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ناراد هزور  لاوحا  يراد :  هزور بادآ 

: هدنسیون

يا هنماخ  يلع  دیس  يمظعلا  هللا  تیآ 

: يپاچ رشان 

يمالسا بالقنا 

: يلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا ) هّلظّدم   ) هنماخ يا یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  15بادآ 

باتک 15تاصخشم 

16هراشا

باتک 19هرابرد ي 

بلاطم 25تسرهف 

بلاطم یعوضوم  42تسرهف 

ادخ هب  تشگزاب  يارب  تصرف  نیرتهب  63ناضمر ؛

ادخ اب  سنا  راهب  64ناضمر ؛

ادخ اب  طابترا  ظفح  65راثآ 

ناسنا یگدنز  رد  يزاوم  هداج ي  66ود 

راگدرورپ ناصاخ  تفایض  هام  67ناضمر ؛

ناسنا يونعم  یلاعت  لماکت و  یلصا  ناکرا  زا  یکی  67هزور ؛

ییاوقت یب  تافآ  و  اوقت ، تاکرب  68راثآ و 

هعماج رد  اوقت  69راثآ 

نآرق راهب  ناضمر و  هام  71مانتغا 

یمالسا تفرعم  تیوقت  قیمعت و  رد  نآرق  اب  سنا  71رثا 

تدابع يزاسدوخ و  هام  73ناضمر ؛

ادخ هب  بّرقت  ناسنا و  حور  جورع  تصرف  74ناضمر ؛

داسف زا  تاجن  یبایزاب و  يزاسزاب و  هرود ي  75ناضمر ؛

هانگ كرت  76تّیمها 

هانگ زا  بانتجا  یمالسا و  هعماج ي  رد  ملاس  ياضف  ظفح  77تّیمها 

سدق زور  رد  يرایشه  يرادیب و  80موزل 

ینیب گرزبدوخ  رّبکت و  تفص  ِءوس  81راثآ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 495زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


ینیب گرزبدوخ  تّینم و  نتسکش  زا  83یتیاکح 

ادخ ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  رد  لمن  هروس ي  فیطل  ياه  85سرد 

ادخ هب  ناسنا  يزاین  یب  ساسحا  90تارطخ 

لاعتم دنوادخ  هاگرد  هب  92اعد 

ناسنا یناحور  يونعم و  دعُب  نیرمت  تصرف  94ناضمر ؛

یمالسا هعماج ي  تافآ  نیرتگرزب  زا  یکی  تریصب  مدع  96رّجحت و 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ّصاخ  یباحص  رسای  راّمع  تمظع  زمر  97تریصب ؛

لاس لوط  رد  نآ  ظفح  ناضمر و  هام  ياهدرواتسد  هبساحم ي  101موزل 

زور هنابش  تاعاس  لامعا و  مامت  رد  102هبقارم 

راک یگدنز و  طیحم  اهلد و  حاورا و  رد  لّوحت  تصرف  103ناضمر ؛

تّیدوبع يالاو  104ماقم 

یتسود مدرم  يرایمه و  هب  هّجوت  یحور و  تّوق  بسک  هام  106ناضمر ؛

داهج هام  و  تاجانم ، اعد و  تدابع و  هام  107ناضمر ،

یمالسا ماظن  فده  هبّیط ؛ 109تایح 

نآ اب  هطبار  ماکحتسا  نآرق و  رد  ّربدت  تئارق و  هب  111هیصوت 

يزاسدوخ ندش و  ینارون  هام  113ناضمر ؛

فلتخم ياه  يراتفرگ  زا  ییاهر  و  يزاسدوخ ، تصرف  114ناضمر ؛

يونعم یحور و  ياه  يرامیب  نامرد  هام  115ناضمر ؛

يزاسدوخ ياه  یگژیو  طیارش و  نیرتمهم  زا  118صالخا ؛

نیصلخم زایتما  هبترم و  صالخا ، 120لحارم 

زور هنابش  ياه  زامن  لفاون  ماجنا  تصرف  122ناضمر ؛

تاجانم اعد و  تصرف  124ناضمر ؛

اعد تباجتسا  طیارش  125بادآ و 

هروثأم هیعدا ي  رد  رتتسم  یمالسا  قیمع  126فراعم 

اعد هرابرد ي  هاگدید  128ود 

سفن رب  طّلست  نیرمت  هام  130ناضمر ؛
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ادخ تیاضر  تعاطا و  رد  هقباسم  نادیم  132ناضمر ؛

هدنیآ لاس  يارب  ناضمر  هام  ياهدرواتسد  133هریخذ ي 

تشهب زا  هعطق يا  135ناضمر ؛

ناضمر مامت  مات و  فده  136اوقت ؛

اوقت يداو  رد  نداهن  مدق  هام  138ناضمر ؛

اوقت راثآ  138دیاوف و 

ندروخ تبرض  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياه  هیصوت  141نیرتمهم 

اوقت تامازلا  طیارش و  مزاول ، 142فیرعت ،

مومذم يایند  حودمم ، 143يایند 

اهرصع مامت  رد  اه  لسن  همه ي  هب  نینمؤملاریما  146تّیصو 

نینمؤملاریما تّیصو  رد  يزاون  میتی  147تّیمها 

ناگیاسمه قوقح  تیاعر  هب  148هیصوت 

نآرق هب  لمع  مهف و  رد  149تقبس 

ادخ هار  رد  ینابز  یناج ، یلام ، داهج  هب  150هیصوت 

ادخ زا  ناراکوکین  رجا  تفایرد  زور  رطف ؛ 154دیع 

اعد رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  ياه  156هتساوخ 

تّیونعم تداعس و  بسک  يارب  ناضمر  هام  158شزرا 

مالّسلا هیلع  داّجس  ماما  هاگدید  زا  159ناضمر 

ادخ رهش  160ناضمر ؛

مالسا رهش  160ناضمر ؛

هدننک هزیکاپ  رهش  161ناضمر ؛

ندش صلاخ  هام  161ناضمر ؛

ناسنا یهارمگ  لماع  163تجاجل ؛

ناریا تّلم  164تّیمولظم 

هّجوت رّکذت و  قیرط  زا  ناربج  هام  165ناضمر ؛

هیعدا ياهدرواتسد  167دیاوف و 
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یهلا نئازخ  دیلک  169اعد ،

اعد تباجتسا  171طیارش 

هروثأم هیعدا ي  رد  یهلا  قیمع  فراعم  175دوجو 

ناسنا لامعا  رد  ریذپ  هبرض  فعض و  طاقن  177نایب 

يونعم یگدنز  هرابود ي  زاغآ  رطف ؛ 180دیع 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تّیصخش  هتسجرب ي  183داعبا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  تّیصخش  دوجو و  رد  تعاجش  185تفص 

دعب لاس  ناضمر  هام  یگدامآ  يارب  يّدج  میمصت  زور  رطف ؛ 194دیع 

ناسنا تقلخ  یلصا  فده  هب  ندیسر  يارب  شالت  هاگودرا  195ایند ؛

هثاغتسا و  رافغتسا ، عّرضت ، هبوت ، هام  198ناضمر ؛

رافغتسا راثآ  طیارش و  تّیمها ، 198فیرعت ،

ناسنا ياهتیلاّعف  یگدنز و  رد  هانگ  199ریثأت 

تمواقم هدارا و  شهاک  تّیونعم و  فیعضت  رد  هانگ  201رثا 

هبوت ترفغم و  يدادادخ  202تمعن 

رافغتسا مهم  طرش  رورغ ؛ تلفغ و  زا  203يرود 

هانگ ندرمش  کچوک  زا  زیهرپ  206موزل 

يرهاظ رافغتسا  یقیقح و  رافغتسا  207توافت 

لاعتم دنوادخ  هاگرد  هب  210اعد 

مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  رافغتسا  هبانا و  هبوت ، اعد ، 212تیمها 

یلاعتم لماک و  ناسنا  214یگژیو 

هبانا اعد و  رافغتسا ، هام  215ناضمر ؛

یگزیکاپ یکاپ و  هیکزت ، تراهط ، زور  رطف ؛ 217دیع 

هیکزت ریهطت و  مایپ  هب  زورما  تیرشب  نامه  218زاین 

يونعم جورع  ییانثتسا  تصرف  220ناضمر ؛

ناضمر هام  كرد  تمعن  223رکش 

لامک تردق و  ییابیز ، بسک  يارب  یناحور  شزرو  224هزور ؛

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 495زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا لامعا  حراوج و  ءاضعا و  همه ي  هدنریگربرد ي  یقیقح ؛ 227هزور ي 

ناضمر هام  لامعا  مهم  رایسب  رصنع  229راهچ 

رافغتسا مهم  هلأسم ي  230يروآدای 

یهاوخرذع ترفغم و  تصرف  ردق ؛ 231بش 

ناضمر هام  رد  تصرف  نیرتهب  ردق  بش  لاس ؛ ماّیا  رد  تصرف  نیرتهب  232ناضمر 

ناراکدب نارسُخ  ناراکوکین و  شاداپ  زور  رطف ؛ 235دیع 

تّینارون بسک  تصرف  ناضمر ؛ كرابم  رّطعم و  238هام 

ناضمر هام  لولح  239کیربت 

یناسنا لاصخ  قالخا و  يایحا  ادخ و  هب  بّرقت  تصرف  239ناضمر ؛

یهلا ياه  240هدعو 

اعد تباجتسا  . 1240

ناراکدب باقع  ناراکوکین و  شاداپ  2242 و 3 .

نیمز رب  ناحلاص  نانمؤم و  تفالخ  . 4243

ادخ هار  رد  نادهاجم  يریگتسد  تیاده و  . 5244

یهلا ياه  هدعو  قّقحت  رب  يدهاش  نآرق ، رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  245يارجام 

ناضمر هام  نتسناد  ردق  هب  248هیصوت 

سَفن اب  هزرابم  رد  تدهاجم  درواتسد  هزور و  هدیاف ي  نیرتمهم  249اوقت ؛

اهلد ینشور  هیام ي  بونذ ، نارفغ  هیام ي  يوقت ، هار  یگدنب ، رهظم  249ناضمر ؛

ینید فیلاکت  ماکحا و  همه ي  فده  هبّیط ؛ 251تایح 

يراد هزور  هلحرم ي  253هس 

253هراشا

یمومع هلحرم ي  لّوا : 253هلحرم ي 

هانگ زا  لد  نابز و  مشچ ، شوگ ، يرادهاگن  مود : 255هلحرم ي 

ادخ زا  ناسنا  تلفغ  لماوع  زا  زیهرپ  موس : 257هلحرم ي 

اهراگنز یگدولآ و  يوشتسش  تصرف  258ناضمر ؛

« هنیکس  » نآرق هژاو ي  موهفم  رد  258یثحب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 495زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


یعامتجا يدرف و  لئاسم  رد  هنیکس  اب  نآ  طابترا  260اوقت و 

اه يراتفرگ  همه ي  جالع  هار  ناونع  هب  اوقت  263تیمها 

مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  تّیصخش  هتسجرب  265داعبا 

نانمؤم تضایر  هدرشف ي  هرود ي  273ناضمر ؛

يراد هزور  ياهدرواتسد  ظفح  273موزل 

هعماج رد  صلاخ  لمع  يارب  تدهاجم  تصرف  275ناضمر ؛

شیپ هب  تکرح  يارب  يزاسدوخ  هام  276ناضمر ؛

ناناملسم یندشن  مامت  هریخذ ي  رطف ؛ 277دیع 

الص ربص و  هام  279ناضمر ؛

ناضمر هام  سرد  نیرتگرزب  280يزاسدوخ ؛

یقیقح يانعم  هب  دیع  رطف ؛ 281دیع 

اوقت يزاس  هریخذ  هام  282ناضمر ؛

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  283يایاصو 

اوقت اب  گنهامه  هارمه و  مظن  . 1283

مه هب  اهنهذ  ندرک  نیبشوخ  مه ، هب  اهلد  ندرک  کیدزن  . 2285

نامورحم هب  یگدیسر  يّدام ، طاشن  يونعم و  تایح  تیوقت  ناضمر ؛ 286ياهسرد 

هعماج رد  ییارگ  فرصم  288تافآ 

مالسا يایند  هزورما ي  یلصا و  زاین  290نآرق ؛

نآ نتشاد  منتغم  موزل  ردق و  بش  293تیمها 

ادخ زا  نتفرگ  يدیع  تصرف  رطف ؛ 295دیع 

ناضمر هام  هریخذ ي  ظفح  فیلکت و  هب  لمع  296تّیمها 

رطف دیع  هب  ناضمر  هام  ندش  یهتنم  298تمکح 

یهلا باذع  زا  ناسنا  تظفاحم  يراد ؛ 299هزور 

یهلا باذع  ییایند  تروص  300ناهانگ ؛

ادخ رب  ناسنا  ندش  هضرع  تمایق ؛ 301زور 

نآرق رد  تمایق  تایآ  هب  هّجوت  302موزل 
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اوقت تّیدوبع و  لپ  طارص ؛ 303لپ 

نادنزرف هب  یگدیسر  هّجوت و  305موزل 

حور یهلا و  هکئالم ي  لّزنت  نامز  ردق ؛ 307بش 

هغالبلا جهن  رد  نامیا  ياهیگژیو  طیارش و  موهفم ، هرابرد ي  309یثحب 

نامیا هیاپ ي  نکر و  313راهچ 

هیراع يا عدوتسم و  نامیا  رقتسم ، تباث و  316نامیا 

رتشا کلام  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نامرف  رد  ناوارف  318ياهتمکح 

ناگتشرف اب  نایکاخ  ینیشنمه  یئانثتسا  تصرف  323ناضمر ؛

اوقت يزاس  هریخذ  هام  325ناضمر ؛

هعماج رد  نآرق  تبرغ  عفر  لماع  یمالسا ؛ 327بالقنا 

ناضمر یهلا  هرفس ي  330تایوتحم 

نآرق ّربدت  اب  هارمه  توالت  هب  332هیصوت 

قح ریسم  رد  ناسنا  ظفح  لماع  نآ ؛ رد  ّربدت  نآرق و  اب  332سنُا 

هروثأم هیعدا ي  رد  دوجوم  ناوارف  333فراعم 

یبلق تراهط  بسک  ناسنا و  حور  هیفصت ي  تصرف  336ناضمر ؛

اعد 337ياهدرواتسد 

لد رد  ادخ  دای  يایحا  . 1337

لد رد  نامیا  رارمتسا  تیوقت و  . 2338

ناسنا رد  صالخا  حور  ندیمد  . 3338

ناسنا رد  یقالخا  لیاضف  دشر  يزاسدوخ و  . 4338

لد رد  ادخ  هب  تّبحم  داجیا  . 5339

ناسنا رد  تمواقم  دیما و  حور  ندیمد  . 6339

تاجاح ندش  هدروآرب  . 7340

نآ تباجتسا  اعد و  340طیارش 

شیالآ یب  توارط و  اب  یلد  اب  تساوخرد  . 1340

تفرعم اب  ندرک  اعد  . 2341
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هانگ زا  بانتجا  هبوت و  . 3341

عوشخ بلق و  روضح  . 4342

هروثأم ياهاعد  343تیمها 

اعد دقن  هدیاف ي  344نیرتگرزب 

یهلا لّضفت  تمحر و  زا  يریگ  هرهب  تصرف  345ناضمر ؛

رافغتسا یعامتجا  يدرف و  346بتارم 

اهنآ زا  رافغتسا  موزل  هانگ و  هناگ ي  هس  348عاونا 

یهلا ترفغم  تمحر و  زا  يدنم  هرهب  یقیقح  دیع  رطف ؛ 352دیع 

ناملسم ناسنا  لد  حور و  تراهط  دوبدای  رطف ؛ 354دیع 

ناناملسم تّزع  دیدجت  رد  میرک  نآرق  اب  سنُا  355ریثأت 

رگید ياههام  رب  ناضمر  هام  تلیضف  358للع 

مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  مالک  رد  ناج  هزور ي  مسج و  359هزور ي 

دوخ زا  تبظاوم  تبقارم و  363اوقت :

رشب یگدنز  طیحم  رد  نآ  راثآ  اعد و  365تمعن 

هروثأم هیعدا ي  همجرت ي  هب  هّجوت  يارب  ناناوج  هب  367هیصوت 

هناگ جنپ  ياهزامن  قیرط  زا  ناضمر  هام  تاکرب  370ظفح 

تاملک تایآ و  رد  ّربدت  فراعم ؛ مهف  نتخومآ ، نآرق : هرابرد ي  یلصا  هفیظو ي  373هس 

لاس لوط  رد  میرک  نآرق  اب  هطبار  ظفح  هب  375هیصوت 

میرک نآرق  ظفح  گرزب  376تمعن 

ینآرق ياعد  377دنچ 

اهتصرف هام  یهلا ، ینامهیم  هب  توعد  هام  378ناضمر ؛

ناضمر یهلا  تفایض  يونعم  379تاکرب 

نآ دیاوف  381رافغتسا و 

نآ يّدح  یب  یهلا و  رکذ  384تّیمها 

یهلا دای  رکذ و  387لحارم 

نینمؤم راوشد  مهم و  رایسب  فیلکت  390هس 
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اج ره  لاح و  ره  رد  رکذ  392موادت 

لّسوت تدابع و  يراد و  هزور  رکش  دیع  رطف ، 395دیع 

ناضمر هام  396ياهسرد 

نیملسم تدحو  رهظم  ترطف و  هب  عوجر  رطف ؛ 399دیع 

میرک نآرق  زا  هدافتسا  توالت و  عامتسا ، هب  400هیصوت 

میرک نآرق  رد  اهنآ  طابتراو  هالص  ربص و  رصنع  402ود 

ربص هناگ ي  هس  ياه  405هصرع 

ربص هناگ ي  هس  ياه  هصرع  یعامتجا  406هبنج ي 

عّرضت عوشخ و  رکذ و  اهلد و  هّجوت  راهب  ردق : 410ياهبش 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یقالخا  تیبرت  411دعُب 

یمالسا فراعم  هاگن  زا  411ایند 

ینورد ياهدرد  جالع  تصرف  416ناضمر ؛

راد هزور  ناناوجون  هب  يراد  هزور  417کیربت 

رطف دیع  زور  تّیصوصخ  419ود 

ناضمر گرزب  419ياهسرد 

یهلا ترطف  هب  ناسنا  یکیدزن  تصرف  423ناضمر ؛

نآرق اب  سنُا  يارب  همّدقم يا  نآرق ، 424توالت 

نآرق نایراق  هب  ییاه  425هیصوت 

( هر  ) ماما هتسجرب ي  راگدای  سدق ، زور  428تیمها 

ناسنا دیدج  لاس  زاغآ  ردق ؛ 430بش 

ناضمر هام  431ياهدرواتسد 

هعماج رد  نظءوس  ياضف  شرتسگ  زا  يریگولج  قالخا و  433تّیمها 

نآرق میهافم  فراعم و  زا  يریگ  هرهب  435موزل 

ینآرق فراعم  436تاجرد 

نآرق تایآ  يانعم  هب  هّجوت  كرد و  438موزل 

هروثأم هیعدا ي  رد  ناضمر  هام  تایصوصخ  440تافص و 
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اوقت هدرتسگ ي  443داعبا 

یناوج گرزب  هیامرس ي  لالز ، كاپ و  447ياهلد 

ناضمر یلایل  ماّیا و  نتسناد  ردق  451موزل 

یهلا تمحر  ياه  هچیرد  ندش  زاب  تصرف  453ناضمر ؛

رطف دیعس  دیع  رهاظم  تدابع ؛ 456دّبعت و 

مالسا ناهج  ياهدوبمک  ناربج  رد  نآ  اب  سنُا  نارق و  مهف  457ریثأت 

نآ مهف  هب  ندش  کیدزن  رد  نآرق  ظفح  460ریثأت 

نینمؤم هب  یهلا  هیده ي  462هزور ،

هروثأم هیعدا ي  رد  یهلا  فراعم  قیاقح و  463دوجو 

قالخالا مراکم  فیرش  ياعد  رب  464يرورم 

ینید تفرعم  قیمعت  يارب  ارعش  هب  467هیصوت 

ینارون تاکرب  ینید و  فراعم  لوصحم  تشادرب  تصرف  469ناضمر ؛

نمؤم دنمتداعس و  ياهناسنا  یقیقح  دیع  رطف ؛ 472دیع 

میرک نآرق  تایآ  474تسرهف 

تایاور ثیداحا و  484تسرهف 

زکرم 494هرابرد 
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مّظعم ربهر  یلاعلا ) هّلظّدـم   ) یا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تاـنایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  یراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا 

باتک تاصخشم 

 -. 1318 ناریا ، یمالسا  یروهمج  ربهر  یلع ، یا ، هنماخ  هسانشرس :

مّظعم ربهر  یلاـعلا ) هّلظّدـم   ) یا هنماـخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تاـنایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  یراد ؛ هزور  بادآ  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
.یدورهق روپراتخم  اضریلع  ششوک : هب  یمالسا / ) بالقنا 

1391 یمالسا ،) بالقنا  یگنهرف  یشهوژپ  هسسؤم ی  هب  هتسباو   ) یمالسا بالقنا  تاراشتنا  نارهت : رشن : تاصخشم 

978-964-2951-53-6 کباش : لایر   110000 تمیق :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

ناضمر هرابرد  هیرظن   -- 1318 ناریا ، یمالسا  یروهمج  ربهر  یلع ، یا ، هنماخ  عوضوم :

اهینارنخس اهمایپ و   -- 1318 ناریا ، یمالسا  یروهمج  ربهر  یلع ، یا ، هنماخ  عوضوم :

ناضمر عوضوم :

هزور عوضوم :

 - 1343 اضریلع ، یدورهق ، روپراتخم  هدوزفا : هسانش 

یمالسا بالقنا  یگنهرف  یشهوژپ  هسسؤم ی  هدوزفا : هسانش 

DSR 1692 4 1390 آ 8 ر / هرگنک : یدنب  هدر 

955/0844 ییوید : یدنب  هدر 

2828706 یلم : یسانشباتک  هرامش 

تانایب زا 

( یلاعلا هّلظّدم   ) یا هنماخ  یلعدّیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 

یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر 

یدورهق روپراتخم  اضریلع  ششوک : هب 

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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یمالسا بالقنا  تاراشتنا  رشان :

( یمالسا بالقنا  یگنهرف  یشهوژپ  هسسؤم ی  هب  هتسباو  )

10000 ناگرامش :

ناتسبات 1391 لّوا : پاچ 

لایر  110000

978-964-2951-53-6 کباش :

هرامش ی 7 دراطع ، هچوک ی  یبونج ، هاگشناد  نابایخ  یمالسا ، یروهمج  نابایخ  نارهت ، یناشن :

66483975-09195593732 شخپ : زکرم  نفلت   -- 66410649-66977268 نفلت :

Book@khamenei.ir یکینورتکلا : تسپ   - 13185-613 یتسپ : قودنص  نارهت ،

ص:1

هراشا

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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باتک هرابرد ی 

هّمئا ی مّلـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تانایب  میرک ، نآرق  رد  فیـصوت  رظن  زا  هک  یهام  .دسر  یم  ارف  ناضمر  راب ، رگید  و 
.ادخ هام  هللارهش ؛ دوش : هّجوت  نآ  مان  کی  هب  اهنت  تسا  یفاک  .دراد  یرترب  تلیضف و  اههام  همه ی  رب  مالّسلا  مهیلع  راهطا 

هتـسناد ردق  بش  ار  بش  کی  طقف  اّما  دندنوادخ  ِنآ  زا  اه  بش  همه ی  دنا ، هدناوخ  هللارهـش  ار  هام  کی  طقف  اّما  دـندنوادخ ؛ ِنآ  زا  اههام  همه 
.تسا ناهن  فیرش  هام  نیمه  رد  زیزع  بش  نآ  و  دنا ،

دننام هن  دنا ، هدش  توعد  نآ  رد  همه  هک  یهام  .نانابرهم  نیرتنابرهم  تسا و  یتسه  قلاخ  شنابزیم  هک  یتفایض  ت ، سا -  تفایض  ِهام  ناضمر 
تالوصحم دـمآرد و  هدـنامو ی  دوس  هفاضا  زا  یـصاخ  نازیم  رب  هک  تسا  تاکز  سمخ و  هن  دـشاب ، بجاو  ناعیطتـسم  رب  اهنت  هک  تسا  جـح 

.دشاب هفیظو  ناناملسم  رب  نآ  فیلکت  تالاحو ، ماّیا  یمامترد  هک  تسا  زامن  نوچ  یّتح  هن  دبای و  صاصتخا 

رتهب و هچره  کرد  هب  ار  نانآ  دـننک و  یم  هیـصوت  هام  نیا  رد  ناشفیاظو  فیلاکت و  هب  ار  قلَخ  حـصان ، نادـباع  نارّکفتم و  اـملع و  هک  تساـهنرق 
رد ناضمر  هام  تلیضف  رد  ارعـش  ابدا و  یّتح  قالخا و  نایّبرم  ینید ، یاملع  زا  یهبانتعم  رایـسب  راثآ  .دنناوخ  یمارف  ریظن  یب  تصرف  نیا  رتشیب 

.دراد رارق  اهتصرف  نیرت  منتغم  نیا  تفرعم  نابلاط  سرتسد 

اب اّما  دریگ  یم  رارق  راثآ  نیمه  هرمز ی  رد  زین  دیراد  ور  شیپ  هک  یباتک 

ص:4
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.دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دنادرگ  یم  زیامتم  توافتم و  عوضوم  نیا  رد  هباشم  راثآ  رگید  زا  ار  نآ  هک  ییاهیگژیو  تایصوصخ و 

[1]

زا هتشذگ -  لاس  لوط 22  رد  ناضمر  یاههامرد  هک  تسا  یظعاوم  اه و  لیلحت  حیاصن ، اه ، هیـصوت  هعومجم ی  زا  یا  هدـیزگ  رـضاح  باتک 
.تسا هدش  هئارا  یا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  رد  ات 1390 -  لاس 1369 

یمالـسا یروهمج  ماظن  نارازگراک  میرک ، نآرق  نایراق  زا  یعمج  رادید  رد  نانخـس  نیا  هاگ  دنچره  دـنا  هدوب  مدرم  مومع  ظعاوم  نیا  نابطاخم 
.دنا هدش  نایب  ...و  نارعاش  نایوجشناد ، اههاگشناد ، دیتاسا  هعمج ، زامن  نارازگزامن  ناریا ،

: تسا هتفرگ  رارق  هّجوت  دروم  یگژیو  ود  باتک  نیا  بلاطم  باختنا  رد  نیاربانب 

، یدرف رظن  زا  هاـم  نیا  رد  ناـنمؤم  فیلاـکت  اـعد ، بادآ  یراد ، هزور  هب  طوبرم  ینید  فراـعم  ناـضمر ، کراـبم  هاـم  تاـنایب  عوضوم  تسخن ؛
.دشاب نآ  ریاظن  یسایس و  یعامتجا و 

نیا تّقد  اب  هک  یا  هدنناوخ  .دشاب  هدش  نایب  لاس  ره  رطف  دیعس  دیع  زور  نایاپ  ات  ناضمر  کرابم  هام  لولح  زا  ینامز  هدودحم ی  رد  ًافرص  مود ؛
نأشلا میظع  هدنیوگ ی  نابز  رب  نآ  لیلد  هک  دوش  یم  ساسحا  هعومجم  نیا  رد  یصاخ  یونعم  یاضف  هک  تفای  دهاوخرد  دنک  هعلاطم  ار  باتک 
تداـبع لـها  نینمؤم  یمالـسا و  هعماـج ی  رب  صوـصخ  هب  ملاـع و  رب  یتوـکلم  یوـنعم و  یاـضف  ناـضمر  هاـم  رد  هک  هدـش  یراـج  زین  نآ 

.دراذگ یم  ریثأت  ناناملسم  تایحور  تانایب و  لاعفا و  همه ی  رب  تسامرفمکح و 

[2]

نیا اب  هّتبلا  .تسا  فلتخم  تاعوضوم  رد  بلاطم  ماجـسنا  یگتـسویپ و  هتـشذگ  لاـس  لوط 22  رد  هلٌمّظعم  تاـنایب  ریگمـشچ  هوجو  زا  یکی 
عوضوم هب  دـیدج  یا  هیاوز  زا  ای  رابره  هتفرگ ، رارق  دـیکأت  دروم  فلتخم  یاهلاس  لوط  رد  مه  نآ  رابدـنچ  دـحاو  یعوضوم  رگا  یّتح  هک  یگژیو 

.تسا هدش  هدوزفا  نآ  لیلحت  ای  عوضوم  داعبا  هب  دیدج  یا  هتکن  ای  هدش و  هتسیرگن 

ص:5

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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.دیرگنب تسا  باتک  نیا  ّمهم  دنب  عیجرت  هک  رافغتسا  ای  اوقت  عوضوم  هب  هنومن  یارب 

[3]

ًاـصوصخ یمالـسا  فراعم  رد  فصو  نآ  یاوتحم  هب  یهّجوت  زا  یکاح  کیره  هک  فلتخم  یاهتفـص  ریباعت و  هب  ناضمر  کرابم  هام  فیـصوت 
: نوچ یتاریبعت  تسا ؛ هلٌمّظعم  تانایب  یاهیگژیو  رگید  زا  دـشاب ؛ یم  مالّـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  لها  ثیداـحا  دنمـشزرا  هنیجنگ ی 

هام اوقت ، یزاس  هریخذ  هام  تشگزاب ، هبوت و  رافغتـسا و  هام  اوقت ، یزاسدوخ و  هام  یهلا ، تفایـض  هام  یهلا ، ترفغم  تمحر و  هاـم  ناـضمر ؛
...و تاجانم  اعد و  تدابع و 

: رگید هنومن ی 

رد راهب  ریبعت  زا  ناشیا  هک  تسا  هدرک  داجیا  یتصرف  هداد  خُر  لاس  دنچ  رد  هک  تعیبط  راهب  ندیسرارف  یـسمش و  دیدج  لاس  نراقت  زا  هدافتـسا 
؛ دنا هدرک  هدافتسا  ادخ  هب  هثاغتـسا  رافغتـسا و  رکذ و  هّجوت و  راهب  ادخ ، اب  سنُا  راهب  تدابع ، یزاسدوخ و  راهب  نآرق ، اعد و  راهب  نوچ  یتابیکرت 

 - ناضمر ندوب  یعقاو  راهب  زا  نخـس  عماج  یلیلحت  اب  هاگنآ  درذـگ و  یمرد  ناضمر  هام  تعیبط و  راهب  نراـقت  هدودـحم ی  زا  ریباـعت  نیا  اّـما 
ینامیا لاس  دوش و  یم  هتخانـش  نانمؤم  یارب  یقیقح  لاس  أدبم  ناضمر  دیآ و  یم  نایم  هب  تعیبط -  راهب  اب  نراقت  مدـع  ای  نراقت  زا  رظن  فرص 
دادملق دعب  ناضمر  هام  ندیسرارف  ات  یدعب  هام  هدزای  نارذگ  یارب  یا  هیامرس  ناونع  هب  ناضمر  هام  تادابع  دوش و  یم  زاغآ  ناضمر  اب  ناناملسم 

.دریگ یم  رارق  دیکأت  دروم  ینورد  یزاسزاب  یزاسون و  لّوحت و  ینعم  هب  نانامسم  یقیقح  راهب  بیترت  نیدب  .دوش  یم 

[4]

رد تسا ، یراد  هزور  بادآ  ناضمر و  هام  هرابرد ی  هلٌمّظعم  تانایب  تاصّخشم  رگید  زا  ینید ، یاه  هیصوت  یعامتجا  یاه  هبنج  زا  تلفغ  مدع 
، افعض زا  یریگتسد  و  ماتیا ، هب  تّبحم  نافعـضتسم ، هب  یگدیـسر  نامورحم ، عضو  زا  عالّطا  نوچمه  ییاه  فورعم  هب  تانایب  نیا  هعومجم ی 

، فارسا نوچ  یتارکنم  دوش و  یم  رما 

ص:6
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یـصخش و هدودحم ی  زا  یقالخا  لئاذر  زا  زیهرپ  لیاضف و  بسک  هب  هیـصوت  بیترت  نیدب  دریگ و  یم  رارق  یهن  دروم  نآ  لاثما  و  هقرفت ، ریذـبت ،
هدودحم ی درف و  حالـصا  هک  یظعاوم  نایم  توافت  و  دوش ، یم  لیدبت  یمالـسا  بولطم  هعماج ی  یارب  یا  هصّخـشم  هب  هدـش و  جراخ  یدرف 

یمومع طیحم  حالصا  یگداوناخ ، یدرف و  طیحم  حالصا  رب  هوالع  هک  یهاگدید  اب  دریگ  یم  رظن  رد  ار  ناناملسم  یگداوناخ  رثکاّدح  یصخش و 
ثحب هب  هاوخان  هاوخ  یعامتجا  لئاسم  هب  نتخادرپ  .ددرگ  یم  راکشآ  ینـشور  هب  دریگ  یم  فده  یمالـسا  ینامرآ  هعماج ی  ناونع  هب  ار  هعماج 

دروم دـهد  یم  رارق  رطخ  هشدـخ و  دروم  ار  یمالـسا  هعماج ی  هک  یتارطخ  تافآ و  دـماجنا و  یم  یـسایس  رظن  زا  ینید  هعماج ی  یاهبیـسآ 
دروم نیملسم  طاطحنا  لماوع  مالـسا  بیـشن  زارفرپ و  خیرات  یاهتربع  یمالـسا و  فراعم  زا  هدافتـسا  اب  ثحابم  نیا  رد  دریگ ، یم  رارق  لیلحت 

یداصتقا و داسف  ینیبرتربدوخ و  تّینم و  یبلط ، تردـق  یتسودایند ، اـهتلفغ ، همه ی  رهزداـپ  ناونع  هب  ربص  تریـصب و  هدـش و  عقاو  یـسررب 
.دریگ یم  رارق  دیکأت  دروم  دشاب -  یم  یمالسا  نارازگراک  راذگریثأت و  ییاهتیصخش  طوقس  لماوع  نیرتمهم  زا  هک  یقالخا - 

[5]

.درک هراشا  نیطسلف  مولظم  تّلم  ًاصوصخ  متس و  تحت  یاهتّلم  ناهج و  رسارس  ناناملـسم  تشونرـس  هب  هّجوت  هب  دیاب  قوف ، هتکن ی  رب  هوالع 
نیرخآ رد  یمالسا -  بالقنا  ریبک  ربهر  هر - )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  راکتبا  هب  هک  سدق -  زور  ییامیپهار  رد  روضح  موادت  هب  هیـصوت  دیکأت و 

نامز و تاّیضتقم  طیارش و  هب  هّجوت  اب  ار  ناضمر  کرابم  هام  بادآ  هب  طوبرم  ظعاوم  حیاصن و  هریاد ی  دریگ -  یم  تروص  ناضمر  هام  هعمج ی 
دید دهاوخ  هعومجم  نیا  میهف  هدنناوخ ی  .دهد  یم  شرتسگ  مالـسا  ناهج  حطـس  رد  درب و  یم  رتارف  زین  روشک  هعماج و  هدودـحم ی  زا  ناکم 

دروم راظتنا  دروم  مّلـسم و  تیعقاو  ناونع  هب  اهراب  لبق  اهلاس  ناضمر  یاههام  رد  یمالـسا  یرادیب  ینعی  اهزور  نیا  جـیار  یانعمرپ  هژاو ی  هک 
ناربهر یمالـسا  تکرح  زا  ثعبنم  هک  نآ -  هرتسگ ی  جاوما  تسین و  نآ  راـکنا  هب  رداـق  سکچیه  هزورما  هک  یتـیعقاو  .تسا  هتفرگ  رارق  دـیکأت 

مالسا ناهج  زا  یا  هزات  قطانم  زور  ره  دشاب -  یم  ناریا  یمالسا  بالقنا  صوصخ  هب  ینید و  یاملع 
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نامورحم هدرک و  تیارس  زین  ناملسمریغ  یاهروشک  عماوج و  هب  یّتح  نآ  هنازیتسرابکتسا ی  هنابلط و  تلادع  یناسنا و  داعبا  دریگ و  یمربرد  ار 
.تسا هتخیگنارب  هزات  یتکرح  هب  ار  ناهج  نافضعتسم  و 

[6]

هیلع و هللا  یّلـص  یدّمحم  بان  مالـسا  فراعم  انامه  هدش ، یروآ  عمج  باتک  نیا  رد  هک  یناضمر  ثحابم  همه ی  بلق  یلـصا و  هطقن ی  اّما 
هب نیریش و  اویـش و  ینایب  اب  ترتع -  ادخ و  باتک  ینعی  ناناملـسم -  ینامـسآ  هریخذ ی  ریذپان و  نایاپ  عبنم  ود  ساسا  رب  هک  تسا  مّلـس  هلآ و 
: درمشرب نینچ  ناوت  یم  ار  ثحابم  نیا  نیرتمهم  .تسا  هدش  هئارا  میظنت و  هتشذگ  لاس  ود  تسیب و  لوط  رد  جیردت و  هب  هّتبلا  نّودم و  یتروص 

تّیرشب یعامتجا  یدرف و  یاهدرد  همه ی  نامرد  هخسن ی  ناونع  هب  میرک  نآرق  اب  سنُا  مهف و  تئارق ، رب  هیصوت  فلا )

مهیلع نیموصعم  ثیداحا  میرک و  نآرق  فراـعم  ساـسارب  هبوت  رافغتـسا و  تاـجانم ، و  اـعد ، اوقت ، نوچ  یمیهاـفم  عماـج  قیقد و  نییبت  ب )
.مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هغالبلا ی  جهن  ًاصوصخ  مالسلا 

یهلا یرادمامز  هوسا ی  تلادع و  اوقت ، تعاجش ، یوگلا  ناونع  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  ریظن  یب  تیصخش  یگدنز  لیلحت  ج )

[7]

هب ناضمر  کرابم  هام  رد  هلٌمّظعم  یراتفر  هریـس ی  زا  یّمهم  تاکن  بلطم  ره  نابطاخم  خـیرات و  هب  هّجوت  باتک و  نیا  بلاـطم  هعلاـطم ی  زا 
: هلمجزا دیآ  یم  تسد 

میرک نآرق  توالت  سلاجم  ییاپرب  هب  هّجوت  . 1

یقالخا ینامیا و  یزاسدوخ  هب  طوبرم  ثحابم  نتفرگرارق  روحم  . 2

نتسشن وگتفگ  هب  اهنآ  اب  ندادارف و  شوگ  نانآ  تارظن  نانخس و  هب  ...و و  نایوجشناد  دیتاسا ، نوچمه  فلتخم  راشقا  ینابزیم  . 3

هلٌمّظعم تماما  هب  هعمج  زامن  هماقا ی  ناضمر و  هام  رازگزامن  ناراد  هزور  عمج  رد  روضح  . 4

ص:8
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مالّسلا هیلعیلع  نینمؤملاریما  تداهش  ماّیا  ردق و  یاهبش  تّیمها  هب  نداد  هّجوت  . 5

سدق یناهج  زور  رت  میظع  هچره  ییامیپهار  رب  دیکأت  مالسا  ناهج  عضو  نییبت  . 6

[8]

یتفرعم ثحابم  و  فیرـش ، سدـق  نیطـسلف و  مالـسا ، خـیرات  هغالبلا ، جـهن  میرک ، نآرق  هب  طوبرم  ثحابم  نتفرگرارق  روحم  هرابرد ی  هچنآ  زا 
اریز .تسا  هدمآ  درگ  باتک  نیا  رد  تاعوضوم  نیا  رد  هلٌمّظعم  یوس  زا  هدش  نایب  بلاطم  همه ی  هک  تشادنپ  دیابن  دش  هتفگ  ...و  اعد  نوچمه 

بلاطم هعومجم ی  هک  دـنا  هتخادرپ  هدـش  رکذ  ثحابم  هلمج  زا  یّمهم  ثحابم  هب  لاـس  لوط  رد  فلتخم  یاـهتیعقوم  اهتبـسانم و  رد  ناـشیا 
هدش یروآ  عمج  ثحابم  نیا  زا  یبلاطم  اهنت  باتک  نیا  رد  دش  هتفگ  دنب 1  رد  هچنآ  ساسا  رب  درک و  وجتسج  لقتسم  بتک  رد  دیاب  ار  یعوضوم 

(1)  * .دشاب هدش  نایب  هتشذگ  یاهلاس  ناضمر  هام  رد  هک 

[9]

رد یعوضوم  یامنهار  تسرهف  یعوضوم ، هعلاطم ی  هب  ناگدنناوخ  ییامنهار  یارب  هدش و  میظنت  تانایب  یخیرات  بیترت  ساسا  رب  رضاح  باتک 
.تسا هدش  هئارا  همّدقم  نیا  زا  سپ  تاحفص 

یزاسون یزاسدوخ و  یارب  یا  همّدقم  تریصب و  تفرعم ، رب  ینتبم  یراد  هزور  بادآ  رد  دشاب  یروای  یتیاده و  ار  نانمؤم  هعومجم  نیا  هک  دیما 
.هللاءاشنا .یمالسا  هعماج ی  یونعم  ینید و 

قیفوتلا هللا  نمو 

یدورهق روپراتخم  اضریلع 

ص:9

یمظعلا هللا  تیآ  ترـضح  رظنم  زا  اعد  . 1 درب : ماـن  ار  هسـسؤم  نیمه  هرـشتنم ی  راـثآ  زا  ریز  یعوضوم  بتک  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  - *. 1
هنماخ یلعدّیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  رظنم  زا  نیطـسلف  .شزارب 2 . اضریلع  ششوک  هب  یمالـسا  بالقنا  مّظعم  ربهر  یا  هنماخ  یلعدّیس 

.یئازریم حلص  دیعس  ششوک  هب  یمالسا  بالقنا  مّظعم  ربهر  یا 
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بلاطم تسرهف 

ادخ 1 هب  تشگزاب  یارب  تصرف  نیرتهب  ناضمر ؛

ادخ 1 اب  سنا  راهب  ناضمر ؛

ادخ 2 اب  طابترا  ظفح  راثآ 

ناسنا 3 یگدنز  رد  یزاوم  هداج ی  ود 

راگدرورپ 4 ناصاخ  تفایض  هام  ناضمر ؛

ناسنا 4 یونعم  یلاعت  لماکت و  یلصا  ناکرا  زا  یکی  هزور ؛

ییاوقت 5 یب  تافآ  و  اوقت ، تاکرب  راثآ و 

هعماج 6 رد  اوقت  راثآ 

نآرق 8 راهب  ناضمر و  هام  مانتغا 

یمالسا 8 تفرعم  تیوقت  قیمعت و  رد  نآرق  اب  سنا  رثا 

تدابع 10 یزاسدوخ و  هام  ناضمر ؛

ادخ 11 هب  بّرقت  ناسنا و  حور  جورع  تصرف  ناضمر ؛

داسف 12 زا  تاجن  یبایزاب و  یزاسزاب و  هرود ی  ناضمر ؛

هانگ 13 کرت  تّیمها 

هانگ 14 زا  بانتجا  یمالسا و  هعماج ی  رد  ملاس  یاضف  ظفح  تّیمها 

سدق 17 زور  رد  یرایشه  یرادیب و  موزل 

ینیب 18 گرزبدوخ  رّبکت و  تفص  ِءوس  راثآ 

ینیب 20 گرزبدوخ  تّینم و  نتسکش  زا  یتیاکح 

ادخ 22 ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  رد  لمن  هروس ی  فیطل  یاه  سرد 

ادخ 27 هب  ناسنا  یزاین  یب  ساسحا  تارطخ 
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لاعتم 29 دنوادخ  هاگرد  هب  اعد 

ناسنا 31 یناحور  یونعم و  دعُب  نیرمت  تصرف  ناضمر ؛

یمالسا 33 هعماج ی  تافآ  نیرتگرزب  زا  یکی  تریصب  مدع  رّجحت و 

مالّسلا 34 هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ّصاخ  یباحص  رسای  راّمع  تمظع  زمر  تریصب ؛

لاس 38 لوط  رد  نآ  ظفح  ناضمر و  هام  یاهدرواتسد  هبساحم ی  موزل 

زور 93 هنابش  تاعاس  لامعا و  مامت  رد  هبقارم 

راک 40 یگدنز و  طیحم  اهلد و  حاورا و  رد  لّوحت  تصرف  ناضمر ؛

تّیدوبع 41 یالاو  ماقم 

یتسود 43 مدرم  یرایمه و  هب  هّجوت  یحور و  تّوق  بسک  هام  ناضمر ؛

داهج 44 هام  و  تاجانم ، اعد و  تدابع و  هام  ناضمر ،

یمالسا 46 ماظن  فده  هبّیط ؛ تایح 

نآ 48 اب  هطبار  ماکحتسا  نآرق و  رد  رّبدت  تئارق و  هب  هیصوت 

یزاسدوخ 50 ندش و  ینارون  هام  ناضمر ؛

فلتخم 51 یاه  یراتفرگ  زا  ییاهر  و  یزاسدوخ ، تصرف  ناضمر ؛

یونعم 52 یحور و  یاه  یرامیب  نامرد  هام  ناضمر ؛

یزاسدوخ 55 یاه  یگژیو  طیارش و  نیرتمهم  زا  صالخا ؛

نیصلخم 57 زایتما  هبترم و  صالخا ، لحارم 

زور 59 هنابش  یاه  زامن  لفاون  ماجنا  تصرف  ناضمر ؛

تاجانم 61 اعد و  تصرف  ناضمر ؛

اعد 62 تباجتسا  طیارش  بادآ و 

هروثأم 63 هیعدا ی  رد  رتتسم  یمالسا  قیمع  فراعم 
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اعد 65 هرابرد ی  هاگدید  ود 

سفن 67 رب  طّلست  نیرمت  هام  ناضمر ؛

ادخ 69 تیاضر  تعاطا و  رد  هقباسم  نادیم  ناضمر ؛

هدنیآ 70 لاس  یارب  ناضمر  هام  یاهدرواتسد  هریخذ ی 

تشهب 72 زا  یا  هعطق  ناضمر ؛

ناضمر 73 مامت  مات و  فده  اوقت ؛

اوقت 75 یداو  رد  نداهن  مدق  هام  ناضمر ؛

اوقت 75 راثآ  دیاوف و 

ندروخ 78 تبرض  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یاه  هیصوت  نیرتمهم 

اوقت 79 تامازلا  طیارش و  مزاول ، فیرعت ،

ص:11
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مومذم 80 یایند  حودمم ، یایند 

اهرصع 83 مامت  رد  اه  لسن  همه ی  هب  نینمؤملاریما  تّیصو 

نینمؤملاریما 84 تّیصو  رد  یزاون  میتی  تّیمها 

ناگیاسمه 85 قوقح  تیاعر  هب  هیصوت 

نآرق 86 هب  لمع  مهف و  رد  تقبس 

ادخ 87 هار  رد  ینابز  یناج ، یلام ، داهج  هب  هیصوت 

ادخ 91 زا  ناراکوکین  رجا  تفایرد  زور  رطف ؛ دیع 

اعد 93 رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  یاه  هتساوخ 

تّیونعم 95 تداعس و  بسک  یارب  ناضمر  هام  شزرا 

مالّسلا 96 هیلع  داّجس  ماما  هاگدید  زا  ناضمر 

ادخ 79 رهش  ناضمر ؛

مالسا 97 رهش  ناضمر ؛

هدننک 98 هزیکاپ  رهش  ناضمر ؛

ندش 98 صلاخ  هام  ناضمر ؛

ناسنا 100 یهارمگ  لماع  تجاجل ؛

ناریا 101 تّلم  تّیمولظم 

هّجوت 102 رّکذت و  قیرط  زا  ناربج  هام  ناضمر ؛

هیعدا 104 یاهدرواتسد  دیاوف و 

یهلا 106 نئازخ  دیلک  اعد ،

اعد 108 تباجتسا  طیارش 

هروثأم 112 هیعدا ی  رد  یهلا  قیمع  فراعم  دوجو 
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ناسنا 114 لامعا  رد  ریذپ  هبرض  فعض و  طاقن  نایب 

یونعم 117 یگدنز  هرابود ی  زاغآ  رطف ؛ دیع 

مالّسلا 120 هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تّیصخش  هتسجرب ی  داعبا 

مالّسلا 122 هیلع  نینمؤملاریما  تّیصخش  دوجو و  رد  تعاجش  تفص 

دعب 131 لاس  ناضمر  هام  یگدامآ  یارب  یّدج  میمصت  زور  رطف ؛ دیع 

ناسنا 132 تقلخ  یلصا  فده  هب  ندیسر  یارب  شالت  هاگودرا  ایند ؛

هثاغتسا 135 و  رافغتسا ، عّرضت ، هبوت ، هام  ناضمر ؛

رافغتسا 135 راثآ  طیارش و  تّیمها ، فیرعت ،

ناسنا 136 یاهتیلاّعف  یگدنز و  رد  هانگ  ریثأت 

تمواقم 138 هدارا و  شهاک  تّیونعم و  فیعضت  رد  هانگ  رثا 
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هبوت 139 ترفغم و  یدادادخ  تمعن 

رافغتسا 140 مهم  طرش  رورغ ؛ تلفغ و  زا  یرود 

هانگ 143 ندرمش  کچوک  زا  زیهرپ  موزل 

یرهاظ 144 رافغتسا  یقیقح و  رافغتسا  توافت 

لاعتم 147 دنوادخ  هاگرد  هب  اعد 

مالّسلا 149 هیلع  نینمؤملاریما  رافغتسا  هبانا و  هبوت ، اعد ، تیمها 

یلاعتم 151 لماک و  ناسنا  یگژیو 

هبانا 152 اعد و  رافغتسا ، هام  ناضمر ؛

یگزیکاپ 154 یکاپ و  هیکزت ، تراهط ، زور  رطف ؛ دیع 

هیکزت 155 ریهطت و  مایپ  هب  زورما  تیرشب  نامه  زاین 

یونعم 157 جورع  ییانثتسا  تصرف  ناضمر ؛

ناضمر 160 هام  کرد  تمعن  رکش 

لامک 161 تردق و  ییابیز ، بسک  یارب  یناحور  شزرو  هزور ؛

ناسنا 164 لامعا  حراوج و  ءاضعا و  همه ی  هدنریگربرد ی  یقیقح ؛ هزور ی 

ناضمر 166 هام  لامعا  مهم  رایسب  رصنع  راهچ 

رافغتسا 167 مهم  هلأسم ی  یروآدای 

یهاوخرذع 168 ترفغم و  تصرف  ردق ؛ بش 

ناضمر 169 هام  رد  تصرف  نیرتهب  ردق  بش  لاس ؛ ماّیا  رد  تصرف  نیرتهب  ناضمر 

ناراکدب 172 نارسُخ  ناراکوکین و  شاداپ  زور  رطف ؛ دیع 

تّینارون 175 بسک  تصرف  ناضمر ؛ کرابم  رّطعم و  هام 

ناضمر 176 هام  لولح  کیربت 
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یناسنا 176 لاصخ  قالخا و  یایحا  ادخ و  هب  بّرقت  تصرف  ناضمر ؛

یهلا 177 یاه  هدعو 

اعد 177 تباجتسا  . 1

ناراکدب 179 باقع  ناراکوکین و  شاداپ  2 و 3 .

نیمز 180 رب  ناحلاص  نانمؤم و  تفالخ  . 4

ادخ 181 هار  رد  نادهاجم  یریگتسد  تیاده و  . 5

یهلا 281 یاه  هدعو  قّقحت  رب  یدهاش  نآرق ، رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  یارجام 

ناضمر 185 هام  نتسناد  ردق  هب  هیصوت 

سفَن 186 اب  هزرابم  رد  تدهاجم  درواتسد  هزور و  هدیاف ی  نیرتمهم  اوقت ؛
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اهلد 186 ینشور  هیام ی  بونذ ، نارفغ  هیام ی  یوقت ، هار  یگدنب ، رهظم  ناضمر ؛

ینید 188 فیلاکت  ماکحا و  همه ی  فده  هبّیط ؛ تایح 

یراد 190 هزور  هلحرم ی  هس 

یمومع 190 هلحرم ی  لّوا : هلحرم ی 

هانگ 192 زا  لد  نابز و  مشچ ، شوگ ، یرادهاگن  مود : هلحرم ی 

ادخ 194 زا  ناسنا  تلفغ  لماوع  زا  زیهرپ  موس : هلحرم ی 

اهراگنز 195 یگدولآ و  یوشتسش  تصرف  ناضمر ؛

591 هنیکس »  » نآرق هژاو ی  موهفم  رد  یثحب 

یعامتجا 197 یدرف و  لئاسم  رد  هنیکس  اب  نآ  طابترا  اوقت و 

اه 200 یراتفرگ  همه ی  جالع  هار  ناونع  هب  اوقت  تیمها 

مالّسلا 202 هیلع  نینمؤملاریما  تّیصخش  هتسجرب  داعبا 

نانمؤم 210 تضایر  هدرشف ی  هرود ی  ناضمر ؛

یراد 210 هزور  یاهدرواتسد  ظفح  موزل 

هعماج 212 رد  صلاخ  لمع  یارب  تدهاجم  تصرف  ناضمر ؛

شیپ 213 هب  تکرح  یارب  یزاسدوخ  هام  ناضمر ؛

ناناملسم 214 یندشن  مامت  هریخذ ی  رطف ؛ دیع 

هالص 216 ربص و  هام  ناضمر ؛

ناضمر 217 هام  سرد  نیرتگرزب  یزاسدوخ ؛

یقیقح 218 یانعم  هب  دیع  رطف ؛ دیع 

اوقت 219 یزاس  هریخذ  هام  ناضمر ؛

مالّسلا 220 هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یایاصو 
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اوقت 220 اب  گنهامه  هارمه و  مظن  . 1

مه 222 هب  اهنهذ  ندرک  نیبشوخ  مه ، هب  اهلد  ندرک  کیدزن  . 2

نامورحم 223 هب  یگدیسر  یّدام ، طاشن  یونعم و  تایح  تیوقت  ناضمر ؛ یاهسرد 

هعماج 225 رد  ییارگ  فرصم  تافآ 

مالسا 227 یایند  هزورما ی  یلصا و  زاین  نآرق ؛

نآ 230 نتشاد  منتغم  موزل  ردق و  بش  تیمها 

ادخ 232 زا  نتفرگ  یدیع  تصرف  رطف ؛ دیع 

ناضمر 233 هام  هریخذ ی  ظفح  فیلکت و  هب  لمع  تّیمها 

رطف 235 دیع  هب  ناضمر  هام  ندش  یهتنم  تمکح 
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یهلا 236 باذع  زا  ناسنا  تظفاحم  یراد ؛ هزور 

یهلا 237 باذع  ییایند  تروص  ناهانگ ؛

ادخ 238 رب  ناسنا  ندش  هضرع  تمایق ؛ زور 

نآرق 239 رد  تمایق  تایآ  هب  هّجوت  موزل 

اوقت 240 تّیدوبع و  لپ  طارص ؛ لپ 

نادنزرف 242 هب  یگدیسر  هّجوت و  موزل 

حور 244 یهلا و  هکئالم ی  لّزنت  نامز  ردق ؛ بش 

هغالبلا 246 جهن  رد  نامیا  یاهیگژیو  طیارش و  موهفم ، هرابرد ی  یثحب 

نامیا 250 هیاپ ی  نکر و  راهچ 

یا 253 هیراع  عدوتسم و  نامیا  رقتسم ، تباث و  نامیا 

رتشا 255 کلام  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نامرف  رد  ناوارف  یاهتمکح 

ناگتشرف 260 اب  نایکاخ  ینیشنمه  یئانثتسا  تصرف  ناضمر ؛

اوقت 262 یزاس  هریخذ  هام  ناضمر ؛

هعماج 264 رد  نآرق  تبرغ  عفر  لماع  یمالسا ؛ بالقنا 

ناضمر 267 یهلا  هرفس ی  تایوتحم 

نآرق 269 رّبدت  اب  هارمه  توالت  هب  هیصوت 

قح 269 ریسم  رد  ناسنا  ظفح  لماع  نآ ؛ رد  رّبدت  نآرق و  اب  سنُا 

هروثأم 270 هیعدا ی  رد  دوجوم  ناوارف  فراعم 

یبلق 273 تراهط  بسک  ناسنا و  حور  هیفصت ی  تصرف  ناضمر ؛

اعد 274 یاهدرواتسد 

لد 274 رد  ادخ  دای  یایحا  . 1
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لد 275 رد  نامیا  رارمتسا  تیوقت و  . 2

ناسنا 275 رد  صالخا  حور  ندیمد  . 3

ناسنا 275 رد  یقالخا  لیاضف  دشر  یزاسدوخ و  . 4

لد 276 رد  ادخ  هب  تّبحم  داجیا  . 5

ناسنا 276 رد  تمواقم  دیما و  حور  ندیمد  . 6

تاجاح 277 ندش  هدروآرب  . 7

نآ 277 تباجتسا  اعد و  طیارش 

شیالآ 277 یب  توارط و  اب  یلد  اب  تساوخرد  . 1

تفرعم 278 اب  ندرک  اعد  . 2
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هانگ 278 زا  بانتجا  هبوت و  . 3

عوشخ 279 بلق و  روضح  . 4

هروثأم 280 یاهاعد  تیمها 

اعد 281 دقن  هدیاف ی  نیرتگرزب 

یهلا 282 لّضفت  تمحر و  زا  یریگ  هرهب  تصرف  ناضمر ؛

رافغتسا 283 یعامتجا  یدرف و  بتارم 

اهنآ 285 زا  رافغتسا  موزل  هانگ و  هناگ ی  هس  عاونا 

یهلا 289 ترفغم  تمحر و  زا  یدنم  هرهب  یقیقح  دیع  رطف ؛ دیع 

ناملسم 291 ناسنا  لد  حور و  تراهط  دوبدای  رطف ؛ دیع 

ناناملسم 292 تّزع  دیدجت  رد  میرک  نآرق  اب  سنُا  ریثأت 

رگید 295 یاههام  رب  ناضمر  هام  تلیضف  للع 

مالّسلا 296 هیلع  نینمؤملاریما  مالک  رد  ناج  هزور ی  مسج و  هزور ی 

دوخ 300 زا  تبظاوم  تبقارم و  اوقت :

رشب 302 یگدنز  طیحم  رد  نآ  راثآ  اعد و  تمعن 

هروثأم 304 هیعدا ی  همجرت ی  هب  هّجوت  یارب  ناناوج  هب  هیصوت 

هناگ 307 جنپ  یاهزامن  قیرط  زا  ناضمر  هام  تاکرب  ظفح 

تاملک 310 تایآ و  رد  رّبدت  فراعم ؛ مهف  نتخومآ ، نآرق : هرابرد ی  یلصا  هفیظو ی  هس 

لاس 312 لوط  رد  میرک  نآرق  اب  هطبار  ظفح  هب  هیصوت 

میرک 313 نآرق  ظفح  گرزب  تمعن 

ینآرق 314 یاعد  دنچ 

اهتصرف 315 هام  یهلا ، ینامهیم  هب  توعد  هام  ناضمر ؛
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ناضمر 316 یهلا  تفایض  یونعم  تاکرب 

نآ 318 دیاوف  رافغتسا و 

نآ 321 یّدح  یب  یهلا و  رکذ  تّیمها 

یهلا 324 دای  رکذ و  لحارم 

نینمؤم 327 راوشد  مهم و  رایسب  فیلکت  هس 

اج 329 ره  لاح و  ره  رد  رکذ  موادت 

لّسوت 332 تدابع و  یراد و  هزور  رکش  دیع  رطف ، دیع 

ناضمر 333 هام  یاهسرد 

نیملسم 336 تدحو  رهظم  ترطف و  هب  عوجر  رطف ؛ دیع 
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میرک 337 نآرق  زا  هدافتسا  توالت و  عامتسا ، هب  هیصوت 

میرک 339 نآرق  رد  اهنآ  طابترا  هالص و  ربص و  رصنع  ود 

ربص 342 هناگ ی  هس  یاه  هصرع 

ربص 343 هناگ ی  هس  یاه  هصرع  یعامتجا  هبنج ی 

عّرضت 347 عوشخ و  رکذ و  اهلد و  هّجوت  راهب  ردق : یاهبش 

مالّسلا 348 هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یقالخا  تیبرت  دعُب 

یمالسا 348 فراعم  هاگن  زا  ایند 

ینورد 353 یاهدرد  جالع  تصرف  ناضمر ؛

راد 354 هزور  ناناوجون  هب  یراد  هزور  کیربت 

رطف 356 دیع  زور  تّیصوصخ  ود 

ناضمر 356 گرزب  یاهسرد 

یهلا 360 ترطف  هب  ناسنا  یکیدزن  تصرف  ناضمر ؛

نآرق 361 اب  سنُا  یارب  یا  همّدقم  نآرق ، توالت 

نآرق 362 نایراق  هب  ییاه  هیصوت 

563 هر )  ) ماما هتسجرب ی  راگدای  سدق ، زور  تیمها 

ناسنا 367 دیدج  لاس  زاغآ  ردق ؛ بش 

ناضمر 368 هام  یاهدرواتسد 

هعماج 370 رد  نظءوس  یاضف  شرتسگ  زا  یریگولج  قالخا و  تّیمها 

نآرق 372 میهافم  فراعم و  زا  یریگ  هرهب  موزل 

ینآرق 373 فراعم  تاجرد 

نآرق 573 تایآ  یانعم  هب  هّجوت  کرد و  موزل 
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هروثأم 377 هیعدا ی  رد  ناضمر  هام  تایصوصخ  تافص و 

اوقت 380 هدرتسگ ی  داعبا 

یناوج 483 گرزب  هیامرس ی  لالز ، کاپ و  یاهلد 

ناضمر 388 یلایل  ماّیا و  نتسناد  ردق  موزل 

یهلا 390 تمحر  یاه  هچیرد  ندش  زاب  تصرف  ناضمر ؛

رطف 393 دیعس  دیع  رهاظم  تدابع ؛ دّبعت و 

مالسا 394 ناهج  یاهدوبمک  ناربج  رد  نآ  اب  سنُا  نارق و  مهف  ریثأت 

نآ 397 مهف  هب  ندش  کیدزن  رد  نآرق  ظفح  ریثأت 

نینمؤم 399 هب  یهلا  هیده ی  هزور ،

ص:17

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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هروثأم 400 هیعدا ی  رد  یهلا  فراعم  قیاقح و  دوجو 

قالخالا 401 مراکم  فیرش  یاعد  رب  یرورم 

ینید 404 تفرعم  قیمعت  یارب  ارعش  هب  هیصوت 

ینارون 406 تاکرب  ینید و  فراعم  لوصحم  تشادرب  تصرف  ناضمر ؛

نمؤم 409 دنمتداعس و  یاهناسنا  یقیقح  دیع  رطف ؛ دیع 

ص:18

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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بلاطم یعوضوم  تسرهف 

نآ لامعا  ناضمر و  هام  تلیضف  هب  طوبرم  ثحابم  . 1

ادخ 1 هب  تشگزاب  یارب  تصرف  نیرتهب  ناضمر ؛

ادخ 1 اب  سنا  راهب  ناضمر ؛

راگدرورپ 4 ناصاخ  تفایض  هام  ناضمر ؛

ناسنا 4 یونعم  یلاعت  لماکت و  یلصا  ناکرا  زا  یکی  هزور ؛

نآرق 8 راهب  ناضمر و  هام  مانتغا 

تدابع 10 یزاسدوخ و  هام  ناضمر ؛

ادخ 11 هب  بّرقت  ناسنا و  حور  جورع  تصرف  ناضمر ؛

داسف 12 زا  تاجن  یبایزاب و  یزاسزاب و  هرود ی  ناضمر ؛

ناسنا 31 یناحور  یونعم و  دعُب  نیرمت  تصرف  ناضمر ؛

لاس 38 لوط  رد  نآ  ظفح  ناضمر و  هام  یاهدرواتسد  هبساحم ی  موزل 

راک 40 یگدنز و  طیحم  اهلد و  حاورا و  رد  لّوحت  تصرف  ناضمر ؛

یتسود 43 مدرم  یرایمه و  هب  هّجوت  یحور و  تّوق  بسک  هام  ناضمر ؛

داهج 44 هام  و  تاجانم ، اعد و  تدابع و  هام  ناضمر ،

یزاسدوخ 50 ندش و  ینارون  هام  ناضمر ؛

فلتخم 51 یاه  یراتفرگ  زا  ییاهر  و  یزاسدوخ ، تصرف  ناضمر ؛

یونعم 52 یحور و  یاه  یرامیب  نامرد  هام  ناضمر ؛

زور 59 هنابش  یاه  زامن  لفاون  ماجنا  تصرف  ناضمر ؛

سفن 67 رب  طّلست  نیرمت  هام  ناضمر ؛

ادخ 69 تیاضر  تعاطا و  رد  هقباسم  نادیم  ناضمر ؛

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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هدنیآ 70 لاس  یارب  ناضمر  هام  یاهدرواتسد  هریخذ ی 

تشهب 72 زا  یا  هعطق  ناضمر ؛

ص:19

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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اوقت 75 یداو  رد  نداهن  مدق  هام  ناضمر ؛

تّیونعم 95 تداعس و  بسک  یارب  ناضمر  هام  شزرا 

مالّسلا 96 هیلع  داّجس  ماما  هاگدید  زا  ناضمر 

ادخ 79 رهش  ناضمر ؛

مالسا 97 رهش  ناضمر ؛

هدننک 98 هزیکاپ  رهش  ناضمر ؛

ندش 98 صلاخ  هام  ناضمر ؛

هّجوت 102 رّکذت و  قیرط  زا  ناربج  هام  ناضمر ؛

هثاغتسا 135 و  رافغتسا ، عّرضت ، هبوت ، هام  ناضمر ؛

هبانا 152 اعد و  رافغتسا ، هام  ناضمر ؛

یونعم 157 جورع  ییانثتسا  تصرف  ناضمر ؛

ناضمر 160 هام  کرد  تمعن  رکش 

لامک 161 تردق و  ییابیز ، بسک  یارب  یناحور  شزرو  هزور ؛

ناسنا 164 لامعا  حراوج و  ءاضعا و  همه ی  هدنریگربرد ی  یقیقح ؛ هزور ی 

ناضمر 166 هام  لامعا  مهم  رایسب  رصنع  راهچ 

ناضمر 169 هام  رد  تصرف  نیرتهب  ردق  بش  لاس ؛ ماّیا  رد  تصرف  نیرتهب  ناضمر 

تّینارون 175 بسک  تصرف  ناضمر ؛ کرابم  رّطعم و  هام 

ناضمر 176 هام  لولح  کیربت 

یناسنا 176 لاصخ  قالخا و  یایحا  ادخ و  هب  بّرقت  تصرف  ناضمر ؛

ناضمر 185 هام  نتسناد  ردق  هب  هیصوت 

اهلد 186 ینشور  هیام ی  بونذ ، نارفغ  هیام ی  یوقت ، هار  یگدنب ، رهظم  ناضمر ؛

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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یراد 190 هزور  هلحرم ی  هس 

یمومع 190 هلحرم ی  لّوا : هلحرم ی 

هانگ 192 زا  لد  نابز و  مشچ ، شوگ ، یرادهاگن  مود : هلحرم ی 

ادخ 194 زا  ناسنا  تلفغ  لماوع  زا  زیهرپ  موس : هلحرم ی 

اهراگنز 195 یگدولآ و  یوشتسش  تصرف  ناضمر ؛

نانمؤم 210 تضایر  هدرشف ی  هرود ی  ناضمر ؛

یراد 210 هزور  یاهدرواتسد  ظفح  موزل 

هعماج 212 رد  صلاخ  لمع  یارب  تدهاجم  تصرف  ناضمر ؛

شیپ 213 هب  تکرح  یارب  یزاسدوخ  هام  ناضمر ؛

ص:20

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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هالص 216 ربص و  هام  ناضمر ؛

ناضمر 217 هام  سرد  نیرتگرزب  یزاسدوخ ؛

اوقت 219 یزاس  هریخذ  هام  ناضمر ؛

نامورحم 223 هب  یگدیسر  یّدام ، طاشن  یونعم و  تایح  تیوقت  ناضمر ؛ یاهسرد 

ناضمر 233 هام  هریخذ ی  ظفح  فیلکت و  هب  لمع  تّیمها 

رطف 235 دیع  هب  ناضمر  هام  ندش  یهتنم  تمکح 

یهلا 236 باذع  زا  ناسنا  تظفاحم  یراد ؛ هزور 

ناگتشرف 260 اب  نایکاخ  ینیشنمه  یئانثتسا  تصرف  ناضمر ؛

اوقت 262 یزاس  هریخذ  هام  ناضمر ؛

یبلق 273 تراهط  بسک  ناسنا و  حور  هیفصت ی  تصرف  ناضمر ؛

یهلا 282 لّضفت  تمحر و  زا  یریگ  هرهب  تصرف  ناضمر ؛

رگید 295 یاههام  رب  ناضمر  هام  تلیضف  للع 

مالّسلا 296 هیلع  نینمؤملاریما  مالک  رد  ناج  هزور ی  مسج و  هزور ی 

ناضمر 267 یهلا  هرفس ی  تایوتحم 

هناگ 307 جنپ  یاهزامن  قیرط  زا  ناضمر  هام  تاکرب  ظفح 

اهتصرف 315 هام  یهلا ، ینامهیم  هب  توعد  هام  ناضمر ؛

ناضمر 316 یهلا  تفایض  یونعم  تاکرب 

ناضمر 333 هام  یاهسرد 

ینورد 353 یاهدرد  جالع  تصرف  ناضمر ؛

راد 354 هزور  ناناوجون  هب  یراد  هزور  کیربت 

ناضمر 356 گرزب  یاهسرد 

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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یهلا 360 ترطف  هب  ناسنا  یکیدزن  تصرف  ناضمر ؛

ناضمر 368 هام  یاهدرواتسد 

هروثأم 377 هیعدا ی  رد  ناضمر  هام  تایصوصخ  تافص و 

ناضمر 388 یلایل  ماّیا و  نتسناد  ردق  موزل 

یهلا 390 تمحر  یاه  هچیرد  ندش  زاب  تصرف  ناضمر ؛

نینمؤم 399 هب  یهلا  هیده ی  هزور ،

ینارون 406 تاکرب  ینید و  فراعم  لوصحم  تشادرب  تصرف  ناضمر ؛

ص:21

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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میرک نآرق  هب  طوبرم  ثحابم  . 2

نآرق 8 راهب  ناضمر و  هام  مانتغا 

یمالسا 8 تفرعم  تیوقت  قیمعت و  رد  نآرق  اب  سنا  رثا 

ادخ 22 ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  رد  لمن  هروس ی  فیطل  یاه  سرد 

ادخ 27 هب  ناسنا  یزاین  یب  ساسحا  تارطخ 

نآ 48 اب  هطبار  ماکحتسا  نآرق و  رد  رّبدت  تئارق و  هب  هیصوت 

نیصلخم 57 زایتما  هبترم و  صالخا ، لحارم 

یهلا 177 یاه  هدعو 

اعد 177 تباجتسا  . 1

ناراکدب 179 باقع  ناراکوکین و  شاداپ  2 و 3 .

نیمز 180 رب  ناحلاص  نانمؤم و  تفالخ  . 4

ادخ 181 هار  رد  نادهاجم  یریگتسد  تیاده و  . 5

یهلا 281 یاه  هدعو  قّقحت  رب  یدهاش  نآرق ، رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  یارجام 

591 هنیکس »  » نآرق هژاو ی  موهفم  رد  یثحب 

یعامتجا 197 یدرف و  لئاسم  رد  هنیکس  اب  نآ  طابترا  اوقت و 

مالسا 227 یایند  هزورما ی  یلصا و  زاین  نآرق ؛

ادخ 238 رب  ناسنا  ندش  هضرع  تمایق ؛ زور 

نآرق 239 رد  تمایق  تایآ  هب  هّجوت  موزل 

اوقت 240 تّیدوبع و  لپ  طارص ؛ لپ 

هعماج 264 رد  نآرق  تبرغ  عفر  لماع  یمالسا ؛ بالقنا 

نآرق 269 رّبدت  اب  هارمه  توالت  هب  هیصوت 

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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قح 269 ریسم  رد  ناسنا  ظفح  لماع  نآ ؛ رد  رّبدت  نآرق و  اب  سنُا 

ناناملسم 292 تّزع  دیدجت  رد  میرک  نآرق  اب  سنُا  ریثأت 

تاملک 310 تایآ و  رد  رّبدت  فراعم ؛ مهف  نتخومآ ، نآرق : هرابرد ی  یلصا  هفیظو ی  هس 

لاس 312 لوط  رد  میرک  نآرق  اب  هطبار  ظفح  هب  هیصوت 

میرک 313 نآرق  ظفح  گرزب  تمعن 

میرک 337 نآرق  زا  هدافتسا  توالت و  عامتسا ، هب  هیصوت 

میرک 339 نآرق  رد  اهنآ  طابترا  هالص و  ربص و  رصنع  ود 

نآرق 361 اب  سنُا  یارب  یا  همّدقم  نآرق ، توالت 

نآرق 362 نایراق  هب  ییاه  هیصوت 

ص:22

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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نآرق 372 میهافم  فراعم و  زا  یریگ  هرهب  موزل 

ینآرق 373 فراعم  تاجرد 

نآرق 375 تایآ  یانعم  هب  هّجوت  کرد و  موزل 

مالسا 394 ناهج  یاهدوبمک  ناربج  رد  نآ  اب  سنُا  نارق و  مهف  ریثأت 

نآ 397 مهف  هب  ندش  کیدزن  رد  نآرق  ظفح  ریثأت 

تاجانم اعد و  هب  طوبرم  ثحابم  . 3

داهج 44 هام  و  تاجانم ، اعد و  تدابع و  هام  ناضمر ،

تاجانم 61 اعد و  تصرف  ناضمر ؛

اعد 62 تباجتسا  طیارش  بادآ و 

هروثأم 63 هیعدا ی  رد  رتتسم  یمالسا  قیمع  فراعم 

اعد 65 هرابرد ی  هاگدید  ود 

اعد 93 رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  یاه  هتساوخ 

هیعدا 104 یاهدرواتسد  دیاوف و 

یهلا 106 نئازخ  دیلک  اعد ،

اعد 108 تباجتسا  طیارش 

هروثأم 112 هیعدا ی  رد  یهلا  قیمع  فراعم  دوجو 

ناسنا 114 لامعا  رد  ریذپ  هبرض  فعض و  طاقن  نایب 

هثاغتسا 135 و  رافغتسا ، عّرضت ، هبوت ، هام  ناضمر ؛

مالّسلا 149 هیلع  نینمؤملاریما  رافغتسا  هبانا و  هبوت ، اعد ، تیمها 

هبانا 152 اعد و  رافغتسا ، هام  ناضمر ؛

هروثأم 270 هیعدا ی  رد  دوجوم  ناوارف  فراعم 

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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اعد 274 یاهدرواتسد 

لد 274 رد  ادخ  دای  یایحا  . 1

لد 275 رد  نامیا  رارمتسا  تیوقت و  . 2

ناسنا 275 رد  صالخا  حور  ندیمد  . 3

ناسنا 275 رد  یقالخا  لیاضف  دشر  یزاسدوخ و  . 4

لد 276 رد  ادخ  هب  تّبحم  داجیا  . 5

ناسنا 276 رد  تمواقم  دیما و  حور  ندیمد  . 6

تاجاح 277 ندش  هدروآرب  . 7

ص:23

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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نآ 277 تباجتسا  اعد و  طیارش 

شیالآ 277 یب  توارط و  اب  یلد  اب  تساوخرد  . 1

تفرعم 278 اب  ندرک  اعد  . 2

هانگ 278 زا  بانتجا  هبوت و  . 3

عوشخ 279 بلق و  روضح  . 4

هروثأم 280 یاهاعد  تیمها 

اعد 281 دقن  هدیاف ی  نیرتگرزب 

رشب 302 یگدنز  طیحم  رد  نآ  راثآ  اعد و  تمعن 

هروثأم 304 هیعدا ی  همجرت ی  هب  هّجوت  یارب  ناناوج  هب  هیصوت 

هروثأم 400 هیعدا ی  رد  یهلا  فراعم  قیاقح و  دوجو 

قالخالا 401 مراکم  فیرش  یاعد  رب  یرورم 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یایاصو  تّیصخش و  هب  طوبرم  ثحابم  . 4

ندروخ 78 تبرض  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یاه  هیصوت  نیرتمهم 

اوقت 79 تامازلا  طیارش و  مزاول ، فیرعت ،

مومذم 80 یایند  حودمم ، یایند 

اهرصع 83 مامت  رد  اه  لسن  همه ی  هب  نینمؤملاریما  تّیصو 

نینمؤملاریما 84 تّیصو  رد  یزاون  میتی  تّیمها 

ناگیاسمه 85 قوقح  تیاعر  هب  هیصوت 

نآرق 86 هب  لمع  مهف و  رد  تقبس 

ادخ 87 هار  رد  ینابز  یناج ، یلام ، داهج  هب  هیصوت 

مالّسلا 120 هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تّیصخش  هتسجرب ی  داعبا 

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )
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مالّسلا 122 هیلع  نینمؤملاریما  تّیصخش  دوجو و  رد  تعاجش  تفص 

مالّسلا 149 هیلع  نینمؤملاریما  رافغتسا  هبانا و  هبوت ، اعد ، تیمها 

مالّسلا 202 هیلع  نینمؤملاریما  تّیصخش  هتسجرب  داعبا 

مالّسلا 220 هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یایاصو 

اوقت 220 اب  گنهامه  هارمه و  مظن  . 1

مه 222 هب  اهنهذ  ندرک  نیبشوخ  مه ، هب  اهلد  ندرک  کیدزن  . 2

هغالبلا 246 جهن  رد  نامیا  یاهیگژیو  طیارش و  موهفم ، هرابرد ی  یثحب 

نامیا 250 هیاپ ی  نکر و  راهچ 
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یا 253 هیراع  عدوتسم و  نامیا  رقتسم ، تباث و  نامیا 

رتشا 255 کلام  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نامرف  رد  ناوارف  یاهتمکح 

مالّسلا 296 هیلع  نینمؤملاریما  مالک  رد  ناج  هزور ی  مسج و  هزور ی 

مالّسلا 348 هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یقالخا  تیبرت  دعُب 

یمالسا 348 فراعم  هاگن  زا  ایند 

اوقت هب  طوبرم  ثحابم  . 5

ادخ 2 اب  طابترا  ظفح  راثآ 

ناسنا 3 یگدنز  رد  یزاوم  هداج ی  ود 

ییاوقت 5 یب  تافآ  و  اوقت ، تاکرب  راثآ و 

هعماج 6 رد  اوقت  راثآ 

هانگ 13 کرت  تّیمها 

زور 93 هنابش  تاعاس  لامعا و  مامت  رد  هبقارم 

تّیدوبع 41 یالاو  ماقم 

ناضمر 73 مامت  مات و  فده  اوقت ؛

اوقت 75 راثآ  دیاوف و 

اوقت 79 تامازلا  طیارش و  مزاول ، فیرعت ،

نآرق 86 هب  لمع  مهف و  رد  تقبس 

سفَن 186 اب  هزرابم  رد  تدهاجم  درواتسد  هزور و  هدیاف ی  نیرتمهم  اوقت ؛

یعامتجا 197 یدرف و  لئاسم  رد  هنیکس  اب  نآ  طابترا  اوقت و 

اوقت 219 یزاس  هریخذ  هام  ناضمر ؛

اوقت 262 یزاس  هریخذ  هام  ناضمر ؛

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
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دوخ 300 زا  تبظاوم  تبقارم و  اوقت :

اوقت 380 هدرتسگ ی  داعبا 

زامن هب  طوبرم  ثحابم  . 6

ادخ 11 هب  بّرقت  ناسنا و  حور  جورع  تصرف  ناضمر ؛

داسف 12 زا  تاجن  یبایزاب و  یزاسزاب و  هرود ی  ناضمر ؛

زور 59 هنابش  یاه  زامن  لفاون  ماجنا  تصرف  ناضمر ؛

هناگ 307 جنپ  یاهزامن  قیرط  زا  ناضمر  هام  تاکرب  ظفح 
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ناهانگ زا  رافغتسا  هبوت و  هب  طوبرم  ثحابم  . 7

ینیب 18 گرزبدوخ  رّبکت و  تفص  ِءوس  راثآ 

ناسنا 31 یناحور  یونعم و  دعُب  نیرمت  تصرف  ناضمر ؛

ناسنا 100 یهارمگ  لماع  تجاجل ؛

هثاغتسا 135 و  رافغتسا ، عّرضت ، هبوت ، هام  ناضمر ؛

رافغتسا 135 راثآ  طیارش و  تّیمها ، فیرعت ،

ناسنا 136 یاهتیلاّعف  یگدنز و  رد  هانگ  ریثأت 

تمواقم 138 هدارا و  شهاک  تّیونعم و  فیعضت  رد  هانگ  رثا 

هبوت 139 ترفغم و  یدادادخ  تمعن 

رافغتسا 140 مهم  طرش  رورغ ؛ تلفغ و  زا  یرود 

هانگ 143 ندرمش  کچوک  زا  زیهرپ  موزل 

یرهاظ 144 رافغتسا  یقیقح و  رافغتسا  توافت 

یلاعتم 151 لماک و  ناسنا  یگژیو 

رافغتسا 167 مهم  هلأسم ی  یروآدای 

یهلا 237 باذع  ییایند  تروص  ناهانگ ؛

رافغتسا 283 یعامتجا  یدرف و  بتارم 

اهنآ 285 زا  رافغتسا  موزل  هانگ و  هناگ ی  هس  عاونا 

نآ 318 دیاوف  رافغتسا و 

یناوج 483 گرزب  هیامرس ی  لالز ، کاپ و  یاهلد 

رکذ هب  طوبرم  ثحابم  . 8

نآ 321 یّدح  یب  یهلا و  رکذ  تّیمها 

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
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یهلا 324 دای  رکذ و  لحارم 

نینمؤم 327 راوشد  مهم و  رایسب  فیلکت  هس 

اج 329 ره  لاح و  ره  رد  رکذ  موادت 

تّیدوبع ماقم  یگدنب و  هب  طوبرم  ثحابم  . 9

تّیدوبع 41 یالاو  ماقم 

ادخ 69 تیاضر  تعاطا و  رد  هقباسم  نادیم  ناضمر ؛

ادخ 176 هب  بّرقت  تصرف  ناضمر 
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اوقت 240 تّیدوبع و  لپ  طارص ؛ لپ 

رشب 302 یگدنز  طیحم  رد  نآ  راثآ  اعد و  تمعن 

هروثأم 304 هیعدا ی  همجرت ی  هب  هّجوت  یارب  ناناوج  هب  هیصوت 

یزاسدوخ هب  طوبرم  ثحابم  . 10

یزاسدوخ 55 یاه  یگژیو  طیارش و  نیرتمهم  زا  صالخا ؛

ینید 188 فیلاکت  ماکحا و  همه ی  فده  هبّیط ؛ تایح 

ناضمر 217 هام  سرد  نیرتگرزب  یزاسدوخ ؛

ربص هب  طوبرم  ثحابم  . 11

میرک 339 نآرق  رد  اهنآ  طابترا  هالص و  ربص و  رصنع  ود 

ربص 342 هناگ ی  هس  یاه  هصرع 

نآ بتارم  صالخا و  هب  طوبرم  ثحابم  . 12

یزاسدوخ 55 یاه  یگژیو  طیارش و  نیرتمهم  زا  صالخا ؛

نیصلخم 57 زایتما  هبترم و  صالخا ، لحارم 

یقالخا ینامیا و  یاه  هوسا  زا  ییاه  هنومن  . 13

داسف 12 زا  تاجن  یبایزاب و  یزاسزاب و  هرود ی  ناضمر 

ینیب 20 گرزبدوخ  تّینم و  نتسکش  زا  یتیاکح 

یناسفن یاوه  اب  هزرابم  هب  طوبرم  ثحابم  . 14

ناسنا 3 یگدنز  رد  یزاوم  هداج ی  ود 

هانگ 13 کرت  تّیمها 

سفن 67 رب  طّلست  نیرمت  هام  ناضمر ؛

هدننک 98 هزیکاپ  رهش  ناضمر ؛

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
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ندش 98 صلاخ  هام  ناضمر ؛

نآ ماسقاو  ایند  لیلحت  هب  طوبرم  ثحابم  . 15

مومذم 80 یایند  حودمم ، یایند 
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ناسنا 132 تقلخ  یلصا  فده  هب  ندیسر  یارب  شالت  هاگودرا  ایند ؛

مالّسلا 348 هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یقالخا  تیبرت  دعُب 

ردق یاهبش  تلیضف  تّیمها و  هب  طوبرم  ثحابم  . 16

یهاوخرذع 168 ترفغم و  تصرف  ردق ؛ بش 

نآ 230 نتشاد  منتغم  موزل  ردق و  بش  تیمها 

حور 244 یهلا و  هکئالم ی  لّزنت  نامز  ردق ؛ بش 

عّرضت 347 عوشخ و  رکذ و  اهلد و  هّجوت  راهب  ردق : یاهبش 

ناسنا 367 دیدج  لاس  زاغآ  ردق ؛ بش 

ناضمر 388 یلایل  ماّیا و  نتسناد  ردق  موزل 

نیطسلف مدرم  زا  تیامح  سدق و  زور  هب  طوبرم  ثحابم  هب  طوبرم  ثحابم  . 17

سدق 17 زور  رد  یرایشه  یرادیب و  موزل 

563 هر )  ) ماما هتسجرب ی  راگدای  سدق ، زور  تیمها 

تریصب هلمج  زا  یعامتجا  لئاسم  یخرب  هب  طوبرم  ثحابم  . 18

هانگ 13 کرت  تّیمها 

یمالسا 33 هعماج ی  تافآ  نیرتگرزب  زا  یکی  تریصب  مدع  رّجحت و 

مالّسلا 34 هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ّصاخ  یباحص  رسای  راّمع  تمظع  زمر  تریصب ؛

یمالسا 46 ماظن  فده  هبّیط ؛ تایح 

ناریا 101 تّلم  تّیمولظم 

ینید 188 فیلاکت  ماکحا و  همه ی  فده  هبّیط ؛ تایح 

هعماج 225 رد  ییارگ  فرصم  تافآ 

نادنزرف 242 هب  یگدیسر  هّجوت و  موزل 

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
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ربص 343 هناگ ی  هس  یاه  هصرع  یعامتجا  هبنج ی 

هعماج 370 رد  نظءوس  یاضف  شرتسگ  زا  یریگولج  قالخا و  تّیمها 

ینید 404 تفرعم  قیمعت  یارب  ارعش  هب  هیصوت 

رطف دیع  هب  طوبرم  ثحابم  . 19

ادخ 91 زا  ناراکوکین  رجا  تفایرد  زور  رطف ؛ دیع 
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یونعم 117 یگدنز  هرابود ی  زاغآ  رطف ؛ دیع 

دعب 131 لاس  ناضمر  هام  یگدامآ  یارب  یّدج  میمصت  زور  رطف ؛ دیع 

یگزیکاپ 154 یکاپ و  هیکزت ، تراهط ، زور  رطف ؛ دیع 

هیکزت 155 ریهطت و  مایپ  هب  زورما  تیرشب  نامه  زاین 

ناراکدب 172 نارسُخ  ناراکوکین و  شاداپ  زور  رطف ؛ دیع 

ناناملسم 214 یندشن  مامت  هریخذ ی  رطف ؛ دیع 

یقیقح 218 یانعم  هب  دیع  رطف ؛ دیع 

ادخ 232 زا  نتفرگ  یدیع  تصرف  رطف ؛ دیع 

یهلا 289 ترفغم  تمحر و  زا  یدنم  هرهب  یقیقح  دیع  رطف ؛ دیع 

ناملسم 291 ناسنا  لد  حور و  تراهط  دوبدای  رطف ؛ دیع 

لّسوت 332 تدابع و  یراد و  هزور  رکش  دیع  رطف ، دیع 

نیملسم 336 تدحو  رهظم  ترطف و  هب  عوجر  رطف ؛ دیع 

رطف 356 دیع  زور  تّیصوصخ  ود 

رطف 393 دیعس  دیع  رهاظم  تدابع ؛ دّبعت و 

نمؤم 409 دنمتداعس و  یاهناسنا  یقیقح  دیع  رطف ؛ دیع 

ناضمر هام  رد  هلٌمّظعم  یاهاعد  زا  هنومن  دنچ  . 20

لاعتم 29 دنوادخ  هاگرد  هب  اعد 

لاعتم 147 دنوادخ  هاگرد  هب  اعد 

ینآرق 314 یاعد  دنچ 
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هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
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ادخ هب  تشگزاب  یارب  تصرف  نیرتهب  ناضمر ؛

اهیتساک زا  مه  ام  تسا  یهلا  ترفغم  تمحر و  هام  هک  ناضمر  کرابم  هام  هناتـسآ ی  رد  دورو  اب  لاس و  لّوحت  اب  هک  تساجب  بسانم و  ردقچ 
تشپ ینعی  ادخ ، هب  نتشگرب  ینعی  هبوت ، رافغتسا و  .مینک  رافغتـسا  ینعی  مینادرگرب ؛ ور  نامدوخ  دوجو  نورد و  رد  اهیدب  اهیتشز و  اه و  یجک  و 
ُهَلْضَف ٍلْضَف  یِذ  َّلُک  ِتْؤُی  یمَسُم َو  ٍلَجَأ  یلِإ  ًانَسَح  ًاعاتَم  ْمُکْعِّتَمُی  ِهْیَلِإ  اوُبوُت  َّمُث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسِا  ِنَأ  .لّوحت َو  داجیا  نیمه  ینعی  اهیدب ، هب  ندرک 

تّزع تّوق و  تکرب و  تمحر و  لضف و  لاعتم  یادخ  هک  دش  دهاوخ  بجوم  ام ، دوخ  دوجو  رد  ینورد  حالصا  ادخ و  هب  نتشگرب  رافغتـسا و   1
نامدوخ هب  دـیاب  نارگید  زا  شیب  ام  هک  دـنراد -  یتیلوئـسم  هک  یناسک  نم و  لاـثما  هچ  اهرـشق ، همه ی  .دـنک  لزاـن  اـم  رب  شیپ  زا  شیب  ار  دوخ 
حالـصا تشگرب و  نیا  هب  مدرم ، داحآ  هچ  و  میربب -  نیب  زا  شیوخ  دوجو  رد  ار  سوه  یوه و  تیمکاح  مینک و  رظن  دـیدجت  دوخ  رد  میدرگرب و 

.دنراد زاین 

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
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ادخ اب  سنا  راهب  ناضمر ؛

یزاسون و راهب  هک  دش  دهاوخ  عورش  ناضمر  کرابم  هام  رگید ، زور  دنچ  .تسا  هدش  نامز  مه  نآرق ، اعد و  راهب  اب  تعیبط ، راهب  ًاقافّتا  لاسما 
یزاسدوخ

1  : ص
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هبنج ی نیا  هب  نتخادرپن  زا  یـشان  تاهابتـشا ، اهاطخ و  همه ی  دنام ؟ لفاغ  راک ، هبنج ی  نیا  زا  دوش  یم  رگم  .تسادخ  اب  سنا  راهب  ناسنا و 
قاّشع یارب  ام و  یارب  تّلم و  نیا  یارب  شا  هراشا  هکنآ  دوب ، رّونم  ادـخ  تیادـه  تفرعم و  رون  هب  شلد  هکنآ  دوب ، رتمک  شیاطخ  هکنآ  .تسا  راک 

.دوب هدش  نیمأت  ادخ ، اب  وا  هطبار ی  هک  دوب  روط  نیا  تهج  نیا  هب  ام  میظع  لحار  ماما  ینعی  دوب  امنهار  اشگهار و  ملاع ، رد  مالسا 

هبنج تّیونعم ، هبنج ی  ینعی  هبنج  نیا  زا  هک  دوش  یم  فرحنم  دنک و  یم  ادیپ  بیع  اجنآ  زا  اه  تسایر  اه و  هرادا  اهتموکح ، اهبالقنا ، ایند ، رد 
قفوم میتفر ، شیپ  هک  ییاجنآ  مینک ، تّقد  رگا  مه  ام  .دننام  یم  لفاغ  دندنام و  لفاغ  ادـخ  هب  بلق  لاصّتا  طابترا و  هبنج ی  ادـخ ، اب  هطبار ی  ی 

نیا رد  فعـض  رطاخ  هب  میدروخ ، هبرـض  مه  اجره  .میدرک  نیمأت  ار  هبنج  نیا  هک  تسا  ییاجنآ  میتسه ، یـضار  میدرک و  لمع  بوخ  میدـش ،
.تسا راک  هبنج ی 

ادخ اب  طابترا  ظفح  راثآ 

اهینمـشد زا  ات  دـنک ، یم  صرق  ار  ام  لد  هک  تسا  هطبار  نیا  .تسا  هطبار  نیا  یورگ  رد  ام ، زیچ  همه  .تفرگ  مک  تسد  دـیابن  ار  ادـخ  اب  طابترا 
هقیلس فالتخا  اهرظن و  فالتخا  ات  دنک ، یم  رُپ  ادخ  هار  ناگدنیوپ  نینمؤم و  هب  تّبحم  زا  ار  ام  یاهلد  هک  تسادخ  اب  هطبار ی  نیا  .مینکن  ساره 

ار تحلـصم  میراذگن و  اپ  ریز  ار  تقیقح  نامدوخ ، یاوها  یارب  ام  دوش ، یم  بجوم  هک  تسادخ  هب  لاصّتا  ادخ و  اب  هطبار ی  نیا  .مینیبن  ار  اه 
هتسخ نامیشپ و  هار ، نیا  ندومیپ  زا  میوشن و  فرحنم  ادخ  هار  زا  ام  دوش ، یم  بجوم  هک  تسادخ  اب  هطبار ی  نیا  .مینکن  یصخش  ضرغ  یادف 

.تسین لاحم  رید و  تقو  چیه  تسا و  نکمم  هشیمه  ادخ ، اب  هطبار ی  نیا  .میدرگن  لولم  و 
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ناسنا یگدنز  رد  یزاوم  هداج ی  ود 

نآ رگید ، هداج ی  .دنور  یم  الاب  تمـس  هب  مئاد  نآ ، یور  ِناگدنور  هک  تسا  نآ  هداج  کی  .تسا  یزاوم  هداج ی  ود  یور  ًامئاد  ناسنا ، یگدنز 
مه و راـنک  رد  هداـج ، ود  نیا  .دـننک  یم  تکرح  منهج  فرط  هب  هّرد و  فرط  هب  نییاـپ ، فرط  هب  لفِـس ، فرط  هب  نآ ، ناگدـنور  هک  تـسا  یهار 

نامه زا  دـننک ، یم  تکرح  لفِـس  لوزن و  طوقـس و  فرط  هب  هک  ییاه  نآ  .تسا  مه  لثم  ًالماک  هداج ، ود  نیا  ریـس  طخ  .دـنرگیدکی  اب  یزاوم 
یم کیدزن  خزود ، ناطیـش و  هب  دنوش و  یم  رود  ادخ  زا  اه ، نآ  .دنوش  یم  کیدزن  اجنآ  هب  رگید ، هداج ی  نآ  ِناگدنیوپ  هک  دنوش  یم  رود  ییاج 

تراهط یقالخا و  تهازن  دیحوت و  تمس  هب  ادخ ، تمـس  هب  رون ، تمـس  هب  یلاعت ، فرط  هب  الاب ، فرط  هب  ولِع ، فرط  هب  هک  یناسک  نآ  .دندرگ 
.دننک یم  طوقس  نآ  تمس  هب  رگید ، هورگ  نآ  هک  دنریگ  یم  هلصاف  دنوش و  یم  رود  ییاج  نامه  زا  دننک ، یم  تکرح  ناج 

هک ام  رگا  .تسا  یکیدزن  هار  هار ، .تسا  یناسآ  لامک  رد  یرگید ، نآ  هب  یکی  زا  تکرح  دـنا و  هیاسمه  رگیدـکی  اب  ریـسم  لوط  رد  هداج ، ود  نیا 
هداج نآ  دراو  هک  مینک  هدارا  میور ، یم  نییاپ  تمس  هب  یـصخش ، یناسفن و  قالخا  ظاحل  زا  مینک و  یم  تکرح  مود  هداج ی  رد  هدرکن ، یادخ 

هب هک  یسک   (1) هفاسملا بیرق  کیلا  لـحار  ّناو  .تسا  روسیم  راـک  نیا  ینآ ، ره  رد  مینک ، تکرح  یلاـعت  ـالاب و  تمـس  هب  میوشب و  رگید  ی 
زا دیرادرب ، مدق  کی  رگا  .تسا  یکیدزن  رایـسب  تفاسم  میوشب ، ادـخ  هار  دراو  میهاوخب  رگا  .تسا  کیدزن  وا  هار  دـنک ، یم  تکرح  ادـخ  تمس 
هب یدبا ، تداعس  تمـس  هب  نآ ، لها  هک  دیوش  یم  یا  هداج  نآ  دراو  دنور ، یم  نییاپ  تمـس  هب  طوقـس و  تمـس  هب  نآ ، لها  هک  یا  هداج  نیا 

.دننک یم  باتش  یلعا ، ألم  نیقیدص و  هاگیاج  تمس  هب  رون ، تمس 

دنک یم  رود  لاعتم  یادخ  زا  ار  ناسنا  هک  یلمع  میهد و  یم  شوگ  نامـسفن  شهاوخ  هب  ام  هک  یی  هظحل  نآ  .تسا  روط  نیمه  مه ، فرط  نآ  زا 
ام هک  یی  هظحل  نآ  رد  .میا  هتـشاذگ  درب ، یم  نییاپ  فرط  هب  ار  ام  هک  یا  هداج  نیا  هب  هداج  نآ  زا  ار  اپ  هظحل ، نآ  رد  میهد ، یم  ماجنا  هللاب  ذایعلا 

فالخرب میریگ  یم  میمصت 
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ص 583. ج 2 ، دّجهتملا ، حابصم  ( . 1 - ) 1
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نیا لوط  رد  ًامئاد  ام ، راوگرزب  ماما  هک  مینک  تفلاخم  سفن  ناطیـش  زا  تّیعبت  رورغ و  یهاوخدوخ و  نیا  اب  مینک و  تکرح  دوخ  یناـسفن  یاوها 
: دنتفگ یم  نالوئـسم  ام  هب  هلمج  زا  ناریا ، تّلم  همه ی  هب  ام و  همه ی  هب  ایاضق ، همه ی  رد  دنتـشاد و  یم  رذحرب  نآ  زا  ار  ام  یدنا ، لاس و  هد 

تمس هب  میا و  هتشاذگ  هداج  نآ  رد  ار  اپ  هفاسملا  بیرق  کیلا  لحار  ّنا  هک  بیرق  تفاسم  نیا  زا  هظحل ، نامه  دیوشن  نآ  ریـسا  دیـشاب ، بظاوم 
.تسا هشیمه  زا  رت  ناسآ  ناضمر  هام  رد  یناسفن ، یاوها  لرتنک  .تسا  ریذپ  ناکما  ناضمر  هام  رد  نیا ، .میور و  یم  الاب 

راگدرورپ ناصاخ  تفایض  هام  ناضمر ؛

(1)  . َنوُقَّتَت ْمُکَّلَعَل  ْمُکِلْبَق  ْنِم  َنیِذَّلَا  یَلَع  َبِتُک  امَک  ُمایِّصلَا  ُمُکْیَلَع  َبِتُک  اوُنَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای  هباتک : یف  میکحلا  هللا  لاق 

دـنیوگب و کیربت  مه  هب  ار  هام  نیا  دورو  نینمؤم ، هک  دراد  اـج  تسا و  ناناملـسم  یارب  یگرزب  دـیع  تقیقح  رد  ناـضمر ، کراـبم  هاـم  عورش 
رد دورو  لها  هک  یناسک  نینمؤم و  طقف  هام  نیا  رد  تسا ، یهلا  تفایض  هام  نوچ  .دننک  هیصوت  هام  نیا  زا  رتشیب  هچره  هدافتسا ی  هب  ار  رگیدکی 

همه ی هکلب  اهناسنا ، همه ی  هک  تسا  یهلا  مرک  ماع  هرفـس ی  زا  ریغ  نیا ، .دننیـشن  یم  میرک  ناّنم و  راگدرورپ  هرفـس ی  رـس  رب  دنتفایـض ، نیا 
.تسا راگدرورپ  ناصاخ  تفایض  صاوخ و  هرفس ی  نیا ، دندنم ؛ هرهب  نآ  زا  ملاع  تادوجوم 

ناسنا یونعم  یلاعت  لماکت و  یلصا  ناکرا  زا  یکی  هزور ؛

ام ْمُکِلْبَق 2  ْنِم  َنیِذَّلَا  یَلَع  َبِتُک  امَک  ُمایِّصلَا  ُمُکْیَلَع  َبِتُک  دیامرف : یم  ًالوا 

ص:4

هیآ ی 183. هرقب ، هروس ی  ( . 1 - ) 1
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ردص رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مالـسا  مرکا  لوسر  زا  لبق  ناربمایپ  هکلب  تسا ؛ هدوبن  مالـسا  تّما  صوصخم  تاکز ، زامن و  هک  میناد  یم 
نابطاخم هب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  لوق  زا   1 ایَح ُتْمُد  ام  ِهاکَّزلَا  ِهالَّصلاِب َو  یِناصْوَأ  .دنا َو  هتـشاد  ار  تاکز  زامن و  دوخ ، ماکحا 

توالت هک  یلوا  هیآ ی  .دوش  یم  هدافتـسا  انعم  نیا  مه  نآرق  رگید  تایآ  زا  .تسا  هدرک  تّیـصو  تاکز  زامن و  هب  ار  نم  ادـخ  دـیامرف : یم  دوخ 
هتشذگ ناربمایپ  قباس و  مما  هکلب  تسین ؛ مالـسا  تّما  صوصخم  هک  تسا  یماکحا  رامـش  رد  تاکز ، زامن و  لثم  مه  هزور  دیامرف : یم  مدرک ،

.دنا هدوب  هزور  هب  رومأم  مه 

هطبار ی زامن ، نیا  تسا و  مزال  زامن  هک  نانچمه  ناـمز ، ره  رد  اـهناسنا  یونعم  یگدـنز  یاـنب  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدـنهد ی  ناـشن  نیا ،
یرورـض بجاو و  مه  هزور  دـشاب ، یم  ناسنا  یلام  هیکزت ی  تاکن ، نیا  تسا و  مزال  تاکز  هک  نانچمه  و  تسادـخ ، ناـسنا و  ناـیم  یونعم 

تباث و طخ ، نیا  فلتخم ، نایدا  رییغت  اب  نامز و  لوط  رد  ّالا  و  تسوا ؛ یونعم  یلاعت  ناسنا و  لـماکت  یلـصا  یاـه  هیاـپ  زا  یکی  نیا  تسا و 
.دنام یمن  رمتسم 

نتشاد و یلاخ  ماعط  زا  ار  نوردنا  ندیـشک و  یگنـسرگ  اّما  دراد ؛ دوجو  رگید  یاهلکـش  هب  نوگانوگ و  یاهنامز  فلتخم و  نایدا  رد  هزور ، هّتبلا 
، سپ .دراد  دوجو  فلتخم  نایدا  هزور ی  رد  هک  تسا  یتّیصوصخ  نتـسب ، ینامـسج  تاعّتمت  یور  رب  ینّیعم  تاعاس  رد  ار  ناهد  نابز و  بل و 

.تسا یناسنا  تیبرت  تیاده و  یحور و  لماکت  یونعم و  یلاعت  رد  یساسا  نکر  کی  هزور 

ییاوقت یب  تافآ  و  اوقت ، تاکرب  راثآ و 

نیا اوقت  .تسامش  ناج  لد و  دوجو و  رد  نآ  نیمأت  یارب  یا  هلیـسو  اوقت و  تمـس  هب  یناکلپ  هزور ، نیا  ینعی  َنوُقَّتَت 2 .  ْمُکَّلَعَل  دیامرف : یم  ... 
هک تسا 
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زیهرپ و تبقارم و  تلاح  نیا  .هن  ای  تسا ، یهلا  رما  ادـخ و  یاضر  قباطم  راک  نیا  ایآ  هک  دـشاب  بقارم  دوخ  راـتفر  لاـمعا و  همه ی  رد  ناـسنا 
.تساوقت شمسا  یمیاد ، ندوب  رذحرب 

رد دیاب  نمؤم  .ددنسپ  یمن  یگدنز  روما  رد  ار  نمؤم  یرایشوهان  ادخ ، .تسا  تریـصب  نودب  تکرح  یهّجوت و  یب  تلفغ و  اوقت ، لباقم  هطقن ی 
رثا و نیا  نمؤم  ناسنا  یارب  یگدنز ، روما  همه ی  رد  رایشوه  رادیب و  لد  زاب و  مشچ  نیا  .دشاب  هتشاد  رادیب  لد  زاب و  مشچ  یگدنز ، روما  همه ی 

دوجو هب  ناسنا  رد  تبقارم  نیا  یتقو  .دشابن  نید  یاشمم  هقیرط و  ادخ و  تساوخ  فالخرب  دنک ، یم  هک  یراک  دـشاب ، هّجوتم  هک  دراد  ار  هدـیاف 
نیا مسا  هدرک ، نّیعم  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  یی  یـشم  ّطخ  قبطرب  وا ، فّرـصت  مادـقا و  ره  دوعق و  مایق و  توکـس و  لمع و  راـتفگ و  هک  دـمآ 

تلاح هک  تسا  نیا  یراگزیهرپ  زا  دوصقم  و  هدـش ، همجرت  یراگزیهرپ  هب  یـسراف  رد  هک  تساوقت ، ناـسنا  رد  هّبنت  هّجوت و  یرایـشوه و  تلاـح 
.تسا نیا  هزور  هدیاف ی  .دشاب  هدنز  ناسنا  رد  هشیمه  ندوب ، رذحرب  زیهرپ و 

هعماج رد  اوقت  راثآ 

لین راگدرورپ و  یاضر  بسک  یارب  طقف  اوقت ، هدیاف ی  .دش  دـهاوخ  بلج  وا  یارب  ترخآ  ایند و  تاریخ  مامت  دوب ، اوقت  یاراد  یدرف  ای  یتّلم  رگا 
تّقد اب  ار  ادـخ  هار  هک  یا  هعماج  تساوقت ، اب  هک  یا  هعماج  .دـنیب  یم  مه  ایند  رد  اوقتاب  ناسنا  ار  اوقت  هدـیاف  تسین ؛ تماـیق  رد  یهلا  تشهب  هب 

دروآ و یم  تسد  هب  مه  یویند  تّزع  دوش ، یم  رادروخرب  مه  ایند  رد  یهلا  معن  زا  دـنک ، یم  تکرح  هار  نآ  رد  زین  تّقد  اب  دـنک و  یم  باـختنا 
ملاس و یاضف  هعماج ، نآ  یگدـنز  یاـضف  دـنک ، یم  تکرح  اوقت  هار  رد  هک  یا  هعماـج  .دـهد  یم  وا  هب  مه  اـیند  روما  رد  تفرعم  ملع و  ادـخ 

.تسا هعماج  داحآ  نیب  یراکمه  نواعت و  اب  هارمه  زیمآ و  تّبحم 

عاونا زا  هک  هارمگ  تیرشب  .تسا  یورخا  یویند و  یتخبشوخ  دیلک  اوقت ،
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وا یارب  شتاوهـش  هک  یبالجنم  رد  ندـش  قرغ  یهّجوت و  یب  تلفغ و  ییاوقت و  یب  بوچ  دـلان ، یم  یعامتجا  یـصخش و  یاهجنر  اـهیتخس و 
تاهج یـضعب  زا  هچرگا  مه ، ملاـع  هتفرـشیپ ی  عماوج  .تسا  مولعم  ناـشلاح  دـنا ، هداـتفا  بقع  هک  یعماوج  .دروخ  یم  تسا ، هدرک  مهارف 
یراب گرم  یاهدوبمک  اهألخ و  راچد  اّما  تسا  یگدنز  روما  زا  یضعب  رد  یرادیب  یرایـشوه و  زا  یـشان  مه  نامه  هک  دنراد  ییاه  یتخبـشوخ 

.دننک یم  نایب  ار  نآ  نابز  دص  اب  زورما  اه ، نآ  نادنمرنه  ناگدنیوگ و  ناگدنسیون و  هک  دنتسه 

اوقت هب  هیصوت  دنا ، هتفگ  مدرم  هب  یهلا  یایبنا  هک  ینخس  نیلوا  دیناوخ ، یم  نآرق  فلتخم  یاه  هروس  رد  .تسا  ناربمایپ  رخآ  لوا و  تّیصو  اوقت ،
نیا .دوش  یمن  هعماج  درف و  بیـصن  لماک  تروص  هب  مه  یهلا  تیاده  دشابن ، اوقت  رگا  و  تسه ؛ مه  یهلا  تیاده  دشاب ، اوقت  رگا  .تسا  هدوب 

.تساوقت همّدقم ی  هزور ،

ًاروُن ْمُکَل  ْلَعْجَی  ِهِتَمْحَر َو  ْنِم  ِنْیَلْفِک  ْمُکِتْؤُی  ِهِلوُسَرِب  اوُنِمآ  َهّللَا َو  اوُقَّتِا  اوُنَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای  دیامرف : یم  دیدح  هروس  زا  رگید  هیآ ی  کی  رد  دـنوادخ 
دینک و تکرح  رون  نآ  وترپ  رد  دیناوتب  ات  دهدب ، رارق  امـش  هار  یگدنز و  بلق و  رد  ار  یرون  لاعتم  یادـخ  هک  دوش  یم  بجوم  اوقت  ِهِب 1 .  َنوُشْمَت 
هک یرون  نیا  .تسین  روسیم  یناسنا  تکرح  فده ، دصقم و  نتخانش  نودب  .دنک  تکرح  یمگردرس  اب  دناوت  یمن  رشب  .دییامن  ادیپ  ار  یگدنز  هار 

.تساوقت هب  ایلوا  ایبنا و  همه ی  هیصوت  .تسا  یراگزیهرپ  اوقت و  زا  یشان  دهدب ، ناشن  ام  هب  ار  هار  لزنمرس و  فده و  دناوت  یم 

؛ دیرامـشب مزال  ضرف و  دوخ  رب  ار  یهلا  یاوقت  ناتیگدنز ، تانآ  روما و  همه ی  رد  هک  منک  یم  هیـصوت  رازگزامن  نارهاوخ  ناردارب و  امـش  هب  نم 
نیگنس راب  رتشیب و  تیلوئسم  هچره  اّما  دنلوئسم ، همه  یمالسا  هعماج ی  رد  هچرگا  .دنراد  یرتشیب  تیلوئسم  هعماج  رد  هک  یناسک  ًاصوصخم 

یم هچ  هک  دننادب  دنیازفیب ؛ دوخ  یاوقت  هیام ی  رب  دـیاب  دنلوئـسم ، هعماج  رد  هک  یناسک  نآ  .تسا  زاین  دروم  رتشیب  اوقت  هشوت ی  داز و  دـشاب ، رت 
تسه دننک ، یم  هک  یلمع  نیا  رد  دنهد و  یم  ماجنا  هک  یمادقا  نیا  رد  دننز ، یم  هک  یفرح  نیا  رد  یهلا  یاضر  ایآ  هک  دنمهفب  دننک و 
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رد ینزوسرـس  تسناوت  دـنهاوخن  مه  یّدام  یاهتردـق  نیرت  یوق  هللاو  مینکب ، نامدوخ  هشیپ ی  ار  اوقت  ام  رگا  .تسا  کالم  رایعم و  نیا ، هن ؟ ای 
.دنروایب دوجو  هب  فارحنا  مینک ، یم  یط  ام  هک  یمیقتسم  هار  نیا 

نآرق راهب  ناضمر و  هام  مانتغا 

.تسا کرابم  هام  نیمه  مه ، اعد  لصف  .دـیربب  رـس  هب  اعد  رکذ و  اب  ار  اهبـش  نیا  و  یراد ، هزور  اب  ار  اهزور  نیا  .دیرامـشب  منتغم  ار  ناضمر  هام 
رد ِناعَد 1  اذِإ  ِعاّدلَا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  یِدابِع  َکَلَأَس  اذِإ  هیآ ی َو  اّما  دشاب ، لصّتم  ادخ  هب  اعد  هتـشر ی  اب  دـیاب  ناسنا  هشیمه  هچرگا 

َکَلَأَس اذِإ  هیآ ی َو  نیا  ناضمر ، هام  هزور و  تایآ  طسو  رد  .تسا  ناضمر  هام  هزور و  هب  طوبرم  هکرابم ی  تاـیآ  نیمه  لـالخ  رد  هرقب ، هروس ی 
.دنک یم  توعد  دهد و  یم  قوس  هّجوت  اعد و  هب  ار  ناگدنب  همه ی  اهناسنا و  همه ی  هک  هدمآ ، ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  یِدابِع 

ادخ زا  دیشاب ، هتشادن  دیما  ات  .یراودیما  ینعی  نتساوخ ، .ندناوخ  ار  ادخ  نتساوخ و  ینعی  اعد ، .تسادخ  اب  امـش  یبلق  هطبار ی  اعد ، هطبار ی 
هب دیما  نیا  .تسا  تباجا  هب  دیما  اب  ِمزالم  هک  دیما ، ینعی  اعد  سپ ، .دنک  یمن  بلط  یزیچ  هک  دـیماان  ناسنا  .دـینک  یمن  تساوخرد  ار  یزیچ 

.دوش یم  تکرح  لها  طاشناب و  هعماج  اعد ، تکرب  هب  .دراد  یم  هگن  رّونم  دنک و  یم  لعشُم  ار  اهلد  تباجا ،

یمالسا تفرعم  تیوقت  قیمعت و  رد  نآرق  اب  سنا  رثا 

هب یمالـسا ، عماوج  یتخبدـب  .دـنک  یم  رت  قیمع  رت و  یوق  ام  نهذ  رد  ار  یمالـسا  تفرعم  نآرق ، اب  سنا  .تسا  نآرق  راـهب  نینچمه  هاـم ، نیا 
ار نآرق  یناعم  هک  ناناملسم  زا  یناسک  نآ  .تسا  نآ  فراعم  قیاقح و  نآرق و  زا  یرود  رطاخ 
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رّبدت مدع  رطاخ  هب  دنمهف ، یم  ار  نآ  تساه و  نآ  نابز  نآرق ، نابز  هک  مه  یناسک  یّتح  .تسا  مولعم  ناشعضو  دنرادن ، سنا  نآ  اب  دنمهف و  یمن 
ینعی  1 ًالیِبَس َنیِنِمْؤُمْلَا  یَلَع  َنیِرِفاکْلِل  ُهّللَا  َلَعْجَی  ْنَل  هیآ ی  هک  دـینیب  یم  .دـنریگ  یمن  سنا  دـنوش و  یمن  انـشآ  ینآرق  قیاقح  اب  نآرق ، تایآ  رد 

هب اّما  دوش ، یم  هدناوخ  ایند  رد  نابز  برع  مدرم  هلیـسو ی  هب  یبرع و  یاهروشک  رد  تسا  هدادن  رارق  راّفک  نوبز  تسدریز و  ار  نینمؤم  دـنوادخ 
.دنا هدنام  بقع  یمالسا  یاهروشک  اذل  تسین ؛ رّبدت  هّبنت و  هّجوت و  نآرق ، تایآ  رد  .ددرگ  یمن  لمع  نآ 

زا دنناوت  یم  اهنابز  یـسراف  .ندیمهف  ار  اه  نآ  ندرک و  رّبدت  ینآرق  میهافم  رد  ندناوخ و  زاب  ندناوخ و  زاب  ندـناوخ و  ار  نآرق  ینعی  نآرق ، اب  سنا 
.دننک لّمأت  رکف و  اه  نآ  رد  دنبایرد و  ار  نآرق  تایآ  نیماضم  دنمهفب و  بیرقت  روط  هب  ار  ینآرق  تاملک  دننک و  هدافتسا  نآرق  همجرت ی 

، یراگزور رد  تسناوت  هک  تسا  ینآرق  تایآ  نیمه  .دـش  دـهاوخ  نیا  زا  رتشیب  رت و  یوق  ام  تماقتـسا  هدارا و  مینکب ، لّـمأت  نآرق  تاـیآ  رد  رگا 
یایند اب  هک  دومن  زّهجم  درک و  راداو  ار  ام  گرزب  تّلم  هک  تسا  فراعم  نیمه  .دـنزیتسب  تاملظ  رفک و  یایند  اب  هک  دـنک  تیبرت  ار  ییاه  ناسنا 
ینآرق قیاقح  نآرق و  هب  زور  هب  زور  ام  تّلم  هک  میراودـیما  .دـنک  هلباقم  متـسیب -  نرق  تیلهاج  نردـم و  تیلهاج  تیلهاـج -  مَلظم  نردـم 

.دنوشب رت  کیدزن 

10/01/1369 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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تدابع یزاسدوخ و  هام  ناضمر ؛

، ناضمر هام  .دینکن  شومارف  ار  ادخ  اب  لاصّتا  طابترا و  .تسوا  اب  طابترا  ادخ و  هب  لاکّتا  هّجوت و  زا  دیراد ، هچره  .تسا  مالسا  زا  دیراد ، هچره 
یاهرـشق همه ی  .دینادب  ردـق  ار  نآ  تسا ؛ شیپ  رد  ادـخ ، هب  هثاغتـسا ی  رافغتـسا و  رکذ و  هّجوت و  راهب  نآرق ، راهب  تدابع ، یزاسدوخ و  راهب 

زا دـنیامن و  لاکّتا  وا  هب  دـننک ، بلط  ار  وا  تیانع  تیادـه و  دـنربب ، هانپ  ادـخ  هب  دنرامـشب ، منتغم  ار  ناضمر  هام  ناناوج -  ًاـصوصخم  مدرم - 
.دننکن همهاو  یی  هرذ  شنانمشد 

1369/01/02 ع - )  ) اضر ترضح  نارئاز  دهشم و  مدرم  گرزب  عامتجا  رد 
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ادخ هب  بّرقت  ناسنا و  حور  جورع  تصرف  ناضمر ؛

هزیگنا هدش و  هرصاحم  وا  هار  زا  ادخ و  زا  تلفغ  تابجوم  لماوع و  عاونا  نایم  رد  هک  رـشب  هک  تسا  نیا  ناضمر ، هام  باب  رد  یـساسا  هلأسم ی 
جورع و هب  رشب ، نطاب  ناسنا و  حور  هک  ار  حور  دناوتب  نآ  رد  هک  دنک  ادیپ  یتصرف  دناشک  یم  طوقس  لّزنت و  نییاپ و  تمس  هب  ار  وا  نوگانوگ ، یاه 

یتصرف نینچ  ناضمر ، هام  .دنک  ادـیپ  قّلخت  یهلا ، قالخا  هب  دـیوج و  بّرقت  ادـخ  هب  دـهد و  قوس  التعا  جورع و  تمـس  هب  دراد  لیامت  التعا 
.تسا

، اه نآ  زا  هدافتسا ی  اب  میناوت  یم  ام  هک  تسا  ییاهتصرف  هناگ ، جنپ  یاهزامن  نیمه  ًالثم  .تسه  مه  یرگید  یاهتصرف  ناضمر ، هام  زا  ریغ  هّتبلا 
رایسب تصرف  زامن ، .مینک  رود  نامدوخ  زا  ار  یونعم  یاهیرامیب  اهتلفغ و  اه و  یگدیـسوپ  اهراگنز و  مییامن و  حالـصا  ار  نامدوخ  مینک ؛ جورع 
هّجوت .دینک  ناحتما  دشاب  روط  نیمه  امـش ، یمیاد  لمع  هللا  ءاش  نإ  دیا و  هدرک  ناحتما  ًاتدـعاق  هک  دـیا  هدرکن  ناحتما  رگا  امـش  .تسا  یبوخ 
دهاوخ توافتم  امش  ِزامن  زا  لبق  اب  امش ، ِزامن  زا  دعب  ًاعطق  دیشاب ، دنز ، یم  رس  امش  زا  هک  یراک  ناتدوخ و  هّجوتم  رگا  زامن ، لاح  رد  هک  دینکب 
رایـسب ِراک  دـیمهفب ؛ ار  زامن  راکذا  هک  تسا  نیا  شرتهب  .دـیتسه  یراک  هچ  لوغـشم  زامن ، لاـح  رد  دـینک  هّجوت  هک  تسا  نیمه  شطرـش  .دوب 

.تسا یناسآ 

دای رخآ  هب  ات  لوا  زا  دوش  یم  هدـناوخ  زامن  رد  هک  یتارابع  عومجم  .میمهفب  ار  یبرع  تارابع  میناوت  یمن  مینابز و  یـسراف  اـم  هک  مییوگب  دـیابن 
نآ نتفرگ 
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یناعم هب  رگا  .دنا  هدرک  همجرت  ار  اه  نیا  هک  هدـش  هتـشون  مه  ییاهباتک  .تسا  ناسآ  یلیخ  درادـن ؛ راک  مه  تعاس  کی  طّسوتم ، یاه  مدآ  یارب 
رد یتقو  لقادح  دشن ، نکمم  مه  رادقم  نیا  رگا  .تسا  رتهب  هّتبلا  دینک ، رّبدت  اه  نآ  رد  تسیچ و  تاملک  نیا  نومـضم  هک  دیمهفب  دینک و  هّجوت 

تئارق و لاح  رد  یتقو  دینک ؛ یم  میظعت  ار  ملاع  راگدرورپ  هک  دینادب  دیعوکر ، لاح  رد  یتقو  دینز ؛ یم  فرح  ادخ  اب  هک  دینادب  دیا ، هدجـس  لاح 
.تسا مهم  هّجوت ، نیمه  سفن  .دینز  یم  فرح  یسک  هچ  اب  هک  دینادب  دیتسه ، رکذ 

ار امش  دوب و  دهاوخ  نمؤملا » جارعم   » امـش یارب  زامن  نیا   1 ُرَبْکَأ ِهّللَا  ُرْکِذَـل  هک َو  ددرگ  نیمأت  زامن  رد  ادـخ  دای  دوشب و  لصاح  هّجوت  نیا  رگا 
تادابع .دینک  یم  ساسحا  زامن  زا  دعب  ار  یرتشیب  تّینارون  تفاطل و  افص و  ناتدوخ ، نطاب  رد  امش  هک  تسا  نیمه  جورع ، .داد  دهاوخ  جورع 

.تسا لاس  نارود  رد  ییانثتسا  تصرف  کی  ناضمر ، هام  نکیل  دنتسه ؛ ام  یارب  ییاهتصرف  تادابع ، عاونا  .تسا  روط  نیمه  مه ، یلام 

، دـناوخب ار  اه  نآ  دـناوت  یم  ناسنا  هشیمه  هک  یلفاون  هناگ و  جـنپ  فّظوم  یاـهزامن  زا  ریغ  موادـم ، روط  هب  زور  هن  تسیب و  اـی  زور  یـس  نیا  رد 
تّیفیک .دـنا  هتـشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  اهاعد  نیا  .دـشخب  یم  یفعاضم  تّینارون  ار  ناسنا  ناشندـناوخ ، اهاعد و  نآ  هب  هّجوت  هک  تسه  ییاهاعد 

هیعدا ی ِتالمج  نیا  زا  یضعب  .دز  ادخ  اب  دوش  یم  ار  ییاهفرح  هچ  هک  دنا  هدرک  نّیعم  .دنا  هداد  دای  ام  هب  ار  ادخ  اب  ندرک  تاجانم  ندز و  فرح 
دز و فرح  نابز  نیا  اب  ادخ  اب  دوش  یم  هک  دهدب  صیخـشت  شدوخ  تسناوت  یمن  مدآ  دوبن ، اه  نیا  رگا  هک  تسه  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هروثأم 

.درک سامتلا  تساوخ و  ادخ  زا  روط  نیا 

داسف زا  تاجن  یبایزاب و  یزاسزاب و  هرود ی  ناضمر ؛

هنیمز ی کی  هک  تسا  ناضمر  هام  هزور ی  سفن  نیمه  اه ، نیا  رب  هوالع ی 
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اب زامن و  اب  ناضمر ، هام  هعومجم ی  نیا ، .دـنک  یم  هداـمآ  یهلا ، تاـضویف  بسک  یارب  ار  وا  دـشاب و  یم  راد  هزور  یارب  تّینارون ، تّیناـحور و 
دنا هتفگ  هک  دییامن  هفاضا  نآ  هب  مه  ار  نآرق  توالت  دینک و  هّجوت  اه  نیا  هب  امش  رگا  هک  تسا  شیاهاعد  اب  هزور و  اب  یگشیمه و  هرّرقم ی  فیاظو 

هرود ی دوب ؛ دـهاوخ  اه  نیا  لاثما  اهداسف و  اه و  یگدیـسوپ  زا  دوخ  تاجن  یبایزاب و  یزاسزاب و  هرود ی  کی  تسا  نآرق  راـهب  ناـضمر ، هاـم 
.تسا یمنتغم  یلیخ 

، ناضمر هام  نایاپ  زا  سپ  هک  یهاگ  مدرک ، ضرع  .دوش  یم  مینکب و  ار  هللا  یلإ  ِریـس  نیا  ناضمر ، هام  رد  میناوتب  اـم  هک  تسا  نیا  هیـضق  لـصا 
تسد تکرح  هراشا و  هاگن و  ندز و  فرح  دنا و  هدش  رت  ینارون  ناشیا  هک  دوب  سوسحم  میارب  مدیسر ، یم  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ماما  تمدخ 

وا و هب  ردـق  نآ  .تسا  یروط  نیا  الاو ، نمؤم و  ناسنا  کی  یارب  ناضمر ، هام  هرود ی  .تسا  هدرک  قرف  ناضمر  هام  زا  لبق  اب  ناشرظن ، راـهظا  و 
هدش رت  ینارون  هک  دمهف  یم  شندز  فرح  زا  دنک و  یم  سح  وا  یروضح  هدهاشم ی  رد  ار  نیا  ناسنا  هک  دشخب  یم  تّینارون  شنطاب ، بلق و  هب 

.مینک هدافتسا  یلیخ  تصرف ، نیا  زا  دیاب  ام  .دنروط  نیمه  ادخ  ناگدنب  .تسا 

هانگ کرت  تّیمها 

یا هلیـسو  نارهاوخ ، ناردارب و  امـش  همه ی  یارب  نم و  دوخ  یارب  هللا  ءاش  نإ  دیاش  هک  منک  یم  ضرع  نامدوخ  یلمع  یگدـنز  رد  ار  هتکن  کی 
لفاون و تاّبحتـسم و  ماـجنا  .تسا  ناـهانگ  کرت  هیـضق ، لـصا  ادـخ ، هب  یکیدزن  یارب  هک  تسا  نیا  هتکن ، نآ  .دـشاب  رتشیب  رتهب و  کّرحت  یارب 

یم ار  اوقت  نامه  نیا ، .دوشب  عنام  دوخ ، زا  فالخ  هانگ و  رودص  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  هیضق ، لصا  .تسا  عرف  روما ، هیقب ی  اعد و  تالّـسوت و 
ناسنا هانگ  زا  عنام  هک  تسا  نیمه  .دشاب  هتـشاد  دیاب  ناسنا  دوجو  هک  تسا  یرهظم  نیرت  یلّوا  مییوگب  ای  نیرت  مهم  یراگزیهرپ ، اوقت و  .دـبلط 

ام هک  دراذـگ  یمن  هانگ  .دـنک  هدافتـسا  نآ  زا  دـناسرب و  یهلا  ترفغم  میظع  یایرد  هبل ی  هب  ار  دوخ  یّتح  ناسنا ، هک  دراذـگ  یمن  هانگ  .دوش  یم 
نامدوخ یزاسزاب  یرگنزاب و  رکف  هب  ام  هک  دراذگ  یمن  هانگ  .مینک  ادیپ  هّجوت  اعد و  لاح 
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.تسا هیضق  لوا  طرش  نیا ، .میریگب  هلصاف  هانگ  زا  مینکب  ششوک  .میتفیب 

یم لصاح  نوگانوگ  قرط  زا  نابز و  ای  مشچ  ای  تسد  هلیـسو ی  هب  هک  ییاههانگ  یعامتجا ، یدرف و  ِنوگانوگ  یاههانگ  دـنفلتخم ؛ ناهانگ  هّتبلا 
مه ار  تاّبحتسم  دناوخ ، یم  مه  اعد  هک  یسک  نآ  .تسا  هانگ  یزیچ  هچ  هک  دنناد  یم  دشابن و  یفخم  ناهانگ ، دیاش  ناملسم ، دارفا  یارب  .دوش 
لاح رد  هک  تسا  یـسک  نآ  لثم  درادـن ، بانتجا  مه  هانگ  زا  اه ، نآ  رانک  رد  اّـما  دـهد ؛ یم  ماـجنا  مه  ار  شیعرـش  فیاـظو  دـهد ، یم  ماـجنا 

یگدروخامرس یارب  هک  ییاهاذغ  زا  مه  دروخ و  یم  تسا ، شخبافـش  تسا و  یگدروخامرـس  ّدض  هک  ار  ییاهوراد  مه  بت ، یگدروخامرس و 
، تسا ّرضم  وا  یارب  هک  ییاذغ  نآ  رامیب ، مدآ  رگا  هک  تسا  مولعم  .درک  دهاوخن  رثا  اهوراد ، نآ  هک  تسا  مولعم  .دنک  یم  هدافتسا  تسا ، ّرـضم 

.درک دهاوخن  یرثا  وراد  وا ، یارب  دنکب ، باکترا  اه  نآ  هب  تسا ، روآ  نایز  وا  یارب  هک  یلمع  نآ 

هک دینیب  یم  لیمک  یاعد  رد  امش  اذل  .تسا  هانگ  کرت  اب  نآ ، درک و  هدامآ  ار  یهلا  یونعم  تاضافا  ترفغم و  تمحر و  زا  هدافتسا  هنیمز ی  دیاب 
سبح ارم  یاعد  هک  یناهانگ  نآ  ایادـخ ! ینعی  . (1) ءاعّدلا سبحت  یتّلا  بونّذلا  یلرفغا  ّمهّللا  دیامرف : یم  مالّسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
قّرف دیناوخ : یم  هزمح  وبا  فیرـش  یاعد  رد  اهرحـس ، اهبـش و  نیمه  رد  .دوش  یم  اعد  تباجا  زا  عنام  ناهانگ ، .زرمایب  ار  اه  نآ  درک ، دهاوخ 

ثعاب دوش و  یم  مفیاظو  ماجنا  زا  عنام  هک  یهانگ  نآ  زادنیب ؛ هلصاف  مهانگ  نم و  نایم  ایادخ !  (2) کتعاط موزل  نم  یل  عناملا  یبنذ  نیب  ینیب و 
.تسا هانگ  کرت  هلأسم ی  هیضق ، لصا  .منک  کیدزن  وت  هب  ار  مدوخ  مناوتن  هک  ددرگ  یم 

هانگ زا  بانتجا  یمالسا و  هعماج ی  رد  ملاس  یاضف  ظفح  تّیمها 

ار، اضف  هک  تسا  نیا  رد  یمالسا  تموکح  ماظن و  کی  نسُح  نیرت  مهم 
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همه تسین و  روسیم  وا  یارب  ییوگ  دنکن ، هانگ  دـهاوخب  مه  ناسنا  رگا  .تسا  دولآ  هانگ  اضف  یتوغاط ، یاهماظن  رد  .دـنک  یمن  دولآ  هانگ  یاضف 
رد تسه ، راکهانگ  .تسین  دولآ  هانگ  اضف  یمالـسا ، ماظن  رد  .تسین  روط  نیا  یمالـسا ، ماظن  رد  .دـهد  یم  قوس  هانگ  فرط  هب  ار  ناسنا  زیچ ،

هبذاـج ی طـقف  تسا  نکمم  هاـنگ ، اّـما  تسین  هکنیا  هن  تسه  مه  نوگاـنوگ  تاراـیتخا  اـب  تسه ، مه  دّدـعتم  لـغاشم  رد  فلتخم و  حوطس 
رایعم هانگ ، هک  تسا  یناطیـش  یتوغاط و  ماظن  زا  ریغ  ماظن ، نیا  .دناشکب  هانگ  فرط  هب  ار  وا  ناسنا ، سوه  یوه و  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  یـصخش 

.تسا لّزنت  رایعم  شزرا و  دض  تفرشیپ و  دض  هکلب  تسین ، تفرشیپ  رایعم  طقف  هن  هانگ  یمالسا ، ماظن  رد  تسا ! مه  یعامتجا  تفرشیپ 

یتسیاب ار  هانگ  هن ، .درادن  یلاکشا  دبال  ای  درادن ، یلاکـشا  سپ  دهد ، یم  ماجنا  صخـش  نیا  نوچ  تفگ  دیابن  دوشب ، رداص  هک  یـسکره  زا  هانگ ،
تسا طلغ  روصت  نیا  .دشاب  دهاوخ  یم  هکره  تسا ؛ راکهانگ  داد ، ماجنا  ار  هانگ  یسکره  .تخانش  دیاب  هانگ  هلیسو ی  هب  ار  راکهانگ  تخانش و 
یداریا تّحص ، رب  لمح  هّتبلا  .درک  یمن  هک  تشاد ، لاکشا  رگا  دنک ؛ یم  هک  درادن  یلاکشا  دبال  دنک ، یم  ار  راک  نیا  ینالف  نوچ  مییوگب  ام  هک 

رب لمح  دیابن  تسا ، نکمم  هک  ییاجنآ  ات  .دنکب  تّحـص  رب  لمح  دیاب  ناسنا  نینمؤم ، همه ی  راک  رد  .تسا  نسحتـسم  بوخ و  هکلب  درادـن ؛
، هانگ دشاب ، یسکره  .دشاب  یسک  هچ  سک ، نیا  هک  دنک  یمن  توافت  چیه  دز ، رـس  یـسک  زا  حضاو  نّیب و  ِفالخ  ِلمع  کی  یتقو  اّما  درک ؛ داسف 

.دوب دهاوخ  مه  رتشیب  دارفا ، نآ  رد  هانگ  مرج  دنهدب ، ماجنا  ار  هانگ  زاتمم  دارفا  یتقو  هکلب  تسا ؛ هانگ 

زا ار  هانگ  تضایر ، سفن و  ثیدح  نیرمت و  اب  هللاءاش  نإ  ناضمر ، هام  نیا  رد  مینک  یعـس  دیاب  هک  تسا  هانگ  زا  بانتجا  هیـضق ، لصا  نیاربانب ،
، تسناوت دهاوخ  ناسنا  دش و  دهاوخ  نکمم  اهنامـسآ  توکلم  رد  زاورپ  جورع و  یارب  هار  تقو  نآ  دش ، رود  ام  زا  هانگ  رگا  .مینک  رود  نامدوخ 
، ناضمر هام  نیا  .تسین  نکمم  یزیچ  نینچ  هانگ ، راب  ینیگنس  اب  اّما  دهدب ؛ ماجنا  ار  ناسنا  یارب  هدش  نّیعم  ِناریط  نآ  یهلا و  یونعم و  ِریس  نآ 

.تسا هانگ  زا  ندش  رود  یارب  یبوخ  تصرف 

رساترس رد  نینمؤم  نیملـسم و  همه ی  هب  مه  دیراد و  روضح  اجنیا  رد  هک  ینارهاوخ  ناردارب و  امـش  هب  مه  دنوادخ ، هللا  ءاش  نإ  هک  میراودیما 
همه روشک و 
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ار ریـس  نیا  لقاال  .دننک  یهلا  قالخا  هب  قّلختم  ار  ناشدوخ  دننک و  هدافتـسا  دنناوتب  ناضمر  هام  نیا  زا  هک  دنک  تیانع  ار  قیفوت  نیا  ملاع ، یاج 
.تفر دهاوخ  نیب  زا  دش و  دهاوخ  هتساک  مه  تیرشب  تالکشم  همه ی  ریس ، نیا  رد  ناسنا  تفرشیپ  اب  هک  دننک  عورش 

