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همدقم

رصانع زا  هک  یتالیکشت  مدنارذگ  ذوفن  اب  دبتسم و  لاح  نیع  رد  دودسم و  دودحم و  یتالیکشت  لخاد  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاس  بیرق 25 
داد و یمن  يرورپ  دوـخ  تصرف  هعلاـطم و  هشیدـنا و  لاـجم  نآ  هب  هدرک و  یـشک  هرهب  تمدـخ  يرادـنید و  بلاـق  رد  شیوـخ  لاـمع  و 

ییافوکـش دشر و  ناوا  نامه  زا  هک  داد  یم  شزومآ  نانچ  هریغ  كدوک و  دـهم  حالطـصا  هب  ياهـسالک  اب  ناتـسبد  زا  شیپ  ار  ناکدوک 
دندیدیم و تیئاهب  دودحم  هلیپ  نامه  رد  ار  ایند  مشیربا  ياهمرک  نوچ  دزیم و  هناوج  نانآ  بلق  رد  مالسا  هب  تبسن  ترودک  ترفن و  رذب 
رد ار  یـضیرغ  تـالیامت  اـه و  هتـساوخ  هب  ندیـسر  تاـناکما  هـجو  نیرتـهب  اـب  ناـشواکجنک  شکرـس و  حور  ببـس  هـب  ناـناوجون  يارب 

فاطعنا زاورپ و  دنلب  حور  هک  یناوجون  تفرگ  یم  راک  هب  ناشزغم  يوشتسش  يارب  ار  اهسالک  اه و  یمرگرس  عاونا  هتشاذگ و  ناشرایتخا 
نیرترب ار  هدش  لیمحت  داقتعا  بذاک  ياهدیعو  هدعو و  اب  بذاک و  ياهبیغرت  اهقیوشت و  اب  تسا  يریذپ  شقن  يریگدای و  هدامآ  شریذپ 

ناناوج تشاد و  یم  رب  ماـگ  ندـش  مداـخ »  » شا هدـش  فیرحت  حالطـصا  ندـش و  یتالیکـشت  شـالت  رد  تسناد و  یم  داـقتعا  نیرتهب  و 
یتالیکـشت و تیلوئـسم  همه  نآ  اـب  هک  ارچ  دـندیرخ  یم  ناـج  هب  ار  تیدودـحم  تیمورحم و  دریگ . یم  لکـش  هتفاـی و  بیترت  هنوـگنیا 

دربشیپ يارب  نانآ  زاربا ، نابز  هن  دنتشاد و  ضارتعا  ناوت  هن  رگید  دندرک  یم  ساسحا  ار  ییاهدوبمک  اهءالخ و  هچ  رگا  ینهذ  تیمومسم 
مامت اما  دنتشاد . ار  شیوزرآ  یکدوک  زا  هک  دنا  هدش  نامه  هکنیا  نامگ  هب  دنتفرگ . یم  راک  هب  ار  دوخ  ياوق  یمامت  یتالیکـشت  فادها 

اهر ییاـنتعا  یب  هدرپ  رد  باوج  یب  لاوئـس  نارازه  هدومن و  شوماـخ  روک و  ار  شیوخ  ياـیوپ  وج و  تقیقح  نهذ  يونعم و  تاـساسحا 
ار دوخ  دـیاب  هک  مدوب  هتخومآ  دوب . هتـسب  میور  هب  يونعم  یملع و  تفرـشیپ  هنوگ  ره  هار  هک  مدوب  یناناوج  نآ  زا  یکی  زین  نم  دـش . یم 
ناقفخ و همه  نآ  زا  یئاهر  يارب  اما  مزومایب  اهرتکچوک  هب  ار  شیوخ  ياه  هتخومآ  هک  مدوب  هتخومآ  میاـمن . یتالیکـشت  فادـها  يادـف 

اما دناسر  یمن  تقیقح  هب  ارم  هچ  رگ  یقیسوم  مدومن . یقیسوم  رعش و  قرغ  ار  دوخ  مدرب و  هانپ  رنه  هب  اه ، لد  درد  اه و  هدقع  زاربا  يارب 
متخادرپ و یقیـسوم  شزومآ  هب  اهلاس  دوب . تبثم  هبنج  کی  دوخ  نیا  درک و  یم  رود  تالیکـشت  بذاک  تامیلعت  رد  رتشیب  ندش  قرغ  زا 

میلعت یقیسوم و  تئیه  لیکـشت  دورـس و  هورگ  یتسرپرـس  هلمج  زا  یفلتخم  ياهـسالک  تالیکـشت  طسوت  دش  يرادرب  هرهب  لباق  هکنیمه 
ینامر ریرحت  ددص  رد  هک  دش  ثعاب  دـیدش  يونعم  ءالخ  دوبمک و  ساسحا  تیلوئـسم  هلغـشم و  همهنآ  هب  زونه  مدـش  راد  هدـهع  ار  زاس 

دازآ یتدم  يارب  ار  دوخ  منک و  رفـس  رگید  يایند  هب  هدرک و  جراخ  دودسم  هدودحم  زا  ار  دوخ  ناتـساد  نتـشون  اب  متـساوخ  یم  مدمآرب 
تبحم و ناشیراکمه ، نواعت و  هک  ینایئاتـسور  دوب . نایئاتـسور  یتسیز  هداـس  هصق ، میاـمن . ریـس  نارگید  يونعم  هرتسگ  رد  منک و  سح 

یب افـص و  اب  نانچنآ  هداد و  یـشم  طخ  نانآ  هب  نامیا  وترپ  رد  هوق  نیا  دوب و  قیمع  ینامیا  هیاس  رد  همه  ناـشتاقلعت  قشع و  ناشـصالخا 
مالسا مدش و  یم  انشآ  مالسا  اب  يا  هزادنا  ات  تسیاب  یم  دوب . ناملسم  نایئاتسور  یگدنز  هصق  ناتـساد ، دندرب . یم  رـس  هب  ار  یگدنز  ایر 

دوب مالسا  لباقم  فرط  تیئاهب  یفرط  زا  متفرگ . یم  یمالسا  بتک  هعلاطم  هب  میمصت  روظنم  نیا  يارب  متسیرگن  یم  نانآ  دید  هیواز  زا  ار 
همه نآ  زا  وـس و  تاـغیلبت  همه  نآ  زا  ترفن ، مـشخ و  هـمه  نآ  زا  یهاـگ  دوـب . هدرک  هـنخر  مناـج  شوـگ  رد  یمالـسا  دـض  تاـغیلبت  و 
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تشادنپ و یم  هدش  خسن  ار  نآ  یلو  دوب  مالسا  تیناقح  هب  دقتعم  تیئاهب  هک  ارچ  مدش  یم  ریحتم  بجعتم و  مالـسا  نداد  هولج  کچوک 
دودـحم و ياـهباتک  هعلاـطم  زا  درک . یم  هعلاـطم  هب  راداو  ارم  يزیچ  ییوـگ  لاـحنیا  اـب  دوـمن  یم  غـیلبت  نآ  هیلع  رب  هـمهنآ  تسیاـب  یمن 

تیئاهب لباقم  هطقن  هک  مالسا  ثیدح  فرح و  اصوصخ  مدوب  نارگید  ياهفرح  ندینش  هنشت  بلاط و  مدوب  هدمآ  هوتس  هب  نایئاهب  يرارکت 
هللا تیآ  نینچمه  همحرلا و  هیلع  يرهطم  یـضترم  داتـسا  لیلج  دیهـش  ياهبنارگ  بتک  هعلاطم  هب  مباتک  ندـناسر  رمث  هب  يارب  راـچان  دوب .
نیا تمظع  رب  دش و  یم  نازورف  منورد  رد  يرون  غورف  ییوگ  مدناوخ  یم  هچ  ره  متخادرپ . یناحبس  ياقآ  رابرپ  ياهباتک  زین  بیغتـسد و 
هزات زیچ  تیئاهب  مدش  هجوتم  دوبن  یعیـسو  حطـس  رد  متاعلاطم  هکنیا  اب  مدش . یم  فرتعم  رتشیب  تیئاهب  یکچوک  یچوپ و  یهلا و  تناید 
یهلا تاروتـسد  ندرک  هنوراو  اـب  مالـسا و  یناـبم  ماـکحا و  زا  هدافتـسا  اـب  هکلب  درادـن  يا  هزاـت  فرح  اـهنت  هن  هدرواـین و  ناـغمرا  هب  يا 

دراد دـصق  نآرق  هکرابم  تایآ  زا  طلغ  ياهریـسفت  اب  رگید و  لئاسم  زا  يرایـسب  و  باجح ) فشک  يراوخاـبر و  ندرک  لـالح  نوچمه  )
نیح رد  اـما  مدرک  یم  هعلاـطم  یمالـسا  ننـس  بادآ و  زا  ندـش  علطم  تهج  ار  اـهباتک  لوا  لـحارم  رد  دـنک . دراو  مالـسا  هشیر  رب  هشیت 

تسا و تیئاهب  هزات  راثآ  زا  طقف  درادـن و  دوجو  یباتک  چـیه  رد  یبلاطم  نینچ  دوب  هدـش  هتفگ  ام  هب  هک  مدروخ  یم  رب  یلئاسم  هب  هعلاطم 
و تسا . راهطا  زیزع  همئا  ياویـش  تانایب  زا  هک  دندوب  هداد  ام  دروخ  هب  دوخ  مان  هب  هک  ار  یبرع  یـسراف و  تالمج  نیرتابیز  مدـش  هجوتم 

ناگرزب نابز  زا  تسناوت  یم  طقف  يا  هناقفـشم  حـیاصن  نینچ  هک  دـندوب ، هداد  تبـسن  دوخ  رماوا  هب  هنارختفم  ار  یقـالخا  حـیاصن  نیرتهب 
چیه هتـشاذگن و  یقاب  لاوئـس  ياـج  یتح  تسا  یـصقن  یب  لـماک و  نید  مالـسا  نید  هک  مدیـسر  رواـب  نیا  هب  مک  مک  دوش . رداـص  نید 

ياهحالـس اب  داد و  خر  مود  یناهج  گنج  اهب  باب و  ینامز  بحاص  ياعدا  زا  سپ  هک  دیامن . روهظ  يدیدج  نید  هک  تشادن  یترورض 
. دیـسر تیناویح  هجرد  یهتنم  هب  اشحف  داسف و  دشن و  مکاح  ناهج  رد  یطـسق  لدع و  چیه  دـندش و  ینابرق  هانگ  یب  ناسنا  اهنویلیم  یمتا 

باب مایق  اب  یتبـسانم  چیه  هک  مدروخ  یم  رب  جع )  ) رـصع یلو  كرابم  روهظ  اب  طابترا  رد  یثیداحا  هب  مدرک  یم  هعلاطم  هک  یباتک  ره  رد 
هک تسه  مالـسا  رد  تیاور  همه  نیا  ثیدح  همه  نیا  متفگ  یم  دوخ  اب  درک . دـش  یمن  طابترا  نیا  رد  يا  هسیاقم  چـیه  تشادـن و  اهب  و 

راونالاراحب باتک  رد  هک  تیاور  دنچ  اب  اهنت  هک  تسا  هنوگچ  درادن  روهظ  ود  نیا  هب  یتهابـش  چـیه  هک  دـنک  یم  یـسک  روهظ  رب  تلالد 
نیرتمک دنا و  هدش  اهب  باب و  هب  دـقتعم  نایئاهب  هدـش  میظنت  ریـسفت و  لکـش  رازه  هب  تسین و  يربتعم  تایاور  ثیداحا و  تسا و  دوجوم 

ورف رکف  هب  ارم  رتشیب  هک  ما  هدومن  وگزاب  ارنآ  دـیارج  رد  اهراب  هک  یباوخ  تیور  زا  سپ  هرخالاب  دـنا و  هدومنن  تاـیاور  ریاـس  هب  یهجوت 
ياج چیه  هک  دراد  دوجو  یثحابم  زیخاتـسر  زور  تمایق و  هرابرد  زین  ادخ  باتک  رد  هک  مدش  هجوتم  دومن  کیدزن  دیجم  نآرق  هب  هدرب و 

گرزب زور  نآ  زونه  هک  تسین  یکش  هدراذگن و  یقاب  یلاوئـس  ياج  چیه  هک  هدش  حیرـشت  يزرط  هب  تمایق  زور  درادن . لیوات  ریـسفت و 
یلومعم يداع و  زور  کی  گرزب  زور  نآ  زا  روظنم  هک  تفگ  ناوت  یم  یـساسا  نیتم و  قطنم  مادک  اب  دنـس و  مادـک  اب  تسا  هدادـن  خر 

رد رتشیب  هچ  ره  دیـشک ؟ لوط  لاس  طقف 9  مه  شتوبن  نارود  هک  تسا  هدرک  توبن  سپـس  تیودـهم و  ياعدا  يداع  درف  کـی  هک  تسا 
نیا دـمآ و  یم  شیپ  یتـیعقوم  هـک  یماـگنه  دـش و  یم  هدوزفا  ما  ینهذ  تـالوهجم  تالاوئــس و  دادـعت  رب  مدرک  یم  هشیدــنا  متاـعلاطم 

ات مدش . یم  دیدهت  تیئاهب  هعماج  زا  ندـش  درط  هب  هکلب  مدومن ، یمن  تفایرد  يا  هدـننک  عناق  خـساپ  اهنت  هن  مدرک  یم  راهظا  ار  تالاوئس 
طلـست تحت  هدوبن و  شیوخ  لقعت  رکفت و  يدازآ  کلام  زگره  نونک  ات  هک  متفاـیرد  دـش و  فشک  میارب  رتگرزب  لـئاسم  مک  مک  هکنیا 

لوق هب  ما و  هداوناخ  ياضعا  یمامت  زا  ندش  ادـج  هکنیا  اب  مهدـب . تسد  زا  زین  ار  یناسنا  تیثیح  شزرا و  تسا  نکمم  یتالیکـشت  نینچ 
روش اما  مدنارذگ  یفطاع  ظاحل  زا  ار  اه  هظحل  نیرت  تخس  مایا  نآ  رد  هکنیا  اب  دوب و  لکشم  میارب  ردام  ردپ و  زا  ندش  درط  تالیکـشت 

زا ارم  هتـشاد و  هزادنا  یب  یتیانع  فطل و  رظن  نم  رب  دنوادخ  هکنیا  زا  درک و  یم  راودیما  یگدنز  هب  ارم  هک  دوب  نم  رد  یبیجع  فعـش  و 
چیه متفای و  هزات  شزرا  هزات و  ناج  ناس  نیدب  مدش و  ناملـسم  نم  مدیجنگ  یمن  تسوپ  رد  دوب  هداد  تاجن  یتسین  انف و  كانلوه  هطرو 

مرـسمه ندومن  هاـگآ  يارب  مدوبن  نآ  قحتـسم  دـیاش  هک  یتـمحر  مدوب ، هتفرگ  رارق  یهلا  تمحر  دروم  هک  تسین  نیا  زا  رتـالاب  یتـبهوم 
مدرک یمن  رکف  زگره  لاحنیا  اب  دوبن  منک  شمیدـقت  هدروآ و  رد  ریرحت  هتـشر  هب  ار  متاقیقحت  تاعلاطم و  هدـش  هصالخ  هکنیا  زج  یهار 
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. تشاد دوجو  میئوگ  مه  كرت  هقالع  قشع و  همهنآ  دوجو  اب  ام  دهد و  خر  یخلت  ییادـج  تقیقح ، فشک  اب  هکنیا  ناکما  دـشاب و  رثوم 
نابرهم يادخ  رکش  زا  نابز  متسج و  تناعتـسا  متـشاد  ناوت  رد  هک  هچنآ  ره  زا  شیرادیب  يارب  متـشون و  شیارب  يا  همان  ادخ  هب  لکوت  اب 

نامیپ مه  ام  يود  ره  میظع  لوحت  نیا  رورس  زا  راشرس  هدوب ، ناملسم  نم  زا  شیپ  اهلاس  ییوگ  هک  دش  ناملـسم  نانچ  وا  هک  تسا  زجاع 
راگتـسر هتفای و  ییاهر  یهارمگ  بالجنم  زا  يا  هدع  دنک و  يرای  راگدرورپ  هک  دیاش  میرادرب  ماگ  نیدعتـسم  تیاده  هار  رد  هک  میدش 

زاون هدنب  زاس  راک  يا  تمیوگ  رکش  هچ  زاب  مدرک  تسود  رادیدب  هدید  هک  منم  دنوش .

خیرات نابز  زا  تیئاهب 

ياعدا هداد و  دوخ  هب  باب  بقل  مگیب  همطاف  اضر و  دـمحم  دیـس  دـنزرف  دـمحم  یلع  دیـس  مان  هب  یـصخش  يرمق  يرجه  لاس 1260  رد 
يارب اهـسور  دریگ و  یم  ءاشنم  هیـسور  زا  هقرف  نیا  ساسا  دومن  سیـسات  ار  یباب  هقرف  دش و  توبن  یعدم  نآ  زا  سپ  يو  درک  تیودـهم 

هب هراشا  دوخ  باتک  رد  باب  دندومن . ناینب  ار  يا  هقرف  نینچ  راید  نیا  دنمـشزرا  ریاخذ  عبانم و  زا  يرادرب  هرهب  یمالـسا و  روشک  هب  ذوفن 
احضاو هک  يروط  هب  درک  ناونع  دوخ  روهظ  زا  شیپ  لاس  ود  ادودح  ار  نآ  روهظ  لاس  دیمان و  هلا  رهظب  نم  ار  وا  هک  درک  يرگید  روهظ 

یم هدیزگرب  يربمایپ  هب  وا  زا  سپ  هک  یصخش  تفای و  دهاوخ  همادا  يزارد  نایلاس  يو  تعیرش  هکنیا  هب  شیوخ  باتک  زا  ییاهتمسق  رد 
رد تسناد  كاپ  دمآ  دهاوخ  دـیدپ  هلا  رهظی  نم  هکنیا  لیلد  هب  ار  هفطن  ءام  ییاج  رد  یتح  تسا  هدومن  هراشا  هدـماین  ایند  هب  زونه  دوش و 

رتگرزب باب  زا  لاس  ود  وا  دناوخ و  هلارهظی  نم  ار  دوخ  هلااهب  هب  بقلم  یناردنزام  يرون  یلعنیـسح  ازریم  لاس  دودح 13  زا  سپ  هکیلاح 
هکنیا لیلد  هب  دنداد و  يار  يو  تحافس  یگناوید و  هب  املع  یگلمج  دش و  توعد  هرظانم  هثحابم و  هب  نامز  نآ  ياملع  طسوت  باب  دوب .
جوسنم ار  مالسا  درمـش و  یم  حجرا  مالـسا  هب  تبـسن  ار  شیوخ  صقن  رپ  دیدج و  تاداقتعا  دیاقع و  هداهن و  اپ  ریز  ار  مالـسا  تاسدقم 

مه زونه  هک  ازریم  نیدلا  رصان  دهعیلو  هب  باطخ  يا  همان  هبوت  نتشون  زا  سپ  باب  دندومن  رداص  ار  يو  مادعا  مکح  درک  یم  مالعا  هدش 
رد صخـش  نیا  دـش . ناراـبریت  هتخیوآ و  راد  هب  ریبک  ریما  روتـسد  هب  دوش  یم  يرادـهگن  ظـفح و  ناریا  یلم  ویـشرآ  رد  وا  دوخ  طـخ  هب 
اما دنهد  شتاجن  گرم  زا  دنـسرب و  يو  داد  هب  دوب  هتفرگ  هک  ییاه  هدعو  قبط  سور  ترافـس  زا  هک  دوب  راودـیما  یگدـنز  رخآ  تاظحل 

ازریم هدیـشیدنا و  يرگید  ریبدت  دنتـشاد  ار  ناریا  هب  زواجت  طلـست و  رد  یعـس  نامز  زا  ههرب  نآ  رد  هک  اهیـسیلگنا  اهـسور و  دشن و  نینچ 
دوخ نیشناج  ار  لزا  ییحی  ینعی  يرون  یلعنیـسح  ازریم  ردارب  گرم  زا  لبق  باب  دندومن . باختنا  هنتف  نیا  همادا  يارب  ار  يرون  یلعنیـسح 
ازریم دیـشک . دوخ  لابند  هب  ار  اهیلزا  مان  هب  يدـیدج  ناوریپ  دومن و  یهلا  رهظی  نم  ياعدا  باب  ندـش  هتـشک  زا  سپ  صخـش  نیا  درک و 
رـشبم ار  باب  دـیمان و  هلا  رهظی  نم  ار  دوخ  تشگزاب  زا  سپ  دـیزگ و  تولخ  قارع  ناتـسدرک  هینامیلـس  ياههوک  رد  لاس  ود  یلعنیـسح 

نیا لـصاح  هک  دومن  زاـغآ  يو  ناوریپ  لزا و  حبـص  هب  روهـشم  لزا  ییحی  دوـخ  ینتاـن  ردارب  اـب  ار  یتخـس  ینمـشد  درک و  یفرعم  دوـخ 
نایرج رد  دـیمان . ییاـهب  ار  دوخ  ناوریپ  درک و  هلااـهب  هب  بقلم  ار  دوخ  يو  دوب  ناـیباب  ناـیلزا و  زا  يداـیز  هدـع  ندـش  هتـشک  تموصخ 

. دندش دیعبت  يراید  هب  مادـک  ره  تقو  تلود  طسوت  داد و  خر  يدایز  تاشاشتغا  لاجنج و  نایلزا  نایئاهب و  نایباب ، نیب  دـیدش  تافالتخا 
لوبناتسا رد  اهنآ  ندوب  اب  املع  دوبن و  نایئاهب  يارب  ییاج  مه  لوبناتسا  رد  درک  دیعبت  سربق  هب  ار  نایباب  نایلزا و  لوبناتـسا و  هب  ار  نایئاهب 

روهظ ص )  ) مرکا لوسر  زا  سپ  هک  درک  یفرعم  يربمایپ  ار  دوخ  يرون  یلعنیـسح  ازریم  دـندومن . دـیعبت  هناروا  هب  ار  نانآ  هدرک  تفلاخم 
هب ار  شیوخ  باتک  دوب  هدـید  میلعت  هنیمز  نیمه  رد  زین  وا  دـندوب و  یبرع  ناـبز  هب  یمالـسا  تاـیاور  تاـیآ و  رتشیب  نوچ  تسا و  هدومن 
یم توعد  دوخ  میلاعت  دوخ و  يوس  هب  ار  شناوریپ  یـسراف  ناـبز  هب  تسیاـب  یم  دوب و  لـصالا  یناریا  وا  هکیلاـح  رد  تشون  یبرع  ناـبز 

یبرع نابز  هب  اهنآ  زا  یناوارف  تاملک  تالمج و  دـنراد و  تاجانم  اعد و  تلاح  رتشیب  هک  تشون  یـسراف  نابز  هب  مه  یئاهباتک  هتبلا  درک 
يامکح زا  یکی  یـشنم  یتلود  زکارم  زا  یکی  رد  يرون  گرزب  ازریم  يو  ردپ  هکیلاح  رد  دـندومن  یفرعم  هدازریزو  ار  يو  نایئاهب  تسا .

، يربمایپ ياعدا  یلعنیـسحازریم  تسا . هدشن  رکذ  یخیرات  بتک  زا  مادـک  چـیه  رد  ترازو  هب  يو  ندوب  بصتنم  هدوب و  هاش  یلع  دـمحم 
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نصغ هب  روهشم  يدنفا  سابع  شدشرا  سپ  يدهع »  » مان هب  يا  همان  تیصو  قبط  دوخ  زا  سپ  وا  درک . ییادخ  هجیتن  رد  ینامز و  بحاص 
رد دومن . مالعا  يدـعب  نیـشناج  ار  مظعا  نضع  هب  فورعم  یلع  دـمحم  رتکچوک  رـسپ  زین  وا  زا  سپ  درک و  مالعا  دوخ  نیـشناج  ار  ربکا 

ندل نم  ارما  مظعالا  دعب  ربکالا  انیفطـصا  دق  میکحلا  رمالا  وه  هنا  هماقم  دـعب  ربکالا  نصغلا  ماقم  هللاردـق  دـق  تسا : هدـمآ  يدـهع  باتک 
میدیزگرب ام  میکح  هدنهد  نامرف  تسوا  هداد  رارق  سابع )  ) وا ماقم  زا  سپ  ار  یلع ) دمحم   ) ربکا نصغ  ماقم  دنوادخ  همجرت : ریبخ . میلع 

ماـن هب  دومن و  باـطخ  ءاـهب  هدـنب  ار  دوـخ  ساـبع  هاـگآ . هدـنناد  هیحاـن  زا  تسیراـکنیا  ساـبع )  ) مظعا زا  سپ  ار  یلع ) دـمحم   ) ار ربـکا 
شتـسرپ دننادیم و  هیبیغ  تاماهلا  هب  مهلم  ار  وا  نایئاهب  درکن و  یفرعم  زین  ناربمایپ  زا  رتمک  ار  دوخ  دوجو  نیا  اب  تفای  ترهـش  ءاهبلادبع 

تـساوخرد فلاـخم  هدومنن و  لـمع  شیوـخ  يادـخ  مکح  هب  هک  ارچ  دوـبن  یقیقح  شردـپ  هب  تبـسن  اهبلدـبع  یگدـنب  اـما  دـنیامن  یم 
مان هب  يا  همانتیـصو  قبط  دومن و  فاکنتـسا  مکح  نیا  زا  دوب  هدومن  باختنا  ینیـشناج  هب  ءاهبلادـبع  زا  سپ  ار  یلع  دـمحم  هک  یلعنیـسح 

رد ینتان  ردارب  ود  نیا  نیب  رد  مه  یتخـس  ینمـشد  ورنیا  زا  درک . بصتنم  دوخ  ياج  هب  ار  دوخ  يرتخد  هون  يدـنفا  یقوش  ایاصو ) حاولا  )
نایرج رد  دـندناوخ . یم  نیتباث »  » ار سابع  ناوریپ  و  نیـضقان »  » ار یلع  دـمحم  ناوریپ  دـمآ  دوجو  هب  تیئاهب  زا  رگید  هخاش  ود  تفرگ و 

رگیدـکی هب  ابایغ  اروضح و  ًابتک ، ار  اه  یکاته  اه و  یـشاحف  نیرت  حـیبق  نیرت و  تشز  ماقم  بسک  يارب  اـهیزوت  هنیک  اـه و  ینمـشد  نیا 
ات دنناوخ و  یم  تیرـشب  یجان  ار  دوخ  هداد و  رـس  یناسنا  ملاع  تدحو  یمومع و  حلـص  يادن  هک  دندوب  یناسک  هداوناخ  نیا  دـندومن و 

همه نیا  زا  یگداوناخ و  تافالتخا  همه  نیا  زا  نوچ  ناگدروخ  بیرف  هتبلا  دنداد  بیرف  ار  مدرم  چوپ  ياهراعش  هب  دنتسناوت  یم  هک  اجنآ 
يدایز زیچ  دندوب . هدروآ  ور  تیئاهب  هب  دندوب  مدرم  اب  هداوناخ  نیا  نیب  هطبار  هک  هتـشامگ  يا  هدع  قیرط  زا  دـندوب و  رود  یقالخا  صقن 

ییاهتنایخ یتح  تافالتخا و  مامت  دوب  هتـشون  ءاهبلادـبع  نارهاوخ  زا  یکی  هک  یباتک  رد  هکیلاح  رد  دنتـسناد . یمن  لئاسم  نیا  تایئزج  زا 
هلمج نیا  اب  دوب ، هدرک  مالعا  نیغورد  ار  وا  ياعدا  هتفرگ و  رخـسمت  هب  ار  دوخ  ردپ  یتح  وا  دوب و  هدش  دیق  دندوب  هدرک  رگیدـکی  هب  هک 

نیغلبم هدرک و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  ناـیئاهب  دوب  هتـسناوت  بوخ  اهبلادـبع  درک ». یم  هجلاـعم  ار  دوخ  قـتف  داـب  دوـب  ادـخ  مردـپ  رگا   » هک
يدایز شزرا  ایناتیرب  تسایـس  يارب  ور  نیا  زا  دـیازفایب  ناگدروخ  بیرف  دادـعت  رب  زور  ره  هداتـسرف و  ناریا  فاـنکا  فارطا و  هب  يداـیز 

تسد رد  تسد  الماک  وا  هکنیا  رب  ینبم  يدایز  راثآ  حاولا و  تسایس  رد  تلاخد  زا  یهن  هرابرد  دوخ  رماوا  ماکحا و  فالخ  رب  وا  تشاد .
: هک تسا  هدمآ  هحفص 347  بیتاکم  باتک  رد  هلمج  نآ  زا  تسا  دوجوم  هدش  یم  عفتنم  یتسدمه  نیا  زا  یقیرط  هب  هتـشاد و  نویـسایس 

هنطسلااذه لولح  یلع  كدمحن  كرکشن و  اهبراغم و  اهقراشم و  یف  هسدقملا  ضرالا  هذه  یلع  اهبانطا  برض  دق  لدعلا  قدارس  نا  مهلا 
کتافیفوتبارتلگنا لهاع  سماخلا  جروج  مظعالا  روطارپمالا  دیا  مهلا  هیربلا  همالس  هیعرلا و  هحار  یف  هوقلا  هلذابلا  هرهاقلا  هلودلا  هلداعلا و 

افیح  ) میرکلا زیزعلا  یلاعتملا  ردـتقملا  تنا  کنا  کتینامحر  کنوص و  کنوعب و  لیلجلا  میلقالا  هذـه  یلع  لیظلا  اـهلظ  مدا  هیناـمحرلا و 
راوتـسا مکحم و  سدقم  نیمز  نیا  برغ  قرـش و  رد  ار  دوخ  ياهبانط  داد  لدع و  ياه  همیخ  ایادـخ  راب  همجرت : ربماسد 1918 ع ع )  17

هافر رد  ار  دوخ  يورین  هک  دنمورین  رتقم و  تلود  لداع و  رگداد و  تنطلس  نیا  ندیـسر  تهج  هب  ارت  منک  یم  دمح  رکـش و  تسا  هتخاس 
امرف و دـیئات  دوخ  هینامحر  تاـقیفوت  اـب  ار  مجنپ  ژرژ  ناتـسلگنا  هاـشداپ  ایادـخ  راـب  تسا  هتـشاد  لوذـبم  نیمز  تینما  مدرم و  شیاـسآ  و 
دنمجرا و الاو و  اناوت و  يادخ  وت  هکنآ  هچ  تینامحر  تنایص و  يرای و  هب  مسق  ار  وت  رادب  مادتـسم  روشک  نیا  رـس  رب  ار  وا  هیاس  هراومه 

يرامعتـسا ياهروشک  تیـسایس  رد  تلاخد  ایوگ  طسب  حرـش و  نیا  اب  سابع ) هلادبع  ینعی  ربماسد 1918 ع ع  اـفیح 17  یتسه  راوگرزب 
یمالـسا ياهروشک  تسایـس  رد  تلاخد  هکنیا  لیلد  هب  طقف  هکلب  تسین  عنم  رگمتـس  روطارپما  کی  زا  دـیجمت  فیرعت و  تسین و  عونمم 

نیا تانایب  حاولا و  رد  ناوارف  راثآ  هنوگنیا  زا  هدش  مالعا  مارح  درادرب  اه  يزاب  هقح  اهیراک و  یسایس  یـضعب  هرهچ  زا  هدرپ  تسا  نکمم 
تافیرشت اب  ناتسلگنا  هاپس  رادرـس  هلب  دنا . هدرمـش  نادان  بلط و  هاج  ار  املع  هدرک و  باطخ  عینـش  ار  هعیـش  نانآ  دوش . یم  تفای  نابانج 

هک تسا  ملـسم  زرحم و  یـصخش  ره  يارب  نیا  دومن و  رختفم  رـس »  » بقل هب  ناشن  اطعا  اب  ار  يدنفا  سابع  اینامور  هکلم  فرط  زا  یـصاخ 
نینچ مه  راچاق  هاش  یلع  دمحم  يارب  دوش . ادها  يزیچ  دشاب  هتشادن  يرامعتسا  روشک  نیا  يارب  يدوس  هک  یسک  هب  درادن  ناکما  زگره 
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ناریا رد  : » دسیون یم  هحفـص 254  بیتاکم  باتک  رد  تسا  جرد  خیرات  رد  ملاظ  هاشداپ  نیا  تایانج  هکیلاح  رد  دوش  یم  رداص  يا  همان 
رازه دـیئامنب . هاشداپ  نآ  تهج  هب  افـش  شیاـسآ و  بلط  لاـهتبا  تیاـهن  هب  هک ؟ رت  هاوخریخ  تسیک و  رتناـبرهم  رایرهـش  ترـضحیلعا  زا 

رکـش و هب  هک  دیامن .» لدع  نوناق  سیـسات  رطاخ  بیط  عبط و  تفارـص  هب  هک  دنهدن  تلهم  دننادن و  رادجات  نیا  ردق  نایناریا  هک  سوسفا 
قلمت ياهدیجمت  فیراعت و  اب  دنتـساوخ  یم  هنوگنیا  تارـضح  نیا  دـش . عولخم  اهبلادـبع  ياعد  سکع  رب  ملاظ  هاشداپ  نیا  ادـخ  ساپس 
دندوب متـس  روج و  ملظ و  ندیچ  رب  داد و  لدع و  يارجا  یعدم  هک  نانیا  دننارتسگب . ایند  رب  ار  داد  لدـع و  مچرپ  ملاظ  ناهاشداپ  زا  زیمآ 

يراک یسایس  یئوج و  هزیتس  رگنایب  نهربم  راثآ  قثوم و  رابخا  يرایسب  دوب . ناشراعـش  توادع  گنج و  مدع  تبحم و  تفلا و  هک  نانیا 
افخ و رد  هک  داتفا  قافتا  ینتان  ناردارب  نایاقآ و  نیا  روتـسد  هب  نت  دنچ  رورت  دصق و  ءوس  یتح  دـشاب . یم  نانآ  ینمـشد  يزوت و  هنیک  و 

يراشفاپ رارـصا و  هب  تسـشن  یم  تنطلـس  هب  یهاشداپ  هچناـنچ  دـندوب  زین  وگـشیپ  وگبیغ و  نیغورد  ناربماـیپ  نیا  تفرگ . ماـجنا  ناـهنپ 
. تسا یـسررب  لباق  بوتکم و  اهنآ  همه  هناتخبـشوخ  هک  دـندرک  یم  مالعا  تلود  نآ  توبث  اـی  طوقـس  هراـبرد  ار  دوخ  رظن  دوخ  ناوریپ 

نآ زا  دـیآ . یم  رد  بآ  زا  طلغ  ناشیاهیئوگـشیپ  مامت  دـنریگ و  یم  رارق  رخـسمت  دروم  اهلاس  زا  سپ  هرخالاب  هک  دـندرک  یمن  رکف  نانآ 
هداد دیون  شدنزرف  يراگتـسر  تداعـس و  هب  ار  وا  هتـشون و  یحبـص  هب  فورعم  يدتهم  هلا  لضف  ردپ  هب  اهبلادبع  هک  يا  همان  تسا  هلمج 
يوخ زا  ضیفتسم  تشگ و  تسود  يوک  فکاع  دش . لئان  يربک  تبهومب  دیـسر و  میظع  روهب  لیلج  لیبس  اهب  هدنب  يا  یهبالاوه  تسا .

گنهآ هب  درک و  تاـجانم  رحب  قرغتـسم  ار  عمج  بش  ره  دومن  تاـیآ  لـیترت  نسح  تروص  هب  تشگ  رـضاح  نمجنا  نیا  رد  دـیدرگ  وا 
رورپ حور  دنمتداعـس و  نیا  سابع  اهبلادـبع  . ) داد دوت  هب  يرورپ  حور  رـسپ  نینچ  هک  ار  ادـخ  نک  رکـش  دروآ  زاین  زار و  هب  زانهـش  روش 

هتشگ و لمحت  لباق  ریغ  لیاسم  زا  يرایسب  هجوتم  سپس  دش و  اهبلادبع  کیدزن  رایسب  نارای  زا  یکی  هک  يدتهم  هلا  لضف  زج  دوبن  یسک 
دنمجرا صخـش  نیا  دش . تیاده  هدیـشک و  نوریب  ار  دوخ  یهارمگ  بالجنم  زا  اذـل  تسا  هدومیپ  ار  هدوهیب  ثبع  سب  یهار  هک  درب  یپ 

ردپ و تارطاخ  ياهباتک  دنک  یم  نانآ  ياعدا  یچوپ  رب  تلالد  همه  هتشابنا و  دوخ  رد  هداوناخ  نیا  زا  هک  تسا  یتارطاخ  يایرد  هب  دوخ 
رب تباث  يا  تبان  تباث  يا  باقلا  هب  ار  وا  اهبلادـبع  تسا . تیئاهب  در  رب  قطنم  لـیلد و  نارازه  زا  یکاـح  هک  تسوا  زا  یحبـص  تارطاـخ 

مامت اهیـسوساج و  مامت  هک  دش  یناگدش  تیاده  زا  یکی  یحبـص  ياقآ  هکیلاح  رد  دومن  یم  باطخ  هریغ  قداص و  یحبـص  يا  نامیپ و 
. تشون اـهباتک  نارگید  تیادـه  يارب  رظن  نسح  هاـگآ و  لد  اـب  تشگزاـب و  فرحنم  ریـسم  زا  درک و  ساـف  ار  ءاهبلادـبع  ياـهیراکناهنپ 
رد دـیزرو . یم  تمه  کلـسم  نیا  هعاـشا  رد  اهبلادـبع  ياـپ  هب  اـپ  هـک  دوـب  تیئاـهب  گرزب  نـیغلبم  زا  یکی  زین  هراوآ  نیـسحلادبعازریم 

شیک نیا  زا  هدرب و  تقیقح  هب  یپ  زین  لیلج  صخـش  نیا  هک  دـندومن  رداص  يداـیز  حاولا  ءاهبلادـبع  ءاـهب و  زین  يو  دـیجمت  فیـصوت و 
هک تسا  دوجوم  يدنتـسم  ياهیرگاشفا  نآ  رد  دیـشک و  ریرحت  هب  تسا  دلج  دنچ  هک  ار  لیحلا » فشک   » باتک تیئاهب  در  رد  تشگرب و 

تلاطب و هب  یپ  سپس  دنا و  هداتفا  ماد  هب  هدروخ و  ار  ییاذک  هقرف  نیا  بیرف  یلکش  هب  هک  یملاعو  هتسجرب  صاخشا  زا  تسین  راکنا  لباق 
هنتف نیا  شرتـسگ  تهج  رد  اهبلادـبع  شود  هب  شود  يدـیدم  تدـم  هک  لاـمج  اـقآ  یکی  دـنا . هدومن  فیلاـت  اـهباتک  هدرب و  نآ  یچوـپ 

هب تیئاهب  زا  تشگزاب  زا  سپ  ار  دوخ  تشذگرـس  مادـک  ره  هک  دـنرگید  يرایـسب  حـلاص و  ازریم  ياـقآ  وکین و  اـقآ  يرگید  دیـشوک و 
ناشتمحز يارب  يرایـسب  حاولا  دندوب و  هقرف  نیا  یـسایس  نارـس  مشچ  رون  دـنرب  تقیقح  هب  یپ  هکنیا  زا  لبق  ات  نانیا  دـنا و  هدروآ  ریرحت 

ار نانآ  ياهباتک  ندناوخ  دندش و  ناشرازآ  جنر و  ثعاب  هداد و  تبـسن  اوران  تمعت  رازه  هب  ار  نانآ  تشگزاب  زا  سپ  اما  دـش  یم  رداص 
هک یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  دننامب . یقاب  ربنامرف  هدرپس و  رس  هللا » انغا   » مان هب  نانچمه  هدربن و  تیعقاو  هب  یپ  سکچیه  ات  دندرک  مارح 

هناخباتک رد  نایئاهب  ار  وا  ياهباتک  زین  نونکا  مه  هک  دوب  تیئاهب  گرزب  نیغلبم  زا  یگدـنز  ياهزور  نیرخآ  ات  دـش  لئاضفلاوبا  هب  بقلم 
هدع نیب  رد  دوب و  هدرک  هتشذگ  لامعا  زا  تمادن  ینامیشپ و  راهظا  رمع  رخاوا  رد  وا  دنلاب  یم  نآ  هب  هنارختفم  هتشادهگن و  شیوخ  ياه 

یحبص یتقو  دنک  یم  ناونع  یسایس  یصخش  ار  اهبلادبع  هدرک و  دوخ  تاهابتشا  هب  فارتعا  هدوب  نانآ  نایم  رد  مه  یحبـص  ياقآ  هک  يا 
زا مریپ و  نم  دیوگ  یم  دنک  یمن  مالعا  تیئاهب  زا  ار  دوخ  تشگزاب  انلع  ارچ  دنک و  یمن  شاف  ار  تقیقح  ارچ  هک  دزرو  یم  رارصا  وا  هب 
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لیصفت لاجم  منک . عافد  تقیقح  زا  مناوت  یمن  هدش و  رید  رگید  کش  یب  دنناسر و  یم  لتق  هب  ارم  رمع  رخآ  ياهزور  نیا  رد  هداتفا  راک 
نز اب  وا  تسـشن  يربهر  دنـسم  رب  يدـنفا  سابع  يرتخد  هون  يدـنفا ) یقوش   ) یلع دـمحم  ياج  هب  اهبلادـبع  زا  سپ  هکنآ  هصـالخ  تسین 

ار یتارطاخ  یحبـص  وا  هرابرد  تشگ . لسنلا  عوطقم  دـشن و  دالوا  بحاص  اما  دومن  جاودزا  لوسکام » هیحور   » ماـن هب  یلـصالا  یـسیلگنا 
هدرک و يزاـب  بوخ  تاـملک  اـب  تسناوت  یم  هک  دوب  نیا  تشاد  هک  ینـسح  اـهنت  وا  دراد . مرـش  نآ  ریرحت  زا  ملق  هک  تسا  هدوـمن  ناـیب 

یحرط قبط  يدنفا  یقوش  زا  سپ  دنک . دوخ  بوذـجم  ار  نایئاهب  دـیامن و  رداص  یماهبا  رپ  گنگ و  راثآ  حاولا و  تشاد  هک  یتالیـصحت 
نونک ات  هک  تفرگ  رارق  لدعلا  تیب  مان  هب  ینامزاس  طلـست  رایتخا و  تحت  ییاهب  هعماج  دش  يزیر  یپ  ءاهب  نارای  نایدایا و  کمک  هب  هک 

رب یقوش  رسمه  لوسکام  هیحور  ار  نامزاس  نیا  یگدرکرس  هتبلا  دنتـسه . رفن  نآ 9  یلـصا  ياضعا  تسا و  هتفر  شیپ  لاونم  نیمه  هب  زین 
دنتـسه و هیبیغ  تاماهلا  هب  مهلم  تسادخ و  مکح  نانآ  مکح  هک  دندقتعم  نایئاهب  هدش  رقتـسم  لیئارـسا  يافیح  نامزاس  نیا  دراد  هدـهع 

دراد یعیسو  تالیکشت  ياه  همانرب  نامزاس  نیا  دننک . یم  دادملق  یهلا  تاروتسد  زا  ناشتاروتسدو  هدوب  نانآ  تاروتسد  نامرف  هب  شوگ 
فیاظو و هدش و  لیدبت  ییاه  هخاش  هب  مادک  ره  هدرک و  يراذگ  مان  یلحم  تالیکـشت  یلم و  تالیکـشت  يرادا » مظن   » مان هب  ار  اهنآ  هک 
زا مادک  ره  دنیامن . یم  تعاطا  هتفریذپ و  ارچ  نوچ و  یب  ار  نانآ  تاروتـسد  تسا . هدومن  راذـگاو  یئاهب  دارفا  هب  ار  يدایز  ياهتیلوئـسم 

باختنا دوخ  ياه  همانرب  يارب  ار  یناربدم  ناریدـم و  مه  نینواعم  نیرواشم و  زا  مادـک  ره  دـنراد و  ینینواعم  نیرواشم و  تالیکـشت  نیا 
نیا زا  دنا . هتفرگ  اهنآ  زا  ار  هشیدنا  رکف و  لاجم  هدومن و  یتیلوئـسم  ریـسا  قیرط  هب  ار  یئاهب  دارفا  ءاضعا و  همه  روط  نیمه  دـنیامن و  یم 

تالیکـشت تسد  رد  تسا  يراک  رازبا  هکلب  تسین  داقتعا  تیئاهب  هاگدـید  هک  دـیامن  ناعذا  دـیاب  یفاـصنااب  هدـنناوخ  ره  اـفرگاراپ  دـنچ 
لمع تالیکـشت  تاروتـسد  هب  دـیاب  همب » همل و   » نودـب ناشحیرـص  مکح  ناـیئاهب و  دوخ  لوق  هب  ارچ و  نوـچ و  نودـب  هکنیا  هطوـبرم و 

دیدـش تاغیلبت  رثا  رب  هک  تسنیا  نانآ  یگدرپسرـس  لیلد  اهنت  دـنرادن و  دوخ  زا  يا  هدارا  يرایتخا و  چـیه  هک  تسا  نیا  رگناشن  دـنیامن ،
دننک یم  يرپس  دوخ  هعماج  کچوک  رایـسب  هدودحم  رد  ار  یگدنز  راچان  نانآ  بیغرت  قیوشت و  دایز و  ياهدیعو  هدعو و  تالیکـشت و 

يدـید اب  يدرف  رگا  درادـن و  ار  شیوخ  داقتعا  زورب  تارج  یـسک  تسا  هدومن  داجیا  کچوک  طـیحم  نیا  رد  تالیکـشت  هک  يوج  اـب  و 
نوچ ناناوجون  ناناوج و  رثکا  دش و  دـهاوخ  هتـسب  يو  هب  اوران  تمهت  اهدـص  هک  دـناد  یم  درب  یپ  تقیقح  هب  درگنب و  لئاسم  هب  عیـسو 

ام ثحب ، یگدرشف  تلع  هب  دنـشابن . تقیقح  یپ  رد  هتخادنین و  رـسدرد  هب  ار  دوخ  دنهد  یم  حیجرت  دنتـسین  یلئاسم  نینچ  لمحت  هب  رداق 
تالیکـشت هب  نید  قرف  هک  میئامن  تباث  میناوت  یم  یتحار  هب  میوش  ایاضق  نیا  دراو  گرا  هک  میدومنن  یتالیکـشت  نورد  لئاسم  هب  هراشا 

دنتسه یـسایس  زاس و  تسد  ياهنامزاس  نیا  هکلب  دراذگ  یمن  دوخ  يور  رب  تالیکـشت  مان  رگید  دیایب  ادخ  يوس  زا  ینید  رگا  تسیچ و 
دنیامن یم  نیمات  ار  شیوخ  يدام  یسایس و  عفانم  قیرط  نیا  زا  هدرک و  تموکح  يا  هدع  رب  تالیکشت  مان  هب  هک 

تیئاهب راذگنانیب  تاجیشون  راثآ و 

هب حول  دنچ  هیلدع و  هفیحص  صصقلا و  نسحا  یسراف ، نایب  ياهمان  هب  يراثآ  وا  ملق  زا  دوب  روهشم  یـسیون  دنت  هب  باب  دمحم  یلع  دیس 
یتسم و تلاح  رد  ای  تسا و  هتفگ  نایذـه  هک  دومن  یم  نامگ  درک  یم  هعلاـطم  هک  يا  هدـنناوخ  ره  ار  وا  ياـه  هتـشون  تسا . هدـنام  اـج 

دنرادـن وا  یلـصا  بتک  هب  یـسرتسد  نایئاهب  دوخ  نوچ  میراگنب  يزیچ  رگا  يو  میلاعت  ماـکحا و  هراـبرد  تسا . هتـشون  ار  اـهنآ  یگناوید 
ار یبرع  نایب  باتک  هدـش  روط  ره  هک  میهاوخ  یم  نانآ  زا  رطاخ  نانیمطا  تهج  اما  دـننکن  رواب  ای  هتـشادنپ و  غورد  ار  اهنیا  تسا  نکمم 

ناشیا زا  مدومن  یتالاوئـس  باب  هرابرد  دش  یم  هدنب  دوخ  یئاد  هک  یلحم  تالیکـشت  ياضعا  زا  یکی  زا  زور  کی  دنیامن . هعلاطم  هتفای و 
یـسک اب  هدـش و  جراخ  هناخ  زا  دـناوت  یم  وا  رـسمه  دوبن  ندـش  راد  هچب  هب  رداق  یباـب  يدرم  رگا  هک  تسا  هداد  مکح  باـب  هک  مدیـسرپ 
یلیلج فسوی  ياقآ  درادن ؟ داریا  امـش  رظن  زا  یمکح  نینچ  ایآ  دـشاب  یباب  زین  صخـش  نآ  هکنآ  طرـش  هب  طقف  ددرگ  زاب  هدومن  شزمآ 
دمحم ترـضح  ررکم  ياهجاودزا  يارب  لاوئـس  ياج  رگم  درادن  مبو  مل  تسا  هدش  لزان  ادخ  فرط  زا  هک  یمکح  داد  باوج  هدنب  یئاد 
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یمن دوشیم و  يراج  نامز  ياضتقم  هب  تبسن  ادخ  مکح  تسه ؟ لاوئس  لباق  رگم  دراد  دوجو  مالسا  رد  هک  للحم  مکح  ای  و  دوب ؟ (ص )
راتفر رد  ترضح  نآ  دنناد و  یم  همه  ار  ص )  ) دمحم ترضح  ياهجاودزا  لیالد  هک  الوا  تفگ  دیاب  خساپ  رد  تفرگ . داریا  نآ  زا  دوش 

دوش و یم  يراج  نانآ  نیب  رد  یهلا  دـقع  تسا و  یعرـش  رما  کی  جاودزا  ایناث  دومرف ، یم  تاـعارم  ار  لدـع  اـهتنم  شیوخ  نارـسمه  اـب 
دناوت یم  هقلطم  نز  بایمک  ییانثتـسا و  رایـسب  دراوم  رد  روطنیمه  مه  للحم  هرابرد  درادن . یعرـش  رما  نیا  هب  یطبر  چیه  نامز  ياضتقم 

. دیامن جاودزا  یلبق  رـسمه  اب  هتفرگ و  قالط  زاب  سپـس  دوش و  يراج  نانآ  نیب  رد  یعرـش  دـقع  هدومن و  رایتخا  اتقوم  ار  يرگید  رـسمه 
لیلد رد  باب  کش  یب  تسا .» ربون   » دشاب هتشاد  رسمه  ود  نامز  کی  رد  نز  کی  اما  دراذگ  یمن  یقاب  لاوئس  ياج  چیه  يا  هلئسم  نینچ 

اهب یتقو  تسا . هدومن  رداص  ار  یمکح  نینچ  یباب  لسن  داـیدزا  يارب  طـقف  هتـشادن  یعرـش  لـئاسم  یهلا و  دـقع  هب  يداـقتعا  چـیه  هکنیا 
دوخ در  يارب  هداعلا  قوف  اهنآ  دوجو  نوچ  دراذـگن و  اج  يزیچ  اهنآ  زا  دربب و  نایم  زا  ار  باب  راثآ  اه و  هتـشون  درک  یعـس  دـمآ  راکرس 
دوش هتفگ  یغورد  یتقو  اما  تسا . یلقتسم  تعیرش  تیئاهب  هدش و  مامت  رگید  باب  تعیرـش  تفگ  یم  دوخ  ناوریپ  هب  دوب  رـضم  مه  ءاهب 

ندروآ هب  يزاـین  هچ  رگید  دوش  خوسنم  هدیـشک و  لوط  لاـس  دوب 13  رارق  تعیرـش  رگا  دـمآ . دـهاوخ  نآ  لابند  هب  رگید  غورد  نارازه 
درک و یئادـخ  ياعدا  سپـس  داد و  دوخ  هب  ار  يدـهم  ربمایپ و  مان  ارچ  درک  رداص  میلاـعت  ماـکحا و  ارچ  تشون  باـتک  ارچ  دوب . تعیرش 

دوخ هتفگ  هب  هکنیا  لیلد  هب  تسا  باب  زا  هدش  رداص  نانآ  گرزب  زامن  دنناوخ و  یم  ار  یباب  زامن  نایئاهب  زونه  ارچ  هکنآ  رت  نشور  لیلد 
قیحر رد  ءاهبلادبع  تفر . تقرـس  هب  داتفا و  نانمـشد  تسد  هب  دوب  هدش  لزان  نایئاهب  يارب  اهب  ملق  زا  هک  يزامن  تعکر  اهبلادبع 9  اهب و 

اهب راثآ  حاولا و  زا  يرایسب  نیـضقان  دسیون : یم  هحفـص 31 و 32  ماکحا  دودح و  هنیجنگ  هحفص 174 و 175 و  هحفص 2825 و  موتخم 
زونه دنا و  هدرک  صقان  ار  نینزان  نیئآ  هدیدزد و  سدـقا  باتک  ممتم  ماکحا  هارمه  هب  ار  تیئاهب  یتعکر  زامن  تروص  دومن و  تقرـس  ار 

زا اهنآ  هرابرد  دنناوت  یم  دنونـش  یم  هک  تسا  لوا  راب  يارب  ار  ییاهزیچ  نینچ  ناناوجون  ناناوج و  رگا  دـشاب . یم  دوقفم  تدابع  نیا  مه 
نآ هیلع  ءوس  تامیلعت  مالسا و  ندیبوک  يارب  طقف  تالیکشت  دنهاوخب . نیتم  ناهرب  لیلد و  نانآ  زا  هدومن و  یتالاوئـس  تالیکـشت  نارس 

ییانـشآ هنوگچیه  مالـسا  تقیقح  اب  نوچ  میـشاب  هچ  سپ  میـشابن  یئاهب  نیا  دـنیوگ  یم  دوخ  اب  ناـناوج  دـننک و  یم  یـضار  ار  ناـناوج 
یبرع نایب  باتک  زا  ار  نیغورد  ربمایپ  نیا  باتک  زا  هلزاـن  تاـیآ  زا  يا  هراـپ  زیزع  ناگدـنناوخ  رتشیب  یهاـگآ  يارب  فصولا  عم  دـنرادن .

