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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  تموکح 
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تیودهم عوضوم : 

 - .ق 255 مهدزاود ، ماما  جع ،) ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

BP224/4/ف 8ح 8 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 
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1 ص :

هراشا
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یفسلف یقتدمحم 
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رشان نخس 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

تیودهم گنهرف  شرتسگ  جیورت و  ياتسار  رد  لاس 1379 ، رد  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  سیـسأت  لابندب 
.تفرگ تروص  یتامادقا  دیفم  بتک  راشتنا  پاچ و  هنیمز  رد  دهد ، یم  لیکشت  ار  داینب  نیا  یلصا  فده  هک  ون ، لسن  نایم  رد 

رد یفـسلف  داتـسا  موحرم  ینارنخـس  هس  هعومجم  هک  دوب  رـصع  ماما  یناهج  تموکح  باـتک  هنیمز ، نیا  رد  بساـنم  بتک  هلمج  زا 
اددـجم روبزم  نتم  ناشیا ، دـشرا  دـنزرف  زا  یبتک  هزاجا  اب  قوف ، باتک  ندوب  بایان  هب  هجوت  اب  دـشاب و  یم  بالقنا  زا  شیپ  ياهلاس 

.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  هدرتسگ  حطس  رد  ات  دیدرگ ، پاچ  پیات و 

رد نازیزع  نآ  تاـمحز  زا  هک  هتفرگ ، تروـص  لاس 73  رد  حـیاصن  تاراشتنا  طسوت  باـتک  نیا  لوا  پاـچ  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
.ددرگ یم  رکشت  نامز ، نآ  رد  نآ  رشن  ینارنخس و  ياهراون  ندرک  هدایپ 

مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا 

5 ص :

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  www.Ghaemiyeh.comتموکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


6 ص :

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  www.Ghaemiyeh.comتموکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


بلاطم تسرهف 

ریوصت

7 ص :
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ریوصت

8 ص :
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یناهج دحاو  تموکح  لوا : لصف 

هراشا

9 ص :

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  www.Ghaemiyeh.comتموکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


10 ص :

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  www.Ghaemiyeh.comتموکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


یناهج دحاو  تموکح 

رد فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  دحاو  تموکح  نوماریپ  ثحب  دراد  ّتیمها  یسانش  هعماج  رظن  زا  هک  یتالاؤس  زا  یکی 
اب راکفا ، توافت  اب  مه  نآ  دـنک ؟ هرادا  ار  ایند  مامت  دـناوت  یم  تموکح  کـی  اـیآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  .تسا  ناـهج  ماـمت 
نآ نوچ  دراد ! دوجو  ملاع  برغ  ملاع و  قرـش  رد  اه  تلم  نیب  هک  یتوافت  اـب  اـهزغم و  ناـمتخاس  اـه و  هقیلـس  اـه و  قوذ  تواـفت 

یمالـسا تموکح  ناهج ، رد  تموکح  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  نامز  رد  میراد  رابخا  تیاور و  رد  ام  هک  يروط 
.تسا

: هدومرف نآرق  رد  دنوادخ 

(1) ((. َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِلُک  ِهّ ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  ))

نید اب  مدرم و  تیاده  روظنم  هب  ار  مالسا  ربمغیپ  ملاع ، راگدرورپ 

11 ص :

.33 (: 9) هبوت - 1
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دهدب و هبلغ  یناهج  ياه  همانرب  مامت  رب  دنک و  زوریپ  ملاع  نایدا  مامت  رب  ار  وا  نید  مالـسا و  ربمغیپ  هکنیا  يارب  تسا ، هداتـسرف  ّقح 
: دیامرف یم  هک  تسا  راگدرورپ  یعطق  ءاضق  دروم  يردق  هب  عوضوم  نیا 

((. نوُکِرْشُْملا َهِرَک  َول  َو  ))

نیا راگدرورپ  یعطق  هدارا  دنـشابن ، یـضار  طرـش  دـیق و  نودـب  يزوریپ  نیا  هب  قلطم و  هبلغ  نیا  هب  ایند  رد  مه  نامیا  یب  مدرم  رگا 
.دنشاب یضاران  نیکرشم  هچرگا  دوشب  یملع  بلطم  نیا  هک  تسا 

رب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نیئآ  مالـسا و  سدقم  نید  هک  ینامز  نآ  دـیوگ : یم  هیآ  نیا  لیذ  رد  تایاور  رابخا و 
ماما ینامسآ  تموکح  نامز  دوش ، یم  مکاح  یتیگ  رـسارس  رد  مالـسا  طرـش  دیق و  یب  تموکح  دنک و  یم  هبلغ  ناهج  نایدا  مامت 

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع 

نآ باوج  ههبش و  عفر 

نیا لاؤس  نآ  تسا  یعامتجا  یـسانشناور  یعامتجا و  یملع و  لاؤس  کی  ًافرـص  لاؤس  نیا  هتبلا  دوش ، یم  حرطم  یلاؤس  اج  نیا  رد 
: تسا

یم ایآ  دـنتوافتم  رگیدـکی  اب  رکف  لقع و  دـشر  هجرد  در  یگدـنز و  هقطنم  گنهرف و  رکفت و  زرط  رظن  زا  ناـهج  مدرم  اـه و  تلم 
؟ دنک هرادا  ار  نیمز  هرک  مدرم  مامت  نامزاس  کی  تردق و  کی  دشاب و  مکاح  ایند  رب  تموکح  کی  توافت  همه  نیا  اب  دوش 

ص:12
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تایآ و بجوم  هب  تسا  ام  هدیقع  تبحـص  تبحـص ، تقو  کی  ینعی  .مییوگب  خـساپ  شدوخ  لوصا  ساسا و  رب  دـیاب  ار  لاؤس  نیا 
تسا و یلمع  یندـش و  راک  نیا  تسا  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مرکا و  لوسر  زا  هک  ییاهدنـس  هب  مییوگ : یم  راـبخا ،

.تسا ینید  هدیقع  کی  بلطم  لصا  رظن  زا  باوج  نیا  .دشوپ  یم  عوقو  ققحت و  سابل  ناهج  رد  يزور  کی 

للملا نیب  گنج  زا  دـعب  هناتخبـشوخ  هک  مییوگب  دـیاب  هن ؟ ای  تسه  یندـش  راک  نیا  ایآ  یملع  ياه  يروئت  رظن  زا  هکنیا  هرابرد  اما 
یم تموکح  کی  دنیوگ : یم  اهنت  هن  هک  هدرک  ادیپ  ییاه  ینوگرگد  سانش  هعماج  نادنمشناد  راکفا  عضو  ًالصا  فرط  نیا  هب  مود 

.تسه للم  نامزاس  رد  نالا  ینادحو  تموکح  هدنورپ  یتح  دنک ، هرادا  ار  ایند  دناوت 

ای یناهج و  دحاو  تموکح  ای  تسا : یهارود  کی  رس  رد  رشب  نالا  دنیوگ : یم  دنا و  هتفرگ  جوا  یلیخ  یبرغ  نادنمشناد  زا  یـضعب 
.تسا هدش  هجوتم  رما  نیا  هب  ناسانش  هعماج  راکفا  هدش و  کیدزن  یملع  رظن  زا  بلطم  ردق  نیا  گنج ! رثا  رب  رشب  يدوبان 

ار بلاطم  تهج  نیا  زا  .دـش  دـهاوخ  طوسبم  ثحب  مینک  رکذ  ار  اه  نآ  همه  میهاوخب  رگا  .تسا  رایـسب  ًادـج  بلاـطم  هراـب  نیا  رد 
.دشاب هدننک  نشور  ثحب  جیاتن  میراودیما  .میروآ  یم  هدرشف  یلیخ 

ص:13
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نآرق رظن  زا  ناسنا  عبط 

رد ارچ  هک  دننک  یم  لیلحت  یتح  تسه و  مه  نالا  يرگـشاخرپ  شـشک  نیا  دوب و  زواجتم  رگـشاخرپ و  زاغآ  رد  رـشب  دنیوگ : یم 
یهاگ مه  نآرق  دراد ، دوجو  رشب  رد  هک  تسا  يزواجت  سح  يرگشاخرپ و  ششک  شّرـس  دنیوگ : یم  دتفا ؟ یم  قافتا  گنج  ایند 

: دیوگ یم  دنک  یم  تبحص  ناسنا  عبط  زا  هک 

(1) ((. ًالوُهَج اًمُولَظ  َناَک  ُهَّنِإ  ))

: دیوگ یم  ای 

(2) ((. ٌراَّفَک ٌمُولََظل  ))

: دیوگ یم  ای  و 

(3) ((. ٍرْسُخ یَِفل  َناَسنِْإلا  َّنِإ  ))

یمن شمارآ  ساسحا  رـشب  تسد  زا  رـشب  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  رظن  هب  خـیرات  زاغآ  رد  هک  يرگـشاخرپ  نآ  اما  روما ، نیا  لاـثما  و 
مرادـن نانیمطا  اـما  مروخب  هک  مروآ  یم  تسد  هب  یلگنج  هویم  يرادـقم  مشک  یم  تمحز  لـگنج  رد  مور  یم  نم  تفگ : یم  درک 

رشب رد  يرگـشاخرپ  حور  نیا  دنربب ، ارم  هریخذ  دنـشکب و  ارم  دننک  هلمح  نم  هب  دنتـسه  نم  راغ  کیدزن  هک  يراغ  دارفا  مسرت  یم 
دور و یم  نیب  زا  رطخ  نیا  دنروایب  دوجو  هب  رگید  کی  اب  مهافت  اب  یگدنز  کی  دنزاسب و  مه  اب  رگا  هک  دش  هّجوتم  رشب  دعب  دوب و 

یعامتجا یگدنز  تهج  نیا  هب  .دننک  یگدنز  دنناوت  یم  رتهب 

ص:14

.72 (: 33) بازحا - 1

.34 (: 14) میهاربا - 2
.2 (: 103) رصع - 3
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تروص هب  دـش  دـمآ ، رتالاب  رکف  حطـس  يرادـقم  کی  دـعب  دـش ، زاغآ  هداوناخ  کی  تروص  هب  یعامتجا  یگدـنز  لوا  .دـش  زاغآ 
تموکح یلو  تموکح  کی  تروص  هب  دش  دمآ ، رتالاب  يرادقم  کی  هلیبق ، تروص  هب  دش  دمآ ، رتالاب  يرادقم  کی  دعب  هریـشع ،

هدرک و ادـیپ  یـسارکومد  تموکح  ایند  کـنیا  اـت  تفرگ ، گـنر  شدوخ  هب  یفئاوطلا  كولم  هلئـسم  دـمآ  رتـالاب  دـعب  يدادبتـسا ،
تـسینومک نیچ  رد  نویلیم  دصتـشه  یگدـنز  هک  ییاج  اـت  نویلیم  تسیود  نویلیم ، هاـجنپو  دـص  نویلیم ، دـص  یعاـمتجا  یگدـنز 

؟ دمآرد تیعضو  نیا  هب  رشب  هک  دش  روطچ  هرادا  کی  تموکح و  کی  نویلیم و  دصتشه  هدمآرد ، تموکح  کی  تروصب 

؟ تسیچ تموکح  لوبق  رایعم 

لباقم رد  نیکمت  دنک و  یم  كرد  رتشیب  دنک ، رکف  رتهب  رشب  هچره  دمآ  الاب  رکف  حطس  هک  تسا  نیا  هیضق  گرزب  ّرـس  دنیوگ : یم 
.دوش یم  رت  شیب  یّلم  تردق  زکرمت  يزکرم و  تموکح 

هب دیایب  رتالاب  مدرم  رکف  حطـس  هچره  تسا و  رت  کیدزن  یناویح  یگدنز  هب  دـشاب  رت  هاتوک  ناسنا  رکف  حطـس  ردـقره  دـنیوگ : یم 
لقع و دشر  نازیم  رب  گرزب  تموکح  لوبق  رایعم  نیاربانب  تسا  رت  کیدزن  یناسنا  یناگدنز 

ص:15
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یم صقان  ثحب  زا  ام  يریگ  هجیتن  دینک  شومارف  ار  همدقم  نیا  رگا  تسا ، ثحب  یـساسا  همدـقم  کی  نیا  تسا ، مدرم  رکف  لماکت 
.دوش

شدوخ زب  کی  دروخ ، یم  شدوخ  دنفسوگ  کی  تسا ، رت  شیب  وا  يدرف  یگدنز  دشاب  رت  کیدزن  ناویح  يایند  هب  ردقره  ناسنا ،
تبظاوم و دیآ ، یم  يراکمه  دیآ ، یم  نواعت  دمآ  الاب  رکف  حطس  هک  یتقو  یلو  دور ، یم  اذغ  لابند  شدوخ  رتوبک  کی  درچ ، یم 

یم تکلمم  دوش ، یم  رهش  دوش ، یم  لیا  دوش ، یم  هلیبق  دوش ، یم  هریشع  دوش ، یم  لیکشت  هداوناخ  هجیتن  رد  دیآ و  یم  شـشوک 
دوش یم  درایلیم  هس  ولج  دورب  رگا  رایعم  نیمه  رب  دوش و  یم  نویلیم  دص  تشه  دوش ، یم  نویلیمدـص  دوش ، یم  نویلیم  کی  دوش ،

؟ دـشاب ققحت  لباق  مه  يدرایلیم  هس  تموکح  هک  مینکن  رواب  ارچ  هتفای ، ققحت  مینیب  یم  ار  ینویلیم  دصتـشه  تموکح  اـم  هک  یتقو 
.ثحب لوا  همدقم  نیا  .تسا  رکف  حطس  ندمآ  الاب  رایعم ،

داصتقا تدحو 

نیلّوا دنیوگ  یم  دـهد ، یم  رییغت  ار  اه  تلم  لاوحا  عاضوا و  دوش و  یم  اه  تلم  ینوگرگد  ثعاب  هک  یلماوع  هرابرد  مود : همّدـقم 
مه هک  یلماع 

ص:16
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یم ًالـصا  هک  یلماوع  زا  یکی  .تسا  داصتقا  هلئـسم  دراد  هظحالم  لباق  تیمها  اه  تلم  ندرک  ضوع  رد  مه  اه و  تلم  لیکـشت  رد 
رب داصتقا  روحم  رگا  تسا ، داصتقا  هلئـسم  دروآ  دوجو  هب  رایـسب  نارادـفرط  دـنکب و  دایز  ار  ّتلم  ددـع  یّتح  و  دزاـسب ، تلم  دـناوت 

.دنهد لیکشت  ار  تلم  کی  رفن  نویلیم  اهدص  دوش  یم  عقوم  نآ  رد  دندرگب  روحم  نآ  رد  مدرم  همه  هک  ددرگب  یلوصا 

رامقا دنتفگ : دعب  دمآ  رگید  ياهروشک  رد  دعب  دمآ  يوروش  داحتا  رد  لوا  تسینومک  مارم  دیا  هدـناوخ  شیب  مک و  اه  همانزور  رد 
دـشاب تسینومک  بتکم  وریپ  ایند  ياج  ره  للملا  نیب  تسینومک  ًالـصا  دنتفگ : دـندمآ  دـعب  تسینومک و  ياه  هداوناخ  تسینومک ،

.دنتسه هعماج  کی  ءاضعا  تلم و  کی  رامقا  اه  نیا 

: دنیوگب هک  يّدح  ات  دروآ  رد  تلم  کی  تروص  هب  یملع  بتک  رد  ار  بلطم  نیا  هتسناوت  كارتشا  ساسا  رب  داصتقا  هلئسم  نیاربانب 
.میرادن يزاین  نآ  هب  ام  هک  ینالوط  تسا  یثحب  نیا  دشاب  تلم  یگدنزاس  رایعم  دناوت  یم  هک  تسا  یلماوع  زا  داصتقا  هلئسم 
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یگنهرف تدحو 

مه هب  اه  تلم  دنک  ادیپ  هباشت  گنهرف  دوشب  انب  رگا  .تسا  گنهرف  تدحو  هلئـسم  تسا  رثؤم  اه  ّتلم  یگدنزاس  رد  هک  مود  لماع 
ناشرکفت زرط  گرزب  هراق  اتود  دینیب  یم  تقو  کی  .دوش  یم  یکی  رکفت  زرط  ًالـصا  دوشب  گنهرف  کی  رگا  دـنوش و  یم  کیدزن 

نامزاس رد  هک  ییاهفرح  زا  نآلا  .دنا  ّتلم  کی  یگنهرف  رظن  زا  دنا  تلم  دنچ  یـسایس  رظن  زا  هکنیا  نیع  رد  ینعی  تسا ؛ روج  کی 
دیاب دـنیوگ : یم  وکـسنوی »  » ناسانـشراک نیققحم و  تسا ، للم  ناـمزاس  یگنهرف  هلئـسم  هک  وکـسنوی »  » رد ًاـصوصخم  تسه  لـلم 

قالخا قالخا ، ًالـصا  هک  مینک  تیبرت  يا  هنوگ  هب  ار  اـیند  تیناـسنا ، لوصا  تلیـضف ، لوصا  خـیرات ، لوصا  رظن  زا  هک  درک  يراـک 
یم اه  نآ  دـنیوگ  یم  یناهج  حلـص  ظفح  ناونع  هب  ناشدوخ  نابز  هب  دـنراد  نـآلا  هتفگ  مالـسا  هک  ار  ییاـه  ناـمه  .دوشب  یناـهج 

مدرم و هب  تمدخ  یتسود ، رـشب  یکاپ ، تناما ، تلیـضف ، فاصنا ، رادفرط  ایند  مامت  هک  میزاسب  يا  هنوگ  هب  ار  ایند  دیاب  ام  دـنیوگ :
.دشاب اه  نیا  لاثما 

یلوصا گنهرف  کی  وترپ  رد  هک  دنک  ادیپ  یللملا  نیب  گنهرف  هبنج  دیآرد و  یلم  ِگنهرف  بلاق  زا  گنهرف  دیاب  ًالصا  دنیوگ : یم 
بلاق مان  هب  داد  هعـسوت  دروآرد و  تلم  کی  بلاق  زا  ار  یناسنا  یقالخا  لوصا  دـیاب  : » دـیوگ یم  تنارود » لیو   » هک یتراـبع  هب  اـی 

یناهج و

ص:18
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«. میا هدرک  کیدزن  مه  هب  ار  هدنکارپ  ماوقا  للم و  هک  تسا  عقوم  نآ  رد  مینکب  ار  راک  نیا  میناوتب  ام  رگا 

: دیوگ یم  نآرق 

(1) ((. تسا نارسخ  رد  یمدآ  هک  نامز  نیا  هب  دنگوس  رْسُخ ؛ یَِفل  َناَسنِْإلا  َّنِإ  رْصَْعلاَو ؛ ))

مالسا ینیب  ناهج 

ریغ تسینومک ، هراق ، هبـش  يدـنه  ییاقیرفآ ، ییاپورا ، ییاـکیرمآ ، رـشب  دارفا  ماـمت  دـیوگ  یم  تسا  مالـسا  ینیب  ناـهج  ینعم  نیا 
: دیوگ یم  تسه ، یسک  ره  تسینومک 

مدرم نیب  قالخا  لمع و  هدیقع و  رد  دحاو  گنهرف  کی  رگم  تسا  یتخبدب  نارـسخ و  ررـض و  نایز و  رد  رـشب  مامت  مسق  ادـخ  هب 
؟ تسیچ نآرق  حالطصا  رد  دحاو  گنهرف  نآ  دشاب  مکاح 

: دیوگ یم 

لدع يرادفرط  تسا ، یلمع  كاپ  شور  ینامیا  گنهرف  نیا  ِْربَّصلِاب ؛ اْوَصاَوَتَو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوَتَو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ))
(2) ((. اه ییاوران  لباقم  رد  نتشاد  هگن  دوخ  تلیضف ، و 

گنر دـیاب  ار  یناسنا  لیاضف  هشیر  دـنیوگ : یم  .دوش  یم  عقاو  هنوگچ  دـنیوگ  یم  نخـس  نآ  زا  نآلا  هک  یناهج  گنهرف  نیا  رگم 
نیب رد  تیانج  داسف و  يزیرنوخ و  همه  نیا  دیآ و  رد  تلم  کی  تروص  هب  ایند  ات  داد  یناهج 

ص:19

1و2. (: 103) رصع - 1
.3 (: 103) رصع - 2
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.تسا ام  ياعدا  يارب  یبوخ  دهاش  هک  میروآ  یم  ار  یهاتوک  ترابع  اج  نیا  رد  دشابن ، مدرم 

: دیوگ یم  ناسانش  هعماج  زا  یکی 

یم ساسحا  اه  ّتلم  نیب  یگنهرف  ياهدـس  ندرب  ناـیم  زا  يارب  یلیاـمت  اـج  همه  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  يرامـش  یب  مئـالع  زورما 
: هک یکلولدـلنو »  » هچنآ يوس  هب  جـیردت  هب  ّتیناسنا  تسا  نکمم  دوش و  یم  ادـیپ  تدـحو  دورب ، نایم  زا  رگا  اـه  دـس  نیا  .ددرگ 

.درادرب ماگ  تسا  هداهن  مان  ریبک  هعماج  ار  نآ  هک  اراو » ناهارگ   » ای تسا  هدناوخ  يدحاو  يایند 

دوخ هبدوخ  لوحت 

فاصنا قح و  لضف و  لدع و  يایند  ایند ، ات  دورب ، تدحو  کی  يوس  هب  دـیاب  رـشب  دـنیوگ  یم  هک  هدـش  ادـیپ  اه  همزمز  نیا  کنیا 
.میدرک نایب  تسرهف  تروص  هب  ام  تسا  ینالوط  مه  ثحب  نیا  .دوشن  رارکت  مدرم  نیب  زادنارب  نامناخ  ياه  گنج  نیا  دشاب و 

