوت و  دـشاب ،
دوخ یکچوک  مـالعا  عضاوت  ینعم  موهفم و  هک  تسا  نیا  رد  میظعت  عـضاوت و  قرف  .تسین  تداـبع  میظعت  عـضاوت و  زا  کـی  چـیه 

.تسا يرگید  مارتحا  تمظع و  مالعا  میظعت ، ینعم  موهفم و  تسا و 

يارب تسا و  تدابع  نیا  دشاب  صقن  زا  زیچ  نآ  ندوب  اربم  مالعا  هیزنت  سیدـقت و  ناونع  هب  يزیچ  ربارب  رد  ناسنا  عوضخ  رگا  اما  و 
.تسا تیدحا  تاذ  تسا  سیدقت  هتسیاش  تسا و  صقن  زا  اربم  هک  يدوجوم  اهنت  نوچ  تسین ، زیاج  ادخ 

سیدـقت ار  دوخ  دوبعم  یظفل  هلمج  کی  اب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هب  یظفل  حـیبست  .یلمع  یظفل و  : تسا هنوگ  ود  سیدـقت  حـیبست و 
یقیقح لعاف  ار  وا  دهد و  یم  صاصتخا  ادـخ  هب  ار  اهدـمح  عیمج  هک  دـمحلا هللا »  » هملک نینچمه  و  هللا » ناحبـس   » هملک الثم  دـنک ،

رد هک  زیچ  ره  زا  رترب  ار  ادخ  هک  ربکا » هللا   » هملک نینچمه  دنک و  یم  مالعا  تاملک  تاکرب و  تاریخ و  همه  أشنم  اه و  تمعن  همه 
تیدحا سدقا  تاذ  هرابرد  زج  تاملک  هنوگنیا  .تسا  یظفل  سیدقت  حیبست و  دنک ، یم  مالعا  فیـصوت  زا  رترب  هکلب  دیآ و  روصت 

«. هللااب الا  هوق  لوح و ال  ال   » هلمج تساه  هلمج  نیا  ریظن  .دشاب  لسرم  یبن  ای  برقم و  کلم  هاوخ  تسین ، زیاج 

وا يارب  لمع  نآ  هک  تسا  يدوجوم  نآ  تیـسودق  لمع ، نآ  موهفم  هک  دنک  ءاشنا  یلمع  ناسنا  هک  تسا  نیا  یلمع  سیدـقت  اما  و 
میظعت دصق  هب  لامعا  نیمه  تسا  نکمم  درادن  تحارص  ظفل  دننام  لمع  هتبلا  .ینابرق  دوجس و  عوکر و  لیبق  زا  دریگ ، یم  تروص 

سدقم مه  لمع  دوخ  تسین و  تدابع  تروص  نیا  رد  دریگ و  تروص 
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سدـقت هبنج  .دریگ  یم  تروص  هریغ  شتآ و  ای  تب و  لباقم  رد  هک  یلامعا  یلو  تسا  يداـع  لـمع  کـی  ینعی  دوش ، یمن  هدرمش 
رد دهاوخ  یم  هرطفلاب  ناسنا  تسا ، سیدقت »  » تسا رـشب  يرطف  هچنآ  .دریگ  یم  تروص  اهنآ  سیدقت  دصق  هب  اریز  دنک ، یم  ادـیپ 

يرطف سح  کـی  زا  نوـچ  سیدـقت  دـیامن  هیزنت  سیدـقت و  ار  وا  دتـسیاب و  لاـمک  هـب  هتـسارآ  صقن و  زا  هزنم  دوـجوم  کـی  ربارب 
هب داقتعا  یعون  اب  هاوخان ، هاوخ و  دیامن ، یم  لمع  نیا  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  تسا  قلطم  لامک  شیاتس  هزیرغ  دریگ و  یم  همشچرس 

، رگید تراـبع  هب  .قیبـطت  رد  ياـطخ  تروص  هب  ولو  تسا ، مأوت  رعـشتسم  ریغ  اـی  رعـشتسم و  روطب  سیدـقت  دروم  یـش ء  لالقتـسا 
هب دقتعم  ًاعقاو  رهاظ  روعـش  هلحرم  رد  ناسنا  هک  درادـن  یموزل  دریگ ، یم  همـشچرس  يزیرغ  سح  کی  زا  نوچ  سیدـقت  تدابع و 

.دشاب دوبعم  نآ  یلعف  ای  یتاذ  لالقتسا  صقن و  زا  ندوب  اربم  یگتسیاش و 

سیدقت قرف  نینچمه  هداس و  میظعت  سیدقت و  قرف  نینچمه  عضاوت و  سیدـقت و  قرف  تسا  نیا  و  سیدـقت ، ینعم  تسا  نیا  يرآ 
رارق هلبق  هن  هداس و  میظعت  هن  عضاوت و  هن  تسا ، سیدقت  دـنهد  یم  ماجنا  شتآ  دروم  رد  نایتشدرز  هچنآ  .نداد  رارق  هلبق  هجوت و  و 

تیبوبر ماقم  هب  حیرص  داقتعا  اب  مأوت  هاوخ  دوش ، هدرمـش  تدابع  هک  نیا  يارب  تسا  یفاک  لمع ، کی  ندوب  هیزنت  سیدقت و  .نداد 
(1) دشابن .  ای  دشاب و  یعونلا  بر  ای  هقلطم و 

تسا تدابع  رکفت 

: تسا تدابع  رّکفت  هک  میراد  يدایز  راثآ  رد  .تسا  رّکفت  تسه ، دایز  یمالسا  تامیلعت  رد  دراد و  یتیبرت  هبنج  هک  يرگید  بلطم 

هک یتافالتخا  اب  هَنَـس .» َنیْعبَـس  ِهَدابِع  ْنِم  ٌْریَخ  ٍهَعاس  ُرُّکَفَت  .ًهَنَـس  َنیّتِس  ِهَدابِع  ْنِم  ٌْریَخ  ٍهَعاس  ُرَّکَفَت  .ٍهَنَـس  هَداـبِع  ْنِم  ٌْریَخ  ٍهَعاـس  ُرُّکَفَت  »
.تسا توافتم  اهرکفت  تسین ، فالتخا  نیا  هتبلا  تسه . 
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یلام تدابع  نتفرگ ؛ هزور  ندناوخ ، زامن  لثم  یندب  تدابع  تشاد : میهاوخ  تدابع  عون  هس  نیاربانب  .تسا  تدابع  رکفت  دوخ  سپ 
.تسا رّکفت  شمان  هک  یحور ) ًافرص  تدابع  يرکف (  تدابع  و  تاقافنا ؛ یلک  روط  هب  و  نداد ، سمخ  نداد ، تاکز  لثم 

: دنیوگ یم  هک  نیا  .تسا  تادابع  عاونا  لضفا  رکفت  و 

رتشیب یلیخ  رگید  ياهتدابع  نآ  زا  رّکفت ، شزرا  هک  دوش  یم  مولعم  هَنَـس ، َنیْعبَـس  ای  هَنَـس  نیّتس  ای  ٍهَنَـس  هَدابِع  ْنِم  ٌْریَخ  ٍهَعاـس  ُرُّکَفَت  »
دوصقم هک  دوشب  مهافت  ءوس  دـیابن  .رکفت و  نودـب  یندـب  تدابع  لاس  تصـش  اب  دـشاب  ربارب  تسا  نکمم  نیا ، تعاس  کـی  .تسا 
يرورـض مزال و  دوخ  ياج  رد  مادک  ره  .تسین  نیا  دوصقم  دـیبسچب .  نیا  هب  دـینک و  اهر  ار  تدابع  نآ  هک  تسا  يزاس  نیـشناج 

.تسا رما  نیا  ترورض  نایب  دوصقم  .تسا 

تیالو تدابع و  دنویپ 

دوخ ناوریپ  هب  صاخ  یمالسا  شنیب  دنک و  یم  زاتمم  یمالسا  بهاذم  ریاس  زا  ار  نآ  هک  عیـشت  بهذم  حور  هک  تسا  نیا  تقیقح 
دش هراشا  نادب  هک  دناد  یم  فرگش  یـسب  ار  ناسنا  ياهدادعتـسا  یفرط  زا  تسا ، ناسنا »  » هرابرد بهذم  نیا  صاخ  دید  دهد ، یم 
زا دـناد و  یمن  یلاخ  دـشاب  هدیـسر  تیلعف  هب  وا  رد  یناسنا  ياهدادعتـسا  همه  هک  لماک  ناسنا  دوجو  زا  هاگچیه  ار  ناسنا  ناـهج  و 

لماک و تروص  هب  تیدوبع  قیرط  یط  تسا و  یناسنا  تاماقم  هب  لوصو  هلیسو  هناگی  تیدوبع  بهذم  نیا  شنیب  قبط  رگید  فرط 
هتفگ بهذـم  نیا  ءایلوا  ورنیا  زا  .تسین  رـسیم  تسا  ادـخ  تجح  یلو و  هک  لماک  ناسنا  يرالاس  هلفاق  يونعم و  تیانع  اب  زج  مامت ،

: دنا

(2)،(1) «. هیالولاب يدون  امک  یشب ء  دانی  مل  هیالولا و  جحلا و  موصلا و  هوکزلا و  هولصلا و  یلع  سمخ : یلع  مالسالا  ینب  »
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تدابع هفسلف 

هک تسا  نیا  رما  نیا  يانعم  دـنک  یم  رکذ  هفـسلف  اهروتـسد  ماکحا و  يارب  هک  تسا  نیا  نآرق  رظن  زا  لقع  ّتیجح  لـیالد  زا  یکی 
.دنریگ یم  رارق  ماکحا  للع  هلسلس  رد  دسافم  حلاصم و  دنیوگ  یم  لوصا  ياملع  .دشاب  یم  تحلصم  نیا  لولعم  هدش  هداد  روتـسد 

: دنک یم  يروآدای  مه  ار  شا  هفسلف  رگید  ياج  رد  دیراد و  ياپب  زامن  دیوگ  یم  اجکی  رد  نآرق  الثم 

(1) «. رْکنُْملا ِءاَشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهولَّصلا  َّنِا  »

راجزنا و اهیدـب  ءاـشحف و  زا  ناـسنا  یلاـعت  نیا  ببـسب  دـهد و  یم  یلاـعت  ناـسناب  هنوگچ  هک  ددرگ  یم  رکذـتم  ار  زاـمن  یحور  رثا 
: دیوگ یم  نآ  يارجا  هب  روتسد  لابندب  دنک و  یم  دای  هزور  زا  ایو  دنک  یم  ادیپ  فارصنا 

(2) «. نوُقَّتَت مُکَّلََعل  مُِکْلبَق  نِم  َنیذلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  َمایّصلا  ُمُکیلَع  َِبتُک  »

هب .دـهد  یم  حیـضوت  یعامتجا  يدرف و  ظاحل  زا  اهنآ  همه  هرابرد  هک  ...و  داهج  هوکز و  ریظن  ماکحا  ریاـس  دروم  رد  تسا  نینچ  و 
اهنآ هرابرد  دـهاوخ  یم  ناسنا  زا  دـهد و  یم  ینیمز  ییایند و  نیا  هبنج  ندوب  یئاروام  نیع  رد  ینامـسآ  ماکحا  هب  نآرق  بیترت  نیا 

(3) .تسا رشب  رکف  قوفام  ياهزمر  هلسلس  کی  افرص  اه  نیا  هک  دنکن  روصت  ددرگ و  نشور  وا  يارب  بلطم  هنُک  ات  دنک  هشیدنا 

تدابع رد  دیحوت 

: دراد ماسقا  بتارم و  دیحوت 

.يدابع دیحوت  یلاعفا ، دیحوت  یتافص ، دیحوت  یتاذ ، دیحوت 

رد وا  هبترم  هجرد و  نود  تسوا و  قولخم  همه  اوسام  درادن ، دننام  لثم و  تسا ، هناگی  راگدرورپ  تاذ  هک  نیا  ینعی  یتاذ ، دـیحوت 
.تسا یتاذ  دیحوت  نیبم  دحا » اوفک  هل  نکی  مل   » هیآ ای  و  یش ء » هلثمک  سیل   » همیرک هیآ  تسین ، وا  هب  تبسن  لباق  هکلب  لامک ،
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تاذ زا  ریغ  یقئاـقح  تیریـصب ، تیعیمـس ، كاردا ، هدارا ، .تاـیح  تردـق ، ملع ، لـیبق  زا  دـنوادخ  تافـص  ینعی  یتافـص ، دـیحوت 
دنک یم  قدص  وا  رب  تافص  نیمه  هک  تسا  يوحن  هب  راگدرورپ  تاذ  هک  ینعم  نیا  هب  .دنراگدرورپ  تاذ  نیع  دنتـسین ، راگدرورپ 

.تسا بترتم  وا  رب  تافص  نیا  راثآ  هک  تسا  يوحن  هب  یلوق ) هب   ) ای و 

هتساوخ يوحن  هب  تسا و  دنوادخ  هدارا  تیشم و  هب  ناسنا ) ياهراک  یتح   ) اهراک همه  هکلب  اهتاذ ، همه  اهنت  هن  ینعی  یلاعفا ، دیحوت 
.تسوا سدقم  تاذ 

اب تسا  يواسم  دنوادخ  ریغ  شتـسرپ  تسین ، شتـسرپ  تدابع و  هتـسیاش  يدوجوم  چیه  راگدرورپ ، تاذ  زج  ینعی  يدابع ، دـیحوت 
.یمالسا دیحوت  هرئاد  زا  جورخ  كرش و 

هب تسا  طوبرم  مسق  نیا  ادخ و  هب  تسا  طوبرم  رگید  مسق  هس  نآ  اریز  دراد ، قرف  دیحوت  ماسقا  ریاس  اب  يرظن  زا  تدابع  رد  دیحوت 
زا تیلعاف  رد  وا  یگناـگی  و  تافـص ، رد  وا  یگناـگی  دـننام و  لـثم و  زا  شندوب  هّزنم  تاذ و  یگناـگی  رگید ، تراـبع  هب  .ناگدـنب 

نوؤش زا  هن  تسا  ناگدنب  نوؤش  زا  تدابع  رد  دیحوت  سپ  یتسرپ ، هناگی  موزل  ینعی  تدابع  رد  دیحوت  اما  تسوا ، تافص  نوؤش و 
.دنوادخ

رد دـنوادخ  یگناـگی  ینعی  تداـبع  رد  دـیحوت  اریز  تسا  دـنوادخ  نوؤـش  زا  زین  تداـبع  رد  دـیحوت  هک  تـسا  نـیا  تـقیقح  یلو 
موهفم هتبلا  و  تسا ، لماش  ار  دـیحوت  بتارم  همه  هللا  الا  هلا  هملک ال  .تسا  قح  هب  دوبعم  هناـگی  وا  سپ  تیدوبعم ، يارب  یگتـسیاش 

.تسا تدابع  رد  دیحوت  نآ  ییادتبا 

لـصا ود  نیا  زا  یکی  هب  شداقتعا  رد  یـسک  رگا  ینعی  تسا ، یمالـسا  يداقتعا  هیلوا  لوصا  ءزج  تدابع  رد  دیحوت  یتاذ و  دیحوت 
.دنتسین فلاخم  لصا  ود  نیا  اب  نیملسم  زا  يدحا  .ددرگ  یمن  بوسحم  نیملسم  ءزج  دشاب  یللخ 

تاداقتعا زا  يا  هراپ  هک  دنا  هدش  یعدـم  تسا  یماش  یلبنح  هیمیت  نبا  عبات  وا  دـنباهولادبع و  نب  دـمحم  وریپ  هک  هیباهو  هقرف  ًاریخا 
رد دیحوت  لصا  دض  رب  ءایلوا  ءایبنا و  زا  تادادمتسا  تالسوت و  دننام  نیملسم  لامعا  زا  يا  هراپ  تعافـش و  هب  داقتعا  لثم  نیملـسم 

تدابع رد  دیحوت  اب  یفانم  ار  اهنآ  نیملسم  ریاس  یلو  تسا ، تدابع 
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دنوادخ ریغ  ای  تسا  دنوادخ  شتسرپ  هتسیاش  دوجوم  هناگی  ایآ  هک  تسین  نیا  رد  نیملـسم  ریاس  اب  هیباهو  فالتخا  سپ  .دنناد  یمن 
تسا نیا  رد  فالتخا  تسین ، شتسرپ  هتسیاش  ادخ  ریغ  هک  تسین  دیدرت  تهج  نیا  رد  دنشتسرپ _  هتسیاش  زین  ءایلوا  ءایبنا و  الثم  _ 

طوسبم تانایب  اب  مالسا  ياملع  يوربک ، هن  تسا  يورغص  نیبام ، یف  عازن  سپ  هن ؟ ای  تسا  تدابع  تالـسوت  تاعافـشتسا و  ایآ  هک 
(1) .دنا هدرک  در  ار  نایباهو  هیرظن  لدتسمو 

عون زا  یلمع و  دـیحوت  تدابع ، رد  دـیحوت  اـما  تسا ؛ نتخانـش  عون  زا  يرظن و  دـیحوت  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هک  يا  هناـگ  هس  بتارم 
دیحوت .نیتسار  ندش » و «  ندوب »  » دیحوت زا  هلحرم  نیا  تسا و  نیتسار  هشیدنا  رّکفت و  دـیحوت ، بتارم  نآ  .تسا  ندـش »  » و ندوب » »

تسادـخ و یگناـگی »  » هب ندرب  یپ  يرظن  دـیحوت  .لاـمک  هب  ندیـسر  تـهج  رد  شبنج  یلمع  دـیحوت  تـسا و  لاـمک  شنیب  يرظن 
«. نتفر  » یلمع دیحوت  تسا و  ندید »  » يرظن دیحوت  .تسا  ناسنا  ندش » هناگی   » یلمع دیحوت 

تفگ میهاوخ  ًادعب  .ندـش  هناگی  قح  شتـسرپ  تهج  رد  رگید ، ترابع  هب  یتسرپ ، هناگی  ینعی  تدابع  رد  دـیحوت  ای  یلمع  دـیحوت 
يارب رگا  هک  تسا  هیزنت  سیدـقت و  مسارم  ماجنا  تداـبع ، بتارم  نیرت  نشور  .دراد  تاـجرد  بتارم و  مالـسا ، رظن  زا  تداـبع  هک 

نیا هب  رـصحنم  شتـسرپ  مالـسا  رظن  زا  یلو  .تسا  مالـسا  هزوح  زا  دیحوت و  لها  هگرج  زا  یّلک  جورخ  مزلتـسم  دوش  عقاو  ادخ  ریغ 
یناسفن ياهاوه  هک  یـسک  نآ  .تسا  شتـسرپ  نداد ، رارق  يونعم  هلبق  نتفرگ و  لآ  هدـیا  ندرک ، ذاّختا  تهج  عون  ره  تسین ؛ هبترم 

: تسا هدرک  شتسرپ  ار  اهنآ  دهدب  رارق  دوخ  يونعم  هلبق  نآ و  هدیا  تکرح و  تهج  ار  دوخ 

(2) «. ُهاوَه ُهَهِلا  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَاَرَا  »

» ؟  تسا هداد  رارق  شیوخ  دوبعم  ادخ و  ار  دوخ  سفن  ياوه  هک  ار  سک  نآ  يدید  ایآ  »
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ار وا  دشاب  ضحم  میلست  نآ  ربارب  رد  دنک و  تعاطا  هدادن ، نامرف  وا  تعاطا  هب  ادخ  هک  ار  رگید  صخـش  نامرف  رما و  هک  سک  نآ 
: تسا هدرک  تدابع 

(1) «. ِهّللا ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَا  ْمُهَنابْهُر  ْمُهَرابْحَا َو  اوُذَخَِّتا  »

« .دنا هتخاس  شیوخ  يادخ  ادخ ، ياج  هب  ار  دوخ  نادهاز  دوخ و  ینید  ناملاع  انامه  »

(2) «. ِهّللا ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَا  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  «َو ال 

« .میهدن رارق  شیوخ  رب  مکاح  عاطم و  شیوخ و  يادخ  ار  رگید  یضعب  اهناسنا  ام  زا  یضعب  انامه  »

ره درط  نداد و  رارق  لآ  هدـیا  تکرح و  تهج  حور و  هلبق  عاطم و  ار  ادـخ  اهنت  ینعی  تدابع  رد  دـیحوت  ای  یلمع  دـیحوت  نیاربانب ،
، ندرک تمدخ  ادخ  يارب  ندرک ، مایق  ادخ  يارب  ندش ، تسار  ندش و  مخ  ادخ  يارب  ینعی  رگید ؛ لآ  هدـیا  هلبق و  تهج و  عاطم و 

 : تفگ میهاربا  هک  نانچ  نآ  ندرم ، ادخ  يارب  نتسیز ، ادخ  يارب 

ِّبَر ِهِّلل  یتامَم  َيایْحَم َو  یکُُسن َو  یتولَـص و  َّنِا   (3)  . َنیکِرْـشُْملا َنِم  اَنَا  ام  ًافینَح َو  ِضْرَـالا  ِتاومَّسلا َو  َرَطَف  يذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  »
(4) «. َنیِملْسُْملا ُلَّوَا  اَنَا  ُتِْرُما َو  َِکلِذب  َُهل و  َکیرَش  ال  َنیَملاْعلا ،

ءزج زگره  تسا ؛ یلفـس  يولع و  ناهج  همه  هدـننک  عادـبا  هک  مدرک  یتقیقح  يوس  هب  هنایارگ  قح  ار  دوخ  بلق  هرهچ  لد و  يور  »
نامرف نیا  هب  .تسین  یکیرش  ار  وا  .تساهناهج  راگدرورپ  دنوادخ ، يارب  مندرم  منتسیز و  متدابع ، مزامن ، انامه  ...متـسین  ناکرـشم 

« .متسه قح  هب  ناگدش  میلست  نیلوا  نم  ما و  هدش  هداد 

ادخ زج  ینعی  تسا ؛ یلمع  دیحوت  رب  رظان  يزیچ  ره  زا  شیب  هللا » الا  هلا  ال   » هبّیط هملک  .تسوا  یلمع  دـیحوت  یمیهاربا ، دـیحوت  نیا 
(5)  . تسین شتسرپ  هتسیاش 
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كرش

رد هچنانچ  .تسا  تکراشم  زا  كرش ؛ هملک  .تسا  كرش  لباقم  هطقن  دیحوت  هک  تسا  نیا  تسا  رکذتب  مزال  اجنیا  رد  هک  يا  هتکن 
نم اـب  ار  نوراـه  تلاـسر  غیلبت  نیا  رد  ینعی   (1)« يْرمَا یف  ُهْکِرْـشا  َو   » هک تسا  نیا  دـنوادخ  زا  یـسوم  ياـهاضاقت  هـلمج  زا  نآرق 

.نادرگ کیرش 

هتـشاد دوبعم  ات  ود  دحاو  نآ  رد  ینعی  دـنکب ، کیرـش  ادـخ  اب  ار  ادـخ  ریغ  ناسنا  ًاموزل  هک  تسا  نیا  كرـش  يانعم  ایآ  مینیبب  لاح 
؟ تسین كرش  رگید  دنک ، شتسرپ  ار  ادخ  ریغ  يدوجوم  اهنت  دتسرپن و  ار  ادخ  یلکب  ناسنا  ًانایحا  رگا  و  دشاب ؟

يربخ وت  يارب  نیقی ،» ٍأَبَِنبٍأَبَـس  ْنِم  َُکْتئِج  : » تفگ نامیلـس »  هب «  دهده »  » هک تسا  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  ءابـس  موق  ناتـساد  رد  الثم 
(2)« ...ِسمَّشِلل َنودُجسَی  اهَموَق  اُهتدَجَو َو  ٌمیظَع ، ٌشرَع  اَهل  ٍیئَش َو  ِلُک  نِم  ْتَِیتوأ  مُهُِکلمَت َو  ًهَأَْرما  ُتدَجَو  ّینِا  ما «  هدروآ  ینیقی 

هک متفاـی  ار  موـق  نآ  نز و  نآ  تـشاد و  یگرزب  شرع  تـخت و  کـی  درک  یم  یهاـشداپ  اـهنآ  رب  نز  کـی  هـک  مدــید  ار  یمدرم 
.دندوب تسرپ  دیشروخ 

كرـشم رگید  دـنراد  دـحاو  دوبعم  نوچ  دـندیتسرپ  یمن  ار  يزیچ  دیـشروخ  ریغ  دـندیتسرپ و  یم  ار  دیـشروخ  هک  یمدرم  نیا  اـیآ 
؟ دنتسین

قطنم رد  نوچ  .تسا  نداهن  ار  ریغ  ادخ  ياج  هب  كرش ، يانعم  هکلب  تسین ، داقتعا  رد  تیونث  كرش  يانعم  اهنت  نآرق  حالطصا  رد 
کیرـش ادخ  يارب  تیدوبع  رد  داهن ؛ ادخ  ياج  هب  ار  ادـخ  ریغ  یـسک  رگا  لاح  دـننک ، یم  شتـسرپ  ار  ادـخ  تادوجوم  همه  نآرق 
دیـشروخ اـج  کـی  هک  اـهنآ  باـسح  نیا  يور  دتـسرپن و  ار  يرگید  زیچ  لـطاب  دوبعم  نآ  زا  ریغ  وا  دوخ  هچرگ  .تسا  هدـش  لـئاق 

(3) .دنکرشم زین  دنتسه  تسرپ 
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شتسرپ رد  كرش 

نیا .دنا  هدـیتسرپ  یم  ار  ایرد  ای  تخرد  ای  دیـشروخ  ای  هراتـس  ای  ناویح  ای  زلف  ای  گنـس  ای  بوچ  شتـسرپ ، هلحرم  رد  للم  زا  یخرب 
لباقم هطقن  تسا و  شتسرپ  رد  كرش  كرـش ، نیا  .دوش  یم  تفای  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  مه  زونه  هدوب و  ناوارف  كرـش  زا  عون 

.تسا تدابع  رد  دیحوت 

« ندش  » و ندوب »  » عون زاو  یلمع  كرـش  كرـش ، عون  نیا  اّما  تسا ، نیغورد  تخانـش  عون  زا  يرظن و  كرـش  كرـش ، بتارم  ریاس 
.تسا نیغورد 

یم هدناوخ  یلج  كرـش  تسا  مالـسا  هزوح  زا  جورخ  ببـس  هک  شبتارم  نیرتالاب  .دراد  بتارم  دوخ  هبون  هب  زین  یلمع  كرـش  هّتبلا 
نآ اهکرـش  زا  یـضعب  .دـنک  یم  هزرابم  تخـس  اهنآ  اب  یلمع  دـیحوت  همانرب  رد  مالـسا  هک  دراد  دوجو  یفخ  كرـش  عاونا  اّما  .دوش 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  زا  تسا  ثیدح  رد  .تسا  ندـید  لباق  تمحز  هب  زین  يوق  رایـسب  ياهنیب  هّرذ  اب  هک  تسا  ناهنپ  زیر و  هزادـنا 

 : ملسو هلآ  هیلع و 

لدعلا و نم  یـش ء  یلع  ضغبی  روجلا و  نم  یـش ء  یلع  ّبحی  هاندا  و  املّظلا ، هلیّللا  یف  افّـصلا  یلع  ّرّذلا  بیبد  نم  یفخا  كرـشلا  »
«. (1)« هّللا ُمُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَف  هّللا  َنوُّبُِحت  ُمْتنُک  ْنِا   » هّللا لاق  .هّللا  یف  ضغبلا  ّبحلا و  الا  نیّدلا  له 

هک تسا  نیا  كرـش  نیرتمک  .کـیرات  بش  رد  فاـص  گنـس  رب  هچروم  نتفر  هار  زا  تسا  رت  یفخم  كرـش ) نتفاـی  هار   ) كرـش »
نتشاد و تسود  زج  يزیچ  نید  ایآ  .درادب  نمشد  ار  لدع  زا  یمک  ای  دشاب و  یـضار  نآ  زا  درادب و  تسود  ار  ملظ  زا  یمک  ناسنا 
( تسادخ بناج  زا  هک  ارم  تاروتـسد   ) ارم دیراد  یم  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب  دیامرف  یم  دنوادخ  تسادـخ ؟ يارب  نتـشاد  نمـشد 

«. درادب تسود  ار  امش  دنوادخ  ات  دینک  يوریپ 

ناتـساد رد  میرک  نآرق  .درامـش  یم  كرـش  ار  یتسرپ  صخـش  یتسرپ ، لوپ  یتسرپ ، ماقم  یتسرپ ، هاـج  یتسرپاوه ، هنوگره  مالـسا 
نامرف هنارباج  نوعرف ، یسوم و  دروخرب 
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اهُّنُمَت ٌهَمِْعن  َْکِلت  َو  : » دیوگ یم  نوعرف  باوج  رد  یسوم  نابز  زا  .دناوخ  یم  نتفرگ ) هدنب  « ) دیبعت  » ار لییارسا  ینب  رب  نوعرف  ندنار 
رد هک  یماگنه  هک  يراذگ  یم  ّتنم  نم  رب  هاگنآ  يا و  هتخاس  دوخ  هدنب  ار  لییارـسا  ینب  وت  ینعی   (1)« لیئارِْسا یَنب  َتْدَّبَع  ْنَا  َّیَلَع 

هکلب دندوب ، نوعرف  ناگدرب  هن  دندرک و  یم  شتسرپ  ار  نوعرف  هن  لییارـسا  ینب  هک  تسا  یهیدب  دش !؟ نانچ  نینچ و  مدوب  وت  هناخ 
یم لقن  ار  هناملاظ  هرطیس  هبلغ و  نیا  نوعرف  نابز  زا  رگید  ياج  رد  هک  دنتـشاد  رارق  نوعرف  هناملاظ  یتوغاط و  هرطیـس  تحت  ًافرص 
یم لقن  نوعرف  نابز  زا  رگید  ياج  رد  مه  .اهنآ و  رب  رهاق  میتسه و  اهنآ  قوف  ام  ام و  تسد  ریز  ناـنآ   (2)« نوُرِهاق ْمُهَقْوَف  ّانِا  : » دنک

« انل  » هملک همیرک  هیآ  رد  .دنتسه  ام  ناگدنب  لییارسا ) ینب   ) نوراه یـسوم و  نادنواشیوخ  ینعی   (3)« َنوُِدباع اَنل  اهُمْوَق  َو  : » هک دنک 
ار نوعرف  دـندوب ، شتـسرپ  هب  روبجم  لییارـسا  ینب  ًاـضرف  اریز  تسین ، شتـسرپ  دوصقم  هک  نیا  رب  تسا  هنیرق  نیرتهب  اـم ) يارب  زا  )

ینب رب  نوعرف ) ألم »  » نآرق حالطـصا  هب   ) ناینوعرف همه  نوعرف و  هیحان  زا  هک  يزیچ  نآ  .ار  ناـینوعرف  همه  هن  دـندرک  یم  شتـسرپ 
.دوب يرابجا  تعاطا  دوب  هدش  لیمحت  لییارسا 

دهد یم  حرش  ار  نوعرف  هناملاظ  ّطلست  نوعرف و  لاگنچ  رد  لییارسا  ینب  ّتیموکحم  هک  هاگنآ  هعصاق »  » هبطخ رد  مالسلا  هیلع  یلع 
: دیامرف یم  دنک ، یم  رکذ  نتفرگ » هدنب   » ریبعت اب 

«. ًادیبَع ُهَنِعارَفلا  مُْهتَذَخَِّتا  »

(4) «. دندوب هداد  رارق  دوخ  دبع  ار  نانآ  هنعارف  »

ناراّبج شتسرپ 

يّذلا مُهَنید  مَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیّذلا  َفَلْخَتْسا  امَک  ِضْرَالا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  مُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  هّللا  َدَعَو  »
ْنِم مُهََّنلِّدَُبَیل  ْمَُهل َو  یضَتْرا 

59 ص :

هیآ 22. ءارعش ، هروس  . 1 - 1
هیآ 127. فارعا ، هروس  . 2 - 2
هیآ 47. نونمؤم ، هروس  . 3 - 3

ص 124. ینیب ،) ناهج  رب  يا  همدقم  ، ) ج 2 راثآ ، هعومجم  . 4 - 4

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 73 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_59_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_59_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_59_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_59_4
http://www.ghaemiyeh.com


(1) «. ًاْئیَش یب  َنوُکِرُْشی  ینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَا  مِِهفْوَخ  ِدَْعب 

هب اهنآ  زا  شیپ  هک  نانچ  نآ  دهد  نیمز  تفالخ  ار  اهنآ  هک  دنا  هدرک  لمع  هتـسیاش  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  هب  هداد  دیون  دنوادخ  »
.دیامن ّتینما  هب  لیدبت  ار  اهنآ  سرت  دزاس و  رشتنم  تسا  هدیدنـسپ  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  ار  ینید  داد ، نیمز  تفالخ  رگید  یناسک 

«. دنهدن رارق  نم  کیرش  ار  يزیچ  دننک و  تدابع  ارم 

ره تعاطا  دـیق  زا  نامیا  لها  دوش  یم  رارقرب  یهلا  تفالخ  قح و  تموکح  هک  هاگنآ  هک  تسا  نیا  هب  رظاـن  هک  هیآ  نیا  رخآ  هلمج 
هک دوش  یم  مولعم  نیا  زا  .دنزاس  یمن  نم  يارب  یکیرـش  دننک و  یم  تدابع  ارم  اهنت  هک  هدش  نایب  تروص  نیا  هب  دـندازآ ، يراّبج 

.تسادخ هب  كرش  دشاب  ادخ  ریغ  يارب  رگا  تسادخ و  تعاطا  دشاب  ادخ  يارب  رگا  تسا ؛ تدابع  يرما  تعاطا ، ره  نآرق  رظن  زا 

یعامتجا رظن  زا  دوش  یمن  هدرمـش  تدابع  هجو  چـیه  هب  یقالخا  رظن  زا  هک  يراـبجا  ياـهیرادرب  ناـمرف  هک  تسا  بیجع  هلمج  نیا 
: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .دوش  یم  هدرمش  تدابع 

(2)  «. ًالَخَد هّللا  َنید  ًالَوِخ و  هّللا  َدابِع  ًالَوُد و  هّللا  َلام  اوُذَخَّتا  َنیثالَث  ِصاْعلا  ُوَنب  َغََلب  اِذا  »

تـسد هب  تسد  دوخ  نایم  ار  ادخ  لام  دـسر ، نت  یـس  هب  يوما ) يافلخ  تیرثکا  مکح و  ناورم  ّدـج   ) هّیما نب  صاع  دالوا  هاگ  ره  »
«. دنزاس یم  شوشغم  ار  ادخ  نید  دنهد و  یم  رارق  دوخ  هدنب  ار  ادخ  ناگدنب  دننک ، یم 

هدرب كولمم و  ار  اهنآ  هن  دندناوخ و  یم  دوخ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  هن  نایوما  هک  تسا  یهیدب  .نایوما  دادبتسا  ملظ و  هب  تسا  هراشا 
هدنیآ اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دندوب  هدرک  لیمحت  مدرم  رب  ار  دوخ  ّتیراّبج  دادبتسا و  هکلب  دندوب ،  هتخاس  دوخ 
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(1) .دناوخ یبوبرم » ّبر و   » هطبار كرش و  یعون  ار  عضو  نیا  دوخ ، یهلا  يرگن 

تدابع رد  كرش  تّیقلاخ و  رد  كرش 

نآ هک  تسا  نیا  تدابع  رد  كرـش  همزال  هک  دـنا  هدرک  لایخ  دـنا  هدرک  هابتـشا  تیقلاخ  رد  كرـش  اب  ار  تدابع  رد  كرـش  یخرب 
ماظن رد  یماقم  نینچ  نایتشدرز  نوچ  دـشاب و  هتـشاد  یماـقم  داـجیا ، قلخ و  رظن  زا  شنیرفآ  ماـظن  رد  دوش  یم  شتـسرپ  هک  يزیچ 
نانآ اریز  دنا ، هدوبن  كرـشم  زین  تیلهاج  بارعا  سپ  تسا  نینچ  رگا  دنا ، هدوبن  كرـشم  سپ  دـنا  هدوبن  لئاق  شتآ  يارب  شنیرفآ 
اهنآ .دندرک  یمن  يراک  دـنداد ، یم  ماجنا  اهتب  يارب  ینابرق ، زامن و  ینعی  دریگ ، تروص  ادـخ  يارب  دـیاب  هک  یلمع  هک  نیا  زج  زین 

.دنتسناد یمن  لقتسم  عونلا  بر  ار  هریغ  و  يّزُع »  » ای لبُه »  » تب زگره 

.دنک شتسرپ  ار  وا  رشب  درادن  یعنام  دوب  دیفم  یلیخ  شدوجو  يزیچ  رگا  هک  تسا  نیا  رگید  هابتشا 

يوس هب  هک  هاگنآ  دشاب  یماع  دنچ  ره  یناملسم  چیه  تسا  یطلغ  هسیاقم  هبعک ، تمس  هب  زامن  نیح  هجوت  اب  شتآ  سیدقت  هسیاقم 
مالسا .دنک  سیدقت  میرکت و  میظعت و  ار  هبعک  لمع  نیا  اب  دهاوخ  یم  هک  دنک  یمن  روطخ  شرطاخ  رد  دتسیا  یم  زامن  يارب  هبعک 

یناملـسم چـیه  نهذ  رد  اذـهل  دـننک و  سیدـقت  ار  هبعک  زاـمن  نیح  رد  مدرم  هک  تسین  ینعم  نیاـب  هداد  رارق  زاـمن  هلبق  ار  هبعک  هک 
بونج هطقن  هب  ور  همه  زامن  ماگنه  دـنتفگ  یم  ناناملـسم  هب  هک  تسا  نیا  لثم  تسرد  تهج  نیا  زا  دـنکیمن  روطخ  هبعک  سیدـقت 
هراشا نیرتکچوک  مالـسا  نید  رد  زگره  .درادن  دنـشاب  هتـشاد  يدحاو  عضو  همه  تدابع  نیح  رد  هک  نیا  زج  یموهفم  هک  دـیتسیاب 
نآرق تسا  هدش  هداد  میلعت  نآ  سکع  هکلب  دراد  صاخ  طابترا  کی  مارحلادجـسم  هبعک و  اب  دـنوادخ  هک  تسین  بلطم  نیا  هب  يا 

(2)« هّللا ُهْجَو  ّمَثَف  اوُّلََوت  امَْنیَا  : » دیامرف یم  احیرص " میرک 

کی رب  ینتبم  اهنت  نداتسیا  هبعک  هب  ور  سپ  .تسا  هللا » تیب   » يدبعم ره  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تیب »  » دوش یم  هتفگ  هبعک  هب  رگا  و 
لمع ماجنا  نیح  رد  هک  یتهج  ظاحل  زا  ناناملسم  الوا  هک  تسا  نیا  تمکح  نآ  تسا ، یعامتجا  هفسلف  تمکح و 
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دشاب اجنامه  دننک ، یم  باختنا  تدحو  يارب  هک  يا  هطقن  ًایناث  .دنشاب  هتشادن  تتشت  قرفت و  دنشاب  یکی  .دننک  یم  باختنا  تدابع 
(1) .تساتکی دنوادخ  تدابع  هب  مارتحا  یعون  دوخ  نیا  هک  دش  هتخاس  هناگی  يادخ  شتسرپ  يارب  ناهج  رد  راب  نیلوا  هک 

تدابع رد  كرش  دیحوت و  زرم 

يرهاـظ و هّجوت  زا  ّمعا  دوجوم _  ره  هب  هّجوـت  نوـعجار .)  هیلا  اـّنا   ) تسا ییوا » يوـس  هب   » یلمع دـیحوت  رد  كرـش  دـیحوت و  زرم 
تکرح ره  رد  .تسادخ  هب  هّجوت  دـصقم ، کی  هن  دـشاب و  قح  يوس  هب  نتفر  يارب  هار ، کی  هب  هّجوت  تروص  هب  هاگ  ره  يونعم _ 

زا نداـتفین  رود  ندـشن و  مگ  يارب  هار  ياـه  هناـشن  اهـشلف و  اـهتمالع و  هب  هّجوت  تسا و  هار  هک  تهج  نآ  زا  هار  هب  هّجوت  ریـسم ، و 
.تسا نتفر » دصقم  يوس  هب   » ندوب و دصقم » يوس  هب  ، » دنتسه اهشلف  اه و  هناشن  اهتمالع و  اه  نیا  هک  تهج  نآ  زا  دصقم 

(2)  « . ُمَْوقَالا ُطارِّصلا  مَظَعْالا َو  ُلیبَسلا  ُُمتنَا  : » دنتسه ادخ  ياههار  ءایلوا  ءایبنا و 

(3)« ِهِطارِص یلَع  َءالِدَا  ِهِدِالب َو  یف  ًارانَم  ِهِدابِِعل َو  ًامالْعَا  و  : » دنتسه هللا  یلا  ریس  ياه  هناشنو  اهتمالع  نانآ 

لّـسوت و هک  تسین  نـیا  هلأـسم  سپ   (4)« ِهّللا ِهاـضرَم  یلَع  ِءاـّلِدالَاَو  ِهّللا  َیِلا  ِهاعُدـلَا  : » دنـشاب یم  قح  يوس  هب  ناـیامنهار  ناـیداه و 
ءایلوا ءایبنا و  مینادب  دیاب  ًالّوا  .تسا  رگید  زیچ  هلأسم  تسا ، كرـش  اهنآ  زا  یعیبطلا  قوفام  يراک  راظتنا  ءایلوا و  ندناوخ  ترایز و 

میرک نآرق  زا  هن ؟ ای  دنـشاب  هدـش  عقاو  تبهوم  دروم  دـح  نیا  ات  قح  هیحاـن  زا  هک  دـنا  هدرک  یهلا  برق  بتارم  رد  يدوعـص  نینچ 
تسا (5). هدرک  تیانع  یتاجرد  تاماقم و  نینچ  دوخ  ناگدنب  زا  يا  هراپ  هب  دنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتسا 

يدـیحوت رظن  زا  دـنهاوخ ، یم  تجاحو  دـنور  یم  ترایز  هبو  دـننک  یم  ادـیپ  تالّـسوت  هک  یمدرم  ایآ  هک  تسا  نیا  رگید  هلأـسم 
اب ًاعقاو  ایآ  دنرادن ؟ ای  دنراد  یحیحص  كرد 
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تیرثکا کش  نودـب  هک  هدـش ؟ ترایز  صخـش  نداد  رارق  دـصقم  و  وا »  » یـشومارف اب  ای  دـنور  یم  تراـیز  هب  ییوا » يوس  هب   » رظن
 _ يزیرغ دح  رد  ولو  يدـیحوت _  كرد  دـقاف  هک  دنـشاب  مه  یتیّلقا  تسا  نکمم  .دـنور  یم  ترایز  هب  يزیرغ  هّجوت  نانچ  اب  مدرم 

.تسناد كرش  ار  ترایز  هکنآ  هن  تخومآ  دیحوت  دیاب  اهنآ  هب  .دنشاب 

یّنغ قالطالا و  یلع  لماک  تاذ  شیاتـس  تسا و  دـیحمت  ریبکت و  حـیبست و  رگتیاـکح  هک  یلاـعفاو  لاوقا  هک  تسا  نیا  مّوس  هلأـسم 
؛ تسوا قلطم  گرزب  تسوا ؛ یتساک  یصقن و  ره  زا  قلطم  هّزنم  قلطم و  حّوبس  .تسا  كرش  ادخ  ریغ  دروم  رد  تسا ، قالطالا  یلع 

 _ اهفیصوت هنوگ  نیا  .تسوا  تاذ  تسوا  هب  مئاق  اه  هّوق  اهلوح و  همه  هکنآ  تسوا ؛ ددرگ  یمرب  وا  هب  ًارصحنم  اهشیاتس  همه  هکنآ 
(1) .تسا كرش  ادخ  ریغ  يارب  یلمع _  تروص  هب  هچ  یلوق و  تروص  هب  هچ 

ناملسم ریغ  تیمورحم 

ناملـسم ریغ  رفن  کی  تسا  یهیدب  .تسا  يونعم  یحور و  لماکت  طرـش  اهنآ  هب  لمع  هک  تساهروتـسد  يا  هراپ  مالـسا ، همانرب  رد 
نآ يایازم  زا  تیناسنا ، لـماک  هماـنرب  زا  هدافتـسا  زا  ّتیمورحم  هطـساو  هب  دـشاب ، داـنع  زا  یلاـخ  بصعت و  یب  رظن و  یب  هزادـنا  ره 

.دنام دهاوخ  مورحم 

لَثَم وا  لَثَم  .دنام  یم  مورحم  ادخ  هناخ  جح  ناضمر و  هام  هزور  هناگجنپ و  ياهزامن  دننام  میظع  یتادابع  زا  اعبط  یـصخش  نینچنیا 
یسک لوصحم  دننام  دروآ  یم  تسد  هب  یسک  نینچ  هک  ار  یلوصحم  زگره  دشاپب ؛ يرذب  يزرواشک  همانرب  نودب  هک  تسا  یـسک 

دنک یم  نیجو  ندرک  نیجو  ماگنه  رد  دشاپ و  یم  رذب  بسانم  تقو  رد  دنز و  یم  مخش  ار  نیمز  یعماج  حیحص و  همانرب  قبط  هک 
(2) .دوب دهاوخن  دهدیم  ماجنا  ار  یملع  ینف و  مزال  تامادقا  مامت  هصالخ  و 

هب بّرقت  دصق  هب  ریخ  لمع  دنراد و  نامیا  ترخآ  ادخ و  هب  هک  یناناملسم  ریغ 
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یم مورحم  یهلا  همانرب  نیا  زا  هدافتـسا  يایازم  زا  اعبط  دـنا  هرهب  یب  مالـسا  تمعن  زا  هک  نیا  بجوم  هب  دـنهد ، یم  ماـجنا  دـنوادخ 
.ادخ قلخ  هب  اهتمدخ  اهناسحا و  عاونا  دننام  تسا ؛ قبطنم  مالسا  یهلا  همانرب  اب  هک  تسا  لوبقم  هزادنا  نآ  اهنآ  ریخ  لامعا  زا  دننام ؛
دوش یم  یشان  لماک  همانرب  هب  یسرانتسد  زا  هک  اهتّیمورحم  هلسلس  کی  تسا و  لوبقمان  اعبط  درادن  یساسا  هک  هلوعجم  تادابع  اما 

(1) .ددرگ یم  اهنآ  لاح  لماش 

یهقف بتک  رد  تادابع 

: دنک یم  رکذ  بیترت  نیا  هب  ار  تادابع  باتک  هد  هر ) ) ققحم

« ثَدَح  » زا تراهط  یضراع و  یمـسج و  يرهاظ و  ياهیگدولآ  ای  ثَبَخ »  » زا تراهط  تسا ، مسقود  رب  تراهط  .هراهطلا  باتک   - 1
احالطـصا هک  يا  هناگ  هد  روما  زا  رگید  زیچ  ای  سابل  ای  ندـب  ریهطت  زا  تسا  ترابع  ثبخ  زا  تراهط  .یعبط  يونعم  یگدولآ  ینعی 

ممیت لسغ و  وضو و  زا  تسا  ترابع  ثدح  زا  تراهط  هریغ و  هتیم و  ینم ، نوخ ، طیاغ ، لوب ، لیبق : زا  دنوش  یم  هدـناوخ  تاساجن 
دوش و یم  لطاب  هریغ  تبانج و  راردا ، باوخ ، دـننام  یعیبط  لامعا  هلـسلس  کی  اب  تسا و  فاوط  زامن و  لیبق  زا  تادابع  طرـش  هک 

.دوش دیدجت  دیاب 

فاوط و زامن  تایآ ، زامن  تیم ، زامن  نیدیع ، زامن  هیموی ، ياهزامن  ینعی  بجاو  ياهزامن  هرابرد  باتک  نیا  رد  .هولصلا  باتک   - 2
للخ عطاوق و  عناوم و  تامدـقم و  ناکرا و  طئارـش و  هرابرد  هریغ و  هیموی و  لفاون  لیبق  زا  یبحتـسم  ياهزامن  ینعی  هلفاـن  ياـهزامن 

هب ءاضق  زامن  ءادا و  زامن  ای  تعامج ، زامن  يدارف و  زامن  ای  رفاسم و  زامن  رـضاح و  زامن  لیبق  زا  زامن : عاونا  هرابرد  نینچمه  زاـمن و 
.دوش یم  ثحب  لیصفت 

، امرخ وج ، مدـنگ ، هرقن ، ـالط ، دریگ : یم  قلعت  زیچ  ُهن  هب  هک  تاـیلام  هب  هیبش  تسا  یلاـم  تخادرپ  یعون  هوکز  .هوکزلا  باـتک   - 3
هب هک  نآ  فرصم  هرابرد  هوکز و  رادقم  هرابرد  هناگ و  هن  روما  نیا  هب  هوکز  قلعت  طئارش  هرابرد  هقف  رد  .رتش  دنفسوگ ، واگ ، زیوم ،

هچ
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فراصم طقف  هوکز  لئاسم  زا  نآرق  رد  دوش ، یم  رکذ  زامن  فیدرمه  اـبلاغ  هوکز  نآرق ، رد  .دوش  یم  ثحب  دـسرب  دـیاب  یفراـصم 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هدش  هداد  حیضوت  نآ 

.(1) لیبَّسلا نبا  ِهّللا َو  ِلیبَس  یف  َنیمِراْغلا و  ِباقِّرلا َو  ِیف  ْمُُهبُوُلق َو  هَفَّلَؤُْملا  اهیَلَع َو  َنیِلماْعلاو  ِنیکاسَْملاَو  ِءارقُْفِلل  ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِا  »

يدازآ هار  رد  و  دـیآ ، تسدـب  اـهنآ  لد  دـیاب  هک  یمدرم  و  اـهنآ ، يروآ  عمج  نارومأـم  ناتـسدیهت و  نادـنمزاین و  يارب  تاقدـص  »
« .دشاب یم  هشوت  یب  نارفاسم  ددرگ و  یهتنم  ادخب  هک  يریخ  هار  رد  ناراد و  ضرق  و  ناگدرب ،

اهنت ننست  لها  رظن  زا  .مجنپ  کی  ینعی  سمخ  .تسا  تایلام  هیبش  یلام  تخادرپ  یعون  هوکز  دننام  زین  سمخ  .سمخلا  باتک   - 4
رظن زا  یلو.ددرگ  یمومع  حـلاصم  فرـص  دوش و  لقتنم  لاملا  تیب  هب  دـیاب  سمخ  ناونع  هب  نآ  مجنپ  کی  هک  تسا  یگنج  مئانغ 

هب طولخم  ياهلام  اهجنگ ، نداـعم ، نآ ، رب  هوـالع  .دوش  تخادرپ  نآ  سمخ  دـیاب  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  یکی  یگنج  مئاـنغ  هعیش 
یم تسدب  یصاوغ  قیرط  زا  هچنآ  درخ ، یم  ناملسم  زا  یمذ  رفاک  هک  ینیمز  تسین ، رودقم  اهنآ  کلام  اهنآ و  صیخـشت  هک  مارح 

هک تسا  یتفگنه  هجدوب  هعیـش  بهذـم  رد  سمخ  .دوش  هداد  اهنآ  سمخ  دـنوش و  سیمخت  دـیاب  زین  هنـالاس  دـئاوع  دازاـم  دـیآ و 
.دنک نیمأت  دناوت  یم  ار  روشک  کی  هجدوب  مهم  تمسق 

ورف بآ  ریز  رـس  یـسنج و  شزیمآ  ندـیماشآ ، ندروخ و  زا  هزور  لاـح  رد  مینادـیم  هکناـنچ  .هزور  ینعی  موص  .موصلا  باـتک   - 5
ناضمر كرابم  هام  ینعی  هام  کی  يرمق  لاس  ره  .درک  بانتجا  دـیاب  رگید  ياهزیچ  یخرب  ندرب و  ورف  قلح  هب  ظیلغ  راـبغ  ندرک و 

زور ود  .تسا  بحتسم  ناضمر  هام  ریغ  رد  یلک  روطب  هزور  .دریگب  هزور  تسا  بجاو  دشاب  هتـشادن  يرذع  هک  یغلاب  فّلکم  ره  رب 
.اروشاع زور  دننام  تسا  هورکم  هزور  اهزور ، یضعب  .یحضا  دیع  رطف و  دیع  تسا : مارح  هزور  لاس  رد 

لحم کی  رد  ندش  میقم  ینعی  يوغل  ینعم  بسح  هب  فاکتعا  .فاکتعالا  باتک   - 6
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یمن نوریب  اـپ  دوش و  یم  میقم  دجـسم  رد  رتشیب  اـی  زور  هس  ناـسنا  هک  تداـبع  یعون  زا  تستراـبع  یهقف  حالطـصا  رد  یلو  .نیعم 
بحتـسم هتاذ  دـح  یف  فاکتعا  .تسا  روطـسم  هقف  رد  هک  دراد  یماکحا  طئارـش و  راک  نیا  .دریگ  یم  هزور  زور  هس  ره  دراذـگ و 

ای مارحلادجسم  رد  دیاب  فاکتعا  .دوش  یم  بجاو  موس  زور  تشذگ  زور  ود  درک و  عورـش  ار  نآ  ناسنا  رگا  یلو  بجاو ، هن  تسا 
.دریگ تروص  رهـش  کی  عماـج  دجـسم  رد  هک  تسا  نیا  لقادـح  دریگ و  تروص  هرـصب  دجـسم  اـی  هفوک  دجـسم  اـی  یبنلادجـسم 

.دومرف یم  فاکتعا  ناضمر  رخآ  ههد  مرکا  ربمغیپ  .تسین  زیاج  کچوک  دجاسم  رد  فاکتعا 

هرمع اب  مأوت  ًالومعم  دوش و  یم  ماجنا  جاجح  هلیسو  هب  هکم  فارطا  هکم و  رد  هک  تسا  یفورعم  لمع  نامه  جح  .جحلا  باتک   - 7
، هبقعلا هرمج  یمر  رعـشم ، نیمزرـس  رد  هنابـش  فوقو  تافرع ، نیمزرـس  رد  فوقو  هکم ، رد  مارحا  زا  تسترابع  جـح  لاـمعا  .تسا 
رد هتوتیب  تارمج ،  یمر  ءاسنلا ، فاوط  زامن  ءاسنلا ، فاوط  هورم ، افـص و  نیب  یعـس  فاوط ،  زامن  فاوط ، ریـصقت ، ای  قلح  ینابرق ،

.ینم

دعب دنروآ و  اج  هب  ار  هرمع  لوا  هک  تسا  بجاو  جاجح  يارب  ًالومعم  یلو  .تسا  کچوک  جـح  یعون  زین  هرمُع  .هرمعلا  باتک   - 8
(1) .ریصقت هورم ، افص و  نیب  یعس  فاوط ، زامن  هبعک ، هناخ  فاوط  اهتاقیم ، زا  یکی  رد  مارحا  زا : تسترابع  هرمع  لامعا  .ار  جح 

نیا زا  تسا  یعامتجا  ياهتیلوئسم  یعامتجا و  نید  مالـسا  .تسا  حرطم  یمالـسا  ياهگنج  هلأسم  باتک  نیا  رد  .داهجلا  باتک   - 9
یئادـتبا داهج  هعیـش ، هقف  رظن  زا  .یعافد  یئادـتبا و  تسا : مسق  ود  رب  داـهج  .تسا  هتفرگ  رارق  مالـسا  تاروتـسد  نتم  رد  داـهج  ور 

یلو تسا  بجاو  نادرم  رب  اهنت  يداهج  نینچ  نیا  .ریغ  الو  دریگ  تروص  دـناوت  یم  موصعم  ماما  اـی  مرکا  ربمغیپ  رظن  ریز  ارـصحنم 
.تسا بجاو  نز  درم و  زا  معا  مدرم  همه  رب  اهنامز  همه  رد  یعافد  داهج 

هعاطلا ضرتفم  ماما  رب  مدرم  زا  یهورگ  رگا  .یجراخ  ای  تسا  یلخاد  ای  داهج  اضیا 
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، هقف رد  .تسا  بجاو  زین  اهنآ  اب  داهج  دندرک  نیفـص » باحـصا  و «  لمج » باحـصا   » ای جراوخ »  » هکنانچنآ دـننک  جورخ  نیملـسم 
نایم حلـص  هرابرد  نینچمه  یمالـسا و  تلود  تیعبات  ناونع  تحت  ناملـسم  ریغ  نتفریذـپ  طئارـش  ینعی  همذ  ماکحا  داهج و  ماکحا 

.دوش یم  ثحب  لیصفت  هب  یمالسا  ریغ  تلود  مالسا و  تلود 

طرش ار  بسانم  طیحم  تسا و  یعامتجا  ياهتیلوئسم  یعامتجا و  نید  هک  نیا  مکح  هب  مالـسا  .رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   - 10
مدرم همه  .تسا  هدروآ  دوجوب  مومع  يارب  كرتشم  تیلوئـسم  کی  دـناد  یم  دوخ  شخب  تداعـس  ینامـسآ و  همانرب  ءارجا  یلـصا 
هزیتس و  فورعم » هب  رما   » مان هب  اهیکین  يرادـساپ  .دنـشاب  اهیتسردان  اهیدـب و  هدـننک  دوبان  اـهیکین و  اهتلیـضف و  رادـساپ  هک  دـنفظوم 
دراد یتاماظن  تاّررقم و  طئارـش و  یمالـسا ، هقف  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .دوش  یم  هدـیمان  رکنم » زا  یهن   » اهیدـب اب  يرگ 

(1) .تسا روطسم  هقف  رد  هک 

هیوناث هیلوا و  نیوانع  تدابع و 

شدوخ یلـصا  ناونع  هب  یهاگ  ار  يزیچ  کی  ینعی  هیوناث ،  نیوانع  هیلوا و  نیوانع  دنیوگ  یم  دنراد ، يریبعت  کی  نییلوصا  اهقف و 
فورعم و هب  رما  داهج ، هزور ، تاکز ، مدرم ، هب  ناسحا  روط  نیمه  تسا ، لمع  کی  مان  زامن  زامن ، دنیوگ  یم  ًالثم  دـننک ، یم  نایب 

لاوحا بسح  هب  ینامز و  طیارـش  بسح  هب  شعـضوم  عقوم و  اهلمع  هک  دـیناد  یم  یلو  تقادـص ...  یتسار و  قافنا ، رکنم ، زا  یهن 
رد تسا  نکمم  بحتـسم ، رگید  هظحل  رد  تسا و  بجاو  رما  کی  هظحل  کی  رد  امـش  يارب  ینعی  .تسا  توافتم  صاخـشا  دارفا و 

.دنک رییغت  زین  بحتسم  نامه  رگید  هظحل 

یم دنک ، یم  بلط  امش  زا  ار  شدوخ  ْنیَد  رارصا ، هب  هک  یعرـش  یعاد  کی  یعرـش  نویدم  دیتسه ، ییعاد  کی  نویدم  امـش  ًالثم ،
دیوگ یم  مزادرپ ، یم  ار  تبلط  زامن  زا  دعب  مناوخب  ار  مزامن  نک  ربص  دییوگ  یم  یهدب ، ار  مبلط  دیاب  مراد و  جایتحا  هک  دیوگ 
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، لاح ناـمه  رد  دـیناوخب ، زاـمن  دـیهاوخ  یم  امـش  ًـالثم ، اـی  .ناوخب  ار  تزاـمن  دـعب  هدـب  ارم  نیَد  منک ، یمن  ربص  مه  ردـق  نآ  هک 
زامن اجنیا  رد  ایآ  یتشاد ، تقو  مه  زامن  يارب  امـش  و  دیناسر ، رتکد  هب  هلجع  اب  ار  وا  دیاب  هک  هدرک  ادیپ  يدیدش  یتحاران  یـصخش 

!؟ تسا حلاص  لمع 

هب دینک و  ثحب  دوخ  راکبلط  اب  امش  رگا  دیناوخب ، ار  ناتزامن  دعب  دیهدب  ار  دوخ  نیَد  لوا  امش  هک  تسا  حلاص  لمع  زامن  تقو  نآ 
زامن نیا  ینک  یم  هابتـشا  ...و  مزادرپب  ار  ادخ  بلط  لوا  دیاب  تسا و  رتگرزب  وت  زا  ادخ  نوچ  مناوخب  ار  مزامن  دـیاب  لوا  دـیئوگب : وا 

ار وا  دـیاب  لوا  رامیب ، دروم  رد  ای  ناوخب  ار  تزامن  دـعب  هدـب  ار  تنیَد  لوا  ورب  يراد ، مه  تقو  نوچ  .تسین  یحلاص  لمع  وت  يارب 
دارفا و لاوحا  بسح  هب  تسا و  ریغتم  يوناـث  نیواـنع  دـنیوگ ، یم  يوناـث  ناونع  ار  نیا  .یناوخب  ار  تزاـمن  دـعب  هدـناسر  بیبط  هب 

 - هابتـشا ای  هدوب  تسرد  لوا -  زا  یلیلد  رهب  نم  الثم ،  تسا ، نینچ  نیا  زین  یعامتجا  لـیاسم  اـب  هطبار  رد  دـنک ، یم  قرف  صاخـشا 
کشزپ مورب  مناوت  یم  نم  هن  نس  نیا  رد  رگید  دیدومن ، یکشزپ  تالیصحت  دیتفر  مه  امش  مدومن ،  ینید  مولع  تالیصحت  متفر و 

ینید و تیاده  فیاظو  تسا ، یمزال  فیاظو  هعماج  رد  مه  یکـشزپ  فیاظو  دـینکب ، ینید  تالیـصحت  دـیناوت  یم  امـش  هن  موشب ،
هچ امـش  يارب  تسا ،  هتخاس  رتهب  مدوخ  زا  هک  يراک  نآ  تسا ؟ بجاو  هچ  نم  يارب  زورما  یلو  تسا ، مزال  هعماج  رد  مه  یبهذم 

(1) .تسا هتخاس  رتهب  امش  زا  هک  يزیچ  نآ  تسا ؟ بجاو  زیچ 

فیلکت تدابع و 

هراشا

هک ینیناوق  بوچراچ  رد  دناوت  یم  ناسنا  .تسا  يریذپ  فیلکت  دادعتسا  دش -  هراشا  ًالبق  هکنانچمه  ناسنا -  ياهدادعتسا  هلمج  زا 
دناوت یمن  يرگید  نوناـق  زا  یعیبط  يربـج  نیناوق  زا  زج  ناـسنا  زا  ریغ  يرگید  دوجوم  ره  .دـنک  یگدـنز  تسا  هدـش  عضو  شیارب 

ناتخرد و يارب  ای  اهبوچ  اهگنس و  يارب  ناوت  یمن  ًالثم  .دنک  يوریپ 
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نیناوق و بوچراچ  رد  هک  تخاس  فّلکم  ار  اهنآ  درک و  غالبا  اهنآ  هب  درک و  عضو  نوناق  دنفـسوگ  واگ و  بسا و  يارب  ای  اـهلگ و 
اهنآ تحلـصم  ظفح و  تهج  رد  اضرف  تادوجوم ، نیا  .دـنیامن  راتفر  تسا  هدـش  عضو  اهنآ  تحلـصم  هب  اهنآ و  يارب  هک  یتاّررقم 

.دوش لمع  مازلا  رابجا و  تروص  هب  دیاب  دوشب ، یمادقا 

نیناوـق هلـسلس  کـی  بوچراـچ  رد  هک  دراد  ار  تفگـش  ییاـناوت »  » و ناـکما »  » نیا هـک  تـسا  يزاـتمم  دوـجوم  هناـگی  ناـسنا  یلو 
یم لیمحت  ناسنا  هب  دوش و  یم  عضو  رادتّیحالـص  ماقم  کی  فرط  زا  هک  رظن  نآ  زا  يدادرارق  نیناوق  نیا  .دـیامن  راـتفر  يدادرارق 

.دوش یم  هدناوخ  فیلکت »  » مان هب  تسین ، یلاخ  تّقشم  تمحز و  یعون  زا  نوناق  لّمحت  دوش و 

دجاو اب  ناسنا  رگید ، ترابع  هب  .دنک  تیاعر  دیاب  ار  طرـش  دنچ  دزاس  فّلکم  یّـصاخ  فیلکت  هب  ار  ناسنا  هک  نیا  يارب  راذگنوناق 
لیذ روما  دشاب  هتشاد  دوجو  دیاب  فیلاکت  همه  رد  هک  فیلکت  طیارش  .دریگب  هدهع  رب  ار  یفیلاکت  ماجنا  دناوت  یم  طرش  دنچ  ندوب 

: تسا

غولب  - 1

شا هشیدنا  شتاساسحا و  شمادـنا و  رد  شهج  یعون  هیبش  يرییغت  یناهگان و  یتارییغت  دـسر ، یم  هک  نس  زا  هلحرم  کی  هب  ناسنا 
.دراد یعیبط  غولب  کی  تقیقح  رد  یسک  ره  .دوش  یم  هدیمان  غولب »  » هک دوش  یم  ادیپ 

رتدوز رگید  یـضعب  زا  دارفا  یـضعب  تسا  نکمم  .درک  نّیعم  دارفا  همه  يارب  غولب  هلحرم  ار  نّیعم  نامز  کـی  ناوت  یمن  قیقد  روطب 
یعیبط غولب  ریخأت  ای  عیرست  رد  یطیحم  يا و  هقطنم  تاّیصوصخ  نینچمه  دارفا و  يدرف  ّتیـصوصخ  .دنـسرب  یعیبط  غولب  هلحرم  هب 

.دراد ریثأت 

نـس کی  تسا  مزال  ینوناق  رظن  زا  .دسر  یم  یعیبط  غولب  هلحرم  هب  رتدوز  درم  سنج  زا  نز  سنج  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
هقف رد  دشر ، دننام  رگید  یطرش  هوالعب   ) تسا غولب  نس  لقادح  هک  ینس  ای  تسا و  مومع  طسوتم  نس  هک  نّیعم 
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یلو دنشاب  هدیسر  یعیبط  غولب  هب  يدارفا  تسا  نکمم  نیاربانب  .دنشاب  هتشاد  هطباض  کی  دارفا  همه  ات  دوش  هتفرگ  رظن  رد  یمالـسا )
.دنشاب هدیسرن  ینوناق  غولب  نس  هب  زونه 

رد دورو  و  يرمق -  لاس  هب  یگلاس -  هدزناـپ  ندـش  ماـمت  نس ، رظن  زا  درم  ینوناـق  غولب  هعیـش  ياـملع  ّتیرثکا  رظن  قبط  مالـسا  رد 
ینوناق غولب.تسا  هدـش  نییعت  یگلاس  هد  رد  دورو  یگلاس و  هن  ندـش  مامت  نز  ینوناـق  غولب  و  تسا ، هدـش  نییعت  یگلاـس  هدزناـش 
هلحرم هب  هک  دوش  تباث  لیلد  اب  رگم  تسین  فّلکم  دـشاب  هدیـسرن  ینوناـق  هلحرم  هب  هک  يدرف  ینعی  تسا ؛ فیلکت  طیارـش  زا  یکی 

.تسا هدیسر  ینوناق  غولب  زا  لبق  یعیبط  غولب 

لقع  - 2

ناـمه .تسا  طـقاس  وا  زا  فیلاـکت  تسین و  فّلکم  تسا  لـقع  دـقاف  هک  هناوید  .تسا  ندوب  لـقاع  فیلکت ، طیارـش  زا  رگید  یکی 
رد هک  ار  هچنآ  هک  تسین  فلکم  زین  غولب  نامز  رد  تسین ، وا  هجوتم  یفیلکت  هجو  چـیه  هب  غولب  مدـع  ناـمز  رد  غلاـب  اـن  هک  يروط 

، دنک اضق  هدناوخن  غولب  مدع  نامز  رد  هک  ییاهزامن  درادن  هفیظو  غلاب  صخـش  الثم  دنک ؛ ناربج  تسا  هدادن  ماجنا  غولب  مدع  نامز 
لقاع يدنچ  زا  سپ  يا  هناوید  رگا  نیاربانب  .تسین  فلکم  یگناوید  لاح  رد  زین  هناوید  صخش  .تسا  هدوبن  وا  هجوتم  یفیلکت  اریز 

ار نامز  نآ  ياه  هزور  اهزامن و  هک  تسین  مزال  الثم  دـنک ؛ اضق  هدادـن  ماجنا  یگناوید  ماـیا  رد  هک  ار  یفیلاـکت  تسین  فلکم  دـش 
.دیامن اضق 

یگناوید ای  یکدوک  لاح  رد  هناوید  ای  كدوک  دریگیم و  قلعت  هناوید  اـی  كدوک  لاوما  ییاراد و  هب  هک  تسا  فیلاـکت  یخرب  یلب ،
ای تاکز  دـننام  دـنهد ، ماجنا  دـیاب  دـش  لقاع  هناوید  ای  دـش و  غلاـب  كدوک  هکنآ  زا  سپ  یلو  دـنهد ؛ ماـجنا  ار  نآ  دنتـسین  فظوم 
هب ندیـسر  زا  سپ  ناشدوخ  دـشاب  هدرکن  ادا  اـهنآ  یعرـش  ّیلو  رگا  هک  دریگیم  قلعت  هناوید  لاـم  اـی  كدوک و  لاـم  هب  هک  یـسمخ 

.دهد ماجنا  دیاب  ندوب  فلکم  هلحرم 
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یهاگآ عالطا و   - 3

غالبا وا  هب  رگید  ترابع  هب  دـشاب و  هاگآ  فیلکت  نآ  دوجو  زا  هک  دـهد  ماجنا  ار  یفیلکت  تسارداق  هاگنآ  ناـسنا  هک  تسا  یهیدـب 
.دشاب هدش 

ارجا هلحرم  هب  ار  نآ  تسین  رداق  هکلب  تسین و  مزلم  فّلکم  دـناسرن ، فّلکم  عالطا  هب  یلو  دـنک  عضو  ار  ینوناق  راذـگنوناق  اـضرف 
تازاجم دـنیوگ  یم  لوصا  ملع  ياملع  .دـیامن  تازاجم  ار  وا  دـناوت  یمن  راذـگنوناق  دـیامن  راتفر  فـالخ  رب  ًـالمع  رگا  دروآرد و 

یم نایب » الب  باـقِع  حـُبق   » ار لـصا  نیا  ماـن  تسا و  تشز  درادـن  عـالطا  بسک  رد  يریـصقت  تسین و  هاـگآ  فیلکت  زا  هک  یـسک 
.دنراذگ

هکنآ رگم  مینک  یمن  باذـع  نوناـق  کـی  زا  فلخت  مرج  هب  ار  یموـق  چـیه  هک  تسا  هدرک  ناـیب  ار  تقیقح  نیا  رّرکم  میرک  نآرق 
.مینک یمن  نایب » الب  باقِع   » ار یموق  چیه  ینعی  دشاب ؛ هدش  مامت  مدرم  نآ  رب  تجح 

یب رد  ار  دوخ  ًالمع  دناوتب  ناسنا  هک  تسین  نیا  مزلتسم  دش _  هتفگ  هک  يوحن  هب  فیلکت _  يارب  یهاگآ  ملع و  ندوب  طرـش  هتبلا 
قبط رب  سپـس  دـنک و  یهاـگآ  ملع و  لیـصحت  هک  تسا  فـلکم  ناـسنا  .درادـنپب  شیوـخ  يارب  يرذـع  ار  نآ  دراد و  هگن  يربـخ 
دننک یم  رضاح  یهلا  لدع  همکحم  رد  ار  ناراکهانگ  یخرب  تمایق  زور  هک  تسا  ثیدح  رد  .دنک  ّتیلاّعف  لمع و  شیوخ  یهاگآ 

هفیظو ارچ  دوش :  یم  هتفگ  راکهانگ  هب  .دـنهد  یم  رارق  هذـخاؤم  دروم  ار  اهنآ  ناشیاهتّیلوئـسم  ماجنا  رد  اهیهاتوک  یخرب  هراـبرد  و 
؟ يدوبن یهاگآ  لیصحت  یپ  رد  ارچ  یتسنادن و  ارچ  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  .متسناد  یمن  دیوگ : یم  يدادن ؟ ماجنا  ار  تا 

دـشاب و هدـشن  غـالبا  فلکم  هب  یفیلکت  رگا  هک  تسا  نیا  تسا ، فیلکت  طرـش  یهاـگآ  ملع و  میئوـگ  یم  هک  نیا  زا  روـظنم  سپ 
تـسد نادب  لاح  نیع  رد  هدرک و  یهاگآ  لیـصحت  يارب  ار  مزال  شـشوک  وا  ینعی  دـشاب ، هتـشادن  يریـصقت  تهج  نیا  رد  فلکم 

.تسا روذعم  ادخ  دزن  یفّلکم  نینچ  تسا ، هتفاین 
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ییاناوت تردق و   - 4

ماجنا هب  رداق  ناسنا  هک  يراک  اما  دـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  ناسنا  هک  دریگ  یم  رارق  ناسنا  فیلکت  هفیظو و  دروم  يراـک 
ییاناوت نوچ  .تسین  دودـحمان  تسا ، دودـحم  ناسنا  ییاناوت  هک  تسین  کـش  .دوش  یمن  عقاو  فیلکت  ّقلعت  دروم  زگره  تسین  نآ 
هدودحم رد  اّما  دراد  ار  شناد  ملع و  لیـصحت  ییاناوت  ناسنا  ًالثم  .دریگ  تروص  اهییاناوت  هدودحم  رد  دیاب  فیلاکت  تسا ، دودحم 

جرادم نامز  لوط  رد  اجیردـت و  دـیاب  هرخالاب  دـشاب  هغبان  هزادـنا  ره  ناسنا  درف  کی  .تامولعم  هزادـنا  رظن  زا  نامز و  رظن  زا  نّیعم 
فیلکت حالطصا  هب  دهد ، ماجنا  ار  هلاس  دنچ  تالیصحت  هبش  کی  هک  دننک  روبجم  ار  درف  کی  رگا  الاح  .دنک  یط  ار  شناد  ملع و 

مولع همه  هک  دـننک  روبجم  ار  یناسنا  رگا  اـّما  و  دـنا ؛ هدرک  تسا  تردـق  تقاـط و  قوف  هک  يراـک  هب  فیلکت  ینعی  قاـُطیال » اـِمب  »
یمکح نینچ  لداع  میکح  ماقم  کـی  فرط  زا  زگره  تسین و  حیحـص  تسا و  رودـقم  ریغ  هب  فیلکت  مه  زاـب  دریگ ، ارف  ار  ناـهج 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .دوش  یمن  رداص 

(1) «. اهَعْسُو ّاِلا  اسْفَن  ُهّللا  ُفِّلَُکی  «ال 

«. دزاس یمن  فلّکم  شیئاناوت  هزادنا  هب  زج  ار  سک  چیه  دنوادخ  »

رگا یلو  میهد ، تاجن  ار  وا  هک  تسا  بجاو  ام  رب  میهد  تاجن  اروا  هک  میراد  تردق  ام  تسا و  ندـش  قرغ  لاح  رد  یـصخش  رگا 
ینعی تسا ؛ طقاس  ام  زا  فیلکت  میریگب  ار  نآ  طوقـس  ولج  میتسین  رداق  هجو  چـیه  هب  اـم  تسا و  طوقـس  لاـح  رد  ییاـمیپاوه  ًـالثم 

.دنک یمن  هذخاؤم  امیپاوه  طوقس  زا  يریگولج  هب  ندرکن  کمک  رطاخ  هب  ار  ام  دنوادخ 

یهاگآ عالّطا و  هب  فیلکت  ندوب  طورـشم  هک  میتفگ  یهاگآ  عـالّطا و  دروم  رد  هکناـنچمه  هک  نیا  نآ  تسه و  هتکن  کـی  اـجنیا 
زین ییاناوت  تردـق و  هب  فیلکت  ندوب  طورـشم  میـشابن ، یهاـگآ  عـالّطا و  لیـصحت  هب  فلّکم  فظوم و  اـم  هک  تسین  نیا  مزلتـسم 

تردق تیوفت  يدراوم  رد  .میشابن  تردق  لیصحت  بسک و  هب  فلکم  ام  هک  تسین  نیا  مزلتسم 
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هب مجاـهت  دـصق  هک  میا  هتفرگ  رارق  ردـتقم  يوـق و  تخـسرس و  ینمـشد  لـباقم  رد  مینک  ضرف  .بجاو  نآ  لیـصحت  تسا و  مارح 
تـسد زا  يا  هلباقم  هنوگره  میرادن و  ار  نآ  اب  هلباقم  تردق  رـضاح  لاح  رد  ام  دراد و  مالـسا  هزوح  هب  مجاهت  دصق  ای  ام و  قوقح 

ام تروص  نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب  .میریگب  دوخ  راک  نیا  زا  هدـنیآ  رد  ای  رـضاح  لاح  رد  يا  هجیتن  هکنآ  نودـب  تساهورین  نداد 
یطیارـش نینچ  رد  ات  مینک  ییاناوت  تردـق و  لیـصحت  هک  میتسه  هدوب و  فّلکم  هراومه  یلو  میتسین ، يریگولج  هلباقم و  هب  فلکم 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  .میراذگن  تسد  يور  تسد 

(1)  «. ْمُکِّوُدَع ِهّللا َو  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبَهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  ٍهُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسااَم  ْمَُهل  اوُّدِعَا  «َو 

دصق دنربب و  باسح  امش  زا  ادخ  نانمـشدو  امـش  نانمـشد  هلیـسو  نیدب  ات  دینک  هّیهت  هدامآ  نابـسا  ورین و  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  »
« .دننک نوریب  دوخ  غامد  زا  ار  امش  هب  زواجت 

دریگ یم  رارق  یهلا  هذخاؤم  دروم  تسا  هدرک  یهاتوک  یهاگآ  لیـصحت  رد  هک  هاگآان  هعماج  کی  ای  درف و  کی  هک  يروط  نامه 
یهاتوک تردـق  لیـصحت  رد  هک  زین  ناوتان  هعماج  کـی  اـی  درف و  کـی  نینچمه  دوش ، یمن  بوسحم  يرذـع  وا  يارب  یهاـگآان  و 
بوسحم وا  يارب  يرذـع  وا  یناوتان  تسا ؛ هدرکن  ییاـناوت  تردـق و  بسک  ارچ  هک  دریگ  یم  رارق  یهلا  هذـخاؤم  دروم  تسا  هدرک 

.دوش یمن 

رایتخا يدازآ و   - 5

يرارطضا ای  رابجا و  هک  هفیظو  کی  ماجنا  هب  تسا  فّلکم  هاگنآ  ناسنا  ینعی  تسا ؛ فیلکت  طیارش  زا  رگید  یکی  رایتخا  يدازآ و 
.ددرگ یم  طقاس  فیلکت  دشاب ، راک  رد  رارطضا  ای  هارکا )  ) رابجا رگا  دشابن ؛ راک  رد 

امتح هک  نیا  هب  دنک  دیدهت  ار  یصخش  هرباج ، هّوق  کی  هک  نیا  دننام  هارکا )  ) رابجا
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هزور فیلکت  دروم ، نینچ  رد  هک  تسا  یهیدـب  تفرگ .  دـهاوخ  رارق  رطخ  رد  شناـج  دروخن  رگا  هکیروطب  دروخب  ار  دوـخ  هزور 
همدص شناسک  ای  وا  ناج  هب  دورب  جح  هب  رگا  هک  دنک  دیدهت  ار  وا  رباج  صخش  کی  دوش و  عیطتسم  یسک  رگا  ای  .دوش  یم  طقاس 

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  .دروآ  دهاوخ  دراو 

(1) «. ِْهیَلَع اوُهِرُْکتْسا  اَم  َِعفُر  »

« .تسا طقاس  فیلکت  دیآ  نایم  هب  هارکا  رابجا و  هک  اجنآ  »

نیا یلو  دـنک  یم  باـختنا  هک  تسوا  دوخ  نیا  هکلب  دریگ  یمن  رارق  دـیدهت  دروم  یـصخش  فرط  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  رارطـضا 
هک ییاذغ  رادرم  زج  تسا و  هنسرگ  هدنامرد و  نابایب  رد  هک  یسک  دننام  تسا ؛ هدمآ  شیپ  هک  تسا  یتخس  طیارش  لولعم  باختنا 

.دوش یم  طقاس  رادرم  ندروخ  تمرح  فیلکت  دراوم  نینچ  رد  دبای ؛ یمن  دنک  عوجّدس 

رارق دـیدهت  دروم  رباج  رئاج و  هّوق  کی  فرط  زا  ناسنا  هارکا ، راـبجا و  دروم  رد  هک  تسا  نآ  رارطـضا  اـب  هارکا  راـبجا و  قرف  سپ 
همدص هکنآ  يارب  ناسنا  و  دز ، مهاوخ  وت  هب  ار  همدص  نالف  یهدـن  ماجنارگاو  یهد  ماجنا  دـیاب  ار  فالخ  لمع  نالف  هک  دریگ  یم 

ياپ رارطـضا  رد  یلو  دـنک ؛ یم  لمع  دوخ  هفیظو  فالخرب  راـچان  دوش _  دراو  دراذـگن  ینعی  دـنک _  عفد »  » دوخ زا  ار  يررـض  و 
عضو نآ  هکنآ  يارب  وا  هدرک و  لیمحت  وا  رب  ار  یبولطمان  عضو  هک  هدمآ  شیپ  يروط  طیارـش  عومجم  هکلب  تسین ، راک  رد  دیدهت 

.دنک لمع  دوخ  یلصا  هفیظو  فالخ  رب  تسا  راچان  دزاس _  عفترم  دراد  دوجو  هچنآ  ینعی  دنک _  عفر »  » ار

: تسا تهج  ود  رد  رارطضا  اب  رابجا  هارکا و  توافت  سپ 

.رارطضا فالخرب  تسا ، نایم  رد  ناسنادیدهت  ياپ  رابجا  هارکا و  رد   - 1

نانچ عفر »  » يارب رارطـضا  دروم  رد  و  دـنک ، یم  ییوج  هراچ  بولطمان  عضو  کـی  عفد »  » يارب ناـسنا  راـبجا  هارکا و  دروم  رد   - 2
(2) .دیامن یم  ییوج  هراچ  یعضو 
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كدوک تدابع 

نیا نیع  رد  غلاب  ریغ  زیمم  لفط  تدابع  .وا  تالماعم  رد  ثحب  کی  تسا و  كدوک  تادابع  رد  ثحب  کی  كدوک ، لمع  باـب  رد 
كدوک هک  يزامن  هک  دـننک  یم  حرط  ار  هلأسم  نیا  تعامج  زامن  رد  دـیناد  یم  .تسا  حیحـص  تسین  فلکم  درادـن و  فیلکت  هک 

؟ تسا حیحـص  یعقاو و  زامن  ای  دوشب  هدامآ  هدـنیآ  يارب  هک  تسا  تیبرت  بیدأت و  يارب  يرهاظ و  يروص و  زاـمن  اـیآ  دـناوخ ، یم 
رگیدـکی هب  فوفـص  دـیاب  هک  تعامج  زامن  رد  سپ  تسین ، یعقاو  زامن  تسا و  يروص  ینیرمت و  زامن  كدوک ، زاـمن  میتفگ  رگا 

هن تسا  زامن  تروص  وا  زامن  نوچ  تسا  لطاب  زامن  دریگب ، رارق  یکدوک  مومأم  ماما و  نایم  ای  غلاـبرفنود  ناـیم  رگا  دنـشاب ، لـصتم 
ای فص  کی  دـناوت  یم  كدوک  کی  تسا ، زامن  اعقاو  مه  وا  زاـمن  تسا و  حیحـص  كدوک  لـمع  هک  میتفگ  رگا  اـما  .نآ  ّتیعقاو 

(1) .تسا حیحص  كدوک  لمع  هک  تسین  يا  ههبش  ابیرقت  تادابع  بابرد  .دهدب  لیکشت  ار  فص  کی  زا  یئزج 

تدابع هزیگنا 

رد اقافتا  هک  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  نآ  مینک و  رکذ  ار  نآ  دـیاب  امتح  هک  دراد  دوجو  يا  هلأسم  تدابع  باب  رد 
شیاـین و سح  نآ ، رد  دـیاب  تسا و  بهذـم  نید و  هک  نیا  مغریلع  تساـم ، ثحب  دروـم  نوـنکا  هـک  مالـسا  رد  لـقاال  و  ناـیدا _ 

سح هب  تسا ، هدـمآ  ناـیدا  رد  هک  یتداـبع  نآ  .تسین  سح  نیا  هب  یتیاـنع  چـیه  دـشاب _  هتفاـی  شرورپ  هدـش و  تیوقت  شتـسرپ 
.درک هزرابم  دیاب  مه  نآ  اب  هک  دراد  راک  سرت  هب  ای  و  درک ، هزرابم  نآ  اب  دیاب  هک  دراد  راک  عمط  هب  ای  درادن ، يراک  شیاین 

لاح .مّنهج  زا  رارف  يارب  ای  تشهب  يارب  تدابع ، هب  دـننک  یم  راداو  ار  دارفا  نایدا  اریز  تسین ، يزیچ  هلماعم  زج  ناـیدا  رد  تداـبع 
روح تسه :  اهتذل  عاونا  اجنآ  رد  هک  ییاج  ینعی  تشهب  هچ ؟ ینعی  تشهب  تشهب ؛ يارب  دناوخب  زامن  دیایب  یسک  رگا 

75 ص :

ص 294. همیب ، کناب ، ابر و  . 1 - 1

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 89 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_75_1
http://www.ghaemiyeh.com


یتسم یب  ياهبارـش  تسه ، یتشهب  ذیذل  ياهاذغ  یتشهب و  ياه  هویم  تسه ، راْهنَالااَِهتَْحت » ْنِم  يرَْجت  ٌتاّنَج  ، » تسه روصق  تسه ،
يارب دشوپ  یم  مشچ  ایند  تذل  زا  هک  یسک  نیاربانب  .دنکب  روصت  دناوت  یمن  رـشب  هک  ییاهتذل  عاونا  تسه و  یتشهب  رـسدرد  یب  و 

اه تسرپ  ایند  زا  هک  تسا  یمدآ  کی  هکلب  دـنک ، یمن  تیوقت  ار  دوخ  شیاین  سح  تسین و  تسرپادـخ  اـهنت  هن  وا  ترخآ ، تذـل 
رگا دنیب  یم  تسا ، يرگباسح  مدآ  کی  وا  یلو  يدام ؛ دودحم  تاذـل  نیمه  هب  هدـش  عناق  تسرپایند ، رفن  کی  اریز  تسا  رت  يدام 
لاس لهچ  یـس  نیا  دیوگ  یم  دوش ، یم  مامت  هرخالاب  تسین ، لباق  دنارذگب ، اهتذل  نیا  هب  ار  ایند  نیا  رمع  لاس  لهچ  یـس  دهاوخب 
میا هدرک  اهر  اجنیا  هک  ییاهتّذـل  نیمه  هب  دابآلادـبا  اجنآ  رد  میورب  هک  نیا  يارب  میراذـگ  یم  رگج  يور  نادـند  تسه  روط  ره  ار 
دنک یمن  تیصعم  خزود  زا  رارف  يارب  هک  مه  یسک  نآ  .تسین  يزیچ  نیا  زا  ریغ  تسا و  عمط  راک  نیا  رد  وا  كّرحم  سپ  .میـسرب 

تعفنم دودح  زا  هک  تسا  يرما  زاب  .دوشن  تبوقع  هک  نیا  يارب  دـنک  یم  يدام  تذـل  كرت  ای  دـنک  یم  تدابع  .تسا  روط  نیمه 
یلیخ مالسا  هب  تبسن  اهیحیسم  اصوصخم  ار  نیا  تسا .]  هدشن  هجوت  ناسنا  شیاین  سح  هب   ] نایدا رد  نیاربانب  .تسین  نوریب  ییوج 

هب طقف  شهّجوت  نآرق  هک  دنیوگ  یم  دوخ  تاریبعت  رد  اهنآ  دیاش  .هدش  هجوت  دایز  يدام  ياهتمعن  هب  نآرق  رد  هک  دنریگ  یم  داریا 
هجوت دسانـش ، یم  یلاع  سح  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  یـسانشناور » هک «  شیاـین » سح   » هب نیارباـنب  تساـیند و  نآ  يداـم  ياـهتمعن 

.تسا هدرک  هجوت  ناسنا  عمط  هب  سکع  رب  هدرکن ،

هب تدابع  شا  هجرد  کی  دراد ، یبتارم  تاجرد و  تداـبع ،  مالـسارظنزا  هک  میناد  یم  همه  ًـالوا.تسین  يدراو  داریا  هتبلا  داریا  نیا 
هک تسا  تداـبع  رگید  تاـجرد  نیا ، زا  رتـالاب  و  تسا ،  مّنهج  زا  سرت  يارب  تداـبع  نآ  هجرد  کـی  و  تسا ، تشهب  عمط  رطاـخ 

نیا راهطا  همئا  مرکا و  ربمغیپ  تاملک  رد  هدـش و  هجوت  بلطم  نیا  هب  نآرق  دوخ  رد  .مّنهج  هن  تسا و  تشهب  هن  اهتدابع  نآ  فدـه 
مرکا لوسر  ترـضح  تاملک  رد  هغالبلا و  جهن  رد  هک  تسا  يا  هلمج  رتفورعم  همه  زا  .هللا  ءاشام  یلا  هک  تسه  هنیمز  نیا  رد  ردـق 

لام هک  تسا  يا  هلمج  لاحره  هب  تسه و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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.تسین زورما 

یم مالسلا  هیلع  نینموملاریما  .ریما  ترـضح  نامز  هب  دسر  هچ  ات  درذگ  یم  لاس  رازه  یـضر  دّیـس  هلیـسو  هب  هغالبلا  جهن  فیلأت  زا 
: دیامرف

(1)( اّبُح  ) ارْکُـش َهّللااوُدَبَع  امْوَق  َّنِا  و  ِدـیبَعلا ، ُهَدابِع  َْکِلتَف  افْوَخ  َهّللا  اوُدَـبَع  امْوَق  َّنِا  َو  ِراّجُّتلا ، ُهَدابِع  َْکِلتَف  اعَمَط  َهّللا  اوُدَـبَع  امْوَق  َّنِا  »
(2)  «. ِرارْحَالا ُهَدابِع  َْکِلتَف 

يرگ هلماعم  یگـشیپ و  تراجت  .تسا  تراجت  عون  زا  تدابع ، نیا  .تشهب  عمط  يارب  دـننک  یم  تداـبع  ار  ادـخ  مدرم  زا  یهورگ  »
هیبش ناشراک  اه  نیا  .مّنهج  سرت  زا  دـننک  یم  تدابع  یهورگ  .دربب و  يدوس  اجنآ  رد  هک  نیا  يارب  دـنک  یم  راک  اجنیا  رد  تسا ؛

زا سرت  رطاخب  هن  تشهب و  رطاخب  هن  دـننک  یم  تدابع  رگید  موق  .دـننک و  یم  راک  باـبرا  قالـش  سرت  زا  هک  تسا  ناـگدرب  راـک 
نوچ و  دنیب ، یم  ادخ  زا  ار  همه  دراد ، هچنآ  تخانـش ، هک  ار  ادخ  دسانـش ، یم  ار  شدوخ  يادـخ  ینعی  هنارازگـساپس ؛ هکلب  مّنهج ،
نامه یمّنهج ، هن  دـشاب و  یتشهب  هن  رگا  ینعی  دـنک ، یم  تداـبع  هب  راداو  ار  وا  يرازگـساپس ، سح  دـنیب ، یم  ادـخ  زا  ار  زیچ  همه 

 «. ناگدازآ تدابع  تسا ، رارحا  تدابع  نیا  و  دنک ، یم  تدابع  هب  راداو  ار  وا  شیرازگساپس  سح  ار و  ادخ  شنتخانش 

هدـنب طـقف  تسا و  دازآ  سرت  عمط و  دـیق  زا  هک  تسا  یموس  تسا ، شدوخ  سرت  هدـنب  یمّود  تسا ، شدوخ  عـمط  هدـنب  یلوا  نآ 
.تسادخ

هب تساخ و  یمرب  تدابع  هب  دایز  اهبـش  ادـخ  ربمغیپ  هک  دـیا  هدینـش  مه  ار  نیا  امتح  هک  تسه  یفورعم  ثیدـح  نومـضم  نیمه  هب 
(3) .درک یم  تدابع  ار  بش  ثلث  یهاگ  و  بش ، فصن  یهاگ  بش ، ثلث  ود  یهاگ  دیجم  نآرق  ّصن 

کی رد  هک  دتسیا _  یم  تدابع  هب  ار  بش  تقو  زا  همهنیا  ربمغیپ  دید  یم  هک  هشیاع 
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.دراد اّبح  همئا  ای  ربمغیپ  تاملک  رد  دراد ، ارکش  هغالبلا  جهن  رد  تسا ، فلتخم  اهتیاور  . 1 - 1
.ترابع رد  فالتخا  یمک  اب  تمکح 229 ، هغالبلا ، جهن  . 2 - 2

و دوبن ، رتمک  رگید  بش  ثلث  زا  یلو  رتمک ، دوب ، رتشیب  يراتفرگ  دنتـشاد و  دایز  راک  هک  ییاهتقو  درک ، یم  قرف  دراوم  دبال  . 3 - 3
.دیماجنا یم  لوط  هب  مه  بش  ثلث  ود  ات  دنتشاد  يرتشیب  تغارف  هک  یتقو  رد 
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وت رخآ  تفگ : يزور  دوب _  هدرک  مرو  ناـشیاهاپ  هک  دـندوب  هداتـسیا  تداـبع  هب  ناـشکرابم  ياـپ  يور  مرکا  ربمغیپ  ردـق  نآ  تقو 
وت هب  هک  ادخ   (1)« رَّخََأت ام  َِکْبنَذ َو  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  : » هتفگ تا  هرابرد  ادخ  هک  وت  ینک ؟ یم  تدابع  ردق  نیا  ارچ  رگید 

هدـنب نم  ایآ  دـشاب ؟ دـیاب  تشهب  يارب  مّنهج و  زا  سرت  يارب  طقف  اهتدابع  همه  ایآ  اروُکَـش ؟» ادـْبَع  ُنوُکَا  الَفَا  : » دومرف .هداد  نیمأت 
؟ مشابن رازگساپس 

اهَرَـشاب اـهَقَناَع َو  َهَداـبِْعلا َو  َقِشَع  ْنَم  ِساـّنلا  ُلَْـضفَا  هک « : تسا  نیا  تداـبع  يونعم  شزرا  باـب  رد  مرکا  ربـمغیپ  تاـملک  هلمج  زا 
«. اَهل َغَّرَفَت  ِهِدَسَِجب و 

(2) «. دزروب قشع  شیاین  شتسرپ و  هب  هک  تسا  یسک  نآ  مدرم  نیرتهب  »

تروص هب  تدابع  دزروب ، قشع  تدابع  هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  َهَدابِْعلا » َقِشَع  ْنَِمل  یبوُط  : » دنیامرف یم  لوسر  ترضح  نینچمه 
.دبـسچب نآ  هب  شندب  اب  و  ِهِدَسَِجب » اهَرَـشاب  َو   » دشاب هتـشاد  تسود  ار  تدابع  بلق  میمـص  زا  و  ِِهْبلَِقب » اهَّبَحَا  َو   » دـیایب رد  شقوشعم 

، ندرک تونق  ندرک ، دوجس  ندرک ، عوکر  یلمع : تدابع  دوخ  تسین ؛ ییاهنت  هب  بلق  رکذ  کی  طقف  تدابع  هک  تسا  نیا  دوصقم 
همه زا  دـنک  یلاخ  تدابع ، يارب  دـنک  غراـف  ار  شدوخ  تسا ) غارف  هّداـم  زا  غّرفت » « )» اـهل َغَّرَفَت  َو   » .تسا یلمع  يزرو  قشع  یعون 

وا طقف  دیاین ،  شبلق  رد  يرکف  چیه  يا ، هرطاخ  چیه  یلایخ ، چیه  رگید  دتـسیا ، یم  تدابع  هب  هک  یتقو  نآ  ینعی  تدابع ، زج  زیچ 
هب  ) تسا رکذ  تدابع  حور  .تسا  نیمه  مه  تدابع  حور  و  ادخ ؛ يارب  دوشب  یلاخ  شبلق  ادخ ، دشاب و 
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هیآ 2. حتف ، هروس  . 1 - 1
ار هملک  نیا  ًالـصا  هک  دنا  هتفگ  تهج  نیمه  يور  اساسا  اه  یـضعب  هک  هدـمآ  مک  یلیخ  یمالـسا  تاریبعت  رد  قشع »  » هملک . 2 - 2

هملک هن  درب  راک  هب  دیاب  ار  یتسود  بح و  هملک  دنیوگ  یم  دننک و  یم  تفلاخم  مه  ارعـش  دایز  لامعتـسا  اب  درک و  لامعتـسا  دـیابن 
هلمج زا  .هتفرن  راک  هب  چـیه  هک  نیا  هن  هتفر ، راـک  هب  مک  ینید  تاحالطـصا  رد  قشع  هملک  هک  دـنا  هداد  باوج  نارگید  یلو  .قشع 
یتقو رد  نینمؤملاریما  دنا  هتـشون  هک  تسا  یفورعم  هلمج  نآ  رگید  یکی  .مدرک  ضرع  هک  تساج  نیمه  هتفر ، راک  هب  هک  يدراوم 

دنتشادرب ار  كاخ  زا  یتشم  دندیسر ، هک  البرک  نیمزرس  هب  تسا ) نم  زا  دیدرت  دنتفر (  یم  نیّفص  هب  ای  دنتشگ  یمرب  نیّفـص  زا  هک 
هک تسا  ییاج  اجنیا  ٍقاّشُع  ُعِراصَم  ٍباّکُر َو  ُخانُم  انُهه  كاخ )  يا  وت  هب  اشوخ   ) َُهبرُّتلا اَُهتَّیَا  َِکل  ًاهاو  دندومرف : دعب  دندرک و  وب  و 

دعب تسا .  یناقـشاع  هاگباوخ  اجنیا  و  دـنروآ ؛ یم  دورف  ار  ناشراب  دنـسر  یم  هک  اجنیا  هب  ییاهراوس  دـمآ ، دـهاوخ  دورف  ییاهر  اب 
.دنا هتشاد  البرک  هثداح  هب  رظن  ترضح  هک  دناسر  یم  ًالماک  اه  هلمج  نآ  هک  دومرف  ییاه  هلمج 
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دشاب وا  طقف  طقف و  دوش و  هدیرب  ادخ  ریغ  زا  ناسنا  تدابع  هظحل  رد  هک  ، ندش هدیرب  ندش ، عطقنم  ادخ ، دای  ینعی  ینید ) حالطصا 
هب ریبعت  نآ  زا  ینافرع  يارعـش  هک  تسا  یتلاح  نامه  نیا  درادن .  دوجو  ملاع  رد  يزیچ  ادـخ  وا و  زا  ریغ  ییوگ  شدوخ ، يادـخ  و 

: دیوگ یم  ظفاح  فورعم  رعش  .دننک  یم  روضح » »

ینیقیلا ملع  ار  دنمشناد  هن  تولخ  سرد  روضح  ار  ظفاح  هن 

یم ّتیّمها  يرهاظ  تولخ  هب  يدارفا  دینیب  یم  رگا  تسا .  هتشاد  هجوت  بلق ) تولخ  ینعم  هب   ) تولخ روضح و  هلأسم  نیا  هب  ظفاح 
راـک هک  عاـمتجا  رد  دـیایب  دـیاب  ناـسنا  دـش ، ادـیپ  بلق  تولخ  هک  دـعب  .دوش  ادـیپ  بلق  توـلخ  هک  نیا  يارب  تسا  همدـقم  دـنهد ،

يراّطع ياهوشک  نیا  لثم  نم  زغم   » هک تسا  هتفگ  نوئلپان  ایوگ  .دـشاب  هتـشاد  مه  ار  شبلق  تولخ  یلو  دـهد  ماجنا  ار  شیعاـمتجا 
رد هک  دشاب  هتـشاد  ار  تلاح  نیا  دیاب  ناسنا  مدنب .» یم  مهاوخب  هک  ار  مادک  ره  و  مشک ، یم  نوریب  مهاوخب ، هک  ار  مادک  ره  تسا ،

: دیوگ یم  شرعش  کی  رد  ظفاح  .دنک  تولخ  شدوخ  يادخ  اب  دناوتب  تدابع  لاح 

دیآرس هّصغ  هک  منز  يراک  هب  تسد  دیآرب  تسدز  رگ  هک  منآ  رس  رب 

دیآرد هتشرف  دور  نوریب  وچ  وید  دادضا  تبحص  ياج  تسین  لد  تولخ 

یم و  شدوخ ، نامز  ماّکح  شیپ  هاگ  هب  هاـگ  نتفر  زا  دـنک _  یم  تیاکـش  شدوخ  زا  عقاو  رد  دـیاش  و  دـنک _  یم  تیاکـش  دـعب 
: دیوگ

دیآرب هک  وب  يوج  دیشروخ  رون ز  تسادلی  بش  تملظ  ماّکح ، تبحص 

دیآ ردب  یک  هجاوخ  هک  ینیشن  دنچ  ایند  تّورم  یب  بابرا  رد  رب 

ریقف .وا  هب  تسا  ریقف  نیا  هک  نآ  تسا ، لماک  دشرم  دزن  رقف  ییادگ »  » زا ناشدوصقم  .دنرب  یم  راکب  دایز  اه  نیا  ار  ییادگ »  » هملک
« ییادـگ دـنیوگ «  یم  یتقو  دـسر ، یمن  ییاج  هب  یبرم  نودـب  ناسنا  هک  دـنراد  يدایز  یلیخ  داقتعا  اه  نیا  نوچ  یلو  تسادـخ  هب 

: دیوگ یم  .لماک  ناسنا  کی  دزن  ییادگ  ینعی 

دیآ رذگ  رد  هک  يورهر  رظن  زا  یبایب  جنگ  هک  نکم  ییادگ  كرت 

دیآ رظن  رد  هک  دتفا و  لوبق  هک  ات  دندومن  شیوخ  عاتم  حلاط  حلاص و 
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دیآ رب  هب  لگ  خاش  زبس و  دوش  غاب  رخآ  هک  هاوخ  رمع  وت  قشاع  لبلب 

دعب .یعقاو  تولخ  دهدب ؛ خر  شیارب  تولخ  تلاح  غارف و  تلاح  تدابع ، رد  هک  یـسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  .اََهل  َغَّرَفَت  َو  لاحره ، هب 
یتخـس و رگید  دیـسر ، هلحرم  نیا  هب  یـسک  رگا   (1) «. ٍرُْـسی یلَع  ْمَا  ٍرْـسُع  یلَع  اْینُّدـلا  َنِم  َحَبْـصَا  ام  یلَع  یلاُبی  َوُهَف ال  : » دـیامرف یم 

شیارب ًالصا  ایند  جنر  یتخس و  رگید  دسرب ، تّذل  نیا  هب  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  .دوش  یم  هیوّسلا  یلع  شیارب  ایند  یتسس 
یتخـس و .دهد  یمن  یتّیّمها  اعقاو  دننکب ، مه  شَـسِِرپ  دنهاوخب  دـنهد ، رارق  مه  هجنکـش  ریز  رد  ار  وا  دـنهاوخب  رگا  درادـن ؛ موهفم 

نیا رگید  دوش ، لئان  تدابع  تّذـل  هب  یـسک  رگا  .دـنا  هدـشن  لئان  تداـبع  تّذـل  هب  هک  تسا  مهم  هلأـسم  یمدرم  يارب  اـیند  یتسس 
.تسین حرطم  شیارب  لئاسم 

ییاج هب  شتدابع  رد  وا  یلو  .درک  یم  یگدنز  ایند  رد  روطنآ  بلاطیبا  نب  یلع  هنوگچ  هک  تسا  تفگش  بیجع و  یلیخ  ام  رظن  رد 
(2) .دشاب حرطم  تسناوت  یمن  شیارب  ًالصا  اهیتسس  اهیتخس و  نآ ، بجوم  هب  هک  دوب  هدیسر 

روط نامه  نیا  ایآ  تسا ؟ شزرا  یب  تدابع ، نیا  اعقاو  ایآ  .تسا  منهج  سرت  زا  ای  تشهب  يارب  هک  یتدابع  نامه  غارـس  مییایب  لاح 
ایند زا  هجرد  دـص  و  تسا ؟ گرزب  عمط  کـی  تسا ؟ گرزب  یتـسرپ  نماد  کـی  تسا ؟ گرزب  یتـسرپ  مکـش  کـی  دـنا  هتفگ  هک 

 . تسین تسرد  لکش  نیا  هب  نآ  ندیبوک  هن ، تسا ؟ رتدب  یتسرپ 

تـسین مه  شزرا  یب  یلو  درادن ، میتفگ  هک  ار  ییاهتدابع  نآ  شزرا  منهج ، سرت  زا  تدابع  تشهب و  يارب  تدابع  هک  درادن  کش 
کی يارب  میقتـسم  دـنکب  ناـسنا  ار  يراـک  کـی  هک  نیا  ناـیم  تسا  قرف  نوچ  .تسا  یلاـع  هجرد  کـی  مدرم ، هّدـع  کـی  يارب  و 

، نیا لوپ ؛ لابند  دور  یم  میقتـسم  تقو  کی  ناسنا  هک  نیا  لثم  دـهد .] رارق  هطـساو  ار  ادـخ  راک ، نآ  ماـجنا  رد  هک  نیا  و  ، ] یعمط
ار لوپ  نیا  ادخ و  شیپ  دور  یم  دهاوخ ، یم  ادخ  زا  ار  لوپ  نیمه  اما  دـهاوخ  یم  لوپ  تقو  کی  و  تسا ؛ یتسرپ  لوپ  دـصرددص 

عطق ادخ  اب  ار  شا  هطبار  ًالصا  یسک  کی  هک  دنک  یم  قرف  یلیخ  نیا  .دنک  یم  بلط  وا  زا 
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کی اـم  يادـخ  دـیوگ  یم  دــنک ، یم  باـختنا  روـط  نـیا  ار  شهار  رگید  سک  کـی  و  لوـپ ؛ لاـبند  دور  یم  میقتــسم  دــنک ، یم 
شتسرپ هجرد  کی  شدوخ  نیا  زاب  .دهدب  لوپ  نم  هب  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  منک و  یم  لمع  وا  روتسد  قباطم  نم  دراد ، ییاهروتسد 

ادخ يارب  ادخ  شیپ  نتفر  .دنک  یم  توافت  ادخ  شیپ  نتفرن  اب  یلو  لوپ ؛ يارب  ادخ  شیپ  نتفر  ولو  تسادخ ، شیپ  نتفر  تسادخ ،
ات مه  زاـب  تسوا ، شیپ  نتفر  مه  زاـب  نتـساوخ ، وا  زا  يزیچ  و  يزیچ ، کـی  يارب  ادـخ  شیپ  نتفر  .دراد  یلاـع  رایـسب  شزرا  هـتبلا 

اعطق نیا  دوش ؛ یم  وا  هجوـتم  دـنک و  یم  تلفغ  ادـخ  ریغ  زا  دـنک ، یم  ادـیپ  ییافـص  ناـسنا  دوـش ،  یم  نشور  ناـسنا  بلق  يدـح 
.دشاب یفیعض  هجرد  ولو  تسا  شتسرپ  زا  يا  هجرد  کی  شدوخ 

ام رگا  ار  مدرم  رثـکا  دنتـسین ، ـالاب  هجرد  رد  مدرم  همه  نوچ  هکلب  و  درک ، یفن  دوش  یمن  دـصرددص  مه  ار  اـهتدابع  نیا  نیارباـنب ،
دراو دیاب  هار  نیمه  زا  دنـشاب ، هدش  کیدزن  مه  ادـخ  هب  دوش و  تسرد  ناشایند  یگدـنز  ماظن  هک  يروط  هب  مینکب  تیبرت  میهاوخب 

تیانع دایز  يدام  روما  هب  نآرق  رد  هک  نیا  تلع  .درب و  رتالاب  دعب  و  درک ، دراو  دـیاب  هار  نیا  زا  ادـتبا  رد  ار  دارفا  لقاال  ای  و  میوش ،
اِهتَْحت ْنِم  يرَْجت  ٍتاـّنَج  : » دـنک یم  رکذ  هک  یتـقو  .تسه  مـه   (1)« ُرَبْـکَا ِهّللا  َنِم  ٌناوْـضِر   » نآرق رد  هتبلا  .تسا  نیمه  تـسا  هدـش 

يدونـشخ یمک  و  ُرَبْکَا » هّللا  َنِم  ٌناوْضِر  و  : » دیوگ یم  دـعب  تسا ،  يراج  اهرهن  اهغاب  نآ  نییاپ  رد  هک  ییاهغاب  اهتـشهب و  ُراْهنَالا »
زیچ وا  دـنک ، تداـبع  شیدونـشخ  رطاـخ  هب  ار  ادـخ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  نآ  ینعی  .تسا  رتگرزب  رتـالاب و  اـه  نیا  همه  زا  ادـخ ،

ّتیرثکا يارب  .دنتـسه  نآ  يرتشم  یقرتم  تیلقا  کـی  دنتـسین ، مدرم  همه  اـعبط  ربکا »  هّللا  نم  ناوضر   » يرتـشم یلو  .تسا  يرگید 
، هتفگ ار  نیا  هک  نآرق  هتبلا  .دیآ  نایم  هب  نخـس  تسا  ینامـسج  تاذل [  ] اهنآ رد  هک  ییاهتـشهب  زا  هک  تسا  نیمه  یلمع  هار  مدرم ،

یتحلـصم غورد  وـلو  غورد  لـطاب و  اـم  مـالک  رد  زگره  دـیوگ  یم  شدوـخ  نآرق  دـنوش ؛ تیبرت  مدرم  هک  تسا  نیا  يارب  طـقف  هن 
مدرم هتساوخ  هتفگ ، ار  اه  نیا  هک  نآرق  هک  دنک  لایخ  یسک  هّللاب  ذایعلا  هدماین 
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 - ِْهیَدَی ِنَیب  نِم  ُلِطاْبلا  ِهیتْأَی  ال  دز -  دوش  یم  ار  یفرح  هنوگره  بوخ  فده  يارب  دراد و  بوخ  فده  دنک ، کین  راک  هب  راداو  ار 
یعامتجا تحلـصم  کی  يارب  لطاب  غورد و  نآ  دـینک  لایخ  هکنآ  ولو  دـیایب  لطاب  کی  غورد و  کی  ادـخ  نخـس  رد  تسا  لاـحم 

ینامسج تاوهش  ّتینامـسج و  ّدح  نیا  زا  مدرم  رثکا  ًالـصا  .تسا  یتقیقح  تشهب ] ینامـسج  تاّذل  هرابرد  نآرق  نخـس  ، ] هن .تسا 
تشهب زا  رتالاب  هئشن  رد  دنور  یم  دنور ، یم  رتالاب  هک  ییاهنآ  .تسا  يا  هئـشن  نینچ  ناش  هئـشن  تهج ، نیمه  هبو  دنور  یمن  رتالاب 

(1) .ینامسج

تدابع حور 

هب عاطقنا  ادخ ، هب  يزرو  ّتبحم  ادـخ ، ناسنا و  هطبار  ینعی  تسا ، شتـسرپ  شیاین و  حور  اعقاو  هک  هچنآ  هب  تدابع ، هب  مالـسا ، رد 
ام یهلَا  : » میا هدینـش  همه  ار  نینمؤملاریما  فورعم  هلمج  .تسا  هدـش  يدایز  هّجوت  تساهتدابع _  نیرتلماک  هک  راـگدرورپ _  تاذ 

عمط هب  مدرکن  شتـسرپ  ار  وـت  ایادـخ !  (2)« َُکتْدَـبَعَف ِهَدابِْعِلل  ًالْهَا  َُکتْدَـجَو  َْلب  َِکتَّنَج  یف  اعَمَط  ـال  َكِراـن َو  ْنِم  اـفْوَخ  َُکتْدَـبَع 
.مدرک شتسرپ  مدید  شتسرپ  شیاین و  هتسیاش  نوچ  ار  وت  هکلب  تمّنهج ، سرت  زا  هن  تتشهب و 

و مّنهج ، سرت  هن  دـینیب  یم  تشهب  هن  اعد  نیا  رـسارس  رد  امـش  .تسا  یلاع  ینعم  هب  شیاین  نامه  رخآ ، هب  ات  لوا  زا  لـیمک ، ياـعد 
ییاعد هلمج  زا  .تسا  رادروخرب  یلاع  نیماضم  زا  یمالـسا  ياـهاعد  .تسا  هدـمآ  يرگید  ثحب  تبـسانم  هب  ادارطتـسا  هدـمآ ، رگا 

ار اعد  نیا  وا  دالوا  زا  ناماما  نینمؤملاریما و  هک  هدش  لقن  یتیاور  رد  و  هّینابعش »  تاجانم   » مان هب  هدش  لقن  مه  حیتافم  رد  هک  تسا 
ًالـصا هک  دمهف  یم  دـناوخ ، یم  ار  اعد  نیا  یتقو  ناسنا  .تسالاب  حطـس  یلیخ  ینعی  هّمئا ، حطـس  رد  تسا  ییاعد  .دـنا  هدـناوخ  یم 
رـسارس زج  هصـالخ  ادـخ و  ریغ  زا  عاـطقنا  زج  ادـخ ، هب  قـشع  تـّبحم و  ناـفرع و  زج  اـجنآ  رد  .هـچ  ینعی  مالـسا  رد  شیاـین  حور 

یّتح و  تسین ؛ يرگید  زیچ  ّتیونعم ،
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: تسا لکشم  یلیخ  مه  شرّوصت  ام  يارب  هک  تسا  یتاریبعت 

َلِـصَتَف َكاوِس  ِروُّنلا  َبُجُح  ِبُولُْقلا  ُراْصبَا  َقِرَْخت  یّتَح  َْکَیِلا  اهِرَظَن  ِءایـِضب  اِنبوُلق  َراْصبَا  ِْرنَا  َْکَیِلا َو  ِعاـطِْقنِالا  َلاـمَک  یل  ْبَه  یهِلا  »
«. افِرَْحنُم َكاوِس  ْنَع  افِراع و  ََکل  َنوُکَاَف  ِجَْهبَالا  َكِرُون  ِّزِِعب  ًهَقَّلَعُم  انُحاوْرَا  َریصَت  ِهَمَظَعلا و  ِنِدْعَم  یِلا 

.تسا راوشد  ام  يارب  مه  یناعم  نیا  رّوصت 

« رَـشَع َهَسْمَخ   » تاجانم هب  هک  تسه  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  يا  هناگ  هدزناپ  تاجانم  نینچمه  .تسا  روط  نیمه  زین  هزمح » وبا  ياعد  »
فیطل و یلاع و  اه  نیا  يردـق  هب  ...نیبلاط  تاجانم  نیرکاذ ، تاجانم  نیفئاخ ، تاجانم  تسه : حـیتافم  باـتک  رد  تسا و  فورعم 

