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( هر  ) ینیمخ ماما  راصق  تاملک 

باتک تاصخشم 

(. هر  ) ینیمخ ماما  هر /)  ) ینیمخ ماـما  راـصق  تاـملک  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و   1390، ناهفـصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانـشرس
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاـظ تاصخـشم  ناهفصا 1390 . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : یلاتیجید رـشن  تاصخـشم 

راصق تاملک  : عوضوم

تیدوبع یسانشادخ و 

وا يوس  هب  ملاـع  همه  و  تسادـخ ،  هولج  تسادـخ ،  زا  ملاـع  همه  همه . میتـسه  ادـخ  زا  اـم  دـنتملظ . همه  تسین ،  روـن  یلاـعت  قـح  ریغ 
رـشب يارب  هک  تسا  هدوب  نیا  یحو  یلـصا  نامرآ  هللا . تفرعم  نآ ،  تسا و  هملک  کی  هب  شتـشگرب  ایبنا  دـصاقم  مامت  تشگ . دـهاوخرب 
يایبنا ادـخ و  يایلوا  يارب  هک  یتالامک  مامت  وا . تمارک  تسا و  بوبحم  زا  ییادـج  قارف و  درد  زا  ایلوا ،  هلان  رتشیب  دـنک . داجیا  تفرعم 

هک تسا  نیا  دهد  یم  هار  ادخ  هاگتفایـض  هب  ار  ناسنا  هک  يزیچ  نآ  تسوا . هب  نتـسب  و  ریغ ،  زا  ندنک  لد  نیا  زا  تسا  هدش  لصاح  ادخ 
 ، توبن يایرد  تیهولا ،  ياـیرد  اـیرد ،  نیا  هب  دـینک  لـصتم  ار  ناـتدوخ  تسین . روسیم  سک  ره  يارب  نیا  و  دراذـگبرانک ،  ار  ادـخ  ریغ 
هب یـسک  ره  هک  تسا  یگدنبو  تیدوبع  همزال  فیاظو  زا  یکی  یلاعت ،  قح  هنطاب  هرهاظ و  ياهتمعن  رکـش  هک  نادـب  میرک . نآرق  يایرد 

حیبست و هک  تسا  حـضاو  رپ  دـیآ . یمنرب  تاقولخم  زا  يدـحا  یلاعت ،  قحرکـش  هدـهع  زا  هچرگ  دـیامن ،  نآ  هب  مایق  دـیاب  رودـقم  ردـق 
یتفرعم و هنوگ  چیه  نودب  و  تسا ،  لامج  لالج و  تافـص  و  قح ،  سدقم  ماقم  هب  تفرعم  ملع و  مزلتـسم  یلاعت ،  قح  يانث  سیدـقت و 

تسا قح  يایلوا  زا  هک  نآ  و  قح ، يانث  زج  و  دنریذپن ،  ار  یتردق  قح ،  تردق  زج  هک  تسا  نیا  تیدوبع  بادآ  زا  دوشن . ققحتم  یملع 
بیـس کی  زا   ، دـینک یم  فیرعت  لگ  کی  زا  هک  امـش  یتح  دوش ،  یمن  عقاو  ادـخ  ریغ  يارب  دـیجمت ،  لـصا  دـنیوگن . ار  یـسک  ياـنث  ، 
نوریب یمالـسا  تدـحو  زا  و  دریگن ،  همـشچرس  تیهولا  زا  ناتیاهراک  رگا  هک  دیـشاب  نئمطم  تسادـخ . دـیجمت  نیا  دـینک ،  یم  دـیجمت 

رایعم صیخـشت  تسا . هدش  یهلارگید  يدام ،  نیا  اما  تسه ،  شلابند  مه  يدام  دیتشاد ،  یهلا  ضارغا  رگا  دیوش . یم  لوذخم  دـیورب ، 
يرگید ار  راک  نیا  هچرگ  تسا ،  لمع  سفن  دهاوخ ، یم  وا  هک  هچنآ  هک  دـبایب  دوخ ،  هب  هعجارم  زا  سپ  هک  تسا  نآ  یناطیـش  زا  یهلا 

امش بیغ  ملاع  هب  ایند  زا  و  قح ،  هب  سفنزا  ترجه  تساهترجه ، -  نیرتگرزب  هک  ادخ -  هب  دوخ  زا  ترجه  ادخ و  هب  هجوت  دهد . ماجنا 
سک چیه  زا  هک  میوگ  یم  امش  هب  دیشاب . هتـشاد  لاکتا  دامتعا و  تسوا  زا  هک  دوخ  تردق  هب  دنوادخ ، هب  لاکتا  زا  سپ  درک . تیوقت  ار 

ینارون یناملظ و  ياهباجح  هب  ار  ناسنا  ادـخ ،  ریغ  هب  هجوت  یلاـعت . كراـبت و  يادـخالا  دـیدنبن  دـیما  سکچیه  هب  ادـخ ; و  ّـالا  دیـسرتن 
و دنک . نوزفازور  ار  دسافم  و  دنک ،  هریچ  ناسنا  رب  ار  ناطیـش  سفن و  و  دنک ،  دایز  ار  بلق  ترودک  قح  زا  تلفغ  دـیامن . یم  بوجحم 
و دنک ،  صلاخ  دیامن و  هیفصت  ار  حور  و  دنک ،  بوبحم  هاگ  هولج  دیامن و  یلقیص  ار  بلقو  دهد ،  افص  ار  لد  قح  زا  يروآدای  رکذت و 

نامدوخ هک  میفلکم  هک  روط  نامه  تسین . رتکاندرد  یهلا  بضغ  شتآ  زا  یـشتآ  چیه  هک  نادب  و  دنارب . ار  ناسنا  سفن ،  تراسا  دیق  زا 
هب ام  توعد  مینکب و  توعد  دـیاب  ام  مینک . توعد  روط  نیمه  ار  نارگید  میتسه  فلکم  رون ،  هب  تاملظ  زا  مینک  جراخ  مینک و  ظفح  ار 

و دنکب ،  مایق  هیناسفن  تاوهـش  يارب  ناسنا  رگا  دیناوخب . ادخ  يارب  ار  سرد  دـشاب . ادـخ  هب  توعد  دـشابن ،  ایند  هب  توعد  دـشابن ،  دوخ 
دناوت یمن  ماود  تسین ،  ادـخ  يارب  هک  يزیچ   . دوش یم  لشف  هرخالاب  شراک ، نیا  دـسر  یمن  ییاج  هب  شراک ،،  نیا  دـشابن ،  ادـخ  يارب 

ادخ يارب  دینک ،  یهلا  دصقم  ار  دصقم  میتسه . تبقارم  تحت  ام  همه  تسا ،  رـضاح  ادخ  وا !  زا  دینکن  تلفغ  تسه ;  ادخ  دشاب . هتـشاد 
رد ناـتیاهراک  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هشیمه  تسادـخ . روضح  رد  دوش  یم  عقاو  هچ  ره  تسادـخ ;  رـضحم  ملاـع  همه  دـیرادرب . مدـق 

تسادخ رضحم  رد  دنک ،  یم  وگتفگ  هک  ییاهنابز  تسادخ ; رضحم  رد  دروخ ،  یم  مهب  هک  ییاهمشچ  اهراک !  همه  تسادخ ،  رـضحم 

( هر  ) ینیمخ ماما  راصق  www.Ghaemiyeh.comتاملک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


میهاوخ ام  همه  و  میتسه ،  ادخ  رـضحم  رد  ام  همه  میهدب . دیاب  باوج  ام  ادرف  تسادخ ; و  رـضحم  رد  دـنک ، یم  لمع  هک  ییاهتـسد  ;و 
 ، ملاع هک  دیناسرب  دوخ  سوکنم  توجحم و  بولق  هب  دیتسه . ادخ  رـضحم  رد  دیهد  یم  ماجنا  يراک  ره  هک  دیناسرب  ناتبلق  هب  دـیاب  درم .

. ادـخ ناگدـنب  يارب  تسا  ناحتما  ادـخ  ياهتمعن  تسوا . تردـق  هضبق  رد  و  الع -  لج و  قح -  هولج  نیلفاـسلا ،  لفـساات  نییلع  یلعا  زا 
نازیم لـمع  تروص  دوش . هجوتم  وت  هب  اـهلد  اـت  وش ،  هجوتم  ادـخ  هب  تسادـخ . رکذ  نآ ،  دروآ ،  یم  نوریب  لزلزت  زا  ار  ناـسنا  هک  ینآ 

رد سک  ره  دـشابن . وا  ناحتما  ادـخ و  شیامزآ  تحت  هک  ملاع ،  رد  تسین  یفلکم  تسا . لمع  هزیگنا  تسا  نازیم  هک  يزیچ  نآ  تسین ، 
هن و  تسادـخ ،  تیاضر  راـیعم ،  مالـسا  رد  تسوا . ناـحتما  تیلوئـسم ،  ماـقم و  ناـمه  دراد ،  هک  یتیلوئـسم  ره  تسه و  هک  یماـقم  ره 

یهلا ياهرایعم  دیاب  ار  اهرایعم  ام  تسا . تقیقح  قح و  رایعم ،  اهتیصخش . اب  ار  قح  هن  و  میجنس ،  یم  قح  اب  ار  اهتیـصخش  ام  اهتیـصخش .
سپ باسح  دـیاب  همه  ادرف  دـیتسه . ادخرـضحم  رد  نات  همه  دیـشاب !  رادـیب  همه  تلود !  دـیوشبرادیب  تلم !  دـیوشب  رادـیب  میهدـب . رارق 

تیـصعم ادخ  رـضحم  رد  تسادخ ;  رـضحم  ملاع  مه . اب  دینکن  اوعد  ماقم  يارب  و  رظن . نودب  دیرذگن  ام  يادهـش  نوخ  يور  زا  دـیهدب .
رد همه  ام  نآلا  دیورب . شیپ  هب  ادخ  يارب  دینکب و  راک  ادخ  يارب  یناف . لطاب و  روما  رس  دینکن  اوعد  مه  اب  ادخ ،  رـضحم  رد  دینکن . ادخ 

و دوش ،  یم  ظفحادـخ  دزن  رد  ام  زیچ  همه  یلو  دـنک ،  یفخم  همه  مشچ  زا  ار  يزیچ  تسا  نکمم  ناسنا  میدـش . هتـشاذگ  ناحتما  هطیح 
مامت درک . دهاوخ  لح  هللا  ءاش  نا  ار -  تالکشم  مامت  ادخ ،  هب  دانتسا  نیا  و   . دینکب ادخ  هب  دانتـسا  دنادرگ . یمرب  ام  دوخ  هب  ار  ام  لامعا 

كرابت و يادخ  مینادب . ادخ  زا  ار  زیچ  همه  میـشاب و  هدـنب  دـیاب  ام  تسا . فیلکت  مینک  یم  لایخ  ام  و  یهلا ،  تسا  یفاطلا  هیهلا  فیلاکت 
رد دـیاب  مییادـخ و  زا  همه  ام  مینکب . فرـص  دـیاب  وا  هار  رد  هدرک  اطع  هک  ییاهزیچ  نآ  و  تسا ،  هدومرف  اطع  ام  هب  ار  اهتمعن  همه  یلاعت 

و میتسه ،  ینتفر  اهام  همهو  دنتسه  ینتفر  اهناسنا  همه  هک  تسا  نیا  ار ،  اهتبیـصم  دنک  یم  ناسآ  هک  يزیچ  نآ  میـشاب . وا  هب  تمدخ  هار 
. مینک جرخدیاب  ادخ  يارب  میراد  ناوت  هچ  ره  و  تسادخ ،  زا  میراد  هچ  ره  همه ،  امش و  ام و  میوشب . ادف  ادخ  هار  رد  هک  رتهب  هچ 

یهلا يایبنا 

نیا هک  تسا  هدوب  نیا  رخآ ،  ات  لوا  زا  ایبنا  شـشوک  دوشب . لعفلاب  ناسنا  هوقلاـب ،  ناـسنا  دـننک ،  لـعفلاب  ار  اـه  هوق  نیا  هک  دـندمآ  اـیبنا 
ار مدرم  حاورا  ار ،  مدرم  سوـفن  ار ،  مدرم  قـالخا  هک  تسا  نـیا  يارب  تـثعب  دـنربب . هار  دـننک و  توـعد  میقتـسمطارص  هـب  ار ،  دوـجوم 
زا ار  مدرم  هک  دندمآ  ایبنا  دـناشنب . رون  وا  ياج  هب  دـنزبرانک و  یلکب  ار  تاملظ  دـهدب ،  تاجن  اهتملظ  زا  ار  اهنیا  مامت  ار ،  مدرم  ماسجاو 
هب هک  ار ،  ینانوی  کشخ  ياه  هفـسلف  نآ  هک  درک  داجیا  ملاع  رد  ینافرع  یملع  لوحت  کی  تثعب ،  هلاسم  دـننک . توعد  رون  هب  تاـملظ 

يارب یعقاو ،  دوهـش  کـی  ینیع و  ناـفرع  کـی  هب  درک  لدـبم  دراد -  و  تشاد - مه  شزرا  و  دوب ،  هدرک  ادـیپ  قـقحت  اـه  یناـنوی  تسد 
هک ار -  ناسنا  داعبا  مامت  و  ار ،  ملاع  داعبا  مامت  دـننک ;  یهلا  ار  روما  همه  هک  دوب  نیا  دنتـساوخ ، یم  اـیبنا  هک  يزیچ  نآ  دوهـش . باـبرا 
هک تسا  یتکرب  مرکا  لوسر  دوجو  تکرب  دننک . یهلا  ار  اهنیا  همه  هک  دندمآ  نیا  يارب  ایبنا  تسا ; -  ملاع  هراصع  تسا ،  ملاع  هصالخ 

شدوخ زا  هک  تسا ،  مظعا  ربمغیپ  دمآ . دهاوخن  و  تسا ،  هدماین  تکرب  اب  يدوجوم  وچمه  کی   ، رخآ ات  قلخ  لوا  زا  ملاع ،  رساترس  رد 
میظعربماـیپ هللا و  حور  میرم ،  نب  سیع  ترـضح  رب  گرزب  يادـخ  مالـس  تاولـص و  تسا .  ; هللا لـظ  یحو  تسه  هچ  ره  تسین ،  چـیه 

هقیدـص و  ارذـع ،  میرم  ناشلا ،  میظع  ردام  رب  گرزب  يادـخ  مالـس  تاولـص و  دومرف . رادـیب  ار  ناگتفخ  ایحا و  ار  ناگدرم  هک  ناـشلا ، 
يوریپ ادخ و  ياضر  يارب  ناشیشک ، هب  باطخ  دومن . میلـست  یهلا  تمحر  ناگنـشت  هب  ار  یگرزب  دنزرف  نینچ  یهلا ،  هخفن  اب  هک  اروح ، 

ایبنا دـیروآردادص . هب  نارگمتـس  ندومن  موکحم  ناریا و  نامولظم  عفن  هب  ناتدـباعم ،  رد  ار  اهـسوقانراب  کـی  حیـسم ،  ترـضح  روتـسد 
حالـص ام  دـننک . راهم  ار  اهـسفن  و  بوکرـس ،  تسا -  نکمم  هک  رادـقم  نآ  اـت  ار -  سفن  بح  نیا  هک  تسا  هدوب  نیا  ناـشراک  ساـسا 

. دنناسرب تداعـس  هب  ار  هعماج  هکنیا  يارب  دنا  هدمآ  هعماج ، حالـصا  يارب  دنا  هدمآ  هک  میتسه  ییاهربمغیپ  عبات  ام  میهاوخ ، یم  ار  هعماج 
یم عمتجم  رـصع  کی  رد  مالـسلا - مهیلع  ایبنا -  مامت  رگا  دننک . یمن  عازن  مه  اب  تقو  چیه  یلحم ،  کی  رد  دـنوشب  عمج  ایبنا  مامت  رگا 
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دساف و  ریشمش ،  زج  دنرادن  یجالع  هک  اهنآ  يارب  الا  دنربن  ریـشمش  هب  تسد  هک  دوب  نیا  رب  ناشیانب  ایبنا  دنتـشادن . یفالتخا  چیه  دندش ، 
میحر مه  ناشدوخ  نیب  دنتـسه ،  تیرـشب  دض  رب  هک  یناسک  رب  رافک و  رب  دنـشاب  دیاب  ءادشا  هک  تسا  نیا  ایبنا  قطنم  ار . هعماج  دننک  یم 

روط نیا  اهنیادیاب  ارچ  هک  نیقفانم ،  يارب  دندروخ  یم  هصغ  رافک ،  يارب  دندروخ  یم  هصغ  ایبنا  تسا . تمحر  مه  تدـش  نآ  و  دنـشاب .
هک نیا  هب  دنتـسه  یلوا  الاب  هقبط  درک . هلباقم  نوعرف  اب  یـسوم  ترـضح  دـندرک ;  هلباقم  الاب  هقبط  اب  لوا  دـندش  ثوعبم  هک  ایبنا  دنـشاب .

. دنوشب تیاده  دنوش و  لباقم 

مالسا نید 

. ناریا يارب  هن  نیملسم و  يارب  هن  ، تسا هدمآ  رشب  يارب  مالـسا  تسا . رت  هزنم  ملاع  ياهبتکم  همه  زا  مالـسا  تسا . بتکم  نیرتالاب  مالـسا 

. تسا زاس  ناسنا  بتکم  مالـسا  تسا . هدـمآ  ناسنا  بیذـهت  يارب  مالـسا  اهناسنا . رب  دوب  ثوعبم  مالـسا  ربمغیپ  و  اهناسنا ، ربدـنثوعبم  اـیبنا 
زا یچوپ و  هب  ار  ناسنا  هک  زیچ  ره  اب  مالـسا  یناسنا . تیبرتو  تسا  ناسنا  مالـسا ، همانرب  رد  بلطم  تسا . هدمآ  ناسنا  تیبرت  يارب  مالـسا 

ناسنا بتکم  مالـسا  بتکم  تسا . هدمآ  يزاس  ناسنا  يارب  هک  تسا  یبتکم  کی  مالـسا  دنک . یم  هزرابم  دناشک ، یم  ندـش  هناگیب  دوخ 
، دراد زت  مالـسا  دراد ; بتارم  تیهولا  ملاع  ات  ، هعیبطلا ءاروام  ات  تعیبط  زا  ینعی  تسا ، زیچ  همه  هک  یناسنا  نیا  يارب  مالـسا  تسا . يزاس 
ای یبرغ و  ياهوگلا  زا  دوخ ، یلاعتو  تفرشیپ  يارب  هک  درادن  یلیلد  مالسا ، نوچ  یقرتم  بتکم  نتـشاد  اب  ناریا  تلم  مالـسا . دراد  همانرب 

هعماج حالصا  يارب  مالـسا  داسف . لباق  ریغ  دوش  یم  ادیپ  يا  هعماج  کی  دوشب ، یمالـسا  زیچ  همه  رگا  دنک . دیلقت  تسینومک  ياهروشک 
و تسا ، هداد  رارق  رکف  هشیدنا و  رب  ار  دوخ  دیکات  نیرتشیب  هک  یمالسا  تسا . عماج  لماکتم و  یقرتم و  قوقح  کی  مالـسا  قوقح  تسا .
ندـمت و اب  تسا  نکمم  هنوگچ  یناـسنا  دـض  یعاـجترا و  ياهتردـق  تراـسا  تاـفارخ و  همه  زا  يرادزاـب  هب  دـنک ، یم  توعدار  ناـسنا 

ردقیلاع عجارم  تسا ;  ندمت  هبترم  یلعا  رد  مالـسادشابن  راگزاس  تسوا -  ياه  هبرجت  لصاح  هک  رـشب -  دـیفم  ياهیروآون  تفرـشیپ و 
تفع داسف  دنروایب ، قالخا  داسف  هک  ییاهنآ  رگم  تسا ، زاجم  ندمت  ددجت و  راثآ  مامت  مالـسا  رد  دنتـسه . ندـمت  هبترم  یلعا  رد  مالـسا 

اهنآ تسا ، تلم  حلاصم  اب  قفاوم  هک  ار  ییاهنآ  هدرک ، یفن  ار  اهنآ  تسا ، هدوب  تلم  حلاصم  اب  فلاخم  هک  ییاهزیچ  نآ  مالـسا  دـنروایب .
مالـسارد دـشک . یم  یهابت  هبار  ام  ياهناوج  هک  تسا  ییاهنیمه  تسا ، هتفرگ  ار  شیولج  مالـسا  هک  ییاـهزیچ  نآ  تسا . هدرک  تاـبثاار 

، دربب شیپ  دنک و  تیادـه  ار  هعماج  دـناوت  یم  هک  یبتکم  اهنت  میدـقتعم  ام  تسامرفمکح . هک  تسا  یهلا  نوناق  نآ  و  تسا ، نوناق  کی 
یگدنز یناسنا  دـنک و  ادـیپ  تاجن  تسا ، نابیرگ  هب  تسد  نآ  اب  زورما  هک  یلکـشم  نارازه  راب  ریز  زا  دـهاوخب  رگا  ایند  و  تسا . مالـسا 

هب مالـسا  رظن  و  تسا ، هدمآ  یگدنزاس  يارب  مالـسا  تسا . هدمآ  رـشب  تاجن  يارب  مالـسا  دروایب . يور  مالـسا  هب  دیاب  هنوگ ، ناسنا  دنک ،
زا هک  دـش  دـهاوخ  فرتعم  دسانـشبار ، نآ  یـسک  رگا  هک  تسا  نانچنآ  مالـسا ، نیناوق  ندوب  هبناج  همه  تیعماج و  تسا . ناسنا  نتخاس 

كرت و تسین و  یـصاخ  تیلم  يارب  مالـسا  دشاب . ناسنا  رکفت  یملع و  تردق  هدییاز  تسین  نکمم  و  تسا ، نوریب  رـشب  رکف  زرم  دـح و 
داژن اساسا  مالـسا  رد  درادن . شزرا  ماظن  نیا  رد  نابز ، هلیبق و  گنر و  داژن و  تسا و  همه  هب  قلعتم  مالـسا  درادـن . مجع  برع و  سراف و 

ناسنا مالـسا ، همانرب  رد  بلطم  تسا . هدمآ  ناسنا  تیبرت  يارب  مالـسا  تسین . حرطم  ادـبا  اههورگ ، ریاس  یمجع و  یبرع و  تسین ، حرطم 
کی دـنک ;و  دـحتم  مه  هب  ار  همه  ار ، سراف  ار ، كرت  ار ، مجع  ار ، برع  ار ، ایند  للم  مامت  ات  تسا  هدـمآ  مالـسا  یناسنا . تیبرت  تسا و 

دننکب ادیپ  مالـسا  زکارم  یمالـسا و  ياهتلود  نیا  رب  هطلـس  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  ات  دنک ; رارقربایند  رد  مالـسا  تما  مان  هب  گرزب  تما 
کی ریز  رد  ار  هفلتخم  فیاوط  هک  تسا  مالسا  تردق  نیا  دنهد . یم  لیکشت  هفیاط  ره  زا  نیملسم  هک  یگرزب  عامتجا  هطساو  هب  دنناوتن ،

نیب ام  یقرف  مالـسا  نوناق  رد  تسین . حرطم  هیحان  تیموق و  نابز ، داژن ، مالـسا ، رد  هک  ما  هدرک  مالعا  ررکم  نم  تسا . هدرک  عمج  فقس 
بتکم دنهاوخ ، یم  لالقتسا  يدازآ و  هک  تسا  یناسک  نید  دنتلادع ، قح و  لابند  هک  تسا  يدهاجم  دارفا  نید  مالسا  تسین . صاخـشا 

يدمحم بان  مالسا  لالز  همشچرس  هب  ات  هتسکش ، ار  هفارخ  لهج و  ياهراصح  ات  مینک  یعـس  دیاب  تسا . يرامعتـسادض  مدرم  نازرابم و 
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چیه تسا . رفک  یمامت  لباقم  رد  مالـسا  زورما  دننکـشب . ار  مالـسا  نیا  هک  دنتـسه  نیا  لاـبند  نیطایـش  میـسرب . هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  - 
ام هک  تسا  نآ  زا  رتزیزع  مالسا  دیشاب . عضاخ  مالسا  لباقم  رد  و  دیهدب ، رارق  ناتدوخ  يادتقم  ار  مالسا  تسین . مالـسا  لباقم  رد  یتردق 

مالسا دوش . یم  رجنم  تایهلا  هب  هک  دنک  یم  لیدعت  وچمه  نانچ  ار  تایدام  مالسا  تسا . بیذهت  بتکم  مالسا ، بتکم  مینک . یم  روصت 
. تسا نآرق  مالـسا و  زا  يرود  نامه  نیملـسم ، هدـمع  لکـشم  تسا . نیملـسم  رـس  رب  نیملـسم  زا  لاکـشا  نکل  تسا ، هتفگ  ار  زیچ  همه 

هدروخ همدص  هچ  ره  روشک  نیا  دراد . دوجو  مالـسارد  دنهاوخ  یم  هچ  ره  هک  دیمهف  دنهاوخ  دننک ، ادـیپ  عالطا  مالـسا  زا  اهتلم  هچنانچ 
كرد ار  مالسا  هک  تسا  نیا  باب  زا  دنراد ، مالـسا  هب  تبـسن  ءوس  رظن  هک  ییاهنآ  دنا . هتخانـش  یمن  ار  مالـسا  هک  هدوب  یناسک  زا  تسا ،

، ار یهلا  تردق  نیا  دینکن ، ادج  تیناحورزا  ار  دوخ  ریسم  دینکن ، ادج  مالـسا  زا  ار  ناتدوخ  ریـسم  هک  منک  یم  تحیـصن  نم  دنا . هدرکن 
نآ يود  ره  تیناحور ، گرزب  ژد  نیا  و  مالـسا ، گرزب  ژد  نیا  دـیهدن . تسد  زا  تسا  یهلا  تردـق  کـی  هک  ار  تیناـحور  تردـق  نیا 

هاوخریخ مالـسا  تسا . نیفعـضتسم  تمدـخ  رد  مالـسا  تسا . هدرک  تمدـخ  هب  فـظوم  ار  اـهتموکح  مالـسا  تسا . بناـجا  ترفن  دروـم 
هدمآ نیفعضتسم  تاجن  يارب  مالسا  تسا . هدروآ  زیچ  همه  يارب  مالسا  دنک . یمدنمتداعس  ار  امـش  ترخآ  ایند و  رد  مالـسا  تساهامش ،
ظفح مه  دنک و  یم  ینطاب  تیبرت  مه  مالـسا  دراد . لوبق  تایونعم ، عبت  هب  ار  تایدام  مالـسا  تسا . لالقتـسا  يدازآ و  نید  مالـسا  تسا .

یـسایس و داعبا  رد  مالـسا  دنتـسه . نشور  حیرـص و  رایـسب  نیناوق  نیا  دیوگ . یم  خساپ  ناسنا  ياهزاین  هب  مالـسا  نیناوق  يویند . حـلاصم 
بتکم کی  تسین ، يدام  بتکم  کی  مالـسا  بتکم  دروآ . یمرب  یعقاو  یقرت  يارب  ار  مدرم  ياهزاین  یگنهرف ، یعاـمتجا و  يداـصتقا و 

تایونعم صوصخ  هب  شتوعد  هن  مالـسا  سفن . بیذـهت  قالخا ، تاـیونعم ، دراد ، لوبق  مالـسا  تیونعم  هاـنپرد  ار  تیداـم  تسا ; يونعم 
هک يداـعبا  همه  هب  ار ، ناـسنا  هک  دـنا  هدـمآ  میرک  نآرق  مالـسا و  ینعی  . دراد ار  ود  ره  تسا ;  تاـیدام  صوصخ  هب  شتوعد  هن  و  تسا ،

شا هبنج  کی  تسا و  یـسایس  تموکح  شا  هبنج  کـی  هک  تسا  یتموکح  کـی  مالـسا  ار . وا  دـننک  تیبرت  ار ، وا  دـنزاسب  دراد ، ناـسنا 
. تسایـس شا  يدابع  روما  ردو  تسا ، مضنم  تدابع  شا  یـسایس  روما  رد  هک  تسا  یـسایس  يدابع - نید  کـی  مالـسا  يونعم . تموکح 

نید مالسا  تسا . هداد  تموکح  لیکشت  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  تسا . هتـشاذگ  تناید  رد  ار  تسایـس  هیاپ  هللا  لوسر 
ناناملسم یبهذم  فیاظو  زا  یکی  یسایس  تیلاعف  تسا . نآ  يدابع  ماکح  زا  رتشیب  مالسا  یـسایس  ماکحا  دراد . تموکح  تسا ، تسایس 

شزیچ همه  هک  تسا  یسایس  نید  کی  مالسا  نید  دریگ . یم  همشچرس  مالسا  زا  ندم  تسایس  تسا . تسایس  شمامت  مالسا  هللا  و  تسا .
هک يزور  زا  ناسنا ، یگدـنز  مامت  يارب  مالـسا  دراد . هماـنرب  اهیگدـنز  همه  يارب  زیچ ، همه  يارب  مالـسا  شتداـبع . یتح  تسا ، تساـیس 

یسایس و روما  رد  يدابع ، روما  زا  شیب  مالـسا ، سدقم  ماکحا  رد  دراد . مکح  روتـسد و  دوش ، یمربق  دراو  هک  یعقوم  ات  دوش  یم  دلوتم 
یقرتم رایـسب  هک  تسا  یماکحا  مالـسا  ماکحا  دراد . تموکح  همانرب  مالـسا  دراد ;  یگدـنز  هماـنرب  مالـسا  تسا . هدـش  ثحب  یعاـمتجا 

دهاوخاهروشک نیرت  هتفرشیپ  زا  کش  نودب  دیامن ، لمع  مالسا  نیناوق  هب  هک  يروشک  ره  تایقرتو . لالقتسا  اهیدازآ و  نمضتم  و  تسا ،
. دناسر يزوریپ  هب  ار  امش  هک  ربکا ، هللا  ياهادص  نیا  دوب و  مالـسا  تسا . هدوب  ناهج  رد  گرزب  ندمت  ندراذگ  هیاپ  زا  دوخ  مالـسا  دش .
. دیدیسرتن دیداتسیا و  گرزب  یناطیش  ياهتردق  نیا  لباقمرد  هک  داد  یتردق  وچمه  نانچ  امـش  هب  و  تخادنا ، هار  ار  امـش  هک  دوب  مالـسا 

. تسا تنایخ  دنراد  ار  تلم  مالسا و  هب  تبسن  هئطوت  دصق  هک  یناسک  تسد  نتشاذگزاب 

مالسا ظفح 

وا لابند  تسا ، لوا  مالـسا  ساسا  تسا ;  رتالاب  مالـسا  ماکحا  ظفح  زا  مالـسا  ظـفح  تسا . تاداـبع  نیرتگرزب  زا  مالـسا  قح و  زا  عاـفد 
ظفح مینک و  تنایص  مالـسا  زا  هک  تسا  نیا  ام  فیلکت  تسا . رتالاب  مه  ناملـسم  ناج  زا  مالـسا  دوخ  ظفح  تسا . مالـسا  ماکحا  ساسا 

، دشاب ظوفحم  تضهن  ندوب  یمالسا  رگا  مینک . شظفح  ات  میورب  نیب  زا  دیاب  نام  همه  میدید ، رطخ  رد  ار  مالسا  ام  رگا  ار . مالـسا  مینک 
یهلا یعرش ، فیلکت  رطخ ، عقاوم  رد  هک  تسا  يرما  یمالسا  روشک  مالسا و  زا  عافد  دراد . تمحز  مالسا  ظفح  دنیب . یمن  بیـسآ  رگید 
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تحلـصم ظفح  مینک . شظفح  ار  يروهمج  نیا  دـیاب  میهاوخ  یم  ار  مالـسا  رگا  تسا . بجاو  اههورگ  اهرـشق و  مامت  رب  و  تسا ، یلم  و 
نیا هک  میشاب  نیا  بقارم  دیاب  همه  تسا . هدنام  یقاب  هقف  ماکحا  هقف و  اب  مالسا  یصخش . تحلصم  ظفح  رب  تسا  مدقم  مالسا ، یمومع و 
ظفح هار  رد  ، ام مالـسا  ناگرزب  تسا . مهافت  رد  مالـسا  ظفح  زورما  و  میلوئـسم ، فلکم و  مالـسا  ظـفح  يارب  اـم  دـشاب . ظوفحم  بتکم 

ام تسد  هب  دننک و  ظفح  زورما  هب  ات  ار  مالـسا  دنتـسناوت  ات  دندرک ، اهیراکادف  دنتفر ، نادـنز  دـندش ، هتـشک  میرک  نآرق  ماکحا  مالـسا و 
دوخ ظفح  زا  رتالاب  مالـسا  رد  يا  هضیرف  چیه  دننامب . اهنآ  دنتفر  مه  همه  رگا  دیاب  دنا ، هتـسب  مالـسا  ظفح  يارب  رمک  هک  نانآ  دـنناسرب .

تسا مزال  نادیهـش ، نوخ  ساپ  و  نآ ، تارمث  زا  ینابهگن  و  بالقنا ، مالـسا و  ظفح  يارب  هک  دننادب  دیاب  ام  یبالقنا  مدرم  تسین . مالـسا 
رادافو مالسا  هب  هک  منک  یم  راطخا  امش  هب  نم  دیـشاب . رادافو  مالـسا  هب  هک  تسا  نیا  تمعن  رکـش  دنهد . ناشن  یبالقنا  يرابدرب  دوخ  زا 

نیا ات  میوشب ، وا  يادف  دیاب  ام  همه  هک  تسا  يزیچ  مالسا  تسا . یهاک  نوچ  ام  یناریا  یمالسا -  تیثیح  لباقم  رد  اهتبیصم  هوک  دیـشاب !
هیقت اهتقو  یهاگ  تسین . توکـس  ياج  تسین ، هیقت  ياج  دوب  رطخ  رد  نید  هک  ییاج  ; تسا نید  ظـفح  يارب  هیقت  دـنکب . ادـیپ  ققحت  هک 

ام فیلکت  دنـشاب . مالـسا  رادساپ  تلم  همه  دیاب  دنکب . هیقت  دناوت  یمن  تسا  رطخ  رد  ادخ  نید  هک  دـید  ناسنا  هک  یتقو  نآ  تسا . مارح 
مالـسا تاردقم  مینکب . يراکادف  نام  همه  دـیاب  تسا ، رطخ  رد  مالـسا  هک  میهدـب  ام  لامتحا  هک  يزور  نآ  تسا . مالـسا  تهاجو  ظفح 
یمالسا نیزاوم  هک  تسا  نیا  اهتمدخ ، همه  سار  رد  تسا ، یتمدخ  لوغشم  اج  ره  رد  هک  یسک  ره  هفیظ  و  تسا . نیملسم  همه  تاردقم 

یتق و  میتسین . حرطم  امـش  نم و  میلباقمامـش ، نم و  هن  تسا ، رفک  مامت  اب  لباقم  مالـسا  میتسه ، هک  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  دـنکب . ظفج  ار 
، تسناوت رگا  دنک ;  مایق  دیاب  ادخ  يارب  دید  رطخ  رد  ار  مالـسا  ماکحا  یتق  و  دنک . مایق  دیاب  ادخ  يارب  دید ، رطخ  رد  ناسنا  ار  ادـخ  نید 
رد ام  دنتـسیاب ، ام  نید  لباقم  رد  دـنهاوخب  ناراوخناهج  رگا  هدرک . هفیظو  هب  لمع  تسناوتن ، رگا  هدرب ، مه  شیپ  هفیظو و  هب  هدرک  لـمع 

. داتسیا میهاوخ  نانآ  يایند  همه  لباقم 

مالسا غیلبت 

توعد نآ  هب  داعبا  همه  رد  تنس  نآرق و  هک  لیمج  لامج  نآ  اب  هرهچ ، نیا  رگا  هک  دنیامن ، نشور  نایناهج  يارب  ار  مالسا  ینارون  هرهچ 
رد ار  یمالـسا  فراعم  دش . دهاوخ  ریگناهج  مالـسا  دیامن ، ییامندوخ  ناتـسود  ياهیمهف  جک  مالـسا و  نافلاخم  باقن  ریز  زا  دنا ، هدرک 

ار مالـسا  رگا  دوش . یم  تسرد  اهراک  همه  دوشب  تسرد  وا  رگا  تسا ;و  یمالـسا  فراـعم  نیا  روما ، سار  هک  دـینک ، تیوقت  مدرم  نیب 
هک میفلکم  تسامـش . اب  یگرزب  تسامـش ، اب  تدایـس  دـننکب ، لـمع  تسه  هک  يروط  نآ  و  دـننک ، یفرعم  اـیند  هب  تسه  هک  يروط  نآ 

مالسا دنفظوم  مالسا  ياملع  اصوصخم  ناناملسم ، تسا . میقتسم  هار  هک  هللا  هار  هللا ، طارص  نامه  هب  میقتسم ، هار  هب  مینک  توعد  ار  مدرم 
زا هچنانچ  رگا  مینک . یفرعم  ایند  ياج  همه  رد  ار  مالـسا  هک  میفظوم  ام  دـنیامن . یفرعم  اـیند  مدرم  هب  دـنهدب و  شرتسگ  ار  نآ  ماـکحا  و 
هچ دور . یم  تسکـش  هب  ور  مالـسا  دوشب ، رداص  وا  زا  یبلطم  کی  ، مالـسا ماکحا  فالخ  رب  یمالـسا ، تاررقم  فالخ  رب  اـهام ، زا  یکی 

، ار اهبنارگ  رهوگ  نیا  دنا  هتـسناوتن  درادن ، ریظن  نآ  تیاهنات  ملاع  ردص  زا  هک  دنراد  یعاتم  ناناملـسم  هک  تسا  زیگنا  مغ  راب و  تبیـصم 
. دنیرارف نآ  زا  یهاگ  دنلهاج ; و  نآ  هب  لفاغ و  نآ  زا  زین  دوخ  هکلب  دننک ; هضرع  تسا ، نآ  بلاط  دوخ  دازآ  ترطف  هب  یناسنا  ره  هک 

یهاوخمالسا

هجوت دروم  دـیامن ، لح  ار  وا  تالکـشم  دـنک و  نیماتار  رـشب  ياهزاین  یمامت  تسا  رداق  هک  یقرتم  بتکم  کی  تروص  هب  مالـسا  زورما 
یسک و  تسا . مالسا  امش  نابیتشپ  دیدرک و  مایق  مالسا  يارب  امش  تسا . هتفرگ  رارق  ناریا ، ناملـسم  تلم  صوصخب  ناهج ، نیملـسم  همه 

ره هک  تسا  نیا  ام  دوصقم  درک . هدـنز  ار  مالـسا  دوخ  نوخ  ناج و  اب  ناریا  تلم  تسا . زوریپ  تسا ، مالـسا  و  تسا ، نآرقوا  نابیتشپ  هک 
اـضردمحم طقف  هک  دوبن  تسین و  نیا  نامدصقم  ام  ناریا و  تلم  تسا . مالـسا  ام  دـصقم  مامت  مینیبب . ار  مالـسا  میورب  تکلمم  نیا  ياج 
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میناوت یم  ام  مالـسا ، هیاس  رد  تسا . مالـسادصقم  دوب ، همدـقم  همه  اهنیا  دوشب ، هاـتوک  بناـجا  تسد  دورب ، نیب  زا  یتنطلـس  میژر  دورب ،
. مینک رداص  مه  اهاج  ریاس  هب  هللا -  ءاش  نا  مینک و -  هدنز  اجنیا  رد  ار  مالسا  هک  میدرک  مایق  مه  اب  همه  مینک . ظفح  ار  نامدوخ  تکلمم 

روشک درذگب . مالسا  زا  دناوت  یمن  ناملـسم  و  میتسه ، ناملـسم  ام  دشاب . نآ  رد  مالـسا  میلاعت  هک  تسا  یمالـسا  تکلمم  یتقو  تکلمم 
تکلمم کی  یمالسا و  تکلمم  کی  نآ  ياج  هب  دیاب  دیدرب  نیب  زا  هک  ار  توغاط  دوش . لمع  یمالـسا  نیزاوم  هب  دیاب  تسا و  یمالـسا 

ادیپ ققحت  دیاب  مالسا  هک  تسا  يزور  زورما  دوشب . ادیپ  هللا  تکلمم  دیاب  توغاط  نتفر  اب  تسا ، هللا  توغاط ، لباقم  دوشب ; تسرد  یهلا 
دیق ریز  زا  دیهاوخب  رگا  دنک . تموکح  ام  روشکرد  نآرق  نیناوق  و  نآرق ، مالسا و  نیناوق  و  مالـسا ، هک  میدرک  تضهن  نآ  يارب  ام  دنک .

میهاوخ یم  ام  هک  نامبلق ، رد  میشاب  هدیمهف  ام  هک  تسا  نیا  هلاسم  هدمع  دیوش . مالـسا  هب  ثبـشتم  دیاب  دییایب  نوریب  بناجا  ياهیراتفرگ 
. دشاب مالـسا  میهاوخ  یمام  هک  نیا  هب  دشاب  هدش  دقتعم  ام  بلق  مییوگ ، یم  نابز  اب  هک  يروط  نامه  دیاب  دـشاب . یمالـسا  نام  يروهمج 

نیا رد  مالـسا  ماکحا  تکلمم ، نیا  رد  دـنک  تموکح  مالـسا  هک  میهاوخ  یم  ام  تسا . مالـسا  تسه  هچ  ره  ناـمدوخ ، میتسین  يزیچ  اـم 
ام مینک . تسرد  یبرغ  تکلمم  کی  میهاوخ  یمن  ام  مینک ، تسرد  یمالـسا  تکلمم  کـی  میهاوخ  یم  اـم  دـنکب . ادـیپ  ناـیرج  تکلمم 

مالـسا ماکحا  همه  ات  مینک . ادا  مالـسا  هب  ار  نامدوخ  نید  دـیاب  و  میرک ، نآرق  يایحا  مالـسا و  ربمغیپ  تنـس  ياـیحا  يارب  میا  هدـنز  همه 
يروط نامه  میدرک ، مایق  مالسا  يارب  ام  مینک . رارقرب  تکلمم  نیا  رد  میهاوخ  یم  ار  یمالسا  تلادع  ام  میهار . رد  ام  دنکن ، ادیپ  نایرج 

امش همه  هناوتـشپ  میدشن . ام  دش  عقاو  جنر  تمحز و  رد  وا  هک  يردق  نآ  و  درک ، مایق  مالـسا  يارب  مرکا ص  ربمغیپ  مالـسا  ردص  رد  هک 
ماکحا هک  میهاوخ  یم  ار  یمالسا  يروهمج  ام  دوش . يراج  ادخ  ماکحا  هک  تسا  نیا  يارب  اهتضهن  نیا  تسا . میرک  نآرق  تسا ، مالـسا 

. مالسا نیناوق  نامه  شنیناوق  دشاب و  يروهمج  کی  هک  تسا  نیا  شیانعم  یمالسا  يروهمج  دنکب . ادیپ  ققحت  يروهمج  نآ  رد  مالـسا 
یمالـسا ياوتحم  دـیاب  اوتحم  تسا و  یمالـسا  تکلمم  تکلمم ، زورما  دوشب . یمالـسا  اـم  يزیچ  همه  دـیاب  و  تسا ، یمالـسا  يروهمج 

مسا لابند  دنکب ، ادیپ  ققحت  مالسا  هک  میتسه  نیا  لابند  ام  دشاب . یمالسا  دیاب  شیاوتحم  یمالسا  تضهن  و  تسا ، یمالسا  تضهن  دشاب .
هک مالـسا ، میقتـسم  هار  زا  ینیمخ  هک  مراودـیما  ام . يارب  تسا  دـشاب  یفاک  میدرک  ادـیپ  یمالـسا  يروهمج  مسا  ام  هک  الاح  هک  میتسین ،

تداهش ادخ  يارب  ام  تلم  دنیشنن . ياپ  زا  مالـسا  فادها  ندناسر  رمث  يارب  و  دوشن ، فرحنم  هاگ  چیه  تسا  رگمتـس  ياهتردق  اب  هزرابم 
اهماب تشپ  هب  دنتخیر ، اهنابایخ  هب  هک  ام  تلم  تسا . گرزب  ياهتردق  يدـعت  ربارب  رد  هاوخمالـسا ، ياهتلم  ظفاح  دـنوادخ  دـنهاوخ . یم 
یمن يراک  وچمه  دوبن  مالـسا  رگا  دوب ; مالـسا  يارب  دـنداد ، ار  ناشنوخ  دـنداد ، ار  ناشیاهناوج  دندیـشک ، تمحز  زور  بش و  دـنتفر و 

دوخ زیچ  همه  دوخ و  هک  یتلم  دنک . ادفار  شدوخ  زیچ  همه  ادخ  يارب  تسا  هدرک  رـضاح  ار  دوخ  ناریا  فیرـش  هدنمزر و  تلم  دندرک .
، نآرق يربهر  تحت  رد  ام  روشک  دشاب ;  یمالـسا  روشک  کی  ام  روشک  هک  تسا  نیا  دصقم  تسا . دنمزوریپ  دهاوخ  یم  مالـسا  يارب  ار 

. تفریذپ زاب  شوغآ  اب  ار  وا  تفر و  شلابند  دیاب  تسه  هک  اج  ره  قح  دوشب . دشاب  ماظع  يایلوا  ریاس  مرکا و  ربمغیپ  يربهر  تحت 

ام لمع  مالسا و 

نامدوخ رگم  میتسه ، یمالسا  ام  هک  دنریذپ  یمن  ام  زا  دیهد . رارق  دوخ  ياهتکرح  رایعم  ار  مالسا  تسامش . لامعا  هب  هتـسب  مالـسا  زورما 
همه ادخ  هاگراب  رد  میتسه ، لوئسمام  همه  دنیبب  بیسآ  رگا  و  میتسه ، وا  رادساپ  ام  تسام و  تسد  رد  مالسا  نآلا  مینکب . لمع  مالـسا  هب 

رب لمع  مدع  يارب  تسا  یـششوپ  کی  هک  مالـسا -  هب  راعـش  زا  نیملـسم ، نارـس  اصوصخ  و  نیملـسم ، هک  مراودیما  نم  میتسه . لوئـسم 
دیمالسا ظفاح  هک  دینکب  ار  نیا  رکف  امش  دننک . لمع  دننک و  رکف  تسه ، هک  هچنآ  بسح  هب  مالـسا  هب  دنرادرب و  تسد  مالـسا -  ماکحا 

امـش مینک . لمع  مالـسا  ماـظن  قباـطمام  هک  تسا  نیا  هب  نآ  یناـمحر ; شـشوپ  هب  یناطیـش  شـشوپ  نیا  زا  میورب  نوریب  دوخ . ظـفاح  هن 
ادخ يایلوا  زا  دیتخومآ . ام  هب  ار  يراکادف  يرادافو و  هار  ،و  دیدرک ادا  لاعتم  دنوادخ  گرزب و  مالـسا  هب  ار  دوخ  نید  دهعتم ، ناناملـسم 

يارب ام  هک  تسا  نیا  ار ، تالکـشم  دـنک  یم  لهـس  هک  يزیچ  نآ  ناشدوخ . لابند  هن  دـنا ، هدوب  بتکم  لاـبند  هشیمه  هک  دـیریگب  میلعت 
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مالسا تردق  نیا  دینک . بیقعت  ار  يزوریپ  نیا  دیاب  مالسا  اب  دیدرک و  ادیپ  ار  يزوریپ  نیا  مالسا  اب  امش  مینک . یم  تمحز  لمحت  مالـسا 
دهاوخب ناسنا  رگا  دناشک . يزوریپ  هب  ار  مدرم  هک  دوب  نامیا  تردق  تدحو و  نیا  و  دناشک ، تدحو  هب  ار  مدرم  هک  دوب  نامیا  تردـق  و 

دوب ملاظ  هن  مالسا  تسوا . یلعف  لاح  سک  ره  رد  نازیم  دنریذپب . ار  وا  همه  هک  دشاب  هتـشاد  ار  نیا  عقوت  دیابن  دنک ، تمدخ  مالـسا  يارب 
، مالـسا هیلاع  میلاعت  هب  اکتا  اب  میورب . ملظ  راب  ریز  هن  مینک و  ملظ  هن  هک  میـشابروط ، نیا  میهاوخ  یم  مه  ام  و  تفر ، یم  ملظ  راب  ریز  هن  و 

یمالـسا تیبرت  تیبرت ، دوشب ، ناملـسم  تکلمم  نیا  رگا  میدرک . هبلغ  یناطیـش  ياوق  همهرب  یلاخ  تسد  اب  هک  دوب  يدابم  هب  ام  ناـمیا  و 
يدام تاهج  همه  دوشب ، هدایپ  تکلمم  نیا  رد  مالسا  ماکحا  تکلمم ، نیا  رد  مالسا  رگا  دتـسیاب . شلباقم  دناوت  یمن  یتردق  چیه  دشاب ،

هنوگره لـمحت  يارب  دـشاب ، یم  نیملـسم  مالـسا و  هجوتم  هک  یتارطخ  ربارب  رد  هک  تساـم  هفیظو  زورما  دـش . دـهاوخ  نیماـت  يوـنعم  و 
ادف دیاب  ار  نامدوخ  ام  میریگب . ار  اهنآ  عماطم  ضارغا و  ولج  و  مییامن ، عطق  ار  مالسا  هب  نینئاخ  تسد  میناوتب  ات  میشاب ، هدامآ  تامیالمان 
نآ تاجن  و  تسا ، مالـسا  نیمه  ایند  رد  اهزیچ  نیرتبیرغ  زورما  مالـسا . يارب  مینک  ادـف  دـیاب  ار  نامیاهوزرآ  لاـمآ و  مالـسا ، يارب  مینک 
هار رد  لام  ناج و  راثن  نداد و  ییادـف  زا  نم ، نازیزع  مالـسا  تلم  مدرگ . نآ  ياهینابرق  زا  یکی  زین  نم  دـینک  اعد  ،و  دـهاوخ یم  یناـبرق 

تسین البرک  يادهش  نوخ  زا  رتنیگنر  ام  نوخ  و  هدوب . نانآ  يایلوا  ایصوا و  ناشلا و  میظع  ربمغیپ  هویـش  نیا  هک  دیـسارهن ; مالـسا  ادخ و 
مالـسا يارب  هک  امـش  دـش . هتخیر  درک ، یم  یفرعم  مالـسا  هفیلخ  ار  دوخ  دوب و  مالـسا  هب  کسمتم  هک  رئاج ، ناطلـس  اـب  تفلاـخم  اـب  هک 

هک يروطنآ  هب  مالسا  هچنانچ  رگا  دینانآ . بتکموریپ  هک  ارچ  دیتسه ، البرک  يادهش  فص  رد  دینک ، یم  راثن  لام  ناج و  دیا و  هتـساخاپب 
هدناوخ نیرمعتسم  حتاف  دوشب ، هدایپ  مالـسا  روط  نآ  هب  رگا  هدرک ، سیـسات  ار  مالـسا  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  يروط  نآ  هب  و  تسه ،

نآ زا  يوریپ  مکح  هب  اـم  و  دروآردزازتـها ، هـب  ار  دـیحوت  مـچرپ  اـت  درک  مالـسا  يادـف  ار  شزیچ  هـمه  مالـسا  گرزب  ربـمغیپ  دوـش . یم 
هب هن  نکل  میورب ، مالسا  مچرپ  تحت  مالـسا و  قریب  تحت  دیاب  همه  دنامب . رارقرب  دیحوت  مچرپات  مینک  ادف  ار  نامزیچ  همه  دیاب  راوگرزب ،

یتق و  دـنک . یم  چوک  تلم  نآ  زا  لطاب  دوشب ، هدایپ  تلم  کی  رد  یهلا  ماکحا  هچناـنچ  رگا  تقیقح . روط  هب  عقاو و  روط  هب  راعـش ، روط 
هک دینک  ششوک  میشاب . مالـسا  ماکحا  هب  دهعتم  مالـسا ، هبدهعتم  هک  میـشابن ، ریذپ  بیـسآ  مینک و  هلباقم  گرزب  ياهتردق  اب  میناوت  یم 

شهانگ نیا  دنیبب ، همطل  هتساوخن -  يادخ  مالسا -  زورما  رگا  دننک . لمع  نارگید  هک  دینک  راداو  مه  دینک و  لمع  مه  ار  مالسا  ماکحا 
. مینک یتسس  ادخ  ماکحا  ندرک  هدایپ  رد  میسرتب و  اهیجراخ  ياهفرح  زا  ادابم  نم . بتکم  دییوگب  نم ، دییوگن  یه  تسام . همه  ندرگ  هب 
زا نم  ینارگن  تسا . یمالـساریغ  ياه  هزیگنا  زا  ودورطم  گنهرف ، قالخا و  فـالخ  باـکترا  دـشاب ، یمالـسا  ولو  دوصقم ، دربشیپ  يارب 

رگا هک  تسا  هدرک  ادـیپ  یعـضو  ایند  رد  مالـسا  زورما  مییامنن . ار  مزال  تقد  مالـسا ، ندرک  هدایپ  رد  مینک و  یتسـس  دـنکن  هک  تسا  نیا 
گرزب ياهتردـق  هک  نیا  يارب  دـنک ; دـنلب  ار  شرـس  دـناوت  یمن  رگید  ینالوط ، ياهلاس  ات  دروخب ، تسکـش  هتـساوخن  يادـخ   - هچنانچ
دییوگب يزیچ  دجسم  ردو  دیتسین ، شلماع  ناتدوخ  هک  دییوگب  يزیچ  امش  ربنم  رد  هتـساوخن - يادخ   - رگا دنا . هدیمهف  ار  مالـسا  تردق 

تـسد اب  هک  مینک  زاب  ار  نامـشوگ  مشچ و  دـیاب  دوش . یم  فرـصنمامش  زا  ناشیاهلد  مدرم  دـینک ، یم  لـمع  وا  فـالخ  رب  ناـتدوخ  هک 
کی نآلا  دینکن . یهورگ  ای  یصخش  عفانم  يادف  ار  یمالـسا  روشک  مالـسا و  حلاصم  هک  دینک  شـشوک  میربن . نیب  زا  ار  مالـسا  نامدوخ 

، تسا تناما  ام  تسد  رد  مالسا  دننک . یم  مامت  مالسا  مسا  هبار  نیا  میرادرب ، یجک  مدق  کی  هتـساوخن - يادخ   - رگا هک  میراد  یعـضو 
لیوحت یبوخ  تروص  کی  اب  تسامـش ، تسد  زورما  هک  زیزع ، مالـسا  نآ  هک  دـینکب  يراک  مینک . ظفح  ار  تناـما  نیا  اـت  میفظوم  اـم  و 

هدش هدرپس  ام  هب  زورما  زیزع  مالـسا  تسا . ینارون  مالـسا  دوب . نیمه  دـنیوگب  هک  دـینکن  تسرد  هّوشم  تروص  کی  ناتباقعا ، هب  دـیهدب 
هفیظو ماجنا  لوغـشم  هللا - ءاش  نا   - ادخ ياضر  يارب  هک  یـسک  دیراپـسب . هیتآ  ياهلـسن  هبو  دیراد  هگن  ار  مالـسا  نیا  دیاب  امـش  و  تسا ،
يارب دور و  یم  قح  لابند  هک  یـسک  تسین . همه  لوبق  دروم  يرما  چیه  دریگ ، رارق  همه  لوبق  دروم  هک  دـشاب  هتـشادنار  نیا  عقوت  تسا ،
يارب مایق  دنک ، یم  راک  ادخ  يارب  هک  یـسک  دنیوگ . یم  هچ  ای  دنا  هتفگ  هچ  وا  هب  هکدشاب  نیا  رکف  هب  دیابن  دـنک ، یم  راک  ادـخ  ياضر 

. دسرتبدیابن زیچ  چیه  زا  نیا  دنک ، یم  ادخ 

( هر  ) ینیمخ ماما  راصق  www.Ghaemiyeh.comتاملک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرق

هب ناسنا  تسا ، يزاس  ناسنا  بتکم  مالـسا  بتکم  تسا ، يزاس  ناسنا  باتک  نآرق  دـبالا . یلا  دوب  هتـسب  هللا  تفرعم  باب  دوبن ، نآرق  رگا 
. میناد یمن  نامدوخ  و  تسه ، وا  هب  هجوت  نامتاذ  نطاب  رد  هک  يا  هیلاع  دـصاقم  هب  ار  ام  دـنک  یم  تیادـه  هک  تسا  نآرق  نیا  داعبا . همه 

خیرات لوط  رد  تشاد  دنهاوخ  دنراد و  هچ  ره  ناناملـسم  هک  دنزرون ; تلفغ  تیاده ، باتک  یهلا و  هفیحـص  نیا  میرک ، نآرق  اب  سنا  زا 
دوخ يالعا  دصقم  رظن و  دم  ار  نآ - زا  يا  هتـشر  ره  رد   - نآرق سیردـت  تسا . سدـقم  باتک  نیا  راشرـس  تاکربزا  هدـنیآ ، هتـشذگ و 

مچرپ دنتـسه ، نارگید  ياهمچرپ  هک  تسین  نیا  نآرق  مچرپ  دیتفر . شمچرپ  ریز  نآرق ، هب  دیدرک  لمع  امـش  هک  يرادقم  ره  دیهدرارق .
شوارت رشب  رکف  زا  هک  يا  هدننک  فرحنم  طلغ و  ياهبتکم  اب  ار ، مالـسا  شخبتاجن  نییآ  سدقم و  نآرق  ادابم  تسا . نآرق  هب  لمع  نآرق 

مالسا دننک . لمع  نآرق  مالـسا و  هب  نیملـسم  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  تسین . نآرق  زا  رتالاب  یبتکم  چیه  دییامن . طلخ  تسا ، هدرک 
، تسا ناـسنا  شزرا  ناـسنا و  تیبرت  دـشر و  هب  طوبرم  ار  هچنآ  و  تسا ، ترخآ  اـیند و  رد  رـشب  یگدـنز  هب  طوـبرم  هک  ار  یلئاـسم  همه 

تمایق ات  یحو  نامز  زا  و  برغ ، قرش و  رد  هدرتسگ  هرفس  نیا  باتک و  نیا  دشاب . رضاح  ام  یگدنز  نوئـش  مامت  رد  دیاب  نآرق  تساراد .
باتک تسا ، يزاس  ناسنا  باتک  نآرق  دـننک . یم  هدافتـساوا  زا  همه  هیقف ، فراع ، فوسلیف ، ملاـع ، یماـع ، رـشب ، ماـمت  هک  تسا  یباـتک 

یم هار  دـنکب  تمرح  بتارم  رخآ  ات  ایند و  رخآ  ات  اج  نیا  زا  دـیاب  هک  یمدآ  هک  تسا  یباتک  ،و  تسا مدآ  باـتک  تسا ، كرحتم  ناـسنا 
تفارش تیثیح و  زا  نانچ  و  دیریگرب ، ار  حالسرگید  تسد  اب  ار و  نآرق  تسد  کی  اب  تسامش ، هب  نم  دیما  مشچ  هک  مزیزع  ناناوج  درب .
راوازـس دراد ، قح  رـشب  همه  هب  ام و  همه  هب  هک  میرک  نآرق  دییامن . بلـس  نانآ  زا  ار ، دوخ  هیلع  هئطوترکفت  تردق  هک  دـینک ، عافد  دوخ 
نارگید ياوـل  تحت  و  دـنا ، هتـشاذگ  راـنک  ار  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  نیملـسم  گرزب  لکـشم  مینک . يراکادـفوا  هار  رد  اـم  هک  تسا 

همه هانپ  میرک  نآرق  تسا . قح  هار  تسامراختفا ، تساـم ، رخف  میهدـب  نآرق  هار  رد  هچ  ره  و  میهدـب ، ادـخ  هار  رد  هچ  ره  دـنا . هدـمآرد 
. تسام

عیشت

هدنز هعیـش  هفیاط  هطـساو  هب  مالـسا  تسوا . راثآ  زا  یکی  تسا ، نایاپ  یب  يایرد  هک  ام  هقف  هک  تسا ، يرفعج  ام  بهذـم  هک  میرختفم  ام 
یم يربهر  تیاده و  یتهج  رد  ار  یعمج  هک  تسا  یسک  اوشیپ و  ینعم  هب  ماما  تسا . هدوب  نراقم  هشیمه  هعیـش ، هسامح  اب  مالـسا  تسا .