فرص گنهرف و  رما  زا  رظن  فرص  .تسا  دوخ  هبدوخ  لوحت  یلم  تدحو  اه و  ّتلم  نتخاس  رد  رما  نیمّوس  دنیوگ  یم  مّوس : لماع 
زا نامدارم  دـنیوگ : یم  دـننک ، یم  تبحـص  دوخ  هبدوخ  ثحب  رد  یتقو  یلو  دوشب ، هتخاس  هعماج  دوخ  هبدوخ  داـصتقا ، رما  زا  رظن 
یم هک  دوخ  هبدوخ  دوش ، یمن  تلع  یب  تلم  یگدـنزاس  دـنیوگ : یم  هن ! اـی  دـشاب  هتـشادن  تلع  هک  تسین  نیا  دوخ  هبدوـخ  ثحب 

زا یکی  دوخ ، هبدوخ  هب  دـننک  یم  ریبعت  ار  نیا  .دوش  هداـمآ  ون  یگدـنزاس  کـی  يارب  مدرم  دوخ  هیحور  دـشابن ، هشقن  ینعی  مییوگ 
: دیوگ یم  دنز  یم  لاثم  دوخ  هبدوخ  یگدنزاس  هرابرد  ناسانش  هعماج 
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نامه نیا  دوبن  یگدرب  هلئسم  هدننک  وغل  لوکنیل  ماهاربآ  نیا  درک  وغل  ار  یگدرب  هیـضق  دمآ و  لوکنیل » ماهاربآ   » هک یعقوم  نآ  رد  »
رگا نیارباـنب  .درک  هدافتـسا  تیعقوم  تصرف و  زا  وا  دوب ، هداـمآ  یگدرب  وغل  شریذـپ  يارب  مدرم  هیحور  دوـب ، دوـخ  هبدوـخ  لّوـحت 

هبدوخ و  دنوش ، یم  کیدزن  مه  هب  اه  ّتلم  دوخ  هبدوخ  دشاب  هدامآ  ینوگرگد  لوحت و  يارب  هک  دـیآرد  یتروص  هب  هعماج  هیحور 
«. دیآ یم  رد  ّتلم  کی  تروص  هب  ایند  دوخ 

: بلطم هس  نیا 

داصتقا . 1

دوخ هبدوخ  گنهرف 3 . . 2

یم ثحب  لصا  هب  همدقم  نیا  ندش  نشور  اب  دنک  کیدزن  مه  هب  ار  مدرم  دیاب  لقع  .میدرک  ناونع  ار  یلقع  دشر  ثحب ، همدـقم  رد 
.میزادرپ

؟ دنک یم  هرادا  ار  ناهج  مامت  تموکح ، کی  هنوگچ 

هدامآ ینعم  هب  دوخ ، هبدوخ  هلئـسم  هدمآ ، تایاور  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تموکح  عوضوم  رد  لقع  هلئـسم 
یلاعت هللا  لجع  رـصع  ماما  روهظ  زا  لبق  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  ناـمز  رد  تاـیاور  بجوم  هب  مه  مدرم  ندـش 

مان هب  تموکح  کی  روط  هچ  هک  بلطم  نایب  الاح  تسا ، تبثم  رگید  دـصرد  دـص  هجیتن  تسا ، هدـمآ  تاـیاور  رد  فیرـشلا  هجرف 
؟ دنک یم  هرادا  ار  ناهج  مامت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تموکح 

مدرم لقع  دشر 

ماظن دوش  رتشیب  یلقع  دشر  ردق  ره  لقع ، دشر  رابتعا  هب  دنوش ؟ یم  کیدزن  مه  هب  ارچ  مدرم  لقع : هلئسم  لّوا 
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هلئـسم هرابرد  دیوگ ؟ یم  هچ  رابخا  دوش ، یم  رت  يوق  نوناق  کی  تردـق  يزکرم و  تموکح  دوش و  یم  موکحم  یفئاوطلا  كولم 
: هدش هتشون  بتک  مامت  رد  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا  یتیاور  لقع ، رظن  زا  رصع  ماما  روهظ 

«. مُهُمالْحَا ِِهب  ْتَلُمَک  مُُهلوُقُع َو  اِهب  َعِمُجَف  ِدابِعلا  ِسُؤُر  یلَع  ُهَدَی  ُهللا  َعَضَو  انُِمئاق  َماق  اِذا  : » مالسلا هیلع  رفعج  یبا  نع 

: دسر یم  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  روهظ  نامز  دیامرف : یم  رقاب  ماما 

(1) «. دابِعلا ِسُؤُر  یلَع  هَدَی  هللا  َعَضَو  » 

: دیوگ یمن 

«. نینِمُؤم ای  نیِملْسُْملا  ِسُؤُر  یلَع  هَدَی  هللا  َعَضَو  » 

: دیوگ یم 

«. دابِعلا سُؤُر  یلع  هَدَی  هللا  َعَضَو  » 

یم هچ  ّقح  تمحر  تسد  نیا  .دیآ  یم  اه  ییایـسآ  اه ، ییاکیرمآ  اه ، ییاپورا  اه ، یبرغ  اه ، یقرـش  رـس  يالاب  ّقح  تمحر  تسد 
؟ دنک

: دیوگ یم 

(2) «. دوش یم  زکرمتم  مدرم  ياه  لقع  قح  ترضح  تسد  اب  مُُهلوُقُع ؛ اِهب  َعِمُجَف  » 

(3) «. دوش یم  لماک  مدرم  لقع  مُهُمالْحَا ؛ ِِهب  ْتَلُمَک  َو  » 

حطـس ردـق  نیا  دـیاب  ینعی  .تسا  مدرم  لقع  یّقرت  روهظ  طئارـش  زا  یکی  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماـما  روهظ  زا  لـبق 
یـسانش مدرم  رظن  زا  نوچ  دریذپب ، ار  تموکح  کی  دناوتب  نیمز  هرک  يور  مامت  هک  دنک  یّقرت  دیاب  اهزغم  ردق  نیا  دور ، الاب  راکفا 

رد گرزب  ياه  تردق  یلصا  هیاپ  ساسا و  یعامتجا ،
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.دیوگ یم  ام  رابخا  ار  نیا  تسا  لقع  لوا  طرش  سپ  تسا ، مدرم  یلقع  تیحالص  رایعم  سایقم و  رب  ایند 

« هجاراـهم  » کـی هقطنم  کـی  ره  رد  ناتـسودنه ، لـثم  یفئاوطلا  كولم  هتـشذگ  ياـهراگزور  رد  دـینک : تقد  بوـخ  ار  هلمج  نیا 
هقطنم ره  رد  دوـب ، کـچوک  رگید  یـضعب  گرزب ، اـه  هقطنم  زا  یـضعب  درک و  یم  تموـکح  وا  درک ، یم  تنطلـس  وا  هـک  تـشاد 

مان یفئاوطلا  كولم  تموکح  نیا  .درک  یم  تموکح  هجاراهم  اج  همه  رد  .درک  یم  تموکح  هجاراـهم  کـی  گرزب  اـی  کـچوک 
.تسا هدمآ  الاب  رکف  حطس  نوچ  تسا  تموکح  کی  راب  ریز  نویلیم  دصراهچ  هک  هدش  روطچ  نآلا  دراد ،

هتخانش تموکح  نیرت  یلاع  هک  زورما  لوقب  یکیتارکمد  لوصا  دوش و  یم  موکحم  یفئاوطلا  كولم  دیایب  رتالاب  رکف  حطـس  هچره 
.دنک یم  هرادا  ار  مدرم  زورما  يایند  رد  تسا  هدش 

، هن طحنم  مدرم  باوج : درک  هرادا  تموکح  کی  اب  ار  ایند  دوش  یم  ایآ  دنک  یم  یملع  ثحب  رفن  کی  تسا ، لقع  لوا  طرـش  سپ 
رتالاب هرذ  کی  هلیبق ، رتالاب  هرذ  کی  هریشع ، رتالاب  هرذ  کی  .دوش  یم  لیکشت  هداوناخ  الاب  دندمآ  هک  هرذ  کی  دنا ، هدرب  لثم  اهنآ 

رفن نویلیم  تسیب  يارب  دنیوگ  یم  دعب  دیآ ، یم  یفئاوطلا  كولم  دعب  رهـش ، ات  ود  رتالاب  رادـقم  کی  رهـش ، رتالاب  رادـقم  کی  لیا ،
دبای یم  شیازفا  هنوگ  نیمه  دراد ، دوجو  تموکح  کی 
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يارب ناتــسودنه  رد  تموـکح ، کـی  رفن  نوـیلیم  تـسیود  يارب  اـکیرمآ  رد  دراد ، دوـجو  تموـکح  کـی  رفن  نوـیلیم  دـص  رب  اـت 
.دراد دوجو  تموکح  کی  رفن  نویلیم  دصتشه  يارب  تسینومک  نیچ  رد  تموکح و  کی  رفن  نویلیم  دصراهچ 

.دزادنا یم  هیاس  همه  رس  رب  نوناق  کی  دورب  الاب  اه  لقع  رگا 

دشر رگا  رفن ، نویلیم  دصناپ  درایلیم و  هس  رب  تسا  رشب  مین  درایلیم و  هس  دنیوگ  یم  نیمز  هرک  رد  زورما  دراد  یعنام  هچ  نیا  بوخ 
.تسا یلقع  دشر  رایعم  سپ  درک  دهاوخ  هرادا  ار  تموکح  کی  دبای  شیازفا  یلقع 

.دورب الاب  دیاب  اه  لقع  رصع  ماما  تنطلس  روهظ و  زا  لبق  دیامرف : یم  رقاب  ماما 

: میدرک نایب  ار  هدنزاس  لماع  هس  نونکات 

داصتقا . 1

گنهرف . 2

دوخ هبدوخ  . 3

فقوتم لوحت  یلو  تسا ، هداـمآ  لوحت  يارب  هعماـج  هیحور  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  تلع  هک  تسا  نیا  هن  دوخ  هبدوخ  ياـنعم  میتفگ :
ماـهاربآ  » ناـیرج دنـسیون  یم  اـه  باـتک  رد  هک  یلاـثم  .دـنک  داـجیا  ار  لوحت  هدرک و  هدافتـسا  تیعقوم  زا  رفن  کـی  هکنیا  رب  تسا 

.میروآ یم  يرگید  لاثم  ام  اما  تسا  لوکنیل »

؟ درک بذج  دوخ  هب  ار  اه  هدوت  ءایبنا  مایق  ارچ 

: تفرگ ارف  ار  اه  هعماج  هنوگچ  ءایبنا  مایق 

رد دندمآ  هک  ناشمادکره  گرزب  ءایبنا  دیا  هدرک  تقد  چیه  ار  نیا 
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نآرق مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دروم  رد  ًالثم  .دوب  هدامآ  دوخ  هبدوخ  لوحت  يارب  ار  مدرم  هیحور  هک  دـندش  هتخیگنارب  یعقوم 
: دیوگ یم 

(1) ((. ٌمیِظَع ْمُّکِبَّر  ِم  نّ ٌءاََلب  َذ 
�
مُِکل ِیفَو  ْمُکَءاَِسن  َنُویْحَتْسَیَو  ْمُکَءاَْنبَأ  َنوُّحِبَُذی  ))

یم یقاـب  ار  ناـنآ  ياـهرتخد  دنتـشک ، یم  ار  ناـنآ  ياهرـسپ  دـندرک  یم  یگدـنز  هنعارف  تسد  ریز  لیئارـسا  ینب  عضو  نیرتدـب  اـب 
ءاشنم ایآ  دـش  ثوعبم  یـسوم  ترـضح  هک  یتقو  دوب ، العا  دـح  رد  یتخبدـب  تیمورحم ، يراـتفرگ ، يزور ، هریت  تلذ ، دنتـشاذگ ،

نامز رد  رـصم  لوحت  سپ  دهاوخ  یم  تدم  اه  نیا  هن ، مه  نآ  دوب ؟ گنهرف  لوحت  ءاشنم  هن ، دوب ؟ داصتقا  یـسوم  ترـضح  لوحت 
تـسرد یـسوم  دوب  هدامآ  مدرم  هیحور  هن  دوب ؟ باسح  یب  دوخ  هبدوخ  اـیآ  .دوخ  هبدوخ  ثحب  نیمه  دـش ؟ ارچ  یـسوم  ترـضح 

ایند رد  اه  ناملسم  هک  يروآ  تهب  تفرشیپ  نیا  ًاعقاو  دینک  یسررب  ار  مالـسا  ربمغیپ  هرود  .دش  یملع  بلطم  دیرپ و  نوخ  دز  رتشین 
هتـشذگ دوخ  زا  راکادف و  نامیا ، اب  يوق ، يزابرـس  رد  اه  ناملـسم  هچرگا  دوب ؟ اه  ناملـسم  یماظن  تردق  رد  شا  همه  ایآ  دـندرک 

.دندوبن هسیاقم  لباق  دنتشون ، اه  باتک  رد  هک  نانمشد  دادعت  اب  ًالصا  یلو  دندوب ،
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دصهن و مور  يروطارپما  نازابرس  ددع  دنسیون : یم  نیخروم  مامت  تومری  گنج  رد 

رگم ایآ  دوب ، رفن  رازه  لهچ  اه  ناملسم  رـسفا  زابرـس و  ددع  مامت  اما  مک ، رفن  رازه  لهچ  نویلیم  کی  زا  ینعی  دوب  رفن  رازه  تصش 
ریغ زور  نآ  شترا  دنشاب  بوخ  مه  هچره  الاح  دهد ؟ تسکش  یماظن  رظن  زا  ار  رفن  رازه  تصش  دصهن و  دناوت  یم  رفن  رازه  لهچ 
دوخ هالک  دوب ، ریـشمش  هزین و  زور  نآ  گنج  یلو  دـنک  دوبان  ار  يدایز  هدـع  دـناوت  یم  متا  بمب  کی  زورما  دوب ، زورما  شترا  زا 

ار مور  تلود  هبترم  کـی  دوخ ، هبدوخ  لوحت  نیمه  یـسانش  هعماـج  ساـسا  رب  دـندش ؟ قفوم  ارچ  سپ  .دوب  نت  هب  نت  گـنج  .دوـب 
.دوب هدش  داجیا  مور  مدرم  نایم  رد  هک  دوخ  هبدوخ  لوحت  رطاخ  هب  خساپ : داد ؟ تسکش  هنوگچ  .داد  تسکش 

؟ دش داجیا  نایمور  رد  ارچ  دوخ  هبدوخ  لوحت 

تـسد لوحت  نیا  دوخ  هبدوخ  دندمآ  اه  ناملـسم  دنتـساوخ  یم  تاجن  هار  .دندوب  یـضاران  ناشدوخ  تکرح  زا  مدرم  نوچ  خساپ :
.دوب هنوگچ  تیعقاو  دینک  كرد  ات  میروآ  یم  ار  خیرات  تقیقح  نیا  .داد 

زور دندش ، هجاوم  تسکش  اب  لوا  زور  اما  دندیگنج  تومری »  » گنج رد  اه  ناملسم  اب  اه  یمور  دنسیون : یم  خیرات  ياه  باتک  رد 
تسکش مه  مود  هام  دندروخ ، تسکش  زین  موس  زور  دندروخ  تسکش  مود 
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ار اه  تمسق  نارسفا  ناهدنامرف و  مامت  مور  ياوق  لک  هدنامرف  ناهام »  » ياقآ زور  کی  دندرک ، گنج  دب  یلیخ  اه  یمور  دندروخ ،
! دیتسکـش مهرد  ار  ام  تیثیح  دیدرب ! ار  مور  يوربآ  تفگ : ندز ، مدق  هب  درک  عورـش  ناهام »  » .درک عمج  گرزب  هدرپارـس  کی  رد 

یم هبلغ  امـش  تیعمجرپ  شترا  رب  ارچ  دـنراد  هک  یمک  دادـعت  اـب  اـه  ناملـسم  تسا ؟ ییاوسر  هچ  نیا  تسا !؟ یگنج  هنوـگچ  نیا 
.دش دراو  همیخ  رد  زا  گنج  ترازو  تمدخ  شیپ  کی  رد  مد  دز ، یم  فرح  هک  روط  نیمه  دیتخبدب ؟ ردق  نیا  ارچ  ارچ ؟ دننک ،

.مراد یضرع  نابرق  تفگ : - 

؟ ییوگب یهاوخ  یم  هچ  نوریب  ورب  - 

.مور یمن  نوریب  مراد  یضرع  بلطم  نیمه  هب  عجار  تفگ : - 

؟ بلطم مادک  هب  عجار  - 

! تسکش نیمه  هب  عجار  - 

؟ ییوگب یهاوخ  یم  هچ  تفگ : - 

! دنوش زوریپ  بلاغ و  اه  ناملسم  دیاب  دروخب و  تسکش  دیاب  مور  يروطارپما  ًاعطق  اوق ، ّلک  هدنامرف  ياقآ  تفگ : تمدخ  شیپ  - 

؟ ارچ تفگ  - 

مدرم مامت  ناج  لامعا  رد  یتحاران ، ییاضران ، هک  نیا  يارب  تفگ : - 
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.تسا هدرک  ادیپ  هار 

؟ لیلد هچ  هب  تفگ  - 

.دمآ رد  دوخ  رس  هک  ییالب  لیلد  هب  تفگ : - 

؟ دش دراو  وت  رب  ییالب  هچ  تفگ : - 

نآ اـب  متـشاد ، دنفـسوگ  اتدـص  متـشاد ، هلاـس  هدزاود  هچب  کـی  متـشاد  نز  نم  مدوـبن ، گـنج  ترازو  تمدـخ  شیپ  نم  تفگ  - 
شقاطا رد  اج  نآ  مه  نم  نز  .دوب  هدرب  هاگارچ  هب  هناخ  کیدزن  ار  اهدنفسوگ  نم  هچب  يزور  کی  میدرک  یم  یگدنز  اهدنفسوگ 

: داد روتسد  دید ، ارم  ياهدنفسوگ  درک ، یم  روبع  اجنآ  زا  شنازابرس  اب  هداتسیا  رداچ  نیا  ریز  نآلا  هک  ینارـسفا  زا  یکی  دوب ، رظان 
هدزاود هچب  دنریگب  ارم  ياهدنفـسوگ  دنتفر  ات  دیروایب ، دیریگب و  ار  هیقب  شبحاص ، يارب  دیراذگب  ار  اه  دنفـسوگ  زا  ات  جنپ  دـیورب 

ارم هچب  رس  دیربب ، ار  هچب  رس  تفگ : دیرب ؟ یم  هچ  يارب  دیرب ؟ یم  ار  اهدنفسوگ  ارچ  تفگ  درک ، هیرگ  دز ، داد  دز ، غیج  نم  هلاس 
تفع اب  یفانم  لمع  نم  نز  اب  .ما  هچب  ياو  نانز ، هدبرع  نانک ، يوم  نانک و  هیوم  دیود ، دنتـشک ، ار  شا  هچب  دید  نم  نز  دـندیرب ؟

رد دیاب  دنامب ، دوش  یمن  تکلمم  نیا  .متفرگ  ار  لغش  نیا  مدمآ  متسشن  هایس  كاخ  هب  نم  دندرب ، مه  ار  اهدنفسوگ  مامت  دندرک و 
لباقم
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، هن تفگ : نک ؟ یفرعم  رـسفا  نآ  تسا  مادـک  تفگ : اوق  لک  هدـنامرف  ناـهام » دز «  ار  فرح  نیا  اـت  .دروخب  تسکـش  اـه  ناملـسم 
یم نم  رـس  هب  هزاـت  يـالب  کـی  دـینک و  یم  بیقعت  يرتـفم  ناونع  هب  ار  نم  تشاد و  دـیهاوخن  يراـکوا  هب  اریز  منک ، یمن  یفرعم 

.تفر درک و  كرت  ار  همیخ  تینابـصع  اب  تسا و  یعـضو  هچ  نیا  تفگ : ناهام  .دـش  جراخ  هیرگ و  هب  دز  تفگ و  ار  نیا  دـیروآ ،
دـش هتـشک  تمدخ  شیپ  دنتفگ : ناهام  هب  دندمآ  حبـص  دندیرب  ار  تمدخ  شیپ  رـس  درک  رومأم  ار  یـسک  رـسفا  نامه  بش  فصن 

.دننامب دوبن  نکمم  اریز  دنتفر ، نیب  زا  دندروخ و  تسکش  اه  یمور  مه  دعب  .دنک  شاف  ار  يّرس  ادابم  هکنیا  يارب 

یگنهرف لوحت  زا  ریغ  تسا و  يداصتقا  لّوحت  زا  ریغ  دـنیوگ  یم  ناسانـش  هعماـج  هک  دوخ  هبدوخ  ینوگرگد  دوخ و  هبدوخ  لّوحت 
.دننک یم  لابقتسا  ار  لّوحت  نآ  مدرم  مامت  دوخ  هبدوخ  لوحت  اب  دشاب ، هدامآ  ینوگرگد  يارب  هعماج  هیحور  رگا  .تسا 

ماما تموکح  شریذپ  يارب  مدرم  هیحور  دوش ، یم  ادیپ  ایند  رد  دوخ  هبدوخ  لّوحت  طیارـش  تسا ، نیا  رـصع  ماما  باب  رد  ام  فرح 
هللا لجع  رـصع  ماما  روهظ  زا  لبق  تفگ  دـیهاوخ  الاح  .هملک  يانعم  مامت  هب  ددرگ  یم  هدامآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع 

نشور يارب  دریگ ؟ یم  لکش  هنوگچ  دوخ  هبدوخ  لوحت  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

ص:29

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  www.Ghaemiyeh.comتموکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


ار فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  مایق  زا  لبق  ياهراتـشک  ددع  تایاور  رد  .دینک  عوجر  رابخا  هب  لاؤس  نیا  خساپ  ندش 
.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تموکح  زا  لبق  هب  طوبرم  دایز  ياهراتشک  نیا  دنیوگ ، یم 

: دیامرف یم 

«. دوش هتشک  رشب  ثلث  ود  هک  یتقو  ات  دیآ ) یمن  نامز  ّیلو  ) دوش یمن  رصع  ماما  مایق  ساّنلا ؛ اْثُلث  َذَهْذَی  یّتح  ْرمَألا  اذه  ُنوُکَی  ال  » 