(1) .تسا دایز  ردقچ  بلاطم  اه  هنیمز  نیا  رد  هغالبلا  جهن  دوخ  رد  دنک ، یم  تریح  ناسنا  هک  تسا  هداعلا  قوف 

، تسا تدابع  هرکیپ  تروص و  یندـب  لامعا  .تسین  حور  یب  کشخ و  لامعا  هلـسلس  کی  ماجنا  اهنت  تدابع  هغـالبلا ، جـهن  رظن  زا 
ینعم حور و  نآ  اب  هک  تسا  تدابع  یعقاو  مان  هتـسیاش  تسا و  رادـناج  هدـنز و  هاگنآ  یندـب  لامعا  تسا ؛ رگید  زیچ  ینعم  حور و 

رپ دوخ  هبون  هب  هک  یئایند  تسا ، رگید  یئایند  رد  نداهن  مدق  يدعب و  هس  يایند  زا  لاقتنا  جورخ و  یعون  یعقاو  تدابع  .دشاب  مأوت 
(2) .دوخ هب  صاخ  ياهتذل  یبلق و  تادراو  زا  و  شبنج ، ششوج و  زا  تسا 

، شتولخ تسوا و  شدوخ ، يادخ  تسوا و  .تسا  هدش  غراف  مدرم  راک  زا  هک  یماگنه  دیور ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  غارـس  هب  یتقو 
ُسَنآ ّکنِا  ّمهّللا  : » دیوگ یم  هک  اجنآ  تسا ، هغالبلا  جـهن  رد  هناتخبـشوخ  مه  زاب  .شا  هنادـباع  هناقـشاع و  ياهزاین  زار و  تسوا و 

نم سینا  مریگ ، یمن  سنا  وت  دننام  یسینا  چیه  اب  ینعی  یتسه ؛ رتسینا  تدوخ  ءایلوا  يارب  یسینا  ره  زا  وت  ایادخ  َِکئایلْوَال » َنیِسنآلا 
َو  » متـسه یـسک  اب  هک  منک  یم  سح  متـسه  وت  اب  یتقو  طقف  متـسه ؛ اهنت  متـسین ، یـسینا  اب  متـسه ، وت  زا  ریغ  هک  ره  اب  یتقو  .یئوت 

سک ره  زا  دننیب  یم  دننک ، دامتعا  وت  هب  هک  یناسک  َْکیَلَع » َنیلّکَوَتُمِلل  ِهَیافِْکلِاب  ْمُهُرَضْحَا 
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یف ْمِْهیَلَع  ُِعلَّطَت  و  مِهِِرئارَـس ، یف  مُهُدِهاُشت   » يور یم  دـننک ، یم  دامتعا  وت  هب  هک  یناسک  غارـس  هب  هک  نیا  يارب  يرترـضاح ، رگید 
ناشریمض نطاب  زا  ینک و  یم  هدهاشم  ناشریمض  ّرـس  نآ  رد  ار  تناقـشاع  ناتـسود و  وت  ایادخ ! ْمِهِِرئاَصب » َغَْلبَم  ُمَْلعَت  و  ْمِهِِرئامَض ،

ََکل مُهُرارْـسَاَف  .دنتـسه «  تریـصب  زا  دـح  هچ  رد  اه  نیا  هک  یناد  یم  یهاگآ و  ملاع و  اهنآ  تریـصب  نافرع و  رادـقم  هب  یهاگآ ؛
.تسا زاورپ  رد  وت  يوس  هب  ناشاهلد  تسادیپ و  وت  شیپ  ناشرارسا   (1)« ٌهَفوُْهلَم َکیِلا  مُُهبُوُلق  و  ٌهَفوُشْکَم ،

ینعی تسا ؛ نافرع  جوا  رد  نومـضم  رظن  زا  اعد  نیا  .دـیناوخب  هعمج  ياهبـش  رد  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  ياعد  هک  ار  لیمک  ياعد 
منهج تشهب و  نامه  ترخآ  زا  مدوصقم   ) ترخآ هن  دـینک و  یم  ادـیپ  نآ  رد  ایند  هن  دـیناوخب ، هک  ار  اعد  نیا  رخآ  ات  لوا  زا  اـمش 

سدقا تاذ  هب  تبسن  ادیـش  هلاو و  هدنتـسرپ و  صلاخ و  هدنب  کی  طباور  ادخ ، ترخآ :  قوفام  ایند و  قوفام  دینیب ؟ یم  هچ  تسا .) 
يادخ اب  لیمک  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دینیبب  .تسا  نیمه  یقیقح  تدابع  دیوگ  یم  مه  شدوخ  تدابع و  تقیقح  ینعی  یهلا ،
ياعد رد  ناضمر  هام  ياهرحس  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  دینیبب  دنک ! یم  تاجانم  هنوگچ  دنک ! یم  زاین  زار و  هنوگچ  شدوخ 
يادخ هب  هک  تسا  نیا  ام  لوا  مدق  تسام ؛  یناملسم  لوا  مدق  نیا ، دنک ! یم  تاجانم  زاین و  زار و  دوخ  يادخ  اب  هنوگچ  هزمح  وبا 

ياهتیلوئـسم هلمج  نآ  زا  ناـمیاهتیلؤسم و  ریاـس  تقو  نآ  هک  تسا  ناـمدوخ  يادـخ  هب  ندـش  کـیدزن  اـب  میوش و  کـیدزن  دوـخ 
درد نیا  راچد  مالـسا  هشیمه  هک  ار _  هبناج  کی  ياهـشیارگ  نیا  هک  مینک  شـشوک  .میهد  ماجنا  یبوخ  هب  میناوت  یم  ار  یعامتجا 

(2) .دوشن هبناج  کی  شیارگ  يرامیب  نیا  راچد  نید  ات  میراذگب ، رانک  تسا _  هدوب  شدوخ  تلم  هبناج  کی  ياهشیارگ 
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تدابع لکش 

ار تکرح  لحارم  مکح  هک  ّریغتم  ياه  هبنج  کی  دراد و  ار  تکرح  رادـم  مکح  هک  دراد  یلک  تباث  ياه  هبنج  کی  رـشب  یگدـنز 
تباث  » و تسین ، هطقن  کی  رد  هظحل  ود  رد  ینعی  تسا » كرحتم  « ؛ تباث مه  تسا  كرحتم  مه  يا  هراتس  ره  هک  روط  نامه  دراد - 

دنک یم  تکرح  شدوخ  رادم  رد  دنک و  یمن  فّلخت  مه  رتمیلیم  کی  شدوخ  رادم  زا  تسا ، تباث  شریسم )  ) شرادم ینعی  تسا »
یطیارش رگا  اما  دنامب ؛ تباث  دیاب  دنک  یم  نییعت  ار  تکرح  ریسم  ینعی  دنک  یم  نییعت  رشب  یگدنز  رد  ار  رادم  هک  یطیارـش  نآ  _ 

هب رشب و  یگدنز  رادم  ریسم و  هب  مالسا  هّجوت  ایآ  هک  مینیبب  دیاب  مالـسا  هب  عجار  ام  .دنک  رییغت  دیاب  یگدنز ، هلحرم  هب  طوبرم  تسا 
؟ اه هلحرم  هب  ای  تسا  تکرح  رداک  یگدنز و  رداک 

اب ناسنا  طباور  هب  ای  مالسا  تاررقم  هک  میتفگ  .يا  هلحرم  نیناوق  هن  تسا  يرادم  نیناوق  ام  یلومعم  نیناوق  زا  هلسلس  کی  مینیب  یم 
.عامتجا دارفا  اب  ناسنا  طباور  هب  ای  تعیبط و  اب  ناسنا  طباور  هب  ای  شدوخ ، اب  ناسنا  طباور  هب  ای  تسا ، طوبرم  ادخ 

هب طوبرم  هک  مه  هچنآ  رد  و  دوش ، یمن  ادیپ  يرییغت  هنوگ  چـیه  دوش  یم  ادـخ  هب  طوبرم  هک  تهج  نآ  زا  ادـخ  اب  ناسنا  طباور  رد 
عباـت هک  دوـش  یم  ادـیپ  یتارییغت  شلکـش  رد  هلب  دـنک ؛ یمن  رییغت  زاـب  دـهد  یم  لیکـشت  ار  بلطم  نیا  حور  هک  هچنآ  تسا  ناـسنا 

یم دـعب  یلو  دـیناوخب ، زامن  دـیوگ  یم  زامن ؛  لثم  تسا ، هدـش  لـئاق  ار  تارییغت  نیا  مه  مالـسا  دوخ  مینیب  یم  اـم  تسا و  طـیارش 
پچ يولهپ  هب  دیناوت ، یمن  دیناوخب ؛ تسار  يولهپ  هب  دیناوت ، یمن  دیناوخب ؛ هتـسشن  دیناوت ، یمن  رگا  دیناوخب ؛ هداتـسیا  زامن  دـیوگ 
رییغت مه  زامن  لکیه  دنک ، یم  رییغت  طیارش  هک  هچره  .دیناوخب  هراشا  اب  دیتسناوتن  مه  ار  نآ  دیناوخب ؛ ایقلتسم  دیناوت ، یمن  دیناوخب ؛

.دنک یم 

دنک یم  شالت  تسا و  ندـش  قرغ  لاح  رد  هک  یمدآ  ینعی  زامن ؛ ياج  هب  يزیچ  هن  تسا  زاـمن  اـعقاو  یقرغ »  » زاـمن دـندقتعم  اـهقف 
اعقاو شزامن  رگید _  زیچ  هن  تئارق و  هن  دوجس ، هن  دراد ، عوکر  هن  دراد _  هراشا  تروص  طقف  شزامن  دهدب و  تاجن  ار  شدوخ 
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ینعی دوش ؛ یم  ضوع  ردـق  نیا  شدرف  لکـش  دـنک ، یم  ادـیپ  رییغت  ردـق  نیا  شدارفا  هک  تسا  یتیهام  کی  زامن  ًالـصا  .تسا  زامن 
هکنانچ یتعکر ، راهچ  زامن  نیـشناج  هن  تسا  زامن  اعقاو  یتعکر  ود  زاـمن  زاـمن ؛ حور  هن  تسا  زاـمن  لکـش  هریغ  دوجـس و  عوکر و 

کی يارب  تعکر ؛ ود  یـسک  کی  يارب  تسا ، تعکر  راهچ  زاـمن ، یـسک  کـی  يارب  ینعی  تسا ؛ زاـمن  اـعقاو  یتعکر  راـهچ  زاـمن 
.تسا مّمیت  اب  زامن ، یسک  کی  يارب  تسوضو ، اب  زامن ، یسک  کی  يارب  هتسشن ؛ یسک  کی  يارب  تسا ، هداتسیا  زامن ، یسک 

هک تسا  يزامن  نیشناج  میناوخ ، یم  رارطـضا  تروص  هب  ام  هک  يزامن  ایآ  هک  تسا  نیا  نآ  و  ءازجا »  » مان هب  دنراد  يا  هلأسم  اهقف 
هب ممیت  اب  وت  هک  يزامن  نیا  هن ، دـنیوگ  یم  هن ؟ ای  مینک  هداعا  دـیاب  رگید  راب  میدـناوخ ، رگا  هن ؟ ای  میناوخب  دـیاب  رایتخا  تروص  هب 

.دشاب هدنام  تندرگ  هب  زامن  دوخ  نآ و  لدب  دشاب  يرگید  زیچ  اتلاجع  دشابن و  زامن  هک  تسین  روج  نیا  یناوخ ، یم  زامن  نآ  ياج 
رییغت طیارش  هچره  و  تسین ؛ زامن  شیارب  دشاب ، وضو  اب  رگا  نیا  ممیت ؛ اب  زامن  مدآ  نیا  زامن  تسوضو ، اب  زامن  مدآ  نآ  زامن  ًالـصا 
ضرع لاثم  کی  هک  دـنک  یم  رییغت  ادـخ [ اب  ناسنا  طباور  رد  ، ] تسا رـشب  هب  طوبرم  هک  اهتمـسق  یـضعب  میتفگ _  هکنانچ  دـنک _ 

.میدرک

یم شیپ  ههبش  نیا  هدرک ، رییغت  طیارش  هک  زورما  یلو  تسا » رفس  یخسرف  راهچ  رفس  : » دنتفگ یم  میدق  رد  .تسا  رفـس  رگید  لاثم 
درک راطفا  دیاب  ار  هزور  رفس  رد  هک  یتفاسم  هک  تسین  یعطق  دصرددص  هلأسم  کی  نیا  هتبلا  دشاب ؟ خسرف  راهچ  رفـس  ارچ  هک  دیآ 

ناونع هس  هب  هعیش ) ثیداحا   ) هعیش هقف  رد  تسا و  يداهتجا  هلأسم  کی  نیا  تسا ؛ خسرف  راهچ  امتح  دناوخ  هتسکش  دیاب  ار  زامن  و 
کی ریـسم  : » دنا هداد  باوج  یهاگ  دوش ؟ یم  هتـسکش  شزامن  دـنک  ترفاسم  رادـقم  هچ  ناسنا  دـنا : هدیـسرپ  : (1) تسا هدش  نایب 

زور کی  هک  یترفاسم  ٍمْوَی » ُهَریـسَم  : » دـنا هتفگ  رگید  تایاور  یـضعب  رد  دور ، یم  زور  کـی  رد  دـیَرب  کـی  هک  یتفاـسم  « (2) دیَرب
.دنک یم  لاغشا  ار  تقو 

ریسم ای  تسا ، كالم  خسرف  راهچ  ای  تسا : كالم  ات  هس  نیا  زا  یکی  دنا  هتفگ  اهقف 
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و دـمآ ، تفر و  خـسرف  تشه  ای  تسا  كالم  ترفاسم  زور  کی  ای  تسا ؛ فیعـض  یلیخ  دـیرب  لامتحا  .موی  هریـسم  ای  دـیرب و  کی 
.زور کی  ریسم  اب  هدوب  يواسم  خسرف  تشه 

دوجو لامتحا  نیا  دشاب ، خسرف  تسیود  خسرف ، دـص  دـشابن ، خـسرف  تشه  رگید  زور ، کی  ریـسم  ینعی  داد ؛ خر  يرییغت  رگا  لاح 
هک هدوب  تهج  نیا  هب  خسرف » تشه   » دنا هتفگ  هک  زور  نآ  رد  دشاب ؛ موی » هریسم  ، » تسا یلـصا  كالم  رفـس  رد  هک  هچنآ  هک  دراد 

خسرف داتشه  هب  خسرف  تشه  زا  موی » هریسم   » درک و رییغت  ترفاسم  لئاسو  رگا  سپ  تسا ؛ هدوب  موی » هریـسم   » قادصم خسرف  تشه 
مالسا ّدض  فرح  نیا  دنزب ، یفرح  نینچ  یـسک  رگا  .میـشاب  موی  هریـسم  عبات  دیاب  ام  دیـسر ، خسرف  رازه  تشه  خسرف و  دصتـشه  و 

.تسا يداهتجا  فرح  کی  تسین ،

لیهست و رب  شیانب  مالسا  هک  یلئاسم  رد  هک  تسا  نیا  نآ  دننک و  یمن  يدایز  رارـصا  شیور  اهقف  هک  تسه  اجنیا  بلطم  کی  هلب ،
نیا هدوب ، كالم  ینامز  کی  رد  مدرم  زا  يا  هّدـع  يارب  ولو  هک  يزیچ  هک  دـیآ  یم  راک  رد  لامتحا  نیا  تسا ، تشذـگ  تلوهس و 

میتفگ یم  دوب ، یم  يریگتخـس  رب  انب  رگا  تسین ؛ يریگتخـس  رب  انب  نوچ  دـنهدب ؛ میمعت  اـهنامز  همه  رد  مدرم  همه  يارب  ار  لیهـست 
یمدرم يارب  هک  یتفاسم  نامه  هک  دشاب  نیا  هب  مالسا  رظن  هک  تسه  لامتحا  نیا  تسا ، لیهـست  ربانب  هک  یتقو  یلو  شلابند ، میورب 

هاجنپ يزور  دـندرک و  یم  تکرح  هزاّمج  اب  هک  یمدرم  يارب  دریگب  رارق  كالم  موی ،» هریـسم   » دـننک یم  ترفاسم  هدایپ  ياپ  اب  هک 
هک وردنت  ياهبـسا  اب  یهاگ  ای  دندرک ، یم  یط  يور  هدایپ  زا  شیب  مّلـسم  دندرک و  یم  تکرح  یتشک  اب  ای  دندرک ، یم  یط  خسرف 
یم ترفاسم  لیبموتا  امیپاوه و  اب  زورما  هک  یمدرم  ای  تسا ؛ هدوب  اـهفرح  نیا  زا  شیب  هدـش  یط  تفاـسم  زاـب  دـندرک و  یم  هلداـبم 

(1) .دننک

87 ص :

ص 112. (، 2  ) نامز تایضتقم  مالسا و  . 1 - 1

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 101 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
http://www.ghaemiyeh.com


تداع تدابع و 

.دـیآ یم  دوجو  هب  نآ  رد  داضتم  ّتیـصاخ  ود  دـش ،  تداع  ناسنا  يارب  هک  ردـق  نیمه  راک  کـی  : دـنیوگ یم  یـسانشناور  ياـملع 
.دوش یم  ماجنا  رت  هداس  رتلهس و  راک ، ددرگ ، رتدایز  ناسنا  نیرمت  دوش و  هدوزفا  شندوب  تداع  رب  هک  هچره 

یم تروص  شیارب  رتلهس  رتعیرـس و  راک ، دنک ، یم  تداع  رتشیب  هچره  دنک ، یم  تداع  یـسیون  نیـشام  هب  هک  سیون  نیـشام  کی 
يور زا  يدارا و  لـمع  کـی  وا  لـمع  نیا  هک  نیا  زا  ینعی  دوش ، یم  هتـساک  شهّجوت  زا  دـنک ، یم  تداـع  رتشیب  هچره  یلو  دریگ ؛
هلأسم هب  مالـسا  رد  هک  نیا  .تسا  نیا  تداع  ّتیـصاخ  .ددرگ  یم  رتکیدزن  يدارا  ریغ  لمع  کی  هب  دوش و  یم  هتـساک  دـشاب  هّجوت 

راک کی  هب  تداع ، هطـساو  هب  هک  دوشن  تداع  نانچ  نآ  اـهتدابع  هک  تسا  نیا  زا  يریگولج  يارب  هدـش ، هّجوت  هزادـنا  نیا  اـت  ّتین 
لیدبت ددرگ  هجوت  لمع  رکیپ  هب  طقف  دوشن و  كرد  فدـه  هک  هّجوت  نودـب  راک  یفدـه و  ریغ  يرکف و  ریغ  يدارا و  ریغ  یعیبط و 

.دوش

هب یتیبرت  ياه  همانرب  زا  يرایـسب  هک  میوش  یم  هّجوتم  میروآ و  یم  تسدـب  یمالـسا  زاـمن  رد  اـهنت  اـم  هک  تسا  ییاـهزیچ  اـه  نیا 
ّتیونعم ادخ و  ّتبحم  قشع و  شرورپ  لمع ، نیا  دوخ  هک  نیا  زا  هتشذگ  دوش ، یم  هدایپ  تدابع  نیا  رکیپ  رد  تدابع و  نیا  هلیسو 

(1) .تسا تدابع  حور  نیا  هک  تسا ، ناسنا  رد 

نافرع دهز و  تدابع ،

:[ دیوگ یم  تاراشا  باتک  نیفراعلا  تاماقم  لصف  رد  یلعوب  ]

مـساب ّصخی  امهوحن  مایـصلا و  مایقلا و  نم  تادابعلا  لعف  یلع  بظاوملا  و  دهازلا ؛ مساب  ّصخی  اهتابیط  ایندلا و  عاتم  نع  ضرعملا  »
هذه ضعب  بکرتی  دق  فراعلا و  مساب  صخی  هرـس  یف  قحلا  رون  قورـشل  ًامیدتـسم  توربجلا  سدق  یلا  هرکفب  فرـصتملا  و  دباعلا ؛

«. ضعب عم 
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هب دراد  تبظاوم  هریغ  هزور و  زامن و  لیبق  زا  تادابع  ماجنا  رب  هکنآ  دوش ، یم  هدیمان  دـهاز »  » تسا هدـنادرگ  ور  ایند  معنت  زا  هکنآ  »
دباتب نادب  قح  رون  ات  هدرک  سدق  ملاع  هّجوتم  هتشاد و  زاب  قح  ریغ  هب  هّجوت  زا  ار  دوخ  ریمض  هکنآ  و  دوش ،  یم  هدناوخ  دباع »  » مان

« .دوش یم  عمج  رفن  کی  رد  هس  ره  ای  نیوانع  نیا  زا  ات  ود  یهاگ  هتبلا  دوش ، یم  هتخانش  فراع »  » مان هب 

لامعا ماـجنا  زا  تسا  تراـبع  تداـبع »  » يویند و تایهتـشم  زا  ضارعا  زا  تسا  تراـبع  دـهز »  » هک دوش  یم  نیا  بلطم  هجیتن  سپ 
يوسام زا  نهذ  نتخاس  فرـصنم  زا  تسا  ترابع  حلطـصم » نافرع   » اه و نیا  لاثما  نآرق و  توالت  هزور و  زامن و  لـیبق  زا  یـصاخ 

 . بلق رب  قح  رون  شبات  يارب  قح  تاذ  هب  لماک  هّجوت  هّللا و 

سپ .دـنوش  یم  بّکرم  رگید  ضعب  اـب  اـه  نیا  زا  یـضعب  یهاـگ  هک  نیا  نآ  و  تسا ، هدـش  هراـشا  ریخا  هلمج  رد  مهم  يا  هتکن  هـب 
ای فراع و  مه  دشاب و  دهاز  مه  ای  فراع و  مه  دشاب  دباع  مه  ای  دباع و  مه  دشاب و  دهاز  مه  دـحاو  نآ  رد  درف  کی  تسا  نکمم 

.تسا هدادن  یحیضوت  خیش  یلو  فراع  مه  دباع و  مه  دشاب و  دهاز  مه 

فراع هک  تسین  نکمم  یلو  .دشابن  فراع  اما  دـشاب  دـباع  ای  دـهاز و  درف  کی  تسا  نکمم  دـنچ  ره  هک  تسا  نیا  شروظنم  هتبلا 
.دشابن دباع  دهاز و  دشاب و 

ای دشابن و  دباع  دشاب و  دهاز  يدرف  تسا  نکمم  تسا ، هجو  نم  صوصخ  مومع و  دباع  دهاز و  نایم  هک  تسا  نیا  بلطم  حیـضوت 
اب دباع ، دهاز و  زا  کی  ره  نایم  یلو  تسا  حضاو  اه  نیا  همه  هکنانچ  دهاز  مه  دـشاب و  دـباع  مه  ای  دـشابن و  دـهاز  دـشاب و  دـباع 

.تسین فراع  يدباع  ای  دهاز و  ره  یلو  تسه  دباع  دهاز و  یفراع  ره  ینعی  تسا  قلطم  صوصخ  مومع و  فراع 

زیچ کی  فراع  ریغ  دهاز  دهز  هفـسلف  دراد ، هفـسلف  ود  فراع  ریغ  دهز  اب  فراع  دهز  هک  دش  دـهاوخ  هتفگ  دـعب  تمـسق  رد  هتبلا 
زیچ فراع  ریغ  تدابع  هفسلف  تسا و  زیچ  کی  فراع  تدابع  هفسلف  هکنانچمه  تسا ، رگید  زیچ  فراع  دهاز  دهز  هفـسلف  تسا و 

.تسا رگید 

تدابع دهز و  تیهام  حور و  اب  فراع  تدابع  فراع و  دهز  تیهام  حور و  هکلب 
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.تسا توافتم  فراع  ریغ 

یلع ربکت  قحلا و  نع  هرس  لغشی  امع  ام  هزنت  فراعلادنع  هرخالا و  عاتم  ایندلا  عاتمب  يرتشی  هناک  ام  هلماعم  فراعلا  ریغ  دنع  دهزلا  »
دنع باوثلا و  رجالا و  یه  هرخالا  یف  اهذخأی  هرجال  ایندلا  یف  لمعی  هناک  ام  هلماعم  فراعلا  ریغ  دنع  هدابعلاو  .قحلا  ریغ  یـش ء  لک 

« ...قحلا بانج  یلا  رورغلا  بانج  نع  دیوعتلاب  اهرجیل  هلیختملا  همهوتملا و  هسفن  يوق  هممهلام و  هضایر  فراعلا 

هزیکاپ یعون  فراع ، دهز  اما  دریگب ، ار  ترخآ  يالاک  هک  دهد  یم  ار  ایند  يالاک  یئوگ  تسا ، دتس  داد و  یعون  فراع  ریغ  دهز  »
دزم يارب  ندرک  راـک  لـیبق  زا  تسا  هلماـعم  یعون  زین  فراـع  ریغ  تداـبع  .دراد  زاـب  ادـخ  زا  ار  لد  هچره  زا  تسا  لد  نتـشادهگن 

تداـبع اـما  دـنک ، تفاـیرد  تساـهباوث  رجا و  ناـمه  هک  ار  شیوخ  دزم  ترخآ  رد  هک  دـنک  یم  يرودزم  اـیند  رد  یئوـگ  نتفرگ ،
وـسنادب نیرمت  نیا  رارکت  اـب  اـت  تسا  قح  تحاـس  هب  هّجوت  رورغ و  ملاـع  زا  فارـصنا  يارب  حور  شزرو  نیرمت و  یعوـن  فراـع ،

« .دوش هدیشک 

تدابع زا  فراع  فده 

هیلا ال هفیرش  هبسن  اهنال  هدابعلل و  قحتسم  هنال  طقف  هل  هدبعت  هنافرع و  یلع  ائیـش  رثؤی  هریغ و ال  یـشلال ء  لوالا  قحلا  دیری  فراعلا  »
« .هبهروا هبغرل 

ار قح  شتدابع  و  دـهد ، یمن  حـیجرت  قح  تفرعم  رب  ار  يزیچ  چـیه  و  قح ، ریغ  يزیچ  يارب  هن  دـهاوخ  یم  ار  ادـخ )  ) قح فراع  »
رطاخ هب  هن  هتاذ  دح  یف  فیرش  تسا  يا  هطبار  تدابع  هک  تسا  تهج  نادب  تسا و  تدابع  هتـسیاش  وا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اهنت 

« .يزیچ زا  سرت  ای  يزیچ  رد  عمط  لیم و 

ای يویند و  ياهتمعن  هطـساو  هب  ار  ادخ  وا  نکلو  دهاوخ  یم  ار  ادخ  اهنت  تسا ، دحوم »  » فدـه رظن  زا  فراع  هک  تسا  نیا  دوصقم 
بولطم دوبعم و  سپ  تسا ، هلیـسو  همدقم و  ادخ  تساهتمعن و  نیا  وا  تاذلاب  بولطم  دـشاب ، نینچ  رگا  اریز  دـهاوخیمن ، شیورخا 

سفن یقیقح  بولطم  دوبعم و  تقیقح  رد  دنتسه و  اهتمعن  نامه  یقیقح 
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.دهاوخ یم  سفن  ءاضرا  يارب  ار  اهتمعن  نآ  اریز  تسا 

زا اهتمعن  نآ  هک  دهاوخ  یم  تهج  نآ  زا  دهاوخ  یم  ار  ادـخ  ياهتمعن  رگا  وا  دـهاوخ  یم  ادـخ  رطاخ  هب  دـهاوخب  ار  هچره  فراع 
ياهتمعن فراع  دـهاوخ و  یم  شیاهتمعن  رطاخ  هب  ار  ادـخ  فراع  ریغ  سپ  .تسوا  فطل  تمارک و  تسوا ،  تیانع  تسوا و  هیحان 

.دهاوخ یم  ادخ  رطاخ  هب  ار  ادخ 

هک تسا  نیا  هن  رگم  دنک ؟ یم  تدابع  ار  وا  ارچ  سپ  دـهاوخیمن  يزیچ  يارب  ار  ادـخ  فراع  رگا  هک  دـیآ  یم  شیپ  یـشسرپ  اجنیا 
یکی .تسا  زیچ  ود  زا  یکی  تدابع  رب  فراع  هزیگنا  فراع و  فدـه  هک  دـهد  یم  خـساپ  خیـش  تسا ؟ يروظنم  يارب  یتداـبع  ره 

ناـسنا هک  نیا  ریظن  .تسا  تداـبع  هتـسیاش  وا  هک  دـنک  یم  تداـبع  ار  وا  تـهج  نآ  زا  ینعی  تداـبع  يارب  دوـبعم  یتاذ  یگتـسیاش 
شیاتس نیا  تسیچ ؟ شیاتـس  نیا  زا  وت  هزیگنا  دنـسرپب  رگا  دنک ، یم  شیاتـس  حدم و  ار  وا  دنیب و  یم  یئیـش  ای  صخـش  رد  یلامک 

تهج نآ  زا  طـقف  مدرکن ، شیاتـس  یـش ء  نیا  زا  اـی  صخـش  نیا  زا  يا  هدـئاف  عمط  هب  نم  دـیوگ  یم  دراد ؟ يا  هدـئاف  هچ  وت  يارب 
.تسا لیبق  نیا  زا  يا  هتشر  ره  رد  نانامرهق  ياهنیسحت  همه  مدید ، شیاتس  قیال  قح  هب  ار  وا  هک  مدرک  ششیاتس 

تبسن و هک  تهج  نآ  زا  تدابع  تسا ، تدابع  یتاذ  نسح  تفارـش و  ینعی  تدابع  دوخ  یگتـسیاش  تدابع  زا  فراع  رگید  فده 
یـسرت ای  یعمط  رطاخ  هب  یتدابع  ره  امازلا  هک  تسین  مزال  سپ  نداد  ماجنا  روخرد  تسا  يراک  ادـخ ، هدـنب و  نایم  تسا  یطاـبترا 

.دشاب

َُکتْدَـجَو َْلب  ِکتَّنَج  یف  اعَمَط  الو  كِران  ْنِم  افْوَخ  َُکتْدَـبَع  ام  یهِلا  : » هک تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  یفورعم  هلمج 
.دنک یم  نایب  ار  دوبعم  یگتسیاش  رطاخب  تدابع  َُکتْدَبَعَف .» ِهَدابِْعِلل  ًالْهَا 

قح تاذ  زا  ریغ  تادابع ، صوصخ  رد  ای  یگدنز و  رد  ناسنا  بولطم  فدـه و  رگا  هک  دـننک  یم  هیکت  دایز  بلطم  نیا  يور  افرع 
ام .دنا  هتفگ  رایسب  فیطل  ياه  نخس  هنیمز  نیا  رد  .تسا  كرـش  نیا  دض  رب  دص  رد  دص  نافرع  تسا ، كرـش  یعون  دشاب ، يزیچ 

زا یناتساد  نمض  ناتسوب » رد «  يدعس »  » هک فیطل  یلاع و  یلیثمت  هب  اجنیا  رد 
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: مینک یم  تعانق  تسا  هدروآ  زایا »  » و يونزغ » دومحم  »

تفگش يا  زایا  درادن  ینسح  هک  تفرگ  نینزغ  هاش  رب  هدرخ  یکی 

وا رب  لبلب  يادوس  تسا  غیرد  وب  هن  دشاب  گنر  هن  هک  ار  یلگ 

یسب دوخ  رب  هشیدنا  دیچیپب ز  یسک  تیاکح  نیا  تفگ  دومحم  هب 

تسوا يوجلد  يالاب  دق و  رب  هن  تسوا  يوخ  رب  هجاوخ  يا  نم  قشع  هک 

رُد قودنص  تسکشب  داتفیب و  رتش  ییانگنت  رد  هک  مدینش 

دنارب بکرم  لیجعت  هب  اجنآ  زو  دناشفرب  نیتسآ  کلم  امغی  هب 

دندش ناشیرپ  امغی  هب  ناطلس  دندش ز  ناجرم  رُد و  یپ  ناراوس 

زایا زج  کلم  يافق  رد  یسک  زارف  ندرگ  ناقاشو  زا  دنامن 

دیفکشب لگ  وچمه  وا  رادید  دیدب ز  ار  وا  درک  رظن  ناطلس  وچ 

چیه تفگ  يا ؟ هدروآ  هچ  امغی  چیپ ز  چیپ  تلبنس  يا  هک  اتفگب 

متخادرپن تمعن »  » هب تمدخ »  » متخات ز یم  وت  يافق  ردنا  نم 

: دنک یم  نایب  روط  نیا  ار  دوخ  یلصا  روظنم  ناتساد  نیا  ندروآ  زا  سپ  يدعس 

تسود دنب  رد  هن  یشیوخ  دنب  رد  وت  تسوا  ناسحا  هب  تمشچ  تسود  زا  رگ 

ادخ زج  ادخ  زا  دننک  اّنمت  ایلواک  دوب  تقیرط  فالخ 

تدابع زا  هنافراع  یقلت 

دناوت یمن  تسین و  حرطم  تسا  لوادتم  امرف  راک  رگراک و  نایم  هک  یلکـش  هب  دزم  امرفراک و  رگراک و  هلأسم  یقلت ، نیا  بسح  رب 
يوس هب  تسا  حور  زاورپ  تسا ، ناور  یلاـعت  تسا ، ناـسنا  جارعم  تسا ،  برق  ناـبدرن  تداـبع  یقلت ،  نیا  بسح  رب  .دـشاب  حرطم 

نیرتیلاع تسا ، ندب  رب  حور  يزوریپ  تسا ، یناسنا  یتوکلم  ياهورین  شزرو  یحور و  ياهدادعتـسا  شرورپ  یتسه ، یئرمان  نوناک 
یلع لیمج  قلطم و  لماک  هب  تسا  ناسنا  قشع  یگتفیـش و  راهظا  تقلخ ، هدـنروآدیدپ  زا  تسا  ناسنا  هنارازگـساپس  لـمعلا  سکع 

.تسا هللا  یلا  ریس  كولس و  هرخالاب  و  قالطالا ،

هچنآ یینعم ، دراد و  يرهاظ  یحور ، دراد و  يرکیپ  تدابع  یقلت ، نیا  بسح  رب 
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حور تسا ، رگید  زیچ  تدابع  ینعم  حور و  تسا ، تدابع  رهاظ  بلاق و  هرکیپ و  دوش  یم  ماجنا  ندـب  ءاضعا  ریاـس  ناـبز و  هلیـسوب 
تدابع هب  ار  وا  هک  يا  هزیگنا  هب  تدابع و  زا  وا  یقلت  عون  هب  دراد و  تدابع  زا  دـباع  هک  یموهفم  هب  دراد  لماک  یگتـسباو  تداـبع 

رد نتـشادرب  ماگ  هللا و  یلا  كولـس  هزادـنا  هچ  ات  تدابع  هک  نیا  درب و  یم  ًالمع  تداـبع  زا  هک  یظح  هرهب و  هب  تسا و  هتخیگنارب 
(1) .دشاب برق  طاسب 

دوخ نخس  میزادرپ و  یم  یلع »  » تاملک زا  ییاه  هنومن  رکذ  هب  دوش  نشور  تدابع  زا  هغالبلا » جهن   » یقلت عون  هک  نیا  يارب  نونکا 
.تسا هدش  هتفگ  تدابع  زا  مدرم  ياهیقلت  توافت  هرابرد  هک  مینک  یم  زاغآ  يا  هلمج  اب  ار 

هدابع کلتف  ارکـش  هّللااودبع  اموق  ّنا  و  دیبعلا ، هدابع  کلتف  هبهر  هّللا  اودبع  اموق  ّنا  و  راّجتلا ، هدابع  کلتف  هبغر  هّللا  اودبع  اموق  ّنا  »
« .رارحالا

نیا دنتسرپ ، یم  سرت  زا  ار  وا  یهورگ  و  تسا ، ناگـشیپ  تراجت  تدابع  نیا  دنتـسرپ ، یم  شاداپ  هزیگنا  هب  اریادخ  یهورگ  انامه  »
« .تسا ناگدازآ  تدابع  نیا  دنتسرپ ، یم  دنشاب  هدرک  يرازگساپس  ار  وا  هکنآ  يارب  ار  وا  یهورگ  و  تسا ، ناتفص  هدرب  تدابع 

« هتمعنل ارکش  یصعی  نا ال  بجی  ناکل  هتیصعم  یلع  هللا  دعوتی  مل  ول  »

« .دوشن درمت  شنامرف  هک  درک  یم  باجیا  يرازگساپس  دوب ، هدرکن  نیعم  ینامرفان  يارب  يرفیک  دنوادخ  اضرف  »

: تسا ترضح  نآ  تاملک  زا 

« کتدبعف هدابعلل  ًالها  کتدجو  لب  کتنج  یف  اعمط  الو  كران  نم  افوخ  کتدبع  ام  یهلا  »

هک مدرک  شتـسرپ  تهج  نادـب  ار  وـت  نم  ما ، هدرکن  شتـسرپ  تتـشهب  رد  عـمط  رطاـخ  هب  اـی  ترفیک و  زا  میب  رطاـخ  هب  ار  وـت  نم  »
(2)« .متفای شتسرپ  هتسیاش 

، نم یتسه و  وت  وت ، هک  نیا  لیلد  هب  طقف  .دراد  ینعم  یلیخ  هدابعلل » ًالها   » هملک نیا 
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.هدنتسرپ دباع و  نم  یشاب و  دوبعم  وت  هک  تسا  نیا  ملاع  رد  اهزیچ  نیرت  یعیبط  منک .] یم  تدابع  ار  وت   ] متسه نم 

ّینِا َّمُهّللَا  : » نآ لوا  زا  ار  اعد  نیا  نیماـضم  دـیراد ؟ هجوت  چـیه  نیماـضملا  هیلاـع  ياـعد  نیا  لـیمک ، ياـعد  نیماـضم  هب  مناد  یمن 
ینعم دـیوگ و  یم  هچ  یلع  دـینیبب  دـینک  هعلاطم  تقد  اب  ًاریثَک » امیلْـسَت  َمَّلَـس  رخآ َو  ات  ْیَـش ٍء  َّلُک  ْتَعِـسَو  یتَّلا  َِکتَمْحَِرب  َکـُلَأْسَا 
هغلابم قارغا و  نیرتکچوک  یلع  قطنم  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .تسیچ  ندش  جراخ  دوخ  زا  ینعم  هنارازگساپس و  هناقشاع و  شتسرپ 

هب عجار  .تسین  رّوصت  لباق  ًالصا  ام  يارب  هک  میسر  یم  ییاه  هلمج  هب  دیوگ ، یم  نخس  شدوخ  يادخ  اب  هک  اجنآ  اصوصخ  تسین 
مامت هک  تسا  یـشتآ  تسین ، ایند  ياهـشتآ  عون  زا  منهج  شتآ  ُضْرَالا .» ُتاومَّسلا و  َُهل  ُموُقَت  اَم ال  اذه  َو  : » دـیوگ یم  مّنهج  شتآ 

: دیوگ یم  اجنامه  رد  لاح  نیع  رد  .دنرادن  تمواقم  نآ  لباقم  رد  نیمز  اهنامسآ و 

اـضرف َکـِتَمارَک » یِلا  ِرَظَّنلا  ِنَع  ُِربْصَا  َْفیَکَف  َكِراـن  ِّرَح  یلَع  ُتْرَبَص  یْنبَه  َکـِقاِرف  یلَع  ُِربْصَا  َْفیَکَف  َِکباذَـع  یلَع  ُتْرَبَص  یْنبَه  »
رد تمواقم  ربص  اضرف  نیا ) ینعی  هناقـشاع  تداـبع   ) مرادـن ار  وت  زا  ییادـج  رب  ربص  مشاـب ، هتـشاد  ار  یباذـع  نینچ  رب  ربص  تقاـط 

هدـش هتـشادزاب  نم  زا  تفطل  هدـش و  هتفرگ  نم  زا  تتمارک  هک  نیا  لباقم  رد  مناوت  یم  هنوگچ  مشاب  هتـشاد  ار  اـهترارح  نآ  لـباقم 
یلع هب  رصحنم  .تسا  نیا  زا  رتالاب  یلیخ  ناسنا  ماقم  .تسا  نیا  هناشتسرپ  تدابع  .درادن  یلع  زگره  ار  نیا  ربص  میامن !؟ ربص  تسا 

: دیوگ یم  ظفاح  هک  يدح  هب  دنسر  یم  اعقاو  هک  ییاهناسنا  دنتسه  دایز  ایند  رد  .تسین  مالسلا  هیلع 

(1) سب تسود  ار  ام  هک  هد  نمشد  هب  ار  ملاع  ود  ره  سک  تسود  زا  ریغ  هب  دجنگ  یمن  ام  ریمض  رد 
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یضافا تفرعم  یلصا  طرش  دهز 

ات هک  دناد  یم  دشاب  هدرب  تیونعم  زا  یئوب  یـسک  رگا  .تسا  هدیـسر  ناشماشم  هب  تیونعم  زا  یئوب  هک  تسا  یناسک  اب  نخـس  يور 
جراخ فدـه  تروص  زا  يدام  لئاسم  ات  و  دوشن ، هتفرگ  تعیبط  ناتـسپ  زا  ناج ، لفط  اـت  و  ددرگن ، دازآ  یتسرپ  اوه  دـیق  زا  ناـسنا 

یتوکلم فطاوع  كانبات و  ياـه  هشیدـنا  كاـپ و  تاـساسحا  ومن  دـشر و  يارب  لد  نیمزرـس  دـیاین ، رد  هلیـسو  تروص  هب  دوشن و 
.دراد نآ  اب  ینتسسگان  مکحم و  يدنویپ  تسا و  یضافا  تفرعم  یلصا  طرش  دهز  دنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  .ددرگ  یمن  هدامآ 

یئارگ تذل  اب  یتسرپ  قح  يراگزاسان 

، ندرب تّذل  وا  شتسرپ  زا  و  ندوب ، سونأم  وا  دای  اب  و  نتشاد ،  ار  قح  تمدخ  تبحم و  روش  ینعی  هملک  یعقاو  ینعم  هب  یتسرپ  قح 
هجو چـیه  هب  ندوب ، تاـیدام  قرب  قرز و  تراـسا  رد  یئارگتذـل و  یتسرپ و  دوخ  اـب  ندوب ، مئاد  رکذ  روضح و  هجوت و  لاـح  رد  و 

مزلتـسم مارم ، کلـسم و  ای  نطو  دروم  رد  هاوخ  یـشتسرپ  قشع و  ره  تسا ، دهز  یعون  مزلتـسم  یتسرپادخ  اهنت  هن  .تسین  راگزاس 
.تسا يدام  نوؤش  هب  تبسن  یئانتعا  یب  دهز و  یعون 

یعنام چـیه  .دـنریذپ  یمن  بیقر  تسا  تاساسحاو  لد  اب  ناشراک  رـس و  نوچ  اه ، هفـسلف  اهملع و  فالخرب  اـه  شتـسرپ  اهقـشع و 
یعیبط و یقطنم و  یفسلف و  لئاسم  رد  ار  هشیدنا  رکف و  دوخ  عقوم  هب  دشاب و  رانید  مرد و  هدنب  فوسلیف  ای  ملاع  رفن  کی  هک  درادن 
ای ناسنا و  عون  لیبق  زا  ینعم ، کی  هب  قشع  مهنآ  قشع ، کی  نوناک  يدرف  نینچ  بلق  درادـن  ناـکما  یلو  .دزادـنا  راـک  هب  یـضایر 

عوطـس لحم  ددرگ و  هتخورفارب  یهلا  قشع  زا  دشاب و  یهلا  قشع  نوناک  دهاوخب  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دشاب ، هدوب  کلـسم  مارم و 
.ددرگ یئادخ  تاماهلا  تاقارشا و 

يدام تاقلعت  زا  ندیرب  هیاس  رد  يونعم  تالامک 
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طرـش نتـسکش ، ندروآ و  دورف  لد  هبعک  زا  ار  رز  میـس و  ياهتب  نتـشادهگن و  غراـف  یلاـخ و  يداـم  تاـقلعت  زا  ار  لد  هناـخ  سپ 
(1) .تسا ناسنا  یعقاو  تیصخش  دشر  يونعم و  تالامک  لوصح 

: دسیون یم   (2) شیاه همان  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

ِْحلِْملِاب ُعَنْقَت  اموعْطَم و  ِهیلَع  ُتْرَدَق  اذا  ِصْرُْقلا  یلا  اهعَم  ُّشِهَت  ًهَضایر  یسفَن  َّنَضوُرَال  ِهّللا _  ِهَئیـشَِمب  اهیف  ِیْنثَتْـسَا  ًانیمَی  ِهّللا _  ُْمیَا  «َو 
اِهبْـشُع ْنِم  ُهَضیبَّرلا  ُعَبْـشَت  و  َكُْربَتَف ؟ اِهیْعِر  ْنِم  ُهَِمئاّسلا  ُِئلَتْمَتَا  .اهَعومُد  ًهَغِْرفَتْـسُم  اُهنیعَم ، َبَضَن  ٍءام  ِْنیَعَک  یتَْلقُم  َّنَعَدَـال  ًاـمودْأَم و 

!«. ِهَّیعْرَْملا ِهَِمئاّسلا  ِهَِلماْهلا و  ِهَمیهَْبلِاب  َِهلِواطَتُْملا  َنینِّسلا  َدَْعب  يدَْتقا  اِذا  ُُهْنیَع ، ًاِذا  ْتَّرَق  َعجْهَیَف !؟ ِهِداز  ْنِم  ٌّیلع  ُلُکاَی  َِضبْرَتَف ؟

ینان و صرق  هب  هک  مهدب  یگنـسرگ  مزاس و  هدیزرو  نانچ  ار  شیوخ  سفن  ادخ  تساوخ  هب  هک  ادخ  تاذ  هب  منک  یم  دای  دنگوس  »
، دوش کشخ  ممشچ  همـشچ  بآ  هک  میرگب  بش ) ياهتولخ  رد   ) ردق نآ  انامه  درامـشب  منتغم  ار  نآو  دزروب  تعانق  کمن  یکدنا 

نادنفسوگ و  دنبـسخب ، شیوخ  هاگباوخ  رد  دننک و  هتـشابنا  ار  شیوخ  مکـش  اههاگارچ  رد  نارتش  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  اتفگش 
تحارتسا دوخ  رتسب  رد  دنک و  ریـس  ار  شیوخ  مکـش  زین  یلع  دنریگ ، مارآ  شیوخ  هاگیاج  رد  دننک و  ریـس  ار  دوخ  اههارحـص  رد 

« تسا هدرک  ادتقا  نایاپراهچ  هب  زارد  نایلاس  زا  سپ  نشور ! یلع  مشچ  دنک ؟

: دیامرف یم  هاگنآ 

اهَضرَا ْتَشَرَْتفا  اهیلع  يرَْکلا  بَلَغ  اذا  یتح  اهَضْمُغ  لیللا  یف  تَرَجَه  اهَسُؤب َو  اِهبنَِجب  تَکَرَع  اهَـضرف َو  اّهبر  یلا  ْتَّدَا  ٍسفِنل  یبوُط  »
مُهُهافِـش َو مِهِّبَر  ِرکِذـِب  ْتَمهْمَه  َو  مُُهبونُج ، ْمِهِعِجاـضَم  نع  ْتَفاـَجت  مهِداـعم َو  َفوخ  مُهَنُویُع  َرَهـسَا  رَـشْعَم  یف  اـهَّفَک  ْتَدَّسَوـَت  َو 

«. َنوِحلفُْملا ُمُه  ِهّللا  َبزِح  َّنِا  الَا  ِهّللا  ُبزِح  ِکئلوا  ، » مُُهبونُذ مِهِرافِغتْسا  ِلوِطب  تَعَّشَقَت 
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ماگنه بش  دنک ، درخ  ار ، هناد  ایسآ  گنس  دننام  ار  اهجنر  دهد ، ماجنا  ار  شیوخ  راگدرورپ  ضئارف  هکنآ  دنمتداعس  تخبشوخ و  »
هرمز رد  دـهد ، یم  رارق  شلاـب  ار  دوخ  تسد  شرف و  ار  نیمز  دروآ ، یم  هلمح  باوـخ  هاپـس  هک  هاـگنآ  دـنیزگ ، يرود  باوـخ  زا 
رکذ هب  ناشاهبل  تسا و  هدرک  یلاخ  اج  ناشاههاگباوخ  زا  ناشاهولهپ  هدوبر و  ناشمشچ  زا  باوخ  تشگزاب ، زور  میب  هک  یهورگ 
نانآ اهنت  انامه  ادخ ، بزح  دـننانآ  .تسا  هدـش  فرطرب  ناشموادـم  رافغتـسا  رثا  رب  ناهانگ  ياهربا  تسا ، همزمز  رد  ناشراگدرورپ 

 « .دنناراگتسر

یکشا و من  هن  یهجوت و  هن  يزاین ، هن  يزار و  هن  توهش ، مشخ و  باوخ و  روخ و  ای  .درک  باختنا  دیاب  ار  یکی  هار  ود  زا  هصالخ ،
هک یهلا  صاخ  بهاوم  زا  هدافتـسا  تیناسنا و  يداو  رد  یمدـق  ایو  تفرن ، رتارف  تیناویح  دـح  زا  یماگ  یییانـشور و  هن  یـسنا و  هن 

(1) .تسا كانبات  ياهحور  كاپ و  ياهلد  صوصخم 

کسنتم لهاج  تدابع  رد  یهاگآ 

نبا یلع ، یتقو  دـندوب ، نآ  فراخز  ایند و  هب  لیم  یب  دـندینارذگ ، یم  تداـبع  هب  ار  اهبـش  دـندوب ، هشیپ  تداـبع  یمدرم  جراوخ » »
: درک فصو  نینچ  ار  اهنآ  نتشگزاب  زا  سپ  سابع  نبا  دهد ، دنپ  ار  ناورهن  باحصا  ات  داتسرف  ار  سابع 

(2) «. نورمشم مه  هضحرم و  صمق  مهیلع  لبالا  تانفثک  ٍدیأ  دوجسلا و  لوطل  هحرق  هابج  مهل  »

نیمز نازوس  کـشخ و  ياـه  نیمز  يور  سب  زا  ار  اهتـسد  تسا ، هتـسب  هنیپ  ناـشیاهیناشیپ  تداـبع  ترثـک  زا  هک  رفن  رازه  هدزاود  »
نت هب  یسردنم  هنهک و  ياهنهاریپ  تسا ، هدش  تفس  رتش  ياهاپ  نوچمه  دنا  هداتفا  كاخ  هب  قح  لباقم  رد  دنا و  هتشاذگ 
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«. عطاق ممصم و  یمدرم  اما  دنا  هدرک 

زا اهنآ  دندز ، یمن  دنتـسناد  یم  هانگ  ار  نآ  دوخ  هچنآ  هب  تسد  دـندوب ، دـنبیاپ  تخـس  مالـسا  رهاوظ  یمالـسا و  ماکحا  هب  جراوخ 
.دندوب رازیب  دز  یم  یهانگ  هب  تسد  هک  یسک  زا  دنتشگ و  یمن  بکترم  ار  یفالخ  اهرایعم  نآ  اب  دنتشاد و  اهرایعم  دوخ 

هن مدرب  یئاذـغ  شیارب  زور  هن  تفگ  دـش ، ایوج  وا  تالاح  زا  تساوخ و  ار  شمالغ  سپـس  تشک  ار  ناـنآ  زا  یکی  هیبا » نب  داـیز  »
(2)،(1) .دینارذگ یم  تدابع  هب  ار  بش  دوب و  هزور  ار  زور  مدرتسگ ، یشارف  شیارب  بش 

: دیامرف یم  .دنک  یم  فیصوت  روط  نیمه  ار  اه  نیا  هیحور  مالسلا  هیلع  یلع 

هیلع یلوی  بردی و  ملعی و  بدؤی و  هقفی و  نا  یغبنی  نمم  بوش ، لک  نم  اوطقلت  بوا و  لک  نم  اوعمج  مازقا ، دـیبع  ماغط و  هافج  »
«. نامیالا رادلا و  اؤوبت  نیذلا  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  اوسیل  هیدی  یلع  ذخؤی  و 

زا دنا و  هدش  عمج  يا  هشوگ  ره  زا  هک  شابوا  تفـص ، هدرب  تسپ ، یمدرم  فیطل ، تاساسحا  یلاع و  هشیدنا  دـقاف  نشخ ، یمدرم  »
رد دوش ، هداد  میلعت  اهنآ  هب  یمالـسا  بادآ  دـننیبب ، تامیلعت  لوا  دـیاب  هکدنتـسه  یناـسک  اـه  نیا  دـنا .  هدـمآ  مهارف  يا  هیحاـن  ره 

دندرگب دازآ  هک  نیا  هن  دوش  هتفرگ  ناشتـسد  چم  دنک و  توکح  میق  اه  نیا  رب  دیاب  .دننک  ادیپ  تیوربخ  یمالـسا  تفاقث  گنهرف و 
رطاخب دوخ  ياه  هناخ  زا  هک  دننیرجاهم  زا  هن  اه  نیا  .دننک  رظن  راهظا  مالسا  تیهام  هب  عجار  دنرادهگن و  تسد  رد  ار  اهریـشمش  و 

«. دنتفریذپ دوخ  راوج  رد  ار  نیرجاهم  هک  راصنا  زا  هن  دندرک و  ترجاهم  مالسا 

اب هک  جراوخ  زا  هتشذگ  .دش  مامت  نارگ  مالـسا  يارب  دندوب  اه  نآ  زا  یئزج  جراوخ  هک  بآم  سدقم  کلـسم  لهاج  هقبط  شیادیپ 
مه ار  رنه  نیا  هک  دمآ  دوجوب  کسنتم  پیت  نیا  زا  رگید  يا  هدـع  دـندوب ، دـنم  هرهب  يراکادـف  تعاجـش و  تلیـضف ، زا  اهبیع  همه 

ار ایر  رهاظت و  رازاب  دندناشک ، اوزنا  تینابهر و  يوس  هب  ار  مالسا  اه  نیا  تشادن ،

98 ص :

ص 116. ج 2 ، دربم ، لماک  . 1 - 1
ص 152. (ع ،) یلع هعفاد  هبذاج و  . 2 - 2

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 113 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_98_2
http://www.ghaemiyeh.com


يور رب  ار  ناـبز  ریـشمش  دنـشکب  تردـق  ناـبحاص  يور  رب  نیدـالوپ  ریـشمش  هک  دنتـشادن  ار  رنه  نآ  نوـچ  اـه  نیا  .دـندرک  جـئار 
.دنتخاس جیار  ار  تلیضف  بحاص  ره  هب  ینید  یب  تبسن  قیسفت و  ریفکت و  رازاب  .دندیشک  تلیضف  نابحاص 

طخ و ینعی  رهاظ  نایم  کیکفت  مدـع  ناشتلاهج ، رهاظم  زا  دوب ، ناش  ینادان  تلاهج و  جراوخ  تازیمم  نیرتزراب  زا  یکی  لاح  رهب 
.دندروخ ار  صاعورمع  هیواعم و  هداس  گنرین  بیرف  اذل  دوب ،  نآرق  ینعم  نآرق و  دلج 

اوقت و دـهز و  هبنج  دوب  نکمم  هنوگچ  اما  دـگنجب ، اـهنآ  تلاـهج  اـب  تساوخ  یم  یلع  دوب ، مأوت  تداـبع  تلاـهج و  مدرم  نیا  رد 
مالـسا هک  یلع  رظن  زا  تلاهج  اب  مأوت  تدابع  دوب ، تلاهج  نیع  ناشتدابع  هکلب  درک ، کیکفت  ناشتلاهج  هبنج  زا  ار  اه  نیا  تدابع 

رارق یلع  لباقم  رد  يرپس  تسناوتن  ناشتدابع  اوقت و  دهز و  ههجو  دـیبوک ، ار  اهنآ  اذـهل  تشادـن ، یـشزرا  تسا  لوا  هجرد  سانش 
(1) .دریگ

دنیوگ یم  دندنب و  یم  ار  فورعم  نامیپ  نآ  هکم و  رد  دنور  یم  هک  تساه  سدقم  کشخ  داّهز و  رفن  هن  نآ  زا  یکی  مجلم » نبا  »
.دـشکب ار  یلع  دـیایب  هک  دوش  یم  دزمان  مجلم  نبا  .صاعورمع  هیواعم و  یلع ؛ تسا : رفن  هس  لولعم  مالـسا  ياـیند  رد  اـه  هنتف  همه 

! نیبب ار  ینادان  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  دـندوب ؟ هتـشاذگ  رارق  ار  بش  نیا  ارچ  .ناضمر  هام  مهدزون  بش  تسا ؟ یک  ناشرارق 
ردـق بش  رد  ار  نآ  تسا ، گرزب  تدابع  کی  ام  لمع  نیا  نوچ  دـنتفگ : دـنا ، هتـشاذگ  رارق  ار  ناضمر  هاـم  مهدزون  بش  اـه  نیا 

(2) .دشاب رتشیب  شباوث  هک  میهدب  ماجنا 

کی اه  یجراخ »  » نیا زا  یکی  .دننز  یم  فک  شیارب  ردقچ  دینیبب  تقونآ  دـشک ، یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مجلم  نبا  نمحرلا  دـبع 
: دیوگ یم  .دراد  یعابر 

ًاناوضر ِشرْعلا  يِذ  نِم  َغلبِیل  ّاِلا  اِهب  َدارا  ام  ٍّیقت  نِم  هبرض  ای 

یم دعب  .تشادن  رظن  رد  ار  يزیچ  ادخ  ياضر  زج  هک  يراکزیهرپ  درم  نآ  .مجلم ) نبا  یک ؟  ) .راکزیهرپ درم  نآ  تبرـض  هب  ابحرم 
کی رد  ار  مدرم  مامت  لامعا  رگا  : » دیوگ
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سک چـیه  ادـخ ، قلخ  ناـیم  رد  هک  دـید  دـنهاوخ  تقونآ  رگید ، فرط  رد  ار  مجلم  نبا  تبرـض  نآ  دـنراذگب و  یهلا  نازیم  فرط 
(1)  . نیملسم مالسا و  اب  دنک  یم  نینچنیا  تلاهج  تسا .» هدادن  ماجنا  مجلم  نبا  لمع  زا  رتگرزب  یلمع 

يرکف نشور  تدابع و 

، اهفرح نیا  .دشاب  یعامتجا  دـیاب  ناسنا  تساهنز ؛ ریپ  لام  اه  نیا  هچ !؟ ینعی  تدابع  هچ !؟ ینعی  ندـناوخ  زامن  دـنیوگ : یم  یـضعب 
«. يرمع يرکف  نشور   » اما تسا  يرکف  نشور  عون  کی 

رد یلو  درک ، دوـخ  شیپ  هک  ییرکف  نشور  کـی  رطاـخ  هب  ارچ ؟ تشادرب ، ناذا  زا  ار  لـمعلا » ریخ  یلع  َّیَح  ، » رمع هک  دـیا  هدـینش 
گنج هب  لیخ  لیخ  اهزابرس  دوب و  یمالسا  هدهاجم  یمالسا و  تاحوتف  جوا  نارود  وا  نامز  .دش  بکترم  گرزب  هابتـشا  کی  عقاو 

اب تسین و  رتشیب  رفن  رازه  تصش  هاجنپ ، ناناملسم  همه  هدع  .دندروآ  یمرد  وناز  هب  ار  يوق  نمشد  مک ، هدع  اب  دنتفر و  یم  نمـشد 
اه نیا  دنگنج و  یم  دنا ، هدمآ  اه  نیا  گنج  هب  يرفن  رازه  دص  دنچ  ياههاپـس  اب  مادـک  ره  هک  مور  ناریا و  گرزب  يروطارپما  ود 
یم تباث  ار  دوخ  شزرا  رگید  راب  داهج  .دنهد  یم  تسکـش  ار  نانمـشد  ههبج  ود  ره  رد  دنتـسه و  رفن  رازه  دص  زا  رتمک  يا  هدـع 

: دیوگ یم  دنلب  يادص  اب  ناذا  رد  نذؤم  یتقو  تفگ : رمع  .هچ  ینعی  درورپ  یم  دهاجم  مالـسا ، یتقو  هک  دوش  یم  صخـشم  دنک و 
یبیع دیوگ  یم  ار  روایب ) ور  يراگتسر  هب  روایب ، ور  زامن  هب  « ) حالَفلا یلَع  ِّیَح   » و ِهولَّصلا » یلَع  ّیح   » نیتداهـش و دعب  و  ربکا » هّللا  »

هیحور تسا ، لاـمعا  نیرتـهب  زاـمن  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  هک  رواـیب ) ور  لاـمعا  نیرتـهب  هـب  « ) لَـمَْعلا ِْریَخ  یلع  ِّیَح   » اـما درادـن ؛
میورب هک  نیا  ياج  هب  ام  تسا ، لامعا  نیرتهب  زامن  هک  لاح  دنیوگ  یم  دوخ  شیپ  نیدـهاجم  نوچ  دـنک ؛ یم  بارخ  ار  نیدـهاجم 

هک میناوخ  یم  زامن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  راوج  رد  مینام و  یم  هنیدـم  دجـسم  رد  مینک ، داـهج  گـنج  نادـیم  رد 
.تساهلمع نیرتهب 
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، دوش عطق  ناشیاپ  دوش ، هدیرب  ناشتـسد  دوش ، انیبان  ناشمـشچ  دـنرادرب ، مخز  دـنهدب ، نتـشک  هب  ار  دوخ  دنـشکب و  دـنورب  نارگید 
اهنآ زا  میناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  راـهچ  میناـم و  یم  دوخ  هّچب  نز و  شیپ  هناـخ و  رد  تحار  اـجنیا  اـم  یلو  دوش  هراـپ  ناـشمکش 

.میتسه لضفا 

ُهولَّصلَا : » دـییوگب هلمج  نیا  ياج  هب  .میرادرب  ناذا  زا  ار  تراـبع  نیا  هک  تسا  نیا  تحلـصم  دراد ، يزومآ  دـب  نیا  هن ، تفگ : رمع 
.دیناوخب زامن  دجسم  رد  دییایب  دیباوخب ، هک  نیا  ياج  هب  ینعی  تسا ؛ رتهب  باوخ  زا  تسا ، يزیچ  بوخ  زامن ، مْوَّنلا » َنِم  ٌْریَخ 

دراد یتردق  هچ  اب  هدیـسر _  یمن  رازه  دص  هب  ناشدادعت  اعطق  هک  زابرـس _  رازه  هد  دنچ  نیا  رخآ  هک  درکن  رکف  ردق  نآ  درم  نیا 
هحلسا ایآ  تسا ؟ هحلسا  حتف  تسیچ ؟ حتف  حتف ، نیا  دوش ؟ یم  حتاف  دگنج و  یم  فلتخم  ههبج  ود  رد  رفن ،  رازه  دص  دنچ  ات  ود  اب 

ار دوخ  نامز  ياهحالـس  نیرتیلاع  دندوب و  ندمتم  روشک  ود  زا  نایمور  نایناریا و  .ادبا  دیبرچ ؟ یم  یمور  یناریا و  هحلـسا  رب  برع 
هتـسکش نهآ  کی  لثم  تشاد ، دوجو  مور  ای  ناریا  رد  هک  ییاهریـشمش  لباقم  رد  برع ، ریـشمش  هک  یلاحرد  دنتـشاد ، راـیتخا  رد 

وذ روپاش  مالـسا  زا  لبق  هک  دیناد  یمن  رگم  ادـبا ، دوب ؟ رتناولهپ  رتدـنمورین و  رت و  يوق  ناریا  داژن  ای  مور  داژن  زا  برع  داژن  ایآ  .دوب 
هایـس و ار  اـهنآ  ياـه  هناـش  رگم  درک ؟ ریـسا  ار  برع  نارازه  هک  دوبن  فاـتکالاوذ  روپاـش  رگم  دروآ ؟ اـهبرع  رـس  هب  هچ  فاـتکالا 

تـسکش ار  برع  ناریا ، نیمه  دـعب  لاـس  دـص  رگم  دوب ؟ اـجک  ماـیا  نآ  رد  برع  روز  دیـشکن ؟ ریجنز  هب  ار  ناـنآ  درکن و  خاروس 
نامه تسا ، شناـمیا  يورین  وا ، يورین  دـهد ؟ یم  تسکـش  ار  اـهنآ  دـگنج و  یم  مور  ناریا و  اـب  ییورین  هچ  اـب  برع  سپ  دادـن ؟
يادـخ اـب  زاـین  زار و  زا  هک  تسا  ییورین  هـتفرگ ، زاـمن  زا  هـک  تـسا  ییورین  هـتفرگ ، لَـمَعلا » ْریَخ  یلَع  ّیَح  زا «  هـک  تـسا  ییورین 

دوخ يادـخ  زا  دـنک ، یم  تاـجانم  زاـین و  زار و  دتـسیا و  یم  یهلا  هاـگرد  هب  بش  وا  هک  یتقو  نآرق  ریبعت  هب  .تسا  هتفرگ  شدوخ 
نیا دـهد !؟ یم  تسکـش  ار  مور  ناریا و  هک  تسا  برع  هیحور  نیا  اـیآ  تسا ، هداد  هیحور  وا  هـب  هـک  تـسورین  نآ  .دریگ  یم  ورین 

.تسا هتفرگ  شنامیا  زا  ار  هیحور 

یتقو .تسا  هتفرگ  شربکا » هّللا   » زا ار  هیحور  نیا  .نامیا  ندرک  هزات  تسیچ ؟ زامن 
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رد ار  زابرـس  رازه  دص  دنچ  یتقو  .تسا  چیه  اه  نیا  همه  دـهد ؛ یم  ار  همه  باوج  ربکا » هّللا  : » دـیوگ یم  راب  نیدـنچ  زامن  رد  هک 
تـسد هب  اهتردـق  همه  تسا ، رتگرزب  ادـخ  ربکا » هّللا  «، » میظَعلا ّیلَعلا  هّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ـال   : » دـیوگ یم  دـنیب ، یم  دوخ  لـباقم 

هداد ورین  وا  هب  هک  تسا  زامن  نیمه  .دهاوخب  تردق  ادخ  زا  دریگب ، ورین  ادخ  زا  دشاب ، هتـشاد  ءاکتا  ادـخ  هب  دـیاب  ناسنا  .تسادـخ 
(1) .دوبن دهاجم  دهاجم ، زابرس  نآ  دوبن ،  زامن  نیا  رگا  تسا ؛

رداچ همیخ  تساپرس ؛ هک  تسا  يا  همیخ  لَثَم  نید ، نیارد  زامن  نید و  نیا  لَثَم  دومرف : ای  نیّدلا » ُدوُمَع  ُهولَّصلا  : » دومرف ربمغیپ  رگا 
تـسناد یم  دوب ، هاگآ  زامن  راثآ  هب  هک  دوب  نیا  يارب  تسا ؛ زاـمن  همیخ  نیا  دومع  دراد ، مه  دومع  دراد ، خـیم  دراد ، باـنط  دراد ،

هب زابرـس  ینک  یم  لایخ  رگا  وت  .درادن  دوجو  اه  نیا  زا  کیچیه  دشابن  زامن  رگا  تسا ، دارفا  هیحور  رد  رثؤم  لماع  نیرتگرزب  زامن 
وگب نک و  نوریب  رما  تقیقح  نایب  اب  زابرـس  غامد  زا  ار  طلغ  رکف  نیا  دـنک ، یم  اهر  ار  داهج  تسا  رتهب  داهج  زا  زامن  هک  نیا  لایخ 
زامن داهج  اب  هن  دوش و  یم  طقاس  داهج  زامن  اب  هن  دریگ ، یمن  ار  يرگید  ياج  مادـک  چـیه  دـنرگیدکی ، موزلم  مزال و  داهجو  زاـمن 

تیمها يارب  ارچ  ِهولَّصلا » ِْربَّصلِاب َو  اُونیعَتِْـسا  دریگ «  تروص  داـهج  رتهب  دوش و  رتشیب  ورین  اـت  دـناوخ  زاـمن  دـیاب  ددرگ ، یم  طـقاس 
، ناوخب زامن  وگب  زابرـس  هب  تسا ؟ رتهب  باوخ  زا  طقف  ییوگ  یم  هک  يدـح  هب  يروآ  یم  نیئاـپ  ینک و  یم  ریقحت  ار  زاـمن  داـهج ،

(2) .ینکب باختنا  دیاب  ار  یکی  داهج  زامن و  نایم  زا  تسا  هتفگن  هک  مالسا  .ورب  مه  داهج 

، تسا بجاو  وا  رب  داهج  هکنآ  تسا ؟ هتـسباو  رگیدکی  هب  اهروتـسد  نیا  هک  دیوگ  یمن  مالـسا  رگم  .روایب  نوریب  هابتـشا  زا  ار  وا  وت 
هکنآ .زامن  داهج ، لوبق  طرـش  و  تسا ، داهج  زامن  لوبق  طرـش  .تسا  مارح  هنیدم  دجـسم  رد  زامن  يارب  شندنام  دنک و  داهج  دیاب 
لطاب داهج  ياهنم  زامن  دیوگ  یم  مالـسا  هک  وگب  وا  هب  دنک ؛ داهج  هک  تسا  بجاو  وا  رب  تسا ، مهارف  شیارب  دـهاجم  کی  طیارش 

، تسین لمعلا  ریخ  اهنت  هن  نیا  .تسا 

102 ص :

ص 104. لماک ، ناسنا  . 1 - 1
ص 72. نامز ، تایضتقم  مالسا و  . 2 - 2

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 117 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_102_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_102_2
http://www.ghaemiyeh.com


، دنک باختنا  ار  دجـسم  دـنک و  رارف  داهج  زا  مدآ  هک  يزامن  نآ  .هدـب  دای  وا  هب  ار  مالـسا  زامن  .تسین  زامن  تسا و  لمعلاّرـش  هکلب 
نیا ینک  لاـیخ  يرادرب و  ناذا  زا  ار  لـمعلا »  ریخ  یلع  ّیح   » یئاـیب هک  نیا  هن  .تسا  لـمعلا  ریخ  مالـسا ، زاـمن  تسین ؛ مالـسا  زاـمن 

.روایب نوریب  شا  هلک  زا  ار  هابتشا  نک ، حالصا  ار  شرکف  هن ، دنور ! یم  زامن  غارـس  داهج ، ياج  هب  ناناملـسم  نوچ  دراد ، يزومآدب 
(1) !؟ ینز یم  یفرح  نینچ  ارچ 

!؟ دوش یم  يزیچ  نینچمه  یک  میهد ! یم  لوپ  ندناوخ  زامن  ياج  هب  میراد  لوپ  هک  ام  دـنیوگ  یم  هک  رادـلوپ  دارفا  زا  یـضعب  لثم 
اما تسود  لوپ  تسرپ و  لوپ  مدآ  کی  دیئوگب ، ار  شـسکع  رگا  .درادن  لوبق  الـصا  دـشاب  زامن  زا  کفنم  هک  ار  یقافنا  نآ  مالـسا 

اعومجم 51 دنا و  هتـساوخ  بجاو  زامن  تعکر  هدفه  ام  زا  مناوخ ، یم  زامن  منکب  قافنا  هک  نیا  ياج  هب  نم  دـیوگب  تمدـخ  هدامآ 
نم زا  هک  مناوخ  یم  مه  ار  نارگید  ياضق  زامن  الثم  مناوخ ، یم  زامن  تعکر  ود  دـص و  اه  نیا  ياـج  هب  نم  دـنا ، هتـساوخ  تعکر 

کی ءاضعا  هلزنم  هب  تسا ، ریذپان  هیزجت  یمالـسا  تامیلعت  هک  دـنامهف  مدرم  هب  دـیاب  سپ  .هن  تسا ؟ لوبق  نیا  ایآ  .دـنهاوخن  یلوپ 
هب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوخ ، ياج  هب  سمخ  دوخ ، ياج  هب  تاـکز  دوخ ، ياـج  هب  جـح  دوخ ، ياـج  هب  زاـمن  .دـنا  هرکیپ 

.دوشب هتخانش  ناشعقوم  دیاب  مادک  ره  دوخ ، ياج 

ایند اب  وت  نازابرـس  هک  یتسه  وت  هک  ینامز  نیا  رد  .تفگ  هدرک  باسح  وا  لمعلاریخ  یلع  ّیح  تفگ : زاـمن  هراـبرد  هک  یـسک  نآ 
.درک رکذ  لمعلاریخ  تفص  اب  ار  زامن  دیاب  زاب  دنا  هدش  فرط 

میراذگ یم  تلاهج  ار  شمسا  رگید  ترابع  هب  ای  میراذگ  یم  يراک  طارفا  ار  نامز  تایضتقم  تیاعر  تافرـصت و  عون  نیا  مسا  ام 
(2) .تسا ندرکن  باسح  زا  یشان  نیا  نوچ 

تدابع رد  يور  هنایم 

رظن دروم  شـصاخ  ینعم  نامه  هب  تدابع  .تسا  تدابع  دـنک ، یم  دـییأت  دـصرددص  ار  نآ  مالـسا  هک  یناـسنا  ياهـشزرا  زا  یکی 
، زامن ادخ ، اب  تولخ  نامه  ینعی  (3) ؛ تسا

103 ص :

ص 107. لماک ، ناسنا  . 1 - 1
ص 73. نامز ، تایضتقم  مالسا و  . 2 - 2

تیلاعف لغش و  بسک و  راک و  لابند  هک  یتقو  ناسنا.تسا  تدابع  دهد ، ماجنا  ادخ  يارب  ناسنا  هک  يراک  ره  مالسا  رد  هتبلا  . 3 - 3
دوخ هعماـج  هب  دـنک و  هرادا  ار  شا  هلئاـع  دـنادرگ و  زاـین  یب  نارگید ) زا   ) ار دوـخ  راـک ، نیا  اـب  هک  تسا  نیا  شدـصق  دور و  یم 

.تسا تدابع  لاح  رد  دیامن ، تمدخ 
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.تسین یندش  فذح  مالسا ، زاو  مالسا  نوتم  ءزج  هک  نآ  دننام  بش و  زامن  دّجهت ، تاجانم ، اعد ،

ًاـساسا ینعی  دوش ؛ یم  هدیـشک  شزرا  نیا  يوس  هب  طارفا  دـح  هب  هعماج  دوشن ، تبقارم  رگا  یلو  تسا ؛ یعقاو  شزرا  کـی  تداـبع 
ياهلسغ ندناوخ ، بیقعت  ندناوخ ،  اعد  ندناوخ ، بحتـسم  زامن  نتفر ، دجـسم  دوش  یم  طقف  ندرک ، تدابع  دوش  یم  طقف  مالـسا 

هکنانچ دوش ؛  یم  وحم  نآ  رگید  ياهشزرا  همه  دورب ، طارفا  دح  هب  ریسم  نیا  رد  هعماج  رگا  .نآرق  توالت  ندروآاج ، هب  بحتسم 
یب دصرد  دص  دارفا  .مینیب  یم  ار  يّدم  نینچ  دارفا  رد  یتح  هدش و  ادیپ  یمالـسا  هعماج  رد  يّدَم  نینچ  مالـسا  خـیرات  رد  مینیب  یم 

دنناوت یمن  رگید  دـندش ، هدیـشک  هداـج  نیا  هب  یتقو  دـنا و  هداـتفا  يداو  نیا  هب  درک _  مهتم  ار  اـهنآ  دوش  یمن  چـیه  هک  ضرغ _ 
دیاب دوب ، هتشرف  رگا  .تسا  هدیرفاین  هک  هتشرف  هدیرفآ ؛ ناسنا  ار  وا  ادخ  هک  دمهفب  دناوت  یمن  یـصخش  نینچ  .دننک  ظفح  ار  لداعت 

.دهد دشر  دوخ  رد  گنهامه  روط  هب  ار  فلتخم  ياهشزرا  دیاب  ناسنا  .تفر  یم  هار  نیا  زا 

هب ینابـصع  تحاران و  .دنا  هدش  تدابع  رد  قرغ  باحـصا ، زا  يا  هدـع  هک  دـنداد  ربخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب 
ّهنأک تسا ، يا  هنابدؤم  ریبعت  ( ؟ تسا ناش  هچ  ار ؟ ییاههورگ  دوش  یم  هچ  ٌماْوقَا ؟»  ُلاب  اَم  : » دیـشک ایرف د  دروآ و  فیرـشت  دجـسم 
نیا متسه  امـش  ربمغیپ  هک  نم  .دنا  هدش  ادیپ  نم  تما  رد  يدارفا  نینچ  ما  هدینـش  دنراد )؟ یـضرم  هچ  مییوگ  یم  هنایماع ] ریبعت  هب  ]

نادناخ و هب  نم  مباوخ ، یم  منک ، یم  تحارتسا  ار  نآ  زا  یتمـسق  منک ؛ یمن  تدابع  حبـص  ات  ار  بش  همه  تقو  چـیه  متـسین ؛ روط 
؛ منک یم  راطفا  ًامتح  ار  رگید  ياهزور  مریگ ، یم  هزور  اهزور  یضعب  مریگ ؛ یمن  هزور  زور  ره  منک ؛ یم  یگدیسر  دوخ ، نارسمه 

.دنا جراخ  نم  ّتنس  زا  دنا ، هتفرگ  شیپ  ار  اهراک  نیا  هک  یناسک 

رد ار  اهشزرا  ریاس  یمالسا ، ياهشزرا  زا  شزرا  کی  دنک  یم  ساسحا  یتقو  ربمغیپ 
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.دنک یم  هزرابم  نآ  اب  ًادیدش  تسا ، هدرک  ادیپ  ْدَم  فرط  کی  هب  یمالسا  هعماج  ینعی  دنک ؛ یم  وحم  دوخ 

شرگید رسپ  تسا و  تسرپ  ایند  يدام و  ایند و  لها  ینعی  تسا ؛ شردپ  پیت  هک  دمحم  مان  هب  یکی  دراد : رسپ  ود  صاع » نبورمع  »
هب توعد  ار  ردـپ  هّللا  دـبع  درک ، یم  شرـسپ  ود  اب  ردـپ  هک  یئاهتروشم  رد  هشیمه  .تسا  يرت  بیجن  رـسپ  ًاتبـسن  هک  تسا  هللادـبع 
هب ربمغیپ  تقوکی  .هیواعم  فرط  ورب  ینیب ؛ یمن  یلع  زا  يریخ  تفگ :  یم  ردپ  هب  رگید  رسپ  نآ  درک و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  بناج 

لوسر ای  هلب  تفگ : .يریگ  یم  هزور  اهزور  ینک و  یم  تدابع  حبص  ات  اهبش  هک  دنا  هداد  ربخ  نم  هب  نینچ  دومرف : دیـسر  هّللادبع ) )
.نک كرت  ار  راک  نیا  تسین ؛ تسرد  راک  نیا  مرادن و  مه  لوبق  متسین و  نینچ  نم  یلو  دومرف : .هّللا 

راثآ و ياراد  تسا و  شزرا  کی  تسین ؛ راکنا  لباق  تسا ؛ یتقیقح  شدوخ  دـهز ، .دوش  یم  هدیـشک  دـهز  يوس  هب  هعماج  یهاـگ 
نآ رد  هک  یلاحرد  میرامشب ، یمالـسا  هعماج  میناوتب  ار  نآ  لقاال  ای  دنیبب ، تداعـس  يور  يا  هعماج  هک  تسا  عنتمم  لاحم و  .دئاوف 
همه رگید  دشک ؛ یم  دوخ  يوس  هب  ار  هعماج  شزرا ، نیمه  یهاگ  دینیب  یم  اما  .دشاب  هتشادن  دوجو  شزرا  نیا  رصنع و  نیا  هعماج 

(1) .تسین يرگید  زیچ  دهز ، زا  ریغ  دهز و  دوش  یم  زیچ 

حور طاشن  ظفح 

 _ دروایب راشف  شدوخ  حور  رب  يراک  کی  رد  ناسنا  رگا  .دـهد  یم  ناشن  لمعلا  سکع  دوز  تسا و  فیطل  هداعلا  قوف  ناسنا  حور 
ياه هیـصوت  ءزج  .تدابع  رد  ًالثم  .تسا  رارف  زیرگ و  دنک  یم  داجیا  ناسنا  حور  هک  یلمعلا  سکع  نارگید _  حور  هب  دسر  هچ  ات 

تدابع ینعی  دراد  تدابع  طاشن  ناتحور  هک  دیهد  ماجنا  ردـق  نآ  ار  تدابع  هک  تسا  نیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
، دیدرک تدابع  رادقم  کی  یتقو  .دیهد  یم  ماجنا  تبغر  لیم و  اب  ار 
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نیا نالا  دینک  یم  سح  رگید  دیدیـشک ، يرادیب  دیدناوخ و  نآرق  دـیداد ، ماجنا  هلفان  دـیدروآ ، اجب  ار  تابحتـسم  دـیدناوخ ، زامن 
هب ار  تدابع  تسا ، یفاک  اـجنیا  رگید  دومرف : .دـینک  یم  لـیمحت  ناـتدوخ  رب  دـیراد  روز  هب  ینعی  تسا  نیگنـس  تخـس و  تداـبع 
هب اود  کی  دننام  ار  تدابع  ییوگ  دوش و  یم  نازیرگ  تدابع  زا  مک  مک  تحور  يدرک  لیمحت  هک  ردقنیمه  .نکن  لیمحت  تدوخ 

هرطاخ تحورو  یشاب  هتـشاد  طاشن  تدابع  رد  نک  شـشوک  هشیمه  .دنک  یم  ادیپ  تدابع  زا  دب  هرطاخ  کی  تقو  نآ  يا ، هداد  وا 
(1) .دشاب هتشاد  تدابع  زا  شوخ 

تدابع رد  تیریدم 

تدابع هار  ام  هک  مینک  فارتعا  دیاب  .تسا  تدابع  هلأسم  تسا  بسانتم  ام  عمجم  یبهذم  ینید و  دعب  اب  هک  يدرف  تیریدـم  زا  لاثم 
بوخ تدابع  نوچ  هک  دننک  یم  لایخ  ًابلاغ  .میتسین  حیحص  وحن  هب  دوخ  هرادا  هب  رداق  زین  تدابع  رظن  زا  ام  ینعی  میناد ، یمن  زین  ار 

روط هب  نآ  زا  حور  دوش و  حور  بذـج  هک  دـشخب  یم  ار  دوخ  رثا  هاـگنآ  تداـبع  هک  دـننک  یمن  رکف  .رتهب  رتشیب  هچره  سپ  تسا 
نآ زین  تدابع  زا  هدافتسا  ینعم  رتهب ، رتشیب  هچره  هک  تسین  نیا  بوخ  ياذغ  زا  هدافتسا  ینعم  هک  روط  نامه  .دیامن  هیذغت  حیحص 

، دوش عورـش  تدابع  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  یطاشن  دیاب  ًالبق  هک  تسین  نیا  مدوصقم  .دـشاب  مأوت  حور  طاشن  اب  دـیاب  تدابع  .تسین 
لوصا يور  رگا  دوش ، یم  ادـیپ  ادـخ  رکذ  اب  سنا  تدابع و  اب  ًاجیردـت  طاشن  دوخ  دـننکن ، ادـیپ  طاـشن  تقو  چـیه  هک  يدارفا  اـسب 

دودـحم تیفرظ  کی  تدابع  يارب  ناسنا  تیفرظ  هک  تسا  نیا  دوصقم  .دوش  یم  ادـیپ  طاشنو  هقالع  سنا و  ًاجیردـت  دریگ  تروص 
یلیمحت هبنج  تدابع  دور و  یم  نیب  زا  مه  طاشن  دش  هتسخ  ندب  هک  یتدم  زا  سپ  دنک  زاغآ  طاشن  اب  ار  تدابع  ناسنا  ًاضرف  تسا ،

ای غارفتـسا  هلیـسو  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  ندـب  لمعلا  سکع  هک  ددرگ  یم  یعّوهم  عوبطمان و  یندروخ  مکح  رد  دـنک و  یم  ادـیپ 
.دنک بذج  ار  نآ  هک  تسا  نیا  ندب  لمعلا  سکع  هک  ار  عوبطم  ياذغ  مکح  هن  دیامن ، عفد  رگید  هلیسو 
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: دومرف يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  هب  باطخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

« هّللا َهَدابِع  َکِسْفَن  یِلا  ضْغبَت  ٍْقفِِرب َو ال  ِهیف  ْلِغْوَاَف  ٌنیتَمل  َنیّدلا  اذه  َّنِا  ُِرباج  ای  »

دوخ تدابع  ارادم و  اب  اذهیلع  یعامتجا ، یناور و  قیقد  تاظحالم  رب  ینتبم  یقطنم و  مکحم و  نیتم و  تسا  ینید  مالسا  نید  ینعی 
هک نک  لمع  يروط  هکلب  درادب  نمـشد  ار  تدابع  تسفن  هک  نکن  لمع  يروط  ینعی  هدـم ، رارق  تدوخ  سفن  روفنم  ضوغبم و  ار 

ًاـضْرَا َّتَْبنُملا ال  َّنِاَف  : » دومرف هفاضا  دعب  .دیامن  بذج  دوخ  رد  دیامن و  لابقا  تبغرو  لیم  اب  نآ  هبو  درادب  تسود  ار  تدابع  سفن ،
دوخ بکرم  يارب  ار  یملاس  تشپ  هن  دنک و  یم  یط  ار  یتفاسم  هن  دنار ، یم  هرـسکی  ار  لزنم  دـنچ  هکنآ  ینعی  یْقبَا » ًارْهَظ  َعَطَق و ال 

.دراذگ یم  یقاب 

لزنم هس  و  یکی ، لزنم  ود  شکقالـشو ، دسانـش  یم  ار  قالـش  اـهنت  دریگ و  یمن  رظن  رد  ار  بوـکرم  یئاـناوت  نازیم  هک  يا  هراوـس 
دراد یمن  رب  مدق  زا  مدق  دیباوخ و  دز و  نیمز  رب  وناز  هدش  مخز  شتـشپ  هک  یلاحرد  ناویح  هک  دنیب  یم  تقو  کی  دزات  یم  یکی ،

.درادرب دناوت  یمن  اریز 

هب هک  يدارفا  لاح  هب  اشوخ  اـهَقَناع » َهَداـبِْعلا َو  َقِشَع  ْنَِمل  یبوُط  : » دومرف رگید  ثیدـح  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
: دیامرفب دهاوخ  یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ثیدح  نیارد  .دنریگ  یم  شوغآ  رد  ار  نآ  دنزرو و  یم  قشع  تدابع 
ار تدابع  هناقشاع  اهنآ  بلق  هک  دنهد  ماجنا  يروط  ار  تدابع  هک  دندرگ  یم  دنم  هرهب  تدابع  یلاع  جیاتن  تارمث و  زا  یناسک  اهنت 

.دریذپب دنک و  باختنا 

تیریدم نسحب  تسا  طوبرم  دراد و  یمسیناکم  حالطـصاب  هدعاق و  باسح و  ندش  دنم  هرهب  نآ  بهاوم  زا  ندرک و  تدابع  بوخ 
لد و .ندرک  هرادا  بوخ  ار  دوخ  لد  بلق و  هرخـالاب  ار و  دوخ  زئارغ  ار ، دوخ  فطاوع  ار ، دوـخ  تاـساسحا  ار ، دوـخ  ینعی  دوـخ ،

(1) .تسا حیحص  تیریدمب  دنمزاین  رتشیب  رگید  زیچ  ره  زا  هفطاع  ساسحا و 
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تدابع رد  طارفا 

: دومرف .دنک  یم  لقن  یناتساد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تسد هب  درک و  ادیپ  مالسا  هب  لیامت  مک  مک  ات  درک  یم  دمآ  تفر و  وا  اب  .یحیـسم  تشاد  يا  هیاسمه  دباع ، ناملـسم و  دوب  يدرم 
هزات هک  هراـچیب  نآ  .دـناسرب  باوث  هب  یلیخ  دـنک و  ناملـسم  یلیخ  ار  وا  تساوخ  شدوخ  لاـیخ  هب  مدآ  نیا  دـعب  .دـش  ناملـسم  وا 

نم یتسیک ؟ .دـنز  یم  ار  شا  هناخ  رد  یـسک  حبـص  عولط  زا  لبق  هک  دـید  تقو  کـی  دوب  شمالـسا  لوا  زور  دوب و  هدـش  ناملـسم 
تفرگ وضو  دش  دنلب  هراچیب  .تدابع  يارب  دجسم  میورب  رگیدمه  اب  هک  ما  هدمآ  نم  هدمآ ؟ شیپ  يراک  هچ  .ماوت  ناملسم  هیاسمه 

مامت .دناوخ  مه  ار  حبص  زامن  .تسه  مه  یحبص  زامن  هن ، تفگ : دش ؟ مامت  تفگ  هلفان  ياه  زامن  ندناوخ  زا  سپ  .دجـسم  تفر  و 
.دش باتفآ  لوا  .باتفآ  لّوا  ات  میـشاب  رادیب  نیعولطلا  نیب  هک  میناوخب ، هلفان  ردق  نآ  .تسا  بحتـسم  میناوخب  هلفان  راذگب  هن ، دش ؟ 

وت تفگ : دعب  تشادهگن و  زین  رـصع  ات  زامن و  يارب  تشادهگن  ار  وا  مه  رهظ  .مینک  تدابع  مه  باتفآ  زا  دـعب  رادـقم  کی  تفگ :
شا هناخ  رد  تفر  هک  حبص  ادرف  .درکن  اهر  هتشذگ  بش  زا  تعاس  ود  ات  ار  وا  هصالخ  و  نکب ، مه  هزور  تین  يا ، هدروخن  اذغ  هک 

ياهمدآ يارب  نید  نیا  تفگ : تدابع ؛ يارب  میورب  ما  هدـمآ  يا ؟ هدـمآ  هچ  يارب  تناملـسم ،  ردارب  تفگ : یتسیک ؟ تفگ : دز ، ار 
صخـش نیا  .دیـشابن  روج  نیا  هک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـعب  .لوا  نید  هب  میتفر  میداد ، افعتـسا  ام  تسا ، بوخ  راـک  یب 

(1) .درک رفاک  دترم و  شدوخ  تسد  هب  دعب  درک و  ناملسم  ار  یمدآ  کی 

هبوت تدابع و 

ار ییاه  هزور  .تسادـخ  لام  هزور  تسا ، هللا  قح  هزور  ًالثم  هچ ؟ ینعی  یهلا  قح  .ینک  ادا  ار  یهلا  قوقح  هک  تسا  نیا  هبوت  طرش 
جح يا و  هدوب  عیطتسم  يروایب ، اجب  ار  شیاضق  دیاب  يا  هدرک  كرت  هک  ار  ییاهزامن  .ینکب  اضق  دیاب  يا  هدروخ  هک 
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رذع چیه  دوشب و  عیطتـسم  یـسک  رگا  هک  تسا  دراو  جـح  هلأسم  رد  .تسین  یخوش  اه  نیا  یهدـب ، ماجنا  دـیاب  ار  تّجح  يا ، هتفرن 
شتورث تاناکما  دشاب و  هتشاد  یلام  تعاطتسا  دشابن ، یعنام  هار  رظن  زا  دشاب و  هتشاد  یعیبط  تعاطتـسا  ینعی  دشاب  هتـشادن  یعرش 

ات دورن  جح  هب  لاح  نیع  رد  و  دشاب ، هتـشادن  ار  نتفر  تردق  هک  دشابن ، ضیرم  دشاب و  هتـشاد  یندب  تعاطتـسا  دـهدب ، هزاجا  وا  هب 
اّیِدوُهَی َْتئِش  ْنِا  ِْتم  : » دنیوگ یم  وا  هب  دنیآ و  یم  یهلا  ناگتشرف  .تفر  دهاوخن  ایند  زا  ناملـسم  ندرم ، ماگنه  یـسک  نینچ  دریمب ،
ینارصن یهاوخ  یم  ریمب ، يدوهی  یهاوخ  یم  یتسه ، ریخم  الاح  يا ، هدرواین  اج  هب  ار  یمالسا  نکر  نیا  هک  وت  ًاینارْصَن » َْتئِش  ْنِا  َو 

(1) .؟ دناوخن زامن  دشاب و  ناملسم  ناسنا  دوش  یم  روطچ  يریمب ، ناملسم  یناوت  یمن  رگید  وت  ریمب ،

تعاط جنر 

ار تعاط  جنر  تسا ، هدیشچ  ار  تیـصعم  تذل  همهنیا  هک  ندب  نیا  هب  دنیامرف : یم  هبوت  طیارـش  زا  یکی  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
كزان مدآ  دوش ، یمن  ناسنا  ًالـصا  دوش ، یمن  ادـخ  هدـنب  مدآ  يرگ  یجنران  كزان  اب  ایب ، نوریب  ندوب  یجنران  كزاـن  زا  ناـشچب ،
تیارب يریگب  ایحا  حبص  ات  یهاوخیم  بش  ریگب ، تسا  تخس  نوچ  ًاصوصخم  تسا ، تخس  يریگ  یم  هزور  .تسین  ناسنا  یجنران 

ار تدوخ  هدـب ، یتخـس  تدوخب  هدـب ، جـنر  تدوخب  مه  یتدـم  کی  نکب ، ار  راک  نیا  تسا  تخـس  نوچ  ًاصوصخم  تسا ، تخس 
(2) .نک بیدأت 

لوپمآ کی  ای  دـشاب ، هدـش  هیذـغت  بوخ  هک  تسا  نیا  لثم  دـنکیم ، یکین  راک  یتقو  ناسنا  تسا ، نداد  ورین  کین ، راـک  تیـصاخ 
، راب نیا  هک  دنـشاب  هداد  وا  هب  مه  راب  کی  هک  تسا  نیا  لثم  دـنک ، یم  هانگ  یتقو  ناسنا  اما  .دنـشاب  هدرک  قیرزت  وا  هب  يوقم  یلیخ 

(3) .تسا هدرک  لکشم  شیارب  ار  يداع  نتفر  هار  نامه 

ناسنا زا  ار  ورین  ینعی  دنک ، یم  نیگنس  ار  ناسنا  حور  هک  تسا  نیا  هانگ  تیصاخ 
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، سکع رب  .دراد  دوخ  راب  هلوک  يوت  مه  ینیگنـس  راـب  کـی  دور ، یم  هار  یتقو  هک  دـیآ  یم  رد  یمدآ  تلاـح  هب  ناـسنا  .دریگ  یم 
: دهد یم  ورین  ناسنا  هب  تعاط 

(1) «. َنیعِشاْخلا یَلَع  ِّالا  ٌهَریبََکل  اهَّنِا  ِهولَّصلا َو  ِْربَّصلِاب َو  اُونیعَتْسا  «َو 

رافغتسا زا  سپ  تدابع  ینیریش 

(2) «. ًاعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  هّللا  َّنِا  هّللا  ِهَمْحَر  نِم  اوُظَنْقَت  ْمِهِسُْفنَا ال  یَلَع  اُوفِرْسَا  َنیذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  »

رب هک  نم  ناگدنب  يا  نم ، راک  تیـصعم  ناگدنب  يا  نم ، راکهنگ  ناگدنب  يا  نم ، راک  فارـسا  ناگدنب  يا  : » تسادـخ يادـن  نیا 
دراو هبوت  ّوج  رد  منک ، یم  لوبق  نم  مریذپ ، یم  نم  دیئایب  نم ، يوس  هب  دیئایب  دیشابم ، دیماان  نم  تمحر  زا  دیا  هدرک  ملظ  ناتدوخ 

« .دیوشب دراو  هبوت  ياضف  رد  دیوشب ،

: دنک یم  فیصوت  ار  هبوت  یلاع  ردقچ  یسُدق  ثیدح  نیا 

هلاـن دومرف : هلماـک  تمحر  هقلطم و  تمحر  نیا  یلاـعت ، كراـبت و  يادـخ  ینعی  َنیحِّبُـسُملا .» ِحـیبْسَت  ْنِم  َّیِلا  َّبَحَا  َنیبنذُـملا  َنینَا  »
، دـینک هلان  دـیورب و  ناتدوخ  يادـخ  هاگرد  هب  ردـق  ياهبـش  نیا  رد  .ناگدـننک  حـیبست  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  رد  ناراـکهنگ 

لد رد  یلو  تسا ، هانگ  نارگید  شیپ  هانگب  رارقا  دیئوگن ، یـسکب  دـیایب ، ناتدایب  ناهانگ  ات  دـینک  رکف  تقو  همه  بش  ادرف  بشما ،
رظن رد  ار  ناتناهانگ  دیشاب ، ناتدوخ  دوجو  ذخاؤم  ناتدوخ  دیشاب ، ناتدوخ  دوجو  یضاق  ناتدوخ  دیناد ، یم  هک  ناتدوخ  ناتدوخ ،

ترفغم بلط  دینک ، عرـضت  دینک ، هلان  دـیئوگب ، ار  ناتدوخ  ياهریـصقت  راگدرورپ ، تاذ  شیپ  دـیربب  ار  ناهانگ  نیا  دـعب  دـیریگب ،
فطل دنک ، یم  تیانع  افص  امش  لد  هب  دنک ، یم  هزیکاپ  كاپ و  ار  امـش  حور  دزرمآ ، یم  ار  امـش  ادخ  دینک ، وشتـسش  بلط  دینک ،

تقو نآ  .دوش  یم  داجیا  امـش  رد  یتلاح  کی  یتذـل ، کی  یقوذ ، کی  نیا ، زا  دـعب  تقونآ  دـنک ، یم  امـش  لاح  لماش  ار  شدوخ 
(3) .دوش یم  کچوک  امش  رظن  رد  ناهانگ  تاذل  ناهانگ و  تقو  نآ  دینک ، یم  ساسحا  ناتدوخ  هقئاذ  رد  ار  تدابع  ینیریش 
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عامتجا تدابع و 

حالطـصا هب  تسا - ، هدـش  هداد  میلعت  يدـب  لکـش  کی  هب  ام  نایم  رد  ینافرع ، یلاـع  یناـعم  نیا  هک : منک  ضرع  دـیاب  ار  يا  هتکن 
یب یلیخ  تاهیجوت  کی  هتبلا  .تسا  هدـیدرگ  یقلت  نوریب  زا  زیرگ  مه  شا  هشیر  هکلب  تسا ، هدـش  یقلت  نوریب  زا  زیرگ  اهیزورما - 

تـالایخ هب  ینعی  ناـشدوخ  نورد  هب  دـنوش ، یم  سویأـم  نوریب  زا  هک  يدارفا  هـشیمه  هـک  دـننک  یم  اـه  هـنیمز  نـیا  رد  مـه  یطبر 
.دنرب یم  هانپ  ناشدوخ 

هار کـی  دارفا  یلیخ  هک  میراد  لوـبق  هتبلا  تسا )  بلطم  نیا  ّدـض  رب  مالـسا  ياـه  هنوـمن  دوـخ  هک   ) تـسین روـج  نـیا  بـلطم  یلو 
عماج ناسنا  مالـسا ، ناسنا  یلو  یعامتجا ؛ ياهتیلوئـسم  زا  رارف  يارب  هدـش  يا  هناهب  نیمه ، دـیاش  دـنا و  هتفر  هنیمز  نیا  رد  یفارحنا 
مینیب یم  ام  تسا ، نینچنیا  شدوخ  هنافراع  تولخ  رد  هک  یلع  نیمه  .میهدـب  رارق  هنومن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیاب  هشیمه  ام  .تسا 

.تسا نینچ  دهاوخ ، یم  مالسا  هک  یناسنا  و  دراد ؛ ار  ّتیساسح  يالعا  ّدح  یعامتجا ، ياهتیلوئسم  رد 

دوجوم کی  ار  ناسنا  هک  ام  .مینک  یم  نایب  میراد  ناسنا  دوجو  داعبا  زا  یکی  ناونع  هب  اـم  ار  نیا  .تسا  عماـج  ناـسنا  مالـسا  ناـسنا 
هک یناسنا  صقان ، ناسنا  افرع : دوخ  لوق  هب  تسا ! نیا  مه  شدـعب  نآ  درادـن و  رتشیب  دـعب  کـی  هک  مینک  یمن  یفرعم  يدـعب  کـی 

تلاـح دـش ، راشرـس  اـجنآ و  دیـسر  هک  یتـقو  یلو  درب ، یم  یّلک  هب  ادـخ  ریغ  زا  لـماک  ناـسنا  هدیـسرن ، لاـمک  هب  شناـفرع  زوـنه 
زونه تشگن ، رب  اجنآ و  تفر  یسک  رگا  ّالا  دهد و  یم  ماجنا  ار  دوخ  ياهتیلوئـسم  فئاظو و  ددرگ و  یمرب  تقونآ  .دراد  تشگزاب 

(1) .تسین لماک  تسا و  ماخ 

عامتجا تدابع و  دنویپ 
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، دروآ یم  دوجوب  یتالاوئس  تدابع  عوضوم  رد  دارفا  زا  یضعب  يارب  هک  مینیب  یم  ییاهزیچ  یهاگ  نامدوخ  یمالسا  تاریبعت  رد  ام 
مه تسا و  مرکا  لوسر  تاملکر  مه د  نوچ   ) دـندومرف راهطا  همئا  ای  دومرف و  مرکا  ربمغیپ  هک  دـنیوگ  یم  امب  زاـمن  دروم  رد  ـالثم 

مینادب يا  هدش  اپ  رب  همیخ  کی  هلزنم  هب  ار  نید  رگا  ینعی  تسا  نید  همیخ  دومع  زامن  نیدـلا » دومع  هولـصلا   » هک همئا ) تاملک  رد 
هتـشاد هاگن  اـپرب  ار  همیخ  نآ  هک  يدومع  مه  دـنا و  هدـیبوک  نیمز  رب  هک  یخیم  مه  هقلح و  مه  باـنط و  مه  دراد و  رداـچ  مه  هک 

هب بلطم  تسا ، هدومرف  ناـیب  مرکا  لوسر  هک  يوبن  ثیدـح  رد  ًاـصوصخم  .تسا و  هدـش  اـپرب  همیخ  نیا  دوـمع  هلزنمب  زاـمن  تسا ،
ْتَّدُر ْنِا  اهیوَس َو  ام  َِلُبق  ْتَِلُبق  ْنِا  : » تسا هدش  دراو  زامن  هرابرد  تسا ، هدش  هداد  حیضوت  مدرک  ضرع  امـش  يارب  هک  لکـش  نیمه 
ماجنا يریخ  ياهراک  ناسنا  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  .تسا  زامن  یلوبق  ناسنا ، لامعا  ریاس  شریذـپ  یلوبق و  طرـش  ینعی  اـهیوَسام » َّدُر 
طرـش .دوش  یم  در  مه  وا  ریخ  ياهراک  ریاس  دوشب ، در  هک  یلوبقم  ریغ  تسردان و  زامن  اما  دناوخب  زامن  ای  دـناوخن و  زامن  دـهدب و 

.تسوا زامن  ندش  لوبق  ناسنا  ریخ  ياهراک  ریاس  یلوبق 

هک تسا  رگید  ثیدح  رد  زاب  .تسا  راکزیهرپ  ناسنا  ره  برقت  هیام  زامن  ینعی  ّیِقَت » ِّلُک  ُنابُْرق  ُهولَّصلَا   » هک تسا  رگید  ثیدـح  رد 
رابخا و رد  ام  هک  اـه  نیا  لاـثما  تسه و  شزاـمن  ظـفاحم  بقارم و  هک  یماداـم  تسا ، نازیرگ  تحاراـن و  نمؤم  زا  هشیمه  ناـطیش 
هک یلاوئس  درک ، طابنتـسا  ار  زامن  هداعلا  قوف  تیمها  ینعی  ار  بلطم  نیا  ناوت  یم  دیجم  نآرق  دوخ  زا  یتح  میراد و  دایز  ثیداحا 

زامن تیمها  هرابرد  هک  یثیداحا  همه  نیا  اقآ  هک  دوش  یم  هدینش  دارفا  یـضعب  زا  یهاگ  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  دوجوب  هنیمز  نیا  رد 
دیاش .دشابن  همئا  ربمغیپ و  مالک  دشابن ، ربتعم  حیحـص و  ثیداحا  دشابن ، تسرد  دشاب ، یگتخاس  اه  نیا  زا  یخرب  دیاب  لقاال  تسه 

مود ياه  نرق  رد  ًاصوصخم  دنا و  هتخاس  دش ،  غاد  تدابع  دهز و  رازاب  ینعی  دندش  دایز  دابع  داهز و  هک  ییاه  هرود  رد  ار  اه  نیا 
، دوب هدش  هدیشک  تینابهر  هب  شیب  مک و  ناشراک  تدابع و  رد  یطارفا  یلیخ  کلسم و  دهاز  دندش  ادیپ  يدارفا  هک  يرجه  موس  و 

تدابع يور  ار  ناشدوخ  لقث  مامت  دندش  ادیپ  يدارفا  هک  مینیب  یم  ام  دش ، ادـیپ  مالـسا  يایند  رد  مه  فوصت  هک  یئاهتقو  نامه  زا 
نب عیبر   » مان هب  میراد  ار  يدرم  نینمؤملا  ریما  باحـصا  نایم  رد  الثم  .دـندرک  شومارف  ار  یمالـسا  فئاظو  ریاس  دـنتخادنا و  زامن  و 

عیبر هجاوخ  نیمه  میثخ ،»
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تـسین یفاک  هنیمز  نیا  رد  معالطا  مرادـن و  نیقی  نم  هن  اـی  تسه  وا  ربق  نیا  ـالاح  تسا  دهـشم  رد  وا  هب  بوسنم  يربق  هک  فورعم 
نب عیبر  .تسین  یکـش  دنرامـش ، یم  مالـسا  ياـیند  فورعم  دـهاز  تشه  زا  یکی  ینعی  هیناـمث  داـهز  زا  یکی  ار  وا  هک  نیا  رد  یلو 

تفر یم  یهاگ  دوب و  هدنک  ار  شدوخ  ربق   (1) شرمع رخآ  نارود  رد  هک  دوب  هدش  هدیشک  تدابع  دهز و  هب  شراک  ردق  نیا  میثخ 
زا ریغ  هک  يا  هلمج  اهنت  اجنیا » یئایب  دیاب  تبقاع  دورن  تدای  : » تفگ یم  درک ، یم  هظعوم  تحیصن و  ار  دوخ  و  دیباوخ ، یم  ربق  رد 

هملک جنپ  دنا ، هدرک  دیهش  ار  ربمغیپ  زیزع  دنزرف  یلع  نب  نیسح  مدرم  هک  درک  ادیپ  عالطا  هک  دوب  یتقونآ  دندینش  وا  زا  اعد  رکذ و 
«. دندرک دیهش  ار  ناشربمغیپ  دنزرف  هک  تما  نیا  رب  ياو   » يا هثداح  نینچ  زا  فسأت  رثأت و  راهظا  رد  تفگ 

.مدروآ نابز  هب  دوب  رکذ  ریغ  هک  ار  هملک  دنچ  نیا  نم  ارچ  هک  درک  یم  رافغتسا  اهدعب  دنیوگ  یم 

درک ضرع  نینمؤملاریما  تمدخ  دمآ  زورکی  تسا ،  هدوب  ناشیا  نایهاپس  ءزج  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نارود  رد  مدآ  نیمه 
ای تسا ، هدوب  يا  هدع  هدـنیامن  شدوخ  هک  دوش  یم  مولعم  دـیوگ  یم  هک  مه  ار  ّانِا » «. » لاتِْقلا اذَـه  ِیف  انْکَکَـش  ّانِا  : » نینمؤملاریما ای 

لها اب  میراد  ام  نوچ  ارچ ؟ دشابن ، یعرـش  گنج  گنج ، نیا  میـسرت  یم  میراد ، دـیدرت  کش و  گنج  نیا  هرابرد  ام  نینمؤملاریما 
هلبق هب  ور  ام  لثم  دنناوخ ، یم  زامن  ام  لثم  دـنیوگ ، یم  ار  نیتداهـش  ام  لثم  اهنآ  هک  میگنج  یم  یمدرم  اب  میراد  ام  میگنج  یم  هلبق 
کی نمب  منک  یم  شهاوخ  نینمؤملاریما ! ای  تفگ  دـنک  يریگ  هرانک  تساوخ  یمن  دوب  نینمؤملاریما  هعیـش  یفرط  زا  دنتـسیا و  یم 

.دشابن کش  نآ  رد  هک  تسرفب  یتیرومأم  کی  لابند  یئاج و  هب  ار  نم  دشاب  هتـشادن  دوجو  کش  نآ  رد  هک  دـینک  راذـگاو  يراک 
اـضاقت شدوخ  مناد  یمن  متـسرف ، یم  يرگید  ياـج  هب  ار  وت  نم  سپ  ینک  یم  کـش  وت  رگا  بوخ  رایـسب  دومرف  مه  نینمؤملاریما 

زا یکیب  ار  وا  ترضح  ءادتبا  ای  درک 
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رگا هک  یمالسا  روشک  ّدحرس  رد  اما  .دهدب  ماجنا  تساوخ  یم  يزابرـس  راک  دوب  زابرـس  زاب  مه ، اجنآ  رد  هک  دنداتـسرف  تاّدحرس 
يا هنومن  کی  نیا  بوخ  .دنشاب  اهناملسم  ریغ  دنشاب ، ناتـسرپ  تب  ای  دنـشاب  رافک  شفرط  دمآ  نایمب  يزیرنوخ  گنج و  ياپ  ًانایحا 

يدرم باکر  رد  مدآ  هک  درادن  شزرا  نیا  دراد ؟ شزرا  ردـقچ  تدابع  دـهز و  نیا  دـندوب ، نامز  نآ  رد  هک  يداّبُع  داّهز و  زا  دوب 
ایآ هک  دنک ، یم  کش  دهد  یم  داهج  نامرف  یلع  هک  ییاجنآ  رد  دنک و  یم  یئامنهار  دراد  یلع  هک  یهار  رد  اما  دـشاب  یلعدـننام 
راد کش  هزور  ام  ارچ  دـنیوگ : یم  هک  نیا  لثم  .دراذـگ  یم  طایتحا  ربانب  .دـنک  یم  طایتحا  هب  لمع  تسردان ، ای  تسا  تسرد  نیا 
ارچ تسا ؟ يراک  هچ  نیا  میریگب ، راد  کش  هزور  اـم  ارچ  .تسا  داـیز  یلیخ  فرح  نیا  مه  مدرم ، ناـیم  رد  هک  دـینیب  یم  میریگب ،

؟ دراد یشزرا  هچ  نیا  میراد ؟ کش  هک  میگنجب  یئاج 

دننام يرگمتس  نارود  رد  .درادن  تریصب  عیبر ) هجاوخ  مدآ (  نیا  تریصب ، مه  دهاوخ و  یم  لمع  مه  دهاوخ ، یم  تریصب  مالـسا 
هک يدیزی  دنک ، یم  ور  ریز و  دراد  ار  ادـخ  نید  هک  يا  هیواعم  دـنک ، یم  یگدـنز  هیواعم » نب  دـیزی   » دـننام يرترگمتـس  هیواعم و 

ار يا  هشوگ  کی  هتفر  اـقآ  دور ، یم  ردـه  دراد  ربمغیپ  تاـمحز  ماـمت  دوش و  یم  بکترم  مالـسا  خـیرات  رد  ار  اـهتیانج  نیرتگرزب 
هک مه  يا  هلمج  کی  دیآ ، یمن  شنابزب  يرگید  هملک  ادخ  رکذ  زج  تسا و  ندناوخ  زامن  لوغشم  ًامئاد  زور  بش و  هدرک  باختنا 
هب ارچ  دش ، ایند  فرح  نیا  هک  دوش  یم  نامیـشپ  دـعب  دـیوگ ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  زا  فسات  راهظا  ناونع  هب 
الا هوق  لوح و ال  ال  ، » متفگن ربکا » هّللا   » ارچ متفگن ، مویق » ای  یح  ای   » نآ ياج  هب  ارچ  متفگن ؟ هّلل » دمحلا  «، » هّللا ناحبـس  نآ «  ياج 

؟ متفگن هّللاب » 

.دیآ یمن  رد  روج  یمالسا  تامیلعت  اب  نیا 

« نیّدلا ُدوُمَع  ُهولَّصلَا   » هک فرح  نیا  الـصا  اقآ  هن  دنیوگ  یم  هّدع  کی  دنک ، ای  دور  یم  دـنت  ای  لهاج  ٌطِّرفُم » ْوَا  ٌطِْرفُم  اِّما  ُلِهاْجلَا  »
لئاسم هب  يزیچ  ره  زا  شیب  هک  تسا  ینید  مالسا  دیآ  یمن  روج  یمالسا  تامیلعت  اب  تسا  نید  همیخ  دومع  هیاپ و  زامن 
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اْنلَْزنَا ِتانِّیَْبلِاب َو  انَلُسُر  اْنلَـسْرَا  ْدََقل   » نید مالـسا  .تسا   (1)« ِناسْحِالا ِلْدَْـعلِاب َو  ُُرمْاَی  َهّللا  َّنِا   » نید مالـسا  دـهد ، یم  تیمها  یعامتجا 
ِنَع َنوُْهنَت  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمَْأت  ِساّنِلل  ْتَجِرُْخا  ٍهَُّما  َْریَخ  ُْمْتنُک   » نید مالـسا  تسا ،  (2)« ِطْسِْقلِاب ُساّنلا  َموُقَِیل  َنازیْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم 
یم تیمها  لئاسم  نیاب  همه  نیا  هک  ینید  .تسا  یگرزب  نید  مالـسا  تسا ، راـک  لـمع و  تیلاـعف و  نید  مالـسا  تسا ،  (3)« ِرَْکنُْملا

يدایز تیمها  مالـسا  يایند  رد  تداـبع  هلأـسم  ًاـساسا  سپ  هن ، دوشب ؟ لـئاق  تیمها  همه  نیا  تاداـبع  يارب  دوش  یم  روطچ  دـهد ،
راک هک  یئاهنآ  تساهراکیب ، لام  تدابع  هلأسم  مالـسا ، یعامتجا  تامیلعت  لابند  ورب  مالـسا ، یقالخا  تاـمیلعت  لاـبند  ورب  درادـن ،

.دنک تدابع  هک  درادن  یموزل  رگید  هک  دراد  يرتمهم  راک  هک  یمدآ  اما  دننک  تدابع  دنناوخب و  زامن  دیاب  دنرادن  يرتمهم 

رطاخ هب  منک  یم  ضرع  نم  هک  ار  نیا  تخانـش ، دیاب  تسه  هک  يروط  نامه  ار  مالـسا  كانرطخ ، رایـسب  تسا و  یطلغ  رکف  مهنیا 
روش هک  یئاهنآ  ام  عامتجار  نآلا د  فسات  لامک  اب  .منک  یم  ساسحا  ناـمدوخ  عاـمتجا  رد  يراـمیب  کـی  تروص  هب  هک  تسا  نیا 