نآرق و زا  ار  نانآ  فیاظو  یمامت  هک  تسا ; گرزب  تالیکشت  نیا  هدننک  يربهر  و  هللا ، بزح  هعیـش و  یـشم  طخ  هدننک  نایب  ماما  دنک .
یعدـم هک  یناسک  دـیامن . یم  غالبا  نانآ  هب  دـنک و  یم  طابنتـسا  داهتجا و  فلتخم ، طیارـش  فلتخم و  ياـهنامزرد  مالـسا ، ربماـیپ  تنس 

. دنـشاب هتـشاد  وا  زا  تیعبت  زیچ ، همه  نتفگ و  نتـشون و  و  لـعف ، لوق و  رددـیاب  میتسه ، وا  عبت  میتسه ، نینموملاریما  هعیـش  اـم  هک  دنتـسه 
جهن باتک  هک  میرختفم  اـم  تسا . طوبرم  همه  هب  تسایـس  دـنامهفب  هک  تسا  هدـمآ  ریدـغ  تسا . هدوب  يراکادـف  بهذـم  عیـشت  بهذـم 

يونعم و تاروتـسد  و  تسا ، رـشب  شخب  ییاهر  باتک  نیرتالاب  و  يونعمو ، يداـم  یگدـنز  روتـسد  نیرتگرزب  نآرق  زا  دـعب  هک  هغـالبلا 
رد مایق  تمواقم و  نونک ، ات  زاغآ  زا  عیـشت ، یتاذ  ياهتلـصخ  زا  یکی  تسا . ام  موصعم  ماـما  زا  تسا ، تاـجن  هار  نیرتـالاب  نآ  یتموکح 

ياهعطقم زا  یـضعب  رد  تازراـبم  نیا  جوا  هک  دـنچ  ره  دروخ ; یم  مشچ  هب  هعیـش  خـیرات  یماـمت  رد  هک  تسا ، ملظ  يروتاـتکیدربارب و 
تـالمح دروم  هشیمه  نایعیـشدوخ ، نوـچمه  تسا  ربماـیپ  نیتـسار  مالـسا  همادا  و  یبـالقنا ، تسا  یبـتکم  هک  عیـشت  تسا . هدوـب  یناـمز 

یملع دـشر  ولج  اهنت  هن  تسین - لیـصا  مالـسا  زج  يزیچ  عیـشت  هک   - مالـسا اـساسا  تسا . هدوب  نارگرامعتـسا  نیدبتـسم و  هنادرمناوجاـن 
و دـهد . یم  یهلا  یناسنا و  تهج  تکرح  نیا  هب  دـنک ;و  یم  رت  هدامآ  ار  تکرح  نیا  ياه  هنیمز  دوخ  هکلب  دریگ ، یمن  ار  رـشب  يرکفو 

لک حلـصم  یلاعت -  هللا  ءاش  نا   - هک يزور  نآ  تسا . هتخاس  هریخ  ار  خیرات  نیققحم  مالـساروهظ ، زا  دعب  رـشب  یگنهرف  یملع و  لماکت 
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بوکرـس و ناراکمتـس  اهیراکادف ، اهـششوک و  اب  هکلب  دوش ; حالـصا  ملاع  هزورکی  و  دوش ، هزجعم  کی  هک  دـینکن  نامگ  دـیامن ، روهظ 
. دنوش یم  يوزنم 

ع)  ) نیموصعم

وا تلیـضف  هب  یـسک  مرکا  لوسر  زج  هب  دـبا ،  ات  ملاع  ردـص  زا  و   ، دنتـسه تسا  ملاـع  هبوجعا  اهتلادـع و  همه  رهظم  ریما ع  ترـضح  نیا 
وا و  تسا ،  نینموملاریما  مالـسا  رد  راکادف  زابرـس  نیرترادـمان  دـنمانمگ . ناهج  نیا  رد  دنـشاب ،  رادـمان  هچ  رگا  نازابرـس  اساسا  تسین .

ددـع بسح  هب  هک  دـندش ،  تیبرت  هناخ  نآ  رد  هک  يدارفا  نیا  و  اهیلع -  هللا  مالـس   - همطاف کچوک  هناخ  نیا  تسا . زابرـس  نیرتماـنمگ 
هب ار  رـشب  همه  ار و  امـش  ار و  ام  هک  دندرک  ییاهتمدخ   ، دنداد یلجت  ار  یلاعت  قح  تردق  مامت  عقاو  بسح  هب  دـندوب و  رفن  جـنپ  راهچ - 

اهیلع هللا  مالس  ارهز -  ترـضح  دیرفآ ،  نز  هک  يروط  نآ  تسا ،  نز  گرزب  تیثیح  هک  یتایثیح  همه  ظفح  رد  تسا . هدروآرد  باجعا 
 ، یتوسان کلم و  ياه  هولج  یتوربج ،  ياه  هولج  یهلا ،  ياه  هولج  یتوکلم ، ياه  هولج  تایونعم ،  دینک . ادـتقا  وا  هب  دـیاب  همه  دوب ،  - 

يرادمچرپ هب  مالـسا ،  ناهج  گرزب  بالقنا  عورـش  هطقن  ناریا  مدرم  بالقنا  تسا . عمتجم  ارهز ع  همطاف  ترـضح  دوجوم  نیا  رد  همه 
هک زورما  اهنیا ،  هک  دنتـسه  تیناحور  بقارم  دنتـسه ،  ام  بقارم  اهیلع - هللا  مالـس  نامز -  ماما  تسا . هادـف -  انحاورا  تجح -  ترـضح 

ناوت مامت  اب  ات  میتسه  فلکم   ، شکرابم مدـقم  نارظتنم  ام  دـننک . یم  هچ  هدـش  عطقنم  اهرذـع  مامت  تسا و  هدرپس  اـهنآ  تسد  هب  مالـسا 
 - نیسح زین  و  مالـسلا -  هیلع  نینموملاریما - تداهـش  مینک . مکاح  جع  رـصع  یلو  روشک  نیا  رد  ار ،  یهلا  لدع  نوناق  ات  مینک  شـشوک 
هیلع نایعیـش ،  یـسایس  تازراـبم  تهج  رد  همه  مالـسلا ، -  مهیلع  هـمئا -  ياهتیمومـسم  دـیبعت و  هجنکـشو و  سبح  و  مالـسلا ، -  هـیلع 

بجوم هک  يزیچ  نآ  تسا . یبهذم  ياهتیلووسم  زا  یمهم  شخب  یسایس ،  ياهتیلاعف  هزرابم و  هملک ،  کی  رد  تسا ; و  هدوب  اهیرگمتس 
تبیصم دنک . ادیپ  هولج  تسا ،  مالسا  هاوخلد  و  دیاب ،  هک  روطنآ  هیلع -  هللا  مالس  ریما -  ترضح  دنتشاذگن  هک  تسا  نیا  تسا ،  فسات 

ارجا دنا  هدشن  قفوم  ایبنا  دـش . دراو  هیلع -  هللا  مالـس  ادهـشلادیسرب -  هک  یتبیـصم  نآ  زا  تسا  رتالاب  مالـسا ،  رب  نینموملاریما و  رب  هدراو 
. ار ایبنا  لئاسم  دنک  ارجا  هک  دروآ  یم  ار  یسک  نامز  رخآ  رد  دنوادخ  و  ار ،  ناشدوخ  دصاقم  دننک 

تمایق داعم و 

یم هبساحم  اهزیچ  همه  زا  میراد و  هبـساحم  زور  کی  ام   ! دینکن کش  ار  نیا  میراد ،  رگید  زور  کی  ام  هک  دینکب  انعم  نیا  هب  هجوت  دیاب 
اهمشچ دنهد ،  یم  تداهش  اهتـسد  دنهد ،  یم  تداهـش  دنیآ  یم  اهملق  زور  نآ  دنک ، یم  ار  شدوخ  هبـساحم  ناسنا  دوخ  زور  نآ  دوش .

اجنیا رد  ام  هک  یلمع  ره  میراد . ار  يزور  نینچمه  کی  امو  دـنک ،  یم  ار  شدوخ  هبـساحم  زور  نآ  شدوخ  ناسنا  دـنهد ;  یم  تداهش 
رداص ام  زا  یفرح  ره  يا و  هملک  ره  میـسر . یم  وا  هب  اـم  و  دراد ،  یتوکلم  تروص  کـی  دراد و  یخزرب  تروص  کـی  میهد  یم  ماـجنا 
هولج دوش . یم  تبث  و  تسا ،  تبث  تسادـخ و  شیپ  اـم  لاـمعا  نازیم  تسه . اـم  لاـمعا  نازیم  رد  ملاـع و  نآ  رد  سکعنم  نآ ،  دوـشب ، 

زا يدـش  هرهب  یب  رگا  تیادـه  زا  وت  تسا . تعافـش  تیادـه  نطا  ملاع ،  نآ  رد  تساهنآ ; و  تیادـه  ملاـع ،  نیا  رد  ناـعفاش  تعاـفش 
 ، دراد نایاپ  ایند  نیا  دینک . بیذهت  دینک ،  تیبرت  ار  ناتدوخ  سوفن  يوش . تعافـش  يدـش  تیادـه  ردـق  ره  هب  و  يا ،  هرهب  یب  تعافش 

. دعب امش  رتدوز و  نم  ام ;  همه  يارب 

فیلکت يادا 

هب ادابم  هک  میـشاب  نارگن  دـیاب  میروخب ، تسکـش  ادابم  هک  میـشاب  نارگن  دـیابن  مینکب . لمع  نامفیلکت  هب  اـم  هک  تسا  نیا  اـم  يارب  مهم 
هچنآ زا  رتشیب  ام  زا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  و  مینک ، یم  لمع  نام  هفیظو  هب  ام  دنتـسه . قح  تاناما  یهلا  فیلاـکت  مینکن . لـمع  فیلکت 
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میرادـن نیا  زا  یکاب  مینکب ، لمع  تسا  هدومرف  نییعت  ام  يارب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  یفیلکت  هب  ام  رگا  دـهاوخ . یمن  میراد  تردـق 
اب مینکب ، ظفح  ار  مالسا  میهاوخ  یم  ام  میدرک . لمع  ار  فیلکت  مه  میشکب  میدرک ، لمع  ار  فیلکت  میوشب  هتشک  میروخب . تسکش  هک 

، ام همه  تسا . نادـنچ  ود  فیلکت  دوش ، یم  بلـس  امـش  زا  فیلکت  يریگ  هرانک  اب  هک  دـینکن  لایخ  درک . ظـفح  دوش  یمن  يریگ  هراـنک 
. هجیتن هب  رومأم  هن  میا ، هفیظو  فیلکت و  يادا  هب  رومأم 

زامن

ام هک  دییوگن  ار . مالـسا  یـسایس  تنـس  نیا  دـینک  ایحا  زامن ،  غارـس  دـیورب  دـنک . یم  نوریب  یتما  کی  زا  ار  رکنم  اشحف و  بوخ ،  زامن 
زامن تسا . روما  همه  سار  رد  هعمج  زامن  تسا . رتالاب  اهدایرف  همهزا  دـیناوخب ،  زاـمن  ریخ  مینزب !  داـیرف  یه  دـیاب  ـالاح  میدرک  بـالقنا 

 ، ار دوخ  تاعامتجا  دوش . هماقا  رتاوتحم  رپ  رتدنمهوکـش و  هچ  ره  دیاب  تسا ،  مالـسا  یعامتجا  یـسایس و  تردـق  زا  یـشیامن  هک  هعمج 
بالقنا تضهن و  نیا  تاکرب  زا  یکی  دیهد . تیمها  یبهذم  ریاعـش  مسارم و  هب  و  دـینک ،  هدرـشف  رتشیب  هچ  ره  هعمج ،  زور  رد  اصوصخ 

زامن زا  اهناطیـش  هک   ، مه ار  هعمج  ریغ  ياهزامن  و  دیروایب ،  اجب  هوکـش  اب  ار  تعامج ،  هعمج و  ياهزامن  تساه . هعمج  زامن  هماقا  نیمه 
زا هعمج  زامن  نیا  دـننکن . تلفغ  زگ  ره  تسا ،  زامن  یـسایس  رگنایب  هک   ، تعاـمج هعمج و  زاـمن  زا  دنـسرت . یم  دجـسم  زا  دنـسرت ،  یم 
وا يوس  هب  عطقنم  هدنب  وا ،  رکذ  تقو  رد  هک  دراد  تسود  یلاعت  يادـخ  تسا . ناریا  یمالـسا  يروهمج  رب  یلاعت  قح  تایانع  نیرتگرزب 

. دشاب صلاخ  عرضتمو و  دشاب ، 

تاجانم اعد و 

 ، دـنک یم  راـک  ادـخ  يارب  هک  دوش  یم  یناـسنا  تفر ،  نوریب  تملظ  نیا  زا  هک  یتق  و  درب . یم  نوریب  تملظ  نیا  زا  ار  ناـسنا  هیعدا  نیا 
ناسنا هیعدا  هک  تسا  نیا  هن  تسادخ . يارب  شمایق  ادخ ،  يارب  دنک  یم  هلتاقم  ادخ ،  يارب  دنز  یمریـشمش  ادخ ،  يارب  اما  دنک  یم  راک 
هیعدا نیا  ار  ناسنا  دـینکب ،  هجوتار  اهنیا  درادـن . هقباس  هک  تسه  كرابم  هیعدا  نیا  رد  یفیارظ  تروص ،  ره  رد  دراد . یم  زاب  راک  زا  ار 
ناسنا هک  تسا  یـشیارآ  همدقم و  اهنیا  نابعـش ،  كرابم  هام  رد  اصوصخ  و  بجر ،  كرابم  هام  رد  هیعدا ،  نیا  دهدب . تکرح  دناوت  یم 

زا و  تاجانم ،  نیرتگرزب  زا  هینابعـش  تاـجانم  ادـخ . یناـمهم  یناـمهمدورب ،  دوشب  اـیهم  هک  نیا  يارب  دـنک ،  یم  شدوخ  بلق  بسح  هب 
هدافتـسا ناـشدوخ  كاردا  دودـح  اـت  دـنناوت  یم  دنتـسه ،  شلها  هک  ییاـهنآ  هک  تسا  يروما  نیرتگرزبزا  و  یهلا ،  فراـعم  نیرتمیظع 

بـش اب  ناناملـسم  ردق  بش  رد  دـصقم . هب  تسامربهار  اهنیا  نابعـش ،  هام  رد  كرابم و  هام  رد  تسا  هدـش  دراو  هک  يا  هیعدا  نیا  دـننک .
یم رد  دنوادخ  تیدوبع  هب  هدش و  اهر  دنا -  سنا  نج و  نیطایـش  هک  یلاعت -  يادخ  ریغ  یگدـنب  دـیق  زا  دوخ ،  تاجانم  يراد و  هدـنز 

باتک نیا  هک  دنناد  یمن  دـنا ، هراچیب  دـنلهاج ،   ، دـنناد یمن  هک  تسا  نیا  يارب  اهنیا  دـننک ،  یم  داقتنا  هیعدا  بتک  زا  هک  ییاهنیا  دـنیآ .
. دزاس یم  ناسنا  روطچ  هیعدا 

دجسم

 ، برح ناکم  ینعی  بارحم  تسا . غیلبت  زکرم  دجسم  تسا . یسایس  عامتجا  زکرم  دجسم  زورما . تسا  فیلکت  دینکن ،  یلاخ  ار  اهدجسم 
ار اهدجسم  نارکفنشور !  يا  دینک ،  ظفح  ار  ناتدوخ  ياهدجسم  تلم !  يا  توغاطاب . گنج  مه  ناطیـش و  اب  گنج  مه  گنج ،  ناکم 
 ، اهناملسم يارب  تسا  فیکلت  هک  میوگب  دیاب  زورما  نم  دینک . ظفح  ار  اهدجسم  اهنادقوقح !  يا  دیـشابن ،  یبرغ  رکفنـشور   ، دینک ظفح 

مالسا رد  يریگ  هرانک  تلزع و  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  و  ددرگرب ،  مالسا  ردص  دجاسم  لاح  هب  ام  دجاسم  هک  دینک  یعـس  دجاسم . ظفح 
میلعت تیبرت و  كرابم ،  هام  رد  دیاب  تسا . يروط  نیا  ارثکا  هللادمحب -  دجاسم -  و  دشاب ،  حیحص  تیبرت  زکرم  دیاب  دجاسم  نیا  تسین .
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رگنس کی  دجسم  تسا . هتسب  وا  هب  مالسا  هک  تسا  يروما  ءزج  زورما  دجاسم  ظفح  دشاب . دجاسمرد  شیاهدعب ،  همه  رد  انعم ،  مامت  هب 
ياهراعـشاب و  دنراد ،  هگن  هدنز  دنمالـسا -  مکحم  ياهژد  هک  دـجاسم - هار  زا  ار  تضهن  تسا . گنج  لحم  بارحم  و  تسا ،  یمالـسا 

. دنرب شیپ  ار  تضهن  یمالسا 

جح

نیا لکـشت  نیرمت و  میظنت و  جح  تسین . شا  يدابعدعب  زا  رتمک  شا  یـسایس  دعب  تیمها  تسا ،  هدرک  ادیپ  دلوت  هک  يزور  نآ  زا  جـح 
هفسلف تامهم  زا  یکی  تسا . ناناملسم  يونعم  يدام و  ناوت  اهدادعتـسا و  شجنـس  هنییآ  و  شیامن ،  هصرع  جح  تسا . يدیحوت  یگدنز 

نیمه يارب  دیاب  سپ  سانلل ،  مایق  مه  نآ  تسا ، هدش  سیسات  مایق  يارب  هک  یتیب  تسا . نیملسم  نیب  يردارب  میکحت  مهافت و  داجیا  جح ،
جح و تایح  دـیدجت  رد  دـیاب  ناناملـسم  همه  سان . مایق  يارب  هدـش و  انب  سان  يارب  مظعم  تیب  نیا  دومن . عامتجا  نآ  رد  گرزب  دـصقم 

جح تئارب ،  یب  جح  مایق ، كرحت و  حور و  یب  جح  دننک . ششوک  ناش  یگدنز  ياه  هنحـص  هب   ، ود نیا  ندنادندرگزاب  و  میرک ،  نآرق 
ربنم نیا  جـح ،  هبعک و  زا  تشاذـگ  میهاوخن  ام  هللا -  ءاش  نا  تسین . جـح  دـیاین  رب  كرـش  ورفک  مدـه  نآ  زا  هک  یجح  و  تدـحو ،  یب 

شزاس يادص  دزادنا ،  نینطار  دیحوت  ياوآ  و  دزاس ،  سکعنم  ملاع  همه  هب  ار  نامولظم  يادص  دـیاب  تیناسنا  ماب  يادـنلب  رب  هک  یگرزب 
 ، تسا گرزب  ناطیش  اهنآ  سار  رد  هک  ار  نیطایش  و  مینکشب ،  ار  اهتب  همرکم  هکم  رد  دوش . هتخاون  كرش  رفک و  يوروش و  اکیرمآ و  اب 

تب دـیحوت و  ردـپ  نیا  میـشاب . هدروآ  اجب  ار  زیزع  يدـهم  هللا  یلو  هللا و  بیبح  هللا و  لیلخ  جـح  ات  مییامن ،  درط  مینک و  یمر  تابقع  رد 
ياه هبنج  دـشاب ،  هتـشاد  يدابع  يدـیحوت و  هبنج  هک  نآ  زا  شیپ  ادـخ ،  هار  رد  یناـبرق  هک  تخومآ  اـهناسنا  همه  اـم و  هب  ناـهج  نکش 

هنیدم همظعم و  هکم  انم و  رعـشم و  تافرع و  گرزب ،  تاعامتجا  رد  ناگدنـسیون ! ناگدنیوگ !  يا  دراد . یعامتجا  ياهـشزرا  یـسایس و 
ار جح  رگا  نیملـسم  دینک . ترـصن  بلط  مه  زا  و  دـیناسرب ،  ینامیا  ناردارب  شوگ  هب  ار  دوخ  قطانم  یـسایس  یعامتجا و  لئاسم  هرونم ، 

ناشدوخ لالقتـسا  هک  نیا  يارب  تسا  یفاک  دننک  ادیپ  ار  نامه  مالـسا ،  فرط  زا  تسا  هتفر  راک  هب  جح  رد  هک  یتسایـس  نآ  دننک ،  ادیپ 
تارهاظت و تروص  هب  جح  مایا  رددیاب  تسا ،  جح  یـسایس  تابجاو  يدـیحوت و  ناکرا  زا  هک  ناکرـشم ، زا  تئارب  نالعا  دـننک . ادـیپ  ار 

روتسد نیا  تسین ،  صاخ  نامز  هب  صوصخم  ناکرشمزا  تئارب  دایرف  دوش . رازگ  ربرتهب  رتشیب و  هچ  ره  هوکش  تبالـص و  اب  ییامیپهار ، 
بوبحم هار  رد  شیوخ  زیچ  نیرتبوبحم  ندومن  ینابرق  نآ ،  هک  دـیبایرد ،  اج  نآ  رد  ار  یناقح  ياهوزرآ  دـیور و  اـنم  هب  دـیواجو . تسا 

. دیسرن قلطم  بوبحم  هب  دیرذگن  تسا -  نآ  عبات  ایند  بح  و  تسا - سفن  بح  شنیرتالاب  هک  اهبوبحم ،  نیا  زا  ات  دینادب  و  تسا . قلطم 
همه و  دوش ،  هتسسگ  ییایند  ياه  هتفاب  همه  وا  نتفای  اب  هک  دینک ،  بوبحم  نتفای  رد  یعـس  افـص  قدص و  اب  هورم ،  افـص و  نیب  یعـس  رد 

زا ار  لد  تسا ،  قح  هب  قشع  هناشن  هک  ادـخ  مرح  فاوط  رد  دوش . لیاز  یناویح  ياهاجر  فوخ و  همه  و  دزیر ،  ورف  اهدـیدرت  اـهلکش و 
اـهتوغاط و و  کـچوکو ،  گرزب  ياـهتب  زا  قح ،  هب  قشع  تازاوم  هب  و  دـیزاس ،  كاـپ  قح  ریغ  فوخ  زا  ار  ناـج  دـینک و  یهت  نارگید 

کیبل دنتـسه . يرب  نانآ  زا  ناهج  ناگدازآ  همه  و  دنتـسج ،  تئارب  نانآزا  وا  ناتـسود  یلاعت و  يادخ  هک  دییوج ،  تئارب  ناشناگتـسباو 
ترجه یلعا -  لـج و  وا -  يوـس  هب  تسا ،  كرـش  گرزب  اـشنم  هک  دوـخ  زا  دـینک و  بتارم  همه  هب  کیرـش  یفن  قـح ،  يارب  ناـیوگ 

ادـخ اب  تعیب  دوسالا ،  رجح  سمل  رد  دیـشک . اه  هچتوغاط  واهتوغاط  همه  رب  دایرف  و  دـییوگ ،  اهتب  همه  رب  کیبل ،  کـیبل -  رد  دـییامن .
هک اج  ره  دـشاب و  هک  ره  نانآ -  یگدـنب  تعاطا و  هب  و  دیـشاب ،  نمـشد  ناگدازآ  ناحلاص و  شنـالوسر و  وا و  نانمـشد  اـب  هک  دـیدنب 

رازبا رد  دـنچ  ره  دـننوبز ،  گرزب  ناطیـش  ناـنآ  سار  رد  و  ادـخ ،  نانمـشد  هک  دـییادزب  لد  زا  ار  ینوبز  فوخ و  و  دـیهنن . رـس  دـشاب -
هب فقوم ،  ره  رد  و  دـیور ،  تافرع  مارحلا و  رعـشم  هب  نافرع  روعـش و  لاح  اب  دنـشاب . هتـشاد  يرترب  ناشتیانج  یبوکرـس و  یـشکمدآ و 

دیشاب هتشاد  هجوت  دینک . قح  تایآ  رد  رکفت   ، نوکـس توکـس و  اب  و  دییازفیب ،  نافعـضتسم  تموکح  قح و  ياه  هدعو  رب  بلق  نانیمطا 
. تسا هللا  یلا  رفس  تسین ،  ایند  لیصحت  رفس  تسین ،  بسک  رفس  جح  رفس  هک 
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اروشاع مرحم و 

قح هشیمه  خیرات ،  لوط  رد  هک  تسا  هدناسر  تابثا  هب  و  هدرک ،  مایق  لطاب  لباقم  رد  قح  ملظ و  لباقم  رد  تلادع  هک  تسا  یهام  مرحم 
میژر دساف و  رصانع  هئطوت  زا  و  هدش ،  هدنز  مالسا  نامولظم  نادهاجم و  دیـس  هلیـسو  هب  هک  تسا  یهام  مرحم  تسا . هدش  زوریپ  لطاب  رب 

هب ار  یمالـسا  ياهتلم  همه  ياهنوخ  هک  تسا  دهـشلادیس  نوخ  نیا  دیـشخب . ییاهر  دـندوب ،  هدرب  هاگترپ  بل  اـت  ار  مالـسا  هک  هیما ،  ینب 
هاـم مرحم  تسا . هدـمآ  تسد  هب  نوـخ  يراکادـف و  نتم  رد  يزوریپ ،  هک  تسا  یهاـم  عیـشت  بهذـم  يارب  مرحم  هاـم  دروآ . یم  شوـج 

و داد ،  رشب  هب  یگدنبوک  یگدنزاس و  میلعت  توغاط ،  لباقمرد  دوخ  مایق  اب  هک  تسادخ ،  يایلوا  رورس  نادیهش و  دیس  گرزب  تضصن 
ات اهتلم  يارب  تسا  مالـسا  تامیملعت  ۀحولرـس  دوخ  نیا  و  تسناد . ندش  ییادـف  نداد و  ییادـف  هب  ار  راکمتـس  نتـسکش  ملاظ و  يانف  هار 

، قح تردق  هک  یهام  دش . زوریپ  ریشمش  رب  نوخ  هک  یهام  دش . زاغآ  يراکادف  تعاجش و  هسامح و  هام  مرحم ،  هام  لولح  اب  رهد . رخآ 
رب يزوریپ  هار  خـیرات ،  لوط  رد  اهلـسن  هب  هک  یهام  دز . یناطیـش  ياهتموکح  ناراکمتـس و  ههبجرب   ; هلطاب غاد  موکحم و  دـبا  ات  ار  لطاب 
اب هزراـبم  هار  نیملـسم ،  ماـما  هک  یهاـم  دـناسر . تبث  هب  قـح ،  هملک  لـباقم  رد  ار  اهتردـق  ربا  تسکـش  هـک  یهاـم  تخوـمآ . ار  هزینرس 

باحصا و همه  اب  هیلع - هللا  مالس  ادهشلا -  دیس  دش . رتشیب  شا  یقرت  مالسا  دنتشک ،  ار  ادهـشلا  دیـس  تخومآام . هب  ار  خیرات  ناراکمتس 
 ، اروشاع نتشاد  هگن  هدنز  درک . هدنز  ار  بتکم  ادهشلادیس  ترـضح  تداهـش  دندرب . ولج  ار  ناشبتکم  نکل  دندش ،  ماع  لتق  شا  هریـشع 

خاک البرک  تسا . نآ  یهلا  میظع  بالقنا  اروشاع و  زا  ییوترپ  ناریا ،  یمالـسا  بالقنا  تسا . يدابع  یـسایس -  مهم  رایـسب  هلاـسم  کـی 
ترـضح كرابم  مان  دیراد و  هگن  هدنز  ار  البرک  تخیرورف . ار  یناطیـش  تنطلـس  خاک  ام  يالبرک  و  دیبوک ،  مهرد  نوخ  اب  ار  يرگمتس 

یسایس لئاسم  سار  رد  شدوخ  هک  البرک ،  هلاسم  دوش . یم  هتشاد  هگن  هدنز  مالسا  وا  ندوب  هدنز  اب  هک  دیراد ،  هگن  هدنز  ار  ادهـشلادیس 
هدنز ار  مرحم  نیا  دیامنظفح . رتدنمهوکش  هچ  ره  یمالسا ،  نیزاوم  اب  ار ،  اروشاع  هرطاخ  دیاب  ام  گرزب  تلم  دنامب . هدنز  دیاب  تسه ، 

هک يا  هملک  تدحو  نیا  مامت  تسا . هتشاد  هگن  هدنز  ار  مالـسا  هک  تسا  رفـص  مرحم و  تسا . مرحم  نیا  زا  میراد  هچ  ره  ام  دیراد ،  هگن 
سلاـجم سلاـجم  نـیا  يراوـگوس و  سلاـجم  نـیا  دـش . مالـسا  جـیورت  غـیلبتو و  ازع  سلاـجم  نـیا  رطاـخ  يارب  دـش ،  اـم  يزوریپ  ادـبم 
تموکح و  تنایخ ،  رب  تناما  و   ، ملظ رب  لدـع  و  لهجرب ،  لقع  هاپـس  هبلغ  سلاجم  هک  ناـگدازآ ،  رورـس  ناـمولظم و  دیـس  تشادـگرز 

ماقتنا زور  لولح  تمالع  هب  اروشاع  نینوخ  ياهقریب  و  دوش ،  اپرب  رت  هدرـشف  رتهوکـش و  اـب  هچ  ره  تسا ،  توغاـط  تموکح  رب  یمالـسا 
ماما يازع  رب  ندرک  هیرگ  قح . بلطم  ندینش  يارب  دنا  هدامآ  مدرم  هک  تسا  یهام  مرحم  هام  دوش . هتشارفا  رتشیب  هچ  ره  ملاظ ،  زا  مولظم 

 ، داتـسیا گرزب  يروطارپما  کی  لباقم  رد  یمک  تیعمج  کی  هک  اـنعم  نیمه  نتـشاد  هگن  هدـنز  و  تضهن ،  نتـشاد  هگن  هدـنز  نیـسح ،
مالـسا دیدج  دلوت  هسامح و  زور  تسا ،  مولظم  تلم  یمومع  يازع  زور  اروشاع  دـشاب . هتـشاد  اوتحم  مه  ندز  هنیـس  دـیاب  تسا . روتـسد 

. تسا ناناملسمو 

دیهش تداهش و 

يزوریپ زمر  تداهش  تسین . وا  بتکم  تداهش  هک  دراد  نآ  ساره ،  ام . رخف  تسا و  هدوب  ایلوا  رخف  تداهـش  تسا . يدبا  تزع  تداهش 
هار رد  تداهـش  دـیدنمزوریپ . دیـسرب ،  تداهـش  هب  ای  دـیوشب  زوریپ  ایند  رد  هچ  امـش  تسا . زوریپ  دراد  وزرآ  ار  تداهـش  هک  یتلم  تسا .
هک یتلم ،  کی  هک  دوب  يراکادـف  یهاوخ و  تداهـش  سح  نیا  تسا . یمیظع  ضیف  ام  يارب  تداهـش  تسا . راختفا  اـم  همه  يارب  مالـسا 

یتردق چیه  دننک ،  یم  تداهش  بلط  و  دنرـضاح ،  یناشفناج  يارب  شدرم  نز و  هک  یتلم  کی  درک . ادیپ  هبلغ  توغاطرب  تشادن ،  چیه 
زوریپ تسا  تداعـس  وا  يارب  تداهـش  هک  یتلم  تسالبرک . نادیهـش  كاپ  نوخ  دادـتما  ام  نادیهـش  نوخ  دـنک . هلباقم  دـناوت  یمن  نآ  اب 

یمالـسا يروهمج  اـت  تسا  هداد  نوخ  اـم  تلم  درادـن . فوخ  رگید  تلم  نیا  دـنک ،  یم  تداهـش  يوزرآ  هک  یتـلم  وچمه  کـی  تسا .
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 ، تسادخ زا  ملاع  همه   ، همه میتسه  ادخ  زا  ام  تضهن . نیا  تفر  شیپ  تداهش  هب  قشع  اب  دوب ،  تداهـش  قشاع  ام  تلم  دنک . ادیپ  دوجو 
هار رد  ار  تداهـشدنک  باختنا  ناسنا  و  یباختنا ،  دشاب و  يرایتخا  شتـشگرب  هک  رتهب  هچ  سپ  تشگدـهاوخ . رب  وا  يوس  هب  ملاع  همه  و 
ادخ هار  رد  نکل  تسین ،  يزیچ  تسا و  ندرم  ندرم ،  رتسب  رد  مالسا . يارب  ار  تداهـش  و  ادخ ،  يارب  ار  توم  دنک  رایتخا  ناسنا  و   ، ادخ

هچ تسا . هایـس  یگدـنز  زا  رتهب  بتارم  هب  خرـس  گرم  اهناسنا . يارب  ناسنا و  يارب  تفارـش  لیـصحت  يزارفرـسو و  تسا  تداهـش  نتفر 
اه و هدورـس  رد  ار  نآ  فصو  و  دـننک ،  یم  وجتـسج  تعیبط  ياه  هفیحـص  رد  ار  تداهـش  شزرا  هک  ناربخ ،  یب  ناتـسرپ و  ایند  دـنلفاغ 

قـشع هبزج  امعم  نیا  لح  هک  اشاح !  و  دنهاوخ ،  یم  ددم  لقعت  باتک  لیخت و  رنه  زا  نآ  فشکرد  و  دـنیوج ،  یم  اهرعـش  اه و  هسامح 
نوچ گرزب ،  بالقنا  يادهش  دندیسر . ناشدوخ  رجا  هب  ناشدوخ و  تداعس  ناشدوخ و  تمدخ  هب  دندش ، دیهش  هک  اهنآ  ددرگن . رـسیم 
امـش دوب . دـنهاوخ  دنمـشزرا  مالـسا  يایلوا  یلاعت و  قح  تیاـنع  دروم  و   ، دنمـشزرا یبوبر  سدـقم  هاگـشیپ  رد  مالـسا ،  ردـص  يادـهش 
رگم دنا . هدروخ  تسکش  اهنآ  دنسرت ،  یم  ندرم  زا  تداهشزا و  هک  ییاهنآ  و  دیریگ . یم  شوغآ  رد  ار  تداهش  هک  نیا  يارب  دیزوریپ ، 

ناناوج دوخ و  نوخ  اب  مالسا ،  راختفارپ  بتکم  هار  رد  ودنتـسناد  یم  داهج  هدیقع و  ار  تایح  هک  ام ،  نایلاوم  زا  هک  تسین  یثرا  تداهش 
چیه هک  منک  یم  ضرع  ناریا  ینویلیم  ياه  هدوت  زیزع و  تلم  هب  هدیسر . ام  رورپ  دیهـش  تلم  هب  دندرک ،  یم  يرادساپ  نآ  زا  دوخ  زیزع 
يزیچ دـنوادخ  هار  رد  تداهـش  هتفاین . ققحت  تقوم  يدام  ياهراشف  ینارگ و  یتخـس و  يراکادـف و  یهاوخ و  تداهـش  نودـب  یبـالقنا 

بلق اـب  هک  تسا  يا  هلاـس  هدزاود  لـفط  نآ  اـم  ربـهر  درک . یباـیزرا  يداـم  ياـه  هزیگنا  يرـشب و  ياهـشجنس  اـب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین 
 ، دومن مدهنمار  نآ  تخادنا و  نمشد  کنات  ریز  ار  دوخ  کجنران  اب  تسا ،  رتگرزب  ام  ملق  نابزاهدص و  زا  ششزرا  هک  دوخ ،  کچوک 

اهنآ هدنام  بقع  امو  دندرک ،  میدقت  دوب  هداد  اهنآ  هب  ادخ  هک  ار  يزیچ  نآ  هک  دندرب  اهنآ  ار  تداعس  دیشون . تداهش  تبرـش  زین  دوخ  و 
عافد دوخ  یمالسا  نهیم  زا  ناشیاهتداشر  واهیبلط  تداهـش  اب  هک  يزیزع  ناگدنمزر  زا  شیوخ ،  زجع  هب  فارتعا  اب  هک  تسام  رب  میتسه .

، نادیهـش نیا  رب  داب  اراوگ  مییامن . ینادردـق  دـنتخورفارب ،  دـنب  رد  ياهتلم  مامت  يدازآ  هارارف  ییاـهغارچ  دوخ  كاـپ  نوخ  اـب  و  هدومن ، 
هک قح ،  تیاضر  تمعن  داب  نانآ  رب  رتاراوگ  و  مالـسا ،  ردـص  يادهـش  مارک و  يایلوا  ماظع و  ياـیبنا  اـب  ناـش  يراوجمه  سنا و  تذـل 

. داد دـهاوخن  تسد  زا  ارامـش  يزوریپ  امـش  تلم  هک  دیـشاب ،  رطاخ  هدوسآ  یلاعت  قح  راوج  رد  نادیهـش !  يا  ناه  ربکا . هللا  نم  ناوضر 
دبعت داـیقنا و  بتارم  هک  دـیقح ،  صلخم  ناگدنبامـش  نینهآ ،  راوتـسا و  ياـه  هدارا  اـهمزع و  ناراـگدای  قداـص و  ناـهاوگ  نیرت  هنومن 

تداهـش يارب  دعتـسم  همه  رادـیب و  همه  هک  يروشک  دـندیناسر . تابثا  هب  ناج  نوخ و  راثن  اب  یلاعت ،  قح  سدـقا  هاگـشیپ  هب  ار  شیوخ 
و دزیخربداهج ،  هب  ادـخ  يارب  یناطیـش ،  ياهییامندوخ  یـسایس و  ياـهوهایه  یب  هک  تسا  نآ  رنه  دـنناسرت  یم  هچ  زا  ار  اـهنیا  دنتـسه ، 
اکیرمآ و راکتیانج  تسد  اب  ام  رگا  منک ،  یم  ضرع  نمؤم  ناردارب  امش  هب  تسادخ . نادرم  رنه  نیا  و  اوه ،  هن  دنک  فده  يادف  ار  دوخ 

مچرپ ریز  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب   ، مینک تاقالم  شیوخ  يادخ  اب  هنادنمتفارش  خرس ،  نوخ  اب  و  میوش ،  وحم  راگزور  هحفصزا  يوروش 
. هللا ءاش  نا  دیزوریپ -  امش  هک  دیهدن ، هار  ناتلد  هب  یساره  چیه  میشاب . هتشاد  هفرم  یفارشا  یگدنز  برغ ،  هایـس  و  قرـش ،  خرـس  شترا 
رد مه  میشکب  رگا  و  تسا ،  يزوریپ  میدش و  هتـشک  قح  هار  رد  میوشب  مه  هتـشک  رگا  ام  تسام . اب  قح  میـشکب  هچ  میوشب و  هتـشک  هچ 

دهاجم تسا . تداهـش  يارب  ندوب  ایهم  تداهـش و  بالقنا  کی  همزال  تسا . يراکادـف  بالقنا  کی  عبط  تسا . يزوریپ  تسا و  قح  هار 
اـه و قرب  قرز و  همه  اـب  اـیند  دـنزب . کـحم  اـیند  فراـخزرایع  هب  ار  دوـخ  لـمع  ياـبیز  رهوـگ  هک  تـسا  نآ  زا  رتـگرزب  هللا  لـیبس  یف 

نایکالفا ای  بوجحم ،  نایکاخ  ام  ددرگ . هللا  لیبس  یف  نادهاجم  عیفرت  شاداپ و  دهاوخب  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  بتارم  هب  شتارابتعا ، 
تشهب هب  مه  میشکب  رگا  میور ،  یم  تشهب  هللا -  ءاش  نا  میوش -  هتـشک  رگا  ام  تسا  یچ  ءادهـشلا  بر  دنع  قازترا  نیا  هک  میناد  هچ  ، 

نآ تق  و  میدنمتداعس . مه  میوشب  هتـشک  میدنمتداعـس ،  میـشکب  ام  دیتسه . یتشهب  مه  دیـشکب  دیتسه ،  یتشهب  دیوشب  هتـشک  میور . یم 
هب ار  نانآ  يراکادف  ات  مینیشنن  ياپ  زا  میتسه ،  هتفخ  نوخ  هب  يادهش  ناناوج و  ناگدنامزاب  و  میتسه ،  اهنوخ  نیا  ناثراو  هک  ام  هک  تسا 

هدنز دیهش  رب  ندرک  هیرگ  دنتسه . قیال  هک  یناسک  نآ  يارب  یلاعت  كرابت و  يادخ  بناج  زا  تسا  يا  هیده  کی  تداهش  میناسرب . رمث 
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يا هلاسم  کی  تسا ،  یـسایس  هلاسم  کی  داد ،  مالـسا  هار  رد  ار  زیچ  همه  هک  يدیهـش  يارب  ندرک  يرادازع  تسا . تضهن  نتـشاد  هگن 
ییایوگ نابز  نالولعم ،  نادبا  داسجا و  ادهش و  روبق  مینک . یم  هدافتسا  تاعامتجا  نیا  زا  ام  دراد ،  ازـسب  رثا  بالقنا  دربشیپ  رد  هک  تسا 

یصاخشا زا  دشابن  رثاتم  ناسنا  روطچ  درک . هبلغ  اهلسلسم  رب  ام  ناناوج  ياهنوخ  دهد . یم  تداهـش  نانآدیواج  حور  تمظع  هب  هک  تسا 
فادها قح و  هار  رد  تداهش  نم  تساهتمدخ . سار  رد  دیهش  داینب  رد  تمدخ  دننیب  یمام  نادیهـش  نوخ  رد  ار  ناشدوخ  يدنمتردق  هک 

. مناد یم  ینادواج  راختفا  ار  یهلا 

سفن اب  هزرابم  يزاسدوخ و 

قالخا و دیاقع و  و  دنک ،  عورش  دیاب  شدوخ  زا  یسک  ره  مینک . حالصا  ار  نامدوخ  روشک  میناوت  یمن  ار ،  نامدوخ  مینکن  حالصا  ات  ام 
رگا دنک . حالـصا  ار  نارگید  هک  دشاب  نیا  لابند  تقو  نآ  درک ،  حالـصا  ار  شدوخ  هک  نیا  زا  دعب  و  دهدب . مالـسا  اب  قیبطت  ار  شلامعا 

ار ناتدوخ  امش  دینک . عورش  دیاب  ناتدوخ  زا  دننکب ،  تلاخد  نآ  رد  دنناوتن  نارگید  هک  دشاب  یلقتسم  روشک  کی  امـش  روشک  دیهاوخب 
نیا هب  ندشن  عناق  و  تسا ،  نامدوخ  سفن  هب  ندرک  ادتبا  تسا  مزال  ام  همه  رب  هک  يزیچ  نآ  دوش . یم  تسرد  ناتروشک  دـینک ،  تسرد 

زا رتهب  ناممّود  زور  هک  میـشاب  نیا  لابند  زور  ره  و  مینک ،  عورـش  نامزغم  زا  مینک ،  عورـش  نامبلق  زا  و  دوشب ،  تسرد  رهاـظ  ناـمه  هک 
يونعم مولع  دریگ ،  رارق  ملعت  میلعت و  دروم  یناـگمه  روـط  هب  تسا  مزـال  هک  ییاـه  هزوـح  نیرتـالاو  نیرتـالاب و  زا  دـشاب . ناـملّوا  زور 

ملع و دـشاب . یم  ربکا  داهج  هک  مکاـیا ، -  هللا و  اـنقزر  تسا -  هللا  یلا  كولـس  ریـس و  سفن و  بیذـهت  قـالخا و  ملع  لـیبق  زا  یمالـسا 
نیا هک  نیا  زا  لبق  تسا . ناسنا  لامک  يارب  همدـقم  دوخ  زا  یـشومارف  نیا  دـناسر . یم  تیناسنا  ماقم  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  سفن  بیذـهت 

يراک مینک . رظن  دیاب  نامدوخ  دسرب ،  هیلع -  هللا  مالس  نامز - ماما  هاگشیپ  يارب   ، نآ هک  نیا  زا  لبق  و  ادخ ،  هاگشیپ  يارب  ام  لامعا  همان 
میناوتب ات  میوشب ،  هیکزت  هک  میفلکم  همه  دیـشاب . يدیفـسوراب  یلاعت  كرابت و  يادخ  روضح  رد  دیتسب ،  ار  راب  اجنیا  زا  یتقو  هک  دـینکب 

. دینک ادخ  ماکحازا  تیعبت  هک  نیا  هب  نتخاس  دوخ  دینک . مایق  دیناوتب  ات  دـیزاسب  ار  ناتدوخ  دـیاب  مینک . هدافتـسا  نآرق  رون  یهلا و  رون  زا 
همه رب  مدـقم  یحور  ياهیگدـنزاس  دـنک . یمادـیپ  رودـص  مه  ایند  رد  میراد  ام  هک  يدـصقم  نآ  ارهق  مینک ، حالـصا  ار  نامدوخ  ام  رگا 

داـهج نیا  هک  دـینک  تیدـج  ار . ناـمدوخ  میزاـسب  دـیاب  دـیزاسب !  دوشب . عورـشدیاب  دارفا  دوـخ  زا  یگدـنزاس  داـهج  تساهیگدـنزاس ، 
ینطاب بالقنا  دیاب  یهلا . تسا  يراک  نیا  دـینکب ،  يراک  ره  دـیدرک ،  عورـش  ناتدوخ  زا  یتق  و  دـینک . عورـش  ناتدوخزا  ار  یگدـنزاس 
بذهم هک  یسفن  رد  میوشب . لوحتم  تسا ،  هدوب  توغاط  ناطیش و  هطلس  تحت  رد  الاح  ات  رگا  دوشب ،  بلقنم  مه  نامـسوفن  دیاب   ، مینکب

لمع ماقمرد  دیآ ،  یمن  ششوخ  نام  یضعب  زا  نام  یـضعب  مه  ناملد  رد  رگا  هک  تسا  یهلا  فیلکت  تسا . یناملظ  باجح  ملع  هدشن ، 
یتقو نآ  تسا . رتدب  لهج  زا  شررـض  دشاب  بیذـهت  الب  ملع  رگا  دـنکب . لمع  شدوخ  سفن  فالخ  رب  غیلبت ،  ماقم  رد  رکذ ،  ماقم  رد  ، 

. ار زیچ  همه  دـنک  یم  حالـصا  دـش ،  وا  تشاذـگ . اپ  ریز  ناسنا  رگا  ار  نم  نیا  دـیایب . نوریب  كاپ  بذـهم و  بلق  زا  هک  دراد  ریثات  مالک 
منهج هب  ار  ناسنا  هقف  ملع  یهاگ  دـناسر ،  یم  منهج  هب  ار  ناسنا  نافرع  ملع  یهاگ  دنتـسرف ،  یم  منهج  هب  ار  ناـسنا  دـیحوت  ملع  یهاـگ 
يارب رگا  مه  دـیحوت  ملع  دـهاوخ . یم  هیکزت  دوش ،  یمن  تسرد  ملع  اب  دتـسرف ،  یم  منهج  هب  ار  ناسنا  قالخا  ملع  یهاگ  دتـسرف ،  یم 

ذوفن و مدرم  نایم  رد  دروآ و  يور  وا  هب  هعماج  دزاسب  ار  دوخ  هک  نآ  زا  شیپ  ناسنا  دنکن  ادخ  تسا . یناملظ  بجح  زا  دـشاب  ادـخ  ریغ 
هک  - ملاع نیا  زا  تتـسد  تسا . روصنم  دراد  ادخ  هب  اکتا  هک  سک  نآ  دنک . یم  مگ  ار  دوخ  دزاب ،  یم  ار  دوخ  هک  دنک . ادیپ  یتیـصخش 

اهنآ هک  مراد  ار  نیا  فوخ  نم  درک . یناوتن  ار  سفن  دسافم  حالـصا  تسا و  هتـشذگ  راک  رگید  دـش ،  هاتوک  رگا  تسا -  ترخآ  هعرزم 
تسا یتقو  نآ  یعقاو  دیع  منهج . هب  میدوبن  بذهم  نامدوخ  هک  نیا  رطاخ  يارب  ام  و   ، دنورب تشهب  هب  ام  فرح  ندینـش  ام و  رطاخ  يارب 

نآ هب  دـناوت  یمن  هعماج ،  کی  تلم و  کـی  دوشن  هتخاـس  اـت  دـنک . حالـصاار  دوخ  نورد  درواـیب ،  تسد  هب  ار  ادـخ  ياـضر  ناـسنا  هک 
. دسربدراد هک  يا  هیلاع  دصاقم 
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يونعم ياهشزرا  نامیا و 

ياپ شیپ  زا  اهیکیرات  مامت  هک  دوش  یم  ثعاب  ادخ  هب  نامیا   ، تسا رون  ادخ  هب  نامیا  دوش . یم  حالـصا  اهراک  دوش  بلق  دراو  نامیا  رگا 
نآ هب  مه  ناتبلق  ار  لئاسم  نآ   ، دیا هدرک  كاردا  ناتلقع  اب  امـش  هک  ار  یلئاسم  نآ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نامیا  دوشب . هتـشادرب  نینمؤم 