دراـیلیم و ود  تسا ، نوـیلیم  دصـشش  دراـیلیم و  هس  رگا  دـنوش ، هتـشک  دـیاب  دراـیلیم  ود  تسا  رفن  دراـیلیم  هس  ناـهج  تـیعمج  رگا 
: دنک یم  ضرع  ياور  .دنوش  هتشک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تموکح  زا  لبق  دیاب  رشب  نویلیم  دصراهچ 

ماما دنام ؟ یم  یک  رگید  دورب  رـشب  ثلث  ود  یتقو  یقابلا ؛؟ ِْثُلثلا  یف  اونوُکَت  ْنَا  َنْوَضْرَت  امَا  َلاقَف : یْقبَی ؟ ْنَمَف  ِساّنلا  اثُلث  َبَهَذ  اِذا  » 
.»؟ دیشاب هدنام  یقاب  ثلث  ءزج  دهاوخ  یمن  ناتلد  امش  دومرف : شا  یباحص  هب  مالسلا  هیلع 

ود هک  يرشب  تسا ، لاحم  دینک ، روصت  دیناوت  یم  امـش  هن  دوش و  دوبان  رـشب  ثلث  ود  هک  ار  يزور  نآ  منک  روصت  مناوت  یم  نم  هن 
منک رکف  مناوت  یمن  نم  ًالصا  تسا ، نیرفن  نعل و  شراک  تحاران ، ینابـصع ، دراد ؟ یلاح  هچ  هدنام  یقاب  شثلث  کی  هتفر و  شثلث 

!؟ تشاد دهاوخ  یتلاح  هچ  هعماج  دوش  هتشک  رشب  ثلث  ود  رگا 
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یمن ریشمش  هزین و  اب  دوب  ریشمش  هزین و  نارود  دوش ، یم  دوبان  رشب  ثلث  ود  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  يزور  نآ  ًالوا 
ود دوش  یمن  سپ  دننک ، یم  رپ  ار  ءالخ  دنوش و  یم  گرزب  دـعب  ياه  لسن  نتـشک  هب  دـننک  عورـش  ات  تشک  ار  رـشب  ثلث  ود  دوش 

.دنا هدومرف  دیدج  یگنج  لیاسو  هب  تبسن  هک  تسا  ییوگشیپ  کی  نیا  .تشک  ار  رشب  ثلث 

رـسارس هناکیپ  جـنپ  هناکیپ و  هس  یمتا  کهالک  اب  يوروش  يامیپ  هراـق  ياـه  کـشوم  نـالا  هچ ؟ ینعی  میمهفب  میناوت  یم  ـالاح  اـم 
، كرویوین يارب  اتود  نتگنـشاو ، يارب  ات  هس  اینرفیلاک »  » يارب ات  راهچ  .تسا  رـضاح  اهوکـس  يور  هدرک و  يریگ  فده  ار  اکیرمآ 

.تسا رضاح  نیعم  ياه  هیواز  اب  هتفرگ  فده  ار  همه  يدزوین ، يارب  ات  جنپ 

نیچ رـضاح ! هتفرگ و  فدـه  ار  يوروش  ریهامج  داحتا  رـسارس  یمتا  ياه  کهالک  اب  اـه  کـشوم  اهوکـس ، يور  مه  اـکیرمآ  رد 
ردـق نیمه  دوشب ، گنج  دـنکن  ادـخ  رـضاح ! هتفرگ و  ار  فدـه  ود  ره  مه  نآ  هدـش  دراو  ثلاث ! صخـش  مان  هب  هک  مه  تسینومک 

، فرط نآ  زا  اه  نیا  فرط ، نیا  زا  اه  نآ  دوش  یم  هدز  کت ، کت  کت  اهدـیلک  دوش ، کیلـش  اه  کشوم  هک  درک  ءاضما  هدـنامرف 
! دش دهاوخ  رتسکاخ  رشب  ثلث  ود  هدزای  تعاس  دوش  زاغآ  کیلش  حبص  تشه  رگا  فرط ، نیا  زا  نوا 

رشب ثلث  ود  میمهف  یم  الاح 
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ياو تسا ؟ ربخ  هچ  هدش  دوبان  رشب  ثلث  ود  هدزاود  هدزای  تعاس  دوش ، یم  رداص  نامرف  نامرف  حبـص  تشه  دوش  یم  دوبان  هنوگچ 
دئوس مامت  تفر ، ناتـسلگنا  مامت  تفر ، هسنارف  مامت  اه ، هدنام  یقاب  يارب  دـنا ؟ هدـنام  یقاب  هک  یمدرم  دـسر  یم  هک  يرابخا  نآ  زا 

! دیمهف دوش  یمن  ًالـصا  تسا ؟ ربخ  هچ  میناد  یمن  مامت ! .دش  ناریو  ناملآ  مامت  دـش ، دوبان  كرامناد  مامت  تفر ، ژورن  مامت  تفر ،
یقاب ردق  هچ 

هبدوخ لوحت  دیوگ : یم  یـسانش  هعماج  هک  دـنراد  يا  هیحور  ثلث  کی  نیا  دـنراد ؟ یلاح  هچ  ثلث  کی  نیا  ثلث ، کی  دـنام  یم 
، کشوم رب  نیرفن  .نژوردـیه  زا  متا ، زا  کشوم ، زا  تعنـص ، زا  کینکت ، زا  خـساپ : یچ ؟ زا  تحاران ، ماـمت  ینابـصع ، همه  دوخ ،

.دش اه  یتخبدب  مامت  ءاشنم  دنک  ار  رشب  هشیر  تفرگ  ار  رشب  ناج  متا ، رب  نیرفن 

: دیوگ یم  ماما  هک  یگنج  نآ  رد  دیدش  راشف  رثا  رب  يدام  کینکت  تسد  زا  هدمآ  ناج  هب  مدرم  نیا 

«. دور یم  رشب  ثلث  ود  » 

هدنهد تاجن  کی  ایآ  ادـخ ! يا  دـنیوگ : یم  همه  دوش ، یم  هجوتم  ادـخ  يوس  هب  تعیبط و  ءاروام  يوس  هب  اه  لد  مامت  هبترم  کی 
هب دراـک  همه  نک ، یجرف  هللا ! يا  دربـب ، ار  تیاـنج  دربـب ، ار  یـشک  مدآ  دربـب ؟ ار  یتخبدـب  دربـب ، ار  ـالب  تـسین  یکی  اـیآ  تـسین ؟

تسا هدامآ  مدرم  هیحور  هدیسر ، ناشناوختسا 
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، تسا هدامآ  ایند  هیحور  هک  یعقوم  نآ  رد  هبترم  کی  ینامـسآ ، تموکح  کی  لوبق  يارب  ینامیا و  بـالقنا  کـی  يارب  هچ ؟ يارب 
: دیوگ یم  دنونش  یم  مدرم  مامت  دهد ؛ یم  ادن  قح  يدانم  دیوگ : یم  تیاور 

(1) «. اودتهت هوُعیاب   ّ ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُّيدهَم  اذه  َملاعلا  َلْهَا  ای  الَا  » 

دیئایب مدرم ! هدرک ، روهظ  متس ، ملظ و  يرگدادیب و  هدننک  دوبان  رشب ، هدنهد  تاجن  ینامسآ ، ياوشیپ  یهلا ، ربهر  مدرم ! دیوگ : یم 
.دیوش یم  هارمگ  هک  دینک  یچیپرس  ادابم  دینک ، تعاطا  شرماوا  زا 

.دوش ادـیپ  ایند  رد  دـیاب  دوخ ، هبدوخ  بالقنا  هدـمآ ، بل  هب  همه  اه  ناج  هدیـسر ، ناوختـسا  هب  همه  دراک  .دـننک  یم  لابقتـسا  همه 
.دوش یم  هدامآ  یهلا  یناحور و  رما  کی  شریذپ  يارب  مدرم  هیحور  ینعی  دوخ  هبدوخ  بالقنا 

ههبش باوج 

؟ دنک یم  هچ  رصع  ماما  ریشمش  دنمورین ، ياه  حالس  لباقم  رد  دیوگ : یم  هک  نآ  دیوگ  یم  ماخ  ردق  هچ  تاکن  نیا  هب  هجوت  اب 

.مینک یم  رکذ  خساپ  هس  لاؤس  نیا  يارب 

میراد دیشروخ  ریش و  ام  مه  نآلا  تسا ، لبنس  ریشمش  ًالوا 
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.تسا لبنس  ریشمش  خساپ : تسیچ ؟ ریشمش  تشذگ  ریشمش  هرود  رگید  دییوگ  یم  تسد ، هب  ریشمش 

.دنک یم  شوماخ  هراشا  کی  هب  ار  اه  تردق  مامت  قح  هدارا  هب  یکتم  ریشمش  دشاب  تداع  قرخ  هیضق  هیضق ، رگا  ًایناث 

هدـنامرف اه  گنج  رد  یهاگ  دیدینـشن  امـش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  هب  دـنرب  یم  هانپ  حالـس  نابحاص  مامت  ًاـثلاث 
.دنور یم  وا  لابند  هب  دنونشب  یناحور  يوب  کی  هاگ  نآ  دندش  هراچ  یب  هک  ایند  همه  هدش ، میلست  هحلسا  اب  یماظن 

يراسناوخ یقت  دمحم  دیس  هللا  تیآ  موحرم  ءاقستسا  زامن 

.میروآ یم  بلطم  ندش  نشور  يارب  ار  ینایرج  اج  نیا  رد 

دنتفرگ میمـصت  مدرم  .دـش  یناراب  یب  يراـتفرگ  مق  دوب ، مق  رد  هیلع » هللا  ناوضر  » يراـسناوخ یقتدمحمدیـس  اـقآ  هللا  تیآ  موحرم 
هالـص يارب  میورب  مرـضاح  نم  دومرف  .دـش و  اریذـپ  ار  تعامج  تماـما  يراـسناوخ  هللا  تیآ  موحرم  .دـنورب  یلـصم  هب  زاـمن  يارب 

اب دنداد  ربخ  مدرم  هب  .ءاقستسا 
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لاح نیا  اب  هویـش ، هیرگ ، دـننک ، ادـج  دنفـسوگ  زا  ار  هّرب  دـننک ، ادـج  اهردام  زا  ار  اه  هچب  هنهرب ، اپ  هتفگ ؛ مالـسا  هک  یبادآ  ماـمت 
ماخ ناوج  هدع  کی  .دنتفر  یم  هار  هناخدور  لخاد  هدع  کی  هدـش ، کشخ  مه  رهـش  هناخدور  دـنتفر  یم  اه  نیا  .دـندرک  تکرح 

رد نامز  رد  نایرج  نیا  .دنتفر  دندرکن  انتعا  اه  نیا  اما  درب ! یم  ار  امـش  بآ  دیورن  هناخدور  وت  دـنتفگ : یم  دـنتفگ ، یم  کلتم  مه 
یم دـندرک  لایخ  دـیآ  یم  تیعمج  دـندید  اه  ییاکیرمآ  .دوب  جرفکاخ  رد  اکیرمآ  ياـه  یماـظن  هاـگیاپ  دوب  یناـهج  گـنج  عقوم 
تفر اه  ییاکیرمآ  کیدزن  ینابرهـش  سیئر  دـنبوکب ، ار  مدرم  هک  دـندرک  راوس  ار  اهلـسلسم  مامت  دـننک ، هلمح  هاـگیاپ  هب  دـنهاوخ 
تشپ همه  دندرک  یم  هاگن  مه  اه  ییاکیرمآ  دندمآ  مدرم  دنرادن ، يراک  امش  هب  دننک  اعد  دنناوخب ، زامن  دنهاوخ  یم  مدرم  تفگ :

، بیجع دمآ  یناراب  مک ، هلـصاف  اب  دناوخ ، زامن  دـناوخ ، اعد  دـمآ  يراسناوخ  یقت  دـمحم  دیـس  موحرم آ  .دـندوب  بظاوم  لسلـسم 
ءارُما .دنتفرگ  تقو  يراسناوخ  یقتدمحم  دیس  اقآ  موحرم  زا  ینابرهش  سیئر  هلیـسوب  دندروخ  ناکت  اه  ییاکیرمآ  دمآ  ناراب  یتقو 

وناز یقت  دمحم  دیـسآ  ياقآ  لباقم  دندمآ  دننز ! یم  وناز  بارحم  لباقم  رد  اسیلک  لخاد  هک  نیا  لثم  دندمآ ، گرزب  ناهدنامرف  و 
حیسم وت  اقآ  دنیوگ : یم  اه  نیا  تفگ : مجرتم  دنداد ، ناکت  یه  ار  اه  تسد  .دندرک  سامتلا  دندرک  هیرگ  دندز ،
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نامنادـنزرف نام و  هچب  نز و  شیپ  ام  دوش ، مامت  گنج  نک  اعد  دـمآ  ناراـب  يدرک  اـعد  هک  وت  يا ، هوعدـلا  باجتـسم  وت  یناـمز ،
! میدمآ ناج  هب  ام  میورب ،

دینیب یم  یناحور  هقرج  کی  ات  هدیدن  مه  يا  همدص  و  هدنام ، تبرغ  رد  هک  يزابرس  میوگب  هک  مدرک  رکذ  نیا  يارب  ار  نایرج  نیا 
: میوگ یم  مینک ، ادیپ  تاجن  ام  نک  اعد  دنک  یم  سامتلا  دیآ  یم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

«. دوش یم  هشک  رشب  ثلث  ود  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  روهظ  زا  لبق  »

نآ دنوشب  هتشک  رفن  نویلیم  دصراهچ  درایلی و  ود  زور  کی  رد  دشاب  رـشب  نویلیم  دصـشش  شـش و  درایلیم و  هس  نیمز  هرک  رد  رگا 
یگدامآ هچ  دـنراد ؟ یهآ  کشا و  هچ  دـنراد ؟ يا  هیحور  هچ  دـنراد ؟ یلد  هچ  دـنراد ؟ یلاح  هچ  نویلیم  تسیود  دراـیلیم و  کـی 

، نایب نیا  اب  دیآ  یم  نامز  نآ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  دـنراد ، يونعم  بالقنا  یناحور و  ینید و  لوحت  يارب 
.تسا حضاو  یلیخ  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تموکح  طیارش 

زا مدرم  فرط  کی  زا  .هدمآ  دوجو  هب  یعامتجا  بالقنا  لوحت و  دوخ  هبدوخ  طیارـش  فرط  کی  زا  هدمآ ، الاب  لقع  فرط  کی  زا 
درد دننام  ددرگ ، یم  بآ  لابند  هک  یبل  هنشت  دننام  دندمآ ، ناج  هب  راتشک  تّدش 
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.دننک یم  تباجا  مدرم  لیس  لثم  دزیخ  یمرب  ناهج  یناحور  ربهر  رصع و  ماما  روهظ  يادن  ات  ددرگ ، یم  اود  لابند  هک  يا  هدیشک 

اب دهاوخ ، یم  تامدقم  طیارـش و  یناهج  تموکح  کی  مان  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تموکح  تردق  نیاربانب 
.دروآ یمرد  دوخ  هرطیس  رد  ار  ناهج  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  لدع  تموکح  تامدقم  نآ  ققحت 

باتک رد  درم  لبق  يدنچ  هک  درمریپ  فوسلیف  لسار » ، » للم نامزاس  رد  .دراد  هدنورپ  للم  نامزاس  رد  یناهج  تموکح  روصت  لصا 
«. درک دهاوخ  دوبان  ار  رشب  متا  گنج  ای  دریذپب ، ار  یناهج  تموکح  دیاب  ای  تسا  یهار  ود  کی  رس  رب  رشب  : » دیوگ یم  ون  دیما 

ياه تردـق  اما  دنـشاب » هتـشاد  یلم  تموکح  کی  ناشدوخ  لخاد  رد  اه  تلم  : » دـیوگ یم  تسیچ ؟ یناهج  تموکح  يروئت  الاح 
.دشاب یناهج  تموکح  هب  طوبرم  یشترا 

، دوخ یناهج  تموکح  اب  وا  .ددرگ  رو  هلعـش  گنج  شتآ  داد  دـهاوخن  هزاجا  رگید  وا  ناهج ، همه  يارب  هدـنامرف  رـس  تسوا  يرآ 
.دروآ یم  ناغمرا  هب  ار  تلادع 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  لدع 

هراشا

یناهج لدع  هماقا  ¨ 

ناربمایپ تثعب  زا  فده  ¨ 

؟ تسیچ هانگ  ءاشنم  ¨ 

یقالخا نادجو  ¨ 

؟ تسیک مدرم  نیرت  يوق  ¨ 

دور یم  شیپ  زیارغ  يانبم  رب  ایند  ¨ 

رامآ نابز  زا  ناهج  عضو  ¨ 

دریگ یم  ارف  ار  نیمز  ملظ  ¨ 

یناهج ملظ  زا  دعب  یناهج  لدع  ¨ 

یناهج لدع  ياّنمت  مدرم و  ¨ 

هاگ هانپ  لابند  هب  مدرم  ¨ 

ینامسآ يادن  ¨ 

روهظ هدمع  طرش  ¨ 

ثحب زا  یلک  هجیتن  ¨ 
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یناهج لدع  هماقا 

، تسا ترضح  نآ  مایق  اب  طابترا  رد  هک  یجیاتن  ترضح  نآ  روهظ  طیارش  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تالاح  رد 
، تسا یناهج  لدع  هماقا  هلئسم  هدش  هیکت  نآ  هب  همه  زا  شیب  تایاور  رد  هک  یبلاطم  زا  یکی  .تسا  هدمآ  يرایسب  تایاور  رابخا و 

: دیامرف یم  ددعتم  تیاور  رد  هکلب  تیاور ، هس  هن  تیاور ، ود  هن  تیاور ، کی  هن  ینعی 

: دیامرف یم  ددعتم  تیاور  رد  هکلب  تیاور ، هس  هن  تیاور ، ود 

(1) «. ارْوَج ًاَْملُظ َو  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَع  ًاَطِْسق َو  َضْرْالا  ِِهب  ُهللا  ُالْمی  » 

: دیوگ یم  تایاور  یضعب  رد  و 

(2) «. ًاروج ًاْملُظ و  تَِئُلم  دعب  » 

داد لدع و  زا  رپ  ار  ملاع  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هلیسو  هب  دنوادخ 
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.دشاب هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دعب  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ای  دشاب ، هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دنک  یم 

ام .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تموکح  رد  فدـه  نیرت  یلاـع  لدـع ، هماـقا  هلئـسم  تفگ : ناوت  یم  نیارباـنب 
؟ تسا هدوب  هچ  ادخ  ناربمایپ  مایق  زا  دوصقم  فده و  هزیگنا ، ًالصا  مینیبب  میدرگرب و  ولج  هب  يرادقم 

ناربمایپ تثعب  زا  فده 

هکنیا يارب  میا  هداد  رارق  نازیم  باتک و  اه  نآ  يارب  میا و  هداتـسرف  مدرم  نایم  ناهرب  لـیلد و  اـب  ار  ناربمغیپ  اـم  دـیامرف : یم  نآرق 
هدش هتخیگنارب  لدع  هماقا  يارب  دنا  هدمآ  هک  ادخ  ناربمغیپ  ءایبنا و  نیاربانب  .دـشاب  راوتـسا  داد  لدـع و  ساسا  رب  شا  یگدـنز  رـشب 

هنگ قساف و  یهاگ  دنا و  هدوب  لداع  یهاگ  شیب  مک و  مدرم  هتبلا  .تسا  هدومیپن  ار  لدع  ریـسم  لماک  روط  هب  نآلا  ات  رـشب  یلو  دنا ،
ماّیا رد  فده  نیا  دیوگ : یم  تایاور  .تسا و  هدرکن  ادیپ  ققحت  نآلا  ات  یتیگ  رـسارس  رد  قلطم ، هفیظو  ماجنا  قلطم ، لدع  اما  راک ،

.دش دهاوخ  راکشآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما 
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ياراد رشب  هک  نیا  اب  دنک ؟ یم  متس  ارچ  دوش ، یم  فرحنم  تلیـضف  لدع و  ریـسم  زا  رـشب  ارچ  هک  میزادرپ  یم  ثحب  نیا  هب  کنیا 
یکاپ هب  ار  رشب  لقع  تسا و  لقع  ياراد  رـشب  هک  نیا  اب  دنک ، یم  توعد  یکاپ  هب  ار  رـشب  یقالخا  نادجو  تسا و  یقالخا  نادجو 

.دنک یم  توعد 

؟ تسیچ هانگ  ءاشنم 

؟ دیامن یم  يّدعت  زواجت و  رشب  ارچ  دنک ؟ یم  متس  رشب  ارچ  دنک ؟ یم  هانگ  رشب  ارچ 

میدـش روآدای  هک  يروط  نامه  مینک ، ثحب  رـشب  ياه  یگژیو  تایـصوصخ و  هراـبرد  يرادـقم  تسا  مزـال  بلطم  نیا  ناـیب  يارب 
یمن تیـصعم  هب  هدولآ  ار  دوخ  لقع  دـنک ، یمن  هانگ  لقع  تسا ، لقع  لّوا  هدروآ ، دوجوب  كاپ  تردـق  ود  اـم  نطاـب  رد  دـنوادخ 

.دیامن

رگم ام ، دوجو  رد  تسا  ربمغیپ  کی  هلزنم  هب  لقع  رشب ، نطاب  رد  تسا  راگدرورپ  تجح  لقع  دیوگ : یم  مدرم  هب  تایاور  رد  یّتح 
.تسا یکاپ  شفده  لقع  دنک ؟ هانگ  راگدرورپ  تجح  تسا  نکمم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

(1) ؛» اُومِدنَتَف هوصعَت  اُودِشُرت َو ال  لقعلا  اوُدِشرَتِسا  » 