هجاوخ لثم  دننک ، یم  رکف  یمیثخ  نب  عیبر  هتـسد  کی  دنتـسه ، هتـسد  ود  منک ) یمن  ضرع  ار  همه  هتبلا   ) ناشرثکا دـنراد  یمالـسا 
ندـناوخ و اروشاع  ترایز  نتفر و  ترایز  ندـناوخ و  هلفان  اـعد و  رکذ و  زا  تسا  تراـبع  اـهنآ  يارب  مالـسا  دـننک ،  یم  رکف  عیبر 

تسا هدش  هصالخ  حیتافم  باتک  رد  اه  نیا  يارب  مالسا  همه  داعملا ، داز  باتکو  حیتافم  باتک  ینعی  اه  نیا  يارب  مالسا  ...اه  نیمه 
مالـسا یعامتجا  تاررقم  هب  يراک  دنرادن ، یگدنز  هب  يراک  دنرادن ، ایند  هب  يراک  الـصا  .درادـن  دوجو  ًاساسا  يزیچ  نیا  زا  ریغ  و 
لمعلا سکع  دنرادن ، يراک  ًاساسا  زیچ  چیه  هب  دـنرادن ، مالـسا  تیبرت  هب  يراک  دـنرادن ، مالـسا  ناکراو  لوصا  هب  يراک  دـنرادن ،
دنهد و یم  تیمها  مالسا  یعامتجا  لئاسم  هب  ًاعقاو  هک  اهوردنت  زا  هدش  ادیپ  يرگید  هقبط  کی  هک  تسا  نیا  اه  نیا  يوَردنُک 
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هدید اهتقو  یهاگ  نم  ار  اه  نیمه  زا  یلو  دنتسه ، شزرا  اب  مه  یلیخ  رظن  نیا  زا  صاخشا  روج  نیا  دنهد ، یم  ناشن  مه  تیـساسح 
يارب شلد  تسا و  دنمقالع  مالسا  هب  ًاعقاو  تسا ، ناملسم  ًاعقاو  هک  یمدآ  نیا  دور ، یمن  جح  هب  اما  تسا  هدش  عیطتـسم  الثم  هک  ما 

هک نیا  هب  .دهد  یمن  تیمها  شزامن  هب  .تسین  مهم  یلیخ  شیارب  الصا  دور ، یمن  هکم  هب  دوش  یم  عیطتـسم  یتقو  دپط ، یم  مالـسا 
یلئاسم دیاب  وت  اقآ  تسیچ ؟ دـیلقت  يانعم  .تسه  یلوقعم  رما  کی  دـیلقت  هک  نیا  اب  دـهد ، یمن  تیمها  درک  دـیلقت  دـیاب  لئاسم  رد 

ینکب طابنتسا  صصخت  يور  زا  تدوخ  هک  یشاب  صّصختم  ردق  نیا  ینعی  ینکب ، طابنتسا  تدوخ  ًامیقتسم  ای  ار  هزور  زامن و  دننام 
هک نیا  لثم  ریگب و  رظن  رد  ار  طیارشلا  عماج  ملاع  لداع  صـصختم  کی  ای  .تسا  راوشد  یلیخ  تراک  هک  ینکب  طایتحا  هب  لمع  ای 

شدوخ دنکن  دیلقت  رگا  ینعی  دنکن ، دیلقت  ناسنا  هک  دوش  یمن  نک ، راتفر  وا  رظن  قباطم  ینک ، یم  هعجارم  صصختم  بیبط  کی  هب 
دـش اضق  ناش  هزور  ترفاسم و  دـنتفر  رگا  دـنهد ، یمن  تیمها  ناش  هزور  هب  اه  یـضعب  ـالثم  اـی  .تسا  هتخادـنا  تمحز  هب  رتشیب  ار 
یم لماک  ناملـسم  ار  ناشدوخ  مه  لّوا  هتـسد  نآ  دـنناد ، یم  لماک  ناملـسم  ار  ناشدوخ  مه  اه  نیا  دـنهد ، یمن  ماجنا  ار  شیاضق 

یمن دراد ، یمن  رب  ضْعَِبب » ُرُفْکَن  ضْعَِبب َو  ُنِمُْؤن  هک «  تسا  ینید  مالـسا  .اهنآ  هن  دـنلماک و  ناملـسم  اه  نیا  هن  هکیتروص  رد  دـنناد ،
یمن دریگن و  ار  شرکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  دریگن ، ار  شیعامتجا  لئاسم  قـالخا و  یلو  دریگب  ار  مالـسا  تداـبع  ناـسنا  دوش 
اومیقا  » دـیوگ یم  هک  اج  ره  نآرق  دـینیبب  امـش  دـنک ، اـهر  ار  شتداـبع  دریگب و  ار  مالـسا  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  ناـسنا  دوش 

دیوگ یم  رگا  هوکزلا » یتا   » دـیوگ یم  شرـس  تشپ  هولـصلا » ماقا   » دـیوگ یم  رگا  هوکزلا » اوتا   » دـیوگ یم  شرـس  تشپ  هولـصلا »
« هوکزلا نوتؤی  ، » تسادخ هدنب و  نایم  هطبار  هب  طوبرم  هولصلا » نومیقی  هوکزلا « » نوتؤی   » دیوگ یم  شرس  تشپ  هولـصلا » نومیقی  »

شدوخ يادخ  وا و  نایم  تباث  مئاد و  هطبار  کی  دیاب  مه  ناملـسم  رفن  کی  .تسادخ  ناگدـنب  رگید  هدـنب و  نایم  هطبار  هب  طوبرم 
دای نودب  ادخ ، رکذ  نودـب  تدابع ، نودـب  .دـشاب  رارقرب  شدوخ  هعماج  وا و  نایم  مئاد  تباث و  هطبار  کی  دـیاب  مه  دـشاب و  رارقرب 

ناسنا دوخ  یتح  تخاس و  یمالـسا  هعماج  کی  دوش  یمن  هزور  نودب  زامن ، نودب  بلق ، روضح  نودب  قح ، اب  تاجانم  نودب  ادخ ،
زا یهن  فورعم و  هب  رما  نودب  ملاس ، طیحم  کی  نودب  حلاص و  عامتجا  کی  نودب  نینچمه  .دنام و  یمن  ملاس 
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.دوب یبوخ  دباع  دوش  یمن  ناملسم  دارفا  نایم  محارت  فطاعت و  یگدیسر و  نودب  رکنم ،

عامتجا تدابع و  درم  مالسلا  هیلع  یلع 

یلع تدابع  هکیروطب  تسایند ، دباع  لوا  دباع و  کی  دینیب  یم  دینک ، هاگن  رظن  کی  زا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  یتقو  امش 
، تسا روش  رسارس  تسا ، هبذج  رـسارس  هک  یتدابع  دوشب ، تسار  مخ و  طقف  هک  یتدابع  هن  مهنآ  همه ، نایم  دوش  یم  لثملا  برض 

.کشا رسارس  و  تسا ، هیرگ  رسارس  تسا ، قشع  رسارس 

باحـصا زا  وا  هک  دناد  یم  هیواعم  دوش ، یم  وربور  هیواعم »  » اب رارـض »  » مان هب  يدرم  تفر  ایند  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  زا  دـعب 
یلع رگید  سک  ره  زا  هیواعم  دوخ  .ینک  فیـصوت  نم  يارب  يدوب  وا  اب  هک  ار  یلع  مهاوخ  یم  دـیوگ  یم  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع 

یم ریـشمش  وا  يور  هب  هکنآ  لاح  تشاد و  تدارا  یلع  هب  شلد  هت  رد  نوچ  تشاد ، تسود  ار  نیا  لاح  نیعرد  یلو  دوب  رت  سانش 
.دیشک

چیه زا  لاـح  نیعر  یلو د  تشاد  داـقتعا  مدآ  هب  ناطیـش  هکیروط  ناـمه  تشاد ، داـقتعا  یلع  هب  .تسا  يدوـجوم  نینچ  کـی  رـشب 
ار یلع  یبش  تفگ : درک ، لقن  هیواعم  يارب  دوب  هدید  ار  یلع  هک  يدهاشم  زا  یکی  رارـض ، .درک  یمن  یهاتوک  یلع  هرابرد  یتیانج 

: مدید شتدابع  بارحم  رد 

یم دوخ  هب  ادـخ  فوخ  زا  تدابع  بارحم  رد  دـشاب  هدز  ار  وا  رام  هک  یمدآ  لثم  نیزحلا .» ءاکب  یکبی  میلـسلا و  لـملمت  لـملمتی  »
هیواعم منهج ! ...  شتآ  زا  هآ ، هآ ، تفگ ، یم  یه  تخیر ، یم  کشا  تسیرگ و  یم  هودنا  نزح و  رد  قرغ  مدآ  کی  لثم  دیچیپ و 

(1) .تسیرگ تفرگ و  شا  هیرگ 

!؟ دش یمن  شیادیپ  يرگید  ياج  بارحم  ریغ  رد  دوب و  بارحم  لها  طقف  یلع  ایآ  اما  یلع ، تدابع  زا  نیا 
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نیکاسم و اه ، هراچیب  اهدنمتـسم ، لاوحا  عاضوا و  هب  درف  نیرت  هاگآ  تسا ، درف  نیرت  یعامتجا  رظن  ره  زا  هک  مینیب  یم  ار  یلع  زاـب 
مدرم نایم  رد  اصخـش  تخادـنا و  یم  شـشود  يور  ار  شقالـش  ینعی  ار  شدوخ  هّرُد  اهزور  دوب ، هفیلخ  هکیلاـح  رد  تساـهیکاش ،
لئاسم دـیورب  لوا  رجتملا » مث  هقفلا   » درک یم  دایرف  دیـسر  یم  هک  راجت  هب  درک ، یم  یگدیـسر  اهنآ  ياهراک  هبو  درک  یم  شدرگ 

رگا .دـینکن  يوبر  هلماعم  دـینکن  مارح  هلماعم  دـینکب ، تراجت  دـیئایب  دـعب  دـیریگب  دای  ار  شیعرـش  ماکحا  دـیریگب ،  دای  ار  تراجت 
نم ْمُکِّزِع » یِلا  اودُغا   » .دوب نینچ  نیا  دباع  درم  نیا  .ورب  وش  اپ  دوز  تفگ  یم  یلع  دورب ، شبـسک  لابندـب  رید  تساوخ  یم  یـسک 

موحرم زا  ار  ثیدـح  نیا  نم  راب  لوا  تسا .  هدوب  اهاجک  رد  هک  تسین  مداـی  نـالا  یلو  ما  هدـید  ییاـهاج  رد  ررکم  ار  ثیدـح  نیا 
یم يزیچ  دوـب و  هدـیبسچ  ناـشیا  هب  دوـب  هدـمآ  ییدـکتم  کـی  يریقف ، درم  کـی  تقو  کـی  مدینـش ، يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ 

، تسا هدـش  هفرح  شیارب  یئادـگ  دـنکب ، یبساک  راـک و  دـناوت  یم  هک  تسا  يدرم  دـید  درک ، هاـگن  شا  هفاـیق  هب  ناـشیا  تساوخ ،
« مکّزع یلا  اودـغا  : » درک یم  داـیرف  مدرم  هب  نینمؤملاریما  تفگ : دوـمرف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلمج  نیمه  هلمج  زا  درک  شتحیـصن 
زا هک  یتقو  ناسنا  ناتیزور ، ناتبسک ، ناتراک ، لابند  دیورب  ینعی  هچ ؟  ینعی  دیورب ، ناتدوخ  فرش  تزع و  لابندب  دوز  حبص  ینعی 

دنیوگ یم  ار  نیا  تسا ، تفارـش  تسا ،  تزع  بسک  راک و  تسا ، زیزع  دنکب ، هرادا  دوخ  ار  شیگدنز  دشاب و  هتـشاد  دمآرد  دوخ 
زا ومرـس  کی  هک  تسا  لداع  یـضاق  کی  دنیـشن ، یم  هک  اضق  دنْـسَم  رد  تسا ، دـباع  لوا  تدابع  رد  .یعقاو  ناملـسم  کـی  هنومن 

، دومرف شدوخ  هک  لوا  هجرد  هدنامرف  کی  عاجش ، هدنامرف  کی  زابرس و  کی  دور ، یم  گنج  نادیم  دوش ، یمن  فرـصنم  تلادع 
یم سیردت  یسرک  يور  .تسا  بیطخ  لوا  دنیشن ، یم  هباطخ  یسرک  يور  .مراد  هبرجت  گنج  رد  ما و  هدیگنج  یناوج  لوا  زا  نم 

ٍضْعَِبب و ُنِمُْؤن   » زگره مالـسا  .تسا  مالـسا  لماک  هنومن  نیا  تسا ، روط  نیمه  یتلیـضف  ره  رد  .تسا و  سّردم  مّلعم و  لّوا  دنیـشن ،
نآ دیوگب  يرگید  ای  میرادن  لوبق  ار  شا  هشوگ  نآ  یلو  میراد  لوبق  ار  مالـسا  هشوگ  نیا  میئوگب  هک  دریذپ ، یمن  ار  ٍضْعَِبب » ُرُفْکَن 

زا مالسا  يایند  رد  تافارحنا  .مرادن  لوبق  ار  شرگید  هشوگ  اما  مراد  لوبق  ار  شا  هشوگ 

118 ص :

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


همه ًارهق  بیترت  نیا  هب  مینک ، اهر  ار  رگید  ياه  هشوگ  یلو  میبسچب  میریگب و  ار  هشوگ  کی  ام  هک  دوش  یم  هدش و  ادـیپ  اج  نیمه 
مامت هک  یناـسک  شور  دوب ، طـلغ  هتـشذگ  رد  اـم  ناکلـسم  دـهاز  زا  يرایـسب  شور  هک  يروط  نیمه  .مینک  یم  دـساف  بارخ و  ار 

اعد و زا  یلکب  هک  یناسک  شور  دوب ، طلغ  دـندرک ، یم  وجتـسج  اـعد  رد  دـندرک ، یم  وجتـسج  ـالثم  حـیتافم  باـتک  رد  ار  مالـسا 
(1) .تسا طلغ  زین  دنشیدنیب ، مالسا  یعامتجا  لئاسم  رد  دنهاوخ  یم  طقف  دنداد و  افعتسا  هبترم  کی  هضیرف  هلفان و  تدابع و 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناهارمه  ياه  یگژیو 

: دیامرف یم  حتف »  » هکرابم هروس  رد  نآرق 

(2) «. ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  راّفُْکلا  یلَع  ُءاّدِشَا  ُهَعَم  َنیذَّلا  ِهّللا َو  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  »

، تسا ربمغیپ  هب  نامیا  ربمغیپ و  اب  ّتیعم  دـنک ، یم  رکذ  هک  یلوا  هلأسم  تسا و  هدـش  میـسرت  یمالـسا  هعماج  کـی  هرهچ  اـجنیا  رد 
طقف هک  ییاه  سدـقم  کشخ  نیا  سپ  تسا ، ندوب  دـنمورین  يوق و  مکحم ، ناـگناگیب  لـباقم  رد  راـفکلا  یلع  ءادـشا  مّود  هلحرم 

.دنتسین ناملسم  دیآ ، یمن  رد  ناشیادص  درب و  یم  دزادنا و  یم  ولج  زابرس  کی  ار  ناشیات  رازه  دنتسه و  دجاسم  سالپ 

نمشد لباقم  رد  تدش 

.تسا نمشد  لباقم  رد  ماکحتسا  و  توق ، تدش ، تسا ، هدرک  رکذ  میرک  نآرق  هک  یتیصاخ  نیلوا  ناملـسم و  ياهتیـصاخ  زا  یکی 
 . دریذپ یمن  ار  تسس  ناملسم  مالسا ،

(3) «. َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا  َنْوَلْعَالا  ُُمْتنَا  اُونَزَْحت َو  اُونِهَت َو ال  «َو ال 

: دیوگ یم  ندمت » خیرات   » باتک رد  تنارود » لیو  ، » تسین مالسا  نید  رد  یتسُس 
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.تسا هدرکن  توعد  يدنمورین  توق و  هب  ار  دوخ  ناوریپ  مالسا  هزادنا  هب  ینید  چیه 

نیمز هب  ار  اـپ  ندز ، مبیرغ  نم  هنن  هب  ار  دوـخ  ندوـب ، كرچ  هقی  ندوـب ، زاـب  هقی  نتخیر ، بآ  بل  هشوـگ  زا  ندرک ، جـک  ار  ندرگ 
(1)  «. ْثِّدَحَف َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اّمَا   » .تسا مالسا  دض  ندیشک  هآ  ندرک ، هلان  .تسا  مالـسا  دض  اه  نیا  ندیـشک ، رـس  هب  ار  ابع  ندیـشک ،

جک دوخیب  ارچ  يریگب  تسار  ار  ترمک  یناوت  یم  هک  وت  هداد ،  ورین  هداد ، تردـق  وت  هب  ادـخ  هداد ، توق  هداد ، تمالـس  وتب  ادـخ 
ندیـشک هآ  رخآ  یـشک ؟ یم  هآ  دوخیب  ارچ  ینک ؟ یم  جـک  دوـخیب  ارچ  يرادـهگن  تسار  ار  تندرگ  یناوـت  یم  هک  وـت  ینک ؟ یم 

یم هار  روط  نیمه  یلع  اـیآ  .تسادـخ  تمعن  نارفک  نیا  یـشک ؟  یم  هآ  ارچ  هدادـن ، يدرد  وتب  هک  ادـخ  مراد ، يدرد  کـی  ینعی 
ءادشا .دنتسین  مالـسا  زا  اه  نیا  تفر .!؟ یم  رونآ  رونیا و  دیـشک و  یم  رـس  رب  ابع  روجنیا  یلع  ایآ  میور ؟ یم  هار  وت  نم و  هک  تفر 

.ردنکسا دس  لثم  نینهآ  مکحم و  دیدش ، هناگیب ، لباقم  رد  رافکلا  یلع 

رگیدکی اب  تمیمص 

، نامدوخ ياهـسدقم  غارـس  میور  یم  یتقو  زاب  یمیمـص ، تسود ، نابرهم ، ْمُهَْنَیب » ُءامَحُر  « ؟ روطچ اهناملـسم  اب  ناشدوخ ، ناـیم  رد 
یمن يدـحا  اب  دنـسوبع ، هدرک و  مخا  هشیمه  .تسا  نارگیدـب  تبـسن  ینابرهم  تیمیمـص و  مینیب ، یمن  اه  نیا  دوجو  رد  هک  يزیچ 

اه نیا  دنتـسین ، ناملـسم  اه  نیا  دـنراد ، تنم  ایند  مدرم  همه  رـس  رب  دـننک ،  یمن  مسبت  يدـحا  اب  دـندنخ ، یمن  يدـحا  اـب  دنـشوج ،
ینابرهم و راـفک و  لـباقم  رد  تدـش  تسیفاـک ؟ رگید  نیمه  اـیآ  بوخ  مود ، تیـصوصخ  مهنیا  .دـنا  هتـسب  مالـسا  هب  ار  ناـشدوخ 

.هن تسا ؟ یفاک  ندوب  ناملسم  يارب  نیملسم  هب  تبسن  تیمیمص 

ادخ ربارب  رد  دوجس  عوکر و 

دیدش درف  نیمه  لاح  نیع  رد   (2) «. ًاناوْضِر ِهّللا و  َنِم  ًالْضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُس  ًاعَّکُر  ْمُهَیَرت  »
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رد دوجس ، رد  عوکر ، رد  ینیب ، یم  تدابع  بارحم  رد  هکار  ناناملسم  اب  اه و  يدوخ  نایمرد  نابرهم  یمیمص و  هناگیب و  لباقم  رد 
یمن هتبلا  تسا  شیاعد  اناوضر » هللا و  نم  الـضف  نوغتبی   » تسا شترابع  ًادجـس  اعکر و  تاجانم و  تداـبع و  لاـح  رد  اـعد و  لاـح 

، تسا یـصلاخ  ياعد  ًافرـص  لمع ، کی  یهاگ  اما  اعد  مه  تدابع  تسا و  تدابع  اعد  .موشب  لیاق  زرم  تدابع  اعد و  ناـیم  مهاوخ 
ًاساسا يرگید  تدابع  ای  زامن و  لثم  .تسا  طولخم  نآ  رد  اعد  ریغ  اعد و  يرگید  تدابع  یلو  تساعد  طقف  هک  تسا  یتدابع  ینعی 

...هزور لثم  تسین  اعد 

رد شتانجو ، رد  یتسرپادـخ  راثآ  يوقت ، راثآ  تدابع ، راثآ  هک  دـنک  یم  تدابع  ردـق  نآ  ِدوُجُّسلا » َِرثَا  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  یف  ْمُهاَمیـس  »
.دتفا د یم  ادخ  دایب  دنیب  یم  هک  ار  وا  دنیب ، یم  ار  ادخ  دای  یـسانشادخ و  شدوجو  رد  دنکب  هاگن  وا  هب  هک  ره  تسادیپ ، شا  هرهچ 

یک اب  ام  ُِسلاُجن ؟» ْنَم  هّللا  َحوُر  ای  : » دندرک لاؤس  وا  زا  میرم  نب  یـسیع  نییراوح  هک  دشاب  مرکا  لوسر  زا  دـیاش  تسا و  ثیدـحر 
«. هلمع ریخلا  یف  مکبغری  هقطنم و  مکملع  یف  دیزی  هتیؤر و  هللا  مکرکذی  نم   : » دومرف مینک ؟ ینیشنمه 

سک نآ  اب  .دیبایب  ار  یتسرپادخ  یسرتادخ و  شتانجو  رد  وا ، يامیس  رد  .دیتفیب  ادخ  دایب  دینیب  یم  ار  وا  یتقو  هک  دینیشنب  یسک  اب 
یف مکبغری   » .دیازفا یم  امش  ملع  رب  دینک ، یم  هدافتسا  شنخـس  زا  دیوگ  یم  هک  نخـس  هقطنم » مکملع  یف  دیزی   » نیا رب  هوالع  هک 

هلابند رد  .دینکب و  تساخرب  تسـشن و  یناسک  نینچ  اب  .دیوش  یم  قیوشت  ریخ  راک  هب  دـینک ، یم  هاگن  شلمع  هب  یتقو  هلمع » ریخلا 
: دیوگ یم  هیآ 

ُمِِهب َظـیغَِیل  َعاّرُّزلا  ُبِْجُعی  ِِهقوُـس  یلَع  يوَتْـساَف  َظَْلغَتْـساَف  ُهَرَزاَـف  ُهَئْطَـش  َجَرْخَا  ٍعْرَزَک  ِلـیْجنِالا  یف  ْمُُهلَثَم  ِهیروَّتلا و  یف  ْمُُـهلَثَم  َکـِلذ  »
(1) «. َراّفُْکلا

نکمم هک  لیجنا  رد  دـیآ ، یم  دوجوب  یتما  نینچ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ناش  هرابرد  دـنا ، هدـش  دای  تفـص  نیا  اب  اه  نیا  تاروت  رد 
، تسا تعارز  کی  لثم  ناشلَثَم  .دنا  هدش  فیصوت  دنا و  هدرک  ادیپ  مسجت  حالطصا  هب  لکش  نیا  هب  دشاب  دجام  هب  طوبرم  تسا 
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یم نوریب  یکزان  گرب  زاغآر  د  دیور ، یم  تسا ، هدنز  نوچ  نیمز ،  زا  دـعب  دوش و  یم  تشک  نیمز  رد  هک  تسا  مدـنگ  کی  لثم 
هقاـس کـی  تروص  هب  گرب  نیا  مک  مک  هکناـنچنآ  دـنک  یم  ادـیپ  ماکحتـسا  دوـش و  یم  رت  تشرد  گرب  نیا  ًاجیردـت  یلو  دـهد 

دوخ زا  نیمز و  يور  هداتفا  دوب  یگرب  البق  هکیلاح  رد  دتسیا  یم  شدوخ  ياپ  يور  هک  دیآ  یم  رد  یلکشب  دعب  .دیآ  یم  رد  تفلک 
تلم هچ  هک  دروآ  یم  رد  تریح  هب  ار  یـسانش  ناـسنا  ناصـصختم  همه  هک  دـنک  یم  دـشر  ناـنچ  نآ  تما  نیا  .تشادـن  لالقتـسا 
دشاب مهنیب » ءامحر   » مه دشاب  رافکلا » یلع  ءادشا   » مه هک  یتلم  هتبلا  تسا ، يدشر  لاح  رد  تلم  هچ  يا ، هدنلاب  تلم  هچ  يدیـشر ،

.تسا روجنیا  ًاعطق  دشاب ، اناوضر » هللا و  نم  الضف  نوغتبی   » مه و  ًادجس » اعکر   » مه و 

زا کیمادک  الـصا  میتسه ؟ تخبدب  روخ و  يرـسوت  ردق  نیا  ارچ  میتسه ؟ طاطحنا  لاح  رد  ردق  نیا  نیملـسم  ام  ارچ  دـیئوگب  الاح 
؟(1) تسا یعقوت  هچ  نیا  و  تسه ! ام  رد  صئاصخ  نیا 

یگدازآ تدابع و 

زا ار  دارفا  ینعی  دـنهدب  یعاـمتجا  يدازآ  رـشب  هب  هک  تسا  هدوب  نیا  دـنا  هتـشاد  ءاـیبنا  هک  یئاهفدـه  زا  یکی  دـیجم ، نآرق  صن  رد 
(2) .دنهدب تاجن  رگیدکی  یگدرب  زا  رگیدکی و  یگدنب  رگیدکی ، تراسا 

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

دزناـبز هزادـنا  زا  شیب  يدازآ  و  تسا ، هدوب  رـشب  يدازآ  هفـسالف ، راعـش  هک  ییاـهنرق  نیا  رد  .متـسیب  نرق  رد  هن  مهدزون و  نرق  رد 
 : دراد نآرق  هک  يا  هلمج  نیا  زا  رتراد  جوم  رت و  هدنز  دینک  ادیپ  يا  هلمج  امش  تسا ، هدش  عقاو  راعش  هدوب و  مدرم 
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ِنوُد ْنِم  ًابابْرَا  ًاضَْعب  انُـضَْعب  َذِخَّتَی  ًاْئیَـش و ال  ِِهب  َكِرُْـشن  هّللا و ال  ِالا  ُدـُبْعَن  الا  ْمُکَْنَیب  اَنَْنَیب و  ٍءآوَس  ٍهَمَلَک  یِلا  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَا  ای  ُْلق  »
« ِهّللا

نیا هب  اه  یحیـسم  نیا  هب  اه  يدوهی  نیا  هب  دنتـسه ، هتـشذگ  ینامـسآ  باـتک  کـی  زا  يوریپ  یعدـم  هک  یناـسک  نیا  هب  ربمغیپ  يا 
ینامـسآ میدـق  باتک  کی  وریپ  هک  ییاهتلم  همه  هب  تسا و  هدـمآ  ناشمـسا  نآرق  رد  هک  اهیئباص  نیا  هب  دـیاش  یتح  اه و  یتشترز 

کی درادـن ، رتشیب  هلمج  ود  تسیچ ؟ مچرپ  نآ  مچرپ ، کی  ریز  هملک  کـی  رود  میوش  عمج  اـم  همه  دـیئایب  وگب : روط  نیا  دنتـسه 
«. ًاْئیَش ِِهب  َكِرُْشن  هّللا و ال  ِالا  ُُدبْعَن  الا  : » تسا نیا  شا  هلمج 

 ، مینک شتسرپ  ار  نمرها  هن  ار و  حیـسم  ریغ  هن  میتسرپب ، ار  حیـسم  هن  مینکن ، شتـسرپ  ار  يزیچ  هناگی  يادخ  زج  شتـسرپ ، ماقم  رد 
.مینکن شتسرپ  ار  يدوجوم  چیه  ادخ  زج 

« ِهّللا ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَا  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  و ال  : » مود هلمج 

ماظن ینعی  .دنادن  دوخ  ياقآ  بابرا و  ار  رگید  رفنکی  مه  سک  چیه  دنادن و  دوخ  هدرب  هدـنب و  ار  يرگید  ام  زا  مادـک  چـیه  هک  نیا 
هتـشادن ار  يرگید  رامثتـسا  قح  سک  چیه  .یغلم  تاواسمال  ماظن  .یغلم  رَمثتـسم  رِمثتـسم و  رامثتـسا ،  ماظن  .یغلم  يرکون  یئاقآ و 

(1) .دشاب هتشادن  ار  يرگید  دابعتسا  قح  دشاب 

یئارگ نورب  یئارگ و  نورد  تدابع ،

.تسا هدربن  ورف  شدوخ  نابیرگ  رد  رس  هشیمه  تسه ، مه  ارگ  هعماج  تسه ، مه  ارگ  نورب  تسا ، عماج  ناسنا  مالسا ، لماک  ناسنا 
هکناـنچ .تسا  هتفرگ  رارق  هعماـج  نتم  رد  زور  دـنک ، یم  شوـمارف  ار  اـهیفام  اـیند و  درب و  یم  ورف  دوـخ  ناـبیرگ  رد  رـس  بش  رگا 

رابخا رد  ررکم  رد  ررکم  دنتسه _  لماک  ناناملـسم  زا  ییاه  هنومن  هک  هجرف _  یلاعت  هللا  لجع  تّجح »  » ترـضح باحـصا  هرابرد 
ٌثوُیل ِلیّللِاب ، ٌنابْهُر  هک « : تسا  هدمآ 
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هوک د کـی  هنماد  رد  هک  يا  هتفر  يا  هدـع  غارـس  يا ؛ هتفر  بهار  هدـع  کـی  غارـس  یئوگ  يورب ، ناشغارـس  بش  رد  رگا  ِراـهَّنلِاب »
زور رن  ناریش  بش و  نابهار  اهنآ  .دنرن  ناریش  زور ، رد  یلو  دوش  یمن  ناشرس  يرگید  زیچ  تدابع  زج  دننک و  یم  یگدنز  يراغر 

.دنتسه

نآ همه ، اه  نیا  نوُدِجاّسلا » َنوُعِکاّرلا  َنوُِحئاّسلا  َنوُدِماْحلا  َنوُِدباْعلا  َنُوِبئاّتلَا  : » دنک یم  عمج  رگیدـکی  اب  ار  اه  نیا  مه  نآرق  دوخ 
اهنآ ییارگ  هعماج  ياـه  هبنج  دراو  ًاروف   (1) «. رَْکنُْملا ِنَع  َنوهاّنلا  ِفوْرعَْملِاب َو  َنوُِرمالَا  : » دـیامرف یم  دـعب  .تسا  ینورد  ياه  هبنج 

(2) .دنتسه دوخ  هعماج  ناحلصم  اهنآ  دوش : یم 

یم تدابع  رد  طقف  ار  مالـسا  هک  نیا  نآ  دوب و  يرامیب  کی  راچد  ام  هعماج  هک  دوب  یتقو  کـی  .دـنز  یم  فرح  هبناـج  همه  نآرق 
هدمآ رد  يرامیب  کی  تروص  هب  نیا ، .دوب  ندناوخ  اعد  دایز  نتفر و  دجسم  دایز  یناملـسم ، كالم  ییاهتدابع ! هچ  مهنآ  دنتـسناد 
ادـیپ مالـسا  یعامتجا  ياه  هبنج  هب  هجوت  هک  يا  هدـع  .دوش  یم  ادـیپ  ام  نایم  رد  يرگید  يراـمیب  کـی  تمـالع  مک  مک  یلو  .دوب 

دتفیب و هدند  نیا  هب  ام  هعماج  رگا  .تسا  يرامیب  مه  نیا  .دنریگب  هدیدان  ار  مالسا  يونعم  ياه  هبنج  دنهاوخ  یم  مک  مک  دنا ، هدرک 
ربمغیپ هک  يا  هعماج  .هدوب  فرحنم  ام  هتـشذگ  هعماج  هک  دـح  نامه  رد  تسا  یفرحنم  هعماج  کی  زاـب  دـنک ، شومارف  ار  هبنج  نآ 

یم هک  ییاهنیمه  درادـن ، ریظن  ایند  رد  اه  نیا  دـینیب  یم  دـینک ، یم  هعلاطم  ار  خـیرات  یتقو  امـش  دوب .] لدـتعم  هعماـج   ] درک تسرد 
ات بش  .دندوب  ِفیّـسلِاب »  ٌبِراض   » لاح نیع  رد  و  راهّنلا » ُِمئاص  لیّللا و  ُِمئاق  ،» دندرک یم  تکرـش  مور  ناریا و  ياهگنج  رد  دـندمآ 

دوب تدابع  باوخ  یب  بش ، هک  یلاحرد  و  تفرگ ، یم  هزور  زور  و  دوب ، زاین  زار و  رد  درک ، یم  شتسرپ  ار  ادخ  دوب  هداتسیا  حبص 
یم تدابع  اهبـش  طقف  رگا  .تشادن  یئاناوت  شلباقم  رد  سک  چیه  هک  دـیگنج  یم  گنج  نادـیم  رد  نانچ  نآ  تشاد ، هزور  زور  و 

شریـشمش گنج  نادـیم  رد  طقف  رگا  .دوبن و  ناملـسم  وا  دـمآ ، یمن  نوریب  دجـسم  هشوگ  زا  یلو  تفرگ  یم  هزور  اـهزور  درک و 
بوخ
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ناشعمط لابند  هک  رگید  نایاشگروشک  همه  لثم  تفر  یم  شعمط  لابند  هک  دوب  یمدآ  کـی  وا  دوبن ، يرگید  ربخو  درک  یم  راـک 
بّکرم ره  لـثم  زین  مالـسا  هک  مینک  شوـمارف  زگره  ار  مالـسا  ّتیعماـج  نیا  دـیابن  اـم  .تـسا و  شتّیعماـج  هـب  شـشزرا  .دـنور  یم 

هب زاـین  ًـالثم  اـهزاین  عاوـنا  هک  ناـسنا  ندـب  بیکرتر  امـش د  .دور  یم  نیب  زا  داد  تسد  زا  ار  شلداـعت  شئازجا  هـک  یتـقو  يرگید ،
(1) .دور یم  نیب  زا  تمالس  دوش ، یم  دایز  ای  مک  اهنآ  زا  یکی  یتقو  دینیب  یم  دراد ، اهنیماتیو 

يریگ هشوگ  تدابع و 

: دیوگ یم  يدعس 

يراغ هب  ایند  زا  هدرک  تعانق  يراسهوک  رد  يدباع  مدیدب 

(2) یئاشگ رب  لد  زا  دنب  يراب ، هک  یئاین  ردنا  رهش  هب  متفگ  ارچ 

هب ارچ  وت  هک  متفگ  وا  هب  نم  دیوگ  یم  .دنک  یم  دیجمت  فیصوت و  تسا ، تدابع  لوغشم  اجنآ  هدرب و  هانپ  یهوک  هب  هک  ار  يدباع 
لوبق ار  دباع  رذع  هک  نیا  لثم  دنک ، یم  توکس  مه  يدعس  دروآ ؛ یم  يرذع  کی  دباع  .ینک  تمدخ  مدرم  هب  هک  یئآ  یمن  رهش 

: دیوگ یم  تسا ، هدرک 

دنزغلب نالیپ  دش  رایسب  لِگ  وچ  دنزغن  نایور  يرپ  اجنآ  تفگب 

ما هدمآ  اذل  منک ، طبـض  ار  مدوخ  مناوت  یمن  مرادن و  ار  مدوخ  رایتخا  دـتفیب ، اهنآ  هب  ممـشچ  رگا  دنتـسه ، رهـشر  زغن د  نایور  يرپ 
.ما هدرک  سبح  راغ  نماد  رد  ار  مدوخ 

نآرق يدعـس ! ياقآ  .دـشن  لامک  هک  نیا  دـسرب ؟] لامک  هب  هک   ] دـنک سبح  اج  کی  ار  شدوخ  دورب  مدآ  لاـمک ! نیا  هب  هللاءاـشام 
ِقَّتَی َو ْنَم  ُهَّنِا   » ناتساد فسوی ، ناتساد  تسا ؛ فسوی  ناتساد  نآرق ، صصقلا  نسحا  .تسا  هدرک  لقن  امش  يارب  ار  صـصقلا  نسحا 

هتـسب رارف  هار  یتح  هدش و  مهارف  ییوجماک  يارب  طیارـش  تاناکما و  مامت  شاب ! فسوی  مه  وت  دیوگ  یم  نآرق  ینعی  تسا ، ِْربْصَی »
دوخ تفع  لاح ، نیع  رد  یلو  تسا 
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(1) .دنک یم  زاب  دوخ  يور  هب  ار  هتسب  ياهرد  دنک و  یم  ظفح  ار 

ناگتفای تموکح  تدابع و 

(2) «. ٌزیزَع ٌّيِوََقل  َهّللا  َّنِا  ُهُرُْصنَی  ْنَم  ُهّللا  َّنَرُْصنََیل  «َو 

.تسا بلاغ  دنمورین و  ادخ  دنک ، یم  يرای  دنک ، يرای  ار  تقیقح  ینعی  دنک  يرای  ار  وا  هک  یسک  ره  ادخ 

، دـننک عافد  ناشدوخ  زا  هک  دـنک  یم  يرای  ار  یمدرم  ادـخ  .دـنک  یم  فیـصوت  دـنک ، یم  يرای  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  ار  یمدرم  نآرق 
نیمز رد  ار  اهنآ  ام  یتقو  هک  یمدرم  ِضْرَالا » یف  ْمُهاّنَکَم  ْنِا  َنیذـّلَا  : » دنتـسه هنوگ  نیا  دـنهدب  لیکـشت  تموکح  یتقو  هک  یمدرم 
لکـش نیا  هب  میـشخب  یم  طلـست  میهد و  یم  تردق  اهنآ  هب  یتقو  هک  یمدرم  میزاس ، یم  رقتـسم  ار  اهنآ  توکح  میهد و  یم  ياج 

؟ یلکش هچ  هب  دنیایمرد ،

هوکز تسادخ و  اب  حیحـص  دنویپ  زمر  زامن  .دننک  یم  ادا  ار  هوکز  َهوکَّزلا .» اوتآ   » و دـنراد ، یم  اپب  ار  ادـخ  تدابع  َهولَّصلا .» اُوماقَا  »
یم کمک  رگیدکی  هب  دنتـسرپ و  یم  صولخ  يور  زا  ار  ادـخ  هک  اهنآ  تسا ، رگیدـکی  اب  ناسنا  دارفا  حیحـص  دـنویپ  نواعت و  زمر 

هزرابم اهیتشز  اهیدب و  اب  دننک و  جـیورت  ار  اهیبوخ  هک  دـنناد  یم  دـهعتم  ار  ناشدوخ  .ِرَْکنُْملا  ِنَع  اْوَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُرَمَا  َو  : » دـننک
(4) .تسادخ تسدب  اهراک  تبقاع   (3) «. ِرُومُالا ُهَِبقاَع  هّلل  َو  دننک :

جاودزا تدابع و 

سدقت لهأت  مالسا  رد  دراد ، سدقت  نآ  رد  درجت  هک  تیحیـسم  فالخ  رب   ) تسا سدقم  یلمع  هبنج  دنچ  زا  مالـسا  رظن  زا  جاودزا 
کی یگتخپ و  عون  کی  .تسا  ناسنا  حور  یتیبرت  هبنج  شـسدقت  دراوم  زا  یکی  تسا ؟ لئاق  سدـقت  لهأت  يارب  مالـسا  ارچ  دراد )

رگا ینعی  .دوش  یمن  ادیپ  لهأت  هلیسوب  زج  هک  تسه  ناسنا  حور  يارب  لامک  عون 
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، دشکب تضایر  ار  شرمع  مامت  درجم  مدآ  نیا  هک  نیا  ولو  دنامب  درجم  رمع  رخآ  ات  نز  کی  ای  دـنامب  درجم  رمع  رخآ  ات  درم  کی 
سفن اب  هدـهاجم  هب  ار  شرمع  مامت  دـنارذگب ، هبقارم  هب  ار  شرمع  مامت  دریگب ، هزور  ار  شرمع  مامت  دـناوخب ، زامن  ار  شرمع  مامت 
درجم نز  هچ  .تسا  هدشن  لهأتم  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  تسه و  درجم  مدآ  نیا  حور  رد  یماخ  عون  کی  لاح  نیع  رد  دنارذگب ،
.تسا ناـسنا  حور  یگتخپ  تیبرت و  رد  ریثأـت  نآ  تاـهج  زا  یکیو  دـناد  یم  تنـس  ار  لـهأت  مالـسا  هک  تسا  نـیا  درم ، هـچ  دـشاب 

(1) .دریگ یمن  ار  يرگید  ياج  مادک  چیه  تسا  رثؤم  دوخ  ياج  هب  مادک  ره  تسا ، رثؤم  ناسنا  تیبرت  رد  هک  یلماوع 

راک تدابع و 

سلاجم رد  درک و  یم  تکرش  ترـضح  نآ  سرد  رـضحم  رد  هشیمه  لومعم  قبط  هک  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یکی 
باحصا زا  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  زور  کی  .دش  یمن  هدید  هک  دوب  یتدم  درک ،  یم  دمآ  تفر و  اهنآ  اب  دش و  یم  رـضاح  اقفر 

: دیسرپ شناتسود  و 

»؟ دوش یمن  هدید  تسا  یتدم  هک  تساجک  ینالف  یتسار  _ »

«. هدش ریقف  تسدگنت و  یلیخ  ًاریخا  هّللا  لوسر  نبا  ای  _ »

»؟ دنک یم  هچ  سپ  _ »

«. تسا هتخادرپ  تدابع  هب  هرسکی  هتسشن و  هناخ  رد  چیه ، _ »

؟» دوش یم  هرادا  اجک  زا  شیگدنز  سپ  _ »

«. هدش وا  یگدنز  جراخم  راد  هدهع  شناتسود  زا  یکی  _ »

(3)،(2) «. تسا رتدباع  وا  زا  یتاجرد  هب  شتسود  نیا  مسق  ادخ  هب  _ »
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ملع تدابع و 

هدش لیکشت  هتسد  ود  زا  هک  داتفا  عامتجا  ود  هب  شمشچ  دش ، هنیدم ) دجسم   ) دجسم دراو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ملعت و میلعت و  هب  رگید  هتسد  رکذ و  تدابع و  لوغشم  هتسد  کی  دندوب : يراک  مرگرس  هداد  لیکشت  يا  هقلح  يا  هتـسد  ره  و  دوب ،
هک یناسک  هب  .دـش  دنـسرخ  رورـسم و  اـهنآ  ندـید  زا  دـینارذگ و  رظن  زا  ار  هتـسد  ود  ره  دـندوب ، مرگرـس  نتفرگ  داـی  نداد و  داـی 

«. دنتداعس ریخ و  رب  دننک و  یم  کین  راک  هتسد  ود  ره  نیا  دومرف « : درک و  ور  دندوب  شهارمه 

راک هب  هک  هتـسد  نامه  فرط  هب  شدوخ  سپ  ما ،» هدـش  هداتـسرف  ندرک  اـناد  میلعت و  يارب  نم  نکل  : » درک هفاـضا  يا  هلمج  هاـگنآ 
(1) .تسشن اهنآ  هقلح  رد  و  تفر ، دنتشاد  لاغتشا  ملعت  میلعت و 

: تسا هتفگ  نینچ  زین  يدعس 

ار قیرط  لها  تبحص  دهع  تسکشب  هاقناخ  دمآ ز  هسردم  هب  یلدبحاص 

ار قیرف  نیا  نآ ، زا  يدرک  رایتخا  ات  دوب  قرف  هچ  دباع  ملاع و  نایم  متفگ 

ار قیرغ  دناهر  هک  دنک  یم  یعس  نیو  جوم  درب ز  یم  نورب  شیوخ  میلگ  نآ  تفگ 

(2) .تسا هتفگ  یتسرد  فرح  دباع ، ملاع و  قرف  رد  هک 

تدحو یّلجت  تدابع 

هدـیرفآ ار  ام  همه  هک  یـسک  نآ  یلک و  تقیقح  نآ  تسام ،  يادـخ  تسین  مه  سک  چـیه  لاـم  تسا و  همه  لاـم  هک  یتقیقح  نآ 
ٍءاوَس ٍهَِملَک  یِلا  اَْولاعَت   » میباتشب وا  يوس  هب  همه  دییایب  .تسوا  يوس  هب  ملاع  تشگزاب  هدرک و  قلخ  ار  ملاع  هک  یسکنآ  تسا ،
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: دیامرف یم  دعب  .میهدن  رارق  وا  يارب  مه  یکیرش  مینک و  شتسرپ  ار  وا  اهنت  ْمُکَْنَیب » اَنَْنَیب َو 

تسا تقونآ  اهنت  میوش و  یم  ام »  » تقونآ میدش ، وا »  میتفر و «  وا »  » يوس هب  هک  یتقو  هّللا » ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَا  ًاضَْعب  انُـضَْعب  ذِخَّتَی  «َو ال 
یئاقآ و تبحـص  دـنکن ، باختنا  دوخ ) يادـخ  ینعی   ) دوخ بر  ار  رگید  یـضعب  یـضعب ، ماگنه  نیا  رد  .میـشاب  ام »  » میناوت یم  هک 
زا هک  یطرش  هب  یلو  دورب  نیب  زا  نیئاپ  الاب و  تبحـص  دورب ، نیب  زا  هدش  رامثتـسا  رگرامثتـسا و  تبحـص  دورب ، نایم  زا  مه  يرکون 

ِنوُد ْنِم  ًابابْرَا  ًاضَْعب  انُـضَْعب  َذِخَّتَی  ًاْئیَـش و ال  ِِهب  َكِرُْـشن  هّللا و ال  ِالا  ُُدبْعَن  الا  ْمُکَْنَیب  اَنَْنَیب و  ٍءآوَس  ٍهَمَلَک  یِلا  اَْولاعَت  : » مینک عورـش  اجنآ 
.دنز یم  ام »  » زا مد  هشیمه  تسا و  هدوب  ام »  » رادفرط نآرق  هک  تسا  نیا  ِهّللا »

مراد اهنت  نم  .میهد  یم  رارق  بطاخم  ار  ادخ  نیَملاْعلا ،» ِّبَر  ِهّلل  ُدْمَْحلَا  : » مینک یم  شیاتـس  دمح و  ار  ادـخ  هکنآ  زا  دـعب  زامن ، رد 
روط نیا  یلو  مهاوخ  یم  کمک  وت  زا  منک و  یم  شتـسرپ  ار  وت  ایادخ  میوگب  مهاوخ  یم  .تسا  يدارف  نم  زامن  مناوخ و  یم  زامن 

مییوگ یمن  .مییو  یم  يرای  وت  زا  طقف  ام »  » مینک و یم  شتـسرپ  ار  وت  طقف  ام »  » ایادـخ ُنیعَتْـسَن » َكاـِّیا  ُدـُبْعَن و  َكاـِّیا  : » میوگ یم 
(1) «. نیحلاّصلا هّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالّسلا  : » مییوگ یم  مه  زامن  رخآ  رد  .منک  یم  شتسرپ  ار  وت  طقف  نم » »

نواعت تدابع و 

قلخ ِراذگتمدخ  تسا ، یناسنا  یشزرا  ًاعقاو  دنک و  یم  دییأت  دص  رد  دص  ار  نآ  مالـسا  هک  ناسنا  مّلـسم  عطاق و  ياهـشزرا  زا  یکی 
نواـعت و هنیمز  رد  میرک  نآرق  .تسا  هدومرف  دـیکأت  داـیز  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هنیمز  نیا  رد  .تسا  ندوب  ادـخ 

َنَما ْنَم  َِّرْبلا  َّنکل  ِبِْرغَْملا و  ِقِرْـشَْملا َو  َلَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَا  َِّرْبلا  َْسَیل  : » دـیامرف یم  رگیدـکی  هب  ندرک  تمدـخ  نداد و  کـمک 
َنیِلئاّسلا ِلیبَّسلا َو  َْنبا  َنیکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِوَذ  ِهِّبُح  یلَع  َلاْملا  یَتا  َنیّیبَّنلا َو  ِباتِْکلا َو  ِهَِکئالَْملا و  ِرِخالا َو  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو 

(2) «. ِباقِّرلا یف  َو 
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: دیوگ یم  تسا _  رعش  نابز  هدوبن ؛ روط  نیا  لمع  رد  يدعس  هتبلا  يدعس _  لثم  یناسنا  هعفدکی  اما 

یفن ار  تدابع  شزرا  دنهاوخ  یم  نخس ] نیا  نتفگ  اب  يا  هدع  .سب [  تسا و  یکی  نیمه   (1) ؛» تسین قلخ  تمدخ  زج  هب  تدابع  »
رد هک  ار  یگرزب  یلاع و  ياهـشزرا  همه  نیا  دننک ؛ یفن  ار  داهج  شزرا  دننک ؛ یفن  ار  ملع  شزرا  دننک ؛ یفن  ار  دهز  شزرا  دننک ؛

.ادـخ قـلخ  هـب  تمدـخ  ینعی  هـچ ؟ ینعی  تیناـسنا »  » دـیناد یم  دـنیوگ : یم  .دـننک  یفن  هعفدـکی  دراد ، دوـجو  ناـسنا  يارب  مالـسا 
قطنم نآ  مسا  دـنا و  هتفای  تسد  یلاع  یلیخ  یلیخ  قطنم  کـی  هب  دـننک  یم  لاـیخ  زورما  ياهرکفنـشور  نیا  زا  یـضعب  ًاـصوصخم 

.دنراذگ یم  یئارگ  ناسنا  تیناسنا و  ار  یلاع  یلیخ 

قلخ هب  مه  دیاب  مییوگ : یم  .مینک  یم  تمدـخ  ادـخ  قلخ  هب  ام  قلخ ؛ هب  ندرک  تمدـخ  ینعی  دـنیوگ : یم  هچ ؟ ینعی  یئارگ  ناسنا 
هزات میدناشوپ ؛ ار  ناشنت  میدرک و  ریس  ار  ادخ  قلخ  مکـش  مینک  ضرف  دشاب ؟ دهاوخ  یم  هچ  ادخ  قلخ  دوخ  اما  درک ؛ تمدخ  ادخ 
قلخ هب  تمدخ  هب  رصحنم  اهـشزرا  همه  ًالـصا  میـشابن و  لئاق  يرتالاب  شزرا  اهنآ  يارب  ام  رگا  .میا  هدرک  تمدخ  ناویح  کی  هب  ام 
یم ادخ  قلخ  هزات  دشاب ؛  هتشاد  دوجو  يرگید  شزرا  نارگید  رد  هنو  دشاب  هتشاد  دوجو  يرگید  شزرا  ام  دوخ  رد  هن  دشاب و  ادخ 

هدناشوپ ار  ناویح  هدع  کی  نت  میا ؛ هدرک  ریس  ار  ناویح  هدع  کی  مکش  .اهبسا  زا  يا  هعومجم  اهدنفـسوگ ، زا  يا  هعومجم  دنوش 
رد هک  تسا  نیا  ناسنا  يالعا  دـح  اـیآ  یلو  تسا ؛ هدرک  يراـک  لاـحره  هب  دـنک  ریـس  مهار  اـهناویح  مکـش  ناـسنا ، رگا  هتبلا  .میا 
دح مه  مدوخ  لثم  ییاهناویح  منک و  تمدخ  مدوخ  لثم  ییاهناویح  هب  هک  تسا  نیا  نم  تمدخ  يالعا  دح  دنامب و  یقاب  تیناویح 

ییالاو شزرا   ] ناسنا هب  تمدـخ  هن ، دـننک ؟ تمدـخ  مشاب _  نم  هک  ناـشدوخ _  لـثم  یناویح  هب  هک  تسا  نیا  ناشتمدـخ  يـالعا 
رگا تسا ؛ ناسنا  مه  هبموچ » یـسوم  ، » تسا ناسنا  ابمومول » : » میا هتفگ  ار  فرح  نیا  هشیمه  .تیناسنا  طرـش  هب  ناـسنا  یلو  تسا ؛]

انب
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نایم ارچ  سپ  رگید ،  ِقلخ  کی  مه  ابمومول  تسا و  قلخ  کی  هبموچ  یـسوم  بوخ  دشاب ، قلخ  هب  تمدخ  هلأسم  هلأسم ، طقف  دشاب 
دیاب ود  ره  هب  ایآ  تسا ؟ قلخ  هب  تمدـخ  باسح  رگا  هیواـعم ،»  » و رذوبا » ناـیم «  تسا  یقرف  هچ  دـیوش ؟ یم  لـئاق  تواـفت  اـه  نیا 

؟(1) درک تمدخ 

مدرم هب  تمدخ  ادخ و  دای  دنویپ 

زا ناسنا  هک  ادـخ  ندرک  دای  دریگ ، یم  رارق  یتخـس  طیارـش  رد  ناسنا  هک  یتقو  ًاصوصخم  .تسا  ناسنا  بلق  توق  ببـس  ادـخ  داـی 
.تسادخ رکذ  زامن   (2)« ِهولَّصلا ِْربَّصلِاب َو  اُونیعَتْـسا  اُونَما  َنیذَّلا  اهُّیَا  ای   » .دنک یم  يوق  ار  ناسنا  هیحور  دـنک ، دادمتـسا  یهلا  تردـق 

دناب رد  نارهت  دیآ  یم  هتشاد و  یگبلط  هقباس  هک  یـصخش  شیپ  اهلاس  هک  تسه  مدای  .دیریگب  ورین  ددم و  زامن  زا  دیوگ  یم  نآرق 
هتفگ ار و  ادـخ  رکذ  دوب  هدرک  ریقحت  هلمج  زا  .میتشون  باوج  نآ  هب  هک  هعیـش  ّدر  رد  دوب  هتـشون  یباـتک  دریگ ، یم  رارق  اهیورـسک 

یه اجکی و  دنیشنب  ای  تسا  رت  یـضار  ادخ  تسا و  رتهب  دنک  ینابـساپ  ار  مدرم  ياه  هناخ  بش  لد  رد  نابـساپ  کی  هک  نیا  ایآ  دوب 
رد نابـساپ  هک  نیا  نآ  دراد و  یمّوس  ّقش  تفگ : داد  یبوخ  باوج  یملاع  درم  میوگ ؟ یم  رکذ  نم  دیوگب  دهدب  ناکت  ار  شیاهبل 

یمن هک  مالـسا  .دیوگ  یم  ادخ  رکذ  دهد ، یم  ساپ  دنز و  یم  مدق  اهنابایخ  رد  هتفرگ و  شـشود  يور  ار  شگنفت  هک  یلاح  نامه 
یم مالـسا  .وگب  ادخ  رکذ  ای  شاب  نابیتشک  ورب  ای  وگب ، ادخ  رکذ  ای  شاب  نابلخ  ورب  ای  وگب ، ادخ  رکذ  ای  نک  ینابـساپ  ورب  ای  دـیوگ 
روط نیا  ارچ  .دوش  یم  رت  يوق  تا  هیحور  یهد و  یم  ماجنا  رتهب  ار  تراک  تقونآ  وگب ، ادـخ  رکذ  ینک  یم  هک  يراـک  ره  دـیوگ 
رکذ دریگب و  شتـسد  هناد  رازه  حـیبست  تولخ و  رد  دنیـشنب  ای  تسا  رتهب  دـنک  ینابـساپ  ار  اه  هناخ  نابـساپ  کی  ایآ  هک  ییوگ  یم 
رازه حیبست  ددنبب ، دوخ  يور  هب  اهرد  دنیـشنب ، هّلچ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  طقف  ادخ  رکذ  هتفگ  نآرق  هک  نیا  لثم  دیوگب ؟ ادـخ 

(3)! دیوگب رکذ  دشاب و  شتسد  مه  هناد 
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يراکمه تدابع و 

، درک یم  فـیرعت  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  يارب  ار  شناـهارمه  شدوـخ و  ترفاـسم  تشذگرـس  هتـشگرب ، جـح  رفــس  زا  يدرم 
، میدوب رختفم  یفیرش  درم  وچمه  ّتیعم  هب  ام  دوب ، يراوگرزب  درم  هچ  هک  دوتس ، یم  رایسب  ار  شیوخ  نارفسمه  زا  یکی  ًاصوصخم 

نهپ ار  شیوخ  هداجس  و  تفر ، یم  يا  هشوگ  هب  ًاروف  وا  میدمآ  یم  دورف  یلزنم  رد  هکنیمه  دوب ، تدابع  تعاط و  لوغـشم  هرـسکی 
.دش یم  لوغشم  شیوخ  تدابع  تعاط و  هب  و  درک ، یم 

»؟ درک یم  رامیت  ار  وا  ناویح  هک  و  دادیم ؟ ماجنا  ار  وا  ياهراک  یسک  هچ  سپ  : » ماما

.تشادن اهراک  نیا  هب  يراک  دوب و  لوغشم  شیوخ  سدقم  ياهراک  هب  طقف  وا  .دوب  ام  اب  اهراک  نیا  راختفا  هتبلا  _ 

(1) «. دیا هدوب  رترب  وا  زا  امش  همه  نیاربانب  _ »

نامورحم اب  يدردمه  تدابع و 

يرواب ادخ  ادخ و  زا  فوخ  تدابع و  یکی  .تسادـیوه  نشور  حوضو و  روط  هب  هک  دـینیب  یم  همئا  همه  نایم  رد  ار  تنـس  ود  امش 
ار تمایق  دننیب ، یم  ار  ادخ  ییوگ  دنزرل ، یم  دـنیرگ و  یم  ادـخ  فوخ  زا  تسه ، اه  نیا  دوجو  رد  بیجع  يروابادـخ  کی  .تسا 
ِهَلیوَّطلا َو ِهَدْـجَّسلا  ِفیلَح  : » میناوـخ یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هراـبرد  .دـننیب  یم  ار  منهج  دـننیب ، یم  ار  تشهب  دـننیب ، یم 

(2)« ِهَریزَغلا ِعُومُّدلا 

«. ناشوج ياهکشا  ینالوط و  ياه  هدجس  مسق  مه  ینعی  »

[ نیم وصعم  همئا  زا   ] مالـسلا هیلع  یلع  دالوا  مامت  رد  هک  یمود  ّتنـس  .دـیرگ  یمن  ناسنا  هک  دـشابن  نیـشتآ  بلقنم  نورد  کـی  اـت 
، ءافعض اب  یلدمه  يدردمه و  دوش  یم  هدید 
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، مینیب یم  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .دراد  يرگید  شزرا  کی  اهنآ  يارب  ناسنا » ًالـصا «  .تسا  ناـگداتفا  ناـگراچیب و  ناـمورحم ،
هیلع مظاک  ماما  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  مالسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا ،  هیلع  نیدباعلا  نیز  مینیب ؛ یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

همانرب ءارقف ، افعض و  لاوحا  هب  یگدیسر  ًالصا  مینیب  یم  مینک ، یم  هعلاطم  هک  اه  نیا  زا  مادک  ره  خیرات  اهنآ ؛ زا  دعب  همئا  مالسلا و 
يرگید هب  ار  نآ  دـنریذپن و  بیان  ینعی  دـنهدب ، روتـسد  طقف  هن  دـننکب  یگدیـسر  ًاصخـش  هک ] تروص  نیا  هب   ] مهنآ تساـه ، نیا 

(1) .دننکن لوکوم 

ناگیاسمه هب  هجوت  تدابع و 

لوغـشم هکیلاح  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  مردام  هراظن  هب  مدنام و  رادیب  یبش  یکدوک ، نارود  رد  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
.مدنارذگ دوب ، بش  زامن 

، دـنک یم  اعد  ار  اهنآ  دََرب و  یم  مان  ار  نیملـسم  کی  کـی  شیاـهاعد  رد  هک  مدـش  هجوتم  دیـسر  ناـیاپ  هب  شزاـمن  هک  نآ  زا  سپ 
.دنک یم  اعد  هنوگچ  شدوخ  هرابرد  هک  منادب  متساوخ 

.درکن اعد  دوخ  يارب  هک  مدید  بجعت  لامک  اب  اما 

؟ يدرکن اعد  تدوخ  يارب  اما  يدرک ، اعد  همه  يارب  ارچ  مدرک : لاؤس  وا  زا  ادرف 

«. رادلا مث  راجلا  یَُنب  ای  : » دومرف

(2)! تدوخ دعب  هیاسمه  لوا  مرسپ ،

تشذگ تدابع و 

: دیا هدینش  همه  ار  رتشا  کلام  ناتساد 

دنا هتشون  .تخانش  یمن  ار  وا  .دوب  هتـسشن  اجنآ  يرازاب  کی  .تشذگ  یم  هفوک  رازاب  زا  دوب  لکیه  يوق  مادنا و  يوق  يدرم  هک  وا 
در درکن و  ییانتعا  کلام  .کلام  تروص  رس و  هب  درک  ترپ  تشادرب  ار  یلاغـشا _  ًالثم  هدوب ،  هچ  مناد  یمن  هک  يا _  هقدُنب  کی 

يدرک شا  هرخسم  يدرک ، تناها  وا  هب  روجنیا  هکیسک  نیا  یتخانش  ایآ  تفگ : يرازاب  نآ  هب  یصخش  دش ، در  هک  نیا  زا  دعب  .دش 
کلام تفگ : دوب ؟ هک  تفگ : دوب ؟ هک 
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دریگب میمـصت  نم  هرابرد  هک  نیا  زا  لبق  تفگ : .داتفا  هزرل  هب  شندـب  مالـسلا .  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  رالاسهپـس  دـنجلاریما و  رتشا 
ربص .دناوخ  زامن  تعکر  ود  .ندـناوخ  زامن  هب  درک  عورـش  دجـسم و  لخاد  تفر  دـید  درک ، شبیقعت  .مهاوخب  ترذـعم  وا  زا  مورب 

تراسج امـش  هب  هک  متـسه  یتیبرت  یب  بدا  یب  مدآ  نامه  نم  هک  سامتلا  هب  داتفا  درک و  مالـس  دـعب  .داد  ار  شزامن  مالـس  اـت  درک 
مناوخب و زامن  تعکر  ود  هک  نیا  يارب  زج  مدماین ، دجـسم  هب  نم  مسق  ادخ  هب  تفگ : کلام  .اهفرح  نیا  زا  و  متخانـش ، یمن  مدرک ،

(1) .دنک تیاده  ار  وت  درذگب و  وت  هانگ  زا  ادخ  هک  منکب  اعد  وت  هرابرد  دعب 

داهج تدابع و 

ّهناک .دنک  یم  يروآ  دای  ار  تاکن  هک  نیا  رد  قیاقح و  ندرک  نایب  رد  نآرق  تسا  بیجع  دنک ، یم  رکذ  ار  داهج  یلک  هفسلف  نآرق 
هنوگچ وت  یینید ، باتک  کی  وت  یتسه ، ینامـسآ  باتک  وت  نآرق  يا  هک  دننک  یم  اهیحیـسم  هکیتالاکـشا  تالاؤس و  اب  هدش  هجاوم 

 . تدابع وگب  افص ، وگب  حلص ، وگب  شا  همه  وت  تسا ، يزیچ  دب  گنج  یهد ؟ یم  گنج  هزاجا 

یمن دنب  گنـس  يور  گنـس  دنکن  عافد  فرط  نیا  دوش  یم  عورـش  لباقم  هطقن  زا  مجاهت  هک  یعقاوم  رد  رگا  هن ، دـیوگ : یم  نآرق 
ُدِجاسَم ٌتاوَلَـص و  ٌعَِیب َو  ٌعِماوَص َو  ْتَمِّدَُـهل  ٍضْعَِبب  ْمُهَـضَْعب  َساّنلا  ِهّللا  ُْعفَد  الَْول  َو  : » دور یم  ناـیم  زا  مه  تداـبع  زکارم  ماـمت  دوش ،

(2) «. ِهّللا ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی 

اهیدوهی زکارم  دوش ، یم  بارخ  تدابع ، زکارم  اه ، هعموص  نیا  مامت  دریگن  ار  رگید  یضعب  مجاهت  ولج  یـضعب  هلیـسو  هب  ادخ  رگا 
دنک یمن  ادیپ  يدازآ  سک  چیه  دـنک و  یم  مجاهت  فرط  ینعی  دور  یم  نیب  زا  اهناملـسم  دـجاسم  اهیفوص ، زکارم  دور ، یم  نیب  زا 

.دنک تدابع  لکش  نیا  هب  ار  ادخ 

 «. زیزَع ٌّيِوََقل  َهّللا  َّنِا  ُهُرُْصنَی  ْنَم  ُهّللا  َّنَرُْصنََیل  َو  : » دهد یم  ترصن  هدعو  مه  دعب  نآرق 
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(1) .تسا بلاغ  دنمورین و  دنوادخ  دنک ، یم  يرای  دنک ، يرای  ار  تقیقح  ینعی  دنک  يرای  ار  وا  هک  یسک  ره  ادخ 

داهج يوزرآ  دباع و 

نیا هرابرد  ضیف  موحرم  هک  درک  یم  لقن  نم  يارب  مق  ياملع  زا  یکی  .هعیـش  گرزب  ياـملع  زا  یکی  هراـبرد  تسا  یفورعم  هیـضق 
باحـصا زا  رتهب  یباحـصا  نم  دندومرف : اروشاع  بش  رد  ناشیا  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  هک  هلمج 

راکچ اهنآ  رگم  دوب  هتفگ  ارچ ؟ دـندوب  هتفگ  .دـشاب  هدومرف  ماما  ار  يزیچ  نینچ  منک  یمن  رواب  نم  تفگ  یم  مرادـن ، غارـس  مدوخ 
هک ییاه  نیا  دندوب ؛ يدب  ياهمدآ  یلیخ  دنتشک  ار  نیسح  ماما  هک  ییاهنآ  .تسین  رتالاب  اه  نیا  زا  یباحـصا  دیوگب  ماما  هک  دندرک 
رد نامز  ماما  ربمغیپ ، دنزرف  دنتفگ  یم  یتقو  دوب ، یم  اهنآ  ياج  یناملسم  ره  .دندادن  ماجنا  یمهم  راک  دندرک  يرای  ار  نیسح  ماما 

.داتسیا یم  ًارهق  تسا ، هدنام  اهنت  نمشد  تسد 

رد مه  نمـشد  يرفن  رازه  رگـشل 30  فرط ، کی  رد  نت  اب 72  نیـسح  ماما  تسالبرک ، يارحـص  هک  دـید  ایؤر  ملاع  رد  بش  کی 
نیمه هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  .دنناوخب  زامن  دنهاوخ  یم  تسا و  رهظ  عقوم  هک  دمآ  شرظن  هب  نایرج  نآ  .رگید  فرط 

رپس ار  ناشدوخ  رگید  رفن  ود  یکی  یفنح و  هّللادـبع  نب  دیعـس  هک  روط  نامه   ) .میناوخب زامن  ام  ات  دـیتسیاب  ولج  امـش  دـندومرف  اقآ 
(. دنداد رارق 

هاگان .دش  مخ  دیآ ، یم  دراد  ریت  دید  ات  .دـمآ  یم  تشاد  نمـشد  زا  ریت  نیلوا  .داتـسیا  ولج  تفر  اقآ  .درک  یم  يزادـنا  ریت  نمـشد 
هعفد نیا  مدرک !  يدـب  راک  بجع  هیلا ، بُوتَا  ّیبر و  هّللا  رفْغَتْـسَا  تفگ : باوخ  ملاـع  ناـمه  رد  .ماـما  هب  درک  تباـصا  ریت  هک  دـید 

؛ دش رارکت  نایرج  نیا  هعفد  دنچ  .درک  مخ  ار  شدوخ  هبترم  ود  دش  وا  کیدزن  ات  .دـمآ  ریت  مود  هعفد  .منک  یمن  يراک  نینچ  رگید 
زا یباحصا  نم  یباحْصَا » ْنِم  َلَْضفَا  ًاریخ و ال  ًاباحْصَا  ُمَلْعَا  ّینِا ال  : » دومرف وا  هب  ماما  ماگنه  نیا  رد  .دوش  یم  مخ  رایتخا  یب  دید 
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ُْزغَی َو َْمل  ْنَم  : » تسا یتقیقح  نیا  دوش !؟ یم  دهاجم  دناوخ  باتک  هک  ره  يا  هدرک  لایخ  وت  ینعی  .مسانش  یمن  رتهب  مدوخ  باحصا 
دهاجم هک  هتـشادن  ار  هشیدـنا  نیا  لقاال  ای  تسا  هدوبن  دـهاجم  ًالمع  هک  یـسک  ِقافِّنلا » َنِم  ٍهَبْعُـش  یلَع  َتام  ٍوْزَِغب  ُهَسْفَن  ْثِّدَُـحی  َْمل 

.دور یم  رد  دوش  یم  هک  داهج  عقوم  ینعی  دراد  دوجو  ییورود  کی  شحور  نورد  رد  دشاب 

تابجاو و همه  هک  دوب  يدـباع  دـهاز و  درم  کی  دـیوگ  یم  .دـنک  یم  قیبطت  بوخ  ثیدـح ، نیا  اـب  هک  تسا  يونثم  رد  یناتـساد 
دایز زامن  .ار  داهج  رگم  ما  هداد  ماجنا  ار  باوث  ياهراک  همه  نم  هک  درک  رکف  شدوخ  اـب  تقو  کـی  .دروآ  یم  اـجب  ار  تابحتـسم 
نامز دـندوب _  نامز  نآ  رد  هک  ینیدـهاجم  هب  .ما  هدرکن  داهج  یلو  ما  هتفر  جـح  ما ، هداد  تاکز  ما ، هتفرگ  دایز  هزور  ما ، هدـناوخ 

یم ربخ  مه  ار  وت  بوخ ، رایـسب  دـنتفگ  .موشب  لئان  باوث  نیا  هبات  دـینک  ربخ  مه  ارم  دـمآ  شیپ  يداهج  هچنانچ  تفگ : اهیبیلص _ 
مه یبسا  .داهج  میورب  دییامرفب  دـهاز  ياقآ  هک  دـندرک  ربخ  دوب  هدـیدن  داهج  شرمع  هب  هک  ار  یئاقآ  نیا  دـندمآ  زور  کی  .مینک 

.دنداتفا هار  دندرک و  هیهت  وا  يارب 

هدرک يزابرـس  دندوب و  زابرـس  هک  اهنآ  .دش  عورـش  هلمح  دمآ ، رد  ادص  هب  روپیـش  هبترم  کی  دندوب  هتـسشن  همیخ  لخاد  زور  کی 
هب ار  شنامک  ریت و  درک ، نت  هب  ار  شیاهـسابل  تفر  دیبنج و  ات  دهاز  ياقآ  نیا  .دنتفر  ناشاهبـسا و  يور  دـندیرپ  رتوبک  لثم  دـندوب 
هچ هیضق  تفگ  دهاز  .دنتشگرب  اهنآ  .دیشک  لوط  تعاس  ود  یکی  درک  هدامآ  ار  شبسا  تشادرب و  ار  شریـشمش  تخادنا ، شتـشپ 

بجع تفگ : .میتشگرب  میدرک و  نینچ  میتـشک و  میدز و  دوب ، هدرک  هلمح  اـجک  زا  دوب ، نینچ  نمـشد  میتـفر و  هلب ، دـنتفگ :  دوب ؟
زا یکی  .میدـنام  مورحم  ضیف  نیا  زا  باوـث و  نیا  كرد  زا  اـم  سپ  تـفگ  .يدـیبنجن  هـک  وـت  دـنتفگ  یچ !؟ اـم  سپ  دـش ! يراـک 

تراسا هب  ار  وا  هتشک  ناملـسم  مه  یلیخ  هک  نمـشد  ياهریرـش  نآ  زا  یکی  دنامن ، یلاخ  تتـسد  هک  نیا  يارب  الاح  تفگ  اهزابرس 
باوث هب  مه  وت  هک  نیا  يارب  .تسا  يدب  مدآ  یلیخ  .دوش  مادـعا  دـیاب  وا  میا  هتـسب  ار  شتـسد  تسا و  همیخ  رد  نونکا  میا و  هتفرگ 

وا هب  يا  هّرق  مشچ  هبترم  کی  دوب  یتفلک  ندرگ  مدآ  کی  هک  ریسا  ولج ، تفر  ات  .تفر  دهاز  .نزب  ندرگ  ار  وا  ورب  یـشاب  هدش  لئان 
يا هرعن  تفر و 
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وا هنیس  يور  دمآ  دوب  هتـسب  شتـسد  هک  یلاحرد  ریـسا  .داتفا  دش و  شوهیب  دهاز  تفگ  ار  نیا  ات  يدمآ ؟ هچ  يارب  تفگ  دیـشک و 
.درک رید  دهاز  دندید  نیدهاجم  .دنک  عطق  ار  وا  گرهاش  هکلب  مک  مک  ات  نتفرگ  زاگ  ار  وا  يولگ  درک  عورش  شناهد  اب  دیباوخ و 

وا گرهاش  تسا  کیدزن  مه  رفاک  هداتفا و  شوهیب  دهاز  دندید  دنتفر ، هک  یتقو  .دشاب  هدمآ  شیپ  وا  يارب  يا  هثداح  دنکن  دـنتفگ 
: تفگ دوب ؟ هچ  هیـضق  دنتفگ  .دندروآ  لاح  دندیـشاپ و  شیور  هب  بآ  ار  دهاز  دندرب و  نیب  زا  دندز و  بقع  دـنتفرگ  ار  وا  .دُرِبب  ار 

تـسا نیا  .مدـیمهفن  يزیچ  رگید  نم  دیـشک و  يداـیرف  تفر و  نم  هب  يا  هّرق  مشچ  متفر  وا  کـیدزن  هکنیمه  .مدـیمهفن  نـم  هـّللاو 
«. ِقافِّنلا َنِم  ٍهَبْعُش  یلَع  َتام  ٍوْزَِغب  ُهَسْفَن  ْثِّدَُحی  َْمل  ُْزغَی َو  َْمل  ْنَم  : » ینعم

نیا ام ، ياهندـناوخ  نآرق  نیا  ام ، ياهزامن  نیا  ام ، ياهتدابع  نیا  .میهد  یم  ماجنا  یندـب  رظن  زا  هیام ، مک  هیام و  یب  ییاهتدابع  اـم 
زا ار  نامدوخ  هجیتن  رد  دـنک و  یم  رورغ  داجیا  ام  رد  بلغا  تسا ، یکچوک  زیچ  مه  شلکیه  درادـن و  حور  هک  اـم  ياـهنتفگ  رکذ 
رد مه  دریمب  رگا  دـندومرف  مرکا  ربـمغیپ  هک  روـط  ناـمه  تسین و  یعقاو  ناملـسم  یناملـسم  نینچ  .میناد  یم  رتـهب  اـیند  مدرم  هـمه 

(1) .دراد دوجو  یئورود  قافن و  کی  شنورد 

یمالسا تایبدا  تدابع و 

هنادـباع و طباور  ههجو  یـسراف ، رد  هچ  یبرع و  رد  هچ  یمالـسا ، تایبدا  زاورپ  رود  یلاع و  ياه  ههجو  زا  یکی  میناد ، یم  هکنانچ 
رد مظن  ای  رثن  تروص  هب  هیانک ،  لیثمت ، اعد ، هباطخ ، ناونع  هب  یفیرظ  كزان و  ياه  هشیدنا  .ّتیدـحا  تاذ  اب  تسا  ناسنا  هناقـشاع 

.تسا زیگنا  باجعا  زیمآ و  نیسحت  یتسار  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  هنیمز  نیا 

رد اه  هشیدنا  رد  یمیظع  شهج  هچ  مالسا  هک  دیمهف  ناوت  یم  یمالسا  ياهروشک  ورملق  رد  مالـسا  لبقام  ياه  هشیدنا  اب  هسیاقم  اب 
ار شتآ  ای  ناسنا و  ای  تب  هک  یمدرم  زا  مالسا  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ّتقر  فطل و  تعسو و  قمع و  تهج 
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یکی ار  رـسپ  ردپ و  ًانایحا  دنداد و  یم  رارق  دوخ  دوبعم  ار  دوخ  تسد  هتخاس  ياه  همـسجم  هشیدنا  یهاتوک  رثا  رب  دـندیتسرپ و  یم 
هک تخاـس  یمدرم  دـندرک ، یم  بصن  اـج  هـمه  ار  شا  همـسجم  دنتـسناد و  یم  مـسجم  ار  ادزماروـها »  ًامـسر «  اـی  دنتـسناد و  یم 

.دنداد ياج  دوخ  زغم  رد  ار  تاروصت  نیرتیلاع  راکفا و  نیرت  فیطل  اه و  هشیدنا  نیرت  قیقر  یناعم و  نیرتدرجم 

دـش و یلاعتم  تفای و  تقر  تاساسحا  تفرگ ، جوا  راکفا  درک ، رییغت  اه  قطنم  دـش ، ضوع  اـه  هشیدـنا  هبترم  کـی  هک  دـش  روطچ 
؟ تشگ نوگرگد  اهشزرا 

نیمز زا  توافت  يوتحم  رظن  زا  اما  دنا ، تغالب  تحاصف و  هنومن  لسن  ود  ره  دنتسه ، یلاوتم  لسن  ود  هغالبلا » جهن   » و هقلعم » هعبـس  »
وجه حدـم و  هقـشاعم و  وربا و  مشچ و  نوخیبـش و  رتـش و  هزین و  تسا و  بسا  فصو  تسه  هچره  یکی  نآ  رد  .تسا  نامـسآ  اـت 

(1) .یناسنا میهافم  نیرتیلاع  یکی  نیا  رد  و  دارفا ،

ناکم نامز و  يدنمشزرا  تدابع  راثآ 

یئاهقرف رگیدـکی  اب  اه  نیا  نامز ، ءازجا  لثم  دنتـسین  طیـسب  ناکم  ءازجا  .دراد  ییاهتوافت  مه  اـب  نیمز  تاـعطق  ینعی  یناـکم  ءازجا 
يا هعقاو  چیه  يا و  هثداح  چیه  زا  رظن  عطق  ینعی  دراد ؟  قرف  رگیدـکی  اب  هتاذ  دـح  یف  اه  نیمزرـس  يونعم  هبنج  زا  ایآ  یلو  دـنراد 
الثم دنراد  قرف  مه  اب  ناشدوخ  اه  نیمزرـس  نیا  ایآ  دشاب ، هدـمآ  دوجوب  ملاع  رد  یناسنا  هکنآ  زا  لبق  دـشاب ، هدـش  عقاو  نآ  رد  هک 

الـصا دوشب ، ادـیپ  یلیعامـسا  دوشب و  ادـیپ  یمیهاربا  هک  نیا  زا  لبق  دوشب و  ادـیپ  ایند  رد  یمدآ  هکنآ  زا  لبق  هبعک  اـی  هکم  نیمزرس 
يونعم رظن  زا  ناکم  ءازجا  هن  نامز و  ءازجا  هن  هک  تسا  نیا  باوج  هن ؟ ای  دـنک  یم  قرف  رگید  ياه  نیمزرـس  اـب  نیمزرـس  نیا  دوخ 

کی هن  درادن  رگیدکی  اب  یتوافت  چیه  ًاتاذ 
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کی هطساو  هب  یلو  دنتـسه  هیوسلا  یلع  اه  نیمزرـس  نیا  همه  .تسا  يونعم ) يانعم  هب   ) ثیبخ نیمز  کی  هن  تسا و  تکرب  اب  نیمز 
یم هدناوخ  دجسم  هغیص  دعب  هداتفا  ییاج  ینیمز  کی  دننام  .كرابم  نیمزرس  کی  هب  دوش  یم  لیدبت  نیمزرـس  کی  یـضراع ، رما 
.دنک یم  ادیپ  دوخب  صوصخم  یبادآ  هلسلس  کی  شدوخ  يارب  .دوش و  یم  دبعم  دوش ، یم  هدناوخ  هغیص  هک  یتعاس  نآ  زا  دوش و 
لزَا زا  لاعتم  دنوادخ  هتبلا  .تسا  روط  نیمه  مه  اه  نیمزرـس  دجـسم ، میداد  شرارق  ام  هک  نیا  يارب  هچ ؟ يارب  كرابم ، هدش  ینعی 

هک نیا  تسا و  هلأسم  کی  هدوب  كرابم  نیا  ادـخ  ملع  رد  هک  نیا  .دوش  یم  تکرب  لحم  لـیلد  هچ  هب  نیمزرـس  نـالف  هک  دـناد  یم 
.تسا يرگید  هلأسم  دشاب ، هتشاد  قرف  ًاتاذ  شدوخ 

رد هناگی  يادخ  هک  نیا  يارب  .دش  باختنا  دجسم  يارب  هک  دوب  نیمز  زا  هطقن  لوا  مدآ ، نامز  زا  ًانایحا  هکلب  میهاربا  هطساو  هب  هبعک 
مارتحا قوفام  دراد  یمارتحا  کی  رگید  نیا  .تسه  زین  ادـخ  هناخ  تسا ، دـبعم  کـی  هک  نیا  زا  هتـشذگ  سپ  .دوشب  هدـیتسرپ  اـجنآ 

رد ًالثم  .دـنک  یم  قرف  رگید  دـجاسم  اب  .تسا  هدـناوخ  زامن  اـجنآ  رد  ادـخ  ءاـیلوا  زا  ییلو  هک  نیا  رطاـخب  رگید ، ياهدجـسم  همه 
هدناوخ و هبطخ  ای  تسا ، هدناوخ  زامن  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  لیلد  هب  دجسم  کی  اّما  .تسا  سّدقم  دجاسم  مامت  قارع ،

زامن تعکر  ود  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هک  يدجـسم  نآ  تسا و  هدـش  هدوزفا  شتـسادق  تسا ، هدرک  هظعوم  اـی 
.دناسر یم  ار  تدابع  فرش  شزرا و  نیا  میناوخب و  زامن  تعکر  ود  هطقن  نآ  رد  هک  دوش  یم  بحتسم  ام  رب  تسا ، هدناوخ 

دنتـسه روط  نیمه  مه  اهنامز  هدرکن ، ادیپ  يرگید  دبعم  چیه  يرگید و  دجـسم  چـیه  هک  تسا  هدرک  ادـیپ  یتفارـش  کی  هبعک  سپ 
تدابع نامز  نآ  رد  مدرم  تدابع و  يارب  دنداد ، رارق  ار  ینامز  هک  ردقنامه  ینعی  .دننک  یم  تلیضف  بسک  ناسنا  هطساو  هب  اهنامز 

هب رگیدـکی  اب  تدابع  ياهگنهآ  نیا  همه  ینعی  .دـننک  یم  تدابع  مه  نارگید  هک  دـنک  یم  تدابع  ناسنا  ینامز  رد  ینعی  دـندرک ،
رتالاب بش  رازه  زا  هک  ردق  بش  نیا  الوا  .میور  یم  ردقلا  هلیل  غارـس  هب  لاح  .دنک  یم  ادیپ  يرگید  تلیـضف  نیا  .دور  یم  نامـسآ 

نآرق هک  دوب  یبش  نآ  ردق و  بش  دش  هک  ملاع ، رد  هدوب  بش  کی  ایآ  تسا ،
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یلو هدوـب  بش  کـی  زا  شیب  ردـق  بش  هن "  دـنا "  هتفگ  ننـست  لـها  زا  يرایـسب  نآرق ، هیآ  دوـخ  لـیلد  هب  .هدـش  لزاـن  ربـمغیپ  رب 
بش تفر  هک  ربمغیپ  دوب  یلاس  ره  رد  دوب  ردق  بش  دوب  ربمغیپ  ات  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هرود  هب  دراد  صاصتخا 

هلب هدوبن ؟ ای  هدوب  مالـسا  ربمغیپ  زا  لبق  ردـق  بش  ایآ  ًایناث  .دراد  همادا  ردـق  بش  تسا و  ساسا  یب  فرح  کی  نیا  تفر ، مه  ردـق 
يور رد  يربمغیپ  اـی  یمدآ  هک  نیا  زا  لـبق  اـیآ  .تسا  هتـشاد  يردـق  بش  هدـمآ  یم  هک  يربمغیپ  ره  هدوب و  هک  هتفگ  ربـمغیپ  دوخ 

.تسا دیدرت  لحم  رگید  نیا  هن ؟ ای  هدوب  يردق  بش  دوش ، ادیپ  نیمز 

زا دـعب  نآرق  میمهف ؟ یم  هچ  نآرق  دوخ  زا  الاح  لماک ، ناسنا  بش  ینعی  ردـق  بش  نامز  ره  رد  تسا  لـماک  ّیلو  بش  ردـق ، بش 
هلیل دومرفن : رْهَـش ،»  ِْفلَا  ْنِم  ٌْریَخ  : » دیوگ یم  دـعب  ردـقلا ، هلیل  دـیوگ : یم  هک  یتقو  الوا  ...ِرْدَْـقلا » ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَا  ّانِا  : » دومرف هکنآ 

هک نیا  رتالاب  .تفگ  یم  روط  نیا  هک  دیاب  دوب  هتشذگ  بش  کی  رگا  هام ، رازه  زا  دوب  رتهب  ردق  بش  رهش  فلا  نم  ریخ  ناک  ردقلا 
رارمتسا ای  ماود  عراضم  لعف  تروص  هب  دعب  دنک و  یم  نایب  یـضام  تروص  هب  ینعی  ردق ، بش  رد  میدرک  لزان  ار  نآرق  دیوگ  یم 

هب ناشراگدرورپ  هزاجا  هب  حور  ناگتـشرف و  بش  نیا  رد  ْرمَا » ِّلُک  ْنِم  مِهِّبَر  ِنْذِاـِب  اـهیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئلَْملا و  ُلِّزَنَت  : » دـیامرف یم  دراد و 
نامـسآ نیمز و  نایم  طابترا  يرارقرب  بش  تسا ، رارقرب  طابترا  دنویپ و  نامـسآ  نیمز و  نایم  هک  تسا  یبش  .دنوش  یم  لزان  نیمز 

هب لئاق  هکیئاهنآ  دمآ "  هک "  نیا  هن  دیآ  یم  دورف  حور  دـنیآ و  یم  دورف  هکئالم  هکلب  ...هن  کلم  ود  هن  کَلَم  کی  هن  مهنآ  .تسا 
یم دورف  اجک  هب  دنیآ ، یم  دورف  حور  هکئالم و  ردق  بش  رد  هک : دیـسرپب  اهنآ  زا  دنیوگ  یم  همئا  .دنا  مک  دنتـسین ، ردق  بش  همادا 

، دنیآ یم  دورف  ناسنا  رب  هکئالم  .دنیآ  یم  دورف  لد  رب  اه  نیا  ای  دنیآ ؟ یم  دورف  نیمز  هب  دنیایم  دورف  هک  حور  هکئالم و  ایآ  دنیآ ؟
رد دص  بلطم  درادن ؟ ینعم  رگید  ندـمآ  دورف  الـصا  دـنیایب و  دورف  بلق  نآ  رب  هکئالم  هک  دـشاب  یبلق  ناسنا  بلق  یتسیاب  .بلق  رب 

مالـسا رد  دشاب ؟ ناضمر  هام  رد  مه  دیاب  ناضمر و  هام  رد  ارچ  الاح ، تسا  لماک  ناسنا  بش  ردـق  بش  هک  تسا  نیا  تسرد  دـص 
رترب و ماقم  ناربمغیپ ، زا  يرایـسب  زا  هک  راهطا  همئا  لـثم  یهلا  ءاـیلوا  نینچمه  ناربمغیپ و  درادـن ، ینعم  ناـضمر  هاـم  ریغ  رد  لـقاال 

يرتالاب
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.تسا لکشم  لئاسم  نیا  كرد  مدرم  ام  يارب  هک  دنراد  یلئاسم  کی  ناشدوخ  برق  ملاع  نامه  رد  اه  نیا  دنا  هتشاد 

تـسناوتن بش  یـس  رد  دور ، یم  راگدرورپ  تاقیم  هب  دوش  لزان  وا  رب  حاولا  دهاوخ  یم  تسا و  هدش  ربمغیپ  هک  نیا  زا  دعب  یـسوم 
لامک یـسوم  بش  یـس  نیا  رد  هدش و  هدعاوم  یـسوم  اب  بش  یـس  ...رْـشَِعب » اهانْمَْمتَا  و   » ..دناسرب نایاپب  ار  شدوخ  كولـس  هرود 

دـش هفاضا  رگید  بش  هد  ًادعب  تسناوتن  و  حاولا ، لوزن  يارب  دنک  ادـیپ  ار  یئاهن  یگتـسیاش  نآ  هک  نیا  يارب  درک  یم  ار  تدـهاجم 
دوب هام  مهد  رد  دوب ، هام  نآ  مهد  ات  هجحلا  يذ  هام  لوا  زا  بش  هد  نآ  هام و  رخآ  اـت  دوب  هدـعقلا  يذ  هاـم  لوا  زا  بش  یـس  نآ  هک 

ره یناسنا  ره  تسا  یسوم  يربمغیپ  هرود  زا  دعب  هزات  نیا  .دش  دش ، یم  حتف  وا  رب  دیاب  هک  ار  هچنآ  دش و  یسوم  بلق  يارب  حتف  هک 
هام کی  یلو  .دناوخب  زامن  راب  جنپ  زور  هنابش  دراد  هفیظو  ینمؤم ، ره  یناسنا ، ره  هکلب  دراد  يا  هرود  کی  لاس  ره  رد  یلماک  یلو 

يارب ناضمر  هام  .تسا  ناضمر  هام  نیا  هک  نتفر  الاب  يارب  هّللا  یلا  كولـس  يارب  ندـش ، كاپ  يارب  تدابع و  يارب  دراد  صاصتخا 
يارب .تسا  روط  نیا  مالـسا  رد  لقاال  رگید ، ياههام  همه  زا  دوش  یم  لـضفا  ناـضمر  هاـم  لـیلد  نیا  هب  هدـش و  هداد  رارق  راـک  نیا 

ناضمر هام  لوا  زا  یماما  ره  ناضمر ، هام  مالـسا ، ربمغیپ  يارب  اما  هدوب ، ماـّیا  نیرت  تلیـضف  اـب  هجحلا  يذ  ههد  دراد  ناـکما  یـسوم 
یم عورـش  ار  شدوخ  كولـس  هرود  نآ  ناضمر  هام  لوا  زا  ینعی  .درب  یم  هرهب  ناضمر  هام  زا  چـیه ) هک  ام   ) اـم زا  رتشیب  ربارب  دـص 

ُهَِکئالَْملا و ُلِّزَنَت   » دوش یم  زاب  وا  يور  رب  اهرد  رگید  دش ، هک  ردق  بش  تسا  ردق  بش  بش ، نآ  هک  بش  کی  هب  دسر  یم  ات  دنک 
«. ُحوُّرلا

ایآ مهدزون  بش  ایآ  هدوب ، راکنیا  رد  مه  يدمعت  دنا ،  هدرکن  نییعت  تیاور  رد  تسا ، بش  مادـک  ردـق  بش  هک  نیا  هب  عجار  اجنیا 
تسیب و بش  رد  دعب  دوش  یم  نییعت  لئاسم  هلـسلس  کی  مهدزون  الثم  بش  رد  ای  تسا ، موس  تسیب و  بش  ایآ  مکی ، تسیب و  بش 

.دسر یم  ءاضما  هلحرم  هب  اه  نیا  موس  تسیب و  بش  رد  الثم  دوش و  یم  ماربا  اه  نیا  مکی 

هک تسا  نیا  يارب  ندرکن  نییعت  هک  تسا  نیا  تسه ، اجنیا  رد  رگید  لامتحا  کی 
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ار دوخ  هرود  مهدزون  بش  رد  ماما  تسا  نکمم  لاس ،  نآ  رد  ماما  عضو  هب  دراد  یگتسب  دراد و  قلعت  ماما  نآ  هب  لاس  ره  ردق  بش 
.دشاب موس  تسیب و  بش  ای  مکی و  تسیب و  بش  تسا  نکمم  دنیایب  دورف  هکئالم  مهدزون  بش  رد  دناسرب و  نایاپب 

دوجوم نیا  ناسنا  هک  دـنک  رواب  دـناوت  یم  یـسک  رتمک  دراد ؟ یتلاـخد  اـهناسنا  اـی  ملاـع  تارّدـقم  رد  اـیآ  لـماک  ناـسنا  تقو  نآ 
حول لماک ، ناسنا  حور  حول  میـسانش  یمن  ار  ناسنا  نوچ  مینک  رواب  میناوت  یمن  هک  اـم  دـشاب ، یهلا  ریدـقت  حول  شحور  کـچوک 

.دریگ یم  تروص  اه  يریگ  هزادنا  نیا  لوزن و  نیا  اجنآ  رد  ینعی  تسا  یهلا  ریدقت 

ردق بش  ماما  تسا و  هتشاد  يردق  بش  لاس  ره  ربمغیپ  دش و  لزان  نآرق  ردق  بش  رد  تسا و  لماک  ناسنا  بش  ردق  بش  نیاربانب 
ناضمر هام  رد  ردق ، بش  زا  رادـقم  نیا  .تسین  نوریب  ناضمر  هام  زا  ردـق  بش  تسین و  یلاخ  ردـق  بش  زا  لاس  تقو  چـیه  دراد و 

يور هب  اهنامـسآ  ياهرد  نآرق  ریبعت  هب  دوش و  یم  رارق  رب  یطابترا  توکلم  کـلم و  نامـسآ و  نیمز و  ناـیم  هک  تسا  یبش  تسا ،
یکلم يدام و  دوجو  مه  هک  ماما  دوجو  رد  ماما ، دوجو  هار  زا  دوش  یم  یکی  تعیبط  ءاروام  تعیبط و  هک  ییوگ  دوش  یم  زاب  نیمز 

.دراد ییاروام  دوجو  مه  دراد و 

یناد یم  هچ  وت  میدرک و  لزاـن  ردـق  بش  رد  ار  نآرق  اـم  .تسا  هدرک  ناونع  اـم  يارب  ار  بلطم  نیا  هتـسبرس  لاـمجا و  روطب  نآرق 
؟ تسیچ ردق  بش  هک  دناد  یم  هچ  رـشب  .تسا  مدرم  دوصقم  هک  رگید  یلیخ  لثم  تسا  ربمغیپ  هب  باطخ  تسا ؟ یبش  هچ  ردق  بش 

َكاـِّیا  » میناوخ یم  زاـمن  رد  هک  هنوگناـمه  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ شتداـبع  شزرا  هاـم ؟ رازه  زا  تسا  رتهب  شزیچ  هچ  بش  کـی  نیا 
(1) .دور یم  الاب  رتشیب  دشاب ، یعمج  تلاح  هب  هک  یتقو  مه  تدابع  نیعَتْسَن » َكاِّیا  ُُدبعَن َو 

.دنراذگ یم  رثا  مه  ام  لثم  کیرات  ياهحور  هب  دندرک  ادیپ  لاح  رگید  ياهحور  هک  یتقو  رد  یعمج ، تلاح  رد  ناسنا  حور  ًالـصا 
نیمه رد  هک  دنتسه  یناکاپ  هک  نیا  يارب  .دراد  رتشیب  روضح  دراد و  رتشیب  یگدامآ  ناسنا  حور  تسا ، رتهب  تدابع  يارب  اهرحس 
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هک یحور  جوم  هب  دسرب  هچ  دسر  یم  ایند  فرط  نآ  هب  هک  تسا  یجاوما  هک  هدش  تباث  هدام  تلاح  يارب  دـنتدابع ، لاح  رد  هظحل 
هک ملاـع  یحور  وج  هک  تسا  یناـجیه  رد  تسا و  تداـبع  تلاـح  ماـما د ر  هک  یبـش  دـشاب  ردـق  بش  رگا  .درک  كرد  ناوت  یمن 

ربارب میرب  یم  بش  نیا  رد  هک  یضیف  دهدب ، ناشن  مه  یلیامت  ام  لثم  يدارفا  رگا  هدش  زاب  رگیدکی  يور  هب  نامسآ  نیمز و  ياهرد 
تلیـضف تسا  یبسانم  بش  ءایحا  يارب  تسا و  هدنرب  الاب  تسا ، تدابع  وج  دیآ  یم  دوجوب  هک  یحور  وج  نآ  ینعی  تسا  هام  رازه 

(1) .دشاب هتشاد  يا  هداس  ياهبش  هک  یهام  رازه  اب  دراد  يرترب  بش  نیا 

ناسنا لامک 

نامه اه و  شتسرپ  نامه  اهتدابع و  نامه  تسا و  ربمغیپ  ربمغیپ ، .شتـسرپ  تدابع و  نودب  دوشب  لماک  ناسنا  یناسنا  درادن  ناکما 
ُرِفْغَتْسَا  » تفگ یم  درک ، یم  رافغتـسا  راب  هک 25  نیا  رگم  تسشن  یمن  یـسلجم  چیه  رد  ربمغیپ  دیامرف  یم  قداص  ماما  .اهرافغتـسا 

دباع مه  تسا و  یلداع  رادـمامز  مه  تسا ، یعماج  دوجو  هک  نیا  هب  تسا  نینمؤملاریما  بلاـط  یبا  نب  یلع  ِهیلا .» ُبُوتَا  ّیبر و  هّللا 
 . درک شومارف  ار  تدابع  شزرا  دیابن  .دوب  هداد  ار  يریمض  نشور  ریظن  رگید  ياهورین  نآ  یلع  هب  اهتدابع  نامه  .یبش  همین 

« تداـبع  » اهـشزرا شزرا  یمالـسا _  ياهـشزرا  ماـظن  رد  مییوگب ، زورما  ریبـعت  هب  میهاوخب  رگا  و  مالـسا _  قطنم  رد  هک  تسا  نیا 
رثا دشاب ، ادـیوه  شرثا  هک  تسا  زامن  تقو  نآ  زامن ، هک  تسا  هتفگ  ام  هب  نآرق  طیارـش .» اب  تدابع  یمالـسا « ،» ِتدابع   » اما تسا ،

ناسنا هک  تسا  نیا  تسرد ، زامن  تلصخ   (2)« رَْکنُْملا ِءاشْحَفلا و  ِنَع  یْهنَت  َهولّـصلا  ّنِا  « ؟ دهد یم  ناشن  روطچ  .دهد  ناشن  ار  دوخ 
سپ .تسین  زامن  تزامن  هک  نادب  ینک ، یم  تیـصعم  لاح  نیع  ردو  یناوخ  یم  زامن  يدید  رگا  .دراد  یم  زاب  تشز  ياهراک  زا  ار 

هک نیا  طرش  هب  دناسر  یم  رگید  ياهشزرا  همه  هب  ار  وت  زامن ، .نک  تسرد  ار  تزامن 
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.دشاب زامن  ًاعقاو  تزامن 

نخـس هغالبلا  جهن  تسا و  یمالـسا  ياهـشزرا  مامت  عمجم  مالـسلا  هیلع  یلع  .میریگب  دای  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دیاب  ار  اهـسرد  همه 
رد هک  یناسنا  زا  ریغ  يرگید ، ناسنا  کی  ینعی  دـنیب ؛ یم  رگید  یقطنم  ّهناک  دـنک  هعجارم  نآ  ياج  ره  هب  ناسنا  هک  یباتک  تسوا ؛

یتیـصخش هک  انعم  نیا  هب  تسا  تیـصخش  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  یئاج ، ره  رد  .دـنیب  یم  دـنز ، یم  فرح  باـتک  نیا  رگید  ياـج 
هرود هدـش و  ماظن  دراو  یکدوک ، هرود  زا  سپ  یئوگ  تسا ، هسامح  قطنم  شقطنم ، اج  کـی  .یناـسنا  ياهـشزرا  همه  عماـج  تسا 

یحور دناد ؛ یمن  يرگید  زیچ  یهدنامرف  لئاسم  زا  ریغ  و  تسا ،  هدش  هدنامرف  کی  هدرک و  یط  ار  یماظن  تاجرد  دـعب  يزابرس و 
هناقـشاع زاین  زار و  زج  یئوگ  هک  مینیب  یم  یفراع  ار  وا  میور ، یم  یلع  نیمه  غارـس  رگید  ياج  رد  .یماـظن  هساـمح  زا  ولمم  تسا 

(1) .تسین هجوتم  ار  يرگید  زیچ 

تیبوبر ات  تیدوبع  زا 

یئادخ زرم  رد  اپ  ددرگ و  جراخ  یگدـنب  زرم  زا  يا  هدـنب  تسا  نکمم  رگم  يراگدـنوادخ !!؟ ات  یگدـنب  زا  تسا ، يا  هدـننز  ریبعت 
: يرتسبش دومحم  لوق  هب  بابرالا ؟» بر  بارتلا و  نیا  ، » دراذگب

ملعا هّللا  دشن و  زگره  ادج  ملاع  ود  رد  نکمم  یئور ز  هیس 

فرـصت ذوفن و  تحت  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  راگدنوادخ  یتردق  بحاص  ره  یئادخ ، هن  تسا  يراگدـنوادخ  تیبوبر »  » زا دوصقم 
: تفگ دوب  هدمآ  هبعک  ندرک  بارخ  دصق  هب  هک  ههربا  هب  بلطملادبع  بانج  تسوا ،

:(2)« بر تیبلل  نا  لبالا و  بر  انَأ  »

«. دراد یبحاص  دوخ  هناخ ، اما  ما ، هدمآ  اهنآ  هبلاطم  يارب  هک  منارتش  بحاص  نم  »
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: دیوگ یم  ثیدح  نآ  رد  میدروآ ، تسا  هدمآ  هعیرشلا  حابصم  رد  هک  فورعم  ثیدح  کی  زا  يوریپ  هب  ار  الاب  ریبعت  ام 

«. هیبوبرلا اههنک  هرهوج  هیدوبعلا  »

«. تسا یئاناوت  تردق و  ینعی  يراگدنوادخ  نآ  تیاهن  هک  تسا  يرهوگ  قح  هب  برق  طارص  ندومیپ  ادخ و  یگدنب  انامه  »

.دبای طلست  ناهج  رب  دوخ و  رب  هک  دنک  ادیپ  یهار  هک  تسه  هدوب و  شالت  رد  هراومه  رشب 

نایم رد.میرادـن  يراک  تسا  هدـش  ماکان  ای  بایماک و  هار  نآ  رد  هدـیزگرب و  فدـه  نیا  يارب  ار  یئاههار  هچ  هک  نیا  هرابرد  ًـالعف 
هتشادن یفده  نانچ  هک  دنک  یم  هدافتسا  هار  نیا  زا  یتقو  اهنت  ناسنا  هک  رظن  نیا  زا  دراد ، یبیجع  عضو  هک  تسا  هار  کی  اههار  نآ 

« للذت  » شفده ینعی  دشاب  فدـه  نیا  لباقم  هطقن  رد  شفدـه  هکلب  دـشابن ، ناهج  رب  طلـست  تردـق و  بسک  شفدـه  ینعی  دـشاب ،
.تسا تیدوبع  هار  بیجع  هار  نآ  دشاب  دوخ  زا  یتسین »  و «  انف » « » عوضخ »

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

؟ دنک هچ  ار  ناهج  ود  ره  وت  هناوید  یشخب  شناهج  ود  ره  ینک  هناوید 

يراگدنوادخ لزانم  لحارم و 

رـشب بیـصن  یعقاو  شتـسرپ  صالخا و  تیدوبع و  رثا  رد  هک  یتردق  لامک و  رگید  ترابع  هب  تیالو ، يراگدـنوادخ و  تیبوبر و 
 : دراد یلحارم  لزانم و  ددرگ  یم 

سفن رب  طلست  شنیب و  هلحرم 

یلوبق هناشن  نیرتمک  رگید  ترابع  هب  .تسا  نتشیوخ  سفن  رب  ناسنا  شخب  طلـست  شخب و  ماهلا  تدابع  هک  تسا  نیا  هلحرم  نیلوا 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  .ددرگ  یم  دوخ  يانیب  نشور و  دنک ، یم  ادیپ  ذفان  یشنیب  ًالوا  هک  تسا  نیا  راگدرورپ  دزن  رد  ناسنا  لمع 
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« اناقُرف ْمَُکل  لَعْجَی  َهّللا  اوقَّتَت  ْنِا  »

«. دهد یم  رارق  امش  يارب  يزیمت  هیام  دنوادخ  دیشاب ، هتشاد  ار  یهلا  ياوقت  رگا  »

: دیامرف یم  زین  و 

« انَُلبُس مُهَّنَیِدْهََنل  انیف  اوُدَهاج  َنیّذلا  «َو 

«. مینایامن یم  اهنآ  هب  ارشیوخ  ياههار  ام  دنشوکب ، ام  هار  رد  هکنانآ  »

دنمورین یناویح  یناسفن و  ياهـشهاوخ  ربارب  رد  ناسنا  هدارا  ددرگ ، یم  رهاق  بلاغ و  شیوخ  یناسفن  ياوق  سفن و  رب  یمدآ  ًایناث  و 
.دنک یم  بسک  شدوخ  دوجو  هرئاد  هب  تبسن  یقیال  تیریدم  دوش ، یم  شیوخ  دوجو  مکاح  یمدآ  ددرگ ، یم 

: دیامرف یم  زامن  هرابرد  میرک  نآرق 

«. رَکنُْملا ِءاشحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِا  »

«. دراد یم  زاب  دنسپان  تشز و  ياهراک  زا  ارناسنا  زامن  ًاققحم  »

: دیامرف یم  هزور  هرابرد 

«. نُوقَّتَت مکَّلَعل  مِکلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  یَلَع  ِبتُک  امَک  َمایِّصلا  مُکیَلَع  َِبتُک  »

« دننک بسک  يرادهگن  دوخ  يورین  اوقت و  دشاب  هک  تهج  نادب  دش ، هتشون  نیشیپ  ناتما  رب  هکنانچنآ  دش ، هتشون  هزور  امش  رب  »

: دیامرف یم  تدابع  ود  ره  هرابرد 

«: ِهولَّصلا ِْربَصلِاب َو  اُونیعَتْسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  اَی  »

«. دینک دادمتسا  ورین  عبنمود  نیا  زا  دیهاوخب و  کمک  هزور )  ) ربص زا  زامن و  زا  نامیا  لها  يا  »

تـالیامت اهـشهاوخ و  ینیب ، نشور  کـی  نمـض  هک  تسا  نیا  ددرگ  یم  ناـسنا  بیـصن  هک  يزیچ  نآ  تیدوـبع  زا  هلحرم  نـیا  رد 
(1) .تسا هراما  سفن  رب  تیالو  تیبوبر و  تیدوبع ، رثا  نیلوا  رگید  ترابع  هب  .ددرگ  یم  يو  رّخسم  ناسنا  یناسفن 
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هلیختم يورین  رب  طلست  هلحرم 

.تسا هیلختم  يورین  رب  طلست  ینعی  هدنکارپ ، ياه  هشیدنا  رب  تیالو  طلست و  مود ، هلحرم 

رگید یعوضوم  هجوتم  یعوضوم  زا  هظحل  ره  اـم  نهذ  هک  تسا  هوق  نیا  بجوم  هب  تسا ، هلیختم  هوق  اـم  ياـهورین  نیرت  بیجع  زا 
هوق نیا  رایتخا  رد  ام  هکلب  تسین ، ام  رایتخا  رد  هوق  نیا  .دریگ  یم  تروص  رطاوخ  لسلـست  یناعم و  یعادـت  حالطـصا  هب  دوش و  یم 

رـسیم ام  يارب  دوشن  رگید  زیچ  هجوتم  هک  مینک  زکرمتم  نیعم  عوضوم  کـی  رد  ار  دوخ  نهذ  میهاوخب  هچره  اذـهلو  میتسه  بیجع 
، میـشاب هتـشاد  بلق » روضح   » زامن رد  میهاوخ  یم  هچره  ًالثم  دـناشک ، یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  ام  هلیختم  هوق  راـیتخا  یب  تسین ،
هب زامن  هک  میوش  یم  هجوتم  تقو  کی  .میناوت  یمن  میرادـهگن ، رـضاح  زامن  سالک  رـس  رب  ار  درگاش  نیا  میهاوخ  یم  هچره  ینعی 

.تسا هدوب  بیاغ » تدم « ، نیا  رسارس  رد  درگاش  نیا  تسا و  هدیسر  نایاپ 

يرپ هب  تسا _  هلیختم  هوق  رخـسم  هک  يدارفا  لد  ارلد _  هنیمز ، نیا  رد  دراد  یفیطل  هیبشت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
لثم بلقلا ، لثَم  : » دومرف .دنک  یم  ور  تشپ و  ار  وا  داب  هظحل  ره  هک  دشاب  هدش  هتخیوآ  یتخرد  رب  یئارحـص  رد  هک  دنک  یم  هیبشت 

(1) «. نطبل ًارهظ  حیرلا  اهبلقی  هرجش  لصا  یف  تقلعت  هالفلا ، یف  ٍهشیر 

تسا يرصرص  ریسا  ینابایب  رد  تسا  يرپ  نوچمه  لد  هک  ربمغیپ  تفگ 

فالتخا دص  اب  تسار  هگ  پچ و  هگ  فازگ  دنار  فرط  ره  ار  رپ  داب 

ناقزاغ ردنا  شتآ  ناشوج ز  باک  نانچ  ار  لد  نآ  رگید  ثیدح  رد 

دوب یئاج  زا  هکلب  يو  زا  هن  نآ  دوب  یئار  رگد  ار  لد  نامز  ره 

: تسا نیا  هدرک  هراشا  يولوم  تایبا  نیا  رد  هک  يرگید  ثیدح 

(2) «. ایلغ تعمتجا  اذا  ردقلا  نم  ًابالقنا  دشا  مدآ  نبا  بلقل  »

«. دوش یم  الاب  ریز و  رتشیب  ندیشوج  لاح  رد  گید  زا  مدآ  دنزرف  لد  انامه  »
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زا هراومه  یکشجنگ  دننام  هک  زومرم  يورین  نیا  دشاب و  هشیدنا  موکحم  هراومه  هک  تسا  موکحم  ًارارطـضا  ًاربج و  ناسنا  ایآ  یلو 
.تسا یگتخپاـن  یماـخ و  زا  هلیختم  هوق  ربارب  رد  تیموکحم  هک  نیا  اـی  دـشاب و  وا  دوجو  قـلطم  مکاـح  درپ  یم  یخاـش  هب  یخاـش 

؟ دننادرگ دوخ  عیطم  ار  رسدوخ  يورین  نیا  دنرداق  تیالو  لها  نالماک و 

یلاعت و يارب  یلاجم  تفص  ناطیش  هوق  نیا  هنرگ  و  تسا ،  لایخ  يزابسوه  رب  طلست  رـشب  فئاظو  زا  یکی  تسا ، حیحـص  مود  قش 
 . دنادرگ یم  عیاض  لطاب و  ناسنا  دوجو  رد  ار  اهدادعتسا  اهورین و  مامت  دهد و  یمن  برق  طارص  ندومیپ 

: دیوگ یم  یلاع  ردقچ  يولوم 

لاوز فوخ  زا  دوس و  نایز و  لایخ و ز  زا  بوک  دگل  هزور  همه  ناج 

رفس هار  نامسآ  يوس  هب  ین  رف  فطل و  ین  شدنام  یم  افص  ین 

: يوبن ثیدح  نیا  حرش  رد  وا  مه  و 

« یبلق مانی  يانیع و ال  مانت  »

«. تسا رادیب  ملد  اما  دنباوخ ، یم  ممشچ  ود  »

: دیوگ یم 

مانالا بر  نع  بلقلا  مانی  مانی ال  يانیع  هک  ربمغیپ  تفگ 

باب حتف  رد  ملد  هتفخ ، نم  مشچ  باوخ  هب  هتفر  لد  رادیب و  وت  مشچ 

تسا نم  هیاپ  اه  هشیدنا  زا  رترب  تسا  نم  هیاس  مین  نم  تنیشنمه 

ما هتشگ  نایوپ  هشیدنا  زا  جراخ  ما  هتشذگب  اه  هشیدنا  نم ز  هکناز 

ینب رب  دمآ  مکاح  اّنب  هک  نوچ  ین  موکحم ، ما ، هشیدنا  مکاح 

دنا هشیپ  مغ  لد و  هتسخ  ببس  نیز  دنا  هشیدنا  هرخس  ناقلخ  هلمج 

سرتسد ار  سگم  نم  رب  دوب  یک  سگم  هشیدنا  مجوا ، غرم  وچ  نم 

تافاصلا رویط  نوچمه  مرپ  رب  تافص  یلفس  زا  دریگ  ملالم  نوچ 

ار نآ  دننک ، یم  ادیپ  تیبوبر  تیالو و  شیوخ  هلیختم  هوق  رب  هک  دـنریگ  یم  ار  هجیتن  نیا  هلحرم ، نیمود  رد  تیدوبع ، هار  ناکلاس 
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لیم تقو  ره  یهاوخ  ادخ  يرطف  هقئاس  هب  ریمض  حور و  هک  تسا  نیا  نتخاس  عیطم  نیا  رثا  .دنزاس  یم  شیوخ  عیطم  هدرب و 
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.ددرگ یمن  محازم  عنام و  دوخ  ياهیرگیزاب  اب  هوق  نیا  دنک  الاب 

ياپ زا  يریت  هک  دنوش  یم  بوذجم  زامن  لاح  رد  نانچ  هک  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  مالـسلا و  هیلع  یلع  دننام  یناسنا  زا  میرذگب 
نیز لاـسدرخ  دـنزرف  اـی  دوش ، یمن  هجوتم  ددرگ و  یمن  زاـب  دوخ  هب  قارغتـسا  تدـش  زا  وا  دـنروآ و  یم  نوریب  مالـسلا  هیلع  یلع 

هچب و دایرف  دنکش ، یم  شتسد  دنک و  یم  طوقس  يدنلب  زا  تسا  تدابع  قرغتـسم  ترـضح  نآ  هک  یلاحرد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 
زامن زا  غارف  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ددنب ، یم  ار  هچب  تسد  دیآ و  یم  دنب  هتـسکش  هرخالاب  دنک و  یم  اغوغ  هناخ  ياهنز 
تسد هک  تسا  هدش  هچ  رگم  هک  دسرپ  یم  بجعت  اب  دتفا و  یم  هچب  تسد  هب  شمشچ  ینامسآ  رفس  نیا  زا  تشگزاب  زا  سپ  ینعی 

.دنک جراخ  قارغتسا  زا  ار  ماما  تسا  هتسناوتن  اغوغ  اهدایرف و  نیا  دوش  یم  مولعم  دیا ؟ هتسب  ار  هچب 

ناـنچ نآ  زاـمن  لاـح  رد  هـک  مـیا  هدـید  ار  يدارفا  دوـخ  رمع  رد  اـم  اـهنآ  ناوریپ  ناـیم  رد  .اـهناسنا  فـیدر  نـیا  زا  میرذـگب  يرآ 
ام ردـقیلاع  راوگرزب و  داتـسا  .دـنا  هدوب  لفاغ  تسادـخ  ریغ  هچره  زا  قیقحت  روطب  هک  دـنا  هتـشاد  نهذ  زکرمت  رطاـخ و  تیعومجم 