18/01/1369 ناضمر - ) کرابم  هام  مهدزای  زور   ) مدرم فلتخم  راشقا  اب  رادید  رد 
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سدق زور  رد  یرایشه  یرادیب و  موزل 

رد تسام و  یور  شیپ  رد  هدش ، هدیمان  سدـق  زور  هیلع  هللا  ناوضر  ام  میظع  لحار  ماما  یوس  زا  هک  ناضمر  کرابم  هام  رخآ  هعمج ی  نونکا ،
، یهلا هاگرد  هب  دوخ  عّرضت  اعد و  اب  مینارذگ و  یم  یرادیب  هب  حبـص  ات  ار  ردق  بش  هک  روط  نامه  دیاب  ردق ، یلایل  رواجم  ًالماک  ناضمر  هام  نیا 

یرادیب هب  تسا ، مالـسا  خیرات  ردقلا  هلیل  هک  ار  ساّسح  ماّیا  نیا  همه ی  ار و  سدق  زور  دوش ، هدز  مقر  ام  یارب  بولطم  هدنیآ ی  هک  میهاوخ  یم 
.میشکن شالت  زا  تسد  نیطسلف ، مولظم  عاجش و  تّلم  ًاصوصخم  ناملسم و  یاهتّلم  تاجن  ِرجفلا  علطم  ات  مینارذگب و  یرایشه  و 

یاهزامن لحم  ات  ییامیپ  هار  اهنابایخ و  رد  دوخ  هچراپکی ی  روضح  اب  هشیمه  دننام  زین  سدق  زور  نیا  رد  ام  گرزب  تّلم  مراودـیما  بناج  نیا 
مصخ نیطسلف و  رانک  رد  هراومه  میظع ، ینیمخ  ماما  تّما  هک  دنک  رارکت  دناسرب و  نایناهج  شوگ  هب  ار  دوخ  نوگدعر  ویرغ  اسر و  دایرف  هعمج ،

.دوب دهاوخ  نآ  نانمشد 

24/01/1369 سدق -  یناهج  زور  تبسانم  هب  مایپ 
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ینیب گرزبدوخ  رّبکت و  تفص  ِءوس  راثآ 

هّمئا یاهـشیامرف  تایاور و  رد  نینچمه  ناوارف و  یاهاج  رد  نوگانوگ و  تارابع  هب  نآرق ، رد  تسا و  یناسنا  لامک  هار  عنام  هک  یتافـص  زا  یکی 
یارب تفـص ، نیا  .تسا  ینیب  گرزبدوخ  رّبکت و  تفـص  میا ، هدش  هتـشاد  رذحرب  میا و  هدـش  هداد  زیهرپ  تفـص  نآ  هب  تبـسن  مالّـسلا ، مهیلع 
ندمآ ینعی  تسا  هدوب  خیرات  لوا  زا  هک  ییاه  لاجنج  همه  نیا  زا  ییاهن  فده  .تسا  یکانرطخ  رایسب  زیچ  یونعم ، جرادم  رد  ناسنا  تفرـشیپ 

لیکشت یّتح  قح ، لها  میظع  شالت  تالکـشم ، رب  اهربص  اهیریگرد ، اهدربن ، اهگنج ، لطاب ، قح و  ندش  فص  ود  ناوارف ، تازرابم  ناربمایپ ،
رّبکت یلو  تسا ؛ نیا  همّدقم ی  زیچ ، همه  .تسادخ  هب  وا  ندش  کیدزن  ناسنا و  لامک  لماکت و  یمالـسا  لدـع  رارقتـسا  یمالـسا و  تموکح 

ار شیدرف  ِتایـصوصخ  شتامولعم و  شراک ، شدوخ ، یتقو  دوش و  یم  یتفگـشدوخ  راـچد  وا  تشاد ، دوجو  یـسک  رد  رگا  هک  تسا  یتلاـح 
عنام نیرتگرزب  هک  تفگ  دوشب  دیاش  .دیآ  یم  بولطم  ابیز و  گرزب و  شرظن  هب  دهد و  یم  تسد  وا  هب  باجعا  سح  دـهد ، یم  رارق  هّجوت  دروم 

ندید و اناوت  دنمتردق و  ار  دوخ  ندـید ، شغ  یب  کاپ و  ار  دوخ  ندـید ، گرزب  ار  دوخ  زا  ترابع  یرـشب ، لماکت  هار  رد  یرامیب  درد و  نیرتدـب  و 
.تسا ندرک  هدهاشم  نارگید  زا  رترب  ار  دوخ 

رّبکت تایـصوصخ  زا  یکی  نیا  تسین ؛ نیا  رّبکت  یاـنعم  .دـنیبب  رتگرزب  نارگید  زا  ار  شدوخ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رّبکت ، تایـصوصخ  زا  یکی 
، دنک یم  هظحالم  ار  نآرق  تایآ  یتقو  ناسنا  .تسا  یبیجع  کانرطخ و  یلیخ  زیچ  نیا ، .تسا 

ص:18

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


هار رد  هک  نمؤم  ناسنا  هدش و  هیکت  یلیخ  رّبکت  رابکتسا ، ّولع ، العتـسا ، هدش : دای  نآ  زا  مه  ینوگانوگ  یاهمـسا  اب  هک  تفـص  نیا  یور  دنیب  یم 
.تسا هدش  هتشاد  رذحرب  یلیخ  تّیصوصخ  نیا  زا  دنک ، یم  تکرح  ادخ 

، دنک ساسحا  یزاین  یب  انغ و  تردق و  یاراد  ار  دوخ  ناسنا  .تسا  رّبکت  زا  یعون  نیا ، .دنک  یمن  قرف  رّبکت  دنیبب ، ردتقم  ار  دوخ  هک  یـسک  یارب 
اب ار  زیچ  همه  تسا ، دقتعم  یلیخ  دوخ  شناد  ملع و  هب  نوچ  دوش ، یم  هضرع  وا  هب  هک  یزیچ  ره  دنک و  ساسحا  شناد  ملع و  یاراد  ار  دوخ  ای 

نیا درک ! دهاوخ  در  ار  نآ  دیجنگن ، وا  ملع  هریاد ی  رد  یزیچ  ره  تسا ؛ تسرد  نآ  دیجنگ ، وا  ملع  هریاد ی  رد  هچره  دـنکب ؛ قیبطت  دوخ  شناد 
، دنتسه یونعم  شالت  ادخ و  هب  هّجوت  دهز و  تدابع و  لها  هک  مه  یناسک  یارب  یّتح  .تسا  نآ  کانرطخ  عاونا  زا  یکی  رّبکت و  زا  یی  هبعـش  مه 
؛ تسا رّبکت  بَعُـش  زا  یکی  دنک ، یم  ادیپ  دوخ  تدابع  هب  دهاز ، دـباع و  ِناسنا  هک  یبجُع  نامه  .دراد  دوجو  ناشدوخ  هتـشر ی  راک و  رد  رّبکت 

.ندید نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  ندید ، کاپ  ار  دوخ  ندید ، گرزب  ار  دوخ 

عمج نیب  رد  هک  یتقو  زور ، نآ  یادرف  دعب  دنارذگب ، اه  نیا  لاثما  رافغتسا و  زامن و  ادخ و  هب  هّجوت  هیرگ و  تاجانم و  اعد و  هب  یسک  ار  ردق  بش 
یلاح هچ  ام  دیدوب ، یلاح  هچ  رد  بشید  امش  اه ! هراچیب  یا  دیوگب : دوخ  لد  رد  دنیب ، یم  ناشدوخ  راک  لوغشم  اهنابایخ  رد  ار  مدرم  دیآ و  یم 

یلماکت تفرـشیپ  یارب  دشاب ، اه  نیا  زا  مادـکره  .درادـنپب  نینچ  نیا  دـنک و  باسح  رتالاب  نارگید  زا  ار  دوخ  ینعی  دـیدوب ! لفاغ  امـش  میتشاد ؛
.تسا لتاق  مس  ناسنا ،

اه نآ  دننیب ، یم  ار  یرتالاب  تاماقم  دننک و  یم  ریـس  یونعم  تاجرد  رد  هک  یناسک  نآ  .میتسه  هنایماع  یاهرّبکت  راچد  یلومعم ، دارفا  ام  لاثما 
.تسا یمیظع  رطخ  اه  نآ  یارب  هک  دـنوشب ، ینیب  گرزبدوخ  سفن و  هب  باجعا  رّبکت و  راـچد  تسا  نکمم  دنـشاب ، هک  ینأـش  هبتر و  ره  رد  مه 

.تسا رطخ  یی ، هبترم  ره  رد  یسکره  یارب  نیا ،

ملع و تورث و  تردـق و  نیع  رد  ناـسنا  ینعی  .تسا  ندـید  قـلطم  ِتـسد  یهت  ریقف و  ار  دوـخ  نتـشیوخ و  نتـسکش  ادـخ ، هار  رد  لوا  مدـق 
تروص هب  هن  ًاعقاو  ییاناوت ، ییاراد و  جوا  رد  تبثم و  تایصوصخ  نساحم و  ایازم و  زا  یرادروخرب 
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اب دیاب  هّتبلا  هک  تسا  یناسنا  لامک  هیحور ی  نآ  نیا ، .دـنیبب  ریقح  کچوک و  جاتحم و  تسد و  یهت  دـنمزاین و  ادـخ ، لباقم  رد  ار  دوخ  فراعت 
.دیسر اهاج  نیا  هب  نیرمت 

ینیب گرزبدوخ  تّینم و  نتسکش  زا  یتیاکح 

یارب هک  یلیاوا  تسا  هدوب  شدوخ  نامز  ِلدـبحاص  نادرم  افرع و  ایلوا و  ناگرزب  زا  هک  فورعم  یزیربت  یاـقآ  داوج  ازریم  جاـح  موحرم  مدـینش 
یور یتمیق  ینیتسوپ  دوب و  شرـس  لابند  یرکون  .درک  یم  تکرح  فارـشا  نایعا و  هویـش ی  هب  یلو  دوب ، هبلط  هکنیااب  دش ، فجن  دراو  لیـصحت 

هداوناخ زا  ای  هدوب  راّجتلا  کلم  زیربت  رد  شردپ  دوب و  فارشا  نایعا و  هداوناخ ی  زا  نوچ  دیشوپ ؛ یم  یرخاف  یاهـسابل  تخادنا و  یم  شـشود 
هناخ ی ِرد  هب  دش ، نمؤم  حلاص و  ناوج  نیا  لاح  لماش  قیفوت  هکنآ  زا  دعب  دوب و  انعم  لها  لضف و  لها  هبلط و  ناشیا ، .دـندوب  راّجتلا  کلم  ی 

عجرم فجن ، رد  شدوخ  نامز  رد  هک  ینادمه  یلقنیسح  ّالم  دنوخآ  موحرم  دیحوت ، تفرعم و  قالخا و  ملع  داتسا  راگزور ، نآ  فورعم  فراع 
.دش ییامنهار  دندرک  یم  هدافتسا  دنتسشن و  یم  ناشیا  رضحم  رد  دنتفر  یم  ناگرزب  یّتح  تسا و  هدوب  لد  لها  انعم و  لها  هلبق ی  أجلم و  و 

، دور یم  ینادمه  یلقنیـسح  ّالم  دـنوخآ  سرد  هب  نیعتم ، فارـشا  نایعا و  هبلط ی  کی  ِتئیه  نآ  اب  اقآ ، داوج  ازریم  جاح  موحرم  هک  یلّوا  زور 
یور رد ، ِمد  نامه  ینعی  اج  نامه  هک  دنز  یم  ادـص  اجنآ  زا  ینادـمه ، یلقنیـسح  ّالم  دـنوخآ  دوشب ، سرد  سلجم  دراو  دـهاوخ  یم  هک  یتقو 

نیا لّمحت  نیا و  ِدوخ  اّما  دـنک ؛ یم  تناها  ساسحا  دروخ و  یمرب  وا  هب  هّتبلا  .دنیـشن  یم  اج  نامه  مه  اقآ  داوج  ازریم  جاـح  .نیـشنب  اهـشفک 
هب دراد و  یم  یمارگ  هدوب  داتـسا  نآ  ّقح  هک  نانچ  نآ  ار  داتـسا  .دـهد  یم  همادا  ار  سرد  تاـسلج  .درب  یم  شیپ  ار  وا  یهلا ، تضاـیر  تیبرت و 
ّالم دنوخآ  موحرم  دوش ، یم  مامت  سرد  هک  دعب  دوب ، هتـسشن  مه  سلجم  رخاوا  رد  هک  وا  سرد ، سلجم  رد  زور  کی  .دور  یم  وا  سرد  سلجم 

، ینادمه یلقنیسح 
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روطچ اّما  درب ؛ یم  نوریب  ار  نایلق  دوش ، یم  دـنلب  روایب ! نک و  قاچ  نم  یارب  ار  نایلق  نیا  ورب  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  ور  اقآ  داوج  ازریم  جاح  هب 
.دندرک یم  تیبرت  روط  نیا  ار  گرزب  حلاص و  یاهناسنا  دینیبب ، رخاف ! یاهـسابل  نآ  اب  تیعمج ، یولج  هداز ، نایعا  نایعا ، دـنکب !؟ یراک  نینچ 

دنک و یم  تسرد  ار  نایلق  دور  یم  وا  .روایب  نک و  قاچ  ار  نایلق  نیا  دیوگ : یم  دهد و  یم  دوب ، هداتسیا  رد  نوریب  هک  شرکون  هب  درب ، یم  ار  نایلق 
، دروایب سلجم  لخاد  دریگب و  تسد  هب  ار  نایلق  هک  مه  نیا  هّتبلا  .دـنک  یم  سلجم  دراو  ار  نایلق  ناـشیا  دـهد و  یم  اـقآ  داوج  ازریم  هب  دروآ  یم 

ترکون یهدب  هکنیا  هن  ینک ، تسرد  ار  نایلق  تدوخ  متـساوخ  هک  دیوگ  یم  یلقنیـسح  ّالم  دنوخآ  موحرم  اّما  تسا ؛ هدوب  ینیگنـس  مهم و  راک 
.دنک تسرد 

دوخ یارب  یتفگشدوخ و  ینیب و  گرزبدوخ  تّینم و  نآ  نیا ، .تسا  ناسنا  دوجو  رد  یناسنا  ِکرش  بجوم  ِلوضف  ضّرعتم  ِنم  نآ  نتسکش  نیا ،
داوج ازریم  موحرم  هک  دناسر  یم  یلامک  جرادم  هب  دـنک و  یم  یا  هداج  دراو  ار  وا  درب و  یم  نیب  زا  ار  ندـش  لئاق  قح  لباقم  رد  یماقم  شزرا و 
لها نطاب و  لها  هّجوت  لحم  راوگرزب ، نآ  ربق  زورما  دوب و  انعم  لها  هلبق ی  دوخ ، تایح  نامز  رد  وا  .دیـسر  تاماقم  نآ  هب  یزیربت  یکلم  یاقآ 

روط نیمه  تضایر  هظعوم و  رّکذـت و  هّجوت و  اب  ار  وا  مئاد  ناسنا ، رگا  هک  تسا  یناسنا  ره  ینورد  ِنم  نتـسکش  لّوا ، مدـق  نیاربانب ، .تساـنعم 
.دش دهاوخ  ینوعرف  درک و  دهاوخ  دشر  وا  دوجو  رد  دنکن ، ریقح  نوبز و  تسَپ و  اهتضایر 

هبان یاهلتق  همه ی  اهیزیرنوخ ، اهگنج و  همه ی  اهـضیعبت ، همه ی  اهملظ ، همه ی  .تسا  رـشب  دارفا  یاهتّینم  رـس  ریز  ملاع ، دـسافم  همه ی 
نیا رـس  ریز  دیامن ، یم  رود  دوخ  تداعـس  زا  ار  ناسنا  دنک و  یم  خلت  رـشب  رب  ار  یگدـنز  هک  ییاهراک  همه ی  دـتفا ، یم  قافّتا  ایند  رد  هک  یّقح 

، مینزن هنهد  تسام ، دوجو  رد  هک  ار  شکرـس  بسا  نیا  مینکن و  راـهم  ار  وا  رگا  .تسامـش  نم و  نطاـب  رد  هک  تسا  یا  ینورد  نوعرف  تّینم و 
زا جراخ  یایند  یارب  یسکره ، یدوجو  عاعش  ریثأت و  نأش و  ردق  هب  هکلب  تسا ، کانرطخ  ناسنا  دوخ  یارب  طقف  هن  .دوب  دهاوخ  کانرطخ  رایسب 
رد دراد  تردـق  ناسنا  کی  هک  یا  هزادـنا  ره  هب  دـناشن ، یم  هایـس  کاخ  هب  ار  ناسنا  دوخ  هک  تّینم  نیا  .تسا  کانرطخ  وا ، دوخ  نطاب  دوجو و 

یعقاو جراخ و  یایند 
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َنیِرِّبَکَتُمْلِل 1 ًیوْثَم  َمَّنَهَج  یِف  َسْیَل  َأ  دـیامرف : یم  نآرق  رد  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  .درک  دـهاوخ  داجیا  داسف  هزادـنا  ناـمه  هب  دراذـگب ، ریثأـت 
اه و نآ  دوخ  نطاب  رد  ار  ییایند  هک  تساه  ناسنا  ِربک  .دوش  یم  یـشان  رّبکت  زا  اهیتخبدـب ، اـهداسف و  اـههانگ ، .تسا  نارّبکتم  هاـگیاج  منهج 

.تسا هراک  همه  طّلسم و  ناطیش  ایند ، نآ  رد  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  اه  نآ  هب  ِطیحم  یاضف  رد  نینچمه 

ادخ ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  رد  لمن  هروس ی  فیطل  یاه  سرد 

رکذ نآ  زا  یرادـقم  هروس ، نیا  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  انّیبن و  یلع  ربمایپ  نامیلـس  یارجام  .مدرک  یم  لّمأت  نم  لـمن ، هکراـبم ی  هروس ی  نیا  رد 
ّولع و هک  نوعرف  هب  دوش و  یم  عورش  یسوم  یارجام  اب  هروس ، .دنز  یم  رود  روحم  نیمه  رود  ایاضق ، همه ی  ًابیرقت  .تسا  بیجع  یلیخ  هدش ،

دوجو هب  وا  زا  ییایند  هک  دلابب  ردق  نآ  دوخ ، یرهاظ  تّزع  تردق و  هب  ناسنا ، کی  هکنیا  ینعی  .دوش  یم  یهتنم  دنک  یم  رکذ  ار  ینوعرف  رابکتسا 
ملع و لاعتم ، یادخ  ًامْلِع (1)  َنامْیَلُس  َدُواد َو  انْیَتآ  ْدَقَل  َو  دوش : یم  دواد  نامیلـس و  یایاضق  دراو  هلـصافالب  .دمآ  دوجو  هب  نوعرف  زا  هک  دیایب 
همه ی ْیَـش ٍء (2)  ِّلُک  ْنِم  انیِتوُأ  َو  تفگ : درک و  باطخ  دندوب ، شفارطا  رد  هک  یمدرم  هب  نامیلـس  هک  ییاج  ات  داد ؛ اه  نیا  هب  ار  تردق  کلُم و 

شالت لوصحم  ینامیلس ، تموکح  ینامیلـس ، کلُم  .دوب  هدرک  اطع  نامیلـس  هب  لاعتم  یادخ  تسا ، مزال  هناگی  تردق  کی  یارب  هک  یتاناکما 
، لیئارـسا ینب  رد  هک  یدیحوت  هملک ی  نآ  .درک  هضرع  نوعرف  رب  ار  نآ  یـسوم  هک  یّقح  نامه  قح ، ینعی  تسا ؛ لیئارـسا  ینب  هلاسدصدنچ ی 

ربمایپ ِنامیلس  تموکح  وا ، زا  دعب  تسا و  دواد  تموکح  دیحوت ، هملک ی  قح و  نیا  تموکح  رهظم  دش ، بیقعت  یزارد  نایلاس 
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هیآ ی 16. لمن ، هروس ی  ( . 3 - ) 2
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.تسا یبیجع  تموکح  هک 

ِردتقم ناسنا  نیا  هک  تسا  هتکن  نیا  نوماریپ  دنک  یم  رکذ  هروس  نیا  رد  لاعتم  یادخ  هک  یرادقم  نآ  ًابیرقت  رخآ  ات  لّوا  زا  نامیلس ، ناتساد  مامت 
داتعم و ریغ  تردق  یاهدیلک  نینچمه  یونعم و  تردق  یاهدـیلک  هکلب  یداع ، یلومعم و  یّدام و  تردـق  یاهدـیلک  طقف  هن  هک  ینأّشلا  میظع 

یتردق تموکح و  نینچ  هب  نامیلـس ، زا  دعب  نامیلـس و  زا  لبق  یـسک  چـیه  هک  هتـشاد  ریظن  یب  تردـق  کی  هدوب و  وا  رایتخا  رد  یلومعم ، ریغ 
نآرق زا  یدّدعتم  تایآ  رد  ٌباّوَأ 1 .  ُهَّنِإ  ُدْبَعْلَا  َمْعِن  تسا : عشاخ  عضاخ و  ملاع ، راگدرورپ  لباقم  رد  ناسنا  نیا  تردـق ، نیا  جوا  رد  هدیـسرن ؛
ناونع هب  ار  وا  هدروآ و  مسا  نامیلـس  زا  ملاع ، راگدرورپ  هرقب  هروس ی  رد  هچ  داص ، هروس ی  رد  هچ  ابـس ، هروس ی  رد  هچ  لمن ، هروس ی  رد  هچ 

.دنک یم  فیصوت  دیامن ، یم  لّوحم  ادخ  هب  ار  دوخ  روما  همه ی  ددرگ و  یمرب  ادخ  هب  دنک و  یم  عضاوت  ادخ  یارب  هک  یا  هدنب  و  باّوا » »

یلَع اْوَتَأ  اذِإ  یّتَح  دنک : یم  عورش  اه  هچروم  ناتساد  زا  لّوا ، .تسا  روط  نیمه  هدمآ ، لمن  هروس ی  رد  هک  مه  نامیلس  ناتساد  زا  شخب  نیا  رد 
َو دیوگ : یم  هک  تساه  هچروم  هب  یا  هچروم  نخـس  ُهُدوُنُج 2 .  ُنامْیَلُـس َو  ْمُکَّنَمِطْحَی  ْمُکَنِکاسَم ال  اوُلُخْدُا  ُلْمَّنلَا  اَهُّیَأ  ای  ٌهَلْمَن  ْتَلاق  ِلْمَّنلَا  ِداو 
، ربمایپ نامیلس  .دننکن  دگل  ار  امـش  دنرادن ، هّجوت  دنمهف و  یمن  دنناد و  یمن  اه  نآ  هک  یلاح  رد  نامیلـس ، نایهاپـس  ینعی  َنوُرُعْشَی 3 .  ْمُه ال 

کی طابترا  هلیسو ی  دوش و  یم  عطاس  اه  هچروم  زا  هک  ار  یجاوما  هنوگچ  ربمایپ ، نیا  الاح  .تسا  یهلا  تردق  نیا ، .دمهف  یم  ار  نانخس  نیا 
َقِطْنَم انْمِّلُع  هک  تسا  یهلا  یاهتردق  وزج  نیا ، دنک ؟ یم  کرد  تسا ، کرد  مهف و  لباق  ریغ  ناسنا ، یارب  تسا و  رگید  یاه  هچروم  اب  هچروم 
هچره هک  تسا  ییاهزیچ  اه  نیا  .دنک  یم  کرد  ار  ناگدنرپ  نانخس  تایصوصخ  دمهف و  یم  ار  ناگدنرپ  نتفگ  نخس  ربمایپ ، نامیلـس   . 4 ِرْیَّطلَا

دور و یم  رتشیپ  ملع 
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.دوش یم  لوبق  لباق  مهف و  لباق  رتشیب  دنک ، یم  نشور  ام  یارب  ار  ناهایگ  ناروناج و  ناگدنرپ و  زا  یتایصوصخ 

، شیپ لاس  دـص  دودـح  رد  ًابیرقت  .درک  یم  در  ار  نآ  املع ، یّتح  مدرم و  یّداـم  نهذ  دـش ، یم  حرطم  اـهفرح  نیا  زا  مادـکره  هک  دوب  زور  کـی 
انـشآ سونأم و  اپورا ، یمهدزون  نرق  راکفا  اب  هک  دندوب  رـصم  دنه و  رد  تّیونعم ، یفن  یّدام و  دصرددص  تارّکفت  اب  ینارکف  نشور  نارّـسفم و 
یارب شناد  تفرـشیپ  .تسین  نیا  هب  یجایتحا  چیه  هک  یلاحرد  دندرک ؛ لمح  یرگید  یانعم  هب  دندید ، ار  لیبق  نیا  زا  یزیچ  ره  اه  نیا  .دـندوب 

، لاحّیا یلع  تسا ! کرد  لباق  دنا و  هدـیمهف  مه  ار  اه  نآ  هک  دـنا  هدرک  اعدا  .دـیمهف  دوش  یم  هک  هدرک  تباث  ار  لیبق  نیا  زا  یدایز  یاهزیچ  ام ،
.تسا مهف  لباق  ام  یارب  انعم ، نیا  میراد و  لوبق  ار  نآ  ام  درادن و  یی  ههبش  یاج  حیرص ، ِقطان  ِنآرق 

یلیخ زیچ  کی  نیا ، دنک ! یم  مّسبت  هچروم  نخـس  زا   : 1 اهِلْوَق ْنِم  ًاکِحاض  َمَّسَبَتَف  دونـش ، یم  ار  هچروم  نخـس  میظع ، تردق  نآ  هکنآ  زا  دعب 
نیا زا  .تسا  تمظع  رهظم  یناسنا و  تردـق  رهظم  نامیلـس ، تسا و  تراقح  یدرُخ و  فعـض و  رهظم  هچروم ، .تسا  کیلبمـس  نیریش و 

، نیا .دـیآ  یمنرب  ماقتنا  هلباقم و  ددـصرد  دوش و  یمن  کانمـشخ  تادوجوم ، نیرتریقح  ِزیمآ  نعط  نخـس  لباقم  رد  .دوش  یمن  رتشیب  تمظع ،
تیفرظ ملح و  رادـقم  نیا  یلومعم ، یاهناسنا  یارب  اّما  تسا ؛ رّوصت  لباق  ییاه  هیحور  نینچ  ربماـیپ ، رد  هّتبلا  .تسا  یبیجع  یلیخ  هیحور ی 

.تسین روسیم  یحور 

نیمه رد  مه  هتکن  نآ  .تسا  هّجوت  لباق  هدش و  هیکت  نآ  یور  میرک ، نآرق  رد  هک  تسه  ربمایپ  ِنامیلس  هب  طوبرم  یاهناتـساد  نیمه  رد  یی  هتکن 
هکنیا نداد  ناشن  ینعی  تسا ؛ هیضق  نیمه  فارطا  رد  شا  همه  هّنأک  هروس ، نیا  رد  نامیلس  هب  طوبرم  شخب  نیا  هک  مدرک  ضرع  .دشاب  یم  لاور 

هب ار  دوخ  تّینم  تیثیح و  دـننیبن ، ار  ناشدوخ  دـنوشب ، عشاخ  عضاـخ و  لاـعتم  یادـخ  لـباقم  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنمتردق ، یاـهناسنا 
.دوشب هداد  ناشن  نیا  هدش ، یعس  .تسا  یناسنا  لامک  هیام ی  نیا ، هنوگچ  دنشاب و  چیه  ادخ  لباقم  رد  دنرواین ، باسح 
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نیا ینعی  َنیِمِلْسُم 1 .  یِنوُتْأ  َّیَلَع َو  اوُلْعَت  ّالَأ  هک  داتسرف  ماغیپ  دراد ، دوجو  سیقلب -  ابس -  هکلم ی  تموکح  هک  درک  ادیپ  عالّطا  نامیلس  یتقو 
رهش .دنک  یم  میلست  لاعتم  یادخ  لباقم  رد  ار  همه  درب و  یم  نیب  زا  ار  یناطیـش  یـصخش و  ینوعرف و  یاهتردق  همه ی  یهلا ، هقیاف ی  تردق 

هک دـهد  یم  ماغیپ  سیقلب  هب  نامیلـس  .تسا  فالتخا  دروم  نآ ، قیقد  لحم  هّتبلا  هک  هدوب  اقیرفآ  لامـش  کیدزن  ای  نمی  رد  یّلحم  ًادودـح  ابس ،
.دنک یم  در  ار  اه  نآ  هیده ی  نامیلس  یلو  دتسرف ؛ یم  نامیلس  تمدخ  هب  یی  هیده  سیقلب ، .دیوشب  میلست  ینامیلـس  تردق  لباقم  رد  یتسیاب 

.تسادخ لباقم  رد  میلست  نامیا و  هلأسم ی  تسین ؛ هلماعم  یلام و  تالدابم  هلأسم ی  هلئسم ، هک  دهد  یم  ناشن 

زا یمظْعُم  لحم  ناویا و  رصق و  کی  هک  دهد  یم  روتسد  نامیلـس  دوش ، یم  وا  رـصق  هب  فرـشم  نامیلـس و  تردق  هقطنم ی  دراو  سیقلب  یتقو 
ناویا ای  رصق  َلیِثامَت 2 .  َبیِراحَم َو  ْنِم  ُءاشَی  ام  ُهَل  َنوُلَمْعَی  دوب : نامیلـس  رایتخا  رد  تداع  قوفام  تردـق  نوچ  دـننک ؛ تسرد  هشیـش  سنج 

بآ اه  نیا  درک  لایخ  اه ، هشیـش  نیا  تّیفافـش  زا  دوشب ، هطّوحم  نآ  دراو  تساوخ  سیقلب  هک  یتقو  .دـندرک  تسرد  هشیـش  سنج  زا  یتمظعاـب 
هب نامیلس  درک ، دنلب  ار  شسابل  یتقو  .دوشن  رت  بآ  هب  هک  درک  دنلب  ار  شسابل  یوشب  دراو  دیاب  دندوب  هتفگ  دوشب  دراو  هک  دوب  راچان  نوچ  .تسا و 

! ینک دنلب  ار  تسابل  دهاوخ  یمن  ورب ، .تسا  هشیش  تسین ، بآ  اه  نیا   : 3 َریِراوَق ْنِم  ٌدَّرَمُم  ٌحْرَص  ُهَّنِإ  دومرف : وا 

رورغ ناـهگان  دوب  هداد  رارق  شراـیتخا  رد  دوب و  هدرک  عـمج  ار  زیچ  همه  تورث و  تّزع و  تردـق و  ملع و  هک  ینامیلـس  تمظع  نیا  اـجنیا ، رد 
درف هاشداپ و  مه  وا  لاحره ، هب  .تشادرب  هار  رـس  زا  ار  وا  ِندروآ  نامیا  ندـش و  ناملـسم  مالـسا و  یارب  یلـصا  عناـم  نآ  تسکـش و  ار  سیقلب 

ار ناشدوخ  شکرـس  سفن  نآ  دولآربک و  حور  دنزرو و  یم  رّبکت  رتشیب  دنریگ ، یم  رارق  رگیدکی  لباقم  رد  نادـنمتردق  یتقو  .دوب  یدـنم  تردـق 
رد .رگید  تسا  هضراعم  دنهد ؛ یم  شرورپ  نادیم و  رتشیب 
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یم مه  نامیا  رگا  .دروایب  نامیا  سیقلب  هک  دوبن  نکمم  تیعـضو ، نیا  اب  .دوش  یم  رهاـظ  رتشیب  ناـسنا ، ینوعرف  تّیـصوصخ  هضراـعم ، ماـقم 
.دروایب نامیا  وا  هک  داد  یمن  هزاجا  شنطاب  رد  توربج ، تردق و  تنطلس و  تلاح  نوچ  ارچ ؟ .دوب  سرت  یور  زا  نامیا  یرهاظ و  نامیا  دروآ ،

ناسنا نیا  لاح ، نیعرد  اّما  تسا ؛ هدش  عمج  ناسنا  کی  رد  یگدـیچیپ ، تردـق و  لامک  رد  هک  یتمظع  تفرگ  رارق  تمظع  نیا  لباقم  رد  یتقو 
نیا هکنآ  زا  دعب   . 1 یِسْفَن ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  ْتَلاق  دش ؛ هتسکش  سیقلب  نورد  رورغ  بجع و  هشیش ی  نآ  ناهگان  دناد  یم  ادخ  هدنب ی  ار  شدوخ 

َنامْیَلُس َعَم  ُتْمَلْسَأ  .مدرک َو  ملظ  مدوخ  هب  نم  اراگدرورپ ! تفگ : درک و  زاب  راگدرورپ  تاجانم  هب  نابز  سیقلب ، هک  دوب  اجنیا  دید ، ار  میظع  تیآ 
.دش فرطرب  عنام  نآ  ینعی  دروآ ؛ مالسا  لد ، یور  زا   . 2

نکمم تسا ، شدوخ  ینورد  توربج  ییایربک و  ربک و  مسلط  ریـسا  هک  یمادام  ناسنا ، کی  هک  دـهد  یم  ناـشن  لاـعتم  یادـخ  مه  اـجنیا  رد 
ماـمت .تسا  یمالـسا  ینآرق و  گرزب  سرد  نآ  نیا ، .دوش  یم  ناـسآ  مه  وا  ِندروآ  ناـمیا  تسکـش ، مسلط  نیا  یتـقو  .درواـیب  ناـمیا  تسین 
گرزب یاهتردق  دنتـسه  تردـق  یاراد  ایند  رد  زورما  هک  یدارفا  .تسا  هدـش  ادـیپ  اهییایربک  نیمه  رطاخ  هب  هدـش ، ادـیپ  ایند  رد  هک  یتالکـشم 

کی دعب ، زور  ود  اّما  تسا ؛ ناطلس  کی  زورما  .دنا  هتسشن  هایـس  کاخ  هب  ادرف  اّما  دندنم ؛ تردق  زورما  تسین  زیچ  چیه  هک  ییاهتردق  یلاشوپ ،
یتردق هچ  نیا ، .تسا  رُپ  ایاضق  نیا  زا  خیرات  ردقچ  درادن ! مه  ار  شدوخ  ناج  زا  عافد  تردـق  هک  تسا  یناوتان  زجاع و  دوجوم  دـعب ، هتفه ی 

یب انغ و  نیا ، هک  دـننآ  زا  لفاغ  دنتـسه ، یکتم  ناشدوخ  یانغ  هب  هک  ییاـهینغ  دـلابب ؟ دزاـنب و  نآ  هب  ناـسنا  هک  تسا  یتوربج  هچ  نیا ، تسا ؟
ناسنا یتقو  ینْغَتْـسِا 3 .  ُهآَر  ْنَأ  .یغْطَیَل  َناسْنِْإلَا  َّنِإ  دـیامرف : یم  قلع »  » هفیرـش ی هروس ی  رد  هک  تسا  یتلاـح  ناـمه  نیا ، .تسین  یزاـین 

.تسا نیا  نایغط ، هیام ی  .دنک  ساسحا  زاین  یب  دبایب و  ینغ  دنیبب ، ینغ  ار  دوخ  هک  دنک  یم  نایغط 
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ار ناشدوخ  دنرادن و  تورث  نیا  هب  یا  هیکت  دننک و  یمن  ساسحا  زاین  یب  ار  ناشدوخ  اّما  دنراد ، یتاناکما  تورث و  دایز و  لوپ  هک  یناسک  اسب  یا 
یزیچ نینچ  لماک  رهظم  دوب  وا  رایتخا  رد  ایند  تورث  همه ی  هک  ربمایپ  ِنامیلـس  .درک  دـهاوخن  نایغط  مدآ ، نیا  .دـنناد  یم  ادـخ  هب  هتـسباو ی 
هعماج تاناکما  اهتورث و  .دنا  هدوب  روط  نیمه  دندیـسر ، تموکح  هب  هک  ایلوا  ناربمایپ و  زا  مادکره  خـیرات و  لوط  رد  یهلا  یاهتموکح  .تسا 

ًامئاد تشاد و  مه  یـصخش  تورث  هک  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  لثم  دنا ؛ هدرک  یم  ادـج  نآ  زا  ار  دوخ  یلو  هدوب ، اه  نآ  رایتخا  رد 
اّما دنکب ؛ فرصم  تسناوت  یم  تساوخ ، یم  هک  هچره  دوب ، وا  رایتخا  رد  مه  لاملا  تیب  هعماج و  یاهتورث  .داد  یم  هقدص  درک و  یم  لیصحت 

.درک یم  ادج  ار  شدوخ  تورث ، انغ و  نیا  زا 

ادخ هب  ناسنا  یزاین  یب  ساسحا  تارطخ 

ناتـساد میرک ، نآرق  .تسا  نتـشیوخ  ییاناد  هب  اکّتا  تردق و  یزاین و  یب  ءانغتـسا و  ساسحا  نیمه  تسا ، کانرطخ  ناسنا  یارب  هک  یزیچ  نآ 
ملع و یور  زا  نـم  ٍمْلِع 1 :  یلَع  ُهُتیِتوُأ  امَّنِإ  تفگ : یم  باوج  رد  وا  دـندرک ، یم  تحیـصن  وا  هب  هک  یتقو  دـیوگ ، یم  دـنک و  یم  لقن  ار  نوراق 

یزیچاـن مک و  زیچ  تسه و  ناـسنا  رد  هک  هچنآ  هب  هیکت  رّبـکت ، رخف ، رورغ ، نیا  .تسا  مدوخ  هب  قّـلعتم  مدروآ و  تسد  هب  ار  تورث  نیا  شناد ،
.تساه هّیلب  نیرتگرزب  تسا ، دایز  دنک  یم  لایخ  دراگنا و  یم  یزیچ  ار  نآ  ناسنا  تسا و 

رت نیگنس  فیلکت  اه ، نیا  هب  تبسن  هّتبلا  هک  دنراد  یمالسا  یروهمج  ماظن  رد  یتیلوئسم  هک  یناسک  هچ  اهرشق ، همه ی  یمالسا ، یروهمج  رد 
دننک یعـس  رگا  دنـشک ، یمن  کدی  ار  یرهاظ  یرابتعا  لغـش و  بصنم و  تمـس و  هک  هعماج  یلومعم  مدرم  هچ  تسا  رت  بجاو  رت و  یروف  و 

هب ناشدوخ  رد  تسا  نایغط  بجوم  هک  ولع ، العتسا و  رّبکت و  حور  ندودز  عضاوت ، ار  تّیصوصخ  کی  نیمه 
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هچ رظتنم  مینکب ؛ ار  اهراک  نیا  دیاب  .دش  دهاوخ  یمالـسا  ًاتقیقح  هعماج ی  هعماج ، دش و  دـهاوخ  لح  تالکـشم  زا  یرایـسب  دـنروآ ، دوجو 
فرح زا  ام  فرح  میرتالاب ، نارگید  زا  ام  هک  دـیوگب  اـم  هب  مئاد  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  امـش  نم و  نورد  هک  یا  هسوسو  ساـسحا و  نآ  میتسه ؟

؛ تسا یمالـسا  ماظن  رد  زیچ  همه  نتـسسگ  فالتخا و  داسف و  بجوم  نیا ، تسا ؛ رتشیب  نارگید  نأش  زا  ام  نأش  تسا ، رت  لوبق  لـباق  نارگید 
دهاوخ دوجو  هب  یراکمه  یردارب و  میدرب ، نیب  زا  هعماج  نحص  رد  نامدوخ و  دوجو  رد  ار  یناطیـش  تفـص  نیا  ام  رگا  .درب  نیب  زا  دیاب  ار  نیا 

.دروآ دهاوخ  تسد  هب  ار  شدوخ  یمالسا  یهلا و  مایتلا  هعماج ، دش و  دهاوخ  داجیا  یرتشیب  رتهب و  تدحو  زور ، هب  زور  دمآ و 

نایب یبیجع  بلاطم  نآ ، ندودز  جالع و  ماقم  رد  رّبکت و  تفص  هرابرد ی  هغالبلا ، جهن  فیرش  باتک  رد  هیلع  همالس  هللا و  هالص  نینمؤملاریما 
دوشب دیاش  .دوب  ادخ  هار  رد  ادخ و  یارب  تّیدوبع  نیمه  رهظم  مه ، ترـضح  نآ  یگدنز  هدش و  لقن  راوگرزب  نآ  زا  یرابررُد  تاملک  دندومرف و 
یهلا ماکحا  نتفریذپ  هک  تسناد ، ادخ  لباقم  رد  ضحم  عوضخ  یگدنب و  تّیدوبع و  ار ، ناسنا  دوجو  رد  العتسا  ّولع و  ربک و  نآ  لباقم  هطقن ی 

.دراد هارمه  هب  ار  ادخ  لباقم  رد  میلست  و 

.دوب هتسارآ  تّیصوصخ  نیا  هب  سک ، همه  زا  رتشیب  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  سّدقم  دوجو  تسا و  یهلا  یایلوا  تّیـصوصخ  نیا ،
دنتشاد روضح  هعماج  رد  مّلسو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  ینامز  ات  مالسا ، هار  رد  ِتازرابم  لّوا  زا  یگدنز و  لّوا  زا  راوگرزب ، نآ  دوجو 

تموکح تفالخ و  نارود  رد  نینچمه  تفرگ و  رارق  راوگرزب  نآ  رایتخا  رد  تفالخ  تموکح و  هک  یتقو  ات  ربماـیپ ، تلحر  زا  دـعب  نینچمه  و 
زین تسه ، اهناسنا  نورد  رد  هک  یرابکتسا  هیحور ی  نآ  اب  تسایس ، هنحص ی  ناربکتسم  نارّبکتم و  اهتوغاط و  اب  هزرابم ی  نیع  رد  راوگرزب ، نآ 

بیجع زیچ  کی  راگدرورپ ، لباقم  رد  عضاوت  عوشخ و  عوضخ و  راوگرزب ، نآ  دوخ  دوجو  رد  .دوب  روط  نیا  وا ، یـصخش  لمع  .درک  یم  هزرابم 
.درک یم  داجیا  ار  تلاح  نیا  مه  نارگید  رد  دوب و  ییانثتسا  و 

نآ هب  قّلعتم  هک  ییاهزور  نیا  رد  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نایقّتم  یالوم  تاملک  نآرق و  همیرک ی  تایآ  تکرب  هب  لاعتم ، یادـخ  هک  میراودـیما 
ام همه ی  تسا ، راوگرزب 
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.مینک ادخ  هتسیاش ی  ناگدنب  ار  نامدوخ  میرادرب و  مدق  یهلا  تّیدوبع  هار  رد  میناوتب  هک  دهدب  قیفوت  ار 

لاعتم دنوادخ  هاگرد  هب  اعد 

یلع و ّقحب  یلاع  ای  دّمحم و  ّقحب  دیمح  ای  ّمهّللا  .هللا  ای  هللا  ای  هللا  ای  مرکالا  ّلجالا  ّزعالا  مظعالا  میظعلا  کمـساب  کوعدن  ّمهّللا و  کلأسن 
.نیسحلا ّقحب  ناسحالا  میدق  ای  نسحلا و  ّقحب  نسحم  ای  همطاف و  ّقحب  رطاف  ای 

.نکـشب ار  ام  ینورد  تب  اراگدرورپ ! .نک  تیانع  ام  همه ی  هب  ار  تدوخ  تّیدوبع  یارب  ندش  تیبرت  قیفوت  دّـمحم ، لآ  دّـمحم و  هب  اراگدرورپ !
ار وت  دّمحم  لآ  دّمحم و  هب  اراگدرورپ ! .نک  لزان  ام  رب  ار  تدوخ  تمحر  لضف و  هدب ؛ رارق  دوخ  هدـنب ی  ًاتقیقح  ار  ام  شکرـس  سفن  اراگدرورپ !
ار ام  دنک و  یم  رود  وت  زا  ار  ام  هک  یدنـسپان  هلیذر و  تافـص  اراگدرورپ ! .هدـب  رارق  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  یعقاو  ناوریپ  ار  ام  میهد ، یم  دـنگوس 

رارق میناد ، یم  هچنآ  مییوگ و  یم  هچنآ  هب  لماع  ار  ام  اراگدرورپ ! .امرفب  نک  هشیر  ام  رد  ددـنب ، یم  ام  یور  هب  ار  لاـمک  هار  دـنک و  یم  بوجحم 
کرابم هام  نیا  رد  کّربتم و  ماّیا  نیا  رد  ار  تدوخ  صاخ  تمحر  لضف و  میهد ، یم  دنگوس  ار  وت  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  قح  هب  اراگدرورپ ! .هدـب 

هب اراگدرورپ ! .امرفب  بوکنم  لوذخم و  ار  اه  نآ  نانمشد  نک ؛ زوریپ  ناشنانمشد  رب  ار  اه  نآ  امرفب ؛ لزان  ام  صلخم  ِناملسم  تّلم  رب  ناضمر ،
رد ار  وا  تاماقم  راگدرورپ ! .امرفب  روشحم  دّمحم  لآ  دّمحم و  هبّیط ی  حاورا  اب  ار  ام  راوگرزب  زیزع و  ماما  رهطم  حور  دّمحم ، لآ  دّمحم و  ّقح 

لـضف ام ، کیاکی  فرط  زا  تاعامتجا ، نیا  زا  تّلم ، نیا  زا  دّمحم ، لآ  دّمحم و  قح  هب  اراگدرورپ ! .نادرگب  رتهب  رتالاب و  زور  هب  زور  دوخ ، دزن 
مالـسا ردص  یادهـش  اب  ار  ام  ردق  نارگ  یادهـش  دّمحم ، لآ  دّمحم و  قح  هب  اراگدرورپ ! .امرفب  لزان  راوگرزب  نآ  حور  هب  یی  هیدـه  تمحر و  و 

یم دنگوس  ار  وت  دّمحم  لآ  دّـمحم و  قح  هب  اراگدرورپ ! .هدـب  رارق  دوخ  لضف  تاکرب و  تمحر و  لومـشم  ار  ادهـش  یاه  هداوناخ  نک ؛ روشحم 
تاریخ میهد ،
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رت نابرهم  رگیدکی  اب  ار  ام  امن ؛ عطق  ار  نمشد  ناهنپ  راکشآ و  یاهتسد  نک ؛ فرطرب  ار  تالکشم  نک ؛ لزان  ام  هعماج ی  رب  ار  تدوخ  تاکرب  و 
قّقحت لماک  روط  هب  ام  هعماج ی  رد  ار  زیزع  میرک و  نآرق  اراـگدرورپ ! .هدـب  رارق  دوخ  ماـکحا  هب  لـماع  لـماک ، روط  هب  نادرگب و  رت  کـیدزن  و 

لومـشم ار  ام  زرمایب ؛ ار  ام  اراگدرورپ ! .زرمایب  ار  ام  ردام  ردـپ و  زرمایب ؛ ار  ام  تاوما  اراگدرورپ ! .هدـب  رارق  ینآرق  قالخا  ار  اـم  قـالخا  شخبب ؛
هدنام ی یقاب  رد  یی ، هدرکن  دوخ  شزرمآ  ترفغم و  لومـشم  ار  ام  هام ، نیا  هتـشذگ ی  ماّیا  رد  رگا  اراگدرورپ ! .هدب  رارق  دوخ  ترفغم  تمحر و 

دونشخ یضار و  ام  زا  ار  رـصع  ّیلو  سّدقم  بلق  دّمحم ، لآ  دّمحم و  قح  هب  اراگدرورپ ! .امرفب  دوخ  شزرمآ  ترفغم و  لومـشم  ار  ام  هام ، نیا 
رد تداهش  قیفوت  اراگدرورپ ! .هدب  رارق  شتبیغ  رد  روضح و  رد  راوگرزب  نآ  نارای  زا  ار  ام  امرفب ؛ راوگرزب  نآ  یاضر  اعد و  لومـشم  ار  ام  نادرگب ؛

.نک تیانع  ام  هب  ار  تدوخ  هار 

30/01/1369 ناضمر - ) کرابم  هام  موس  تسیب و  زور   ) مدرم فلتخم  راشقا  اب  رادید  رد 
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ناسنا یناحور  یونعم و  دعُب  نیرمت  تصرف  ناضمر ؛

شزرو رگا  دیـشاب ، هتـشاد  دنمورین  یوق و  هینب ی  هچره  دیـشاب ، یـسکره  .دوب  دهاوخ  تردق  یب  رغال و  فیعـض و  شزرو ، نودب  ناسنا  مسج 
یمن ار  مزال  دشر  نآ  امـش  ندب  دینکن ، شزرو  رگا  هک  ینانچمه  .تسین  نیا  رد  یکـش  دنام ؛ یم  فیعـض  ندب  دیدیباوخ ، دیدروخ و  دیدرکن و 

، شزرو نودب  .تسا  روط  نیمه  ًانیع  مه  امش  حور  .دوش  یمن  شزرو  نودب  درک ؛ دهاوخ  راکشآ  ار  اه  نآ  شزرو  هک  دراد  مه  ییاهییابیز  دنک ،
.دیوشب یوق  امش  تسین  نکمم  تضایر ، نیرمت و  نودب 

مامت .دروخ  یمن  درد  هب  نیا  فیعـض ؛ ناوتان و  تشز ، رغال ، ییاه  حور  اب  یلو  ابیز ، دـنمورین و  یاهمـسج  اـب  دنتـسه  ییاـه  ناـسنا  اـسب  یا 
.دـنراد یحور  مسج و  مه  تادابع  .تخانـش  ار  تادابع  دـیاب  هّتبلا  .میورب  شیپ  میوشب و  تیبرت  مینک ، شزرو  ام  هک  تسا  نیا  یارب  تاداـبع 

یم هچ  هک  دشابن  تفتلم  دشاب ، هتـشادن  رکذ  دوخ  هب  هّجوت  زامن ، لاح  رد  یلو  دناوخب ، ناسنا  هک  ار  زامن  .تسین  یفاک  ییاهنت  هب  تادابع ، مسج 
.تسا یا  هدیاف  یب  زامن  زامن ، نیا  دنکب ، ادا  تلفغ  یور  زا  یّلکب  ار  زامن  نیماضم  دنز ، یم  فرح  یسک  هچ  اب  دیوگ و 

دننز یم  فرح  ادخ  اب  هک  دننک  ادیپ  هّجوت  هزادنا  نیمه  زامن ، لاح  رد  رگا  دنناد ، یمن  ار  تالمج  نیا  یانعم  دنا و  هدناوخن  یبرع  هک  یناسک  هّتبلا 
؛ تسا یناسآ  یلیخ  راک  زامن ، یانعم  نتفرگ  دای  .دینادب  ار  زامن  یانعم  هک  دینک  یعـس  یلو  تسا ؛ یبوخ  هرهب ی  مه  نیا  دنـشاب ، ادخ  دای  هب  و 

نیا همجرت ی  دیناوت  یم  دوز  یلیخ 
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هدننک ی کیدزن  زامن ، .دوب  دـهاوخ  ّیقت (1)  ّلک  نابرق  هک  تسا  زامن  نیا  .دـیناوخب  نآ  یانعم  هب  هّجوت  اب  ار  زاـمن  .دـیریگب  داـی  ار  هلمج  دـنچ 
.اوقتاب ناسنا  هدننک ی  کیدزن  اّما  تسادخ ؛ هب  ناسنا 

زا یـضعب  مدرک ؛ هراشا  هزور  تایاور  هب  نم  سلجم ، نیا  لّوا  تاسلج  رد  .هّجوتاب  هزور ی  اّـما  تساوقت ؛ هدـنروآدوجوب ی  اوقت و  بجوم  هزور ،
حور شرورپ  عون  کی  هزور  دماشاین ؛ دروخن و  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  هزور  .دندومن  هراشا  دندرک ، هضافا  دندمآ و  اجنیا  هب  هک  مه  رگید  نایاقآ 

.دینک ادیپ  تراهط  دیوشب و  هزیکاپ  هیفصت و  دیهدب و  شرورپ  هزور  اب  ار  ناتحور  یاهمادنا  دیناوت  یم  امش  .تسامش 

 . َنوُحِلْفُمْلَا 2 ُمُه  َکِئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقوُی  ْنَم  .تسا َو  یحور  مسج و  یاراد  دوش ، یم  بوسحم  گرزب  تدابع  کی  هک  مه  یقافنا  تاکز و  نیا 
یبوخ تاکز  تاکز ، نیا  .دربب  نیب  زا  ار  یویند  فراخز  هب  لام و  هب  ام  یگتـسبلد  نآ  دنکـشب و  ار  ام  ینورد  لـخب  صرح و  نآ  دـیاب  تاـکز ، نیا 

.تسا

کی لاسما  یلو  دش ؛ یمن  زور  یس  دوب و  زور  هن  تسیب و  ناضمر ، هام  هک  دوب  لاس  دنچ  .دش  زور  یـس  ناضمر ، هام  هزور ی  هللا  دمحب  لاسما 
ام تّمه  .تسا  یلوصحم  یاراد  امـش  دوجو  رد  ًاعطق  نیا ، .دیدرک  اعد  دیدناوخ و  هّجوتاب  زامن  دیتفرگ و  هزور  زور  یـس  امـش  .دش  رتدایز  زور 

، ناسنا رگرایـشه  رگ و  هاگآ  ِرکذ  هّجوتاب و  هزور ی  زامن و  رگا  .تسا  مه  یـشزرااب  لوصحم  نیا ، .مینک  ظفح  ار  لوصحم  نیا  هک  دشاب  نیا  دیاب 
رد هک  دـینیب  یم  رگا  .میور  یم  شیپ  مالـسا  یاهفدـه  تمـس  هب  زور  هب  زور  هک  دوب  میهاوخ  یناملـسم  تقو  نآ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  اـم  یارب 

بیع دیاش  .تساجنیا  ناشراک  بویع  زا  یکی  دنا ، هدش  رود  دنا و  هدشن  کیدزن  مالـسا  یاهفده  هب  هک  دنتـسه  ای  دـندوب  یناناملـسم  یعماوج 
.تساه نآ  زا  یکی  نیا ، هک  دشاب ، یدّدعتم  یاه 
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یمالسا هعماج ی  تافآ  نیرتگرزب  زا  یکی  تریصب  مدع  رّجحت و 

تقو نآ  تفرگن ، رارق  هّجوت  دروم  تسوا  لباقم  رد  میلـست  ادـخ و  هب  سنا  تّیدوبع و  نامه  هک  تدابع  حور  دوبن و  هّجوت  تدابع ، لاـح  رد  رگا 
.تساه نآ  زا  یکی  رّجحت  هک  دریگ ، یم  رارق  ناسنا  هار  رس  رد  ینوگانوگ  یاهرطخ 

هک دندناوخ ، یم  لاح  اب  ار  زامن  نآرق و  تایآ  دندرک و  یم  تدابع  نانچ  نآ  دیدینش ، دایز  ار  ناشمسا  ماّیا  نیا  رد  هک  یجراوخ  نیمه  زا  یـضعب 
، درک یم  روبع  نینمؤملاریما  نارای  زا  یکی  لمج ، گنج  ماّیا  نامه  رد  دنداد ! یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  یّتح 

شیپ دش و  بلقنم  ِلْیَّللَا 1 .  َءانآ  ٌتِناق  َوُه  ْنَّمَأ  دناوخ : یم  یـشوخ  یادص  اب  ار  تایآ  نیا  بش ، فصن  دنک و  یم  تدابع  اه  نآ  زا  یکی  هک  دید 
یم هابتشا  زین  دندوب  روط  نیا  ًابلاغ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  کیدزن  باحـصا  هک  هاگآ  کریز و  دنمـشوه و  یاهناسنا  یّتح  .دمآ  نینمؤملاریما 

.دندرک

، راک نیا  .دناباوخب  ار  هنتف  نیا  دنکب و  مدرک ، نم  هک  ار  یراک  نیا  تسناوت  یمن  سک  چـیه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسین  دروم  یب 
هیلع نینمؤملاریما  .دـندش  یم  لزلزتم  صاوخ  یهاگ  یّتح  .تساوخ  یم  ار  شدوخ  هار  شدوخ و  هب  یلع  نامیا  نآ  یهاـگآ و  ریـشمش و  ًاـعقاو 

زا رفن  هد  زا  رتمک  دـش و  مامت  گنج  هک  یتقو  ادرف  .تفگ  مهاوخ  وت  هب  ادرف  تسا  هدـش  هک  یلقن  نیا  قبط  دومرف  دوخ  هباحـص ی  نآ  هب  مالّـسلا 
، شدوخ باحصا  نارای و  هظعوم ی  تربع و  یارب  یا  هلیسو  ناونع  هب  ترضح  دندش ، هتـشک  گنج  رد  هیقب  دندنام و  هدنز  جراوخ  هعومجم ی 

نیا تفگ ، ترضح  .دندیسر  دوب ، هداتفا  تشپ  هب  هک  اه  هتشک  نیا  زا  یکی  هب  .دز  فرح  یتبسانم  هب  نانآ  زا  یضعب  اب  داتفا و  هار  اه  هتـشک  نیب  رد 
: تفگ یـسانش ؟ یم  ار  وا  دومرف : دوب ، شکیدزن  نارای  زا  هک  یـسک  نیمه  هب  دعب  .دندناشن  دیناشنب ؛ ار  وا  دومرف ، دیاش  .دندنادرگرب  دینادرگرب ؛ ار 

هدوبر ار  وت  لد  دناوخ و  یم  ار  تایآ  نآ  بشید  هک  تسا  یسک  نامه  وا  دومرف : .نینمؤملاریما  ای  هن ،
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! دوب

نآرق زامن و  تدابع و  حور  اب  ناسنا  رگا  .تسا  تدابع  حور  زا  یرود  نیا ، تسا !؟ یندرک  تدابع  عون  هچ  نیا ، تسا !؟ یندناوخ  نآرق  هچ  نیا ،
همه تسا ، هتفرگ  رارق  فرط  کی  رد  تسا  مّسجم  بلاط  یبا  نب  یلع  رد  هک  مالسا  ّبل  تقیقح و  تیدوجوم و  یتقو  هک  دمهف  یم  دشاب ، انـشآ 

صیخـشت ار  عوضوم  نیا  دناوتن  یـسک  هک  تسا  نید  زا  یرود  نآرق و  زا  یرود  نیا  .ددـنویپ  یم  وا  هب  دـنک و  یم  رود  شدوخ  زا  ار  اه  ههبـش  ی 
.دنک دنلب  ریشمش  مالّسلا  هیلع  یلع  یور  هب  ًاتجیتن  دهدب و 

، ساّبع ینب  هّیما و  ینب  تفالخ  نارود  لوط  رد  ام  هک  تسا  گرزب  هدمع و  یاههابتشا  اهندیـشیدنین و  اهرّجحت و  نیمه  هیـضق ، فرط  کی  سپ ،
داّهز و داّبع و  رامش  رد  ناشمسا  اهباتک  رد  دندوب و  دهز  لها  تدابع و  لها  نّیدتمو و  بآم  سّدقم  یاه  مدآ  اهیـضعب  .مینک  یم  هدهاشم  ار  نآ 

نیا اههابتشا  نیرتگرزب  .لطاب  اب  قح  ههبج ی  هابتشا  تمظع  هب  یهابتشا  دندرک ؛ یم  هابتشا  اّما  تسا ؛ هدش  تبث  یباسح  یاه  مدآ  نویقالخا و 
لطاب ههبج ی  اب  ار  قح  ههبج ی  یسک  هک  تسا  نیا  تسین ، شـشخب  لباق  هک  یهابتـشا  نآ  .تسا  شـشخب  لباق  کچوک ، یاههابتـشا  .تسا 

.دسانشب ار  نآ  دناوتن  دنک و  هابتشا 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ّصاخ  یباحص  رسای  راّمع  تمظع  زمر  تریصب ؛

چیه رد  هک  تسا  نیمه  رد  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤـملاریما  صاـخ  باحـصا  نآ  تمظع  .تسا  نیمه  هب  رـسای ، راّـمع  لاـثما  تمظع 
نیّفص گنج  صوصخم  هّتبلا  ما ؛ هدید  ار  تمظع  نیا  نیّفص ، گنج  رد  دّدعتم  دراوم  رد  نم  .دندرکن  مگ  ار  ههبج  دندشن و  هابتشا  راچد  یطیارش 

ذفان و تریصب  اب  دمآ و  یم  هک  یسک  نآ  تفرگ ، یم  رارق  هابتشا  دروم  یی  هتکن  نینمؤم ، زا  یعمج  یارب  هک  ییاهاجنآ  زا  یرایـسب  رد  .تسین  مه 
، درک یم  فرطرب  اه  نآ  نهذ  زا  ار  ههبش  دوخ ، رگنشور  نایب  اب 
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.دنیب یم  ار  ردقلا  میظع  ِرگنشور  ِدرم  نیا  دوجو  ناشن  نیّفص  رد  هلمج  زا  نینمؤملاریما  دّدعتم  یایاضق  رد  ناسنا  .دوب  رسای  راّمع 

زامن دـننک ، یم  تدابع  دـنناوخ ، یم  زامن  هک  دـندید  یم  ار  دوخ  لباقم  دارفا  مدرم  .دوب  مه  یبیجع  گنج  دیـشک ؛ لوط  اـههام  نیّفـص  گـنج 
، دـنناوخ یم  زامن  هک  یدارفا  نیا  یور  یـسک  هک  تساوخ  یم  تأرج  لد و  یلیخ  دـنرب ! یم  هزینرـس  نآرق  یّتح  دـنناوخ ؛ یم  نآرق  تعامج و 

.دشکب ریشمش 

هلبق ی لها  فیلکت  دیگنج ، یمن  هلبق  لها  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگا  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هالّصلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
، ام یاه  هچب  .درک  دیاب  راک  هچ  هک  داد  ناشن  همه  هب  دومن و  زاب  ار  هار  نیا  هک  دوب  بلاط  یبا  نب  یلع  نیا  .دش  یمن  مولعم  رخآ  ات  رگ  نایغط  دب و 
! دندرک یم  ادیپ  حیبست  رهم و  ناشیاهرگنس  رد  دنتفرگ ، یم  ریـسا  ار  اه  نآ  دندش و  یم  دراو  مجاهم  ههبج ی  یاهرگنـس  زا  یـضعب  هب  هک  یتقو 

یم ههبـش  هب  مه  هّدـع  کی  ًاتجیتن  دـندناوخ و  یم  مه  زامن  دنتـشاد و  رارق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لباقم  هک  یناسک  نامه  لثم  تسرد  هلب ،
.تسا مزال  رسای  راّمع  لثم  یسک  تسا و  یهاگآ  یرایشوه و  نیا ، .دوب  رسای  راّمع  تفر ، یم  اه  نیا  غارس  هک  یسک  نآ  .دنداتفا 

رد هک  دـنکن  یعـس  ناسنا  دوشن و  نشور  لح و  ناسنا  یارب  تسوا  تّیدوبع  ادـخ و  هب  هّجوت  ناـمه  زا  تراـبع  هک  تاداـبع  لاـمعا و  حور  رگا 
نیا تسا و  رطخ  دروم  هشیمه  یحطـس ، نامیا  راک و  .تسا  یحطـس  شراک  دنک ، کیدزن  ادخ  تّیدوبع  هب  ار  شدوخ  تابجاو ، نیا  زا  کیره 

.میا هدید  مالسا  خیرات  رد  ام  هک  تسا  یزیچ 

هد ور و  هد  یوگ  غورد  ِثیبخ  ِرجاف  ِبصاغ  ِملاظ  هفیلخ ی  رانک  رد  دـنتفر  یم  داّهز ، داّبع و  ناسّدـقم ، نانّیدـتم ، زا  یناسک  مدرک ، هراـشا  ًـالبق 
دروخ یم  ناکت  یزیچ  شبلق  هشوگ ی  رد  مه  دیاش  ای  ایر ، بّلقت و  یور  زا  ای  مه  وا  دندرک ؛ یم  تحیصن  هملک  راهچ  ار  وا  دنتسشن و  یم  گنر 

ناشیارب هک  دندروآ  یم  ار  رفن  کی  دندرک ، یم  ادیپ  تاساسحا  ناجیه و  یتسم ، لاح  رد  دـندوب و  تسم  هک  مه  اهیـضعب  .تخیر  یم  یکـشا  و 
هفیلخ نیا  دیرم  نید  رهاوظ  هب  ملاع  ولو  نادان  حول  هداس  یاه  مدآ  نیا  هاگ  نآ  دندرک ! یم  هیرگ  وا  یاهفرح  اب  دنزب ؛ فرح  هدرخ  کی 
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! دندش یم 

یـساّبع هفیلخ ی  هک  تسا  یـسک  فورعم ، ِدهاز  ِدباع  دیبع  نب  ورمع  نیمه  .دـنیب  یم  لیبق  نیا  زا  یبیجع  یاهزیچ  ناسنا  مالـسا ، خـیرات  رد 
زا دیبع ، نب  ورمع  باسح  ینعی  دیبع ؛» نب  ورمع  ریغدیـص  بلطی  مکّلکدیور  یـشمی  مکّلک  : » تفگ یم  درک و  یم  تدارا  راهظا  وا  هرابرد ی 
رد اه  نآ  هک  دینیب  یم  دینک ، هاگن  ار  اه  نآ  لاثما  یرهز و  باهش  نب  دّمحم  دیبع و  نب  ورمع  نیمه  رگا  امش  تسادج ! دهز  اوقت و  نایعدم  رگید 

حانج دندرک و  یم  تیوقت  ار  لطاب  ههبج ی  ناشدوخ ، روضح  اب  دنتفر  یم  .دندوب  قح  نایرج  گرزب  یاهرـسدرد  هلمج ی  زا  ناشدوخ ، نامز 
.دندرک یم  زارد  اه  نیا  یور  ار  نمشد  تسد  نتسنادن ، نیمه  رثا  رب  دنتشاذگ و  یم  مولظم  اهنت و  ار  ربمایپ  تیب  لها  حانج  ینعی  قح 

ینعی یگدنب ، .مییامن  هدنز  نامدوخ  رد  ار  یگدنب  حور  هک  مینک  یعـس  دیاب  ام  نارهاوخ ! ناردارب و  .تسادخ  یگدنب  تدابع ، حور  هکنیا  ضرغ ،
یتقو .دهد  یم  ناشن  ار  شدوخ  اهاج  یلیخ  رد  نم  ینعی  ام  ینورد  تب  نآ  .تسام  نورد  رد  هک  یتب  نآ  نتسکش  ینعی  ادخ ، لباقم  رد  میلـست 
کی یریگب  رارق  یهارود  رـس  ای  دوشب ، رهاظ  عرـش  فالخ  ولو  وت  لیم  قباطم  یزیچ  دـنکن ، لوبق  ار  تفرح  یـسک  دـتفیب ، رطخ  هب  تتعفنم  هک 

ناشن ار  شدوخ  دنک و  یم  دـنلب  رـس  ناسنا  ینورد  ِنم  نآ  ییاه ، هاگنزب  اهانگنت و  نینچ  رد  فیلکت  هفیظو و  فرط  کی  یـصخش ، عفانم  فرط 
.دهد یم 

، مینک راهم  یردـق  ًّالقا  ای  مینک ، راهم  تسام ، نورد  رد  هک  ار  یناطیـش  نیا  ینطاب ، نوعرف  نیا  سفن ، یاوه  نیا  ینورد ، نم  نیا  میناوتب  اـم  رگا 
، هزور .تسا  نیا  همّدقم ی  ناضمر ، هام  .دیسر  میهاوخ  حالف  هب  دش و  میهاوخ  مدآ  ام  دوخ  زیچ ، ره  زا  لبق  .دش  دهاوخ  حالـصا  روما  همه ی 

لآ دّمحم و  هب  اراگدرورپ ! .دنـشاب  ادخ  هدـنب ی  مدرم  هک  تسا  ییایند  نینچ  هب  ندیـسر  یارب  هللا ، لیبس  یف  داهج  یّتح  تاقافنا ، هّجوتاب ، زامن 
.هدب رارق  تدوخ  هدنب ی  ار  ام  دّمحم ،

هب مه  شظفح  .دینک  ظفح  دیا ، هدروآ  تسد  هب  هام  نیا  رد  هک  یدرواتسد  نیا  دینک  یعس  نارهاوخ ! ناردارب و  .دوش  یم  مامت  ناضمر  هام  زورما 
.دیرادب هدنز  ناتدوخ  لد  رد  ار  ادخ  دای  دینک و  بانتجا  ناهانگ  زا  هک  تسا  نیا 
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دینک یعـس  هریغ  تاوهـش و  اب  دروخرب  رد  یّدام ، عفانم  اب  دروخرب  رد  مدرم ، اب  دروخرب  رد  راک ، ماگنه  رد  نوگانوگ  تالاح  رد  دیناوت  یم  هچره 
.دیرادب هدنز  ناتدوخ  رد  ار  ادخ  دای  هک 

06/02/1369 ناضمر - ) کرابم  هام  ما  یس  زور   ) مدرم فلتخم  راشقا  اب  رادید  رد 

ص:37
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لاس لوط  رد  نآ  ظفح  ناضمر و  هام  یاهدرواتسد  هبساحم ی  موزل 

، ناضمر هام  .دنا  هدرب  یی  هرهب  هدافتـسا و  هچ  ناضمر ، کرابم  هام  رد  یهلا  تفایـض  زا  هک  دننیبب  دنرگنب و  دوخ  هب  دیاب  ناناملـسم  دیع ، زور  رد 
؟ هن ای  میزاسب ، ار  شیوخ  مینک و  هفاضا  یزیچ  نامدوخ  رب  میا  هتـسناوت  فیرـش ، هام  نآ  رد  تادابع  اب  هزور و  اب  ایآ  .تساوقت  یزاـسدوخ و  هاـم 

.دینک ظفح  لاس  لوط  رد  ار  نآ  دینک  یعس  دیا ، هدرک  ادیپ  یدرواتسد  ناضمر  هام  رد  هک  دیدید  رگا  و  دینک ، یگدیسر  باسح  نیا  هب  زورما 

ادخ یگدنب  هدامآ ی  ناریا  تّلم  رگا  .تسادخ  یگدـنب  یارب  هدامآ ی  ًاتقیقح  هتخادرپ و  هتخاس و  ناناملـسم  هب  خـیرات ، لوط  رد  مالـسا  تمظع 
، ملاع رـساترس  ناناملـسم  نایم  رد  یمالـسا  هعماج ی  هنومن ی  وگلا و  ناونع  هب  زورما  دـهدب و  ماجنا  ار  میظع  تکرح  نیا  تسناوت  یمن  دوبن ،

دهاوخب ناریا  تّلم  مه  زورما  رگا  .دوشب  یفرعم  فعـضتسم ، یاهتّلم  همه ی  نایم  رد  یهاگآ  یرادیب و  یراکادف و  تدهاجم و  هنومن ی  هکلب 
.درادن یهار  چیه  یزاسدوخ  زج  دناسرب ، بولطم  دصقمرس  هب  دنک و  لمح  دوخ  شود  رب  ار  تناما  نیگنس  راب  نیا 

یسکره زا  یهلا ، هدعو ی  هب  دامتعا  ادخ و  هب  یاکّتا  .تسین  یزیچ  ادخ  لباقم  رد  میلست  یگدنب و  زج  نیا ، مینک و  لاکّتا  اکّتا و  ادخ  هب  دیاب  ام 
، دنکن رُپ  ار  وا  ناج  یاضف  دشابن و  ناسنا  دای  رد  ادخ  رگا  .دشاب  اه  نآ  دای  لد و  رد  ادخ  هک  دننک ، اکّتا  ادخ  هب  دنناوت  یم  یناسک  اهنت  .دیآ  یمنرب 

درک و دهاوخن  دامتعا  مه  ادخ  هب 
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یهلا و یاوقت  نتشاد  ادخ و  زا  فوخ  .تسا  هداد  ناشن  ام  هب  ار  هار  نآرق  .دنک  ادیپ  روضح  ادخ  هب  دامتعا  اب  تسناوت  دهاوخن  رطخ ، یاهنادیم  رد 
.تسابقع ایند و  رد  یراگتسر  حالف و  هار  راگدرورپ ، لباقم  رد  عوضخ  میلست و  یگدنب و 

یسک ایآ  ینعی  . (1) هتّینم لبق  هتئیطخ  نم  بئات  الفأ  دومرف : یم  ناملسم  مدرم  هب  باطخ  رطف ، دیع  زامن  هبطخ ی  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
موی لبق  هسفنل  لماع  الا  دنک ؟ هبوت  راگدرورپ  دزن  رد  دوخ  ناهانگ  اهاطخ و  زا  اهناسنا ، همه ی  ریزگان  داعیم  ندیـسرارف  گرم و  زا  لبق  هک  تسین 

زا هک  یلامعا  ادخ و  تمحر  زج  یا  هلیـسو  چـیه  ناسنا  هک  یزور  نآ  یتسد  گنت  زور  ندیـسرارف  زا  لبق  هک  تسین  یـسک  ایآ  : (2) هرقف هسؤب و 
لمع و هب  میمـصت  هبانا و  هبوت و  هب  ار  مدرم  ینامداش ، دیع و  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینعی  دنکب ؟ لمع  درادـن  دـشاب ، هداتـسرف  شیپ 

.دنز یم  هرگ  ادخ  اب  طابترا 

ریاس مالّـسلا و  هالّـصلا و  امهیلع  نینمؤملاریما  داّجـس و  ماـما  هک  ییاـجنآ  .مینک  هبوت  دوخ  یاـهاطخ  همه ی  زا  دـیاب  اـم  نارهاوخ ! ناردارب و 
لاثما نم و  دندرک ، یم  هبوت  رافغتسا و  نازوس  یاهسفن  اب  نوگانوگ و  یاهنابز  اب  دنتـشاد ، یریظن  یب  تّینارون  رـشب  داحآ  نایم  رد  هک  یناراوگرزب 

.میهدب تسد  زا  دیابن  ار  یی  هظحل  چیه  راگدرورپ ، هب  هبانا ی  ترفغم و  بلط  ادخ و  هب  تشگزاب  یارب  نم ،

زور هنابش  تاعاس  لامعا و  مامت  رد  هبقارم 

هک دـیراذگن  دیـشاب و  ناتدوخ  مادـقا  میمـصت و  لمع و  رادرک و  راتفگ و  بقارم  ینعی  دـینکب ؛ دوخ  هشیپ ی  ار  اوقت  زور ، هنابـش  لامعا  مامت  رد 
اهتّینم اه و  یهاوخدوخ  یناسفن و  یاهاوه  هراّما و  سفن  یاکّتا  هب  ناطیش  .دنکب  فرحنم  یهلا  فیلکت  زا  ادخ و  هار  زا  ار  امش  یناسفن ، یاهاوه 

هار کی  یاه  مخو  چیپ  رد  هک  یسک  نآ  دننام  دیاب  .دنک  یم  فرحنم  یهلا  میقتسملا  طارص  زا  ار  ام  ام ، یاهسوه  و 
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همه ی رد  ار  ادخ  ندوب ، بقارم  ینعی  تساوقت ؛ نیا  .میشاب  بظاوم  تسا ، دوخ  تفرـشیپ  مدق  ره  تکرح و  ره  بقارم  کانرطخ ، یناتـسهوک 
اجتلا ادخ  هب  نتساوخ ، کمک  ادخ  زا  ندرک ، اکّتا  ادخ  هب  ندرک ، هبوت  دوز  دنز ، یم  رس  هک  یتاهابتشا  اهاطخ و  زا  نتـسناد ، رظان  دهاش و  اهراک 

.ندرب

امـش نامیا  هب  دنا و  هدرک  عورـش  امـش  تکرح  دای  اب  ار  دوخ  میظع  تکرح  اهتّلم  زورما  .تسا  ناریا  تّلم  امـش  یوس  هب  یناهج ، مشچ  زورما 
اب زج  نیا  و  دیهدب ، همادا  ماکحتسا  اب  ار  هار  نیا  دیاب  دنهدب ، همادا  تسا  مالـسا  ادخ و  هار  هک  ار  هار  نیا  اهتّلم  دیهاوخب  امـش  رگا  .دننک  یم  ادتقا 

.تسام تیلوئسم  هفیظو و  نیرتگرزب  اوقت  زورما  اذل  .تسین  نکمم  اوقت 

.نادرگب راکزیهرپ  یقتم و  ار  ام  همه ی  اراگدرورپ !

راک یگدنز و  طیحم  اهلد و  حاورا و  رد  لّوحت  تصرف  ناضمر ؛

هّجوت و رکذ و  تمعن  هللا ، ماّیا  منتغم  یاهتـصرف  نیا  همه ی  رد  ناضمر و  کرابم  هاـم  رد  اـم  تسا ، یمالـسا  فیلکت  هک  ناـنچ  نآ  رگا  ًاـنیقی 
نودب مینک ، طبترم  یلاعت  یراب  سّدقم  تاذ  ینعی  تمظع  تّزع و  تردـق و  عبنم  اب  ار  نامدوخ  میرامـشب و  منتغم  هدـش ، هداد  ام  هب  هک  ییاعد 

هزرابم ی شالت و  راک و  یگدنز و  طیحم  رد  نآ ، عبت  هب  مه  ام و  یناسنا  یلصا  تّیوه  اهلد و  حاورا و  رد  مه  بولطم ، یساسا و  لّوحت  نآ  کش 
کی هک  تسا  ییاه  همانرب  اهشور و  هیقب ی  مالسا و  نیب  یلصا  توافت  کی  نیا ، .دش  میهاوخ  کیدزن  مالـسا  دصاقم  هب  دمآ و  دهاوخ  دیدپ  ام ،

.دننک یم  داهنشیپ  رشب  هب  ار  ییارگ  نامرآ  لّوحت و 

هک تسا  یلاعت  قح  اب  لاصّتا  طابترا و  هیاس ی  رد  طقف  ناسنا ، هک  تسا  نایدا  همه ی  تایهیدب  هکلب  مالـسا ، تایهیدب  وزج  نیا  میدقتعم و  ام 
رد لاعتم  یادخ  هک  تسین  یمک  زیچ  نیا ، .تسا  ییانثتسا  تصرف  کی  ناضمر ، هام  تصرف  هّتبلا  .دنک  ادیپ  تسد  یلاعت  لماکت و  هب  دناوت  یم 

ِفْلَأ ْنِم  ٌرْیَخ  ِرْدَقْلَا  ُهَلْیَل  دیامرفب : نآرق 
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مرکا لوسر  هک  تسین  یمک  زیچ  نیا ، .تسا  ناضمر  هام  رد  رترثؤم ، ناسنا  تفرـشیپ  رد  رت و  تلیـضفاب  رتهب و  هاـم  رازه  زا  بش  کـی   . 1 ٍرْهَش
، اجنآ زا  دوشب و  میرک  هرفـس ی  دراو  ناسنا  هک  تسا  نکمم  رگم  .دـنروایب  باسح  هب  یهلا  تفایـض  هام  ار  هام  نیا  مّلـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص 

دنهاوخ هرهب  یب  هّتبلا  دـنوشن ، هام  نیا  رد  یهلا  تفایـض  ناوضر و  نارفغ و  هرفـس ی  دراو  هک  یناسک  نآ  .یوشن  دراو  رگم  دوشب ؟ جراخ  مورحم 
تسا یسک  نآ  یعقاو ، مورحم  . (1) میظعلا رهّشلا  اذه  یف  هللا  نارفغ  مرح  نم  ّیقّشلا  ّنا  .تسا  یقیقح  یانعم  هب  تیمورحم  نیا  ًاعقاو  دنام و 

.دروایب تسد  هب  ار  یهلا  نارفغ  ناضمر ، هام  رد  دناوتن  هک 

تّیدوبع یالاو  ماقم 

مکح هدارا و  میلـست  ینعی  دبع ، .دنک  فصّتم  یهلا  تّیدوبع  هب  ار  شدوخ  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  هلئـسم  ّرـس  هک  میا  هدرک  ضرع  ررکم 
هکنآ زا  لبق  ادخ ، ناربمایپ  دـیاش  تسا و  هملک  کی  نیمه  ایبنا ، عیارـش  یهلا و  نیمارف  ماکحا و  تاروتـسد و  مامت  ّبل  .یهلا  تعیرـش  ادـخ و 
نیمه ًامتح  هک  نانچمه  دشاب ؛ هدرک  زارفارـس  تّیدوبع  هب  دنک ، زارفارـس  تّوبن  هب  ار  اه  نآ  لاعتم  یادخ  دوشب و  باختنا  اه  نآ  یارب  تّوبن  ماقم 

دیناشوپ و تّیدوبع  تعلخ  ار  وا  لاعتم  یادخ  لّوا ، . (2) الوسر هذخّتی  نا  لبق  ًادبع  ًادّمحم  ذـخّتا  هللا  ّنا  هک  تسا  تیاور  کی  رد  .تسا  روط 
طرش تّیدوبع ، یلماکت ، هزادنا  ره  رد  .تسا  یلصا  طرش  مزال و  همّدقم ی  یی  یلاعت  ره  رد  نیا ، هّنأک  .درک  زیاف  تّوبن  هبتر ی  هلحرم و  هب  دعب ،
نیمه میزروب ، عمط  نآ  رد  میناوتب  اـهام  لاـثما  هک  یناـنچ  نآ  تّیدوبع ، نییاـپ  هلحرم ی  نآ  .دراد  یلحارم  مه  تّیدوـبع  هّتبلا ، .تسا  یلـصا 

.تسا

یهلا یاهتمعن  مینادب ؛ وا  زا  ار  زیچ  همه  مینک ؛ تعاطا  هدامآ ی  ار  نامدوخ 
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ص 295. ج 1 ، اضّرلارابخا ، نویع  ( . 2 - ) 1
ص 211. ج 93 ، راونالاراحب ، ( . 3 - ) 2

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 104 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_41_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_41_2
http://www.ghaemiyeh.com


، ام نهذ  .میا  هلیسو  مه  ام  هک  مینادب  مینادن ؛ نامدوخ  ییاناوت  ملع و  تردق و  هدروآرف ی  ار  اه  نآ  مینادب ؛ یهلا  یاهتبهوم  اهتمعن و  ًاتقیقح  ار ،
ام راوگرزب  ماما  لثم  ادخ  هتسیاش ی  ناگدنب  ًاتقیقح  .تسا  یهلا  هدارا ی  قّقحت  یارب  یا  هلیسو  ام ، شالت  ام و  هجنپرـس ی  ام ، لمع  ام ، تسد 

نیموصعم هّمئا ی  ام  .دـندرب  یم  ار  هدافتـسا  لامک  نآ ، زا  دنتـسناد و  یم  ار  ماّیا  تاعاس و  نآ  ردـق  ناضمر و  هام  ردـق  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوضر 
میظع ماما  سّدقم  دوجو  رد  ار  اه  هّجوت  تادابع و  نامه  تاحشر  زا  یا  هحشر  تسناوت  یم  ناسنا  اّما  میا ؛ هدرکن  ترایز  هک  ار  مالّـسلا  مهیلع 

.دنک هدهاشم  ناملحار  راوگرزب  نأّشلا 

07/02/1369 رطف -  دیعس  دیع  تبسانم  هب  یمالسا ، یروهمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  اب  رادید  رد 
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یتسود مدرم  یرایمه و  هب  هّجوت  یحور و  تّوق  بسک  هام  ناضمر ؛

یونعم یحور و  تّوق  راگدرورپ ، هب  هّجوت  تدابع و  تکرب  هب  نآ ، رد  دـیاب  ام  هک  تسا  یهام  تساوقت ؛ ندرک  هریخذ  هام  اعد و  هام  ناضمر ، هاـم 
.مینکب یط  یبوخب  ار  اه  هار  مییامیپب و  تلوهس  تعرسب و  ار  اهخالگنس  یونعم ، یحور و  تّوق  نآ  اب  مینک و  ادیپ 

.دننک رتشیب  هچره  ار  نآ  دننادب و  ردق  ار  رگیدکی  نایم  رد  یلدمه  یراکمه و  یردارب و  اه ، هتـشذگ  زا  هبرجت  بسک  اب  ناریا  تّلم  هک  مراودـیما 
ًامتح دنناوت ، یم  دنراد و  هک  یناسک  .دنباتشب  نادنمتسم  کمک  هب  ماّیا  نیا  رد  صوصخب  دنباتشب ؛ رگیدکی  کمک  هب  دنـشاب و  نابرهم  مهاب  مدرم 

مالسا یلاع  روتسد  یمیدق و  تنس  هک  ام  تّلم  نایم  رد  یرایمه  یراکمه و  حور  نیا  .دننک  کمک  دندنمتـسم ، جاتحم و  رادان و  هک  یناسک  هب 
هیحور ی .دیهدب  تیمها  رتشیب  ار  نآ  ناضمر ، کرابم  هام  ماّیا  دیع و  ماّیا  رد  صوصخب  دینک و  ظفح  ار  نآ  تسا ؛ یدنمشزرا  رایسب  زیچ  تسا 

نیا تایاغ  جـیاتن و  هب  ار  ام  تّلم  هک  تسا  یا  هیحور  ندرک ، راک  ندرک و  رکف  نارگید  یارب  یگتـشذگدوخ ، زا  راـثیا و  هیحور ی  یتسود ، مدرم 
.دیناسر دهاوخ  تکرح 

01/01/1370 ون -  لاس  لولح  تبسانم  هب  ناریا ، فیرش  تّلم  هب  مایپ 
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داهج هام  و  تاجانم ، اعد و  تدابع و  هام  ناضمر ،

نداد رارق  هوسا  نیقّتملا و  ماما  زا  یوریپ  هک  منک ، یم  توعد  یهلا  یاوقت  هب  ار  رازگزامن  نارهاوخ  ناردارب و  همه ی  گرزب ، فیرش و  زور  نیا  رد 
.تسا یهلا  بضغ  عنم و  دراوم  زا  زیهرپ  اوقت و  نید و  یگدنز و  رما  رد  نینمؤملاریما 

هام تسا -  تدابع  حور  زغم و  اعد  هک  تسا -  تاجانم  اعد و  تدابع و  هاـم  تسا ؛ نآرق  اـب  سنا  نآرق و  لوزن  هاـم  تسا ؛ هزور  هاـم  هاـم ، نیا 
هوزغ ی کرابم ، هام  نیا  رد  هک  تسا -  داهج  هام  تسا ؛ یهلا  یاوقت  تیاعر  لاعتم و  یادخ  دزن  دنسپان  یاههار  زا  تشگزاب  هبوت و  رافغتـسا و 
سفن و اب  داهج  هام  تسا -  هداتفا  قافّتا  لاس  نامه  رد  نینح  هوزغ ی  عورـش  و  ترجه ، متـشه  لاس  رد  هکم  حتف  و  ترجه ، مود  لاس  رد  ردب 
اب ییانشآ  ینید ، ناردارب  اب  ّرب  قدص و  محر ، هلـص ی  هام  تساوقت ؛ هریخذ ی  هام  یگدامآ و  هام  تسادخ ؛ نانمـشد  اب  داهج  ناطیـش و  اب  داهج 
اب ار  هتشذگ  یاهزور  هک  تسا  دیما  .تسا  لاس  کی  لوط  رد  یهلا  تکرح  هیامرس ی  ندرک  هریخذ  هصالخ  و  نآرق ، رد  رّبدت  ییانـشآ و  فراعم ،
رد یهلا ، ماکحا  اب  هلماعم ی  رد  دوخ ، سفن  راک  رد  مینادـب و  ردـق  رتشیب  ار  هدـنیآ  یاهزور  میـشاب و  هدـنارذگ  هام  نیا  تایـضتقم  قفو  رب  لمع 

.میهدب ماجنا  عطاق  مادقا  کی  یدج و  میمصت  کی  سفن ، اب  تدهاجم  رب  مزع  میمصت و  رد  و  نآرق ، اب  طابترا  رّبدت و  رد  مدرم ، اب  دروخرب 

، اه هیصوت  نیا  .مرتجاتحم  امش  زا  اه ، هیصوت  نیا  هب  ندرک  لمع  هب  نم 
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هیاس رد  .دینک  مکحتسم  ادخ  اب  ار  نات  هطبار  دیرامشب و  منتغم  ار  اهزور  نیا  .تسا  زورما -  بحاص  نینمؤملاریما -  نید و  ناگرزب  یاه  هیصوت 
.دش میهاوخ  لیان  نآ  هب  هللاءاش  نا  درک و  میهاوخ  تکرح  یویند  ینید و  تالکشم  لح  تمس  هب  یوق ، طابترا  نیا  ی 

1370/1/16 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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یمالسا ماظن  فده  هبّیط ؛ تایح 

هچ دینیب  یم  دـینک ، یم  قحتـسم  کی  هب  یقافنا  دـینک ، یم  هماقا  هّجوت  اب  ار  یزامن  دـیناوخ ، یم  لاح  اب  ار  ییاعد  دـینک ، یم  تدابع  یتقو  امش 
ادخ یگدنب  معط  هک  ییاهناسنا  .دروآ  تسد  هب  دوش  یمن  ندروخ  اب  ار  تّذل  نیا  .دهد  یم  تسد  امش  هب  یظاظتحا  تلاح  هچ  دیرب و  یم  یتّذل 
نآ رد  دایز -  یـضعب  مک ، یـضعب  دیآ ؛ یم  شیپ  شیارب  یروط  نیا  تالاح  شیبو  مک  یگدنز ، لوط  رد  ینمؤم  ناسنا  ره  هک  دـنا -  هدیـشچ  ار 

، دنهدب ار  اهیفام  ایند و  دنرـضاح  هک  دننک  یم  ساسحا  یتّذل  ادخ ، لباقم  رد  ادخ و  یارب  هیرگ  تاجانم ، ادخ ، تدابع  ادـخ ، هب  هّجوت  هظحل ی 
.دنامب اهنآ  یارب  تّذل  نیا  هک  نآ  یارب 

ادخ اب  هک  ییاهمدآ  .تالاح  نآ  ینعی  یونعم ، تّذل  .دهد  یم  تسد  یهاگهاگ  تلاح  نآ  دروآ ؛ یم  نوریب  تلاح  نآ  زا  ار  ناسنا  تایّدام  هّتبلا 
هدنارذگ ار  یرمع  یّدام  یاهماظن  کرابمان  هیاس ی  رد  هک  ییاهناسنا  اسب  یا  .دنـشچ  یمن  ار  تّذل  نیا  معط  دنتـسین ، انـشآ  یونعم  یاهفدـه  و 

.مییوگ یم  هچ  امش  نم و  دنمهف  یمن  اهنآ  .تسا  هدماین  شیپ  ناشیارب  یونعم  تّذل  نآ  ادخ و  هب  هّجوت  تلاح  نآ  هظحل  کی  اّما  دنا ،

، دزادنیب رود  دَنَکب و  نوریب  امش  نم و  هنیس ی  زا  نانچ  نآ  ار  اهیدب  دنک ، ینارون  نانچ  نآ  ار  اهلد  دربب ، الاب  نانچ  نآ  ار  اهناسنا  دهاوخ  یم  مالسا 
نادـیم رد  سرد ، لاح  رد  راک ، طیحم  رد  یّتح  هکلب  تدابع ، بارحم  رد  طقف  هن  نامیگدـنز ، تانآ  همه ی  رد  ار  یونعم  تّذـل  تلاح  نآ  ام  هک 

میلعت و ماگنه  رد  گنج ،
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ندروخ و لاح  رد  ادـخ ، اب  مه  راک  بسک و  لاح  رد  .نیا  ینعی  دـنزامن ،» رد  میاد  هک  نانآ  اشوخ   » .مینک ساسحا  یگدـنزاس  نامز  رد  مّلعت و 
روط نیا  دناوتب  ایند  رگا  .دوش  یم  هدنکارپ  رون  وا  زا  ملاع ، طیحم  رد  یگدنز و  طیحم  رد  هک  تسا  یناسنا  هنوگ  نیا  .ادخ  دای  هب  زاب  مه  ندـیماشآ 

.تسا هبّیط  تایح  نیا ، .دش  دهاوخ  هدنک  اهسجر  اهیدیلپ و  اهیرباربان و  اهملظ و  اهگنج و  نیا  هشیر ی  دنک ، تیبرت  ار  ییاهناسنا 

، هبّیط تایح  هن ، دنـشابن ؛ تایّدام  یگدنز و  رکف  هب  ًالـصا  دـننک و  تدابع  دـنناوخب ، زامن  طقف  یناسک  هک  تسین  نیا  شیانعم  هبّیط  تایح  سپ ،
یگدنزاس دنک ، یم  شالت  هک  یتّلم  نآ  ینعی  هبّیط ، تایح  .نتشاد  مه  اب  ار  انعم  هّدام و  ینعی  هبّیط ، تایح  .نتـشاد  مه  اب  ار  ترخآ  ایند و  ینعی 

هب تهج  همه  رد  نوگانوگ  یاهتفرـشیپ  دنک ، یم  ادیپ  یکینکت  یملع و  تردق  دناسر ، یم  جوا  هب  ار  یزرواشک  یناگرزاب و  تعنـص و  دـنک ، یم 
.تسا یمالـسا  ماظن  فده  نیا ، .دوش  یم  رتانـشآ  ادخ  اب  مه  زور  هبزور  تسادخ و  اب  مه  وا  لد  تالاح ، نیا  همه ی  رد  اّما  دروآ ؛ یم  تسد 

هتسجرب ی یاهتّیـصخش  هتـشذگ ، لاس  تسیود  ات  هاجنپودص  نیا  رد  دنتفگ و  ملاع  ناحلـصم  دندرک ، مالعا  ناربمایپ  هک  تسا  یفده  نآ  نیا ،
.دندرک مالعا  ار  نآ  یمالسا 

1370/1/29 یوضر -  رهطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد 
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نآ اب  هطبار  ماکحتسا  نآرق و  رد  رّبدت  تئارق و  هب  هیصوت 

نآرق رانک  زا  یتقو   (1) ؛  یمع نم  ناصقن  وأ  یدـه ، یف  هدایز  ناصقن : وأ  هدایزب  هنع  ماق  ّالا  دـحا  نارقلا  اذـه  سلاج  اـمو  دومرف : نینمؤملاریما 
یم .تسا  تلاهج  یروک و  نآ  و  تسا ، هدش  مک  امـش  زا  یزیچ  و  تسا ؛ تیاده  نآ  و  تسا ، هدـش  هدوزفا  امـش  رب  یزیچ  دـیوش ، یم  دـنلب 

زا لبق  لاس  تسیب  نیا  ینعی  ریخا -  یهاشمتـس  نارود  هتفای ی  شرورپ  لسن  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  .دـنریگب  اـم  زا  ار  تیادـه  نیا  دنتـساوخ 
ردام ینابرهم ، ردپ  ینآرق ، داتسا  ینآرق ، هرود ی  ییاج  رد  تفرگ و  یم  شسناش  رگا  الاح  دوب ؛ هدشن  انشآ  نآرق  اب  سرادم  رد  بالقنا -  یزوریپ 

.تخیمآ مدرم  ناج  اب  ار  نآرق  دمآ و  بالقنا  تشادن ! دوجو  ینآرق  ّالاو  همعن ، اهبف و  دمآ ، یم  شریگ  یناوخ  نآرق 

؛ دینک رـشتنم  اضف  رد  ار  نآرق  رطع  اه  هداوناخ  رد  دینک ؛ رتشیب  نآرق  اب  زور  هبزور  ار  هطبار  نیا  ام ! یبالقنا  لدـکاپ  ناناوج  نآرق ! ءاّرق  نم ! نازیزع 
ار اهفیلکت  نآرق  نوچ  دنریگب ؛ تسد  رد  مَلَع  لثم  ار  نآرق  تایآ  ناناملـسم  دهاوخ  یمن  نمـشد  .دینک  رّبدت  نآرق  رد  دیناوخب ؛ دیناوخب و  ار  نآرق 

.ار یمالسا  گرم  یمالسا و  یگدنز  فیلکت  ار ، داهج  فیلکت  ار ، ناناملسم  فیلکت  تسا ؛ هدرک  نّیعم 

یم ادیپ  یتغارف  رـصتخم  هچنانچ  یراکیب ، ماگنه  رد  یّتح  .دیناوخب  نآرق  اه  هناخ  رد  .مینک  رتمکحتـسم  زور  هبزور  نآرق  اب  ار  نام  هطبار  دیاب  ام 
ناتدوخ دینک ،
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هک یدیتاسا  ناملعم و  نیا  زا  .دیریگب  ارف  ار  یدیوجت  یاهـشور  نیا  .دیریگب  ارف  ار  نآ  دیناوخب و  نآرق  یرادـقم  زور  ره  .دـینک  لصو  نآرق  هب  ار 
کی نآرق  هّتبلا  .دنریگب  ارف  اهنآ  زا  دنراد ، نآرق  دیتاسا  نیا  هک  ار  هچنآ  ...دـینک  هدافتـسا  تسا ، نکمم  هچره  دـنا ، هدـمآ  رـصم  روشک  زا  ًاتدـمع 

ریـس و ناکما  نانچمه  نآ -  قامعا  رد  هچ  نآرق ، حطـس  رد  هچ  دـیورب -  شیپ  هچره  درادـن ؛ یتیاهن  تسا و  عساو  رحب  کـی  قیمع و  یاـیرد 
.دراد دوجو  تکرح  تفرشیپ و 

1370/11/17 نآرق -  نایراق  رادید  رد 
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یزاسدوخ ندش و  ینارون  هام  ناضمر ؛

هب میـسرن ، نامدوخ  هب  رگا  هک  مینادب  ًانمـض  .میـسرب  مدرم  هب  دیاب  مه  میـسرب ، نامدوخ  هب  دیاب  مه  ناضمر ، هام  رد  .تسا  شیپ  رد  ناضمر  هام 
هام رد  لفاون  نیا  راکذا ، نیا  اهعّرـضت ، نیا  اـهتاجانم ، نیا  ناـضمر ، هاـم  هزور ی  نیا  ناـضمر ، هاـم  یاـهاعد  نیا  .دیـسر  دوش  یمن  مه  مدرم 
رگا ّالاو  .میـسرب  مه  نارگید  هب  میناوت  یم  تقو  نآ  میدـش ، ینارون  رگا  .مینک  ینارون  یمک  لّوا  ار  نامدوخ  ام  هک  تسا  نیا  یارب  همه  ناـضمر ،

.دش دهاوخن  عقاو  دیفم  دوب و  دهاوخ  رضم  دوب ، دهاوخ  یدایز  مییوگب ، مه  هچره  .مینک  ینارون  ار  نارگید  میناوت  یمن  هک  میدشن  ینارون 

دنوادخ و  مینک ؛ کمک  مدرم  تایحور  تایونعم و  یگدـنزاس و  هب  میناوتب  مه  میزاسب ، ار  نامدوخ  مه  دـهد ، قیفوت  لاعتم  یادـخ  میراودـیما 
.دهد رارق  راوگرزب  نآ  یاعد  لومشم  ار  ام  دنک و  نابرهم  ام  هب  تبسن  ار  ءادفلا  همدقمل  انحاورا  رصع  ّیلو  سّدقم  بلق 

1371/11/25 نویناحور -  زا  یعمج  رادید  رد 
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فلتخم یاه  یراتفرگ  زا  ییاهر  و  یزاسدوخ ، تصرف  ناضمر ؛

ماخ هدام ی  نیا  میتسناوت  میدرک و  راک  نامدوخ  یور  رگا  هک  میتسه  ماخ  هدام ی  نامه  ام  .تسا  یزاسدوخ  یارب  یبوخ  تصرف  ناضمر  هاـم 
زا ناشدوخ  یور  هک  یناسک  لاح  هب  یاو  .تسا  نیمه  تایح  فده  .میا  هداد  ماجنا  ار  یگدنز  رد  مزال  راک  نآ  مینک ، لیدبت  رترب  یاهلکـش  هب  ار 

یگدنز لوط  رد  هک  اهداسف  اهیبارخ و  تاعیاض و  اه و  یگدیـسوپ  هفاضا ی  هب  دندش ، ایند  دراو  هک  روط  نامه  دـننکن و  یراک  لمع  ملع و  ظاحل 
« مئاد روط  هب   » دینک لایخ  هکنیا  هن  .مئاد  روط  هب  دـنک ؛ راک  شدوخ  یور  مئاد  روط  هب  دـیاب  نمؤم  .دـنورب  ایند  نیا  زا  دـیآ ، یم  شیپ  ناسنا  یارب 
هک ار  ییاهراک  عونمم و  یاهراک  دـشاب  بظاوم  دـشاب ؛ دوخ  بقارم  یـسک  رگا  .تسین  یدایز  مه  دوش ، یم  مه  .هن  دوش ؛ یمن  ای  تسا  یدایز 
اب بسانتم  مالـسا ، همانرب ی  تسا و  یمئاد  یزاسدوخ  نامه  نیا ، .دوش  یم  قفوم  دیامیپب ، تیّدج  اب  ار  ادـخ  هار  دـهدن و  ماجنا  تسا  فالخ 

عوکر ندرک ؛ رارکت  ار  ُنیِعَتْـسَن  َکاّیِإ  ُدُبْعَن َو  َکاّیِإ  نتفگ ؛ رکذ  ندـناوخ  زامن  تقو  جـنپ  هناگ  جـنپ  زامن  نیا  .تسا  مئاد  روط  هب  یزاسدوخ  نیمه 
لوغـشم مئاد  روط  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  ندرک  لـیلهت  دـیمحت و  حـیبست و  ار  لاـعتم  یادـخ  نداـتفا و  کاـخ  هب  ندرک ؛

لها و یراتفرگ  یـصخش ؛ روما  یراتفرگ  شاعم ؛ یراتفرگ  یگدـنز ؛ یراتفرگ  .میراتفرگ  همه  تسا و  دایز  اهیراتفرگ  اـهتنم  .دـشاب  یزاـسدوخ 
اذل .میسرب  تسا ، هتسیاش  هک  نانچ  نآ  نامدوخ ، هب  ام  هک  دوش  یم  عنام  اهیراتفرگ  عاونا  و  دالوا ،
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میناوت یمن  رگا  هک  تسا  نیا  مدوصقم  .دیهدن  تسد  زا  ار  هام  نیا  .تسا  یمنتغم  تصرف  تسا ، هداد  رارق  لاعتم  یادـخ  هک  ار  ناضمر  هام  کی 
.تسا هدامآ  ناضمر  هام  رد  مه  طیارـش  .میرامـشب  منتغم  ار  ناضمر  هام  ًّالقا  میـشاب ، نامدوخ  زاسو  تخاـس  تبقارم و  لاـح  رد  مئاد  روط  هب 

ینعی قیفوت  هچ ؟ ینعی  قیفوت  .تسا  یهلا  تاقیفوت  نیرتگرزب  زا  یکی  نیا ، .دیریگ  یم  امش  هک  تسا  یا  هزور  نیمه  طیارـش ، نیرتگرزب  زا  یکی 
دوجو هب  امـش  نم و  یارب  ار  یبسانم  هنیمز ی  لاعتم  یادـخ  هزور ، ندرک  بجاو  اب  .دروایب  بسانم  ناسنا ، یارب  ار  یزیچ  لاـعتم  یادـخ  هکنیا 

، زور یانثا  رد  یدودح  ات  سفن ، اب  هزرابم  تسا و  یلاخ  مکش  .تسا  یگرزب  تمعن  هزور ، .میسرب  نامدوخ  هب  هام  نیا  رد  یردق  هک  تسا  هدروآ 
تدم هب  ناتدوخ  یارب  ار  یناسفن  تایهتـشم  زا  یرایـسب  دیماشآ و  یمن  دیروخ و  یمن  دـیراد ، تسود  ار  هچره  دراد : دوجو  فلتخم  تاهج  زا 

اه یزاسدوخ  کین و  یاهراک  مامت  سأر  رد  اوه ، اب  هزرابم  و  تساوه ، اب  هزرابم  تسا ؛ سفن  اب  هزرابم  کی  نیا ، .دـینک  یم  عونمم  تعاس  دـنچ 
.دراد رارق 

یونعم یحور و  یاه  یرامیب  نامرد  هام  ناضمر ؛

ادیپ یزاسدوخ  یارب  ار  یناکما  نینچ  هام ، نیا  رد  هک  هداد  امش  نم و  هب  ار  تصرف  نیا  لاعتم  یادخ  تسا و  یبوخ  رایـسب  هنیمز ی  ناضمر  هام 
، تسا هداد  رارق  هنوگ  نیا  ار  تاعاس  تاظحل و  نیا  یعیبط  ظاحل  زا  لاعتم ، یادخ  تسا و  تکرباب  رایسب  هام  نیا  تاعاس  هکنیا  رب  هوالع  .مینک 

محر هلص ی  کی  و  امش ، نداد  هقدص  رصتخم  امش ؛ هللا » ناحبس   » رکذ هملک  کی  امش ؛ زامن  تعکر  کی  .تسه  مه  یمنتغم  رایـسب  تاعاس 
یبوخ رایسب  تصرف  نیا ، .دراد  دوش ، یم  ماجنا  ناضمر  هام  ریغ  رد  یتقو  روما ، نیمه  زا  رتشیب  ربارب  دنچ  یتّیزم  دینکب ، هام  نیا  رد  هک  یکچوک 

یدّدـعتم ضارما  هب  رامیب  نآ  تسا و  هجاوم  رامیب  یدرف  اب  هک  یبیبط  لثم  .دـسرب  شدوخ  هب  هام  نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  یبوخ  هنیمز ی  .تسا 
درد ناوختسا  دراد ، نوخ  یبرچ  دراد ، نوخ  راشف  دراد ، دنق  ضرم  تسالتبم 
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دلب ار  شجالع  هار  دسانش و  یم  ار  وا  ضارما  هک  قذاح  بیبط  تسه  وا  رد  ضرم  ماسقا  عاونا و  هصالخ  دراد و  هدعم  مخز  دراد ، مسیتامر  دراد ،
، بیبط رگا  .تسالتبم  یـضارما  هچ  هب  دـنیبب  دروایب و  ذـغاک  یور  ار  وا  یاهیرامیب  دـنک  یم  یعـس  لّوا  دـنک ؟ یم  راک  هچ  رامیب  نیا  اـب  تسا ،

جالع ار  وا  هکنیا  یاج  هب  تسا  نکمم  دشاب ، راگزاسان  رگید  یرامیب  اب  هک  دهدب  ییاود  یرامیب  جالع  یارب  دسانشن و  ار  وا  یاهیرامیب  زا  یضعب 
، بوخ دهدب ! نیرپسآ  وا  مسیتامر  جالع  یارب  دعب  دراد ؛ هدعم  مخز  رامیب  هک  دـنادن  ًالثم  دزاس ! التبم  مه  یرگید  یاهیرامیب  هب  ار  هراچیب  دـنک ،

مه ار  ضرم  نیا  رامیب  هک  دـنادن  دسانـشن و  ار  ضرم  نیا  بیبط ، رگا  .تسا  رـضم  رایـسب  هدـعم  مخز  یارب  اّما  تسا ؛ مسیتامر  جالع  نیرپسآ 
هنازوسلد دـنک ؛ هاگن  تّقد  اب  دـیاب  لّوا  سپ  .دزاس  التبم  مه  هدـعم  یزیرنوخ  هب  ار  هراـچیب  دـنک ، جـالع  ار  وا  هکنیا  یاـج  هب  تسا  نکمم  دراد ،

یـسک رگا  دییامرفب  ضرف  .تسا  رت  یلوصا  مادک  تسا و  رت  یتوف  مادک  تسا ، رت  مهم  مادک  دنیبب  دعب  دسیونب ؛ ار  اه  نآ  دنک و  ادـیپ  ار  اهیرامیب 
دنهدب و یا  یّوقم  یاذغ  ره  دراد ، یبارخ  هدور ی  رگا  ای  .دنک  بذج  ار  نآ  یبوخ  هب  دناوت  یمن  دـنهدب  وا  هب  ییاود  ره  دراد ، یتحاران  هدـعم ی 

دوشب بوخ  رگا  تسا و  رتشیب  شا  یفنم  ریثأت  اهیرامیب  هیقب ی  زا  هک  ار  یضرم  نآ  لّوا  تسا  نیا  شهار  .دنک  هدافتسا  دناوت  یمن  دربب ، هرهب  نآ  زا 
.دننک ادیپ  تسا ، رتشیب  شیافش  تبثم  ریثأت 

تسه ناسنا  رد  اهیرامیب  یخرب  .دسانـشب  ار  شدوخ  یاهیرامیب  دناوت  یمن  ناسنا  دوخ  لثم  سک  چیه  زیزع ! ردارب  دیوشب ، ناتدوخ  بیبط  امش 
« .دیتسه یدوسح  درم  امـش  اقآ ، : » دنیوگب .دیآ  یم  مدب  موش و  یم  ینابـصع  یتسه ،» یرامیب  نیا  راچد  وت   » دـییوگب نم  هب  امـش  ًالثم  رگا  هک 
زا ییوگ »؟ یم  دوخ  یب  ارچ  ینک ؟ یم  تناها  ارچ  یتسه ! تدوخ  دوسح  : » دیوگ یم  دوسح ؟»  » دنیوگب وا  هب  هک  دنک  یم  لّمحت  یـسک  رگم 

ناسنا ار  سکره  رس  .میراد  اهیرامیب  نیا  زا  هنافـسأتم  ام  هلب ؛ مینیب  یم  مینک ، یم  هعجارم  هک  نامدوخ  هب  اّما  .مینک  لوبق  میتسین  رـضاح  یرگید 
نامدوخ دهد ، صیخـشت  ار  ام  یرامیب  دناوت  یم  هک  یـسک  نیرتهب  سپ  دناوت ! یمن  رگید  هک  شدوخ  اب  دنک ، ناهنپ  هک  سکره  زا  دراذـگب ؛ هالک 

ام دسر ، یم  یریخ  هب  یـسک  یتقو  .نارگید  یارب  یهاوخدب  : » دسیونب .لخب » : » دیـسیونب .دـسح » : » دیـسیونب ذـغاک ! یور  دـیروایب  .میتسه 
یلبنت : » دیسیونب میوش »! یم  تحاران 
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هقالع نامدوخ  هب  ًادیدش  .دوخ  هب  هقالع  : » دیسیونب .فیاظو » هب  ییانتعا  یب  : » دیسیونب .ناحلاص » ناکین و  هب  ینیبدب  حور  : » دسیونب .راک » رد 
« .میراد

، دوشب هک  ییاجنآ  ات  ار ، اهیرامیب  نیا  یکی  یکی  هک  تسا  یتصرف  ناضمر  هام  .میرواـیب  ذـغاک  یور  ار  اـه  نیا  تساـه ، نیا  اـم  یاـهیرامیب  رگا 
یرامیب رگا  تسین ! یزیچ  هک  یمـسج  کاله  .یعقاو  یونعم و  کاله  دـش ؛ دـهاوخ  کـلهم  اـهیرامیب  نیا  مینکن ، فرطرب  رگا  .مینک  فرطرب 

: مییوگ یم  مینک ، یم  ادیپ  ار  اهرتکد  نیرتهب  .درب  یمن  نامباوخ  بش  میوش ؟ یم  هچاپتـسد  ردقچ  دنهدب ، ار  شلامتحا  ای  دـشاب  ام  رد  یکلهم 
.مینک یم  تشحو  یلک  شرّوصت  زا  دـشاب »! ناطرـس  تسا ، نم  تسوپ  ریز  تسا ، نم  تسد  رد  تسا ، نم  ندـب  رد  هک  یا  هّدـغ  نیا  دـنکن  »

: یوجنگ یماظن  لوق  هب  .تسا  رگید  لاس  هد  تسا ، رگید  لاس  ود  تسا ، رگید  لاس  کی  دشن ، الاح  .تسا  ندرم  شرخآ  هچ ؟ شرخآ 

زورفا لد  خاک  نیا  زا  تفر  دیابب  زور  یکی  رو  ینام  لاس  دص  رگا 

.میـسرت یم  نآ  زا  ردق  نیا  تسا و  نیا  ینامـسج  تکاله  .دش  دهاوخ  مامت  رو ، نآ  یمک  رو ، نیا  یمک  یحابـص ، دـنچ  .میتسین  هک  یندـنام 
ینشور مشچ  اهتّذل و  اهتمعن و  همه ی  زا  یدبا ، نادواج  یگدنز  رد  ینعی  .ندش  یهلا  باذع  نالذخ و  راچد  دبا  یارب  ینعی  یونعم ، تکاله 

شناگدنب زا  یـضعب  هب  لاعتم  یادخ  دـنیبب  دـنک و  هاگن  تمایق  هب  ناسنا  .ندـنام  مورحم  هدرک  رّرقم  نّیعم و  امـش  نم و  یارب  دـنوادخ  هک  ییاه 
وگب قیفر  کی  هب  ای  لیـصحت ، نارود  تسود  هب  یرادا ، راکمه  هب  مینیب ؛ یم  هّلحم  هچوک و  رد  ار  اه  نآ  میرـشاعم و  اـه  نآ  اـب  هک  یدارفا  نیمه 
دراد یم  ناشرود  باذع  زا  درب ؛ یم  تشهب  هب  ار  اه  نآ  دهد ؛ یم  یلاع  تاماقم  دنا ، هتشاد  ایند  نیا  رد  هک  یتادهاجم  اهراک و  یخرب  یارب  ونشب 

مورحم اه  نآ  همه ی  زا  تلفغ ، هظحل  کی  رطاخ  هب  دوخ و  هب  ندیـسرن  رطاخ  هب  یلبنت ؛ رطاخ  هب  ام  و  دهد ، یم  ناشتاجن  تمایق ، تابقع  زا  و 
تسا و هتـشذگ  راک  زا  رگید  مه  راک   . 1 ْألَا

َ
ُرْم َیِضُق  ْذِإ  ِهَرْـسَحْلَا  َمْوَی  ْمُهْرِذْنَأ  َو  دریگ : یم  ار  ناسنا  نابیرگ  ترـسح  هک  تسا  تقو  نآ  میا ! هدنام 

.تسا یونعم  تکاله  نیا ، .درادن  یا  هدیاف  مه  ترسح 
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یونعم تاماقم  زا  تسا ؛ نداتفا  ادخ  مشچ  زا  تسا ؛ تیمورحم  تسا ؛ یهایسور  تسا ؛ یتخبدب  میسرن ، نامدوخ  هب  رگا  نارهاوخ ! ناردارب و 
مه قالخا  یاهباتک  .تسا  یبوخ  تصرف  ناضمر  هام  .میسرب  نامدوخ  هب  دیاب  سپ  .تسا  ندنام  تسد  یهت  یهلا ، یدبا  میعن  زا  ندنام و  رود 

ار دوخ  سوه  یوه و  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا ، مهم  هچنآ  دمهف و  یم  عومجم  زا  مدآ  هک  یزیچ  نآ  نکل  .تسه  رایتخا  رد  هناتخبـشوخ 
.تسا هیضق  ساسا  نیا ، .دنک  راهم  لرتنک و 

یزاسدوخ یاه  یگژیو  طیارش و  نیرتمهم  زا  صالخا ؛

صالخا .تسا  صالخا » ، » دشاب هتشاد  مه  یمّدقت  هبنج ی  دیاش  مینک و  هّجوت  نآ  هب  یزاسدوخ  یارب  ات  تسا  مهم  رایـسب  هک  اهیگژیو  زا  یکی 
تدابع یهاگ  دـنک و  یمن  تدابع  یـسک  هک  تسه  یهاگ  .میهدـن  ماجنا  شوشغم  ار  یراک  هکنیا  نداد و  ماجنا  صلاخ  ار  راک  زا  تسا  ترابع 

، مدرم نیب  رد  .دشاب  ادخ  یارب  هک  تسا  نیا  لمع ، ندوب  صلاخ  تدابع و  ندوب  صلاخ  .تسا  نآ  لثم  مه  نیا  .صلاخان  شوشغم و  اّما  دنک ؛
تفگ دروآ و  نابز  هب  ار  کین  راک  دیابن  هک  دنرادن  هّجوت  هّنأک  .دنیوگب  دنروایب و  نابز  رب  ار  ناشدوخ  بوخ  یاهراک  هک  تسا  جیار  یلیخ  هنافسأتم 
ماجنا نلع  رد  دیاب  اهراک  زا  یضعب  ییاهاج ، رد  .تسانثتسا  اهاج  یخرب  هّتبلا  .مینک  یم  ار  اهراک  نیا  ام  ای  مینکب  ار  راک  نیا  میهاوخ  یم  ام  هک 

، یهورگ تادابع  ًالثم  ای  .ار  باوث  نیا  هینالع » هقدص ی   » دراد و ار  باوث  نیا  ّرِـس » هقدص ی   » هک تسا  هدمآ  هقدـص ، باب  رد  تایاور  رد  .دریگ 
نیب هک  یطباور  نآ  تادابع ، بلغا  ای  تادابع  زا  یرایسب  اّما  .تسا  یهلا  رئاعـش  زا  نیا  و  دریگ ؛ ماجنا  دیاب  دریگ و  یم  ماجنا  مدرم  مشچ  یولج 
ادابم .دنامب  ادخ  ناسنا و  دوخ  نیب  دیاب  کین  یاهراک  ناسحا و  یزیخرحـس ، یراد ، هدنز  بش  هلفان ، اعد ، هّجوت ، رکذ ، تسادخ  ناسنا و  دوخ 

هب نارگید  هّجوت  رطاخ  هب  ناسنا  هک  یراک  دهد ! ماجنا  ار  یراک  دننیبب ، نارگید  هکنیا  رطاخ  هب  ناسنا 
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هّجوت بلج  یارب  ناسنا  هک  یراک  .دـهد  یمن  ماجنا  ار  یراک  ناسنا  ینعی  راک ، ندرکن  اریز  تسا ؛ رتدـب  راک  نآ  ندرکن  زا  دـهد ، ماجنا  شدوخ 
نیا هداد و  ماجنا  یدولآ  کرش  لمع  هک  تسا  تهج  نیا  زا  مه  شندوب  رتدب  هّتبلا  .تسا  هدادن  ماجنا  هّنأک  هداد ، ماجنا  شدوخ  هب  تبـسن  نارگید 

ار راک  هک  مینک  شالت  یلیخ  دیاب  میتسه ، هک  یتیعقوم  ره  رد  اجره و  رد  نام  همه  نیاربانب  .تسا  هدننکرود  تسا و  مارح  لعف  دولآ ، کرش  لمع 
شیپ دوش ، یم  هدهاشم  اهراک  رد  ًالومعم  هک  یتالاکـشا  دـشاب ، صلاخ  ادـخ  یارب  تّین  دریگ و  ماجنا  ادـخ  یارب  راک  رگا  .میهد  ماجنا  صلاخ 
یارب ار  راک  یتقو  ناسنا  .میهد  ماجنا  نآ  نیا و  یارب  ار  راک  میهاوخب  هک  مینک  یم  نآ  نیا و  فرح  یادف  ار  یعقاو  حلاصم  یتقو  ام  .دـمآ  دـهاوخن 

هچ شیپ  دیآ ؛ یم  شدب  یکی  دیآ ، یم  شـشوخ  یکی  هک  دنک  یمن  هاگن  تسیچ ؟ شفیلکت  دنیبب  دنک  یم  هاگن  طقف  دهد ، ماجنا  دهاوخ  یم  ادخ 
.تسا یراج  یراس و  ادخ  یارب  راک  نوئش ، همه ی  رد  یمالسا ، یروهمج  رد  زورما  .دتفا  یم  وربآ  زا  یرگید  شیپ  دنک و  یم  ادیپ  وربآ  یـسک 

ار یونعم  هرهب ی  باوث و  رجا و  نآ  زا  دهد و  ماجنا  ادـخ  یارب  ار  نآ  دـناوت  یم  دـهد ، یم  ماجنا  هک  یراک  ره  ماظن ، نیا  روشک و  نیا  رد  سکره 
.دنک دیفسور  ار  شدوخ  ادخ  شیپ  دربب و 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  مرکا  ربمغیپ  زا  .مناوخ  یم  ناتیارب  هک  ما  هدرک  تشاددای  صالخا  باب  رد  ار  یتیاور  نم 
هدنب . (2) صالخالا هقیقح  دبع  غلب  امو  .دراد  تقیقح  کی  انعم و  کی  حور و  کی  تسا و  یتقیقح  یاراد  یزیچ  ره  ًهقیقح (1) . قح  ّلکل  نا 

تخس یلیخ  نیا  . ) (3) هلل لمع  نم  ءیـش  یلع  دـمحی  نا  ّبحی  یتح ال  دـسر  یمن  صـالخا  یقیقح  یاـنعم  نآ  هب  صـالخا و  تقیقح  هب 
ادـخ یارب  هک  ییاهراک  زا  کی  چـیه  یارب  ار  وا  مدرم  هک  دـشاب  هتـشادن  تسود  هکنیا  رگم  تسالاب ) رایـسب  بتارم  نآ  زا  شا  هبترم  نیا ، تسا ؛

، دریگ یم  نآرق  متخ  دناوخ ، یم  زامن  ادخ  رطاخ  یارب  دهد : یمن  ماجنا  نارگید  یارب  ار  راک  هک  تسا  یدرف  ًالثم  .دننک  شیاتس  دهد ، یم  ماجنا 
ناسحا دهد ، یم  ماجنا  یریخ  راک 
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شراک .تسا » یبوخ  مدآ  ردقچ  ناشیا  : » دنیوگب مدرم  هک  دراد  یم  تسود  اّما  .دنک  یم  ادخ  یارب  یتدهاجم  دهد و  یم  یا  هقدص  کمک و  و 
یم .دیآ  یم  شـشوخ  دننک ، فیرعت  وا  زا  مدرم  هکنیا  زا  مدرم و  حدم  زا  اّما  هدش ؛ مامت  هداد و  ماجنا  ادخ  یارب  ار  راک  .تسا  هدرکن  مدرم  یارب  ار 

مدرم راک  هب  یراک  ًالصا  .دشاب  هتـشادن  تسود  مه  ار  نیا  هک  تسا  نیا  صالخا  یلاع  هبترم ی  .تسین  صالخا  یلاع  هبترم ی  نآ  نیا ، دیامرف 
هچ وا  زا  ادخ  دنیبب  دنک  هاگن  .دیاین  ناشـشوخ  دهاوخ  یم  دیایب ، ناشـشوخ  دهاوخ  یم  .دننادن  دهاوخ  یم  دننادب ، دنهاوخ  یم  دـشاب ! هتـشادن 

.دهد ماجنا  ار  نآ  ًاقیقد  تسا و  هتساوخ 

تّیصوصخ نیا  هدنب  یدّدعتم ، دراوم  رد  .مدرک  هدهاشم  دراوم  زا  یرایسب  رد  هیلع ، یلاعت  هللا  ناوضر  ماما  رد  ار  هیحور  نیا  تفـص و  نیا  نم ،
؛ تسا نیگنـس  راب  هک  یتقو  .داد  یم  ماجنا  ار  شفیلکت  .دیآ  یمن  شـشوخ  ای  دیآ  یم  شـشوخ  یـسک  هک  تشادن  یراک  .مدوب  هدید  ناشیا  رد  ار 

نینچ نیا  یمالـسا  یروهمج  عضو  هک  زورما  لثم  .دـیآ  یم  راک  هب  رتشیب  صالخا  تسا ، کانرطخ  راـک  هک  یتقو  تسا ؛ گرزب  راـک  هک  یتقو 
.تسا

نیصلخم زایتما  هبترم و  صالخا ، لحارم 

ناگدـنب صلخم ، هدـنب ی  زا  رتارف  اّما  .تّین  لمع و  رد  ادـخ ، یارب  هدـنزرو  صالخا  میوش ؛ یم  صلخم  هدـنب ی  میدـیزرو ، صـالخا  اـم  رگا 
صَلخم صِلخم و  نیب  تسا ، بوسنم  ناشیا  هب  کولس  ریس و  رد  هک  یا  هلاسر  رد  هیلع ، یلاعت  هللا  ناوضر  مولعلارحب  دّیس  موحرم  .دنا  صلخم 

تسا نآ  صَلخم  اّما  .درادن  نارگید  راک  هب  یراک  دهد و  یم  ماجنا  ادخ  یارب  طقف  ار  یلمع  هک  تسا  یـسک  صِلخم  دیوگ  یم  .دراذگ  یم  قرف 
هک تسا  ییالاو  رایسب  هبترم ی  نیا ، .تسادخ  یارب  طقف  وا  یتسه  همه ی  .دهد  یم  رارق  ادخ  یارب  ًاصلخم  ًاصلاخ و  ار  دوخ  دوجو  همه ی  هک 
یم دـندراو ، داهج  هزرابم و  لمع و  یاهنادـیم  رد  هک  یناسک  ناناوج و  صوصخب  نارود ، نیا  رد  هدـنب ، رظن  هب  اّما  .تسا  سرتسد  زا  رود  ًاـعقاو 

هبترم نیا  هب  دنناوت 
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نآ اب  صلاخ ، کاپ و  نمؤم و  ناناوج  صوصخب  ناناوج و  اّما  میرود ! یلیخ  ام  .تسا  راوشد  یلیخ  لکـشم و  ام  لاـثما  یارب  هّتبلا  .دنـسرب  مه 
لام هک  تسین  یعطق  تسا و  مولعلارحب  موحرم  هب  بوسنم  روکذم ، هلاسر ی  هّتبلا  .دنـسرب  اجنیا  هب  دـنناوت  یم  دـنراد ، هک  یکاپ  نشور و  یاهلد 

ْمُهَّنِإَف تسا : هدومرف  هک  تسا  نیا  یکی  .گرزب  زایتما  هس  تسا ؛ هداد  هدعو  هس  نیـصلخم  نیا  هب  لاعتم  یادخ  دیامرف : یم  دـعب  .دـشاب  ناشیا 
، دنریگ یم  رارق  یهلا  هبساحم ی  دروم  دنوش و  یم  رضاح  رشحم  رد  مدرم  همه ی  تمایق ، رد  ینعی   (1)  . َنیِصَلْخُمْلَا ِهّللَا  َدابِع  ّالِإ  َنوُرَضْحُمَل 
زا هصرع  نیا  رد  هکنیا  زا  اذل  تسا ، هدوب  ادخ  یارب  ناشتاکرح  سافنا و  لامعا و  هّرذ ی  هّرذ  نوچ  اه  نآ  .دنفاعم  اه  نآ  هک  صلخم  ناگدنب  رگم 

.دنفاعم دنریگ ، رارق  لاؤس  دروم  دنوش و  دراو  یقافآ  رشح  هصرع ی 

لمع اب  بسانتم  شاداـپ  مدرم ، همه ی  َنیِـصَلْخُمْلَا 2 .  ِهّللَا  َدابِع  ّالِإ  َنوُلَمْعَت  ْمُتْنُک  ام  ّالِإ  َنْوَزْجُت  اـم  َو  دـیامرف : یم  هک  تسا  نیا  مود  زاـیتما 
، دـشاب هک  هچره  ناشلمع  .تسین  بسانتم  ناشـشاداپ  ناشلمع و  اه  نیا  .ادـخ  صَلخم  ناگدـنب  رگم  دـنریگ ، یم  دـنا  هداد  ماجنا  هک  ار  یراک 

یارب شدوجو  همه ی  وا ، .تسا  یهلا  فادها  تمدخ  رد  اپاترـس  ادـخ و  یارب  ادـخ ، هب  قّلعتم  دوجو  نیا  اریز  تسا ؛ تیاهن  یب  اه  نآ  شاداپ 
.تسا هدش  صلاخ  ادخ 

لاعتم یادخ  هک  دوب  نیا  شنومـضم  هک  تسا  هنوگچ  شدنـس  مناد  یمن  منک و  هاگن  منک  یمن  تصرف  ار  تایاور  نیا  دنـس  هّتبلا  مدید  ار  یتیاور 
هک یلمع  اب  بسانتم  وا  یازج  نیاربانب ، .تسا » هدـشن  ادا  وا  قح  مهدـب ، مه  ار  اـیند  همه ی  صَلخم ، اـی  صلخم  هدـنب ی  هب  رگا  : » دـیوگ یم 

.دنناوخب ادخ  بوخ  ناگدنب  هک  تسا  یزامن  نارازه  ربارب  وا  زامن  کی  .تسین  دهد ، یم  ماجنا 

هچنآ زا  لاعتم  یادخ  ینعی  َنیِصَلْخُمْلَا 3 .  ِهّللَا  َدابِع  ّالِإ  َنوُفِـصَی  اّمَع  ِهّللَا  َناحْبُـس  هک  تسا  نیا  تسا ، رتالاب  اه  نیا  همه ی  زا  هک  موس  زایتما 
اه نآ  ینعی  .دننک  فیصوت  صَلخم  ناگدنب  هک  هچنآ  زا  رگم  تسا ؛ هزنم  دننک ، فیصوت  وا  ناگدنب  هک 
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کانفرع ام  دنیوگب  ملاع  راگدرورپ  باب  رد  هچره  و  دنتـسه ؛ نیا  زا  رت  کچوک  رتمک و  رگید ، ناگدنب  .دننک  ادا  ار  یهلا  فیـصوت  ِّقح  دنناوت  یم 
امک ار  لاعتم  یادخ  دنناوت  یم  اه  نآ  .صَلخم  ناگدـنب  هیحان ی  زا  رگم  تساسران ؛ صقان و  اهناسنا ، نابز  زا  ادـخ  فاصوا  . (1) کتفرعم ّقح 
نیا دیما  دنک ، طبترم  دهدب و  سنا  تسا ، روثأم  مالّسلا ، مهیلع  هّمئا  زا  هک  ییاهاعد  هب  ار  دوخ  رگا  ناسنا  هک  تساذل  .دننک و  فیـصوت  هّقح  وه 

هام ناضمر  هام  ًانمـض  .دنزب  فرح  وا  اب  تسا ، یهلا  هتـسیاش ی  هک  نانچ  دـنک و  تاجانم  تسرد  لاعتم ، یادـخ  اب  دـشاب  هتـسناوت  هک  تسه 
یاعد نیا  .دیرمـشب  منتغم  دیاب  هک  تسا  ییاهتـصرف  مَعِن و  نآ  زا  یکی  ناضمر ، هام  رد  هدش  دراو  یاهاعد  .دـینکن  شومارف  ار  اهاعد  .تساعد 

هام رد  صوصخم  تاقوا  تاعاس و  هیقب ی  اهرحس و  اهبش و  اهزور و  رد  هک  یا  هیعدا  هیقب ی  نشوج و  یاعد  نیا  حاتتفا ، یاعد  نیا  هزمح ، یبا 
.دیرامشب منتغم  ار  تصرف  .تسا  یهلا  گرزب  یاهتمعن  زا  ًاعقاو  تسا ، هدش  دراو  ناضمر 

زور هنابش  یاه  زامن  لفاون  ماجنا  تصرف  ناضمر ؛

رایـسب تسا ، هدـش  دراو  بش  زور و  یاهزامن  یارب  هک  یتعکرراـهچو  یـس  لـفاون  نیا  هک  منک  ضرع  مه  ار  هیـصوت  نیا  هک  دیـسر  منهذ  هب  نم 
ناهد اب  راک  مادک  دراد ؟ یعنام  هچ  دوش ، یم  هک  ناضمر  هام  یلو  .میتسین  لفاون  لها  ًابلاغ  ام  .تسا  یبوخ  تصرف  ناضمر  هام  .تسا  شزرااب 
تعکر راهچ  .یتعکر  ود  راهچ  دراد ؛ هلفان  تعکر  تشه  تعکر ، راهچ  نیا  زا  لبق  تسا ، رهظ  زامن  تعکر  راهچ  ندـناوخ ؟ زامن  زا  رتهب  هزور ،

نیا زا  هک  ار  برغم  لفاون  نینچمه  .دیناوخب  ار  لفاون  نیا  .تسا  رصع  زامن  هلفان ی  تعکر  تشه  تعکر ، راهچ  نیا  زا  لبق  تسا و  رـصع  زامن 
یلومعم ماّیا  رد  هک  دنتـسه  یناسک  .تسا  تعکر  ود  هک  حبـص  هلفان ی  نینچمه  .تسا  تعکر  هدزاـی  هک  بش  لـفاون  زین  و  تسا ؛ رت  مهم  اـه 

رادیب بش  زامن  یارب  حبص  ناذا  زا  شیپ  تسا  لکشم  ناشیارب  لاس ،
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هللا ءاش  نإ  مینکن ؟ هدافتـسا  قیفوت  نیا  زا  ارچ  .تسا  یهلا  قیفوت  کی  نیا  .دـنوش  یم  رادـیب  یعیبط  یرهق و  روط  هب  اهبـش ، نیا  رد  یلو  .دـنوش 
.دیرامشب منتغم  ار  ناضمر  هام  یاهتصرف 

04/12/1371 ناضمر -  کرابم  هام  لّوا  زور  رد 
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تاجانم اعد و  تصرف  ناضمر ؛

اب ینامهیم  نیا  حاتفم  .تسا  یهلا  تفایـض  هام  ناضمر و  هام  .منک  یم  هیـصوت  یهلا  یاوقت  تیاعر  هب  ار  رازگزاـمن  نارهاوخ  ناردارب و  همه ی 
هام نیا  رد  هک  ییاهتصرف  زا  یکی  مییوگب ، رتهب  رگا  ای  تسام ، هدهعرب ی  هام  نیا  رد  هک  یمهم  فیاظو  زا  یکی  .تسا  یراکزیهرپ  اوقت و  تکرب ،

هچنآ زا  یرتشیب  تاکرب  راثآ و  دـیاوف و  اعد ، هرابرد ی  هچرگا  .منک  یم  ضرع  اعد  باب  رد  ار  تهج  هس  .اعد  زا  تسا  ترابع  تسام ، رایتخا  رد 
.تسا مهم  اعد ، یارب  هدیاف  هس  هتکن و  هس  نیا  نکل  دراد ؛ دوجو  منک  یم  ضرع  هدنب  هک 

هب یهار  مییوج و  یم  نامدوخ  جـئاوح  هب  ندیـسر  یارب  یا  هلیـسو  تقیقح  رد  مینک ، یم  اعد  لاعتم  قح  هاگرد  هب  اـم  یتقو  هک  تسا  نیا  یکی 
یـسک هک  تسین  روط  نیا  .دوصقم  نتفرگ  یارب  اعد  تسا : ندرک  اعد  هنوگ  کی  نیا ، .مینک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  مییاـمیپ و  یم  جـئاوح  نیا  یوس 
تسد هب  دیاب  اعد  اب  ناسنا  ار  ییاهزیچ  هکلب  .تسا  یسرتسد  لباق  اهناسنا  یارب  یدام  لیاسو  ای  اهرازبا  هلیـسو ی  هب  دصاقم ، همه ی  دنک  نامگ 

رانک رد  لمع ، رانک  رد  اّما  .دنک  افتکا  اعد  هب  ددنبب و  ار  لمع  رد  ناسنا  هک  درادـن  یا  هدـیاف  چـیه  .لمع  نودـب  یاعد  اهنت و  یاعد  هن  هّتبلا  .دروآ 
اذل .دزاس  یم  هدروآرب  ناسنا  یارب  ار  تاجاح  اعد ، نیا  .میهدب  رارق  دیاب  زین  ار  ادخ  زا  نتـساوخ  شالت ، تّمه و  نتخادنا  راک  هب  رانک  رد  مادقا ،

همه ی هک  نآ  زا  دعب  گنج ، نادیم  رد  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دینک  یم  هظحالم 
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دـصاقم فادـها و  تاجاح و  هب  هار  نیا  زا  ات  مینک ، اعد  هک  تسام  فیاـظو  زا  یکی  نیارباـنب ، .دـنک  یم  مه  اـعد  تسا ، هداد  ماـجنا  ار  اـهراک 
.میوش لئان  نامدوخ 