ص:42
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نماد ینامیـشپ  تمادن و  هک  دـینک  تفلاخم  لقع  اب  ادابم  دیـسرب ، تداعـس  هب  ات  دـیهد  رارق  دوخ  ربهر  دـشرم و  ار  لقع  امـش  ینعی 
.دیامن یمن  توعد  هانگ  هب  مه  ار  ام  دنک ، یمن  هانگ  لقع  نیاربانب  .دوش  یم  ناتریگ 

یقالخا نادجو 

نآرق تایآ  ناسل  رد  هک  دراد  دوجو  ینامسآ  تردق  کی  یهلا و  يورین  کی  رشب  دارفا  مامت  نطاب  رد  تسا ، یقالخا  نادجو  مّود :
: تسا هدش  ادا  ماهلا  هملک  اب  فیرش 

(1) ((. اَهاَْوقَتَو اَهَروُُجف  اَهَمَْهلَأَف  )) 

نادـجو دـنراد ، مه  اه  هچب  یّتح  تسه  یقالخا  نادـجو  ام  نطاب  رد  .تسا  یقالخا  نادـجو  مان  هب  زورما  نادنمـشناد  ناـبز  رد  اـّما 
یهاگ .میدرک  هانگ  ام  ارچ  هک  دنک  یم  شنزرـس  تمالم و  هانگ  رد  ار  ام  هکلب  دنک  یمن  هانگ  اهنت  هن  هک  تسا  يا  هوق  نآ  یقالخا 
رتسب رد  لزنم  دور  یم  بش  هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  مرج  هدـش ، گرزب  مرج  کـی  بکترم  بش  لّوا  ناـسنا  رفن  کـی  دـتفا  یم  قاـفتا 

.دباوخب دناوت  یمن  دباوخب ، هک  دچیپ  یم  دوخ  هب  هچره  دشک ، یم  زارد 

نم رگم  یباوخب ! يا  هدمآ  یناج ، ایح ، یب  راک ، هانگ  درمان ، دیوگ : یم  دنز ، یم  دایرف  وا  هب  شنورد  زا  یتردـق  کی  يا ، هوق  کی 
هک مراذگ  یم 

ص:43
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! يرگ تیانج  وت  يراک ، تنایخ  وت  یباوخب ،

تساغوغ رد  ناغف و  رد  وا  مشومخ و  نم  هک  تسیچ  منادن  لد  هتسخ  نم  نوردنا  رد 

یم تمالم  تیصعم  هنیمز  رد  ار  رشب  هک  یـسفن  ینعی  دمان ، یم  هماّول  سفن  ار  وا  نآرق  دنک ، یم  تمالم  هانگ  رد  ام  هک  یتردق  نآ 
، دـنک یم  تمالم  ار  یمدآ  هانگ  دروم  رد  هکلب  دـنک  یمن  هانگ  اهنت  هن  مه  یقالخا  نادـجو  دـنک ، یمن  هانگ  هک  لقع  نیاربانب  دـنک 

؟ دنک یم  راداو  هانگ  هب  ار  ام  یتردق  هچ  ام  نطاب  رد  تسیک ؟ راک  هانگ  سپ 

هب هقالع  دالوا ، هب  هقالع  یبلط ، ترهـش  ماقم ، ّبح  لام ، ّبح  بضغ ، توهـش ، دننام  یناسفن  تالیامت  زئارغ و  ام  نطاب  رد  باوج :
.دراد دوجو  اه  نیا  لاثما  یعامتجا و  ندمت  هب  هقالع  نز ،

.دنک یم  راداو  هانگ  هب  ار  ام  هک  تسا  یلماوع  اه  نیا 

هانگ لقع  هن  تسا ، تاساسحا  زئارغ و  هدوب  هانگ  هزیگنا  هک  يزیچ  نآ  دـینک  یم  هظحالم  دـینزب ، قرو  ار  ییانج  ياه  هدـنورپ  مامت 
دیوگ یم  تسا  هدش  مادعا  هب  موکحم  رفن  کی  دنیب  یم  دوش ، یم  نادنز  دراو  یصخش  هنومن : ناونع  هب  الاح  نادجو ، هن  دنک ، یم 

وا هدنورپ  رد  دنیب  یم  دنز ، یم  قرو  ار  شا  هدنورپ  .ناوخب  ار  شا  هدنورپ  دنیوگ : یم  ارچ ؟
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هدش و رادیب  نزریپ  ددزدب ، ار  نزریپ  لوپ  هتفر  ، دراد دـقن  لوپ  ناموت  رازه  ود  ینز  ریپ  کی  هک  هدرک  ادـیپ  عالطا  یبش  دـنا : هتـشون 
.لام ّبح  خساپ : تسیچ ؟ لتق  ءاشنم  ارچ ؟ هداتفا  قافتا  لتق  کی  تسا ، هدرب  ار  وا  لوپ  هدیرب و  ار  نز  ریپ  رس  هدز ، دایرف 

بـش هدوب ، قیفر  نز  ریپ  کی  اب  ناوج  رفن  کی  هدش : هتـشون  شا  هدـنورپ  رد  اریز  ارچ ؟ هدـش ، گرم  هب  موکحم  رگید  رفن  کی  زاب 
یکی دشک ، یم  ار  شمرگ  حالـس  دوش ، یم  تحاران  .هتـسشن  زیم  تشپ  يرگید  درم  اب  نز  نآ  دنیب  یم  ناروتـسر  کی  رد  دور  یم 

.توهش رطاخ  هب  خساپ : هدش ؟ عقاو  مرج  ارچ  درم ! هب  یکی  دنز و  یم  نز  هب 

هد کی  ییادـخدک  يارب  دزمان  ار  شدوخ  رفن  کی  تسا  هدـش  هتـشون  وا  هدـنورپ  رد  اریز  ارچ ؟ هدـش  گرم  هب  موکحم  يرگید  زاب 
دیاب ارچ  هدش  گرم  هب  موکحم  الاح  تشک ، ار  شبیقر  دز  لیب  تشپ  اب  دـش ، ینابـصع  شبیقر  تسد  زا  درک  ادـیپ  یبیقر  ، دوب هدرک 

.ماقم هزیرغ  رطاخ  هب  خساپ : دوش ؟ مادعا 

تالیامت زیارغ و  هب  طوبرم  تیانج ، ءاـشنم  نتخانـش  حالطـصا  هب  ییاـنج ، یناور  لـیلحت  رظن  زا  دـینیبب  تیاـنج  مرج و  اـجره  اـمش 
ایآ تسا  نیا  نآ  دیآ و  یم  شیپ  لآؤس  کی  اج  نیا  رد  الاح  تسا ، رشب  یناسفن 
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! ارچ خساپ : دنک ؟ یمن  هلخادم  چیه  هانگ  رد  لقع 

راوید تشپ  هتفر ، يدزد  هب  لام  هزیرغ  ياضرا  يارب  دزد  کی  ًالثم  دوش ، یم  راتفرگ  لقع  هراچیب  دنک ، یم  شروبجم  هزیرغ  یهاگ 
! دورب دناوت  یمن  دهاوخ  یم  لوپ  شلد  دناوت ، یمن  دنیب  یم  دورب ، دهاوخ  یم  تسا ، دنلب  راوید  دنیب  یم  هدمآ  هناخ  بحاص 

.دهاوخ یم  ییامنهار  وا  زا  دبلط و  یم  دادمتسا  لقع  زا  هزیرغ  ماگنه  نیا  رد 

دزرو یم  عانتما  ور  نیا  زا  دنک  کمک  هانگ  هار  رد  ار  هزیرغ  تسین  رضاح  لقع  یلو 

رـس کی  دیوگ : یم  راچان  هب  دش ، راتفرگ  انگنت  رد  لقع  هک  یتقو  .دهد  یم  رارق  انگنترد  ار  لقع  تسا  دـنمتردق  هزیرغ  نوچ  یلو 
.تسا تحاران  یلو  دهد  یم  همانرب  الاب  ورب  ریگب  ار  تتسد  هلیوط  خیم  هب  دنبب  ار  رگید  رس  تخرد  هب  دنبب  ار  بانط 

، نکن یکاپان  نکن  هانگ  هن ، دیوگ : یم  تردق  کی  دـننک ، یم  ساسحا  ناشدوخ  نطاب  رد  ار  داضت  نیا  هانگ ، ماگنه  رد  مدرم  مامت 
تسا و نادجو  نیب  ای  نیا  تسا و  شکاشک  ماودلا  یلع  تابثا  یفن و  تردق  نیبب  هدب ، ماجنا  ًامتح  نکب ، دـیوگ : یم  رگید  تردـق 

.هزیرغ تسا و  لقع  نیب  ای  هزیرغ ،

هزیرغ هک  دنرادن  تردق  یقالخا  نادجو  لقع و  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  یلو  تسا ، زیارغ  هانگ  ءاشنم  دش  مولعم  نونک  ات 
نیمز هب  ار 
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لاح رد  لقع  درادن ، تردـق  زیارغ  ردـق  هب  ام  دوجو  رد  یتردـق  چـیه  دراد ، ییاناوت  یلیخ  هزیرغ  هن ، خـساپ : دـننکن ؟ هانگ  دـننزب و 
.دروخ یم  تسکش  لقع  داتفا ، هزیرغ  تسد  هب  نادیم  دورب و  تسد  زا  يداع  لاح  یتقو  اما  دنک  یم  تموکح  يداع 

ار تدوخ  بضغ  ماگنه  رد  نکن ، هانگ  دیوگ : یم  مینک ، یم  تیامح  ار  ناملقع  همه  دنک  تبحـص  ام  اب  لقع  رگا  يداع  تلاح  رد 
لقع نامرف  زا  مینک ، یم  تعاطا  لقع  زا  ام  دیوگ  یم  تسار  لقع  مییوگ : یم  ام  همه  تسا ، تیانج  مرج و  ءاشنم  بضغ  راد ، هگن 
ییاج هب  لقع  يادـص  رگید  تخادرپ  لقع  اب  هلباـقم  هب  هزیرغ  هک  یتقو  یلو  مینک ، یم  لـمع  دـیوگب  هچره  مییاـمن ، یمن  یچیپرس 

هدیزرو ردلق و  ناوج  کی  دـننام  هزیرغ  اما  تسا ، نازرل  یلو  اناد  هدـیمهف  هتخپ  درمریپ  کی  يادـص  لثم  لقع  يادـص  .دـسر  یمن 
! تسا هزیرغ  شا  همه  زگره ، دنک ؟ تمواقم  ییاناوت  يدنمورین و  نیا  لباقم  رد  دراد  تردق  رگم  لقع  درمریپ  نآ  اناوت ، نهپ  هنیس 

يارب ای  ترهـش ، يارب  ای  هاج ، يارب  ای  ماقم ، يارب  ای  تسا  لام  يارب  ای  تساـیند  رد  هک  يداـیرف  اـغوغ و  لدـج ، گـنج و  همه  نیا 
.دیامیپ یم  ار  ریسم  نیا  رد  رشب  ماودلا  یلع  .زیارغ  ریاس  ای  بضغ ، يارب  ای  ، توهش
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: دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) «. ُِمئان ُلقَعلا  َو  ٌناظقَی ، يوَهلا  » 

ءایبنا .تسا  زیارغ  هب  طوبرم  دوش  یم  هک  ناهانگ  همه  نیا  دسر  یمن  ییاج  هب  لقع  يادص  باوخ ، لقع  تسا و  رادـیب  سفن  ياوه 
یمن اّما  دنک ، لمع  هزادنا  هب  زیارغ  ات  دنریگب  ار  زیارغ  يوردنت  ولج  و  دننک ، راهم  ار  مدرم  زیارغ  هک  نیا  يارب  دنا  هدـمآ  ناربمغیپ  و 

نیمز و هب  ار  دوخ  دنک  یم  هراپ  راسفا  شکرس  بسا  لثم  هبترم  کی  دوش  یم  کیرحت  هزیرغ  ات  یلو  دنشک  یم  تمحز  یلیخ  ، دوش
تالاح همه  رد  هک  يدارفا  ًاّدج  دودحم ، رایـسب  دارفا  رگم  درادـن ، تلیـضف  تیناسنا و  نیناوق و  تاررقم و  هب  انتعا  دـنز و  یم  نامز 

.دنتسه مک  رایسب  دنراد ، هگن  ار  ناشدوخ  دنناوتب 

(2) «. ُهاوَه َبَلَغ  نَم  ِساَّنلا  ُعَجشأ  »

«. هاوه َبَلَغ  نَم  ِساّنلا  يوقأ  »

مدآ مینک  یم  لایخ  مینک  یم  هابتشا  اهام  زا  یـضعب  دشاب ، بلاغ  دشاب ، مکاح  دوخ  تالیامت  رب  هک  تسا  سک  نآ  مدرم  نیرت  يوق 
يدـب دریگب و  رارق  تشز  لامعا  ضرعم  رد  هک  تسا  یـسک  بوخ  مدآ  میا ، هتفرگن  رارق  دـب  ضرعم  رد  هک  یلاحرد  میتسه  یبوخ 

لاثم ناونع  هب  دریگن  رارق  تشز  لامعا  ضرعم  رد  هکنیا  هن  دنکن ،

ص:48

ص228. ج78 ، راونالاراحب ، - 1
ص76. ج70 ، نامه ، - 2

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  www.Ghaemiyeh.comتموکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 55 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2026/AKS BARNAMEH/#content_note_48_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2026/AKS BARNAMEH/#content_note_48_2
http://www.ghaemiyeh.com


نتفرگ هوشر  هک  تسا  نیسحت  لباق  یتروص  رد  متفرگن  هوشر  مدرک و  راک  تلود  هاگتسد  رد  لاس  تسیب  نم  دیوگ  یم  هک  یـسک 
یمن هوشر  وا  هب  هک  اه  هدرم  دـشاب ، لبق  لاس  لهچ  ياه  هدرم  همانـسانش  یناگیاب  سیئر  ًالثم  هک  یـسک  یلو  .دـشاب  نکمم  وا  يارب 

.تسا ناسنا  تفرگن  دندرک و  هضرع  هوشر  یسک  هب  رگا  .دنهد 

بهل زا  یناشن  تمـشخ  شتآ  بضغ  ماگنه  هک  دشاب  نآ  ملح  یـشک  مدرم  رـس  رب  تفأر  تسد  یـشوخ  تقو  رد  هک  دوبن  نآ  ملح 
.درادب هگن  ار  دوخ  رطخ  عقاوم  رد  دناوتب  هک  تسا  یمدآ  نآ  يوق  مدآ 

؟ تسیک مدرم  نیرت  يوق 

.دـندوب عمج  زورید  يایند  کبـس  هب  يرادرب  هنزو  يارب  اه  ناوج  درک  یم  روبع  ییاج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
.تسا مکحم  ياه  كالپ  ياراد  مکحم و  ینهآ  ياه  هقلح  نهآ و  هلیم  کی  يراد  هنزو  ـالاح  ، دوب ـالاح  زا  ریغ  ناـمز  نآ  رد  هنزو 

هب رتم  کی  رد  رتم  مین  ای  تناس  هد  رطق  هب  رتم  کی  رد  رتم  مین  ای  تناس  هد  رطق  هب  رتم  مین  رد  رتم  مین  گنس  ، دوب گنس  تقو  نآ  اّما 
یگرزب گنس  .دنرادرب  اج  زا  دیاب  ار  اه  نیا  تناس  جنپو  تسیب  رطق 
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ربخ هچ  دندیـسرپ  .دنتـسه  عمج  يا  هّدـع  دـندید  دوب  روبع  لاح  رد  مرکا  ربمغیپ  .نانامرهق  هنزو  تشاد  مان  ءاّدـشألا » رجح   » هک دوب 
؟ تسا

، تسا هدمآ  ناراکشزرو  نایم  رد  ربمغیپ  هک  دمآ  ناشـشوخ  مه  اه  ناوج  ولج ، دمآ  ربمغیپ  .دننک  یم  يرادرب  هنزو  ناناولهپ  دنتفگ 
.دوب هدش  بلج  نارگاشامت  هجوت  تشادرب  ار  هنزو  رادرب  هنزو  لاحشوخ ، دندش و  مرگ 

؟ تسا یسک  هچ  رت  يوق  نیا  زا  میوگب  امش  هب  نم  دیراد  لیم  دومرف : مرکا  ربمغیپ 

مرکا ربـمغیپ  مه  ار  ینکـش  دروکر  ناولهپ  کـی  هتـسکش ، ار  دروکر  هک  ناولهپ  نیا  دـندرک  یم  لاـیخ  تسا  يرادرب  هنزو  تبحص 
؟ تسیک دندیـسرپ  .هـلب  تـفگ : دـیراد ؟ غارـس  امـش  تـسیک ؟ رت  يوـق  نـیا  زا  دندیـسرپ  .دراد  غارـس  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

شزرو اه  نآ  بتکم  درک ، ضوع  ار  بتکم  دینیبب  .تسا  رت  يوق  یسک  هچ  صخش  نیا  زا  میوگب  ات  دینک  شوگ  : دومرف تساجک !؟
: دومرف درک و  بلج  هدارا ، تردق  هب  ار  اه  نآ  هجوت  ربمغیپ  دوب ، ندب 

هب رگا  دـنکن ، تیانج  دـنک  هبلغ  وا  رب  بضغ  رگا  دـنکن ، یتّفع  یب  دـنک  هبلغ  وا  رب  توهـش  رگا  هک  تسا  یـسک  نآ  رت  يوق  نیا  زا 
دیسر ماقم 
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(1)، يوق مییوگ  یم  ار  نیا  .دوشن  روررغم  دش  دنمتورث  رگا  دنکن ، متس 

.تسا هدرک  تبحص  عماج  ردقچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

.دنک ادیپ  شزغل  دیابن  تسا  رشب  هاگشزغل  راهچ  هک  تورث ، رد  تردق ، رد  بضغ ، رد  توهش ، رد 

ار رایتخا  هدارا و  بضغ ، دروم  رد  یـضعب  دنهد ، یم  نت  یهانگ  ره  هب  دنرادن و  رایتخا  هدارا و  توهـش ، ناجیه  رد  دارفا  زا  یـضعب 
دنک ادـیپ  یتورث  هک  نیمه  .دنتـسه  قالخا  شوخ  نابرهم و  بّدؤم ، دنتـسه  ءزج  بساک  هک  یلاـحرد  یـضعب  دـنهد ، یم  تسد  زا 
یم شتسوپ  هب  یبآ  دنک و  یم  ادیپ  یلغش  کی  ات  دنتـسه  یبدؤم  ياهمدآ  دنراکیب  ات  مه  اه  یـضعب  دنتـسین و  ترـشاعم  لباق  رگید 

.تسین هدنب  ار  ادخ  رگید  دمآ 

: دیوگ یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

امش تیفرظ  دیتخاب  ار  دوخ  تورث  رد  تردق ، رد  توهش ، رد  بضغ ، رد  رگا  دشاب ، هتشاد  ّتیفرظ  شلد  هک  تسا  یـسک  يوق  مدآ 
.دراد یم  هگن  ار  دوخ  اهّدم  رزج و  نیا  رد  دشاب  يوق  ناسنا  رگا  .تسا  كدنا  امش  ّتیصخش  تسا ، مک 
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دور یم  شیپ  زیارغ  يانبم  رب  ایند 

مییوگ یم  کنیا  تسا ، هدش  رتدـب  عضو  هک  نآلا  ات  هتفر  هانگ  يوس  هب  زیارغ ، هیاپ  رب  لّوا  زا  ایند  .میزادرپ  یم  ثحب  لصا  هب  کنیا 
.رامآ ظاحل  زا  يرگید  ناهج و  یملع  بتکم  رظن  زا  یکی  لیلد : ود  هب  هدش  رتدب 

یم درک  یم  ثحب  هک  تداعـس  باب  رد  نانوی  بتکم  لبق ، لاس  رازه  ود  لبق ، لاس  رازه  يایند  رد  ناـهج ، یملع  بتکم  رظن  زا  اـما 
: دشاب تفص  دنچ  ياراد  دیاب  ناسنا  هک : دنتسناد  یم  نیا  رد  ار  حور  لامک  رشب و  حور  لامک  زا  تسا  ترابع  رشب ، تداعس  تفگ :

نانوی بتکم  هب  رگا  .تسا  دنمتداعس  ناسنا  هنوگ  نیا  دشاب ، تفـص  هس  نیا  ياراد  ناسنا  رگا  .تلادع  نینچمه  تعاجـش و  تفع ،
یمن همدص  وا  تداعـس  هب  دشاب  ضیرم  شندـب  ملاس و  شفدـه  رگا  رـشب  تفگ : یم  ییوگ ؟ یم  هچ  مدآ  ندـب  هرابرد  دـیتفگ  یم 

.تسا یقالخا  تافص  نتشاد  تروص  رد  رشب  تداعس  دروخ ،

: دندیسرپ یم  رگا  تسا ، وا  يونعم  تافص  هب  عجار  یمدآ  تداعـس  تفگ : یم  .دوب  يا  هدیقع  نینچ  کی  مه  ناتـسودنه  يایند  رد 
ندب هچره  دنیبب ، رجز  دیاب  ندب  تفگ : یم  ییوگ ؟ یم  هچ  ندب  هب  عجار 
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یم خیم  يور  دنتخروآ ، یم  تخرد  هب  ار  دوخ  دندرک ، یم  یـشک  تضایر  اذـل  و  دوش ، یم  رتشیب  ناسنا  تداعـس  دـنیبب  رجز  رتشیب 
.دوب لبق  لاس  رازه  ود  یکی  لام  اه  فرح  نیا  دنداد ، یم  رجز  یلیخ  ندیباوخ 

هتفر تداعـس  نآلا  يایند  رد  دـیوگ ؟ یم  هچ  نآلا  اکیرمآ  يایند  دـیوگ ؟ یم  هچ  اپورا  يایند  ام  نامز  رد  .تسا  ربخ  هچ  نونکا  اـما 
فیک رتهب  ندوب ، شوخ  رتشیب  نتـسیز ، رتهب  ینعی  تّذـل ، ینعی  تداعـس  تسین ، تیونعم  زا  تبحـص  ًالـصا  .تّذـل  تاـیدام و  يور 
يدام یگدنز  يور  هتفر  اه  فدـه  مامت  تسا ! هنوگ  نیمه  مه  ناریا  رد  تسا ، هنوگ  نیمه  عضو  اپورا  رد  ندرب ! هرهب  رتشیب  نرک ،