.دوب دارفا  فیدر  نیا  زا  هماقم  هّللا  یلعا  یناهفصا  يزاریش  اقآ  یلع  ازریم  جاح  موحرم 

رگید ياه  هار  زا  ناشک  تضایر  دـشاب ، یمن  تسا  ادـخ  هب  هجوت  شـساسا  هک  تدابع  دـننام  يزیچ  چـیه  يزوریپ  نیا  بسک  يارب 
زا مالـسا  یلو  دنبای  یم  تسد  نادب  یکدنا  ندب  رب  متـس  یگدنز و  نتـشاذگ  لمهم  هار  زا  هک  تسا  نیا  رثکادح  دنوش و  یم  دراو 

ربارب رد  هک  نیا  رکذت  ادخ و  هب  لد  هجوت  دنک ، یم  نیمأت  ار  هجیتن  نیا  دشاب  اوران  ياهراک  نآ  هب  يزاین  هک  نیا  نودـب  تدابع  هار 
.دنک یم  مهارف  ار  نهذ  زکرمت  رطاخ و  عمجت  هنیمز  تسا ، هتفرگ  رارق  لک  ربدم  قلاخ و  بابرالا و  بر 

درک دیاب  شرت  هتفشآ  سپ  تسا  نینچ  نوچ  تسام  تیعمج  ثعاب  وا  هتفشآ  فلز 

یئاج هب  ار  یفسلف  ياه  هشیدنا  مالسا  تامیلعت  تکرب  زا  هک  رهد ، هبوجعا  مالسا ، هفسالف  خیـش  زا  يدییأت  اجنیا  رد  هک  تسا  غیرد 
.مینکن لقن  دنا ، هدیسرن  زگره  اهنآ  ریغ  يدنه و  یناریا و  ینانوی و  ناینیشیپ  هک  تسا  هدناسر 
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تدابع هب  درادـن ، يدایز  شزرا  تسا و  دزم  يارب  اهنت  هک  هناماوع  تدابع  حیرـشت  زا  سپ  تاراـشا »  » مهن طَـمَن  رد  گرزب  درم  نیا 
: دیوگ یم  دزادرپ ، یم  تفرعم  هب  نورقم  ياه 

ریـصتف قحلا  بانج  یلا  رورغلا  بانج  نع  دیوعتلاب  اهرجیل  هلیختملا  همهوتملا و  هسفن  اوق  هممهل و  ام  هضایر  فراعلا  دـنع  هدابعلا  «و 
«. نطابلا قورشلا  یلا  رسلا  صلخیف  هعزانت  قحلا ال  یلجتسی  ام  نیح  نطابلا  رسلل  هملاسم 

، قح رـضحم  رد  روضح  هب  نداد  تداع  رارکت و  رثا  رد  هک  تسا  هیلایخ  هیمهو و  ياوق  اهتمه و  شزرو  تفرعم  لها  رظن  زا  تدابع  »
رـس  » میلـست اوق  نیا  هجیتن ، رد  دـناشکب و  یتوکلم  تاروصت  يوس  هب  هداـم  تعیبط و  هب  طوبرم  لـئاسم  هب  هجوت  زا  ار  اـهنآ  هراومه 
نیا دیآ  رب  قح  هولج  بلج  یپ  رد  هک  دنک  هدارا  تقو  ره  هک  يدح  هب  دنوش  وا  عیطم  دـندرگ و  ناسنا  یئوجادـخ  ترطف  و  ریمض »
نیا تمحازم  نودب  نطاب » ّرس   » دوشن و داجیا  یلفس  يولع و  لیم  ود  نایم  ینورد  شکمـشک  دننکن و  تیلاعف  فالخ  تهج  رد  اوق 

«. دیامن قارشا  بسک  نطاب  زا  اه 

ندب زا  حور  يزاین  یب  هلحرم 

اهزیچ زا  يرایـسب  رد  هک  دسر  یم  يا  هلحرم  هب  دوخ  تیالو  تیبوبر و  تردق و  توق و  لحارم  رد  حور  هک  تسا  نیا  موس  هلحرم 
.تسا حور  هب  دنمزاین  دص  رد  دص  ندب  هک  یلاحرد  ددرگ ، یم  زاین  یب  ندب  زا 

ندب هب  حور  يریبدت  هقالع  بلـس  تسا ، ندب  ظفاح  تروص و  حور  تسا ، حور  هب  ندب  تایح  دنرگیدکی ، هب  دنمزاین  ندـب  حور و 
ندرب راکب  نودـب  تسا ، ندـب  مادختـسا  هب  دـنمزاین  دوخ  ياهتیلاعف  رد  حور  رگید  فرط  زا  و  تسا ،  ندـب  داـسف  یبارخ و  مزلتـسم 

ندب مادختسا  زا  اهتیلاعف  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نیا  هب  ندب  زا  حور  يزاین  یب  .تسین  يراکب  رداق  یندب  ياهرازبا  حراوج و  اضعا و 
تـسا نامه  نیا  دریگ ، یم  تروص  مئاد  روط  هب  یهاگ  ررکم و  یهاگ  هظحل و  دـنچ  رد  یهاگ  يزاـین  یب  نیا  ددرگ ، یم  زاـین  یب 

.تسا فورعم  ندب » علخ   » هب هک 
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: تسا هتفگ  فورعم  یقارشا  میکح  يدرورهس 

علخ هکنآ  رگم  میناد  یمن  میکح  ار  میکح  ام  دیوگ : یم  داماد  ریم  دنک ، ندب  علخ  دـناوتب  هکنآ  رگم  میناد  یمن  میکح  ار  میکح  ام 
.ددرگ یلمع  دنک  هدارا  تقو  ره  دشاب و  هدش  هکلم  وا  يارب  ندب 

مدق هدرکن و  روبع  لاثم »  » ملاع زا  زونه  هک  يدارفا  ینعی  تسین ، يدایز  لامک  رب  لیلد  ندب  علخ  دـنا ، هتفگ  ناققحم  هک  روط  نامه 
.دنسرب هلحرم  نیا  هب  تسا  نکمم  دنا  هتشاذگن  لوقعم  بیغ  هب 

نت يرادربنامرف  هلحرم 

دوخ ندـب  هزوح  رد  هک  يروط  هب  دـیآ ، یم  رد  صخـش  هدارا  ناـمرف و  تحت  ظاـحل  ره  زا  ندـب  دوخ  هک  تسا  نیا  مراـهچ  هلحرم 
.دراد يدایز  ثحب  هنماد  بلطم  نیا  .دنز  یم  رس  هداعلا  قراخ  لامعا  صخش 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

« هینلا هیلع  تیوق  امع  ندب  فعض  ام  »

یمن ناشن  یناوتاـن  نآ  ماـجنا  زا  ندـب  دوش ، عقاو  سفن  هجوت  دروم  ًادـج  ددرگ و  دـنمورین  نآ  رد  سفن  هدارا  تمه و  هک  ار  هچنآ  »
«. دهد

تعیبط يرادربنامرف  هلحرم 

ناسنا عیطم  دریگ و  یم  رارق  ناسنا  هدارا  ذوفن  تحت  زین  یجراخ  تعیبط  یتح  هک  تسا  نیا  تسا  لحارم  نیرتـالاب  هک  مجنپ  هلحرم 
.تسا هلوقم  نیا  زا  قح  ءایلوا  ءایبنا و  تامارک  تازجعم و  .دوش  یم 

نایدا زا  یکی  هب  نیدـت  دوش ، ثحب  دـیاب  نآ  هیجوت  هرابرد  هناگادـج  هک  تسا  یثحب  لباق  هلأـسم  دوخ  تاـمارک  تازجعم و  هلأـسم 
نامیا و نآرق  هبو  دشاب  ناملـسم  دـناوت  یمن  ناملـسم  رفن  کی  الثم  تسا ، هزجعم  تداع و  قرخ  هب  نامیاو  لوبق  اب  مزالم  ینامـسآ 

یهلا تمکح  رظن  زا  .دشاب  تداع  قرخ  هزجعم و  رکنم  یلو  دشاب  هتشاد  داقتعا 
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اجنیا رد  ام  .تسا  يدایز  تامدقم  رد  ثحب  مزلتسم  هلأسم  نیا  یسررب  هتبلا  تسا و  هدش  لح  لکشم  کی  هزجعم  لکـشم  یمالـسا ،
دـنراد و داقتعا  نامیا و  نآرق  هب  هک  دنتـسه  يدارفا  ام  نخـس  فرط  ًاـعبط  مینک و  یم  ثحب  نآ  رد  فرـصت » تیـالو   » ثحب رظن  زا 

ینیوکت تیالو  فرصت و  تیالو  زا  يرهظم  زج  هزجعم  هک  تسا  تهج  نیا  رد  اهنآ  اب  ام  نخـس  دنراد و  فارتعا  ار  تازجعم  عوقو 
همه نایم  رد  دراد  یئانثتـسا  عضو  ربمغیپ و  مالک  هن  تسا  دـنوادخ  مالک  ندوب ، هزجعم  هبنج  رب  هوالع  هک  نآرق  زا  میرذـگب  .تسین 

دناوت یم  هک  هدش  هداد  هدارا  تردق و  یعون  دنوادخ  فرط  زا  نآ  بحاص  هب  هک  دریگ  یم  تروص  تهج  نادـب  هزجعم  تازجعم ،
زا دـنک ، هدـنز  ار  يا  هدرم  یتح  دزاس و  انیب  ار  يروک  دـیامن ، اهدژا  ار  یئاصع  دـنک ، فرـصت  تانئاک  رد  راـگدرورپ  رما  نذا و  هب 

دوش و یم  ادیپ  یتسه  نوناک  هب  ندش  کیدزن  برق و  طارص  ندومیپ  قیرط  زا  اهنت  وا  يارب  یهاگآ  تردق و  نیا  دزاس ، هاگآ  ناهن 
.تسین يزیچ  نیا  زج  فرصت  تیالو 

، تسا شیامن  هدرپ  طـقف  وا  درادـن ، یتلاـخد  هنوگچیه  هزجعم  بحاـص  هدارا  تیـصخش و  هزجعم  دوجو  رد  هک  دـنرادنپ  یم  یخرب 
ره رد  ناسنا  تردـق  دودـح  زا  دـسرب  زاجعا  دـح  هب  رگا  راـک  اریز  دروآ ، یم  دوجو  هب  ار  نآ  هطـساوالب  امیقتـسم و  تیدـحا  تاذ 

تاذ دوـخ  هکلب  تسا ، هدرکن  فرـصت  تاـنئاک  رد  یناـسنا  دریگ ، یم  تروـص  هزجعم  هک  هاـگنآ  سپ  .تسا  جراـخ  دـشاب  یماـقم 
.تسا هدرک  فرصت  تانئاک  رد  ناسنا ، هدارا  تلاخد  نودب  ًامیقتسم و  هک  تسا  تیدحا 

وا زا  ماظن  زا  جراخ  هطـساوالب و  یعیبط  لعف  کی  هک  دراد  ابا  تیدحا  سدقا  تاذ  ولع  هک  نیا  زا  هتـشذگ  تسا ، هابتـشا  روصت  نیا 
یم نالوسر  دوخ  ار  هزجعم ) « ) تیآ  » هدـنروآ تحارـص  لامک  رد  نآرق  .تسا  ینآرق  صوصن  فالخ  رب  روصت  نیا  ددرگ ، رداـص 
ظفل اب  هک  تسین  یناسنا  يرابتعا و  نذا  عون  زا  تیدحا  تاذ  نذا  هک  تسا  یهیدب  تیدـحا ، تاذ  تصخر  نذا و  اب  هتبلا  یلو  دـناد 

یم يرثا  نینچ  أشنم  هک  تسا  لامک  یعون  ءاطعا  نامه  راگدرورپ  نذا  دربب ، نیب  زا  ار  وا  یعامتجا  ای  یقالخا  تیعونمم  هراشا  اـی  و 
: دیامرف یم  هیآ 78  نمؤم  هکرابم  هروس  رد  .دریگ  یم  وا  زا  ار  لامک  نآ  دهاوخن  دنوادخ  رگا  ددرگ و 
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« هّللا ِنْذِِاب  الا  ٍهَیِآب  َِیتْأَی  ْنَا  ٍلوسِرل  َناک  ام  «َو 

«. دنوادخ نذا  اب  رگم  دروایب  هزجعم )  ) تیآ هک  دسرن  ار  يربمایپ  چیه  »

هک دوش  یم  هفاضا  راگدرورپ  نذا  هملک  ًاصوصخم  راگدرورپ ، نذا  هب  یلو  دـناد ، یم  ناربماـیپ  ار  تیآ  هدـنروآ  همیرک  هیآ  نیا  رد 
«. هّللاب الا  هوق  لوح و ال  ال  : » هکدننادب همه  دراد و  لالقتسا  قح  تاذ  لباقم  رد  شدوخ  زا  یسک  هک  دوشن  مّهوت 

يا هبترم  ره  رد  يدوجوم  ره  تسا ، تیدـحا  سدـقا  تاذ  هب  یکتم  گرزب  ای  کچوک  رایـسب ، ای  كدـنا  زا  معا  يا  هوق  لوح و  ره 
زا دمتسم  یکتم و  دوخ  زاجعا  رد  هلمج  زا  راک و  ره  رد  ناربمایپ  تسا ، نآ  رهاظم  زا  يرهظم  تسا و  یهلا  تیـشم  هدارا و  يارجم 

.دنتسه یبیغ  لازیال  عبنم 

نامیلس روضح  هب  هکلم  دنک و  یم  راضحا  ار  ابس  هکلم  نامیلس  دنک ، یم  لقن  ار  ابس  هکلم  نامیلس و  ناتساد  لمن ، هکرابم  هروس  رد 
یم بلطواد  یخرب  دنیامن ، رضاح  شدوخ  دورو  زا  شیپ  ار  هکلم  تخت  هک  دهاوخ  یم  سلجم  نارضاح  زا  نامیلس  .دوش  یم  هناور 

: هکنآ ات  دوش  یمن  یضار  اهنآ  راک  عون  هب  نامیلس  دنوش و 

« َُکفْرَط َکیلا  َّدَتْرَی  ْنَا  َْلبَق  ِِهب  َکیتآ  اَنَا  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يّذلا  َلاق  «َو 

.درک رضاح  و  منک » یم  رضاح  ار  نآ  ینزب  مهب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  نم  تفگ  دوب  وا  دزن  ظوفحم  حول  زا  یشناد  هکنآ  »

دهد یم  تبسن  دوخ  هب  ار  هوق  لوح و  سپ  متـسه » مک  تدم  نیا  رد  نآ  هدنروآ  نم   » تفگ دنمـشناد  نآ  هک  تسا  نیا  نآرق  ریبعت 
بجوم هب  ار  هداعلا  قراخ  راک  نیا  هک  نیا  هب  هراـشا  .تفگ  نینچ  دوب  شدزن  ظوفحم  حول  زا  یـشناد  هکنآ  دـیوگ  یم  هوـالع  هب  و 
لاصتا طابترا و  اب  هک  تسا  یـشناد  تسین ، هدش  تبث  نونکات  يرـشب  ياهرتفد  رد  هک  یمولع  عون  زا  شناد  نآو  درک  شناد  یعون 

.دیسر نادب  ناوت  یم  قح  تاذ  هب  برق  اب  ینعی  ظوفحم  حول  هب 

: دیوگ یم  ربمایپ  نیا  دوخ  هرابرد  ًاحیرص  نآرق  زاب  و 

ٍصاّوَغ ٍءاَّنب و  َّلُک  َنیطایَّشلا  َباصَا و  ُْثیَح  ًءاخُر  ِهِْرمَِاب  يرَْجت  َحیّرلا  َُهل  انْرَّخَسَف  »
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(1)  « ٍباسِح ِْریَِغب  ْکِْسمَا  ْوَا  ُْنْنماَف  انُؤاطَع  اذه  ِدافْصَالا  ِیف  َنینَّرَقُم  َنیرَخآ  و 

ره نیطایـش  نینچمه  .دـنک و  یم  تکرح  دـهاوخب  اج  ره  وا  هدارا  رما و  هب  یناسآ  هب  هک  یلاـحرد  میتخاـس  يو  رخـسم  ار  داـب  اـم  »
وت اب  سپ  ام ،  باسح  یب  ششخب  تسا  نیا  نامیلس  يا  .دندوب  هدش  هتسب  ریجنز  رد  هک  ینارگید  ار و  هدنور  بآ  ریز  ره  هدنزاس و 

«. يرادهگن ای  یشخبب  هک  تسا 

هلاطا زا  زیهرپ  هطساو  هب  دوش ، یم  هدافتسا  بلطم  نیمه  نآرق  تاریبعت  زا  زین  حیسم  یـسیع  ترـضح  تازجعم  هرابرد  هک  یتایآ  رد 
.مینک یم  يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا 

ادخ دزن  تیبوبحم 

هب برق  تسا و  راگدورپ  هب  برق »  » هجیتن لحارم  نیا  همه  میهد : یم  حیـضوت  میدرک  هراشا  ثحب  لوا  رد  هک  ار  يا  هتکن  همتاخ  رد 
.يرابتعا يزاجم و  ریبعت  کی  هن  تسا  یعقاو  تقیقح  کی  قح 

.تسا هدش  نایب  تقیقح  نیا  یئابیز  رایسب  تروص  هب  دنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  ینس  هعیش و  هک  یسدق  روهشم  فورعم و  ثیدح  رد 
: هک دنک  یم  تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هعمس تنک  هتببحا  اذاف  هبحا  یتح  هلفانلاب  یلا  برقتیل  هنا  هیلع و  تضرتفا  امم  یلا  بحا  یـشب ء  دبع  یلا  برقت  ام  لجوزع  هّللا  لاق  »
(2) «. هتیطعا ینلأس  نا  هتبجا و  یناعد  نا  .اهب  شطبی  يذلا  هدی  هب و  قطنی  يذلا  هناسل  هب و  رصبی  يذلا  هرصب  هب و  عمسی  يذلا 

نم هدنب  انامه  .دشاب  رتبوبحم  نم  دزن  ضئارف  زا  هک  تسا  هدـشن  کیدزن  نم  هب  يزیچ  چـیه  اب  يا  هدـنب  چـیه  دـیوگ : یم  دـنوادخ  »
نم هک  تابحتسم _  لفاون و  هلیسوب 
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، ددرگ یم  نم  بوبحم  ات  دوش  یم  کیدزن  نم  هب  دـهد _  یم  ماجنا  نم  دزن  اـهنآ  تیبوبحم  رطاـخ  هب  اـهنت  وا  یلو  ما  هدرکن  ضرف 
موش یم  وا  نابز  دـنیب و  یم  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  مشچ  دونـش و  یم  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  شوگ  نم  تشگ  نم  بوبحم  هک  نیمه 
یم دهاوخب  نم  زا  رگا  منک و  یم  تباجا  دناوخب  ارم  رگا  .دنک  یم  هلمح  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  تسد  دیوگ و  یم  نخـس  نآ  اب  هک 

«. مشخب

هب ناسنا  تدابع  اب  ینعی  تسادخ ، دزن  تیبوبحم  بجوم  برقت  و  برقت ، بجوم  تدابع  تسا : هدش  ادا  بلطم  ناج  ثیدح  نیا  رد 
یم یناقح  وا  نابز  مشچ و  شوگ و  اهتیانع  نآ  رثا  ردو  دبای  یم  صاخ  تیانع  تیلباق  یکیدزن  نیا  رثا  رد  دوش و  یم  کیدزن  ادخ 

(1) .تسا هدروآ  رب  شلوؤسم  باجتسم و و  شیاعد  دنک ، یم  هلمح  دیوگ و  یم  دنیب و  یم  دونش و  یم  یهلا  تردق  اب  .ددرگ 

فّرصت تیالو 

(2) .تسا ینیوکت  هداعلا  قوف  ّطلست  رادتقا و  یعون  يونعم ، تیالو  ای  فرصت  تیالو 

دیدـپ نیمز  يور  رد  ناسنا »  » مان هب  هک  يدوجوم  نیا  رد  هتفهن  ياهدادعتـسا  هب  تسا  طوبرم  فرط  کـی  زا  ینیوکت  تیـالو  هیرظن 
هب تسا  طوبرم  رگید  فرط  زا  و  تسا ، ندیسر  ّتیلعف  هب  ِلباق  دراد و  هّوقلاب  زیگنا  تفگـش  دوجوم  نیا  هک  یتالامک  تسا و  هدمآ 

لئان یهلا  برق  ماقم  هب  تیدوبع  طارـص  ندومیپ  رثا  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  ینیوکت  تیـالو  زا  دوصقم  .ادـخ  اـب  دوجوم  نیا  هطبار 
یتـّیعقاو تقیقح و  دوـخ  هک  یناـسنا  ّتیوـنعم  هک  تسا  نیا  نآ _  یلاـع  لـحارم  رد  هّتبلا  برق _  ماـقم  هب  لوـصو  رثا  ددرگ و  یم 

نامز تّجح  لامعا و  رب  دـهاشو  رئامـض  رب  ّطلـسم  تاّیونعم ، رالاس  هلفاق  تیونعم ، نآ  نتـشاد  اب  دوش و  یم  زکرمتم  يو  رد  تسا ،
(3) .تسین یلاخ  لماک » ناسنا   » زا رگید ، ترابع  هب  و  دشاب ، یتیونعم  نینچ  لماح  هک  یّیلو  زا  هاگچیه  نیمز  .دوش  یم 
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تامارک تاماقم و 

هدـش هداد  حیـضوت  دـهد  یم  خر  تدابع  وترپ  رد  ینعم  لها  يارب  هک  یئاهتمارک  تاماقم و  تالاح و  هغـالبلا  جـهن  هبطخ 222  رد 
: دیامرف یم  هلمج  نآ  زا  تسا ،

ُهّللا علَّطَا  ِماـقم  یف  ِتاـمارْکلا  ُدِـعاقَم  ْمَُهل  ْتَّدُِـعا  ِءاـمَّسلا و  ُباوـْبَا  ْمَُهل  ْتَِحُتف  ُهَنیکَّسلا و  ُمِْهیَلَع  َْتلَّزَنَت  ُهَِکئـالَْملا و  ُمِِهب  ْتَّفَح  دَـق  »
« ...زُواجَّتلا َحْوَر  ِِهئاعُِدب  َنوُمَّسَنَتَی  مُهماقَم  َدِمَح  ْمُهَیْعَس و  َیِضَرَف  هیف  مهیلَع 

، تسا هدـش  هدوشگ  ناـنآ  يور  رب  توـکلم  ياـهرد  تسا ، هدـمآ  دورف  ناـشیارب  شمارآ  دـنا ، هتفرگ  ناـیم  رد  ار  ناـنآ  ناگتـشرف  »
هدروآ تسد  هب  یگدنب  هلیسوب  هک  ار  نانآ  هجرد  ماقم و  لاعتم  دنوادخ  تسا ، هتـشگ  هدامآ  ناشیارب  یهلا  نایاپ  یب  فاطلا  هاگیاج 

ار یهلا  تشذـگ  ترفغم و  يوب  دـنناوخ  یم  ار  دـنوادخ  هک  هاگنآ  تسا ، هدوتـس  ار  ناشماقم  هدیدنـسپ و  ار  ناـشلمع  هدـید و  دـنا 
(1) «. دننک یم  ساسحا  ار  هانگ  کیرات  ياه  هدرپ  نتفر  سپ  مامشتسا و 

تیبرت لماع  تدابع 

فده و دوخ  تسا ، رشب  لماکت  رهظم  دوخ  هک  يزیچ  .رشب  یعقاو  لماکت  يارب  عقاو  رد  قح و  هب  برقت  يارب  تسا  یبکرم  تدابع 
زیچ همدـقم  تلاصا ، نیا  زا  هتـشذگ  تادابع ، لاح  نیع  رد  یلو  .دـشاب  رگید  زیچ  هلیـسو  همدـقم و  هک  درادـن  یموزل  تسا ، تیاغ 
رظن زا  هچ  یقـالخا ، رظن  زا  هچ  ار  دارفا  دـهاوخ  یم  مالـسا  هک  ینعم  نیا  هب  .دنمالـسا  یتـیبرت  هماـنرب  دوخ  ینعی  دنتـسه ، مه  رگید 

يرگید هلیـسو  ره  زا  هلیـسو  نیا  اضق  زا  تسا و  تدابع  تسا  هدرک  ذاختا  راکنیا  يارب  هک  یلئاسو  زا  یکی  دـنکب ، تیبرت  یعامتجا 
.مهد یم  حیضوت  ار  بلطم  نیا  الاح  .تسا  رتذفان  رترثؤم و  رشب  حور  قالخا و  رد 

دوخ عفانم  زا  نتشذگ و  دوخ  زا  ندرک و  شومارف  ار  دوخ  یقالخا  لئاسم  روحم 
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« هینح  » هلأسم نآ  تساهیبوخ و  همه  أشنم  أدبم و  هلزنمب  هک  تسه  لصا  کی  ندب  تمالس  رد  هک  روط  نامه  .تسا  ندرک  رظنفرص 
اهر يدوخ و  زا  ییاهر  نآ  .تسا و  یقالخا  لئاسم  همه  ساسا  ُسا  هک  دراد  دوجو  هلأسم  کی  مه  قالخا  رد  تسا  يروخرپ  ینعی 

.تسا ّتینم »  » كرت ندرک و 

رشب هک  یلکشم  .رگید  دارفا  قوقح  تیاعر  ینعی  تلادع  .تسا  تلادع  تساه ، لصا  همه  ردام  هک  یلـصا  نآ  یعامتجا  لئاسم  رد 
هک دـنادن  ای  دسانـشن و  ار  قـالخا  هک  تسین  سک  چـیه  ینعی  .تساـه  نیا  یئارجا  هبنج  زا  عاـمتجا ، رد  مه  دراد و  قـالخا  رد  مه 

تیاعر ار  یقالخا  لصا  کی  دهاوخ  یم  ناسنا  هک  یتقو  نآ  تسارجا ، هلحرم  رد  راک  لکشم  .دراد  ترورـض  هزادنا  هچ  ات  تلادع 
هتفرگ رارق  فرط  کی  رد  یئوگتـسار  دـنیب  یم  .رگید  فرط  رد  قالخا  تسا و  هتفرگ  رارق  فرط  کی  رد  شعفاـنم  دـنیب  یم  دـنک 

زاو دزروب  تناما  دیوگب ، تسار  دیاب  ای  دربب و  ار  دوس  دنک و  تنایخ  دیوگب ، غورد  دـیاب  ای  .رگید  فرط  رد  دوس  تعفنم و  تسا و 
دـض قالخا و  دـض  دـسر  یم  هک  لمع  ياپ  دـنز  یم  تلادـع  قالخا و  زا  مَد  هک  رـشب  مینیب  یم  هک  تساجنیا  .دـنک  رظنفرـص  دوس 

قالخا هار  تلوهس  هب  ناسنا  دنک  ادیپ  دوجو  ناسنا  رد  رگا  تسا و  تلادع  قالخا و  هناوتـشپ  هک  يزیچ  نآ  .دنک  یم  لمع  تلادع 
هچ .قالخا  دوخ  هب  نامیا  تلادـع و  دوخ  هب  نامیا  ینامیا ؟ هچ  تسا .  نامیا  اـهنت  دـنز  یم  راـنک  ار  دوس  دریگ و  یم  ار  تلادـع  و 

لصا و هب  هک  تقونآ  دنک ؟ یم  ادیپ  نامیا  سدقم  رما  کی  ناونع  هب  قالخا  هب  سدـقم و  رما  کی  ناونع  هب  تلادـع  هب  ناسنا  تقو 
هزادنا نآ  تسا ، دقتعم  ادخب  هک  تسا  دنب  ياپ  تلادع  هب  هزادنا  نآب  المع  رـشب  اذهل  .دشاب  هتـشاد  نامیا  ادخ ، ینعی  سدـقت  ساسا 
تلادع ام  رگا  تسیفاک ، ملع  هک  دندرک  یم  لایخ  .تسا  نیمه  ام  رـصع  لکـشم  .دراد  نامیا  ادخب  هک  تسا  دنبیاپ  قالخا  هب  المع 

زا کفنم  ملع  رگا  هک  داد  ناشن  لمع  یلو  .میـشاب  لداع  یقالخا و  ام  هک  تسا  یفاک  میـشاب  لماع  اهنآ  هب  میـسانشب و  ار  قـالخا  و 
: هک دوش  یم  یئانس  لوق  قادصم  .تسه  مه  رضم  هکلب  تسین ، دیفم  تلادع  قالخا و  يارب  اهنت  هن  دوشب  نامیا 

الاک دَرب  رت  هدیزگ  دیآ  غارچ  اب  يدزد  وچ 
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هناوتـشپ نودب  سانکـسا  رـشن  لثم  یبهذم  نامیا  نودب  تلادع  قالخا و  دوش ، یم  اجرباپ  تلادع  قالخا و  دش ، ادیپ  نامیا  رگا  اما 
رما کی  تروص  هب  ادخ  شتسرپ  هلأسم  مالـسا  رد  مینیب  یم  ام  تقونآ  .دیآ  یم  مه  تلادع  قالخا و  دمآ ، هک  یبهذم  نامیا  تسا ،
رارق تلادع  قالخا و  ار  نآ  ینـشاچ  دهد ، یم  روتـسد  مالـسا  هک  ار  تدابع  ینعی  .تسا  هدـشن  هداد  رارق  تدابع  قالخا و  زا  ازجم 

(1) .تسین نکمم  نیا  زا  ریغ  نوچ  دهد  یم  رارق  تدابع  ار  نآ  ینشاچ  دنک  یم  حرط  هک  ار  قالخا  تلادع و  میئوگب  ای  دهد ، یم 

یمالـسا تیبرت  هب  شنادنزرف  دوخ و  تیبرت  هب  دـنمقالع  ناسنا  رگا  شیاین  تدابع و  باب  رد  هک  تسا  نیا  میریگ  یم  هک  يا  هجیتن 
عطق تدابع  هلأسم  ًالـصا  و  دهدب .  ّتیمها  تدابع  اعد و  شیاین ، هلأسم  هب  دیاب  ًاعقاو  دنکب ، تیبرت  ار  يدارفا  دهاوخ  یم  ای  تسه و 

یم هیـصوت  هشیمه  ناگرزب  هک  تسا  نیا  .دراد  ناسنا  یحاون  ریاس  رد  يدایز  ریثأت  تسا ، لیـصا  سح  کی  شرورپ  هک  نیا  زا  رظن 
متعاس چیه  نم  دییوگب  امش  تسا  نکمم  راذگب .» تدوخ  يارب  ار  تعاس  کی  زور  هنابـش  رد  يراد ، يدایز  راک  رادقم  ره  دننک « :

رد دشاب ، ادـخ  قلخ  هب  تمدـخ  فقو  مه  ناسنا  تاعاس  مامت  رگا  هن ، .تسا  مدرم  هب  تمدـخ  يارب  متاقوا  مامت  تسین ، مدوخ  يارب 
، تسا دوخ  يارب  هک  نیا  اـب  تعاـس  کـی  نیا  .تسین  دراذـگب  شدوخ  يارب  ار  تعاـس  کـی  هک  نیا  زا  زاـین  یب  ناـسنا  لاـح  نیع 

.دـنک یمن  رپ  ار  نآ  ياج  تسا ،  مزـال  دـیفم و  هک  نیا  اـب  تسا ، دوخ  ریغ  يارب  هک  ییاـهتعاس  نآ  و  تسا ، مزـال  دراد و  ترورض 
رد ینعی  دراذگب ، شدوخ  يارب  ًاعقاو  ناسنا  ار  زور  هنابـش  رد  رتشیب  ای  تعاس  کی  تسا ؛ لقادـح  دـنیوگ  یم  هک  تعاس  کی  الاح 
نآ رد  ددرگ و  زاب  شدوخ  يادـخ  هب  شدوخ و  نورد  هب  درَِبب ، جراـخ  زا  تسه  هچره  ار  شدوخ  شدوخ ، هب  ددرگرب  تاـظحل  نآ 

ینعی رافغتـسا  دوخ  .ندرک  رافغتـسا  شدوخ و  يادخ  اب  تاجانم  ندرک و  زاین  زار و  شدوخ و  يادـخ  دـشاب و  وا  طقف  طقف و  لاح 
وا يارب  ًاروف  مدرک ؟ هچ  نم  تعاس  راـهچ  تسیب و  نیا  فرظ  رد  دـنکب  باـسح  .دوخ  زا  ندیـشک  باـسح  ندرک ، سفنلا  هبـساحم 

بوخ مراک  نالف  هک  دوش  یم  نشور 
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هلأسم هب  نآرق  .دنک و  یم  رافغتسا  دنکن و  رگید  دریگ  یم  میمصت  مدرک ، یمن  دوب  بوخ  ار  راک  نالف  ار ؛ ادخ  دنک  یم  رکش  دوب ،
بش و نابهار  ینعی  ِراهَّنلا » ُدـُسا  ِلیّللا َو  ُنابْهُر  : » هک دـنا  هدرک  لقن  ربمغیپ  باحـصا  هراـبرد  يا  هلمج  دراد ! هجوت  ردـقچ  رافغتـسا 

همه هنوگچ  نآرق  دـینیبب   (1) «. ِراحْـسالِاب َنیرفْغَتـسُْملاَو  َنیقِْفنُْملا  َنیِتناقلا َو  َنیقداَّصلا َو  َنیرباَّصلا َو  : » دـیوگ یم  نآرق  .زور  ناریش 
ره نآرق  نیرباّصلا .» .دنک «  یم  شیاین  رافغتـسا و  زا  تبحـص  طقف  طقف و  یطارفا  شیورد  کی  لثم  هن  دـنک !؟ یم  نایب  ار  بناوج 

ناتسار و َنیقداّصلا »  .اهراکیپ َو «  رد  ناراددوخ  ینعی  نیرباص »  » عقاو رد  .دیوگ  یم  اهراکیپ  دروم  رد  نیرباص »  » دیوگ یم  هک  اج 
یم تونق  عوضخ  لامک  رد  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  هک  ییاهنآ  نیتناقلا » .دنوش و «  یمن  فرحنم  هّرذ  کی  یتسار  زا  هک  نایوگتسار 
ِهّلل اُومُوق   : » رگید هیآ  کی  رد  نآ  ینعم  هب  هجوت  اـب  نیتناـق »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  اـی  و   ) دـنراد بلق  عوضخ  دنعـضاخ و  دـننک ،

 » َو دننک .) یم  عطق  دنوادخ  ریغ  اب  ار  ناش  هطبار  دـنیوگ و  یمن  نخـس  رگید  سک  اب  ادـخ  اب  زج  لاح  نآ  رد  هک  دـشاب  نیا  َنیِتناق »
نیا .دنزادرپ  یم  ادخ  رافغتسا  هب  ناهاگرحس  هک  نانآ  ِراحْـسالِاب » َنیرفْغَتـسُْملاَو   » .دنـشخب یم  نارگید  هب  دنراد  هچنآ  زا  َنیقِْفنُملا »

(2)  . دشاب شرانک  رد  دیاب  هشیمه  مه 

شیوخ هب  تشگزاب  رد  تدابع  شقن 

ار ناسنا  تدابع  دزاس ؛ یم  هناگیب  دوخ  اب  دنک و  یم  ادج  دوخ  زا  ار  ناسنا  تایدام  رد  ندش  قرغ  یگتـسباو و  هک  تبـسن  نامه  هب 
رد هدش  وحم  هدش و  قرغ  ناسنا  تدابع  تسا ، ناسنا  هدننک  رادـیب  ناسنا و  هدـنروآ  شوه  هب  تدابع  دـنادرگ ، یم  زاب  نتـشیوخ  هب 
نآ ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  دنوادخ  دای  وترپ  رد  تدابع و  رد  دنک ، یم  نوریب  اهتلفغ  يایرد  قامعا  زا  قیرغ ، تاجن  دننام  ار  ءایـشا 
ردو درگن ، یم  ناکم  نامز و  تایح و  یتسه و  هب  الاب  زا  ددرگ ، یم  هاگآ  دوخ  ياهیرـسک  اهـصقن و  هب  دـنیب ؛ یم  تسه  هک  ناـنچ 

دودحم ياهوزرآ  لامآ و  یتسپ  تراقح و  هب  ناسنا  هک  تسا  تدابع 

159 ص :
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.دناسرب یتسه  بلق  هب  ار  دوخ  دهاوخ  یم  درب و  یم  یپ  يدام 

تسا نیا  تسا  باجعا  هیام  رتشیب  هچنآ  .مرگن  یم  باجعا  هب  نیاتشنیا »  » نامدوخ رصع  فورعم  دنمـشناد  نخـس  نیا  هب  هشیمه  نم 
بهذم میسقت  زا  سپ  وا  .یفسلف  یبهذم و  یناسنا و  یناور و  لئاسم  رد  هن  تسا  یضایر  کیزیف و  رد  صـصختم  دنمـشناد  نیا  هک 
یقیقح بهذم  رد  ناسنا  هک  یـساسحا  دمان و  یم  یتسه  بهذم  ای  دوجو  بهذم  تسا  یقیقح  بهذم  هک  ار  موس  عون  عون ، هس  هب 

: دهد یم  حرش  نینچ  نیا  دراد 

یم رهاظت  راکفا  تعیبط و  رد  اه  هدـیدپ  ءاروام  رد  هک  یلالج  تمظع و  رـشب و  ياهفدـه  لاـمآ و  یکچوک  درف ، بهذـم ، نیا  رد  »
ار یتسه  مامت  دـنک و  زاورپ  نت  سفق  زا  دـهاوخ  یم  هکنانچ  درادـنپ  یم  نادـنز  عون  کی  ار  دوخ  دوجو  وا  دـنک ، یم  سح  دـیامن 

(1) «. دبایرد دحاو  تقیقح  کی  ناونع  هب  هراب  کی 

: دیوگ یم  شیاین  هرابرد  زمیج » مایلیو  »

سک ره  یلمع  يراـیتخا و  ياـهدوخ  زا  تمـسق  نیرت  ینورد  هک  نیا  نیع  رد  هک  تـسا  رما  نـیا  يرورـض  هجیتـن  شیاـین ، هزیگنا  »
مدرم بلغا  .دـنک  ادـیپ  دـناوت  یم  هشیدـنا  ناهج  رد  اهنت  ار  شیوخ  لماک  بحاـصم  نیا ، دوجو  اـب  تسا ، یعاـمتجا  عون  زا  يدوخ 

دوخ یلاع ؛ هجوت  نیا  اب  نیمز  يور  رد  درف  نیرتریقح  .دننک  یم  عوجر  نآ  هب  دوخ  لد  رد  یفداصت  هاوخ  هتـسویپ ، تروص  هب  هاوخ 
(2) «. دنک یم  شزرا  اب  یعقاو و  ار 

: دیوگ یم  دوشن ، لقن  تسا  غیرد  هک  دراد  دوخ  نتفایزاب  رظن  زا  شیاین  شتسرپ و  شزرا  دروم  رد  یلاع  ینخس  زین  يروهال » لابقا  »

لک رد  ار  دوخ  عضو  ام  تیصخش  کچوک  هریزج  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یفراعتم  یتایح و  یلمع  یناسفن ، قارشا  هلیسو  هب  شیاین  »
(4)،(3) «. دنک یم  فاشتکا  تایح  زا  يرتگرزب 

160 ص :
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قح دای 

میرک نآرق  .ندرب  دای  زا  ار  وا  ریغ  قح و  دای  تسا : زیچ  کی  رد  تسا  تدابع  رد  هک  یعاـمتجا  یقـالخا و  يونعم  راـثآ  همه  هشیر 
رد و  دراد »  یم  زاب  تشز  دـب و  راک  زا  زامن  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  تدابع  یحور  یتیوقت  هبنج  یتیبرت و  رثا  هب  اج  کی  رد 
دای رد  دـناوخ و  یم  زاـمن  هک  ناـسنا  هک  نیا  هب  هراـشا  راداـپ »  هب  یـشاب  نم  داـی  هب  هک  نیا  يارب  ار  زاـمن  : » دـیوگ یم  رگید  ياـج 

.تسا هدنب  شدوخ  هک  دنک  یمن  شومارف  تسوا و  بقارم  ییانیب  اناد و  تاذ  هک  دراد  دای  رد  هراومه  تسادخ 

، دهد یم  رارق  یهلا  تایلجت  هدامآ  ار  نآ  دشخب و  یم  افـص  دهد و  یم  الج  ار  لد  تسا ، تدابع  فدـه  هک  ادـخ  دای  ادـخ و  رکذ 
: دیامرف یم  نینچ  تسا  تدابع  حور  هک  قح  دای  هرابرد  یلع 

ِیف ُُهئالآ  تَّزَع  هِّلل  َحَِرب  ام  ِهَدَناعُْملا َو  ِِهب  ُداقنَت  ِهَوشِْعلا َو  َدَعب  ِِهبُرِصُبت  ِهرَقَْولا و  َدَعب  ِِهب  ُعَمسَت  ِبولْقِلل ، ًءالَج  َرکّذلا  َلَعَج  یلاعَت  َهّللا  َّنِا  »
(1) «. ْمِِهلوُقُع ِتاذ  یف  مُهَمَّلَک  مِهِرِکف َو  یف  مُهاجان  ٌدابِع  ٍتارَتَْفلا  ِنامز  ِیف  ِهَهُربلا َو  دَعب  ِههُرْبلا 

یشکرس و سپ  زا  انیب و  یئانیبان ، سپ  زا  اونش و  يرک ، سپ  زا  هلیـسو  نیدب  اهلد  تسا ، هداد  رارق  اهلد  لقیـص  ار  دوخ  دای  دنوادخ  »
نایم رد  يربمایپ  هک  ییاهنامز  رد  نامز و  زا  يا  ههرب  ره  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسه  هدوب و  نینچ  هراومه  دـندرگ ؛ یم  مار  دانع ،
«. دنک یم  ملکت  نانآ  اب  ناشیاهلقع  هار  زا  دیوگ و  یم  زار  اهنآ  اب  اهنآ  ریمض  ّرس  رد  هک  دراد  هتشاد و  یناگدنب  تسا  هدوبن  مدرم 

ادخ اب  هملاکم  يریگ و  ماهلا  لباق  لد  هک  یئاج  ات  تسا  هدش  نایب  اهلد  رد  قح  دای  فرگش  ریثأت  بیجع و  تیصاخ  تاملک  نیا  رد 
(2) .ددرگ یم 

161 ص :
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هک هزادنا  ره  هب  .دنک  ادیپ  ورین  توق و  دنک ، ادیپ  توارط  دوشب ، هزات  دوشب ، دیدجت  ناسنا  ینامیا  تایح  هک  تسا  نیا  يارب  تدابع 
رهب تسا ، رکذت  تلفغ و  رادم  رئاد  تسین ، ملع  رادم  رئاد  ندرکن  ندرک و  تیـصعم  دنک ، یم  تیـصعم  رتمک  دشاب  ادخ  دایب  ناسنا 

دیایب شدایب  رتشیب  ادخ  هک  هزادـنا  رهب  دـنک ، یم  تیـصعم  رتشیب  دـشاب ، هدرک  شومارف  ار  ادـخ  ینعی  دـشاب  لفاغ  ناسنا  هک  هزادـنا 
(1) .دنک یم  تیصعم  رتمک 

ینعی تدابع  حور  هک  یتابجوم  اب  مالسا  و  تسا ، هدش  هیصوت  دایز  هلفان  هضیرف و  ناونع  هب  مالسا  رد  تسا ، رکذت  يارب  هک  تدابع 
هب دوشب  ادخ  زا  ناسنا  تلفغ  فارصنا و  بجوم  هک  هچره  .تسا  هدرک  هزرابم  زین  دنک  یم  داجیا  تلفغ  درب و  یم  نایم  زا  ار  رکذت 

.ندـیباوخ رد  طارفا  دارفا و  اب  ترـشاعم  رد  طارفا  نتفگ ، رد  طارفا  ندروخ ، رد  طارفا  لـثم  تسا ، مارح ) اـی  هورکم   ) عونمم یعون 
تشادهب و روظنم  ینعی  دـشاب  هتـشاد  مه  یمـسج  للع  هک  تسا  نکمم  ندروخرپ  زا  زیهرپ  هب  هیـصوت  دـننام  اه  نیا  زا  یـضعب  هتبلا 

مولعم هک  دریگ  یم  رارق  یفیدر  رد  یمالسا  لئاسم  رد  ماعطلا » هلق   » ینعی تسین ، نآ  اهنت  ًاعطق  یلو  دشاب  راک  رد  مه  تّحـص  ظفح 
تلفغ تابجوم  رتمک  دشاب و  رتکبس  ناسنا  حور  هک  تسا  نیا  يارب  نینچمه  هکلب  تسین  هّحـصلا  ظفح  تشادهباهنت و  فده  تسا 

(2) .دوش ادیپ  ناسنا  رد 

تیونعم تیوقت 

رد هدارا  يورین  تیوـقت  يارب  سفن  هیکزت  اوـقت و  و  تسا ، هلقاـع  هوـق  يارب  رکف  ندـش  نشور  يارب  لـقعت  رّکفت و  هک  روـط  ناـمه 
هب شدوخ  نامیا  هک  روط  نامه  ینعی  تسا ؛ ناسنا  رد  ینامیا  ترارح  داـجیا  يونعم و  هقـالع  قشع و  تیوقت  يارب  تداـبع  ناـسنا ،

، تسا هدـش  حیرـصت  دایز  یمالـسا  نوتم  رد  بلطم  نیا  هب  هک  تسا  نامیا  هدـننک  تیوقت  مه  تدابع  تسا ، تدابع  أشنم  دوخ  هبون 
أـشنم تسا  نامیا  نآ  زا  ثعبنم  هک  یلمع  و  دوش ، یم  لمع  أشنم  دوخ  هبون  هب  نامیا  .رگیدـکی  رد  لمع  نامیا و  لباقتم  ریثأـت  ینعی 

(3) .ددرگ یم  نامیا  نامه  تیوقت 

حور يونعم  هبنج  تیوقت  يارب  تسا  هدـش  هیکت  نآ  يور  رب  مالـسا  رد  هک  تادابع  همهنیا  .تسا  لماکت  هیاـپ  تیونعم  نآرق  رظن  زا 
، دینیبب ار  ربمایپ  یگدنز  .تسا  ناسنا 

162 ص :
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: دیوگ یم  نآرق  لاح  نامه  رد  زاب  دراد  هک  يا  هلغشم  يراتفرگ و  همهنآ  اب 

َْنل ْنَا  َِملَع  َراـهَّنلا  َلـیّللا و  ُرِّدَُـقی  ُهّللا  َکَـعَم و  َنیذَّلا  َنِم  ٌهَِفئاـط  ُهَُثُلث و  ُهَفِْـصن و  ِلـْیَّللا و  ِیَثـُُلث  ْنِم  ینْدَا  ُموـُقَت  َکَّنَا  ُمَْـلعَی  َکَّبَر  َّنِا  »
(1) «. ...ْمُْکیَلَع َباتَف  ُهوُصُْحت 

و بش ، زا  یثلث  لقاال  و  نآ ، فصن  دودـح  یهاـگ  ینک ، یم  ماـیق  تداـبع  هب  ار  بش  ثلث  ود  دودـح  رد  وت  هک  تسا  هاـگآ  ادـخ  »
«. ...دننک یم  نینچ  زین  دنتسه  وت  اب  هک  یهورگ 

: هک دنک  یم  دیکأت  شربمایپ  هب  ادخ  ای  و 

(2) «. یسرب دومحم  ماقم  هب  ات  ناوخب ، بش  زامن  نک ، دجهت  زیخرب ، تدابع  يارب  ار  بش  زا  یتمسق  »

ار شیاهنتخیر  قرع  اهندز و  لیب  اـهندرک و  راـک  مینیب  یم  ار  وا  یعاـمتجا  تلادـع  رگا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  دروم  رد  اـی  و 
نیا .مینک  هراظن  مهار  شیاهندش  شوهیب  ادخ  فوخ  زا  نآ  .مینیبب  مه  ار  شیاهندرک  شغ  بش  لد  رد  نآ  دیاب  مینک ، یم  هدهاشم 

ریـسفت و هنوگره  .درک  لیوأت  هیجوت و  ناوت  یمن  ار  لئاسم  نیا  .نآرق  تایآ  حیرـص  مه  اهنآ  دنتـسه و  مالـسا  خـیرات  تاـیعقاو  اـه 
یتیونعم هب  زاین  یمالـسا ، سایقم  هب  یعامتجا  تلادع  رانک  رد  هدـنیآ  رد  ام ، بالقنا  .تسا  نآرق  هب  تنایخ  لئاسم ، نیا  يدام  ریبعت 

(3) .میا هدید  همئا  ربمایپ و  رد  هک  هنومن  نآ  زا  یتیونعم  دراد ، لماش  هدرتسگ و 

یقالخا نامرد 

: دیامرف یم  ربک ، ملظ ، یشکرس ، لیبق  زا  هلیذر  قالخا  زا  يا  هراپ  هب  هراشا  زا  سپ  هغالبلا  جهن  هبطخ 192  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

ْمِِهفارطَال َو ًانیکْـسَت  ِتاضوْرفَْملا  ِماـّیالا  یف  مایّـصلا  هَدَـهاُجم  ِتاوَکَّزلا و  ِتاولَّصلاـِب و  َنینمؤْملا  ُهَداـبِع  ُهّللا  َسَرَح  اـم  کـلذ  ْنَع  «َو 
«. ْمُْهنَع ِءالَیُْخِلل  ًَهلاِزا  ْمِِهبُولُِقل َو  ًاضیفَْخت  و  ْمِهِسوُفِنل ، ًالیلذَت  مهِراْصبَال و  ًاعیشَْخت 

163 ص :
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دوخ نمؤم  ناگدنب  اه  هزور  اهتاکز و  اهزامن و  هلیـسوب  دنوادخ  تسا  یناور  ياهیرامیب  یقالخا و  تافآ  نیا  ضرعم  رد  رـشب  نوچ 
هب هتـشاد  زاب  یگریخ  زا  ار  اهمـشچ  دـنراد ، یم  زاب  هانگ  زا  ار  اهاپ  اهتـسد و  تدابع  نیا  درک ، ینابهگن  تسارح و  تاـفآ  نیا  زا  ار 

(1) .دنزاس یم  لیاز  ار  غامد  داب  و  دنیامن ، یم  عضاوتم  ار  اهلد  دننادرگ ، یم  مار  ار  سوفن  دنشخب ، یم  عوشخ  اهنآ 

ینورد بالقنا 

.دهاکب ماما  تیثیح  زا  هک  نیا  يارب  دیشک  يا  هشقن  نوراه  هاگتسد  دندوب  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترـضح  هک  یتدم  رد 
دیاب یـسک  نادنز ، رد  هک  تسا  یهیدب  .دشاب  نادنز  رد  ماما  راکتمدـخ  حالطـصا  هب  هک  دـش  رومأم  یئابیز  رایـسب  ناوج  زینک  کی 

: دنتفگ دندرک ، راک  نیا  رومأم  ار  ابیز  رایسب  ناوج  زینک  کی  .دهاوخب  وا  زا  دشاب  هتشاد  یتجاح  ینادنز  رگا  دروایب ، اذغ  دربب ، اذغ 
کی درک ، شمهّتم  دوشب  لقاال  ای  دنکب ، وا  هب  یهاگن  تسا  نکمم  هدوب ، نادنز  رد  مه  اهتدم  تسا ، درم  کی  دـشاب  هچره  هرخالاب 

زینک نیا  رد  ًالـصا  هک  دـندش  رادربخ  تقوکی  ناوج »! نز  کی  اب  درم  کی  تولخ ، قاـتا  دوش !؟ یم  رگم  : » دـنیوگب ییوگلو  دارفا 
.ماما مود  رفن  هدش  مه  زینک  نیا  دندید  تسا . ] هدش  تدابع  لوغـشم  هتخادنا و   ] يا هداّجـس  هدـمآ  مه  وا  ینعی  هدـش ، ادـیپ  یبالقنا 

هب تسا ، يرگید  لاح  شلاح  تسا ، بلقنم  ًالـصا  دـندید  دـندروآ ، ار  زینک  .تسا  يرگید  روج  عاـضوا  هک  نوراـه  هب  دـنداد  ربخ 
یچ نم  هک  مدیمهفن  رگید  مدید ، نم  هک  ار  درم  نیا  تفگ : تسیچ ؟ هیـضق  دنتفگ  .دنک  یم  هاگن  نیمز  هب  دـنک ، یم  هاگن  نامـسآ 

؛ مربب رسب  هبوت  لاح  رد  دیاب  طقف  هک  منک  یم  رکف  الاح  ما ، هدرک  ریصقت  یلیخ  ما ، هدرک  هانگ  یلیخ  مرمع  رد  هک  مدیمهف  و  متسه ،
(2) .درم ات  دشن  فرصنم  شلاح  نیا  زا  و 
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راکهانگ تشگزاب 

، درک یعقاو  هبوت  تشاذگ ، رانک  ار  ناهانگ  مامت  دش ،  ادیپ  وا  رد  یلوحت  دعب  دوب  دزد  ادتبا  رد  هک  تسا  يدرم  ضایع » نب  لیـضف  »
هندرگ رس  دزد  کی  البق  هکیلاح  رد  دش ، يرگید  هدع  یبرم  ملعم و  هکلب  دش ، یئاوقت  اب  درم  طقف  هن  .دش  ناگرزب  زا  یکی  اهدعب  و 

.دنتشادن تحار  وا  میب  زا  مدرم  هک  دوب  يریگ 

يدـهاز دـباع و  درم  کی  ًاقافتا  دـیایب ، نیئاپ  راوید  زا  دـهاوخ  یم  دنیـشن و  یم  هک  راوید  يور  دور ، یم  الاب  يراوید  زا  بش  کـی 
یم شوگب  شندناوخ  نآرق  نیزح  يادـص  دـناوخ و  یم  نآرق  دـناوخ ، یم  اعد  دـناوخ ، یم  بش  زامن  درک ، یم  يراد  هدـنز  بش 
ایآ « » ِهّللا ِرْکِِذل  مُُهبوُلق  َعَشَْخت  ْنَا  اونَما  َنیذَِّلل  ِنْأَی  َملَا  : » دوب هدیسر  هیآ  نیا  هب  ًاقافتا  هک  دینـش  ار  ناوخ  نآرق  يادص  ناهگان  .دیـسر 

ات نایصع ، يّرجت و  یک  ات  بلق ، تواسق  یک  ات  ینعی  دوش ؟» مارآ  مرن و  ادخ  دای  يارب  ناشبلق  نامیا ، نایعّدم  هک  هدیسرن  نآ  تقو 
درم نیا  تسین ؟  ناهانگ  زا  ندش  ادج  تقو  ایآ  تسین ؟ ادخ  يوس  هب  ندرک  ور  ندنادرگرب ، ور  تقو  ایآ  ندرک ؟ ادـخب  تشپ  یک 

، ارچ ارچ ، ایادـخ  تفگ : اجنامه  تسوا ، صخـش  بطاخم  یئوگ  دـش ، یحو  وا  دوخ  هب  یئوگ  دینـش ، راوید  يور  ار  هلمج  نیا  هک 
التبم ًانایحا  هک  ار  هچره  و  رامق ، بارـش ،  يدزد ، نآ ، زا  دعب  دمآ و  نیئاپ  راوید  زا  .تسا  نآ  تقو  مه ، نالا  تسا ، هدیـسر  شتقو 

هب ار  مدرم  لاوـما  .دوـب  رودـقم  وا  يارب  هـک  يدـح  اـت  دـیزگ  يرود  هـمه  زا  درک ، ترجه  هـمه  زا  .تشاذــگ  راـنک  دوـب ،  نآ  هـب 
(1)  . درک ادا  ار  یهلا  قوقح  داد ، سپ  ناشنابحاص 
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تادابع سأر  رد  زامن  موس  شخب 

هراشا
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زامن

ینعی لوا  لصا  تفگ  ناوت  یم  تسا و  هولصلا » نومیقی  و   » زامن نتشاد  اپب  تسا  هدرمش  بیغ  هب  نامیا  زا  دعب  نآرق  هک  یمود  لصا 
قافنا لصا  ینعی  موس  لصا  يزاس و  دوخ  اب  مود  لصا  تسا و  طوبرم  ناملـسم  درف  کی  يداقتعا  يرکف و  ماـظن  هب  بیغ  هب  ناـمیا 

.دراد طابترا  يزاس  هعماج  اب  درک ، میهاوخ  یسررب  ًادعب  هک 

یبتکم ره  رگا  و  تسا ، هدـش  هدرمـش  نید  ياه  هیاپ  زا  یکی  دـینک  یم  هظحالم  هکنانچ  اریز  میرب  یم  یپ  زاـمن  تیمها  هب  اـجنیا  زا 
سأر رد  تسا و  هتفرگ  رارق  یمالسا  یتیبرت  یشرورپ و  همانرب  هحولرس  رد  تدابع  دراد ؛ شدوخ  دارفا  نتخاس  يارب  حرط  عون  کی 

.تسا زامن  اه  تدابع  همه 

زامن نایم  تسا  قرف  دنراد و  یم  اپب  ار  زامن  دیامرف  یم  هکلب  دنناوخ ؛ یم  زامن  دـیوگ  یمن  دـیجم  نآرق  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
زا نخـس  ینعی  تسا ؛ تمذم  ماقم  رد  تسا ، هدش  ریبعت  ندناوخ  زامن  نآرق  رد  هک  يدراوم  ًالوصا  و  نتـشاد .  اپب  ار  زامن  ندناوخ و 

(1) .تسا هتشاد  داریا  ناشیاهزامن  هک  هدوب  یناسک 
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یهلا دادما  زامن 

: دیوگ یم  نخس  بیجع  نآرق  نیعِشاْخلا .» یَلَع  ِالا  ٌهَریبََکل  اهَّنِا  ِهولَّصلا و  ِْربَّصلِاب و  اُونیعَتْسا  «َو 

ربص ماسقا  زا  یکی  هزور  لقاال  ای  تسا  هزور  دوصقم ،  دـنا  هتفگ  نیرـسفم  هک  ربص _  زا  دـینک و  دادمتـسا  زامن  زا  نامیا ! لـها  يا 
ادخ تدابع  زا  هک  تسا  يددم  هچ  میریگب ؟ زامن  زا  میناوت  یم  هک  تسا  يددم  هچ  دیریگب ! ددم  دینک ! دادمتسا  اه  نیا  زا  تسا _ 
یم امـش  رگا  .تفرگ  دوش  یم  اـجنیا  زا  ار  يددـم  ره  ًالـصا  تسا ؛ ددـم   ] ادـخ تداـبع   ] نیمه میریگب ؟ میناوت  یم  یتـسرپ  ادـخ  و 

یـصلخم صلاخ و  ناوخ  زامن  دیاب  دیـشاب ، دنمورین  دـهاجم  کی  دـیهاوخ  یم  دیـشاب و  یعقاو  ناملـسم  کی  عامتجا ، رد  دـیهاوخ 
(1) ....دیشاب

زگره زامن  نودب  مالسا 

یم رگا  هّللا ! لوسر  ای  دـندرک : ضرع  دندیـسر و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدـخ  برع  لئابق  زا  یکی  زا  یهورگ 
.دیریذپب ار  اهنآ  دیاب  هک  میراد  طرش  هس  میوشب  ناملسم  ام  دیهاوخ 

.مینک شتسرپ  ار  اه  تب  نیا  مه ، رگید  لاسکی  ات  دیهدب  هزاجا   _ 1

.میناوخن ام  دیهدب  هزاجا  تسا ، راوگان  ام  رب  یلیخ  زامن   _ 2

.مینکشب نامدوخ  ار ، نامگرزب  تب  نآ  هک  دیهاوخن  ام  زا   _ 3

: دندومرف باوج  رد  ترضح 

ار نآ  نارگید  امش ، هارکا  تروص  رد  هک  گرزب  تب  نتـسکش  طقف  ینعی   ) دوش یم  هتفریذپ  یموس  طقف  امـش  داهنـشیپ  هس  نیا  زا  »
(2) «. تسا لاحم  هیقب  اما  و  تسکش ) دنهاوخ 
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(ع) یلع مالک  نیرخآ 

مامت یتقو  هک  یئایاصو  نامه  دوش  یم  عورـش  هّللا  هّللا  هلمج  اـب  هک  دـیا  هدینـش  ررکم  هک  شیاـیاصو  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
دومع اهناف  هولصلا  یف  هّللا  هّللا  : » تفگ زامن  هب  عجار  درک ، میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  یلع  هک  دیـشکن  لوط  رتشیب  هظحل  دنچ  دش ،

(2) «. تسامش نید  همیخ  هناوتسا  زامن  هک  زامن  هرابرد  ار ، ادخ  ار ، ادخ   » (1)« مکنید

مالسلا هیلع  قداص  ماما  شرافس  نیرخآ 

هدـیمح ما  دـنک ، ضرع  یتیلـست  هدـیمح » ُما   » هب دـمآ  ریـصبوبا  یتقو  هک  داد  خر  ینایرج  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تاـفو  تقو  رد 
: تفگ ریصبوبا  هب  هدیمح » ُما   » دعب تسیرگ  دوب  انیبان  هک  مه  ریصب  وبا  تسیرگ ،

هک تفر  ورف  یلاح  کـی  رد  ماـما  دومرف  یچ ؟ درک  ضرع  داد  خر  یبیجع  ناـیرج  يدـیدن ، ار  ماـما  رخآ  هظحل  يدوبن و  ریـصب  وبا 
: دومرف درک و  زاب  ار  شیاهمشچ  دعب  .دوب  يا  هوشغ  لاح  ًابیرقت 

همه یتقو  میدرک ، توعد  ار  همه  تعاطا و  ار  ماما  رما  ام  .دـنوش  رـضاح  نم  رـس  يالاب  دـنیایب  دـییوگب ، ارم  کیدزن  ناشیوخ  مامت 
تیعمج و هب  درک  ور  درک ، زاب  ار  شمشچ  هبترم  کی  درک  یم  یط  ار  شرمع  رخآ  تاظحل  هک  تالاح  نامه  رد  ماما  دندش ، عمج 

: تفگ ار  هلمج  کی  نیمه 

ناج تفگ و  ار  نیا  دیسر ، دهاوخن  دنرامشب ، کبس  ار  زامن  هک  یمدرم  هب  ام  تعافـش  زگره  ِهولـصلِاب » ًافِّخَتـسُم  انتُعافَـش  لانَت  َْنل  »
(3) .درک میلست  نیرفآ  ناجب 

؟ تسیچ زامن  هماقا 

ًاعقاو هک  دـشاب  يزامن  هکلب  ددرگن ؛ ماجنا  حور  یب  رکیپ  کی  تروص  هب  زامن  ینعی  دوش ، ادا  زامن  قح  هک  تسنآ  زاـمن  نتـشاد  اـپب 
شیوخ هدننیرفآ  قلاخ و  هجوتم  ار  هدنب 
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«. يرْکِِذل َهولَّصلا  ِِمقَا  : » هدش هراشا  نادب  هط »  » هروس هفیرش 14  هیآ  رد  هک  هّللارکذ  ینعم  تسا  نیا  .دزاس و 

دادمتـسا وا  زا  دشاب و  زاین  زار و  رد  ادخ  اب  یهاتوک  تدم  ولو  ناسنا  رگا  ادخ ، ریغ  ندرک  شومارف  اب  تسا  يواسم  ندوب  ادـخ  دای 
دلوی و مل  دلی و  مل  ، » ندوب دمـص  ندوب ، دحا  ندوب ، میحر  ندوب ، نامحر  ندوب ، بر  ندوب ، هّللا  هب  ار  وا  دیوگ ؛ انث  ار  وا  و  دـیوج ؛

یم هتخاس  نانچ  نآ  ناسنا  حور  و  دوش ، یم  هتـشاذگ  وا  سفن  رد  اـهریثأت  نیرتیلاـع  دـنک ، فیـصوت  ندوب ، دـحا » ًاوفک  هل  نکی  مل 
(1) .دهاوخ یم  مالسا  بهذم  هک  دوش 

زامن رد  تماقتسا 

هَللا ِّناـِب  مَْلعَی  َْملَا  ّیلَوـَت ، َبّذَـک َو  ْنِا  َْتیَاَرَأ  يْوقَّتلاـِب ، َرَمَا  ْوَا  يدُْـهلا ، یَلَع  َناـک  ْنِا  َتـْیَاَرَأ  یّلَـص ، اِذا  ادـْبَع  یْهنَی ، يذـلا  َتـْیَاَرَأ  »
(2)« يرَی

نتشاد راّنس  کی  نیا  نیبب  هک  .دراد  لوزن  نأش  هتبلا  هک  ینغتسم ، ناسنا  ياهنایغط  زا  تسا  یقادصم  اهتمـسق  نیا  دنا  هتفگ  نیرـسفم 
تیدوبع قیرط  زا  شدوخ  ناسنا  هک  تسه  تقو  کی  الاح  دنک ؟ یم  یغاط  دح  هچ  رد  دنک و  یم  یغاط  ار  ناسنا  ندش ، رادـلوپ  و 

الاح .دنـشاب  تسرپادخ  مه  نارگید  هک  دراذگن ، دهاوخ  یم  نارگید ، تیدوبع  اب  تسا  فلاخم  وا  رتالاب ، .دـنک  یم  یچیپرـس  قح 
هک یمدآ  نیا  هرابرد  وگب  نم  هب  ینعی  یهنی .  يذلا  تیأرا  دوش ، یم  مه  نارگید  یتسرپادـخ  عنام  تسین ، تسرپ  ادـخ  هک  شدوخ 

.دنک یم  هزرابم  مه  یتسرپادخ  اب  تسین ، تسرپادخ  هک  شدوخ  الاح  دتسرپ ، یم  ار  شدوخ  يادخ  هک  ار  يا  هدنب  دنک  یم  یهن 

نآ هک  دریگ ، یم  ار  رگید  هدنب  کی  تدابع  ولج  هک  یسک  نیا  هرابرد  وگب  نم  هب  ینعی  .يوقتلاب  رما  وا  يدهلا  یلع  ناک  نا  تیأرا 
نآ سکعرب  شدوخ  .تسا  يوقت  هب  هدننک  رما  تسا و  راگدرورپ  تیاده  رب  هک  دـشاب  يا  هدـنب  کی   . دـشابن يداع  هدـنب  مه  هدـنب 

.یتسرپادخ هب  دنک  یم  رما  هدنب  نآ  هکیلاح  رد  یتسرپادخ ، هار  زا  دنک  یم  یهن  نیا  .تسا  هدنب 

زامن مارحلادجسم  رد  دندمآ  یم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هک : تسا  نیا  هیآ  نیا  لوزن  نأش 
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دنتفگ یم  .دننکب  دنتـساوخ  یمن  یتسرپ  قح  دندرک و  یم  نایغط  دندرک و  یم  یچیپرـس  ناشدوخ  هک  لهجوبا  لاثما  .دندناوخ  یم 
هب راب  کی  یتح  ربمغیپ ، ندناوخ  زامن  زا  دـنوشب  عنام  دـندمآ  یم  دـنکب ، مارحلادجـسم  رد  ار  اهراک  نیا  ربمغیپ  میراذـگب  دـیابن  ام 

نیا ، مارحلادجـسم رد  دـیآ  یم  ربـمغیپ  ینعی  صخـش  نیا  دـنیوگ  یم  دـیهدب ، ربـخ  نم  هب  تفگ : لـهج  وـبا  .دـندرک  هـلمح  ناـشیا 
لوا نامه  زا  مرکا  لوسر  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  ار  تهج  نیا  هتبلا   ) .دـناوخ یم  زامن  ینعی  دـهد ، یم  ماـجنا  ار  شدوخ  ياـهراک 
هدوب هقح  عیارش  همه  رد  هک  تسا  ییاهروتـسد  زا  یلک  ماع و  يانعم  هب  زامن  نوچ  دندناوخ ، یم  زامن  مه  تثعب  زا  لبق  هکلب  تثعب ،

اهزامن لکش  یهتنم  تاکز  هب  هدرک  رما  زامن و  هب  هدرک  رما  ارم  ادخ  هک  حیـسم : ترـضح  نابز  زا  دنک  یم  لقن  مه  نآرق  رد  .تسا 
نآ الاح  .دنا  هدـناوخ  یم  زامن  مه  تثعب  زا  لبق  ص )   ) مرکا ربمغیپ  یتح  مینیب  یم  ام  تسا ، هدوبن  لکـش  کی  ناسکی و  عیارـش  رد 
رد زامن  تسا ، هدوب  ملـسم  روط  هب  مه  دوجـس  هدوب ، نآ  رد  ادخ  رکذ  ملـسم  ردـق  هدوب ؟ تروص  هچ  هب  لکـش و  هچ  هب  ناشیا  زامن 

يارب تعکر ، راهچ  رهظ  يارب  تعکر ، ود  حبص  زامن  يارب  زور ، هنابش  رد  تعکر  هدفه  نیا  بیترت  هب  زامن  یلو  هدوب  مه  تثعب  لوا 
نیا زا  دعب  ینعی  .تسا  هدش  یعرش  ادعب  بیترت ، نیا  هب  لفاون  دعب  ، تعکر راهچ  ءاشع  تعکر ، هس  برغم  يارب  تعکر ، راهچ  رصع 

رد ناشیا  نیاربانب  .دـش  بیترت  نیا  هب  دـمآ  یم  ناـشیا  يارب  یـصاخ  ياهروتـسد  هدـش و  تلاـسر  هب  ثوعبم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هک 
نآ يرخآ  ياهتمسق  رد  .هدش و  لزان  هک  تسا  یلوا  تایآ  املسم  نآ  لوا  ياهتمـسق  هک  أرقا - »  » هروس هب  دانتـسا  اب  مه  تقو  نامه 

تثعب زا  لبق  زا  يزامن  عون  کی  ینعی  .دـندناوخ  یم  زامن  هدـش -  لزان  هلـصاف  اب  ای  هدـش  لزان  اه  نیا  هارمه  ایآ  هک  تسا  فالتخا 
یم ياج  هب  ار  زامن  نیمه  دندناوخ  یم  تعامج  هک  تثعب  لیاوا  رد  دنا  هتـشون  اذـهل  تسا ، هدوب  مه  تثعب  لوا  رد  دـندناوخ و  یم 

(. دنشاب هدرک  رکذ  ار  هیضق  لکش  بیترت  هک  میا  هدناوخن  ییاج  رد  میناد و  یمن  ار  نآ  بیترت  لکش و  هتبلا  .دندروآ 

(1) .دنوشب ربمغیپ  تدابع  نامه  عنام  دنتساوخ  یم  اه  نیا 
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زامن هب  رهاظت 

تدابع هب  ار  وت  رهاظت  ولج  دنهاوخ  یم  اه  نیا  دیامرف : یم  مرکا  ربمغیپ  هب  باطخ  هیآ  نومضم   (1) «. بِرَْتقا ْدُجْسا َو  ُهْعُِطت َو  اّلَک ال  »
؟  دنریگب

هناخ و دورب  و  دـهدن ؟ ماجنا  مارحلادجـسم  رد  ار  شتداـبع  رگید  .دـنکب  هیقت »  » اـیآ هک  تسا  حرطم  هلأـسم  نیا  ربمغیپ  يارب  نونکا 
دجـسم رد  دهدن ؟ رثا  بیترت  ای  دهدب ؟ رثا  بیترت  ار  اه  دیدهت  نیا  ایآ  ینعی  .دنوش  یم  محازم  دنیآ  یم  اه  نیا  نوچ  دوشب ؟ یفخم 

: دیامرف یم  دنوادخ  اهدیدهت ؛ نیا  زا  دسرتن  دنکب و  تدابع  زاب  دورب 

رطاخ هب  ربمایپ  رهاظلا  یلع  .امن  ادیپ  تراگدرورپ  سدقم  تاذ  هب  برقت  اهدوجـس  نیا  هلیـسوب  نک و  دوجـس  ار  تدوخ  يادـخ  زاب 
.دـندرک یم  داـجیا  تمحازم  ناـشیا  يارب  مه  یلیخ  .درک  یم  تداـبع  تفر و  یم  مارحلادجـسم  هب  تشاد ، اـجنیا  رد  هک  يروتـسد 

نوریب هب  ناکرشم  هک  دندوب  دوجس  لاح  رد  مارحلادجـسم  رد  ناشیا  زور  کی  هک  تسا  نیمه  دیا  هدینـش  هک  ییاهتمحازم  زا  یکی 
یتقو ای  .دنتخیر  ناشیا  يور  ترـضح ، هب  تناها  يارب  دندروآ و  دندوب ، هتـشک  هک  يرتش  ءاعما  ءاشحا و  زا  دـنتفر و  مارحلادجـسم 

نآ هب  هک  یتداـبع  نآ  هب  دـنک و  یم  ادـخ  تداـبع  هب  رهاـظت  ربمغیپ  هک  تهج  نیا  زا  اـه ، یلیخ  دـمآ ، یم  نوریب  تداـبع  يارب  هک 
رتسکاخ تفر ، یم  هک  هچوک  يوت  .دـندرک  یم  داجیا  ار  اهتمحازم  عاونا  دـنک ، یم  یفن  ار  اهتب  تدابع  دراد و  داقتعا  دراد و  ناـمیا 

نآ زا  ناشیا  ياپ  ولج  رد  اـهتقو  یـضعب  تداـبع ، يارب  مارحلادجـسم  دـندمآ  یم  ناـشیا  هک  اهرحـس  اـی  .دـنتخیر  یم  شرـس  يور 
رگا .نوریب و  دنیایب  لزنم  زا  دنناوتن  هک  دنتخیر  یم  تسا -  رتزیت  دراک  زا  هک  دوش -  یم  ادـیپ  ناتـسبرع  يارحـص  رد  هک  ییاهراخ 
نیا هب  .نک و  دوجـس  ار  تراگدرورپ  ورب ، مه  زاب  وت  .نکن  انتعا  هک  دـیامرف  یم  نآرق  دوش .  حورجم  ناشندـب  دـنیایب ، نوریب  ناشیا 

(2) .داد میهاوخ  ماجنا  ار  نامدوخ  راک  شدوخ  عقوم  هب  مه  ام  يوجب  برقت  تدوخ  راگدرورپ  هب  هلیسو 
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دئادش لّمحت 

(1)« ْبَغْراَف َکِّبَر  یِلا  ْبَْصناَف َو  َتْغَرَف  اذِاَف  »

لوا زاب  هک  یباوخب  تحار  رگا  باوخب ؟ تحار  ورب  الاح  نک ؟ راـکچ  ـالاح  دـش  هتـشادرب  تشود  زا  راـب  يدـش و  غراـف  هک  نونکا 
نمشد ناسنا  يارب  زیچ  چیه  .دریگ  یم  همـشچرس  هافر  یتحار و  تحارتسا و  هب  ندرک  تداع  زا  اهیتخبدب  همه  نوچ  تسا ، یتخبدب 

.تسین هافر  زا  رت 

تدوخ ینعی  .نیرفایب  دیادش  تدوخ  يارب  .زادنیب  بصن  بعت و  هب  ار  تدوخ  مه  زاب  يدـش  غراف  هک  اه  نیا  زا  .ْبَْصناَف  َتْغَرَف  اذِاَف 
ایآ دنا ، هتفرگن  وا  زا  هک  ار  تدابع  دیادش  دـشاب ، هتـشادن  دـیادش  شیعامتجا  لئاسم  رد  اضرف  ادـخ ، درم  هدـن .  تداع  یتحار  هب  ار 

غراف هک  مه  اه  نیازا  تغرف ، اذاف  تشادن ، مارآ  ریخ ، دیباوخ ؟ یم  تخت  حبـص  ات  تفر  یم  تشادن  یعامتجا  دـیادش  یتقو  ربمغیپ 
هب هکلب  یکلا ، بعت  هن  یهتنم  زادـنیب  بعت  رد  ار  تدوـخ  مه  زاـب  .دـهدیم  بعت  ینعم  هک  تسا  بـصن  زا  بصناـف  بصناـف ، يدـش 

(2) .بغراف کبر  یلا  بصناف و  تغرف  اذاف  .تسا  یبلط  تحار  ناسنا  نمشد  هک  نکن  هشیپ  یبلط  تحار  لقاال  .زادرپب  تدابع 

داعم زامن و 

: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  یسک 

.مینکب هدجس  مه  رابکی  مینک  یم  عوکر  راب  کی  هک  روط  نیمه  بوخ ، مینک ؟ یم  هدجس  راب  ود  ام  ارچ 

.تسا عوکر  زا  يرتشیب  عوشخ  رتالاب و  عوضخ  کی  هدجس  هک  دیناد  یم  هتبلا 

تسا هتفرگ  رارق  ناسنا  زغم  هک  اجنآ  تسا ، رس  ناسنا  وضع  نیرتزیزع   ) ار شوضع  نیرتزیزع  نآ  ناسنا  هک  تسا  نیا  هدجـس  نوچ 
رب نیبج  دراذگ ، یم  كاخ  ینعی  زیچ  نیرت  تسپ  يور  تیدوبع  تمالع  هب  تسا ) یناشیپ  هطقن  نیرتزیزع  مه  رس  رد  و 
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هچ مینک ، یم  هدجـس  رابود  تعکر  ره  رد  ام  ارچ  تفگ  .دنک  یم  یکچوک  راهظا  راگدرورپ  لباقم  رد  روط  نیا  دـیاس ، یم  كاخ 
؟ تسا كاخ  رد  یتیصوصخ 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  نینمؤملاریما 

(1) «. يرُْخا ٍهَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  ْمُکُدیُعن و  اهیف  ْمُکانْقَلَخ و  اْهنِم  »

شا هشیر  ام  رکیپ  نیا  مامت  میا ، هدـش  هدـیرفآ  كاخ  زا  ام  همه  مکانقلخ  اهنم  ینعی  يرادـیمرب  يراذـگیم و  هدجـس  رب  رـس  هک  لوا 
كاخ هب  زاب  يریمیم و  هک  دـیایب  تدای  راذـگب ، كاخب  ار  ترـس  هبترم  ود  میا ، هدـمآ  دوجوب  كاخ  زا  میتسه  هچره  تسا ، كاـخ 

(2) .دش یهاوخ  ثوعبم  روشحم و  كاخ  نیمه  زا  رگید  رابکی  هک  دتفیب  تدای  رادرب و  كاخ  زا  ار  ترس  هرابود  يدرگیمرب ،

تاکز زامن و 

(3) «. نوعِکار مُه  َهاکّزلا و  َنُوتُْؤی  َهالّصلا و  َنوُمیُقی  َنیّذلا  اُونَما  َنیّذلا  ُُهلوُسَر َو  ُهّللا و  ُمُکُِّیلَو  امَّنِا  : » همیرک هیآ 

«. دننک یم  ادا  عوکر  لاح  رد  ار  تاکز  دنراد و  یم  اپ  هب  ار  زامن  هک  دنا  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  شا و  هداتسرف  تسادخ و  نات  ّیلو  »

زا هک  يرشخمز  (4) و  دنک یم  لقن  هراب  نیارد  ار  يدّدعتم  تایاور  يربط  .هتـشگ  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  نیقیرف  قاّفتا  هب 
: دیوگ یم  مزج  روط  هب  تسا  نّنست  لها  ياملع  رباکا 

هک تسا  نیا  هدوبن  شیب  درم  کی  نآ  لوزن  دروم  هک  نیا  اب  هدـمآ  عمج  ظفل  هک  نیا  ّرـس  هدـش و  لزان  یلع  نأش  رد  هیآ  کی  نیا  »
ریخ و رب  نینچنیا  دننک و  بسک  ار  يا  هّیجـس  تریـس و  نینچنیا  دیاب  نانمؤم  هک  دراد  نایب  دـنک و  بیغرت  یلعف  نینچنیا  هب  ار  مدرم 

عوضوم دـنزامن و  رد  هک  نیا  اب  ینعی   ) دـنزادنین ریخأت  زین  يزامن  اب  یّتح  دنـشاب و  صیرح  یعاس و  ناریقف  زا  يریگتـسد  ناـسحا و 
ریخأت دوش  یم  ادیپ  تاکز 
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(1) («. دننک یم  هفیظو  ماجنا  زامن  لاح  رد  هدرکن و 

: دیوگ یم  تسا  تعامج  ّتنس و  لها  رباکا  زا  يرشخمز  نوچمه  هک  زین  يزار  رخف 

(3) «. (2) یلع زا  زج  هدشن  عقاو  عوکر  لاح  رد  تاکز  يادا  هک  دنا  هدرک  قاّفتا  زین  املع  هتشگ  لزان  یلع  نأش  رد  هیآ  نیا  »

مالـسلا هیلع  یلع  هک  دـنا  هتفرگ  يزار  رخف  لثم  امدـق  زا  يدارفا  ار  داریا  نیا  دـش ؟ نینچنیا  عوکر  لاح  رد  ارچ  هک  نیا  هلأسم  اما  و 
نیا زامن  لاح  رد  هک  دیئوگ  یم  امش  هنوگچ  .درک  یمن  ادیپ  فارطا  هب  هجوت  هک  دوب  دوخیب  دوخ  زا  نانچ  نآ  زامن  لاح  رد  هشیمه 

تسین روجنیا  اما  تسا  یتقیقح  کی  دش ، یم  دوخیب  دوخ  زا  زامن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  ًالوا  هک  تسا  نیا  باوج  دش ؟ روط 
شیارب لاح  ود  ره  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  .تسا  هدوب  رگیدـمه  لثم  هشیمه  یهلا ، ياـیلوا  تـالاح  همه  هک 

: تفگ یم  دوش ، مامت  ناذا  هک  دروآ  یمن  تقاط  ًالـصا  هک  درک  یم  ادـیپ  يا  هبذـج  تلاح  کی  زاـمن  لاـح  رد  یهاـگ  هدـش ؛ لـقن 
ماما ای  نسح  ماما  تشاذـگ ، یم  هدجـس  هب  رـس  دوب ، زامن  لاح  رد  مه  یهاگ  .زامن  هب  مینک  عورـش  هک  شاب ]  ] دوز لالب !» ای  انحرا  »

ار شا  هدجس  دتفین ، هچب  نیا  هک  درک  یم  ربص  شمارآ  اب  ترـضح  دش و  یم  راوس  شا  هناش  يور  دمآ  یم  شرگید  هون  ای  نیـسح 
(4) .دوش دنلب  وا  هک  نیا  ات  داد  یم  لوط 

یلیخ باذجنا  رگا  هک  دـندقتعم  دـنیوگ  یم  نخـس  ینافرع  ياهقاذـم  يور  هک  اهنآ  هک  تسا  نیا  تسا  ینافرع  هک  يرگید  بلطم 
اهنآ .تسه  مه  ءاروام  هب  لوغـشم  تسه ، ادخ  هب  لوغـشم  هک  نیا  نیع  رد  صخـش  ینعی  تسا  تشگرب  تلاح  نآ ، رد  دـش ، لماک 

.مینکب ضرع  میهاوخب  ام  هک  تسین  لوبق  لباق  یلیخ  دیاش  هسلج  نیارد  یلو  مراد  لوبق  ار  فرح  نیا  مه  نمو  دنیوگ  یم  روط  نیا 
هک يدارفا  .تسا  ندب  علخ  هلأسم  لثم 
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لاح رد  لاوحا  همه  رد  دارفا  یـضعب  .دننک  یم  ندـب  علخ  یتعاس  کی  يا ، هظحل  ود  يا ، هظحل  کی  دنـسر ، یم  هلحرم  نیا  هب  هزات 
یتلاح نآ  اهنآ  رظن  هب  .دنتسه  ندب  علخ  لاح  رد  دنا و  هتـسشن  امـش  ام و  اب  نالا  ًالثم  ما ) هدید  متـسه و  دقتعم  نم  هتبلا   ) .دنندب علخ 

ریقف لاح  هب  هجوت  زامن  لاح  رد  هک  تسا  یتلاح  نآ  زا  رت  صقان  دوشن ، هجوتم  دنـشکب و  نوریب  شندـب  زا  ار  ریت  زاـمن  تقو  رد  هک 
لاح نآ  رد  هک  تسا  لماک  شیادـخ  هب  هجوت  نانچ  نآ  هکلب  هدرک ، هجوت  ریقف  هب  تسا و  لفاغ  ادـخ  زا  اـجنیا  رد  هک  نیا  هن  دراد ،

(1) .درک در  ار  اه  نیا  دوش  یمن  نئارق  نیا  اب  نیاربانب  سپ  .دنیب  یم  ار  ملاع  مامت 

فورعم هب  رما  زامن و 

(2) .ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوْرعَْملِاب و  َنوُُرمْأَی  ٍضَعب  ُءایلْوَا  مُهُضَْعب  ُتانِمْؤُْملا  َنُونِمْؤُْملا َو  «َو 

«. دنراد یم  زاب  رکنم  زا  دننک و  یم  رما  فورعم  هب  دنرگید ، یضعب  ّیلو  یضعب  هنمؤم  نانز  نمؤم و  نادرم  »

مه تشونرس  هب  دنرگیدکی و  رـصان  تسود و  یماح و  دنا ، کیدزن  رگیدکی  اب  هک  نیا  بجوم  هب  دنرگیدکی و  هب  کیدزن  نانمؤم 
دننک و یم  فورعم  هب  رما  اذلو  دنزرو  یم  هقالع  دنهد  یم  لیکـشت  ار  دحاو  کی  هک  دوخ  تشونرـس  هب  تقیقح  رد  دـندنمقالع و 

.دنراد یم  زاب  اهیتشز  رکنم و  زا  ار  رگیدکی 

نع نوهنی  فورعملاـب و  نورمأـی   _ » هلمج ود  نیا  اذـلو  تسا  یناـمیا  دادو  زا  یـشان  رکنم ) زا  یهنو  فورعم  هب  رما   ) لـمع ود  نیا 
.تسا هدش  عقاو  ناناملسم  ینامیا  ءالِو  نایب  لابند  هب  هلصافالب  رکنملا _ »

هب تبـسن  ًارهق  دراد  هقالع  شیوخ  نادنزرف  هب  هک  يردـپ  .دریگ  یم  همـشچرس  اهنآ  دوخ  هب  هقالع  زا  صاخـشا  تشونرـس  هب  هقالع 
نوچ دـنکن ، یـساسحا  دوخ  رد  نارگید  نادـنزرف  هب  تبـسن  تسا  نکمم  اّما  دـنک ؛ یم  هقالع  ساسحا  زین  ناـنآ  راـتفر  تشونرس و 

راک دشاب و  دنم  هقالع  زین  ناشتشونرس  هب  ات  درادن  يا  هقالع  اهنآ  دوخ  هب  تبسن 
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.ییفن یساسحا  ناشدب  راک  دروآ و  دوجو  هب  یتابثا  ساسحا  وا  رد  ناشکین 

اهـساسحا نیا  دـشابن  ّتبحم  یتسود و  ات  و  ییفن ، ساسحا  رثا  رد  رکنم  زا  یهن  تسا و  یتابثا  ساسحا  ناـمه  رثا  رد  فورعم  هب  رما 
.دنک یمن  ششوج  یناسنا  داهن  رد 

اهتّبحم و تسا ، دنم  هقالع  هک  اجنآ  اّما  تسا ، توافت  یب  اهنآ  راتفر  لامعا و  لباقم  رد  دشاب ، هقالع  یب  يدارفا  هب  تبسن  ناسنا  رگا 
هداد طابترا  ءالو  هلأسم  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یّصاخ ، ّتیفیک  اب  هفیرش  هیآ  رد  اذل  دنراذگ و  یمن  مارآ  ار  وا  اهتّدوم 

: تسا هدرک  رکذ  ار  بلطم  ود  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تارمث  ناونع  هب  سپس  تسا و 

«. هاکّزلا نوتؤی  هولّصلا و  نومیقی  »

«. دنهد یم  ار  تاکز  دنراد و  یماپ  هب  ار  زامن  »

فطاـعت و رثا  رد  هک  رگیدـکی  اـب  ناناملـسم  طـباور  نسح  زا  تسا  يا  هنومن  تاـکز  قلاـخ ، قلخ و  هطبار  زا  تسا  يا  هنومن  زاـمن 
: تسا هدرک  عّرفتم  نآ  رب  سپس  .دننک و  یم  کمک  نواعت و  مه  هب  دننک و  یم  تیامح  رگیدکی  زا  یمالسا  محارت 

(1) «. ٌمیکح ٌزیزع  َهّللا  َّنِا  ُهّللا  ُمُهَمَحْرَیَس  ِکئلُوا  »

(2) «. تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  .دیآ  یم  دورف  هعماج  نیا  رب  اهتداعس  یهلا و  ياهتمحر  عاونا  هک  تسا  تقو  نآ  »

تداهش زامن و 

هّللادبعابا هباحص  بلاغ  اروشاع  رهظ  ات  ینعی  تفرگ  تروص  رهظ  زا  دعب  بلغا  اهتداهش  هک  دیناد  یم  دیا و  هدینـش  اروشاع  زور  رد 
رد هّللا  دبعابا  باحـصا  زا  رفن  یـس  دودح  رد  طقف  .دندوب  هدنز  دندش ، دیهـش  همه  زا  دـعب  هک  هّللادـبعابا  دوخ  مشاه و  ینب  مامت  و 

اروشاع رهظ  ات  رگید  یقاب  الا  دندش و  دیهـش  دنداتفا و  كاخب  رهظ  زا  لبق  دش ، ماجنا  نمـشد  هلیـسو  هب  هک  يزادنا  ریت  نایرج  کی 
.دندوب تایح  دیق  رد 
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ام و  تسا ، زامن  تقو  هّللادـبعابا ! ای  درک  ضرع  دـمآ  تسا ، رهظ  لوا  نالا  هک  دـش  هجوتم  تقو  کی  هّللادـبعابا  باحـصا  زا  يدرم 
یم تسا ، زامن  تقو  هک  درک  قیدـصت  درک ، یهاگن  هّللادـبعابا  .میناوخب  امـش  اب  یتعامج  زامن  راب  نیرخآ  يارب  دـهاوخ  یم  ناملد 

: دومرف ار  هلمج  نیا  دنیوگ 

ام دایب  ار  زامن  ینعی  دـشاب  ترکذ )  ) رگا .داتفا  تدایب  زامن  ینعی  دـشاب ، هولـصلا ) ترکذ   ) رگا هولـصلا » ترکذ  اـی  هولـصلا  ترکذ  »
.يدروآ

تسد فک  رب  رـس  هک  يدرم  .دهدب  رارق  نارازگ  زامن  زا  ار  وت  ادخ  يدرک ، دای  ار  زامن  نیّلـصملا » نم  هّللا  کلعج  هولـصلا  ترکذ  »
هچ یعقاو  رازگزامن  دـینیبب  دـهدب ، رارق  نارازگ  زامن  زا  ار  وت  ادـخ  هک  دـنک  یم  اعد  ماـما  ار  يدـهاجم  نینچ  کـی  تسا  هتـشاذگ 

زامن  » یمالـسا هقف  حالطـصا  رد  هک  يزامن  دـندناوخ ، زاـمن  گـنج  نادـیم  رد  اـجنامه  میناوخ ، یم  زاـمن  هلب  دومرف : دراد ، یماـقم 
دیاب زاب  دشاب  مه  نطو  رد  رگا  ناسنا  ینعی  تعکر ، راهچ  هن  تسا ، تعکر  ود  رفاسم  زامن  لثم  فوخ  زامن  .دوش  یم  هدیمان  فوخ »
مهب ناشیعافد  عضو  دنتـسیاب  زامن  هب  همه  رگا  نوچ  دـناوخ ، ففخم  دـیاب  اجنآ  رد  تسین ، لاجم  هک  نیا  يارب  دـناوخب ، تعکر  ود 
ماما دـننکب ، ادـتقا  تعامج  ماما  هب  یمین  دنتـسیاب و  نمـشد  لباقم  رد  نازابرـس  زا  یمین  زاـمن ، لاـح  رد  دنتـسه  فظوم  دروخ ، یم 

زا ار  تُسپ  دـنور ، یم  اهنآ  دـعب  دـنناوخب ، ناشدوخ  رگید  تعکر  کی  اهنآ  ات  دـنک  یم  ربص  دـناوخ  هک  ار  تعکر  کـی  تعاـمج 
ناشدوخ زامن  دنیآ و  یم  رگید  نازابرس  دعب  تسا ، هداتسیا  ای  هتسشن  رظتنم  روط  نیمه  ماما  هکیلاح  رد  دنریگ  یم  ناشدوخ  ياقفر 

.دنناوخ یم  ماما  مود  تعکر  اب  ار 

نآ اذهل  دندوبن ، رود  نمـشد  زا  نادنچ  هک  يروطب  دوب  یـصاخ  عضو  کی  هّللادبعابا  عضو  یلو  دناوخ  یفوخ  زامن  نینچ  هّللادبعابا 
ار اهنآ  مه  هظحل  نیا  رد  یتح  مرـش  یب  يایح  یب  نمـشد  دندوب و  هداتـسیا  هّللادبعابا  کیدزن  دننک  عافد  دنتـساوخ  یم  هک  يا  هدع 

یکی نابز ! ریت  مه  يزادنا ؛ ریت  عون  ود  درک ، يزادنا  ریت  هب  عورش  نمشد  دوب ، زامن  لوغشم  هّللادبعابا  هکیلاح  رد  تشاذگن ، تحار 
وت زامن  اذل  یتسه ، یغای  دیزی ، تدوخ  نامز  ياوشیپ  رب  وت  درادن ، يا  هدیاف  وت  زامن  ناوخب ، زامن  نیسح  درک :  دایرف 
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ترـضح هباحـص  زا  رفن  ود  یکی  هکیروـطب  .دـندرک  یم  باـترپ  ناـشدوخ  یلوـمعم  ياـهنامک  زا  هک  ییاـهریت  مه  و  تسین ! لوـبق 
یلاح هب  یفنح » هّللادبع  نب  دیعـس   » اهنآ زا  یکی  دـنداتفا ، كاخ  يور  دـندوب ، هداد  رارق  رپس  ناشیا  يارب  ار  ناشدوخ  هک  هّللادـبعابا 

وا نیلاب  هب  یتقو  دـندناسر  وا  نیلابب  ار  ناـشدوخ  اـقآ  دوب ، شنداد  ناـج  کـیدزن  رگید  دـش ، ماـمت  هّللادـبعابا  زاـمن  یتقو  هک  داـتفا 
یم رکف  مه  زونه  هک  نیا  لثم  مدروآ ؟ اجب  ار  افو  قح  نم  ایآ  تیفوا » هّللادبعابا ! ای  : » درک ضرع  تفگ ، یبیجع  هلمج  وا  دندیـسر ،

يارحص رد  هّللادبعابا  زامن  دوب  نیا  .دشابن  یفاک  دیاش  مه  يراکادف  رادقم  نیا  هک  تسالاب  گرزب و  ردق  نآ  نیـسح  قح  هک  دنک 
عوکر و تفگ ، دـعقا » موقا و  هتوـق  هّللا و  لوـحب  ، » تفگ هّللا » ناحبـس  تفگ « ، رکذ  تفگ ، ریبـکت  زاـمن  نیا  رد  هّللادـبعابا  .ـالبرک 

يرگید دوجس  دمآ ، شیپ  يرگید  عوکر  دمآ ، شیپ  يرگید  زامن  مالسلا  هیلع  نیـسح  يارب  نیا  زا  دعب  تعاس  هس  ود  .درک  دوجس 
روبجم هّللادبعابا  دش و  دراو  شـسدقم  هنیـس  هب  يریت  هک  دوب  یتقو  نآ  هّللادبعابا  عوکر  اما  .تفگ  رکذ  يرگید  لکـشب  دمآ ، شیپ 

...دروایب نوریب  رس  تشپ  زا  ار  ریت  دش 

، داتفا نیمز  يور  هب  بسا  يور  زا  ًارهق  هّللادبعابا  نوچ  دشن  یناشیپ  رب  دوجـس  دوب ؟ یلکـش  هچ  هب  هّللادـبعابا  دوجـس  دـیناد  یم  ایآ 
: دوب نیا  هّللادبعابا  رکذ  تشاذگ ، البرک  مرگ  ياه  كاخ  يور  ار  شتروص  تسار  فرط 

(1) «. هّللا لوسر  هلم  یلع  هّللاب و  هّللا و  مسب  »

نادیهش دای  زامن و 

راهچ یـس و   ) دنداد ناشیا  هب  ار  فورعم  تاحیبست  روتـسد  ناشراوگرزب  ردپ  هک  یتقو  اهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  همطاف  يربک  هقیدـص 
تقو رد  ای  بیقعت ،  ناونع  هب  زامن  زا  دـعب  الومعم  مه  ام  هک  هّللا  ناحبـس  راب  هس  یـس و  هّلل و  دـمحلا  راـب  هس  یـس و  ربکا ، هّللا  راـب 

نب هزمح  بانج  شراوگرزب  يومع  ربق  رس  تفر  میناوخ ،) یم  باوخ 
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دیهش ربق  تسا ، مرتحم  دیهـش  كاخ  هچ ؟ ینعی  دراد ،! ینعم  اه  نیا  درک ، تسرد  حیبست  دوخ  يارب  دیهـش  تبرت  زا  و  بلطملادبع ،
هناد هک  دنک  یم  قرف  هچ  حیبست ) ما (  هحبـس  هب  دنمزاین  مرامـشب  ار  دوخ  راکذا  مهاوخ  یم  هک  ادخ  تدابع  يارب  نم  تسا ، مرتحم 

دیهـش تبرت  كاخ  زا  ار  نیا  نم  یلو  تسا ، هتـشادرب  درادرب ، مدآ  یکاخ  ره  زا  و  كاخ ، ای  بوچ  ای  دـشاب  گنـس  زا  حـیبست  ياه 
زا دـعب  هکنآ  اـت  .تسا  تداهـش  تسادـق  نتخانـش  تیمـسر  هب  یعوـن  تسا ، تداهـش  دیهـش و  هب  مارتـحا  یعوـن  نیا  .مراد و  یمرب 

ردارب هون  هب  دش  هداد  دـش و  هتفرگ  هزمح  بانج  زا  ادهـشلا  دیـس  بقل  دوخب  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدـقم  دوجو  تداهش 
نب نیسح  كاخ  زا  دیوجب  كربت  دیهـش  كاخ  زا  دهاوخب  یـسک  رگا  رگید  نآ  زا  دعب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شراوگرزب 
زیاج ار  سوبلم  لوکأم و  قلطم  رب  شرف و  رب  هدجـس  یفرط  زا  و  میناوخب ، زاـمن  میهاوخ  یم  هک  اـم  دـنک  یم  هیهت  مالـسلا  هیلع  یلع 

نآ هک  رتهب  درک  هدجـس  كاخ  رب  دیاب  هک  الاح  دـنا  هتفگ  ام  نایاوشیپ  ام  هب  یلو  میرادـیم ،  رب  یگنـس  ای  یکاخ  دوخ  اب  میناد  یمن 
ار ادـخ  هک  وت  .دـهدیم  دیهـش  يوب  هک  دـینک  هیهت  دوخ  يارب  البرک  كاخ  زا  دـیناوتب  رگا  دـشاب ، نادیهـش  تبرت  كاـخ  زا  كاـخ 
، یکچوک سامت  هک  يراذگب  یکاخ  نآ  يور  رب  رس  رگا  یلو  تسا  تسرد  تزامن  يراذگب  یکاخ  ره  يور  رب  رس  ینکیم  تدابع 

.دوش یم  ربارب  دص  وت  باوث  رجا و  دهد  یم  دیهش  يوب  دراد و  دیهش  اب  یکچوک  یگیاسمه  یکچوک ، تبارق 

دیا هدرک  هدجس  سدقم  تبرت  نآ  رب  هک  يزامن  تقونآ  هک  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مدج  تبرت  رب  دینک  هدجـس  دومرف : ماما 
(1) .دهد یم  شزرا  وت  زامنب  وا  تبرت  كاخ  نکب ، كرد  ار  دیهش  شزرا  ینعی  دنکیم  هراپ  ار  هناگتفه  ياهباجح 

حور تفاطل  هولج  لفاون ،

ضئارف هک  لیلد  نیا  هب  تسا  رتمهم  لفاون  زا  رظن  کی  زا  ضیارف  .دوش  یم  هداد  ماجنا  یلو  تسین  بجاو  هک  تسا  یتاداـبع  روظنم 
يا هجرد  هک  تسا  مولعم  دنبجاو و 
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نیا رد  تاکالم  رظن  زا  لفاون  .تسا  هدیـسر  بوجو  دح  هب  هک  هدوب  مهم  ردق  نآ  نآ  تاکالم  دهدب  ماجنا  دـیاب  رـشب  هک  دـنا  هدوب 
رگا ناسنا  دـنبجاو و  هک  نیا  مکح  هب  ضئارف  هک  تسا  نیا  نآ  تسین و  ضئارف  رد  هک  تسا  لفاون  رد  يزیچ  کـی  اـما  تسین  دـح 

هب دهد  یم  ماجنا  یلو  تسین  بقاعم  چیه  دـهدن  ماجنا  مه  رگا  ار  لفاون  یلو  دـهد  یم  ماجنا  نیاربانب  دوش  یم  بقاعم  دـهدن  ماجنا 
دـنبجاو و نوچ  رـصع ) ...  رهظ ، زامن  ًالثم   ) یندـب تاداـبع  رد  دـینک  ضرف  ًـالثم  .دـنراد  يرتـالاب  شزرا  کـی  لـفاون  لـیلد  نیمه 
یحور و تفاطل  عون  کی  نیا  دهد و  یم  ماجنا  تسین  بجاو  هک  نیا  دوجو  اب  ار  لفاون  یلو  دهد  یم  ماجنا  ار  اهنآ  ناسنا  دـنفیلکت 

ماجنا ناسنا  دـنبجاو  هک  رظن  نیا  زا  زین  سمخ )...  تاکز ، لثم   ) یلام تادابع  رد  .دـهد  یم  ناشن  تدابع  هب  ار  ناسنا  صاخ  هقالع 
تـسین بجاو  ندرک  قافنا  دنک و  یم  قافنا  یتقو  ناسنا  یلو  تساهنآ  تیمها  رگناشن  دنا  هدش  بجاو  هک  نیا  دوخ  هتبلا  دـهد  یم 

.دنک یم  ادیپ  يرتشیب  شزرا  کی  هک  تساجنیا 

زا لضفت  راظتنا  هنوگچ  سپ  يرادن  لضف  چیه  یتقو  وت  دنک  تعانق  تابجاو  هب  دیابن  دراد  لضفت  راظتنا  لاعتم  يادـخ  زا  هک  ناسنا 
(1) .محُریال محرَیال  نم  يراد _  يادخ 

یّبحتسم ياهزامن 

رد تسیچ ؟ دوصقم  .دنتـسه  موادـم  دوخ  زامن  رد  هک  ییاهنآ  نومئاد » مهتاولـص  یلع  مهنیذـلا  نیّلـصملا _  الا  : » دـیامرف یم  نآرق 
رد دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  .دـننک  یم  ینعم  بوخ  تایاور ، اجنیا 

دیوگ یم  هک  یتقو  دوش ، یمن  كرت  ناشحبـص  زامن  ًالثم ، اه  نیا  هک  دـیوگ  یمن  ضئارف  دروم  رد  نوچ  .تسا  لفاون  روظنم  اـجنیا 
.دهد ماجنا  زین  ار  لفاون  دیاب  تسین و  یفاک  دهد ، یم  ماجنا  ار  شا  هضیرف  لقاال  هک  یسک  ینعی  نیّلصملا ،» الا  »

بوجو و تلاح  ضئارف ، نوچ  .تسا  ضئارف  زا  شیب  ناسنا  تیبرت  رد  لفاون  رثا 
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رد تقونآ  .دراد  يرتشیب  رثا  تسا ، هتفریذـپ  تبغر  لیم و  يور  زا  تسین و  يرابجا  تسا و  بحتـسم  هک  هلفاـن  یلو  دراد ، يراـبجا 
ار حبـص  هلفان  هعفدکی  مدآ  الثم  .تسین  یحیحـص  راک  مه  ندناوخن  رابکی  ندناوخ و  رابکی  ار  لفاون  هک  دـنا ،  هتفگ  مه  لفاون  باب 

رابکی دـناوخب و  ار  بش  هلفان  ءاشع و  هلفان  هعفدـکی  دـناوخن ، هعفدـکی  دـناوخب  ار  برغم  هلفاـن  هعفدـکی  دـناوخن ، هعفدـکی  دـناوخب 
، اهناسنا همه  .تسا  هدش  هدـیرفآ  عُولَه  ناسنا  سپ  .دراد  رثا  تابحتـسم  رد  تموادـم  هکلب  دـشخب  یمن  رثا  تروص  نیا  هب  دـناوخن ،
هب لیدـبت  دـیاب  دـعب  یلو  تسا ، لامک  یئادـتبا  يارب  هک  تلاح  نیا  رگید ، ياهناسنا  اـما  .دوش  یم  زین  نارازگزاـمنو  نینمؤم  لـماش 

نارازگزاـمن هک  نیا  لیلدـب  هورگ  نیا  یلو  .دـشاب  یم  تروص  نیمه  هب  رمع  رخآ  اـت  .تسین  نینچ  اـهنآ  رد  دوـشب ، رتلماـک  تلاـح 
(1) .تسا تیبرت  لماع  کی  نیا  نومئاد ،» مهتاولص  یلع  مه  نیذلا  نیّلصملا _  الا   » دنتسین روجنیا  رگید  دنتسه 

ناگشیپ تدابع  يامیس 

تداـبع و هرهچ  زا  ییاهمیـسرت  رگید : تراـبع  هب  تسا ، هدـمآ  ناوارف  تداـبع  كولـس و  لـها  هب  طوبرم  بلاـطم  هغـالبلا  جـهن  رد 
زوس و اهتذـل ، قوش و  اهتیـشخ ، فوخ و  اهیراد ، هدـنز  بش  رظن  زا  كالـس  داـّبُع و  يامیـس  یهاـگ  تسا ، هدـش  ناگـشیپ  تداـبع 

هبقارم تدابع و  وترپ  رد  هک  یبیغ  تایانع  یبلق و  تادراو  یهاگ  تسا ، هدش  یشاقن  میـسرت و  اهنآرق  توالت  اه ، هلان  هآ و  اهزادگ ،
ثحب دروم  ناهانگ  هریت  راثآ  وحم  و  یئادز » هانگ   » رظن زا  تدابع  ریثأت  یهاگ  تسا ، هدش  نایب  ددرگ  یم  ناش  بیصن  سفن  داهج  و 
یهاگ تسا و  هدـش  هراشا  یناور  ياه  هدـقع  یقالخا و  ياهیرامیب  يا  هراپ  ناـمرد  رظن  زا  تداـبع  رثا  هب  یهاـگ  تسا ، هتفرگ  رارق 

.تسا هدمآ  نایم  هب  هار  ناکلاس  داهز و  دابع و  بیقر  یب  هبئاش و  یب  صلاخ و  ياه  تجهب  اهتذل و  زا  يرکذ 
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تدابع يایند 

يدعب هس  يایند  تذل  اب  هک  یتذل  .تسا  تذل  زا  هدنکآ  تدابع  يایند  تسا ، يرگید  يایند  تدابع  يایند  هغالبلا ، جهن  هاگدید  زا 
« ماش قارع و  رصم و  هب   » هک يرفس  ریس و  اما  تسا  رفس  ریس و  شبنج و  شـشوج و  زا  رپ  تدابع  يایند  تسین .  هسیاقم  لباق  يدام 

اریز درادـن ، زور  بش و  تدابع  يایند  تسین » مان  ار  وا  هک   » دوش یم  یهتنم  يرهـش  هب  دوش ، یمن  یهتنم  ینیمز  رگید  رهـش  ره  ای  و 
تخبـشوخ و هچ  هغـالبلا  جـهن  رظن  زا  تـسا ، صوـلخو  افـص  هرـسکی  درادـن ، ترودـک  هودـنا و  یگریت و  تـسا ، یئانـشور  هـمه 

دهن ماگ  ایند  نیا  هب  هک  سک  نآ  دـهد ، شزاون  ار  وا  ایند  نیا  شخبناج  میـسن  دراذـگ و  اپ  اـیند  نیا  هب  هک  یـسک  تسا  دـنمتداعس 
: تشخ رب  ای  دهن  رس  ابید  رب  مسج  هدام و  يایند  رد  هک  دهد  یمن  تیمها  رگید 

اهَضرَا ْتَشَرَْتفا  اهیلع  يرَْکلا  بَلَغ  اذا  یتح  اهَضْمُغ  لیللا  یف  تَرَجَه  اهَسُؤب َو  اِهبنَِجب  تَکَرَع  اهَـضرف َو  اّهبر  یلا  ْتَّدَا  ٍسفِنل  یبوُط  »
مُهُهافِـش َو مِهِّبَر  ِرکِذـِب  ْتَمهْمَه  َو  مُُهبونُج ، ْمِهِعِجاـضَم  نع  ْتَفاـَجت  مهِداـعم َو  َفوخ  مُهَنُویُع  َرَهـسَا  رَـشْعَم  یف  اـهَّفَک  ْتَدَّسَوـَت  َو 

(1) «. َنوِحلفُْملا ُمُه  ِهّللا  َبزِح  َّنِا  الَا  ِهّللا  ُبزِح  ِکئلوا  مُُهبونُذ ، مِهِرافِغتْسا  ِلوِطب  تَعَّشَقَت 

، تسا وا  راک  هّللا ، وه  لق  دمح و  رای و  هّللا ، دهد ، یم  ماجنا  ار  شیوخ  راگدرورپ  ضئارف  هکنآ  تسا  دنمتداعس  تخبـشوخ و  هچ  »
دـنیزگ و یم  يرود  باوخ  زا  ماگنه  بش  دـنک ، یم  دروخ  دوخ  يولهپ  ریز  رد  ار ، هناد  ایـسآ  گنـس  دـننام  ار ، اهیتحاران  اهجنر و 

یهورگ رد  دهد ، یم  رارق  شلاب  ار  دوخ  تسد  شرف و  ار  نیمز  دروآ  یم  هلمح  باوخ  هاپس  هک  هاگنآ  دیامن ، یم  يراد  هدنز  بش 
رکذ هب  ناشاهبل  دـننک ، یم  یلاخ  اج  ناشاههاگباوخ  زا  ناشاهولهپ  هدوبر ، ناشنامـشچ  زا  باوخ  تشگزاـب ، زور  ینارگن  هک  تسا 

، ادـخ بزح  دـننانآ  .دور  یم  سپ  ناشموادـم  ياهرافغتـسا  رثا  رب  ناشیاههانگ  ملظم  ربا  دـننک ، یم  تکرح  هتـسهآ  ناشراگدرورپ 
انامه

185 ص :

همان 45. هغالبلا ، جهن  . 1 - 1

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 201 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_185_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) !...« ناراگتسر دننانآ 

تسین یناملظ  بش  تقیقح  هب  ار  نانشور  تسا  زورفا  ناهج  زور  ادخ  نادرم  بش 

يراد هدنز  بش 

هک یلاح  نامه  رد  دوخ  ياهزامن  ردو  دنشاب  لوغشم  نآرق  توالت  هب  ار  بش  زا  يرادقم  ات  دهد  یم  روتـسد  نینمؤم  هب  دوخ  نآرق 
: دیوگ یم  ربمایپ  هب  باطخ  رد  .دنناوخب  نآرق  دنا ، هجوتم  ادخ  هب 

(2) «. ...وَا هَفِْصن  ًالیلق  ِّالا  َلیَللا  ُِمق  ُلمَّزُْملا  اهُّیَا  اَی  »

تدابع هب  هکیلاـح  رد  .زادرپب و  شیوخ  يادـخ  اـب  زاـین  زار و  هب  زیخ و  اـپب  .باوخب  ار  یکدـنا  تداـبع و  يارب  زیخ  اـپب  ار  اـه  بش 
هطبار هک  مه  زا  ادج  ردق  نآ  هن  دوشن و  موهفم  تاملک  هک  دنت  ردق  نآ  هن  نآرق  تئارق  ینعی  لیترت  .نک  لیترت  ار  نآرق  يا  هداتسیا 
هروس نامه  يدـعب  تایآ  رد  زاب  .ناوخب و  يراد  هجوت  تایآ  ياوتحم  هب  هکیلاح  رد  ینأت و  اب  ار  نآرق  دـیوگ : یم  .دورب  نیب  زا  اـه 
تولخ لاح  ره  رد  دـیراد ، جایتحا  يرتشیب  باوخب  ادـخ  هار  رد  داهج  تراـجت و  ریظن  هنازور  ياـهراک  يارب  هک  هاـگنآ  دـیوگ  یم 

.دینکن شومارف  ار  تدابع 

یقیـسوم نامه  هدوب ، نطاب  يافـص  صولخ و  ندرک  ادیپ  یحور و  تردق  بسک  طاشن و  هیام  هک  يزیچ  هناگی  ناناملـسم  نایم  رد 
هک دروآ  دوجوب  مدـق  تباـث  یناـنمؤم  ناتـسبرع ، هریزج  هبـش  یـشحو  مدرم  زا  یتدـم  كدـنا  رد  نآرق  ینامـسآ  يادـن  .دوـب  نآرق 

سرد و باتک  کی  ناونع  هب  طقف  هن  ار  نآرق  ناناملـسم  .دنروآ  رد  اپ  زا  ار  اهنآ  دنتفا و  رد  هنامز  ياهتردـق  نیرتگرزب  اب  دنتـسناوت 
(3) .دندناوخ یم  نآرق  صولخ  اب  اهبش  .دنتسیرگن  یم  نامیا  دایدزا  ورین و  بسک  هیام  حور و  ياذغ  کی  نوچمه  هک  میلعت 

186 ص :

ص 88. هغالبلا ، جهن  رد  يریس  . 1 - 1
.2 هیآ 1 _  لمزم ، هروس  . 2 - 2

ملظ یف  انل  نآرقلا  لعجا  و  دنا : هدش  رکذتم  ار  هتکن  نیا  دنا  هداد  میلعت  نآرق  متخ  يارب  هک  ییاعد  رد  (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  . 3 - 3
بـش لد  رد  باتک  نیا  اب  ات  نک  اطع  ار  قشع  مهف و  نآ  امب  .هدـب  رارق  ام  سنوم  بش  ياهیکیرات  رد  ار  نآرق  ایادـخ  .ًاسنوم  یلایللا 

.میشاب هتشاد  تفلا  سنا و 
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دعب درمش و  یم  رب  ار  نیقتم  تافص  هبطخ 193 ) تسفورعم (  نیقتم  مانب  هک  يا  هبطخ  رد  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
لوقب دـهد و  یم  حرـش  بش  رد  ار  اهنآ  تالاح  هلمج  زا  ...و  نانچ  راتفگ  رد  دـنا و  نینچ  راـتفر  رد  هک  دـهد  یم  حیـضوت  هکنآ  زا 