رب اهب  یتدم  زا  سپ  اما  دیشک ». یم  ار  وا  راظتنا  هک  ممئاق  نامه  نم  مدرم  يا   » نورظتنت يذلا  مئاقلا  انا  منک . یم  میدقت  هدرک و  جارختسا 
ای دوب  مئاق  باب  هک  دـنناد  یمن  مه  نایئاهب  دوخ  زونه  متـسه و  رظتنم  مئاـق  نم  دوب و  نم  هدـنهد  تراـشب  طـقف  وا  تفگ  دـمآ و  راـک  رس 
هل نم  ای  تولمکلا  لمکلا و  هل  نم  ای  تویلجلا  لجلا و  هل  نم  ای  تویهبلا  یهبا و  هل  نم  ای  هلاوه  دوب : لیلد  نیا  هب  باب  یـسیون  دنت  اهب …
كولمملا و… کلملا و  هل  نم  ای  توحتفلا  حتفلا و  هل  نم  ای  تورصنلا  رصنلا و  هل  نم  ای  تومرکلا  مرکلا و  هل  نم  ای  تومظملا  مظعلا و 

لقاع هکنیا  تهج  هب  ار  وا  باتک  مامتا  زا  سپ  دور  یم  هار  هنوگچ  بسا  مان  هب  دوش  یم  یباتک  نتشون  لوغـشم  ناتـسرامیت  رد  يا  هناوید 
هتشون رخآ  هب  ات  لوا  زا  باتک  روطق  تاحفص  رد  دننیب  یم  دننک  یم  هعلاطم  ار  باتک  هک  دعب  دننک  یم  صخرم  ناتـسرامیت  زا  تسا  هدش 

تایتاذلا تانونیکلا  قرـشا  تاینازرطلا و  زارطاب  تاینادـمحلا  تایتاذ  رهظا  دـق  يذـلا  هللادـمحلا  رگید : هیآ  قلتت …  قلتت  قلتت  تسا  هدـش 
تاروظب تاحـسالتم  تاینراونا  رهظا  هیعانتم و  سدق  دجم  عیانم  عیاقو  عیادب  عباوطب  تایخ  زابلا  تایتاذلا  حالا  هیقارـش و  قاروش  قارـشاب 

قرب رانا و  قرـشا و  عشعـشت و  عاضا و  علطا و  ادمح  دعب  نم  دحا  هدمحتـسی  لبق و ال  نم  دمحا  هدمح  اما  دـمح  هدمحتـسا  هینادرف  تایآ 
قافترالاوذ اقافر  قایترالاوذ  اتارب  قاقترالاوذ  اقاقر  قاقشالاوذ  اقاقش  قارتبا  زافارب و  قارـشالاوذ  افارـش  ادمح  عنتماف  عطـست  عفتراف و  رباف 

یم یتاملک  تالمج و  نینچ  یتسار  هب  ایآ  قادـتقالاوذ  اقالع  قادـتحالاوذ  اقادـح  قارتفالاوذ  اقارف  قابتـسالاوذ  اتابـس  قاقتحالاوذ  اقاقح 
دندرک لاوئـس  وا  زا  دنتفای  یم  وا  نانخـس  رد  هک  يدایز  تاداریا  تالاکـشا و  يارب  یتقو  دـشاب ؟ ماما  ای  ربمایپ و  ثیدـح  فرح و  دـناوت 

يریگداریا قح  یسک  دوش و  ادخ  ای  ماما و  ربمایپ ، دناوت  یم  سک  ره  تسا  هنوگنیا  رگا  دوش . یمن  يرشب  نیناوق  عبات  ادخ  تاملک  تفگ 
متش برض و  دروم  قالش  بوچ و  اب  ازریم  نیدلا  رصان  دهعیلو  روتسد  هب  يواعد  نیا  زا  سپ  باب  دشاب . هتشاد  دیابن  مه  یشارت  لاکشا  و 
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یحور كدـف  : » ازریم دـهعیلو  هب  باطخ  باب  همان  هبوت  نتم  درک . شـشخب  بلط  دـش و  شا  همان  هبوت  نتـشون  هب  رجنم  نیا  تفرگ و  رارق 
ادمح مث  هللادمحب  هدینادرگ  لماش  دوخ  دابع  هفاکرب  لاح  ره  رد  ار  دوخ  تمحر  لضف و  تاروهظ  هک  هقحتسم » هلها و  وه  امک  هللادمحلا 

نایغای رب  میحرت  ناـمرجم و  رب  رتست  ناگدـنب و  زا  وفع  شتفوطع  روهظب  هک  دومرف  دوخ  تمحر  تفار و  عوبنی  ار  ترـضحنآ  لـثم  هک  هل 
هب هچ  رگا  دشاب  وا  تیالو  لها  ملاع و  دنوادخ  ياضر  فالخ  رب  هک  تسین  يدـصق  ار  فیعـض  هدـنب  نیا  هک  هدـنع  نم  هللادهـشا  هدومرف 

تسوا تیالو  لها  تیالو  و  ص )  ) هللا لوسر  توبن  هرکذ و  لج  دنوادخ  دیحوت  هب  نقوم  نوچ  مبلق  یلو  تسا  فرص  بنذ  مدوحو  هسقن 
فالخ هک  یتاملک  رگا  ما و  هتـساوخن  ار  قح  ياضر  قالخ  اقلطم  مراد و  ار  وا  تمحر  دیما  تسا  هللادـنع  نم  لزن  ام  لک  رب  رقم  مناسل  و 

هک تسین  یملع  قلطم  ار  هدنب  نیا  و  ار ، وا  ترضح  مبئات  رفغتسم و  لاح  ره  رد  هدوبن و  نایصع  مضرغ  هدش  يراج  ملق  زا  هدوب  وا  ياضر 
تسین و يرما  چـیه  رب  شلیلد  هدـش  يراج  ناسل  زا  هک  تاملک  تاجانم و  یـضعب  و  هیلا » بوتا  یبر و  هلارفغتـسا  » دـشاب ییاعدا  هب  طونم 

یعدتسم رگید  ییاعدا  هن  هدوبن و  یئاعدا  چیه  ار  هدنب  نیا  لطبم و  ياعدا  ضحم  ار  مالـسلا  هیلع  هللا  هجح  ترـضح  هصاخ  تباین  یعدم 
زارفارـس دوخ  تمحر  تفار و  طاسب  تایانع  فاطلا و  هب  ار  وگاعد  نیا  هک  تسا  ناـنچ  ترـضح  نآ  یهاـشنهاش و  ترـضح  فاـطلا  زا 
نایئاهب هک  یسیون  خیرات  یبرغ  قرـشتسم  نوارب  دراودا  تسا  دوجوم  سلجم  هناخباتک  هظفحم  رد  هک  همان  هبوت  يور  زا  مالـسلاو . دیامرف 

یلع دیـس  دهعیلو : يوس  زا  همان  هبوت  باوج  تسا . هدومن  جرد  شباتک  رد  هدرک و  یفارگوتف  تسا  هدـش  یئاهب  مه  وا  هک  دـندوب  یعدـم 
هرـصن و هررـس و  هلا و  هدیا  لاوز  یب  تلود  دهعیلو  الاو  فرـشا  باون  روضح  رد  نومیم  لفحم  نویامه و  مزب  رد  امـش  يزاریـش  دـمحم 

يرطف دترم  هبوت  لتق  بجوم  تسا و  امش  دادترا  ثعاب  هناگادج  کی  ره  هک  يدرک  يدنچ  بلاطم  هب  رارقا  مالعا  املع  زا  یعمج  روضح 
يرطف دترم  ماکحا  لماتالب  دوش  عفر  هبـش  نآ  رگا  هک  تسا  غامد  طبخ  ههبـش  تسا  هدش  امـش  لتق  رخات  بجوم  هکیزیچ  تسین و  لوبقم 

نیمه تفر و  ربنم  هب  وا  دنک  هبوت  مدرم  روضح  رد  هک  دندرک  راداو  ار  باب  رهم )  ) هرهطملا هعیرشلا  مداخ  هررح  دوش . یم  يراج  امـش  هب 
تبحص يروط  هیقت  مکح  هب  وا  دسیون  یم  حایـس  یـصخش  هلاقم  باتک  رد  يدنفا ) سابع   ) اهبلادبع هطبار  نیا  رد  درک . رارکت  ار  بلاطم 

ار ناگدش  لافغا  درک و  لیدبت  هیقت  هب  ار  باب  هبوت  قیرط  نیا  هب  دومن و  یـضار  ار  ياملع  مه  دـندش و  دـقتعم  رتشیب  وا  هب  مدرم  هک  درک 
لیـصحت نارود  دای  هب  نایب  باتک  رد  باب  اما  هدوب  داوس  یب  تسا و  هدومنن  لیـصحت  باب  هک  دـنیعدم  ناـیئاهب  تفیرف . رتشیب  وحن  نیدـب 

دباع خیـش  دزن  وا  نزم . نیعم  هزادنا  زا  شیب  ارم  مراگزومآ  يا  دمحم  يا  نیعم  دح  قوف  ینبرـضتال  یملعم  ای  دمحم  ای  دـسیون : یم  دوخ 
لیـصحت وا  هک  ار  لطبم  ياعدا  نیا  تسا و  هدروخ  مشچ  هب  اهراب  زین  نایئاهب  باتک  رد  نیا  تسا و  هدومن  لیـصحت  لاس  هدزای  دودح  رد 

تراجت هب  لاغتشا  زا  لبق  وا  هک  تسنیا  هدمآ  تسد  هب  یخیرات  نئارق  دهاوش و  زا  هچنآ  اما  تسا  ضیقن  دض و  نانآ  ریاس  لثم  زین  هدومنن 
سدقا لیبق  زا  یئاه  هتشون  راثآ و  اهب »  » يرون یلعنیسح  ازریم  تسا . هدید  یم  میلعت  یتشر  مظاک  دیس  لثم  هرود  نآ  هتسج  رب  ياملع  دزن 

رد هک  تشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  یـسراف  حاولا  یلع ، حول  هنونکم ، تاملک  تارادتقا ، تاقارـشا ، عیدب ، ناقیا ، تسوا  باتک  نیرتمهم  هک 
زا هحفص 191  راثالا  رارسالا  باتک  رد  تسوا ، کلـسم  ندوب  یگتخاس  رب  لیلد  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یـشحاف  ياه  یئوگ  صقانت  اهنآ 
ام رهظی  امکحلا  املعلا و  تانایب  رکذـت  نا  اندرا  املک  مولعلا  نم  مهدـنع  امب  انعلطا  ام  موقلا و  بتک  انارق  ام  انا  تسا : هتفگ  یلعنیـسح  لوق 

اهنآ دزن  هک  یمولع  زا  میا و  هدرکن  تئارق  ار  موق  بتک  ام  بتکن . يرن و  کبر  هجو  ماما  حول  یف  ربزلا  بتکلا و  یف  ام  ملاعلا و  یف  رهظی 
هتـشون بتک و  ملاع و  رد  هچنآ  دوش  یم  رهاظ  مینک  رکذ  يزیچ  امکح  املع و  تانایب  زا  میهاوخب  هاگ  ره  میا  هدومنن  لصاح  عالطا  تسا 

ره درادن و  امکح  املع و  بتک  هعلاطم  هب  يزاین  هک  هدش  یعدـم  وا  میـسیون . یم  مینیب و  یم  تراگدرورپ ، مشچ  شیپ  یحول  رد  تساه 
نیا رب  لیلد  تایآ  رایـسب  ناقرف  رد  و  دـیوگ : یم  رگید  ياج  رد  هدرک و  شومارف  ار  هتکن  نیا  اما  دوش  یم  رهاـظ  شرظن  رد  دـهاوخب  هچ 

هک وا  نونموت » الفا  اـتابن  ضرـالا  نم  تینا  يذـلا  وه  و   » تسا رارق  نیدـب  تاـیآ  نیماـضم  نکلو  تسین !! رظن  رد  هیآ  سفن  هچ  رگا  تسا 
دنوش یم  رهاظ  مرظن  رد  اه  هتـشون  مهاوخب  نامز  ره  نم  دیوگ  یم  هکنیا  اب  دنک و  یم  شومارف  ار  نآرق  هیآ  دـمان  یم  راگدرورپ  ار  دوخ 

هحفص 330 موتخم و  قیحر  هحفص 285  رد  هک  هیطـش  هفیحـص  رد  نیا  و  تسین . نآرق  رد  الـصا  هک  دنک  یم  توالت  نآرق  زا  ار  يا  هیآ 
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تلخد ام  مولعلا و  نم  سانلا  دنع  ام  تارق  ام  دسیون : یم  هاش  نیدلا  رـصان  هب  ناطلـس  حول  رد  وا  تسا . هدمآ  ینامـسآ  هدـنام  مراهچ  زج 
نیمئاـنلا هیبـنت  باـتک  رد  مناـخ  هیزع  شرهاوخ  و  ما . هدـشن  دراو  سرادـم  هب  ما و  هدـناوخن  مدرم  شیپ  هفراـعتم  موـلع  زا  نم  سرادـملا .

اوسر ار  دوخ  ردارب  نینچ  هک  تسا  رهاوخ  زا  رتکیدزن  یـسک  هچ  و  تسین . یما  هدومن و  لیـصحت  وا  هک  دسیون  یم  تاحفص 4و 34 و44 
لباق ریغ  ياهیرگاشفا  بلطم  نیا  رب  هوالع  ناـشیاه  هتـشون  رد  دـندوب و  فرتعم  تقیقح  نیا  رب  لزا  ییحی  لوق  زا  زین  اـهیلزا  تسا . هدومن 
یکی يرون  گرزب  ازریم  وا  ردپ  هکنیا  اهب  ندرک  لیصحت  رب  نشور  لیلد  دنک و  یم  تلالد  اهب  يوعد  ندوب  باذک  رب  هک  دنراد  يراکنا 

هب ار  یلعنیسح  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  هدروآ  راب  هدرک  لیـصحت  ار  اهب  ياهردارب  اهرهاوخ و  همه  هدوب و  فارـشا  یتلود و  رـصانع  زا 
زا دعب  هک  دننادب  نیبم  نیقی  هب  دوش و  یم  هاگآ  سان  هکنآ  تماقتـسا  ینعم  تسا : هدمآ  اهب  نانخـس  زا  یکی  رد  دشاب . هداتـسرفن  هسردـم 

دـیامن و ایهم  دزاس و  كاپ  ار  بولق  ات  داد  تراشب  ار  سان  ایربک  لامج  رـشبم  ینعی  یلوا  هطقن  دنتـسین . هدوبن و  جاتحم  روهظب  مظعا  رهظ 
هدوبن و يروهظ  هب  جاـتحم  مظعا  روـهظ  زا  دـعب  تفگ  شیپ  رد  ارچ  سپ  دـنک  یم  روـهظ  يربماـیپ  لاـس  رازه  ره  دـیوگ  یم  نآ  زا  سپ 

دوبان هدرک و  تسین  هب  رس  ار  وا  دنوادخ  هک  دشک  یمن  لوط  زور  هنابش  لهچ  دوش  رهاظ  نیغورد  يربمایپ  رگا  دندقتعم  نایئاهب  دنتـسین !؟
رد هکیلاح  رد  دوش . یم  طابنتـسا  یبلطم  نینچ  زین  ناتیا  باتک  رد  اهب  تانایب  زا  دـنناد و  یم  نآرق  زا  هتفرگ  رب  ار  داقتعا  نیا  دزاـس و  یم 

شتعاطا رفن  رازه  دص  بیرق  هدومن  تیمئاق  ياعدا  تاهج  زا  یتهج  رد  تعامج  تنـس و  لها  زا  یـسفن  دسیون : یم  هحفص 164  فارشا 
. دنتـشامگ تمه  شرون  افطا  رب  دندومن و  شدیهـش  دومرف  رما  رب  مایق  ناریا  رد  یهلا  رونب  یقیقح  مئاق  دندرک  مایق  شتمدخ  هب  دـندومن و 
ار ندـش  تسین  هب  رـس  هتکن  قیرط  نیدـب  درک و  تیودـهم  ياعدا  ناتـسودنه  رد  هک  تسا  یناـیداق  دـمحا  مـالغ  سفن  نآ  زا  اـهب  روظنم 

لاوئـس هدـش و  باـب  ندوـب  يدـهم  هب  رقم  اـجنیا  رد  اـهب  دوـخ  هکنیا  نآ  دـناسر و  یم  تاـبثا  هب  زین  ار  يرگید  بـلطم  هدرک و  شوـمارف 
يدهم باب  رگا  هک  تساجنیا  لاوئـس  هدـش و  باب  ندوب  يدـهم  هب  رقم  اجنیا  رد  اهب  دوخ  سپ  تسا  هدوب  يدـهم  باب  رگا  هک  تساجنیا 
دادـملق يدـهم  ندـمآ  دـیدپ  يارب  یتراشب  ار  باب  ياعدا  اهبلادـبع  اهب و  دوخ  اهراب  هکیلاح  رد  تسا . هراک  هچ  اهب  دوخ  سپ  تسا  هدوب 

یم تیافک  نایب  دنچ  نیمه  هب  شیب  بلطم  تسا و  كدنا  تصرف  دنا . هدناوخ  نامز  ماما  بئان  دنا و  هدیمان  روهظ  رشبم  ار  وا  دنا و  هدرک 
هدارا اب  يا  هتسناوت  هک  ردقنامه  یتسه  یئاهب  هک  يزیزع  تسود  امش  نایئاهب  اب  یتبحص  تسیفاک  ناشیدنا  دنلب  نالد و  نشور  يارب  منک .

نینچ اب  وت  تسوت و  يوجادخ  حور  سفن و  تزع  رگنایامن  هدش  عنم  وت  يارب  تالیکشت  يوس  هک  یشاب  يروطس  قاروا و  هدنناوخ  دوخ 
اب وت  يا و  هتفریذپ  لقع  ملع و  قباطم  ار  نید  رگید  نایدا  اب  دوخ  کلـسم  هسیاقم  اب  وت  يا و  هدرک  تقیقح  يرحت  بصعت و  كرت  یتمه 

مامت اب  ار  نیریـش  تقیقح  نیا  یماگنه  طقف  تسین و  نید  تیئاهب  دنمجرا : تسود  يا  هدـیناهر  ار  دوخ  تالیکـشت  اوغا  زا  یکرح  نینچ 
وس تاغیلبت  يرما و  حالطصا  هب  بتک  رد  هک  تسین  نآ  مالـسا  ییامن . كرد  ار  نایدا  ریاس  یتح  مالـسا و  تقیقح  هک  يریذپ  یم  دوجو 

تریغ و و تیئاهب  تسا  هدرواـین  ناـغمرا  هب  دوخ  ناگدـنورگ  يارب  يزیچ  تلفغ  تفخ و  زج  تیئاـهب  هدـش ، میـسرت  وت  يارب  تالیکـشت 
هدش و هدناشن  خیرات  ناراکمتس  یـسایس  موش و  تسد  هب  هک  تسا  یلاهن  سوحنم  کلـسم  نیا  هدومن . راد  هشدخ  ار  دوخ  ناوریپ  تیثیح 

هرمز زا  تفای و  یهاوخ  زاب  هنافرط  یب  یـسسجت  قیقحت و  ورگ  رد  ار  شیوخ  يونعم  تلزنم  ماقم و  عیـسو  يدـید  زاب و  يا  هشیدـنا  اب  وت 
وت بذاک و  دـنا  هدومن  داجیا  وت  رد  دـیدش  تاغیلبت  رثا  رب  هک  يراختفا  رورغ و  دـش . یهاوخ  جراخ  خـیرات  ناگدـنوش  ناگدـش و  خـسم 

ترـضح ناتـسود  زا  ار  دوخ  هکنیا  زا  یـشچب و  ار  یعقاو  راختفا  تذـل  هک  درب  یهاوخ  یپ  راکـشآ  تیعقاو  نیا  رب  ینامز  وت  تسیلاـخ و 
يرادنید و نئمطم  هدوسآ و  يرطاخ  اب  هدومن و  هداعلا  قوف  یتردـق  ساسحا  یمانب  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  ریاس  مالـسلا و  هیلع  یلع 

تاملک هک  تسادخ  اب  زاین  زار و  اهتاجانم و  زج  ایآ  هدومن  بذج  دوخ  هب  ار  وت  تیئاهب  رد  هک  هچنآ  دومن . یهاوخ  راختفا  شیوخ  نامیا 
یناسنا ملاع  تدحو  یمومع و  حلص  يابیز  ياهراعـش  هکنآ  ای  هدیرفآ  زیگنا  لد  زغن و  تالمج  هدروآدرگ و  مه  رانک  رد  ار  ابیرف  ابیز و 

هک ار  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هیداجس  هفیحص  رگا  اما  اهنیا …  رب  فاضم  زین  یقالخا  میلاعت  دبال  تسا و  هدومن  تاراودیما  هک  تسا 
ياعد مان  هب  هک  ار  ع )  ) یلع ترـضح  زادگناج  شخبناج و  تاجانم  رگا  هکنیا  ای  يدرک و  یم  هعلاطم  تسا  یهلا  هاگرد  هب  وا  زاین  زار و 
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ناج شوگ  دوش  یم  توالت  نیشنلد  تروص  هب  ناهاگرحس  رد  هک  یمالـسا  هیعدا  ریاس  هچنانچ  رگا  يدینـش و  یم  تسا  فورعم  لیمک 
نایدا و مامت  راعـش  تفگ  اب  و  تسا . كراـبم  هیعدا  نیمه  زا  یـصیخلت  اـبیز  تـالمج  تاـملک و  نآ  ماـمت  هک  يدرب  یم  یپ  يدرپس  یم 

اهدـص مالـسا  نوچ  یـصقن  یب  گرزب و  تناید  رد  نآ  تسا و  قافتا  داحتا و  یتسود و  حلـص و  ایند  فلتخم  قوف  اههورگ و  مامت  یتح 
دیاب دنا  هناگ  هدزاود  نایئاهب  يارب  هک  یقالخا  میلاعت  هرابرد  و  تسین . راعش  ءزج  يزیچ  تیئاهب  رد  تسا و  هدش  دیکات  رتمهم  رتشیب و  راب 

رایتخا تحت  ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  ار  ناسنا  دریگ و  یم  رب  رد  ار  لئاسم  نیرت  یئزج  هک  دراد  يداینب  یـساسا و  میلعت  نارازه  مالـسا  تفگ 
دوخ نقتم  نیتم و  ماکحا  ینامـسآ و  باتک  اب  هک  تسا  یـسدقم  تناید  مالـسا  تساشگهر . امنهر و  هراومه  ار  وا  هدرکن و  اهر  شیوخ 
مدرم رب  هیلع  هلا  تاولـص  دـمحم  ترـضح  رمع  تکرب  رپ  ياهلاس  نامه  رد  هلزاـن  تاـمیلعت  هدومن و  نشور  ار  شناوریپ  فیلکت  اـحیرص 

رد اهنآ  زا  يرایـسب  تسا و  هدـش  رداص  صقان  یئزج و  رایـسب  هکلب  هدوبن  لماک  روط  هب  اهنت  هن  ینابم  ماکحا و  تیئاهب  رد  اما  دـش  غـالبا 
دنا و هدومن  لوکوم  لدـعلا  تیب  هب  ار  ماکحا  ندومن  رداص  هرخالاب  دـش و  حیحـصت  ضیوعت و  يدـنفا  یقوش  اهبلادـبع و  ینیـشناج  نامز 

رورم هب  هک  ینید  تسیچ ؟ هدشن  ریگ  ملاع  تیئاهب  زونه  دـننک و  یم  یگدـنز  هرود  نیا  رد  هک  یناسک  فیلکت  سپ  هک  تساجنیا  لاوئس 
نانچ نینچ و  رازه  ود  لاس  رد  هک  بذاک  ياهدیعو  هدعو و  هب  میـسر  یم  هک  تساجنیا  تسین !؟ دیدرت  لباق  ایآ  دوش  لیمکت  نآ  ماکحا 
افیح زا  هلـسرم  ياـهمایپ  رد  هک  تساـهلاس  اـهیمرگلد …  اهیرادـلد و  هنوگ  نیا  زا  دومن و  دـنهاوخ  لاـبقا  جوف  جوف  بیرقنع  دوـش و  یم 

یعمج طابترا  لیاسو  نیرت  هتفرـشیپ  دوجو  اب  دننانآ و  نابیتشپ  ایند  ياهتردـق  ربا  هکنیا  اب  عقاو  رد  دـسر  یم  نایئاهب  هب  تاراشب  اهدـیون و 
نایئاهب نیب  رد  زج  تسا و  هتفای  لزنت  ادـخ  فطل  هب  هکلب  هتفاین  یلاـعت  یقرت و  هنوگچیه  اـهنت  هن  تفگ  دـیاب  تعنـص  هعـسوت و  رـصع  رد 
یمالسا شنیب  ییاهب  شنیب  یمالسا و  شنیب  رد  نید  لوصا  مود  شخب  تسیلاخ …  وت  لبط  رگید  هقرف  نارازه  لثم  تسین و  هدش  هتخانش 

هعیش بهذم  رد  يداقتعا  لصا  ود  زین  تماما  لدع و  داعم  توبن 3 - دیحوت 2 - - 1 دنرارق : نیا  زا  اهنآ  هک  تسا  دقتعم  یلک  لصا  هس  هب 
. دومن میهاوخ  رورم  الامجا  زین  ار  لصا  ود  نیا  دنک  یم  قیدصت  یقیقح  مالسا  ناونع  هب  ار  هعیش  بهذم  تیئاهب  هک  نوچ  دنتسه و 

دیحوت - 1

هراشا

همه قوفاـم  اریز  تسا  زیچ  همه  زا  زاـین  یب  دوب ، دـهاوخ  لازیـال  هدوب و  اـتکی  لزی  مل  یتسرپادـخ  ینعی  دـیحوت  یمالـسا  ینیب  ناـهج  رد 
لامک نآ  يارب  ندشن  لئاق  کیرـش  ینعی  دیحوت  دیزرو ، كرـش  كردیال  تاذ  نیا  هب  دیابن  دشاب و  یم  دلوی  مل  دـلی و  مل  تساهتردـق ،
یمن قلخ  دـنک و  یم  قلخ  دـشخب  یم  تامم  دـهد و  یم  تایح  تسا ، یتسه  ناهج  لک  قلاـخ  تسا ، اـهتنم  یب  تردـق  قح  تاذ  قلطم ،

زیچ زین  تیئاهب  هلاض  هقرف  رد  نید  لوصا  تسوا . هدارا  تحت  رد  زیچ  همه  درادن  دوجو  شسدقا  تاذ  يارب  زین  یمدع  دناریم و  یم  دوش ،
نامه ًارهاظ  تیئاهب  رد  مه  دـیحوت  ثحب  تسا ، نیتم  لصا  جـنپ  رب  شداقتعا  دـش  هتفگ  هک  روطنامه  تسین و  یمالـسا  شنیب  زا  ییادـج 

وا لصا  قح  تاذ  شتـسرپ  یتسه و  قلاخ  ندوب  اتکی  درادن . یتسرپادخ  زج  یموهفم  تیئاهب  رد  یتسرپادخ  ینعی  تسا  مالـسا  رد  دیحوت 
. دش لئاق  یکیرش  یلاعتیراب  دنوادخ  يارب  دیابن  هک  تسا  دقتعم  ًارهاظ  یئاهب  تسا ، لوا  فرح  و 

كرش موهفم  رب  یشرگن 

. تسا یسررب  ثحب و  لباق  یتوافتم  ياههاگدید  زا  دراد و  یفلتخم  یناعم  تکرش 

قح تاذ  رد  كرش 
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مامت اریز  تسین  يدوجوم  چیهاب  هسیاقم  لباق  درادن و  اتمه  ینعی  درادن . کیرـش  ینعی  تساتکی  قح  تاذ  دیوگ  یم  یتقو  هعیـش  بهذم 
نیمه هب  ًارهاظ  زین  نایئاهب  داقتعا  رد  داقتعا  عون  نیا  هک  دـنا  هتفرگ  تسه  وا  یتسه  زا  یتسه  ماـمت  دنتـسه و  وا  هدارا  دوجوم  تادوجوم ،
یفرعم تفـص  مسا و  رازه  اب  ار  ادـخ  ریبک  نشوج  ياعد  رد  نیموصعم  دـیجم و  نآرق  رد  دـنوادخ  قح  تافـص  رد  كرـش  تسا . لـکش 

یعقاو ینعم  اـب  ینعی  میباـی  یم  رد  هجو  نسحا  هـب  ار  دـیحوت  موـهفم  میوـش  قـیقد  امـسا  نآ  تافـص و  نآ  هـب  باوـخ  رگا  تـسا  هدوـمن 
كرد زگره  ار  زاـین  یب  دوجو  نآ  یتـسه  لـک  قلاـخ  نآ  زاـب  لیـصافت  نیا  ماـمت  اـب  هک  میمهف  یم  هزاـت  میوـش و  یم  انـشآ  یتسرپادـخ 

میهاوخن زگره  میروآ  رامـش  هب  ار  یهلا  فاصوا  اهمان و  میهاوخب  رگا  هدـمآ و  مـالک  بلاـق  رد  تفـص  مسا و  رازه  نیا  دومن و  میهاوخن 
دنوادـخ ینامـسآ  بتک  رد  هک  یئامـسا  فاصوا و  هب  اهنت  دسانـشب  ار  ادـخ  یعقاو  موهفم  هب  هک  تسین  يدـح  رد  نوچ  ناسنا  تسناوت و 
دیناوخب اهمان  نیا  اب  ار  وا  نیاربانب  تسادخ ، نآ  زا  اهمان  نیرتهب  دیامرف : یم  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ  مینک  یم  افتکا  هدیمان  اهنادـب  ار  دوخ 

تیئاهب رد  اما  دیسر . دنهاوخ  دنا  هدرک  هچنآ  رفیک  هب  يدوز  هب  دینکن  انتعا  دنتسه  شیدنا  جک  ورجک و  وا  ياهمان  هنیمز  رد  هک  اهنآ  هب  و 
ار یقیقح  یتسرپادخ  دیحوت و  هک  دنیعدم  دنا و  هداد  تبسن  دنتشاد  تسود  هک  سک  ره  هب  دوخ و  هب  ار  یهلا  تافص  امـسا و  اهب  باب و 

ءامـسا باقتلا و  مامت  یتحار  هب  تسا و  قیمع  یتقیقح  زا  رود  هتخومآ  هراب  نیا  رد  هچ  ره  ناسنا  لاحب  اـتو  هدومنن  كرد  سکچیه  زونه 
ریاس رگا  دشاب و  ادخ  دناوت  یم  دنکیم  سح  اهنآ  کلسم  هب  یعقاو  دقتعم  کی  دیدرت  یب  هکیروطب  دنا . هدومن  بستنم  تیرشب  هب  ار  ادخ 
کی هب  رورم  هب  ناسنا  تسین و  روطنیا  هک  هدـش  نشور  ناگمه  رب  رگید  زورما  دـنا  هدومن  یفرعم  كردـی  تاذ ال  کی  ار  ادـخ  ناربمایپ ،
ناهج لک  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  ار  دوخ  دـناوت  یم  یلماـک  صقن و  یب  ناـسنا  ره  هک  تسنیا  نآ  تفاـی و  دـهاوخ  تسد  تقیقح 

دوخ تیهولا  تیبوبر و  هب  تحارص  هب  هدش  لزان  اهب  باب و  نمحر » تیشم  مف   » زا ناشدوخ  لوق  هب  هک  يرایـسب  تایآ  رد  هچنانچ  دنادب ،
ریرـص نم  راعـش و  هتـسناد و  دوخ  تردقرپ  دی  هتخاس  ار  یتسه  ناهج  لک  هدومن  یفرعم  لیلج  بر  میدـق و  لصا  ار  دوخ  هدرک و  هراشا 

لالج و رد  كرـش  عنم  یتسرپادخ و  هلئـسم  ياقلا  هار  رد  ناربمایپ  هچ  ره  نونک  ات  ینعی  دـنا  هداد  رـس  ضرالا  تاومـسلا و  تقلخ  یملق 
دوخ رب  ار  ادخ  تافص  هچ  ره  هدومن و  یفرعم  هللا » انا  ینا   » ار دوخ  هتخیر و  ورف  هرابکی  ار  همه  دنا  هدیشوک  تیرشب  ملاع  هب  قح  توربج 

هللا نم  باتک  اذـه  دراگن : یم  نینچ  باب ) دوخ  تیـصو  هب  باب  نیـشناج  اهب و  ردارب   ) لزا ییحی  هب  دوخ  هماـن  رد  باـب  ـالثم  دـنا . هتفرگ 
هب ( ) باب  ) ناهج هدـنراد  اپ  رب  هدـنز و  يادـخ  زا  تسیا  همان  نیا  همجرت : نودوعی ) هللا  یلا  لک  لـق  نوئدـبی  هللا  نم  لـک  لـق  مویقلا  یحلا 

تـساجنیا بلاج  و  دندرگیم . رب  وا  يوسب  همه  دنوش و  یم  زاغآ  ادخ  زا  همه  وگب ) لزا ) حبـص   ) ناهج هدنراد  اپرب  هدـنز و  يادـخ  يوس 
يا وگب  : » دیوگ یم  هداتـسرف و  تنعل  وا  رب  اهب  دنک  یم  یفرعم  ناهج  لک  هدنراد  اپرب  هدـنز و  يادـخ  ار  وا  باب  هک  لزا  ییحی  نیمه  هک 

هک دـنناوخب  رمجم  نیا  زا  دوخ  نایئاهب  و  « 1 دومن ضارعا  وا  زا  دوش  یم  ایآ  هدـش ، قلخ  شا  هملک  هب  لزا  نارازه  هک  یـسفن  فاصنا ، یب 
هب اهب  هک  ییاقلا  دناوخ . یم  شیوخ  لیلذ  هدنب  ار  وا  اهب )  ) رگید ییادخ  دنک و  یم  هراشا  لزا ) ییحی   ) ییادـخ هب  باب )  ) ییادـخ هنوگچ 
ام مکحی  ءاشی و  ام  لعفی  ملع  اب  هلالج  لج  قح  ار  دوخ  هک  تسنیا  دوش  یم  هدید  شتایآ  حاولا و  رد  تارک  هب  تسا و  هداد  تبسن  دوخ 

امسالا مویق  و  ص )  ) لوسر ترـضح  رب  لیئربج  هداتـسرف  تفگ ) نخـس  یـسوم  ترـضح  اب  هک  یـسک   ) روط ملکم  ار  دوخ  هتـسناد ، دیری 
ادـخ و تافـص  امـسا و  رهظم  یلعا و  ملقا  هلا ، تیـشم  هلا و  هدارا  و  نوزخم .  زنک  نایب و  هدـننک  لزان  و  باب ) باتک  هاشداپ   ) نایب ناطلس 

ناوریپ هب  نینچ  هلمج  زا  دوخ  ياه  همان  زا  يرایـسب  رد  و  تسا . هدیمان  یهتنملا  هردس  يرولا و  یلوم  ادخ و  رما  قرـشم  هلا و  سفن  رهظم 
یتیانع امس  قفا  نم  قرـشملا  اهبلا  دیوگ  یم  هکنیا  ای  یئاهب و  اهیلع  نیـسح  لبق  دمحم  یلع و  لبق  ردیح  بانج  تسا : هدرک  تیانع  دوخ 

دوخ مان  هب  ادـخ  مان  ياج  هب  ار  دوخ  ياه  همان  یتیاـنع و  کـیلع و  دـیوگ : یم  شنادـیرم  زا  یماـن  یلعمـالغ  هب  مکیلع و  یتیاـنع  مکیلع 
زا ریباعت  نیا  البلا » قفا  نم  قرشملا  یمساب   » ای ءامـسالا  یلع  نمیهملا  یمـساب  دیوگ : یم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ياج  هب  هدرک و  عورش 
هک دـندقتعم  باب  اهب و  هک  میتفگ  یلعالا . کبر  مسا  حبـس  دـیامرف  یم  یلعا  هروس  رد  هک  دراد  هفیرـش  هیا  اب  تافانم  كاـپان  رـصنع  نیا 
نآ رب  يدـحا  لبق  زا  هن و  مولعم  یقیقح  دـیحوت  ینعم  نیح ، یلا  يرمعل  : » دـیوگیم اهب  هدرکن  كرد  یـسک  لاح  هب  اـت  ار  دـیحوت  بتارم 
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هدـشن و مولعم  یـسک  يارب  یقیقح  دـیحوت  ینعم  نونک  ات  دوخ  ناج  هب  لئـسا » مث  تعمـس  امع  کـسفن  سدـق  فرعت  نادـیرت  ول  هنزئاـف 
. سرپـب نم  زا  سپـس  نک  هـیلخت  يا  هدینـش  هکینانخـس  زا  ار  ترکف  یمهفب  یهاوـخ  یم  وـت  رگا  هدیـسرن و  نآ  رب  ناینیـشیپ  زا  سکچیه 

اعقاو دـنا . هدرکن  كرد  ار  یقیقح  دـیحوت  ینعم  هقرف  نـیا  دـیوگ : یم  هدز  هـنعط  صوصخلاـب  هعیـش  هورگ  هـب  هحفـص 122  رد  نینچمه 
دناوت یم  یسک  دشاب  یتسرد  ینعم  دناوت  یم  دنمزاین  رشب  کی  هب  ندرک  بستنم  ادخ و  باقلا  ندیدزد  اب  دیحوت  ینعم  ایآ  دیهد  فاصنا 
دندوب هتخومآ  دـیحوت  هرابرد  هچنآ  ره  ناینیـشیپ  یلک  هب  هک  دـشاب  هدرک  لزان  یتایآ  یئاهباتک و  دـیحوت  هرابرد  هک  دـنکب  ییاعدا  نینچ 

تسا دیحوت  ینعم  نیا  دیوگ  یم  هداد و  تبسن  دوخ  هب  تسا  یهلا  امسا  تافص و  هچ  ره  یـسک  هکنیا  رطاخ  هب  طقف  هکنآ  دننک  شومارف 
مینیبب ات  مینک  هراشا  اهب  باب و  زا  يرگید  تاـیآ  هب  تسین  دـب  تسا . رتدـب  یتسرپ  تب  كرـش و  ره  زا  دـیحوت  هنوگنیا  هک  دـنریذپب  مدرم 

مل هدـیب  یـسفن  يذـلا  وغ  : » دـنک یم  هوکـش  شناگدـنب  زا  اهب  یلع  حول  رد  تسیچ ؟ اهنآ  نیهارب  لیالد و  هدرک  ینعم  ار  دـیحوت  هنوگچ 
نم امـسا  لذبی  ناب  اردتقم  نوکی  هن  اب  هدابعلا  تبثی  نادارا  وه  الا  هلا  هللا ال  انا  یناب  ناش  لک  یف  قطنی  يذـلا  نا  نم  مظعا  ملظ  مویلا  نکی 
نم دیوگ  یم  هراومه  هکیـسک  دوش  یمن  نیا  زا  رتگرزب  یمتـس  زورما  تسا  وا  تردـق  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دـنگوس  همجرت : امـسالا »
اما  ) دنک ضوع  ار  امش  زا  یکی  ياهمان  زا  یمان  دناوت  یم  هک  دیامن  تباث  شناگدنب  رب  هک  تسا  هتساوخ  تسین  ییادخ  نم  زج  میادخ و 

انا ال الا  هلا  تناالا ال  هلا  وه ال  لا  هلا  ال  : » دیوگ یم  باب  زا  لقن  هب  عیدب  باتک  رد  اهب  دیحوت  بتارم  لیمکت  رد  و  دننک ). یمن  لوبق  اهنآ 
رگم تسین  ییادخ  وا ، رگم  تسین  ییادخ  : » همجرت اعیمج .» نیملاعلا  بر  كایا  الا  هلا  اعیمج ال  نیملاعلا  بر  يایا  الا  هلا  يذـلا ال  الا  هلا 

راگدرورپ ارت  رگم  تسین  ییادخ  نایناهج ، همه  راگدرورپ  ارم  رگم  تسین  ییادخ  هکنآ  رگم  تسین  ییادخ  نم ، رگم  تسین  ییادـخ  وت ،
: دـیامرف یم  همادا  رد  دوش ، لیمکت  ات  دـیناوخب  هبترم  هس  دـشن  لیمکت  ناتدـیحوت  رگا  دـیامرف : یم  يوسوم  ياـقآ  لوق  هب  ناـیناهج » همه 

ریمض ياج  رد  دنبصن و  ریمض  يروطچ  يایا )  ) و كایا )  ) هدش و لامعتسا  روطچ  هلـص  نودب  تسا  لوصوم  يذلا  هک  دیریگن  دوخ  دیئاپب 
تیهولا راهظا  زا  دنچ  یتاکن  نیا  اما  مسیون ). یمن  ار  يوسوم  ياقآ  ياهتبحص  همادا  میرادن  نیهوت  دصق  نوچ  و  . ) دنا هدش  لامعتسا  عفر 

سپ تسین  كرـش  اهنیا  رگا  دـنیوگب  دـنهد و  فاصنا  دوخ  زیزع  ناگدـنناوخ  ات  میدرک  اهنآ  هب  يا  هارـشا  ام  دوب و  باب  اـهب و  تیبوبر  و 
!؟ تسیچ كرش  ینعم 

قح تدابع  رد  كرش 

زامن ماگنه  رد  رهم  يور  رب  نداـهن  یناـشیپ  ناـیباهو  داـقتعا  رد  ـالثم  دوش . یم  کـفنم  مه  زا  اـهداقتعا  زین ، كرـش  یـسررب  عون  نیا  رد 
رد اما  تسا . كرش  زین  ندناوخ  اعد  نداتسیا و  ناربمایپ  ناماما و  رهطم  رازم  هب  ور  تسا ، كرـش  نآرق  باتک  ندیـسوب  ای  تسا و  كرش 

يارب اهنیا  همه  نوچ  دوش  یمن  بوسحم  كرـش  نآرق  باتک  ندیـسوب  نداهن و  رهم  رب  یناشیپ  ناماما و  هب  نتـسج  لـسوت  هعیـش  بهذـم 
ار اهنآ  دناوخ  یم  اعد  دتسیا و  یم  ناماما  رازم  رب  هکیماگنه  اریز  تسادخ . شتسرپ  عقاو  رد  توهال و  ملاع  هب  ناسنا  حور  ندش  کیدزن 
اما تسا . هدنام  رادیاپ  هتفای و  شرتسگ  ناراوگرزب  نیا  هلیسو  هب  مالسا  تسا  دقتعم  مهلم  اریز  دزرو  یم  قشع  اهنآ  هب  دنک  یمن  شتـسرپ 
نیا لیلد  هب  دسوب  یم  ار  نآرق  هعیش  ناملسم  رگا  هرخالاب  هدنراد  هگن  لعاف  هن  دندوب  مالسا  ياقب  هلیـسو  ناربمایپ  ناماما و  هک  دراد  لوبق 
دای ار  وا  هک  تسیا  هلیـسو  رهم  هکلب  تسین  رهم  دوخ  ندیتسرپ  ینعم  هب  زاب  دراذگ  یم  رهم  رب  یناشیپ  رگا  تسادـخ و  مالک  نآ  هک  تسا 
هدـش قلخ  ناسنا  تیاهن  رد  اما  ددرگ  یم  زاب  كاخ  هب  دوجوم و  كاخ  زا  ناسنا  هک  ارچ  ادـخ ، يوس  هب  وا  تشگرب  دزادـنا و  یم  گرم 
ینعی تسادـخ  لباقم  رد  ناسنا  عوصخ  عوشخ و  زاب  ددرگ و  یم  زاب  ادـخ  يوس  هب  ددرگرب  كاخ  هب  رگا  تسا و  كاخ  هلیـسو  هب  ادـخ 

ادـخ هب  رتشیب  ار  ناسنا  هک  دنـشزرا  لباق  تهجنآ  زا  دـنهد  یم  طابترا  ادـخ  هب  ار  ناسنا  هک  ییاـه  هلیـسو  متـسین . شیب  كاـخ  یتشم  نم 
ترـضح الثم  هکنیا  هب  دنـشاب  دقتعم  هکنآ  هن  تسادخ  هب  ندیـسر  يارب  اه  هلیـسو  هب  نتـسج  لسوت  همه  اهداقتعا  نیا  دـننک . یم  کیدزن 

یم یتقو  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  هعیـش  تدابع  رد  كرـش  دننک . یتسرپ  باتک  یتسرپ و  رهم  هکنیا  ای  تسین . ادـخ  زا  ادـج  ص )  ) دـمحم
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سپ شکاخ ، ادخ و  تسا  هزنم  كاپ و  ای  شربمایپ و  ادخ و  تسا  هزنم  كاپ و  هکنآ  هن  ادخ ، تسا  هزنم  كاپ و  ینعی  هللا  ناحبـس  دـیوگ 
دنک یم  ادص  لد  زوس  اب  ار  راهطا  همئا  هکنیا  ای  و  ص )  ) دمحم ترـضح  ای  دیوگ : یم  الثم  رگا  دتـسرپ و  یم  ار  ادخ  طقف  طقف و  تدابع 

هک وت  يراد ، تلزنم  برق و  ادـخ  دزن  رد  هک  وت  ص )  ) دـمحم ترـضح  ای  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هتفهن  يرگید  زیچ  وا  دایرف  يارو  رد 
حور و ياقب  هب  دقتعم  نوچ  دـهاوخ  یمن  دـمحم  ترـضح  مسج  زا  ار  شهاوخ  نیا  بلطب . يرای  نم  يارب  وا  زا  يدـنموربآ  ادـخ  دزن  رد 

راوجمه ترـضح  نآ  كاپ  حور  رگید  ملاع  رد  دـناد  یم  هک  ارچ  دـنک  یم  يراـی  بلط  راوگرزب  نآ  حور  زا  تسا  رگید  ملاـع  هب  زاورپ 
؟ دشاب هدرکن  رود  ار  هار  هک  دنک  یمن  يرای  بلط  وا  دوخ  زا  امیقتـسم  دروآ  یمن  ار  ادخ  مان  طقف  طقف و  نایباهو  لثم  ارچ  اما  تسادخ و 
هب هک  تسا  داقتعا  قشع و  مود  ع )  ) راـهطا همئا  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  لـباقم  رد  تسا  هعیـش  عوشخ  عوضخ و  هلئـسم  یکی  لـیلد  دـنچ  هب 

یهلا ناگدیزگرب  هکنیا  تلع  هب  دنا ، هدـشن  یناف  راوگرزب  نآ  هک  تسا  دـقتعم  میتفگ  البق  هک  روطنامه  اریز  دراد ، ناراوگرزب  نآ  یتسه 
، موس دنک ، فارتعا  ناشریذپان  انف  قح و  تاذ  اب  ناشندوب  راوجمه  هب  يدـیدرت  چـیه  دـناوت  یم  ناسنا  هک  دنـشاب  یم  یناسک  اهنت  دنتـسه 

هلمج زا  ناگرزب  هک  یبلاطم  تمـسق  نیا  رد  دـشاب . دـنلب  نیمز  يور  رب  ادـخ  ایلوا  مان  تمایق  زور  اـت  هک  تسا  نآ  رب  هعیـش  رگید  داـقتعا 
ناشمان رگید  ياهناسنا  همه  لثم  زین  اهنآ  رگا  ددرگ . لیمکت  بلاطم  دوش و  هعجارم  تسا  هتشون  تعافش  دروم  رد  يرهطم  داتـسا  موحرم 

اهنآ هکنیا  لیلد  هب  سپ  تسیچ ؟ رد  اهنآ  اب  ناسنا  يویند  ماقم  قرف  دوش و  یم  هچ  ناـسنا  يریذـپوگلا  هلئـسم  سپ  دـشابن ، رارقرب  دـنلب و 
اما دشاب . توافتم  ماوع  دیاب  زین  اهنآ  هزاوآ  دنشاب و  هتـشاد  ناگدنب  ریاس  زا  توافتم  يرازم  دیاب  دنراد  یلومعم  ياهناسنا  زا  رتالاب  یماقم 

یناحور هبذاج  کی  اب  ماوت  هسدقم  رهاظم  ندوب  يویند  تفر  اطخ  هب  دـیابن  رگید  ياهناسنا  اب  هسدـقم  رهاظم  ندوب  يویند  هسیاقم  رد  زاب 
زا همه  نیفشتکم  نیعرتخم و  گرزب  هفسالف  ارعش ، امکح ، دنرایسب ، دنراد  ییالاو  ماقم  شزرا و  ایند  نیا  رد  هک  یصاخشا  هن  رگ  تسا و 

اهنت هن  تساهنآ  ندوب  یهلا  تهج  زا  دراد  یم  هگن  دنلب  ار  یهلا  ناگدیزگرب  مان  هعیـش  رگا  اما  دنرگید  ياهناسنا  زا  يرتالاب  هبترم  ماقم و 
زگره زگره و  تسیقاب  اهنآ  زا  یمان  رگا  دـنا و  هتفرگ  رون  یقیقح  ناگرزب  اهنآ  نابات  راونا  زا  ملاع  ناگرزب  مامت  اهنآ  يویند  ماـن  ماـقم و 
ناسنا نوچ  دندقتعم  نایئاهب  دراد ، يرگید  لکش  كرش ، عون  نیا  رد  نایئاهب  داقتعا  اما  دوب . دهاوخن  ناماما  ناربمایپ و  مان  اب  هسیاقم  لباق 

هتبلا تسا . رتهب  دننک ، ادص  دیئات  بلط  يرای و  بلط  رد  ار  اهب ) رسپ   ) اهبلادبع ای  اهب  مان  رگا  تسین  ادخ  اب  میقتـسم  يریگ  طابترا  دح  رد 
یم ایبنا  همه  زا  رتالاب  ار  وا  يویند و  ياهتردـق  همه  قوفاـم  یتردـق  ياراد  ار  اـهب  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دـننک  شومارف  ار  ادـخ  هکنیا  هن 