! دنراد مه  ینید  ینشاچ  کی  اه  یضعب  یهتنم  ندرب  تذل  رتشیب  و 

هتشاد یلاع  ذیاذل  بوخ ، دمآرد  گنشق ، هناخ  ابیز ، نز  یلاع ، لیبموتا  ملاس ، ندب  یمدآ  کی  رگا  اذل  و  دنرادن ! مه  ار  نآ  یضعب 
! يدنمتداعس ناسنا  هچ  دنیوگ : یم  دننک ، یم  هاگن  وا  هب  هللا  ُقلخ  دشاب ،

، هدـیروآ يراـم  هدروآ ، لـکلا  هدروآ ، نیئوره  مدرم  يارب  تذـل  هب  قـشع  نیمه  هدروآ ، كاـنرطخ  ذـیاذل  تّذـل ، هب  قـشع  نـیمه 
شیب مک و  هک  هدروآ  ایند  رد  ییاهزیچ  هدروآ ، كانرطخ  ياه  هنحص  هدروآ ، یلکلا  ياه  بورشم 
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.منک یم  يراددوخ  اه  نآ  رکذ  زا  یلو  مراد ، عالطا 

رفن ود  تسا  ابیز  نز  کی  دوش ! یم  اوعد  تذل  هب  ندیسر  يارب  تسا  توهش  تذل و  زا  تبحص  شا  همه  هک  ایند  نیا  رد  تقو  نآ 
مه هب  تقو  نآ  دنراد ، فدـه  شیور  رفن  ود  تسا  راکـش  کی  دـننک ، یم  عازن  نآ  هرابرد  رفن  ود  تسا  لوپ  کی  دـننک ، یم  اوعد 

هدـمآ ایند  تاررقم  طقف  میـشابن ؟ ناویح  دـننام  ام  ارچ  سپ  تسا ، شکاشک  تسا ، ناونع  کی  تسا ، ماقم  کـی  .دـننز  یم  تمهت 
! میتسه ناویح  مه  ام  دشاب  رایعم  تذل  هلئسم  دریمب و  تیناسنا  رگا  ّالا  هتفرگ و  ار  رشب  زواجت  ولج 

هب هدیـسر  ءاقب  نواعت  نآلا  اما  ناسنا ؛ ملاع  رد  ءاقب  نواعت  هدومرف : هدـمآ و  مالـسا  .ناویح  ملاع  رد  ءاقب  عزاـنت  تفگ : دـمآ  نیوراد 
ماقم تسا  نم  لام  لوپدیوگ  یم  وا  .دربب  ار  نانآ  لاوما  دنک و  هراپ  هراپ  ار  ناتـسدریز  دهاوخ  یم  تسا  رت  يوق  هک  ره  .ءاقب  عزانت 
يارب هن  تسا  نیناوق  سرت  زا  رادقم  کی  دنک  یمن  يّدعت  زواجت و  رگا  .درادن  يراک  فطاوع  هب  تسا  نم  لام  تذل  تسا  نم  لام 

، دنکن زواجت  نارگید  قوقح  هب  تیناسنا  يارب  دـنکن  ءاذـیا  ار  یـسک  تیناسنا ، يارب  یـسک  رگا  .تسا  مک  یلیخ  تیناسنا  تیناسنا ،
! میناسرب مالس  نآ  هب  دیاب  همه  میدرک  ادیپ  رگا  رازه  رد  کی 

يدام ذیاذل  صرح و  توهش و  تذل ، تسه ، نآلا  هک  هچنآ  اما 
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غرم کی  میدـید  رّرکم  ام  تسا ! روط  نیمه  مه  ناسنا  ملاع  دـشابن  تاررقم  رگا  تسا ؟ روطچ  ناویح  ملاع  ناویح ، ملاع  لثم  تسا 
ریگ یتولخ  ّلحم  کی  دورب  دـهاوخ  یم  هدروآ ، تسد  هب  يراکـش  هراـچیب  نیا  هدرک ، ادـیپ  مرک  کـی  اـه  نجل  اـه و  لِـگ  وت  هتفر 

اّما دروخب ، ار  راکش  نیا  دروایب ،

اب دسر  یم  يدنله  تشرد  غرم  کی  تقو  کی  تسا  ولوچوک  تسا ، یناریا  داژن  ياه  غرم  نیا  زا  تسا  ناوتان  تسا ، رغال  غرم  نیا 
مرک دروخ ، یم  جیگ  شا  هّلک  هراچیب  دبوک ، یم  رغال  غرم  نیا  هّلک  هب  نانچ  دراد  یّنغم  گنلک  هبرض  هک  يراقنم  نآ  يوق  ندب  نآ 

ارچ دـشابن ؟ روطنیا  ناسنا  ارچ  هدروخ ! کتک  طقف  هدرک ، راکـش  هک  نآ  دروخ ، یم  ار  مرک  گرزب  غرم  نآ  دـتفا ، یم  شراـقنم  زا 
.تسا نیا  ءاقب  عزانت  ینعم  دشابن ؟ ارچ  دریمب  تیونعم  تلیضف و  دش  انب  رگا  دشابن ؟

نادجو فاصنا ، تلیضف ، .ناویح  هن  دشاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  شتلیضف  رـشب  دنیوگ ، یم  دنا  هدمآ  ءایبنا  دننکب ؟ هچ  دنا  هدمآ  ءایبنا 
نیا دوش و  رادـیب  دـیاب  تسا  هتفهن  رـشب  داهن  رد  هک  هدیدنـسپ  تافـص  ریاس  یتسود و  رـشب  فیعـض ، زا  تیامح  تقیقح ، یقالخا ،

.دندرک رادیب  اّدج  ءایبنا  ار  تافص 

هک دهد  یمن  تصرف  ایند  رد  تّذل  توهش و  تفرشیپ  تردق  اّما 
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بهذم تسه ، یناملسم  هک  ییاه  نآ  رد  ًالصا  منیب  یم  منک  یم  یـسررب  هک  ار  نامدوخ  هعماج  نم  ًاّدج  دنـسرب ، تایونعم  هب  مدرم 
سلجم ياه  باقشب  هساک و  لثم  .درادن  یلمع  هبنج  تسا ، اکیرمآ  اپورا و  يایند  لثم  .دنک  یم  ادیپ  دراد  یتافیرـشت  هبنج  مک  مک 

، تسا تبرـش  هساک  نیا  رد  هن  تسا ، بآ  هساک  نیا  رد  هن  نادلگ ، اب  دـنروآ  یم  گرزب  ياه  هساک  اه  شک  قبط  دـنام ، یم  هحتاف 
دنریگ یم  ار  شا  هیارک  دنروآ  یم  ار  اه  نادلگ  هساک  نیا  دننک  یم  راب  تسا ، بالگ  هساک  نیا  رد  هن  تسا ، غود  هساک  نیا  رد  هن 

.درادن يرثا  چیه  تسا و  تافیرشت  دنیوگ  یم  ار  نیا  دنرب ، یم 

زا دراد ، زاب  هانگ  زا  دناوت  یمن  دراذگب ، رثا  ناشلامعا  يور  دناوت  یمن  نید  اریز  دراد ، یتافیرـشت  هبنج  طقف  نید  یـضعب  يارب  نآلا 
! منک یم  هابتشا  نم  دیاش  مناد  یمن  دراد ، زاب  یتّفع  یب  زا  دراد ، زاب  یکاپان  زا  دراد ، زاب  يدزد  زا  درادزاب ، تبیغ 

، شراک شبـسک ، شلام ، شمدق ، شنابز ، يور  دصرددص  نید  وترپ  هک  یـسک  منک ، یم  یـسررب  ار  هعماج  هک  هتفر  مه  يور  نم 
رازه رد  کی  دشاب  هدنکفا  وترپ  شا  هچب  شنز و 

، ناسنا یهاگ  دراد ، رارق  يدب  یبوخ و  نایم  رد  هکلب  تسین  مه  بوخ  رایسب  هک  هنوگ  نامه  .تسین  دب  رایسب  ام  عامتجا  هّتبلا  .تسا 
« هللاالا هلاال   » کی دیوگ ، یم  غورد  کی 

ص:56

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  www.Ghaemiyeh.comتموکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


کمک يرادقم  کی  دروخ ! یم  قرع  کی  دروخ ، یم  اعد  بآ  کی  دیوگ ! یم  هللا » ناحبس   » کی دنک  یم  تبیغ  کی  دیوگ ! یم 
یم سیراپ  کی  دور ، یم  البرک  کی  دهد ، یم  هقدص  ناموت  ود  درب ، یم  بیج  کی  دـنک ! یم  ریـس  سناد  کی  دـنک ، یم  میتی  هب 

بوشم هک  مه  نیا  هزاـت  .تسا  بوشم  لـطاب  قح و  نیا  زا  يا  هدروخ  کـی  نآ ، زا  يا  هدروخ  کـی  هصـالخ  .تسا  طوـلخم  دور !
ام لغـش  ام ، هرادا  ام ، نان  ام ، بسک  ام ، راک  محازم  ام  نید  ینعی  دوشن ، اـم  محازم  نید  هک  تسا  یتقو  نآ  اـت  لـطاب  قح و  هب  تسا 

کی ام  يارب  مینیـشنب  مه  درگ  دشاب ، بسانتم  رون  دشاب ، یـسلجم  دریگن ، ار  ام  شیاسآ  دریگن ، ار  ام  باوخ  دشاب  بش  لّوا  .دـشابن 
محازم تسام ، راک  اب  محازم  تسام ، تقو  اب  محازم  ینید  راک  دشاب ، فلاخم  ام  نأش  کی  اب  رگا  یلو  دشاب ، هتـشاد  مه  نّنفت  هبنج 

.دروخ یم  تسکش  فیعض  ههبج  مینیب  یم  تسام ، شیاسآ  اب  محازم  تسام ، باوخ  اب 

اهرامآ دوش ، یم  رتدایز  ایند  رد  هانگ  زورب  زور  دور ، یم  هانگ  يوس  هب  تعرـس  هب  ناهج  عضو  نیا  اـب  اـم و  ناـهج  عضو  تسا  نیا 
! دنا هداد  رارق  تّذل  ار  ناسنا  تداعس  رد  لصا  .میدرک  رکذ  ار  عوضوم  یملع  يانبم  نونک  ات  تسا ! ربخ  هچ  ایند  دهد  یم  ناشن 
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رامآ نابز  زا  ناهج  عضو 

لاس 1967 اب  طابترا  رد  همانزور  رد  دـنداد ، رـشن  اه  ییاکیرمآ  لبق  يدـنچ  ار  يراـمآ  تسا ! دوجوم  یبیجع  ياـهرامآ  راـمآ ؟ اـّما 
لخاد رد  يدزد  کی  هیناث  هدزناپ  ره  دوب : هتـشون  مینک  یم  لقن  ار  نآ  زا  یتمـسق  دوب ، یبیجع  رامآ  اج  نآ  رد  هتـشذگ ، لاـس  ینعی 

، اکیرمآ رد  .یـشک  مدآ  کی  هقیقد  کی  ره  يدزد ، لیبموتا  کی  هیناث  تفه  لهچ و  ره  هناّحلـسم ، يانز  کی  هیناث  یـس  ره  هناـخ ،
کی تعاس  کت  کت  دنچ  ای  تفر ، نیشام  کی  تعاس ، کت  کت  دنچ  اب  ینعی  دندیدزد ، لیبموتا  کی  هیناث  تفه  لهچ و  ره  رد 

فـشراک غارـس  دور  یم  نابایخ  رد  دراذگ  یم  ار  شنادمچ  مدآ  اپورا  يایند  رد  دـنیوگ : یم  اه  ناوج  اجک !؟ تفر ، رگید  نیـشام 
! دنز یمن  تسد  یسک  دور ، یم  دراذگ و  یم  ار  شلیبموتا 

.تخیر هنامیپ  نآو  تسکشب  وبص  نآ  یلو 

دمآ هک  هانگ  دـندزد ، یم  لیبموتا  دـننز ، یم  بیج  نآلا  دـندوبن ، لّطعم  نیئوره  لوپ  يارب  یپیه  ياه  ناوج  هک  دوب  يراـگزور  نآ 
للملا نیب  سیلپ  ياروش  هک  لبق  دنتـشون  يدنچ  اه  همانزور  رد  تسا ، هدش  راتفرگ  نآلا  ایند  .دیآ  یم  اه  یکاپان  اه و  یتخبدب  مامت 

راک هچ  دندوب  هدرک  هبحاصم  اهراگنربخ  یتقو  دش ، لیکشت  نارهت  رد 
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هانگ و ردـق  نیا  ارچ  للملا ! نیب  سیلپ  .تساـیند  رد  ناوج  لـسن  ناـیغط  اـب  هزراـبم  راـک  نیرت  مهم  دـنتفگ : دـیراد ؟ روتـسد  یمهم 
تبحـص مامت  هدمآ ، الاب  شحطـس  تاوهـش  هدش ، فیعـض  نامیا  یعقاو  يانعم  هب  ینامیا  يدابم  هکنیا  يارب  خساپ : هدمآ ؟ یتخبدب 

دور یم  هار  رگا  تسا ، کـیزوم  لاـبند  هب  تسا ، زاوآ  یپ  رد  دـشاب  هتـسشن  هناـخ  رد  رگا  اـم  رـصع  رد  ناوـج  ًالـصا  تـسا ، تّذـل 
.دشاب یمرگرس  تذل و  لوغشم  هشیمه  دیاب  دهاوخ ، یم  پوژ  ینیم  شمشچ  دهاوخ ، یم  کیزوم 

ًالبق هک  دوب  یملع  هّلجم  کی  .تسا  یکانرطخ  راک  نیا  هدرک و  هبلغ  اه  قطنم  مامت  رب  توهـش  قطنم  توهـش ، قطنم  يور  هتفر  ایند 
هرامـش کی  تقو  کـی  مدروخ  ناـکت  هّلجم  نیا  زا  نم  دوب ، يا  هناـملاع  هّلجم  یلیخ  دـمآ  یم  نم  يارب  هّلجم  نیا  .دـش  یم  رـشتنم 

رارق هلجم  لخاد  یلاع  هسالگ  ياهذـغاک  رد  هدرک ! پاچ  ار  یتخل  يابیز  نز  کی  سکع  هّلجم  يال  مدـید  مدرک  زاـب  دـمآ ، هّلجم 
هدش هابتـشا  یفاّحـص  رد  مدرک  لایخ  نژوردیئ ، زا  تخوس  نتفرگ  باب  رد  ًالثم  فرط  نآ  هدرک  ثحب  متا  باب  رد  فرط  نیا  هداد !
نفلت هلجم  ریدم  ياقآ  هب  تسا ! رگید  سکع  کی  مدید  دمآ ، موس  هام  هرامـش  رگید ! سکع  کی  مدید  مدـمآ  دـعب  هرامـش  تسا ،

مزال ار  اه  سکع  نیا  امش  تسا  یملع  امش  هّلجم  اقآ  متفگ  مدرک 
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اه سکع  نیا  هلیسو  هب  ام  دنرخ ! یمن  دنرخ ! یمن  ار  هلجم  اقآ  تفگ : دیراد ؟ یفده  هچ  دیدرک ؟ پاچ  ار  اه  نیا  هچ  يارب  دیرادن ،
، دنهد رارق  توهش  لوسپک  رد  دیاب  دنهدب  مدرم  دروخ  هب  دنهاوخب  هک  مه  ملع  هدیسر  ییاج  هب  راک  یتح  .میتخورف  ار  هرامـش  دنچ 

لقع هک  ره  تسا ، مهم  دـنک  هرادا  ار  مدرم  توهـش  هک  يزیچ  ره  اذـل  و  تسا ، توهـش  دراد  تیمها  ایند  رد  نـآلا  هک  هچنآ  ًالـصا 
.درادن ّتیمها  دنک  هرادا  ار  مدرم  ملع  دنک ، هرادا  ار  مدرم  نامیا  دنک ، هرادا  ار  مدرم 

مدرم دـنیوگب  نارهت  رد  ًـالثم  رگا  نـآلا  تسا ، یلک  راـیعم  کـی  نیا  تسا ، نیمه  عضو  اـج  همه  میوـگب : يرگید  هنوـمن  نم  ـالاح 
رفن تسیب  دـص و  نیا  دوش ، یم  نارهت  دراو  اکیرمآ  زا  رفاسم  تسیب  دـص و  اب  امیپاوه  کی  نایوجـشناد ، دـیتاسا ، اه ، ناوج  نارهت ،

تعاس دینک ، لابقتسا  ار  اه  نیا  شناد  ملع و  مارتحا  هب  مدرم  یملع ، فلتخم  ياه  هتشر  رد  دنتـسه  ایند  لوا  هجرد  ياهداتـسا  مامت 
یم لابقتـسا  رفن  دنچ  .دنوش  یم  نارهت  دراو  لوا  هجرد  داتـسا  رفن  تسیب  دـص و  رهظ  زا  دـعب  راهچ  تسا ، رهظ  زا  دـعب  راهچ  دورو 

دابآرهم دراو  بش  فصن  هشیپرنه  کی  دننک  مالعا  ادرف  هلـصافالب  اما  .دـنورب  اه  نیا  لابقتـسا  هب  رگا  رفن  تسیب  هدزناپ ، هد ، دـنور ؟
توهش قطنم  نیا  ارچ ؟ درک ! در  ار  مدرم  دوش  یمن  مه  کنات  اب  دوش ، یم 
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اه قطنم  مامت  توهش  قطنم  ایند  مامت  رد  نآلا  .تسا  توهش  دراد  مارتحا  هک  هچنآ  درادن ، یـشزرا  ملع  تسا ، ملع  قطنم  نآ  تسا !
هداد رارق  عاعشلا  تحت  ار 

ره ناوج ، ریپ و  رسپ ، رتخد و  درم ، نز و  دنا ، هدیئارگ  ینار  توهش  فرط  هب  لیـس  لثم  مدرم  تسا و  توهـش  نآ  زا  تردق  تسا و 
! شدوخ لاح  بسانت  هب  یهورگ 

ءاشنم توهـش  نوچ  تعرـس ! هب  دور  یم  هانگ  يوس  هب  تعرـس  هب  باسح  نیا  يور  ایند  دینادب  هک  میدرک  رکذ  نیا  يارب  ار  اه  نیا 
، اه کته  اه ، يرد  هدرپ  اه ، تناها  اه ، ّتیذا  اه ، ءاذـیا  اه ، یکاپان  اه ، يدزد  تسا  يّدـعت  ءاشنم  تسا ، زواجت  ءاشنم  تسا ، هاـنگ 

.دور یم  شیپ  قطنم  نیا  يور  مامت  اه  نیهوت 

.هن دصرددص  دندش  ّقفوم  يرادقم  کی  هن ، خساپ : دنریگب ؟ ار  رشب  زواجت  هانگ و  ولج  ایند  رد  دندش  ّقفوم  ءایبنا  ایآ 

.هن خساپ : دریگب ؟ ار  هانگ  ولج  دش  ّقفوم  میدق  تیبرت  میلعت و  ایآ 

.هن خساپ : دریگب ؟ ار  هانگ  ولج  دش  ّقفوم  دیدج  تیبرت  میلعت و  ایآ 

.دوش یم  دایز  هانگ  دنک و  یم  دشر  دراد  ماودلا  یلع  نامز  طیارش  يور  تاوهش  نیاربانب 
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دریگ یم  ارف  ار  نیمز  ملظ 

: دیوگ یم  تایاور  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  ندمآ 

«. ًاروُج ًاملُظ َو  تَِئُلم  ام  َدَعب  »

ادخ تسا ، ینید  یب  زا  ریغ  متس  مینادب  ار  نیا  و  دنک ، یم  ادیپ  تعرس  ایند  رد  متس  نیاربانب  .دوشب  ملظ  روج و  زا  رپ  دیاب  نیمز  هرک 
مه هانگ  اما  دوش ، دایز  ءایبنا  یناحور  بتکم  هب  دقتعم  دیاش  دوش ، دایز  ءایبنا  یناحور  بتکم  هب  دقتعم  دـیاش  دوش ، یم  دایز  تسرپ 

: دیوگ یم  دوش  یم  دایز 

«. ًاروج ْتِئُلم و  ام  َدَْعب  »

یم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دیآ ، یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  نامز  نآ  رد  روج ، ملظ و  زا  دوش  یم  ولمم  نیمز 
.دنک

یناهج ملظ  زا  دعب  یناهج  لدع 

یناهج ملظ  زا  دعب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  یناهج  لدع  دراد  رارـصا  تایاور  ارچ  هک  دیا  هدرک  تقد  نونک  ات 
؟ ارچ دنک ؟ یفرعم 

: مالک نیا  نتفگ  هب  ارچ 

«. ًالدُع ًاطِْسق َو  َضْرألا  ُهللا  الْمَی  ِِهب  » 

: دیوگ یم  ارچ  هدرکن  افتکا 

«. ًاروج ْتِئُلم و  ام  َدَْعب  »

ای

«. ًاروج ْتِئُلم و  امَک  »

یناهج لدع  ایند  رد  ًالصا  تسا : نیا  شباوج  دراد ؟ رارصا  ارچ 
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تشم کی  دزیرب  فقس  چگ  هرذ  کی  امـش  لزنم  رگا  تسا ، یناریو  هجرد  بسانتم  شا  هجرد  يدابآ  یناهج  ملظ  اب  رگم  دیآ  یمن 
هچ رد  دینک ، یم  ضوع  ار  هیاپ  نآ  دیروآ و  یم  رجآ  نویماک  اتود  دورب  رد  هیاپ  کی  رگا  دینک ، یم  يریگ  هّکل  دیزاس و  یم  چـگ 