: دیامرف یم  دنک و  یم  فیصوت  ار  ادخ  نادرم  بش  يدعس 

«. مُهَمادقَا َنوُّفاصَف  َلیللا  اَّمَا  »

«. دوش یم  تفج  تدابع  يارب  ناشیاهاپ  بش  ماگنه  »

«. ِنآرُقلا ِءازجَِال  َنیلات  »

«. دننک یم  توالت  ار  نآرق  فلتخم  ياهتمسق  هاگنآ  »

«. ًالیتَْرت اهَنولِّتَُری  »

«. یناعم مهف و  نودب  دنت و  ام ، زا  یضعب  ياهندناوخ  نآرق  دننام  هن  هشیدناو  لمأت  رس  زا  یندناوخ  نآرق  »

«. ْمُهَسُفنا ِهب  َنونِّزَُحی  »

(1) .دنناوخ یم  دوش  یم  ادیپ  ناشبلق  زا  هک  يونعم  صوصخم  نزح  گنهآ و  اب  ار  تایآ  تاملک و  »

اِذا و  مهُنیْعَا ، َبُْصن  اّهنا  اوُّنَظ  ًاقْوَش و  اهیلا  مُهسوفن  ْتعَّلَطَت  ًاعمط و  اهیلا  اونَکَر  ٌقیوشت  اهیف  ٍهیآب  اوُّرم  اذِاف  مِِهئاد  َءاود  ِِهب  َنوریثتْـسَی  «و 
، مِهِطاسْوَا یلع  نوناح  مُهَف  مِهناذآ ، ِلوُصا  یف  اهَقیهـش  َمنهج و  ِریفز  َّنَا  اّونظ  مِهبولق و  َعِماَسَم  اـهیلا  اْوَغْـصَا  ٌفیوَْخت  اـهیف  هیآـب  اوُّرَم 

ٌراربَا ُءاملُع  ُءامَلُحف  َراهَّنلا  اَّمَا  و  مِِهباقِر ، ِكاکَف  یف  یلاعت  هّللا  یلا  َنوُبلْطَی  مِهِمادـْقا  ِفارْطَا  مِِهبَکُر و  مِهِّفُکَا و  مِهِهاـبِِجل و  َنوُشِرَتْفُم 
(2) «. ُءایقتَا

ره دننیب ، یم  مشچ  اب  هک  تسا  نیا  لثم  دنونـش  یم  نآرق  نابز  زا  هچره  دنزاس ، یم  رهاظ  هلیـسو  نیدـب  ار  شیوخ  ياهدرد  ياود  »
تمحر تایآ  زا  يا  هیآ  هب  هاگ 

187 ص :

ص 41. نآرق ، اب  ییانشآ  . 1 - 1
(. نوقّتم  ) هبطخ 193 هغالبلا ، جهن  . 2 - 2
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زا يا  هیآ  هب  نوچ  و  تساهنآ ، نیعلا  بصن  هک  دیامن  یم  نینچ  ددرگ ، یم  زیربل  قوش  زا  ناشبلق  دندنب و  یم  عمط  نادب  دنـسر  یم 
هب منهج  ياـه  هلعـش  نتفر  نیئاـپ  ـالاب و  گـنهآ  هک  تسا  نیا  دـننام  دـنهد و  یم  ارف  شوـگ  نادـب  دنـسر  یم  بضغ  رهق و  تاـیآ 
زا دـنیاس و  یم  كاخ  هب  اهاپ  تشگنا  رـس  اهوناز و  اهتـسد و  فک  اهیناشیپ و  هدرک  مخ  تدابع  هب  ار  اـهرمک  دـسر ، یم  ناشـشوگ 

هتـسویپ رگید  يایند  هب  ناشحور  دح  نیا  ات  دننک و  یم  يراد  هدنز  بش  نینچ  هک  اه  نیمه  دـنبلط ، یم  ار  شیوخ  يدازآ  دـنوادخ 
« .اسراپ کین و  اناد ، رابدرب ، یعامتجا ، دنتسه  ینادرم  اهزور  تسا ،

: دیامرف یم  نآرق 

(1) «. ًالیوَط ًاْحبَس  َراهّنلا  یف  ََکل  ّنِا  ًالیق ، ُموقَاَو  ًأطو  ّدَشَا  َیِه  ِلیّللا  َهَئِشان  ّنِا  »

زور و  تیـصخش ، کی  بش  ییوگ  مالـسلا  هیلع  یلع  .عامتجا  یگدـنز و  رد  يروانـش  يارب  ار  زور  راذـگب و  تدابع  يارب  ار  بش 
.تسا رگید  یتیصخش  کی 

تقو بش  هک  ار  عوضوم  نیمه  دوخ ، يزمر  ناـبز  اـب  دـنک ، یم  كرد  بوخ  ار  نآرق  ياـهبات  چـیپ و  تسا و  رـسفم  نوـچ  ظـفاح 
: تسا هدروآ  شراعشا  رد  تسا ، یگدنز  لابند  هب  نتفر  تکرح و  عقوم  زور  تدابع و 

دزادنا مالظ  گنز  رد  هنیآ  نوچ  لد  زور  ندروخ  یم  هک  شوک  رنه  بسک  رد  زور 

(3)،(2) دزادنا ماش  هدرپ  قفا  هاگرخ  درگ  بش  هک  تسا  غورف  حبص  یم  تقو  نامز  نآ 

188 ص :

.7 هیآ 6 _  لمزم ، هروس  . 1 - 1
تولخ و تقو  زور ، هک  تسا  نیا  دوصقم  : » دـنا هتـشون  نینچ  رعـش  نیا  راـنک  رد  ظـفاح » ناوید   » رب دوخ  یـشاوح  رد  داتـسا  . 2 - 2

ًأطو ّدشا  یه  لیّللا  هئـشان  ّنا  تسا : ضیف  سنا و  تولخ  تقو  هک  تسا  بش  ًالیوط ؛ ًاحبـس  راهّنلا  یف  کل  ّنا  تسین : صاخ  تالاح 
هک تسا  یتایبا  فیدر  رد  تیب  ود  نیا  نیاربانب ، .ًادومحم  ًاماقم  ّکبر  کثعبی  نا  یسع  کل  هلفان  هب  دّجهتف  لیّللا  نم  .ًالیق و  موقا  و 

«. تسا هدرک  دای  رحس ، تولخ  تاجانم و  درو و  رکذ و  زا 
ص 56. لماک ، ناسنا  . 3 - 3
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یبلق تادراو 

ُْهتَِعفادَت َلیبسلا َو  ِهب  َکَلَس  َقیرطلا َو  ُهل  َنابَاَف  ِقرَبلا ، ُریثَک  ٌعِمال  َُهل  َقََرب  هُظیلَغ َو  َفطلَو  ُُهلیلج  َّقَد  یتح  ُهَسْفَن ، َتامَاَو  ُهَلقَع  ییحَا  ْدَق  »
(1) «. ُهَّبَر یضْرَا  ُهَبلق و  َلمعتْسا  اِمب  ِهحارلا  ِنَمْالا َو  ِرارَق  یف  ِِهنََدب  ِهَنینْأمُِطب  ُهالْجِر  ْتَتَبَث  َو  ِهمالَّسلا ،  باب  یلا  ُباوبَالا 

هب لیدبت  حور  ياهتنوشخ  یکزان و  هب  لیدبت  ندب  ياه  يربتـس  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدناریم  ار  شیوخ  سفن  هدنز و  ار  شیوخ  لقع  »
هب لزنم  نیا  زا  هتـسویپ  تسا ، هداد  قوس  يورهر  هب  ار  وا  نشور و  وا  رب  ار  هار  هدیهج و  وا  بلق  رب  يرون  رپ  قرب  تسا و  هدش  یمرن 
رد وا  مارآ  ندـب  هارمه  شیاهاپ  هدیـسر و  تسا  تماقا  زادـنا  راـبو  تمالـس  لزنم  هک  لزنم  نیرخآ  هب  اـت  تسا  هدـش  هدرب  لزنم  نآ 

راـگدرورپ هتفرگ و  راـک  هب  ار  دوـخ  ریمـض  لد و  هک  تسا  نیا  بجوـم  هب  همه  نیا  تسا  هداتـسیا  تباـث  شیاـسآ ، نما و  هاـگرارق 
« .تسا هتخاس  دونشوخ  ار  شیوخ 

هدـهاجم و زا  نخـس  تسا ، هدـش  هدـناوخ  لـقع  یگدـنز  هک  تسا  يرگید  یگدـنز  زا  نخـس  مینیب  یم  هکناـنچ  اـه  هلمج  نـیا  رد 
دهج یم  کلاس  لد  رد  هدـهاجم  رثا  رب  هک  تسا  یقرب  زا  نخـس  تسا ، حور  ندـب و  تضایر  زا  نخـس  تسا ، هراما  سفن  ندـناریم 
لزنم هب  ات  دـنک  یم  یط  بیترت  هب  کلاس  قاتـشم و  حور  کی  هک  تسا  یلحارم  لزانم و  زا  نخـس  دـنک ، یم  نشور  ار  وا  ياـیندو 

: دسر یم  تسا  رشب  يونعم  دوعص  ریس و  دح  نیرخآ  هک  دوصقم 

(2) «. ِهیقالُمَف ًاَحْدَک  َکِّبَر  یِلا  ٌحِداک  َکَّنِا  ُناْسنِالا  اَهُّیَااَی  »

: ددرگ یم  رما  تیاهن  رد  رشب  تیفرظ  رپو  بارطضا  رپ  مارآ و  ان  بلق  بیصن  هک  تسا  یشمارآ  هنینأمط و  زا  نخس 

(3) «. بُولُْقلا ُّنئَمْطَت  هّللا  ِرکِذب  الَا  »

: تسا هدش  فیص  وت  نینچ  لد  یگدنز  هب  هقبط  نیا  مامتها  هبطخ 228  رد 

189 ص :

هبطخ 220. هغالبلا ، جهن  . 1 - 1
هیآ 6. قاقشنا ، هروس  . 2 - 2
هیآ 28. دعر ، هروس  . 3 - 3
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(1)  «. مِِهئایْحَا ِبوُلق  ِتوَِمل  ًاماظِْعا  ُّدَشَا  ْمُه  مهِداسجَا و  َتوم  َنومِّظَُعی  اینُّدلا  َلها  َنوَرَی  »

یم رتگرزب  ار  نآ  دنتـسه و  لئاق  تیمها  ناشدوخ  لد  ندرم  يارب  اـهنآ  اـما  دنرامـش  یم  گرزب  ار  شیوخ  ندـب  ندرم  اـیند  لـها  »
«. دنرامش

: تسا هدش  نایب  نینچ  نیا  دشک  یم  وس  نادب  دیابر و  یم  ار  دعتسم  ياهحور  هک  ییاه  هبذج  اه و  هسلخ 

(2) «. یلْعَالا ِّلَحَْملِاب  ٌهَقَّلعُم  اهُحاوْرَا  ٍناْدبَِاب  اینّدلا  اُوبِحَص  »

.دوب هتسویپ  اههاگیاج  نیرتالاب  هب  اهندب  نآ  ياهحور  هک  دندرک  تروشم  یئاهندب  اب  ایند  لها  ایند و  اب 

نِم ًاـفوَخ  ِباوـّثلا و  یِلا  ًاـقوَش  ٍنیع  َهَفرَط  مِهِداـسْجَا  یف  مُهُحاورَا  َّرِقَتـسَت  مـَل  مِـهیلع ] ُهـّللا  َبَـتَک   ] مـَهل َبـِتُک  يذـلا  ُلـجَالا  اـَل  ْوـَل  »
(3) «. ِباقِعلا

هب قوش  قشع و  تدـش  زا  دـنام  یمن  یقاب  ندز  مه  هب  مشچ  کی  ناشاهندـب  رد  اهنآ  ياهحور  دوبن  اهنآ  موتحم  ردـقم و  لجا  رگا  »
« .وا ياهتبوقع  زا  فوخ  یهلا و  ياهتمارک 

(4) «. ُهَصَلْخَتْساَف هناحبُس  ِهّلل  َصَلخَا  ْدَق  »

شیوخ صوصخم  ار  وا  شیوخ ، صاخ  تیاـنع  فطل و  هب  زین  دـنوادخ  تسا  هدرک  صلاـخ  ادـخ  يارب  ار  دوخ  لـمع  ار و  دوخ  وا 
.تسا هداد  رارق 

هک یمزاج  نیقی  دوش و  یم  ریزارـس  هار  ناکلاس  بلق  رب  تیدوبع  قیرط  یط  سفن و  بیذـهت  هجیتن  رد  هک  یقارـشا  یـضافا و  مولع 
: تسا هدش  نایب  نینچ  نیا  ددرگ  یم  نانآ  بیصن 

(5) «. َنولِهاجلا ُهنِم  َشحْوَتْسا  اِمب  اوِسنا  َنُوفْرتُْملا َو  ُهَرَْوعَتْسا  ام  اُونالَتْسا  ِنیقیلا َو  َحور  اوُرَشاب  هَریصَبلا َو  ِهقیقَح  یلع  ُملْعلا  ُمِِهب  َمَجَه  »

ار نیقی  حور  تسا  هدروآ  موجه  نانآ  ياهبلق  رب  تسا  لماک  شنیب  هیاپ  رب  هک  یملع  »

190 ص :

هبطخ 230. هغالبلا ، جهن  . 1 - 1
تمکح 147. هغالبلا ، جهن  . 2 - 2

هبطخ 193. هغالبلا ، جهن  . 3 - 3
هبطخ 87. هغالبلا ، جهن  . 4 - 4

تمکح 147. هغالبلا ، جهن  . 5 - 5
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دنتـشحو رد  نآ  زا  نالهاج  هک  يزیچ  نآ  اب  تسا و  هتـشگ  مرن  نانآ  رب  تسا  راوشد  تخـس و  معنت  لها  رب  هچنآ  دـنا ، هدرک  سمل 
(1) «. دنا هتفرگ  سنا 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تدابع  نیموصعم : تدابع  زا  ییاه  هولج 

موق اب  وا  هک  يا  یحور  هلصاف  نآ  ینعی  ییاهنت  تلاح  نآ  .دوش  یم  عورش  شتدابع  هرود  فّنحت و  هرود  هجیدخ  اب  جاودزا  زا  سپ 
یم تکرح  .دروخ  یم  ار  شحور  یئوگ  هکم ، عاـمتجا  هکم و  نیا  رگید  دوش .  یم  رتداـیز  زور  هب  زور  تسا ، هدرکادـیپ  شدوـخ 

میناوت یمن  هک  اـم  دراد ، یملاـع  هچ  هک  دـناد  یم  ادـخ  .دـنک  یم  ربدـت  رکفت و  دور ، یم  هار  هکم  فارطا  ياـههوک  رد  اـهنت  دـنک 
.تسین وا  بحاصم  هارمه و  رگید ، سک  مالسلا  هیلع  یلع  ینعی  كدوک  نآ  زا  ریغ  هک  تسا  تقو  نیمه  رد  .میمهفب 

هکم ياههوک  هلسلس  زا  تسا و  رهش  نیا  یقرـش  لامـش  رد  هک  هکم _  فارطا  ياههوک  نیمه  زا  یکی  رد  دوش  یم  هک  ناضمر  هام 
یم تولخ  رون ) هوـک   ) روـنلا لـبج  دنتـشاذگ  ار  شمـسا  هرود  نآ  زا  دـعب  هک  ارح »  » هوـک ماـن  هب  تسا _  لکـش  یطورخم  ازجم و 

رابود نم  .دیورب و  ارح  راغ  ارح و  هوک  هب  هک  دیا  هدرک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  دیا  هدش  فّرـشم  جح  هب  هک  امـش  زا  یلیخ  دیاش  .دـنیزگ 
لقادح طسوتم  مدآ  کی  يارب  .دوش  مبیصن  قیفوت  نیا  ررکم  رد  ررکم  هک  تسا  نیا  میاهوزرآ  ءزج  تسا و  هدش  مبیصن  قیفوت  نیا 

.دیایب نیئاپ  ات  دشک  یم  لوط  مه  عبر  هس  دودح  و  نآ ، هلق  هب  دسرب  هوک  نیا  هنماد  نیئاپ  زا  هک  دشک  یم  لوط  تعاس  کی 

، رـصتخم یلیخ  هشوت  کی  .دـنیزگ  یم  يرود  مه  هجیدـخ  زا  یتح  دـنک و  یم  اهر  ار  هکم  یلک  هب  ًالـصا  دوش  یم  هک  ناضمر  هام 
يرادقم ات  داتـسرف  یم  ار  یـسک  هبترم  کی  زور  دـنچ  ره  هجیدـخ  ًارهاظ  ارح و  هوک  هب  دور  یم  دراد و  یمرب  شدوخ  اب  ینان  یبآ ،

بآ

191 ص :

ص 91. هغالبلا ، جهن  رد  يریس  . 1 - 1

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 207 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_191_1
http://www.ghaemiyeh.com


هتـشاد روضح  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  طقف  یهاـگ  هتبلا  .دـنارذگ  یم  تولخرد  ییاـهنت  هب  ار  هاـم  نیا  ماـمت  .دربب  شیارب  ناـن  و 
نوچ تسا ، هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  یهاگ  هک  تسا  نیا  مّلسم  ردق  .مناد  یمن  نآلا  نم  ار  نیا  هدوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  هشیمه  دیاشو 

: دیامرف یم 

«. ِیْحَْولا ِلوُُزن  َنیِح  َءارَِحب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  َلُوسَر  ُتْرَواَج  ْدََقل  «َو 

«. مدوب اجنآ  نم  درک  ادیپ  لوزن  یحو  هک  یتعاس  نآ  »

شدوخ يادخ  هب  هنوگچ  درک ، یم  رکفت  هنوگچ  هک  نیا  .درک  یم  تدابع  ار  شدوخ  يادخ  اجنآ  رد  دمآ و  یمن  نیئاپ  هوک  نآ  زا 
(1) .تسین روصت  لباق  ام  يارب  درک ، یم  یط  اجنآ  رد  ار  یملاوع  هچ  دیزرو و  یم  قشع 

مامت هک  نیا  اـب  .تخادرپ  یم  تداـبع  هب  ار  بش  ثلثود  یهاـگ  ثلث و  یهاـگ  فصن ، یهاـگ  بش ، زا  يا  هراـپ  زین ، تثعب  زا  سپ 
تدابع رد  ار  شیوخ  لماک  شمارآ  وا  .تساک  یمن  شتدابع  تقو  زا  دوب ، شالت  رد  هنیدـم  رد  فّقوت  تاقوا  رد  ًاصوصخ  شزور 

زا یکی  يزور  .دوب  هنارازگـساپس  هناقـشاع و  دوبن ؛ مّنهج  زا  سرت  ایو  تشهب  عمط  روظنم  هب  شتدابع  .تفای  یم  قح  اب  زاین  زار و  و 
؟ مشابن رازگساپس  هدنب  ایآ  داد : باوج  يا ! هدیزرمآ  هک  وت  ینک ؟ یم  تدابع  همهنآ  ارچ  رگید  وت  تفگ : شنارسمه 

ناـضمر هاـم  رخآ  ههد  .تفرگ  یم  هزور  ناـیم  رد  زور  کـی  نابعـش ، زا  یتمـسق  ناـضمر و  هاـم  رب  هوـالع  .تفرگ  یم  هزور  رایـسب 
یفاک تفگ : یم  نارگید  هب  یلو  تخادرپ ، یم  تدابع  هب  هرـسکی  تشگ و  یم  فکتعم  دجـسم  رد  دـش و  یم  عمج  یّلکب  شرتسب 

هک دـینکن  لیمحت  دوخ  رب  دوخ  تیفرظ  زا  شیب  دـینک ؛ تدابع  تقاط  هزادـنا  هب  تفگ : یم  .دـیریگب  هزور  زور  هس  هام  ره  رد  تسا 
یمیمـصت نینچ  هک  باحـصا  زا  یـضعب  .دوب  فلاخم  لاـیع  لـها و  كرت  يریگ و  هشوگ  اوزنا و  ّتیناـبهر و  اـب  .دراد  سوکعم  رثا 

دنراد و امش  رب  یقوقح  همه  امش  نارای  امـش و  دنزرف  نز و  امـش ، ندب  دومرف : یم  .دنتفرگ  رارق  تمالم  راکنا و  دروم  دندوب  هتفرگ 
.دینک تیاعر  ار  اهنآ  دیاب  یم 

؛ دوب مرگرس  اهتعاس  دّجهت  لاحر  یهاگ د  داد ؛ یم  لوط  ار  تدابع  دارفنا ، لاح  رد 
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(1) .درک یم  هیصوت  نآ  هب  درمش و  یم  مزال  ار  نیمومأم  فعضا  لاح  تیاعر  دیشوک ، یم  راصتخا  هب  تعامج  رد  اّما 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تدابع 

یمیدق نارای  زا  یکی  يدع  هک  تسناد  یم  هیواعم  .دوب  هتشذگ  الوم  تداهش  زا  اهلاس  هکیلاح  رد  دمآ  هیواعم  دزن  متاح » نب  يِدَع  »
»؟ تافرّطلا نیا  يدع ! تفگ « : .دیوگب  نخس  ترضح  هیلع  هملک  کی  هکلب  یمیدق  تسود  نیا  هک  دنکب  يراک  تساوخ  .تسالوم 

نیفـص گنج  رد  ترـضح  باکر  رد  یناوج  نینـس  رد  هک   ] فراط هفرط و  فیرط ،  ] تشاد رـسپ  هس  يدـع  ( ؟ دـندش هچ  تنارـسپ 
ناشیالوم باکر  رد  تفگ  يدع  دنکب ).  یتیاضران  راهظا  الوم  زا  وا  هکلب  دنکب  تحاران  ار  يدع  تساوخ  یم  .دندوب  هدـش  هتـشک 

تفگ روطچ ؟ تفگ : .دادن  فاصنا  وت  هرابرد  یلع  يدع ! تفگ : .دندش  هتـشک  دندیگنج و  يدوب  رفک  مچرپ  ریز  رد  هک  وت  اب  یلع 
یلع تسیاب  یمن  مدادن ، فاصنا  یلع  هرابرد  نم  هیواعم ! تفگ :  يدع  .داد  نتـشک  هب  اروت  نارـسپ  تشادهگن و  ار  شدوخ  نارـسپ 

رگراک شریت  دـید  هیواعم  .دـنام  یم  هدـنز  یلع  مدوب و  هدرم  نم  شاک  يا  .مشاب  هدـنز  نم  دـشاب و  كاخ  اـهراورخ  ریز  رد  زورما 
.تسین

میارب ار  شیاهراک  يردقکی  يدوب  یلع  اب  دایز  وت  نوچ  دهاوخ  یم  ملد  .تسا  هتشذگ  اهفرح  نیا  زا  راک  رگید  نآلا  يدع ! تفگ :
هرابرد ندرک  تبحص  هب  درک  عورـش  .یئوگب  دیاب  ًامتح  هن  تفگ  .رادب  روذعم  ارم  هیواعم ! تفگ : .درک  یم  هچ  هک  ینکب  فیـصوت 
بارحم رد  ار  یلع  اهبـش  زا  یکی  رد  .میوـگب  تیارب  مدـید  مدوـخ  مشچ  اـب  هک  ار  يا  هرظنم  مهاوـخ  یم  نم  هیواـعم ! تـفگ : .یلع 
ياهشتآ ایند و  نیا  زا  هآ  هآ  دیوگ : یم  هتفرگ  كرابم  تسد  هب  ار  شنـساحم  تسا و  شدوخ  يادخ  قرغتـسم  مدید  .مدید  تدابع 

«. يْریَغ يّرُغ  اْینُد  اَی  : » تفگ یم  .نآ 

هب تفرگ  رارق  ریثأت  تحت  هیواعم  گنس  لد  هک  درک  فصو  ار  یلع  يدع  نانچ  نآ 
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.دیازب یلع  دننام  هک  تسا  میقع  ایند  تفگ  تقو  نآ  .درک  یم  كاپ  ار  شتروص  ياهکشا  شنیتسآ  اب  هک  يروط 

ُءادْعَْالا ِِهب  ْتَدِهَش  اَم  ُلْضَْفلاَو  اِهلْضَِفب  ُّوُدَْعلا  َدِهَش  ُِبقانَم  َو 

(1) .دنداد یم  یهاوگ  وا  تلیضف  لضف و  هرابرد  شنانمشد  هک  تسا  يدرم  یلع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تدابع 

.دنگنجب مالسلا  هیلع  نیسح  اب  دنهاوخ  یم  هنابش  نیمه  .دندرک  هلمح  دایز  هّللادیبع  روتسد  قبط  دعـس  رمع  رکـشل  اعوسات  رـصع  رد 
وگب اه  نیا  هب  ناجردارب  دیوگ  یم  .دنهدب  تلهم  ار  بش  کی  هک  دهاوخ  یم  اه  نیا  زا  سابعلا  لضفلاوبا  شردارب  هلیسو  هب  نیسح 

؛ دـنهدب تلهم  ام  هب  ار  بشما  کی  اما  مگنج  یم  متـسین ، میلـست  لها  نم  .مگنج  یم  ادرف  نم  دـنهدب ، تلهم  اـم  هب  ار  بشما  نیمه 
نم هک  دناد  یم  شدوخادخ  ردارب ! تفگ : ار  هلمج  نیا  دـنکب ، تقولا  عفد  دـهاوخ  یم  نیـسح  هک  دـننکن  نامگ  هک  نیا  يارب  دـعب 

هبوت و بش  منکب و  تاـجانم  مدوخ  يادـخ  اـب  مرمع  رخآ  بش  ناونع  هب  ار  بشما  مهاوـخ  یم  نم  .مراد  تسود  ار  وا  اـب  تاـجانم 
امرفمکح ترـسم  تجهب و  يداش و  ایند  کی  دوب ، جارعم  دوب ، یبش  هچ  دـینادب  رگا  اروشاـع  بش  نآ  .مهدـب  رارق  مدوخ  رافغتـسا 

یـسک کی  فیظنت ، همیخ  مان  هب  دوب  يا  همیخ  دـندرتس ، ار  ناشندـب  ياهوم  یتح  دـندرک ، یم  هزیکاـپ  ار  ناـشدوخ  بشنآ  رد  .دوب 
حازم درک ، یم  یخوش  يرگید  اب  تسا ، ْریَُرب » ًارهاظ «  اهنآ  زا  یکی  .دندوب  هتفرگ  تبون  همیخ  نوریب  رگید  رفنود  دوب ، همیخ  لخاد 

.تسا حازم  بش  بشما ، یلو  متسین  حازم  لها  نم  ًاساسا  تفگ  تسین ، حازم  بش  هک  بشما  تفگ  وا  هب  يرگید  درک ، یم 

رانک زا  دندمآ  یتقو  دنتفگ ؟ هچ  ناش  هرابرد  دیناد  یم  ار  نیرفغتـسم  نیا  ار ، نیباّوت  نیا  دندید  ار  اه  نیا  دـندمآ  نارگید  هک  یتقو 
يودنک زا  هک  نیا  لثم  دجاس ،» عفار و  نیب  ام  لحنلا  مهل  ( » دیوگ یم  ار  فرح  نیا  نمشد  : ) دنتفگ دنرذگب ، نیسح  اه ي  همیخ 
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اعد و رکذ و  هب  شباحـصا  نیـسح و  باحـصا  همزمز  يادص  تسا ؟  دنلب  هنوگچ  روبنز  همزمز  يادـص  دـشاب ، هتـشذگ  لسع  روبنز 
.دوب دنلب  هنوگنیا  رافغتسا  زامن و 

جارعم بش  مهدب ، رارق  مدوخ  رافغتـسا  بش  مهدب ، رارق  مدوخ  هبوت  بش  مهاوخ  یم  ار  بشما  نم  دـیوگ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ار بشنآ  هلب ،  میرادـن ؟ هبوت  هب  يزاین  ام  دـنراد و  زاین  اهنآ  میرادـن ؟ هبوت  هب  يزاین  ام  ایآ  تقونآ  .دـهدب  رارق  دـهاوخ  یم  شدوخ 
هک دوب  بش  نآر  دو  درک  یگدیسر  شتیب  لها  دوخ و  ياهراک  هب  درب ، رـسب  تدابع  لاح  اب  .درب  رـسب  عضو  نیا  اب  یلع  نب  نیـسح 

(1) .درک تئارق  شدوخ  باحصا  ياربار  ارغ  هباطخ  نآ 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  تدابع 

: دیوگ یم  ینامی » سوواط  »

لوغـشم تدابع  هب  درک و  یم  فاوط  ادخ  هناخ  رود  هب  رحـس  ات  ءاشع  تقو  زا  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
هب مدرم  نامـشچ  دندش و  دـیدپان  قفا  رد  ناگراتـس  ایادـخ  تفگ : تسیرگن و  نامـسآ  هب  دـیدن  ار  یـسک  دـش و  تولخ  نوچ  .دوب 

...تسا هدوشگ  ناگدننک  تساوخرد  يور  رب  وت  ياهرد  تفر و  باوخ 

رد راب  دنچ  ماما  دیوگ : یم  دنک و  یم  لقن  ترضح  نآ  هنادباع  هناعـضاخ و  ياهتاجانم  زا  هنیمز  نیا  رد  يدایز  ياه  هلمج  سوواط 
: دیوگ یم  .تسیرگ  شیوخ  تاجانم  لالخ 

دـش و ریزارـس  نم  ياهکـشا  متـسیرگ ؛ هداهن و  وناز  رب  ار  شرـس  متفر و  کیدزن  نم  درک ؛ هدجـس  نیمز  رب  داتفا و  كاخ  هب  سپس 
نم مدرک : ضرع  تخاس ؟ لوغشم  مراگدرورپ  دای  زا  ارم  هک  تسیک  تفگ : تسـشن و  تساخرب و  دیکچ ؛ شا  هرهچ  رب  نآ  تارطق 

.میا هشیپ  افج  راکهنگ و  هک  مینک  نینچ  دیاب  یم  ام  تسیچ ؟ یبات  یب  يراز و  نیا  .ربمایپ  رسپ  يا  متسه  سوواط 
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رد یلاع  دـنویپ  فیرـش و  بسن  نیا  اب  ارچ  امـش  ینعی  تسادـخ _  لوسر  وت  ّدـج  ارهز و  همطاف  وت  ردام  یلع و  نب  نیـسح  وت  ردـپ 
: دومرف تسیرگن و  نم  هب  دیتسه _ ؟ ساره  تشحو و 

َقَلَخ َو  ًاّیـشَبَح ، ًادـْبَع  َناکَْول  َنَسحَا َو  ُهَعاطَا َو  ْنَِمل  َهَّنَجلا  هَّللا  َقَلَخ  يّدَـج ، یُّماَو َو  ِیبَا  َثیدَـح  یّنَع  ْعَد  ُسوُواط  ای  َتاْهیَه  َتاْهیَه  »
ِهّللاَو َال .َنُوَلئاسَتَی  َالَو  ٍذـِئَمْوَی  ْمُهَْنَیب  َباْسنَا  الَف  روُّصلا  ِیف  َخـُِفن  اذِاَف  یلاعَت : َُهلْوَق  َْتعِمَـس  امَأ  .ًاّیـشَُرق  ًادـَلَو  َناکَْول  ُهاـصَع َو  ْنَِمل  َراـّنلا 

(1) «. ٍِحلاص ٍلَمَع  ْنِم  اهُمّدَُقت  ٌهمَدْقت  ّالا  ًادَغ  َکُعَْفنَی 

دنچ ره  دـشاب  راـکوکین  عیطم و  هک  تسا  هدـیرفآ  یـسک  يارب  ار  تشهب  ادـخ  راذـگب ، راـنک  ار  بسن  نخـس  سوواـط ! يا  هن ، هن ، »
يا هدینـشن  رگم  .دشاب  شیرق  زا  يا  هدازاقآ  ولو  دنک  ینامرفان  هک  یـسک  يارب  تسا  هدـیرفآ  ار  شتآ  و  دـشاب ؛ هرهچ  هایـس  یمالغ 

ار وت  ادرف  مسق  ادخ  هب  دننک » یمن  شسرپ  رگیدکی  زا  تسا و  یفتنم  اهبـسن  دوش ، هدیمد  روص  رد  هک  یتقو  : » ار یلاعت  يادخ  نخس 
(2) «. یتسرف یم  شیپ  زورما  هک  یحلاص  لمع  رگم  دهد  یمن  دوس 

(3) .تسا تیونعم  نامرهق  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  سدقم  دوجو 

، دراد ادخ  زا  هک  یفوخ  نآ  دنیبب ، یم  ار  نیـسحلا  نب  یلع  یتقو  ناسنا  .تسا  بیجع  ًاعقاو  .دـنا  نینچنیا  ناش  همه  ربمغیپ  تیب  لها 
نیا دناوخ  یم  وا  هک  يزامن   ) دوب ادخ  يوس  هب  حور  زاورپ  لراک _  سیـسکلا  لوق  هب  ًاعقاو _  دوب و  شیاین  ًاعقاو  هک  ییاهزامن  نآ 

ناسنا يرآ ، تفر ) یم  دبلاک  نیا  زا  ّهنأک  حور  ًالصا  دنک ؛ يزاب  يرگید  ياج  شحور  دتـسیاب و  هبعک  هب  ور  شرکیپ  هک  دوبن  روط 
!؟ تسا یحور  هچ  نیا  تسیچ !؟ مالسا  نیا  دیوگ  یم  دوخ  اب  دنیب  یم  ار  نیسحلا  نب  یلع  یتقو 

دوب هّللادبع  موقلح  زا  هچرگ  دوب  هش  زا  اهزاوآ  همهنیا 

.دنیب یم  ارح  هوک  رد  ای  بش  رخآ  ثلث  رد  شتدابع  بارحم  رد  ار  ربمغیپ  ّهنأک  دنیب  یم  ار  نیسحلا  نب  یلع  ناسنا  یتقو 
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داـتفا و ییاـج  زا  ماـما ، ياـه  هچب  زا  یکی  دوب ، دوـب ، اـعد  نآ  لـها  شدوـخ  هک  یئاـعد  شیاـین و  ناـمه  لوغـشم  ماـما  بش  کـی 
دنب هتـسکش  دنتفر و  دنوش ، ماما  تدابع  ضّرعتم  دـندماین  هناخ  لها  .دـش  ادـیپ  يدـنب  هتـسکش  هب  جایتحا  هک  تسکـش  شناوختـسا 
دید ماما  حبص  ماگنه  .تشذگ  هیضق  دش و  تحار  هچب  دیشک .  یم  دایرف  درد  زا  وا  هک  یلاحرد  دنتسب  ار  كدوک  تسد  دندروآ و 
امـش هک  تقو  نالف  رد  بشید  یک ؟ دوب .  روط  نیا  نایرج  دـندرک : ضرع  تسا ؟ نینچ  ارچ  دومرف : .دـنا  هتـسب  ار  شدـنزرف  تسد 

زاورپ ادخ  يوس  هب  حور  نیا  نانچ  نآ  تسا و  هدرب  یم  رـسب  هبذـج  لاح  رد  ماما  نانچ  نآ  هک  دـش  مولعم  .دـیدوب  تدابع  لوغـشم 
(1) .دوب هدیسرن  ماما  شوگ  هب  ًالصا  اهادص  نآ  زا  کی  چیه  هک  دوب  هدرک 

ءاملع تدابع  زا  یتارطاخ 

يرهطم نیسحدمحم  خیش 

نیقداص و ءزج  دشاب ، بش  زامن  دجهت و  لها  هک  یـسک  يارب  .درب  یم  الاب  ار  ام  تیونعم  هک  میراد  يونعم  ياهتذـل  هلـسلس  کیام 
.دراد تجهب  تذل و  بش  زامن  دشاب ، راحسالاب  نیرفغتسم  نیرباص و 

انتعا چیه  میا ، هتـسب  لد  ام  هک  ییدام  ياهتذل  هب  میا ،  هدید  ار  یـصاخشا  نینچ  ام  دنا و  هتـشاد  یتاقیفوت  نینچ  هک  یناسک  اذـهل  ... 
: منکب مدوخ  راوگرزب  ردپ  زا  يریخ  رکذ  نم  هک  دراد  یعنام  هچ  .دنرادن 

یمن تشاذـگ و  یمن  تقو  چـیه  فیرـش  گرزب و  درم  نیا  مدـید  یم  نم  شیپ ) لاس  لهچ  زا  لقادـح   ) دـیآ یم  مدای  هک  یتقو  زا 
یم هتـشذگ  بش  زا  تعاس  هس  دروخ و  یم  بشرـس  ار  ماش  .دـتفیب  ریخأت  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  هس  زا  شباوخ  تقو  هک  دراذـگ 

لقادح دوش و  یم  رادیب  هدنام  حبـص  عولط  هب  تعاس  هس  زا  هعمج  ياهبـش  رد  هدنام و  حبـص  عولط  هب  تعاس  ود  لقادح  دـیباوخ و 
زا لاس  دص  ًابیرقت  الاح  .دناوخ  یم  بش  زامن  یشمارآ  تغارف و  هچ  اب  تسا و  ءزج  کی  دنک  یم  توالت  هک  ینآرق 
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شهگن نینچ  نیا  هک  تسا  يونعم  تذل  نامه  .دشاب و  هتشاد  مارآ  ان  باوخ  کی  هک  منیب  یمن  نم  تقو  چیه  درذگ و  یم  شرمع 
.دنکن اعد  ار  شردام  ردپ و  هک  تسین  بش  کی  .هتشاد 

اعد ار  وا  هک  تسین  یبش  .تسا  هدرک  تبحم  نم  هب  یلیخ  وا  هک  دـیوگ  یم  تسا و  دـنمتدارا  یلیخ  وا  هب  هک  هتـشاد  يردامان  کـی 
.دنک یم  هدنز  ار  لد  اه  نیا  .دنکن  دای  ار  شکیدزن  رود و  ناگتسب  ناقحیذ و  نادنواشیوخ و  مامت  هک  تسین  بش  کی  .دنکن 

يونعم یهلا  قیمع  تذـل  نآ  هب  اـت  دـهد  یم  فیفخت  يداـم  ياهتذـل  زا  راـچان  دوش  دـنم  هرهب  یتذـل  نینچ  زا  دـهاوخب  رگا  یمدآ 
(1) .دسرب

يزاریش اقآ  یلع  ازریم  جاح 

هک دوب  ینادرم  نیرتگرزب  زا  هک  هماقم  هّللا  یلعا  يزاریـش  اقآ  یلع  ازریم  جاح  ياقآ  موحرم  ردقلا  لیلج  ملاع  مدوخ  داتـسا  زا  يدای 
هدناوخ خیرات  رد  هک  دوب  حـلاص  فلـس  زا  يراگدای  نیقی و  لها  دابع و  داهز و  زا  يا  هنومن  یتسار  هب  ما و  هدـید  دوخ  رمع  رد  نم 

.میا

ردص هسردم  رد  ههام  کی  نیا  هک  دندرک  راداو  ار  وا  دایز  رارصا  اب  ناضمر  كرابم  هام  رد  یلاس  .تشاد  زیهرپ  تعامج  تماما  زا 
رگید مه  وا  هدش ، تولخ  فارطا  ياهتعامج  هک  مدینش  دندرک ، یم  تکرـش  ادتقا  يارب  يا  هقباس  یب  تیعمج  .دننک  تعامج  هماقا 

(2) .دادن همادا 

نادرم بش   ) هک نیا  ینعم  مدیمهف  اجنآ  ار  يراد  هدنز  بش  ینعم  نمو  دوب  رادـیب  حبـص  عولطب  تعاس  ود  زا    ً القا درم  نیا  بش  ره 
ار رافغتـسا  ینعم  مدیمهف ، اجنآ  ار  یـسانشادخ  ینعم  مدیمهف ، اجنآ  ار  تدابع  ینعم  مدیمهف ، اجنآ  ار  تسا ) زورفا  ناهج  زور  ادخ 

(3) ....و ار  لاح  ینعم  مدیمهف ، یم  اجنآ 
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زامن یتیبرت  راثآ 

(1) «. َنوُِمئاد ْمِِهتالَص  یلَع  ْمُه  َنیذَّلا  َنیّلَصُْملا  ِالا  ًاعُونَم  ُریْخلا  ُهَّسَم  اِذا  ًاعوُزَج و  ُرَّشلا  ُهَّسَم  اِذا  ًاعُولَه  َِقلُخ  َناْسنِالا  َّنِا  »

حور هک  یتدابع  طیارشلا ، عماج  یعقاو و  تسرد و  تدابع  کی  تدابع ، نآرق ، رظن  زا  .تسا  تدابع  ینید ، تیبرت  لماوع  هلمج  زا 
.تسا دوخ  سفن  دوخ و  ياهبیع  دوخ و  هب  هجوت  نینچمه ، تسا و  دنوادخ  زا  تناعتـسا  دادمتـسا و  رافغتـسا و  ادخ و  هب  هجوت  نآ 

.تسا ناسنا  تیبرت  لماع  نیرتگرزب 

.دزاس یم  ار  ام  زامن  هک  نیا  يارب  تسا ؟ هدرک  بجاو  هچ  يارب  ار  زامن  ادخ  ًالصا 

يزاسدوخ

ریبعت هب  ای  تسا  شدوخ  لمع  هتخاس  ناـسنا  هک ،  نیا  نآ  تسا و  یمالـسا  فراـعم  تیبرت و  میلعت و  رد  یعیـسو  رایـسب  باـب  کـی 
.دوش یم  هتخاس  هنوگنامه  دـنک  لمع  روج  ره  .دوش  یم  هتخاس  شدوخ  لمع  اب  ناسنا  ینعی  .تسا  ناسنا  دوخ  هتخاس  ناـسنا  رگید 

هکیتروصر .دنیوگ د  یم  لمع "  هفسلف  ای "  سیتکارپ "  نآ "  هب  هک  تسا  هدش  یقلت  يدیدج  فرح  نیا  ییاپورا  ياه  هفـسلف  رد 
لمع روج  ره  ینعی  .تسا  شدوخ  لمع  هتخاس  ناـسنا.تسا  هدـش  حرطم  هک  تسا  لاـس  دـصراهچ  رازه و  هلأـسم  نیا  نآرق  رظن  زا 

، دزاس یم  ار  ناسنا  زامن  .تسا  شدوخ  لمع  هدـش  هتخاس  مه  شدوخ و  لمع  هدـنزاس  مه  ناسنا  .دوش  یم  هتخاـس  روجناـمه  دـنک 
هزور شقادـصم  نیلوا  .تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  ربص  هولـصلا ( ؟» ربصلاب و  ونیعتـسا  اونما  نیذـلا  اهیا  اـی   » دـیامرف یم  نآرق  ارچ 

.دیریگب ورین  کمک و  دادمتسا و  زامن  ربص و  زا  ینعی  تسا )

رگا دنیوگ ، یم  ناسنا  هب  یتقو  .ار  زامن  لوبق  تحص و  طیارـش  ینعی  نطاب ، بادآ  هب  دیورب  دعب  دیریگب ، ار  زامن  رهاظ  بادآ  نیمه 
یبصغ رگا  تا  هناخ  شرف  دشاب ، یبصغ  رگا  تا  هناخ  تسا ، لطاب  زامن  الا  یناوخب و  دیابن  یبصغ  نیمز  يور  یناوخ  یم  زامن 
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وا دشاب و  هدیـسر  نید  يادا  تقو  یـشاب و  مدرم  نویدـم  رگا  یتح  یناوخ ، یم  زامن  نآ  اب  هک  يا  هماج  تسا ، لطاب  تزامن  دـشاب ،
زاـمن دـعب  ینک  ادا  ار  تدوخ  نید  دـیاب  لوا  دـشاب ، عیـسو  تقو  رگا  یناوـخب ، زاـمن  دراذـگن  دـشاب و  هتـشاد  هلجع  دـهدن و  تلهم 

زا کی  ره  هک  ینک ، هعجارم  ادخ  هب  دعب  ینک  تیاعر  ار  مدرم  قوقح  ینک و  تسرد  ادـخ  هدـنب  اب  ار  تا  هطبار  لوا  ینعی  یناوخب ،
.ناسنا ندش  هتخاس  يارب  تسا  یلماع  اه  نیا 

هب یگتـسب  نآ  ندوب  لوبقم  یلو  تسا  تسرد  زامن  تحـص  .هن  دنیوگ : یم  تسا ؟ لوبقم  ناسنا  زامن  دـشاب  اه  نیا  همه  رگا  ایآ  اما 
ات دشاب  ادخ  هب  تا  هجوت  لاح و  .دوش  لوبق  تزامن  ات  یـشاب  هدرک  يرود  ناهانگ  زا  دـیاب  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  يرگید  طیارش 

ًاعقاو نیعتـسن » كایا  دبعن و  كایا  ، » ییوگ یم  یتقو  ینعی  یناوخب ، هجوت  اب  یـشاب و  هتـشاد  بلق  روضح  دـیاب  دربب ، الاب  ار  وت  زامن 
، دسرب امـش  هب  دـشابن ) یگرزب  یلیخ  رـش  رگا  هتبلا   ) يّرـش زامن  لاح  رد  رگا  نونکا  .دـشاب  لوبقم  تزامن  ات  یـشاب  شیاین  لاح  رد 

یم رد  شداد  دنز  یم  شین  ار  وا  هک  مه  هشپ  کی  شیوخ  ترطف  ببـسب  ناسنا  .دینکـشب  ار  زامن  دـیابن  دزگب ، ار  امـش  روبنز  ًالثم ،
هک مه  ندـناوخ  زامن  تبون  جـنپ  نیمه  الاح  دزاس ، یم  هنوگنیا  ار  ناـسنا  زاـمن  تسین ،  روجنیا  رگید  يا  هلحرم  زا  دـعب  یلو  .دـیآ 

(1) .تسا رثؤم  شرمع  همه  رد  زور و  همه  رد  هاوخان  هاوخ  دهد ، ماجنا  ار  نیرمت  نیا  زور  رد  تبون  جنپ  ناسنا  یتقو  .دشاب 

تفاظن

تلفغ و راوید  نتسکش  ادخ و  اب  هدنب  دنویپ  طابترا و  تدابع  حور  هک  نیا  اب  هک  تسا  نیا  نآ  تسه و  یتّیصوصخ  کی  مالسا  رد 
لکش نآ  رد  هداد و  ار  ّتیمها  تیاهن  مه  لکـش  هب  هداد و  لکـش  تدابع  هب  مالـسا  هک  تسا  نیا  بلاج  هتکن  اما  تسادخ  هب  هجوت 

زا ًالثم  .تسا  هدرک  دراو  تدابع  سابل  رد  ار  یتیبرت  ياه  همانرب  هلسلس  کی  زین 
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یلا ُرُْظنَی  َهّللا  َّنِا  « ؟ دـشابن ای  دـشاب  كاپ  ناسنا  ندـب  هک  دراد  يرثا  هچ  نیا  دـشاب  ادـخ  هجوتم  دـهاوخ  یم  ناـسنا  بلق  هک  نیا  رظن 
یم لد  اب  ام  دشابن ، ای  دشاب  كاپ  نامندـب  الاح  میورب ، ادـخ  شیپ  میهاوخ  یمن  ندـب  اب  هک  ام  . (1)« ْمُکِروُص یِلا  ُرُظنَی  ـال  مُِکبوُلق َو 

ًاـصوصخم دهاوخ  یم  نوچ  دنک ، یم  عیرـشت  ار  تدابع  هک  یتقو  مالـسا  یلو  .دـشاب  كاپ  دـیاب  ناملد  میورب ، ادـخ  شیپ  میهاوخ 
رثؤم تیبرت  میلعت و  رد  یلو  درادـن  يدایز  طبر  تداـبع  هب  هک  ار  يزیچ  دـشاب ، هتـشاد  یتیبرت  رظن  زا  یـصاخ  رثا  کـی  مه  تداـبع 

، وضو هلأسم  لسغ ، هلأسم  لثم  دناجنگ ، یم  نآ  نمـض  رد  دـنک و  یم  هدایپ  بحتـسم _  بجاو و  زا  ّمعا  تدابع _  سابل  رد  تسا ،
لاحره هب  .فلتخم  نیوانع  هب  یبحتسم  ياهلـسغ  و  تسا _  یمالـسا  ياهتنـس  زا  یکی  هک  ندوب _  هراهّطلا  مئاد  ندوب ، وضولا  مئاد 
(2) .تدابع نمض  رد  تسا  تفاظن  همانرب  کی  دوخ  نیا  .دشاب  كاپ  نات  هماج  ندب و  دیتسیا  یم  هک  زامن  هب  دیوگ  یم  مالسا 

تسا نیمه  شصلاخ  يورخا  هبنج  مینکب ، رظن  زامن  هب  ًالثم  .تسا  هداد  رارق  ترخآ  نتم  رد  ار  ایند  ایند و  نتم  رد  ار  ترخآ  مالـسا 
وـضو ورب  درادن ، ترورـض  بادآ  همهنیا  هک  ادخ  هب  هجوت  بلق و  روضح  يارب  .دشاب  هتـشاد  ادخ  فوخ  دشاب ، ادخ  دایب  ناسنا  هک 

ریثأت نتفر  ادخ  شیپ  رظن  زا  دراد ؟ ریثأت  مه  ندرک  وشتـسش  نتفر  ادـخ  دزن  يارب  رگم  نکب ، هزیکاپ  ار  تدوخ  نکب ، وشتـسش  ریگب ،
اُولِـسْغاَف ِهولَّصلا  َیِلا  ُْمتُْمق  اِذا   » یناوخب زامن  یهاوخ  یم  یتقو  دیوگ  یم  دـنوادخ  یلو  هن ، ای  دـشاب  هتـسش  ناسنا  تروص  هک  درادـن 

، يوشب ار  تیاهتسد  يوشب ، ار  تتروص  ریگب ، وضو  لوا  یتسیاب  زامن  هب  یهاوخ  یم  هک  یتقو   (3)« ِقفارَْملا َیِلا  ْمُکَیِْدیَا  ْمُکَهوُجُو َو 
.وش زامن  لوغشم  دعب 

، یهد وشتـسش  ار  تندـب  مامت  دـیاب  یتسه  بنج  رگا  اوُرَّهَّطاَف !» ًاُبنُج  ُْمْتنُک  ْنِا  َو   » .تسا هدرک  مأوت  تدابع  اب  ار  تفاظن  مینیب  یم  اـم 
(4) .تسا تدابع  هب  نورقم  تفاظن  اجنیا 
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قوقح تیاعر 

يور ای  میشاب و  هتـسشن  یبصغ  شرف  کی  يور  ام  هک  دنک  یمن  قرف  ًاعقاو  تدابع  حور  رظن  زا  زاب  .تسا  قوقح  هلأسم  رگید  هلأسم 
فرـصت امـش  لام  رد  نم  نم ، لام  شرف  نآ  دـشاب و  امـش  لام  شرف  نیا  هک  تسا  یعامتجا  ياهدادرارق  اه  نیا  .حاـبم  شرف  کـی 

تیعقاو و کی  ّالا  تسا و  دیفم  یعامتجا  یگدنز  يارب  هک  تسا  یتاروتـسد  کی  اه  نیا  .دـینکن  فرـصت  نم  لام  رد  امـش  منکن و 
رگید یعقاو  ّتیفیک  کی  دشاب  امش  لام  رگا  دشاب و  هتشاد  یعقاو  ّتیفیک  کی  دشاب  نم  لام  شرف  نیا  رگا  ًالثم  هک  تسین  یتقیقح 

نیا دوش ، یم  رارقرب  ادخ  ناسنا و  نایم  هک  یناور  هطبار  تلاح و  نآ  رظن  زا  ینعی  تسا ، یعقاو  رما  کی  تدابع  هلأسم  .دشاب  هتشاد 
یحور یمسج و  ضراوع  یخرب  راچد  ناسنا  رگا  ًالثم  دراد ، رثا  اهزیچ  یـضعب  .دشاب  هتـشاد  تدابع  رد  يرثا  ًاعقاو  دناوت  یمن  روما 

.دـنرادن يرثا  نینچ  روکذـم  روما  یلو  .دوش  یم  هجوت  بلق و  روضح  عناـم  ضراوع  نیا  و  دروخ ، یم  مه  رب  تداـبع  ًالـصا  دـشاب 
بآ نآ  رد  هک  یلحم  نآ  یتـح  يریگ ، یم  وضو  نآ  اـب  هک  یبآ  یناوـخ ، یم  زاـمن  نآ  رد  هک  ییاـج  دـیوگ  یم  مالـسا  کلذـعم 

ینعی دـشاب ، حابم  دـیاب  دراد  طابترا  وت  لمع  نیا  اب  هک  هچنآ  ماـمت  یناوخ ، یم  زاـمن  نآ  اـب  هک  یـسابل  دوش ، یم  هتخیر  وت  يوضو 
(1) .تسین هتفریذپ  تدابع  نیا  دشاب  وت  سابل  رد  مه  یبصغ  خن  کی  رگا  دشاب ، مارح  دیابن 

مرتحم دیاب  ار  قوقح  دیوگ  یم  ینکب ، شتسرپ  ار  ادخ  دیاب  دیوگ  یم  هک  نیا  نمـض  رد  .دوش  یم  مأوت  قوقح  اب  تدابع  اجنیا  زاب 
زامن کی  تقونآ  .مرادـن  لوبق  ًاساسا  دـشابن  مرتحم  یعامتجا  قوقح  نآ  رد  هک  ار  یـشتسرپ  نم  دـیوگ  یم  مالـسا  ینعی  .يرامـشب 

روز هب  رگا  هن ؟ ای  ما  هتفرگ  مدرم  زا  روز  هب  متسه  نآ  رد  نم  هک  يا  هناخ  نیا  دنکیم  رکف  لوا  دناوخب ، زامن  دهاوخ  یم  یتقو  رازگ 
شیارب هک  دهدب  بیترت  يروط  ار  هناخ  نیا  هک  تسا  روبجم  دناوخب  زامن  دهاوخ  یم  رگا  سپ  تسا  لطاب  مزامن  ما  هتفرگ 
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یسابل روط ، نیمه  شیاپ  ریز  شرف  .درادهگن  یضار  ار  شیلصا  بحاص  ای  دشاب و  هدیرخ  شا  یلصا  بحاص  زا  ینعی  دشاب ، لالح 
زاب دهدن  رگا  دهدب و  دـیاب  ار  نآ  تاکز  ای  سمخ  تسا ، هتفرگ  قلعت  وا  هب  ارقف  زا  یقوقح  رگا  یتح  و  روط ، نیمه  دراد  نت  هب  هک 

(1) .تسا لطاب  شزامن 

یسانش تقو  طابضنا و 

حبـص زامن  تقو  .دوش  یم  باسح  مه  شا  هقیقد  دراد و  ینیعم  صخـشم و  تقو  کی  ینکب  یهاوخ  یم  هک  تدابع  دـیوگ  یم  زاب 
تزامن ینک ، عورش  باتفآ  عولط  زا  دعب  ای  حبص  عولط  زا  لبق  هقیقد  کی  ًادمع  رگا  تسا و  باتفآ  عولط  لوا  ات  حبص  عولط  لوا  زا 

هب تعاس  کی  نالا  ما ، هدیـشک  يرادیب  بشید  نم  دیآ  یم  مباوخ  ًالعف  نم  اقآ  یئوگب  رگا  .دـشاب  ات  ود  نیا  نیب  دـیاب  تسا ، لطاب 
هدامآ دشوپ و  یم  ار  شیمـسر  سابل  هللااب ) ذایعلا  نیعولطلا (  نیب  رد  ادخ  رگم  درادن ، يرادیب  باوخ و  هک  ادخ  هدنام ، حبـص  عولط 

نم  (2)« ٌمَْون ٌهَنِـس َو ال  ُهُذُْـخاَت  ال   » تسا هیوسلا  یلع  تاظحل  همه  تاعاس و  مامت  هک  ادـخ  يارب  دوش ؟ یم  اهزامن  ندرک  لوبق  يارب 
دیاـب ار  تقو  طابـضنا و  ادـبا ! مناوـخب ، ار  مزاـمن  رتدوز  تعاـس  مین  مهاوـخ  یم  دـیآ ، یم  مباوـخ  یلیخ  ما ، هدیـشک  يرادـیب  بش 

، هن دشاب ؟ تقو  نآ  ای  تقو  نیا  هک  دنک  یم  قرف  ادخ  رظن  زا  ایآ  .یناوخب  زامن  دیابن  رگید  تقو  رد  شدوخ  تقو  رد  زج  یـسانشب ،
يوش رادیب  نیعولطلا  نیب  دیاب  يدوب ، رادیب  مه  بش  همین  ود  ات  بش  رگا  يوش ، تیبرت  زامن  نیا  اب  دیاب  وت  دنک ، یم  قرف  وت  رظن  زا 

اشع برغم و  .تسین  لوبق  مه  تقو  زا  دعب  تسین ، لوبق  تقو  زا  لبق  تسا ، روط  نیمه  مه  رـصعو  رهظ  زامن  یناوخب و  ار  تزامن  و 
(3) .تسا روط  نیمه  مه 

هقیقد و يور  ًاقیقد  هک  يروط  هب  تسا  تقو  هلأسم  هب  تبـسن  داـیز  تقد  هدـش ] عقاو  هجوت  دروم  زاـمن  باـب  رد  هک  يرگید  هلأـسم  ]
زا لبق  هقیقد  کی  ام  رگا  ًالثم  هک  تسین  رثؤم  ادخ  اب  ناسنا  هطبار  تدابع و  حور  رد  رما  نیا  کش  نودب  .دوش  یم  باسح  نآ  هیناث 

یلو دوش  یمن  ادیپ  ادخ  هب  بلق  هّجوت  بّرقت و  تلاح  نآ  مینک  عورش  ار  زامن  رهظ  لاوز 
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تقو رظن  زا  یجرم  جره و  هتساوخن  هداد و  رارق  طرش  ار  نیا  مالسا  یلو  .دوش  یم  داجیا  بّرقت  دش  ماجنا  رهظ  لاوز  هک  ردق  نیمه 
.تسا یتقو  ینامز و  مظن  هب  ندراذگ  مارتحا  نیرمت  یسانش و  تقو  یعون  .دشاب  نامز  و 

زامن نیا  .هدوبن  رگید  تمـسق  هدوب و  تقو  رد  نآ  زا  یتمـسق  ای  هدوبن ، تقو  رد  هک  میوش  یم  هجوتم  دـعب  میناوخ ، یم  ار  زامن  ًالثم 
تقو رد  نآ  تعکر  کی  ًالثم  دنک و  عورش  تقو  زا  لبق  ار  شزامن  دشاب ، هتشادن  دمع  هدرک و  هابتشا  صخش  رگا  یلو  .تسا  لطاب 

.تسا تسرد  شزامن  دشاب ،

تهج ِتدحو 

نیا اب  دنتسیاب ، هطقن  کی  هب  ور  همه   ] زامن ماگنه  دیوگ  یم  مالسا   ] هک تسا  نیا  میروآ _  یم  لاثم  زامن  زا  زاب  هک  رگید _  هلأسم 
امَْنیَاَف ُبِرغَملا  ُقِرشَْملا َو  ِهّللَو   » .دنک یمن  قرف  دیتسیاب  فرط  ره  هب  ور  تدابع  ّتیعقاو  رظن  زا  هک  دنک  یم  حیرصت  مالـسا  دوخ  هک 

(1)« ِهّللا ُهْجَو  ّمَثَف  اوُّلََوت 

روط نیا  ینعی  دـنک ، یمن  قرف  میتسیاب ، هک  فرط  ره  هب  ور  بونج ، اـی  لامـش  برغم ، اـی  قرـشم  هب  ور  اـم  تداـبع ، ّتیعقاو  رظن  زا 
هجاوـم ادـخ  اـب  میتسیاـب  رگید  فرط  هب  میتسیاـن و  هبعک  هب  ور  رگا  یلو  میتـسه  هجاوـم  ادـخ  اـب  میتسیاـب  هبعک  هبور  رگا  هک  تسین 
تدابع حور  ینعی  درادـن  طابترا  تدابع  حور  اـب  هک  یعاـمتجا  یتیبرت  تحلـصم  کـی  رطاـخ  هب  مالـسا  لاـح  نیع  رد  یلو  .میتسین 

هک فرط  ره  هب  یناوخ ، یم  هک  يزامن  هک  نیا  ياج  هب  دـیوگ  یم  دـنک ، یم  اجنیا  رد  ییتیبرت  هدافتـسا  نینچ  تسین  نآ  هب  فّقوتم 
يارب تسا  یـسرد  نیا  ینعی  دنـشاب ؛ تهجکی  دیاب  هک  دنمهفب  دارفا  ات  دنتـسیاب  نّیعم  هطقن  کی  هب  ور  مدرم  همه  دشاب ، یهاوخ  یم 

ار يا  هطقن  هچ  دـنک  باختنا  ار  يا  هطقن  دـهاوخ  یم  هک  یتقو  یلو  .ندوب  وس  کی  هب  ور  نتـشاد و  تهج  کی  داحتا و  تدـحو و 
َلَّوَا َّنِا   » .تسا يواستم  ادخ  اب  اج  همه  تبسن  دیوگ  یم  هک  نیا  اب  دنک ؟  یم  باختنا 

204 ص :

هیآ 115. هرقب ، هروس  . 1 - 1

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 220 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_204_1
http://www.ghaemiyeh.com


ار ام  ًانمض  دش .  هتخاس  هناگی  يادخ  تدابع  يارب  هک  يدجسم  نیلّوا  دبعم و  نیلوا  ینعی   (1) «. ًاکِرابُم َهّکَِبب  ِيذََّلل  ِساّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب 
تـسد هب  هبعک  هک  تسا  تسرد  نوچ  دیروآ .» دای  هب  ار  همه  میهاربا  زا  لبق  میهاربا و  تنـس  دـنک « : یم  طوبرم  هتـشذگ  خـیرات  اب 
دیدجت دوب  هدش  انب  حون  زا  لبق  ای  حون و  نامز  رد  هک  ار  هچنآ  میهاربا  تایاور ، بسح  رب  و  هدوب ، مه  وا  زا  لبق  یلو  دش  انب  میهاربا 

بارخ هاگره  دشاب ؛ بارخ  هبعک  هک  تسا  هتـشذگن  یتدم  تقو  چیه  ینعی  .دنام  یقاب  رگید  میهاربا  يانب  دیدجت  زا  دعب  و  درک ، انب 
.دشاب هدنام  بورخم  هک  دشاب  ینامز  تدم  هک  نیا  هن  دنا ، هدرک  انب  دیدجت  هدش 

عـضو تدابع  يارب  ناهج  رد  هک  يا  هطقن  نیلّوا  هک  تسا  مهم  نانچ  نآ  تدابع  ینعی  تدابع ، هب  تسا  یمارتحا  باختنا ، نیا  دوخ 
.داتسیا هطقن  نآ  هب  ور  دیاب  مه  زورما  دبعم ، نیلّوا  دجسم ، نیلّوا  هدش ،

ماّیالا میدق  زا  اه  یتشدرز  نایم  رد  شتآ  سیدقت  هلأسم  .ما  هدیـشک  شیپ  ار  ثحب  نیا  ناریا » مالـسا و  لباقتم  تامدـخ   » باتک رد 
حرطم نآ _  زا  دـعب  نومأم و  نامز  رد  ًاـصوصخم  دـش _  یم  لیکـشت  هک  یثحب  سلاـجم  نآ  رد  شیپ  لاـس  رازه  زا  شیب  زا  ینعی 

یم یهاـگ  دـندرک ، یم  هیجوت  اـهنآ  دـندرک  یم  ضارتعا  ندوب  تسرپ  شتآ  رطاـخ  هب  اـه  یتشدرز  هب  نیملـسم  یتقو  تسا و  هدوب 
شتآ ام  دنتفگ  یم  یهاگ  و  دیتسیا ، یم  هبعک  هب  ور  هک  نیا  يارب  دیتسه  تسرپ  كاخ  مه  امـش  میتسه  تسرپ  شتآ  ام  رگا  دنتفگ 

رد فرح  نیا  .مینک  یم  شتسرپ  ار  شتآ  هک  نیا  هن  میتسیا  یم  شتآ  هب  ور  ام  دیتسین ، تسرپ  كاخ  امـش  هکنانچنآ  میتسین  تسرپ 
رد یتـشدرز  رفن  کـی  هک  یـساسحا  دراد و  هبعک  دروم  رد  ناملـسم  رفن  کـی  هک  یـساسحا  .تسین  یتـسرد  فرح  شلکـش  چـیه 

کی .دنک  یم  قرف  یلیخ  تسا _  هداد  اهنآ  هب  ینید  دوجوم  نوتم  هک  تسا  یتامیلعت  زا  یشان  ساسحا  ود  ره  و  دراد _  شتآدروم 
مه هچب  کی  نهذ  رد  یتح  و  دنک ، یم  سیدقت  ار  هبعک  دراد  هک  دنک  یمن  روصت  تقو  چیه  دتسیا  یم  هبعک  هب  ور  هک  ناملسم  رفن 

شتسرپ ار  شتآ  دراد  یتسرپ  شتآ  ره  یلو  ؛ منک یم  میظعت  ار  هبعک  مراد  دوجس  عوکر و  ماگنه  هک  دیآ  یمن 
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یتسرپ تب  ره  .میناد  یم  قلاخ  ار  شتآ  دنیوگ  یمن  .رگید  ناونع  ره  هب  ای  ادخ ] زا   ] يرهظم ناونع  هب  یعون ، ره  هب  الاح  دـنک ، یم 
.دنک یم  سیدقت  ار  شتآ  زین  تسرپ  شتآ  کی  .دنک  یم  سیدقت  ار  نآ  هکلب  دناد  یمن  هدننک  قلخ  ار  تب  مه 

رما کی  تدابع  حور  .تسا  تدابع  هب  نداد  لکـش  یعون  دوخ  دنتـسیاب ، تهج  کی  هب  ور  دیاب  همه  زامن  ماگنه  هک  نیا  لاحره  هب 
حور نآ  دنک ، دای  ار  ادخ  درب و  ورف  تبقارم  بیج  هب  رس  يدعـس  لوق  هبو  دشاب  مه  یتولخ  هشوگ  رد  ناسنا  رگا  هک  تسا  يدّرجم 

زا دوجس  عوکر و  فلتخم  ياهلکـش  دوخ  هک  نیا  زا  هتـشذگ  درادن .  لوبقار  یتدابع  نینچ  مالـسا  یلو  تسا ، هدش  لصاح  وا  يارب 
ار حور  نیا  هتساوخ  مالسا  تسا ، راگدرورپ  روضح  رد  عوشخ  عوضخ و  کی  هدنیامن  یتلاح  ره  ینعی  دراد  یتاریثأت  رکذت  نآ  رظن 

.دنک هدایپ  دناد  یم  مزال  یگدنز  يارب  ار  اهنآ  هک  رگید  ياهتیبرت  هلسلس  کی  سابل  رد 

سفن طبض 

ًاعقاو زامن  .تسا  تداـبع  ماـگنه  رد  سفن  طبـض  نیرمت  هلأـسم  هداد  تداـبع  هب  مالـسا  هک  یلکـش  تایـصوصخ  نیرت  مهم  زا  یکی 
یم مرحم  ناسنا  هک  اجنامه  ینعی  يرگید ، تروص  هب  یلو  تسه  مه  جـح  رد  تیـصوصخ  نیا  هتبلا  .تسا  یبیجع  عماج و  تداـبع 

هب هتبلا  تسا ، روط  نیمه  مه  هزور  .دنک  یم  سفن [ طبـض   ] نیرمت دیامن و  یم  عنم  روما ] یخرب  زا   ] دـنک و یم  طبـض  ار  دوخ  دوش 
.يرگید لکش 

تیبرت لوصا  زا  يرایـسب  زامن  .دریگ  تروص  دـیابن  دروخب _  دـهاوخب  ناسنا  دـنق  هّرذ  کـی  ولو  ندروخ _  زاـمن ، تدـم  ماـمت  رد 
ریغ يارب  نتسیرگ  دنک ؛ یم  بارخ  ار  نآ  ندیدنخ ، تسا ؛ عونمم  نآ  رد  ندیماشآ  ندروخ و  .تسا  هدناجنگ  دوخ  رد  ار  یمالـسا 

ندروخ و لیبق  زا  دوخ  تالیامت  رب  دیاب  ناسنا  زامن  لاح  رد  اریز  دنک ،  یم  شبارخ  رگید  تاعوضوم  زا  یعوضوم  ره  يارب  ادـخ ،
يارب يدیدش  بجوم  ره  درادهگن ؛ ار  دوخ  دشاب و  ّطلـسم  نتـسیرگ  ندـیدنخ و  لیبق  زا  دوخ  تاساسحا  رب  دـنک و  هبلغ  ندـیباوخ 

دیابن دشاب  نتسیرگ  يارب  يدیدش  بجوم  ره  و  ددنخب ، دیابن  دشاب  ندیدنخ 
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.دیرگب

لثم یمسج  تسا ؛ یحور  یمسج و  طابـضنا  تلاح  کی  نیا  .دنک  یم  لطاب  ار  زامن  ندرک ، هاگن  ندش و  لیامتم  تسار  پچ و  هب 
رگا لاح  نآ  رد  .دیوشب  تاساسحا  ریـسا  دیابن  مه  یحور  رظن  زا  دـینکن ، هاگن  رـس  تشپ  ای  تسار  پچ و  هب  زامن  لاح  رد  هکنیمه 

ار زامن  دوش  يراج  ناسنا  نابز  رب  دـنیوگ _  یم  مه  اـب  ناـسنا  ود  هک  ییاـهمالک  زا  ینعی  تسا _  یمدآ  مـالک  عون  زا  هک  یمـالک 
.ندیباوخ ریظن  دوش ، یم  تراهط  لاوز  ثعاب  ینعی  تسا  ثِدُحم  حالطصا  هب  هک  هچنآ  هب  دسر  هچ  ات  دنک ، یم  لطاب 

ناور مسج و  شمارآ 

منک یم  تیاعر  ار  طیارـش  نآ  همه  مناوخ ، یم  ار  هروس  دمح و  یتقو  زامن  لاح  رد  هدنب  .تسا  بیجع  ًاعقاو  مهنیا  روطچ ؟ هنینأمُط 
یم تکرح  پچ  تسار و  فرطب  ار  مدوخ  مراذـگ ، یم  ار  رگید  ياپ  کی  مرادـیمرب ، ار  میاپ  کـی  مهد ،  یم  ناـکت  ار  مدوخ  اـما 

، مهد یم  تکرح  ار  متـسد  ای  میاهاپ  مهد  یم  تکرح  ار  مدوخ  یه  دوجـس  عوکر و  رد  تسا  لطاب  وت  زاـمن  نیا  دـیوگ  یم  مهد ،
رارق تندـب  ات  ربکا » هللا   » یئوگب یهاوخ  یم  یتسیا و  یم  یتقو  ینعی  یناوخب  زامن  هنینأمط  اب  شمارآ ، اب  دـیاب  .تسا  لطاب  زامن  نیا 

«، ربکا هللا   » یئوگب دعب  يریگب  مارآ  دـیاب  .تسا  لطاب  ربکا » هللا   » یئوگب تکرح  لاح  رد  رگا  ربکا ،» هللا   » یئوگب دـیابن  تسا  هتفرگن 
تحاران وت  زا  يوضع  کی  ای  دـنک  یم  درد  تیاپ  ًاضرف  رگا  وگن ، يرکذ  اما  هدـب ،  ناکت  یهد  ناکت  یتساوخ  ار  تدوخ  رگا  دـعب 

 ... « َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب   » وگب يدرک  ادیپ  هک  رارقتسا  ریگب ، تحار  نک ، توکس  تسا ،

هنینأمط اب  شمارآ  اب  .هدب  همادا  هبترم  ود  دعب  نک ، تحار  ار  تدوخ  نک ، توکـس  ریگب ، مارآ  دـمآ ، درد  تیاپ  زامن  طسو  رگا  زاب 
(1) .تمسج مه  دشاب و  هتشاد  هنینأمط  دیاب  تحور  مه  .دشاب  دیاب 
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ادخ ریغ  ریقحت  ادخ و  میظعت 

سرت ناـسنا  دوشن ؟ بوعرم  و  دریگب ، رارق  یئاـهنایرج  کـی  لـباقم  رد  هک  تسیک  ناـسنا  رگم  ، دـیریگب رظن  رد  ار  ربـکا » هللا   » هملک
رد دریگ ، یم  ار  وا  سرت  دـنک ، یم  هاگن  ار  نیئاپ  دور و  یم  هوک  يالاب  ای  دریگ  یم  رارق  هک  میظع  هوک  کی  لباقم  رد  ناسنا  دراد ،
يا هبک  بک  هبد و  بد  بحاص  دنیب ، یم  ار  یتبیه  تردق و  بحاص  کی  ناسنا  یتقو  دسرتیم ، دنیب ، یم  ار  شدوخ  هک  ایرد  لباقم 

، دوش یم  وا  تمظع  بوعرم  نوچ  ارچ ؟ دـتفیب ، تنکل  هب  شنابز  دزابب ، ار  شدوخ  تسا  نکمم  دور  یم  وا  روضحب  اـی  دـنیب  یم  ار 
چیه تمظع  زگره  تسا ، هدرک  نیقلت  شدوخب  ار  ربکا  هللا  هک  یـسک  نآ  ربکا ،» هللا   » هدنیوگ اما  .تسا  یعیبط  رـشب  يارب  نیا  بوخ 

سدـقا تاذ  فیـصوت  ره  زا  رتگرزب  هکلب  زیچ و  ره  زا  رتگرزب  ربکا  هللا  ارچ ؟ دـنک ، یمن  بوعرم  ار  وا  يزیچ  چـیه  تمظع  سک و 
زیچ همه  مسانـش ، یم  تمظع  هب  ار  ادخ  نم  یتقو  رگید  .مسانـش  یم  تمظع  هب  ار  ادخ  نم  ینعی  هچ ! ؟  ینعی  ربکا  هللا  تسا ، یهلا 

.دنک یم  گرزب  ار  ناسنا  حور  دهد ، یم  تیصخش  ناسنا  هب  ربکا » هللا   » هملک نیا  .تسا  ریقح  نم  لباقم  رد 

هولج قح  لها  حور  رد  تمظع  هب  ادخ  ینعی   (1)« ْمِِهُنیْعَا یف  ُهَنوُد  ام  َرُغَصَف  مِهِسُْفنَا  یف  ُِقلاخلا  َمُظَع  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
.تسا کچوک  ناشرظن  رد  تسه  هچره  ادخ  ریغ  اذهل  تسا و  هدرک 

هتفرگ رارق  هینیسح  نیا  ياضف  رد  هک  امش  ًالثم  .تسا  یبسن  رما  کی  یگرزب  یکچوک و  .منکب  ضرع  ناتیارب  یحیـضوت  کی  اجنیا 
نیا دـیئآ ، یم  اجنیا  هب  اجنآ  زا  یتقو  دیـشاب ، اجنیا  ثلث  ًالثم  اجنیا  زا  رتکچوک  رالات  کی  رد  دـیئایب  اجنیا  هب  هکنآ  زا  لبق  رگا  دـیا ،

اجنیا هب  هک  اجنآ  زا  دشاب ، اجنیا  ربارب  هس  هک  دیـشاب  يرالات  رد  امـش  لوا  سکع ، رب  رگا  یلو  .دـیآ  یم  گرزب  یلیخ  ناترظنب  رالات 
، دـنیب یم  رگید  دوجوم  رانک  رد  ار  يدوجوم  کی  هک  یتقو  ناسنا  هشیمه  .دـیآ  یم  کچوک  یلیخ  ناترظن  هب  رالات  نیا  دـیئآ ، یم 

نیا دشاب ، نیا  زا  رتکچوک  رگا  دنیب  یم  کچوک  ار  نیا  دشاب ، نیا  زا  رتگرزب  رگید  دوجوم  نآ  رگا 
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زیچ ره  ًالـصا  دننک ، یم  سح  ار  راگدرورپ  تمظع  دنتـسه ، انـشآ  ناشراگدرورپ  تمظع  اب  هک  يدارفا  اذهل  دـنیب و  یم  گرزب  ار 
: دیوگ یم  یلاع  یلیخ  ناتسوب  رد  يدعس  .دشاب  گرزب  ناشرظن  رد  دناوت  یمن  تسا ، کچوک  ریقح و  اه  نیا  رظن  رد  يرگید 

تسین چیپ  رد  چیپ  زج  لقع  هر  تسین  چیه  ادخ  زج  نافراع  رب 

« دوجو تدحو   » یناعم زا  یکی  .درادن  دوجو  ًالـصا  دنیوگ  یم  دنتـسین ، لئاق  تیئیـش  زیچ  چیه  يارب  ادخ  زا  ریغ  نافراع  دـیوگ  یم 
یم تسه ، يرگید  دوجوم  وا  زا  ریغ  دـیوگب  دـناوت  یمن  الـصا  رگید  دسانـش ، یم  تمظع  هب  ار  ادـخ  یتقو  فراـع  هک  تسا  نیمه 

: دیوگ یم  ینعم  نیا  هب  ار  دوجو  تدحو  مه  يدعس  .تسا  مدع  تسه ، هچره  وا »  » ریغ تسوا »  » دوجو رگا  دیوگ 

سایق لها  دنریگ ، هدرخ  یلو  سانش  قیاقح  اب  نیا  نتفگ  ناوت 

تدـحو هک  دـنریگ  یم  بیع  دنـسایق  لها  وا  لوق  هب  هک  يدارفا  اما  میوگ  یم  هچ  نم  هک  دـنمهف  یم  ناسانـش  تقیقح  دـیوگ ، یم 
!؟ هچ ینعی  دوجو 

دنتسیک دد  وید و  مدآ و  ینب  دنتسیچ  نیمز  نامسآ و  سپ  هک 

؟ تسیچ دد  وید و  تسیچ ؟ مدآ  ینب  تسیچ ؟ نامسآ  تسیچ ؟ نیمز  سپ  تسین ، يزیچ  ادخ  ریغ  رگا 

دنسپ تیارد  میوگب  تباوج  دنمشوه  يا  يدیسرپ  هدیدنسپ 

کلم وید و  دازیمدآ و  يرپ و  کلف  هوک و  ایرد و  دیشروخ و  هک 

دنرب یتسه  مان  شیتسه  اب  هک  دنرتمک  نآ  زا  دنتسه  هچره  همه 

نم یتـقو  هک  دـنرادن ، دوجو  هتـشرف  ناـسنا و  میوگ  یمن  درادـن ، دوجو  نیمز  درادـن ، دوـجو  نامـسآ  میوـگ  یمن  نم  دـیوگ ، یم 
ار هچره  وا  ریغ  متخانش ، تمظع  هب  ار  وا  یتقو  هن ! .ما  هدش  رگید  ءایـشا  رکنم  نم  یئوگب  وت  تسین ،  ادخ  ریغ  تسه و  ادخ  میوگیم 

.تسه میوگب  هک  منیب  یم  نیا  زا  رتکچوک  منیب  یم 

تسین هرذ  سپ  دیشروخ ، هک  یئاجب  تسین  هرطق  سپ  تسایرد  هکیئاج  هک 

.دنک یم  ادیپ  مسجت  ناترظن  رد  یهلا  تمظع  دیئوگب ، لد  حور و  قمع  زا  رگا  دیئوگ ، یم  امش  یتقو  ار  ربکا  هللا  نیا 
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يارب دیئوگب ، قلمت  یـسک  زا  تسا  لاحم  دیایب ،  گرزب  ناترظنب  یـسک  تسا  لاحم  دـش ، ادـیپ  امـش  لد  رد  یهلا  تمظع  هک  یتقو 
يدازآ ادخ  یگدنب  هک  تسا  نیا  .دینکب  عوشخ  عوضخ و  یسک  لباقم  رد  دیسرتب ، یـسک  زا  تسا  لاحم  دینکب ، یـسولپاچ  یـسک 

.تسادخ ریغ  زا  يدازآ  ادخ ، یگدنب  همزال  دوش و  یم  وا  هدنب  دسانشب ، تمظع  هب  ار  ادخ  ناسنا  رگا  .تسا  روآ 

: تفگ

رپ ار  رپ  فرظ  درک  ناوتن  رح  يدرگن  ات  هدنب  يوشن 

دوبن یگدنکش  زج  یگدنب  دوب  هچ  یگدنب  هک  یئوگ  دنچ 

ادخ و ریغ  تراقح  كاردا  اب  مزالم  هشیمه  یهلا  تمظع  كاردا  نوچ  .ادخ  ریغ  زا  ندش  دازآ  اب  تسا  يواسم  هشیمه  ادخ  یگدنب 
.دنک یگدنب  تسا  ریقح  هک  تهج  نآ  زا  ار  ریقح  ناسنا  تسا  لاحم  دید ، کچوک  ریقح و  دوب  هچره  ار  ادخ  ریغ  ناسنا  یتقو 

(1) .دنک یم  یگدنب  هک  دنیب  یم  میظع  طلغ  هب  ناسنا  ار  ریقح 

یبلط تملاسم  حلص و 

رد نآ  ندناوخ  هک  دمح  هروس  رد  .تسا  هدمآ  زامن  تامیلعت  نتم  رد  هک  تسا  مدرم  اب  ییوج  حلـص  یبلط و  تملاسم  رگید  هلأسم 
: میهد یم  رارق  بطاخم  ار  ادخ  انث ، دمح و  زا  دعب  تسا ، بجاو  زامن 

ام اراگدرورپ ! .َنیلاّضلا  َال  مِهیلَع َو  ِبوضغَْملا  ِریَغ  مِهیَلَع  َتمَْعنَا  َنیذَّلا  َطارِص  َمیقَتسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدِْها  ُنیعَتـسَن  َكاِّیا  ُُدبعَن َو  َكاِّیا 
هک نیا  اب  نم . »  هن «  تسا  ام »  » تبحص .میریگ  یم  کمک  وت  زا  ًارصحنم  ام  اراگدرورپ ! مینک ؛ یم  شتسرپ  ار  وت  ًارصحنم  نم ) هن  )

يارب مهم ، رایسب  یعامتجا  تحلصم  کی  رطاخ  هب  مالـسا  یلو  تسا ، رتهب  دیاین  ناسنا  نهذ  رد  ادخ  ریغ  هچره  تدابع  حور  رظن  زا 
یعامتجا حور  ار  ناملسم  کی  حور  هک  نیا 
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َمیقَتـسُْملا َطارِّصلا  اَنِدِْها  ُنیعَتـسَن  َكاِّیا  ُُدبعَن َو  َكاِّیا  دییوگب : دیوگ  یم  هداد و  مدرم  دروخ  هب  تدابع  ینـشاچ  اب  ار  نآدشاب  هدرک 
رد .نک  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ام  همه  ایادـخ  میهاوخ ، یم  کمک  وت  زا  ًارـصحنم  مینک و  یم  شتـسرپ  ار  وت  ًارـصحنم  ًامومع  اـم 

(1) .تسا دوهشم  ًالماک  یماگمه  یلدمه و  يراکمه و  اجنیا 

هعماج هب  شدوخ  یگتسویپ  یگتسباو و  ناسنا  ًانمـض  متـسه ، رگید  ياهناملـسم  همه  اب  نم  متـسین ، اهنت  نم  ایادخ ! میئوگ  یم  ینعی 
زا يوضع  لک و  زا  یئزج  موضع ، نم  متـسین ، کت  متـسین ، درف  نم  ایادخ ! دـنک ، یم  مالعا  یگدـنب  تدابع و  لاح  رد  ار  یمالـسا 

.نم هن  میتسه  ام  متسه ، رکیپ 

(2) .میئوج یم  کمک  وت  زا  اهنت  میتسرپ ، یم  ار  وت  اهنت  ام  .دراد  دوجو  ام » ، » درادن دوجو  نم »  » مالسا يایند  رد 

تسا كرش  ادخ  ریغ  هب  هجوت  تسادخ ، هب  هجوت  زامن   (3) .تسا حرطم  زامن  مالس  رد  هک  تسا  یبلط  ملس  حلـص و  هلأسم  رتالاب ، و 
عیمج رب  ام و  رب  تمالـس  ام ، رب  مالـس  نیِحلاّصلا  ِهّللا  ِدابِع  یلَع  اـْنیَلَع َو  ُمـالَّسلَا  وگب : زاـمن  رد  دـنیوگ  یم  اـم  هب  لاـح  نیع  رد  یلو 

تملاسم یتسیزمه  مالعا  اه  يزورما  لوق  هب  .ینک  یم  ادخ  حلاص  ناگدنب  همه  اب  افص  مالعا  حلـص و  مالعا  ادخ ، هتـسیاش  ناگدنب 
هتسیاش هدنب  اب  رگا  نوچ  مرادن ، گنج  رـس  يا  هتـسیاش  هدنب  چیه  اب  نم  یئوگیم  زامن  لاح  رد  .ینک  یم  هتـسیاش  دارفا  همه  اب  زیمآ 

(4) .ما هتسیاشان  دوخ  مشاب  هتشاد  گنج  رس  يا 

يارب هکلب  دنامب ، ملاس  تیرشب  ات  دنَک  ار  اهنآ  هشیر  دیاب  هک  يدارفا  یتح  رـشب  مومع  يارب  هن  یلو  تسا  یبلط  ملـس  مالعا  کی  نیا 
(5) .مرادن زیتس  گنج و  رس  وت  تسرد  هدنب  چیه  اب  نم  ادنوادخ ! ینعی  دنوادخ ؛ هتسیاش  حلاص و  ناگدنب 
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ناهانگ ندودز 

هب تبغر  لیم و  هجیتن  رد  دراذگ و  یم  یقاب  یمدآ  لد  رب  روآ  ترودـک  هدـننک و  کیرات  يرثا  هانگ  ره  یمالـسا ، تامیلعت  رظن  زا 
.دبای یم  شیازفا  رگید  ناهانگ  هب  تبغر  دریگ و  یم  شهاک  یئادخ  کین و  ياهراک 

یم نوزفا  ار  کین  راک  هب  تبغر  لیم و  دهد ، یم  شرورپ  ار  ناسنا  یبهذم  نادـجو  ندوب  ادـخ  دای  رد  یگدـنب و  تدابع و  الباقتم 
یکین ریخ و  هب  لیم  دنادرگ و  یم  لیاز  ار  ناهانگ  زا  یشان  ياهیگریت  ینعی  .دهاک  یم  هانگ  داسف و  رش و  هب  تبغر  لیم و  زا  دنک و 

.دزاس یم  نآ  نیزگیاج  ار 

زامن هرابرد  ییاهدـیکأت  هیـصوت و  زا  سپ  .تسا  هدرک  ثحب  تناما  ءادا  هوکز و  زامن ، هرابرد  هک  تسه  يا  هبطخ  هغـالبلا  جـهن  رد 
: دیامرف یم 

ِباب یلَع  ُنوکَت  ِهَّمَْحلِاب  مّلَـس  ِِهلا َو  ِهیلَع َو  ُهّللا  یَّلَـص  ِهّللا  ُلوسَر  اهَهَّبَـش  َِقبِّرلا َو  َقالَط  اهُِقلُْطت  ِقَرَْولا َو  َّتَح  َبونُّذـلا  ُّتُحََتل  اـّهنِا  «َو 
(1) .»؟ ِنَرَّدلا َنِم  َهیلَع  یْقبَی  ْنَا  یسع  امَف  تاّرَم  ِسْمَخ  ِهَلیّللا  ِمْوَْیلا َو  ِیف  اْهنِم  ُلِسَتغَی  َوُهَف  ِلُجَّرلا 

مرگ بآ  همشچ  هب  ار  زامن  ادخ  ربمایپ  دزاس ، یم  دازآ  هانگ  نامـسیر  زا  ار  اهندرگ  دزیر و  یم  تخرد  گرب  دننام  ار  ناهانگ  زامن  »
زا يزیچ  اهوشتـسش  نینچ  اـب  اـیآ  دومرف ، هیبـشت  دـهد  وشتـسش  نآ  رد  ار  دوخ  تبوـن  جـنپ  يزور  دـشاب و  صخـش  هناـخ  رد  رب  هک 

(2) .»؟  دنام یم  یقاب  ندب  رب  یگدولآ 

هداوناخ زامن و 

نادناخ ندناوخ  زامن  لوئـسم  ام  هک  دیناد  یم  چیه  میـشاب ،  هدرب  یپ  تسا  نید  دومع  هک  زامن  تیمها  هب  ام  دـهاوخ  یم  ملد  یلیخ 
، شلها زامن  لوئسم  مه  تسا و  شدوخ  زامن  لوئسم  مه  ام  زا  يدرف  ره  میتسه !؟ نامدوخ  دنزرف  نز و  ینعی  نامدوخ ،
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.شا هچب  نز و  ینعی 

: تسا ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  باطخ 

«. اْهیَلَع ِْربَطْصا  ِهولَّصلِاب و  َکَلْهَا  ُْرما  «َو 

رما نیا  هب  ام  همه  درادـن ، ربمایپ  هب  صاصتخا  نیا  «. شاب رباص  زامن  رب  مه  تدوخ  نک و  رما  زامن  هب  ار  تدوخ  نادـناخ  ربماـیپ ! يا  »
.میتسه فظوم 

زامن هب  ناکدوک  ییانشآ  ياههار 

زامن یگلاس  تفه  زا  هچب  هب  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  روتسد  داد ، نیرمت  زامن  هب  دیاب  یکچوک  زا  ار  اه  هچب  درک ؟ دیاب  هچ  ار  اه  هچب 
یگلاس تفه  زا  دناوخب ، دناوت  یم  ار  زامن  تروص  یلو  دـناوخب  حیحـص  زامن  دـناوت  یمن  هلاس  تفه  هچب  هتبلا  .دـیهدب  دای  ینیرمت 

دای وا  هب  ناتسبد  رد  ار  زامن  دیاب  دور ، یم  ناتسبد  هب  هچب  هک  یلوا  نامه  ینعی  .رتخد  هچ  رسپ و  هچ  دنکب ، تداع  زامن  هب  دناوت  یم 
، درادـن يا  هجیتن  روز  اب  ندرک  راداو  نداد و  دای  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  ار  نیا  یلو  دـنهدب  دای  وا  هب  دـیاب  مه  هداوناـخ  رد  دـنهدب 

دیناوت یم  هک  یلکـش  رهب  .دوـشب  قـیوشت  راـک  نیا  هب  دـشاب و  هتـشاد  تبغر  ندـناوخ  زاـمن  هب  لوا  زا  ناـت  هچب  هک  دـینک  شـشوک 
راهظا دـیهدب ، هزیاج  دـییوگب ، هّللا  كراب  وا  هب  دایز  دـناوخب ، زاـمن  قوش  قوذ و  اـب  هک  دـینکب  مهارف  ار  ناـت  هچب  قیوشت  تاـبجوم 

.دوش یم  هدوزفا  وا  هب  تبسن  امش  تبحم  رب  دناوخ ، یم  زامن  یتقو  دمهفب  هک  دینک  تبحم 

دجسم كدوک و 

، دورن دجـسم  هب  هچب  رگا  هک  تسا  هدـش  تباث  هبرجت  هب  نیا  .درب  ندـناوخ  زامن  قوشم  طیحم  رد  دـیاب  ار  هچب  هک  نیا  رگید  بلطم 
مدآ تسا ، ناسنا  قوشم  عمج  رد  روضح  ًالـصا  نوچ  دوش ، یمن  قیوشت  راکنیا  هب  دنیبن ، ار  عمج  ندناوخ  زامن  دشابن ، عمج  رد  رگا 
ریثأت تحت  رتشیب  رگید  هک  هچب  دـنک ، یم  ادـیپ  يرتشیب  تدابع  حور  دـنیب ،  یم  تداـبع  لـها  عمج  رد  ار  شدوخ  یتقو  مه  گرزب 
، دننک یم  تکرش  یبهذم  سلاجم  رد  رتمک  ناکدوک  هک  نیا  ینید و  سلاجم  دباعم و  دجاسم و  هب  ام  نتفر  مک  هنافسأتم  .تسا 

213 ص :

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com


ار تا  هچب  دیوگ ، یم  هک  مالـسا  تسا ، هفیظو  امـش  يارب  نیا  یلو  دننکن  ادـیپ  تدابع  هب  تبغر  ادـتبا  زا  اه  نیا  هک  دوش  یم  ببس 
یم رتهب  دیناد  یم  هک  يا  هلیـسو  ره  زا  هن ، .نک  شیاوعد  نزب ، رـشت  هدب ، نامرف  هنابآم  اقآ  دـیوگ  یمن  نک ، ندـناوخ  زامن  هب  راداو 

دجـسم همانرب  نامدوخ  ياه  هچب  اب  ام  دیاب  .دینکب  هدافتـسا  دیاب  امـش  درک ، هدافتـسا  ندناوخ  زامن  تدابع و  هب  وا  قیوشت  يارب  دوش 
عاضوا نیا  رد  میدوب  انشآ  دباعم  دجاسم و  اب  یگچب  زا  هک  نامدوخ  ام  .دنوشب  انشآ  دباعم  دجاسم و  اب  اه  هچب  ات  میشاب  هتشاد  نتفر 
هاگشناد هب  دعب  ناتسریبد و  هب  دعب  ناتـسبد و  هب  دنا  هدش  هلاس  تفه  هک  ام  ياه  هچب  هک  میور  یم  دجـسم  هب  ردقچ  زورما  لاوحا  و 

تـسا نکمم  الاح  .دنوش  یم  يرارف  دجاسم  زا  ًارهق  اه  نیا  بوخ ، .دـنورب  تسا ،  هدیـسرن  دـجاسم  هب  ناشیاپ  الـصا  یلو  دـنا  هتفر 
مه ار  اهنآ  دـنز ، یم  نینچ  نانچ و  فرح  دـیآ و  یم  ناوخ  هضور  کی  الثم  اـی  تسا ، فیثک  تسا ، بارخ  دـجاسم  عضو  دـییوگب 
نیا سپ  .مینکب  حالـصا  دیاب  مه  ار  نامدوخ  دـجاسم  عضو  دوش ، یمن  مامت  اج  کی  رد  هک  هفیظو  مینکب ، تسرد  هک  میراد  هفیظو 

یلکـشب مینکب  ناوخ  زامن  مه  ار  نامدوخ  نادناخ  هک  میراد  هفیظو  میناوخب و  زامن  میراد  هفیظو  ام  هک  دینکن  شومارف  زگره  مه  ار 
.دنوشب قیوشت  بغار و  زامن  هب  هک 

(1) .میئوگب اه  هچب  يارب  ار  ندناوخ  زامن  هفسلف  میناوت  یم  هک  يدودح  رد  میئوگب ، اه  هچب  يارب  ار  ندناوخ  زامن  تیصاخ  دئاوف و 

هک دـینکب  باختنا  ار  يا  هطقن  کی  هناخ  رد  ینعی  تسه ) مه  بحتـسم   ) دـینک باختنا  ییالـصم  کی  هناخ  رد  ناتدوخ  يارب  ًـالوا 
هکیروط نامه  یلـصم ، ناونع  هب  ار  قاتا  کی  دـیناوت  یم  رگا  .دـینک  تسرد  ناتدوخ  يارب  بارحم  کی  لثم  .دـشاب  ناتزامن  ياج 

قاتا رد  دـیرادن ، يدایز  قاتا  رگا  دـینکب  باختنا  تشاد ، زامن  ياج  تشاد ، یلـصم  کـی  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
، دـیتسیا یم  هک  زامن  لحم  رد  دیـشاب ، هتـشاد  مه  كاپ  زامن  اج  کی  دـینک ، صخـشم  ندـناوخ  زاـمن  يارب  ار  هطقن  کـی  ناـتدوخ 

(2) .دیشاب هتشاد  نتفگ  رکذ  يارب  یحیبست  دیشاب ، هتشاد  كاوسم  دیراذگب ، يا  هزیکاپ  زامناج 
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زامن فافختسا 

ببـس اه  نیا  یلو  تسا ، نیا  زا  یکاح  نآ  ياهروتـسد  تسا و  یعامتجا  نید  مالـسا  هک  میراد  فارتعا  دـص  رد  دـص  هک  نیا  اب  ام 
نیا .ًادـبا  میرامـشب ، کچوک  ار  زامن  .ًادـبا  .میرامـشب  کچوک  مینکب ، ریقحت  ار  ادـخ  اب  طابترا  اـعد و  تداـبع و  اـم  هک  دوش  یمن 

گرزب هانگ  کی  ندناوخن  زامن  .زامن  ندرمـش  کبـس  ینعی  تسا  زامن  فافختـسا  ناهانگ ، زا  یکی  منکب : ضرع  ناتیارب  ار  بلطم 
تافو تقو  رد  .تسا  هانگ  دوخ ، زین  ندرک  یقلت  تیمها  یب  ندرک ، فافختـسا  ندرمـش ، فیفخ  ار  زامن  اما  ندـناوخ  زامن  تسا و 

ریـصبوبا تسیرگ ، هدیمح  ما  دنک ، ضرع  یتیلـست  هدیمح » ُما  هب «  دمآ  ریـصبوبا  یتقو  هک  داد  خر  ینایرج  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: تفگ ریصبوبا  هب  هدیمح » ُما   » دعب تسیرگ  دوب  انیبان  هک  مه 

هک تفر  ورف  یلاح  کـی  رد  ماـما  دومرف  یچ ؟ درک  ضرع  داد  خر  یبیجع  ناـیرج  يدـیدن ، ار  ماـما  رخآ  هظحل  يدوبن و  ریـصب  وبا 
: دومرف درک و  زاب  ار  شیاهمشچ  دعب  .دوب  يا  هوشغ  لاح  ًابیرقت 

همه یتقو  میدرک ، توعد  ار  همه  تعاطا و  ار  ماما  رما  ام  .دـنوش  رـضاح  نم  رـس  يالاب  دـنیایب  دـییوگب ، ارم  کیدزن  ناشیوخ  مامت 
تیعمج و هب  درک  ور  درک ، زاب  ار  شمشچ  هبترم  کی  درک  یم  یط  ار  شرمع  رخآ  تاظحل  هک  تالاح  نامه  رد  ماما  دندش ، عمج 

: تفگ ار  هلمج  کی  نیمه 

ناج تفگ و  ار  نیا  دیسر ، دهاوخن  دنرامشب ، کبس  ار  زامن  هک  یمدرم  هب  ام  تعافـش  زگره  ِهولـصلِاب » ًافِّخَتـسُم  انتُعافَـش  لانَت  َْنل  »
نـشور یلیخ  شفیلکت  هک  نآ  دـسر ، یمن  دـنناوخ  یمن  زامن  هک  یمدرم  هب  ام  تعافـش  هک  دومرفن  ماما  .درک  میلـست  نیرفآ  ناـجب 

یبوخ زامن  دناوت  یم  دراد ، تصرف  تقو و  دنرامش ؟ یم  کبس  ار  زامن  هچ  ینعی  .دنرامش  یم  کبـس  ار  زامن  هک  یناسک  هب  تسا ،
.دناوخ یمن  یلو  دناوخب  شمارآ  اب 

هلجع اب  دعب  دریگ و  یم  یعیرـس  يوضو  کی  دور  یم  دش  هک  بورغ  کیدزن  دـناوخ  یمن  بورغ  کیدزن  ات  ار  رـصع  رهظ و  زامن 
روضح هن  دراد و  شمارآ  هن  هرخؤم ، هن  دراد  همدقم  هن  هک  يزامن  فرطنآ ، دراذگ  یم  ار  شرهم  ًاروف  دناوخ و  یم  يزامن  کی 
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زاـمن ندرمـش  فیفخ  نیا  .میناوخب  مه  ار  ناـمزامن  دـیاب  تسا و  يراـک  کـی  مهنیا  رگید  بوخ  هک  دـنک  یم  لـمع  يروج  بلق ،
لماک شمارآ  اب  دوش  یم  هک  رهظ  لوا  دور ، یم  شلابقتـسا  هب  مدآ  هک  يزامن  نآ  اب  دراد  قرف  یلیخ  ندـناوخ  زاـمن  روجنیا  تسا ،
غارف اب  تحار ، لایخ  اب  .دیوگ  یم  هماقا  دیوگ ، یم  ناذا  دوخ  يالـصم  رد  دیآ  یم  دعب  یبادآ ، اب  يوضو  دریگ ، یم  وضو  دور  یم 
رکذ دناوخ و  یم  بیقعت  بلق  شمارآ  اب  زامن  زا  دعب  یتدم  .دور  یمن  رد  ًاروف  تفگ  هک  ار  مْکیَلَع » ُمالَّسلَا  ، » دناوخ یم  زامن  رطاخ 

یم فافختـسا  ار  زامن  ناشدوخ  هک  ییاـهناوخزامن  دراد ، مارتحا  هناـخ  نیا  يوت  زاـمن  هک  تسا  نیا  تمـالع  نیا  دـیوگ ، یم  ادـخ 
ناشاشع برغم و  زامن  تسا ، بورغ  مد  ناشرصع  رهظ و  زامن  تسا ، باتفآ  مد  ناشحبص  زامن  دنرامـش ، یم  کچوک  ینعی  دننک ،

یمن زامن  الـصا  اه  نیا  ياه  هچب  هک  هداد  ناشن  هبرجت  دـنناوخ ، یم  باتـش  هلجع و  اب  ار  زامن  تسا ، هتـشذگ  بش  زا  تعاس  راـهچ 
(1) .دیرامشب مرتحم  ار  زامن  دنشاب  ناوخ  زامن  ناتیاه  هچب  دیشاب و  ناوخ  زامن  ًاعقاو  دیهاوخب  رگا  امش  .دنناوخ 

مییوگب دنکب و  تعانق  شتابجاو  هب  طقف  زامن  رد  هک  دنکب  ششوک  ناسنا  دیابن  درمش ، کبـس  دیابن  درک ، فافختـسا  دیابن  ار  زامن 
 « ربکا هّللا   » و هّللا » الا  هلا  ال   » و هّلل » دـمحلا   » و هّللا » ناحبـس  » ات هس  دـییوگ  یم  ایآ  تسیچ ؟! دـیلقت  عجرم  ياوتف  مینیبب  میورب  بوخ ،

طاـیتحا تسا ، یفاـک  مه  یکی  دـیوگ  یم  دـهتجم  .دـیوگب  ار  شیاوتف  دـیاب  دـهتجم  بوخ ، تسا ؟ یفاـک  مه  یکی  اـی  تفگ  دـیاب 
.میناوخ یمن  رتشیب  یکی  مه  ام  تسا  یفاک  یکی ، دـیتفگ  هک  الاح  مییوگب  دـیابن  ام  رگید  دوش ، هتفگ  ات  هس  هک  تسا  نیا  یبحتـسم 

 ، بحتسم رگید  يات  ود  تسا و  بجاو  یکی  دیوگ  یم  ام  هب  دهتجم  هک  مه  یتقو  هک  میـشاب  يروط  دیاب  ام  .تسا  زامن  زا  رارف  نیا 
ار هزور  .درمش  کبـس  درک ، فافختـسا  دیابن  مه  ار  هزور  .مییوگ  یم  مه  ار  رگید  يات  ود  نآ  میرامـش و  یم  منتغم  ام  اقآ  مییوگب 

لوبق ار  اه  نیا  هزور  الصا  مدوب  ادخ  ياج  هب  نم  رگا  هّللاب  ذایعلا  هک  منک ) یم  نم  هک  تسا  یخوش  نیا  الاح   ) دنریگ یم  یلکش  هب 
مراد غارس  ار  يدارفا  نم  روطچ ؟ مدرک ، یمن 
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رپ ناشباوخ  تدـم  هک  نیا  يارب  هکلب  دـننک ، تدابع  هک  نیا  يارب  هن  اما  دـنباوخ ، یمن  ار  حبـص  ات  بش  ناضمر  هاـم  رد  اـه  نیا  هک 
یم ار  ناشزامن  دش  هک  حبـص  عولط  لوا  .دنروخ  یم  هویم  دنـشک و  یم  راگیـس  دنروخ ، یم  ياچ  یه  حبـص  ات  دنباوخ ، یمن  دوشن 

رهظ و زامن  هک  دنوش  یم  رادیب  نانچ  دنباوخ ، یم  بورغ  کیدزن  ات  هک  ما  هدید  ار  صاخـشا  زا  یـضعب  نم  .دنباوخ  یم  دـنناوخ و 
هک د نیا  يارب  دباوخن  ار  حبص  ات  بش  مدآ  دش ؟ يا  هزور  هچ  نیا  رخآ  راطفا ، هرفـس  رـس  دننیـشنب  دعب  دنناوخب و  هلجع  اب  ار  رـصع 

هزور هب  نداد  شحف  لثم  نم  هدیقع  هب  تسین ؟ هزور  هب  فافختسا  نیا  دنکن ، ساسحا  ار  هزور  جنر  دشاب ، باوخ  امتح  هزور  لاحر 
.تسین تسرد  نیا  .منیبن  ار  تیور  مهاوخ  یم  هک  مراد  رفنت  وت  زا  ردق  نیا  نم  هزور ! يا  ینعی  .تسا 

نآ هب  یلو  میناوـخ  یم  زاـمن  مینک ، یم  فافختـسا  نآ  هب  میریگ و  یم  هزور  .مـینک  یم  فافختـسا  نآ  هـب  یلو  مـینک  یم  جـح  اـم 
یم اـم  زا  يرایـسب  مینک ؟ یم  فافختـسا  ناذا  هب  روطچ  ـالاح  مینک ، یم  فافختـسا  نآ  هب  مییوگ و  یم  ناذا  مینک ، یم  فافختـسا 

رد هک  يروط  نامه  دشاب ، توص  شوخ  ینعی  تیـص »  » نذؤم هک  تسا  بحتـسم  دنیوگ ، یم  ناذا  مه  بوخ  دنیوگب و  ناذا  دنناوت 
رد تسا ، ّتنـس  دراد ) حور  رد  يرتشیب  رثا  هک  نآرق  ندناوخ  ابیز  گنهآ  اب  فورح ، ندرک  تئارق  ابیز  ینعی   ) دـیوجت نآرق  تئارق 
ادخ دایب  دروایب ، لاح  هب  ار  مدرم  هک  دناوخب  یلاح  کی  اب  ار  ناذا  دشاب ، زاوآ  شوخ  ینعی  تیص  نذؤم  هک  تسا  بحتـسم  زین  ناذا 

، دیوگ یمن  وگب ، دنلب  ناذا  کی  ورب  اقآ  ییوگب  اهنآ  هب  رگا  اما  .دنیوگب  ناذا  بوخ  دنناوت  یم  دنتـسه و  تیـص  دارفا  یلیخ  .دروایب 
نذؤم کی  هک  ینک  راختفا  دـیاب  اقآ  مشاب ؟ نذؤم  هک  متـسه  نیئاپ  ردـق  نیا  نم  تسا  شنأش  رـسک  نیا  دـنک  یم  لایخ  نوچ  ارچ ؟

شگنن رفن  کی  هک  تسا  ناذا  هب  فافختـسا  نیا  .دوب  نذؤم  مه  دوب  هفیلخ  هک  یتقو  نامه  رد  دوب ، نّذؤم  بلاـطیبا  نب  یلع  یـشاب ،
لاجر و زا  هک  نم  متـسه ، فارـشا  نایعا و  زا  هک  دـیوگب  دـنادب و  صاخـشا  نأش  هب  هتـسب  ار  ندوب  نذؤم  ای  دـشاب  نذؤم  هک  دـشاب 

دیاب ام  مینکب ، فافختسا  تدابع  هب  دیابن  زگره  ام  سپ  تسا ،  فافختسا  همه  اه  نیا  مشاب ؟ نذؤم  ارچ  رگید  نم  متسه ، اهتیصخش 
روط نآ  هن  تسا  نآ  تیعماج  هب  مالسا  شزرا  .میشاب  عماج  لماک و  ناملسم 
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تامیلعت هب  طقف  ار  مالسا  هک  میشاب  دنا  هدش  ادیپ  ًاریخا  هک  اهنآ  لثم  هن  مینک و  اهر  ار  نآ  ریغ  میبسچب و  تدابع  هب  طقف  هک  میـشاب 
زا .مینکب  ریقحت  ار  تدابع  ام  رگا  اه  نیا  همه  زا  هتشذگ  مینک ، ریقحت  ار  تدابع  مینک ، فافختسا  تدابع  هب  میسانشب و  شیعامتجا 

(1) .تسا یمالسا  تاروتسد  يارجا  نماض  هیرجم و  هّوق  تدابع ،  .مینام  یم  مه  فئاظو  ریاس 

زامن فیرحت 

(2) «. ًهَیِدْصَت ًءاکُم َو  ِالا  ِْتیَْبلا  َْدنِع  ْمُُهتولَص  َناک  ام  «َو 

هب مالسلا  هیلع  میهاربا  .دندرک  هچ  هبعک  اب  هک  دهد  یم  ناشن  دنتـسناد ، یم  رایتخا  بحاص  ار  ناشدوخ  هک  ار  ءایلوا  نیا  لمع  نآرق 
تدابع دیحوت و  يارب  ناگدننک ، فاوط  يارب  دینک  هزیکاپ  ارم  هناخ  دومرف  يا  هیآ  نمض  رد  دنوادخ  تخاس و  ار  هناخ  ادخ  روتسد 

دش یم  ماجنا  دیاب  هک  ییاهراک  زا  یکی   (3) «. یّلَصُم َمیهاْربِا  ِماقَم  نِم  اوُذِخَّتا  َو  « ؟ دندناشک اجک  هب  ار  نیا  تشونرس  .هناگی  يادخ 
اهتدابع هکنآ  لاح  و  دمآ .  رد  ندز  فک  ندیشک و  توس  تروص  هب  هک  دندوزفا  نآ  رب  دندز و  نآ  هت  رـس و  زا  ردق  نآ  .دوب  زامن 

نایب ام  يارب  هک  روط  نامه  دـیاب  هکلب  دوش ، هقیلـس  لامعا  دـیابن  تیّمک  ّتیفیک و  رظن  زا  ادـخ ، تداـبع  رد  ینعی  دنتـسه  یفیقوت » »
، یکرت يا  هدع  یـسراف ، يا  هّدع  دنناوخب ، یبرع  يا  هّدع  هک  نیا  .تسین  رادرب  ارچ  نوچ و  .دوش  ارجا  دایز  مک و  نودب  دـنا ، هدرک 

نونکا یلو  هدوب  یتعکر  ود  زامن  میدق  اهترفاسم ، رد  مییوگب  ای  تسا .] هقیلـس  لامعا   ] دناوخب دوخ  یلم  نابز  هب  سک  ره  هصالخ  و 
میهدب تلاخد  ار  هقیلس  اهتدابع  رد  رگا  .درادن  تّقشم  رفـس  نیا  اریز  دنناوخب  یتعکر  راهچ  دیاب  دننک  یم  ترفاسم  امیپاوه  اب  نوچ 

: دوش یم  رعش  نیا  قادصم  هک  دیآ  یم  رد  بآ  زا  يزیچ  جیردت  هب 

زاب شیسانشن  ینیبب  وت  رگ  زاس  گرب و  وا  رب  دنتسبب  هک  سب 

لوا هکلب  دشن  روط  نیا  هبترم  کی  دندناوخ ، یم  ندیشک  توس  لکش  هب  هک  يزامن 
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زا یلـسن  ره  اریز  دمآ ، رد  لکـش  نیا  هب  یلاوتم  ياهلـسن  لوط  رد  .روط  نیمه  و  رگید ، هشوگ  دـعب  دـنداد  رییغت  ار  نآ  هشوگ  کی 
يزیچ هب  لسن  نیدنچ  زا  دـعب  تسا .] هدوب  تروص  نیمه  هب  لوا  زا  هدیـسر  شتـسد  هب  هچنآ  دـنک  یم  رکف  و   ] درادـن ربخ  لبق  لسن 

.درادن یتهابش  نآ  لصا  اب  هک  دوش  یم  هیبش 

هب هلمج  کـی  یپ  رد  یپ  همجرت  دروم  رد  اـهیجراخ  هک  يا  هبرجت  رکذ  دـنناوخب ، یـسراف  هب  ـالثم  ار  زاـمن  نآرق و  هک  نیا  هب  عجار 
دعب دنک ، همجرت  یبرع  نابز  هب  ار  نآ  یـسک  دشاب و  یـسراف  نابز  هب  الثم  ینخـس  رگا  تسین .  هدیاف  یب  دنا  هدرک  فلتخم  ياهنابز 

.تسین یقاب  ملهچ  هلمج  رد  هّرذ  کی  لوا  هلمج  زا  دنا  هدید  دنا  هدرک  هبرجت  ...و  یسور  یناملآ ، هسنارف ، یسیلگنا ، یکرت ،

، دراد هفـسلف  هتبلا  رهظ ؟ زامن  تافخا  دننام  دشاب ، دّبعتم  دیاب  هدیمهفن  ای  هدیمهف  لئاسم ، یـضعب  رد  ناسنا  ارچ  دیـسرپب  تسا  نکمم 
.ممهفب رتشیب  منک  یم  یعـس  مهد و  یم  ماجنا  وگب  هکلب  یهد ، یم  ماجنا  هفـسلف  رطاخ  هب  هک  نکن  رکف  تقو  چـیه  اـما  نکب ، لـمأت 

دیوگ یم  نآرق  .دـمآ  رد  تعدـب  تروص  نیا  هب  ًاجیردـت  دوبن ، ندز  فک  تروـص  هب  دـناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  يزاـمن 
رد هک  يدانع  رفک و  بجوم  هب  دنشچب  ار  یهلا  باذع  .تسین  يرگید  زیچ  ندز  فک  ندیـشک و  توس  زجب  ناشزامن  هبعک  ناّیلوتم 

(1) .دنتشاد تقیقح  ّقح و  لباقم 

یمسیلایرتام هاگدید  زا  زامن 

: دنا هدرک  ریسفت  روط  نیا  ار  هولّصلا » نومیقی  و   » هلمج اه  تسیلایرتام 

«. دنراد یم  ياپرب  دوش  یم  هدناوخ  زامن  بهاذم ، نابز  رد  هک  ار  یگتسویپ  نآ  دوخ ، نامیا  قّقحت  يارب  نانآ  »

: دنا هتفگ  نینچ  هاگنآ 

زا یتاملک  هک  تسا  نیمجرتم  نیرّسفم و  يرگن  دودحم  يرظن و  گنت  هناشن  نیا  »
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لکـش زامن  .تسین  زامن  يوغل  رظن  زا  هولـص »  » ینعم اریز  دنا ، هتخاس  روصحم  دودحم و  هتـشادزاب و  دوخ  ّماع  يانعم  زا  ار  لیبق  نیا 
باختنا اب  نآرق  ...تسا  شنیرفآ  رب  مکاح  نیناوق  رترب و  ياهدومن  هارمه و  یبـالقنا  رـصانع  نیب  طاـبترا  یگتـسویپ و  نیا  یجراـخ 
بـالقنا رد  اـهتنم  هدرک ، هّجوـت  ، يدـیحوت ریغ  هـچ  يدـیحوت و  هـچ  تاـبالقنا ، هـمه  رد  یّلک  لوـصا  زا  رگید  یکی  هـب  هـملک  نـیا 