مامت زا  اهتملظ ، مامت  زا  ار  اهنآدنوادخ  دنشاب ،  هتشاد  ادخ  هب  نامیا  ادخ و  هب  هجوت  دنشاب ، ادخ  اب  هک  یناسک  دیایب . شرواب  دوشب ،  هاگآ 
هک نادـب  تسا . رون  تسا -  ملع  هب  موقتم  هک  نامیا -  ملع و  تقیقح  هک  نادـب  دنـسر . یمرون  تقیقح  هب  و  دـنک ،  یم  جراـخ  اـهیکیرات 

تملظ ایند و  ملاع  رد  ات  نینمؤم  دوخ  یتح  ددرگ . هاگآ  یـسک  رتمک  نآ  هیرون  تقیقح  هب  هک  تسا  يا  هیناـحور  تـالامک  زا  زین  ناـمیا 
ادـبم تاریخ و  همه  ادـبم  دنتـسین . علطم  تسا  اهنآ  يارب  قح  سدـقم  هاگـشیپ  رد  هک  یتامارک  دوخ و  نامیا  تینارون  زا  دنتـسه ،  تعیبط 

دـیدهت و دـشاب . راـک  رد  ناـمیا  هک  تسا  نیا  يونعم ،  تهج  رد  هچ  يداـم ، تهج  رد  هچ  تسا ،  تکلمم  کـی  يارب  هک  یتاـیقرت  همه 
همه دش ،  تیوقت  مدرم  نامیا  هبنج  رگا  دنکدنا . نینمؤم  نکل  دندایز ،  نامیا  نایعدـم  دـنرادن . نامیا  هک  دـنک  یم  رثا  یناسک  رد  عیمطت 

ناسنا هک  تسا  نیا  تسا  تاعس  نازیم  هچنآ  تسا . مهم  ندوب  يوق  نامیا  درادن ،  لاکـشا  ندوب  مک  ددع  دوش . یم  ماجنا  یتحار  هب  روما 
مناوت یمن  نم  دنکب . راداو  نتفگ  قح  هب  ار  نارگید  دـیوگب و  قح  و  دـنک ، راداو  ربص  هب  ار  نارگیدو  دـشاب  هتـشاد  ربص  و  دـشاب ،  نمؤم 

اب تلم ،  نیا  نیب  رد  دینک  تیوقت  ار  تیونعم  دینک  ششوک  دنک . ششوک  مدرم  يارب  دشاب و  هتـشادن  يونعم  يدابم  یـسک  هک  منک  رواب 
یگـشیمه ياهـشزرا  يونعم  ياهـشزرا  دـیناسرب . لامک  بتارم  هب  دـینک و  ظفح  ار  ناتدوخ  لالقتـسا  دـیناوت  یمامـش  هک  تسا  تیونعم 

يونعم ياهیبارخ  زا  رتناسآ  شناربج  يدام  ياهیبارخ  تساوقت . هب  تفارـش  تسا . نیقی  یتسـس  نامیا و  فعـض  زا  اهیتخبدب  همه  دنتـسه .
رگا هک  دنراد ،  تخاب  دننک  یم  راک  ایند  يارب  هک  ییاهنآ  تسین . نآ  رد  تخاب  تقو  چـیه  دـننک ، یم  راک  ادـخ  يارب  هک  یناسک  تسا .
هبلغ ادخ  دیما  هب  تالکشم  رب  و  میتسین ،  ادخ  زا  سویام  تسادخ و  هب  نامدیما  ام  دنداد . رده  مهار  ناشرمع  دنتخاب و  بوخ  دندیـسرن ، 

ادخ و يارب  ام  تلم  رگا  دناسرب . بیـسآ  نیا  هب  دناوت  یمن  یتردق  چیه  دراد ،  ادـخ  هب  هجوت  تلم  نیا  ات  هک  مراد  نانیمطا  نم  مینک . یم 
دنا هتسشن  مارآ  نآلا  نیلمرک  دیفس و  خاک  هک  دینکن  نامگ  دش . دهاوخ  لصاح  شدصاقم  مامت  دورب ،  شیپ  هب  مرکا  ربمغیپ  ياضر  يارب 

و دنتـسه ،  ناطیـش  عبتاهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  بارطـضا  نیا  و  دننک ،  یم  یگدنز  بارطـضا  اب  اهنآ  دننک ،  یم  یگدنز  مارآ  عضو  اب  و 
یـسایس و یعامتجا و  ياهتیلاعف  رد  ادـخ  يارب  لـمع  ادـخ و  هب  ناـمیا  رگا  ناـسنا . بلق  رد  دوشب  ادـیپ  هنیناـمط  هک  دراذـگ  یمن  ناـطیش 

. دوش یم  لح  یناسآ  هب  ناهج  يزورما  تالکشم  نیرت  هدیچیپ  دوش ،  دراو  رشب  یگدنز  نوؤش  ریاسو  يداصتقا 

يرترب كالم  اوقت 

ردارب و همه  تسا . مدقم  وا  دنک ،  یم  ادخ  يارب  تمدـخ  هک  ینآ  تسا ،  رتشیب  ادـخ  زا  شـسرت  هک  ینآ  تسا ،  رتشیب  شیاوقت  هک  ینآ 
رگا یلو  تساوقت ،  تسا  لصا  هچنآ  تسا . هحلاص  لامعا  هلـضاف و  قـالخا  هب  يرترب ،  و  اوقت ،  هاـنپ  رد  تمارک ،  طـقف  طـقف و   ، دـنربارب
یمتح ناتیزوریپ  دیدش  یمالسا  یبالقنا -  روعش  اوقت و  ملع و  هب  زهجم  رگا  دنز . یمررض  یهاگ  دشاب ،  لهاج  یصاخشا  دزن  اوقت  نیمه 

هک دناوت  یم  دش  یقتم  رگا  تلم  تسامـشدوخ . هدهع  هب  نآ  تیلوئـسم  دـینک ،  یهاتوک  هلحرم  نیا  رد  هدرکن -  يادـخ  رگاو -  تسا ، 
. دیآ یم  شیپ  ایند  رد  هک  یتافآ  همه  زا  ار  شدوخ  دنک  ظفح 

صالخا

چیه تسین . یلاعت  قح  هاگرد  لوبقم  هصلاخ ،  تین  یب  یتدابع  چـیه  میهد !  افـص  مییامن و  نیزم  نطاـب  قدـص  تین و  صولخ  هب  ار  بلق 
یهلا ياهراک  ار  ناتیاهراک  و  لازیـال ،  ياـیرد  نآ  هب  دـینک  لـصتم  ار  ناـتدوخ  تسین . نآ ،  صیلخت  تین و  تیمها  هب  تاداـبع  رد  زیچ 

( هر  ) ینیمخ ماما  راصق  www.Ghaemiyeh.comتاملک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


ره رد  تسا . دودـح  ظفح  بلق و  لابقا  تاین و  هب  لامعا ،  نسح  لامک و  دیـشاب . هتـشاد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  ماـکحا  هب  هجوت  دـینک .
تیارب هجیتـن  هتبلا   ، اـمن نوریب  لد  زا  ار  ناطیـش  سواـسو  سفن و  ماـهوا  و  نک ،  تداـیز  ار  دوخ  صـالخا  و  شوـکب ،  یتـسه  هک  هجرد 

يریگتـسدوت زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  دوش ،  یم  زاب  وت  يارب  تیاده  قیرط  و  ینک ،  یم  ادـیپ  تقیقح  هب  یهار  و  دوش ،  یم  لصاح 
. دشاب صلاخ  ناتدصق  هک  تسا  نیا  هدمع  ندش . هتشک  زا  هن  دیسرتب و  نتشک  زا  هن  رگید  دینک ، لمع  رکف  ریبدت و  يور  امش  دیامرف . یم 
هک دینک  تیدج  دیتسه . تاجن  لها  امـشدیشکب  هچ  دیوشب و  هتـشک  هچ  هک  ادخ ،  يارب  دینک  صلاخ  ار  ناتدوخ  دصقم  دـینک  شـشوک 

. دشاب ناتمایق هللا  دشاب ،  ادخ  يارب  ناتیاهراک 

هدیدنسپ قالخا 

شیپ هک  تسا  يزیچ  نیا  دـینک ، دوخ  هارمه  ار  مدرم  بلق  دـیناوتب  رگا  و  تسا . نازیم  یبـلق  عوضخ  و  دـینک ، عضاـخ  ار  مدرم  قـالخا  اـب 
نک و ادیپ  یتسود  دننامیاو ،  مالسا  تعلخ  هب  علخم  دنتـسه و  وا  تمعن  تمحر و  دروم  هک  ادخ ،  ناگدنب  اب  دراد . تابث  ماود و  دنوادخ 

. شاب هتشاد  یبلق  تبحم 

سفن هب  دامتعا 

ار هدرک  مگ  دوخ  نیا  دیاب  میدوب  هدرک  مگ  ار  نامدوخ  هک  ام  میرادـن . مک  سک  چـیه  زا  و  میتسه ،  زیچ  همه  هک  میمهفب  ار  نیا  دـیاب  ام 
دـصاقم مینکب . ادیپ  تیـصخش  نامدوخ  هک  میـشاب  نیا  رکف  تسا . تاریخ  اشنم  دـنوادخ ،  هب  دامتعا  زا  دـعب  سفن ،  هب  لاکتا  مینک . ادـیپ 

اب زیچ  همه  تسامـش  اب  ادخ  یتقو  دیـسرتن ،  یتردق  چیه  زا  دشابن . ناسنا  رظن  رد  دـیاب  دـصقم  نآ  هار  رد  ياهتمحز   ، دـش یلاع  هک  یتقو 
درادن یساره  وا  تردق  زج  یتردق  چیه  زا  تسوا  اب  ادخ  هک  یسک  میرادن . یسرت  زیچ  چیه  زا  ادخ  هب  اکتا  اب  تسامش .

یتسیز هداس  تعانق و 

هداس هب  ار  دوخ  دـیهاکب . تسا  رودـقم  هک  اج  نآ  ات   ، تافیرـشت زا  دـینک و  دایز  ار  تایونعم  دـینک  یعـس  تسا . مالـسا  ساسا  تاـیونعم 
 - یناسنا ياهشزرا  ناوت  یمن  یفرصم  یفارـشا و  یناگدنز  اب  دیزیهرپب . ماقمو  هاج  لانم و  لام و  هب  بلق  قلعت  زا  و  دیهد ،  تداع  نتـسیز 

. درک ظفح  ار  یمالسا 

ربص

و دیامن ،  یم  لهـس  ار  تالکـشم  دنک . یم  ناسآ  ناسنا  رب  ار  تایلب  ربص  تسا . کلاهم  زا  تاجن  اشنم  رـس  تاداعـس و  باوبا  دیلک  ربص 
هچنانچ رگا  دنک . لمحت  ناسنا  دـیاب  دـشاب ،  دایز  هچ  ره  نآ  هار  رد  جـنر  دـشاب ،  رتگرزب  هچ  ره  دـصقم  دـهد . یم  توق  ار  هدارا  مزع و 

. میتسه یهلا  تادییات  هب  دیؤم  مینک  تماقتسا 

هبوت

نآ ات  هک  دراد  یطیارـش  هبوت  تسا . عساو  ادـخ  تمحر  تسا ،  زاـب  هبوت  رد  تسه ،  هبوت  ياـج  زاـب  دـنکب ،  يراـک  ره  یـسک ،  ره  يارب 
یبلق ترودـک  و  رتمک ،  ناهانگ  راب  هک  تسا  یناوج  مایا  هبوت  راهب  دـنک . یمن  لوبق  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دـنکن ،  ادـیپ  ققحت  طیارش 

غوردو تبیغ  لاس  داتفه  ای  لاس  هاجنپ  هک  یناسک  يارب  هاـنگ ، كرت  رب  مزع  ینامیـشپ و  تسا . رتناـسآ  رتلهـس و  هبوت  طیارـشو  رتصقاـن ، 
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ققحت هللا  یلا  بوتا  ظفل  اب  هبوت  اریز  دـینک !  هبوت  دوش . یمن  لصاح  دـنا  هدرک  دیفـس  تیـصعم  هانگ و  رد  ار  دوخ  شیر  هدـش ،  بکترم 
. تسا مزال  كرت  رب  مزع  تمادن و  هکلب  دبای ،  یمن 

یناسفن ياهاوه  سفن و  بح 

، هیناسفن ضارما  تیمها  تسا . سفن  ياوه  تعباتم  قح ،  زا  ندنامزاب  نازیم  میشاب . رذح  رب  تسا ،  ناطیـش  ثاریم  هک  هیناسفن  ياهاوه  زا 
نآ يور  هب  يرایـسب  ياهرد  هک  يدـبال  ینک ،  زاـب  سفن  شهاوخ  يور  هب  رد  کـی  رگا  تسا . هینامـسج  ضارما  زا  رتشیب  هجرد  نارازه 

ای دیآ ، یم  ناسنا  رس  ییالب  ره  نآ . ياهتـشادسرن  رخآ  هب  و  ییاج ،  هب  دوشن  یهتنم  سفن  يانمت  شهاوخ و  هک  نادب  زیزع !  يا  ینکزاب .
 ، ناسنا دوخ  تسا ،  مدآ  دوخ   ، ناسنا ینطاب  ناطیـش  تسا . یهاوخدوخ  سفن و  ياوهرثا  رد  نیا  دـنیب ،  یم  نادـنمتردق  تسد  زا  هعماج 
ات تسا  هدرکادـیپ  ققحت  تیرـشب  هک  یلوا  زا  تسا ،  هدـش  ادـیپ  تیرـشب  رد  هک  ییاهداسف  مامت  ناسنا . ياهاوه  نآ  ناسنا ،  تیـسفن  نآ 

یناسفن ياهاوه  شیوخ و  نتـشیوخ  دـنب  رد  ات  تسا . ناسنا  سفن  ياوه  ناسنا  تفآ  تسا . سفن  بح  نیمه  شاشنم  رخآ ،  اـت  و  نونک ، 
هچنآ تسا . سفن  بح  دنک  یم  ناسنا  هک  ياهاطخ  همه  ار س  دییامن . هللا  میرح  زا  عافد  هللا و  لیبس  یف  داهج  دـیناوت  یمن  دیـشاب ،  دوخ 

 ، تسا سفن  بح  يراـتفرگ  نـیمه  اـم  يراـتفرگ  نیرتـالاب  تـسا . سفن  بـح  تـسه ،  يرما  يدـصتم  ره  یناـسنا و  ره  يارب  رطخ  هـک 
تکاله هب  ار  ناسنا  سفن ،  یـشکرس  تسا ،  یـشکرس  ره  زا  رتدب  ناسنا  سفن  تسا . ترهـش  بح  يراتفرگ  تسا ،  هاج  بح  يراتفرگ 

همه هب  ناـسنا  بح  و  شتـسایر ،  هب  ناـسنا  بح  و  شدوخ ،  هب  ناـسنا  بح  هک  تسا  نیا  دنکـش  یم  ار  ناـسنا  رمک  هک  نآ  دـناسر . یم 
مه تقو  نآ  و  دوش ،  یم  وا  نمـشد  دریگب  وا  زا  مه  مرکا  یبن  رگا  هک  ییاج  نآ  هب  دـناسرب  ار  ناـسنا  تسا ،  بح  بجوم  هک  ییاـهزیچ 

. دوش یم  وا  نمشد  دریگ  یم  دراد  ادخ  دمهف  یم  هک 

یبلط تردق  یتسودایند و 

هجوت هچ  ره  دـنک . یم  التبم  نامدوخ  تیناسفن  سفن و  هب  و  دـنک ،  یم  رود  لاـمک  ادـبم  زا  ار  اـم  هک  تسه ،  اـم  رد  هک  تسا  ینآ  اـیند 
زا یلامعا ،  یقالخا و  یناحور و  دـسافم  مامت  ددرگ . لفاغ  ترخآ  ملاـع  قح و  هب  هجوت  زا  هزادـنا  ناـمه  هب  ددرگ ،  رتشیب  اـیند  هب  سفن 

يرود ثعاـب  بلطاـیند  سفن  رد  دـنک ،  یم  کـیدزن  ادـخ  هب  ار  ناـسنا  هک  یملع  تسا . ترخآ  یلاـعت و  قح  زا  تلفغ  و  اـیند ،  هب  بح 
تلذ و راـبغ   ، دـیدرگ نوزفا  هقـالع  دـش و  رتشیب  اـیند  ریمعت  روما و  ریبدـت  هب  بلق  ههجو  هچ  ره  ددرگ . یم  لـالجلا  يذ  هاـگرد  زارتـشیب 
زا لقاال  ایند ،  بلط  زا  يرادـن  راع  رگا  وت  زیزع !  يا  دریگ . ارف  ار  نآ  رتداـیز  جاـیتحا ،  تلذـم و  تملظ  و  دزیر ،  رتشیب  وا  رب  تنکـسم ، 

نوریبو دراد ،  یم  زاب  اهناسنا  ناوراک  زا  ار  ناـسنا  تاـیدام ،  هب  سفن  قلعت  هجوت و  نکم . بلط  تسوتدوخ ،  لـثم  هک  فیعـض ،  قولخم 
ناسنا هک  تسا  نیمه  مومذـم  يایند  دـناسر . یم  تیناسنا  ماقم  هب  ار  ناسنا  یلاعت ،  كراـبت و  يادـخ  هب  هجوت  يداـم و  تاـقلعت  زا  نتفر 

رگا درب . یم  شا  یناسنا  ساسحا  نآ  زا  ار  ناسنا  ایند  قرب  قرز و  هب  هجوت  باتک . کی  هب  ول  و  حـیبست ،  کی  هب  ول  دـشاب و  هتـشاد  هجوت 
نادنمتورث دننادرگرب . ایند  زا  ار  ناشبلق  دننک و  ضارعا  ایند  زا  دیاب  ناشدوخ ،  عسو  هزادـنا  هب  دـنوشب ،  دراو  ادـخ  تفایـض  رد  دـنهاوخب 

كرابت و يادـخ  هب  هجوت  يدام و  تاقلعت  زا  نتفر  نوریب  نازاـین . یب  ساـبل  رد  دنتـسه  ینادـنمزاین  و  اـینغا ،  تروص  رد  دنتـسه  ییارقف 
تمارکراد و هن  تسا ،  نآ  رد  هک  یفعـض  روصق و  صقن و  يارب  ایند ،  ملاع  نیا  هک  نادـب  دـناسر . یم  تیناسنا  ماقم  هب  ار  ناسنا  یلاعت ، 
زا و  هداد ،  رارق  دوخ  رقم  ار  ایند  هک  تسا  یناسک  يارب  گرم  زا  سرت  تسا . باقع  باذـع و  لـحم  هن  و  تسا ،  یلاـعت  قح  باوث  ياـج 
 ، يدام ياهماقم  هچ  يونعم و  ياهماقم  هچ  دوش ،  یم  لصاح  رـشب  يارب  هک  یماقم  ره  دنربخ . یب  يدزیا  تمحر  راوج  يدـبا و  هاگرارق 
هک تسا  یـسک  لام  تسکـش  درادـن . تسکـش  دراد  ادـخ  اب  هطبار  هک  یـسک  تسا . مولعماـن  مه  زور  نآ  و  دـش ،  دـهاوخ  هتفرگ  يزور 

مینیشنب و اج  نیا  اهنآ  نوخرس  ام  و  دننک ،  یم  ادف  یمالسا  روشک  تحلصم  يارب  مالـسا و  يارب  ار  ناشدوخ  ناج  اهنآ  دشابایند . شلامآ 
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لابند ردق  نیا  تسا . ناطیش  زا  دشاب ،  هک  ره  زا  یبلط  تردق  تسا . ناهانگ  نیرتگرزبزا  مالسا  قطنم  رد  نیا  مینک !  زیتس  گنج و  مه  اب 
امش هک  دیشاب  انعم  نآ  لابند  دیـشاب ،  یناسنا  تفارـش  نآ  لابند  تسا  روج  هچ  نام  یگدنز  تسا و  روج  هچ  مام  هناخ  ام  هک  دیـشابن  نیا 

اهیـشوخ و اهتـسکشو و  اـهیزوریپ  و  تسه ،  مه  رذـگدوز  تسارذـگ ،  تسا  ملاـع  نیا  هب  طوـبرم  هک  يروـما  درک . هچ ، ...  زوریپ و  ار 
. تسینرادیاپ یکدنا  رادقم  يزور و  دنچ  زا  شیب  ایند  نیا  ياهیشوخان 

یهاوخدوخ ینیبدوخ و 

دوخ هب  هجوت  نیا  زا  دوش  یم  عقاو  ملاع  رد  هک  يدسافم  مامت  دوش . یم  ادیپ  یهاوخدوخ  زا  دوش ،  یم  ادـیپ  ملاع  رد  هک  ییاهداسف  مامت 
دینکن نیا  رد  یکـش  چیه  دنکب . ادیپ  تسد  تسا  تیاده  هار  هک  یهار  نآ  هب  دـناوت  یمن  دـنیب ،  یم  ار  شدوخ  ناسنا  هک  یمادـم  تسا .

همه رد  نیا  ریغ ،  هن  نم ،  يروحمدوخ ،  دوش . یم  ادیپ  سفن  بح  زا  بجع  هلیذر  هک  نادـب  تسا . ناطیـش  نم  نیا  نم  تفگ  هک  ره  هک 
دـشاب سفنلا  فیعـض  ردقچ  دنادب ; و  ماقم  ار  اهزیچ  نیا  هک  دشاب  لهاج  دیاب  ناسنا  ردـقچ  دوشب . بیذـهت  هک  نیا  رگم  تسه ،  سوفن 
دینیبب ار  الع -  لج و  وا -  لیمج  لامج  دـیرادرب و  ار  تیدوخ  باجح  ات  دیـشوکب  دـنادب . ماقم  کب  ار  اـهتموکح  ار ،  تموکح  نیا  هک 

 ، تسه رشب  رد  اهیهاوخدوخ  نیا  ات  تسا . ناطیش  ثرا  ینیبدوخ  تساراوگ . یتمحز  یجنر و  ره  ناسآ و  یلکشم  ره  هک  تسا  هاگ  نآ  ;
تسکش ادبم  دش ،  هارمه  رورغ  یهاوخدوخ و  اب  اهراک  هتساوخن -  ادخ  رگا -  تسه . اهیرگمتسو  اهملظ  نیا  اهداسف و  نیا  اهگنج و  نیا 

مه دـنک و  هظحالم  ار  شدوخ  عفانم  مه  ناسنا  هک  دوش  یمن  تسرپادـخ . مه  دـشاب و  تسرپدوخ  مه  ناـسنا  هک  دوش  یمن  تسا . ناـسنا 
 ، تسا يرکفطاطحنا  نیا  مشاب ،  لئاق  یتبترم  کی  اهناسنا  ریاس  هب  تبسن  مدوخ  يارب  رگا  نم  دشاب . ات  ود  نیا  زا  یکی  دیاب  مالـسا . عفانم 

و دـنکب ،  هظحالم  ار  تحلـصمو  دراذـگب  رانک  ار  یهاوخدوخ  رما  نآ  رد  دوش ،  یم  دراو  هک  يرما  ره  رد  ناسنا  رگا  یحور . طاطحنا  و 
لاـم غازن  دـنام . یم  ناـما  رد  تـسا  بترتـم  یهاوـخدوخ  نـیا  رب  هـک  یتارطخ  زا  مـه  دوـش و  یم  قـفوم  مـه  دـنکب ،  هظحـالم  ار  ادــخ 

یم دـنک ،  یم  فیرعت  مدآ  هک  تسا  نیا  تقو  کـی  میراد ، فیرعت  روـج  ود  دوـش . یم  ادـیپ  ناـسنا  سفن  هطقن  زا  تسا ،  یهاوـخدوخ 
سفن نیا  ار ،  نارگید  دنک  تیاده  هک  نیا  يارب  دنک  یم  فیرعت  شدوخ  زا  تقو  کی  تسا . سیلبا  نیا  دهدب ، ناشن  ار  شدوخدـهاوخ 

هک مه  یتاـفالتخا  ; و  تسا یهاوخدوخ  راـثآ  نیا  و  ما ،  هدرک  نم  دـیوگب  دوـشب  هچ  ره  دـهاوخ  یم  ناـسنا  سفن  ياوـه  تسا . ناـمحر 
 ، ار نیادرک  اعدا  یـسک  رگا  مرادـن . چـیه  صقن ،  نم  هک  دـنک  اـعدا  دـناوت  یمن  يدرف  چـیه  تسا . ناـمیا  فعـض  زا  دوش  یم  هدـهاشم 

نانآ ات  دروآ ،  یمدوجو  هب  ادخ  ناگدنب  رد  ینطاب  ناطیش  هک  تسا  یگرزب  تفآ  اهیزوریپ ،  زا  رورغ  تساعدا . نیمه  شصقن  نیرتگرزب 
رتشیب و شلهج  سک  ره  تسا . ناطیـش  هصاخ  قـالخا  زا  ربک  دـشک . یم  یهاـبت  هب  ار  ناـسنا  تفغ  رورغ و  دـنک . فرحنم  قح  هار  زا  ار 

. تسا رتعضاوتم  تسا ،  رتحرشنم  شردص  رتگرزب و  شحور  رتشیب و  شملع  سک  ره  تسا . رتشیب  شربک  تسا ،  رتصقان  شلقع 

ییوجبیع

نارگید بویع  هب  تسا  بویع  هعومجم  هک  نآ  ابو  دشاب ;  لفاغ  نآ  زا  دمهفن و  ار  دوخ  بیع  ناسنا  هک  تسین  نآزا  رتالاب  یبیع  چـیه  و 
رارسادنک هاگن  ار  بویع  طقف  دراذگب و  رانکار  زیچ  همه  یناسفن  ياهاوه  و  دنک ،  فرحنم  ار  ناسنا  یبلق ،  ياه  هدقع  دیاب  ارچ  دزادرپب .

. تسا مالسا  فالخ  رب  ندرک  شاف  دشاب ،  هچ  ره  مدرم 

تلفغ

. دناسر یم  تکاله  هب  ار  ناسنا  تردق ،  ادبم  زا  تلفغ  دیشابن . لفاغ  ادخ  زا  هظحل  کی 
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يدیماان سای و 

سای دریگ . تروص  جیردت  هب  دیاب  گرزب  ياهراکو  دوش ،  یمن  تسرد  هعفد  کی  زیچ  همه  نوچ  دـیوشن ;  سویام  اهراک  زا  هاگ  چـیه 
. دیشاب راودیما  هشیمه  تسادخ ،  دونج  زا  دیما  تسا ،  ناطیش  دونج  زا 

یعامتجا تافارحناو  دسافم 

هب یگنج  ياهحالس  نیا  زا  کی  چیه  دشابن ، یقالخا  فارحنا  رگا  ار . هعماج  دننک  حالـصا  دنتـساوخ  یم  هک  دندوب  یبیبط  کی  لثم  ایبنا 
یم دساف  هک  نآ  تسا . یقالخا  فارحنا  دهد ،  یم  رارق  طاطحنا  یبیشارس  رد  ار  ام  هرایس  نیا  دراد  هک  يزیچ  نآ  درادنررض . رـشب  لاح 
یم دساف  ار  هعماج  هک  تسا  یناطرـس  هدغ  کی  وا  درک ; ادج  هعماج  زادیاب  ار  وا  تشاد ،  دهاوخنرب  شداسف  زا  تسد  و  ار ،  هعماج  دنک 

زا دنک ،  تناها  یناملـسم  هب  تبـسن  یـسک  هک  تسین  یعرـش  هفیظو  نیا  تسا . مالـسا  تاجن  تسین ،  درف  کی  تاجن  داتعم  تاجن  دنک .
تیذا دناشن . یم  هایس  زور  نیا  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ناطیش  تانیقلت  نیا  تسا ،  سفن  بح  ایند و  بح  نیا  دیامن ;  ییوگدب  ینید  ردارب 

. تسا هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  نینمؤم  رازآ  ملسم و 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

همه رب  تسا ،  رکنم  زا  یهن  تسا و  فورعم  هـب  رما  هـک  قـح ،  هـب  شرافـس  تـسا . بـجاو  تـلم  هـمه  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
رکنم زا  یهن  دیاب  دننک ،  راکنتسادیاب  تلم  نادنمشناد  تلم ،  ياملع  دش ،  طلسم  مدرم  رب  یملاظ  مکح  کی  رگا  تسا . بجاو  نیملـسم 

یم ادیپ  یصاخشا  رگا  و  مینک ،  فورعم  هبرما  تسا  ییارجا  ياههاگتسد  هب  طوبرم  هک  يروما  مامت  رد  مه  هک  میفظوم  ام  امـش و  دننک .
رگا لوا  زا  امش  مینک . لمحت  مه  ار  تالکشم  دنتـسه ; و  ایهم  يریگولج  يارب  هک  یتاماقم  هب  مینک  یفرعم  دننک ،  یم  فالخ  هک  دنوش 

روشک تلم و  ریسم  فالخ  رب  هچنآ  و  مارح ،  عرش  رظن  رد  هچنآ  زا  دوشن . یهتنم  قباس  عضو  هب  هک  تسین  مولعم  دیریگن ،  ار  داسف  يولج 
. دنشاب یم  لوئسم  همه  دوشن  يریگولج  رگا  عطاق  روط  هب  تسا ،  یمالسا  يروهمج  تیثیح  اب  فلاخمو  یمالسا ، 

نیقفانم قافن و 

هک يردق  نآ  تسا . رفک  قیداصم  حضوا  قفانم  تسا ; و  هدش  بیذکت  رتشیب  نیقفانم  زا  مالـسا  رد  دـنرافک . زا  رتدـب  هک  دنتـسه  اهقفانم 
هچ رفاک  مدآ  اب  دناد  یم  ناسنا  تسین . روط  نیا  رافک  يارب  دنک ،  ناشحالصاای  دربب  نیب  زا  ار  نیقفانم  هک  نیا  رب  تسا  هدرک  هیکت  مالسا 
 ، دننک یم  تناید  راهظاوت  شیپ  اهنیا  هک  ار ،  نیقفانم  تیفیک  دیامرف  یم  رکذ  نیقفانم  هروس  رد  دنک . هچ  دناد  یمن  نیقفانم  اب  اما   ، دـنکب

هتسد نآ  و  میتسه ، نآ  هب  يالتبم  زورما  ام  هچنآ  دنتسه . قفانم  اهنیا  دنتسین ،  ملسم  اهنیا  دنیوگ ،  یم  غورد  نکل  دننک ،  یم  مالسا  راهظا 
رایـسب اهنیا  هلاسم  لح  تسا ،  لکـشم  اهنیا  اب  اهناملـسم  راک  دننکـشب ، دنهاوخ  یم  ار  مالـسا  رمک  ودـننک  یم  مالـسا  راهظا  هک  ینیقفانم 

وا يراکادف  هزیگنا  ناملسم و  تلم  زا  هنو  نآ ،  يونعم  تردق  مالسا و  زا  هن  هک  تسا  نآ  ناتناراداوه  امش و  گرزب  بیع  تسا . لکـشم 
يا هدـع  فسالا  عم  دنتـسه ،  ینراذگـشوخ  یـشایع و  لوغـشم  هسنارف  اـکیرمآ و  نماد  رد  نیقفاـنم  يارـس  هک  نآ  اـب  دـیراد . یعـالطا  ، 

شتآ ار  ناتسرامیب  دننک و  یم  مالـسا  راهظا  هک  ییاهنآ  دنا . هدومن  بلـس  نانآ  زاار  رکفت  تردق  هدز و  لوگ  ریوزت  هلیح و  اب  ار  ناوجون 
و ناطیـش !  ياه  هلافت  يا  داب  ناتگنن  دنتـسه . قفانم  اهنیا  دنتـسین ،  ملـسم  اهنیا  دیـسانشب ، ار  اهنیا  دنرب ،  یم  رـس  ار  اهحورجم  دـننز و  یم 
هب  ، تـسا هتــساخرب  اهتردـقربا  ربارب  رد  هـک  یتـلم  لـباقم  رد  هدــیزخ و  اـهخاروس  رد  هـک   ! یللملا نـیب  ناـگتخورفدوخ  يا  داـب  ناـتراع 

نیا داعبا  هب   ، ناش یگلفـس  تایانج و  هک  دـیبایب  ار  يا  هتـسد  ای  هورگ و  دـیناوتب  امـش  مرادـن  نامگ  دـیا . هتخادرپ  هنالهاج  ياهیراکبارخ 
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. دشاب نیقفانم  کهورگ 

مایق هللا

گرم زا  دـنک . مایق  دـیاب  ادـخ  يارب  دـید ، رطخ  رد  ناـسنا  ار  ادـخ  نید  یتق  و  دروآ . یم  هللا  تفرعم  ماـیق هللا  تسا ، ماـیق هللا  رد  زیچ  همه 
و ناتدوخ ، نطاب  یناطیـش  لباقم  رد  يدارف  مایق  دینک ، مایق  ادـخ  يارب  و  دـینک ، مایق  همه  تسادـخ . تسد  هب  تامم  تایح و  هک  دیـسرتن 
هب لوصو  يارب  يدارفنا  دـینکب ، مایق هللا  يدارفنا  یعاـمتجا و  يدارف » ینثم و  اوموقت هللا  نا  . » یناطیـش ياهتردـق  لـباقم  رد  یناـگمه  ماـیق 

يور و  میتشادرب ، ادخ  زا  ار  نامدوخ  ياکتا  زور  کی  ام  رگا  درادـن . تسکـش  مایق هللا  هللا . دـصاقم  هب  لوصو  يارب  یعامتجا  هللا ، تفرعم 
مایق هک  دینک  شـشوک  تفر . میهاوخ  تسکـش  هب  ور  ام  هک  تسا  يزور  زور ، نآ  هک  دینادب  میتشاذـگ ، حالـس  يور  ای  میتشاذـگ ، تفن 
يارب میـسرت ، یمن  ام  تسا . چیه  یلاعت  كرابت و  يادـخ  لباقم  رد  اوق  مامت  دـشاب . هللا  دـشاب ، یهلا  تضهن  دـیراد ، هک  یتضهن  نیا  امش ،
ساسا رب  هک  یتضهن  و  تسادخ ، يارب  هک  یمایق  تسین . نآ  يوت  ررض  چیه  درادن ، نارـسخ  چیه  مایق هللا  میدرک . مایق  ادخ  يارب  ام  هکنیا 

. دیناسرب ایرد  هب  ار  ناتدوخ  اه ! هرطق  تردق . أدبم  نآ  هب  ار  ناتدوخ  دینک  هتسبا  و  درک . دهاوخن  ینیشن  بقع  تسا  هدیقع  تیونعم و 

مایق هب  توعد 

نآ هک  فده -  هب  ندیسر  رد  امش  هب  یسک  جراخ ،  زا  هک  دیشاب  هتشادن  راظتنا  هک  تسا  نیا  یمالسا  ياهروشک  ياهتلم  هب  نم  تیـص  و 
. دینک مایق  دشخب  یم  ققحت  ار  لالقتسا  يدازآ و  هک  یتایح  رما  نیا  هب  دیاب  دوخ  دنک . کمک  تسا -  مالسا  ماکحا  ندرک  هدایپ  مالسا و 

ریاس ناناملـسم  هک  مراودـیما  دـنهدب . تاجن  گرزب  ياهتردـق  و  ناشدوخ ،  ياهتموکح  تسد  زا  ار  ناـشدوخ  دـننک و  ماـیق  دـیاب  اـهتلم 
تاراختفا هب  مالسا  هب  کسمت  اب  و  دنتسیاب ،  دوخ  ياپ  يور  و  دننزب ، برغ  نهد  يوت  هتفرگ و  دنپ  ناریا  ناناملـسم  تایبرجت  زا  اهروشک 

تـسد زا  ار  یمالـسا  ياهروشک  مالـسا و  دـیزیخرب و  تلفغ  باوخ  زا  ملاـع !  راـطقا  دـنمتریغ  ناناملـسم  يا  دـنبای . تسد  دوخ  هتـشذگ 
يدام یناسنا و  ياه  هیامرـس  همه  نیا  اب  هک  تسین  گنن  ناهج  ناناملـسم  يارب  ایآ  دیـشخب . ییاهر  ناـنآ  هب  ناگتـسباو  نارگرامعتـسا و 

نیا دـنهدب . نرق  ینیمز  ییایرد و  نادزد  ربکتـسم و  نادـنمتردق  هطلـس  هب  نت  یهلا ،  هناوتـشپ  یقرتم و  بتکم  نینچ  نتـشاد  اب  يونعمو ، 
رظتنم دننیشنب و  رگا  دنزیخرب ، اج  زا  دیاب  اهتلم  دنهدب . تاجنرارشا  تسد  زا  ار  ناشدوخ  دننک و  مایق  دننک ،  تضهن  دیاب  هک  دنتسه  اهتلم 

و تسا . هابتشا  نیا  دننکب ،   ، ناش يونعم  تاهج  يارب  هچ  ناش و  يدام  تاهج  يارب  هچ  يراک  دنیایب و  نارگید   ، اهنآ يارب  هک  دنشاب  نیا 
لوغشم نیملسم ، عبانم  زا  يرادروخرب  مالسا و  يدوبان  يارب  هک  ار  ییاهتردق  تسد  و  دننک ، مالسا  هار  رد  مایق  هک  تسا  ناناملـسم  هفیظ 

هک دننک  هجوت  دیاب  دنا ، هتسب  نوخ  قاثیم  ناگنهرباپ  نامورحم و  اب  هک  نانامه  یمالسا ، عماوج  نایانشآدرد  دننک . عطق  ار  دنتـسه  هئطوت 
ار مالسا  ياهتلم  همه  دهاوخ  یم  هک  يدساف  ياهتـسد  نیا  و  دنزیخاپب ،  هجوت  اب  يرادیب و  اب  مالـسا  ياهتلم  همه  دنا . هزرابم  هار  زاغآ  رد 

گنن مالسا  تلم  يارب  رابج ،  دساف  هاگتسد  لباقم  رد  توکس  دنناشنب . ناشدوخ  ياجرس  ار  اهنآ  دهدب ،  رارق  اهتردقربا  هطلـس  تحت  رد 
هب نتسویپ  اب  دنریگب و  وگلا  گرزب ،  مالسا  هعسوت  فادها  يدازآ و  لالقتسا و  هار  رد  ام  نیدهاجم  يراکادف  زا  ناملسم ،  ياهتلم  تسا .

کـش نودب  ناریا  ناملـسم  تلم  يزوریپ  دنورب . یناسنا  یگدنز  یگدازآ و  يوس  هب  شیپ ،  هب  ودننکـشب  ار  رامثتـسا  رامعتـسا و  دس  مه 
يژولوئدـیا هب  اکتا  اب  یتلم  کی  هنوگچ  هک  دوب ،  دـهاوخ  هنایمرواخ  ياهتلم  اصوصخ   ، ناهج هدیدمتـس  لـلم  ریاـس  يارب  یبوخ  قشمرس 

. دیآ یم  قیاف  میظع  ياهتردق  رب  مالسا  یبالقنا 

 ! دیزیخاپب نیفعضتسم 

. دننافعـضتسم نآ  ثراو  تسادخ و  زا  نیمز  هک  دینارب ،  هنحـص  زا  ار  نارگمتـس  و  دـیوش ،  نامیپمه  دـیزیخرب و  ناهج !  نافعـضتسم  يا 
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عافد دوخ  تاردقم  مالسا و  زا  و  دیهد ، مه  هب  داحتا  تسد  دیزیخاپب و  نارگمتـس ! هطلـس  تحت  نافعـضتسم  و  ناهج ! ناناملـسم  يا  ناه 
ات دیریگ . تسد  هب  ار  دوخ  تاردقم  دیزیخاپب و  یتیگ ! نافعضتسم  ناهج و  ناناملسم  يا  ناه  دیـسارهن . نادنمتردق  يوهایه  زا  و  دینک ، 

یناسنا هنادنمتفارش  یگدنز  کی  دنهاوخب  رگا  ملاع  نیفعـضتسم  دننک !  نییعت  وکـسم  ای  نتگنـشاو  ار  امـش  تاردقم  هک  دیا  هتـسشن  یک 
. دننک دودحم  دیاب  ار  اهنیا   ، دندراد وتو  قح  هک  ینادنمتردق  نیا  تردق  دنهدب و  تسد  مه  هب  ناهج  نیفعضتسم  همهدیاب  دنشاب ،  هتـشاد 

يا ناـه  دـیریگب . نادـند  گـنچ و  اـب  ار  قـح  دـیزیخاپب و  ناـهج ! ناناملـسم  یمالـسا و  ياـهروشک  يا  و  ناـهج ! نافعــضتسم  يا  اـمش 
ریذپان فلخت  وا  هدعو  و  تسامـش ، اب  دنوادخ  هک  دیریگب ; نانآ  زا  ار  دوخ  قح  و  دـیروشب ،  راوخمدآ  ناربکتـسم  رب  ناهج ! نافعـضتسم 

ندیچیپ مهرد  يارب   ، دیحوت مچرپ  تحت  رد  دیـشخب ; و  تایح  ار  ناگدرم  دیوش و  هدنز  دینک ;  رادیب  ار  ناگتفخ  دـیوش و  رادـیب  تسا .
اب ار  ناشدوخ  قح  دیاب  کلامم ،  همه  دالب ،  همه  نیفعضتسم  دینک . يراکادف  شزرا  یب  ناگتخورفدوخ  و  هایس ،  خرـس و  رامعتـسا  رتفد 

دیزیخرب ناهج ! نیفعضتسم  يا  داد . دنهاوخن  ار  یسک  قح  نیربکتسم  دنهدب ،  ار  نانآ  قح  اهنآ  هک  دنشابن  رظتنم  دنریگب ،  مکحم  تشم 
دوخ دـیاب  خـیرات  ناگدیدمتـس  نامورحم و  دـننکب . دـنناوت  یمن  يراک  چـیه  اـهنیا  دیداتـسیارگا ،  هک  دـیتسیاب ،  اهتردـقربا  لـباقم  رد  و 
همه رب  نیفعضتسم ،  همه  دالب ،  همه  هک  تسا  نیا  ییاهن  يزوریپ  دنهد . تاجن  دنب  زا  ار  نانآ  ناراکمتس  هک  دنـشکن  راظتنا  و  دنزیخرب ، 

. دنوش نفد  نیربکتسم  هک  تسا  يزور  فعضتسم  تلم  دیع  دنوشبزوریپ . نیربکتسم 

يریذپ ملظ  ملظ و  اب  هزرابم 

یم نارگید  هب  ملظ  هن  میور . یم  ملظ  راـب  ریز  هن  مینک و  یم  ملظ  یـسک  هب  هن  میونـشب . ملظ  هن  مینکب و  ملظ  هن  هک  تـسا  نـیا  اـم  هماـنرب 
نوملظت و ،ال  هملک ود  رد  دوش  یم  هصالخ  بتکم  نآ  همانرب  هک  تسا  یبتکم  وریپ  مالسا  تلم  میور . یم  نارگید  ملظ  راب  ریز  هن  مینک و 

یم ررض  ملاظ  هک  ردق  نآ  مولظم . هن  میشاب و  ملاظ  هن  مینک ، ارجا  میهاوخ  یم  ار  هملک  ود  نیا  مالـساربمغیپ  يربهر  تحت  ام  نوملظت . ال 
ملظ و لـباقم  رد  هچناـنچ  تسا ، میلـست  کلادـع  قح و  لـباقم  رد  اـم  تلم  درب . یمنررـض  ردـق  نآ  ملاـظ  ملظ  زا  مولظم  شملظ ، زا  درب 

. تسا هداتسیاروج 

یمالسا بالقنا 

یسایس و بالقنا  هک  نآ  زا  لبق  ام ، گرزب  یمالسا  بالقنا  اوتحم . ثیح  زا  تسا  هدوب  بالقنا  نیرتگرزب  اهبالقنا و  نیرتهب  بالقنا ، نیا 
بالقنا تسا . هدوبن  ناریا  بالقنا  یبوخ  هب  یبالقنا  نونک  ات  هک  ار  بلطم  نیا  دینادب  تسا . یناحور  يونعم  بالقنا  کی  دشاب  یعامتجا 

دارفا اب  ار  بالقنا  ظفح  ناریا  دنـشاب . هتـشادن  هلگ  ناشبالقنا  ياهدـمایپ  زا  دـیاب  مدرم  سپ  مدرم ، دوخ  هب  یکتم  تسا  یبـالقنا  اـم  مدرم 
دنناـمه ناـهج ، رد  یبـالقنا  چـیه  هک  دـننادب  دـیاب  اـم  نانمـشد  دور . یم  شیپ  بـالقنا  نیا  نمؤم  دارفا  تسد  هب  مه  نـآلا  و  درک ، نمؤم 

، ناریا ياهناوج  امـش  مایق  مالـسا . تکرب  هب  زج  تسین  نیا  و  تسا ، هدوبن  هارمه  میظع  يدروآ  هر  مک و  يا  هعیاض  اب  ام  یمالـسا  بالقنا 
یمالـسا بـالقنا  زا  يراکادـف  اـب  درک . هدـنز  ار  مالـسا  درک ، هدـنز  ار  نآرق  دوب ، یهلا  تضهن  دوب ، یهلا  ماـیق  هک  ناریا  تلم  امـش  ماـیق 

هیناسفن ياهاوه  زا  تسا ، ناربکتـسم  یبوکرـس  ناهج و  نافعـضتسم  ییاهر  بجوم )   ) هک زیزع  بتکم  نیا  همادا  يارب  و  مینک ، يرادساپ 
هعیاض مک  رمث و  رپ  ناریا  بالقنا  لثم  هک  درک  دـیهاوخن  ادـیپ  ار  یبـالقنا  چـیه  امـش  زورما  اـت  میـشاب . رذـح  رب  تسا  ناطیـش  ثاریم  هک 

هک نیا  هب  دشاب  ممصم  دیاب  ام  تلم  دهاوخ . یم  ياتسرپ  درک ، شگرزب  درک و  تیبرت  دیاب  هک  دنام  یم  یلفط  کی  لثم  بالقنا  دشاب .) )
هب ناریا  رد  ار  اـهیروتاتکید  اـهیرگلواپچ و  رمع  اـم ، یمالـسا  سدـقم  تضهن  دـهدن . تسد  زا  تسا  هدروآ  تـسد  هـب  هـک  ار  يزیچ  نآ 

يارب تسادخ و  يارب  هک  یبالقنا  هژیوب  تسا ، ریذپان  بانتجا  نآ  يزوریپ  بالقنا و  هار  رد  نداد  ینابرق  ندـش و  ینابرق  تسا . هدروآرس 
دیتسیاب و اهنآ  لباقم  رد  امش  ار ، ناریا  یمالسا  تضهن  نیا  دنهد  یم  هولج  سکع  هب  هک  ییاهنآ  تسا . نافعـضتسم  تاجن  يارب  وا ، نید 
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همه زا  دوخبدوخ  لطاب  و  دوشب ، هداـیپ  مالـسا  دـالب  همه  رد  قح  هللا ـ  ءاـشنا  اـت ـ  دـینک ، جـیورت  تسه  هک  يروط  نآ  هب  ار  ناـتدوخ  قح 
سأی چیه  ناتدوخ  هب  ادبا  دیورب و  شیپ  تضهن  نیا  رد  دوشب . قهاذ  دورب و  نیب  زا  ایند  کلامم  همه  زا  هللا ـ  ءاشنا  هکلب ـ  مالسا ، کلامم 

يزیتسرقف ییادزرفک و  هرهچ  ناشورف ، » ایند  هب  نید   » و اه » هدیسر  هار  زا   » ات دوش  یعس  دیاب  تسا . ناطیـش  دونج  زا  سأی  هک  دیهدن ، هار 
یم تسا . هدوبن  ای  مک ، شریظن  ایند  رد  هک  دیتسکـش  ار  يدس  کی  دیدرک و  یبالقنا  کی  امـش  دـننکن . راد  هشدـخ  ار  ام  بالقنا  نشور 

لمحت هک  دـنا  هدرک  تباث  ناریا  مدرم  دـشاب . غیلبت  اب  میهاوخ  یم  هکلب  دـشاب ، ریـشمش  اب  میهاوخ  یمن  مینک ، رداص  ار  نامبالقنا  میهاوخ 
یلـصا نابحاص  نیلوئـسم  تشاد . دنهاوخن  زگره  ار  نآ  لوصا  هب  هبرـض  بالقنا و  تسکـش  لمحت  یلو  دنراد ، ار  یگنـشت  یگنـسرگ و 
دنتـسه نانآ  هب  يرکف  ناگتـسباو  و  هتـشذگ ، میژر  ناثراو  هک  ار  یناسک  نانآ  ياج  هب  ات  دـننزن ، سپ  ساسا  یب  ياه  هناهب  اب  ار  بـالقنا 

مرادن ینارگن  چیه  مدوخ  مهـس  هب  نم  تسا . فده  هب  ندش  کیدزن  يزوریپ و  کی  هناشن  گرزب ، بالقنا  يارب  ینابرق  دننک . نیزگیاج 
ای مشاب و  امش  نایم  رد  نم  درادن . مه  سک  چیه  دوجو  هب  یگتسب  و  دور ، یم  شیپ  هدرک و  ادیپ  ار  شدوخ  هار  بالقنا  بالقنا ، هب  عجار 

نیا تسد  ات  دورن و  اکیرمآ  ات  دتفیب . نامرحمان  نالهان و  تسد  هب  بالقنا  دیراذگن  هک  منک  یم  شرافس  تیـصو و  امـش  همه  هب  مشابن ،
، میهد یم  ماجنا  مه  ار  نامیاهراک  تسا و  رارق  رب  مه  نامدایرف  تسا و  رارق  رب  نامتضهن  ام  دوشن ، هتشادرب  ام  تکلمم  يور  زا  اهتردقربا 

نآ درک . ادـیپ  تزع  تسکـش و  ار  تلذ  نیا  ناریا  یلو  میدوب ، لیلذ  دـبع  کی  اـکیرما  لـباقم  رد  اـم  دـش . میهاوخ  قفوم  هللا ـ  ءاـشنا  و ـ 
یهلا لوحت  لوحت ، نیا  تردق ، لاح  هب  تشگرب  فعض  لاح  زا  تردق ، لاح  هب  تشگرب  فوخ  لاح  زا  هک  دش  ادیپ  تلم  رد  هک  یلوحت 

قرف دوب . هدرکن  مایق  طحنم  روما  نیا  يارب  ام  تلم  دوب ، هدرکن  ماـیق  مکـش  يارب  اـم  تلم  تلم . نیا  رـس  تشپ  دوب  یهلا  تسد  کـی  دوب .
، تسا یمالسا  تضهن  ناریا  سدقم  تضهن  یمالـسا . تسا و  یلم  تضهن  هک  تهج  نیا  زا  رگید ، ياهتـضهن  تضهن و  نیا  نیبام  تسه 

. دنریگ رارق  نآ  ریثأت  تحت  ناهج  نیملسم  همه  هک  تسا  یهیدب  تهج  نیا  زا  و 

نآ لماوع  يزوریپ و 

همه هک  میظع  یناطیـش  تردـق  رب  هملک ، تدـحو  ادـخ و  هب  نامیا  اب  ناریا  هدـنمزر  تلم  دوب . هملک  تدـحو  ناـمیا و  امـش  يزوریپ  زمر 
شیپ ار  انعم  نیا  هملک  تدحو  ادخ و  هب  نامیا  درک . عطق  دوخ  روشک  زا  ار  اهتردقربا  همه  تسد  و  دش ، بلاغ  دندوب  نآ  نابیتشپ  اهتردق 
يدابم هب  ناـمیا  ادـخ ، هب  ناـمیا  دوب . ادـخ  هب  هجوت  ادـخ ، هب  ناـمیا  درک ، زوریپ  امـش  هک  يزرم  نآ  دـیدز . راـنک  ار  اهتردـقربا  هک  دروآ 

ددع و اب  هن  میدش  زوریپ  دندز ، دایرف  ار  مالـسا  مه  اب  ام  تلم  راشقا  همه  هک  نامیا ، تردق  نیا  اب  ام  درک . زوریپ  ار  امـش  هک  دوب  یمالـسا 
هدرک زوریپ  ار  ام  هک  ار  يزیچ  نامه  هک  مینک  شـشوک  دیاب  تقو  نآ  میدیمهف ، رگا  ار  ارچ  نیا  میدش ، زوریپ  ارچ  میمهفب  دـیاب  ام  هدـع .
نامه ام  حالس  مه  الاح  درک ، زوریپ  ار  ام  ربکا  هللا  دوب . مالسا  يرادساپ  یلاعت و  كرابت و  يادخ  هب  هجوت  ام  يزوریپ  زمر  مینک . شظفح 

نتـشادن اب  امـش  هک  دوب  ادخ  فطل  رظن  تسا . هملک  تدـحو  نامه  ام  حالـس  مه  الاح  درک ، زوریپ  ار  ام  هملک  تدـحو  و  تسا . ربکا  هللا 
تـسد نیا  دیـشاب . زوریپ  ات  دـینک  ظفح  ار  ادـخ  هب  هجوت  دـیدش . زوریپ  گرزب  ياهتردـق  رب  یـشترا ، گرب  زاس و  نتـشادن  اب  و  نامزاس ،

همه رد  دش  ظفح  رگا  دینک ;  ظفح  دینادب و  ردـق  ار  نیا  دـنکفا ، هیاسامـش  رب  هک  یلاعت  قح  تیانع  تسامـش و  رـس  رب  هک  یهلا  كرابم 
يارب دـیآ ، یم  شیپ  یتلم  کی  يارب  هک  ییاهیزوریپ  اسب  هچ  تسا . رتلکـشم  يزوریپ  لصا  زا  يزوریپ  کی  ظفح  دـیتسه . زوریپ  لـحارم 

هب اکتا  هطساو  هب  ام  تلم  دور . یم  ناشتسد  زا  يزوریپ  نآ  دننک ، یم  یتسـس  دنرادن  تسا  هدش  دوجوم  هک  رما  نآ  رد  تماقتـسا  هک  نیا 
هک یتردق  نیا  یمالسا ، قالخا  راتفر و  اب  میدش . زوریپ  ام  هک  دوب  مالسا  نامیا و  هب  اکتا  اب  نم ! ناردارب  درب . شیپ  ار  تضهن  نیا  مالـسا 

تـسکش تسادـخ  شا  هناوتـشپ  هک  یتیعمج  تسا . يزوریپ  شلابند  دـش  یهلا  هک  دـصقم  دـینک . ظفح  تسا  هدـناسر  يزوریپ  هب  ار  امش 
میهد ناشن  ایند  همه  هب  میهاوخ  یم  ام  دتـسیاب . دناوت  یمن  نآ  لباقم  رد  یتردق ، چیه  نامیا ، تردق  ظفح  اب  درک ، مایق  رگا  یتلم  درادـن .