. تسادخ هب  ندیـسر  نیع  اهب  هب  نتـسج  لسوت  یهلا  هاگراب  هب  برقت  يارب  هک  دندقتعم  دننک و  یم  ادـص  ادـخ  دوخ  زا  رتشیب  ار  وا  دـنناد 
اهب و يوس  هب  نایئاهب  تدابع  تفگ  دـیاب  هکلب  تسین  قفاوم  دـنیوج  یم  لسوت  ناماما  ناربمایپ و  هب  هک  عیـشت  لها  داـقتعا  اـب  داـقتعا  نیا 
هب ارم  مان  دـیوگ  یم  هکنیا  رب  هوالع  اهب  تسادـخ  دـح  رد  اـهب  شتـسرپ  ینعی  تسا . نتـسج  لـسوت  زا  رتـالاب  سب  يزیچ  ینعی  تسادـخ 
لاس رازه  ات 500  دیایب  ربمایپ  هچ  ره  زین  هدـنیآ  رد  هک  تسا  دـقتعم  دـناد و  یم  هتـشذگ  ناربمایپ  مامت  زا  رترب  ار  دوخ  دـینک ، دای  یگرزب 

اهباتک و و رد  ناشیا  دمآ . دهاوخ  رگید  لاس  رازه  دصناپ  زا  دعب  وا  نوچ  یمیظع  تیصخش  ینعی  دروآ  دهاوخ  ماکحا  وا  رما  ياول  تحت 
هللا و ال لکیه  الا  یلکیه  یف  يری  لق ال  دـیوگ : یم  هحفـص 21  نیبم  باتک  رد  هلمج  زا  تسا  هدیمان  ادـخ  ار  دوخ  شیوخ  مهم  تابطخ 
هنوکـس و ال الا  ینوکـس  یف  هتکرح و ال  الا  یتکرح  یف  هتاذ و ال  الا  یتاذ  یف  هتنونیک و ال  الا  ینتونیک  یف  هللا و ال  لامج  الا  یلاـمج  یف 

رگم دوش  یمن  هدید  ملامج  رد  ادخ و  لکیه  رگم  دوش  یمن  هدید  نم  مادنا ) هفایق و   ) لکیه رد  ینعی : دومحملا . زیزعلا  هملق  الا  یملق  یف 
رگم دوش  یمن  هدـید  متکرح  رد  وا و  تاذ  رگم  دوش  یمن  هدـید  متاذ  رد  ئو  وا  یتـسه  رگم  دوش  یمن  هدـید  متنونیک  رد  ادـخ و  لاـمج 

رد تسا … و  هدیدنـسپ  بلاـغ و  هک  وا  ملق  رگم  دوـش  یمن  هدـید  مملق  رد  وا و  نوکـس  رگم  دوـش  یمن  هدـید  منوکـس  رد  وا و  تکرح 
نم هولالا  لک  دیامرف  یم  هیئاقرو  هدیـصق  رد  كرابم  لامج  دیوگ : یم  لوا  دلج  رد  يدنفا ) سابع   ) اهبلادبع هحفص 254  بیتاکم  باتک 

ناراگدرورپ همه  دندیسر . ییادخ  هب  منامرف  تاحـشر  زا  نایادخ  همه  همجرت : تبرت  یمکح  حفط  نم  توبرلا  لک  تهلات و  يرما  حشر 
دوخ هب  ار  اهب  ياه  هیعاد  زین  وا  درک و  یم  تباـقر  وا  اـب  هک  شردارب  باوج  رد  یلع  حول  رد  زاـب  و  دـندش . راـگدرورپ  ممکح  يزیربل  زا 
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قطان امس  ضرا و  نیب  ام  یهبا  قفا  یف  یح  انا  ینا  همغن  هب  علاط و  رجف  قفا  زا  ار  یلعا  عیدب  سمـش  نیا  نوچ  : » دیوگ یم  داد  یم  تبـسن 
نکی مل  اذه  دیامن و  تباث  دوخ  يارب  زا  هللا  ناش  قوف  یناش  هک  هدومن  مکلت  تاملک  نیا  هب  رعـشی  ثیح ال  نم  هدومن و  لیجعت  اذـل  دـید 

ما و هتـشادرب  ار  ییادخ  ماقم  هدرک و  یتسدشیپ  نم  دید  ییحی  ازریم  دیـس  نوچ  همجرت : … هتداراب » لعجنم  هرماب  قولخم  هنودام  نال  ادبا 
نیرتالاب نم  هک  دیمهفن  دشاب و  نم  تسد  الاب  ات  تسب  دوخ  هب  ییادخ  زا  رتالاب  ماقم  هدش و  هدز  باتـش  ما  هدناوخ  هدـنز  يادـخ  ار  دوخ 

هب دـش و  دـهاوخ  وا  هدـیرفآ  لیلذ و  هدـنب  ارهق  تسوا  ریغ  هچ  هک  اریز  تسین  یماقم  ییادـخ  ماقم  زا  رتالاب  نوچ  ما  هدرک  اعدا  ار  اهماقم 
دـنک و تباث  دوخ  يارب  یـسک  ات  تسین  یماقم  ادـخ  ماقم  زا  رتالاب  سپ  هدیـسر  یتسه  هب  یتسین  زا  وا  هدارا  هب  هدـمآ و  دوجوب  وا  روتـسد 
هتیعر و هدبع و  الا  دعب  ام  هنذاب و  كرحتم  هتداراب  لعجنم  هرمام  قولخم  هنودام  نال  ادبا  نکی  مل  هذه  و  . » ما هتشادرب  هدنب  هک  مه  ار  ماقم 
تحت و قوف و ال  يذـلا ال  ماقم  هسفن  ولع  یف  هسفنل  هسفنب  مات  هنا  هسفنل و  دـحا  هتبثیل  اناش  هللا  ناش  قوف  نوکی  له  هداـبع  هتیرب و  هقلخ و 

اما دـنک !!؟ یمن  يربارب  رتمک  هکلب  يرـشب  ماقم  اب  راتفگ  نیا  اب  تیبوبر  تیهولا و  ماقم  ایآ  خـلا . » فلخ  ماما و ال  راسی و ال  نیمی و ال  ال 
شردارب هلمج  زا  هدرک و  ضارتعا  وا  رب  هک  یناسک  باوج  رد  باب و  لوق  زا  یلع  حول  رد  نوچ  تسادخ  وا  دنیوگ  یمن  امیقتسم  نایئاهب 

بر يذ  لـک  ببرم  بر و  اـنا  تلق  ینا  اـم  لـثم  هرذ  اـنا  یننا  تـلق   1 یتح تلزنت  دـق  : » دـیوگیم دوب  وا  تخـسرس  نمـشد  هک  لزا  ییحی 
ار دوخ  نمـض  رد  دنک و  یم  یفرعم  ادخ  زا  رت  تسپ  رایـسب  ار  دوخ  اج  نیا  رد  و  نیعجارلا » نمل  هللا  یلا  یناو  امهتیلک  نم  هللا  نرفغتـسال 

تـسادخ زا  رتزیچان  اعقاو  هک  دنک  یمن  نشور  ار  نایئاهب  فیلکت  زاب  لاح  رهب  دنک . یم  هبوت  شیوخ  هتفگ  ود  ره  زا  دناد و  یم  ادـخ  زین 
یفلتخم تاداقتعا  هراب  نیا  رد  نایئاهب  دنک ؟ یم  هبوت  ارچ  زاب  تسادخ  زین  رگا  دـنک و  یم  هبوت  ارچ  سپ  تسا  رتزیچان  رگا  تسادـخ . ای 

رد رظن  فالتخا  اما  تسا  زرحم  اهب  ندرک  ییادـخ  ياعدا  هک  میدرک  تباث  يربتعم  دانـسا  قبط  هتـشذگ  بلاطم  رد  هکنیا  دوجو  اب  دـنراد 
یمن قرف  ادخ  اب  اهب  دیوگب  یسک  رگا  بناجنیا  ياهیئاد  زا  یکی  لثم  داوس  یب  ابیرقت  یماع و  يا  هدع  تسا ، ناوارف  هراب  نیا  رد  اهنآ  نیب 

یم تسا  رتدقتعم  رتداوس و  اب  هک  رتکچوک  یئاد  اما  تسا  دقتعم  دنبیاپ و  الماک  وا  اب  هکیتروص  رد  دریگ و  یم  شحف  داب  هب  ار  اهب  دـنک ،
یم یکی  دنهد ، یم  خساپ  رگید  ياهلکـش  هب  رگید  دارفا  و  میربب » یپ  ترـضح  نآ  ماقم  هب  هک  میتسین  يدـح  رد  زونه  ام  مزیزع  : » دـیوگ

ناربمایپ ریاس  هک  هنوگنامه  درادن  یقرف  ادـخ  اب  اهب  دـیوگ  یم  یکی  تسا . نامز  بحاص  اهب  دـیوگیم  یکی  تسا  ربمغیپ  طقف  اهب  دـیوگ 
داجیا اهب  دوخ  ياهتبحـص  یگناگود  زا  اهرظن  فالتخا  نیا  تسادـخ ، مکح  اـهنآ  مکح  تسادـخ و  فرح  اـهنآ  فرح  ینعی  دنتـشادن ،

مان هب  شیوخ  مهم  باتکرد  توافتم  ياهوگتفگ  نیا  لـیمکت  رد  دـشاب  یم  اهبلادـبع  شرـسپ  هک  وا  راـثآ  تاـیآ و  نیبم  اـما  تسا . هدـش 
یکی لاح  دنک  یم  رون  یلجت  ناسکی  اهناسنا  همه  بلق  هنیئآ  رب  دـبات و  یم  امیقتـسم  دیـشروخ  دـنکیم : یفرعم  هنوگنیا  ار  اهب  تاضوافم ،

هک تسا  هدولآ  شبلق  هنیئآ  ردقنآ  یکی  رتمک و  تسا  ردک  شبلق  هنیئآ  یکی  دریگ  یم  رون  رتشیب  درادن  يرابغ  تسا و  كاپ  شبلق  هنیئآ 
یقرف هجیتن  رد  تسا و  هتخاس  یلجتم  دوخ  رد  همامت  هب  ار  باتفآ  رون  تساه  هنیئآ  نیرتکاپ  اهب  بلق  هنیئآ  نوچ  اما  دـهد . یم  سپ  ار  رون 
یمن یـسک  ینعی  تسا  باتفآ  رون  رون ، تروص  ره  رد  دـباتب  وا  رب  امیقتـسم  باتفآ  رون  اـی  دـشاب  هنیئآ  نیا  يوربور  یـسک  هک  دـنک  یمن 
سپ دنک . یم  سکعنم  تساک  مک و  یب  ار  رون  هنیئآ  قیرط  زا  رون  ساکعنا  نیا  هدیبات و  باتفآ  دیوگ  یم  تسا  هدیبات  نم  رب  هنیئآ  دیوگ 
رون عشعـشت  الوا  هکنیا  یکی  تسا . دراو  لاثم  نیا  رب  لاکـشا  ود  دوب ) اهبلادبع  نانخـس  صیخلت  نیا  هتبلا  . ) تسا یکی  اهب  رون  ادخ و  رون 
یمک رگا  اما  دوش  ناممرگ  یمک  تسا  نکمم  مینابـسچب  دوخ  هب  ار  رون  ضرعم  رد  هنیئآ  رگا  الثم  اـجک ، هنیئآ  و  اـجک ؟ باـتفآ  میقتـسم 
هنیئآ رون  باتفآ  رون  تفگ  ناوت  یمن  سپ  میوش . یم  رتسکاخ  دراذـگ و  یمن  اج  هب  يا  هرذ  ناـمیتسه  زا  باـتفآ  میوش  باـتفآ  کـیدزن 

دمحم ترـضح  بلق  هنیئآ  هللاابذوغن  رگم  دـشاب . هنوگنیا  ناربمایپ  همه  تسیاب  یم  دـشاب  هتـشاد  قادـصم  لاـثم  نیا  رگا  اـیناث  درادـن . قرف 
شیوخ تدابع  رد  ناـیئاهب  هک  دوب  اـجنیا  رد  ثحب  درکن ؟ یفرعم  ادـخ  دـح  رد  ار  دوخ  زگره  ارچ  سپ  تشاد ؟ راـبغ  دوب و  ردـک  (ص )

. دوش یم  تباث  هنوگنیا  تدابع  رد  كرـش  تسنیا و  رب  اهب  دوخ  روتـسد  نوچ  دشاب  نینچ  مه  دـیاب  دراذـگ و  یمن  ادـخ  راهب و  نیب  یقرف 
دوخ نابز  هب  هکنیا  يارب  اما  دزاس . یم  راد  هشدـخ  دـیحوت  دوخ  یتحو  تسا  تداـبع  رد  كرـش  زا  رتفرطنآ  یـسب  شتـسرپ  عون  نیا  هتبلا 
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نیا دـنیوگب  نایئاهب  تسا  نکمم  خـساپ  رد  میوش  یم  رکذـتم  میظع  رفک  نیا  گرزب و  ياطخ  نیا  هب  ار  اهنآ  میـشاب  هتفگ  نخـس  نایئاهب 
یمن یقرف  دیحوت  هب  داقتعا  عوضوم و  لصا  رد  لاح  رهب  میناد . یمن  ادج  ادـخ  زا  ار  وا  هکلب  میناد  یمن  ادـخ  ار  وا  ام  تسا  ضحم  هابتـشا 

دندقتعم یتح  دنرب و  یم  ار  ادخ  مان  امیقتسم  دننک و  یمن  زاین  زار و  اهب  هب  دنوش  یم  لوغشم  زامن  تاجانم و  اعد و  هب  یتقو  نایئاهب  دنک .
زامن ماگنه  رد  هک  تسا  یئاهب  مادک  اما  تسادخ  شیاتس  صوصخم  زامن  نوچ  دشاب  ناشیوربور  سکع  هنوگچیه  دیابن  زامن  ماگنه  هک 

زا دراد ؟ ینعم  هچ  یهبا  هللا  دـیوگ  یم  ربکا  هللا  ياجب  دوخ  حـیبست  رد  یتقو  الثم  دـنکن . مسجت  ار  وا  دوخ  لاـیخ  رد  دـشابن و  اـهب  داـی  هب 
. دوش هجوت  هملک  ظفل  هب  هکنآ  هن  اهب  ادـخ و  هک  تسا  نیا  حـیبست  نیا  زا  روظنم  تسا  اهب  ياهمان  باقلا و  نیلوا  زا  یکی  یهبا  هکیئاجنآ 

دوخ هدیقع  هب  تسین و  ادخ  زا  ادج  نایئاهب  هدیقع  هب  اهب  تفگ  دیاب  یلک  يریگ  هجیتن  سپ  تسا  رگنـشور  ادـخ  هک  دـشاب  نیا  شموهفم 
تنایئاهب اب  رگا  تسا  يدعب  دنچ  ياه  هتفگ  مامت  هشیمه  هکیئاجنآ  زا  اما  تسا  هتخاس  شودخم  ار  دیحوت  لصا  نیا  تسادخ و  دوخ  اهب ،

زاین یب  ادخ ، ندوب  اتکی  ینعی  دننآرب  عیـشت  لها  هک  دنهد  یم  حرـش  ار  يدیحوت  نامه  تسرد  دوش  هدیـسرپ  دـیحوت  هب  عجار  دوش  ثحب 
يارب حول  کی  رد  اهب  هچنانچ  دنـسر  یم  تیونث  هب  تدابع  رد  اما  دـنراد  لوبق  لکـش  نیمه  هب  تسرد  ار  ادـخ  ندوب  قلاخ  ادـخ و  ندوب 

يدنرز لیبن  نومـضم  نیا  قبط  رب  نومـضم و  هصالخ  دلوی » مل  دلی و  مل  نم  دلو  هیف  موی  مویلا  : » دیوگ یم  هکدرک  لزان  دوخ  دولوم  دیع 
دراد ترهـش  هجو  شعابتا  ای  دوخ  تسدب  درک  قرغ  تخادنا و  ایرد  هب  ار  وا  دش و  دب  وا  اب  اهبلادبع  رخآ  تسا و  دمحم  الم  شمـسا  هک 

نایئاهب هک  یقشع  دلو  دلوی  دلی  مل  هاش  اج  دعتسم  نارای  دیشاب  دعتسم  هک : هدورـس  دوخ  راعـشا  رد  لیبن  نیا  هدرک  قرغ  ار  شدوخ  وا  هک 
اهنآ دوخ  اما  تسا  تکرش  یعون  دوخ  اهنآ  شتـسرپ  قشع و  تسین . هسیاقم  لباق  دنراد  ادخ  هب  یتح  ناملـسم  هک  یقـشع  اب  دنراد  اهب  هب 

وا هب  ایبنا  مامت  هک  تسا  یـسدقم  رهظم  وا  هک  تسا  نیا  باب  نیا  رد  ناشقطنم  اهنت  تسا و  هداد  نآ  هب  یقطنم  لکـش  هدنکفا و  اطخ  هب  ار 
قح تاذ  اب  هک  تسا  تسرد  ایآ  تسا ، تسرد  هک  میریگ  ماقم  یئالاب  نیا  دشاب  ایبنا  همه  زا  رتالاب  شماقم  هک  دیاب  سپ  دنا  هداد  تراشب 

ننادب هدش  دلوتم  يادخ  ار  وا  ای  و  دشاب ؟ ریذپان  كاکفنا 

تسادخ صوصخم  شیاتس 

یـش و هملع  نع  برغی  یـش و ال  هلثمک  سیل  تسا و  هل  کیرـشال  كردیال و  تاذ  دنوادخ  هک  تسا  راوتـسا  لصا  نیا  رب  مالـسا  داقتعا 
نینچ دوش  یم  هنوگچ  سپ  تسادـخ . صوصخم  همه  هثراو  یئـش و  لـک  قلاـخ  هتیمم و  یئـش و  لـک  ییحم  هلوـحم و  یـشلک و  نوـکم 

نید ار  مالسا  نایئاهب  هک  تسنیا  هن  رگم  دیآ ، یم  شیپ  یمهم  لاوئس  نیا ، زا  هتـشذگ  درک ؟ دای  تدابع  زا  مود  هجرد  رد  ار  يراگدرورپ 
. دندقتعم نایدا  ماکحا  اب  طابترا  رد  زین  ناسنا  يدوجو  بتارم  هب  و  دـیدج ، رـصع  نید  نیرتلماک  ار  اهب  بتکم  دـنناد و  یم  هدـش  خوسنم 

اما دناد ؟ یم  برقت  هلیسو  ار  ناربمایپ  تسا و  طبترم  ادخ  اب  ناسنا  امیقتسم  مالـسا )  ) صقان هدش و  خوسنم  نید  رد  هک  تسا  هنوگچ  سپ 
مالـسا رد  دـنک ؟ لصاح  طابترا  ادـخ  اب  امیقتـسم  هک  تسین  يدـح  رد  هدرک و  لزنت  ناسنا  يدوجو  هبترم  اـهب »  » لـماک دـیدج و  نید  رد 

لآ هروس  رد  تسا . هدومن  اهب  ادـخ و  صوصخم  ار  شیاتـس  هتفای و  رییغت  لصا  نیا  تیئاهب  رد  هنوگچ  تسادـخ  صوصخم  طقف  شیاتس 
ذختی ائیـش و ال  هب  كرـشن  هللا و ال  الا  دبعن  الا  نا  مکنیب  اننیب و  اوس  هملک  یلا  اولاعت  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  هیآ 64  نارمع 

ار يزیچ  میتسرپن و  يزیچ  ادخ  زج  هکنیا  نآ  امـش و  ام و  نایم  كرتشم  هدـیقع  کی  هملک و  کی  يوسب  دـیئایب  هللا » نود  نم  ابابرا  اضعب 
يوس هب  ار  همه  دومرف و  بسچلد  نیریش و  ردقچ  درامـشن . دوخ  بابرا  عاطم و  ار  رگید  یـضعب  ام  زا  یـضعب  میهدن و  رارق  ادخ  کیرش 
نینچ نیا  میرک  نآرق  میئامن . رایتخا  دوخ  يارب  ینابابرا  مینک و  لکوت  وا  زج  یـسک  هب  اـیند  نیا  رد  هک  اـم  رب  ياو  يا  دومن . توعد  دوخ 

. دناسر یم  ایند  عمس  هب  ار  شیوخ  ياسر  ياوآ 

قح تاذ  هب  تبسن  ناربمایپ  صخالاب  ناگدنب و  عوشخ  عوضخ و  رد  يراتفگ 
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یم اهناسنا  هب  ار  شیوخ  تاروتـسد  ياهمایپ  اهنآ  هلیـسوب  دـنوادخ  هک  دـنقح  دزن  زا  يا  هدـش  باختنا  ياهناسنا  ناربمایپ  هک  میناد  یم  ام 
تایضتقم قبط  ار  یهلا  تاروتسد  ماکحا و  هک  دنراد  تلاسر  اهنآ  دنرادن  ناگدنب  ریاس  اب  یقرف  چیه  ناربمایپ  نیا  هک  میناد  یم  و  دناسر .

تـسنآ دنروآ . دوخ  هک  ماکحا  نآ  يارجا  هب  فلکم  ار  شیوخ  هک  هدـماین  يربمایپ  چـیه  زگره  دـنیامن و  غالبا  نیمز  يور  رد  نامز  ره 
نوناق کی  نیا  دنا و  یقیقح  یبرم  يوس  زا  ناگدش  تیبرت  نیلوا  لاح  نیع  رد  دنیهلا و  ماکحا  نایرجم  نیلوا  دوخ  ناربمایپ  ینعی  دـنکن .

مامت زا  شیب  مالک  نامه  هلیـسو  هب  دنتـسه و  ادـخ  مالک  لقان  اـهنآ  دـنک . یمن  ماـکحا  هب  لـمع  سکچیه  دـشاب . نیا  زا  ریغ  رگا  تسا و 
همه همه و  هک  تسا  دوجوم  هفلاس  ناربمایپ  زا  يدایز  ياه  تیاور  هچنانچ  دنزادرپ . یم  هل  کیرشال  دنوادخ  شیاتس  دمح و  هب  ناگدنب 

لامعا و مامت  لیلد  نیمه  هب  دندوب  ماقم  ولع  باستکا  رد  زین  دوخ  ناربمایپ  دنتخادرپ . ین  وا  اب  زور  هنابش  زاین  زار و  قح و  شتـسرپ  هب  زج 
هناراو نونجم  دنتسشن و  یم  زاین  زار و  اعد و  هب  نیرفآ  یتسه  تاذ  لباقم  رد  هناقـشاع  اهنآ  تسا . هدوب  یهلا  ياضر  تهج  رد  اهنآ  لاعفا 

یم رارق  دوخ  داقتنا  دروم  تاقوا  یـضعب  رد  یتح  اهنآ  دـنتخادرپ . یم  وا  شیاتـس  دـمح و  هب  هباـنا  زجع و  اـب  لوغـشم و  يراز  هیرگ و  هب 
دسر یم  یحو  دریگ  یم  داریا  هدرکیم  زاین  زار و  ادخ  اب  شیوخ  هنایماع  نابز  هب  هک  درمریپ  نآ  هب  یتقو  ع )  ) یسوم ترضح  الثم  دنتفرگ 

هدینـش ناربمایپ  هیحان  زا  ناوارف  بلاطم  هنوگنیا  زا  وگب و  دـهاخ  یم  تگنت  لد  هچ  ره  دـیوگ  یم  ددرگ و  یم  زاـب  يوش  عناـم  دـیابن  هک 
عقاو رکذت  دروم  ادخ  فرط  زا  اهراب  اهراب و  هیلع  هلا  تاولص  مرکا  ربمایپ  تسا  نید  نیرتلماک  میدقتعم  ام  هک  زین  مالـسا  رد  تسا و  هدش 

هب دوش و  یم  ردـکم  ص )  ) دـمحم ترـضح  دـنناوخیم  میقع  رتبا و  ار  وا  دوش و  یم  تراسج  هنیدـم  رد  ناشیا  هب  یتقو  ـالثم  تسا . هدـش 
تیبرت نیلوا  دوخ  ناربماـیپ  میریگ  یم  هجیتـن  سپ  تشگ . یم  نوزخم  ناـشیا  دـیابن  ینعی  دوش . یم  لزاـن  رثوک  هروس  ناـشیا  نزح  ببس 

قح یتسه  لباقم  رد  هک  دندید  یم  دوخ  ماقم  ولع  سفن و  تزع  مامت  اب  ناربمایپ  یتقو  تهج  نیمه  هب  دنتـسه ، ادـخ  يوس  زا  ناگدـنوش 
رد مرکا  ربمایپ  هک  تسه  تایاور  رد  دندومن . یم  رتشیب  تادـیئات  بلط  دنتـسیرگ و  یم  وا  هب  برقت  يارب  راهب  ربا  لثم  دـنکچوک . رایـسب 

قرغ اپارـس  هک  تهج  نآ  زا  هدوب و  بجاو  ناشیا  رب  ندراذگ  زامن  عون  نیا  دنتـشادیم . اپب  زامن  دنتـساخ و  یم  رب  باوخ  زا  راب  جـنپ  بش 
یم ادخ  اب  زاین  زار و  يادف  ار  شیوخ  باوخ  هک  تسا  هدوبن  لمحت  لباق  مالـسا  زیزع  ربمایپ  يارب  ادـخ  دای  زا  تغارف  دـندوب . یهلا  قشع 

هب يویند  دایز  ياهتیلوئسم  ادخ  تساوخ  هب  تسا . هتشادن  ادخ  هب  قشع  زج  يا  هفسلف  ترـضح  نآ  ررکم  ياهجاودزا  الـصا  تسا . هدومن 
شتآ ات  دـش  یم  لوحم  ناشیا  هب  يویند  دایز  ياهتیلوئـسم  ادـخ  تساوخ  هب  تسا . هتـشادن  ادـخ  هب  قشع  شتآ  ات  دـش  یم  لوحم  ناـشیا 

دنوشن و كاله  یتسه  قلاخ  هب  تبـسن  قشع  طرف  زا  دـبای و  لیلقت  دوب  هتخاس  رو  هلعـش  ار  ناشراوگرزب  حور  ناج و  هک  یـشکرس  قشع 
تسه باب  نیا  رد  یثیدح  دنتفر و  یم  شوه  زا  هنوگچ  دندش و  یم  کشا  قرغ  زامن  تقو  رد  هنوگچ  ناشترـضح  هک  تسه  اهتیاور  رد 
تیاهن رگید  نیا  دش » دـهاوخ  راتفر  هنوگچ  نم  اب  مناد  یمن  میوا و  هداتـسرف  نم  . » یب لعفی  ام  يردا  ام  هللا و  لوسر  ینا  دـیامرف : یم  هک 

یم ار  دوخ  باسح  شناوریپ  رگید  دـشاب  هنوگنیا  تما  کی  ربمایپ  لاح  یتقو  تسا  ص )  ) مرکا ربمایپ  عوشخ  عوضخ و  تیاهن  صولخ و 
لقیـس يارب  هک  بجاو  ضئارف  هب  لقادح  دوش  یم  ثعاب  نیمه  دننک . یم  كرد  ادـخ  ربارب  رد  اهنآ و  ربارب  رد  ار  شیوخ  يزیچان  دـننک .

. دنیامنب ادخ  يوس  زا  هدمآ  ماکحا  نتشاد  يرجم  رد  ار  دوخ  یعـس  تیاهن  دوش  یم  ثعاب  نیمه  دننک  لمع  تسا  هدش  هیـصوت  ناشحور 
ات رگید  یعرـش  صوصخم  مایا  رفـص و  مرحم و  ياههام  ناضمر و  كرابم  هاـم  ماـیا  رد  ار  دوخ  عوشخو  عوضخ  دوش  یم  بجوم  نیمه 

دنیرگب و دنبوکب ، هنیـس  رـس و  رب  دوش  یم  اروشاع  اعوسات و  زوسناج  موی  هک  هاگنآ  دنیامن و  تباث  شیوخ  نتـشیوخ  هب  دنرداق  هک  اجنآ 
هب ناناملـسم  تسادـخ . رما  دربشیپ  تهج  رد  تسادـخ و  ياضر  رطاـخ  هب  دـبوک  یم  يا  هنیـس  تشپ و  رب  ار  ریجنز  هک  یناملـسم  دـنلانب .

تـسین حاسمت  کشا  اه ، هیرگ  نیا  دنک و  یم  بجاو  دوخ  رب  ار  نتـسیرگ  شیوخ ، ربهر  شیوخ ، ماما  شیوخ  ربمایپ  نتـسیرگ  زا  تیعبت 
تائیطخ و زا  ار  ناسنا  دـشک و  یم  زاورپ  هب  ار  یمدآ  حور  ندرک  صولخ  راهظا  عون  نیا  دراب . یم  دوش و  یم  کشا  لد  ناـج و  زا  هکلب 
ار نید  ناروآ  مان  مان ، دراد و  یم  هگن  دنلب  ار  ادخ  باتک  مان  ار  ادخ  نید  مان  تیـصعم  یگ و  هدـنب  راهظا  عون  نیا  دزاس . یم  رود  بونذ 
تحـص و ار  ناور  دـشخب و  یم  يونعم  یتئـشن  ار  ناج  ادـخ  يارب  هیرگ  تسادـخ و  يارب  هیرگ  نید ، ادهـش  رب  هیرگ  درب . یم  كالفا  هب 
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هرگ عوشخ و  عوضخ و  تیئاهب  رد  اما  دوش . هدـننک  هیرگ  بیـصن  زین  یتداعـس  نینچ  هک  تسا  نیا  يارب  اه  هیرگ  نیا  دـهد . یم  تمالس 
توالت هک  تسه  لاونم  نیا  رب  يروتـسد  تسا و  هتفای  شهاک  ادخ  اب  اهزاین  زار و  اهزامن و  رد  یتح  هیرگ  هسدقم و  رهاظم  دوعـص  يارب 

الابقا ارابدا و  بولقلا  نا  دنا :  هدومرف  هک  میراد  هغالبلا  جهن  رد  ع )  ) یلع ترـضح  زا  مه  ام  هتبلا  دشاب  روآ  تلاسک  دیابن  تاجانم  اعد و 
لصا اما  دوش . هدناوخ  اه  هلفان  دشاب  بسانم  طیارـش  یحور  ظاحل  زا  هکینامز  دنتـسین  اوه  لاح و  کی  رد  هشیمه  اهناسنا  ياهلد  ینعی  … 

رد هک  تسا  هدنامن  اج  هب  هلا ، رما  یلو  موس  نیـشناج  اهبلادـبع و  اهب ، زا  یتیاور  چـیه  دوش  یمن  یهتنم  راعـشا  نیا  هب  تیئاهب  رد  عوضوم 
دنداد و یم  فک  زا  لمحت  ادخ  دای  هب  ای  دنتخیر و  یم  کشا  ادخ  يارب  ای  دندوب و  یهلا  تیبرت  تحت  رد  ای  دـندوب و  عضاخ  ادـخ  لباقم 

ریاس ماقم  هک  میدرک  تباث  دنرشب و  یقیقح  یبرم  یعقاو و  يوگلا  ناربمایپ  هک  میدرک  تباث  ام  دندیچیپ . یم  دوخ  هب  ادخ  مشخ  سرت  زا 
لاثم دش . دهاوخن  ربارب  اهنآ  اب  یهلا  كاپ  رهاظم  نآ  لاعفا  زا  کی  چیه  رد  دنـشوکب  هچ  ره  تسین و  اهنآ  ماقم  ناش و  رد  زگره  ناگدنب 

اه هیرگ  یمامت  رگا  لاحنیا  اب  تسا و  زورما  نیملسم  نتسیرگ  اهیـشارخ و  هنیـس  ص )  ) مرکا ربمایپ  صولخ  راهظا  همه  نآ  هرمث  هک  میدز 
دوخ رب  ار  زامن  ناملـسم  رگا  هک  میتفگ  تسین و  سایق  لباق  ترـضح  نآ  دردرپ  ياهبـش  اب  مینک  عمج  نونک  ات  روهظ  ودـب  زا  ار  اه  هلان  و 

هک مینیب  یم  دوجو  نیا  اب  تسا . مالـسا  زیزع  ناماما  یمارگ و  ربمایپ  زا  تیعبت  رد  دـیامن ، یم  ار  شیوخ  یعـس  تیاهن  دـناد و  یم  بجاو 
موصعم ماما  هدزاود  دوش . یم  تفای  صلخم  بوخ و  هعیـش  یمک  هدع  اهنآ  نایم  رد  زاب  تسا و  یعقاو  ناملـسم  هعیـش  اهنت  ناهج  لک  رد 

زور ات  تسا و  هدنام  رادیاپ  راوتسا و  نازیزع  نیا  ياهیراکادف  هانپ  رد  مالـسا  دندومن و  راثن  هبئاش  یب  مالـسا  هار  رد  ار  دوخ  فیرـش  ناج 
ار ادخ  رما  نونک  ات  مالسا  ردص  زا  هک  تسادهـش  نوخ  تسا و  زابناج  اهنویلیم  دیهـش و  اهنویلیم  هجتین  زورما  مالـسا  دنام . دهاوخ  تمایق 
نآ اقب  هب  يدیما  هچ  دندرک  یم  افتکا  يدادرارق  يرابتعا و  ياعدا  کی  هب  بتکم  نایناب  دوخ  هک  اهب  بتکم  رد  سپ  تسا . هدومن  تیاقس 

هتفریم و اه  ینـس  دـجاسم  هب  یتدـم  اهب  دومن ؟ دـنهاوخ  ضئارف  ماجنا  ماکحا و  يارجا  هب  فلکم  ار  دوخ  نایئاهب  هنوگچ  تسه و  بتکم 
ياعدا لاح  نیع  رد  تسا و  هتفرگ  یم  هزور  زین  ناضمر  هام  رد  تسا و  هدناوخیم  هعینش  مان  هب  ار  هعیش  تسا و  ینس  هک  هدرک  یم  دومناو 

هام هفاـضا  هب  اـی  تسا  تیئاـهب  ماـکحا  زا  هک  دـنریگب  هزور  زور  دـیاب 19  هرخـالاب  هک  دنتـسناد  یمن  شناوریپ  تسا و  هتـشاد  زین  یئادـخ 
وا هک  دـنتفریذپ  یتـقو  اـهب  ناوریپ  دوـش . یم  بجاو  نـتفرگ  هزور  زور  طـقف 19  دـبای و  یم  همتاـخ  عضو  نیا  هرخـالاب  زور . ناضمر 49 
هب هک  یـسک  تسنیا  دوصقم  تسا . هتـشاد  یتمکح  امتح  دنیوگ  یم  دوخ  اب  دننک و  یمن  یـشسرپ  شتاکرح  لامعا و  رد  رگید  تسادخ 

ینـس كال  رد  شدوخ  هنوگچ  دـنک  یم  مارح  ردام  ردـپ و  دـنزرف و  لام و  ناج و  نداد  تسد  زا  دـح  رـس  ات  ار  هدـیقع  نامتک  شناوریپ 
شدوخ هدرک  بجاو  ار  زامن  هک  یسک  و  دوب ؟ دهاوخ  یلمعلا  سکع  هچ  یئوگلا  نینچ  هجتین  تسا و  هتفرگ  یم  ار  اهناملسم  هزور  ندوب 
ناماما ریاس  و  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترـضح  و  ع )  ) یلع ترـضح  ص ،)  ) دمحم ترـضح  اهندش  شوهیب  لصاح  هدـناوخ ؟ یم  زامن  ردـقچ 

رد یتوافت  یب  نیا  لصاح  دوب  هدومن  مخ  ار  ع )  ) یلع ترـضح  رمک  ناشندوب  ناملـسمان  مغ  هک  دنزورما  نیملـسم  تدابع  تقو  رد  زیزع 
رد بتکم  نیا  تمظع  زمر  هک  تسنیارب  هدنب  هدیقع  دوب ؟ دهاوخ  هچ  بتکم  نیا  یناب  يوس  زا  نتشاد  دعب  دنچ  ندوب و  هناگود  تدابع و 
رد تسا . یخیرات  تاعلاطم  مدـع  ناـشدوخ و  راـثآ  بتک و  رد  قمعتو  رکفت  قیمع و  تاـعلاطم  زا  يرود  رد  اـهنت  بتکم  نیا  ناوریپ  دزن 

ياسوم ع )  ) یـسوم ترـضح  نامز  رد  الثم  تشادـن  یبیقر  رگید  دومن  یم  تثعب  درک و  یم  روهظ  يربمایپ  یتقو  هتـشذگ  ناربمایپ  ناـمز 
هتفشآ دوجو  اب  زین  ص )  ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  دومنن و  مایق  يرگید  حیسم  ع )  ) حیـسم ترـضح  نامز  رد  درکن و  يربمایپ  ياعدا  يرگید 
ياعدا يدایز  هدع  يرون  یلع  نیسح  ياعدا  نامز  رد  بتکم  نیا  رد  اما  درکن . تباقر  تارج  سکچیه  ترضح  نآ  ندوب  یما  يرازاب و 

تایآ و اهب  ياپ  هب  اپ  وا  دـندوب و  رتشیب  اـهب  ناوریپ  زا  اـهیلزا  ماـن  هب  شناوریپ  هک  لزا  ییحی  ماـن  هب  اـهب  دوخ  ردارب  هژیو  دـندرک  يربماـیپ 
مربغیپ مه  نم  تفگ  وا  مربغیپ  نم  تفگ  اهب  متسه  باب  نیشناج  نم  تفگ  وا  دش  اهب  تخسرس  نانمـشد  زا  یکی  درک و  یم  رداص  حاولا 

زا ار  اهلاوئـس  نیا  ارچ  اما  دنـشابن  علطم  نآ  زا  نایئاهب  دوخ  هک  تسین  يزیچ  لاونم  نیدب  ردارب  ود  نیا  تباقر  متـسه . ادـخ  نم  تفگ  اهب 
لاح رد  زور  ره  تسا و  هدمآرد  لکـش  نیا  هب  نامز  رورم  هب  هک  شیوخ  بتک  گنر  رازه  هتـسبرس و  ياه  هیجوت  هب  دنـسرپ و  یمن  دوخ 
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یم لقاال  هک  ار  یئاه  هتکن  هک  تسنیا  للد  هب  دنور  ورف  رتشیب  شیوخ  بتک  قمع  دیاب ر  میوگ  یم  یتقو  دـننک . یم  افتکا  تسا  حیحـصت 
اب ار  ناشربمایپ  دیاب  اهنآ  تسا . هتفهن  بتک  نیمه  نورد  رد  اه  ضیقن  دض و  مامت  نوچ  دنروآ  رد  اهنآ  نایم  زا  دـشاب  لاوئـس  لباق  دـناوت 

یلصا ثحب  زا  ندشن  جراخ  يارب  دیـسر . دنهاوخ  يدایز  ياهالخ  هب  سایق  نیا  رد  دننک و  هسیاقم  مالـسا  زیزع  ربمایپ  اب  رگید و  ناربمایپ 
هکیدوـجو اـب  مینک  یم  هدـهاشم  هک  هنوگناـمه  دـنک . یمن  اود  ار  يدرد  هیرگ  دـنیوگ  یم  ناـیئاهب  مینکفا . یم  يرظن  ناـیئاهب  خـساپ  هـب 

زورما تسین  نتفوک  رـس  رب  زور  رگید  زورما  دنیوگ  یم  تسا و  هانگ  تیـصعم و  زا  رپ  اهنا  رتشیب  لامعا  اما  دـنیرگ  یم  همه  نیا  ناملـسم 
لامعا هب  تبـسن  ادخ  تسا و  لدـع  زور  تسا  هتـشذگ  لضف  زور  تسا  سفن  اب  داهج  زور  تسا  لمع  زور  تسین ، ندیـشارخ  هنیـس  زور 
هچنانچ تشذگ  دهاوخن  يدحا  ملظ  تشز و  رادرک  زا  شیوخ  تمحر  لضف و  هب  رگید  داد و  دـهاوخ  رفیک  شاداپ و  اهنآ  هب  شناگدـنب 
يایوگ همه  هک  تسا  یتایآ  زا  رپ  نایئاهب  ياهاعد  اهزامن و  نیا  زا  هتـشذگ  مرذگن  يدحا  ملظ  زا  ما  هدومن  دای  مسق   1: تسا هدومرف  ادخ 

یکی زا  یکی  نآ  تایآ  تسا و  فورعم  ریبک  زامن  مان  هب  هناگ  هس  ياهزامنزا  یکی  رد  ـالثم  تسا  عوشخ  عوضخ و  ندرک و  زجع  راـهظا 
عمست یقارفز و  یتاربع و  يرت  دوهـشلا  بیغلا و  کلام  دوجولا و  هلا  ای  هدش : لزان  تروص  نیا  هب  یتایآ  تسا  رتروآ  کشا  رت و  نیگمغ 

اب نآ  ندناوخ  هک  اهبلادبع  يایاصو  حاولا  رد  ای  و  کیلا . برقتلا  نع  ینتدعبا  یتاحارتجا  کتزع  يداوئف و  نینح  یخیرص و  یجیجض و 
یم حول  نیمه  طساوا  رد  ای  و  لاهتبالا . لتبتلا و  عرـضتلا و  فکا  کیلا  طسبا  ینا  یهلا  یهلا  تسا : هدـمآ  هدـش  هیـصوت  لاـهتبا  عرـضت و 

یهلا هاگرد  هب  يراز  عرـضت و  نایئاهب  تفگ  دـیابن  سپ  اـنفلا  رحب  یف  ینقرغا  اـنفلا و  بوث  ینـسبلاو  اـنفلا  ساـک  ینغـسلا  بر  يا  يوگ :
رایـسب اهاعد  عون  نیا  زا  هکلب  دنرامـش  یمن  یناف  ار  دوخ  دـننک و  یمن  ضحم  یتسین  صولخ و  راهظا  ادـخ  اب  زاین  زار و  رد  اـی  دـنرادن و 

و دوش ؟ نتـسج  برقت  زا  عنام  اهکـشا  نآ  دشاب و  يراج  شیاهکـشا  زامن  رد  هک  تسه  یـسک  اعقاو  ایآ  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  اما  تسا .
تاذ يارب  ندرک  تیوـند  راـهظا  عوـن  نیا  اـیا  تسین و  طـبترم  اـهب  ندرک  ییادـخ  ياـعدا  اـب  تاـیآ  لـیترت  عوـن  نـیا  اـیآ  هـکنیا  رتـمهم 

ایآ اهب و  هب  هدـش  بستنم  مهنآ  هک  دراد  اهاعد  رد  یمان  کی  طقف  ادـخ  دریگ و  یم  لکـش  اهب  مان  ناهذا  مسجت  رد  ای  تسا  يراگدرورپ 
شش هاجنپ و  دص و  دنا ؟ هدیسر  ناشلمع  يازس  هب  ناراکهنگ  همه  ایآ  تسا . لدع  زور  تسین و  لضف  زور  تسین و  هیرگ  زور  هک  زورما 

ناهذا زا  شندوب  ادخ  ناونع  هب  اهب  مان  رگا  تسا ؟ هدش  هدیچرب  ملظ  مادک  هدش و  اپ  هب  لدع  مادـک  درذـگ  یم  بتکم  نیا  روهظ  زا  لاس 
تسا و هدومن  عونمم  نید  کی  يادهـش  رب  ار  هیرگ  هک  یبتکم  تشاد ، دـنهاوخ  یخـساپ  هچ  تالاوئـس  هنوگنیا  يارب  دوش  كاپ  ناـیئاهب 

ایآ تسا ؟ هدومنن  هلا  تیشخ  زا  يراع  ار  نامیا  صالخا و  دراد  یم  اپ  هب  یبوکیاپ  صقر و  اب  لاس  دص  زا  سپ  ار  شربمایپ  دوعـص  هسلج 
ناشلا میظع  ردقنآ  اعقاو  ناسنا  دبای و  همادا  لکـش  نیمه  هب  رگا  تسا ؟ دـبعت  رد  لزنت  ای  تسا  یناسنا  هبترم  لامک  حور و  یقرت  عون  نیا 

ره هک  نایئاهب  داقتعا  هب  مک  مک  سپ  تسا  لامک  یقرت و  نیا  مان  رگا  و  دـنک ، هدنـسب  يرابتعا  زامن  اـعد و  کـی  هب  طـقف  هک  تسا  هدـش 
ار ادخ  اب  ندرک  زاین  زار و  هب  يزاین  رگید  دوش و  یم  ادخ  شدوخ  هک  دسر  یم  يا  هبترم  هب  ناسنا  دـنک  یم  روهظ  ربمایپ  کی  لاس  رازه 
دـهد و یمن  انف  هب  نت  تسا  يرکف  غولب  دـح  رد  ناسنا  هک  زورما  یتقو  تفرگ . ار  شخب  تذـل  هجیتن  نیا  ناوت  یمن  اـیآ  تشاد  دـهاوخن 

رگید دـبای  اقترا  تیناسنا  زا  يرتالاب  بتارم  هب  ناسنا  يرکف  دـشر  هکیزور  هب  ياو  سپ  دراد  یم  ياـپ  هب  رورـس  يداـش و  هب  ار  زیچ  همه 
رد هداس و  ثحب  کی  توبن  ثحب  مالسا  گرزب  ربمایپ  تیمتاخ  عوضوم  توبن و  ثحب  نیشنب -  هرفس  کی  رـس  رب  ادخ  اب  دیاب  هلارفغتـسا 

لـصا لکـش  ره  هب  هک  یناسک  تسادخ و  ناگ  هدنروآ  مایپ  صوصخم  توبن  دنراد  لماک  ییانـشآ  نآ  اب  همه  هک  تسا  یمهم  لاح  نیع 
دنوش انـشآ  یهلا  يادـن  بیغ و  ناهج  اب  اهناسنا  هکنیا  يارب  تسا و  توبن  دـیحوت  همزال  هک  دـنناد  یم  دـنا  هتفریذـپ  ار  دـیحوت  ینعی  لوا 
سپ دـیامن . یم  تیرـشب  ملاع  يداه  هدومن  ثوعبم  ار  اـهنآ  یحو  قیرط  زا  دزیگنا و  یم  رب  یمظع  تیادـه  نیا  يارب  یناروماـم  دـنوادخ 
نوناق رـشب  يارب  دنوش و  یم  باختنا  یبن  ناونع  هب  دنوادخ  بناج  زا  دنتـسه و  سدقلا  حور  هوق  ياراد  هک  تسا  ییاهناسنا  هصاخ  توبن 

هدیشخب تدحو  ار  اهنآ  ات  تسا  تیرـشب  هشیدنا  لقع و  هکردم و  هوق  ندیـشخب  لماکت  ایبنا  همه  فده  دنروآ و  یم  ییاه  لمعلاروتـسد 
. دنتسه ادخ  قلخ و  نیب  هطساو  یهلا  ایبنا  دنهد  قوس  ادخ  يوس  هب 
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تلاسر نایعدم  هزیمم  تافص 

هراشا

-4 دنک . قیدـصت  ار  یعدـم  ياعدا  تحـص  هک  يدـهاوش  نئارق و  يدـعب 3 - ربمایپ  توبن  رب  شیپ  ربماـیپ  تراـشب  زاجعا 2 - تردـق  - 1
مدرم باختنا  اب  هن  دوش  بوصنم  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  تمصع 5 -

؟ تسیچ هزجعم  زاجعا  تردق  - 1

هدهع زا  نیمز  يور  رد  یتردق  چیه  دـنرادروخرب و  نآ  زا  دنتـسه  یهلا  هوق  ياراد  نوچ  ناربمایپ  اهنت  هک  تسا  يا  هداعلا  قراخ  رما  کی 
ترـضح طسوت  اه  هدرم  ندرک  هدنز  لثم  دنز . یم  نایناهج  ناهد  رب  تریح  تشگنا  ینعی  دـمآ  دـهاوخن  رب  هداعلا  قراخ  رماوا  ای  رما  نآ 

ترضح رب  شتآ  ندش  درس  یهام  مکش  رد  ع )  ) سنوی ترضح  ندنام  هدنز  ع )  ) یسوم ترضح  ياصع  ندش  یعفا  مالسلا ، هیلع  حیـسم 
ترضح نآ  رمقلا  قش  اب  میرک  نآرق  میظع  باتک  ص )  ) مالسا ربمایپ  گرزب  هزجعم  و  ع )  ) حون ترضح  رما  ندوب  هلاس  رازه  ع )  ) میهاربا
ياعدا یـسک  یتقو  لصا  نیمه  يور  تسا . جراخ  یلومعم  ياهناسنا  هدـهع  زا  هکدنتـسه  يرماوا  اـهنیا  ماـمت  توهـال . يوس  هب  جارعم  و 

يو زا  شیوخ  یبلط  هاوگ  يواکجنک و  ترطف  يور  زا  هاگآدوخان و  مدرم  دنک  یم  سدقلا  حور  هوق  نتـشاد  ياعدا  ای  دـنک و  یم  توبن 
یهلا نایاپ  یب  يورین  کی  یعدم  يورین  هک  دوش  صخشم  ات  دشابن  رصحنم  راعش  هب  اهنت  اعدا و  هب  اهنت  هک  دنهاوخ  یم  ینیهارب  لیالد و 
نکمم نوچ  دننک  یم  تعانق  نیمه  هب  نمـض  رد  تسا و  جراخ  تیرـشب  هطیح  زا  درادـن و  طبر  لبنج  وداج و  ای  یملع  يورین  هب  تسا و 

یمن ار  تردق  نآ  شادیپ  تلع  مه  شدوخ  تسا و  هدیسر  وا  هب  هاگآدوخان  هک  دشاب  يا  هداعلا  قراخ  تردق  کی  بحاص  یـسک  تسا 
؟ دنک توبن  ياعدا  تسناوت  یم  ایآ  درک  یم  ار  راکنیا  اعقاو  وا  هکنیا  ضرف  رب  دنک  روبع  نیچ  راوید  زا  تسناوت  یم  هک  یـسک  الثم  دناد .