هچ یگتـسویپ ، یبالقنا  رـصانع  نیب  دیاب  بالقنا ، بیغ  راگزور  هب  هک  دنک  یم  ییامندوخ  يرت  بلاج  وحن  هب  لوصا  نیا  يدیحوت ،
زاب هاگدـید  ...دـشاب  امرفمکح  اهکیتکات ، يارجا  هوحن  یبـالقنا و  ياـههاگیاپ  یلمع و  رظن  زا  هچ  یکیژولوئدـیا و  يرکف و  رظن  زا 

رتشیب هچره  نتخاس  رت  مکحتسم  هطبار و  دنویپ و  نیا  نتشاد  ياپرب  ار   (1) بیغ هب  نامیا  همزال  اهنت  هن  يدیحوت  بزح  يربهر  رداک 
هطبار رد  شنیرفآ  حطس  ردو  هدمآ  رترب  رگیدکی  هب  تبسن  نمؤم  یبالقنا  رصانع  حطس  زا  هطبار  نیا  دهاوخ  یم  هکلب  دناد ، یم  نآ 

«. دبای یجراخ  تروص  زامن ، تروص  هب  ددرگ و  حرطم  دوجو  ياوق  همه  دنوادخ و 

: خساپ

هدـمآ قلطم  روط  هب  یگتـسویپ  ای  بزح  کی  ياضعا  نایم  یگتـسویپ  ینعم  هب  هولـص )  ) زاـمن خـیرات ، مادـک  تغل و  مادـک  رد  ًـالّوا 
:؟ تسا هدرکن  دیکأت  هیصوت و  ًاحیرص  ار  هّللا ) بزح   ) نامیا لها  نایم  یگتسویپ  نآرق  رگم  ًایناث  تسا ؟

(2) «. اُوقَّرَفَت ًاعیمَج و ال  ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  «َو 

«. دیشابم ادج  رگیدکی  زا  دینزب و  گنچ  یهلا  نامسیر  هب  رگیدکی  اب  همه  »

ناونع هب  ار  دوهعم  زامن  میریگب و  یبالقنا  رصانع  یگتسویپ  ینعم  هب  ار  نآ  هدمآ  هولص » مان «  اج  ره  هک  تسه  یترورض  هچ  نونکا 
، بالقنا بیغ  راگزور  هب   » دنیوگ یم  هک  نیا  ًاثلاث  میروآ ؟ باسح  هب  یتسه  ّلک  اب  هطبار  رد  یگتسویپ  نیا  ینیع  تروص 
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(1)« هولَّصلا اوُمیقَا   » روتسد بالقنا ، تداهش  راگزور  رد  هک  تسا  نیا  شموهفم  دشاب » ...یگتـسویپ  یعون  یبالقنا  رـصانع  نیب  دیاب 
هرود رد  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  ایآ  .دـنا  هتفگ  نوُقِْفُنی » مُهاْنقَزَر  اّمِم  َو   » هلمج دروم  رد  ار  نیا  ریظن  هکناـنچمه  تسا ، عوضومـالب 

!؟ دندرک یمن  ارجا  ار  نوقفنی » مهانقزر  اّمم  و   » روتسد و  هولّصلا » اومیقا   » روتسد دوب ، بالقنا  تداهش  حالطصا  هب  هرود  هک  هنیدم ،

ادخ اب  ناسنا  یگتسباو  ای  تسادخ  اب  ناسنا  یگتـسباو  عبات  دولوم و  نمؤم ، رـصانع  یگتـسویپ  نآرق ، رطن  زا  ایآ  میـسرپ  یم  اهنآ  زا 
ای تسا  نانمؤم  یگتسویپ  یجراخ  تروص  ناناملسم  دوهعم  زامن  ایآ  تسا ؟ یبالقنا  نمؤم  رـصانع  یگتـسباو  رهظم  دولوم و  عبات و 

؟(2) تسادخ اب  نانمؤم  یگتسویپ  یعامتجا  تروص  مکح  رد  نانمؤم  یگتسویپ 

زامن كرت 

امش يزیچ  هچ   (3)« َرَقَس ِیف  ْمُکَکَلَس  ام  « ؛ هک دنسرپ  یم  دنتسه  بذعم  هکیلاح  رد  منهج  لها  زا  یـضعب  زا  هک  تسه  نآرق  هیآ  رد 
یمن کـمک  ارقف  هب  میدـناوخ و  یمن  زاـمن  َنیکْـسِْملا » ُمِعُْطن  ُکـَن  َْمل  َنیّلَـصُْملا َو  َنِم  ُکـَن  َْمل  اُولاـق  داد « ؟ رارق  مـنهج  نـیا  رد  ار 

.میدرک

یم شوگ  میتـفر  یم  دـنتفگ  یم  نید  دـض  فرح  هک  اـج  ره  میدـش ، یم  دراو  مه  يدـنرچ  ره  رد  نیـضئاخلا » عم  ضوخن  اـنک  «و 
! تسا نیا  شا  هجیتن  میتفگ ، یم  نامدوخ  ای  میدرک ،

دـشاب زامن  رگا  نوچ  تسا ؟ همیخ  نیا  دومع  زامن  دـیوگ  یم  ربمغیپ  ارچ  تسا ، مهم  ردـق  نیا  مالـسا  رد  زامن  ارچ  دـیمهفب  اجنیا  زا 
(4) .دوش یم  تسرد  زیچ  همه  دوشب ، ارجا  یتسرد  هبو 
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دجسم

، ناناملسم یعامتجا  ینید و  ياهتیلاعف  شوج و  بنج و  زکرم  هکلب  دوبن ، زامن  هضیرف  ءادا  يارب  اهنت  مالسا ، ردص  رد  هنیدم ، دجسم 
ره زا  مدرم  و  دندرک ، یم  توعد  دجـسم  رد  روضح  هب  ار  مدرم  دریگب  تروص  یعامتجا  دـش  یم  مزال  تقو  ره  .دوب  دجـسم  نامه 

.دش یم  مالعا  مدرم  هب  اجنآ  رد  دش  یم  هتفرگ  يدیدج  میمصت  ره  .دندش و  یم  هاگآ  اجنآ  رد  یمهم  ربخ 

ار دوخ  یبهذم  ضئارف  لامعا و  دنتـسناوت  یم  هن  دندوب ، مورحم  یعامتجا  تیلاعف  يدازآ و  هنوگره  زا  دندوب  هکم  رد  ات  ناناملـسم 
ساسح هطقن  رد  مالسا  هک  یتقو  ات  تشاد  همادا  عضو  نیا  .دنریگ  ارف  هنادازآ  ار  دوخ  ینید  تامیلعت  دنتـسناوت  یم  هن  دنهد و  ماجنا 

هب انب  مرکا  ربمغیپ  .دش  فورعم  ربمغیپ  رهـش  ینعی  یبنلا » هنیدم   » هب اهدـعب  و  دوب ، برثی »  » شمان هک  درک  ذوفن  ناتـسبرع  زا  يرگید 
هب ًاجیردت  زین  ناناملسم  ریاس  دومرف .  ترجه  رهش  نیا  هب  دنتسب ، ترضح  اب  اهنآ  هک  ینامیپ  دهع و  قبط  رهـش و  نآ  مدرم  داهنـشیپ 

نیا هب  ترجاهم  زا  دعب  مرکا  لوسر  هک  يراک  نیلوا  .دش  زاغآ  تقو  نیا  زا  زین  ناناملـسم  تیلاعف  يدازآ  .دندرک  ترجه  رهـش  نیا 
(1) .تخاس اجنآ  رد  ار  دجسم  نیا  باحصا  نارای و  کمک  اب  و  تفرگ ، رظن  رد  ار  ینیمز  هک  دوب  نیا  درک ، رهش 

مارحلادجسم

صوصخ هب  يا  هراشا  نوُقَّتُملا .» ِالا  ُهُءایلْوَا  ْنِا  ُهَءاـیلْوَا  اُوناـک  اـم  َو  ِمارَْحلا ، ِدِجْـسَْملا  ِنَع  َنوُّدُـصَی  ْمُه  ُهّللا و  ُمَُهبِّذَُـعی  ـالا  ْمَُهل  اـم  «َو 
زا مدرم  عناـم  ّداـص و  اـه  نیا  .دنتـسه  باذـع  قحتـسم  شیرق  مدرم  دـیوگ  یم  .دوـش  یم  مـه  شیرق  زا  دـعب  لـماش  دراد و  شیرق 
یم مارحلادجـسم  هبعک و  ناّیلوتم  ار  ناشدوخ  شیرق  .دـنناد  یم  مارحلادجـسم  ناّیلوتم  ءایلوا و  ار  ناـشدوخ  هدـش و  مارحلادجـسم 

دندوب نکاس  هکم  رد  اه  نیا  نوچ  .دنداد  یمن  هار  ای  دنداد  یم  هار  دنتساوخ  یم  ار  هک  ره  تسا ، ام  لام  هبعک  دنتفگ  یم  دنتسناد ،
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اعدا درادـن  قح  تمایق  هنماد  ات  سک  چـیه  تفگ  .درک  هزرابم  رکف  نیا  اب  نآرق  .دنتـسناد  یم  ناشدوخ  لام  ار  اه  نیمز  اـه و  هناـخ 
: جـح هروس  رد  تسا  يا  هیآ  .تسا  ناملـسم  یقتم و  مدرم  مومع  هب  قلعتم  ودـنیا  .متـسه  هبعک  مارحلادجـسم و  رادراـیتخا  نم  دـنک 

.دنیواسم دنیآ  یم  جراخ  زا  هک  یناسک  یموب و  مدرم   (1) «. ِداْبلا ِهیف َو  ُفِکاْعلا  َءاوَس  »

هراجا دـنراد  قح  مینک  یم  لایخ  ام  .نیگنـس  ياه  هراـجا  مه  نآ  تسا ، هناـخ  هراـجا  اـهیراتفرگ ، زا  یکی  هکم  ياـه  هناـخ  هراـبرد 
هک ینامز   ] سابع نب  مَُثق   ] هب ریما  ترضح  زا  تسا  يا  همان   ] هغالبلا جهن  رد  .تسین  وحن  نیا  هب  مه  ننست  لها  هقف  رد  یتح  .دنریگب 

يدارفا زا  دنرادن  قح  هکم  لها   (2) «. ًارْجَا ٍنِکاس  ْنِم  اوُذُخْأَی  الا  هَّکَم  َلْهَا  ُْرم  َو  : » دیامرف یم  .دوب  هکم  یلاو  ترـضح ] نآ  فرط  زا 
داد روتـسد  ربمغیپ  یتح  .دـنوشب  نارگید  عنام  دـنرادن  مه  قح  و  دراد ؛ ار  یفقو  مکح  اریز  دـنریگب  يا  هراجا  دـنیآ  یم  اجنآ  هب  هک 
یم رهـش  نیا  هب  هک  یناسک   ] هب درادن  قح  یـسک  ایند و  نیملـسم  مامت  هب  دراد  قلعت  هکم  رهـش  اذل  ...دنراذگب  راد  هگنل  ود  ياهبرد 

.دنک ضارتعا   ] دنیآ

اوناک ام  و   » دنناد یم  ّیلوتم  ار  ناشدوخ  دنریگ و  یم  ار  مدرم  يولج  مارحلا » دجـسملا  نع  نوّدصی  مه  هّللا و  مهبّذـعی  ّالا  مهل  ام  «و 
رثکا نوملعی » مهرثکا ال  نکل  و   ]. » دنتـسه نیقتم  طقف  نآ  رایتخا  بحاص  «. ] نوقّتملا ّالا  هءایلوا  نا   » دنتـسین رایتخا  بحاص  هءاـیلوا »

.دنناد یمن  ار  هتکن  نیا  ّرس  اهنآ 

رتم هدزناپ  دودح  مارحلادجسم  ات  هبعک  هلـصاف  عقاو  رد  .دوبن  گرزب  ردق  نیا  مالـسا  ردص  رد  مینیب ، یم  نونکا  هک  یمارحلادجـسم 
ياه هناـخ  مالـسا  ردـص  رد  .تشاد  لوط  رتشیب  یمک  ضرع و  رتم  راـهچ  هبعک  دوب و  رتم  دودح 32×32  مارحلادجـسم  .دوبن  رتشیب 
ءافلخ .دنهدب  هعسوت  ار  نآ  رگید  راب  دنتفرگ  میمـصت  ءافلخ  زا  یکی  نامز  رد  .دنداد  هعـسوت  ار  مارحلادجـسم  دندیرخ و  ار  فارطا 

یم بصغ  ار  اـهراک  نیا  یخرب  اریز  دـنریگن  روز  هب  ار ] مدرم  ياـه  هناـخ  هک   ] دـننک تیاـعر  دنتـشاد  یعـس  نآ  هعـسوت  رد  مالـسا 
دنتفگ یخرب  .دهدب  هعسوت  ار  مارحلادجسم  تساوخ  یم  هفیلخ  .دنتسناد 
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یضعب .دنشورف  یمن  دهاوخن  دنشورف و  یم  دهاوخب  ناشلد  تسا  ناشدوخ  هناخ  دنتفگ  نّنست  لها  ياهقف  زا  يا  هّدع  .میـشورف  یمن 
یم عوجر  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  دـش  یم  ادـیپ  یلکـشم  ًـالومعم  .تفرگ  دوش  یم  روز  هب  تسا ، مارحلادجـسم  دـنتفگ  رگید 

، دنک باجیا  مارحلادجسم  تحلصم  رگا  تسا ، مارحلادجسم  نوچ  دومن  تباث  درک ، یبیجع  لالدتسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دندرک 
دعب دـندمآ  مدرم  لوا  ای  دـندمآ  اجنیا  هبعک  رطاخ  هب  مدرم  دوب و  اجنیا  هبعک  لوا  ایآ  دومرف : .تسین  طرـش  هناـخ  بحاـص  تیاـضر 

.میئامن دجـسم  فقو  ینیمز  دنیوگ  یم  دعب  دننک ، یم  انب  ییاه  هناخ  دنـشک ، یم  يا  هشقن  دنیآ  یم  یمدرم  ًالثم  دـنتخاس ؟ ار  هبعک 
مامت .مدرم  رب  هدش  دراو  دجـسم  سپ  .دنا  هداد  دجـسم  هب  صاصتخا  ار  نآ  زا  یتمـسق  دـعب  دـنا  هدرک  ار  اه  نیمز  کلمت  مدرم  لوا 

 . ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دجسم  یتح  هدوب  روط  نیا  ایند  ياهدجسم 

تسا هکم  نیمزرس  نآ ، و  هدرک ، ءایحا  ار  نیمزرس  نآ  دجسم ، دعب  هدش و  انب  اجنآ  رد  دجسم  لوا  هک  تسا  هطقن  کی  ایند  همه  رد 
تخاس و مدرم  يارب  اجنآ  رد  ار  هبعک  راب  نیلوا  يارب  دمآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تشادن ، یکلام  دوب و  عرذ  يذ  ریغ  يداو  هکم  اریز 

.دـندمآ مدرم  دـعب  تخاس ، ار  نآ  دـمآ  میهاربا  لوا  سپ  .دـنهد  ماجنا  کسانم  دـنیایب  تمایق  هنماد  ات  هک  تدابع  هب  داد  صاصتخا 
یتقو دـندازآ .] نیمز  کلمت  رد   ] دـنوشن مارحلادجـسم  هبعک و  محازم  هک  ییاج  اـت  مدرم  .تسا  ظوفحم  مارحلادجـسمو  هبعک  قح 

[ . دنتفریذپ ار  نآ   ] همه دش  هتفگ  لالدتسا 

مارحلادجـسم ناّیلوتم  دنباذع ، قحتـسم  اهنآ  دیوگ  یم  .دنک  یم  يوریپ  ار  قطنم  نیمه  زین  نآرق  .دراد  یّـصاخ  عضو  هّکم  نیمزرس 
(1) .نایقّتم ایند و  ناناملسم  هب  قلعتم  تسا  یمرح  مارحلادجسم  .دنملاع  نایقّتم 

224 ص :

.39 ص 42 _  لافنا ،) ، ) نآرق اب  ییانشآ  .1 - 1

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 240 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_224_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناذا

راچان دنک ، لوصو  تسناوت  یمن  هجو  چیه  هب  دوب و  راکبلط  يدایز  غلبم  هاپـس  نارـس  زا  یکی  زا  يریپ  ناگرزاب  دضتعم ،»  » نامز رد 
ناـنابرد و اریز  دیـسر ، یمن  هفیلخ  ناـماد  هب  شتـسد  دـمآ  یم  راـبرد  هب  تقو  ره  اـما  دوش ، لـسوتم  هفیلخ  دوخ  هب  تفرگ  میمـصت 

.دنداد یمن  هار  وا  هب  يرابرد  نیمدختسم 

هبنـش هس   » رد طایخ  رفن  کی  هب  ار  وا  یـصخش  هک  نیا  ات  دیـسرن ، شرظن  هب  يا  هراچ  هار  دـش و  سویأم  اج  همه  زا  هراچیب  ناگرزاب 
درم نآ  هب  زین  طایخ  .تفر  طایخ  دزن  ریپ  ناگرزاب  .دـنک  زاـب  وت  راـک  زا  هرگ  دـناوت  یم  طاـیخ  نیا  تفگ  درک و  ییاـمنهار  رازاـب »

 . تخادرپ یلطعم  نودب  مه  وا  دزادرپب و  ار  دوخ  نید  هک  داد  روتسد  یهاپس 

انتعا يدحا  هب  هک  اه  نیا  هک  تسا  روطچ  : » دیسرپ طایخ  زا  دایز  رارـصا  اب  درب ؛ ورف  یتفگـش  رد  تخـس  ار  ریپ  ناگرزاب  نایرج  نیا 
»؟ دننک یم  تعاطا  ار  وت  نامرف  دنرادن 

زا تقو  نامه  زین  اـبیز  ینز  مدرک ، یم  روبع  ناـبایخ  زا  يزور  منک »: تیاـکح  وت  يارب  دـیاب  هک  مراد  یناتـساد  نم  : » تفگ طاـیخ 
دوب هداتـسیا  هناخ  رد  ولج  هدـمآ  نوریب  دوخ  هناخ  زا  دوب  هداب  تسم  هک  یلاحرد  كرت  نارـسفا  زا  یکی  ًاقافتا  تشذـگ ؛ یم  نابایخ 

.دیشک دوخ  هناخ  فرط  هب  درک و  لغب  ار  وا  مدرم  مشچ  لباقم  رد  راو  هناوید  داتفا  نز  نآ  هب  شمـشچ  ات  درک ، یم  اشامت  ار  مدرمو 
هدروخ مسق  مرهوش  مراد ، وربآ  متسین ، هراک  نیا  نم  دیسرب ، مدایرف  هب  سانلا  اهیا  دیشک : یم  داد  دش ، دنلب  هراچیب  نز  هثاغتسا  دایرف 

.دیایب ولج  درک  یمن  تأرج  سرت  زا  سک  چیه  اما  موش ؛ یم  بارخ  هناخ  دهد ، قالط  ارم  مرب  رسب  هناخ  جراخ  رد  بش  کی  رگا 

مکحم تشاد  تسد  رد  هک  یقامچ  اب  وا  اما  دنک ، اهر  ار  نز  نیا  هک  مدرک  شهاوخ  رـسفا  نآ  زا  سامتلا  یمرن و  اب  متفر و  ولج  نم 
میتفر رسفا  نآ  هناخ  رد  هب  ًاعامتجا  مدرک و  عمج  ار  يا  هدع  متفر  نم  .درب  هناخ  لخاد  هب  ار  نز  تسکش و  مرـس  هک  دیبوک  مرـس  هب 

دـنتخیر و ام  رـس  رب  دـندمآ و  نوریب  هناخ  زا  نارکون  ناراکتمدـخ و  زا  یهورگ  اب  شدوخ  ناهگان  میدرک ، اـضاقت  ار  نز  يدازآ  و 
نم دندش ، قرفتم  تیعمج  .دندز  کتک  ار  ام  همه 
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نیا شیپ  حبـص  ات  نز  نیا  رگا  هک  مدیـشیدنا  یم  دوخ  اب  متفر ؛ یمن  نوریب  هراچیب  نز  رکف  زا  يا  هظحل  اما  متفر ، دوخ  هناـخ  هب  مه 
متـسشن و رادیب  بش  همین  ات  .تشاد  دهاوخن  هار  دوخ  هنایـشآ  هناخ و  هب  رگید  دش و  دهاوخ  هابت  رمع  رخآ  ات  شیگدـنز  دـنامب  درم 

زاوآ نالا  رگا  تسین ، تقو  هجوتم  تسا و  تسم  بشما  درم  نیا  متفگ  دوخ  اب  دـش ؛ مسجم  منهذ  رد  يا  هشقن  ناـهگان  .مدرک  رکف 
دوخ هناخ  هب  دناوت  یم  دسرب  رخآ  هب  بش  هکنآ  زا  لبق  نز  .درک و  دهاوخ  اهر  ار  نز  تسا و  حبـص  دـنک  یم  لایخ  دونـشب  ار  ناذا 
یم دازآ  نز  نآ  منیبب  مدوب  نابایخ  هچوک و  بقارم  ًانمـض  .مدرک  دـنلب  ار  ناذا  دایرف  هرانم  يالاب  زا  دجـسم و  هب  متفر  ًاروف  .ددرگرب 
بـش تقو  نیا  رد  هک  یـسک  نیا  دندیـسرپ  یم  همه  دنتخیر و  اهنابایخ  هب  هدایپ  هراوس و  ياهزابرـس  جوف  مدـید  ناهگان  هن ؛ ای  دوش 

دوز دـنتفگ  .متفگ  ناذا  هک  مدوب  نم  متفگ  مدرک و  یفرعم  ار  مدوخ  مدرک  تشحو  تخـس  هک  نیا  نمـض  نم  تسیک ؟ تفگ  ناذا 
بش تقو  نیا  ارچ  دیسرپ  نم  زا  تسا ، نم  رظتنم  هتسشن  هفیلخ  مدید  دندرب .  هفیلخ  دزن  ارم  .تسا  هتساوخ  ار  وت  هفیلخ  هک  نیئاپ  ایب 

رـضاح ار  اهنآ  دـننک ؛ رـضاح  نز  نآ  اب  ار  رـسفا  نآ  داد  روتـسد  اجنامه  .مدرک  لقن  شیارب  رخآ  اـت  لوا  زا  ار  ناـیرج  یتفگ ؟ ناذا 
رهوش هک  درک  دیکأت  داتسرف و  شرهوش  دزن  هناخ  هب  مه  ار  نز  نآ  داد  ار  رسفا  نآ  لتق  روتسد  يرصتخم  یـسرپزاب  زا  سپ  دندرک ،

.تسا هدوب  ریصقت  یب  نز  هک  هدش  ملسم  هفیلخ  دزن  اریز  دنک ، يرادهگن  یبوخب  وا  زا  دنکن و  هذخاؤم  ار  وا 

.منک یم  یگدیـسر  نم  نک ، ارجا  ار  يراکتبا  همانرب  نیمه  يدروخرب  یملاظم  نینچ  هب  عقوم  ره  داد ، روتـسد  نم  هب  دـضتعم  هاگنآ 
نامرف نویدم  رسفا  نیا  هب  نم  ات  هک  دوب  نیا  .دنرب  یم  باسح  ًالماک  نم  زا  اه  نیا  دعب  هب  نآ  زا  .دش  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  ربخ  نیا 

(2)،(1) .درک تعاطا  ًاروف  مداد 

226 ص :

.32 هحفص 33 _  دلج 1 ، مالسالارهظ ، . 1 - 1
ناتساد 123. ناتسار ، ناتساد  . 2 - 2

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 242 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_226_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_226_2
http://www.ghaemiyeh.com


ابیز توص  اب  ناذا 

هک دوب  روطچ  تشادن ، نابز  دوب ، جلف  هراچیب  مناد  یمن  هک  دهد ، یم  راعـش  حالطـصا  هب  يدرم  ریپ  کی  مدید  سلاجم  زا  یکی  رد 
هدنخ هرخسم و  عضو  کی  اب  دروخ ، یم  ناکت  مه  شدوخ  دتسرفب ، تاولـص  تساوخ  یم  ًالثم  دیوگب ، تساوخ  یم  هک  هملک  کی 

نیرتادص دب  دـیاب  ام  ایآ  دـهدب ؟ ار  تاولـص  راعـش  دوش  یمن  يرگید  سک  نیا ، زج  رگید  هّللا ! ناحبـس  متفگ  مدوخ  شیپ  .يروآ 
؟ مینکب باختنا  دراوم  نیا  رد  ار  دارفا 

: دیوگ یم  دنک و  یم  رکذ  یناتساد  يدعس 

، دروآ يا  هیده  شیارب  يدوهی  کی  دید  تقو  کی  تفگ ؛ یم  ناذا  يدب  يادـص  اب  تشاد  رهـش ، نالف  رد  دوب  ییادـص  دـب  نّذؤم 
هب یتمدخ  هک  نم  یتمدـخ ؟ هچ  .يدرک  نم  هب  یگرزب  تمدـخ  کی  تفگ  ارچ ؟ تفگ  ینک ؟ یم  لوبق  ار  لباقان  هیدـه  نیا  تفگ 
وت زا  ار  ربکا  هّللا  ییوگ و  یم  ناذا  وت  هک  یتقو  زا  تشاد ، مالـسا  هب  لـیامت  دوب  یتّدـم  هک  مراد  يرتخد  نم  تفگ  .ما  هدرکن  اـمش 

رتخد نیا  یتشاذـگن  يدرک و  نم  هب  یتمدـخ  وت  هک  نیا  يارب  ما  هدروآ  ار  هیدـه  نیا  لاـح  هدـش ، رازیب  مالـسا  زا  رگید  دونـش ، یم 
(1) .تسا يا  هلأسم  شدوخ  نیا  .دوشب  ناملسم 

یتقو هک  تسا  روط  نیا  یمدآ  عبط  اریز : .دشاب  ادص  شوخ  ینعی  تِّیَص »  » نّذؤم تسا  بحتسم  هک  تسا  هدمآ  یمالسا  هقف  نتم  رد 
غیلبت ندـناوخ ، نآرق  تسا  روط  نیمه  .دراذـگ  یم  رثا  شبلق  رب  يرگید  روج  نآ  تالمج  دونـش ، یم  ادـص  شوخ  کی  زا  ار  ناذا 

(2)  . دراذگ یم  رثا  هدنونش  رب  رتدوز  دشاب ، شوخ  نحل  اب  رگا  هک  ندرک ،
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وضو

دوش یمن  مسا  اب  هک  یلع  هعیش  میتسه ، یلع  هعیش  هک  مینک  یم  اعدا  ام  .دشابن  باتـش  هلجع و  اب  ردق  نیا  دیریگ  یم  وضو  هک  یتقو 
: دیوگ یم  تسا  هداد  حرش  ار  یلع  يوضو  هک  یسک  نآ  دریگب ، وضو  دمآ  بلاطیبا  نب  یلع  دنا  هتفگ  ام  يارب  ردارب ،

َنیباّوَّتلا َنِم  یْنلَعْجا  َّمُهّللَا  ِهّللِاب ، ِهّللا و  ِمِْسب   : » تفگ مدید  دیوش ) یم  ار  شتـسد  ناسنا  هک  یلوا  باجتـسا  نآ   ) درب بآ  هب  تسد  ات 
هزیکاـپ ینعی  هبوت  .هدـب  رارق  ناـگزیکاپ  زا  ار  نم  هدـب ، رارق  ناراـک  هبوت  زا  ارم  ایادـخ  وت ، هب  وـت و  ماـن  هب  َنیرِّهَطُْملا » َنِم  یْنلَعْجا  َو 

داـیب دـنک ، یم  زیمت  هک  ار  شتـسد  .دـتفا  یم  هبوت  داـیب  تسا  تراـهط  زمر  بآ  نوچ  دور ، یم  بآ  غارـس  یتـقو  یلع  .دوخ  ندرک 
هلیـسو ار  نآ  ادـخ  هک  يا  هداـم  نیا  اـب  روهط ، نیا  اـب  بآ ، نیا  اـب  یتـقو  دـیوگ : یم  اـم  هب  دـتفا .  یم  شدوخ  حور  ندرک  هزیکاـپ 

، یئوش یم  نآ  اب  ار  تتـسد  دتفا و  یم  نآ  هب  تمـشچ  يور ، یم  هدام  نیا  غارـس  یتقو  يوش ، یم  هجاوم  تسا  هداد  رارق  یگزیکاپ 
بآ نآ  تسا و  حور  یگزیکاپ  نآ  هک  تسه  مه  يرگید  بآ  کی  تسه و  مه  يرگید  یگزیکاپ  کی  هک  مهفب  ینک ، یم  هزیکاپ 
َمْوَـی یهْجَو  ْضَِّیب  َّمُهّللَا   » تفگ تخیر و  بآ  شتروـص  يور  تسـش ،  یلع  هـک  ار  شیاهتـسد  دـیوگ  یم  تـسا ، هبوـت  بآ  رگید ،

هک یتقو  بوخ ! دـنک ، یم  ینارون  رهاظ  بسح  رب  دـیوش  یم  دراد  ار  تروص  هوُجُولا ،» ُّضَْیبَت  َمْوَی  یهْجَو  ْدِّوَُست  ـال  هوُجُْولا َو  ُّدّوسَت 
بوخ نیا  دنک ، یمن  تعانق  نیا  هب  مه  مالـسا  .دـنک  یمن  تعانق  نیا  هب  هک  یلع  یلو  دوش  یم  قاّرب  دـیوش  یم  بآ  اب  ار  شتروص 

: تفگ دـشاب ، رگید  هرهچ  يدیفـس  کی  اب  رگید ، تینارون  کی  اب  رگید ، یگزیکاپ  کـی  اـب  مأوت  دـیاب  اـّما  دـشاب  مه  دـیاب  تسا و 
دوش یم  دیفـس  ییاه  هرهچ  هک  اجنآ  ایادـخ  تمایق ) ، ) دوش یم  هایـس  هریت و  اه  هرهچ  هک  اـجنآ  نادرگ  دیفـس  ار  نم  هرهچ  ایادـخ  »

تـسد يور  دـعب  نکن .» هایـسور  ارم  دـنوش ، یم  دیفـسور  اـی  هایـسور و  دارفا  هک  اـجنآ  نادرگ ، دیفـسور  ارم  نکن ، هایـس  ارم  هرهچ 
رد اراگدرورپ  ارـسی ،» ًاـباسِح  یْنبِـساح  يراـسَِیب َو  ِناـنِْجلا  یف  َدـْلُْخلا  ینیمَِیب و  یباـتِک  ینِطْعَا  َّمُهّللَا  : » تفگ تخیر و  بآ  شتـسار 
نم زا  اجنآ  رد  ایادخ  .دوش ) یم  هداد  ناشتـسار  تسدب  اهدنمتداعـس  لمع  همان  نوچ  ، ) هدب متـسار  تسدـب  ار  نم  لمع  همان  تمایق 

دعب .دتفا  یم  ترخآ  باسح  دایب  شکب ، باسح  ناسآ 
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ُذوُعَا یُقنُع َو  یلا  ًَهلُوْلغَم  اْهلَعَْجت  يرْهَظ و ال  ِءارَو  نِم  یلامـشب َو ال  یباتِک  ینِطْعت  َّمُهّللَا ال  : » تفگ تخیر و  بآ  شپچ  تسد  يور 
ار يا  هدع  لمع  همان  ، ) هدن نمب  ار  لمع  همان  رـس  تشپ  زا  هدـن و  مپچ  تسدـب  ارم  لمع  همان  اراگدرورپ  نارینلا .» تاعطقم  نم  َِکب 
زا ایادـخ  هدـن ، رارق  مندرگ  رد  لولغم  ارم  تسد  نیا  ایادـخ  .دراد ) يزمر  مه  نآ  هک  ور  شیپ  زا  هن  دـنهد  یم  اهنآ  هب  رـس  تشپ  زا 

! ایادخ ِکتاکَرب » َِکتَمْحَِرب و  ینِّشَغ  َّمُهّللَا  : » تفگ دیشک و  رـس  حسم  مدید  دعب  دیوگ ؛ یم  .مرب  یم  هانپ  وت  هب  منهج  شتآ  تاعطق 
! ایادخ مادقالا .» هیف  ُّلَِزت  َمْوَی  طارـص  یلَع  َّیَمَدَق  ْتِّبَث  مُهّللَا  : » تفگ دیـشک و  ار  اپ  حـسم  .نک  قرغ  تدوخ  تاکربو  تمحر  هب  ارم 

نم لمع  ایادخ  یّنَع .» َکیضُْری  امِیف  ییْعَس  لَعْجا  َو   » .دنزغل یم  اهمدق  هک  يزورنآ  نازغلم ،  رادب و  تباث  طارـص  رب  ارم  ياپ  ود  نیا 
.تسا نآ  رد  وت  ياضر  هک  هدب  رارق  یهار  رد  ارم  تکرح  نشور و  ارم  یعس  و 

روج میریگ  یم  ام  هک  یئوضو  نآ  دوش و  یم  لوبق  روجکی  دـشاب ، مأوت  هجوت  شهاوخ و  تساوخ و  اب  ردـق  نیا  هک  یئوضو  کـی 
(1) .رگید

وضو شزومآ 

رد هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  .تسناد  یمن  ار  نتفرگ  وضو  حیحص  زرط  اما  دوب ، وضو  لوغشم  يدرم  ریپ 
يوضو دیاب  تسا ، بجاو  لهاج  داشرا  لئاسم و  میلعت  دوبن ، دـیدرت  ياج  .دـندید  ار  درم  ریپ  نتفرگ  وضو  دـندوب ، لفط  ماگنه  نآ 

رطاخ شجنر  بجوم  هک  نیا  زا  هتشذگ  تسین ، حیحـص  وت  يوضو  دوش  هتفگ  وا  هب  ًامیقتـسم  رگا  اما  داد ، دای  درم  ریپ  هب  ار  حیحص 
.دنکن و یقلت  ریقحت  دوخ  يارب  ار  رکذـت  نیا  وا  هک  اجک  زا  هوالعب  .تشاد  دـهاوخ  وضو  زا  یخلت  هرطاخ  هشیمه  يارب  دوش ، یم  وا 

.دورن راب  ریز  تقو  چیه  دتفین و  يزابجل  هدند  يور  هرابکی 

یکی .دینش  یم  درمریپ  دنتخادرپ و  هثحابم  هب  رگیدکی  اب  ادتبا  رد  .دننک  رکذتم  ار  وا  میقتسم  ریغ  روط  هب  ات  دندیـشیدنا  لفط  ود  نیا 
يوضو زا  نم  يوضو  : » تفگ
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رفن ود  ره  درمریپ  روضح  رد  هک  دـندرک  قفاوت  دـعب  تسا » .  رتلماـک  وت  يوضو  زا  نم  يوـضو  : » تفگ يرگید  .تسا » رتلماـک  وـت 
.دـنتفرگ درمریپ  مشچ  ولج  یلماـک  حیحـص و  يوضو  رفن  ود  ره  دـندرک و  لـمع  رارق  قبط  .دـنک  ّتیمکَح  درمریپ  دـنریگب و  وـضو 

ریثأـت تحت  تخـس  تفاـیرد و  ار  لـفط  ود  یلـصا  دوصقم  تسارف  هب  .تسا و  هنوگچ  حیحـص  يوضو  هک  دـش  هجوتم  هزاـت  درمریپ 
وـضو زونه  ناداـن  درمریپ  نم  .تسا  لـماک  حیحـص و  امـش  يوضو  : » تفگ .تفرگ  رارق  اـهنآ  تناـطف  شوه و  هبئاـش و  یب  تبحم 

(2)،(1) «. مرکشتم .دیتخاس  هبنتم  ارم  دیراد ، دوخ  دج  تما  رب  هک  یتبحم  مکح  هب  .مناد  یمن  ار  نتخاس 

تّین

روط هب  تدابع  حور  هک  تسا  یمالـسا  هقف  تامّلـسم  زا  ینعی  تسا ، هدـش  هجوت  یلیخ  نآ  هب  هک  تسا  یلیاسم  زا  یکی  ّتین  هلأسم 
.تسا ّتین  یّلک 

ّتین هک  تسا  نامه  یسک  ره  يارب   (4) « . يَونام ٍءِْرما  ِّلُِکل  : » ای  (3) «. ٍهَّیِنب ِالا  َلَمَع  ال  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
باختنا و یهاگآ و  دصق و  تین و  يور  زا  هک  يراک  درادن ، شزرا  دوش  ادیپ  روط  نیمه  هک  يراک  .تسا  هتساوخ  هدرک و  دصق  و 

.تسا شزرااب  دوش  ادیپ  فده  هب  هجوت 

: تسا روج  ود  دهد  یم  ماجنا  ناسنا  هک  يراک 

بلغا لثم   ) ناسنا کی  هن  دنک  یم  راک  دراد  هک  تسا  نیشام  کی  ییوگ  هک  دهد  یم  ماجنا  راو  نیـشام  ار  يراک  ناسنا  تقو  کی 
يور زا  ار  يراک  ناسنا  هک  یتقو  .دـهد  یم  ماجنا  یهاگآ  هّجوت و  يور  زا  ار  يراک  تقو  کی  و  میناوخ ، )  یم  اـم  هک  ییاـهزامن 
باب رد  يدرجورب  ياقآ  یّتح  .دراد  هّجوت  دوخ  راـک  هب  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  دوصقم  فدـه و  دـهد ، یم  ماـجنا  یهاـگآ  هّجوت و 
یثحب نینچ  ّتین  باب  رد  هک  میدرک  یم  بجعت  ام  لیاوا  دشاب و  هتشاد  دوجو  ناسنا  سفن  رد  یعاد » هک «  دنتـسناد  یمن  یفاک  ّتین 

ياقآ
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یحور هزیگنا  کی  ناسنا  هک  ردق  نیمه  ینعی  دنناد ، یم  یفاک  ار  یعاد  ءاملع ، بلغا  ّتین ، باب  رد  نوچ  دنـشاب ، هتـشاد  يدرجورب 
رگا .مناوخ و  یم  زامن  ادخ  يارب  دیوگب  ینک ؟ یم  هچ  میـسرپب  وا  زا  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، یفاک  دشاب  هتـشاد  تبرق  دـصق  ینعی 

یم هچ  دنـسرپ  یم  وا  زا  یتقو  رگا  دناوخ ، یم  زامن  ناسنا  ًالثم  .دناد  یمن  یفاک  ار  نآ  یملاع  چیه  دوش  رتشیب  رادـقم  نیا  زا  تلفغ 
هچ میـسرپب  وا  زا  رگا  هک  دسرب  اجنیا  هب  راک  يراو  نیـشام  تلفغ و  دح  رگا  ینعی  تسا ، لطاب  زامن  دهد  باوج  دـنک و  رکف  ینک ،

يرگید فرح  کی  يدرجورب  ياقآ  موحرم  یلو  تسا ؛ لطاب  زامن  املع  عاـمجا  هب  دـهد ، باوج  دـعب  دـنک و  رکف  یمک  ینک ، یم 
هک يروط  هب  دـشاب  تبرق  دـصق  لمع  هب  صخـش  یعاد  هک  هّجوت  رادـقم  نیا  لمع ، يادـتبا  رد  ًاساسا  هک  نیا  نآ  دـنتفگ و  یم  مه 

راهچ دـنز : یم  فرح  شدوخ  اـب  دراد  شدوخ  ییوگ  هک  دـهد  روطخ  دوخ  بلق  رد  دـیاب  هکلب  تسین  یفاـک  دـشاب  هتـشادن  تلفغ 
؛ درادن يریثأت  هزیگنا ، ظاحل  زا  هتبلا  .ربکا  هّللا  دـیوگب : تقو  نآ  هّللا ، یلا  هبرق  مروآ  یم  اجب  ادا ) دـصق  هب   ) یئادا رهظ  زامن  تعکر 

ناسنا ینعی  دیآ ، یم  یهاگآ  حطس  هب  یهاگآان  حطـس  زا  رتشیب  راک ، دیایب ،  رد  تروص  نیا  هب  هک  یتقو  یلو  دوخ ، ياج  هب  هزیگنا 
.دهد یم  ماجنا  رت  هناهاگآ  ار  شراک 

تّین تّیمها 

لمع رکیپ  رب  ّتین  هبنج  دـننک ، يریگ  هزادـنا  تسا  لـمع  اـب  مأوـت  هک  ار  یتـّین  ار و  لـمع  دوـخ  رگا  هک  دراد  ّتیمها  ردـق  نآ  ّتین 
ّتین  (1) «. ِِهلَمَع ْنِم  ٌْریَخ  ِنِمْؤُْملا  ُهَِّین  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  یثیدح  نآ  موهفم  نیا ، .دراد  ناحجر 

شزرا هک  ّتین  نودـب  لـمع  تسا ؟ رتهب  ّتین  نودـب  لـمع  زا  لـمع  نودـب  ّتین  ینعی  اـیآ  هچ ؟ ینعی  .تسا  رتـالاب  شلمع  زا  نمؤم 
رتهب وا  ّتین  اب  مأوت  لـمع  زا  نمؤم  ّتین  هک  تسا  نیا  روظنم  اـیآ  دـهد ؟ یم  ینعم  هچ  سپ  .لـمع  نودـب  ّتین  روط  نیمه  درادـن و 

دناوت یمن  ّتین  اب  مأوت  لمع  زا  هک  یلاخ  ّتین  تسین ؛ تسرد  زین  نیا  هک  تسا  یهیدب  تسا ؟
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اب مأوت  لمع  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ؛ نشور  باوج  یلو  هدـش ، هدز  هنیمز  نیا  رد  ییاـهفرح  تسیچ ؟ سپ  .دـشاب  رتهب 
ندب زا  حور  هک  دنک  لاؤس  یـسک ] تسا  نکمم  تسا  فرـشا  ندـب  زا  حور  مییوگ  یم  یتقو   ] (1) ...یکی دـنک ، یم  راک  ود  شتّین 
یمن هک  اهنت  حور  ؟ تسا فرشا  حور  اب  ندب  زا  ای  تسا ) هشال  کی  حور  نودب  ندب  نوچ  هشال ، کی  زا   ) تسا فرـشا  حور  نودب 

نیا دوصقم  هن ، هک  نیا  باوج  يرگید .  زیچ  کی  اب  دراد  ار  حور  نامه  حور  اـب  ندـب  نوچ  دـشاب ، فرـشا  حور  اـب  ندـب  زا  دـناوت 
.دراد يرترب  تفارش و  شئزج  نیا  رب  شئزج  نآ  ندب ، حور و  زا  بکرم  دوجوم  نیا  هک  تسا 

دنک و یم  هچ  دمهفب  ناسنا  هک  دشاب  هّجوت  اب  مأوت  دـشاب ، ّتین  اب  مأوت  دـیاب  لمع  هک  دـناسریم  ار  ّتین  هب  مالـسا  مامتها  تیاهن  نیا 
(2) .دهدن ماجنا  هناهاگآان  تروص  هب  ار  لمع 

مه مردارب  متشاد  تسود  نینمؤملاریما  ای  درک  ضرع  .دمآ  ناشیا  تمدخ  یـصخش  درک  یم  تعجارم  نیفـص  زا  نینمؤملاریما  یتقو 
؟ داد باوج  هچ  ترضح  .دش  یم  لئان  امش  باکر  كرد  ضیف  هب  دوب و  امش  باکر  رد  نیفص  رد 

دوبن و روذعم  هن  ای  دیایب  تسناوتن  دوب و  روذعم  وت  ردارب  نیا  ایآ  تسیچ ؟ شمیمصت  تسیچ ؟ شلد  رد  تسیچ ؟ شتّین  وگب  دومرف :
؟ دماین

دوب نیا  وا  میمـصت  دوب ، ام  اب  شلیم  دوب ، ام  اب  شلد  یلو  دماین ، دوب و  روذعم  رگا  دـماین و  هک  رتهب  نامه  دـماین  دوبن و  روذـعم  رگا 
دنا هدوب  ام  اب  هکلب  هدوب ، ام  اـب  وت  ردارب  اـهنت  هن  دومرف : .دوب  روط  نیا  نینمؤملاریما  اـی  هلب  تفگ : .هدوب  اـم  اـب  سپ  دـشاب ، اـم  اـب  هک 

دنوش ادیپ  يدارفا  رگا  تمایق  هنماد  ات  .دنناردپ  بالصا  رد  زونه  هک  يدارفا  دنا  هدوب  ام  اب  دنناردام ، ياه  محر  رد  زونه  هک  يدارفا 
ار اهنآ  ام  مدیگنج ، یم  وا  باکر  رد  مدرک و  یم  كرد  ار  یلع  شاک  يا  هک  دشاب  نیا  ناشیوزرآ  ّتین و  بلق  میمـص  زا  ًاعقاو  هک 

(3) .میرامش یم  نیفص  باحصا  ءزج 
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تّین ناکرا 

هّجوت يور  زا  دـیاب  لمع  هک  نیا  یکی  .تسا  نکر  ود  ياراد  مالـسا  رظن  زا  ّتین  دریذـپ و  یمن  ّتین  نودـب  ار  یتدابع  چـیه  مالـسا 
یم ماجنا  ار  لمع  دراد  شندب  هنأک  دـشاب  هتـشاد  هّجوت  شدوخ  هک  نیا  نودـب  ناسنا  هک  یتداع  نانچ  نآ  تداع ، يور  زا  هن  دـشاب 

هک درادـن  هّجوت  دور  یم  هار  دراد  یتقو  ناسنا  .نتفر  هار  دـننام  دـهد  یم  ماجنا  هّجوت  نودـب  ناسنا  هک  ییاهراک  یلیخ  لـثم  دـهد ،
هک يروط  هب  دنک  زکرمتم  ار  شنهذ  دیاب  ناسنا ] هک  تسا  نیا  ّتین  نکر  نیلّوا  سپ   ] .تسا یهّجوت  یب  يور  زا  دور ، یم  هار  دراد 
رد  ] هک مه  یهّجوت  .تسا  نیمه  يارب  تسا  طرـش  مه  ّتین  همادتـسا  دـنیوگ  یم  هک  نیا  .یهجوت  یب  هن  دـشاب  هّجوت  يور  زا  لمع 

شزامن درک ، شهّجوتم  دیاب  هک  دنک  تلفغ  دوخ  راک  زا  نانچ  نآ  زامن  طسو  رد  ناسنا  رگا  ینعی  تسین ؛ یفاک  يراد   ] زامن يادتبا 
.تسا لطاب 

.تسیچ لمع  زا  ناسنا  هزیگنا  هک  نیا  تسا و  صالخا  ّتین ، مّود  نکر 

[: تسا حرش  نیا  هب  ّتین  نکر  ود  نیاربانب  ]

منک یم  هچ   - 1

مهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هچ  يارب   - 2

.دشاب وا  ياضر  ادخ و  هب  یکیدزن  يارب  دیاب  ًامتح  هک  تسا  ّتین  لصا  منک » یم  هچ  »

تبرق دصق 

هتفرگ دیاب  لامعا  زا  هک  ییاهن  هجیتن  تسا و  تبرق  دصق  دوش  ارجا  دیاب  هک  اهروتـسد  حور  ینامـسآ ، نییآ  ره  رد  هکلب  مالـسا ، رد 
.تسا تیّدحا  تاذ  هب  بّرقت  دوش ،

یم ببـس  دوش ؛ یم  ام  هابتـشا  اطخ و  ببـس  ًابلاغ  میرب  یم  راک  هب  یعامتجا  یگدـنز  رد  هک  یعامتجا  يرابتعا و  میهافم  اب  اـم  سنا 
.دننک ادیپ  يدادرارق  يرابتعا و  یموهفم  دنوش و  خلسنم  دوخ  یقیقح  يانعم  زا  تسا  هدمآ  یمالسا  فراعم  رد  هک  یظافلا  هک  دوش 

میرب یم  راک  هب  یعامتجا  میهافم  زا  جراخ  رد  ار  یکیدزن  و  برق »  » هملک هک  اجنآ  ام 
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هوک نیا  کـیدزن  هب  ار  دوخ  اـی  تسا ، يا  همـشچ  هوـک  نیا  یکیدزن  رد  مییوـگ  یم  ًـالثم  مینک ؛ یم  هدارا  ار  یقیقح  موـهفم  ناـمه 
هملک زا  میریگ و  یم  رظن  رد  هوـک  اـت  ار  دوـخ  هلـصاف  یکیدزن  يرود و  ًاـعقاو  ینعی  تسا ؛ یعقاو  برق  اـم  دارم  اـجنیا  رد  .مدـناسر 
مییوگ یم  هک  یتقو  اـّما  .تسا  هدـش  رتـمک  يدادرارق -  هن  تسا  یعقاو  رما  کـی  هک  هلـصاف -  نآ  هک  تسا  نیا  ناـمروظنم  برق » »

وا دزن  ماقم  نالف  هب  دوخ  تمدخ  نالف  اب  صخش  نالف  مییوگ  یم  ای  تسا و  هدرک  ادیپ  برق  یعامتجا  ماقم  نالف  دزن  صخـش  نالف 
يرتم دصناپ  رد  ًاقباس  ًالثم  دش ؟ رتمک  اهنآ  نایم  هلـصاف  هک  تسا  نیا  دوصقم  ایآ  تسیچ ؟ نامروظنم  اجنیا  رد  درک ، لصاح  برقت 

وا دزن  رگید  سک  ره  زا  یسک  ره  قاتا  رد  تمدخـشیپ  سپ  تسا  نینچ  رگا  .هن  هتبلا  تسوا ؟ يرتم  دص  رد  نونکا  تشاد و  رارق  وا 
دومن و یضار  دوخ  زا  ار  وا  درک و  ریثأت  دوخ  مودخم  هیحور  رد  شتمدخ  رثا  رد  رازگتمدخ  هک  تسا  نیا  نامدوصقم  .تسا  رتبّرقم 

دهاوخ تیانع  وا  هب  هتشذگ  زا  شیب  مودخم  سپ  نیا  زا  هجیتن  رد  .درک و  رت  یـضار  دوخ  زا  ار  وا  ای  دوبن ، یـضار  ًالبق  هک  نیا  لاح 
دوجو یکیدزن  رد  صخش  نیا  یجراخ  دوجو  ًاعقاو  یقیقح ؛ هن  تسا  يزاجم  لامعتـسا  کی  اجنیا  رد  برق »  » لامعتـسا سپ  .تشاد 

هک يراثآ  هدش و  رارقرب  مداخ  هب  تبـسن  مودخم  فرط  زا  یحور  صاخ  هطبار  نآ  زا  هکلب  تسا ، هتفرگن  رارق  صخـش  نآ  یجراخ 
.تسا هدش  ریبعت  برق »  » ًاهیبشت ًازاجم و  تسا ، ّبترتم  یحور  هطبار  نیا  رب 

هب صالخا  كولـس و  تدابع و  تعاطا و  اب  ناگدـنب  ًاعقاو  ایآ  يزاـجم ؟ برق  اـی  تسا  یقیقح  برق  اـیآ  روطچ ؟ قح  تاذ  هب  برق 
 » نآرق ریبعت  هب  دور و  یم  نیب  زا  هلـصاف  هک  اجنآ  ات  دوش  یم  مک  ناش  هلـصاف  دنوش ؟ یم  کیدزن  وا  هب  دنور و  یم  الاب  ادـخ  يوس 

رود و ادخ  هچ !؟ ینعی  ندش  کیدزن  ادـخ  هب  تسا ؟ يزاجم  تاریبعت  تاریبعت ، نیا  همه  هک  نیا  ای  و  ددرگ ، یم  لصاح  بر »  ءاقل 
لصاح يدونشخ  دوخ  هدنب  زا  ادخ  ینعی  تسا ؛ یعامتجا  ماقم  بحاص  کی  هب  یکیدزن  دننام  ًانیع  ادخ  هب  یکیدزن  .درادن  یکیدزن 

.ددرگ یم  رتشیب  دوش و  یم  ضوع  شتیانع  فطل و  هجیتن ، رد  دنک و  یم 

؟ هچ ینعی  دنوادخ  يدونشخ  هک  نیا  نآ  دیآ و  یم  شیپ  يرگید  لاؤس  اجنیا  هتبلا 
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باوج راچان  .دوش  دونشخان  دعب  دشاب و  دونشخ  ای  دوش و  دونشخ  دعب  دشابن و  دونـشخ  یـسک  زا  هک  تسین  ثداوح  لحم  دنوادخ 
رد هک  تسا  قح  تیاـنع  تمحر و  راـثآ  دوصقم  تسا ؛ يزاـجم  ریبـعت  کـی  زین  يدونـشخان »  » و يدونـشخ » ریبـعت «  هک  دـنهد  یم 

.رگید زیچ  هن  دسر و  یم  یگدنب  تعاط و  تروص 

 - دـنناد یم  يدام  يونعم و  زا  مّعا  ار  اهتیانع  اـهتمحر و  یخرب  دـنک : یم  قرف  اـه  قطنم  اـجنیا  رد  تسیچ ؟ اـهتیانع  اـهتمحر و  نآ 
زا یتح  رگید  یـضعب  اّما  روصق -  روح و  تشهب و  غاب و  ینعی  يدام  تمحر  و  نآ ، زا  لصاح  تذل  تفرعم و  ینعی  يونعم  تمحر 

ياهتـشهب غاب و  هب  دننک  یم  دودحم  دنوادخ  دزن  رد  ار  اهناسنا  تاماقم  تایانع و  همه  دنراد و  عانتما  زین  يونعم  تمحر  هب  فارتعا 
تیدحا تاذ  هب  ادخ  يایلوا  رتشیب  بّرقت  يانعم  هک  تسا  نیا  ریخا  هتسد  نخـس  هجیتن  .یبالگ  بیـس و  روصق و  روح و  ینامـسج و 

.دنراد رایتخا  رد  ناتسوب  غاب و  یبالگ و  بیس و  روصق و  روح و  رگید  دارفا  زا  شیب  هک  تسا  نیا 

هک ناـنچمه  دـنک -  یم  قرف  هدـنب  هب  دـنوادخ  تبـسن  هن  تداـبع ، تعاـط و  رثا  رد  هک  تسا  نـیا  قـح  برق  نارکنم  نخـس  هجیتـن 
، یقیقح يرود  یکیدزن و  رظن  زا  .دنک  یم  قرف  ادخ  اب  هدنب  تبـسن  هن  و  دـنراد -  فارتعا  هلأسم  نیا  هب  زین  یقیقح  برق  نارادـفرط 

.دنیواسم لهجوبا  نوعرف و  لیبق  زا  اهنآ  نیرت  یقش  اب  مرکا  لوسر  ینعی  ّتیرشب  ناهج  صخش  نیلوا 

.تسا هدش  ادـیپ  ناسنا -  هرابرد  صخالاب  و  ناسنا -  ادـخ و  هرابرد  يدام  رکفت  زرط  عون  کی  زا  هابتـشا  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
ْنِم ِهیف  ُتْخَفَن  ُُهْتیَّوَـس و  اذِاَـف   » لـصا هب  دـهاوخ  یمن  دـناد و  یم  لـگ  بآ و  زا  يا  هدوـت  ًافرـص  ار  ناـسنا  حور  ناـسنا و  هک  یـسک 

.قح یعقاو  برق  راکنا  زج  درادن  يا  هراچ  دنک ، یم  يزاجم  يانعم  کی  هب  لمح  زین  ار  ریبعت  نیا  یتح  دنک و  فارتعا   (1)« یحوُر

روبجم ات  مییامن  ضرف  یکاخ  ریقح و  نینچنیا  ار  ناسنا  ام  هک  دراد  یموزل  هچ  یلو 
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تسا و لامک  اب  يواسم  دوجو  تقیقح  یفرط  زا  تسا و  دودحمان  قلطم و  لامک  دنوادخ  مینک ؟ هیجوت  لیوأت و  ار  زیچ  همه  میوش 
ّتیریخ و تمحر ، هدارا ، تایح ،  تردـق ، ملع ، لیبق  زا  ددرگ  یم  زاب  تسا  لیـصا  یتقیقح  هک  دوجو  تقیقح  هب  یعقاو  لاـمک  ره 

.هریغ

هب دنتـسه ، دـنم  هرهب  رتدـیدش -  رت و  يوق  يدوجو  زا  ینعی  رت -  لماک  يدوجو  زا  هک  تبـسن  ره  هب  شنیرفآ  لـصا  رد  تادوجوم 
نیمه هبو  دنرتکیدزن  دنوادخ  هب  تاتابنو  تادامج  زا  ناگتـشرف  ًاعبط  .دنرتکیدزن  تسا  فرـص  لامکو  ضحم  دوجو  هک  یهلا  تاذ 
برق بتارم  توافت  نیا  هتبلا  و  دنشاب ؛ یم  رگید  یضعب  عاطمو  مکاح  یضعب  ، دنرت برقمرگید  یضعب  زا  ناگتشرف  زا  یضعب  تهج 

.تسا لوزن  سوق  هب  طوبرم  حالطصا  هب  تقلخ و  لصا  هب  طوبرم  دُعب  و 

هبترم مکح  هب  ناسنا  .دـننک  یم  تشگ  زاب  دـنوادخ  يوس  هب   (1)« َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِا  ِهِّلل َو  اـّنِا   » مکح هب  ناـسنا ، صوصخب  تادوجوم ،
.دـهد ماجنا  رایتخا  باختنا و  تروص  هب  هفیظو و  ماجنا  يرایتخا و  لمع  تعاط و  تروص  هب  دـیاب  ار  تشگزاـب  نیا  دوخ ، يدوجو 
هلحرم ات  یناویح  هلحرم  زا  ینعی  دـنکیم ؛ یط  ار  راگدرورپ  برق  تاجرد  بتارم و  ًاعقاو  راگدرورپ  تعاـط  قیرط  ندومیپاـب  ناـسنا 

زا نتفر  الاب  لیبق  زا  تسین ، يرابتعا  يدادرارق و  تسین ، يرادا  یتافیرـشت و  رما  کی  یلاعت  دوعـص و  نیا.دـیامیپ  یم  ار  کلم  قوف 
نابدرنرب نتفر  الاب  هکلب  تسین ، بزح  نآ  يربهر  ات  بزح  کی  هداـس  تیوضع  زااـیو  ، ترازو ماـقم  اـت  هرادا  کـی  هداـس  ّتیوضع 

هدارا و تایح و  تردق و  ملع و  رد  لامکتـساو  تدایز  اب  تسا  يواسم  هک  تسا  دوجو  نتفای  لامک  تّوق و  تّدـش و  تسا ، دوجو 
یهانتیال نوناـک  هب  ندرک و  یط  ار  یتسه  لـحارم  بتارم و  ًاـعقاو  ینعی  دـنوادخ  هب  بّرقت  .فّرـصت  ذوفن و  هریاد  داـیدزا  ّتیـشم و 

.ندش کیدزن  یتسه 

تیدوبع طارص  ندومیپ  یگدنب و  تعاط و  رثا  رد  ناسنا  هک  تسا  لاحم  نیاربانب 
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ماقم تیبثت  يارب  نآرق  .دـشابن  دـنم  هرهب  یتسه  تالامک  زا  هتـشرف  ّدـح  رد  لقاال  دورن و  هتـشرف  زا  رتالاب  ای  دـسرن و  هتـشرف  ماقم  هب 
: دیوگ یم  یناسنا 

«. دشن رضاح  هک  سیلبا  زج  دندرک  هدجس  انثتسا  الب  ناگتشرف  همه  دننک و  هدجس  مدآ  هاگشیپ  رد  هک  میداد  نامرف  ار  ناگتشرف  ام  »

(1) .تسا سیلبا  تسه  هک  ره  ناسنا  ماقم  رکنم  تفگ  دیاب  ًاقح 

یهلا برق 

زا تسه  دارفا  همه  رد  شدادعتـسا  هک  ناسنا  يونعم  تایح  .دراد  يونعم  تایح  کی  دوخ  یناویح  يرهاظ  تاـیح  نطاـب  رد  ناـسنا 
هب هتـسباو  وا  تواقـش  طوقـس و  نینچمه  ناسنا و  تداعـس  لامک و  .دریگ  یم  همـشچرس  شفادها  شلامعا و  زا  لامک  دشر و  رظن 

فدـه و هچ  يوس  هب  دوخ  لاـمعا  بکرم  اـب  هک  نیا  هب  وا و  فادـها  تاـّین و  لاـمعا و  هب  تسا  هتـسباو  هک  تسوا  يوـنعم  تاـیح 
.دور یم  شیپ  يدصقم 

ياهروتـسد هک  تسین  کش  .تسا  يویند  یعامتجا  ای  يدرف  یگدـنز  هب  طوبرم  ياه  هبنج  زا  اهنت  یمالـسا  ياهروتـسد  هب  ام  هّجوت 
یمن ّتیّمها  یب  دـنک و  یمن  ریقحت  ار  یگدـنز  لـئاسم  زگره  مالـسا  .نوؤش  همه  رد  یگدـنز  ياـه  هفـسلف  زا  تسا  ّولمم  یمالـسا 
ّقلعتم رگید  دوش ، ادج  ندب  زا  حور  رگا  هک  روط  نامه  .درادن  دوجو  ناهج  نیا  رد  یگدنز  زا  ادج  تیونعم  مالسا ، رظن  زا  .درامش 

زا نخس  تسین و  ناهج  نیا  هب  ّقلعتم  زین  یگدنز  زا  ادج  تیونعم  دنک ، نّیعم  دیاب  رگید  ناهج  ار  شتـشونرسو  تسین  ناهج  نیا  هب 
.تسا هدوهیب  ناهج  نیا  رد  یگدنز  ياهنم  تیونعم 

نیا نتسب  راک  هب  لاح  نیع  رد  ریخ ، دوش ؛ یم  هصالخ  یگدنز  لئاسم  رد  یمالسا ، ياهروتسد  ياه  هفسلف  هک  درک  رّوصت  دیابن  اّما 
دراد ینطاب  یلامک  ریس  کی  ناسنا  .دوجو  لامکتسا  برق و  طارص  ندومیپ  ّتیدوبع و  قیرط  ّیط  يارب  تسا  يا  هلیـسو  تاروتـسد 

زا تسا و  نوریب  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  هّدام و  مسج و  دودح  زا  هک 
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ایند نیمه  رد  ًانایحا  دنک ؛ یم  ریس  نآ  رد  ًالمع  دوخ  صالخا  تیدوبع و  اب  ناسنا  .دریگ  یم  همشچرس  يونعم  تاماقم  هلـسلس  کی 
هجیتن رد  برق و  بتارم  تاماقم و  نامه  هک  هدرک _  یط  هک  ار  یتاـماقم  همه  دـش  فرطرب  باـجح  هک  رگید  ناـهج  رد  هنرگا ، و 

(1) .دیامن یم  هدهاشم  تسا _  تیالو 

یم ّبترتم  یگدـنز  رظن  زا  هک  يراثآ  هب  ینید  ياهروتـسد  نطاب  رهاـظ و  دـصقم و  فدـه و  ندرک  دودـحم  هک  تسا  نیا  دوصقم 
روز رز و  بابرا  هب  بّرقت  لیبق  زا  يزاجم  يرابتعا و  رما  کی  تسا  لامعا  نیا  حیحص  ماجنا  میقتسم  هجیتن  هک  ار  یهلا  برق  دوش و 

، دربب الاب  دوجو  نابدرن  رد  ًاعقاو  ار  وا  دشاب و  هتشاد  ناسنا  یعقاو  يونعم و  تایح  رد  يرثؤم  شقن  هکنآ  نودب  ندرک  یقلت  ایند  رد 
نوناـک هب  ًاـعقاو  ینعی  هتـشگ  لـئان  نآ  تاـجرد  نیرت  یلاـع  هب  هدرک و  یط  ًاـعقاو  ار  برق  بتارم  هک  يدارفا  .تـسا  یگرزب  هابتـشا 
رئامـض حاورا و  دنراد و  یناسنا  ملاع  رب  هطاحا  هک  دنتـسه  اهنامه  دنا و  هدش  دنم  هرهب  نآ  يایازم  زا  ًاعبط  دنا ، هدش  کیدزن  یتسه 

.دننارگید لامعا  رب  دیهش  دنریگ و  یم  ّطلست  تحت  ار  نارگید 

هب برق  هار  دنک ، یط  ار  دوخ  تالامک  لحارم  زا  يا  هلحرم  دور و  شیپ  شیوخ  ردقم  لامک  هار  رد  یمدـق  هک  يدوجوم  ره  ًاساسا 
« نّدـمت  » زورما هچنآ  رد  حالطـصا  هب  هک  تسین  نیا  اهنت  شلامک  هار  تسا و  ملاع  تادوجوم  زا  یکی  زین  ناسنا  .دـیامیپ  یم  ار  قح 
هک مسارم  بادآ و  هلـسلس  کی  تسا و  دیفم  رثؤم و  یگدنز  نیا  دوبهب  يارب  هک  نونف  مولع و  هلـسلس  کی  ینعی  دوش -  یم  هدیمان 

یلو تسا ، نیمه  بلطم  میریگب  رظن  رد  حطس  نیا  رد  اهنت  ار  ناسنا  رگا  .دنک  لصاح  تفرشیپ  تسا -  یعامتجا  نتسیز  رتهب  همزال 
یم لصاح  تیّدـحا  سدـقا  تاذ  ینعی  فدـه  نیرخآ  ییانـشآ  اـب  سفن و  بیذـهت  قیرط  زا  هک  دراد  رگید  يدـعب  یهار و  ناـسنا 

(2) .ددرگ

238 ص :

.293 اه ،) تیالو  اهالو و  ، ) 3 راثآ ، هعومجم  . 1 - 1
ص 296. اهتیالو ،) اهالو و  ، ) ج 3 راثآ ، هعومجم  . 2 - 2

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 254 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_238_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_238_2
http://www.ghaemiyeh.com


هّللا یلا  برق  تاجرد 

يذ هللا  نم   » تسا هدروآ  ییاـنعم  رپ  رایـسب  رایـسب ، هملک  ادـخ  دروم  رد  اـجنیا  رد  جراـعملا » يذ  ِهّللا  َنِم  عـفاد ، هل  سیل  نیِرفاـْکِلل  »
دزن رد  وا  .دـشاب  یم  نتفر  الاب  جورع و  لحم  ینعم  هب  تسا و  جورع  زا  جرعم  برق .) تاجرد  هلپ و  بحاص  هّللا  هیحانزا  « ) جراعملا

ِتاجرَّدـلا ُعـیفَر   » تاـیآ  ) تسا هدـمآ  داـیز  نآرق  رد  اـنعم  نیا  هک  دراد  تاـجرد  اـه و  هلپ  دراد ، نـتفر  ـالاب  يارب  ییاـهماقم  دوـخ 
(3)« ٍتاجَرَد َْملِعلا  اُوتُوا  َنیذَّلاو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهّللا  ِعَفْرَی   (2)  - ِهّللاَْدنِع ٌتاجَرَد  ْمُه   - (1) ِشْرَْعلاوُذ

یلا هبرق   » مروآ یم  اجب  ار  زامن  نیا  مییوگ  یم  ًالثم  مینک ، یم  تین  ناملد  رد  ای  میروآ  یم  نابز  هب  داـیز  ار  هملک  نیا  دـینک ، هجوت 
دروم رد  ًاهابتـشا  دراد  ناکما  دراد  داد  رارق  فرع و  رد  رـشب  هک  یمیهافم  یناـعم و  .هللا  هب  برقت  ندـش و  کـیدزن  يارب  ینعی  هللا »

هن تسا  تقیقح  ادـخ  دروم  رد  هکیتروص  رد  تسا  قداص  مه  ادـخ  دروم  رد  یناعم  نیا  دـنک  لایخ  دورب و  راکب  زین  لاعتم  يادـخ 
دراد یناکم  برق  وا  هک  تسا  نیا  روظنم  ایآ  تسا  برقم  یلیخ  ماقم  نالف  دزن  صخـش  نالف  مییوگ  یم  اـم  ًـالثم  .دادرارق  راـبتعا و 

نکمم دشاب و  یم  رتکیدزن  وا  هب  همه  زا  ماقم  نآ  تمدخ  شیپ  تروص  نیا  رد  هک  تسا  رتکیدزن  وا  هب  همه  زا  یناکم  رظن  زا  ینعی 
هک نیا  زا  روظنم  اجنیا  رد  دشاب  برقم  لاح  نیع  رد  دشاب و  هتشاد  هلصاف  ماقم  نآ  اب  اهگنسرف  یناکم  رظن  زا  هک  دشاب  یـسک  تسا 

بّرقت یکیدزن و  ینعم  هک  دننک  یم  لایخ  اه  یـضعب  .دراد  فطل  وا  هب  رتشیب  تسا و  تیانع  دروم  رتشیب  هک  تسا  نیا  تسا  برقم 
نیا ینعی  تسا  رتبرقم  مدرم  ریاس  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوش  یم  هتفگ  یتقو  ًالثم  تسا ، عون  نیمه  زا  ادـخ  هب 
هکلب اـهناسنا  اـهنت  هن  تساـنعم و  نیمه  هب  ادـخ  هب  یکیدزن  يرود و  دـننک  یم  لاـیخ  دراد و  تیاـنع  فطل و  رتـشیب  وا  هب  ادـخ  هک 

انعم ملاع  رد  هکیتروص  رد  .تسا  تیانع  فطل و  ًافرص  تسین و  رتکیدزن  رگید  کلم  زا  یکلم  چیه  ینعی  دنروط ؛ نیمه  زین  هکئالم 
دنراد تاجرد  بتارم و  ًاعقاو  بیغ  ملاع  توکلم و  ملاع  ینعی  .تسه  یبرق  تاجرد  ًاعقاو 
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کیدزن دور و  یم  الاب  ادخ  يوس  هب  تدابع  رثا  رد  ناسنا  ًاعقاو  ینعی  تسا ، رتشیب  ای  رتمک  فطل  تیانع و  هک  تسا  نیا  فرص  هن  و 
ره هب  دوش و  یم  رت  یناـقح  شدوجو  دوش  کـیدزن  ناـسنا  هجرد  ره  تسا و  تقیقح  کـی  ندـش  کـیدزن  دوخ  ًالـصا  دوش و  یم 
رد اـم  یتح  .دوش  یم  ضوع  شزیچ  همه  شتیونعم و  شلکـش ، شعـضو ، دـنک ، یم  رییغت  رتـشیب  دوشب  رت  یناـقح  شدوجو  تبـسن 

يوس هب  دور  یم  الاب  كاپ ) داقتعا  روظنم   ) بیط نخس  هعفری » حلاصلا  لمعلاو  بیطلا  ملکلا  دعـصی  هیلا  : » هک میراد  نامدوخ  لامعا 
یم الاب  حلاص  لمع  سپ  .درب  یم  الاب  ار  حلاص  لمع  هک  تسا  بیط  هملک  ای  درب ، یم  الاب  ار  كاپ  داقتعا  هک  تسا  حلاص  لمع  وا و 

لفـسا  » اهولع و نیرتالاب  ینعی  نییلع » یلعا   » زا نآرق  رد  هک  نیا  .سوسحم  ياهتیعقاو  زا  ریغ  تسا  ییاهتیعقاو  بیغ  ملاع  رد  دور و 
.تسا ییاهتیعقاو  هب  هراشا  اه  نیا  دوش  یم  هدرب  مان  اهلفس  نیرتنییاپ  ینعی  نیلفاس »

، تاناویح ناگتشرف ، زا  زیچ  ره  سک و  ره  دراد و  تاجرد  تاماقم و  دوخ  دزن  رد  هک  ییادخ  ...جراعملا .» يذ  هللا  نم  : » دیامرف یم 
ار نآ  ودره  ننست  عیشت و  لها  هک  تسا  یملسم  فورعم و  ثیدح  کی  .دنا  هتفرگ  رارق  یـصاخ  ماقم  کی  رد  اهناسنا  تادوجوم و 

نیا تسا ، هدـش  رکذ  یفاـک  لوصا  ینعی  اـم  باـتک  نیرتربـتعم  رد  دـنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  دوـخ  ربـتعم  بتک  رد  دـنراد و  لوـبق 
دبعلا لازیال  (: » تسا یـسدق  ثیدح  تسا (  هدومرف  لاعتم  يادخ  دـیامرف : یم  ماما  .دراد  انعم  ایند  کی  تسانعمرپ و  یلیخ  ثیدـح 

دوـمرفن لـفاونلاب -  هیلا  برقتی  دـبعلا  لازیـال  .دـنور  یم  ـالاب  وا  يوـس  هب  لـفاون  هلیـسوب  ًاـمئاد  ادـخ  ناگدـنب  لـفاونلاب » هیلا  برقتی 
.ضئارفلاب

عقاو نم  تبحم  لومشم  هک  يا  هلحرم  هب  دسر  یم  یتح  دوش  یم  رتکیدزن  کیدزن و  نم  هب  لفاون  هلیسوب  ًارارمتـسا  ًامئاد و  نم  هدنب 
لاح لماش  هک  میراد  هینامحر  تمحر  کی  اـم  هکلب  دنتـسین  ادـخ  تبحم  دروم  ناگدـنب  هیقب  هک  تسین  نیا  دوصقم  هتبلا  ددرگ  یم 

هک تسا  نیا  هیمیحر  تمحر  زا  دوـصقم  .دریگ  یم  رب  رد  ار  یـصاخ  ناگدـنب  هک  هیمیحر ، تمحر  کـی  دوـش و  یم  اـهناسنا  هـمه 
زرم کی  هب  اـت  .دوش ) کـیدزن  يزکرم  کـی  هب  دـهاوخ  یم  هکیـسک  لـثم  دـینک  ضرف  ًـالثم   ) دـسر یم  يا  هلحرم  کـی  هب  ناـسنا 

دوخ هبذاج  دیسر  هک  صخشم  زرم  نآ  هب  یلو  دور  یم  ولج  شدوخ  مدق  اب  هدیسرن  صخشم 
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ار وا  یهلا  تبحم  تسد  دریگ و  یم  ارف  ار  وا  دنک و  یم  بذج  ار  وا  یهلا  تبحم  هک  يا  هلحرم  هب  دـسر  یم  .دریگ  یم  ار  وا  زکرم 
تینم و زا  متشاد  تسود  ار  وا  نم  هک  ردقنامه  هتبحا .» اذاف   - » مراد یم  تسود  نم  ار  وا  هک  هبحا .» یتح   » .دشک یم  دوخ  يوس  هب 
و  - » منم دونش  یم  هک  یـشوگ  هب - » عمـسی  يذلا  هعمـس  تنک  هتبحا  اذاف   - » موش یم  نم  وا  زیچ  همه  دنام و  یمن  يزیچ  وا  تیوه 

بیترت نیا  هب  .منم  دهد  یم  تکرح  ار  تسد  نآ  هک  یتسد  ...يذلا - .» هدی  و   - » منم دنیب  یم  هک  یمشچ  هب - » رـصبی  يذلا  هرـصب 
يذلا هرـصب  و  اهب -  عمـسی  يذلا  هعمـس  تنک  هتبحا  اذاف  ، » هدنامن یقاب  شیارب  يزیچ  هدرک و  ضیوفت  راذـگاو و  ار  شزیچ  همه  وا 

«. ...يذلا هدیو  اهبرصبی - 

دورب ردـقچ  ره  دور و  یم  الاب  ناسنا  هک  یبتارم  ینعی  تسا  نیمه  دـش  هتفگ  هک  تاـجرد  جراـعم و  بتارم و  هک  تسا  نیا  مضرغ 
(1) .دراد تیفرظ  زاب  دورب  هک  دبا  ات  تیاهن و  یب  ات  هکلب  دوش  مامت  دسرب و  يدح  کی  هب  هک  تسین  روجنیا  درادن  تیاهن  مه  الاب 

صالخا

نامیا هجرد  هب  ریثأت  نیا  هزادنا  .دراذـگ  یم  رثا  رـشب  لامعا  قالخا و  هیحور و  تیـصخش و  مامت  يوررب  دوخ  هب  دوخ  یـسانشادخ 
یمدآ تیصخش  ددرگ و  یم  رتشیب  ناسنا  دوجو  رد  یسانشادخ  ذوفن  دشاب ، رتدیدش  رت و  يوق  ناسنا  نامیا  هزادناره  .دراد  یگتسب 

.دهد یم  رارق  دوخ  هرطیس  تحت  رتشیب  ار 

تاجرد نیا  هب  دنوادخ  هب  برق  یناسنا و  لامک  رظن  زا  اهناسنا  توافت  دراد و  تاجرد  بتارم و  ناسنا  رد  یـسانشادخ  ذوفن  ریثأت و 
.تسا صالخا  قدص و  تاجرد  تاجرد ، نیا  همه  ینعی  دوش ؛ یم  هدیمان  صالخا »  » و قدص » اه «  نیا  همه  دراد و  یگتسب 

ّقحتـسم اـهنت  هک  میراد  یم  زاربا  نینچ  مینک  یم  تداـبع  ار  وا  میروآ و  یم  ور  ادـخ  هب  هک  هاـگنآ  میتـفگ  ًـالبق  هـک : نـیا  حیـضوت 
يارب زج  تسا و  تدابع  نتـشاد ، زاربا  نداتـسیا و  هنوگ  نیا  .متـسه  ضحم  میلـست  وا  لباقم  رد  نم  تسا و  ّتیدـحا  تاذ  تعاـطا ،

ادخ
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ریغ ربارب  رد  میلـست  دیق  هزادنا  هچ  ات  لمع  رد  ام  ینعی  تسا ، قدـص »  ياراد «  هزادـنا  هچ  ات  ام  رازبا  راهظا و  نیا  یلو  تسین ؛ زیاج 
 . دراد یگتسب  ام  نامیا  هجرد  هب  تهج  نیا  میتسه ، ضحم  میلست  وا  تاذ  لباقم  رد  میا و  هدرک  اهر  ار  ادخ 

دوجو رب  ادخ  رما  زج  ًالمع  هک  دنور  یم  شیپ  دح  نیا  ات  یخرب  .دنتـسین  هجرد  کی  رد  صالخا  قدـص و  رظن  زا  دارفا  همه  ًاملـسم 
هب وس  نیا  زا  ار  اهنآ  دناوت  یم  یناسفن  تالیامت  سفن و  ياوه  هن  دنرادن ؛ ادـخ  زج  یهدـنامرف  نورب  نورد و  زا  تسین ؛ مکاح  اهنآ 

تیلاعف هزاجا  هزادنا  نآ  یناسفن  تالیامت  هب  دزاس ؛ شیوخ  نامرف  رّخـسم  ار  نانآ  دناوت  یم  رگید  ناسنا  کی  هن  دـناشکب و  وس  نآ 
و دـناسر -  یم  دوخ  یعقاو  لامک  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یهار  نامه  ادـخ  ياضر  هتبلا  و  دـشاب -  ادـخ  ياضر  قفاوم  هک  دـنهد  یم 

نیا زا  یخرب  .دنهد  یم  ماجنا  ادخ  هزاجا  دودح  رد  ادخ و  ياضر  يارب  هریغ  ملعم و  ردام و  ردپ و  لیبق  زا  ار  رگید  ياهناسنا  نامرف 
هب ار  ادـخ  قلخ  دریگ و  یم  رارق  اـهنآ  یلـصا  قوشعم  بوبحم و  دـنوادخ  دـنرادن ؛ ادـخ  زج  یبوبحم  بولطم و  دـنور و  یم  رتـشیپ 
نآ زا  دراد » یم  تسود  زین  ار  زیچ  نآ  ياـهراگدای  اـه و  هناـشن  زیچ و  نآ  راـثآ  درادـب  تسود  ار  يزیچ  سک  ره   » هک نـیا  مـکح 
زا ار  اپ  یخرب  .دنـشاب  یم  ادـخ  ياهروآدای  اهراگدای و  اه و  هناشن  تایآ و  یهلا و  تاـقولخم  راـثآ و  هک  دـنراد  یم  تسود  تهج 

هنییآ و مکح  رد  زیچ  همه  دننیب ؛ یم  زیچ  همه  رد  ار  وا  ینعی  دـننیب ؛ یمن  يزیچ  وا  ياه  هولج  وا و  زج  دـنراذگ و  یم  رتارف  مه  نیا 
: هک دوش  یم  نیا  ناشلاح  نابز  دننیب ؛ یم  ار  وا  هولج  ار و  وا  دنرگنب  وس  ره  هب  هک  دوش  یم  هناخ » هنییآ   » کی ناهج  همه 

منیب وت  ایرد  مرگنب  ایرد  هب  منیب  وت  ارحص  مرگنب  ارحص  هب 

منیب وت  يابیز  يور  زا  ناشن  تشد  رد و  هوک و  مرگنب  اجره  هب 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

(1)« .مدید ار  ادخ  وا  اب  وا و  زا  لبق  هکنآ  رگم  مدیدن  ار  يزیچ  چیه  »

رد دراذگ ،  یم  نایم  رد  شیوخ  يادخ  اب  تدابع  لاح  رد  ار  هچنآ  رگتدابع ، رفن  کی 
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.دروآ یم  رد  قدص »  » هلحرم هب  دنک و  یم  هدایپ  ار  نآ  یگدنز  نتم 

: تسا یلصا  طرش  ود  رب  لمتشم  نامیپ  نیا  .تسا  نامیپ  يافو  یگدنز  هنحص  تسا و  نامیپ »  » یعقاو رگتدابع  کی  يارب  تدابع 

 - صاخشا ءایـشا و  تادوجوم و  زا  یناسفن و  عماطم  سفن و  ياوه  زا  ّمعا  ادخ -  ریغ  تعاطا  تموکح و  زا  يدازآ  ییاهر و  یکی 
.دراد یم  تسود  ار  نآ  تسا و  یضار  نآ  هب  دنک و  یم  رما  نآ  هب  ادخ  هچنآ  لباقم  رد  ضحم  میلست  رگید  و 

سرد تسا ، سرد  رگتدابع  يارب  تدابع ، .تسوا  یحور  شرورپ  تیبرت و  یـساسا  گرزب و  لـماع  رگتداـبع  يارب  یعقاو  تداـبع 
....و قلخ ، هب  تمدخ  ناسحا و  قح ، لها  یتسود  یگتسبمه و  ادخ ، رما  تبحم  ادخ ، تبحم  يراکادف ، یشنمدازآ ، یگتسراو ،

.دریذپ یمن  ار  ادخ  ریغ  يا  هزیگنا  چیه  یمالسا ، دیحوت  هک  دش  نشور  میداد  حیضوت  هچنآ  زا 

ریـسم دـضرب  لطاب و  درادـن  وس  نآ  هب  ور  هچره  تسا ؛ ییوا » يوس  هب   » تیعقاو ناهج ، یلماـکت  تیعقاو  ناـسنا و  یلماـکت  تیعقاو 
هتفگ هک  نیا  .درک  ادخ  يارب  دیاب  زین  ار  قلخ  راک  درک ، ادخ  يارب  دیاب  ار  دوخ  راک  هکنانچمه  مالسا  رظن  زا  .تسا  تقلخ  یلماکت 
ادـخ يارب  راـک  هنرگو  قلخ ، يارب  ینعی  ادـخ  يارب  تسا و  یکی  قلخ  ادـخ و  هار  قلخ ، يارب  راـک  ینعی  ادـخ  يارب  راـک  دوـش  یم 

زیچ هن  تسادخ  دصقم  سب و  تسادخ و  هار  هار ، مالسا  رظن  زا  .تسا  یتسردان  نخس  تسا ؛ يرگیفوص  يزابدنوخآ و  قلخ  ياهنم 
راک تسا ، یتسرپ  تب  ندرک  قلخ  يارب  راک  تسا ، یتسرپ  سفن  ندرک  دوخ  يارب  راک  .درذگ  یم  قلخ  نایم  زا  ادخ  هار  اما  رگید ،

رد .تسا  یتسرپادخ  دیحوت و  ندرک  ادخ  يارب  قلخ  راک  دوخ و  راک  تسا ، یتسرپ  هناگود  كرش و  ندرک  قلخ  يارب  ادخ و  يارب 
قلخ ادـخ و  مان  هب  تسا و  یتسرپ  تب  قلخ  مان  هب  راک  ندرک  زاغآ  .دوش  زاـغآ  ادـخ  ماـن  هب  دـیاب  اـهراک  یمالـسا  يدـیحوت  شور 

.تسا یتسرپ  هناگی  دیحوت و  ادخ  مان  هب  اهنت  تسا و  یتسرپ  تب  كرش و 

هک نیا  نآ  دوش و  یم  هدافتسا  یبلاج  هتکن  صالخا »  » دروم رد  دیجم  نآرق  زا 
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؛ ندیزرو صالخا  لمع  رد  ینعی  مال ) رسک  هب   ) ندوب صلخم  .تسا  مال ) حتف  هب   ) ندوب صلخم  زا  ریغ  مال ) رـسک  هب   ) ندوب صلخم 
تـسا یهیدب  .ادخ  يارب  هدـش  صلاخ  كاپ و  ینعی  مال ) حـتف  هب   ) ندوب صلخم  اما  .نداد  ماجنا  ادـخ  يارب  صلاخ  كاپ و  ار  لمع 

(1) .تسا رگید  زیچ  دوجو ، مامت  هب  ندوب  صلاخ  كاپ و  تسا و  يزیچ  لمع ، ندرک  صلاخ  كاپ و  هک 

يرتشوش رفعج  خیش  توعد 

يالاب تفر  زور  کی  تفر ، یم  نارهت  رد  ار  فورعم  ياهربنم  نآ  نارهت و  دوب  هدمآ  هک  ییاهلاس  نآ  يرتشوش  رفعج  خیش  موحرم 
.منک توعد  كرـش  هب  ار  امـش  ما  هدمآ  نم  دنا ، هدرک  توعد  دیحوت  هب  ار  امـش  دنا  هدـمآ  ناربمغیپ  همه  سانلا ! اهیا  تفگ : ربنم و 

راک ادخ  يارب  طقف  دیتسرپب ، ار  ادخ  طقف  دنا  هتفگ  دنا و  هدـمآ  ناربمایپ  همه  تفگ : دـیوگ ! یم  هچ  خیـش  هک  دـندرک  بجعت  همه 
.دشابن ادخ  ریغ  يارب  هناصلاخ  ناتیاهراک  همه  هک  نیا  ینعی  دینک ، راک  ادخ  يارب  مه  یمک  کی  میوگ  یم  نم  دینک ،

یلو .درادـن  طابترا  ادـخ  هب  چـیه  نآ  دـنک و  یم  ایند  يارب  طقف  مدآ  هک  تسا  يراک  لثم  تسادـخ ، ریغ  يارب  هناصلاخ  هک  يراک 
.تسا نتفر  ادخ  هناخ  رد  هب  یعون  نیا  دوخ ، یناسفن  لایما  هب  ندیسر  يارب  دهد  یم  رارق  هلیسو  ار  ادخ  اهراک  زا  یتمـسق  رد  ناسنا 

لح ارم  ییایند  تالکـشم  دناوت  یم  هک  تسادـخ  تسا ، شتـسد  رد  ایند  ياهراک  هتـشررس  هک  تسادـخ  مناد  یم  نم  هک  نیا  ًالثم 
کش .ایند  تالکـشم  لح  يارب  اما  ادخ ، هناخ  رد  هب  مور  یم  الاح  یلو  .متفر  یمن  ادخ  هناخ  فرطب  دوبن  ایند  تالکـشم  رگا  دنک ،
تسا هدش  هلیـسو  تسا ، هدش  جراخ  ندوب  فده  زا  ادخ  هک  تسا  یـشتسرپ  کی  ینعی  .تسا  كرـش  یعون  شدوخ  نیا  هک  درادن 

ار تسا  یفخ  كرـش  هک  اهکرـش  عون  نیا  .دریذـپ  یم  ناـسنا  زا  يوحنب  ار  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  یلو  یناـسفن ، ياـه  هتـساوخ  يارب 
ناسنا هک  ار  نامه  ینعی  .دریذپ  یم  ناسنا  زا  یعون  هب  دنوادخ 
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، دهد یم  ماجنا  ار  تدابع  يورخا  ياه  هتـساوخ  يارب  ناسنا  رگا  .تسا  هنوگ  نیمه  مه  ترخآ  رد  دهد ، یم  ناسنا  هب  دهاوخ ، یم 
ادخ هک  ادخ ، شتـسرپ  تدابع و  یعقاو  يانعم  نآ  هب  تدابع  نیا  اما  .دهد  یم  وا  هب  ار  يورخا  ياه  هتـساوخ  نامه  لاعتم  دـنوادخ 

یقیقح و شتسرپ  ًالصا  ینعی  .دشاب  هدش  شتسرپ  ادخ  يارب  ادخ  هک  تسا  هدش  شتسرپ  تقو  نآ  ادخ  .تسین  دشاب  هدش  شتـسرپ 
یفخ ياهکرـش  نیا  هک  تسا  یفخ  ياهکرـش  یلو  تسا  كرـش  زا  یتاجرد  اه  نیا  هیقب  .تسا  نآ  طـقف  طـقف و  یقیقح ، صـالخا 

.درادن ترخآ  ملاع  رد  تبوقع 

یلع ءادوس  هلمن  بیبر  نم  اـفخا  بلقلا  یف  كرـش  بیبر  نا   - » دـنک یم  تکرح  ناـسنا  بلق  رد  كرـش  هک  تسا  یبلاـج  ثیدـح 
زا ناسنا ، بلق  رد  كرـش  هناـیفخم  شیادـیپ  ینعی  .تسا  قیقد  یلیخ  دـیحوت  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  اـملظ - » هلیل  یف  امـس  هرخص 

، دشاب هایس  هچروم  .هایس  گنـس  يور  کیرات ، بش  رد  تسا  هایـس  هچروم  ندرک  تکرح  دننام  هک  دنام  یم  یفخم  ردق  نآ  ناسنا 
تدابع کی  میراد و  یقیقح  تدابع  کی  ام  نیاربانب  دـنیب ؟ یم  ار  وا  مشچ  اـیآ  دـشاب ، هایـس  مه  گنـس  دـشاب و  کـیرات  مه  بش 
هدابعلل الها  کتدـجو  لب  کتنج  یف  اـعمط  ـالو  كراـن  نم  اـفوخ  کتدـبع  اـم  یهلا   - » هک تسا  ناـمه  یقیقح  تداـبع  .يزاـجم 

هب دومحم  ناطلس  هقالع  قشع و  اب  هطبار  رد   ) تسا لیثمت  تروص  هب  هتبلا  تسا ، هدروآ  یلاع  ار  نیا  ردقچ  يدعـس   - (1)« کتدبعف
(2) .)؟ دراد یئابیز  لکش و  هچ  دراد ؟ یچ  نیا  هک  دنتفرگ  یم  داریا  وا  هب  هک  زایا 

دوب هداد  روتسد  دومحم  ناطلس  دنراد ، دوخ  اب  یتارهاوج  قودنص  ًالومعم  اهرفس  رد  تفر و  یم  يرفـس  دومحم  ناطلـس  دیوگ  یم 
قودنـص نیا  هک  دزادنا  یم  رتش  يور  زا  ار  راب  نیا  ًادمعت  اجنآ  دسر  یم  يا  ّهرد  کی  هب  .دندنبن  مکحم  ار  قودنـص  نیا  ًادـمع  هک 

هب دز  قالش  تفگ و  ار  نیا  شدوخ ، لام  تشادرب  هچره  سکره  تفگ  هرد .  هت  دزیرب  یتمیق  رهاوج  ناجرم و  ّرُد و  نیا  دنکـشب و 
رفن کی  طقف  دید  شرس  تشپ  درک  هاگن  دنروآ ، تسدب  یتمیق  رهوگ  ای  رهاوج  کی  هک  هرد  هت  دنتخیر  همه  .تفر  بسا و 
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، مداد حیجرت  تمعن  رب  ار  تمدخ  نم  چیه ! تفگ  يا  هدروآ  هچ  امغی  ز  تفگ : تمعن ، غارـس  دـنتفر  همه  تسا ، زایا  مهنآ  هدـنام و 
.دنز یم  ار  شزیرگ  دسر  یم  هک  اجنیا 

ادخ زج  ادخ  زا  دننک  انمت  ءایلوا  هک  دوب  تقیرط  فالخ 

تسود دنب  رد  هن  یشیوخ  دنب  رد  وت  تسوا  ناسحا  هب  تمشچ  تسود  زا  رگ 

یم مدوخ  يارب  هناصلاخ و  ار  نم  رفن  کـی  تسین  دـییوگ  یم  امـش  هک  ییاـهزیچ  نآ  هک  دـنک  تباـث  تساوخ  یم  دومحم  ناـطلس 
ار اهکرـش  نیا  شدوخ  لضف  هب  دنوادخ  میروایب ، باسح  هب  ار  نیا  ریغ  دیابن  ام  .تسا  نیا  یقیقح  تدابع  .تسا  زایا  مهنآ  دـهاوخ 

(1) .تسا هتفریذپ  ام  زا 

لامعا یلوبق  طرش  صالخا ،

؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  لامعا  یلوبق  رد  یتلاخد  هچ  نامیا  ایآ  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  نامیا  شزرا  هرابرد  هک  یلئاسم  زا 

نـسح نوچ  دنیوگ : یم  اهنآ  هک  میتفگ  تسادخ  هاگرد  لوبقم  راّفک ، ریخ  لامعا  دنیوگ  یم  هک  یناسک  لئالد  لقن  نمـض  رد  ًالبق 
قح لوبق  دروم  دـیاب  ًارهق  تسا و  کین  شتّیهام  رفاک ، زا  ای  دـشاب  نمؤم  زا  هچ  کین ، لمع  تسا ، یتاذ  لمع ، دـب  کین و  حـبقو و 

یکی ناگدنب  همه  اب  مه  لاعتم  يادـخ  تبـسن  تسا و  دـب  سک  ره  زا  دـب  تسا و  بوخ  سک  ره  زا  بوخ  اریز  ددرگ ؛ عقاو  یلاعت 
.تسا

رارق تلفغ  دروم  اـجنیا  یـساسا ، بلطم  کـی  یلو  تسا  حیحـص  تسا  هدـش  هدروآ  روکذـم  لالدتـسا  رد  هچنآ  مییوگ  یم  نوـنکا 
نسح و هک  تسا  نیا  حالطـصا  نآ  مینک و  نایب  ار  لوصا  ّنف  تاحالطـصا  زا  رگید  یکی  میراچان  نآ  ناـیب  يارب  اـم  تسا و  هتفرگ 

.یلعاف یلعف و  تسا : هنوگ  ود  رب  حبق 
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بوخ راک  بوخ ، تین 

زا لمع  کی  تسا  نکمم  .دراد  هناگادج  یباسح  يدب  یبوخ و  رظن  زا  نآ  هبنج  ود  زا  کی  ره  دراد و  دُعب  ود  هبنج و  ود  یلمع  ره 
ره ظاحل  زا  لمع  کی  تسا  نکمم  زین  تسا و  نکمم  زین  نآ  سکع  .دشابن  کین  رگید  دـعب  رد  یلو  دـشاب  کین  دـعب  کی  ظاحل 

.دشاب دب  ای  کین  دعب  ود 

لعاف و صخـش  هب  لمع  باستنا  عاعـش  و  رـشب ، عامتجا  رد  جراخ و  رد  لمع  رـضم  ای  دیفم  رثا  عاعـش  زا : تسا  ترابع  دـعب  ود  نیا 
نآ هب  لمع  ندادرارق  هلیسوب  لمع و  هطساو  هب  تسا  هتساوخ  لماع  تسا و  هدش  لمع  نآ  بجوم  هک  یحور  یناسفن و  ياه  هزیگنا 

.دسرب اه  هزیگنا  اهفده و 

یحور و ماظن  رد  لماع ، هک  دـید  دـیاب  مود  رظن  زا  و  تسا ؟ هدـش  هدیـشک  اجک  ات  لمع  رـضم  ای  دـیفم و  رثا  دـید  دـیاب  لوا  رظن  زا 
؟ تسا هتفر  یم  دصقم  مادک  يوس  هب  هدرک و  یکولس  هچ  دوخ  يرکف 

شیاتس ار  نآ  دنک ، یم  تواضق  نآ  هرابرد  خیرات  دوش و  یم  تبث  خیرات  رتفد  رد  رابنایز ، ای  دنمدوس  رثا  عاعـش  رظن  زا  رـشب  لامعا 
، خـیرات رتفد  دوش .  یم  طبـض  تبث و  یتوکلم  يولع  رتافد  رد  اهنت  رـشب ، حور  اب  باستنا  عاعـش  رظن  زا  یلو  دـیامن ؛ یم  شهوکن  ای 
رد تهج  نـیا  رب  هوـالع  یهلا  یتوـکلم  يوـلع  رتاـفد  یلو  دـنک ؛ یم  شیاتـس  ار  یلمع  نـینچ  دـهاوخ و  یم  رثؤـم  گرزب و  لـمع 

.تسا رادناج  لمع  يوجتسج 

: دیامرف یم  نآرق 

(1) «. ًالَمَع ُنَسْحَا  ْمُکُّیَا  ْمُکَُوْلبَِیل  َهویْحلا  َتوَْملا َو  َقَلَخ  يذَّلَا  »

«. دهد رارق  لمع  نیرت  باوص  لمع و  نیرتوکین  ناحتما  رد  ار  امش  ات  دیرفآ  ار  یگدنز  گرم و  هکنآ  »

، یحور ياه  هزیگنا  ریثأت  تحت  هک  هاـگنآ  مینادـب  هک  تسا  نیا  هدـمع  اریز  لـمع » نیرتشیب   » دومرفن لـمع و  نیرت » باوص   » دومرف
رکیپ زا  هتشذگ  میهد  یم  ماجنا  یلمع 
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هب ًاتقیقح  ًاعقاو و  يونعم  رظن  زا  تسا ، یعامتجا  صاخ  ياهـشزرا  اهرثا و  ياراد  تسا و  تانکـس  تاکرح و  هلـسلس  کی  هک  لمع 
.مینک یم  یقیرط  یط  میور و  یم  ییوس 

اه هشیدنا  اما  دوش و  یم  فرصم  هک  تسا  ینالضع  يژرنا  تسا ، راک  تسا ، لمع »  » تسه هچره  هک  تسین  یگداس  نیا  هب  بلطم 
، ساـسا همدـقملاوذ ،  لـمع  تـسا و  همدـقم  هـمه  تـسا و  تـینهذ  هـمه  لـمع ، يارب  دراد  یتامدـقم  شزرا  حالطـصا  هـب  اـهتین ، و 
« یلمعلا هلاصا   » رکفت هنوگ  نیا  .تسین  رتمک  لمع  تلاصا  زا  تین ، رکف و  تلاصا  ریخ ، .دوب  دوب ، روطره  همدقم  تسا ، همدـقملاوذ 
، تسا لئاق  شیارب  یمّدـقم  شزرا  ًافرـص  تینهذ » و «  تینیع »  » ناونع تحت  درامـش و  یمن  لیـصا »  » ار هدـیقع  تین و  هشیدـنا و  هک 
ار نآرق  فراعم  هک  تسا  نیا  ملسم  ردق  تسا ، نشور  دوخ  ياج  رد  بتکم  نیا  نالطب  هک  نیا  زا  هتـشذگ  .تسا  يدام  رکفت  کی 

.درک هیجوت  ناوت  یمن  اهرکفت  زرط  هنوگنیا  اب 

رب ماگ  تیلعف  يوس  هب  هّوق  زا  يرایتخا ، لمع  ره  اب  ام  حور  تسام ؛ حور  نامه  ام  یقیقح  نم »  » ام و یعقاو  تیصخش  نآرق ، رظن  زا 
دوش یم  ام  تیـصخش  ءزج  تاکلم  راثآ و  نیا  دنک ؛ یم  بسک  دوخ  دصقم  فده و  هدارا و  اب  بسانتم  یتیـصاخ  رثا و  دراد و  یم 

.درب یم  دوجو  ملاوع  زا  دوخ  بسانتم  یملاع  هب  ار  ام  و 

ای یلعاف  حـبق  نسح  و  دراد ؛ لمع  نآ  یجراـخ  رثا  هب  یگتـسب  لوا  دـعب  رظن  زا  لاـمعا ، يدـب  یبوخ و  اـی  یلعف ، حـبق  نسح و  سپ 
ظاحل زا  لمع  کی  هرابرد  ام  تواضق  لوا ، باسح  رد  .دراد  لعاف  زا  نآ  رودص  تیفیک  هب  یگتـسب  مود  دعب  رظن  زا  يدب  یبوخ و 

.تسا لعاف  صخش  رد  لمع  یناور  یلخاد و  ریثأت  رظن  زا  ام  تواضق  مود ؛ باسح  رد  و  تسا ؛ نآ  یعامتجا  یجراخ و  هجیتن 

روشک کی  يداصتقا  ای  یتشادهب  ای  یگنهرف  روما  رد  يرگید  هناراکوکین  مادـقا  ای  دروآ  یم  دوجو  هب  یناتـسرامیب  درف ، کی  یتقو 
قلخ يارب  عفاـن  دـیفم و  راـک  ینعی  تسا ، ریخ  خـیرات ، ساـیقم  رد  یعاـمتجا و  رظن  زا  وا  لـمع  هک  تـسین  کـش  دـهد ، یم  ماـجنا 

ای ناتسرامیب  داجیا  زا  لعاف  فده  هک  دنک  یمن  یتوافت  باسح  نیا  رد  .تسادخ 
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قوفام يدرفریغ و  یلاع و  یناسنا و  ای  دشاب  یناسفن  زئارغ  عابشا  رهاظت و  يراکایر و  شفده  هاوخ  دشاب ؟ هچ  رگید  هیریخ  هسـسؤم 
زا هشیمه  مدرم  لامعا  دروم  رد  خـیرات  تواضق  .تسا  هدـمآ  دوجوب  هیریخ  هسـسؤم  کی  عاـمتجا  ظاـحل  زا  تروص  ره  رد  يداـم ،
رد تعنـص  رنه و  ياـهراکهاش  زا  نخـس  یتـقو  .درادـن  يراـک  صاخـشا  تین  هب  زگره  خـیرات  .تسا  دـعب  نیمه  رد  هبنج و  نـیمه 
هچ لپ » هس  یس و   » ای هاش » دجسم   » ای هللا » فطل  خیـش  دجـسم   » هدنروآدیدپ ًالثم  هک  درادن  يراک  یـسک  دیآ  یم  نایم  هب  ناهفـصا 

.دراذگ یم  ریخ » لمع   » ار لمع  مان  دنیب و  یم  ار  رکیپ  خیرات  تسا ؛ هتشاد  یفده  یتین و 

رد تسا ؛ لعاف  اب  لمع  طابترا  عون  هب  رظن  باسح  نیا  رد  تسین ؛ لعف  یجراخ  یعامتجا و  رثا  هب  رظن  یلعاف » نسُح   » باسح رد  اما 
اب لعاف  هک  تسا  نیا  باسح  اجنیا  رد  .ددرگ  بوسحم  ریخ » لمع  ، » لمع هک  نیا  يارب  تسین  یفاک  لمع  ندوب  دـیفم  باـسح  نیا 
ریخ راک  دشاب و  ریخ  فده  تین و  ياراد  لعاف ، رگا  .تسا  هدرک  مادقا  يدصقم  هچ  هب  لوصو  يارب  یفده  روظنم و  هچ  تین و  هچ 
هتفر شیپ  دادـتما  ود  رد  تسا ، يدـعب  ود  شلمع  دراد و  یلعاـف  نسح  ینعی  تسا  ریخ  شراـک  دـشاب  هداد  ماـجنا  ریخ  هزیگنا  اـب  ار 

تعفنم بلج  ای  ایر  هزیگنا  اب  ار  نآ  رگا  یلو  یتوکلم ؛ يونعم و  دادـتما  رد  يرـشب و  یعامتجا  یگدـنز  خـیرات و  دادـتما  رد  تسا :
شیپ یتوکلم  يونعم و  دادتما  رد  یلو  هتفر  شیپ  نامز  خیرات و  دادـتما  رد  اهنت  تسا ، يدـعب  کی  شراک  دـشاب ، هداد  ماجنا  يدام 

عاـمتجا هب  لـعاف  دراوم ، هنوگنیا  رد  رگید  ریبعت  هب  و  تسا ؛ هدرکن  دوعـص  ـالاب  ملاـع  هب  شلمع  یمالـسا  حالطـصا  هب  تسا و  هتفرن 
هک نیا  ياج  هب  شحور  تسا ، هدرک  تنایخ  ًانایحا  هکلب  تسا  هدرکن  تمدخ  شدوخ  هب  یلو  تسا  هدرب  الاب  ار  نآ  هدرک و  تمدخ 

.تسا هدرک  طوقس  هتفای و  لزنت  دور  الاب  دبای و  یلاعت  لمع ، نیا  اب 

دیابن يونعم  لماکت  یحور و  ماظن  رظن  زا  ناسنا  تسادـج و  یلکب  یلعف  نسح  زا  یلعاـف  نسح  باـسح  هک  تسین  نیا  دوصقم  هتبلا 
لماکت یحور و  ماظن  رظن  زا  هاگنآ  یعاـمتجا  دـیفم  راـک  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـشاب ، هتـشاد  یعاـمتجا  دـیفم  ياـهراک  هب  يراـک 

هدرک يونعم  رفس  ریس و  کی  لمع  نآ  ماجنا  اب  حور  هک  تسا  دیفم  يونعم 
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.دشاب هتشاذگ  افص  صالخا و  لزنم  هب  مدق  هدش و  جراخ  یتسرپاوه  یهاوخدوخ و  لزنم  زا  دشاب ،

یلمع رکیپ  رد  دیاب  ندب ؛ حور و  زا  تسا  یبیکرت  هدنز ، دوجوم  کی  .تسا  حور  هب  ندب  تبسن  یلعاف  نسح  هب  یلعف  نسح  تبـسن 
.دبای تایح  ددرگ و  هدنز  لمع  نآ  ات  دوش  هدیمد  یلعاف  نسح  دراد ، یلعف  نسح  هک 

زا دراد و  ناسکی  يواستم و  تبسن  شتاقولخم  همه  اب  دنوادخ   » هک نیا  رب  ینبم  نابآمرکفنشور - »  » حالطصا هب  یلقع  لیلد  اذهیلع 
نیا یناـسکی » ود «  نیا  همزـال  تسا و  ناـسکی  مدرم  همه  زا  ریخ  لـمع  سپ  تسا ؛ لاـمعا  یتاذ  لاـمعا ، حـبق  نسح و  رگید  فرط 

اب دنوادخ  ناسکی  تبـسن  اهلمع و  لالدتـسا ، نیا  رد  .تسا  شودـخم  دـشاب - » ناسکی  نمؤم  ریغ  نمؤم و  يورخا  شاداپ  هک  تسا 
بجوم ًارهق  ًاربج و  هک  ار  يونعم  یحور و  ریـس  هزیگنا و  فده و  وا و  تیـصخش  و  لماع »  » اما تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  تاقولخم 

يارب دنیوگ : یم  دنا ؛  هدرک  شومارف  دروآ  یم  دوجوب  اهنآ  نایم  هدنز  هدرم و  هلصاف  دح  رد  يا  هلصاف  دوش و  یم  اهلمع  یناسکیان 
ياضر يارب  ار  لمع  دشابن ؟ انشآ  ای  دشاب  انشآ  وا  اب  دسانشن ؟ ای  دسانـشب  دهد  یم  ماجنا  ریخ  لمع  هکنآ  هک  دنک  یم  قرف  هچ  ادخ 

؟ دشابن ای  دشاب  ادخ  هب  برقت  شدصق  رگید ؟ يدوصقم  يارب  ای  دشاب  هداد  ماجنا  وا 

کی دشابن  انشآ  وا  اب  دسانشن و  ار  ادخ  رگا  وا  دنک ، یم  قرف  صخش  نآ  دوخ  يارب  یلو  دنک  یمن  قرف  ادخ  يارب  تسا : نیا  خساپ 
نـسح اهنت  شلمع  دهد ، یم  ماجنا  يدعب  کی  لمع  دشابن  انـشآ  رگا  .رگید  یعون  دشاب  انـشآ  رگا  دنک و  یم  یحور  كولـس  عون 

ادیپ زین  یتوکلم  نسح  یلعاف و  نسح  شلمع  دهد و  یم  ماجنا  يدعبود  لمع  دشاب  انشآ  رگا  یلو  دبای ، یم  یخیرات  نسح  یلعف و 
هب .دور  یمن  الاب  دشابن  انـشآ  رگا  دور و  یم  الاب  ادخ  يوس  هب  شلمع  شدوخ و  دشاب  انـشآ  رگا  ددرگ ؛ یم  يدـعب  ود  دـنک و  یم 

هدننک دوعـص  هدنز و  دوش  یم  یلمع  لمع ، تروص ، کی  رد  دنک ؛ یم  قرف  لمع  يارب  اما  دنک  یمن  قرف  ادخ  يارب  رگید : ترابع 
.نییاپ هب  هدننک  طوبه  هدرم و  دوش  یم  یلمع  رگید  تروص  رد  الاب و  هب 
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یمن شکین  لامعا  يور  رب  نالطب  طخ  درادن  یتسود  هطبار  وا  اب  يا  هدنب  هک  نیا  مرج  هب  زگره  میکح  لداع و  يادـخ  دـنیوگ  یم 
.دشک

نـسح مه  هک  یعقاو  ریخ  لمع  دشابن  سانـشادخ  یـسک  رگا  ایآ  مینیبب  دیاب  اما  دشک ؛ یمن  نالطب  طخ  دنوادخ  هک  میدقتعم  مه  ام 
یمن رس  ای  دنز  یم  رس  وا  زا  لماع ، یحور  رظن  زا  مه  دشاب و  بوخ  یعامتجا  ماظن  رظن  زا  مه  طابترا ، نسح  مه  دشاب و  هتـشاد  رثا 

« حـلاص  » و ریخ » ، » لمع نآ  هک  نیا  يارب  ار  لمع  کی  یعامتجا  ندوب  دـیفم  ام  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  اجنآ  زا  تاهابتـشا  همه  دـنز ؟
ادخ يوس  هب  دوخ  لمع  اب  دسانشن و  ار  ادخ  یسک  لاحم ) ضرف  هتبلا   ) ضرف هب  رگا  ًاملـسم  .میا  هدرک  ضرف  یفاک  ددرگ  بوسحم 

زا يروط  دنک ، یمن  هراپ  ار  یباجح  دسانـش  یمن  ار  ادخ  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما  دنادرگ ؛ یمن  زاب  ار  وا  ادـخ  دور  الاب 
یتروص دبایب و  یتوکلم  هبنج  ددرگ و  یناهج  نآ  شلمع  ات  دور  یمن  الاب  ادـخ  توکلم  يوس  هب  دـیامن و  یمن  یط  ار  سفن  راوطا 

لمع هک  تسین  نیا  زج  راگدرورپ  دزن  لمع  تیلوبقم  .ددرگ  وا  تداعـس  رورـس و  تذل و  تجهب و  هیام  ناهج  نآ  رد  هک  دنک  ادیپ 
.دشاب نینچنیا 

يرشب نیناوق  یهلا و  نیناوق  توافت 

.يدعب کی  يرـشب  نیناوق  تسا و  يدـُعب  ود  یهلا  نیناوق  هک  تسا  نیمه  يرـشب  نیناوق  یهلا و  نیناوق  نایم  رد  لیـصا  توافت  کی 
تایلام عضو  هب  مادقا  روشک ، حـلاصم  يارب  تلود  کی  هک  یتقو  .درادـن  يراک  درف  يونعم  لماکت  یحور و  ماظن  هب  يرـشب  نیناوق 

یتین هچ  تایلام  هدـننک  تخادرپ  هک  درادـن  يرظن  تلود  .تسا  روشک  هنیزه  نیمأت  لوپ و  ندروآ  تسدـب  طقف  شفدـه  دـنک ، یم 
اهنت تلود  فدـه  سرت ؟ يور  زا  ای  دـهد  یم  تایلام  روشک  ای  تلود  هب  يدـنمقالع  يور  زا  تیاضر و  رطاخ و  بیط  اب  ایآ  دراد ؟

.تسا هدش  یلمع  تلود  روظنم  مهزاب  دهدب  مه  شحف  شلد  رد  هدننک  تخادرپ  رگا  یتح  تسا ، نتفرگ  لوپ 

دهاوخ یم  وا  درادـن ؛ يراک  نازابرـس  تین  هب  دـنک  یم  راضحا  مچرپ  ریز  هب  ار  ینازابرـس  روشک ، زا  عاـفد  يارب  هک  یتقو  نینچمه 
؛ دنک دربن  نمشد  اب  گنج  نادیم  رد  زابرس 
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شدربـن دراد ، رارق  شرـس  تشپ  هک  یلـسلسم  زا  سرت  يور  زا  اـی  دـگنجب  لـیم  اـضر و  اـب  زابرـس  هک  درادـن  یتواـفت  تـلود  يارب 
؟ تقیقح قح و  زا  عافد  يارب  زا  ای  دشاب ، هناقمحا  ياهبصعت  اه و  هسامح  هزیگنا  هب  دشاب ، ییامندوخ 

صلاخ و تین  اب  مأوت  هکلب  تسا ، هدـشن  هتـساوخ  قلطم  روطب  يزابرـس  تایلام و  نیناوق ، نیا  رد  تسین ؛ نینچ  یهلا  نیناوق  رد  یلو 
یلو دهدب  ار  دوخ  تاکز  یناملـسم  رگا  اذهل  .حور  یب  لمع  هن  دهاوخ  یم  حور  اب  لمع  مالـسا  .تسا  هدـش  هتـساوخ  تبرق  دـصق 

زابرـس دـیوگ  یم  یهلا  نوناق  .تسین  لوبق  دـشاب  ییامندوخ  يارب  یلو  دورب  داهج  هب  رگا  تسین ؛ هتفریذـپ  دـشاب  نآ  رد  اـیر  هبئاـش 
َنِم يرتْشا  َهّللا  نِا  : » يادن هک  مهاوخ  یم  يزابرس  دشاب ، زابرـس  ًاحور  هک  مهاوخ  یم  يزابرـس  نم  دروخ ، یمن  نم  درد  هب  يرابجا 

.دیوگب کیبل  نآ  هب  هنامیمص  دشاب و  هتفریذپ  ار   (1)  « َهَّنَْجلا ُمَُهل  ّنَِاب  مَُهلاومَا  ْمُهَسُفنَا َو  َنینمؤُْملا 

: هک تسا  هدیسر  ینس  هعیش و  نایم  رتاوتم  تیاور  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا 

(2) «. ِتاّیّنلِاب ُلامْعَالا  َامَّنِا  »

«. تساهتین هب  هتسباو  اهراک  انامه  »

(3) «. يَونام ٍءِْرما  ِّلُِکل  »

«. تسا هدرک  دصق  ار  نآ  هک  تسا  نامه  سک  ره  يارب  »