، دروآ یمن  ریشمش  ار  يزوریپ  میزوریپ . میشاب  قح  ریسم  رد  هک  یمادام  داد . تسکـش  نامیا  يورین  هب  ناوت  یم  مه  ار  هقئاف  ياهتردق  هک 

( هر  ) ینیمخ ماما  راصق  www.Ghaemiyeh.comتاملک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


قح ام  میدرک . هبلغ  دـندوبوا ، لابند  اهتردـق  همه  هک  یناطیـش ، هداعلا  قوف  تردـق  نیا  رب  یلاخ  تسد  اـب  اـم  دروآ . یم  نوخ  ار  يزوریپ 
یمن دشابن  راک  رد  تماقتسا  ات  دهاوخ ;  یم  تماقتسا  دیا . هداتـسیا  لطاب  لباقم  رد  دیتسه ، قح  امـش  تسا . زوریپ  لطاب  رب  قح  میتسه و 

قح امـش  تسا . زوریپ  روشک  نیا  دنتـسه ، يراکادـف  يارب  ایهم  روط  نیا  شیاهرـشق  مامت  هک  يروشک  دیـسرب . ییاـهن  يزوریپ  هب  دـیناوت 
هک الوا  میروخب . تسکش  هک  میشاب  هتشاد  ار  نیا  فوخ  ام  هک  تسین  روط  نیا  تسا . زوریپ  قح  دیا ;و  هداتـسیا  لطاب  لباقم  رد  دیتسه و 

يونعم يزوریپ  و  میروخ ، یمن  يونعم  تسکـش  میروخب  يروص  تسکـش  هک  نیا  ضرف  رب  ایناث  تسام ;و  اب  ادخ  میروخ ، یمن  تسکش 
مه بولغم  میتسه ، قح  ام  میوشب  مه  بلاغ  میتسه ، قح  یتق  و  میقح . ام  هک  نیا  يارب  میرادن ، سرت  ام  تسا . نیملسم  اب  تسا ، مالـسا  اب 

و تسوا ، اب  ادخ  دشاب  ادخ  اب  هک  یسک  میزوریپ . ام  دننک ، دوبان  مه  ار  ام  دننک و  مایق  ام  دض  هب  مه  ملاع  مامت  رگا  میتسه . قح  ام  میوشب 
تردق هک  نیا  اب  هدع ، یمک  دـیتسه . زوریپ  هک  دیـشاب  رادـیاپ  تسامـش . نابیتشپ  مالـسا  هک  نیا  يارب  دـیزوریپ ، امـش  تسوا . اب  يزوریپ 

دروم هک  تسا  نآ  يزوریپ  دش . دهاوخن  فعـض  بابـسا  دشاب ، راک  رد  مالـسا  هب  دهعت  دـشاب و  راک  رد  ماجـسنا  دـشاب و  راک  رد  یحور 
نیا دیوشن . لصفنم  نآ  زا  دیزوریپ ، دراد  تردق  ادبم  نآ  هب  هجوت  امش  هیحور  ات  دیریگب . ار  يروشک  هک  نیا  هن  دیـشاب ، یلاعت  قح  هجوت 

هب طابترا  يزوریپ  نیا  دمآ . تسد  هب  يزوریپ /  نیا  دایرف /  اب  مالسا و  هب  شیارگ  مالـسا و  تکرب  هب  هک  دوب  ییزوریپ  ام  بالقنا  يزوریپ 
ادخ هب  طوبرم  يزوریپ  نیا  تشادـن ، مه  تلم  هب  طابترا  يزوریپ  دـینک ! بستنم  نم  هب  ار  نیا  دـیابن  متـسه و  هبلط  کی  نم  تشادـن ، نم 

. تسا تلم  همه  نیهر  بالقنا  يزوریپ  تسا . ناریا  گرزب  تلم  ياسآ  هزجعم  يزوریپ  زمر  هک  ربکا ، هللا  راختفارپ  مچرپ  داب  دـیواج  دوب .
راـطقا همه  رد  هک  نآ  رتـالاب  يزوریپ  دوش ; و  هداـیپ  ناریا  رد  شماـکحا  همه  هب  داـعبا و  همه  هب  مالـسا ، هک  تسا  یتـقو  ییاـهن  يزوریپ 

. تسا رشب  تداعس  هیام  مالسا  دنک . تموکح  مالسا  ملاع ،

هللا مایا 

شومارف هعقاو  نیا  دروآ . راب  هب  همکاح  تایه  يارب  یگرزب  گنن  دادرخ  هدزناـپ  هعقا  و  تسا . ناریا  یمالـسا  تضهن  ادـبم  دادرخ  هدزناـپ 
میارج هیتآ  ياهلـسن  و  دورن ، اه  هرطاخ  زا  هاش  يدالج  ات  دوش  هتـشاد  هگن  هدنز  دـیواج و  يد  هدزون  دادرخ و  هدزناپ  دـیاب  تسین . یندـش 

تردـق هروطـسا  دادرخ  هدزناـپ  ماـیق  منک . یم  مـالعا  یمومع  يازع  هشیمه  يارب  ار  دادرخ  مهدزناـپ  زور  نم  دـننادب . ار  كافـس  ناـهاش 
مقر دادرخ  هدزناپ  ياروشاع  رد  هزرابم ، نینوخ  لصف  نیرتمهم  نیلوا و  درک . لطاب  ار  اهنوسفا  اه و  هناسفا  تسکـش و  مهرد  ار  یهاشمتس 

تقیقح رد  دروآ . اجب  لد  ناج و  هب  دادرخ  هدزناـپ  زورلاـس  رد  ار ، یهلا  یهاـنتمریغ  ياـهتمعن  رکـش  تسا  مزـال  ناریا  میظع  تلم  دروخ .
رگـشرازگ هک  رویرهـش  مهدـفه  زورلاس  تسا . هللا  ماـیا  زا  رویرهـش  هدـفه  دوب . نـمهب 57  يوریپ 22  دادرخ 42 ، تضهن 15  درواتـسد 
نارگمتـس لباقم  رد  تلم  یگداتـسیا  تعاجـش و  تمواـقم و  رگناـشن  هللا و  ماـیا  زاو  تسا ، یمالـسا  یناسنادـض و  یهاـشنهاش  تاـیانج 

ياهزور خـلت  هرطاخ  57 و  رویرهش خـلت 17  هرطاخ  دوب . دـهاوخ  هدـنز  و  تسا ، هدـنز  ناریا  زرابم  تلم  هرطاـخ  رد  تسا ، ناراـکتیانجو 
راب هب  ار  یمالسا  لدع  يروهمج  مچرپ  ینیزگیاج  و  رابکتسا ، دادبتـسا و  ياهخاک  ینوگنرـس  نیریـش  هویم  تشذگ ، تما  رب  هک  یگرزب 

نامز ماما  رصع ، یلو  ترضح  تباین  هب  نم  دراد . یم  هگن  هدنز  ار  نآ  دای  ناریا  فیرش  تلم  هک  تسا ، هللا  مایا  زا  رویرهش 57   17 دروآ .
رد میوگ و  یم  تیلـست  رادغاد  ياه  هداوناخ  هب  هصاخ  ار ، رویرهـش  هدفه  لاس 98ق . لاوش  مراهچ  تبیصم  ناهج ، ناناملـسم  همه  هب  ع 

هثداح ياه  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  همه  هکلب  تسا ، کیدزن  شلاس  هک  دوبن  نآ  اهنت  نم  يافطصم  تسا  دهاش  ادخ  کیربت . لاح  نیع 
زیزع نایوجشناد  یعمج  هتسد  راتشک  هاگشناد و  هب  سوحنم  میژر  هنیاشحو  موجه  زور  نابآ ، هدزیس  زور  دنا . هدوب  نم  يافطـصم  لاوش ،
تشپ يزوریپ  راختفا و  اب  ار  میژر  يزور  هایس  هعمج  ، نوخ يزوریپ  دیون  زور  رویرهـش  هدفه  نوخ و  زور  دادرخ  هدزناپ  هک  یتلم  تسام .

ایند رد  هاگ ، هلبق  مکش ر ا  و  انب ، ریز  ار  داصتقا  هک  دنراد  كاب  نانآ  درادن . كاب  یماظن  يداصتقا و  تارصاحم  نیا  زا  تسا ، هتشاذگ  رس 
. ناریا دنمـشزرا  فیرـش  تلم  رب  هللا و  مایا  رب  دورد  نمهب ،  دادرخ و 22 هدزناپ  رب  درود  اروشاع ، رب  دورد  دـنناد . یم  دوصقم  دـصقم و  و 
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ياهلـسن يارب  یگدنز و  لوط  رد  دشاب  ام  قشمرـس  دیاب  نمهب  مود  تسیب و  نآ . ناگدـننیرفآ  رب  و  هللا ، موی  نمهب ، مود  تسیب و  رب  دورد 
. دنرامـشب گرزب  دـننک و  ظفح  دـیاب  دوب ، رفکرب  مالـسا  توغاط و  رب  هللا  رفک و  رب  نامیا  هبلغ  زور  هک  ار  نمهب  اهنآ 22 همه  هک  هدـنیآ ،

تما ینابیتشپ  ریبکت و  اب  تشگرب و  هللا  هب  توغاط  زا  شترا  هک  دوب  يزور  و  دنتسویپ ، مه  هب  تلم  شترا و  هک  دوب  يزور  نمهب  زور 22
ناشدصقم هک  یتلم  هچراپکی ، یتلم  هک  دش  تباث  نمهب  رد 22 یگدنز . مامت  رد  دشاب  ام  قشمرس  دیاب  انعم  نیا  درک ; و  هبلغ  توغاط  رب 

یمن دنتـسه ، دـصقم  کی  ياراد  دنتـسه ، ادـصکی  مه  اب  ناش  همه  و  فرـص ، يدام  دـصقم  کی  ناشدـصقم  هن  تسا  یهلا  دـصقم  کی 
نانمشد رب  نمهب  لثم 22 ار  ام  يداهن و  تنم  ام  رب  وت  ایادـخ ! اـهنآ . همه  رب  درک  هبلغ  تلم  هک  دـندید  دـننک ; و  هبلغ  تلم  نیا  رب  دـنناوت 

. يدناسر دوخ  تایانع  دنلب  هلق  هب  ملاع ، ود  ره  منهج  طوقـس و  یبیـشارس  زا  یتفرگ و  ار  مولظم  تلم  نیا  تسد  و  يدرک ، زوریپ  تدوخ 
دـیزی و ررکم  اـم  تلم  ناـفلاخم  و  ـالبرک ، يادهـش  ررکم  اـم  يادهـش  و  ـالبرک ، ررکم  ادهـش  نادـیم  و  اروشاـع ، ررکم  رویرهـش  هدـفه 

. دنتسه وا  ناگتسباو 

يردارب تدحو و 

هب دنردارب  ایند  رساترس  نینمؤم  تسا . تدحو  هب  تودع  مالـسا  هب  توعد  الوصا  نارگمتـس . همه  دض  رب  دنـشاب  هدحاو  دی  دیاب  نیملـسم 
اج نیا  هب  امـش  يردارب ، ظـفح  اـب  تسا . تاریخ  همه  ادـبم  هک  تسا  يردارب  نـیمه  مالـسا  رد  دـنربارب . اـهردارب  و  نآرق ، مـکح  بـسح 

مامت تسین . حرطم  هیحان  تیموق و  نابز ، داژن ، مالـسا  رد  هک  ما  هدرک  مـالعا  ررکم  نم  دـیورب . ولج  دـیاب  يردارب  ظـفح  اـب  دیدیـسر ; و 
تسین حرطم  هعیش  ینس و  دنتسه . یمالسا  قوقح  ایازم و  همه  زا  رادروخرب  همه  و  ربارب ، ردارب و  هعیش -  هچ  تنس و  لها  هچ  نیملـسم - 

، میهدب مه  تسد  هب  تسد  هک  میفظوم  مه  اب  نام  همه  نالا  ام  میتسه . مه  اب  ردارب  همه  مالسا ، رد  تسین  حرطم  سراف  درک و  مالسا ، رد 
کی هک  تقو  نآ  ات  تسا . تدـحو  نیا  ظفح  ام ، همه  يارب  نالا  تسا  مزال  هک  هچنآ  ار . ناریا  میزاسب  مه  اب  همه  و  مه ، اـب  میـشاب  ردارب 

زا یتلم  ره  ییاهر  ار ه  دیـشاب . هتـشاد  یبهذم  تدحو  دیراد  ناریا  لالقتـسا  هب  هقالع  رگا  دنکـشب . دناوت  یمن  یـسک  ار  کی  نیا  دـیتسه 
، تسامش اب  ادخ  ار ، ناتدوخ  تدحو  امش  دینک  ظفح  هک  یمادام  دراد . تلم  نآ  ناج  قمع  رد  هشیر  هک  تسا  بهذم  رامعتـسا ، لاگنچ 
ام دـیاب  داد . دـهاوخن  تسد  زا  ار  زمر  نیا  و  درب ، شیپ  ار  تضهن  مالـسا  هب  لاکتا  هملک و  تدـحو  نیا  اب  ناریا  تلم  هعامجلا . عم  هللادـی 
یم تدـحو  شمارآ و  هیاس  رد  ام  میهدـن . تسد  زا  ار  يزوریپ  زمر  نیا  و  تسا ، يزوریپ  زمر  هملک  تدـحو  هک  میمهفب  ار  زمر  نیا  همه 

یهلا تادـییات  گرزب و  فاطلا  زا  مه  نیا  و  تسا ، یگناگیو  داحتا  زور  زورما  میناـسرب . یمالـسا  هیلاـع  دـصاقم  هب  ار  روشک  نیا  میناوت 
رـس هب  ییاـهتبکن  هچ  عزاـنت  هقرفت و  لـباقم ، رد  دراد ; و  تسا و  هتـشاد  ياـسآ  هزجعم  ياـهرثا  هچ  تلم  تدـحو  میناد  یم  هـمه  تـسا .

هب هجوت  تدـحو و  نیا  دوب . نامیا  هب  لاکتا  هملک و  تدـحو  گرزب ، تلم  امـش  يزوریپ  زمر  تسا . هدروآ  ناشخیرات  لوط  رد  نیملـسم 
يروهمج زا  عافد  مالـسا ، زا  عافد  تسا  بجاو  ام  همه  رب  هک  يا  همهم  روما  زا  درک . زوریپ  اهتردق  نآ  رب  ار  امـش  هک  دوب  ربکا  هللا  ادخ و 

. دورن تسد  زا  ادخ  رب  لاکتا  هک  نیا  مهم  و  دورن ، تسد  زا  تدحو  نیا  هک  دینک  ششوک  تدحو . هب  دراد  یگتسب  نآ  و  تسا ، یمالسا 
هب دناوت  یمن  یتلود  چیه  دنوشب  دحتم  مه  اب  نیملـسم  رگا  دنک . مایق  تیعمج  نیا  لباقم  دناوت  یمن  یـسک  دنـشاب  دحاو  دی  نیملـسم  رگا 

تما کی  دـنک ; و  دـحتم  مه  اب  ار  همه  ار ، سراف  ار ، كرت  ار ، مجع  ار ، برع  ار ، ایند  للم  مامت  ات  تسا  هدـمآ  مالـسا  دـنک . هبلغ  اـهنآ 
و دنربب . ار  نامزیچ  همه  دنیایب  نارگید  میراذگن  میشاب ، ردارب  مه  اب  ینس ، هعیـش و  ام  دیاب  دنک . رارقرب  ایند  رد  مالـسا  تما  مان  هب  گرزب 
هب دنـشاب و  مه  اب  ردارب  اهنیا  دنتـسه ، تیعمج  درایلیم  کی  اـبیرقت  هک  ملـسم  ياـهتلم  رگا  دنـشاب . مه  اـب  هک  نیملـسم  همه  رب  تسا  بجا 
هک ییاهحانج  مامت  فرط  هب  ار  دوخ  تسد  عضاوت ، لامک  اب  بناج  نیا  دوش . یمن  عقاو  اهنیا  رب  یبیـسآ  چـیه  دـننک ، راتفر  مه  اب  يردارب 
هک یمالـسا  تلادع  طسب  هار  رد  هبناج ، همه  یگتـسویپ  مه  اب  هک  منک  یم  دادمتـسا  همه  زا  و  منک ، یم  زارد  دنتـسه  مالـسا  تمدـخ  رد 
یم هدرک و  ششوک  ناملـسم  تلم  راشقا  همه  تدحو  لوصح  رد  تقاط ، مامت  اب  بناج  نیا  دنـشاب . اشوک  تسا  تلم  تداعـس  هار  هناگی 
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رد هدنزاس  ملاس و  ياهینارنخس  میامن . یم  دادمتـسا  تسا  هتـسویپ  نادب  تلم  یتسه  هک  مهم  رایـسب  رما  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  زا  و  منک ،
دییوگن یه  تسادخ . ياضر  بجوم  دیفم و  جنشت ، فالتخا و  زا  يریگولج  مهافت و  تدحو و  داجیا  يارب  جنـشتمریغ ، ملاس  ياهطیحم 

بوخ مه  اب  نارـس  رگا  هک  منک  یم  دیک  ات  دـیتسه . مه  ياهردارب  امـش  دیـشاب . هتـشاد  تدـحو  مه  اب  المع  دیـشابن ، شلابند  تدـحو و 
دیاب هک  نیا  هب  میدرک  شرافـس  هشیمه  تسا . نارـس  فالتخا  زا  دنیبب  روشک  نیا  يا  همدص  رگا  دنیب ; و  یمن  همدص  روشک  نیا  دنـشاب ،

وا و  دشکب /  یصاخ  فرط  کی  دشاب ، یصاخ  حانج  کی  مادک  ره  رگا  دیهدب . ماجنا  يراک  کی  دیناوتب  ات  دیـشاب  هتـشاد  هملک  تدحو 
ریذـپ بیـسآ  میوشب  دـحتم  مه  اب  رگا  و  میوشب ، دـحتم  دـیاب  مه  اب  تسا . بناـجا  لاـم  شا  هدافتـسا  نیلوا  نیا ، دـشکب ،/  يرگید  فرط 

نیا هملک و  تدـحو  نیا  دـیاب  دورب ، نیب  زا  تکلمم  نیا  زا  رفک  كرـش و  راثآ  همه  دـنکب ، ادـیپ  ققحت  مالـسا  هک  دـیهاوخب  رگا  میتسین .
هک يراک  ره  رد  ایناث  و  دـشاب ، دـحتم  مه  اب  الوا  تلم  نیا  دـیاب  دـنیبب ، بیـسآ  دـهاوخن  یتلم  کی  هچناـنچ  رگا  دـینک . ظـفح  ار  تضهن 

يادج اهنیا  همه  و  جیسب ، زا  يادج  هتیمک  هتیمک و  زا  يادج  هاپس  هاپس و  زا  يادج  شترا  کی  ام  دهدب . ماجنا  بوخ  ار  نآ  دراد  لاغتشا 
يروهمج رد  حلـسم  ياوـق  ماـمت  تسا . یکی  ناـشحاورا  نکل  تسا  فـلتخم  ناشءامـسا  هک  میتـسه  ییاـهردارب  اـم  میرادـن ، ریاـشع ، زا 

مالـسا و اب  نادناعم  نافلاخم و  هیلع  دحاو  تسد  هلزنم  هب  دـیاب  همه  و  دـننک ، یم  شـشوک  نیعم  فدـه  دـحاو و  دـصقم  يارب  یمالـسا ،
هقباس یب  ناهج  ناریا و  خیرات  رد  دوش ، یم  هدید  عاجـش  هاپـس  شترا و  ریلد و  تلم  نیب  زورما  هک  یماجـسنا  دنـشاب . یمالـسا  يروهمج 

، نازوـمآ شناد  رب  مینیب . یم  ملظ  میوـش و  یم  هدـش و  هناـگیب  تازواـجت  شوختـسد  هک  میدربـن ;  هداـمآ  دـنمورین و  دـحتم و  اـم  تسا .
ردارب دنیامن . يرادفرط  دوخ  یمالـسا  بالقنا  زا  و  ظفح ، ار  شیوخ  تدـحو  ورین  مامت  اب  هک  تسا  هینید  مولع  نیلـصحم  نایهاگـشناد و 
زورما هملک ، تدحو  هب  دـیراد  جایتحا  زورما  امـش  مسا . هملک  تدـحو  امـش  يزوریپ  زمر  زورما  تسا . منهج  لها  لام  همـصاخم  میـشاب !
نئمطم درک . دحتم  مه  اب  ار  راشقا  همه  تشاذگ و  همه  رب  تنم  هک  دوب  ادـخ  هدارا  زورما . زا  رتشیب  ادرف  و  دـیراد ، جایتحا  زورید  زا  رتشیب 

بقع ار  امش  اهنآ  دناوت  یمن  یتردق  چیه  دندش ،- دینیب  یم  هک  هچنانچ   - دندش تسدمه  یمالسا  رما  کی  رد  تلم  کی  یتقو  هک  دیشاب 
مچرپ ریز  مالـسا و  مچرپ  ریز  اهنآ  همه  دنتـسین ; و  ادـج  يرگید  زا  اهنآ  زا  کی  چـیه  دـنربارب و  دـنردارب و  مه  اب  نیملـسم  ماـمت  دـنزب .

. دنشاب دیاب  دیحوت 

هقرفت فالتخا و 

امش رگا  دییامن . بانتجا  تسا  سیلبا  ماهلا  هک  فالتخا  زا  نم ! نازیزع  تسا . نامحر  زا  داحتا  هملک و  تدحو  و  تسا ، ناطیـش  زا  هقرفت 
دنز یم  ام  هب  رتشیب  همدص  هک  نآ  دیآ . یمن  تسد  هب  يزیچ  دننک  هدافتـسا  ءوس  نارگید  هک  نیا  زا  ریغ  مینک ، هلباقم  امـش  اب  نم  نم و  اب 

هک گرزب  ياهتردـق  تسا . ناطیـش  زا  لاکـشاالب  نیا  دـیآ  یم  فـالتخا  يوب  نآ  رد  هک  ییاـهزیچ  هیلک  تسا . یلخاد  تاـفالتخا  نیمه 
ادج مه  زا  ار  اهامـش  دنهاوخ  یم  دنا و  هدز  تنطیـش  هب  تسد  دننکب ، يراک  دنناوتب  یماظن  هلمح  اب  گنج و  اب  هک  نیا  زا  دـندش  سویام 

ره نابز  زا  فالتخا  تسا . یشکدوخ  فالتخا  زورما  تسا . یشکدوخ  تسا ، راحتنا  ندرک  اوعد  زورما  دنزادنیب . امش  نیب  فالتخا  دننک 
رگا مهد ، یم  رادـشه  تلم  رـسارس  هب  روشک ، رـسارس  هب  نم  تسا . ناطیـش  ناـبز  ناـبز ، نیا  دـشاب ، يدوـجوم  ره  ناـبز  زا  دـشاب ، سک 

مغ رتکانرطخ و  ییارگ  یلم  زا  دـتفا . یم  اکیرمآ  ناماد  هب  امـش  تکلمم  دـشاب ، سک  ره  ، دـننک يوریپ  اهزادـنا  فـالتخا  نیا  زا  هچناـنچ 
. تسا یمالسا  ناردارب  نیب  زاس  ینمـشد  زیگنا و  هنتف  تاغیلبت  ياقلا  و  تسا ، نایعیـش  اب  تعامج  تنـس و  لها  نیب  فالخ  داجیا  رتزیگنا ،

کی هک  دـننک  ساسحا  هیئاضق  هوق  سلجم و  تلود ، دـیاب  تسا . ، تیـصعم نیرتگرزب  قافن  داـجیا  فـالتخا ،  داـجیا  اـم  روشک  رد  زورما 
کی رد  مه  اب  مینیشنب و  دیاب  میراد ، شنیب  فالتخا  میراد ، هقیلس  فالتخا  رگا  ام  دنـشاب . هتـشادن  فالتخا  هک  نیا  نآ  و  دنراد ، فیلکت 

لح هناردارب  بوخ ، طیحم  کی  رد  ار  اه  هقیلس  فالتخا  مینک . لح  میراذگب و  نایم  هب  ار  نامدوخ  لئاسم  و  مینک ، تبحـص  مارآ  طیحم 
. دوش یم  حرط  نیطایش  هشقن  اب  تسا و  یناطیش  تسا ، یلصا  ریسم  زا  فیرش  تلم  فارحنا  بجوم  هک  بلطم  ره  زورما  دینک .

( هر  ) ینیمخ ماما  راصق  www.Ghaemiyeh.comتاملک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


يدازآ

کی يدازآ  درک . میهاوخ  لمحت  لالقتـسا  يدازآ و  هب  نامتلم  ندیـسر  رطاـخ  هب  ار  بئاـصم  اـم  تسا . یهلا  گرزب  تمعن  کـی  يدازآ 
هبترم لوا  دینادب . ار  مالسا  نیا  ردق  دینادب و  ار  يدازآ  نیا  ردق  داد ، ام  هب  مالسا  ار  يدازآ  درک . ام  بیصن  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  تناما 

اما دراد ، يدازآ  مه  مالسا  مینکن . هدافتـسا  ءوس  يدازآ  زا  هک  نیا  هب  میـشاب  هجوتم  میـشاب ، رادیب  همه  ام  دیاب  تسا . تلم  يدازآ  ندمت ،
یـسارکومد تسا . یعقاو  يانعم  هب  یـسارکومد  و  یقرتم ، نید  کـی  مالـسا  میهاوخ . یمن  یبرغ  يدازآ  اـم  هن ;  يراـب  دـنب و  یب  يدازآ 

هک تسا  ییدازآ  یتارداص  يدازآ  تسا . مالسا  نیناوق  دودح  رد  تسا  مالـسا  رد  هک  ییدازآ  تسا . برغ  یـسارکومد  زا  رتلماک  مالـسا 
يدازآ هک  نیا  لایخ  هب  دوشن  نوناق  زا  فلخت  تسا ;  نوناق  دودـح  رد  تسا ، مالـسا  دودـح  رد  يدازآ  دـناشک . اشحف  هب  ار  ام  ياه  هچب 

اـهیدازآ و ببـسم  مالـسا  نوناـق  تسا . مالـسا  دودـح  رد  يدازآ  دوشن ، هدافتـسا  ءوس  اـهیدازآ  زا  ار ، مالـسا  دودـح  دـینک  ظـفح  تسا .
ملاسان يدازآ  دننک ، بلس  يدازآ  اب  ار  امش  يدازآ  دنهاوخ  یم  دنک . یم  نیمضت  زین  ار  اهروشک  لالقتـسا  و  تسا ، یقیقح  یـسارکومد 
ییاجنآ الا  دندازآ ، مدرم  دوش و  یمن  تسا و  هدشن  هتفرگ  زگره  يدازآ  يولج  دنریگب . امـش  زا  ار  یقیقح  يدازآ  ودننک  داجیا  امـش  رد 
نارـسپ نارتخد و  ناناوج و  یهابت  بجوم  هک  نآ ، یبرغ  لکـش  هب  يدازآ  دننارب . بقع  هب  ار  تلم  دنهاوخب  دننکب و  یهابت  دـنهاوخب  هک 

يریگولج دـیاب  برخم  ياـهیدازآ  زا  میهاوخ . یمن  دـشابن  نآ  رد  مالـسا  هک  ییدازآ  اـم  تسا . موکحم  لـقع  مالـسا و  رظن  زا  دوش ، یم 
. تسا ناگدازآ  هاگیاج  زورما  ناریا  تساهناسناریاس . ربارب  رد  میلست  وا و  يدازآ  بلس  تلع  هب  رشب  طوقس  طاطحنا و  دوش .

یگتسباو یفن  لالقتسا و 

. میناوت یم  نامدوخ  هک  مینک  رواب  ام  هک  تسا  نیا  هدـمع  مینکب . هلباـقم  زیچ  همه  اـب  هک  میـشاب  اـیهم  دـیاب  میـشاب ، لقتـسم  میهاوخب  رگا 
نامگ هک  تسا  يرکف  یگتـسباو  نیا  ام  تلم  يارب  هعجاف  نیرتگرزب  مینک . شداـبآ  دـیاب  مه  ناـمدوخ  تسا ، ناـمدوخ  تکلمم  تکلمم 

لقتـسم دتـسیاب ، شدوخ  ياپ  يور  شدوخ  دـهاوخب  رگا  تکلمم  کی  میتسه . ریقف  داعبا  همه  رد  ام  تسا و  برغ  زازیچ  همه  دـننک  یم 
میهاوخ یم  ام  دـنک . نوریب  شا  هلک  زا  ار  مینکب  دراو  زیچ  جراخ  زا  دـیاب  ام  هک  نیا  رکفت  هک  نیا  زج  درادـن  هراـچ  داـعبا ، همه  رد  دوشب 

، ایند رد  میتسه  مه  ام  هک  میمدآ ، مه  ام  هک  مینک  تابثا  نامدوخ  هب  دیاب  ار  نیا  میشاب . لقتسم  دازآ و  یلو  میـشاب  هتـشاد  هناریقف  یگدنز 
نیا نم  يوزرآ  نیرتگرزب  میناد . یم  لالقتـسا  يدازآ و  هب  ار  تاـیح  شزرا  اـم  تسین . برغ  شا  همه  تسا ، ییاـج  کـی  مه  قرـش  هک 

قوقح نآ  رد  هک  یمالسا  یماظن  ياراد  لقتسم ، دازآ و  دنشاب  يروشک  بحاص  و  دننک ، ادیپ  تاجن  ملظ  لاگنچ  زا  ناریا  مدرم  هک  تسا 
. دـشاب اهتلم  همه  يارب  قشمرـس  یناسنا  تداعـس  یقرت و  تفرـشیپ و  هار  رد  و  دوش ، تیاعر  تسا  هداد  روتـسد  مالـسا  هک  نانچنآ  اهناسنا 

نارگید لباقم  رد  تدش  تردق و  اب  دیاب  دینک ، یگدنز  هنادنمتفارـش  و  ترخآ ، ایند و  رد  دیوشب  دـنموربآ  دـیهاوخب  رگا  نم ! ياهردارب 
هد کی  ام  هک  دراد  شزرا  ناتروشک ; و  نتخاس  يارب  دینک  ایهم  ار  ناتدوخ  دیشاب . تسود  فوئر و  میحر و  ناتدوخ  نیب  رد  و  دیتسیاب ،

هدیـشک نوریب  راوخمدآ  ياهگرگ  نیا  لاگنچ  تسد و  زا  و  دوشب ، لقتـسم  نامروشک  میربب و  جـنر  میـشکب و  تمحز  لاس  هدزناـپ  لاـس 
رگا دینک . يرایبآ  ار  روشک  لالقتـسا  يدازآ و  لاهن  ات  دـینک  شـشوک  رتشیب  هچ  ره  دـیاب  هک  دییامـش  نیا  رگید  مزیزع ! نادـنزرف  دوشب .

هیماظتنا ياوق  زا  روشک ، هبناج  همه  لالقتـسا  دیاب  تلود  تلم و  همانرب  سار  رد  میتسه . یهلا  تادـییات  دـیوم و  مینک ، تماقتـسا  هچنانچ 
هتـسباو دیاب  ام  هک  دـشاب  نیا  شـششوک  و  دـنک ، شـشوک  تسه  هک  اج  ره  رد  سک  ره  دـشاب . هیئارجا  هیاضق و  هینینقت و  ياوق  ات  هتفرگ 

یگتـسباو نیا  دـییامن . عـطق  يا  هنیمز  ره  رد  ار ، ناـگناگیب  هب  روـشک  نیا  یگتـسباو  ياـه  هشیر  گر و  نیرخآ  اـت  دـینک  تمه  میـشابن .
مییایب نوریب  يرکف  یگتـسباو  زا  ام  رگا  تسام . تلم  اهتلم و  ياهیتخبدـب  رثکا  اشنم  جراخ ، هب  يزغم  یگتـسباو  یلقع ، یگتـسباو  يرکف ،

و دـیدروآ ، تسد  هب  یگرزب  يزوریپ  رامثتـسا  رامعتـسا و  اب  هزرابم  نایرج  رد  ناریا ، فیرـش  مدرم  امـش  دوش . یم  ماـمت  اهیگتـسباو  همه 
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. دینازرلب ار  اهتردقربا  تشپ  و  دـینک ، هبلغ  نامز  توغاط  رب  اهرـشق  همه  تکراشم  هملک و  تدـحو  لاعتم و  يادـخ  هب  لاکتا  اب  دـیتسناوت 
کی دنتـسیاب . ناشدوخ  ياپ  يور  نیملـسم  دوش و  هاتوک  یمالـسا  کلامم  زا  ام ، کلامم  زا  بناـجا  تسد  هک  تسا  يزور  نآ  كراـبم 

دوخ هک  میهاوخ  یم  ام  یناریا  کی  میهاوخ ;  یم  دـنمتردق  ناریا  کی  میهاوخ ، یم  ام  لقتـسم  ناریا  کـی  میهاوخ و  یم  اـم  دازآ  ناریا 
میهاوخ یم  هک  ام  میتسه ، هتسباو  ام  تسا  زارد  برغ  قرـش و  فرط  ام  تسد  ود  نیا  ات  ار . تکلمم  دنک  هرادا  تلم  دوخ  دتـسیاب و  تلم 

ام هک  دـینکن  نامگ  میهدـب . ماجنا  راک  میناوت  یم  ام  میراد ، تیـصخش  مه  نامدوخ  ام  هک  نیا  هب  میوشب  رادـیب  لوا  دـیاب  میـشابن  هتـسباو 
یتقو نیملـسم  دیع  دینک . تسرد  ناتدوخ  ار  ناتزیچ  همه  هک  دیـشاب  نیا  رکف  هب  امـش  هن ! میریگب ، نارگید  زا  ار  نامزیچ  همه  دـیاب  امتح 
تسد هب  دوب ، نیملسم  يارب  مالسا  ردص  رد  هک  يدجم  نآ  ار ، ناشدجم  ار و  ناشلالقتـسا  ناشدوخ  نیملـسم  هک  تسه  كرابم  دیعس و 

ناشدوخ دنناوت  یم  دنراد و  یتیصخش  ودنتسه  یهورگ  کی  مه  اهناملسم  میراد ، یتیـصخش  کی  مه  نامدوخ  هک  میمهفن  ات  ام  دنروایب .
هـشیر دادبتـسا و  ياه  هشیر  همه  دـیاب  میهاوخ . یمن  میوشن ، رادـیب  ات  میناوت ; و  یمن  ار ، يراک  کی  میهاوخن  ات  دـنهدب ، ماجنا  راک  مه 
بقع همه  نیا  زا  سپ  ام  جایتحا  دنک . تلاخد  نامتکلمم  تاردـقم  رد  یـسک  میهد  یمن  هزاجا  دـینکب . تکلمم  نیا  زا  ار  رامعتـسا  ياه 

رد دـیاب  ام  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  ریذـپانراکنا ;و  تسا  یتقیقح  یجراـخ ، ياـهروشک  رد  گرزب  ياهتعنـص  هب  یعونـصم  یگدـنام 
یعقاو لالقتسا  عاجش  تلم  ادخ و  هب  اکتا  اب  ام  تسین ، برغ  قرش و  نیب  یقرف  ام  يارب  میوش . هتسباو  بطق  ود  زا  یکی  هب  هتفرـشیپ ، مولع 

دوخ یلم  یبهذم و  ياه  هیامرسرب  و  دتـسیاب ، دوخ  ياپ  يور  دهاوخ  یم  قرـش  برغ و  هب  اکتا  نودب  ناریا  تلم  میروآ . یم  تسد  هب  ار 
ياهتسایس دشاب ;و  دازآ  لقتسم و  و  دهد ، تاجن  دادبتسا  رامعتسا و  لاگنچ  زا  ار  دوخ  هک  تسا  هتفرگ  میمصت  ناریا  تلم  دشاب . راوتـسا 

ره اب  ام  ددنـسپ . یمن  ای  ددنـسپ و  یم  ار  اهتـسایس  نیا  یـسک  هچ  هک  تسین  مهم  وا  يارب  دنک ; و  یم  يزیر  حرط  هیاپ  ود  نیا  رب  ار  دوخ 
لالقتـسا یهاوخیدازآ و  درک . میهاوخ  هزرابم  اهتلاخد  نیا  اب  میفلاخم و  رگید  ياهتلم  تشونرـس  رد  لکـش ، ره  هب  یجراخ ، تلاخد  عون 

دایز رایسب  امش  تیلوئسم  هک  تسا  نآ  دعب ، ياهنامز  نامز و  نیا  رد  هجراح  يارزو  هب  نم  تیص  و  دش . تبث  خیرات  نیبج  رد  امـش  یبلط 
اب هنـسح  طباور  روشک و  عفانم  لالقتـسا و  ظـفح  یجراـخ  تساـی  رد  هچ  و  اـه ، هناخترافـس  هناـخترازو و  لوحت  حالـصا و  رد  هچ  ، تسا
هب تسه  نآ  رد  دراد -  هک  يداعبا  همه  اب  یگتـسباو -  هبئاش  هک  يرما  ره  زا  و  دنرادن . ار  ام  روشک  روما  رد  تلاخد  دـصق  هک  ییاهتلود 
یم ار  ام  تلم  لالقتـسا  هک  ییاهنآ  ایآ  میـشاب . رکون  دیابن  رگید  میربب  شیپ  ار  مالـسا  میهاوخب  هچنانچ  رگا  ام  دـییامن . زارتحا  عطاق  روط 
ریز زا  دنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ  ای  دنتسه ، عجترم  اهنآ  دنریگب ، شتسد  زا  دنهاوخ  یم  ار  ام  تلم  ام و  روشک  يدازآ  دننک ، بلـس  دنهاوخ 

تاعارم ،و  رگیدکی روما  رد  هلخادم  مدـع  اهتلم و  لالقتـسا  هیاپ  رب  یناهج  حلـص  هک  میراودـیما  دنـشاب  لقتـسم  دـنوشب و  جراخ  ملظ  راب 
ادیپ لالقتسا  دیهاوخب  امش  رگا  میزوریپ . انئمطم  میتسیا و  یم  دوخ  ياپ  يور  ام  ددرگ . انب  هقطنم ، ياهروشک  یضرا  تیمامت  ظفح  لصا 

، تسا لالقتـسا  لوا  طرـش  يزغم  لالقتـسا  دیـشاب . اـفکدوخ  زیچ  همه  رد  هک  دـینکب  يراـک  دـیاب  دـینکب ، ادـیپ  یقیقح  يدازآ  دـینکب و 
میناوت یم  ام  هک  دشاب  هتشاد  ار  رواب  نیا  تلم  رگا  دنشاب . مالسا  رکف  رد  دیاب  ناشدوخ  اهتلم  تسا . لالقتـسا  لوا  طرـش  يرکف  لالقتـسا 

یگداتـسیا گرزب  ياهتردق  لباقم  رد  دـننک و  یم  ادـیپ  ییاناوت  هک  دوش  یم  نیا  بابـسا  رواب  نیا  میتسیاب ;  گرزب  ياهتردـق  لباقم  رد 
. دننک یم 

یمالسا تموکح 

تـسد ياـهتلود  نارگرامعتـسا و  ذوفن  فرـصت و  زا  ار  مالـسا  نطو  هک  نیا  يارب  مینک ، نیماـت  ار  مالـسا  تما  تدـحو  هک  نیا  يارب  اـم 
مدرم رب  یهلا  نوناق  تموکح  یمالـسا  تموکح  میهدـب . تموکح  لیکـشت  هک  نیا  زج  میرادـن  یهار  مینک ، دازآ  جراخ و  اـهنآ  هدـناشن 

اب و  هتفای ، ار  دوخ  هار  تردـق  يزارفرـس و  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  تسا . قح  ناهج  ناگنهرباپ  تموکح  رب  ادـخ  هدـع  و  تسا .
. درادرب تسد  دوخ  یهلا  سدقم و  ياهنامرآ  لوصا و  زا  یطیارـش  چیه  تحت  دیابن  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دور . یم  شیپ  هب  يراوتـسا 
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نایاقآ امـش  رما  عیطم  ای  هادـف -  یحور  هللا -  ۀـیقب  هاوخلد  یمالـسا  میژر  کی  نآ  ياـج  هب  دروخب  تسکـش  یمالـسا  يروهمج  نیا  رگا 
مالـسا و هب  هک  ناهج  نامورحم  و  دـسر ، یم  تموکح  هب  تردـق  بطق  ود  زا  یکی  هاوخلد  میژر  کـی  هکلب  درک ;  ادـیپ  دـهاوخن  ققحت 

يروهمج زیزع و  مالسا  رگا  دش . دهاوخ  يوزنم  هشیمه  يارب  مالسا  و  دنوش ، یم  سویام  دنا  هتخاب  لد  هدروآ و  يور  یمالـسا  تموکح 
نایسن قاط  هب  اهنرق  يارب  مالسا  هتـساوخن ،-  يادخ  دوش -  یهتنم  تسکـش  هب  و  دروخب ، یلیـس  دوش و  هدیـشک  فارحنا  هب  اپون  یمالـسا 

یمالـسا يروهمج  نیا  هتـساوخن -  يادـخ  رگا -  هک  دـینادب  دـیاب  تسا . ناهج  مولظم  ياـهمیژر  زا  یمالـسا  يروهمج  دوش . یم  هدرپس 
، تسا ناهج  ياـهروشک  نیرتدـنمتردق  زا  یکی  زورما  امـش  روشک  تسا . راـصعا  همه  رد  نیملـسم  همه  يارب  تسکـش  دروخب ، تسکش 

یتفلاخم ندـمت  اب  مالـسا  تموکح  هجو  چـیه  هب  دراد و  ار  تموکح  نیرت  هتفرـشیپ  مالـسا  مینک . ظـفح  ار  تردـق  نیا  مینک  یعـس  دـیاب 
هدروآ و دراو  همطل  تلم  شیاسآ  هب  هک  هچنآ  رگم  تسا ، قفاوم  ندمت  رهاظم  همه  اب  تسین و  ارگارقهق  یمالسا  تلود  درادن . هتـشادن و 

دشاب هتشاد  تافانم  تلم  یمومع  تفع  اب 

هیقف تیالو 

لـصا نیا  یـساسا ، نوناق  لوصا  رد  لصا  نیرتهب  تسا . هداد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  تسا  يا  هیده  کی  نیملـسم  يارب  هیقف  تیال  و 
. دهدب ماجنا  يراک  دناوت  یمن  يداه  یب  تلم  تسادخ . تجح  رما  یل  و  دنتـسه . مدرم  رب  تجح  مالـسا  ياهقف  زورما  تسا . هیقف  تیالو 

نیا رب  یبیـسآ  دـشاب ، هیقف  تیالو  هیقف و  تراظن  اب  رگا  یمالـسا  تلود  رما  هک  مهد  یم  نانیمطا  یماظتنا  ياوق  همه  هب  تلم ، همه  هب  نم 
ناسنا و  دشاب ، هتـشاد  شزرا  دوخبدوخ  هک  تسین  يزیچ  گرزب ، مالـسا  ینامـسآ و  نایدا  رد  يربهر  ربهر و  دش . دهاوخن  دراو  تکلمم 

هیقف دتفا . یم  تیالو  زا  دنکب ، يروتاتکید  دروم  کی  یهیقف  کی  رگا  دراداو . دوخ  یـشیدنا  گرزب  رورغ و  هب  هتـساوخن -  يادـخ  ار - 
هک تسا  یناسآ  يزیچ  کی  تیالو  رگم  تسا . طقاس  تیالو  زا  دـنکب ، مه  هریغـص  هانگ  کی  رگا  دراذـگب ، جـک  روطنیا ، ار  شیاـپ  رگا 

. درادن تیالو  رگید  هیقف  نیا  دنک  ییوگروز  دهاوخب  یهیقف  کی  رگا  دنک ، ییوگروز  مدرم  هب  دهاوخ  یمن  هیقف  سک . ره  تسد  دنهدب 
تـسا ریدغ  ثیدح  رد  هک  یتیال  و  دوش . یم  يروتاتکید  دشابن  هیقف  تیالو  رگا  دریگ ;  یم  ار  يروتاتکید  يولج  هک  تسا  هیقف  تیال  و 

. يونعم ماقم  يانعم  هب  هن  تسا ، تموکح  يانعم  هب 

مدرم شقن  هاگیاج و 

تلم هتبلا  تسا ، تلم  نیا  زا  میراد  هچره  ام  دربب . شیپ  هب  زین  دعب  هب  نیا  زا  دـیاب  هک  تسا  تلم  و  درب ، شیپ  ار  تضهن  نیا  هک  دوب  تلم 
زا ار  اهنآ  و  دـنوش ، ناشنارکفنـشور  هار  غارچ  اـه  تلم  هک  تسا  یناـمز  زورما  دـنداد . ماـجنا  ار  راـک  نیا  ربکا  هللا  داـیرف  اـب  هک  یمالـسا 

ناگدـننک تیادـه   » يداـه ناـنآ  تساـهتلم و  تـکرح  زور  زورما  هـک  دـنهد ، تاـجن  برغ  قرــش و  لـباقم  رد  ینوـبز  یگتخاـبدوخ و 
کی تسا . تلم  تردق  تردق ، هک  نیا  يارب  دنک  هلباقم  امش  اب  دناوت  یمن  مه  یتردق  چیه  و  دیتسه ، زوریپ  هک  دیشاب  نئمطم  دننونکات .»

رد یتردق  چـیه  دـنک . تفلاخم  دـناوت  یمن  یـسک  تساوخ  ار  يزیچ  یتلم  یتق  و  دـش . دـهاوخ  نیا ، دـهاوخب ، ار  يزیچ  کی  یتقو  تلم 
ره تشونرـس  دنک . یم  ادیپ  ققحت  دنتـساوخ ، ار  يزیچ  اهتلم  رگا  هک  مینادب  دیاب  ام  دـنامب . اجرباپ  دـناوت  یمن  تلم  لازیال  تردـق  لباقم 

، تسادـخ هدارا  عبت  هک  يا  هدارا  اـهتلم ، هدارا  اـب  دـنک . نییعت  شدوخ  ار ، شدوخ  تشونرـس  دـیاب  یتلم  ره  تسا . شدوخ  تسد  هب  یتلم 
تسا يروما  زا  مدرم  رظن  بلج  میراد . اکتا  تلم  يورین  هب  ام  عقاو . اهلاحم  دوش و  یم  نکمم  اه  نکمم  ریغ  تسادخ ، يارب  هک  يا  هدارا 

هب دهدب  هجوت  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  لابند  دنک ، بلج  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  لابند  درک ، یم  ار  مدرم  رظن  بلج  مرکا  ربمغیپ  تسا . مزال  هک 
دوـخ ناـشدوخ ، بختنم  تموـکح  اـب  اـهنآ  یماـگمه  تراـظن و  تکراـشم و  و  مدرم ، یهاـگآ  تسا . تلم  دوـخ  زا  تاـجن  أدـبم  قـح .
يارب هک  ار  یمولظم  تلم  بلق  شتآ  دناوت  یمن  یتردق  چـیه  خـیرات ، تداهـش  هب  دـشاب . یم  هعماج  رد  تینما  ظفح  تنامـض  نیرتگرزب 
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یمن تلم  مایق  اب  يا  هحلسا  چیه  دنک ، هلباقم  دناوت  یمن  نامیا  اب  يا  هحلسا  چیه  دناشنورف . تسا  هدرک  مایق  لالقتسا  يدازآ و  هب  ندیـسر 
تلود دش ، یتلود  کی  نابیتشپ  تلم  رگا  دتـسیاب . دناوت  یمن  تردق  نیا  درادن ، یلم  هاگیاپ  یتقو  گرزب  تردق  کی  دنک . هلباقم  دـناوت 

لوط رد  ام  هک  ییاهیراتفرگ  مامت  دوشب . تسرد  دناوت  یمن  یتموکح » نیا  ، » دشابن یتموکح »  » هناوتـشپ یتلم  کی  رگا  دنک . یمن  طوقس 
، هدـش ضوع  ایند  دـنکب ، هزینرـس  هب  اکتا  یـسک  هک  تسین  يزور  زورما  تسا . هدوب  مدرم  تلاهج  زا  يرادرب  هرهب  میتشاد ، خـیرات  تدـم 

يراک دـنناوت  یمن  دـنوش  یم  تلم  اب  لباقم  یتقو  دنـشاب ، گرزب  مه  هچره  اهتردـق  دـنوش . یم  رادـیب  دـنراد  يرگید  زا  دـعب  یکی  اهتلم 
. دننکب

هنحص رد  مدرم  روضح 

، دنورب رانک  دیابن  مدرم  یسایس . لئاسم  رد  دنشاب  رضاح  دیاب  همه  تلم  دنشاب . توافت  یب  شتلم  هک  دنیب  یم  بیـسآ  یتقو  يروشک  کی 
مدرم امـش  روضح  داد . دـهاوخن  هدادـن و  گنن  هب  نت  ام  تلم  هک  مراد  قثاو  دـیما  نم  میروخ . یم  تسکـش  همه  دـنورب  راـنک  مدرم  رگا 

رد ناملسم  زیزع و  مدرم  امـش  روضح  دنک . یم  اوسر  هشیمه  يارب  ار  هدز  قرـش  برغ و  نارکفنـشور  هک  تسا  هتـشذگ  ناج  زا  نمؤم و 
رد ام  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  ام  همه  يارب  هک  يزیچ  نآ  دنک . یم  یثنخ  ار  خیرات  نارگ  هلیح  نارگمتس و  ياه  هئطوت  هک  تسا  هنحص 

یتردـق وچمه  تلود  دـنکب ، يراک  کـی  تلود  دـهاوخب  راـنک و  دنیـشنب  تلم  رگا  میراد . هاـگن  هنحـص  رد  ار  مدرم  هک  میـشاب  نیا  رکف 
هچ تلم ، مامت  هک  تسا  زورما  ددرگ . یمنرب  مالـسا  تلم  مدرگرب  مه  نم  رگا  دنیـشن ، یمن  رگید  دـش ، رادـیب  رگید  مالـسا  تلم  درادـن .