یصخش الثم  دشاب  اراد  زین  ار  توبن  تافص  ریاس  دیاب  دنک  توبن  ياعدا  رگا  اما  دنک  یم  يرشب  قوف  ام  یملع و  ریغ  راک  کی  هکنیا  اب  وا 
زا نوصم  دشاب و  موصعم  ینعی  دشاب  هدشن  ییاطخ  چـیه  بکترم  شیوخ  یگدـنز  لوط  رد  دـشاب و  شنم  گرزب  قالخا و  اب  هداعلا  قوف 

تشرس ترطف و  اب  ًایناث  تسا . دنمزاین  اهنادب  رصع  نآ  ناهج  ًالوا  هک  دشاب  یماکحاو  نیناوق  تاروتسد و  يرسکی  ياراد  شیاعدا  اطخ و 
یم ثوعبم  يربمایپ  یتقو  ینعی  تسا  تباقر  هزرابم و  هب  توعد  توبن  بحاص  رگید  هصخشم  دشاب  هتـشاد  تقباطم  ناسنا  درخ  لقع و  و 

ياعدم ینعی  دنک  تباقر  هزرابم و  هب  توعد  ار  نارگید  شتاکرح  تازجعم و  اهمایپ و  رد  دیاب  تسا  یقیقح  دـنک  تباث  هکنیا  يارب  دوش 
تسه یسک  دبال  تفگ  ناوت  یم  دنکن . توعد  تباقر  هب  ار  نارگید  دنک  توبن  ياعدا  یـسک  رگا  دنک  تباث  شندوب  ریظن  یب  اب  ار  دوخ 

دسر و توبث  هب  شیاعدا  هکنیا  هب  تسا  طورـشم  نآ  دنک و  یم  لئاز  ار  يا  هشیدنا  نینچ  توعد  نیا  دنک و  لثم  هب  هلاقم  وا  اب  دناوتب  هک 
زورنآ تردق  نیرتگرزب  نیرت و  هتفرـشیپ  قباطم  دنا  هدـش  ثوعبم  هک  يا  هرود  ره  رد  ناربمایپ  دـشابن . لثم  هب  هلباقم  تردـق  ار  سکچیه 

نارحاس ع )  ) یسوم ترضح  نامز  رد  الثم  دنتـسه  تیرـشب  قوف  ام  هک  دننک  تباث  ات  دنروآ  یم  هزجعم  دیآ  یم  رب  ینایعدم  هدهع  زا  هک 
کی زا  وداج  رحس و  اب  الثم  دزیمرس  اهنآ  زا  تاکرح  نیرتزیگنا  تفگش  دنتـشاد و  رحبت  يداع  ریغ  تاکرح  رد  هداعلا  قوف  نارگوداج  و 
یعفا هب  ار  شیوخ  یبوچ  ياصع  دندش و  ثوعبم  ع )  ) یسوم ترـضح  دنتخاس . یم  جراخ  رام  کی  مدرم  راظنا  رد  هتـسب  رد  یلاخ  هبعج 

لس و ياهـضرم  درد و  مشچ  ع ،)  ) حیـسم ترـضح  نامز  رد  نینچمه  دندز و  بقع  هب  ار  نارحاس  مامت  رگید  هک  دندومن  لدـبم  یگرزب 
انیب ار  ناروک  دندرک و  روهظ  ع )  ) حیسم ترضح  هک  دنتشاد  تباقر  زیوجت  نیرتهب  تبابط و  عون  نیرتهب  رس  رب  ییامکح  دوب  ناوارف  هریغ 

ص)  ) دمحم ترضح  هرخالاب  دندومرف و  هدنز  دنداد و  افش  ار  ناگدرم  دندیشخب و  تمالس  یتسد  ندیـشک  اب  ار  ناگتفرگ  لس  دندرک و 
. دـندرک یم  ماع  صاخ و  نیعلا  بصن  ار  دوخ  يراتـشون  عون  نیرتهب  هک  دـندش  ثوعبم  احـصف  ناغیلب و  نابیدا و  نیرتهب  تباـقر  جوا  رد 

دوخ یتح  هک  دوبن  تباقر  هلباقم و  ناوت  سکچیه  هک  داد  هئارا  ندوب  یما  نیع  رد  ار  تایآ  نیرتهب  نیرت و  مجحرپ  دومرف و  روهظ  ناشیا 
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اوغدا هلثم و  نم  هروسب  اوتاف  اندبع  یلع  انلزن  امم  بیر  یف  متنک  نا  و  دـنک : یم  لثم  هب  هلباقم  هزرابم و  هب  توعد  ار  همه  نینچ  نیا  نآرق 
هروس زا  هروس  کی  یتح  ندروآ  هب  ار  بدا  رعـش و  نخـس و  ناداتـسا  مامت  و  هیآ 23 ) هرقب  هروس  . ) نیقداـص متنک  نا  هللا  نود  نم  ادـهش 

دش و لزان  موهفم  ینعم و  اب  یتاملک  زا  رپ  تغالب و  تحاصف و  لامک  رد  میرک  نآرق  دـنک . یم  توعد  نآرق  هناگ  هدراهچ  دـص و  ياه 
ییاضق یخیرات و  یفـسلف ، يداصتقا ، یماـظن ، یگنهرف ، یعاـمتجا ، يدرف ، روما  ماـمت  زا  هتـشابنا  تساـک  مک و  یب  هبناـج و  همه  یباـتک 

دیامن بذج  شادبم  هب  ار  تیرشب  هک  یتردق  ياراد  لاح  نیع  رد  ریبدت و  هسامح و  ناتساد و  زا  هتشابنا  ناهرب  نایب و  لاثمت و  زا  هتـشابنا 
زا دـنک . لئان  یئاغ  دوصقم  یقیقح و  دوعبم  هب  ار  تیناسنا  ات  یقیقح  لاـمک  یقرت و  يونعم و  تیبرت  يارب  نیتم  مکحم و  يا  هتـشر  ینعی 

ناربمایپ يارب  یمتح  رما  کی  هزجعم  سپ  تشگ . ربمایپ  نیرخآ  ربمایپ و  نیرتگرزب  نآ  زا  شندوب  دیواج  تلع  هب  هزجعم  نیرتگرزب  ورنیا 
. دشابن يو  اب  هضراعم  هزرابم و  تردق  ار  یسک  ات  دشاب  هتشاد  یتردق  نینچ  دیاب  توبن  یعدم  تسا و 

يدعب ربمایپ  توبن  رب  شیپ  ربمایپ  تراشب  - 2

هدش ثوعبم  ناربمایپ  طسوت  شیوخ  هدنیآ  زا  اهناسنا  دـنک  یم  مکح  نوناق  هک  ارچ  تسا  لصا  کی  دـعب  ربمایپ  رب  نیـشیپ  ربمایپ  حیرـصت 
لامک رد  دیاب  تراشب  نیا  دنریذپب و  ار  دیدج  ربمایپ  دنراد  هک  یهاوگ  تراشب و  دنـس و  قبط  ررقم  دعوم  رد  سپـس  دنـشاب و  علطم  دوخ 

قبط هدیـسر و  توبث  هب  هتـشذگ  نایدا  لک  رد  زین  نوناق  نیا  دـنکفین  اطخ  هب  ار  نایوج  تقیقح  هک  دـشاب  ینـشور  تیعطاق و  تحارص و 
تراـشبلا و  ) ياـهباتک هب  هطبار  نیا  رد  دـنا . هدومن  روهظ  يرگید  زا  سپ  یکی  ناربماـیپ  شیپ  ناربماـیپ  بتک  رد  هدـش  هداد  ياـه  هدـعو 

. ددرگ لماک  بلطم  ات  دوش  هعجارم  نیدهع ) تراشب   ) ای هیوامسلا ) بتکلا  تیب  تانراقملا 

. دنک قیدصت  ار  یعدم  ياعدا  تحص  هک  يدهاوش  نئارق و  - 3

ياراد الوا  تفر  هراـشا  تلاـسر  ناـبحاص  هزیمم  ناونع  هب  اـهنآ  هب  شیپ  رد  هک  يدراوم  زج  هب  دـیاب  دـنک  یم  توبن  ياـعدا  یـسک  یتقو 
تهج ره  زا  دوشن و  دوهـشم  صخـش  نیا  زا  یقالخا  ریغ  لمع  هنوگ  چـیه  دـشاب و  مدرم  نیب  رد  یـصقن  یب  ذـفان و  رایـسب  یقالخا  هقباس 

ترطف اب  دشاب و  ارجا  لباق  هدوب و  قباطم  ناسنا  درخ  لقع و  اب  دیاب  يو  تعیرـش  توعد و  ایناث  دشاب  شیوخ  هرود  ياهناسنا  ریاس  قوفام 
هوالع یـصخش  نینچ  دوش . وا  ياعدا  ندوب  یهلا  يایوگ  دشکن و  یهابت  داسف و  هب  ار  وا  ات  دشاب  هتـشاد  یگنهامه  تیرـشب  ياه  هزیرغ  و 

هک میتفگ  قح  تاذ  هب  تبـسن  ناربمایپ  عوشخ  عوضخ و  باب  رد  دروآ  یم  هک  دشاب  ینیناوق  ماکحا و  هب  لماع  دیاب  شدوخ  اهنیا  مامت  رب 
يرجم نسحا  وحن  هب  ار  هدروآ  تاروتـسد  دیاب  ادخ  مایپ  لقان  دـنتلاسر و  لماح  هک  اهنآ  سپ  دنتـسه  یهلا  ماکحا  نایرجم  نیلوا  ناربمایپ 

کی ياـعدا  ندوب  تسرد  هجیتن  رد  دوش و  تباـث  مدرم  رب  شندوب  ارجا  لـباق  اـت  دنـشابن . تاروتـسد  نآ  يارجا  زا  انثتـسم  دوخ  دـنراد و 
تسا یتالدبت  لوحت و  رییغت و  یعدم  کی  ياعدا  ندوب  تسرد  هجیتن  کی  رد  داعبا  یمامت  رد  هک  تسا  یتالدبت  لوحت و  رییغت و  یعدم 
ياعدا کی  هجیتن  رد  ینعی  دوش  یم  داجیا  رـصع  نآ  هبناج  همه  ياوه  لاح و  تیعـضو و  هب  تبـسن  رـصع  کـی  رد  داـعبا  یماـمت  رد  هک 

نآ مدرم  ياه  شنک  راتفر و  قالخا و  رییغت  یحور و  یقرت  تیاهن  رد  عیرـس  ياهتفرـشیپ  یحور  تالوحت  یخیرات  ياـه  هساـمح  یقیقح 
هچنآ مامت  هب  نایئاهب  زین  توبن  باب  رد  دیوگ . یم  هچ  یئاهب  دوش . دوهـشم  دـیاب  هاتوک  تدـم  رد  مایپ  هدـنروآ  ناوریپ  صخالاب  رـصع و 

رد اما  تفر  هراشا  نآ  هب  توبن  ثحب  رد  هک  دنتـسه  یطیارـش  ياراد  دـنتلاسر و  تبحاص  نارمایپ  هک  دـندقتعم  ینعی  دـندقتعم  دـش  هتفگ 
تسا و دودحم  رذگدوز و  هدیدپ  کی  هزجعم  دنیوگ  یم  دنراد و  رظن  فالتخا  نایدا  ریاس  نیملـسم و  هدیا  اب  لیلد  کی  هب  هزجعم  ثحب 

قرخ نآ  دنریذپب و  ار  اهنآ  طلغ  ای  تسرد  یتایاور  قبط  هک  دنک  یمن  مزلم  ار  دعب  ياه  هرود  مدرم  تسا و  یـصاخ  هرود  کی  هب  طوبرم 
قباطم دیاب  نید  دنیوگ  یم  دنشاب و  دنتـشادن  روضح  اجنآ  رد  هثداح  عوقو  زاجیا و  ماگنه  رد  هک  یناسک  يارب  یتجح  دناوت  یمن  تاداع 

یم در  ار  اهنآ  یفرط  زا  دندقتعم و  ناربمایپ  تازجعم  هب  یفرط  زا  تسینریذپ . ناکما  دـشاب  یملع  ریغ  هک  يا  هزجعم  دـشاب و  لقع  ملع و 
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دنیامن لمع  یتسه  ملاع  تانایرج  فالخ  رب  دننکب و  زین  یملع  ریغ  راک  ره  هک  دنتـسه  تردق  نآ  ياراد  ناربمایپ  دنیوگ  یم  ینعی  دـننک 
ات هدـش ، رکذ  لاثمت  تاهباشت و  يداو  رد  دـنا  هتـشاد  هتـشذگ  ناربمایپ  هک  هدـش  یتازجعم  هب  هراشا  دـیجم  نآرق  رد  رگا  دـننک و  یمن  اما 

لباـق مدرم  رب  تشاد  یم  رب  تاـهباشت  هنوگنیا  زا  هدرب  ناـمز  نآ  رگا  دـشاب و  مضه  لـباق  تیلهاـج  نارود  مدرم  صوـصخ  هب  مدرم  يارب 
رون هب  هدنز  ار  اهنآ  بلق  ینعی  هدوب  یناحور  ندرک  هدنز  ع )  ) حیـسم ترـضح  طسوت  ناگدرم  ندرک  هدـنز  زا  شروظنم  الثم  دوبن  كرد 

یـسوم نامرف  ع )  ) یـسوم ياصع  زا  روظنم  دیـشخب و  یم  يونعم  یگدنز  درک و  یم  یهلا  تاملک  هب  نموم  ار  اهنآ  ینعی  درک ، یم  یهلا 
حون تعیرـش  حون  رمع  دوب و  حون  رما  هتـشادن  دوجو  یتشک  الـصا  نامز  نآ  نوچ  حون ، یتشک  زا  روظنم  يرهاـظ و  ياـصع  هن  هدوب  (ع )
هیارب نآرقلا  رسف  نم   ) دیامرف یم  هلمج  زا  هدش  دراو  نآ  تمذم  رد  يدایز  تایاور  هک  تسا  يار  هب  ریـسفت  نامه  ریـسافت  عون  نیا  هدوب .

لقع و هب  ار  مدرم  هدادـن و  رارق  لیلد  ار  هزجعم  هتـشذگ  ایبنا  لک  قوف  ام  یتردـق  ندوب  اراد  دوجو  اب  اهب  باب و  لیلد  نیمه  هب  رفک ) دـقل 
: دنیوگ یم  دنزاس و  جراخ  مدرم  ناهذا  زا  ار  تافارخ  هنوگنیا  دنهاوخ  یم  ناشراثآ  رب  هیکت  اب  دننک و  یم  توعد  قمعت  رکفت و  قطنم و 

شیوخ تیـصو  لیمکت  يارب  یکچوک  تصرف  دنداد  ار  شندش  نارابریت  ياوتف  نارهت  زیربت و  نیدـهتجم  املع و  مامت  هکیماگنه  رد  باب 
دق مگرم  ارب  ایند  لک  رگا  مشابن  یـضار  نم  هک  ینامز  ات  تفگ  وا  دـندادن و  هزاجا  وا  هب  اما  تساوخ  نامز  نآ  یـشابشارف  زا  شنارای ، هب 
مانب شنارای  زا  یکی  اب  دندرب و  ریت  نادیم  هب  رابجا  هب  ار  وا  هرخالاب  دـنروآ  دراو  نم  هب  یبیـسآ  نیرتکچوک  تسناوت  دـنهاوخن  دـننک  ملع 

زا لصاح  دود  نتسشن  ورف  زا  سپ  دندرک  کیلـش  يو  هب  هلولگ  ینمرا 750  ناحفاس  ناهورگ  طسوت  دنتـسب و  راد  هب  يرونز  یلع  دمحم 
تحـص لامک  رد  ملاس و  سینا  هب  بقلم  يرونز  یلع  دمحم  درادـن و  روضح  اجنآ  رد  باب  هک  دـندید  بجعت  لامک  اب  اه  هلولگ  کیلش 

مراک نوچ  ما  هدامآ  رگید  الاح  تفگ  هک  دنتفای  شنارای  اب  هرجح  نامه  رد  ار  باب  دندرک  وجتسج  یتقو  تسا . هداتسیا  تمسق  نامه  رد 
هزجعم هب  هک  یحیـسم  ناحفاس  رگید  راب  نیا  دنتـسب و  راد  هب  يرونز  یلع  دمحم  اب  ار  وا  لکـش  نامه  هب  زاب  دعب  دـش و  مامت  ایند  نیا  رد 

بآ و اب  ار  هصق  نیا  هشیمه  نایئاهب  دندناسر . تداهش  هب  ار  وا  نیملسم  زا  يرگید  هتـسد  دز و  زاب  رـس  وا  نتـشک  زا  درب  یپ  رما  نیا  ندوب 
اب ام  میهد  یمن  رارق  تجح  ار  نآ  مینک و  یمن  هزجعم  هب  سابتقا  ام  دـنیوگ  یم  اما  دـننک  یم  دای  هشیمه  ار  نیا  دـننک و  یم  فیرعت  بات 

تایآ زا  یکی  دنیوگ  یم  هک  تسنیا  اهنآ  یلقع  لیالد  زا  یکی  دیاش  میناد و  یم  ادـخ  يوس  زا  هدـمآ  ار  ناشراثآ  י  لقع و م هب  هعجارم 
ياـعدا غورد  هب  هک  تسین  سکچیه  سپ  مـیدز ، یم  ار  وا  اروـف  اـم  داد  یم  اـم  هـب  غورد  ياهتبـسن  ص )  ) دـمحم رگا  هدوـمرف  هـک  نآرق 

رد دـننک . یم  دانتـسا  نآ  هب  هشیمه  هک  تـسا  یقطنم  نـیا  دـنکن  مورحم  تاـیح  تـمعن  زا  ار  وا  دـنوادخ  اـما  دـنک  ییادـخ  اـی  يربـمغیپ 
یلا هدومن  تیمئاق  ياعدا  تاهج  زا  یتهج  رد  تعامج  تنـس و  لها  زا  یـسفن  دـیوگ : یم  نینچ  اهب  هحفص 164  تاقارشا  رد  هکیتروص 

شدیهـش دومرف  رما  رب  مایق  ناریا  رد  یهلا  رونب  یقیقح  مئاق  دـنا  هدومن  مایق  شتمدـخ  هب  دـنا و  هدومن  شتعاطا  رفن  رازه  دـص  بیرق  نیح 
درک و تیودـهم  ياعدا  ناتـسودنه  رد  هک  تسا  یناـیداق  دـمحا  مـالغ  سفن  نآ  زا  دوصقم  دنتـشامگ . تمه  شرون  افـصا  رب  دـندرک و 

مه مایا  هتـشذگ  رد  دنتـسه  يا  هدع  هک  هتـسنادیم  مه  اهب  دو  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  تسا و  باب  دمحم  یلع  دیـس  یقیقح  مئاق  زا  روظنم 
نیا تلع  هب  تیئاهب  رد  راثآ  رب  هیکت  نیا  اما  هدومنن . تایح  بلـس  ار  اهنآ  دـنوادخ  اما  دـنا  هدرک  توبن  ای  تیودـهم  ياـعدا  هک  دـنا  هدوب 
دوخ هب  نایئاهب  رگید  میظع و  تسیهانگ  نیا  دروآ  مب  مل و  دیابن  نم  تاکرح  نانخس و  رد  دیوگ  یم  هدرک و  ذاختا  یـشور  اهب  هک  تسا 

اهلاکـشا اهداریا و  دنروایب . یئارچ  نوچ و  دنهد و  رارق  لاوئـس  دروم  ار  وا  راثآ  تایآ و  رد  رامـشیب  ياه  ضیقن  دض و  دنهد  یمن  تارج 
زا یکی  میتفگ  هک  روطنامه  اما  میریذپ  یم  يدودـح  ات  دنتـسه  ارذـک  دودـحم و  هکنیا  تازجعم و  زا  یخرب  هرابرد  ار  نایئاهب  هدـیقع  ام 

دوبهب ار  يراـمیب  یحارج  لـمع  رد  دـناوتن  هک  ار  یبـیبط  مدرم  زورما  تساـهنآ  تازجعم  نیمه  یلوـمعم  دارفا  زا  ناربماـیپ  هزیمم  تاـفص 
هک سک  ره  زا  مدرم  دنریذپ  یمن  دهدن  ار  بوخ  نامتخاس  کی  حرط  هک  یـسدنهم  کی  دنریذپ  یمن  بوخ  بیبط  کی  ناونع  هب  دشخب 

دریذپ و یمن  یسک  زگره  مبیبط  نم  دیوگب  كردم  نودب  یسک  رگا  دنریذپ  یمن  ار  شراتفگ  لیلد  یب  دنهاوخ و  یم  هاوگ  دراد  ییاعدا 
هزاجا دـنوشن  هتخانـش  مدرم  يارب  یقیرط  هب  رگا  شک  ضوح  بآ  کی  اـی  یلومعم  شک  میـس  کـی  یتح  تسا . نینچ  اـهماقم  ماـمت  رد 
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ار مدرم  ایند  نآ  ایند و  نیا  یگدنز  لک  دننک و  راک  یمدآ  حور  اب  دنهاوخ  یم  هک  ناربمایپ  هب  دسرب  هچ  دنرادن  ار  یـسک  لزنم  هب  لوخد 
نیمه توبن  تافـص  ریاس  رب  هوالع  دـنک  یم  روهظ  هک  يا  هرود  نامه  يارب  ربمایپ  کـی  راـبتعا  دنـس و  دـنهد . رییغت  شیوخ  هدارا  تحت 
تافـص ریاـس  اـب  رورم  هب  دـعب  تشاد و  دـنهاوخ  يا  هیلوا  ناوریپ  هک  تسا  نیا  هزجعم  نتـشاد  هدـیاف  نیرتمک  تساـهنآ و  زاـجیا  تردـق 

نینچ رگا  دنک . هیکت  هزجعم  هب  اهنت  هک  تسین  ینید  مالـسا  هناتخبـشوخ  دنیامن . یم  تباث  ناگدـنیآ  يارب  ار  ناشندوب  یقیقح  شینامـسآ 
گرزب ربمایپ  هزجعم  میئوگ  یم  ام  تفرگ  یم  رظندـم  ار  ناشیا  نتفر  جارعم  طقف  ای  درک و  یم  هراشا  ترـضح  نآ  رمقلا  قش  هب  طقف  دوب 

کی هب  نایئاهب  لوق  هب  ات  دهد  یمن  رارق  دنس  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  رگید  تازجعم  نآرق  دوخ  رد  یتح  هک  تسا  میرک  نآرق  نامه  مالـسا 
یسک رگا  دیوگ  یم  يا  همهاو  چیه  نودب  تحارـص و  اب  دنک و  یم  یفرعم  ار  شدوخ  نآرق  هکلب  دنک . افتکا  دودحم  رذگدوز و  هزجعم 

دوب هدش  جرد  هلجم  کی  رد  ادیدج  هدشن . فشک  زونه  هک  دراد  یتازومر  دیجم  نآرق  دروایب . نآرق  ياه  هروس  لثم  يا  هروس  دناوت  یم 
یسررب دروم  یضایر  هداس  تالداعم  تامیسقت  هلسلس  کی  قبط  ار  نآرق  زا  هیآ  ره  هلمج و  ره  فورح  هتفرـشیپ  ياهرتویپماک  طسوت  هک 

میرک نآرق  هلمج  نیلوا  فورح  شرامش  اب  تابساحم  تابـسانم و  نآ  ساسا  رب  دیجم  نآرق  تایآ  مامت  هک  دندش  هجوتم  دنا و  هداد  رارق 
هک تمایق  زور  ات  تسین و  یصاخ  نارود  هب  صتخم  هک  يا  هزجعم  نیرتالاب  ینعی  نیا  دراد . تقباطم  تسا  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » هک

مالـسا ربمایپ  نتـشاد  هزجعم  اب  هطبار  رد  ناملـسم  فرح  سپ  دوب . دـهاوخ  دوش  یم  هتخانـش  رتهب  رتشیب و  جـع )  ) نامزلا بحاـص  طـسوت 
باتک کی  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  هکنیا  نآ  مینک و  هجوت  مهم  هتکن  کی  هب  دـیاب  میدیـسر  تافارخ  هژاو  هب  هک  لاح  تسین و  تاـفارخ 

تلع هب  هدوب و  تاهباشتم  هراعتـسا و  بلاق  رد  تقیقح  دنیوگ  یم  نایئاهب  رکا  دوش  جرد  تافارخ  تسا  هدمآ  ادخ  فرط  زا  هک  ینامـسآ 
رد ار  اهلاثم  نینچ  تارج  هچ  هب  میرک  نآرق  الوا  میئوگب  دـیاب  درادرب . اـهلاثم  نیا  تیعقاو  زا  هدرپ  دنتـسناوت  یمن  هرود  نآ  مدرم  تلاـهج 
یم ناربمایپ  رگا  دـهد . هئارا  يا  هزجعم  زین  وا  هک  دنونـش  یم  نآرق  زا  هک  یلهاـج  مدرم  اـیآ  درک  لـقن  مدرم  هب  نآ  رهاـظ  تقیقح  بلاـق 

مدرم هراعتـسا  لاثم و  همهنآ  لابق  رد  مرکا  ربمایپ  کش  نودب  سپ  دنداد . یم  مدرم  هب  یباوج  هچ  ص )  ) مرکا ربمایپ  دننک . یمن  اما  دنناوت 
تخس هب  هک  هتشذگ  ناج  زا  دیرم  همهنآ  وریپ و  همهنآ  یکدنا  نامز  تدم  رد  هک  دنتـشاد  یتازجعم  کش  نودب  دندرک و  یم  یـضار  ار 

نینچ ارچ  سپ  دوـب  نینچ  رگا  اـیناث  هدوـبن  هراعتـسا  لاـثم و  سپ  دـنیامن . شیوـخ  ماـیپ  ور  هلاـبند  دـنداد  یم  نت  داـهج  براـحم و  نـیرت 
مرکا ربمایپ  يارب  یتشک  ياج  هب  الثم  دوش  تباث  نایئاهب  راتفگ  تحـص  نآ  هب  هجوت  اب  ات  تسا  هدـماین  مرکا  ربمایپ  دوخ  هرابرد  یتاـهباشت 

هیفس الـصا  نامز  نآ  رد  هک  میوش  هجوتم  هک  يدایز  تایاور  نتـشاد  تسد  رد  اب  قطنم و  لقع و  قبط  ام  درب و  یم  مان  يدمحم  هیفـس  زا 
. دش یم  هیجوت  زین  ناربمایپ  ریاس  تازجعم  موهفم  قیرط  نیدب  ات  هدوب  ص )  ) دمحم ترضح  رما  هیفس  زا  شروظنم  سپ  هتـشادن  دوجو  يا 

تازجعم اـب  هطبار  رد  اـما  تسا  هیبـشت  نیا  هک  هدومرف  هراـشا  هدوـمن  هیبـشت  يزیچ  هب  ار  يزیچ  هک  تمـسق  ره  رد  نآرق  دوـخ  هرخـالاب  و 
دـشاب هدرک  يرود  هلئـسم  کی  يونعم  یناعم  ینطاب و  ملاوع  زا  هک  تسین  یباتک  نآرق  هرخالاب  دیامرف و  یمن  يزیچ  ننیچ  شیپ  ناربمایپ 

زا یگداس  هب  تایآ  زا  يرایـسب  رد  هکلب  دریگب  هدـیدان  ار  یناعم  ملاع  حور و  هب  طوبرم  لئاسم  ناـمز  نآ  ندرم  ندوب  لـهاج  تهج  هب  و 
یم رهاظ  بلاق  رد  دـیاب  مه  ار  اهنآ  دـنوشن و  هجوتم  ار  ییاهیزیچ  نینچ  دوب  رارق  مدرم  رگا  دـیوگ و  یم  نخـس  یناحور  يونعم و  ملاوع 

هدومن هراشا  نآ  هب  دوخ  درک  يزیچ  هب  هیبشت  ار  يزیچ  ره  نآرق  هک  لوا  هلئـسم  يارب  الثم  دشاب ، مضه  لباق  نامز  نآ  مدرم  يارب  ات  دروآ 
قلخلا هباشتف  هقلخک  اوقلخ  اکرـش  هللا  ولعج  ما  رونلا  تاملظلا و  يوتـست  له  ما  ریـصبلا  یمعـالا و  يوتـسی  لـه  لـق  : » دـیامرف یم  تسا و 

ای ینـشور  اهیکیرات و  دنـشاب  یم  يواسم  ایآ  ای  انیب  انیبان و  دشاب  یم  يواسم  ایآ  وگب  راهقلا » دـحاولا  وه  یئـش و  لک  قلاخ  هللا  لق  مهیلع 
رهق اتکی  تسوا  تسا و  زیچ  همه  هدننیرفآ  ادـخ  وگب  ناشیا ، رب  هدـیرفآ  دـش  هبتـشم  سپ  وا  دـندیرفآ  هک  ینازابنا  ادـخ  يارب  دـندینادرگ 
نخس تمایق  ترخآ و  زا  هک  یتایآ  زج  هب  تسا ، هتفگ  نخس  زین  یناحور  يونعم و  ملاوع  زا  دیجم  نآرق  هک  مود  تمـسق  هرابرد  هدننک .

زا یلئاسم  هب  دنتـسه و  یملع  هک  یتایآ  زج  هب  زاـب  دـنک و  یم  تباـث  مدرم  يارب  ار  ادـخ  فلتخم  اـحنا  هب  هک  یتاـیآ  زج  هب  دـیوگ و  یم 
یم یناحور  ملاوع  زا  هک  درک  دانتسا  ناوت  یم  یتایآ  هب  دنک  یم  هراشا  نامز  نیا  يارب  هدش  فشک  نامز و  نآ  يارب  گنگ  رایسب  قیاقح 

مدش ناملسم  www.Ghaemiyeh.comارچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


و تشادهگن . كاپ  اهیگدولآ  زا  ار  دوخ  بلق  هک  یـسک  دش  راگتـسر  اهیکز » نم  حلفا  دق  : » دیامرف یم  دـهد . یم  زردـنا  دـنپ و  دـیوگ و 
یم ای  و  انتیدـهذا » دـعب  انبولق  غزت  اـنبر ال  : » دـیامرف یم  زاـب  تسا و  یمدآ  حور  هکلب  تسین  بلق  یکیزیف  مسج  کـش  یب  بلق  زا  روظنم 

ام : » دـیامرف یم  ای  دـینادرگب و  قح  هب  لاـبقا  زا  ار  ناـشیاهلد  مه  ادـخ  دـندنادرگ  يور  قح  زا  نوچ  مهبولق » هللا  غاز  وغاز  اـملف  دـیامرف « 
رب لماک  تقلخ  هب  هک  يردتقم  کلم  نامه  یلعالا » قفالب  وه  يوتساف و  هرم  وذ   » ای درکن و  هابتشا  دید  ار  هچنآ  لد  يار » ام  داوفلا  بذک 

دیاـبن سپ  تاـمکحم  مه  تسا و  تاـهباشتم  مه  نم  تاـیآ  هک  دـیامرف  یم  نآرق  دوخ  دوب . اـهقفا  نیرتیلاـع  رد  نآ  درک و  هولج  لوـسر 
الماـک تاـهباشتم  هکلب  هدوب  هیبـشت  هتفگ  تماـیق  داـعم و  تشهب و  منهج و  اـنایحا  تازجعم و  اـب  هطبار  رد  هچ  ره  تسه و  هچ  ره  تفگ 

هرخالاب و  تسا . هیبشت  میئوگب  مینک و  ریسفت  دوخ  لیم  هب  ارنآ  هکنآ  هن  دراد  تاهباشت  نیا  زا  يروظنم  هچ  هک  دیمهف  ناوت  یم  دنضرفم و 
دننموم و تازجعم  نآ  رب  اهنآ  ناوریپ  هدـش و  هدروآ  زین  ناشدوخ  بتک  رد  دـنا  هتـشاد  مالـسا  زا  شیپ  ناربمایپ  هک  یتازجعم  تفگ  دـیاب 

ثعاـب هک  ار  تازجعم  نآ  یتـحار  هب  تسا  هریغ  اتـسوا و  لـیجنا و  تاروت و  زا  رتلماـک  هکنیا  تلع  هب  تسناوـت  یم  نآرق  دوـب  نینچ  رگا 
رهاظ تقیقح  رگا  اهلاثم  نیا  ندروآ  تشادـن . لاـثم  همه  نیا  ندروآ  هب  يراـبجا  چـیه  دـنک و  بوذـکم  هدـش  شناوریپ  ندـش  یتاـفارخ 

. تشادن رب  رد  يزیچ  دنکفا  هابتشا  هب  ار  مدرم  هکنیا  زج  مه  زورما  يارب  درک و  یمن  اود  ار  نامز  نآ  لهاج  مدرم  درد  زا  يدرد  دنتـشادن 
هزجعم هب  اـهنآ  رگا  مینادـب  دـیاب  ناـیئاهب  زا  اهـشسرپ  همادا  رد  تسا ؟ هدوب  هچ  شیپ  ناربماـیپ  تازجعم  زا  لاـثم  همهنیا  ندروآ  تلع  سپ 

یب ناخروم  رظن  هکنآ  لاح  دننک و  یم  هراشا  باب  ندـش  بیغ  هب  ارچ  دنتـسین  دـقتعم  رگا  هتـشادن ، هزجعم  اهب )  ) ناشربمایپ ارچ  دـندقتعم 
روتسد تسا  هدوب  لکشم  اهناملسم  يارب  دیس  نتشک  هدوب و  دیس  صخـش  نیا  نوچ  هک  تسا  لاونم  نیا  رب  باب  ندش  بیغ  هرابرد  فرط 

دنک تباصا  اهنامسیر  هب  اهکیلش  نیلوا  هک  دزیر  یم  یحرط  دنیب  یم  نینچ  یتقو  مه  ناحفاس  دنراپس  یم  ینمرا  ناخماس  هب  ارنآ  نارابریت 
یم نامیشپ  وا  نتشک  زا  دعب  اهناملسم  تسا  دیس  صخـش  نیا  دنتفگ  یم  نوچ  دنک  علخ  راک  نیا  زا  ار  دوخ  دناوتب  ات  دوشن  هتـشک  باب  ات 

گرم زا  ار  وا  بیترت  نیا  هب  دنـشک و  یمن  ار  وا  ناشدوخ  ارچ  دننمـشد  وا  اب  دنیوگ  یم  تسار  رگا  دـننک  یم  رـصقم  ار  ام  دـعب  دـنوش و 
باب زا  هک  مه  هزجعم  کی  نآ  سپ  دـننک  یم  نارابریت  دـندنب و  یم  راد  هب  دـنروآ  یم  ار  وا  نیملـسم  زاب  هلـصافالب  اما  دـهد  یم  تاـجن 
الماک میریذپ . یم  ام  تسین  لوبق  لباق  نامز  دیق  هب  ندوب  دودحم  لیلد  هب  هزجعم  دـنیوگ  یم  نایئاهب  هکنیا  رد  اما  تسا  ساسا  یب  دـنراد 

يربمایپ اما  دراد . تحـص  اعدا  مادک  میناد  یمن  میتشادن و  روضح  اجنآ  رد  نوچ  میریذپ  یمن  ار  باب  ندش  بیغ  زورما  ام  تسا ، یقطنم 
راظتنا ام  ینعی  مینک . هسیاقم  ربمایپ  زا  شیپ  ناربمایپ  هزجعم  اب  ار  وا  هزجعم  دـیابن  تسا  هدـمآ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  دـعب  تسا  یعدـم  هک 

لاـس رازه  اـت  تسا  هدرک  اـیند  رـسارس  رد  يروآوـن  ملع و  هک  يریگ  مشچ  ياهتفرـشیپ  يژوـلونکت و  نیوـکت و  رـصع  نیا  رد  هک  میراد 
يا هراچ  دـنناد  یم  اهب  تازجعم  ار  وا  بتک  ریاس  تساهب و  یلـصا  باـتک  هک  ار  سدـقا  باـتک  ناـیئاهب  رگا  و  دـشاب . سوملم  ظوفحم و 
رگا میریذپب و  دوب  هتفهن  نآ  رد  یتقیقح  رگا  ات  میهد  رارق  هعلاطم  یـسررب و  دروم  ارنآ  نیناوق  ماکحا و  باتک  نیمه  همادا  رد  هک  میرادن 
مینک یم  لوکوم  ار  ثحب  نیا  همادا  سپ  دنریذپب . رکفت  لمات و  یمک  اب  وجادـخ  نایوج  تقیقح  تسین  تقیقح  هک  مینک  تباث  میتسناوت 

هناضرغ یب  ام  تسین و  ادخ  ربمایپ  نیرخآ  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دننک  تباث  دنناوتب  نایئاهب  هکنیا  هب  تسا  طورـشم  هک  دـعب  ياهـشخب  هب 
دروآ میهاوخ  زین  ار  نانآ  نیهارب  لیالد و 

توبن - 2

دنیوگ یم  هچ  نایئاهب 

لوا تمسق 

هب هراشا  اب  تاهیبشت و  بلاق  رد  اما  هداد  تراشب  اهنآ  هب  زین  نآرق  هک  دـندقتعم  يدـعب  ربمایپ  رب  شیپ  ربمایپ  تراـشب  اـب  هطبار  رد  ناـیئاهب 
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هب دیدج  ربمایپ  روهظ  عورش و  یتما و  نارود  نتفای  نایاپ  ینعی  ترخآ  تمایق و  کلـسم  نیا  هدیقع  بسح  رب  هک  تمایق  زیخاتـسر و  زور 
نید تمایق  ع .)  ) حیسم ترضح  تعیرش  تایح و  هرود  الثم  دیدج  نید  روهظ  نآ و  خسن  زا  تسترابع  ینید  ره  تمایق  اهب  باب و  هدیقع 
نید تمایق  باب  دمحم  یلع  دیس  تعیرش  تدم  هدوب و  ع )  ) یسیع نید  تمایق  ص )  ) دمحم ترضح  روهظ  هدوب و  ع )  ) یـسوم ترـضح 

نآرق رد  هچ  ره  هک  تسا  نینچ  هدـیقع  ار  نایئاهب  نایب و  اب  هرخالاب  تسا . هدوب  باب  نیئآ  تمایق  يرون  یلعنیـسح  تاـیح  ناـمز  مالـسا و 
دنتـسه و دوعوم  مئاق  نامه  اهنآ  هدوب و  اهنادـب  هراـشا  هدـش  هریغ  کـئالم و  روهظ  تماـیق و  زور  زا  نخـس  فلتخم  تاـیاور  رد  میرک و 

نیا ایآ  تسادج  تیودهم  زا  توبن  میئوگ  یم  بلطم  نیا  هب  خساپ  رد  ام  منهج  ناشندیدن  تسا و  تشهب  ناشندید  دنکئالم و  ناشناوریپ 
دوخ دنرادن  رگا  دنـشاب و  اراد  ار  تلاسر  بحاص  تایـصوصخ  مامت  دیاب  دنراد  تلاسر  ياعدا  رگا  ریخ ؟ ای  دنراد  تلاسر  ياعدا  رفن  ود 

دض و بسح  رب  دنناوت  یمن  نوچ  هدش و  داح  لکشم  کی  زین  نایئاهب  يارب  ماقم  ود  نیا  یفرعم  لکـشم  دننک ؟ یم  یفرعم  یمان  هچ  هب  ار 
هک دنتـسین  يدح  رد  ناگدنب  دنیوگ  یم  هدرک  یلاخ  هناش  هلئـسم  نیا  زا  دنهن  اهنآ  رب  یمان  یعدم  ود  وا  ياعدا  دـح  زا  شیب  ياه  ضیقن 
ای دنا  هکئالم  ای  دنلوسر ، ای  هسدقم  رهاظم  دنک . یم  یفرعم  یمان  هب  ار  دوخ  یعدـم  ره  هرخالاب  اما  دـنیامن . كرد  ار  مظعا  روهظ  ود  نیا 
ام دنربمایپ  اهنآ  دنیوگب  دنهاوخ  یم  رگا  دنشاب . یمن  یـسدق  حور  ياراد  دنتـسه و  یلومعم  ياهناسنا  تروصنیا  ریغ  رد  نامز و  بحاص 

رگا دمآ . دهاوخن  ص )  ) دمحم ترـضح  زا  دـعب  يربمایپ  رگید  مینک  یم  تباث  هک  میراد  نآرق  حیرـص  صن  ثیدـح و  تیاور و  نارازه 
رسپ هک  تسا  نایعیـش  ماما  نیمهدزاود  نامز  بحاص  مینک  یم  تباث  هک  میراد  ثیدح  تیاور و  اهدص  ام  زاب  دننامز  بحاص  دنیوگ  یم 

یم هیکت  دوخ  راثآ  تایآ و  هب  هک  یعدم  کی  روهظ  هب  تمایق  موهفم  نآرق  حیرص  تایآ  قبط  تسا و  ع )  ) يرگسع نسح  ماما  ترـضح 
زاب دنتـسه  ادـخ  روهظ  ود  نیا  دـنیوگب  دـنهاوخ  یم  رگا  تخادرپ و  میهاوخ  نآ  هب  هک  دراد  يا  هدرتسگ  موهفم  تمایق  هکلب  تسین  دـنک 

روهظ ود  نیا  اهنیا  همه  هک  دنا  هتخاس  ینوجعم  اما  دریذپ . یمن  ار  يزیچ  نینچ  سکچیه  هتفای و  نایاپ  یتسرپ  تب  هرود  نوچ  دنناوت  یمن 
ترـضح مه  دنراد و  نامیا  وا  ییاتکی  ادخ و  دوجو  هب  مه  دنتـسه و  ادخ  مه  دننامز و  بحاص  مه  دنتعیرـش . بحاص  مه  نایئاهب  لوق  هب 

: دـنیوگ یم  هک  مینک  یم  نایب  هراب  نیا  رد  ار  اهنآ  ياعدا  میتسه  توبن  ثحب  رد  نوچ  لاـح  دـنناد . یم  ناربماـیپ  متاـخ  ار  ص )  ) دـمحم
هحتف اب  متاخ  هملک  ینعی  هدشن  نایب  مدرم  يارب  شتسرد  ینعم  هب  ایبنالا  متاخ  هتشادن  دوجو  بارعا  ص )  ) دمحم ترـضح  نامز  رد  نوچ 
لوسر ترـضح  رگا  هک  تسا  نیا  ناـشروظنم  ناـیاپ ، ياـنعم  هب  هن  رتگـشنا و  نیگن  ياـنعم  هب  هدوب  متاـخ  ینعی  هرـسک ، اـب  هن  تسا  هدوـب 

رگید هکنیا  هن  متـسه و  اهنآ  نیرتهب  ینعی  متـسه  هتـشذگ  ناربمایپ  رتشگنا  نیگن  نم  هک  دوب  نیا  شروظنم  متـسه  ابینالا  متاخ  نم  هدومرف 
دـشاب نینچ  ضرف  هب  هک  ارچ  دهد  بیرف  ار  كدوک  کی  یتح  دناوت  یمن  منک  یم  رکف  اهنآ  لیلد  نیا  دمآ . دهاوخن  نم  زا  دـعب  يربمایپ 

مود لیلد  اب  دوخ  هب  دوخ  و  میتسه . تمایق  ام  هدوب و  تمایق  زا  لبق  ات  ربماـیپ  نیرخآ  ربماـیپ  دـنیوگ  یم  رگید  ياـهلیلد  ندروآ  رد  روطچ 
یم توبن  ياعدا  ارچ  دنراد  نامیا  رگا  دنشاب . هتشادن  ای  دنـشاب  هتـشاد  نامیا  ربمایپ  تیمتاخ  هب  دیاب  ای  هرخالاب  دننک  یم  یفن  ار  لوا  لیلد 

یتقو دنراد  نامیا  نآرق  ندـشن  فیرحت  رب  هقرف  نیا  نمـض  رد  و  تمایق . زا  لبق  ات  هدوب  ربمایپ  نیرخآ  دـنیوگ  یم  ارچ  دـنرادن  رگا  دـننک 
نآرق رگا  دـنوش ؟ یم  لباق  فیرحت  شیارب  بارعا  هابتـشا  هب  هراشا  اب  روطچ  تسا  نآ  يریذـپان  فیرحت  هب  شا  هزجعم  نآرق  دـنیوگ  یم 

تسا و لاحم  يزیچ  نینچ  رگید  هک  دنشوکب  نآ  فیرحت  رد  يا  هدع  ادمع  هکنیا  رگم  هدشن  فیرحت  زین  بارعا  رد  ینعی  هدشن  فیرحت 
یلکـش نامه  هب  تسرد  اـبیز  تاـیآ  نیا  تـالمج و  نیا  هک  دـنراد  ار  نسح  نیا  دـنناوخ  یم  نآرق  یتقو  ناملـسم  ناـکدوک  یتح  زورما 

لاح رد  نوچ  ناسنا  دـنیوگ  یم  دـنروآ و  یم  زاب  يرگید  اهلیلد  نیا  زا  هتـشذگ  و  دـناوخ . مرکا  ربماـیپ  رب  لـیئربج  هک  دوش  یم  هدـناوخ 
یئاهلمعلاروتـسد اهنآ  يارب  نامز  تایـضتقم  قبط  رب  ات  دراد  زاین  ینامـسآ  يا  هدننک  تیاده  امنهار و  هب  هشیمه  سپ  تسا  یلاعت  یقرت و 

رد هنوگچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  هک  مینک  یم  حرط  ار  لاوئـس  مه  زاب  ام  دـننک و  یم  یفن  ار  ربمایپ  ندوب  ایبنالا  متاخ  زاب  اجنیا  رد  دروایب .
نیا اب  اعقاو  نایئاهب  تفگ  دـیاب  هرخالاب  هدـش  هراشا  مرکا  ربمایپ  ندوب  ربمایپ  نیرخآ  ندوب و  ایبنالا  متاخ  هب  اـهب  باـب و  حاولا  زا  يرایـسب 
مدرم تالاوئس  يارب  یخساپ  اعقاو  دنتسه و  هک  دنتـسه و  هچ  دنناد  یمن  ناشربمایپ  ندز  فرح  ولهپ  دنچ  یگناگود و  اه و  ضیقن  دض و 
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ار اهنآ  ناگدنونـش  بلق  رد  تایآ  ذوفن  ریثات  دنیوگ  یم  دننک و  یم  اهب  اهنآ  هب  دانتـسا  دسرپ  یم  يزیچ  اهنآ  زا  یـسک  یتقو  طقف  دنرادن 
بوخ تایآ  مامت  هک  اصوصخ  دزاسب . دوخ  زا  ارنآ  زا  رتهب  یلیخ  یتح  یتاـیآ و  نینچ  دـناوت  یم  سک  ره  هکیتروص  رد  دـنک  یم  ییاـهب 

یم ار  ناشـصوصخم  تایآ  زا  یـضعب  تسا و  دـیجم  نآرق  زا  يریگ  ماهلا  اب  مالـسلا و  هیلع  راهطا  همئا  ياه  هیعدا  زا  هدـش  هتـشادرب  اهنآ 
شتایآ هب  دانتـسا  دیامن  تباث  ار  دوخ  ياعدم  دهاوخ  یم  یتقو  باب  میناسانـشب . مرتحم  ناگدنناوخ  يارب  ارنآ  يذـفان  یئابیز و  ات  میروآ 

نم ای  تویلجلا  لجلا و  هل  نم  ای  تویهبلا ، یهبلا و  هل  نم  ای  هللاوه  : » دناوخ یم  دهد  هئارا  ار  شتایآ  هک  دنهاوخ  یم  وا  زا  یتقو  دـنک  یم 
ای توحتفلا  حتفلا و  هل  نم  ای  تورصنلا  رـصنلا و  هل  نم  ای  تومرکلا ، مرکلا و  هل  نم  ای  تومظعلا  مظعلا و  هل  نم  ای  تولمکلا  لمکلا و  هل 
رب یتایآ  مه  نم  اریز  مزابنا  کیرـش و  امـش  اب  ییادـخ  رد  زین  هدـنب  دوب  هتفگ  زین  رظانم  باوج  رد  …و  خـلا » كولکملا  کلملا و  هل  نم 

تویفولا و یفولا و  هل  نم  ای  تویکزلا و  یکزلا و  هل  نم  ای  تویلعلا و  یلعلا و  هل  نم  ای  کناحبس  درک : یم  عورش  مراد و  امش  تایآ  قبط 
نیا تاـیآ و  نیا  تویلجلا  یلجلا و  هل  نم  اـی  تویلولا و  یئول و  هل  نم  اـی  توـلیملا و  یلملا و  هل  نم  اـی  تویبـصلا و  یبـصلا و  هل  نم  اـی 

صوصخم تایآ  نیا  تسا و  هدـمآ  لیبن  خـیرات  صیخلت  هیردـلا و  بکاوکلا  باتک  رد  دـننک و  در  ارنآ  نایئاهب  هک  تسین  يزیچ  هرظاـنم 
تاینادـمحلا تایتاذ  رهظادـق  يذـلا  هلادـمحلا  مینک : هراشا  باب  زا  يرگید  تاـیآ  هب  تسین  دـب  تسا . يو  صوصخم  ياـهباتک  رد  باـب 

دجم عیانم  عیاقو  عیادب  علاوطب  تایخزابلا  تایتاذـللا  حالا  قراوش و  قارـش  اب  تایتاذـللا  تانونیکلا  قرـشا  هینازارطلا و  زارطلا  زرط  زارطاب 
دعب نم  دحا  هدمحتـسی  لبق و ال  نم  دحا  دمح  ام  ادـمح  هدمحتـسا  هینادرف ، تایآ  تاروهظب  تاحئالتم  تاین  راونا  رهظا  هیعانتم و  سدـق 

اقاقـش قارتبـالاوذ  اـقارب  قارتشـالاوذ  اقارـش  دـمح  عنتماـف  عطـست  عفت و  راـف  راـباف  قرب  راـنا و  قرـشا و  عشعـشت و  عاـضا و  عـلطا و  دـمح 
اقالع قادـتحالاوذ  اقادـح  قارتفالاوذ  اقارف  قابتـسالاوذ  اتابـس  اقاقح  قاقترالاوذ  اقافر  قاتیرالاوذ  اـقارب  قاـقترالاوذ  اـقاقر  قاقتـشالاوذ و 

لثم تایآ  نیا  تسین  ام  ربمغیپ  زا  هک  اهینا  دـنیوگ  یم  دـنرادن  ییانـشآ  باب  تانیب  تایآ و  نیا  اب  مه  داـیز  هک  ناـیئاهب  اـما  قادـتقالاوذ .
هک تسیا  هیآ  نیا  دیوگ  یم  اهب  یلع ، حول  رد  میروایب : اهب  نید  ینعی  نید  نیرتلماک  تایآ  زا  هیآ  دنچ  میروبجم  هدش  خـسن  نآرق  تایآ 

: دیوگ یم  اشت و  نمع  هیهولالا  نعرغیل  اشت و  نم  هیهولالا  نیتویل  نییهلا  ناهلا  تنا  کنا  مهللا  ملق  هدـش : لزان  ملق  روهظ  تیـشم  امـس  زا 
نمض شیوخ  باتک  رد  يوسوم  ياقآ  اشت . نمع  هیبوبرلا  نعزنتل  اشت و  نم  هیبوبرلا  نیتویل  ضرالا  تاومسلا و  بابر  تنا  کنا  مهللا  لق 
ناهلا  » نونک ات  ام  الوا  راتفگ  نیا  رب  نیرفآ  هک  یتسار  میونشب : تسین  دب  هک  دراد  ینخس  نآ  حیضوت  رد  تسا  هدروآ  ار  تایآ  نیا  هکنیا 

بر زا  نینچمه  دـندنب و  یم  عمج  نییهلا  ناـهلا  یبرع  هب  ار  نایادـخ  يادـخ  میتسناد  یمن  میدوب و  هدینـشن  تاومـسلا » باـبر   » و نییهلا »
و میدیمهف . ازریم  تکرب  زا  زین  ار  نیا  تسا  یندنیشخب  تیبوبر  تیهولا و  هک  میتسناد  یمن  نیا  زا  هتشذگ  دوش و  یم  هتخاس  بابر  هغیص 
، درک میهاوخ  هراشا  اهنآ  رابرهگ  ناخـس  هب  باتک  نیا  ریرحت  لوط  رد  ام  دریذـپ و  یمن  نایاپ  اهنیا  هب  طقف  اهب  باب و  ذـفان  تایآ  هرخالاب 
ماکحا و دنا و  هدمآ  ادـخ  فرط  زا  هکنیا  رب  دـنا و  هداد  تبـسن  دوخ  هب  زین  ار  تیعراش  ماقم  ود  ره  اهب  باب و  هک  تسین  یکـش  لاح  رهب 
دـنراد و تبون  هبتر  ماـقم و  درم  ود  نیا  اـیآ  هک  دوش  یم  هدیـسرپ  یناـگیاپلگ  زا  یتـقو  اـما  دـننک . یم  فارتـعا  دـنا  هدروآ  هزاـت  روتـسد 

يراک هطلغم  هب  رخآ  رد  دـنک و  نایب  اتحارـص  ار  اهنآ  ماقم  هتـسناوتن  مه  یناـگیاپلگ  یتح  هرخـالاب  تسا . تیبوبر  ماـقم  ناـمه  تیعراـش 
تیعراش نامه  تیبوبر  دـیوگب  هدـش  روبجم  دوش  یمن  يزیچ  نینچ  هید  دـهدب  اهنآ  هب  ار  تیبوبر  ماقم  طـقف  هتـساوخ  لوا  ینعی  هتخادرپ 

وا هکنیا  زا  دعب  اما  دـنک  یم  مایق  لاس  رازه  زا  سپ  هک  درک  يروهظ  هب  هراشا  درک  تیباب  تیودـهم و  ياعدا  یتقو  باب  هک  میتفگ  تسا .
باب هک  يروهظ  رهطم  نامه  ار  دوخ  اهب  دوب  هدرک  باختنا  دوب  اهب  ردارب  لزا  ییحی  هک  ار  دوخ  نیشناج  انلع  هکنیا  اب  دندرک  ناراب  ریت  ار 

رد دـنک  یم  ییاـعدا  نینچ  ارچ  هک  دندیـسرپ  وا  زا  یتـقو  متـسه  هلا  رهظی  نم  ناـمه  نم  تـفگ  درک و  یفرعم  دوـب  هداد  تراـشب  نآ  هـب 
نآ کی  رد  نآرق  لاس  رازه  هاجنپ  هک  هنوگنامه  تفگ : دـمآ  دـهاوخ  رگید  لاـس  رازه  ود  اـی  رازه  زا  سپ  هک  دوب  هتفگ  باـب  هکیتروص 

نیکرـشم نآ  دوخ  دـیوگ : یم  هحفـص 113  عیدـب  باتک  رد  هدـش و  ماـمت  ندز  مهب  مشچ  کـی  رد  مه  ناـیب  لاـس  رازه  ود  هدـش  يرپس 
رازه هاجنپ  يراج  اجنیا  رد  ینعم  نامه  ناربص  یب  يا  وگب  دش  یـضقنم  تعاس  کی  هب  هک  دنتـسناد  یم  ار  تمایق  موی  هنـس  فلا  سیمخ 
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یم ضارعا  دوش  یـضقنم  هدودـعم  نینـس  رد  امـش  مه  دـعب  لاس  رازه  ود  رگا  نکل  دـیرادن و  یفرح  دوش  یـضقنم  تعاس  کی  رد  لاـس 
رازه هاجنپ  دنیوگ  یم  نایباب  نایئاهب و  نآرق ) رد   ) تسا هدـش  نییعت  لاس  رازه  هاجنپ  زیخاتـسر  زور  دادـتما  هک  میناد  یم  ام  نوچ  دـیئامن .
زور هب  یطبر  چیه  اهاعدا  نیا  اب  رفن  ود  نیا  مینادـب  ام  هکنیا  يارب  تسا  یبوخ  لیلد  دوخ  نیا  دـش و  يرپس  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  لاس 

رد هکلب  دوبن  درک  یهلا  رهظی  نم  ياعدا  هک  یـسک  نیرخآ  نیلوا و  يرون  یلع  نیـسح  ازریم  باب ، ندش  هتـشک  زا  دعب  دنرادن . زیخاتـسر 
وا دومن و  ار  ماقم  نیا  ياعدا  اـغوغ  هب  صلختم  هلادـبع  ازریم  هلادـسا  ازریم  نتـشک  زا  سپ  تسا : هدـمآ   303 هحفـص تشهب  تشه  باتک 

دوعوم ماقم  ياعدا  نارهت  رد  دنتفگ  یم  ناج  نیسح  ار  وا  هک  ینالیم  نیسح  وا  زا  سپ  دوب  كالاچ  نایفوص  كاب و  یب  ناردنلق  زا  یکی 
نیا کی  ره  يدنز  سرخا  لیبن  دمحم  ازریم  نآ  زا  سپ  یناهفصا و  نیسح  دیس  نآ  یپ  زا  یناشاک و  یمعا  صخش  وا  لابند  زا  دومن و  ار 
یم يوعد  نیا  ساـبل  هب  ار  نت  تساوخ  یم  رب  نیـشیپ  باوخ  زا  نادادـماب  سک  ره  هک  دیـسر  ییاـج  هب  راـک  دـنتفرگ و  ندوـمن  ار  اـعدا 
دش یهتنم  تاروهظ  هک  وگب  : » تسشن توبن  دنسم  رب  ینانخـس  اب  دز و  رانک  ار  ییحی  شیوخ  تخـسرس  بیقر  ابقر و  نیا  هلااهب  تسارآ .