(4) «. ٍهّیِنب ِّالا  ِلَمَعال  »

«. تسین هتفریذپ  تین  نودب  یلمع  چیه  »

: تسا هدش  تیاور  لکش  نیا  هب  یثیدح  رد 

اینُدـِل ُهترجِه  تناک  نَم  َو  ِِهلُوسَر ، ِهّللا َو  َیِلا  ُُهتَرجِهَف  ِِهلوسَر  ِهّللا َو  یلا  ُُهتَرْجِه  َْتناک  ْنَمَف  يَونام ، ٍءِْرمال   ِ اَمَّنِا ِهَِینلاـِب َو  لاـمْعَْالا  اَـمَّنِا  »
(5) «. ِهیِلا َرَجاه  اَم  یِلا  ُُهتَرجِهَف  اهُجَّوَزَتَی  ٍهَأَْرما  ْوَا  اُهبیُصی 
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لوسر ادخ و  رطاخب  سک  ره  .تسا  هداد  رارق  فده  هدرک و  دصق  هک  تسا  نامه  ناسنا  يارب  تسا ؛ تین  هب  هتـسباو  لامعا ، انامه  »
هب هک  یتورث  رطاخب  ای  دنک و  جاودزا  وا  اب  هک  ینز  رطاخ  هب  سک  ره  و  تسا ؛ لوسر  ادخ و  يوس  هب  شترجه  تسا ، هدرک  ترجه 

«. دوب دهاوخ  نامه  يوس  هب  شترجه  تسا  هدرک  ترجه  دروآ  گنچ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تسا مدرم  يارب  هچره  تسا و  ادخ ) يوس  هب   ) ادخ يارب  تسادخ  يارب  هچره  اریز  مدرم ، يارب  هن  دیهد  رارق  ادخ  يارب  ار  ناتراک  »
(1) «. دور یمن  الاب  ادخ  يوس  هب 

لمع ناج  صالخا ،

نآ ناج  هب  یگتـسب  زین  یمدآ  لمع  تفارـش  ّتیمدآ ، ناـج  هب  تسا  فیرـش  یمدآ  نت  هک  يروط  ناـمه  تسا و  لـمع  ناـج  ّتین ،
.تسا صالخا  لمع ، ناج  تسیچ ؟ لمع  ناج  .دراد 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

(2) «. َنیّدلا َُهل  َنیِصلُْخم  َهللا  اوُُدبْعَِیل  ِالا  اوُِرُما  ام  «و 

«. دنتسرپب صالخا  يور  زا  ار  ادخ  هک  نیا  زج  دنتفاین  تیرومأم  »

؟ تیّمک ای  تیفیک 

هن تسا  تیفیک  تسا  لاـمعا  شزرا  هیاـم  ادـخ  باـسح  رد  هچنآ  هک : نیا  نآ  دـیآ و  یم  تسدـب  یبلاـج  هجیتـن  هتـشذگ  ثـحب  زا 
مجح هک  یتقو  ادخ  ءایلوا  شزرا  اب  هداعلا  قوف  لامعا  زا  یخرب  رد  مدرم  زا  یهورگ  هدـش  ببـس  هتکن  نیا  هب  ندرکن  هجوت  .تیمک 

هک يرتشگنا  هرابرد  ًالثم  .دننک  يزاس  هناسفا  دنا  هدید  کچوک  ار  اهنآ  یعامتجا 
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هیروس جارخ  لداعم  نآ  شزرا  دنا  هتفگ  تشگ  لزان  شا  هرابرد  هیآ  دنداد و  ریقف  هب  عوکر  لاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
هرابرد هک  تسا  هدوب  تفگـش  نانیا  رظن  هب  .دـنا  هداد  نآ  هب  تیاور  لکـش  دـننک ،  رواب  مدرم  هک  نیا  يارب  و  تسا ؛ هدوب  تاماش  و 

ياهب هدرک  يزاس  هناسفا  دـننک  رواب  ار  ینعم  نیا  دـنا  هتـسناوتن  نوچ  و  دوش ؛ لزان  نآرق  زا  میظع  يا  هیآ  ریقح ، رتشگنا  کی  قافنا 
شخب تنیز  هراچیب ، ریقف و  هنیدـم  رد  دـشاب ، ماش  هیروس و  جارخ  لداعم  هک  يرتشگنا  دـنا  هدرکن  رکف  دـنا ؛  هدرب  الاب  ار  نآ  يدام 

هکلب داد  یمن  ادگ  کی  هب  ار  نآ  وا  دوب  یم  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  يرتشگنا  نینچ  ًاضرف  .دوب  دهاوخن  مالسلا  هیلع  یلع  تسد 
.داد یم  تاجن  ار  رهش  نایاونیب  همه  درک و  یم  دابآ  ار  هنیدم  يرتشگنا  نانچ  اب 

دنا هتشادنپ  ناشیا  ییوگ  دراد ؛ يدام  ياهباسح  زا  ریغ  یباسح  ادخ  دزن  رد  گرزب  لمع  هک  تسا  هدرکن  كرد  نازاس  هناسفا  لقع 
راک هچ  یلع ، هب  نیرفآ  هک  تسا  هدرک  نیـسحت  هب  راداو  ار  وا  هدرک و  هریخ  هللاذاعم -  ار -  ادخ  مشچ  رتشگنا  ندوب  تمیقنارگ  هک 

! داد ماجنا  یگرزب 

یلعا توکلم  رد  صالخا  ساکعنا 

نأش رد  یتَا » ْلَه   » هروس دـندرک و  قافنا  شنادـناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  ینیوج  ياه  هصرق  هرابرد  نارکف ، هتوک  نیا  مناد  یمن 
! تسا هدوب  الط  هدارب  ًالثم  هدوبن  وج  زا  اهنان  نآ  درآ  دنیوگ  یم  مه  اجنآ  رد  دبال  دنا ؟ هدرک  يرکف  هچ  دش  لزان  نانآ 

لمع تیمها  تسین ؛ دـنک  یم  بلج  ار  ام  ياهرظن  هک  يدام  هبنج  زا  شنادـناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  لـمع  تیمها  .تسین  نینچ  هن ،
مه روصت  لباق  ام  يارب  هک  صالخا  زا  دح  نآ  رد  تسا ، هدوب  ادخ  يارب  صلاخ  دص  رد  دـص  كاپ و  یلمع  هک  تسا  نیا  رد  نانآ 

.تسا هدروآ  دوجو  هب  نیسحت  دیجمت و  لمعلا  سکع  هتفای و  ساکعنا  یلعا  توکلم  رد  هک  یصالخا  تسین ،

«: يروباشین راّطع  نیدلا  دیرف  خیش   » لوق هب 

شنان هس  فصو  ناهجنآ  هتشذگ ز  شنانس  فصو  ناهج  نیز  هتشذگ 

: تسا هدرک  لقن  نآرق  هک  تسا  هدوب  نیا  رد  نانآ  لمع  تیمها 
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(1) «. ًاروکُش ًءازَج و ال  مُْکنِم  ُدیُرنال  ِهّللا  ِهْجَِول  مُکُمِعُْطن  امَّنِا  »

«. میرادن عقوت  امش  زا  يرکشت  ای  شاداپ  مینک و  یم  قافنا  امش  هب  ادخ  يور  رطاخ  هب  طقف  ام  »

.دنتساوخ یمن  ادخ  زج  ادخ  زا  تشذگ ، نآ  راثیا و  نآ  اب  اهنآ  ینعی  تسا ؛ هدومن  شاف  هاگآ  يادخ  هک  تسا  ناشیا  لد  نابز  نیا 

يرهاظ نانآ  لامعا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا  هتـسناد  تقیقح  یب  چوپ و  یبارـس  نوچمه  ار  نارفاـک  لاـمعا  میرک  نآرق  هک  نیا 
.درادن یتوکلم  هرهچ  ادخ ، يارب  هن  هدش  ماجنا  يدرف  يدام  تسپ  ياهفده  يارب  نوچ  یلو  دراد  هدنبیرف  هتسارآ و 

نیا .تسا  هّللا  تیب  راّوُز  هدافتـسا  دروم  نونکات  نامز  نآ  زا  هک  تسا  هتخاس  يراـج  هکم  رد  يرهن  دیـشرلا ،» نوراـه   » نز هَدـیبُز » »
تخاس يراج  هکم  بآ  یب  نیمزرس  هب  هکم  فئاط و  نیب  ياهخالگنس  زا  ار  رهن  نیا  هدیبز  تمه  .دراد  حلاص  رایـسب  يرهاظ  راک ،

.دننک یم  هدافتسا  نآ  زا  بل  هنشت  لد  هدیتفت  جاّجُح  هک  تسا  نرق  هدزاود  بیرق  و 

مـشچ ایآ  دـننک ؟ یم  باسح  ام  دـننام  مه  هکئـالم  اـیآ  روطچ ؟ یتوکلم  رظن  زا  یلو  تسا ؛ یمیظع  سب  راـک  یکُلم ، هرهچ  رظن  زا 
؟ دوش یم  هریخ  هّیریخ  نیا  يرهاظ  مجح  هب  مه  نانآ 

نیا لوپ  هدیبز  هک  دننک  یم  باسح  دنجنـس ؛ یم  ار  لمع  رگید  داعبا  یهلا ، سایقم  اب  نانآ  .دننک  یم  باسح  رگید  يروط  اهنآ  هن ،
تشاد و رایتخا  رد  ار  نیملسم  لاملا  تیب  هک  دوب  دیـشرلا  نوراه  مان  هب  رگمتـس  رابج  درم  کی  رـسمه  هدیبز  دروآ ؟ اجک  زا  ار  راک 

فرـص ار  مدرم  لام  درکن ؛ ریخ  لمع  فرـص  ار  دوخ  لام  تشادن و  یتورث  دوخ  زا  هدـیبز  .دومن  یم  لمع  درک  یم  سوه  روط  ره 
یم یصخش  تاوهش  فرص  ار  مدرم  لام  نارگید  هک  دوب  تهج  نیا  رد  دنا  هتشاد  ار  وا  ماقم  هک  ینانز  ریاس  اب  شتوافت  درک ؛ مدرم 

دوصقم هزات  .درک  هعفنملا  ماع  رما  کی  فرص  ار  لام  نیا  زا  یتمسق  وا  دندرک و 
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یم ادخ  تسا ، هتـشاد  رظن  رد  ار  ادـخ  ياضر  ًاعقاو  ای  دـنامب ؟ خـیرات  رد  شمان  هتـساوخ  یم  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  راک  نیا  زا  هدـیبز 
.سب دناد و 

هچ وت  اب  یتخاس  يراج  هک  يرهن  نیا  اب  ادخ  هک  دندیـسرپ  وا  زا  دـندید و  باوخ  رد  ار  هدـیبز  هدـش  هتفگ  هک  تسا  باسح  نیا  رد 
.داد اهلوپ  یلصا  نابحاص  هب  ار  نآ  ياهباوث  مامت  داد  باوج  درک ؟

لولهب دجسم 

خـساپ هچ ؟ يارب  تفگ : .میزاس  یم  دجـسم  دنتفگ : دینک ؟ یم  هچ  دیـسرپ : دیـسر و  رـس  لولهب  دنتخاس ، یم  يدجـسم  دنیوگ  یم 
.ادخ ياضر  يارب  درادن ، هچ  يارب  دنداد :

دنتـشون نآ  يور  دندیـشارت و  یگنـس  داد  شرافـس  هناـمرحم  دـنامهفب ، ناـشدوخ  هب  ار  ریخ  ناـیناب  صـالخا  نازیم  تساوخ  لولهب 
هتشون دجسم  رد  يالاب  دندید  دندمآ و  دعب  زور  دجسم  ناگدنزاس  .درک  بصن  دجسم  ردرـس  يالاب  ار  نآ  هنابـش  لولهب ،» دجـسم  »
دادملق تدوخ  مان  هب  ار  نارگید  تامحز  هک  دنتفرگ  کتک  داب  هب  هدرک  ادیپ  ار  لولهب  دندش ؛ تحاران  لولهب ،» دجـسم   » تسا هدش 
دجسم نم  هک  دننک  نامگ  دننک و  هابتشا  مدرمًاضرف  میا ؟ هتخاس  ادخ  يارب  ار  دجسم  هک  دیتفگن  امش  رگم  تفگ  لولهب  ینک !؟ یم 

.دنک یمن  هابتشا  هک  ادخ  ما ، هتخاس  ار 

دـباعم و زا  میظع  ياهانب  زا  يرایـسب  دـیاش  .دزرا  یمن  يزیـشپ  ادـخ  دزن  رد  تسا و  گرزب  ام  رظن  زا  هک  یگرزب  ياـهراک  اـسب  هچ 
.تسادخ اب  شباسح  دنشاب ؛ هتشاد  یتشونرس  نینچ  اه  هسردم  اهارسناوراک و  اهلپ و  اهناتسرامیب و  اههاگترایز و  دجاسم و 

لمع یتوکلم  ههجو 

زا لصفنم  ازجم و  ًـالماک  ناـهج  ود  ترخآ  اـیند و  تسا ؛ نطاـب  هب  رهاـظ  تبـسن  ینعی  حور ، ندـب و  تبـسن  ترخآ  اـیند و  تبـسن 
ياراد هک  باتک  قرو  نوچمه  تسا  دحاو  کی  ًاعومجم  توکلم  کُلم و  رگید  ریبعت  هب  ای  ترخآ و  ایند و  ملاع  دنتـسین ؛ رگیدکی 

، تسه ایند  رد  هک  ینیمز  .دراد  فرط  ود  هک  يا  هّکس  نوچمه  ای  و  تسا ، هحفص  ود 
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یم رهاـظ  ترخآ  رد  ناـشیتوکلم  ههجو  اـب  اـیند  تاـتابن  تاداـمج و  .دوش  یم  ادـیپ  ترخآ  رد  شا  یتوـکلم  هرهچ  اـب  نیمز  نیمه 
.تسایند یتوکلم  ههجو  ترخآ  ًاساسا  .دنوش 

ادخ توکلم  هب  دوعـص  يارب  ادخ و  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیا  دـنک  ادـیپ  ینیّیّلع »  » بوخ و یتوکلم  ههجو  لمع ، کی  هک  نیا  طرش 
ریبعت هب  تشاد و  دـهاوخن  یتوکلم  ههجو  وا  لمع  ، دـشاب هتـشادن  ادـخ  هب  هجوت  دـشابن و  تمایق  هب  دـقتعم  یـسک  رگا  .دریگب  ماجنا 
تین هار  زا  یلمع  ات  .تسا  نییاپ  ههجو  نآ  یکُلم  ههجو  تسالاب و  ههجو  لمع  یتوکلم  ههجو  .درک  دهاوخن  نییلع  هب  دوعص  رگید 

هتـشاد حور  هک  دسر  یم  ایلع  توکلم  هب  یلمع  دـسر ؛ یمن  ایلُع  توکلم  هب  دـنکن ، ادـیپ  افـص  تینارون و  نامیا ، هدـیقع و  هار  زا  و 
.تسا نآ  یتوکلم  يورخا و  هرهب  نامه  لمع  حور  .دشاب 

: دیامرف یم  ابیز  هچ  میرک  نآرق 

(1) «. ُهُعَفْرَی ُِحلاّصلا  ُلَمَْعلا  ُبِّیَّطلا َو  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیِلا  »

«. شدرب یم  الاب  هتسیاش  رادرک  دور و  یم  الاب  كاپ  نخس  وا  يوس  هب  »

ار كاپ  داقتعا  كاـپ و  نخـس  هک  نیا  یکی  تسا : هدـش  رکذ  ریـسفت  بتک  رد  هنوگ  ودره  تسا و  ریـسفت  لـباق  هنوگود  هب  هیآ  نیا 
ریسفت ود  .دزاس  یم  یتوکلم  درب و  یم  الاب  ار  هتسیاش  رادرک  كاپ ، داقتعا  كاپ و  نخس  هک  نیا  رگید  درب ؛ یم  الاب  هتـسیاش  رادرک 

لمع تیلوبقم  رد  نامیا  هک  دننک  یم  نایب  ار  لصا  نیا  ًاعومجم  دشاب -  دوصقم  ودره  هک  درادن  یعنام  تسا و  حیحص  ودره  هک  - 
یمالـسا فراعم  رد  لصا  نیا  .نامیا  هجرد  نتفر  الاب  نامیا و  ندـش  باریـس  رد  لمع ، دراد و  ریثأت  الاب  يوس  هب  لـمع  نتفر  ـالاب  و 

درادن یعنام  ام  رظن  زا  میدرک -  هراشا  هکنانچمه  هک -  نیا  وگ  تسا  مود  ریسفت  رب  انب  هیآ  نیا  هب  ام  داهـشتسا  .تسا  یملـسم  لصا 
.دشاب ینعم  ود  ره  هب  رظان  دحاو  ِنآ  رد  همیرک  هیآ  هک 

ههجو دـیامن و  یم  دوعـص  ادـخ  يوس  هب  دـنرادن ، تمایق  ادـخ و  هب  نامیا  هک  یناسک  لامعا  میرادـنپب  رگا  تسا  هابتـشا  لاـحره  هب 
.دنک یم  ادیپ  ینیّیّلع » »
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عقوت زگره  داد  همادا  دوخ  رفـس  هب  زور  دنچ  لامـش  تهج  رد  دش و  جراخ  نارهت  لامـش  هداج  زا  سک  نالف  هک  دـنیوگب  ام  هب  رگا 
یم وا  رگا  مییوگ  یم  میدنخ و  یم  وا  هب  دهدب  یلامتحا  نینچ  یسک  رگا  دسرب ؛ زاریش  ناهفـصا و  مق و  هب  یـسک  نینچ  هک  میرادن 

.دهد همادا  دوش و  جراخ  نارهت  بونج  هداج  زا  دیاب  دورب  زاریش  ناهفصا و  مق و  هب  تساوخ 

.دسرب هبعک  هب  دورب و  ناتسکرت  يوس  هب  یسک  تسا  لاحم 

تسالاب و یکی  دنیب ، یم  دوخ  ریـسم  تیاغ  رد  ار  دوخ  یـسکره  ناهج  نآ  رد  .تسا  ناسنا  يونعم  ریـس  تیاغ  ود  منهج ، تشهب و 
.نیلفاس لفسا  يرگید  تسا و  نییلعالعا  یکی  نییاپ ، يرگید 

(1) «. َنیّیّلِع یَفل  ِراْربَالا  َباتِک  َّنِا  »

(2) «. ٍنیّجِس یَفل  ِراّجُفلا  َباتِک  َّنِا  »

نآ هب  هاگنآ  دـنک و  تکرح  دـصقم  نآ  دـض  يدـصقم  يوس  هب  ای  دـنکن و  تکرح  يدـصقم  يوس  هب  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ 
کی زا  داقتعا  تفرعم و  عرف  هدارا ، گـنهآ و  تسا و  نآ  هب  ندیـسر  هدارا  گـنهآ و  عرف  نییلع ، يوس  هب  تکرح  دـسرب !؟ دـصقم 
یتبغر هرخالاب  درادن و  میلـست  نیکمت و  ای  درادن  داقتعا  يدـصقم  نینچ  هب  هکنآ  زا  .تسا  رگید  فرط  زا  میلـست  نیکمت و  فرط و 

؟ دروایب رد  اجنآ  زا  رـس  هک  تشاد  عقوت  ناوت  یم  هنوگچ  دراد  یمنرب  یماگ  نیرتکچوک  اجنآ  هب  ندیـسر  هزیگنا  هب  درادن و  نآ  هب 
.ددرگ یمن  یهتنم  ادخ  هب  دشابن  ادخ  دصقم  ات  ددرگ ؛ یم  یهتنم  شدوخ  دصقم  هب  یهار  ره  کش  یب 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

اَهل یعـس  َهَرِخالا و  َدارَا  ْنَم  .ًاروُحْدَم و  ًامُومْذَـم  اهیلْـصَی  َمَّنَهَج  َُهل  اْنلَعَج  َُّمث  ُدـیُرن  ْنَِمل  ُءاشَن  ام  اهیف  َُهل  اْنلَّجَع  َهَلِجاْعلا  ُدـیُری  َناک  ْنَم  »
(3) «. ًاروُکْشَم ْمُُهیْعَس  َناک  َِکئلواَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  اهَیْعَس و 
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هداد رارق  ار  منهج  يو  يارب  سپس  میهد ، یم  میهاوخب  هک  نانآ  هب  میهاوخب  هک  رادقم  نآ  دشاب ، دقن  يایند  بلاط  طقف )  ) سکره »
سپ دـهد ، ماجنا  ار  نآ  هتـسیاش  شـشوک  دـشاب و  ترخآ  ناهاوخ  سکره  .ددرگ و  یم  نآ  دراو  هدـش  هدـنار  هدـیهوکن و  هک  میا 

«. تفرگ دهاوخ  رارق  ینادردق  دروم  نانآ  ششوک 

لئان يورخا  یلاع  فده  هب  هک  تسا  لاحم  دشاب ، هتشادن  ایند  زا  رتیلاع  یفده  دشابن و  رتالاب  ایند  زا  شرکف  حطس  یـسک  رگا  ینعی 
.میهدب يا  هرهب  وا  هب  تسا  نآ  ناهاوخ  هک  ییایند  فده  نامه  زا  هک  دنک  یم  باجیا  ام  ییادخ  ام و  مرک  فطل و  و  ددرگ ؛

محازت رد  مهاب  يویند  بابـسا  للع و  تسا ، بابـسا  للع و  ناهج  تسا ، هدام  تعیبط و  ناهج  ایند ، ناهج  تسه : يا  هتکن  اجنیا  رد 
.دسرب دوصقم  هب  دص  رد  دص  هک  درادن  ینیمضت  دشاب ، ایند  شفده  هک  یـسک  اذهل  دراد ؛ دوجو  مه  رـسق »  » ایند نیا  رد  دنگنج ؛ و 

: تسا نیا  تسا  هدومرف  باختنا  هتکن  نیا  میهفت  يارب  میرک  نآرق  هک  يریبعت 

«. میهد یم  میهاوخب  سکره  هب  میهاوخب ، ردقره  »

یهلا فده  يوس  هب  تسا و  هدادن  دقن  کچوک  ياهفده  هب  لد  دراد و  يرت  یلاع  فدـه  شدوخ  یحور  ماظن  رد  هک  سکنآ  یلو 
وا میدقت  هک  ار  یکین  راک  تسا ، رازگجرا  دنوادخ  اریز  دیـسر  دهاوخ  فده  هب  يو  هتبلا  دور ، یم  ولج  نامیا  اب  دراد و  یمرب  ماگ 

.دهد یم  دزم  دریذپ و  یم  ددرگ 

.دسرب فده  هب  دنک و  ییامیپهار  نتشادرب ، ماگ  یب  یسک  هک  تسا  لاحم  اریز  تسا  طرش  مه  ششوک  یعس و  اجنیا  رد 

: دیامرف یم  دعب  هیآ  رد  سپس 

(1) «. ًاروُظْحَم َکِّبَر  ُءاطَع  َناک  ام  و  َکِّبر ، ِءاطَع  ْنِم  ِءالُؤه  ُّدُِمن  ًالُک  »

؛ مینک یم  ددم  تراگدرورپ  ضیف  زا  ار ، هورگ  نآ  مه  ار و  هورگ  نیا  مه  ار ، همه  ام  »
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«. تسا هدشن  غیرد  یسک  زا  وت  راگدرورپ  ضیف 

؛ میناسر یم  رمث  هب  ار  نآ  دـشاپب  هک  یمخت  ره  یـسک  ره  میا ؛ هتخاس  تیلاـعف  دعتـسم  ار  ناـهج  میقـالطالا و  یلع  ضاـیف  اـم  ینعی 
.میناسر یم  شفده  هب  ار  وا  تسا  راپسهر  یفده  يوس  هب  هک  سکره 

نیا زا  تسا ؛ هّیـضاّیفلا  بجاو  اذهل  تسا : تایثیحلا  تاهجلا و  عیمج  نم  بجاو  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  دـنیوگ : یم  یهلا  يامکح 
یتسه هارمگ  وت  دیامرفب  ادخ  دشاب  ایند  بلاط  یـسک  رگا  هک  تسین  نینچ  .دنک  یم  ددم  ار  وا  ادخ  دشاب ، هچره  بلاط  سکره  ور 
شیوخ یبلط  ایند  رد  مه  بلط  ایند  تسین ؛ نینچ  هن ، .مینک  یمن  دـییأت  اروت  ام  سپ  يا  هدرک  لمع  ام  تیادـه  داشرا و  فالخ  رب  و 

شـشخب لذب و  زا  تسا و  یهلا  تیامح  دییأت و  دروم  دهد  یم  ناکما  محازت  عنامت و  للع و  بابـسا و  يارـس  نیا  هک  يدودـح  رد 
.ددرگ یم  دنم  هرهب  وا  غیرد  یب 

نیا هب  دراد  یگتسب  ندرک ، ورد  ندرک و  دشرو  ندییور  نتـشاک و  يارب  تسا  یبسانم  دعتـسم و  نیمزرـس  ناهج ، رگید : ترابع  هب 
رذب نامه  دنک  باختنا  يرذب  ره  دروآ ؛ تسدب  دـهاوخب  یلوصحم  هچ  دـنک و  باختنا  شرورپ  دـشر و  يارب  يرذـب  هچ  ناسنا  هک 

.دوش یم  هداد  دشر  ناهج  نیا  بسانم  دعتسم و  هعرزم  رد  ًانیع 

، دـنمورحم تمحر  نیا  زا  نابلطایند  دوش ؛ یم  هدـیمان  هیمیحر  تمحر  هک  تسا  تقیقح  لها  يارب  زا  صوصخم  تیامح  کی  یلب ،
: يدعس لوق  هب  .دراد  نایرج  هیوسلا  یلع  اهریسم  مامت  رد  مدرم و  مامت  رد  ادخ  هینامحر  تمحر  یلو  .دنتسین  نآ  ناهاوخ  اریز 

تسود هچ  نمشد  هچ  امغی  ناوخ  نیا  رب  تسوا  ماع  هرفس  نیمز  میدا 

.ددرگ یم  لح  ثحب  دروم  لئاسم  زا  یتمسق  دش ، هتفگ  ثحب  نیا  رد  هچنآ  زا 

نت و هلزنم  هب  یلعف  نسح  تسا ؛ مزـال  مه  یلعاـف  نسح  تسین ، یفاـک  لـمع  يورخا  شاداـپ  يارب  یلعف  نسُح  هک  میتخاـس  نشور 
تسا یلعاف  نسح  مزال  یساسا و  طرش  زیخاتسر ، زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  میدرک  نایب  و  تسا ؛ تایح  حور و  هلزنم  هب  یلعاف  نسح 

یتاذ و تیطرش  کی  تسین ، يدادرارق  تیطرش  کی  تیطرش  نیا  و 

260 ص :

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


 . نیعم دصقم  يارب  نیعم  هار  ره  تیطرش  دننام  تسا  ینیوکت 

دصق ًامتح  هک  درادن  ترورـض  یلعاف  نسح  يارب  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  هک  نیا  نآ  تسا و  مزال  هتکن  کی  هب  هراشا  اجنیا  رد 
یلوتـسم شبلق  رب  هک  یتمحر  تفوطع و  رطاخ  هب  نادـجو و  هزیگنا  هب  ار  يریخ  لمع  یـسک  رگا  دـشاب ؛ راک  رد  دـنوادخ  هب  برقت 

یفاک یلعاف  نسح  يارب  یتسودـناسنا  هزیگنا  رگید  ترابع  هب  .دـنک  ادـیپ  یلعاف  نسح  وا  لمع  هک  تسا  یفاـک  دـهد ، ماـجنا  تسا 
هتکن نیا  تیناسنا .»  » ای دـشاب  ادـخ »  » هزیگنا هک  نیا  زا  معا  دـنک  یم  ادـیپ  یلعاف  نسح  دـشابن  دوخ »  » ناسنا هزیگنا  هک  نیمه  تسا ؛

و تیناسنا -  ای  دشاب  ادخ  هزیگنا  هک  نیا  نایم  تسین  یقرف  هک  مینک -  یمن  دـییات  ار  الاب  بلطم  ام  هک  نیا  نیع  رد  .تسا  لمأت  لباق 
رطاـخ هب  قلخ و  هب  تمدـخ  ناـسحا و  روظنم  هب  یلمع  هاـگره  ًاّدـج  لاـح  نیع  رد  میوش ، قیمع  ثحب  نیا  دراو  میناوت  یمن  نوـنکا 

یمن رجا  یب  ار  یناسک  نینچ  دـنوادخ  هتبلا  .تسین  تسا ، دوخ » يارب   » طـقف شا  هزیگنا  هک  یلمع  فیدر  رد  دریگ  ماـجنا  تیناـسنا 
(1) .دراذگ

تین صولخ  راثآ 

تاملسم زا  دنا و  هدرک  تیاور  ننست  لها  مه  هعیـش و  مه  ار ، هلمج  نآ  هک  دراد  يا  هلمج  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
: دیامرف یم  .تسا 

صلاخ ادـخ  يارب  ار  دوخ  زور ، هنابـش  لهچ  سکره   (2) «. ِِهناِسل یلَع  ِِهْبلَق  ْنِم  ِهَمْکِْحلا  ُعیباـنَی  ْتَرَج  ًاحابَـص  َنیَعبْرَا  ِهِّلل  َصَلْخَا  ْنَم  »
دنک توکس  ادخ ، ياضر  يارب  دنزب  فرح  دشابن ؛ مکاح  قح  ياضر  زج  وا  دوجو  رد  يا  هزیگنا  چیه  زور  هنابـش  لهچ  ینعی  دنک ؛

ینعی ادخ ، يارب  دوش  رادیب  دباوخب و  ادخ ، يارب  دروخب  اذغ  ادـخ ، ياضر  يارب  ددـنبب  ار  شهاگن  دـنک و  هاگن  ادـخ ، ياضر  يارب 
، دـنکن راک  يرگید  زیچ  يارب  ادـخ  يارب  زج  ًاساسا  هک  دـنک  حالـصا  ار  دوخ  حور  نانچ  نآ  دـنک و  میظنت  ار  شا  همانرب  ناـنچ  نآ 

ِّبَر ِهِّلل  یتامَم  َيایْحَم َو  یکُُسن و  یتولَص و  َّنِا  : » هللا لیلخ  میهاربا  دوشب  ینعی 
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هنابـش لهچ  دوش  قفوم  یـسک  رگا  دومرف  ربمغیپ  يرآ ، تسوا ؛ يارب  هللا و  مندرم ، یگدـنز و  هکلب  متداـبع و  مزاـمن ،  (1) «. َنیَملاْعلا
همشچ دشابن ، هدنز  وا  يارب  زج  دنکن و  يراک  ادخ ، يارب  زج  زور  هنابش  لهچ  نیا  رد  دنک و  صخرم  یّلک  هب  ار  سوه  يوه و  زور 

(2)  . دوش یم  يراج  شنابز  رب  دشوج و  یم  شنورد  زا  تمکح  تفرعم و  ياه 

: دیوگ یم  .دنک  یم  ینعم  ار  ثیدح  نیمه  دوخ ، نیریش  يزمر  نابز  نآ  اب  ظفاح 

ینیرق اب  اّمعم  نیا  تفگ  یمه  ینیمزرس  رد  يورهر  هگرحس 

ینیعبرا دنامب  هشیش  رد  هک  فاص  دوش  هگنآ  بارش  یفوص  يا  هک 

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زاب 

(3)  «. ِتاومَّسلا ِتوکَلَم  یِلا  اوُرَظََنل  َمَدا  یَنب  ِبُوُلق  َلْوَح  َنوموحَی  َنیطایَّشلا  َّنَا  الول  »

تسناوت یم  مدآ  ینب  دننک ، یم  داجیا  یکیرات  رابغ و  دننک و  یم  تکرح  مدآ  نادنزرف  ياهلد  درگ  نیطایـش  هک  تسا  نیا  هن  رگا  »
(4) «. دنک هدهاشم  ار  توکلم  لد ، مشچ  اب 

زامن رد  تئارق 

ار لماک  هروس  ندناوخ  ننـست  لها  .دوش  هدـناوخ  لماک  هروس  کی  دـمح  زا  دـعب  هک  تسا  مزال  بجاو ، زامن  رد  هعیـش  هقف  رظن  زا 
دیا هدید  یبنلا  دجـسم  مارحلادجـسم ، رد  ًالومعم  .دنناد  یم  یفاک  ار  کچوک  هیآ  کی  َولَو  هروس  زا  يرادقم  کی  دنناد  یمن  مزال 

مه دعب  دنناوخ  یم  هیآ  تشه  ات  تفه  .دننک  یم  عورش  يا  هروس  کی  طسو  نآرق ، تمسق  کی  زا  اهتقو  یلیخ  اجنآ  تعامج  همئا 
کی نوچ  و  دوش ، هدناوخ  مامت  هروس  کی  دـمح  زا  دـعب  هک  تسا  هدـش  هدرمـش  مزال  هعیـش  هقف  رد  یلو  .دـنهد  یم  نایاپ  اجنامه 

دنهاوخب یئاهنت  هب  ار  حرـشن » ملا   » هروس ای  یئاهنت  هب  ار  یحـضلاو »  » هروس هک  دـننک  یم  ههبـش  اهقف  دوش  هدـناوخ  دـیاب  مامت  هروس 
ًالامتحا ات  ود  نیا  نوچ  .دنناوخب 

262 ص :

هیآ 162. ماعنا ، هروس  . 1 - 1
ص 178. لماک ، ناسنا  . 2 - 2
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رت ملا   » هروس هرابرد  هک  يروط  نامه  .تسا  صقاـن  هروس  کـی  لـثم  دـنناوخب  ار  اـه  نیا  زا  یکی  رگا  نیارباـنب  تسا و  هروس  کـی 
(1) .هروس ود  هن  تسا  هروس  کی  ات  ود  نیا  هک  تسه  فرح  نیمه  مه  شیرق » فالیال   » هروس و  لیفلا » باحصاب  ّکبر  لعف  فیک 

ضرع .تسا  یلع  نب  نیـسح  مّدج  هروس  هک  دیناوخب  ناتدوخ  ضئارف  لفاون و  رد  ار  رجفلاو  هروس  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، نیسح  شقادصم  رجفلاو  هروس  رخآ  تایآ  نآ  دومرف  تسامش ؟ ّدج  هروس  یتبسانم  هچ  هب  دندرک 

(3)،(2) «. یتَّنَج یلُخْدا  يدابِع َو  یف  یلُخْداَف  ًهیضْرَم ، ًهیضار  ِکِّبَر  یِلا  یعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا ، ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  ای  »

یبرع نابز  يریگارف  ترورض 

.دندوب هتشون  يا  همرتحم  مناخ  کی  هک  دنداد  نمب  يا  همان  مدرک ، تبحص  ضایع » نب  لیضف   » هب عجار  لبق  يدنچ 

هب مه  زاب  متفرگ  میمصت  .متفرگ  رارق  ریثأت  تحت  ًادیدش  مدمآ و  اجنیا  هب  راب  نیلوا  يارب  بش  کی  طقف  نم  هک  دندوب  هتشون  ناشیا 
.میایب اجنیا 

ًاـساسا هک  نم  دیتفگ ، بلق  روضح  زامن و  هب  عجار  ای  .دش  بلقنم  دینـش و  ار  نآرق  هیآ  کی  ضایع  نب  لیـضف  دیتفگ  همه  نیا  امش 
ناـبز هب  دراد ؟ ییاـنعم  موـهفم و  هچ  نم  يارب  بلق  روـضح  ممهف ، یمن  ار  زاـمن  ینعم  هک  نم  منک ؟  هچ  ممهف  یمن  ار  نآرق  ینعم 

هک دندادن  دای  ام  هب  ار  نآرق  یلو  میدرک ، یط  ار  هاگشناد  میتفر و  ناتسریبد  ناتسبد و  میتفر و  ناتـسکدوک  ام  هک  هتـشون  ّهناَک  لاح 
یناعم اب  شیبو  مک  مدرم  هک  يدودح  ات  دنهدب  میلعت  ار  یبرع  نابز  هک  نیا  يارب  دینک  مهارف  يا  هلیسو  اجنیا  رد  امـش  سپ  .دندادن 
نآرق هیآ  کی  دننک  توالت  حور  اب  ار  نآرق  دنناوخب ، حور  اب  ار  زامن  دنناوتب  لقاال  دنوشب و  انـشآ  زامن  ینعم  اب  دنوشب ، انـشآ  نآرق 

.دنمهفب دوش ، یم  هدناوخ  هک 

رد هک  دنمهفب  .دنوشب  انشآ  یبرع  نابز  اب  اهناملسم  هک  تسا  تابجاو  بجوا  زا  نیا 

263 ص :
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یسیلگنا نابز  نوچ  هک  تسا  هتفرگ  ار  ام  نانچ  نآ  ایند  صرح  درک ، دیاب  هچ  یلو  دنمهفب ، ار  ناشدوخ  نآرق  .دنیوگ  یم  هچ  زامن 
لقاال هک  تسا  يا  هداوناخ  رتمک  .دریگب  دای  یـسیلگنا  نابز  ات  میتسرف  یم  مه  ار  نام  هلاس  تفه  هچب  تسا ، تایدام  دمآرد و  دیلک 

دای ادـخ  رطاخب  ار  یبرع  نابز  میهدـب و  لیکـشت  یبرع  سالک  کـی  میتسین  رـضاح  یلو  دـنادن  ار  یـسیلگنا  ناـبز  نآ  رد  رفن  کـی 
(1) .میریگب دای  نامنآرق  رطاخب  .میریگب  دای  نامزامن  رطاخب  .میریگب 

یمومع ياه  ینارنخـس  رد  ررکم  نم  هک  دـنناد  یم  دنـشاب  هدرک  تکرـش  ریخا  لاس   7 رد 6 _  نم  تاـسلج  رد  رگا  مرتحم  ناـیاقآ 
فئاـظو نیلوا  ءزج  هک  متفگ  یم  ریبعت  نیمه  هب  و  ما ، هدرک  یم  دزـشوگ  هشیمه  ار ، یبرع » ناـبز  ياهـسالک  لیکـشت  موزل   » هلأـسم

هب یبرع  نابز  نداد  دای  لیاسم  مها  زا  تسه  هچره  ...ریـسفت  ياه  هسلج  اه ، تئیه  اه ، هینیـسح  دجاسم ، زا  معا  یبهذـم  تاسـسؤم 
اقفر و هک  نیا  يارب  هک  يا  هداس  نابز  کی  اب  نالا  نم  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  متـشاد و  هک  يداـیز  رایـسب  لیالدـب  تسا  لاـفطا  دارفا و 
، تسام بهذم  نابز  تسام ، ینید  باتک  نابز  یبرع ، نابز  هک  تسا  نیا  بلطم  لیلد  نیلوا  منک ، یم  ضرع  دنوشب  قیوشت  ناتسود 
هب میناملسم و  ام  هک  لیلد  نیمه  هب  یبهذم ، ینید و  نابز  یبرع ، نابز  و  دوش ، یم  هدرمـش  یلم  نابز  یـسراف ، نابز  اهیناریا  ام  يارب 

دراد رگید  یبهذم  ياهباتک  همه  نایم  رد  نآرق  ار  تیـصوصخ  نیا  و  تسام ، یبهذم  باتک  هک  نآرق  هب  میتسه و  دـنمقالع  مالـسا 
(2) .تسا شزاجعا  ءزج  مه  شظفل  نآرق  هک 

ءاقبا يارب  و  یلم ، هفیظو  کـی  ناونع  هب  مود  هجرد  رد  و  یبهذـم ، هضیرف  کـی  ناونع  هب  لوا  هجرد  رد  اـقفر  ناتـسود و  مراودـیما 
دنناوخب نآرق  دننک ، هدافتسا  یبرع  نوتم  زا  دنناوتب  هک  دنریگب  دای  یبوخب  ار  یبرع  نابز  هک  دننک  ششوک  یسراف  یمالسا  گنهرف 
ياهتونق دننک ، ادیپ  بلق  روضح  دنربب و  تذل  زامن  رد  دنناوخب  زامن  دنربب ، تذل  دنناوخب و  هزمحوبا  ياعد  دنناوخب ، هغالبلا  جـهن  ، 

(3) .دیشاب هدوب  قفوم  امش  همه  مراودیما  و  دنیوگ ، یم  هچ  دنمهفب  ار  ناشدوخ 

264 ص :

ص 149. يونعم ، ياهراتفگ  . 1 - 1
ص 3. نآرق ، زا  ییاهسرد  . 2 - 2
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دمح هروس  ریسفت 

هراشا

(1  ) میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

(6  ) میقتسملا طارصلا  اندها  ( 5  ) نیعتسن كایا  دبعن و  كایا  ( 4  ) نیدلا موی  کلام  ( 3  ) میحرلا نمحرلا  ( 2  ) نیملاعلا بر  دمحلا هللا 
(7  ) نیلاضلا و ال  مهیلع ؛ بوضغملا  ریغ  مهیلع ؛ تمعنا  نیذلا  طارص 

* * *

رگشیاشخب هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

هک يدنوادخ  ( 3  ) تسا رگشیاشخب  هدنشخب و  هک  يدنوادخ  ( 2  ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 
هار ( 6) امرف تیاده  تسار  هارب  ار  ام  ( 5  ) میئوج یم  يرای  وت  زا  طقف  میتسرپ و  یم  ار  وت  اهنت  اراگدرورپ  ( 4  ) تسا ازج  زور  کلام 

(7  ) ناهارمگ هار  هن  و  يدرک ، بضغ  اهنآ  رب  هک  یناسک  هار  هن  یتخاس ؛ دوخ  تمعن  لومشم  هک  یناسک 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

يا هروس  ره  لوا  رد  تسا  هدمآ  رد  تباتک  هب  نآرق  هک  زاغآ  نامه  زا  بوتکم  نآرق  رد 
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نیب هک  تسا  یناـمز  رید  یلو  .دوش  یم  زاـغآ  هّللا  مسب  اـب  هروـس  ینعی  تسا ؛ میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب   » تئارب هروـس  يانثتـساب _ 
ءزج ار  نآ  ننـست  لها  زا  یخرب  .دراد  دوجو  یمیظع  فالتخا  هن ، اـی  تسا  هروس  ره  ءزج  هیآ  نیا  اـیآ  هک  نیا  رـس  رب  ینـس  هعیش و 

نآ ءزج  هّللا  مسب  هک  دنرامش  یم  هّللا  مسب  ابرگید  راک  ره  عورش  لیبق  زا  هّللا  مسب  اب  ار  هروس  ره  عورش  دنناد و  یمن  يا  هروس  چیه 
دنهاوخب ًانایحا  هک  ار  يا  هروس  ره  ای  دـمح  زامن ، رد  .دـننک  یم  زاغآ  هّللا  مسب  نودـب  ار  اه  هروس  یهاگ  لمع  رد  هکلب  تسین ؛ راک 

.دنناوخ یم  هّللا  مسب  نودب  دنناوخب  دمح  زا  دعب 

دـشُکب يادخ  دنا  هدومرف  راهطا  همئا  هک  اجنآ  ات  دـنراد ، تفلاخم  هلأسم  نیا  اب  تدـشب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  يوریپ  هب  هعیش 
ار هیآ  نیا  رگید  میرادرب  اه  هروس  لوا  زا  ار  هّللا  مسب  رگا  .دنا  هدرک  فذح  نآرق  زا  ار  نآرق  تایآ  زا  هیآ  نیرتگرزب  هک  ار  یناسک 

هماـن هکیماـگنه  هک  دـنک ، یم  ابـس  هکلم  زا  نآرق  هک  تسا  یلوق  لـقن  نمـض  رد  مهنآ  هک  لـمن  هروس  رد  زج  میرادـن  نآرق  رد  اـم 
یم زاـغآ  هنوـگ  نیا  تسا و  نامیلـس  زا  هماـن  نیا  ِمیحَّرلا .» ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ُهَّنِا  ناْمیَلُـس َو  ْنِم  ُهَّنِا   : » تفگ درک  تـئارق  ار  ناـمیلس 

.ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ددرگ :

ره زاـغآ  رد  هکنآ  دـننام  دـنک و  بوسحم  نآرق  زا  يادـج  ار  نآ  هک  نیا  هن  دـناد ، یم  نآرق  ءزج  ملـسم  ار  نآ  هعیـش  لاـح  ره  رد 
(1) .دنک هفاضا  نآ  رب  جراخ  زا  ار  هیآ  نیا  مه  نآرق  تئارق  رد  دیازفا ، یم  ار  هّللا  مسب  يرما ،

266 ص :

یـضعب دـنا و  قفاوم  هعیـش  رظن  اب  یـضعب  تسا ؛ رظن  فالتخا  ننـست  لها  نایم  یلو  دـنراد  رظن  قافتا  قوف  هلأسم  رد  نایعیـش  . 1 - 1
؛ ءاطع هریره  نبا  ریبز ، نبا  رمع ، نبا  یئاسک ، مصاع ؛ كراـبم ، نبا  ساـبع ، نبا  .دنتـسه  لیـصفت  هب  لـئاق  یـضعب  فلاـخم و  تخس 

هیرظن نارادفرط  زا  دنتسه ؛ تایاور  رتاوت  یعدم  هک  ناقتا  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  و  ریبک ؛ ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما  زین  سواط و 
اه هروس  لئاوا  يارب  اهنت  تسین و  يا  هروس  چیه  ءزج  هک  دنیوگ  یم  بوقعی  ورمع و  وبا  کلام و  دننام  یـضعب  .دنـشاب  یم  تیئزج 
یم هک  دـنا  لیـصفت  هب  لئاق  هزمح  یعفاش و  کلـسم  ناوریپ  زا  یـضعب  یلو  .دـشابیم  اه  هروس  لصاوف  يارب  زین  هتـشگ و  لزان  ًانمیت 
دنا هداد  تبسن  ار  لوا  لوق  یـضعب  لبنح  نب  دمحا  هب  .تسین  رگید  ياه  هروس  رد  یلو  تسا  هروس  ءزج  دمح  هروس  رد  اهنت  دنیوگ 
اهقف رظن  زا  زامن  رد  نآ  تئارق  هب  عجار  اـما  یسولآ ج 1 ص 39 ) ریسفت   ) ار لیصفت  لوق  یـضعب  و  ریثک ج 1 ص 16 ) نبا  ریسفت  )

یف هیمـستلاب  نایتالا  هرکی  اولاق  هیکلاـملا  ًارـس 2 _  درفنملا  مامالا و  یمـسی  اولاق  هیفنحلا   _ 1( دعب هحفـص  رد  یقرواپ  همادا  : ) هماع
نم هیآ  تسیل  هنـس و  هیمـستلا  اولاق  هلبانحلا  ضرف 4 _  اهب  نایتالاف  هحتافلا  نم  هیآ  هلمـسبلا  اولاـق  هیعفاـشلا  هضورفملا 3 _  هولصلا 

هب زین  تسا و  هدش  لقن  تیب  لها  زا  هک  یتایاور  لیلدـب  هعیـش  یلو  هعبرالا ) بهاذـملا  یلع  هقفلا  باتک  زا  صیخلت  اب  لقن   ) هحتافلا
باب یفاک  غورف  ياهباتک  رد  دیناوت  یم  ار  تایاور  .دنا  هداد  تئارق  بوجو  تیئزج و  هب  اوتف  یگمه  هدرک و  کسمت  نیملسم  هریس 

هعیشلا لئاسو  اهتفص ص 152 و  هولصلا و  هیفیک  باب  بیذهت  هلمسبلاب ج 1 ص 311 و  رهجلا  باب  راصبتسا  نآرقلا ص 86 و  هئارق 
.( یقرواپ ص 12 دمح ، هروس  ریسفت  نآرق ، اب  ییانشآ  .دیئامرف *( هعجارم  هحتافلا ج 1 ص 352  نم  هیآ  هملسبلا  نا  باب 
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ادخ مان  هب  اهراک  زاغآ 

.تسا فوذحم  رورجموراج  نیا  قلعتم  .تسین  مامت  هلمج  کیو  تسا  رورجموراج  کی  مه  يور  ثحب  دروم  هیآ  هک  دیراد  هجوت 
ادتبا « ) ءدتبا (، » مبلط یم  يرای  « ) نیعتـسا ، » هلمج زا  دـنا ، هداد  نوگانوگ  ياهرظن  تسیچ  نآ  فوذـحم  قلعتم  هک  نیا  رد  نیرـسفم 

.دسر یم  رظن  هب  رت  يوق  ریخا  لامتحا  هک  مهن ،) یم  تمالعو  هناشن  « ) مسا  » و منک ) یم 

يدام یفده  روظنمب  دراذگ ، یم  مان  يدرف  مانب  ار  يا  هسسؤم  یصخش  یهاگ  تسا ، فلتخم  اه  هزیگنا  اهفده و  اه ، يراذگ  مان  رد 
هتـشذگ رد  هک  یـصخش  مانب  ار  دـیدج  دولوم  تسا  لومعم  هکنانچ  ای  .ددرگ و  لئان  ضرغ  نآ  هب  ماـن  نیا  هیاـس  رد  دـناوت  یم  هک 

.دنامب هدنز  مان  نیا  ءاقب  هب  هتفای و  دیدج  یتایح  رظن ، دروم  صخش  يراذگ  مان  نیا  اب  دنهاوخ  یم  دنمان و  یم  هدوب  هقالع  دروم 

تـسا نیا  يارب  دشاب ؟ دناوت  یم  يا  هزیگنا  هچ  يور  دمانب ، ادخ  مانب  ار  شیاهراک  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  رـشب  هب  هک  نیا  یلو 
.دبای تکرب  وا  مانب  دنک و  ادیپ  تدابع  سّدقت و  هبنج  ناسنا  ياهراک  هک 

وا مانب  ار  شراک  یتقو  دسانـش ، یم  تاریخ  عبنم  سودق و  دوجوم  کی  ناونع  هب  ار  وا  دراد و  دـنوادخ  زا  يرطف  ساسحا  هک  ناسنا 
.ددرگ سدقم  زین  لمع  نیا  وا ، تمارک  تفارش و  سدق و  هیاس  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دیمان 

تالامک همـشچرس  اـه و  صقن  عیمج  زا  هّزنم  سوّدـق و  يدوجوم  ار  وا  هک  تسا  نیا  شموهفم  یـسک  ماـن  هب  ندرک  زاـغآ  نوچ  و 
اب ار  شلمع  هک  دهاوخ  یمو  هتسناد ،
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هک هّللا  مان  حیبست  ینعم  تسا  نیا  درک و  زاغآ  ناوت  یمن  ربمغیپ ، مان  یتح  سک  چیه  مانب  ار  اهراک  اذل  دشخب ؛ تکرب  وا  هب  باستنا 
.تسا هدش  هداد  روتسد  نآ  هب  یلعا  هروس  لوا  رد 

حیبست یلو  تسا  هدمآ  نآرق  رد  ررکم  دنوادخ  حیبست  ای  دنوادخ و  يارب  حیبست  هّللا » َناْحبُس   » ای و  هِّلل » َحَّبَس   » ای و  هِّلل » ُحِّبَُـسی   » ریبعت
.ار تگرزب  راگدرورپ  مان  نک  حیبست  یلْعَالا ؛» َکِّبَر  َمْسا  َحَّبَس  : » دیامرف یم  هک  تسا  یلعا  هروس  لوا  رد  اهنت  نآرق  رد  هّللا  مان 

هک اجنآ  هک  تسا  نیا  ادـخ  مان  حـیبست  ینعم  دـیامرف  یم  هک  تسا  نازیملا  بحاـص  رظن  اـجنیا  رد  هیرظن  نیرتهب  هک  دـسر  یم  رظنب 
يرگید دوجوم  مان  دوش  هدرب  دیاب  هّللا  مان  هک  یئاج  رد  ای  دریگن و  رارق  هّللا  مان  فیدر  رد  قولخم  مان  تسا  میرکت  سیدـقت و  ماقم 

.تسا كرش  ود  ره  هک  ار ، يرگید  مان  ادخ  مان  ياج  هب  هن  ار و  يرگید  مان  ادخ  مان  اب  هن  ینعی  .دیاین  نایمب 

اهراک هک  نیا  ياج  هب  .تسا  كرش  رهاظم  زا  دوخ  هک  هدش  جئار  یلمع  دننز  یم  كرش  اب  هزرابم  زا  مد  هک  یهورگ  نایم  رد  ًاریخا 
كرـش نداد  رارق  ادخ  مان  رانک  رد  ار  ربمغیپ  مان  هک  دوش  رارق  رگا  قلخ ! مانب  دنیوگ : یم  دننک ، زاغآ  وا  مانب  دنمانب و  ادخ  مان  هب  ار 
حیبست هراومه  ادـخ  مان  هک  تسا  نآرق  روتـسد  نیا  تسا و  نتخاس  ادـخ  يارب  نیـشناج  مینک  زاـغآ  مه  قلخ  ماـنب  رگا  سپ  دـشاب ،

.دیوج كربت  وا  هیاس  رد  هتفای و  تسادق  وا  لامعا  هلیسو  نیدب  .يرگید و  مانب  هن  و  دوش ؛ هدیمان  وا  مانب  رشب  ياهراک  ددرگ و 

* * *

هّللا

عون زا  یهاگ  تسا و  تمالع  عون  زا  یهاگ  دـننک  یم  ءایـشا  ای  دارفا و  يارب  هک  ییاه  يراذـگ  ماـن  .تسادـخ  ياـهمان  زا  یکی  هّللا 
صیخـشت و يارب  اهنت  هکلب  هدـیدرگن ؛ روظنم  اهنآ  يانعم  یلو  دنتـسه  یناـعم  ياراد  ناـشدوخ  ءامـسا  هچ  رگ  لوا  مسق  رد  .فصو 

هچ .درادن  رتشیب  ار  تمالع  کی  مکح  اذل  تسا و  هدش  هتشاذگ  مسا  نیا  یسانشزاب 
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هکنآ لثم  .دـشاب  مهنآ  دـض  تسا  نکمم  تسین ،  مان  بحاص  فاصوا  رگتیاکح  هک  نیا  رب  هوالع  مان  يانعم  دراوم  هنوگنیا  رد  اسب 
( روفاک یگنز  مان  دنهن  سکع  رب  ! ) دنداهن یم  روفاک  ار  هایس  نامالغ  مان 

.دنک یم  نایب  ار  وا  تافص  زا  یتفص  تسا و  مان  بحاص  نوئش  زا  ینأش  رگتیاکح  مان ، مود  مسق  رد 

سدـقم تاذ  قیاقح  زا  یتقیقح  رگنایامن  وا ، ياهمان  مامت  درادـن و  دـشاب ، هتـشاد  تمـالع  هبنج  ًافرـص  هک  یماـن  لاـعتم  راـگدرورپ 
.تسوا

هروس نیمه  رد  ار  اـهنآ  هنوـمن  هک  تسا  تفـص  دـص  عـقاو  رد  هک  تسا  هدـمآ  دـنوادخ  يارب  مسا  دـص  دودـح  رد  میرک  نآرق  رد 
ره اهنآ  نوچ  دنرادن ؛ دراد ، مان  نیا  هک  ار  یتیعماج  مادک  چیه  یلو  نیدـلا .» موی  کلام  میحر ، نمحر ، هّللا ، : » دـیئامن یم  هظحالم 

.تسا هیلامک  تافص  عیمج  عمجتسم  تاذ  رگنایامن  مان ، نیا  یلو  دهد  یم  ناشن  ار  وا  تالامک  زا  یکی  مادک 

.تسا هدیدرگ  فذح  لامعتسا  ترثک  رطاخب  هزمه  تسا و  هدوب  هلِالَا »  » لصا رد  هّللا  هملک 

هتفرگ َهلَو »  » هک دنا  هتفگ  رگید  یضعب  تسا و  قتشم  ِهلَا »  » زا هملک  نیا  دنا  هتفگ  یضعب  دراد  دوجو  رظن  دنچ  هّللا  تغل  هشیر  هرابرد 
.بوتکم يانعمب  باتک  دننام  تسا  لوعفم  يانعمب  لاِعف  هلا  تسا و  هدش 

هک يدوجوم  نوچ  .تسا  تاهج  عیمج  زا  لماک  هک  شتسرپ  هتسیاش  تاذ  ینعی  هّللا  سپ  دبع »  » ینعی دشاب  هدش  قتـشم  هلا »  » زا رگا 
نآ ینعی  هلالا »  » دوش یم  هتفگ  هکنیمه  سپ  دوب ، دـهاوخن  شتـسرپ  هتـسیاش  تسا ؛ صقن  ياراد  ای  تسا و  يرگید  قولخم  شدوخ 

هیلامک تافص  عیمج  عمجتسم  تاذ  تسا ، هتفهن  هملک  نیا  رد  یناعم  نیا  ًارهق  درک و  شتـسرپ  دیاب  ار  وا  هک  تسیا  هنوگب  هک  یتاذ 
.صقن بلس و  هنوگره  زا  اربم  و 

هّللا ار  دـنوادخ  تهج  نیا  زا  تسادیـش و  قشاـع و  ینعمب  اـی  ناریح و  ینعی  هلا  و  ریحت ، ینعی  هلو  دـشاب ، هدـش  قتـشم  هلو  زا  رگا  و 
.دنیوا هب  هدنهانپ  وا و  قشاع  هجوتم و  ای  ناریح و  شسدقم  تاذ  لباقم  رد  اه  لقع  هک  دنا  هتفگ 
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.تسا هدرک  یم  یگدـنز  يرجه  موس  نرق  لئاوا  مود و  نرق  رخاوا  رد  تسا و  برع  تاـیبدا  وحن  فرـص و  ياـملع  همئا  زا  هیوبیس ،
قـطنم و رد  وطـسرا  قـطنم »  » ریظن نف  نـیا  رد  تـسا  فورعم  باـتکلا »  » هـب هـک  ار  شباـتکو  هتـشاد  غوـبن  شدوـخ  نـف  رد  هـک  يو 

تسا رظن  نیا  نارادفرط  زا  ددرگ و  یم  بوسحم  دنـس  یبرع  بدا  رد  شنخـس  دنا و  هدرمـش  تئیه ، ملع  رد  سومیلطب  یطـسجم » »
: تسا قشع  هلو و  ای  تمظع و  لباقم  رد  تریح  يانعمب  َهلَو » هّللا «  هملک  هشیر  هک 

: دیوگ یم  هدرک و  لقن  ار  وا  رظن  يولوم  يونثم 

هیدل مه  جئاوحلا  یف  نوهلوی  هیوبیس  نآ  تفگ  هّللا  ینعم 

کیدل اهاندجو  اهانسمتلا  کیلا و  انجئاوح  یف  انهلا  تفگ 

دروآ یم  يور  يا  هطقن  يوس  هب  رایتخا  یب  هتـشگ و  هراچیب  هدرک و  ادیپ  يدرد  ناسنا  هک  دنک  یم  يروآ  دای  ار  یتلاح  نآ  يولوم 
! تسا هّللا »  » وا دوش ، یم  هدنهانپ  و 

درف ناید  نآ  شیپ  نالان  هلمج  درد  تقو  ردنا  لقاع  نارازه  دص 

اهجوا رد  ناگدنرپ  هلمج  اهجوم  رد  نایهام  هلمج  هکلب 

(1) نایم ردنا  نایع  ار  شقوش  قوذ و  نانکیزاب  اهجوم  هلمج  هکلب 

؛ اهنامـسآ جوا  رد  ناگدـنرپ  جاوما و  نایم  رد  ایرد  ياه  یهام  دـنروآ ؛ یم  يور  وا  يوس  هب  زاین  تقو  رد  هک  دنتـسین  اـهناسنا  اـهنت 
! دنتسه هّللا  شیپ  رد  نالان  مه  ایرد  ناجیب  ياه  جوم  نامه  هکلب 

و دنا ؛ هدرک  لامعتـسا  هلا  تروص  هب  ار  نآ  دـعب  هدوب  هلو  لوا  ینعی  دـشاب ، تغل  کی  زا  هجهل  ود  هلو  هلا و  هک  دراد  يوق  لامتحا  و 
همه هک  یتاذ  نآ  دوش : یم  نینچ  هّللا  ینعم  نیاربانب  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  مه  شتـسرپ  ینعم  دـندومن  ظفلت  هلا  تروص  هب  ار  نآ  یتقو 

.دراد شتسرپ  یگتسیاش  هک  تسا  یتقیقح  اهنت  وا  دنتسه و  وا  هلاو  هناهاگآ  ان  تادوجوم ؛

نآ ياج  دوشب  هک  هّللا  هملک  فدارتم  یتغل  یسراف  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  هّللا  همجرت 
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ادخ نوچ  دوب ، دهاوخن  اسر  میراذگب  ادخ »  » هّللا ياج  هب  رگا  اریز  .دنتـسین  هّللا  ینعم  مامت  هدنناسر  مادـک  چـیه  و  میرادـن ، دراذـگ 
رد هک  ینغ  هملک  هب  دـیاش  اـیو  دوجولا » بجاو   » ینعی دـننک ، یم  ناـفوسلیف  هک  تسا  يریبـعت  هدـنناسر  تسا و  يآ » دوخ   » ففخم

رگا و  بحاص ، ینعی  دنوادخ  اریز  دوب  دهاوخن  اسر  زاب  دوش  لامعتـسا  دنوادخ  رگا  .هّللا و  هب  ات  دشاب  رت  کیدزن  تسا  هدـمآ  نآرق 
.تسا هّللا  نوئش  زا  نأش  کی  دنوادخ  تسین ؛ دنوادخ  اب  فدارم  یلو  تسه  مه  دنوادخ  هّللا  هچ 

* * *

میحرلا نمحرلا 

همجرت ًالومعم  نابرهم  هدنـشخب  هک  نیا  دـشاب و  نآ  همجرت  ًانیع  هک  تفاـی  يا  هژاو  ناوت  یمن  یـسراف  رد  زین  هملک  ود  نیا  ياـج  هب 
هک تسا  راگدرورپ  تافـص  زا  ود  ره  فوئر و  همجرت  نابرهم  تسا و  داوج  همجرت  هدنـشخب  اریز  .تسین  یئاـسر  همجرت  دـننک  یم 

.تسا هدمآ  نآرق  رد 

دنقتشم تمحر  زا  ود  ره  میحر  نامحر و  یلو  .دشخب  یم  نارگید  هب  ضوع  نودب  دراد و  يزیچ  هک  یـسک  ینعی  هدنـشخب )  ) داوج
: هک نیا  نآ  تسا و  هتفهن  يا  هفاضا  يانعم  کی  تمحر  هملک  رد  و 

تسا و محرت  لباق  حالطصا  هب  تسا و  زارد  شتسد  نیوکت  نابز  اب  ای  ظفل و  اب  تسا ؛ قحتسم  دنمزاین و  يدوجوم ؛ هک  يدراوم  رد 
تحت هک  دسر  یم  یقحتسم  هب  یتقو  ناسنا  تمحر  یهتنم ؛ .تسا  تمحر  دراوم  هنوگنیا  رد  دسرب ؛ وا  هب  يزیچ  هک  دراد  قاقحتـسا 

.تسا هزنم  روما  نیا  زا  لاعتم  يادخ  یلو  دیآ ،  دیدپ  وا  رد  یبلق  ّتقر  و  دریگ ؛ رارق  وا  تلاح  ریثأت 

رـسارس یئوگ  هک  تاقولخم  ناوارف  میظع و  زاین  یکی  ددرگ : یم  مسجم  ام  نهذ  رد  انعم  ود  میحر  ناـمحر و  میئوگ  یم  یتقو  سپ 
وا هک  نیا  رگید  و  دننک ، یم  سامتلا  هدرک و  زارد  وا  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  تسد  همه  ناشدوخ  ياه  تیلباق  نابز  اب  تاقولخم 
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.تسا هدومن  نیمأت  ار  نانآ  ياهزاین  هداتسرف و  نانآ  يوس  هب  ار  شیوخ  باسح  یب  تمحر 

هّللا مسب  هفیرـش ؛ هیآ  تسین ؛ تاملک  نیا  یناعم  هدنناسر  يا  هملک  چیه  هک  دـنا  هدـید  یتقو  ریخا  نامجرتم  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا 
.دنا هدومن  همجرت  میحر ؛» نمحر و  هّللا  مان  هب   » ار میحرلا  نمحرلا 

یم ترثک  رب  تلالد  تسا  نالعف  نزو  رب  هک  یتاملک  یبرع  نابز  رد  هک  میهدـب  حیـضوت  دـیاب  البق  تسیچ ؟ میحر  اـب  ناـمحر  قرف 
دنیوگ یم  ههبـشم  تفـص  ار  نآ  ًاحالطـصا  هک  تسا  لیعف  نزو  رب  هک  یتاملک  .تسا و  ریثک  شطع  يانعمب  هک  ناشطع  لـثم  دـنک 

.دنک یم  ماود  تابث و  یعون  رب  تلالد 

هدرک و ادـیپ  شرتسگ  اج  همه  قح  تمحر  هک  دـناسر  یم  دـنک و  یم  تعـسو  ترثک و  رب  تلالد  تسا  نالعف  نزو  رب  هک  ناـمحر 
؛ تسا تمحر  نیع  یتسه  دوجو و  نوچ  تسا  قح  تمحر  اب  يواـسم  شندوب  زیچ  يزیچ ؛ ره  ًـالوصا  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه 

ياعد رد  و  تسا ) هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  نم  تمحر  « ) یَش ٍء َّلُک  ْتَعَـسَو  یتَمْحَر  َو   » تسا هدمآ  هیآ 56  فارعا  هروس  رد  هکنانچ 
یَش ٍء» َّلُک  ْتَعَسَو  یتَّلا  َِکتَمْحَِرب  َو   » میناوخ یم  لیمک 

اهنت اه  ناسنا  رد  ای  دوشن و  لماش  ار  اهناسنا  ریغ  دـشاب و  اهناسنا  لماش  هک  تسین  روط  نیا  و  درادـن ؛ ءانثتـسا  قح  تمحر  هنوگ  نیا 
یتسه ملاع  رد  هچنآ  ینعی  تسا  نآ  نیع  ای  تسا و  قح  تینامحر  لومـشم  یتیگ  رـسارس  هکلب  ریخ ؛  دریگ ، ارف  ار  نمؤم  ياـهناسنا 

.تسا قح  تمحر  تسه 

؛ تسین هنوگود  دـسر  یم  ملاـع  هب  ادـخ  زا  هک  هچنآ  هک  تسا  نیا  تخومآ  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  هلمج  زا  ناوت  یم  هک  یـسرد 
ماـمت هب  ناـسنا  ناویح و  تاـبن و  داـمج و  لـماش  تمحر  نیا  تسا و  تمحر  وـکین و  هلمج  دـسر  یم  وا  زا  هچنآ  هکلب  رـش ، ریخ و 

.تسا قح  تمحر  اب  یتسه  شیاشگ  هحتاف و  ًالوصا  نوچ  ددرگ  یم  شماسقا 

راگدرورپ هعـساو  تمحر  رب  تلالد  هک  نامحر  .دـنک  یم  قح  مئاد  عطقنیال و  تمحر  رب  تلالد  تسا  لیعف  نزو  رب  هک  میحر  اما  و 
تادوجوم همه  لماش  درک و  یم 
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میحر یلو  .دـندرگ  یم  یناف  دـنوش و  یم  مودـعم  یتسه  زا  سپ  تادوجوم  زا  هلـسلس  کـی  ملاـع  نیا  رد  هرخـالاب  یلو  تشگ  یم 
ریـسم رد  ار  دوخ  حـلاص ؛ لمع  نامیا و  قیرط  زا  هک  تسا  یناگدـنب  نآ  لـماش  اـهنت  دراد و  یگنادواـج  هک  تسا  تمحر  زا  یعون 

! دنا هداد  رارق  قح  هصاخ  تمحر  میسن 

هلمج زا  هک  تسا  هدـیرفآ  ار  تادوجوم  همه  شدوخ  ماع  تمحر  اب  .صاخ  تمحر  کی  دراد و  ماع  تمحر  کی  راـگدرورپ  سپ 
.تسا ناسنا  نانآ 

ماجنا دوب  هدـش  هداهن  شا  هدـهعب  هک  یفیلاکت  فئاظو و  رگا  تسا  شیوخ  لوئـسم  شدوخ  تسا و  فلکم  دوجوم  اهنت  هک  ناـسنا 
رفاک نمؤم و  هدیـشک و  اج  همه  هک  تسا  یباسح  یب  تمحر  نآ  هب  هراشا  نامحر  .دش  دهاوخ  یهلا  صاخ  تمحر  لومـشم  دهد ؛

رادربناـمرف عـیطم و  ياـهناسنا  هب  هک  تسا  یـصاخ  تمحر  هب  هراـشا  مـیحر  یلو  درادـن  ناوـیح  تاـبن و  داـمج و  ناـسنا و  یتـح  و 
(1)  . دراد صاصتخا 

* * *

هّلل دمحلا 

يانعم هب  کیدزن  هک  تسا  هملک  ود  هتبلا  .دشاب  دمح » هملک «  نامجرت  هک  میرادن  یـسراف  رد  یتغل  ام  هک  میئوگب  دیاب  مه  اجنیا  رد 
لداعم هک  حدم »  » یکی .دوش  یم  هدافتـسا  اهنآ  لداعم  زا  دمح  همجرت  يارب  ًالومعم  دـنراد و  لداعم  یـسراف  رد  اهنآ  تسا و  دـمح 

.دنتسین دمح  يانعم  هدنناسر  یئاهنت  هب  مادک  چیه  یلو  .دوش  یم  همجرت  ساپس »  » هب هک  رکش »  » يرگید تسا و  شیاتس »  » نآ

یبرع نابز  رد  هکنانچ  .دنـشاب  هملک  کی  زا  ظفلت  ود  هک  دنهد  یم  يوق  لامتحا  یـضعب  یتح  تسا و  دمح  هب  کیدزن  حدـم  هملک 
صلخ و لثم  میراد  دایز  اهنآ  رئاظن 
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.تسا هدش  ضوع  ناشیاج  یلو  تسا  یکی  ناشفورح  ود  ره  هک  سئی  سیا و  صخل و 

زا هجرد  نیا  ياراد  هک  تسا  ناـسنا  نیا  ینعی  تسا ، یناـسنا  صوـصخم  ياهـساسحا  زا  شیاتـس  تـسا ؛ شیاتـس  ياـنعم  هـب  حدـم 
رد لمعلا  سکع  تروص  هب  ساسحا  نیا  دریگ ؛ یم  رارق  ءاهب  یئابیز و  لالج ؛ لامک و  لباقم  رد  یتقو  هک  تسا  ساسحا  كاردا و 

دنک و یم  كرد  ار  تمظع  لالج و  لامک و  نآ  هن  ناویح  .تسین  ناویح  رد  ساسحا  نیا  دنک ؛ شیاتـس  ار  وا  هک  دوش  یم  ادـیپ  وا 
.دشاب فاصوا  نیا  رگشیاتس  هک  دراد  تردق  هن 

هلیذر تافـص  زا  دـنیوگ و  یم  یـسولپاچ » ار «  نآ  هک  ددرگ  یم  رهاـظ  یتـسپ  تروـص  هب  ناـسنا  رد  شیاتـس ؛ لـمع  یهاـگ  هـتبلا 
نآ ناسنا  هک  تسا  تشز  رایسب  .دنک و  یم  شیاتـس  ار  یتقیقح  یب  رما  ناسنا  هک  تسا  يدروم  رد  یـسولپاچ  .ددرگ  یم  بوسحم 
هک يدوجوم  ياپ  رد  ار  نآ  دنک ؛ شیاتـس  ار  یعقاو  ياهیئابیز  اهتمظع و  اهلامج و  اهلامک و  ات  تسا  هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  یتردق 

دیجمت و ینعی  ار ؛ یلاع  ساسحا  نآ  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  تردق  نیا  .دیامن  فرصم  عمط  يور  زا  درادن ؛ شیاتـس  شزرا  چیه 
.دهد رارق  تسا  یتسپ  یعون  هک  عمط  سح  تمدخ  رد  هک  نیا  هن  دیامن ؛ عابشا  ءاضرا و  ار ؛ لامک  کی  میظنت  میرکت و 

دروخرب ییابیز  رنه  هب  هک  یماگنه  ناسنا  یعیبط  يرطف و  تسیرما  هکلب  تسین ؛ راک  رد  یعمط  هنوگ  چـیه  یعقاو  ياه  شیاتـس  رد 
ار نآ  رایتخا  یب  ددرگ و  یم  نآ  ییابیز  وحم  دـینیب  یم  هدـش  هتـشون  رقنـسیاب »  » طسوت شیپ  اهلاس  هک  ینآرق  قرو  ًـالثم  دـنک ؛ یم 

یم اهـشیاتس  نیا  لباقم  رد  يزیچ  یـسک  رگم  ینک  یم  شیاتـس  ارچ  دـنک  لاوس  ناسنا  زا  اـجنیا  رد  یـسک  رگا  .دـنک  یم  شیاـتس 
یتقو تسا  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  مناسنا و  نم  دنهدب !؟ يزیچ  تسا  مزال  رگم  تفگ  میهاوخ  میهد ؟ یم  باوج  هچ  دـهد ؟

یم راهظا  شیاتـس  تروص  هب  ار  دوخ  عوضخ  دوش و  یم  عضاخ  ًارهق  تفرگ  رارق  یلامک  یلاـمج و  یلـالج و  یتمظع و  لـباقم  رد 
.تسین موهفم  نیا  اهنت  دمح ، یلو  تسا  حدم  هملک  يانعم  نیا  .دراد 

نآ هک  تسا  ناسنا  تازایتما  زا  زاب  هک  دراد  دوجو  ناسنا  رد  يرگید  هزیکاپ  ساسحا 
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تیناسنا دسرب ، يریخ  ناسنا  هب  یسک  هیحان  زا  هک  تسا  یتقو  رد  نآ  .تسا و  رکش »  » هملک همجرت  دنیوگ و  یم  يراذگـساپس »  » ار
تسا روبع  لاح  رد  یلحم  زا  شلیبموتا  اب  ناسنا  هک  یماگنه  دینک  ضرف  .دیامنب  نانتما  راهظا  وا  هب  تبـسن  هک  دنک  یم  اضتقا  ناسنا 

درک و فقوت  وا  رگا  یلاح  نینچ  رد  دـنک ، هدافتـسا  هار  زا  دـناوت  یم  دراد و  روبع  قح  وا  هک  دـنک  دروخرب  يرگید  لیبموتا  اب  رگا 
ای و  مرکـشتم »  » هملک نتفگ  اب  هک  دـنک  یم  اضتقا  تسوا  كاپ  ترطف  ياضتقم  هک  یناسنا  بدا  مینک ، روبع  ـالبق  اـم  هک  داد  هزاـجا 

ناسنا تاصتخم  زا  درادن و  دوجو  ناویح  رد  دح  نیا  هب  تفص  نیا  .دروآ  لمعب  يرازگساپس  وا  زا  تسد  ای  رس  نداد  ناکت  اب  المع 
ترطف نآ  بطاخم  هک  تسا  یلاؤس  ناـسْحِالا ،»  ـالا  ِناـسْحِالا  ُءازَج  ْلَـه   » دـنک یم  لاؤس  نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ  هک  نیا  .تسا و 

.تسا نآ  يوگخساپ  ناسنا  كاپ  نادجو  تسا و  یناسنا  میلس 

.تسا یتـسرد  میظع و  رایـسب  بلطم  دسانـش ،  یم  زین  ار  ادـخ  دسانـشب ، ار  شدوـخ  سک  ره  رگا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هـک  نـیا  و 
نتخانش نامه  ناسنا  نتخانـش  ياههار  زا  یکی  .ددرگ  یم  یهتنم  هّللا  تخانـش  هب  هک  تسا  یهار  ار ،  شیوخ  ناسنا  لماک  تخانش 

ياه تیبرت  میلعت و  هب  تسا و  نادجو  نآ  هدنامرف  هک  تسا  ساپس  ساسحا  نیمه  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  یناسنا  صاخ  ياهساسحا 
تـسا موسر  بادآ و  .درادـن  یمیلقا  ریغ  یمیلقا  هب  صاصتخا  دور و  یمن  رامـش  هب  یلحم  موسر  بادآ و  زا  تسین و  طوبرم  طیحم 
تمالع ود  ره  هک  نتشاذگ  نتشادرب و  رس  زا  هالک  لثم  .دوش  یم  داضتم  ًانیع  یهاگ  یتح  هدش  نوگرگد  ناکم  نامز و  رییغت  اب  هک 

هب دنهدب و  يدب  ار  یکین  شاداپ  هک  تسا  هدشن  هدید  يا  هعماج  چیه  رد  تسا و  موسرم  يا  هعماج  رد  مادـک  ره  یلو  تسا  مارتحا 
! دنیامن هیجوت  تسا  یلحم  موسر  ءزج  نیا  هک  نیا 

؟ تسیچ سپ  صلاخ ؛ يرازگساپس  هن  تسا و  صلاخ  حدم  هن  دمح 

لالج و تمظع و  لیلد  هب  تسا  شیاتـس  قیال  مه  هک  یماقم  ینعی  .تسا  دـمح  مینک ؛ بیکرت  مه  هب  ار  ود  ره  رگا  تفگ  ناوت  یم 
؛ تسا هدیـسر  وا  هیحان  زا  هک  اه  یکین  اهناسحا و  لیلد  هب  تسا  يرازگـساپس  قیال  مه  و  دراد ، هک  ییاـبیز  اـهب و  لاـمک و  نسُح و 

.دور یم  راک  هب  دمح  هملک  هک  تساجنآ 
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تسا دنوادخ  صوصخم  دمح 

هـس دـمح  موهفم  رد  سپ  تسا  شتـسرپ » ، » موهفم نآ  دـشاب و  هتـشاد  تلاخد  زین  يرگید  موهفم  دـمح ؛ ینعم  رد  هک  تسین  دـیعب 
نیا دیاش  .تسا  هناشتسرپ  هنارازگساپس  شیاتس  دمح ؛ رگید  ترابع  هب  شتسرپ ؛ ساپس ؛ شیاتس ؛ تسا : لیخد  دحاو  نآ  رد  رـصنع 

موـهفم دـمح ؛ موـهفم  رد  هک  تسه  تهج  نیا  زا  تسین ، يدوـمحم  وا  ریغ  تسا و  دـنوادخ  صوـصخم  دـمح  هیآ : نـیا  قـبط  هـک 
.تسه مه  شتسرپ 

زا ریغ  دـمح  هملک  رد  رگا  .تسادـخ  نآ  زا  اه  دـمح » مامت «  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  هک  دـنراد  رظن  قافتا  تهج  نیا  رد  نیرـسفم 
طئاسو لباقم  رد  ناسنا  دـیابن  ارچ  دـشاب ؛ يرازگـساپس  دـمح  يانعم  اهنت  و  دـشابن ؛ هنادـباع  ینتورف  عوضخ و  موهفم  يرازگـساپس 

؟ دنک يرازگساپس  تسا  هداد  رارق  وا  يارب  ادخ  هک  یناسنا 

تـسا هدش  هتفگ  هک  اجنآ  ات  .دوب  نانآ  نادردق  رازگـساپس و  دیاب  زین  دـناسر ؛ یم  ناسنا  هب  يریخ  اهنآ  هلیـسوب  ادـخ  هک  یتاقولخم 
ملعم و ردام ؛ ردپ ؛ .تسا  هدوبن  رازگساپس  ار  قلاخ  دشابن ؛ رازگساپس  ار  قولخم  سک  ره  َِقلاْخلا » ِرُکْشَی  َْمل  َقُولْخَْملا  ِرُکْشَی  َْمل  ْنَم  »

نیا رذعب  ناوت  یمن  هاگچیه  دوب ؛ رازگ  رکش  دیاب  ار  همه  هدوب  نانآ  ياهناسحا  اهریخ و  لومشم  ناسنا  دوجو  هراومه  هک  اهنآ  مامت 
هجوت دیاب  یلو  .درواین  ياج  هب  ار  ناشتمعن  رکش  درک و  شومارف  ار  نانآ  مرادن ، يراک  ناگدنب  هب  منک و  یم  ار  ادخ  رکـش  نم  هک 

یم يرازگـساپس  ار  هدنب  هک  لاح  نامه  رد  هکلب  ار ، ادخ  اج  کی  درک و  رکـش  دیاب  ار  هدنب  اج  کی  هک  تسین  روط  نیا  هک  تشاد 
نآ زا  شیپ  دنوادخ  تسا  هدیسر  ناسنا  هب  هدنب  هیحان  زا  هک  يزیچ  نامه  رد  درادن ، لالقتسا  هدنب  هک  یشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  ینک ؛

.دراد رکش  قاقحتسا 

رد زین  شتـسرپ  شیاتـس و  هکلب  تسین  يرازگـساپس  اهنت  شیانعم  هک  ددرگ  یم  مولعم  تسا  هّللا  صوصخم  دـمح  هک  اجنیا  زا  سپ 
.تسا هدش  هدناجنگ  نآ 

ساپـس و شیاتـس و  ار  وا  تسا  میحر  نمحر و  هک  نیا  لـیلد  هب  تسا و  شتـسرپ  هتـسیاش  تاذ  هناـگی  هـک  نـیا  لـیلد  هـب  دـنوادخ 
.مینک یم  شتسرپ 

ره حور  قامعا  زا  تسا و  یناسنا  ینورد  كاپ  ساسحا  کی  دمح  هک  نیا  هصالخ 
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مزلتـسم دـمح  هروس  هک  تسا  نیا  .دـشاب و  عضاخ  تمظع  لـباقم  رد  دیاتـسب و  ار  لـالج  لاـمج و  هک  دریگ  یم  همـشچرس  ناـسنا 
هب حیحص و  تسرد و  ار  دمح  هروس  کی  دناوت  یمن  دنکن  ادیپ  لماک  تفرعم  دنوادخ  هب  تبـسن  ناسنا  ات  ینعی  تسا ، یهلا  تفرعم 

.دناوخب دشابن ، ناسل  هقلقل  هک  یعقاو  تروص 

تاکلم و ياراد  تسا و  یگرزب  یلاعتم و  رایـسب  حور  ياراد  هک  دـینک  یم  دروخرب  یناـسنا  هب  یتقو  امـش  هک  دـینک  هظحـالم  ًـالثم 
امش زاین  عفر  رد  یتشاد  مشچ  هنوگ  چیه  نودب  يو  هک  دیتفایرد  دیدرک  ادیپ  يزاین  وا  هب  هکیماگنه  و  دیهد ، یم  صیخـشت  یلئاضف 
رگا دیا  هتشگ  عضاخ  صخش  نیا  یحور  تمظع  لباقم  رد  امش  هک  نونکا  تسا ، هدیـسر  امـش  هب  وا  ناسحا  ریخ و  هتـشادن و  غیرد 

هت زا  هدرک و  زاغآ  نخـس  وا  حدم  هب  راو  قشاع  هتفرگ ، رارق  لگ  لباقم  رد  هک  یلبلب  نوچمه  امـش  دوش  هدرب  یلفحم  رد  وا  زا  یمان 
! دییامن یم  تحار  تذل و  ساسحا  ندوتس ؛ نیا  اب  اسب  هچ  هتفرگ و  همشچرس  ناتحور  قمع  زا  شیاتس  نیا  دییاتس ! یم  ار  وا  لد 

یـسانشادخ ات  تسا و  دـنوادخ  تخانـش  همزال  تدابع  هک  میا  هتفگ  اهراب  میدـقتعم و  ام  دراد و  یتلاح  نینچ  کی  ناسنا  زامن ، رد 
 . دریگ یمن  جوا  تدابع  ددرگن  لماک 

 _ نمحرلا نیملاعلا _  بر   » تسا هدمآ  رگید  تفـص  راهچ  هّلل  دمحلا  زا  دعب  هک  نیا  تسا  هجوت  نایاش  هک  یبلاج  هتکن  اج  نیا  رد 
.داد میهاوخ  حیضوت  هک  تسا  قح  تفرعم  يوس  هب  يرد  مادک  ره  هتبلا  هک  نیدلا » موی  کلام  میحرلا _ 

نیرت یلاع  هداد  تسا _  شیاتس  شتسرپ و  هتـسیاش  هک  یتاذ  هّللا _  هب  صاصتخا  ار  دمح  طقف  هدماین  تافـص  نیا  هک  اجنآ  ات  یلو 
.دناسر یم  ار  هجرد 

مدوخ و شنیرفآ  شناد و  ملع و  ياهتنا  زاغآ و  هب  نم  هک  نیا  زا  لبق  و  مدوخب ، وا  ناسحا  وا و  ياـهراک  زا  رظن  عطق  هک  یتاذ  ینعی 
دناوت یمن  سک  همه  ار  هجرد  نیا  هتبلا  مییاتـسب ! دـیاب  ار  وا  تسا و  دـمح  هتـسیاش  شدوخ  وا  مشاب ،  هتـشاد  رظن  رواـنهپ  یتیگ  نیا 

: دیوگ یم  هک  تسا  بلاطیبا  نبا  یلع  نآ  دنک و  اعدا 

«. کتدبعف هدابعلل  ًالها  کتدجو  لب  كران  نم  ًافوخ  کتنج و ال  یف  ًاعمط  کتدبع  ام  یهلا  »
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قلخ مه  یمنهج  تشهب و  رگا  .تمنهج  زا  سرت  يارب  هن  تسوت و  تشهب  يارب  هن  منک  یم  شتـسرپ  ار  وت  نم  هک  نیا  اراـگدرورپ !
.مدرک یم  تدابع  یتسه  شتسرپ  هتسیاش  نوچ  ار  وت  نم  يدرک  یمن 

یم تشهب  ناگدـننک  تداـبع  هب  ترخآ  رد  نوچ  هن  يدوـمن و  ناـسحا  نم  هب  يدرک و  قـلخ  ارم  هک  تسین  نیا  يارب  نم  شتـسرپ 
(1)! یشتسرپ قیال  وت  یتسه و  وت  نوچ  هکلب  یهد ،

: يدعس لوقب  و 

تسود دنب  رد  هن  یشیوخ  دنب  رد  وت  تسوا  ناسحاب  تمشچ  تسود  زا  رگ 

(2) ادخ زج  ادخ  زا  دننک  انمت  ءایلواک  دوب  تقیرط  فالخ 

* * *

نیملاعلا ّبر 

« هدننک تیبرت   » يانعمب یهاگ  .میرادن  میهد  رارق  نآ  لداعم  میناوتب  هک  يا  هملک  یسراف  رد  هک  مییوگب  دیاب  زین  بر »  » هملک هرابرد 
رارق یبرم  لداعم  هک  تسا  يا  هملک  هدننک  تیبرت  و  یبر ، زا  هن  تسا  ببر  هدام  زا  بر  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دـننک  یم  ینعم 

لبالا و بر  انا  : » تفگ بلطملادـبع  هچانچ  دـننک  یم  همجرت  رایتخا  بحاص  ار  نآ  یهاـگ  .تسا و  یبر  هداـم  زا  یبرم  دریگ و  یم 
.دراد يرایتخا  بحاص  هناخ  متسه و  رتش  رایتخا  بحاص  نم  بر » تیبلل 

هچرگ دنتسین ؛ بر  ینعم  هدنناسر  ییاهنت  هب  تاملک  نیا  زا  مادک  چیه  لاح  ره  رد 
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يرایتخا بحاص  يراگدنوادخ و  موهفم  مه  بر ، هملک  رد  ایوگ  یلو  دیآ  یم  رامشب  دنوادخ  فاصوا  زا  ادج  ادج  تفـص  ود  ره 
ملاع همه  ناسر  لامک  مه  تسا و  ملاع  رایتخا  بحاص  مه  هک  تسادخ  .هدـنهد  شرورپ  هدـننک و  لیمکت  يانعم  مه  تسا و  هتفهن 

.تسا

زا دنـشاب  هتـشاد  دـنناوت  یم  هک  یلامک  ره  صاخ ؛ یلیالد  هب  ملاوع  نآ  تادوجوم  هک  تسا  هدرک  قلخ  یملاوع  ملاع  دـنوادخ  هتبلا 
.دنراد لوا  نامه 

دنا هدش  هدیرفآ  هک  یلوا  زا  ینعی  دنا  هدیسر  ّتیلعف  هب  همه  هکلب  درادن  دوجو  اهنآ  رد  يا  هوق  دادعتسا و  هنوگچیه  رگید  ترابعب  و 
نامه زا  اهنآ  .تسا  یکی  ناشماجنا  زاغآ و  ینعی  ناش  دوع »  » و ءدـب »  » رگید ریبعت  هب  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  ناشنکمم  لامک  ماـمت  اـب 

« بر ، » تساهنآ عدـبم  قلاخ و  هک  ثیح  نامه  زا  دـنوادخ  .دنتـسه  وا  بوبرم  دنـشاب  یم  یهلا  عادـبا  هب  عدـبم  قولخم و  هک  ثیح 
.تساهنآ

زا اهدوجو  هک  تسا  نینچ  شماظن  و  تسا ؛ جیردت  ملاع  هدام ؛ ملاع  ای  ایند  ملاع  ینعی  مینک  یم  یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  یملاع  یلو 
.دننک یم  ریس  لامک  يوس  هب  دنوش و  یم  زاغآ  صقن 

.وا بوبرم »  » رگید ثیح  زا  دندنوادخ و  قولخم  ثیح  کی  زا  اهنآ  .تسا  ات  ود  ناشماجنا  زاغآ و  .تسین  یکی  ناش  دوع »  » و ءدب » »

ره تسا و  نوگاـنوگ  عاونا  ياراد  هک  نیا  راـبتعا  هب  رگید  ملاوع  زا  ریغ  تسا  ملاـع  عومجم  رد  دوخ  هک  نیا  نیع  رد  تعیبط  ملاـع 
؛ دامج ملاع  .دـنروط  نیمه  یگمه  دراد ؛ یملاع  زین  دوخ  يارب  یعون  ره  تقیقح  رد  .دـنک و  یم  یگدـنز  صوصخم  ماظن  اـنب  عون 
هب شنیرفآ  زاغآ  رد  ناشمادـک  چـیه  .دـنتکرح  رد  لامک  يوس  هب  صقن  زا  همه  كالفا ؛ ملاع  ناسنا ؛ ملاع  ناویح  ملاع  .هایگ  ملاـع 

« نیملاعلا بر   » .دـناسر یم  یئاهن  لاـمکب  ار  ملاوع  نیا  همه  تادوجوم  هک  تسا  دـنوادخ  نیا  .دـنا  هدـشن  هدـیرفآ  لـماک  تروص 
.تسا

میـسقت اهدـب  اهبوخ ؛ فلتخم ؛ ياههورگ  هب  زین  دوخ  هک  ناسنا  تسا  شرورپ  ناهج  ناهج ؛ نیا  ًـالوصا  دوش ؛ یم  هدافتـسا  نآرق  زا 
نتفای شرورپ  لاح  رد  یگمه  ددرگ  یم 
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شرورپ دوش ؛ یم  هدیشاپ  نآ  رد  يرذب  هنوگره  تسا و  يزرواشک  دعاسم  طیحم  کی  ناهج  ییوگ  هک  تسا  نیا  بلاج  .دنتسه و 
ناهج نیا  ماظن  رد  زین  دـنراک » یم  دـب  مخت  هک  یناسک  ینعی   » اهدـب هکلب  دـنبای ؛ یم  لماکت  اـهبوخ  اـهنت  هن  ملاـع  نیا  رد  دـبای  یم 

: دیامرف یم  لیئارسا  ینب  هروس  رد  .دننک  یم  یط  ار  دوخ  لحارم 

اهل یعَـس  هَرِخالا و  َدارا  ْنَم  َو  ًاروُحْدَم ، ًامُومْذَـم  اهیلْـصَی  مَّنهَج  َُهل  اْنلَعَج  َُّمث  ُدـیُرن  ْنَمل  ُءاشَن  ام  اهیف  َُهل  اْنلَّجَع  َهَلِجاعلا  ُدـیُری  ناک  ْنَم  »
«. ًاروُظْحَم کِّبر  ُءاطع  ناک  ام  َکِّبر و  ِءاطَع  ْنِم  ءالوه  ِءالُؤه و  ُّدُِمن  الُک  ًاروُکْشَم ، مُهیْعَس  ناک  َِکئلوُاَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  اهَیْعَس و 

هک يرذب  هدناسر و  ددم  ار  وا  مه  ام  دراکب  یئایند  رذب  و  دشاب ؛ ایند  بلاط  هک  سک  ره  هک : تسا  نیا  تایآ  نیا  نومـضم  هصالخ 
یعطق و ال تنـس  اـجنآ  ینعی  .مینک  هدارا  دوخ  هک  سک  ره  يارب  و  میهاوخب ؛ هک  هزادـنا  نآ  یلو  میناـسر  یم  رمث  هب  تسا  هدیـشاپ 

.میناسرب هجیتن  هب  ار  شراک  دهاوخب  لجاع  دقن و  هرمث  سک  ره  امتح  هک  تسین  راک  رد  فلختی 

هن تسا  عناوم  تافآ و  محازت و  زا  رپ  ایند  هک  تسا  تهج  نیا  تسین ؛ یعطق  دـص  رد  دـص  شا  هجیتن  یبلط  اـیند  رذـب  هک  نیا  تلع 
.تسا هدشن  هتخاس  اهرذب  نیا  شرورپ  يارب  ناهج  نیا  هک  نیا 

هدش جراخ  ناسنا  هتسیاش  ریـسم  زا  هدرک و  ایند  هب  دودحم  روصحم و  ار  شفده  هک  یـسک  نینچ  یعطق  روطب  یلو  دیامرف : یم  دعب 
 . دروآ دهاوخ  رد  رس  منهج  زا  تسا 

یمن عیاض  هاگچیه  لمع  نیا  دنک ؛ ششوک  یعس و  نآ  هار  رد  دراکب و  ترخآ  رذب  و  دشاب ؛ هتشادن  یئایند  فده  یـسک  رگا  اما  و 
.میناسر یم  ددم  هتسد  نیا  هب  مه  مینک و  یم  ددم  ام  ار  هتسد  نآ  مه  ءالُؤه » ِءالُؤه و  ُّدُِمن  الک  .دسر «  یم  هجیتن  هب  ددرگ و 

تسا و نداد  شرورپ  يارب  دعاسم  هاگتـسد  نیا  دـشاپب  يرذـب  ره  سک  ره  هک  هدـش  هتخاس  هنوگنیا  ملاع  نیا  ماظن  هک  نیا  هصالخ 
طارـص رب  هک  تسا  يرذب  نآ  دـسر و  یم  هجیتن  هب  دـص  رد  دـص  اهرذـب  عون  کی  هک  نیا  یهتنم  دـهد ؛ یم  شرورپ  ار  رذـب  نامه 
يدارفا هک  تساجنیا  زا  .درادن و  تیلک  شندیـسر  هجیتن  هب  یلو  دراد  شرورپ  ناکما  هچ  رگ  هک  تساهرذب  یـضعب  .دشاب  میقتـسم 

ماجنا یتسیاشان  ياهراک  هک 
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راک رگا  هک  دننک  هیجوت  ار  شیوخ  لمع  هنوگنیدب  دنناوت  یمن  دنـسر ؛ یم  هجیتن  هب  دننک و  یم  حرط  هک  ییاه  هشقن  اب  دنهد و  یم 
ماظن نیا  تسین ؛ شتیناقح  رب  لیلد  دـسرب ؛ هجیتن  هب  لـمع  رد  هک  يروئت  ره  ریخ ! .میدیـسر  یمن  هجیتن  هب  اـم  دوب ؛ لاکـشا  دروم  اـم 

.ددرگ یم  لئان  بولطم  هجیتن  هب  ًانایحاو  دبای  یم  دشر  دشاپب  يرذب  ره  سک  ره  ءالوه » ءالوه و  دمن  الک   » هک تسا  ناهج 

* * *

میحرلا نمحرلا 

رایـسب تفرعم  تفـص  ود  نیا  هب  راگدرورپ  فیـصوت  هک  مینک  یم  هفاضا  هک  نیا  میدرک و  ثحب  يا  هزادنا  ات  هملک  نیا  هرابرد  ًالبق 
ینعی هکلب  میمهف  یم  ناوارف  هملک  زا  اـهنت ؛ هک  رادـقم  نآ  هن  و  تسا ؛ ناوارف  شتمحر  هکنآ  ینعی  نمحر  اریز  .دـهاوخ  یم  لـماک 

یم اهناسنا  هب  ًامئاد  شـضیف  هکنآ  ینعی  میحر  .تسوکین و  تمحر و  دـسرب  وا  هیحاـن  زا  هچره  تسوا و  هیحاـن  زا  یتسه  همه  هکنآ 
.دسر

تفـص هب  راگدرورپ  فیـصوت  يارب  .تساهناسنا  صاخ  ملاع  هب  طوبرم  یمود  تسا و  یتسه  ماـظن  هب  طوبرم  یلوا  تفـص ، ود  نیا 
دنک رود  دوخ  زا  ار  تیونث  رکف  .دنیبب و  تمحر  ردنا  تمحر  رـسارس  ار  ناهج  هک  تسا  مزال  هدنب  يارب  قیمع  نافرع  ردق  نآ  لوا ؛

تمحر ریخ و  هساک  کی  تسوا  زا  یشان  هکنآ  لیلدب  ار  یتسه  رـسارس  هکلب  و  دنکن ؛ میـسقت  رـش  ریخ و  هب  ار  ناهج  ياه  هدیدپ  و 
.تسا حرطم  یهلا  لدع  رد  هک  تسا  يا  هلأسم  نامه  نیا  .دنادب و  ضحم 

دعب یئاعد  رد  تسا و  هدش  شرافـس  نآ  هب  هدراو  ياهاعد  رد  هکنانچ  دنک  وگزاب  شیوخ  اب  دیاب  دـبع  ًامئاد  هک  تسا  يا  هتکن  نیا 
: تسا هدمآ  نینچ  زامن  زا  لبق  یبحتسم  ياهریبکت  زا  مجنپ  ریبکت  زا 

« َکیِلا َْسَیل  رَّشلا  َْکیَدَی و  یف  َْریَْخلا  َْکیَدْعَس و  َکیَّبل و  »

هدناوخ و ار  وا  راگدرورپ  هک  هتشاذگ  ادخ  ءایلوا  ياج  هب  ار  دوخ  رازگ ، زامن  هدنب 
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! مدمآ رس  اب  رتاسر ؛ ریبعت  هب  تیاضر و  هب  مدمآ  مدمآ ، مدمآ ، دیوگ  یم 

! ددرگ یمن  زاب  وت  هب  رش  و  کیلا » سیل  رشلا  و  ، » تسوت تسد  رد  ًارصحنم  ریخ  کیدی ،» یف  ریخلا  »

رد .راگدرورپ و  متا  ماظن  یهلا و  هغلاب  تمکح  مات  رهظم  ناونع  هب  تسا  ناهج  نتخانش  يانعمب  نتخانش ؛ نامحر  تفـص  هب  ار  ادخ 
رون ماظن.تسا  تمحر  ماظن  .تسا  ریخ  ماظن  یتسه  ماظن  هک  دشاب  هتشاد  دیاب  ناسنا  يدید  نانچ  تفـص  نیا  هب  هّللا  شیاتـس  ماگنه 

نم هک  ددرگ  یعدم  دناوت  یمن  یماخ  هشیدنا  ره  هک  تسا  یهیدب  .دنشاب  یم  یقیقح  ریغ  یبسن و  روما  تملظ  تمقن و  رـش ، .تسا 
هک دهاوخ  ام  زا  نآرق  هک  نیا  .دنک  داجیا  دوخ  رد  يدید  نانچ  دناوت  یمن  مه  دـبعت  روز و  اب  ناسنا  .مراد و  ناهج  زا  يدـید  نینچ 

ار ه زا  هک  تسا  نیا  درف  نتخانـش  هنوگنیا  میـسانشب و  هنوگ  نیدـب  ار  ناهج  ار و  وا  دـهاوخ  یم  میئوگ ، انث  تافـص  نیا  اـب  ار  ادـخ 
ناکما دـییأت  تایهلا و  لئاسم  رد  رکفت  هب  توعد  ینمـض  روطب  اـه  نیا  .مینک  كرد  ار  خـماش  بلاـطم  یناـهرب  ینـالقع و  حـیحص 

.تسا یئاهتفرعم  نینچ 

هب ناسنا  هک  تسنآ  مزلتـسم  تفـص  نیا  هب  هّللا »  تخانـش «  هک  مییوگب  دـیاب  زین  اجنیا  رد  تسا ، میحر  تفـص  هک  مود  تفـص  اماو 
.دشاب هتشاد  لماک  تخانش  ملاع  تادوجوم  نایم  رد  شدوخ  تیعقوم  ماقم و 

ّتیمویق و تحت  هک  هداوناخ  نیا  غلابان  دنزرف  تسا ! ناهج  نیا  غلاب  دنزرف  هک  تسا  نیا  دراد  تادوجوم  نایم  رد  ناسنا  هک  يزایتما 
تدوخ دیاب  دنا  هتفگ  وا  هب  هک  هدیـسر  دشر  زا  هجرد  نآ  هب  درخ  لقع و  رظن  زا  هکلب  .تسین  دشاب ، ردام  ردـپ و  يرابجا  یتسرپرس 

یلقع دشر  لیلد  هب  هک  تسا  ناسنا  نیا  دـنملاع ، نیا  لماوع  يربج  لفکت  تحت  رگید  تادوجوم  هک  یلاحرد  ینک ! باختنا  ار  هار 
.دنک باختنا  ار  یکی  هار  ود  زا  دناوت  یم  دراد و  رایتخا  يدازآ و  وا ؛

(1) «. ًاروُفَک اِّما  ًارِکاش و  اِّما  َلیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  ّانِا  »
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هک تسا  تقونآ  دـیامیپب  ار  قح  میقتـسم  طارـص  تسار و  هار  ناسنا  رگا  هتفرگ ، رارق  ناسنا  يولج  رد  ود  ره  جـک  هار  تسار و  هار 
هار سک  ره  هک  هدـش  هتخاس  يا  هنوگ  هب  ملاع  یئوگ  ددرگ و  یم  شلاح  لماش  ادـخ  هیحان  زا  یـصاخ  تیانع  تمحر و  عون  کـی 
رون ار  شلد  انَُلبُـس » ْمُهَّنَیِدْهََنل  انیف  اوُدَـهاج  َنیذـّلا  و   » دـنک یم  شتیادـه  ییامنهر و  دـنک ؛ یم  ددـم  ار  وا  راگدرورپ  دورب ؛ ار  ادـخ 

و دناسر ، یم  وا  هب  ُبِسَتْحَی » ُْثیَح ال  ْنِم   » قزر دزاس ؛ یم  ایهم  شهار  يارب  ار  لئاسو  بابسا و  دهد ، یم  ورین  ار  شبلق  هدیـشخب و 
وا هک  هچره  دنیب  یم  نوچ  تسا  هدیسر  شیوخ  يادخ  اب  دتس  داد و  هلحرم  هب  دنک  یم  ساسحا  هک  دسر  یم  يا  هلحرم  هب  هرخالاب 

اضر و هلحرم  هب  هدـنب  هک  تسا  تقو  نیا  رد  .ددرگ  یم  شلاح  لماش  رتشیب  یهلا  تاـیانع  دـنک ؛ یم  راـتفر  رت  هناـصلاخ  رادرک  رد 
.تسا هدیسر  میلست 

* * *

نیدلا موی  کلام 

موی کلم   » و نیدـلا » موی  کـلام  : » دـناوخ ناوت  یم  هجو  ود  هب  ار  هیآ  نیا  زاـمن  تئارق  رد  هک  دـیا  هدـناوخ  هیلمع  ياـه  هلاـسر  رد 
؟ ددرگ روصت  هیآ  يارب  فلتخم  ینعم  ود  هک  دوش  یم  ثعاب  ایآ  تئارق  ود  نیا  مینیبب  نیدلا »

هطبار کـی  یمود  تسا و  یـسایس  هـطبار  کـی  یلوا  دـنراد  لقتـسم  ياـنعم  مادـک  ره  هرمزور  تالامعتـسا  رد  کـِلام »  » و کـِلَم » »
هک اجنآ  دنک و  يرادرب  هرهب  نآ  زا  دناوت  یم  هک  تسا  وحن  نیا  هب  دنک ؛ یم  ادیپ  تیکلام  هطبار  يزیچ  اب  ناسنا  هک  اجنآ  .يداصتقا 

.تسا لئاق  تسایس  ریبدت و  قح  دوخ  يارب  و  دراد ، يرگید  قوفام  یتردق  ینعی  دیوگ  یم  کلم 

کلام سک  نالف  میئوگ  یم  هک  نیا  ینعی  .تسا  فرـص  دادرارق  کی  هکلب  تسین ، راک  رد  یتیعقاو  هنوگچیه  دروم  ود  ره  رد  یلو 
کلم صخش  نالف  دوش  یم  هتفگ  هک  اجنآ  و  دوش ، رابتعا  نینچ  هک  تسا  نیا  رب  رارق  رضاح  لاح  رد  ینعی  تسا ؛ هناخ  نالف 
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ینعی درادـن ، دوجو  رگید  هلـصافالب  دوش  ضوع  رابتعا  رگا  دروم  ود  ره  رد  اذـل  و  تسین ، رابتعا  کی  زا  شیب  زین  تسا  هیحان  نـالف 
.ددرگ رارقرب  دیدج  دارفا  اب  هطبار  دنشاب و  يرگید  صاخشا  هیحان  نآ  ِکلَم  هناخ و  نآ  کلام  رگید  يا  هظحل  تسا  نکمم 

ینعی دنراد ؛ ار  زایتما  لامک  رگیدکی  اب  ینعم  ود  نیا  ددرگ ؛ یم  لیکـشت  رابتعا  اب  ندوب  کلام  ندوب و  کلم  هک  دراوم  هنوگنیا  رد 
.کِلم يرگید  تسا و  کُلم  یکی  .دهد  ماجنا  ار  کلم  ياهراک  دناوت  یمن  کلام  دنک و  یمن  ار  ِکلام  راک  ِکلَم 

هک تسا  نیا  شیانعم  متسه ، شیوخ  یندب  ياوق  کلام  نم  دیوگب  یسک  رگا  الثم  .تسا  یقیقح  طباور  نیا  دراوم  یضعب  رد  یلو 
منک و یم  هدافتسا  نآ  زا  مهاوخب  تقو  ره  نم  هک  تسه  نم  دوجو  رد  يا  هوق  ینعی  مراتخم ، قح و  بحاص  اهنآ  زا  يریگ  هرهب  رد 
ره کلام  اب  ِکلَم  دینک  یم  هظحالم  هکنانچ  هک  تساجنیا  .منک  یمن  يرادرب  هرهب  مهاوخن  تقو  ره  میوگ و  یم  نخـس  نآ  اب  الثم 
رما کی  هک  نیا  لیلدـب  اهنآ ، رب  طلـسم  کلم و  مه  میتسه و  نامدوخ  حراوج  ءاضعا و  کلام  ام  مه  ینعی  .تسا  یکی  ًاقادـصم  ود 

.ضحم يزاجم  يدادرارق و  هن  تسا  ینیوکت 

تسا و نشور  یبوخب  کلام  اب  کلم  تدـحو  تسا  ملاع  همه  رب  رهاق  شا  هدارا  تسا و  ناهج  مامت  قلاخ  هک  راگدرورپ ؛ دروم  رد 
ُْکلُْملا ِنَِمل  .تسا «  هدـمآ  نآرقر  کلم د  هب  عجار  تمایق  رد  اذـل  .تسا  رارقرب  كولمم  کـلام و  نیب  یقیقح  هطبار  هک  تساـجنآ 

(1)« راّهَقلا ِدِحاْولا  ِهِّلل  َمْوَْیلا ،

بحاـص کـلم و  هیآ  نیارد  .کـلم  کـلام  يادـخ  يا  وـگب  کـْلُْملا .» َکـِلام  َّمُهّللا  ْلـُق   » تسا هدـمآ  رگید  هیآ  رد  هک  نیا  رتـالاب 
« مال حالطـصا «  هب  تسا و  نیمه  زین  مویلا  کلملا  نمل  داـفم  .تسا  هدـش  ضرف  كولمم  رما  کـی  ناونع  هب  تیریدـم  رد  يراـیتخا 

کِلم کُلم و  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  .تسادـخ  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسیک ؟ کلام  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  .دـنکیم  کلم  هداـفا 
.دنرادن هناگادج  ورملق  ود  دوش  یم  هتفگ  هک  روطنآ  دنتسین و  ادج  رگیدکی  زا  اهردق  نیا 
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؟ تسین ایند  رد  تسا و  تمایق  زور  ِکلَم  کلام و  دنوادخ  طقف  ایآ 

نیب تقیقح  مشچ  ایند  رد  نوچ  رـشب  هک  تسا  نیا  شقرف  .تسا  ترخآ  مه  ایند و  مه  یقیقح  کـلم  کـلام و  دـنوادخ  هکلب  ریخ ،
نم دیوگیم  دنادیم و  اهنآ  کلَم  ءایـشا و  رب  کلام  ار  يرگید  ار و  دوخ  .دزاس  یم  ار  يزاجم  يرابتعا و  ياهکلم  اهکلام و  درادـن ،

هک دید  دهاوخ  هاگنآ  دنکفا  ناهج  رب  هنانیب  عقاو  یهاگن  دش و  فوشکم  شیارب  ناهج  قیاقح  هک  یماگنه  یلو  ما  هناخ  نیا  کلام 
(1) «. ٌدیدَح َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَشَکَف   » .تسوا یتسه  یقیقح  ِکلَم  کلام و  هدوب و  یگتخاس  اهکلم  اهکلم و  همه 

: دیامرف یم  نایب  ار  بلطم  نیمه  زین  لیذ  تیاور 

مکاح قبی  ملف  ماکحلا ، تداب  همایقلا  موی  ناک  اذا  رباج  ای  هّلل  هلک  مویلا  ذئموی و  رمالا  : » لاق هنا  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  رباج  نع 
(2)« هّللا الا 

* * *

نیعتسن كایا  دبعن و  كایا 

.میئوج یم  تناعتسا  وت  زا  اهنت  میتسرپ و  یم  اروت  اهنت  اهنت و  اراگدرورپ 

هتفرگ رارق  دیحوت  رانک  رد  مالسا  رد  رگید  هلأسم  نارازه  تسا و  مالسا  لئاسم  زا  یکی  دیحوت  هک  دنک ؛ یم  نامگ  ناسنا  هک  نیا  اب 
هب طوبرم  هک  اهنآ  هچ  نآ  لئاسم  مامت  ینعی  تسا ، دیحوت  شرسارس  مالـسا  دنیب  یم  درگن ، یم  رت  قیقد  یهاگن  اب  یتقو  یلو  تسا ؛

اـجکی و یگمه  دراد  طاـبترا  هنازور  ياـه  لـمعلا  روتـسد  هب  اـی  یتـیبرت و  روما  تاـیقالخا و  هب  هک  اـهنآ  هچ  تسا و  دـئاقع  لوصا 
.تسا دیحوت  هچراپکی 

موـلع زا  دور  یم  راـکب  رکف  رد  اـجنآ  رد  هک  هملک  ود  نیا  بیکرت » لـیلحت و  : » دـنیوگ یم  هـک  دراد  دوـجو  یحالطـصا  قـطنم  رد 
هیزجت تابکرم ؛ همه  ینعی  تسا ، بیکرت » هیزجت و   » هدام ملاع  رد  هک  روط  نامه  هک  تسا  نیا  دارم  .تسا و  هدش  ذاختا  یعیبط 
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زین اـهرکف  اـه و  هشیدـنا  رد  ددرگ ؛ یم  لیکـشت  بکرم  نآ  هبترم  ود  دـننک  بیکرت  ار  رـصانع  نآ  رگا  هیلوا و  رـصانع  هب  دوـش  یم 
هیزجت لیلحت و  رگا  ینعی  .ددرگ  یم  رب  صقانت  مدع  لصا  هب  دنیوگ  یم  نافوسلیف  ار  رشب  راکفا  اه و  هشیدنا  مامت  .تسا  روط  نیمه 

.دیامن یم  یهیدب  ملسم  لصا  نیا  هب  تشگزاب  دننکب ،

یم دـیحوت  هب  تشگزاب  مینک  لیلحت  رگا  ار  یمالـسا  ینابم  مامت  ینعی  تسا ، دـیحوت  نامه  هک  دراد  دوجو  یلـصا  نینچ  مالـسا  رد 
.دنک

دیحوت رگید ، لکـش  رد  میهد  رارق  لیلحت  دروم  ار  تماما  ای  دنتـسه و  يداـقتعا  لوصا  زا  رگید  لـصا  ود  هک  ار  داـعم  توبن و  رگا 
.دننک یم  یئامن  دوخ  دیحوت  لکش  رد  میهد  رارق  یسررب  دروم  ار  یمالسا  یعامتجا  ماکحا  ای  یقالخا و  ياهروتسد  رگا  .تسا و 

، نازیملا ریسفت  رد  .میئامن  یم  لاکیا  يرگید  دروم  هب  ار  نآ  رتشیب  لیصفت  مینک و  یم  ءافتکا  رادقم  نیمه  هب  کنیا  ار  ثحب  نیا  ام 
.تسا هدش  نایب  بلطم  نیا  يددعتم  دراوم  رد 

یلمع دیحوت  يرظن و  دیحوت 

یگناگی هب  ار  ادخ  ینعی  .تسا  هشیدـناو  تخانـش  ملاع  هب  طوبرم  يرظن  دـیحوت  .یلمع  يرظن و  دراد : دوجو  دـیحوت  ود  مالـسا  رد 
يرظن دیحوت  رگید  ترابع  هب  .نتخاس  هناگی  تاذ  تهج  رد  تهج و  کی  هناگی و  لمع  رد  ار  دوخ  ینعی  یلمع  دیحوت  و  نتخانش ؛

! ناسنا هدش  هناگی  ینعی  یلمع  دیحوت  و  ادخ ، ندوب  هناگی  تخانش  ینعی 

ینعی لوا  عون  هب  طوبرم  تسا  هدمآ  اج  نیا  ات  هروس  لوا  زا  هچنآ  دمح  هروس  رد  هک  تسا  نیا  مهد  رکذـت  مهاوخ  یم  هک  يا  هتکن 
هروس نیا  دننام  یب  تمظع  هب  ناسنا  هک  تساجنیا  تسا و  یلمع  دیحوت  نایب  دعب  هب  دبعن » كایا   » اج نیا  زا  و  تسا ، يرظن  دـیحوت 

.دبای یم  رد  کچوک  هروس  نیا  رد  ار  میرک  باتک  نیا  زاجعا  زا  یحضاو  هنومن  درب و  یم  یپ  کچوک 