. دننک یم  تلاخد  ناشدوخ  تشونرس  رد  ناردارب ، هچ  مرتحم و  ناوناب 

گرزب تلم 

نینچ هاگـشیپ  رد  يرـصع و  نینچ  رد  هک  میرختفم  همه  ام  دنرـصاعم . نامز  رد  مالـسا  گرزب  خـیرات  رونم  هرهچ  اـقح  ناریا ، زیزع  مدرم 
 - هللا لوسر  دهع  رد  زاجح  تلم  زا  رتهب  رضاح ، رصع  رد  نآ  ینویلیم  هدوت  ناریا و  تلم  هک  متـسه  یعدم  تارج  اب  نم  میـشاب . یم  یتلم 
رد هچ  ره  دنـشاب . یم  امهیلع -  همالـس  هللا و  تاولـص  یلع -  نب  نیـسح  نینموملاریما و  دهع  رد  قارع  هفوک و  و  هلآ ،-  هیلع و  هللا  یلص 

مامت دـنا و  هدرک  هداـیپ  ار  مالـسا  اـم  يداـع  مدرم  دـمآ . میهاوخنرب  ناـنآ  رکـش  هدـهع  زا  میراذـگب  صـالخا  قبط  رد  زیزع  تلم  نیا  هار 
نادنزرف نوخ  راثن  و  دوخ ، هناروالد  مایق  اب  ام  زیزع  تلم  میشاب . مدرم  رکف  هب  رایسب  دیاب  ام  سپ  دنوش ;  یم  لمحتم  ار  تموکح  تامحز 

یـسایس دشر  هب  ملاع  رد  ناریا ، تلم  گرزب  مان  دومن . تبث  مالـسا  نادهاجم  لوا  فص  رد  خـیرات و  رد  ار  دوخ  دـنمجرا  مان  دوخ ، زیزع 
یناینابرق عیـشت ، خرـس  شزرارپ  خیرات  لوط  رد  و  البرک ، زیمآراختفا  يارحـص  ات  هفوک  دجـسم  بارحم  زا  مالـسا  گرزب  تلم  دـش . تبث 

. تسین ینثتسم  دنمتداعس  شخبتداعـس  هدیدپ  نیا  زا  مه  بلط  تداهـش  ناریا  هدومن ; و  میدقت  هللا  لیبس  یف  زیزع و  مالـسا  هب  دنمـشزرا 
تـسد تسا ;  هدرک  عطق  شدوخ  تکلمم  زا  ار  ملاع  ياهتردق  نیرتگرزب  تسد  تسا ;  هدرک  هبلغ  ملاع  ياهتردـق  نیرتگرزب  رب  ام  تلم 

ّتنم ام  رب  یلاعت  دنوادخ  نیفعـضتسم . ياهروشک  همه  يارب  زا  تسا  هدش  وگلا  تسا ; هدرک  عطق  شدوخ  روشک  زا  ار  تیرـشب  نانمـشد 
ياهتلم ياوشیپ  همئا و  ار  اـم  میظع  تلم  و  دـیچیپ ، مهرد  تسا  نیفعـضتسم  تردـق  هک  دوخ ، ياـناوت  تسد  اـب  ار  رابکتـسا  میژر  داـهن و 

. دوب تلم  داد  ماجنا  حیحص  دصرددص  ار  شدوخ  راک  هک  نآ  الاح ، ات  بالقنا  لوا  زا  افاصنا  دومن . فعضتسم 

تضهن رارمتسا  ماظن و  ظفح 

هب تسا  ممـصم  یمالـسا  گرزب  تلم  تسا . هیلقع  هیعرـش و  تابجاو  زا  ماظن  ظفح  تسا . ضیارف  مظعا  زا  یمالـسا  يروهمج  نیا  ظفح 
یعرـش بجاو  تسا ، یلقع  بجاو  نامیارب  ام  دـهدن . دوخ  روشک  رد  ار  ناراکتنایخ  تلاـخد  هزاـجا  دـهد و  همادا  دوخ  یمالـسا  تضهن 
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یتمعن هک  منک  یم  هیـصوت  ناریا  زیزع  تلم  هب  میناسرب . رخآ  هب  تسا  هدرک  اپب  ناریا  هک  یتضهن  نیاو  مینکب  لابند  عقوم  نیا  رد  هک  تسا 
تظافح و نآزا  دـینادب و  ار  شردـق  روما  نیرتزیزع  نوچمه  دـیدروآ ، تسد  هب  ناتدـنمورب  ناناوج  نوخ  ناتدوخ و  میظع  داهج  اـب  هک 
اـهیراثن و اـج  اهیراکادـف و  اـهجنر و  اـهتمحز و  لـمحت  مجح  ناـهج ، رد  هک  منک  یم  تیـصو  ناریا  فیرـش  تلم  هب  دـییامن . يرادـساپ 

نوچ دشاب -  لکـشم  هچ  ره  هار  دش ، یهلا  دـصقم  یتق  و  تسا . نآ  هبتر  ولع  يدنمـشزرا و  دوصقم و  یگرزب  مجح  بسانم  اهتیمورحم ،
هچ ره  دـینادب ، امـش  میـشاب . قح  ترـصن  راظتنا  رد  دـیابن  مییامنن  ترـصن  ار  قح  رگا  ام  دـشاب . ناـسآ  رظن  هب  دـیاب  تسا -  یهلا  دـصقم 
رد سرت  الصا  و  دیسرتن ، زیچ  چیه  زا  تسه  تضهن  نیا  ات  تسامش . تردق  رب  لیلد  دنیوگ ، یم  امش  دض  رب  ایند  نیطایـش  ایند و  تاغیلبت 

ظفح رد  دـیاب  درک . ناربج  دوشن  هک  تسین  یتالکـشم  نکل  تسا ، ریذـپان  بانتجا  یبالقنا  ره  لاـبند  هب  تالکـشم  دـیهدن . هار  دوخ  لد 
دناد یم  ادخ  مییامن . عفر  یبالقنا  تماقتسا  لابقتسا و  اب  ار  تالکشم  و  مینک ، تماقتسا  یمالـسا  يروهمج  زیزع و  مالـسا  سدقم و  نید 

تـسکش قرـش  دروخب  تسکـش  ناریا  رگا  دـنیب . یمن  شدوخ  هب  شوخ  يور  ناریا  رگید  رخآ  اـت  دروخب ، تسکـش  تضهن  نیا  رگا  هک 
نشور مدرم  لد  رد  هک  یـشتآ  نیا  دباوخب ، تضهن  نیا  رگا  دنا . هدروخ  تسکـش  نیفعـضتسم  دروخب  تسکـش  ناریا  رگا  تسا . هدروخ 
هطـساو هب  رگا  دوشب . ادیپ  نآ  هیبش  ای  دوشب  ادیپ  تضهن  نیا  درادن  ناکما  رگید  دوشب ، شوماخ  شتآ  نیا  دباوخب و  نیا  رگا  تسا ، هدـش 

 ; دوشب لوبق  تسا  لکـشم  نات  هبوت  یلاعت ، كرابت و  يادخ  شیپ  دیبقاعم  دوشب ، دراو  گرزب  تضهن  نیا  هب  يا  همطل  اهتلاهج  زا  یـضعب 
نیا رکف  هب  دیشاب  ام  زیزع  نیلولعم  نیا  رکف  هب  دیشاب ، هتخیر  قحان  هب  اهنوخ  نیا  رکف  هب  همه  دوش . یم  دراو  همطل  مالـسا  تیثیح  هب  نوچ 

هک تسا  يزور  زورما  ! یتسین وت  متـسه و  نم  دیابن ! وت  دـیاب و  نم  هک  نیا  رکف  هب  هن  مالـسا ;  تفرـشیپ  رکف  هب  دیـشاب و  گنج  ناگراوآ 
اه هسیـسد  لـباقم  رد  دـیاب  اوق  ماـمت  اـب  تلم  رخآ . اـت  میدروخ  تسکـش  میروخب ، تسکـش  تضهن  نیا  رد  اـم  هتـساوخن -  يادـخ  رگا -

فوخ نم  ناتتاردقم ، هب  عجار  دیشاب  انتعا  یب  و  ناتراک ، بسک و  غارس  دیاب  دیدش و  زوریپ  رگید  هک  دینک  نامگ  امش  رگادنک  تمواقم 
زا و  دیشاب ! دنمورب  دیشاب ! يوق  دیـشاب . لفاغ  ناسانخ  هسوسو  نارحاس و  دیک  زا  دیابن  امـش  مه  زورما  دیروخب . تسکـش  هک  مراد  ار  نیا 

. دیهدن هار  ساره  ناتدوخ  هب  تقو  چیه  ایند  يوهایه 

ییارگ یلم 

هک یلئاسم  زا  دهد . یم  رارق  نیملـسم  ياهتلم  ریاس  لباقم  رد  ار  ناریا  تلم  ییارگ ، یلم  تسا . نیملـسم  یتخبدـب  ساسا  ییارگ  یلم  نیا 
ياهتردق هشقن  تسا . تیلم  تیموق و  دنا ، هتساخاپب  نآ  غیلبت  رد  نارگرامعتـسا  لامع  و  حرط ، نیملـسم  نیب  فالتخا  داجیا  يارب  ناحارط 

داجیا توخا  اهنآ  نیب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  ار ـ  ملسم  ياهرشق  نیا  هک  تسا  نیا  یمالسا ، ياهروشک  رد  اهنآ  ناگتـسباو  گرزب و 
زا سراف  تلم  برع ، تلم  درک ، تلم  كرت ، تلم  مسا  هب  دـننک و  ادـج  مه  زا  تسا ـ  هدومرف  دای  توخا  مان  هب  ار  ناـنمؤم  و  تسا ، هدرک 

تیلم و مسا  هب  هک  ییاهنیا  میرک . نآرق  ریـسم  تسا و  مالـسا  ریـسم  فالخ  رب  تسرد  نیا  و  دـننک ، نمـشد  مه  اـب  هکلب  دـننک ، ادـج  مه 
نیفلاخم گرزب و  ياهتردقربا  هب  ياهراک  کمک  ناطیش و  ياهرکـشل  اهنیا  دنزادنا ، یم  هقرفت  نیملـسم  نیب  ییارگ  یلم  ییارگ و  هورگ 

. دشاب یناریا  هکنآ  زا  لبق  تسا  یمالسا  ام  تضهن  دنتسه . میرک  نآرق  اب 

ییارگ بزح  بازحا و 

نز و زا  دنتسه ، هک  ینس  ره  رد  ناریا  مدرم  مامت  زورما  تسا . یمالسا  يروهمج  تسایس  ریذپان  هشدخ  لصا  هللا  بزح  مالـسا و  زا  عافد 
رد و  تسا ، هتفریذپ  ار  مالسا  لوصا  نیزاوم و  هک  یناملـسم  ره  دنتـسه . هللا  بزح  ءزج  دننک  یم  هزرابم  یمالـسا ، ياهراعـش  اب  هک  درم ،
طخ بزح و  نیا  تاروتسد  یمامت  دشاب ; و  یم  هللا  بزح  ياضعا  زا  وضع  کی  تسا ، رادروخرب  یعیش  قیقد  طابـضنا  زا  راتفر  لامعا و 

هدوبن یبالقنا  هک  نیا  يارب  بالقنا  نیا  تسایند . زورما  لوادـتم  ياهبزح  زا  ریغ  بزح  نیا  تسا . هدرک  نایب  مالـسا  نآرق و  ار  نآ  یـشم 
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نتم زا  هک  تسا  هدوب  یبالقنا  دشاب ، هدرک  تسرد  ار  بالقنا  نیا  یهورگ  کی  دـشاب ، هدرک  تسرد  ار  بالقنا  نیا  یبزح  کی  هک  تسا 
تاـعامتجا و هنوگره  تسا . بزح  هدـیا  نازیم  دـشاب ;  بوخ  یبزح  ره  اـی  دـشاب  دـب  بزح ، هک  تسین  روط  نیا  تسا . هدوـب  تلم  دوـخ 

نییعت ار  نآ  زرم  دح و  نوئـش ، نیا  یمامت  رد  مالـسا  ،و  دندازآ دنزادنین  رطخ  هب  ار  مدرم  حلاصم  هک  یتروص  رد  مدرم ، فرط  زا  بازحا 
بازحا نیا  هک  تسا  نیا  دـمهف  یم  ناـسنا  هک  نآ  تسا ، هدـش  ادـیپ  تیطورـشم  ردـص  زا  ناریا  رد  هـک  یبازحا  نـیا  لـصا  تـسا . هدرک 
هطورشم زا  دیاش  الثم  لوا ، زا  هک  یبازحا  نیا  دنا . هدرک  اهنآ  زا  یـضعب  نارگید  هب  تمدخو  تسا ;  هدش  ادیپ  نارگید  تسد  هب  هتـسنادن 

یبزح دندش و  عمج  مه  اب  يا  هتـسد  کی  قافتا  باب  نِم  هک  دینکن  لایخ  هفلتخم  بازحا  نیا  دـشاب ، هدـش  ادـیپ  بازحا  نیا  فرط  نیا  هب 
ياهبتکم هب  شیارگ  هک  ییاه  هورگ  ای  صاخـشا  يرایـشوه ، تردق و  لامک  اب  تسا  مزال  هدوب . یناطیـش  هشقن  کی  نیا  دنداد ، لیکـشت 

دننک و لخاد  امش  فوفص  رد  ار  دوخ  هدومن  هدافتـسا  تصرف  زا  تاقوا  نیا  رد  دنهاوخ  یم  یبلط  تصرف  يوخ  هب  و  دنراد ، یمالـساریغ 
، تسا هدوب  بزح  ود  لاح  ات  ملاع  لوا  زا  دـیهدن . كرحت  لاجم  اهنآ  هب  دـینک و  رود  دوخ  زا  دـننزب ، رجنخ  تشپ  زا  شعقوم  رد  امـش  هب 

. تسا هدوب  ادج  مه  کی  ره  راثآ  و  یناطیش ، یهلاریغ و  بزح  یکی  یهلا و  بزح  یکی 

نوناق مظن و 

مالـسا تموکح  دور . یم  نیب  زا  هعماج  دوشب  هتـشادرب  راک  زا  مظن  رگا  دراد ، مزال  مظن  هعماـج  همه  تسا . یهلا  تاـبجاو  زا  مظن  ظـفح 
نوناق دیاب  یمالسا  تکلمم  رد  دشاب . امـش  يأر  فالخ  رب  ول  دیریذپب و  ار  نوناق  هک  دیـشاب  نیا  هب  دیقم  دیاب  همه  تسا . نوناق  تموکح 

. تساوقت نامه  هک  تسا  نوناق  زا  تیعبت  رد  اهناسنا  شزرا  فرـش و  درادـن . یتموکح  زیچ  چـیه  ادـخ  نوناـق  ریغ  دـنک و  تموکح  ادـخ 
بذـهم ناسنا  شرورپ  روظنم  هب  هنالداع ، یعامتجا  مظن  ندـشرارق  رب  ارجا و  يارب  نوناـق  تسا . بیقعت  لـباق  مرجم و  نوناـق ، زا  فلختم 

روشک رـساترس  رد  هک  ییاـهداهن  همه  دنتـسه و  روـشک  رد  هک  ییاـههورگ  همه  دنتـسه و  ناـمروشک  رد  هک  یـصاخشا  همه  رگا  تسا .
رظن رد  ار  لاعتم  دنوادخ  ياضر  دمآ . دهاوخن  شیپ  یفالتخا  چیه  میرامـشب ، مرتحم  ار  نوناق  رگا  میوشب و  عضاخ  نوناق  هب  رگا  دنتـسه ،
کی مالـسا  رد  ار . نوناق  دـیریذپب  دـننکن ، ناـتنوریب  هنحـص  زا  هک  دـیهاوخ  یم  رگا  میـشاب . عضاـخ  نوناـق  لـباقم  رد  ناـگمه  میریگب و 

زیچ کی  مالـسا  رد  دـننک . لمع  نوناق  نآ  هب  دـنفظوم  همه  و  ادـخ ، نوناق  نآ  تسا و  نوناق  کـی  ادـخ ، تموکح  نآ  تسا و  تموکح 
یمن تعاطا  الاب  زا  نییاـپ  هک  یماـظن  نآ  دوب . يرجم  ربمغیپ  درک ، یم  مکح  نوناـق  مه  ربمغیپ  ناـمز  تسا . نوناـق  نآ  دـنک و  یم  مکح 

ورشیپ گنهاشیپ و  نیناوق  مالـسا  نیناوق  یهلا .» ماظن   » هن تسا  یناطیـش » ماظن   » نیا تسین ، يدیحوت  نیا  دنک ، یم  ملظ  نییاپ  هب  الاب  دنک ،
. تسا نوناق  عبات  تموکح  تموکح ، تسا و  تنـس  نآرق و  نوناـق  یهلا ، نوناـق  ینعی  تسا ، نوناـق  تموکح  شتموکح  مالـسا  دنتـسه .

يروهمج فیعـضت  میفلاخم ،)   ) یمالـسا يروهمج  فیعـضت  اب  ام  دـنفلاخم ، مه  همه  مفلاخم ، هئطوت  اب  نم  دـینکن ، هئطوت  دـینکب  داـقتنا 
رگا تسا . یصاعم  همه  زا  رتالاب  تسا ، رفک  مکح  رد  یمالـسا  تموکح  دض  رب  مایق  میفلاخم . نیا  اب  ام  مالـسا ، فیعـضت  ینعی  یمالـسا 

نوناق مالـسا  رد  دـیآ . یم  شیپ  اه  ینکـش  نوناق  هار  زا  تافالتخا  دـیتسیاب . هناعطاق  شربارب  رد  دـنک  یم  یطخت  لوصا  زا  یـسک  دـیدید 
تسا یسک  یمالسا  بالقنا  دض  زورما  دنکب . فلخت  تسناوت  یمن  یهلا ، نوناق  عبات  دوب ، نوناق  عبات  مه  مرکا  ربمغیپ  دنک . یم  تموکح 

. دنک یتسس  راک  نآ  رد  تسه ، لوغشم  هک  يراک  نآ  هک 

نابهگن ياروش 

، نایاقآ تارـضح  هک  میوگب  دـیاب  دـشاب . یگـشیمه  يوق و  دـیاب  هک  تسه  ما  هدـیقع  و  مقفاوم ، دـصرددص  نابهگن  ياروش  داهن  اـب  نم 
نابهگن مرتحم  ياروش  مناد . یم  مزال  ار  ناشماقم  ظفح  نانآ و  هب  مارتحا  مدرک ;و  نییعت  تخانش  ییانشآ و  اب  ار  نابهگن  ياروش  ياهقف 

و تسا ، مهم  سدقم و  رایـسب  نانآ  هفیظو  دشاب ;و  یم  بناج  نیا  دییات  دروم  دنتـسه ، یـساسا  نوناق  مالـسا و  سدـقم  ماکحا  ظفاح  هک 
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هب تسا . مالسا  روشک و  يارب  كانرطخ  يرما  نابهگن ، ياروش  ياهقف  هب  نیهوت  فیعضت و  دنیامن . لمع  دوخ  فیاظو  هب  تیعطاق  اب  دیاب 
زا دـینک . لاکتا  لاعتم  يادـخ  هب  و  دـییامرف ، لمع  تقد  تیعطاق و  اب  و  دیـشاب ، راوتـسا  دوخ  راک  رد  هک  مهد  یم  رکذـت  نابهگن  ياروش 

، تردـق تقد و  لاـمک  اـب  هک  هدـنیآ -  ياهلـسن  رد  هچ  رـضاح و  لـسن  رد  هچ  منک -  یم  هیـصوت  مهاوخ و  یم  ناـبهگن  مرتـحم  ياروش 
نودب یساسا  نوناق  رهطم و  عرش  اب  فلاخم  نیناوق  زا  و  دنوشن ، عقاو  یتردق  چیه  ریثات  تحت  دننک و  افیا  ار  دوخ  یلم  یمالسا و  فیاظو 
هجوت دوش  ارجا  دیاب  هیقف  تیالو  هب  یهاگ  هیوناث و  ماکحا  اب  یهاگ  هک  روشک ، تارورض  هظحالم  اب  دنیامن ; و  يریگولج  هظحالم  چیه 

. دنیامن

سلجم تاباختنا و 

رد رگا  دننک . تکرـش  تاباختنا  رد  همه  دنهاوخ ، یم  ار  برغ  قرـش و  تراسا  تحت  ندوبن  ار ، يدازآ  لالقتـسا و  ار ، مالـسا  رگا  مدرم 
ماـمت رد  هک  تسا  نآ  فیرـش  تلم  هب  نم  تیـص  و  دـننز . یم  همطل  اـم  هب  سلجم  هار  زا  هـک  دیـشاب  نـئمطم  مـینک ، هحماـسم  تاـباختنا 

ای يربهر  ياروش  نییعت  يارب  ناگربخ  باختنا  هچ  و  یمالـسا ، ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  هچ  روهمج و  سیئر  تاباختنا  هچ  تاـباختنا ،
رد هن  تسا ، بازحا  راـصحنا  رد  هن  تسا ، نییناـحور  راـصحنا  رد  هن  تسین ، سک  چـیه  راـصحنا  رد  تاـباختنا  دنـشاب . هنحـص  رد  ربـهر ،

یمالسا يروهمج  دنک ، یم  نییعت  يروهمج  سیئر  شدوخ  يار  اب  هک  تسا  تلم  تسا . مدرم  همه  لام  تاباختنا  تساه ، هورگ  راصحنا 
نیا تسا . تلم  دوخ  تسد  روما  همه  درک ; و  دهاوخ  نییعت  ار  تلود  سلجم ، رد  تسا  زکرمتم  هک  شدوخ  يار  اب  دهد ; و  یم  يار  ار 

سیئر هک -  منکب  ضرع  هچ -  دـینکب و  نییعت  دـیهاوخب  لیکو  هچ  دـیآ ، یم  شیپ  هک  یمالـسا  لئاسم  هب  عجار  هک  تسا  نایاقآ  فیلکت 
رد باختنا  زا  فده  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دینیشنب . رانک  دیورب و  هک  دیرادن  يرذع  دیشاب ، هنحص  رد  دیاب  دینک ، نییعت  دیهاوخب  روهمج 

همه امـش ، همه  دوش  یم  مالـسا  ظفاح  بختنم  هنوگچ  دوشن ، تیاعر  یمالـسا  لئاسم  میرح  تاغیلبترد  رگا  تسا . مالـسا  ظفح  تیاـهن ،
دیما هک  نم  نازیزع  دـنک . نییعت  ار  شدوخ  تشونرـس  دـیاب  هک  روط  نامه  دـناوخب ، زامن  دـیاب  هک  روط  ناـمه  فلکم  ره  درم ، نز و  ، اـم

. دـیزیرب اهنآ  رد  ار  دوخ  يارآ  دـیروآ و  موجه  اهقودنـص  هب  دـیزیخاپب و  روشک  تشونرـس  نییعت  زور  رد  تسامـش ! هب  یمالـسا  تضهن 
هـشقن هک  یـصاخشا  دننیـشنب و  دهعتم  صاخـشا  نمؤم ، صاخـشا  دننیـشنب ، رانک  هچنانچ  رگا  تلم  تسا ، تلم  هدهع  هب  تیلوئـسم  زورما 

کی یتح  دنراذگن  تسا . تلم  هدهع  هب  تیلوئـسم  مامت  سلجم ، رد  دنوشب  دراو  اهنآ  تسار ، پچ و  زا  تکلمم ، نیا  يارب  دـنا  هدیـشک 
، تسا روشک  مالسا و  هب  تنایخ  یمالسا  مهم  رما  نیا  زا  فارحنا  هک  دننادب  فیرش  تلم  دیاب  دبای . هار  سلجم  هب  هتسباو ، راکبارخ  رصنع 

کی نوخ  لصحام  سلجم  نیا  تسا . تلم  یعقاو  هناـخ  سلجم  تسا . عقاو  روما  همه  سار  رد  سلجم  تسا . میظع  تیلوئـسم  بجوم  و 
هب میلست  رس  ینعی  سلجم  هب  میلست  رس  تسا . مدرم  ياهربکا  هللا  زا  هدمآ  مهارف  سلجم  نیا  دنا . هدوب  مالـسا  هب  رادافو  هک  تسا  یتیعمج 

ار تکلمم  دشاب . روشک  دسافم  حلاصم و  هب  علطم  تاجایتحا و  هک  دشاب  یناملسم  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  اهنت  مالسا  سلجم ، رد  مالسا .
هدرک ادـیپ  ققحت  تسا و  هدـش  رولبتم  هک  تسا  تلم  سلجم  تسا ; و  عقاو  اهناگرا  همه  سار  رد  سلجم  دـمهفب  ار  تسایـس  دسانـشب و 

ياهـسلجم يارب  دنـشاب  ییوگلا  ات  دـشاب  ظوفحم  مرتحم  يالکو  مظعم و  سلجم  تسادـق  هک  مدـنم  هقالع  دودـحم . ياج  کی  رد  تسا 
، دنـشاب هتـشاد  هجوت  تسا . نایاقآ  امـش  يز  فلاخم  هک  دوشب  عقاو  ییاهزیچ  کی  نآ  رد  سلجم ، ینارون  هرهچ  هک  تسا  فیح  ناـهج .

رکف رد  هدومن و  سمل  ار  هعماج  نامورحم  نافعـضتسم و  تیمولظم  تیمورحم و  هک  دنـشاب  يا  هقبط  زا  سلجم  يالکو  روهمج و  سیئر 
جنر تـیمورحم و  یخلت  هـک  تاوهـش ، تاذـل و  رد  قرغ  هـفرم و  نانیـشنردص  ناراوـخنیمز و  ناراد و  هیامرـس  زا  هـن  دنـشاب ، ناـنآ  هاـفر 
نیا هب  دیهدب  هجوت  ار  مدرم  دنشاب . تلم  بختنم  اعقاو  دنوش  یم  باختنا  هک  یـصاخشا  دنمهفب . دنناوت  یمن  ار  ناگ  هنهرباپ  ناگنـسرگ و 

، دنشاب مالسا  هب  دهعتم  دنشاب ، هتشاد  مالسا  هب  هجوت  هک  دنشاب  یصاخشا  امـش  نیبختنم  دیاب  دینک ;  ظفح  ار  مالـسا  دیهاوخ  یم  امـش  هک 
، یمالـسا یـصاخشا  و  دییامن ، تقفاوم  مه  اب  صاخـشا  باختنا  رد  ناکمالا  یتح  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا  هناعـضاوتم  نم  دنـشابن . رگیزاب 
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ار ناشقباوس  دینک  یم  باختنا  هک  یصاخشا  دیشاب و  هجوتم  تسرد  دیاب  دیریگب . رظن  رد  ار  یهلا  میقتسم  طارـص  زا  فرحنمریغ  دهعتم ،
قباوس دندوب و  روج  هچ  الاح  ات  بالقنا  لوا  زا  دندوب ،  روج  هچ  بالقنا  نامز  رد  دندوب ، روج  هچ  قباس  نامز  رد  دینادب ... دینک ، هعلاطم 
قباوس رد  قیقد  هعلاطم  هب  دهعتم ، زرابم  تلم  تسا  دیما  تسه . هچ  ناشتامولعم  رادـقم  تسه و  هچ  ناشدـیاقع  تسه ، هچ  ناشیگداوناخ 

اربم تسار  پچ و  تالیامت  زا  و  دنشاب ، رادافو  یساسا  نوناق  زیزع و  مالسا  هب  هک  دنهد  یصاخشا  هب  ار  دوخ  يارآ  اههورگ ، صاخـشا و 
هب دهعتم  هک  دینک  باختنا  ار  يدارفا  دنـشاب . فوصوم  فورعم و  تما ، یهاوخریخ  مالـسا و  نیناوق  هب  دـهعت  هقباس و  نسح  هب  و  دنـشاب ،
رد و  ظفح ، ار  دوخ  هملک  تدحو  هک  مراد  راطتنا  نم  دنشاب . تیمالسا  تیناسنا و  میقتسم  طارص  رب  و  دنشابن ، یبرغ  یقرش و  هدوب  مالسا 

، مالسا هب  دنتسه  دهعتم  بوخ ، قالخا  هب  دنتسه  هتسارآ  هک  ییاهلیک  و  دیراد . مدقم  دوخ  ياضر  رب  ار  قح  ياضر  دوخ  يالکو  باختنا 
دیاب دنتـسرفب . سلجم  رد  هب  دننک و  باختنا  ار  صاخـشا  نآ  روشک ، هب  امـش و  دنتـسه و  رازگتمدـخ  ناشدوخ ، روشک  هب  دنتـسه  رادافو 

تالکشم زا  يرایسب  دنشاب ، تلم  روشک و  يارب  زوسلد  مالسا و  هب  دهعتم  هتـسیاش و  سلجم ، ناگدنیامن  روهمج و  سیئر  رگا  هک  مینادب 
يوق سلجم  کی  هک  دیـشاب  نیا  لابند  تسا . دایز  مدرم ، يارب  هدننک  تیاده  دـشرم و  کی  ناونع  هب  سلجم  تیلوئـسم  دـیآ . یمن  شیپ 

دب ار  زیچ  همه  سلجم  و  دنک ، یم  بوخ  ار  زیچ  همه  بوخ  سلجم  دنربب . تسار  هار  هب  ار  تکلمم  دنناوتب  ات  میـشاب  هتـشاد  يراذگنوناق 
نآ درب . یم  داسف  هب  ور  ار  سلجم  کی  روشک  کـی  ساـسا  اـی  دـشک ، یم  حالـص  هب  ار  روشک  کـی  ساـسا  هک  تسا  سلجم  دـنک . یم 

اهریزو رد  روشک ، رد  یبلط  لام  ثیح  زا  یبلط و  تردق  ثیح  زا  فارحنا  دش ;  ادیپ  سلجم  رد  فارحنا  هک  دندید  دـیدید و  هک  يزور 
شیولج دیاب  تقو  نآ  زا  هدرک ;  ییامندوخ  میروخب  تسکـش  هک  نیا  تمالع  هک  دننادب  زور  نآ  دش ، ادیپ  روهمج  سیئر  رد  دش ، ادـیپ 

، دنورب نوریب  ینیشن  خوک  هدنزرا  يوخ  نیا  زا  و  هتـساوخن ،-  يادخ  دننک -  ادیپ  ینیـشن  خاک  يوخ  نایـسلجم  هک  يزور  نآ  دنریگب . ار 
رکف رد  تهج  یب  هدرکاـن -  يادـخ  یهورگ -  اـی  یـسک  ماـظن  نیا  رد  رگا  میناوخب . هحتاـف  دـیاب  روـشک  نیا  يارب  اـم  هک  تسا  زور  نآ 

ای بیقر  هب  هک  نآ  زا  شیپ  امتح  درادب ، مدقم  بالقنا  تحلـصم  رب  ار  دوخ  طخ  حانج و  تحلـصم  و  دـیآرب ، نارگید  بیرخت  ای  فذـح 
اب ناتدوخ  هک  ییاهباسح  دینیشنب و  اجنآ  دیورب  هک  دیتسین  لیکو  امش  تسا . هدرک  دراو  همطل  بالقنا  مالسا و  هب  دنزب ، هبرض  دوخ  نابقر 
رب دینک  ادیپ  فارحنا  رگا  امـش . يارب  لحم  نآ  تسا  بصغ  و  تسا ، فارحنا  نیا  دوشب  يراک  وچمه  کی  رگا  دـینک ، فاص  دـیراد  مه 

نیب حاضیتسا و  تراظن و  نیب  تساـهقرف  تسا . سلجم  قح  حاـضیتسا  داـقتنا و  دـیراد . هک  یتلاـکو  هب  دـیا  هدرک  تناـیخ  تلم ، فـالخ 
سلجم هب  عجار  هک  درادن  قح  سک  چیه  دمهف . یم  شیوخ  نادـجو  هب  عوجر  زا  سپ  سک  همه  ار  قرف  نیا  و  يریگماقتنا ، ییوجبیع و 

. دشاب هتشاد  فلاخم  قفاوم و  هک  تسا  شقح  سلجم  دنکب ; و  یتراسج 

تاضق هیئاضق و  هوق 

تیثیح همه  اب  شراک  رـس و  هک  تسا  یمهم  هلاسم  کی  اضق  هلاسم  تسا . هداد  يزیچ  رتمک  هب  تسا ، هداد  تواضق  هب  مالـسا  هک  یتیمها 
همه هیئاضق  هوق  تسد  رد  دـهد . تاجن  دـناوت  یم  ار  روشک  دـنک ، راتفر  یناسنا  یمالـسا -  نیزاوم  يور  زا  رگا  هیئاضق  هوق  تسا . روشک 

 - هچناـنچ رگا  یـضاق  و  تسا . هیئاـضق  هوـق  هرطیـس  تحت  رد  همه  تسا ، مدرم  سیماوـن  تسا ، مدرم  لاـم  تسا ، مدرم  ناـج  تـسا ، زیچ 
هوق دش . دهاوخ  هچ  هک  تسا  مولعم  دنکب ، ادیپ  هطلـس  مدرم  سوفن  ضارعا و  رد  نیا  دـشاب ، حیحـصان  دـشاب ، قیالان  هتـساوخن -  يادـخ 

رد حلاص  دارفا  دیاب  تساهنآ ; و  اب  نیا  راک  رـس و  مدرم ، سیماون  تسا و  مدرم  لام  ناج و  اب  شراک  رـس و  هک  دنکب  هجوت  دـیاب  هیئاضق 
رد تسا . گرزب  مه  شیاطخ  تسا ، راب  تبیـصم  شدـمع  تسا ، گرزب  یـضاق  ياطخ  هک  دـننکب  هجوت  دنـشاب و  ملاـس  دنـشاب ، اـج  نآ 
زا يریگولج  و  عرـش ، فالخ  ندرک  تلاخد  درادـن ; و  ار  اضق  رما  رد  تلاخد  قح  يدـحا  دـش ... رداص  تاـضق  زا  یمکح  هک  یتروص 

رگا یـضاق  دننک . تیبرت  مه  دننک و  میلعت  مه  ار ، اهنآ  دـیاب  تسا ;  تاضق  تسد  مدرم  ضارعا  تسا . عرـش  فالخ  رب  مه  تاضق  مکح 
یمن رداص  یعرش  یلقع و  اشنم  زا  هک  تسا  یمکح  بضغ  لاح  رد  مکح  هک  نیا  يارب  دهدب ، مکح  دیابن  دشاب  بضغ  لاح  رد  هچنانچ 
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طقف هک  تسین  خـیرات  لوط  رد  تاضق  لـثم  و  تسا ، مالـسا  يروهمج  تیثیح  لوئـسم  تسا ، مالـسا  تیثیح  لوئـسم  زورما  یـضاق  دوش .
رتنییاپ تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هک  يدودح  نآ  زا  دیابن  دودح  يارجا  رد  درک . یم  یصخش  دروم  رد  هک  یتواضق  هب  تبسن  دشاب  لوئسم 

وا رازآ  قح  يدـحا  یعرـش  دـح  يارجا  زج  دور ، یم  راد  هبوچ  يوس  هب  دراد و  ار  مرج  نیرتالاب  هک  یمرجم  رتدایز . دـیابن  دوشب و  لمع 
نادـنز درک ، تیبرت  اهنادـنز  رد  ار  مدرم  دـیاب  دـشاب ، تیبرت  لـحم  اهنادـنز  دـیاب  تسا . ملاـظ  دوخ  بکترم ، درادـن و  ـالمع ، اـظفل و  ار ،

تسا لقتسم  هیئاضق  هوق  یضاق و  دنشاب . سوساج  ملاظ و  هچرگ  تسا  ناریسا  رب  تمحر  مالسا ، روتسد  دشاب . دیاب  هاگتیبرت  کی  شدوخ 
. دنکب تلاخد  نآ  رد  دیابن  سک  چیه  و 

نادرمتلود تلود و 

يرادمامز تموکح و  تسا . همکاح  تایه  نتشاد  تیحالـص  نآ ، تامهم  زا  یکی  هک  تسا  يروما  هب  هتـسب  اهتلم  یتخبـشوخ  یتخبدب و 
تلود و دنک . لامیاپ  ار  یتلم  قوقح  دوخ  عفن  هب  دـهاوخب  ماقم  نیا  زا  هک  تسین  نارگید  رب  یگرزب  رخف و  هلیـسو  دارفا ، ای  درف  تسد  رد 
، درادن انعم  نآ  هب  تموکح  مالـسا  دنمدرم . رازگتمدخ  اهتلود  اهنیادـنرازگتمدخ . تلم ، ياقآ  هن  دنتـسه  تلم  هب  رازگتمدـخ  تلود  عابتا 

همه دیاب  تسین  تموکح  تموکح ، نیا  رد  مینادب . گرزب  کیرش  ار  مدرم  ام  هک  تسا  نیا  هب  تمعن  نیا  رکش  دراد . رازگتمدخ  مالـسا 
 ; دنشاب تلم  نیا  تمدخ  يارب  دیاب  هک  دنتسه  یتیلقا  کی  اهتلود  دنشاب . اهتلم  رازگتمدخ  اهتلود  هک  دهاوخ  یم  مالسا  میشاب . رازگتمدخ 

هدناسر اهماقم  نیا  هب  ار  اهام  هک  یتلم  نیا  هک  مینیبب  دیاب  ام  تلم . رب  مکاح  هن  دشاب ، دیاب  تلم  رازگتمدخ  تلود  هک  دـنمهف  یمن  اهنیا  و 
مالـسا روشک و  هب  رازگتمدخ  دینک ، ادیپ  رازگتمدخ  هک  دیـشاب  نیا  رکف  همه  مینکب . هچ  اهنآ  يارب  دـیاب  ام  و  دـنهاوخ ، یم  هچ  ام  زا  دـنا 

اب دیاب  اعقاو  تلود  نیمورحم  يارب  تسا . رتنیگنـس  شتیلوئـسم  دشاب  رتشیب  شـشزرا  هک  یلمع  ره  ناتدوخ . هب  رازگتمدخ  هن  دـینک ، ادـیپ 
قلخ هب  تمدـخ  نیمورحم . يارب  دـنازوسب  لد  تردـق  مامت  اب  مه  نیا  دـنازوس ، یم  لد  مالـسلا  هیلع  یلع -  هک  يروط  نآ  تردـق  ماـمت 
یم هیـصوت  هدنیآ ، خیرات  لوط  رد  روشک  يارزو  هب  مینکب . ادـخ  قلخ  هب  تمدـخ  هک  تسا  نیا  هب  ام  همه  تفارـش  تسادـخ . هب  تمدـخ 

روشک رد  شمارآ  ات  دنیامن  باختنا  مدرم  اب  راگزاس  لقاع و  دهعتم ، نیدتم ، قیال ، صاخـشا  دننک ، تقد  اهرادناتـسا  باختنا  رد  هک  منک 
لـصاح يزوریپ  هک  دوب  مورحم  تاقبط  اصوصخ  مدرم ، ینابیتشپ  اب  دـیراد . جایتحا  تلم  ینابیتشپ  هب  امـش  دـشاب . امرفمکح  رتشیب  هچ  ره 

یم هتشاذگ  رانک  اهامـش  دیوش ، مورحم  نانآ  ینابیتشپ  زا  يزور  رگا  دیدرگ . هاتوک  نآ  ریاخذ  روشک و  زا  یهاشمتـس  میژر  تسد  دش و 
مراتساوخ یمسر  تاماقم  زا  ادیکا  دنیامن . یم  لاغشا  ار  اهتسپ  ناگ  هشیپ  متس  امـش  ياج  هب  راکمتـس ، یهاشنهاش  میژر  نوچمه  دیوش و 

مزال رایـسب  روما  زا  تناما  اهـسرزاب  يارب  دنیامن . يراکمه  رگیدکی  اب  هناردارب  و  دنیامن ، لح  ار  روشک  تالکـشم  رگیدـکی  کمک  هب  ات 
، دناد یم  ادخ  قلخ  يارب  رازگتمدخ  ربدم و  ریدم و  ار  دوخ  سک  ره  دنشاب . نیما  دیاب  اهنآ  دنتسه  یـسرزاب  لغـش  رد  هک  ییاهنآ  تسا ; 

یگتسیاش رگا  دوش ، یم  داهنشیپ  وا  هب  هک  یلغش  ره  رد  سک  ره  نامز  نیا  رد  تسا . قلخ  يادخ  قلخ و  هب  ندرک  تشپ  وا ، يریگ  هرانک 
حیحص وا  يارب  نآ ، يارب  دراد  یگتسیاش  رگا  و  دوشب ، دراو  لغش  نآ  رد  هک  تسین  زیاج  تسین و  حیحص  وا  يارب  لغش ، نآ  يارب  درادن 

باحصا باختنا  رد  هللا  هللا  دنکب . لدع  هماقا  دناوتب  ات  دننک  تیوقت  ار  یمالسا  تلود  اهناسنا  همه  مدرم ، همه  دنک . یلاخ  هناش  هک  تسین 
لوغشم زورما  هک  صاخشا  زا  صخش  ره  راشقا و  زا  رـشق  ره  فیعـضت  همهم . روما  رد  اصوصخ  يریگ ، میمـصت  لیجعت  رد  هللا  هللا  دوخ ; 

رکف و فعـض  تیریدم و  ءوس  هطـساو  هب  رگا  تسا . مالـسا  ياهنمـشد  هب  ندرک  کمک  دنتـسه ، یتمدخ  کی  لوغـشم  دنتـسه و  راک  هب 
یمیظع و هانگ  بکترم  دـیهد -  یم  همادا  يدـصت  هب  دـیناد و  یم  دوخ  و  دوش -  عقاو  یللخ  يررـض و  نیملـسم  مالـسا و  هب  امـش ، لمع 

کی تاردقم  هک  یناسک  همکاح ، تایه  هچنانچ  رگا  دش . دهاوخ  ناتریگنماد  گرزب  باذـع  نآ  هطـساو  هب  هک  دـیا  هدـش  یکلهم  هریبک 
، هعماج لاح  هب  دیفم  یقرتم و  نیناوق  هک  تسا  نکمم  یهاگ  دنشک . یم  داسف  هب  ار  تکلمم  دنـشاب  دساف  اهنیا  تساهنآ ، تسد  رد  روشک 
ار نآ  داتفا  هک  حلاص  ریغ  نایرجم  تسد  هب  نکل  دیامن ، غالبا  مه  لوئـسم  ریزو  دنک و  ذـیفنت  ار  نآ  نابهگن  ياروش  درذـگب و  سلجم  زا 
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. دشابن هچ  دشاب  شحلاصم  يور  هچ  دریذپب ، تلم  مینک  یم  حرط  ام  هک  ار  يا  هلاسم  دیاب  میتسه و  تلود  ام  هک  دننکن  لایخ  دننک . خسم 
هک دراد  قح  تلم  دارفا  زا  يدرف  ره  دریگب . ار  شیولج  دناوت  یمن  زیچ  چـیه  دوشب ، ادـیپ  راجفنا  دـشاب و  یمالـسا  تموکح  زا  سای  رگا 

نیا ریغ  رد  و  دـهد ، هدـننک  عناق  باوج  دـیاب  وا  و  دـنک ، داـقتنا  وا  هب  دـنک و  حاـضیتسا  ار  نیملـسم  رادـمامز  نیریاـس ، ربارب  رد  امیقتـسم 
مهم روشک  حتف  اهتلود ! يا  تسا . لوزعم  يرادمامز  ماقم  زا  دوخبدوخ  دشاب ، هدرک  لمع  دوخ  یمالـسا  فیاظو  فالخ  رب  رگا  تروص ،

ار تلم  نیا  دـینک و  مک  ار  تافیرـشت  دیـشاب ، هتـشاد  تلادـع  راتفگ  رد  دیـشاب ، هتـشاد  تلادـع  راـتفر  رد  تسا . مهم  بولق  حـتف  تسین ،
نیا تمعن  رکش  دننکب . نارگید  زا  رتشیب  ار  تیمالـسا  تاهج  ار ، تیناسنا  تاهج  ظفح  دیاب  دنراد  تردق  هک  ییاهنیا  دیـشاب . رازگتمدخ 

تسا همه  لامآ  هک  يزوریپ -  ياهتنم  هب  دسرب و  رخآ  ات  يزوریپ  نیا  هک  دهاوخ  یم  تلم  رگا  مینک . لمع  تبحـص  ياج  هب  ام  هک  تسا 
، تسه سلجم  رد  تسه ، یـسلجم  هک  نآ  تسا ، روهمج  سیئر  هک  نآ  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  تلود  هک  ییاهنآ  بظاوم  دـیاب  دـسرب ، - 

يزور نآ  دـسرب . هقبط  نآ  هب  هفرم ، ناشدوخ  حالطـصا  هب  و  الاب ، هقبط  هب  طسوتم  هقبط  زا  یتقو  کی  ادابم  هکدـننکب  هجوت  ار  اـهنیا  همه 
نیکمت ای  دینکب  ادیپ  تردق  ای  هک  دیتسه  نیا  لابند  و  هفرم ،  فرط  هب  دیطلغ  یم  طسوتم  هبترم  زا  هک  دید  تلم  ار  اهامـش  زا  کی  ره  هک 

اهنآ دنوشب ، ادیپ  هتـساوخن - يادخ  یتقو -  کی  تسا  نکمم  جیردت  هب  هک  يدارفا  روط  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  هجوت  دیاب  مدرم  دینک ، ادیپ 
. دنناشنب ناشدوخ  ياج  رس  ار 

یجراخ تسایس 

ام اب  رگا  مه  اه  تلود  و  میراد ، اه  تلم  همه  اب  هناتسود  طباور  ام  تشاد . میهاوخ  هناتـسود  طباور  اهروشک  مامت  اب  لالقتـسا ، ظفح  اب  ام 
یقرف چیه  تسا و  لباقتم  مارتحا  بسح  رب  لود  همه  اب  ناریا  یجراخ  تسایس  میراد . ار  لباقتم  مارتحا  دننک ، راتفر  زیمآ )  ) مارتحا روط  هب 

اب دنـشاب ، لئاق  لباقتم  مارتحا  ام  يارب  دـننکن و  ام  یلخاد  روما  رد  تلاخد  هک  یتروص  رد  اهتلود  مامت  اب  ام  تسین . هراـب  نیا  رد  لود  نیب 
ام طباور ، قیرط  زا  دنهاوخ  یم  هک  اهنآ  اب  دشاب . دیاب  دنعلبب  ار  ام  دـنهاوخ  یمن  هک  یجراخ  ياهروشک  اب  هطب  ار  مینک . یم  راتفر  مارتحا 

مولظم هک  یبطق  ره  رد  یـسک  ره  میتسه ، مولظم  رادفرط  ام  دوش . دروخرب  اهنآ  اب  طایتحا  اب  دیاب  و  درادن ، یموزل  چـیه  دـننکب  هتـسباو  ار 
یـسک رگا  هک  تسا  ناناملـسم  یمالـسا  فیلکت  میهد . تاجن  ار  مورحم  مولظم و  مدرم  میراد  هفیظو  اـم  میتسه . اـهنآ  رادـفرط  اـم  دـشاب 
حلاصم هک  يا  هلماعم  عون  ره  اب  ام  میشاب . نیملاظ  نمـشد  نیمولظم و  نابیتشپ  میراد  هفیظو  ام  درک . کمک  نانآ  هب  دیاب  دش ، عقاو  مولظم 

عمط هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  دش ، دهاوخ  ام  نابیتشپ  مه  تلم  میدش  تلم  رازگتمدـخ  ام  یتق  و  میفلاخم . دـناسرب  بیـسآ  ار  نیملـسم 
ناردارب هب  هچ  دنـشاب و  هدرک  ملظ  ام  هب  هچ  دنتـسه ، ملاظ  هک  ییاهتلود  اب  ام  میرادـن ، یتفلاخم  اهتلم  اـب  اـم  دـش . دـهاوخ  عطق  اـهیجراخ 

ذوفن يارب  یمرها  ار  يداصتقا  تالدابم  دهاوخب  یتلود  هک  میتسین  رـضاح  میتسه . نمـشد  اهنآ  اب  دـننکب ، دنـشاب و  هدرک  ملظ  ام  ناملـسم 
« هدنب  » همه هک  دنک  لوبق  دناوت  یمن  هک  تسا  هدش  يروج  شعـضو  رگید  ایند  دهد . رارق  دوخ  هنارگرامعتـسا  ضارغا  لیمحت  یـسایس و 

هطب ار  مینک . یمن  ملظ  مه  یـسک  هب  میریذپ  یمن  ار  ملظ  هک  نانچمه  اهروشک ، ریاس  اب  نامطباور  رد  ام  دنـشاب . اقآ »  » هدع کی  دنـشاب و 
عفن هب  مولظم و  تلم  ررـض  هب  هشیمه  راوخملاع  رگلواپچ  کی  اب  یللملا ، نیب  نارگلواپچ  لاگنچ  زا  ییاهر  يارب  هتـساخاپب  تلم  کی  نیب 

هک يروشک  زورما  قرـش . رد  هچ  دشاب و  برغ  رد  هچ  روشک  نیا  لاح  میفلاخم ، دنک  ملظ  دـهاوخب  هک  يروشک  ره  اب  ام  تسا . رگلواپچ 
لایخ هک  ماقم  ره  رد  سک  ره  دشاب . شا » یعقاو  يانعم  هب  دهعتمریغ   » هک دینک  یمن  ادیپ  رگید  روشک  کی  تسا ، ناریا  تسا  دهعتم  ریغ 
لصا هللا  بزح  مالسا و  زا  عافد  دیزادنارب ! راگزور  هحفص  زا  ار  وا  يا  هظحالم  چیه  نودب  اباحم و  یب  تشاد ، ار  برغ  قرش و  اب  شزاس 
روما هب  مامتها  مینک . ادج  نیملـسم  ریاس  باسح  زا  ار  نامدوخ  باسح  میناوت  یمن  ام  تسا . یمالـسا  يروهمج  تسایـس  ریذـپان  هشدـخ 

هیتآ رد  یمالـسا  للم  هک  میراد  قثاودـیما  اـم  تسا . مالـسا  همهم  ضیارف  زا  نیملـسم  روما  هب  ماـمتها  تسا . تاـبجاو  بجوا  زا  نیملـسم 
ام تموکح  مینک . یمن  غیرد  يراکادـف  هنوگچیه  زا  یلاعت ـ  يادـخ  تساوخ  هب  دوخ ـ  عقوم  رد  اـم  و  دـنوش ، هریچ  رامعتـسا  رب  یکیدزن 
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. میراد هناتسود  طباور  اهنآ  اب  ام  دنشاب ، هتشادن  ام  یلخاد  روما  رد  یتلاخد  اهروشک  هک  یتروص  رد  و  تسا ، لقتسم  تموکح 

اه هناخترافس  هجراخ و  روما  ترازو 

جراخ هب  ار  ام  یمالسا  تیدوجوم  دناوت  یم  اه  هناخترازوریاس  زا  رتشیب  شندش ، یمالسا  اب  هک  تسا  يا  هناخترازو  اهنت  هجراخ  تراز  و 
تیلوئـسم تسایند . کلامم  مامت  اب  شراکو  رـس  هک  نیا  يارب  دراد ، يرتشیب  تیـساسح  اه  هناخترازو  ریاس  زا  هناخترازو  نیا  دهد . ناشن 
هناخترافس دراد  ناکما  هک  يرادقم  ره  هب  دینک  یعس  اذل  تسا ;  نیگنس  رایسب  جراخ ، اب  شنتشاد  راک  رس و  تبسانم  هب  هجراخ ، ترازو 

هن دننیبب ، ار  ناریا  عضو  دـیاب  دـنیآ  یم  ام  ياه  هناخترافـس  هب  مدرم  یتق  و  دـیهد . رارق  یمالـسا  یلاعت  یقرت و  دشرریـسم و  رد  ار  ناتیاه 
يروهمجاب اـه ، هناخترافـس  رد  اـهدروخرب  هرادا و  تیفیک  هناخترافـس و  عضو  دارفا و  رگا  ار . اـهروشک  ریاـس  هسنارف و  اـکیرمآ و  عضو 
ناگدـنیامن دـشاب . تاغیلبت  زکرم  کی  ام  ياه  هناخترافـس  دـیاب  تسا . نآ  دوب  زا  رتهب  هناخترافـس  دوبن  دـشاب ، هتـشادن  تقباطم  یمالـسا 

. دننک قیبطت  الماک  یمالسا  ماظن  اب  دیاب  روشک ، زا  جراخ  رد  یمالسا  يروهمج 

ناملسم ياهروشک  ياهتلود 

چیه اکیرمآ و  نانآ ، يراتفرگ  تقو  رد  هک  دننادب  هقطنم  ياهتلود  دیاب  تساهنآ . تاردقم  رد  بناجا  تلاخد  زا  یمالسا  تلود  یتخبدب 
اهتلود نارـس  هب  مدرک  هیـصوت  اهنیا  هب  مراتفگ ، رد  میاه ، هباطخ  رد  لاس  تسیب  زا  شیب  نم  درک . دنهاوخن  نانآ  زا  ینابیتشپ  رگید  تردق 
هتشاد داحتا  مه  اب  دننک و  يرکفمه  مه  اب  مالـسا  فادها  دربشیپ  يارب  مالـسا و  يارب  دنراذگب و  رانک  ار  یئزج  یلحم  تافالتخا  نیا  هک 

. اهتلم هن  تسا  یمالسا  ياهتلود  مالسا  لکشم  دنشاب .