دییات ارت  هک  ار  ملاع  دوصقم  نک  دـمح  تسه و  هدوب و  لطاب  دروایب  هچ  ره  دـشاب  هک  ره  دـیامن  اعدا  هنـس  فلا  ماـمتا  زا  لـبق  یـسفن  ره 
هب مظعا  روهظ  زا  دعب  هک  دـننادب  نیبم  نیقی  هب  دـنوش و  یم  هاگآ  سومان  هکنآ  تماقتـسا  ینعم  اناوت . ردـتقم و  تسوا  دومن  هار  دومرف و 

باجح فشک  مظعا  رین  دـعب  دـندومن و  شدیهـش  دـنداد و  يوتف  شلتق  رب  ناریا  املع  باب )  ) یلوا هطقن  دنتـسین  هدوبن و  جاـتحم  يروهظ 
باذـک هنا   » دـیامن اعدا  دوش و  تفای  یموهوم  رگا  دـش  رهاظ  دوب  لک  دوصقم  هچنآ  هب  مکحم  لـماک و  شروهظ  هب  قلخ  ملاـع و  دومن و 

قیدـصت ادـبا  نآرقلا  یف  لزن  امب  تسا  هام  هدزاود  نآ  هنـس  ره  هک  هنـس  فلا  مامتا  زا  لـبق  دوش  رهاـظ  تاـیآ  لـک  هب   1 یسفن رگا  رتفم »
دیابن دـش  رهاظ  مه  تایآ  لک  هب  یـسک  رگا  دـیوگ  یم  روطچ  سپ  دـناد  یم  شدوخ  تایآ  ار  دوخ  هزجعم  اـهب  هکیتروص  رد  دـنیامنن ».

ادخ فرط  زا  زج  هب  تسا و  تجح  تایآ  رگا  دـشاب  قح  بناج  زا  رگم  دروایب  تایآ  دـناوت  یمن  یـسک  تسا  دـقتعم  هک  وا  دـیئامن  لوبق 
تایآ لک  اب  یسک  رگا  و  تسیچ ؟ لزا  حبص  الثم  نارگید  تایآ  اب  وا  تایآ  قرف  رگم  تفریذپ  نارگید  زا  دیابن  ارچ  سپ  دوش  یمن  لزان 
روهظ هب  جاتحم  مظعا  روهظ  زا  دـعب  دـیوگ  یم  دـعب  تسین و  اهب  دوخ  هک  میوش  نئمطم  دـیاب  اجک  زا  میتشادـنپ  وکغورد  ار  وا  اـم  دـیایب 

دوش یـضقنم  یتعاس  رد  لاس  رازه  هاـجنپ  هک  روطناـمه  تفگ  هک  اـجنآ  دـنک  یم  ادـیپ  يزاـس  شرگید  هتفگ  اـب  هنوگچ  دنتـسین  هدوبن و 
دـنک و رارکت  ار  عوضوم  نیمه  دـیایب و  یـسک  هک  درک  نانیمطا  دـیاب  اجک  زا  تسا  یـضقنم  لاـس  دـنچ  رد  مه  لاـس  رازه  ود  روطناـمه 

لاس رازه  ود  ندز و  مهب  مشچ  کی  رد  لاس  رازه  هاجنپ  هک  روطنامه  اما  دیایب  رگید  لاس  رازه  ود  دوب  رارق  هک  متـسه  نامه  نم  دـیوگب 
تسا هدمآ  باب  وا و  يارب  يراک  هطلغم  ارچ  سپ  متسه ؟ نامه  نم  سپ  دش  یضقنم  نم  هرابرد  مه  لاس  رازه  دش  یـضقنم  لاس  دنچ  رد 

نایب باتک  رد  هچنانچ  تسا  رتهب  رتلماک و  شیپ  روهظ  هب  تبـسن  يروهظ  ره  هک  دندقتعم  اهب  باب و  تسا ؟ هدماین  يدـعب  روهظ  يارب  اما 
یئدب وا  يارب  زا  ددرگ و  یم  براغ  علاط و  تقیقح  سمش  هیاهنالام  یلا  ییاهتنا  هن  تسا و  ییادتبا  هن  ار  تاروهظ  دیوگ : یم  نینچ  باب 

نم زا  دـعب  هدوب و  هیاهنالاب  مداوا  ملاع و  مدآ  زا  لـبق  ودوب  دـهاوخ  هلادـنع  هدوب و  ناـش  نیا  لازیـال  لزی و  مل  تسین و  هدوبن و  یتیاـهن  و 
ار لبق  روهظ  يدعب  روهظ  ره  دشاب و  یم  نآ  غولب  ماقم  لبق و  روهظ  زا  فرشا  يروهظ  ره  هیاهنالام  دوب  دهاوخ  رگید  تاروهظ  هلا  رهظی 

یم رهاظ  لبق  روهظ  زا  لمکا  يوقا و  وحنب  يدعب  روهظ  ره  رد  هلوا  تئیه  درادن  ار  نیغ  رازهاظ  یلو  ار  اظ  دصهن  دراد  نیغ  هچنانچ  دراد 
ره نیا  روطچ  سپ  هلاس . یناوج 14  ماقم  رد  هلا  رهظی  نم  هلاس و  هدزاود  یناوج  ماقم  رد  نایب  هطقن  هدوب و  هفطن  ماقم  رد  مدآ  ـالثم  دوش 
رد هک  یناربمایپ  دنور  نیا  اب  هکیتروص  رد  دنا . هداد  تراشب  اهنآ  هب  ناربمایپ  مامت  میتسه و  یلک  روهظ  ود  نامه  ام  هک  دنیعدم  روهظ  ود 

اعقاو رگا  نیا  زا  هتـشذگ  هدوب و  اهنآ  رب  ایبنا  تراشب  هک  اجک  زا  سپ  دوب  دـنهاوخ  فرـشا  رتهب و  رتلماک و  اـهنآ  زا  دـمآ  دـنهاوخ  هدـنیآ 
یناشن چـیه  ای  شروهظ و  تامالع  يدـعب و  روهظ  هوحن  هب  کچوک  هراشا  کی  هرابکی  یتح  هلا  اهب  دوخ  ارچ  تسا  تسرد  يزیچ  نینچ 

دوب دهاوخن  هساک  نیمه  شآ و  نیمه  رگید  لاس  رازه  ایا  دینکن . لوبق  وا  زا  دیایب  لاس  رازه  زا  لبق  یسک  رگا  تفگ  طقف  دنرادن و  وا  زا 
تایضتقم قبط  دنیوگ  یم  هدرک و  هراشا  نامز  تایـضتقم  هب  باب  هلاهب و  رگا  و  درک . دهاوخن  يربمایپ  ياعدا  تساخرب  اج  زا  سک  ره  و 
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شتایآ تاملک و  ار  يو  روهظ  ار  يزیچ  شناوریپ  زونه  هدشن و  ارجا  باب  تعیرش  زونه  روطچ  سپ  دیایب  یتعیرـش  دیاب  مدرم  يارب  نامز 
تعیرش ایناث  درک  تیدودهم  ياعدا  دالوا  ارچ  سپ  دوب  رشبم  طقف  وا  رگا  درک  خسن  ار  وا  تایآ  باتک و  نید و  دادن و  تلهم  اهب  دیمهفن 

نآرق ماکحا  ربمایپ  تیلهاج  نامز  رد  روطچ  هکنیا  نآ  دـیآ و  یم  شیپ  زین  رگید  لاوس  کی  نیا  زا  هتـشذگ  درک . رداص  ماـکحا  دروآ و 
نیا رد  هک  ییاهینوگرگد  مینادـیم  ام  هکیتروص  رد  تسا  لاس  رازه  مه  اـهب  هرود  دـش و  لاـس  باب 19  نامز  رد  دـمآ و  لاـس  رازه  يارب 

تابالقنا و نیا  اب  لاس  رازه  ات  ناوتب  هک  تسا  هدرواین  یمیلاعت  ماکحا و  اهب  تسین و  شیپ  لاس  رازه  اب  هسیاقم  لباق  دـیآ  یم  شیپ  ناـمز 
ص)  ) دمحم عوجر  میروآ  یم  تیودهم  توبن و  ماقم  رد  اهب  باب و  نانخـس  زا  زارف  دنچ  دـنک . هلباقم  كانرطخ  بیجع و  اهینوگرگد و 

تایآ هدومن  وا  تینادحو  هب  رارقا  دندش و  رضاح  تمایق  موی  رد  هللا  يدی  نیب  هک  دندوب  يدابع  لوا  ناشیا  دش و  ایند  هب  وا  سفن  رهاظم  و 
مهلجن ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  نآرق و  رد  هدومرف  هکییاـه  هدـعو  هب  دـنوادخ  دـندیناس و  یلک  هب  ار  وا  باـب 
ملعلاولا دـنع  هلادـنع و  ایند  هب  ناشیا  عوجر  تسا  تباث  لبق  زا  ص )  ) دـمحم توبن  هک  لیلد  نامه  هب  دـینادرگ و  همئا  ار  ناـشیا  ینثراولا 

تایآ و دـش و  رهاظ  تجح  ترـضح  دنـشاب . یم  زجاع  وا  لثم  هب  ناشیا  زا  ضرـالا  یلع  اـم  هک  تسا  هلا  تاـیآ  لـیلد  نآ  تسا و  رهاـظ 
. تسا روک  نآ  لها  ولع  یلعا  هچنآ  هب  روک  ره  رد  هناـشرغ  ملاـع  دـنوادخ  تسا . ناـقرف  هطقن  روهظ  هنیع  هب  هک  ناـیب  هطقن  روهظب  تاـنیب 
ار نآرق  دنوادخ  تهج  نیا  زا  دوب  مالک  تحاصف  هب  لک  راختفا  نآرق  لقن  نامز  رد  هچنانچ  دنیامرف  یم  لزان  ار  تجح  دنیامن  یم  رخافت 
دیحوت و ملعب  بابلاولوا  راختفا  نایب  هطقن  روک  رد  هک  تسین  ههبش  داد …و  رارق  هللا  لوسر  هزجعم  ار  وا  دومرف و  لزان  تحاصف  ولع  یلعا 

. هداد رارق  تایآ  سفن  رد  ادخ  لوسر  تجح  ملاع  دنوادخ  تهجنیا  زا  دوب  تیالو  هلا  دزن  هنعتمم  تانوئش  تفرعم و  قیاقد 

مود تمسق 

دیاب اما  دنا ، هدرک  تعجر  هک  درک  یفرعم  راهطا  همئا  ار  شدوخ  ناوریپ  دومن و  تیودهم  مالعا  مه  توبن و  مالعا  مه  باب  نانخس  نیا  اب 
زا رفن  هدـجیه  اـب  رفن  دـندش 19  یم  باـب  دوـخ  اـب  دـندوب و  فورعم  یح  فرح  هـب  دـندوب و  رفن  زا 18  رتمک  باب  ناراـی  روطچ  دیـسرپ 

تعجر ار  شنارای  يدـمحم و  تعجر  ار  دوخ  باب  نوچ  دوش . یم  قباطم  دنتـسه  لوسر  ترـضح  دوخ  اب  هک  لوسر  ترـضح  باحـصا 
دوخ هب  بقل  ود  باب  نوچ  دـیآ  یم  مک  رفن  کی  باسح  نیا  اب  هدرک  مالعا  ارهز  همطاف  ترـضح  هعبرا و  باون  راهطا و  همئا  کی  کـی 
نیا خساپ  دـندوب ؟ رفن  تـعجر 16  هنوـگچ  یح  فورح  رفن  نآ 18  سپ  جـع )  ) تجح ترـضح  روـهظ  مه  يدـمحم و  تعجر  مه  هداد 

توبن راهظا  زا  اما  و  درادـن . یطبر  ام  هب  دـنیوگ  یم  ناـیئاهب  دوش  لاوئـس  هچ  ره  باـب  اـب  هطبار  رد  نوچ  میراپـس  یم  ناـیباب  هب  ار  لاوئس 
مدرک یمن  راکـشآ  رهاـظ و  ار  دوخ  هاـگچیه  دوب  مدوخ  تسد  راـک  نیا  راـیتخا  رگا  ناـیب  هورگ  يا  میناوخ : یم  يرون  یلعنیـسح  ندرک 

نم تسا و  هدـمآ  دـیراد  رگید  ناربمایپ  زا  امـش  هک  ینیهارب  هلدا و  ای  دـنوادخ  بناج  زا  هک  یـسک  هب  دـینکن  ضارتعا  ادـخ و  زا  دیـسرتب 
مدوب هدـیباوخ  هدروآ و  نخـس  هب  شنیتم  مکحم و  نامرف  هب  ارم  وا  مدوب  تکاـس  نم  تشاداـپ و  هب  ارم  امـش  ياـناوت  يادـخ  مدوب  هتـسشن 
لزان نم  ملق  زا  هک  ار  یتایآ  وگب  تسا ، ناوتان  نآ  ندرمـش  زا  اناوت  هدنرمـش  ره  هک  نادـنچ  تایآ  زا  نم  رب  درک  لزان  تخاـس و  مرادـیب 
دمحم هک  تسا  نامه  نم  توعد  نیا  دیـشابن . ناگدننک  زواجت  زا  دیهد و  فاصنا  دیناوخب و  تسا  ناتدوخ  شیپ  رد  هک  یتایآ  هتـشگ و 

. دیدوب وا  دایب  هراومه  هتشذگ  راصعا  نورق و  رد  هک  تسنامه  نیا  ادخ . زا  دیسرتب  مدرم  يا  تسا  هداد  امش  هب  ارنآ  هدژم  ص )  ) هللا لوسر 
رد دزن  عوضخ  زج  مهاوخ  یمن  يزیچ  هکیتروص  رد  ما  هدش  التبم  راتفرگ و  تناگدنب  نایم  رد  هنوگچ  يرظان  رـضاح و  وت  نم  يادخ  يا 
وت هکیزیچ  هب  زج  ما  هدومنن  رما  ار  اهنآ  نم  يا  هدومن  زاب  ینامـسآ  ینیمز و  تادوجوم  همه  يور  هب  ار  نآ  هک  یتمحر  رد  ناـنچ  تمحر 
زج ما  هتـشادن  يرظن  نم ، يوس  هب  دـیئایب  هتفگ  رگا  و  يا ، هدومن  مثوعبم  وـت  هکیزیچ  هب  زج  ما  هدرکن  توـعد  ار  ناـنآ  يا و  هداد  مناـمرف 

مدوب یماع  نادرم  زا  یکی  دیدوب  هدید  ارم  نیا  زا  شیپ  امش  بانج  ناطلس  رـسپ  يا  يا . هدرک  مثوعبم  يا و  هتخاس  رهاظ  وا  هب  وت  هکیزیچ 
ارنآ یک  دناد  یمن  یسک  هک  ینیب  یم  یشتآ  اب  هتخاس و  رهاظ  ار  وا  یک  دناد  یمن  سکچیه  هک  ینیب  یم  يرون  اب  ارم  یئایب  زورما  رگا  و 
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هتخاس نشور  ار  وا  تسا  نایناهج  راـگدرورپ  هک  دـنوادخ  هدارا  تسد  دـیوگ  یم  دسانـش و  یم  دـناد و  یم  مولظم  نکلو  تسا  هتخورفا 
رد روط  ملکم  هدیـسر و  ارف  هدعو  هک  ادخ  هب  دنگوس  تسا  هتخورف  ار  وا  دوش  یمن  هدینـش  شیادـص  هک  دـنوادخ  تردـق  تسد  تسا و 

نیا هک  دیدش  هجوتم  لیصافت  نیا  اب  تساهب ) دوخ  روط  ملکم  زا  روظنم   ) دنناربخ یب  هورگ  زا  مدرم  رتشیب  دیوگ و  یم  نخس  روهظ  هراس 
. دننک یم  فارتعا  شیوخ  ندوب  يدهم  نینچمه  ندوب و  تنس  باتک و  بحاص  ندوب و  تعیرض  بحاص  ندوب و  ربمایپ  هب  الماک  رفن  ود 

یم یفرعم  دوخ  رـشبمار  وا  هلااهب  ارچ  سپ  دوب  دمحم  یلع  دیـس  رگا  دنتـسه ؟ اهنیا  زا  کیمادک  عقاو  رد  نامز  تبحاص  دیـسرپ  دـیاب  اما 
ار راتفگ  نآ  زا  یـضعب  هکنانچ  هدناوخ  دوعوم  يدهم  ار  وا  زین  اهاج  زا  يرایـسب  رد  دنا و  هداد  تراشب  نم  هب  ایبنا  مامت  دیوگ  یم  دـنک و 
هک ممئاق  نامه  نم  مدرم  يا  نورظتنت » يذلا  مئاقلا  انا   » تفگ داد و  تبسن  دوخ  هب  ار  اعدا  نیا  حیرص  رایسب  مه  باب  دوخ  میدناوخ . البق 
یم هرابنیا  رد  اهبلادبع  هچنانچ  تساهب  دوخ  یعقاو  مئاق  هدوب و  رـشبم  وا  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  ار  نایئاهب  اما  دیدیـشک . یم  ار  شراظتنا 

تـسا رگید  هنیدم  تیباب  شدوصقم  هک  دش  مولعم  دعب  تسا  نامزلا  بحاص  زا  ضیف  تطاسو  یعدـم  هک  تفر  یم  نامگ  هچمه  دـیوگ :
هک دیوگب  دهاوخ  یم  تسا و  اهب  شردپ  رگید  هنیدم  زا  اهبلادبع  روظنم  تسا . حرطم  شیوخ  فیاحص  بتک و  رد  شوقن  فاصوا و  هک 

لماک تحارـص  اب  ناکاین  مان  مان و  اب  مسر و  مسا و  اب  ار  شیوخ  رظن  دروم  صخـش  باـب  هکیتروص  رد  تساـهب . رظتنم  تجح  هللا و  هیقب 
زا هتـشذگ  و  دوبن . باب  هجوت  دروم  مه  دایز  هک  دوب  باب  نادـیرم  زا  یکی  اهب  دوخ  دوب و  اـهب  ردارب  لزا  ییحی  نآ  تسا و  هدومن  یفرعم 
هب ار  شا  همان  هبوت  درک و  هبوت  تفرگ  رارق  متـش  برـض و  باتع و  دروم  هک  نیمه  وا  میئامن . باب  هبوت  هب  مه  يا  هراـشا  دـیاب  اـهنیا  همه 
رد ار  ناماما  شور  وا  دنیوگ  یم  درک  هبوت  ارچ  هک  دسرپب  یسک  رگا  دراد  دوجو  یمالـسا  ياروش  سلجم  ویـشرآ  رد  زونه  شیوخ  طخ 
هب وا  هک  تسه  تسد  رد  يرایـسب  دانـسا  و  هدرک ؟ هیقت  يزیچ  هچ  زا  هنرگ  دنناد و  یم  دوعوم  يدهم  ار  وا  سپ  درک . هیقت  هتفرگ و  شیپ 
زا یکی  ار  دوـخ  اـهب  وا و  تسا  ملـسم  هچنآ  رگید  ياـه  شخب  هب  مینک  یم  لوـکوم  ار  ثحب  نیا  هـک  درک  تیودـهم  ياـعدا  ینلع  روـط 

رارق شیوخ  ياعدا  تهج  ار  شیوخ  تاـیآ  هدروآرد و  مظعلا  یلوا  ناربماـیپ  کلـس  رد  هدرک و  یفرعم  ناربماـیپ  ناطلـس  هکلب  ناربماـیپ 
ضیقن دـض و  زاب  هک  هدـش  هدـناوخ  يدایز  ياهزجر  زین  هراب  نیا  رد  اما  ملعا . هللا  دوش  یم  هچ  مرکا  ربمایپ  تیمتاـخ  ثحب  لاـح  دـنداد .
عوضوم میدرک  دای  نآ  زا  تلاسر  نایعدـم  هزیمم  تافـص  رد  هک  يا  هلئـسم  نیموس  توبن  ثحب  رد  دوش . یم  هدـید  نآ  رد  يدایز  ياـه 

وا توبن  رب  شربمایپ  تراشب  هزجعم و  رب  هوالع  ربمایپ  کی  هک  میتفگ  دنک . یم  قیدصت  ار  یعدم  ياعدا  تحص  هک  دوب  يدوهش  نئارق و 
دوهشم الماک  یلومعم  ياهناسنا  اب  شزیامت  هجو  تسا و  یـسدق  حور  ياراد  اعقاو  وا  هک  دیامن  ناعذا  هک  دشاب  یتایـصوصخ  ياراد  دیاب 

نیا خیرات  لوط  رد  اما  دنتسه . ماقم  نیا  ياراد  ناربمایپ  همه  هک  تسا » تیـصعم  هانگ و  زا  ندوب  نوصم   » تیـصوصخ نیلوا  میتفگ  تسا 
یمن مشچ  هب  ناشندوب  اطخ  زا  نوصم  ناشتوبن و  ياعدا  زا  لبق  ماـیا  هراـبرد  یحول  هلاـسر و  چـیه  یباـتک و  چـیه  رد  تلاـسر  یعدـم  ود 
یکی نم  دیوگ  یم  میدناوخ  شنانخـس  زا  یکی  رد  هک  نانچمه  اهب  دوخ  دنا و  هتخاسن  مه  یناتـساد  نینچ  اهنآ  ناوریپ  یتح  ینعی  دروخ 

زا يزیچ  دنک  یم  یفرعم  ییادخ  دح  ات  ار  اهب  هک  اهبلادبع  یتح  تسین  نایم  رد  ینخس  شندوب  اطخ  زا  نوصم  زا  مدوب و  يداع  نادرم  زا 
لامعا تاروتـسد و  ندوب  ضیقن  دض و  ات  مینک  هجوت  راثآ  هب  زاب  دیاب  دـشاب  يزیچ  نینچ  الامتحا  مه  رگا  دـیوگ و  یمن  اهب  هتـشذگ  مایا 

نآ يارجا  هب  مزلم  ار  دوـخ  تسنادـن و  يرجم  ناوـنع  چـیه  هب  ار  هدروآ  تاروتـسد  ماـکحا و  دـیاب  ناربماـیپ  هک  میتـفگ  میباـیرد . ار  اـهب 
هب دودـحم  ار  دوخ  دـشاب و  شناگدـنب  صتخم  طـقف  هدروآ  هچ  ره  تساوخ  یم  دوب  فرتـعم  دوخ  تیبوبر  ماـقم  هب  نوچ  هکلب  تسنادـن 
اما دـناشوپ  یم  ار  شیاه  هناش  يور  هک  تشاد  يدـنلب  ياهوم  دوب و  کلـسم  شیورد  یـصخش  شدوخ  لاـثم  روط  هب  دـیامنن . يدودـح 
يو سکع  رد  هک  نانچمه  شدوخ  هکنیا  اب  شیر  نساحم و  هرابرد  اـی  تسا و  عونمم  نادرم  يارب  وم  ندرک  دـنلب  اـقلطم  هک  داد  روتـسد 

عونمم ار  نتفرگ  نز  ود  زا  شیب  اما  تشاد  نز  شدوخ 4  دعب  تسا و  رتهب  دنراذگن  شیر  رگا  دهد  یم  روتـسد  دوب  ینغ  نآ  زا  دینیب  یم 
هک ابع  ندیـشوپ  لثم  رگید  دراوم  رد  دـش . خـسن  هدـشن  ارجا  اهب  روتـسد  درک و  لدـبم  نتفرگ  نز  کـی  هب  ارنآ  اهبلادـبع  اهدـعب  هک  درک 

هراشا اهنآ  هب  الامجا  هعومجم  نیا  رد  دـیاش  هک  رگید  لئاسم  يرایـسب  دـش و  عونمم  هک  دوب  شدوخ  کیدزن  نارای  شدوخ و  هب  صتخم 
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ره دنناد  یم  اطخ  زا  نوصم  ار  وا  نایئاهب  هک  اهبلادبع  رسپ  اهب و  هکنیا  رگید  هلئسم  دش و  هراشا  رصتخم  زین  شیپ  تاحفص  رد  دوشب و  يا 
تـشذگ زا  سپ  ام  درک و  ریـسفت  تفرگ و  موهفم  نآ  زا  یقیرط  ره  هب  دـش  یم  دوب و  هبناج  دـنچ  الوا  دـنداد  یم  مدرم  هب  هک  يا  هدـعو 
مادکچیه نو  هدوب  نمرخ  رـس  هدع  اه و  هدـعو  همه  هک  هدـش  تباث  مه  نایئاهب  دوخ  رب  رگید  زورما  ناشروهظ  خـیرات  زا  مین  نرق و  کی 

ار اهنآ  دنا و  هداد  دوخ  ناوریپ  زا  یضعب  هب  هک  یتاماقم  باقلا و  درک  ریسفت  ار  يزیچ  ره  دوشب  رگا  لقاال  هتـسویپن . عقو  هب  دیاب  هک  نانچ 
تخـسرس نانمـشد  زا  ارثکا  هداد و  تاماقم  عاقترا  هدرک و  رداص  اه  حول  ناشیا  رب  دنا و  هدنرب  الاب  کئالم  دـح  هب  ناگدـنب  ریاس  دزن  رد 

رب تباث  يا  بقل  شنارای  زا  یکی  هب  الثم  هک  يربمایپ  تسا . حضاو  یهیدب و  رما  کی  رگید  دنا  هدومن  مایق  اهنآ  هیلع  رب  هدش و  اهنآ  دوخ 
ایآ دوش  يو  دوخ  تخـسرس  نمـشد  هک  دـیآ  رد  بآ  زا  افو  یب  نانچنآ  نامیپ  رب  تباث  نآ  دـهدب و  ناـمیپ  رب  تباـث  نآ  دـهدب و  ناـمیپ 

نمـض دوب  اهنآ  ياپ  هب  اپ  اهنآ و  دوخ  دـح  رد  هک  موق  نیا  نارای  نیرتهب  زا  یکی  دـنناد  یم  همه  هک  روطنامه  ـالثم  تساـطخ ؟ زا  نوصم 
نیا اهبلادبع  نم  ینیـسحلادبع و  وت  اهبلادبع  یمـس  يا  هلاوه  تسا  نینچ  حاولا  نیا  زا  یکی  دیوگ  یم  اهبلادـبع  اهب و  زا  هک  يدایز  حاولا 

فـشک باتک  نتـشون  اـب  هیلع  هلا  تمحر  سیدـقت  تیآ  نیا  و  نمحر . توکلم  رد  سیدـقت  تیآ  ناونع  نیا  تسا و  ناونع  کـی  ود  ره 
نیرتدب نایئاهب  راکنیا  اب  تخاس و  البم  رب  ار  یگنر  رازه  يراک و  یـسایس  يزاس و  نید  یگنوگچ  تشادرب و  اهنآ  رارـسا  زا  هدرپ  لیحلا 

یب اما  دناوخ  یم  افو  اب  رای  يا  ار  ناشیا  رگید  ياج  رد  دوب و  هدناوخ  سیدقت  تیآ  ار  وا  ناشربمغیپ  هکیلاح  رد  دـندرک  شراثن  ار  باقلا 
ياج اهبلادبع  دومن . راگتـسر  دـیناهر و  ار  دوخ  دـش و  هدـنک  هشیمه  يارب  بتکم  نآ  زا  دـش و  تباث  ادـخ  هب  شیئافو  اب  وا و  هب  شیئافو 
دارفا رـس  رب  کیر  لثم  باقلا  نیا  تباث  تباث  يا  یهبلا و  هلااهب  هیلع  هراوآ  ترـضح  مانب  ار  وا  دومن و  رداـص  رگید  یحول  وا  يارب  رگید 
ندرک سمل  ندید و  تیعقاو و  هب  ندوب  کیدزن  ببـس  هب  دـنتفرگ  اهنآ  زا  یباقلا  نینچ  هک  مه  یناسک  مامت  دـیراب و  یم  اهب  لآ  کیدزن 

يدمتهم هلا  لضف   ) یحبص ياقآ  بانج  دندرک  یم  اهبلادبع  اهب و  هک  ییاهیئوگشیپ  هرابرد  اما  و  دندومن . ریفکت  ار  اهنآ  هتشگرب و  هلئـسم 
هک تسا  هداد  حرش  لصفم  رایسب  دوخ  تارطاخ  رد  دوب  یحو  بتاک  اهبلادبع و  کیدزن  فک و  رب  ناج  رایسب  ناکلاس  زا  یکی  زین  وا  هک 

تـسدب دـش و  یم  ناـهنپ  اـه  هدـید  زا  روـطچ  دـمآ  یم  رد  ریرحت  هب  هک  ییاهییوگـشیپ  نینچ  دـمآ و  یم  رد  بآ  زا  هنوـگچ  اهیئوگـشیپ 
ناگدنناوخ رظن  عمس و  هب  باتک  ود  ره  میراد  دیما  هک  هدش  جرد  لیحلا  فشک  باتک  رد  نآ  زا  رت  طوسبم  نینچمه  داتفا  یمن  سکچیه 

هیسور روطارپما  نوچ  تسا .  رارق  نیا  زا  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  نم  دزن  یتاعالطا  یلب  تسا : هدروآ  شیوخ  باتک  رد  هراوآ  دسرب . ریزع 
نادـنز زا  اهب  تاجن  ناشدوخ  قیدـصتب  یفرط  زا  داد و  راکذالا  قرـشم  نتخاـس  هزاـجا  هدومن  رازآ  تیوقت و  داـبآ  قشع  رد  ار  تارـضح 
خیرات هک  يروطب  مه  نسح  ازریم  اهب  ردارب  کی  هکنانچ  دش . سور  ترافس  هب  ناشیا  یگتـسباو  هب  اجتلا  هطـساو  هب  ربما  يداب  رد  نارهط 

دنداتسرف دادغب  هب  سور  تلود  مالغ  اب  ار  اهب  دیوگ : یم  حایس  یصخش  هلاقم  رد  اهبلادبع  تسا و  هدوب  سور  ترافس  یشنم  تسا  دهاش 
هک هتشاد  رظن  رد  ار  یتسایس  هچ  يرازت  تلود  هک  تسا  هدشن  مولعم  دنتشاد و  هیسور  يروطارپما  هب  یبیرغ  لاکتا  نایئاهب  ادتبا  رد  المجم 
لگ شیئوگ  بیغ  نایلق  هتفر و  ماهلا  یحو و  هسلخ  رد  هکیعقوم  رد  اهب  ورنیا  زا  تسا  هدرک  ترـضح  هب  یندـشن  راـکنا  ياهتدـعاسم  نیا 

برقع ننام  مه  جورخ  زا  سپ  هدـماین و  نوریب  اهتدـم  اـت  وا  کـشت  ریز  زا  حاولا  نآ  هچ  رگا   ) هتـشون نیطالـس  نآ  يارب  یحاولا  هدرک و 
سورلا کلم  ای  نا   )) هدش عورش  قارطمط  نیدب  هک  هیسور  يروطارپما  حول  رد  هدش ) كردم  نادنفسوگ  يارب  اهنت  هدزن و  ریغ  هب  ناشاک 

ریغ هلادعو   ) هک للم  مامت  تادقتعم  فالخرب  هداد و  سور  ناطلـس  هب  حتف  ترـصن و  ياه  هدعو  سودقلا )) نمیهملا  کلم  هللادـن  عمـسا 
بوذکم نادنفـسوگ  ییادـخ  هدـعو  اجنیا  دـیاین  نوریب  غورد  دوش و  زاجنا  دـیاب  دـشاب  ادـخ  فرط  زا  هدـعو  رگا  ینعی  تسا  بوذـکم )

زا سپ  هک  دـش  نیا  شیازج  درک  تیوقت  ار  نایئاهب  هک  یهاشداپ  یفرط  زا  هک  دـندیمهف  دـندید و  ناـیملاع  همه  هک  یتمـسق  هب  هدـمآرد 
شناگدنب نایم  رد  هدش  رهاظ  شهابتـشا  داد  ترـصن  هدعو  ار  وا  هک  ییادـخ  یفرط  زا  دـنوش و  ضرقنم  شا  هلئاع  ار  دوخ  ینامز  كدـنا 

هراـبرد اهبلادـبع  زا  سک  ره  تقو  ره  دـعب  هب  سور  روطارپـما  قح  رد  اـهب  ياـه  هدـعو  رودـص  عقوم  زا  هکنیا  هیـضق  حرـش  دوش و  اوسر 
نم هداد و  شخب  دیما  باوج  دـنک  تمواقم  ار  سور  ناطلـس  دـناوت  یمن  يا  هوق  چـیه  هکنیا  نانیمطا  اب  وا  هدرک  یلاوئـس  سور  روطارپما 
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تنطلس روما و  لک  رد  حتاف  ار  يو  هدرمـش  بذکم  ریغ  هدعو  سور  روطارپما  قح  رد  ار  اهب  هدعو  هک  مدینـش  اهبلادبع  زا  تارک  هب  دوخ 
هیدبا نوئش  اقب و  هبلغ و  هب  زاب  یمومع  گنج  ههوبحب  رد  یتح  میتسناد  مه  رالاسهپس  هیضق  رد  هکنانچ  درمـش و  یم  يدبا  تنطلـس  ار  وا 

نآ تسا  نهربم  ملاع  لها  مامت  رب  دهدیم و  ناشن  خـیرات  هچنانچ  دـمآرد و  بوذـکم  روکذـم  هدـعو  هکنآ  ات  هدوب  دـقتعم  يرازت  تلود 
دیـسرپ اهبلادـبع  زا  افیح  رد  نانبل  اب  هراشم  تارـضح  نایم  رد  تسا  یمناخ  هک  اکیرمآ  نایئاهب  زا  یکی  دـش . ضرقنم  شا  هلئاع  اب  هراچیب 

هدنام رد  يو  باوج  رد  تفـشآ و  رب  لاوئـس  نیا  زا  اهبلادبع  دش ؟ بوذکم  سوکعم و  سور  روطارپما  هرابرد  هلااهب  هدـعو  ارچ  سپ  هک 
ام دنتشک  یم  ار  باحصا  هک  دزی  ناهفصا و  هیـضق  رد  نوچ  هک  دومن  ثبـشت  نانگ  زا  رتدب  رذع  نیا  اب  هرخالاب  هتفر و  ورف  رکف  رد  یتدم 

ونشب ملاع  شوگ  يا  هلا  ناحبـس  دش !!!  ادب  یهلا  هدعو  رد  اذهل  درکن  یمادقا  دادن و  باوج  وا  میدرک و  ملظت  فارگلت  سور  روطارپما  اب 
شوگ و هک  مدرم  ریاس  یلو  دنـسانشب  ناش  هلبا  هک  دنراد  قح  دوخ  عابتا  رد  رگا  دنا و  هتخانـش  هلبا  ار  مدرم  ردقچ  هک  نیبب  ایند  هدید  يا 

امـش ایناث  درک ؟ شومارف  ار  شتمـسمق  نیا  ارچ  داد  یم  ترـصن  هدعو  هکیئادخ  الوا  راوگرزب  هدازادخ  يا  تفگ  دنهاوخ  دـنراد و  مشچ 
تـسیابن دوبن و  وا  هب  عجار  هدـعو  نیا  رگا  اثلاث  دـیدرک . یم  دـیئات  الوکین  لتق  زا  لـبق  زور  هس  اـت  ار  هدـعو  نآ  ارچ  دـیتسنادیم  بیغ  هک 
فارگلت وا  هب  دیئوگب  تسار  رگا  شیپ  لاس  تسیب  امش  اعبار  دیدناوخ ؟ یم  یمومع  گنج  رد  عفنیذ  حتاف و  ار  وا  ارچ  دنک  ادیپ  قادصم 

ار ترصن  هدعو  تارک  هب  زاب  لاس  تسیب  نیا  رد  ارچ  سپ  هدشن  فارگلت  وا  هب  ادبا  تسا و  غورد  میراد  نیقی  نم  هکنآ  لاح  دیا و  هدرک 
هکنآ ینعی  تسا  مزالم  اشی  ام  لعفی  اب  تمـصع  ینعم  دنیوگ  یم  اهب  لها  لیحلا  فشک  باتک  هحفص 64  رد  اسماخ  دیدرک . یم  دیدجت 
مدینش يدنفا  یقوش  ردام  لاخ  ییحی  دیس  زا  رـصم  رد  مدوخ  انیع  هک  تسا  یتارابع  اهنیا  تسا و  باوص  دوش  بکترم  رما  یلو  ار  هچ  ره 

زا تسین و  وا  تمصع  عنام  تسا و  بوخ  دشاب  دب  ول  دنک و  یم  وا  هچ  ره  هک  دنامهفب  مدرم  هب  هک  مدرک  یم  یعـس  يدج  لامک  هب  وا  و 
اهنت دشاب  تبسن  باستنا و  هب  هن  شطرـش  دشاب  تمـصع  اشی  ام  لعفی  رگ  متخاس  ار  یعابر  نیا  ههادبلاب  درک  ریثات  نم  رد  همزمز  نیا  سب 

ادر لـکف  هضرع  موللا  نم  سنوـی  مل  رح  اذا  تسا : هتفگ  زین  برع  رعاـش  دـشاب و  تمـسق  هرهب و  نآ  زا  هک  ره  اـب  ارم  هکلب  ار  رما  یلو  هن 
هدومن هظحالم  نوچ  اهب  هک  تسا  یبیرغ  تیاکح  یتسار  لیبس  انثا  نسح  یلا  سیلف  اهیف  سفنلا  یلع  لـمحی  مل  مه  نا  لـیمج و  هیدـتری 
تمصع اذهل  ایبنا  هدمع  طرش  تمـصع  تسا و  تمـصع  یفانم  هک  دروخ  یم  رب  ییاجب  دبال  درذگب و  هیرـشب  تاداع  زا  دناوت  یمن  تسا 

زا کی  ره  هک  هدرک  لالدتـسا  تسین و  ناشیا  تمـصع  عنام  دننک  هچ  ره  دنتـسه و  اشی  ام  لعفی  رهظم  ایبنا  هک  هدرک  نایب  ینعم  نیا  هب  ار 
نیا مرادن و  لیم  منک و  یمن  يا  هدیقع  راهظا  عوضوم  نیا  رد  نم  لاح  تسا  عرش  فلاخم  هانگ و  تروص  هب  هک  دنا  هدرک  ییاهراک  ایبنا 

علطمل سیل   » هک تسا  هدرک  حیرـصت  سدـقا  باتک  رد  اـهب  هک  درک  هفاـضا  هزاوآ  دـنا و  هدرکن  هچ  هدرک و  هچ  اـیبنا  هک  موش  دراو  يداو 
ره هک  تسا  اهب  دوخ  طقف  هک  تسنیا  نآ  یسراف  هصالخ  تسین و  تمصع  رد  یکیرـش  رما  رهظم  يارب  ینعی  همـصعلا » یف  کیرـش  رمالا 

ماقم نیا  رد  کیرـش  درادن و  ار  ماقم  هبتر و  نیا  قح  يدحا  چـیه  وا  زا  دـعب  تسین  وا  تمـصع  عنام  یلمع  چـیه  دـنکب و  دـناوت  یم  راک 
يدنفا یقوش  هب  وا  زا  دعب  يدنفا و  سابع  قح  رد  ار  ماقم  نیا  انیع  اهب  زا  دعب  هداتسیان و  مه  ناشدوخ  باتک  صوصن  هب  نایئاهب  اما  تسین 

هک سدقا  باتک  لمعلا  روتسد  هدش …  ضقان  رفاک و  دنتفگ  دناوخب  ار  سدقا  باتک  هیآ  نآ  تساوخ  سک  ره  هکیروطب  دندش  لئاق  مه 
زا يرایسب  اهبلادبع  وا  گرم  زا  دعب  دشن و  ارجا  مه  اهب  دوخ  نامز  رد  یتح  دنناد  یم  تاروت  لیجنا و  نآرق و  زا  رتالاب  رایسب  ارنآ  نایئاهب 

لدـعلا و تیب  تسد  هب  لیدـبت  حیحـصت و  نیا  مه  زونه  هک  دومن  حیحـصت  ار  يرایـسب  درک و  خـسن  ار  يرایـسب  داد و  رییغت  ار  تایآ  نآ 
هک دننک  یم  ضوع  یلک  هب  ارنآ  دنروآ و  یم  ریـسفت  کی  رازه و  حیرـص  هیآ  ره  يارب  تسا و  لیدبت  رییغت و  لاح  رد  ییاهب  نادنمـشناد 

بیرغ بیجع و  تلع  هدومن و  اهب  هلاو  هتفیش و  ار  نایئاهب  هک  یتایآ  داد . میهاوخ  حیضوت  رتشیب  ییاهب  يرادا  مظن  حرـش  تمـسق  رد  ادعب 
مالغ هزات  نآ  يران ، هردس  اب  یهلا ، غاب  زا  میونشب : ار  اهب  تایبا  زا  تیب  دنچ  هک  تسین  دب  اما  میرادن  نیهوت  دصق  ام  هتبلا  تسا  نآ  ندوب 

اذه ياه  ياه  دـمآ ، مان  بر  نآ  یناویح ، رحبا  اب  یناحور ، رثوک  اب  ینابر ، صمق  اذـه  ینادزی ، علخ  اذـه  یهلا ، بذـج  ياه  ياه  دـمآ ،
هجو اذـه  ياه  ياه  دـمآ ، زان  هوشع و  اب  ییازریم  فسوی  نآ  یتامع ، رـصم  زا  یباـبزع ، زرط  اذـه  یناـمحر ، فطلا  اـب  یناحبـس ، بذـع 
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یبرع هک  تسا  مولعم  هن  تسیچ و  نآ  ینعم  دناد  یم  یسک  هن  هک  تسا  هدمآ  لکـش  نیدب  هحفـص  دنچ  خلا  ینامدق ، عدب  اذه  ینالزالا ،
!؟ هدومرف نایب  ییالط  نرق  یبرم  راذگ و  نید  يادخ  نیا  متسیب  نرق  نیا  رد  هک  تسمادک  نآ  هرمث  یتیآ  لوق  هب  یسراف و  ای  دنتسه 

موس تمسق 

، وت يالب  میهاوخ  یم  وت ، ياضر  میهاوخ  یم  وت ، يوک  ناـفکاع  اـم  وت ، يوخ  ناـبلاط  اـم  وت ، يوک  ناقـشاع  اـم   » دـیوگ یم  رگید  ياـج 
، دزیر یم  ام  همغن  زا  زان  ورس  دزیریم ، ام  هبذج  زا  امع  خیش   » رگید ياج  خلا » بلط ، اهب  زا  یه  یه  بلط ، ادخ  زا  یه  یه  وت  يادف  اهناج 
هک دـنهد  یم  باوج  هتـسد  کی  دـناوخ  یم  هک  ار  نیا  دزیر » یم  ام  هرجح  زا  شیوخ  همغن  نیو  دـیدپ ، هتـشگ  اـتخ  کـشم  ابـص  داـب  زا 
یم ار  نایئاهب  هداد  رارق  بتارم  كردم  ارنآ  هدوب  رتلمهم  رت و  مهبم  هک  ار  حول  ره  يدـنفا  سابع  دـیوگ : یم  هراوآ  دزیریم ) اه  دزیریم و  )

نایئاهب تسدب  رخاوا  نیا  رد  ار  سدـقلا  حالم  حول  نیا  هلمج  نآ  زا  تسا و  حول  نآ  رد  یهلا  رارـسا  هک  دـیناوخب  ار  حول  نالف  هک  تفگ 
انیع دیناوخب  دوب  هتفگ  اهبلادبع  هک  نوچ  دـندرک  یم  فیرعت  یلو  دـنمهف  یمن  ار  نآ  زا  هملک  کی  دـنناوخ و  یم  زور  بش و  اهنآ  داد و 

هـصالخ مدیمهفن . تفگ  درک  تبحـص  عوضوم  هچ  رد  دوب و  هچ  دنتفگ  دندرک » تبحـص  بوخ  زورما  اقآ   » تفگ یم  هک  دـیرم  نآ  لثم 
یتغل ره  هک  تسا  حضاو  نیا  میونشب : رتشیب  هراوآ  نیریش  یقطنم و  نانخس  زا  تسین  دب  سب . تسا و  ندیمهفن  نامه  نآ  یبوخ  كردم ،

وحن فرـص و  تاـعارم  رگا  یـسراف  رد  ـالثم  ددرگ  یم  بلقنم  یلک  هب  ینعم  دوش  هتـشادرب  نآ  زا  رگا  هک  دراد  يوحن  فرـص و  نیناوـق 
مدرک طلغ  دیوگب  یـسراف  دهاوخب  یبرع  مینک  ضرف  دـنک  یم  رییغت  لعف  نآ  لعاف  یلک  هب  دوش  ملکتم  میم  هب  لدـبم  بطاخم  ای  دوشن و 

دهاوخن یتـفگ و  نینچ  ارچ  یـسرپب  وا  زا  رگا  سپ  دوـش  یم  لیدـبت  ینعم  ـالماک  يدرک  طـلغ  دـیوگب  هدوـمن و  اـی  هب  لدـبم  ار  میم  رگا 
يدحا ار  نخس  نیا  ایآ  مرادرب  امش  تغل  ظفل و  زا  ار  فرص  دنب  دیق و  ربجنر  مهاوخ  یم  دیوگب  دوخ و  نتسنادن  یسراف  رب  دنک  فارتعا 

رد تارـضح  رذع  انیع  دـناد  یمن  یـسراف  وا  تسا و  رذـعا  هنیا  هک  دـیمهف  دـنهاوخ  مه  هکلب  هلاو  ال  دـنریذپ ؟ یم  وا  زا  اهنابز  یـسراف  زا 
هک تسا  نیا  رد  بجع  یلو  دـنا  هدومن  کسمت  رذـع  نیا  هب  هدوب  صقان  اهنآ  تیبرع  نوچ  هک  تسا  نیمـس  اهب  باب و  ياـه  هتفگ  یبرع 

جرخ هب  دـنچ  ره  دوـش و  یم  زاـب  شردـپ  كراـبم  تشم  تسین و  هتفریذـپ  بارعا  دزن  رذـع  نیا  هک  دـیمهف  يدـنفا  ساـبع  هکنآ  زا  دـعب 
هباحـص زا  یکی  هک  نیبرقملا  نیزب  اذـهل  دوش  حرطم  بارعا  رد  هیـضق  نیا  هک  دـش  دـهاوخ  یتقو  کی  زاـب  دـشاب  هتفر  ملع  یب  ياـهیناریا 

فرـص و نیناوق  اب  دنک و  حیحـصت  ار  اهب  حاولا  ياهطلغ  دهد و  لیکـشت  هسلج  هک  درک  رما  دوب  نارگید  زا  رتهب  وا  تیبرع  دوب و  صلخم 
اهنآ هدش  حیحـصت  نآ  تیبرع  نیز  مادقا  هب  هک  يا  هیبرع  حاولا  نآ  هک  دوب  ددص  رد  يدرک  هلا  جرف  خیـش  اقآ  یتدم  دیامن و  قیبطت  وحن 

دشاب نز  لوگ  فاصنا و  یب  ردقنیا  دیاب  ناسنا  ارچ  هک  تفرگ  ارم  تریح  مدینش  ار  نیا  یتقو  یتسارب  دیامن . رشن  عبط و  هدروآ  تسدب  ار 
لیصحت ار  هچ  ره  تسا  رـشب  هتبلا  دناد  یمن  یبرع  اهب  ارچ  هک  ما  هدشن  ینابـصع  نم  دنـشاب . روخ  لوگ  هدیمهف  هتـسناد و  مه  هتـسدکی  و 

هک وا  دنک »؟ یم  انش  ارچ  درادن  بآ  تسد  هک   » یسک روهـشم  لوقب  میوگ  یم  یلو  دناد  یمن  هدرکن  لیـصحت  ار  هچ  ره  دناد و  یم  درک 
دش طلغ  نوچ  دیوگب و  یبرع  یبیرف  ماوع  هکنآ  هن  دزیم  فرح  یسراف  هب  ار  همه  دوب  بوخ  دنک  ملکت  یبرعب  امتح  هک  دوب  هدرپسن  مازتلا 

فرص و ياه  هریجنز  نآ  ات  دیامن  نیبرقملا  نیز  هدارا  هب  لوحم  یهلا  هدارا  زا  شرسپ  رگید  راب  دیامن و  لمح  یهلا  هدارا  هب  ار  اهطلغ  نآ 
هچ هک  دنمهفن  دنونـشب و  ار  نیا  هک  تساهنآ  زا  بجع  تسین  بجع  مه  نیا  دهن . هتـشادرب  تاملک  ياپ  تسد و  ندرگ و  زا  اهب  هکیوحن 
یب نیع  رد  اـی  دـنیامن و  روـصت  لزنم  یحو  ار  تاـملک  نیا  زاـب  دـننک و  ضاـمغا  دـندیمهف  رگا  تسا و  یگرتـس  بـیع  گرزب و  هعدـخ 

هیعاد و ماقم  زا  دش  رکذ  هک  هلمج  نیا  زا  افاصنا  دوش  یم  لاوئـس  نونکا  دنیامن  لیمحت  ربخ  یب  نامدرم  هب  هلیح  رکم و  هدرپ  رد  يداقتعا 
قح رد  راثآ  نیا  هلیـسوب  ناوت  یم  ار  یماقم  هبتر و  مادک  و  تشاذـگ ؟ یقاب  اهب  يارب  ار  یتجح  تیـصوصخ و  هچ  نآ  اقب  ذوفن و  مالک و 
وا دوخ  هزاجا  اب  وا و  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  اهب  راثآ  زا  يرایسب  اهبلادبع ، میئوگب  شخب  نیا  رخآ  هک  تیا  حیـضوت  هب  مزال  دش . لئاق  وا 
اهب هک  هدوب  دایز  ردقنآ  میدروآ  شخب  نیا  رد  البق  ارنآ  زا  تیب  دنچ  هک  هیئاق  روزع  هدیـصق  هک  دنناد  یم  نایئاهب  دوخ  یتح  درب و  نیب  زا 
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دیـسرپ دیاب  اجنیا  رد  تخیر . ایرد  هب  ار  اهنآ  همه  دنتـسین  هلکـشم  هلزنم و  راثآ  نآ  كرد  مهف و  دادعتـسا  رد  مدرم  دـیمهف  هکنیا  لیلد  هب 
راثآ نیا  مهف  كرد و  دادعتـسا  رد  مدرم  هک  تسناد  یمن  ادخ  ایآ  دش  هتخیر  ایرد  هب  ارچ  دوب  هدش  لزان  ادخ  يوس  زا  راثآ  نآ  اعقاو  رگا 

یم هتخیر  ایرد  هب  دـیاب  ارچ  دـندوب و  لکـش  هچ  هب  راثا  رتشیب  هک  میدرک  هراشا  ابیرقت  ام  اما  درک !؟ لزان  ار  اهنآ  ارچ  سپ  دنتـسین  رابرهگ 
مامت حور  بلق و  اب  هتخیمآ  ربمایپ  ناطلس  نآ  روهظ  ودب  زا  یـشزغل  كدنا  نودب  هشیدنا  نیا  مالـسا : گرزب  ربمایپ  تیمتاخ  عوضوم  دش .