اعد تباجتسا  طیارش  بادآ و 

هلیسو اههد  لاعتم  یادخ  دوجو ، ملاع  رد  هک  نانچمه  ام ، نیرّکفتم  نیقّقحم و  زا  ناگرزب  لوق  هب  .تسا  رگید  لیاسو  رانک  رد  یا  هلیـسو  اعد ،
ضرف ًالثم  .دوش  یم  حرطم  نتـساوخ  دوصقم  تجاح و  اهاعد ، زا  یرایـسب  رد  .تساهببـس  زا  یکی  مه  اعد  تسا ، هداد  رارق  تّلع  ببـس و  و 

امـسا و هب  ار  لاعتم  یادخ  هک  نآ  زا  دـعب  تسه ، مه  ینومـضملا  یلاع  رایـسب  یاعد  هک  ناضمر  کرابم  هام  رحـس  یاعد  نیمه  رد  دـییامرفب 
یادخ نداد  مسق  همه  نیا  زا  دـعب  .هاوخب  ادـخ  زا  ار  تدوخ  دـصاقم  یهاوخ و  یم  هک  هچنآ  هب  نک  اعد  دـیوگ : یم  دـهد ، یم  دـنگوس  تافص 
مکنع ءالبلا  جاوما  اوعفدا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالّـسلا ، هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یتیاور  رد  اذـل  .دوش  یم  باجتـسم  اعد  لاعتم ،

هک تسین  انعم  نادب  هّتبلا  نیا ، .تسا  تیعقاو  اهنیا  .دـینک  عفد  ار  الب  اعد ، اب  دوش ، دراو  امـش  رب  الب  هک  نآ  زا  شیپ   (1) ؛  ءالبلا دورو  لبق  اعّدلاب 
همه ی لثم  دراد ؛ یبادآ  دراد ، یطیارـش  .هن  دش ؛ دـهاوخ  هدروآرب  دـیتشاذگ ، نایم  رد  لاعتم  یادـخ  اب  ار  نآ  روط  ره  دـیتساوخ و  امـش  هچره 

راک هب  دیاب  ار  اعد  صوصخم  بدا  .دراد  یتافیرشت  بادآ و  دیهاوخب ، یزیچ  مه  ناتتسود  زا  امش  رگا  .اهنتـساوخ  همه ی  لثم  یداع و  بابـسا 
یم قیقر  ناسنا  بلق  هک  یماگنه  .دهاوخب  ادخ  زا  لد ، همه ی  اب  دنک و  هّجوت  لاعتم  یادخ  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  بادآ ، نیرت  هدـمع  تفرگ و 

هک یدراوم  رگم  .دوش  یم  هدروآرب  دوصقم  هک  تسا  نیا  بلاغ  دـیهاوخب ، ادـخ  زا  رگا  تقو  نآ  .تساعد  تقو  دوش ، یم  ادـیپ  یهّجوت  ددرگ و 
ای شنیرفآ ، یمومع  حـلاصم  امـش  نم و  یاعد  رطاخ  هب  لاعتم ، یادـخ  میناد و  یمن  ام  ار  حـلاصم  نآ  هک  دراد  دوجو  یحلاصم  یهلا ، ملع  رد 

هار رس  هک  اج  نآ  .دزیر  یمن  مه  هب  ار  تّلم  کی  حلاصم 
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رد .رید  ای  دوز و  ای  دش ؛ دهاوخ  باجتسم  اعد  میشاب ، هتشاد  اعد  لاح  رد  ار  مزال  هّجوت  هک  اج  نآ  دشابن و  عنام  یگرزب  تحلصم  ام ، هتساوخ ی 
بلط ادخ  زا  دیهاوخ ، یم  دیتسه و  لیام  هچره  ینعی  .دینادن  دایز  ار  دوخ  هتـساوخ ی  اعد و  دـینک ، یم  اعد  یتاجاح  یارب  یتقو  دراد ، تایاور 

دایز راگدرورپ ، لباقم  رد  ار ، بولطم  اعد و  ینعی  .میا  هدـش  عنم  اعد  راثکتـسا  زا  ام  .دوشب » ات  مهاوخب  رتمک  .تسا  دایز  نیا   » دـییوگن .دـینک 
هلیسو هار و  نیا  دیدنبن و  ناتدوخ  یور  هب  ار  اعد  هب  دیما  رد  .دنک  یم  هدروآرب  لاعتم  یادخ  دیهاوخب و  گرزب  یاه  هتـساوخ  ادخ ، زا  .دیرامـشن 

لاجعتـسالا نم  یهّنلا  دراد : تایاور  رد  زاب  هّتبلا  .دینکن  دودسم  ناتدوخ  یور  رب  تسا ، هداد  رارق  شناگدنب  دوخ و  نیب  لاعتم  یادـخ  هک  ار  یا 
ارم یاعد  لاعتم  یادخ  هک  دییوگن  دشن ، هدروآرب  دیتساوخ  امـش  هک  ینامز  رد  دیتساوخ و  ار  یزیچ  رگا  .دـینکن  هلجع  اعد  رد  ینعی  اعدـلا .  یف 

، داد دهاوخ  تاجن  ار  نانآ  داد  هدعو  لاعتم  یادخ  هک  نآ  زا  دـعب  لیئارـسا  ینب  دراد : تیاور  رد  .اهتاقواب » ٌهنوهرم  رومالا   » .هن درکن ؛ باجتـسم 
، شالت لاس  لهچ  هک  تسین  یرما  نوعرف ، رب  یـسوم  یزوریپ  نوعرف و  قرغ  .دش  ماجنا  مه  یگرزب  راک  .دش  هرخالاب  دـندرک و  اعد  لاس  لهچ 
رد .دراد  ار  انعم  نیا  اهاعد ، زا  یـضعب  رد  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دیهاوخ  یم  هچره  دیناوخب و  ار  ادخ  هّجوت ، اب  دـینکن ! هلجع  .دـشاب  دایز  نآ  یارب 
ره رد  دایز  یاهوزرآ  ینعی  . (1) کیلع ّالا  تلطعت  دق  ممهلا  فکاعم  کیدل و  ّالا  تباخ  دـق  لامآلا  هومت  یهلا  هک  تسا  دراو  هنوگ  نیا  ییاعد 

.دوش یم  هدروآرب  مه  دایز  یاه  هتساوخ  وت ، هاگشیپ  رد  .وت  هاگشیپ  رد  رگم  دوش ، یم  دودرم  ددرگ ، حرطم  هک  یسک  ره  دزن  یرد و 

هروثأم هیعدا ی  رد  رتتسم  یمالسا  قیمع  فراعم 

هّمئا زا  هک  ییاهاعد  رد  هک  تسا  نیا  تسه ، اعد  رد  هک  یرگید  تهج 
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ییاعد هبنج ی  دینک و  هعلاطم  رگا  ار  هیداّجس  هفیحص ی  نیا  .تسا  هتفهن  مالسا  فراعم  زا  یگرزب  یاهسرد  تسا ، هدیسر  ام  هب  مالّسلا  مهیلع 
هالّـصلا و هیلع  نینمؤملاریما  هبطخ ی  یـسک  رگا  .تسا  ینآرق  یمالـسا و  فراعم  زا  یلاع  سرد  کی  نآ  یاعد  ره  دـیریگب ، هدـیدن  ار  تاملک 

 - تسا دیمحت  رد  هک  ار  هیداّجـس  هفیحـص ی  لّوا  یاعد  ای  دراذگب ، شدوخ  ولج  تسا ، هغالبلا  جـهن  لّوا  هبطخ ی  هک  ار  دـیحوت  رد  مالّـسلا ،
هالّـصلا و هیلع  نینمؤملاریما  .دنـسرد  دنا و  هبطخ  .دنرادن  مه  اب  یقرف  دنمه و  لثم  ود  نیا  دنیب  یم  دراذگب ، شدوخ  ولج  تسا -  یهلا  دـمح 

نامه اعد ، نابز  هب  هدرک و  اعد  مالّسلا ، هالّـصلا و  هیلع  داّجـس  ماما  هدرک و  نایب  ار  یهلا  فراعم  هداتـسیا و  مدرم  زا  یعمج  لباقم  رد  مالّـسلا ،
هّنأک .تسا  یقالخا  سرد  کی  ما -  هدرک  تشاددای  ار  شتارقف  زا  یـضعب  نم  هک  هغالبلا -  جـهن  متـشه  یاعد  ای  .تسا  هدومرف  نایب  ار  فراعم 

.دیامن نایب  نانآ  یارب  ار  یقالخا  یاههاگشزغل  دنکب و  مدرم  یارب  ینارنخس  کی  ای  دناوخب ، یسک  هک  تسا  یا  هبطخ 

(1) بـضغلا هروس  صرحلا و  ناجیه  نم  کب  ذوعا  یّنا  ّمهّللا  تسا : هدرک  نایب  نابز  نیا  اـب  ار  اـعد  نیا  مالّـسلا ، هالّـصلا و  هیلع  داّجـس  ماـما 
، دایز ینارتوهش  هوهـشلا  حاحلا  یقالخادب ، قلخلا  هساکـش  تعانق ، یمک  ربص ، فعـض  دسح ، هبلغ ی  مشخ ، تّدش  صرح ، شیازفا  صرح ،
ار دوخ  تعاط  نتسناد و  کچوک  ار  دوخ  هانگ  هعاّطلا  رابکتـسا  هیـصعملا و  راغـصتسا  قحان ، هب  یاهیرادبناج  قحان و  یاهبّـصعت  هّیمحلا  هکلم 

لذـخن وا  ًاملاظ  دـضعن  نا  تسام ، تسد  ریز  ام و  راـیتخا  رد  هک  یا  هعومجم  دـب  هرادا ی   (2) انیدیا تحت  نمل  هیالولا  ءوس  ندرمـش ، گرزب 
نیا اب  اعد ، کی  رد  مالّسلاو ، هالّـصلا  هیلع  داّجـس  ماما  ار  بلاطم  نیا  همه ی  .ندناسرن  یرای  ار  یا  هراچیب  ندرک و  کمک  یملاظ  هب   (3) افوهلم

هزمحوبا یاعد  هیداّجس ، هفیحص ی  یاهاعد  .تسا  یقالخا  یاهـسرد  اهنیا  .اهزیچ  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  ایادخ ، هک  دنک ، یم  نایب  نابز 
مالّـسلا مهیلع  هّمئا  زا  هک  ییاهاعد  نیا  مامت  و  تاقوا -  هیقب ی  هعمج و  زور  بش و  ناضمر -  هام  یاهاعد  هیقب ی  ای  حاتتفا ، یاعد  یلاـمث ، ی 

هدیسر ام  هب 
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هرابرد ی قالخا ، هرابرد ی  هعماج ، عضو  هرابرد ی  قوقح ، هرابرد ی  تّوبن ، هرابرد ی  دـیحوت ، هرابرد ی  یمالـسا  فراعم  زا  تسا  رپ  تسا ،
فراعم اعد ، نابز  هب  هک  تسه  یبلاطم  ام  یارب  اهاعد ، نیا  رد  .دـنادب  مالـسا  زا  دراد  جایتحا  ناسنا  هک  یلئاـسم  همه ی  هراـبرد ی  تموکح و 

کی مه  نیا  .دنناسرب  مدرم  هب  هار  نیا  زا  ار  فراعم  نیا  دنا  هتـسناوت  تیغاوط ، تیمکاح  نارود  رد  مالّـسلا ، مهیلع  ام  هّمئا ی  تسا و  هدـش  نایب 
.تساعد باب  رد  رگید  هاگدید 

اعد هرابرد ی  هاگدید  ود 

دهاوخ و یم  ناسنا  هک  هچنآ  ره  اهدوصقم و  جئاوح و  هب  ندیـسر  یارب  تسا  هلیـسو  اعد  لّوا ، هاگدید  رد  .تسا  هلیـسو  اعد  هاگدید ، ود  نیا  رد 
عّرـضت و اعد و  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  اعد  یارب  موس  هاگدید  اّما  .یهلا  فراعم  ندیمهف  یارب  تسا  هلیـسو  اعد  مود ، هاگدید  رد  و  دنک ؛ یم  وزرآ 
، ندرک عّرـضت  دوخ  راگدرورپ ، اب  ندز  فرح  دوخ  .تسا  هللا  یلا  بّرقت  ندرک ، اعد  سفن  .دنک  کیدزن  لاعتم  یادخ  هب  ار  دوخ  تجاح ، ضرع 

نیرتالاب نیا ، .تساهفده  دصاقم و  زا  یکی  ناسنا  یارب  ندرک ، رافغتـسا  هبوت و  یهاوخرذع و  لاعتم  یادخ  دزن  نتفگ ، نخـس  لاعتم  یادخ  اب 
یارب دـنک ، تراقح  یکچوک و  راهظا  دزیرب و  کشا  دتـسیاب و  راگدرورپ  لباقم  رد  ناسنا  هک  نیا  سفن  .دراد  دوجو  اعد  رد  هک  تسا  ییاه  هبنج 

هک تسا  یتقو  ناسنا  یتخبدب  .دریگ  یم  جوا  دنک و  یم  جورع  هک  تسا  لاعتم  یادخ  شیپ  رد  عّرضت  اب  رشب  .تسا  هبترم  ماقم و  ّولع  کی  ناسنا 
اب طابترا  سنا و  یارب  هک  تسا  یتقو  رـشب  یماکان  .دنادن  جاتحم  ادـخ  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یتقو  ناسنا  ییور  هیـس  .دوش  لفاغ  لاعتم  یادـخ  زا 

یارب ناسنا  .تساج  نیا  زا  تسه  رـشب  دوجو  رد  یتشز  هچ  ره  .تساج  نیا  زا  تسه  ایند  رد  یدب  هچره  .دشابن  لئاق  یگدنز  رد  ییاج  ادـخ ،
.تسا هفیظو  نیا ، .دنک  ادیپ  هطبار  ادخ  اب  دریگب و  سنا  ادخ  اب  دورب ؛ ادخ  تمس  هب  دیاب  دنک ، همیب  اهیدب  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  نیا 

ییاعد نامه  .درادن  مه  یتافانم  .تسا  ندرک  اعد  هنوگ  نیا  تقو  ناضمر ، هام 
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نیا هب  امش  نم و  .دینک  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناتلد  دیناوخب و  بلق  روضح  اب  عّرضت و  اب  هّجوت ، اب  ار  اعد  نآ  دیهاوخ ، یم  ار  دوخ  تجاح  نآ ، رد  هک 
.دینکن تلفغ  اعد  زا  نم ! رهاوخ  ردارب و  .میراد  جایتحا 

رد هک  یماظن  هعماج و  نآ  دتفیبرد ؛ داسف  یاههوک  اب  دیاب  هک  یتّلم  نآ  دنک ؛ هلباقم  ناهج  یاهردـلق  اب  دـیاب  هک  یماظن  نآ  یمالـسا ، یروهمج 
دیاب دوخ  دارفا  لد  رد  نورد و  رد  یماظن ، هعماج و  نینچ  دـیامن ، یم  شالت  تّیناسنا  تاـجن  یارب  دـنک و  یمن  مخ  رـس  یردـلق  چـیه  لـباقم 
یور هب  ار  اعد  باب  دیاب  دیشاب ، راوتسا  نمـشد ، لباقم  رد  دیهاوخ  یم  رگا  .دوش  یمن  نیا ، نودب  .دشاب  هدرک  زاب  عّرـضت  اعد و  یوس  هب  ییاهرد 
یاه هولج  لباقم  رد  دیهاوخ  یم  رگا  .دینک  یوق  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار ی  دـیاب  دیـسرتن ، یزیچ  یـسک و  زا  دـیهاوخ  یم  رگا  .دـینک  زاب  ناتدوخ 

هک تسا  یهار  .تساهناسنا  همه ی  یبلق  هفیظو ی  نیا ، .تساعد  نیا ، .دینک  همیب  عّرـضت  اعد و  اب  ار  دوخ  دیاب  دیزغلن ، دـیروخن و  ناکت  یّدام 
نآ وجگنج ، نآ  عاجش ، ناسنا  نآ  مالّسلا ، هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  دینیب  یم  امـش  اذل  .دنک و  یم  زاب  لاعتم  یادخ  اب  دوخ ، نورد  زا  ناسنا 

یامکح هفسالف و  نیرت  هنازرف  یارب  وا  فراعم  سرد و  تمکح و  لقع و  نهذ و  رکف و  هک  یسک  نآ  دنمورین ؛ دنمتردق و  مکاح  نآ  گرزب ، درم 
مدرم همه ی  زا  دنک ، یمن  تشپ  دشاب ، شلباقم  رد  ایند  همه ی  رگا  هک  یدنمورین  ناسنا  نآ  دـنریگب ؛ دای  دـننزب و  وناز  دـیاب  تسا و  سرد  ملاع 

.تسا رتعّرضتم  رت و  هدننک  هیرگ  لاعتم  یادخ  شیپ  رتدباع و  دوخ  نامز 

یور هب  ار  اعد  باب  مینک  یعـس  .تسا  عّرـضت  اعد و  یارب  یمنتغم  رایـسب  تصرف  .دـینکن  اهر  ار  اهتـصرف  نیا  .دـیهدن  تسد  زا  ار  ناضمر  هام 
تباجا تسا و  هتفرگ  رارق  راگدرورپ  فطل  دروم  دنادب  دیاب  لاح -  اب  هّجوت و  اب  یاعد  دـنک -  ادـیپ  اعد  قیفوت  یـسک  رگا  .میراد  هگن  زاب  نامدوخ 

.دشاب هللا  یلا  هبانا ی  عّرضت و  اعد و  هعماج ی  دیاب  یمالسا  هعماج ی  .تسا  دعب  هلحرم ی  رد 

1371/12/7 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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سفن رب  طّلست  نیرمت  هام  ناضمر ؛

همه ی رد  تسا و  رگید  زیچ  ره  زا  رتمهم  هک  یزیچ  نآ  .دـنک  کرابم  رگید ، یاهتّلم  رب  اـم و  تّلم  رب  ار  رطفدـیع  نیا  دـنوادخ  هک  میراودـیما 
یلـصا ساسا  هیام و  هک  تسا  نیا  تسا  رطف  دیع  زور  ناضمر و  کرابم  هام  زا  دعب  هک  یزورما  لثم  ًاصوصخم  تشاد  هّجوت  نآ  هب  دیاب  تالاح 

.دنک راوتسا  میمرت و  ار  یحور  یداقتعا و  یرکف و  یاه  هیاپ  هک  تسا  نیا  وا ، تیقّفوم  تّلم و  ره  تکرح  رد 

رد لّوحت  نآ  ات  .دیآ  دوجو  هب  ناسنا  نورد  رد  یلّوحت  دـیاب  ترخآ ، ایند و  یاهفدـه  هب  یبایتسد  رد  تفرـشیپ  یارب  هک  دـهد  یم  دای  ام  هب  مالـسا 
طارص هار و  نیرترب  ناونع  هب  ادخ  هار  ددرگن و  انشآ  ادخ  اب  اهلد  هک  یتقو  ات  دوشن و  داجیا  صاخ  روط  هب  یمالـسا  عماوج  رد  هعماج و  کی  نورد 
یهلا هیده ی  هّیطع و  هریخذ و  کی  هک  ناضمر ، هام  .دش  دـهاوخن  لح  یمالـسا  عماوج  تالکـشم  دریگن ، رارق  تّیعبت  هّجوت و  دروم  میقتـسم 

ناضمر هام  هزور ی  یفرط ، زا  .دراد  ام  یارب  تهج  نیمه  رد  ار  یدنمشزرا  یاهناغمرا  دوخ  نورد  رد  تسا ، ناملـسم  مدرم  رایتخا  رد  تسا و 
اهاوه و اهـسوه و  مامز  نتفرگ  تسد  رد  سفن و  رب  طّلـست  نودـب  هک  سفن ؛ رب  ِطّلـست  یارب  تسا  یا  هلیـسو  تسا ، تضاـیر  نیرمت و  کـی  هک 

نیا رد  دنمـشزرا  ِیملع  نیرمت  کی  دراد  هک  یا  هزور  هیامرـس ی  اب  ناضمر  هام  .داد  ماـجنا  تّیقفوم  اـب  دوش  یمن  ار  یگرزبراـک  چـیه  تاوهش ،
یاهلد نآ  اب  تسا ، روثأم  ناراوگرزب  نآ  زا  ناضمر  هام  رد  هک  یا  هّیعدا  زا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  یهلا ، لضف  هب  .تسا  تهج 

یادخ اب  زاین  زار و  اهاعد و  اهتاجانم و  زا  هاگآ  نشور و 

ص:67

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


، دشاب انشآ  مالّسلا  هالّصلا و  هیلع  داّجس  ماما  همزمز ی  اب  هک  یـسک  .دنا  هدوب  رادروخرب  کرابم ، هام  نیا  یاهرحـس  اهزور و  اهبـش و  رد  لاعتم 
تاماقم نآ  هب  نتفای  تسد  زا  ام  لاثما  ام و  تیمورحم  تّلع  تاّیونعم ، زا  اـم  یرود  تّلع  ادـخ ، هار  زا  اـم  عاـطقنا  تّلع  هک  دـمهف  یم  بوخ 

.میوش یم  نآ  راچد  هراّما ، سفن  زا  تعاطا  تاوهش و  زا  یوریپ  رثا  رد  هک  تسا  ییاهیراتفرگ  یتوکلم ، یونعم و 

راگدرورپ یا  ینعی  . (1) کتعاط موزل  نع  عناملا  یبنذ  نیب  ینیب و  قّرف  دنک : یم  ضرع  مالّسلا  هالّصلا و  هیلع  داّجـس  ماما  هزمح ، یبا  یاعد  رد 
نیمه هانگ ، یانعم  رد  ساسا  هک  ناهانگ  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  .زادنیب  ییادج  مشاب ، وت  تعاطا  اب  مزالم  دراذگ  یمن  هک  یهانگ  نم و  نیب  نم !

جوا دنک و  زاورپ  ناسنا  هک  دنراذگ  یمن  دوش  یم  بکترم  دـنز و  یم  تسد  اهنآ  هب  دوخ ، تاّیناسفن  تاوهـش و  عبت  هب  ناسنا  هک  تسا  ییاهزیچ 
.دریگب

هب ار  ام  ِیلاحدب  هک  میتساوخ  لاعتم  یادـخ  زا  . (2) کلاح نسحب  انلاح  ءوسرّیغ  ّمهّللا  هک  میدرک  ضرع  اهراب  اهراب و  ناضمر ، هاـم  نیا  رد  اـم 
ام زا  کی  ره  صوصخب  .دش  دهاوخ  لح  تالکـشم  همه ی  یهلا ، لضف  هب  دوشب ، نیا  رگا  .دـهد  رییغت  وکین  یلاح  هب  شدوخ ، فطل  تکرب و 

رییغت نیا  هب  رتشیب  هزادـنا ، نامه  هب  گرزب  یاهتیلوؤسم  هچ  کچوک و  یاهتیلوؤسم  هچ  میا  هتفرگ  شود  رب  روشک  حطـس  رد  ار  یتیلوؤسم  راب  هک 
رییغت نیا  هب  التبا و  انعم  نیا  هب  امـش  زا  شیب  هک  منک  یم  ضرع  ار  مدوخ  هدـنب  .میلانب  نامدوخ  ِلاحءوس  زا  دـیاب  رتشیب  میراد و  جایتحا  تلاـح 

رد هک  هچنآ  ْمِهِـسُفْنَأِب 3 .  ام  اوُرِّیَغُی  یّتَح  ٍمْوَقِب  ام  ُرِّیَغُی  َهّللَا ال  َّنِإ  .تسا  لّوحت  تکرح و  دیلک  تّلم ، کی  رد  روشک و  کی  رد  نیا ، .مراد  جایتحا 
.دوش لّوحتم  یگدنز  روما  ات  دنک  ادیپ  لّوحت  دیاب  تساهنآ ، یاهناج  رد  تساهنآ ، یاهدوخ  رد  تساهنآ ، سفنا 

ص:68

(. همیدقلا ط -   ) لامعالا لابقا  ( . 1 - ) 1
ص 120. ج 95 ، راونالاراحب ، ( . 2 - ) 2

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_68_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_68_2
http://www.ghaemiyeh.com


ادخ تیاضر  تعاطا و  رد  هقباسم  نادیم  ناضمر ؛

تمارک زور  فرـش و  زور  دـیع ، زور  شیایلوا ، مرکا و  ربمغیپ  یارب  هک  تسا  یزور  ناـنمؤم و  یارب  شاداـپ  نتفرگ  ِزور  رطف ، کراـبم  دـیع  زور 
هجیتن یراگزیهرپ ، اوقت و  هک  منک ؛ یم  هیصوت  توعد و  یراگزیهرپ  اوقت و  تیاعر  هب  ار  رازگزامن  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  امش  همه ی  .تسا 

.دشاب هدش  بّترتم  ناضمر  هام  هزور ی  رب  راگدرورپ ، لضف  هب  دیاب  هک  تسا  یتیاغ  و 

کراـبم هاـم  ماّـیا  لـثم  دـیاب  مه  ار  زور  نیا  .تسا  ناـنمؤم  رب  یهلا  تمحر  ترفغم و  لوزن  زور  راـگدرورپ و  هّجوت  دروم  ِزور  رطف ، دـیع  زور 
یم یزاب  دنا و  هداتـسیا  یتیعمج  دید  .درک  یم  روبع  یهار  زا  رطف ، دیع  زور  رد  یتیاور  قبط  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .درک  ینادردـق  ناضمر ،

لعج هللا  نا  دومرف : داتـسیا و  تیعمج  نآ  رانک  .دندنخ  یم  دنمرگرـس و  ناشدوخ  ِتلفغ  اب  زور ، نیا  تیمها  هب  هّجوت  یب  لایخ و  یب  دـننک و 
یلا هتعاـطب  هـیف  نوقبتـسیف  .تـسا  هداد  رارق  شناگدـنب  یارب  یا  هقباـسم  نادـیم  ار  ناـضمر  هاـم  دـنوادخ ،  (1) هقلخل ًارامـضم  ناـضمر  رهش 

قبسف .دنریگ  یشیپ  رگیدکی  زا  دنراذگب و  هقباسم  رگیدکی  اب  وا  تیاضر  یوس  هب  وا ، تعاطا  هلیسو ی  هب  هقباسم ، نادیم  نیا  رد  هک  . (2) هتاضرم
نورخآ رّصقو  دندش  قّفوم  زوریپ و  اهنیا  و  دنتفیب ؛ ولج  نارگید  زا  دنریگب و  یشیپ  دنتـسناوت  یا  هّدع  تشذگ ، هک  یناضمر  هام  نیا  رد  اوزافف  موق 

دیمون سویأم و  و  دنناسرب ، یهلا  تمحر  هاگرد  هب  ار  دوخ  دنتـسناوتن  اهنآ  .دندرک  یهاتوک  ناضمر  هام  نیمه  رد  یرگید ، هّدـع ی  اّما   (3) اوباخف
زا تسا  بّجعت  دوـمرف :  (4) نولطبملا هیف  رـسخی  نونـسحملا و  هیف  باثی  یذّـلا  مویلا  یف  بعال  کحاضلا  نم  بجعلا  ّلک  بجعلاف  .دـندش 

، نامورحم دنرب و  یم  دننیچ و  یم  ار  باوث  یاهنمرخ  ناراکوکین  هک  یزور  نآ  رد  .دنوش  یم  لوغشم  بعل  هب  دندنخ و  یم  لایخ  یب  هک  یناسک 
نانآ یاهتراسخ  دنریگ ؛ یم  لیوحت  ار  دوخ  تراسخ 
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تـسد هب  ار  یهلا  یاضر  دنا  هتـسناوت  ناضمر  هام  رد  هک  یناسک  زور ، نیا  رد  .تسا  تمایق  زور  لثم  .تسا  یگرزب  زور  .دوش  یم  ناشریگنماد 
ول دومرف : همادا  رد  سپس  .دنکرـس  تلفغ  هب  نآ ، رد  دناوتب  ناسنا  هک  تسین  یزور  زورما  .تفرگ  دنهاوخ  لاعتم  یادخ  زا  ار  دوخ  شاداپ  دنروآ ،
زا یّدام  باجح  هدرپ ی  دش و  یم  ذفان  تریصب ، مشچ  رگا   (1) هتئاساب لوغشم  ءیسملا  و  هناسحأب ، لوغشم  نسحملا  ّنا  اوملعل  ءاطغلا  فشک 
هک نانچ  دنمرگرس ؛ لوغشم و  باوث ، نتشادرب  هب  دندوخ و  شاداپ  یروآ  عمج  لوغشم  ناکین  هک  میدید  یم  تفر ، یم  رانک  ام  یاهمشچ  لباقم 

.دنتسه ناشدوخ  یاهیهاتوک  جیاتن  هب  مرگرس  نادَب 

هدنیآ لاس  یارب  ناضمر  هام  یاهدرواتسد  هریخذ ی 

نانمؤم و هب  لاعتم  یادـخ  هک  ییاه  هدـعو  همه ی  اب  شراـبرپ ، تاـظحل  تاـعاس و  همه ی  اـب  شتاـکرب ، تاریخ و  همه ی  اـب  ناـضمر ، هاـم 
هب زاب  هک  لاس ، نیا  رخآ  ات  ار  دوخ  دندرک و  رپ  ار  دوخ  یاه  هنامیپ  دنتفرگ ؛ اه  هجیتن  هام ، نیا  زا  یا  هّدـع  .دـش  یرپس  دوب ، هداد  نآ  رد  ناراکوکین 

.دیشاب مدرم  هورگ  نیا  هرمز ی  زا  نارهاوخ ، ناردارب و  امش  هک  مراودیما  .نانآ  لاح  هب  اشوخ  .دندرک  همیب  دش ، دهاوخ  یهتنم  رگید  یناضمر 

ادخ زا  ار  امـش  هک  یلئاسم  لوغـشم  دیراد و  هگن  هزیکاپ  ار  اهلد  .دینک  ظفح  دوخ  یارب  ناضمر ، هام  رد  ار  دوخ  کرابم  شالت  جـیاتن  دـینک  یعس 
، دیا هدروآ  تسد  هب  ناضمر  هام  رد  هک  هچنآ  تارمث  جیاتن و  زا  دینادب و  ردق  ار  نآ  دیهاوخب ؛ ادخ  دای  لوغـشم  ار  ناتلد  .دیدنـسپم  دـنک ، یم  رود 

بوخ دنـشاب و  بوخ  دـنهاوخب  هک  یناسک  یارب  هنیمز  ناریا ، یمالـسا  یروهمج  رد  یهلا ، لضف  هب  .دـینک  نیمأت  لاس  رخآ  ات  ار  دوخ  تداعس 
دنهاوخب هک  ییاهنآ  .تسا  هدامآ  دننک ، یگدنز  بوخ  دننامب و 
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نینچ ایند ، یاهروشک  زا  یرایسب  رد  .دننامب  ناملسم  دننک و  یگدنز  ناملسم  دنناوت  یم  یمالـسا  یروهمج  یاضف  رد  دننک ، یگدنز  ناملـسم 
تاکرب زا  اضف ، نیا  .دوشن  کیدزن  دناوتب  دوشن ، کیدزن  هانگ  هب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  دـنکن و  هانگ  دـناوتب  ناوج  نآ ، رد  هک  درادـن  دوجو  ییاضف 

.مینادب ردق  دیاب  ار  نیا  .تسا  یمالسا  یروهمج 

1372/1/4 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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تشهب زا  یا  هعطق  ناضمر ؛

هچرگا .منک  ضرع  متساوخ  یم  یا  هملک  دنچ  هیضق ، نیا  هرابرد ی  نم  هک  تسا  دیکا  هّجوت  کی  روخرد  رگید ، هبنج ی  کی  زا  مه  ناضمر  هام 
رّکذت ناونع  هب  اّما  .تسا  نشور  امـش  یارب  دـییوگ و  یم  مدرم  هب  ار  اهنآ  ناتدوخ ، امـش  هک  تسا  ییاهفرح  .تسین  هزات  امـش  یارب  بلاطم  نیا 

ار نآ  ام  یّدام  یایند  نازوس  مّنهج  رد  ادـخ  هک  تسا  تشهب  زا  یا  هعطق  لاس ، ره  رد  ناضمر  هام  .دوش  یم  ضرع  دونـشب  هک  یـسک  ره  یارب 
دراو ار  زور  یـس  نامه  یـضعب  .مینک  تشهب  دراو  هام ، نیا  رد  یهلا  هرفـس ی  نیا  رـس  رب  ار  نامدوخ  هک  دهد  یم  تصرف  ام  هب  دنک و  یم  دراو 
هیام هک  دننک  یم  روبع  لفاغ  نآ ، رانک  زا  مه  یضعب  .ار  رمع  همه ی  یضعب  ار و  لاس  همه ی  زور ، یس  نآ  تکرب  هب  یـضعب  .دنوش  یم  تشهب 

زا لماکت ، جورع و  ِییاناوت  دادعتسا و  همه  نیا  اب  یناسنا ، دوجوم  نیا  دنیبب  هک  سک  ره  چیه ، هک  ناشدوخ  یارب  الاح  .تسا  نارـسخ  فّسأت و 
.تسا ردقلا  هلیل  هام  .تسا  هللا  تفایض  هام  .تسا  ناضمر  هام  نیا ، .دوش  فّسأتم  هک  دراد  قح  دنکن ، هدافتسا  یتمظع  اب  هرفس ی  نینچ 

یاهزیچ نیمه  نیب  زا  هک  دنک  یم  ادـیپ  هار  لامک  هب  یناسنا  .تسا  هدـش  یّداع  نامیارب  میا ، هتفگ  میا و  هدینـش  میا و  هدرک  رارکت  ار  اهنیا  سب  زا 
هب دوش ، یم  ادج  تخرد  زا  بیـس  یتقو  هک  دنا  هدید  ناشرمع  تّدـم  رد  همه  .تسا  روط  نیمه  زین  یّدام  ملع  .دـنک  ادـیپ  ار  قیاقح  یرارکت ،

: تسا هدیدپ  کی  نیا  هک  دش  هّجوتم  رفن  کی  اّما  تسه !؟ ایند  رد  یزیچ  رت ، یّداع  راک  نیا  زا  رگید  .دتفا  یم  نیمز  فرط 
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یرـشب شناد  رد  دیدج  باب  کی  .دش  فشک  هبذاج  یورین  تقو  نآ  دور ؟ یمن  الاب  دوش  یم  ادج  هک  تخرد  زا  ارچ  دیآ ؟ یم  نییاپ  بیـس  ارچ 
ِبرع یارب  ْتَقِلُخ 1  َفْیَک  ِلِبِْإلَا  یَلِإ  َنوُرُظْنَی  الَف  َأ  دـینک : هظحالم  ار  نآرق  .تسا  لیبق  نیا  زا  ام  یگدـنز  یّداع  یاهزیچ  نیا  همه ی  .دـش  زاب 
.مینک هّجوت  تسام ، رب  رود و  هک  یهلا  یاه  هدیدپ  نیا  هب  دیاب  ام  .دـنک  یم  هّجوتم  لبا  نآ  هب  ار  ناسنا  تسه !؟ رتش  زا  رت  یّداع  یزیچ  راوسرتش 

هک یا  ینامهیم  مه  نآ  تسا ! ینامهیم  هللا » تفایـض   » میا هدینـش  .تسین  یمک  زیچ  هللا  تفایـض  نیا  .تسا  ناضمر  هام  نیمه  اهنآ ، زا  یکی 
، نیا  (1) هرمتؤم کلوق  نود  کتیـشمب  یهف  .تسوا  تردق  هضبق ی  رد  شنیرفآ ، رـسارس  هک  تسا  ریدـق  ِمیرک  ِمیلع  ِمیظع  یادـخ  نآ ، نابزیم 
هب تسیچ ؟ هب  نیا  زا  هدافتـسا  .درک  هدافتـسا  دیاب  نیا  زا   (2) هللا تفایـض  یلا  هیف  متیعد  میا : هدـش  توعد  هک  ام  مه  نیا  تسا ؛ یهلا  تفایض 

عوشخ و نیمه  هّجوت ، نیمه  رکذ ، نیمه  اعد ، نیمه  لفاون ، نیمه  زامن ، نیمه  هزور ، نیمه  دـنا : هتـشاذگ  اـم  راـیتخا  رد  هک  ییاـهزیچ  نیمه 
کی هب  لیدـبت  روشک  نیا  مینک ، نادـیم  نیا  دراو  مه  ار  نامدوخ  نابطاخم  مینک  یعـس  نیّممعم  ام  میوش و  نادـیم  نیا  دراو  رگا  .عّرـضت  نیمه 

ْألَا 4
َ

ِضْر ِءامَّسلَا َو  َنِم  ٍتاکَرَب  ْمِهْیَلَع  انْحَتَفَل  اْوَقَّتِا  اوُنَمآ َو  یرُقْلَا  َلْهَأ  َّنَأ  ْوَل  َو  هک : دش ، دهاوخ  تسرد  ترخآ  ایند و  .دش  دهاوخ  یتشهب  هقطنم 
اوقت .درک  دهاوخ  حوتفم  اوقت  اب  مدرم  رب  ار  نامـسآ  نیمز و  تاکرب  لاعتم ، یادخ  .تسین  ییوگ  قارغا  هغلابم و  اهنیا  .تسا  یهلا  هدـعو ی  اهنیا 

.تسا نیمه  هب  مه 

ناضمر مامت  مات و  فده  اوقت ؛

: تفگ انعم  کی  هب  دوشب  دیاش  ای  ناضمر  هام  هزور ی  فادها  نیرتگرزب  زا 
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، نیا .دـننک  حالـصا  ار  نارگید  دـنناوتب  رگا  و  ناشدوخ ، مادـکره  دـیاب  مدرم  .تساـم  تسد  نیا  و  َنوُقَّتَت 1 .  ْمُکَّلَعَل  .تساوقت  فدـهلا » ماـمت 
نیا نهذ ، نیا  ناکما ، نیا  نایب ، نیا  اهنآ  هب  لاعتم  یادـخ  .دـنراد  یگدامآ  ظاعو  ابطخ و  نویناحور و  املع و  نکل  .تسین  نیّممعم  صوصخم 

ترابع نیا  تسا ، یداع  ناضمر  هام  نیا  رد  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  .مینک  هدافتسا  نآ  زا  دیاب  ام  و  تسا ؛ هداد  ار  سابل  نیا  یعامتجا و  تیعقوم 
ِعَلْطَم یّتَح  َیِه  ٌمالَـس  ٍرْمَأ  ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِإِب  اـهیِف  ُحوُّرلَا  ُهَکِئـالَمْلَا َو  ُلَّزَنَت  ٍرْهَـش ، ِفْلَأ  ْنِم  ٌرْیَخ  ِرْدَـقْلَا  ُهَلْیَل  هک  تسا  لاـعتم  یادـخ  حـیرص 

تشهب لها  صوصخم  .تسا  نینمؤم  صوصخم  هک  ٍمیِحَر 3  ٍّبَر  ْنِم  ًالْوَق  ٌمالَس  نامه  .تسا  یهلا  مالس  رهظم  حبـص ، ات  بش  کی   2 ِرْجَفْلَا
هام باب  رد  مهاوخ  یم  نم  هک  تسا  یا  هملک  نآ  نیا ، .مینک  هدافتـسا  هک  تسام  رایتخا  رد  نیا ، .تسادخ  صلاخ  ناگدـنب  صوصخم  .تسا 
زا دش : عورـش  اج  نیا  زا  بالقنا  لصا  هک  نیاامک  .دوش  یم  عورـش  اج  نیا  زا  و  تسا ؛ روما  همه ی  حالـصا  دـیلک  نیا ، .منک  ضرع  ناضمر 

.اوقت نید و  دجسم و 

تفرعم و هّجوت و  اوقت و  ِرهظم  ماما ، .دوب  اوقت  میظع ، تکرح  نیا  یلصا  هدعاق ی  هیاپ و  هک  دوش  یم  مولعم  رتشیب  دینک ، هاگن  راوگرزب  ماما  هب  رگا 
نیا .دیـسر  یمن  اج  نیا  هب  راک  نیا  دوبن ، تفرعم  انعم و  لها  بوخ و  ردق  نآ  ماما  رگا  .دش  یمن  دوبن ، نیا  رگا  .دوب  صالخا  ادـخ و  یارب  لمع 

.تسا حالصا  یارب  یا  همّدقم 

1372/11/17 نویناحور -  زا  یعمج  رادید  رد 
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اوقت یداو  رد  نداهن  مدق  هام  ناضمر ؛

و تاوهشلا ، تاذّللاب و  یرغا  یوقتلا  غراف  نم  ّنا  تاوهشلاب ، یرغا  یوقتلا  غراف  نم  ّنا  هل : مالک  یف  مالّسلا ، هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  و 
(1)  . تاعبّتلاریثک همزل  تائّیسلا و  هیت  یف  عقو 

اوقت و هب  ندیـسر  هام  هک  ار  ناضمر  هام  .منک  یم  توعد  هیـصوت و  یهلا  یاوقت  ظفح  تیاـعر و  هب  ار  رازگزاـمن  زیزع  نارهاوخ  ناردارب و  همه ی 
هب ار  نامدوخ  تسا  نکمم  هچ  ره  مینادـب و  ردـق  دراذـگب ، مدـق  اوقت  یداو  هب  ناسنا  هک  نیا  یارب  تسا  یا  هلیـسو  نآ  هزور ی  هک  تسا  یهاـم 

.مینک کیدزن  تساوقت ، شمان  هک  تناید  زا  یا  هلحرم 

اوقت راثآ  دیاوف و 

.دراد یدایز  دیاوف  ناسنا ، یگدنز  رد  اوقت  .تساوقت  هرابرد ی  نم  تبحص  مهم ، رایـسب  ینآرق  هبرجت ی  کی  هب  هراشا  اب  لّوا ، هبطخ ی  رد  زورما 
یب ناسنا  یلو  دنک ؛ ظفح  یگدنز  یاهزادنا  تسد  اههاگـشزغل و  رد  ار  دوخ  دـناوت  یم  اوقت  اب  ِناسنا  هک  تسا  نیا  یکی  دـیاوف ، نیا  هلمج ی  زا 

یگشیمه هّجوت  دوخ و  هب  تبسن  مئاد  تبقارم  زا  تسا  ترابع  هک  ار ، اوقت  حور  دناوتب  ناسنا  رگا  .دناوت  یمن  اوقت ،

ص:75
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تاناحتما رد  هک  دوش  یم  نیا  شا  هجیتن  دروآ ، دوجو  هب  دوخ  رد  دوش ، یم  بستنم  ناـسنا  هب  هک  یکرَت  لـعف و  دوخ و  راـکفا  یّتح  لاـمعا و  رد 
.ندادن تلفغ  هب  نت  دوخ و  زا  ندرک  تبقارم  دوخ ؛ ندییاپ  هّجوت و  زا  تسا  ترابع  اوقت  یانعم  هک  نوچ  .دنام  یم  ملاس  یهلا ،

، یگدنز بیشن  زارف و  رد  اهتّلم ، همه ی  مینیب  یم  مینک ، هظحالم  تّلم  کی  سایقم  رد  یتقو  .تسه  همه  یارب  ناحتما ، نم ! نارهاوخ  ناردارب و 
اج نآ  .تسه  اّما  تسا ؛ فلتخم  اهناحتما  .دنوش  یم  ناحتما  راچد  دارفا  همه ی  مینک ، هاگن  هک  مه  دارفا  سایقم  رد  .دـنوش  یم  ناحتما  راچد 
اج نآ  .تسا  ناحتما  یاج  اج ، نآ  ددرگ ، یم  بغار  تسا ، عرش  فالخ  هک  تّذل  نآ  هب  ناسنا ، سْفن  دوش و  یم  ادیپ  ناسنا  ِهار  ِرـس  رب  یتّذل  هک 

.تسا ناحتما  یاج  تسا ، یهلا  تارّرقم  ادخ و  نوناق  فالخ  اّما  دروآ ، تسد  هب  ار  نآ  دـناوت  یم  ناسنا  دریگ و  یم  رارق  ناسنا  هار  رـس  یلوپ  هک 
نآ .تسا  ناحتما  یاج  تسا ، یلطاب  نخس  اّما  دراد ، هدیاف  ناسنا  صخـش  یارب  نخـس  نآ  دوش و  یم  یراج  ناسنا  نابز  رب  ینخـس  هک  اج  نآ 

ناحتما یاج  دراد ، یپ  رد  تمحز  رطخ و  فرح  نآ  نتفگ  اّما  دنزب ، ار  فرح  نآ  هک  دـهاوخ  یم  ناسنا  زا  ادـخ  تسا و  مزال  یفرح  نتفگ  هک  اج 
یملع دشر  هب  دبای و  یم  تسد  یا  یزوریپ  هب  دسر ، یم  یتردـق  تورث و  هب  یتّلم  یتقو  مینک ، باسح  هک  اهتّلم  اهتّما و  سایقم  رد  .تسا  یهلا 
نوریب زارفارس  ْناحتما  زا  دنراد ، هگن  ملاس  ار  ناشدوخ  تردق ، جوا  رد  دنناوتب  اهتّلم  رگا  .تسا  تّلم  نآ  ناحتما  یاج  اج  نآ  ددرگ ، یم  لئان  یا 

هدمآ نوریب  ناحتما  زا  هدنکفارس  قّفومان و  دندرک ، شومارف  ار  ادخ  دش ، مک  ناشرـس  زا  تمحز  هک  تقو  نآ  اهتّلم ، اهتیعمج و  رگا  اّما  .دنا  هدمآ 
ُحْتَفْلَا ِهّللَا َو  ُرْصَن  َءاج  اذِإ  .ِمیِحَّرلَا  ِنمْحَّرلَا  ِهّللَا  ِمْسِب  دیامرف : یم  هیلع  هللا  تاولص  ربمغیپ  هب  باطخ  رـصن ،»  » هاتوک هروس ی  رد  نآرق  اذل ، .دنا 

وا نید  رد  هورگ  هورگ  مدرم ، دهدب و  ترـصن  حتف و  وا  هب  ادخ  هک  تسا  یبن  کی  تردق  جوا  نیا ،  . 1 ًاجاوْفَأ ِهّللَا  ِنیِد  یِف  َنوُلُخْدَی  َساّنلَا  َتْیَأَر  َو 
نامه رد   . 2 ًاباّوَت َناک  ُهَّنِإ  ُهْرِفْغَتْسِا  َکِّبَر َو  ِدْمَحِب  ْحِّبَسَف  دیازفا : یم  اذل  .دشاب  دوخ  بظاوم  دیاب  ناسنا  هک  تسا  ییاج  اج ، نیا  .دنوش  دراو 
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؛ نکن هاگن  تدوخ  هب  .تسادخ  راک  هک  وت ، راک  هن  ْقیفوت  همه  نیا  درکیور  هک  وگب  دمح  نک و  حیبست  ار  ادخ  .شاب  ادـخ  دای  هب  یزوریپ  هظحل ی 
.نک هاگن  یهلا  تردق  هب 

مگ ار  دوخ  هار  تّما ، هک  تسا  بظاوم  ییاهاج  نینچ  رد  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ّیبن  لثم  یهلا  هنامیکح و  یربهر  کـی  تّلم ، کـی 
رگا .داد  دهاوخ  همادا  ار  ادخ  یگدـنب  هار  نامیا و  هار  تفرـشیپ ، هار  دوب ، اوقت  اب  یتّلم  رگا  .دـسر  یم  تّلم  کی  داد  هب  هک  تساج  نیا  اوقت  .دـنکن 

راچد اهنآ  .دنا  هدش  راچد  نآ  هب  خیرات  یاج  یاج  رد  ایند  ردـتقم  یاهتّلم  هک  دـمآ  دـهاوخ  ناشرـس  رب  ییالب  نامه  دنـشاب ، هتـشادن  اوقت  اهتّلم 
مه رخآ  دندرک و  دـساف  بارخ و  ار  ایند  دـندرک ؛ فرحنم  ار  مدرم  .دـندش  فارحنا  راچد  یراتفردـب و  راچد  ملظ ، راچد  رابکتـسا ، راچد  رورغ ،

.دیدرک هدهاشم  ایند ، رد  دوجوم  میظع  یروتارپما  ود  زا  یکی  هرابرد ی  کیدزن ، یاهلاس  نیمه  رد  ار  شا  هنومن  کی  .دندش  نوگنرـس  ناشدوخ 
ریذپان بانتجا  یتشونرس  نیا  و  دنـشکب ؛ راظتنا  دیاب  ار  یطوقـس  اهتّلم  هچ  دارفا و  هچ  ملاع  یاهاوقت  یب  همه ی  .تسا  ییاوقت  یب  هجیتن ی  نیا ،

.تسا ندش  بارخ  داسف و  فارحنا و  لماک ، طوقس  زا  لبق  هّتبلا  .تسا  طوقس  ًامتح  ییاوقت ، یب  لابند  هب  .تسا 

1372/11/29 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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ندروخ تبرض  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یاه  هیصوت  نیرتمهم 

امـش یارب  زورما  هللاءاش  نا  ار  نآ  هک  دراد  یهاتوک  تّیـصو  مهدزون ، بش  رد  ندروخ  تبرـض  زا  دـعب  مالّـسلا ، هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
یارب یگدنز ، رخآ  تاظحل  رد  ار ، دوخ  شنم  تارظن و  تایحور و  راکفا و  ّبُل  دنک  یم  یعس  سک  ره  هک  تسا  نیا  مه  تّلع  .منک  یم  همجرت 

ّولت یلات  .تسا  لّوا  هجرد ی  ناملسم  .تسا  تقلخ  هبوجعا ی  مالّسلا ، هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  .دنک  نایب  صاخـشا  نیرت  نیما  نیرتهب و 
.اهناسنا نیب  رد  ات  دنرتشیب  اهنامـسآ  هکئالم ی  نیب  رد  وا  نیّبحم  نادیرم و  .نیمز  رد  ات  تسا  رتفورعم  اهنامـسآ  رد  وا  تاماقم  .تسا  مرکا  ّیبن 

هللا یف  دـهاج  هک  هللا  لیبس  یف  لّوا  هجرد ی  دـهاجم  نیا  یهلا ؛ هیقار ی  هیلاع و  فراعم  همه ی  هب  فراع  نیا  توکلم ؛ هب  لصّتم  ِناـسنا  نیا 
، کی هجرد ی  رادمتسایس  کی ، هجرد ی  دهاز  نآ  درک  داهج  یگدنز ، لحارم  همه ی  رد  دوب ، داهج  هتـسیاش ی  هک  روط  نامه   (1) هداهج ّقح 

تبرـض زا  شیپ  ار  تقو  قیـض  نیا  راوگرزب ، نآ  تسا و  گنت  وا  ِتقو  .دور  یم  ایند  زا  الاو ، تایـصوصخ  نیا  اب  یناسنا  کی ، هجرد ی  رادمامز 
.دش مولعم  دندز ، هک  تبرض  .تسناد  یم  مه  ندروخ 

ار یمایپ  خیرات ، همه ی  هب  راگزور و  نآ  هتـشگرس ی  ناناملـسم  هب  هفوک ، لها  هب  شنادنزرف ، هب  دـهاوخ  یم  دَـنارذگ و  یم  ار  رمع  رخآ  یاهتعاس 
هدش باختنا  قیقد  یلیخ  شتارابع  دجنگ و  یم  هحفص  کی  رد  مایپ ، نآ  .دهدب  دنک و  هصالخ 
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زا ار  یّمهم  رایـسب  ِبلطم  اج  کی  .دیایب  ناوخمهان  رظن ، هب  تسا  نکمم  یهاگ  تّیـصو ، نیا  تالمج  مینک ، هاگن  هک  یلومعم  مشچ  اب  .تسا 
نب یلع  دید  اّما  .دیوگ  یم  تسین ، ینادنچ  تیمها  یاراد  ام  رظن  زا  هک  ار  یبلطم  ناهگان  دعب  دنک ، یم  نایب  ام  یلومعم  یاهلیلحت  اهدید و  رظن 
رد گرزب  کچوک و  .تسا  ملاع  تادوجوم  هب  ْلاعتم  دنوادخ  هاگن  لثم  .تسا  بئاص  ِدید  تسا ؛ یهلا  دید  مالّـسلاو ، هالّـصلا  هیلع  بلاط  یبا 
زا تسا و  هاتوک  ام  تسد  هّتبلا  هک  دنک  هاگن  دید  نیا  اب  یـسک  رگا  اذل ، .دراد  قرف  ام ، دید  رد  گرزب  کچوک و  اب  یولع ، دید  رد  ییادـخ و  رایعم 

: دینک شوگ  .تسا  هدش  میظنت  قیقد  رایسب  بلاطم ، .تسا  ناوخمه  ْتارابع  تقو  نآ  لیلحت ، نیمه  اب  مینک  یم  لیلحت  رود 

نیسح ماما  نسح و  ماما  هب  ار  تّیصو  نیا  . (1) هللا هنعل  مجلم  نبا  هبرض  امل  مالّسلاامهیلع ، نیسحلا  نسحلل و  مالّسلا ، هیلع  هل ، تّیصو  نمو 
شنینزان ندب  تسا و  حورجم  .دروآ  نابز  رب  ندروخ ، تبرض  زا  دعب  ار  تاملک  نیا  تفگ و  نخس  اهنآ  اب  تساوخ ؛ ار  اهنآ  .درک  مالّـسلاامهیلع 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  یسک  عنام  اّما  دوش ؛ یم  مالک  ِیادا  زا  یلومعم  ِیاهمدآ  ِعنام  یرامیب ، فعـض و  .تسا  هدش  راد  بت  رهز ، رثا  رب 
یاهراک همه ی  تسا ، تعاس  تشهو  لهچ  زا  رتمک  هک  تداهـش ، اـت  ندروخ  تبرـض  نیب  هاـتوک ، تاـعاس  نیمه  رد  دـیاب  .تسین  مالّـسلا 

یب  (2) هللا یوقتب  امکیـصوا  دوش : یم  عورـش  نینچ  هک  دوب ؛ تّیـصو  نیمه  یکی  .داد  ماجنا  و  دـهد ؛ ماجنا  ار  کی  هجرد ی  مـزال و  بجاو و 
.تساوقت هملک  نیلوا  همّدقم ،

اوقت تامازلا  طیارش و  مزاول ، فیرعت ،

لّوا و .دـیامیپب  ار  نآ  تسا  روبجم  رـشب  هک  ینالوط  هار  نیا  یقیقح  هشوت ی  داز و  تّلم و  کی  ترخآ  ایند و  ناـسنا ؛ کـی  زیچ  همه  ینعی  اوقت ،
؛ دیشاب ناتدوخ  بقارم  نم ! نارسپ  : » دیامرف یم  .تساوقت  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  مالک  رد  رخآ 
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ص 421. حلاص ،) یحبص   ) هغالبلا جهن  ( . 1 - ) 1
.نامه ( . 2 - ) 2
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.دننک یم  انعم  یـسرت » ادـخ   » هب ار  اوقت  یـضعب  هک  تسین ؛ ادـخ  زا  ندیـسرت  ِثحب  .نیا  ینعی  هللا » یوقت  « » .ییادـخ رایعم  اب  ادـخ و  هار  رد 
قبطنم دنز ، یم  رس  امش  زا  هک  یلمع  ره  دیـشاب  بظاوم  ینعی  اوقت ، .تساوقت  نیا ، اّما  .تسا  یرگید  شزرا  مه  هللا » فوخ   » و هللا » هیـشخ  »

، میدرک اهر  رگا  .دنک  اهر  ار  نآ  هظحل  کی  دناوتب  یسک  هک  تسین  یزیچ  اوقت  .تسا  هتفرگ  رظن  رد  امش  یارب  لاعتم  یادخ  هک  دشاب  یتحلصم  رب 
یا هتوب  یتخرد و  یگنس ، یکـسمتسم ، هب  نامتـسد  ییاج  زاب  ات  درک ، میهاوخ  طوقـس  دیزغل و  میهاوخ  تسا ؛ قیمع  هّرد  تسا ، هدنزغل  هداج 

.میشکب الاب  ار  نامدوخ  میناوتب  و  دنک ، ریگ 

دوخ هب  ًاروف  درک ، ساسحا  ار  ناطیـش  ِّسم  اوقت ، اب  ِمدآ  هک  یتقو  (1) ؛  . َنوُرِـصْبُم ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناطْیَّشلَا  َنِم  ٌفِئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتِا  َنیِذَّلَا  َّنِإ 

.تساوقت تّیصو ، نیلّوا  سپ ، دوش ! یمن  رود  ام  زا  هک  ناطیش  .دوش  یم  عمج  شساوح  دیآ و  یم 

مومذم یایند  حودمم ، یایند 

مه نیا  .مود  هتکن ی  مه  نیا  .دیایب  امـش  لابند  ایند  هچ  رگا  دیودن ، ایند  لابند  امکتغب .  نا  اینّدـلا و  ایغبت  ناو ال  تسا : رگید  یبلطم  اوقت ، لابند 
یم .دـینک » ایند  کرت   » هک دـیوگ  یمن  .ایند  لابند  ندـیودن  نیمه  هلمج ، زا  .تساوقت  مزاول  زا  کـین ، یاـهراک  همه ی  هّتبلا  .تساوقت  مزاول  زا 

« .دیودن ایند  لابند   » هک دهد  یم  ینعم  نینچ  ام ، یـسراف  ریبعت  اب  تقیقح ، رد  .دینکن  بلط  ار  ایند  .دینکن  تکرح  ایند  لابند  .ایغبتال » : » دیوگ
ینعی ایند  هن ! دـینکن ؟ بلط  دـنتفگ  هک  ییایند  یانعم  تسا  نیا  یهلا ؟ یاهتورث  ندرک  ایحا  ینعی  نیمز ؟ یور  ندرک  دابآ  ینعی  هچ ؟ ینعی  اـیند 
فده اب  رگا  نیمز ، یور  ندرک  دابآ  ّالا ، .دنیوگ و  یم  ایند  ار  نیا  .دیهاوخ  یم  ناتدوخ  تاّذـل  ناتدوخ و  تاعّتمت  ناتدوخ ، یارب  امـش  هک  هچنآ 

، میورب شلابند  دـیابن  تسا و  هدـش  تّمذـم  هک  ییایند  .تسا  بوخ  یایند  نامه  نیا ، .تسا  ترخآ  نیع  دریگ ، ماجنا  تیرـشب  حالـص  ریخ و 
، ام یورین  ار ، ام  هک  تسا  ییایند 
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ار تّذل  نتـساوخ و  دوخ  یارب  ار  تورث  ام ، یتسرپدوخ  ام ، یهاوخدوخ  .دراد  یم  نامزاب  هار  زا  دـنک و  یم  دوخ  هّجوتم  ار  ام  تّمه  ام و  شالت 
.تسا هدیهوکن  مومذم و  یایند  ندیبلط ، دوخ  یارب 

اّما .دراد  مه  لـالح  هن ! .دـشاب  مارح  شعون  همه  نتـساوخ ، دوخ  یارب  هک  تسین  روط  نیا  .دراد  مه  لـالح  عون  دراد ، مارح  عون  اـیند ، نیا  هّتبلا 
رد ار  یّدام  یگدنز  رهاظم  دـیناوتب  هچ  ره  .تسین  بوخ  مه  شلالح  دـش ، انعم  نیا  هب  ایند  رگا  .دـیورن  شلابند  دـنا  هتفگ  مه  ار  شلالح  نامه 
هن دشاب و  مدرم  یگدنز  هب  نداد  قنور  یارب  رگا  مه ، تراجت  .تسا  ترخآ  یانعم  نیا  .دیا و  هدرب  هرهب  دیا و  هدرک  دوس  دـیهد ، رارق  ادـخ  تهج 
ایند لابند  هک  تسا  نیا  مود  هتکن ی  سپ ، .تسا  لیبق  نیمه  زا  ایند ، رگید  یاهراک  همه ی  .دوش  یم  ترخآ  نیع  دوخ ، یارب  هیامرس  نتخودنا 

.دیدرگن هناور  ایند  بلط  رد  دیودن و 

هصالخ دینک ، هاگن  هک  ار  ترضح  نآ  یگدنز  .تسا  هدوب  نآ  یامن  مامت  هنییآ ی  دوخ ، هدومرف ، تّیـصو  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هچنآ 
انعم نیا  هب  یایند  نیمه  زا  رگا  هک ، نیا  رگید  امکنع  یوز  اهنم  ئش  یلع  افسأتالو  .تسا  هدمآ  وا  هاتوک  تّیصو  رد  هک  تسا  یتالمج  نیمه  ی 

ار هافر  ناکما  نالف  ماقم و  نالف  ار ، تّذل  نالف  ار ، تورث  نالف  هک  نیا  .دیروخن  فّسأت  دش ، عنم  امش  زا  دیسرن و  امـش  تسد  هب  یزیچ  مومذم ،
.موس هلمج ی  مه  نیا  .دیروخن  فسأت  دیرادن ،

دـییوگب و ار  قح  .دـییوگب » قح   » هک تسا  نیا  شیانعم  .دـنک  یمن  قرف  قحلا » لوق  و   » یا هخـسن  قبط  رب  ای  ّقحلاب » ـالوق  و  : » دـعب هلمج ی 
قح اهرادنابز  هک  یتقو  نآ  .دیرادن  هگن  موتکم  ار  قح  .دینک  نایب  درک ، نایب  دیاب  هک  ییاج  رد  ار  نآ  دوب ، قح  ناترظن  هب  یزیچ  رگا  .دـینکن  نامتک 

؛ دوش یمن  مولظم  ْقح  دنیوگب ، ار  قح  نانادقح ، نانیب و  قح  رگا  دنتـشاذگ ، قح  یاج  هب  ار  لطاب  ای  دـندرک ، راکـشآ  ار  لطاب  ًانایحا  ناهنپ و  ار 
.دندنب یمن  عمط  قح  ندرک  دوبان  رد  لطاب  لها  دتفا و  یمن  تبرغ  هب  قح 

نیا وت و  رمع  نیا  وت ، ِراک  نیا  ناسنا ! یا  نکنراک ، هدوهیب  .دینک  راک  یقیقح  یهلا و  شاداپ  ینعی  شاداپ  یارب  .رجالل » المعْا  و  : » دعب هلمج ی 
، ینارذگ یم  یرمع  رگا  هدن ! تسد  زا  دوخ  یب  ار  نیا  .تسوت  یلصا  هیامرس ی  اهنت  وت ، ندز  سَفَن 

ص:81

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


ناموت دـنچ  تسیچ ؟ شاداپ  .نکب  یـشاداپ  یارب  ار  همه  نیا  ینک ، یم  فرـصم  ار  یتوق  رگا  ینز و  یم  یـسَفَن  رگا  یهد ، یم  ماـجنا  یلمع  رگا 
!؟ تسا ناسنا  کی  شاداپ  نامهب ، نالف و  ندـمآ  شوخ  منک !؟ یم  فرـصم  نم  هک  تسا  یرمع  شاداپ  نیا  تسا !؟ ناسنا  دوجو  شاداـپ  لوپ ،

دزم : » دیامرف یم  هک  تسا  مالّسلا  هالّصلا و  هیلع  داّجس  ماما  زا  یا  هلمج  نیا ، اهریغ .  هباهوعیبت  الف  یلع  هّنجلا  ّالا  نمث  مکـسفنال  سیلف  ریخ !
« .دینک راک  یورخا  شاداپ  رجا و  یارب  سپ ، .تسا  هتفر  هالک  ناترس  دیریگب ، رتمک  هچ  ره  .تسا  تشهب  طقف  امش ، رمع  بسانم  یاهب  امش و 

زا ریغ  مصخ ،»  » .دیـشاب ملاظ  مصخ  ًانوع  مولظملل  ًامـصخ و  ملاّظلل  انوکو  دیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  تقو  نآ  دعب ! ترابع  مه  نیا 
«، شاب وا  مصخ   » .تسین یفاک  نیا ، .تسوا  نمـشد  دیآ و  یم  شدـب  ملاظ  زا  ینعی  تسا ؛ ملاظ  نمـشد  یـسک  تقو  کی  .تسا  نمـشد » »

دعب تیرشب  .دنک  یمن  اهر  ار  وا  دریگ و  یم  ار  ار  ملاظ  نابیرگ  هک  ینمشد  «، » تسا یعّدم  هک  ینمـشد   » ینعی مصخ  .شاب » شا  یعّدم   » ینعی
ناملاظ و نابیرگ  نامیا ، اب  یاهتسد  رگا  .دش  هایـسور  تخبدب و  ناراکمتـس ، نابیرگ  نتفرگن  ببـس  هب  زورما ، ات  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  زا 

ًامـصخ ملاّظلل  انوک  دهاوخ : یم  ار  نیا  نینمؤملاریما  .داتفا  یمرب  نب  زا  هکلب  تفر ؛ یمن  شیپ  ردـق  نیا  ایند  رد  ملظ  دـنتفرگ ، یم  ار  ناراکمتس 
و تفیب ؛ هار  نونکا   » مییوگ یمن  .نادب  شمـصخ  ار  دوخ  یتسه ، اج  نیا  هک  وت  تسه ، یملاظ  تسه و  ملظ  اجره  ایند ، رد  .شاب  ملاظ  مصخ 

یتصرف اجره  تقوره و  .هدـب  ناشن  ار  تدوخ  تموصخ  ًاـمتح   » مییوگ یم  .ریگب » ار  ملاـظ  ناـبیرگ  ورب و  اـیند  یوس  نآ  هب  اـیند  یوس  نیا  زا 
، رود هار  زا  اذـل  دـیامن ؛ تموـصخ  زاربا  دورب و  ملاـظ  کـیدزن  دـناوت  یمن  ناـسنا  تقو  کـی  .ریگب » ار  شناـبیرگ  شاـب و  وا  مصخ  داد ، تسد 

هدش داجیا  یبالجنم  هچ  ایند  رد  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  تّیصو  هملک  کی  نیمه  هب  ندرکن  لمع  رطاخ  هب  زورما ، دینیبب  .دنک  یم  همصاخم 
هیلع نینمؤملاریما  تّیـصو  کی  نیمه  هب  رگا  دنراد ! یتیمولظم  هچ  ناناملـسم  صوصخب  اهتّلم و  دینیبب  دراد ! ییاهیتخبدـب  هچ  تیرـشب  تسا و 

.تشاد یمن  دوجو  اهملظ ، زا  یشان  ِیاهتبیصم  اهملظ و  زا  یرایسب  زورما  دش ، یم  لمع  مالّسلا 

شرادفرط  » دیوگ یمن  .نک  کمک  وا  هب  تسه ، یمولظم  اجره  ًانوع .  مولظمللو 
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.یناوت یم  هک  وحنره  هب  یناوت و  یم  هچره  .ینک  شکمک  دیاب  هن ! شاب .»

نیسح ماما  نسح و  ماما  صوصخم  اهفرح  نیا  هّتبلا  .تسا  مالّـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  باطخ  ترـضح ، تّیـصو  اج  نیا  ات 
.دراد همه  هب  صاصتخا  اّما  تساهنآ ؛ هب  باطخ  .تسین  مه  مالّسلا  امهیلع 

اهرصع مامت  رد  اه  لسن  همه ی  هب  نینمؤملاریما  تّیصو 

همه ی هب  مرسپ و  ود  امـش  هب  یدلو  عیمج  امکیـصوا و  دیامرف : یم  یمومع  مالّـسلا ، هالّـصلا و  هیلعنینمؤملاریما  ار ، تّیـصو  یدعب  تالمج 
.دسرب وا  هب  نم  همان ی  نیا  هک  سکره  هب  و  یباتک » هغلب  نم  و   » .مناسک لها و  همه ی  هب  و  یلها » و   » .منک یم  تّیصو  منادنزرف 

هالّـصلا و هیلع  نینمؤملاریما  مالک  بطاخم  همه  مناوخ ، یم  امـش  یارب  ار  همانتّیـصو  نیا  هک  نم  دیا و  هتـسشن  اج  نیا  هک  امـش  باسح ، نیا  اب 
هملک ی نیرخآ  نیلوا و  اوقت .»  » ًادّدـجم .هللا » یوـقتب   » زاـب زیچ ؟ هچ  هب  .منک » یم  تّیـصو  ار  امـش  همه ی  : » دـیامرف یم  .میتـسه  مالّـسلا 
، دـینک یم  یگدـنز  رد  هک  ییاهراک  همه ی  ینعی  هچ ؟ ینعی  .ناـترما  مظن  .مکرما » مظن  و  : » نآ لاـبند  هب  .تساوقت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

مظن  » دوـمرف .دـینک  مظنم  ار  ناـتیاهراک  .مکروـما » مظن   » دوـمرفن .دـشاب  مه  نیا  شیاـنعم  تسا  نکمم  تسا ؟ نیا  شیاـنعم  دـشاب ؟ مّظنم 
مظن و  : » تسا هدومرف  .تسا  هدوـمرفن  روـما » مظن   » .تسا زیچ » کـی  ، » دـشاب طابـضنا  مظن و  موـکحم  مظنم و  دـیاب  هک  یزیچ  نآ  .مکرما »
هماقا زا  ترابع  مکرما » مظن   » هک دسر  یم  نم  رظن  هب  .تسا  همه  نیب  کرتشم  یرما  زا  تسا  ترابع  رما ، مظن  نیا  هک  دمهف  یم  ناسنا  .مکرما »
وشبلب دینک و  راتفر  طابضنا  مظن و  اب  قبطنم  ماظن ، تموکح و  هیـضق ی  اب  هک  تسا  نیا  شیانعم  .دشاب  یمالـسا  تیالو  تموکح و  ماظن و  ی 

.دشابن

یایند روما  مامز  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  زور  نآ  رگا  .دیـسر  راگزور  نآ  هب  هک  دوب  اهیناوخدوخ  هبو  اـهوشبلب  ناـمه  رثا  رب  مالـسا  یاـیند 
تسد هب  ار  مالسا 
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هدومرف ربمغیپ  .دیـشک  یمن  اهیماکخلت  اهیناماسبان و  هب  راک  دندنام ، یم  تعیب  نآ  رب  دندرک ، تعیب  وا  اب  زور  نآ  رد  همه  مالـسا ، تّما  تفرگ و 
ربمغیپ هلمج ی  نیمه  هب  رگا  .دنک » تفلاخم  وا  اب  درادن  قح  یـسک  دوب ، ادخ  یاضر  دروم  دـنتفریذپ و  ار  وا  مدرم  دـش و  ماما  یـسک  رگا  : » دوب

ار مدرم  دوخ ، لد  یارب  لیم و  هب  یدارفا  هک  نیا  .ناورهن  گنج  هن  نیّفـص و  گنج  هن  لمج ، گنج  هن  دمآ ؛ یمن  شیپ  اهگنج  نآ  دـش ، یم  لمع 
یتخبدب نامه  دننک ، لتخم  ار  روشک  یمومع  طابضنا  دننزب و  مه  هب  ار  تموکح  ماظن  و  شکِب -  فرط  نآزا  شکِب ؛ فرط  نیا  زا  دننک -  لزلزتم 

مکرما و مظنو  دـیامرف : یم  رما  نآ  فـالخ  هب  دـنک و  یم  یهن  نآزا  همانتّیـصو ، زا  تراـبع  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هک  تسا  یگرزب 
 . مکنیب تاذ  حالص 

هملک قافّتا  .دشاب  فاص  مه  اب  اهلد  .دیشاب  بوخ  مه  اب  ینعی  .تسا  نیب » تاذ  حالص  ، » دیامرف یم  تّیـصو  مود  شخب  رد  هک  یلـصا  نیموس 
یور هک  تسادیپ  .دروآ  یم  ربمغیپ  مالک  زا  زین  دهاش  کی  دیامرف ، یم  نایب  هک  ار  هلمج  نیا  .دشابن  ناتنایم  ییادـج  فالتخا و  دیـشاب و  هتـشاد 

بیـسآ نیب ، تاذ  حالـص  هک  نیا  باب  زا  تسا ؛ رما  مظن  زا  رتشیب  شتیمها  نیب ، تاذ  حالـص  هک  نیا  هن  .دسرت  یم  نآ  زا  دراد و  هیکت  یلیخ  ْنآ 
مدینش ناتّدج  زا  لوقی : ملسو » هلآو  هیلع  هللا  یلـص  امکدج ، تعمـس  یناف  : » دنک یم  لقن  ربمغیپ  زا  ار  ترابع  نیا  هک  تساذل  .تسا  رتریذپ 

یمن .تسا  رتهب  یا  هزور  زامن و  ره  زا  مدرم  نایم  یافص  نیب و  تاذ  حالص  مایّـصلا .  هالّـصلا و  هّماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالـص  دومرف : هک 
دوخ هزور ی  زامن و  لابند  دیهاوخ ، یم  امـش  .تسا » رتهب  یا  هزور  زامن و  ره  زا   » دیامرف یم  .تسا » رتهب  اه  هزور  اهزامن و  همه ی  زا   » دیوگ
نیب رد  ییاج ، دیدید  رگا  .تسا  نیبلا » تاذ  حالـصا  ، » نآ تسیچ ؟ نآ  .تسا  رتشیب  شتلیـضف  اهنیا ، یود  ره  زا  هک  تسه  یراک  اّما  .دـیورب 

.تسا رتشیب  شتلیضف  هزور ، زامن و  زا  نیا ، .دینکرپ  ار  فاکش  نآ  دیورب  دراد ، دوجو  یفاکش  فالتخا و  یمالسا ، تّما 

نینمؤملاریما تّیصو  رد  یزاون  میتی  تّیمها 

نایب یزوسناج  زغمرپ و  هاتوک ، تاملک  دومرف ، نایب  ار  هلمج  دنچ  نیا  هک  دعب 

ص:84

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


شیارب یـسراف ، نابز  رد  ام  .درادـن  یـسراف  همجرت ی  هللا » هللا  « » .ناـمیتی رد  هللا  هللا  نم ! نیبطاـخم  یا   » ینعی ماـتیالا .  یف  هللا  هللاو  درک :
ادابم .دیـسرب  نامیتی  هب  دیناوت ، یم  هچ  ره   » ینعی .نامیتی » رد  ادخ ، ناج  وت و  ناج   » مییوگب دـیاب  مینک ، همجرت  میهاوخب  رگا  .میرادـن  لداعم 

هب یگدیسر  هلب ! دنیب ! یم  ار  زیر  یاه  هتکن  زوسلد ، ِسانشناور  ِسانشادخ  ِسانش  ناسنا  نیا  ردقچ  دینیبب  .تسا  مهم  یلیخ  دینک »! ناشـشومارف 
یـساسا زا  یکی  هک  تسا  یناسنا  هداد ، تسد  زا  ار  شردـپ  هک  یکدوک  .تسین  یلومعم  یا  هفطاع  یـصخش و  مّحرت  کی  طـقف  ناـمیتی ، عضو 

بظاوم دـیاب  اّما  درک ، ناربج  دوش  یمن  هچرگ  .دـینک  ناربج  یا  هنوگ  هب  دـیاب  .تسا  ردـپ  هب  زاـین  نآ ، تسا و  هداد  تسد  زا  ار  شیاـهزاین  نیرت 
یگنـسرگ اهنیا  دـیراذگب  ادابم  مههاوفا .  اوبّغت  الف  .ماتیالا  یف  هللا  هللاو  .دوشن  عیاض  هداد ، تسد  زا  ردـپ  ِکدوک  اـی  ناوجون  ناوج ، هک  دیـشاب 

الو .دیسرب  اهنیا  هب  یگدنز ، عضو  ظاحل  زا  .تسا  نیا  شیانعم  اوبّغتال » ! » دسرن یهاگ  دسرب و  اهنیا  هب  یزیچ  یهاگ  هک  دشابن  روط  نیا  دنشکب !
ادابم اّما  دیعالّطا ؛ یب  دیشاب ، هتـشادن  روضح  رگا  دنریگ ! رارق  ییانتعا  یب  دروم  امـش ، ندوب  اب  دننامب و  عیاض  اهنیا  ادابم  مکترـضحب .  اوعیـضی 
اهنت میتی ، کدوک  دشاب و  شدوخ  راک  لابند  طقف  یـسکره  دـیابن  دریگ ! رارق  لامها  ییانتعا و  یب  دروم  یمیتی  ره  یمیتی  دیـشاب و  هتـشاد  روضح 

.دنامب

ناگیاسمه قوقح  تیاعر  هب  هیصوت 

کی .تسا  یمهم  رایـسب  ِرما  .دیریگن  کچوک  ار  یگیاسمه  عوضوم  ناتناگیاسمه »! رد  هللا  هللا   » ینعی مکناریج .  یف  هللا  هللاو  دعب : هلمج ی 
نیا یناسنا ، ترطف  زا  رود  یاهنّدـمت  مخ  چـیپ و  رد  اهتنم  .تساهناسنا  ترطف  قبط  دراد و  هّجوت  نآ  هب  مالـسا  هک  تسا  یعامتجا  میظع  دـنویپ 

هنوگچ تسا و  نکاس  یـسک  هچ  شا  یگیاسمه  رد  دناد  یمن  دـنک و  یم  یگدـنز  یا  هناخ  رد  لاس  دـنچ  درف ، نامهب  .تسا  هدـش  مگ  اهـشزرا 
؟ دنک یگدیسر  دیاب  یسک  هچ  تالکشم ، اهالب و  ماگنه  رد  دارفا  یاهیگراچیب  اهرارطضا و  اهترورض و  اهزاین و  هب  دنارذگ ! یم  ار  یگدنز 
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تقو نآ  .یناسنا  تاهج  همه ی  زا  هکلب  تسا  مهم  هّتبلا  مه  نآ  هک  یلام  یداصتقا و  دعُب  ظاحل  زا  طقف  هن  .دـینک  تیاعر  ار  ناتناگیاسمه  دـیاب 
ام هک : تسا ، ربمغیپ  تّیصو  نیا ، مکّیبن  هّیصو  مهّناف  .دنک  یم  ادیپ  اود  جالعال ، یاهدرد  روطچ  دیآ و  یم  دوجو  هب  هعماج  رد  یتفلا  هچ  دینیبب 

! دشدهاوخ نّیعم  ثرا  ناشیارب  میدرک  یم  لایخ  ام  هک  درک  ار  هیاسمه  شرافس  ردق  نآ  ربمغیپ  مهثّرویس  هّنا  انّنظ  یّتح  مهب  یصوی  لاز 

نآرق هب  لمع  مهف و  رد  تقبس 

ولج دننک و  لمع  دـنرادن ، نآ  هب  داقتعا  هک  ار  نآرق  میهافم  نارگید  ادابم  مکریغ .  هب  لمعلاب  مکقبـسیال  .نآرق  رد  هللا  هللا  نآرقلا .  یف  هللا  هللاو 
لابند اب  راکتشپ ، اب  دنداتفا ، ولج  ایند  رد  هک  ییاهنآ  داتفا ! قافّتا  هک  یرما  نیمه  ینعی  دیتفیب ! بقع  دینکن و  لمع  دیراد ، داقتعا  هک  امـش  دنتفیب و 

ناشرمخ برش  اب  ناشداسف ، اب  هن  دنداتفا ، ولج  دراد  یم  تسود  ار  تافص  نآ  لاعتم  یادخ  هک  یتافـص  اب  راک ، نداد  ماجنا  بوخ  اب  راک ، یریگ 
.دننک یم  هک  ییاهملظ  اب  ای  و 

اهتفرشیپ نآ  دوبن ، دنداد ، تفرشیپ  ایند  رد  ار  ملع  هک  یبرغ ، یاهروشک  نیا  رد  هدیدنسپ  بوخ و  تافص  زا  یخرب  رگا  ما : هدرک  ضرع  رّرکم  نم 
نآ ام  .تساهنآ  تفرـشیپ  یراگدـنام و  ثعاب  بوخ ، تافـص  .درک  یم  ناشدوبان  دـنراد ، یم  اور  نارگید  هب  هک  یملظ  نیمه  دـش و  یمن  ادـیپ 

.دنهد یم  تیمها  دننک ، دیلوت  دنهاوخ  یم  هک  یلوصحم  هب  و  دنلئاق ، شزرا  تقو ، یارب  .دننک  یم  لابند  ار  اهراک  اهنآ  .میا  هدرک  اهر  ار  تافص 
روشک دـننک ، لمع  بوخ  تبثم و  تایـصوصخ  هب  راشقا ، ریاس  ام و  زرواشک  ام ، یرازاب  ام ، یناحور  ام ، داتـسا  اـم ، لّـصحم  اـم ، رگراـک  رگا 

ادابم : » دیامرف یم  .تسا  نآرق  هب  لمع  نامه  نیا  هک  میروآ  یور  تبثم  تایـصوصخ  بوخ و  تافـص  هب  دـیاب  .دـش  دـهاوخ  ناتـسلگ  هرابکی 
دهاوخ یمن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نیا  هن  دنتفیب »! ولج  امش  زا  نآرق ، هب  لمع  رد  نارگید 
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هدیقع نآرق  هب  هک  ییاهنآ  ادابم  دیوگ  یم  .تسا  رتلاحـشوخ  ترـضح ، نآ  دننک ، لمع  نآرق  هب  ایند  همه ی  رگا  هکلب  .دـنک  لمع  نآرق  هب  یـسک 
 . مکنید دومع  اهّناف  .هالّصلا  یف  هللا  هللاو  .دینامب  بقع  امش  دنتفیب و  ولج  اهنآ  .دنوش  طّلسم  امـش  رب  دعب  دننک و  لمع  نآرق  میهافم  هب  دنرادن ،

یلاخ ادـخ  هناخ ی  دـیراذگن  دـیتسه ، ات  متیقب .  ام  هوّلخت  ال  ادـخ ، هناخ ی  هرابرد ی  مکّبر .  تیب  یف  هللا  هللاو  .تسامـش  نید  هیاـپ ی  زاـمن 
یناعم ترابع ، نیا  زا  .دیبای  یمن  یگدنز  ناکما  ای  دیوش -  یمن  هداد  تلهم  امـش  دوش ، کرت  ادخ  هناخ ی  رگا  اورظانت .  مل  کرت  نا  هّناف  .دـنامب 

.دنا هدرک  یفلتخم 

ادخ هار  رد  ینابز  یناج ، یلام ، داهج  هب  هیصوت 

کرت ْنابز  ناج و  لام و  اب  ار  ادخ  هار  رد  داهج  ادابم  .داهج  رد  هللا  هللا  ینعی  هللا  لیبس  یف  مکتنسلا  مکسفنا و  مکلاوماب و  داهجلا  یف  هللا  هللاو 
.دـش لـیلذ  داد ، تسد  زا  ار  نآ  یتـقو  دوب و  اـیند  هنومن ی  تّلم  تشاد ، ار  نآ  اـت  یمالـسا  تّما  هک  تسا  یداـهج  ناـمه  داـهج ، نیا  .دـینک 
ینعی رایب ،» ولج  ار  فرط  نآ  دز ، یلیس  تتروص  فرط  نیا  هب  یسک  رگا   » هک دنا  هدرک  لقن  حیسم  لوق  زا  ناشلیجنا  رد  هک  یحیـسم  ناگدنـسیون 

زا مه  زونه  .دنیوگ  یم  مه  زونه  .تسا  ناشیاهراعش  اهنیا  میتسه » ینابرهم  قلطم و  شزاس  حلص و  لها  میتسین و  گنج  لها  ًالـصا  ام   » هک
یزیرنوخ لها  امـش  .دیریـشمش  لها  امـش  .دیگنج  لها  امـش  .دیداهج  لها  امـش   » هک ندز  نعط  ناناملـسم  هب  دـندرک  عورـش  دـنا  هتفرن  ور 

رد میرادن ! داهج  ام   » هک دنتفگ  ناملـسم  نادنمـشناد  ناگدنـسیون و  تقو  نآ  دندرب ! ور  زا  ار  ناناملـسم  هک  دـنتفگ  دـنتفگ و  ردـق  نآ  .دـیتسه »
:... دیوگ یم  ادخ  تسا »! عافد  داهج ، : » دیوگ یم  ناملـسم  دنمـشناد  نک »! داهج  : » دیوگ یم  لاعتم  یادخ  تسا »! عافد  ام ، داهج  تقیقح 

تشپ اهنیا  هب  1 ؛  ْألَا
َ

َرابْد ُمُهوُّلَوُت  الَف  ًافْحَز  اوُرَفَک  َنیِذَّلَا  ُمُتیِقَل  اذِإ 
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یمجاهت .تسین  داهج  هللا ، لیبس  یف  داهج  : » دیوگ یم  ناملسم  هدنسیون ی   (1)  . ِراّفُکْلَا َنِم  ْمُکَنوُلَی  َنیِذَّلَا  اوُلِتاق  دینک : هلتاقم  اهنیا  اب  .دینکن 
گنج و  » دـنتفگ دـندروآ و  ار  شزاس » حلـص و   » مسا سب  زا  هک  تسا  نایحیـسم  تاـغیلبت  لـمعلا  سکع  همه ، نیا  تسا »! یعفادـت  تسین ؛

لها ِنایاقآ  نآ  ِدوخ  تقو  نآ  .دندرک  نیـشن  هناخ  ار  داهج  زا  دنمتّزع  داهج و  لها  ناناملـسم  دینکن ،» هلمح  یـسک  هب  تسا و  دب  یـشکریشمش 
نمحّرلا لیلخ  دجسم  یمیهاربا  مرح  رد  نیوگزره و  ینسوب  رد  زورما  هک  یناسک  دندروآرد ! ناناملـسم  راگزور  زا  رامد  دنتـسناوت  اجره  حلص ،
ییاهیبرغ اهییاکیرما و  اهییاپورا و  نیمه  .دندمآ  اپورا  اکیرما و  زا  هک  دنتسه  اهنامه  دنا ، هتسب  رمک  ناناملسم  راتشک  هب  یلاغـشا ، نیطـسلف  رد 
نایحیسم فرط ، نیا  هب  یبیلص  یاهگنج  زا  تقو  نآ  .تسا » دب  داهج  .دیداهج  لها  امش   » هک دندز  هّلکورس  ناناملسم  اب  رمع  کی  هک  دنتـسه 

.دنتشک دندیگنج و  دندرک و  هزرابم  ناناملسم  اب  دنتسناوت  هچره  یوحن ، مه  رگید  یاهنآ  وحن ، کی  هب 

نینچ حرش  زا  دنادب ، ار  خیرات  هک  یسک  دناوخب و  خیرات  هک  یسک  تسا ! یبیجع  ناتساد  هصالخ ، .مییوگب  اج  نیا  دیابن  ام  ار  عیاقو  نیا  ناتـساد 
راکـشآ ناهنپ و  رجنخ  ریـشمش و  همه  نیا  دننزب و  حلـص  زا  مد  همه  نیا  .اهییورود  رطاخ  هب  مه  اهملظ ، رطاخ  هب  مه  .دیرگ  یم  نوخ  یعیاقو 

!؟ دنشاب هتشاد 

هناهب داهج ، رد  .تسین  اهناسنا  قوقح  هب  زواجت  یّدـعت و  داهج ، رد  .تسین  ملظ  دراد  یدودـح  هّتبلا  هک  شا  یمالـسا  لکـش  نامه  اـب  داـهج 
مه رایسب  هک  تسا  یهلا  مکح  کی  داهج ، .دوش  یمن  هدید  تسین  ناملسم  هک  یسکره  ندرب  نیب  زا  داهج ، رد  .تسین  نآ  نیا و  نتشک  یریگ و 

.دش دنهاوخ  دنلبرس  اهتّلم  دشاب ، داهج  رگا  .تسا  تمظع  اب 

تشپ مه  هب  عطاقّتلا  ربادّتلا و  مکاّیاو و  .دینک  لذب  .دینک  کمک  مه  هب  .دیشاب  هتـشاد  طابترا  مه  اب  لذابّتلا  لصاوّتلاب و  مکیلعو  دیامرف : یم  دعب 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  رکنملا .  نع  یهّنلا  فورعملاب و  رمالا  اوکرتت  .دینکن ال  عطق  ار  اهدنویپ  .دینکن 
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رب رارـشا  دشاب ، هتـشادن  هدننک  یهن  یدب ، هدننک و  توعد  یکین ، هک  اج  نآ  مکرارـش  مکیلع  یّلویف  دیدرک  کرت  رگا  هک  دینکن  کرت  زگره  ار ، رکنم 
دنیآ و یم  راکِرـس  رب  اهدب  دننکن ، تداع  اهیدب  اهدب و  ندرمـش  مومذـم  هب  مدرم  رگا  .دـنریگ  یم  تسد  رد  ار  تموکح  مامز  دـنیآ و  یم  راک  رس 

باجتـسی الف  !« » هدب تاجن  اهدب  نیا  ّرـش  زا  ار  ام  ایادخ ،  » هک دینک  یم  اعد  اهبوخ  امـش  دعب  .نوعدت » مث   » .دنریگ یم  تسد  رد  ار  روما  مامز 
.دنک یمن  باجتسم  ار  امش  یاعد  ادخ  .مکل »

مه دعب  .تسا  هدومرف  نایب  نیچتسد و  ار  اهنیرتمهم  زا  عوضوم  تسیب  دودح  رخآ ، ات  لّوا  زا  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تّیـصو  نیا ،
ینب اـی  : » دوـمرف .تسا  ییوجماـقتنا »  » هلأـسم ی تسیچ ؟ هدـمع  بلطم  نآ  .دـنک  یم  ناـیب  ار  ساّـسح  یـساسا و  هدـمع ی  بـلطم  کـی 

نیملسملاءامد نوضوخت  مکّنیفلاال  دیناد ! یم  نم  نوخ  بحاص  ار  دوخ  هک  نم  یاهشیوخ  موق و  یا  بّلطملادبع و  نادنزرف  یا  بّلطملادبع »!
هدرخ سکره  اب  هدـش ، هتـشک  نینمؤملاریما  هک  نیا  هناهب  هب  نینمؤملاریما .» لتق  نولوقت  « ؛ دـیتفیب نآ  نیا و  ناج  هب  نم ، زا  دـعب  اداـبم  ًاـضوخ . 

ار ملتاق  طقف  نم ، زا  دعب  مدش ، هتـشک  یتقو  یلتاق .  ّالا  یب  ّنلتقت  الا ال  .دیروآرد  ار  شردپ  دیهاوخب  دیـشکب و  نایم  هب  ار  وا  یاپ  دـیراد  یباسح 
دیربب نیب  زا  تبرض  کی  اب  طقف  ار  وا  متفر ، ایند  زا  مخز  نیا  اب  یتقو  هبرضب .  ًاتبرض  هوبرضاف  هذه  هتبرض  نم  تّمانا  اذا  اورظنا  سب ! دینک و  مادعا 

« .لجّرلاب اولثّمت  الو   » .تبرض کی  لباقم  رد  تبرض ، کی  .دینک  صاصق  و 

سانـشادخ و ِلد  نآ  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  اذـل  .دـننک  شا  هراـپ  هّکت  دـنزیرب و  مجلم  نبا  ثیبخ  ِیقـش  درم  نآ  رـس  رب  هک  دوب  نیا  فوخ 
شا هراپ  هّکت  یریگ ، مافتنا  تهج  یتحاران و  مشخ و  زا  دـنورب و  وا  نمـشد  غارـس  هب  ْمدرم  ادابم  هک  دوب  مه  هتکن  نیا  بظاوم  قیقد ، وجادـخ و 

: لوقی ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  یناف  دینک ! عطق  ار  شندب  یاضعا  هلثم و  ار  وا  ادابم  .لجّرلاب » اولثّمت  الو  : » دومرف .دننک 
.ناسنا هب  دسرب  هچ  دینکن ؛ هلثم  هراپ و  هّکت  مه  ار  راه  گس  یتح  دومرف : هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  روقعلا .  بلکلاب  ولو  هلثملا  مکایا و 
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.مینک لمع  تّیصو  نیا  هب  دیاب  مییام و  تّیصو  نیا  بطاخم  تسا و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تّیصو  نیرخآ  نیا ،

1372/12/13 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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ادخ زا  ناراکوکین  رجا  تفایرد  زور  رطف ؛ دیع 

یزور .منک  یم  ضرع  کیربت  ملاع ، نیملـسم  همه ی  هب  ناریا و  گرزب  تّلم  همه ی  هبو  رازگزامن  نازیزع  امـش  همه ی  هب  ار  رطف  دیعـس  دـیع 
: دومرف نینچ  رطف  دیع  زور  یاه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالّسلا  هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  تمظع  اب  رایسب  ییاهبـش  اهزور و  زا  سپ  گرزب ،

لاعتم یادخ  زا  ار  دوخ  رجا  شاداپ و  ناراکوکین  نآ  رد  هک  تسا  یزور  زورما  مدرم ! یا  نونسحملا ؛  هیف  باثم  موی  اذه  مکموی ، نا  ساّنلا ! اهیا 
لمع تکرح و  هک  یناسک  و  َنوُلِطْبُمْلَا ؛  ُرَـسْخَی  .سفن  یاوه  زا  اهیریگولج  اهکاسما و  رجا  ناـضمر ، هاـم  تاداـبع  رجا  هزور ، رجا  دـنریگ ؛ یم 

هیبش زورما ، مکمایق ؛  مویب  موی  هبشا  وهو  .تسازج  زور  زورما ، .تفای  دنهاوخ  ار  دوخ  یگراکدب  تراسخ  یزور ، نینچ  رد  دنا ، هتشاد  تسردان 
دیع زامن  یّالصم  فرط  هب  هک  هناخ  زا  مکّبر ؛  یلا  ثادجالا  نم  مکجورخ  مکّالصم ، یلا  مکلزانم  نم  مکجورخب  اورکذاف  .تسا  تمایق  زور 

ّلحم تمایق و  میظع  نادیم  فرط  هب  ات  دـیوش  یم  جراخ  تمایق  زور  رد  دوخ  یاهربق  زا  هک  ار  یماگنه  دـیروایب  دای  هب  دـیوش ، یم  جراخ  رطف 
دیروایب دای  هب  دیتسیا ، یم  زامن  یارب  هک  ّالـصم  رد  مکّبر ؛  یدی  نیب  مکفوقو ، مکّالـصم  یف  مکفوقوب  اورکذاو  .دیدرگ  هناور  یهلا  باقع  باوث و 

، مکلزانم یلا  مکعوجرب  اورکذاو  .دـیوش  یم  هداـمآ  باـتک  باـسح و  یارب  دـیا و  هداتـسیا  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  تماـیق ، رد  هک  ار  یماـگنه 
لزانم یوس  هب  تمایق  هصرع ی  زا  هک  ار  یتقو  دـیروایب  دای  هب  دـیدرگ ، یمرب  دوخ  یاه  هناخ  هب  هک  ّالـصم  زا  هّنجلا ؛  یف  مکلزانم  یلا  مکعوجر 

.دینیزگ انکس  اهنآ  رد  ات  دیوش  یم  هناور  دوخ  یتشهب 
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زورما لثم  رد  راد  هزور  نانز  نادرم و  یارب  لاعتم  یادخ  هک  یـشاداپ  نیرتمک  تامئاّصلا ؛  نیمئاّصلل و  ام  یندا  ّنا  ادخ ! ناگدنب  یا  دومرف : دعب 
هام زور  نیرخآ  رد  یا  هتشرف  ناضمر ؛  رهـش  نم  موی  رخآ  یف  کلم  مهیدانی  نا  هک  تسا  نیا  درک ، دهاوخ  اطع  ناضمر  هام  رخآ  زور  لثم  رد  ای 

ناهانگ مکبونذ ؛  نم  فلس  ام  مکلرفغ  دقف  ادخ ! ناگدنب  یا  داب  امش  رب  تراشب  هللادابع ؛  اورـشبا  دیوگ : دهد و  رارق  بطاخم  ار  اهنآ  ناضمر ،
.دش هدیزرمآ  امش 

ناضمر و هام  قیاقد  نیرخآ  رد  هناصلخم ، هناصلاخ و  تدابع  کی  زغم و  رپ  لمع  کی  تسرد ، هزور ی  کی  هب  .تسا  ناضمر  هام  شاداـپ  نیا ،
! تسین یمک  شاداپ  هتشذگ ، ناهانگ  شزرمآ  مکبونذ .  نم  فلس  ام  مکل  رفغ  دقف  دوش : یم  هداد  شاداپ  هنوگ  نیا  زیزع ، هام  نآ  تاعاس  نیرخآ 
دینک و لایخ  ادابم  .درک  دیهاوخ  عورش  هنوگچ  دینک ، عورش  ار  ون  یزور  دیهاوخ  یم  هک  زورما  زا  دینیبب  نوفنأتست ؛ ام  یف  نونوکت  فیک  اورظناف 

.هن ای  دنام  دهاوخ  هدنز  رگید  ناضمر  هام  ات  هک  دناد  یمن  سک  چیه  میوش »! هدیزرمآ  رگید ، ناضمر  هام  رد  ات  مینک ، هانگ  ام   » هک دییوگب  دوخ  اب 
میشاب و ام  زا  مادک  تسین  مولعم  مه  هدنیآ  لاس  .دنتسین  لاسما  هک  دنتشاد  روضح  یناسک  یّلصم ، نیمه  رد  دیع و  زامن  نیمه  رد  هتشذگ ، لاس 

تدابع رگید  یناسنا ، نینچ  زا  .دـنک  یم  کیرات  هایـس و  ار  ناسنا  لد  دریگ ، ماجنا  دّـمعت  یّرجت و  یور  زا  هک  یهانگ  هوـالع ، هب  .میـشابن  مادـک 
لمع مییامن و  بانتجا  ناهانگ  زا  هک  مینک  یعس  دینک و  یعس  .دوش  هدیزرمآ  تدابع  نآ  رطاخ  هب  یو  هانگ  ات  دنز ؛ یمن  رـس  یناسآ  هب  هناصلاخ ،

.دنک یم  دنمتداعس  ار  ناسنا  کی  هک  یتّیصوصخ  تسا  نیا  .میهد  ماجنا  حلاص 
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اعد رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  یاه  هتساوخ 

یقالخا هتکن ی  کی  دـش ، لقن  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هبطخ ی  زا  هک  ینارون  تاملک  نیازا  سپ  رطف و  دـیع  تبـسانم  هب  زورما ،
هک ییاعد  رخآ  رد  هیداّجس  هثلاث ی  هفیحص ی  هیداّجـس  هفیحـص ی  یاهاعد  زا  یکی  رد  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  .منک  ضرع  مهاوخ  یم  ار  هاتوک 
ًاّبل ابقاث و  ًامزع  ًالماک و  ًالقع  ینقزرا  ّمهّللا  تسا : هدش  لقن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  دوش ، یم  هدناوخ  حبـص  هضیرف ی  هلفان و  نیبام 

هدارا ی لماک ، لقع  ایادخ ! دیامرف : یم  .تسا  هتساوخ  لاعتم  یادخ  زا  زیچ  شـش  ترـضح ، نآ  اعراب .  ًابدا  ًاریثک و  ًاملع  ًایکز و  ًابلق  ًاحجار و 
تیانع نم  هب  ْناشخرد  هتسجرب و  یبدا  و  رایـسب ، شناد  هزیکاپ ، لد  منک  هیکت  مهاوخ  یم  موس  هتـساوخ ی  نیا  یور  نم  هک  حجار  ّبل  دنمورین ،

! نک

دینیبب .دشاب » رتشیب  نم ، راک  لکـش  رهاظ و  زا  نم ، راک  ِزغم  نطاب و   » هک تسا  نیا  شیانعم  .تسا  حـجار » ّبل  ، » موس هتـساوخ ی  هتکن ی و 
نامیا رون  هب  هک  ییاهلد  یارب  ناریا ، گرزب  تّلم  یارب  نمؤم ، مدرم  امش  یارب  مهاوخ  یم  نم  تسا ! هتساوخ  هچ  ادخ  زا  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 

 . ًاحجار ًاّبل  منک : رارکت  ار  هتکن  نیا  درک ، نشور  ار  ییایند  ْدوخ  لمع  نخس و  اب  دش و  نشور 

عـضاخ هدننک و  عشاخ  ًانایحا  ریگمـشچ و  بّاذج و  شرهاظ  .تسوا  رهاظ  رد  تسه ، هچره  هک  تسا  یمدآ  عون ، کی  میراد : مدآ  عون  ود  ام ،
رب هانپ  .دـشاب  گرزب  راثآ  أشنم  دـهاوخ  یم  هک  تسا  یمدآ  عون  نیرتدـب  نیا ، .تسین  وا  رد  یزیچ  تسا ؛ چوپ  کوپ و  شنطاب  اّما  .تسا  هدـننک 

یمدآ رگید ، عون  کی  اّما  ادخ !
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ام هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  .دراد  تیباّذج  رهاظ ، زا  رتشیب  رتهب و  وا  نطاب  تسه ، هچ  ره  شرهاظ  .دراد  حیجرت  شرهاظ  رب  وا  نطاب  هک  تسا 
.میشاب مود  عون  زا  یمدآ  میهاوخب  ادخ  زا  هک  دهد  یم  سرد 

ِمدآ ِنآ  زا  هعموص ، .تسا  لّوا  ِعون  ِمدآ  ِلام  یراکایر ، .تسه  زین  ام  دوخ  یارب  سرد  هکلب  تسین ؛ ادـخ  زا  نتـساوخ  طقف  اـهاعد ، هک  میناد  یم 
هن دـیآ و  یم  راـک  هب  تّدـش  رد  هن  دروخ ، یم  درد  هب  گـنج  رد  هن  یمدآ ، نینچ  .تسا  لّوا  ِعون  ِمدآ  هژیو ی  یزغم ، یب  یکوپ و  .تسا  لّوا  عوـن 

نیا رب  یمالـسا  تیبرت  .تسا  نیا  زا  ریغ  یمالـسا ، تیبرت  اّما  تسا ! رهاظ  طقف  دراد ، هچ  ره  .دراذـگب  شود  رب  دـناوت  یم  ار  نیگنـس  یاهراب 
« .تسا نطاب  لصا ، .دوب  دوب ، روطره  رهاظ   » دنیوگن یناسک  .دـشاب  رتهب  ترهاظ  زا  دـیاب  تنطاب  اّما  ینک ، ظفح  دـیاب  ار  ترهاظ  هک  تسانبم 

راک هب  رهاظت  دیابن  سک  چیه  .درک  تسرد  دیاب  مه  ار  رهاظ  .نطابلا » ناونع  رهاظلا  : » دشاب نطاب  رادومن  دیاب  رهاظ  اّما  .تسا  نطاب  لصا  هلب ،
زا نطاب  دیاب  لاح ، نامه  رد  اّما  .دراذگ  یم  یبوخ  رایسب  ریثأت  دوش ، هتخانش  هدید و  ادخ  تدابع  راثآ  یسک  یامیس  لمع و  زا  رگا  .دنک  فالخ 

.دشاب رتنیگنس  رتهب و  رهاظ ،

1372/12/22 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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تّیونعم تداعس و  بسک  یارب  ناضمر  هام  شزرا 

(1)  . ِناقْرُفْلَا یدُهْلَا َو  َنِم  ٍتانِّیَب  ِساّنلِل َو  ًیدُه  ُنآْرُقْلَا  ِهیِف  َلِزْنُأ  یِذَّلَا  َناضَمَر  ُرْهَش  هباتک : یف  میکحلا  هللا  لاق 

تاعاس تکربرپ و  ماّیا  نیا  رد  ام  رگا  ًاتقیقح  .منک  یم  توعد  هام  نیا  زور و  نیا  زا  یرادرب  هشوت  هب  ار  رازگزامن  زیزع  نارهاوخ  ناردارب و  همه ی 
میهاوخ دوخ  یایند  هدـنیآ و  تّیونعم ، تداعـس ، یارب  ار  اهنآ  شزرا  مینک ، هاگن  قیاـقد  اهبـش و  اـهزور و  هب  ینارون  لد  زاـب و  مشچ  اـب  منتغم ،

ار ام  هدیـشخب و  شزرا  تفارـش و  تسوا ، هب  قّلعتم  زیچ  همه  هک  قلخلا  قلاخ  دوجولا و  کلام  ِدنوادخ  ار ، تاعاس  اهزور و  نیا  نوچ  .تسناد 
.تسا هدومرف  دوخ  تیاده  نذا و  هب  رختفم  یلایل ، ماّیا و  تاعاس و  نیا  زا  هدافتسا  رد 

.تسوا اب  نتفگ  نخـس  وا و  زا  نتـساوخ  وا ، هب  نتـسب  لد  وا ، هب  ندرک  ور  لاـعتم ، یادـخ  اـب  سنا  تکرب ، اـب  تاـعاس  نیا  رد  اـه  هشوت  نیرتهب 
(2)  . کتیـصعمب ینقـشت  ـال  کاوقتب و  یندعـساو  دـشاب : اوقت » ، » دـیهاوخ یم  ادـخ  زا  هاـم  نیا  رد  اـهزور و  نیا  رد  هک  مه  یزیچ  نیرتزیزع 
رد یهلا ، جرف  روما و  همه ی  رد  شیاـشگ  .تساوقت و  رد  یزوریپ ، حـتف و  .تساوـقت  رد  ترخآ ، .تساوـقت  رد  اـیند ، .تساوـقت  رد  تداـعس ،

دوش و اهاوه  اهسوه و  ِبذج  ام  لد  هک  نیا  یاج  هب  ینعی  .دنک  تیانع  ام  هب  اوقتاب  لد  هک  میهاوخب  ادخ  زا  سپ ، .تساوقت  یراکزیهرپ و 
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بذج دوخ  هب  ار  ام  وا ، تّبحم  دزاس و  نامبذج  ادخ  هدارا ی  دنک ، بذـج  دوخ  یوس  هب  ار  ام  ریقح ، یـصخش و  یّدام و  ییایند و  یاه  هزیگنا 
.دشاب نکفا  وترپ  ام ، یاهراک  همه ی  رب  نیا ، دیامن و 

مالّسلا هیلع  داّجس  ماما  هاگدید  زا  ناضمر 

، هللاءاش نا  ما و  هدرک  باختنا  تسا ، هام  نیمه  هب  طوبرم  هک  هیداّجـس ، هفیحـص ی  مراهچ  لهچ و  یاعد  زا  هلمج  دـنچ  ناضمر ، هام  باب  رد 
سنُا هیداّجـس  هفیحـص ی  اب  ناناوج ، صوصخب  نم ، نازیزع  منک  یم  شهاوخ  نآ ، زا  لبق  اّما  .منک  یم  همجرت  امـش  یارب  ار  هلمج  دنچ  نیمه 

هیقب ی لثم  مه  اعد  نیا  رد  مالّـسلاو ، هالّـصلا  هیلع  داّجـس  ماما  .دراد  دوجو  زیچ ، همه  ًانطاب  اعد و  ًارهاظ  ِباتک  نیا  رد  زیچ  همه  اریز  دنریگب ؛
لاور کی  زا  ُهّنأک  شنتفگ ، نخـس  اّما  دـنز ، یم  فرح  لاعتم  یادـخ  اب  تسا و  عّرـضت  اعد و  ماقم  رد  هک  نیا  اب  هیداّجـس ، هفیحـص ی  یاهاعد 

 - ما هدرک  ریس  هدنب  هک  اج  نآ  ات  هیداّجس -  هفیحـص ی  یاهاعد  ِبلغا  .دنک  یم  یوریپ  تّلع ، رب  لولعم  لیلد و  رب  بلطم  بیترت  یلالدتـسا و 
یلالدتسا تروص  هب  وا  اب  هتسشن و  یعمتـسم  لباقم  رد  رفن ، کی  هک  تسا  نیا  لثم  .تسا  هدش  هدیچ  بّترم و  زیچ  همه  .دراد  ار  تلاح  نیمه 

.دراد ار  تلاح  نیمه  تسا ، هدمآ  هیداّجس  هفیحص ی  رد  هک  مه  هناقشاع  یاه  هلان  نامه  .دنز  یم  فرح  یقطنم  و 

رارق دـمح  لها  ار  ام  « ؛ (1) هلها نم  انلعج  ...یذّـلا  هللدـمحلا  دـیامرف : یم  هراشا  دروم  یاعد  لّوا  رد  ماما  .تسا  روط  نیمه  زین  اـج  نیا  رد 
، نینچمه .میـسرب  شدمح  هب  هک  تسا ، هدرک  زاب  ام  لباقم  رد  ییاههار  وا  .مینک  یم  رکـش  دـمح و  ار  وا  و  میتسین ، لفاغ  یهلا  معن  زا  ام  .داد »

.تسا هتشاداو  نتفر  هب  اههار  نیا  رد  ار  ام  هدومرف و  نّیعم  ییاههار  تایاغ و 
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ادخ رهش  ناضمر ؛

هب ار  ام  هک  ییاههار  نیا  زا  یکی  هک  ار  یادخ  دمح  (1) ؛ ناضمر رهش  هرهش  لبّسلا  کلت  نم  لعج  یذلا  هللدمحلاو  هلمج : نیا  هب  دسر  یم  دعب 
«. شدوخ رهش   » ینعی هرهَش ؛»  » هب دنک  یم  ریبعت  ماما  .تسا  ناضمر  هام  نیمه  دناسر ، یم  تمظع  ندعم  هب  تبسن  تریصب  هب  لامک و  هب  وا ؛

همه ی کلام  هک  یتقو  تسادـخ ؛ لام  ادـخ و  هام  اـههام  همه ی  مینک  رکف  رگا  .تساـنعمرپ  یلیخ  .داد  رارق  اـههار  نیا  زا  یکی  ار  ادـخ  رهش 
یا هژیو  تیانع  هّجوت و  شخب ، نیا  هب  تبسن  دوش  یم  مولعم  دهد ، یم  صاخ  تبسن  دوخ  هب  ار  نآ  دنک و  یم  نّیعم  ار  دوجو  زا  یـشخب  دوجو ،

، ناضمر رهش  .تسا  یفاک  ناضمر ، هام  تلیضف  رد  تبسن ، نیا  ِدوخ  .ادخ  هام  ادخ ، رهش  تسا ؛ هللارهش »  » نیمه اهشخب ، نیا  زا  یکی  .دراد 
نآ رد  هک  ارچ  تسا ؛ سفن  بیذـهت  یارب  دـمآراک  رایـسب  یاهرازبا  زا  یکی  نآ ، هزور ی  هک  یهاـم  هزور ؛ هاـم  . (2) مالسالارهش مایّـصلا و  رهش 

.تسا هتفهن  ندرک  هزرابم  اهاهتشا  اهسوه و  اب  ندیشک و  یگنسرگ 

مالسا رهش  ناضمر ؛

هنسرگ دریگ ، یم  هزور  یتقو  تسا و  ناوج  یناسنا  بوخ ؛ .ندوب » میلست  ادخ  لباقم  رد  « ؛» هللا یدل  هجولا  مالـسا   » رهـش ینعی  مالـسا ، رهش 
یارب هچ !؟ یارب  .دتسیا  یم  زیارغ  نیا  همه ی  لباقم  رد  وا ، یلو  .دناوخ  یم  ییاهتـشا  سوه و  تمـس  هب  ار  وا  زیارغ ، مامت  تسا و  هنـشت  تسا ،

رد همه  نیا  یّداع ، روط  هب  ناملـسم ، کی  لاس ، یاهزور  زا  یزور  چـیه  رد  .تسا  راگدرورپ  لـباقم  رد  میلـست  نیا ، .راـگدرورپ و  رما  یارجا 
.تسا میلست  رهش  مالسا » رهش  ، » سپ .تسا  میلست  یداع  روط  هب  ناضمر  هام  یاهزور  رد  هک  تسین  میلست  ادخ  لباقم 
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هدننک هزیکاپ  رهش  ناضمر ؛

رهاط کاپ و  ار  ام  حور  هک  دراد  دوجو  یلماوع  هام ، نیا  رد  .تسا » هدننک  هزیکاپ  ِرهـش  « ؛ (1) روهّطلا رهـشو  دیامرف : یم  اعد  همادا ی  رد  ماما ،
یا هرهاط  هّبیط و  قازرا  اهاعد ، همه  نیا  .تسا  عّرـضت  اعد و  یکی  تسا و  نآرق  توالت  یکی  تسا ؛ هزور  یکی  تسیچ ؟ لـماوع  نآ  .دـنک  یم 
نیا ماما  مالک  نومـضم  .تسا  هتـشاذگ  مدرم  لباقم  دوخ ، ههام ی  کی  تفایـض  نیا  رد  لاعتم  یادخ  هک  یهلا  تفایـض  یاه  هدـئام  زا  تسا 

.دنک یم  ییاریذپ  امش  زا  هزور  اب  تفایض ، نیا  رد  ادخ  هک  تسا 

نیا زا  .دوش  یم  بوسحم  یهلا  یاه  هدـئام  زا  رگید  یکی  میظع ، تفایـض  نیا  رد  مه ، نآرق  هک  ناـنچ  .تسا  یهلا  یاـه  هدـئام  زا  یکی  هزور 
یلاعت لامک و  تمس  هب  تکرح  ِنیگنس  ِیاهراب  تسناوت  دیهاوخ  دش و  دهاوخ  رتیوق  نات  یونعم  هینب ی  دینک ، هدافتسا  رتشیب  هچ  ره  اه ، هدئام 

.دش دهاوخ  رتکیدزن  امش  هب  یتخبشوخ  هاگ  نآ  .دیشکب  رت  تحار  ار 

ندش صلاخ  هام  ناضمر ؛

نیا رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  .ندرک  صلاخ  ینعی  هچ ؟ ینعی  صیحمت »  » .تسا صیحمت  هام  هام ، نیا  (2) ؛ صیحمّتلا رهشو  دیامرف : یم  دعب 
.میوش صلاخ  بان و  هام ،

مه رد  تمیق ، مک  یایشا  اب  سم و  اب  کاخ ، اب  رز ، نیا  یرایسب ، دراوم  رد  هنافسأتم ، هک  تسا  هتفهن  یدنمشزرا  ِرز  امش ، دوجو  رد  نم ! نازیزع 
دوب نیا  یارب  یهلا  یایبنا  تمحز  همه ی  .تسا  کاشاخ  راخ و  اب  هتخیمآ  مه  رد  هک  امش  نورد  رد  تسا  یجنگ  .تسا  هدش  طولخم  هتخیمآ و 

اهناحتما و .میروآرد  هتوب  زا  مینک و  صلاخ  بان و  نامدوخ  دوجو  رد  ار  یتمیق  رصنع  نآ  رز ، نآ  میناوتب  امش  نم و  هک 

ص:98

.نامه ( . 1 - ) 1
.نامه ( . 2 - ) 2

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 161 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_98_2
http://www.ghaemiyeh.com


یارب ادخ ، هار  رد  تدهاجم  .تسا  نیا  یارب  دنک ، یم  هّجوتم  یـصاخشا  هب  لاعتم  یادخ  هک  تخـس  ِیاهفیلکت  .تسا  نیا  یارب  ایند  رد  اهتّدش 
ادف ضرعم  رد  ناج  ِنداهن  گرزب و  ِتدهاجم  نآ  اب  هک  تسا  نیا  یارب  شـشزرا  همه ی  دراد ، شزرا  ادخ  هار  رد  ردق  نیا  هک  دیهـش ، .تسا  نیا 

.هتوب زا  ندمآ  نوریب  الط و  ِندش  صلاخ  لثم  دنک ؛ صلاخ  بان و  ار  دوخ  تسا  هتسناوت  ندرک ،

نیمه اب  ام  .تسا  رتناسآ  ندش ، صلاخ  ِرگید  یاههار  زا  هام ، نیا  رد  ندش  صلاخ  مینک ، هاگن  تسرد  رگا  تسا و  ندـش  صلاخ  هام  هام ، نیا 
رـس ام  زا  هک  تسا  یناهانگ  رطاخ  هب  ای  دراد ، دوجو  هک  ییاهیهارمگ  ِبلغا  .مینک  صلاخ  ار  ناـمدوخ  میناوت  یم  سفن ، اـب  ندرک  هزراـبم  هزور و 

، هانگ  (1)  . ِهّللَا ِتایآِب  اوُبَّذَـک  ْنَأ  یاوُّسلَا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلَا  َهَبِقاع  َناک  َّمُث  .تسا  هتفهن  ام  ِدوجو  رد  هک  تسا  یتشز  یاهتلـصخ  رطاخ  هب  ای  دـنز و  یم 
هانگ نامه  ِرـس  تشپ  دیدرک ، هانگ  کی  رگا   » دنیوگ یم  ام  هب  مادم  هک  نیا  .دشخردب  ناسنا  لد  رد  هبوت  رون  هک  نیا  رگم  تسا ؛ یهارمگ  شتبقاع 

یکانرطخ راک  هانگ ، قالتاب  رد  نتفر  ورف  هک  تسا  نیا  یارب  دینکن » هانگ  رگید  هک  دـیریگب  میمـصت  دـیوش و  نامیـشپ  هانگ ، رارکت  زا  .دـینک  هبوت 
.درادن یتشگرب  هار  رگید  هک  دسر  یم  ییاج  هب  ناسنا  یهاگ  تسا و 

یهارمگ هب  یلعف  ناهانگ  زا  رتشیب  تشز ، یاهتلصخ  .تسا  دنسپان  یاهتلصخ  مه  یکی  ددرگ و  یم  ندش  هارمگ  هلیـسو ی  هک  تسا  هانگ  یکی 
نم طقف   » مییوگب مینک و  هئطخت  ار  رگیدمه  میـشاب ، یأردوخ  تسرپدوخ و  یا ، هدیقع  ره  فرح و  ره  راک و  ره  رد  ام  رگا  .دـماجنا  یم  ناسنا 

؛ میراپسن شوگ  یّقح  فرح  چیه  هب  مینکن و  انتعا  یقطنم  لالدتـسا و  تروشم و  چیه  هب  هاگ  نآ  منک ،» یم  لمع  تسرد  نم  مدیمهف و  تسرد 
قیدصت ییاج  رد  ار  یناشخرد  تقیقح  میـشابن  رـضاح  مینیبب و  تشز  ار  ابیز  نآ ، رطاخ  هب  هک  دشاب  هدیناود  هشیر  نانچ  ام  دوجو  رد  دسح  رگا 

هدش هدننک  هارمگ  ِکانرطخ  تافص  یاریذپ  هک  تساج  نیا  دراد ، زاب  تقیقح  شریذپ  زا  ار  ام  لام ، ِّبح  ماقم و  ِّبح  ترهـش ، ِّبح  رگا  مینک ؛
.میا

هارمگ اههاگرذگ  نیا  زا  دندش ، هارمگ  ایند  رد  دینیب  یم  هک  یناسک  بلغا 
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ینارون و همـشچ ی  نیا  اّما  دنراد ؛ نیب  قح  نادـجو  همه  و  دراد ، دوجو  اهحور  همه ی  رد  یکاپ  . (1) هرطفلا یلع  دلوی  دولوم  ّلک  ّالاو  .دـندش 
.دننک یم  دودنا  لگ  تسا -  یبسک  یضعب  یثرا و  یضعب  هک  تشز -  یاهتلصخ  یناسفن و  یاهاوه  اب  ار  ناشخرد 

ناسنا یهارمگ  لماع  تجاجل ؛

اّما دراد ؛ شزرا  امش  نم و  یارب  یلمع » قالخا   » هچ رگا  دنرظن -  بحاص  یرـشب  ِزورما  شناد  یاه  هتـشر  زا  هتـشر  نیا  رد  هک  قالخا ، یاملع 
.مینک ضوع  میهد و  رییغت  زین  ار  یثرا  تاّیقلخ  میناوت  یم  امـش  نم و  یتح  دنیوگ : یم  دـنراد -  صّـصخت  قالخا  ملع  رد  هک  دنتـسه  یناسک 

ناـسنا هچ  ره  دـنزابجل و  صاخـشا  یـضعب  .داد  رییغت  ناوت  یم  ار  یثرا  یزاـبجل  یثرا و  دـسح  یثرا ، لـخب  یتاذ ، صرح  یتاذ ، یلبنت  ًـالثم 
درف .دنک  یم  رود  تقیقح  زا  ار  ناسنا  یا ، هّیور  نینچ  .دننک  یم  رارـصا  دوخ  هناجوجل ی  عضوم  یور  دـهد ، یم  رارق  ناشلباقم  رد  ار  تقیقح 

تجاجل یتقو  اّما  .تسا  یزابجل  ساسارب  شراک  هک  دـنک  یم  ساسحا  دـمهف و  یم  ار  تقیقح  رون  یکدـنا  زونه  یزابجل ، یادـتبا  رد  جوجل ،
ددرگرب دوخ  هب  رگا  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  نیغورد  یا  هدیقع  داقتعا و  نطاب و  وا ، رد  .دمهف  یمن  مه  ار  تقیقح  ِرون  کدنا  نآ  رگید  دش ، رارکت  یو 

وا هک  دراذـگ  یمن  تجاجل  اّـما  .تسین  ناـج ، ِنطاـب  زا  و  بلقلا » رهظ  نع  ، » تسین هدـیقع  تسوا ، نهذ  رد  هک  نیا  دـنیب  یم  دـنک ، قمعت  و 
ماما و تاشیامرف  یمالـسا و  بالقنا  مالـسا و  لباقم  رد  هک  یناـسک  دـیدید  .دونـشب  ناـج  ِشوگ  هب  ار  قح  تّیونعم و  ماـیپ  تقیقح و  شورس 

! دیماجنا ناش  یهارمگ  هب  تجاجل  نیا  هنوگچ  دندرک ، تجاجل  دنداتسیا و  ناریا  تّلم  هنامولظم ی  حضاو و  تّیناّقح 
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ناریا تّلم  تّیمولظم 

ایند رد  زورما  خـیرات ! ِناسنا  نیرتمولظم  نیرتردـتقم و  یا  بلاـط ! یبا  نب  یلع  یا  ناـنمؤمریما ! یا  تسا ! مولظم  ناریا  تّلم  ردـقچ  یتسار  هب 
هبـساحم ی کی  اب  .تساهتلم  نیرتیوق  زورما  ناریا ، تّلم  .تسا  نیرتمولظم  نیرتردتقم و  وت ، ِدوخ  لثم  هک  دنک  یم  یگدنز  وت  ناوریپ  زا  یتّلم 
یداصتقا و یملع و  رادتقا  دوجو  اب  ایند ، یاهتلم  هک  تسا  نیا  هبـساحم  نآ  .تسین  تّوق  نیا  هب  ایند ، رد  یتلم  چـیه  هک  درب  یپ  ناوت  یم  نشور 

یباسح تسرد و  یعدار  عنام و  راصح و  یناسفن ، یاهاوه  لباقم  رد  هریغ ، راکتشپ و  دننام  بوخ ، یاهتلصخ  یضعب  زا  یرادروخرب  یتعنص و 
زا یناوج ، ناوفنع  رد  تلم ، نیا  ِناوج  .تسا  هدـنار  دوخ  زا  ار  یناـسفن  یاـهاوه  اوقت ، نید و  هب  کّـسمت  هیاـس ی  رد  ناریا ، تّلم  اّـما  .دـنرادن 

نیفصنم یا  دیراد !؟ غارـس  یناناوج  نینچ  ایند  یاجک  رد  .دنادرگ  یمنرب  ور  اهنآ  زا  رگید ، یاهتلم  رد  یناوج  چیه  هک  دشوپ  یم  مشچ  ییاهتّذل 
، دنمورین ِملاس  ناج  هک  دیراد  غارس  ایند  یاجک  رد  امش  دیهد : خساپ  لاؤس  نیا  هب  ادخ  هب  ار  امـش  دینک ! تجاجل  دیهاوخ  یمن  هک  یناسک  ایند و 
هن رفن و  ود  هن  رفن ، کی  هن  زورما  .دشوپب  مشچ  یلومعم  یاهتّذل  زا  دشوپب ؛ مشچ  تسه ، مه  رّسیم  نکمم و  یو  یارب  هک  مارح  هب  ِینارتوهـش  زا 

لثم مه  اهنآ  هک  میراد  مه  دب  تسرپاوه و  نارتوهـش ، ناناوج  هّتبلا  .دنا  هنوگ  نیا  ناریا  تّلم  ناناوج  زا  یمیظع  عمج  هکلب  رفن ، رازه  رفن و  دـص 
ناریا یاج  همه  رد  هک  ییاوقت  لها  تمالس و  لها  تدابع ، لها  عضاخ ، عشاخ ، رّکذتم ، نمؤم ، ِناوج  هقبط ی  نآ  اّما  .دنیایند  ناناوج  هیقب ی 

!؟ دوش یم  هدید  ایند  یاجک  رد  رگید  تسا ،

فرح دندشن  رضاح  تجاجل ، ببس  هب  دندینشن و  ار  تّلم  نیا  تّیمولظم  مایپ  ناسک ، یلیخ  .تسا  تّیمولظم  نیع  رد  تردق ، نیا  اب  ام ، تلم 
.دوش یم  عورش  یکچوک  یاهاج  زا  هدمع ، گرزب و  ِتشز  یاهتلصخ  هک  دینادب  امش  دروآ و  یم  یهارمگ  تجاجل ، ًامّلسم  .دنونشب  ار  شّقح 
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هّجوت رّکذت و  قیرط  زا  ناربج  هام  ناضمر ؛

ناکت رایسب  یترابع  هزمحوبا ،» یاعد   » رد .تخادرپ  دنـسپان  یاه  هدرک  ِناربج  هب  نآ ، رد  هّجوت  رّکذت و  اب  دوش  یم  هک  تسا  یهام  ناضمر ، هام 
کدوج و یلا  فهللا  یف  ّنا  ٍهثاـغا و  دـصرمب  نیفوهلملل  ٍهباـجا و  عضومب  یجاّرلل  کّـنا  ملعاو  تسا : نیا  تراـبع ، نآ  هک  دراد ؛ دوجو  هدـنهد 

کقلخ نع  بجتحت  کّنا ال  ِهفاسملا و  ُبیرق  کیلا  لحارلا  ّنا  نیرثأتسملا و  یدیا  یف  اّمع  ًهحودنم  نیلخابلا و  عنم  نم  ًاضوع  کئاضقب  اضّرلا 
.مداد حیجرت  وت  ریغ  هب  دیما  رب  ار  وت  هب  دیما  نم  نم ! یادخ  یا  : » دـنک یم  ضرع  وگانث ، ناوخ و  اعد  درف   (1)  . کنود لامعالا  مهبجحت  نا  ّالا 

« ...تسا کیدزن  هار  دیایب ، وت  یوس  هب  یسک  رگا  مناد  یم  مدرک و  نارگید  هب  ندرب  هانپ  ِنیزگیاج  ار  وت  هب  ندروآ  هانپ 

یا لاـسنایم ! نز  درم و  یا  ناوج ! رتخد  رـسپ و  یا  ناوج ! یا  دـیتسه ؛ یّنـس  ره  رد  دـیتسه ، یـسابل  ره  رد  دـیتسه ، هک  ره  دـیتسه ، اـج  ره 
یملاس ِناسنا  ره  هک  دینک -  یم  ادخ  هب  زاین  ساسحا  رگا  دیتسه ، هک  ره  اهداوسلا ! طّسوتم  یا  املع ! یا  اینغا ! یا  ارقف ! یا  نانزریپ ! نادرمریپ و 

اب یسک  تسین  نکمم  .دینش  دیهاوخ  ار  باوج  دینک ؛ هّجوتم  ادخ  هب  ار  ناتلد  هظحل  کی  تسا ! کیدزن  ادخ  هک  دینادب  دنک -  یم  ار  ساسحا  نیا 
ِباوج نامه  نیا  دش ، بلقنم  ناهگان  امش  ِلد  دیدید  یتقو  .دهد  یم  باوج  ام  هب  ادخ  دونشن ! ار  یهلا  باوج  یلو  دنزب ، فرح  لد  یور  زا  ادخ 

امش یاپ  ات  رس  زا  دوجو  همه ی  اب  بلط ، دیدید  یتقو  دمآ ، رد  رازتها  هب  امـش  حور  دیدید  یتقو  دش ، یراج  امـش  ِکشا  دیدید  یتقو  .تسادخ 
نا اه  هتـساوخ  نیا  تباجا  تسا ؛ تباجا  مه  یدعب  باوج  تسادـخ و  باوج  نامه  نیا  تسا ؛ یهلا  خـساپ  نامه  نیا  دـینادب  دـش ، یراج 

کتافص نم  سیلو  .دیهاوخب  ادخ  زا   (2)  . ِهِلْضَف ْنِم  َهّللَا  اوُلَئْس  َو  دومرف : نآرق  رد  هک  هللاءاش ،
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ناکم و نامز و  تائاضتقا  هّتبلا  دهدن !؟ دـیهاوخب و  هک  دوش  یم  رگم  دـیهاوخب و  دـینک ، لاؤس  دـییوگب ، . (1) هّیطعلا عنمت  لاؤّسلاب و  رمأـت  نا 
.تسا رّثؤم  ادخ  زا  نتساوخ  رد  مه ، نآ  ریاظن  تایصوصخ و 

تّلم نیا  نوزفازور  تفرـشیپ  یارب  دوخ ؛ نادنزرف  دوخ و  هدنیآ ی  دوخ ، یاوقت  دوخ ، تداعـس  یارب  دینادب و  ردق  ار  ناضمر  هام  هک ، نیا  ضرغ 
هک تسوا -  مادـقا  اوقت و  ناـمیا ، هدارا ، تکرب  هب  لاوحا  عاـضوا و  نیا  همه ی  هک  یدرمگرزب  نآ  حور  ِحوـتف  یارب  میظع ؛ بـالقنا  نیا  گرزب و 

.دینک اعد  دیامرف -  روشحم  ایلوا  ایبنا و  حاورا  اب  یلعا ، توکلم  رد  ار  وا  حور  دنوادخ 

1373/11/14 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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هیعدا یاهدرواتسد  دیاوف و 

هـس نیا  ِیات  ود  زا  هک  تسین  ییاعد  .تساعد  یاهدرواتـسد  دـیاوف و  زیچ ، هس  نیا  هک  تسا  هتفهن  زیچ  هس  اعد ، رد  هک  تسا  نیا  بلطم  کـی 
زاین بلط و  یور  زا  شدوخ  ناسنا ، کی  هک  ییاهاعد  هچ  تسا و  هدیسر  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  روثأم  یاهاعد  هچ  دشاب ؛ یلاخ  زیچ ،

.تسه اهاعد  نیا  رد  ًامتح  زیچ  ود  .دنک  یم  ضرع  دوخ  یادخ  هب 

ِدوصقم نآ  زا  تسا  ترابع  زیچ ، هس  نیا  زا  یکی  .تسا  مهم  یلیخ  زیچ ، هس  نیا  هک  دنراد  زیچ  ود  نیا  رب  هوالع  زیچ  هس  اهاعد ، یـضعب  اّما  و 
دوجو رد  رگا  .تسا  زاین  اپ  ات  رـس  نامدوجو  میراد و  یدایز  یاهزاین  اهناسنا  ام  .لاـعتم  دـنوادخ  زا  نتفرگ  نتـساوخ و  ینعی  اـعد ؛ زا  یمومع 

.تساهناسنا ام  زاین  زا  یکاح  همه  همه و  ندید ، ندرک و  شوگ  نتفر و  هار  ات  هتفرگ  ندروخ  اذغ  ندرک و  سّفنت  زا  دینیب  یم  دینک ، تّقد  ناتدوخ 
زین همه  مینک و  یگدـنز  میناوت  یم  اهنآ  اب  هک  تسا  هداد  رارق  امـش  نم و  رایتخا  رد  ار  اـهورین  تاـناکما و  زا  یا  هعومجم  لاـعتم ، یادـخ  ینعی 
ًالثم .دوش  یم  دوخ  یگدنز  رد  یساسا  ِلکشم  ِراچد  ناسنا  دنک ، ادیپ  دوبمک  تاناکما  اهورین و  نیا  زا  مادک  ره  .تسا  راگدرورپ  هدارا ی  ِتحت 

لئاسم ای  یحور  لئاسم  ای  ناسنا  ِدوجو  زا  نوریب  ِلئاسم  هب  دسرب  ات  دنک ، ادـیپ  لکـشم  هلـضع  کی  دـتفیب ، راک  زا  بصع  هتـشر  کی  ای  گر  کی 
.یعامتجا

.دناد َو یم  ار  ام  تاجاح  وا  هک  لاعتم  یادخ  زا  میهاوخب ؟ دیاب  یسک  هچ  زا  ار  اهزاین  نیا  نیمأت  تالکشم و  نیا  عفر  .تسا  زاین  اپ  ات  رس  رـشب ،
َهّللَا اوُلَئْس 
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.دینک یم  لاؤس  دیبلط و  یم  وا  زا  زیچ  هچ  دیراد و  مزال  هچ  دیهاوخ ، یم  هچ  امـش  دناد  یم  ادـخ   . 1 ًامیِلَع ْیَش ٍء  ِّلُکِب  َناک  َهّللَا  َّنِإ  ِهِلْـضَف  ْنِم 
« ارم دینک  اعد  : » تسا هدومرف  امـش  راگدرورپ   (1)  . ْمُکَل ْبِجَتْـسَأ  یِنوُعْدُا  ُمُکُّبَر : َلاق  َو  دـیامرف : یم  رگید ، یاج  رد  .دـیهاوخب  ادـخ  زا  سپ ،
مهد و یم  باوج  : » دـیوگ یم  .تسین  تجاح  ِندـمآرب  یانعم  هب  نداد ، باوج  نیا  هّتبلا  .مهد » یم  باوج  امـش  هب  نم  ارم ؛ دـیناوخب   » ینعی

.تسا هارمه  امش  تساوخرد  دروم  ِزیچ  نآ  تجاح و  ِنداد  اب  دراوم  زا  یرایسب  رد  یهلا ، تباجتسا  نیا  اّما  .مکل  بجتـسا  میوگ ؛» یم  کّیبل 
، نارگید شیپ  عّرـضت  زا  ات  تفر ، ادخ  هناخ ی  ِرد  دیاب  .دهاوخب  ادخ  زا  دیاب  ار ، اهزاین  نیا  عفر  و  دراد ، ییاهزاین  ناسنا  هک  لّوا  بلطم  نیا  سپ ،

.دش زاین  یب 

یثیدح رد  .مناوخب  رصتخم  هاتوک و  ثیدح  دنچ  تسا ، مالّسلا  مهیلع  هّمئا  مرکا و  ّیبن  تاملک  هب  تفرعم  زور  هّجوت و  ِزور  هعمج و  ِزور  نوچ 
یلع دومرف : دوخ  ِباحصا  هب  ترضح ، نآ  .تسا  یوبن  ثیدح  رگید ، ثیدح  .تساعد  اهتدابع ، نیرتهب  . (2) اعّدلا هدابعلا  لضفا  تسا : هدمآ 

یم ظفح  نمشد  زا  ار  امش  مه  هک  مهد  ناشن  امش  هب  ار  یحالس  دیهاوخ  یم  ایآ  ؟(3)« مکقازرا ّردی  مکئادعا و  نم  مکیجنی  حالس  یلع  مکلّدا 
ای یلب  اولاق :  » .تسا تاجاح  ندش  هدروآرب  یارب  ادـخ  زا  نتـساوخ  نامه  نیا ، دـنک »؟ یم  ناوارف  ار  نات  یزور  مه  دـهد و  یم  تاجن  دـنک و 

بش و . » (5) راهّنلا لیّللاب و  .دیناوخب » ار  ادخ  دینک ؛ اعد  ار  ادخ  . » (4) مکبر نوعدت  لاق  دومرف : .دییامرفب » یلب ؛ دندرک : ضرع  « » .هللا لوسر 
رد هّیلب  اب  هثداح و  اب  نمـشد ، اب  .اعد  حالـس  اب  نتفر ، تاجاح  لاـبند  ینعی  .تساـعد » نمؤم ، حالـس  . » (6) اعّدلا نمؤملا  حالـس  ّناف  .زور »