نیطسلف سدق و 

لاغـشا اب  اهنت  لیئارـسا ، داـجیا  زا  گرزب  ياـهتلود  فدـه  هک  دـننادب  دـیاب  همه  تسا . نیملـسم  لوا  هلبق  نیملـسم و  لاـم  سدـقملا  تیب 
. دننک راچد  نیطسلف  تشونرس  نامه  هب  ار  یبرع  ياهروشک  یمامت  ادخ -  رب  هانپ  هک -  دنا  هشقن  نیا  رد  اهنآ  دریذپ ، یمن  نایاپ  نیطـسلف 
ار نانبل  نیطـسلف و  سدق و  ، خیرات ناراکتیانج  ودنمتردق  نارادمتـسایس  اب  یـسایس  تارکاذم  هک  دنا  هدـیدن  دـنناد و  یمن  موق  نارـس  ایآ 

دـشاب مولظم  یبطق  ره  رد  یـسک  ره  میتسه ، مولظم  رادفرط  ام  دش . دهاوخ  هدوزفا  اهیرگمتـس  تایانج و  ربزور  ره  و  داد ، دهاوخن  تاجن 
تازرابم زا  ام  میتسه . اهنآ  رادفرط  ام  تهج  نیا  زا  دنا ، هدرک  ملظ  اهنآ  هب  اهیلیئارسا  دنتسه و  مولظم  اهینیطـسلف  و  میتسهاهنآ ، رادفرط  ام 

الوصا یناملسم و  چیه  ناریا و  ناملسم  تلم  مییامن . یم  ینابیتشپ  الماک  بصاغ  لیئارسا  لباقم  رد  نانبل  بونج  مدرم  ینیطسف و  ناردارب 
میزیخاپب و همه  دیاب  دوب . میهاوخ  دوخ  برع  ینیطسلف و  ناردارب  یماح  هراومه  ام  دسانش ; و  یمن  تیمسر  هب  ار  لیئارسا  يا  هدازآ  چیه 

نیب رد  هک  تسا  مزال  تسا ، ردق  بش  راوجمه  هک  سدق  زور  مینادرگ . نآ  نیزگیاجار  نیطـسلف  نامرهق  تلم  و  مینک ، دوبان  ار  لیئارـسا 
. دننادب نیفعضتسم  هکلب  نیملسم ، همه  زور  ار  سدق  زور  دیاب  ناهج  ناناملسم  دشاب . نانآ  يرایشه  يرادیب و  ادبمو  دوش  ایحا  ناناملـسم 

نیا الوصا  دناشک . يدیمون  هب  ار  نیبصاغ  سدقملا ، تیب  رد  وار  هاش  ناریا ، رد  هک  تسام  تلم  دایرف  نامه  نیا  تسا ، ربکا  هللا  ياوآ  نیا 
هلاسم کی  سدق  هلاسم  دننک . عطق  یمالـسا  دالب  رـس  زا  ارداسف  هموثرج  نیا  رـش  دـننک و  دازآ  ار  سدـق  هک  تسا  نیملـسم  همه  فیلکت 
هکلب تسین ;  رـضاح  رـصع  رد  ناهج  نیملـسم  هب  صوصخم  هلاسم  کـیای  روشک و  کـی  هب  صوصخم  هلاـسم  کـی  و  تسین ، یـصخش 

. ددرگرب نانآ  هب  دیاب  تسا و  نیملـسم  هب  قلعتم  سدـق  هدـنیآ . لاح و  هتـشذگ و  راصعا  نانمؤم  ناهج و  نیدـحوم  يارب  تسا  يا  هثداح 
یناهج زور  کی  سدـق  زور  دوش . مولعم  فعـضتسم  ياـهتلم  تشونرـس  دـیاب  هک  تسا  يزور  سدـق  زور  تسا . مالـسا  زور  سدـق  زور 

هک تسا  يزور  سدـق  زور  تسا . نیربکتـسم  اب  نیفعـضتسم  هلباقم  زور  دـشاب ، هتـشاد  سدـق  هب  صاصتخا  طقف  هک  تسین  يزور  تسا ،
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هک تسا  نآ  راوازـس  تسا  مظعا  هللارهـش  ياهزور  نیرخآ  هک  سدق  زور  تسا . مالـسا  تایح  زور  سدـق  زور  درک . ایحا  دـیاب  ار  مالـسا 
. دندنویپب هللا  لازیال  تردق  هب  هدش و  اهر  اهتردقربا  گرزب و  نیطایش  یگدرب  تراسا و  دیق  زا  ناهج  ناناملسم  همه 

( لیئارسا  ) سدق رگلاغشا  میژر 

. مناد یم  راجفنا  کی  یمالـسا  ياهتلود  يارب  هعجاف و  کی  ناناملـسم  يارب  ار ، وا  ییاسانـش  لیئارـسا و  لالقتـسا  حرط  زا  يرادـفرط  نم 
اکیرمآ هک  دننادب  دیاب  نارهاوخ  ناردارب و  دراد . میظعرطخ  نیملسم  کلامم  مالسا و  يارب  دراد ، هک  ییاهفده  اب  لیئارسا  بصاغ  تلود 

نانبل ناردارب  و  برع ، ردارب  ياهتلم  دناشک . یم  یتیانج  ره  هب  ار  نانآ  گرزب ، لیئارسا  هناهلبا  لایخ  دننمشد . مالـسا  ساسا  اب  لیئارـسا  و 
ینوناقریغ و تلود  کی  هب  ام  هک  تسا  ملـسم  لیئارـسا ، هب  تبـسن  تساکیرمآ . لیئارـسا و  زادنراد  یتخبدب  هچ  ره  هک  دننادب  نیطـسلف  و 

نیزاوم یمامت  نیملسم و  مالسا و  رظن  زا  لیئارسا  درک . میهاوخن  یکمک  هنوگ  چیه  مالسا ، نمشد  نیملسم و  قوقح  هبزواجتم  بصاغ و 
ما و هتفگ  ارارک  میناد . یمنزیاج  وا  تازواجت  هب  نداد  ناـیاپ  رد  ار  یتسـس  لاـمها و  نیرتمک  اـم  تسازواـجتم ; و  بصاـغ و  یللملا  نیب 

هحفـص زا  دـیاب  لیئارـسا  دـناد . یم  یبصغ  تارف  ات  لین  زا  ار  بارعا  تموکح  دـنک و  یمن  اـفتکا  اـهدادرارق  نیا  هب  لیئارـسا  ، دـیا هدـینش 
دننادب دیاب  دننک  یم  تیامح  لیئارسا  زا  هک  یناسک  دنک . زهجم  لیئارسا  هیلع  ار  دوخ  هک  تسا  مزال  یناملـسم  ره  رب  دوش . وحم  راگزور 

هدرـسفا یعفا  نیا  هک  دـینکن ، يرادـبناج  برع  مالـسا و  نمـشد  نیا  لیئارـسا ، زا  دـننک . یم  يوق  دوـخ  تیاـمح  رد  ار  هدـنزگ  یعفا  هک 
تازواجت هدش ، ادص  مه  مالـسا  تلم  اب  هک  تسا  ناهج  ناهاوخیدازآ  همه  رب  دـنک . یمن  محر  امـش  ریبک  ریغـص و  رب  دـسرب  شتـسدرگا 

وا اب  يا  هطبار  چیه  درک و  میهاوخ  در  ار  لیئارسا  ام  تسه . هدوب و  لیئارسا  تخسرس  نمشد  ناریا  دنیامن . موکحم  ار  لیئارسا  یناسناریغ 
هک منک  یم  مالعا  دنتسه  اج  ره  رد  ناهج  نیملسم  و  مالـسا ، لود  عیمج  هب  نم  نمـشد . ام  اب  تسا و  بصاغ  تلود  وا  تشاد ;  میهاوخن 

نوچ لیئارسا  اب  ام  دنرجزنم . رفنتم و  دننک  یم  شزاس  لیئارسا  اب  هک  ییاهتلود  زا  و  دنرفنتم ، لیئارسا  لامع  لیئارـسا و  زا  هعیـشزیزع  تلم 
وا اـب  تسا ، هدرک  بصغ  ار  برع  مدرم  قوـقح  لیئارـسا  تشاد . میهاوـخن  یطباور  نیملـسم ، اـب  تسا  گـنج  لاـح  رد  تـسا و  بصاـغ 

. داد میهاوخن  تفن  نآ  هب  ام  ، دشاب یم  ام  ناردارب  ياهنیمزرس  بصاغ  تسا و  نیملـسم  اب  گنج  لاح  رد  لیئارـسا  درک . میهاوخ  تفلاخم 
یمالسا و ياهتلم  ات  میـسانش . یم  تیمـسر  هب  هجو  چیه  هب  ار  نآ  هن  میهد و  یم  وا  هب  تفن  هن  هشیمه  يارب  ام  ; و  تسام دورطم  لیئارـسا 

ياهروشک زا  نانآ  راکتیانج  تسد  ، دننکن مایق  بصاغ  لیئارـسااصوصخ  نانآ ، ياه  هچب  یناهج و  ناربکتـسم  دـض  رب  ناهج  نافعـضتسم 
ناردارب هک  تسا  نیا  لح  هار  اـهنت  و  دـنک . كرت  ار  نیطـسلف  دـیاب  رتدوز  هچره  تسا و  بصاـغ  لیئارـسا  دـشدهاوخن . هاـتوک  یمالـسا 

هفیظ و  ددرگزاب . هقطنم  هب  شمارآ  ات  دـننک ، عطق  هقطنم  رد  ار  رامعتـسا  هشیرو  دـننادرگ  دوبان  ار  داسف  هداـم  نیا  رتدوز  هچ  ره  ینیطـسلف 
تفن کلامم  ياهتلود  دنهد . رارق  موجه  دروم  ار  نآ  و  هدرک ، يریگولج  ناریا  رد  لیئارـسا  اکیرمآ و  عفانم  زا  هک  تسا  ناریا  رویغ  تلم 

مزال دننک . هدافتسا  نارگرامعتـسا  لیئارـسا و  هیلع  هبرح  ناونع  هب  دنرادرایتخا ، رد  هک  یتاناکما  رگید  تفن و  زا  تسا  مزال  یمالـسا  زیخ 
هدام نیا  دنیامنب . دراد  ناکما  هک  وحن  ره  هب  ار  داسف  هدام  نیا  عفد  هک  امومع ، نیملسم  ریاس  رب  صوصخب  اصوصخ  یمالسا  لود  رب  تسا 

ار یمالـسا  کلامم  زور  ره  شداسف  ياـه  هشیر  تسا و  هدـش  نیزگیاـج  گرزب  لود  یناـبیتشپ  اـب  یمالـسا ، کـلامم  بلق  رد  هک  داـسف 
. دوش نک  هشیر  مالسا  گرزب  للم  یمالسا و  کلامم  تمه  اب  دیاب  دنک ، یم  دیدهت 

یبونج ياقیرفآ 

غوی ریز  ام  ناملـسم  ییاقیرفآ  ياـهروشک  زورما  دـنک . یم  دـنلب  رتشیب  هچ  ره  ار  دوخ  هناـمولظم  داـیرف  يادـص  ناملـسم  ياـقیرفآ  زورما 
هطبار وا  اب  ام  دهدن ، همتاخ  دراد  هک  یعـضو  نیا  هب  ات  یبونج  ياقیرفآ  دـنز . یم  اپ  تسد و  نانآ  ناگدرپسرـس  بناجا و  ریاس  اکیرمآ و 
کی چـیه  هب  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  یتـسرپداژن  میژر  یبوـنج ... ياـقیرفآ  داد . میهاوـخن  وا  هب  مه  تفن  و  مـینک ، رارقرب  میناوـت  یمن  يا 
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دایرف تساقیرفآ ;  ناملـسم  مدرم  دایرف  ام  تئارب  دایرف  راکتیانج . كافـس و  تسا  یمیژر  ـالوصا  و  دـهن ، یمن  جرا  یناـسنا  ياهـشزرازا 
. دندروخ یمار  تسرپداژن  گنهرف  یب  نازور  هیس  متس  هنایزات  ندوب ، هایس  مرج  هب  هک  ام  ینید  نارهاوخ  ناردارب و 

اهتردقربا نیربکتسم و 

ات تسا ; و  نیربکتسم  ضارقنا  هب  هتسب  ناهج  حلص  تمالس و  درب . میهاوخ  نیب  زا  ار  نیربکتسم  مامت  میشاب  هتشاد  تردق  هچنانچ  رگا  ام 
نآ ام  دنسر . یمن  تسا  هدومرف  تیانع  اهنآ  هب  یلاعت  يادخ  هک  دوخ  ثرا  هب  نیفعضتسم  دنتـسه ، نیمز  رد  گنهرف  یب  نابلط  هطلـس  نیا 

يروط ایند  یـسایس  عضو  زورما  هدوب . تیـصخش  همدص  همدص ، نیرتالاب  هک  مییوگب  دـیاب  میدروخ ، گرزب  ياهتردـق  زا  هک  يا  همدـص 
نیا تسد  زا  دـندرک ، ادـیپ  اـهتلم  هـک  ییاـهیراتفرگ  ماـمت  دنتـسه . اهتردـقربا  یـسایس  رظن  تـحت  رد  ملاـع  ياـهروشک  ماـمت  هـک  تـسا 

. تسا ناشلباقم  رد  هک  یسک  ره  ندیبوک  يارب  تردق  تردق ;  تسا ، هطقن  کی  هب  ندیـسر  اهراکتیانج  نیا  دصقم  مامت  تساهتردقربا .
تیاغ هک  بلط ، تصرف  دنمتردق  ياهروشک  هک  دننادب  دنـشوکب . اهتردق  اهتردقربا و  ییاوسر  رد  رتشیب  هچره  هک  تسا  نارکفنـشور  رب 

نانآ سوماق  رد  افو  هملکو  دنراذگ ;  یم  اهنت  يراتفرگ  عقوم  رد  ار  نانآ  تسا ، فعضتسم  یمالسا و  ياهروشکرب  نتفای  تسد  ناشلامآ 
هنحـص زا  ار  اهتردقربا  دینک و  مایق  تسا ; ینتفرگ  قح  تسا . یمتح  اهتردقربا  رب  ناتیزوریپ  داحتا  هیاس  رد  هک  دیوش  دحتم  درادن . یهار 

ینیـشن بقع  نادـیم  زااهتلود  نوچ  اهتلم  رـشت ، کی  اب  هک  تسین  زورید  لثم  زورما  دـننادب  ناهج  ياهتردـق  دـیزادناربراگزور . خـیرات و 
نکل تسه ، هاتوک  ییاذـک  شکمدآ  ياهحالـس  نآ  همه  زا  نامتـسد  هک  یلاح  نیع  رد  و  میرادـن ، اهتردـقربا  زا  یفوخ  چـیه  اـم  دـننک .
تسام هفیظ  و  تساهتردقربا . تسکـش  نآ  تسا و  دصقم  کی  دصقم  میـشاب . هتـشادن  فوخو  میـسرتن  هک  دنک  یم  راداو  ار  ام  نامنامیا 

مه یتسار  بلطم  کی  رگا  هک  میراد  نظءوس  ردـق  نآ  اهتردـقربا  هب  ام  میراد . مه  نداتـسیا  تردـق  و  میتسیاب ، اهتردـقربا  لـباقم  رد  هک 
هبناـج هـمه  تفلاـخم  زور  زورما  دــننک . لاـفغا  ار  مدرم  هـک  دــنا  هـتفگ  یتحلــصم  يارب  هـک  دوـش  یم  يروـط  ناــمداقتعاام  دــنیوگب ،
رتشیب شررضام  يارب  اهنیا  تاغیلبت  میشاب  هتـشاد  هجوت  میـشاب و  رادیب  دیاب  ام  شا ; و  یمالـسارهاظم  همه  رد  تلم ، نیا  اب  تساهتردقربا 
هطلـس هک  اـم  رب  تسا  كراـبم  زور  نآ  تسا . مالـسا  ياـملع  مالـسا و  نآرق ، وحم  رگرامعتـسا  ياـهتلود  یلـصا  فدـه  تساـهگنج . زا 

. دنریگب ناشدوخ  تسد  هب  ار  ناشدوخ  تشونرس  اهتلم  مامت  و  دوش ، هتسکش  فعـضتسم  ياهتلمریاس  رب  ام و  مولظم  تلم  رب  ناراوخناهج 
. دندوب هدروخن  الاح  ات  ناشرمع  لوا  زا  دندروخ ، ناریا  زا  اهتردقربا  هک  یلیس  نیا 

اکیرمآ تلود  تیهام 

اکیرمآ دراد . لابند  هب  ار  فعـضتسم  للم  ياهیتخبدب  مامت  اکیرمآ  هطلـس  میدیدن . سک  چیه  زا  میدید  اکیرمآ  زا  هک  همدص  ردـق  نآ  ام 
ام هقطنم  رد  وا  دـیاب  ارچ  میراد ، عفانم  هقطنم  رد  ام  هک  دـیوگ  یم  اکیرمآ  تسا . ناهج  فعـضتسم  مورحم و  مدرم  کـی  هرامـش  نمـشد 

دنادب ایند  تسا . رفنتم  اصوصخ  اکیرمآ  زا  امومع و  بناجا  زا  مالسا ، للم  دشاب  اکیرمآ  عفانم  نیملـسم  عفانم  دیاب  ارچ  دشاب  هتـشاد  عفانم 
ياهتلم هک  يا  هلاسم  نیرتروآدرد  نیرتمهم و  تساکیرمآ . زا  تسا ، بناجا  زا  دـنراد ، نیملـسم  للم  ناریا و  تلم  هک  ییراـتفرگ  ره  هک 

تـسد زا  میراد  اـم  هک  ییاـه  يراـتفرگ  همه  تساـکیرمآ . عوضوم  تسا ، هجاوم  نآ  اـب  هطلـس  تح  ياـهروشک  یمالـساریغ  یمالـسا و 
هک دهاوخ  یم  نیا  يارب  ار  امش  اکیرمآ  دهاوخ ، یم  ناتتفن  يارب  ار  اهامش  اکیرمآ  تساکیرمآ . رـس  ریز  ام  تبیـصم  همه  میراد . اکیرمآ 

یلص ناشلا -  میظع  ربمایپ  میرک و  نآرق  مالسا و  یلصا  نمشد  دشورفب . امـش  هب  دروایب  ار  اهلجنب  دربب و  ار  ناتتفن  هک  دنک ، تسرد  رازاب 
هک تسا  یتلود  تاذـلاب  تسیرورت  نیا  اکیرمآ  تسا . لیئارـسا  شدـساف  هدـیلو  اـکیرمآ و  اـصوصخ  اهتردـقربا ، ملـسو -  هلآ  هیلع و  هللا 

بکترم یتایانج  دوخ ، عماطم  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  یناهج  تسینویهص  مسینویهص  وا  نامیپمه  ،و  هدیشک شتآ  هب  ار  ناهج  رـساترس 
لیئارـسا نیا  زا  ام  يراتفرگ  مامت  تساکیرمآ ، نیا  زا  ام  يراتفرگ  مامت  دـنراد . مرـش  نآ  نتفگ  زا  اهنابز  نتـشون و  زا  اـهملق  هک  دوش  یم 
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اکیرمآ تلم  هیلع  نایناریا  تاساسحا  ام . تلم  شیپ  تسایند  دارفا  نیرتروفنم  هک  ار  انعم  نیا  دـنادب  دـنادب ، اکیرمآ  روهمج  سیئر  تسا .
. تساکیرمآ تلود  هیلع  هکلب  هدوبن ،

اکیرمآ اب  هزرابم 

، مرگ درس و  ياه  هحلسا  دناد . یم  اکیرمآ  زورما  ار  شدوخ  لوا  هرامش  نمـشد  ام  تلم  همه  دیـشکب . اکیرمآ  رـس  رب  دیراد  دایرف  هچ  ره 
تساکیرمآ نآ  اهنآ  سار  رد  هک  تیناسنا  ياهنمـشد  يوس  هب  و  فرحنمرگیدکی ، يور  هب  يریگ  هناشن  زا  ار  لسلـسم  نایب و  ملق و  ینعی 

لابند ام  دنناوت ! یم  هک  دننادب  اکیرمآ ; و  هب  دننزب  ینهدوت  دـنوشب و  دـحتم  مه  اب  نیملـسمدیاب  هک  تسا  نیا  نامداقتعا  ام  دـیورب . هناشن 
میهاوخ یمن  ام  هک  تسا  نیا  اکیرمآ  اب  تیدـض  يانعم  رگا  میراذـگ . یماپ  ریز  ار  اکیرمآ  ام  دـنکب ، راک  ام  يارب  اکیرمآ  هک  میتسین  نیا 

زورما هک  ام  كرتشم  نمشد  دنسرتبدیاب . يرآ  تسا ، نیا  زا  اکیرمآ  سرت  رگا  میتسه و  ییاکیرمآ  دض  ام  يرآ  میشاباکیرمآ ، هب  هتسباو 
كرتشم نمشد  نیا  دنهدب ، رارق  هرابود  متس  تحت  ار  ام  دنربب و  نیب  زا  ار  ام  تیثیحدنهاوخ  یم  هک  تساهنیا ، لاثما  اکیرمآ و  لیئارسا و 

نیا ناممرج  ام  تسا . هدـشن  دراو  سک  چـیه  لد  هب  تضهن ، نیا  هطـساو  هب  تسا  هدـش  دراو  اکیرمآ  لد  هب  هک  یغاد  نآ  دـینکب . عفد  ار 
تـسد ریز  ،و  مسینویهـص تسد  ریز  میـشاب  لـیلذ  هک  نیا  زا  تسا  رتـهب  میورب  نیب  زا  همه  اـم  رگا  میتـسه . فلاـخم  اـکیرمآ  اـب  هک  تسا 

و دیسارهن ، نادنمروز  ریاس  اکیرمآ و  هدبرع  واهوهایه  زا  و  دییآ ، دوخب  دیتسه  يروشک  ره  زا  رـشق و  ره  زا  ناهج ! نامولظم  يا  اکیرمآ .
، هک یعازن  نیا  دنکب . دناوت  یمن  یطلغ  چیه  اکیرمآ  دنک . ییامندوخ  دناوت  یمن  نیملسم  لباقم  رد  اکیرمآ  دینک . گنت  نانآ  رب  ار  ناهج 

لئاـسم همه  سار  رد  نـآلا  رفک . تسا و  مالـسا  نیب  تسین ، اـکیرمآو  اـم  نیب  هعزاـنم  نیا  تسا ، مالـسا  رفک و  نیب  نـالا  هـک  يا  هزراـبم 
دیاب تساکیرمآ و  نمـشد  نآلا  و  تساکیرمآ ، عفن  هب  دنوش  لصفنم  مه  زا  ام  ياوق  رگا  زورما  تساکیرمآ . اب  ههجاوم  هیـضق  ام  یمالـسا 

، برغ قرـش و  نارگرامعتـسا  هـمه  هطلـس  هـک  تـسا  يزور  نآ  اـم  لـماک  یتـقوشوخ  دـشاب . نمــشد  نـیا  فرط  هـب  اـم  تازیهجت  ماـمت 
نیمه هب  ار ; و  ام  بالقنا  هن  یلو  دهد  تسکـش  ار  ام  تسا  نکمم  اکیرمآ  دوش . عطق  ناناملـسم  رـس  زا  راوخناهج  ياکیرمآ  صوصخبو 
هفیظو هب  اقیقد  رگا  میراد  نیقی  ام  دـمهف . یمنار  تداهـش  موهفم  اکیرمآ  تلود  مراد ;  نانیمطا  ناـمدوخ  يزوریپ  هب  نم  هک  تسا  لـیلد 

. دیشچ دنهاوخ  ار  يزوریپ  دهش  نامنادنزرف  میهد ، همادا  تسا  راکتیانج  ياکیرمآ  اب  هزرابم  هک  نام 

اکیرمآ اب  هطبار 

اکیرمآ و تیامح  تحت  هن  ام  تسا . رگتراغ  کی  اب  هدـش  تراغ  کی  طباور  تسا ، ملاظ  کی  اب  مولظم  کی  طباور  اکیرمآ  اب  ام  طـباور 
يزور نآ  دنک . ناشرادیب  ادخ  دننیب  یم  ار  اکیرمآ  باوخ  هک  ییاهنآ  میتسین . یتردق  چیه  تیامح  تحت  هن  يوروش و  تیامح  تحت  هن 

اکیرمآار تلم  عفانم  همه  میهاوخ  یمن  ام  دـشاب ، ام  تسرپرـس  اکیرمآ  میهاوخ  یمن  ام  تفرگ . ازع  دـیاب  دـنک  فیرعت  ام  زا  اـکیرمآ  هک 
درک میهاوخن  داجیا  طباور  اکیرمآ  اب  دیهدبار . ام  نان  امش  هک  اکیرمآ ، فرط  دنک  زارد  ار  شتـسد  هک  تسا  راع  یمالـسا  تکلمم  دربب .

هنـسح طباور  اـم  اـب  دـننکن و  اـم  یلخاد  روما  رد  تلاـخد  رگا  يوروش  اـکیرمآ و  درادرب . تسد  ندرک  ملظ  زا  دوشب و  مدآ  هک  نیا  رگم 
. درک میهاوخ  رارقرب  طباور  اهنآ  اب  دنشاب ، هتشاد 

یگدزبرغ برغ و 

ار برغ  يایند  ياهتفرـشیپ  ام  تسین . یلاعت  ندمت و  هلفاق  زا  ام  نتـشاد  هگن  بقع  زج  يربخ  چـیه  برغ  رد  هک  مینک  نیقلت  دوخ  هب  دـیاب 
ار ایند  دراد و  تسا  يدام  ياهتفرـشیپ  دراد  هک  ییاهتفرـشیپ  برغ  هن ! دننک ، یم  هلان  نآ  زا  نانآ  دوخ  هک  ار  برغ  داسف  یلو  میریذپ  یم 

هدمآ نامرواب  ام  هدرک . علخ  شدوخ  تیناسنا  زا  ار  ناسنا  برغ ، تیبرت  دروآ . یم  راب  یـشحو  کی  تروص  هب  هدنگنج ، کی  تروص  هب 
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مییاـینرد و یگدزبرغ  نآ  زا  اـم  اـت  تسا . هدـنرد  ناویح  تیبرت  تسا  برغ  رد  هک  يزیچ  نآ  ریخ ! تسا ، برغ  رد  اـهزیچ  همه  هک  تسا 
. میشاب هتشاد  چیه  میناوت  یمن  میشاب ، لقتسم  میناوت  یمن  میسانشن ، ار  نامدوخ  مینکن و  ضوع  ار  نامزغم 

نیمز قرشم 

نآ ات  دنک ، ادج  برغ  زا  ار  شدوخ  باسح  دیاب  دوشب ، رادیب  دیاب  قرـش  دنکب . ادیپ  ار  شدوخ  دـیاب  قرـش  هدرک و  مگ  ار  شدوخ  قرش 
ار شگنهرف  لقاال  دنک ، ادج  دناوت  یم  هکردق  نآ  ات  دوش ، یمن  هک  الاح  دـنک ، ادـج  رخآ  ات  دـیاب  تسناوت  یم  رگا  دـناوت ;  یم  هکردـق 

. دهدب تاجن 

مسینومک

يارب دنتـسه . هدوب و  ناهج  ياهتموکح  نیرت  بلطراصحنا  نیرت و  بلط  تردق  نیرتروتاتکید و  نآ  نایعدـم  ، مسینومک شیادـیپ  لوا  زا 
. درک وجتسج  ناهج  یسایس  خیرات  ياه  هزوم  رد  دیاب  ار  مسینومک  سپ  نیا  زا  هک  تسا  نشور  همه 

رشب قوقح  یللملا و  نیب  ياهنامزاس 

ياج هب  رشب  قوقح  حالطصا  هب  ياهنامزاس  نیا  دنوش . یمدییات  نیسحت و  بیدات ، خیبوت و  ياج  هب  ناراکتیانج  هک  میتسه  يرـصع  رد  ام 
ییاههاگتـسد مامت  دندرک ، تسرد  رـشب  قوقح  يارب  هک  ییاههاگتـسد  نیا  دننک . یم  موکحم  اراهمولظم  دننک ، موکحم  ار  ملاظ  هک  نیا 

میناوت یمن  ام  هک  دننک  یم  اعدا  و  دنشک ، یم  نوخ  هب  ار  اهروشک  همه  نیا  دننک ، یم  تیانج  همه  نیا  تسا . رـشب  لواپچ  يارب  هک  تسا 
نامتکلمم ردام  میشاب ، دازآ  میهاوخ  یم  ام  مینکب ، لمع  رشب  قوقح  هیمالعا  قباطم  میهاوخ  یم  ام  دور . یم  نیب  زا  رشب  قوقح  هک  مینیبب 

رـشب قوقح  زا  نیا  ار ، شدوخ  تشونرـس  دـنک  نییعت  شدوخ  دراد  قح  یتلم  ره  تلم و  نیا  میهاوخ . یم  يدازآ  میهاوخ ، یم  لالقتـسا 
مه مالـسا  دـننک ;  یم  لمع  رـشب  نآ  فالخ  رب  دـننک و  یم  تبحـص  رـشب  قوقح  زا  اـهنیا  تسه . مه  رـشب  قوقح  هیمـالعا  رد  هک  تسا 

. دنک یم  لمع  مه  درامش و  یم  مرتحم  ار  رشب  قوقح 

عافد گنج و 

ناملسم يارب  میلست  میگنج و  درم  ام  دشاب . هتـشادار  یمزر  مزال  یگدامآ  نآ ، تیرثکا  هک  تسا  دیواج  دنلبرـس و  یتلم  رطخ  هماگنه  رد 
اب تردق ، اب  میورب و  شیپ  هب  تردق  اب  دیاب  تسا . ریذپان  تسکـش  هدیقع ، هار  رد  داهج  تسا و  یتدـیقع  ام  روشک  تازرابم  درادـن . انعم 

هزرابم ات  و  تسه ، هزرابم  تسه  رفک  كرـش و  ات  مییوگ ، یم  ام  مینک . هزرابم  دـننک  يدـعت  زواجتدـنهاوخ و  یم  ام  هب  هک  یناـسک  همه 
رـس و یب  نادهعتم  زا  نز  فال  نایعدم  هک  تسا  یناطیـش  ياهتردق  لباقم  رد  اهییوگقح  اهیراتفرگ و  اهیتخـس و  رد  اهنت  میتسهام . تسه 
یبالقنا و مشخ  اب  دناوت  یمن  زگره  نردم  ناهحالـس  یماظن و  تردـق  دـنوش . یم  زیامتمراکایر  ناشوشغم  زا  راکادـف  ناصلاخ  و  ادـص ،

روشک کی  لاغشا  ای  اتدوک  ناکما  اهروشک  نانمـشد  يارب  زگره  دنـشاب ، رما  يدصتم  نمادکاپ  ناهدنامرف  رگا  دنک . هلباقم  اهتلم  سدقم 
یم گنج  هک  مه  یتقو  مالسا  دنام . دهاوخ  ماکان  هدش و  هتسکش  دهعتم  ناهدنامرف  تسد  هب  دیآ ، شیپ  انایحا  رگا  ای  دیآ ; و  یمن  شیپ 
مدآ هتـساوخ  یم  مالـسا  دریگب ، ار  يروشک  کی  دـهاوخب  هک  تسا  هدوبناـهاشگروشک  ياـه  ندرک  گـنج  لـثم  شندرک  گـنج  درک ،

نادیم رد  دراد . یم  هگن  هدنز  ار  مالـسادبا  ات  هکلب  زورما  رد  اهنت  هن  مالـسا ، ردص  نیدهاجم  تادهاجم  اهیراکادـف و  رکذ  دـنک . تسرد 
لمحت دیاب  رادقم  نامه  هب  ناسنا ، هدیا  دوصقم و  دـشاب  هتـشاد  تمظع  هک  رادـقم  ره  دیـسرتن ، تداهـش  زا  دیـسرتن ، ددـع  تلق  زا  گنج 
ناشنفد ار  امش  ياهیماظن  ام  میروآ ، یم  یماظن  هک  نیا  زا  دیناسرتن  ار  ام  تسا . صقان  تسین  نآ  رد  گنج  هک  یبهذم  نآ  دنکب . تمحز 
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هک اهنآ  تسا . یمتح  اـم  يزوریپ  و  مینک ، یم  هزراـبم  نیمز  ناریا  ناروشحلـس  کـیاکی  تداهـش  اـت  ناـمزیزع ، نهیم  يارب  اـم  مینک . یم 
يابفلا اب  درادن ، تافانم  یبلط  هافر  يراد و  هیامرـس  اب  ناهج ، نامورحم  نیفعـضتسم و  يدازآ  لالقتـسا و  هار  رد  هزرابم  دـننک  یم  روصت 

سفن نیرخآ  ات  ام  مینک . هزرابم  مالـسا  تلم  نیفلاخم  مالـسا و  نیفلاـخم  نیا  اـب  هک  تسا  هدرک  فیلکت  اـم  هب  ادـخ  دـنا . هناـگیب  هزراـبم 
هیهلا هیعرش  تابجاو  زا  نیملسم ، سیماون  زا  عافد  ، یمالسا تکلمم  زا  عافد  میتسیاب . ملظ  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  ام  فیلکت  میا . هداتـسیا 
دیشاب رایـشه  دیاب  تسا . لئاق  ناسنا  يارب  مالـساریغ  مالـسا و  هک  تسا  یملـسم  قح  کی  مه  عافد  تسا . بجاو  ام  همه  رب  هک  تسا  يا 

. تسامش اب  گرزب  يادخ  هک  حالص ، حالس و  هب  دیوش  زهجم  رداق  يادخ  هب  لاکتا  اب  میرامشب . فیعض  راوخ و  ار  نمشد  ام  دیابن  هک 

ناریا هیلع  قارع  یلیمحت  گنج 

رد ام  میتسیاب . دوخ  ياپ  يور  دـیاب  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  گنج  رد  ام  میدز . راـنک  ناراوخناـهج  ریوزت  هرهچ  زا  هدرپ  گـنج  رد  اـم 
ام تسا . هدوب  نآ  عرف  هجیتن  میا و  هدـیگنج  فیلکت  يادا  يارب  ام  میتسین . دوخ  درکلمع  زا  نامیـشپ  مداـن و  مه  هظحل  کـی  يارب  گـنج 

گنج و نیا  میا . هدومن  رداص  ناهج  هب  گنج  رد  ار  ناـمبالقنا  اـم  میا . هدومن  تباـث  گـنج  رد  ار  نازواـجتم  متـس  شیوخ و  تیمولظم 
رابرپ بـالقنا  ياـه  هشیر  گـنج  رد  اـم  میدوب . لـفاغ  نآ  زااـم  هک  دوب  یهلا  يا  هفحت  یجراـخ ، ناسانـشراک  جارخا  يداـصتقا و  میرحت 

نامدوخ و زا  میدرک  عافدادـخ  رما  بسح  هب  اـم  تسا ; و  بجاو  یناـسنا  ره  رب  یملـسم ، ره  رب  عاـفد  هتبلا  میدرک . مکحم  ار  نامیمالـسا 
یفرعم ایند  هب  مالـسا  هک  تشاد  یتاکرب  یلو  درک ، بارخ  ار  ام  ياهرهـش  دوب و  راوگان  هک  لاح  نیع  رد  گـنج  مالـسا . زا  میدرک  عاـفد 

، دوب انغ  رقف و  گنج  ام  گنج  دننک . تلذ  ساسحا  مالـسا  لباقم  رد  دساف ، ياهماظن  نارادمدرـس  یمامت  هک  دش  بجوم  ام  گنج  دـش .
. دراد دوجو  یگدنز  متخ  ات  مدآ  زا  گنج  نیا  و  دوب ، تلاذر  نامیا و  گنج  ام  گنج 

طباوض طباور و 

وچمه لباقم  ملاع  رد  یحالس  چیه  تسا ; و  ربکا  هللا  ناشحالس  دنتـسه ، یهلا  هوق  هب  زهجم  ام  نارادساپ  هاپـس  یماظن و  یماظتنا -  ياوق 
رد ار  دوخ  زیچ  همه  هک  دنتـسه  ییایلوا  وریپ  ام ، یمدرم  یماظتنا و  یماظن و  حلـسم  ياوق  ریاس  جیـسب و  هاپـس و  شترا و  تسین . یحالس 

يرمرادناژ و جیسب ، ، نارادساپ نایشترا و  امش  دندیرفآ . راختفا  فرش و  نآ  مظعم  ناوریپ  مالسا و  يارب  و  هدومن ، ادف  هدیقع  فده و  هار 
ار مالـسا  هک  دیـشاب  شوهب  دینک ، یم  ادف  ناریا  مالـسا و  يارب  ار  ناتناج  هک  یمدرم  یمامت  حلـسم و  یمدرم  ياهورین  یمامت  ینابرهش و 

ياج رد  دیاش  تسا ، مزال  همیرک  قالخا  رگید  حلـسم  ياوق  رد  هاپـس و  رد  شترا و  رد  هک  يردـق  نآ  دـیهد . رارق  دوخ  ياهتکرح  رایعم 
یم تمواقم  ریـش  لثم  یـشترا  نیا  دناوخب ، بش  زامن  شدوخ  رگنـس  رد  هک  یـشترا  نآ  رادساپ و  نآ  دشابن . مزال  هزادـنا  نآ  هب  يرگید 

، تسا مالسا  هدنامرف  هک  یهدنامرف  کی  زا  تعاطا  تسا . حلسم  ياوق  فیعضت  بجوم  يرادساپ  يزابرس و  طابـضنا  تاعارم  مدع  دنک .
هچ اقلطم ، حلسم  ياوق  چیه  رد  تسین . یشترا  دشاب  هتـشادن  مظن  رگا  یـشترا  تسا . مارح  فلخت  و  مالـسا ، مکح  بسح  هب  تسا  بجاو 
رد سک  ره  دنرادهگن . رود  یـسایس  ياهیزاب  زا  ار  دوخ  هدشن و  دراو  یهورگ  بزح و  اهنیا ، ریغ  جیـسب و  رادـساپ و  یماظتنا و  یماظن و 

دینک یعـس  دـیاب  امـش  دوش . جراخ  حلـسم  ياوق  یماظن و  یماظتنا و  ياوق  ریاس  هاپـس و  شترا و  زا  دـیاب  دـش ، دراو  هورگ  بزح و  کـی 
یم رما  شترا  نارس  هب  نم  دور . یم  نیب  زا  نآ  یماظن  تاهج  دوش  هاپس  دراو  یسایس  راکفا  رگا  هک  دوشن ، دراو  هاپس  رد  یـسایس  تاهج 
دیاب شترا  نامه ! نتفر  نیب  زا  شترا  تیثیح  نامه و  یـسایس  روما  رد  دور  و  دوشن . حرط  یـسایس  لئاسم  شترا  رد  دـیاب  هک  نیا  هب  منک 

. دشاب روشک  تینما  لالقتسا و  رادساپ 

جیسب
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یمانمگ و رد  ناشن  مان و  نآ ، ناگتفای  تیبرت  هک  تسا  یمالسا  كاپ  هشیدنا  جارعم  ناگنهرباپ و  تاقیم  جیـسب  تسادخ . صلخم  رکـشل 
ثیدح نیقی و  توارط  لصو و  راهب  يوب  نآ  ياه  هفوکـش  هک  تسا  يرمثرپ  روانت و  تخرد  هبیط و  هرجـش  جیـسب  دنا . هتفرگ  یناشن  یب 

تداهش و ناذا  نآ ، عیفر  ياه  هتـسدلگ  رب  شناوریپ  هک  تسا  یمانمگ  نادیهـش  نادهاش و  بتکم  قشع و  هسردم  جیـسب  دهد . یم  قشع 
لفاغ امش  زا  یمالسا  ماظن  نیلوئـسم  رگا  هک  مناد  یم  مسوب ; و  یم  ار  ییاهر  ناماگـشیپ  امـش  کیاکی  تسد  نم  دنا . هداد  رـس  تداشر 

سدقم تاذ  هب  قشع  و  يراکادف ، صولخ و  راثیا و  زا  یلماک  قادصم  میهاوخب  رگا  اتقیقح  تخوس . دنهاوخ  یهلا  خزود  شتآ  هب  دنوش 
زا انیقی  ناریا ، یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  جیسب  لیکشت  دوب  دنهاوخ  نایجیسب  جیسب و  زا  رتراوازس  یسک  هچ  میهد ، هئارا  ار  مالـسا  قح و 

یمومع جیـسب  نیا  هک  مراودـیما  نم  دـش . ینازرا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زیزع و  تلم  رب  هک  دوب  یلاعت  دـنوادخ  هیلج  فاـطلا  تاـکرب و 
ینیزگیاج و  گرزب ، ياهتب  نتـسکش  نرق  مهدزناپ  نرق  ; و  دـشاب ملاع  ناملـسم  ياهتلم  ناـهج و  نیفعـضتسم  ماـمت  يارب  وگلا  یمالـسا ،

یب ناراوخمدآ  ياج  هب  دهعتم  ياهناسنا  نرقو  ، يرگدادیب يرگمتـس و  ياج  هب  داد  لدع و  و  هقدـنز ، كرـش و  ياج  هب  دـیحوت  مالـسا و 
. دشاب گنهرف 

نارادساپ هاپس 

شاک يا  دوب . دهاوخ  هدوب و  ام  ماظن  یهلا  ياهشزرا  زا  عافد  ياهرگنـس  نیرتگرزب  زا  قحب  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  سدقم  داهن 
زور دـیبالقنا . روصم  خـیرات  و  دربـن ، هنحـص  رد  گرزب  تلم  نیا  ياـهتداشر  اـهتیمولظم و  مسجم  هنیآ  امـش  مدوب . رادـساپ  کـی  مه  نم 

گرزب دـلوت  زور  یهلا ;  بـتکم  زا  تـقیقح ، زا  ، مالـسا زا  يرادـساپ  قـقحت  زور  و  تـسا ، رادـساپ  زور  مـظعملا  نابعــش  موـس  كراـبم 
دیتسه اج  ره  رد  مالسا ! ياهزابرـس  يا  و  زیزع ! ياهرادساپ  يا  درک . هدنز  ار  بتکم  شباحـصا  نادنزرف و  دوخ و  نوخ  اب  هک  يرادساپ 

اب هک  مالـسا  نارادـساپ  رب  دورد  دـیوش . لیان  نیطایـش  همه  رب  يزوریپ  ناتدوخ و  سفن  رب  يزوریپ  هب  ات  دـینک ، يرادـساپ  مه  ناتدوخ  زا 
رایسب ار  نارادساپ  هاپس  نم  دوبن . مه  روشک  دوبن  هاپس  رگا  دندناسر . رمث  هب  ار  یمالسا  بالقنا  شیوخ  هدرک  هرگ  ياهتـشم  دوخ و  نوخ 

هجو چیه  هب  متسه و  یضار  هاپس  زا  نم  دیرادن . یمالسا  هقباس  زج  يا  هقباس  چیه  امـش  تسامـش ، هب  نم  مشچ  مراد ، یم  یمارگ  زیزع و 
قح رضحم  هاگرارق  رد  زورما  هک  دیا  هدوب  ینالدرادیب  نالوئسم و  ناهدنامرف و  نارگنسمه  ناراگدای و  امـش  ددرگ . یمنرب  امـش  زا  مرظن 

. دنا هدیزگ  اوام 

شترا

تلم هناوتـشپ  ام  شترا  تسام . روشک  لالقتـسا  نماض  ام  شترا  شترا . زا  ام  تسام و  زا  ام  شترا  دنرادن . ییادـج  مه  زا  شترا  تلم و 
راختفا و دهدب . یگدنز  همادا  دناوت  یمن  تلم  نودب  مه  شترا  دهدب ، یگدنز  همادا  دناوت  یمن  شترا  نودب  تلم  هک  روط  نامه  تسام .

تلم تسد  هب  رـصع  هزجعم  نیا  هک  زین  ناریا  رد  تسکـش . ار  توغاط  دـبعت  راصح  دوخ ، هنادواج  میمـصت  جوا  رد  هک  یـشترا  رب  نیرفآ 
، یمالسا دهعتم  حلسم و  ياهورین  مامت  رب  دورد  دنتشاد . ییازسب  مهس  تسودنهیم  كاپ و  ناهدنامرف  دهعتم و  حلسم  ياوق  تفرگ ، ماجنا 
لالقتـسا و دـناوت  یم  یتقو  شترا  دـندرک . نوگژاو  ار  يرگمتـس  خاک  زیزع ، تلم  هناوتـشپ  هب  ناریا و  سدـقم  بالقنا  هب  شیارگ  اب  هک 

هرادا ار  وا  دـنهاوخ  دـنیایب و  یناراشتـسم  دـیایب و  یـسک  کی  جراخ  زا  هک  نیا  هن  تسه ، شدوخ  دـنیبب  هک  دـنک  ظفح  ار  شدوخ  رورغ 
لامک هب  ار  تکلمم  دوشب ، یمالـسا  شرکف  یمالـسا و  شترا ، رگا  تسا و  تکلمم  کی  ظفاح  تسا ، تکلمم  کی  ساسا  شترا  دننک .
دورب فعـض  هب  ور  ام  شترا  هتـساوخن  يادخ  رگا -  و  دور ، یم  فعـض  هب  ور  شترا  دوشن  ظفح  بتارم  هسلـس  رگا  دـناسر . یم  بولطم 

يداسف کی  شترا  رد  هتساوخن -  يادخ  رگا -  و  دوش ، یم  ظفح  روشک  لالقتسا  دوشب  حالـصا  شترا  رگا  دش . دهاوخ  فیعـض  روشک 
. تسا روشک  کی  لالقتسا  نکر  ساسا و  شترا  دتفا . یم  رطخ  هب  روشک  لالقتسا  دشاب 
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یگدنزاس داهج 

یمن ظافلا  بلاق  رد  نآ  میـسرت  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  نامـسدقم ، عاـفد  رد  رگنـس ـ  یب  نازاسرگنـس  نیا  داـهج ـ  هفقو  یب  تاـمحز 
هک مهاوخ  یم  امش  زا  تسا . هدومن  نشور  ار  مدرم  نید و  هب  تمدخ  قاشع  لد  مشچ  مدرم ، مالـسا و  هب  تمدخ  رد  داهج ، قشع  دجنگ .

. دیشاب هتشاد  مه  سفن  اب  داهج  یگدنزاس ، داهج  نمض  رد 

یسانش ناسنا 

چیه یلاعت ، يراب  تاقولخم  تادوجوم و  تاقبط  عیمج  رد  تسا  یبیجع  دوجوم  کی  ناـسنا  تسا . ملاـع  تادوجوم  همه  هراـصع  ناـسنا 
. یناطیـش یمنهج  دوجوم  کـی  دوش و  یم  هتخاـس  یتوکلم  یهلا  دوجوم  کـی  وا  زا  هک  تسا  يا  هبوجعا  تسین ، ناـسنا  لـثم  يدوـجوم 

أدـبم یهانتم . ریغ  تواقـش  فرط  زا  یهانتم و  ریغ  تداعـس  فرط  زا  تسا : یهانتم  ریغ  فرط  ود  ره  زا  هک  تسا  يا  هبوجعا  کی  ناسنا 
. تسا ناسنا  دوخ  شلوا  هطقن  حالـصا  ره  دوش . عورـش  دـیاب  مدآ  دوخ  زا  مه  حالـصا  أدـبم  و  تسا ، مدآ  دوخ  ناسنا  يارب  اـهرطخ  همه 
ات ناسنا  دربب . لامک  هب  ور  صقن  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  هک  تسا  یهلا  میقتـسم  ار ه  دوش . یم  تسرد  زیچ  همه  دوشب  تسرد  یتقو  ناسنا 

مکش و تسالب . تمعن  اهتقو  یهاگ  تسا ، تمعن  ناسنا  يارب  الب  اهتقو  یهاگ  تسین . نومأم  سفن  ناطیش و  رـش  زا  هاگچیه  شرمع  رخآ 
فرـش و تزع و  رگم  دـیتسیاب . روز  لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  هب  یناـسنا  تفارـش  تسا . یناـسنا  تفارـش  هدـمع  تسین ، نازیم  بآ  ناـن و 
زا ینابهگن  تسارح و  هار  رد  ار  دوخ  نارای  دوخ و  رمع  بتکم ، نیا  حلاص  فالـسا  هک  دنتـسین  ییاهبنارگ  ياهرهوگ  یناسنا ، ياهـشزرا 
هب دهاوخب . قح  يارب  ار  قح  هک  تسا  نیا  دراد  گرزب » لامک   » دشاب هتشاد  ار  نآ  رگا  ناسنا  هک  يزیچ  نی )   ) رتگرزب دندومن . فقو  نآ 
زا هک  يزیچ  نآ  هک  تسا  نآ  لماک  ناسنا  تسا . یناسنا  لامک  نآ  هک  دینک ، اطخ  هب  رارقا  دیدرگرب و  نآ  زا  اطخ ، هابتـشا و  زارحا  درجم 

رشب دنکب . شلطاب  هب  رارقا  هک  دشاب  هتـشادن  نآ  زا  ییابا  دنکب و  شحالـصا  هک  دشاب  نیا  لابند  تسا ، لطاب  رگا  دوش  یم  رداص  شدوخ 
یعیبط دسرب . یناسنا  دصاقم  هب  دناوت  یمن  دـشاب ، ناسنا  دـناوت  یمن  دـهدب  تایح  همادا  دـهاوخ  یم  کنات  پوت و  لسلـسم و  هیاس  رد  ات 

دشر تلم  رد  تمواقم  هوق  تبسن  نامه  هب  دریگ ، جوا  یتلم  هعماج و  رد  یتلادع  یب  ملظ و  يراکمتس و  هچره  هک  تسا  يرشب  نامتخاس 
. تسا ناسنا  يرکف  تردق  نآ  تسا  حرطم  هک  يزیچ  نآ  تسین ، ددع  گنج  رد  تسا  حرطم  هک  يزیچ  نیا  دنک . یم 

ندمت گنهرف و 

تـسرد گنهرف  رگا  تسا . تلم  ياهیتخبدـب  اهیتخبـشوخ و  همه  ادـبم  گنهرف  تسا . حیحـص  گنهرف  دزاس  یم  ار  اـهتلم  هک  يزیچ  نآ 
یگنهرف و تالکـشم  رگا  دنیآ . یم  راب  حیحـص  ام  ياهناوج  دشاب  حیحـص  گنهرف  گنهرف ، رگا  دوش . یم  حالـصا  تکلمم  کی  دوشب 

تیوه هعماج  ره  گنهرف  اساسا  ددرگ . یم  لح  یناسآ  هب  لئاسم  رگید  ، دوش لح  دنک  یم  اضتقا  روشک  حلاصم  هک  یتروص  هب  یشزومآ 
یماظن یتعنـص و  یـسایس ، يداصتقا ، ياهدـعب  رد  هعماج  دـنچ  ره  گنهرف ، فارحنااب  دـهد ; و  یم  لیکـشت  ار  هعماج  نآ  تیدوجوم  و 

مه يداصتقا  یگتـسباو  شلاـبند  میـشاب  هتـشاد  یگنهرف  یگتـسباو  اـم  رگا  تسا . یهت  ناـیم  كوپ و  چوپ و  یلو  دـشاب  يوق  دـنمتردق و 
تاـجن و  تسا ، گـنهرف  حالـصا  تاحالـصا  همه  ار س  تسه . اـهنیا  همه  تسه ، مه  یـسایس  تسه ، مه  یعاـمتجا  یگتـسباو  تـسه ،

سک چـیه  زا  تسا ، هدوـخ  هتفر  گـنرف  نیددـجتم  نیرکفتم و  زا  ناریا  هک  يا  همدـص  رادـقم  برغ . هب  یگتـسباو  نـیا  زا  اـم  ياـهناوج 
نیا ار ، گنهرف  نیا  دراد ، یمالـسا  گـنهرف  یمالـسا و  ياـضق  یمالـسا و  قوقح  هک  اـم  روشک  هک  تسا  فساـت  لاـمک  تسا . هدروخن 

میراذـگن شیاج  یلالقتـسا  زغم  کی  مینکن ، ضوع  ام  ار  يرامعتـسا  زغم  نیا  ات  تسا . هتفر  برغ  لاـبند  تسا و  هتفرگ  هدـیدان  ار  قوقح 
هب روشک  گنهرف ، فارحنا  اب  دـهد . یم  تکلمم  لیوحت  يرامعتـسا  ناوج  يرامعتـسا ، گـنهرف  مینک . هرادا  ار  تکلمم  نیا  میناوت  یمن 
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لالقتسا و دوش . عورش  گنهرف  زا  دیاب  حالصا  تسا ، تکلمم  نآ  گنهرف  حالصا  یتکلمم  کی  حالصا  ار ه  دوش . یم  هدیـشک  فارحنا 
ندـمت میفلاـخم ;  یتارداـص  ندـمت  اـب  میتسین ، فلاـخم  ندـمت  اـب  اـم  دریگ . یم  تاـشن  نآ  گـنهرف  لالقتـسا  زا  هعماـج  ره  تیدوجوم 

. دشاب راوتسا  تیناسنا  تفارش و  هیاپ  رب  هک  میهاوخ  یم  ار  یندمت  ام  تسا . هدناشن  زور  نیا  هبار  ام  یتارداص 

خیرات

رگا درک . ضوـع  ار  خـیرات  ناـیرج  درک ، رگید  خـیرات  ار  خـیرات  اـم  تلم  دـشاب . اـم  قشمرـس  دـیاب  خـیر  اـت  تسا . ناـسنا  ملعم  خـیر  اـت 
نیا رـس  هب  دنریگن ، تربع  هطورـشم  ردص  يایاضق  زا  دننکب و  یتسـس  دـهعتم  نارکفنـشور  ناگدنـسیون و  املع ، ابطخ ، تلم ، نویناحور ،
حبذ ناشنابابرا  ای  دوخ و  ضارغا  خلسم  رد  ار  اهبالقنا  فادها  نیخروم  هشیمه  دمآ . هطورـشم  بالقنا  رـس  هب  هکدمآ  دهاوخ  نآ  بالقنا 
هدـش هدـییاز  هک  یلوا  زا  ناریا  یهاشنهاش  دربدای . زا  دوشب  ای  دـشاب و  هتفر  تلم  دای  زا  هک  تسین  يزیچ  عولخم  هاـش  تاـیانج  دـننک . یم 

تسا هدنیآ  ياهلسن  رگنشور  خیر  ات  تسا . هدرک  هایس  ار  خیرات  يور  الاح ، ات  تسا 

تاغیلبت

نیا دناوت  یم  هک  يزیچ  نیرتالاب  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دخرچ . یم  تاغیلبت  يور  ناهج  زورما  تسا . روما  سأر  رد  تاغیلبت  هک  دینادب 
رد اصوصخ  تاغیلبت  هعـسوت  تیوقت و  حیحـص . تاغیلبت  تسا ، تاغیلبت  دـنک ، رداص  جراـخ  رد  دـناسرب و  رمث  هب  اـج  نیا  رد  ار  بـالقنا 

هتفرگ رارق  روما  همه  سأر  رد  اـیند  رد  تفگ  دوـش  یم  هک  تسا  یمهم  رما  کـی  تاـغیلبت  هلأـسم  تسا . روـما  مها  زا  روـشک ، زا  جراـخ 
، دـنمتردق ياهروشک  ریاس  اکیرمآ و  وا  زا  دـعب  ناتـسلگنا و  قباس  رد  نایبرغ و  تسا . تاغیلبت  شود  رب  اـیند  هک  تفگ  ناوت  یم  و  تسا ،
رد داشرا  ترازو  هب  بناج  نیا  تیص  و  دنناوتان . هک  دنروایب  رواب  فیعض  کلامم  هب  ناشدوخ ، راد  هنماد  تاغیلبت  اب  هک  دندوب  نیا  لابند 

يروهمج یقیقح  هرهچ  هئارا  لطاب و  لباقم  قح  غیلبت  يارب  هک  تسا  نآ  دراد ، صاـخ  یگژیو  هک  رـضاح  رـصع  اـصوصخ  راـصعا ، همه 
مارح روشک  حـلاصم  یمومع و  تفع  مالـسا و  فالخ  رب  تالجم ، بتک و  اهینارنخـس و  تـالاقم و  تاـغیلبت و  دـننک . شـشوک  یمالـسا 

. دییامن یفرعم  ایند  هب  تسه  هک  هنوگنآ  ار  مالسا  حیحص  تاغیلبت  اب  تسا . بجاو  اهنآ  زا  يریگولج  ناناملسم  همه  ام و  همه  رب  و  تسا ،

یهورگ ياه  هناسر 

دیاب تسا . رتالاب  اههاگتـسد  همه  زا  نویزیولت  ویدار  شقن  زورما  ار . روشک  دـننک  تیبرت  دـیاب  دنتـسه ، روشک  کی  یبرم  اه  هناسر  ماـمت 
تحـص دصرددص  هک  دننک  لقن  ار  يرابخا  دـنفظوم  نویزیولت  وید و  ار  دنـشاب . روشک  مدرم  یبرم  ام ، ياهناوج  یبرم  نویزیولت  ویدار و 
اـشحف اب  ام  میتسین ، فلاخم  ویدار  اب  ام  دنیامنن . لقن  قثوم  عبانم  ریغ  زا  ار  رابخا  ناهذا ، شیوشت  بارطـضا و  يارب  و  دشاب ، یم  تباث  نآ 

نداد تسد  زا  ،و  ام ناناوج  نتـشاد  هگن  بقع  يارب  بناجا  تمدـخ  رد  هک  يزیچ  نآ  اب  اـم  میتسین ، فلاـخم  نویزیولت  اـب  اـم  میفلاـخم ; 
همانزور دننکبداشرا ، دیاب  اه  همانزور  دنکب ، داشرا  دیاب  ویدار  دـنکب ، داشرا  دـیاب  نویزیولت  میتسه . فلاخم  نآ  اب  تسام ، یناسنا  يورین 

مهم اهیرازگربخ  رد  هک  هچنآ  دنـسیونب . اجنآ  رد  تسا  مدرم  فارحنا  بجوم  تسا و  مدرم  جییهت  بجوم  هک  ار  ییاهزیچ  کی  دـیابن  اه 
نآ عقا  و  دنک . یم  رتشیب  نداد  شوگ  هب  ار  ناسنا  قوش  دشاب ، رتکیدزن  ییوگتسار  یتسار و  هب  هک  مادک  ره  اریز  تسا ، نآ  تیفیک  تسا 

کی دیاب  تاعوبطم  دنشاب . تیاده  هاگنب  کی  دیاب  تاعوبطم  میرادنام . دنراد  قح  نویزیولت  ویدار -  هب  اه  هنهرباپ  هک  ردق  نآ  هک  تسا 
همه و  تسا ، مدرم  همه  يارب  اه  همانزور  نم  رظن  هب  دنیامن . هاگآ  زور  لئاسم  صوصخ  هب  لئاسم ، همه  زا  ار  مدرم  ات  دنشاب  رایـس  هسردم 

دـشاب یمالـسا  روشک  دیهاوخ  یم  رگا  دینک ! هجوت  دوش . یم  بصغ  نارگید  ياج  یهاگ  هک  تفگ  دوش  یمو  دنراد ;  قح  نآ  رد  مدرم 
اه همانزور  دنشاب . هتشاد  داشرا  تروص  هکلب  دنشاب  هتشادن  همصاخم  تروص  یسک  اب  دیاب  اه  همانزور  دشاب . یمالـسا  مه  تاعوبطم  دیاب 
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; دـشاب روشک  تمدـخ  رد  دـیاب  هلجم  دـشاب . تموـکح  لاـم  شا  همه  هک  تسین  مه  نیا  و  تسین ، لوا  هقبط  لاـم  تسا ، موـس  هقبط  لاـم 
دنک تسردرکفتم  ناسنا  دنک ، تسرد  دنمورب  ناسنا  دنک ، تسرد  ناسنا  دنک ، تیبرت  ناوج  ، دنک تیبرت  هک  تسا  نیا  روشک  هب  تمدـخ 

تاعوبطم هدهع  هب  نیا  ،و  دهدب دشر  ار  ام  یناسنا  يورین  هک  تسا  نیا  تسا  رتالاب  اهتمدـخ  همه  زا  هک  نآ  دـشاب . دـیفم  تکلمم  يارب  ات 
. دوش یم  هتخیر  اه  ههبج  رد  هک  تسا  ییاهنوخ  تیمها  لثم  تاراشتنا  تیمها  تسا .