دروآ و دوجوب  یگناگود  هک  تسین  گنگ  ثحابم  زا  یـضعب  لثم  ص )  ) مرکا ربمایپ  تیمتاـخ  عوضوم  تسه و  هدوب و  ناـهج  نیملـسم 
يربمایپ وا  زا  سپ  هدوبن و  ربمایپ  نیرخآ  ناشربمایپ  هک  دـنک  یمن  روطخ  یملـسم  چـیه  هشیدـنا  نهذ و  هب  تسا و  دـقتعم  نآ  رب  يا  هدـع 

هب دیجم  نآرق  دوخ  رد  اهنیا  زا  هتـشذگ  تسا و  هدنام  ياج  رب  هدش و  لقن  هراب  نیا  رد  يرایـسب  تیاور  ثیداحا و  هک  ارچ  دـمآ . دـهاوخ 
ثیداحا تایآ و  نیا  زا  دروم  دنچ  هب  اهنت  ام  تسا و  هدراذگن  ياج  هب  يا  هبـش  کش و  ياج  چـیه  هدرک و  نایب  ار  عوضوم  نیا  تحارص 

هدـمآ میرک  نآرق  رد  دـنیامن . تباث  ار  دوخ  ياعدا  اـت  میراذـگ  یم  ناـیئاهب  راـیتخا  رد  ار  قاروا  هدرتسگ  هماد  سپـس  مینک و  یم  هراـشا 
رارق ینید  امـش  يارب  دنوادخیـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  انیـصو  ام  کیلا و  انیحوا  يذلاو  احون  هب  یـصو  ام  نیذلا  نم  مکل  عرـش  تسا :

هیآ 13) يروش  هروس   ) میدرک هجوت  زین  یسیع  یسوم و  میهاربا و  هب  میدرک و  یحو  وت  هب  نونکا  دوب و  هدش  هیصوت  حون  هب  البق  هک  هداد 
هیآ نارمع  لآ   ) دوب ملـسم  وج و  قح  ینارـصن  هن  دوب و  يدوهی  هن  میهاربا  املـسم  افینح  ناک  نکل  اینارـصن و  ایدوهی و ال  میهاربا  ناک  اـم 
درک تیـصو  نینچ  دوخ  نادنزرف  هب  بوقعی  نوملـسم . متنا  الا و  نتدمت  الف  نیدـلا  مکل  یفطـصا  هللا  نا  ینب  ای  هینبل  بوقعی  لاقذا  و  ( 67

زابرید زا  تسا و  یکی  ادـخ  نید  هک  میدرک  مولعم  هیآ  هس  نیا  رد  دـیریمب . مالـسا  اـب  سپ  تسا  هدرک  باـختنا  نید  امـش  يارب  دـنوادخ 
زا دعب  مالسا  نوچ  هک  هدوب  ریغتم  عیارش  نیناوق و  دنا و  هدوبن  مالسا  زا  ادج  يزیچ  تسا  هداتسرف  فلتخم  ياهمان  هب  هک  ینید  ره  دنوادخ 

دحا ابا  دمحم  ناک  ام  دیامرف : یم  ص )  ) دـمحم ترـضح  تیمتاخ  هرابرد  و  دراد . دوخ  هارمه  هب  ار  نیناوق  نیرت  لیمکت  هدـمآ  اهنآ  همه 
تسا ربمایپ  هدنهد  نایاپ  ادخ و  هداتـسرف  وا  انامه  تسینامـش  نادرم  زا  کیچیه  ردپ  دمحم  نییبنلا  متاخ  هللا و  لوسر  نکل  مکلاجر و  نم 

: میروآ یم  ار  ناشیا  تانایب  نیع  هدرک  توبن  متخ  باتک  رد  يرهطم  دیهـش  داتـسا  تالدتـسم  هب  هراشا  اجنیا  رد  هیآ 40 ) بازحا  هروس  )
هک تسا  يرهم  دـنهد  ناـیاپ  يزیچ  هب  وا  هلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  یبرع  ناـبز  رد  دوخ  يوغل  ناـمتخاس  بسح  رب  متاـخ  هملک 

راعـش ای  مان  يرتشگنا  نیگن  يور  رب  الومعم  نوچ  دش و  یم  هدیمان  متاخ  تهج  نمیه  هب  دـندز  یم  نآ  يور  رب  همان  ندـش  هتـسب  زا  سپ 
تروص هب  اج و  ره  نآرق  رد  دـندیمان . یم  متاخ  ار  يرتشگنا  دـندز  یم  اه  همان  يور  رب  ار  ناـمه  دـندرک و  یم  شقن  ار  دوخ  صوصخم 

وناک امب  مهلجرا  دهـشت  مهیدیا و  انملکت  مههاوفا و  یلع  متخن  مویلا  دهد . یم  نتـسب  نداد و  نایاپ  موهفم  تسا  هدش  لامعتـسا  متخ  هدام 
هچنآ رب  ناشیاهاپ  دـنیوگ و  یم  نخـس  اـم  اـب  ناشیاهتـسد  مینز و  یم  رهم  اـهنآ  ياـهناهد  رب  زور  نیا  رد  هیآ 65 ) سی  هروس   ) نوبـسکی

مه میدروآ و  ورف  ار  باتک  نیا  دوخ  ام  هیآ 9 ) رجح  هروس  . ) نوظفاحلا هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  ان  دنهد . یم  یهاوگ  دنا  هدروآ  تسدـب 
رگناشن هکنیا  تسا و  ضیوعت  فیرحت و  هنوگ  ره  زا  يراع  باتک  نیا  ظفح  اب  طاـبترا  رد  رخآ  هیآ  نیا  و  میتسه . نآ  ناـبهگن  دوخ  هتبلا 

هدرک و تظفاحم  تسادخ  هب  وا  ندیـسر  هار  تسوا و  یگدنز  شور  هار و  هک  ار  باتک  نیرخآ  نیا  دناوت  یم  زورما  ناسنا  هک  تسا  نیا 
اهنادـب هک  تسین  ضیف  هرهب و  زا  یلاخ  هک  دـنا  هدروآ  یلیالد  يرهطم  دیهـش  داتـسا  توبن ، متخ  باتک  نامه  رد  هچنانچ  دـتفین . اـطخ  هب 

تشاد ناوت  یمن  يراظتنا  نیا  زج  وا  زا  تسا و  هدوب  ناوتان  ینید  یملع و  ثیراوم  ظفح  هب  تبسن  شیپ  لاس  رازه  دنچ  رـشب  مینک : هراشا 
ار دوخ  ینید  ثیراوم  دناوت  یم  هک  لماکت  زا  يا  هلحرم  هب  دـسر  یم  رـشب  هک  هاگنآ  دـبای  لیدـبت  فیرحت و  اهنآ  ینامـسآ  ياهباتک  هک 

دیواج یفاک ) طرـش  هن   ) مزال طرـش  ددرگ و  یم  یفتنم  دـیدج  ربمایپ  روهظ  ماـیپ و  دـیدجت  هدـمع  تلع  دـنک  يرادـهگن  هدروخن  تسد 
ناربمایپ و همه  زا  سپ  ایند  رد  ام  همایقلا  موی  نوقباسلا  نورخـالا  نحن  مرکا : یبن  زا  فیرـش  ثیدـح  دوش . یم  دوجوم  نید  کـی  ندـنام 

تحت هنود  نم  مدآ و  دـنیامرف : یم  هکنیا  رگید  دنتـسه و  ام  رـس  تشپ  نارگید  میتسه و  مدـقم  فص  رد  ترخآ  رد  اما  میا  هدـمآ  اـهتما 
لدبم ال  الدع ، اقدص و  کبر  هملک  تمت  و  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد  زاب  و  دـننم . مچرپ  ریز  تمایق  رد  ناربمایپ  مامت  همایقلا  موی  یئاول 
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تساناد اونش و  وا  تسین و  اهنآ  نداد  رییغت  ییاناوت  ار  یسک  دش  لماک  تراگدرورپ  نوزوم  نیتسار و  نخـس  میلعلا  عیمـسلاوه  هتامکل و 
رشب رگید  اریز  دریذپ  یم  همتاخ  ص )  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  طسوت  توبن  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  نیملـسم  هرخالاب  و  هیآ 115 ) ماعنا  هروس  )

زا رگید  تایآ  قبط  زاب  دزادرپب و  اهنآ  ریسفت  میلعت و  غیلبت و  رشن و  هب  دناوت  یم  دراد و  ار  دوخ  ینید  یملع و  ثیراوم  يرادهگن  ییاناوت 
سپس دنشاب و  یم  ع )  ) راهطا همئا  ینعی  ملعلا  یف  نوخسار  لوا  نآ  دننک و  ظفح  ار  نید  دنناوت  یم  هک  دنتسه  یناسک  تسا  دقتعم  نآرق 

ییامنهار يربهر و  ماوع  رب  مالـسا  سدـقا  عیارـش  ماکحا و  قبط  هدروآ و  رد  یـساسا  نوناق  ناونع  هب  ار  نآرق  نیناوق  مامت  هک  نیدـهتجم 
دراد یناگدنب  دـنوادخ  هوبنلا  مهطبغی  ایبناب  اوسیل  ادابع  هللا  نا  هدومرف : هک  تسا  مرکا  ربمایپ  زا  يرگید  تیاور  رد  هچنانچ  دومن . دـنهاوخ 

نورماـی ریخلا  یلا  نوعدـی  هما  مکنم  نکتلو  تسا : هدـمآ  مـیرک  نآرق  رد  اـی  و  دـنرب . یم  کـشر  اـهنآ  رب  ربماـیپ  اـما  دنتـسین  ربماـیپ  هـک 
لوسر و  دنراد . زاب  یتشز  زا  دنهد و  نامرف  یکین  هب  دننک ، ریخ  هب  توعد  هک  دنشاب  امش  زا  یهورگ  دیاب  رکنملا  نع  نوهنی  فورعملاب و 
هدـهع رب  دـنیآ  یم  دـیدپ  اهتعدـب  هک  هاگنآ  هللا  هنعل  هیلعف  لعفی  مل  نم  هملع و  رهظی  نا  ملاـعلا  یلعف  عدـبلا  ترهظ  اذا  دـیامرف : یم  مرکا 

املع نادنمشناد ، نیا  هک  تسا  نشور  حوضو  هب  و  داب . وا  رب  ادخ  تنعل  دنکن  هکنآ  دنک و  راکشآ  ار  شیوخ  شناد  هک  تسا  نادنمشناد 
رصتخم نیهارب  هلدا و  نیا  اب  دنریذپان . رییغت  تایلک  اریز  دنهد  یم  رییغت  ار  نید  تایئزج  نامز  تایـضتقم  قبط  رب  هک  دنتـسه  نیدهتجم  و 

دروم ار  عوضوم  نیا  دوش  یم  هحفـص  دـنچ  رد  هک  تفگ  ناوت  یمن  زاب  دـنک  یم  هراشا  ناشلا  میظع  ربماـیپ  نآ  تیمتاـخ  هب  اتحارـص  هک 
ارچ دجنگ  یمن  هلوقم  نیا  رد  هک  تسا  هدرتسگ  هدیچیپ و  يدح  هب  تسا و  طوسبم  قیمع و  يدح  هب  لصا  نیا  داد  رارق  یـسررب  ثحب و 

ینعی تسا  دبالا  یلاو  دیواج  ادخ ، يوس  زا  شا  هدروآ  ياهمایپ  تاروتـسد  ماکحا و  ینعی  تسا  توبن  متخ  يربمایپ  مییوگ  یم  یتقو  هک 
ناکم نامز و  هک  تسا  عیـسو  میظع و  ردقنآ  ، دزاس یم  باریـس  ار  نامز  ره  هنـشت  مدرم  هک  تسا  صقن  یب  لماک و  عماج و  يا  هزادنا  هب 

هـشیمه هک  تسا  ینارک  یب  سوناـیقا  دـننام  یهلا  گرزب  هزجعم  نیا  دراد ، روبع  تفرـشیپ و  تردـق  رون  نوچ  دـهاک و  یمن  شتمظع  زا 
عیارـش ماکحا و  ار و  مالـسا  ینامـسآ  میلاعت  دیاب  میناسر  توبث  هب  ار  اهفیـصوت  نیا  مامت  میهاوخب  رگا  تشاد و  دـهاوخ  یگزات  هشیمهو 

هداس هبناج و  کی  بهذم  کی  مالـسا  دیجنگ . دهاوخن  باتک  اهدـص  رد  هکلب  باتک  نیا  رد  اهنت  هن  هک  میهد  حرـش  لیـصفت  هب  ار  نآرق 
عجار هک  ار  یباتک  ره  نونک  ات  اهعرف و  عرف  عون  ره  رد  هتفخ و  اهلـصا  لصا ، ره  رد  دشاب ، مسقنم  عون  دنچ  هب  لصا و  دـنچ  هب  هک  تسین 
مالسا هداد . رارق  طسب  حرش و  دروم  ارنآ  تایئزج  زا  زج  دنچ  ای  هتخادرپ و  نآ  تایلک  هب  ای  هدش  پاچ  نارک  یب  سونایقا  نیا  تخانـش  هب 

امکح و نیرتگرزب  هفـسالف و  نیرتگرزب  اهنآ  هیاس  رد  دـنبتکمو و  نیئآ  سرد و  ایند  کـی  دوخ  شناـماما  زا  مادـک  ره  هک  تسا  یتناـید 
هچ ره  دندقتعم  نایئاهب  تسا . نیبم  نید  نیا  روهظ  یلجت  زا  یتاشن  زورما  ناهج  ندمت  دنا و  هتفای  شرورپ  غباون  نادنمـشناد و  نیرتگرزب 

نیئآ هب  ار  هیـضق  نیا  تسا و  نییآ  نآ  تمظع  هناشن  دـننک  مایق  نآ  يزادـنارب  يارب  يرتشیب  لود  للم و  دنـشاب و  رتشیب  شنانمـشد  ینئیآ 
دننک یم  تیامح  يرامعتـسا  ياهروشک  لود و  مامت  ار  اهنآ  بتکم  دنرگنب  بناجنیا  دـید  هب  رگا  هکیتروص  رد  دـنهد  یم  طبر  ناشدوخ 
نوچ دنیوگ  یم  نایئاهب  دسر  یم  هک  اجنیا  هب  دندنب . یم  وس  تاغیلبت  تمهت و  نارازه  داب  هبار  ناریا  صوصخ  هب  یمالـسا  ياهروشک  اما 

يروهمج یمالـسا و  روـشک  يارب  اهتردـق  ربا  هک  دـنوش  یم  ینوـس  تاـغیلبت  ناـمه  هب  لـصوتم  دـنبلط و  گـنج  تسیرورت و  ناناملـسم 
تفار و یتسود و  زا  مالـسا  هزادـنا  هب  ینید  چـیه  هکلب  تسین  گنج  بلاط  مالـسا  میئوگ  یم  ام  دـنا و  هتخادرپ  هتخاـس و  ناریا  یمالـسا 

شور میتسه و  هطلـس  ریز  ياهروشک  رد  هعـسوتو و  ذوفن  نایاش  ياهتفرـشیپ  دهاش  زین  لمع  رد  هک  تسا  هتفگن  يوقت  دهز و  تشذـگ و 
روشک مالسا و  هیلع  رب  ار  يرامعتـسا  ياهروشک  هک  تسا  یلیلد  اهنت  نیا  دشاب و  ناملاظ  نمـشد  نامولظم و  روای  هک  تسا  نیمه  مالـسا 

خاش و رپ  نیرتعیـسو و  رد  دـنک و  یمن  تیامح  ار  وا  يروشک  چـیه  هک  يدوجو  اب  هک  تسنیا  رد  نآ  تمظع  تسا و  هدـناروش  یمالـسا 
شیاتس حدم و  هب  ار  ناهج  ياهروسفورپ  نادنمشناد و  هدرک و  یهجوت  نایاش  تفرشیپ  تسا ، هتشامگ  تمه  وا  هیلع  تاغیلبت  نیرت  گرب 

ربهر دتسیا و  یم  دوخ  ياپ  يور  رگید  ياهروشک  زا  یسایس  هناوتشپ  چیه  یب  يروشک  هک  نیا  ینعی  تفرشیپ  تسا . هدومن  قطان  شیوخ 
دودحم هنـس  دنچ  تدم  رد  نانچنآ  هدمآ و  رد  رامعتـسا  متـس و  ملظ و  غوی  ریز  زا  هدومن  باختنا  دوخ  تیعمج  هدوت  نایم  رد  ار  شیوخ 
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. دگنج یم  ملظ  دادبتسا و  اب  هتخانش و  هرمعتسم  فعضتسم و  ياهروشک 3  ریاس  کمک  هب  هک  دوش  یم  مکحم  تردق و  رپ 

تسادج تیودهم  زا  توبن 

دنیوگب دیاب  هچ  هک  دنناد  یمن  هرخالاب  دـننز و  یم  زیرگ  نایئاهب  دوخ  دوش  یم  رفن  ود  نیا  ياعدا  زا  ینخـس  یتقو  میدرک  تباث  نونک  ات 
توبن تمسق  رد  تیبوبر . تیهولا و  موس  تیودهم و  يرگید  توبن  یکی  دنا  هتشاد  اعدا  عون  هس  اهنیا  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  اما 

ار اهنآ  نآرق و  زا  هیآ  ثیدح و  تیاور و  دنچ  هب  دـنوش  یم  ثبـشتم  تسین  ربمغیپ  نیرخآ  مرکا  ربمایپ  هک  دـننک  تباث  دـنناوت  یمن  نوچ 
هب ناشرامـش  هک  یتایآ  تایاور و  ثیداـحا و  باوج  رد  اـما  دـننک  یم  ریـسفت  دوخ  عفن  هب  تسین  ثیدـح  تیاور و  دـنچ  زا  زواـجتم  هک 

زونه ناشدوخ  هکنیا  اب  تیودهم  هرابرد  اما  دنرادن و  یباوج  چیه  تسا  جردنم  یمالسا  ربتعم  بتک  مالسا و  لصا  رد  دیآ و  یمن  باسح 
عفن هب  دنوش و  یم  یثیداحا  تایآ و  هب  لصوتم  زاب  دنا  هداتفا  یگناگود  هب  مه  دروم  نیا  رد  تساهنآ و  زا  کیمادـک  يدـهم  دـنناد  یمن 

هب رگا  اما  دنرب . یم  ورف  يرتشیب  طاطحنا  فارحنا و  رد  ار  ناشدوخ  دنهد و  یم  نآ  هب  قطنم  لقع و  يوب  گنر و  دننک و  یم  ریسفت  دوخ 
هدوشگ و ار  دیجم  نآرق  باتک  هک  تسیفاک  طقف  دنک  تقیقح  فشک  هدروآ و  رد  تیعقاو  زا  رـس  دـهاوخب  یـسک  يرحت  قیقحت و  دـید 

دندقتعم نیا  هب  نایئاهب  رگا  دنک . قمعت  رکفت و  هدرک  هعلاطم  وا  روهظ  تامالع  و  جع )  ) يدهم ترضح  تاصخـشم  تمایق و  زور  هرابرد 
بیاغ اهنآ  زا  یکی  دندوب و  رفن  هدزاود  موصعم  ناماما  هک  دنریذپب  دایب  تسا  يرـشع  ینثا  يرفعج و  بهذـم  مالـسا  یقیقح  بهذـم  هک 

ماما ماما ، هک  دـنریذپب  دـیاب  سپ  تسا  ماما  نیمهدزاود  نامه  دـمحم  یلع  دیـس  دیـسر و  اهتنا  هب  تبیغ  نیا  دـنیوگ  یم  رگا  لاـح  تسا .
هکنیا هن  نتورف ، عضاوتم و  ادخ  ربارب  رد  رگید  ناماما  نوچمه  تسا  یماما  نیا  زا  هتـشذگ  لقتـسم و  یتعیرـش  بحاص  هن  ربمغیپ  هن  تسا 

خسن ار  مالسا  دشاب و  لقتـسم  يربمغیب  هک  دوب  رارق  ماما  نیمهدزاود  رگا  دیآ  یم  شیپ  یلاوئـس  تیبوبر . یعدم  یهلا و  تافـص  کیرش 
زا یماما  ناونع  هب  ار  وا  شیپ  نرق  هدراهچ  زا  ارچ  دوب و  لوسر  ترـضح  ناماما  هگرج  رد  ارچ  سپ  دربب . نایم  زا  یلک  هب  ار  نآرق  دـنک و 

دندومن و یفرعم  تسا  مالسا  تناید  يرادیاپ  مالسا و  تناید  شرتسگ  مالسا و  تناید  ياقترا  اهنآ  یلصا  هفیظو  هک  هناگ  هدزاود  ناماما 
نیرخآ دوب  رارق  رگا  دـش  حیرـصت  نآ  سکعب  هکلب  دـشن . هراشا  میرک  نآرق  رد  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  يربمایپ  ندروآ  هب  تحارـص  هب  ارچ 

دوخ يارب  ار  عوضوم  نیا  دـیاب  نایئاهب  لاح  ره  هب  دـنداهن ، وا  رب  ماما  مان  ارچ  سپ  دـنک  تیهولا  راهظا  نآ  زا  رتـالاب  دـشاب و  ربماـیپ  ماـما 
ماما رگا  نمـض  رد  تسا . ییاهتیلوئـسم  هچ  ياراد  تسیک و  ربمایپ  دراد و  یفیاظو  هچ  تسیک و  ماما  هک  دـننک  صخـشم  دـننک و  نشور 

دنناوت یم  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  هک  دنتسه  ماما  هدزاود  نامه  طقف  اریز  تشاذگ  ماما  ار  وا  مان  دوش  یمن  سپ  دشاب  مهدزای  ماما  رـسپ  دیابن 
دیاب لقاال  دوب  نینچ  رگا  تسا . موصعم  تشاذـگ  رـس  رب  يا  همامع  دیـشوپ و  داهتجا  ساـبل  هک  سک  ره  هکنیا  هن  دنـشاب  اـطخ  زا  نوصم 

ناماما لثم  لقاال  دـیامن و  هاگآ  دوخ  تیموصعم  هب  ار  دوخ  روشک  دوخ و  رهـش  مدرم  دـشاب  هتـسناوت  هک  دـنک  ینامز  ماما  ياـعدا  یـسک 
دباع خیـش  بتکم  هب  دمحم  یلع  دیـس  هک  دنراد  ناعذا  نیا  هب  نایئاهب  دوخ  یتح  هکیتروص  رد  دـشاب  یندـل  یفرعم  ملع و  بحاص  رگید 

یم لاوئس  وا  زا  هچ  ره  دوش  یم  اپرب  املع  اب  يا  هرظانم  هسلج  یتقو  فاصوا  نیا  اب  هزات  تسا و  هدید  میلعت  لاس  هدزای  ادودح  هتفر و  یم 
يارب شناهرب  اهنت  مناد و  یمن  نم  ما  هدرکن  باسح  لیـصحت  نم  ما  هدناوخن  موجن  ملع  نم  دنیوگ  یمالثم  دراذـگ  یم  باوج  یب  دـننک 
یسک رگا  میدناوخ ، ار  وا  تایآ  زا  يا  هنومن  البق  هک  دروایب  هتسناوت  یم  یسک  ره  ار  تایآ  نآ  نیع  هک  هدوب  شتایآ  دوخ  تیاقح  تابثا 

ناملـسم دنریذپ و  یم  ار  شهار  هک  نانآ  دنک  ییامنهار  باتک  نیرخآ  نید و  نیرخآ  يوس  هب  ار  مدرم  دیاب  ینعی  دنک  تیودـهم  ياعدا 
تمایق موهفم  دیـسر . دنهاوخ  شیوخ  باذع  رفیک و  هب  تمایق  رد  دـنریذپ  یمن  هک  نانآ  دنتـسه و  وا  نارای  هگرج  رد  دـنوش  یم  یقیقح 
یـسایس بذاک  ياعدا  کی  اهنت  اعدا  نیا  هک  دنوش  یم  هجوتم  دـنیامن  كرد  هدومرف  نآرق  هک  هنوگ  نآ  دوش و  نشور  نایئاهب  يارب  رگا 

هدوب و رـشبم  طقف  دـمحم  یلع  دیـس  هک  دـنیوگ  یم  نایئاهب  رگا  لاح  هدـش . يزیر  حرط  نیملـسم  داـحتا  ندرک  نک  هشیر  يارب  هک  هدوب 
دشاب و ماما  دیاب  نامز  ماما  تسین ، دیـس  لقادح  دنک و  یم  ینامز  بحاص  ياعدا  یـسک  هنوگچ  دیـسرپ  دـیاب  تسا  هلا  اهب  نامز  بحاص 
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راظتنا رد  يا  هشیر  یساسا و  یقطنم  ملع و  اب  ار  عیـشت  لها  ینعی  یقیقح  نیملـسم  هک  رگید  دیاب  رازه  نارازه  دشاب و  دیـس  هک  دیاب  ماما 
ارچ سپ  دوب  اهب  رگا  دنتـسه  نامز  بحاص  اهنیا  زا  کیمادک  هک  دننک  لح  ار  دوخ  لکـشم  نیا  لقادح  دـیاب  نایئاهب  سپ  تسا . هدـناشن 
هک میدرک  حرط  ییادـتبا  هداس و  یلیخ  حطـس  رد  ار  تالاوئـس  نیا  لاح  دـمآ ؟ اهب  ارچ  سپ  دوب  باب  رگا  تشاد  ار  اعدا  نیمه  مه  باـب 
زین دوخ  هدومن و  یفرعم  یقیقح  نیملسم  ناونع  هب  ار  عیـشت  لها  اهب  دنیـشاب  ایاضق  نیا  یپ  رد  میتشاد  زین  یناوجون  ناگدنناوخ  انایحا  رگا 
یم یـسک  رگا  هتفگ  یم  هک  وا  تسا  نیا  لاوئـس  هدـمآرب . يرتدـیدج  نید  نتخاس  ددـص  رد  دـعب  هدـش و  یباب  دـعب  دوب و  عیـشت  لها  زا 

رد زونه  دنا و  هعینـش  اه  هعیـش  دیوگ  یم  هنوگچ  دیآ  رد  کلـسم  نیا  کلـس  رد  دعب  دوش  یقیقح  ناملـسم  دیاب  لوا  دوش  ییاهب  دهاوخ 
اهنآ هب  تبـسن  يدعتـسم  رظن  هتـشادن و  لوبق  الـصا  هک  ار  اه  ینـس  هکیتروص  رد  دنیامن . كرد  ار  تقیقح  دنهاوخ  یمن  دنتلفغ و  باوخ 
عیشت لها  مه  عقاو  رد  سپ  دیمهف ، دنهاوخن  ار  تقیقح  تشاد و  دنهاوخن  رب  تسد  شیوخ  تافارخ  ماهوا و  زا  زگره  اهنآ  هتفگ  هدادن و 

ار تقیقح  دـنتلفغ و  باوخ  رد  عیـشت  لها  مه  عقاو  رد  سپ  دـیمهف ، دـنهاوخن  ار  تیقیح  تشاد و  دـنهاوخن  رب  تسد  شیوخ  تافارخ  و 
ناگرزب و هعیـش  لها  ياملع  دیامن . تباث  ار  دوخ  ياعدا  دهاوخیم  هنوگچ  تسیچ  هب  نید  نیا  تمظع  سپ  ننـست  لها  مه  دنمهف و  یمن 

هتـساخرب اهنآ  دوخ  زا  تقیقح  هک  دـننکن  كرد  ار  تقیقح  اـهنآ  رگا  دـنا  یقیقح  حلـصم  نآ  روهظ  رظتنم  هناربص  یب  هعیـش  نادنمـشناد 
نایحیـسم هب  هک  دـنک  كرد  ار  تقیقح  نیا  دـهاوخ  یم  یـسک  هچ  سپ  هدـش  رهاظ  هک  تساهنآ  ماما  تسا  یعدـم  حالطـصا  هب  تسا و 

هک میظع  تقیقح  نیا  نینچمه  دننک  راهظا  نینچ  زین  نایدوهی  هب  رگا  تساهنآ  هدنخ  ثعاب  هک  میتسه  مهدزاود  ماما  نامه  ام  هک  دنیوگب 
دنتـسه هعیـش  ياملعو  نادهتجم  نامه  هک  یقیقح  ناناملـسم  زا  ارچ  رونم ، بولق  دهاوخ و  یم  تریـصب  مشچ  دشخرد و  یم  باتفآ  لثم 

معز هب  هداتفا  رود  فانکا  فارطا و  رد  ار  داوس  یب  ییاتـسور و  يا  هدـع  دـنک و  یمن  زاغآ  هیملع  ياـه  هزوح  زا  ارچ  دـنک و  یمن  عورش 
. دوش وربور  تمظع  اب  دـیاب  تمظع  دزادـنا . نیملـسم  نیب  رد  يا  هقرفت  لسن  دایدزا  رثا  رد  ات  دـنک  یم  غیلبت  اـهنآ  اهفعـض  هطقن  دوبمک و 

هرهب یقیقح  تفرعم  ملع و  زا  هک  ار  اهنآ  هکنآ  هن  دزادرپ  هثحابم  هرظانم و  هب  دیدج  رصع  ناملاع  نادنمـشناد و  اب  دیاب  دیدج  رـصع  نید 
هب نیملسم  دهد . بیرف  یبرع  تالمج  تاملک و  هیآ و  دنچ  اب  ار  یقیقح  نالفاغ  ناداوسیب و  هتـسب و  تلفغ  ینادان و  تمهت  دای  هب  دندنم 

یمن ارنآ  دیلقت  عجارم  دبات و  یم  تقیقح  دیـشروخ  رگا  دیلقت  عجرم  دندهتجم و  ای  دـلقم  دـندیرم و  ای  دـنا  هتـسد  ود  ماما  ترـضح  لوق 
ناملاع و غارـس  هب  دـیاب  تسا  ضحم  تققح  تسین و  بیرف  رگا  تساهنآ ؟ بیرف  هب  زج  اـیآ  دـننیب ؟ یم  هنوگچ  داوس  یب  نیدـلقم  دـننیب 

باسح فرح  دنتـشاد و  یم  ترـضح  نآ  میدقت  يا  هضیرع  ینیمخ  ماما  ترـضح  روضح  نامز  رگا  نافکاع  نازجاع و  هن  دنورب  نافراع 
. دـش یم  تابثا  ناشدوخ  يارب  ناـشمایپ  هزجعم  تمظع و  لـقاال  دـندناسر . یم  توبث  هب  ار  دوخ  ياـعدا  هدرک و  سکعنم  نآ  رد  ار  دوخ 

دیدرت نآ  رد  تفر و  یم  كالفا  جوا  هب  ار  نید  نیا  تمظع  دنتفریذپ و  یم  شنادیرم  ناکلاس و  مامت  هک  تفریذپ  یم  ترـضح  نآ  رگا 
یم تسا  تیـصعم  ماقم  ياراد  حالطـصا  هب  هک  لدـعلا  تیب  نایئاهب و  يارب  دوب  يراـختفا  ثعاـب  زاـب  تفریذـپ  یمن  مه  رگا  دـنام و  یمن 

هثحابم ياج  هب  ار  نیملسم  ربهر  صخالاب  فلتخم  نایدا  گرزب  نادنمشناد  ام  دیوگب  دهد و  تعسو  ار  شتاغیلبت  هریاد  راکنیا  اب  تسناوت 
رد یناهج  حلـص  مایپ  هک  اـهنیا  تسا و  فلتخم  ياـه  هقرف  ياوس  ناـشمایپ  دـنراد و  نتفگ  يارب  یفرح  هک  دوش  تباـث  اـت  میدرک  توعد 

نادنمـشناد دیلقت و  عجارم  اهنآ  رظن  زا  هک  ار  ناگتفخ  ندرک  رادیب  تردـق  دـیاب  الوا  دـنداد  یم  ار  ملاع  ياهدرد  نامرد  دـنراد و  تسد 
يارب یحلـص  مایپ  هکنآ  هن  دـنزورما  یعقاو  نیملـسم  ناـگتفخ  نیا  اریز  دـنیامن  دوجو  مـالعا  دـعب  دنـشاب  هتـشاد  دنتـسه  یمالـسا  گرزب 

اریز دنهد .  اهب  اهنآ  هب  دسانش و  تیمسر  هب  ار  تیئاهب  یـسایس  ياهیرادرب  هرهب  تهج  رد  زین  اهنآ  دنهد و  ناشن  یمالـسا  دض  ياهروشک 
ترضح دیاب  دنوش  ناملـسم  لوا  دیاب  دنونـشب  ار  نایئاهب  فرح  هک  دنهاوخب  ملاع  مامت  رگا  یتح  دنمالـسا و  زا  هتـساخرب  دنیعدم  نایئاهب 

سپ دنروآ ، نامیا  تیئاهب  هب  دعب  دننادب  ادخ  يوس  زا  هدروآ  ینامـسا و  باتک  ار  نآرق  دیاب  دـنریذپب  ماما  هدزاود  اب  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ 
ار مالسا  الـصا  دنلفاغ و  ردنا  لفاغ  هک  دنور  یم  یناسک  غارـس  هب  دننک و  یمن  هاگآ  ار  نیملـسم  دوخ  لوا  ارچ  سپ  تسا  نینچ  هک  الاح 
نوناـق و هراـظن و  نیا  مینیبـب  اـت  ییاـهب  يرادا  مظن  تمـسق  هب  مینک  یم  لوـکوم  ار  رتـشیب  تاحیـضوت  هراـب  نـیا  رد  لاـح  دـنرادن . لوـبق 
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تسا و تیودهم  ثحب  ثحب ، رگا  اریز  دیامن ؟ دوبان  وحم و  یلک  هب  ار  متـس  ملظ و  دروآ و  مظن  هب  ار  ملاع  دـهاوخیم  هنوگچ  تالیکـشت 
يانعم حیـضوت  تمـسق  رد  ام  دـشاب . اراد  دـیجم  نآرق  تایآ  قبط  ار  روهظ  ياه  هناشن  مامت  دـیاب  تسین  مالـسا  اب  ینمـشد  يارب  یتساـیس 

. مینک یم  توعد  يرتشیب  رکفت  هب  ار  نایئاهب  لاوئس  دنچ  حرط  اب  هتشادرب و  تقیقح  نیا  زا  هدرپ  تمایق  یعقاو 

داعم - 3

نآ هدرتسگ  موهفم  تمایق و 

نینچ زین  فلتخم  نایدا  رد  ندرک ، ماـیق  نتـساوخ و  اـپب  زور  ینعی  تسادـیپ  اـهنآ  یظفل  موهفم  زا  هک  روطناـمه  تماـیق  زیخاتـسر و  زور 
دنوش و یم  هدنز  ناگدرم  زور  نیا  رد  هک  دنکرتشم  هدیقع  نیا  رد  بهاذـم  مامت  نایدا و  مامت  اهب  باب و  نییآ  رد  زج  دـندقتعم و  يزور 

هداد ناراکوکین  نانموم و  ترجا  شاداپ و  ناراکدـب و  نارفاک و  يازج  رفیک و  تسا و  تساوخ  زاب  یـسرداد و  باسح و  زور  زور ، نیا 
زا دـنچ  يا  هراپ  رتشیب  ییانـشآ  يارب  دـنهد ، یم  رادـشه  میب و  هداد و  حیرـص  هدـعو  زور  نیا  هب  ار  مدرم  ینامـسآ  بتک  ماـمت  دوش ، یم 
هک میوش  هجوتم  ام  دناسرب و  ار  میظع  زور  نیا  یعقاو  موهفم  هک  ییاج  ات  ار  دیجم  هلا  مالک  زا  یتایآ  نینچمه  هتشذگ و  نایدا  تاداقتعا 

باب 2 رد  قیتع  دـهع  رد  میوش : یم  روآدای  اجنیا  رد  تسا  مادـک  نآ  زورب  روهظ و  تاـمالع  هدوب و  هچ  زور  نیا  زا  مدرم  نداد  میب  تلع 
دزاس و یم  ریقف  دنوادخ  دنازیخ ، یم  رب  دروآ و  یم  دورق  ربقب  دنک  یم  هدنز  دناریمیم و  دنوادخ  : » تسا هدمآ  نینچ  لیئومـش  لوا  باتک 

اریز : » تسا هدـمآ  نینچ  یبن  كالم  باتک  باب 4  رد  قیتع  دهع  زا  هحفـص  نیرخآ  رد  دزاسیم ». دنلب  دـنک و  یم  تسپ  دـنادرگ  یم  ینغ 
یم هک  زورنآ  دیوگ  یم  تویابـص  هوهی  دوب و  دنهاوخ  هاک  ناراکدب  عیمج  دـمآ و  دـهاوخ  دـشاب  یم  لعتـشم  رونت  لثم  هکیزورنآ  کنیا 

باتفآ دیـسرت  یم  نم  مسا  زا  هک  امـش  اما  تشاذگ  دهاوخ  یقاب  ناشیا  يارب  هخاش  هن  هشیر و  هن  هک  دینازوس  دهاوخ  نانچ  ار  ناسنا  دیآ 
. درک دیهاوخ  زیخ  تسج و  يراورپ  ياه  هلاسوگ  دننام  هدمآ  نوریب  امـش  دوب و  دهاوخ  افـش  يو  ياهلاب  رب  درک و  دهاوخ  عولط  تلادـع 

رونت رد  ار  ناشیا  هدرک  ادج  نیحلاص  زا  ار  نیملاظ  دمآ و  دنهاوخ  نوریب  ناگتـشرف  دش . دهاوخ  ملاع  نیا  رخآ ، رد  روط  نیدـب  یتم 13» »
نتخیر ورف  هام  رون  ندش  هتفرگ  دیـشروخ و  یکیرات  زا  سترم 13 «  لیجنا  دشاب ». نادند  راشف  هیرگ و  هکیئاج  تخادنا ، دـنهاوخ  شتآ 

نآرق رد  و  تسا ». هتفر  ینخـس  ادخ  تاذ  زج  هب  تقو  نیا  ندوب  مولعمان  ناگاتـشرف و  ندمآدرگ  كالفا  ياوق  ندـش  لزلزتم  ناگراتس و 
؟ درب ورف  نیمز  هب  هدنهد  ناکت  هزرل  نیمز  کی  رد  ار  امش  تسا  نامسآ  رد  هک  سک  نآ  هک  دیرادن  میب  نآ  زا  ایآ  هروس 16 و 17 : دیجم 

نم باذع  هدعو  هک  دیرادن  میب  نآ  زا  ایآ  و  درب ؟ ورف  رابگنس  يدابدنت  امش  هب  تسا  نامسآ  رد  هک  سک  نآ  هک  دیرادن  میب  نآ  زا  ایآ  و 
هدـنز ار  وا  دـنوادخ  زگره  درم  هک  یـسک  هک  دـننک  یم  دای  مسق  لماک  دـیکات  هغلابم و  اب  نارفاک  و  هیآ 38 ) لحن  . ) دوب دـهاوخ  نوگچ 
هاگآ نآ  زا  مدرم  رثکا  نکیل  تسادخ و  یمتح  هدعو  تمایق  هتبلا  دندرک ) لطاب  لایخ   ) یلب تشاد  دهاوخن  دوجو  یتمایق  درک و  دـهاوخن 
زگره هک  دش  میهاوخ  هتخیگنارب  هدنز و  ون  زا  يزور  زاب  میوش  هدیـسوپ  ناوختـسا  نوچ  ام  ایآ  دـنتفگ  داعم  هب  نارفاک  ارسا 49 ) . ) دنتسین
دنیوگ رگا  سپ  دیوش ) یم  هدنز  ادخ  رما  هب  زاب   ) نهآ گنـس و  زا  رت  تخـس  قلخ  ای  دیـشاب  گنـس  وگب  ام  لوسر  يا  دوب  دهاوخن  نینچ 

نیا سپ  دنیوگ  هدنابنج و  ار  دوخ  رـس  اهنآ  راگنآ  دـیرفآ  ار  امـش  راب  لوا  مه  هکیئادـخ  نامه  وگب  دـنادرگ ؟ یم  هدـنز  ار  ام  یـسک  هچ 
ار يزور  نک  دای  لوسر ) يا  ( ) ارـسا 52  ) دشاب کیدزن  ثداوح  زا  گرزب ) هثداح  نیا   ) هک دشاب  دمحم  يا  وگب  دوب ؟ دهاوخ  یک  هدعو 

امش گرم  زا  رایسب  ياهلاس  هکنآ  اب  و   ) دینک تباجا  ار  وا  شیاتس  دمح و  اب  هدرک و  نوریب  كاخ  زا  رس  امـش  دناوخب و  ار  امـش  ادخ  هک 
دنک ییامنهار  دنوادخ  ار  هک  ره  ( 99 ، 98 هیآ 97 ، ارسا   ) دیا هدرکن  گنرد  اهروگ ) رد   ) ینامز كدنا  زج  هک  دینک  یم  روصت  هتـشذگ )
هاگ ره  هک  دـننک  نکـسم  خزود  هب  درک و  میهاوخ  ناشروشحم  ادـخ  زج  رگید  درک  هارمگ  ار  هک  ره  هتفای و  تیادـه  تقیقح  هب  سکنآ 
زا سپ  ایآ  دـنتفگ  دـندش  رفاک  ام  تایآ  هب  نوچ  ناـنآ  رفیک  تسا  نیا  مینک . یم  نازورف  نازوس و  رتدـیدش ، زاـب  دوش  شوماـخ  شـشتآ 
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نیمز و هکیئادـخ  نآ  هک  دنتـسنادن  دـندیدن و  داعم ) نیرکنم  نیا   ) ایآ میوش  یم  هتخیگنارب  زاب  ون  زا  میوش  هدیـسوپ  یناوختـسا  اـم  هکنآ 
دنادرگ ررقم  دـمآ  دـهاوخ  کش  یب  هک  يدوعوم  زور  تقو و  اهنآ  رب  دـنک و  قلخ  زاب  ار  اهنیا  دـننام  هک  تسا  رداـق  دـیرفآ  ار  اهنامـسآ 

اب  ) نیمز اه و  نامسآ  هکیئادخ  نآ  ایآ  ( 81 سی 80 ، . ) دنیامیپن دانع  رفک و  هار  زج  ناراکمتـس  زاب ) عطاق  تجح  تایآ و  همهنیا  اب  يرآ  )
وا هک  تسا  رداق  هتبلا  يرآ  دنادرگ  هدنز  زاب  دندرم  نوچ  هک  تسین  رداق  امش  دننام  یفیعض ) دوجوم   ) شنیرفآ رب  هدیرفآ  ار  تمظع ) نآ 

تمایق و زور  هب  دنگوس  دنتـشادنپ ) نارفاک  هک   ) تسین نینچ  یلا 6 ) زا 1  تمایق  . ) تسا تادوجوم ) همه  هب  اناد (  ایـشا ) هیلک   ) هدـننیرفآ
ایآ دروخ ) ترسح  دنک و  تمالم  رایسب  هانگ  ریصقت و  رب  ار  دوخ  تمایق  رد  هک  ناسنا  سفن  ینعی   ) تمالم ترسح و  رپ  سفن  هب  دنگوس 
رـس هک  میرداـق  یلب  مینادرگ ) یمن  هدـنز  رـشح  هب  و   ) مینک یمن  عمج  زاـب  ار  وا  هدیـسوپ )  ) ياهناوختـسا رگید  اـم  هک  درادـنپ  یم  یمدآ 

هک دـنراذگ (  سفن  ياوه  روـجف و  هب  ار  همه  تسا  شیپ  رد  شرمع ) زا   ) هچنآ دـهاوخ  یم  ناـسنا  هکلب  مینک  تسرد  زین  ار  وا  ناتـشگنا 
. دوب دهاوخ  باسح  تمایق و  زور  یک  دسرپ  یم  راکنا ) کش و  اب  مئاد 

زیخاتسر زور  یگنوگچ 

لوا تمسق 

همه ینیبب و  راکشآ  يدنلب  تسپ و  نودب  فاص و  ار  نیمز  میروآ و  تکرح  هب  ار  اههوک  هک  ار  يزور  دمحم  يا  نک  دای  و  فهک 48 ) )
لوا لاح  هب  میچیپ و  مهرد  راموط  دـننام  ار  اهنامـسآ  هکیزور  ایبنا 14 ) . ) میرادـگن ورف  ار  یکی  میزیگنارب و  اهربق  زا  رـشحم  فص  رد  ار 
روص هک  ار  يزور  يوشروآدای ) یتسیاـب  زاـب  ( ) 88 لمن 87 ، . ) داد میهاوخ  ماـجنا  هتبلا  هک  تساـم  هدـعو  نیا  مینادرگزاـب  میدـیرفآ  هک 

زورنآ رد  دـنیآ و  رـشحم  هب  لیلذ  داقنم و  همه  دنـشاب و  ناساره  ناـسرت و  همه  هتـساوخ  ادـخ  هک  ار  نآ  زج  زورنآ  دوش  هدـیمد  لیفارـسا 
تمایق زور  رد  هک  تسوا  و  ( 68 رمز 67 ، . ) دنتکرح رد  سیدنت )  ) ربا دننام  هکیتروص  رد  ینک  روصت  نکاس  دـماج و  يرگنب و  ار  اههوک 

تسا ناکرشم  كرش  زا  یلاعتم  هزنم و  اتکی  كاپ  تاذ  نآ  تسوا  تنطلـس  تسدب  هدیچیپ  یمه  رد  اه  نامـسآ  وا  تردق  هضبق  رد  نیمز 
دنوش گرم  شوهدـم  رـسکی  همه  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  سک  ره  رگید  هتـساوخ  ار  وا  ياقب  ادـخ  هکنآ  زج  ات  دوش  هدـیمد  روص  رد 

رون هب  رـشحم  نیمز  دننک و  رـشحم ) هعقاو   ) هراظن و  دنزیخرب ) گرم  باوخ  زا   ) همه قیالخ  هاگان  هک  دوش  هدیمد  نآ  رد  رگید  راب  هاگنآ 
قح هب  قلخ  نایم  دنوش و  راضحا  ناهاوگ )  ) ادهش ایبنا و  دوش و  هداهن  قح  لدع  هاگشیپ  رد  قلخ  لامعا )  ) همان ددرگ و  نشور  راگدرورپ 

نیمز و دـنمدب و  رابکی  لیفارـسا  تروص  رد  نوچ  رآدای  هب  زاـب  یلا 17 ) زا 13  هقاح   ) دش دـهاوخن  ملظ  ادـبا  سکچیه  هب  دـننک و  مکح 
مکحتسم يانب  ددرگ و  عقاو  تمایق )  ) گرزب هعقاو  نآ  دوعوم  زور  هاگنآ  دنزاس  یشالتم  درخ و  ار  همه  هبترم  کی  دنریگرب و  ار  اههوک 

برقم کلم  تشه  زور  نآ  رد  ار  تراگدرورپ  شرع  دنشاب و  نامسآ  فارطا  رب  ناگتشرف  دفاکش و  مهرد  تخس  دوش و  تسس  نامسآ 
هب ار  وا  لامعا  همان  هک  یسک  اما  دنام  دهاوخن  ناهنپ  امـش  یفخم  رارـسا  زا  راک  چیه  دننک  رـضاح  باسح  هاگـشیپ  رد  ار  امـش  دنریگرب و 

یناگدنز شیع و  رد  سک  نینچ  نیا  متـشاد  داقتعا  ار  باسح  زور  نیا  تاقالم  نم  دیناوخب  ارم  همان  دـیئایب  دـیوگ  دـنهد  شتـسار  تسد 
ذـیذل و ياهبارـش  ماعطا و  زا  هک ) دـسر  باطخ  و   ) تسا سرتسد  رد  هشیمه  نآ  ياـه  هویم  هک  هبتریلاـع  تشهب  رد  دوب  دـهاوخ  یـشوخ 

دیداتسرف شیپ  شیوخ  زورما  يارب  هک  تسا  ایند  هتشذگ  لامعا  شاداپ  نیا  داب  اراوگ  ار  امش  دینک  لوانت  دیهاوخ  هچ  ره  تشهب  ياراوگ 
هاگآ ملامعا  باسح  زا  زگره  نم  دنداد و  یمن  نم  هب  ارم  همان  شاک  يا  دیوگ  دنهد ، پچ  تسدـب  ار  شلامعا  باتک  هک  سک  نآ  اما  و 

تردق همه  دیـسرن و  نم  دایرف  هب  زورما  نم  تورث  لام و  داد و  یم  تاجن  باذع  هصغ و  نیا  گنچ  زا  ارم  گرم  شاک  يا  ای  مدش  یمن 
هب هاگنآ  دـینکفا  رد  خزود  هب  شزاب  اـت  دیـشک  ریجنز  لـغ و  رد  دـیریگب و  ار  وا  دـسر ) رهق  باـطخ   ) دـیدرگ و دوباـن  وحم و  متمـشح  و 

تبغ رب  دوخ  ماـعط  هرفـس  رب  ار  ینیکـسم  زگره  هدرواـین و  ناـمیا  گرزب  يادـخ  هب  هک  دیـشکرد  تسا  عراز  داـتفه  شلوط  هک  يریجنز 
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نایخزود نوخ  كرچ و  زا  ریغ  یماعط  درادن و  اجنیا  رد  دسرب  شدایرفب  هک  يرادتسود  شیوخ و  چیه  زورما  ببس  نیدب  تسا  هدناوخن 
زا تسا  یمتح  شعوقو  هک  تمایق  باذـع  زا  یلئاس  یلا 10 ) جراعم 1  . ) دروخ یمن  خزود  لها  زج  ار  ماعطنآ  یسک  هک  تسین  شبیـصن 

شتدم هکیزور  رد  دنور  الاب  ادـخ  يوسب  نیمالا  حور  ناگتـشرف و  تساهنامـسآ . کلام  يادـخ  رهق  زا  باذـع  نآ  دیـسرپ  ص )  ) لوسر
زورنآ نارفاک )  ) لفاغ مدرم  نیا  هک  ریگ ، شیپ  وکین  ربص  نکم  قیوشت  عزج و  زیچ  چیه  یب  لوسر  يا  سپ  دوب . دـهاوخ  لاس  رازه  هاجنپ 

مشپ دننام  تبالـص  نادب  ياههوک  دوش و  هتخادگ  زلف  نوچ  تمظع  نادب  نامـسآ  هک  يزور  مینیب  یم  کیدزن  ام  دننیبب و  رود  رایـسب  ار 
هریخ لوه  تشحو و  زا  قیالخ  ياهمشچ  هک  يزور  وگب  یلا 10 ) تمایق 7   ) دوشن ایوج  دوخ  شیوخ  زا  سک  چیه  دوش و  یـشالتم  هدز 
انامه ابن 2017 ) . ) دوب دـهاوخ  یهانپ  يرفم و  اجک  دـیوگ  ناسنا  زورنآ  رد  دـنیآ و  مه  درگ  هام  دیـشروخ و  دوش و  کیرات  هام  دـنامب و 
هدـنز ناگدرم  ات   ) دـنمدب روص  رد  هک  يزور  نآ  تسا  قلخ  هاگ  هدـعو  دوش ) اهتموصخ  لـصف  نآ  رد  هک  تماـیق  زور  ینعی   ) لـصف زور 

زا هک  يزور  تسه ) هتبلا  تسین  یتمایق  زور  دـنرادنپ  ناـبلط  اـیند  هک   ) تسین نینچ  رجف 23-21 ) . ) ددرگ بارـس  دننام  اههوک  و  دـنوش )
رشحم هصرع  هب  فص  رد  فص  ادخ  فطل  رهق و  ناگتـشرف  ادخ و  رما  ماگنه  نآ  دوش و  یـشالتم  درخ و  یلک  هب  نیمز  یپ  رد  یپ  هلزلز 

دوس هچ  رکذت  نآ  و  دوش ) رادیب  تلفغ  باوخ  زا  و   ) ددرگ دوخ  راک  رکذتم  یمدآ  زور  نامه  دنروایب و  دـیدپ  ار  منهج  زور  نآ  دـنیآ و 
شیوخ عفن  هب  ار  تایآ  نیا  مامت  نایئاهب  رگا  ناتـسرپادخ و  نایوج و  تقیقح  يارب  تیادـه  نشور  ياـهتیآ  دوب  نیا  دـشخب ؟ وا  لاـح  هب 

دوخ لیم  هب  ار  نآرق  هک  ره  رانلا . یف  دعقم  وبتیلف  هیارب  نآرقلا  رـسف  نم  دیامرف : یم  هک  تسا  ع )  ) موصعم زا  یثیدح  رد  دننک  یم  ریـسفت 
اب اریز  دش  باسح  زور  رکنم  ناوت  یمن  زاب  دوش  مه  ریـسفت  لکـش  ره  هب  هچ  رگا  ایناث  تسا . هدش  ایهم  شتآ  رد  شهاگیاج  دـنک  ریـسفت 

متاخ ات  مدآ  زا  ناگدـنب  لامعا  یـسرباسح و  يارب  تسا و  شکئالم  ادـخ و  روهظ  زور  تمایق  زور  هک  تسا  حـضاو  مولعم و  تاـیآ  نیا 
ناییاهب دـنداد . یمن  میب  ار  مدرم  دـندش و  یمن  لئاق  باـسح  زور  ار  نآ  اتـسوا  تاروت و  لـیجنا و  نآرق و  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  اریز  تسا .