.اعد حالس  اب  نداتفا ،

ءالبلا عندی  ءاعّدلا  دیامرف : یم  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  داّجس  ترضح  زا  تیاور  کی 
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الب نآ  دینکن ، اعد  رگا  ینعی  .تسا  هدـماین  هک  ییالب  مه  دوش و  یم  عفد  اعد  اب  تسا  هدـمآ  امـش  یوس  هب  هک  ییالب  مه  . (1) لزنی مل  ام  لزان و 
.دش دهاوخ  امش  هّجوتم 

هب هک  ییانثتسا  دراوم  رد  رگم  ار -  دوخ  جئاوح  دناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  هداد  ناسنا  هب  یا  هلیسو  لاعتم ، دنوادخ  .تسا  یّمهم  رایـسب  هلأسم ی 
.تسا لاعتم  یادخ  زا  نتساوخ  تسیچ ؟ هلیسو  نآ  .دنک  هدروآرب  نآ  اب  منک -  یم  هراشا  نآ 

یهلا نئازخ  دیلک  اعد ،

نم هیف  نذا  امب  هنئازخ ، حیتافم  کدـی  یف  لعج  ّمث  دـنا : هدومرف  لقن -  رب  انب  ناشیا -  هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یمالک 
هک ینذا  سپ ، .داد » رارق  وت  تسد  رد  ار  دوخ  یاـه  هنیجنگ  همه ی  دـیلک  یهاوخب ، وا  زا  داد  نذا  وت  هب  هک  نیا  هب  لاـعتم ، یادـخ  « ؛. (2) هتلأسم
 - دربب راک  هب  تسرد  لکـش  هب  ار  دیلک  نیا  ناسنا  رگا  .تسا  یهلا  نئازخ  همه ی  دیلک  یهاوخب ، وا  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  ات  داد  لاعتم  دنوادخ 

هلیـسو ی هب  یهاوخب ، تقو  ره  . (3) هنئازخ باوبا  اعّدلا  تحتفتـسا  تئـش  یتمف  .دراذگ  یم  ناسنا  رایتخا  رد  ار  نآ  ًامّلـسم  دهاوخب -  ادخ  زا 
!؟ دنک مورحم  مهم  هلیسو ی  نیا  زا  ار  دوخ  ناسنا  ارچ  .تسا  یّمهم  رایسب  هلأسم ی  نیا ، دینیبب ! .ینک  یم  زاب  ار  یهلا  نئازخ  ِرد  اعد ،

ملع و اهرازبا و  نیا  یویند و  لیاسو  نیا  سپ  دراد ، ییاـسآزجعم  شقن  نینچ  اـعد ، رگا  هک ، نیا  یکی  دوش : یم  حرطم  لاؤس  دـنچ  اـج ، نیا  رد 
ترفاسم هب  دـهاوخ  یم  ناسنا  یتقو  هک  تسین  روط  نیا  .تسین  یّدام  یاـهرازبا  بیقر  اـعد  هک  تسا  نیا  باوج  تسیچ ؟ نآ  ریاـظن  تعنص و 

لوپ ای  دروآ ، تسد  هب  یا  هلیسو  دهاوخب  ناسنا  رگا  هک  تسین  روط  نیا  نینچمه  دورب ! اعد  اب  ای  دوش و  مزاع  امیپاوه  راطق و  وردوخ و  اب  ای  دورب ،
اعد هب  تشادن  لوپ  رگا  ای  دنک و  جرخ 
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، یّدام للع  ْتقو  نآ  .دروایب  روج  ار  لیاسو  نیا  وا  ات  دیهاوخب  ادخ  زا  امش  هک  تسا  نیا  اعد  یانعم  دروآ ! تسد  هب  ار  هلیـسو  نآ  دوش و  لّسوتم 
.تسا هنوگ  نیا  باجتسم  یاعد  .دنریگ  یم  رارق  ناشدوخ  یاج  رد  مادک  ره 

یّدام و یاهرازبا  هک  تسا  نیا  شتباجتـسا  دنک ، باجتـسم  ار  اعد  نآ  لاعتم  یادخ  رگا  دوش ، هدروآرب  امـش  زا  یتجاح  هک  دـینک  یم  اعد  یتقو 
.دهد یمن  ار  امش  بلط  سک  نآ  هک  دیراد  یبلط  یسک  زا  امـش  ًاضرف  .دروآ  یم  روج  ادخ  ینعی  .دوش  یم  روج  هتـساوخ ، نیا  ِیلومعم  یّداع و 

؟ دنک روج  ناسنا  یارب  ار  هلیسو  نیا  اعد  هک  دراد  یعنام  هچ  .تسا  هلیسو  کی  نیا ، .دهد  یم  ار  ناتبلط  دیآ  یم  دتفا و  یم  شلد  هب  تقو  کی  اّما 

یّدام و رازبا  ملع و  شناد و  زا  یسک  هک  دوشن  بجوم  اعد  .دنک  یلبنت  یسک  دوشن  بجوم  اعد  نیاربانب ، .تسا  لیبق  نیا  زا  ملاع  لیاسو  همه ی 
.تساهنآ هدنروآ ی  روج  اعد ، .تساهنآ  لوط  رد  هکلب  تسین ، اهنآ  بیقر  اعد  .هن  دیوشب ؛ تسد  یعیبط ، ِلولعم  تّلع و 

ییانثتسا دراوم  رد  هزجعم  .تسا  یرگید  ثحب  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  مه  هزجعم  لاعتم  یادخ  عقاوم ، یضعب  ًانمـض  .تسا  روط  نیا  ًابلاغ  هّتبلا 
زاین نآ  هب  هک  دتفیب  قافّتا  یا  هثداح  دیهاوخ  یم  ادخ  زا  امش  یتقو  .تسا  یّداع  لاور  هدننک ی  روج  اعد  ییانثتسا ، ِدراوم  ِریغ  رد  دهد و  یم  خر 
نیا لاعتم  یادخ  هک  دینک  یم  اعد  دهد و  یم  تسد  امـش  هب  یلبنت  ساسحا  رگا  ًالثم  .دـیدنبب  راک  هب  مه  ار  ناتیورین  دـیاب  اعد ، رانک  رد  دـیراد ،

ِیعیبط هلیـسو ی  یّدام و  هلیـسو ی  زاب  مه ، اج  نیا  رد  ینعی  .دـیهد  جرخ  هب  زین  تّمه  هدارا و  دـیاب  اعد ، رانک  رد  دریگب ، امـش  زا  ار  ساسحا 
مادـقا شالت و  هب  مینیـشنب و  هناـخ  رد  رگا  هک  دـنکن  لاـیخ  سک  چـیه  .دـینک  هدارا  تّمه و  دـیاب  .تسا  ندرک  تّمه  ناـمه  هک  تسه  یرگید 

رد اعد  سپ ، .درادن  ناکما  یزیچ  نینچ  .هن  دنک ؛ یم  هدروآرب  ار  نامتاجاح  ادخ  میـشاب ، لوغـشم  اعد  هب  طقف  مینکن و  مه  هدارا  یتح  میزادرپن ،
.هتکن کی  نیا ، .دیسر  دهاوخ  هجیتن  هب  دیدرک ، اعد  هک  نیمه  اّما  دسر ؛ یمن  هجیتن  هب  اهشالت  زا  یلیخ  ًاضعب  .تسا  شالت  اب  شالت و  رانک 

ص:107

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


اعد تباجتسا  طیارش 

لح ام  یارب  ار  لکـشم  نیا  ینید ، تایاور  تسیچ ؟ تّلع  .دوش  یمن  باجتـسم  دـنک ، یم  اعد  ناسنا  هچ  ره  یهاگ  هک  تسا  نیا  رگید  بلطم 
ناگرزب .دراد  یطیارش  مه  اعد  هرخالاب  .دوش  یمن  باجتسم  اعد  دشاب ، هتشادن  دوجو  اعد  طیارـش  رگا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ًالثم  .دنا  هدرک 

هلآ هیلع  هللا  یّلص  مرکا  ّیبن  باحصا  زا  یکی  یزور  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  .دیهاوخن » لاعتم  یادخ  زا  ار  یندشن  یاهراک  : » دنا هدومرف  نید 
لاقف .نکن » یا  هدیرفآ  چـیه  جاتحم  ارم  ایادـخ ، « ؛ (1) کقلخ نم  ٍدـحا  یلا  ینجوحت  ـال  ّمهّللا  تفگ : درک و  اـعد  ربمغیپ  روضح  رد  مّلـس  و 

یلا جاـتحم  وه  ّـالا و  ًادـحا  نم  سیلف  .وگن » روط  نیا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ   . » اذـک اـهنلوقت  ـال  هلآو : هیلع  هللا  یّلـص  لوـسر 
، یرـشب تعیبط  ِفالخ  نیا ، .نکن  سک  چـیه  جاتحم  ارم  ایادـخ  هک  وگن  « ؟ دـشابن نارگید  جاتحم  ناـسنا ، کـی  هک  دوش  یم  رگم  . (2) ساّنلا
، اعد نیا  نکن ؟» سک  چـیه  جاتحم  ارم  ایادـخ ،  » ییوگ یم  ارچ  .تسا » ناسنا  ِدوجو  رد  راگدرورپ  هداهن ی  ِعبط  ِفالخ  یهلا و  تّنـس  ِفالخ 
: وگب . » (3) کقلخ رارـش  یلا  ینجوحت  ّمهّللا ال  لق  دومرف : منک »؟ اعد  هنوگچ  سپ  هللا ! لوسر  اـی  : » درک ضرع  درف ، نآ  .دوش  یمن  باجتـسم 

یم نیا  .تسا  تسرد  نیا  .نکم  میئل  یاهناسنا  جاتحم  ارم  .نکم  ریرـش  نامدرم  دنمزاین  ارم  .نکم  دوخ  ناگدـنب  زا  رارـشا  جاتحم  ارم  ایادـخ !
هدروآرب تسا ، ملاع  ِیلومعم  ِیاهتّنـس  فالخ  هب  یندـشن و  هک  میدرک  بلط  لاعتم  یادـخ  زا  ار  یزیچ  رگا  سپ ، .هاوخب » ادـخ  زا  ار  نیا  .دوش 

.دوش یمن 

ام هب  ایادخ  «، » .زرمایب ار  ام  ایادخ   » نوچ یتالمج  نابز ، هقلقل ی  یهاگ  .مینک  حرطم  هّجوت  اب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  اعد  تباجتسا  طیارش  زا  یکی 
.درادن یا  هدیاف  نیا  .دوش  یمن  باجتـسم  ًالـصا  دنک ، یم  اعد  هنوگ  نیا  ناسنا  لاس  هد  .تسا  نک » ادا  ار  ام  ضرق  ایادخ   » و هدـب » قزر  هّعس ی 

هک تسا  نیا  اعد  طیارش  زا  یکی 
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حرطم ار  یا  هتساوخ  هچ  تسین  هّجوتم  هک  یلد  لفاغ -  ِلد  بحاص  زا  لاعتم ، دنوادخ  « ؛ (1) لفاغ بلق  نم  ءاعّدلا  لبقی  هللا  نا  اوملعا  دومرف :
عّرـضت دیاب  .دوش  یمن  باجتـسم  اهیگژیو ، نیا  یاراد  ِیاعد  هک  تسا  مولعم  .دنک » یمن  لوبق  ار  ییاعد  دـنز -  یم  فرح  دراد  هک  اب  دـنک و  یم 

ار اهاعد  لاعتم  یادخ  هّتبلا  تروص  نیا  رد  .دیهاوخب  زاب  دـیهاوخب و  زاب  .دـیهاوخب  حاحلا  اب  لاعتم  یادـخ  زا  دـیاب  .دـیهاوخب  یّدـج  دـینک و 
.درک دهاوخ  باجتسم 

رگید ار  تجاح  نیا  : » مییوگب هک  میرامـشن  گرزب  ردق  نآ  ار  یتجاح  چیه  تاجاح ، ندـمآرب  یارب  هک  تسا  نیا  اعد  باب  رد  رگید  بلطم  کی 
هچ ره  تسین ، لاحم  رگا  تسین ، شنیرفآ  ننـس  تعیبط و  فالخ  هب  تجاـح ، رگا  .هن  .تسا » گرزب  یلیخ  نوچ  تساوخ ، ادـخ  زا  دوش  یمن 

لخدا ّمهّللا  دییوگ : یم  زامن  ره  زا  دعب  روثأم -  ربانب  ناضمر -  هام  زا  زور  ره  رد  امـش  .دیهاوخب  ادخ  زا  تسین و  یا  هلأسم  دـشاب ، گرزب  مه 
ریقف ّلک  نغا  .دییوگ  یمن  ار  ناریا  یارقف  طقف  .دنک  ینغ  ار  ارقف  همه ی  دیهاوخ  یم  ادـخ  زا  . (2) ریقف ّلک  نغا  ّمهّللا  .رورّسلا  روبقلا  لها  یلع 

( .مدرگ یمرب  عوضوم  نیمه  هب  هللاءاش ، نا  مه ، زاب  مود ، تهج  نآ  رد  نم   ) .تسا مهم  یلیخ  اـهنیا ، .دـنوش  ینغ  مالـسا  یارقف  همه ی  ینعی 
رگا تساوخ !؟ دوشن  ارچ  .میهاوخ  یم  ادـخ  زا  بوخ ؛ .نک » ینغ  ار  ارقف  همه ی  ایادـخ ،  » دـییوگ یم  یتقو  تسا ، یگرزب  تجاح  هتـساوخ و 

یلیمحت رما  کی  یرشب ، عماوج  رد  رقف  .تسین  هعماج  رد  یتاذ  رما  کی  هک  رقف  هدیدپ ی  دوشن !؟ ارچ  ددرگ ، فرطرب  ندش  ینغ  هار  رس  رب  ِعناوم 
یاعد ارچ  دـنورب ، نایم  زا  اهتردـق  نیا  رگا  .دـننک  یم  لیمحت  اهتلم  رب  دارفا و  رب  ملاع ، بلط  هدایز  وگروز و  رگمتـس و  یاهتردـق  ار  رقف  .تسا 

.دوش هدروآرب  یتجاح  نینچ  تسا  نکمم  دوشن !؟ باجتسم  ریقف  ّلک  نغا  ّمهّللا 

یاعد رد  دهاوخ ! یم  ادخ  زا  ینالک  نیا  هب  یتجاح  ناسنا  . (3) نایرع لک  ُسکا  ّمهّللا  .عئاج  ّلک  عبـشا  ّمهّللا  دییوگ : یم  اعد  نیا  همادا ی  رد 
هعمج زور  رحس 
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یم ادخ  زا  ییاهتـساوخرد  لّوا  .دیناوخب  ار  اعد  نیا  ًامتح  دیدرک ، ادیپ  قیفوت  رگا  .تسا  بوخ  رایـسب  اّما  هاتوک ، ییاعد  تسا -  ّبحتـسم  هک  - 
یاهوزرآ ایادخ ! « ؛ (1) کیلع ّالا  تلّطعت  دـق  ممهلا  فکاعم  کیدـل و  الا  تباخ  دـق  لامالا  حومط  یهلا  دـیآ : یم  تراـبع  نیا  دـعب  دوش و 

موکحم نتفر ، هار  زا  ام ، یاهبلط  ناوراک  .دنوش » حرطم  وت  اب  هک  یتقو  رگم  دنتسه ؛ یدیمون  هب  موکحم  میظع ، یاه  هتـساوخ  گرزب و  شکرس و 
.دنیایب وت  هناخ  رد  هک  یتقو  رگم  دنندنام ؛ زاب  هب 

نیا نم  بوخ ؛ : » دیوگب دوخ  اب  ناسنا  تقو  کی  ادابم  .دیهاوخب  رتگرزب  هچ  ره  ادـخ ، زا  درادـن ! یـساره  هک  ناسنا  گرزب  تجاح  زا  دـنوادخ 
ار نیا  روطچ  .تسا  گرزب  یلیخ  اهناسنا ، همه ی  یارب  تیفاع  ِبلط  اّما  .تسا  ندـش  ِلباق  مهاوخب ، مدوخ  یارب  رگا  مهاوخ ، یم  هک  ار  یزیچ 
رد .دیهاوخب  نیملسم  همه ی  یارب  ار  اهزیچ  یـضعب  .دیهاوخب  اهناسنا  همه ی  یارب  .دیهاوخب  تیّرـشب  یارب  .دیهاوخب  هن ؛ مهاوخب »!؟ ادخ  زا 

مالسا ِلها  ِصوصخم  هک  تسا  ییاعد  صوصخم  .تسا  ناناملسم  ِنآ  زا  ، (2) نیملسملا روما  نم  دساف  ّلک  حلصا  ّمهّللا  ِترابع  اعد ، نیمه 
یادخ هک  تسین  نکمم  مالـسا ، تیمکاح  نودب  دـیاش  تسین و  شناکما  مالـسا ، لها  ریغ  رد  دـیاش  ارچ ؟ هک  دراد  یللع  مه  نآ  هّتبلا ، .تسا 

.تسا هیضق  فرط  کی  نیا  سپ ، .تسا  مالسا  شطرش ، .دوش  یمن  ًالصا  .دنک  فرطرب  ار  دسافم  همه ی  لاعتم 

ِدنب یتح  هک  تسا  تیاور  رد  .دیهاوخب  ادـخ  زا  مه  ار  کچوک  ِکچوک  یاه  هتـساوخ  .دیـشاب  هتـشادن  ابا  مه  هتـساوخ  ندوب  کچوک  زا  ًانمض ،
اورقَّحت ال  دـیامرف : یم  هک  مالّـسلاو  هالّـصلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا  یتیاور  .دـیهاوخب  ادـخ  زا  تسا -  یریقح  یلیخ  زیچ  هک  ار -  دوخ  شفک 

«. دیهاوخب ادخ  زا  دیرامشن و  ریقح  ار  کچوک  یاهتجاح  « ؛ (3) مهلئسا هللا  یلا  نینمؤملا  ّبحا  َّناف  مکجئاوح  نم  ًاریغص 

ای شفک و  دـنب  هب  هک  دـیدرک  ساسحا  ات  هلب ! دراد !؟ مزال  اعد  مه  نیا  .درخ  یم  دور و  یم  هزاغم  ِرد  هب  دراد ؛ جایتحا  شفک  دـنب  هب  ناسنا  بوخ ؛
هب ِرگید  زیچ  ره 
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بیترت نیا  هب  تسا ؟ بیترت  هچ  هب  شندناسر  .ناسرب » نم  هب  مه  ار  نیا  اراگدرورپ ! : » دییوگب دینک و  ادخ  هّجوتم  ار  لد  دیراد ، زاین  یکچوک  نیا 
رگا .دیهاوخب  ادخ  زا  دیاب  لاحره ، هب  .مهد  رارق  هدافتسا  دروم  ار  نآ  مه  دعب  مرخب و  هزاغم  زا  مورب ، هچوک  ِرـس  مراذگب ، مبیج  رد  لوپ  هک  تسا 
یمن ناسنا  تسد  هب  یزیچ  هک  ادخ  قیرط  ریغ  زا  .داد  امـش  هب  ادخ  ار  نآ  مه  زاب  اّما  دـیدیرخ ؛ شفک  دـنب  دـیداد و  لوپ  دـیتفر ، هزاغم  ِرد  هب  هچ 

.دهد یم  ام  هب  ادخ  دسر  یم  ام  هب  هچ  ره  .دسر 

، دیهاوخب ادخ  زا  مه  ار  کچوک  تاجاح  دنا  هتفگ  هک  نیا  ِللع  زا  یکی  میهاوخب ؟ ارچ  .میهاوخب  ادخ  زا  دیاب  ًالبق  دـهد ، یم  ادـخ  هک  ار  یزیچ 
، دنکن کمک  لاعتم  یادخ  رگا  .میتسدیهت  ردقچ  هک  مینیبب  ات  مینک  ادـیپ  هّجوت  نامدوخ  یتسدـیهت  تراقح و  زجع و  جـئاوح و  هب  هک  تسا  نیا 

دـصق هب  امـش  رگا  .دیـسر  دهاوخن  ام  تسد  هب  مه  شفک  ِدنب  نامه  درواین ، روج  ار  لیاسو  دهدن و  راکتبا  دهدن ، رکف  دهدن ، ورین  دهدن ، ناکما 
هثداح ی هار ، نیب  رد  ای  دوب و  هتـسب  رظن ، دروم  هزاغم ی  ای  دش و  مگ  ناتلوپ  ای  دندز  ار  ناتبیج  هار  رد  دـیدمآ ، نوریب  هناخ  زا  شفک  دـنب  ِندـیرخ 

یّتح ار ، شفک  دنب  یّتح  دیهاوخب ؛ ادـخ  زا  ار  زیچ  ره  نیاربانب ، .تسا  هدـماین  ناتریگ  شفک  دـنب  دـیدرگرب ، دـیدش  روبجم  هک  دـمآ  شیپ  یّمهم 
یم لایخ  و  نم »  » مییوگ یم  هک  ام -  هنیـس ی  رد  هتفاـی  تمظع  ِنیغورد  ِنم  نیا  دـیراذگب  .ار  دوخ  هنازور ی  توق  یّتح  ار و  ایـشا  نیرتکچوک 

زا ار  دوخ  یاه  هتـساوخ  ناسنا  هک  اعد  باب  رد  یبلطم  مه  نیا  .دـنک  یم  هراچیب  ار  اهناسنا  نم »  » نیا .دنکـشب  میتسه -  ام  اهورین  عمجم  مینک 
.دروآ تسد  هب  اعد  قیرط 

هب اهراد ، ضیرم  هب  اهـضیرم ، هب  ناتنمؤم ؛ ناردارب  تاجاح  ناتروشک ، تاجاح  ناناملـسم ، تاجاح  ناتدوخ ، تاـجاح  هب  دـینک  هاـگن  لاـح 
رد امـش و  فقـس  ریز  امـش ، شوح  لوح و  هک  ییاهناسنا  ِناوارف  یاهزاین  هب  نارگن ، یاهمـشچ  هب  نیگمغ ، یاهلد  هب  اه ، هدید  مغ  هب  نازابناج ،

یادخ زا  یکی  یکی  ردق ، یاهبـش  نیا  رد  ار  تاجاح  نیا  همه ی  .دنتـسه  کاخ  هرک ی  یور  دنتـسه ، مالـسا  یایند  رد  دنتـسه ، امـش  روشک 
.دیهاوخب لاعتم 
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هروثأم هیعدا ی  رد  یهلا  قیمع  فراعم  دوجو 

هیلع داّجس  ماما  .تسا  هدیسر  ام  هب  موصعم  زا  هک  تسا  ییاهاعد  صوصخم  نیا  .تسا و  فراعم  دراد ، دوجو  اعد  رد  هک  یزیچ  نیمود  اّما ، و 
یمالسا یهلا و  فراعم  زا  رُپ  باتک ، نیا  اّما  تسا ؛ هدناوخ  اعد  ًالصا  هدومرف و  میظنت  اعد  تروص  هب  ار  هیداّجس  هفیحص ی  مالّـسلاو ، هالّـصلا 

هفیحص ی رد  مالّسلاو  هالّـصلا  هلآ  یلع  هیلع و  مالـسا  ّیبن  سّدقت  ماقم  هب  قشع  تّوبن و  .تسا  هیداّجـس  هفیحـص ی  رد  صلاخ  دیحوت  .تسا 
صوـصخم هک  یلاـمث » هزمحوـبا ی  یاـعد   » نیمه .تسا  باـتک  نـیا  رد  شنیرفآ  فراـعم  روثأـم ، یاـهاعد  هـیقب ی  لـثم  .تـسا  هیداّـجس 

، دوش یم  هدناوخ  هعمج  یاهبش  هک  لیمک » یاعد   » نیمه و  دیشاب -  هتشاد  رّبدت  هّجوت و  شیانعم  رد  دیناوخب و  ار  نآ  دینک  یعس  تساهرحس - 
ماما راوگرزب -  نآ  هک  نیا  هن  .تسا  هدـش  نایب  اعد  نابز  هب  یقیاقح  اـهنآ  رد  تسا و  یمالـسا  فراـعم  زا  راشرـس  هک  تسا  ییاـهاعد  هلمج  زا 

یم فرح  ادخ  اب  هدرک و  یم  تاجانم  هدرک ، یم  اعد  .هن  تسا ؛ هداد  رارق  ششوپ  ار  اعد  دنک و  اعد  هتساوخ  یمن  مالّسلاو -  هالّـصلا  هیلع  داّجس 
یاعد دوش و  یم  زیررس  وا  زا  تمکح  .تسا  هنوگ  نیا  مه  شندز  فرح  تسانـشآ ، یهلا  فراعم  اب  ادخ و  اب  شبلق  هک  یناسنا  اهتنم  .تسا  هدز 

.تسا تمکح  نیع  مه  وا 

دوجو فراعم  زا  دـیاع  یتاکن  دـسر ، یم  ام  هب  هک  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  روثأم  یاهاعد  رد  .تسا  تمکح  زا  رپ  میناوخ ، یم  ام  هک  ییاـهاعد 
.میهاوخب هچ  ادخ  زا  هک  دنهد  یم  دای  ام  هب  اهاعد  رد  تاکن  نیا  ندروآ  اب  ناراوگرزب  نآ  .تسا  ناسنا  جایتحا  دروم  ًاتقیقح  هک  دراد 

موس شخب  رد  هک  دراد  بیجع  یتاجانم  تلاح  ینالوط ، یاعد  نیا  .منک  یم  ضرع  ناتیارب  هرقف  دـنچ  یلامث  هزمحوبا ی  فیرـش  یاـعد  زا  نم 
یادـخ زا  راوگرزب  نیا  هک  تسا  ییاهنآ  یعقاو  یاهزاین  .تسا  هتفهن  ناسنا  یعقاو  یاهزاین  اهتاجانم ، نیا  یـال  هـبال  اّـما  .درک و  مهاوخ  ضرع 

اراوگ .هدب » رارق  ییاراوگ  ِیگدنز  ارم  ِیگدنز  « ؛  یـشیع دغرا  دـنک : یم  ضرع  لاعتم ، رداق  هب  باطخ  اعد ، زا  یزارف  رد  ًالثم  .دـهاوخ  یم  لاعتم 
تـسا نکمم  تاناکما ، نیا  همه ی  زا  یرادروخرب  نیع  رد  درف ، کی  اریز  .تسا  روز  رز و  نتـشاد  اب  هن  تردـق و  اب  هن  لوپ ، اب  هن  یگدـنز ، ندوب 

.تسین اراوگ  شیارب  یگدنز  هک  دراد  یا  ینارگن  .دشابن  اراوگ  شیارب  یگدنز 
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، یو نادنزرف  زا  یکی  هللاب ، ریجتـسن  هللاب ، ُذایعلا  دننک -  یم  ادیپ  یلکـشم  شدالوا  .تسین  اراوگ  شیارب  یگدنز  هک  دراد  یا  یگداوناخ  لکـشم 
لوپ مه  ناسنا ، نیا  .دوش  یم  راوگان  خلت و  وا  رب  یگدـنز  دـسر ؛ یم  ناسنا  هب  یدـب  ِربخ  .تسین  اراوگ  شیارب  یگدـنز  رگید  دراد -  یدـب  قالخا 

دراد و یا  هداس  یلیخ  ِیگدنز  هک  یریقف  ناسنا  تسا  نکمم  .درادن  اراوگ  ِیگدـنز  اّما  دراد ؛ زیچ  همه  دراد ؛ تاناکما  مه  دراد ، تردـق  مه  دراد ،
دنمتردق دنمتورث و  ِرادزیچ  همه  ِدرف  نآ  زا  رتاراوگ  شا  یگدنز  دنک ، یم  یگدنز  ِنارذـگ  یتسدـگنت  نیع  رد  شدـنزرف  لایع و  اب  رّقحم ، یقاتا  رد 

.دشاب

(1)؛ یتّورم رهظا  یشیع و  دغرا  دیوگ : یم  .دهد  یم  رارق  هّجوت  دروم  ار  یلصا  هطقن ی  هنوگچ  مالّسلاو ، هالّـصلا  هیلع  داّجـس  ترـضح  دینیبب 
تفـص نآ ، رد  نم  اـت  دـیآ ، دوجو  هب  ینادـیم   » هک تسا  نیا  مود  تراـبع  یاـنعم  ًارهاـظ  .نک » راکـشآ  ار  ما  یدرمناوج  اراوگ و  ار  ما  یگدـنز  »

دیاب دنک ، ادیپ  زورب  یدرمناوج  میهاوخب  رگا  هک ، نیا  یارب  .هن  مدرمناوج »؛ نم  دـننیبب  مدرم   » هک نیا  هن  .مروآرد » زورب  هّصنم ی  هب  ار  یدرمناوج 
لمع هلحرم ی  هب  ار  یدرمناوج  دـیاب  ناـسنا  .تسین  یفاـک  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ناـسنا  نورد  رد  یدرمناوج  هک  نیا  فرـص  .مینک  یدرمناوج 

 . یتّورم رهظا  دوش  یم  نیا  .دنک  یدرمناوج  یناسک  هب  تبسن  دناسرب و 

یگدـنز ِلاح  .نک  حالـصا  ارم  یاعد  ِلاـح  .نک  حالـصا  ارم  لاوحا  نم و  یاـهراک  همه  « ؛ (2) یلاوْحا عیمج  حلـصاو  دـیامرف : یم  همادا  رد 
هب یرما ، ره  حالصا  .نک » حالـصا  ارم  تایـصوصخ  همه ی  .نک  حالـصا  مراد ، هک  ار  یلغـش  ِلاح  .نک  حالـصا  ار  ما  هداوناخ  نم و  یلومعم 

هتییحا هنع و  تیـضر  کتمعن و  هیلع  تممتا  هلمع و  تنَّـسح  هرمع و  تلطا  نّمم  ینلعجاو  .تسا  عماج  لماک و  یاعد  کی  شدوخ ، بسح 
ِیاضر اب  هارمه  یهلا و  لماک  ِتمعن  اـب  هارمه  وکین و  لـمع  اـب  مأوت  ینـالوط  یرمع  هک  هدـب  رارق  یناـسک  زا  ارم  : » دـیوگ یم  ًهبّیط (3) . ًهویح 

!؟ دراد دوجو  رتهب ، نیا  زا  یزیچ  ایآ  .دنراد » هبّیط  تایح  راگدرورپ و 

هک ییاهزیچ  .میهاوخب  ادخ  زا  دیاب  هچ  هک  دنهد  یم  دای  مالّسلا ، مهیلع  نیموصعم 
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: دنیوگ یم  .دنور  یم  یگدنز  یاهیدایز  غارس  هب  ایند ، رد  یـضعب  .دننک  یم  حرطم  هّیعدا  رد  ناراوگرزب  نآ  هک  تساهنامه  تساوخ ، ادخ  زا  دیاب 
نایاوشیپ دهاوخن !؟ ادخ  زا  ار  یلصا  یاهزیچ  ناسنا  ارچ  ...و  .دیایب  مریگ  لغش  نالف  .دوش  تسرد  رفس  نالف  .دوش  روج  نم  یارب  هلماعم  نالف 

ِلـصف کی  دـنهد ، یم  دای  ام  هب  نانآ  هک  ییاهاعد  عون  هّتبلا  .دـیهاوخب » ادـخ  زا  ار  اهزیچ  نیا  دـینک و  اعد  هنوگ  نیا  : » دـنهد یم  داـی  اـم  هب  نید 
.دهد یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ینالوط 

ناسنا لامعا  رد  ریذپ  هبرض  فعض و  طاقن  نایب 

تسا نکمم   » هک دنهد  یم  رادشه  دنروآ و  یم  ام  ِدای  هب  ار  یونعم  ِریذپ  هبرض  یاه  هطقن  روکذم ، یاهاعد  لالخ  رد  نانآ  هک ، نیا  رگید  هتکن ی 
کرکذ و هَّصاخب  کنم  ینّصخ  ّمهّللا  دیامرف : یم  یترابع  رد  هزمحوبا ،»  » ِفیرش ِیاعد  نیمه  رد  .دینیبب » بیـسآ  دیروخب و  هبرـض  طاقن  نیا  زا 
زا هدش  ماجنا  یاهراک  هک  نک  یراک  ادنوادخ ! « ؛ (1) ارطبال ًارشا و  الو  ًهعمس  الو  ًءایر  راهَّنلا  فارطا  لیَّللا و  ءانآ  یف  هب  بَّرقتا  اَّمم  ًائیش  لعجتال 

نالف دیراد  ربخ  دنیوگب  مه  هب  مدرم  و  ددرگب ، نهد  هب  نهد  هک  نیا  یارب  .دـشابن  دـننیبب ، نآ  نیا و  هک  نیا  یارب  .دـشابن  هعمـس  ایر و  نم ، فرط 
زان و یور  زا  ار  ییاهراک  ناسنا  عقاوم  یضعب  رخآ  دشابن » رورغ ، زان و  یور  زا  .دشابن  داد ، ماجنا  یبوخ  تادابع  هچ  درک و  یبوخ  راک  هچ  سک 

« .میداد ماجنا  ار  راک  نیا  هک  میدوب  ام  یرآ ! : » دیوگ یم  دلاب و  یم  دوخ  هب  دهد و  یم  ماجنا  رورغ 

2 ًاروُثْنَم ًءابَه  ار  اهراک  نآ  هعمس ، ایر و  یکدنا  اب  اّما  دهد ؛ یم  ماجنا  بوخ  یاهراک  یلیخ  ناسنا  .تسا  ریذپ  هبرض  ِطاقن  نآ  اهنیا ، .دشابن  اهنیا 
!« دوشن روط  نیا  دیـشاب  بظاوم  : » دنیامرف یم  دنهد و  یم  هّجوت  ام  هب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  .دتـسرف  یم  اوه  هب  دنک و  یم  دود  .دـنک  یم 

.رخآ ات   (2) نیعشاخلا نم  کل  ینلعجاو 
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یلرفغا ّمهّللا  میناوخ : یم  همه  لیمک ، یاعد  لّوا  تارقف  رد  ًالثم  .تسا  هتفهن  یدایز  فراـعم  اـهاعد ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  مود  هطقن ی  سپ ،
هدرپ هک  دراد  دوجو  یناهانگ  . (1) معّنلا رّیغت  یتلا  بونّذلا  یلرفغا  ّمهّللا  .مقّنلا  لّزنت  یتّلا  بونّذـلا  یلرفغا  ّمهّللا  .مصعلا  کتهت  یتّلا  بونّذـلا 

ّمهّللا .دریگ  یم  ناسنا  زا  ار  اـهتمعن  هک  دراد  دوجو  یناـهانگ  .دـنک  یم  لزاـن  ناـسنا  رب  ار  یهلا  تمقن  هک  دراد  دوجو  یناـهانگ  .درد  یم  ار  اـه 
.دنک یم  سبح  ار  اعد  هک  دراد  دوجو  مه  یناهانگ  . (2) ءاعّدلا سبحت  یتّلا  بونّذلا  یلرفغا 

یم هدیمهف  هنوگچ  اعد  ِندش  رثا  یب  .ددرگ  هدیاف  یب  رثا و  یب  اعد  نآ  دنک ، اعد  هچ  ره  هک  دوش  یهانگ  بکترم  ناسنا  تسا  نکمم  ادـخ ! رب  هانپ 
.دوش یم  هتفرگ  ناسنا  زا  اعد  لاح  هک  هنوگ  نیا  هب  دوش ؟

، تسه هچ  ره  .موصعم  ریغ  زا  یترابع  ای  تسا  مالّسلا ، هیلع  موصعم ، زا  تیاور  مناد  یمن  .دنا  هدرک  لقن  یگرزب  زا  ار  یترابع  صوصخ  نیا  رد 
یم رتشیب  دوش  هتفرگ  نم  زا  اعد  هک  نیا  زا  « ؛  هباجالا بلـسا  نا  نم  فوخا  اعّدـلا  بلـسا  نا  نم  انا  دـیوگ : یم  .تسا  یزیمآ  تمکح  ترابع 

« .دوش هتفرگ  نم  زا  تباجا  هک  نیا  ات  مسرت 

چیه بّرقت ، هّجوت و  تقو  رد  عّرـضت و  تقو  رد  اعد ، تقو  رد  میدـید  رگا  .تسا  یدـب  ِتمالع  نیا ، .دوش  یم  هتفرگ  ناسنا  زا  اعد  لاح  یهاـگ 
، نتـساوخ اب  سامتلا و  اب  هّجوت ، اب  دـناوت  یم  ناسنا  .درک  دوش  یم  مه  شتـسرد  هّتبلا  .تسین  یبوخ  ِتمالع  میرادـن ، اعد  هلـصوح ی  طاشن و 

.مود هتکن ی  مه  نیا  .دراد  دوجو  فراعم  مه  لیمک  یاعد  رد  هک  میدید  نیاربانب ، .دریگب  ادخ  زا  یّدج  روط  هب  ار  اعد  لاح 

نآ .تسا  کچوک  رخآ ، هتکن ی  نیا  هب  تبـسن  دـش ، ضرع  هک  یا  هتکن  ود  یّتح  .تساعد  ِیلـصا  ِبلطم  نآ  اعد ، رد  رخآ  موس و  هتکن ی  اّما  و 
ا دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  لوق  زا  دـینیب  یم  هک  نیا  .تسا  نیا  اعد ، ِلصا  .راگدرورپ  لباقم  رد  عوشخ  تسیچ ؟

هب قلطم  ِیگتسباو  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  دوجو  یتلاح  اعد  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تساعد » تدابع  زغم  « ؛ (3) هدابعلا خم  ءاعّدل 
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یم ْمُکَل 1  ْبِجَتْسَأ  یِنوُعْدُا  ُمُکُّبَر  َلاق  هفیرـش ی َو  هیآ ی  همادا ی  رد  هک  تساذل  .تسا  نیا  مه  تدابع  لصا  .وا  لباقم  رد  عوشخ  راگدرورپ و 
زا ار  دوخ  لاعتم ، یادـخ  لباقم  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  اـعد  لـصا  َنیِرِخاد 2 .  َمَّنَهَج  َنوُلُخْدَیَـس  یِتَدابِع  ْنَع  َنوُرِبْکَتْـسَی  َنیِذَّلَا  َّنِإ  دیامرف :

.تسا راگدرورپ  شیپ  یراسکاخ  اعد ، لصا  .دزادنیب  یرشب  نیغورد  تّینانا 

هیحان ی زا  ار  یداسف  یدب و  و  ایند -  رساترس  رد  هچ  ناتدوخ و  روشک  رد  هچ  ناتدوخ ، طیحم  رد  هچ  دیدرک -  هاگن  امش  هک  اج  ره  نم ! نازیزع 
یناسنا رورغ  العتـسا و  رابکتـسا ، تّینانا ، داسف ، یدب و  نآ  أشنم  ساسا و  هک  درک  دیهاوخ  هدهاشم  دـینک  تّقد  رگا  دـیدید ، ًاصّخـشم  یـسک ،

.دنکشب ار  نیا  دیاب  اعد  .تسا 

1373/11/28 نارهت -  هعمج ی  زامن  رد 
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یونعم یگدنز  هرابود ی  زاغآ  رطف ؛ دیع 

لثم یحور ؛ یونعم و  یگدنز  هرابود ی  ِعورـش  زور  .دشاب  یقیقح  ِدیع  ِزور  کی  دناوت  یم  رایـشوه ، ِهاگآ  ِناملـسم  ِناسنا  یارب  یرطف ، دیع  ره 
سفن و ِیاوه  رثا  رب  هک  یناسنا  و  دوش ، ناهانگ  اـهیگدولآ و  عاونا  ِراـچد  لاـس  لوط  رد  تسا  نکمم  هک  یناـسنا  .ناـتخرد  ناـهایگ و  یارب  راـهب 

ییانثتسا تصرف  کی  زا  ملاع  راگدرورپ  فرط  زا  لاس  ره  تسا ، هدرک  رود  یهلا  ِتمحر  ِتحاس  زا  ًاجیردت  ار  دوخ  تشز ، تافص  اهتلـصخ و 
، دنک یم  ادیپ  یگدنشخرد  ؤلألت و  اهحور  دوش ، یم  مرن  اهلد  ناضمر ، هام  لوط  رد  .تسا  ناضمر  ِکرابم  ِهام  تصرف ، نآ  دوش و  یم  رادروخرب 

یهلا میظع  تفایض  زا  دوخ ، شالت  تّمه و  دادعتسا ، ردق  هب  سک  ره  دنوش و  یم  یهلا  هصاخ ی  ِتمحر  ِیداو  رد  نداهن  مدق  هدامآ ی  اهناسنا 
دناوت یم  ناسنا  هک  یزور  ینعی  .تسا  رطف  دیع  زور  دیدج ، لاس  ِعورش  ِزور  دیـسر ، نایاپ  هب  کرابم  هام  نیا  هک  نآ  زا  دعب  .ددرگ  یم  رادروخرب 

.دنک زیهرپ  اه  ههار  جک  زا  و  دریگ ، شیپ  ار  یهلا  میقتسم  هار  ناضمر ، هام  یاهدرواتسد  زا  هدافتسا  اب 

فـشک تسوا ، هراّما ی  سفن  هک  ار  دوخ  ِینورد  ِنمـشد  ناسنا ، هک  تسا  هدوب  نیا  نیقیّدـص ، نیحلاص و  ایـصوا و  ایلوا و  ایبنا و  ِتّمه  همه ی 
هتـشرف زا  دناوت  یم  هک  تسا  رذگهر  نیا  زا  ناسنا  .تسا  یهلا  یونعم و  بتارم  تاماقم و  هب  نتفای  تسد  ِگرزب  زار  نیا ، .دزیهرپب  نآ  زا  دـنک و 

تشپ ار  ناضمر  کرابم  هام  نیا  هک  یناسک  ام -  همه ی  نم ! نازیزع  تسا ، زور  نامه  زورما  .دورب  رتالاب  مه 

ص:117

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


هشوت و سکره  میا و  هدرک  هدافتـسا  یهلا  هدرتـسگ ی  هرفـس ی  تفایـض و  نآ  زا  دوخ  دادعتـسا  تّمه و  ردـق  هب  هللاءاـش  نا  میا -  هتـشاذگ  رس 
زا ار  یناسفن  ینورد و  یاهبیع  زا  یشخب  مینک  یعـس  زورما  زا  ام  همه ی  دییایب  درواتـسد ، نیا  هب  اکّتا  اب  .تسا  هدرب  ناضمر  هام  زا  یدرواتـسد 
رد دوش  دیاع  تدـهاجم ، نیا  زا  مه  هچره  ِهِسْفَنِل 1 .  ُدِـهاجُی  امَّنِإَف  َدَـهاج  ْنَم  .تسام َو  رایتخا  رد  ام و  تسد  هب  نیا ، .میزاس  رود  نامدوخ 

تدـهاجم نآ  زا  راوشد  ِتمـسق  کی  نیا ، هک  مینک  فشک  نامدوخ  رد  ار  تشز  تسرداـن و  تاّـیقالخا  .تساـم  دوخ  هب  قّلعتم  لّوا  هجرد ی 
زا هدافتـسا  اب  .میهد  رارق  نامدوخ  لباقم  رد  یتسرهف  لثم  ار  اهنآ  مینیبب و  ار  نامیاهبیع  .میوشن  یگتفیـشدوخ  راچد  نامدوخ  هراـبرد ی  .تسا 

مینک یعس  تسا -  لوبقم  تاعاط  هللاءاش  نا  صولخ و  افص و  هدارا و  بلق و  تّقر  نامه  هک  میا -  هدروآ  تسد  هب  ناضمر  هام  زا  هک  یا  هشوت 
، میطاشن یب  لبنت و  یگدـنز ، یاههار  رد  رگا  .ار  تجاجل  میجوجل ، رگا  .ار  دـسح  میدوسح ، رگا  .مییاـمن  فذـح  ار  یرادـقم  تسرهف ، نیا  زا 
.ار ییافو  یب  مینکش ، نامیپ  رگا  .ار  یدهع  تسس  میدهع ، تسس  رگا  .ار  یهاوخدب  یلددب و  مینارگید ، ِهاوخدب  لددب و  رگا  ار ؛ تلاسک  یلبنت و 

ِلامعا ههایـس ی  تسرهف و  زا  میناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  رطف ، دـیع  زور  ناضمر و  هام  تکرب  هب  دراد ، دوجو  ام  رد  قالخا  ظاحل  زا  هک  ار  یبیع  ره 
یادخ .درک  دهاوخ  کمک  دننک  تدهاجم  هک  یناسک  هب  هار  نیا  رد  لاعتم  یادخ  هک  دینادب  .میورب  شیپ  میتسیاب و  نآ  رس  رب  مینک و  کاپ  نامدب 
ِعفانم نیا ، رب  هوالع  .دسر  یم  صخـش  ره  دوخ  هب  دوس ، نیلّوا  دراذگ و  یمن  اهنت  لامک ، هب  ندیـسر  یارب  تدهاجم  نادـیم  رد  ار  امـش  لاعتم 

هعماج و هکلب  دـنام ؛ یمن  مه  امـش  ِدوخ  ِصوصخم  تسا -  ربکا  داهج  هک  ادـخ -  هار  رد  ینورد  تدـهاجم  سفن و  حالـصا  سفن ، اب  هزراـبم 
نیا زا  مدرم ، ِترخآ  ایند و  هصالخ  یگدـنز و  عضو  یداصتقا و  عاضوا  یللملا و  نیب  تّزع  یـسایس و  عاضوا  روشک و  عاـضوا  تّلم و  روشک و 

تابثا هب  یدامتم  یاهلاس  لوط  رد  ار  دوخ  یاهتقایل  هللادمحب  هک  تّلم  نیا  هک  تسا  تقو  نآ  .دنک  یم  ادیپ  شـشخرد  ؤلألت و  قنور و  رذـگهر 
وگلا ار  شقالخا  درک و  دنهاوخ  هدافتسا  وا  زا  دیشخرد ؛ دهاوخ  رگید  یاهتلم  مشچ  لباقم  رد  یناشخرد  لعشم  دننام  تسا ، هدناسر 
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.داد دنهاوخ  رارق 

رود دوخ  زا  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  دـساف  قالخا  .مینک  کرت  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناهانگ  میرادرب و  مدـق  هار  نیا  رد  ات  میریگب  کمک  ادـخ  زا 
هرابرد ی دوخ  یاه  هدعو  همه ی  هب  مه ، لاعتم  یادـخ  هک  تسا  تقو  نآ  .میزادرپب  میزاسب و  مالـسا  زارط  نآرق و  زارط  ِناسنا  ار  دوخ  .میزاس 

.دش دهاوخ  لزان  امش  رب  یرگید  زا  سپ  یکی  شتاکرب  درک و  دهاوخ  لمع  تّلم  نیا 

1373/12/11 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تّیصخش  هتسجرب ی  داعبا 

هکلب ناریا ؛ تّلم  یارب  یدودعم  دادعت  هب  لاس ، لوط  رد  زور ، نیا  لثم  .تسا  رجف  ههد  یاهزور  زا  یزور  ناضمر و  کرابم  هام  مهدزون  زورما 
.میراد غارس  مالسا  یایند 

هوکـشاب میظع و  لفحم  یردـق  ات  منک  ضرع  تسا ، ماّیا  نیا  دیهـش  هک  مالـسا  خـیرات  گرزب  دیهـش  هراـبرد  ار  یبلاـطم  ملیاـم  لّوا ، هبطخ  رد 
....مینک رّونم  مالّسلا  هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  کرابم  دای  هب  ار  نامدوخ 

، نایارس هیثرم  ارعش ، نارّکفتم ، ناگدنسیون ، ناگدنیوگ ، هک  تسا  لاس  دصراهچ  رازه و  بیرق  مالّـسلا ، هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هرابرد ی 
همه نیا  اب  .تفگ  دنهاوخ  مه  رهّدلادبا  ات  دـنا و  هتفگ  نخـس  هعیـشریغ -  هعیـش و  زا  ناملـسمریغ ؛ ناملـسم و  زا  همه -  تیب و  لها  ناحدام 
رگا هک  مدرک  یم  رکف  نم  .مینک  یم  هدهاشم  ار  ییاه  هتفگان  میوش ، دراو  فرط  ره  زا  هک  تسا  هدرتسگ  نخس  هریاد  یردق  هب  راوگرزب ، نیا  هرابرد 

یتوکلم و رهوج  نآ  مروظنم  میوگب ؟ دـیاب  هچ  منک ، هئارا  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تّیـصخش  زا  یدـنبعمج  کی  زورما  مهاوخب 
هک تسوا  تّیـصخش  تّیوه و  هرهچ و  زا  شخب  نامه  مروظنم  میرادـن ؛ یهار  نآ  هب  هدـنب  لاثما  هک  تسین  یهلا  ناسنا  نیا  ِیباـیتسد  لـباقریغ 

رایسب داعبا  تّیصخش ، نیا  .تسین  تعاس  کی  هبطخ و  کی  راک  مدید  .دنریگب  قشمرس  نآ  زا  دنـشیدنیب و  نآ  هب  دننیبب ، ار  نآ  دنناوت  یم  اهناسنا 
مالّسلا هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تفگ  بطاخم  هب  درک و  یدنبعمج  ار  داعبا  نآ  دوش  یمن  هتیتأ .  یحاوّنلا  ّیا  نم  رحبلاوه  دراد ؛ یمیظع 

، نامدوخ تریصب  تّمه و  مهف ، ردق  هب  میوش و  دراو  فلتخم  داعبا  زا  میناوت  یم  یرآ ؛ .تسا  نیا 
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تایاور زا  یـضعب  رد  دص »  » ریبعت هک  تّیـصوصخ -  تفـص و  دص  دوشب  دیاش  مدید  مدرک ، رکف  نم  .مینک  ضرع  راوگرزب  نیا  هرابرد  یبلاطم 
نآ ِربص  ملح و  دهز ، اوقت ، ملع ، لثم  یونعم ، تایـصوصخ  هچ  درک ؛ ادیپ  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  رد  تسا -  هدـمآ  مه  ناگرزب 
کی زابرـس ، کی  دنورهـش ، کی  رهوش ، کی  ردـپ ، کی  ماقم  رد  ناشیا ، یراـتفر  تایـصوصخ  هچ  تسوا -  یناـسفن  لاـصخ  هک  ترـضح - 
کی مدرم و  یاهراک  هدـننکرّبدت  کی  لداع ، کی  عضاوتم ، ناسنا  کی  ماقم  رد  مدرم ، اب  دروخرب  رد  وا  تایـصوصخ  اـی  مکاـح و  کـی  هدـنامرف ،
ینایب اب  دناوتب  یسک  ار  تفـص  دص  نیا  رگا  هک  درمـشرب  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  یارب  عون  نیا  زا  تفـص  دص  ناوتب  دیاش  .یـضاق 

عیـسو و زاب ، تافـص ، نیا  هریاد  یردق  هب  اهتنم  .دهد  هئارا  ترـضح  نآ  زا  یلماک  ًاتبـسن  ریوصت  دوب  دهاوخ  رداق  دنک ، نایب  اسر  ایوگ و  عماج ،
هالّـصلا و هیلع  نینمؤملاریما  نامیا  هب  عجار  دـییامرفب ، ضرف  .تشون  باتک  کی  دـیاب  ًّالقا  تّیـصوصخ ، اـی  تفـص  ره  یارب  هک  تسا  هدرتسگ 

نمؤم یناسنا  مالّسلا ، هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  .تسین  نامیا  منک ، تبحص  نآ  هرابرد  مهاوخ  یم  زورما  نم  هک  یتّیصوصخ  هّتبلا  .مالّـسلا 
مینک هسیاقم  یـسک  هچ  اب  ار  نامیا  نیا  .تسا  هملک  کی  نیا  بوخ  .دوب  خسار  وا  دوجو  قامعا  رد  هدیقع  کی  نامیا و  کی  رکف ، کی  ینعی  دوب ؛
بیغ هدرپ  رگا  ینعی  ًانیقی ؛  تددزم  ءاطغلا  فشک  ول  دیامرف : یم  وا  دوخ  دوش ؟ مولعم  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نامیا  تمظع  هک 

دنا هدرک  نایب  ملاع  نیا  توکلم  بیغ و  زا  نایدا  هچنآ  همه  مّنهج و  تشهب ، ناگتـشرف ، یلاعت ، یراب  سّدقم  تاذ  ینعی  ار -  بیغ  نم  دـتفارب و 
رـس ِمشچ  اب  هک  تسا  یـسک  ِنیقی  دننام  نامیا ، نیقی و  نیا  ینعی  .دـش  دـهاوخن  رتشیب  تسه ، هچنآ  زا  نم  نیقی  منیبب ، رهاظ  مشچ  نیمه  اب  - 

: دیوگ یم  برع  رعاش  .تسا  هدید  ار  زیچ  همه 

افخ ام  هنم  لوقلاو  دّمحم  انل  لاق  دقل  هللاب  دهشا 

ءامسلا ّلح  نم  ضرالا و  نکس  نّمم  هقلخلا  عیمج  نامیا  ّنا  ول 

افو ام  ّیلع  نامیاب  یفوی  ّیکل  نازیم  هّفک  یف  لعجی 

یلع نامیا  نزومه  زاب  رگید ؛ هّفک  رد  ار  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمیا  دـنراذگب و  وزارت  هّفک  کـی  رد  ار  قـیالخ  همه  ناـمیا  رگا 
رخآ هظحل  ات  دوجو  همه  اب  تفریذپ و  ار  هار  نیا  دروآ ، نامیا  ادخ  هب  یناوجون  ناوا  زا  هک  ناشیا  ِمالـسا » هقباس   » دییامرفب ضرف  ای  .دش  دـهاوخن 

هملک کی  اب  هک  تسا  یعوضوم  دومیپ ،
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.درک نایب  ناوت  یمن 

ار ناشلاوحا  ِحرش  اهباتک  رد  ای  میا و  هتخانـش  میا ، هدید  ار  ناگرزب  زا  یرایـسب  ام  .تسا  عیـسو  میظع و  رایـسب  ترـضح ، نآ  تّیـصخش  داعبا 
ناسنا هک  تسا  نیا  لثم  .دنک  یم  تراقح  ساسحا  ناشلباقم  رد  ًاتقیقح  دـنک ، یم  رّوصت  تسرد  ار  اهنآ  یتقو  ناسنا  هک  یناگرزب  .میا  هدـناوخ 

یلو دنا ! ینارون  ردقچ  دنگرزب ! ردقچ  دندنلب ! اه  هراتس  نیا  ردقچ  .دنیبب  ار  خیّرم  ای  لحز  یرتشم ، هرهز ، هام ، دنک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  رس 
یوق یاهپوکسلت  یّنف و  یاهرازبا  هلیسو  هب  هک  یا  هراتس  اب  هرهز ، ای  یرتشم  ًالثم  هراتس  قرف  هک  دمهفب  دناوت  یمن  ام  فیعض  نیب و  کیدزن  مشچ 

رد اهبش  ام ، مشچ  ار  ود  ره  دنا ، هراتـس  ود  ره  .تسیچ  دراد  هلـصاف  ام  اب  ناشکهک  کی  ای  یرون و  لاس  اهنویلیم  هک  دنیوگ  یم  دنا و  هدید  ار  نآ 
ناگرزب و اب  ار  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  قرف  میناوت  یمن  هک  میرود  اهتمظع  زا  ردق  نیا  ام  اجک ! نآ  اجک و  نیا  اما  دنیب ؛ یم  نامـسآ 

نینمؤملاریما .میهد  صیخشت  تسرد  دراد ، غارس  یا  هصرع  هنحـص و  ره  رد  ملع و  ملاع  رد  اهباتک ، رد  مالـسا ، رد  خیرات ، رد  رـشب  هک  یرباکا 
ادتقا وا  هب  دیاب  میوش و  یم  بوسحم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هعیـش  زورما  امـش  نم و  .تسا  یبیجع  دوجوم  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع 

یلو درادن ، ییاعّدا  یسک  تسا  تقو  کی  .دمآ  دهاوخ  دوجو  هب  لاکشا  نامتّیوه  رد  مینادن ، یزیچ  ترـضح  نآ  تّیـصخش  داعبا  زا  رگا  .مینک 
اب مود  هجرد  رد  هعیـشریغ  نیملـسم  لّوا و  هجرد  رد  نایعیـش  ام  .دشاب  یولع  هعماج  نام ، هعماج  میـشاب و  یولع  میهاوخ  یم  میراد ؛ اعّدا  ام 
نآ یرگید  تمظع  تّیفیک و  اب  هعیش  اهتنم  دنراد ؛ لوبق  ار  مالّسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ناناملـسم  همه  هّتبلا  .میهجاوم  یا  هلأسم  نینچ 

.دسانش یم  دنیب و  یم  ار  راوگرزب 

مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  تّیصخش  دوجو و  رد  تعاجش  تفص 

زا رگید  یکی  دـش  تقو  رگا  منک و  تبحـص  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤـملاریما  تعاجـش  هراـبرد  یرـصتخم  هک  دیـسر  مرظن  هب  زورما  نم 
ترضح نآ  تایصوصخ 
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یمن رطخ  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  گنج  نادیم  رد  تعاجش  رثا  .تسا  یا  هدنزاس  میظع و  رایسب  تفـص  تعاجـش ، .درک  مهاوخ  ضرع  مه  ار 
.ددرگ یم  زوریپ  نمشد  رب  هک  تسا  نیا  مه  شا  هجیتن  دزادنا و  یم  راک  هب  ار  دوخ  یورین  دوش ، یم  رطخ  نادیم  دراو  دساره ؛

رد تعاجش  رثا  هک  دراد  دوجو  تعاجش  زورب  یارب  مه  یرگید  یاهنادیم  گنج ، نادیم  زا  ریغ  اما  .دنراد  یتخانش  نینچ  تعاجش  زا  ایند  مدرم 
هک ییاهیریگ  عضوم  نادیم  قیاقح و  نییبت  نادیم  تفرعم ، نادیم  لطاب ، ّقح و  ِیقالت  نادیم  یگدنز ، نادـیم  .تسا  رتمهم  گنج  نادـیم  زا  اهنآ 

مدآ کـی  .دـهد  یم  ناـشن  ار  دوخ  رثا  هک  تسا  ییاهنادـیم  نینچ  رد  تعاجـش  .تسا  هلمج  نآ  زا  دـیآ  یم  شیپ  ناـسنا  یارب  یگدـنز  لوط  رد 
یمن وا  عنام  یهاوخدوخ  دوش ، یمن  وا  عنام  یتسیابردور  دـساره ، یمن  یزیچ  زا  دـنک ، یم  لابند  ار  نآ  تخانـش ، دـید و  ار  قح  یتقو  عاجش ،

اب تقیقح ، یانب  یهاگ  هک  تسا  نیا  ثحب  .تسین  نینچ  عاجـشریغ  مدآ  کی  اما  .دوش  یمن  وا  عنام  فلاـخم ، اـی  نمـشد  ههبج  تمظع  دوش ،
عاجش رطاخ  هب  یّقح  یهاگ  رگید ، ترابع  هب  .دزیر  یم  ورف  دنشاب -  هعماج  رد  یا  هبترم  تلزنم و  یاراد  رگا  صوصخب  اهناسنا -  ندوبن  عاجش 

یعامتجا و تعاجـش  یقالخا ، تعاجـش  رگا  اج  نیا  .دـیآ  یمرد  قح  توسک  هب  یلطاب  دوش و  یم  قحان  شرظنراهظا ، رد  ناسنا  کـی  ندوبن 
.دیآ یمن  شیپ  یلئاسم  نینچ  دشاب ، هتشاد  دوجو  تسا -  گنج  نادیم  رد  تعاجش  زا  رتالاب  هک  یگدنز -  هصرع  رد  تعاجش 

.تسین یمک  شزرا  نیا ، .درکن  تشپ  ینمشد  چیه  هب  زگره  گنج  نادیم  رد  دوب ، ناعاجـش  ِنیرتگرزب  هک  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
رد ردب و  رد  دحا ، رد  ربیخ ، حتف  رد  تفر ؛ ولج  یلع  دـندیزرل و  دوخ  هب  همه  هک  قدـنخ  گنج  رد  مالـسا -  ردـص  یاهگنج  ناتـساد  رد  امش 

یضعب رد  هدوب ، هلاس  راهچو  تسیب  اهگنج ، نیا  زا  یضعب  رد  ترضح  نآ  .دینیب  یم  ار  مالّسلا  هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تعاجـش  نینُح - 
رد دوخ  تعاجش  اب  هلاس ، تشه  تفه ، تسیب و  ناوج  کی  .تسا  هتشادن  رتشیب  لاس  یس  اهگنج  یضعب  رد  هدوب و  هلاس  جنپو  تسیب  اهگنج 
اما .دوب  گنج  نادیم  رد  مالّسلا  هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تعاجش  هب  طوبرم  نیا ، .دیرفآ  ار  اهتمظع  نآ  درک و  زوریپ  ار  مالسا  گنج ، نادیم 

هچ زا  .دوب  رتالاب  گنج  نادیم  رد  وت  تعاجش  زا  بتارم  هب  یگدنز  نادیم  رد  وت  تعاجش  ادخ ! بوبحم  یا  گرزب ! ِیلع  یا  منک : یم  ضرع  نم 
یارجام امش  .یناوجون  زا  تقو ؟
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مالسا ِتأرج  یـسک  دندوب و  هدرک  تشپ  توعد  هب  همه  هک  درک  توعد  لوبق  یماگنه  یلع  دینک ! هاگن  ار  ترـضح  نآ  ندروآ  مالـسا  رد  تقبس 
داعبا زا  تسا  نکمم  هثداح -  نیمه  لثم  دـیریگ -  یم  رظن  رد  امـش  هک  ار  هثداح  کـی  هّتبلا  .تسا  تعاجـش  هنومن  کـی  نیا  .تشادـن  ندروآ 

هللا و تاولـص  مرکا  ربمغیپ  .مینک  یم  هاگن  نآ  هب  راک  نیا  ِندوب  هناعاجـش  رظن  زا  ًالعف  هک  دـشاب  لاـثم  فلتخم ، تاّیـصوصخ  یارب  نوگاـنوگ ،
، مدرم توخن  تلاهج و  .دـندش  یم  بوسحم  مایپ  نآ  ّدـض  هعماج ، نآ  لماوع  همه  هک  دوب  هعماج  کی  رد  یمایپ  غالبا  لاـح  رد  هیلع ، همـالس 

یـسناش هچ  یا  هعماج  نانچ  رد  یمایپ  نانچ  .دوب  هداتـسیا  مایپ  نآ  لباقم  رد  ناش ، یتاقبط  یّدام و  عفانم  مدرم و  رب  طّلـسم  ِفارـشا  تّیفارـشا 
َکَتَریِـشَع ْرِذْـنَأ  َو  دوب : هدومرف  وا  هب  دـنوادخ  نوچ  تفر ؛ دوخ  ناکیدزن  غارـس  هب  مه  لّوا  دومرف و  حرطم  ار  یمایپ  ناـنچ  مرکا  ربمغیپ  تشاد ؟

یرگیچوه و یانب  باسح ، فرح  ره  لباقم  رد  هک  قیاقح ، هب  انتعا  یب  رورغ و  ِداـبرپ  توخنرپ و  یاهرـس  اـب  رّبکتم ، یاـهومع  اـما  ْـألَا . 
َ

َنیِبَرْق
نینچ راگزور  نآ  مدرم  همه  دنتـشاد -  یدـنواشیوخ  تّیبصع  قرِع و  مه  اهنآ  دوب و  ناشنت  هراپ  مرکا  ربماـیپ  هک  نیا  اـب  دنتـشاذگ ، یم  رخـسمت 

.دندنادرگرب یور  وا  زا  دندناشوپ و  ار  ناشیاهمشچ  دندیگنج -  یم  لاس  هد  یهاگ  دنواشیوخ  کی  یارب  دنتشاد و  یبّصعت 

اما .دندرک  هرخسم  دندرک ، ریقحت  دندرک ، تناها  دندرک ، ییانتعا  یب  درک ، دنلب  تسد  رس  رب  ار  مالسا  لعـشم  دنواشیوخ ، نآ  هک  یماگنه  یرآ ؛
نامیا یگداوناخ ، هسلج  رد  اما  دوب ؛ هدروآ  نامیا  ًالبق  یو  هّتبلا  .مروآ  یم  نامیا  نم  ومعرـسپ ! تفگ  تساخ و  اپ  هب  دوبن ، شیب  یناوجون  هک  یلع 

زگره لّوا ، زور  دنچ  نامه  زج  تثعب ، لاس  هدزیس  تدم  لوط  رد  هک  تسا  ینمؤم  نآ  مالّسلا ، هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  .درک  ینلع  ار  دوخ 
.تسا هدروآ  نامیا  لّوا  زا  یلع  هک  دنتسناد  یم  همه  اما  دنتشاد ؛ یفخم  نامیا  لاس  دنچ  ناناملسم ، رگید  .دوبن  یفخم  شنامیا 

، دنک یم  هرخـسم  رعاش  دننک ، یم  یریگتخـس  تناها و  هعماج  ناگرزب  دننک ، یم  تناها  هیاسمه  رد و  دـینک : رّوصت  ناتنهذ  رد  تسرد  ار  نیا 
، فلاخم ِنیگمهـس  جاوما  نایم  رد  ناوجون  یناسنا  یلو  دنک ؛ یم  تناها  لذر  تسپ و  مدآ  دنک ، یم  هرخـسم  رادلوپ  دنک ، یم  هرخـسم  بیطخ 

مامت رد  .تسا  نیا  تعاجـش  .دنک  یم  یراشفاپ  نآرب  و  ما » هتخانـش  ار  هار  نیا  ادخ و  نم  : » دیوگ یم  دتـسیا و  یم  هوک  لثم  راوتـسا  مکحم و 
تعاجش نیا  مالّسلا ، هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  یگدنز  لحارم 
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.دوب تعاجش  نیا  ربمغیپ  اب  تعیب  رد  .دوب  تعاجش  نیا  هنیدم  رد  .دوب  تعاجش  نیا  هّکم  رد  .دوب  نایامن 

تعیب ، » دوب رتتخس  همه  زا  دیاش  هک  اهتعیب  نیا  زا  یکی  .تفرگ  تعیب  مدرم  زا  ییاهتبسانم  هب  راب  نیدنچ  مّلـس  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ّیبن 
، دندوب شرب  رود و  هک  ار  یرفن  دص  دنچ  رازه و  نآ  مرکا  ربمغیپ  دـش ، تخـس  راک  یتقو  .تسا  هّیبیدـح  یارجام  رد  ناوضر  تعیب  ای  هرجّـشلا »

نآ منک  یم  نامگ  دیوش »! هتـشک  ای  زوریپ و  ات  دـیگنجب  ردـق  نآ  دـیاب  .دـینک  رارف  دـیابن  .مریگ  یم  تعیب  گرم  رب  امـش  زا  : » دومرف درک و  عمج 
روضح یمدآ  مقر  همه  تیعمج ، نآ  نایم  رد  یراب ؛ .تسا  هتفرگن  ناناملسم  زا  یتعیب  نینچ  رگید  یاج  چیه  رد  راب ، کی  نیمه  زج  ترـضح 

ای : » تفگ دش و  دـنلب  هک  یـسک  نیلّوا  .دـندوب  تعیب  نیمه  رد  قفانم  یاهمدآ  دـننک -  یم  لقن  هک  روط  نآ  نامیا و -  تسـس  یاهمدآ  .تشاد 
« .منک یم  تعیب  گرم  رب  وت  اب  : » تفگ درک و  زارد  ار  شتـسد  هلاـس  دـنچ  تسیب و  یناوج  .دوب  سرون  ناوج  نیمه  منک » یم  تعیب  هللا ! لوسر 

.دندش تعیب  زا  ریزگان  تساوخ ، یمن  ناشلد  هک  مه  ییاهنآ  .دندرک  تعیب  ربمغیپ  اب  یرگید  زا  سپ  یکی  دندش و  عیجشت  ناناملسم  رگید  دعب ،
 . ْمِهِبوُلُق یِف  ام  َمِلَعَف  ِهَرَجَّشلَا  َتْحَت  َکَنوُعِیابُی  ْذِإ  َنیِنِمْؤُمْلَا  ِنَع  ُهّللَا  َیِضَر  ْدَقَل 

ولج راوگرزب  نآ  دوب ، یناسنا  رهوج  ِدوجو  راهظا  یاج  هک  هاگره  ربمغیپ ، نامز  رد  .دوب  هنوگ  نیا  مالّسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تعاجش 
« .مراد یم  نمشد  ار  یلع  نم  : » تفگ تفر و  رمع  نب  هللادبع  دزن  یدرم  هک  تسا  تیاور  .تفرگ  یم  تقبس  راوشد  یاهراک  همه  رد  دمآ و  یم 

کضغبا : » تفگ رمع  نب  هللادبع  .دنک  ینیریشدوخ  ًالثم  تساوخ  دنرادن ، یلع  اب  یا  هنایم  نادنچ  هداوناخ  نآ  تسناد  یم  هک  ییاج  نآ  زا  دیاش 
وا قباوس  زا  یا  هقباس  هک  ینک  یم  ینمـشد  یدرم  اب  ایآ  درادب ! نمـشد  ار  وت  ادخ  اهیفام ؛» اینّدلا و  نم  ریخ  هقباوس  نم  هقباس  ًالجر  ضغبتا  .هللا 

؟ تساهیفام ایند و  همه  زا  رتهب  اهیفام و  ایند و  همه  اب  لداعم 

.تسا هدش  رتناشخرد  زور  هبزور  هدیـشخرد و  اهنرق  هک  یدیـشروخ  تسا ؛ خـیرات  ناشخرد  ِیلع  نآ  نیا ، .تسا  گرزب  ِنینمؤملاریما  نآ  نیا ،
هّلقل یدـهلا  قیرط  یف  اوشحوتـست  ال  دومرف : یم  .دوبن  سک  چـیه  ولو  تشاد ؛ روضح  دوب ، مزال  شدوجو  یناسنا  رهوگ  هک  اجره  راوگرزب ، نیا 

ار تسرد  هار  یتقو  .دیدرگنرب  هار  زا  دینکن و  تشحو  دـنرادن ، لوبق  ار  ناتهار  دـندب و  امـش  اب  ایند  مدرم  تیرثکا  ای  همه  دـیتّیّلقا و  رد  رگا  هلها ؛ 
.دییامیپب ار  نآ  دوجو  همه  اب  دیداد ، صیخشت 
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زا رتمک  هک  مه  دوخ  تموکح  رد  .تسب  راک  هب  دوخ  یگدنز  رد  ار  نآ  هک  هناعاجش  یقطنم  دوب ؛ مالّسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  قطنم  نیا 
اب تعیب  ِمود  زور  زا  .تسا  تعاجـش  دینک ، یم  هاگن  هچره  .دوب  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  قطنم  نیمه  زاب  دیـشک ، لوط  لاس  جنپ 
هب جّوزت  هتدـجو  ول  هللاو  دومرف : دوب  هدـش  هداد  نآ  نیا و  هب  ناشیا  زا  لبق  هک  یعیاطق  هرابرد  راوگرزب  نیا  مالّـسلا ، هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

لوپ اب  ای  دـیا ، هداد  رارق  ناتنانز  هیرهم  دـنا و  هداد  امـش  هب  یناسک  قحان  هب  نم  زا  لبق  هک  ار  یکالما  منیبب  رگا  ادـخ  هب  ءامالا ؛»  هب  کلم  ءاسّنلا و 
زا تعاجش  .دمآ  دوجو  هب  اهینمشد  نآ  درک و  مادقا  هب  عورش  هاگ  نآ  .منادرگ  یمرب  ار  اهنآ  همه  منک و  یمن  هظحالم  دیا ، هدیرخ  زینک  نآ ، شورف 
رد .داتسیا  هناعاجـش  دنتـشاد ، یناشن  مان و  یمالـسا  هعماج  رد  هک  یناسک  لباقم  رد  .داتـسیا  هناعاجـش  دارفا ، نیرتجوجل  لباقم  رد  رتالاب ! نیا 

یتقو .داتسیا  هناعاجـش  دنک ، راداو  ییارآ  فص  هب  وا  لباقم  رد  ار  وجگنج  زابرـس  رازه  اههد  تسناوت  یم  هک  ماش  رد  هدش  هتـشابنا  تورث  لباقم 
ناسآ اهفرح  نیا  ِنتفگ  .درکن  هظحالم  زین  دوخ  نادنواشیوخ  لباقم  رد  .تسا  تعاجش  نیا  .درکن  ار  یدحا  هظحالم  داد ، صیخـشت  ار  ادخ  هار 

یم نایب  مالّـسلا  هیلع  یلع  یگدنز  یاهقـشمرس  ناونع  هب  ار  بلاطم  نیا  ام  ینامز  .تسا  میظع  تخـس و  رایـسب  اهنآ  هب  ندرک  لمع  اما  تسا ؛
یمالـسا هعماج  هرادا  ساّسح  هفیظو  هک  زورما  اما  .میدرب  یمن  یپ  بلاطم  نیا  قمع  هب  تسرد  هک  منک  فارتعا  ار  هیـضق  تقیقح  دیاب  میدرک و 

.تسا هدوب  گرزب  مالّسلا  هیلع  یلع  ردقچ  هک  میمهف  یم  مییانشآ ، بلاطم  نیا  اب  تسا و  هدنب  لاثما  تسد  رد 

لثم دـنراد و  اهراک  رد  یتسد  هک  یناـسک  یارب  مدوخ و  یارب  رتشیب  نم  ار  بلاـطم  نیا  هچرگا  نمؤم ! رازگزاـمن  نارهاوخ  ناردارب و  نم ؛ نازیزع 
یصاخ تعامج  ای  رشق  هب  طوبرم  طقف  تسا و  همه  هب  طوبرم  اما  میوگ ؛ یم  تسا ، یمالسا  هعماج  هرادا  زا  یشخب  راب  ریز  ناشـشود  ام ، دوخ 

.درک یگدنز  هنوگ  نیا  دنـسانشب ، وا  تّیـصخش  تکرب  هب  ار  تقیقح  مالـسا و  ناسنا ، اهنویلیم  هک  دـنک  یراک  تسناوت  هک  ینینمؤملاریما  .تسین 
نارازه هک  یا  هناگی  نآ  دـندرک ؛ ییوگدـب  وا  هیلع  مالـسا  یایند  یاج  همه  نعل و  ار  وا  اـهربنم  یور  رب  لاـس  دـص  هب  کـیدزن  هک  ینینمؤملاریما 

ار دوخ  ینالوط ، یاهلاس  نیا  تشذگ  زا  دعب  تسناوت  هک  دوب  نینچ  دندرک ، هضرع  راکفا  رازاب  هب  دنتخاس و  شیاهفرح  وا و  هیلع  یلعج  ثیدـح 
هگن خیرات  لباقم  رد  ار  شیاسر  تماق  دروآ و  نوریب  تافارخ  ماهوا و  راب  ریز  زا 
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یا هعطق  رگا  .دهاک  یمن  ار  شرهوج  دـنک و  یمن  هدولآ  ار  وا  یال ، لگ و  هلابز و  کاشاخ و  راخ و  .دـنام  یم  هک  تسا  یلع  لثم  یرهوگ  .دراد 
نیا دـیاب  ناملـسم  درف  ره  .درک  ادـیپ  رهوج  نینچ  نیا  دـیاب  .داد  دـهاوخ  ناشن  ار  دوخ  هرخالاب  تسا و  ساملا  دـنزادنیب ، مه  لِگ  رد  ار  ساملا 

.دنک تکرح  نآ  تمس  هب  دنیبب و  تایح  هّلق  یالاب  رب  ار  میظع  لعشم 

امش : » هک تفگ  نآ  نیا و  هب  دیابن  مه  دوخ  یب  .مینک  تکرح  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  میناوت  یم  ام  هک  تسا  هدرکن  اعّدا  سک  چیه 
هرابرد یتقو  هک  تسا  تیاور  دوب ، موصعم  مه  وا  دوخ  هک  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  داّجـس ، ماما  لوق  زا  دـینک »؟ یمن  لمع  یلع  لـثم  ارچ 

ام رگم  اجک ! نینمؤملاریما  اجک ، ام  : » دومرف تسیرگ و  ترضح  دمآ ، نایم  هب  نینمؤملاریما  تدابع  زا  نخـس  دندرک و  تبحـص  ناشیا  تدابع 
هار وا  زغم  هب  یهابتشا  نینچ  هن  هدرک و  لایخ  هن  هدرک ، اعّدا  هن  .تسا  هتـسناوتن  ملاع  ناگرزب  زا  سک  چیه  نونک  ات  میـشاب »؟ یلع  لثم  میناوت  یم 

ِتهج تهج ، هک  تسا  نیا  مهم  .دـنک  راـک  اـی  تکرح  مالّـسلا  هالّـصلا و  هـیلع  نینمؤـملاریما  لـثم  تسناوـت  دـهاوخ  هـک  تـسا  هدرک  ادـیپ 
عضو هک  نآ  زا  دعب  تسه ، هغالبلا  جهن  رد  تشون و  فینح  نب  نامثع  هب  هک  یا  همان  رد  راوگرزب  نآ  .دشاب  مالّسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

لایخ ادابم  کلذ ؛  یلع  نورّدـقتال  مکّنا  الا و  دومرف : هفاضا  هیرمطب ؛  هایند  نم  یفتکادـق  مکماما  ّنا  الا و  هک  داد  حرـش  نینچ  ار  دوخ  یگدـنز 
.دیشاب هتشاد  نم  لثم  یراتفر  دیناوت  یم  امش  دینک 

هیلع یلع  تعاجش  دناوت  یمن  یسک  .میورب  وگلا  نیا  تمـس  هب  مینک  یعـس  .تسوگلا  یلو  ینتفاین ، تسد  دوجو  کی  تسا ؛ عوّنلا  بر  کی  وا 
زارمه و قیفر و  درگاش ، ومع ، رسپ  ساّبع ، نب  هللادبع  بانج  مالّسلا ، هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هب  اهناسنا  ِنیرتکیدزن  .دشاب  هتشاد  ار  مالّـسلا 

یم وا  مهـس  دوب  هدرک  رکف  هک  ار  لاملا  تیب  لاوما  زا  یرادقم  دز -  رـس  راوگرزب  نآ  زا  ییاطخ  یتقو  .دوب  ترـضح  نآ  یعقاو  ّبحم  صلخم و 
یم تسار  ناسنا  نترب  وم  نآ ، ندناوخ  اب  هک  تشون  یو  هب  یا  همان  نانچ  مالّسلا  هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  دوب -  هتفر  هّکم  هب  هتشادرب و  دوش ،

: دیامرف یم  هاگ  نآ  یدرک »! تنایخ  وت   » هک تسا  نیا  ساّبع  نب  هللادبع  هب  باطخ  همان ، رد  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ریبعت  .دتـسیا 
وت هرابرد  ادخ  شیپ  کیف  هللا  یلا  ّنرذـعال  دـسرب ، وت  هب  متـسد  دـعب  کنم ؛  هللا  یننکما  ّمث  ینکن ، متفگ  هک  یراک  نیا  رگا  لعفت ؛  مل  نا  کّناف 

لجخ ادخ  شیپ  وت ، رطاخ  هب  منک  یم  یعس  نم  ینعی  .درک  مهاوخ  روذعم  ار  مدوخ 
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ار ریشمش  نیا  سکره  هب  هک  دز  مهاوخ  یریشمش  نامه  اب  ار  وت  راّنلا ؛  لخد  ّالا  ًادحا  هب  تبرض  ام  یذّلا  یفیسب  کّنبرضألو  .موشن  هدنکفارـس  و 
ادخ هب  هداوه ؛  یدنع  امهل  تناک  ام  تلعف  یذّـلا  لثم  العف  نیـسحلاو  نسحلا  ّنا  ول  هللاو  َو  تسا : رتالاب  زاب  هلمج  نیا  دـش ! مّنهج  دراو  مدز ،
چیه هداراب ؛  یّنم  ارفظالو  .تشاد  دـنهاوخن  یرذـع  هنوگ  چـیه  نم  شیپ  دـننکب ، نم  نیـسح  نسح و  یدرک ، وت  هک  ار  یراک  نیا  رگا  دـنگوس ،

نینمؤملاریما .تفرگ  مهاوخ  مه  اهنآ  زا  ار  قح  امهتملظم ؛  ّنا  لطابلا  حـیذا  امهنم و  ّقحلاذـخآ  یّتح  .تفرگ  مهاوخن  اـهنآ  عفن  هب  یمیمـصت 
مّحرت نم  دتفیب ، داتفا -  دهاوخن  هک  مه -  یقافّتا  نینچ  رگا  دیوگ  یم  اما  دنموصعم ؛ نیسح  نسح و  دناد  یم  هک  نآ  اب  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع 

.تسا تعاجش  نیا  .درک  مهاوخن 

هاگدید زا  اما  تسا ؛ نآ  هب  مارتحا  نوناق و  هظحالم  رگید  هاگدید  زا  تسا و  لدع  هاگدـید  کی  زا  .دراد  ینوگانوگ  نیوانع  دروخرب ، هویـش  نیا  هّتبلا 
رازگراک هک  سک  ره  میراد و  جایتحا  تعاجش  نیا  هب  ناریا ، تّلم  داحآ  امش و  نم ، زورما  .تسا  سفن  رب  طّلـست  تردق  تعاجـش و  مه ، رگید 
جایتحا تعاجـش  نیا  هب  رتشیب  دـنراد ، نانیمطا  وا  هب  رتشیب  مدرم  دـسر و  یم  ناناملـسم  لاملا  تیب  زا  یزیچ  هب  شتـسد  تسا و  تموکح  نیا 

یناسک ملاع ، لّوا  هجرد  یاهکریز  نادـناعم و  راّفک ، زورما  .تسین  لهج  یبا  بهل و  یبا  لثم  یلاّهج  زا  لّکـشتم  مه  زورما  یایند  رگید  .دراد 
ار اهتموکح  دننادرگ ، یم  ار  اهتلم  دنناخرچ ، یم  ار  ایند  یاهتسایس  هک  اهنیا  .دنراد  دوخ  تشم  رد  ار  یتاغیلبت  یسایس و  لئاسم  نیرتمهم  هک  دنا 

یم دوجو  هب  ماظن  دننیچ ، یمرب  ار  اهماظن  دنرب ، یم  نیب  زا  گنج  دنروآ ، یم  دوجو  هب  گنج  دننک ، یم  فّرـصت  ار  ایند  قطانم  دـننک ، یم  ضوع 
یمالسا یروهمج  دروم  رد  ناشتسایس  دنا و  یمالسا  یروهمج  هّجوتم  زورما  همه  ایند  لّوا  هجرد  ِراّکم  ِرگ  هیلح  ِعداخ  یاهتردق  نیا  دنروآ - 

لمع ایند  هدش  هتفریذپ  فرع  قبط  رب  هک  دینک  یم  هابتشا  امـش  دنیوگب  دننک و  هئطخت  ءازهتـسا و  ریقحت و  ار  ناریا  تّلم  ماظن و  نیا  هک  تسا  نیا 
رد دینک ؛ یم  هابتشا  نیطسلف  هیضق  رد  .دیوش  یمن  اهتردقربا  اکیرما و  یللملا  نیب  یناهج و  یاهتسایس  میلـست  هک  دینک  یم  هابتـشا  .دینک  یمن 

.اهفرح نیا  دننام  دینک و  یم  هابتشا  ناناملسم  رگید  یایاضق  رد  ینسوب و  هیضق 

رتیّدج اهنآ  اب  هک  ار  سک  ره  ناریا و  نالوؤسم  .دننک  هئطخت  ار  ناریا  تّلم  هک  دوب  روط  نیا  بالقنا  لّوا  زا  زورما ، هن  .تسا  نیا  تسایـس  زورما ،
ار نآ  رتشیب  دننیب ، یم  ررض  رتشیب  نآ  زا  هک  یراک  ره  .دننک  هئطخت  رتشیب  تسا ، فلاخم 
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فرصم دننک ؛ هرخسم  ار  تعامج  زامن  دننک ؛ هرخسم  ار  تدابع  دننک ؛ هرخسم  ار  هاگـشناد  دننک ؛ هرخـسم  ار  نز  اب  راتفر  .دنریگب  رخـسمت  داب  هب 
.دننک هرخسم  ار  یهلا  دودح  یارجا  یلکلا و  تابورشم  ندرکن 

گنرمه رابجا  هب  هک  روط  نآ  دـنک ؛ یم  هراچیب  لصأتـسم و  ار  یگرزب  یاهمدآ  اـهندرک ، نیهوت  ریقحت و  اهرخـسمت و  نیمه  یهاـگ  نم ! نازیزع 
ار یعنام  دندرب و  شیپ  ار  ناشراک  هک  دندنخ  یم  هاق  هاق  هنایفخم  دنراذگ ، یم  ناشلد  یور  ار  ناشیاهتسد  اهتردقربا  تقو  نآ  .دنوش  یم  تعامج 
ار شدوخ  یبالقنا  یاهراعش  اهوزرآ و  اهنامرآ ، ًاحیرص ، ًانلع و  هک  دننک  یم  هرخسم  ایند  رد  ار  یبالقنا  نایرج  نالف  ردق  نآ  دنتشادرب ! هار  ِرس  زا 
هب داتـسیا ؛ شدوخ  زورید  ِنانمـشد  روضح  رد  هک  یـسک  دش ، هدید  یناهج  تسایـس  هنحـص  رد  .دنک  هرخـسم  یّتح  ای  هئطخت و  ای  دریگب ، سپ 
یم شوخ  ار  ناشلد  دننیب ، یم  ار  یزیچ  نینچ  یتقواهنآ  هّتبلا  دندیدنخ ! اهنآ  و  دوش ، تعامج  گنرمه  هک  نیا  یارب  تفگ ، کلتم  شدوخ  ِزورما 
نیب زا  ار  عناوم  هنوگ  نیدب  .دنا  هتشادرب  ور  شیپ  زا  ار  عنام  کی  عقاو  رد  اما  دیتسه ! یمهفزیچ  نّدمتم و  مدآ  ردقچ  امـش  هب ! هب  دنیوگ : یم  دننک و 

.دنرب یم 

هّلقل یدهلا  قیرط  یف  اوشحوتستال  .دریگب  سرد  ترضح  نآ  تعاجش  زا  دیاب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دقتعم  هعیـش  هک  تساج  نیا 
رهوگ هک  تسامش -  تسد  رد  هچنآ  هرابرد  نمشد  رخـسمت  زا  .دینکن  ییاهنت  ساسحا  نمـشد  ضارعِا  ندنادرگور و  زا  .دینکن  تشحو  هلها ؛ 

رد ار  یندـشن  مامت  یجنگ  .دـیداد  ماجنا  یمیظع  راک  دـیتفرگ و  تشم  رد  ار  ییاهبنارگ  رهوگ  امـش  .دوشن  تسـس  نات  هدـیقع  تسا -  ییاهبنارگ 
نیا ینامز  .دینک  جراخ  اهتردق  غوی  زا  ار  دوخ  دیتسناوت  دیدیسر و  یدازآ  لالقتسا و  هب  دیدیسر ، مالـسا  هب  دیدرک ، فشک  ناتدوخ  ِروشک  لخاد 
همه یتاعالّطا ، یاههاگتسد  نیا  اه ، هناخترازو  نیا  یتلود ، تارادا  نیا  حّلسم ، یاهورین  نیا  اهناگداپ ، نیا  نارهت ، نیا  هاگشناد ، نیا  تکلمم ،

ار شا  هیاس  دنیبب ، اکیرما  رادفرط  ار  یـسک  روشک ، نیا  یاه  هد  هروک  رد  روشک ، طاقن  نیرترود  رد  تّلم  نیا  رگا  زورما  .دوب  اکیرما  لویت  همه ، و 
همه .تشادن  دوجو  یتاباختنا  تشادن ، دوجو  یـسلجم  تشادـن ، دوجو  ییارآ  تشادـن ، دوجو  یتلم  تکلمم ، نیا  رد  ینامز  .دـنز  یم  ریت  اب 

رد ار  یمیظع  هناـخراک  هک  نیا  لـثم  .دوب  یبیجع  نارود  ًاـعقاو  تّلم  نیا  یارب  یولهپ  نارود  .دوب  یعّنـصت  یغورد و  یروص ، یتافیرـشت ، زیچ 
تسا و هناخراک  دینیب  یم  دینک  یم  هاگن  یتقو  دننک ! تسرد  نلاس  کی  لخاد 
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ترامع دـننام  .تسا  هدـش  تسرد  هچیزاب  کیتسالپ ، زا  نولیان و  زا  زیچ  همه  دـینیب  یم  دـیور ، یم  کـیدزن  یتقو  .تسا  هناـخراک  تازیهجت 
هدرک تسرد  فرب  زا  دنیبب  تفر ، کیدزن  یتقو  اما  تسا ؛ میظع  یخاک  دنک  لایخ  مدآ  هک  عفترم ، یاهفقـس  اهنوتـس و  اه و  همّـسجم  اب  یمیظع 

! دنا

، دوب یمدرم  یمومع و  ینایرج  هک  نید  نایرج  طـقف  .دـندوب  یروص  همه  تلود ، سلجم و  هماـنزور ، هّلجم و  یرکفنـشور ، ناـیرج  هاگـشناد ،
نهیم یتسرپ و  نطو  تروص  هب  رتکچوک ، رایـسب  رتگنر و  مک  نایرج  کـی  هّتبلا  .دـش  یم  هاـگن  ترفن  ضغب و  رظن  اـب  مه  نآ  هب  هک  دوب ، یقیقح 

یـساسا ِیراذـگ  هیاپ  ار  زیچ  همه  دـیدمآ  امـش  .دـندوب  هدرک  تسرد  تّلم  نیا  یارب  یعـضو  نینچ  .تشاد  دوجو  رانک  هشوگ و  رد  مه  یتسود 
دشر راکفا  دنک ، یم  دشر  اهناسنا  تّیصخش  دنک ، یم  دشر  هاگشناد  دنک ، یم  دشر  تعنـص  دنک ، یم  دشر  ملع  تکلمم  نیا  رد  زورما  .دیدرک 

هک دسر  یم  ییاج  هب  مارآ ، مارآ  تلم ، نیا  تکرح  .دـنک  یم  دـشر  تالیـصحت  دـنک ، یم  دـشر  هملک -  یقیقح  یانعم  هب  یدازآ -  دـنک ، یم 
شّحوت ّقح  تّلم  نیا  ِدوخ  زا  دندمآ ، یم  اج  نیا  هک  ییاهنآ  .درک  یمن  انتعا  ناریا  تّلم  هب  ایند  رد  یسک  زورید  .دنک  ادیپ  ایند  رد  ار  دوخ  هاگیاج 

یمن شیپ  هیضق  نآ  دشاب ، فلاخم  ًاّدج  نآ  اب  ناریا  تّلم  هک  ایند  ِّمهم  هیضق  ره  رد  .دیّمهم  یأر  کی  یاراد  تّلم و  کی  زورما  امـش  دنتفرگ ! یم 
ار اهمـشچ  ناریا  تّلم  هولج  .دـنراد  یعـضو  نینچ  اـیند  رد  هللادـمحب  گرزب ، روشک  نیا  تموـکح و  نیا  ماـظن و  نیا  تّلم و  نیا  زورما  .دور 

.دیوگب دهاوخ  یم  هچره  دنک و  ریقحت  نمشد  راذگب  لاح  .دیا  هدروآ  تسد  هب  ار  نیا  امش  .دنک  یم  دوخ  هب  هّجوتم  جیردتب 

یحرش زا  ام  گرزب  سرد  زورما  دننک ، لیمحت  وا  رب  دنتساوخ  یم  هک  یلطاب  لباقم  رد  وا  یگداتسیا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تعاجش 
تبقارم و لاـمکاب  دـش ، ضرع  هک  ییاـنعم  رد  ار  یهلا  یاوقت  هک  منک  یم  هیـصوت  ار  نازیزع  امـش  همه  نم  .میتفگ  راوگرزب  نآ  هراـبرد  هک  تسا 
هالّـصلا و هیلع  نینمؤملاریما  مان  هیاس  لاس ، هدفه  تدم  نیا  رد  .درک  دهاوخ  کمک  ادخ  .دـیورب  شیپ  دـینک و  بیقعت  دـیریگب و  رظن  رد  تّقد ،
درک و میهاوخ  هدافتسا  نیا  زا  رتشیب  نمشد ، مشچ  یروک  هب  .درک  هدافتسا  هئاضتـسا و  راوگرزب  نآ  راونا  زا  تّلم  نیا  دوب و  تّلم  نیا  رب  مالّـسلا 

.دوش یولع  هعماج  ًاتقیقح  ام  هعماج  هللاءاش  نا  ات  تفر  میهاوخ  شیپ 

1374/11/20 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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دعب لاس  ناضمر  هام  یگدامآ  یارب  یّدج  میمصت  زور  رطف ؛ دیع 

نیا .منک  یم  ضرع  تینهت  کیربت و  رازگزامن ، ناردارب  نارهاوخ و  امش  هب  ناریا و  زیزع  تّلم  ناهج و  ناناملـسم  همه ی  هب  ار  رطف  دیعـس  دیع 
.تسا خیرات  لوط  رد  یمالسا  تّما  همه ی  مّلسو و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ایبنالا  متاخ  ترـضح  مرکا ، ّیبن  هب  قّلعتم  تسا و  یگرزب  زور  زور ،

هب ملاع  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ایوگ  ناضمر ، کرابم  هام  هدننک ی  تیبرت  هدنزاس ی  ِّمهم  ناحتما  ندـنارذگ  زا  دـعب  ناناملـسم ، هک  تسا  یزور 
هدـش هراشا  انعم  نیا  هب  رطف ، دـیع  زور  بش و  یاهاعد  رد  .دـننک  یم  هضرع  شیوخ  راگدرورپ  رب  ار  دوخ  ناـضمر  هاـم  دننیـشن و  یم  باـسح 

.دنهد یم  رارق  یهلا  لوبق  ضرعم  رد  ار  ناضمر  هام  ناضمر .  رهش  اّنم  لّبقت  تسا :

رگا .تسا  رگید  ناضمر  هام  رد  لولح  تهج  لاس ، لوط  رد  یگدامآ  یارب  یّدـج  میمـصت  نآ  تسه و  رطف  دـیع  زور  رد  مه  رگید  هتکن ی  کی 
زا دیاب  ددرگ ، لخاد  کرابم  یاهبـش  نآ  ردقلا و  هلیل  هزوح ی  رد  دهاوخب  رگا  دوش و  دراو  یهلا  تفایـض  رد  ناضمر ، هام  ره  رد  دهاوخب  یـسک 

یگدنز رد  هدنیآ ، لاس  رد  هک  دیراذگب  انب  .دیریگب  زورما  ار  نآ  میمـصت  دـیاب  هک  تسا  لاس  لوط  یگدامآ  یگدامآ ، نیا  .دـنک  هدامآ  ار  دوخ  شیپ 
تسا یضیف  نیرتگرزب  نیا ، .دوش  کرابم  نیریش و  امش  رب  یهلا  تفایض  دریذپب و  ار  امش  ناضمر ، هام  هک  دیشاب  هتـشاد  یراتفر  نانچ  نآ  دوخ ،

رد تّیقفوم  یارب  یا  هلیسو  دربب و  دناوت  یم  ناسنا  کی  هک 
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.تسا یمالسا  هعماج ی  ناکیدزن و  صخش و  هب  طوبرم  ترخآ و  ایند و  هب  طوبرم  روما  همه ی 

ناسنا تقلخ  یلصا  فده  هب  ندیسر  یارب  شالت  هاگودرا  ایند ؛

یارب هک  دنتـسه  یناسک  لثم  رـشب  دارفا  اـیند ، ملاـع  رد  یتسه  هئـشن ی  نیا  رد  هک  منک  هراـشا  ًـالامجا  بلطم  نیا  هب  زیزع ! نارهاوخ  ناردارب و 
دننارذگب ار  یا  هرود  هک  نآ  یارب  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  یرادا  ای  یماظن  ای  زومآ  شناد  عمج  کی  .دنوش  یم  هدرب  یهاگودرا  هب  یا ، هرود  ندـنارذگ 

هلیـسو ی دنراذگ و  یم  ییاه  همانرب  ناشیارب  دـنرب و  یم  یهاگودرا  هب  ار  اهنآ  دـنریگ ، ارف  ییاهزیچ  دـنهد و  یّقرت  یلاع ، حطـس  کی  هب  ار  دوخ  و 
تـسد هب  دیاب  هک  ار  هچنآ  دندیمهف و  دـنمهفب ، دـیاب  هک  ار  هچنآ  دـندنارذگ و  ار  هرود  نیا  هک  نآ  زا  دـعب  دـننک و  یم  مهارف  ار  هاگودرا  رد  یگدـنز 

.دنوش یگدنز  راک و  همادا ی  لوغشم  یرتالاب  حطس  رد  ات  دنرب  یم  نوریب  هاگودرا  زا  ار  اهنآ  دندروآ ، تسد  هب  دنروایب ،

یم نوریب  هاگودرا  نیا  زا  ناسنا ، رازه  اهرازه  دنوش و  یم  هاگودرا  نیا  دراو  ناسنا ، رازه  اهرازه  یزور ، ره  .تسا  گرزب  هاگودرا  نامه  اج ، نیا 
.دننک رتکیدزن  یعقاو ، لزنم  رس  تقلخ و  یلصا  فده  ریسم  هب  ار  دوخ  ات  دنور 

ییاهن و لزنم  رس  هب  دورو  هدامآ ی  میزاسب و  میربب و  رتالاب  ار  دوخ  میناوت  یم  نآ  اب  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  ییاه  همانرب  هاگودرا ، نیا  رد  ام  یارب 
یم مه  هنوگ  دـنچ  هک  دـنا  هدرک  نّیعم  مدرم  یارب  یگدـنز ، لوط  رد  ار  اه  همانرب  نیا  نایدا ، .تسا  هللاءاقل  نامه  هک  مینک  ناسنا  ِشنیرفآ  یقیقح 

: دشاب

عّرضت هّجوت و  رکذ و  زامن و  لثم  دراد ؛ یم  رارقرب  ار  لاعتم  یادخ  اب  ناسنا  هطبار ی  یبلق ، یحور و  یونعم و  ظاحل  زا  اه ، همانرب  نیا  زا  یـضعب 
.رگید تادابع  زا  یرایسب  لثم  راگدرورپ و  هب  لّسوت  و 

زا ار  بویع  حیحصت و  ار  ناسنا  تاکلم  تاّیقالخا و  اه ، همانرب  زا  یضعب 
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دنک یم  رود  ام  زا  ار  تنایخ  ییوگغورد و  یتسپ و  تمائل و  تئاند و  دسح و  ربک و  هک  یقالخا  یاهروتسد  لثم  دنک ؛ یم  فرط  رب  ناسنا  حور 
.دزاس یم  یناسنا  یلاع  لاصخ  هب  هتخیمآ ی  تّبحم و  اب  تحامس و  اب  تفرعم و  اب  میرک و  ار  ناسنا  و 

اب ام  هطبار ی  یّتح  .دنک  یم  میظنت  دنتـسه ، گرزب  ِهاگودرا  ناهج و  نیا  رد  هک  ییاهناسنا  اب  ار  ام  یعامتجا  یدرف و  طباور  اه ، همانرب  زا  یـضعب 
.دنک یم  میظنت  ام  یارب  ار  هطبار  نیا  اه ، همانرب  میلاعت و  زا  یضعب  دنا و  هداد  میلعت  مه  ار  تاناویح  ءایشا و 

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تلود ، لیکـشت  تموکح ، همانرب ی  لثم  دزاس ؛ یم  تسیز  لباق  ار  یگدـنز  یاـضف  اـه ، هماـنرب  نیا  زا  یـضعب 
رقف و ندرب  نیب  زا  هب  کمک  هعماج ، ناهج و  یمومع  روما  حالـصا  هب  کمک  نمؤم ، حـلاص و  نامدرم  اب  یکین  یبوخ و  نارگمتـس ، اب  ینمـشد 

نارود نیا  رد  گرزب و  هاگودرا  نیا  رد  اه ، همانرب  نیا  عومجم  .تسا  عماوج  یگدـنز و  طیحم  ناـهج و  حطـس  هب  طوبرم  هک  ییاـه  هماـنرب  رگید 
.تسا هدش  هتشاذگ  امش  نم و  یارب  یگدنز ،

ینامسج تاّذل  هب  هدش و  هتشاذگ  مه  رشب  یتحار  لیاسو  تسایند ، شمسا  هک  یمیظع  ِیتیبرت  ِیـشزومآ  ِهاگودرا  ِطیحم  نیا  رد  اهنیا ، رب  هوالع 
نیا زا  رگا  .دـنک  یم  دونـشخ  ار  وا  دـهد و  یم  شزاون  ار  وا  لقع  حور و  هّماش و  شوگ و  مشچ و  هک  یتاّذـل  تسا ؛ هدـش  هّجوت  زین  وا  یـسنج  و 

لامک هب  ار  دوخ  مه  مینک و  یم  یّقرت  دشر و  مه  ینعی  دوش ؛ یم  مه  نیریـش  هاگودرا ، نیا  رد  یگدنز  دوش ، هدافتـسا  یتسرد  لکـش  هب  تاّذـل ،
یم هدافتسا  یگدنز ، هداد ی  ادخ  ِحابم  ذیاذل  زا  ایند  نیا  رد  مه  میوش و  یم  شنیرفآ  ییاهن  لزنم  رـس  هب  دورو  هدامآ ی  مه  میزاس و  یم  کیدزن 

 . ِقْزِّرلَا 1 َنِم  ِتابِّیَّطلَا  ِهِدابِعِل َو  َجَرْخَأ  یِتَّلَا  ِهّللَا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ْلُق  دومرف : هک  مینک 

.دینک یم  هدامآ  ار  دوخ  دیهد ، ماجنا  تسرد  ار  اه  همانرب  هعومجم  نیا  هک  نآ  یارب  عقاو  رد  یتدابع ، گرزب  یاهتـصرف  رد  ناضمر و  هام  رد  امش 
نتفر نوریب  ماگنه  زا  دنک ، حیحـصت  ار  دوخ  راتفر  یگدنز و  دَروآ و  اجب  تسا ، مزال  وا  رب  ار  هچنآ  دهد و  ماجنا  تسرد  ار  اه  همانرب  نیا  هک  یـسک 

.تسا رُپ  وا  تسد  نوچ  دسرت ؛ یمن  مه  هاگودرا  زا 
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حلـصا ّمهّللا  تسا : هدش  ضرع  راگدرورپ  هب  روط  نیا  نآ ، رد  هک  دوش  هدناوخ  ییاعد  تسا  ّبحتـسم  زامن ، ره  زا  دـعب  ناضمر ، هام  لولح  رد 
لاح و ییوکین  اب  ار  ام  لاوحا  یدب  اراگدرورپ ! . (1) کلاح نسحب  انلاح  ءوس  رّیغ  ّمهّللا  .کانغب  انرقف  ّدس  ّمهّللا  .نیملسملا  روما  نم  دساف  ّلک 

.تسه مه  امش  نم و  دوخ  تسد  هب  نیا ، .میا  هتساوخ  ادخ  زا  ار  نیا  .نک  حالصا  میمرت و  دوخ  لضف  فطل و 

تفایـض زا  میوش ، ناضمر  هام  دراو  مزال ، یگدامآ  اب  رگا  .مینک  هدامآ  ار  دوخ  ناضمر ، هام  زا  لبق  ِهاـم  هدزاـی  لوط  رد  دـیاب  .مینک  تبقارم  دـیاب 
بلق سفن و  رد  مه  تقو ، نآ  .تفر  میهاوخ  رتالاب  سالک  کی  حطـس و  کی  هجرد و  کی  هدنیآ ، لاس  یارب  درب و  میهاوخ  یرتشیب  هرهب ی  یهلا 

.درک دیهاوخ  هدهاشم  دنک ، یم  یضار  دونشخ و  ار  امش  هچنآ  یعامتجا ، یگدنز  طیحم  رد  مه  دوخ و 

زا دنک ، تبقارم  ار  دوخ  دـشاب ، دوخ  ظعاو  دـیاب  سک  ره  .تسا  دراوم  نیمه  مالـسا ، رد  یگدـنز  یاه  همانرب  همه ی  یتیبرت و  همانرب ی  ساسا 
رما و رب  دوخ ، ِندرک  هظعوم  رکنم و  زا  دوخ  ِیهن  فورعم و  هب  دوخ  ِرما  نآ  هک  دـنکب  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوش ، عنام  دوخ  یّطخت 

نم .مییامن  هیصوت  رگیدکی  هب  مینک و  تبقارم  ار  اوقت  .دنا  هتـساوخ  ام  زا  هک  تسا  یهلا  یاوقت  نامه  نیا ، .تسا  مّدقم  نارگید  هظعوم ی  یهن و 
تـسد هب  ار  هچنآ  .تساوقت  ناضمر ، هام  لوصحم  نیرتگرزب  .دینکن  شومارف  ار  یهلا  یاوقت  هک  منک  یم  هیـصوت  نارهاوخ  ناردارب و  امـش  هب  مه 

.دیهد شیازفا  رمع ، رخآ  ات  هللاءاش  نا  هدنیآ و  یاهلاس  یارب  دینک و  ظفح  دیا ، هدروآ 

1374/12/1 رطف -  دیع  یاه  هبطخ  رد 
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هثاغتسا و  رافغتسا ، عّرضت ، هبوت ، هام  ناضمر ؛

.داب کرابم  ملاع  نیملسم  همه ی  رب  نازیزع و  امش  همه ی  رب  تسا ، هثاغتسا  رافغتسا و  عّرـضت و  هبوت و  هام  ادخ و  هام  هک  ناضمر  کرابم  هام 
یاوقت تیاعر  هب  ار  زیزع  نارازگزامن  امـش  همه ی  تشاد -  مهاوخ  یـضیارع  هاـم ، نیا  نوؤش  زا  یخرب  هراـبرد ی  هک  لّوا -  هبطخ ی  زاـغآ  رد 
نمؤم هعماج ی  مه  نمؤم و  درف  مه  نمؤم -  هریخذ ی  اوقت ، تساوقت و  یارب  یا  هلیسو  هزور ، تساوقت و  هام  هام ، نیا  هک  منک  یم  توعد  یهلا 
ناریا نأّشلا  میظع  هعماج ی  هب  اـم و  کـیاکی  هب  دنمـشزرا ، هریخذ ی  نیا  زا  هاـم ، نیا  رد  دـنوادخ  هک  میراودـیما  .تسا  ترخآ  اـیند و  یارب  - 

.دنک رادروخرب  نآ  زا  ار  ام  دیامرف و  تیانع  یمالسا 

قتعلا رهـش  اذه  هبوتلا و  رهـش  اذه  هبانالارهـش و  اذهو  هک  میناوخ  یم  روط  نیا  تسا ، هدش  دراو  ناضمر  کرابم  هام  یاهزور  رد  هک  ییاعد  رد 
حرطم ار  یضیارع  رافغتسا ، هب  عجار  لوا  هبطخ ی  رد  تبسانم ، نیمه  هب  زورما  .تسادخ  هب  تشگزاب  رافغتسا و  هبوت و  هام  هام ،  (1)  . راّنلا نم 

.منک یم 

رافغتسا راثآ  طیارش و  تّیمها ، فیرعت ،

رگا رافغتسا  نیا  .ناهانگ  یارب  یهلا  شزرمآ  ترفغم و  بلط  ینعی  رافغتسا ،
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یهلا فاطلا  زا  یناسنا  هعماج ی  کی  رـشب و  درف  کی  هک  هچنآ  همه ی  .دـنک  یم  زاب  ناـسنا  یور  هب  ار  یهلا  تاـکرب  باـب  دریگ ، ماـجنا  تسرد 
یاهنادـیم رد  حوتف  اهراک ، رد  کمک  راگدرورپ ، یوس  زا  قیفوت  یهلا ، تیادـه  یهلا ، تّینارون  یهلا ، تمحر  یهلا ، تالّـضفت  دراد -  جایتحا 

.دوش یم  باجح  یهلا ، تالّـضفت  تمحر و  ام و  نایم  هانگ ، .دوش  یم  هتـسب  شهار  میهد ، یم  ماجنا  ام  هک  یناهانگ  هلیـسو ی  هب  نوگاـنوگ - 
رد اج  دنچ  امـش  اذل  .تسا  رافغتـسا  هدـیاف ی  نیا ، .دوش  یم  زاب  ام  یوس  هب  ادـخ  لّضفت  تمحر و  هار  دراد و  یمرب  ار  باجح  نیا  رافغتـسا ،

اوُبوُت َّمُث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسِا  ًالثم : .تسا  هدش  هتـسناد  بّترتم  یورخا ، دیاوف  یهاگ  یویند و  دیاوف  رافغتـسا ، یارب  هک  دینک  یم  هظحالم  نآرق  تایآ 
تکرب هب  یهلا ، تالّـضفت  نیا  هار  هک  تسا  هیجوت  لباق  مهف و  لباق  روط  نیا  اهنیا ، همه ی  .لیبق  نیا  زا  1 و  ًارارْدِم ْمُکْیَلَع  َءامَّسلَا  ِلِسْرُی  ...ِهْیَلِإ 

.تسا مهم  رافغتسا  اذل  .دوش  یم  زاب  یناسنا  هعماج ی  ناسنا و  مسج  لد و  یوس  هب  رافغتسا ،

بلط ینعی  تسا ؛ رافغتـسا  هبوت ، ناکرا  زا  یکی  نیاربانب ، .ادخ  یوس  هب  تشگزاب  ینعی  مه  هبوت  .تسا  هبوت  زا  یئزج  عقاو  رد  رافغتـسا ، ِدوخ 
اهنآ ات  تسا ، هدرک  زاب  ناگدـنب  یور  هب  ار  هبوت  باب  لاعتم ، دـنوادخ  ینعی  .تسا  یهلا  گرزب  یاهتمعن  زا  یکی  نیا ، .لاعتم  یادـخ  زا  شزرمآ 
هبرض ناهانگ ، زا  مادک  ره  .دنک  یم  طقاس  یناسنا  یالتعا  جوا  زا  ار  ناسنا  هانگ ، نوچ  دنکن ؛ ناشریگنیمز  هانگ  دنورب و  شیپ  لامک  هار  رد  دنناوتب 
.دننک یم  ردـک  ار  نآ  دـنرب و  یم  نیب  زا  ار  ناسنا  حور  تیفاّفـش  دـنروآ و  یم  دراو  یحور  زازتعا  تّیونعم و  یناسنا ، یافـص  ناسنا ، حور  هب  یا 

ار وا  دزادنا و  یم  تیفاّفـش  زا  تسا ، هّدام  ملاع  نیا  تادوجوم  هیقب ی  اب  ناسنا  زیامت  هیام ی  تسا و  ناسنا  رد  هک  ار  یتّیونعم  هبنج ی  نآ  هانگ ،
.دنک یم  کیدزن  تادامج  تاناویح و  هب 

ناسنا یاهتیلاّعف  یگدنز و  رد  هانگ  ریثأت 

ار ییاهتیقّفوم  مدع  یونعم ، هبنج ی  نیا  رب  هوالع  ناسنا ، یگدنز  رد  ناهانگ 
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.دوش یم  ماکان  اهنآ  رد  تسا ، هدزرس  وا  زا  هک  یناهانگ  رطاخ  هب  ناسنا  هک  دراد  دوجو  یرـشب  کّرحت  یاهنادیم  زا  یرایـسب  .دنروآ  یم  راب  هب  زین 
ًالثم دنک ؟ یم  ریگنیمز  ار  ناسنا  هانگ ، هک  دوش  یم  روطچ  .تسین  ظافلا  نایب  ای  دّبعت  فرص  دراد ؛ مه  یناور  یفسلف و  یملع و  هیجوت  هّتبلا  اهنیا 
یلو دندش ، زوریپ  لّوا  نیملسم ، ینعی  .دش  تسکـش  هب  لیدبت  هیلّوا  یزوریپ  نیملـسم ، زا  یعمج  ریـصقت  یهاتوک و  رطاخ  هب  دحُا ، گنج  رد 

هب دندرک و  اهر  ار  ناشدوخ  رگنس  تمینغ ، عمط  هب  دندرک ، یم  ریذپانذوفن  ار  ههبج  تشپ  دنتسشن و  یم  هوک  فاکش  رد  دیاب  هک  ینارادنامک  دعب 
تسکش .دومن  رام  رات و  ار  ناناملـسم  درک و  هناریگلفاغ  یا  هلمح  نوخیبش ، کی  اب  دز و  رود  ار  اهنآ  تشپ ، زا  مه  نمـشد  دندمآ و  نادیم  فرط 

.دمآ دوجو  هب  اج  نیا  زا  دحُا ،

تّدـش هب  یحور  رظن  زا  ناناملـسم  نوچ  .تسا  تسکـش  هیـضق ی  نیمه  هب  عجار  رتـشیب ، اـی  هیآ و  هدزاود  هد ، دـیاش  نارمع ، لآ  هروس ی  رد 
هب مه  درک و  یم  ناشتیاده  مه  داد ، یم  ناششمارآ  مه  نآرق  تایآ  دوب ، هدش  مامت  نیگنس  یلیخ  ناشیارب  تسکش  نیا  دندوب و  مارآان  مطالتم و 

: دیامرف یم  هک  دسر  یم  هفیرش  هیآ ی  نیا  هب  دعب  .دمآ  اجک  زا  هثداح  نیا  دیدش و  لّمحتم  ار  تسکش  نیا  امـش  دش  هچ  هک  دومن  یم  میهفت  اهنآ 
، دحُا گنج  رد  امـش  زا  یا  هّدع  دـیدید  هک  نیا  ینعی   (1)  . اوُبَـسَک ام  ِضْعَبِب  ُناطْیَّشلَا  ُمُهَّلَزَتْسِا  اَـمَّنِإ  ِناـعْمَجْلَا  یَقَتْلِا  َمْوَی  ْمُکْنِم  اْوَّلَوَت  َنیِذَّلَا  َّنِإ 

هب ار  اهنیا  ناطیـش  .دنتـشاد  ینورد  لاکـشا  اهنیا  .دوب  هدش  یزاس  هنیمز  لبق  زا  اهنیا  هلأسم ی  دنداد ، تسکـش  هب  نت  دندرک و  نمـشد  هب  تشپ 
ههبج رد  یماظن ، ههبج ی  رد  دـنک ؛ یم  رهاظ  ههبج  رد  ار  شرثا  یلبق ، ناهانگ  ینعی  .درک  راداو  شزغل  هب  دـندوب ، هدرک  ًالبق  هک  ییاهراک  کمک 
قیقد کرد  مهف و  هک  ییاج  نآ  تسا ، مزال  تماقتسا  هک  ییاج  نآ  تیبرت ، میلعت و  راک  رد  یگدنزاس ، راک  رد  نمشد ، اب  هلباقم  رد  یـسایس ، ی 

رافغتـسا حوصن و  هبوت ی  هک  یناهانگ  هّتبلا  .دریگن  ار  وا  ِولج  عناوم  دورب و  شیپ  دّربب و  دـناوتب  دالوف  لثم  دـیاب  ناسنا  هک  ییاـج  نآ  تسا ، مـزال 
.دشاب هدشن  لصاح  اهنآ  زا  یقیقح 

نیمه یرگید ، تروص  هب  مه  نآ  هک  تسه  یرگید  هیآ ی  هروس ، نیمه  رد 
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(1) .دنک یم  نایب  ار  انعم 

یم شیپ  لئاسم  لیبق  نیا  زا  .دمآ  شیپ  یلکشم  ناتیارب  گنج ، ههبج ی  رد  دیدروخ و  تسکش  امش  هک  درادن  یبّجعت  دیوگب ، دهاوخ  یم  نآرق 
اَم اوُفُعَـض َو  ام  ِهّللَا َو  ِلیِبَس  یِف  ْمُهَباصَأ  اـمِل  اوُنَهَو  اـمَف  ٌریِثَک  َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَـتاق  ٍّیِبَن  ْنِم  ْنِّیَأَـک  َو  دـیامرف : یم  .تسا  هدـمآ  شیپ  مه  ًـالبق  دـیآ و 

مطالتم و همه  دنا ، هدش  هتشک  یا  هّدع  تسا و  هدمآ  شیپ  ناتیارب  یتسکش  دحُا ، گنج  رد  هک  نیا  زا  امش  تسا ؟ ربخ  هچ  ینعی   (2)  . اوُناکَتْسِا
رطاخ هب  هک  دمآ  یم  شیپ  یثداوح  گنج  نادیم  رد  مه  یلبق  ناربمایپ  یارب  هن ؛ .دینک  یم  سأی  فعـض و  ساسحا  اهیـضعب  دیا و  هدش  تحاران 

یِف انَفارْـسِإ  انَبوُنُذ َو  انَل  ْرِفْغِا  اَنَّبَر  اوُلاق  ْنَأ  ّالِإ  ْمُهَلْوَق  َناک  ام  َو  دیامرف : یم  دعب  .دـندرک  یمن  یتسـس  فعـض و  ساسحا  دـمآ ، یم  شیپ  هک  هچنآ 
بناج هب  اعد  یور  دندش ، یم  یتبیـصم  راچد  نوگانوگ ، ثداوح  اهگنج و  رد  ناربمایپ ، نوّیراوح  باحـصا و  یتقو  هتـشذگ ، رد  ینعی   . 3 انِرْمَأ

رد هک  ار  ییاه  یهّجوت  یب  اهیور و  هدایز  ناهانگ و  ایادخ ! انرما ؛» یف  انفارـسا  انبونذ و  انلرفغا  انّبر  : » دـندرک یم  ضرع  دـندومن و  یم  راگدرورپ 
.دوش یم  یشان  دیدرک ، مهارف  ناهانگ  اب  امش  دوخ  هک  هچنآ  زا  تبیـصم ، هثداح و  هک  دهد  یم  ناشن  عقاو  رد  نیا ، .زرمایب  میدرک ، نامدوخ  راک 

.تسا ناهانگ  هلأسم ی  نیا ،

تمواقم هدارا و  شهاک  تّیونعم و  فیعضت  رد  هانگ  رثا 

صرح یزرو و  عمط  یبلطایند و  ینارتوهش و  زا  یـشان  هک  ییاهراک  نیا  نوگانوگ ، یاهفّلخت  نیا  دهد ، یم  ماجنا  ناسنا  هک  یناهانگ  دینیبب ! سپ 
تسد رد  دوجوم  یاهییاراد  هب  تبسن  لخب  ایند و  ماقم  هب  ندیبسچ  ایند و  لام  هب  ندیزرو 
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تّیناحور زا  ار  حور  هک  تسا  یونعم  رثا ، کی  دراذـگ : یم  ناـسنا  دوجو  رد  رثا  ود  یعطق  روط  هب  تسا ، بضغ  صرح و  دـسح و  زین  یمدآ و 
هک تسا  نیا  رگید  رثا  .ددنب  یم  ناسنا  رب  ار  یهلا  تمحر  هار  دنک و  یم  فیعـض  ناسنا  رد  ار  تّیونعم  دنک ؛ یم  جراخ  تّینارون  زا  دزادنا ، یم 

نیا دراد ، ناسنا  هدارا ی  رادـتقا  نداد  ناشن  تمواقم و  راکتـشپ و  هب  جایتحا  یگدـنز  تکرح  هک  ییاـج  نآ  یعاـمتجا ، تازراـبم  هنحـص ی  رد 
تـسا نکمم  یهاگ  هّتبلا  .دروآ  یمرد  اپ  زا  ار  ناسنا  دنک ، ناربج  ار  فعـض  نیا  هک  دشابن  یرگید  لماع  رگا  دریگ و  یم  ار  ناسنا  نابیرگ  ناهانگ 

نیا شرثا  هسفن  یف  هانگ ، اّما  تسین ؛ دراوم  نآ  رـس  رب  ثحب  .دـنک  ناربج  هک  دـشاب  ناسنا  رد  بوخ  راک  ای  تفـص و  کی  لثم  یرگید  یاهلماع 
.تسا

هبوت ترفغم و  یدادادخ  تمعن 

راک نیا  رثا  هک  دیدرک -  هک  یراک  نیا  زا  امـش  رگا  تسا  هدومرف  تسا و  ترفغم  تمعن  هک  هداد  ناسنا  هب  یگرزب  تمعن  لاعتم  یادخ  تقو ، نآ 
ناتدوخ ندب  هب  یمخز  هک  تسا  نیا  لثم  دیوش ، یم  بکترم  هک  یهانگ  اب  امـش  .تسا  زاب  رافغتـسا  هبوت و  باب  دیدش ، نامیـشپ  دنامب -  دـیاب 

دوجو رد  هبرـض ، نیا  یرامیب و  نیا  مخز و  نیا  رثا  دیهاوخ  یم  رگا  .تسا  ریذپان  بانتجا  یرامیب  دیـشاب ؛ هدرک  ناتندـب  دراو  ار  یبورکیم  هدز و 
ناربج لاعتم  یادـخ  دـیدرگرب ، رگا  .تسادـخ  هب  تشگزاب  هبانا و  رافغتـسا و  هبوت و  باب  نآ  هدرک و  زاب  یباب  لاـعتم  یادـخ  دورب ، نیب  زا  اـمش 

.تسا هداد  ام  هب  لاعتم  یادخ  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا ، .درک  دهاوخ 

سّدقم تاذ  هب  مالّسلا  هالّـصلا و  هیلع  داّجـس  ماما  تسا -  هیداّجـس  هفیحـص ی  مجنپو  لهچ  یاعد  هک  ناضمر -  کرابم  هام  عادو  یاعد  رد 
.یدرک زاب  تدوخ  وفع  هب  یرد  تناگدنب ، یور  هب  هک  یتسه  یسک  نآ  وت  (1) ؛ کوفع یلا  ًاباب  کدابعل  تحتف  یذّلا  تنا  دنک : یم  ضرع  یبوبر 

.یتشاذگ هبوت  باب  ار  باب  نآ  مسا  و  (2) ؛ هبوتلا هتیمسو 
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ار رد  نیا  وت  ناگدنب  ات  یتشاذگ  رد  نیا  یارب  یحو  نآرق و  زا  مه  امنهار  کی  (1) و  ؛  هنع اوّلضی  الئل  کیحو  نم  الیلد  بابلا  کلذ  یلع  تلعجو 
شرذـع رگید  ناسنا ،  (2) ؛  لیلدـلا هماقا  بابلا و  حـتف  دـعب  لزنملا  کلذ  لوخد  لفغا  نم  رذـع  امف  دـیامرف : یم  یتالمج  زا  دـعب  .دـننکن  مگ 

دیاب ادخ  زا  .تسا  ترفغم -  بلط  ینعی  رافغتسا -  مه ، یهلا  ترفغم  هار  دنکن ! هدافتسا  یهلا ، ترفغم  نیا  زا  هدوشگ و  ِرد  نیا  زا  هک  تسیچ 
.دیهاوخب ار  ترفغم 

هب ربمایپ  زور ، کـی   (3)  . هل رفغی  نأ  دـیری  نم ال  ّالا  نیبنذـملل  رفغی  یلاعت  هللا  نا  دـنا : هدومرف  ناـشیا  هک  مدـید  مالـسا  مّرکم  ّیبن  زا  یثیدـح 
اولاق دندرک : یم  لاؤس  باحصا  دعب  .دزرماین  هتساوخ  هک  ار  یسک  نآ  رگم  دزرمآ ؛ یم  ار  ناراکهانگ  لاعتم  یادخ  هک  دومرف  روط  نیا  شباحصا 

هک یسک  نآ  (5) ؛ رفغتسیال نم  لاق  تسیک ؟ دزرماین ، ار  وا  دهاوخ  یم  لاعتم  یادخ  هک  یسک  نآ  (4) ؛ هلرفغیال نا  دیری  یذلا  نم  هللا  لوسر  ای 
ردـق نیا  رافغتـسا ، .دروآ  تسد  هب  ار  یهلا  شزرمآ  دوش  یم  رافغتـسا ، اب  .تسا  ترفغم  هبوت و  ِرد  دـیلک  رافغتـسا  سپ ، .دـنک  یمن  رافغتـسا 

.ادخ زا  ترفغم  بلط  ینعی  رافغتسا ، .دراد  تیمها 

یادخ هب  رادقم  کی  مینک و  هدافتـسا  ناضمر ، هام  نیا  رد  ام  هک  دوش  یا  هلیـسو  هللاءاش  نا  دیاش  منک ، ضرع  هراب  نیارد  هاتوک  هتکن ی  هس  ود ،
یاهنادـیم نیا  رد  تفرـشیپ  ام و  هعماج ی  تّلم و  ترخآ  ایند و  یارب  نیا  هک  میربب  هرهب  یهلا  هدوشگ ی  ِتمحر  باـب  نیا  زا  میدرگرب و  لاـعتم 

.تسا دیفم  مزال و  رایسب  تسام ، لباقم  رد  هک  ینوگانوگ 

رافغتسا مهم  طرش  رورغ ؛ تلفغ و  زا  یرود 

هب ار  یهلا -  تمعن  نیا  رافغتسا -  میهاوخب  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  کی 
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هک دـشابن  هّبنتم  هّجوتم و  یّلک  هب  ناسنا  ینعی  تلفغ ، .رورغ  یرگید  تلفغ و  یکی  مینک : رود  نامدوخ  زا  دـیاب  ار  تلـصخ  ود  میروایب ، تسد 
زا یـضعب  رد  تسا  نکمم  مرادـن -  شدایز  مک و  هب  راک  یرایـسب -  منک  یمن  ضرع  الاح  .مدرم  زا  یـضعب  لـثم  دـنز ؛ یم  رـس  وا  زا  یهاـنگ 

دنـشاب هّجوتم  هک  نیا  نودب  دننک ؛ یم  هانگ  دنلفاغ و  هک  دنتـسه  اهناسنا  دارفا  نایم  رد  ایند و  رد  اهمدآ  عون  نیا  لاحره ، هب  .دنـشاب  رتمک  عماوج ،
لتق دنک ، یم  تسرد  یناریو  دناسر ، یم  ّرـش  دناسر ، یم  ررـض  دنک ، یم  تبیغ  دنک ، یم  هئطوت  دیوگ ، یم  غورد  .دنز  یم  رـس  اهنآ  زا  یفالخ 

یاهباوخ اهتلم  یارب  رتعیـسو ، حطـس  رد  رترود و  یاهقفا  رد  دـنک ، یم  تسرد  شوپاپ  هاـنگ  یب  نوگاـنوگ و  یاـهناسنا  یارب  دوش ، یم  بکترم 
هانگ هک  دیوگب  وا  هب  یـسک  رگا  .دهد  یم  ماجنا  ار  فالخ  یاهراک  نیا  هک  تسین  مه  هّبنتم  ًالـصا  دنک ، یم  هارمگ  ار  مدرم  دـنیب ، یم  کانتـشحو 

! یهانگ هچ  هانگ ؟ دنک : رخسمت  دنزب و  مه  یا  ههقهق  یلایخ ، یب  یور  زا  تسا  نکمم  ینک ، یم 

ًالـصا دنتلفغ و  رد  قرغ  اّما  دنراد ؛ هدیقع  مه  باقع  باوث و  هب  یـضعب  .دـنرادن  یا  هدـیقع  باقِع  باوث و  هب  ًالـصا  لفاغ ، دارفا  نیا  زا  یـضعب 
ام یگدنز  تالاح  زا  یـضعب  هک  دید  میهاوخ  مینک ، زیر  یردق  نامدوخ  هّرمزور ی  یگدـنز  رد  ار  نیا  رگا  .دـننک  یم  راک  هچ  هک  دنتـسین  تفتلم 

ینمشد چیه  رتالاب و  یرطخ  چیه  ناسنا ، یارب  ًاعقاو  دیاش  .تسا  یگرزب  رطخ  بیجع و  رایـسب  ینمـشد  تلفغ ، .تسا  نالفاغ  تالاح  هیبش 
.دنروط نیا  اهیضعب ، .دشابن  تلفغ  زا  رتگرزب 

لثم ًاعقاو  تسا و  باوخ  تسم و  تسا ؛ هانگ  رد  قرغ  .دنک  یم  هانگ  هک  دیآ  یمن  شدای  هب  ًالـصا  .دـتفا  یمن  رافغتـسا  رکف  هب  زگره  لفاغ  ِناسنا 
نیا سفن ، بیذهت  قالخا و  کلـسم  رد  ناکلاس  لزانم  نایب  رد  یقالخا ، کولـس  لها  اذـل  .دـهد  یم  ماجنا  یتکرح  باوخ  رد  هک  تسا  یمدآ 

.دنیوگ یم  یرادیب  ینعی  هظقی ،»  » لزنم دوش ، جراخ  تلفغ  زا  دهاوخ  یم  ناسنا  هک  ار  لزنم 

مدآ زا  رگا  .ندوب  دوخ  بقارم  مئاد  ندوب و  شوهب  ینعی  اوقت ، .تساوقت  تسا ، تلفغ  نیا  لـباقم  هطقن ی  هک  یزیچ  نآ  ینآرق ، تاحالطـصا  رد 
یم هک  مه  یهانگ  کدنا  .تسوا  لباقم  هطقن ی  تسرد  یقّتم ، مدآ  تسا ؛ هدرک  هانگ  هک  دـنک  یمن  سح  ًالـصا  دـنز و  یم  رـس  هانگ  اههد  لفاغ 

دوش یم  رّکذتم  ًاروف  دنک ،
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روبع شرانک  زا  ناطیش  هک  نیا  درجم  هب   (1)  . اوُرَّکَذَت ِناطْیَّشلَا  َنِم  ٌفِئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتِا  َنیِذَّلَا  َّنِإ  .دتفا  یم  ناربج  رکف  هب  تسا و  هدرک  هانگ  هک 
.دتفا یم  دای  هب  اوُرَّکَذَت :  تسا ؛ هدیدرگ  تلفغ  هابتشا و  راچد  هدش و  هدز  ناطیـش  هک  دنک  یم  سح  ًاروف  دروخ ، یم  وا  هب  ناطیـش  داب  دنک و  یم 

.تسا زاب  شمشچ  یمدآ ، نینچ  َنوُرِصْبُم 2 ؛  ْمُه  اذِإَف 

مک دارفا  ًالثم  مییوگب  هک  تسین  صاخ  مدرم  هّدـع  کـی  هب  طـقف  باـطخ ، نیا  .دیـشاب  تفتلم  دـیتسه  هک  ره  نارهاوخ ! ناردارب و  نم ؛ نازیزع 
، ناگرزب اهتّیصخش ، ناگتسجرب ، نادنمـشناد ، املع ، .دنـشاب  تفتلم  دیاب  همه  ریخن ؛ .دننک  هّجوت  نآ  هب  نس ، مک  ناوج و  ای  داوس و  مک  عالّطا ،

رـس اهنآ  زا  هانگ  ًالـصا  .دنوش  یم  لفاغ  دریگ و  یم  ار  اهنآ  نابیرگ  تلفغ  یهاگ  لقاّدح  هک  دنـشاب  تفتلم  دیاب  همه  ناریقف ، نارادلوپ ، ناکچوک ،
.تسا یگرزب  رایسب  رطخ  .دنهد  یم  ماجنا  هانگ  هک  دنوش  یمن  تفتلم  دنز و  یم 

دعب .مینک  یمن  مه  رافغتسا  هبوت و  هانگ  نآ  زا  میا ، هدرک  هانگ  میناد  یمن  نوچ  میوش و  یمن  تفتلم  میهد ، یم  ماجنا  امـش  نم و  هک  یهانگ  نیا 
نم یک  دـنک ، یم  بّجعت  ناسنا  تسام ! لامعا  همان ی  رد  ییاهزیچ  بجع  مینیب ، یم  تقو  نآ  دـش ، زاب  هک  ام  مشچ  دوش ، یم  هک  تمایق  زور 

.تسا تلفغ  زا  ترابع  رافغتسا ، عنام  کی  سپ ، .تسا  نآ  لاکشا  تلفغ و  ِهانگ  نیا ، .تسین  شدای  ًالصا  مداد ؛ ماجنا  ار  اهراک  نیا 

.(2) هللاب رارتغالا  هک  میراد  تیاور  اعد و  تاریبعت  رد  .دوش  یم  رورغم  دـهد ، یم  ماجنا  ناسنا  هک  یکچوک  راک  کدـنا  .تسا  رورغ  مود ، عنام 
: دیامرف یم  .تسا  هدنهد  ناکت  یلیخ  هک  دراد  دوجو  یترابع  دوش ، یم  هدناوخ  هعمج  یاهزور  هک  هیداّجس  هفیحص ی  مشـشو  لهچ  یاعد  رد 

ام کباذع و  یف  هفّرصت  رثکا  ام  .دوش  رورغم  وت  هب  هک  تسا  یسک  هب  قّلعتم  اهتواقش ، نیرتالاب  (3) ؛ کب ّرتغا  نمل  یقشالا  ءاقّشلاو 
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راچد تیاور -  نیا  ریبعت  هب  دوش -  یم  رورغم  هک  یـسک  . (1) جرخملا هلوهـس  نم  هطنقأام  جرفلا و  نم  هتیاغ  دعبا  ام  کباقع و  یف  هدّدرت  لوطا 
.تسا یتمالـس  ییاهر و  زا  هاتوک  شتـسد  یلیخ  تسا ، یداـبآ  زا  رود  یلیخ  رورغم ، .تسا  هنوگ  نیا  رورغ ، .ددرگ  یم   (2) هللاب رارتغا  تلاح 
قودنص نالف  رد  یلوپ  داد ، ماجنا  مدرم  یارب  یتمدخ  ًالثم  دناوخ ، هک  یزامن  تعکر  ود  داد ، ماجنا  هک  یکچوک  راک  کدنا  هک  نیا  رطاخ  هب  ارچ ؟
باسح میدرک و  تسرد  ار  نامدوخ  راک  لاـعتم ، یادـخ  شیپ  رگید  اـم  هک  دوش  یم  رورغم  ًاروف  داد ، ماـجنا  ادـخ  هار  رد  یراـک  اـی  تخادـنا ،

.درذگ یم  هنوگ  نیا  وا  لد  رد  اّما  دروآ ، یمن  نابز  هب  ار  نیا  میرادن ! یزیچ  هب  جایتحا  میدومن و  هتخادرپ  هتخاس و  ار  نامدوخ 

یاهزیچ ناهانگ ، هک  تسین  نیا  شیانعم  مزرمآ ، یم  ار  ناهانگ  نم  تسا  هدومرف  هدرک و  زاب  ار  هبوت  باب  لاـعتم  یادـخ  هک  نیا  دیـشاب ، بقارم 
یلاع هبترم ی  رد  ِناسنا  کی  دـنرب و  یم  نیب  زا  دـننک ، یم  عیاض  ار  یناسنا  یقیقح  دوجو  همه ی  ناـهانگ ، یهاـگ  .هن  دنتـسه ؛ یکچوک  مک و 
نیمه .تسا  یمک  زیچ  هانگ ، دینکن  لایخ  .تسا  هنوگ  نیا  هانگ ، .دننک  یم  لیدبت  شزرا  یب  ِدیلپ  ِفیثک  هدنرد ی  ناویح  کی  هب  ار  یناسنا  ِتایح 

.تسین یکچوک  مک و  ناهانگ  هملک -  کی  اب  ولو  ندرک -  ملظ  نیمه  اهناسنا ، تفارش  هب  ییانتعا  یب  نیمه  ندرک ، تبیغ  نیمه  ییوگغورد ،

هانگ ندرمش  کچوک  زا  زیهرپ  موزل 

هانگ کی  مه ، هانگ  کی  ریخن ؛ .دشاب  هدش  هانگ  رد  قرغ  یدامتم  یاهلاس  یتسیاب  ًامتح  دنک ، هانگ  ساسحا  دهاوخ  یم  ناسنا  رگا  هک  تسین  مزال 
هک نیا  تّلع  .دنا  هدرک  تّمذم  ار  ناهانگ  ندرمـش  ریقح  هک  میراد  بونّذلا » راقحتـسا   » باب تایاور ، رد  .تسناد  کچوک  ار  هانگ  دـیابن  تسا ؛