ملق تلاسر 

هچ رگا  ادهـش  ءامد  دنرورپ . دیهـش  هک  دنتـسه  اهملق  دنزاس و  یم  اهملق  ار  ادهـش  دـشاب . مدرم  ياه  هدوت  رگرادـیب  هک  دراد  هدـیاف  یملق 
تـسد دـیاب  ملق  نیا  تساـه ; هحلـسا  زا  یکی  شدوخ  ملق  دنـشاب . هدـنزاسدنناوت  یم  رتشیب  اـهملق  نکل  تسا  هدـنزاس  دنمـشزرا و  رایـسب 

. تسادخ روضحرد  اهنآ ، نابز  اهنآ ، ملق  هک  دنـشاب  هجوتم  تسا  ناشتـسد  رد  ملق  هک  یـصاخشا  دشاب . لضافا  تسد  و  حلاص ، صاخـشا 
يارب ادـخ و  يارب  ایند  رد  رگا  اهملق  دـیریگ . راک  هب  دوخ  تلم  روشک و  مالـسا و  یلاعت  يارب  ار  شیوخ  ناـیب  ملق و  هک  دـیرامگب  تمه 

هب اهملق و  هب  ار  نادیم  دیراذگب و  رانک  ار  اهلسلسم  ملق ، نایب و  اب  هک  دینک  ششوک  امـش  دور . یمرانک  اهلـسلسم  دتفیب ، راک  هب  ادخ  قلخ 
ادخ و يارب  رگا  و  دور ، یمرانک  اهلـسلسم  دتفیب ، راک  هب  ادخ  قلخ  يارب  ادخ و  يارب  ایند  رد  رگا  اهملق  دینک . راذگاو  اهـشناد  هب  اهملع و 

هئطوت هک  تسا  دازآ  یملق  دسیونب . فاصنا  يور  زا  هک  تسا  یناسنا  ملق  شملق  یـسک  نآ  دوش . یم  زاس  لسلـسم  دشابن  ادخ  قلخ  يارب 
زا تسا ، هدیـشک  ررـض  هک  يردـق  نآو  تسا ، هدربـن  رگید  يزیچ  زا  تسا  هدرب  عفن  حیحـص  ياـهملق  زا  رـشب  هک  يردـق  نآ  دـشابن . رگ 

. دـننکب تدـحو  هب  توعد  ار  مدرم  هک  دـننک  شـشوک  دنتـسه ، نایب  لها  دنتـسه ، ملق  لها  هک  یناسک  تسا . هدربن  ررـض  رگید  ياهزیچ 
. تسامش تسد  رد  هک  تسا  ییاهملق  زورما  امش  گرزب  تیلوئسم 

رنه

يرنه اهنت  تسا . لوپ  تردق و  بوضغم  ناگنسرگ  یماکخلت  میـسجت  و  فاصنا ، تفارـش و  تلادع و  نشور  میـسرت  یمالـسا  نافرع  رد 
مالسا مالسلا -  مهیلع  يده -  همئا  مالسا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم -  بان  مالـسا  هدنهد  لقیـص  هک  تسا  نآرق  لوبق  دروم 

ياه همانرب  هک  ییاهامنیـس  اب  ام  دشاب . اهتیمورحم  روآ  مرـش  خلت و  خیرات  ناگدروخ  هنایزات  مالـسا  ناگنهرباپ و  مالـسا  دـنمدرد ، يارقف 
ملاس دـشر  عفن  هب  هدـننک و  تیبرت  هک  ییاه  همانرب  اب  اما  میفلاخم ، دـشاب  یمالـسا  گنهرف  برخم  ام و  ناناوج  قالخا  هدـننکدساف  اـهنآ 

ریوصت دوخ  یعقاو  هاگیاج  رد  رنه  میفلاخم . اشحف  زکرم  اب  ام  میتسین ، فلاخم  امنیـس  اب  ام  میتسه . قفاوم  دـشاب  هعماـج  یملع  یقـالخا و 
. دنرب یم  تذل  افص  تلادع و  گنهرف  یمالسا ، لیصا  گنهرف  نوخ  ندیکم  زا  هک  تسا  یناتفصولاز 

شزرو

راکـشزرو مدوخ  نم  تسا . هدوب  نانآ  ياهیگتـسجرب  زا  نیا  و  دـنا ، هدوب  مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ادـخ و  دای  هب  ناریا  ناراکـشزرو  میدـق  زا 
ناراکـشزرو رد  بوخ  قالخا  هللا ـ  دـمحب  هک ـ  دیـشاب ، نامرهق  مه  یقالخا  ثیح  زا  مراودـیما  دراد . تسود  ار  اهراکـشزرو  اـما  متـسین 

کی یمالـسا ، حور  کی  یناسنا ، حور  کی  اب  اج  همه  دنـشاب و  دنلبرـس  اج  همه  ام  زیزع  ياـهناولهپ  هک  مراودـیما  دوش . یم  ادـیپ  رایـسب 
تیناسنا رد  بادآ و  رد  قالخا و  رد  دنـشاب ، نارگید  رب  مدـقم  یناولهپ  رد  هک  نیا  رب  هوالع  دـنورب  اجره  هک  دـننک ، لمع  بذـهم  سفن 

. دنشاب هتشاد  مه  یحور  شزرو  دنراد ، یمسج  شزرو  هک  یتروص  نامه  هب  ناراکشزرو  هللا ـ  ءاشنا  دنشاب . همه  رب  مدقم 

تیبرت میلعت و 

( هر  ) ینیمخ ماما  راصق  www.Ghaemiyeh.comتاملک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسرد رگا  ناسنا  دـنک . تیبرت  ار  نارگید  دـناوت  یمندوشن  تیبرت  ناسنا  دوخ  هچنانچ  رگا  تسا . ناسنا  دوخ  شلوا  هطقن  یحالـصا  ره 
یمن يرگید  دوجوم  چیه  دنک  یم  داسف  هنتف و  ملاع  رد  اپ ، ود  ناویح  نیا  ناسنا ، نیا  هک  ردـق  نآ  دوش . یم  تسرد  ملاع  زیچ  همه  دوشب 
يدرف ره  صخـش و  ره  هک  يروط  نامه  تسین . جاـتحم  یناویح  چـیه  تسا  تیبرت  هب  جاـتحم  اـپ  ود  ناویح  نیا  هک  يردـق  نآ  دـنک ; و 

، تسا هدش  لزان  ایبنا  رب  هک  ینامسآ  بتک  مامت  دنک . حالصا  مه  ار  نارگید  هک  تسا  فظوم  دنک ، حالـصا  ار  شدوخ  هک  تسا  فظوم 
دوشب و عقاو  یهلا  میلعتو  تیبرت  تحت  تسا ، ملاع  تادوجوم  نیرتکانرطخ  دشاب  دوخرس  رگا  هک  يدوجوم  نیا  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب 

همدقم روما  همه  مالـسا  رد  دنتـسه . ایلوا  ایبنا و  هسردم  نیا  نیملعم  تسا و  هسردم  ملاع  دوشب . قیالخ  مامت  لضفا  و  تادوجوم ، نیرتهب 
مه یهاگ  درادـن ، يا  هدـیاف  اهنت  شزومآ  تسا . ناسنا  تیبرت  رب  ملاع  ساسا  دوش . یم  حالـصا  ملاع  ناسنا  تیبرت  اب  تسا . يزاس  ناسنا 

ار ملع  دوش ; یم  عقاو  شرورپ  یب  ياهشزومآ  ، شرورپ یب  نیرکفتم  نیا  زا  ابلاغ  تکلمم ، رب  دوش  یم  دراو  هک  ییاه  همدص  تسا . رضم 
نیا ندرک  یلاخ  ،و  تسایند نید و  ملع  حالس  هب  ندشزهجم  یبنجا  اب  هزرابم  هار  نیرترثؤم  نیرتهب و  دنرادن . اوقت  نکل  دننک  یم  لیصحت 
ملع درادن ، هدیاف  اهنت  ملع  تسا ، تیبرت  مهم  دینک ! تیبرت  تسا . یمالسا  تکلمم  مالسا و  هب  تنایخ  حالس ، نیا  علخ  هب  توعد  رگنس و 
یم هک  يا  هقبط  دشاب . رادتهج  دیهد  یم  مدرم  هب  هک  یـشزومآ  نیا  دینک  شـشوک  تسا . میلعت  رب  مدقم  هیکزت  تیبرت و  تسارـضم . اهنت 

يارب هک  سک  ره  و  دیدرک ، مایق  ملعم  تیبرت  يارب  هک  امـش  دشاب . قفاوم  ناشلامعا  اب  ناشلاوقا  دـیاب  اهنیا  دـننک ، داشرا  ار  مدرم  دـنهاوخ 
 ; دنشاب ایبنا  هک  تسا ، نیملعم  یبرم  یلاعت  كرابت و  يادخ  تسا ، یهلا  یلغش  لغش ، الوا -  هک ، دنادب  دیاب  تسا  هدرک  مایق  ملعم  تیبرت 
مالـسا و اب  تنایخ  تیبرت ، میلعت و  رد  يراگنا  لهـس  هحماسم و  تسا . میلعت  رب  مدقم  هیکزت  تیبرت و  ایناث  تسا و  یهلا  لغـش  لغـش ، الوا 

ندرک گرزب  ملاع ، رد  لغـش  نیرتفیرـش  درک . زارتحا  نآ  زا  دـیاب  و  دـشاب ، یم  روشک  تلم و  ای  یگنهرف  لالقتـساو  یمالـسا  يروهمج 
چیه دوش . یم  تسرد  ادرف  نادنمـشناد  اهناسنا و  زورما ، ياهکدوک  نیا  زا  هعماج . هب  تسا  ناسنا  کـی  نداد  لـیوحت  و  تسا ، هچب  کـی 

، تشاد جایتحا  رخآ  اـت  مه  ادـخ  لوسر  موشب ;  تیبرتو  موشب  میلعت  هک  نیا  هب  مرادـن  جاـیتحا  رگید  نم  هک  دـنک  اـعدا  دـناوت  یمن  سک 
حالـصا دننک و  رواب  ار  تقیقح  نیا  دیاب  دـهعتم  نارکفتم  تلم و  سلجم و  میراد . جایتحا  همه  ام  درک ، یم  عفر  ادـخ  ار  وا  جایتحا  اهتنم 

دینک هجوت  دنـشوکب . فارحنا  هار  دس  رد  اوق  مامت  اب  و  دنریگب ، يدج  ار  هاگـشناد  ات  ناتـسبد  زا  سرادم ، حالـصا  هلمج  نآ  زاو  گنهرف 
تسا ناسآ  ینامز  هاگشناد  حالصا  دریگ . یم  لکش  هرود  نیارد  اه  هچب  یلقع  دشر  هک  ارچ  تسا ، هاگـشناد  زا  رتمهم  سرادم  هرود  هک 

هک ییاهنآ   ، ایند هدنز  ياهنابز  دـشاب ، نابز  دـیاب  سرادـم  تاغیلبت  همانرب  وزج  میریگبرظن . ریز  يزومآ  شناد  هرود  زا  ار  نامنادـنزرف  هک 
يزیزع ناناوج  نایاپونظفح و  رد  يا  هژیو  تیمها  روشک ، تاجن  يارب  زوسلد  دهعتم و  یشزومآ  ياههاگتـسد  تسا . رتعیاش  ایند  همه  رد 

. دنشاب لئاق  تسا ، نانآ  حیحص  تیبرت  هب  طونم  هدنیآ  رد  روشک  يدازآ  لالقتسا و  هک 

ملاع ملع و 

مسا هب  دوشب  عورش  هک  یملع  نآ  دشاب . وا  تمارک  راد  قح و  برقت  میقتـسم  طارـص  و  توکلم ، تیاده  غارچ  هک  تسا  نآ  یقیقح  ملع 
ردـقنآ یهاگآ  ملع و  رتچ  ریز  یگدـنز  مالـسا . گنهرف  همه  زا  عافد  تسا ، یعافد  رگنـس  کی  مه  ملع  رگنـس  دراد . تیادـه  رون  بر ،

. درب یم  دای  زا  ار  رگید  ياهیماکان  اهیخلت و  همه  هک  تسا ، رادـیاپ  نیرفآ و  هرطاخ  ردـقنآ  اه  هتخودـنا  ملق و  باتک و  اـب  سنا  و  نیریش ،
ات ناسنا  دـنک . تموکح  وا  رب  دـناوت  یمن  یتردـق  چـیه  دزومایب ، ار  لمع  ملع و  یبایتهج  دزومایب ، ار  بدا  دزومایب ، ار  ملع  ام  روشک  رگا 

شرورپ و زا  ینغتـسم  و  دشاب ، ملع  زا  ینغتـسم  هک  تسین  یناسنا  چیه  شرورپ ، شزومآ و  هب  مه  دراد و  جایتحا  ملع  هب  مه  شرمع  رخآ 
ملع اماوت . اوقت  ملع و  تسا ، هصاخ  ود  نیا  شزرا ، نازیم  اوقت . شرانک  رد  نکل  تسا ، هدش  دیجمت  رایـسب  نآرق  ناسل  رد  ملع  زا  تیبرت .

رد دش  عمج  یسک  رد  رگا  اوقت  ملع و  دنسرب . یلاعت  یقرت و  بتارم  هب  دنناوت  یم  مه  اب  هک  دنتـسه  لاب  ود  هلزنم  هب  دهعت ، ملع و  لمع ، و 
ولو تسا  تداعس  اشنم  ملع  هک  مینک  نامگ  ام  ای  امش  رگا  درادن . هدیاف  دشاب  هتشادن  ررـض  رگا  اهنت  ملع  تسا . دنمتداعـس  ترخآ  ایند و 
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شررض دش ، دراو  قالخا -  تهج  زا  دساف -  زغم  کی  رد  دش ، دراو  دساف  بلق  کی  رد  ملع  هچنانچ  رگا  تسا . هابتشا  نیا  دشاب ، هچ  ره 
ره ملاع -  هچنانچ  رگا  هک  دـینادب  امـش  دروآ . تملظ  ترودـک و  وا  بلق  رد  مولع  هک  یملع  بلاط  لاح  هب  يا  و  تسا . یناداـن  زا  رتشیب 

ملاع هچنانچ  رگا  تسین . عفان  هک  تسا  رضم  مالسا  يارب  دنکن ، ادیپ  یمالـسا  قالخا  دشاب و  هدرکن  ادیپ  یمالـسا  بیذهت  دشاب -  یملاع 
يارب شدوخ و  يارب  دـشابن ، بذـهم  رگا  دـشاب ، دـیحوت  هب  ملاع  هک  نیا  ولو  دـشاب ، مالـسا  ماکحا  هب  ملاـع  هک  نیا  ولو  دـشابن ، بذـهم 

نا دننزن - ، مه  هب  ار  ام  داحتا  دنراذگب و  نیطالسلا  ظاعو  هچنانچ  رگا  درادن . عفن  هک  دراد  ررـض  مالـسا  يارب  شتلم و  يارب  شروشک و 
رتکانرطخ رورش  همه  زا  مالسا  يارب  دساف  ملاع  رش  دش . دنهاوخ  زوریپ  یمالسا  کلامم  یمالـسا و  لود  و  دش ، میهاوخ  زوریپ  هللا -  ءاش 

نکل دندنمـشناد ! مه  یلیخ  دندنمـشناد ، هک  دنتـسه  صاخـشا  رایـسب  دوش . یم  دـساف  ملاع  دوشب  دـساف  ملاع  هچنانچ  رگا  تسا . رتشیب  و 
، برغ زا  دنـسرتن  ام  ياهدنمـشناد  مالـسا . هب  دنز  یم  ررـض  روشک و  هب  دـنز  یم  ررـض  یهاگ  ناشدوجو  دـنرادن ، یمالـسا  تیبرت  نوچ 
پوت و لسلسم و  هیاس  رد  ات  رـشب  دننک . مایق  برغ  لباقم  رد  هک  دننک  هدارا  دنـسرتن و  ام  ناناوج  و  برغ ، زا  دنـسرتن  ام  هاگـشناد  دیتاسا 
یمالـسا و دصاقم  هب  مدرم  یتقو  نآ  دسرب . یناسنا  دصاقم  هب  دناوت  یمن  دشاب ، ناسنا  دناوت  یمن  دـهدب ، تایح  همادا  دـهاوخ  یم  کنات 

اهلسلسم هک  دسرب  اج  نآ  هب  رشب  نیب  رد  اهشناد  و  دنک ،  هبلغ  اهلسلسم  رب  اهملق  هک  دنسر  یم  ملع  شناد و  لامک  هب  و  دنسر ، یم  یناسنا 
. دشاب ملع  نادیم  دشاب ، ملق  نادیم  نادیم ، دراذگب و  رانک  ار 

هیملع ياه  هزوح  تیناحور و  تلزنم 

ياه هتـساوخ  دنراد . هقالع  ناشنادـنزرف  هب  دـنتلم ، ردـپ  نییناحور  تسین . تکلمم  لالقتـسا  ءاقب  تلم و  لاح  حالـصا  زج  تیناحور  رظن 
زا سپ  رگاو  دوب ; هدش  وحم  تناید  راثآ  نونکات  تشادـن ، صـصختم  ینادرم  یمالـسا  مولع  رگا  تسا . مالـسا  نیناوق  هب  لمع  تیناحور 

زیزع ياهقف  رگا  دوش . یم  زاب  رتشیب  هچ  ره  نارگرامثتـسا ، يارب  هار  ودوش  یم  مدـهنم  بناـجا  لـباقم  میظع  دـس  نیا  دـشاب ، هتـشادن  نیا 
هب مالـسا  دندوب . هداد  اه  هدوت  دروخ  هب  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  مالـساو و  نآرق  مولع  ناونع  هب  یمولع  هچ  زورما  دوبن  مولعم  دندوبن 

یبرم هک  نویناحور  دنمرکا . یبن  رهظم  اهنیا  دننآرق ، نیبم  اهنیا  دنمالسا ، رهظم  اهنیا  تسا . بیبط  يانثتسا  هب  بط  لثم  تیناحور  يانثتـسا 
لوط رد  دـهعتم ، ياملع  هیملع و  ياه  هزوح  هک  تسین  يدـیدرت  دنتـسه . ایبنا  فرط  زا  ثوعبم  دـنا ، هتـسشن  ایبنا  ياج  هب  دنتـسه ، اهناسنا 

ساسا رب  هک  دنتسه  نویناحور  دنا . هدوب  اهیورجک  تافارحنا و  تالمح و  ربارب  رد  مالـسا  مکحم  هاگیاپ  نیرتمهم  عیـشت ، مالـسا و  خیرات 
ياهریت فده  هشیمه  مالسا  زرابم  ياملع  دنا . هدوب  زاتشیپ  یـسایس  تازرابم  یعامتجا و  ياهتکرح  رد  هشیمه  دوخ ، یمالـسا  ياهتفایرد 

هک تیناحور ، هزوح و  يادهش  رب  نیرفآ  راختفا و  تسا . هتفر  هناشن  ار  نانآ  بلق  هثداح  ياهریت  نیلوا  ،و  دنا هدوب  ناراوخناهج  نیگآرهز 
هب نارابکبـس  و  دنتفرگرب ، ملع  تقیقح  ياپ  زا  ار  ایند  تاینمت  لاقع  دـندیرب و  ار  هسردـم  ثحب و  سرد و  تاقلعت  هتـشر  دربن  هماگنه  رد 

هیلمع هیملع و  هلاسر  هک  تیناحور ، دیواج  هشیمه  نازاس  هسامح  رب  مالـس  دندورـسرعش . نایتوکلم  عمجم  رد  دـنتفر و  نایـشرع  ینامهیم 
. دنا هتخاس  غارچبـش  رهوگ  ناشتایح  عمـشزا  سان  هباطخ  ظعو و  تیادـه و  ربنم  رب  و  دـنا ، هتـشون  نوخ  بکرم  تداهـش و  مد  هب  ار  دوخ 
زج ییوزرآ  ناـشروضح  هسلخ  رد  دـنا ، هدرک  كرد  ار  تیناـحور  اـه و  هزوـح  ناـیتاجانم  رحـس  ياـعد  ناـفراع و  رکذ  هقلح  هـک  ناـنآ 

تردق و  دزیر ، یم  ورف  مالسا  ياه  هیاپ  هتساوخن -  يادخ  نآ -  نداد  تسد  زا  اب  هک  تسا  یگرزب  تردق  تیناحور  دنا . هدیدن  تداهش 
هب تیناحور  شـشوک  اب  مالـسا  دیهدن . تسد  زا  تسا  یهلا  تردق  کی  هک  ار  تیناحور  تردق  نیا  دوش . یم  ضراعم  یب  نمـشد  رابج 

زورما دندوب ، تامیمصت  بالقنا و  تکرح  رادولج  تیناحور  زا  ریغ  يدارفا  رگا  هک  مهد  یم  تداهـش  نیقی  اب  نم  تسا . هدیـسر  اج  نیا 
رد دوب . هدنامن  نامیارب  يزیچ  یبالقنا ، یمالـسا و  تادقتعم  همه  زا  لودع  زج  و  ناراوخناهجو ، اکیرمآ  ربارب  رد  راع  تلذ و  گنن و  زج 

مادک تسا . هتسب  شقن  تداهش  نوخ و  ناشنیبج  كراترب  هک  دنا  هدوب  یناسک  نیلوا  مالسا  ياملع  یمدرم ، یهلا و  بالقنا  تضهن و  ره 
و دـنا ، هتفرن  راد  يـالاب  رب  دـنا و  هدوبن  تداهـش  توسک  شیپ  تیناـحور ، هزوح و  نآ  رد  هک  مینک  غارـس  ار  یمالـسا  یمدرم -  بـالقنا 
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طـسوت رگم  داد  هجوـت  يزیچ  هب  دوـش  یمن  ار  مدرم  تـسا  هداتـسیان  تداهـش  هـب  نینوـخ  ثداوـح  ياهـشرف  گنـسرب  ناـشرهطم  داـسجا 
شا همه  دـنا  هتـشاذگرانک  هنحـص  زا  ار  ود  نیا  تقو  ره  و  تسا ، هدوب  مدرم  نویناـحور و  زا  هدوب  هچ  ره  خـیرات  لوط  رد  و  نویناـحور ،

، مدرم هزرابم  نینوخ  هار  قح و  هب  توعد  رد  هک  دور  یمن  يراظتنا  نیا  زج  عیـشت ، مالـسا و  نیتسار  تیناـحور  زا  اـقح  تسا . هدوب  داـسف 
هب دهعتم ، تیناحور  تسا . هدوب  اهدنمتردق  اب  فلاخم  هشیمه  تیناحور  دشاب . تداهـش  شرتفد  ماتخ  رهم  دـهدب و  ار  اهینابرق  نیلوا  دوخ 
هک دنشاب  هتشاد  هجوت  ناریا  فیرش  مدرم  تشاد . دهاوخن  هتشادن و  یتشآرس  نانآ  اب  زگره  و  تسا ، هنشت  تفسولاز  ناراد  هیامرـس  نوخ 

تیناحور نآرق و  يدوبان  بناجا  فدـه  تسا . بالقنا  تیناحور  يدوبان  روظنم  هب  دریذـپ ، یم  ماجنا  تیناـحور  هیلع  هک  یتاـغیلبت  اـعون 
رامعتـسا اب  و  دـنیامن ، یم  تکلمم  لالقتـساو  مالـسا  سوماـن  نآرق و  زا  عاـفد  هک  تسا  نآ  نیملـسم  ریاـس  مالـسا و  ياـملع  مرج  تسا .

رگا تیناحور  تسا . مالسا  تسکش  تیناحور  تسکش  دراد . هگن  دناوت  یمن  سک  چیه  ار  مالـسا  دشابن ، تیناحور  رگا  دنراد . تفلاخم 
ناتتکلمم دیهاوخب  امش  دروخ . یم  تسکش  یمالسا  يروهمج  دنروخب  تسکش  نویناحور  رگا  تسا . هدش  هتسکش  مالسا  دوشب  هتـسکش 

یمنام ار  مالـسا  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  یناـحور ، دـنوخآ و  يانثتـسا  هب  مالـسا  تسین . رادرب  حالـصا  دـنوخآ  ياـهنم  دـینک ، حالـصا  ار 
. دوشن ادج  تیناحور  زا  ناتمالـسا  دـینک  یعـس  دنـشاب . اشوک  مظعم  نویناحور  تیناحور و  ظفح  رد  هک  تسا  ناوج  تاقبط  رب  میهاوخ .
و دنکب ، نویناحور  زا  تیعبت  هک  تسا  تلم  فیلکت  دور . یم  نیب  زا  مالسا  دنشابن  رگا  املع  نیا  املع ، نیا  هب  دراد  جایتحا  رخآ  ات  مالـسا 

هیملع هزوح  تسا . مدرم  هعماج و  زا  یئزج  تیناحور  ياه  هزوح  دـهدن . نآ  هب  شوگ  دوش ، یم  تیناحوردـض  رب  هک  یتاغیلبت  اـهفرح و 
نکل دنتسه ، ودنا  هدوب  رایـسب  نید  قح و  هب  دهعت  تعاجـش و  تدهاجم و  تلیـضف و  نایعدم  دوش . یم  تسرد  ناریا  دوشب ، تسرد  رگا 

زا وا  دوب ، هدرـشف  اهولگ  هتـسب و  اهنابز  هتـسکش و  اهملق  هک  ینامز  رد  دـنتیلقا . رد  تقیقح  قح و  هب  دـهعت  هدـهاجم و  لیاضف و  نابحاص 
یلعاالم هب  تفر و  دوب  ریظن  مک  نایب  تردـق  نامیا و  تردـق  حور و  تراهط  رد  هک  يرهطم  درک . یمن  غیرد  لـطاب  لاـطبا  قح و  راـهظا 

دنزرف نیا  تداهش  هب  زیزع ، مالسا  رد  دور . یمن  شا  یفسلفو  یملع  یمالسا و  تیـصخش  وا  نتفر  اب  هک  دننادب  ناهاوخدب  نکل  تسویپ ،
يارب مکحم  يا  هناوتـشپ  و  نم ، يارب  زیزع  يدنزرف  يرهطم  تسین . نآ  نیزگیاج  زیچ  چیه  هکدش  دراو  يا  هملث  هنادواج ، ملاع  دنمورب و 

وا گوس  رد  مداد و  تسد  زا  ار  يزیزع  رایـسب  دـنزرف  نم  دوب . روشک  تلم و  يارب  دـنمدوس  يرازگتمدـخو  یملع ، ینید و  ياـه  هزوـح 
ار ناگدرم  دوخ  نازورف  عاعـش  اب  هک  ینادنزرف  نینچ  تیبرت  رد  نم  دش . یم  بوسحم  مرمع  لصاح  هک  دوب  ییاهتیـصخش  زا  هک  متـسشن 
هک دینکب  نامگ  رگا  میوگ . یم  کیربت  یمالـسا  تما  و  اهناسنا ، یبرم  گرزب  مالـسا  هب  دنناشفا ، یم  رون  اهتملظ  هب  ودنـشخب  یم  تایح 

يانب دـشاب و  مالـسا  هب  دـهعتم  هک  دـینکب  ادـیپ  يا  هنماخ  ياقآ  لثم  ار  رفن  کی  اهنیا ، لاثما  نیطالـس و  اهروهمج و  سیئر  ایند ، مامت  رد 
مق زا  هتفای . شرورپ  اوقت  ملع و  نامیا و  نآ  رد  هک  تسا  يرهـش  مق  دینک . یمن  ادیپ  دنک ، تمدـخ  تلم  نیا  هب  هک  دـشاب  نیارب  شا  یبلق 

تداهـش و زکرم  مق  تساوقت ، زکرم  مق  تسا ، ملع  زکرم  مق  تسا ، تیب  لـها  مرح  مق  دوش . یم  تسا و  هدـش  رداـص  ناـهج  همه  هب  ملع 
. تسا تماهش 

تیناحور ياهتیلوئسم  فیاظو و 

. تسا هدوبن  تیناحور  هدهع  رب  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  یتیلوئسم  دنتـسه  سدقم  سابل  نیا  رد  هک  یناسک  تیناحور و  تیلوئـسم  زورما 
 ; دنلوئـسم تلم  همه  رفک  مالـسا و  نیب  ام  هلباقم  نیا  رد  تسین . نارگید  هدهع  رب  تسا ، ملع  لها  نایاقآ  هدهع  رب  هک  یتیلوئـسم  ردق  نآ 

مدرم هب  دندرک ، رطخ  ساسحا  نآرق  مالسا و  يارب  تقو  ره  دنراد  هفیظو  مالسا  ياملع  تسا . لوئسم  رتشیب  تیناحور  نکل  دنلوئسم  همه 
عورـشمان ياه  هدافتـسا  یبلطراصحنا و  اب  دـنفظوم  مالـسا  ياملع  دنـشابن . لوئـسم  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  اـت  دـننک ، دزـشوگ  ملـسم 

هب تمعن  زان و  رد  راوخمارحو  رگتراغ  نارگمتس  اهنآ  رانک  رد  دنشاب و  مورحم  هنـسرگ و  يریثک  هدع  دنراذگن  ،و  دننک هزرابم  نارگمتس 
تـضهن ات  دننادرگ ، رادیب  ار  مدرم  لزلزتم و  واوسر  ار  رئاج  ماکح  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  دوخ و  داهج  اب  دـیاب  اهقف  دـنرب . رس 
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همه اـهتلم ، همه  نویناـحور ، همه  اـم ، همه  دزاـس . رارق  رب  ار  یمالـسا  تموکح  نوگنرـس و  اررئاـج  تموـکح  رادـیب  ناناملـسم  یموـمع 
ار هعماج  هدـنیآ  زاین  رکفت و  ضبن  دـیاب  تیناحور  اه و  هزوح  دنتـسیاب . نیطایـش  نیا  يولج  ودـننک  ملع  دـق  دـیاب  خـیرات  ياه  هدـیدمتس 

یکریز دیاب  دهتجم  کی  دنشاب . ثداوح ، زا  رتولج  مدق  دنچ  هراومه  و  دنشاب ، هتشاد  بسانم  لمعلا  سکع  يایهم  دوخ  تسد  رد  هشیمه 
رد هک  يدهز  اوقت و  صولخ و  رب  هوالع  و  دشاب ، هتـشاد  ار  یمالـسا  ریغ  یتحو  یمالـسا ، گرزب  هعماج  کی  تیادـه  تسارف  شوه و  و 

تیبرتار اه  هبلط  مالسا ، قیاقح  هب  يانشآ  صاخـشا  یقتم و  صاخـشا  دیاب  اه  هزوح  رد  دشاب . ربدم  ریدم و  اعقاو  تسا  دهتجم  ناش  روخ 
ینارون هدنیآ  کی  امش  روشک  هدنیآ  هک  دیهاوخب  رگا  دشاب . بذهم  اه  هزوح  هک  دننک  شـشوک  دنتـسه  اه  هزوح  رد  هک  يدیتاسا  دننک .

دنناوت یم  ار  روشک  کی  دنـشاب ، دهعتم  دنـشاب و  بذهم  هیملع  ياه  هزوح  رگا  دنا . هدـش  اه  هزوح  دراو  هک  ییاهنیا  دـینک  تیبرت  دـشاب ،
هک ینایاقآ  امـش  تسین . مه  دیفمدشابن  رـضم  رگا  اوقت  یب  ملع  هک  ما  هدرک  ضرع  ارارک  اه  هزوح  اه و  هسردـم  هب  عج  ار  دـنهدب . تاجن 
قح توعد  ناتتوعد  ات  دیرادرب  ناتدوخ  ار  لوا  مدق  دیاب  اذک ،  تافص  هب  دینک  توعد  ترخآ ، هب  دینک  توعد  ار  مدرم  هک  دیهاوخ  یم 

ام رطاـخ  يارب  مدرم  اداـبن  هک  متحاراـن -  یهاـگ  مه  فوخ  نیا  زا  و  مراد -  ار  نیا  فوخ  تاـقوا ، زا  يرایـسب  دـیاش  یهاـگ ، نم  دـشاب .
 - ادابم دهدب . ماجنا  حیحـص  تسوا  هدهع  هب  هک  يزیچ  نآ  دناوتن  تیناحور  میناوتن ، ام  هک  تسا  نیا  مفوخ  نم  منهج . ام  دنورب و  تشهب 
ام هچنانچ  رگا  دوشب . مدرم  دروم  رد  یتدیقع  لزلزت  بجوماهنآ  جورخ  و  دنوشب ، جراخ  یگبلط  يز  نیا  زا  تقو  کی  هتـساوخن - يادخ 

یناحور مسا  اـب  ار  ناـمدوخ  هک  یتروص  رد  مینکب ، تاـیدام  هب  هجوت  هتـساوخن -  يادـخ  میوشب و -  جراـخ  تیناـحور  فراـعتم  يز  زا 
 - یلاعت هللا  مهدـیا  همه - تیناحور  فنـص  امـش  دروخب . تسکـش  تیناـحور  هک  نیا  هب  دوشب  یهتنم  تسا  نکمم  نیا  مینک ، یم  یفرعم 

تسین مزال  موتناف  هک  تسازور  نآ  تدم ، زارد  رد  ولو  دیتفیب ، تلم  مشچ  زا  هک  دیهدب  ماجنا  هتساوخن -  يادخ  ییاهراک -  هچنانچ  رگا 
هب وهایه  ودننک  تولخ  ار  نابایخ  دـیآ ، یم  نابایخ  رد  یتقو  يا  هعمج  ماما  هک  دـشابن  روط  نیا  دـنز . یم  رانک  ار  امـش  تلم  دوخ  رگید ،

ار ناشدوخ  عضو  نایاقآ  هک  دـننیب  مدرم  هتـساوخن -  يادـخ  رگا -  دـنک . یم  طقاس  هعماج  رد  ار  ناشتیثیح  اـهزیچ  روطنیا  دـنزادنیب ، هار 
تیناحور هب  تبـسن  هک  ار  يزیچ  نآ  و  تسین ، تیناحور  ناش  بسانم  ناشیاهدـمآ  تفر و  و  دـنا ، هدرک  تسرد  ترامع  دـنا ، هداد  رییغت 

يرطخ تفآ و  چـیه  نامه ! یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  نتفر  نیب  زا  نامه و  نآ  نداد  تسد  زا  دـنهدب ، تسد  زا  تسا  هدوب  ناـشلد  رد 
ییارگاـیند یتشز  هب  يزیچ  چـیه  تسین . اـیند  ریـسم  رد  تکرح  هاـفر و  هب  هجوت  زا  رتـالاب  ناـنآ ، ترخآ  اـیند و  يارب  و  تیناـحور ، يارب 

یم رانک  اوتحم  دش  دایز  تافیرشت  یتق  و  دنک . هدولآ  ار  تیناحور  ییارگایند ، زارتدب  دناوت  یمن  مه  يا  هلیـسو  چیه  و  تسین ، تیناحور 
مولظم تقو  نآ  اهدنوخآ  دنا . هدرک  یگدنز  هداس  هک  تسا  نیا  تسا ، هدرک  ظفح  الاح و  ات  هدرب  شیپ  ار  تیناحور  هک  يزیچ  نآ  دور .
یعـضو دـیاب  نویناـحور  دـیدش . یم  رتبوبحم  دـیدش  یم  رتـمولظم  هچ  ره  میژر  نآ  رد  امـش  تسا ;  بوبحم  هرهچ  مولظم  هرهچ  دـندوب ،

تیناحور زا  دننک  ادیپ  فارـصنا  هچنانچ  رگا  و  دـننیب ، اطخ  ام  زا  مدرم  رگا  دـننک . تموکح  دـنهاوخب  هک  نیا  هن  دنـشاب ، هتـشاد  يداشرا 
یم دراذگب  جک  ار  شیاپ  ییناحور  کی  رگا  تسا . یمالسا  تیلوئسم  تسین ، یصخش  تیلوئسم  تیلوئسم ، ام ، زا  یـضعب  ياهاطخ  يارب 
لوق زا  تسا . مالـسا  تسکـش  تیناحور ، تسکـش  تیناحور و  هب  ندش  نیبدب  مدآ ... نالف  دنیوگ ، یمن  ! ، دنروط نیا  نویناحور  دنیوگ ،
مـشچ هب  ناوج  تاقبط  اب  هک  مراد  اضاقت  ناشلا  میظع  نویناحور  زا  درادن . یبوخ  تبقاع  يوردنت  هک  دییامرفب  ما  یبالقنا  نادنزرف  هب  نم 

یم داب  رب  ار  زیچ  همه  نآزا  تلفغ  دنا ، هدش  هدامآ  نویناحور  نایم  ینکفا  فالتخا  يارب  زابرید  زا  نانمـشد  دننک . رظن  يردـپ  تفوطع و 
رد هتـساوخن -  يادـخ  هچنانچ -  رگا  هک  منک  یم  رطخ  مالعا  نویناحور  هب  دارفا . فالتخا  هن  تسا ، تلم  فالتخا  اـملع  فـالتخا  دـهد .
مق دینک . جارخا  تیناحور  هگرجزا  تفریذپن  رگا  و  دینک ، یهن  ار  وا  دـنک ، یم  لمع  مالـسا  نیزاوم  فالخ  رب  هک  تسا  یـسک  امـش  نیب 
 - دننک لودع  نآ  زا  دیابن  زگره  نویناحور  هک  يزیچ  نآ  دوش . یم  ملع  ایند  رد  دوش  رشتنم  مق  زا  ییاطخ  رگا  تسا ، مالـسا  ملع و  رهش 

تلادع زا  دنک ، لودع  نآ  زا  سکره  هک  ارچ  تساه ;  هنهرباپ  نیمورحم و  زا  تیامح  دنور - ردـب  نادـیم  زا  نارگید  تاغیلبت  اب  دـیابن  و 
اب ار  رهاوج  بحاص  یگدنز  دـننک . یگدـنز  هداس  دـیاب  نویناحور  هک  تسا  نیا  مهم  روما  زا  یکی  تسا . هدرک  لودـع  مالـسا  یعامتجا 
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. مینز یم  نامدوخ  هب  نامدوخ  تسد  هب  يا  هبرض  هچ  هک  میمهف  یم  بوخ  میجنسب ، زورما  نویناحور  یگدنز 

يرهاوج داهتجا  یتنس و  هقف 

یم نیب  زا  هقف  میوشب  فرحنم  یتنس  هقف  زا  رگا  مناد . یمنزیاج  ار  نآ  زا  فلخت  متسه و  يرهاوج  داهتجا  یتنـس و  هقف  هب  دقتعم  بناجنیا 
ما هدرک  دیکات  همه  هب  ارارک  نم  دینک . ظفح  دنا ، هدرکظفح  ار  هقف  لاح  هب  ات  ادتبا  زا  ام  خیاشم  هک  یتردق  تروص و  نامه  هب  دیاب  دور .

سار رد  هقف  تسه . ام  نیب  رد  هک  دشاب  یهقف  نامه  دـیاب  هقف  دـشاب ; ظوفحم  شدوخ  یتنـس  هجو  نامه  هب  دـیاب  اه  هزوح  ياهـسرد  هک 
تارظن هک  دـنک  یم  اضتقا  هراومه  ماظن  بـالقنا و  تعیبط  دوش . لـمع  اـهنآ  هب  دـیاب  هک  تسا  مهم  مه  رگید  لـئاسم  یلو  تسا ، سورد 
داهتجا باب  دیاب  هشیمه  یمالسا  تموکح  رد  دوش . هضرع  هنادازآ  رگیدکی -  اب  فلاخم  ولو  فلتخم -  ياه  هنیمزرد  یهقف ، يداهتجا - 

. دوبدهاوخ تسه و  هدوب ، داهتجا  هشیمه  میدنبب ، میناوت  یمن  ار  داهتجا  باب  ام  دشاب . زاب 

نایامن یناحور  نایارگرجحت و 

زا مالـسا  هک  ردق  نآ  تسا . هدروخن  نارگید  ياهیتخـسو  اهراشف  زا  زگره  تسا ، هدروخ  رجحتم  هتـسد  نیا  زا  ناتریپ  ردـپ  هک  یلد  نوخ 
هیلع نینموملاریما  تبرغ  تیمولظم و  نآ ، زراب  هنومن  تسا ; هدروخن  يرگید  رشق  چیه  زا  تسا  هدروخ  هبرـض  امن  یناحور  نیـسدقم  نیا 

زا يا  هظحلزیزع  بالط  تسین . مک  هیملع  ياه  هزوح  رد  قمحا  نایامن  سدقم  نایارگرجحت و  رطخ  تسا . نشور  خیرات  رد  هک  مالسلا - 
هدز تیناحور  هب  رایغا  اهنت  ار  ینید  یب  يارتفا  یگتـسباو و  تمهت  هک  دـینکن  نامگ  دـننکن . تلفغ  لاخ  طـخ و  شوخ  ياـهرام  نیا  رکف 
یب ياهملاع  زا  مالـسا  هک  يرادقم  نآ  تسه . هدوب و  رایغازا  رت  يراک  بتارمب  هتـسباو ، هاگآ  هاگآان و  تیناحور  تابرـض  زگره ! تسا ،

حلاـصم مالـسا و  زا  ربـخ  یب  ناـیارگ  یلم  راوخ و  هریج  ياهدـنوخآ  دـشاب . هدـید  يداـع  مدرمزا  تسین  مولعم  تسا ، هدـید  همدـص  اوقت 
. تسین رتمک  ناراوخناهج  ررض  زا  مالسا  رب  نانیا  ررض  هک  دیناربدوخ ، زا  ار  نیملسم 

نایهاگشناد هاگشناد و 

. دوشب نییعت  تلم  کی  تشونرس  دیاب  هاگشناد  زا  تساهیهاگـشناد . نیا  تسد  تکلمم  نیا  تاردقم  تسا . تالوحت  همه  ادبم  هاگـشناد 
، دـنزاسب ار  هاگـشناد  هچناـنچ  رگا  هک  دـننادب  هاگـشناد  دـیتاسا  دوش . یم  حالـصا  روشک  نآ  دوش ، حالـصا  رگا  يروشک  کـی  هاگـشناد 
زا لبق  دیاب  ددرگدیفم . ام  روشک  يارب  ات  دوش  یمالـسا  هاگـشناد  هک  مینک  لابند  ار  هلاسم  نیا  دیاب  رخآ . ات  دـنا  هدرک  همیب  ار  ناشروشک 

ینعم دنا . هتخانـش  یمن  ار  مالـسا  هک  هدوب  یناسک  زا  تسا  هدروخ  همدص  هچ  ره  روشک  هک  نیا  يارب  دـشاب ;  یمالـسا  هاگـشناد  زیچ  ره 
دنک ;و ادج  قرش  هب  یگتسباو  زا  ار  شدوخ  و  دنک ، ادج  برغ  زا  ار  شدوخ  و  دنک ، ادیپ  لالقتسا  هک  تسا  نیا  هاگشناد  ندش  یمالـسا 
هک دیشاب  نیا  ددص  رد  ناتدوخ  زیزع ! ياهوجشناد  امش  میشاب . هتشاد  لقتسم  گنهرف  کی  لقتسم ، هاگشناد  کی  لقتـسم ، تکلمم  کی 
ور دیربب ، ادخ  هب  ور  امـش  دیاب  ار  هاگـشناد  دیتسه . ناتدوخ  امـش  هدشمگ  دینک ، ادیپ  ار  ناتدوخ  هدشمگ  نیا  دییایب . نوریب  یگدزبرغ  زا 

ناسنا هک  دینک  ششوک  اهیهاگشناد  امش  دوشب . هدناوخ  ادخ  يارب  مه  اهـسرد  همه  دوشب ، هدناوخ  مه  اهـسرد  همه  دیربب ; و  تیونعم  هب 
، شناد رب  هوالع  دـیهد ;  رارق  تیبرت  زکرم  ار  اههاگـشناد  دـهد . یم  داجن  ار  ناتدوخ  تکلممدـیدرک  تسرد  ناـسنا  رگا  دـینک ; تسرد 

هاگـشناد رگا  دشاب . ناسنا  ندرک  تسرد  زکرم  دیاب  هاگـشناد  تسا . رـضم  دشاب  هتـشادن  تیبرت  يدنمـشناد  کیرگا  تسا ;  مزال  تیبرت 
کی دشاب ، مه  دـهعت  دـشاب ، ققحتم  اجنآ  رد  مه  بیذـهت  تالیـصحترانک ، رد  ینعی  دـشاب ;  یمالـسا  هاگـشناد  و  دـشاب ، هاگـشناد  اعقاو 

، دب هاگشناد  یمالـساریغ ، هاگـشناد  دنک و  یم  دنمتداعـس  ار  تلم  کی  بوخ ، هاگـشناد  دنناسرب . تداعـس  هب  دنناوت  یماهنیا  ار  يروشک 
هچ ره  دنتسه . روشک  نآ  هدنزاس  ای  دنتـسه  يروشک  کی  برخم  ای  دنیآ  یمرد  هاگـشناد  زا  هک  يدارفا  نیا  دنز . یم  بقع  ار  تلم  کی 
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ياهتیبرت عبات  يدازآ ، ای  قانتخا  ندوب و  دـنب  دـیق و  رد  لالقتـساای ، یگتـسباو  دـنک ، یم  ادـیپ  ققحت  یتلم  کی  يارب  اهیدـب  اـهیبوخ و  زا 
رگا .و  دنک یم  تیبرت  ار  رـضاح  هدنیآ و  لسن  هک  تسا  هاگـشناد  و  دـنک ، یم  هرادا  ار  روشک  روما  هک  تسا  هاگـشناد  تسا . یهاگـشناد 

تاریدقت تسه و  روما  سار  رد  هک  هاگـشناد  تساهنآ . رایتخا  رد  روشک  دـشاب ، برغو  قرـش  ياهرگلواپچ  رایتخا  رد  هاگـشناد  هچنانچ 
همه دننادرگرب . قرش  برغ و  زا  ار  ناشدوخ  يور  هک  دننک  تیدج  دیاب  تساهنآ ، دوجو  هب  هتسب  يروشک  کی  تاردقم  يروشک ، کی 

تیدج دننک . اکیرمآ  ام  یلصا  نمشد  دیما  عطق  فرص  نادنمشناد ، نایهاگشناد و  نارکفتم و  نارکفنـشور و  ناگدنیوگ و  ار  دوخ  ناوت 
دیایب يزور  هللا -  ءاش  نا  دروخب . تلم  درد  هب  هک  میشاب  هتشاد  یهاگـشناد  مراودیما  دوشب . هاگـشناد  هاگـشناد ، ات  دراد  مزال  يراکادف  و 

. تسا هدش  عورش  هاگـشناد  زا  ناریا  ياهدرد  همه  هک  دیـشاب  هدرک  ساسحا  مراودیما  دنیایب . ناریا  هب  لیـصحت  يارب  رگید  ياهاج  زا  هک 
شدوخ ياپ  يور  قرـش  و  دنوشب ، یهت  هدزبرغ  راکفا  نیا  زا  هاگـشناد  رخآ  نآ  ات  ناتـسبد  نیمه  زا  دیاب  دنوشب ، رادـیب  اههاگـشناد  دـیاب 

. میرادن مینکب  ادیپ  ام  یمالـسا  يروهمج  کی  هک  نیا  دیما  دوشن ، تسرد  مه  ام  ياه  هسردـم  و  دوشن ، تسرد  اههاگـشناد  رگا  دتـسیاب .
رگا تسا . فلاخم  يرامعتـسا  هاگـشناد  اب  تسا ، فلاـخم  اههاگـشناد  نتـشاد  هگن  بقع  اـب  تسا ، فلاـخم  اههاگـشناد  داـسف  اـب  مالـسا 

ياـهطیحم رد  و  دـشابن ، هاگـشناد  رد  شمارآ  رگا  تسا . هتفر  نامتـسد  زا  ناـمزیچ  همه  دورب ، تسد  زا  میریگب و  تسـس  اـم  ار  هاگـشناد 
راب صـصختمو  رکفتم  ار  اهنآ  ياهزغم  دـننک و  رداص  ام  ناـناوج  هب  ار  ناـشدوخ  راـکفا  نارکفتم  هکدراد  ناـکما  روطچ  دـشابن ، یمیلعت 

و هدناود ، هشیر  روشک  مامت  رد  ناطرس  نوچ  بلط  تعفنم  بناجا  دنوش ، صصختم  دنمشناد و  ینادرم  زا  یلاخ  اههاگـشناد  رگا  دنروایب 
زا تسا ، هدروخ  عامتجا  نیا  هب  هک  یکلهم  تابرـض  رثکا  دننک . یم  یتسرپرـس  دـنریگ و  یم  تسد  هب  ار  ام  یملع  يداصتقا و  روما  مامز 

هیصوت لسلسم  ياهلـسن  همه  هب  دننیب . یم  ودندید  یم  گرزب  ار  دوخ  هشیمه  هک  تسا  يا  هتفر  هاگـشناد  نارکفنـشور  نیمه  رثکا  تسد 
. دینک يرادساپ  ظفح و  یگدز  قرش  برغ و  فارحنا و  زا  ار  اههاگشناد  زاسمدآ ،  مالسا  زیزع و  روشک  دوخ و  تاجن  يارب  هک  منک  یم 

رما نیا  و  میشوک . نآ  عفر  هب  عیرس  مادقا  اب  دروخ  مشچ  هب  یفارحنا  اج  ره  دوش ; و  هدیشک  فارحنا  هب  اههاگشناد  میراذگن  هشیمه  يارب 
ینایهاگشناد هاگشناد و  شناد و  رب  مالس  دریگ . ماجنا  اهارـسشناد  اههاگـشناد و  ناناوج  دوخ  ناوترپ  تسد  اب  لوا  هلحرم  رد  دیاب  یتایح 

حالـس اب  هک  يدنمورب  ناناوج  رب  مالـس  دنـشاب . یم  تلیـضف  لضف و  تداعـس و  یلاعت و  يوس  هب  ، تلم ییامنهار  تیاده و  هار  غارچ  هک 
یششوک تمحز و  چیه  زا  یمالـسا  یناسنا -  ياهفده  هب  ندیـسر  رد  و  اشوک ، یمالـسازیزع  روشک  روشک ، يالتعا  يزارفرـس و  رد  ملع 

قیوشت و  تاناکما ، تیاده  زکرمتو و  یتاقیقحت  یملع و  زکارم  هعـسوت  يزاسزاب ، يافکدوخ و  بسک  رد  لماع  نیرتمهم  دـنرادن . غیرد 
يراصحنا شرگن  كال  زا  و  دنراد ، ار  لهج  اب  هزرابم  تماهش  هک  تسا  یصصختم  دهعتم و  ياهورین  نیفشتکم و  نیعرتخم و  هبناج  همه 

هک دنوشب  افکدوخ  اههاگشناد  دیاب  دنراد . هگن  دوخ  ياپ  يورار  روشک  دنناوت  یم  هک  دنا  هداد  ناشن  و  هدمآ ، ردب  قرـش  برغ و  هب  ملع 
. دنشاب هتشادن  برغ  شناد  هب  جایتحا 

هاگشناد هزوح و  دنویپ 

، دوشب حالصا  هیـضیف  هاگـشناد و  رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  تساه . هیـضیف  اههاگـشناد و  نیمه  لالقتـسا  هب  طونم  ام  روشک  لالقتـسا 
تداعس هاگـشناد  زا  هدیدج  مولع  هاگـشناد  هچ  همیدق ، مولع  هاگـشناد  هچ  هاگـشناد -  زا  دنک . یم  همیب  ار  شدوخ  لالقتـسا  امـش  روشک 

نوریب دهعتم  انعم  مامت  هب  یملاع  کی  هیملع ، ياه  هزوح  زا  دیاب  دریگ . یم  همشچرس  تلم  کی  تواقش  تداعـس  لباقم  رد  و  تلم ، کی 
اب رتشیب  هچ  ره  زیزع ، دنمورب  ناناوج  نایهاگـشناد و  دشاب . دـیاب  ناسنا  تخاس  زکرم  مه  هاگـشناد  دـشاب ;و  ناسنا  تخاسزکرم  و  دـیایب ،

لفاغ رادـغ  نمـشد  ياه  هئطوتو  اه  هشقن  زا  و  دـنزاس ، رتراوتـسا  رتمکحم و  ار  مهافت  یتسود و  دـنویپ  یمالـسا  مولع  بالط  نایناحور و 
دنک مکحم  هیـضیف  و  دـنک ، مکحم  هیـضیف  هب  ار  شدوخ  دـنویپ  هاگـشناد  دـینک . رتشیب  هاگـشناد  رد  ار  ینید  تاهج  دـینک  شالت  دنـشابن .