.دشاب هتفرگ  ارف  یناریو  ار  انب  مامت  یتقو  دیزاس ؟ یم  ون  زا  دیزیر و  یم  مه  هب  ار  انب  یّلک  هب  نامز 

یناهج لدع  ياّنمت  مدرم و 

متـس هک  یمدرم  دنـشاب  هتـشاد  لدع  ياّنمت  دیاب  مدرم  ًالـصا  دنک ، ادیپ  یناهج  ملظ  دیاب  دـنک  ادـیپ  یناهج  لدـع  دـهاوخب  ایند  رگا 
.دننک یمن  لدع  ياّنمت  دنا  هدیدن 

: دیوگ یم  تایاور  رد  اذل  و  دشاب ، هدرک  رپ  ار  ملاع  یبرغ ، یقرش و  ناوج ، ریپ و  نز ، درم و  هلان  نآ  رد  هک  دوش  ادیپ  ییایند  دیاب 

.دنوش یم  هتشک  رشب  ثلث  ود  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  روهظ  زا  لبق 

هلزلز کخاک  رد  ًالثم  دـنراد ؟ یلاح  هچ  هدـنامیقاب  ثلث  کی  نآ  هدـش ، هتـشک  اه  نآ  ثلث  ود  هک  یمدرم  مینک  رکف  میناوت  یمن  ام 
؟ دنتشاد یلاح  هچ  رگید  ثلث  دندنام ، اهراوید  ریز  مدرم  ثلث  ود  زا  زواجتم  دش ،
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هب هتـسشن  روط  نیمه  دوب  هدرم  شرفن  هدزناش  رفن  کی  دنا  هتـسشن  دنا  هتفر  اه  یـضعب  دـنتفگ  یم  نم  هب  توهبم ، ّریحتم ، هدز ، تهب 
، مردـپ مردام ، هبارخ ، هب  تشگ  یمرب  زاب  درک ، یم  هاگن  هک  روط  نامه  روخب ، راهن  اقآ  اـیب  دـنتفگ : یم  وا  هب  دـنک  یم  هاـگن  هبارخ 

نآ هک  یـسک  کی  میمهفب  میناوت  یمن  ام  درک ، یم  هاگن  روط  نامه  ما  هچب  اـتراهچ  مرـسمه ، مرهاوخ ، اـت  شـش  مردارب ، اـت  تشه 
ثلث ود  گنج  دروآ ، دوجو  هب  گنج  ار  هثداح  نآ  رگا  .تسا  هلزلز  هب  طوبرم  هسداح  نآ  ـالاح  دراد ؟ یلاـح  هچ  هدـید  ار  هثداـح 
دروخ یم  ناکت  اه  تخرد  گرب  دمآ  یم  هک  میـسن  دنتفگ  یم  هلزلز  نامه  زا  دعب  دـنا ؟ هنوگچ  ثلث  کی  نآ  دربب ، نیب  زا  ار  رـشب 
يور غالک  رگا  دنورب  نیب  زا  يرایـسب  مدرم  دوشب و  گنج  رگا  ادـخ -  هب  هانپ  هلزلز -  تشحو  زا  تشحو ، زا  دـندیزرل  یم  اه  هچب 
مامت هداد  تسد  زا  ار  رـشب  ثلث  ود  هک  ییایند  ینعی  دوش ؟ یم  روطچ  میمهفب  میناوت  یمن  ام  تسا ! امیپاوه  دـنک  یم  لایخ  درپب  اوه 

یم رارق  مدرم  ترفن  دروم  يدام  رهاظم  مامت  ایند  نآ  رد  تقو  نآ  هدـیدالب ، هتخوس ، هتفرگ ، شتآ  هدز ، تبیـصم  راد ، غاد  اه  هراـق 
.دنک یم  ینابصع  ار  مدرم  زیچ  همه  نارابمب ، هب  نیرفن  امیپاوه ، هب  نیرفن  حالس ، هب  نیرفن  .متا  هب  نیرفن  بمب ، هب  نیرفن  دریگ ،
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هاگ هانپ  لابند  هب  مدرم 

؟ دهد همتاخ  رشب  ياه  یخبدب  هب  تسین  یهاگهانپ  کی  ایآ  ادخ ! يا  دنیوگ : یم  تسا  نیا  همه  لاح  نابز  نامز  نآ  رد  تقو  نآ 

؟ دربب نایم  زا  ناهج  رد  ار  ییاوسر  نیا  تسین  یعجرم  کی  ایآ 

يایند تج ، يایند  زاگ ، يایند  نیـشام ، يایند  ینعی  دنا ، تیناحور  هنـشت  طیارـش  نآ  رد  مدرم  مامت  .دـنا  تیونعم  هنـشت  مدرم  مامت 
دیاش دیایب  یناحور  یگدنز  کی  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  هک  هدیبوک  نیمز  هب  هدرک و  رادـغاد  نانچ  ار  مدرم  تعنـص  يایند  بمب ،

هک یعقوـم  نآ  رد  دراد ، تیاور  تقو  نآ  درواـین ، تنوـشخ  زا  ریغ  اـم  يارب  يداـم  ياـیند  نیا  ددرگرب ، تیمیمـص  افـص ، يردارب ،
: دسر یم  باطخ  دزیخ ، یمرب  یناحور  ییادن  دنا ، هدمآ  ناج  هب  مدرم  همه  هدیسر و  اه  ناوختسا  هب  اهدراک 

ینامسآ يادن 

(1) «. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَحم  ِلآ  ُّيِدْهَم  َرَهَظ  ْدَق  َملاعلا  َلْهَا  ای  الَا  »

: دیوگ یم 

ملظ و هشیر  دروآرد ، زازتها  هب  ار  یناهج  لدع  مچرپ  دیاب  هک  یـسک  نآ  رـشب ، هدنهد  تاجن  نآ  ربمغیپ ، نادناخ  راگدای  نآ  مدرم !
ماما روهظ  تیفیک  هک  دنتـسین ، هجوتم  مدرم  ًالـصا  .دنیوگ  یم  کیبل  ایند  مامت  زا  دییوگب ، کیبل  مدرم  هدـش ، رهاظ  دـنَِکب  ار  دادـیب 

هنوگچ رابخا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع 
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تبحـص تسین ، تلم  ود  تبحـص  تسین ، تلم  کـی  تبحـص  تسین ، تکلمم  ود  تبحـص  تسین ، تکلمم  کـی  تبحـص  تـسا ؟
! تسا رشب  یمامت  ندش  هراچیب 

مامت هیر  ناطرس  ولگ ، ناطرس  هلضع ، ناطرس  نوخ ، ناطرـس  دناوتب  رفن  کی  رگا  نآلا  میراد ، یناطرـس  ردقچ  نیمز  هرک  يور  نآلا 
دوخ هک  یناسک  يا  اه ! یناطرـس  يا  دنیوگب  ایند  مامت  هب  دننک ، شخپ  ار  شیادص  ویدار  تشپ  دـنک  نامرد  ًاعقاو  ار  ناطرـس  ماسقا 

، ًالثم .تسا  رهـشمرخ  رد  تسا  ناریا  رد  وا  زکرم  دمآ  امـش  هدننک  نامرد  میناسر ! یم  امـش  عالطا  هب  دینیب  یم  گرم  شوغآ  رد  ار 
و درک ، رواب  ایند  ار  فرح  نیا  رگا  دوش ؟ یم  ربخ  هچ  نادابآ  هاگدورف  دینک  یم  لایخ  امش  .داد  دهاوخ  تاجن  ار  امش  همه  دیباتـشب 
زا دئوس  زا  هسنارف  زا  ناتسلگنا  زا  اکیرمآ  زا  .دیآ  یم  امیپاوه  ماودلا  یلع  دوش ؟ یم  ربخ  هچ  داد  یهاوگ  فرح  نیا  تحص  هب  ایند 

اجک نـیچ  دـسرپب  دـیآ  یم  یک  دـیآ ، یم  اـمیپاوه  اـیند  ماـمت  زا  تسینوـمک  نـیچ  زا  ناتـسکاپ  زا  ناتـسودنه  زا  يزنودـنا  زا  ژورن 
دسانش یمن  ار  رهشمرخ  وا  تساجک ؟ دناد  یم  هچ  رهشمرخ  نتگنشاو  هیچ ؟ دناد  یم  هچ  رهـشمرخ  تسینمک  نیچ  اجک ؟ رهـشمرخ 

: دیوگ یم  تیاور  یتقو  .دسانش  یم  ار  ناطرس 
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؛» ًارْوَج ًاَملُظ و  ْتَِئُلم  ام  َدَعب  ًالْدَع  ًاطِْسق َو  َضرالَا  ُهللا  الْمَی  ِِهب  » 

بل هب  اه  ناج  هتفرگ ، ار  اکیرمآ  هراق  هتفرگ ، ار  اپورا  هراق  هتفرگ ، ار  اقیرفآ  هراق  هتفرگ ، ار  ایـسآ  هراق  متـس ، ناطرـس  دـینادب ! ینعی 
ارف نوخ  شتآ و  ار  نیمز  هدش ، هتـشک  رـشب  ثلث  ود  دنلب  زرواشک  هلان  دنلب ، اه  ناوج  هلان  دنلب ، اهردپ  هلان  دنلب ، اهردام  هلان  هدـمآ ،

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  روهظ  باب  رد  اذل  و  دنیآ ، یم  لیـس  لثم  مدرم  دمآ  شخب  تاجن  دییایب  دوش ، دنلب  ادن  کی  هتفرگ ،
«. دوش یم  مهارف  هضرع  تیعقوم  تسرد  هک  اضاقت  دش ، هدامآ  هک  روهظ  طیارش  .تسا  نیا  شطرش  هدمع  فیرشلا 

.تسا مزال  مدرم  ياضاقت  سپ  تسپ  الاب و  زا  تبآ  دشوجب  ات  تسد  هب  روآ  یگنشت  وج  مک  بآ 

روهظ هدمع  طرش 

لیـس لـثم  مدرم  دزاـس ، یم  یبـیجع  هنیمز  نیا  تسا و  زواـجت  ملظ و  زا  متـس ، دادـیب و  زا  ناـهج  ندـش  رپ  روـهظ ، طیارـش  زا  یکی 
يارب دندرگ  یم  تاجن  هملک  تیونعم ، هملک  تقیقح ، هملک  تینارون ، هملک  تیناحور ، هملک  ادخ ، هملک  لابند  دننک ، یم  لابقتـسا 

.دنروآ مهارف  ار  دوخ  شیاسآ  تداعس و  هافر و  تابجوم  دنناوتب  هک  نیا 
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ثحب زا  یلک  هجیتن 

.دش نشور  بلطم  دنچ  میدرک  رکذ  هک  هچنآ  زا 

.دنک یمن  هانگ  نادجو  لقع و  تسا ، تاساسحا  زیارغ و  هب  طوبرم  هانگ  لوا :

.تسا هداد  رارق  توهش  تلاصا  و  تذل ، تلاصا  يانبم  رب  نتسیز ، رتهب  رد  ار  مدرم  تداعس  زورما  يایند  مود :

رد سکعرب  تسا  دایز  عزانت  لادج و  گنج و  یناویح  یگدنز  رد  .تسا  یناویح  یگدنز  دشاب  تذل  يانبم  رب  رگا  یگدـنز  موس :
.تسا يردارب  تیمیمص و  افص و  یناسنا  یگدنز 

و دروآ ، یم  ناج  هب  ار  مدرم  رایسب ، ملظ  دنک  یم  تحاران  ار  مدرم  رایسب ، هانگ  دوش ، یم  رایـسب  هانگ  .دش  محازت  هک  یتقو  مراهچ :
تموکح ینعی  ینّابر  تموکح  کـی  ینارون ، تموکح  کـی  یهلا ، تموکح  کـی  ینامـسآ و  تموکح  ندـش  ادـیپ  يارب  ار  رـشب 

.دنک یم  اّیهم  هدامآ و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دنزرف 

دریگ یم  ارف  ار  ناهج  هک  تسا  تیمیمص  تدوم و  رهم و  افص ، يردارب ، تموکح  نآ  رد 

 . ...ًاضَْعب ُهُضَْعب  ُّدُشَی  ِناْیُنبلاَک  نمؤُْملَا  ...نِمؤُملا ، ُدُضَع  ُنِمؤُملا  ...نِمؤُملا ، وُخأ  ُنِمؤُْملَا  ...ٌهَوِخا ، َنُونِمؤملا  امَّنِا  : 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  رمع  لوط 

هراشا

يروئت شیادیپ  ¨ 

يروئت ماسقا  ¨ 

نآ ّدر  سویملطب و  هیرظن  ¨ 

یناهیک لئاسم  لوصا  نآرق و  ¨ 

یسمش هموظنم  ¨ 

نیمز هرک  رد  هدنز  دوجوم  شیادیپ  ¨ 

بورکیم ¨ 

روتساپ فشک  ¨ 

دومن يرادهگن  ملاس  ناوت  یم  هنوگچ  ار  ییاذغ  ّداوم  ¨ 

بورکیم فشک  نآرق و  ¨ 

ینالوط باوخ  ¨ 

ینالوط باوخ  نآرق و  ¨ 

يوامس مارجا  ریخست  نآرق و  ¨ 

نامسآ رد  هدنز  تادوجوم  ¨ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رمع  لوط  هلئسم  ¨ 

ییاپورا دنمشناد  ندروآ  مالسا  تلع  ¨ 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  رمع  لوط 

یم لاؤس  دایز  نآ  هرابرد  هک  تسا  يا  هلئسم  نیا  تسا و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  رمع  لوط  نوماریپ  رد  ام  ثحب 
.دننک

يروئت شیادیپ 

.دوش یم  نایب  يروئت  تروص  هب  یملع  قّقحت  تامّدقم  نآلا  منک  ضرع  دیاب  دوش  نشور  بلطم  ساسا  هکنیا  يارب 

یسررب يروئت  نآ ، لابند  هب  دنک و  یم  ءاقلا  بلطم  کی  فارطا  رد  يروئت  مان  هب  هنالقاع  هناملاع و  روصت  کی  دنمـشناد  کی  لوا 
ادـیپ ققحت  تروص  هک  ینامز  ات  و  ملع ، دـنیوگ  یم  ار  نآ  دـش  لـمع  دیـسر و  یملع  مّلـسم  هجیتن  هب  هک  يزور  دوش  یم  قیقحت  و 

.دنمان یم  يروئت  ار  نآ  تسا  هدرکن 
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يروئت ماسقا 

: تسا مسق  هس  رب  اه  يروئت  عاونا 

يروئت تغل  رگید  اج  نآ  دوش ، یم  سوسحم  اهروتاربال  رد  دنک و  یم  ادیپ  یملع  ققحت  گنر  هک  تسا  ییاه  يروئت  مسق  کی  . 1
.تسا هدش  دراو  قیدصت  ملع  هب  رّوصت  يداو  زا  هک  نیا  يارب  .دنیوگ  یم  ملع  ار  نآ  دوش ، یمن  هتفگ 

يروئت کی  تایح  هدیدپ  باب  رد  ًالثم  داد ، ناشن  روتاربال  رد  ار  نآ  دوش  یمن  اّما  دوش  یم  عقاو  لوبق  دروم  اه  يروئت  زا  یـضعب  . 2
اّما تسا ، لوبق  دروم  يروئت  دنیوگ  یم  اج  نآ  رد  اذل  دنوش  یم  لّسوتم  تاراما  نئارق و  کی  هب  نآ  تابثا  يارب  یلو  دوش  یم  ءاقلا 

.تسین سوسحم  تسا و  هدرکن  ادیپ  سح  تروص  يروئت  نآ 

دـنک و یم  ضوع  ار  يروئت  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  يرگید  نئارق  لاس  ود  ای  لاس  کی  زا  دـعب  یلو  دوش  یم  ءاقلا  يروئت  یهاگ  . 3
.دور یم  نیب  زا  دوش و  یم  موکحم  یّلک  هب  لّوا  يروئت  نآ 

نآ ّدر  سویملطب و  هیرظن 

سویملطب هیرظن  يدامتم  ياه  نرق  .میوش  یم  روآداـی  ار  سویملطب  يروئت  میـشاب  هدروآ  موس  دروم  يارب  هنومن  کـی  هک  نیا  يارب 
ءامکح مالسا  زا  دعب  یّتح  اه و  نآ  لاثما  وطسرا و  نوطالفا و  لیبق  زا  هفـسالف  مامت  .دوب  لوبق  دروم  يروئت  ملاع ، نامتخاس  هرابرد 

لیبق زا  یمالسا 
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، تساوه بابح  نیمز  هرک  تسا ، زایپ  کی  دـننام  ملاـع  دوب : هتفگ  سویملطب  هک  دوب  نیا  يروئت  نآ  .دـندوب  هتفریذـپ  ار  نآ  یلعوب 
هرک هک  كالفألا  کلف  تاهجلا و  دّدـحم  هب  اـت  ـالاب  دوب  هدـمآ  روط  نیمه  و  هاـم ، هرک  شتآ  هرک  رود  شتآ ، باـبح  اوه  هرک  رود 

.درادربرد ار  همه  هک  تسا  زایپ  بابح  نیرخآ  نآ  دننام  دنتفگ  یم  سلطا 

سرادـم رد  ینعی  زور  نآ  ياه  هاگـشناد  مامت  رد  دوب و  ایند  یملع  لفاحم  ماـمت  لوبق  دروم  نرق  یـس  دودـح  رد  دـیاش  يروئت  نیا 
و تسین ، ملاع  زکرم  نیمز  درک  تباث  درک ، در  ار  يروئت  نیا  دـمآ  دـیدج  ملع  اما  دـنداد ، یم  سرد  ار  يروئت  نیا  یـضایر ، یلاـع 
تسا و هتخانـشان  تمظع  زا  هک  تسا  ییاضف  کی  ناهیک  دش  تباث  و  تسا ، طلغ  يروئت  یلایخ و  وتردوت  زایپ  ملاع  نآ  درک  تباث 
رد همه  تعیبط  ملاع  يانخارف  رد  هک  دـشاب  یم  کیرات  نشور و  مارجا  هراتـس و  باتفآ و  اـهدرایلیم  ناـشکهک و  اـه  نویلیم  ياراد 

.دنتکرح رد  مّظنم  رادم 

هدرک تایآ  زا  یـضعب  يور  حیحـص  یملع  ثحب  کی  میناوت  یمن  اـم  دوشن  نشور  بلطم  نیا  رگا  نوچ  مینک  رارکت  زاـب  ار  بلطم 
.میشاب

: تسا مسق  هس  اه  يروئت 
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.دنک ادیپ  یعطق  ملع  تروص  دسرب و  سح  ملاع  هب  يروئت  ّدح  زا  هکنآ  لوا : يروئت 

.درک دوش  یمن  یسح  تابثا  یلو  تسا ، لوبق  لباق  یملع  رظن  زا  هک  ییاه  يروئت  مود : يروئت 

.تسا هدرب  نیب  زا  ار  نآ  هدمآ و  يرگید  يروئت  ینعی  هدمآ ، رد  بآ  زا  طلغ  هک  تسا  ییروئت  موس  يروئت 

یناهیک لئاسم  لوصا  نآرق و 

يایاضق یـسانش و  بورکیم  یـسانش و  تسیز  یناـهج و  یناـهیک و  لـئاسم  لوصا  هراـبرد  تسا  تیبرت  باـتک  هک  نآرق  نیا  ـالاح 
، سب هدوب و  يروئت  طقف  زور  نآ  تایآ  نیا  هک  هدروآ  لبق  نرق  هدراـهچ  رد  یتاـیآ  یناـهیک  تایـصوصخ  ریاـس  نیمز و  هب  طوبرم 

نآرق ياه  يروئت  نیا  متا  ناهیک و  رصع  رد  نآلا  اما  دنمهفب ، ار  اه  نآ  دنتسناوت  یمن  ًالصا  تایآ  لوزن  تایآ و  رهظ  زور  مه  مدرم 
نآ هب  تهب  اب  دندوب و  هتفرگ  نادند  هب  ّریحت  تشگنا  لبق  لاس  رازه  لبق ، لاس  دصتفه  لبق ، لاس  دصیـس  لبق ، لاس  دـص  ياملع  هک 

هک تسا  ددعتم  تایآ  هنوگ  نیا  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  یملع  گنر  ای  دراد ، حیحص  يروئت  تروص  ای  نآلا  دندرک  یم  هاگن 
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: میروآ یم  ناتیارب  هنومن  دنچ 

: دیامرف یم  نآرق  لوا  هیآ 

ام دوب  هدیبسچ  مه  هب  نامـسآ  نیمز و  هک  دـننیب  یمن  مدرم  ایآ  اَمُهاَنْقَتَفَف ؛ اًْقتَر  اَتَناَک  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َْملَوَأ  ))
(1) .))!؟ میدرک ادج  مه  زا  دیدش  هبرض  اب  ار  نامسآ  نیمز و 

هب نابایخ  رد  رفن  کی  رگا  تسا ، نیمه  يارب  دنیگ  یم  قتف  هک  ار  قتف  يرامیب  اذل  و  دیدش ، هبرض  اب  ندش  ادج  زا  تسا  ترابع  قتف 
هبرـض درپب  تّدـش  هب  ماب  يالاب  زا  رفن  کی  دراد  مزال  دـیدش  هبرـض  قتف  دریگ  یمن  قتف  دوش ، یمن  هراپ  هدرپ  دورب  هار  يداـع  لاـح 

.دوش ضراع  قتف  دنک و  هراپ  ار  هدرپ  دیدش 

میدرک ادج  مه  زا  ار  وا  دوب  هدـیبسچ  مه  هب  نیمز  نامـسآ و  دـینیب  یمن  رگم  مدرم ! دـیوگ : یم  نآرق  لبق  نرق  هدراهچ  دـینک ، رکف 
یمن ار  هیآ  نیا  یسک  لبق ، لاس  تسیود  لبق ، لاس  دصناپ  لبق ، لاس  دصتفه  لبق ، لاس  رازه  لبق ، لاس  دصراهچ  رازه و  هچ ؟ ینعی 