، هانگ هک  نیا  هن  تسا ؛ مهم  یلیخ  ادخ ، هب  تشگزاب  هک  تسا  نیا  میزرمآ ،» یم  : » دیامرف یم  لاعتم  یادخ 
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ار نیا  یـسک  رگا  هک  دراد  تیمها  ردـق  نیا  وا ، رکذ  ادـخ و  هب  هّجوت  تشگزاب و  اهتنم  تسا ؛ یکانرطخ  رایـسب  لمع  هانگ ، .تسا  کچوک  مک و 
راک کین -  راک  هب  ندش  رورغم  رارتغا و  نیاربانب ، .دور  یم  نیب  زا  جالعلا ، بعص  یرامیب  نآ  تقو  نآ  دهد ، ماجنا  یقیقح  تسرد و  هناقداص و 

هک دوش  یم  بجوم  دشاب -  هتشادن  تیمها  نادنچ  ای  دشابن ، کین  مه  اهردق  نآ  تسا  نکمم  یلو  تسا ؛ کین  راک  مینک  یم  لایخ  ام  هک  یکین 
.دیورن رافغتسا  غارس  امش 

یتفرعم هچ  نایب و  هچ  ًاعقاو  دینیبب   (1)  . نوقیّدصلا کب  ّرتغیال  نا  لهاف  یهلا  ای  تنا  اّماف  دنک : یم  ضرع  ادخ  هب  یرگید  یاعد  رد  داّجـس  ماما 
نیا هب  دنوشن  رورغم  دیاب  دنراد ، ار  اهناسنا  یگدنب  ماقم  زا  ییالاب  ماقم  هک  مه  نیقیّدص  دیامرف ، یم  ناشیا  .تسا  نیا  هار ، دراد ! دوجو  اعد  نیا  رد 
رگا .تسا  رافغتسا  عنام  مه  نیا  . (2) نوقیّدصلا کب  ّرتغیال  نا  ریخن ؛ .میرادـن  شالت  راک و  هب  جایتحا  رگید  میتفر و  تسرد  ار  ادـخ  هار  ام  هک 

.دنک یم  رافغتسا  ناسنا  تقو  نآ  دوبن ، مه  یتفگشدوخ  یبیرفدوخ و  دوبن ، مه   (3) هللابرارتغا دوبن ، تلفغ 

یرهاظ رافغتسا  یقیقح و  رافغتسا  توافت 

یگرزب یراتفرگ  امـش  دییامرفب  ضرف  .دشاب  بلط  ًاتقیقح  یّدج و  یقیقح و  رافغتـسا  هک  تساشگراک  یرافغتـسا  هک  تسا  نیا  یدعب  هتکن ی 
یاههار تسا ؛ یلکـشم  راچد  امـش  نازیزع  زا  یزیزع  هدرکن ، یادخ  ًالثم  .دیهاوخب  لاعتم  یادخ  زا  ار  یراتفرگ  نیا  عفر  دیهاوخ  یم  دیراد و 

ناسنا دینیبب ! .دینک  یم  عّرضت  اعد و  دیا و  هدش  لّسوتم  ملاع  راگدرورپ  هب  الاح  دینک ؛ لح  ار  لکشم  نآ  دیا  هتسناوتن  یلو  دیا ، هتفر  مه  ار  یداع 
هدرک ادیپ  اعد  لاح  هتفر و  ادخ  هناخ ی  ِرد  تسا و  یرامیب  راچد  شنازیزع  زا  یزیزع  ای  دنزرف  ًاضرف  هک  لاح  نآ  رد 
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هک دیشاب  هتشاد  میمـصت  دینک و  بلط  ار  شزرمآ  ًاتقیقح  .دینک  بلط  ادخ  زا  هنوگ  نیا  ار  ناهانگ  شزرمآ  دنک ؟ یم  بلط  ادخ  زا  هنوگچ  تسا ،
.دیهدن ماجنا  رگید  ار  هانگ  نآ 

رگا .دـنک  یم  هبوت  هرابود  زاب  دـهد ؛ ماجنا  دوش و  شزغل  راچد  زاب  دـهدن ، ماجنا  ار  هانگ  هک  دـشاب  هتـشاد  مه  میمـصت  تسا  نکمم  ناسنا  هّتبلا 
دیابن لّوا  زا  دینک ، یم  رافغتـسا  هبوت و  هک  امـش  اهتنم  .تسا  زاب  هبوت  ِباب  مکیودص ، هعفد ی  زاب  دـش ، ینکـش  هبوت  راچد  مه  راب  دـص  ناسنا 

.دشن هک  نیا  میهد ! یم  ماجنا  ار  فالخ  طلغ و  راک  نامه  هرابود  میور  یم  زاب  مینک ، یم  رافغتسا  ام  الاح  هک  دیشاب  هتشاد  میمصت 

نابز هب  هک  یـسک   (1) ؛  هسفنب ئزهتـسا  دـقف  هبلقب  مدـنی  مل  هناسلب و  رفغتـسا  نم  تسا : هدومرف  روط  نیا  هّمئا  زا  یکی  لوق  زا  هک  مدـید  یتیاور 
رفغتسا : » دیوگ یم  نابز  هب  تسا -  هداد  ماجنا  ار  هانگ  نیا  هک  تسا  لاحشوخ  مه  یلیخ  تسین و  نامیشپ  هانگ  زا  لد  رد  اّما  دنک ، یم  رافغتـسا 

روط هب  ًاعقاو  ددرگرب ، ناسنا  ینعی  رافغتسا ، .تسین  رافغتسا  نیا ، تسا !؟ یرافغتـسا  هنوگچ  نیا ، .دنک  یم  هرخـسم  ار  شدوخ  مدآ  نیا  هللا - »
ایآ دهد ؟ ماجنا  ار  فالخ  راک  نامه  زاب  هک  دراد  میمـصت  ناسنا  روطچ  .دشخبب  فالخ  ِراک  نیا  رطاخ  هب  ار  وا  هک  دهاوخب  لاعتم  یادخ  زا  ّدـج 

؟ دنک ششخب  بلط  لاعتم ، یادخ  زا  هک  دوش  یم  شیور 

! ام رافغتسا  رب  دیآ  یم  هدنخ  ار  تیصعم  هانگ  قوش  زا  رُپ  لد  بل ، رب  هبوت  فک ، رد  هحبس 

یاهمدآ هّدع  کی  صوصخم  رافغتـسا ، .دشاب  یقیقح  یّدج و  دیاب  رافغتـسا  .تسین  یفاک  رافغتـسا ، نیا  تسا !؟ یندرک  رافغتـسا  روطچ  نیا ،
َرِفْغَیِل .دننک  رافغتسا  دیاب  ربمایپ -  ّدح  رد  یّتح  اهناسنا -  همه ی  .هن  دننک ؛ رافغتسا  دندرک ، هانگ  یلیخ  هک  یناسک  مییوگب  هک  تسین  مه  نّیعم 

.دنک رافغتسا  دیاب  مه  ربمایپ   (2)  . َرَّخَأَت ام  َکِبْنَذ َو  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهّللَا  َکَل 

.تسا یقالخا  ناهانگ  زا  ای  میا ، هداد  ماجنا  ام  هک  تسا  یهانگ  زا  ای  رافغتسا ،
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هب یّدعت  هن  یسک ، هب  تناها  هن  ینارتوهش ، هن  فالخ ، هن  ملظ ، هن  تبیغ ، هن  غورد ، هن  دادن ؛ ماجنا  مه  یهانگ  چیه  ناسنا ، کی  هک  مینک  ضرف  رگا 
هانگ هب  التبم  دنرادن ، مه  ار  یحراوج  ناهانگ  هنوگ  نیا  هک  ییاهمدآ  روط  نیمه  زا  یرایـسب  اّما  دـنمک -  یلیخ  اهمدآ ، روط  نیا  هّتبلا  مدرم -  لام 

هراچیب نیا  دیوگب : دنک و  هاگن  دور ، یم  هار  مدرم  نایم  هک  یتقو  دنک ، یمن  یهانگ  چیه  هک  یمدآ  نیمه  رگا  .دنتـسه  یقالخا -  هانگ  یحناوج - 
شدوخ نیا  دروایب -  باسح  هب  اهنآ  زا  رتالاب  ار  دوخ  مینک -  یمن  هانگ  میتشادهگن و  ار  نامدوخ  هللدمحلا  ام  یلو  دنهانگ ؛ لوغـشم  همه  مدرم ،

زا شیب  یشزرا  ار  دوخ  راک  نتسناد ، نارگید  زا  رتالاب  ار  دوخ  اهناسنا ، ریقحت  .دراد  مزال  رافغتـسا  دوش و  یم  طوقـس  کی  لّزنت و  کی  هانگ و  کی 
اهنیا ینیب -  گرزب  دوخ  عمط و  دـسح و  لـثم  تسه -  اـهناسنا  رد  هک  یرگید  تشز  یقـالخا  تافـص  زا  یـضعب  اـی  نداد ، مدرم  راـک  شزرا 

.دراد مزال  رافغتسا 

دیاب تسا و  روصق  کی  تروص ، نیا  رد  .تفرن  شیپ  دیحوت ، ملع  باب  رد  ًالثم  یلو  درادـن ؛ مه  ار  ناهانگ  نیا  هک  تسا  یناسنا  مینک ، ضرف  رگا 
رد ایلوا ، ایبنا و  همه ی  هک  تسا  تیاهن  یب  هار  تسین ؛ هک  یتسب  نب  هار  دودحم و  باب  راگدرورپ ، هب  تفرعم  دیحوت و  ملع  باب  .دـنک  رافغتـسا 
ره .دنّقح  ترضح  هّیلامک ی  تافص  راگدرورپ و  سّدقم  تاذ  هب  تبسن  رتشیب  تفرعم  ندرک  مهارف  سفن و  لماکت  تفرـشیپ و  لوغـشم  هار  نیا 

.دراد مزال  رافغتسا  هک  تسا  یونعم  یناوتان  کی  یگدنام و  بقع  کی  روصق و  کی  دنتفرن ، شیپ  هار  نیا  رد  دارفا ، هنوگ  نیا  هک  یرادقم 

ماما هک  دننک  یم  لایخ  یضعب  .دنراد  یزادگوزوس  هچ  اهاعد ، نیا  رد  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هک  دینک  یم  هظحالم  اذل  .تسا  همه  یارب  رافغتـسا ،
راک نومضم  رد  مه  لکش و  رد  مه  تسه -  هک  نارگید  هب  نداد  دای  هلب ؛ .دهدب  دای  نارگید  هب  هک  نیا  یارب  تسا ، هدرک  ار  زادگوزوس  نیا  داّجس 

هب قّلعتم  زادگوزوس ، نیا  .تسا  راوگرزب  الاو و  ناسنا  حـلاص و  هدـنب ی  نیا  دوخ  ِبلط  تلاح  نآ  هیـضق ، لصا  .تسین  نیا  هیـضق  لصا  اّما  - 
قّلعتم یهلا ، ناوضر  هللا و  یلا  بّرقت  هب  لیم  ادخ و  باذع  زا  سرت  نیا  .تسوا  دوخ  هب  قّلعتم  راگدرورپ ، شیپ  عّرضت  راهظا  نیا  .تسوا  دوخ 

.تسوا دوخ  هب  قّلعتم  ًاعقاو  ادخ ، زا  بلط  رافغتسا و  نیا  .تسوا  دوخ  هب 
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عون کی  تسا ، هجرد  ّولع  زا  ّدـح  نآ  رد  هک  یناسنا  رظن  رد  حابم -  یاهراک  حابم ، یاهتّذـل  یگدـنز -  رد  تاحابم  هب  هّجوت  ًـالثم  تسا  نکمم 
مه ار  هاگن  مین  نیمه  تشاد و  یمن  رارق  ینامـسج  یّدام و  یاهترورـض  بوچراچ  رد  هک  تساوخ  یم  شلد  .دوش  بوسحم  طاطحنا  طوقس و 

رتشیب یهلا ، تفرعم  تشهب  یهلا و  ناوضر  یوس  هب  تیاهن  یب  یداو  نآ  رد  تفرعم و  هار  رد  درک و  یمن  یگدـنز  یداع  لئاسم  هب  تاـحابم و  هب 
.تسا همه  یارب  رافغتسا  نیاربانب ، .دنک  یم  رافغتسا  سپ  تسا ، هدشن  یزیچ  نینچ  یتقو  .تفر  یم  شیپ 

نیا اب  یراکادـف ، هیحور ی  نیا  اب  ام  تّلم  .دـینک  ترفغم  بلط  لاعتم  یادـخ  زا  دیرامـشب و  منتغم  رافغتـسا  یارب  ار  ناضمر  هام  نم ! نازیزع 
، ام هعماج ی  زا  ریغ  دادـعت ، نیا  اب  ناناوج  نیا  دراد  هک  یبوخ  ینارون و  ناناوج  اب  تسا ، هدرک  هک  یگرزب  راک  نیا  اـب  هداد ، ناـشن  هک  یتماقتـسا 

تفرـشیپ دادعتـسا  تسا ، هدزرـس  مدرم  نیا  زا  هک  ینوگانوگ  یاهیراکادف  ناردام و  نادرم و  نانز و  نیا  اب  درادن  دوجو  ملاع  یاج  چـیه  رد  ًاعطق 
.دنک بلج  دوخ  یوس  هب  ار  یهلا  تمحر  رافغتسا ، اب  تلم ، نیا  .دراد  یورخا  ییایند و  یونعم ، یّدام و  یاه  هنیمز  رد  یدایز 

هب طقف  دنتدابع و  راک  رد  لهاک  یّتح  هک  یناسک  نآ  دنطّـسوتم ، تدابع  رما  رد  هک  یناسک  نآ  دنتدابع ، لها  هک  یناسک  نآ  .دـینک  رافغتـسا  همه 
هّجوت همه  همه و  دوش ، یم  کرت  اهنآ  زا  مه  بجاو  تدابع  زا  یـضعب  هتـساوخن  یادخ  یهاگ  یّتح  هک  یناسک  نآ  دننک ، یم  افتکا  تابجاو  ّلقا 

ادخ زا  .دینک  وفع  بلط  دـیهاوخب و  ترفغم  شزرمآ و  لاعتم ، یادـخ  زا  .درب  یم  شیپ  ار  راک  ادـخ ، اهنآ و  نیب  هطبار ی  نیا  هک  دنـشاب  هتـشاد 
اهناج اهلد و  نیا  رب  شفطل  ات  دـنک ، فرطرب  شدوخ  تّالـضفت  فطل و  ضیف و  دیـشروخ  لباقم  زا  ار  ربا  نیا  درادرب ؛ ار  هانگ  عنام  هک  دـیهاوخب 

....دمآ دهاوخ  دوجو  هب  یزازتعا  یلاعت و  هک  دینیبب  تقو  نآ  .دباتب 

لاعتم دنوادخ  هاگرد  هب  اعد 

همرحب مرکالا و  ّلجالا  ّزعالا  مظعالا ، میظعلا  کمساب  کوعدن ، ّمهّللا و  کلئسن 
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 . هللاای کئایلوا  همرحب  کئامسا و 

ام همه ی  هب  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  رافغتـسا  وت و  هب  تشگزاب  هبانا ، هبوت ، قیفوت  اراگدرورپ ! .هدـب  رارق  تدوخ  حـلاص  ناگدـنب  ار  ام  اراـگدرورپ !
تّلم نیا  رب  شیپ  زا  شیب  مه  زاب  یا ، هدـنابات  تّلم  نیا  رب  هشیمه  فلتخم ، تاهج  زا  هک  ار  تدوخ  فطل  ضیف و  راونا  اراگدرورپ ! .نک  تیانع 

ار ام  یاهیهاتوک  اهیتفرعم و  مک  اهینادان و  اهاطخ و  اراگدرورپ ! .زرماـیب  شخبب و  ار  اـم  یاهفارـسا  اـهروصق و  اـهیهاتوک و  اراـگدرورپ ! .ناـباتب 
مدرم هعماج و  نایم  رد  هک  ینارون  یاهلد  تمرح  هب  ناکین ، ناکاپ و  تمرح  هب  اراگدرورپ ! .هدـب  رارق  تدوخ  ترفغم  تمحر و  وفع و  لومـشم 

ام بیـصن  ار  تدوخ  تفرعم  اراگدرورپ ! .نک  فرطرب  ام  یاهلد  زا  ار  تملظ  هدرپ ی  تلاهج و  رابغ  تسه ، زورما  عمج  نیمه  ناـیم  رد  اـم و 
ریخ و اراگدرورپ ! .رذـگب  ام  ناهانگ  زا  اراگدرورپ ! .امرفب  ام  همه ی  دـیاع  ار  یناسنا  لامک  هار  رد  تدوخ و  هار  رد  کولـس  اراـگدرورپ ! .نادرگب 
وت اب  دـنا ، هناگیب  وت  زا  هک  یناسک  ار -  بالقنا  نیا  روشک و  نیا  تّلم و  نیا  نانمـشد  ّرـش  اراـگدرورپ ! .نک  نوزفازور  ْتلم  نیا  رب  ار  دوخ  فطل 

نیا .نادرگرب  ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  ّرش  .نک  هاتوک  مک و  تّلم  نیا  رـس  زا  دننمـشد -  وت  اب  شطابترا  رطاخ  هب  مه  تّلم  نیا  اب  دنرود و  وت  زا  دنرهق ،
، ام ناگتـشذگ  .نک  تیانع  ام  هب  هام  نیا  رد  ار  ینآرق  فراعم  هب  یکیدزن  نآرق و  اب  سنُا  قیفوت  اراگدرورپ ! .نک  زوریپ  اهنادـیم  همه ی  رد  ار  تّلم 

.نادرگب تدوخ  ترفغم  تمحر و  لومشم  ار  یمارگ  یادهش  هرّهطم ی  حاورا  نامراوگرزب و  ماما  صوصخب 

1375/10/28 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  رافغتسا  هبانا و  هبوت ، اعد ، تیمها 

.منک ضرع  هبطخ  نیا  رخآ  رد  یا  هلمج  دنچ  نم  صوصخ ، نیمه  رد  هک  تسا  راوگرزب  نآ  رافغتسا  نینمؤملاریما ، تایـصوصخ  زا  رگید  یکی 
یاهنادیم دیارآ ، یم  ار  گنج  یاهنادیم  دـنک ، یم  هزرابم  گنج و  هک  یتّیـصخش  .تسا  مهم  یلیخ  نینمؤملاریما  رافغتـسا  هبانا و  هبوت و  اعد و 

ار نینمؤملاریما  تموکح  ورملق  زورما  رگا  دـنک  یم  تموکح  ایند  زور  نآ  یاهروشک  نیرتگرزب  رب  لاس  جـنپ  هب  کیدزن  دـیارآ ، یم  ار  تساـیس 
کی نینمؤملاریما  شالت ، همه  نآ  اب  راک و  همه  نآ  اب  یعیـسو  ورملق  نینچ  رد  دـشاب  دودـح  نیا  رد  یزیچ  ای  روشک  هد  دـیاش  ًالثم  دـینک ، هاگن 

روـما هرادا ی  نادـیم  نآ  شگنج ، نادـیم  نآ  شتـسایس ، نادـیم  نآ  دـنک ؛ یم  هرادا  عـقاو  رد  ار  ییاـیند  تـسا و  گرزب  لـماک و  رادمتــسایس 
یم مامتها  لاغتـشا و  یلیخ  تسا ، یگرزب  یلیخ  یاهراک  اهنیا  .هعماج  نیا  رد  اهناسنا  قوقح  ظفح  مدرم و  نیب  رد  شتواضق  نآ  شیعاـمتجا ،

تـسا نیمه  ام  تدابع  اعد و  دنیوگ ، یم  یدعُب  کی  یاهمدآ  اهاج ، روط  نیا  رد  .دـنک  یم  لوغـشم  شدوخ  هب  ار  ناسنا  تقو  همه ی  دـبلط و 
رد .دراد  مه  تدابع  دراد ، ار  اهراک  نآ  .دـیامرف  یمن  روط  نیا  نینمؤملاریما  اّما  .تسادـخ  یارب  نامراک  مینک و  یم  راک  ادـخ  هار  رد  اـم  .رگید 

هالّصلا هیلع  نینمؤملاریما  هک  هن -  ای  تسا  دامتعا  لباق  تایاور  منیبب  ات  مدرکن ، قیقحت  هیضق  نیا  لابند  یلیخ  نم  هّتبلا  دراد -  تایاور  زا  یضعب 
! دناوخ یم  زامن  تعکر  رازه  یهاگ  زور ، هنابش  رد  مالّسلا  و 
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نآ .دوب  شیناوج  نارود  زا  نینمؤملاریما ، هبانا ی  عّرـضت و  اـعد و  .تسا  نینمؤملاریما  لومعم  یاـهاعد  دـینک ، یم  هدـهاشم  هک  ییاـهاعد  نیا 
تقو دوب و  لوغشم  هشیمه  وا  .دوب  یروط  نیا  هراک ی  همه  ِنادیم  رد  ِیبالقنا  ناوج  کی  مه  ربمایپ  نامز  .دوب  لوغـشم  نینمؤملاریما  مه  اهزور 
.یلع تفگ : ءادردوبا  تسا ؟ رتشیب  همه  زا  یسک  هچ  تدابع  ربمایپ ، باحصا  نیب  رد  دنتفگ  دنتـسشن و  یتقو  مه  زور  نامه  اّما  تشادن ؛ یلاخ 

نآ زا  دعب  دوب ؛ شلاس  دنچ  تسیب و  یناوج ، نامز  .دنک  یم  تدابع  رتشیب  همه  زا  یلع  هک  درک  عناق  ار  همه  دروآ و  لاثم  هنومن و  روطچ ؟ دـنتفگ 
.دوب روط  نیمه  زین  تفالخ  نامز  .تسا  مولعم  هک  مه 

، دـنا هدرک  عمج  ناگرزب  هک  هّیولع  هفیحـص ی  نیا  .دراد  دوجو  نینمؤملاریما  یاهتدابع  زا  یلاکب -  فون  ناتـساد  لثم  ینوگاـنوگ -  یاهناتـساد 
ماما زا  تقو  کی  نم  .دـیناوخ  یم  هعمج  یاهبـش  امـش  هک  تسا  لیمک  یاعد  نیمه  شا  هنومن  کی  هک  تسا  نینمؤملاریما  زا  هروثأم  هیعدا ی 
دندرک یلّمأت  ناشیا  دیرامش ؟ یم  گرزب  دیدنسپ و  یم  همه  زا  رتشیب  ار  اعد  مادک  امش  تسه ، هک  ییاهاعد  نیب  رد  مدیـسرپ : نامراوگرزب  لحار 

دراد تیاور  رد  نوچ  تسا ؛ نینمؤملاریما  زا  مه  هینابعـش  تاجانم  ًالامتحا  .هّینابعـش  تاجانم  مه  یکی  لیمک ، یاعد  یکی  اعد ؛ ود  دنتفگ : و 
هب هیبش  مه  شنیماضم  تاملک و  .دشاب  نینمؤملاریما  زا  مه  نآ  هک  منز  یم  یوق  سدح  نم  .دـندناوخ  یم  ار  هّینابعـش  تاجانم  هّمئا  همه ی  هک 
یم مسق  زیچ  هد  هب  ار  ادخ  تسا و  رافغتسا  اب  اعد  عورـش  .تسا  یبیجع  یاعد  مه  لیمک  یاعد  .تسا  لیمک  یاعد  نیماضم  تاملک و  نیمه 

ار ادخ  . (1) ءیش لک  تعسو  یتلا  کتمحرب  کلئـسا  یّنا  ّمهّللا  تسا : نیا  مدرک ، یم  ضرع  لبق  هتفه ی  نم  هک  یرافغتـسا  نیا  دینیبب ؛ .دهد 
تفص هد  نیا  هب  ار  ادخ  هک  دعب  .دهد  یم  مسق  راگدرورپ -  گرزب  تافص  زا  تفـص  هد  هب  شتوربج -  هب  ار  ادخ  شتردق ، هب  ار  ادخ  شتمحر ، هب 
یتلا بونذـلا  یلرفغا  ّمهّللا  مقنلا ، لّزنت  یتلا  بونذـلا  یلرفغا  ّمهّللا  مصعلا ، کتهت  یتلا  بونذـلا  یلرفغا  ّمهّللا  دـیامرف : یم  دـهد ، یم  مسق 

؛ دنریگ یم  ار  اعد  ِولج  هک  یناهانگ  دنک : یم  ضرع  راگدرورپ  هب  نینمؤملاریما  اج  نآ  رد  مه  ار  هانگ  عون  جنپ   (2)  . ءاعدلا سبحت 
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یاعد نومـضم  هدمع ی  .تسا  رافغتـسا  نیمه  زاب  مه  اعد  رخآ  ات  تسا ؛ رافغتـسا  اعد ، لّوا  زا  ینعی  ....و  دننک  یم  لزان  باذع  هک  یناهانگ 
، رافغتـسا .تسا  نینمؤملاریما  نیا ، .تسا  راگدرورپ  زا  شزرمآ  بلط  رد  نیـشتآ  کانزوس و  یتاجانم  .تسا  شزرمآ  ترفغم و  بلط  لیمک ،

.تسا نیا 

یلاعتم لماک و  ناسنا  یگژیو 

یـضار دوخ  زا  ار  ادخ  دنک و  تکرح  ادخ  هار  رد  دـناوتب  هک  تسا  یناسنا  نآ  یگدـنز ، عون  نیرتلماکتم  لکـش و  نیرتیلاع  رد  ناسنا  نم ! نازیزع 
یناسفن و یاهاوه  بضغ و  توهـش و  ریـسا  هک  یّدام  ناسنا  .تسا  نیا  لـماک ، تسرد و  ِناـسنا  .دزاـسن  دوخ  ریـسا  ار  وا  تاوهـش ، دـیامن و 

نیرتگرزب ِروهمج  سیئر  .دـشاب  هتـشاد  ماقم  دـشاب و  گرزب  رهاظ  هب  مه  دـنچ  ره  تسا ؛ یریقح  ناسنا  تسا ، دوخ  تاساسحا  اه و  هتـساوخ 
سفن یاهشهاوخ  ریـسا  دنک و  هزرابم  هلباقم و  دوخ  یناسفن  یاهـشهاوخ  اب  دناوت  یمن  هک  ناهج  یاهتورث  نیرتگرزب  هدنراد ی  ایند و  یاهروشک 

هار ناسنا و  لامک  هار  هک  ار -  تسرد  هار  دـیآ و  قئاف  دوخ  یاه  هتـساوخ  رب  دـناوت  یم  هک  یریقف  ناـسنا  اّـما  .تسا  یکچوک  ناـسنا  تسا ، دوخ 
.تسا یگرزب  ناسنا  دیامیپب ، تسادخ - 

ناتینارون لد  یاهراگنز  رافغتسا ، .دهد  یم  تاجن  اهلُغ  اهریجنز و  دنب و  نآ  زا  ار  ام  رافغتسا ، .دهد  یم  تاجن  تراقح  نآ  زا  ار  امش  رافغتـسا ،
زیچ نیا ، .ناسنا  یعقاو  تّیوه  نآ  ینعی  حور ، ینعی  ناج ، ینعی  لد ، .دـنک  یم  کاپ  درب و  یم  نیب  زا  تسا ، هداد  امـش  هب  لاعتم  یادـخ  هک  ار 

اهتنم دراد ؛ تّینارون  دوخ ، تاذ  رهوج و  رد  درادن ، ییانـشآ  هطبار و  ادـخ  اب  هک  یناسنا  یّتح  .تسا  ینارون  یناسنا ، ره  .تسا  یا  ینارون  یلیخ 
.دشخب یم  تّینارون  درب و  یم  نیب  زا  ار  راگنز  نیا  رافغتسا ، .تسا  هدرک  راگنز  راچد  ار  نآ  ینارتوهش ، هانگ و  یتفرعم و  یب  رثا  رب 
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هبانا اعد و  رافغتسا ، هام  ناضمر ؛

تـسیب بش  مهدزون و  بش  تشذگ -  هّیردقلا  لمتحم  ردـق و  هب  هبتـشم  یاهبـش  زا  بش  ود  .تسا  هبانا  اعد و  رافغتـسا و  تقو  ناضمر ، هام 
َیِه ٌمالَـس  یهلا -  مالـس  باتفآ ، بورغ  ماگنه  زا  موسو ، تسیب  بش  لّوا  زا  .دینادب  ردـق  ار  نآ  تسا ؛ شیپ  رد  موسو  تسیب  بش  اّما  مکیو - 

همیخ ی یهلا و  نما  یهلا و  ِمالس  طسو ، نیا  ِتعاس  دنچ  نیا  .ددرگ  یم  زاغآ  حبـص  ناذا  هک  یتقو  ات  دوش ، یم  عورـش   - 1 ِرْجَفْلَا ِعَلْطَم  یّتَح 
 . 2 ٍرْهَـش ِفْلَأ  ْنِم  ٌرْیَخ  نآ ؛ ربارب  هَن  هاـم ، رازه  زا  رتهب  تسا ؛ یبیجع  بش  بش ، نآ  .تسا  هدـش  هدز  شنیرفآ  رـسارس  رب  هک  تسادـخ  تمحر 

یلیخ نیا ، .تسا  هام  رازه  زا  رتهب  بش ، کی  نیا  دنک ! ریخ  تمحر و  بلج  دروآ و  دوجو  هب  تاکرب  دناوت  یم  ردـقچ  ناسنا ، یگدـنز  هام  رازه 
لاعتم یادخ  هک  هچنآ  ناسنا و  تشونرس  رد  لّمأت  تقلخ و  تایآ  رد  لّمأت  رّکفت و  هّجوت و  اعد و  هب  ار  نآ  دینادب و  ردق  ار  بش  نیا  .دراد  تّیمها 

هظحل ی هک  تسا  یملاع  نآ  همّدقم ی  دـینیب ، یم  هک  ییاهزیچ  نیا  همه ی  هک  نیا  یّدام و  یگدـنز  نیا  یرابتعا  یب  تسا و  هتـساوخ  ناسنا  زا 
.دینارذگب تسا ، ملاع  نآ  هزاورد ی  نداد ، ناج 

نیا همه ی  ایند ، نیا  همه ی  .مینک  هدامآ  دـیاب  ار  ناـمدوخ  زور ، نآ  یارب  .میوش  یم  یرگید  ملاـع  دراو  اـم  نداد ، ناـج  هظحل ی  نم ! نازیزع 
هتـساوخ رـشب  یارب  ادخ  هک  هچنآ  همه ی  تسا ، هتـشاذگ  هعیدو  هب  ملاع  نیا  رد  امـش  دوجو  رد  لاعتم  یادخ  هک  ییاهیژرنا  نیا  همه ی  اهتورث ،

هدامآ ملاع  نآ  هئـشن ی  یارب  ار  دوخ  ات  دـنک  ادـیپ  تصرف  ناسنا  هک  تسا  نیا  یارب  هچ -  هچ و  هچ و  هّفرم ، یگدـنز  هـنالداع ، تموکح  تسا - 
هب ور  روط  نیا  هک  ییاهناسنا  تقو  نآ  .دینک  رافغتـسا  دییوگب و  رکذ  دینک ، تاجانم  دنوادخ  اب  دیریگب ، سنُا  ادخ  اب  دینک ، هدامآ  ار  دوخ  .دـیامن 
رد هک  دنتـسه  یمیظع  تادوجوم  دنریگ ، یم  ریخ  لمع  رب  میمـصت  دننادرگ و  یمرب  ور  هانگ  زا  دننک و  یم  ریهطت  ار  دوخ  لد  دـنروآ و  یم  ادـخ 
ام دوخ  هعماج ی  نینمؤم  شرگید ، یاه  هنومن  تسام ؛ راوگرزب  ماما  شا ، هنومن  کی  .دننک  هلباقم  دنناوت  یم  ملاع ، نیا  تالکـشم  اب  ییورایور 

نانز نیا  هوتسن ، نمؤم و  ناناوج  نیا  دنتسه ؛
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نازیزع قارف  هک  ییاهنآ  دندرک ، لّمحت  ار  تراسا  نارود  ِتخس  یاهنادنز  هک  ییاهنآ  دندش ، زابناج  هک  ییاهنآ  دندش ، دیهش  هک  ییاهنآ  نادرم ، و 
کی اهنیا ، زا  کی  ره  .دینک  یم  عییـشت  ار  اهنیا  زا  رفن  رازه  امـش  زورما  دندرک و  لّمحت  ار  گنج  نادیم  یاهیتخـس  هک  ییاهنآ  دـندرک ، لّمحت  ار 

.دهد رارق  وگلا  درادب و  گرزب  ار  وا  دنک ؛ لیلجت  ار  وا  دشاب ، هتشاد  ار  ادهش  نیا  زا  رفن  کی  یتلم  ره  دراد  اج  هک  دنتسه  یلاع  زاتمم و  هنومن ی 

1375/11/12 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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یگزیکاپ یکاپ و  هیکزت ، تراهط ، زور  رطف ؛ دیع 

یکاـپ و هیکزت و  تراـهط و  زور  فیرـش ، زور  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  تسا ، ناـبرق  دـیع  رطف و  دـیع  هب  طوبرم  هچنآ  عومجم  زا  هک  یروـط  نآ 
ار دوخ  هک  یسک  نآ  ینعی   (1)  . یّکَزَت ْنَم  َحَلْفَأ  ْدَق  دیامرف : یم  دوش ، یم  هدـناوخ  دـیع  زامن  رد  هک  یا  هروس  ود  نیا  زا  یکی  رد  .تسا  یگزیکاپ 
هب ندیـسر  یگدنز و  نادیم  رد  تّیقفوم  ینعی  حالف ، .تسا  رادروخرب  حالف  زا  دهد ، تاجن  اهیگدولآ  زا  ار  دوخ  لد  حور و  ناماد و  دنک و  هزیکاپ 

هیکزت ار  دوخ  ناج  دناوتب  هک  یسک  ینعی  .تسا  نومضم  نامه  ًانیع  2 ؛  اهاّکَز ْنَم  َحَلْفَأ  ْدَق  دیامرف : یم  مود  تعکر  هروس ی  رد  .شنیرفآ  فده 
.تسا یگزیکاپ  تراهط و  هیکزت و  زا  تبحص  هروس ، ود  ره  رد  .تسا  هتفای  تسد  یراگتسر  حالف و  هب  دنک ، یزاسکاپ  و 

هک تسا  یا  یلام  هیبعت ی  نآ  مه  تاـکز  .تسا  رطف  تاـکز  یادا  زا  تراـبع  هک  دراد  دوجو  یلاـم  بجاو  کـی  زور ، نیا  رد  اـهنیا ، رب  هوـالع 
بجوم مدرم ، زا  یلام  هقدـص ی  نیا  بجاو و  نیا  نتفرگ   . 3 اهِب ْمِهیِّکَزُت  ْمُهُرِّهَطُت َو  ًهَقَدَـص  ْمِهِلاوْمَأ  ْنِم  ْذُـخ  دوش : یم  ناسنا  تراهط  بجوم 

.تساهیگدولآ هیقب ی  لخب و  صرح و  اهتمائل و  اهتئاند و  زا  اهنآ  یزاسکاپ  حور و  تراهط 

، رطف دیع  زور  سپ ، زیزع ! نارازگزامن  نم ؛ نارهاوخ  ناردارب و  نازیزع ،
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زا ار  دوخ  دـیا و  هدیـشک  تضایر  دـیا ، هتفرگ  هزور  هام  کی  هک  دـشاب  نآ  رطاخ  هب  یگزیکاـپ ، نیا  تسا  نکمم  .تسا  یگزیکاـپ  تراـهط و  زور 
تدابع هب  تداـبع ، نادـیم  نیا  رد  روضح  اـب  یزور ، نینچ  رد  هک  دـشاب  نآ  رطاـخ  هب  نیا ، رب  هوـالع  تسا  نکمم  .دـیا  هدرک  کاـپ  اـهیگدولآ 

هیکزت تراهط و  هصرع ی  رد  رطف ، دیع  زور  رد  ناضمر  هام  زا  دعب  ناملسم  ِناسنا  هک  تسا  نیا  هلأسم  لاحره ، هب  .دیا  هدروآ  یور  یعمجتـسد 
.تسا

یکاپ نیا  تراهط و  نیا  دـیا -  هدروآ  هّتبلا  هک  دیـشاب -  هدروآ  اجب  تسرد  ِدـیع  زامن  تسرد و  هزور ی  رگا  .دـیدرک  هیکزت  ریهطت و  ار  دوخ  امش 
یگدولآ دـنک ، یم  راتفرگ  ار  اهناسنا  هچنآ  .تسا  یگزیکاپ  نیمه  دـهد ، یم  تاجن  ار  ناسنا  کی  هچنآ  .دـینادب  ردـق  ار  حور  یگزیکاپ  نیا  ناماد و 

یدارفا اهناسنا و  .یقالخا  مئامذ  رگید  لخب و  صرح و  زا  یشان  یاهیگدولآ  بضغ ، توهش و  زا  یشان  یاهیگدولآ  یقالخا ، یاهیگدولآ  تسا ؛
.دنا هدومن  نارفک  ار  ادخ  یاهتمعن  هتخاس و  هدولآ  ار  نیمز  یور  هدرک ، رات  هریت و  ار  ایند  دیلپ ، قالخا  نیمه  اب  رشب ، زا 

هیکزت ریهطت و  مایپ  هب  زورما  تیرشب  نامه  زاین 

نیا .دننک  نیمأت  ار  دوخ  تراهط  دنناوت  یم  اهماظن  رگید  زا  رتهب  اهناسنا  تسا -  ینآرق  تموکح  یهلا و  ماظن  هک  یمالسا -  یروهمج  ماظن  رد 
نیا تسا ، ناهج  حطس  رد  هک  یضیعبت  ییوگروز و  ملظ و  نیا  .دراد  جایتحا  امش  هیکزت ی  ریهطت و  مایپ  هب  تّیرشب ، ناهج  زورما  .دینادب  ردق  ار 
نیا درم ، نز و  بساـنمان  طـباور  نیا  اـیند ، هتفرـشیپ ی  یاـهروشک  رد  ناـناوج  یمگردرـس  نـیا  اـهروشک ، زا  یرایـسب  رد  اـهناسنا  یزور  هریت 
.دنا هدماینرب  دوخ  هیکزت ی  ریهطت و  ددص  رد  اهناسنا  هک  تسا  نآ  رثا  رب  یلام ، یاهیگدولآ  نیا  یـسایس و  یاهیگدولآ  نیا  یناوهـش ، یاهیگدولآ 

دیع اب  مه  شنتفرگ و  هزور  اب  مه  شتاکز ، اب  مه  شزامن ، اب  مه  دنک ؛ یم  ریهطت  ار  اهناسنا  مالـسا ، سّدـقم  ربمایپ  .دـهد  یم  هیکزت  یادـن  نآرق ،
.شرطف
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! دینارذگ یم  ار  اهناج  اهلد و  تّینارون  یگزیکاپ و  نارود  هک  ینارتخد  نارسپ و  نم ! زیزع  ناناوج  .تسه  همه  یارب  تصرف  نیا  یمالسا ، ماظن  رد 
دابآ هک  تسا  تراهط  نیمه  تکرب  هب  راگدرورپ و  لضف  هب  امش  روشک  .دینک  ظفح  ار  نآ  دیـشاب و  تراهط  نیا  نادردق  دیاب  نارگید  زا  شیب  امش 

، نآ رد  یگدنز  نوگانوگ  یاهمیالمان  یتخبدب و  ضیعبت و  رقف و  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  شیاهیناریو  درک ، دهاوخ  ادیپ  هعـسوت  دش ، دـهاوخ  دازآ  و 
.دش دهاوخ  وحم 

زا دنرادهگن و  کاپ  ار  دوخ  ناماد  هک  دننک  یعس  دنهاوخب ، کمک  وا  زا  دننک ، زارد  ادخ  یوس  هب  ار  تسد  دننک ، تکرح  ادخ  تمس  هب  دیاب  همه 
یـسایس و یاهراک  رد  هک  یناسک  نآ  .دنتـسه  یلام  یگدولآ  رطخ  رد  دـنراد ، لاغتـشا  یلام  لئاسم  رد  هک  یناسک  نآ  .دـنیامن  زیهرپ  اـهیگدولآ 
یسنج و یاهیگدولآ  رطخ  رد  دنراد ، رارق  تاوهش  ضرعم  رد  هک  یناسک  نآ  .دنتـسه  ینانچ  نآ  یاهیگدولآ  رطخ  رد  دنراک ، لوغـشم  یعامتجا 

رطخ رد  تساهنآ ، تسد  رد  یراک  هک  یناسک  نآ  .دنتسه  متـس  ملظ و  هب  یگدولآ  رطخ  رد  دنراد ، یناتـسدریز  هک  یناسک  نآ  .دنتـسه  یناوهش 
.دنتسه راک  رد  تنایخ  هب  یگدولآ 

هک میا  هدـش  رومأم  ام  رطف ، دـیع  زامن  رد  هک  تساوقت  ناـمه  تبقارم ، نیا  دنـشاب و  دوخ  لاـمعا  بظاوم  دـیاب  همه  .دنـشاب  بقارم  دـیاب  همه 
.مینک اوقت  هب  رما  ار  نامعمتسم  نامدوخ و 

.امرف تیانع  ام  همه ی  هب  ار  میقتسم  طارص  ندومیپ  ضیارف و  هب  لمع  هیکزت و  تراهط و  اوقت و  قیفوت  اراگدرورپ !

1375/11/21 ماظن -  نارازگراک  اب  رادید  رد 
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یونعم جورع  ییانثتسا  تصرف  ناضمر ؛

عورش دنوش ، دراو  هام  نیا  رد  یهلا  تفایض  رد  دنهاوخ  یم  هک  یناملسم  دارفا  داحآ و  ِدوخ  زا  ناضمر ، تاکرب  .تسا  یکرابم  هام  ناضمر ، هام 
ناگدنوش دراو  ناراد و  هزور  نینمؤم و  ناج  لد و  دریگ ، یم  رارق  هام  نیا  تاکرب  ریثأت  تحت  هک  یتقیقح  نیلّوا  .دوش  یم  عورش  اهلد  زا  دوش ؛ یم 

نیا رد  هک  یا  هیعدا  اب  سنُا  یفرط  زا  هام و  نیا  رد  نآرق  توالت  یفرط  زا  هام ، نیا  هزور ی  یفرط  زا  .تسا  هاـم  نیا  کراـبم  سّدـقم و  هبتع ی  هب 
.میراد جایتحا  هیفصت  نیا  هب  همه  ام  دهد و  یم  رارق  ینطاب  هیفصت ی  بیذهت و  هیکزت و  کی  ضرعم  رد  ار  ناسنا  تسا ، هدش  دراو  هام 

ام دنک ، مهارف  دوخ  یارب  ار  هیکزت  بیذـهت و  یراکزیهرپ و  اوقت و  هریخذ ی  هام  نیا  رد  هک  نیا  هب  دراد  جایتحا  یناملـسم  درف  ره  هک  نیا  رب  هوالع 
یهلا تاکرب  زا  هک  بآ  دیوگ : یم  هک   (1) فورعم فراع  نآ  لوق  هب  .میراد  جایتحا  انعم  نیا  هب  نارگید  زا  رتشیب  تّیناحور ، کلس  رد  نیکلـسنم 

اب سامت  ریثأت  تحت  بآ  دوخ  یلو  دوش ؛ یم  کاپ  دریگ ، یم  سامت  بآ  اب  هک  یمـسج  ره  درب ؛ یم  نیب  زا  ار  اـهیکاپان  اهیدـیلپ و  همه ی  تسا ،
زا درب ، یم  نامـسآ  هب  دنک ؛ یم  لیدبت  راخب  هب  ار  بآ  یعیبط ، شدرگ  کی  رد  لاعتم  یادخ  دنک و  یم  ادیپ  جایتحا  هیفـصت  هب  اهیکاپان ، اهکاپان و 
رد روهط  ءام  تروص  هب  زاب  دنک و  یم  هیفـصت  ار  نآ  دنک ، یم  ادج  نآ  زا  ار  اهیدیلپ  دـنادرگ ، یمرب  نیمز  هب  ناراب  تارطق  تروص  هب  ًادّدـجم  الاب 

رایتخا
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.دهد یم  رارق  تادوجوم  ریاس  ناسنا و  دارفا 

یروهط ءام  نامه  امـش ، حور  بلق و  دوخ  هکلب  امـش ، حیاصن  امـش ، فراعم  امـش ، ناج  نیا  دیوگ : یم  زیمآ  تمکح  نخـس  نیا  هدنیوگ ی 
اب زج  نآ ، هیفـصت ی  هیکزت و  دنک و  یم  ادیپ  جایتحا  هیکزت  هیفـصت و  هب  جیردتب  روهط  ءام  نیا  دوخ  اّما  دیادز ؛ یم  اهناسنا  زا  ار  اهیکاپان  هک  تسا 
اب رکذ ، اب  .دوش  یمن  نکمم  دش -  دـهاوخ  لصاح  اعد  رکذ و  اب  مه  نآ  هک  تاّیولع -  تمـس  هب  یونعم  شدرگ  کی  اب  زج  یونعم ، جورع  کی 
هب ار  دوخ  تراهط  نامه  زاب  روهط  ءام  نیا  یـسفنا ، یقافآ و  تایآ  رد  رّکفت  اب  دنوادخ ، لباقم  رد  عّرـضت  اب  هلفان ، اب  تاجانم ، اب  لّسوت ، اب  هّجوت ،

نیا تصرف  ناضمر  هام  نیاربانب ، .دیادزب  ملاع  رـشب و  ناج  مسج و  زا  ار  اهنآ  ددرگ و  هجاوم  اهیدیلپ  اب  مه  زاب  ات  دوش  یم  هدامآ  دروآ ؛ یم  تسد 
.تسا یونعم  جورع 

روط نیمه  دـنهّجوت ، رکذ و  لها  هک  ییاهناسنا  یارب  مه  لاس  رگید  ماّیا  .تسا  روط  نیمه  زین  بجر  هام  نابعـش و  هام  .تسه  تصرف  هشیمه 
رد لاس ، ماّیا  همه ی  رد  .تسا  رـشب  ناج  تاجن  هیام ی  ندرک -  هّجوت  ندروآ و  دای  هب  ینعی  رکذ -  زا  یوریپ  َرْکِّذلَا .  َعَبَّتِا  ِنَم  ُرِذْنُت  امَّنِإ  تسا ؛

اهاعد نیا  رد  هک  یا  هناقشاع  نحل  نیا  قیمع و  زغمرُپ و  یاهاعد  نیا  ندناوخ  اب  نآرق ، رد  رّبدت  اب  نآرق ، توالت  اب  اهبش ، همین  رد  اهبـش ، همه ی 
تـصرف کی  ناضمر  هام  یلو  دروآ ؛ دوجو  هب  ار  نطاب  هیفـصت ی  نیا  دوش  یم  هیداّجـس -  هکراـبم ی  هفیحـص ی  هّیعدا ی  صوصخب  تسه - 

.تسا تصرف  کی  ناناوج -  یارب  صوصخب  ناسنا -  یارب  شا  هقیقد  ره  تعاس و  ره  هام ، نیا  ماّیا  یلایل و  .تسا  ییانثتسا 

زا دیربب و  هرهب  دیاب  یلیخ  دیا ، هداد  رارق  غیلبت  تعیرـش و  نید و  تمدخ  رد  یهلا  قیفوت  هب  ار  ناتدوخ  یناوج  هللادمحب  هک  ناوج  یالـضف  امش 
رت هدامآ  ریقح  هدنب ی  نیا  لاثما  زا  امـش  .دینک  هدامآ  ار  ناتدوخ  تسا ، هدنام  یقاب  هک  یدودعم  یاهزور  نیمه  رد  ناضمر ، هام  رد  دورو  زا  لبق 

منتغم دـینادب ، ردـق  ار  نیا  .دـیرادروخرب  یرتشیب  تّینارون  زا  مه  دـیراد و  یرتمک  یاهیراتفرگ  مه  دـیرت ، هدامآ  یحور  ظاـحل  زا  مه  .دـیتسه 
رتگرزب یاهراک  هب  ندیشخب  ماجنا  رتنیگنس و  یاهراب  نتشادرب  یارب  رتشیب  هچره  مه  زاب  ار  ناتدوخ  دیرامشب و 
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جایتحا یلیخ  هزیکاپ -  سّدـقم و  شالت  مه  نآ  امـش -  شالت  هب  خـیرات ، نیا  گرزب و  یایند  نیا  روشک و  نیا  هعماج و  نیا  زونه  .دـینک  هداـمآ 
.دینکب ار  هدافتسا  رثکاّدح  اهتصرف  نیا  زا  یتسیاب  .دراد 

1376/10/3 نویناحور -  زا  یعمج  رادید  رد 
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ناضمر هام  کرد  تمعن  رکش 

هام کی  ات  یدرک  تیانع  تصرف  ام  هب  هک  مییوگ  یم  ساپـس  ار  وت  دوخ ، رعاشم  تاساسحا و  ساوح و  همه ی  اب  دوجو و  همه ی  اب  اراـگدرورپ !
نیا اب  یهلا  گرزب  فطل  لضف و  نیا  رگا  .میوش  دراو  وت  کراـبم  یونعم  یهلا و  یارـسنامهم  رد  رگید  راـب  کـی  مینک و  کرد  ار  رگید  ناـضمر 

ات هچنانچ  میوش ، دنم  هرهب  یهلا  ناسحا  ماعنا و  هرفـس ی  رـس  رب  مینک و  هدافتـسا  ًاتقیقح  یهلا  تفایـض  زا  راب  نیا  میناوتب  هک  دوش  هارمه  قیفوت 
دورو نارازگزامن ، یمارگ و  نارهاوخ  زیزع و  ناردارب  امش  هب  .میا  هدرازگن  ار  یقیقح  مزال و  رکش  میرازگب ، ار  تمعن  نیا  رکـش  هرـسکی  رمع  رخآ 

.منک یم  ضرع  کیربت  ار  یهلا  یارسنامهیم  نیا  تحاس  رد 

یهلا یاوقت  هزور ، زا  فده  .تساوقت  هب  زیزع  نارهاوخ  ناردارب و  امش  همه ی  هیـصوت ی  ًالّوا  منک ، یم  ضرع  لّوا  هبطخ ی  رد  زورما  هک  هچنآ 
، دوخ راتفگ  رد  دوخ ، راتفر  رد  هام ، نیا  تکرب  هب  میناوتب  امش  نم و  مراودیما  .تسا  ناضمر  کرابم  هام  یاهدرواتسد  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا و 

مه دعب  .میزاس  کیدزن  یناسنا  لامک  هب  مدق  کی  ار  دوخ  مینک و  مکاح  ار  میظع  تبقارم  نآ  یهلا و  یاوقت  دوخ ، یاه  هشیدـنا  تاساسحا و  رد 
.دیآ یم  باسح  هب  کرابم  هام  نیا  رد  هدمع  هفیظو ی  هک  تسا  هزور  هرابرد ی  یهاتوک  تبحص 

ار شدوخ  دیاب  شدوخ  نورد  زا  مه  دننک ، تیبرت  ار  وا  دیاب  نوریب  زا  مه  .دراد  جایتحا  تیبرت  هب  هک  تسا  هدـیرفآ  یروط  ار  رـشب  لاعتم  یادـخ 
تسوا ینالقع  یاوق  رکف و  تیبرت  یکی  تیبرت ، نیا  یونعم ، لئاسم  هلوقم ی  رد  .دنک  تیبرت 
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.تسا هیکزت  تیبرت ، نیا  مان  هک  تسوا  هّیوهش ی  هّیبضغ و  هوق ی  یحور و  یاوق  سفن و  تیبرت  یکی  تسا و  میلعت  تیبرت ، نیا  ّلحم  هک 

هدرک و ادیپ  ار  دوخ  بولطم  لکش  یبسانم  هناخراک ی  رد  هک  تسا  یّدعتـسم  هّدام ی  نامه  دوش ، تسرد  هیکزت ی  تسرد و  میلعت  ناسنا  رگا 
هئشن ی دراو  یتقو  مه  تساهناسنا ، یاهلد  یدابآ  ناهج و  یدابآ  هیام ی  ریخ و  تکرب و  أشنم  وا  دوجو  هئشن  نیا  رد  مه  .تسا  هدیـسر  لامک  هب 

ینعی دـنا ؛ هدوب  نآ  قاتـشم  زورما  ات  لّوا  زا  اهناسنا  همه ی  هک  تسا  یتشونرـس  نامه  وا  تشونرـس  دراذـگ ، مدـق  ترخآ  ملاع  هب  دـش و  رگید 
نّیعم هیکزت  میلعت و  ار  دوخ  فده  مّلـس ، هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  متاخ  مّرکمِیّبن  ات  لّوا  زا  ایبنا  اذل  .تشهب  هنادنمتداعـس و  یدـبا  یگدـنز  تاجن ،

.یحور تیبرت  مه  دننک و  یم  یرکف  ینالقع و  تیبرت  مه  ار ، اهناسنا  َهَمْکِحْلَا 1 .  َباتِکْلَا َو  ُمُهُمِّلَعُی  ْمِهیِّکَزُی َو  دنا : هدرک 

لامک تردق و  ییابیز ، بسک  یارب  یناحور  شزرو  هزور ؛

یارب تسا ؛ تیبرت  نیمه  ای  هیکزت  نیمه  یاهرازبا  تقیقح  رد  میهد ، ماجنا  ات  دنا  هدرک  رما  ار  امش  نم و  هک  یا  یعرـش  فیلاکت  تادابع و  مامت 
رگا دش و  دهاوخ  ریذـپ  بیـسآ  تردـق و  یب  ناوتان ، امـش  مسج  دـینکن ، شزرو  رگا  هک  نانچمه  .تسا  شزرو  میوش ؛ لماک  ام  هک  تسا  نیا 

؛ تسا شزرو  زامن ، .دینک  شزرو  دیاب  دـیناسرب ، نوگانوگ  یاهدادعتـسا  اهتردـق و  زورب  هب  ییاناوت ، هب  ییابیز ، هب  تردـق ، هب  ار  مسج  دـیهاوخب 
شزرو اهناسنا ، یارب  یهاوخریخ  تسا ؛ شزرو  نتفگن ، غورد  تسا ؛ شزرو  ناـهانگ ، زا  باـنتجا  تسا ؛ شزرو  قاـفنا ، تسا ؛ شزرو  هزور ،

؛ مییایب رظن  هب  هدیدنـسپ  یلیخ  رهاظ  هب  تسا  نکمم  دریگن ، ماجنا  اهـشزرو  نیا  رگا  .دوش  یم  لماک  یوق و  ابیز و  حور  اهـشزرو ، نیا  اب  .تسا 
، هزور .دوب  دهاوخ  ریذپ  بیسآ  ریقح و  فیحن و  صقان و  نطاب  کی  نامنطاب  اّما 
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.تساهشزرو نیا  زا  یکی 

یراتفرگ رطاخ  هب  زور  کی  امـش  رگا  ّالاو  دشاب ، تّین  یور  زا  دیاب  ندیماشاین ، ندروخن و  نیا  .دماشاین  دروخن و  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  هزور 
اب یتقو  ار  کاسما  نیمه  اّما  .داد  دنهاوخن  امش  هب  یباوث  چیه  دیروخب ، یزیچ  دینکن  تصرف  تعاس  هدزناپ  تعاس ، هدزاود  راک ، هب  لاغتـشا  ای  و 

امـش هب  هک  دوش  یم  یناشخرد  رهوگ  نامه  نیا  دـهد -  ماجنا  لمع  نآ ، لابند  هب  دـنک و  تّین  لمعف ؛» یون  نّمم  انلعجا   - » دـیداد ماجنا  تّین 
.دنک یم  یتمیق  ار  ناتحور  دشخب و  یم  شزرا 

هب ادـخ ، هار  رد  ادـخ ، یارب  نداد  تهج  ار ، نیرمت  کاـسما و  نیا  ار ، تکرح  نیا  ار ، لـمع  نیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  تّین  .تسا  تّـین  هزور ، طرش 
نمم انلعجا  ّمهّللا  هک : دیناوخ  یم  کرابم  هام  لّوا  بش  یاعد  رد  اذل  .دـشخب  یم  شزرا  یراک  ره  هب  هک  تسا  نیا  .یهلا  روتـسد  ماجنا  رطاخ 

.تسا تواقش  یّدام -  راک  هچ  یونعم و  راک  هچ  راک -  یارب  یطاشن  یب  یتبغر و  یب  تلاسک ، . (1) لسکف یقش  نمم  انلعجت  الو  لمعف  یون 

امـش نوچ  .تسا  تبثم  راک  تسا ، لمع  تسا ، مادـقا  نطاب  رد  اّما  تسا ؛ ندرکن  مادـقا  رهاظ  هب  هک  نیا  اب  .تساـهراک  نیرتهب  زا  یکی  هزور ،
مئاد روط  هب  زور  رخآ  ات  رجف -  عولط  هظحل ی  زا  دعب  زا  ینعی  دیوش -  یم  یراد  هزور  هنحص ی  دراو  هک  یماگنه  زا  اذل  دیراد ؛ ار  راک  نیا  تّین 

.دینک یم  تدابع  دیورب ، هار  روط  نیمه  .دینک  یم  تدابع  دیباوخب ، مه  رگا  .دیتدابع  لاح  رد  تّین ، نیا  رطاخ  هب 

ندیباوخ و (2) ؛ هدابع هیف  مکمون  حـیبست و  هیف  مکـسافنا  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلاو  هالّـصلا  هلآ  یلع  هیلع و  مرکا  یّبن  لوق  زا  هک  نیا 
تسا نآ  رطاخ  هب  نیا  دوش ؟ یم  نتفگ  هللا » ناحبس   » روطچ ندیشک  سفن  دوش ؟ یم  تدابع  روطچ  باوخ  تسا ، تدابع  امش  ندیـشک  سفن 

.دیتدابع لاح  رد  هرسکی  دیا ، هدش  یداو  نیا  دراو  تّین  نیا  اب  نوچ  دینکن ، هک  مه  یمادقا  چیه  دیشاب ، هک  مه  راک  یب  امش  هک 

مه توکس  (3) ؛ حیبست هتمص  هدابع و  مئاّصلا  مون  دیامرف : یم  رگید  تیاور  رد 
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باجتسم ناتیاعد  و  لوبقم ، امـش  لمع  (1) ؛ باجتـسم هئاعد  لّبقتم و  هلمع  .دـییوگ و  یم  هللا » ناحبـس   » هک تسا  نیا  لـثم  دـینک ، یم  هک 
تسد نیا  کاسما و  نیا  امش  نوچ  ارچ ؟ .تسا  تدابع  امش  ندیباوخ  تسا ، تدابع  امش  ندیـشک  سفن  تسا ، تدابع  امـش  توکـس  .تسا 

.دینک یم  هبرجت  ناضمر -  هام  هزور -  یس  تّدم  کی  رد  ادخ  یارب  ار ، ینامسج  تاّذل  زا  یشخب  زا  ندیشک 

دنناشک و یم  یتسپ  هب  ار  ناسنا  هک  یذـیاذل  اب  یناسفن و  تاّیهتـشم  اب  ناسنا  هک  ددرگ  یم  روحم  نیا  درگرب  تادابع ، رگید  تدابع و  نیا  همه ی 
زا نیا  تسین ؛ لامک  ناسنا  یارب  یربب ، تّذل  یراد  ناوت  رد  هچ  ره  .تسین  رنه  یناسنا ، سفن  ندرک  هتخیـسگ  راسفا  .دنک  هزرابم  دننک ، یم  هدرب 

تساـم و وزج  مه  یناویح  هبنج ی  هّتبلا  .تسا  یناوـیح  هبنج ی  تیوـقت  دراد ؛ یناوـیح  هبنج ی  کـی  مه  ناـسنا  .تسا  تّیناوـیح  هلوـقم ی 
یسک درادن و  مه  لاکـشا  تسام ؛ دوجو  وزج  ندرب ، حابم  تّذل  ندرک ، تحارتسا  ندیماشآ ، ندروخ ، .میـشاب  هتـشادن  ار  نآ  ام  هک  دنتـساوخن 

یم هبنج  نیا  رد  ندش  قرغ  هب  ار  ناسنا  یرگیّدام ، .دوش  قرغ  هبنج  نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا ، عونمم  هچنآ  .تسا  هدرکن  مه  عنم  ار  اهنآ 
تّذل بیشارس  نیا  رد  ات  دریگ ، یم  ار  ناسنا  ِولج  تسا -  ینالقع  یاه  هیاپ  رب  ینتبم  یهلا ، شور  هک  ملاع -  ینالقع  یاهشور  نایدا و  .دناشک 

، دناشکب تاّذل  رد  یگتخیـسگ  ماجل  هب  ار  ناسنا  هک  یتوعد  ره  .دتلغن  ورف  دهدن و  تسد  زا  ار  دوخ  رایتخا  یگدـنز ، تاّیهتـشم  ذـیاذل و  زا  یرب 
ذیاذل نیا  زا  سفنّفک  تهج  رد  یهلا ، یاهتوعد  امکح ، توعد  ایبنا ، توعد  یّلک ، روط  هب  .تسا  تکاله  یتخبدب و  هب  توعد  شتآ و  هب  توعد 

یارب تسا ؛ هدـش  هدرمـش  بسانم  هنحـص ی  کی  ناضمر  هام  ام ، تایاور  رد  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  .تسا  لـیبق  نیا  زا  مه  هزور  هک  تسا ،
.دیوگ کرت  ار  ناهانگ  هعومجم ی  دنک و  نیرمت  هام  نیا  رد  ناسنا  هک  نیا 
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ناسنا لامعا  حراوج و  ءاضعا و  همه ی  هدنریگربرد ی  یقیقح ؛ هزور ی 

کعمـس و مصیلف  تمـص  اذا  دّمحم ! ای  دـیامرف : یم  ملـسم  نبدّـمحم  هب  باطخ  هک  تسا  مالّـسلاو  هالّـصلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  کی 
هزور یتقو  هک  دنیامرف  یم  ناشدوخ  کیدزن  درگاش  رای و  نیا  هب  قداص  ماما  . (1) کرشب کرعش و  کدلج و  کمد و  کمحل و  کناسل و  کرصب و 

راد هزور  وت  هرـشب ی  یوم و  تسوپ و  نوخ و  تشوگ و  دریگب ، هزور  وت  نابز  دریگب ، هزور  وت  ییانیب  دـشاب ، ریگ  هزور  وت  ییاونـش  دـیاب  یریگ ، یم 
تسرد هئطوت  یمالـسا  هعماج ی  ناملـسم و  ناردارب  یارب  ینکن ، اوغا  ار  هداس  یاهلد  ینکن ، الب  راچد  ار  نمؤم  یاهناسنا  ییوگن ، غورد  دشاب ؛
ندروخ زا  دوخ ، سفنِّفک  اب  ناضمر  هام  رد  هک  یناسنا  .ینک  یرادتناما  ینکن ، یـشورف  مک  ینزن ، تمهت  ینکن ، یلددب  ینکن ، یهاوخدب  ینکن ،

راد هزور  ار  دوخ  حراوج  اضعا و  همه ی  و  دوخ ، شوگ  دوخ ، مشچ  دوخ ، نابز  دیاب  دریگ ، یم  هزور  یـسنج  یناسفن و  تاّیهتـشم  ندیماشآ و  و 
مویک کـموص  موی  نوکی  ـالو  دـیامرف : یم  تیاور  هلاـبند ی  .دراـگنیب  ناـهانگ  زا  هدـیزگ  یرود  لاـعتم و  یادـخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  دـنادب و 

یاهزور رد  هک  ینک  راتفر  هنوگ  نامه  مه  ناضمر  هام  زور  .دـشاب  یّداـع  یاـهزور  لـثم  دـشابن ؛ وت  رطف  زور  لـثم  وت ، هزور ی  زور  (2) ؛ کرطف
.یرامشب منتغم  ار  تصرف  نیا  ینک و  هّجوت  سفن  تیبرت  هب  دیاب  .یدرک  راتفر  یّداع 

هدش لقن  مالّسلاو  هالّصلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  . (3) مثأملا رئاس  نع  سمخلا  ساوحلا  کاسما  سفّنلا  موص  دـیامرف : یم  رگید  یتیاور  کی  رد 
ناهانگ زا  وا  هناگجنپ ی  ساوح  همه ی  هک  تسا  نیا  ناسنا  سفن  هزور ی  .تسا  مکش  هزور ی  مسج و  هزور ی  زا  ریغ  سفن ، هزور ی  هک  تسا 
ناگدنب اب  لاعتم و  یادخ  اب  .دوش  یلاخ  داسف  ّرش و  بابـسا  تابجوم و  همه ی  زا  لد  (4) ؛ رّشلا بابسا  عیمج  نم  بلقلا  ّولخو  .دننک  کاسما 

تایاور تهج ، نیا  رد  .مینک  شغوّلغ  یب  فاص و  ار  لد  ادخ ،
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.تسه یدایز 

کیدزن ادـخ  هب  ار  نامدوخ  هک  نیا  یارب  تسا ، منتغم  رایـسب  تصرف  کی  ناضمر  هاـم  .مینک  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  زیزع ! نارهاوخ  ناردارب و 
هام نیا  رد  هک  یرافغتـسا  نیا  تسه ، هام  نیا  رد  هک  ییاهاعد  نیا  .مینک  کاپ  ناـهانگ  زا  مینک ، رود  دـسافم  زا  مینک ، کـیدزن  لاـمک  هب  مینک ،
هدنز رگید  ناضمر  هام  ات  رگا  .دش  دهاوخ  مامت  یدوز  هب  ناضمر  هام  نیا  .دورب  تسد  زا  اهتصرف  نیا  ادابم  تسا ؛ تصرف  همه  تسا ، بحتسم 

هب نم  .دینک  هدافتسا  دیاب  شتعاس  زور و  ره  زا  تفر ؛ دهاوخ  تسد  زا  تمیق  یذ  یاهتصرف  نیا  .تشذگ  دهاوخ  داب  قرب و  لثم  مه  نآ  دینامب ،
هناخ ی ِرد  دینک ، رافغتسا  دینک ، هدافتسا  یهلا  تمحر  راهب  نیا  زا  هک  منک  یم  هیـصوت  ناناوج  هب  صوصخب  رازگزامن ؛ نارهاوخ  ناردارب و  امش 

هللا یلا  هبوت ی  یهلا و  رافغتسا  ّلحم  روط  نیا  هک  یا  هعماج  نآ  .دینک  رافغتسا  بلق  رکف و  ناهانگ  حور و  ناهانگ  نت و  ناهانگ  زا  دیورب ، ادخ 
تکرب هب  هک  نانچمه  درک ؛ دـهاوخ  لزان  هعماج  رب  ار  تاریخ  لاـعتم  راـگدرورپ  تیّنارون ، نآ  تکرب  هب  دوب و  دـهاوخ  ینارون  هعماـج ی  دـشاب ،

نیا رب  ار  شدوخ  فطل  تاریخ و  تاکرب و  بالقنا ، یزوریپ  لاـس  هدزون  هدـجه ، نیا  لوط  رد  مدرم  امـش  هبّیط ی  حاورا  کاـپ و  یاـهلد  نیمه 
.تفر ادخ  هناخ ی  ِرد  هب  دیاب  یهلا ، تمحر  بلج  ظفح و  یارب  .تسا  هدرک  لزان  روشک  نیا  رب  تّلم و 

1376/10/12 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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ناضمر هام  لامعا  مهم  رایسب  رصنع  راهچ 

هک یتاکرب  زا  یریگ  هرهب  تصرف و  ماـنتغا  هب  کّربتم ، منتغم و  یاهبـش  اـهزور و  تاـعاس و  نیا  رد  ار  رازگزاـمن  ِزیزع  نارهاوخ  ناردارب و  همه ی 
یاوقت تیاعر  هب  ار  مدوخ  ار و  همه  .منک  یم  هیـصوت  دوش ، یم  اطعا  ملاع  راـگدرورپ  یوس  زا  روفو  هب  هاـم ، نیا  یلاـیل  ماّـیا و  رد  نینمؤم ، یارب 

ار نآ  تردق  ناسنا  سفن  هک  ییاهاج  اههاگـشزغل و  اههارراخ ، بقارم  ادخ و  ربارب  رد  دوخ  راتفگ  دوخ و  راتفر  بقارم  ندوب ، ادخ  بقارم  یهلا ،
هک یلیاسو  بقارم  یعامتجا ، یدرف و  یگدنز  رد  دیاب  ناسنا  .منک  یم  هیصوت  دیامیپب ، ار  هار  نآ  یتحار  هب  لزلزت ، مدع  اب  تماقتـسا و  اب  هک  درادن 

کیدزن دصقم  هب  ظفح و  ار  دوخ  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  هداد  رارق  یا  هلیـسو  .دشاب  تسا ، هداد  رارق  اههاگـشزغل  نیا  زا  روبع  یارب  لاعتم  یادخ 
.دنک یرادرب  هرهب  تسا ، هتشاذگ  نینمؤم  رایتخا  رد  دوصقم ، لزنمرس  هب  ندیسر  یارب  هک  یتاناکما  زا  دنک و 

؛ مینک ادیپ  اوقت  ام  هک  تسا  نیا  ناضمر  هام  هرّمزور ی  ِّمهم  یاهفده  زا  یکی  دیا ، هدینش  اهراب  هک  روط  نامه  تساوقت و  ندوب ، روما  نیا  بقارم 
هام هزور ی  ینعی  منک -  یم  هظحالم  تسا ، مامتها  دروم  سّدقم  عراش  یوس  زا  ناضمر ، هام  رد  هک  ار  یلامعا  یتقو  هدـنب  و  َنوُقَّتَت 1 .  ْمُکَّلَعَل 
نیا نایم  رد  منیب  یم  دراد -  دوجو  یلاعت  یراب  ترـضح  تایانع  لیذ  هب  هک  یتالّـسوت  روثأم و  یاهاعد  ندناوخ  دیجم ، نآرق  توالت  ناضمر ،

بجاو ناضمر ، هام  هزور ی  هک  مهم  رایسب  رصنع  راهچ 
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یور زا  هچنآ  هب  تبـسن  ملاع  راگدرورپ  یوس  زا  تشذـگ  بلط  ترفغم ، بلط  تسا ؛ رافغتـسا  دراد ، تیمها  یلیخ  ام  یارب  هچنآ  تسه ، مه 
.تسا هدز  رس  ام  زا  ریصقت ، یور  زا  هدرکن  یادخ  تلاهج و  یور  زا  روصق ،

رافغتسا مهم  هلأسم ی  یروآدای 

زورما .مدرک  ضرع  ار  یـضیارع  ًالّـصفم  کرابم ، هام  نیا  رد  رافغتـسا  هبوت و  هرابرد ی  ناضمر ، کرابم  هام  ماّیا  نیمه  رد  هتـشذگ  لاس  رد  نم 
تبسانم هب  مهاوخ  یم  هکلب  منک ؛ تبحـص  یثیدح  ینآرق و  ثحب  کی  ای  یرکف  ثحب  کی  ناونع  هب  رافغتـسا ، هرابرد ی  ًاددّجم  هک  مرادن  دصق 

.منک یروآدای  ار  رافغتسا  هلأسم ی  مهم -  رایسب  زیزع و  یاهبش  نیا  ردق -  هکرابم ی  یلایل  یکیدزن 

.میدرگرب ادخ  یوس  هب  ینعی  هبوت ، .تسا  نتـشگزاب  ادخ  هب  لاعتم و  یادخ  زا  ندرک  ترفغم  بلط  لّوا ، مدـق  نارهاوخ ! ناردارب و  نم ؛ نازیزع 
! دیراد جایتحا  رافغتـسا  هب  زاب  مالّـسلاو -  هالّـصلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّدح  رد  یّتح  دیـشاب -  هک  لامک  زا  یّدح  ره  رد  دیـشاب ، امـش  هک  اج  ره 

یم ربمغیپ  هب  لاعتم  یادـخ  نآرق ، رد  اـهراب  ُهْرِفْغَتْسِا 2 .  َکِّبَر َو  ِدْمَحِب  ْحِّبَـسَف  (1)  ، َکِبْنَذِل ْرِفْغَتْـسِا  َو  دیامرف : یم  شربمغیپ  هب  لاعتم  یادـخ 
دیامرف یم  مه  وا  هب  اّما  دنک ، یمن  فّلخت  یهلا  روتـسد  زا  دـنز و  یمن  رـس  وا  زا  هانگ  تسا ، موصعم  ربمغیپ  هک  نیا  اب  نک .» رافغتـسا   » دـیامرف

«! نک رافغتسا  »

نآ تسین ؛ ام  لاثما  ناهانگ  نوچ  یناهانگ  زا  اهنآ  رافغتـسا  .تسا  یثحب  لباق  هلوقم ی  دوخ  تسیچ ، زا  ناـگرزب  اـیلوا و  ِرافغتـسا  هک  نیا  هّتبلا 
ییاهزیچ یهاگ  برق ، ماقم  نآ  رد  .تسالعا  ّدح  رد  تیّبوبر ، ماقم  یبوبر و  ترضح  هب  برق  .تسالاب  اهنآ  ماقم  .دنز  یمن  رـس  اهنآ  زا  ناهانگ 

عدار عنام و  ناراوگرزب  نآ  یارب  تسا -  ّبحتسم  ام  یارب  هک  ییاهزیچ  یّتح  دیاش  تسا -  حابم  ام  یارب  هک 
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.یروص رافغتسا  هن  یّدج ، رافغتسا  مه  نآ  دننک ؛ یم  رافغتسا  هک  تسا ؛ برق  نآ  نأش  اب  بسانم  اهنآ  .تسا 

ًءاشنا تسا -  هدش  رداص  راوگرزب  نآ  زا  اعد  نیا  تایاور ، قبط  هک  لیمک -  یاعد  رد  مالّسلاو  هالّـصلا  هیلع  نینمؤملاریما  دینیبب ! ار  لیمک  یاعد 
دهد یم  دنگوس  شلامج  لالج و  تافص  هب  شتمظع ، هب  شتردق ، هب  شمسا ، هب  ار  ادخ  لّوا ، .دزادرپ  یم  رافغتسا  هب  اعد  عورش  اب  راب ، لّوا  رد  و 

هزمح ی یبا  یاعد  .رخآ  اـت  ، (1) مـصعلا کتهت  یتلا  بونّذلا  یلرفغا  ّمهّللا  ندرک : رافغتـسا  هب  دنک  یم  عورـش  نداد ، مسق  همه  نآ  زا  دـعب  و 
یا نازیزع ؛ نینمؤم ؛ یا  .میراد  جایتحا  رافغتـسا  هب  امـش  نم و  .تسا  روط  نیمه  گرزب ، یاهناسنا  نیا  زا  رگید  نوگاـنوگ  یاـهاعد  یلاـمث و 

بنج یف  انلامعا  ردـق  امو  میریـصقت ! قرغ  میروصق ، قرغ  ارچ ؛ میا ! هدرکن  یهانگ  هک  ام  دـییوگب  دـیوش و  رورغم  ادابم  فاص ! کاپ و  یاـهلد 
هچ یطبر و  هچ  یهلا ، رکـش  ّقح  لباقم  رد  راگدرورپ و  معن  لباقم  رد  میهد ، یم  ماجنا  نامدوخ  لایخ  هب  اـم  هک  بوخ  راـک  هچنآ   (2)  . کمعن
یم رگم   (3) کنوع نع  ینغتـسا  نسحا  یذلاال  میناوت ! یمن  مینک ؛ ادا  ار  رکـش  ّقح  نآ  میناوت  یمن  ام  تسا !؟ رکذ  لباق  ردـقچ  دراد !؟ یتبـسن 
انیلا کریخ  دـسر : یم  راگدرورپ  فطل  مه  هشیمه  میجاتحم ؛ هشیمه  دـشاب !؟ ینغتـسم  تانآ ، زا  ینآ  رد  یهلا ، فطل  لضفت و  زا  ناـسنا  دوش 

.دهاوخ یم  ترفغم  بلط  لاحره  هب  تسا و  ریصقت  ای  روصق ، نیا  میزجاع و  رکش  یادا  زا  مه  ام  . (4) لزان

یهاوخرذع ترفغم و  تصرف  ردق ؛ بش 

لاعتم یادخ  زا  .تسا  یهاوخرذع  ترفغم و  یارب  یتصرف  ردق ، بش 
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، میهاوخب ترذعم  وا  زا  مینک و  ترفغم  بلط  میدرگرب ، وا  یوس  هب  هک  تسا  هداد  نادیم  امش  نم و  هب  لاعتم  یادخ  هک  لاح  .دینک  یهاوخرذع 
ام هب  تمایق ، رد  هدرکن  یادـخ  . (1) نورذتعیف مهل  نذؤیال  دـیامرفب : نیمرجم  هب  لاعتم  یادـخ  هک  دـمآ  دـهاوخ  یزور  ّالاو  مینکب ، ار  راک  نیا 
هک اج  نیا  .تسین  یهاوخرذع  یاج  اج  نآ  دننک ؛ زاب  یهاوخرذع  هب  نابز  هک  دنهد  یمن  هزاجا  نیمرجم  هب  .داد  دنهاوخن  یهاوخرذـع  هزاجا ی 
یم ینارون  کاپ و  ار  امـش  دیوش و  یم  ار  ناهانگ  دنیرفآ ، یم  هجرد  امـش  یارب  یهاوخرذع  هک  اج  نیا  تسه ، هزاجا  هک  اج  نیا  تسه ، نادـیم 

هّجوتم و ار  یهلا  تّبحم  هاگن  ادخ و  فطل  ناتدوخ و  هب  هّجوتم  ار  ادـخ  تسه ، تصرف  هک  اج  نیا  .دـینک  یهاوخرذـع  لاعتم  یادـخ  زا  دـنک ،
.مروآ دای  هب  ار  امش  نم  ات  دیروآ ، دای  هب  ارم  ْمُکْرُکْذَأ 2 ؛  یِنوُرُکْذاَف  .دینک  ناتدوخ  لاح  لماش 

رد لاعتم  یادخ  دیتفا ، یم  ادخ  دای  هب  دینک و  یم  رـضاح  ناتدوخ  لد  رد  ار  ادـخ  لاعتم و  یادـخ  هّجوتم  ار  ناتلد  امـش  هک  یا  هظحل  نامه  رد 
داـی هب  ار  ادـخ  .تسا  زارد  امـش  یوس  هب  وا  شـشخب  لذـب و  فطل و  تسد  تسامـش ؛ هّجوتم  شتفوطع  رهم و  فـطل و  مشچ  هظحل ، ناـمه 
امش ام  میدرک ، شومارف  ار  امش  ام  ْمُکانیِسَن 3 ؛  اّنِإ  هک  دیآ  یم  ناراکهانگ  تمس  هب  یهلا  باطخ  هک  دیسر  دهاوخ  یزور  ّالاو  دیزادنیب ، ناتدوخ 

.تسا هنوگ  نیا  تمایق  هصرع ی  دیورب ! میا ، هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ار 

ناضمر هام  رد  تصرف  نیرتهب  ردق  بش  لاس ؛ ماّیا  رد  تصرف  نیرتهب  ناضمر 

هیرگ عّرضت و  یراز ، هب  امش  هک  تسا  هداد  هزاجا  لاعتم  یادخ  هک  زورما 
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.دیزاس یراج  ناتیاهمشچ  هب  ناتدوخ  مرگ  لد  زا  ار  تّبحم  افص و  کشا  دییامن و  تّبحم  راهظا  دینک ، زارد  وا  یوس  هب  تدارا  تسد  دیزادرپب ،
هدیاف دینکن ، عرّضت  یراز و  دیورب ، َمْوَیْلَا 1 ؛  اوُرَأْجَت  ال  دیامرفب : نیمرجم  هب  لاعتم  یادخ  هک  تسه  یزور  ّالاو  دیرامشب ، منتغم  ار  تصرف  نیا 

نیرتهب تسامـش و  نم و  رایتخا  رد  ادخ  هب  تشگزاب  یارب  هک  تسا  تایح  یگدـنز و  تصرف  تصرف ، نیا  َنوُرَصْنُت 2 .  اّنِم ال  ْمُکَّنِإ  درادن : یا 
! ردق بش  ناضمر ، کرابم  هام  نایم  رد  تسا و  ناضمر  کرابم  هام  اهنآ  هلمج ی  زا  هک  تسا  لاس  زا  یماّیا  اهتصرف 

ای بش -  هس  نیا  زا  کی  مادک  هک  دندرک  لاؤس  دنک ، یم  لقن  یمق  ثّدـحم  موحرم  هک  یتیاور  قبط  .تسا  بش  هس  نیا  نایم  رد  مه  ردـق  بش 
ار بش -  هس  اـی  بش -  ود  ناـسنا ، هک  تسا  ناـسآ  ردـقچ  دـندومرف : باوـج  رد  تسا ؟ ردـق  بش  موـسو -  تسیب  مکیو و  تسیب  بـش  ود 
زا ار  ناضمر  هام  همه ی  هک  دنا  هدوب  یناسک  تسا ؟ ردقچ  بش  هس  رگم  .دشاب  دّدرم  بش  هس  نیب  دراد  تیمها  هچ  .دنک  ردق  بش  هظحالم ی 

.دینادب ردق  دنداد ! یم  ماجنا  ار  ردق  بش  لامعا  دندروآ و  یم  باسح  هب  ردق  بش  رخآ ، ات  لوا 

زگره دربب ، هانپ  هناقداص  ادخ  هب  دـهاوخب و  هناقداص  ادـخ  زا  دورب ، ادـخ  هناخ ی  ِرد  هک  دـنک  فاص  هنوگ  نیا  دوخ  یادـخ  اب  ار  دوخ  لد  هک  یتلم 
اهتلم رس  رب  اهیتخبدب  نیا  زا  هچنآ  .دش  دهاوخن  یلخاد  فالتخا  راچد  نمشد و  ریسا  تّلذ ، راچد  داسف ، راچد  دش ؛ دهاوخن  هایـسور  تخبدب و 

ِرد هک  یسک  مینک ! یم  تسرد  نامدوخ  یارب  نامدوخ  هک  تسا  ییاهداسف  ناهانگ و  اهتلفغ ، اهیهاتوک ، رثا  رب  ْمُکیِدْیَأ 3 ؛  ْتَبَسَک  امِبَف  دیآ ، یم 
.دنک یم  کیدزن  هانگ  زا  یرادهگن  ظفح و  هب  تمصع و  هب  مدق  کی  ار  دوخ  دور ، یم  ادخ  هناخ ی 

.مینک نوزفازور  ادخ  دای  اب  ار  نامیاهلد  یافـص  .میرپسب  ادخ  هب  ار  اهلد  میرادرب و  مدق  مینک و  راک  ادخ  یارب  میهاوخب ، ادخ  زا  میربب ، هانپ  ادخ  هب 
نآ دشن ، تایّدام  ایند و  ریسا  دزن و  ایند  رد  گنچ  اهلد  یتقو  دش ؛ افص  اب  اهلد  یتقو 
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یایند دننک ، یم  راک  بوخ  دننک ، یم  شالت  بوخ  یمدرم ، نینچ  .کاپ  افـصاب و  ینارون و  ًاتقیقح  یمدرم  اب  دوش  یم  یا  هعماج  هعماج ، تقو 
یاهراک وزج  ادخ و  یارب  یراک  ایند ، یدابآ  تسین ؛ ایند  نتخاسن  شیانعم  یصخش ، یایند  هب  ندوبن  هتـسبلد  .دنزاس  یم  بوخ  مه  ار  ناشدوخ 

نیمه .تسا  یورخُا  لمع  کی  مه  نیا  تسا و  هتساوخ  ام  زا  ادخ  هک  تسا  یزیچ  دماجنا ، یم  یّدام  یگدنز  یدابآ  هب  هک  هچنآ  .تسا  یورخُا 
.دریگ یم  ماجنا  رتلماک  رتنیریش و  رتناور ، رتهب ، دشاب ، هارمه  ادخ  دای  اب  یتقو  مه 

! تسا هام  رازه  زا  رتهب  بش  کی  1 ؛  ٍرْهَش ِفْلَأ  ْنِم  ٌرْیَخ  دیامرف : یم  ًاحیرـص  نآرق  .دینادب  ردق  ًاتقیقح  ار  ردق  یاهبـش  .دینادب  ردق  ار  اهزور  نیا 
ناونع هب  ار  نآ  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  یبش  .دوش  یم  لزان  حور  هک  تسا  یبش  .دـنوش  یم  لزان  هکئالم  هک  تسا  یبش  .دراد  شزرا  یلیخ  نیا 
یارب مدرم ، نایم  افص  شمارآ ، حلص و  یتمالـس ، یانعم  هب  مه  تساهناسنا ، رب  یهلا  تّیحت  دورد و  ینعم  هب  مه  مالـس ، .تسا  هتـسناد  مالس 

لئاسم روشک ، لئاسم  یارب  دـینادب و  ردـق  ار  ردـق  یاهبـش  تسا ! یبش  نینچ  یونعم ، ظاحل  زا  .تسا  تاعامتجا  اهمـسج و  اـهناج و  اـهلد و 
.دینک اعد  یمالسا  یاهروشک  لئاسم  نیملسم و  لئاسم  ناتدوخ ،

یارب اهناسنا ، تیاده  یارب  .دینک  اعد  اهناسنا  همه ی  یارب  .دیهاوخب  ادخ  زا  ار  تالکشم  نآ  ّلح  دنراد ! تالکـشم  ردقچ  یمالـسا  یاهروشک 
، دهدب امـش  هب  لاعتم  یادخ  دیهاوخ  یم  هک  یزیچ  نآ  یارب  ناتناگتـشذگ و  یارب  ناتروشک ، یارب  ناتنیلوؤسم ، یارب  ناتیگدـنز ، یارب  ناتدوخ ،

.متسه اعد  سمتلم  ردق ، کرابم  یاهبش  رد  زیزع ، نارهاوخ  ناردارب و  امش  همه ی  زا  مه  هدنب  .دینادب  ردق  ار  قیاقد  تاعاس و  نیا  .دینک  اعد 

1376/10/26 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 

ص:171

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 234 

http://www.ghaemiyeh.com


ناراکدب نارسُخ  ناراکوکین و  شاداپ  زور  رطف ؛ دیع 

زور نیا  هرابرد ی  مالّسلاو  هالّـصلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ثیدح  کی  لّوا ، هبطخ ی  رد  .تسا  یتیمها  زئاح  میظع و  رایـسب  زور  رطف ، دیع  زور 
.دشاب هظعوم  هیام ی  هللاءاش  نا  امش  یارب  نم و  دوخ  یارب  ات  منک ، یم  ضرع  زیزع  نارهاوخ  ناردارب و  امش  یارب 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  بطخ  لاق : مالّـسلا  هیلع  هّدج  نع  هیبا  نع  دـنک : یم  لقن  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  همحّرلا  هیلع  قودـص 
اهیا لاـقف  درک : ناـیب  روط  نیا  هبطخ  نآ  رد  دومرف و  داریا  هبطخ  مدرم  یارب  رطف  دـیع  زور  رد  نینمؤملاریما  ینعی   (1)  . رطفلا موی  ساّنلل  مالّسلا 

باوث هب  ناراکوکین  نآ  رد  هک  تسا  یزور  زور ، نیا  مدرم ! یا  ینعی  (2) ؛ نوئیسملا هیف  رسخی  نونسحملا و  هیف  باثی  موی  اذه  مکموی  نا  ساّنلا 
.دننام یم  مورحم  دننک و  یم  نایز  دنا ، هتشاد  دب  رادرک  ناضمر  هام  رد  هک  یناسک  دنسر و  یم  دوخ 

.دنریگ یم  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  دوخ  شاداپ  هک  تسا  یزور  زورما ، دنا ، هتخادرپ  یونعم  تصرف  مانتغا  هب  تدابع و  هب  ار  ناضمر  هام  هک  یناسک 
مدرم امـش  زیزع ، ناناوج  امـش  هک  هچنآ  همه ی  ناسحا و  تاقدص و  اعد و  عّرـضت و  بش ، همین  مایق  نآرق ، توالت  صالخا ، اب  هزور ی  شاداپ 

هب انعم  ملاع  رد  زورما  دیا ، هداد  ماجنا  ناضمر  کرابم  هام  رد  یمالسا  قیاقح  اب  یانشآ  نمؤم و 
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.دوش یم  میدقت  امش 

؛ تسا تمایق  زور  هیبش  تسا ، ناراکدـب  یارب  نارـسخ  زور  ناراکوکین و  یارب  باوث  نتفرگ  شاداپ و  زور  نوچ  . (1) مکتمایق مویب  موی  هبشا  وهو 
نـشور یهلا  تیانع  هب  نانآ  مشچ  لد و  تفای و  دنهاوخ  باوث  دنا ، هدنارذگ  کین  لمع  هب  ار  ایند  یگدنز  هک  یناسک  مه  تمایق  زور  هک  نانچمه 

هب تاوهـش ، رد  ندش  قرغ  هب  لاعتم ، یادخ  زا  ینامرفان  یـشکرس و  هب  یرگمتـس ، هب  یراکدب ، هب  تلفغ ، هب  ار  ایند  هک  یناسک  اّما  دش ؛ دـهاوخ 
.درک دنهاوخ  نایز  زور  نآ  دنا ، هدنارذگ  یتسرپدوخ  هب  یهاوخدوخ و 

اورکذاف دـیامرف : یم  هیـصوت  .دـنک  یم  ار  ابیز  هدافتـسا ی  نیا  هیبشت ، نیا  ساسا  رب  دـیامرف ، یم  ار  هیبشت  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ 
ینامز دییایب ، یّلـصم  هب  زامن  یارب  ات  دیدش  جراخ  هک  لزنم  زا  (2) ؛ مکّبر یلا  ثادجالا  نم  مکجورخ  مکّالصم  یلا  مکلزانم  نم  مکجورخب 

اورکذاو .تفاتـش  دیهاوخ  تمایق  هصرع ی  یوس  هب  دمآ و  دیهاوخ  نوریب  دوخ  یاهربق  زا  دنوادخ ، هاگـشیپ  رد  روضح  یارب  هک  دـیروآ  دای  هب  ار 
تمایق رد  هک  دیروآ  دای  هب  ار  یزور  نآ  ندرازگزامن ، ماگنه  هب  یّلصم و  رد  دوخ  نداتـسیا  اب  (3) ؛ مکّبر ّیدی  نیب  مکفوقو  مکّالصم  یف  مکفوقوب 
اورکذاو .دـیریگب  ار  دوخ  لامعا  شاداپ  دـنهد ، یم  ار  ناتلامعا  شاداپ  امـش  هب  هک  زورما  لثم  اـت  داتـسیا ، دـیهاوخ  لاـعتم  یادـخ  هاگـشیپ  رد 

هب تمایق  رد  ار  یا  هظحل  نآ  دیدرگ ، یمرب  ناتدوخ  لزانم  هب  هک  یماگنه  (4) ؛ راّنلا وا  هّنجلا  یف  مکلزانم  یلا  مکعوجر  مکلزانم  یلا  مکعوجرب 
نامه .تفر  دیهاوخ  مّنهج ، رد  هتساوخن  یادخ  ای  تشهب ، رد  دوخ  لزانم  یوس  هب  تمایق  هصرع ی  زا  یهلا ، ضرع  هاگـشیپ  رد  هک  دیدروآ  دای 

.تسا شیپ  رد  مه  زور  نآ  تسا ، ناراکهانگ  یارب  نایز  تراسخ و  زور  و  ناراکوکین ، یارب  شاداپ  نتفرگ  زور  باوث و  زور  زورما ، هک  یروط 

یراکوکین یارب  ناترمع  تاعاس  زا  .دینادب  ردق  ار  رمع  هظحل ی  هظحل 

ص:173

.نامه ( . 1 - ) 1
.نامه ( . 2 - ) 2
.نامه ( . 3 - ) 3
.نامه ( . 4 - ) 4

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 236 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_173_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_173_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_173_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_173_4
http://www.ghaemiyeh.com


یاهلاس یگدنز ، تاعاس  .دینک  قرغتـسم  وا  یارب  تدهاجم  ادخ و  هار  رد  شالت  هب  ار  دوخ  تاقوا  .دینک  کیدزن  ادخ  هب  ار  دوخ  .دـینک  هدافتـسا 
.ناراکنایز لاح  هب  ادب  ناراکوکین و  لاح  هب  اشوخ  .دروآ  دیهاوخ  دای  هب  ار  تاظحل  نیا  تمایق  هصرع ی  رد  درذگ ؛ یم  قرب  تعرس  هب  یگدنز ،

1376/11/9 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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تّینارون بسک  تصرف  ناضمر ؛ کرابم  رّطعم و  هام 

لاس هس  ود ، یکی ، هک  یا  هنـسح  تّنـس  نیا  اب  هللادمحب  .تسادخ  هام  تسا ؛ یزیزع  هام  تسا ؛ یکرابم  هام  تسا ؛ یرّطعم  هام  ناضمر ، هام 
زا شیپ  زا  ناضمر -  هام  یارب  یزاس  هدامآ  ناونع  هب  دجاسم  فیظنت  یناشفا و  رطع  دجاسم ، یایحا  تّنـس  تسا -  هداتفا  هار  هب  روشک  رد  تسا 

کاپ یاهلد  رد  لّوا  ار  روضح  نیا  ناناوج -  امـش  صوصخب  دیناوت -  یم  هچره  .دوش  یم  ساسحا  کرابم  هام  نیا  روضح  ناضمر ، هام  عورش 
دهاوخ رارق  ریثأت  تحت  ًامتح  ار  امش  فارطا  طیحم  نابطاخم و  تسامش ، رد  هک  یتّینارون  نیا  یؤلألت  مه  دعب  دینک ؛ تیوقت  ناتدوخ  ینارون  و 

.داد

1377/9/23 نویناحور -  زا  یعمج  رادید  رد 
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ناضمر هام  لولح  کیربت 

ینامیا و هاگ  هیکت  هک  نامزیزع  تّلم  همه ی  هب  نمؤم و  راد و  هزور  رازگزامن و  نارهاوخ  ناردارب و  امـش  هب  ار  ناـضمر  کراـبم  هاـم  لولح  ًـالّوا 
تّلم و نیا  روشک و  نیا  یارب  هام  نیا  مراودـیما  .منک  یم  ضرع  کیربت  تسا ، زاتمم  هللادـمحب  مالـسا  یایند  رد  اهنآ  یلمع  یداقتعا و  هاگیاپ 

نیا یارب  منک ، یم  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  ًایناث  .دوشب  همه  لاح  لماش  یّدام -  هچ  یونعم و  هچ  یهلا -  تاکرب  دشاب و  کرابم  نالوؤسم ، نیا 
.منک توعد  یهلا  یاوقت  هب  مهد و  رّکذت  ار  امش  مدوخ و  هک 

یناسنا لاصخ  قالخا و  یایحا  ادخ و  هب  بّرقت  تصرف  ناضمر ؛

، ندرک یرود  ناهانگ  زا  .مینک  کیدزن  ادخ  هب  ار  نامدوخ  یردق  مینادب و  ردق  ار  تّیونعم  تدابع و  یاضف  کاسما و  هزور و  تصرف  نم ! نازیزع 
یروما ندرک ، رتلاّعف  رت و  هدـنز  دوخ  رد  هچره  ار  یناسنا  لاصخ  تافـص و  راتفر و  قالخا و  ندـش ، رتکیدزن  هچره  یدابع  لاـمعا  تاـبرُق و  هب 

سرد و اهاعد  زا  .میریگب  سرد  نآرق  زا  .دـشاب  تکرب  هیاـم ی  یا  هعومجم  ره  یارب  یـسک و  ره  یارب  ًاـتقیقح  دـناوت  یم  هاـم  نیا  رد  هک  تسا 
زا فده  رد  یردق  .میزومایب  تمکح 
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گرم و رد  .مینک  رّبدـت  لّـمأت و  تساـم ، شود  رب  هک  یمیظع  فیاـظو  رد  دوخ و  یادـخ  گرزب  یاـهتمعن  رد  دوخ ، شنیرفآ  رد  دوـخ ، تقلخ 
دهاوخ یکرابم  هام  ًاتقیقح  ناضمر ، هام  تقو  نآ  .مینک  لّمأت  دـشاب -  صالخا  اب  هارمه  هک  هاگ  نآ  لامعا -  تاداـبع و  شزرا  یهلا و  باـسح 

.دیایب شیپ  کرابم  هام  نیا  رد  یزیچ  نینچ  ام  همه ی  یارب  مراودیما  هک  دش 

یهلا یاه  هدعو 

اعد تباجتسا  . 1

، ناضمر هام  رد  ام  فیاظو  زا  یکی  .منک  ضرع  اعد  تباجتـسا  رد  یهلا  هدعو ی  بابرد  یهاتوک  تبحـص  مهاوخ  یم  لّوا  هبطخ ی  رد  زورما 
نیا رب  هوالع  دنک ؛ یم  یوق  ار  نامیا  دنک ؛ یم  رّثؤم  راگدنام و  ناسنا  لد  رد  ار  فراعم  دـنک ؛ یم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا  اعد  .تسا  ندرک  اعد 
وـس دنچ  زا  اعد  ینعی  ددرگ ؛ یم  هدروآرب  ناسنا  هتـساوخ ی  دوش و  یم  باجتـسم  هللاءاش  نا  تسادـخ -  زا  نتـساوخ  هک  اعد -  نومـضم  هک 
همه .تسا  هدش  هتفگ  نخس  دنا ، هدرک  ادخ  حلاص  ناگدنب  هک  ییاعد  اعد و  باب  رد  اهراب  میرک ، نآرق  رد  هک  تساذل  .تسا  گرزب  تاکرب  یاراد 
یّنا هّبر  اعدف  دنتساوخ : یم  کمک  لاعتم  یادخ  زا  دندرک و  یم  اعد  یتخس  عقاوم  رد  یهلا  یایبنا  .دوش  هداد  سرد  ام  هب  هک  تسا  نآ  یارب  اهنیا 

نا هبر  اعدف  تسا : هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  لوق  زا  ای  .تسا  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  حون  ترـضح  لوق  زا  هک   (1) رصتناف بولغم 
.درب هانپ  وا  هب  درک و  تیاکش  ادخ  هب  یسوم  . (2)  « نومرجم موق  ءالؤه 

ُمُکُّبَر َلاق  هکرابم ی َو  هیآ ی  نیمه  تایآ ، زا  یکی  .درک  دهاوخ  باجتـسم  ار  اعد  هک  تسا  هدرک  هدعو  نآرق  تایآ  زا  هیآ  دـنچ  رد  لاعتم  یادـخ 
یِنوُعْدُا
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ِندش هدروآرب  یانعم  هب  تباجتسا  تسا  نکمم  .منک  تباجتسا  ات  دینک ، اعد  ارم  هک  تسا  هدومرف  امـش  راگدرورپ  ینعی  تسا ؛ ْمُکَل 1  ْبِجَتْسَأ 
رد .دـنک  هدروآرب  ًامتح  ار  تجاح  نآ  ادـخ  هک  دـنکن  ار  نیا  یاـضتقا  تقلخ ، نیناوق  تسا  نکمم  یهاـگ  .دـشابن  مه  هتـساوخ  نآ  دـصرددص 

لاعتم یادخ  ًاتدعاق  دراوم ، نیا  ریغ  رد  .تسین  یندـش  هدروآرب  یدوز  هب  ای  تسین ، یندـش  هدروآرب  هتـساوخ  نآ  هک  دراد  دوجو  ینیناوق  یدراوم 
ناضمر هام  یاهرحس  رد  هک  یلامث -  هزمح ی  یبا  فیرش  یاعد  رد  هک  نانچمه  دنک ؛ یم  هدروآرب  ار  امش  هتـساوخ ی  هک  تسا  نیا  شخـساپ 

ادخ هچرگا  2 ؛  ًامیِلَع ْیَش ٍء  ِّلُکِب  َناک  َهّللَا  َّنِإ  ِهِلْـضَف  ْنِم  َهّللَا  اوُلَئْـس  َو  تسا : هدومرف  نآرق  رد  .دنک  یم  هراشا  انعم  نیمه  هب  دوش -  یم  هدناوخ 
: فیرش یاعد  رد  هّتبلا  .دنک  یم  رکذ  اعد  رد  ار  هیآ  نیا  .دینک  ضرع  ادخ  هب  دیهاوخب و  ادخ  زا  امش  اّما  دناد ، یم  ار  امـش  یاهزاین  تسا و  ملاع 
لاؤّسلاب و رمأت  نا  یدیس  ای  کتافص  نم  سیلو  دیامرف : یم  دعب  .تسا  ًامیِلَع  ْیَش ٍء  ِّلُکِب  َناک  نآرق  رد  اّما  دراد ؛ ًامیِلَع  ْیَـش ٍء  ِّلُکِب  َناک  َهّللَا  َّنِإ 

اهنآ هک  هچنآ  اّما  ینک ؛ رما  نتـساوخ  هب  ار  مدرم  هک  تسین  نیا  وت  تداع  اراگدرورپ ! دنک : یم  ضرع  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  . (1) هّیطعلا عنمت 
هدومرف هدارا  دیهاوخب ، دیوگ  یم  رگا  هک  تسا  نیا  یهلا  هطیحم ی  تردـق  یهلا و  تمحر  یهلا و  مرک  یانعم  ینعی  .یهدـن  اهنآ  هب  دنتـساوخ 

نایب ار  انعم  نیا  حیرص  مدرک ، توالت  هبطخ  لّوا  رد  هک  یا  هیآ  نیمه  رد  هک  تسا  یهلا  هدعو ی  نامه  نیا  .دنک  تباجا  ار  هتساوخ  نآ  هک  تسا 
، تساجک هک  دننک  لاؤس  وت  زا  نم  هرابرد ی  نم  ناگدـنب  هاگره  ِناعَد 4 ؛  اذِإ  ِعاّدـلَا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  یِدابِع  َکَلَأَس  اذِإ  َو  دـنک : یم 
ره .منک  یم  تباجا  دناوخ ، یم  ارم  دهاوخ و  یم  نم  زا  هک  ار  یـسک  نآ  هتـساوخ ی  توعد و  میوگ و  یم  خـساپ  مکیدزن و  نم  ربمایپ ، یا  وگب 

رضاح عمس  کنم  هلأسم  ّلکل  تسه : شلباقم  رد  یخساپ  دناوخب ، ار  ادخ  سک 
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ادخ نمؤم  ناگدنب  دیاب  تسا و  ّمهم  یلیخ  نیا  .دراد  لباقم  رد  یعطق  خساپ  کی  ادخ ، زا  یا  هتساوخ  ره  ادخ ، زا  یلاؤس  ره  (1) ؛ دیتع باوجو 
.دنک یمن  هدافتـسا  رگید -  یاهتیعقوم  زا  یلیخ  لثم  تیعقوم -  نیا  زا  هک  تسا  یعیبط  درادن ، نامیا  هک  یـسک  الاح  .دننادب  ردـق  یلیخ  ار  نآ 

مه یا  هدـعو  ره  هّتبلا  تسا و  هدـعو  کـی  نیا  .داد  دـهاوخ  باوج  ار  یا  هتـساوخ  ره  لاـعتم  یادـخ  ینعی  تسا ؛ یهلا  یعطق  هدـعو ی  نیا 
روط هب  اّما  موش ؛ ثحب  دراو  ًالیـصفت  مهاوخ  یمن  الاح  هک  ما  هدرک  عمج  یهلا  یاـه  هدـعو  هراـبرد ی  ار  یتاـیآ  اـج  نیا  رد  نم  .دراد  یطیارش 

: موش یم  روآدای  ار  یتاکن  رصتخم 

ناراکدب باقع  ناراکوکین و  شاداپ  2 و 3 .

َءاسَأ ْنَم  ِهِسْفَنِلَف َو  ًاحِلاص  َلِمَع  ْنَم  تسا : نیا  یهلا  یاه  هدـعو  زا  یکی  ًالثم  .تسا  هداد  دوخ  ناگدـنب  هب  یناوارف  یاه  هدـعو  لاعتم ، دـنوادخ 
َرْجَأ ُعیِضُن  اّنِإ ال  تسا : نیا  یهلا  یاه  هدعو  زا  رگید  یکی  .تسوا  دوخ  هیلع  ددرگ و  یم  رب  وا  دوخ  هب  یدب  نیا  دنکب ، دب  راک  سکره  2 ؛  اهْیَلَعَف

ایند و لماش  .تسین  ترخآ  رد  مه  طقف  .دـنک  یمن  عیاض  ار  وا  شاداپ  لاعتم  یادـخ  دـهد ، ماجنا  بوخ  راـک  هک  یـسک  3 ؛  ًالَمَع َنَسْحَأ  ْنَم 
ریخ هک  سک  ره  4 ؛  ُدیِرُن ْنَمِل  ُءاشَن  ام  اهیِف  ُهَل  انْلَّجَع  َهَلِجاعْلَا  ُدـیِرُی  َناک  ْنَم  تسا : نیا  رگید  هدـعو ی  .ترخآ  رد  ای  ایند ، رد  اـی  تسا ؛ ترخآ 

ار وا  ینعی  تسا ؛ هتفرگ  فده  وا  هک  ار  هچنآ  مینک  یم  کمک  ام  ُهَل ؛  انْلَّجَع  دشاب ، هتشادن  یراک  ترخآ  هب  دریگ و  فده  ار  ایند -  ینعی  کیدزن - 
یم اهفده  نآ  هب  دشوکب  رگا  دشکب و  تمحز  رگا  دنک ، شالت  رگا  دراد : مه  ییاهطرـش  دیق و  هّتبلا  ُدیِرُن .  ْنَمِل  ُءاشَن  ام  میناسر : یم  فدـه  نآ  هب 

ییوج هفرـص  دیاب  هک  ییاج  نآ  دندرک ، تعانق  دندیـشک ، تمحز  دندرک ، شـشوک  دندرک ، شالت  اهتلم  زا  یـضعب  دینیب  یم  هک  نیا  لثم  .دسر 
رد .دنسرب  یگرزب  یاهاج  هب  دنتسناوت  دندرک و  ییوج  هفرص  درک ،

ص:179

ص 643. ج 2 ، همیدقلا ،) ط   ) لامعالا لابقا  ( . 1 - ) 1

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 242 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_179_1
http://www.ghaemiyeh.com


مه ِءالُؤَه 1 ؛  ِءالُؤه َو  ُّدِمُن  الُک  .ًاروُکْشَم  ْمُهُیْعَس  َناک  َکِئلوُأَف  ٌنِمْؤُم  َوُه  اهَیْعَس َو  اهَل  یعَس  َهَرِْخآلَا َو  َدارَأ  ْنَم  َو  دیامرف : یم  هیآ  نیمه  هلابند ی 
اب ار  یویند  شالت  اج  نیا  رد  .دنتـسه  ترخآ  بسک  ددـصرد  هک  یناسک  مه  مینک ، یم  ناشکمک  ام  دنتـسه ، ایند  بسک  ددـصرد  هک  یناـسک 

رگا ینعی  تسا ؛ ملاع  رد  یهلا  تّنـس  نیا  تسا ، شنیرفآ  تّنـس  نیا  .مینک  یم  کمک  مه  ار  اـهنآ  دـیامرف  یم  .دـننک  یم  قیبطت  یهلا  یاـضر 
شلابند یا  هجیتن  ًامتح  دراذگ ؛ یمن  هجیتن  یب  ار  یـشالت  چیه  لاعتم  یادخ  .دیـسر  دیهاوخ  هجیتن  هب  ًامتح  دیدیـشک ، تمحز  دـیدرک و  شالت 

نآ رب  هک  یا  هجیتن  نآ  یهاگ  اّما  دنـسر ؛ یم  مه  نآ  هب  دنریگ و  یم  فدـه  ار  نامه  دنـسانشب ، ار  هجیتن  نآ  دـنناوت  یم  ناسنا  دارفا  یهاگ  .تسه 
هب هرخالاب  دـهد و  یم  ار  شدوخ  هجیتن ی  لمع  نآ  یلو  دـندرگ ؛ یم  یرگید  هجیتن ی  لابند  دنـسانش و  یمن  تسرد  ار  نآ  تسا ، بّترتم  لمع 

.تسا هتشاذگن  شاداپ  نودب  ار  یشالت  چیه  لاعتم  یادخ  نیاربانب ، .دنسر  یم  هجیتن 

نیمز رب  ناحلاص  نانمؤم و  تفالخ  . 4

 . ْمِهِلْبَق 2 ْنِم  َنیِذَّلَا  َفَلْخَتْـسِا  اَمَک  ْألَا 
َ

ِضْر یِف  ْمُهَّنَفِلْخَتْـسَیَل  ِتاحِلاّصلَا  اوُلِمَع  ْمُکْنِم َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلَا  ُهّللَا  َدَعَو  تسا : نیا  رگید  یهلا  هدـعو ی 
دهاوخ نیمز  رد  ادخ  هفیلخ ی  دـشاب ، هتـشاد  حـلاص  لمع  نامیا و  هک  یتیعمج  ره  یتلم و  ره  یموق ، ره  .تسا  یعطق  هدـعو ی  کی  مه  نیا 
نیمه دندرک ، هارمه  نآ  اب  ار  حلاص  لمع  رگا  دنتـشاد ، نامیا  هک  ییاهنآ  .درادن  درگربورب  .تفرگ  دهاوخ  تسد  رد  نیمز  رد  ار  تردق  ینعی  دش ؛
قافّتا دمآ ، شیپ  یزیچ  نینچ  هک  ام  دوخ  خـیرات  یاه  هرود  زا  یا  هرود  ره  رد  هک  نیاامک  داتفا ؛ قافّتا  یمالـسا  ناریا  رد  هک  نیاامک  داتفا ؛ قافّتا 

حلاص لمع  یلو  دشاب ، نامیا  رگا  ْمُهَل 3 .  یضَتْرِا  یِذَّلَا  ُمُهَنیِد  ْمُهَل  َّنَنِّکَمُیَل  ْمِهِلْبَق َو  ْنِم  َنیِذَّلَا  َفَلْخَتْسِا  اَمَک  ْألَا 
َ

ِضْر یِف  ْمُهَّنَفِلْخَتْـسَیَل  داتفا ؛
، دشاب هارمه  لمع  اب  نامیا  رگا  اّما  درادـن ؛ یا  هجیتن  لمع ، یب  نامیا  یلاخ و  کشخ و  نامیا  .دـش  دـنهاوخن  نیمز  رد  ادـخ  هفیلخ ی  دـشابن ،

.دش دهاوخ  قّقحم  ًامتح 
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ادخ هار  رد  نادهاجم  یریگتسد  تیاده و  . 5

دهاوخ ناشن  وا  هب  ار  هار  ًاعطق  ادخ  دنک ، تدهاجم  ادـخ  هار  رد  هک  سک  ره  .تسا   1 انَلُبُـس ْمُهَّنَیِدْهَنَل  انیِف  اوُدَهاج  َنیِذَّلَا  رگید َو  یهلا  هدعو ی 
یم میدـش -  یم  انـشآ  اهفرح  نیا  اب  یمالـسا و  فراعم  اـب  هک  یلیاوا  یناوج -  هرود ی  رد  ناـمدوخ  زور  کـی  هک  تسا  ییاـهزیچ  اـهنیا  .داد 
اّما تسا ؛ تسار  ادـخ  مالک  میتسناد  یم  .دوب  هداتفین  قافّتا  حوضو  هب  ام  یارب  اّما  میتشاد ؛ مه  نامیا  میتشاد ، مه  داقتعا  میتفگ ، یم  میدـناوخ ،

ناتدای چیه  ناناوج  امـش  هک  ناریا -  رد  یمالـسا  تضهن  تازرابم  نامز  رد  تاقوا  نامه  .تسا  هدـش  هبرجت  زورما  .میدوب  هدرکن  هبرجت  ار  نآ 
هنذأم ی مالسا و  دهم  زورما  هک  روشک ، نیا  رد  تساوخ  یم  یسک  رگا  تسین -  ناشدای  یـضعب  تسا ، ناشدای  یـضعب  مه  نالاسنایم  تسین ،
تیاده و یاهنم  تساوخ  یم  یسک  رگا  ینعی  دوب ! لکشم  دوبن ؛ نکمم  ًاعقاو  دنک ، یگدنز  ناملسم  شدوخ  طقف  نارهت  نیا  رد  ای  تسا ، مالسا 
هک یتضهن  نیا  تفگ  یم  یـسک  رگا  تشاد ! دوجو  عناوم  ماسقا  عاونا و  دش و  یمن  دنک ، یگدنز  ناملـسم  لماک  روط  هب  شدوخ  نارگید ، تیبرت 

دنرب و یم  نادنز  هب  دنریگ و  یم  ار  اهنآ  ًاروف  دنشک ، یم  مه  یدایرف  ات  دنتـسه و  شرب  رود و  مه  هبلط  یا  هّدع  تسا و  هدرک  عورـش  اقآ  نآ  مق  رد 
همه ی هّیدهم ، هدشار ی  یربهر  نآ  قح و  هار  نادرم  ادخ و  نادرم  تماقتـسا  ربص و  رثا  رب  زور  کی  دننک ، یم  هجنکـش  دنبوک و  یم  دننز و  یم 

رگا و  درک ! یمن  رواب  یـسک  دروآ ، دهاوخ  هنحـص  هب  ار  تّلم  داحآ  دومن و  دهاوخ  بذج  ار  اهلد  همه ی  درک و  دـهاوخ  هّجوتم  دوخ  هب  ار  روشک 
دوب و یهلا  هدعو ی  اّما  درک ؛ یمن  رواب  یـسک  دش ، دهاوخ  یمالـسا  تموکح  تموکح ، هنحـص ، رد  مدرم  دورو  تکرب  هب  زور  کی  دنتفگ  یم 

.دش لمع  نوچ  دیدرگ ؛ قّقحم 

یم باجتـسم  یعیبط  نیناوق  بوچراچ  رد  اعد  .هن  دـنک ؛ لمع  یعیبط  نیناوق  فالخرب  دـنزب و  مه  هب  ار  یعیبط  نیناوق  هشیمه  اعد  تسین  مـزال 
یم هدروآرب  امـش  دوصقم  دراذگ و  یم  مه  رانک  دروآ ، یم  روج  ار  نیناوق  هک  تسادخ  تردـق  نیا  .ددرگ  یم  هدروآرب  امـش  هتـساوخ ی  دوش و 

ّقح یهلا  هدعو ی  .دوش  یمن  باجتسم  دنک ، ادیپ  مداصت  یرگید  ِیهلا  نوناق  کی  اب  امش  یاعد  هک  ییاج  نآ  هّتبلا  .دوش 
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فدـه و هب  هک  تسین  ینیمـضت  دـننکن ، شالت  ناشدوخ  فادـها  هار  رد  دنـشاب و  راک  یب  هک  ییاهمدآ  .تسا  تسرد  مه  هدـعو  نآ  اّـما  تسا ؛
ینیمضت اّما  دش ؛ باجتسم  دیدید  مه  تقو  کی  هّتبلا  .درادن  تباجتسا  لابقا  یلیخ  اعد  نیا  هک  تسا  مولعم  نک ، اعد  امش  الاح  .دنسرب  دصقم 

نیناوق اعد  کشالب  یدراوم  رد  هچرگا  .دشاب  هتشاد  ینیمضت  تسین  مولعم  دینک ؛ اعد  امش  مّلسم ، ِیعیبط  نوناق  کی  فالخرب  ییاج  رد  .تسین 
هتشاد تافانم  یهلا  رگید  نیناوق  اب  رگا  امش  یاعد  ینعی  دوش ، یم  باجتـسم  اعد  مییوگ  یم  یتقو  هک  تسین  روط  نیا  اّما  دنک ؛ یم  قرخ  مه  ار 

زا نتـساوخ  ندرک و  بلط  اعد ، رد  .هن  دوش ؛ یم  باجتـسم  زاب  دـشابن ، مه  هّجوت  یور  زا  اعد  دوخ  یّتح  ای  دـشابن و  شهارمه  یلمع  دـشاب و 
، دـشاب اعد  نیا  هارمه  گرزب ، فادـها  هار  رد  شالت  لمع و  رگا  .دوش  یم  باجتـسم  اعد  نیا  .تسا  مزال  ندرک  هبلاطم  ًاتقیقح  لاعتم و  یادـخ 
هک دش  هدید  رگا  .تسا  رتشیب  اعد  نیا  رد  تباجتسا  لابقا  ًامتح  دنک ، ادیپ  رارمتـسا  اعد  هک  یتقو  نآ  .تسا  رتشیب  ًاعقاو  اعد  نیا  تباجتـسا  لابقا 

تـشونرس هب  طوبرم  لئاسم  رد  صوصخب  گرزب ، لئاسم  رد  صوصخب  دش ؛ سویأم  دـیابن  دـشن ، باجتـسم  دـیدرگ و  رارکت  راب  دـنچ  اعد  کی 
.دبلط یم  نامز  شقّقحت  هک  تسا  نینچ  گرزب  یاهراک  تعیبط  یهاگ  نوچ  اهتلم ؛ تشونرس  روشک و  تشونرس  ناسنا و 

یهلا یاه  هدعو  قّقحت  رب  یدهاش  نآرق ، رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  یارجام 

هام هعمج ی  زور  رد  امش  یاهلد  مه  دشاب و  هتفگ  نیا  رب  یدهاش  مه  ات  منک ، یم  ضرع  امش  یارب  ار  ینآرق  یارجام  کی  متبحـص  نایاپ  رد  نم 
هک دوب  مّلسم  دروآ و  ایند  هب  ار  یسوم  یسوم ، ردام  ینوعرف ، هناملاظ ی  یدادبتسا  تموکح  نآ  رد  یتقو  .دوش  ینارون  ارجام  نیا  رکذ  اب  ناضمر ،
اّما تسا ، هچب  تّبحم  زا  لامالام  ردام  لد  .دوب  تحار  شلایخ  دوب ، رتخد  رگا  .دـنک  هچ  هک  دـنام  رداـم  نیا  تشک ، دـنهاوخ  ار  رـسپ  هچب  نیا 

هب یهلا  یحو  اج  نیا  .دنک  هچ  هک  تسا  هدنام 
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یدیسرت دش و  دایز  رطخ  یتقو  ِّمَیْلَا 2 ؛  یِف  ِهیِقْلَأَف  ِهْیَلَع  ِتْفِخ  اذِإَف  .سرتن  هدب ، شریش  ِهیِعِضْرَأ 1 ؛  ْنَأ  یسوُم  ِّمُأ  یلِإ  انْیَحْوَأ  َو  دیسر : ردام  نیا 
.تسا هدرک  رکذ  لاعتم  یادخ  ار  ناتساد  نیا  نآرق ، یاج  دنچ  رد  .زادنیب  ایرد  هب  ار  وا  دنریگب ؛ وت  زا  ار  وا  راذگن  دتفیب ، نمـشد  تسد  هب  هچب  هک 

هناخ ی هب  .دـنک  یم  دـیدهت  رطخ  دـیمهف  هک  تفرگ  رارق  یطیارـش  رد  ردام  نیا  .تسا  هدرک  نایب  ار  نآ  ییاهتفاطل  اهتفارظ و  کی  اب  ییاج  ره  رد 
هچب هک  دوب  اج  نیا  تفر ؛ دهاوخ  تسد  زا  هچب  هرخالاب  هک  دیمهف  یـسوم  ردام  .دنریگب  ار  هچب  ات  دنتخیر ، یلیئارـسا  ینب  مرتحم  هداوناخ ی  نیا 
روطچ ردام  تسا ؛ ّمهم  یلیخ  .تسا  لین  دور  نامه  دارم  هک  دـهد  یم  ناشن  نئارق  اّـما  تسا ؛ میلا » یف   » نآرق ریبعت  .تخادـنا  لـین  دور  هب  ار 

نینچ ردام  هب  یهلا  یحو  اّما  دور !؟ یم  ناشورخ  هک  دزادنیب  یا  هناخدور  لخاد  ار  وا  دراذگب و  یقودنـص  لخاد  ار  دوخ  هچب ی  دروآ  یم  تقاط 
یم رب  وـت  هب  ار  هچب  نیا  هک  نیا  لّوا  داد : رداـم  نیا  هب  هدـعو  ود  اـج  نیا  رد  لاـعتم  یادـخ  َنیِلَـسْرُمْلَا 3 .  َنِم  ُهوُلِعاج  ِکْیَلِإ َو  ُهوُّداَر  اّـنِإ  تفگ :

ِأل
ُ

ِهِتْخ ْتَلاق  َو  تفگ : یسوم  رهاوخ  هب  تخادنا ، ناشورخ  دور  نایم  رد  ار  هچب  نیا  هک  دعب  .میهد  یم  رارق  نیلسرم  زا  ار  وا  هک  نیا  مود  مینادرگ ،
نیا ات  هزور ! دنچ  راوخریـش ، کچوک ، هچب ی  دننارگن ؛ دیماجنا ؟ دـهاوخ  اجک  هب  هچب  نیا  تشونرـس  دوش و  یم  هچ  نیبب  شلابند  ورب  ِهیِّصُق 4 ؛ 

تخادنا ناشلد  رد  ادخ  دـنتفرگ و  ار  وا  نوعرف  هداوناخ ی  نوعرف ؛» لآ  هطقتلاف   » .دیـسر نوعرف  هناخ ی  کیدزن  هب  لین  دور  قیرط  زا  هچب  نیا  هک 
ار اهناتسپ  َعِضارَمْلَا 6 ؛  ِهْیَلَع  اـنْمَّرَح  َو  . (1) کل یل و  نیع  هرق  میرادـهگن : ناـمدوخ  یارب  ار  هچب  نیا  هک  تفگ  نوـعرف  نز  .دـنرادهگن  ار  وا  هک 

، نیب نیا  رد  .دهاوخ  یم  ریش  تسا و  هنسرگ  .تفرگن  ار  اهنآ  ناتسپ  دنهدب ، ریش  هچب  نیا  هب  هک  دندروآ  هیاد  هچره  .تفرگن 
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یم لاعتم  یادخ  یتقو  دینیبب  منک ؟ ادیپ  هعـضرم  کی  نم  دیهاوخ  یم  ْمُکَل 1 ؛  ُهَنوُلُفْکَی  ٍتْیَب  ِلْهَأ  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  تفگ : دمآ و  یـسوم  رهاوخ 
دهد یم  تعاجش  وا  هب  دزادنا و  یم  رتخد  نیا  لد  هب  دروآ ؛ یم  روج  ار  طیارـش  هنوگ  نیا  دیامن ، قّقحم  ار  هدعو  دنک و  باجتـسم  ار  اعد  دهاوخ 

نز نز ، نیا  هک  تفگ  دروآ و  تشادرب  ار  یسوم  ردام  تفر  وا  .درادن  یبیع  دنتفگ  اهنآ  .دنکب  یداهنـشیپ  نینچ  نیا  ینوعرف  نارومأم  هب  دیایب و  هک 
ناشنهذ هب  دشن و  کیرحت  اهینوعرف  ّنظءوس  اج  نیا  رد  ندروخریـش ! هب  درک  انب  دینـش و  ار  شردام  یوب  دنداد ؛ وا  هب  ار  یـسوم  .تسا  یهدریش 
شرداـم هب  ار  هچب  نـیا  ِهِّمُأ 2 ؛  یلِإ  ُهانْدَدَرَف  .دـنک  لمع  ار  دوخ  هدـعو ی  دـهاوخ  یم  لاعتم  یادـخ  .دـشاب  هچب  نیا  ردام  وا  دـیاش  هک  دیـسرن 

ادخ هدعو ی  دـنادب  ات  ٌّقَح 4 ؛  ِهّللَا  َدْـعَو  َّنَأ  َمَلْعَتِل  .ددرگن َو  نوزحم  دوـش و  نشور  شمـشچ  اـت  َنَزْحَت 3 ؛  اـهُنْیَع َو ال  َّرَقَت  ْیَک  .میدـنادرگرب 
زا سپ  یسوم  تثعب  مایپ  عقاو  رد  َنیِلَـسْرُمْلَا 5 .  َنِم  ُهوُلِعاج  َو  یدعب : هدعو ی  اّما  تسا ؛ تسرد  دید  شدوخ  هک  ار  هدـعو  نیا  .تسا  تسرد 

دهاوخ تاجن  ار  امش  دیدرگ و  دهاوخ  ثوعبم  دش و  دهاوخ  ربمایپ  هچب ، نیا  هک  دننادب  لیئارـسا  ینب  همه ی  دش : هداد  اج  نیمه  اهلاس  تشذگ 
روط رد  یـسوم  هک  یزور  نآ  ات  َنیِلَـسْرُمْلَا 6 ،  َنِم  ُهوُلِعاج  هک َو  درک  یحو  یـسوم  ردام  لد  هب  لاعتم  یادخ  هک  یزور  نآ  زا  هّتبلا  .دـش  و  داد ،

ییاهزیچ تایاور  رد  هّتبلا  .دش  هلصاف  لاس  لهچ  یـس ، دیاش  دهد ، تاجن  ار  لیئارـسا  ینب  دیایب  هک  دش  رومأم  تفرگ و  ار  تلاسر  تّوبن و  ماقم 
هلصاف یلاس  یـس  دودح  ًالقا  دیآ ، یم  تسد  هب  تایآ  نئارق  زا  هک  هچنآ  نکیل  تسین ؛ نئمطم  یلیخ  تایاور  نیا  یاهدنـس  هب  مدآ  اهتنم  تسه ،

.دش
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ناضمر هام  نتسناد  ردق  هب  هیصوت 

روشک تاجاح  ار ، یمالسا  تّما  تاجاح  ار ، گرزب  تاجاح  دینادب ، ردق  ار  نامز  دینادب ، ردق  ار  اعد  دینک ، اعد  تسا ؛ ناضمر  هام  نم ! نازیزع 
لاعتم یادـخ  زا  هناّدـجم  هناعّرـضتم و  ار  اهنآ  دـیهد و  رارق  هّجوت  دروم  ار ، ناتدوخ  یـصخش  تاجاح  ار ، ناتدوخ  تّلم  تاجاح  ار ، یمالـسا 

ادخ هار  رد  مرضاح  نم  دیوگب  دتسیاب و  نآ  یاپ  دراد ، جایتحا  وا  درکلمع  زا  هک  هچنآ  ره  دنک ، یم  هک  ییاعد  نیا  دنک  دّهعت  سک ، ره  دیهاوخب و 
روط نآ  هک  تسا  یـصاخ  دراوم  تسین -  اهنیا  لاثما  ندروخ و  کتک  نتفر و  ههبج  ندـیگنج و  یانعم  هب  هشیمه  شالت ، نیا  هّتبلا  .منک  شـالت 

تصرف .تسا  نتسناد  نمشد  ار  نمشد  ندوب ، راودیما  هدنیآ  هب  نداتـسیا ، لصا  انبم و  رـس  رب  ندوب ، قداص  یانعم  هب  هشیمه  اّما  دیآ -  یم  شیپ 
اوقت و هعماج ی  رگا  ام  هعماج ی  .دش  دهاوخ  هدروآرب  اه  هتساوخ  درک و  دهاوخ  باجتسم  ار  اهاعد  نیا  لاعتم  یادخ  دیرامـشب ؛ منتغم  ار  اعد 

.دش دهاوخ  فرطرب  ًاعطق  مه  وا  یّدام  تالکشم  زا  یرایسب  دشاب ، تّیونعم  اعد و 

1377/10/4 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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سفَن اب  هزرابم  رد  تدهاجم  درواتسد  هزور و  هدیاف ی  نیرتمهم  اوقت ؛

هیامرس ی .تساوقت  گرم ، زا  دعب  هئشن ی  یارب  ناسنا  هشوت ی  .منک  یم  هیصوت  یراکزیهرپ  اوقت و  تیاعر  هب  ار  دوخ  امش و  همه ی  ادخ ! ناگدنب 
یناسنا ره  شالت  تدهاجم و  درواتسد  نیرتمهم  .تساوقت  نتفرگ ، هزور  هدیاف ی  نیرتگرزب  .تساوقت  زین  یگدنز  رد  حیحص  تکرح  یارب  ناسنا 

دیاب دنتـسه ، اجره  نمؤم ، دارفا  زا  یهورگ  ره  رـشق و  ره  زا  درم ، نز و  ناوج ، ریپ و  .تساوقت  دوخ ، یناـسفن  یاـهاوه  سفن و  اـب  فاـصم  رد 
هک هچنآ  تسرد و  هار  هب  تسا  هدـننک  تیادـه  اوقت ، .تسا  شخب  تّینوصم  اهینمـشد ، نانمـشد و  لباقم  رد  اوقت ، .دـشاب  اوقت  بسک  ناشتّمه 

.تسادخ یاضر  دروم 

اهلد ینشور  هیام ی  بونذ ، نارفغ  هیام ی  یوقت ، هار  یگدنب ، رهظم  ناضمر ؛

.منک یم  ضرع  کیربت  ناهج  ناناملسم  همه ی  هب  ناریا و  تّلم  همه ی  هب  نارازگزامن -  زیزع -  راّضح  امش  همه ی  هب  ار  رطف  دیعـس  دیع  ًالّوا 
ًهمارک و ًافرش و  ًارخذ و  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  دّمحمل  ادیع و  نیملـسملل  هتلعج  یذّلا  دوش : یم  ضرع  زامن ، تونق  روثأم  یاعد  قبط  هک  یدیع 

هریخذ و ناناملسم و  دیع  ، (1) ادیزم
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.تسا مالسا  نأّشلا  میظع  ربمایپ  یدنلبرس  تمارک و  فرش و  هیام ی 

یگدـنب زا  یرهظم  ناضمر ، هام  .دـیدینارذگ  اعد  اب  عّرـضت و  اب  رکذ ، اب  نآرق ، توالت  اب  تدابع ، اـب  یراد ، هزور  اـب  ار  ناـضمر  هاـم  نم ! نازیزع 
هب ار  ناگدـنب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  یهام  .تساهلد  ینـشور  هیام ی  تسا ؛ بونذ  نارفغ  هیام ی  تساوقت ؛ یوس  هب  ینـشور  هار  تسادـخ ؛

هنوگ نیا  ار  هام  نیا  تمظع  اب  مسارم  لاعتم ، یادخ  .تسا  یمیظع  هام  .دنوش  یم  کیدزن  لاعتم  یادـخ  هب  ناگدـنب  دریذـپ و  یم  دوخ  تفایض 
، دشاب دـیع  زور  هک  تسا  هداد  رارق  ار  یزور  تسا -  تدابع  هام  هک  هام -  نیا  نایاپ  رد  .دریذـپن  نایاپ  یگداس  یناسآ و  هب  هک  تسا  هدومرف  رّرقم 

هبساحم ادخ  دوخ و  نایم  دننادب ؛ ردق  ار  ناضمر  هام  یاهتّیقفوم  دنیوگب ؛ تینهت  مه  هب  ناملـسم  ناردارب  دشاب ؛ یگرزب  زور  دشاب ، عامتجا  زور 
مه رطف  دیع  زور  اذل  .تسا  رطف  دیع  زور  زور ، نآ  .دننک  ظفح  ناشدوخ  یارب  تسا ، هدش  اهنآ  هریخذ ی  فیرـش  هام  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  دـننک ؛
نیا .دریذپ  یم  نایاپ  رکذ  لّسوت و  اعد و  اب  دوش و  یم  عورـش  زامن  اب  هک  تسادخ  هب  بّرقت  رّکذت و  لّسوت و  تدابع و  زور  اّما  تسا ؛ دیع  هچرگا 

.دینادب گرزب  ار  رطف  دیع  دیرامشب و  منتغم  ار  اوقت  هریخذ ی  دینادب ؛ ردق  ار  زور 

هک ار  یزیچ  نیرتهب  ینعی  (1) ؛ نوحلاّصلا کدابع  هنم  کلأس  ام  ریخ  کلأسا  یّنا  ّمهّللا  دـیدرک : ضرع  ادـخ  هب  هبترم  هُن  زامن ، تونق  رد  زورما 
، ادخ صلخم  ناگدنب  هک  هچنآ  زا  و  (2) ؛ نوصلخملا کدابع  هنم  ذاعتسا  امم  کب  ذوعاو  .نک  اطع  ام  هب  دننک ، یم  بلط  وا  زا  ادخ  حلاص  ناگدنب 

قیفوت ادخ و  یارب  لمع  قیفوت  تسادخ ، هب  بّرقت  تسادخ ، یاضر  دیا ، هتساوخ  امش  هک  هچنآ  .میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  زین  ام  دنرب ، یم  هانپ  ادخ  هب 
راگدرورپ هب  کرش  تسادخ ، ریغ  یگدنب  تسا ، یوه  یگدنب  تسا ، سفن  یگدنب  دیا ، هدرب  هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  امـش  هک  هچنآ  .تسا  یهلا  تّیدوبع 

.تسا
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ینید فیلاکت  ماکحا و  همه ی  فده  هبّیط ؛ تایح 

تاّبحتسم و لفاون و  ناهانگ و  زا  بانتجا  تابجاو ، فیلاکت ، ماکحا ، ضئارف ، همه ی  .تسا  ناسنا  یزاسدوخ  همّدقم ی  زیچ  همه  مالـسا  رد 
ناسنا جورع  همّدقم ی  تسا ؛ یناسنا  حور  اب  ناسنا  ندش  هدنز  همّدـقم ی  تسا ؛ هبّیط  تایح  همّدـقم ی  همه  همه و  یدرف ، یعامتجا و  ماکحا 

تایح نیا  دریگ ، رارق  تسا -  قّقحت  لـباق  وا  دوخ  هدارا ی  اـب  هک  یهلا -  تیبرت  ِتحت  رـشب  رگا  .تسا  شّحوت  تّیناویح و  تّیمیهب و  ملاـع  زا 
ناسنا هک  ار  یا  هدارا  مزع و  دـشابن و  یهلا  تیبرت  نیا  رگا  درک و  دـهاوخ  رهاط  بّیط و  مه  ار  طـیحم  دـمآ و  دـهاوخ  دوجو  هب  وا  سفن  رد  هبّیط 
دهاوخ یقاب  تّیناویح  ّدح  رد  دنک ، اهر  یرـشب  یاهـسوه  اهاوه و  تسد  رد  ار  دوخ  دهدب و  تسد  زا  دراد  جایتحا  نآ ، اب  ادخ  هار  ندومیپ  یارب 

اب ییاهتروص  ناسنا  هچ  دیا ، هدرک  هظحالم  تّیناسنا  خیرات  لوط  رد  هک  روط  نامه  .دـش  دـهاوخ  رگید  یاهناویح  زا  رتکانرطخ  یناویح  دـنام و 
دادعتسا مه  مّسجم  یاهناطیـش  اهدورمن و  اهنوراق ، اهنوعرف ، .دنتـشاد  زاب  ادخ  هار  رد  کولـس  زا  ار  یرـشب  دارفا  هک  دندش  ادیپ  تاناویح  تریس 

.دـنورب شیپ  دنتـسناوت  یم  دـنداتفا ، یم  دوخ  یناسنا  رهوج  دای  هب  دـندرک و  یم  رکف  دـندمآ ، یم  دوخ  هب  رگا  مه  اهنآ  .دنتـشاد  یّقرت  لـماکت و 
هک تشاد  ار  ناـکما  نیا  مه  نوعرف  یـشْخَی 1 .  ْوَأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلَعَل  ًانِّیَل  ًالْوَق  ُهَل  الوُقَف  دـیامرف : یم  نوعرف  اب  ههجاوم ی  رد  یـسوم  هب  لاعتم  یادـخ 