. هاگشناد هب  ار  شدوخ  یگتسویپ 
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ملعم

. تسا رشب  همه  ملعم  زاب  هیلع -  هللا  مالس  ریما -  ترضحوا  زا  دعب  و  تسا ، رشب  همه  ملعم  مرکا  ربمغیپ  تسایبنا . لغش  نامه  یملعم  لغش 
يرادتناما ملعم  تسا . هللا  لغـش  نامه  هک  دیراد  فیرـش  رایـسب  لغـش  کی  نیملعم  امـش  هللا . يوس  هب  تسا  هعماج  تیادـه  ملعم  هفیظ  و 

هجوت یلیخ  دیاب  امـش  تسا . یگنهرف  رـشق  تسد  تلم  کی  تواقـش  تداعـس و  دیلک  تسوا . تناما  ناسنا  اهتناما ، همه  زا  ریغ  هک  تسا 
یم هدرپس  لسن  نآ  هب  روشک  تاردقم  همه  هیتآ  رد  هک  دیتسه  یلسن  ملعماهامـش  دنتـسین ، يداع  مدرم  کی  اهامـش /  هک /  دیـشاب  هتـشاد 
دوخ دیاب  دننک ، بیذهت  ار  ناشدوخ  هک  دنشاب  نیا  رکف  رد  نیملعم  همه  رون . هب  اهتملظ  زا  تساهکدوک  اه و  هچب  جارخا  امش  لغش  دوش .
کی دنـشاب و  هتـشادن  حیحـص  شرورپ  کی  ناشدوخ  رگا  شرورپ  شزومآ و  نیملعم  دـنک . رثا  نارگید  رد  ناشفرح  ات  دـننک  بذـهم  ار 

نآ نایبرم  تسد  هب  هعماج  کی  داسف  حالـص و  دـنهدب . شرورپ  دـنهدب و  شزومآ  دـننک و  میلعت  ار  اـهناوج  دـنناوت  یمن  حیحـص ، میلعت 
روشک هیتآ  دیما  هک  ینالاهنون  نیا  تسا . نیملعم  تسد  دیلک  و  تساه ، هسردم  زا  شا  هزیگنا  اهتواقش  همه  اهتداعس و  همه  تسا . هعماج 

. نیملعم تسد  رد  دنتسه  ییاهتناما  اهنیا  دنتسه ، یمالسا 

يزومآ داوس 

دای يارب  داوساب  ناردارب  نارهاوخ و  مامت  و  يریگدای ، يارب  ناداوس  یب  مامت   . درک میهاوخ  ارجا  نسحا  وحن  هب  ار  يداوس  یب  اب  هزرابم  ام 
ار ملع  بلط  هک  دـنک  یم  یگدـنز  مالـسا  هیاـس  رد  و  هدوب ،  بدا  ملع و  دـهم  هک  يروـشک  رد  تسا  تلجخ  سب  هیاـم  دـنزیخاپب . نداد 

يرادرب هرهب  میتشاد  خـیرات  تدـم  لوط  نیا /  رد /  ام  هک  ییاهیراتفرگ  ماـمت  دـشاب . مورحم  ندـناوخ  نتـشون و  زا  تسا ،  هتـسناد  هضیرف 
ملع دنتشاد ،  ملع  رگا   . دندرک زیهجت  ناشدوخ  حلاصم  فالخ  رب  و  دنداد ،  رارق  تسد  تلآ  ار  مدرم  تلاهج  تسا . هدوب  مدرم  تلاهجزا 

زیهجت تسا  تلمدوخ  ریـسم  هک  تسا  يریـسم  نآ  فالخ  رب  هک  یتهج  کی  هب  ار  اهنآ  دنناوتب  نیبرخم  هکدوبن  نکمم  دنتـشاد ،  رادتهج 
. دننک

یمالسا ياهنمجنا 

، نآ نمجنا و  کی  تسا ،  یمالـسا  نمجنا  یمالـسا  ياهروشک  مامت  ناریا و  مامت  دـشاب . یمالـسا  نمجنا  کـی  ناریا  همه  هک  مراودـیما 
. هیلع هللا  مالـس  نامز -  ماما  يربهر  تحت  یمالـسا  گرزب  نمجنا  نآ  زا  تسا  يا  هبعـش  مرتحم  ياـهنمجنا  نیا  زا  کـی  ره   . یهلا نمجنا 

نیا درادن ،  سک  چیه  میراد و  ام  هک  یعاتم  نیا  هک  دننک  ششوک  یمالسا  ياهنمجنا  نیا  مدرم ;  هب  دیناسانشب  ار  مالـسا  دینک  شـشوک 
اج ره  رد  یمالـسا -  ياهنمجنا  زا  نم  دـننک . یفرعم  ار  نیا  ایند ،  رد  درادـن  سک  چـیه  میراد و  اـم  هک  یتنـس  نیا  میراد ،  اـم  هک  ینآرق 

نیب فاکـش  هقرفت و  ددـص  رد  هک  يزوـمرم  رـصانع  دـننک ; و  مکحتـسم  رتـشیب  هچ  ره  مهاـب  ار  دوـخ  طـباور  هک  مراد  اـضاقت  تـسه - 
ياهنمجنا نیا  دـنهد . رارق  دوخ  همانرب  هحولرـسار  نآ  شخبتاجن  ماـکحا  مالـسا و  دـننک ; و  یفرعم  نارگید  هب  و  دـننک ،  درط  تساـهنآ 

نامه نیا  تسه ،  یعاجترا  دروخ و  یمن  درد  هب  یمالسا  ياهنمجنا  هک  تفگ  یـسک  کی  هچنانچ  رگا  تسامـش . لاح  هب  دیفم  یمالـسا 
نمجنا مسا  هک  يروـط  ناـمه  ناـتدوخ  و  دـینکن ،  حالـصا  ار  ناـتدوخ  ناـتدوخ ،  امـش  رگا  دـنیوگ . یم  اـم  همه  هب  هک  تسا  یعاـجترا 

امش دینک . توعد  مالسا  هب  ار  نارگیدالصا  دیناوت  یمن  دینکن ،  یمالسا  ار  ناتدوخ  دیشابن و  یمالسا  دیتشاذگ ،  ناتدوخ  يور  یمالـسا 
ياهنمجنا دـیاب  تسه . اج  نآ  رد  اهنمجنا  نیا  هک  ییاج  نآ  ندرک  یمالـسا  یکی -  ناـتدوخ ،  ندوب  یمالـسا  یکی - دـیراد ،  دـهعت  ود 

دنریگب رظن  ردار  یمالسا  تاهج  هطقن  هک  نیا  هب  مدرک  شرافس  مه  یمالسا  ياهنمجنا  هب  نم  هتبلا  دنشاب . هتشاد  یمالسا  دیاقع  یمالـسا 
. دننکن روما  رد  يرگید  تلاخد  چیه  و  ، 
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عامتجا رد  نز  شقن 

اتکی نز  دور . یم  جارعم  هب  درم  نز  نماد  زا  تسا . ناسنا  یبرم  نز  تسا . رشب  لامآ  ققحت  رهظم  نز  دراد ،  عامتجا  رد  یگرزب  شقن  نز 
تماقتـسا و هب  اه  هعماج  هکلب  هعماج ،  کی  ناشتاکرب  زا  هک  دهد  لیوحت  هعماج  هب  يدارفا  دوخ ،  نماد  زا  دـناوت  یم  هک  تسا  يدوجوم 
هک نیا  رب  هوالع   ، ناوناب ناـنز ،  هک  نیا  يارب  تسا ;  درم  شقن  زا  رتـالاب  هعماـج  رد  نز  شقن  دـنوش . هدیـشک  یناـسنا  يـالاو  ياهـشزرا 

لوحت روج  کی  اهنز  هعماج  رد  نم  دننک . یم  تیبرت  ناشدوخ  نمادرد  ار  لاعف  ياهرشق  دنتسه ،  داعبا  همه  رد  لاعف  رـشق  کی  ناشدوخ 
نآ یلوحت  هک  منک ،  یم  تاهابم  ناریا  راختفارپ  نانز  هب  بناـج  نیا  هدـش . ادـیپ  اـهدرمرد  هک  تسا  یلوحت  زا  رتشیب  هک  منیب  یم  یبیجع 

هزره يارعش  زا  نانآ ،  تفارش  یب  ناگتسباو  یجراخ و  ناشاقن  شـشوک  لاس  هاجنپ  زا  شیب  یناطیـش  شقن  هک  دش ،  ادیپ  نانآ  رد  نانچ 
شودمه هدهاجم  رد  هک  دـندرک  تباث  ام  رـصع  رد  نانز  دـندومن . نآ  رب  شقن  اررودزم ،  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  ناگدنـسیون و  ات  هتفرگ 

یماظن يداصتقا و  یگنهرف  ياه  هنحـص  رد  نالک ،  درخ و  ناوج و  ریپ و  نانز ،  ناوناب و  هک  میرختفم  اـم  دـننانآرب . مدـقم  هکلب  نادرم ، 
مرتحم ناوناب  تقو  ره  نم  دنراد . تیلاعف  میرک  نآرق  دصاقم  مالسا و  يالتعا  یلاعت و  هار  رد  نانآ  زا  رتهب  ای  نادرم  شودمه  و  رـضاح ، 

هب هار  نیا  هک  موش  یم  نئمطم  دنتسه  تداهش  هکلب  تمحز ، روط  همه  لمحت  هبرـضاح  فده  هار  رد  عطاق  هدارا  مزع و  اب  هک  منیب  یم  ار 
امش دیدرک . همیب  مالـسا  يارب  ار  يزوریپ  نادرم  شوداشود  عاجـش  ناوناب  امـش  دنتـسه . ام  تضهن  ربهر  ناوناب  دوش . یم  یهتنم  يزوریپ 

. دیدرک همیب  مالـسا  يارب  ار  يزوریپ  نادرم  شوداشود  عاجـش ،  زیزع و  نارهاوخ  امـش  دـیتشاد . ییازـسب  مهـس  تضهن  نیا  رد  نارهاوخ 
تمدـخ میناد . یم  ناوناب  امـش  ياهتمدـخ  نوهرم  ار  اهتیقفوم  زا  يرایـسب  ام  دنتـسه . لد  ریـش  ياهنز  امـش  ياهتعاجـش  نوهرم  ام  نادرم 

ام زیزع  ناوناب  دـنراد . نادرم  زا  يرتشیب  مهـس  بالقنا  تضهن و  نیا  رد  ناریا ، ناوناـب  تساـهنز . تمدـخ  نوهرم  شرایـسب  مه ،  اـهدرم 
. میـشاب هتـشاد  اهدرم  زا  هک  نیا  زا  لبق  میراد  ناوناب  زا  ام  ار  يزوریپ  نیا  دننک . ادیپ  تعاجـش  تارج و  مه  اهدرم  هک  دـندش  نیا  بابـسا 

چیه یمالـسا  بـالقنا  تضهن و  نیا  رگا  دـش . لـصاح  ناریا  ناوناـب  رد  هک  تسا  یلوـحت  دوـب ،  زیچ  ره  زا  رتـگرزب  ناریا  رد  هـک  هـچنآ 
دید دـهاوخن  بیـسآ  ام . روشک  يارب  دوب  یفاک  هک  دوب  يرما  کی  نیا  دـش ،  ادـیپ  ام  ناناوجرد  ناوناب و  رد  هک  یلوحت  نیا  زج  تشادـن 
میژر لباقم  رد  ام  راوگرزب  نانز  هک  نیا  زا  رتالاب  يراـختفا  هچ  تسه . یمالـسا  دـصاقم  دربشیپ  يارب  مدـقم  فص  رد  شناوناـب  هک  یتلم 
دنداد ناشن  دوخ  زا  یتمواقم  یگداتـسیا و   ، لوا فص  رد  نانآ ،  ناگتـسباو  اهتردقربا و  لباقم  رد  نآ ، یبوکرـس  زا  سپو  قباس  راکمتس 

زاتـشیپ ناوناـب  راوـگرزب ،  هعماـج  میلعت  تیبرت و  رد  تسا . هدـشن  تبث  نادرم  زا  یتعاجـش  نینچ  یتمواـقم و  نینچ  يرـصع  چـیه  رد  هک 
حالص و زا  هعماج ، کی  داسف  حالص و  دیـسردنهاوخ . طاطحنا  تسکـش و  هب  اهتلم  دوشب ،  هتفرگ  اهتلم  زا  زاس  ناسنا  ياهنز  رگا  دنـشاب .
هب ار  قح  زا  عافد  ناراکمتـس و  ندیبوک  هار  رد  يرادیاپ  دـیاب  خـیرات ، نانز  نادرم و  امـش  دریگ . یم  همـشچرس  هعماج  نآ  رد  نانز  داسف 

. دینک تباث  هدنیآ  ياهلسن  نایناهج و 

نز قوقح 

نز يدوجو  داعبا  مامت  رد  نز  يدازآ  راذـگ  هیاپ  دوخ  هکلب  تسا ،  قفاوم  اهنت  هن  نز  يدازآ  اب  مالـسا  تسا . هداد  يدازآ  نانز  هب  مالـسا 
یم رارق  دوخ  یناسنا  عیفر  هاگیاج  رد  هعماج ،  رد  ار  نانآ  هکلب  دنک ،  یمن  درط  یعامتجا  یگدنز  هنحـص  زا  ار  نانز  اهنت  هن  عیـشت  تسا .
يار قح  نداد و  يار  قح  تیکلام ،  قح  راک ،  قح  لیـصحت ،  قح  دراد ،  درم  هک  دراد  ار  یقوقح  ناـمه  نز  یمالـسا ،  ماـظن  رد  دـهد .

ار شیوـخ  تشونرـس  رد  تلاـخد  قـح  نز  دـنناسناود ;و  ره  هک  اریز  تـسین ،  درم  نز و  نـیب  یتواـفت  یناـسنا ،  یقوـقح  رظنزا  نـتفرگ .
ناسنا کی  ناونع  هب  نز  یمالسا ،  ماظن  رد  دنک . باختنا  ار  دوخ  ياهتیلاعف  تشونرـس و  هک  تسا  دازآ  درم  دننام  نز  دراد . درم  نوچمه 

تیلهاج رد  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  تسا  هداد  تاجن  ار  اهنز  مالسا  دشاب . هتشاد  یمالسا  هعماج  يانبرد  نادرم ،  اب  لاعف  تکراشم  دناوت  یم 
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یـساسح شقن  مالـسا  رظن  زا  نانز  تسا . هدرکن  تمدخ  درم  هب  دناد -  یم  ادخ  تسا -  هدرک  تمدخ  نز  هب  مالـسا  هک  يردق  نآ  دوب ; 
یش دح  زاو  دبای  زاب  هعماج  رد  ار  دوخ  یناسنا  ماقم  دناوتب  وا  هک  دهد  یم  اقترا  يدح  اتار  نز  مالـسا  دنراد ; و  یمالـسا  هعماج  يانب  رد 
دیاب زورما  دریگب . هدـهع  هب  ییاهتیلوئـسم  یمالـسا  تموکح  ناـمتخاس  رد  دـناوت  یم  يدـشر  نینچ  اـب  بساـنتم  دـیایب ;و  نوریب  ندوب  ء 
تفع نآ  يور  و  دـننکب ،  ظفح  ار  یمومع  تفع  دـننکب ; و  لمع  ار  ناشدوخ  ینید  فیاظو  ار و  ناـشدوخ  یعاـمتجا  فیاـظو  اـهمناخ 
فرط زا  هچ  تسا ،  داسف  دناد  یم  مارح  ار  نآ  تسا و  فلاخم  نآ  اب  مالـسا  هچنآ  دنهدب . ماجنا  ار  یـسایسو  یعامتجا  ياهراک  یمومع 

میهاوخ یم  ام  میزاس . دازآ  دنک  یم  دیدهت  ار  اهنآ  هک  يداسف  زا  ار  نانز  میهاوخ  یم  ام  دنک . یمن  یقرف  درم ، فرط  زا  هچ  دـشاب و  نز 
تـسد رد  کسورع  کی  یـش ء و  کی  ناونع  هب  نز  هک  دهاوخ  یمن  مالـسا  دشاب . هبعلم  هن  دـشاب ،  شدوخ  تیناسنا  يالاو  ماقم  رد  نز 

نز و هک  تسا  هتساوخ  مالـسا  دزاسبدمآ . راک  يدج و  یناسنا  وا  زا  و  دنک ،  ظفح  ار  نز  تیـصخش  دهاوخ  یم  مالـسا  دشاب ;  ام  نادرم 
دناوت یم  نز  هکلب  دشاب ،  رداچ  هک  تسین  مزال  یلو  دشاب ،  هتـشاد  باجح  دیاب  نز  مالـسا ،  رد  دـشاب . ظوفحم  ناش  یناسنا  تیثیح  درم 

. دنک رایتخا  دروآ  دوجو  هب  ار  شباجح  هک  ار  یسابل  ره 

نز زور 

كرابم تسا  اهیلع -  هللا  مالس  ارهز -  همطاف  تداعساب  تدالو  زور  زا  رتزیمآ  راختفا  رتالاو و  يزور  هچ  دشاب ،  نز  زور  دیاب  يزور  رگا 
یناسنا و ياهتلیـضف  يانب  ریز  هک  یکانبات  رـصنع  دنمتفارـش  زور  نز ،  زور  . كرابم راوگرزب ،  نانز  هژیوب  ناریا ،  ناشلا  میظع  تلم  رب  داب 

. تسا ناهج  رد  هللا  هفیلخ  يالاو  ياهشزرا 

ردام ماقم 

لوا تسارتالاب . سک  همه  تمدـخ  زا  و  تسا ،  رتالاب  ملعم  تمدـخ  زا  هعماـج  هب  رداـم  تمدـخ  تسین . يرداـم  تفارـش  هب  یلغـش  چـیه 
هـسردم نیرتگرزب  ردام  نماد  ناداتـسا . شیپ  ات  دنوش  یم  تیبرت  رتهب  اه  هچب  ردام ،  نماد  رد  تسا . ردام  نماد  دراد  هچب  هک  يا  هسردم 

دالوا دنـشاب ،  تلیـضفاب  ياهردام  اهردام ،  رگا  دـنک . یم  تیبرت  بوخ  هچب  بوخ ،  ردام  دوش . یم  تیبرت  اـج  نآ  رد  هچب  هک  تسا  يا 
اهمناخ امـش  دیآ . یم  نوریب  فرحنم  ردام  نماد  نامه  زا  هچب  دشاب ،  فرحنم  ردام  رگا  هتـساوخن -  يادخ  دـنهد . یم  لیوحت  تلیـضفاب 

 ، تساهردام امـش  نوهرم  تساهامـش ،  نوهرم  اهروشک  ندش  تسرد  دیتسه . رتولج  اهدرم  زا  فرـش  نیا  رد  هک  دیراد ،  يردام  فرش 
هب و  هداتـسرف ،  قح  زا  عافد  نادیم  هب  ار  دوخ  دنمورین  ناناوج  هک  یناردام  رب  دنوادخ  تمحر  تساهامـش . عبات  اهروشک  يدابآ  یبارخ و 

فـص رد  هک  دنک  یم  شدنمورب  ناناوج  گرم  هب  راختفا  شریلد ،  ناردام  نارهاوخ و  هک  یتلم  دـننک . یم  راختفا  نانآ  دـنمجرا  تداهش 
. دنا هدرک  هدنز  خیرات  لوط  رد  ار  نامرهق  نانز  تداشر  يزابناج و  هرطاخ  مالـسا ،  نادنزرف  عاجـش  ناردام  تسا . زوریپ  دنتـسه ،  ادـهش 

حلاصم هب  دهعت  يدازآ و  لالقتسا و  نانآ ،  حیحص  یمالسا و  تیبرت  اب  دوش ; و  یم  عورش  ردپ  راوج  ردام و  كاپ  نماد  زا  تیبرت  اساسا 
. دوش یم  يزیر  هیاپ  روشک 

( ناگدازآ نازابناج ،  ادهش ، هداوناخ   ) بالقنا ناروای 

شتـشگرب هک  رتهب  هچ  سپ  تشگ . دهاوخرب  وا  يوس  هب  ملاع  همه  تسادـخ ; و  هولج  تسادـخ ،  زا  ملاع  همه  همه ،  میتسه  ادـخ  زا  ام 
يارب ار  تداهـش  ادـخ و  يارب  ار  توم  دـنک  رایتخا  ناسنا  و  ادـخ ،  هار  رد  ار  تداهـش  دـنک  باختنا  ناسناو  یباختنا ،  دـشاب و  يراـیتخا 

دیهاوخ مالسا  هار  رد  نازیزع  همه  زا  هک  دیدنامهف  ناهج  هب  موب ،  زرم و  نیا  نانیرفآ  راختفا  تداهش  اب  ادهش ، ياه  هداوناخ  امش  مالـسا .
هار رد  ناراکادـف  راـگدای  هک  لاـسدرخ ،  نازیزع  امـش  تسا  دـیما  دـیتلم . نیا  غارچ  مشچ و  امـش  ادهـش ،  هداوناـخ  هب  باـطخ  تشذـگ .
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هداوناخ دیزاس . ایهم  زیزع  نهیمو  گرزب  مالسا  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  شیوخ  راوگرزب  ناردپ  نوچ   ، دیتسه زیزع  مالـساو  یلاعت  دنوادخ 
 - ادـخ يرای  هب  زین -  نیا  زا  دـعب  دـنا و  هدوب  راثیا  تداهـش و  شزرا  نابهگن  ظفاح و  دوخ  نازابناج ،  نیدوقفم و  ارـسا و  ادهـش و  ياـه 

تاردقم رب  رامعتـسا  دیهد  یمن  هزاجا  زگره  هک  دیداد  ناشن  نیحورجم ،  نیلولعم و  ادهـش و  ياه  هداوناخ  امـش  دوبدنهاوخ . نآ  رادساپ 
قح تیانع  دروم  دنمشزرا و  یبوبر ،  سدقم  هاگشیپ  رد  مالـسا ،  ردص  يادهـش  نوچ  گرزب ،  بالقنا  يادهـش  دنکفا . هیاس  روشک  نیا 

نیلوئسم هب  باطخ  تسایبنا . هب  تمدخ  تسا ،  مرکا  یبن  هب  تمدخ  اهنآ ، هب  امـش  تمدخ  دوب . دنهاوخ  دنمـشزرا  مالـسا  يایلوا  یلاعت و 
ناسنا همانتیـصو  ای  منک  یم  دروخرب  مظعم  نازیزع  نیا  اب  تقو  ره  بناـج  نیا  تساهتمدـخ . نیرتدنمـشزرا  امـش  تمدـخ  دیهـش ،  داـینب 
تمظع هب  هک  تسا  ییایوگ  نابز  نالولعم ،  نادـبا  داسجا و  ادهـش و  روبق  منک . یم  ینوبز  تراقح و  ساسحا  منیب ،  یم  ار  يدیهـشزاس 

 ، نینهآ راوتـسا و  ياه  هدارا  اهمزع و  ناراگدای  قداص و  ناهاوگ  امـش   ، دهاش نادنزرف  هب  باطخ  دـهد . یم  تداهـش  نانآدـیواج  حور 
هلآو هیلع  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  يارب  دهعتم  یـصصختم  ملاع و  امـش  درف  درف  هک  مدنم  هقالع  دیقح . صلخم  ناگدنب  نیرت  هنومن 

; و دیشاب دوخ  نادیهش  نارگراثیا و  يارب  يرادافو  رادمچرپ  و  نیهفرم ،  مالـساو  ییاکیرمآ  مالـسا  هیلع  تخـسرس  يزرابم  و  ملـس ، -  و 
ینارون همانراک  دـییادزب . مالـسا  نماد  زا  ار  اه  یبآم  سدـقم  اـهرجحت و  اـه و  يرکف  جـک  قاـفن و  تملظ  اوقت ،  ملع و  غارچ  اـب  دـیناوتب 
تیاضر رهم  اب  هک  تسا ،  نانآ  يونعم  یلیـصحت  جرادـم  تازایتما و  نیرتالاب  بسک  رب  یقداص  هاوگ  امـش ،  نازیزع  يزابناج  تداهش و 

رد یگدنز  ره  تواقش  و  تسا ،  هدارا  هسردم  رد  یگدنز  تسامـش . تدهاجم  شالت و  ورگ  رد  امـش  همانراک  تسا ; و  هدش  اضما  ادخ 
يارقف و  دنا ،  يدـنوادخ  نارک  یب  يایرد  روحم  زیزع  نیدوقفم  دروخ . یم  مقر  ناسنا  نامه  هدارا  هب  یناسنا ،  تداعـس  و  زورما ،  يایند 

نیا بالقنا ،  ياهبنارگ  ياه  هیامرـس  نیا  هب  ار  ما  هناصلاخ  تبحم  مرگ و  مالـس  دـنتریح . رد  ناشیالاو  ماقم  ترـسحرد  نود  يایند  یتاذ 
ادهش ناگدنامزاب  نیا  هب  دوشب  هتفگ  یتشرد  هملک  کی  یتقو  کی  ادابم  دییامن . غالبا  تداهش  قشع و  هاگشناد  دیواج  نیملعم  ناراگدای 

هب ندیـسر  هار  نارواب  نید  هب  موبو ،  زرم  نیا  هشوگ  هشوگ  رد  هک  دنا  هدـش  یتیادـه  غارچ  دوخ  نیلولعم  نیحورجم و  نیلولعم . نیا  هب  ای 
تسد زا  میرک  نآرق  يالتعا  هار  رد  ار  دوخ  تمالـس  اضعا و  هک  نامودصم  نالولعم و  امـش  رب  دورد  دنهد . یم  ناشن  ار  ترخآ  تداعس 

نوخ ناشدوخ ،  تردق  يارب  ناشدوخ و  يارب  هک  ییاهنآ  دیتسه . مالسا  يایوگ  نابز  دیتسه ،  راختفا  يایوگ  نابز  ناتدوخ  امـش  دیداد .
ادهش تدهاجم  تکرب  زا  دراد ،  یمالسا  بالقنا  هچ  ره  دنجراخ . یناسنا  ترطف  زا  دنهد  یم  رارق  هلیسو  ار  اهلولعمامش  ار و  اهناوج  امش 

يا داد . دهاوخن  تسد  زا  ار  امش  يزوریپ  امش  تلم  هک  دیـشاب ;  رطاخ  هدوسآ  یلاعت  قح  راوج  رد  نادیهـش !  يا  ناه  تسا . نارگراثیا  و 
هک دیـشاب  نئمطم  دـیا ! هدرک  همیب  دوخ  تمالـس  راثناب  ار  دـیواج  تایح  هک  يزیزع  نالولعم  يا  و  هتفخ !  نوخ  هب  يادهـش  ناگدـنامزاب 

. دشاب نابهگن  هادف -  یحور  هللا -  ۀیقب  روهظ  ات  هللا و  تموکح  هماقا  اتار  يزوریپ  تسا  ممصم  امش  تلم 

ناناوجون ناناوج و 

 ، میلعت هارمه  میلعت . دـینک و  تیبرت  ار  اهناوج  یمالـسا . تیبرت  ینعی  یناسنا ،  تیبرت  هب  دـنوشب  تیبرت  هک  میراد  مزال  ار  ناـمیاهناوج  اـم 
دنوشب و تیبرت  تسرد  دیاب  اهنیا  دننکب ، هرادا  ار  تکلمم  نیا  دننک ،  ظفح  ار  تکلمم  نیا  دیاب  هیتآ  رد  هک  ییاهناوج  نیا  دـشاب . تیبرت 
هک الاح  زا  درادن . شـشوک  زیچ  چیه  هب  دراد ،  شـشوک  ام  ياهناوج  ام و  ياه  هچب  نیا  بیذهت  هب  هک  ردـق  نآ  مالـسا  دـنوشب . حالـصا 

یناوج مایا  هبوت  راهب  دینک . جراخ  ناتدوخ  سفن  زا  ار  سفن  ياوه  هک  نیا  هب  دینک  تیدج  تسا ،  ظوفحم  یناوج  ياوق  دـیتسه و  ناوج 
نارسپ نارتخد و  ناناوج ،  زا  تسا . رتناسآ  رتلهـس و  هبوت  طیارـش  رتصقان و  ینطاب  تملظ  یبلق و  ترودک  رتمک و  ناهانگ  راب  هک  تسا ، 

 ، اه يراب  دنب و  یب  اهترشع و  تالمجت و  يادف  جنر ،  تمحز و  لمحت  اب  ول  و   ، ار یناسنا  ياهشزرا  يدازآ و  لالقتـسا و  هک  مهاوخ  یم 
تراغ ار  اـم  دنتـساوخ  یم  هک  ییاـهنآ  دـننکن . دوش ،  یم  هضرع  امـش  هب  نطو  یب  لاـمع  برغ و  فرط  زا  هک  اـشحف  زکارم  رد  روضحو 

ناملـسم ناناوج  امـش  دنروایب . راب  توافت  یب  ار  ام  ياهناوج  هک  دندرک  شوک  لاس ، دنچو  هاجنپ  نیا  لوط  رد  خـیرات و  لوط  رد  دـننک ، 
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رظن رد  ار  یمالـسا  ياهتلاصا  هریغ  یعامتجا و  يداصتقا ،  یـسایس ،  ياه  هنیمز  رد  مالـسا ،  قیاـقح  یـسررب  قیقحت و  رد  هک  تسا  مزـال 
هب هدـیقع  تیونعم و  ات  دـننادب ،  ام  ناناوج  دـیاب  دـینکن . شومارف  دزاس  یم  ادـج  رگید  بتاکم  همه  زا  ار  مالـسا  هک  یتازاـیتماو  هتفرگ ، 

دیما هک  دنمجرا  نیلصحم  امـش  دنمورب ،  ناناوج  امـش  دشاب . تما  رکف  رد  درذگب و  دوخ  زا  تسا  لاحم   ، دشابن یـسک  رد  داعم  دیحوت و 
ناتدوخ قوقح  زا  يرادیب  اب   ، دیشاب رادیب  دیاب  دیتسه  هک  ناریا  زا  ییاج  ره  رد  دیتسه ، هک  اج  ره  رد  دیاب  دیتسه ،  نم  دیون  دیتسه و  نم 

تزع يارب  مالـسا ،  تزع  يارب  مالـسا ،  هاررد  همه  ام ،  ياه  هچب  ام و  ياهدرم  ام ،  ياهنز  ام ،  ياهریپ  ام ،  ياهناوج  دـیاب  دـینک . عاـفد 
يورین هب  تسا . زوریپ  قح  دـیهدن ;  هار  دوخ  هب  سای  زیزع !  ناناوج  يا  امـش  دـننک . يراکادـف  میرک  نآرق  تزع  يارب  ناشدوخ و  نهیم 

نیا دنمالسا . تمدخ  رد  ام ،  تکلمم  رد  يدنمورب  ياهناوج  هک  تساراختفا  بجوم  ردقچ  دوشب . حالـصا  تکلمم  نیا  دیاب  اهناوج  امش 
تکلمم رد  هک  تسا  یلوحت  نآ  زا  رتشیب  شتیمها  تسا ،  هدش  ادـیپ  دنتـسه  دـهعتم  هک  ییاهنآ  اهناسنا ،  رد  ام ، ياهناوج  رد  هک  یلوحت 

ناناوج امش  رب  دینک . ظفح  ار  دوخ  هملک  تدحو  دینک و  شـشوک  دیتسه ،  نم  دیون  دیتسه و  نم  دیما  هک  ناناوج  امـش  تسا . هدش  ادیپ 
ار نارگرامعتسا  زوسنام  ناخ و  موش و  ياه  هشقن  و  دیزاس ،  هاگآ  اراهتلم  هک  دشاب  یم  مزال  دیتسه  نیملسم  دیما  هیام  هک  مالـسا  هدنزرا 

ندرک شاف  اب  و   ، دـینازیگنارب رابگرم  باوخ  نیا  زا  ار  اه  هتفر  باوخ  ات  دینیـشنن  اپ  زا  هک  تسا  رکفنـشور  ناناوج  امـش  رب  دـییامن . المرب 
ار اه  هدزبرغ  دیتسه  فظوم  ناوج  لسن  امش  دییامن . هاگآ  ار  اه  هدز  تلفغ  اهنآ ،  گنهرف  یب  ناوریپو  نارگرامعتسا  ياهتیانج  اهتنایخ و 

یلم تیثیح  مامت  ام  ياهناوج  زا  یـضعب  دـییامن . المرب  ار  اهنآ  لامعا  و  اهنآ ،  یناـسنا  دـض  ياـهتموکح  عیاـجف  دـینک و  رادـیب  باوخ  زا 
دننکن ناـمگ  دوـب . رتـالاب  میتـشاد  هک  ییاهتـسکش  همه  زا  اـم  يارب  هک  دوـب  یحور  تسکـش  نیا  و  دـندرک ،  برغ  يادـف  ار ،  ناـشدوخ 

 ! دنرادن يزیچ  ناشدوخ  تسا و  برغ  رد  تسه  هچ  ره  هک  ام  ياهناوج 

یعامتجا تلادع 

ارجا ار  تلادع  دنـسر . یمن  نآ  هب  مالـسا  نیناوق  ابو  مالـسا  هیاس  رد  زج  دندقتعم  لالقتـسا ; و  يدازآ و  دنتلادع و  راتـساوخ  ناریا  تلم 
ره زا  روج  مرج و  و  تسا ،  لدع  دوشب  رداص  سک  ره  زا  لدع  دـیهاوخب . مه  ناتدوخ  يارب  دـیهاوخن ،  نارگید  يارب  ار  تلادـع  دـینک ،

. تسا یهلا  يا  هفیظو  نآ  زا  بانتجا  تسا و  فارحنا  میقتسم ،  طارـص  یهلا و  تلادع  لادتعا و  زا  جورخ  تسا . مرج  دوشب  رداص  سک 
لثم یتح  يزیچ  ره  زا  و  تخانشن ،  اپ  زا  رس  دیاب  نامز  ناکرشم  تسد  ندرک  هاتوک  یهلا و  لدع  هماقا  قح و  هار  رد  دییوگب ، نایناهج  هب 

. دوش هنادواج  قح  هک  تشذگ  هللا  حیبذ  لیعمسا 

نامورحم نافعضتسم و  زا  تیامح 

نامگ مینک . یم  تیامح  نیفعضتسم  عیمج  زا  گرزب ،  مالسا  زا  يوریپ  هب  ام  دننک . تیامح  ار  نیفعـضتسم  هک  تسا  نیا  یمالـسا  قیرط 
ایهم مورحم  تلم  مالـسا و  هب  تمدخ  يارب  ار  دوخ  مزیزع !  ناتـسود  دشاب . هتـشاد  دوجو  نیمورحم  هب  تمدخ  زا  رتالاب  یتدابع  منک  یمن 

هک منک  یم  تیـصو  مورحم  تاقبط  هافر  يارب  شـشوک  رد  همه  هب  دیدنبب . تسادخ  هب  تمدخ  هک  ادخ  ناگدنب  تمدخ  هب  رمک  دـینک ; 
هغاز يارب  بلطواد  روط  هب  راد ،  نکمت  تاقبط  هک  تسوکین  هچ  تسا . هعماج  نامورحم  لاح  هب  یگدیسر  رد  اهامش  ترخآ  ایند و  ریخ 
ناخ یب  یکی  هک  تسا  رود  هب  فاصنازا  و  تسا . نآ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  دنشاب  نئمطم  دننک ;و  هیهت  هافر  نکـسم و  نانیـشنرپچ  و 

تیبرت هب  یهافر و  حیحـص  یگدنز  هب  ام  نافعـضتسم  ام ،  نادنمتـسم  هک  میراد  دیع  زور  نآ  ام  دـشاب . اهنامتراپآ  ياراد  یکی  و  نام ،  و 
هک ار  يزور  نآ  درواین  ادخ  دشاب . رظن  دروم  رتشیب  فعضتسم  رشق  نآ  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  دنـسرب . یناسنا  یمالـسا -  حیحص 

يارب مالسا  ددرگ . اهراد  هیامرس  زا  تیامح  هب  ندروآور  نیمورحم و  زا  عافد  هب  ندرک  تشپ  ام ،  روشک  نیلوئسم  تسایـس  ام و  تسایس 
قح و  ناربکتـسم ،  رب  نافعـضتسم  هبلغ  نرق  رداـق -  دـنوادخ  تساوخ  هب  نرق -  نیا  تساـهنآ . هب  شرظن  لوا  تسا و  هدـمآ  نیفعـضتسم 
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رتمک یلاعت  كراـبت و  يادـخ  شیپ  دـینک . تمدـخ  دنتـسه  اـم  تعن  یلو  هک  نانیـشن  هغاز  نادنمتـسم و  نافعـضتسم و  هب  تسا . لـطابرب 
. دشاب هتشاد  هدیاف  نانیشن  هغاز  هب  تمدخ  هزادنا  هب  هک  تسا  یتمدخ 

نانیشن خوک  نانیشن و  خاک 

هدـش رداص  رگید  مدرم  هب  هفرم  هقبط  زا  دـساف  ياهیوخ  نیا  رثکا  مییادزب . تلم  نیا  زا  ار  ینیـشن  خاک  قالخا  هک  مینک  شـشوک  دـیاب  اـم 
بهذـم رد  هک  یتقو  ام  تمحز . فیلات و  فینـصتو و  عارتخا  اب  دراد  تاـفانم  حیحـص ،  تیبرت  اـب  دراد  تاـفانم  ینیـشن  خاـک  عبط  تسا .

نیا هب  ار  هقف  نیا  هک  یـصاخشا  مینیب  یم  تسا ،  ینغ  روط  نآ  اـم  هفـسلفو  تسا ،  ینغ  روط  نآ  اـم  هقف  هک  مینک  یم  هظحـالم  ناـمدوخ 
خاک نیب  رد  هک  یلزلزت  دندوب . نانیـشن  خوک  دندوبن ،  نانـشن  خاک  دـندناسر  انغ  نیا  هب  ار  هفـسلف  نیا  هک  یـصاخشا  نآ  و  دـندناسرانغ ، 

دنتسه اهالاب  نآ  رد  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  يا  هقبط  نآ  دنراد ،  مورحم  هقبط  نیا  هک  یشمارآ  تسین ;  اهنیشن  خوک  نیب  رد  تسه  اهنیـشن 
يدودعم ناشنیب  رد  و  دوب ،  نیـشن  خاک  زاولمم  ام  ياهـسلجم  میدروخ . همدص  یلیخ  اهنیـشن  خاک  نیا  زا  تیطورـشم  لوط  رد  ام  دنرادن .

 - هللا دمحب  ام -  دندرک . یم  يریگولج  تافارحنا  زا  یلیخ  هک  دندوب  اهنیـشن  خوک  زا  يدودعم  نیمه  دندوب ; و  اهنیـشن  خوک  هک  دـندوب 
خاک هب  هجوت  ام  تلود  هک  يزور  نآ  تسین . نیـشن  خاک  تلود  کی  ام  تلود  دنتـسین ،  نیـشن  خاک  ناـمیاهراک  ردـنا  تسد  همه  زورما 
يوخ نآ  زا  هتـساوخن -  يادخ  ام -  روهمج  سیئر  هک  يزور  نآ  میناوخب . ار  تلم  تلود و  هحتاف  ام  دـیاب  هک  تسا  زور  نآ   ، درک ادـیپ 

یم ادیپ  دنراد  سامت  وا  اب  هک  یناسک  يارب  وا و  يارب  طاطحنا  هک  تسا  زور  نآ  دنکب ،  هجوت  ینیـشن  خاک  هب  دورب و  نوریب  نیـشن  خوک 
ناوج هقبط  امـش  دـننزن !  نماد  اکیرمآ  رابج  تلود  تایانج  هب  ات  دـندرک ،  یم  هدـهاشم  ار  ام  نادـنمدرد  لاح  نانیـشن  خاک  شاـک  دوش .

نانیشن خوک  نیا  رس  يوم  کی  دیدرک . ظفح  ار  مالسا  هک  دیتسه  امشو  دیراد ،  تفارش  نیشن  خاک  صاخشا  نآ  رب  نیـشن ،  هغاز  دنمورب 
اهنیا امش - !  حالطصا  هب  اه - هنهرباپ  نیا  اهیرهش و  نییاپ  نیا  دراد . يرترب  فرش و  ناهج  نانیشن  خاک  اهخاک و  همه  هب  ناگداد  دیهش  و 

نیا تمه  نیا /  دوـبن /  رگا  دـشاب . رارقرب  تسناوـت  یمن  تموـکح  دوـبن ،  مورحم  ياـه  هدوـت  نیا  یهارمه  رگا  دنتـسهاهام . تـمعن  یلو 
لباقمرد اـم  هن  دوب و  هتفر  نیب  زا  شملظ  قباـس  میژر  هن  نیا ،  دوبن  رگا  اهیرهـش ،  بونج  نیا  تمه  ناییاتـسور و  نیا  تمه  ناـمورحم و 

. دنشاب هدیشچ  ار  فاعضتسا  تیمورحم و  رقف و  درد  هک  دنتسه  ام  اب  طخ  رخآ  ات  ییاهنآ  مینک . تمواقم  میتسناوت  یم  تالکشم 

رگراک راک و 

میظع خرچ  دنتـسه . اه  هعماج  رد  هورگ  نیرتدـنمدوس  هقبط و  نیرتدنمـشزرا  زا  نارگراک  تسا . رگراک  راک و  نوهرم  تلم  کی  تایح 
. تساهتردق ربا  هطلس  نفد  زور  رگراک  زور  تسا . شخرچ  تکرح و  رد  نارگراک  ياناوت  تسد  اب  يرشب ،  عماوج 

يزرواشک

راک هب  دـیاب  دـیتسه ،  تلم  نابیتشپ  نیرتگرزب  هک  نازرواشک  امـش  دـشاب . یینغ  يزرواـشک  دـیاب  وا  يزرواـشک  هک  تسا  یتکلمم  ناریا 
و مینکب ،  ناربجار  نیا  نامدوخ  دـیاب  ییاذـغ ،  داوم  هب  عجار  میجراخ  هب  جاتحم  ام  هک  دـیناد  یم  نالا  دـیهدب . همادا  ناتدوخ  يزرواشک 

رگراک راک  هب  هتـسب  روشک  يداصتقا  ساسا  دنتـسه ;  روشک  نآ  ساسا  زرواشک  رگراک و  روشک  ره  رد  تسام . نازرواشک  تمه  هب  نیا 
لوصحم زا  ار  زرواشک  میتسه ،  شراتساوخ  ام  هک  یضرا  تاحالصا  دنروشک . لالقتسا  ساسا  نارگراک  نازرواشک و  تسا . زرواشک  و 

نیا اهزرواشک  داهج  درک . دهاوخ  تازاجم  دنا  هدرک  لمع  یمالـسا  نیناوق  فالخ  رب  هک  ار  یناکلام  و  تخاس ،  دهاوخدنم  هرهب  شراک 
. دننک تیوقت  ار  ناش  يزرواشک  هک  تسا 
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هیامرس رازاب و 

اذک خرن  دیوگب  دروایب و  راشف  ام  هب  هک  تسین  یسک  رگیدالاح  هک  نیا  مسا  هب  تسا ،  نیدتم  رهاظ  هب  ياهیرازاب  تسد  رد  هک  رازاب  نالا 
هدوت هدننک  مورحم  و  باسح ،  یب  هناملاظ و  يراد  هیامرـس  اب  هن  مالـسا  دنک . يریگولج  هک  تسا  تقو  مکاح  اب  دنکب ;  فاحجا  دـیابن  ، 

یم یعامتجا  تلادـع  فلاخمو  دـنک  یم  موکحم  تنـس  باـتک و  رد  يدـج  روط  هب  ار  نآ  هکلب   ، تسا قفاوم  مولظم  متـس و  تحت  ياـه 
. دنشاب یم  كارتشا  هب  لئاق  فلاخم و  يدرف  تیکلام  اب  هک  تسا  مسینینل  مسیسکرام  مسینومک و  میژر  دننام  یمیژر  هن  و  دناد ...

روشک هب  ناصصختم  تشگزاب 

هن یلو  تسا ،  هدوشگ  دنراد  هتـشاد و  تعجارم  گنهآ  تمدخ و  دصق  هک  یناسک  همه  نتفریذپ  يارب  هشیمه  بالقنا ،  روشک و  شوغآ 
. لوصا همه  زا  نانآ  يراکبلط  تمیق  هب 
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ار اـم  مالـسا  تسا ،  حرطم  يرازگتمدـخ  تسین ،  حرطم  يربهر  ربـهر ;  دـنیوگب  هک  تسا  نیا  زا  رتـهب  رازگتمدـخ ،  دـنیوگب  نم  هب  رگا 
و متـسه ،  ردارب  ناریا  مدرم  اـب  نم  تسا . حرطم  يردارب  تسین ،  حرطم  يربـهر  نم  شیپ  مالـسا و  رد  مینک . تمدـخ  هک  هدرک  فـظوم 

امـش هب  تمدخ  هک  ما  هدمآ  نوریب  زا  نم  مهاوخ . یم  ار  همه  قیفوت  یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  نم  مناد . یم  نانآ  زابرـس  مداخ و  ار  دوخ 
هک منک ،  هضرع  نازیزع  امـش  هب  ار  مدوخ  يرازگتمدخ  دنویپ  ات  ما  هدمآ  نم  متـسه . امـش  تلم  مداخ  نم  متـسه ،  امـش  مداخ  نم  منکب .
 ، نایناحور نایهاگشناد و  رازگتمدخ  ناریا ،  گرزب  تلم  رازگتمدخ  یمالسا ،  ياهتلم  رازگتمدخ  متـسه ، همه  رازگتمدخ  مراد  تایحات 

نارازگتمدخ زا  رفن  کی  هک  بناج  نیا  ناهج . نیفعضتسم  همه  یمالـسا و  ياهروشک  ياهرـشق  همه  روشک و  ياهرـشق  همه  رازگتمدخ 
یکچوک عضاوت و  دارفا  نیرتکچوک  يارب  مرضاح  یمالسا ،  گرزب  حلاصم  يارب  ریطخ و  عقاوم  رد  متـسه ،  مالـسا  تلم  مالعا و  ياملع 
مراودیما نم  و  تلم . همه  رازگتمدـخ  متـسه و  امـش  همه  يوگاعد  نم  مهلاثما .-  هللا  رثک  ماظع -  عجارم  ياملع و  هب  دـسر  هچ  ات  منک ، 

ار امـش  کیاکی  دراذگ و  یم  مارتحا  امـش  کیاکی  هب  دـسوب و  یم  ار  امـش  کیاکی  تسد  ینیمخ  منک .،  مامت  ار  متمدـخ  نیا  مناوتب  هک 
هک ما  هدـمآ  نم  منک  ظـفح  ار  امـش  يراوگرزب  هک  ما  هدـمآ  نم  متـسه . یکی  امـش  اـب  نم  ما  هتفگ  اـهراب  هک  دـناد ،  یم  شدوـخ  ربـهر 

رگا منک ; و  یم  هزرابمذـغاک  هحفـص  دـنچ  ملق و  کی  اب  هاش ،  اب  نم  مرادـن . یلام  کمک  هب  جایتحا  نم  منزب . نیمز  ار  امـش  ياهنمـشد 
یهلا فـیلکت  هب  لـمع  تسین ،  حرطم  ینیعم  ناـکم  نم  شیپ  درکدـهاوخ . کـمک  نم  هب  نم  تلم  مشاـب  یکمک  هب  جاـتحم  تـقو  کـی 

 ; تسا ملظ  دـض  رب  هزرابم  تسا  حرطم  هچنآ  تسین ، حرطم  ناکم  نم  يارب  تسا . حرطم  نیملـسم  مالـسا و  هیلاع  حـلاصم  تسا ،  حرطم 
 ، ما هدرک  رـضاح  امـش  نیرومام  ياه  هزینرـس  يارب  ار  دوخ  بلق  نونکا  نم  دوب . مهاوخ  اـج  نآ  دریگب ،  تروص  هزراـبم  نیا  رتهباـج  ره 

یـشزرا گنن  راع و  اب  یگدنز  زور  دـنچ  يارب  نم  درک . مهاوخن  رـضاح  امـش  ياهرابج  لباقم  رد  عوضخ  اهییوگروز و  لوبق  يارب  یلو 
. دنک یمن  شزاس  امـش  اب  مالـسا  تلم  دنک ،  شزاس  امـش  اب  مه  ینیمخ  رگا  درک . دـهاوخن  مهافت  دـننزب  راد  رگا  ار  ینیمخ  متـسین . لئاق 
. مهد یم  همادا  دوخ  هزرابم  هب  تکلمم  حلاصم  مالـسا و  نیناوق  ظفح  يارب  سفن  نیرخآ  ات  نانآ ،  رانک  رد  نم  هک  دنادب  دیاب  ناریا  تلم 
. ما هذـخاؤم  يایهم  دز ،  رـس  مه  نم  زا  یفلخترگا  متـسین ;  لئاق  زاـیتما  قح و  تینوصم و  يا  هرذ  دوخ  يارب  اصخـش  هک  دـناد  یم  ادـخ 

یم  ، دنا هتخانـش  هک  ییاهنآ  دوشن . فرحنم  هاگ  چیه  تسا  رگمتـس  ياهتردق  اب  هزرابم  هک  مالـسا ،  میقتـسم  هار  زا  ینیمخ  هک  مراودـیما 
ره رد  سک ،  چـیه  اب  هک  ما  هدرک  مالعا  اهراب  نم  مهد . یم  ماجنا  موش ،  یمن  عقاوریثاـت  تحت  مهدـب  ماـجنا  دـیاب  هک  ینآ  نم  هک  دـنناد 
هب سک  ره  هک  منک  یم  مالعا  نم  تسا . هتفهن  درف  ره  هار  یتسرد  رد  نم ،  یتسود  بوچراهچ  ما ;  هتسبن  توخا  دقع  دشاب  هک  يا  هبترم 
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اضتقا مالسا  تحلصم  هک  مدید  یتقو  کی  نم  رگا  تسا . هتفگ  غورد  تسا ،  یمالسا  تاروتسد  فالخ  رب  هک  ار  یبلطم  دهدب  تبسن  نم 
ما هدیـسرتن  الاح  ات  هللاو  یلاعت ; -  هللا  دمحب  مسرت -  یمن  زیچ  چـیه  زا  و  متفا ، یم  هار  شلابند  منز و  یم   ، منزب یفرح  کی  هک  دـنک  یم 

رگا یمکح  کی  هک  متـسین  اهمدآ  نآ  زا  نم  دیـسرتن . هک  مداد  یم  یلـستار  اـهنآ  نم  دندیـسرت ،  یم  اـهنآ  مندرب ،  یم  هک  مه  زور  نآ  ،
یمسارم هبنـش  کی  ياهزور  طقف  هک  متـسین  پاپ  نم  شلابند . متفا  یم  هار  نم  دورب ;  شدوخ  مکح  نیا  هک  منزب  ترچ  منیـشنب  مدرک ، 

یگبلط هک  متـشادرب  مدوخ  راک  زا  تسد  نم  مشاب . هتـشادن  يراک  رگید  روما  هب  مشاب و  یناطلـس  مدوخ  يارب  تاقوا  هیقب  و  مهد ،  ماجنا 
یم زارد  يردارب  تسد  نم  دوبن . راک  رد  هحلاص  تردـق  کی  و  میتشادـن ،  حـلاص  تموکح  کی  ام  هک  نیا  يارب  اج ،  نیا  مدـمآ  دوب و 

مالـسا و تلم  موـمع  تسد  نم  دنتـسه . ملـسم  هـچ  ره  ملاـع  برغ  قرـشرد و  اـیند ،  نیملـسم  ماـمت  هـب  مالـسا ،  ياـهتلم  ماـمت  هـب  مـنک 
یم تراسا ،  ياه  هریجنز  نتـسسگ  یمالـسا و  کلامم  لالقتـسا  نارگرامعتـساو ،  رامعتـسا  هشیر  عطق  هار  رد  ار ،  ناـهج  ناـهاوخیدازآ 

يالتعا ادخ و  هار  رد  داهج  مزع  و  دنا ،  هتفرگ  شود  رب  ار  هزرابم  راب  هلوک  ناهج  رسارس  رد  هک  ینازیزع  همه  يوزاب  تسد و  نم  مراشف .
رد نم  منک . یم  راثن  لامک  يدازآ و  ياه  هچنغ  همه  هب  ار  دوخ  هناصلاخ  ياـهدورد  مالـس و  مسوب و  یم  دـنا ،  هدومن  ار  نیملـسم  تزع 

نماض تداعـس و  هار  اهنت  هک  نآ ،  ماکحا  مالـسا و  ییاپرب  يارب  هک  ییاههورگ  مامت  فرط  هب  ار  دوخ  تسد  هناعـضاوتم  رمع ،  رخآ  نیا 
نیا میاـمن . یم  دادمتـسا  همه  زا  منک و  یم  زارد  دـننک  یم  يراکادـف  شـشوک و  تسا ،  هنهک  ون و  رامعتـسا  زا  ناریا  يدازآو  لالقتـسا 
منک یم  شرافـس  ناریا  تلم  امـش  هب  نم  منک . یم  هدرک و  شـشوک  ناملـسم  تلم  راشقا  همه  تدحو  لوصح  رد  تقاط ،  مامت  اب  بناج 
نم دیوگب . هملک  کی  هک  درادن  قح  یسک  دنهدب ،  شحف  دننکب ، بس  نم  هب  يرگید  ياجرد  یتاعوبطم ،  رد  يا ،  همانزور  رد  رگا  هک 

اب دـش  دایز  هئطوت  هچنانچ  رگا  دـینک ; و  یثنخ  توکـساب  ار  اـه  هئطوت  تسا ،  هئطوت  هک  نیا  يارب  ار ;  ییوگباوج  امـش  رب  مدرک  میرحت 
مالـسا رد  يراکادف  نادنزرف  نینچ  هک  مرختفم  نکل  مداد ،  تسد  زا  دوب  منت  هراپ  هک  ار  يزیزع  دنزرف  هچرگ  نم  مینک . یم  یثنخ  تشم 

 ، دنادرگ مروشحم  نایجیسباب  ات  مهاوخ  یم  ادخ  زا  و  مروخ ،  یم  هطبغ  نایجیـسب  يافـص  صولخ و  هب  هراومه  نم  دراد . تشاد و  دوجو 
زا عاـفد  هضیرف  قـح و  بجاو  يادا  يارب  ار  شیوـخ  لـباقان  ناـج  نوـخ و  ما . یجیـسبدوخ  هک  تسا  نیا  مراـختفا  اـیند  نـیا  رد  هـک  ارچ 
هک منک  یم  ار  هداد  تسد  زا  ناوج  نانز  نادرم و  هیحور  هعلاطم  یتقو  نم  متداهـش . میظع  زوف  راـظتنا  رد  و  ما ،  هدومن  هداـمآ  ناناملـسم 
ام ياهرهاوخ  مه  ام و  ياهردارب  مه  منک . یم  یگدنمرش  ساسحا  دوخ  يارب  دننک ،  یم  هدرک و  یگداتـسیا  بئاصم  لباقم  رد  هناعاجش 

زابرـس مان  هب  مه  ار  اهام  مسا  دنـسیونب ،  ار  اهزابرـس  مسا  تسانب  هک  یباـتک  نآ  رد  هک  مراودـیما  نم  و  میتسه . مالـسا  ياهزابرـس  همه  ، 
لدع و تسا . قح  هار  هک  نآ  هار  رد  تداهـش  ای  هماقا  دوصقم و  تفرـشیپ  ای  موش ،  لیان  نینیـسحلا  يدحا  زوف  هب  مراودیما  نم  دنـسیونب .
ملظ و رفک و  اب  هزرابم  هار  هک  ادخ  هار  هب  دنامب ،  مه  اهنت  یکی و  ینیمخ  رگا  هک  دنشاب  نئمطم  نانآ  نارکون  اهتردقربا و  اهتردق و  قح ، 
 ، اهروتاتکید بوضغم  ياـه  هنهرباـپ  نیا  مالـسا ،  ناـهج  نایجیـسب  راـنک  رد  ادـخ  يراـی  هب  و  دـهد ،  یم  همادا  تسا  یتسرپ  تب  رکش و 
هک تاهیه  درک . دهاوخ  بلـس  دـنیامن  یم  رارـصا  شیوخ  ملظو  متـس  رب  هک  یناگدرپسرـس  ناراوخناهج و  ناگدـید  زا  ار  تحار  باوخ 
 - هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم -  تما  ادخ و  لوسر  ترتع  میرک و  نآرق  میرح  هب  نارفاک  ناکرشم و  ناتریسوید و  زواجت  ربارب  رد  ینیمخ 

صخـش هب  مئاق  ام  تضهن  دشاب . ناناملـسم  تراقح  تلذ و  ياه  هنحـص  رگ  هراظن  ای  و  دـنامب ،  مارآ  تکاس و  فینح ،  میهاربا  ناوریپ  و 
. دنا هدش  رادیب  همه   ، دنربهر تلم  همه  تسا ،  یناگمه  ام  تضهن  تسین ، 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com