.میدرک ادج  هبرض  اب  ام  دوب و  هدیبسچ  مه  هب  نامسآ  نیمز و  هنوگچ  هک  دیمهف 
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یسمش هموظنم 

کی مه  ًاریخا  .دـنراد  لوبق  ار  نآ  همه  هکلب  دـنراد  لوبق  اـیند  بلغا  هک  تسا  يروئت  کـی  اـم ، یـسمش  هموظنم  باـب  رد  نـآلا  اـّما 
؟ تسیچ يروئت  نآ  تسا  راگزاس  هیآ  کی  قطنم  اب  ود  ره  مود  يروئت  هچ  و  دشاب ، حیحـص  لوا  يروئت  نآ  هچ  هدمآ  رگید  يروئت 

: دنیوگ یم  هک  تسا  نیا  دنراد  لوبق  بلغا  هک  لّوا  يروئت 

هب زور  کـی  همه  اـه  نیا  دـندرگ ، یم  دیـشروخ  رود  هک  اـم  یـسمش  هموظنم  ماـمت  نوـتپن  سوـناروا ، يرتـشم ، لـحز ، هاـم ، نیمز ،
گرزب ردق  کی  زا  روآ  تهب  هبرـض  کی  بیهم ، راجفنا  کی  دش ؟ هچ  میناد  یمن  دوب ، گرزب  مرج  کی  دندوب  هدیبسچ  دیـشروخ 

مرج نوچ  تفرگ  رارق  دیشروخ  هرک  بوذجم  ددعتم  هلـصاف  رد  دش و  ادج  دیـشروخ  زا  هکت  هن  هبترم  کی  دش  دراو  باتفآ  هرک  رب 
یکی تسا ، لـحز  یکی  تسا ، هاـم  یکی  تسا ، نیمز  اـه  نآ  زا  یکی  دـندش  ادـج  هک  ییاـه  نیا  .تشادـهگن  ار  همه  دوـب  رتـگرزب 

...تسا يرتشم 

الاح دوش  یم  هتفگ  سرد  نآلا  اپورا  اکیرمآ و  یـضایر  ياه  هاگـشناد  مامت  رد  يروئت  نیا  .دنتـسه  دیـشروخ  زا  هدـش  ادـج  اه  نیا 
؟ تسیچ يروئت  نیا  تحص  رب  نئارق 
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نیمز قمع  رد  ارچ  دزیر ؟ یم  نوریب  باذـم  داوم  نیمز  زا  هبترم  کی  ارچ  دوش ؟ یم  ادـیپ  ناشف  شتآ  هوک  یهاـگ  ارچ  دـنیوگ  یم 
: دنهد یم  باوج  تسا ؟ یمرگ  ارچ  تسا ؟ ترارح 

نیمز ترارح ، تّدش  زا  تسا  باذم  اجنآ  داوم  مامت  تسا  هجرد  نویلیم  نیدنچ  ترارح ، هجرد  تسا ، باذم  داوم  دیـشروخ  مرج 
درک ادیپ  رـشق  تشذگ  لاس  اه  نویلیم  تخادنا  كرک  هدش  کنخ  تشذگ  لاس  اه  نویلیم  دوب ، باذم  داوم  هچراپکی  دش  ادـج  هک 
نیمز هرک  قمع  رد  زونه  هتـشاد  دیـشروخ  نامز  نآ  هک  یترارح  نآ  دنیوگ  یم  .دـش  قلخ  هدـنز  دوجوم  دـعب  دـش  داجیا  بآ  دـعب 

داوم نامه  ینعی  دنک  یم  یناشف  شتآ  هوک  یتقو  اذل  تسه و 

.دنز یم  نوریب  هطقن  کی  زا  هدش  ینادنز  نیمز  هرک  يزکرم  هقطنم  رد  هک  تسا  دیشروخ  مرج  باذم 

: دنتفگ یم  مه  میدق  هفسلف  رد  هتبلا  دننک ، یم  لح  یملع  باسح  نیا  يور  مه  ار  هلزلز 

« هَرِْخبالا ِْسبَِحل  ضْرالا  َُهلِْزلِز  » 

زا رگا  دوش و  یم  عقاو  یقفا  هلزلز  دـنک  روـبع  یقفا  طیارـش  رد  رگا  دراد  رارق  نیمزریز  رد  هک  یباذـم  داوـم  ياـهزاگ  دـنیوگ : یم 
.دریگ یم  تروص  يدومع  هلزلز  دیایب  الاب  فرط  هب  قمع 

.تسا هدش  رکذ  هلزلز  باب  رد  هک  تسا  ییاه  هیضرف  زا  یکی  نیا 

نیا ییایلاتیا  کی  هدش : ادیپ  تسا  لاس  هد  هک  مود  هیضرف  نآ  اما 
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اه نویلیم  اب  ام  ناـشکهک  هکلب  .تسین  حیحـص  یـسمش  هموظنم  لیکـشت  دیـشروخ و  راـجفنا  تسا  هتفگ  وا  تسا  هدروآ  ار  هیـضرف 
هک يا  هجیتن  .تسا  ام  عفن  هب  هیـضرف  ود  ره  هجیتن  دش ، ادیپ  هراتـس  اهنویلیم  داد  تسد  دیدش  راجفنا  کی  دوب ، یکی  شا  همه  هراتس 

؟ دنیوگ یم  ینامز  هچ  زا  ار  نیا  دش  ادج  هبرـض  اب  دیـشروخ  هب  دوب  هدیبسچ  يرتشم و ...  لحز ، نیمز ، هک  تسا  نیا  تسا  ام  يارب 
.لبق لاس  دص  لاسداتشه  زا 

.لبق نرق  هدراهچ  زا  هتفگ ؟ تقو  هچ  نآرق  اّما 

: تسا هدومرف  نآرق  دینک  تقد 

((. امُه انقَتَفَف  ْاَقتَراتَناک  َضْرالا  ِتاومَّسلا َو  َّنَا  ْوَرَی  َْملوَا  ))

هیضرف نیا  میدرک ؟ ادج  نامسآ  زا  ار  نیمز  دیدش  هبرـض  کی  اب  ام  دندوب  هدیبسچ  مهب  اه  نامـسآ  نیمز و  هک  دننیب  یمن  مدرم  ایآ 
دراد هیـضرف  گنر  یهتنم  تسا ، ملع  لوبق  دروم  نلا  زورما و  اما  .تشادن  ربخ  نآ  زا  سک  چیه  هک  تفگ  يزور  ار  نآ  نآرق ، لوا 
لوبق دروم  هیضرف  لصا  اما  هدش ، ادج  نامـسآ  زا  نیمز  هک  دنهد  ناشن  امـش  هب  روتاربال  ریز  ایرالام  بورکیم  لثم  دنناوت  یمن  زونه 

.تسا
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نیمز هرک  رد  هدنز  دوجوم  شیادیپ 

ینخـس هچ  هدنز  دوجوم  هدـیدپ  هرابرد  دـیوگ ؟ یم  هچ  یـسانش  تسیز  دـش ؟ ادـیپ  نیمز  يور  رد  روطچ  هدـنز  دوجوم  مّود  دروم 
دنچ ای  هتخای  کی  دوجوم  هدـمآ  دـیدپ  بآ  طیحم  رد  هدـنز  دوجوم  هک  دـنراد  لوبق  ءارآ  قافتا  هب  ایند  ياه  هاگـشناد  ماـمت  دراد ؟

ار نآ  هک  تسا  لاس  داتـشه  لاس  دـص  یـسانش  تسیز  ار  بلطم  نیا  دراد ، لوبق  ار  بلطم  نیا  ایند  مامت  .ناسنا  هب  دـسرب  اـت  هتخاـی 
.تسا هتفریذپ 

لباقم رد  درک و  دازون  هراـبرد  نینج و  ياـه  يراـمیب  هراـبرد  یقطنم  نارهت  هاگـشناد  رد  لـبق  يدـنچ  يوسنارف  روسفورپ  کـی  اـما 
: تفگ دیتاسا 

: میوگ یم  امش  يارب  نآرق  زا  ار  هتکن  ود  نم  تسا  ناملسم  امش  روشک  هک  دیراد  راختفا  امش  نایاقآ 

.تسا نآرق  هدرک  مارح  ار  كوخ  تشوگ  مدرم  رب  هدش و  هجوتم  ار  یلگنا  ياه  يرامیب  هک  یباتک  لوا  . 1

.هدومرف ار  نآ  هک  تسا  نآرق  باتک  لوا  .تسا  نآرق  هتفگ  بآ  زا  ار  تسیز  هدیدپ  ایند  رد  هک  یباتک  لوا  . 2

.تسا هتفگ  هاگشناد  رد  وا  ار  هتکن  ود  نیا 

.تسا نینچ  نیا  نآرق  ّصن 

نَّم مُْهنِمَو  ِِهنَْطب  �یَلَع  یِشْمَی  نَّم  مُْهنِمَف  ٍءاَّم �  ِم  نّ ٍهَّباَد  َّلُک  َقَلَخ  ُهَّللاَو  ))
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دنور یم  هار  مکـش  اـب  یـضعب  هدـیرفآ  بآ  زا  لّوا  ار  ناگدـنبنج  ماـمت  دـنوادخ  ٍَعبْرَأ ؛ �یَلَع  یِـشْمَی  نَّم  مُْهنِمَو  ِْنیَلْجِر  �یَلَع  یِـشْمَی 
(1) ((. دنور یم  هار  اپ  راهچ  اب  یضعب  دنور  یمهار  اپ  وداب  یضعب 

دوجوم تسا : هتفگ  لبق  نرق  هدراهچ  ار  نآ  نآرق  ّتیمها ، رظن  زا  هداد  ناکت  ار  ایند  تشپ  هک  یـسانش  تسیز  هیـضرف  نیا  نیاربانب ،
یلو .داد  ناشن  صوصحم  تروص  هب  ار  نآ  دوش  یمن  هک  تسیا  هیـضرف  نیا  هیـضرف ، کـی  مه  نیا  .هدـیرفآ  بآ  زا  ادـخ  ار  هدـنز 

.تسا لوبق  دروم  دصرددص 

بورکیم

: تسا هدومرف  دنوادخ  تثعب  لّوا  زور  رد  ینیبزیر ، تاناویح  ینیب ، هّرذ  تاناویح  بورکیم  بورکیم ، ناهج  موس : دروم 

يدنوادخ مان  هب  ناوخب  .تسا  هدیرفآ  ار  ناهج  هک  يدنوادخ  مان  هب  ناوخب  ٍقَلَع ؛ ْنِم  َناَسنِْإلا  َقَلَخ  َقَلَخ *  يِذَّلا  َّکِبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  )) 
(2) ((. تسا هدرک  قلخ  قلع  زا  ار  رشب  هک 

ولاز زا  رتراد  هنماد  قلع  رگید  ياـنعم  کـی  تسا  روانـش  بآ  رد  يولوچوک  ناویح  وـلاز  تسوـلاز ، شا  ینعم  کـی  تغل ، رد  قـلع 
اریز تسا ؛

ص:79
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1و2. (: 96) قلع - 2
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؟ تسیچ روانش  ناویح  نیا  .دیرفآ  روانش  زیر  ناویح  زا  ار  رشب  ادخ  دیوگ : یم  نآرق  .بآ  رد  روانش  زیر  ناویح  ینعی  قلع 

نویلیم راهچ  بعکم  تناـس  ره  رد  دـننیب  یم  دـننک  یم  هاـگن  دـنراذگ و  یم  پوکـسورکیم  ریز  دراذـگ  یم  ار  ناـسنا  هفطن  زورما 
ملع هلحرم  هب  تسین ، يروـئت  رگید  زورما  تفگ  زور  نآ  نآرق  تسا ، تکرح  انـش و  لاـح  رد  دـیئزوتامرپسا  ماـن  هـب  هدـنز  ناوـیح 

.دنهد یم  ناشن  امش  هب  ار  هدنز  ناویح  دیورب ، راوتاربال  لخاد  تسا  هدیسر 

دومن يراد  هگن  ملاس  ناوت  یم  هنوگچ  ار  ییاذغ  ّداوم  روتساپ : فشک 

؟ هن ای  تشاد  هگن  دوش  یم  زارد  تّدم  يارب  ار  ییاذغ  داوم  ایآ  مراهچ : دروم 

زا هدنز  دوشب ، ادیپ  هدـنز  زا  دـیاب  مدرک ، ادـیپ  نم  هک  ار  يا  هدـنز  بورکیم  نیا  تفگ : وا  .درک  فشک  ار  بورکیم  دوجو  روتـساپ 
ياه هتخای  دراذگ ، یم  مرک  دوش  یم  دساف  دوش  یم  شرت  زور  جنپ  زا  دعب  دیراذگ  یم  ار  تشوگبآ  هک  امش  دوش ، یمن  ادیپ  هدرم 

یم تشوگبآ  فرظ  يور  هک  سگم  لاـب  تسد و  هلیـسو  هب  دراد  دوـجو  راـبغ  درگ و  تارذ  تروـص  هب  اـضف  رد  هک  اـه  بورکیم 
زور ود  زا  دعب  .دوش  یم  لقتنم  تشوگبآ  هب  دنیشن ،
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.دوش یم  نّفعتم  تشوگبآ 

اذغ مه  تسا  عیام  طیحم  مه  دـهد  یم  شرورپ  بوخ  ار  بورکیم  تشوگبآ  تسا ، تشوگبآ  بورکیم  دـشر  يارب  طیحم  نیرتهب 
.دوش یم  دساف  زور  دوش  ادیپ  بورکیم  نوچ  .تسا 

ای دنیـشن  یم  شیور  هک  كاـخ  درگ و  اـی  سگم  هلیـسو  هب  هکلب  دوـش  یمن  بارخ  دوـخ  هبدوـخ  تشوـگبآ  تـفگ  روتـساپ  ياـقآ 
نیا دوخ  هدیقع  تابثا  يارب  روتـساپ  هاگنآ  .تسا  از  بورکیم  داوم  اه  نیا  دنـشین  یم  شیولگ  حـشرت  دـنک  یم  هفرـس  هک  یـصخش 

: تسا هتفگ  وا  هدرک  لالدتسا  هنوگ 

منک یم  ینوفع  دـض  ًالماک  ار  یفرظ  نم  هدـمآ  جراـخ  زا  بورکیم  داوم  دوش  یم  دـساف  تشوگبآ  رگا  منک  تباـث  نم  هکنیا  يارب 
.دوش یمن  دساف  تشوگبآ  دینیبب  دشاب  ظوفحم  اوه  ذوفن  زا  هک  مدنب  یم  مکحم  مه  ار  شرد  مزیریم  نآ  رد  تشوگبآ  رادقم  کی 

ار فرظ  کی  درک  ار  راک  نیا  شدوخیگدنز  نامز  رد  لبق  لاس  دصیس  روتساپ  ياقآ 

یسک رگا  نآلا  تسه  مه  نآلا  سیراپ ، رد  روتساپ  وتیتسنا  رد  دراذگ  تسب  مکحم  ار  نآ  رد  تخیر  ار  تشوگبآ  درک  ینوفع  دض 
.دنهد یم  ناشن  دیهدب ، ناشن  نم  هب  ار  روتساپ  هتسب  رد  تشوگبآ  فرظ  اقآ  : دیوگب سیراپ  وتیتسنا  رد  دورب 
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لاس دنچ  نخـس  نیا  دنام ، یم  ملاس  میرادب  ظوفحم  اوه  ترواجم  زا  یملع  لوصا  اب  ار  اذغ  رگا  هک  درک  تباث  روتـساپ  ياقآ  سپ 
.تسا لبق  لاس  دصیس  هب  طوبرم  فرح  نیا  هدش ؟ هتفگ  لبق 

بورکیم فشک  نآرق و 

: دیوگ یم  ریزع  دروم  رد  نیا  زا  لبق  نرق  هدراهچ  رد  نآرق  اما 

(1) ((. تسا هدشن  دساف  تاعیام  هب  نک  هاگن  ْهَّنَسَتَی ؛ َْمل  َِکباَرَشَو  َکِماَعَط  �َیلِإ  ْرُظناَف  )) 

رد طیحم  رد  اذغ  ندنام  ملاس  هیـضرف  نیاربانب  دنام ، ملاس  دوخ  فرظ  رد  ریزع  یندیـشون  اذـغ و  داوم  لاس ، دـص  دـیوگ  یم  نآرق 
.تسا هدرب  یپ  هلئسم  نیا  هب  هک  تسا  لاس  دصیس  روتساپ  ياقآ  یلو  تسا  هداد  نآرق  ار  هتسب 

اه هوک  تکرح  نآرق و 

: دومرف لبق  نرق  هدراهچ  رد  نآرق  تسا  تباث  هوک  رهاظلا  یلع  هوک : باب  رد  مجنپ : دروم 

دراد تکرح  هوک  ینک  یم  هابتشا  اما  تسا  تباث  ترظن  هب  ینیب  یم  ار  هوک  ِباَحَّسلا ؛ َّرَم  ُّرُمَت  َیِهَو  ًهَدِماَج  اَُهبَـسْحَت  َلاَبِْجلا  يَرَتَو  )) 
(2) ((. دوش یم  اج  هباج  و 
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.259 (: 2) هرقب - 1

.88 (: 27) لمن - 2
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يدابآ دـنتفگ  دـندرک  شخپ  ار  نآ  سکع  اه  همانزور  رد  دوب ، هداـتفا  هار  هوک  دوب -  اـیوگ  هغارم -  فارطا  رد  لـبق  يدـنچ  نیمه 
داتـسا هک  نارهت  هاگـشناد  لوا  هجرد  داتـسا  رفن  کی  اب  اه  همانزور  دور ، یم  ولج  هداتفا و  هار  هوک  اریز  .دـندرک  یلاخ  ار  هوک  رانک 

نیا وا  یّتح  دـننک  یم  تکرح  همه  اه  هوک  تفگ : باوج  رد  وا  داتفا ؟ هار  ارچ  هوک  ندیـسرپ  دـندرک  هبحاصم  تسا  یـسانش  نیمز 
: هتفگ نآرق  هک  دناوخ  ار  هیآ 

((. ِباَحَّسلا َّرَم  ُّرُمَت  َیِهَو  ًهَدِماَج  اَُهبَسْحَت  َلاَبِْجلا  يَرَتَو  )) 

هباج تسا  دیدش  یلیخ  اج  کی  رد  یضرالا  تحت  ياهزاگ  راشف  طاقن  زا  یضعب  رد  یهاگ  یهتنم  دنوش ، یم  اج  هباج  اه  هوک  همه 
هیضرف جنپ  نیا  دنتکرح  لاح  رد  دنوش و  یم  اج  هباج  اه  هوک  مامت  هنرگو  دوش  یم  راکشآ  ینلع و  یلیخ  مدآ  يارب  هوک  ندرک  اج 

.تسا هدش  تباث  الاح  هدومرف و  نآرق  هک 

ینالوط باوخ 

رد وا  هک  نارهت  رد  مسانـش  یم  نـم  ار  یـصخش  .تـسا  تدـم  زارد  باوـخ  اـپورا  رد  یناـمرد  ياـه  شور  زا  یکی  مشـش : هیـضرف 
: تفگ .دش  يرتسب  سیئوس 

شش ات  هام  هس  هام ، کی  نآلا  دندناباوخ ، ار  نم  زور  هنابش  هد 
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رادیب هام  شـش  دباوخ و  یم  هام  شـش  تشپ  گنـس  لثم  تاناویح  زا  یـضعب  .تسا  باوخ  بش  زور و  هام  شـش  دـنناباوخ  یم  هام 
هام شـش  زا  سپ  دباوخ و  یم  هام  شـش  نیمز  ریز  دور  یم  دـش  درـس  ات  دروخ  یم  دـیآ  یم  دـتفا  یم  هار  دوش  یم  مرگ  اوه  .تسا 

.دوش یم  رادیب 

نیا رد  میهد  شیازفا  میناوـت  یم  ربارب  هد  ار  لاـس  تسیب  دـص و  رمع  مینکب  تـسرد  تدـم  زارد  باوـخ  رـشب  يارب  میناوـتب  اـم  رگا 
تیلاعف مک  اوق ، دوش ، یم  فرـصم  مک  يژرنا  باوخ  لاح  رد  هکنیا  يارب  دنک ، رمع  دناوت  یم  لاس  تسیود  رازه و  ناسنا  تروص 

قفوم ار  هام  شـش  تدم  نونک  ات  یلو  دنرؤآ  تسدب  ار  تدـم  زارد  هار  دـنراودیما  باوخ  .تسا  تحارتسا  لاح  رد  ندـب  دـنک  یم 
.دنا هدش 

ینالوط باوخ  نآرق و 

: دیوگ یم  فهک  باحصا  هصق  رد  تسا ، نآرق  داد  ربخ  مدرم  هب  ار  تدم  زارد  باوخ  ناکما  ایند  رد  هک  یباتک  لوا 

(1) ((. دندوب باوخ  دندوبن ، رادیب  اه  نآ  دنرادیب ، فهک  فاحصا  ینک  یم  لایخ  ٌدُوقُر ؛ ْمُهَو  اًظاَْقیَأ  ْمُُهبَسْحَتَو  ))

تسناو یمن  رشب  دوب  هدماین  تدم  زارد  باوخ  یتقو  ات  دندیباوخ  فهک  باحـصا  لاس  دصیـس  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  مه  تایاور 
هدش هتفریذپ  ياهیروئت  ءزج  ینالوط  باوخ  کنیا  اما  دریذپب ، ار  يروئت  نیا 

ص:84

.18 (: 18) فهک - 1
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رـشب يارب  رمع  لوط  هلئـسم  ات  دنروآ  تسد  هب  ار  تدم  زارد  باوخ  زار  هک  دـننز  یم  رپ  لاب و  شرب  رود و  دـنراد  نآلا  .تسا  زور 
.دوش لح 