نایغط سفن ، یاوه  نایغط  .تشاذگن  نایغط  اّما  دنک ؛ هدنز  دوخ  نورد  رد  ار  دوخ  یناسنا  رهوگ  دای  ار و  ادخ  دای  دیآ ، دوخ  هب  دنک ، ادـیپ  رّکذـت 
.تسا عنام  اهنیا  ناسنا ، رد  تّیمیهب  حور  نایغط  اهربک ، اهیهاوخدوخ ، نایغط  یبلط ، ایند 

تاکرح همه ی  .تسا  ناسنا  ندرک  عضاخ  یارب  زامن  .تسا  یمدآ  رد  تّیمیهب  حور  نیمه  ندرک  راهم  ندرک و  عضاخ  یارب  هزور  نم ! نازیزع 
لیف نیا  رس  رب  میناوتب  .مینک  ادیپ  طّلست  نامدوخ  سفن  رب  ام  هک  تسا  نیا  یارب  تسا ، مالسا  رد  هچنآ  ره  مادقا و  نوکس و  لمع و  تانکـس و  و 

میبوکب ار  یهلا  فیلاکت  رکذ و  هظعوم و  تحیصن و  شکچ  تسام ، دوجو  رد  نورد و  رد  هک  یشحو 
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مه مالـسا  تموکح  تسا ؛ نیا  یارب  مه  داهج  تسا ؛ نیا  یارب  مه  زامن  تسا ؛ نیا  یارب  مه  هزور  تسا ؛ نیا  یارب  مه  دیع  .مینک  مار  ار  نآ  و 
ایند ندرک  دابآ  نیمز -  یور  ندرک  دابآ  نیع  رد  ار  اهناسنا  دنک ؛ کیدزن  ادخ  هب  ار  اهلد  دنک ؛ مهارف  یتیعقوم  نینچ  یارب  ار  اضف  هک  تسا  نیا  یارب 

یهلا یاهتّنس  نتخانش  لابند  دیورن ، ملع  لابند  دینکن ، دابآ  ار  ایند  دیوگ  یمن  مالـسا  .دربب  رتارف  دنهد ، رارق  دوخ  ییاغ  فده  ار  ایند  هک  نیا  زا  - 
.تسا لّقعت  شناد و  هب  ِیامنهار  سکع ، هب  مالسا  .هن  دیورن ؛ تعیبط  رد 

هک ار  ییاهدادعتسا  اهناکما و  دنک و  دابآ  دزاسب ، ار  نیمز  هک  دهاوخ  یم  ناسنا  زا  .درب  یم  الاب  یملع  یرکف و  ظاحل  زا  ار  هعماج  حطـس  مالـسا 
هب تانئاک  هعومجم ی  رد  لاعتم  یادـخ  هک  یتاناکما  ریاس  بآ و  دیـشروخ و  کاخ و  داب و  رد  تسا -  هتـشاذگ  ملاـع  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

ار ناسنا  مالسا ، هک  هچنآ  .دهاوخ  یم  ار  اهنیا  ناسنا  زا  مالـسا  .دهد  رارق  شیوخ  عونمه  شیوخ و  رایتخا  رد  دنک و  جارختـسا  هداهن -  تعیدو 
، لوپ یّدام ، یگدنز  زج  یفده  دشاب و  کیدزن  تسد و  مد  ِتاناکما  زا  ترابع  وا  یوزرآ  فدـه و  ِتیاغ  هک  تسا  نیا  دراد ، یم  رذـح  رب  نآ  زا 

قّقحت دوجو  ِملاع  رد  یمالسا  تّیقالخ  ات  دراد و  یم  رذحرب  ار  ناسنا  اهنیا  زا  مالـسا  .دشاب  هتـشادن  تاّذل  تاوهـش و  تردق  نارگید و  رب  هبلغ 
.دش دهاوخن  هدوسآ  ناسنا  دنکن ، ادیپ 

1377/10/28 مدرم -  فلتخم  راشقا  رادید  رد 
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یراد هزور  هلحرم ی  هس 

هراشا

تمیق یذ  رایسب  تصرف  کی  تسادخ ؛ تمعن  کی  تسا ؛ یهلا  فیرـشت  کی  تقیقح  رد  مینک ، یم  دای  یهلا  فیلکت  ناونع  هب  نآ  زا  هک  هزور 
رـشب .تسین  یلاخ  یتخـس  زا  دیفم ، کرابم و  یاهراک  همه ی  .دراد  مه  ییاهیتخـس  هّتبلا  دنریگب ؛ هزور  دنوش  یم  قّفوم  هک  تسا  یناسک  یارب 

یم ناسنا  دیاع  هزور  زا  هک  هچنآ  لباقم  رد  دراد ، دوجو  یریگ  هزور  لّمحت  رد  هک  یتخـس  رادقم  نیا  .دسر  یمن  ییاج  هب  اهیتخـس  لّمحت  نودـب 
هـس ره  دنا ؛ هدرک  رکذ  هزور  یارب  هلحرم  هس  .درب  یم  ار  یرایـسب  دوس  دـنک و  یم  فرـصم  ناسنا  هک  تسا  یکدـنا  هیامرـس ی  مک و  ِزیچ  دوش ،

.تسا دیفم  دنتسه ، نآ  لها  هک  یناسک  یارب  مه  هلحرم 

یمومع هلحرم ی  لّوا : هلحرم ی 

نیمه ام  هزور ی  یاوتحم  اـهنت  رگا  .تاـمّرحم  ریاـس  ندیـشون و  ندروخ و  زا  زیهرپ  ینعی  تسا ؛ هزور  یمومع  هلحرم ی  نیمه  هلحرم ، کـی 
نیرمت و .تسا  یگدنز  یارب  شیامزآ  مه  تسه ، سرد  مه  دزومآ ؛ یم  ام  هب  مه  دـیامزآ و  یم  ار  ام  مه  .دراد  یدایز  عفانم  نیا  دـشاب ، کاسما 
هب هک  تسا  هدش  دراو  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یتایاور  .دراد  دوجو  راک  نیا  رد  ینامسج  شزرو  زا  رت  تیمها  اب  رایـسب  شزرو  کی  تسا ؛ شزرو 

یادخ (1) ؛ ریقفلا ینغلا و  هب  یوتسیل  دیامرف : یم  هک  تسا  مالّسلا  هالّـصلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  کی  .دراد  هّجوت  هزور  زا  هلحرم  نیمه 
لاعتم
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لوط رد  دناوت  یمن  تسا ، ریقف  تسدیهت و  هک  یناسنا  .دنوش  ربارب  رگیدکی  اب  ینغ  ریقف و  اهزور ، تاعاس و  نیا  رد  ات  تسا ، هدرک  بجاو  ار  هزور 
ناشیارب دنهاوخ ، یم  هک  هچره  دننک و  یم  سوه  هک  هچره  زور ، لوط  رد  ینغ ، یاهمدآ  اّما  دـماشایب ؛ دروخب و  درخب و  درک ، سوه  هچره  زور 

رد اّما  دنک ؛ یمن  کرد  تسوا ، یاهتـشا  دروم  هک  ییاهزیچ  ندروآ  تسد  هب  زا  ار  وا  یتسدیهت  ریقف و  یگنـسرگ  ریقف و  لاح  ینغ ، .تسا  مهارف 
لقن مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  رگید  تیاور  کی  .دنمورحم  یناسفن  تاّیهتـشم  زا  ناشدوخ ، رایتخا  اب  دنناسکی و  همه  دریگ ، یم  هزور  هک  یزور 

هب تیاور ، نیا  رد   (1) هرخالا رقف  یلع  اولدتـسی  شطعلا و  عوجلا و  ملا  اوفرعی  یکل  دـیامرف : یم  .دراد  هراشا  یرگید  هتکن ی  هب  هک  تسا  هدـش 
نآ رد  هک  تسا  یگنـسرگ  یگنـشت و  ناسنا ، تائالتبا  زا  یکی  تمایق ، زور  رد  .دوش  یم  هراشا  تماـیق  زور  یگنـشت  یگنـسرگ و  یتسدـیهت و 
زور تلاح  نآ  هب  ناضمر ، هام  زور  یگنـشت  یگنـسرگ و  رد  دیاب  ناسنا  .دریگ  یم  رارق  یهلا  باوج  لاؤس و  هذـخاؤم و  لباقم  رد  ناسنا  تلاح ،

.دوش هّبنتم  راوشد  تخس و  رایسب  هظحل ی  نآ  هب  دنک و  هّجوت  تمایق 

یم هّجوت  ندیـشک  یگنـشت  یگنـسرگ و  هلحرم ی  نیمه  رد  هزور  داعبا  زا  یرگید  دعُب  هب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یرگید  تیاور  زاب 
یگنـسرگ و دناوتب  هک  دوش  یم  هداد  ناسنا  هب  ربص  تردـق  . (2) شطعلاو عوجلا  نم  هباصا  ام  یلع  ًارباـص  دـیامرف : یم  هک  تسا  نیا  نآ ، .دـنک 

مه لّمحت  ربص و  تردق  دنا -  هدیمهفن  دنا و  هدیشچن  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و  یانعم  هک  یناسک  هدرورپزان -  یاهناسنا  .دنک  لّمحت  ار  یگنـشت 
هک یناسنا  .دنک  یم  هل  درـشف و  یم  مهرد  ار  اهنآ  یگدـنز ، نوگانوگ  یاهناحتما  دـنیآ و  یمرد  اپ  زا  دوز  یلیخ  اهنادـیم ، زا  یرایـسب  رد  دـنرادن ؛

لّمحت تردق  دـیایب ، شیپ  تسا  نکمم  هار  نیا  زا  هک  ییاهیراوشد  لباقم  رد  دـناد و  یم  ار  اهنیا  یانعم  تسا ، هدیـشچ  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و 
ماما زا  مه  نآ  هک  منک  یم  ضرع  هنیمز  نیمه  رد  مه  رگید  تیاور  کی  .دـهد  یم  همه  هب  ار  ربص  نیا  لّمحت و  تردـق  نیا  ناضمر ، هاـم  .دراد 

مالّسلا هالّصلا و  هیلع  اضر 

ص:191

ص 072. ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( . 1 - ) 1
ص 116. ج 2 ، اضرلارابخا ، نویع  ( . 2 - ) 2
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یگنشت و یگنسرگ و  لّمحت  ینعی  (1) ؛ مهفّلک ام  ءادا  یلع  مهل  اضئارو  .دشاب  ثیدح  کی  یاه  هرقف  دروم ، ود  یکی ، نیا  دـیاش  هچرگ  تسا ؛
هّتبلا .دزاس  یم  رداق  یگدـنز  نوگانوگ  فیلاکت  ءادا  رب  ار  ناسنا  هک  تسا  تضایر  عون  کی  ناضمر ، هام  زور  رد  یناـسفن  تاّیهتـشم  زا  باـنتجا 

ندومیپ رب  دـنک و  یم  دـنمتردق  ار  ناسنا  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  .تسا  یراـیتخا  یاهتـضایر  یهلا و  یاهتـضایر  یعرـش و  یاهتـضایر  روظنم ،
نیمه رد  نیاربانب ، .تسا  یعرش  تضایر  کی  نیا  .دنرب  یم  هانپ  نآ  هب  اهیلیخ  هک  تسا  ندیشک  تضایر  دزاس ، یم  اناوت  یگدنز  راوشد  یاههار 

اب یناسمه  ساسحا  اینغا  رد  یگنـشت -  یگنـسرگ و  لّمحت  هلحرم ی  ینعی  هزور -  زا  هلحرم  نیمه  هک  دینیب  یم  دش ، هدناوخ  هک  یثیدح  دنچ 
رب ربص  دشخب ؛ یم  ناسنا  هب  ار  دئادش  لباقم  رد  لّمحت  ربص و  دنک ؛ یم  لقتنم  ناسنا  هب  ار  تمایق  زور  یگنـسرگ  ساسحا  دـنک ؛ یم  داجیا  ارقف 
زا مکش  ندوب  یلاخ  رب  هوالع  .تسا  هلحرم  نیمه  رد  دیاوف  همه  نیا  ینعی  دنک ؛ یم  ءادها  ناسنا  هب  یهلا  تضایر  کی  ناونع  هب  ار  فیلکت  ءادا 

.تسا منتغم  رایسب  هک  دهد  یم  ناسنا  هب  مه  یتفاطل  افص و  تّینارون و  تسا ، حابم  ناسنا  یارب  یداع  لاح  رد  هک  ییاهراک  زا  بانتجا  اذغ و 

هانگ زا  لد  نابز و  مشچ ، شوگ ، یرادهاگن  مود : هلحرم ی 

هرـشب ی یرادـهاگن  تایاور -  زا  یـضعب  قبط  یّتح  لد -  نابز و  مشچ و  شوگ و  یرادـهاگن  ینعی  تسا ؛ هانگ  زا  زیهرپ  هزور ، مود  هلحرم ی 
نم لجّرلا  عنتمی  امک  مراحملا  بانتجا  مایّصلا  هک  تسا  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  .هانگ  زا  ناسنا  ندب  یوم  ندب و  تسوپ  ناسنا ،
کی نیا  .دینک  بانتجا  مه  هانگ  زا  دـینک ، یم  بانتجا  یناسفن  تاّیهتـشم  زا  یندـیماشآ و  زا  اذـغ و  زا  هک  یروط  نامه  (2) ؛ بارّشلا ماعّطلا و 

رد ناناوج  زا  یـضعب  .دـنک  هانگ  زا  بانتجا  نیرمت  ناسنا  هک  تسا  یمنتغم  تصرف  ناضمر ، هام  تصرف  نیا  .تسا  هزور  یارب  رتالاب  هلحرم ی 
دنیوگ یم  رّرکم  هلمج  زا  دننک ، یم  هک  اعد  سامتلا  هدنب  هب  دنراد ، هک  یتاعجارم 

ص:192

.نامه ( . 1 - ) 1
ص 763 و 663. ج 7 ، لئاسولا ، کردتسم  ( . 2 - ) 2
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دیاب .دراد  جایتحا  ناسنا  هدارا ی  هب  ندرکن ، هانگ  اّما  مینک ؛ یم  تسا و  مزال  بوخ و  ندرک  اعد  هّتبلا  .مینکن  هانگ  میناوتب  اـم  هک  دـینک  اـعد  اـمش 
رد هوک  کی  لثم  هک  تسا  یزیچ  هانگ ، زا  بانتجا  .دش  دهاوخ  یناسآ  رایـسب  راک  نیا  دیتفرگ ، میمـصت  یتقو  دـینکن و  هانگ  هک  دـیریگب  میمـصت 

.دننکب نیرمت  ار  نیا  همه  هک  تسا  تصرف  نیرتهب  ناضمر ، هام  رد  .دوش  یم  راومه  نیمز  کی  لثم  میمصت ، اب  اّما  دنک ؛ یم  هولج  ناسنا  مشچ 
هرـصب و هعمـس و  هناسل و  نصی  مل  اذا  همایـصب  مئاصلا  عنـصی  ام  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف ی  زا  یرگید  تیاور 

هدـش لقن  تیاور  کی  رد  درادـن ؟ زاب  هانگ  زا  ار  دوخ  حراوج  مشچ و  شوگ و  نابز و  رگا  درب ، دـهاوخ  یا  هرهب  هچ  هزور  زا  ناـسنا  (1) ؛ هحراوج
یماعط مرکا  ربمایپ  .دندوب  ترـضح  نآ  هارمه  یرفـس  رد  ًالثم  ای  ربمایپ ، یگیاسمه  رد  اهنآ  ًارهاظ  .درک  تناها  دوخ  راکتمدخ  هب  ینز  هک  تسا 

: دـندومرف روط  نیا  وا  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  .ما  هزور  نم  تفگ  نز  نآ  .روخب  نیا  زا  دـندومرف : دـندرک و  فراـعت  وا  هب  دوب ، ناشتـسد  رد 
نم سیل  موصلا  ّنا  یا ؟ هداد  مانـشد  تدوخ  راکتمدـخ  هب  هک  یلاـح  رد  یا ؛ هزور  وت  روـطچ  (2) ؛ کتیراج تببـس  دق  همئاص و  نینوکت  فیک 

شحاوفلا نم  امهاوس  نع  اباجح  کلذ  هللا  لعج  اّمناو  .دـینک  بانتجا  یندیـشون  کاروخ و  زا  هک  تسین  نیا  طقف  هزور  (3) ؛ بارّشلا ماعطلا و 
؛ تسا نابز  ناهانگ  ناـهانگ ، نیا  هلمج ی  زا  و  دورن ؛ اـهیگدولآ  ناـهانگ و  غارـس  هب  راد  هزور  ناـسنا  هک  تساوخ  ادـخ  (4) ؛ لوقلاو لعفلا  نم 

یـضعب .تسا  ندـنارورپ  لد  رد  ار  نارگید  هنیک ی  ینمـشد و  تسا ؛ لد  ناهانگ  ناهانگ ، نیا  هلمج ی  زا  .تسا  نارگید  هب  تناـها  ییوگدـب و 
هک تسا  نیا  یراد  هزور  مود  هلحرم ی  سپ ، .دراد  ینوگانوگ  بتارم  تسا ؛ یقالخا  ناهانگ  یضعب  تسا ؛ یعرـش  حالطـصا  یانعم  هب  ناهانگ 

ییاناوت تردق و  مه  ناوج ، .دیناوج  امش  .دینک  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  زیزع  ناناوج  امش  صوصخب  دنک و  ادج  ار  دوخ  ناهانگ ، زا  دناوتب  ناسنا 
تّینارون لد و  ِیفاص  مه  دراد و 

ص:193

.نامه ( . 1 - ) 1
ص 437. ج 7 ، ثیدحلاراد ،) ط   ) یفاک ( . 2 - ) 2

.نامه ( . 3 - ) 3
ص 392. ج 93 ، توریب ،) ط   ) راونالاراحب ( . 4 - ) 4
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تسا یراد  هزور  مود  هلحرم ی  هک  ار -  ناهانگ  زا  بانتجا  دینک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  ناضمر ، هام  لوط  رد  .تسا  تصرف  کی  وا  یارب  لد 
.دییامن نیرمت  - 

ادخ زا  ناسنا  تلفغ  لماوع  زا  زیهرپ  موس : هلحرم ی 

یراد هزور  یالاب  هلحرم ی  نآ  نیا ، .دـنک  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  ناسنا  ریمـض  نهذ و  هک  تسا  یزیچ  ره  زا  زیهرپ  یراد ، هزور  زا  موس  هلحرم ی 
(1)؛ موّصلا ثاریم  ام  ّبر و  ای  دنک : یم  ضرع  هتمظع ) تّلج   ) راگدرورپ ترـضح  هب  ربمایپ  تسا ، هدش  دراو  هک  روط  نآ  ثیدـح  رد  هک  تسا 

دبعلا نقیتسا  اذاف  نیقیلا  ثروت  هفرعملا  هفرعملا و  ثروت  همکحلا  همکحلا و  ثروی  موّصلا  دومرف : یبوبر  سدـقا  تاذ  تسیچ ؟ هزور  درواتـسد 
تفرعم نآ  دش ، مکاح  لد  رب  تمکح  هک  یتقو  .دناشوج  یم  لد  رد  ار  تمکح  یاه  همـشچرس  هزور  (2) ؛ رسیب ما  رسعب  حبصا  فیک  یلابی  ال 

یم ار  نآ  لاـعتم  یادـخ  زا  میهاربا  ترـضح  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  ینیقی  ناـمه  دـمآ ، دوجو  هب  هک  تفرعم  .دـیآ  یم  دوجو  هب  نشور  ینارون و 
دوش و یم  ناسآ  وا  رب  یگدنز  یاهیراوشد  همه ی  دوب ، نیقی  یاراد  یـسک  یتقو  .تسا  هدـش  تساوخرد  بّترم  هام  نیا  یاهاعد  رد  تساوخ و 

یلاعت هار  کی  دوخ ، رمع  یاهلاس  تّدم  رد  دهاوخ  یم  هک  یناسنا  نیا  دراد ! تیمها  ردقچ  دینیبب  .ددرگ  یم  ثداوح  زا  ریذپان  تسکـش  ناسنا 
اهنیا .دهد  یم  ناسنا  هب  یتلاح  نینچ  نیقی ، .دوش  یم  ریذپان  تسکش  هار ، عناوم  یگدنز و  ثداوح  تالکـشم و  لباقم  رد  دیامیپب ، ار  لماکت  و 

هب اـهنیا  دومن ، نشور  ار  لد  دروآ و  دوجو  هب  لد  رد  ار  ادـخ  تفرعم  غورف  درک و  هدـنز  لد  رد  ار  ادـخ  داـی  هزور  هک  یتـقو  .تسا  هزور  زا  یـشان 
ار دوخ  دنناوت  یم  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  .تسا  ّرـضم  هلحرم  نیا  یارب  هزور  هب  دنک ، لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  ناسنا  هک  یزیچ  ره  .دیآ  یم  شلابند 

.میناسرب هلحرم  نیا  هب  ار  نامدوخ  هک  مینک  تّمه  میهاوخب و  ادخ  زا  مینک و  وزرآ  دیاب  ام  هّتبلا  .دنناسرب  هلحرم  نیا  هب 

1378/9/26 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 

ص:194

ص 203. ج 1 ، یملیدلل ،)  ) بولقلا داشرا  ( . 1 - ) 1
.نامه ( . 2 - ) 2
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اهراگنز یگدولآ و  یوشتسش  تصرف  ناضمر ؛

؛ دراب یم  ام  یگدـنز  یاضف  رب  یتمحر  ناراب  لثم  ناضمر  هام  هک  تسا ، ناضمر  هام  کرابم  ماّـیا  ًـالّوا  .تسا  یرّونم  رّطعم و  رایـسب  هسلج ی 
اضف دیوش و  یم  تسا ، هدمآ  دیدپ  ناملد  ناج و  رد  یگدنز و  طیحم  رد  ام  دوخ  تسد  هب  هک  ار  ییاهتفاثک  اهیگتفرگ و  راگنز  اهیدایز ، اهیگدولآ ،

، دنهد یم  ماجنا  ار  هچنآ  هللاءاش  نا  رگا  هک  دنراد  ار  لابقا  نیا  هک  دنتسه  یناسک  وزج  هسلج  نیا  یاضعا  ًایناث  دنک ؛ یم  ینارون  ار  اهلد  اّفصم و  ار 
یرثا .تسا  ّمهم  دینک ، یم  امـش  هک  یراک  .دنریگ  رارق  ادخ  ناگدنب  نیرتهب  فیدر  رد  تسه -  ادخ  دیما  هب  هک  دشاب -  نآ  لابند  هب  یتسرد  تّین 
نامه هب  درک ؛ سایق  یّداع  ِمدرم  اب  ار  امش  دوش  یمن  دشاب ، دشاب ، دیاب  هک  نامه  اهتّین  هللاءاش  نا  رگا  اذل  .تسا  عیـسو  قیمع و  دیراذگ ، یم  هک 

ییاهسفن هزور و  یاهنهد  اب  ناضمر ، هام  یاضف  رد  ماظن ، نیا  روشک و  نیا  لئاسم  نادرگراک  نمؤم و  رّثؤم و  ِناردارب  امـش  .دش  ضرع  هک  یلیلد 
.تسا ّمهم  هسلج  اذل  .دیا  هدمآ  درگ  اج  نیا  تسا ، یراد  هزور  تّیونعم و  رطع  هب  رّطعم  انعم  بسح  هب  زورما  هک 

« هنیکس  » نآرق هژاو ی  موهفم  رد  یثحب 

.مدرک ضرع  یضیارع  هنیکس »  » هب عجار  هسلج  نیا  رد  هتشذگ  لاس  نم 
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دنناوت یم  اهنآ  دیآ ، شیپ  یلکشم  رگا  هک  تسا  نیا  نالوؤسم ، رد  مطالت -  نتشادن  بارطضا و  مدع  شمارآ و  نانیمطا و  ینعی  هنیکس -  نیا  رثا 
لثم هکلب  یا ، هرخـص  لثم  دـنوشن ؛ ثداوح  رد  هتخابلد ی  برطـضم و  هچاپتـسد و  دـننک ؛ ذاخّتا  ار  تسرد  میمـصت  شمارآ ، نآ  هیاـس ی  رد 
یارب رگید  رطخ  کی  مه  نیا  .دننکن  مگ  ار  دوخ  دیآ ، شیپ  یشیاشگ  یتحار و  یشوخ و  رگا  دتسیاب و  تخس  راوشد و  ِثداوح  لباقم  رد  یهوک ،

یطـسب ضبق و  دنتـسناوت  دندرک و  هدهاشم  ار  ینادیم  دوخ  لباقم  رد  ات  دـش و  دـنب  ییاج  هب  ناشتـسد  هک  نیا  دّرجم  هب  هک  تسا  رّثؤم  یاهناسنا 
؛ دـنیامن ریقحت  ار  نارگید  دـنریگب ؛ هنـالوجع  یاهمیمـصت  دـننک ؛ مـگ  ار  ناـشدوخ  دـننک ، یــشیاسآ  شیاـشگ و  ساـسحا  دـنهد و  تروـص 

یم یریگولج  مه  نیا  زا  یهلا -  نانیمطا  راقو و  نآ  ینعی  دـشاب -  هنیکـس »  » رگا .دـنهد  نادـیم  نآ  هب  شرتسگ و  ار  ناشدوخ  یاـهیهاوخدوخ 
رد تکرح  هب  یمیسن  ره  اب  هاک  رپ  لثم  هک  ییاهناسنا  تسا ؛ کچوک  ییاهناسنا  هناشن ی  همزال و  هک  دنزبرس  ناسنا  زا  ییاهراک  دراذگ  یمن  دنک ؛

ار وا  دـناوت  یمن  یداب  شزو  ره  میـسن و  ره  هک  دوش  یم  یقمعرُپ  سونایقا  لثم  هیبشت ، نیا  رد  دراد ، ار  هنیکـس  نیا  هک  یناسنا  عقاو  رد  .دـنیآ  یم 
.دروخ یم  ناسنا  درد  هب  هنیکس » ، » ترثک رد  ییاهنت و  رد  انغ ، رقف و  رد  .دنک  ینافوت 

ًاقافّتا هک  تسا  نالوؤسم  هنیکـس ی  نیا  .مدرک  ضرع  یتـالمج  لاـسراپ  مه  نم  تسا و  هدـش  تبحـص  هنیکـس »  » هراـبرد ی رّرکم  نآرق  رد 
یاهدمآرد ِیمک  .دوب  زاسراک  نالوؤسم  هنیکس ی  نآ  رد  هک  میتشاد  یثداوح  میتسه -  شرخاوا  رد  هک  یلاس  لاسما -  ام  .داد  ناشن  ار  شدوخ 

ناتسبات رد  نانمشد  هک  دیدید  .میتشاد  ار  یتّینما  تالکشم  میتشاد ؛ ار  یسایس  تالکشم  میتشاد ؛ ار  یداصتقا  تالکـشم  میتشاد ؛ ار  یداصتقا 
هک هچنآ  هب  دامتعا  هدنیآ و  هب  دامتعا  ادخ و  هب  دامتعا  لّکوت و  شمارآ و  هنیکس و  زا  رگا  اهناسنا  .دندروآ  دوجو  هب  یثداوح  نارهت  نیمه  رد  لاسما 
هک دنادب  ناسنا  رگا  صوصخب  دننک ؛ یم  مگ  ار  ناشیاپ  تسد و  ثداوح  روط  نیا  لباقم  رد  دنشابن ، رادروخرب  تساهنآ ، رایتخا  رد  قح  ینابم  زا 

ار هلاس  هد  همانرب ی  کی  ماما  تلحر  زا  دعب  زا  نمـشد  .دراد  مه  ینئارق  تسین و  مه  دـیعب  هک  تسا ؛ هدرک  یزیر  همانرب  نمـشد  ار  ثداوح  نیا 
ندش نازرا  ام -  یداصتقا  یایاضق  دیاش  .دناسرب  تیاهن  هب  ار  نآ  لاس  هد  لوط  رد  ات  درک  یحاّرط 
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اهیزیر همانرب  نیا  هب  یتّینما ، یاهیراتفرگ  زا  یضعب  یداصتقا و  یاهیراتفرگ  زا  یضعب  یگنهرف ، لئاسم  زا  یخرب  یـسایس ، لئاسم  تفن -  تمیق 
 - دیتسه اج  نیا  هک  یناتسود  تارضح و  امش  ینعی  نالوؤسم -  هنیکـس ی  زا  نیا  .دراد  یدهاوش  مینک ، ضرف  روط  نیا  رگا  .دشابن  طابترا  یب 

؟ درک زیررس  مدرم  مومع  حطس  هب  ار  ناگدبز  هنیکس ی  نیا  دوش  یم  هنوگچ  .دراد  جایتحا  شمارآ  هنیکس و  هب  مه  تّلم  هچ ؟ مدرم  هنیکس ی  اّما 
یرادتقا دنا ؛ یقیقح  رادتقا  کی  یاراد  تالکشم  رد  هک  دنداد  ناشن  مدرم  مومع  دنراد و  یفاّفـش  نشور و  بوخ و  نامیا  مدرم ، زا  یرایـسب  هّتبلا 

تبسن دنناوت  یمن  دنریگ ، یم  شود  رب  ار  تّلم  روشک و  روما  هرادا ی  تیلوؤسم  یهورگ  یتقو  نکیل  تسا ؛ هتفرگ  همـشچرس  نامیا  نید و  زا  هک 
مه مدرم  تایونعم  لباقم  رد  ام  دوش ؛ یمن  هصالخ  یـسایس  یداصتقا و  فیاظو  رد  ام ، فیاـظو  همه ی  .دـننادب  راـنکرب  ار  دوخ  هیـضق  نیا  هب 
الاح .تسین  نیا  لوؤسم  سک  چیه  هعماج  رد  مییوگب  دوش  یمن  دنشاب ، هتشاد  درگبقع  یقالخا  یحور و  ظاحل  زا  مدرم  رگا  .میراد  تیلوؤسم 

یوحن هب  روط و  کی  مادک  ره  دننادب ؛ رانک  رب  ار  ناشدوخ  دنناوت  یمن  روشک  نالوؤسم  ًانیقی  تسیک ؟ لوؤسم  دـشاب ، لوؤسم  یـسک  دـش  انب  رگا 
.تسا نییاپ -  ات  الاب  زا  فلتخم -  تاقبط  رد  روشک  ناریدم  شود  رب  مه  مدرم  تایونعم  ِتیلوؤسم  سپ ، .دنراد  تیلوؤسم 

یعامتجا یدرف و  لئاسم  رد  هنیکس  اب  نآ  طابترا  اوقت و 

نآ و  دراد ، مه  طابترا  هنیکـس  هب  هک  دوب  یرـصنع  نیمه  هب  هراشا  مدصق  مدناوخ ، هک  یا  هیآ  نیا  زا  نم  هک  دیآ ، یم  شیپ  یرگید  رـصنع  اج  نیا 
ساسحا رفک ، ههبج ی  یارب  هفیرـش ، هیآ ی  نیا  رد  .تسا  هدـش  تسرد  یا  هلباـقم  ناـمیا ، ههبج ی  رفک و  ههبج ی  نیب  هیآ ، نیا  رد  .تساوقت 

انعمرُپ و مهم و  رایسب  یاهشیامزآ  زا  هک  تسا  هّیبیدح  زا  دعب  یایاضق  هّیبیدح و  یایاضق  هب  طوبرم  نیا  تسا ؛ هدش  هنالهاج  بّصعت  تّیمح و 
هک نآ  زا  دعب  .تسا  ربمایپ  سّدقم  تایح  نارود  ِنومضمرُپ 
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ریبدت اّما  دنک ، لیمحت  اهنآ  رب  ار  گنج  تساوخ  یم  نمـشد  دندش ، فّقوتم  هّیبیدح  رد  دنتفر و  هّیبیدح  هب  هکم  دصق  هب  ناناملـسم  مرکا و  لوسر 
هروس یتایاور ، ربانب  هک  دوب  مهم  ردق  نآ  دادرارق  نیا  هک  دیسر  نیکرـشم  اب  یدادرارق  هب  ربمایپ  دنتـشگرب و  گنج  نودب  تشاذگن و  مرکا  ّیبن  یهلا 
حلـص نیمه  ینعی   - 1 ًانیِبُم ًاحْتَف  َکَل  انْحَتَف  اّنِإ  تسا : هدـش  ریبعت  حـتف  هب  نآ  زا  هدـش و  لزان  هّیبیدـح  دادرارق  نیمه  هرابرد ی  اـنحتف » اّـنا   » ی

.دیامن یم  صخشم  ار  اه  ههبج  دنک و  یم  نشور  ناناملسم  یارب  ار  عاضوا  نآرق ، تایآ  لالخ  رد  ترضح  نآ  هّیبیدح - 

.تسا ّقحان  ههبج ی  اب  قح  ههبج ی  ندشن  طولخم  تساه ؛ ههبج  ندوب  صّخـشم  دشاب ، هّجوت  دروم  هشیمه  دیاب  یمالـسا  ماظن  رد  هک  هچنآ 
دوخ یاج  رد  دوش -  هداد  وا  اب  مه  یتسود  ِتسد  ییاج  رد  تسا  نکمم  درادـن -  یعنام  دریگ -  رارق  ارادـم  دروم  قحان  ههبج ی  تسا  نکمم 

 - دنکب دهاوخ  یم  هچ  ارچ و  تساجک و  تسیک و  قح  هک  دشاب  صّخشم  دیاب  .دروخب  مه  هب  یتسیابن  لصاف  طوطخ  راهنز ! اّما  درادن -  یعنام 
دیابن اهنیا  .دنکب  دهاوخ  یم  راک  هچ  تسیچ و  شفده  ارچ و  تسیک و  قحان  و  تسا -  هنوگچ  شدرکلمع  کیتکات و  ریبدت و  شور و  فدـه و 

هک نیا  زا  ار  قح  لها  سک ، چیه  .دـش  دـهاوخن  مامت  یّقح  ههبج ی  چـیه  عفن  هب  صّخـشت ، یدـنبزرم و  نیا  زا  تلفغ  .دریگ  رارق  تلفغ  دروم 
.دننک یمن  نیسحت  ار  اهنآ  مه  ناشنانمشد  یّتح  درک ؛ دهاوخن  نیسحت  تساهنآ ، لباقم  رد  یـسک  هچ  دننکب و  دیاب  هچ  الاح  دنّقح و  ارچ  دننادن 

شماظن و شروهظ ، شتثعب ، ًاساسا  ربمایپ  هک  لباقم  ههبج ی  نآ  ینعی  دـنک ؛ یم  صّخـشم  ار  راّفک  تیعـضو  ًـالّوا  نشور و  ار  اـهزرم  ربماـیپ 
، رفک ههبج ی  .تفرگ  هدـیدان  دوش  یمن  ار  رفک  ههبج ی  .تسا  دوخ  تّیناّقح  هریاد ی  ندرتسگ  اهنآ و  ندز  بقع  اهنآ و  رد  ذوفن  یارب  شداـهج ،

ارچ ًالصا  دراد ؛ راک  هچ  رفک  ههبج ی  اب  قح  هک  دوش  صّخـشم  دیاب  .دوش  صّخـشم  دیاب  دنراد ، رارق  قح  توعد  لباقم  رد  هک  یناسک  ناونع  هب 
ندمآ دـیدپ  رگا  دـننک ؟ یم  حرطم  ار  نآ  ارچ  اهنآ  دوش و  یم  غالبا  ماهلا و  ناربمایپ  هب  دـنوادخ  فرط  زا  ارچ  قح  توعد  دـیآ ؛ یم  دوجو  هب  قح 

هفسلف و اهناسنا -  یراگتسر  مایپ  زا  تسا  ترابع  مه  قح  مایپ  هک  قح -  مایپ 
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هک دیمهف  دیاب  سپ  .دراذگ  یم  تسا -  دبا  ات  ربمایپ  هار  یاه  همادا  ربمایپ و  هک  مایپ -  نآ  ناگدنروآ  ِشود  رب  یتیلوؤسم  دراد و  یموزل  تمکح و 
.دسرب فده  نیا  هب  دهاوخ  یم  هنوگچ  تسیچ و  شفده  قح ، ههبج ی  نیا 

 - ایبنا همه ی  ینعی  قح -  ههبج ی  اذل  .دوش  یمن  لصاح  هک  هظعوم  تحیـصن و  اب  طقف  دش ؟ دهاوخ  لصاح  یزیچ  هچ  اب  ناسنا  یراگتـسر 
ار یقیاقح  هک  هدوب  نیا  هدرک ، هک  یراک  درادرب ، ولج  هب  یمدق  دهد و  ناشن  ار  دوخ  تسا  هتسناوت  هدرک و  ادیپ  یتصرف  هک  نامز  زا  یا  ههرب  ره  رد 

نیا .تسا  هدیـشخب  قّقحت  اهناسنا  یگدنز  عقاو  رد  اهناسنا و  نهذ  رد  ار  قیاقح  نیا  دنوش ، کیدزن  یراگتـسر  حالف و  هب  ات  دننادب  دیاب  اهناسنا  هک 
زا رگا  قح  .دراد  دوجو  ضراعم  قح ، تّیناّقح  لباقم  رد  نوچ  ارچ ؟ .دـنک  یم  باجیا  ار  تدـهاجم  هک  تسا  نیمه  تسا ؛ ّقح  ههبج ی  راک 

یناسک دیوگ ، یم  نخس  تلادع  زا  رگا  قح  .دنیوگ  یم  نخس  اهناسنا  تراسا  زا  هک  دنتسه  ایند  رد  یناسک  دیوگ ، یم  نخس  اهناسنا  یراگتسر 
دوجو دنا و  ییادخ  ِیعّدم  هک  دنتسه  یناسک  دیوگ ، یم  نخس  ادخ  شتسرپ  زا  رگا  قح  .دنملظ  رادفرط  ای  دنتلادع  نمشد  فلاخم و  هک  دنتسه 

مایپ نآ  هن  تدهاجم ، نودب  ضراعم ، لباقم  رد  .دنوش  یم  ضراعم  اهنیا  همه ی  تسا  یعیبط  .دننک  یم  راکنا  ار  ادخ  لباقم  رد  میلـست  ادخ و 
.درک دهاوخن  ادیپ  قّقحت  تیعقاو  رد  هن  اهنهذ و  رد  هن  تفر و  دهاوخ  شیپ 

هچ نیقفانم ، هچ  اه ؛ هراک  همین  ینعی  دنک ؛ یم  صّخشم  مه  ار  نینمؤم  زا  یافعض  تیعـضو  دنک ؛ یم  صّخـشم  ار  راّفک  تیعـضو  مرکا  ربمایپ 
لزلزتم تعیبط  کی  ناشتعیبط ، اّما  دـننک ؛ ییورود  دـنهاوخب  هک  دـنرادن  یقافن  تروص  نآ  هب  دنتـسین و  قافن  ظیلغ  یانعم  هب  قفانم  هک  ییاـهنآ 
هّیبیدح گنج  رد  ربمایپ  هارمه  سرت ، زا  ناناملسم ، زا  یا  هّدع  .دنک  لیدبت  تبالص  اب  نمؤم و  یاهناسنا  هب  مه  ار  اهنیا  دهاوخ  یم  مالسا  .تسا 

هک یتقو  دش ! دنهاوخ  رام  رات و  راّفک  هلیـسو ی  هب  دنتـسه ، وا  اب  هک  یناناملـسم  همه ی  ربمایپ و  میورب ، ام  رگا  دنتفگ  یم  .دندوب  هدرکن  تکرش 
لاعتم یادخ  زا  ام  یارب  لاح  میدرک ؛ ادیپ  لاغتـشا  میدرک ؛ ادیپ  یراتفرگ  مییایب ؛ میتسناوتن  ام  دنتفگ  دندمآ و  ترـضح  نآ  شیپ  تشگرب ، ربمایپ 

عقاو رد  .دوب  یزاسرهاظ  عون  کی  مه  فرح  نیمه  هک  یلاح  رد  بلطب ! شزرمآ 
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ْألَا
َ

ِبارْع َنِم  َنوُفَّلَخُمْلَا  َکَل  ُلوُقَیَـس  دیامرف : یم  نآرق  هیآ ی  .دـنتفرن  هک  دـندرک  یگنرز  دـندرک  یم  رکف  دـندوبن ؛ مه  یهلا  شزرمآ  لابند  اهنیا 
هک تفگ  دوش  یمن  .تسین  ناشلد  هب  هک  دنیوگ  یم  ار  یزیچ  نابز  هب  ْمِهِبوُلُق 1  یِف  َسْیَل  ام  ْمِهِتَنِسْلَأِب  َنوُلوُقَی  انَل  ْرِفْغَتْساَف  انوُلْهَأ  انُلاوْمَأ َو  انْتَلَغَش 
نآ نیا ، .دننک  افیا  شقن  تالکـشم  رد  دنناوت  یمن  فیعـض ، یاهناسنا  فیعـض ، یاهلد  فیعـض ، یاهحور  هن ، دننمـشد ؛ رفاک و  قفانم و  اهنیا 

.تسا لوؤسم  نآ  هب  تبسن  یمالسا ، ریدم  یمالسا ، لوؤسم  یمالسا ، هعماج ی  یمالسا ، ماظن  هک  تسا  یتایونعم 

اه یراتفرگ  همه ی  جالع  هار  ناونع  هب  اوقت  تیمها 

ناونع هب  ار  اوقت  نامدوخ ، یارب  یوْقَّتلَا 2 ؛  َهَمِلَک  ْمُهَمَزْلَأ  هک َو  یتقو  مینک ؟ افیا  شقن  ام  دوش  یم  نکمم  یک  نارهاوخ ! ناردارب و  زیزع ؛ ناتسود 
هعومجم ی اب  دوخ و  ناتسدریز  اب  یریگ ، میمصت  رد  لمع ، رد  راتفگ ، رد  دیاب  اوقت  .میریگب  رظن  رد  مئاد  ِفیلکت  قح و  هملک ی  تباث ، هملک ی 

هچنآ لاحره ، هب  ....تسا  مدرم  یارب  یـسرد  مه  اهنآ  راتفر  تساهنآ ؛ هب  یـسرد  اهنیا  هک  دریگ ؛ رارق  هّجوت  دروم  دـننک ، یم  راک  ام  اب  هک  یناسک 
فیلکت و طقف  .تسا  جالع  هار  کـی  مه  تسا ، هلیـسو  کـی  مه  اوقت ، هک  تسا  نیا  میروآ ، یم  تسد  هب  یداـیز  ِتاـیآ  رد  هیآ و  نیا  رد  اـم  هک 

نیا مینک ، هّجوت  میمهفب و  رگا  هّتبلا  هک  درک ؛ دـهاوخ  لاؤس  باسح  هماگنه ی  رد  ام  یاوقت  زا  لاعتم  یادـخ  هک  تسین  نیا  طـقف  تسین ؛ هفیظو 
هچره میراد و  تلفغ  باـسحلا  موـی  ِعزف  زا  یهلا ، باـسح  یتخـس  زا  یهلا ، باـسح  زا  میتـسه ، لوؤـسم  هـک  اـم  .تـسا  یمیظع  زیچ  مـه 

ام راک  دنکن ، لمع  ام  اب  دوخ  ترفغم  تمحر و  لضف و  اب  لاعتم  یادخ  رگا  هک  مینادب  دیاب  .تسا  رتنیگنس  رطخ  نیا  دشاب ، رتشیب  نامتیلوؤسم 
دوخ نابطاخم  اب  هک  یراتفر  دروخرب و  تاّیئزج  مینک ، یم  هک  یتافّرصت  تاّیئزج  مینک ، یم  هک  یجراخم  تاّیئزج  .تسا  تخس  یلیخ 
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دیاب دوب ، یهلا  هذخاؤم ی  یهلا و  باسح  رکف  هب  دیاب  هک  نیا  رب  هوالع  .دراد  باسح  لاعتم  یادـخ  شیپ  اهنیا  زا  مادـک  ره  مینک ، یم  مدرم  اب  و 
همه ی رد  هک  دوش  یم  بجوم  اوقت  ُبِسَتْحَی 1 .»  ُثْیَح ال  ْنِم  ُهْقُزْرَی  ًاجَرْخَم َو  ُهَل  ْلَعْجَی  َهّللَا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  دـنک : یم  زاب  مه  ار  هار  اوقت  هک  تسناد 

دیدپ تاجن  هار  اهنآ  یارب  نالوؤسم ، یاوقت  گرزب ، یاهتـسب  نب  رد  .دینک  ادیپ  تاجن  هار  امـش  یعامتجا -  یاهتـسب  نب  صوصخب  اهتـسب -  نب 
.تساوقت هیـضق  لصا  سپ ، .تسین  مامت  یاه  هبـساحم  هشیمه  هک  امـش  ام و  یاه  هبـساحم  نیا  ُبِسَتْحَی .  ُثْیَح ال  ْنِم  ُهْقُزْرَی  َو  دروآ : دهاوخ 

.دیسرب اوقت  هیحور ی  نیمه  ساسارب  دیاب  مدرم  تالکشم  هب  .تساوقت  هب  کمک  مه  هام  نیا  هزور ی  تساوقت ؛ هب  مه  ام  هیصوت ی 

1378/10/4 ناریا -  یمالسا  یروهمج  ماظن  نارازگراک  رادید  رد 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  تّیصخش  هتسجرب  داعبا 

ماـما ثیدـح  لـهچ  باـتک  زا  ار  ثیدـح  نتم  نم  هّتبلا  .تسا  دـیفم  داـشرا  رد  تیاور  نیا  مناوـخب ؛ هک  مدرک  باـختنا  ار  یتـیاور  زورما  نـم 
یم یوار  .دنک  یم  لقن  دـیفم  خیـش  ار  تیاور  .ما  هدرک  قیبطت  مه  داشرا  اب  نکیل  منک ؛ یم  لقن  تسا -  یبوخ  رایـسب  باتک  هک  نامراوگرزب - 

هب نابز  قداص  ماما  (1) ؛ هلها وه  امب  هحدمو  .دش  نینمؤملاریما  تبحـص  میدوب ، مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  ام  هک  دـیوگ 
هدنام شدای  یوار  نیا  هک  تفگ -  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  .درک  حدـم  ار  نینمؤملاریما  دوب ، وا  بسانم  هک  نانچ  نآ  دوشگ و  نینمؤملاریما  شیاتس 

هب ثیدح  نیا  رد  هک  ییاه  هرقف  نیا  زا  مادک  ره  مدید  مدرک ، هاگن  نم  .تساهنیا  تسا -  هتـشون  سلجم  نآ  نوریب  رد  ای  سلجم  نامه  رد  ًالثم  و 
الاح هک  یتایـصوصخ  راوگرزب و  نآ  تدابع  راوگرزب ، نآ  دهز  هب  دنک ؛ یم  هراشا  نینمؤملاریما  یگدنز  زا  دعُب  کی  هب  ًابیرقت  تسا ، هدـش  هیکت  نآ 

: دوب نیا  دومرف ، هک  یا  هلمج  نیلوا  .دنز  یم  فرح  نینمؤملاریما  زا  فیرعت  ماقم  رد  قداص  ماما  تیاور ، نیا  قبط  دـینیبب ؛ .میناوخ  یم  ار  اهنیا 
رد مارح  همقل ی  کی  رمع ، رخآ  اـت  نینمؤملاریما  (2) ؛ هلیبسل یـضم  یتح  ّطق  ًامارح  ایندـلا  نم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لکأ  ام  هللاو 

مارح دارم ، هّتبلا  .مارح  درواتسد  زا  بانتجا  مارح ، لام  زا  بانتجا  مارح ، زا  بانتجا  ینعی  تشاذگن ؛ ناهد 
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ناونع هب  ار  اهنیا  دینیبب ؛ .درکن  کیدزن  دوخ  هب  مه  ار  هبتشم  ینعی  دشاب ؛ هدش  زجنم  مه  شمکح  راوگرزب  نآ  یارب  هک  یمارح  نآ  هن  تسا ؛ یعقاو 
دننک یم  فارتعا  مه  داّجس  ماما  رقاب و  ماما  قداص و  ماما  .دنا  هدرک  نایب  ام  یارب  رکف -  رد  نآ  زا  رتالاب  و  لمع -  رد  قشمرـس  لمعلاروتـسد و 
امـش ای  نم  هک  تسین  نیا  ِرـس  ثحب  تسالیواو ! رگید  دـسر ، یم  هک  هدـنب  لاـثما  هب  تبون  ـالاح  مینک ! یگدـنز  یروط  نیا  میناوت  یمن  اـم  هک 

هب دیاب  همه  هک  تسا  نیا  هّلق  نداد  ناشن  یانعم  .دهد  یم  ناشن  ار  هّلق  نیا  تسا ؛ هّلق  نیا  یگدنز  یگدنز ، نآ  هن ، مینک ؛ یگدنز  روط  نیا  میهاوخب 
متسین رداق  نم  دومرف : داّجـس  ماما  هک  میناوخ  یم  مه  ثیدح  نیمه  رد  دسرب !؟ الاب  نآ  هب  هک  تسه  یـسک  هچ  هّتبلا  .دننک  تکرح  تمـس  نیا 

.منک یگدنز  روط  نیا 

یم رارق  نینمؤملاریما  لباقم  رد  باختنا  ود  راک و  ود  تقو  ره  ینعی  هنید ؛  یف  هیلع  امهدـشأب  ذـخا  الا  یـضر  هلل  اـمهطق  نارما  هل  ضرع  اـمو 
نآ یلع  دشاب -  تدابع  ود  ره  ًالثم  دشاب ؛ لالح  ود  ره  .هن  دشاب ؛ لالح  یکی  مارح ، یکی  هک  نیا  هن  دوب -  ادـخ  یاضر  دروم  ود  ره  هک  تفرگ 
زیاج سابل  ود  رگا  درک ؛ یم  باختنا  ار  رت  تسپ  نآ  دوب ، لالح  یاذـغ  ود  رگا  درک ؛ یم  باـختنا  ار  نآ  دوب ، رت  تخـس  وا  ندـب  یارب  هک  ار  یکی 

هک تسین  یلومعم  هدنیوگ ی  کی  تبحص  نیا  دینیبب ؛ .دیزگ  یمرب  ار  رت  تخس  نآ  دوب ، زیاج  راک  ود  رگا  درک ؛ یم  باختنا  ار  رت  تسپ  نآ  دوب ،
رد ایند و  یگدـنز  رد  دوخ  رب  یریگتخـس  نیا  دـینیبب  .تسا  قیقد  ینعی  دـیوگ ؛ یم  هک  تسا  قداـص  ماـما  نیا  ثیدـح ، نیا  قبط  .دـنزب  فرح 

! تسا ّمهم  ردق  هچ  یویند ، تاعّتمت 

ار وا  ربمایپ  دمآ ، یم  شیپ  ربمایپ  یارب  یّمهم  هلأسم ی  تقو  ره  (1) ؛ هب هقث  همدقف  هاعد  ّالا  ّطق  هلزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرب  تلزن  امو 
تخـس راک  زا  ًاـیناث  دـنک ؛ یم  لـمع  بوخ  ًـالّوا  هک  تسناد  یم  تشاد و  داـمتعا  وا  هب  هک  نیا  رطاـخ  هب  تخادـنا ؛ یم  ولج  درک و  یم  ادـص 

رفن کی  دمآ -  هنیدم  هب  هکم  زا  هنایفخم  ربمایپ  هک  یبش  نآ  تیبملا - » هلیل   » رد ًالثم  .تسادخ  هار  رد  تدهاجم  هدامآ ی  ًاثلاث  درادـن ؛ یچیپرس 
ار یلع  ربمایپ  .دیباوخ  یم  باوختخر  نآ  رد  اج  نآ  دیاب 
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ولج ار  یلع  دمآ -  یم  شیپ  هک  یّمهم  یساسا و  هلأسم ی  ره  مهم -  یاهراک  رد  .داتـسرف  یم  ولج  ار  نینمؤملاریما  اهگنج ، رد  .تخادنا  ولج 
نیا ِتبحـص  دـینیبب ؛ .درک  دـهاوخ  لمع  بوخ  دزرل و  یمن  ددرگ ؛ یمنرب  وا  هک  تسناد  یم  تشاد و  ناـنیمطا  نوچ  هب ؛» هقث  : » تخادـنا یم 
نیا رد  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  ِتبحـص  .هن  مینک ؛ لمع  یروط  نیا  میهاوخ  یم  هک  مینک  اعّدا  فیعـض -  ریقح و  یاهمدآ  هدنب -  لاثما  هک  تسین 

لوسر لمع  دحا  قاطا  امو  دومرف : دعب  .دورب  ولج  دناوتب ، هچره  دشاب و  طخ  نیا  دـیاب  شّطخ  یلع ، ِوریپ  ِناملـسم  ِناسنا  .مینک  تکرح  تهج 
لثم هک  دوب  وا  .وا  رگم  دنک ، لمع  ربمایپ  لثم  هک  تشادن  ار  نیا  تقاط  تّما  نیا  زا  سک  چیه  (1) ؛ هریغ همألا  هذه  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا 
لجر لمع  لمعیل  ناک  ناو  .دنک  تکرح  ترـضح  نآ  یاپ  یاج  اپ  ربمایپ و  لابند  هب  تسناوت  یمن  رگید  سک  چیه  .تفر  یم  اج  همه  رد  ربمایپ 

ادخ زا  دوب ؛ اجر  فوخ و  نیب  ناسنا  کی  راتفر  وا ، راتفر  هنانمؤم ، دنـسپادخ و  گرزب و  یاهراک  نیا  همه ی  اب  (2) ؛ رانلا هنجلا و  نیب  ههجو  ناک 
هذه و باوث  وجری  .دنیب  یم  ار  مّنهج  فرط  کی  رد  دنیب ، یم  ار  تشهب  فرط  کی  رد  دنا ؛ هداد  رارق  مّنهج  تشهب و  نیب  ار  وا  هّناک  دوب ، کانـسرت 
ام .دـش  یمن  رورغم  تدابع ، همه  نیا  هب  قافنا ، همه  نیا  هب  تدـهاجم ، همه  نیا  هب  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  هصالخ ی  هذـه .  باـقع  فاـخی 

سوواط منم  نیا  : » رگید هلب  هک  میوش  یم  رورغم  ًاروف  میزیرب -  کـشا  هرطق  ود  رگا  و  میناوخب -  هک  اـعد  هلمج  دـنچ  هلفاـن و  تعکر  ود  ـالاح 
.دش یمن  رورغم  حلاص ، لمع  هوبنا  نیا  اب  نینمؤملاریما  اّما  هدش !» نیّیلع 

روط نیا  رطاخ  یارب  ار  تشهب  ًالصا  ادخ  هک  داّجس -  ماما  لثم  یـصخش  ربمایپ ، لثم  یـصخش  نینمؤملاریما ، لثم  یـصخش  ارچ  هک  نیا  هّتبلا 
ام تسا ؛ رصاق  ام  دید  میکچوک ؛ ام  .دراد  یا  هناگادج  ثحب  شدوخ  نیا  دنرب ، یم  هانپ  ادخ  هب  دنسرت و  یم  مّنهج  شتآ  زا  زاب  هدیرفآ -  اهناسنا 

یزاب یملع  ِمیظع  صخش  کی  لباقم  رد  هک  میتسه  یزّیممریغ  کچوک و  هچب ی  لثم  ام  میمهف ؛ یمن  ار  یهلا  تمظع  ام  میتسه ؛ نیب  کیدزن 
مه شلایخ  نیع  ًالصا  دور و  یم  دیآ و  یم  دنک ؛ یم 
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یم عوضخ  تّیصخش  نآ  لباقم  رد  تسوا ، رباربدص  ناتلقع  دیتسه و  وا  ردپ  هک  امش  اّما  تسیک ؛ صخـش  نیا  هک  دسانـش  یمن  نوچ  تسین ؛
؛ میمهف یمن  ار  یهلا  تمظع  تسپ ، یاهمدآ  لثم  لفاغ ، یاهمدآ  لثم  اه ، هچب  لثم  ام  .تسا  نیا  نامتیعضو  لاعتم  یادخ  لباقم  رد  ام  .دینک 
هب دوهش ، هلحرم ی  زا  دنا ؛ هدیسر  دوهـش  هلحرم ی  هب  نامیا ، هلحرم ی  زا  دنا ؛ هدیـسر  نامیا  هلحرم ی  هب  ملع ، هلحرم ی  زا  هک  یناسک  نآ  اّما 
هب دنزبرس ، اهنآ  زا  یحلاص  لمع  ره  هک  دنک  یم  هولج  نانچ  نآ  ناشیاهمـشچ  رد  یهلا  تمظع  هک  دنتـسه  اهنآ  دنا ؛ هدیـسر  هلل  ِءانف  هلحرم ی 

.دنتّیدحا سّدقم  تاذ  راکهدب  هشیمه  .میا  هدرکن  یراک  ام  دنیوگ  یم  ًالصا  دیآ ؛ یمن  ناشرظن 

نم هاجنلاو  هللا  هجو  بلط  یف  درک ؛ دازآ  دوب ، هدیرخ  دوخ  یصخش  لام  زا  هک  ار  زینک  مالغ و  رازه  جیردتب ، کولمم ؛  فلا  هلام  نم  قتعا  دقلو 
، داد یم  هک  ییاهلوپ  نیا  هنیبج ؛  هنم  حشر  هیدیب و  دـک  امم  .دـنک  رود  ار  دوخ  مّنهج  شتآ  زا  دـیامن و  بلج  ار  ادـخ  یاضر  هک  نیا  یارب  رانلا ؛ 

لوپ تخس ، راک  اب  نیبج و  قرع  نیمی و  ّدک  اب  هیدیب ؛  دک  امم  دیوگ : یم  تیاور  نیا  قبط  قداص  ماما  .دشاب  هدمآ  شریگ  تفم  هک  دوبن  ییاهلوپ 
دوش یم  هدیمهف  راثآ  زا  یـضعب  زا  هک  تفالخ -  نامز  رد  هچ  لاس ، جـنپ  تسیب و  ترتف  نامز  رد  هچ  ربمایپ ، نامز  رد  هچ  .دوب  هدروآ  تسد  هب 
نیا دروآ و  یم  رد  لوپ  دـنَک و  یم  تانق  دومن ، یم  دابآ  هعرزم  درک ؛ یم  راک  ترـضح  نآ  درک -  یم  راک  مه  تفالخ  نامز  رد  نینمؤملاریما  هک 
هلها توقیل  ناک  نا  .درک  دازآ  دیرخ و  روط  نیا  ار  هدرب  رازه  درک ؛ یم  دازآ  دیرخ و  یم  هدرب  بّترم  هلمج  زا  .درک  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  اهلوپ 
فرع رد  ًالثم  الاح  هک  نییاپ ؛ ای  طّسوتم و  یامرخ  هکرـس ، نوتیز ، دوب : اهنیا  نینمؤملاریما  هناخ ی  یلومعم  یاذـغ  هوجعلاو ؛  لخلا  تیزلاـب و 

اعد همک  نم  هدی  نع  ءیـش  لضف  اذا  .دوب  سابرک  شیلومعم  سابل  سیبارک ؛  ّالا  هسابل  ناک  امو  .تسا  رینپ  نان و  ای  تسام ، نان و  ام  هعماج ی 
یـضار شدوخ  یارب  نیتسآ  یدایز  هب  یّتح  ینعی  دیرب ؛ یم  ار  دنلب  نیتسآ  تساوخ و  یم  یچیق  دوب ، دنلب  یرادقم  شنیتسآ  رگا  هصقف ؛  ملجلاب 

تفگ یم  .دش  یمن 

ص:205

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 268 

http://www.ghaemiyeh.com


هنیمز ی رد  یتالکـشم  مدرم  دوب و  مک  یلیخ  مه  هچراپ  زور  نآ  دـننزب ! یراک  هب  دـننک و  فرـصم  ییاـج  رد  ار  هچراـپ  نیا  تسا ؛ یداـیز  نیا 
.دروخب یدرد  هب  تسناوت  یم  مه  سابرک  هچراپ ی  هّکت  کی  هک  دوب  نیا  دنتشاد ؛ ششوپ 

ههبشا امو  دومرف : تیاور  نیمه  رد  .تسا  نیملسم  هوسا ی  تسا ؛ مالسا  هّلق ی  ترضح ، نآ  .دنک  یم  تبحص  ترضح  تدابع  هب  عجار  دعب 
 - نامتیب لها  مامت  رد  دیوگ : یم  قداص  ماما  .مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نم  ههقف  هسابل و  یف  هب  اهبـش  برقا  دحا  هتیب  لها  هدلو و ال  نم 

ماما دوبن ؛ رت  هیبش  نینمؤملاریما  هب  نیسحلا  نب  یلع  هزادنا ی  هب  سک  چیه  تدابع ، دهز و  نیا  اهراتفر و  نیا  ظاحل  زا  ربمایپ -  دالوا  تیب و  لها 
امهیلع هنبا  رفعجوبا  لخد  دقلو  دیامرف : یم  هلمج  زا  دنک ؛ یم  رکذ  داّجس  ماما  تدابع  باب  رد  یلصف  قداص  ماما  .دوب  رت  هیبش  همه  زا  داّجس ،

دحا هغلبی  مل  ام  هدابعلا  نم  غلب  دق  وه  اذاف  .دش  راوگرزب  نآ  قاتا  دراو  تفر و  شردپ  شیپ  زور  کی  رقاب  رفعج  یبا  ترضح  مردپ  هیلع ؛ مالّسلا 
، هدش درز  یباوخ  یب  زا  شگنر  دهد : یم  حرـش  .تسا  هدیـسرن  لاح  نیا  هب  سک  چیه  هک  هدرک  ادـیپ  یلاح  تدابع  زا  شردـپ  دـید  درک ، هاگن   ؛

نیح کلما  ملف  تخوس : شلد  درک و  هدـهاشم  شراوگرزب  ردـپ  رد  ار  اهنیا  رقاب  ماما  ...و  هدرک  مرو  شیاهاپ  هدـش ، مهرد  هیرگ  زا  شیاهمـشچ 
: ندرک هیرگ  راز  راز  مدرک  انب  منک ؛ یراددوخ  متـسناوتن  مدید ، لاح  نیا  هب  ار  وا  مدش و  مردپ  قاتا  دراو  یتقو  دیوگ  یم  ءاکبلا ؛  لاحلا  کلتب  هتیأر 

تساوخ دنک ؛ یم  هیرگ  ارچ  رقاب  ماما  شرسپ  هک  تسناد  تسارف  هب  تسا -  یتدابع  مه  رّکفت  دوب -  رکف  لاح  رد  داّجـس  ماما  هل .  همحر  تیکبف 
رد مالّسلا ؛ هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هدابع  اهیف  یتلا  فحـصلا  کلت  ضعب  ینطعا  ینب  ای  لاق  درک : دنلب  ار  شرـس  دهدب ؛ وا  هب  یلمع  سرد  کی 

مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  نارود  زا  ًارهاظ  .روایب  هداد ، حرـش  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تدابع  هک  یرتفد  نآ  درگب و  ام  یاهذـغاک  نایم 
زا .دوب  هّمئا  رایتخا  رد  ترـضح ، نآ  ثیداحا  باب  رد  ترـضح ، نآ  یگدـنز  باب  رد  ترـضح ، نآ  یاهتواضق  باب  رد  ییاـهباتک  اـه و  هتـشون 

ینوگانوگ دراوم  رد  هک  دمهف  یم  روط  نیا  مدآ  رگید ، تایاور  عومجم 
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رادرب تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  تدابع  هب  طوبرم  هک  ار  یا  هتشون  نآ  دومرف  رقاب  ماما  شرسپ  هب  ترـضح  مه  اج  نیا  .دندرک  یم  هدافتـسا  نآ  زا 
هاگن هتشون  نیا  هب  یرادقم  ارجضت ؛  هدی  نم  اهکرت  مث  اریـسی  ًائیـش  اهیف  أرقف  .مداد  مردپ  هب  مدروآ و  متفر  هتیطعاف ؛» : » دیامرف یم  رقاب  ماما  .روایب 

ار نآ  تمالم  لاح  اب  دهد -  یم  سرد  امش  نم و  هب  مه  دهد ، یم  سرد  قداص  ماما  هب  مه  دهد ، یم  سرد  رقاب  ماما  هب  مه  داّجس ، ماما  درک - 
؟ دنک تدابع  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  دناوت  یم  یسک  هچ  دومرف  مالّسلا ؛ هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هدابع  یلع  یوقی  نم  لاقو  تشاذگ ؛ نیمز  رب 

ناممـشچ هب  مه  اهنیا  زا  رتمک  هک  ام  امـش ؛ نم و  لثم  هن  دزوس -  یم  وا  لاح  هب  شلد  رقاب  ماما  هک  دـنک  یم  تدابع  ردـق  نآ  هک  یداّجـس  ماما 
شلد دوش و  یم  گنتلد  نیـسحلا  نب  یلع  تدابع  زا  تسا ، یلاع  تاماقم  نآ  یاراد  تسا و  ماما  مه  شدوخ  هک  یرقاـب  ماـما  دـیآ -  یم  گرزب 

نم دـیوگ : یم  تادابع  روط  نیا  اب  ِنیـسحلا  نب  یلع  تقو  نآ  دـنک ، یم  هیرگ  راز  راز  راـیتخا  یب  دراد و  هگن  ار  شدوخ  دـناوت  یمن  دزوس و  یم 
.دنیب یم  ینالوط  یا  هلصاف  یلع  شدوخ و  نیب  ینعی  دنک ؟ تدابع  یلع  لثم  دناوت  یم  یسک  هچ  بلاط ؛  یبا  نب  یلع  هدابع  یلع  یوقی 

ًالمع مه  ینید  ینابم  هب  هک  یمدآ  دـسیون ، یم  باتک  شیارب  هناقـشاع  یحیـسم  تسوا ، قشاع  اـیند  میتسه ، وا  قشاـع  امـش  نم و  هک  یا  یلع 
هّلق ی نیا  سکره  .دیورب  کیدزن  دینک ؛ یم  هاگن  رود  زا  ارچ  امـش  ار  یلع  نیا  دـنک ، یم  زاب  شیاتـس  هب  نابز  وا  هرابرد ی  تسین ، دـنبیاپ  یلیخ 
هار دیاب  دش ؛ کیدزن  دیاب  یا ! هراک  هچ  منیبب  ورب ، الاب  اهمخو  چیپ  نیا  زا  یردق  تسا ! یزیچ  بجع  هب ، هب  دیوگ  یم  دنک ، هاگن  رود  زا  ار  دنوامد 
اب ملع ، تفرشیپ  اب  اهتلصخ ، نیا  .دراد  جایتحا  دوب ، شرادمچرپ  نینمؤملاریما  هک  ییاهتلصخ  نیمه  هب  تیرـشب  زورما  .درک  تکرح  دیاب  داتفا ؛

؛ دوش یمن  هنهک  یبلط  قح  فاصنا و  دوش ؛ یمن  هنهک  تلادع  .دوش  یمن  هنهک  ایند  رد  یگدنز  دـیدج  شور  ندـمآ  دـیدپ  اب  یروانف ، تفرـشیپ 
نیا نینمؤملاریما  .تسا  خـیرات  همه ی  رد  ناسنا  دوجو  تباث  گنر  اهنیا  .دوش  یمن  هنهک  ادـخ  اب  لد  دـنویپ  دوش ؛ یمن  هنهک  وگروز  اب  ینمـشد 

رشب زورما  .تشاد  تسد  رد  ار  اهمچرپ 
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، میدز قح  یارب  یفرح  ییاج  رد  امـش  نم و  رگا  ادابم  .تسا  ندش  کیدزن  هار ، تسیچ ؟ هار  .تسا  قیاقح  نیا  هنـشت ی  اهفرح و  نیا  هنـشت ی 
گرزب ناممشچ  هب  مینک ، یتدابع  میتسناوت  یبش ، همین  یزور ، یبش ، زا  یتعاس  رگا  ادابم  .تسا  نیا  یلع  .هن  دیایب ؛ گرزب  دایز و  نامرظن  هب  نیا 
.تسا نیا  یلع  .هن  مینیبب ؛ گرزب  یلیخ  ار  نامدوخ  میدش ، دراو  یرطخ  هنحـص ی  رد  رگا  ادابم  .تسا  نیا  یلع  .هن  دریگب ؛ بجُع  ار  ام  دیایب و 

رد ناگدـنوش  رـضاح  یا  هللا ، لـیبس  یف  نادـهاجم  یا  نارازگ ، هلفاـن  یا  نارازگزاـمن ، یا  ناراد ، هزور  یا  .دـیوش  کـیدزن  دـیناوت ، یم  هچره 
یم مه  امـش  اّما  دیرتکیدزن ؛ یلع  هب  امـش  ناتلاح ؛ هب  اشوخ  بش ! ناگدننک  تدابع  یا  زور ، ناریـش  یا  ایند ، رد  نادـهاز  یا  رطخ ، یاهنادـیم 

.دیوش رتکیدزن  زاب  دیناوت 

؛ دوب شتدابع  نآ  دوب ؛ شدهز  نآ  .دنام  یم  شرثا  خیرات  رد  هک  تساهنیا  .تسا  عضاخ  وا  لباقم  رد  ملاس ، تیرـشب  یایند  هکلب  مالـسا ، یایند 
یم ادخ  نانمشد  نید و  نانمشد  تقیقح و  نانمشد  ناج  هب  ریشمش  اب  دوب ، مزال  هک  ییاج  نآ  .دوب  ادخ  هار  رد  شتیعطاق  نآ  دوب ؛ شتعاجش  نآ 

دوجو ادخ  یوس  هب  تکرح  هار  رس  رب  یّلخم  ِّرضم  ِفرحنم  ِمدآ  هک  ییاج  نآ  . (1) مئال همول  هللا  یف  هذخأت  ال  تشادن : کاب  زیچ  چیه  زا  داتفا و 
یم لیدبت  اهناسنا  نیرتقیقر  هب  نینمؤملاریما  دوب ، یّقحلا  بولسم  هک  ییاج  نآ  دوب ، یمولظم  هک  ییاج  نآ  .دوب  هدنهد  هلصیف  وا  ریشمش  تشاد ،

تفگ هدوب -  یکناوج  ًالثم  دبال  رفن -  کی  هک  تشاذگ  اذـغ  نامیتی  ناهد  هب  شدوخ  تسد  اب  نینمؤملاریما  ردـق  نآ  هک  تسه  یتیاور  رد  .دـش 
اهراتفرگ و نیکاسم و  ارقف و  هناخ ی  هب  سانـشان  ردق  نآ  درک ! یم  فطل  ام  هب  روط  نیا  نینمؤملاریما  ات  میدش  یم  میتی  مه  ام  شاک  میدرک  وزرآ 
ار وا  تسا و  هدمآ  یم  هک  هدوب  یسک  هچ  میحر  ِناسنا  نآ  دندیمهف  ترضح ، نآ  ندروخ  تبرض  زا  دعب  تسا  فورعم  هک  دز  رس  اه  هدنام  هار  زا 

! دنا هتخانش  یمن 

هغالبلا جهن  .برع  نایم  رد  یمدآ  مالک  نیرتحیصف  تسا ؛ هغالبلا  جهن  وا  نخس 
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دنمرنه هدنـسیون ی  چـیه  برع ، گرزب  رعاش  چـیه  دـنام ! یم  توهبم  ناسنا  .تسانعم  ییابیز  ظفل و  ییاـبیز  تسا ؛ ییاـبیز  جوا  رنه و  جوا 
.مزاین یب  هغالبلا  جهن  هب  هعجارم ی  زا  نم  هک  دیوگب  هتسناوتن  برع ،

1378/10/10 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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نانمؤم تضایر  هدرشف ی  هرود ی  ناضمر ؛

نیا زا  دهاوخ  یم  هک  تسا  ینمؤم  ناملـسم  یارب  تضایر  هدرـشف ی  هرود ی  کی  نایاپ  دیع  تسا ؛ ترفغم  دیع  تدابع و  دیع  رطف ، دـیع  زور 
هام رد  .دریگ  هرهب  نآ  زا  رمع  همه ی  رد  لاس و  لوط  رد  دنک و  هدافتسا  دوخ  رد  کین  تاکلم  تایحور و  تیوقت  یارب  نتخاس و  یارب  تضایر ،

بجوم یناسنا ، تاوهش  سفن و  یاوه  اب  هزرابم  نیا  یگنشت ، یگنسرگ و  رب  ربص  نیا  یرادنتشیوخ ، نیا  یعرـش ، یهلا و  تضایر  نیا  ناضمر ،
هک یناسک  نآ  .تسا  لاصخ  تافـص و  تاکلم و  نیمه  زا  یا  هعومجم  تقیقح  رد  رـشب  .دوش  تیوقت  ناسنا  رد  کین  تاکلم  هک  دوش  یم  نآ 
هک یفیاظو  هیقب ی  یهلا و  یاوقت  یدابع ، لامعا  .دنور  یم  ایند  نیا  زا  رُپ  تسد  اب  تسا ، کین  تافـص  اهنآ ، یحور  یناسفن و  لاصخ  تافص و 

یعقاو ناسنا  ار  دوخ  دنک ؛ ینارون  تاکلم  زا  یا  هعومجم  ار  دوخ  دـناوتب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یارب  ییاهن  هجرد ی  رد  تسا ، ناسنا  هدـهع ی  رب 
.دنک ادیپ  گرزب  یادخ  هب  هّبشت  دزاسب و 

یراد هزور  یاهدرواتسد  ظفح  موزل 

.دـنک ظفح  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  هدروآ  تسد  هب  ار  یگرزب  درواتـسد  هدرک ، ادـیپ  سفن  یاوه  اب  هزرابم  ِتردـق  ناضمر ، هام  تکرب  هب  هک  یناـسنا 
زا هک  یناسنا 
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هام رد  درب ، یم  جـنر  تسا -  رودـقم  وا  یارب  هک  ییاجره  ات  تاوهـش -  اهـسوه و  هب  تبثم  ییوگخـساپ  تشز  تداـع  ینارـسوه و  هب  تداـع 
همه ی .تسا  سفن  یاوه  زا  یوریپ  رثا  رب  رـشب  یاهیتخبدب  همه ی  .دنک  ظفح  دوخ  یارب  ار  نیا  دیاب  دیآ ؛ قئاف  تداع  نیا  رب  دـناوت  یم  ناضمر 

ملظ ندش و  میلـست  همه ی  دساف ، یاهتموکح  همه ی  هناملاظ ، یاهگنج  همه ی  اهیتلادـع ، یب  اهیمدرمان و  همه ی  اهریوزت ، همه ی  اهملظ ،
دبایب ار  تردق  نیا  ناسنا  رگا  .تسا  سفن  شهاوخ  لباقم  رد  ندش  میلـست  یناسفن و  یاهاوه  زا  یوریپ  نیمه  زا  یـشان  اهتلم ، نایم  رد  یریذـپ 
تسا نیا  یارب  زورما  دیع  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  امش  رد  ار  نیا  ناضمر  هام  .تسا  هدش  یراگتـسر  ِناسنا  دنکب ، ادیپ  هبلغ  سفن  شهاوخ  رب  هک 
مکحم ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار ی  دیراد و  هاگن  ناتدوخ  یارب  تسا ، هداد  امش  هب  دوخ  ِتفایض  تاقوا  رد  ادخ  هک  ار  یشاداپ  دینکب ؛ یا  هبساحم  هک 

.دینک

لوط رد  دوخ ، ینارون  یاهلد  اب  ار  لاعتم  یادخ  اب  طابترا  هّجوت و  تلاح  نیا  عّرضت و  تلاح  نیا  ناناوج ! صوصخب  نانز و  نادرم ، نم ؛ نازیزع 
زا طقف  دنک ، دنمتداعـس  ار  ناسنا  هک  ییایند  .دوش  یم  لصاح  ناسنا  یارب  یناسفن  یافـص  نیا  اب  ترخآ ، ایند و  .دینک  ظفح  ناتدوخ  یارب  لاس 

.ریغالو دوش  یم  لصاح  هار  نیا 

وه امّنا  تسا : هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  .مناوخب  نازیزع  امش  یارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  ثیدح  نیا  مضیارع ، نایاپ  رد 
لوبق ناضمر  هام  رد  ار  وا  تدابع  زامن و  هزور و  ادخ  هک  یـسک  نآ  یارب  همایق ؛ رکـش  همایـص و  هللا  لبق  نمل  .تسا  یعقاو  دیع  زورما  (1) ؛ دیع

ندشن بکترم  اب  نم ! نازیزع  .تسا  دیع  زور  نآ  دوشن ، تیـصعم  نآ  رد  ادخ  هک  یزور  ره  دیع ؛  وهف  هیف  هللا  یـصعی  موی ال  ّلکو  .دـشاب  هدرک 
.دینک دیع  دوخ  یارب  ار  لاس  هرود ی  همه ی  دینک ؛ دیع  ار  ادرف  دینک ؛ دیع  ار  زورما  یهلا ، مراحم  زا  بانتجا  یهلا و  تیصعم 

1378/10/18 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 

ص:211

تمکح 420 هغالبلا : جهن  ( . 1 - ) 1
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هعماج رد  صلاخ  لمع  یارب  تدهاجم  تصرف  ناضمر ؛

امش نم و  یقیقح  هدافتسا ی  .دننک  هدافتـسا  اهزور  تاعاس و  نیا  زا  دیاب  همه  .تسا  یکّربتم  تاعاس  اهزور و  تسا ؛ ناضمر  هام  زور  نازیزع !
ِیمالـسا رازگراک  کی  دـننام  میناوتب  ات  مینک  تدـهاجم  مه  نامدوخ  میهاوخب و  ادـخ  زا  هک  تسا  نیا  اهبـش  اهزور و  نیا  زا  تاـعاس و  نیا  زا 

ًالـصا ینعی  تسین ؛ مه  یا  هراچ  دوش و  روط  نیا  دـیاب  .مینک  لمع  میتسه ، هک  یـشخب  ره  رد  یمالـسا ، نمؤم و  ِیقیقح  لوؤسم  کی  یعقاو ،
شالت دیاب  .دنلوؤسم  مه  همه  دوشب و  دیاب  اهراک  نآ  هن ، دنک ؛ ادیپ  جاور  ام  نیب  رد  اهداسف  نیا  میهد  هزاجا  ام  هک  درک  لوبق  لّمحت و  دوش  یمن 

دوخ ِینورد  حالـصا  دوش -  یم  هتفگ  تاحالـصا  هک  حالـصا -  مدق  نیلّوا  .دریگ  تروص  دیاب  اهحالـصا  نیا  دوشب ، دیاب  اهتدهاجم  نیا  دوش ،
دننک و صالخ  یمالسا  ریغ  یاهراتفر  تاّیقلُخ و  اهشنم و  اهـشور و  نیا  زا  ار  ناشدوخ  یتسیاب  ماظن  نالوؤسم  هعومجم ی  نیا  ینعی  تسام ؛

.دش دهاوخ  نکمم  اهراک  تفرشیپ  هاگ  نآ  تفرگ ، تروص  راک  نیا  رگا  .دنهد  تاجن 

1379/9/12 ماظن -  نارازگراک  رادید  رد 
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شیپ هب  تکرح  یارب  یزاسدوخ  هام  ناضمر ؛

مه لاسما  هک  درک  قّفوم  ار  ام  تّلم  هک  میرازگرکش  ار  ادخ  .تسا  ناضمر  کرابم  هام  زیمآ  تیقّفوم  ِندنارذگ  ِکیربت  یانعم  هب  رطف ، دیع  کیربت 
سافنا نمؤم و  ناناوج  کاپ  تاساسحا  نانمؤم و  تاهّجوت  اب  ناضمر ، هام  رـساترس  رد  روشک  یاضف  .دـنارذگب  ار  یکرابم  ًاتقیقح  ِناضمر  هاـم 

یزاسدوخ یاه  هنیمز  رد  مدرم  یاهتیقّفوم  تالّـسوت و  تاهّجوت و  ظاحل  زا  ناـضمر  هاـم  هللادـمحب  لاـسما  .دوب  رّطعم  ناراد  هزور  هّیـسدق ی 
هام ناضمر ، هام  .مینک  ظفح  نامتلم  دوخ و  یارب  ار  شکرابم  تارثا  مینادب و  ردق  ار  نیا  .دوب  رتهب  نآ  زا  لبق  یاهلاس  هتـشذگ و  لاس  زا  یونعم ،

ناریا گرزب  تّلم  هک  ار -  کرابم  تکرح  نیا  ریس و  نیا  هار و  نیا  هللاءاش  نا  .تسا  ولج  تمس  هب  تکرح  یارب  یزاسدوخ  تسا و  یزاسدوخ 
ینادردق منک ؛ ضرع  متساوخ  هک  تسا  یمود  هتکن ی  نامه  نیا  و  میهد ، همادا  تیقّفوم  اب  دنک -  یم  لابند  لاس  ود  یکیو  تسیب  نیا  لوط  رد 

.تسا هدومرف  لزان  ناریا  تّلم  رب  هام  نیا  رد  هک  یتاقیفوت  یهلا و  تاکرب  زا 

.شاداپ زور  ینعی  ؛(1)  تسا هدش  هیبشت  تمایق  زور  هب  تسه -  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تیاور  رد  هک  نانچمه  رطف -  دیع  زور 
ناریا و تّلم  دنک و  بلج  امش  یوس  هب  ار  یهلا  تمحر  هّجوت و  یسایس ، یدابع و  یونعم و  مسارم  نیا  رد  امـش  میظع  عامتجا  نیا  هللاءاش  نا 

یتیلوؤسم تّلم  نیا  ِشالت  ِمیظع  یاهشخب  زا  یشخب  ره  رد  روشک و  زا  یا  هطقن  ره  رد  هک  یناسک  همه ی  روشک و  نالوؤسم 

ص:213

ص 362. ج 9 ، راونالاراحب ، ( . 1 - ) 1
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هراشا تشگنا  لابند  هب  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تاملک  رد  نآرق و  رد  یهلا  یاهییامنهار  هب  هّجوت  اب  لاعتم ، دنوادخ  هب  لّکوت  اب  دنناوتب  دنراد ،
روشک نیا  هدنیآ ی  تّلم و  تداعس  هللاءاش  نا  دنهد و  همادا  ار  هار  نیا  نامراوگرزب -  ماما  ناربمایپ -  نیـشناج  ام و  نارود  یونعم  ِگرزب  درم  ی 

.دننک نیمأت  ار 

ناناملسم یندشن  مامت  هریخذ ی  رطف ؛ دیع 

هک یللملا  نیب  موسر  زا  یرایسب  فالخرب  .تسا  یللملا  نیب  یونعم و  یمسارم  هک  تسا  نیا  شتّیصوصخ  نیرت  هتسجرب  دیاش  رطف  دیعـس  دیع 
ّقحب کلئـسا  میناوخ : یم  رطف  دـیع  تونق  یاعد  رد  .دراد  ینایامن  زراب و  ِیونعم  هبنج ی  یللملا  نیب  مسر  نیا  دراد ، ضحم  ِیـسایس  هبنج ی 

ناناملسم و همه ی  دیع  زور ، نیا  (1) ؛ ادیزم ًهمارک و  ًافرش و  ًارخذ و  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ٍدّمحمل  ًادیع و  نیملـسملل  هتلعج  یذّلا  مویلا  اذه 
.مینک هاگن  رطف  دیعس  دیع  هب  مشچ  نیا  اب  .تسا  خیرات  لوط  رد  یندشن  مامت  یا  هریخذ  مالسا و  تّزع  مالـسا و  ربمایپ  مالـسا و  فرـش  هیام ی 

تدحو و لّوا ، دریگ : رارق  ناناملـسم  هدافتـسا ی  دروم  دیاب  زیچ  ود  هریخذ ، نیا  زا  .تسا  دنمزاین  هریخذ  نیا  هب  ام  گرزب  ِیمالـسا  تّلم  زورما 
هشدخ دروم  هدنربشیپ ، شخب و  لماکت  ِلماع  ود  ره  مالسا ، یایند  رد  .تسا  مالسا  یایند  رد  تّیونعم  هب  هّجوت  مود ، تسا و  نیملسم  یکیدزن 

فلتخم و یاهتیموق  نوگانوگ ، یاهمـسیلانویسان  یداژن ، یا ، هقرف  یبهذـم ، یاـه  هقرفت  داـجیا  اـب  ناناملـسم  تدـحو  زورما  .تسا  هتفرگ  رارق 
یـصاصتخا بهاذم  راعـش  هچ  تّیموق ، راعـش  هچ  دوخ -  یاهراعـش  همه ی  زارف  رب  ناناملـسم  .تسا  هدـش  شودـخم  یفارحنا ، یاهراعش 

یکی اهنآ  یارب  زورما  .دنهد  رارق  ار  یمالسا  تّما  یگچراپکی  تدحو و  راعش  دیاب  ناشدوخ -  یاهتسایس  هب  طوبرم  یاهراعـش  هچ  ناشدوخ ،
، لَیح ماسقا  عاونا و  اب  تسا  هدرک  یعس  هشیمه  هناگیب  یاهتردق  تسد  رابکتسا و  رامعتـسا و  هک  میناد  یم  .تسا  نیا  اهراعـش  نیرتدمآراک  زا 

ار تدحو  نیا 

ص:214

ص 289. ج 1 ، همیدقلا ،) ط   ) لامعالا لابقا  ( . 1 - ) 1
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نیمزرـس رد  مسینویهـص  هثیبخ ی  هرجـش ی  نتـشاک  نیطـسلف و  نیمزرـس  بصغ  هلیح ی  اه ، هلیح  نیرت  ثیبخ  زا  یکی  هک  دنکـشب ؛ مهرد 
.تسا هدوب  یمالسا -  یاهروشک  ناملسم و  یاهتلم  بلق  رد  ینعی  نیطسلف -  یمالسا 

ام یگچراپکی  تدحو و  ار ، ام  تّزع  ار ، ام  لالقتسا  ار ، ام  تفن  ار -  ام  یاه  هیامرس  دندمآ  هک  ینارگرامعتسا  .تسا  تّیونعم  مه  مود  هطقن ی 
یاهگنهرف تروص  هب  ار  ناشدوخ  ِتّیدام  یمالـسا ، یاـیند  رد  دـندرب و  اـمغی  هب  مه  ار  اـم  تّیونعم  دـندرپس ، تراـغ  لواـپچ و  تسد  هب  ار - 

زورما .دشاب  ناناملسم  راعش  نید ، تّیناحور  مالـسا و  تقیقح  هب  مالـسا ، تّیونعم  هب  تشگزاب  دیاب  زورما  .دندنارتسگ  لطاب  ینابم  نوگانوگ و 
.دنراد جایتحا  نیا  هب  ناناملسم 

1379/10/7 یمالسا -  یاهروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد 

ص:215
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الص ربص و  هام  ناضمر ؛

ه

تیفاع اب  دوب -  هالـص  ربص و  هام  هک  ار -  ناضمر  هام  هللادمحب  .تسا  ناضمر  هام  زا  دعب  یهلا  تمحر  تیؤر  نتفرگ و  شاداپ  زور  رطف ، دـیع 
، زورما .درک  قّفوم  قح  ترضح  لباقم  رد  عوشخ  لّسوت و  هزور و  هضیرف ی  یادا  هب  ار  امش  تاجانم ، رکذ و  اعد و  اب  لاعتم ، یادخ  دیدنارذگ و 
همه ی ادخ  هک  دشاب  نیا  یهلا  یاهشاداپ  نیرتگرزب  زا  یکی  دیاش  .درک  دهاوخ  تیانع  ار  امش  شاداپ  لاعتم  یادخ  هللاءاش  نا  هک  تسا  یزور 
زا یـشان  ناضمر ، هام  رد  یهلا  تمحر  .میرادـب  یقاب  نامدوخ  یارب  هدـنیآ  ناضمر  هام  ات  ار  یهلا  تمحر  هلیـسو ی  میناوتب  ات  دـنک  قّفوم  ار  ام 

محر و هلـص ی  نادنمتـسم و  هب  ناسحا  ادخ و  هب  هّجوت  ناضمر ، هام  رد  .دینک  یم  ادیپ  ار  نآ  قیفوت  کرابم  هام  نیا  رد  امـش  هک  تسا  یتانـسح 
هتشاد ینمـشد  اهنآ  اب  هک  یناسک  اب  فاصنا  تسه ؛ دیا ، هدیزگ  یرود  اهنآ  زا  هک  یناسک  اب  یتشآ  تسه ؛ ییاسراپ  ینمادکاپ و  افعـض و  هب  هّجوت 

نیا ماجنا  هب  تبـسن  ناسنا  دوش و  یم  ینارون  یهلا  تمحر  لـضف و  رون  اـب  اـهناج  مرن و  اـهلد  تسا ؛ لّـسوت  هّجوت و  تّقر و  هاـم  .تسه  دـیا ،
نیرتگرزب زا  یکی  دوش  یم  نیا  .میریگ  ارف  لاس  هرود ی  یارب  ار  ناضمر  هام  سرد  دیهد ؛ همادا  هدنیآ  لاس  ات  ار  نیا  .دنک  یم  ادیپ  قیفوت  تانسح 

دیع تقیقح  رد  نیا  .مینک  بلط  لاعتم  یادخ  زا  ار  تیفاع  وفع و  لوبق و  تمحر و  اضر و  .دهدب  ام  هب  ار  یقیفوت  نینچ  هک  دنوادخ ، یاهـشاداپ 
.دش دهاوخ  یعقاو 
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ناضمر هام  سرد  نیرتگرزب  یزاسدوخ ؛

نیرتمهم نیلّوا و  .تسا  یزاسدوخ  ناـضمر ، هاـم  سرد  نیرتگرزب  هک  تسا  نیا  منک ، یم  ضرع  هبطخ  نیا  رد  ناـمزیزع  مدرم  هب  نم  هک  هچنآ 
دـنیبب و تّقد  ینـشور و  اب  ار  دوخ  بویع  دـنک ؛ هاگن  یداقتنا  رظن  اب  دوخ  راتفر  قالخا و  هب  دوخ و  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  مه  یزاـسدوخ  ِمدـق 

.تسام شود  رب  یفیلکت  نیا  دیآ و  یمرب  ام  دوخ  هدهع ی  زا  نیا  .دشاب  هتشاد  اهنآ  ندرک  فرطرب  رد  یعس 

عفانم و تمـس  هب  یّدعت  تسد  تسا ، زاب  ناشتـسد  هک  یناسک  .دنک  محر  امـش  هب  لاعتم  یادخ  ات  دـینک  محر  مه  هب  منک : یم  ضرع  مدرم  هب 
نیا زا  دنراد ، یعامتجا  یدرف و  نوگانوگ  یاهییاناوت  تیلوؤسم و  تردق و  تاناکما و  شوه و  یگنرز و  هک  یناسک  .دننکن  زارد  نارگید  حلاصم 

، ناسحا یهارمه ، هب  فّظوم  ار  دوخ  ادخ ، ناگدنب  هیقب ی  لباقم  رد  مینادب ؛ ادخ  هدنب ی  ار  دوخ  .دننکن  هدافتسا  نارگید  هب  یّدعت  هار  رد  اهییاناوت 
لزان ام  رب  ار  دوخ  تاکرب  داد و  دهاوخ  وشتسش  ار  ام  دیراب ؛ دهاوخ  ام  رـس  رب  ادخ  لضف  تمحر و  ناراب  هاگ  نآ  مینادب ؛ فاصنا  تیاعر  یکین و 

، دـنراد مدرم  نایم  رد  یا  هملک  ذوفن  تورث و  ماقم و  تردـق و  نّکمت و  هعماج  رد  هک  یناسک  یلو  تسا ؛ همه  هفیظو ی  نیا  هّتبلا  .درک  دـهاوخ 
.دنلوؤسم نارگید -  هب  زواجت  زا  دوخ  یاوق  ندرک  دودحم  یزاسدوخ و  راب  نیگنس -  راب  نیا  لباقم  رد  نارگید  زا  شیب 

1380/9/25 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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یقیقح یانعم  هب  دیع  رطف ؛ دیع 

نیا و  دریگ ؛ یم  دیع  دناد و  یم  دیع  یقیقح  یانعم  هب  ار  رطف  دیع  زور  مالسا ، یایند  .تسا  یمالـسا  یاهتبـسانم  نیرتمیظع  زا  یکی  رطف ، دیع 
تّما یارب  ار  زورما  لاعتم  یادـخ   (1) ؛  ـالها هل  مکلعج  ادـیع و  مکل  هللا  هلعج  تسا : هتـساوخ  یمالـسا  تّما  یارب  مالـسا  هک  تسا  یزیچ 

هدافتـسا یهلا  هیده ی  نیا  زا  دیاب  ام  .تسا  هیـضق  مود  شخب  تسا ، مهم  هچنآ  .تسناد  دـیع  نیا  هتـسیاش ی  ار  اهنآ  داد و  رارق  دـیع  یمالـسا 
هچیرد یهلا  تّبحم  تفرعم و  ملاع  زا  رگا  هک  نامدوخ ، یاهلد  هب  هبانا  هبوت و  تفرعم و  رون  نداد  هار  یانعم  هب  یصخش ، هدافتـسا ی  مه  مینک ؛

لد نوچ  دش ؛ دهاوخ  لح  مه  نوریب  یایند  یاهیراتفرگ  اهیکیرات و  زا  یرایـسب  مینک ، ینارون  ار  دوخ  نوردنا  زاب و  نامدوخ  یاهلد  یور  رب  یا 
یمومع هدافتـسا ی  مه  و  اهنآ -  یللملا  نیب  یعامتجا و  تابـسانم  راتفر و  لامعا و  رد  تساهیدـب -  اهیبوخ و  همـشچرس ی  هک  تساـهناسنا 

.مینکب

1380/9/25 ماظن -  نارازگراک  رادید  رد 

ص:218

ص 715. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ( . 1 - ) 1
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اوقت یزاس  هریخذ  هام  ناضمر ؛

، دوخ رمع  همه ی  یارب  لاس و  هرود ی  یارب  هام  نیا  رد  میناوتب  ات  میهاوخب  کمک  لاعتم  یادـخ  زا  .تساوقت  یزاس  هریخذ  هاـم  ناـضمر ، هاـم 
.مینک مهارف  ار  اوقت  ِدنمشزرا  هریخذ ی 

ناشناگدنامزاب دالوا و  هب  راوگرزب  نآ  تّیصو  هب  هک  منک  یم  حرطم  مالّسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  یا  هلمج  لّوا ، هبطخ ی  رد  زورما 
دنتسه یناسک  همه ی  تّیـصو ، نیا  بطاخم  دنا ، هدرک  موقرم  هتـشون  نآ  رد  هغالبلا -  جهن  لقن  هب  انب  ناشیا -  دوخ  هک  هنوگ  نآ  تسا و  طوبرم 

تّیـصو نامه  نیا  .میتسه  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تاملک  بطاخم  مه  ام  ینعی  دـسر ؛ یم  اهنآ  هب  تّیـصو  نیا  هماـن و  نیا  هک 
تاذ حالص  مکرما و  مظن  هللا و  یوقتب  یباتک  هغلب  نم  یلها و  یدلو و  عیمج  امکیصوا و  دنیامرف : یم  رطـس  ود  یکی  زا  دعب  هک  تسا  فورعم 

تاعاس نیرخآ  رد  هک  یتقو  مه  نآ  گرزب ، ناسنا  کی  تّیـصو  تسا  یهیدب  .تسا  هدـش  رکذ  تّیـصو  نیا  رد  بلطم  تسیب  ًابیرقت  . (1) مکنیب
زا دـعب  ار  تّیـصو  نیا  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  .تسوا  رظن  هب  بلاطم  نیرتساّسح  لـماش  دوش ، یم  هتـشون  تّیـصو  نیا  وا  رمع 

هراـبرد ی بلاـطم ، .تسا  مهم  هدـمآ ، تّیـصو  نیا  رد  هک  یبـلطم  تسیب  ًاـبیرقت  . (2) مجلم نبا  هبرـض  اّـمل  دـنا ؛ هتـشون  مجلم  نبا  تبرض 
باختنا ار  بلطم  تسیب  ًابیرقت  زا  بلطم  ود  .تسا  ...و  ناگیاسمه  نامیتی ، داهج ، جح ، نآرق ، یبلطایند ،

ص:219

ص 098. ج 32 ، یدرجورب ،)  ) هعیشلا ثیداحالا  عماج  ( . 1 - ) 1
.نامه ( . 2 - ) 2
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هک دـیمهف  دوش  یم  اج  نیا  زا  .ناردارب  نایم  تفلا  داجیا  ینعی  مکنیب ؛» تاذ  حالـص   » مود و  مکرما » مظن   » یکی منک : ضرع  زورما  ات  ما  هدرک 
.تسا مالّسلا  هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  رظن  رد  مهم  رایسب  بلاطم  وزج  بلطم  ود  نیا 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یایاصو 

اوقت اب  گنهامه  هارمه و  مظن  . 1

یم کرد  رتشیب  ار  نآ  تیمها  دـنک ، یم  روغ  دوخ  یگدـنز  رد  نآ  درکراک  موهفم و  اـنعم و  رد  ناـسنا  یتقو  هک  تسا  یتاـعوضوم  هلمج  زا  مظن 
هعومجم ی کی  تسا ، هدش  هدرتسگ  نامـسآ  نیمز و  رد  اهناسنا و  ام  نوماریپ  رد  هک  ناهج  .دریگ  رارق  دوخ  یاج  رد  یزیچ  ره  ینعی  مظن  .دنک 

.تسا مکاح  ام  نوماریپ  ناهج  دـید و  ساسحا و  دروم  یایند  تاـکرح  ملاـع و  ثداوح  تاـنایرج و  عیمج  رب  مظن ، نوناـق و  .تسا  دـنمنوناق 
ندیمد بلق ، نابرـض  نوخ ، شدرگ  .تسا  مظن  یاراد  مه  ناسنا  یعیبط  یگدنز  .تسا  مظن  زا  رادروخرب  ِملاع  نیمه  یازجا  زا  یکی  مه  ناسنا 

مظن زا  ناسنا  راتفر  لمع و  رگا  .تسا  مظن  عبات  همه  دراد ، دوجو  یمدآ  مسج  ناسنا و  ندب  رد  هک  یتالاعفنا  لعف و  تاکّرحت و  هیقب ی  اه و  هیر 
وحن هب  یزیچ  ره  زا  دناوتب  ات  دهد  یم  ار  تصرف  نیا  ناسنا  هب  مظن  .دـش  دـهاوخ  نیمأت  شنوماریپ  یایند  وا و  نایم  یگنهامه  دـشاب ، رادروخرب 

ًانیع .تسا  یرامیب  شمان  ای  تسا ، هارمه  یرامیب  اب  دیآ ، دیدپ  یمظن  یب  ناسنا  مسج  رد  رگا  .دنامن  لّطعم  یزیچ  دنک و  هدافتسا  نآ  هتسیاش ی 
.تسا تیمها  یاراد  مظن  نیاربانب  دراد ؛ دوجو  یعامتجا -  یاهراتفر  رد  هچ  یدرف و  یگدنز  رد  هچ  ناسنا -  یاهراتفر  رد  بلطم  نیمه 

، مّظنم قاتا  دوش -  یم  حرطم  مظن  دنک ، یم  راک  ای  یگدنز  نآ  رد  هک  یقاتا  نورد  ناسنا و  یـصوصخ  یگدنز  زا  .تسا  عیـسو  مظن ، ورملق  هّتبلا 
ینعی یعامتجا ؛ ماظن  یانب  هعماج و  تخاس  یعامتجا و  طیحم  ات  لیـصحت و  سرد و  راک و  طیحم  رد  وا  یدرف  یاهراتفر  اـت  مّظنماـن -  قاـتا 

و  » لومشم اهنیا  همه ی  .تسا  هتفرگ  همشچرس  تسا ، یّصاخ  هفسلف ی  عبات  هک  یا  هژیو  مظن  زا  هک  یتخاس  نامه 
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.دندومرف نایب  ار  نآ  ناشتّیصو  زا  هعطق  نیا  رد  مالّسلا  هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  مکرما » مظن 

ایغبت نا ال  هللا و  یوقتب  امکیـصوا  تسا -  هدمآ  اوقت  مه  تّیـصو  ِلّوا  .دنا  هدرک  حرطم  ار  اوقت  دـننک ، حرطم  ار  مظن  هک  نآ  زا  لبق  ترـضح  نآ 
(2)؛ مکرما مظن  هللا و  یوقتب  یباتک  هغلب  نم  یلها و  یدلو و  عیمج  امکیصوا و  دنیامرف : یم  زاب  رطس ، ود  زا  دعب  یلو  - (1) امکتغب نإ  اینّدلا و 

ناسنا یعامتجا  یمومع و  یگدنز  ماظن  یدرف و  یگدنز  رد  یمظن  هک  دشاب  هتکن  نیا  هب  هراشا  دـیاش  نیا  .دـننک  یم  رارکت  ًادّدـجم  ار  اوقت  اج  نیا 
یگدـنز رد  هک  ام  همه ی  یارب  تسا  یّلک  تّیـصو  کی  نیا  سپ ، .دـشاب  گنهامه  هارمه و  اوقت  اـب  دریگ و  همـشچرس  اوقت  زا  هک  تسا  بولطم 

یاهمظن اهنیا  .مینک  تاعارم  ار  یزیر  همانرب  مظن و  میراد ، هعماج  رد  هک  یلغاشم  رد  یرادا و  یلیصحت و  یاهراک  رد  یگداوناخ و  یـصخش و 
مظن هک  دـنادب  فّـظوم  ار  دوـخ  دراد ، رارق  ییاـج  ره  رد  سک  ره  .مینک  تاـعارم  ار  مظن  دـیاب  مه  هعماـج  حطـس  رد  اّـما  تسا ؛ یدرف  ًاتدـمع 

.دنتسه کیرش  تهج  نیا  رد  مه  همه  تسا ؛ هعماج  حطس  رد  ام  یارب  یمومع  بدا  کی  نیا  .دنک  تیاعر  ار  یعامتجا 

، دوخ تقو  هچ  ندرک -  ار  تقو  تیاعر  ندرکن و  نارگید  قوقح  هب  زواجت  ندرکن و  یهاوخ  هداـیز  تّورم و  یردارب و  تیاـعر  نیناوق و  تیاـعر 
کی .تسا  مظن  قیداصم  همه  اـهنیا ، لاـثما  یراـجت و  یلاـم و  لـئاسم  دـمآ و  تفر و  رورم و  روبع و  رد  تارّرقم  تیاـعر  نارگید -  تقو  هچ 

رایـسب یاهیمظن  یب  زا  .دشاب  رارقرب  یگنهامه  ام  یاهراعـش  دیاقع و  راکفا و  هعماج و  رد  ام  درکراک  نایم  هک  تسا  نیا  مه  مظن  ِّمهم  قادصم 
اّما دـشاب ؛ زیچ  کی  دراد ، داقتعا  نامیا و  نآ  هب  هعماج  هک  ییاهرواب  یتدـیقع و  یرکف و  یناـبم  یا  هعماـج  رد  هک  تسا  نیمه  یکی  کاـنرطخ 

قبطنم ینابم  اهرکف و  اهرواب و  نآ  اب  دهد ، لیکشت  ار  یعامتجا  یمومع  راجنه  دریگب و  لکش  دیاب  اهرواب  دعاوق و  نیمه  ساسارب  هک  ییاهراتفر 
.تسا کانرطخ  رایسب  دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  یمومع  قافن  ییورود و  یگنرود و  یعون  نیا  .دشابن 

ص:221
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حرطم یرکف  هدعاق ی  انبم و  ناونع  هب  ار  رشب  قوقح  مسا  نتشادن ؛ رواب  یمالسا  ینابم  هب  چیه  لمع  رد  اّما  ندرک ، رارکت  ندروآ و  ار  مالسا  مسا 
نیا یرشب  هعماج ی  گرزب  یاهالب  زا  یکی  هنافّسأتم  یللملا  نیب  حطـس  رد  زورما  هک  ندرکن -  ار  رـشب  قوقح  تیاعر  چیه  لمع  رد  اّما  ندرک ،

هب دـنبیاپ  لمع  رد  اّما  ندروآ ، ار  یبلط  نوناق  نوناق و  مسا  ندرکن ؛ ار  نارگید  یدازآ  تیاـعر  لـمع  رد  اّـما  ندروآ ، ار  یهاوخیدازآ  مسا  تسا - 
تارّرقم و دنهاوخ  یم  هک  نالوؤسم  هّتبلا  .تسا  یمظن  یب  کانرطخ  زراب و  یاهقادصم  زا  یکی  دب و  رایسب  تاّیصوصخ  هلمج  زا  ندوبن ، نوناق 

.دننک هّجوت  عوضوم  نیا  هب  دیاب  ناشدوخ  یمومع  یاهتیاعر  رد  مه  مدرم  داحآ  دننک ؛ تیاعر  رتشیب  دیاب  دنیامن ، ارجا  ای  دنروآ  دوجو  هب  ار  نیناوق 

مه هب  اهنهذ  ندرک  نیبشوخ  مه ، هب  اهلد  ندرک  کیدزن  . 2

، دننک یم  نایب  ار  نآ  دوخ  مهم  تّیصو  رد  مالّسلا  هالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نیبلا  تاذ  حالص  .تسا  مکنیب » تاذ  حالـص  ، » مود بلطم 
رتالاب نیا  زا  دنهد ؛ لیکشت  یرهاظ  فالتئا  دندنبب و  یدادرارق  زیچ ، کی  رـس  رب  تعامج  ود  هورگ و  ود  هک  تسین  یرهاظ  داحّتا  فالتئا و  طقف 

زا یـسک و  زا  ییاذیا  ضّرعت و  هنوگ  چـیه  دوش و  نیبشوخ  رگیدـکی  هب  تبـسن  اهنهذ  دوش ؛ فاص  مه  اب  اهلد  رگیدـمه ، نیبام  یف  ینعی  تسا ؛
.دریگن تروص  رگید  هعومجم ی  کی  هب  یحانج 

امکّدج تعمس  یّناف  دنیامرف : یم  دننک و  یم  داهشتسا  مرکا  ربمغیپ  نخس  هب  مکنیب ،  تاذ  حالصو  دنیامرف  یم  هک  نیا  زا  دعب  هلمج ، نیمه  رد 
هب ار  اهلد  مدرم -  نیبلا  تاذ  حالصا  تلیـضف  ینعی  (1) ؛ مایّصلا هالّصلا و  هّماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالص  لوقی  مّلـسو  هلا  هیلع و  هللا  یّلص 

هزور ی ای  دـناوخب  یّبحتـسم  زامن  یـسک  رگا  .تسا  رتشیب  یا  هزور  زامن و  ره  زا  ندومن -  نیبشوخ  مه  هب  تبـسن  ار  اهنهذ  ندرک و  کیدزن  مه 
جایتحا یلیخ  نآ  هب  زورما  ام  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  مه  نیا  .تسا  لضفا  یمود  دنک ؛ شالت  نیبلا  تاذ  حالـصا  یارب  دورب  ای  دریگب ، یّبحتـسم 

.میراد

1381/9/1 نارهت -  هعمجزامن ی  یاه  هبطخ  رد 

ص:222

ص 124. حلاص ،) یحبص   ) هغالبلا جهن  ( . 1 - ) 1
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نامورحم هب  یگدیسر  یّدام ، طاشن  یونعم و  تایح  تیوقت  ناضمر ؛ یاهسرد 

دـنک و ددـم  لاس  لوط  رد  یگدـنز  مخ  چـیپ و  رُپ  یاههار  رد  ار  ام  دـیاب  هک  تسام  ناج  لد و  رد  اوقت  هریخذ ی  ناضمر ، هاـم  هزور ی  هجیتن ی 
.دیامن نیمضت  ام  یارب  ار  میقتسم  طارص 

هزور ی تکرب  هب  هام  نیا  رد  ملاع  رسارس  رد  ناملـسم  مدرم  دش و  یرپس  شتمحر  زا  هتـشابنا  یاضف  تمارک و  تمظع و  همه ی  اب  ناضمر  هام 
.دندرک رتکیدزن  ادخ  هب  رتینارون و  ار  دوخ  یاهناج  اهلد و  نآرق ، توالت  رکذ و  اعد و  لّسوت و  اهزور و 

یکی .دنک  هدافتسا  دوخ  ِیّدام  طاشن  یونعم و  تایح  تیوقت  تهج  رد  نآ  زا  دیاب  هک  دیآ  یم  شیپ  یتصرف  ناملسم  یارب  ناضمر ، هام  تکرب  هب 
اب هک  تسا  نیا  مینک ، هدافتـسا  میریگب و  ارف  ار  نآ  دـیاب  هام  نیا  رد  نآرق  توـالت  هزور و  اـعد و  لـالخ  رد  هک  ناـضمر  هاـم  گرزب  یاهـسرد  زا 

ّمهّللا .ریقف  ّلک  نغا  ّمهّللا  مییوگ : یم  ناضمر  هام  یاهزور  یاعد  رد  .میتفیب  ارقف  نامورحم و  ناگنسرگ و  رکف  هب  یگنشت ، یگنسرگ و  ندیشچ 
تدهاجم رقف و  اب  هزرابم  یارب  ار  دوخ  همه  هک  تسا  نیا  یارب  تسین ؛ ندناوخ  یارب  طقف  اعد  نیا  . (1) نایرع ّلک  سکا  ّمهّللا  .عئاج  ّلک  عبشا 

تایآ رد  .تسا  یناگمه  هفیظو ی  کی  هزرابم ، نیا  .دننادب  فّظوم  نافعضتسم  نامورحم و  هرهچ ی  زا  تیمورحم  رابغ  ندرتس  هار  رد 

ص:223

ناضمر کرابم  هام  هیموی  یاعد  نانجلا : حیتافم  ( . 1 - ) 1
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نید ِبیذکت  یاه  هناشن  زا  یکی  ِنیِکْـسِمْلَا 1 .  ِماعَط  یلَع  ُّضُحَی  .َمیِتَیْلَا َو ال  ُّعُدَی  یِذَّلَا  َکِلذَف  .ِنیِّدلاِب  ُبِّذَکُی  یِذَّلَا  َتْیَأَر  َأ  میناوخ : یم  نآرق 
معط هزور ، تکرب  هب  ناضمر ، هاـم  رد  .دـنکن  تیلوؤسم  ساـسحا  دـشاب و  تواـفت  یب  ناـمورحم  ناریقف و  رقف  لـباقم  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا 

رد مالسا  هک  یتیلوؤسم  ساسحا  هب  ار  ام  دیاب  نیا  .میدیشچ  میدرک و  کرد  ار  تسا  ناسنا  سفن  یاهتشا  هچنآ  هب  ندیسرن  یگنشت و  یگنـسرگ و 
.دنک کیدزن  تسا ، هداهن  هفیظو  نانآ  شود  رب  تسا و  هتساوخ  ناناملسم  کیاکی  زا  ریقف  رقف و  ّمهم  هلأسم ی  لابق 

لها هک  یناسک  ات  تسا ، هعماج  طیحم  رد  هنالداع  ماظن  یعامتجا و  تلادع  رارقتـسا  هار  زا  یا ، هعماج  ره  رد  یلوصا  لکـش  هب  رقف  جالع  هّتبلا 
یتموکح یتلود و  هفیظو ی  کی  نیا  .دـننک  هرداصم  دوخ  دوس  هب  تسا ، ناگمه  ّقح  هک  ار  یتورث  دـنناوتن  دـننارگید ، قوقح  هب  یزادـنا  تسد 
جیردتب تّدم و  نایم  تّدمدنلب و  رد  طقف  یعامتجا  یاه  همانرب  یارجا  .دـنراد  شود  رب  ینیگنـس  هفیظو ی  دوخ  هبون ی  هب  مه  مدرم  اّما  تسا ؛

.دوب هعماج  رد  ناگنـسرگ  رقف  نامورحم و  تیمورحم  دهاش  دسرب و  رمث  هب  یعامتجا  یاه  همانرب  ات  دنام  رظتنم  دوش  یمن  اّما  تسا ؛ ریذپناکما 
.دننک شالت  هار  نیا  رد  دنناوت  یم  هک  تسا  یناسک  همه ی  مدرم و  ِدوخ  هفیظو ی  نیا 

اهدرد و اب  ار  مورحم  نهیم و  مه  ناملـسم و  یاه  هداوناخ  زا  یا  هداوناخ  چـیه  ینعی  تاـساوم  .دـننادب  تاـساوم  هب  فّظوم  ار  دوخ  دـیاب  همه 
هفیظو ی کی  نیا  زورما  .ندرک  زارد  اهنآ  یوس  هب  یناسر  کـمک  تسد  نتفر و  اـهنآ  غارـس  هب  نتـشاذگن ؛ اـهنت  دوخ  تالکـشم  اـهتیمورحم و 
هفیظو ی کی  هک  نیا  رب  هوالع  ناناملسم ، یارب  اّما  دنتسه ؛ یناسنا  هفطاع ی  قالخا و  نادجو و  یاراد  هک  تسا  ییاهناسنا  همه ی  یارب  یناهج 

.تسا ینید  هفیظو ی  کی  تسا ، یفطاع  یقالخا و 

هیحور ی دوش ، زارد  ارقف  یرای  هب  دنراد ، کمک  ییاناوت  هک  یناسک  تسد  دراذـگ  یمن  هک  یلماوع  زا  یکی  .دـینک  یگدیـسر  ارقف  اه و  هیاسمه  هب 
رتشیب هب  همه  دوش و  دایز  نآ  رد  زور  هبزور  فرـصم ، هب  لـیم  هک  تسا  یگرزب  یـالب  هعماـج  یارب  .تسا  هعماـج  رد  لّـمجت  ییارگ و  فرـصم 

، ندروخ رتشیب  ندرک ، فرصم 

ص:224
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اهتورث و هچ  .دنوش  قیوشت  نتفر ، نآ  تالّمجت  یگدنز و  لیاسو  یارب  هزات  زیچ  ره  دُم و  یاه  هناشن  لابند  ندیـشوپ و  رتعّونتم  ندروخ ، رتعّونتم 
یم زاب  تسا ، مدرم  زا  یعمج  تالکـشم  عفر  ادخ و  یاضر  بجوم  هک  ییاج  رد  ندـش  فرـصم  زا  دور و  یم  ردـه  اههار  نیا  رد  هک  ییاهلوپ 

! دنام

هعماج رد  ییارگ  فرصم  تافآ 

.دنک یم  رتقیمع  رتشیب و  ار  ینغ  ریقف و  نیب  فاکـش  یتاقبط و  یاهفاکـش  زور  هبزور  فارـسا ، .تسا  یگرزب  یالب  هعماج  یارب  ییارگ  فرـصم 
، یتلود فلتخم  یاهـشخب  ِلوؤسم  یاههاگتـسد  .تسا  فارـسا  زا  بانتجا  دـننادب ، هفیظو  دوخ  یارب  مدرم  تسا  مـزال  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
ییارگ و فرـصم  فارـسا و  هب  طقف  هن  ار  مدرم  دننادب  دوخ  هفیظو ی  دیاب  امیـس -  ادص و  هژیو  هب  یگنهرف -  یتاغیلبت و  یاههاگتـسد  صوصخب 
یور و هدایز  زا  بانتجا  ندرک و  فرصم  مزال  هزادنا ی  هب  افتکا و  تعانق ، تمـس  هب  ار  مدرم  سکع ، تهج  رد  هکلب  دنهدن ؛ قوس  ییارگ  لّمجت 
رد دـشاب ، رتشیب  شدـیلوت  زا  نآ  فرـصم  هک  یا  هعماـج  .دروآ  یمرد  یاـپ  زا  ار  هعماـج  ییارگ ، فرـصم  .دـنهد  قوس  دـننک و  توعد  فارـسا 

.مینزب اهیدایز  زا  مینک و  مک  لیدعت و  ار  دوخ  فرصم  مینک  تداع  دیاب  ام  .دروخ  دهاوخ  تسکش  فلتخم  یاهنادیم 

نامه یاهرادان  ارقف و  فرـصم  هب  لّوا  هجرد ی  رد  دـننک و  عمج  ار  هداوناخ  دارفا  یاـهکمک  دـنهد و  لیکـشت  یگداوناـخ  تاـعامتجا  ناـناوج 
.دننک یگدیسر  رگید  یارقف  هب  دوبن ، یزاین  رگا  دنناسرب و  لیماف  هداوناخ و 

تیمورحم هعماج  رد  دـیابن  .تسا  هعماج  رد  رقف  ندرک  نک  هشیر  یمالـسا ، ماظن  ناونع  هب  ام  هفیظو ی  .دراد  دوجو  رقف  ام  هعماج ی  رد  زورما 
هفیظو نیا  (1) ؛ هتیعر نع  لوؤسم  مکّلک  عار و  مکّلک  .مدرم  داحآ  ناونع  هب  یمالـسا ، ماظن  ناونع  هب  تلود ، ناونع  هب  تسام  فیلکت  نیا  .دشاب 

لّمجت و یوحن  هب  مادک  ره  .تسا  همه  ی 

ص:225

(. یوبن ثیدح   ) ص 304 ج 1 ، یراخب ، حیحص  ( . 1 - ) 1
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( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 288 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_225_1
http://www.ghaemiyeh.com


لاعتم یادخ  زا  .دـهاوخ  یم  یهاگآ  تریـصب و  تشذـگ و  تّمه و  راک ، نیا  .تسا  ناضمر  هام  سرد  نیا  .مینک  مک  ار  یور  هدایز  فارـسا و 
.میهاوخب کمک 

ار اهنیا  دـیاب  .دندنمتـسم  مورحم و  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هکلب  ندادـن ، راـک  هب  نت  یرورپ و  نت  یور  زا  هن  هک  دنتـسه  یرایـسب  یاـه  هداوناـخ 
.دییامن کمک  اهنیا  هب  و  تسین -  مه  یلکشم  راک  دینک -  ادیپ  ییاسانش و 

ییارگ و فرصم  فارسا و  یاهررض  دّمحم  لآ  دّمحم و  هب  اراگدرورپ ! .نک  یرای  یـساسا  گرزب و  هفیظو ی  نیا  نداد  ماجنا  رد  ار  ام  اراگدرورپ !
.امرف قّفوم  راک  نیا  هب  ار  اهنآ  نکب و  نشور  ام  هعماج ی  دارفا  کیاکی  یارب  ار  نادنمتسم  نامورحم و  هب  یگدیسر  تاساوم و  عفانم 

1381/9/15 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 

ص:226
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( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسا یایند  هزورما ی  یلصا و  زاین  نآرق ؛

هب نتفای  تسد  یارب  یا  هلیسو  هکلب  تسین ، ییامنرنه  یمرگرـس و  هیام ی  ًافرـص  میهد ، یم  تیمها  نآ  هب  ردق  نیا  ام  هک  نآرق  توالت  هلأسم ی 
زین توالت و  ِیرنه  یاه  هویش  زا  یریگ  هرهب  شوخ و  یادص  زا  هدافتسا  اب  ام  بوخ  ِءاّرق  هک  تسا  یراک  نیا  تسا و  هعماج  ّلک  رد  ینآرق  یاضف 

.دنبای یم  تسد  نآ  هب  میرک ، نآرق  تایآ  تالمج  تاملک و  فورح ، یادا  رد  بوخ  ییاناوت  دیوجت و  زا  هدافتسا 

امش ناتسود  هک  بازحا ، ءایبنا و  هرقب ، نارمع ، لآ  یاه  هروس  تایآ  نیماضم  رد  .تسا  نآرق  جاتحم  مالـسا  یایند  زورما  هک  دینادب  نم ! نازیزع 
خـسار قیمع و  ار  ناسنا  نامیا  هک  تساهنیا  تسا و  مالـسا  یایند  یاهفعـض  اهدرد و  جالع  زورما  هک  دراد  دوجو  یبلاطم  دندناوخ ، اج  نیا  رد 

اب یا  هعماج  تقو  نآ  .دشِک  یم  راک  اهنآ  زا  دروآ و  یم  نادیم  هب  ار  ناسنا  یتایح  یورین  دـنک ؛ یم  هناهاگآ  نشور و  ار  ناسنا  تفرعم  دـنک ؛ یم 
یتقو .دیوگب  روز  نآ  هب  دناوت  یمن  نمـشد  دش ، یوق  شا  هیحور  یا  هعماج  یتقو  .دریگ  یم  هیحور  مه  دـنک ، یم  یّقرت  مه  تایـصوصخ ، نیا 

ساسحا دننکـشب و  ار  تّلم  ای  درف  نآ  هیحور ی  هک  تسا  نیا  ناشمادـقا  نیلّوا  دـنوش ، یتلم  ای  تعامج و  درف ، راوس  دـنهاوخب  ایند  ناـیوگروز 
یمن سک  چیه  دراد ، دوجو  یتعامج  تّلم و  کی  رد  هیحور  ییاناوت و  تردـق و  ساسحا  هک  ینامز  ات  .دـنربب  نیب  زا  ار  شا  یگداتـسیا  ییاناوت و 

.یگراک یب  یراع و  یب  یلبنت و  ینورد ؛ نانمشد  هن  ینوریب و  نانمشد  هن  دیآ ؛ قئاف  نآ  رب  دناوت 
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ای دـنبایب  مسر  مسا و  هک  نیا  یارب  طـقف  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  یارب  هبلق  ءاد  یلع  نآرقلا  ءاود  عـضوف  نآرقلا  أرق  لـجرو  دراد : تیاور  رد  هک  نـیا 
درد یور  ار  نآرق  یوراد  .دنناوخب  تسا  نآ  زا  یلصا  یاهنامرد  هک  نیا  تهج  هب  ار  نآرق  هکلب  دنناوخن ؛ دننک ، تسرد  ناشدوخ  یارب  یتیلوغشم 

.دوش ینآرق  اضف  هک  نیا  هب  دراد  جایتحا  راک ، نیا  .میهد  افش  ار  اهدرد  نیا  نآرق  اب  میراذگب و  دوخ  نطاب  دوجو و  ناج و 

.میدرگرب نآرق  هب  دیاب  میشاب ؛ هتشاد  ینآرق  یاضف  میهاوخ  یم  ام  زورما  .دنتـشاد  هگن  رود  نآرق  زا  فلتخم  قرط  هب  ینالوط ، یاهتّدم  یارب  ار  ام 
بالقنا زا  لبق  .دنک  یم  تکرح  نآرق  تمس  هب  یمومع  یعمج و  هتسد  تکرح  اب  یّدج و  روط  هب  ام  هعماج ی  هک  تسا  لاس  جنپو  تسیب  هّتبلا 

تکرح هک  تسا  یمالـسا  ماظن  تیمکاـح  زا  دـعب  هعماـج ، ِیعمج  تکرح  .دوب  یدرف  یاـهتکرح  لـثم  یلو  تشاد ، دوجو  ینآرق  تکرح  مه 
درم نز و  ناوج و  ریپ و  دینیب  یم  زورما  امش  هک  هدش  نیا  تکرح  نآ  هجیتن ی  .دراد  هلصاف  بولطم  هطقن ی  هب  ندیسر  ات  زونه  هدوب و  مه  یبوخ 

تکرح نامه  هجیتن ی  دنسونأم ، نآرق  اب  هعماج  یاهشخب  زا  یـشخب  هشوگ و  ره  رد  هک  یناناوج  روضح  .دنراد  سنُا  نآرق  اب  یدایز  دودح  ات  ام 
تیمها .دیناوخب  ابیز  بوخ و  هویش ی  ادص و  اب  ار  نآرق  دیناوتب  ءاّرق  امش  هک  تسا  نیا  هب  روکذم  تکرح  ِتیوقت  .دوش  تیوقت  یتسیاب  هک  تسا 

یم هدـناوخ  نآرق  اج  نیا  رد  هک  یا  هزادـنا  هب  ّالاو  دوش ، نشور  هعماج  رد  توـالت  یریگارف  تیمها  هک  تسا  نیمه  یارب  تاـسلج  نیا  هب  نداد 
.دناوخب ییاهنت  هب  ار  نآ  ربارب  دنچ  دناوت  یم  ناسنا  دوش ،

توالت یاهگنهآ  اهییارس و  همغن  نیمه  هک  راک  رهاظ  هب  طوبرم  یاه  هویش  هچ  دراد ؛ یفلتخم  یاه  هویش  نونف و  هکلب  تسین ، ادص  طقف  توالت 
نامناوج ِءاّرق  هب  ًابلاغ  نم  .تسا  تایآ  میهافم  اب  ییانشآ  نآ  تسا و  لبق  هلحرم ی  زا  رت  ینطاب  یا  هلحرم  هک  نآرق  قیمع  یاه  هویش  هچ  تسا و 

همجرت و هب  لقاال  .دنمهفب  بوخ  دنناوخ ، یم  هک  ار  یتایآ  هک  دشاب  نیا  دیاب  ناشیاهتّمه  نیرتمهم  زا  یکی  هک  منک  یم  دیکأت  مه  نالا  ما و  هتفگ 
نآ دیایب ؛ نوریب  ناشناج  قمع  زا  ادص  اب  موهفم  دنناوخ ، یم  یتقو  ات  دنوش ، قیقد  دننک ، توالت  دنهاوخ  یم  هک  یتایآ  قیاقد  انعم و 
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، دراذگ یم  رثا  ًاقیمع  یرصم  ِءاّرق  زا  یـضعب  توالت  دینیب  یم  هک  نیا  .دهد  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  همه  دراذگ و  یم  رثا  هعماج  یاضف  رد  تقو 
یارب یهاگ  نم  .دننک  ریوصت  امـش  لباقم  رد  ار  هیآ  نومـضم  دنهاوخ  یم  ییوگ  هک  دـنناوخ  یم  یروط  .تسا  عوضوم  نیمه  تیاعر  رطاخ  هب 

همه هک  یـسلجم  رد  ار  رعـش  تیب  کی  دـنهاوخ  یم  یتقو  ناتـسود  نیا  میوگ  یم  منز و  یم  لاثم  ار  حادـم  ناتـسود  نامناوج ، ِءاّرق  زا  یـضعب 
اب ایوگ  دناوخ ، یم  شوخ  یادص  اب  هک  حاّدم  نیا  هک  تسا  نیا  لکش  کی  .دنناوخب  تسا  نکمم  لکش  ود  هب  دنناوخب ، دنمهف ، یم  ار  نآ  یانعم 
ار نآرق  دناوخ ! یم  ار  یبلطم  شدوخ  یارب  هک  تسا  نیا  مه  لکـش  کی  .دـنک  یم  رثا  ناتناج  قمع  رد  نیا  هک  دـنز ، یم  فرح  هملک  هملک  امش 
ار مزال  ریثأت  تسین ، توافتم  مه  اب  یلیخ  نآ  یاه  همغن  اهگنهآ و  هک  نیا  اب  اهتوالت ، زا  یرایـسب  هک  نیا  لیلد  .دناوخ  ناوت  یم  لکـش  ود  هب  مه 
رد .دـنز  یمن  فرح  بطاخم  اب  نآرق  تارابع  اب  شناج  نطاب  لد و  زا  هدـنناوخ  هک  تسا  نیا  دـنَک ، یمن  اج  زا  ار  اـهلد  دـشخب و  یمن  اـهلد  رد 

فرح بطاخم  اب  شناج  نطاب  زا  یراق  هک  دمهف  یم  ناسنا  دنتـسه ، دلب  هک  مه  ییاهاج  نآ  هکلب  دنتـسین ، دلب  یبرع  نابز  اهیلیخ  هک  ام  طیحم 
طیارـش زا  یکی  دـشاب ، قّفوم  اهناج  اهلد و  ینوگرگد  رییغت و  هعماج و  طیحم  نتخاس  ریثأت و  ظاحل  زا  امـش  توالت  دـیهاوخ  یم  رگا  .دـنز  یمن 

اب ییوگ  هک  دناوخب  یروط  دشاب و  انشآ  ًالماک  دنک ، توالت  دهاوخ  یم  هک  یا  هیآ  نومـضم  اب  نآرق  هدنناوخ ی  هک  تسا  نیا  شا  یلـصا  مهم و 
.دنک میسرت  ریوصت و  بطاخم  یارب  ار  نومضم  نآ  دهاوخ  یم  دوخ  شوخ  یادص 

1382/8/6 نآرق -  نایراق  زا  یعمج  رادید  رد 
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نآ نتشاد  منتغم  موزل  ردق و  بش  تیمها 

ینهذ تاروطخ  رد  یّتح  راتفگ و  راتفر و  رد  یهلا  هدارا ی  یهن و  رما و  زا  تبقارم  اوقت و  تیاعر  هب  ار  رازگزامن  زیزع  نارهاوخ  ناردارب و  همه ی 
هک دوب  ییاهبـش  زا  یکی  بشید  تسا و  ناضمر  هام  مهدزون  زور  زورما  .منک  یم  هیـصوت  توعد و  دوش ، یم  بلاغ  ناسنا  رب  هک  یتاـساسحا  و 

.تسام یور  شیپ  ردـقلا  هلیل  لامتحا  ِفرط  ِبش  ود  تسا و  یکرابم  زیزع و  رایـسب  ِماّـیا  یّلک  روط  هب  .دراد  دوجو  نآ  رد  ردـقلا  هلیل  لاـمتحا 
هنأش مّظع  هتمظع و  تّلج  قح  ترـضح  اب  طابترا  لاصّتا و  یارب  ار  دوخ  یاهلد  یناـحور  یونعم و  عاـمتجا  نیا  رد  نارهت  نمؤم  زیزع و  مدرم 

هدومرف هدعو  نانمؤم  یارب  اهبـش  ماّیا و  نیا  رد  یهلا  تمحر  زا  لاعتم  یادخ  هک  ار  هچنآ  تسا ، هدنام  یقاب  هک  یردق  یاهبـش  رد  دـننک و  هدامآ 
.نک تیانع  ام  همه ی  هب  ار  نآ  تاکرب  زا  هدافتسا  ردقلا و  هلیل  کرد  قیفوت  اراگدرورپ ! .دننک  نیمأت  دوخ  یارب  تسا ،

دیمهف دوش  یم  ٍرْهَـش  ِفْلَأ  ْنِم  ٌرْیَخ  ِرْدَـقْلَا  ُهَلْیَل  ینآرق  هلمج ی  زا  هک  نیا  رب  هوالع  منک ؛ ضرع  ردـقلا  هلیل  تیمها  باب  رد  هاتوک  هلمج ی  کی 
راهچ ناـضمر  هاـم  یارب  ، (1) میناوـخ یم  اـهزور  نیا  هک  ییاـعد  رد  .تـسا  هاـم  رازه  ربارب  بـش  کـی  یهلا ، میوـقت  یبایـشزرا و  رظن  زا  هـک 

اهزور رب  تسا  هام  نیا  یاهبش  اهزور و  میظعت  لیضفت و  یکی  دنک : یم  رکذ  تّیصوصخ 
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.تسا هام  نیا  رد  ردقلا  هلیل  دوجو  مه  یکی  تسا و  هام  نیا  رد  نآرق  لوزن  یکی  تسا ، هام  نیا  رد  هزور  بوجو  یکی  رگید ، یاههام  یاهبـش  و 
دیاب ار  ردـقلا  هلیل  ردـق  نیاربانب  .مینک  یم  هدـهاشم  ناضمر  هاـم  هب  نداد  شزرا  رد  نآرق  لوزن  لدِـع  ار  ردـقلا  هلیل  روثأـم ، یاـعد  نیا  رد  ینعی 

یریدقت ام  تّلم  داحآ  زیزع و  روشک  یارب  ردق  یاهبش  رد  یهلا  ریدقت  ملق  هللاءاش  نا  هک  درک  یراک  درمـش و  منتغم  دیاب  ار  نآ  تاعاس  تسناد ،
.دنزب مقر  تسام ، زیزع  نمؤم و  مدرم  هتسیاش ی  هک  نانچ  نآ 

1382/8/23 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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ادخ زا  نتفرگ  یدیع  تصرف  رطف ؛ دیع 

هبلغ ام  مدرم  نایم  ام و  روشک  رب  تدابع  هّجوت و  رکذ و  یاضف  نآ ، رد  هک  دروآ  شیپ  اـم  تّلم  یارب  ار  یناـضمر  هاـم  هک  مینک  یم  رکـش  ار  ادـخ 
رـس هب  ءایحا  تدابع و  نآرق و  توالت  هزور و  اـب  ار  ناـضمر  هاـم  نمؤم ، زیزع و  مدرم  امـش  .تسا  یهلا  گرزب  یاهتـصرف  زا  یکی  نیا  .تشاد 

.دیدیسر دیع  زور  هب  هللادمحب  دیدروآ و 

زا عشاخ  رّکذـتم و  ِلد  اهنویلیم  رطف  دـیع  زاـمن  تونق  رد  هک  تسا  یزور  تسا ؛ لاـعتم  یادـخ  زا  نتفرگ  یدـیع  زور  تسا ؛ رطف  دـیع  زورما 
نیرتگرزب نیرترب و  هک  یرورـش  زا  دـهدب و  مه  اهنآ  هب  تسا ، هداد  شناگدـنب  نیرترب  هب  هک  ار  یتاریخ  نامه  دـندرک  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ 

، ادخ تّیدوبع  ادخ ، هب  هّجوت  ماقم  هب  جورع  لّوا ، هجرد ی  رد  تاریخ ، نآ  .درادب  رود  مه  ار  اهنآ  تسا ، هتشاد  هگن  رود  نآ  زا  ار  خیرات  یاهناسنا 
هب کرش  رورش ، نیرتدب  و  تسا ، یگدنز  تانآ  اهرادرک و  اهراتفگ و  همه ی  رد  قح  ترـضح  زا  نتفرگ  ماهلا  ادخ و  اب  ندوب  طبترم  ندوب و  انـشآ 

یاعد دوخ  ِتمحر  لضف و  هب  دنوادخ  میراودیما  .تسا  ندوب  نارگید  هدرب ی  هدنب و  یهلا و  ّدض  یهلاریغ و  یاهتردق  لباقم  رد  عوضخ  ادـخ ،
هتـسیاش ی حلاص و  هدنب ی  ماقم  تّیدوبع و  نما  یداو  هب  ار  ناناملـسم  دنک و  باجتـسم  دندرک ، یراج  نابز  رب  لد  زا  هک  ار  ناملـسم  اهنویلیم 

.دنک دراو  دوخ 

ص:232

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 295 

http://www.ghaemiyeh.com


ناضمر هام  هریخذ ی  ظفح  فیلکت و  هب  لمع  تّیمها 

ام روشک  لخاد  رد  .دنتسناد  دیع  ار  زورید  مه  یمالسا  یاهروشک  ناملـسم  نارهاوخ  ناردارب و  زا  یرایـسب  .دنا  هتفرگ  دیع  ام  زیزع  مدرم  زورما 
رطف دیع  زور  هک  دش  تباث  زورید  مه  دیلقت  مّظعم  عجارم  زا  یضعب  یارب  تسا ؛ دیع  هک  دش  تباث  زورید  اهرهش  زا  یخرب  رد  اهیـضعب  یارب  مه 

بوسحم دیع  اهنآ  یارب  زورما  یعرش ، مکح  قبط  رب  دشن و  تباث  مه  یضعب  یارب  .دندرک  لمع  دوب ، هدش  زارحا  اهنآ  یارب  هچنآ  قبط  رب  تسا و 
ام روشک  رد  یموجن  لئاسم  ناسانشراک  ناصّـصختم و  ینیب  شیپ  ًالبق  .دندرک  لمع  دوخ  هفیظو ی  هب  هورگ  ود  ره  .دنتفرگ  دیع  ار  زورما  هدش و 
ما یس  بش  ناضمر -  هام  مهنو  تسیب  زا  دعب  یسک  یارب  رگا  یلو  دوب ؛ دهاوخ  هزور  یـس  ناضمر  هام  لاسما  هک  دوب  نیمه  ایند  یملع  زکارم  و 