يدرم نابز  رب  هنوگچ  هک  دیامن ، يراد  دوخ  یتفگش  زا  دناوت  یمن  ناسنا  یتسار 
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رظن زا  هک  دوش  یم  يراج  ینانخـس  نینچ  نیا  گنهرف  ملع و  زا  يربخ  یب  يداوس و  یب  تیّما و  طیحم  رد  هدناوخن و  سرد  یّما و 
رارکت زا  زگره  ناسنا  هک  تسا  يدح  رد  تسالـس  تبوذع و  رظن  زا  درب و  یم  ورف  رکف  هب  ار  یهلا  يامکح  نیرتگرزب  افرژ  قمع و 

.دوش یمن  ریس  نآ 

: هک نیا  بلطم  حیضوت 

وا .تخاس  حرطم  دنوادخ  هرابرد  یتخانش  لئاسم  هلـسلس  کی  تشذگ ؛ نیدلا » موی  کلام   » ات هروس  لوا  زا  هک  یتاملک  اه و  هلمج 
هک تسا  یتاذ  وا  هوالع  هب  .تسا  نیدـلا » موی  کلام   » وا تسا ، نیملاعلا » بر   » وا تسا ؛ میحر »  » وا تسا ، نامحر » وا «  تسا ، هّللا » »

.دراد قلعت  وا  هب  اه  ساپس  اهدمح و  همه  تسا ؛ قالطالا  یلع  دومحم » »

.تسا هدش  حرط  هملک  دنچ  نیارد  یهلا  لئاسم  نیرت  هدمع  تسا ، هدش  هدناجنگ  هملک  دنچ  نیا  رد  تایهلا  مامت  یتسار 

قیاـقح نیا  ياـفرژ  قمع و  رد  روغ  هب  توعد  نآرق ، فرط  زا  لـئاسم  نیا  حرط  هک  دـندرک  طابنتـسا  قح  هب  مالـسا  اـمکح  اـملع و 
.میئامن كرد  ار  اه  نیا  قیاقح  دهاوخ  یم  هکلب  میروآ  نابز  رب  ار  تاملک  نیا  نابز  هقلقل  اب  ًافرص  ام  هک  دهاوخیمن  نآرق  تسا ؛

.تسا تافص  ءامسا و  نیا  هب  دنوادخ  تخانش  ياعدا  ماقم  رد  تقیقح  رد  دنکیم  دای  فاصوا  نیا  اب  ار  ادخ  دوخ  زامن  رد  هک  نآ 

رگید ترابع  هب  .دنیوا  هجوتم  هرطفلاب  ملاع  تادوجوم  همه  هک  شتسرپ  هتـسیاش  لماک و  تاذ  ینعی  تسا  هّللا )  ) وا هک  نیا  تخانش 
نیمه هب  و  تسین ، یهار  وا  رد  ار  زاـین  یتـسین و  یتساـک و  صقن ؛ تسا ، قلطم  لـماک  هک  يدوـجوم  هب  فارتـعا  رارقا و  تخاـنش و 

.تسوا يوس  هب  وا و  هجوتم  وا و  زا  زیچ  همه  لیلد 

ادخ دناوتب  ات  دنک  فیطل  قیقد و  رایسب  ار  شا  هشیدنا  ناسنا  میدرک ) ثحب  هکنانچ   ) یتسیاب ًادج  هک  تسا  نمحر  وا  هکنآ  تخانش 
زج دبای  یم  رودـص  وا  زا  هچ  نآ  تسا ؛ قح  تاذ  تینامحر  رهظم  دوجو ، رـسارس  هک  دـنک  كرد  ینعی  .دسانـشب  تفـص  نیا  هب  ار 

نآ زا  تسا ؛ دوجوم  هک  تهج  نآ  زا  يدوجوم  چیه  تسین ؛ تمحر  ریخ و 
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زا تمقن  تیّرـش و  تسین ؛ تمحر  ریخ و  زج  تسا ؛ یعقاو  ینیع و  هک  تهج  نآ  زا  ینعی  تسا ؛ قـح  تاذ  هـب  بـستنم  هـک  تـهج 
.اهنآ هسفن  یف  يدوجو و  ياه  هبنج  زا  هن  تسا  ءایشا  یفاضا  یبسن و  یمدع و  ياه  هبنج 

تخانـش تفرعم و  زا  هلحرم  نیا  هب  هک  دنک  یم  اعدا  دناوخ  یم  تفـص  نیا  اب  ار  ادـخ  هک  يا  هدـنب  .تسا  میحر  وا  هک  نآ  تخانش 
؛ زین قح  يوس  هب  ءایشا  تشگزاب  ماظن  تسا ، قح  تاذ  رهظم  هک  دهد  یم  صیخشت  ار  ءایشا  رودص  قلخ و  ماظن  اهنت  هن  هک  هدیـسر 

.دندرگ یم  زاب  تمحرب  هدمآ و  تمحر  زا  تادوجوم  ینعی  تسا ؛ تمحر  ریخ و  ماظن 

دوـش هتخانـش  تسرد  رگا  زین  باذـع  تمقن و  رگید : ریبـعت  هب  و  تسا ، تمقن  بـضغ و  رب  تـمحر  مدـقت  تقبـس و  ینعم  هـب  نـیا 
لیبق زا  لامج  تافص  .تسا  لالج  تافص  لامج و  تافـص  ياراد  لاعتم  دنوادخ  رگید : ترابع  هب  تمقن .  سابل  رد  تسا  یتمحر 

.اه نیا  لاثما  تیمقتنم و  تیرابج ، تیسودق  لیبق  زا  لالج  تافص  و  تمحر ، دوجو و  تایح  تردق و  ملع و 

مین دـشاب و  تیبوبر  دوجو و  ریخ  تمحر و  شتاذ  زا  یمین  ـالثم  هک  تسین  یگناـگود  ياراد  دوـخ  تاذ  هبترم  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
رابج و تسا  تمحر  دوجو و  ریخ  هک  يا  هبترم  نامه  رد  ثیح و  نامه  زا  دنوادخ  نینچمه  .ماقتنا و  تیرابج و  تیـسودق و  رگید 

.تسامرفمکح شتافص  ءامسا و  نایم  رخأت  مدقت و  یعون  هکلب  تسین ، مقتنم 

تسا يرشب  هشیدنا  تالوصحم  نیرتشزرا  اب  زا  هک  دنا  هدرک  هنیمز  نیا  رد  یقیمع  بلاج و  رایسب  تاقیقحت  تفرعم  تمکح و  لها 
قیاقح نیا  قمع  هب  دنا  هدوب  رادروخرب  ریذـپان  یگتـسخ  ییریگ  یپ  ناوارف و  یقمعت  اب  مأوت  راشرـس  يا  هحیرق  زا  هک  يدارفا  اهنت  و 

.دنا هدیسر 

یضعب دولوم  هدیئاز و  تافـص  ءامـسا و  زا  یـضعب  ینعی  تسامرف  مکح  راگدرورپ  تافـص  ءامـسا و  نایم  رخأت  مدقت و  یعون  يرآ 
هکنآ .تسا  هیلامج  تافـص  هدیئاز  دولوم و  هیلالج  تافـص  دنراد  مدـقت  هیلالج  تافـص  رب  هیلامج  تافـص  یلک  روطب  .تسا  رگید 

یگتخاس يادخ  وهی »  » دراد مدقت  رگید  زیچ  ره  رب  شتّیمقتنم  تیراّبج و 

288 ص :

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 304 

http://www.ghaemiyeh.com


 . نآرق فرط  زا  هدش  یفرعم  ناهج و  یعقاو  يادخ  هّللا »  » هن تسا ، دوهی 

اریز مقتنم ، راـبج  اـب  ـالثم  هن  تسا  مأوت  میحر  ناـمحر و  اـب  نآرق  هّللا » مسب   » ارچ هک  درک  كرد  ناوت  یم  یبوـخ  هب  هک  تساـجنیا 
تیمیحر تینامحر و  زا  رگید  یلکش  زین  ّتیمقتنم  تیراّبج و  یتح  .تسا و  میحر  نامحر  هّللا  شیامن  نآرق ، رظن  زا  یتسه  شیامن 

.تسا

لوا هجرد  رد  دـنوش ؛ یم  نآ  لومـشم  قح  يوس  هب  تشگزاـب  رد  تادوجوم  هک  یتمحر  ینعی  هیمیحر ، تمحر  هک  تسادـیپ  هتبلا 
ِتروص رد  تسا  یتمحر  .تسا  تمحر  ًانطاب  ًارهاظ و  دـسریم  اـهنآ  هب  هچنآ  هک  دنتـسه  اـهنآ  ینعی  تسا  ناـمیا  لـها  لاـح  لـماش 

.یبسن هن  قلطم  تسا  یتمحر  تمقن ؛ ِتروص  رد  هن  تمحر 

دوش یم  هتفگ  ای  ترخآ ؛ هب  طوبرم  میحر  تسایند و  هب  طوبرم  ناـمحر  هک  تسا  نیا  میحر  ناـمحر و  قرف  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا 
البق هک  تسا  نامه  دوصقم  ددرگ  یم  نینمؤم  لاح  لماش  اـهنت  میحر  اـما  دوش  یم  نمؤم  رفاـک و  زا  معا  مدرم  همه  لـماش  ناـمحر 

.میداد حیضوت 

زا يرگید  و  نامحر »  » هرـصبت هدام و  زا  ار  تمحر  رابتعا  یکی  هک  دنرادن  قرف  رگیدکی  اب  دنناهج  ود  هک  رظن  نآ  زا  ترخآ  ایند و 
لها صاخ  ياهتمحر  دـشاب و  هدـش  نیمأت  هرـصبت  ای  هدام  کی  زا  نمؤم  رفاک و  كرتشم  ياهتمحر  ًالثم  ای  میحر »  » هرـصبت اـی  هداـم 

.رگید هرصبت  ای  هدام  زا  نامیا 

زا  » ناهج نتـشگزاب .»  » دراد و ندـمآ »  » ناهج هک  تسا  نیا  تمحر  رظن  زا  یتسه  میـسقت  درادـن ؛ تامیـسقت  نینچنیا  یتسه  ناـهج 
تـسا میحر  دـنوادخ  و  تسا ، تمحر  رهظم  ناهج  ییوا » زا   » ندـمآ و ینعی  تسا  نامحر  دـنوادخ  یئوا .» يوس  هب   » دراد و ییوا »
تـسا یهلا  ماقتنا  تیرابج و  رهظم  هک  یهلا  باذع  منهج و  یتح  .تسا  تمحر  رهظم  زین  ناهج  ییوا » يوس  هب   » نتـشگزاب و ینعی 

.داد حیضوت  ناوت  یمن  نیا  زا  شیب  اجنیا  رد  .تسوا  تیمیحر  دولوم  زین 

.تسا حرطم  يرگید  تخانش  تفرعم و  اجنیا  رد  .تسا  نیدلا  موی  کلام  وا 

یئازج زور  دناد  یم  وا  هکنآ  ینعی  تسا  شنیرفآ  ماجنا  رس  تخانش  یعدم  هدنب 
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هدوب دـنوادخ  هلاصالاب  کلام  کلم و  هتـشادن و  تلاـصا  يا  هلیـسو  بابـسا و  چـیه  هک  دـش  دـهاوخ  فشکنم  زور  نیا  رد  تسا و 
.تسا

نیا تسا و  تخانـش  هلوقم  زا  هک  يدـیحوت  ینعی  تسا ؛ يرظن  دـیحوت  ورملق  رد  دـش ؛ هتفگ  البق  هک  ییاهریـسفت  نآ  اب  همه  اه  نیا 
، ریخ درادن ، یترورـض  تسا و  ینهذ  هلحرم  کی  هلحرم  نیا  هک  تفگ  دیابن  هاگچیه  .تسا و  يرورـض  مزال و  هداعلا  قوف  اهتخانش 

.تفر دهاوخن  شیپ  لمع  رد  ناسنا  دشابن  هلحرم  نیا  ات  دراد و  تلاصا  شدوخ  تخانش  مالسا  رد  هکلب 

؟ تسا هدش  بوسحم  دحوم  دمهفب  دسانشب و  طقف  ناسنا  رگا  ینعی  تسا ؟ یفاک  هلحرم  نیا  ایآ  اما 

( یلمع دیحوت   ) .دوشب ات  دمهفب  دسانشب و  دیاب  ینعی  .تسا  ندش  همدقم  ندیمهف  نتخانش و  نیا  هکلب  ریخ ؛

.مینک ندش  هناگی  راهظا  میهاوخ  یم  میا و  هدومن  زاغآ  ار  یلمع  دیحوت  دبعن ، كایا  میئوگ  یم  هک  هاگنآ 

« تدابع  » تغل هشیر 

ار لاح  نیا  دـشاب ؛ هتـشادن  یتمواقم  يدـعت و  نایـصع و  هنوگچیه  هکیروطب  دوشب ؛ عیطم  مرن ، مار ، يزیچ  هک  یتقو  یبرع  ناـبز  رد 
.دنیوگ یم  دّبعت 

، دنورب هار  نآ  يور  دعب  دنزاسب  ار  هار  لوا  يزاس  هار  ياه  نیـشام  هلیـسوب  زورما  دننام  هک  دوبن  روط  نیا  اه  هداج  اههار و  میدق  رد 
رثا رد  یلو  دندوب ؛  دمآ  تفر و  عنام  اهراخ  گنـس و  هک  دوب  يروطب  لوا  ياهزوررد  اذل  دـش و  یم  هتخاس  نتفر  هار  اب  اههار  هکلب 
رازآ ار  اهناویح  اهناسنا و  ياپ  دنتـشادن ، نیرباع  لباقم  رد  یتمواقم  دـندش و  یم  مرن  درخ و  اـه  هزیر  گنـس  مک  مک  رورم ؛ روبع و 

ینعی قیرط ، نیا  .دندوب  یصاع  مارآ و  ان  اپ  ریز  اهگنس  دوب ؛ ههاریب  هک  یهار  هکیلاح  رد  دندوب ، مارآ  مار و  هکلب  دنداد ، یمن 
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(1) .دبعم قیرط  دنتفگ : یم  دوب  هدش  مار  مرن و  هک  یهار 

.ندوب عیطم  مار و  ینعی  ندوب  هنوگ  نیا  .درادن  ینایصع  هنوگ  چیه  تسا و  عیطم  میلـست و  مار و  هک  یـسک  ینعی  دبعم  دبع و  ناسنا 
تبسن ار  تلاح  نیا  ینعی  ندوب  ادخ  دبع  .دشاب  هتشاد  دنوادخ  هب  تبـسن  طقف  دیاب  ناسنا  هک  تسا  یتلاح  ندوبن ، یـصاع  هرذ  کی 
دوجوم چیه  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  تدابع ؛ رد  ندوب و  دبع  رد  دـیحوت  اما  .نتـشاد و  قح  تاذ  ياه  نامرف  قح و  تاذ  هب 
هراومه سپ  .دشاب  هتـشاد  درمت  نایـصع و  تلاح  ادخ  ریغ  هب  تبـسن  هکلب  دشاب ؛ هتـشادن  ار  تلاح  نیا  يرگید  نامرف  چـیه  رگید و 

وت اهنت  ایادخ  دبعن  كایا  ینعم  تسا  نیا  .ادخ  ریغ  ضحم  نایصع  و  ادخ ، ضحم  میلـست  دشاب ؛ هتـشاد  داضتم  تلاح  ود  دیاب  ناسنا 
.میتسرپ یمن  ار  وت  زا  ریغ  میتسرپ و  یم  ار 

عقاو رد  همه  طئارش  عماج  ناربهر  ماما و  ردام ؛ ردپ و  لثم  هداد  ار  اهنآ  تعاطا  روتـسد  دنوادخ  هکیئاهنآ  تعاطا  تشاد  هجوت  دیاب 
رانک رد  هچره  یلو  تسا ، ادخ  تدابع  دسرب  اجنیا  هب  هک  يا  هتـشر  ره  مینک و  یم  تعاطا  هتفگ  ادـخ  نوچ  اریز  .تسادـخ  تعاطا 

.تسا كرش  لوط ؛ رد  هن  دریگب  رارق  ادخ  ضرع  رد  ینعی  دریگب ؛ رارق  ادخ 

اهدیحوت اه و  كرش 

یلمع دیحوت  ینعم  ًانمض  هک  مینک  یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  ام  هک  تسا  هدمآ  كرـش  يارب  ینوگانوگ  قیداصم  دیجم  نآرق  رد 
.ددرگ یم  نشور  ًالامجا  نآرق 

(2)« ُهاوَه ُهَهِلا  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَاَرَفَا   _ » 1

 . تسا هداد  رارق  شدوخ  دوبعم  ار  شدوخ  سفن  ياوه  هک  ار  سک  نآ  يدید  ایآ 

: دیوگ يونثم  تسا  هدش  هدرمش  كرشم  تسرپ  توهش  ِناسنا  هیآ  نیا  رد 
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تساهدژا تب  نیا  رام و  تب  نآ  هکنوچ  تسامش  سفن  تب  اه  تب  ِردام 

رارق دریگیم  بآ  زا  رارش  نآ  رارش  تب  سفن و  تسا  گنس  نهآ و 

دوش نمیا  یک  ود  نیا  اب  یمدآ  دوش  نکاس  یک  باز  نهآ  گنس و 

نامرف هب  ام  ایادخ  هک  میا  هدش  بلطم  نیا  یعدم  مینک ، یم  یفن  ار  ادـخ  ریغ  تیدوبعم  دـبعن و  كایا  مییوگ  یم  هک  اج  نآ  زا  سپ 
.نامدوخ ياهتوهش  اهسوه و  اهاوه و  اهلیم و  نامرف  هب  هن  میتسه  وت 

(1)« ِهّللا نوُد  ْنِم  ًابابْرَا  مُهَنابْهُر  مُهَرابْحَا و  اوُذَخَِّتا   _ » 2

ياهربِح دنـشاب ؛ هتـشاد  ادخ  رما  زا  يدنتـسم  هکنآ  نودـب  نانآ  دـیوگ ! یم  دـیامرف  یم  تمذـم  ار  نایحیـسم  نایدوهی و  هکیلاح  رد 
.دننک یم  شتسرپ  دنا و  هداد  رارق  شیوخ  يادخ  ار ، ناشدوخ  ياه  بهار  و  دنیوگ ) ار  دوهی  ملاع  ربح   ) ناشدوخ

.دندرک یمن  تدابع  دندرک  یم  تدابع  ار  اهتب  اهتسرپ  تب  هک  لکش  نآ  هب  ار  دوخ  نیسدقم  املع و  نایحیـسم  نایدوهی و  میناد  یم 
دنوادخ فرط  زا  هک  نآ  نودـب  ینعی  دـندوب ؛ دـبعتم  نانآ  لباقم  رد  هک  دوب  ردـقنیمه  هکلب  دـندرک  یمن  هدجـس  ًالثم  ار  اهنآ  ینعی 

لیم و هب  نانآ  هچره  دـندوب ؛ اهنآ  یناسفن  ياهاوه  اه و  لیم  عیطم  تقیقح  رد  دـندوب و  اه  نآ  میلـست  عیطم و  دنـشاب  هتـشاد  هزاـجا 
هک سک  ره  تسا و  راگدرورپ  هصاخ  قوقح  زا  تعاـطا  دـیامرفیم  اـجنآ  رد  دـنوادخ  .دـنتفریذپ  یم  اـه  نیا  دـنتفگیم ؛ دوخ  ياوه 

؟ دینک یم  تعاطا  ارچ  هدادن  روتسد  ادخ  هک  ار  اه  بهار  اهربح و  .درک  تعاطا  دوش  یم  دهد  روتسد 

؛ مینکیمن تدابع  رگید  مان  هب  سیّدق و  مان  هب  یناحور و  مان  هب  ار  یهورگ  چـیه  ایادـخ ؛ ینعی  دـبعن  كایا  میئوگ  یم  هک  اجنآ  سپ 
یمن تعاطا  يا  هدادـن  نامرف  وت  هک  ار  سک  ره  مینک و  یم  تعاطا  يا  هداد  ناـمرف  وت  ار  سک  ره  مینک ؛ یمن  تعاـطا  هناروکروک 

.مینک

.يا هدرک  بجاو  ار  وا  نامرف  ًاحیرص  وت  هک  تسا  تهج  نآ  زا  مینک  یم  تعاطا  ار  ادخ  لوسر  رگا 

ياملع ینعی  طئارـشلا  عماج  نادـهتجم  نامرف  رگا  يا .  هداد  نامرف  وت  نوچ  مینکیم  تعاطا  رمـالا  یلوا  ناونع  هب  ار  راـهطا  همئا  رگا 
هب مینک  یم  تعاطا  ار  هاگآ  لداع  یقتم 
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.دنا هداد  روتسد  نینچ  نیا  ام  هب  يا  هدرک  هعاطلا  بجاو  وت  ار  ناشنامرف  هک  راهطا  همئا  ربمغیپ و  هک  تسا  نیا  مکح 

نِم ًابابرَا  ًاضَعب  انُـضعب  َذِـخَّتَی  ًائیـش َو ال  ِِهب  ْكِرُْـشن  َهّللا َو ال  ِالا  ُدـُبْعَن  الَا  ْمُکنَیب  انَْنَیب و  ٍءاوَس  ٍهملَک  یلا  اَْولاعَت  ِباتْکلا  َلهَا  ای  ُْلق   _ » 3
(1)« ِهّللا نوُد 

.داتسرف ایند  ياهروشک  نارس  هب  همانشخب  تروص  هب  يرجه  ای 6  لاس 5  رد  هّللا  لوسر  هک  تسیا  هیآ  نامه  نیا 

دراد صاصتخا  امب  میئوگب  میناوت  یم  ام  هن  دینک ؛ یم  دنتـسم  ینامـسآ  باتک  کی  هب  ارناتدوخ  هک  یناسک  يا  باتک ؛ لها  يا  وگب 
یم هک  اجنآ  ات  .میهدن  رارق  وا  کیرـش  ار  يزیچ  چیه  دیئایب ؛ .تسا  هّللا  نآ  و  تسامـش ؛ صوصخم  دینک  اعدا  دیناوت  یم  امـش  هن  و 

: دیامرف

« ...ًاضَْعب انُضَْعب  َذِخَّتَیالَو  »

، میریگن عاطم  دوبعم و  مینکن ؛ تعاطا  تدابع و  ار  يرگید  مادک  چـیه  میریگن ؛ رایتخا  بحاص  و  بر »  » ار رگید  یخرب  ام  زا  یخرب 
.سب مینادب و  عاطم  دوبعم و  و  بر »  » ار ادخ  اهنت 

: دیامرف یم  هک  تسا  نآرق  یلمع  دیحوت  رهاظم  زا  رگید  یکی  زین  نیا 

نیا دـبعن  كایا  ینعم  سپ  .دزاسن  شیوخ  بوبرم  ار  رگید  ناـسنا  یناـسنا  دـهدن و  رارق  شدوخ  بر  ار  رگید  ناـسنا  یناـسنا  چـیه 
وت و ربارب  رد  ار  یناسنا  نامرف  ار و  یناسنا  چیه  میرادن و  یعامتجا  دوبعم  چیه  میهدیم و  رارق  عاطم  و  بر »  » اروت اهنت  ایادـخ  تسا :

.میهدیمن رارق  عاطم  وت  نامرف 

(2)« َلیئارسا یَنب  َتْدَّبَع  ْنَا  َّیلع  اهُّنُمَت  ٌهمِْعن  َْکِلت  َو   _ » 4

ام هناخ  رد  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  تفگ : تنوشخ  اب  نوعرف  درک  توعد  ار  وا  دـش و  وربور  نوعرف  اـب  یتقو  نارمع  نب  یـسوم 
: داد باوج  یسوم  .يداد  ماجنا  ار  تسا ) یْطِبق  نتشک  نامه  دارم   ) تشز مهم و  راک  نآ  .يدش و  گرزب  ام  تسد  ریز  رد  يدوب و 
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چیه نم  یئوگیم  وت  ایآ  ینعی  يا !؟ هداد  رارق  تدوخ  هدنب  ار  لیئارـسا  ینب  هک  نیا  لباقم  رد  یتشاذـگ  نم  رـس  هب  ار  تنم  نیا  لاح 
!؟ يا هتخاس  هدنب  ار  لیئارسا  ینب  هک  تلمع  نیا  لباقم  رد  میوگن 

هاگچیه لیئارـسا  ینب  .تسا  هدـیمان  دـیبعت »  » ار نوعرف  دادبتـسا  نامه  ینعی  یبآـم  نوعرف  یـسوم ، ترـضح  هک  دـینک  یم  هظحـالم 
دوب و هدرک  راداو  یشک  هرهب  يرابجا و  راک  يرابجا و  تعاطا  هب  هتخاس و  لیلذ  ار  اهنآ  نوعرف  هکلب  دندرک ؛ یمن  هدجس  ار  نوعرف 

ینعی دـبعن  كایا  سپ  .دـندوب  عیطم  مار و  نوعرف  لباقم  رد  ـالمع  اـهنآ  .دوب  هدومن  بلـس  اـهنآ  زا  ار  يدازآ  راـیتخا و  قح  عون  ره 
.مهدیمن يدازآ  رایتخا و  قح  بلس  یشک و  هرهب  يرابجا و  ياهتعاطا  اه و  لیلذت  اهدیبعت و  هب  نت  ایادخ 

رد هک  تسا  نامه  یلمع  دـیحوت  .دـشاب  یلمع  دـیحوت  يانعم  رگنـشور  دـناوتیم  تسا و  هدـمآ  نآرق  رد  هک  تسیئاه  هنومن  اـه  نیا 
ناسنا دوجو  تیعقاو  هکنآ  ینعی  .تسا  یجراخ  تینیع  رد  دیحوت  دارم  هک  دنیوگیم ، تدابع  رد  دـیحوت  یمالـسا  ياملع  حالطـصا 

.دشاب هدش  هناگی  مه 

هب لاعفا  تافـص و  تاذ و  رد  ار  ادخو  دشابدّحوم  هشیدـنا  رکف و  هلحرم  رد  اهنت  ناملـسم  هک  تسین  یفاک  مالـسا  رد  هکنآ  هصالخ 
ادـخ هرابرد  هام  دناوتب 6  دـنک ، ثحب  یـسانشادخ  هرابرد  هک  دـننک  داهنـشیپ  وا  هب  رگا  هک  دـنک  كرد  دـنادبو و  دسانـشب  یگناگی 
هکلب دـشا ؛ ار ب_ _ه گ_ ناـگی لـم  __ رد ع هک  تسنآ  رگید  مین  و  دراد ، ار  دـیحوت  زا  یمین  یـصخش  نینچ  نیا  دـیوگب ، نخس 

.تسادّحوم تفگ  ناوتیم  دوب  هناگی  زین  میلست  تعاطا و  رد  تخانش و  فاصوا  مامت  اب  ار  ادخ  هک  ماگنه  نآ  .دشاب  هدش  هناگ  ي_

هنوگچ هک  تسا  روآ  تفگـش  یتـسار  و  میرب ؛ یم  یپ  دـمح  هروـس  تمظع  هب  هک  تساـجنیا  میدرک ؛ هراـشا  ـالبق  هک  روـط  ناـمه 
نیلوا رد  دناوتب  هدومنن ، تاقالم  ار  يدنمـشناد  چیه  هدرکن و  دروخرب  یفوسلیف  ابو  هدناوخن  سرد  شرمع  رد  هاگچیه  هک  یـصخش 

هلمج دنچ  رد  ار  يرظن  دـیحوت  دـناجنگب ، کچوک  هعطق  کی  رد  ار  شبتکم  مامت  هک  دـنک  میظنت  يروط  ار  تاملک  شباتک  هروس 
دنک نایب  یلاعتو  جوا  لامک  رد  هاتوک و 
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ناشن دبعن  كایا  هاتوک  هلمج  کی  رد  ار  یلمع  دیحوت  دنک و  نایب  یلاعت  جوا و  لامک  رد  هاتوک و  هلمج  کی  رد  ار  یلمع  دیحوتو 
! دهد

تدابع راصحنا 

دـیایب و لعف  زا  سپ  تسیابیم  یلوا  عبط  بسح  هب  تسا و  دـبعن  لوعفم  كایا ؛ یبرع ، نابز  روتـسد  رظن  زا  دـبعن _  كاـیا  هلمج  رد 
هقح ام  میدقت  : » دنیوگیم بدا  ياملع  یلو  .مینک  یم  شتسرپ  اروت  ایادخ  دوب : نیا  شیانعم  دوب  روط  نیا  رگا  كدبعن و  دوش  هتفگ 

یبرع نابز  هب  صاصتخا  تسا ؛ راصحنا  تمالع  دـنرادب  مّدـقم  تسا ، رّخؤم  شیاج  هک  هملک  کی  رگا  ینعی  رـصحلا » دـیفی  ریخأتلا 
؛ میتسه وت  عیطم  مار و  مینک و  یم  شتسرپ  ار  وت  اهنت  ایادخ  دوش : یم  هلمج  نیا  يانعم  نیاربانب  .تسا  نینچ  مه  یسراف  رد  درادن و 

.هلمج ود  ياج  هب  تسا  هلمج  کی  دـبعن  كایا  هلمج  سپ  .میتسین  دـشابن  وت  نامرف  زا  یـشان  هک  ینامرف  چـیه  سک و  چـیه  عیطم  و 
.میوش یمن  میلست  زگره  ادخ  ریغ  لباقم  رد  ینعی  یفن  هلمج  میتسه و  میلست  ادخ  لباقم  رد  ینعی  یتابثا  هلمج 

یم هک  ناملـسم  تسا  هدـش  هدـناجنگ  دوش ؛ یم  هدافتـسا  دـیحوت  راعـش  زا  هک  يرفک  نامیا و  ناـمه  ناـیب ؛ نیا  يور  هلمج  نیا  رد 
.ادخ ریغ  هب  رفک  دنوادخ و  هب  نامیا  دراد : یم  زاربا  ار  رفک  کی  نامیا و  کی  دحاو  نآ  رد  هّللا » الا  هلا  ال  : » دیوگ

َکَـسْمَتْسا دـقف  ِهّللِاب  ْنِمُْؤی  ِتوغاّطلِاب و  ْرُفْکَی  ْنَمَف  ِّیَْغلا ، َنِم  ُدْـشُّرلا  َنَّیَبَت  دـق  ِنیّدـلا ، یف  َهارِْکا  ال  : » میناوخ یم  یـسرکلا » هیآ   » رد
(1)« یْقثُْولا ِهَوْرُْعلِاب 

نآ نامه  رد  هکیلاح  رد  دشاب ، هّللا  هب  نمؤم  هک  سکنآ  تسین ، راک  رد  یهارکا  رابجا و  هنوگچیه  هدش ؛ راکشآ  تقیقح  هک  کنیا 
هدز گنچ  ار  مکحم  هریگتسد  ینعی  یقثولا  هورع  هتشگ و  راگتـسر  سکنآ ؛ دشاب ؛ تسا ) نایغط  رهظم  هک  هچنآ  ، ) توغاط هب  رفاک 

.تسا

نامیا ات  دریگ ، رارق  نایغط  رهاظم  راکنا  دنوادخ ، هب  میلست  رانک  رد  یتسیاب  هراومه  هکلب  تسین ؛ یلمع  رفک  نودب  مالسا ؛ رد  نامیا 
.ددرگ لماک 
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عمج ریمض 

ریمـض دـبعن  هملک  رد  هک  تسا  نیا  دراد ؛ دوجو  تسا  ناـسنا  ندـش »  » هلحرم یلمع و  دـیحوت  هلحرم  هک  اـجنیا  رد  هک  یبلاـج  هتکن 
وت اهنت  ام ؛  » هدش هتفگ  هکلب  متسرپیم » ار  وت  اهنت  نم  : » هدشن هتفگ  .تسا  هدشن  هتفگ  دبعا  ینعی  درفم  تروص  هب  هدش و  هدروآ  عمج 

تخانـش وترپ  رد  هک  روط  نامه  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا  ناسنا  ندـش  هتخاس  ماـقم  هک  ماـقم  نیا  رد  هک  هتکن  نآ  میتسرپ .» یم  ار 
دوش یم  هتخاس  تیلاعف  لمع و  رد  هک  روط  نامه  وا ؛ زا  يربخ  یب  وا و  زا  تلفغ  تروص  رد  هن  دوش  یم  هتخاـس  وا  هب  هجوتو  ادـخ 

لصفنم و هن  دوش  یم  هتخاس  يدـیحوت  هعماج  اب  گنهامه  هارمه و  یعامتجا و  لمع  نمـض  رد  ناسنا  ضحم ؛ هشیدـنا  رظن و  اـب  هن 
یقیقح ناسنا  تخانـش ، هشیدـنا و  نودـب  ناسنا  .یعامتجا  یلمع ؛ یهلا ؛ يرکف ؛ تسا  يدوجوم  ناسنا  .دـیحوت  لـها  هلفاـق  زا  ادـج 
ناسنا تسین ؛ یقیقح  ناسنا  زین  لمع  زا  هدیرب  یهلا  هدنـشیدنا  ناسنا  تسین ؛ ناسنا  ادخ  زا  لفاغ  ادخ و  زا  هدش  هدیرب  ناسنا  .تسین 

رد سپ  .تسا  صقاـن  ناـسنا  زین  يدـیحوت  هعماـج  زا  هدـیرب  یلمع  سانـشادخ  هدنـشیدنا  ناـسنا  روـط  نیمه  .تسا  هـتفرگ  یتساـک 
: تسا نیا  دبعن  كایا  ینعم  تقیقح 

.میناور وت  نامرفب  شوگ  وت و  يوس  هب  مه  اب  همه  گنهامه ؛ یتکرح  رد  يدیحوت  هعماج  مدرم  ام  ایادخ 

* * *

نیعتسن كایا 

.تسا تناعتـسا  رد  دـیحوت  دـیفم  هلمج  نیا  .میئوج  یمن  تناعتـسا  میهاوخ و  یمن  کمک  وت  ریغ  زا  .میهاوخ  یم  کمک  وت  زا  اهنت 
اجنیا رد  تسا  نکمم  .ندرکدامتعا  وا  هب  اهنت  ندرک و  دادمتـسا  وا  زا  اهنت  نتـساوخ و  کمک  وا  زا  اهنت  ینعی  تناعتـسا ، رد  دـیحوت 

.تناعتسا دادمتسا و  لصا  رظن  زا  یکی  درک : حرطم  هنوگ  ود  هب  ار  لاؤس  نیا  ناوت  یم  دوش و  حرطم  یلاؤس 
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؛ ریغ زا  دادمتسا  تناعتسا و  ریغ و  هب  دامتعا  .دشاب  هتشاد  سفن  هب  دامتعا  دیاب  ناسنا  قالخا ،» ءاملع «  تیبرت و  میلعت و  ءاملع  رظن  زا 
.دنک یم  رادیب  ار  ناسنا  يورین  اوق و  هک  سفن  هب  دامتعا  فالخ  رب  دزاسیم ؛ فیعض  یلاکتا و  يدوجوم  ار  ناسنا 

« لکوت  » زورما ءاملع  لیلد  نیمه  هب  .ادخ  ریغ  ای  دشاب  ادخ  ریغ  نآ  هک  نیا  زا  معا  ریغ  هب  هن  تشاد  هیکت  دوخ  هب  دیاب  لصا  نیا  قبط 
.دنرامش یم  یقالخا  ریغ  دننک و  یم  یفن  تسا  دوخ  زا  دامتعا  بلس  بجوم  تسادخ و  هب  دامتعا  هک  ار 

ریغ هک  نیا  تسج  دادمتـسا  تناعتـسا و  ادخ  ریغ  زا  دیابن  ارچ  هک  نیا  نآ  دوش و  حرطم  يرگید  تروص  هب  لاؤس  نیا  تسا  نکمم 
ملاع دنوادخ ؛ دراد ؟ یقطنم  هچ  تسج  دادمتـسا  تناعتـسا و  دیابن  ادخ  ریغ  زا  هک  نیا  اماو  تسا  یقطنم  درک  تدابع  دیابن  ار  ادـخ 
دوخ ياهزاین  عفر  يارب  راچان  ام  تسا و  هتخاس  دنمزاین  رگید  ءایشا  هب  رگید و  ياهناسنا  هب  ار  اهناسنا  ام  هداد و  رارق  بابسا  ملاع  ار 

.مینک دادمتسا  میریگب و  کمک  یگدنز  رد  رگید  ياهناسنا  زا  رگید و  ءایشا  زا  دیاب 

ریغ هب  دامتعا  ریغ و  زا  يریگ  کمک  هنوگره  هک  تسین  روط  نیا  .تسا و  يرگید  زیچ  بلطم  هک  میئوگب  دیاب  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 
ره هک  تسا  روط  نیا  اه  ناسنا  هعماج  ینعی  هدرک ؛ قلخ  ریغ  هب  دـنمزاین  يدوجوم  ار  ناسنا  الوصا  دـنوادخ  هکلب  ریخ ؛ دـشاب ؛ حـیبق 

.تسا تقیقح  نیمه  رگنایامن  دننکیم  نواعت  هب  رما  ًامئاد  یمالسا  تاشرافس  رد  مینیب  یم  هک  نیا  تسا و  جاتحم  يرگید  هب  سک 

: دیامرفیم دیجم  نآرق  رد 

(1) «. يْوقَّتلا ِِّرْبلا و  یَلَع  اُونَواعَت  »

، دوبن زیاج  يّدح  چـیه  رد  ریغ ، زا  تناعتـسا  رگا  .تسا  نوع »  » هدام زا  نواعت »  » هملک دـیناسرب ، ددـم  ار  رگیدـکی  کین  ياهراک  رد 
يرای ددـم و  ار  رگیدـکی  یتسیاب  اذـل  و  دـیتسه ؛ جاتحم  رگیدـکی  هب  امـش  دـناسریم : هکلب  درک ، یمن  نواعت  هب  شرافـس  راگدرورپ 

.دینک

297 ص :

هیآ 2. هدئام ، هروس  . 1 - 1

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 313 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13111/AKS BARNAMEH/#content_note_297_1
http://www.ghaemiyeh.com


! نادرگن تدوخ  قلخ  جاتحم  ارم  ایادخ  درک ؛ اعد  ریبعت  نیا  هب  ریما  ترضح  روضح  رد  یصخش 

: دومرف ترضح 

هک تسا  نیا  روظنم  .هدن و  رارق  تدوخ  قلخ  نادب  جاتحم  ارم  ایادـخ  وگب  دومرف  میوگب ؛ هچ  سپ  درک  ضرع  وگن ؛ روط  نیا  رگید 
دنمزاین نارگیدـب  شدوخ  یئایند  یگدـنز  دربشیپ  رد  هراومه  هک  تسا  روط  نیا  ناـسنا ، تقلخ  هوحن  اریز  تسا  یندـشن  لوا  هلمج 

؟ تسیچ بلطم  سپ  .دیوجب  نارگید  زا  دادمتسا  دیابن  ناسنا  هک  دیوگ  یمن  نیعتسن  كایا  هلمج  رد  سپ  .تسا 

رمالا سفن  عقاو و  رد  هک  هچنآ  ینعی  ناسنا ؛ بلق  هاگ  هیکت  نآ  و  یئاـهن ؛ داـمتعا  نآ  هک : تسا  نیا  دـناسریم  هفیرـش  هیآ  نیا  هچنآ 
دنادب .دنادب و  هلیـسو  ناونع  هب  ار  اهنآ  دیوج ؛ یم  دادمتـسا  ایند  رد  اهنآ  زا  هک  هچنآ  و  دشاب ، ادخ  یتسیاب  دراد ؛ هیکت  نآ  هب  ناسنا 

رد هدـیرفآ و  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یلئاسو  همه  همه و  وا ؛ يزغم  يورین  وا ؛ يوزاـب  يورین  وا ؛ يدوجو  ياوق  ناـسنا ؛ دوخ  یتح  هک 
رب هک  دنیب  یم  دعب  یلو  دنک  یم  دامتعا  یلئاسو  هب  ایند  رد  ناسنا  ردـقچ  اذـل  .تسوا و  تسد  رد  هتـشر  رـس  تسا و  هداهن  وا  رایتخا 

.دادن ماجنا  دنکب ؛ دیاب  هک  یکمک  هلیسو  نآ  شراظتنا  فالخ 

وا هب  ناسنا  رگا  هک  یتردق  اهنت  .دنزرو  یم  فلخت  زین  اهنآ  یتح  هک  دنیب  یم  دـنک و  یم  دامتعا  شیوخ  ياوقب  هک  دوش  یم  یهاگ 
.تسادخ تشاد  دهاوخن  ینارگن  چیه  دنک  میظنت  وا  اب  ار  شا  همانرب  دنک و  هیکت 

درک تحارتسا  شدوخ  هاگودرا  دودح  رد  يا  هپت  يور  رد  تفرگ و  هرانک  رکـشل  زا  مرکا  لوسر  اهگنج  زا  یکی  رد  هک  دنا  هتـشون 
ار وا  داتفا و  هّللا  لوسر  هب  شهاگن  درک ؛ یم  شدرگ  دوب و  حلـسم  هکیلاحر  د  نمـشد ؛ عاجـش  دارفا  زا  یکی  ًاـقافتا  .تفر  باوخب  و 

.تشک دهاوخ  ار  وا  نالا  هتفای و  اهنت  ار  وا  هک  نیا  زا  دش  لاحشوخ  رایسب  و  تخانش ؛

 : دیشک دایرف  داتسیا و  شرس  يالاب  يو  دوب ؛ هدیباوخ  هّللا  لوسر  هک  یلاحرد 

یسک هچ  تفگ : .متسه  نم  يرآ  دومرف : درک و  یهاگن  ترضح  یتسه ؟ وت  دمحم !
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! ادخ دومرف : گنرد  نودب  هّللا  لوسر  دهد ؟ تاجن  نم  تسد  زا  اروت  دناوت  یم 

ناهگان دنزب ؛ رت  يوق  ار  دوخ  تبرض  ات  تفر  بقع  مدق  کی  داد و  مهاوخ  ناشن  وتب  نالا  تفگ  تشادن  يراظتنا  نینچ  هک  درم  نآ 
هچ دومرف : داتسیا و  شرـس  يالاب  تساخرب و  ياج  زا  تعرـسب  ترـضح  دروخ .! نیمز  هب  مکحم  هدومن و  تباصا  یگنـس  هب  شیاپ 
وفع ار  وا  هّللا  لوسر  و  وت ! مرک  داد : خـساپ  تناتف  يور  زا  درم  نآ  هک  دوب  اـجنیا  دـهدب ؟ تاـجن  دـناوتیم  نم  تسد  زا  ار  وت  یـسک 

.دومرف

یتسیاب هکلب  دنک ؛ زارد  دادمتسا  تسد  دیابن  يا  هلیـسو  چیهب  ناهج  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  هن  هلمج  نیا  ینعم  هک  تسا  نیا  ضرغ 
.دراد رارق  وا  تسد  رد  بابسا  لئاسو و  هتشر  رس  هک  دنادب  دسانشب و  زین  ار  بابسالا  ببسم  دادمتسا ؛ نیع  رد 

* * *

میقتسملا طارصلا  اندها 

.امرفب تیاده  راوتسا  هارهاش  هب  ار  ام  ایادخ 

: مینک نایب  ار  بلطم  دنچ  یتسیاب  ددرگ  نشور  الماک  میقتسم  طارص  هک  نیا  يارب 

دنتروریص تکرح و  رد  دنوادخ  يوس  هی  تسا  یتسه  سومان  همزال  هک  يرایتخا  ریغ  ینیوکت و  ریـس  کی  رد  تادوجوم  همه   _ 1
مکح نیا  هب  موکحم  تاقولخم  تادوجوم و  زا  یکی  ناونع  هب  ناسنا   (2) «. یهَْتنُْملا َکِّبَر  یِلا  َّنَا  (1) و   « . ُرُومُالا ُریصَت  هّللا  یِلا  الَا  »

.تسا

(3) «. ِهیقالُمَف ًاحْدَک  َکِّبَر  یِلا  ٌحِداک  َکَّنِا  ُناْسنِالا  اهُّیَا  ای  »

هار تداعس و  هار  تسا و  هارهاش  میقتسم و  هار  هک  تسا  هار  کی  اههار  نایم  رد   _ 2
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.دنیزگرب ار  نآ  دیاب  ناسنا  هک  تسا  یهار  ینعی  يرایتخا 

یمرب ار  يدصقم  يوس  هب  قیرط  یط  تکرح و  یعون  ناسنا  سپ  تسا ؛ ار ه  عون  زا  دنیزگ  یم  رب  هچنآ  ناسنا  هک  نیا  لیلد  هب   _ 3
اندها ینعم  تسا و  هدنبای  لماکت  دوجوم  کی  ناسنا  سپ  دنک ؛ تکرح  دهاوخ  یم  دوخ  لامک  يوس  هب  رگید  ترابع  هب  دـنیزگ و 

.امرف تیاده  لماکت  تسار  هار  هب  ار  ام  ایادخ  هک  تسا  نیا  میقتسملا  طارصلا 

چیه یهار و  چـیه  تسا  یعدـم  هک  مسیلایـسناتسیزگا  هیرظن  فـالخ  رب  یندرک ؛ عارتـخا  هن  تسا  یندرک  فـشک  لـماکت ؛ هار   _ 4
هدننیرفآ دصقم و  هدننیرفآ  ناسنا  دنیرفآ و  یم  هار  و  دنیرفآ ؛ یم  شزرا  دصقم و  دوخ  يارب  دوخ  ناسنا  و  درادـن ؛ دوجو  يدـصقم 

دصقم ندوب  لامک  هار  دصقم و  نآرق  رظن  زا  .تسا  دوخ  ياهشزرا  ندوب  شزرا  ندوب و  لامک  هدننیرفآ  ینعی  لامک  هدننیرفآ  هار و 
دیوجب و ار  دصقم  دـنک و  فشک  ار  اهنآ  دـیاب  ناسنا  هدرک و  ادـیپ  نیعت  یتسه  شنیرفآ  تقلخ و  نتم  رد  اه  شزرا  ندوب  شزرا  و 

.دیامیپب ار  هار 

چیپ رد  چیپ  هار  ای  ینحنم  هار  لیبق  زا  میقتسم  ریغ  ياههار  فالخ  رب  دراد ؛ صخـشم  تهج  لوا  زا  هک  تسا  یهار  میقتـسم  هار   _ 5
ناسنا هار  سپ  تسا ؛ موادم  ای  ددعتم  ياهتهج  رییغت  اب  دـناسرب ؛ دـصقم  هب  ار  ناسنا  رما  تیاهن  رد  اضرف  هک  رـسکنم  طوطخ  يور  و 

.دنیوگ یم  اه  نیسیتکلاید  الومعم  هکنانچنآ  تسین  رگید  دض  رب  يدض  زا  ناسون  دادضا و  نایم  زا  روبع  عون  زا  لامک  يوس  هب 

رد البق  یناکم  ياههار  دننام  هک  تسین  نیا  ینعم  هب  یندرک ؛ عادـبا  یندرک و  قلخ  هن  تسا  یندـش  فشک  لماکت  هار  هک  نیا   _ 6
نتم رد  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  هکلب  دراذـگب ؛ مدـق  هداج  نآ  رد  دـیاب  وا  تسا و  هدـش  هدیـشک  يا  هداج  هدـنور  هار  دوجو  زا  جراخ 

ناـسنا دوجو  نتم  رد  ینعی  دراد ، دوجو  تسا  قح  برق  هاـگراب  هب  ندیـسر  هک  وا  یقیقح  لاـمک  يوس  هب  یهار  هدـنور  هار  دوـجو 
.دراد دوجو  ندش  تخرد  دادعتسا  امرخ  هتسه  رد  ًالثم  هکنانچنآ  دراد  دوجو  یقیقح  لامک  هب  ندیسر  يارب  يرطف  دادعتسا 

يداه امنهار و  هب  دنمزاین  تسا ؛ يرطف  دادعتسا  هب  زهجم  هک  نیا  نیع  رد  ناسنا   _ 7
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نیا نآ  دراد و  یـساسا  توافت  کـی  دـنراد  دوخ  تـالامک  يارب  یعیبط  يدادعتـسا  هک  رگید  تادوجوم  همه  اـب  ناـسنا  اریز  تسا ؛
ناسنا یلو  دنشاب  هتشاد  دنناوت  یمن  هار  کی  زا  شیب  مادک  ره  هدش و  صخـشم  تعیبط  رد  ناشهار  همه  رگید  تادوجوم  هک  تسا 

: دنیوگ یم  يزورما  یفسلف  حالطصاب  .تسین و  روط  نیا 

« .تسا تعیبط  دقاف  هک  ناسنا  رگم  تسا ، تعیبط  دجاو  يدوجوم  ره  »

نیا ام  هتبلا  .تسا و  تعیبط  یب  تیهام و  یب  دوجوم  کی  ناـسنا  دـنیوگ  یم  هک  دـنراد  رارـصا  هیـضق  نیا  يور  اهتـسیلایسناتسیزگا 
.تسین حیحص  دنیوگ  یم  نانآ  هک  یلکش  نآ  هب  بلطم  هک  میا  هدومن  تباث  میا و  هدرک  ثحب  لصفم  دوخ  ياج  رد  ار  بلطم 

تاناویح .دنک  باختنا  دیاب  یلفس  يولع و  ياه  تعیبط  نایم  زا  ار  شدوخ  هار  تسا و  فلتخم  داضتم و  ياه  تعیبط  ياراد ؛ ناسنا 
نآ هک  دنا  هدش  هدیرفآ  يزئارغ  اب  مادک  ره  ....گس  هبرگ ؛ دنفـسوگ ؛ بسا ؛ هکلب ؛ تسا  هدشن  هتـشاذگ  نانآ  هدهعب  باختنا  رگید 
هب صوصخم  يوخ  قلخ و  ياراد  مادک  ره  ناهج  خیرات  رسارس  رد  اهنآ  همه  مینیب  یم  اذل  تسا و  هدرک  صخشم  ار  نانآ  هار  زئارغ 

رییغت دنا و  مه  دننام  اذغ  هناخ و  هیهت  رد  همه  همه و  ناگچروم  لسع و  روبنز  دنراد ؛ راتفر  لامعا و  روج  کی  همه  دنتـسه و  دوخ 
 . دوش یمن  هدید  اهنآ  راک  رد  یلوحت  و 

.دنک باختنا  ار  اه  نآ  مادک  ره  دناوت  یم  هک  هدش  هداهن  وا  لباقم  رد  هار  اهدص  ناسنا  یلو 

لامک زا  بلطم  نیا  هتبلا  .تسا و  قرفتم  فلتخم و  ناتیاه ، ششوک  مدآ ؛ ینب  امش  یّتََشل » ْمُکَیْعَـس  َّنِا  : » دیامرفیم لیللاو »  » هروس رد 
.ناسنا فعض  هن  تسا  ناسنا 

؟ تسا هار  یب  یلکب  ناسنا  میئوگب  هک  تسنآ  مزلتسم  ایآ  بلطم  نیا  مینیبب  لاح 

طخ هک : تسا  نیا  دـیامرف  یم  نآرق  هک  هچنآ  .درادـن  لوبق  ار  نآ  نآرق  یلو  دـنرادنپ  یم  نینچ  اهتـسیزگا  صوصخب  نییداـم  رگا 
هک هدش ،  هداهن  هار  رازه  الثم  ناسنا  ربارب  رد  هیاهنلا  تسا ؛ ناسنا  لامک  صخـشم  هار  نآ  هک  هدـش  هدیـشک  ادـخ  ات  ناسنا  زا  يریس 

ادخ هب  دور و  یم  ادخ  يوس  هب  هک  تسا  یهارهاش  نامه  ینعی  میقتسم  هار  اهنآ  زا  یکی  اهنت 

301 ص :

يرهطم دیهش  راثآ  رد  زامن  تدابع و  حور : www.Ghaemiyeh.comتراهط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 317 

http://www.ghaemiyeh.com


ياههار هنرگ  و  تسرد ؛ دنک  باختنا  ار  هار  نآ  رگا  تسا و  راتخم  اههار  نیا  زا  مادک  ره  باختنا  رد  ناسنا  یلو  .ددرگ  یم  یهتنم 
.تسا طلغ  تسردان و  یگمه  رگید 

عورش ترضح  دندوب ؛ ناشیا  درگ  رد  یهورگ  دندوب و  هتسشن  یئاج  رد  مرکا  لوسر  يزور  هک  یفورعم  ثیدح  يانعم  تسا  نیا  و 
.میقتـسم و ریغ  جوعم و  جـک و  رگید  طوطخ  دوب و  میقتـسم  طوطخ  نآ  زا  یکی  هک  ندرک  میـسرت  نیمز  يور  رب  یطوطخ  دـندرک 

.دنتسین نم  هار  مادک  چیه  رگید  یقاب  تسا و  نم  هار  هار ؛ کی  نیا  دومرف  سپس 

ْمُهُجِرُْخی اُونَمآ  َنیّذلا  ُِّیلَو  ُهّللَا   » .تسا نیمه  زین  درفم  تروص  هب  رون  هدمآ و  عمج  تروص  هب  تملظ  هراومه ؛ نآرق  رد  هک  نیا  زار 
.تسا یکی  اهنت  قح  هار  یلو  تسا  نوگانوگ  یهارمگ  هار  هک   (1)« ِروُّنلا یِلا  ِتاُملُّظلا  َنِم 

یمن ناسنا  دناسر ، یم  یئاهن  لامک  هب  ار  رشب  هک  ار  یمیقتسم  هار  نآ  اریز  ددرگ ، یم  نشور  ءایبنا  تیاده  هب  زاین  هک  تساجنیا  رد 
.دندرگ نومنهر  ار  وا  یهلا  ناگداتسرف  یتسیاب  هکلب  .دهد  صیخشت  نانآ  تیاده  نودب  دناوت 

یلو هدش  هدرب  راکب  هار  ینعم  هب  زین  لیبس  هملک  نآرق  رد  دنیوگیم : هک  تسا  هدـش  نایب  نازیملا  ریـسفت  رد  هک  تسیا  هتکن  اجنیا  رد 
نآ لیبس  يانعم  .تسا  درفم  هشیمه  طارص  یلو  هدش  لامعتسا  عمج  تروص  هب  ًانایحا  لیبس  اذل  .دراد و  توافت  طارص  اب  نآ  يانعم 

.تسا یلصا  هار  نامه  طارص  يانعم  .ددرگ و  یم  یهتنم  یلصا  هار  هب  هک  تسا  یعرف  ياههار 

دنـشاب ددعتم  دیآ  یم  فانکا  فارطا و  زا  هک  یعرف  ياههار  یلو  دشابن  رتشیب  یلـصا  هار  کی  يا ، هطقن  هب  نتفر  يارب  تسا  نکمم 
.دندرگ یهتنم  هار  نآ  هب  همه  هرخالاب  و 

هارهاش زا  یئاهن  لامک  هب  ندیـسر  يارب  دـیاب  یلو  میتسه  هار  رد  لاـمک  ریـسم  رد  هک  میناـم  یم  یناوراـک  نوچمه  اـهناسنا  اـم  همه 
ره تسا  نکمم  یلو  مینک  روبع  یلصا 
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هفیظو هب  دراد  رارق  یماـقم  تسپ و  ره  رد  سک  ره  رگا  .میناـسرب  یلـصا  هار  نآ  هب  ار  ناـمدوخ  یعرف  قـیرط  کـی  زا  اـم  زا  مادـک 
هچرگ دـناسر ؛ یم  یلـصا  هار  هب  ار  وا  ماجنارـس  هک  هدرک  باختنا  ار  یهار  تقیقح  رد  دـنک ؛ لمع  دوخ  یعرـش  یقالخا و  یناسنا ،

همه اه  نیا  ...و  ناگرزاب  يرگید  رگراک ، يرگید  تسا و  بیبط  ًالثم  یکی  ینعی  .دـنک  تواـفت  رما  يادـتبا  رد  رگیدـکی  اـب  اـههار 
.دنادرگ کیدزن  میقتسم  طارص  هب  ار  دوخ  اهنآ  یط  اب  دناوت  یم  ناسنا  هک  دنتسه  ییاه  لیبس 

* * *

نیلاضلا مهیلع و ال  بوضغملا  ریغ  مهیلع  تمعنا  نیذلا  طارص 

میـسقت عون  هس  هب  دـننک  باختنا  ار  یهار  هچ  هار ؛ باختنا  رد  و  دـنروایب ، تسدـب  زیچ  هچ  تیدوبع  ماقم  رد  هک  رظن  نیا  زا  اـهناسنا 
تمحر لومشم  میتفگ ؛ میحرلا » هملک «  لیذ  رد  هکیروطب  دننکیم و  یط  ار  تیدوبع  هار  هک  دنتسه  یئاهناسنا  هتسد  کی  دنوش : یم 

بیغ زا  یتسد  هک  دـننک  یم  ساسحا  یئوگ  ددرگ و  یم  ناشلاح  لماش  ماودـلا  یلع  ماعنا  زا  دـعب  ماعنا  دنتـسه و  راگدرورپ  هصاخ 
اهناسنا لماک  دارفا  سپـس  ءایلوا و  ءایبنا و  لوا  هجرد  رد  هک  دنـشابیم ؛ یهلا  هاـگرد  ناـبرقم  ناـمه  هتـسد  نیا  .دـناشک  یم  ار  اـهنآ 
دنوادخ زاار  نانآ  هار  ناسنا  لوا  هلمج  رد  .درادرب و  مدق  نانآ  لابند  هب  دهد و  رارق  هار  يولج  ار  اهنآ  هشیمه  دیاب  ناسنا  .دنتـسه و 

.دنکیم بلط 

ناشلامعا راثآ  زین  نانیا  دنا ، هدومن  نایصع  ار  ادخ  دنا و  هدرک  شتسرپ  ار  ادخ  ریغ  ادخ ؛ ياج  هب  دنلوا و  هتسد  لباقم  رد  مود  هتسد 
دننام هکنآ  ياج  هبو  دزاسیم .  رترود  ًامئاد  تسار  هار  زا  ار  نانآ  یتسد  نوچمه  و  هدرک ؛ روهظ  ناشدوجو  رد  يرگید  زا  دعب  یکی 
هتفرگ رارق  یهلا  بضغ  مشخ و  دروم  دنریگ ؛ رارق  راگدرورپ  یپ  رد  یپ  ياه  ماعنا  دروم  و  دـنور ؛ الاب  دـنوادخ  يوس  هب  لوا  هورگ 

اه نیا   (1) «. يوَه ْدَقَف  یبَضَغ  ِْهیَلَع  ِْللْحَی  ْنَم  َو   » دننک یم  طوقـس  تواقـش  كانلوه  هردب  هتفر و  رد  ناشتـسد  زا  لامک  هار  یلکب  و 
یط ار  تیناسنا  هار  هک  نیا  ياج  هب  هک  دنتسه  ییاهناسنا  تقیقح  رد 
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هب اه  نیا  زا  نآرق  .دننکیم  درگ  بقع  دنورب  شیپ  هک  نآ  ياج  هب  هدیدرگ و  خسم  ناشتیناسنا  دنور ؛ یم  یناویح  ياههار  هب  دـننک ،
.دنک یم  ریبعت  مهیلع » بوضغملا  »

؛ دنرادن شیپ  رد  یـصخشم  نیعم و  هار  (1) ؛  « ِءالُؤه یلا  ِءالُؤه و ال  یِلا  َِکلذ ال  َْنَیب  َنیبَذـْبَذُم  ، » دنتـسه یموس  هورگ  نایم  نیا  رد 
.دنک یم  دای  نیلاضلا »  » هب اه  نیا  زا  نآرق  .دنسریمن  یئاجب  هتفرگ و  شیپ  ار  یهار  هظحل  ره  دننادرگرس  ریحتم و 

: ینعی نیلاضلا ، مهیلع و ال  بوضغملا  ریغ  مهیلع ، تمعنا  نیذلا  طارص  میقتسملا ، طارصلا  اندها  میئوگ : یم  هک  ام 

یپ ياهماعنا  لومشم  هراومه  هکنانآ  تسوت ؛ هاگرد  ناکاپ  ناتسار و  ءایلوا ، هار  هک  یهار  نآ  يامنب ، ام  هب  ار  تتـسار  هار  ایادخ ! اب 
ناریح و هکیمدرم  هار  هن  و  دنراد ؛ رارق  وت  بضغ  دروم  هک  هتـشگ  هناگیب  تیناسنا  زا  هدش و  خسم  یناگدنب  هار  هن  دنتـسه  وت  یپ  رد 

(2) .دنزیمآ یم  رد  یهورگ  اب  هدمآ و  رد  یلکشب  هظحل  ره  دننادرگرس و 

هعمج زامن 

رد نآ  تسا و  هدـش  داـی  صوصخب  زاـمن  نیا  زا  دـیجم  نآرق  رد   (3) .تسا هعمج  زامن  نآ  مان  هک  دراد  یگتفه  زاـمن  کـی  مالـسا 
: تسا هعمج  هروس 

«. نُولَمْعَت ُْمْتنُک  ْنِا  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  َْعیَْبلا  اوُرَذ  ِهّللا َو  ِرْکِذ  یِلا  اْوَعْساَف  ِهَعُمُْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ِهولَّصِلل  َيِدُون  اِذا  اُونَمآ  َنیّذلا  اهُّیَا  اَی  »

.تسا هعمج  زامن  دوصقم  ینس  هعیش و  نیرسفم  مامت  قافتا  هب 

راهچ اهرهظ  زامن  همه  ًالوا  دراد ، فالتخا  اهزامن  ریاس  اب  یلو  تسا  هعمج  زور  رهظ  زاـمن  ناـمه  هعمج  زاـمن  تسیچ ؟ هعمج  زاـمن 
تعامج اب  تسا  بجاو  ًایناث  تسا ، تعکر  ود  تسا ، هعمج  زامن  شمسا  هک  هعمج  زور  رهظ  زامن  اما  تسا  تعکر 
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خـسرف ود  ات  دوش  هماقا  هک  يا  هطقن  ره  رد  هعمج  زامن  ًاثلاث  تسین و  بجاو  تعامج  اب  ناشندناوخ  اهزامن ، ریاس  یلو  دوش  هدـناوخ 
هعمج زامن  هک  يا  هطقن  ره  رد  ًاعبار  دنشاب و  هتـشاد  رذع  هکنآ  رگم  دننک  تکرـش  نآ  رد  هک  تسا  بجاو  مدرم  رب  بناوج  همه  زا 

.دشاب دیاب  هعمج  زامن  کی  نامه  طقف  دوشب ، هماقا  يرگید  هعمج  زامن  تسا  مارح  خسرف  کی  عاعش  ات  دش ، هماقا 

هعمج زامن  کی  نارهت ، رد  ینعی  میتسه  ام  هک  هطقن  نیا  رد  ًالثم  رگا  دوش ؟ یم  يزامن  هچ  دوشب ، هماقا  يزاـمن  نینچمه  رگا  دـینیبب 
برغ و قرش و  بناوج  همه  زا  ير و  رهـش  ات  بونج  زا  ناریمـش و  ات  لامـش  فرط  زا  ینعی  خسرف  ود  عاعـش  زا  ددرگ ، لیکـشت  يا 

هعمج زامن  رتمولیک  شـش  عاعـش  ات  دـننک و  تکرـش  نآ  رد  تسا  یعرـش  خـسرف  ود  ًاـبیرقت  هک  رتمولیک  هلـصاف 12  ات  اه  نیا  ناـیم 
.دوش یم  لیکشت  تقونآ  یمیظع  عامتجا  هچ  دینیبب  دشاب ، زامن  کی  نامه  هب  رصحنم  دوشن و  هماقا  يرگید 

امَّنِا َو  : » هک تسا  تامّلسم  زا  هدش و  دراو  رایـسب  رابخا  ثیداحا و  رد  ارچ ؟ تعکر ، راهچ  هن  دوش  هدناوخ  تعکر  ود  دیاب  زامن  نیا 
زامن نیا  لثم  دـنوشب و  عمج  اجکی  رد  دـیاب  همه  هک  يزامن  نیا  یمومع ؛ زامن  نیا  ینعی  ِْنیَتَبْطُْخلا .» ِناکَِمل  ِْنیَتَعْکَر  ُهَعُمُْجلا  ِتَلِعُج 

.تسا تعکر  ود  ياج  هب  هباطخ  ود  نیمه  ددرگ و  داریا  هباطخ  ود  زامن  نیا  زا  لبق  هک  تسا  ضرف  دنشابن ، قرفتم  اه  تعامج 

یم مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا ، زامن  ءزج  تسا ، نید  نتم  ءزج  ینارنخـس  هک  مالـسا  سدـقم  نید  دوخ  رد  میراد  يا  هداـم  اـم 
هک یمادام  دننک و  شوگ  ار  وا  فرح  دننک و  توکس  دیاب  مدرم  همه  دناوخ ، یم  هباطخ  ماما  هک  یمادام  تسا ، زامن  هبطخ  دیامرف :
ور هک  نیا  لیبق  زا  یئاهقرف  کی  اب  هتبلا  دنـشاب ، یم  زامن  لاـح  رد  هک  تسا  نیا  لـثم  همه  تسا  هدـماین  نیئاـپ  هباـطخ  یـسرک  زا  وا 

ضرف اجنآ  رد  هک  يا  هباطخ  ود  نیا  تسین ، بجاو  لاح  نیا  رد  دناوخ  یم  هبطخ  هک  ماما  دوخ  ندوب  هلبقب  ور  لقاال  نتسشن و  هلبقب 
.تسا رهظ  زامن  زا  تعکر  ود  ياج  هب  تسا 

هعمج زامن  بادآ 
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هک کچوک  لاش  کی  هک  تسا  نیا  دوصقم  ددنب ، یم  رسب  يا  همامع  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  دراد : یبادآ  دناوخ  یم  هعمج  هک  یماما 
.ربمغیپ همامع  دننام  ددنبب ، رسب  دشاب  هتشاد  هس ال  ود 

ام لوا  زارط  ءاملع  زا  ناشیا  دیـسانشب ، ار  ناشیا  امـش  زا  يرایـسب  دیاش  ار ، یناهفـصا » بابرا  میحر  اقآ  جاح  ياقآ   » دنک ظفح  ادخ 
ناخ ریگناهج  موحرم  فورعم «  میکح  درگاش  دنـشاب ، یم  میدـق  تایـضایر  زا  یتمـسق  برع و  تایبدا  هفـسلف و  لوصا و  هقف و  رد 
ریاس دـننام  ظاـحل  ره  زا  ناـشیا  ّيز  دـنراذگ ، یم  رـسب  یتسوپ  هـالک  مه  زونه  ناـخ ، ریگناـهج  موحرم  لـثم  دـنا و  هدوب  یئاقـشق »
دوخ و  دنا ، هعمج  زامن  هب  دـقتعم  هک  دنتـسه  یناسک  زا  ناشیا  .دـنراذگ  یم  رـسب  نیتسوپ  هالک  طقف  هفایق ، ابق و  ابع و  زا  تساملع ،

یهوکـش اب  هعمج  زامن  کی  دنتـسین ، هعمج  زامن  هب  دـقتعم  نمؤم و  ًاعون  مدرم  نوچ  اما  دـننک ، یم  هعمج  هماقا  ناهفـصا  رد  ناـشیا 
ینعی کچوک  همامع  کی  دـنوش  یم  رـضاح  هعمج  زاـمن  يارب  هک  یتقو  ناـشیا  .دوش  یمن  لیکـشت  تسا  مالـسا  روظنم  هک  روطنآ 

.دندنب یم  رسب  یئال  هس  ود  لاش  کی 

مناد یمن  دـنتفگ  یم  ناشیا  دـمآ ، نایم  هب  هعمج  زامن  عوضوم  مدیـسر و  ناشیا  تمدـخ  ناهفـصا  رد  نیدرورف 39  رد  تسه  مداـی 
كرات ناونع  هب  ار  ام  هک  ار  یمالـسا  قرف  ریاس  تتامـش  ولج  درادرب و  دوخ  زا  ار  هعمج  زامن  كرت  راع  دـهاوخ  یم  تقو  هچ  هعیش 
ناموت نویلیم  دـنچ  هک  مق  مظعا  دجـسم  نیا  رد  شاـک  يا  دـنتفگ  یم  دـندرک و  یم  وزرآ  ناـشیا  .دریگب  دـننک  یم  تمـالم  هعمج 

.دوش هدناوخ  یهوکش  اب  هعمج  زامن  کی  دوش  یم  شجرخ 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  همیرک  هیآ  رد  دناوخ ، یم  هباطخ  هداتسیا  دتسیا و  یم  هباطخ  ماگنه  دیآ و  یم  ماما  هک  نیا  رگید 

(1) «. نیقِزاّرلا ُْریَخ  ُهّللا  ِهَراجِّتلا َو  َنِم  ِوْهَّللا َو  َنِم  ٌْریَخ  ِهّللا  َْدنِع  ام  ُْلق  ًاِمئاق  َكوُکََرت  اهیِلا َو  اوُّضَْفنا  ًاوَْهل  ْوَا  ًهَراِجت  اْوَأَر  اِذا  «َو 
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دتفا یم  يروپیش  لبط و  ای  هراجتلا  لامب  ناشمـشچ  هکنیمه  دنراد  ار  تیلهاج  تاداع  يوخ و  زونه  هک  هتفاین  تیبرت  مدرم  نیا  ینعی 
دوب هداتـسیا  ربمغیپ  هک  یلاحرد  هک  تسا  یناتـساد  هب  هراشا  دنور ، یم  اهنآ  لابندب  دـنراذگ و  یم  يا  هداتـسیا  هک  روط  نامه  ار  وت 
نیا سرت  زا  مدرم  دوب ، یتراجت  يالاک  رادـقم  کی  دورو  تمالع  هک  یلبط  زاوآ  هب  درک ، یم  تبحـص  دـناوخ و  یم  هعمج  هباـطخ 

« ًامئاق كوکرت  و  : » دومرف هک  دوب  هتکن  نیا  هب  هراشا  ضرغ  .دـندرک  اـهر  ار  ربمغیپ  رود  دـنتفر و  دـننک  هیهت  دـنناوتن  دوشب  ماـمت  هک 
هباطخ ماگنه  نتـسشن  دـنیوگ  یم  .دـنراذگ  یم  اهنت  ار  وت  یناوخ ، یم  هباطخ  هداتـسیا  لاح  رد  ینعی  يا ، هداتـسیا  هک  يروط  نامه 

.درک داجیا  هیواعم  هک  تسا  یتعدب 

يا هلأسم  دوخ  نیا  تعاـمج ؟ ماـما  يرگید  دـشاب و  بیطخ  یکی  دوش  یم  اـی  دـشاب  رفنکی  دـیاب  بیطخ  هعمج و  ماـما  اـیآ  هک  نیا 
نیا هعمج  زامن  ماما  یلـصا  طرـش  يا  هدع  هدیقعب  تعامج و  ماما  مه  دشاب و  بیطخ  مه  دـیاب  رفنکی  هک  دـنلئاق  همه  ای  رثکا  تسا ،

.تسا ُبِطْخَی » ٌماِما   » بلطم ناونع  يدایز  ياه  تیاور  رد  .دنک  داریا  هبطخ  هک  دشاب  رداق  دناوتب و  هک  تسا 

یم هبطخ  ءاشنا  هب  لاح  نیا  رد  دنک و  یم  هیکت  یئاصع  ای  هزین  ای  ریشمشب  تسا  هداتسیا  هباطخ  يارب  هک  یلاحرد  ماما  هک  نیا  رگید 
.دزادرپ

هعمج عامتجا  زا  روظنم 

هچ دیسرپ  دیهاوخ  درک و  دیهاوخ  بجعت  تسا ، هدروخ  امـش  شوگب  مک  یلیخ  ای  دیا و  هدینـشن  ای  هک  یمالـسا  ياهروتـسد  نیا  زا 
، عامتجا همهنیا  زا  هدمع  روظنم  هک  دیونشب  رگا  درک  دیهاوخ  بجعت  رتشیب  تسه ؟ تافیرـشت  بادآ و  عامتجا و  همهنیا  زا  يروظنم 

!؟ دشاب هتشاد  یتایح  هبنج  دشاب و  تیمها  ياراد  دیاب  ردقچ  اه  هباطخ  نآ  سپ  تساه ، هباطخ  نامه  ندینش 

رد سک  ره  دوش  یم  دنلب  ربکا » هّللا   » هب نذؤم  زاوآ  هک  هاگنآ  هک  دراد  تیمها  ردق  نآ 
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ود سپـس  دونـشب و  ار  هباطخ  ود  نآ  هعمج و  زاـمن  يوس  هب  دباتـشب  دراذـگب و  دـیاب  تسه  شتـسد  رد  يراـک  ره  تسه و  اـج  ره 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  هدش  نایب  بلطم  نیمه  هعمج  هکرابم  هروس  رد  .تسا  دازآ  تقونآ  دناوخب و  تعامج  هب  ار  زامن  تعکر 

اِذا نوـلَمعَت َو  متنُک  ْنِا  مَُکل  ریَخ  مُِکلذ  ِعیَبـْلا  ورَذ  ِهّللا َو  ِرکِذ  یِلا  اوَعْـساَف  هعمْجلا  ِموَـی  ْنِم  ِهوـلَّصِلل  َيِدوـن  اِذا  اوـنَمآ  َنیذَّلا  اـهَّیا  اـی  »
(1) «. ِضْرَالا ِیف  اوُرِشَْتناَف  ُهولَّصلا  ْتَیُِضق 

دـشاب انب  رگا  ًائانثتـسا  هعمج  زور  رد  دوش و  یم  هدـناوخ  زامن  ناذا  زا  دـعب  دوش و  یم  هتفگ  ناذا  لوا  اـهرهظ  هک  میوگب  مه  ار  نیا 
هدش مامت  هباطخ  ود  لاوز  لوا  هک  دنیوگب  نانچمه  ار  ناذا  دوش  یم  تفگ ، دوش  یم  رهظ  زا  لبق  ار  ناذا  دوشب  هدـناوخ  هعمج  زامن 

.دشاب

تامّلـسم زا  تسا و  نآرق  صن  تهج  نیا  عیبلا .» اورذ  و   » تسا مارح  ندرک  هلماـعم  هعمج ، زاـمن  يارب  دـش  دـنلب  هک  نذؤم  يادـص 
نآ رد  دوش  هتفگ  شناذا  دوش و  لیکـشت  یحیحـص  هعمج  زامن  رگا  هک  دـنرادن  یفالتخا  هنیمز  نیا  رد  ینـس  هعیـش و  تسا ، مالـسا 

هدرب ار  دراک  وا  دهاوخ و  یم  رینپ  الثم  وا  زا  هدمآ و  يرتشم  تسا و  هداتسیا  ای  هتـسشن  شدوخ  يوزارت  تشپ  يراد  هزاغم  ًالثم  لاح 
تـسد هدنـشورف  رب  يرتـشم و  رب  تسا  بجاو  ربـکا ، هـّللا  دوـش  یم  دـنلب  نذؤـم  گـناب  لاـح  نآ  رد  دربـب و  دـهاوخ  یم  رینپ  يور 

مارح تقونآ  رد  هلماعم  .دینک  اهر  ار  هلماعم  زامن و  يوس  هب  دیباتشب  ینعی  عیبلا ،» اورذ  هّللا و  رکذ  یلا  اوعساف  ، » دنباتشب دنرادهگن و 
.دننک شوگ  ار  اه ، هباطخ  دنباتشب و  دیاب  تسا ،

يرصتخم و  دنیـشن ، یم  دعب  دنک ، یم  ءاشنا  هباطخ  کی  ماما  هک  بیترت  نیا  هب  .یکی  هن  دوش ، یم  هدناوخ  هباطخ  ود  هعمج  زامن  رد 
.مود هباطخ  يارب  دوش  یم  دنلب  هبترم  ود  دنک  یم  توکس 
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اه هبطخ  ياوتحم 

اه هباطخ  نآ  رد  ایآ  تساه  هباطخ  نامه  ندینـش  عامتجا  نیا  زا  هدمع  روظنم  هک  دراد  تیمها  ردق  نیا  هعمج  زامن  هباطخ  هک  الاح 
کی هظعوم و  موس  نید ، همئا  ءاـیبنالا و  متاـخ  رب  دورد  مود  ، یهلا ياـنث  دـمح و  لوا  دوـشب ؟ هدز  دـیاب  ییاـهفرح  هچ  اهینارنخـس  و 

.نآرق زا  يا  هروس  تئارق  مراهچ  منک ، یم  حیرشت  دعب  هک  مزال  بلاطم  هلسلس 

نیرومأم ار  اهینادـنز  تسا  بجاو  یتح  هک  دراد  تیاور  رد  دراد  تیمها  عاـمتجا  نیا  رد  روضح  ردـقچ  دـیمهفب  هک  نیا  يارب  زاـب 
دننکن رارف  هک  نیا  يارب  تبقارم  اب  ظفحلا و  تحت  ار  اهنآ  دنهد ، تکرش  یگتفه  یمومع  زامن  نیا  رد  دنروایب و  ناشدوخ  اب  نادنز 

شوگ ار  مزال  هباطخ  دناوخب و  عامتجا  اب  ار  شا  هعمج  زامن  ات  دروآ  دیشک و  نوریب  نادنز  زا  ار  ینادنز  دیاب  ینعی  دنروایب ، دوخ  اب 
.شدوخ لحمب  ددرگ  رب  سپسو  دنک 

، نآرق هروس  کی  نید و  همئا  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رکذ  یهلا و  يانث  دـمح و  رب  هوـالع  هعمج  زاـمن  هبطخ  رد 
عون هچ  مزال  بلاـطم  نآ  هک  نیا  هب  عجار  .دـیوگب  نیملـسم  يارب  ار  یمزـال  بلاـطم  موزللادـنع  دـنک و  هظعوم  بیطخ  تسا  مزـال 

.مینک یم  هدافتسا  تیاور  کی  زا  دشاب  تسا  بوخ  یبلاطم 

رابخا نویع   » و عیارشلا » للع   » باتک زا  یثیدح  هعمج  هبطخ  هب  طوبرم  ثیداحا  نمض  رد  هحفص 457  لوا  دلج  هعیشلا » لئاسو   » رد
لقن مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  تسام  تاور  تاقث  رباکا و  زا  هک  يروباشین  ناذاش  نب  لضف  ار  ثیدـح  نیا  هدرک ، لقن  اـضرلا »

: دراد اجنآ  رد  .دنک  یم 

زور هک  تسا  نیا  هدـش  هداد  رارق  هعمج  زور  رد  هبطخ  هک  نیا  تلع  ینعی  ٌماع » ٌدَهْـشَم  َهَعُمُْجلا  َّنَال  ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  ُهَبْطُْخلا  تَلِعُج  امَّنِا  »
یِلا ٌببَـس  ِریمِالل  َنوکی  ْنَا  َدارَاَـف  ، » دـنوش عمج  هعمج  زور  عاـمتجا  رد  دـیاب  همهو  تسا  یمومع  عاـمتجا  زور  مالـسا  رظن  زا  هعمج 
يارب دشاب  يا  هلیسو  نیا  هک  تسا  هتساوخ  روتـسد  نیا  عیرـشت  اب  دنوادخ  ِهَیِـصْعَْملا » َنِم  ْمِِهبیهَْرت  ِهَعاّطلا َو  یف  ْمِِهبیغَْرت  ْمِِهتَظِعْوَم َو 

ار اهنآ  هک  تیعمج  ياوشیپ  سیئر و 
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رگید مُهاْینُد » ْمِِهنید َو  ِهَحَلْصَم  ْنِم  َدارَا  اَم  یلَع  ْمِهِفیقَْوت  َو   » .دناسرتب ار  اهنآ  هانگ  تیـصعم و  زاو  دنک  بیغرت  تعاطب  دنک ، هظعوم 
اِمب ْمُهُِربُْخی  َو  ، » دیوگب اهنآ  اب  ار  مدرم  یعقاو  حـلاصم  ناش ، یئایند  ياهتحلـصم  ینید و  ياهتحلـصم  هب  دـنک  هاگآ  ار  مدرم  هک  نیا 

هب دـب  بوخ و  يایاضق  زا  تس  رود  قافآ  رد  هچنآ  هک  نیا  رگید  ُهَعَْفنَْملا .»  ُهَّرَـضَْملا و  اهیف  یّتلا  ِلاوحَالا  َنِم  ِقاـفالا  نِم  مْهیَلَع  ُدِرَی 
شیپ مالـسا  ملاع  يارب  یثداوح  .دراذگب  نایرج  رد  ار  اهنآ  دـناسرب و  اهنآ  عالطا  هب  دـیوگب و  اهنآ  هب  دوش  یم  عقاو  نیملـسم  لاح 
تـسا بوخ  تسا و  هدمآ  تسدب  يراختفا  مالـسا و  يارب  هدش  لصاح  یتفرـشیپ  تسا ، تراشب  دیون و  عون  زا  تقو  کی  دیآ ، یم 

الثم .دنوشب  هاگآ  رگیدـکی  لاح  زا  نیملـسم  دـیاب  زاب  هدـمآ  شیپ  مالـسا  ملاع  يارب  یئوس  هثداح  تقو  کی  و  دـنوش ، علطم  مدرم 
(1) .تسا هدمآ  هچ  ایند  رگید  هطقن  رد  ای  رئازجلا  رد  ناشناردارب  رس  رب  هتفه  نیا  رد  هک  دننادب 

درذگ یم  ناهج  رد  هچنآ  زا  یهاگآ 

کی رب  هک  یتحاران  ره  هک  تسا  نیا  شتایـصوصخ  هلمج  زا  هدـنز  هعماج  کـی  میرواـیب : ناـمدوخ  ياهیدـشر  یب  زا  رگید  یلاـثم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  فورعم  هلمج  .دـنک  یم  يدردـمه  دوش و  یم  بات  یب  هکلبو  هاگآ  رکیپ  ماـمت  دـیآ ، دراو  وضع 

: میا هدینش  همه  ار  ملسو 

تیـصاخ رهـسلا .» یمحلاب و  هدسج  ءاضعا  رئاس  هل  یعادـت  ضعب  یکتـشا  اذا  دـسجلا  لثمک  مهمحارت  مهداوت و  یف  نینمؤملا  لثم  »
زین هدنز  هعماج  کی  .دـنک  یم  يدردـمه  دوش و  یم  ربخ  اب  رکیپ  همه  دوش  يوضع  ضراع  يدرد  رگا  هک  تسا  نیا  هدـنز  دوجوم 

یمن زین  توافت  یب  هکنانچمه  دنام ، یمن  ربخ  یب  شدوخ  ءاضعا  كاندرد  ياه  تشذگرـس  زا  هدنز  هعماج  کی  تسا ، روط  نیمه 
.تسا ندش  ربخ  اب  لقادح ، دنام ،

يارب هلمج  نآ  زا  يروما ، يارب  تسا  هدرک  بجاو  ار  هعمج  یگتفه  زامن  مالسا 
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.درذگ یم  مالسا ) ناهج  صوصخلاب   ) ناهج رد  هچنآ  زا  یهاگآ 

نیرت و ساسح  زا  یکی  .مینیب  یم  ار  ضحم  يربخ  یب  مینک  یم  تقد  نامدوخ  ریخا  نرق  تفه  ای  شـش  خیرات  رد  ام  هک  یتقو  یلو 
.دنوش یمن  هاگآ  ءاضعا  ریاس  دوش و  یم  هدیرب  هناملاظ  رکیپ ،  نیا  ياهوضع  نیرتفیرش 

ندـمت نویدـم  ار  دوخ  ندـمت  ار و  دوخ  تضهن  اپورا  دوب و  یمالـسا  میظع  ندـمت  زکرم  هس  زا  یکی  هک  یمالـسا  سلُدـنا  ناتـساد 
ات یمالسا  قرش  اما  .دوش  یم  عطق  یلکش  نیرت  عیجف  هب  فیرش  زیزع و  وضع  نیا  ام ، يارب  تسا  یبوخ  لاثم  تسا ، سلدنا  یمالسا 

كاندرد رایسب  هک  هعماج  نیا  يارب  یثداوح  شیب  مک و  مه  زورما  .تسا  هداد  خر  يا  هثداح  نینچ  هک  دوش  یمن  هاگآ  لاس  اهدص 
(1) .يدردمه هب  دسر  هچ  ات  تسه  اهنآ  هرابرد  یهاگآ  رتمک  دهد و  یم  خر  هریغ  نیپیلیف و  نایرج  لثم  تسا ،

رکذ ثیدـح  نیمه  رد  هبطخ ؟ ود  نآ  نیب  تسا  قرف  ایآ  و  تسین ؟ یفاـک  هبطخ  کـی  ارچ  دوشب ؟ ءاـشنا  هباـطخ  ود  دـیاب  ارچ  ـالح 
: هدش

ِراْذنَالا َو ِراذعَالا َو  ِجـِئاوَْحِلل َو  يرْخُالا  ّلجوّزع َو  ِهِّلل  ِسیدـْقَّتلا  ِدـیمْحَّتلا َو  ِهّللا َو  یلَع  ِءانّثِلل  ٌهدِـحاو  نوُکَِیل  ِْنیَتَبْطُخ  ْتَلِعُج  امَّنِا  «َو 
رد هک  تسا  نیا  هدـش  ضرف  هبطخ  ود  هک  نیا  تلع  ینعی  ُداسِْفلا .» ُحالَّصلا و  ِهیف  ام  ِِهیْهَن و  ِهِْرمَا َو  نِم  ْمُهَمِّلَُعی  ْنَا  ُدـیُری  اـمل  ِءاعّدـلا 
اما .دوش  هتخادرپ  اـهنآ  هظعوم  داـشرا و  مدرم و  جـئاوح  رکذـب  رگید  یکی  ردو  دوـش  هتخادرپ  یهلا  سیدـقت  ءاـنث و  دـمحب و  یکی 

.درادن ترورض  تقو  همه  تهج  نیا  هتفگ  هعیشلا  لئاسو  بحاص  هک  يروط  نامه 

رارق نید  نتم  رد  هباطخ  هدام  نآ  بسح  هب  هک  میراد  يا  هدام  مالسا  رد  ام  هک  نیا  هب  هراشاو  ربنم  هباطخ و  ثحب  تبسانم  هب  بشما 
متـسه یناسک  زا  ًاصخـش  مدوخ  نم  تسا  يرگید  بلطم  دوش  یمن  هدناوخ  هعیـش  رد  ارچ  هک  نیا  اما  مدش و  ثحب  نیا  دراو  هتفرگ 

نیا شا  هجیتن  هک  دـشاب  هتـشاد  يدودـحم  نیگنـس و  طئارـش  ردـق  نآ  تیمها  اب  تکرب و  رپ  زامن  نیا  هک  منک  رواب  ما  هتـسناوتن  هک 
(2) .دوش كورتم  خوسنم و  المع  هک  دشاب 
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دیع زامن  هوکش 

عیـسو هقطنم  ماـمت  و  درب ، نیب  زا  داد و  تسکـش  ار  نیما  دـمحم  شردارب  هکنآ  زا  سپ  یـسابع ، ریبدـتاب  شوهاـب و  هـفیلخ  نومأـم ،
ماما هب  يا  همان  هک  درب ، یم  رس  هب  دوب ) زور  نآ  ناسارخ  ءزج  هک   ) ورم رد  زونه  دش ، عقاو  شذوفن  هرطیس و  تحت  زور  نآ  تفالخ 

یلیالد هب  دروآ و  ییاهرذع  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  درک و  راضحا  ورم  هب  ار  ترـضح  نآ  و  تشون ، هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر 
هک دش  نشور  ماما  رب  هک  اجنآ  ات  تشون ، رگیدکی  رـس  تشپ  ییاه  همان  .دوبن  رادرب  تسد  نومأم  .تساوخ  ترذعم  ورم  هب  نتفر  زا 

.تسین رادرب  تسد  هفیلخ 

اـضر ماما  .ریگب  هدهع  هب  ار  تفالخ  رما  ایب و  هک  درک  داهنـشیپ  نومأم  .دمآ  ورم  هب  درک و  تکرح  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
نیا راـب  ریز  وحن  چـیه  هب  دراد ؛ یـسایس  هبنج  دـص  رد  دـص  بلطم  نیا  هک  تسناد  یم  دوـب و  هدـناوخ  لوا  زا  ار  نومأـم  ریمـض  هک 

.تفرن داهنشیپ 

نیا دـید  هک  نومأم  رمالارخآ  .راـکنا  عاـنتما و  رگید  فرط  زا  رارـصا و  فرط  کـی  زا  درک ، ادـیپ  همادا  ناـیرج  نیا  هاـم  ود  تدـم 
هبنج ًافرـص  هک  درک  لوبق  طرـش  نیا  اـب  ماـما  ار  داهنـشیپ  نیا  .درک  داهنـشیپ  ار  دـهع  تیـالو  عوضوم  دوش ، یمن  هتفریذـپ  داهنـشیپ 

.تفریذپ مه  نومأم  دنکن ، تلاخد  يراک  چیه  رد  و  دریگن ، هدهع  هب  ار  يراک  چیه  تیلوئسم  ماما  و  دشاب ، هتشاد  یتافیرشت 

هبطخ ماما  مان  هب  ربانم  رد  و  دندز ، هّکس  ماما  مان  هب  داد  روتـسد  درک و  همانـشخب  اهرهـش  هب  .تفرگ  تعیب  رما  نیا  رب  مدرم  زا  نومأم 
.دندناوخ

، دیناوخب مدرم  اب  ار  دیع  زامن  دیورب و  امش  دیع  نیا  رد  هک : درک  شهاوخ  ماما و  شیپ  داتسرف  نومأم  نابرق ) دیع   ) دیسر يدیع  زور 
نیا رد  يرتشیب  نانیمطا  مدرم  يارب  ات 
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یم ترذـعم  راک  نیا  زا  نیاربانب  منکن ، تلاخد  یمـسر  راک  چـیه  رد  هک  هدوب  نیا  رب  ام  نامیپ  : » هک داد  ماغیپ  ماما  .دوش  ادـیپ  راـک 
« .مهاوخ

دیکأت رارـصا و  ردق  نآ  .دوش  تیبثت  ًالماک  دهع  تیالو  عوضوم  ات  دـیورب  امـش  هک  تسا  نیا  رد  تحلـصم  داتـسرف ؛ باوج  نومأم 
درک مهاوخ  ادا  ار  هضیرف  نیا  روط  نامه  نم  مورب ، دـیاب  امتح  رگا  تسا و  رتهب  يرادـب  فاعم  ارم   : » دومرف ماما  رمـالارخآ  هک  درک 

« .دنا هدرک  یم  ادا  بلاطیبا  نب  یلع  ادخ و  لوسر  هک 

« .نک لمع  یهاوخ  یم  روط  ره  تسا ، وت  دوخ  اب  رایتخا  : » تفگ نومأم 

، دندوب هدرک  ادـیپ  افلخ  نامز  رد  هک  یتداع  لومعم و  قبط  مدرم ، ریاس  فارـشا و  نایعا و  تاقبط  هاپـس و  نارـس  دـیع ، زور  دادـماب 
رـضاح دـیع  زامن  رد  تکرـش  يارب  ماما ، هناخ  رد  تشپ  هدرک ، قاری  نیز و  ياهبـسا  رب  هتـسارآ  ار  دوخ  دندیـشوپ و  رخاف  ياهـسابل 

رد هک ، دـندوب  دـهع  تیالو  ماقم  تلالج  اـب  بکوم  رظتنم  و  دـندرک ، هداـمآ  ار  دوخ  رباـعم  اـه و  هچوک  رد  زین  مدرم  ریاـس  .دـندش 
ار ماما  بکوم  تکوش  تمظع و  ات  دندوب  هدمآ  اهماب  تشپ  رد  نز  درم و  يدایز  هّدع  یّتح  دنورب ، یّلصم  هب  هدرک  تکرح  شباکر 

.دوش یم  رهاظ  ینویامه  بکوم  زاب و  ماما  هناخ  رد  یک  هک  دندوب  رظتنم  همه  .دننک و  هدهاشم  کیدزن  زا 

تکرـش دیع  زامن  رد  دوب  هدـش  رـضاح  طرـش  نیا  اب  دوب ، هتفرگ  نامیپ  نومأم  زا  ًالبق  هک  روط  نامه  اضر ، ترـضح  رگید  فرط  زا 
اذهل دندرک ، لمع  افلخ  اهدعب  هک  روط  نآ  هن  دندرک ، یم  ارجا  یـضترم  یلع  ادخ و  لوسر  هک  دـنک  ارجا  ار  مسارم  روط  نآ  دـنک ،

ار اهاپ  هناش ، ود  نایم  ار  رگید  رس  کی  تخادنا و  هنیس  ولج  ار  راتسد  رس  کی  تسب ، رس  رب  يدیپس  راتسد  و  درک ، لسغ  حبص  لوا 
.تشاد نینهآ  رس  هک  تفرگ  تسد  رد  ییاصع  .دینکب  روط  نیا  مه  امش  تفگ  دوخ  ناسک  هب  و  دز ، الاب  ار  هماج  نماد  درک ، هنهرب 

: تفگ دنلب  يادص  اب  زور  نیا  رد  یمالسا ، تنس  قبط  و  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  شناسک  قاّفتا  هب 

« ربکا هّللا  ربکا ، هّللا  »
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نیمز و زا  ییوگ  هک  دـنتفگ ، ریبکت  گنهامه  ناجیه  روش و  اـب  ّتیعمج  ناـنچ  دـندش و  زاوآ  مه  رکذ  نیا  نتفگ  هب  وا  اـب  ّتیعمج 
هّللا : » تفگ دنلب  يادص  اب  ار  رکذ  نیا  درک و  فّقوت  هناخ  رد  ولج  يا  هظحل  دیـسر ، یم  شوگ  هب  هلمج  نیا  راوید ، رد و  نامـسآ و 

«. انالبا ام  یلع  هّلل  دمحلا  ماعنالا ، همیهب  نم  انقزر  ام  یلع  ربکا  هّللا  اناده ، ام  یلع  ربکا  هّللا  ربکا ، هّللا  ربکا ،

یم کشا  و  دنتسیرگ ، یم  تدش  هب  همه  هک  یلاحرد  دندرک ، یم  رارکت  ار  هلمج  نیا  رگیدکی  گنهامه  دنلب  يادص  اب  مدرم  مامت 
هب همکچ  دندوب و  راوس  اهبسا  رب  هدمآ  یمسر  سابل  اب  هک  نارسفا  هاپـس و  نارـس  .دوب  هدش  جییهت  تدش  هب  ناشتاساسحا  و  دنتخیر ،
هک نیمه  .دمآ  دهاوخ  نوریب  بسا  رب  راوس  رخاف و  ياهسابل  یتنطلس و  تافیرشت  اب  دهع ، تیالو  ماقم  دندرک  یم  لایخ  دنتـشاد ، اپ 
ادص نازیر  کشا  هک  دنتفرگ  رارق  دوخ  تاساسحا  ریثأت  تحت  نانچ  نآ  دـندید ، ادـخ  هب  هّجوت  هدایپ و  هداس و  عضو  نآ  رد  ار  ماما 

.دندروآ رد  اپ  زا  ار  اه  همکچ  گنرد  یب  و  دندنکفا ، ریز  هب  اهبکرم  زا  ار  دوخ  باتش  اب  و  دندرک ، دنلب  ریبکت  هب  ار 

یم رت  تخبـشوخ  نارگید  زا  ار  دوخ  دوشن ، لطعم  نآ  ندرک  زاب  يارب  دـنک و  هراپ  ار  اه  همکچ  دـنب  ات  تفای  یم  ییوقاـچ  سکره 
.تسناد

زا دعب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دش  اون  روش و  ناجیه و  تاساسحا و  هچراپکی  دش ، هیرگ  هّجـض و  زا  رپ  ورم  رهـش  هک  دیـشکن  یلوط 
تعیاشم ار  وا  ناجیه ،  هیرگ و  اب  دنلب و  يادـص  اب  تیعمج  تفگ و  یم  ریبکت  راب  راهچ  داتـسیا و  یم  تشاد ، یمرب  هک  ماگ  هد  ره 

هک يدام -  رهاظم  ياه  هوکـش  اه و  هولج  هک  دوب  هتخیگنارب  ار  مدرم  تاساسحا  نانچ  تقیقح  اـنعم و  هوکـش  هولج و  .دـندرک  یم 
.درک یم  تکرح  یّلصم  فرطب  روش  ترارح و  اب  تیعمج  فوفص  دش ، وحم  اهرطاخ  زا  دندیشک -  یم  ار  نآ  راظتنا  مدرم 

، دسرب یلـصم  هب  یـسوم  نب  یلع  دنک و  ادیپ  همادا  عضو  نیا  رگید  هقیقد  دـنچ  رگا  دـنتفگ : وا  هب  شناکیدزن  دیـسر ، نومأم  هب  ربخ 
تحاراـن تسا  نکمم  اریز  دـیدرگرب ، هک  درک  اـضاقت  ترـضح و  شیپ  داتـسرف  ًاروف  .دـیزرل  دوـخ  رب  نومأـم  .تسه  بـالقنا  رطخ 

همدص دیوشب و 
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(1) .درک تعجارم  دیشوپ و  تساوخ و  ار  دوخ  هماج  شفک و  ماما  .دیروخب 

داتسا تدابع  زا  ییاه  هولج 

زا ینیع  ياه  هنومن  اهوگلا و  ناونع  هب  داتـسا ، تدابع  زا  ییاه  هولج  هک  تسا  بسانم  اـجب و  رایـسب  ماـتخ  نسح  تهج  ناـیاپ و  رد 
تدابع و ناگتخابلد  ناقشاع و  همه  هار  ارف  یغارچ  دنوادخ  يرایب  ات  دشاب  ددرگ ؛ سکعنم  اجنیا  رد  قح  هتـسیاش  ناگدنب  تیدوبع 

.ددرگ ادخ  یگدنب 

ادخ هب  هّجوت 

.ار ناشیا  تاهّجوت  درک  یم  صخشم  هک  تشاد  یصاخ  تیعضو  کی  يرهطم  دیهش  داتسا  قاطا 

هک درک  یم  صخشم  تشاد و  هولج  یکیرات  بش و  رد  طقف  دوب و  هدش  هتـشون  اهامن  بش  نیا  اب  ای  زبس  نوئن  اب  هک  دوب  هّللا »  » کی
هدافتسا زین  دوخ  ساوح  همه  زا  هک  دنهاوخ  یم  تسادخ ، دای  هب  مه  ناشنهذ  دنتسه و  ادخ  رکذ  لوغشم  هک  اهبش  همین  نامه  داتـسا 

(2)  . دننک هدنز  ناشدوخ  رد  رتشیب  هچره  ار  ادخ  دای  ات  دننک 

بش زامن  دجهت و 

دنبیاپ نادب  رمع ، رخآ  ات  یگبلط  نارود  زا  دوب و  يراد  هدنز  بش  دّجهت و  هب  دایز  تیانع  هر ) ) يرهطم داتـسا  تایـصوصخ  زا  یکی 
.دندوب

: دنیامرف یم  نینچ  ناریا  یمالسا  بالقنا  مّظعم  ربهر  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح 

یم دهـشم  هب  یتقو  ناشیا  .منک  یمن  شومارف  نم  .دوب  حور  قالخا و  هیکزت  هیوست و  لها  تدابع و  لها  درم  کـی  يرهطم  موحرم 
.دوب ناشرسمه  نادنواشیوخ  لزنم  رد  ناشدورو  مه  یهاگ  دش  یم  دراو  ام  لزنم  هب  تاقوا  زا  یلیخ  دمآ 
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وا تاجانم  هیرگ و  يادـص  هک  يروطب  درک  یم  هیرگ  دـناوخ و  یم  بش  زامن  ینعی  .تشاد  هلاـن  هآ و  اـب  دّـجهت  بش  همین  درم  نیا 
...درک یم  رادیب  باوخ  زا  ار  دارفا 

دندوب هدشن  تفتلم  لوا  هتبلا  .دندوب  هدیرپ  باوخ  زا  ام  هداوناخ  ناشیا  هیرگ  يادص  زا  بش  فصن  .دندوب  ام  لزنم  ناشیا  بش  کی 
.تسا يرهطم  ياقآ  يادص  هک  دندیمهف  دعب  اما  تسیک ، يادص 

(1) .دینش ار  نآ  دش ، یم  قاطا  نآ  زا  هک  ییادص  اب  هیرگ ، اب  هارمه  دناوخ  یم  بش  زامن  بش  فصن  ناشیا  هلب 

: دیوگ یم  ناشیا  هرابرد  شناتسود  زا  یکی 

.يرادیب بش  اعد و  رکذ و  هب  دوب  ناشیا  طرفم  هقالع  دّیقت و  موحرم ، نآ  ياهیگژیو  زا 

نیا هناهب  هب  نم  درک و  یم  صیرحت  نادب  زین  ارم  دوب و  دّیقم  بش  زامن  هب  وا  رگیدکی ، اب  ام  ییانشآ  لئاوا  نامه  رد  هک  مراد  دای  هب 
هک مدـید  باوخ ،  رد  یبش  هک  نیا  ات  مدرک  یلاخ  هناش  نآ  زا  تسا  ّرـضم  منامـشچ  يارب  فیثک و  روش و  هسردـم  ضوح  بآ  هک 
هب ترـضح  نآ  .مشاب  یم  (ع ) یلع نینموملاریما  ترـضح  هدنیامن  فینح  نب  نامثع  نم  تفگ : درک و  رادیب  ارم  يدرم  مباوخ و  رد 

مجح اب  همان  نآ  رد  .دـنا  هداتـسرف  وت  يارب  ترـضح  نآ  زین  ار  همان  نیا  راد و  اپ  هب  ار  بش  زامن  زیخ و  ياـپ  هب  دـنا  هداد  روتـسد  وت 
ینامز هلـصاف  هب  هجوت  اب  باوخ  ملاع  رد  نم  راّنلا .» نم  کل  ٌهءارب  هذـه  « ؛ دوب هدـش  هتـشون  نشور  زبس  طخ  اـب  تشاد  هک  یکچوک 

یلاحرد درک و  رادیب  باوخ  زا  ارم  يرهطم  هللا  هیآ  موحرم  ّریحت ، لاح  نامه  رد  هاگان  هک  مدوب  هتسشن  هناّریحتم  (ع ،) یلع ترـضح 
(2)  . يوجم هناهب  ناوخب و  بش  زامن  زیخرب و  ما  هدرک  هّیهت  هناخدور  زا  ار  بآ  نیا  تفگ : تشاد  تسد  رد  یبآ  فرظ  هک 

نینچ داتسا ، تداهش  بش  عیاقو  حیرشت  نمض  يرهطم  دیهش  داتسا  دنزرف 
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: دیوگ یم 

هک یتعاس  گنز  هک  دوب ، بش  همین  زا  دعب  مین  ود و  تعاس  میدوب ، رادـیب  حبـص  ات  یگمه  مدینـش  ار  ردـپ  رورت  ربخ  هک  یبش  نآ  »
نایم رد  ار  شبـش  زامن  وا  دوبن  تایح  دیق  رد  وا  رگید  یلو  دمآ  رد  ادص  هب  درک  یم  رادـیب  بش ، زامن  يارب  لومعم  قباطم  ار  ناشیا 

! دوب هدناوخ  نابایخ ،  یکیرات  رد  بش  زامن  دعوم  زا  رتدوز  شرهطم ، نوخ 

كولـس و رکذ و  لها  یفراع  شیادـخ ، اب  هطبار  رد  ...هدـش  لقن  نینچ  داتـسا ، هراـبرد  رـصاعم ، ناـققحم  ءالـضف و  زا  یکی  لوق  زا 
(1) .دوب وا  يوزرآ  نیا  موش ، نافرع  تدابع و  تضایر و  لوغشم  مورب و  مق  هب  دهاوخ  یم  ملد  دوب ، هتفگ  اهراب  دوخ  وا  دوب  تدابع 

زامن رد  عوشخ  عوضخ و 

: دیوگ یم  هر ) ) يرهطم دیهش  ناکیدزن  زا  یکی 

داتـسا .تشاد  رارق  هدکـشناد  یبونج  تمـسق  رد  هک  دـندوب  هتخاـس  یکچوـک  هناـخزامن  همـشچرس  رد  عـقاو  تاـّیهلا  هدکـشناد  رد 
زامن لیاوا  هناخزامن  نیا  دـندرک  یم  رازگرب  اجنآ  رد  يداُرف  ار  دوخ  زامن  ًانایحا  يرّهطم  دیهـش  همـالع  هّللا  هیآ  موحرم  اـم  راوگرزب 

.دش هدوزفا  نآ  نایرتشم  رب  جیردت  هب  یلو  تشادن ؛ یناوارف  ناوخ 

هماقا لاح  رد  ابع  ابق و  هماّمع و  اب  دوب _  مرگ  اوه  هک  نیا  اب  داتـسا _  .مدمآ  رد  دجـسم  رب  يزور  هناخزامن  نیا  تبرغ  ياهزور  رد 
یم زامن  هّجوت  بلاج  یعوشخ  عوضخ و  بیجع و  يزکرمت  اب  هکنآ  ّتلع  هب  دـیاش  .دـندرک  یم  هماـقا  ار  زاـمن  ًاـعقاو  .دـندوب  زاـمن 

.دندشن نم  دورو  هّجوتم  هجو  چیه  هب  دندناوخ ،

هب .تخاس  بوذـجم  دوخ  هب  ارم  ناـشیا  هژیو  تلاـح  هک  دـندرک  یم  رازگرب  عوضخ  هّجوت و  اـب  هتخیمآ  يا  هنوگ  هب  ار  زاـمن  داتـسا 
 . دنداد همادا  ار  تاحیبست  تابیقعت و  هّیعدا و  دندش و  غراف  زامن  زا  ات  مدش  ناشزامن  ياشامت  لوغشم  منک  ادتقا  هک  نیا  ياج 
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دوهـش ار  نآ  لاوحا  تمایق و  اییوگ  .تسا  فیـصوت  لباق  ریغ  مدرک  یم  ساسحا  حوضو  هب  ناشیا  زامن  رد  رـس  تشپ  زا  هک  یتلاـح 
بوذجم ار  ناسنا  یهس  ورس  نیا  يالاب  ّدق و  رد  افق  زا  یّتح  تسانـشآ ، ادخ  یعقاو و  ياملع  هژیو  هک  یتیـشخ  تلاح  دندرک و  یم 

(1) .تخاس یم  دوخ 

زامن رد  بدا 

ًاصوصخ دندناوخ  یمن  زامن  هناخ ، سابل  اب  زگره  ناشیا  دندوب ، لئاق  زامن  يارب  يا  هداعلا  قوف  ّتیمها  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا 
یم سابل  زامن  ماگنه  هب  ناشیا  اّما  میناوخ ، ار  حبـص  زامن  ریز  ساـبل  ناـمه  اـب  میئآ  یم  نوریب  باوختخر  زا  هک  اـم  ار ، حبـص  زاـمن 

دنتساوخ یم  هک  دوب  ببس  نیدب  راک  نیا  دیاش  دندرک  یم  هتسارآ  زامن  يارب  ار  ناشدوخ  دنتشاذگ و  یم  رـس  هب  همامع  دندیـشوپ ،
نیا تسین ، يرسرس  هک  مهد  ماجنا  يراک  مهاوخ  یم  نم  ینعی  دننک ، ادیپ  یحور  یگدامآ  دندیـشوپ ، یم  سابل  هک  زاغآ  نامه  زا 

(2) .دراد یئازسب  یحور  ریثأت  ًامّلسم  زامن  زا  لبق  یگدامآ  تلاح 

زامن هب  شرافس 

تعاس .دـندروآ  اـجب  ار  دوخ  برغم  زاـمن  مردـپ  .دوب  ه ش )  ) لاس 1358 هام  تشهبیدرا  مهدزاـی  هبنـش ، هس  هک  تسه  مداـی  ًاـقیقد 
زا یکی  لزنم  رد  بش ، نآ  هک  یـسایس  یگتفه  هسلج  هب  ار  وا  هک  دـندرک  شهاوـخ  مردارب  نم و  زا  ادـتبا  .دوـب  بش  تشه  دودـح 

: دنتفگ یتدم  زا  سپ  اما  .میناسرب  دش -  یم  لیکشت  ناریمش  هزاورد  رد  نایاقآ 

.مور یم  ناشیا  هارمه  نم  دیآ و  یم  ملابند  هب  نیشام  اب  ناتسود  زا  یکی  .دییایب  هک  درادن  یموزل  امش  رگید 

هب ناشیاهراک  اهتشاددای و  ندرک  بترم  میظنت و  يارب  زامن -  زا  دعب  ناشیا -  دعب ،
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ًابلاغ هک  ار  ییاهزامناج  زا  یکی  ات  متفر  هناخباتک  هب  مدوب ، هدرکن  ادـیپ  رهم  زامناج و  زامن ، هماقا  يارب  هک  زین  نم  .دـنتفر  هناـخباتک 
: دنتفگ دندمآ و  هناخباتک  هب  مردام  تقو ، نیمه  رد  .مرادرب  دندرک ، یم  هدافتسا  نآ  زا  اهنامهم 

ياهقاتا رد  ناجردام ، متفگ : ینک ؟ یم  هدافتـسا  تساهنامهم ،  يارب  هک  ییاهزامناج  زا  ارچ  .تسه  زامناج  رگید ، قاتا  رد  یبتجم ،
.مدرکن ادیپ  زامناج  رهم و  رگید ،

: دنتفگ مردپ  تقو ، نیا  رد 

.تسا رتمهم  رتشزرا و  اب  يزیچ  ره  زا  زامن  .تسا  تقو  لوا  رد  زامن  هضیرف  ماجنا  مهم ، .تسین  يا  هلئسم 

تکرـش يارب  ار  ناشیا  دندمآ و  ام  لزنم  هب  مردپ  تسود  یتاظحل ، زا  سپ  .مدینـش  مراوگرزب  ردپ  زا  هک  دوب  ینانخـس  نیرخآ  نیا 
(1) .تفاتش ناحبس  دنوادخ  دوخ ، یقیقح  قوشعم  رادید  هب  هکلب  تشگن ؛ زاب  ام  شیپ  رگید  اما  تفر ، مردپ  .دندرب  هسلج  رد 

تاجانم نارق و  هب  هجوت 

: داماد ققحم  یلع  دیس  هللا  هیآ 

نآ میلست  دبعت و  حور  تشاد ، هولج  مامت  یگدنـشخرد  اب  ناشیا  دوجو  رد  مزادرپب و  نآ  هب  مهاوخ  یم  هک  ار  یمهم  هبنج  اجنیا  رد 
.دوب راوگرزب  دیهش 

كرت ناشیا  بش  زامن  هاگ  چـیه  فیلکت ، نس  زا  دـعب  هک  يروط  هب  راگدرورپ ؛ اب  تاجانم  شیاین و  تدابع و  رد  عوضخ  عوشخ و 
تقد و اب  ار  نآرق  تایآ  زا  يرادقم  هک  دندوب  دـیقم  باوخ  زا  لبق  هک  میدـید  یم  میدوب ، سونأم  راوگرزب  نآ  اب  هک  ام  .دوب  هدـشن 

(2) .تسا ریذپان  فیصوت  دنوادخ ، اب  هنابش  شیاین  ماگنه  ناشیا  صاخ  تلاح  .دنناوخب  ّربدت 

: يدابآ مرخ  يرهاط  نسح  دیس  هللا  هیآ 
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.دندناوخ یم  مه  اعد  نآرق ، رب  هوالع  هعمج  ياهبش  دنناوخب ؛ نآرق  باوخ ، زا  لبق  هک  دندوب  دیقم  داتسا  - 

لاس هد  هب  ار  نایاقآ  زا  یکی  هک  دـنداد  ربخ  يرهطم  دیهـش  هب  یبش  درک  یم  لقن  ناتـسود  زا  یکی  .دوب  لسوت  اعد و  لـها  داتـسا  - 
: دندومرف دندش و  تحاران  یلیخ  داتسا  دننک  موکحم  تسانب  ای  دنا  هدرک  موکحم  نادنز 

(1) .ندناوخ ار  لسوت  ياعد  هجوت ، اب  دندرک  عورش  هاگ  نآ  دیروایب ،» حیتافم  نآرق و  میارب  »

تدابع رد  مظن 

: یناجیرال یلع  رتکد 

میظنت یـصخشم  ياهراک  يارب  همانرب ، اب  ناشیا  تاقوا  .دـندوب  یطبـضنم  مظنم و  رایـسب  درف  یگدـنز ، تانوئـش  مامت  رد  ًالوا  ناشیا 
هب تعاس  ود  ًالومعم  .دـندوب  هدومن  میظنت  هعلاـطم  يارب  ار  یتاـعاس  تحارتسا و  يارب  یتاـعاس  تداـبع و  يارب  یتاـعاس  دوب ؛ هدـش 
رد راک  ترثک  رطاخ  هب  رگا  دـنچره  .درک  یمن  رییغت  زین  اهترفاسم  رد  یتح  هماـنرب  نیا  دـندوب و  تداـبع  لوغـشم  ناـشیا  رجف  عولط 

دودـح تعاس  ًـالومعم  دوب و  مظنم  مه  ناـشیا  تحارتسا  یلو  دـنور ، تحارتسا  رتسب  هب  تقو  رید  هک  دـندش  یم  روبجم  ماـیا  یخرب 
سنا قشع و  هیاس  رد  زج  ّریغتیال  مظن  نیا  اب  تدابع  رد  یهلا  قیفوت  نیا  هتبلا  دـندش .  یم  ایهم  تحارتسا  يارب  رهظزادـعب  ای 10   5/9

(2) .دش یمن  لصاح  قح  ترضح  اب 

يدابع ياه  یگژیو 

: تسا هدش  لقن  یتاره  ردارب  طسوت  هک  داتسا  يدابع )  ) ياهیگژیو زا  یخرب 

.درک یم  هیصوت  راک  نیا  هب  دوب و  وضو  اب  هشیمه   - 1
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.تشاد یم  اپب  ار  بش  زامن   - 2

.دناوخ یم  نآرق  هقیقد  تسیب  دودح  باوخ  زا  لبق  اهبش   - 3

.تشاد قیقد  تراظن  نادنزرف  ضئارف  ماجنا  هب  تبسن   - 4

.دش هدینش  ردام  ردپ و  توف  هنابش و  تاجانم  ءادهشلادیس و  هضور  ندناوخ  ماگنه  وا  دنلب  هیرگ  يادص   - 5

.تشاد ینالوط  ياه  هدجس  ءاشع  برغم و  زامن  زا  دعب   - 6

.تشاد زیهرپ  تدش  هب  یسایس  یعامتجا و  روما  رد  هچ  يدابع و  روما  رد  هچرهاظت  زا   - 7

.درک یم  تئارق  دایز  نتفگ  رکذ  ماگنه  تونق و  رد  ار  دابعلاب » ریصب  هللا  نا  هللا  یلا  يرما  ضوفا   » ترابع  - 8

* * *

دوب ابیز  شیگدنز  نوچ  هک  تشاد  یندرمگرم  تفای ز  اقب  دوب و  ادخ  قشع  اب  هدنز 

321 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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