يوامس مارجا  ریخست  نآرق و 

یم نخـس  ناهیک  رب  هبلغ  زا  تسا  یتدم  تسا ؟ يوامـس  مارجا  زا  تبحـص  تسا  تقو  دـنچ  يوامـس ، مارجا  ریخـست  متفه : هیـضرف 
؟ تسا مادک  هداد  ار  يوامس  مارجا  ریخست  هدژم  هک  یباتک  لّوا  دیناد  یم  دنیوگ ،

: دیوگ یم  ررکم  نآرق  تسا ، نآرق  خساپ :

(1) ((. اًعیِمَج ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَّم  مَُکل  َرَّخَسَو  ))

: دیوگ یم  زین  و 

(2) ((. َرَمَْقلاَو َسْمَّشلا  ُمَُکل  َرَّخَسَو  ))

(3) ((. ِضْرَْألا ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَّم  مَُکل  َرَّخَس  ))

يارب درک  رّخسم  امـش  رب  ار  ایرد  ادخ  دیوگ : یم  هدرک  هناخدور  ایرد و  فیدر  ار  هام  هرک  هک  دراد  یبیجع  تایآ  میهاربا  هروس  رد 
: دینک یناریتشک  نآ  رد  هکنیا 

(4) ((. َرَمَْقلاَو َسْمَّشلاَو  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَسَو  ))

یم روج  هچ  ار  هام  مه  نآلا  هنیفس ، اب  میدرک  رخـسم  روج  هچ  ار  ایرد  ام  ایرد ، هناخدور و  فیدر  رد  درک  رخـسم  مه  ار  هام  تقونآ 
مارجا ریخست  هیضرف  نیلّوا  باتک  مادک  ییاضف ، هنیفس  اب  دننک ؟ ریخست  دنهاوخ 

ص:85

.13 (: 45) هیثاج - 1
.33 (: 14) میهاربا - 2
.20 (: 31) نامقل - 3
.12 (: 16) لحن - 4
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لاس دـصراهچ  رازه و  هک  دـهدب  ناشن  یـسک  باتک  کی  دـییوگب  دـیورب  اج  همه  هب  تسا  نآرق  باـتک  لوا  داد ؟ ربخ  ار  يواـمس 
.دشاب هدروآ  ار  اضف  ریخست  يوامس و  مارجا  رب  هبلغ  هیضرف  شیپ 

نامسآ رد  هدنز  تادوجوم 

.يرآ دیوگ : یم  ًاحیرص  نآرق  تسه ؟ هدنز  دوجوم  يوامس  مارجا  رد  ایآ  رگید  هیضرف 

هدنز تادوجوم  تسا و  نیمز  نامسآ و  شنیرفآ  راگدرورپ  تایآ  زا  ٍهَّباَد ؛ نِم  اَمِهِیف  ََّثب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو  ))
(1) ((. میا هدیرفآ  نیمز  نامسآ و  رد  ام  هک  يا 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  رمع  لوط  هلئـسم  اب  ار  اـه  نآ  مهاوخ  یم  نوچ  مدروآ  نآرق  زا  هک  تسا  هیـضرف  يدادـعت  اـه  نیا 
.منک یم  يراددوخ  رگید  ياه  هیضرف  تایآ و  رکذ  زا  .مهد  قیبطت  فیرشلا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رمع  لوط  هلئسم 

هرذ هدنز  تادوجوم  یناهیک ، رابخا  یسانش ، تسیز  یملع ، رابخا  ناونع  هب  ار  یبلاطم  نآرق  هک  دیدش  هجوتم  ار  بلطم  نیا  نونکات 
، ینیب
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  www.Ghaemiyeh.comتموکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 93 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2026/AKS BARNAMEH/#content_note_86_1
http://www.ghaemiyeh.com


حون هب  عجار  تسا ، رمع  لوط  هلئسم  هدومن  نایب  نآرق  هک  یبلاطم  زا  یکی  .تسا  هتفگ  اه  نیا  لاثما  ینالوط و  باوخ  هوک ، تکرح 
تسا و هتفگ  حون  ترـضح  هرابرد  نآرق  ار  رمع  لوط  هیـضرف  سپ  .تسا  هدرک  رمع  نافوط  زا  لبق  لاس  هاجنپ  دصُهن و  دـیوگ : یم 

.تسا مّلسم  هلأسم  کی  نامز  ماما  رمع  لوط  هلئسم  هعیش  بهذم  رد 

هتشذگ ياه  نامز  رد  رگا  .دنرگنب  بجعت  هدید  اب  لئاسم  زا  یضعب  هب  تبسن  هک  تسا  دیعب  هدناوخ  سرد  هدرک و  لیـصحت  دارفا  زا 
نیا زا  ای  دنک  تبحـص  رهـش  يوس  نآ  اب  رهـش  يوس  نیا  زا  دـناوت  یم  ناسنا  نآ  هلیـسو  هب  هک  هدـش  عارتخا  یهاگتـسد  دـنتفگ  یم 
یم یـسک  هچ  دنک  تبحـص  تسا  بش  هک  ایند  يوس  نآ  اب  تسا  زور  هک  ایند  يوس  نیا  زا  ای  تکلمم  فرط  نآ  اب  تکلمم  فرط 

؟ دنک رواب  ار  فرح  نیا  تسناوت 

لیصحت دارفا  همه  .دندرک  لوبق  همه  ماجنارس  هک  دوب  يروئت  نیا  .مینک  هدافتسا  قرب  هعـشا  زا  دیاب  راک  نیا  يارب  ام  تفگ : ملع  اما 
ینعی تسا  یندـش  ینعی  دـنمان  یم  يروئت  ار  يزیچ  رگا  تسا ، زور  هدـنز  ياـه  يروئت  زا  رمع  لوط  هلأـسم  نـآلا  دـنناد ، یم  هدرک 

دروایب رد  لاب  رشب  هک  مینکب  راک  میناوت  یم  ام  هک  تسا  يروئت  کی  اکیرمآ  رد  دنیوگب  هک  دیونـش  یمن  امـش  زگره  تسین ، لاحم 
نیا هن  دوشب  هدنرپ  دیآرد  زاورپ  هب  و 
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ندرم دوخ  میزادـنیب ، ریخأت  ار  گرم  هلأـسم  هک  مینک  يراـک  کـی  دـنراد  يروئت  دـنیوگ  یم  اـما  تسا ، هناـسفا  نیا  تسین ، يروئت 
.تسا هجوت  دروم  یسررب و  دروم  یملع  لفاحم  مامت  رد  نآلا  نیا  مینک  زارد  ار  یگدنز  تّدم  لوط  اما  تسا  یعطق 

تخت رازه  ناتسرامیب  رد  دندروآ  بلق  يارب  ار  ینویزولت  ياه  هاگتسد  هک  لبق  يدنچ 

مامت مدید ، ار  همه  دیـشک  لوط  تعاس  راهچ  هس  متفر و  ناتـسرامیب  هب  نم  منیبب  کیدزن  زا  ار  اه  هاگتـسد  نآ  نم  دش  رارق  یباوخ ،
.دش تبحص  بلق  تیصوصخ  باب  رد  دندوب  همه  ناتسرامیب ، سیئر  ناوج و  ءابطا 

ماـمت رد  نـآلا  یفـسلف  ياـقآ  دـنتفگ : دـش  رمع  لوط  تبحـص  دـنتفریذپ ، عطق  روط  هب  همه  هیقب  تفگ  ار  يا  هلمج  دـیتاسا  زا  یکی 
یعیبط لاح  هب  ار  نوخ  ناروَد  هیـضق  و  مینک ، لـح  ار  نیئارـش  ّبلـصت  لکـشم  میناوتب  اـم  رگا  هک ، دنتـسه  نیا  هجوتم  اـیند  لـفاحم 

یم ًالـصا  دراد  یملع  گنر  کـی  رمع  لوط  تسا ، نشور  یملع  رظن  هب  ردـقنیا  .تسا  لـح  رمع  لوط  هلأـسم  میرادـب  هگن  شدوخ 
؟ دننک یم  ثحب  هنوگچ  یملع  ياه  باتک  رد  دیناد 

تـسیب دص و  دنیوگ  یم  لاس ، دص  میا ، هدید  ار  شا  هلاس  دص  ام  دنیوگ  یم  لاس ، داتـشه  تسا ؟ ردـقچ  رـشب  رمع  هک  دنـسرپ  یم 
، میدید هلاس 
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تـسیود میا ، هدید  دایز  هلاس  تسیود  دنیوگ  یم  لاس ، هاجنپ  دص و  تسا ، دایز  هلاس  هاجنپ  دص و  دـنیوگ  یم  لاس ، تسیب  دـص و 
تسیود و درم  کی  هک  دوب  هتـشون  ار  يا  همکاحم  نایرج  همانزور  ام  رـصع  رد  نآلا  .میدـید  لاس  یـس  تسیود و  دـنیوگ  یم  لاس 

یم یسک  هچ  تسا ! هدرک  تیاکـش  دوب  هلاس  دون  شکچوک  هچب  هک  شنادنزرف  زا  هتفر و  هاگداد  هب  اهروشک  زا  یکی  رد  هلاس  یس 
؟ تسا ردقچ  رمع  تّدم  هک  دیوگب  دناوت 

یتلم رگا  يداع  رمع  مییوگب  دـیاب  تسا ، طـلغ  یعیبط ، رمع  رییغت  الـصا  دراذـگب  تشگنا  شیور  دـناوت  یمن  یـسک  ار  رمع  هلأـسم 
ار یگدنز  لاس  دص  یگدامآ  ناشندب  نامتخاس  هدروآرد ، ار  هیلک  دبک و  ردپ  دروخ ، یم  قرع  دـشک ، یم  قپچ  دـشک ، یم  راگیس 
، دنوش یم  فیعض  وریپ  یگلاس  یس  رد  تسا  هتفای  لیلقت  یگلاس  هاجنپ  هب  اه  نآ  يداع  رمع  اهدایتعا  هنوگ  نیا  رطاخ  هب  یلو  هتشاد 

.دنک نیعم  رشب  يارب  یعیبط  رمع  هدماین  ایند  رد  سکچیه 

، تسا دایز  هدولآ  ياهاوه  تسا ، دایز  یبصع  ناجیه  تسا ، دایز  يروخ  قرع  تسا  لّزنت  لاح  رد  رمع  طسو  دـح  دـنیوگ : یم  اذـل 
ار رشب  رمع  هاگشناد ، مادک  قطنم ، مادک  باتک ، مادک  .تسا  تصـش  طسوتم  رمع  نآلا  دوب  جنپ  داتفه و  طسوتم  رمع  لبق  لاس  دص 

؟ تسا هدرک  نییعت 
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میدرک ادـیپ  هلاس  تسیود  رفن  کی  ام  تسا ؟ لاـس  داـتفه  سپ  دـندرم ، یگلاـسداتفه  رد  مدرم  بلغا  مینیب  یم  اـم  هکنیا  فرـص  هب 
نآ تشاذـگ  تشگنا  شیور  دوش  یمن  ار  رـشب  رمع  نیاربانب  درایلیم ! کـی  ناـیم  رد  رفن  کـی  تسا ، غورد  اـهفرح  دوش  یم  مولعم 

.رمع لوط  هرابرد  دننک  یم  ثحب  دنراد  مه  فرط  نیا  زا  تقو 

.تسا نشور  باوج  دینک  تقد  ار  نیا  رگا  نم  رظن  هب  دینک ، تقد  امش  ار  هلمج  نیا  تسا  لوبق  دروم  يا  هیـضرف  رمع : لوط  هلئـسم 
دراد دوجو  یسانش  تسیز  یحارج ، یّبط ، یضایر ، یمیـش ، کیزیف ، هرابرد  یملع  هیـضرف  نیدنچ  لاس 1965  رد  نآلا  دنیوگ : یم 

سکع نویزولت  لثم  مینکب  يراک  هک  تسا  نیا  هیـضرف  نفلت  هرابرد  دنیوگ  یم  تساهزیچ ؟ هچ  .اترازه  هد  دنیوگ  یم  تساتدنچ ؟
؟ تسا حرطم  يا  هیضرف  هچ  رگید  .دننیبب  دنک و  هاگن  ار  وا  دسرب ، رگید  فرط  هب  فرط 

هب دنیوگ : یم  هچ ؟ رگید  میرادـب ، هگن  هدـنز  ار  ضیرم  یعیبط  بلق  ضوع  .مینک  تسرد  یکیتسالپ  بلق  دـیاب  دـنیوگ  یم  خـساپ :
باب رد  دنیوگ : یم  هچ ؟ رگید  دنک ، عیزوت  هزادنا  هب  ار  نوخ  ات  میراذگب  یعونصم  هچیرد  کی  تسا  بارخ  هک  یبلق  هچیرد  ياج 

باب رد  دیوگ ، یم  فارگلت  باب  رد  دیوگ ، یم  یه  میدیسر ...  هجیتن  نیا  هب  زغم  یحارج  ًالثم  عوضوم 
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هیهت اجک  زا  ار  تخوس  دش  دایز  نیمز  هرک  تیعمج  رگا  دنیوگ  یم  تسا  هیـضرف  نآلا  دیوگ ، یم  امیپاوه  باب  رد  دیوگ ، یم  تج 
زا دیاب  ییاذغ  داوم  دنیوگ : یم  مینک ؟ هیهت  اجک  زا  ار  راب  راوخ و  تسا ، هیضرف  کی  نیا  ایرد ، بآ  نژوردیه  زا  دنیوگ  یم  مینک ؟

؟ روطچ دوشب  هتفرگ  ایرد 

ییاذغ داوم  سپ  لیف  زا  رت  گرزب  دراد  دوجو  نآ  رد  ییاه  یهام  دهد و  یم  اذغ  ار  هدنز  ناویح  اهدرایلیم  هک  ییایرد  دنیوگ : یم 
ار تخوس  نآلا  تسا ، هتفای  یملع  ققحت  نآلا  هک  تسا  هیضرف  اه  نیا  .تفرگ  ایرد  زا  دیاب  ار  رشب  تخوس  تفرگ ، وا  زا  دیاب  ار  رشب 

.تسا هتفرگ  بآ  زا  رشب 

راک زا  اه  لیبموتا  دنوش ، راک  لوغـشم  ینک  بوذ  نهآ  ياه  هروک  دـننک ، تکرح  اهامیپاوه  ایرد ! ياهبآ  نژوردـیه  اب  دـنیوگ  یم 
نژیـسکا زا  دـیاب  ام  .تفرگ  ترارح  تردـق  دوش  یم  نژوردـیه  زا  هکنیا  يارب  دـنیگ  یم  ارچ ؟ .تسا  هیـضرف  نآلا  اـه  نیا  .دـنتفیب 

، دراد میـسلک  تسا  ایرد  رد  شماـمت  ییاذـغ  داوم  دـنیوگ : یم  تسا ، هیـضرف  نیا  .مینک  تسرد  تخوس  میناوتب  اـت  مینک  شیادـج 
هیضرف اه  نیا  .تسا  رشب  ياذغ  اهنیا  .دراد  زیچ  همه  ایرد  سپ  دنا ، هدش  لیکشت  اه  نیا  زا  گرزب  ياه  یهام  .دراد  دی  دراد ، رفـسف 

.تسا

لوط : باوج تسیچ ؟ نآ  میراد  يرگید  هیضرف  اه  هیضرف  فیدر  رد 
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فیدر رد  نیا  دسرب ، تدـم  زارد  یگدـنز  هب  دـناوتب  رـشب  ات  میربب  نیب  زا  ار  نیئارـش  ّبلـصت  .مینک  لح  دـیاب  ام  ار  رمع  لوط  رمع ،
یم ار  رمع  لوط  یتقو  اما  دینک ؟ یم  رواب  دننک  تسرد  بآ  نژوردیه  زا  ار  تخوس  دنیوگ  یم  یتقو  ارچ  تسا  یملع  ياه  هیـضرف 

امیپاوه هیضرف  دنتسشن  لوا  دنک ؟ یم  قرف  هچ  هیـضرف ، کی  مه  نآ  تسا  یملع  هیـضرف  کی  نیا  دینک ؟ یمن  رواب  دنیوگب  دنهاوخ 
، دسرب توصلا  ءاروام  هب  دیاب  تعرـس  دنتفگ  دعب  دش ، تسرد  تج  دنک  تکرح  زاگ  اب  دنتفگ  دعب  اوه ، زا  دنتفگ  دعب  دـش  تسرد 

.دریگ یم  دوخ  هب  یملع  ققحت  تروص  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  هیضرف  روط  نیمه 

، هدش یلمع  هک  ییاه  هیضرف  زا  میدرک  رکذ  هیآ  دنچ  ام  .تسا  مالسا  ياه  هلأسم  ءزج  هک  تسا  يا  هلأسم  رمع  لوط  هلئسم  نیاربانب 
هک دوب  ام  نآرق  نیا  تفگ : میهاوخ  ام  هاگ  نآ  تشاد  هگن  ار  رشب  دوش  یم  دوش ، لح  زین  رمع  لوط  لکشم  هک  دسر  یم  ارف  يزور 

هیـضرف نآ  زا  نآرق  رد  رمع  لوط  هلأسم  هدرک ، یگدـنز  لاس  هاجنپ  دـصهن و  نافوط  زا  لبق  ربمغیپ  حون  دوب  هتفگ  لبق  نرق  هدراهچ 
تهج هب  ار  هلمج  نیا  نم  درک ، دـهاوخ  ادـیپ  ققحت  تروص  شا  هیقب  تسا و  هدرک  ادـیپ  ققحت  تروص  یکی  یکی  هک  تسا  ییاه 

.مدرک رکذ  فده  ود 
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: لوا فده 

رابخا هک  تسا  نیا  بلطم  .تسین  لکشم  هیضرف ، یملع و  باسح  رظن  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  رمع  لوط  هلأسم 
تایآ دننک و  یم  تباث  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رد  ار  شدروم  ام 

نآرق هک  تسا  نیا  مدرک  هدافتـسا  ثحب  نیا  زا  هک  یمود  هتکن  اما  تسا ؛ مّلـسم  باسح  .دـنک  یم  تباث  ربمغیپ  حون  رد  ار  شدروم 
ار مالـسا  ییاپورا  ردق  یلاع  درم  رفن  ود  مدـید ، اج  ود  رد  ار  بلطم  ود  .تسین  رـشب  هب  طوبرم  تسادـخ ؛ باتک  نآرق  تسا ، یحو 

.درک لوبق  ار  مالسا  رفن  کی  لیلد ، ود  هب  دنتفریذپ 

؟ يدش ناملسم  هچ  يارب  دنتفگ : - 

.هیآ کی  يارب  تفگ : - 

؟ هیآ مادک  دنتفگ : - 

: دیوگ یم  نآرق  تفگ : - 

(1) ((. مینک تسرد  هرابود  ار  رشب  تشگنا  رس  میرداق  ام  ُهَناََنب ؛ َيِّوَسُّن  نَأ  �یَلَع  َنیِرِداَق  �یََلب  ))

كالم هک  تشگنارـس  هب  لبق  نرق  هدراهچ  نآرق  ایند ، رد  تسا  ون  بلطم  کـی  تشگنارـس  طوطخ  تواـفت  يراـگن و  تشگنا  نیا 
.مدرک لوبق  ار  مالسا  نم  لیلد  نیا  هب  تسا  یهلا  باتک  نیا  هدرک ، هیکت  تسا  يراگن  تشگنا 
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.4 (: 75) همایق - 1
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؟ يدش ناملسم  ارچ  وت  دنتفگ : رگید  دنمشناد  هب 

.هیآ کی  لیلد  هب  تفگ : - 

؟ هیآ مادک  دنتفگ : - 

: دیوگ یم  نآرق  تفگ : - 

(1) ((. اَهَّل ٍّرَقَتْسُِمل  يِرْجَت  ُسْمَّشلاَو  ))

: دیوگ یم  نآرق  تسا  درس  مارجا  هک  اه  هراتس  باب  رد  هکنیا  يارب 

(2) ((. َنوُحَبْسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  ))

رد نآرق  تسا ، باذم  شمرج  مامت  ترارح  تدش  رطاخ  هب  دیـشروخ  دسر  یم  هک  دیـشروخ  هب  دنروانـش ، ناشدوخ  رادم  رد  همه 
: دیوگ یم  درس  ياهاج 

((. َنوُحَبْسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  ))

.دنک انش  بآ  رد  هک  مدآ  دننام  دننک  یم  انش  دوخ  رادم  رد  مادک  ره 

: دیوگ یم  دیشروخ  هرابرد  اما 

((. يرجَت ُسمَّشلاَو  ))

نیا دیوگ ، یم  ار  دیـشروخ  باذم  داوم  هیآ  نیا  .دراد  نایرج  دیـشروخ  دیوگ  یم  تسا ، باذم  عیام  نوچ  .دراد  نایرج  دیـشروخ 
.منک یم  لوبق  ار  مالسا  نم  هک  دش  ببس 

زا ناگراتـس  ندش  ادج  هدش ؟ هدیرفآ  بآ  زا  هدـنز  دوجوم  درک ؟ لح  دوش  یم  یحو  زا  ریغ  رگم  ار  اه  نیا  .تسا  نآرق  تایآ  نیا 
هن دوب و  نانوی  ياه  باتک  رد  هن  اه  نیا  نامسآ ، رد  هدنز  تادوجوم  دوجو  رگیدکی و 
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.38 (: 36) سی - 1
.33 (: 21  ) ءایبنا - 2
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هدیمهف ار  اه  نآ  ایند  هک  تسا  لاس  هاجنپ  لاس ، لهچ  یـس ، هزات  هدومرف و  ار  اه  نآ  نآرق  هک  تسا  یبلاطم  کی  اه  نیا  .نانوی  ریغ 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رمع  لوط  هلئـسم  اـم  يارب  مه  تسا و  نآرق  یملع  دنتـسم  تاـیآ  نیا  مه  نیارباـنب  تسا ،

.دشاب یم  نشور  ناور و  یملع و  ياه  هیضرف  ءزج 
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