نیا .دنادب  لاّوش  هام  یادتبا  ار  زور  نآ  یعرش ، فیلکت  قبط  هک  تسا  نیا  وا  هفیظو ی  تسا ، هدرک  عولط  لاّوش  هام  هک  دش  تباث  ما -  یس  زور  ای 
لمع دوخ  مزج  قبط  فیلکت و  ساسا  رب  دنا ، هتسناد  لاّوش  لّوا  زور  ار  زورید  هک  یناسک  .تسین  فالتخا  هیام ی  یمالـسا  تعیرـش  رد  اهزیچ 
لّوا زورید  هک  دـشن  زارحا  اهنآ  یارب  فجن ، مق و  رد  ماظع  عجارم  زا  یعمج  عبت  هب  هک  مه  مدرم  هیقب ی  .دـنباثُم  لاعتم  یادـخ  شیپ  دـنا و  هدرک 
هچنآ .دوب  نآ  مه  اهنآ  هفیظو ی  دوب ، نیا  ام  هفیظو ی  .دنروجأم  لاعتم  یادخ  شیپ  دشن -  تباث  زارحا و  انعم  نیا  مه  ام  یارب  هک  دـشاب -  لاّوش 

.تسا ناضمر  هام  هریخذ ی  ندادن  تسد  زا  فیلکت و  هب  لمع  تسا ، مهم 

.تسا ندرک  نیرمت  ندش و  هدامآ  لحم  ایند  نیا  (1) ؛ قابّسلا ًادغ  رامضملا و  مویلا  ّنا  الا و  دیامرف : یم  هغالبلا  جهن  هبطخ ی  رد  نینمؤملاریما 
هدامآ یهلا  هذـخاؤم ی  باسح و  اب  ههجاوم  یارب  ار  ناتدوخ  تسا -  تماـیق  هک  یهلا -  ءاـقل  نادـیم  هب  دورو  هداـمآ ی  ِگرزب  هاـگودرا  نیا  رد 

هقباسم باتش و  زور  تمایق -  زور  ینعی  ادرف -  تسا و  یزاسدوخ  ندش و  هدامآ  ندرک و  نیرمت  زور  زورما ، .دینک 

ص:233

ص 615. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ( . 1 - ) 1
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(1)؛ راّنلا هیاغلاو  هّنجلا  هقبّـسلاو  .میا  هدرک  زجنم  صّخـشم و  ار  ماجنارـس  نآ  دوخ ، یارب  اج  نیمه  رد  اـم  هک  تسا  یماجنارـس  یوس  هب  نتفرگ 
شتآ مّنهج و  دـش ، دـنهاوخ  نآ  راچد  تماـیق  یادرف  ِناگدـنزاب  هک  یزیچ  و  تسا ؛ تشهب  داد ، دـنهاوخ  ناگدـنرب  هب  تماـیق  یادرف  هک  یزیچ 

توعد ار  مدرم  نینمؤملاریما  دنک ؟ هبوت  ددرگرب و  دوخ  یاهاطخ  زا  گرم  زا  لبق  هک  تسین  یسک  ایآ  (2) ؛ هتّینم لبق  هتئیطخ  نم  بئات  الفا  .تسا 
لماع الأ  .دنرادرب  مدق  دادس  حالـص و  هار  رد  دنبایب و  ار  تیاده  هار  دننک ؛ حالـصا  ار  نآ  تسا ، هدز  رـس  اهنآ  زا  ییاطخ  رگا  هک  نیا  هب  دـنک  یم 
هریخذ هشوت  نادیم  ام ، یگدـنز  دـیامن ؟ هریخذ  هشوت  دـنک و  راک  دوخ  یارب  یتخبدـب ، زور  زا  لبق  هک  تسین  یـسک  ایآ  (3) ؛ هسؤب موی  لبق  هسفنل 

تدهاجم شالت و  ادخ و  یارب  لمع  ّلحم  ام ، یگدنز  یاه  هصرع  همه ی  هناخ و  یسایس و  راک  یملع و  راک  لیصحت و  بسک و  .تسا  ندرک 
.تسادرف یارب 

ترابع راک  نیا  .تسا  مسج  حور و  نتخاس  ایند و  یانب  راـک ، نیا  .مینک  راـک  دوخ  یادرف  یارب  ناریا ! زیزع  تّلم  ناـنمؤم ، نارهاوخ ، ناردارب ،
.دوخ تّلم  روشک و  دوخ و  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  دوخ و  یونعم  یّدام و  یالتعا  یارب  شالت  زا  تسا 

1382/9/5 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 

ص:234

.نامه ( . 1 - ) 1
ص 517. نامه ، ( . 2 - ) 2

.نامه ( . 3 - ) 3
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رطف دیع  هب  ناضمر  هام  ندش  یهتنم  تمکح 

مدرم و مایق  مایـص و  ینعی  دراد ؛ یا  هدـنزومآ  یلاعتم و  یانعم  نومـضم و  دوخ  رد  دوش ، یم  یهتنم  رطف  دـیع  هب  ناضمر  تکربرُپ  هاـم  هک  نیا 
دیع نآ  رهظم  هک  دمآ  دهاوخ  دوجو  هب  اهنآ  یارب  یدـیع  هک  تسا  نیا  شرثا  هراّما ، سفن  ینورد و  ناطیـش  اب  ناضمر  هام  لوط  رد  اهنآ  هزرابم ی 

.تسوا اب  هناعشاخ  طابترا  لاعتم و  یادخ  هب  هّجوت  نادیم  هصرع و  رد  مدرم  دحاو  عمتجم و  روضح 

اهنت مدرم  زا  کی  ره  هک  یدرف  یلمع  ناونع  هب  طقف  ار  نیا  اّما  دـنک ؛ یم  توعد  سفن  تضایر  یزاـسدوخ و  تداـبع ، هب  ار  مدرم  مالـسا  هچرگا 
ایند و رما  رد  دنناوتب  هک  یا  هلیـسو  ناونع  هب  ار  ادخ  هب  لّسوت  عوشخ و  رکذ ، هّجوت و  طابترا ، نیا  هکلب  دنیب ؛ یمن  دنوش ، طبترم  ادخ  هب  دوخ  یارب 

تّما تداعس  یارب  هک  دنا  هدومرف  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  روط  نامه  رگا  .دنیب  یم  دنرادرب ، یمکحتـسم  ماگ  تباث و  مدق  مه  ناش  هدنیآ  نتخاس 
زین زور  نیا  رد  ام  لّسوت  زامن و  رطف و  دیع  تسه -  مه  روط  نیمه  هک  تسا -  یعطق  لصا  ود  هملک » دیحوت   » و دـیحوت » هملک ی   » یمالـسا

هب ناـمیا  هلیـسو ی  هب  لد  ندرک  مکحتـسم  مه  عوشخ ؛ لّـسوت و  مه  تسا و  تّیونعم  مه  اریز  تسا ؛ دـیحوت  هملک ی  هملک و  دـیحوت  رهظم 
ندرک لصّتم  رطف  دیع  لاح ، نیعرد  .تسا  یناسنا  سفن  ِنوگانوگ  یاهمطالت  زا  یصالخ  شمارآ و  هنیکـس و  تلاح  ندرک  ادیپ  مه  تسادخ و 

زاین تیاهن  یمالسا  گرزب  تّما  مه  ام و  تّلم  مه  زورما  نیاربانب  .تسه  زین  یگدنز  هنحـص ی  هب  اهنآ  ندروآ  رگیدکی و  هب  اوق  اهورین و  همه ی 
.دراد یمالسا  گرزب  لصا  نیکر و  نکر  نیا  هب  ار 

1382/9/5 ماظن -  نارازگراک  رادید  رد 

ص:235
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یهلا باذع  زا  ناسنا  تظفاحم  یراد ؛ هزور 

ربتعم حیحص  ثیدح  .منک  یم  تبحص  نآ  هرابرد ی  یکدنا  منک و  یم  ضرع  ار  ثیدح  نیا  میوش ، دنم  هرهب  کرابم  هام  یاضف  زا  هک  نیا  یارب 
نومضم نیمه  مه  تنس  لها  قرط  زا  .تسا  شتآ  رپس  هزور ، (1) ؛ راّنلا نم  هّنج  موّصلا  تسا : نیا  مّلسو  هلاو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا 
نانچمه (2) ؛ اینّدلا یف  هحالـس  مکدحا  یقی  امک  همایقلا  موی  نمؤملا  دبعلا  هّنج  مایّـصلا  ظفل : نیا  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  لقن  فلتخم  ظافلا  اب 

شتآ ضّرعت  لباقم  رد  ناتدوخ  زا  هزور  هلیسو ی  هب  مه  ترخآ  رد  دینک ، یم  عافد  دوخ  زا  ناتدوخ  ِیعافد  هلیسو ی  حالس و  اب  ایند  رد  امـش  هک 
.دینک یم  عافد  خزود 

رهظم هزور ، .سفن  ّفک  زا  تسا  ترابع  هزور  تّیـصوصخ  تسا ؟ هدش  نایب  نآ  هرابرد ی  راّنلا » نم  هّنج   » ریبعت هک  تسیچ  هزور  تّیـصوصخ 
هفیرش هیآ ی  لیذ  تایاور ، رد  اذل  .تسا  هزور  تایهتـشم ، هبلغ ی  هانگ و  لباقم  رد  ربص  رهظم  یوَهْلَا 3 .  ِنَع  َسْفَّنلَا  یَهَن  َو  تسا ؛ سفن  ّفک 

 - تسا دودحم  هزور  ِنامز  هچرگا  .تساه  هتـساوخ  زا  تشذگ  رهظم  هزور ، .دـنا  هدرک  ریبعت  هزور  هب  ار  ربص  ِهالَّصلَا 4  ِرْبَّصلاِب َو  اوُنیِعَتْسِا  ی َو 
یاهاوه نوچ  ارچ ؟ .تسا  ناسنا  یارب  یساسا  تکرح  کی  نیدامن ، تروص  هب  نکیل  لاس -  رد  زور  دنچ  مه  نآ  زور ، رد  تعاس  دنچ 

ص:236

ص 402. ع ،)  ) اضرلا هقف  ( . 1 - ) 1
ج 1 ف ص 54. لاصخلا ، ( . 2 - ) 2
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اب یناسفن  تایهتشم  هک  تسین  روط  نیا  .دناسر  یم  هانگ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یریسم  نامه  سفن ، یاهتساوخ  تایهتشم و  اهـسوه و  یناسفن و 
، درادرب ار  سفن  هنهد ی  ناسنا  هک  نیا  اّما  .تسا  لالح  مه  یناسفن  تایهتـشم  زا  یـضعب  هن ، دنـشاب ؛ ریذپان  بانتجا  رگیدـکی  زا  مزالم و  هانگ 

جهن رد  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  یزیچ  نامه  دوش ، نآ  تایهتـشم  ریـسا  دـنک و  اـهر  هنهد  یب  راـهم و  یب  ار  دوخ  سفن 
وا مه  شکرس  بسا  تسین و  صخش  نیا  تسد  نآ  هنهد ی  هک  دنا  هتخادنا  یشکرس  بسا  یور  ار  وا  (1) ؛ اهلها اهیلع  لمح  دندومرف : هغالبلا 

.دشِک یم  ناهانگ  تمس  هب  ار  ناسنا  یناسفن  یاوه  .دنک  یم  باترپ  هاگترپ  هب  درب  یم  ار 

یهلا باذع  ییایند  تروص  ناهانگ ؛

َنیِذَّلَا َّنِإ  دیامرف : یم  هفیرـش  هیآ ی  رد  هک  نیا  .دنناهانگ  نیمه  مه  یهلا  باذع  ِییایند  تروص  دنتـسه ؛ یهلا  باذـع  یکلُم  تروص  ناهانگ ،
یم هاگن  دروخ ، یم  میتی  لام  هک  ار  یـسک  یتقو  امـش  ینعی  تسا ؛ نیمه  شیانعم   2 ًاران ْمِهِنوُطُب  یِف  َنوُلُکْأَی  امَّنِإ  ًامْلُظ  یماتَیْلَا  َلاوْمَأ  َنوُلُکْأَـی 

هیبعت شتآ  شدوخ  ِنورد  رد  دراد  وا  هک  تسا  نیا  هیضق  نطاب  اّما  دز ؛ دوخ  هسیک ی  هب  یمارح  دیعلب و  ار  یلام  هک  تسا  نیا  هیـضق  رهاظ  دینک ،
نطاب تسا ؛ هیـضق  رهاظ  تروص  تّذل ، نیا  دنک ، یم  شیامزآ  اج  نیا  رد  ار  یمارح  تّذـل  هک  یـسک  .تسا  منهج  شتآ  نامه  نیا  دـنک ؛ یم 

یم راکشآ  وا  لباقم  رد  قیاقح  دتفا و  یم  ورف  ناسنا  مشچ  یولج  زا  ماهوا  یاه  هدرپ  هک  ییاج  نآ  دوش ؛ یم  راکشآ  یعقاو  تایح  نآ  رد  هیـضق 
نآ .یخزود  هجنکـش ی  باذـع و  کی  زا  تسا  ترابع  ییایند  ییاج و  نیا  ِتّذـل  نیمه  زور  نآ  ْتَفَلْـسَأ 3 .  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  اوُلْبَت  َکِلانُه  دوش ؛

ماجنا ناسنا  هک  ار  هچنآ  و  ْتَفَلْسَأ -  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  اوُلْبَت  َکِلانُه  دننک -  یم  راکشآ  ار  دوخ  قیاقح ، تایعقاو و  هک  تسا  یزور  زور ،

ص:237

ص 67. ج 8 ، هیمالسالا ،) ط   ) یفاک ( . 1 - ) 1
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ناشن ار  شدوخ  اج  نآ  رد  مه  ام  یدوجو  قیاقح  ام و  تاکلم  ام ، حور  .دوش  یم  راکـشآ  اج  نآ  رد  نآ  تاـکلم  نوطب و  قیاـقح و  تسا ، هداد 
: دیوگ یم  یولوم  .دهد  یم 

نارگ باوخ  نیا  زا  یزیخرب  گرگ  نافسوی  نیتسوپ  هدیرد  یا 

رد نطاب  نیا  .تسین  ناسنا  تسا ؛ گرگ  شنطاب  دنک ، یم  هل  اپ  ریز  ار  مولظم  یاهناسنا  درد و  یم  اج  نیا  رد  ار  اه  فسوی  هک  یی  هدـنرد  هجنپ ی 
تمایق دای  هشیمه  دیاب  ام  .تسا  یمیظع  هعقاو ی  تمایق  مینک ؛ شومارف  ار  تمایق  دـیابن  ام  .دوش  یم  رهاظ  دـهد و  یم  ناشن  ار  شدوخ  اج  نآ 

.میسرتب تمایق  زا  میشاب و  هتشاد  دوخ  نهذ  رد  ار 

ادخ رب  ناسنا  ندش  هضرع  تمایق ؛ زور 

شیرق راّفک  ُّقَحْلَا 1 .  اَهَّنَأ  َنوُمَلْعَی  اهْنِم َو  َنوُقِفْشُم  اوُنَمآ  َنیِذَّلَا  اهِب َو  َنوُنِمْؤُی  َنیِذَّلَا ال  اَهِب  ُلِجْعَتْسَی  دیامرف : یم  تمایق  هرابرد ی  هفیرـش  هیآ ی 
نامیا هک  یناسک  2 ؛  اهْنِم َنوُقِفْشُم  اوُنَمآ  َنیِذَّلَا  َو  دیامرف : یم  نآرق  تساجک ؟ یناسرت ، یم  نآ  زا  ار  ام  هک  یمنهج  تمایق و  دنتفگ  یم  ربمغیپ  هب 

.تسام ظفح  نماض  نیا  دربن ؛ دای  زا  ار  تمایق  دـیاب  دوب ، کانـسرت  تمایق  زا  دـیاب  .تسا  هنوگ  نیا  ًاتقیقح  تمایق  .دـنکانمیب  تمایق  زا  دـنراد ،
سفن هخـسار ی  تاکلم  اب  دوخ ، بلق  نطاب  اب  دوخ ، تقیقح  اـب  ناـسنا   . 3 افَـص َکِّبَر  یلَع  اوُضِرُع  َو  تسادخ ؛ رب  ندـش  هضرع  زور  تمایق ،
دوجو یی  یـشوپ  هدرپ  چـیه  رگید  اج  نآ  اّما  دـنیب ، یم  ار  ام  نطاب  لاعتم  یادـخ  مه  اج  نیا  .دوش  یم  راکـشآ  لاعتم  یادـخ  لـباقم  رد  دوخ ،
یانعم هب  ییوگخـساپ  تسا ؛ ییوگخـساپ  زور  ازج ، زور  .مینک  یم  موکحم  ار  دوخ  مه  اـم  دوخ  مینیب ؛ یم  میمهف و  یم  مه  اـم  دوخ  درادـن ؛

ناکما نودب  ییوگخساپ  هملک ؛ یعقاو 
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یم ار  ناسنا  نابیرگ  وا  تسا ؛ لاعتم  یادـخ  لباقم  رد  ناسنا  .دروایب  یدوخیب  نیغورد و  رذـع  ناـسنا  دوش  یمن  ًالـصا  دروم ؛ یب  عوجر  عفر و 
نیا هک  ییاه  یزاب  نابز  .تسا  نابز  ندش  هتسب  زور  تمایق ، .میوش  یم  هبساحم  ام  همه ی  تسا ؛ ضامغا  یب  هبـساحم ی  زور  تمایق ، .دریگ 

اضعا و تاکلم و  نطاب و  هاگنآ  دوش ؛ یم  هتسب  نابز ، َنوُرِذَتْعَیَف 1 .  ْمُهَل  ُنَذْؤُی  َنوُقِطْنَی َو ال  ُمْوَی ال  اذـه  تسین ؛ رگید  اج  نآ  درک ، ناوت  یم  اج 
قوش و ناحلاص و  هب  تبـسن  یزرو  نیک  یبلق ، نوگانوگ  ضارما  یهاوخدب ، ینیبدب ، دسح ، دقح ، ناملد  رد  رگا  .دـننز  یم  فرح  ناسنا  حراوج 

انُمِّلَکُت ْمِهِهاوْفَأ َو  یلَع  ُمِتْخَن  َمْوَیْلَا  تسا ؛ یبیجع  هعقاو ی  تمایق ، .دوش  یم  راکـشآ  همه  اج  نآ  میـشاب ، هدرک  ناهنپ  ناـهانگ  هب  تبـسن  قشع 
 . َنوُبِسْکَی 2 اوُناک  امِب  ْمُهُلُجْرَأ  ُدَهْشَت  ْمِهیِدْیَأ َو 

نآرق رد  تمایق  تایآ  هب  هّجوت  موزل 

جایتحا نآ  هب  نوچ  مینک ؛ رورم  ار  تمایق  تایآ  ییاهنت  هب  مادـک  ره  منک  یم  داهنـشیپ  نم  .تسا  هدـنهد  ناـکت  یلیخ  تماـیق  هب  طوبرم  تاـیآ 
مه دراد ؛ دوجو  تماـیق  هراـبرد ی  نآرق  رد  هیآ  اهدـص  .دـهدب  راـمآ  دـنک و  تبث  ار  نآ  دـناوتب  ناـسنا  هک  تسین  ییاـهزیچ  زا  رگید  نیا  .میراد 

؛ تسا نیرفآ  قوش  باذـج و  هدـنهد و  ناکت  مه  نآرق  یاهتراشب  .تسا  هدـنهد  ناکت  ود  ره  نآ ؛ یاهدـیدهت  مه  تسه ، تماـیق  یاـهتراشب 
ِهیِخَأ ِهِتَبِحاص َو  ِهیِنَبِب َو  ٍذِئِمْوَی  ِباذَع  ْنِم  یِدَتْفَی  ْوَل  ُمِرْجُمْلَا  ُّدَوَی  ْمُهَنوُرَّصَبُی  .دنک  یم  بآ  ار  ناسنا  لد  تسا و  هدنهد  ناکت  مه  ینآرق  یاهدیدهت 

ات دنک  ادف  ار  شدوخ  دنزرف  دناوتب  هک  دنک  یم  وزرآ  یهلا  باذـع  تّدـش  زا  مرجم  ِهیِجْنُی 3 ؛  َّمُث  ًاعیِمَج  ْألَا 
َ

ِضْر یِف  ْنَم  ِهیِوْؤُت َو  یِتَّلَا  ِهِتَلیِـصَف  َو 
اّما دنک ؛ ادیپ  تاجن  باذع  زا  ات  دنک  ینابرق  ار  نیمز  یور  یاهناسنا  همه ی  شدوخ و  نازیزع  دنک ؛ ادیپ  تاجن 
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 . یعْوَأَف 1 َعَمَج  .یّلَوَت َو  َرَبْدَأ َو  ْنَم  اوُعْدَت  .یوَّشلِل  ًهَعاّزَن  .یظَل  اهَّنِإ  ّالَک  تسین ؛ هک  یخوش  تسا ، یهلا  باذع  .دناوت  یمن 

اوقت تّیدوبع و  لپ  طارص ؛ لپ 

یجورخل یکبا  دننک : یم  حیرشت  ار  تمایق  زا  سرت  تسا -  یبوخ  لاح و  اب  یلیخ  یاعد  هک  هزمحوبا -  یاعد  رد  هیلع  هللا  مالـس  داّجـس  ماما 
یم نوریب  ربق  زا  مشود  رب  لمع  نیگنس  راب  لیلذ و  نایرع و  هک  یتقو  یارب  میرگ  یم  زورما  (1) ؛ یرهظ یلع  یلقث  ًالماح  ًالیلذ  ًانایرع  یربق  نع 

ٌهَرِفْـسُم ٍذِـئَمْوَی  ٌهوُجُو  ِهیِنْغُی  ٌنْأَش  ٍذِـئَمْوَی  ْمُهْنِم  ٍئِرْمِا  ِّلُکِل  (2) .ینأـش ریغ  نأـش  یف  قئـالخلا  ذا  یلامـش  نع  یرخا  ینیمی و  نع  هّرم  رظنا  .مـیآ 
رد هک  دنتسه  یناسک  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنیا  .دندنلبرس  لاحشوخ و  دونشوخ و  تسا و  نادنخ  ناشاه  هرهچ  هّدع  کی  ٌهَرِشْبَتْسُم 4 ؛  ٌهَکِحاض 
لپ تّیدوبع ، لپ  طارـص ، لپ  نیا  .دنوش  در  دنا  هتـسناوت  تساج ، نیا  رد  نآ  لاثم  تساج و  نآ  رد  شا  نطاب  تقیقح و  هک  یطارـص  لپ  زا  ایند 

ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  َکَّنِإ  .تسا  منهج  یور  طارص  نامه  ایند ، نیا  طارص  ٌمیِقَتْسُم 5 ؛  ٌطارِص  اذه  یِنوُدُبْعُا  ِنَأ  َو  تسا ؛ یراگزیهرپ  لپ  اوقت و 
، طارص نیا  زا  میتسناوت  ام  اج  نیا  رگا  .تسا  منهج  یور  طارـص  نامه  ٌمیِقَتْسُم 7 ،  ٌطارِـص  اذه  یِنوُدُبْعُا  ِنَأ  ای  دیامرف ، یم  ربمغیپ  هب  هک  6 ی 

َنیِذَّلَا َّنِإ  .دـننک  یم  روبع  قرب  دـننام  هک  نینمؤم  لثم  تسا ؛ راک  نیرت  ناسآ  طارـص  نآ  زا  رذـگ  مینک ، روبع  شزغل  نودـب  تّقد و  اـب  تسرد ،
ینْسُحْلَا اَّنِم  ْمُهَل  ْتَقَبَس 
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َنوُدِـلاخ ال ْمُهُـسُفْنَأ  ْتَهَتْـشِا  اَم  یِف  ْمُه  َو  دنونـش ؛ یمن  مه  ار  منهج  همهمه ی  اهنیا  ًالـصا  1 ؛  اهَسیِسَح َنوُعَمْـسَی  َنوُدَعْبُم ال  اهْنَع  َکِئلوُأ 
یناحور ینامسج و  داعبا  نیمه  اب  نینمؤم  .دیایب  شیپ  ناسنا  یارب  تسا  نکمم  هک  یسرت  نیرتراوشد  ینعی  ربکا ، عزف   . 2 ْألَا

َ
ُرَبْک ُعَزَفْلَا  ُمُهُنُزْحَی 

هدرک روبع  طارـص  نیا  زا  اهنیا  دنک ؛ یمن  نیگهودنا  نوزحم و  ار  اهنیا  3 ؛  ْألَا
َ

ُرَبْک ُعَزَفْلَا  ُمُهُنُزْحَی  ال  تساج ، نآ  رد  هک  یمیظع  عزف  یناـسفن ، و 
.دنا

ام .میراد  قرف  رازاب  هچوک و  ِیلومعم  یاهمدآ  اب  ام  .میلوؤسم  ام  .تسا  ساّـسح  یلیخ  امـش  نم و  یارب  طارـص  نیا  زیزع ! نارهاوخ  ناردارب و 
نایاقآ و امش  هک  نیمه  میشاب ، ییاضق  شخب  هچ  میـشاب ، یماظن  شخب  نالف  ریدم  هچ  میـشاب ، تلود  وضع  هچ  میـشاب ، سلجم  هدنیامن ی  هچ 
، دوش ادیپ  نامراک  رد  یلاکشا  مینک و  ادیپ  شزغل  یطخت و  رگا  ام  .تسا  تخس  امـش  نم و  راک  دیتسه ، فلتخم  یاهـشخب  نالوؤسم  اهمناخ 

یادخ رگا  ام  .دنک  یم  ررض  روشک  مینک ، یهاتوک  یراک و  مک  رگا  ام  .دسر  یم  یعیـسو  عمج  هب  شررـض  دسر ؛ یمن  ام  دوخ  هب  طقف  شررض 
، مینک تّیعبت  یقیقح  یاهـشزرا  هظحالم ی  مدـع  یزاـبطخ و  یزاـب و  قیفر  زا  مینک ، یوریپ  اـه  یریگ  میمـصت  رد  دوخ  سفن  یاوه  زا  هدرکن 

لاس دـنچ  نیا  .میـشاب  راوشد  طارـص  نیا  زا  روبع  منهج و  رکف  هب  دـیاب  نارگید  زا  رتشیب  اـم  .تسا  تخـس  اـم  راـک  .دـنیب  یم  همدـص  روشک 
یم لاس  هد  لاس ، جنپ  لاس ، راهچ  لاس ، هس  نیا  دیریدم ؛ دیریزو ، دیتسه ، تلود  وضع  دیتسه ، سلجم  هدنیامن ی  .تسین  یدـبا  تیلوؤسم ،

هدافتـسا ی لابند  یراوخ ، تنار  لابند  عورـشمان ، یاهدمآرد  لابند  لوپ ، بسک  لابند  دیراذگب و  رگج  یور  نادند  ار  لاس  دنچ  نیا  رگا  .درذگ 
َکِئلوُأ ینْـسُحْلَا  اَّنِم  ْمُهَل  ْتَقَبَـس  َنیِذَّلَا  َّنِإ  تقو  نآ  تسین -  راوشد  یلیخ  هک  نیا  دیـشابن -  لاملا  تیب  هب  ضّرعت  لاـبند  یتلود و  تاـناکما  زا 

یِذَّلَا ُمُکُمْوَی  اذه  َنوُدَعْبُم 4 .  اهْنَع 
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هدژم ی هدعو و  هک  تسا  یزور  نامه  تسامش ؛ زور  نامه  نیا  دنیوگ  یم  دنیآ و  یم  نینمؤم  نیقّتم و  شیپ  یهلا  ناگتشرف  َنوُدَعوُت 1 ؛  ْمُتْنُک 
منهج زا  نارگید  زا  رتشیب  میـشاب و  بقارم  دیاب  نارگید  زا  رتشیب  ام  َهَّنَجْلَا 2 .  اوُلُخْدُا  دیربب ؛ تّذل  .دنا  هداد  نینمؤم  هب  خـیرات  لوط  رد  ایبنا  ار  نآ 

تیلوؤسم راب  دنتـسه و  ناشدوخ  هک  یلومعم  یاهمدآ  ات  دنک  یم  دیدهت  رتشیب  دـنراد ، فعاضم  تیلوؤسم  هک  ار  یناسک  خزود  شتآ  .میـسرتب 
.تسا رت  تخس  ام  عضو  .یکچوک  دودحم و  یلیخ  هریاد ی  رد  ناشدوخ 

نادنزرف هب  یگدیسر  هّجوت و  موزل 

ُساّنلَا َو اَهُدوُقَو  ًاران  ْمُکیِلْهَأ  ْمُکَـسُفْنَأ َو  اوُق  دیـسرب ؛ ناتنادـنزرف  هب  .تسام  نادـنزرف  هلأـسم ی  منک ، یم  هفاـضا  اـج  نیمه  هک  یرگید  هتکن ی 
ناترسپ رتخد و  ناتناوج ، نامیا  هک  دینکن  یراک  .دینک  ظفح  ار  ناشنامیا  هک  دشاب  نیا  نات  یعس  .مینک  اهر  ار  نادنزرف  میرادن  قح  ُهَراجِحْلَا 3 . 

راهم و یب  ِنابز  تسد و  اب  ناسنا  یهاگ  .دوش  لزلزتم  امـش  ِیناـبم  هب  تسا -  رگید  راـک  لوغـشم  رگا  تسا ، بساـک  رگا  تسوجـشناد ، رگا  - 
داقتعا یب  ار  وا  دنک ؛ یم  رود  لوصا  تاداقتعا و  ینید و  ینابم  نید و  زا  ار  دوخ  ِناوج  هک  دنک  یم  یراک  شدوخ  ِطلغ  لمع  اب  لرتنک و  زا  نوریب 

ًالصا اجیب  یاه  یریگتخس  هب  هدنب  هک  اجیب -  یاه  یریگتخس  اب  یهاگ  .تسا  نکمم  مه  فرط  ود  ره  زا  میتشاد ؛ ار  یناسک  نینچ  ام  .دنک  یم 
اه و یتالابم  یب  اب  فرط  نآ  زا  مه  یـضعب  دننک ؛ یم  هدز  ار  اه  هچب  اه  یـضعب  شرت ، خلت و  دـنت و  دروخرب  اب  مه  یهاگ  و  منک -  یمن  هیـصوت 

دوخ تسد  اب  ار  اه  هچب  ندرک ، یـشوپ  مشچ  ضامغا  اب  اهنآ  ِطلغ  ره  زا  نتـشاذگ و  اه  هچب  رایتخا  رد  باسح  یب  تاناکما  اـه و  یرگ  یلاـباال 
قطنم اب  دیاب  .دوش  یم  بارخ  دساف و  هچب  هجیتن  رد  دننک ؛ یم  درط 
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فیاظو وزج  نیا  دـینک ؛ ظـفح  دـیاب  ار  ناترـسمه  ناوج و  ْمُکیِلْهَأ ؛  ْمُکَـسُفْنَأ َو  اوُق  .درک  دروخرب  نادـنزرف  اـب  هناـنابرهم  حیحـص و  دروخرب  و 
هکل لثم  درک ؛ ادیپ  یفعض  هطقن ی  هدرکن  یادخ  هداوناخ  وضع  کی  ای  ناوج  یی ، هداوناخ  رد  یتقو  ینعی  دراد ؛ هدننک  دیدشت  رثا  نیا ، .تسامش 

دراذگ و یم  رثا  شردام  ردپ و  شدوخ و  یاهبطاخم  نهذ  یور  جیردتب  دش ، بارخ  هطقن  نیا  رد  نادند  یانیم  و  نادـند ، یور  دـش  یهایـس  ی 
.دهد یم  تسد  زا  ار  تّیونعم  تقیقح و  نآ  هجیتن  رد  دراد ؛ هدننکدیدشت  ِلباقتم  یاهرثا  روط  نیمه 

ْنِم ْمِهِلَمَع  ْنِم  ْمُهانْتَلَأ  ام  ْمُهَتَّیِّرُذ َو  ْمِهِب  اـنْقَحْلَأ  ٍناـمیِإِب  ْمُهُتَّیِّرُذ  ْمُهْتَعَبَّتِا  اوُنَمآ َو  َنیِذَّلَا  تسا : هدوب  بلاـج  هشیمه  نم  یارب  هفیرـش  هیآ ی  نیا 
، یونعم ِیلاع  تاجرد  رد  ام  تسین -  هتـسجرب  نانچ  نآ  هیّرذ ، لمع  ولو  دننک -  ظفح  ار  دوخ  هیرذ ی  نامیا  دنا  هتـسناوت  هک  یناسک  ْیَش ٍء 1 ؛ 
هچب ی دیتسناوت  رگا  دیشاب ، امـش  هک  نمؤم  .دوش  نشور  ناشیاهمـشچ  ات  (1) ؛ مهنیعا رقتل  دراد : تیاور  رد  .مینک  یم  قـحلم  اـهنآ  هب  ار  هیّرذ 

یم ناربج  تسامـش ، ربارب  رد  هک  یراوشد  تاصرع  رد  تشهب و  رد  تمایق ، رد  ار  هچب  نیا  یاهدوبمک  لاعتم  یادخ  دیروایب ، راب  نمؤم  ار  دوخ 
.تسا لئاق  شزرا  یلیخ  نمؤم  کی  یارب  ادخ  .دوش  نشور  امش  لد  مشچ و  ات  دناسر  یم  امش  هب  ار  وا  دنک ؛

دوس امـش  نم و  دوجو  زا  روشک  نیا  میورب و  تسرد  ار  دوخ  هار  میهاوخب  رگا  امـش  نم و  .میدرک  ضرع  هک  دوب  ییاـه  نیمه  اـم  یلـصا  فرح 
زا یهلا  هبساحم ی  رکف  هب  نامدوخ و  یادرف  رکف  هب  نامدوخ ، تمایق  رکف  هب  نامدوخ ، لد  رکف  هب  دیاب  میدرک : ضرع  هک  تسا  نیا  شهار  دربب ،

.مینکن ضامغا  نامدوخ  هب  تبسن  هنیمز  نیا  رد  میشاب و  نامدوخ 

1383/8/6 ماظن -  نارازگراک  رادید  رد 
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حور یهلا و  هکئالم ی  لّزنت  نامز  ردق ؛ بش 

دوخ ناج  لد و  هب  هعمج ، زامن  هبطخ ی  نیلوا  زاغآ  زا  .منک  یم  هیـصوت  یهلا  یاوقت  تیاعر  هب  ار  مدوخ  رازگزامن و  نارهاوخ  ناردارب و  همه ی 
تلـصخ هب  ام  لد  هکلب  مینک ؛ هدافتـسا  هام  نیا  یناحور  یافـص  یونعم و  یاضف  ناضمر و  هاـم  هزور ی  زا  مینک و  نیقلت  ار  یراـگزیهرپ  اوقت و 

.میشاب یقتم  راگزیهرپ و  هملک  یقیقح  یانعم  هب  میناوتب  دنک و  ادیپ  شیارگ  لیامت و  اوقت  گرزب 

.تسا مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زور  مه  تسا ، ردـق  زور  مه  ناوارف ، لامتحا  ربانب  ناضمر -  هاـم  مکیو  تسیب  زورما - 
لثم رد  حور  لّزنت  یهلا و  هکئالم ی  لّزنت  .دنـشاب  ردـق  بش  تسا  لـمتحم  هک  ییاهبـش  دوب ؛ لاـس  نارود  رد  زاـتمم  بش  هس  زا  یکی  بشید 
نوگ هتشرف  ار  دوخ  حور  دنتسناوت  یهلا  ناگتشرف  دورف  اب  هک  یناسک  لاح  هباشوخ  .دتفا  یم  ای  تسا  هداتفا  قافّتا  رگید  بش  ود  زا  یکی  ای  بشید 

دناوتب دیاب   - 1 ٍرْمَأ ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِإِب  اهیِف  ُحوُّرلَا  ُهَکِئالَمْلَا َو  ُلَّزَنَت  دومرف : هک  مدرم -  ام  نایم  رد  نیمز و  یور  رد  یهلا  هکئالم ی  روضح  .دننک 
دنا و هدنارذگ  یبوخ  بش  ار  بشید  هک  دنا  هدوب  یناسک  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  ًانیقی  .دنک  کمک  نوگ  هتشرف  یوخ  قلخ و  هب  ِندش  کیدزن  هب  ار  ام 

مدرم امش  .دنشاب  هدید  مشچ  هب  ار  اه  هتـشرف  یناسک  دیاش  .تسا  هدرک  کاردا  ار  ردق  بش  قیاقح  اهنآ  بای  تقیقح  حور  نیب و  تقیقح  مشچ 
یبوخ تاعاس  ار  موسو  تسیب  بش  هللاءاش  نا  مکیو و  تسیب  بش  مهدزون و  بش  اج  همه  رد  مه  زیزع 
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، دوش یم  مرن  اهلد  دنراد ؛ ار  دوخ  شیالاپ  دصق  ًاتقیقح  اهبـش  نیا  اب  ام  درم  نز و  ام ، یاهناوج  ام ، مدرم  هک  مینیب  یم  .دـینارذگ  یم  دـیدنارذگ و 
اهبـش نیا  زا  میـشوکب  مینک و  اعد  میـشاب ، راودیما  دـیاب  ام  .تسا  هدرک  کمک  مه  هزور  دوش ؛ یم  فیطل  اه  حور  دوش ، یم  رابکـشا  اه  مشچ 
جارعم مه  ردـق  بش  تسا ، نمؤم  جارعم  مه  اعد  .تسا  نمؤم  جورع  هلیـسو ی  جارعم و  زامن  نوچ  مینک ؛ هدافتـسا  دوخ  ِیونعم  جورع  یارب 

ار دوخ  میناوت ، یم  هچره  دنتسه ، نآ  راچد  ریسا و  ایند  رسارس  رد  اهناسنا  زا  یرایسب  هک  یدام  هلبزم  زا  مینک و  جورع  مینک  یراک  .تسا  نمؤم 
هلبزم ملظ ، اشحف و  داسف و  هناهاوخ و  نوزفا  هنارگزواجت ، تایحور  یناسنادض -  یناسناریغ ، تاّیقلخ  اه -  یقلخدـب  اه ، یگتـسبلد  .مینک  رود 

.دنک ادج  رود و  اهنیا  زا  رتشیب  هچره  ار  ام  دناوتب  دیاب  اهبش  نیا  .تسا  یناسنا  حور  یاه 

1383/8/15 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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هغالبلا جهن  رد  نامیا  یاهیگژیو  طیارش و  موهفم ، هرابرد ی  یثحب 

هتشادن زیرگ  تشحو و  مه  زا  دنـشاب و  سونأم  رگیدکی  اب  نوزفازور  روط  هب  شیپ و  زا  شیب  اهلد  هللاءاش  نا  .تسا  هدش  لیکـشت  یـسنا  سلجم 
تشحو هام -  نیا  رخآ  ههد ی  تکربرُپ  رایسب  یاهزور  رد  صوصخب  تسام -  سرتسد  رد  هشیمه  هک  یقیاقح  زا  ام  یاهلد  هللاءاش  نا  .دنـشاب 

.دنشاب سونأم  اهنآ  اب  دنشاب و  هتشادن 

ار نآ  میناوخب و  یی  هلمج  هغالبلا  جـهن  زا  هک  دوب  نیا  رب  ام  مسر  ناضمر  هاـم  یلعف ، تلود  رد  مه  یلبق و  تلود  رد  مه  هتـشذگ ، یاـهلاس  رد 
ضرع هک  ما  هدرک  باختنا  نامیا  باب  رد  هغالبلا  جهن  فلتخم  یاهاج  زا  هلمج  دنچ  نم  تسا و  روط  نیمه  مه  لاسما  میهد ؛ حرش  رـصتخم 

یم متسد  هشیمه  نم  هک  یی  هخسن  نوچ  اهتنم  تسه ؛ یرتشیب  بلاطم  نامیا  هرابرد ی  هغالبلا  جهن  فیرش  باتک  رـساترس  رد  هّتبلا  .منک  یم 
تادّلجم زا  یکی  اذل  منک ، یم  هدافتسا  نآ  زا  هک  تسا  لاس  لهچ  یس ، دودح  تسا و  هدش  یفاحص  دّلجم  ود  رد  هک  تسا  یدلجراهچ  مریگ ،

اب تسا -  هدبع  موحرم  ِیـشاوح  اب  دوش و  یم  مراهچ  موس و  دـلج  عقاورد  هک  ار -  مود  دّـلجم  نیاربانب  .مدروآ  یم  مدرک و  یم  باختنا  دـیاب  ار 
.ما هدروآ  دوخ 

غارچ نیرت  هدـنزورف  نامیا ، .تسا  نشور  ًالماک  نآ  ریـسم  هک  تسا  یهار  نامیا ، (1) ؛ جارّسلارونا جاهنملا  جلبا  لیبس  دنیامرف : یم  ترـضح 
رد نامیا  زا  دارم  .تسا 
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ار مدرم  نایدا  هک  ینامیا  نیمه  و  ربمغیپ ، ازج و  زور  ادخ و  هب  نامیا  ینعی  تسا ؛ ینید  نامیا  مالّسلا ، هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترابع  نیا 
هدرپسلد و یزیچ  هب  ناسنا  ات  .تسا  ناسنا  تکرح  لمع و  هیاـپ ی  ناـمیا  نوچ  تسا ؛ مولعم  ناـمیا  قلطم  تیمها  هّتبلا  .دـنناوخ  یم  ارف  نآ  هب 
رد ینعی  .تسین  نآ  هب  هدیورگ ی  اّما  تسا ، ملاع  یتقیقح  هب  یهاگ  ناسنا  .دراد  قرف  ملع  اب  نامیا  .دنک  یمن  تکرح  نآ  هار  رد  دـشابن ، هدـیورگ 
 - تسین نکمم  مه  ملع  نودـب  نامیا  هّتبلا  .تسا  مزال  ملع  نیا  رب  هفاضا ی  یزیچ  تسین ؛ یفاک  ندوب  قدـص  هب  ملاع  ندوب و  اناد  طقف  نامیا ،

یایاضق یـسوم و  هرابرد ی  نآرق  دـینیب  یم  هک  نیاامک  تسین ؛ یفاک  نامیا  یارب  مه  ییاهنت  هب  ملع  اّما  درادـن -  انعم  دـیدرت  کش و  اـب  ناـمیا 
وا دندیمهف  ینوعرف  ألم  درک ، حرطم  ار  شدوخ  توعد  یسوم  یتقو  ینعی  1 ؛  اوُلُع ًامْلُظ َو  ْمُهُسُفْنَأ  اهْتَنَقْیَتْسِا  اهِب َو  اوُدَحَج  َو  دیامرف : یم  نوعرف 

رّوصت هک  نارگوداج -  نارحاس و  هک  نآ  زا  دعب  داد و  ناشن  ار  بیجع  هزجعم ی  نیا  یسوم  هک  نآ  زا  دعب  اّما  تسا ؛ تقیقح  دیوگ و  یم  تسار 
هب دندرک و  هدجـس  نوعرف  دیدهت  دوجو  اب  تسین و  اهنآ  راک  عون  زا  نیا  دندرک  فارتعا  ناشدوخ  تساهنآ -  راک  لیبق  زا  مه  یـسوم  راک  دش  یم 

؛ دندرک راکنا  ار  تقیقح  نیا  لاح  نیعرد  اّما  دیوگ ؛ یم  تقیقح  یـسوم  هک  دش  نشور  اهنآ  یارب  دندش ، اریذپ  ار  گرم  دـندروآ و  نامیا  یـسوم 
رطاخ هب  3 ؛  اوُلُع ًامْلُظ َو  اریز  ارچ ؟ .دندرک  راکنا  لاح  نیعرد  اّما  دیوگ ، یم  تسار  یسوم  هک  دنتشاد  نیقی  ْمُهُسُفْنَأ 2 .  اهْتَنَقْیَتْسِا  اهِب َو  اوُدَحَج 

؛ تسا میلست  یعون  ندیورگ ، نامیا و  .دنوش  میلـست  تشاذگ  یمن  دننکب ، دنتـساوخ  یم  هک  یملظ  ناش و  یناسفن  یاهاوه  رابکتـسا و  هک  نیا 
دینیب یم  اذل  .دتسیا  یم  نآ  لباقم  رد  دنک و  یمن  تقیقح  نیا  میلست  ار  دوخ  ِلد  اّما  دمهف ، یم  ار  تقیقح  ناسنا  یهاگ  .ندش  یتقیقح  میلـست 
یهاگ ناسنا  .ندـناشوپ  ینعی  دـنروآ ؛ یم  رفک  نامیا ، لباقم  رد  دـنروآ ؛ یمن  لهج  نامیا ، لباقم  رد  اّما  تسا ؛ کش  لـهج و  ملع ، لـباقم  رد 

لد ینعی  تسا ؛ نامیا  ندناشوپ ، لباقم  هطقن ی  .دنک  یم  ناهنپ  دناشوپ و  یم  ار  نآ  اّما  دراد ، لوبق  ار  یتقیقح 
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، دیرادنپ یم  تقیقح  ار  نآ  امش  هک  یزیچ  ره  .ندش  میلست  نآ  لباقم  رد  نتفریذپ و  دوجو  همه ی  اب  ار  تقیقح  ندرپس ، رس  ندیورگ ، ندرپس ،
یعامتجا ای  یداصتقا  یانبم  نالف  زا  مامت  ِترارح  اب  یی  هّدع  دـینیب  یم  امـش  زورما  .امـش  لمع  هیاپ ی  دوش  یم  نیا  دـیدروآ ، نامیا  نآ  هب  رگا 

اهامش زا  یضعب  هک  تسا  نامدوخ  ِیناوج  هرود ی  رد  یتسیسکرام  یاهشیارگ  دوجو  رت ، حضاو  لاثم  .دننک  یم  یراذگ  هیامرس  نآ  یارب  عافد و 
نامیا هدرپس و  لد  اهنیا  .دنهدب  ار  ناشدوخ  ناج  دندوب  رضاح  یتسیـسکرام  میهافم  نآ  لباقم  رد  ًاعقاو  یی  هّدع  .دیا  هدرک  کرد  ار  هرود  نآ  مه 
نامیا رگا  .ندش  هتشک  نتـشک و  ندوب و  نادیم  رد  ندرک و  هزرابم  یراوشد ؛ نیا  هب  یلمع  مه  نآ  دوش ؛ یم  لمع  أشنم  نامیا ، نیا  .دندوب  هدروآ 

لابند هب  ار  لمع  نامیا ، .دنهد  رّکذت  وا  هب  ًامیاد  تسین  مزال  نامیا ؛ نآ  یاهفدـه  تمـس  هب  راکدوخ  دوش  یم  ناسنا  نآ  تشاد ، دوجو  ییانبم  هب 
.مینک یم  ضرع  ار  نیا  یدعب  هلمج ی  رد  هک  دروآ ، یم 

هل کیرشال  یادخ  هب  نامیا  تسین ؛ یرادمتب  تب و  هب  نامیا  لطاب و  ءیش  کی  هب  نامیا  تسا ؛ ینید  نامیا  نینمؤملاریما  دارم  اج  نیا  رد  میتفگ 
رگا .تسا  نشور  رایسب  هار ، نیا  ریسم  ینعی  (1) ؛ جاهنملا جلبا  لیبس  دیامرف : یم  .تسا  تمایق  هب  نامیا  قیاقح و  هب  نامیا  اهتّوبن و  هب  نامیا  و 
نیا شا  هلابند  دـعب  .تسا   (2) جارّـسلارونا دنیب ؛ یم  ههبـش  یب  دـیدرت و  یب  نشور و  ار  هار  دوش ، نادـیم  نیا  دراو  دوخ  ِترطف  لقع و  اب  یـسک 
لمع هب  دـناشک و  یم  ار  ناسنا  هک  تسا  نامیا  .دـسر  یم  حـلاص  لامعا  هب  ناسنا  نامیا ، هار  زا  (3) ؛ تاحلاّصلا یلع  ّلدتسی  نامیألابف  تسا :
.دنک یم  تلالد  نامیا  هب  ار  ناسنا  مه  حلاص  لمع  (4) ؛ نامیألا یلع  ّلدتسی  تاحلاّصلابو  دیامرف : یم  هلصافالب  دعب  .دنک  یم  تلالد  حلاص 

؛ مینک تیوقت  حـلاص  لمع  اب  ار  دوخ  نامیا  دـیاب  اـم  .تسا  یمهم  یلیخ  هتکن ی  نیا  نم  رظن  هب  .دراد  دوجو  لـباقتم  رثأـت  ریثأـت و  کـی  ینعی 
.میسانشب نامیا  هار  زا  دیاب  ار  حلاص  لمع  هک  نیاامک 
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نرق هدراهچ  نیا  لوط  رد  اهناملـسم  همه ی  هوکـش ی  نیرفن و  راچد  هک  یرفن  هاجنپ  نآ  .دـینک  هّجوت  داتفا ، دـحا  گنج  رد  هک  یقاـفّتا  هب  اـمش 
نآ راچد  اه  نیمه  اّما  دندوبن ؛ یدب  نامدرم  دندوب ؛ هدرک  تکرـش  ردب  گنج  رد  اهنآ  زا  یلیخ  دندوب ؛ ربمغیپ  باحـصا  دندوب ؛ ناملـسم  دندش ،

یاهنوخ زا  یدایز  رادقم  هک  دندش  بجوم  دنداد و  نمـشد  هب  ار  نادیم  دـندرک ؛ اهر  ار  هندرگ  تمینغ ، یروآ  عمج  رطاخ  هب  ینعی  دـندش ؛ تفآ 
یاپون ماظن  مالـسا و  تموکح  دروخ و  مخز  ربمغیپ  دـش ؛ هتخیر  نیمز  رب  ءادهـشلادیس  هزمح ی  نوخ  لثم  ینوخ  دوش ؛ هتخیر  نیمز  رب  کاپ 

ِناعْمَجْلَا یَقَتْلِا  َمْوَی  ْمُکْنِم  اْوَّلَوَت  َنیِذَّلَا  َّنِإ  دیامرف : یم  رفن  هاجنپ  نیا  هرابرد ی  نآرق  .رفن  هاجنپ  نیا  یهاتوک  رطاخ  هب  دش ؛ لزلزت  راچد  یمالـسا 
ره .دندوب  هدرک  نیا  زا  لبق  هک  دوب  ییاهـشزغل  تاهابتـشا و  هجیتن ی  دـندرک ، اهنیا  هک  یراک  ینعی  1 ؛  اوُبَـسَک ام  ِضْعَبِب  ُناطْیَّشلَا  ُمُهَّلَزَتْسِا  اَمَّنِإ 
ءوس ریثأت  نامیا ، یتسـس  و  دـنک ، یم  تسـس  ار  نامیا  هیاپ ی  ینعی  دـنک ؛ یم  لیمحت  ناـسنا  رب  ار  یرگید  یاهـشزغل  دوخ  هبون ی  هب  یـشزغل 
اَمَّنِإ .دراذـگ  یم  ریثأت  سوسحمان -  ولو  ام -  نامیا  یور  شزغل  نیا  مینک ، یم  ادـیپ  شزغل  ام  یتقو  .دراذـگ  یم  ام  یدـعب  لمع  رد  ار  شدوخ 
نیا نودب  دراذگ ، یم  یفنم  ریثأت  وا  نامیا  رد  اطخ  نیا  دعب  دـهد ، یم  ماجنا  رفن  کی  ًالبق  ار  ییاطخ  راک  2 ؛  اوُبَسَک ام  ِضْعَبِب  ُناطْیَّشلَا  ُمُهَّلَزَتْسِا 

.دوش یمن  هّجوتم  ار  دوخ  لاح  رییغت  نکیل  دور ، یم  یلاح  هب  یلاح  زا  ناسنا  هک  اهتقو  زا  یلیخ  لثم  دوش ؛ هّجوتم  مه  ناسنا  دوخ  هک 

عقوم نآ  .مدیسر  ناشیا  تمدخ  ناکدرا  متـشگ ، یمرب  دیعبت  زا  یتقو  لاس 57  .ار  هیلع  هللا  ناوضر  ...یمتاخ  یاقآ  موحرم  دنک  تمحر  ادـخ 
لثم ار  مدوخ  مریپ ؛ منک  یمن  ساسحا  ًالـصا  اّما  مریپ ، میوگ  یم  نابز  هب  .منک  یمن  ساسحا  ار  مدوخ  نم  دنتفگ  یم  .دوب  ناشلاس  داتفه  دودح 
نامه مه  نالا  ایآ  دیتفگ ؛ نم  هب  یزیچ  نینچ  تقو  کی  امش  مدیسرپ  ناشیا  زا  دعب  اهلاس  نم  .منیب  یم  یگلاس  جنپو  یس  یگلاس ، یس  ریوصت 

نامنهذ رد  اهدرمریپ  اهدیفس و  شیر  ام  زا  هک  یریوصت  .میروط  نیمه  مه  ام  دوخ  الاح  .تسا  روط  نامه  هلب ، دنتفگ  تسا ؟ روط 
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، دراد هک  یی  ینامـسج  سوسحم  راثآ  همه ی  اب  هدش ، ادیپ  هک  یبیجع  لّوحت  رمع و  نارذـگ  ام  .تسا  نامدوخ  شیپ  لاس  یـس  ریوصت  تسه ،
ینامـسج سوسحم  راثآ  یّتح  نوچ  دنک ؛ یمن  سح  ناسنا  مه  ار  نامیا  ندـش  مک  ینعی  تسا ؛ روط  نیمه  مه  نامیا  لّوحت  .مینک  یمن  کرد 

؛ دراذگ یم  رثا  ام  یدعب  لمع  رد  نامیا ، ندوب  مک  .تشاذـگ  رثا  نامیا  رد  هابتـشا ، شزغل و  نآ  سپ  .دـنک  کرد  دـمهفب و  ناسنا  هک  درادـن  مه 
میا هتـسناوت  ییاج  رد  رفاو  نامیا  کی  اب  هک  ام  .دـهد  یم  ناشن  ار  شدوخ  ام  ِنامیا  دوبمک  دـیآ ، یم  شیپ  یناحتما  داـهج و  نادـیم  یتقو  ًـالثم 

تـسرد دزرل ؛ یم  ناماپ  تسد و  مینیب  یم  میریگ ، یم  رارق  راک  نامه  لباقم  رد  یتقو  میهد ، ماجنا  یگرزب  راـک  مینکب و  یتکرح  مینزب ، یتسَج 
نامیا یور  لمع  یفنم  رثا  .دناوت  یمن  دسر ، یم  یوج  نامه  هب  یتقو  نالا  اّما  درپب ؛ یرتم  ود  یوج  زا  هتسناوت  یم  یناوج  رد  یسک  هک  نیا  لثم 

هک دوش  یم  نیا  شا  هجیتن  دوش ؛ یم  رگید  نوگانوگ  یاه  تفر  بقع  شا  هجیتن  دوش ؛ یم  دحا  گنج  تسکـش  شا  هجیتن  لمع ، یور  نامیا  و 
نیـسح ماما  ینعی  تسا ؛ ربمغیپ  ِناسنا  نیرتزیزع  هک  وا -  هون ی  ترـضح ، نآ  تافو  زا  دـعب  لاس  لهچ  ربمغیپ و  ترجه  زا  دـعب  لاس  هاـجنپ 

یاهتربع اهنیا  متفگ  تقو  کی  نم  .دسر  یم  تداهش  هب  عیجف  عضو  نآ  اب  دریگ و  یم  رارق  ربمغیپ  نیـشناج  تموکح  لباقم  رد  مالّـسلا -  هیلع 
.تسا سرد  زا  رتارف  تسا ؛ خیرات 

نامیا هیاپ ی  نکر و  راهچ 

: دومرف .دنک  تبحص  اهنآ  یارب  نامیا  هرابرد ی  دندرک  اضاقت  ترـضح  زا  (1) ؛ نامیألا نع  لئس  تسا : هدمآ  هغالبلا  جهن  ما  یـس  تمکح  رد 
یم ور  نامیا  دوب ، مکحم  اه  هیاپ  رگا  هک  تسا  نیا  هیاپ  راهچ  زا  روظنم  .تسا  راوتـسا  هیاـپ  راـهچ  یور  ناـمیا  (2) ؛ مئاعد عبرا  یلع  نامیألا 

، تخیر ورف  ای  دش  تسس  اه  هیاپ  رگا  اّما  دنام ؛
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: دندومرف نایب  ار  هیاپ  راهچ  نیا  ترضح  .دزیر  یم  ورف  تبسن  نامه  هب  اّما  دوش ، یمن  طقاس  لماک  روط  هب  .دزیر  یم  ورف  تبـسن  نامه  هب  نامیا 
رخآ ات  دینک ؛ لابند  ار  یی  همانرب  دیهاوخ  یم  .تساه  هنیمز  همه ی  رد  تماقتـسا  یگداتـسیا و  لوا ، . (1) داهجلاو لدعلاو  نیقیلاو  ربّصلا  یلع 

زا ار  ناتدوخ  تبیصم  نآ  لباقم  رد  دیآ ، یم  شیپ  یتبیـصم  رگا  .دینک  مامت  ار  راک  نآ  دیهد ؛ ماجنا  ار  یراک  دیهاوخ  یم  .دیتسیاب  همانرب  نآ  یاپ 
لباقم رد  رگا  .دیوشن  هداتفا  اپ  زا  هلـصوح و  یب  دیـشاب و  هتـشاد  لّمحت  بجاو  نداد  ماجنا  یارب  دوش ؛ یم  رّرقم  امـش  رب  یبجاو  .دیهدن  تسد 

یکی اج  همه  رد  یگداتـسیا ، یانعم  هّتبلا  .دراد  یدومن  ییاج  ره  رد  یگداتـسیا  .دیوشن  هانگ  میلـست  دینک و  یگداتـسیا  دیریگ ، یم  رارق  یهانگ 
رد ربص  تعاطا ، لباقم  رد  ربص  دهد : یم  ناشن  ار  شدوخ  روط  کی  ییاج  ره  اهتنم  یراشفاپ ؛ تماقتـسا و  یناسنا و  تّوق  نامه  ینعی  تسا ؛

.تبیصم لباقم  رد  ربص  تیصعم ، لباقم 

دیابن ار  کش  نیا  درک ؛ لزلزتم  دـیابن  ار  نیقی  یاه  هیاپ  .تسا  ملع  نامه  نیقی  میتفگ ، هک  روط  نامه  .تسا  راوتـسا  نیقی  رب  نامیا  رگید  هیاپ ی 
لابند ار  لاؤس  نآ  دورب  دیاب  دمآ ، ناسنا  نهذ  هب  یلاؤس  یعیبط  روط  هب  رگا  .تشاد  هگن  راوتسا  دیاب  ار  نیقی  .تخادنا  نیقی  هیاپ ی  هب  هنایروم  لثم 

دیدرت و راچد  ار  تاینیقی  دنک ؛ لیاز  دیابن  نارگید  رد  ای  شدوخ  رد  ار  نیقی  دنک ؛ هسوسو  دـیابن  شدوخ  اّما  دوش ؛ فرطرب  دـیدرت  کش و  ات  دـنک 
.دنکن تاکوکشم  هب  لیدبت 

، دنیوگ یم  هک  مه  لادتعا  .هنایم  ینعی  مه  لدع  یوغل  یانعم  .نتفرگ  رارق  دوخ  یاج  رد  یزیچ  ره  ینعی  لدع  .تسا  لدـع  نامیا  موس  هیاپ ی 
ینعی لدع  دنیوگ  یم  هک  مه  نیا  .یور  تسار  نودب  یور و  پچ  نودـب  طیرفت ؛ نودـب  طارفا و  نودـب  دوخ ، یاج  رد  ینعی  تسا ؛ هژاو  نیا  زا 

رب تعیبط  ماظن  رد  هک  یلداعت  نامه  تفرگ ، رارق  دوخ  یاج  رد  زیچ  ره  یتقو  ینعی  .تسا  نیمه  رطاخ  هب  دوخ ، یاج  رد  یزیچ  ره  نداد  رارق 
لدع یریگعـضوم ، رد  .تسا  مزال  لدع  نارمکح ، یارب  .تسا  مزال  لدع  ناسنا ، راتفر  رد  .دیآ  یم  دوجو  هب  هدش ، هدـیرفآ  قح  لدـع و  یانبم 

نآرق .تسا  مزال  لدع  ترفن ، تّبحم و  راهظا  رد  .تسا  مزال 
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دیریگب و هرانک  تلادـع  زا  وا  هرابرد ی  امـش  هک  دوشن  بجوم  یـسک  اب  ینمـشد  1 ؛  اوُلِدْـعَت ّالَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َو ال  تسا : هدومرف 
.دنام یم  نامیا  دوب ، لدع  رگا  .تسا  نامیا  یاه  هیاپ  زا  یکی  مه  لدع  نیاربانب  یوْقَّتلِل 2 .  ُبَرْقَأ  َوُه  اوُلِدْعِا  دینکن ؛ تیاعر  ار  تلادع 

یم هزرابم  مراد  نم  ییوگ  یم  .دـهد  یمن  ار  هزرابم  یانعم  یرگ  هزیتس  گنج و  یـسراف ، نابز  رد  .هزرابم  ینعی  داهج  .تسا  داهج  رخآ ، هیاپ ی 
هزرابم اهنیا  همه ی  منک ؛ یم  هناحّلـسم  هزرابم ی  منک ، یم  یـسایس  هزرابم ی  منک ، یم  یعاـمتجا  هزراـبم ی  منک ، یم  یملع  هزراـبم ی  منک :
.درادن دوجو  هزرابم  دشابن ، ناسنا  لباقم  رد  یعنام  چـیه  رگا  .نمـشد  کی  ای  عنام  کی  لباقم  رد  ورین  رُپ  شالت  ینعی  هزرابم  .دراد  انعم  تسا و 
ناسنا هک  تسا  ییاج  نآ  هزرابم  .دنیوگ  یمن  هزرابم  ار  نیا  دنک ؛ رفس  نیزنب  زا  رُپ  کاب  اب  دراذگب و  زاگ  یور  ار  شیاپ  ناسنا  هتلافسآ ، هداج ی  رد 

نیا اب  ناسنا  رگا  .یعیبط  عناوم  دوش  یم  یعیبط ، یاه  ههبج  رد  و  نمـشد ؛ دوش  یم  یناسنا ، یاه  ههبج  رد  عنام  نیا  هک  دنک ، دروخرب  یعنام  اب 
رد ِداهج  .هزرابم  ینعی  تسانعم ؛ نیمه  هب  ًانیع  یبرع  نابز  رد  داهج  .هزرابم  دوش  یم  نیا  درادرب ، نایم  زا  ار  اهنآ  دنک  یعس  دوش و  ریگرد  عناوم 
مه اج  کی  دنک ، یم  قیبطت  هناحّلسم  گنج  اب  اج  کی  هّتبلا  .تسین  هناحّلـسم  گنج  یانعم  هب  اج  همه  تسانعم ؛ نیمه  هب  مه  ثیدح  نآرق و 

.دنک یم  قیبطت  هناحّلسمریغ  گنج  اب 

یم ًالثم  .ار  داهج  مه  ار ، لدع  مه  ار ، نیقی  مه  ار ، ربص  مه  موش -  یمن  دراو  نم  هّتبلا  هک  دنهد -  یم  حرـش  ار  تاملک  نیا  نینمؤملاریما  هاگنآ 
رد ام  زورما  هک  ییانعم  نیمه  تسرد  عضاوم ؛ رد  تقادـص  ییوگتـسار و  رکنم و  زا  یهن  فورعم ، هب  رما  دراد : هبعـش  راـهچ  داـهج  دـنیامرف 

.تسا داهج  شدوخ  عضاوم ، رد  قدص  نیاربانب  .دشاب  هتشاد  تقادص  یعامتجا  یسایس و  عضاوم  رد  ناسنا  ینعی  مینک ؛ یم  انعم  یریگعضوم 
.تسانعم نآ  هب  ِهْیَلَع 3  َهّللَا  اوُدَهاع  ام  اوُقَدَص  ٌلاجِر  َنیِنِمْؤُمْلَا  َنِم 
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؛ میوگ یم  امـش  هب  ًاصوصخم  نم  ار  نیا  رفک ؛ قسف و  نایرج  زا  ندش  ادج  ینعی  تسا ؛  (1) نیقسافلا نائنشو  داهج ، یاه  هبعش  زا  رگید  یکی 
تشه دودح  ام  دیتسه و  انشآ  نم  اب  اهامش  .دوشن  طولخم  نآ  اب  دشاب ؛ ادج  نایرج  نیا  زا  امـش  باسح  دیاب  .دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  همه  ار  نیا 
مولعم دیاب  راّفک  امـش و  زرم  هن ، درک ؛ هطبار  عطق  دیاب  راّفک  اب  هک  مرادن  داقتعا  چیه  هدـنب  .رتشیب  یلیخ  هک  مه  یـضعب  اب  میا ؛ هدوب  امـش  اب  لاس 
تسا مزال  مه  تقو  کی  .دشاب  مولعم  دیاب  دنرادن ، لوبق  ار  یمالسا  یروهمج  هک  ییاهنآ  اب  امش  زرم  دشاب ؛ مولعم  دیاب  قاسف  امش و  زرم  دشاب ؛

طولخم دییامش ؛ امش ، تسوا و  وا ، هک  تسا  مولعم  اّما  دنک ؛ لماعت  درادن ، لوبق  ار  یمالـسا  یروهمج  هک  مه  یـسک  نامه  اب  ناسنا  ییاج  رد 
یم یهاگ  اهنیا  هب  .دنا  هدرک  کاپ  ار  اهزرم  اهنیا  نوچ  مدوب ؛ دـنم  هلگ  نامدوخ  هعومجم ی  ماظن و  نیمه  رد  اه  یـضعب  زا  هشیمه  نم  .دـیوشن 
یم فرط  نآ  زا  فرط ، نآ  دنور  یم  فرط  نیا  زا  زرم ، ندوبن  رطاخ  هب  یرایـسب  هک  تسا  نیا  شلاکـشا  دینک ، یم  کاپ  ار  زرم  امـش  یتقو  متفگ 

تدحو یعمج و  تّیوه  دشابن ، صخشم  شزرم  رگا  روشک  کی  .دوش  یم  شومارف  دودح  ینعی  دننک ؛ یم  دمآ  تفر و  بترم  فرط ؛ نیا  دنیآ 
هللا بضغ  هلل  بضغ  نیقـسافلا و  ئنـش  نمو  .دنتـسه  اجک  اهنآ  دییاجک ، امـش  دشاب  مولعم  دشاب ؛ صخـشم  اهزرم  دیراذگب  .درادـن  یعمج 

.(3) همایقلا موی  هاضراو  دریگ ؛ یم  مشخ  امش  رطاخ  هب  مه  ادخ  دیریگب ، مشخ  ادخ  رطاخ  هب  امش  (2) ؛ هل

یا هیراع  عدوتسم و  نامیا  رقتسم ، تباث و  نامیا 

لجا یلا  رودّـصلا  بولقلا و  نیب  یراوع  نوکی  ام  هنم  بولقلا و  یف  ًارقتـسم  ًاتباث  نوکی  ام  نامیألا  نمف  نامیألا : یف  مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نِم 
؛ میراد نامیا  هنوگود  . (4) مولعم
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خـسار شنامیا  تسا ؛ قفانم  صخـش ، نآ  هک  نیا  هن  تسا ؛ نامیا  مه  یی  هیراع  نامیا  .یی  هیراع  عدوتـسم و  ناـمیا  و  رقتـسم ، تباـث و  ناـمیا 
و قیمع ، شنیب  کی  لالدتـسا و  کی  هب  هدرک ی  هیکت  بلق ، رد  هتفرگ ی  یاـج  ینعی  رقتـسم ، تباـث و  ناـمیا  .دوش  یم  لـیاز  دوز  اذـل  تسین ؛

حلاص لمع  نآ ، یاپ  ناسنا  هدـشن ؛ ادـیپ  قطنم  اب  هدـش ، ادـیپ  تاساسحا  اب  هک  تسا  نیا  نامیا  رگید  عون  .حـلاص  لمع  اـب  هدـش ی  یناـبیتشپ 
شدوخ سفن ِ  اب  نآ  رطاخ  هب  هک  یحلاص  لمع  نیا ، یاـپ  اّـما  هداد ؛ راعـش  دـنت  یلیخ  مه  یهاـگ  هداد و  یناـمیا  ِراعـش  روط  نیمه  هتـشاذگن ؛

هنمو دیامرف : یم  ترـضح  .یی  هیراع  نامیا  دوش  یم  نیا  هدشن ؛ یرایبآ  حلاص  لمع  اب  نامیا  نیا  ینعی  هدرکن ؛ جرخ  دنک ، هزرابم  تدـهاجم و 
نیا هک  یتقو  ات  تسا ؛ یی  هیراع  نامیا ، نیا  اـت  تسا ؟ ماـگنه  هچ  مولعم  ِتقو  نآ  . (1) مولعم لجا  یلا  رودّـصلاو  بولقلا  نیب  یراوع  نوکی  ام 

یعقاوم هچ  رد  .تسا  هدشن  وا  دوجو  وزج  نامیا  نیا  نوچ  دورب ؛ درپب و  هدرک ، سبح  شدوخ  هنیس ی  رد  هک  یکـشجنگ  دوش ؛ لیاز  وا  زا  نامیا 
رـس نامیا ، ظفح  لوپ و  نیب  هک  یماگنه  تسا ، یکلوپ  یـسک  رگا  ًالثم  .سفن  یاوه  تاظحل  ناحتما و  یاهتقو  دوش ؟ یم  لیاز  نامیا  هنوگ  نیا 
ماقم راچد  اه  یضعب  دنتـسه ؛ یـسنج  تاوهـش  یناسفن و  یاه  هسوسو  راچد  اه  یـضعب  .دوش  یم  مامت  درپ و  یم  نامیا  دریگب ، رارق  یهار  ود 

نآ میراد ؛ یرایدنفسا  مشچ  لیشآ و  هنشاپ ی  اه ، یگنرف  لوق  هب  میراد ؛ یهاگشزغل  اهام  زا  مادک  ره  .تسا  یروط  کی  یـسک  ره  دنا ؛ یتسرپ 
هسلج و نیمه  رد  ررکم  نم  هک  اوقت  .تساوقت  شهار  .دـیاین  شیپ  روخ  تبرـض  نآ  هک  میربب  هانپ  ادـخ  هب  تسام ؛ روخ  تبرـض  هاگجیگ و  اـج 

لوا زا  ِیی  هجرد  داتـشهودص  یاـه  لّوحت  زا  یـضعب  زار  ناـسنا  .ندوب  دوخ  بقارم  میاد  ینعی  ما ، هدرک  تبحـص  نآ  هب  عـجار  رگید  تاـسلج 
لّوحت هجرد  داتـشهودص  اه  یـضعب  دینیب  یم  یهاگ  درذگ ؛ یم  لاس  جنپو  تسیب  نالا  ات  بالقنا  لوا  زا  .دـمهف  یم  اج  نیا  ار  نالا  ات  بالقنا 

ِدونع ِجوجل  ِنمشد  ضراعم ِ  ِدناعم  کی  هب  دنا  هدش  لیدبت  هدنهد ، راعش  شورخ ِ  شوجرُپ و  ِقداص  صلخم ِ  ِنمؤم  کی  زا  ینعی  دنا ؛ هدرک  ادیپ 
هجنپ بالقنا  تروص  هب  دنهاوخ  یمن  ًامیاد  اّما  دنتسه ؛ نمشد  اه ، نمشد  یضعب  میراد : نمشد  عون  دنچ  ام  ریگ ! هناهب 
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یضعب ینیب  یم  ینک ، یم  هاگن  یتقو  .دننزب  هجنپ  دننک و  ورف  تشگنا  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  مشچ  رد  دنهاوخ  یم  میاد  هن ، اه  یـضعب  .دننزب 
ِبوچ زا  هّتبلا  .دوش  یم  دنلب  کاشاخ  سخ و  یور  زا  هک  یی  هلعش  لثم  دنتشادن ؛ لوبق  ار  اه  یلیخ  غاد ، دنت و  رایسب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  زا 
.دباوخ یم  ًاروف  یلو  دوش ، یم  دنلب  هلعـش  درادن ، زیچ  چـیه  هک  مه  کاشاخ  سخ و  زا  اّما  دوش ؛ یم  دـنلب  لّصفم  هلعـش ی  یهاگ  مه  مکحم 

نامه .تسا  مکحم  لالدتـسا  کی  هب  هیکت ی  نودـب  ریذـپ و  لاوز  عدوتـسم و  تسین ؛ رقتـسم  اهنیا  نامیا  میراد ؛ لیبق  نیا  زا  یناسک  ام  یهاگ 
نم تعاس  نیا  زا  متفر و  دیوگب  دنک و  ربخ  دـنزب و  گنز  دورب ، دـهاوخب  یتقو  هک  تسین  روط  نیا  هدـش  لیاز  ِنامیا  نیا  میدرک ، ضرع  هک  روط 

بقارم دیاب  یلیخ  .دش  لیاز  وا  زا  نامیا  نیا  هنوگچ  هک  دوش  یمن  تفتلم  دـمهف و  یمن  ناسنا  جـیردتب  مناوخ ؛ یمن  زامن  موش و  یم  رفاک  رگید 
.درب هانپ  ادخ  هب  دوب و 

رتشا کلام  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نامرف  رد  ناوارف  یاهتمکح 

هک یمَکِح  ًاعقاو  .تسا  بیجع  یلیخ  رتشا  کلام  هب  ترـضح  همان ی  .تسا  رتشا  کلام  هب  ترـضح  نامرف  هب  طوبرم  رخآ  مراهچ و  هلمج ی 
: تفگ .تسا   (1) یصحُتال ّدعُت و  ال  تسه ، همان  نیا  رد 

نآ زا  مشاب  لجخ  میآ  قشع  هب  نوچ  نایب  حرش و  ار  قشع  میوگ  هچره 

.دـنک یم  تراقح  ساسحا  دراد ، دوجو  نآ  یدـنب  هلمج  زارف و  ره  رد  هک  یتمظع  لباقم  رد  ًاعقاو  ددرگ ، یم  زاب  همان  نیا  قامعا  هب  ناـسنا  یتقو 
مدرم یتـقو  ینعی  دوـش ؛ یم  لـصاح  نـیمز  مدرم  یتسدـگنت  زا  نـیمز  یناریو  (2) ؛ اهلها زاوعا  نم  ضرـألا  بارخ  یتؤـی  اـمّناو  دـیامرف : یم 

کی ناونع  هب  دننک ؛ یمن  نایب  یفسلف  هتکن ی  کی  ناونع  هب  ار  نیا  ترضح  .دوش  یم  ناریو  نیمز  دندوب ، تسدگنت 
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ماش و تقو  نآ  هّتبلا  .دور  یم  دراد  رتشا  کلام  هک  تسا  رـصم  نیمزرـس  نامه  دنیوگ ، یم  اج  نیا  هک  مه  ی  ضرا »  » .دـننک یم  نایب  تیعقاو 
یم اج  نآ  هب  یراد  وت  هک  ینیمزرـس  دـنیوگ  یم  .تسا  هسیاقم  لباق  رـصم  اب  دراد ، یمکاـح  هک  اـیند  رگید  هطقن ی  ره  هنیدـم و  ناریا و  قارع و 
دابآ مه  نیمزرـس  نیا  یتسناوتن ، یدرک و  ریقف  ای  یتشاد  هگن  ریقف  ار  مدرم  رگا  اّما  دش ؛ دهاوخ  دابآ  ینک ، دـنمتورث  ار  شمدرم  یتسناوت  رگا  یور ،

راکتبا .دننک  دابآ  ار  ناش  نیمزرس  دننک ، یم  ادیپ  هک  ییاه  ییاناوت  اب  ناشدوخ و  ِطاشن  اب  دیاب  هک  دنتسه  مدرم  .دنام  دهاوخ  هناریو  دش ؛ دهاوخن 
مدرم تسا : مزال  اّما  تسا ؛ لاعفا  باـب  زاوعا ، . (1) اهلها زوعی  امّناو  دنیامرف : یم  دـعب  .دـنک  یم  دابآ  ار  نیمز  یاج  همه  هک  تسا  مدرم  داحآ 

اهنآ تسا ؛ نایاورنامرف  ریـصقت  مدرم ، رقف  (2) ؛ عمجلا یلع  هالُولا  سفنا  فارـشإل  دنیامرف : یم  لیلعت  ِمال  اب  ترـضح  .دـنوش  یم  تسدـگنت 
مدرم رقف  بجوم  نیا  دنهاوخ ؛ یم  ناشدوخ  یارب  دیآ ، یم  تسد  هب  عفانم  تورث و  زا  هک  ار  هچنآ  نوچ  دنوش ؛ یم  مدرم  رقف  بجوم  هک  دنتـسه 

هّدع کی  .دوبن  عناق  یّدح  هب  تساوخ و  یم  ار  زیچ  همه  هک  ناخاضر  دننام  دنتسه ؛ میدق  یاهدبتسم  لثم  نایاورنامرف  تقو  کی  هّتبلا  .دوش  یم 
ره دنتشاد ، رارق  هاشداپ  هیشاح ی  رد  هک  ییاهنآ  جیردتب  مه  دعب  دوب و  هاشداپ  مهس  لّوا ، .دندرب  یم  مه  اهنآ  دندرک ؛ یم  هدافتسا  وا  لغب  زا  مه 
مه ار  شرت  یمیدق  لکش  دوب ؛ یولهپ  تموکح  رد  شرت  نردم  لکـش  هّتبلا  .دوب  روط  نیا  میدق  یاهدادبتـسا  .دندرب  یم  ناشدوخ  ردق  هب  مادک 

تارکمد رهاظب  یاهتموکح  شور  ینعی  تسا ؛ نردم  شور  مه  لکش  کی  .میا  هدناوخ  هیقب  هاش و  نیدلارصان  هرود ی  هیراجاق و  زا  اهباتک ، رد 
یی هراک  رهاظب  .دنتـسه  اهتـسایس  حارط  اهنیا  تسا ؛ یداصتقا  یاه  یناپمک  تسد  هب  اهتموکح  نیا  ماـمز  زورما  دـنراد ؛ یدادبتـسا  نطاـب  هک 

، دراد یراصنا  ناوعا و  روهمج  سیئر  .دنروآ  یم  راک  یور  اهنیا  ار  روهمج  سیئر  دنتـسرف ؛ یم  اهنیا  ار  سلجم  هدنیامن ی  نطاب  رد  اّما  دنتـسین ،
قباس لثم  مه  دادبتـسا  لامعِا  عون  .دـنمکاح  هعومجم  نیا  عقاو  رد  دراد ؛ فلتخم  یاه  هدر  رد  ینوگاـنوگ  ناریدـم  دراد ، ییارزو  دراد ، ییارفس 

ناخاضر یتقو  .منک  یم  مکح  دیوگب  هک  تسین 
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یم مکح  دـیوگ  یمن  مکاح  زورما  .دروآ  منک » یم  مکح   » راب جـنپ  راهچ  نآ ، رد  داد و  هیمالعا  نارهت  رد  دـنک ، دادبتـسا  لاـمعِا  تساوخ  یم 
ینعی .تسا  منک » یم  مکح   » نامه راک ، ریـسم  اّما  دـنک ؛ یمن  مکح  ًالـصا  .دـهد  یمن  تسد  زا  هجو  چـیه  هب  ار  کیتارکمد  تکازن  نآ  منک ؛

یم ماجنا  ًامتح  تسا ، مزال  اه  یناپمک  نیا  ندرک  ادیپ  تایح  یارب  هک  یتکرح  دوش ؛ یم  بیوصت  ًامتح  تسا ، مزال  یناپمک  نیا  یارب  هک  ینوناق 
ای اکیرما  یاهتموکح  دـننک ؟ یم  هدافتـسا  یناسک  هچ  رگم  قارع  تفن  قارع و  یزاسدابآ  زا  .قارع  لـثم  یروشک  هب  هلمح ی  ّدـح  رد  ولو  دریگ ؛

ِطّلسم ِیداصتقا  ِیلام  هاگتسد  هن ، دننک ؛ یم  هدافتسا  اهنآ  مییوگب  دشاب و  اهنآ  لام  زیچ  همه  تفن و  یناپمک و  هک  دنتسین  رالاس  تلود  سیلگنا ،
؛ دنراد هقباسم  دنراد ، ینمشد  مه  اب  دنراد ، ییاهتباقر  ناشدوخ  نیب  مه  اهنآ  هّتبلا  .دنک  یم  هدافتـسا  یدیدج  زیچ  ره  زا  هک  تساهروشک  نیا  رب 

رادرب هرهب  دـنک ؛ یم  هدافتـسا  گرزب  هنایمرواخ ی  مان  هب  یزیچ  زا  هنایمرواخ ، رب  طّلـست  زا  هنایمرواخ ، تفن  زا  هک  تسا  یلام  هاگتـسد  نآ  اّـما 
نامه وزج  مه  ناشدوخ  اهنیا  دراوم  زا  یرایـسب  رد  هّتبلا  هک  اهنیا -  لاثما  عافد و  ریزو  هجراخریزو و  روهمج و  سیئر  تلود و  .تسوا  ییاـهن 

هک دنتسه  اهنآ  دنتسه ؛ هناوتشپ  دننک و  یم  ینابیتشپ  دنمّدقم ؛ طخ  ولج و  ههبج ی  دنتسه -  روشک  یساسا  ِیتعنص  یلام و  ناریدم  هعومجم ی 
تیعمج تبـسن  هب  سیلگنا  ای  اکیرما  رد  ًالثم  دییوگب  امـش  تسا  نکمم  .دننک  یم  ار  ناشدوخ  تکرح  دنراد  مه  مدرم  دننک ؛ یم  مادقا  دـنراد 

نالف ای  هدرک ؛ داجیا  ریقف  ردقچ  دنه  هراق ی  هبـش  رد  سیلگنا  تلود  هک  درک  هاگن  دیاب  درک ؛ باسح  دیابن  ار  نیا  .درادن  دوجو  ریقف  اهروشک  نیا 
مامت رد  هک  یی  یداصتقا  ذوفن  هعـس ی  اب  اکیرما  زورما  ای  هدرک ؛ داجیا  رقف  ردقچ  اج  نآ  هتـشاد ، ار  نیتال  یاکیرما  ای  اقیرفآ  رامعتـسا  هک  یتلود 

هلـصاف ریقف و  رقف و  مه  اهروشک  نیا  دوخ  رد  هّتبلا  .تساهنیا  کالم ، .تسا  هدرک  داجیا  ایند  رد  تیمورحم  یگنـسرگ و  رقف و  ردقچ  دراد ، ایند 
یی هنانیب  هتوک  هناحول ی  هداس  ِطبر  یب  یاهزیچ  هنافـسأتم  ام  یاهرامآ  رد  یهاگ  .تسا  روآ  تفگـش  ًالـصا  دراد ؛ دوجو  دایز  رایـسب  ِیتاقبط  ی 

تیعقاو هب  ِلهج  نتـسنادن و  زا  یـشان  یاهفرح  اهنیا  تسا ؛ رتشیب  اج  نالف  زا  ای  اکیرما  زا  ام  روشک  یداصتقا  فاکـش  ًـالثم  هک  دوش  یم  هدـید 
.دنرادن عالّطا  اه  تیعقاو  زا  ًالصا  تساه ؛
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رد دـیابن  ار  اهنآ  نیا ، رب  هوالع  .تسا  رتشیب  ایند  یاج  همه  زا  رّوصت و  قوف  کانتـشحو و  یراد ، هیامرـس  یاهروشک  رد  یداصتقا  هرد ی  ریخن ،
ًالعف ام  .تسایند  همه ی  رد  اهنیا  تکرح  رادتقا و  ذوفن و  هنماد ی  نوچ  درک ؛ هبساحم  ایند  همه ی  رد  دیاب  هکلب  درک ؛ هسیاقم  اهروشک  نآ  دوخ 
لرتنک ار  نامدوخ  دـیاب  دوش ، دابآ  ایند  میهاوخ  یم  رگا  .مینک  هبـساحم  ار  نامدوخ  میوش ؛ دراو  یللملا  نیب  یناـهج و  لـئاسم  رد  میهاوخ  یمن 
روشک لاّعف  یاه  هاگولگ  ینعی  تسام -  تسد  روشک  یزرواشک  یتعنص و  یلام و  روما  هرادا ی  میتسه و  ریدم  رادمامز و  هک  امش  نم و  .مینک 

ناریدم و نانواعم و  امـش و  ینعی  امـش ، .هعومجم  ینعی  ام  میتسین ؛ ام  دوخ  صخـش  طقف  .مینک  لرتنک  ار  دوخ  دـیاب  تسامـش -  نم و  تسد 
ینیب شیپ  یریگـشیپ و  لرتنک و  لباق  هک  دنکب  ییاطخ  نییاپ  یلیخ  حوطـس  رد  یی و  هشوگ  رد  یـسک  تسا  نکمم  هّتبلا  .ناتراذـگرثا  ِنالوؤسم 
سفنأ فارشإل  .دشاب  هتشاد  ار  تایصوصخ  نیا  دیاب  دیتسه ، نآ  ریزو  سیئر و  ریدم و  امـش  هک  یی  هعومجم  اّما  تسا ؛ یرگید  ثحب  نآ  دشابن ؛

هدنامیقاب ی یارب  ینعی  ، (2) ءاقبلاب مهّنظ  ءوس   . ربعلاب مهعافتنا  هّلق  ءاقبلاب و  مهّنظ  ءوسو  دننک ، عمج  دنهاوخ  یم  اهنآ  (1) ؛ عمجلا یلع  هالُولا 
نینچمه .تشاد  نظ  نسح  دوخ  هب  لاعتم و  یادـخ  هب  دـیاب  تشاد ؛ نظءوس  دـیابن  .دوش  یم  هچ  دـعب  ًالثم  هک  دـنا ، نظءوس  راچد  ناـشرمع 

.دننک یم  یرادرب  هرهب  مک  اهتربع  زا  (3) ؛ ربعلاب مهعافتنا  هّلق  دومرف :

ار بلاطم  نیا  ام  هک  یلیالد  زا  یکی  .متـسه  نم  دوخ  رت  جاتحم  همه  زا  ًاـعقاو  .دراذـگب  ریثأـت  ریقح  نیا  دوخ  رد  لوا  میتفگ ، هچنآ  میراودـیما 
تکرح تسار ، هار  ادخ و  هار  تهج  رد  رادقم  کی  دراذگب و  یرثا  ام  دوخ  رد  هللاءاش  نا  دیاش  هک  تسا  نیمه  مییوگ ، یم  مینک و  یم  باختنا 

دیابن دشاب ؛ یدج  دیاب  ناسنا  یهلا ، تیـشخ  رد  (4) ؛ کتیـشخ یف  ّدجلا  یل  بهو  میناوخ  یم  لیمک  یاعد  رد  .دوش  رت  یدـج  رت و  یعقاو  ام 
یالقع وزج  ام  رگا  .تسین  رادرب  یخوش  اهنیا  درک ؛ باسح  یخوش 
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، گرم هلأسم ی  یگدـنز ، نیا  لئاسم  زا  رت  یدـج  .میریگ  یم  یدـج  میریگ ؛ یمن  یخوش  زگره  ار  یگدـنز  یعقاو  لئاسم  میوش ، بوسحم  ملاع 
لئاسم اهنیا  میریگب ؛ یدـج  دـیاب  میریگن ، یخوش  دـیاب  ار  اهنیا  تسا ؛ تمایق  هلأسم ی  خزرب و  هلأسم ی  یهلا ، لاؤس  هلأسم ی  ربق ، هلأسم ی 

.تسا یمهم 

1383/8/20 تلود -  تئیه  یاضعا  رادید  رد 
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ناگتشرف اب  نایکاخ  ینیشنمه  یئانثتسا  تصرف  ناضمر ؛

کرابم هام  نیا  رد  میناوتب  هک  دش  هداد  ام  هب  تصرف  نیا  مه  لاسما  لاعتم  یادخ  فطل  هب  هک  تسا  یگرزب  ییانثتسا و  رایسب  تصرف  ناضمر  هام 
هچ ناینیمز  نایکاخ و  ام  یارب  ناضمر  هام  رد  .درادن  ریظن  لاس  لوط  رد  ییانثتـسا  تصرف  نیا  .میوشب  رـضاح  یهلا  تفایـض  هرفـس ی  رـس  رب 
هام رد  ردـقلا  هلیل  ْمِهِّبَر 1 .  ِنْذِإِب  اهیِف  ُحوُّرلَا  ُهَکِئالَمْلَا َو  ُلَّزَنَت  میوشب : نیـشنمه  نیما  حور  اـب  یهلا و  هکئـالم ی  اـب  هک  تسا  یگرزب  تداـعس 

، تسا یمیاد  تکرح  لاح  رد  یتیاهن  کی  یوس  هب  یرشب  ناوراک  هک  روط  نامه  .تسالعا  ألم  ناگتـشرف  اب  نایکاخ  ینیـشنمه  بش  ناضمر ،
نیا ِهیِقالُمَف 2 .  ًاحْدَک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  تسا : یلزنمرـس  تیاغ و  اهتنم و  کی  هب  تکرح  لاح  رد  دوخ  یگدـنز  لوط  رد  مه  ناسنا  درف  ره 

اهـشیاشگ و تسه ، اهیتخـس  تسه ، نآ  رد  اهالب  تسه ، نآ  رد  اهجنر  درذگ ؛ یم  ینوگانوگ  یاههاگرذگ  زا  بیـشن  زارف و  رپ  ینالوط و  ریـسم 
نآ دیاب  رـشب  دارفا  هک  ینالوط  هار  نیا  رد  .تسا  شیامزآ  مه  اهنیا  همه ی  ِتائِّیَّسلَا 3 ؛  ِتانَـسَحْلاِب َو  ْمُهانْوَلَب  تسه : نآ  رد  اه  یداش  اهجرف و 

نیا تاعطق  زا  یضعب  رد  تکرح  دنناسرب ، هللاءاقل ، هب  ینعی  یناسنا ، لامک  هطقن ی  جوا  هب  ار  دوخ  دننک  یعس  دننک و  یط  ار 
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یی هندرگ  رد  یتخس ، هداج ی  زا  یهاگ  دنک ؛ یم  روبع  یراوشد  هاگرذگ  کی  زا  ناسنا  یهاگ  یلومعم ؛ یگدنز  یاهریـسم  لثم  تسا ؛ راوشد  هار 
.تسا یراومه  بکرم  بکرم ، هدرتسگ و  ِهار  هار ، مه  یهاگ  دریگ ؛ یم  رارق  یقالتاب  ناسنا  هار  رس  یهاگ  دورب ؛ الاب  تسا  روبجم 

تـسد هب  نامدوخ  هک  یکیرات  یاهاضف  اب  ناهانگ ، اب  یناسفن ، یاهاوه  اب  شلاـچ  رد  ناـمدوخ  تکرح  ینـالوط  ریـسم  رد  لاـس و  لوط  رد  اـم 
هک نیا  یارب  یهاگ  دراد ؛ لکـشم  دـنک ، ادـیپ  اعد  لاح  هک  نیا  یارب  ناسنا  یهاگ  .میوش  یم  هجاوم  یتالکـشم  اب  میروآ ، یم  دوجو  هب  نامدوخ 

، ناضمر هام  هعطق ی  اّما  میوش ؛ یم  هطاحا  دوخ  یاههانگ  اهفالخ و  هلیسو ی  هب  تسا ، راوشد  هار  نوچ  دراد ؛ لکشم  دناشفب ، یکـشا  هرطق ی 
، دیـسرب یرهـش  هب  ای  یلحم  هب  دـیهاوخ  یم  هک  یراوشد  هار  نیا  رد  هک  تسا  نیا  لثم  تسا ؛ ناـسآ  هعطق  نآ  رد  ِتکرح  هک  تسا  یی  هعطق  نآ 

یهاگدورف هب  دیسر  یم  مه  اج  کی  دیرذگب ؛ قالتاب  زا  دیروبجم  یهاگ  دیرذگب ؛ بآ  زا  دیروبجم  یهاگ  دینک ؛ یط  ار  هار  هدایپ  دیروبجم  یهاگ 
، ناضمر هام  زاغآ  .دـناسرب  دـصقم  هب  ینالوط  ریـسم  یط  زا  سپ  تحار و  لایخ  اب  رـسدرد و  یب  ار  امـش  ات  تسا  هدامآ  یزّهجم  یاـمیپاوه  هک 

رارق ضراعُم  زا  یلاخ  یاضف  ناضمر ، هام  رد  ار  اضف  تسا و  هدرک  راومه  ناضمر  هام  رد  ار  هار  لاعتم  یادـخ  .تسا  هاگدورف  نیمه  هب  ندیـسر 
اهرکذ و نیا  اهعوشخ ، نیا  اهاعد ، نیا  اهتدابع ، نیا  دشک ؛ یم  ریجنز  هب  ار  یناسفن  یاهاوه  سفن و  دیریگ ، یم  امش  هک  یی  هزور  نیا  .تسا  هداد 

کی رتم  کی  یهاگ  رگید  یاههام  رد  لاس و  لوط  رد  هک  ار  یهار  درب ؛ یم  ولج  اهگنسرف  ار  امش  هک  تسا  یراومه  لیاسو  نامه  ردقلا  هلیل  نیا 
امش هک  تساذل  مینک ؛ یط  گنسرف  گنسرف  ار  هار  نیا  ناضمر  هام  رد  میناسرب ، ار  نامدوخ  رگا  مینک و  تّمه  رگا  میناوت  یم  مینک ، یط  دیاب  رتم 

.دش یم  ریزارس  ناشیاهکشا  ناضمر  هام  قارف  زا  دندش و  یم  دنسرخ  ناضمر  هام  ندیسر  هدژم ی  زا  ادخ  یایلوا  دینیب  یم 

رب اهراب  اهراب و  دلان ؛ یم  ناضمر  هام  قارف  زا  نانچ  نآ  تسا -  هفیحص  مجنپو  لهچ  یاعد  ًارهاظ  هک  ناضمر -  هام  عادو  یاعد  رد  داّجس  ماما 
هب دوردب و  یانعم  هب  مالس  اج  نیا  .کیلع  مالّسلا  دتسرف : یم  دورد  ناضمر  هام 
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زا ام و  رمع  نامز  زا  یتشهب  هعطق ی  نیا  اب  یظفاحادخ  تسا ؛ ینارون  یاهبـش  اهزور و  نیا  اب  زیزع و  ناضمر  هام  اب  ندرک  یظفاحادـخ  یانعم 
.تسا ناضمر ، هام  لاس ، نارود  لوط 

اوقت یزاس  هریخذ  هام  ناضمر ؛

رد ناضمر  هام  َنوُقَّتَت 1 .  ْمُکَّلَعَل  ندرک ؛ مهارف  دوخ  یارب  ار  اوقت  هریخذ ی  ندیسر و  دوخ  هب  نتخادرپ ، دوخ  هب  تساوقت ؛ ناضمر ، هام  لوصحم 
یلاع لزانم  نآ  هب  ار  ام  دناوت  یم  هک  تسا  یبکرم  اوقت  .تسا  رت  یلاع  لزانم  یارب  یی  هلیـسو  دوخ  مه  اوقت  نیا  .دنک  یم  داجیا  اوقت  هریخذ ی  ام 

رثا رب  یهلا  تمحر  تیادـه و  ملع و  ُهّللَا 4 .  ُمُکُمِّلَعُی  َهّللَا َو  اوُـقَّتِا  و  َنوُمَحْرُت 3 ؛  ْمُکَّلَعَل  َهّللَا  اوُقَّتِا  و  َنوُحِلْفُت 2 ؛  ْمُکَّلَعَل  َهّللَا  اوُقَّتِا  َو  دناسرب :
هریخذ نیا  نم ! نازیزع  .دیآ  یم  تسد  هب  اوقت  رثا  رب  یراگتسر  حالف و  .تسا  حالف  رتالاب ، همه  زا  .دوش  یم  اطع  ناسنا  هب  دنوادخ  یوس  زا  اوقت 

زا میشاب و  هدرک  گنرد  یهلا  ترایز  هرفس ی  رس  رب  رگا  میشاب -  هدروآ  تسد  هب  هللاءاش  نا  رگا  میدروآ -  تسد  هب  ناضمر  هام  رد  هک  ار  اوقت  ی 
مدنگ لوصحم  دشک ، یم  ار  دوخ  تامحز  هک  یزرواشک  نآ  لثم  تسا ؛ یدنمشزرا  رایسب  لوصحم  نیا  مینک ؛ ظفح  دیاب  میـشاب ، هدرب  هرهب  نآ 

لوط هقوذآ ی  نیا  .دنک  هدافتـسا  نآ  زا  دناوتب  لاس  لوط  رد  ات  دراپـس  یم  ینیما  تسد  هب  ینئمطم  یولیـس  کی  رد  ار  نآ  دعب  دنیچ ، یم  ار  دوخ 
؛ ناهانگ تسه و  یناسفن  یاهاوه  تاوهـش و  تسه ، اهقربو  قرز  تسه ، اه  هسوسو  دوش : یم  دـیدهت  هقوذآ  نیا  لاس ، لوط  رد  .تسام  لاـس 

.دینک ظفح  ار  هریخذ  نیا  دینک و  هدافتسا  اهتفآ  نآ  اب  هلباقم  یارب  هریخذ  نیا  زا  .دندنمشزرا  هریخذ ی  نیا  تفآ  همه  اهنیا 
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یارب هک  یدیزم  نیا  . (1) ادیزم اتمارک و  افرـش و  ارخذ و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ٍدّمحمل  ادیع و  نیملـسملل  هتلعج  یذّلا  تسا : دـیع  زور  زورما 
اوقت هریخذ ی  نیا  اـب  میتسه ، هک  اـیند  طاـقن  زا  یی  هطقن  ره  رد  ربمغیپ  ناوریپ  اـم  هک  تسا  نیمه  تسا ، هدـش  نّیعم  رطف  دـیع  زور  رد  ربـمغیپ 

.حالف هب  ندیسر  یارب  ترخآ و  ایند و  ندرک  دابآ  یارب  یگدنز ؛ راوشد  هار  ندومیپ  یارب  مینک  حّلسم  زّهجم و  ار  نامدوخ 

1383/8/24 رطف - ) دیع   ) یمالسا یاهروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد 
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هعماج رد  نآرق  تبرغ  عفر  لماع  یمالسا ؛ بالقنا 

نآرق زور  کی  هک  دننادب  ام  زیزع  یاهناوج  .تسا  زادنا  نینط  ام  روشک  یاضف  رد  نآرق  یاون  یمالـسا  یروهمج  ماظن  تکرب  هب  هللادمحب  زورما 
ناونع هب  یهاـگ  .دوب  بیرغ  مه  نآرق  توـالت  یّتـح  نآرق ، میرکت  نآرق و  هب  لـمع  طـقف  هن  دوب ؛ بیرغ  روـشک  نیا  رد  هملک  یقیقح  یاـنعم  هب 

نم زورما  .دوبن  ام  یاهناوج  صوصخب  روشک ، مدرم  نایم  رد  بلاغ  نایرج  بولطم و  نآرق ، اّما  دـش ؛ یم  هدـید  یی  هشوگ  رد  یتکرح  شیاـمن ،
یاهناوج زورما  .دـندایز  دـنهد ، یم  ماجنا  مزال  باصن  دـح  رد  ار  نآرق  توالت  هک  ییاـهناوجون  یّتح  اـهناوج و  دادـعت  منیب  یم  منک  یم  هاـگن 

.هدش تیوقت  روشک  رد  ینآرق  نایرج  نیا  جیردتب  .دندناوخ  بوخ  رایسب  ًافاصنا  ًاقح و  ناش  همه  دندناوخ ، اج  نیا  هک  یزیزع 

رد نآرق  توالت  نآرق و  اب  سنُا  هک  نیا  یارب  مینک ، یم  لابند  روشک  نیا  رد  ار  نآرق  هتـسجرب ی  توالت  ام  میوگ : یم  مه  زاـب  ما ، هتفگ  اـهراب  نم 
؛ مینک هعجارم  نآرق  همجرت ی  هب  میناوت  یم  تسین ؛ نآرق  نابز  ام ، نابز  .دینک  ادیپ  سنُا  نآرق  اب  دیاب  نم ! نازیزع  .دـنک  ادـیپ  تیمومع  مدرم  نیب 

هـشیمه دنمهف ، یم  هک  یناسک  یارب  مه  نآرق  نتم  ندـناوخ  اب  هک  نیاامک  دوش ؛ یمن  همجرت  هب  هعجارم ی  اب  طقف  ینآرق  نیماضم  یبای  قمع  اّما 
.دیآ یم  تسد  هب  یبای  قمع  اب  دیآ ؛ یم  تسد  هب  رّبدت  اب  دیآ ؛ یمن  تسد  هب 

لد رد  نآرق  ات  راگنز ؛ یب  قارب و  هزیکاپ ، دش ؛ هجاوم  هنیآ  لثم  دیاب  نآرق  اب 
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نطاب و یافـص  اب  ار  ناشلد  هک  تسا  یناسک  یارب  تسین ؛ همه  یارب  هشیمه و  نیا  دـنک ؛ ادـیپ  ساکعنا  ام  ناج  رد  دـیاب  نآرق  .دوش  سکعنم  ام 
یاون دنراد ، ندـیمهفن  ندینـشنرب و  یانب  دـنراد ، دـناعم  لد  هک  یناسک  ّالاو  دـنوش ؛ هجاوم  نآرق  اب  لوبق  اب  رواب و  اب  نامیا ، اب  دـننک ؛ هزیکاپ  سفن 

اوُناک ام  ًالُبُق  ْیَش ٍء  َّلُک  ْمِهْیَلَع  انْرَشَح  یتْوَمْلَا َو  ُمُهَمَّلَک  َهَکِئالَمْلَا َو  ُمِهْیَلِإ  انْلَّزَن  انَّنَأ  ْوَل  َو  دنک ؛ یمن  یرثا  اهنآ  لد  رد  نآرق  مایپ  نآرق و  مالک  نآرق ،
.دروآ یمن  نامیا  دوش و  یمن  کیدزن  هتفرگ ، راگنز  روابان و  ِلد  نیا  یزودب ، نامـسآ  هب  ار  نیمز  دارفا  یخرب  یارب  رگا  ُهّللَا 1 ؛  َءاشَی  ْنَأ  ّالِإ  اوُنِمْؤُیِل 

.دوش یمن  کیدزن  نآرق  هب  اّما  دناوخ ، یم  مه  ار  نآرق  اذل 

تمکح نآرق  رد  دـینادب  دیونـش ، یم  روشک  رـساترس  رد  ار  فرح  نیا  هک  ییاهناوج  همه ی  زیزع و  یاهناوج  امـش  .دـش  کیدزن  نآرق  هب  دـیاب 
تمکح تشگنارس  دیآ ، یم  دوجو  هب  ناسنا  ناج  لد و  رد  ایند  یدام  دوجوم  یاهشلاچ  رثا  رب  هک  ییاه  هدقع  .تسه  ءافش  تسه ، رون  تسه ،

، دهد یم  رون  دهد ، یم  دیما  دهد ، یم  ردص  حرـش  دنک ، یم  زاب  ار  اهلد  تسا ؛ تیعقاو  نیا  دـنک ؛ زاب  ار  اه  هدـقع  نیا  همه ی  دـناوت  یم  ینآرق 
.تفرگ ار  اهنیا  دش و  هجاوم  دیاب  نآرق  اب  .دهد  یم  میقتسم  طارص  رد  تکرح  یارب  خسار  مزع 

سکعنم ار  یزیچ  هک  تسا  مولعم  دـینک ؛ دودـنا  لِگ  ار  یی  هنیآ  هک  تسا  نیا  لثم  مینک ؛ یم  مورحم  ار  دوخ  میوش ، یم  قرغ  اـیند  رد  یتقو  اـم 
نآرق زا  ار  دوخ  یمالـسا ، تّما  ام  .تسا  هدرک  مورحم  ار  دوخ  هنافـسأتم  مالـسا  یایند  زورما  .مینک  مورحم  نآرق  زا  ار  دوخ  دیابن  ام  .دنک  یمن 

ریغ هب  ندروآ  کرـش  هب  ادخ ، ریغ  هب  نتـسب  دیما  هب  نآرق  هیآ ی  هک  دننیب  یم  لاح  نیعرد  اّما  دنناوخ ، یم  مه  ار  نآرق  هیآ ی  اذل  .میا  هدرک  مورحم 
شیپ ناشلد  تساکیرما ، شیپ  ناـشلد  لاـح  نیعرد  دراد ؛ یدولآ  بضغ  هاـگن  هچ  ادـخ  ریغ  هاـگودرا  ادـخ و  ریغ  حاـنج  هب  نتـسویپ  هب  ادـخ ،
شهج تکرح و  مالسا  یایند  رگا  .تسا  یتسینویهصریغ  یتسینویهص و  طّلسم  یراد  هیامرس  یاه  یناپمک  شیپ  ناشلد  تسا ، ملاع  ناربکتسم 

.تساهیراتفرگ نیمه  رطاخ  هب  دنک ، یمن  ادیپ  یلاعت  تمس  هب  ار  مزال 
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یرادیب و نیا  هللاءاش  نا  زور  هبزور  تسا و  سوسحم  یمالسا  یرادیب  ایند  رساترس  رد  زورما  .دنا  هدش  رادیب  اهناملسم  هناتخبـشوخ  زورما  هّتبلا 
.دش دهاوخ  رتشیب  اهناملسم  نیب  یردارب 

1384/7/14 میرک -  نآرق  نایراق  رادید  رد 
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ناضمر یهلا  هرفس ی  تایوتحم 

، ناضمر هام  دنیوگ  یم  هک  نیا  منک ، ضرع  نارهاوخ  ناردارب و  امش  هب  مهاوخ  یم  نم  .مینک  ضرع  اهزور  اهبـش و  نیا  هب  عجار  مه  هلمج  کی 
دیاب امش  نم و  هک  هرفس  نیا  تایوتحم  تسا ؟ ییاهزیچ  هچ  هرفس  نیا  تایوتحم  تسا ، نهپ  یهلا  تفایض  هرفس ی  تسا و  یهلا  تفایـض  هام 
ماّیا زا  شیب  دایز ، ِتلیـضف  اـب  هرفـس ی  نیا  رد  دنتـشاذگ  ار  نآرق  تسا -  نآرق  تلیـضف  شا  یکی  تسا ؛ هزور  شا  یکی  مینک ، هدافتـسا  نآ  زا 

؛ هزمحوبا یاعد  حاتتفا ، یاعد  میظع ،  ای  ّیلع و  ای  میناوخ ؛ یم  هک  تسا  ییاهاعد  نیمه  شا  یکی  دینک -  نآرق  توالت  هک  دنتفگ  ام  هب  و  رگید ؛
تسا ترپ  ناشساوح  ردق  نیا  دنوش ، یم  در  هرفس  رانک  زا  یتقو  هک  دنتسه  یضعب  .هدش  هتشاذگ  هرفس  نیا  رس  هک  تسا  ییاه  هدئام  نامه  اهنیا 

هام هک  تسین  ناشدای  دننیب ؛ یمن  ار  ناضمر  هام  هرفـس ی  ًالـصا  هک  ار  یناسک  میراد  .دننیب  یمن  ار  هرفـس  ًالـصا  هک  دنرگید  یاهاج  هّجوتم ی  و 
یم دننیشنب ؛ هرفس  نیا  رس  دنرادن  تقو  لاغتشا ، اه و  یمرگرس  نامه  رطاخ  هب  اّما  دننیب ، یم  ار  هرفس  هک  دنتـسه  یـضعب  .تفر  دمآ و  یناضمر 

هرفـس نیا  رـس  هک  نیا  لاجم  تاوهـش -  لابند  ایند ، لابند  راک ، لابند  ناکد ، لابند  دـنراد -  یرگید  راک  دـنورب ؛ یمرگرـس  کی  غارـس  دـنهاوخ 
نکیل دنناد ؛ یم  مه  ار  شردق  دننیب ، یم  ار  هرفس  دننیـشن ، یم  هرفـس  رـس  هن ، هک  دنتـسه  مه  رگید  یـضعب  .دنرادن  دنربب ، هرهب  نآ  زا  دننیـشنب و 

باریـس دنم و  هرهب  ار  ناشدوخ  هرفـس ، یاپ  دننیـشن  یمن  دنور ؛ یم  دنراد و  یمرب  یی  همقل  دننک ؛ یم  تعانق  مک  هب  دـنا ؛ یعناق  یلیخ  یاهمدآ 
هچنآ زا  دننک و 
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ینعی دننک ؛ یم  یلیم  یب  ساسحا  هک  دنتـسه  یـضعب  .دنور  یم  دـنراد و  یمرب  یرـصتخم  همقل ی  دـننک ؛ ظوظحم  ار  دوخ  تسه ، هرفـس  رد 
، تسا یوقم  باذج و  نیگنر و  هک  یتفایض  هرفس ی  یاپ  دنا و  هدروخ  ار  یی  هدوهیب  ِچوپ  یاذغ  هک  نیا  رطاخ  هب  دوش ؛ یمن  کیرحت  ناشیاهتشا 

یمن ریس  ًاعقاو  دننک و  یم  هدافتسا  هرفس  نیا  زا  تسا -  دایز  مه  ناشاهتشا  هک  اهتشا -  ّدح  رد  هن ، هک  دنتسه  مه  یضعب  .دنرادن  اهتـشا  ًالـصا 
ناسنا هچ  ره  تسا ، یناسنا  حور  یلاعت  حاتفنا و  حوتف و  نوچ  تسا ؛ تلیـضف  هدئام ، نیا  هب  عّتمت  .تسا  یونعم  هدئام ی  هدئام ، نوچ  دنوش ؛

ینامـسج دئاوم  زا  ریغ  نیا ، .دوش  یم  رتکیدزن  تقلخ  فده  هب  دـنک و  یم  ادـیپ  یرتشیب  یلاعت  ناسنا  حور  دـنک ، هدافتـسا  رتشیب  هدـئام  نیا  زا 
رد .تسا  طلغ  کی  تساطخ ؛ هابتشا و  کی  نآ ، رد  یور  هدایز  .دربب  هار  ار  ندب  ناسنا  دوشب  هک  تسا  یزاین  عفر  یارب  ینامسج  هدئام ی  .تسا 
هک تسا  یزیچ  یحور  هدئام ی  .تسا  یحور  یلاعت  یونعم و  یلاعت  یارب  ام  تقلخ  ًالـصا  نوچ  تسین ؛ روط  نیا  یونعم  یحور و  هدـئام ی 

یصلخم نمؤم و  ناگدنب  .مینکب  دیاب  مینک ، هدافتسا  میناوتب  رتشیب  هچ  ره  نیاربانب  .دنک  یم  قّقحم  لیهـست و  ریذپ ، ناکما  ام  یارب  ار  یلاعت  نیا 
روآ تفگـش  ًاعقاو  اّما  تسین ؛ موهفم  تسرد  ام  یارب  دـننک ، یم  لقن  ام  یارب  ار  اهنیا  یاهراک  یتقو  یتح  میا ، هدینـش  ار  اهنیا  یاهمـسا  اـم  هک 

رادیب یتقو  یکلم  یاقآ  داوج  ازریمآ  موحرم  دننک  یم  لقن  .دنزیرب  کشا  ناضمر  هام  یاهبـش  دنوش و  رادیب  حبـص  ناذا  هب  تعاس  هس  ود  .تسا 
تشاد یمرب  بآ  درک ؛ یم  عّرـضت  درک و  یم  هیرگ  دناوخ و  یم  اعد  درک ، یم  هاگن  بآ  هب  دریگب ، وضو  ات  تسـشن  یم  بآ  ضوح  رـس  دش ، یم 

رـس دـیایب  هک  یتقو  ات  درک ؛ یم  عّرـضت  هیرگ و  دـناوخ ، یم  اعد  درک ، یم  هاـگن  نامـسآ  هب  درک ؛ یم  عّرـضت  هیرگ و  تخیر ، یم  شتروص  یور 
مه یضاق  یاقآ  یلع  ازریم  جاح  موحرم  .دهدب  ماجنا  روش  قشع و  اب  ار  توارطرُپ  لاحرُپ و  ضیفرُپ و  دّجهت  نآ  بش و  زامن  نآ  دتسیاب و  هداّجس 

موهفم تسرد  ًاعقاو  ام  یارب  اهزیچ  نیا  .دـننک  یم  لقن  ییاهتیاکح  شزامن ، شرّکذـت ، شهّجوت ، شا ، هزور  شناضمر ، هام  زا  .دوب  روط  نیمه 
.مینکب ار  هدافتسا  رثکادح  دیاب  ام  دهد و  یم  ناشن  ام  هب  ار  ینشور  طخ  اهتنم  تسین ؛
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نآرق رّبدت  اب  هارمه  توالت  هب  هیصوت 

توالت .دوش  فذح  نات  یگدنز  زا  دیابن  نآرق  .دنربن  دای  زا  ار  نآرق  توالت  ناضمر -  هام  رد  صوصخب  تاقوا -  همه ی  رد  دننک  یعس  ناتسود 
دناوخب ناسنا  روط  نیمه  هک  یی  هلجع  توالت  .دشخب  یم  رثا  رّبدت  لّمأت و  اب  مه  نآرق  توالت  .تسا  نکمم  هچ  ره  دیشاب ؛ هتشاد  ًامتح  ار  نآرق 

دراد هّجوت  هک  نیمه  ناسنا  هرخالاب  دشاب -  هدیاف  یب  هک  نیا  هن  تسین ؛ نآرق  توالت  زا  بولطم  دمهفن ، تسرد  ای  دمهفن  مه  ار  یناعم  دورب و  و 
ندناوخ نآرق  روط  نیا  زا  ار  یسک  دیابن  تسا و  منتغم  مه  نیمه  دوخ  تسا و  یطابترا  هتشر ی  کی  قّلعت و  کی  نیا  سفن  تسادخ ، مالک  نیا 
تاملک دـناوخب و  رّبدـت  اب  ناسنا  هک  تسا  بولطم  ینآرق  توالت  .تسین  تسا ، هبٌرومأم  بوغرم و  بولطم و  هک  ینآرق  توـالت  نکیل  درک  عنم 

نامه رد  دنک و  هعجارم  همجرت  هب  تسین ، دلب  هک  مه  ار  هچنآ  دشاب و  دلب  ار  یبرع  تغل  ناسنا  رگا  .دیمهف  دوش  یم  ام  رظن  هب  هک  دمهفب ، ار  یهلا 
یمن لصاح  یرگید  نایب  اب  هک  دنک  یم  ادیپ  هیآ  نومـضم  هب  تبـسن  ینهذ  حارـشنا  مهف و  ناسنا  دناوخب ، هک  راب  جنپ  راب ، هس  راب ، ود  دنک ؛ رّبدـت 
کی ساسحا و  کی  دناوخ ، یم  ار  مه  هب  طبترم  هیآ ی  هد  ًالثم  یتقو  لوا  راب  ناسنا  اذل  .دینک  هبرجت  ار  نیا  دوش ؛ یم  لصاح  رّبدت  اب  رتشیب  دوش ؛

رتشیب ناسنا  هچره  .دنک  یم  ادیپ  نهذ  حارشنا  ناسنا  ینعی  دراد ؛ یرگید  هابتنا  دناوخ ، یم  هّجوت  اب  ار  نیمه  هک  مهد  مجنپ ، مود ، راب  دراد ؛ هابتنا 
.میراد جایتحا  نیا  هب  ام  و  دمهف ؛ یم  رتشیب  دنک ، ادیپ  روغ  سنا و 

قح ریسم  رد  ناسنا  ظفح  لماع  نآ ؛ رد  رّبدت  نآرق و  اب  سنُا 

، دوب یرئاعش  یمالسا ؛ فراعم  نید و  رما  رد  قمعت  مدع  زا  دوب  یشان  میدید ، ام  هک  ار  شدراوم  زا  یلیخ  دیزغل ، ناشیاپ  هک  یناسک  نم ! نازیزع 
غاد و دنت و  یلیخ  یاهمدآ  هک  میدید  ار  یناسک  ام  هتـشذگ  رد  اذل  .تشادن  قمع  ناشلد  رد  اّما  دوب ، ناشنابز  رب  دوب ، یتاساسحا  دوب ، ییاهراعش 

، دندوب مه  یروشرُپ 
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تایلک ینعی  مسانش ؛ یم  ار  شیاهمدآ  تایصوصخ ، اب  نم  دندوب -  یناسک  بالقنا  لوا  یاهلاس  .دش  ضوع  اهنیا  عضو  هجرد  داتشهودص  دعب 
زا دعب  .دندرک  یم  یفن  ماما ، هار  زا  بالقنا و  زا  شتسرد  مهف  ندوب و  یبالقنا  رظن  زا  حیرـص  تحار و  ار  یتشهب  دیهـش  لثم  یدارفا  هک  تسین - 

و ًاحیرـص ، دندوب ، یرت  فاصنا  اب  یاهمدآ  هک  اهنآ  زا  یـضعب  دندرک ! راکنا  ار  ماظن  بالقنا و  ینابم  هک  دش  نانچ  نآ  اهنیا  یـشم  یتدم ، تشذگ 
نیا ناشنطاب  اّما  دننک ؛ یم  رهاظت  مه  یی  یناعم  کی  هب  هک  دنتـسه ، اهنیا  ناشرت  فاصنا  یب  یاهمدآ  .دندرک  راکنا  ًاروزم  ًایوتلم و  ناش  یـضعب 

تساهنیا لاثما  یبلطایند و  تاوهش و  مه  لماع  کی  تسا ؛ لماوع  زا  یکی  نیا  هّتبلا  .دنتشادن  قمع  اهنیا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  نیا  .تسین  روط 
، ناسنا تاداقتعا  رد  ار  قمع  نیا  هک  ییاههار  زا  یکی  .دنتشادن  قمع  هک  دندوب  یناسک  رایسب  .دنک  یم  فرحنم  دنراد ، قمع  هک  مه  ار  یناسک  هک 

رظن رد  ار  رّبدـت  اب  ِنآرق  ًامتح  یگدـنز  رد  نیاربانب  .تسا  نآرق  اب  سنا  دـنک ، یم  داجیا  ناسنا  نامیا  رد  ناسنا ، حور  رد  ناـسنا ، یرکف  یناـبم  رد 
.دوش فذح  دیراذگن  دیشاب و  هتشاد 

هروثأم هیعدا ی  رد  دوجوم  ناوارف  فراعم 

.اهاعد نیمه  دوخ  رد  زج  دنک ؛ یمن  ادیپ  اج  چـیه  رد  ار  اهنیا  ناسنا  هک  دراد  دوجو  فراعم  یلیخ  ربتعم  یاهاعد  رد  .تساهاعد  نیا  مه  یکی 
رد ای  هیداّجـس  هفیحـص ی  رد  زج  هک  دراد  دوجو  ییاهزیچ  ام  یتفرعم  عبانم  رد  .تسا  هیداّجـس  هفیحـص ی  یاـهاعد  اـهاعد ، نیا  هلمج ی  زا 

نامتک دنتـساوخ  هک  نیا  هن  .هدش  نایب  اعد  نابز  اب  فراعم  نیا  .دنک  ادیپ  ار  اهنیا  دـناوت  یمن  ًالـصا  ناسنا  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  روثأم  یاهاعد 
نابز اب  زج  میهافم  زا  یضعب  دوش ؛ نایب  دناوت  یمن  یرگید  نابز  اب  دوش ؛ نایب  دناوت  یم  نابز  نیا  اب  هک  تسا  یتعیبط  تفرعم ، نآ  تعیبط  دننک ؛
رتمک فراعم  هنوگ  نیا  زا  هغالبلا  جـهن  رد  یّتح  تایاور و  رد  ام  اذـل  .تسین  نایب  لباق  ًالـصا  ملاع  راگدرورپ  اب  یاوجن  وگتفگ و  عّرـضت و  اعد و 

رد اّما  مینیب ؛ یم 
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یاعد رد  داّجس و  ترضح  هفرع ی  یاعد  رد  نیـسح و  ماما  هفرع ی  یاعد  رد  هینابعـش و  تاجانم  رد  لیمک و  یاعد  رد  هیداّجـس و  هفیحص ی 
رب ینیگنـس  یاهراب  امـش  .دینکب  مه  اعد  .دـیزادرپب  اهاعد  هب  دـینکن ؛ تلفغ  اهاعد  زا  .مینیب  یم  ناوارف  فراعم ، هنوگ  نیا  زا  یلامث  هزمحوبا ی 

، ام یاه  تلود  بالقنا  لوا  زا  .هدوب  روط  نیمه  هشیمه  یمالسا  تلود  دیراد ؛ مه  یدایز  نافلاخم  دیراد ؛ مه  یدایز  یاهنمشد  دیراد ؛ شود 
ینافلاخم رتشیب -  رگید  دراد ، بالقنا  ینابم  هب  یگتـسبلد  رد  مه  ینـشور  ِحیرـص  یاهراعـش  تلود  نیا  دـنا -  سفن  هزاـت  هک  یتقو  صوصخب 

، دننک یم  شخپ  غورد  دننک ، یم  یفاب  یفنم  دننک ، یم  ینکارپ  هعیاش  دـننک ، یم  یزاسّوج  .یلخاد  نافلاخم  مه  ینوریب ، نافلاخم  مه  دـنراد ؛
لمع و رد  ّدج  عطاق و  میمصت  مزع و  رادقم  کی  اهتفلاخم  نیا  اب  هلباقم ی  .دننک  یم  ینکشراک  ینادیم  یاهراک  رد  لمع و  هنحص ی  رد  ًانایحا 

لاعتم یادخ  زا  رگا  .دراد  مزال  نتساوخ  کمک  ادخ  زا  عّرضت و  هّجوت و  لّسوت و  مه  رادقم  کی  دهاوخ ؛ یم  نتفرگ  ار  راک  لابند  ندشن و  هتـسخ 
دوشن و هتسخ  مدآ  هک  تسا  نیا  ادخ  گرزب  یاهتمعن  زا  یکی  .دروآ  دهاوخ  دوجو  هب  ام  رد  ار  یریذپان  یگتسخ  حور  مینک ، تناعتسا  دادمتسا و 

یم یحور  هتسخ ی  تکرح ، زا  مدآ  اّما  هدشن ؛ هتسخ  ًالـصا  اهاپ  وناز و  دراد ؛ مه  هّوق  ناسنا  یهاگ  ینالوط  یاههار  رد  .دورن  رـس  شا  هلـصوح 
یمسج یگتسخ  زا  هک  دیاین -  شیپ  یحور  یگتسخ  نیا  هک  نیا  یارب  .دراد  یم  زاب  فادها  هب  ندیـسر  زا  ار  ناسنا  یحور ، یگتـسخ  نیا  .دوش 

ار نیا  دیهدن و  تسد  زا  ار  نیا  تسا ؛ مزال  یهلا  کمک  هب  یراودـیما  ادـخ و  هب  لّکوت  راگدرورپ ، زا  دادمتـسا  تسا -  رتشیب  مه  شرطخ  یهاگ 
هک نیا  رگم  دمآ ؛ دنهاوخ  ام  زا  دعب  هک  یناسک  زا  دندوب و  ام  زا  لبق  هک  یناسک  زا  میتسین  رتزیزع  لاعتم  یادخ  شیپ  امـش  نم و  .دیـشاب  هتـشاد 

تبقارم رتشیب  نامدوخ  زا  میداد ، جرخ  هب  یرتشیب  یاوقت  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  ار  نیا  دـشاب ؛ اهنآ  زا  رتشیب  نامیاوقت  دـشاب و  بوخ  ناملمع 
شیپ میتفر ، شیپ  رتشیب  فادـها ، نیا  تهج  رد  میتشاذـگ و  مارتحا  رتشیب  نوناـق  هب  میدرک ، لـمع  ناـمفیاظو  هب  رتهب  میدرک ، راـک  رتهب  میدرک ،

زکرمتم تهج  نیا  رد  ار  نامشالت  دیاب  .ریخن  نآ ، نودب  اّما  دوب ؛ میهاوخ  رتزیزع  لاعتم  یادخ 
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؛ تسا رّوصتم  شیارب  بقاوع  نامه  اهالب و  نامه  دتفیب ، اهماد  نآ  رد  سک  ره  .میتفین  ام  دنداتفا ، نارگید  هک  ییاهماد  رد  میـشاب  بظاوم  .مینک 
.تسین اهنآ  ام و  نیب  یقرف  اذل 

1384/7/17 تلود -  تئیه  یاضعا  رادید  رد 
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یبلق تراهط  بسک  ناسنا و  حور  هیفصت ی  تصرف  ناضمر ؛

.ناسنا دوجو  رد  یونعم  هریخذ ی  نیا  شیازفا  اوقت و  زا  تسا  ترابع  نآرق ، هیآ ی  حیرصت  رب  انب  ناضمر ، هام  هزور ی  زا  فده 

ندوشگ زا  تسا  ترابع  تسا -  یونعم  ییاریذـپ  کی  هک  هام -  نیا  رد  دوخ  ناگدـنب  زا  دـنوادخ  ییاریذـپ  .تسا  یهلا  تفایـض  هاـم  هاـم ، نیا 
زا یکی  مه  ناضمر  هام  هزور ی  .دنهد  یم  ماجنا  هام  نیا  رد  ناگدنب  هک  یریخ  لامعا  باوث  رجا و  ندرک  فعاضم  ترفغم و  تمحر و  یاهرد 

هیلع داّجـس  ماما  .تسا  راد  هزور  یبلق  تراـهط  هنیمز ی  داـجیا  ناـسنا و  حور  هیفـصت ی  هیاـم ی  هک  تسا ، یهلا  میظع  تفایـض  نیمه  داوم 
یادخ نوچ  تسا ؛ ترفغم  هام  بلق و  تراهط  ندـش و  کاپ  هام  ناضمر ، (1) ؛ صیحمتلا رهش  روهّطلا و  رهش  دومرف : یی  هبطخ  رد  مالّـسلا 

مل نمف  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  کی  رد  اذـل  .دـهد  یم  رارق  دوخ  تیانع  فطل و  دروم  لاس  ماّیا  رگید  زا  شیب  هام  نیا  رد  ار  رافغتـسا  لاعتم 
 - تسا هدوشگ  اهناسنا  یور  هب  یهلا  ترفغم  تمحر و  یاهرد  هک  ناضمر -  هام  رد  یـسک  رگا  (2) ؛ هل رفغی  رهش  ّیا  یفف  ناضمر  یف  هل  رفغی 

؟ دش دهاوخ  وا  بیصن  یقیفوت  نینچ  یِک  سپ  دنک ، ادیپ  تسد  یهلا  تمحر  ترفغم و  هب  دناوتن 

باب رد  هک  تسا ؛ ردقلا  هلیل  یهلا ، تفایض  یهلا و  هدئام ی  نیا  داوم  زا  یکی 
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ردـقلا هلیل  ناونع  هب  هک  یبش  1 ؛  ٍرْهَـش ِفْلَأ  ْنِم  ٌرْیَخ  ِرْدَقْلَا  ُهَلْیَل  دومرف  .منک  تبحـص  یردق  لوا  هبطخ ی  رد  زورما  هدـنب  ردـقلا ، هلیل  فیاظو 
هدنب ی ردقلا ، هلیل  ییایمیک  یاه  تعاس  رد  .تسا  رتالاب  رترب و  هام  رازه  زا  ناضمر ، هام  رد  بش  دـنچ  نیب  تسا  ددرم  تسا و  هدـش  هتخانش 

نارهاوخ ناردارب و  امـش  هب  ار  یبلاطم  زورما  مه  اعد  هرابرد ی  .تساعد  بش ، نیا  رد  لاـمعا  نیرتهب  .دـنکب  ار  هدافتـسا  رثکادـح  دـیاب  نمؤم 
اعد و رهظم  عقاو  رد  تسا -  تاّبحتـسم  زا  یکی  ردـق  یاه  بش  رد  هک  مه -  زامن  .تسا  رکذ  لّسوت و  اعد و  یارب  مه  ءاـیحا  .منک  یم  ضرع 
اب ینعی  هچ ؟ ینعی  اعد  .تساعد  تدابع ، حور  اهام ، جیار  ریبعت  هب  ای  تدابع ، زغم  هدابعلا ؛ ّخم  اعد  هک  تسا  هدـش  دراو  تیاور  رد  .تسا  رکذ 
ای تسا ، تساوخرد  ای  اعد  .نتـشاذگ  نایم  رد  وا  اب  ار  لد  فرح  ندرک و  ساسحا  دوخ  کـیدزن  ار  ادـخ  عقاو  رد  نتفگ ؛ نخـس  لاـعتم  یادـخ 

ناسنا کی  نمؤم و  هدنب ی  کی  یاهراک  نیرتمهم  زا  یکی  اعد  .تساعد  اهنیا  همه ی  تسا ؛ تدارا  تّبحم و  راهظا  ای  تسا ، دیمحت  دیجمت و 
.دراد یشقن  نینچ  حور  ریهطت  رد  اعد  .تسا  حاجن  تاجن و  حالَص و  بلاط 

اعد یاهدرواتسد 

لد رد  ادخ  دای  یایحا  . 1

یم فرح  وا  اب  میناد و  یم  دوخ  بطاخم  مینک ، یم  ساسحا  دوخ  کیدزن  ار  وا  مییوگ ، یم  نخس  ادخ  اب  ام  یتقو  تسیچ ؟ اعد  یاهدرواتـسد 
اه و یجک  اه و  فارحنا  همه ی  ردام  هک  ار -  تلفغ  لد ، رد  ادخ  دای  نتشادهگن  هدنز  .تساعد  دیاوع  دیاوف و  هلمج ی  زا  اهدرواتسد  نیا  مینز ،

هدنز لد  رد  ار  ادخ  دای  دزادنا و  یم  ادخ  دای  هب  ار  ناسنا  دیادز ؛ یم  ناسنا  لد  زا  ار  تلفغ  اعد  .دیادز  یم  تسادخ -  زا  تلفغ  ناسنا ، یاهداسف 
.دور یم  اهنآ  لد  زا  ادخ  دای  هک  تسا  نیا  دنوش ، یم  نآ  هب  یالتبم  اعد  زا  مورحم  دارفا  هک  یتراسخ  نیرتگرزب  .دراد  یم  هگن 
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.دراد یلّصفم  ثحب  هدش و  رکذ  هراب  نیا  رد  هیآ  دنچ  نآرق  رد  .تسا  راب  تراسخ  رایسب  رشب  یارب  لاعتم  یادخ  زا  تلفغ  نایسن و 

لد رد  نامیا  رارمتسا  تیوقت و  . 2

لباق ِنامیا  .دنک  یم  رقتسم  رادیاپ و  لد  رد  ار  نامیا  هک  تسا  نیا  اعد  تّیـصوصخ  .تسا  لد  رد  نامیا  رارقتـسا  تیوقت و  اعد ، مود  درواتـسد 
دیـسانش یم  .تسا  نتفر  نیب  زا  رطخ  رد  ناسنا ، نوگانوگ  تالاح  اه و  معنت  اه ، یـشوخ  اه ، یتخـس  ملاـع و  ثداوح  اـب  ههجاوم ی  رد  لاوز 

، نیا .تفر  اهنآ  تسد  زا  نامیا  یبلق ، تاوهـش  یمـسج و  تاذـل  اب  ایند ، تردـق  اب  ایند ، لام  اب  ههجاوم ی  رد  اّما  دنتـشاد ؛ نامیا  هک  ار  یناسک 
اعد و اب  نامیا  لاوز  رطخ  دـنک و  یم  تباث  رقتـسم و  ناسنا  لد  رد  ار  نامیا  هک  تسا  نیا  اعد  تّیـصوصخ  .تسا  رقتـسمریغ  لزلزتم و  ناـمیا 

.دور یم  نیب  زا  لاعتم  یادخ  هب  هّجوت  رارمتسا 

ناسنا رد  صالخا  حور  ندیمد  . 3

.دـهد یم  صالخا  حور  ناسنا  هب  ندـید ، وا  کیدزن  ار  دوخ  نتفگ و  نخـس  ادـخ  اب  .تسا  ناسنا  رد  صالخا  حور  ندـیمد  درواتـسد ، نیموس 
ِیلومعم یاهراک  همه ی  ادـخ  بوخ  ناگدـنب  .داد  ماجنا  ادـخ  یارب  دوش  یم  ار  اهراک  همه ی  .نداد  ماـجنا  ادـخ  یارب  ار  راـک  ینعی  صـالخا 

لثم اهراک -  نیرت  یدابع  نیرت و  یبرق  یّتح  هک  دنتسه  مه  یـضعب  .دنناوت  یم  دنهد و  یم  ماجنا  ادخ  هب  بّرقت  تّین  اب  مه  ار  یگدنز  هرمزور ی 
.دمد یم  ناسنا  رد  ار  صالخا  حور  اعد  .تسا  ناسنا  یارب  یگرزب  درد  یصالخا ، یب  .دنهد  ماجنا  ادخ  یارب  دنناوت  یمن  ار  زامن - 

ناسنا رد  یقالخا  لیاضف  دشر  یزاسدوخ و  . 4

لیاضف لاعتم ، یادـخ  اب  ندز  فرح  اب  ادـخ و  هب  هّجوت  اب  ناسنا  .تسا  ناسنا  رد  یقالخا  لیاضف  دـشر  یزاـسدوخ و  اـعد ، مراـهچ  درواتـسد 
تمس هب  ناسنا  جورع  ناکلپ  دوش  یم  اعد  نیاربانب  تسا ؛ راگدرورپ  اب  سنا  یعیبط  یرهق و  تیـصاخ  نیا  دنک ؛ یم  تیوقت  دوخ  رد  ار  یقالخا 

لیاذر اعد  ًالباقتم  .تالامک 

ص:275

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 338 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رود  ناسنا  زا  ار  یربص  یب  نبج و  سفن و  فعـض  ادخ و  ناگدـنب  اب  ینمـشد  یتسرپدوخ و  ربک و  صرح و  دـیادز ؛ یم  ناسنا  زا  ار  یقالخا 
.دنک

لد رد  ادخ  هب  تّبحم  داجیا  . 5

یبوخ اه و  ییابیز  همه ی  رهظم  .دنک  یم  هدنز  لد  رد  ار  لاعتم  یادخ  هب  قشع  اعد  .تسا  لاعتم  یادخ  هب  تّبحم  داجیا  اعد ، مجنپ  درواتسد 
.دروآ یم  دوجو  هب  لد  رد  ار  تّبحم  نیا  لاعتم ، یادخ  اب  مّلکت  سنا و  اعد و  .تسا  راگدرورپ  سدقا  تاذ  اه 

ناسنا رد  تمواقم  دیما و  حور  ندیمد  . 6

رد سک  ره  .دهد  یم  ار  یگدنز  یاهـشلاچ  لباقم  رد  تمواقم  تردق  ناسنا  هب  اعد  .تسا  ناسنا  رد  دـیما  حور  ندـیمد  اعد ، مشـش  درواتـسد 
لباقم رد  ار  ناسنا  دـهد و  یم  تردـق  ییاناوت و  ناسنا  هب  اعد  .دـنک  یم  ادـیپ  ییاـه  شلاـچ  دوش و  یم  هجاوم  یثداوح  اـب  دوخ  یگدـنز  نارود 
حالس یلع  مکّلدا  الا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مرکم  یبن  زا  .حالس  هب  تسا  هدش  ریبعت  اعد »  » زا تیاور  رد  اذل  دنک ؛ یم  مکحتـسم  ثداوح 

نمؤملا حالـس  ّناف  راهّنلا  لیّللاب و  مکّبر  نوعدـت  تسامـش ؛ تاجن  هیاـم ی  هک  منک  یفرعم  امـش  هب  ار  یی  هحلـسا  (1) ؛ مکئادعا نم  مکیجنی 
ربمغیپ گنج ، نادیم  رد  اذل  .تسا  نمؤم  ناسنا  تسد  رد  یی  هدنّرب  حالـس  لثم  لاعتم ، یادـخ  هب  هّجوت  ثداوح ، اب  ههجاوم ی  رد  . (2) ءاعدلا
هیصوت داد ، یم  اهنآ  هب  ار  مزال  تاناکما  درک ، یم  فص  هب  ار  نازابرس  تسارآ ، یم  ار  هاپس  داد ؛ یم  ماجنا  ار  مزال  یاهراک  همه ی  مالـسا  مرکم 