بتکم نآ  هک  دـنراد  نامیا  نآرق  هب  هک  دـننک  راـهظا  دـیابن  دـندقتعم  هدـش  داـی  نآ  زا  تحارـص  هب  نآرق  رد  هچنآ  زا  ریغ  تماـیق  هب  رگا 
دننک یم  لیدبت  رییغت و  یقطنم  ریغ  یئاهریـسفت  اب  ار  نآرق  تایآ  مامت  یتقو  اریز  دوش . یم  مالـسا  صخالاب  رگید و  نایدا  زا  ادج  یبتکم 

نآ هک  دسر  یم  يزیچ  کی  هب  مرجال  دتفا و  یم  دیدرت  کش و  هب  زین  ادـخ  دوجو  هرابرد  هدـمآ  رد  نانآ  بتکم  کلـسم و  هب  هک  یـسک 
اه هدعو  نآ  مامت  هک  دش  حضاو  زورما  داد و  مدرم  نداد  میب  يارب  هیبشت  بلاق  رد  ییاه  هدعو  نونک  ات  فلتخم  نایدا  زا  هکیئادـخ  هکنیا 

ياهغورد مه  شدیدج  نید  رد  هک  تسین  دیعب  دوب  یباسح  زور  هن  یترخآ و  هن  یتمایق و  هن  عقاو  رد  هدوب و  مدرم  نداد  بیرف  يارب  طقف 
دراد و یم  رب  تسا  تیرـشب  تیاده  ياتـسار  رد  حالطـصا  هب  هک  اهغورد  زا  هدرپ  دیآ  یم  دیدج  ربمایپ  هک  دعب  لاس  رازه  دشاب و  يدایز 
هب هفرط  کی  هکنیا  يارب  ام  اـما  تفریذـپ ؟ ار  شماـکحا  دوب و  دـنبیاپ  ییادـخ  نینچ  هب  دوش  یم  هنوگچ  دـهد . یم  يا  هزاـت  ياـه  هدـعو 

دـش و دـهاوخن  هدـنز  گرم  زا  سپ  ناسنا  زگره  تسا  دـقتعم  باب  مینک : یم  هسیاـقم  دـعب  میونـش و  یم  ار  باـب  نانخـس  میورن  یـضاق 
شیپ رد  هک  هنوگنامه   ) شیپ تعیرـش  خسن  دیدج و  ربمایپ  مایق  نتـساوخرب و  ینعی  تمایق  درادـن . ربخ  گرم  زا  سپ  يایند  زا  سکچیه 

اب و  ع )  ) حیـسم نید  تمایق  ص )  ) دمحم ترـضح  روهظ  اب  هدش و  ع )  ) یـسوم تناید  تمایق  ع )  ) حیـسم روهظ  اب  دیوگ  یم  باب  میتفگ )
ربمایپ هب  ندروآ  نامیا  شروظنم  هدمآ  شاداپ  رفیک و  خزود و  تشهب  هرابرد  هک  تایآ  مامت  مالسا و  تمایق  باب  دمحم  یلع  دیس  ندمآ 

تـشهب رد  هشیمه  ار  دوخ  دروآ  نامیا  هک  ره  دوب و  دهاوخ  شیوخ  راکفا  منهج  رد  دریذپن  ار  دیدج  ربمایپ  هک  یـسک  ینعی  تسا  دیدج 
رگا دننم و  نارای  ناکلاس و  هکئالم  زا  روظنم  تفای و  دهاوخ  نایاپ  نم  گرم  اب  دش و  زاغآ  نم  روهظ  هب  تمایق  دیوگ  یم  دـید . دـهاوخ 

و ع )  ) تسا بلاط  یبا  نب  یلع  دروآ  ناـمیا  نم  هب  هک  یـسک  نیلوا  میوگ  یم  نم  دـش  هراـشا  راـهطا  همئا  ندـش  هتخیگنارب  هب  مالـسا  رد 
هرابود هک  تسوا  ینعی  تسا  ع )  ) نیسح ترضح  صخـش  نالف  میوگب  نم  رگا  دوش . هدنز  هرابود  ع )  ) یلع ترـضح  دوخ  درادن  ناکما 

نامه دروآ  یمن  نامیا  نم  هب  هک  یصخش  میوگب  رگا  میوگ و  یم  نم  اریز  درادن  ع )  ) یلع نب  نیـسح  اب  یقرف  چیه  وا  هدش و  هتخیگنارب 
نم ماکحا  تشهب  تامعن  دـیوگ  یم  تسا و  نیـشیپ  تعیرـش  نامه  لاثمت  نم  تعیرـش  ینعی  هدـش  هتخیگنارب  هیواعم  ینعی  تسا  هیواـعم 
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نینچ باب  تالمج  نیع  دید . دـهاوخ  ار  شیوخ  رفک  باذـع  دـیامن  بیذـکت  هک  ره  دوش و  یم  معنتم  اهنآ  زا  دروایب  نامیا  هک  ره  تسا 
یـسک دـنوادخ  رهاظم  زج  نونک  اـت  « » نییلع نود  زا  تسا  نییلع  نود  زا  رگا  نینموم و  زا  تسا  نییلع  زا  رگا  ددرگ  یم  ناـمز  نآ  تسا :
دنوادخ هک  تسین  نیا  زا  رتگرزب  یتنج  چیه  ادخ  ملع  رد  هک  تسا  نیا  تشهب  تقیقح  هدیمهفن و  ار  ران  تنج و  خزود و  تشهب و  ینعم 

شنانخـس همادا  رد  و  مرکا » ربمغیپ  هب  دیـسر  تبون  ات  دـنا  هدوب  هرود  نآ  بنج  هرود  ره  رد  ایبنا  هکنانچ  ناربمایپ  ندـمآ  هب  دـیامرف  روهظ 
نم زا  رتمظعا  یتنج  تسا  نایب  هطقن  نامه  ترخآ  هک  دیامن  روهظ  هلا  رهظی  نم  دـعب  هرود  رد  نوچ  و  دـیوگ : یم  شیوخ  تمایق  هرابرد 

دنرفن یح 18  فرح  نایب  هرود  رد  هچنانچ  هداد  رارق  باب  هدزون  تسا  ربمایپ  روهظ  هک  یتنج  ره  يارب  زا  دـنوادخ  دوب  دـهاوخن  هلا  رهظی 
بجتحم و وا  زا  همه  تسه  تنج  نیا  زا  زورما  ار  ادـخ  دـمح  دـیوگ : یم  تشهب  منهج و  هرابود  و  رفن . دـنوش 19  یم  نایب  هطقن  دوخ  اب 

چیه نینموم  يارب  هچنانچ  تسین . رتگرزب  ناشلمع  نیا  زا  اهنآ  يارب  زا  یـشتآ  چـیه  دـنا  هدرک  سبح  اـهنت  یهوک  رد  اریو  دنتـسه  عونمم 
هک تسا  نیا  شرما  تنج  اریز  تسا  تنج  رد  مه  وا  تاقلعتم  تاکلمت و  همه  تسا  تنج  رد  یـسک  رگا  هن و  ناـشنامیا  زا  رتگرزب  یتنج 

درادـن مه  هرجنپ  رد و  هک  نم  کیرات  هرجح  رد  هچناـنچ  تسا  هلا  یلا  بستنم  دـش  نموم  رب  بوسنم  يزیچ  رگا  دـشاب و  هللا  یلا  بوسنم 
هک هرجح  رد  یئـش و  یلک  برانا  الا  هلا  هللا ال  انا  ینا  دنیوگ  یم  وا  تارذ  همه  تسا و  ناوضر  فرغ  یلعا  زا  تسا  نم  هب  بوسنم  نوچ 

یلعنیـسح و  دشاب . عیفر  خاک  دنچ  ره  تسا  منهج  لحارم  زا  دـننکاس  نم  نانمـشد  هک  یتارجح  نآ  تسا و  هدوب  روط  نیا  ما  هدوب  نکاس 
روهظ مئاق  روهظ  زا  دوب  ناقرف  الم  نیب  ام  رد  تامهوت  ردـقچ  هک  امن  رکفت  يردـق  : » دـیوگ یم  دـیامن و  یم  قیدـصت  ار  اـهنیا  ماـمت  اـهب 

«1 هن بورـشم  ملع  زا  يا  هرطق  هب  دندوب و  یطاخ  عیمج  هک  دش  مولعم  ادـف  اوسام  حور  یلوا  هطقن  روهظ  زا  دـعب  تعاس و  روهظ  تمایق و 
هن دـش  باب  تعیرـش  تمایق  اهب  ندـمآ  اب  ینعی  تسا  شیپ  تعیرـش  شیپ و  ربمغیپ  تمایق  يربمغیپ  ره  ندـمآ  اهب  باب و  هتفگ  هب  انب  سپ 

تمایق دـنک  روهظ  هلا  رهظی  نم  هک  یتقو  نم  زا  دـعب  دوب  هتفگ  مه  شدوخ  دوب و  لقتـسم  یتعیرـش  ياراد  دوخ  باب  نوچ  مالـسا . تمایق 
نایئاهب مغر  هب  هکنآ  هن  تفرگ  یم  تروص  باب  تعیرـش  نامز  رد  اهباتک  باسح و  مامت  روهظ و  تامالع  مامت  دـیاب  سپ  دوش . یم  نایب 

اریز دنهد  طبر  اهب  تعیرـش  تدم  هب  ار  داسف  ملظ و  ندش  هدـیچرب  دـیابن  اهب و  ماکحا  اب  نامز و  رورم  رد  اما  دـش  دـهاوخ  یناهج  حـلص 
یم تشهب  منهج و  زیخاتـسر و  تمایق و  هرابرد  ار  اهب  نانخـس  همجرت  نیع  اـم  مالـسا . تعیرـش  هن  دوب  باـب  تعیرـش  تماـیق  اـهب  ندـمآ 

هب هجوت  زا  نیقی و  قفا  هب  هجوت  زا  ار  ناـنآ  هتفرگ و  ارف  ار  نیمز  نینکاـس  تاـفارخ  ماـهوا و  نم ، راونا  يوـس  هب  هدـنروآ  ور  يا  میروآ : .
سوه اوه و  يور  زا  دـنا و  هدـش  مورحم  اهب ) دوخ  زاب   ) مویق زا  ساسا  یب  ياهنامگ  اب  هتـشادزاب  اـهب ) روظنم   ) وا ارونا  تاروهظ و  قارـشا 
دنیوگ یم  یـضعب  اهنامـسآ و  يادخ  هب  دنگوس  یلب  وگب  هدش  لزان  تایآ  ایآ  دنیوگ : یم  نانآ  زا  یـضعب  دنمهف  یمن  دننار و  یم  نخس 

اب مه  قح  هدمآ و  تمایق ) یماسا  زا   ) هقاح اهلیلد ، هدننک  راهظا  يادخ  هب  مسق  هدش  مامت  وگب و  هدیـسر  ارف  تمایق ) یماسا  زا   ) یتعاس ایآ 
مئالع زا   ) اه هلزلز  دندوب . یناشیرپ  بارطـضا و  رد  مدرم  هکیلاح  رد  تشگ  رهاظ  تمایق ) یماسا  زا  هرهاس (  تسا  هدیـسر  ناهرب  لیلد و 

تنطلـس و زورما  درک : داـیرف  هدـننک  داـیرف  وـگب  دـندرک  هیوـم  يراز و  راـبج  ردـتقم  يادـخ  فوـخ  سرت و  زا  مدرم  داد و  خر  تماـیق )
ایآ بابرالا و  بر  يادخ  هب  مسق  يرآ  وگب  تفای  نایاپ  تمایق ) یماسا  زا   ) هماط ایآ  دندیسرپ  یخرب  سب  تسادخ و  هب  قلعتم  ییاورنامرف 

وگب ینیب ؟ یم  هداتفا  كاخ  هب  تیـشخ  فوخ و  زا  ار  مدرم  ایآ  تاـیآ ، توکلم  مویق و  يادـخ  هب  دـنگوس  يرآ  وگب  دومن ؟ ماـیق  تماـیق 
سفن خزود  تسا و  نم  روضح  رادید و  تشهب  وگب  خزود ؟ وک  تشهب و  وک  دندیـسرپ  مدرم  زا  یخرب  یهبا  یلعا و  يادخ  هب  مسق  يرآ 

منیب یمن  دشدهاوخ  ایهم  ناراکدـب  ناراکوکین و  لامعا  شجنـس  يارب  زیخاتـسر  زور  رد  هک  ار  نازیم  تفگ ، رفاک  شیک و  یب  نیا  تست 
رد اهب )  ) مویق هک  يزور  رد  يرآ  وگب  دندش ؟ هدنکارپ  ناگراتـس  ایآ  تفگ  دننیب  یمن  تریـصب  نابحاص  زج  ار  وا  نمحر  يادـخ  هب  وگب 
ام هک  يزور  دـش  نایامن  تمایق  ياه  هناـشن  تاـمالع و  همه  تریـصب  ناـبحاص  يا  دریگب  تربع  سپ  دوب  هیکرت ) هنروا  ینعی   ) رـس نیمز 
رد دنتفگ  نارفاک  روهظ  ناطلـس  هب  دنگوس  يرآ  وگب  هدش ؟ هدید  روص  ایآ  دسرپ  یم  میدروآ . نوریب  تمظع  نابیرگ  زا  ار  تردق  تسد 

دوخ ياهمشچ  هب  ار  دوخ  ياهتسد  یخرب  نیکرـشم  زا  دیدوب  یهارمگ  تلفغ و  رد  امـش  هکیماگنه  وگب  دش ؟ هدیجرب  نامـسآ  ماگنه  هچ 
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مدرم موـق  اـیآ  دـنیوگ  یم  ناـنآ  زا  یخرب  تسین . یهاـنپ  وـت  يارب  زورما  رگید  يدـش  روـک  وـگب  دـننک  یم  هاـگن  پچ  تسارب و  هدـیلام 
یلعنیـسح دـیهاوخ . یم  رتالاب  نیا  زا  یناهرب  هچ  يرگید  يدوب . هدـیمرآ  ماهوا  هراوهگ  رد  وت  هک  یتقو  يرآ  وگب  دـنا ؟ هدـش  هتخیگنارب 

نآ زا  ناوضر  تنج  دـندیدن و  ار  وا  هکیئاهنآ  يارب  زا  ران  شتآ و  هدـش  هدـیمد  روص  رد  هدـش . اپرب  تمایق  هک  دروخ  یم  دـنگوس  يرون 
نیا اب  ینامـسآ  بتک  ریاس  دیجم و  نآرق  رد  ار  یهلا  تایآ  هکنیا  يارب  نونکا  رتمکحم !؟ نیا  زا  یلیلد  هچ  رگید  دـندید  ار  وا  هک  یـسک 
قیتع دـهع  رد  میمهفب : رتهب  ار  اهریـسفت  نیا  میهد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  تایآ  یکی  یکی  هک  میرادـن  يا  هراچ  مینک  هسیاـقم  اـهتبحص 
هلعـش زور  نآ  رد  هک  ار  شتآ  رونت  دعب  دیوگ و  یم  روبق  زا  نتـساخرب  اهنآ و  ندش  هدنز  هرابود  اهناسنا و  گرم  زا  لیئومـش  لوا  باتک 
دیاب سپ  تخوس  دـنهاوخ  رونت  رد  ربمغیپ  نآ  هب  ناگدـندرواین  نامیا  هدوب و  دـعب  ربماـیپ  روهظ  زور  زور ، نآ  زا  شروظنم  اـیآ  تسا . رو 
ياـقآ ارچ  هدوب  نینچ  دـنا  هتفگ  ترخآ  هراـبرد  هچ  ره  اـیبنا  دـیوگ  یم  دـئارف  باـتک  رد  یناـگیاپلگ  ياـقآ  ارچ  هدوـب  نینچ  رگا  دیـسرپ 

( اهب باب و  روظنم   ) تسا مظعا  رین  ود  نیا  روهظ  ناشدوصقم  دنا  هتفگ  ترخآ  هرابرد  هچ  ره  ایبنا  دـیوگ  یم  دـئارف  باتک  رد  یناگیاپلگ 
هب ملاع  مظعا  رین  ود  عولط  ببـس  هب  نامزلا  رخآ  رد  دراد  تلـالد  ینامـسآ  فئاحـص  بتک و  همه  : » میناوخب ار  شراـتفگ  نیع  تسین  دـب 

دحاو نید  رب  ناهج  ددرگ  یم  لـیاز  ملاـع  زا  هیبهذـم  هینید و  فـالتخا  دریذـپ  یم  ناـیاپ  شا  هرود  تاـفارخ  ماـهوا و  دـسریم  غولب  هبتر 
، دزوب تمحر  میسن  ددرگ  لدبم  بسک  تاودا  هب  برح  تالآ  دتفارب  گنج  لیدبت ، تبحم  هب  توادع  وحم ، رودص  نئاغض  دبای  رارقتسا 
زا هللا و  موی  برلا و  موی  زور  ود  نیا  زا  تاروت  رد  .« » دنیشن ورف  راطقا  رد  متس  ملظ و  رابغ  درابب ، لضف  راطـسا  هدرتسگ  هیاس  لدع  مئامغ 
رد یـسیع و  یناـث  لوزن  ییحی و  تعجر  روهظ  ود  زا  توکلملا و  موی  برلا و  موی  لـیجنا  رد  هلا و  روهظ  یبن و  اـیلیا  لوزن  روهظ  ود  نیا 
رد هلا و  حور  مایق  یناث  زا  يدهم و  روهظ  زا  هیوبن  ثیداحا  رد  تعاس و  تمایق و  قالتلا و  موی  ازجلا و  موی  هرسحلا و  موی  هلا و  موی  نآرق 

باب راتفگ  یناگیاپلگ و  تالالدتسا  نیب  گرزب  یگناگ  ود  اجنیا  رد  تسا ». هتشگ  ریبعت  ینیـسح  روهظ  یناث  زا  مئاق و  هب  لوا  زا  ثیداحا 
نایدا و لک  رد  كرتشم  هدـیقع  کی  هب  یتراشا  نینچ  رگید  دـیدج  یتعیرـش  زاغآ  یتعیرـش و  نایاپ  ینعی  تماـیق  رگا  دـمآ . شیپ  اـهب  و 
کیدزن 160 میئوگ  یم  دیوگ ، یم  یناگیاپلگ  هک  دشاب  نینچ  رگا  هزات  دراد ؟ ینعم  هچ  میظع  زور  ود  روهظ و  ود  هب  تاراشب  تاراشا و 

هتـسویپن عوقو  هب  نیریـش  ياه  هدعو  نآ  زا  مادکچیه  اهنت  هن  هدش  یلمع  یهلا  دوعو  زا  هدـعو  مادـک  درذـگ  یم  باب  روهظ  لاس  زا  لاس 
یناهج ياهگنج  دش .  رتشیب  رتشیب و  يزیرنوخ  گنج و  تشاذگ و  یهابت  داسف و  هب  ور  ایند  زور  هب  زور  دـعب  هب  لاس  نآ  زا  تسرد  هکلب 
تـسد شیوخ  تافارخ  ماهوا و  زا  فلتخم  ياه  هقرف  زا  یقرف  چـیه  بهاذـم و  زا  یبهذـم  چـیه  تفرگ  ینوزف  متـس  ملظ و  دـش و  زاـغآ 

دنبلط یم  زرابم  هدرک  دنلب  رس  فلتخم  اهبتکم  فلتخم و  ياه  مسیا  زور  ره  دنا . هدش  رتشیب  بتارم  هب  هکلب  یقاب و  نانچمه  هکلب  دنتسشن 
. دور یم  لالحمضا  طاطحنا و  هب  ور  ایند 

مود تمسق 

دنیرامعتـسا و ياهروشک  دادبتـسا  روز و  باذع و  رد  هطلـس  ریز  مورحم و  ياهروشک  مامت  هدرک و  هطاحا  ار  ملاع  روجف  قسف و  اشحف و 
ود نیا  نیتم  ياهلالدتـسا  تکرب  زا  زین  ماهوا  تافارخ و  نینچمه  هدـش و  هتـشذگ  زا  رتشیب  بتارم  هب  درم  ود  نیا  روهظ  اب  یتاقبط  هلـصاف 

نیئآ کی  نید و  کی  هب  همه  هتفرن و  نیب  زا  اهنت  هن  اهزرم  هدش . رتشیب  تسا  باسح  هیبشت و  ریـسفت و  دـجبا و  فورح  يور  زا  هک  روهظ 
تاودا هب  اهنت  هن  تاحیلـست  تسه و  زین  موس  یناهج  گنج  عوقو  لامتحا  دش و  لیدبت  روشک  هب 16  يوروش  ادیدج  هکلب  دنا  هدماین  رد 

اـه و ینـسوب  اهامیـشوری و  اـهنانبل و  اـهمانتیو و  دـش و  هتخاـس  یمتا  هرجفنم  داوم  نیرت  ناریو  نیرت و  برخم  هکلب  هدـشن  لیدـبت  بسک 
یتح تیانج  يراوخنوخ و  هدیسر و  تیناویح  جوا  هب  تیرـشب  روهظ  ود  نیا  هیاس  رد  هرخالاب  دندش و  دیـشک  نوخ  كاخ و  هب  اهریازجلا 

رتشیب رتشیب و  لاذتبا  یباجح و  یب  تیئاهب ، گنهرف  هباشم  ياهگنهرف  عاونا  جاور  تعنص و  ملع و  تفرشیپ  اب  نامز  نیا  اه ي  هچب  نیب  رد 
. دروآ رد  شیوخ  مچرپ  ریز  ار  ایند  دـهد و  همتاخ  تملظ  یهایـس و  رب  ات  تسا . یناهج  حلـصم  نآ  هار  هب  مشچ  زونه  ملاع  تسا و  هدـش 
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میدرگ یم  رب  دبای !؟ همتاخ  اهب  باب و  ندید  اب  اهنت  هک  دـندنویپب  عوقو  هب  تسیاب  یم  نینچ  نیا  ینامـسآ  فحـص  بتک و  ياه  هدژم  ایآ 
یناگیاپلگ لضفلاوبا  ایآ  دنتـسه  یناسک  هچ  دننک  یم  ادـج  نیحلاص  زا  ار  نیملاظ  هک  ناگتـشرف  زا  روظنم  یتـم 13  رد  شیپ ، عوضوم  هب 

سقرم 13 لیجنا  رد  تخادنا ؟ شتآ  لخاد  درک و  ادج  حلاص  زا  ار  ملاظ  مادک  تسا  نآرق  هدش  هدعو  هتشرف  نامه  اهبلادبع  هتفگ  هب  هک 
رگا تسیچ ؟ ناگتـشرف  ندـمآدرگ  كـالفا و  ياوـق  ندـش  لزلزتـم  هراتـس و  نتخیرورف  یگتفرگ و  هاـم  یگتفرگ و  دیـشروخ  زا  روـظنم 
سپ نایئاهب ) داقتعا  هب   ) تسا هتشذگ  نیئآ  ناوریپ  نتفر  نیب  زا  نتخیر و  ورف  رگا  ناگراتس  تسین  اهنامسآ  لخاد  دیشروخ  نیا  دیشروخ 

رد هلزلز  نیا  و  دیآ ؟ یم  یناسک  هچ  يارب  دیدج  تعیرش  نیئآ و  دنیارگ  یـشوماخ  هب  دنورب و  نیب  زا  مه  اهنآ  رگا  دندقتعم  دیدج  نیئآ 
ینعی هلزلز  ینعی  دـشاب  هک  روظنم  ره  هب  هلزلز  دروخن ، ناکت  بآ  زا  بآ  دـیمهفن و  سک  چـیه  هک  دـش  تقو  هچ  اهب  باب و  روهظ  ناـمز 

یم هراشا  نآ  هب  شیپ  لاس  تارازه  زا  هک  میظع  ناکت  نیا  دوب ؟ هچ  شزرل  نیا  دریگ  ارف  ار  ایند  هک  یشزرل  ینعی  دیدش  رایسب  ناکت  کی 
رد ایند ! لک  رد  میظع  یبالقنا  هب  دـسر  هچ  ات  دوبن  روشک  کی  باصتعا  بالقنا و  کـی  هزادـنا  هب  یتح  اـهب  باـب و  روهظ  دوب ؟ هچ  دوش 
هن تسا  یناحور  گرم  ناشروظنم  درک  دـهاوخن  هدـنز  ار  وا  دـنوادخ  زگره  درم  هک  یـسک  دـنیوگ  یم  هک  نارفاـک  هیآ 38  لـحن  هروس 
رد يا  هدع  یناحور  ندش  هدنز  دـنوش . یم  هدـنز  هک  دـنامهفب  نارفاک  هب  تشاد  رارـصا  دـنوادخ  ارچ  تسا  نینچ  رگا  ینامـسج ؟ گرم 
زاب ارـسا 49  دوش ؟ یم  رکذتم  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تشاد  نارفاک  نیا  لاح  هب  يررـض  هچ  عفن و  هچ  هیآ  نیا  لوزن  زا  رود  رایـسب  ياهلاس 

گنـس و هک  رگا  وگب  دیامرف  یم  دنوادخ  میوش و  هتخیگنارب  زاب  میدش  هدیـسوپ  ناوختـسا  ام  یتقو  هک  درادـن  ناکما  دـنیوگ  یم  نارفاک 
ار امـش  راب  لوا  هک  یـسک  نامه  وگب  دزیگنا  یم  رب  ار  ام  یـسک  هچ  دـنیوگ  یم  رگا  دـیوش و  یم  هدـنز  ادـخ  رما  هب  زاـب  دیـشاب  زین  نهآ 

لوا ار  امـش  هک  یـسک  نامه  وگب  اهنآ  هب  دیامرف  یم  دنوادخ  ارچ  سپ  تساهب ، باب و  هب  ناروآ  نامیا  ندش  هدـنز  زا  روظنم  ایآ  دـیرفآ .
هب دـنلفاغ و  هک  دنتـسه  یناسک  روظنم  اه  هدرم  رگا  دروآ  یم  اه  هدرم  ندرک  هتخیگنارب  يارب  راکـشآ  لیلد  اجنیا  ادـخ  ینعی  دـیرفآ . راـب 
یم لیلد  هب  ثبـشت  ادخ  ارچ  سپ  دـنزیخ  یم  رب  تلفغ  روبق  زا  هدـش  هدـنز  دـندروآ  یم  نامیا  هکیماگنه  دـنروآ و  یمن  نامیا  اهب  باب و 
یم شیوخ  تردق  زا  اجنیا  رد  دنوادخ  دنک . یم  هدنز  دناریم و  یم  ار  امـش  سک  نامه  دیرفآ  ار  امـش  هک  سک  نامه  دیامرف  یم  دنک و 

هدرم ندش  هدنز  هک  دیامرف  یم  نشور  لیلد  اب  هک  درادن  ادخ  ییاناوت  تردق و  هب  یطبر  رگید  دشاب  اهب  باب و  هدـیقع  روظنم  رگا  دـیوگ 
ربمغیپ روهظ  دنک . یم  یفرعم  گرزب  هثداح  کی  ار  زور  نآ  ادخ  دعب  و  تشادن ! بجعت  امـش  ندـیرفآ  هک  هنوگ  نامه  درادـن  بجعت  اه 
هزجعم هدنزاس و  رایسب  ای  تسا  برخم  رایسب  ای  هک  دوش  یم  قالطا  يا  هداعلا  قراخ  قافتا  کی  هب  هثداح  دشاب . هثداح  دناوت  یمن  دیدج 
هرمزور تافداصت  کچوک  ثداوح  ردو  ناشفشتآ  لیس و  هلزلز ، ینامـسآ ، مارجا  طوقـس  یعمج ، هتـسد  گرم  لثم  یفداصت  ای  اسآ و و 

روهظ يارب  تقوچیه  صاخ . یقافتا  رثا  رب  اهریم  گرم و  یلومعم  ثداوح  اـی  راـبدور  هلزلز  هثداـح  لـثم  دریگ  یم  تروص  یناـهگان  هک 
هثداح دـنیوگ  یمن  دروآ  یم  ادـخ  يوس  زا  تیرـشب  يارب  يا  هدـنزاس  تبثم و  ياـه  لمعلاروتـسد  دروآ و  یم  تعیرـش  هک  ربمغیپ  کـی 

یلعنیـسح دـمحم و  یلع  تثعب  دـندرب  یم  مان  نآ  زا  هک  میظع  هثداح  نیا  سپ  دوب ؟ هثداح  ایآ  مرکا  ربمایپ  تثعب  روهظ و  زور  لثم  میظع 
لوسر هب  دنوادخ  ارسا 52  د هدـننک . ناریو  تهج  رد  هن  هدـنزاس و  ناهج  رد  هن  دادـن . خر  یقافتا  چـیه  نوچ  دـشاب  دـناوت  یمن  هدوبن و 

هکنآ اب   ) دینک تباجا  ار  وا  شیاتس  دمح و  اب  هدرک و  نوریب  كاخ  زا  رـس  امـش  دناوخب و  ار  امـش  ادخ  هک  يزور  دیامرف  یم  ص )  ) مرکا
ار یلفاغ  ره  دیاب  رگید  اجنیا  دیا : هدرکن  گنرد  اهروگ ) رد   ) ینامز كدـنا  هک  دـینک  یم  روصت  هتـشذگ ) امـش  گرم  زا  رایـسب  ياهلاس 

هللاابذوعن ایآ  دـنرب . یم  رـس  هب  تلفغ  باوخ  رد  دـنا و  هدرواین  اهب  هب  هک  ناهاگآان  دـننالفاغ و  ناگدرم  زا  روظنم  رگا  هک  ارچ  دـنک  هاگآ 
هیآ نیا  دعب  دزادرپ و  یم  ادخ  شیاتس  دمح و  هب  دروآ و  یم  رد  تلفغ  كاخ  زا  رـس  هک  تسا  ناهاگآان  نآ  هگرج  رد  لسور  ترـضح 
ایآ دیا . هدرکن  گنرد  اهروگ  رد  ینامز  كدـنا  زج  هک  دـینک  یم  روصت  هتـشذگ  امـش  گرم  زا  رایـسب  ياهلاس  هکنآ  اب  دـنک  یم  هفاضا 
هک یتروص  رد  تساوخ  دـهاوخ  رب  روگ  مادـک  زا  تسا  هیآ  نیا  بطاخم  هک  مرکا  لوسر  ترـضح  تسیچ  ریخا  تالمج  نیا  زا  دوصقم 
ای ینامـسج  گرم  تسا  هتـشذگ  مرکا  لسور  گرم  مادـک  زا  رایـسب  نامز  تدـم  و  هدوب !؟ روگ  رد  كدـنا  ینامز  تدـم  هدرک  یم  رکف 
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دنک و یم  تیاده  دهاوخب  ادخ  ار  هک  ره  دیامرف  یم   99 ، 98 ياه 97 ، هیآ  ارسا  رد  دراد !؟ یناحور  گرم  لوسر  ترضح  ایآ  یناحور ؟
رگا درادن و  یـشوماخ  شـشتآ  هک  یخزود  دهد . یم  نکـسم  خزود  هب  دـنک و  یم  روشحم  گنگ  رک و  روک و  ار  وا  دـهاوخن  ار  هک  ره 

روشحم هب  رگید  دنروآ  یمن  نامیا  دنتایح و  دیق  رد  اهنآ  دهاوخ  یمن  ندش  روضحم  رگید  دنوش . یم  روشحم  هنوگچ  دنروآ  یمن  نامیا 
رگا سپ  ندروآ . نامیا  اهنآ  كرابم  لامج  هب  نتفای و  یناحور  یگدنز  ینعی  ندش  روشحم  اهب  باب و  هتفگ  هب  اریز  دـنرادن  يزاین  ندـش 

یمنهج و هن  دنتسه  یتشهب  دنوش  هدنز  هک  اهنآ  اریز  دنشاب  یتشهب  دیاب  داقتعا  نآ  اب  هکلب  دنوش  یمن  منهج  دراو  رگید  هک  دنوش  روشحم 
مه هدیسوپ  ياهناوختسا  نیا  ایآ  دزیگنا  یم  رب  ون  زا  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  زاب  هتبلا  دیرفآ  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  نامه  دیامرف  یم  دعب 
هرذ تریـصب  لها  شاک  يا  دنیامیپن . دانع  رفک و  هار  زج  ناراکمتـس  زاب  عطاق  تجح  دایآ و  همهنیا  اب  يرآ  دـیامرف : یم  و  دراد ؟ یهیبشت 
یم یملاع  دنشابن . دنبیاپ  درگن  یم  شیوخ  یناسنا  کچوک و  دید  زا  ار  زیچ  همه  هک  دیدج  نید  نیا  هب  دنیامن و  رکفت  تایآ  نیا  رد  يا 

رد يزیر  رایـسب  ياه  هدارب  لکـش  هب  فلتخم  ياـهگنر  هب  ار  زلف  عاونا  شتیدودـحم  زجع و  يرکف و  یئاـسران  همه  نیا  اـب  ناـسنا  دومرف :
هب دـنک و  یم  عمج  یتحار  هب  اهنآ  نایم  زا  ار  اهزلف  مامت  ییابر  نهآ  اب  دـعب  دـنک  یم  هتـشغآ  کهآ  نامیـس و  كاخ و  هسام و  اب  هدروآ 

یمن اما  هدـیرفآ  ار  ماظن  تعـسو و  نیا  هب  يایند  یگدـیچیپ و  نیا  هب  ناسنا  تمظع ، همه  نآ  اب  دـنوادخ  هنوگچ  دروآ  یم  رد  لوا  لکش 
تسا و نآرق  حیرـص  صن  تسین . تیاور  هصق و  ددـنب و  یم  شناگدـنب  اب  دوخ  هک  تسا  يدـهع  نیا  دـنازیگنارب و  هرابود  ار  اهنآ  دـناوت 

تیعمج زورما  درک و  تیودهم  راهظا  هک  ینایداق  دـمحا  مالغ  ياهفرح  لباقم  رد  یتح  دـننک  یم  اهب  باب و  هک  يا  هنافیرحت  ياهریـسفت 
هلباقم هسیاقم و  هب  مالـسا  دوخ  هب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  تسین  هسیاقم  لباق  تساهب  زا  شیب  زین  شا  هزاوآ  تسین و  ناـیئاهب  زا  رتمک  زین  وا 

امـش دننام  یفیعـض ) دوجوم   ) شنیرفآ رب  هدیرفآ  ار  تمظع ) نآ  اب   ) نیمز اهنامـسآ و  هکیئادخ  ایآ  دیامرف  یم   81 سی 80 ، رد  دیآ . رد 
هیآ نیا  تسا . تادوجوم ) همه  هب  اناد (  ایـشا ) هیلک   ) هدننیرفآ وا  هک  تسا  رداق  هتبلا  يرآ  دنادرگ ؟ هدنز  زاب  دندرم  نوچ  هک  تسین  رداق 

دنوادخ دنشاب  نالفاغ  یناحور و  ناگدرم  زا  روظنم  رگا  دنرادن . نامیا  تمایق  زور  هب  هک  نانآ  مامتو  نایئاهب  اب  تسا  تجح  مامتا  همیرک 
زین ار  وا  ناتـشگنارس  میرداق  ام  دـیامرف : یم  تماـیق  هروس  رد  و  دروآ . یمن  شیوخ  ناـمیپ  دـهع و  تاـبثا  يارب  مکحم  لـیالد  نینچ  نیا 

ار دوـخ  هک  یناگدـنب  اـب  مئاد  هک   ) دـنارذگ سفن  روـجف  ار  همه  تسا  شیپ  رد  شرمع ) زا   ) هچنآ دـهاوخ  یم  ناـسنا  هکلب  مینک  تسرد 
روعـش هب  نوچ  دشاب و  دیوگ  یم  نآرق  رد  هک  یلکـش  هب  تمایق  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  راد  هدـنخ  دـنیوگ  یم  دنرامـش و  یم  درجتم 
زورنآ رگا  ایآ  دوب  اهب  باب و  ندش  اپرب  ندش و  مئاق  تمایق  زا  روظنم  دنیوگ  یم  هدرک  تحار  ار  دوخ  دنرب  یمن  نامگ  نینچ  دوخ  صقان 

يریـسفت مه  ناتـشگنارس  يارب  دوش  یم  ایآ  تسیچ ؟ ناتـشگنارس  زا  دوصقم  اهب  باب و  هب  ناگدنرواین  نامیا  دننالفاغ و  ناگدرم  گرزب 
یناحور تشگنارس  نوچ  درب  یمن  ینامـسج  ناتـشگنارس  زا  یمان  یناحور  ناگدرم  يارب  دنوادخ  زگره  هکلب  تسا  هیبشت  تفگ  دروآ و 

. دنازیهرپب دنـسپان  لامعا  زا  ار  مدرم  تاهیبشت  نیا  اب  هتـساوخ  یم  هدوب و  نداد  میب  تایآ  نیا  زا  ادـخ  دوصقم  دـنیوگ  یم  رگاو  میرادـن !
رگا دراد . ار  شناگدنب  یحور  ياقترا  دصق  غورد  ياه  هدعو  اب  هک  تسا  نایوگغورد  ناگدنبیرف و  زا  یکی  ادـخ  هلارفغتـسا  تفگ  دـیاب 
ياـج هچ  دوـش  یم  بیرف  هعدـخ و  هب  لـصوتم  دـنک و  رود  دنـسپان  لاـمعا  زا  ار  شناگدـنب  يرگید  هار  زا  هک  تسین  اـناوت  ردـقنآ  ادـخ 
ررقم شیوخ  يارب  مان  کی  رازه و  شیوخ  ضرعم  رد  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا  شتـسرپ  لباق  هنوگچ  دـنام  یم  ادـخ  نیا  رب  يدامتعا 

دنمدرخ میکح و  ردقنآ  دنوادخ  دشاب . فرعم  یلکـش  هب  ار  وا  ییوگغورد  هلابذوعن  يراکبیرف و  هک  تسین  یمان  اهنآ  نیب  رد  هک  هدومرف 
نیا ییاذـک . ياـه  میب  غورد و  ياـه  هدـعو  اـب  هن  دـنک  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  مدرم  شیوخ  تسرد  هار  زا  دـناوت  یم  هک  تسا  رداـق  و 

اب ادخ  ییوگ  تسا  هدیـشک  هکحزم  رخـسمت و  هب  ار  تیرـشب  مه  تسا و  دـنوادخ  ییایربک  ناتـسآ  هب  مه  یگرزب  نیهوت  یـسایس  بتکم 
يارب نم  تسین  يربخ  دیوگب  دعب  دـهد  بیرف  ار  اهنآ  يا  هچب  لثم  هک  تسین  لئاق  شزرا  اهنآ  يارب  ردـقنآ  دـنک و  یم  يزاب  شناگدـنب 
يادخ يدرب و  دنک ، یم  تیـصخش  یب  هتفرگ و  يزاب  هب  ار  مدرم  هک  ییادخ  نآ  زا  دیاب  دـشاب  نینچ  رگا  متفگ ، ار  اه  نیا  امـش  تیادـه 
قـشع شدوخ  بوخ  قلخ  هب  وا  نیقلاخلا  نسحا  هللا  كرابتف  دومرف  دیرفآ  ار  ناسنا  یتقو  هک  تسا  میحر  نمحر و  ییادـخ  ص )  ) دـمحم
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هداد ناسنا  هب  هتـشذگ  رد  هک  یئاهب  شزرا و  همه  نآ  زا  سپ  دتـسرفب و  ینید  دـیدج  رـصع  نیا  رد  هکنآ  هن  داد  اهب  نآ  هب  دـیزرو و  یم 
هدنب هب  مدآ  ترضح  نامز  رد  ار  هلمج  نیا  رگا  دنراد . زاین  ناپوچ  هب  دننم و  نادنفسوگ  اهنیا  دیوگب  دنهاوخب و  هلا  مانغا  مان  هب  ار  وا  هزات 

یم فهک  هروـس  زا  هیآ 48 رد  تسا : هدیـشک  ریوصت  هب  ار  تماـیق  یگنوـگچ  هک  ییاـه  هیآ  رد  زورما . اـت  دوـب  رتـلوبق  لـباق  هداد  یم  اـه 
رد ار  همه  ینیبب و  راکـشآ  يدنلب  یتسپ و  نودـب  فاص و  ار  نیمز  میروآ و  تکرح  هب  ار  اههوک  هک  يزور  دـمحم  يا  نک  دای  دـیامرف :
یم اـههوک  يارب  يریـسفت  هچ  دـنراد ؟ ینعم  هچ  اـههوک  اـهب  باـب و  هتفگ  هب  میراذـگن . ورف  ار  یکی  میزیگنارب و  اـهربق  زا  رـشحم  فص 

و هدش ؟ اپ  رب  يرـشحم  فص  مادک  هدـمآ و  رد  تکرح  هب  یهوک  مادـک  نونک  ات  اهب  باب و  نامز  زا  و  هچ ؟ ینعی  رـشحم  فصو  دـننک ؟
هریغ هریغ و  هتـشرف و  شتآ و  هلزلز و  تشحو و  مدرم و  ندـش  ناساره  لیفارـسا و  روص  رد  ندـیمد  زا  روظنم  فلتخم  تایآ  رد  هرخـالاب 
نوچ یمتـسه  میظع  ام  دنیوگ  یم  اهب  باب و  تسیفاک ؟ لیلد  نیمه  ایآ  ملامج  هب  مسق  دـش  اهنیا  مامت  تفگ  شنابایب  رد  هک  اهب  تسیچ ؟
مـسق ادخ  هب  دینک  یمن  رواب  رگا  میئادخ  نوچ  میئادخ  ام  میتسه  يدـهم  نوچ  میتسه  يدـهم  ام  میربمغیپ  نوچ  میربغیپ  ام  میتسه ، میظع 

اهنآ میدرک  یفاصنا  یب  یمک  هن  میئوگ . یم  ام  نوچ  درادن  ارچ  نوچ و  دینکن . مم  مل و  رگید  هک  دننک  یم  هفاضا  تسین …و  نیا  زا  ریغ 
دیوـگب هدـماین  یـسک  هب  میتـسه و  اـم  دـیوگ  یم  هک  یتاـیآ  دـنوش . یم  ثبـشتم  لـیلد  ناـهرب و  ندروآ  يارب  زین  ناـشراثآ  تاـیآ و  هـب 
دانتـسا تاضوافم  دئارف و  ناقیا و  حضاو و  ناهرب  باتک  رد  رگا  اما  دش  تباث  زیچ  همه  حضاو  نشور و  تانیب  تایآ و  نیا  …اب  دیتسین !!

لیلد اب  نیهارب  نیا  در  رد  هک  يوسوم  ياقآ  باتک  زا  هحفـص  دـنچ  فرط و  کی  اهباتک  نآ  همه  میئوگ  یم  ام  دوش  یم  ناهرب  لیلد و  هب 
ناشراعـش دنراد و  نتفگ  يارب  یفرح  ییاهب  نارـس  رگا  فرط  کی  دنا  هدروآ  ریرحت  هتـشر  هب  هدراذگ و  تنم  حضاو  نشور و  یقطنم  و 

!؟ دنا هدومن  عونمم  ار  اهباتک  هنوگ  نیا  ندناوخ  و  دنهد !؟ یمن  نایئاهب  هب  ار  ییاهباتک  نینچ  ندناوخ  هزاجا  ارچ  تسا  قیقحت  يرحت و  زین 
نیا رد  ار  ناشیاویـش  اسر و  تانایب  رد  دنچ  یتاحفـص  ندروآ  نذا  راوگرزب  ملاع  نیا  روضح  زا  هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  ام  لاح  نیا  اب 
رـسب دیامرف و  تیانع  قیفوت  ار  نایوج  تقیقح  دنوادخ  هک  دـشاب  میریگ  یم  ناشیا  غیلب  ملق  ناشیا و  دوجو  ضیف  زا  هتفرگ  ماهلا  هعومجم 

لضفلاوبا دئارف  باتک  رد  هک  دنا  هتـسج  دانتـسا  ثیدحو  تیاور  دنچ  نآرق و  زا  هیآ  دنچ  هب  نایئاهب  دروآ . لئان  تیاده  تداعـس و  لزنم 
هدمآ هیآ 47  جـح  هروس  دـیجم  نآرق  رد  مینک : یم  هراشا  رـصتخم  ار  اهب  باب و  تیناقح  تابثا  لیالد  کنیا  تسا و  جردـنم  یناگیاپلگ 

رد مدرم  دیوگ : یم  یناگیاپلگ  نودعت ». امم  هنـس  فلاک  کبر  دـنع  اموی  نا  هدـعو و  هلا  فلخی  نل  باذـعلا و  اب  کنولجعتـسیو  . » تسا
یم نانآ  خساپ  رد  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  تسا . بلطم  نیا  هاوگ  يرایسب  تایآ  هجنانچ  دنتساوخ  یم  باذع  دایز  باتـش  اب  هلا  لوسر  نامز 

يرگسع نسح  ترـضح  توف  خیرات  هک  لاس  نوچ 260  دمآ و  دهاوخ  لاس  رازه  زا  سپ  وا  تسا و  تمایق  زور  رد  امـش  باذع  دـیامرف 
تمایق وا  ندـمآ  اب  تسا و  ربمغیپ  وا  سپ  دوب . دـهاوخ  دـمحم  یلع  تثعب  توعد و  زور  نامه  هک  دوش 1260  یم  مییازفاـیب  نآ  رب  تسا 

ار لاس  رازه  ادبم  تسیاب  هدرک  یناگیاپلگ  هک  ییانعم  رب  انب  تسا 1- تسردان  طلغ و  یناهج  زا  نخس  نیا  خساپ : تسا . هدش  اپرب  مالـسا 
اریز دـشاب  مالـسا  نید  مامتا  زور  ناشیا  تافو  زور  هچ  رگ  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  تاـفو  زور  زا  هن  تفرگ  هیآ  نیا  لوزن  ناـمز  زا 

باتش رب  یباذع  هچ  تصـش  تسیود و  رازه و  لاس  رد  - 2 درادن . مالسا  نید  مامتا  زور  هب  یطبر  ناگدننک  باتـش  رب  باذع  لوزن  هدعو 
رگا دـندوبن و  ایند  رد  خـیرات  نآ  رد  نانآ  تسا  يویند  باذـع  روظنم  رگا  دـش ؟ لزان  دـندوب  هدرم  مالـسا  ربمایپ  ناـمز  رد  هک  ناگدـننک 

یم يورخا  باذـع  راچد  گرم  اب  یـشیک  یب  رفاک و  ره  اریز  تشادـن  يزاـین  دـمحمیلع  ندـمآ  هب  مه  نآ  تسا  يورخا  باذـع  دوصقم 
هدرم مالسا  ردص  رد  هک  دنتسین  ناگدننک  باتش  نآ  صخش  نیبذعم  زا  روظنم  مییوگب  هدرک و  عافد  یناگیاپلگ  فرح  زا  رگا  - 3 ددرگ .
نارود رد  یـصاخشا  نینچ  دشاب و  زابنا  کیرـش و  نانآ  اب  شور  هار و  کلـسم و  مارم و  رد  هک  یـشیک  یب  رفاک و  ره  هکلب  دنتفر  نیب  زا 

رافک نیکرشم و  مالـسا . خسف  دمحم و  یلع  تثعب  لاس 1260 و  ندیسر  اب  هکنیا  زا  دوصقم  میـسرپ  یم  سپ  دندوب . دایز  مه  دمحم  یلع 
سپ تسا  مدرم و … و … راظنا  رد  ندش  روفنم  نتـشگ و  ردب  رد  نتفر و  نادنز  ندـش و  هتـشک  روظنم  رگا  تسیچ ؟ دـنوش  یم  بذـعم 

تـسوا هب  ندوب  رفاک  نتفریذـپن و  نامه  باذـع  زا  روظنم  رگا  وا و  نیرکنم  نیرفاک و  هن  دـندش  بذـعم  باب  هب  ناگدـنورگ  تفگ  دـیاب 
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مورحم روضح و  زا  يرود  منهج  دـشاب و  یم  ملاثم  یب  لامج  هب  ندرک  هاگن  ابرلد و  همغن  ندینـش  تشهب  : » دـیوگ یم  یلعنیـسح  هچنانچ 
هب هک  باذع  زا  روظنم  دـیوگب  دوب  بوخ  تساوخ  یمن  خـی  يور  هدـعو  هلاس و  رازه  تدـم  رگید  هکنیا  تسا ». نم  ياقل  ضیف  زا  ندوب 

دـمحم و یلع  روضح  زا  يرود  راکنا و  هک  هنوگنامه  ناـنیا  ناـمگ  هب  اریز  تسامـش  راـکنا  كرـش و  رفک و  نیمه  میا  هداد  هدـعو  اـمش 
هکرابم هیآ  نیا  تسا  اـنب  رگا  دـندوب . مالـسا  ربمغیپ  رکنم  هک  مه  ناـنآ  تسا . نینچ  يربمغیپ  ره  راـکنا  تسا  منهج  باذـع و  یلعنیـسح 

یلع ندمآ  باذع  زا  روظنم  دوش : هتفگ  نینچ  تسا  رتهب  سپ  ددرگ ، ریسفت  سک  ره  هاوخلدب  هدش و  خوسنم  دوخ  یقیقح  ینعم  زا  نآرق 
ار لالج  تمظع و  نیا  هب  یبوخ و  ییابیز و  نیا  هب  نآرق  هک  امـش  مدرم  دنیامرف : یم  دنوادخ  تسا ، نایب  اب  هورگ  سیـسات  باب و  دمحم 

نم دینز  یم  اپ  تشپ  دوخ  یتخب  کین  تداعـس و  هب  هک  امـش  دنیوج  یم  يرود  تسادخ  كاپ  نیئآ  هک  مالـسا  زا  هک  امـش  دنریذپ  یمن 
. يدایـش يرارط و  اب  ات  میزیگنا  یم  رب  ار  ادخ  زا  ربخ  یب  هماکدوخ و  زوت و  هنیک  وج و  هدـسفم  يدرم  خیرات 1260  رد  امش  رفیک  رد  مه 
هن دـنراد  یم  ایح  مرـش و  مدرم  زا  هن  ار  زیخاتـسر  زور  هن  دریذـپ و  یم  ار  ادـخ  هن  دروآدرگ  دوخ  رود  نز  درم و  زا  ار  شابوا  زا  یهورگ 

دننک و یم  تشحو  بعر و  داجیا  یشک  مدآ  ورت و  اب  دنزادنا  یم  هقرفت  مدرم  نایم  رد  دنیامن ، یم  تیلوئسم  ساسحا  دوخ  نادجو  شیپ 
رد يزور  نارادنزام  رد  ینامز  ناسارخ  رد  یهاگ  دنـشک ، یم  ریـشمش  تلم  تلود و  خر  هب  هتخادـنا  هار  بوشآ  اولب و  ییاج  رد  زور  ره 

نیگنن يرودزم  اب  هدرک  رامعتـسا  میلـست  طرـش  دیق و  ره  نودب  ار  دوخ  بزح  دوخ و  زیربت  دزی و  رد  یتدـم  زاریـش و  رد  یماگنه  ناجنز 
دیرخرز و رکون  ناهنپ  رد  دننک . یم  ادیپ  يرس  رس و  اهیکروگلاد  اب  هدش  رازت  یسوساج  هرادا  راد  هدهع  يزور  دنـشک  یم  ییادخ  هدابک 
زا رگید  زور  دنهد و  یم  ناشخرد  يزوریپ  حـتف و  هدـعو  دـنیامن و  یم  رداص  شقح  رد  حول  هدـش  هیـسور  هاشداپ  يوگاعد  راکـشآ  رد 

« ایـس  » نامزاس رایتخا  رد  ار  دوخ  زور  نآ  يادرف  دنیاتـس و  یم  نیمز  يور  لداع  هاشداپ  ماـنب  ار  وا  هتفرگ و  رـس »  » بقل ناتـسلگنا  هاـشداپ 
نانآ هتـشاذگ  هتـسب  شوگ  مشچ و  ناناوج  رایتخا  رد  ار  دوخ  رگ  هوشع  نانز  نارتخد و  دنهدیم . رد  نت  یتسپ  تلاذر و  ره  هب  هتـشاذگ و 

زا یخرب  رد  هک  هنوگنامه  دـنتفا  یم  هار  رگید  راکـش  غارـس  هب  هتخادـنا  داسف  كانرطخ  سب  ماد  هب  یناحور  لـفاحم  هب  توعد  ماـن  هب  ار 
نانطو یب  نیا  دشاب  یلمع  نانآ  تسد  هب  تیانج  هنوگ  ره  باکترا  ات  دنهد  یم  تداع  یـشنم  دد  هب  ار  ینامیخژد  يرامعتـسا  ياهروشک 
یباذع هچ  دشاب . ارجا  لباق  نانآ  تسد  اب  رامعتـسا  موش  روظنم  دـصقم و  هنوگ  ره  هک  دـنهد  یم  تداع  نانچ  ار  دوخ  ناتـسدریز  دوخ و 

؟ دومن روصت  ناوت  یم  نیا  زا  رتدب 

یقیقح ینعم 

داد ار  ناراکدب  نالد و  هریت  باذغ  رفیک و  ناراکوکین و  شاداپ  هدعو  نایناهج  هب  نوچ  هتشذگ  هقح  نایدا  نید  تسناد  دیاب  هکرابم : هیآ 
نیکرتشم رافک و  درک  راوتـسا  هیاپ  نیا  رب  ار  دوخ  ماکحا  میلاعت و  دـنار و  نخـس  تمایق  زیخاتـسر و  زور  ندـمآ  زا  لماک  تحارـص  اـب  و 

لحم ندـمآ و  ماـگنه  نآ و  یگنوـگچ  زیخاتـسر و  زور  هراـبرد  ازهتـسا  رخـسمت و  روـظنم  هب  يرایـسب  یتفگـش و  بجعت  يور  زا  یخرب 
یم تساوخرد  يو  زا  ار  یباذـع  ناـنچنآ  لوزن  يزور و  نینچ  ندـمآ  هلجع  باتـش و  اـب  هدومن  عوجر  مالـسا  ربـمغیپ  هب  اـهراب  شعوـقو 
زین ثحب  دروم  هیآ  نیا  هدـش و  لزان  یفلتخم  ياهتیفیک  اهتیـصوصخ و  هب  نانآ  ییوگخـساپ  يارب  دـیجم  نآرق  رد  يدایز  تایآ  دـندرک .
یم تساوخرد  وت  زا  میا  هداد  هدعو  نانآ  رب  هک  ار  ینانچ  باذع  نآ  دایز  هلجع  باتـش و  اب  یهورگ  دـیامرف  یم  تسا  تایآ  نآ  زا  یکی 

هب لاـس  رازه  هزادـنا  هب  نآ  يازا  رد  هک  یخاتـسر  زور  رد  رفیک  باذـع و  نآ  دـنک و  یمن  فلخت  ادـبا  دوـخ  هدـعو  رد  دـنوادخ  دـنیامن 
ناک موی  یف  هیلا  جرعی  مث  ضرالا  یلا  امـسلا  نم  رمالا  ربدی  : » دیامرف یم  دـنوادخ  هیآ 5  هدجس  هروس  رد  دمآدهاوخ . تسامـش  شرامش 

، نیمز هب  نامـسآ  زا  دنک  یم  ریبدت  ار  رما  دـنوادخ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  دـیوگ : یم  یناگیاپلگ  نودـعت » امم  هنـس  فلا  هرادـقم 
ریبادت زا  دنوادخ  روظنم  دیرامش  یم  امش  هچنآ  زا  تسا  لاس  رازه  نآ  رادقم  هک  زور  کی  تدم  رد  وا  يوسب  درک  دهاوخ  جورع  سپس 
تدم دندش و  یم  همئا  هب  هک  هدراو  تاماهلا  دش و  یم  ربمغیپ  رب  هک  یحو  هلیسوب  نیمز  هب  نامسآ  زا  تسا  مالسا  تعیرش  نداتـسرف  رما ،
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رد لاس  رازه  تعیرش  نیا  سپس  دشاب  یم  ع )  ) يرگسع نسح  ماما  ترضح  تافو  زور  هک  دوب  لاس  تصش  تسیود و  ماهلا  یحو و  نیا 
نآ زا  شیپ  هیآ  کی  اب  هیآ  نیا  حیحـص  همجرت  دش . یم  خـسن  مالـسا  يرجه  تصـش  تسیود و  رازه و  رد  دـنام و  یم  یقاب  نیمز  يور 
رب سپس  دیرفآ و  زور  تدم 6  رد  تسا  نیمز  يور  نامـسآ و  ریز  رد  هک  ار  يزیچ  ره  نیمز و  اه و  نامـسآ  هکنآ  تسادخ  تسا . نینچ 
وا رفیک  لباقم  رد  امش  يارب  ای   ) تسین و نیا  هدننک  تعافش  تسود و  وا  زج  امـش  يارب  تفرگ و  تردق  تمظع  تردق و  لالج و  تخت 
رد لاس  رازه  هزادنا  هب  هک  يزور  رد  دـنک و  یم  میظنت  ریبدـتار و  نیمز  تاروما  اهراک و  نامـسآ  رد  هک  وا  تسین ). یعیفـش  تسرپرس و 

نیا سک  ره  دوش . یم  هدـیچ  رب  هداـم  تعیبط و  ناـهج  روما  هرادا  ریبدـت و  طاـسب  ینعی  ددرگ . یم  رب  وا  يوس  هب  ریبدـت  نیا  تسوا  يازا 
نیناوق و تحت  رد  ناهج  ياه  هدـیدپ  ینیوکت  هرادا  روما  رد  ریبدـت  زا  روظنم  هک  دـبای  یم  رد  یماـهبا  هنوگ  ره  نودـب  دـنیبب  ار  تـالمج 

نیئآ نارود  نتفای  نایاپ  زور و  شش  رد  نامسآ  نیمز و  شنیرفآ  هنرگ  دشاب و  یم  نامسآ  نیمز و  طاسب  يرادهگن  اهنآ و  هژیو  سیماون 
يوسب ریبدـت  نتـشگرب  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  هکرابم  هیآ  هاگنآ  و  دـنراد ؟ مه  اب  یطابترا  هچ  اهب  باب و  يربماـیپ  نارود  زاـغآ  مالـسا و 

اهنیا زا  هتـشذگ  دمآ . دـهاوخ  لاس  رازه  زا  سپ  هک  يزور  رد  هن  تسامـش . لاس  رازه  نآ  يازا  رد  هک  دوب  دـهاوخ  هکیزور  رد  دـنوادخ 
هرادقم ناک  موی  یف   » زا روظنم  تسا و  نآ  خسن  عوجر  زا  دارم  مالسا و  عیرـشت  رما  ریبدت  زا  دوصقم  هکنیا  هب  تشاد  رواب  یناگیاپلگ  رگا 
مالـسا ربمغیپ  گرم  نامز  زا  ای  هیآ  نیا  لوزن  ماگنه  زا  ای  ار  لاس  رازه  نیا  ادـبم  تسیاب  یم  سپ  تسا  لاـس  رازه  زا  سپ  مه  هنـس » فلا 

گرم اب  دنامن و  نآ  رد  يا  هصیقن  هدیسر و  دوخ  لامک  هب  عیرشت  رظن  زا  مالسا  ربمغیپ ، گرم  زا  شیپ  دنادن  هک  تسیک  نوچ  تفرگ  یم 
: هدومرف هک  اجنآ  درادد  تلالد  بلطم  نیا  رب  لماک  تحارـص  اب  میرک  نآرق  هچنانچ  دـش  عطقنم  یحو  تفاـی و  ناـیاپ  عیرـشت  نارود  يو 

دوخ تمعنو  میدناسر  لامک  دح  هب  ار  امش  نیئآ  شیک و  زورما  انید » مالسالا  مکل  تیضر  تمعن و  مکیلع  تممتا  مکل و  تلمکا  مویلا  »
نانیشناج افلخ و  ناماما و  هک  هتفگن  اهناملسم  ریغ  اهناملسم و  زا  سکچیه  مدیزگرب و  امش  يارب  ار  مالسا  نید  میدرک و  مامت  امـش  رب  ار 
تعیرـش جیورت  ماکحا و  نایب  مالـسا و  تسارح  ظفح و  زج  يزیچ  نانآ  هفیظو  هکلب  دندوب  يو  زابنا  کیرـش و  مالـسا  عیرـشت  رد  ربمایپ 

نینچ دـندوزفا و  یمن  مالـسا  رب  يزیچ  دوـخ  زا  مادـکچیه  دـندومن و  یم  لـقن  وا  زا  دـندرک و  یم  وا  هب  دنتـسم  دـندومرفیم  هچ  ره  دوـبن 
ماما دـیوگ : یم  نینچ  ماما  ندناسانـش  رد  نیفلا  باتک  رد  یلح  همالع  موحرم  تهج  نیدـب  هدـشن  هدینـش  ناـنآ  کـیچیه  زا  مه  ییاـعدا 

عیرشت نارود  مه  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  هکنیا  یسک  ربمغیپ  وا و  هتفگ  دانتـسا  هب  ربمایپ و  طسوتب  دهد  یم  ربخ  دنوادخ  زا  هک  تسا  یـسک 
دندومن و یم  مالسا  عیرـشت  هدراو  تاماهلا  هب  ناماما  يرجه ) لاس 260  رد   ) يرگـسع نسح  ترـضح  گرم  زور  ات  هکلب  هتفریذپن  نایاپ 
هک … تلمکا » مویلا   » هیا نتفرگ  رظن  رد  اب  سپ  تسین  تسرد  راگزاس و  يرگیئاهب  قطنم  لصا و  چـیه  اب  تفریذـپ  نایاپ  عیرـشت  زور  نآ 
هب لالدتـسا  . ) تصـش تسیود و  رازه و  رد  هـن  دـسر  یم  رـس  يرجه  هـن  رازه و  رد  لاـس  رازه  تدـم  هدـش  لزاـن  ترجه  مـهن  لاـس  رد 

جنپ طقف  تسا  هدومن  لقن  دلج 13  راحب  باتک  رد  یسلجم  موحرم  هک  یتایاور  اهده  نایم  زا  دنیامرف : یم  يوسوم  ياقآ  سپس  تایاور )
درک دـهاوخ  توعد  ون  باتک  ون و  اضق  هزات و  رما  اب  جـع )  ) دوعوم مئاق  اـی  يدـهم  تسا  هدـش  هتفگ  اـهنآ  رد  هک  دـناهدرک  ادـیپ  تیاور 

ون باتک  ياراد  اریز  تشاد  دهاوخ  يربمغیپ  ماقم  دوعوم  يدـهم  هک  دـنک  یم  تلالد  مام  تحارـص  اب  دایز  تایاور  نیا  دـنا  هتفگ  سپس 
زا ربخ  تایاور و  اهدص  شا  هدنراگن  باتک  نیمه  رد  میئوگ  یم  ام  دوب . دهاوخ  تسا  مالـسا  خـسان  هک  ون  نیئآ  تسا و  نآرق  خـسان  هک 

یماقم تیعبت  تیاصو و  ماقم  زج  ع )  ) مئاق دوعوم و  يدـهم  هکنیارب  دـنراد  تلالد  همه  هک  هدرک  وگزاب  راهطا  همئا  و  ص )  ) ادـخ ربمغیپ 
زا کی  چیه  هک  هنوگنامه  دوب  دهاوخ  نآ  غیلبت  جیورت و  مالـسا و  نیئآ  ظفح  شتیرومام  نیـشیپ  ماما  هدزای  دـننام  زین  وا  تشاد  دـهاوخن 
يا هساک  مین  هساک  ریز  ای  تشادـن  یـضرمو  ضرغ  درم  نیا  رگا  درک . دـهاوخن  زین  وا  دـندرکن  يربمایپ  لالقتـسا و  يوعد  نت  هدزاـی  نآ 

زا هتفگ  اب  درک  لایخ  هک  ار  لـمجم  تیاور  طقف 5  هدرکن  اهنآ  هب  ییانتعا  نیرتکچوک  هتـشاگنا و  هدـیدان  ار  تایاور  همه  نیا  روطچ  دوبن 
هنوگچ تسین  انتعا  هجوت و  هتسیاش  تسا و  ساسا  یب  غورد و  تیاور  همه  نیا  رگا  تسا  هدیـشک  نیملـسم  خر  هب  هتفرگ و  تسا  راگزاس 

ارچ سپ  تسانتعا  هتـسیاش  حیحـص و  تسرد و  رگا  هتخاس و  راوتـسا  اهنآ  زا  لمجم  مهبم و  يات  جـنپ  هیاپ  رب  ار  دوخ  نیئآ  شیک و  دـیاب 
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تلالد لماک  تحارـص  اب  هک  ار  یتایاور  همهنآ  هکلب  تسا  هدرواین  نایم  هب  یمان  اـهنآ  زا  الـصا  هتفرگ و  نکی  مل  ناـک  ار  تیاور  اهدـص 
هدناوخ تافارخ  تاموهوم و  زج  تسا  هدـش  دـلوتم  لاس 255  رد  تسا و  ع )  ) يرگـسعلا نسحلا  نب  دـمحم  نامه  مئاق  يدـهم و  دـنراد 
نسحلا هب  دمحم  تیودهم  هب  تلالد  ماهبا و  هنوگچیه  نودب  نشور و  تلالد  اب  هک  ار  ینس  هعیش و  تایاور  هوبنا  هک  یسک  اتفگش  تسا .

مهبم تیاور  جـنپ  هب  اضر  ازریم  رـسپ  دـمحم  یلع  دیـس  تیودـهم  تاـبثا  يارب  یلو  ددرگ ، یم  دنخـشیر  هب  دـناد و  یم  هناـسفا  دـنک  یم 
لقن نانآ  زا  تیاور  جـنپ  نیا  هک  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دوخ  هکنیا  رگید  و  دـنیامن . یم  تابثا  اهنآ  اب  ار  باـب  نیئآ  هتـسج و  کـسمت 

مالـسا ماکحا  هتفر  هتفر  تدـم  لوط  نانآ و  تشذـگ  هجیتن  رد  هک  تسا  نیا  ون  رما  ون و  اضق  ون و  باتک  زا  اـم  روظنم  دـنا : هدومرف  هدـش 
دنتفا یم  رانک  هب  ار  مالـسا  زا  یلحارم  يرـسدوخ  ینارـسوه و  هیاس  رد  مدرم  ددرگ ، یم  لیطعت  نآرق  نید و  تاروتـسد  هدـش و  كورتم 
نایم رد  هکیئاه  تعدب  دریگ و  یم  رـس  زا  ار  اهنآ  رـشن  جیورت و  دشخب و  یم  ینیون  تایح  نآرق  مالـسا و  هب  دمآ  دوعوم  مئاق  هکیماگنه 
نخس بحاص  ریسفت  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دزاس  یم  ون  زا  ار  هدش  شومارف  نیمارف  دراد و  یم  رب  نایم  زا  هتفای  جاور  نید  مانب  مدرم 

. دـشک یم  مدرم  خر  هب  انرک  قوب و  اـب  هدرک  تسرد  اوراـن  ياهریـسفت  یکروز و  تـالیوات  دوخ  شیپ  دریذـپن و  دوخ  راـتفگ  هراـبرد  ار 
مرگ لد  اـهفرح  نیا  اـب  ار  هلا  ماـنغا  هتـساوخ  یمن  هدوبن و  ماوع  ندز  لوگ  نداد و  بیرف  شروـظنم  دروـم  نیا  رگا  اـهنیا  همه  زا  هتـشذگ 

یمئالع اه و  هناشن  تایاور  نیا  دوخ  رد  اریز  تسین ، قیبطت  لباق  دمحم  یلع  دیـس  اب  مه  تیاور  جنپ  راهچ  نیا  یتح  دیمهف  یم  درادهگن 
دهاوخ هک  يراتـشک  رطاخ  هب  ینعی  دیدش  برعلا  یلع  دننام  هتـشادن  ار  اهنآ  مادکچیه  دـمحم  یلع  هک  هدـیدرگ  نییعت  جـع )  ) مئاق يارب 

زا ریغ  درک و  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  يور  تفرگ و  دهاوخ  ار  ناهج  ریـشمش  اب  دش و  دـهاوخ  تخـس  وا  ندـمآ  برع  رب  درک 
زا سپ  دـنک ؟ یم  وا  تیودـهم  رب  تلالد  تایاور  نیا  دـیوگ  یم  هک  هدـید  دـمحم  یلع  رد  ار  اه  هناـشن  نیا  زا  کیمادـک  درم  نیا  اـهنیا .

رگا دور . یم  مه  زونه  تفر و  یشکمدآ  ییوگروز و  متس و  ملظ و  يوس  هب  زور  هب  زور  هکلب  دشن  هک  داد  لدع و  زا  رپ  ناهج  وا  ندمآ 
رد ناهج  مه  زونه  تسویپ و  عقو  هب  یناهج  اهگنج  وا  دوجو  تکرب  زا  تفرگ  یم  رد  يا  هلیبق  یلحم و  يا و  هقطنم  ياـهگنج  وا  زا  شیپ 
دنچ لقاال  تشاذـگن  دومن  روهظ  وا  زا  سپ  هدز  باتـش  ناما و  یب  نانچ  هلا ) رهظی  نم   ) يدـعب ربمایپ  دزوسیم  بارطـضا  ینارگن و  شتآ 

ار وا  هرود  هکلب  دـنروایب  وا  باسح  هب  شناوریپ  تفای  لیکـشت  رورپداد  تموکح  کی  اقافتا  ناهج  هشوگ  کی  رگا  هک  درذـگب  یحاـبص 
نکـش نادـند  ياه  خـساپ  ندینـش  تقیقح و  نتفای  يارب  ار  صحفت  يرحت و  لها  ام  اجنیا  رد  داد . نایاپ  جرم  جره و  لاس  هدـجیه  نامه 
ساسا یب  چوپ و  ياهلالدتسا  در  تاغل و  اب  يزاب  تشم  ندش  زاب  دنا و  هداد  ناداوسیب  دروخ  هب  دجبا  فورح  هرابرد  هک  یبلاطم  ییاوسر 

یحبـص و ياقآ  تارطاخ  هراوآ و  ياقآ  لیحلا  فشک  باتک  نینچمه  يوسوم و  ياقآ  باـتک  هعلاـطم  هب  مینک  یم  هیـصوت  ار  بتکم  نیا 
چیه اهب  باب و  هک  دـننک  لصاح  نیقی  عطق  روط  هب  ات  تسا . هدیـسر  پاچ  هب  هراب  نیا  رد  هک  رگید  باـتک  نیدـنچ  وکین و  ياـقآ  باـتک 

ریسفت دوخ  عفن  هب  یتارییغت  رصتخم  اب  ار  ثیداحا  تایاور و  فیرحت و  ار  نآرق  هکنیا  الا  دنتشادن  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  ینشور  لیلد 
نیا دارفا  هدش  ثعاب  رما  نیمه  هک  هدمآ  راب  هب  ییاهیئاوسر  ناشلیلد  ناهرب و  ره  رد  دنا  هدیشک  هک  يدایز  تامحز  دوجو  اب  هزات  هدرک و 

رد ناـشیارب و  حول  نیدـنچ  هک  ناگتـشرف  ماـمت  ارچ  میئوگ  یم  ناـیئاهب  هب  یتـقو  دـنا . هدومن  هبوـت  هتـشگزاب و  مالـسا  شوـغآ  هب  بتکم 
يا هرود  ره  رد  دنیوگ  یم  دنا  هدش  ناملـسم  تمادن  راهظا  ینامیـشپ و  اب  هدش و  اهنآ  نمـشد  هدش  لزان  اهبلادـبع  اهب  يوس  زا  ناشحدـم 

هک یتروص  رد  دنتـشگن ؟ رب  ریبز  هحلط و  ای  تشگنرب و  دوب  دمحم  ترـضح  نز  هک  هشیاع  لوسر ، ترـضح  نامز  رد  رگم  هدوب و  نینچ 
ياهتداسح لیلد  هب  دـش و  دـب  ص )  ) دـمحم ترـضح  رتخد  اب  رگا  الوا  هشیاع  هک  دـنناد  یم  همه  اریز  تسا  هناقمحا  لـیالد  نآ  زا  مهنیا 

ناملسم دوب و  ناملسم  وا  تشگن  رب  مالـسا  زا  زگره  دوبن و  دب  لوسر  ترـضح  دوخ  اب  دز  یتامادقا  هب  تسد  یـصخش  ياه  هنیک  هنانز و 
هابتـشا هب  رمع  رخاوا  رد  زاب  هک  دوب  شناـمیا  دوبمک  زادـیزرو  تفلاـخم  ع )  ) یلع ترـضح  لوسر و  ترـضح  رتخد  اـب  رگا  اـما  درم . مه 

. دندوب ناملسم  همه  رگید  يرایـسب  ریبز و  هحلط و  روطنیمه  دزوس و  یم  تمادن  شتآ  نیا  زا  هنوگچ  هک  درک  فارتعا  درب و  یپ  شیوخ 
شرتسگ و يرگید  لکـش  هب  دنناوت  یم  ار  مالـسا  دندرک  یم  نامگ  دوخ  لطاب  لایخ  هب  هکلب  دندش  رفاک  هک  دنتـشگنرب  زگره  مالـسا  زا 
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زا دوش  یم  هتخیگنارب  هک  تسا  راهطا  همئا  زا  یکی  باب  لوق  هب  هک  یـسک  هکنآ  هن  دندش . فرحنم  هداتفا  هابتـشا  اطخ و  هب  دـنهد و  اقترا 
لیبن اهب و  بتاک  لامج  ياقآ  یحو  نابتاک  ای  دـندوب و  یح  فورح  زا  هک  شردارب  يدزی و  نیـسح  لـثم  دـنک  هبوت  شیوخ  ندرک  یباـب 

نایئاهب لوق  هب  یتح  تشاد و  تفرعم  ملع و  رتشیب  اهبلادبع  زا  هک  هلاریخ  میهاربا  اهبلادبع و  بتاک  یحبـص  ییاهب و  سیون  خیرات  يدنرو 
نایئاهب دوخ  هتفگ  اما  تسین ) مولعم  بلطم  نیا  یتسرد  ان  یتسار و   ) ار برغ  نم  وش  راد  هدهع  ار  قرش  وت  غیلبت  ارب  دیوگ  یم  اهبلادبع  هب 

یناگیاپلگ لضفلاوبا  دوخ  اهنیا ، لاثما  اهدص  ای  دراد و  ترهش  هار  نیا  رد  شیاهیزابناج  هک  هراوآ  هب  روهـشم  یتیآ  نیـسحلادبع  تسا و 
تابثا رد  ار  دـئارف  باتک  هک  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  دوخ  دـندیمان ، هتـشرف  ار  وا  تشون و  تیئاـهب  تیناـقح  تاـبثا  رد  ار  دـئارف  باـتک  هک 

دزن رد  یتدم  هک  نیـسحلادبع  دـیوگ : یم  هچ  شدروم  رد  هراوآ  هک  میونـشب  تسین  دـب  دـندیمان ، هتـشرف  ار  وا  تشون و  تیئاهب  تیناقح 
یمن تکاس  هرود  نیا  رگید  دوب  تایح  رد  لـضفلاوبا  موحرم  رگا  هک  تشاد  راـهظا  نم  هب  هبترم  دـنچ  هدرکیم  لیـصحت  لـضفلاوبا  ازریم 

رظن رد  هک  روطنآ  دـش و  نامیـشپ  دوخ  فرح  زا  يروـف  تسیچ ؟ فرح  نیا  زا  امـش  دوـصقم  مدیـسرپ  وا  زا  هتفد  کـی  هکنیا  اـت  تسـشن 
ییاج هب  ار  نخـس  لضفلاوب  ازریم  حدم  رد  وا  دـمآ و  نایم  هب  تبحـص  میتفر و  شدرگ  هب  مه  اب  رگید  تقو  درکن  نایب  ار  تقیقح  تشاد 

فلاخم ارم  احیرص  متساوخ  یمن  یفرط  زا  هک  نم  دوب . رتشوهاب  اهبلادبع  زا  بتارم  هب  لضفلاوبا  ازریم  موحرم  تفگ : احیرـص  هک  دیناسر 
ترشاعم دبال  امش  مناد  یمن  متفگ  يروف  مدرک و  بارغتسا  نخـس  نیا  زا  ادتبا  رد  متـشاد  قیاقح  فشک  هب  لیم  یفرط  زا  دنادب و  تیئاهب 

وهس اهبلادبع  ما  هدرک  رـشح  اهنیا  يود  ره  اب  نم  تفگ  دیناد ؟ یم  اهبلادبع  زا  رتشوهاب  ار  وا  هک  دوب  روطچ  الثم  دیناد  یم  رتهب  دیا  هدرک 
درکن هیعاد  دوخ  يارب  دوب و  عضاـخ  اهبلادـبع  دزن  وا  ارچ  سپ  دوـب  نینچ  رگا  متفگ  دوـب  لـضفلاوبا  ازریم  زا  شیب  بتارم  هب  شهابتـشا  و 

زاب تشادـن . هراچ  یلو  دوش  كـاله  مغ  نیا  زا  دوب  کـیدزن  لـضفلاوبا  ازریم  هراـچیب  تفگ  هدومنن ؟ اـغلا  ار  شیوخ  تاـشنم  ارچ  لـقاال 
ارچ دیسرپ  هذمالت  زا  یکی  زور  کی  هکنیا  نیا  زا  تفگ  دوب ؟ هتشگ  رادیب  هدش و  نامیشپ  وا  هک  دیدیمهف  اجک  زا  امـش  هک  مدرک  بیقعت 

: تفگ هدیـشک  یهآ  لضفلاوبا  ازریم  اقآ  دینک ؟ یمن  يدـنفا ) سابع   ) سنوم ترـضح  زا  يرکذ  دوخ  رـضحم  رد  تسا  يدـنچ  ترـضح 
بیرف ام  یـسایس و  يدرم  يدنفا ) سابع   ) اقآ نک  ملو  ینعی  هیناحورب  انعدخ  نحن  یـسایس و  لجر  یلوملا  ترـضح  نا  يدیـس  ای  ینیلخ 
تسار متسناد  مدینش  نیسحلادبع  زا  ار  نیا  هکنآ  زا  دعب  تسا  هدوب  ياهتسایس  نیرتدب  وا  تسایـس  هک  سوسفا  میدروخ و  ار  وا  تیناحور 

هدرک یتاقیقحت  مه  رگید  ناسک  زا  هک  مدـمآرب  ددـص  رد  اذـهل  تسا ، لضفلاوبا  ازری  مالک  هک  تسا  مولعم  مه  مالک  نحل  دـیوگ و  یم 
دنتـسناد و یم  دوخ  زا  ار  وا  نایئاهب  اریز  مدنکفا  یتسود  حرط  یناطلـس  هناخباتک  رد  تسا  یناوج  هک  نسح  يدـنفا  یکذ  اب  هلمجنم  مشاب 

هوهق رد  يدایز  ياه  يدارن  رایـسب و  تبحاصم  تقفاوم و  زا  سپ  المجم  ییاـهب . ـال  دـشاب  تسا  نکمم  زیچ  همه  وا  هک  متـشاد  نیقی  نم 
سابع وا  هکنیا  زج  متفای  نیـسحلادبع  هدـیقع  مه  ابیرقت  مه  ار  وا  هدـمآ و  نایم  هب  لضفلاوبا  ازریم  زا  نخـس  مک  مک  هظفاحم  نادـیم  هناخ 

مدید نارهت  رد  یعلطم  صخـش  ملق  رثا  زا  مه  یحرـش  ایاضقق  نیا  زا  دعب  و  دنک . تیمکح  تسناوت  یمن  شدوخ  دوب و  هدـیدن  ار  يدـنفا 
ارچ دـیا  هتخاس  امـش  هک  ییادـخ  نیا  دوب  هتفگ  وا  هب  یتسود  هقباس  بسح  رب  هدرک  تاقالم  رـصم  رد  ار  لضفلاوبا  ازریم  ریخا  مایا  رد  هک 

ار طاسب  نیا  ام  یلب  هک  دهد  یم  باوج  هدیشک  یهآ  لضفلاوبا  ازریم  دنکیمن ؟ امـش  هب  هجوت  هتـشاذگ و  ناشیرپ  روط  نیاار  امـش  نونکا 
باوج رد  دروخ و  یم  امـش  راک  هچب  رـصم  رد  هریل  راهچ  یهام  طقف  دزیر  یم  يدـنفا  نمادـب  گیر  دـننام  هریل  هک  هیلاـح  میراد و  قنور 

هدرک غیلبت  ار  صخـش  نآ  اجنآ  نایئاهب  تامدقم  نیا  زا  دعب  دهدب .  نم  هب  دنا  هدرک  راداو  ار  ییاکیرمآ  مناخ  کی  مه  هریل  هس  دوب  هتفگ 
ار ناشیا  نم  دـیوگ  یم  ددـنخ و  یم  باوج  رد  وا  دـنا  هدرک  تلالد  لـضفلاوبا  ازریم  تاـقالم  هب  ار  وا  هرخـالاب  هدـماینرب و  شا  هدـهع  زا 

نینچ زین  اهب  لها  هیامنارگ  رعاش  هک  تساجنیا  بلاج  و  مدیمهفن . وا  زا  يزیچ  دوخ  هتـشذگ  زا  تمادـن  سوسفا و  زج  ما و  هدرک  تاقالم 
ياضعا زا  یتح  دش و  تاقالم  دوب  هتـشگرب  اپورا  زا  هک  يدنمجرا  میحر  اب  رـصم  رد  زین  و  دهد : یم  همادا  هراوآ  تسا . هتـشاد  یتشونرس 

مایا رد  مه  رعاش  میعن  ازریم  موحرم  یلب  تفگ  همتاخ  رد  وا  دـش و  هرکاذـم  لئاسم  نیا  زا  دـنچ  هملک  دوب و  نارهط  یناحور  لفحم  هلماع 
ار يرمع  ناسنا  هک  سوسفا   » تفگ هدیـشک  یهآ  يزور  مدینـش  مدوخ  نم  رایز  دش  یم  هدید  تلاح  نیمه  هب  شتافو  کیدزن  ینعی  ریخا 

مدش ناملسم  www.Ghaemiyeh.comارچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یـضعب  یتدم  زا  دعب  دنک  یم  رـشن  دسیون و  یم  دیوگ و  یم  ارثن  اماظن و  اسب  هدیمهف و  تسرد  هک  دراد  نیقی  دـنارذگ و  یم  يرما  رد 
مه یناجنسفر  ربکا  یلع  ازریم  ار  هیضق  نیا  انیع  و  تسا » هدوب  هابتشا  لئاسم  بلغا  هک  دنیب  یم  ناسنا  هدش  هتشادرب  راک  يور  زا  اهشوپرس 

طقف هک  دنامن  هدیـشوپ  هک  دنک  یم  هفاضا  حیـضوت  رد  میرذگ و  یم  شرکذ  زا  لیوطتللافوخ  هک  رگید  یـشاوح  یـضعب  اب  درک  تیاکح 
سیئر یتح  ییاهب  ياسور  نیغلبم و  مومع  هک  یتاشیالآ  روجف و  قوسف و  زا  اریمعن  ازریم  لضفلاوبا و  ازریم  هدـنب  ییاـهب  نیغلبم  ناـیم  رد 

لوقا و هب  دامتعا  ادعب  هک  تدالب  تهالبب و  يالتبم  القا  ای  ضارغا  تاوهـش و  رد  کمهنم  يا  هزادنا  هب  دنتـسه و  هدوب و  هدولآ  نادب  لک 
دومحم ازریم  الثم  داتفا  عومـسم  هظحالم و  هک  دـشک  اجنادـب  ناشلاح  هرخـالاب  هک  دـنا  هدوب  رتکاـپ  هک  مه  رفن  ود  نیا  تسین . ناـشلامعا 

زونه تسا ؟ دامتعا  لحم  هنوگچ  تسه  مه  دیلپ  داوسیب و  يدرم  هدوب و  تائیـس  تاوهـش و  قرغ  مادم  نونک  ات  تایح  ودب  زا  هک  یناقرز 
رتخد …و ياج  هب  را  يرـسپ  یئبمب  رد  زورید  هدرک و  اوسرار  هلئاع  کـی  فرـصت و  نادـمه  زا  هک  ار  يدوهی  رتخد  نآ  دـنراد  داـی  همه 
هچ وا  بتک  لاوقا و  رب  رگید  هدـش  عقاو  راـید  رهـش و  ره  رد  لـیبق  نیا  زا  نارازه  داد و  همتاـخ  ار  هیـضق  دوخ  لوپ  اـب  یتـشدرز  دیـشمج 

باذج نیریـش و  يا  هزادنا  هب  هیلع  هلا  همحر  هراوآ  باتک  دنتـسه !! دـندوب و  وا  مدـقمه  امامت  هک  نیغلبم  ریاس  نینچمه  تسا و  يدامتعا 
دراد دوجو  يوحن  هب  نایئاهب  همه  لد  رد  هک  تسا  هدیـشک  ییاهزار  زا  هدرپ  هک  ارچ  دوش . یمن  عناق  یـسک  ندناوخ  راب  کی  هب  هک  تسا 

.« ییوگ یم  ملد  زا  نخس  اناج  . » دنرادن زورب  تردق  اما 

ییاهب هلئاع  ینورد  تیعضو 

مظن يارب  دنک  یم  اعدا  هک  یسک  میروآ  نایم  هب  نخـس  اهب  هداوناخ  یلخاد  ياوه  لاح و  تیعـضو و  اب  هطبار  رد  زین  يرـصتخم  دراد  اج 
ینعی  ) تساناد کـشزپ  تسد  هب  ناـهج  گر   » شیوخ معز  هب  تسا و  ینمـشد  هنیک و  مدـع  یتسود و  حلـص و  شراعـش  هدـمآ و  ملاـع 
مامت هرابد  نایئاهب  درکن ؟ هجلاعم  ار  شدوخ  هداوناخ  نامرد  یب  درد  ارچ  دیـسرپ  دیاب  دسانـش » یم  ار  نامرد  دـنیب و  یم  ار  درد  اهبدوخ )

اریز تسیرگن  دارفا  لامعا  هب  دیابن  هک  دـنراذگ  یم  نیا  باسح  هب  ار  هریغو  هریغ  نایدایا و  لفاحم و  ياضعا  یتح  نیغلبم و  ياهیراکدـب 
نایم هب  اهبلادـبع  اهب و  دوخ  زوت  هنیک  هتفـشآ و  هداوناخ  نطب  زا  نخـس  هکیماگنه  تشاد و  رظن  رد  ار  دوخ  دـیاب  تساطخلا و  زیاج  ناسنا 
نینچ ناربمایپ  فده  هک  الوا  تسا ؟ هتساخرب  اهنآ  اب  ینمشد  هب  یناسک  لاح  رهب  دنا و  هتشاد  یتیعـضو  نینچ  ناربمایپ  امت  دنیوگ  یم  دیا 

. تساهنآ دننامه  تسین و  ناربمایپ  ریاس  زا  فارشا  مظعا و  اهب  یعقاوم  نینچ  رد  ارچ  دنیوگب  دوخ  هب  لقاال  دشاب  زین  نینچ  رگا  ایناث  هدوبن 
یم تیرـشب  ملاع  یجنم  ار  دوخ  هک  وا  دنز  یمن  یتسود  فاصنا و  لدع و  ییاپ  رب  یناهج  حلـص  یناسنا و  ملاع  تدـحو  يالـص  وا  رگم 

یکی يدنفا و  یقوش  رفس  نیا  رد  اذل  دنشاب . تسود  تبحم و  زا  هتـشابنا  ملاس و  عامتجا  کی  هنومن  شنیفارطا  ای  شا و  هداوناخ  دیاب  دناد 
يدنفا یلعدمحم  لزنم  رصق و  بنج  هک  ییاهقاتا  رد  دندش  غراف  ترایز  راک  زا  دندیسر و  یجهبب  نوچ  نیرفاسم  داتسرف  ار  رگید  رفن  ود 

دیناوخب و هیدجو  دئاصق  هک  درک  هراشا  ناشیدب  يدنفا  یقوش  تقو  نیا  رد  دنتخادرپ و  تاجانم  راعـشا و  ندـناوخب  دـندیزگ و  لزنم  دوب 
درک يراعـشا  ندناوخ  هب  عورـش  نانآ  زا  یکی  تسوا . نافلاخم  ياجه  اهبلادبع و  حدم  رد  هک  دوب  يراعـشا  هیدجو  دئاصق  زا  شدوصقم 

شبلاطم تسـس و  رایـسب  راعـشا  نآ  لصا  نوچ  دندناوخ  یم  روش  قوش و  يور  زا  رگیدکی  اب  دنلب  يادصب  گنهآ  مه  ار  شناعیجرت  هک 
دش رت  یبغ  لیزارغ  جرسف  کیز  هللاو   » میوگ یم  ار  شدنب  کی  هنومن  يارب  هدرک  رظن  فرص  شرکذ  زا  تسادخ  ناگدنب  مذ  تسردان و 

هبترم ود  مه  اب  همه  ار  ریخا  هلمج  دش ! اج  هب  هچ  یه  یه  دـش ، اج  هب  هچ  یه  یه  دـش ، اهبلا  سیئر  هک  دـش  نیا  هب  دنـسروخ  ربکا  ضقان 
دندـناوخ یم  وا  هناخ  لباقم  رد  صوصخم  زرط  نآ  اب  هک  ار  راعـشا  نیا  تسا  يدـنفا  یلع  دـمحم  ربکا  ضقان  زا  دوصقم  دـندناوخ و  یم 

يریثات هچ  دندینش  یم  ار  ازـسان  نانخـس  نیا  شیوخ  شوگ  هب  هک  شناسک  دنزرف و  نز و  يدنفا و  یلع  دمحم  دوخ  رد  تسا  مولعم  هتبلا 
هلمج نیا  میتشادن و  يرظن  لامعا  لیبق  نیا  حبق  نسح و  رد  هک  دوب  هتفرگ  ارف  بصعت  نانچ  ار  ام  یلو  تشذگ . یم  هچ  نانآ  هب  تشاد و 

دمحم رادفرط  تخـس  مناخ  هیغورف  میدرمـش » مین  زیاج  ار  نانآ  قح  رد  تمحر  تفار و  هتـسناد  دوخ  نامیا  تدش  صولخ و  هب  لدبم  ار 
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یلعنیـسح و  ) شردارب ردـپ و  در  رد  مه  یباتک  تساخرب  اهبلادـبع  تفلاخم  هب  تخاـس و  یعمجم  کـی  زین  شدوخ  اـما  دوب  يدـنفا  یلع 
نیا رد  اما  دوب  يدنفا  سابع  تسد  هب  روما  هرادا  يدهع  باتک  رد  اهب  تیصو  قبط  اهب  یلعنیسح  گرم  زا  دعب  تسا  هتشون  يدنفا ) سابع 

دق : » هلمج نیا  اب  هداد  يدنفا  یلع  دمحم  هب  ار  اهبلادبع  زا  سپ  ینیـشناج  اتحارـص  دـننک  یم  توالت  ارنآ  هشیمه  نایئاهب  هک  همان  تیـصو 
هک تساـجنیا  بجعت  میداد و  رارق  مظعا  نصغ  زا  سپ  ار  تسا  یلع  دـمحم  ناـمه  هک  ربـکا  نصغ  ینعی  مظعـالا » دـعب  ربکـالا  انیفطـصا 

دعب اما  دهد  یم  رارق  مود  نیشناج  ار  وا  دوش و  یم  نیدناعم  رارشا و  زا  شمود  رـسپ  دناد  یمن  دنک  یم  ییادخ  ياعدا  هک  یـسک  روطچ 
دح زا  شیب  ياهشالت  رثا  رب  مهنیا  درک و  دوخ  نیشناج  يدنفا ) قوش   ) ار دوخ  يرتخد  هون  دیسر  نایاپ  هب  اهبلادبع  تفالخ  هرود  هکنیا  زا 

رتشیب هلارما ) یلو   ) يدنفا یقوش  يداع  ریغ  راجنهبان و  ياهراتفر  تلع  هب  دش و  اهبلادبع  رب  يرایـسب  ضرتعا  ورنیا  زا   1 دوب اهبلادبع  رتخد 
اب اکع  رد  اهبلادبع  دندرک . ضارعا  اهبلادبع  هب  دنتـشگرب و  تیئاهب  زا  دنتـشاد  ییانـشآ  يو  اب  دندوب و  هدید  ار  وا  کیدزن  زا  هک  ینایئاهب 

تبحم ای  یتسود و  حلـص و  نیرتکچوک  راید  نآ  بابحا  نیب  مه  زگره  دوب و  وربور  اه  یگناگود  اهفالتخا و  اهـضارعا ، اهتفلاخم و  لیس 
حلـص دندینـش  یم  هچ  ره  هکارچ  دندوب  رت  تحار  دندوب  رود  تسود  لاثم  یب  يور  تعلط  زا  هک  ناریا  میقم  نایئاهب  دشن . داجیا  قافتا  و 

ارف ار  ملاع  اهب )  ) مدق لامج  رما  دنا و  هتشارفارب  ار  حلـص  ملع  افیح  اکع و  رد  اهب  نارای  دندرک  یم  رکف  دوب و  تبحم  یتسود و  افـص و  و 
هدهع زا  روما  هرادا  هک  دوب  دیدش  نانچنآ  اهنآ ) هربقم  لزنم و   ) یجهب رـصق  افیح  اکع و  نارای  دوخ  نیب  رد  اهفالتخا  هکیتروص  رد  هتفرگ 

ریغ نینکاس  ناغفو  دوب  هتـسکش  ار  رما  رمک  داد  یم  خر  دحوم  تباث و  نایئاهب  نیب  رد  هک  ییاهتیانج  اهتنایخ و  دوب . هدش  جراخ  اهبلادـبع 
اهبلادبع هون  يدـنفا ، یحور  اب  يزور  مینک : یم  شوگ  یحبـص  ياقآ  تارطاخ  زا  یکی  هب  ارـصتخم  دوب . هدروآ  رد  مه  ار  راید  نآ  ییاهب 

متفگ نم  میدرک  یم  وگتفگ  دودـح  نآ  نایئاهب  صوصخ  رد  مداد . وا  هب  توریب  رد  ار  متقالم  حرـش  ـالبق  هک  يدـنفا  یقوش  رهاوخ  ینعی 
دنپ عامتسا  قح »  » نابز زا  هطـساوالب  دنکرابم و  رـضحم  رد  زور  بش و  نوچ  افیح  اکع و  نایئاهب  هک  میدرب  یم  نامگ  نارهط  رد  ام  ابجع 
سک ره  رب  ناشتاساسحا  فطاوع و  صقن  ناشیداقتعا و  نامیا و  فعض  هکنآ  لاح  دننارگید و  زا  رتلماک  رتعماج و  دننک  یم  تحیـصن  و 

هریـشمه  ) مناـخ ترـضح  تفرگ  ار  داریا  نیا  مه  رگید  صخـش  کـی  ییوـگ  یم  هک  تـسا  نـینچ  یلب  تـفگ  یم  یحور  تـسا . موـلعم 
مئاد ناریا  نایئاهب  هب  تسا  بجعت  ياج  تسا . کیرات  شدوخ  ياپ  هشیمه  غارچ  دندومرف : ینعی  داد  وا  هب  ینکش  نادند  باوج  اهبلادبع )

ياهروشک رد  هک  دینادب  دینک  یم  شالت  ناریا  رد  امش  هچ  ره  ینعی  دنک  یم  ینارون  ار  برغم  دبات و  یم  قرشم  زا  دیـشروخ  دنیوگ  یم 
می مولعم  ینعی  تسا  کیرات  شدوخ  ياپ  غارچ  دنیوگ  یم  اجنآ  نایئاهب  هب  تسا و  هدرک  هطاح  ار  ملاع  تسا و  هتفرگ  جوا  تیئاهب  یبرغ 

بارخ لحم  دنچ  ناشمربم  رما  زا  طقف  دنرودب و  قیاقح  همه  زا  نوچ  ناریا  نائیاهب  عقاو  رد  اما  قرـش  مه  تسا و  کیرات  برغ  مه  دوش 
زا و  تسا ) ضحم  راعـش   ) هک ییاه  مایپ  اب  دـنا  هتخاس  دوخ  يارب  هریغ  تداهـش و  لحمو  دـلوت  لحم  مان  هب  هک  دـنراد  فاوط  يارب  هدـش 
ایند هک  تسادرف  نیمه  دننک  یم  رکف  بذاک  تاغیلبت  خیرات  رورم  زا  يرارکت  ییاه  همانرب  ندناوخ  اب  ای  دـسر و  یم  ناشیارب  لدـعلا  تیب 

نیرتشیب دوش  یتردـق  بحاص  تیئاهب  رگا  هک  یلاح  رد  دـنکفا  ایرد  لـخاد  هب  ار  برح  تاودا  تاحیلـست و  ماـمت  دوش و  رما  نیا  میلـست 
هدرک دشر  هدـش  زاغآ  اهب  هداوناخ  نیب  رد  هیلوا  زکرم  نامه  زا  فالتخا  هشیر  هک  ارچ  تشاد . دـهاوخ  زاین  ار  یگنج  یمتا و  ياه  حالس 

اهبلادـبع و شردارب  هب  ار  فاصوا  نیرت  تشز  شیوخ  باـتک  رد  هیغورف  تسا . هدومن  توعد  لادـج  عازن و  هب  مه  اـب  ار  ناـیئاهب  ماـمت  و 
ینعی شا  هداوناخ  ياضعا  هب  مئاد  ار  هریغ  هلاسوگ و  غالا و  لثم  یتاغل  هک  یلع  دمحم  تسا ، هدومن  راثن  راهب  یلعنیـسح  شردـپ  نینچمه 
يوس هب  هدومن  تیبرت  ار  ملاع  دناوتیم  روطچ  هدماین  رب  شیوخ  هداوناخ  تیبرت  دهع  زا  هک  يربمغیپ  داد ، یم  لیوحت  شردارب  شرهاوخ و 

دنا هدش  هتسخ  گنج  زا  رگید  مدرم  تسا  شمارآ  حلص و  نامه  تسا  لیامت  تبغر و  ار  زورما  تیرشب  هچنآ  دنک . توعد  مالس  حلص و 
هزات و رما  کی  هلئسم  نیا  دننازوسب  ار  تیانجو  گنج  ملظ و  هشیر  هنوگچ  هک  تسا  سکعنم  رما  نیا  رب  ملاع  نادنمـشناد  مومع  راکفا  و 

لزان شیپ  نرق  هدراهچ  هک  زین  میرک  نآرق  رد  تسا . یتسود  حلـص و  ام  راعـش  دـنیوگب  دـنزانب و  نآ  هب  نایئاهب  هک  تسین  يرکب  هدـیدپ 
يرطف بذج  ششک و  تسا . رجزنم  رفتم و  نآ  زا  امش  ترطق  تشرس و  هک  یلاح  رد  مدرک  بجاو  امش  رب  هب  ار  گنج  دیامرف : یم  هدش 
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ادخ نید  نیرخآ  هب  ملاع  مامت  رگا  دنک و  یمن  توعد  يزیرنوخ  گنج و  هب  ار  ملاع  یبتکم  چیه  تسا و  حالص  حلـص و  يوس  هب  ناسنا 
گنج اعطق  متسه  مالـسا  نابهگن  ظفاح و  دوخ  نم  دیامرف : یم  دنوادخ  هک  نانچمه  دش  دهاوخ  زین  نینچ  هک  دنوش  ناملـسم  هدمآ و  رد 

حلـصم نآ  روهظ  هب  طونم  نیا  دوب و  دـهاوخ  ضحم  یناـحور  شیاـسآ  يونعم و  شمارآ  رد  هدرک و  عمج  ار  دوـخ  طاـسب  يزیرنوـخ  و 
كاپ شنادـناخ  تسا و  راهطا  زیزع  همئا  شا  هداوناـخ  هک  دوب  دـهاوخ  يرگـسع  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  ناـیملاع  دوعوم  یناـهج و 

 { اهیلع هلا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ناهج  هنومن  ینوناب  هیلع و  هلا  تاولص  دمحم  ترضح  نوچ  یناگداز 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
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: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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