دنلب اعد  هب  تسد  دز ، یم  وناز  نادیم  طسو  مه  تقو  نامه  رد  اّما  درک ؛ یم  لامعا  ار  شدوخ  ِیهدـنامرف  فارـشا  درک ، یم  اهنآ  هب  ار  مزال  یاه 
.دنک یم  مکحتسم  ار  ناسنا  لد  ادخ ، اب  طابترا  نیا  .تساوخ  یم  وا  زا  دز و  یم  فرح  لاعتم  یادخ  اب  درک ، یم  عّرضت  درک ، یم 
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هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 339 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_276_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_276_2
http://www.ghaemiyeh.com


تاجاح ندش  هدروآرب  . 7

دهاوخ و یم  لاعتم  یادـخ  زا  دراد ، ناسنا  هک  یتاجاح  هک  تسا  نیا  اعد  یاهدرواتـسد  زا  یکی  .تسا  تاجاح  ندـمآرب  اعد ، رگید  درواتـسد 
َو دومرف : .تساعد  یاهدرواتـسد  هیقب ی  راـنک  رد  یکی  مه  نیا  تسین ؛ نیا  اـعد  صاوخ  همه ی  هّتبلا  .دـنک  یم  هدروآرب  ار  تاـجاح  نآ  ادـخ 

هیلع داّجـس  ماما  لوق  زا  یلامث  هزمحوبا ی  یاعد  رد  .دـیبلطب  وا  زا  ار  ناتدوخ  یاهزاین  دـیهاوخب و  لاعتم  یادـخ  زا  ِهِلْـضَف 1 ؛  ْنِم  َهّللَا  اوُلَئْس 
لها یلع  تاّـیطعلاب  ناّـنملا  تـنا  هّـیطعلا و  عـنمت  لاؤّسلاـب و  رمأـت  نأ  یدّیـس  اـی  کتافـص  نـم  سیلو  دوـش : یم  ضرع  روـط  نـیا  مالّـسلا 

.درادن ناکما  نیا  ینکن ؛ یلمع  ار  اهنآ  هتساوخ ی  هک  یشاب  هتـشاد  انب  اّما  دنهاوخب ، وت  زا  هک  یهدب  روتـسد  تدوخ  ِناگدنب  هب  وت  (1) ؛ کتکلمم
یم ار  هچنآ  هک  دراد  میمصت  لاعتم  یادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  مینک ، بلط  میهاوخب و  وا  زا  هک  دنک  یم  رما  امـش  نم و  هب  لاعتم  یادخ  یتقو 
نم مرکا  هللاو  (3) هباجألا باب  (2) هنع قلغی  ءاعّدـلا و  باـب  دـبع  یلع  حـتفیل  هللا  ناـک  اـم  هک : تسا  تیاور  رد  اذـل  .دـهدب  اـم  هب  میهاوخ ،

.ددنبب ار  تباجا  باب  اّما  دنک ، زاب  ار  اعد  باب  هک  تسا  نآ  زا  رت  میرک  لاعتم  یادخ  (4) ؛ کلذ

نآ تباجتسا  اعد و  طیارش 

شیالآ یب  توارط و  اب  یلد  اب  تساوخرد  . 1

هتساوخ نیا  هک  دنک  یم  ساسحا  رهاظ  بسح  هب  دهاوخ و  یم  ادخ  زا  ار  یزیچ  ناسنا  یهاگ  .دشاب  تباجا  نآ ، لابند  هک  مینکب  دیاب  ییاعد  هچ 
اب هک  تسا  نیا  اعد  طرش  نیلوا  .دریگب  ماجنا  دوخ  طیارـش  اب  هملک و  یقیقح  یانعم  هب  اعد  هک  تسا  نیا  اعد  تباجا  مهم  طرـش  .دشن  هدروآرب 

شیالآ یب  توارطاب و  ِلد 
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ص 68. ج 1 ، همیدقلا ،) ط   ) لامعالا لابقا  ( . 2 - ) 1
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ص 504 یدرجورب 9 ف ج 30 ،  ) هعیشلا ثیداحالا  عماج  ( . 5 - ) 4
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یارب دـنیوگ  یم  هدـنب  هب  اه  یـضعب  یهاگ  .دراد  همه  زا  شیب  ار  تباجا  لامتحا  لابقا و  ناناوج  یاعد  اذـل  اهناوج ؛ لد  لـثم  دوش ؛ تساوخرد 
توارطاب شیالآ و  یب  لد  ردـق  رگا  هک  دنتـسه  اهناوج  نیا  عقاو  رد  اّما  مینک ؛ یم  اعد  اهناوج  همه ی  یارب  هشیمه  ام  هّتبلا  .نک  اعد  ام  یاهناوج 

.دشاب رتکیدزن  تباجتسا  هب  دناوت  یم  ییاعد  ره  زا  اهنآ  یاعد  دننادب ، ار  دوخ 

تفرعم اب  ندرک  اعد  . 2

تسا یسک  زا  تساوخرد  نیا  اعد و  نیا  هک  دنادب  ینعی  دهد ؛ ماجنا  تفرعم  اب  ار  اعد  ناسنا  هک  تسا  نیا  باجتسم  یاعد  طیارش  زا  رگید  یکی 
هالّـصلا و هیلع  قداص  ماما  هب  .دـشاب  هتـشاد  رواب  اعد  رثا  هب  ینعی  دـهد ؛ ماجنا  وا  یارب  دـهاوخ ، یم  ناـسنا  هک  ار  هچنآ  همه ی  دراد  تردـق  هک 

یب هنوفرعت ؛ نم ال  نوعدـت  مکّنـأل  دومرف : مینیب ؛ یمن  ار  تباـجا  رثا  اّـما  مینک ، یم  اـعد  (1) ؛ انل باجتـسی  الف  اوعدن  هک : دش  ضرع  مالّـسلا 
تردق هب  (2) ؛ ینولأسی ام  مهیطعا  نا  یلع  ردقا  یّنأ  نوملعی  هک : تسا  هدـش  لقن  اعد  رد  تفرعم  هرابرد ی  یتیاور  رد  .دـینک  یم  اعد  تفرعم 

.دنشاب هتشاد  رواب  راگدرورپ  تباجا 

دایز اهنیا  تسا ، گرزب  اهنیا  دییوگن  دـیهاوخب و  ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  دـینکب ؛ گرزب  یاه  تساوخرد  دیـشاب ؛ هتـشاد  دـنلب  تّمه  اعد  رد 
یادـخ دـینک ؛ بلط  طیارـش ، نیمه  اب  هملک و  یقیقح  یانعم  هب  امـش  هک  تسا  نیا  هدـمع  .تسین  یزیچ  اهنیا  لاعتم  یادـخ  یارب  هن ، تسا ؛

.تسا لفاغ  ناسنا  دوخ  هدوب ؛ وا  یاعد  تباجا  تفرگ ، ماجنا  هک  یراک  دناد  یمن  ناسنا  مه  یهاگ  .درک  دهاوخ  تباجا  ار  بلط  نیا  لاعتم 

هانگ زا  بانتجا  هبوت و  . 3

اه فّلخت  .میتسه  فّلخت  هانگ و  راچد  همه  .تسا  هبوت  یاه  بش  مه  اه  بش  نیا  .تسا  هبوت  هانگ و  زا  باـنتجا  اـعد ، طیارـش  زا  رگید  یکی 
گرزب کچوک و 
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رس هانگ  ام  زا  هک  دشاب  نیا  دیاب  ام  مزع  .میدرگرب  ادخ  یوس  هب  مینک و  هبوت  ششخب و  بلط  رافغتسا و  یهاوخرذع و  دیاب  لاعتم  یادخ  زا  .دراد 
هانگ نیمه  زاب  دنک ؛ یم  ادیپ  شزغل  دوش و  یم  هابتـشا  تلفغ و  راچد  دعب  دنکن ؛ هانگ  هک  دریگ  یم  میمـصت  دـنک و  یم  مزع  ناسنا  یهاگ  .دـنزن 
یدج یعقاو و  دصق  کی  دیاب  ندرکن  هانگ  .دشاب  یقیقح  یدج و  دیاب  رافغتـسا  اهتنم  دنک ؛ رافغتـسا  هبوت و  دیاب  رگید  راب  دـیآ ؛ یم  ناسنا  غارس 

شیاعد ات  دوش  جراخ  مدرم  هملظم ی  زا  دیاب  ناسنا  (1) ؛ سانلا ملاظم  نم  جرخیلو  هک : دراد  تیاور  رد  اعد  تباجتـسا  اعد و  هرابرد ی  .دشاب 
لد اب  . (2) قداصلا ناسللاو  یقنلا  بلقلاب  ینعدا  یسوم  ای  دومرف : باطخ  یسوم  ترضح  هب  لاعتم  یادخ  هک  دراد  رگید  تیاور  رد  .دوش  لوبق 

.دش دهاوخ  باجتسم  ًاعطق  اعد  دینک ؛ اعد  دینزب و  فرح  لاعتم  یادخ  اب  وگتسار  نابز  کاپ و 

عوشخ بلق و  روضح  . 4

فرح ادخ  اب  امـش  هک  تسا  نیا  اعد  یانعم  میدرک ، ضرع  هک  روط  نامه  .تسا  عوشخ  بلق و  روضح  اعد ، تباجتـسا  طیارـش  زا  رگید  یکی 
یی هبلاطم  دروایب و  نابز  رب  ار  یزیچ  تداع  قبط  روط  نیمه  ناسنا  هک  نیا  .دینادب  رظان  رـضاح و  دینک و  ساسحا  دوخ  لباقم  رد  ار  ادخ  دینزب ؛
اعد نیا  دـنک ، ساسحا  ار  یبلط  تلاح  ًاتقیقح  دوخ  لد  رد  هک  نیا  نودـب  زرمایب -  ار  ام  ردام  ردـپ و  ایادـخ  زرمایب ، ار  ام  ایادـخ  دـنک -  رکذ  ار 

ار شیاعد  لاعتم  یادخ  دنک ، اعد  رگا  اوه  هبرـس  هّجوت و  یب  لفاغ و  لد  (3) ؛ هال بلق  ءاعد  لجوّزع  هللا  لبقی  .تسا ال  ناـسل  هقلقل ی  تسین ؛
رگا هک  تسا  یعقوت  هچ  درک ؟ دـنهاوخ  اعد  هنوگچ  دـنلفاغ -  ًالـصا  هک  یناسفن -  تاوهـش  تاّینمت و  رد  قرغ  هدولآ و  یاـهلد  .دـنک  یمن  لوبق 

؟ دوش باجتسم  درک ، اعد  روط  نیا  ناسنا 

تقو الاح  دـنیوگ  یم  دـینک ، هبوت  دوش  هتفگ  رگا  .تسا  یگرزب  هابتـشا  نیا  یریپ ؛ نارود  یارب  دـنراذگ  یم  ار  هبوت  تدابع و  اعد و  اـه  یـضعب 
مولعم ًالوا  .میراد 
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تسانب ینعی  میراد -  تقو  ًاتقیقح  میدرک  ضرف  رگا  .تسا  مه  نینس  همه ی  یارب  دنک ؛ یمن  علطم  ار  ناسنا  گرم  میـشاب ؛ هتـشاد  تقو  تسین 
تحار و لایخ  اب  دعب  دنارذگ ، تاوهش  رد  ندش  قرغ  تلفغ و  اب  ار  یناوج  نارود  دوش  یم  هک  دنک  لایخ  یسک  هچنانچ  میسرب -  یریپ  نینـس  هب 

شیپ وا  یارب  درک ، هدارا  تقو  ره  ناسنا  هک  تسین  یزیچ  هبانا  اعد و  تلاح  .تسا  هدـش  بکترم  یگرزب  هابتـشا  تفر ، هبوت  غارـس  هب  یناسآ  اـب 
ادخ و هب  هّجوت  هنیمز ی  هک  یناسنا  َکادَی .  ْتَمَّدَق  امِب  َکِلذ  دهد ؛ یمن  تسد  میتسه ، هّجوت  لاح و  لابند  دوش ؛ یمن  میهاوخ ، یم  یهاگ  .دیایب 

یضعب دینیب  یم  امش  .دورب  ادخ  هناخ ی  ِرد  دناوتب  درک ، هدارا  تقو  ره  هک  تسین  روط  نیا  دشاب ، هدرواین  دوجو  هب  شدوخ  رد  ار  هللا  یلا  عوجر 
.دوش یمن  رارقرب  طابترا  نیا  دـننک ، یم  شالت  هچره  یـضعب  اّما  دـننک ؛ رارقرب  طابترا  دـنناوت  یم  تحار  یلیخ  اهناوج -  ًابلاغ  کاـپ -  یاـهلد 

ِرد دنتـساوخ  تقو  ره  ات  دننک ؛ ظفح  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار ی  دننادب و  ردق  دنراد ، هگن  مرن  ار  ناشدوخ  لد  دنناوت  یم  دـنراد و  یتصرف  هک  یناسک 
.دنناوتب دنورب ، ادخ  هناخ ی 

هروثأم یاهاعد  تیمها 

اهاعد نیا  رد  ییاه  هتـساوخ  ًالوا  .تساهاعد  نیرتهب  تسا ، هدیـسر  هّمئا  زا  هک  ییاـهاعد  .تسا  روثأـم  یاـهاعد  اـعد ، باـب  رد  رخآ  هتکن ی 
یاعد رد  .دنک  یم  بلط  ادخ  زا  ار  اهنآ  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  نابز  زا  ناسنا  دنک و  یمن  روطخ  ًالـصا  اهام  لاثما  نهذ  هب  هک  تسا  هدش  هدناجنگ 

دـهاوخب و ادـخ  زا  ار  اهنیا  ناسنا  رگا  هک  دوش ؛ یم  حرطم  ناسنا  یارب  اه  هتـساوخ  تاـبلاطم و  نیرتهب  هفرع  یاـعد  حاـتتفا و  یاـعد  هزمحوبا و 
تسا هدش  ادا  ینایب  نحل و  نابز و  اب  بلطم ، .دراد  دوجو  عّرضت  عوشخ و  یاه  هیام  اهاعد  نیا  رد  ًایناث  .دشاب  هیامرـس  وا  یارب  دناوت  یم  دریگب ،

ردق ار  اهاعد  نیا  دیاب  ناسنا  .دـنز  یم  جوم  اهاعد  نیا  رد  قوش  یگتفیـش و  قشع و  غیلب ، حیـصف و  تارابع  اب  .دـنک  یم  مرن  عشاخ و  ار  لد  هک 
.دنک هدافتسا  اهنآ  زا  دنادب و 

بوخ یاه  همجرت  نالا  هناتخبشوخ  .میمهفب  ار  اهاعد  نیا  یانعم  دیاب  هّتبلا 
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هدید ام  هک  ییاج  نآ  ات  هّتبلا  .دنناوخب  دـننک و  تّقد  اه ، همجرت  هب  هّجوت  اب  .تسا  هدـش  همجرت  نوگانوگ  یاهاعد  نانجلا و  حـیتافم  دراد و  دوجو 
اه همجرت  نیا  هب  هّجوت  اب  .تسا  مولعم  اعد  نومضم  هرخالاب  یلو  دنک ؛ سکعنم  ار  اهاعد  نیا  ظافلا  یاه  ییابیز  هتـسناوتن  یی  همجرت  چیه  میا ،

نییاپ هبترم ی  هّتبلا  .دننک  همجرت  لقاال  ار  اعد  تارقف  زا  یـضعب  دنوش ، یم  ادصمه  یی  هّدع  اهنآ  اب  دـنناوخ و  یم  هک  یناسک  .دـنناوخب  ار  اهاعد 
یادخ اب  دراد  لد  زوس  زا  یکاح  هتفیـش ی  ِنابز  کی  اب  هک  دنک  ساسحا  ردق  نیمه  دمهف ، یمن  ار  اعد  یانعم  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  مه  شرت 

.دنز یم  فرح  لاعتم 

اعد دقن  هدیاف ی  نیرتگرزب 

.مینک هدافتـسا  اه  بش  نیا  زا  میناوتب  ات  دـهد  قیفوت  ام  همه ی  هب  میراد ، شیپ  رد  هک  یردـق  کرابم  یاـه  بش  رد  لاـعتم  یادـخ  میراودـیما 
ییالب تبیـصم و  یراتفرگ و  یتقو  دننک  یم  لایخ  یـضعب  .درک  اعد  دیاب  هشیمه  تسین ؛ یراتفرگ  تقو  صوصخم  اعد  .دـینک  اعد  نم ! نازیزع 

زا یکی  ریبعت  هب  .دراد  هگن  ظوفحم  ادخ  اب  ار  هطبار  دنک و  اعد  دیاب  دنک ، یم  یگدنز  یداع  لاح  رد  ناسنا  هک  مه  یتقو  نآ  هن ، درک ؛ اعد  دیاب  دوب ،
ناردارب یاه  تجاح  ناتدوخ ، یاه  تجاح  .تسا  مزال  هشیمه  اـعد  .دـنک  انـشآ  یلعا  توکلم  رد  ناگتـشرف  یارب  ار  دوخ  یادـص  تاـیاور ،

ماظن روشک و  ناشخرد  یاه  تفرشیپ  لیهـست  اه ، یراتفرگ  عفر  روشک ، یمومع  لئاسم  ناهج ، حطـس  نیملـسم  همه ی  یاه  تجاح  نمؤم ،
اب هطبار  داجیا  ینعی  دسر ؛ یم  هدننکاعد  امش  دوخ  هب  هک  تساعد  دقن  هدیاف ی  اعد ، هدیاف ی  نیرتگرزب  .دیهاوخب  ادخ  زا  ار  یمالـسا  یروهمج 

؛ تسا هدننکاعد  امـش  دوخ  هب  قّلعتم  هک  تساعد  درواتـسد  نیرتدقن  نیا ، .ملاع  راگدرورپ  هب  بّرقت  هب  قوش  تّبحم و  ساسحا  لاعتم و  یادخ 
.تسا یرگید  ثحب  تباجتسا ، ثحب 

1384/7/29 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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یهلا لّضفت  تمحر و  زا  یریگ  هرهب  تصرف  ناضمر ؛

میا هتـشاد  ار  دـیما  نیا  هشیمه  هک  گرزب  روشک  نیا  نالوؤسم  ام  .تسا  نایاپ  هب  ور  نآ ، رد  یهلا  هدوشگ ی  هرفـس ی  اب  شتاکرب و  اب  ناضمر  هام 
میناد یمن  هک  یلاح  رد  میراذـگ ؛ یم  رـس  تشپ  ار  زیزع  هام  نیا  میریگب ، هرهب  یهلا  کـمک  زا  دوخ  ِفیلاـکت  نداد  ماـجنا  وکین  یارب  میناوتب  هک 

گرزب لضف  گرزب و  ریخ  نیا  زا  میناوت  یمن  ام  .هدوب  ردقچ  ردق  یاهبش  رد  هام و  نیا  رد  یهلا  لضفت  یهلا و  تمحر  زا  هام و  نیا  زا  ام  بیصن 
ماجنا دوش  یمن  ار  نیگنـس  فیاظو  نیا  مه  یهلا  کمک  اب  زج  تسا ؛ گرزب  ام  هفیظو ی  تسا ؛ ینالوط  ام  هار  تسا ؛ نیگنـس  ام  راک  .میرذگب 

.تسا هیضق  نیمه  هرابرد ی  ًاتدمع  نم  زورما  فرح  .درمش  منتغم  ار  اه  تصرف  نیا  دیاب  اذل  داد ؛

نیا .تشگرب  ینعی  هبوـت ، .ادـخ  یوـس  هب  هبوـت ی  یبـلط و  شزرمآ  هب  دـنک  یم  رما  ار  اـم  هیآ  نیا  رد  هلمج  زا  نآرق و  رد  ررکم  لاـعتم  یادـخ 
نیا و  مینک ؛ حالـصا  ار  دوخ  دـیاب  میراد ؛ میتشاد و  ییاه  یهاتوک  ام  .تسا  راتفر  لمع و  هلحرم ی  رد  مه  ناـمیا و  هلحرم ی  رد  مه  تشگرب ،

َّمُث ُهُتاـیآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباـتِک  .رلا  .ِمیِحَّرلَا  ِنمْحَّرلَا  ِهّللَا  ِمْسِب  دوش : یم  عورـش  روط  نیا  دوه  هکراـبم ی  هروس ی  .تسا  تیمها  ِلوا  هجرد ی  رد 
رد ینآرق  تلاسر  ینعی  ِهْیَلِإ (1) . اوُبوُت  َّمُث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسِا  ِنَأ  ٌریِـشَب َو  ٌریِذَن َو  ُهْنِم  ْمُکَل  یِنَّنِإ  َهّللَا  َّالِإ  اوُدُـبْعَت  ّالَأ  .ٍریِبَخ  ٍمیِکَح  ْنُدَـل  ْنِم  ْتَلِّصُف 

هلأسم ی لوا  هجرد ی 
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ات هتفرگ  ناربمغیپ  زا  تسا ؛ تاقبط  همه ی  هب  طوبرم  نیا ، .دوش  یم  حرطم  ادخ  زا  یبلط  شزرمآ  ادخ و  هب  تشگزاب  هلـصافالب  تسا ؛ دـیحوت 
ار ناکاپ  راک   » .تسا یرگید  زیچ  ناگتـسجرب  ناکاپ و  رد  تسا ؛ زیچ  کی  ام  رد  مینک ، یم  رافغتـسا  نآ  زا  هک  یهاـنگ  اـهتنم  نییاـپ ؛ تاـجرد 

؛ دنا نکمم  مه  اهنآ  رافغتسا ؛ هب  دنراد  جایتحا  مه  اهنآ  ریگم .» دوخ  زا  سایق 

ملعا هللاو  دشن ، زگره  ادج  ملاع  ود  رد  نکمم  ییور ز  هیس 

مه ام  دروم  رد  .دننک  ناربج  ادخ  زا  ترفغم  بلط  اب  ار  یبسن  یدنُک  نیا  ندیسرن و  صقن و  نیا  دننک و  ترفغم  بلط  هک  دنراد  جایتحا  مه  اهنآ 
.تسام یلصا  فرح  نیا ، .میراد  ار  اهاطخ  ماسقا  عاونا و  ام  تسین ؛ ات  ود  یکی  ناهانگ  اهاطخ و  هک 

، میدناوخ هک  مه  هیآ  نیمه  رد  .دیدنبب  رافغتسا  هلیـسو ی  هب  ار  الب  ِرد  (1) ؛ رافغتـسالاب ایالبلا  باوبا  اوعفدا  منک : رکذ  اج  نیا  رد  مه  ار  یتیاور 
.دش دهاوخ  لصاح  لاعتم  یادخ  زا  یبلط  شزرمآ  هبوت و  رافغتسا و  اب  یگدنز ، زا  وکین  یدنم  هرهب  ینعی  2 ؛  ًانَسَح ًاعاتَم  ْمُکْعِّتَمُی  دراد 

رافغتسا یعامتجا  یدرف و  بتارم 

هدمآ هینابعـش  تاجانم  رد  .تسا  لاعتم  یادخ  زا  شزرمآ  بلط  رتهب ، اهاعد  همه ی  زا  (2) ؛ رافغتسألا اعّدلا  ریخ  دراد : رگید  تیاور  کی  رد 
ار مرمع  همه ی  نم  دیوگ  یم  هک  یتجاح  تسیچ ؟ تجاح  نیا  . (3) کنم اهبلط  یف  یرمع  تینفا  دق  هجاح  یف  ینّدرت  کّنظا  ام  یهلا  تسا :

.یهلا ترفغم  زا  تسا  ترابع  مدرک ، یرپس  نآ  بلط  رد 
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دجب رشب  رگا  .میدرک  دراو  نارگید  رب  نامدوخ و  رب  هک  تسا  ییاه  هبرـض  ندرک  ناربج  یانعم  هب  تساهاطخ ؛ حالـصا  یانعم  هب  یهلا  شزرمآ 
تلفغ اه  ناسنا  ام  راک  لاکشا  .دش  دهاوخ  یکین  ماجنارس  رشب ، ماجنارس  دش و  دهاوخ  راومه  ادخ  هار  دشاب ، دسافم  اهاطخ و  حالصا  ددصرد 

هب مزع  نیا  رگا  تفر و  نیب  زا  اـه  تلفغ  نیا  رگا  .تسا  دوـخ  رد  حالـصا  ندرک  ییارجا  زا  تلفغ  و  حالـصا ، موزل  زا  تلفغ  دوـخ ، یاـطخ  زا 
یم حالـصا  نامدوخ  تسام -  فیاظو  نیرتگرزب  وزج  یتامّدقم و  هلحرم ی  هک  لوا -  هلحرم ی  رد  .دوش  یم  حالـصا  زیچ  همه  دـمآ ، دوجو 
دوخ زا  یهلا  یاضر  بسک  همّدـقم ی  اـهراک  همه ی  تسا ؛ دوخ  حالـصا  همّدـقم ی  اـهراک  همه ی  ینعی  تسا ؛ نیا  مه  ساـسا  هک  میوش ،

یـضار نامدوخ  زا  ار  ادخ  میناوتب  هک  تسا  نیا  یارب  اهتدهاجم  اهـشالت و  همه ی  (1) ؛ متیدتها اذا  ّلض  نم  مکّرضیال  مکـسفنا  مکیلع  تسا ؛
.میناسرب ار  دوخ  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  ام  یارب  شنیرفآ  لصا  رد  هک  یلامک  هب  مینک و 

نامدوخ ییاناوت  هزوح ی  رد  ار  یمومع  درکراـک  یعمج و  فدـه  ریـسم و  تسا ؛ یعاـمتجا  حالـصا  یعاـمتجا و  رافغتـسا  رگید ، هلحرم ی 
باسح هب  راوشد  ار  راک  نیا  دیابن  .تسا  رافغتسا  یعقاو  نومضم  اوتحم و  موهفم و  رافغتسا و  ریثأت  زا  هنومن  نیرت  حضاو  نیا  هک  مینک ؛ حالـصا 
بیرق کـیلا  لـحاّرلا  ّناو  دـیدناوخ : هزمحوـبا  فیرـش  یاـعد  رد  اـه  بش  نیا  .میناوـت  یم  اـم  تسا و  ناـسآ  راـک  نیا  مینک ، هدارا  رگا  .دروآ 

کّناو ال .تسا  نتشامگ  تّمه  ندرک و  تکرح  ندرک ، مزع  هدمع ، .تسا  کیدزن  شهار  دیایب ، وت  تمس  هب  هک  یـسک  اراگدرورپ ! (2) ؛ هفاسملا
.مینک یم  داجیا  هلـصاف  ادـخ  دوخ و  نیب  دوخ ، یاهاطخ  اـب  دوخ و  تسد  هب  اـم  . (3) کنود لامعألا  مهبجحت  نا  ّـالا  کـقلخ  نع  بجتحت 

لد زا  دـیتسناوت  رگا  .تسا  یهلا  تمحر  هناشن ی  قیفوت  نیا  دـش ، ادـیپ  یقیفوت  رگا  .تسا  کیدزن  هار  درادـن ؛ یی  هلـصاف  اـم  اـب  لاـعتم  یادـخ 
یم دننک و  یم  بذج  دنراد  ار  امـش  تسامـش ؛ لاح  لماش  یهلا  هّجوت  یهلا و  قیفوت  هک  دینادب  دینکب ، یتکرح  یمزع و  دـیروآرب و  یرافغتـسا 

ادخ .دنشِک 
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هّجوت ینعی  هچ ؟ ینعی  هبوت  .دننک  هبوت  اهناسنا  ات  درک  هبوت  ادخ  (1) ؛ اوبوتیل مهیلع  بات  ّمث  دهد ؛ یم  تبسن  شدوخ  هب  ار  هبوت  دّدعتم  دراوم  رد 
.دوش لیامتم  لاعتم  یادخ  هب  مه  امش  لد  ات  دش  بجوم  نیا  درک ؛ هّجوت  فطع  امش  هب  ادخ  .تشگرب  و 

دسرن ییاج  هب  هراچیب  قشاع  ششوک  یششک  دشابن  قوشعم  بناج  زا  هک  ات 

کتلالدب یلیلد  نم  قثاو  انا  کیلا و  یعیفـش  کل  یّبح  کیلع و  یلیلد  یالوم  ای  یتفرعم  مینک : یم  ضرع  یلامث  هزمح ی  یبا  یاعد  نیمه  رد 
ار نم  وت  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  دـش ، هماقا  نم  یارب  لیلد  هک  نیا  یدرک ، تلـالد  دوخ  هب  ار  نم  وت  هک  نیا  کتعافـش ؛  یلا  یعیفـش  نم  نکاـس  و 

یوس هب  دـجاسم  رد  ام  ناناوج  یاهتـسد  ناضمر  هام  رد  دـینیب  یم  رگا  .ینک  یم  بذـج  یناشک و  یم  یراد  ار  نم  وت  ینک ؛ یم  تلـالد  یراد 
؛ تسا یهلا  بذج  تسا ؛ تّلم  نیا  یور  ادخ  فطل  رظن  هک  دینادب  دنک ، یم  رُپ  ار  هعماج  یاضف  اهنآ  وفعلا »  » یادص دوش و  یم  دـنلب  نامـسآ 
زا (2) ؛ کتمحر تابجوم  کلئـسا  یّنا  ّمهّللا  .دتـسرفب  ار  دوخ  تمحر  دهاوخ  یم  نوچ  تسا ؛ هدرک  داجیا  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  یـششک 

ار دوخ  فطل  تمحر و  دـهاوخ  یم  لاعتم  یادـخ  .دـنک  یم  مهارف  ار  تمحر  تابجوم  نیا ، .میهاوخ  یم  ار  تمحر  تابجوم  لاعتم  یادـخ 
.دنک تّلم  نیا  لاح  لماش 

اهنآ زا  رافغتسا  موزل  هانگ و  هناگ ی  هس  عاونا 

یاهتراسخ اهنیا  زا  تلفغ  .میراد  زاین  نآ  هب  مه  یتیریدم  یاهراک  رد  امش  نم و  دروخ ؛ یم  ام  درد  هب  اهنیا  درک ؛ رافغتـسا  دیاب  هانگ  هنوگ  هس  زا 
هب ملظ  ریبعت  هک  تسا -  سفن  هب  ملظ  طقف  هک  تسا  یهانگ  روج  کـی  دراد : دوجو  هاـنگ  روج  هس  .دـنک  یم  تسا و  هدرک  دراو  اـم  رب  ار  یگرزب 

وا دوخ  هب  مه  شمیقتسم  رثا  دوش و  یم  بکترم  درف  هک  تسا  یهانگ  تسا -  ناوارف  ثیدح  رد  نآرق و  رد  سفن 
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.یلومعم ِیدرف  ِفراعتم  ناهانگ  ددرگ ؛ یمرب 

ملظ هانگ ، نیا  .تسا  رت  نیگنـس  هانگ ، نیا  .دسر  یم  یرگید  هب  مدرم و  هب  نآ  میقتـسم  رثا  اّما  دوش ، یم  بکترم  درف  هک  تسا  یهانگ  رگید ، عون 
، ملظ لیبق  زا  تسا ؛ رت  تخـس  مه  نآ  جالع  تسا و  رتشیب  نآ  راک  یراوشد  تسا ، نارگید  هب  زواـجت  یدـعت و  نوچ  اّـما  تسه ؛ مه  سفن  هب 

ناریدـم هانگ  نیا  اه ؛ تموکح  هب  دوش  یم  قّلعتم  رتشیب  هاـنگ  نیا  .اـهناسنا  یمومع  قوقح  ندرک  لاـمیاپ  مدرم ، قوقح  ندرک  لاـمیاپ  بصغ ،
کی ناـشفرح ، هملک  کـی  هک  تسا  ییاـهنآ  هاـنگ  نیا  تسا ؛ یللملا  نیب  یاـه  تّیـصخش  هاـنگ  نیا  تسا ؛ نارادمتـسایس  هاـنگ  نـیا  تـسا ؛

یهانگ روط  نیا  ًالومعم  یداع  مدرم  .دـهد  رارق  ریثأت  تحت  ار  یتلم  یهاگ  ییاه و  هداوناخ  دـناوت  یم  ناشبـصن  کی  ناشلزع ، کی  ناشیاضما ،
نم و اّما  .تسا  دح  نیا  رد  دنک ؛ دگل  ًادمع  ار  یسک  یاپ  ًالثم  دورب و  هار  یسک  تسا ؛ فیعض  یلیخ  شا  هریاد  دنـشاب ، هتـشاد  مه  رگا  دنرادن ؛
، ام فرح  کی  ام ، مکح  کی  ام ، یاضما  کی  میتفگ ، هک  روط  نیمه  .تسا  عیـسو  شا  هنماد  میوش ، هانگ  عون  نیا  هب  یالتبم  دـش  رارق  رگا  اـمش 

عون نیا  .دناسرب  یدایز  یاه  تعامج  هب  ار  شدوخ  میقتسم  رثا  دناوت  یم  یریگ  میمصت  لحم  رد  ام  تساخرب  تسـشن و  کی  ام ، تواضق  کی 
هانگ اّما  دهاوخب ؛ شزرمآ  لاعتم  یادخ  زا  هناقداص  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  شرافغتـسا  لوا  عون  هانگ  .دراد  شدوخ  اب  بسانتم  رافغتـسا  مه  هانگ 

ار تالکـشم  ندرک و  تسرد  ندرک و  حالـصا  هلوقم ی  .دـنک  تسرد  ار  نآ  دـیاب  ناسنا  دوش ؛ یمن  لح  رافغتـسا  اب  طـقف  شا  هلأـسم  مود  عون 
.دیآ یم  شیپ  اج  نیا  ندرک ، فرطرب 

ای تّلم  کی  یهاگ  دـنوش ؛ ررـضتم  نآ  زا  هّدـع  کی  دـهد و  ماجنا  ییاطخ  هک  تسین  مدآ  رفن  کی  ثحب  .تساـهتلم  یعمج  ناـهانگ  موس ، عون 
لباقم رد  یدامتم  یاهلاس  یهاگ  تّلم  کی  .دراد  ار  شدوخ  رافغتـسا  مه  هانگ  نیا  .دـنوش  یم  یهانگ  هب  التبم  تّلم  کـی  زا  یرثؤم  تعاـمج 

نیا دشاب ؛ مه  یرتراوشد  هانگ  دیاش  تسا ؛ هانگ  کی  مه  نیا  دهد ؛ یمن  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  چـیه  دـنک و  یم  توکـس  یملظ  رکنم و 
نامه نیا  دنک ؛ یم  لیاز  ار  گرزب  یاه  تمعن  هک  تسا  یهانگ  نامه  نیا  تسا ؛ ْمِهِسُفْنَأِب 1  ام  اوُرِّیَغُی  یّتَح  ٍمْوَقِب  ام  ُرِّیَغُی  َهّللَا ال  َّنِإ  نامه 
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هک دندرک  اشامت  دنداتسیا و  نارهت  رهش  رد  هک  یتلم  .دنک  یم  طّلسم  راکهنگ  یاهتلم  اه و  تعامج  رـس  رب  ار  تخـس  یاهالب  هک  تسا  یهانگ 
هطورشم ناربهر  ناراذگناینب و  نایناب و  وزج  هک  نیا  اب  ار  وا  هک  دندید  دندزن ؛ مد  دنشِکب و  راد  یالاب  ار  یرون  هللا  لضف  خیش  لثم  یگرزب  دهتجم 

اه و نزملق  هّدع  کی  مه  زونه  هک  دندرک -  دادملق  هطورشم  ّدض  درکن ، یهارمه  تیطورشم  یارگبرغ  یسیلگنا و  نایرج  اب  هک  نیا  مرج  هب  دوب ،
رد دندروخ : ار  شبوچ  دعب  لاس  هاجنپ  دـننک -  یم  رارکت  راوخـشن و  ار  قطنم  یب  یانبم  یب  غورد  فرح  نیمه  ام  یاه  هدنـسیون  اه و  هدـنیوگ 
مدآ هّدع  کی  اهنآ  .دـندرک  بیوصت  ار  هاشاضر  هب  تموکح  تنطلـس و  لاقتنا  اج  نآ  رد  دـش و  لیکـشت  یناسـسؤم  سلجم  نارهت  رهـش  نیمه 

هک یدارفا  لماش  طقف  تازاجم  یهاـگ  ًهَّصاَخ 1 ؛  ْمُکْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلَا  َّنَبیِـصُت  ًهَنْتِف ال  اوُقَّتِا  .دوب َو  یمومع  یلم و  هانگ  کی  نیا  دـندوبن ؛ صاـخ 
.دنتـشادن میقتـسم  تکرـش  نآ  رد  دارفا  همه ی  ولو  هدوب ؛ یمومع  تکرح  نوچ  تسا ؛ یمومع  تازاـجم  دوش ؛ یمن  دـندش ، یهاـنگ  بکترم 

لّمحت ینعی  دندیسرتن ؛ گرم  زا  دندرک و  رپس  یولهپ  اضردمحم  یاه  کنات  لباقم  ار  ناش  هنیس  دندمآ و  اه  نابایخ  هب  هک  یزور  نآ  تّلم  نیمه 
راک رـس  یمدرم  تموکح  دش ، طقاس  ملظ  تموکح  داد ؛ ار  اهنآ  شاداپ  لاعتم  یادـخ  دـنداد ، رییغت  ار  هلاس  هاجنپ  دولآ  هانگ  توکـس  ربص و  و 

هب تّلم  نیا  درک و  دهاوخ  ادیپ  همادا  دراد و  مه  همادا  هللاءاش  نا  دش و  زاغآ  لالقتـسا  تکرح  تفر ، نیب  زا  یـسایس  دولآ  گنن  یگتـسباو  دمآ ؛
روط کی  مه  موس  عون  هانگ  نیارباـنب  .درک  تکرح  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  نیا  .دیـسر  دـهاوخ  شدوخ  یاـهنامرآ  هب  دوخ ، تّمه  هب  یهلا و  قیفوت 

.دراد رافغتسا 

نیا قادصم  ییاج  رد   . 3 ًاحِلاص َلِمَع  َنَمآ َو  َباـت َو  ْنَم   ، 2 اوُحَلْـصَأ اوُبات َو  َنیِذَّلَا  َّالِإ  تسا ؛ هدمآ  هارمه  حالـصا »  » اب هبوت »  » اهراب نآرق  رد 
نامتک هک  یناسک  لباقم  رد  ِتانِّیَبْلَا 4 ؛  َنِم  انْلَزْنَأ  ام  َنوُمُتْکَی  َنیِذَّلَا  َّنِإ  تسا : هدش  رکذ  مه  حالصا 
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هرابرد ی ِهّلِل 2 ؛  ْمُهَنیِد  اوُصَلْخَأ  ِهّللاِب َو  اوُمَـصَتْعِا  اوُحَلْـصَأ َو  اوُبات َو  َنیِذَّلَا  َّالِإ  اـی   . 1 اوُنَّیَب اوُحَلْـصَأ َو  اوُبات َو  َنیِذَّلَا  َّالِإ  دندوب ، قیاقح  ناگدـننک 
نیاربانب .دننک  صلاخ  هلد و  کی  ار  ناشدوخ  هک  تسا  نیا  هب  اهنیا  حالـصا  هبوت و  دـیامرف  یم  .دـندش  هلدود  دـندیزرو و  قافن  هک  تسا  یناسک 

.تسا هبوت  همزال ی  حالصا 

دیاب مه  امش  منک ، رافغتسا  مدوخ  صخش  یارب  مورب  دیاب  مه  هدنب  .تسام  دوخ  ِصاخشا  رافغتسا  زا  رتارف  ام  رافغتـسا  .مینک  رافغتـسا  دیاب  ام 
ام یـصخش  لامعا  رد  ریـصقت  ردقنیا  فّلخت و  ردقنیا  یهاتوک ، ردقنیا  .میهانگ  قرغ  میراکهانگ ؛ ام  تفگ  دوش  یمن  عقاو  رد  .دـینک  رافغتـسا 

نیب تسام ؛ یصخش  یاهرافغتـسا  هک  نیا  .دنک  یم  فافـش  ار  حور  نهذ و  ینارون و  ار  لد  مه  رافغتـسا  .مینک  رافغتـسا  دیاب  اذل  دراد ؛ دوجو 
.میراد مه  یمومع  یاهرافغتسا  نکیل  تسادخ ؛ ام و  دوخ 
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یهلا ترفغم  تمحر و  زا  یدنم  هرهب  یقیقح  دیع  رطف ؛ دیع 

.تسا یقیقح  یانعم  هب  دیع  کی  نمؤم  یارب  رطف ، دیع  زور  رد  دورو  عوشخ و  رکذ و  لّسوت و  اب  یراد ، هزور  اب  تدابع ، اب  ناضمر  هام  ندـنارذگ 
یمدرم ساپـس  رکـش و  ِدیع  نیا  تسا ؛ یهلا  ترفغم  ِدیع  نیا  تسادخ ؛ تمحر  ِدیع  نیا  تسین ؛ یویند  یّدام  یاه  نشج  سنج  زا  دـیع  نیا 

رد ناضمر  هام  رد  دننارذگب و  تیفاع  تمالـس و  هب  یهلا  هوکـشرُپ  تفایـض  رد  دورو  اب  قح و  تدابع  اب  ار  ناضمر  هام  دنا  هدش  قفوم  هک  تسا 
هرود ی کی  نایاپ  هک  تسا  یناناملـسم  ِدـیع  نیا  .دـنربب  هرهب  زامن  هزور و  عوشخ و  لّسوت و  اـعد و  رکذ و  زا  دوخ ، ناـکما  ناوت و  عسو و  ّدـح 

.دنا هدناسر  رطف  زور  هب  یهلا  شاداپ  ترفغم و  دیما  اب  ار  تضایر  تدابع و 

زا (1) ؛ نینمؤملاریما ءایلوا  نم  ناک  هک  دنا  هتفگ  روط  نیا  وا  هرابرد ی  تسا و  نینمؤملاریما  ناتسود  زا  هک  هلَفَغ -  نب  دیوُس  زا  تسا  یتیاور  رد 
(2)؛ ءارمّسلا زبخ  هیلع  روثاف  هدنع  اذاف  .مدش  دراو  وا  رب  نینمؤملاریما  هناخ ی  رد  رطف  دیع  زور  دیوگ  یم  هک  تسا -  هدوب  نینمؤملاریما  ناکیدزن 
رد یی  هناعضاوتم  رایسب  یاذغ  هنبلم ؛  هفیطخ و  اهیف  هفحـصو  .دندوب  ندروخ  اذغ  لوغـشم  ترـضح  دوب و  هدش  هدرتسگ  یی  هرفـس  وا  لباقم  رد 

ریش و یرادقم  ًالثم  دوش ؛ یم  هیهت  یسک  یارب  ناکما  لقادح  رد  هک  تسا  ییاذغ  هفیطخ »  » .دوب هدش  هتشاذگ  ترضح  لباقم 
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دیع زور  امـش  نینمؤملاریما ! ای  مدرک  ضرع  هفیطخ ؛ ؟ دیع و  موی  نینمؤملاریما  ای  تلقف  .هناریقف  ًالماک  یاذغ  دندرک ؛ یم  طولخم  درآ  یرادـقم 
هب امـش  دنروخ ؛ یم  ار  دوخ  یاهاذغ  نیرتهب  مدرم  دیع ، یاهزور  رد  هک  تسا  نیا  لومعم  دیروخ ؟ یم  یـشزرا  مک  تیمها و  مک  یاذغ  نینچ 

.دنـشاب هتفرگ  رارق  یهلا  ترفغم  دروم  هک  یناسک  یارب  اّما  تسا ؛ دیع  زور  زورما ، دومرف  هل ؛  رفغ  نم  دیع  اذه  امّنا  لاقف : دیدرک ؟ افتکا  اذغ  نیا 
هک یناسک  یارب  تسا  یعقاو  دـیع  نیا  تسین ؛ هناکدوک  یاـه  یداـش  هب  ندرک  شوخ  لد  نیگنر و  یاهاذـغ  ندروخ  هب  زورما  ِندوب  دـیع  ینعی 

هللا لبق  نمل  دیع  وه  امّنا  دومرف : نینمؤملاریما  رگید  هلمج ی  کی  رد  .دننک  لیـصحت  ناشدوخ  یارب  ار  یهلا  ترفغم  دنـشاب  هتـسناوت  دنناوتب و 
ساپس رکش و  دروم  ار  وا  تدابع  زامن و  دهد و  رارق  لوبق  دروم  ار  وا  هزور ی  ادخ  هک  یـسک  یارب  تسا  دیع  رطف ، دیع  (1) ؛ همایق رکش  همایص و 

زور دنزن ، رس  ام  زا  یتیصعم  چیه  هک  مینک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  امش  نم و  هک  یزور  نآ  دیع ؛  موی  وهف  هیف  هللا  یـصعی  موی ال  ّلکو  .دهد  رارق  دوخ 
.تسا ینامداش  دیع و 

رهوج اّما  دینادب ؛ ینامداش  دیع و  زور  ار  زور  نآ  دیشوپب ؛ ار  دوخ  هزات ی  یاهسابل  دییوگب ؛ تیحت  رگیدکی  هب  رطف  دیع  رد  تسا  هدش  هتفگ  هّتبلا 
.راگدرورپ تمحر  تساوخرد  ترفغم و  بلط  تّیونعم و  هب  هّجوت  زا  تسا  ترابع  دیع  نیا 

تسا هدوب  بجاو  اهنآ  رب  هزور  هک  یناسک  یارب  دوخ -  هزور ی  اب  ناضمر  هام  رـساترس  رد  نمؤم  ناراد  هزور  امـش  زیزع ! نارهاوخ  زیزع ! ناردارب 
ار تصرف  نیا  دیداد ، جرخ  هب  هک  یعوشخ  رکذ و  اب  دیدرک ، هک  ینآرق  توالت  اب  دوخ ، یایحا  اب  دوخ ، لّسوت  اب  دوخ ، یاعد  اب  دوخ ، تدابع  اب  - 

نآ دینادب و  گرزب  ار  درواتـسد  نیا  دیرامـشب ؛ منتغم  ار  تصرف  نیا  دینک ؛ کیدزن  لاعتم  یادخ  هب  ار  دوخ  یاهلد  هک  دیدروآ  دوجو  هب  دوخ  یارب 
طابترا روشک  رـساترس  رد  ام  نادرم  نانز و  تسا ؛ ینارون  هزیکاپ و  ام  ناناوج  یاهلد  تسا ؛ ینمؤم  تّلم  ام  تّلم  .دـینک  ظفح  ناتدوخ  یارب  ار 

.دنکب یهلا  تمحر  بلج  دناوتب  هک  ام  تّلم  یارب  تسا  یگرزب  تصرف  نیا  تسا ؛ هناقداص  لاعتم  یادخ  اب  ناش  یبلق 

1384/8/13 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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ناملسم ناسنا  لد  حور و  تراهط  دوبدای  رطف ؛ دیع 

زور تسا ؛ یعقاو  یقیقح و  رما  کی  تسین ؛ یدادرارق  رما  کـی  ًافرـص  زور  نیا  تمظع  .تسا  گرزب  زور  کـی  ناناملـسم  ناـیم  رد  رطف  دـیع 
هب ناملسم  ناسنا  لد  حور و  تراهط  دوبدای  دنداد ؛ ماجنا  ناضمر  کرابم  هام  ماّیا  رد  هک  تسا  یتدابع  شالت و  یارب  ادخ  ناگدنب  نتفرگ  شاداپ 

نایم رد  داحّتا  داجیا  یارب  نآ  زا  تسا ، مالـسا  یایند  تاـکرتشم  زا  یکی  نوچ  میرامـشب و  منتغم  دـیاب  ار  زور  نیا  .تسا  یهلا  تفایـض  تکرب 
.دندنمزاین رایسب  داحّتا  نیا  هب  ناملسم  یاه  تلم  زورما  اریز  میربب ؛ هرهب  ناملسم  یاه  تلم 
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ناناملسم تّزع  دیدجت  رد  میرک  نآرق  اب  سنُا  ریثأت 

ار نآرق  توالت  هب  قوش  جوم  اه  هناخ  همه ی  دنناوخب و  حیحص  ار  نآرق  دنناوتب  همه  دوش ، یناگمه  ام  هعماج ی  رد  نآرق  توالت  هللاءاش  نا  رگا 
.دش دهاوخ  رتشیب  دوشب ، لیکشت  روشک  نیا  رد  یعقاو  یانعم  هب  ِینآرق  یمالسا و  هعماج ی  هکنیا  هب  نامدیما  ام  تقو  نآ  دنهدب ، یاج  دوخ  رد 

نامروشک و لخاد  مالسا  زا  ام  هک  یرادقم  نآ  .تسا  لوا  یاهمدق  نیا  اّما  میتسه ؛ یمالسا  هعماج ی  کی  یمالـسا و  تموکح  کی  زورما  ام 
یارب هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتمک  نیا  تسا ؛ مالـسا  زا  لیلق  ِّلقا  نآ  نیا ، مینکیم ، هدـهاشم  نامنادرمتلود  رادرک  راتفگ و  رد  نامتموکح  لخاد 

هدش بّترتم  لیلق  ّلقا  نیمه  رب  هدش ، بّترتم  یمالـسا  یروهمج  ماظن  رب  زورما  ات  هک  یتاکرب  همه ی  .تسا  زاین  دروم  یمالـسا  هعماج ی  کی 
هک دـندرک  ادـیپ  ار  یریلد  تئرج و  نیا  ناریا  تّلم  رگا  دـنزیرب ، ورف  دننکـشب و  روـشک  نیا  رد  ار  دادبتـسا  تب  دنتـسناوت  ناریا  تّـلم  رگا  .تـسا 

هـصرع یملع و  یاهنادیم  رد  ام  یاهناوج  دینیب  یم  رگا  دنورن ، نآ  راب  ریز  دنریذپن و  ایند  رد  سک  چـیه  زا  ار  روز  فرح  دـنناوتیم  دـننک  ساسحا 
رد یملع  تفرـشیپ  هنماد ی  زور  هبزور  هناتخبـشوخ  دنوریم -  شیپ  ولج و  روط  نیمه  یـسدنه  دـعاصت  کی  اب  دـنزاتیم و  شیپ  هب  یملع  یاه 
زا ییاه  هناشن  طقف  مدرک  ضرع  هّتبلا  هک  تسه -  اـم  روشک  رد  تلادـع  یارجا  زا  ییاـه  هناـشن  دـینیب  یم  رگا  و  دوشیم -  رت  هدرتسگ  اـم  روشک 

هدهاشم ار  اهنیا  رگا  میراد -  هلصاف  زونه  لماک  یانعم  هب  ِتلادع  یارجا  ات  تسه ، تلادع  یارجا 
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لیلق لقا  نیمه  تکرب  هب  نیا  تسا ، رکنم  یمالـسا ، رکنم  فورعم و  یمالـسا ، فورعم  ام ، روشک  هعماج و  رد  دینیب  یم  رگا  هصالخ  دینکیم و 
، میهدب هعسوت  ار  یمالسا  مهف  یمالـسا و  هیحور ی  یمالـسا ، تفرعم  هنماد ی  میناوتب  ام  هچ  ره  .میراد  نام  هعماج  رد  ام  هک  تسا  یمالـسا 

.دش دهاوخ  وگلا  مه  رگید  یاهروشک  یارب  دش و  دهاوخ  رتشیب  رتشیب و  رتشیب و  اهدرواتسد  نیا 

زا دوب -  مالـسا  یایند  رد  یزور  کی  اهناوج ! تسا ! مهم  یلیخ  نیا  دـننکیم ؛ مالـسا  هب  زازتعا  ساسحا  ناملـسم  یاـهتلم  هناتخبـشوخ  زورما 
مه ناشگنن  یّتح  درکیمن ، راختفا  ساسحا  شدوخ ، ندوب  ناملسم  زا  چیه  ناملـسم  ناوج  هک  رگید -  یاهروشک  رد  روشک و  نیمه  رد  هلمج 

تّیعبت و هب  راختفا  .دوب  یروط  نیا  یزور  کـی  دـنناوخب ؛ زاـمن  نارگید  مشچ  ِولج  درکیم  ناـشگنن  دـنیوگب ، هللا  مسب  درکیم  ناـشگنن  درکیم ؛
هاگودرا زورما  تسا ؛ هتشگرب  قرو  زورما  .دوب  اهزیچ  نیا  هب  راختفا  یتسیـسکرام -  تارّکفت  زور -  نآ  ِقرـش  ای  برغ  ای  زا  یور  هلابند  یوریپ و 
نایعدم دوشیم ؛ رت  تیثیح  یب  رتوربآ و  یب  زور  هبزور  دـنکیم و  ادـیپ  دراد  یرتشیب  یاهیماکان  زور  هبزور  برغ  هاگودرا  دروخ و  تسکـش  قرش 

روط نیمه  مالسا  دیشروخ  نیا  دنکیم و  عولط  رتشیب  زور  هبزور  مالـسا  .دنا  هدرک  اوسر  ایند  رد  ار  ناشدوخ  یدازآ ، رـشب و  قوقح  یـسارکمد ،
ات اقیرفآ  لامش  زا  تسا ؛ روط  نیا  یمالسا  یاهروشک  همه ی  رد  .دننکیم  راختفا  تّزع و  ساسحا  مالـسا  هب  ناملـسم  یاهتلم  .دیآیم  الاب  دراد 

یاهروشک هنایمرواخ ، ات  ام  قرـش  هقطنم ی  یاهروشک  نیا  شدالگنب ، ناتـسکاپ ، دنه ، یزلام ، یزنودنا ، رد  دنروط ؛ نیمه  همه  ایـسآ ، قرش 
تبسن دنتسه ، ناملسم  یاهناوج  اهناملسم و  هک  ییاجنآ  ناش -  یبرعریغ  هچ  ناش و  یبرع  هچ  اقیرفآ -  امـش  یاهروشک  ات  هیکرت  روشک  یبرع ،

.دننک یم  تّزع  ساسحا  مالسا  هب 

یلومعم یاهگرب  زاـس و  نودـب  ناوج ، تشم  کـی  ناـنبل -  هللا  بزح  نیمه  ارچ  دـهدیم ؛ یزوریپ  اـهنآ  هب  هک  تسا  تّزع » ساـسحا   » نیمه
هب نوچ  دـش ؟ زوریپ  یناهج ، گرزب  یاهتردـق  دامتعا  هّجوت و  دروم  زّهجم و  ًالماک  شترا  کی  رب  ایند -  لوادـتم  یداصتقا  یماظن و  یـسایس و 

لوبق ار  نآرق  هدعو ی  فرح و  ام  هک  تسا  نیا  مالسا ، هب  لمع  میوگیم  هک  نیا  .تشاد  سفن  هبءاکّتا  مالسا ، تکرب 
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ادخ ترـصن  رگا  .مینک  رواب  ار  نیا   ، 1 ٌزیِزَع ٌّیِوَقَل  َهّللَا  َّنِإ  ُهُرُصْنَی  ْنَم  ُهّللَا  َّنَرُـصْنَیَل  دیوگیم َو  نآرق  یتقو  هک  تسا  نیا  شیانعم  میـشاب ، هتـشاد 
ار یرواب  نینچ  کـی  اـم  هب  ینآرق  تفرعم  نیا  .مینک  رواـب  ار  نیا  ِهِرْمَأ 2 ،  یلَع  ٌبِلاغ  ُهّللَا  .دنکیم  ترـصن  ار  امـش  ادخ  ُهّللَا ،  َّنَرُـصْنَیَل  دیدرک ،
نازواـجتم و هماـنرب ی  ندروخ  مه  هب  رد  زواـجتم و  یاهتردـق  نوزفازور  فعـض  رد  اـهتلم ، یرادـیب  رد  شا  هجیتـن  هرمث و  تقو  نآ  دـهدیم ؛

.دوشیم رهاظ  اهاجنیا  ناملسم ، یاهروشک  یارب  ناربکتسم 

ماجنا دراد  هتفرگ و  ماجنا  هوبنا  تروص  هب  هناتخبـشوخ  ام  روشک  رد  ینآرق  راک  .میمهفب  ار  نآرق  مینک و  رواب  ار  نآرق  میریگب ، سنا  نآرق  اب  نیاربانب 
یم هیصوت  دیتسه -  نآرق  هب  رختفم  سونأم و  نآرق  اب  هک  ار -  زیزع  ینآرق  یاهناوج  امش  .دوشب و  هفقو  راچد  زگره  تکرح  نیا  دیابن  اّما  دریگیم ؛

ناتروشک ناتتلم و  امـش و  دـیاع  شتاکرب  زور  هبزور  هللاءاش  نا  و  دـینک ؛ لابند  دـیهد و  همادا  ار  کرابم  جـهنم  نیا  ار و  هویـش  هار و  نیا  هک  منک 
.دش دهاوخ 

1385/7/4 نآرق -  یللملا  نیب  تاقباسم  نیموس  تسیب و  رد  هدننک  تکرش  نایراق  رادید  رد 

ص:294

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 357 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید یاههام  رب  ناضمر  هام  تلیضف  للع 

امک دراد ؛ یتابجوم  کی  اه و  هنیمز  کی  مه  یهلا  کمک  .دش و  دهاوخن  یتلم  درف و  چیه  بیصن  یتداعس  چیه  تّزع و  چیه  ادخ ، کمک  نودب 
هک تسا  نیمه  یهلا ، تمحر  تاـبجوم  نیا  نیرتمهم  هلمج ی  زا  . (1) کتمحر تابجوم  کلئـسا  یّنا  ّمهّللا  مینک : یم  ضرع  اعد  رد  هکنیا 

دوخ لابند  هب  دوشب و  رتشیب  هچ  ره  ساسحا  نیا  .دننک  دهعت  ساسحا  مدرم  لاعتم و  یادخ  شیپ  فلتخم ، یاهشخب  ناریدم  روشک و  نالوئسم 
تّین اب  ار  تکرح  نیا  مینک و  تکرح  دـیاب  .دـش  دـهاوخ  ام  لاح  لماش  رتشیب  یهلا  تمحر  ًانیقی  دروآ ، دوجو  هب  یرتیوق  رتهب و  کّرحت  شالت و 

تـصرف ناضمر ، هاـم  ـالاح  .تسا  یمتح  یهلا  تالّـضفت  ادـخ و  یریگتـسد  تروص ، نآ  رد  هک  مینادـب  مینک و  هارمه  تبرق  تّین  اـب  یهلا و 
رد هزور  ندش  بجاو  فادها  زا  یکی  لقاال  تسا ؛ هدومرف  رّرقم  فده  نیا  اب  ار  هزور  لاعتم  یادخ  ًالـصا  َنوُقَّتَت ؛  ْمُکَّلَعَل  نوچ  تسا ؛ یبسانم 

هتمّظع و رهش  اذهو  میناوخ : یم  اهزامن  زا  دعب  هنازور ، یاعد  نیا  رد  .تساوقت  لیـصحت  نیمه  تسا -  هام  نیا  مهم  هصخاش ی  هک  هام -  نیا 
ار هام  نیا  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  .تسا  هداد  تلیـضف  رگید ، یاـههام  رب  ار  هاـم  نیا  لاـعتم  یادـخ  (2) ؛ روهّشلا یلع  هتلّضف  هتفّرـش و  هتمّرک و 

ناونع هب  اعد  نیمه  رد  اهنیا  هک  تسا ؛ ردـق » بش   » اـهزیچ زا  یکی  تسا ؛ نآرق » لوزن   » اـهزیچ زا  یکی  تسا ؛ هزور »  » نیمه هداد ، تلیـضف 
.تسا هدش  رکذ  هام  نیا  یاه  هصخاش 
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کی تعیبط ، ملاع  تاکّرحت  یارب  لاس ، لوصف  زا  مادـک  ره  هک  ینانچمه  دـنامیم ؛ راهب  لـثم  تساـم ؛ ّومن  دـشر و  یارب  یدـعاسم  فرظ  نیا ،
کّرحت ّومن و  دشر و  یارب  یتائاضتقا  کی  اههام ، اه و  هتفه  اهبـش و  اهزور و  زا  ییاهعطقم  لاس ، زا  یلوصف  روط  نیمه  دـنراد ، یعیبط  یاضتقا 

مه بّجعت  تاعاس ، نیا  زا  .دراد  یتّیصوصخ  کی  هعمج  زور  دراد ؛ یتّیـصوصخ  کی  هعمج  بش  .دنراد  اهنآ  یلاعت  اهناسنا و  ینطاب  یونعم و 
لامعا و لوبق  رد  ناسنا ، یلاعت  رد  ناسنا ، حور  رد  یونعم ، تعیبط  نیا  رد  دنراد ، یتّیـصوصخ  کی  یدام  تعیبط  رد  هک  ینانچمه  درک ؛ دیابن 

صوصخب هک  یتاقوا  نابعش و  همین ی  بش  هعمج ، زور  لثم  میدرک  ضرع  هک  روط  نامه  دنراد ؛ یتایـصوصخ  کی  مه  یدابع  لامعا  ریثأت  رد 
اهزور نیا  باختنا  .لیبق  نیا  زا  هّجح و  یذ  ماّیا  ای  تسا  ناضمر  هام  هراـبرد ی  هک  ٍتادوُدْعَم 1  ًاماّیَأ  تسا ؛ هدش  نّیعم  سّدقم  عرـش  فرط  زا 

لثم دراد ؛ یتّیـصوصخ  کی  هن ، دـشاب ؛ ناسکی  هدـعق  یذ  هام  ای  بجر  هام  اب  ریثأت  تعیبط و  ظاحل  زا  ناضمر  هاـم  ـالاح  هک  تسین ، یفداـصت 
.دینک هدافتسا  نیا  زا  .میدرک  ضرع  هک  لوصف  تّیصوصخ  نامه 

اذام هللا ! ناحبس  دندومرف : مدرم  هب  باطخ  ناضمر  هام  هناتـسآ ی  رد  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مالـسا  مّرکم  یبن  هک  تسه  یتیاور  کی  رد 
نابز نیا  اب  ناضمر  هام  لیلجت  نامه  نیا  دیآیم ! دراد  امش  لابقتسا  هب  هچ  و  دیوریم ! دیراد  هچ  لابقتسا  هب  امـش  (1) ؛ مکلبقتسی اذام  نولبقتست و 

هرابرد ی هک  یتاکرب  راثآ و  نیمه  اب  تسا ، تصرف  کی  هزور  .دـنیب  یم  ار  ناضمر  هام  تاـکرب  مّرکم  یبن  رگن  نطاـب  نیب و  تقیقح  مشچ  .تسا 
.دینادیم دیا و  هدینش  هزور 

مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  مالک  رد  ناج  هزور ی  مسج و  هزور ی 

هزور ی هب  ار  هزور  هک  تسه  مالّسلاو  هولّصلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یتیاور  کی 
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مسج هزور ی  (1) ؛ رایتخا هدارأب و  هیذغالا  نع  کاسمالا  دسجلا  موص  دیامرفیم : مسج  هزور ی  هرابرد ی  .دنکیم  میسقت  ناج  هزور ی  مسج و 
زا ناسنا  هزیگنا ، نیا  اب  هرجالا ؛  باوثلا و  یف  هبغر  باقعلا و  نم  افوخ  دنکیمن ؛ فرـصم  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب  ار  اهیکاروخ  ناسنا  هک  تسا  نیا 
ناج هزور ی  نیا ، مثآملا ؛  رئاس  نع  سمخلا  ساوحلا  کاسما  سفنلا  موصو  ناج : هزور ی  اّما  .تسا  مسج  هزور ی  نیا  .دـنکیم  بانتجا  اذـغ 

بابـسا و زا  ار  لد  رـشلا ؛ّ  بابـسا  عیمج  نم  بلقلا  ّولخو  .دـیهدب  کاـسما  دـینک و  عونمم  ناـهانگ  همه ی  زا  ار  هناـگجنپ  ساوـح  هک  تسا 
هدارا ی هک  یـسک  یارب  سمَخ ، ساوح  ناهانگ  زا  کاسما  تسیچ ؟ ّرـش  بابـسا  الاح  .تسا  ناج  هزور ی  نیا ، دـینک ؛ یلاخ  ّرـش  تاـبجوم 
، ّرـشلا بابـسا  زا  بلق  ّولخ  ِکاسما  نآ  نکیل  دوشن ؛ هانگ  بکترم  ناسنا  نابز  شوگ و  مشچ ، تسد ، هکنیا  تسا ؛ ناسآ  دشاب ، هتـشاد  کاسما 

نیا میروتـسد ؛ نیا  ناـبطاخم  امـش  نم و  زیزع ! ناتـسود  .دـهاوخیم و  تدـهاجم  نیرمت و  تـسا و  رت  تخـس  نـیا  تـسا ؛ تخـس  یلیخ 
 - درادن یتیلوئـسم  هعماج  رد  هک  یلومعم -  ناسنا  کی  زا  هک  یهانگ  اب  دنزیم ، رـس  ام  زا  هک  یهانگ  ریثأت  ًاعقاو  تسام ؛ هدهع ی  رب  تدـهاجم ،
« - صرح «، » دسح ، » ّرش بابسا  هانگ  .میشاب  بقارم  یلیخ  یصخش ، یاههانگ  مه  یبلق و  هانگ  هب  تبـسن  مه  دیاب  .دنکیم  توافت  دنزیم ، رس 
« - ربک توخن و   - » نظءوس یهاوخدب ، یلددب ، نارگید - » هب  تبسن  یهاوخدب   - » یویند یهاوخ  نوزفا  لام ، عمج  هب  صرح  ایند ، هب  صرح 

نیمه زا  دـیآیم ، دوجو  هب  ملاع  رد  هک  یرورـش  نیا  .تسا  ندرمـش -  ریقح  ار  مدرم  ندرک ، ریقحت  نتـسناد ، کـچوک  ار  نارگید  ینیبرتربدوخ ،
راداو یتاکرح  هب  ار  اهنآ  ناش ، یهاوخ  توهـش  اهنآ و  لخب  اهنآ ، دسح  اهنآ ، صرح  اهنآ ، ربک  اهنآ ، توخن  ییاهناسنا ، رد  .دیآیم  دوجو  هب  اهزیچ 

لیدبت یخیرات  یناسنا و  یاه  هعجاف  هب  دوریم ، شیپ  هک  جیردت  هب  نکیل  دـسریمن ، رظن  هب  یلیخ  هار ، زاغآ  رد  تاکرح  نیا  قیمع  ریثأت  هک  دـنکیم 
نینچ هب  میـسریم  میدرگیم ، دـسافم  نیا  همـشچرس ی  فرط  هـب  مـینکیم و  هاـگن  ار  یخیراـت  گرزب  عیاـجف  نـیا  یتـقو  .دـنامیم  هـک  دوـشیم ،

صخش کی  رد  ناسنا و  کی  رد  هک  یتایصوصخ 
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هعجاف نیا  داعبا  همه ی  أشنم  هک  دراد ، دوجو  یناسنا  هعومجم ی  کی  رد  ناسنا و  کی  رد  یتوهـش  لخب و  صرح ، یهاوخ ، نوزفا  دراد ؛ دوجو 
دیاب ناسنا  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  .تسا  ّرش  بابـسا  زا  مه  یرد » هدرپ  یتالابم ، یب  ، » نآ لباقم  هطقن ی  و  یراکایر »  » .تسا هدش  گرزب  ی 

.دنک یلاخ  اهنآ  زا  ار  شلد 

هعومجم ی شود  رب  هک  یراب  نیا  .مینک  تکرح  میراذـگب و  مدـق  هار  نیا  رد  دـیاب  ام  .تساهزیچ  نیا  یارب  ام  تیبرت  نیرمت و  هام  ناضمر ، هام 
تداعس دهاوخیم  هک  تسا  یماظن  یمالسا ، یروهمج  ماظن  .راختفارُپ  تیلوئسم  رایسب  هّتبلا  تسا و  ینیگنس  راب  تسا ، هدش  هتشاذگ  نالوئسم 
ناربمایپ مایپ  دراد  ًالمع  و  دنک ؛ نیمأت  دنا ، هدناسر  رشب  هب  دنا و  هدروآ  اهتّوبن  خیرات  لوط  رد  ناربمغیپ  هک  یمایپ  نامه  اب  ار  یناسنا  یاه  هعومجم 

نیا رد  یزوریپ  هار  .دننکیم  هضراعم  هلباقم و  دیآیم و  نارگ  اهنیا  رب  دنتسه و  مه  زورما  تیغاوط  .دنکیم  قیدصت  ملاع  تیغاوط  مایپ  لباقم  رد  ار 
امِب ُلوُسَّرلَا  َنَمآ  میشاب : هتشاد  رواب  ار  هار  دیاب  تسین ؛ دوخ » هار  هب  ِرواب  دوخ و  هب  ِرواب  نامیا و  اب  هارمه  ِیگداتـسیا   » زج مه  ییورایور  شلاچ و 

ناشن یگداتـسیا  دننک ؛ یگداتـسیا  دنهدب و  مه  تسد  هب  تسد  هار ، نیا  هب  ِنینمؤم  داحآ  ینعی  ِهّللاِب 1 ؛  َنَمآ  ٌّلُـک  َنوُنِمْؤُمْلَا  ِهِّبَر َو  ْنِم  ِهْیَلِإ  َلِزْنُأ 
هدرک هبرجت  لاس  تفهو  تسیب  نیا  لوط  رد  ار  نیا  ام  .تسا  یعطق  یزوریپ  دـننکب ، ار  راک  نیا  رگا  .تسا  یزوریپ  تفرـشیپ و  هار  نیا  .دـنهدب 

سّدـقم عافد  رد  .میا  هتفر  شیپ  اجنآ  میا ، هداتـسیا  فرح  نآ  یاپ  میا و  هتـشاد  رواب  ار  نامدوخ  فرح  هک  ییاـجنآ  نوگاـنوگ ، یاهنادـیم  رد  .میا 
یاه هنیمز  رد  روشک  ِتعاس  هب  تعاس  هکلب  زور ، هبزور  تفرـشیپ  رد  هدـمآ ؛ شیپ  نیمه  سّدـقم ، ماظن  نیا  ساسا  ظفح  رد  دـمآ ؛ شیپ  نیمه 

ًالصا مینک ، هسیاقم  بالقنا  لوا  اب  مینک و  هاگن  نامروشک  رد  ام  هک  ار  هعسوت  تفرـشیپ و  یاهـصخاش  زورما  .تسا  هدمآ  شیپ  نیمه  فلتخم ،
یهلا قیفوت  هب  اّما  دیـسر ؛ هطقن  نیا  هب  دوشب  تسه ، هار  رـس  هک  یتالکـشم  نآ  دوجو  اب  هک  دز  دـشیمن  مه  سدـح  زور  نآ  .تسین  هسیاقم  لباق 

یناهانگ وزج  نیا  دننک ، یهاتوک  نالوؤسم  رگا  .تسا  نیمه  شهار  و  دوب ؛ رواب  اب  هارمه  یگداتسیا  رثا  رب  نیا ، .میدیسر 
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.دوب دهاوخ  یبرخم  ریثأت  تلم ، یارب  هکلب  ناشدوخ ، صاخشا  یارب  طقف  هن  شریثأت  هک  تسا 

نیمه اهنآ  زا  یکی  تسا و  نالوئسم  صوصخم  هک  تسا  ناهانگ  زا  یا  ههایس  کی  مدرم ، داحآ  یصخش  ناهانگ  رب  هوالع ی  نالوئسم ، ناهانگ 
وزج یمومع ،» لاوما  هب  یزارد  تسد   » هلمج زا  .ندادـن  ماجنا  داد ، ماجنا  دـیابیم  داد و  ماـجنا  ناوتیم  هک  ار  یراـک  ندرک ؛» یهاـتوک  : » تسا

یتقرس هب  تبسن  مه  شریثأت  .دنناوتیمن  مدرم  داحآ  اّما  میوشب ؛ هانگ  نیا  بکترم  میناوتیم  هک  میتسه  امـش  نم و  ینعی  تسامـش ؛ نم و  ناهانگ 
زا رگید  یکی  سأی ،» داجیا  اب  روشک  یمومع  تکرح  ندرک  دنُک   » .تسا فعاضم  رتشیب و  بتارم  هب  دـنکب ، تسا  نکمم  یلومعم  مدآ  نالف  هک 

هریت و دـنورب ، ولج  دـیما  قوش و  اب  یتسیاب  هک  یناسک  نآ  مشچ  رد  ار  قفا  مینک و  سویأم  ار  هکرحم  یورین  مینک ، سویأم  ار  مدرم  .تسام  ناهانگ 
، هقرفت دـنکیم ، دـنُک  ار  روشک  تکرح  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  .تسا  یگرزب  هانگ  کی  نیا  تسا ؛ مدرم  تکرح  ندرک  دـنُک  نیا  میهدـب ؛ ناشن  راـت 
هعومجم ی اهام  هقبط ی  صوصخم  ناهانگ  وزج  فـالتخا ، هب  ندز  نماد  اـی  فـالتخا  داـجیا  نیا  تسا ؛ ندـش  ناـبیرگ  هب  تسد  فـالتخا و 

تسا ییاهزیچ  یداصتقا ، داسف  رب  نتسب  مشچ  هچ  یداصتقا ، داسف  رد  نتشاد  تسد  هچ  یداصتقا ؛ داسف  ای  .تسا  اهرادمتسایس -  نالوئسم و 
هیلام ی هلئـسم ی  تسا و  داسف  هکنیا  تهج  زا  تسا ، هدـننکدنُک  کی  شدوخ  مه  یداصتقا ، داسف  .دـنکیم  دـنُک  ار  روشک  یمومع  تکرح  هک 
هچ اذل  دنکیم ؛ داجیا  یدیماان  هک  تسا ، داسف  بجوم  یرگید  تهج  زا  مدرم  نهذ  رد  شـساکعنا  مه  دنکیم ، لکـشم  راچد  ار  روشک  یمومع 

عون تایبدا ، عون  داسف ؛ هب  مدرم  ندناشک  ای  داسف ؛ کی  رب  نتسب  مشچ  ندید و  هچ  هتساوخن -  یادخ  هللابذایعلا و  داسف -  کی  رد  نتشاد  تکرش 
ندرک دنُک  اهنیا -  لاثما  یـسنج و  روما  داسف  هچ  یلام ، داسف  هچ  دنک -  خاتـسگ  یرَج و  هنادـسفم  لئاسم  هب  تبـسن  ار  مدرم  هک  یراک  فرح و 

.تسام ناهانگ  اهنیا  و  تسا ، روشک  تکرح 
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دوخ زا  تبظاوم  تبقارم و  اوقت :

بقارم ینعی  اوقت  .ندوب  دوخ  بظاوم  ینعی  اوقت ، هک  میا  هدرک  ضرع  ررکم  .دیـشاب  هتـشاد  اوقت  ینعی  َنوُـقَّتَت ؛  ْمُکَّلَعَل  میـشاب ؛ بقارم  دـیاب  اـم 
زاب نارگید  یاهاطخ  هب  ام  مشچ  هک  تسه  تاقوا  یلیخ  .دینکن  اطخ  اپ  زا  تسد  هک  دـیریگب  رظن  ریز  ار  ناتدوخ  زاب  مشچ  اب  دیـشاب و  ناتدوخ 
نام مشچ  اّما  مینکب -  اطخ  رب  لمح  نامدوخ  نهذ  رد  ار  نآ  هک  دندرک -  ییاطخ  هبش  ای  ییاطخ  یهابتشا ، کی  اجک  مینیبب  مینکیم  هاگن  تسا ،

تالاکـشا و هب  یا -  هدر  ره  رد  ریدـم -  ناونع  هب  لوئـسم ، ناونع  هب  صخـش ، ناونع  هب  ام  .تسا  دـب  نیا  تسا ؛ هتـسب  ناـمدوخ  یاـهاطخ  هب 
ندرک موکحم  دوخ و  یاطخ  ندرک  ادـیپ  دوخ ، یاطخ  هب  ندرک  قیدـصت  ناسنا ، یارب  .تسا  تخـس  نیا  هّتبلا  .مینک  هاگن  ناـمدوخ  یاـهاطخ 

ار ام  هقی ی  راوشد ، تخـس و  هاگداد  نآ  رد  تمایق ، ضرعم  رد  لاعتم  یادـخ  .مینکب  دـیاب  ار  تخـس  ِراک  نیا  اّما  تسین ؛ مه  یناسآ  راک  دوخ ،
.مینامیمرد باوج  رد  اجنآ  مینکن ، ار  شرکف  الاح  رگا  و  دننکیم ؛ لاؤس  ام  زا  تفرگ و  دهاوخ 

رثا نامدوخ  یور  مئاد  میناوتب  هک  تسادـخ  اب  ام  طابترا  ِعون  ِنداد  داـی  اهبـش ، ماّـیا و  نیا  رد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  روثأـم  تاـملک  اـهاعد و  نیا 
دنع شاط  یناسل و  کباوج  نع  ّلک  یتّجح و  تعطق  ًاذا  ینمحراف  ّمهّللا  هک : میراد  هزمحوبا  یاعد  رد  .مینک  حالـصا  ار  ناـمدوخ  میراذـگب و 

 - منکب لالدتسا  مناوتن  دنامب و  یلاخ  لالدتـسا  زا  نم  تسد  وت  هذخاؤم ی  لاؤس و  هب  خساپ  رد  هک  یا  هظحل  نآ  ایادخ ! (1) ؛ یّبل یاّیا  کلاؤس 
اّما مینکیم ؛ لالدتـسا  مینکیم ، هّجاحم  مه  رـس  تشپ  روط  نیمه  دـننک ، لاؤس  ام  زا  الاح  یدرکن ؟ ار  مادـقا  نیا  ارچ  یدرک ؟ ار  مادـقا  نیا  ارچ 
نوچ نک ؛ محر  نم  هب  اجنآ  تسین -  یزادنا  مهِتشپ  یاج  رگید  اجنآ  تسا ؛ نشور  قیاقح  نوچ  دنام ؛ دهاوخ  یلاخ  لالدتسا  زا  نامتسد  اجنآ 

مه هب  ناسنا  نهذ  و  یّبل ؛  یاّیا  کلاؤس  دـنع  شاطو  .دـیآیم  دـنب  یهلا  هذـخاؤم ی  لاؤس و  لباقم  رد  ناسنا  ناـبز  یناـسل ؛  کـباوج  نع  ّلـکو 
نیمه مه  شهار  و  میناوتیم ؛ ندیشک ، سفن  تصرف  رد  تایح و  تصرف  رد  امش  نم و  زورما  .درک  ار  اجنآ  رکف  دیاب  .دزیریم 
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ِبطاخم هّتبلا  .تسام  ِیلـصا  ضرع  فرح و  نیا ، .درک  لصاح  ار  تبقارم  نیا  ناوتیم  دوشیم و  لصاح  هام  نیا  رد  مه  تبقارم  تسا و  تبقارم 
الاـح .مشاـب  هتـشاد  ار  تبقارم  نیا  هک  مراد  جاـیتحا  رتشیب  اهامـش  همه ی  زا  نوچ  متـسه ؛ هدـنب  نیا  ِدوخ  مه  اـه  هیـصوت  نیا  ِکـی  هجرد ی 

.امش لد  رب  مه  دنک ، رثا  ام  دوخ  لد  رب  مه  ات  دهدب ؛ رارق  تاملک  نیا  رد  دراذگب و  یرثا  لاعتم  یادخ  هللاءاش  نا  دیاش  مییوگیم ،

1385/7/18 ماظن -  نارازگراک  رادید 
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رشب یگدنز  طیحم  رد  نآ  راثآ  اعد و  تمعن 

یاهلد ام ، لد  هک  تسا  نیا  ناشراثآ ، نیرتمهم  زا  یکی  نآرق ، توالت  هاـم و  نیا  رد  ردـق  یاهبـش  لاـمعا  هاـم ، نیا  تاداـبع  هاـم ، نیا  هزور ی 
.دوشب اوقت  اب  راگزیهرپ و 

ردق یاهزور  اهبـش و  تساعد ، هام  ناضمر ، هام  نیا  هکنیا  رب  هوالع  نوچ  مینک ؛ ضرع  اعد  باب  رد  یرـصتخم  هلمج ی  کی  ...هبطخ ، نیا  رد 
...مینک هدافتسا  تصرف  نیا  زا  تسا ؛ ندرک  اعد  ِصوصخم  یاهزور  اهبش و  مه 

حور نیا  و  تسا ، ناسنا  رد  تّیدوبع  حور  تیوقت  یارب  دنوادخ و  لباقم  رد  ِیگدـنب  رهظم  اعد ، هک  تسا  نیا  ام  ضرع  هصالخ ی  اعد ، بابرد 
هدوب هطقن  نیا  هّجوتم  ناشـشالت  تیبرت و  رخآ ، ات  لوا  زا  یهلا  یایبنا  هک  تسا  یزیچ  نامه  دـنوادخ ، لـباقم  رد  یگدـنب  ساـسحا  تّیدوبع و 

هچ دهدب -  ماجنا  تسا  نکمم  ناسنا  هک  یریخ  یاهراک  یناسنا و  لئاضف  همه ی  همشچرس ی  .دننک  هدنز  ناسنا  رد  ار  تّیدوبع  حور  هک  تسا 
ساـسحا نیا  لـباقم  هطقن ی  .تسادـخ  لـباقم  رد  تّیدوبع  ساـسحا  نیمه  یمومع -  یعاـمتجا و  هزوح ی  رد  هچ  یـصخش ، هزوح ی  رد 

ضراوع و یقالخا و  تافآ  همه ی  أـشنم  ناـسنا ، رد  هک  تسا  تّینم  نیا  .تسا  تّینم  تسا ؛ یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و  ینیبدوخ و  تّیدوبع ،
خیرات لوط  رد  هک  یعیاجف  همه ی  أشنم  ددنویپیم و  عوقو  هب  هک  ییاهملظ  و  ملاع ، یاهراتشک  اهگنج و  نیا  همه ی  أشنم  .تساهنآ  یلمع  جیاتن 

تّینم و ساسحا  دینکیم -  هدهاشم  زورما  ای  دیا  هدینش  دیا ، هدناوخ  امش  و  هداتفا -  قافّتا 
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لباقم هطقن ی  تّیدوبع  .تساهنآ  یگدـنز  رد  یناماسبان ، داسف و  نیا  همـشچرس ی  هک  تساـهناسنا  زا  یا  هعومجم  رد  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و 
لباقم رد  ار  دوخ  ناسنا  ینعی  دشاب -  لاعتم  دـنوادخ  لباقم  رد  یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  نیا  رگا  .تسا  یتسرپدوخ  تّینم و  یهاوخدوخ و  نیا 
تـسا نکمم  اهناسنا  ام  زا  ِمادکره  دنتـسین ؛ ناهاشداپ  طقف  مه  توغاط  .توغاط  تسا : نایغط  ناسنا ، رد  نآ  هجیتن ی  دهدب -  رارق  راگدرورپ 

، نتشاد ینیبدوخ  ندرک و  یـشکرس  ادخ  لباقم  رد  .میهدب  شرورپ  مینک و  تیبرت  تب  کی  توغاط و  کی  هدرکن -  یادخ  نامدوخ -  نورد  رد 
قوقح نتفرگ  هدـیدان  دوشیم  شا  هجیتن  دـشاب ، رگید  یاهناسنا  لباقم  رد  ینیبدوخ  نیا  رگا  .تسا  ناسنا  رد  نایغط  دـشر  زا  تراـبع  شا  هجیتن 

؛ یعیبط طیحم  عییـضت  دوشیم  شا  هجیتن  دوشب ، عقاو  تعیبط  لباقم  رد  ینیبدوخ  نیا  رگا  .نآ  نیا و  قوقح  هب  یزارد  تسد  زواـجت و  نارگید ؛
هجیتن ی مه ، ناسنا  تسیز  یعیبط  طیحم  نتفرگ  هدیدان  .تسه  مامتها  ایند  رد  تسیز  طیحم  هلئـسم ی  هرابرد ی  قح  هب  زورما  هک  هچنآ  ینعی 

.تسا تعیبط  لباقم  رد  یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  نایغط ،

دوخ رد  ار  یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  میروآ و  یم  دوجو  هب  دوخ  رد  ار  عوشخ  تلاح  نیا  عقاو  رد  مینکیم ، هک  اـعد  .تساـهنیا  همه ی  دـض  اـعد 
اعّدلا دومرف : اذل  .دـنامیم  ظوفحم  تعیبط  قوقح و  هب  زواجت  نایغط و  زا  اهناسنا  یگدـنز  طیحم  یتسه و  ناهج  هجیتن ، رد  و  مینکیم ، بوکرس 

عیطم و زین  ار  شلد  عشاخ و  لاعتم  یادـخ  لباقم  رد  ار  ناسنا  دـناوتب  هک  تسا  نیمه  یارب  تادابع  .تساعد  یتدابع ، ره  زغم  (1) ؛ هدابعلا خم 
یانعم هب  هکلب  تسین ؛ رگیدـکی  لباقم  رد  اهناسنا  عوضخ  عوشخ و  عضاوت و  عون  زا  مه  دـنوادخ  لباقم  رد  عوشخ  تعاطا و  نیا  .دـنک  میلـست 

.تسوا قلطم  لضف  قلطم و  نسُح  قلطم ، لامج  قلطم ، ریخ  لباقم  رد  عوضخ  عوشخ و 

هیلع یبتجم  نسح  ماما  هب  مالّسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تّیـصو  رد  .تسا  تمعن  کی  ندرک ، اعد  تصرف  تسا و  تمعن  کی  اعد ، اذل 
لّفکت کئاعدل و  نذا  دق  هرخالاو  اینّدلا  توکلم  نئازخ  هدیب  یذّلا  ّنا  ملعا  تسا : هدش  دراو  انعم  نیا  مالّسلا 
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زا ینزب و  فرح  ینک و  اعد  وا  اب  هک  هداد  هزاجا  وت  هب  تسوا ، ییاناوت  هضبق ی  رد  نیمز  نامسآ و  تردق  همه ی  هک  لاعتم  یادخ  (1) ؛ کتباجال
هیام ی ادـخ ، زا  نتفرگ  ندرک و  تساوخرد  هطبار ی  نیا  .دـنک  اطع  وت  هب  مه  وا  ات  ینک  هبلاـطم  وا  زا  کـیطعیل ؛  هلأـست  نأ  کرماو  .یهاوخب  وا 

یادـخ هنع ؛  کبجحی  نم  هنیب  کنیب و  لعجی  مل  میرک  میحر  وهو  .تسا  تّیدوبع  حور  هدـننک ی  تیوقت  ناـمه  تسا و  ناـسنا  حور  یلاـعت 
، ندرک زاین  ضرع  نتفگ و  نخـس  هب  دینک  عورـش  ادخ  اب  تقو  ره  .تسا  هدادـن  رارق  یباجح  یا و  هلـصاف  یا ، هطـساو  وت ، شدوخ و  نیب  لاعتم 
وا زا  دوشیم  دش و  سونأم  دوشیم  درک ، وگتفگ  دوشیم  دش ، نابزمه  دوشیم  هشیمه  ادخ  اب  .دونـشیم  ار  امـش  تساوخرد  ادـص و  لاعتم  یادـخ 

.تسا یگرزب  یلیخ  تمعن  تصرف و  رشب ، یارب  نیا  .درک  تساوخرد 

، دنوادخ لباقم  رد  تّیدوبع  ساسحا  ادخ و  اب  طابترا  نیمه  ما .-  هدرک  تبحص  یردق  نآ  هرابرد ی  مه  ًالبق  نم  هک  اعد -  تیصاخ  نیرتمهم 
، راگدرورپ فرط  زا  یهلا  تباجا  هّتبلا  .درک  دهاوخ  تباجا  مه  لاعتم  یادخ  تقو  نآ  هک  نتساوخ ، ادخ  زا  تساعد ؛ تیـصاخ  رثا و  نیرتگرزب 

رارق انتعا  دروم  ام  یاعد  میوشیم  بجوم  هک  میتسه  ام  میوشیم ؛ تباجا  عنام  نامدوخ  لامعا  اب  هک  میتسه  ام  نیا  درادن ؛ یطرـش  دـیق و  چـیه 
.تسا نیمه  اعد ، تایصوصخ  زا  یکی  درک و  هدافتسا  اعد  زا  ناوتیم  هک  تسا  یفراعم  زا  یکی  نیمه ، دوخ  هک  دریگن ،

هروثأم هیعدا ی  همجرت ی  هب  هّجوت  یارب  ناناوج  هب  هیصوت 

، هیداّجـس هفیحـص ی  .تسا  یهلا  فراعم  زا  رُپ  اهاعد  نیا  هک  تسا  نیا  هدیـسر  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هک  یا  هروثأم  هیعدا ی  تاـکرب  زا  یکی 
یاعد لیمک ، یاعد 
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دناوخب و ار  اهنیا  یـسک  رگا  هک  تسا  یهلا  فراعم  زا  رُپ  تسا -  هدش  دراو  هک  ییاهاعد  هیقب ی  و  یلامث -  هزمح  یبا  یاعد  هینابعـش ، تاجانم 
نیا زا  مه  ار  فراعم  زا  یمیظع  غلبم  کی  دنکیم ، ادیپ  یبوبر  ترضح  یهلا و  سدقا  تاذ  هب  هک  یلاصّتا  یبلق و  طابترا  نآ  رب  هوالع ی  دمهفب ،

.دریگیم ارف  اهاعد 

یاعد رد  هکنیا  .تسا  فراعم  زا  رُپ  هزمح ، یبا  هفرع و  یاهاعد  نیا  .دـننک  هّجوت  اهاعد  نیا  همجرت ی  هب  هک  منکیم  هیـصوت  ًاـیوق  اـهناوج  هب  نم 
فراعم اـهنیا  همه ی   (1)  ، مقنلا لّزنت  ای  البلا  لّزنت  یتّلا  بونّذـلا  یلرفغا  ّمهّللا  اعّدـلا ؛ سبحت  یتّلا  بونّذـلا  یلرفغا  ّمهّللا  میناوخیم : لـیمک 

دروم ام  یاعد  هک  دوشیم  نیا  زا  عنام  ناهانگ  نیا  هک  مینکیم  یناهانگ  اهاطخ و  یهاگ  رـشب ، دارفا  اـم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  ینعی  تسا ؛ یهلا 
رثارب یلم ، یمومع و  یاهالب  یهاگ  .دروآ  یم  ناغمرا  هب  ام  یارب  ار  الب  ناهانگ  نیا  هک  دنزیمرـس  ام  زا  یناهانگ  دوشب ؛ لوبق  دریگب و  رارق  تباجا 

دنمهفیم دننک ، رّبدت  رکف و  رّبدت ، بحاص  ِدارفا  یتقو  اّما  دمآ ؛ دوجو  هب  هانگ  نیا  یارب  الب  نیا  هک  دوشیمن  مالعا  هّتبلا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  یناهانگ 
ام هب  اعد  ار  اهنیا  تسا ؛ هلـصاف  اب  یـضعب  تسا و  عیرـس  لامعا  ِرثا  تاـقوا  یـضعب  .دـش  تّلم  نیا  هّجوتم  یلمع  هچ  هیحاـن ی  زا  ـالب  نیا  هک 

، مسانشیم ار  وت  نم  هک  نیا  (2) ؛ کیلا یعیفـش  کل  یّبح  کیلع و  یلیلد  یالوم  ای  یتفرعم  مینکیم : ضرع  هزمحوبا  یاعد  رد  یتقو  ای  .دیوگیم 
شیپ نم  هدـننک ی  تعافـش  شدوخ  تسه ، نم  لد  رد  وت  تّبحم  مرادـیم و  تسود  ار  وت  نم  هک  نیا  تسوت ؛ یوس  هب  نم  یامنهار  نیا ، دوخ 

ار وت  هب  مدوخ  تفرعم  نیا  منکیم ، هدهاشم  ار  امنهار  نیا  یتقو  نم  (3) ؛ کتعافش ّالا  یعیفش  نم  نکاس  کتلالدب و  لیلد  نم  ٌقثاو  اناو  .تسوت 
نیا هک  یتسه  وت  نیا  منیبیم  مهدـیم ، رارق  هظحـالم  دروم  مراد ، وت  هب  هک  ار  یتّـبحم  نیا  یتـقو  منکیم ؛ هاـگن  تسا -  نم  لـیلد  اـمنهار و  هک  - 

؛ دـنکیم داجیا  ار  یتفرعم  کی  نیا ، دـنکیم ؛ زاب  ار  ناسنا  مشچ  نیا ، دـینیبب  .ینکیم  کمک  یراد  هک  ییوت  یدروآ ؛ دوجو  هب  ار  تلالد  تّبحم و 
تیانع یهلا و  قیفوت  یهلا ، کمک  تسا ؛ یهلا  فراعم  زا  نیا 
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.دینادب ار  اعد  ردق  نیاربانب  .درک  ادیپ  ناوتیم  اهاعد  رد  ار  اهنیا  تسا ؛ یهلا 

هچره .تساعد  نیا ، دینزب ؛ فرح  ادخ  اب  دیهاوخیم  هک  هچره  دشاب ؛ ناتدوخ  نابز  هب  ای  یـسراف  نابز  هب  دناوتیم  الاح  تسادخ ؛ ِندـناوخ  اعد ،
زا یـسک  یهاگ  تسا ؛ فلتخم  مه  تاجاح  .تسادـخ  اب  سنُا  طقف  تسین ، نتـساوخ  تجاح  مه  یهاگ  .دـیراذگب  نایم  رد  وا  اب  دـیهاوخیم 

ار یدام  یاهزیچ  ناسنا  مه  تقو  کی  .تسا  تجاح  روج  کی  نیا  دـنکیم ، هبلاـطم  ار  وا  ترفغم  اـی  دـهاوخیم  ار  وا  یاـضر  لاـعتم ، یادـخ 
میدرک ضرع  هک  ار  یـصاوخ  نیمه  .تسا و  بوخ  ینابز -  ره  هب  یزیچ و  ره  ادـخ -  زا  نتـساوخ  .درادـن  یعناـم  چـیه  دـنکیم ؛ تساوخرد 
فراعم زا  راشرـس  ظافلا و  نیرتابیز  رد  نیماضم  نیرتهب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  روثأم  یاهاعد  هّتبلا  .دراد  یگدـنب ) ساسحا  ادـخ و  اب  طابترا  )

.دش لّسوتم  اهنآ  هب  یتسیاب  تسناد و  دیاب  ار  اهنآ  ردق  هک  تسا  یهلا 

1385/7/21 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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هناگ جنپ  یاهزامن  قیرط  زا  ناضمر  هام  تاکرب  ظفح 

رد مه  هام ، نیا  لوط  رد  ناریا  تّلم  .تشذـگ  ام  همه ی  رب  تسا -  نمؤم  یاهناسنا  تّیونعم  صولخ و  افـص و  هام  هک  ناضمر -  کراـبم  هاـم 
هام ِرخآ  هعمج ی  زور  رد  یـسایس ، لئاسم  باب  رد  .داد  ناشن  ار  دوخ  طاشن  توارط و  یـسایس ، لـئاسم  هنیمز ی  رد  مه  تاـیونعم و  هنیمز ی 

تّلم زا  دوخ  یاسر  نایب  اب  دوخ و  روضح  اب  دوخ ، راعش  اب  دوخ ، دایرف  اب  دیشورخ ؛ ادصکی  روشک  طاقن  همه ی  زا  ناریا  تّلم  ناضمر ، کرابم 
ساسحا نیمه  روعـش و  روش و  نیمه  هّجوت ، نیمه  طاقن ، زا  یرایـسب  رد  مالـسا  یایند  رد  هللادـمحب  لاسما  .درک  تیاـمح  نیطـسلف  مولظم 

ریثأت یـسایس  طاشن  یحور و  توارط  نیا  رد  هللا ، بزح  یاهیزوریپ  رطاخ  هب  یمالـسا  تّما  یالاب  هیحور ی  ًاـنیقی  .دـش  هدـهاشم  تیلوئـسم 
.تشاد

زامن و سلاجم  دـینارذگ ؛ ار  یلاحاب  افـصاب و  رایـسب  ِناضمر  هام  روشک ، یاج  همه ی  رد  ام ، زیزع  تّلم  لاسما  یونعم ، توارط  باب  رد  اّـما  و 
، اهرهـش رد  روشک ، رـساترس  رد  .تشاد  یا  ینامدای  هب  قنور  ردق ، یاهبـش  رد  یراد  هدنز  بش  ءایحا و  سلاجم  و  لّسوت ، اعد و  سلاجم  نآرق ،

.دنداد وشتسش  هبوت  بآ  رد  ار  دوخ  لد  ناج و  اهبـش  نیا  رد  ناناوج -  ًاصوصخم  ام -  تّلم  گرزب ، روشک  نیا  طاقن  همه ی  رد  اهاتـسور و  رد 
نارهت و دجاسم  رد  هک  دهد  یم  ناشن  تسا ، مشچ  اب  هدهاشم ی  مکح  رد  هک  ییاهشرازگ  تسا و  هدنب  رایتخا  رد  هک  ینئمطم  قّثوم و  یاهربخ 

ناناوج روشک ، یاه  هاگتدابع  همه ی  رد  اهناتسرهش و 
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ار ناشدوخ  لد  اهبـش  نیا  یـشیارگ ، ساسحا و  ره  اب  یتخیر ، هفایق و  تئیه و  ره  اب  مدرم ، نوگانوگ  قئالـس  عاونا  همه ی  زا  ردق  یاهبـش  رد  ام 
هّجوت و یهلا و  برق  هب  لیم  نیا  ناوج ، یاهلد  تّینارون  نیا  یناوج ، یافص  نیا  .دندرک  زاین  زار و  دوخ  یادخ  اب  دندمآ و  دجاسم  هب  دنتـشادرب و 
رد .تسا  هدش  رتشیب  مه  زور  هب  زور  تسه و  تمعن  نیا  هللادمحب  تسا و  گرزب  رایسب  تمعن  کی  ام ، ناناوج  نایم  رد  لاعتم  یادخ  اب  مّلکت 

نارازه دندنارذگ و  تدابع  رکذ و  هب  ار  زور  بش و  دـندرک ؛ فاکتعا  رفن  نارازه  روشک ، دـجاسم  زا  یخرب  رد  ناضمر ، کرابم  هام  ِرخآ  یاهزور 
: مینک ضرع  ار  هتکن  ود  نامناناوج  یاهلد  تراهط  یونعم و  یوشتسش  نیا  هرابرد ی  .تفرگ  ماجنا  نآرق  متخ 

یادـخ اب  ینارون  یاهبـش  کرابم و  یاهزور  نیا  تکرب  هب  هک  ار  یطابترا  نیا  زیزع ، ناناوج  صوصخلاب  مدرم و  همه ی  هک  تسا  نیا  هتکن  کـی 
نیمه رگا  .تسه  همه  رایتخا  رد  مه  هطبار  نیا  ظفح  هلیـسو ی  .دینک  ظفح  ار  ادخ  اب  هطبار ی  نیا  دوش ؛ عطق  دنراذگن  دـنا ، هدرک  ادـیپ  لاعتم 

ار امـش  لد  زور  هبزور  تسا و  هطبار  نیرتهب  دوش ، هدناوخ  میا ، هداتـسیا  ادخ  لباقم  رد  هک  هّجوت  نیا  اب  بلق و  روضح  اب  هّجوت ، اب  هناگ ، جنپ  زامن 
، دندناوخ اعد  دندرک ، هیرگ  دندمآ ، مه  درگ  رهطم  یاهمرح  اه و  هینیـسح  دـجاسم ، رد  ردـق  یاهبـش  هک  ییاهناوج  نآ  .درک  دـهاوخ  رت  ینارون 

نا .دش  دنهاوخ  دنم  هرهب  نآ  زا  هک  دننک ، ظفح  ار  هطبار  نیا  دـندرک ، ینارون  یهلا  تّبحم  رون  اب  ار  ناشیاهلد  دـنتفرگ و  ءایحا  دـنتفرگ ، رـس  نآرق 
تقلخ تیاغ  بولطم و  لامک  هب  هک  تسه  هار  نیا  زا  ناسنا  دش ؛ دهاوخ  رتشیب  هطبار  نیا  زور  هبزور  رگید ، یاهلاس  رد  نامز ، لوط  رد  هللاءاش 

.تسا هتسباو  نیمه  هب  مه  یگدنز  یاهنادیم  همه ی  رد  تیقفوم  .تفای  دهاوخ  تسد  دوخ 

روج همه  دـینک ، یم  ادـخ  زا  هک  ییاهتـساوخرد  اـهزاین و  زار و  اـهتاجانم ، نیا  رد  دوش ، یم  هک  ییاـه  هّجوت  نیا  رد  هک  تسا  نیا  مود  هتکن ی 
رـصحنم کچوک  تاجاح  نیا  هب  ار  دوخ  تساوخرد  نیا  اّما  .کچوک  یاهتجاح  یّتح  تساوخ ؛ دـیاب  تساوخ و  ادـخ  زا  دوش  یم  ار  تجاح 

راثآ هک  دیهاوخب  ادخ  زا  تسا ؛ یهلا » ترفغم   » اهنآ نیرتگرزب  .دیربن  دای  زا  ار  اهنآ  تسه ، یرتگرزب  تاجاح  دینکن ؛
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رگید گرزب  تجاح  .دنک  راومه  امـش  یارب  ار  هبوت  هار  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دیامرفب ؛ فرطرب  ام  ناج  لد و  زا  ار  هانگ  فّلخت و  زا  هدـناماج ی  هب 
ادـخ زا  تسا ؛ یمالـسا » تّما  روما  حالـصا   » رگید گرزب  تجاح  .دـینک  بلط  لاعتم  یادـخ  زا  ار  یهلا  ّبُح  ماـقم  تسا ؛ یهلا » تّبحم  »

لاعتم یادخ  زا  هکلب  دنک ؛ حالـصا  ار  یمالـسا  یاهروشک  همه ی  و  ار -  ناریا  تّلم  طقف  هن  اهناملـسم -  همه ی  روما  لاعتم  یادخ  دیهاوخب 
ار لئاسو  دنک ؛ یم  زاب  ار  اه  هار  دنک ؛ یم  رثا  اهاعد  نیمه  دراد و  یدایز  تباجتـسا  لابقا  اهاعد  نیا  .دیهاوخب  تسار  هار  هب  ار  تیرـشب  تیادـه 

.دنک یم  کمک  گرزب  یاهبولطم  نیا  هب  ندیسر  رد  ار  ام  دنک و  یم  ناسآ 

.دینک ظفح  دوخ  یارب  ار  هام  نیا  تاکرب  دیناوتب  دهدب و  قیفوت  امش  همه ی  هب  هک  میهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا 

1385/8/2 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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تاملک تایآ و  رد  رّبدت  فراعم ؛ مهف  نتخومآ ، نآرق : هرابرد ی  یلصا  هفیظو ی  هس 

رد ِنتفرگ  رارق  بطاخم  ِیقیقح  یانعم  هب  ار  نآرق  .دینک  ادیپ  سنا  نآرق  اب  دیاب  ناملسم  ناکدوک  ناملسم ، نز  درم و  ناملسم ، ناوج  امـش  ینعی 
: منکیم ضرع  ار  لمع  زا  لبق  هلحرم ی  نم  اّما  تسا ؛ لمع  مه  شدعب  هلحرم ی  .دیزومایب  نآ  زا  دینک و  رّبدـت  نآ  رد  دـیناوخب و  ادـخ ، لباقم 

.ینآرق تاملک  نآرق و  تایآ  رد  رّبدت  نآرق ، فراعم  مهف  نآرق ، نتخومآ 

اطع تیرـشب  هب  یهلا  یحو  یونعم  هریخذ ی  نیرخآ  ناونع  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یئاهزیچ  نامه  دینکیم ، هظحالم  امـش  هک  یتاملک  نیا 
فراعم زا  رپ  دنک ؛ تیاده  یراگتـسر  حالف و  تداعـس و  یاههار  هب  ملاع ، نیا  یاهتنا  ات  دابآلادبا ، ات  ار  رـشب  دـیاب  هک  تساهنیمه  .تسا  هدرک 

.دیمهف دیاب  ار  اهنیا  اهنیا ؛ تسا 

یبرع ناشنابز  هک  یناسک  .تسا  برع  ریغ  یاهتلم  دوبمک  ینعی  .تسام  دوبمک  نیا  میراد ؛ یوغل  باجح  میراد ، ینابز  باـجح  اـم  هنافـسأتم 
یلیخ غیلب و  حیـصف و  نایب  نآرق ، نایب  دنمهفیم ؛ ار  نآ  لماک ، تروص  هب  هن  ولو  دنا ، هتـسشن  هک  اهنیا  دنکیم ، توالت  یراق  هک  روطنیمه  تسا ،

ناتسلگ بوخ ، .دناوخب  یعمج  رد  ًالثم  ار  نآ  ناسنا  هک  یدعـس  ناتـسلگ  لثم  هیبشتالب  .دمهفیمن  ار  نایب  نیا  تایئزج  یـسکره  تسا و  یئالاو 
نارازه ار  نیا  الاح  .دـنمهفیم  الاب  کرد  لها  قوذ و  لها  ابدا ، طقف  ار  شتایئزج  قئاقد و  اّما  دـنمهفیم ؛ مه  مدرم  تسا ، غیلب  ِیـسراف  یدـعس 

ار تایئزج  فئاطل و  قئاقد و  .تسا  یروجنیا  نآرق  .دینکب  ربارب 
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توالت ندینـش  رد  اذل  دوشیم ؛ قیقر  شلد  اذـل  دـمهفیم ؛ ار  تاملک  نیا  موهفم  هرخالاب  اّما  دـمهفن ، یلومعم  ِنابز  برع  ِعمتـسم  تسا  نکمم 
الاح دنک  لایخ  یـسک  ادابن  .تسه  مه  لح  لباق  میراد و  ام  هک  تسا  یباجح  نیا  .دـنکیم  کرد  ار  یهلا  هظعوم ی  نوچ  دزیریم ؛ کشا  نآرق 

ام تسا و  هدش  رارکت  ام  لوادتم  یـسراف  نابز  رد  ینآرق  تاغل  تاملک و  زا  یرایـسب  .تسا  لح  لباق  ًالماک  نیا  ریخن ، دوشیمن ؛ مینک ، راک  هچ 
اهنآ زور -  نآ  یاهناوج  نآ  یارب  مدرکیم  تبحص  یهاگ  هدنب  میتسشن ، یم  روطنیمه  میتشاد ، نآرق  هسلج ی  دهـشم ، رد  اهمیدق  هدنب  .میمهفیم 

َنِم ٍصْقَن  ِعوُجْلَا َو  ِفْوَخْلَا َو  َنِم  ْیَـشِب ٍء  ْمُکَّنَوُلْبَنَل  َو  دیئامرفب : ضرف  ًالثم  هک  مدزیم  لاثم  متفگیم ؛ ار  نیمه  اهنآ  هب  و  دنزورما -  یاهدرمریپ  هّتبلا 
طقف دمهفن ، نابز  یسراف  کی  هک  هچنآ  هیآ ، نیا  تاغل  زا  دینک ، هاگن  رگا  ار  هفیرـش  هیآ ی  نیا  َنیِرِباّصلَا 1 .  ِرِّشَب  ِتارَمَّثلَا َو  ْألَا َو 

َ
ِسُفْن ْألَا َو 

َ
ِلاوْم

، ءیش امش  دوخ  .هچ  ینعی  دنادیم  ار  ءیـش »  » اّما دننک ، انعم  شیارب  دیاب  ار  مکّنولبنل »  » ًالثم الاح  .دمهفیم  ار  تاغل  هیقب ی  ّالاو  تسات ، هس  ود 
، تسیچ دـینادیم  ار  لاوما » ، » تسیچ دـینادیم  ار  صقن » ، » تسیچ دـینادیم  ار  عوج » ، » تسیچ دـینادیم  ار  فوخ »  » .دـیربیم راک  هب  ار  ءایـشا 

تایآ ندیمهف  نیاربانب ، .دمهفن  ار  اهنیا  نابز  یـسراف  کی  هک  تسین  یئاهزیچ  اهنیا  .تسیچ  دـینادیم  ار  تارمث » ، » تسیچ دـینادیم  ار  سفنا » »
.تسین راوشد  اه  همجرت  هب  هعجارم ی  نآرق و  اب  سنا  تاملک و  بیکرت  طبار و  یاهفرح  مهف  نآرق ،

هک تشادـن  دوجو  نآرق  زا  بوخ  همجرت ی  کی  یتح  مینکیم ، ضرع  ام  هک  یئاـهزور  نآ  .تسا  داـیز  مه  بوخ  همجرت ی  زورما  هناتخبـشوخ 
هب .دراد  دوجو  دّدعتم  هک  دنیب  یم  ار  بوخ  یاه  همجرت  ناسنا  هللدمحلا  زورما  .دنـشاب  عمجرطاخ  انعم  ظاحل  زا  دـننک و  هدافتـسا  مدرم  دوشب 

ینعی دوشب ؛ فرطرب  لاکـشا  نیا  یتسیاب  هک  تسا  لاکـشا  کی  نیا  سپ  .دنمهفیم  تقو  نآ  دـننک ، هعجارم  مدرم  دـینک ؛ هعجارم  اه  همجرت  نیا 
...دنمهفب ار  تایآ  یانعم 
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لاس لوط  رد  میرک  نآرق  اب  هطبار  ظفح  هب  هیصوت 

میراد و ار  هسلج  نیا  هک  مه  ام  تسا و  تاسلج  هام  نآرق و  لوزن  هام  نآرق و  توالت  هام  هک  ناضمر  کرابم  هام  رد  اـم  هک  تسا  نیا  ...لاکـشا 
قافّتا دیابن  نیا  .رانک  میراذگب  میـسوبب و  میدنبب و  ار  نآرق  دش ، مامت  هک  ناضمر  هام  تسا ، نوگانوگ  لفاحم  دـجاسم و  رد  مه  یناوارف  تاسلج 

هیآ ی هاجنپ  لقاال  زور  ره  هک  دراد  تایاور  رد  الاح  .میـشاب  سونأم  طبترم و  نآرق  اب  دـیاب  مئاد  .مینکن  ادـج  نامدوخ  زا  یتسیاب  ار  نآرق  .دـتفیب 
هیآ ی دنچ  نیا  مناوخیم و  ار  دـمح  هروس ی  دـیئوگن  دـیناوخب ؛ نآرق  هیآ ی  هد  یزور  دـیتسناوتن ، رگا  .تساهرایعم  زا  یکی  نیا ، .دـیناوخب  نآرق 

زامن رد  هک  ینآرق  نآ  زا  ریغ  هن ، .دـیوگیم  ینالف  هک  یا  هیآ  هد  نامه  دوشیم  تعکر -  کی  هللاوه -  لق  هروس ی  هیآ ی  دـنچ  اـب  دـمح  هروس ی 
ار نآرق  .دیناوخب  هیآ  دص  هیآ ، هاجنپ  هیآ ، تسیب  هیآ ، هد  بلق ، روضح  اب  دینیـشنب ، دینک ، زاب  ار  نآرق  هضیرف -  زامن  هچ  هلفان ، زامن  هچ  دیناوخیم - 
، عون نیا  .رخآ  ات  دناوخب  دریگب  ار  نآرق  رهاظ  ناسنا  هک  تسا  نیا  ندناوخ  نآرق  عون  کی  .دیناوخب  ندرک  هدافتـسا  ندـیمهف و  ندرک و  رّبدـت  یارب 

شرثا یلو  درادن ، رثا  چیه  تفگ  دوشیمن  .مدرک  رظن  دیدجت  دعب  درادن ، رثا  چیه  متفگیم  اهقباس  هدنب  هّتبلا  .درادـن  یرثا  چـیه  میئوگب  میهاوخیمن 
.تسا چیه  کیدزن  تسا ؛ چیه  هیبش  تسا ، نآرق  توالت  زا  ِعقوتم  هک  یرثا  نآ  لابق  رد 

یارب دـننک  ادـیپ  یا  هتکن  کی  هکنیا  یارب  دـنناوخیم  تساهام -  لاثما  لام  نیا  نکیل -  دـنناوخیم ، ار  هیآ  هک  تسا  یناسک  توالت  توالت ، کـی 
ماجنا میفظوم  ام  هک  تسین  نآ  مه  عون  نیا  اّما  درادـن ؛ یبیع  نیا ، .سلجم  نالف  رد  لفحم ، نالف  رد  ینارنخـس ، نـالف  رد  ربنم ، نـالف  رد  نتفگ 

.میهدب

زا هکنیا  لثم  .دنزیم  فرح  امش  اب  دراد  لاعتم  یادخ  .لاعتم  یادخ  تبحـص  یاپ  دنیـشنب  یعمتـسم  کی  لثم  ناسنا  هک  تسا  نیا  توالت  کی 
امش یارب  هچ  دینیبب  هکنیا  یارب  دیناوخیم ؟ هچ  یارب  .دیناوخیم  دیریگیم  ار  همان  امش  .دشاب  هدیـسر  امـش  هب  یا  همان  یگرزب ، کی  زا  یزیزع ، کی 

یروجنیا ار  نآرق  .هتشون 
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هدافتـسا نآ  زا  ام  .تسا  هدناسر  امـش  هب  هتفرگ و  لاعتم  یادخ  زا  ار  نآرق  نیا  اهلد  اهنابز و  نیرت  نیما  .تسا  لاعتم  یادخ  همان ی  نیا  .دیناوخب 
هک دشاب  نیا  امش  تّمه  دیسرب ، هروس  رخآ  هب  هک  دشابن  نیا  امش  تّمه  دیناوخیم ، هک  یتقو  ار  هروس  هک  تسه  تیاور  رد  اذل  میربب ؛ هرهب  مینک ؛

ار نآرق  .دینک  رّبدت  لّمأت و  دینکن ؛ مه  مامت  ار  نآ  دیـسرن و  بزح  طسو  هب  ءزج ، طسو  هروس ، طسو  هب  هروس ، رخآ  هب  الاح  ولو  دـیمهفب ؛ ار  نآرق 
.مینَکیمن لد  نآرق  زا  ًاتقیقح  میوشب ، سونأم  نآرق  اب  ام  رگا  .دنَکیمن  لد  نآرق  زا  دوشب ، سونأم  نآرق  اب  یسک  رگا  .دیناوخب  هنوگنیا 

میرک نآرق  ظفح  گرزب  تمعن 

اهناوج و نیا  .تسا  گرزب  تمعن  کی  نآرق  ظفح  .تسا  نآرق  ظـفح  میا ، هدرک  ضرع  ار  نیا  اـم  ررکم  تسا و  رارکت  زاـب  هک  مه  رخآ  هتکن ی 
رد مینک ؛ ظفح  میناوتیم  مه  ام  .دنامب  ناتنهذ  رد  دینک و  ظفح  دیناوتیم  هک  دیتسه  ینـس  رد  اهامـش  .دننادب  ردـق  ار  ظفح  یئاناوت  نس  اهناوجون 

نینـس ارچ ؟ درک ؛ ظفح  دوشن  هدـنب  لاثما  نینـس  رد  هک  تسین  روطنیا  .دوریم  ام  نهذ  زا  دوز  تسین ؛ راگدـنام  یلیخ  اّما  دوشیم ؛ مه  اـم  نینس 
ار نآرق  رمع  رخآ  یاهلاس  نیمه  رد  یئوخ  هللا  تیآ  موحرم  مدینـش  نم  .درک  ظفح  دوشیم  داتـشه -  جـنپ ، داتفه و  نینـس  ینعی  ام -  زا  رتالاب 

.دوشیم لئاز  نهذ  زا  تسین ؛ راگدـنام  اّما  درک ، ظفح  دوشیم  دـنک ! ظفح  ار  نآرق  هلاس  داتـشه  ًالثم  درمریپ  تسا ؛ مهم  یلیخ  .دوب  هدرک  ظفح 
، اهنیا زا  رتالاب  ای  دندرک  توالت  ام  یارب  اجنیا  هک  یئاهناوجون  نیمه  نس  زا  ینعی  یناوجون ؛ هرود ی  رد  صوصخب  یناوج و  هرود ی  رد  امـش  رگا 

ناکما زا  رتشیب  بتارمب  تسه ، ناسنا  ظفح  رد  هک  ینآرق  رد  رّبدت  ناکما  .تسامـش و  یارب  یا  هریخذ  هیامرـس و  کی  نیا  دـینک ، ظفح  ار  نآرق 
هکنیا لثم  دنکیم ، هاگن  نآرق  رد  ار  یا  هیآ  کی  ناسنا  یهاگ  .تسین  ظفاح  ار  نآرق  هک  تسا  یسک  یارب  رّبدت 
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میتفگ و هک  ار  هچنآ  لاعتم  دـنوادخ  میراودـیما  .دـیآ  یمن  شیپ  شیارب  یزیچ  نینچ  تسه ، ظفاح  هک  یـسک  اّما  هدرکن ؛ توالت  ار  هیآ  نیا  زگره 
.دنک ذفان  نامیاهلد  رد  هللاءاش  نا  میدینش ،

ینآرق یاعد  دنچ 

نآرق رد  دوجوم  دنلب  تفرعم  ینآرق و  فراعم  زا  ار  ام  نک ؛ روشحم  نآرق  اب  ار  ام  اراگدرورپ ! .ناریمب  نآرق  اب  رادب و  هدـنز  نآرق  اب  ار  ام  اراگدرورپ !
نآرق هب  تبـسن  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ناظفاح  ار  ام  اراگدرورپ ! .نک  ینارون  نآرق  هب  نک ؛ هدـنز  نآرق  هب  ار  ام  یاهلد  اراگدرورپ ! .اـمرفب  دـنم  هرهب 

رد هللادمحب  هک  ار -  نآرق  دیتاسا  نآرق و  هب  نادنم  هقالع  نآرق و  ناگدننک  توالت  نیا  اراگدرورپ ! .نک  ینآرق  هعماج ی  ار  ام  هعماج ی  هدـب ؛ رارق 
 - نآرق ذوفن  هرئاد ی  تعسو  رب  زور  هبزور  اراگدرورپ ! .هدب  رارق  تدوخ  رکش  ینادردق و  تمحر و  فطل و  لومـشم  دنتـسه -  مه  ام  هسلج ی 

نامزیزع ماما  رهطم  حور  نامزیزع ، ماما  بلق  .نک  یضار  ام  زا  ار  رصع  یلو  سّدقم  بلق  ازفیب ؛ دندرک -  شالت  نآ  یارب  ام  زیزع  دیتاسا  نیا  هک 
.امرفب دونشخ  یضار و  ام  زا  دندرک ، هزرابم  نآرق  هار  رد  هک  ار  ادهش  هبّیط ی  حاورا  و 

1386/6/22 میرک -  نآرق  نایراق  رادید  رد 
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اهتصرف هام  یهلا ، ینامهیم  هب  توعد  هام  ناضمر ؛

کرابم هام  نیا  هجیتن ی  لوصحم و  نیرترب  هک  یهلا ، یاوقت  تیاعر  هب  منکیم  هیـصوت  ار  مدوخ  ار و  زیزع  رازگزامن و  نارهاوخ  ناردارب و  همه ی 
مّظعم ربمایپ  کرابم ، هام  عورش  زا  لبق  زا  .دیـسر  ارف  رگید  راب  شا ، یونعم  یاه  یئابیز  همه ی  شتاکرب و  همه ی  اب  ناضمر  کرابم  هام  .تسا 

هبطخ ی رد  . (1) همحّرلا هکربلاب و  هللا  رهش  مکیلا  لبقا  دق  تکربرپ ؛ الاو و  ریطخ و  هصرع ی  نیا  رد  دورو  یارب  دومرفیم  هدامآ  ار  مدرم  مالـسا 
هلمج کی  رد  میهاوخب  رگا  .دیـسر  ارف  ناضمر  هام  هک  مدرم  هب  داد  هّجوت  داد ، ربخ  دومرف : روطنیا  یتیاور  هب  انب  نابعـش ، هاـم  رخآ  هعمج ی  زور 

میناوتب اهتـصرف  نیا  زا  رگا  .تسامـش  نم و  ربارب  رد  هام  نیا  رد  یناوارف  یاهتـصرف  .اهتـصرف  هام  مینک  ضرع  دـیاب  مینک ، فیرعت  ار  ناضمر  هام 
ضرع حیـضوت  یکدنا  بلطم  نیمه  هرابرد ی  نم  .دوب  دهاوخ  ام  رایتخا  رد  یدنمـشزرا  رایـسب  میظع و  هریخذ ی  کی  مینک ، هدافتـسا  تسرد 

.تسا ریظن  یب  یاهتصرف  نیا  ناضمر و  هام  هب  طوبرم  لئاسم  نیمه  هرابرد ی  لوا  هبطخ ی  منکیم و 

توعد هام  نیا  رد  امش  هک  تسا  یهام  کی  نیا  (2) ؛ هللا هفایض  یلا  هیف  متیعد  رهش  هک  دندومرف  مرکم  لوسر  دش ، هراشا  هک  یا  هبطخ  نیمه  رد 
ینامهیم هب  توعد  تسا ؛ لّمأت  رّبدت و  روخ  رد  هلمج  نیا  دوخ  .یهلا  ینامهیم  هب  دیا  هدش 
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ینامهیم نیا  زا  هک  تسام  دوخ  رایتخا  تحت  اّما  دنا ؛ هداد  رارق  هضیرف  هن ، دننک ؛ هدافتـسا  ینامهیم  نیا  زا  دارفا  همه ی  هک  دندرکن  رابجا  .یهلا 
، اهنآ تلفغ  .دننک  هّجوت  همانتوعد  نیا  هب  هک  دننکیمن  ادیپ  ار  نیا  تصرف  ًالصا  میظع  ینامهیم  نیا  رد  هک  دنتسه  یضعب  .مینکن  ای  مینکب  هدافتسا 

کی یارب  ار  یـسک  هک  نیمه  لثم  .دـنمهفیمن  ار  ناضمر  هام  نتفر  ندـمآ و  هک  تسا  یردـق  هب  یدام  یایند  تیداـم و  راـک  رد  اـهنآ  یگتفرورف 
هک اهنیا  .دـنک  هاگن  یّتح  ار  توعد  تراـک  هکنیا  زا  دـنک  تلفغ  دـنکن ؛ تصرف  وا  دـننک و  توعد  یتکرب  ریخرپ و  هوکـش و  اـب  رایـسب  یناـمهیم 

هدرکن فطل  اهنآ  هب  لاعتم  یادخ  هک  یناسک  .دنوریمن  ینامهیم  نیا  هب  اّما  تسه ، ینامهیم  نیا  دنمهفیم  یضعب  .دنامیم  یلاخ  یلکب  ناشتـسد 
دارفا نیمه  اهنآ  دننامیم ، مورحم  ناضمر  هام  یاهاعد  زا  ای  نآرق  توالت  زا  ای  دنریگیمن  ار  هزور  دنرادن ، یرذـع  هکنیا  اب  هک  هدادـن  قیفوت  تسا و 

 - ناملسم مدرم  زا  یریثک  عمج  .تسا  نشور  اهنیا  باسح  ینامهیم ؛ نیا  هب  دنیآ  یمن  دنوشیمن ، ینامهیم  نیا  دراو  هک  دنتسه  یناسک  .دنتـسه 
.دنربیم تصرف  نیا  زا  ار  هرهب  نیرتشیب  اه  یضعب  تسین ؛ هزادنا  کی  هب  ینامهیم  نیا  زا  ام  هرهب ی  اّما  میوشیم ، ینامهیم  نیا  دراو  ام -  لاثما 

ناضمر یهلا  تفایض  یونعم  تاکرب 

.تسا یهلا  تفایض  نیا  درواتسد  نیرتگرزب  دیاش  تسا -  ندیشک  یگنسرگ  هزور و  تضایر  هک  دراد -  دوجو  هام  نیا  ینامهیم  رد  هک  یتضایر 
نیرتگرزب تفگ  دوشب  دیاش  هک  تسا  دایز  ناسنا  لد  رد  تّینارون  داجیا  یونعم و  ظاحل  زا  تاکرب  نیا  یردق  هب  دراد ، ناسنا  یارب  هزور  هک  یتاکرب 

نکیل .دنا  هتفرگ  مه  ار  تفایـض  نیا  زا  هرهب ی  دنا و  هدـش  تفایـض  دراو  اهنیا  سپ  دـنریگیم ؛ یـضعب  ار  هزور  .تسا  هزور  نیمه  هام  نیا  تاکرب 
توالت دـننکیم ؛ نیمأت  یلعا  دـح  رد  نآرق  زا  مه  ار  دوخ  شزومآ  اهنیا  تسا -  کرابم  هام  نیا  ِیونعم  تضایر  هک  نتفرگ -  هزور  رب  هوـالع ی 

زا یشان  تّینارون  تلاح  ای  یراد  هزور  تلاح  اب  .رّبدت  اب  نآرق 

ص:316

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 379 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا هک  یزیچ  .دراد  یرگید  یانعم  یرگید و  تّذل  نتفرگ ، رارق  ادخ  بطاخم  نآرق ، اب  سنا  نآرق ، توالت  اهبـش  همین  اهبـش و  رد  یراد ، هزور 
.دـنربیم هرهب  مه  نیا  زا  اهنآ  دـنک ؛ ادـیپ  یـسرتسد  یتوالت  نینچ  هب  دـناوتیمن  لومعم  فراعتم و  لاح  رد  دریگیم ، ارف  نآرق  زا  یتوالت  نینچ  رد 

نابز هب  ادـخ  یارب  ار  دوخ  نورد  رارـسا  ار و  دوخ  لد  ندرک ، زاین  زار و  ادـخ ، اب  هبطاخم ی  لاعتم و  یادـخ  اب  هملاکم ی  زا  اـهنیا ، رب  هوـالع ی 
اهنیا اهرحـس ، اهبـش و  یاهاعد  نیا  اهزور ، یاهاعد  نیا  یلامث ، هزمح ی  یبا  یاعد  نیا  .اهاعد  نیمه  ینعی  دـننکیم ؛ یرادرب  هرهب  مه  ندروآ 

نیا رد  نیاربانب  .دـنربیم  هرهب  مه  نیا  زا  تسا ؛ یهلا  تّزع  میرح  تحاس  هب  لد  ندرک  کیدزن  تسادـخ ، زا  نتـساوخ  تسادـخ ، اب  ندز  فرح 
.دنربیم هرهب  نآ  یاهدرواتسد  همه ی  زا  ینامهیم ،

، مظعا ربمایپ  هبطخ ی  تیاور  نامه  رد  .دـننکیمن  مه  هانگ  هام  نیا  رد  تسا ؛ ناهانگ  کرت  اهنیا ، زا  رتـالاب  یتهج  هب  دـیاش  رت ، مّدـقم  اـهنیا  زا 
نع عرولا  دـنیامرفیم : باوج  رد  .تسا  رت  تلیـضفاب  لمع  مادـک  هام  نیا  رد  هک  ربمغیپ  زا  دـنکیم  لاؤس  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

.تسا لد  حور و  راگنز  یگدولآ و  زا  یریگولج  تسا ؛ مّدـقم  یباجیا  یتابثا و  یاهراک  رب  یهلا ، مراحم  زا  ناهانگ و  زا  باـنتجا  هللا .  مراـحم 
نیا .تسا  ناهانگ  زا  یرود  مه  تسا ، رکذ  اـعد و  مه  تسا ، توـالت  مه  تسا ، یراد  هزور  مه  سپ  .دـننکیم  باـنتجا  مه  هاـنگ  زا  دارفا  نیا 

، تفرگ ماجنا  راک  هعومجم  نیا  یتقو  .دـنکیم  کیدزن  تسا ، مالـسا  رظن  دروم  هک  یزیچ  نآ  هب  مه  راتفر  قالخا و  ظاحل  زا  ار  ناسنا  هعومجم ،
؛ دوشیم ناسآ  ناسنا  یارب  نادنمتـسم  نامورحم و  هب  کمک  دوشیم ؛ هدـنز  ناسنا  رد  یراکادـف  راثیا و  حور  دوشیم ؛ یلاخ  اه  هنیک  زا  ناـسنا  لد 

ریخ راک  دوشیم ، مک  تیانج  مرج و  ناضمر  هام  رد  دینیب  یم  اذل  .دوشیم  ناور  ناسنا  یارب  یدام  روما  رد  دوخ  نایز  هب  نارگید و  عفن  هب  تشذگ 
.تسا یهلا  تفایض  نیمه  تکرب  هب  اهنیا  هک  دوشیم ؛ رگید  تاقوا  زا  شیب  هعماج  دارفا  نیب  تّبحم  دوش ، یم  دایز 
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نآ دیاوف  رافغتسا و 

.دنرادیم هگن  مورحم  ار  دوخ  یرگید  زیچ  زا  دنوشیم ، دنم  هرهب  یزیچ  کی  زا  هن ؛ مه  یضعب  دنربیم ، لماک  هرهب ی  ناضمر  هام  زا  روطنیا  یضعب 
نم هک  یهلا ، ترفغم  تمحر و  هب  دنک  ادیپ  تسد  دریگب و  یهلا  تفایـض  نیا  زا  ار  هرهب  رثکادح  هک  دـشاب  نیا  هام  نیا  رد  ناملـسم  شالت  دـیاب 

یلیخ نیا  .گرزب  ناهانگ  هچ  کچوک ، ناهانگ  هچ  اهشزغل ؛ زا  رافغتسا  اهاطخ ، زا  رافغتسا  ناهانگ ، زا  رافغتـسا  رافغتـسا ؛ یور  رب  منک  دیکأت 
اب نیا  و  میهدـب ؛ وشتـسش  مینک ، اّفـصم  اه  یگدولآ  زا  ار  نامدوخ  مینک ؛ کاپ  اهراگنز  زا  ار  ناملد  ار ، ناـمدوخ  اـم  هاـم ، نیا  رد  هک  تسا  مهم 

یارب .راگدرورپ  زا  ترفغم  بلط  تسا ؛ رافغتسا  اهاعد ، سأر  رد  ای  اهاعد  نیرتهب  هک  دراد  یدّدعتم  تایاور  رد  اذل  .تسا  ریذپ  ناکما  رافغتسا 
ناهانگ نیا  تسا ؛ ناهانگ  زا  یعون  زا  ام  لاثما  رافغتـسا  الاح  .درکیم  رافغتـسا  الاو -  ناـسنا  نآ  مه -  مرکا  ربمغیپ  .تسه  رافغتـسا  مه  همه 
.حـضاو راکـشآ و  یاه  هانگ  یراداوراچ ؛ ناهانگ  میئوگیم  یریبعت  هب  ِناـهانگ  نیمه  اـم و  دوجو  رد  یناویح  یاهـشیارگ  یلومعم و  فراـعتم و 

زا رافغتسا  نیا  هک  دننکیم ، رافغتسا  اّما  دننکیمن ؛ مه  یلوا  کرت  یضعب  .تسا  یلوا  کرت  زا  تسین ؛ یناهانگ  نینچ  زا  ناشرافغتـسا  اه  یـضعب 
لام ءایلوا و  لام  نیا  هک  لماک ، تفرعم  مدـع  زا  رافغتـسا  تسا ؛ راگدرورپ  سّدـقم  تاذ  تمظع  لاـبق  رد  نکمم  ِناـسنا  یعیبط  یتاذ و  روصق 

.تسا ناگرزب 

دروم رد  یهاگ  ام  .دـنکیم  جراخ  دوخ  هب  تبـسن  تلفغ  زا  ار  ام  هک  تسا  نیا  رافغتـسا  گرزب  هدـیاف ی  .مینک  رافغتـسا  نامناهانگ  زا  دـیاب  اـم 
زا زواجت  میدرک ، هک  سفن  یاوه  زا  یوریپ  اه ، یرـس  هریخ  اهاطخ ، ناهانگ ، میتفا ، یم  رافغتـسا  رکف  هب  یتقو  .میوشیم  هابتـشا  راچد  ناـمدوخ 
هک دـیآ  یم  نامدای  هب  دوشیم و  هدـنز  ام  مشچ  یولج  میدرک ، نارگید  هب  هک  یملظ  میدرک ، نامدوخ  سفن  هب  هک  یملظ  میداد ، ماجنا  هک  دودـح 

یادخ مه  دعب  .تسا  نیا  رافغتـسا  هدـیاف ی  نیلوا  .میوشیمن  دوخ  هب  تبـسن  تلفغ  راچد  توخن ، راچد  رورغ ، راچد  تقو  نآ  میا ؛ هدرک  هچ 
هانگ زا  دبلطب و  شزرمآ  ًاتقیقح  لاعتم  یادـخ  زا  یقیقح  یاعد  کی  ناونع  هب  ینعی  دـنک ، رافغتـسا  هک  یـسک  نآ  هک  تسا  هدومرف  هدـعو  لاعتم 

، دشاب نامیشپ 
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ناهانگ اهاطخ و  هب  ندرک  تشپ  تسا ؛ راگدرورپ  یوس  هب  تشگزاب  رافغتـسا ، نیا  .تسا  ریذپ  هبوت  لاعتم  یادـخ  1 ؛  ًامیِحَر ًاباّوَت  َهّللَا  اوُدَجَوَل 
.دشاب یقیقح  رافغتسا  رافغتسا ، رگا  دریذپیم ؛ دنوادخ  تسا و 

یا هدیاف  نیا  دشاب ، فرط  نآ  فرط و  نیا  شـساوح  اّما  هللارفغتـسا ، هللارفغتـسا ، هللارفغتـسا ، دـیوگب : نابز  هب  مدآ  روط  نیمه  هک  دـینک  هّجوت 
راگدرورپ تشذگ  یهلا و  ترفغم  دهاوخب و  ادخ  زا  ًاتقیقح  ناسنا  دیاب  تسا ؛ نتساوخ  کی  تساعد ، کی  رافغتسا  .تسین  رافغتسا  نیا  درادن ؛

، ناهانگ زا  کی  ره  هب  تبـسن  یندرک  رافغتـسا  روطنیا  .رذـگب  نم  هاـنگ  نیا  زا  نک ، محر  نم  هب  اراـگدرورپ ! ما ؛ هدرک  ار  هاـنگ  نیا  نم  دـبلطب : ار 
.تسا هدومرف  زاب  ار  باب  نیا  لاعتم  یادخ  تشاد ؛ دهاوخ  رس  تشپ  ار  یهلا  نارفغ  ًاملسم 

، یناحور شیپ  اه ، هاگتدابع  رد  دنورب  هک  تسه  نایدا  زا  یـضعب  رد  هکنیا  .تسا  عونمم  نارگید  شیپ  هانگ  هب  رارقا  مالـسا ، سّدقم  نید  رد  هّتبلا 
دوخ ینورد  رارسا  یاشفا  دوخ و  هب  تبسن  ِیرد  هدرپ  .تسا  عونمم  یزیچ  نینچ  تسین و  مالسا  رد  نیا  دننک ، هانگ  هب  فارتعا  دننیشنب ، شیشک ،
رکذ روطنیا  هدـش  فیرحت  یرادـنپ و  یلایخ و  نایدا  نآ  رد  الاح  هکنیا  .درادـن  مه  یا  هدـیاف  چـیه  تسا ؛ عونمم  نارگید ، شیپ  دوخ  ناهانگ  و 

هفیرش هیآ ی  رد  .دشخبب  ار  هانگ  دناوتیمن  مه  ربمغیپ  یّتح  .تسادخ  طقف  هانگ ، هدنـشخب ی  مالـسا  رد  هن ؛ دشخبیم ، ار  هانگ  شیـشک  هک  دوشیم 
ملظ دنداد ، ماجنا  یهانگ  یتقو  2 ؛  ًامیِحَر ًاباّوَت  َهّللَا  اوُدَجَوَل  ُلوُسَّرلَا  ُمُهَل  َرَفْغَتْسِا  َهّللَا َو  اوُرَفْغَتْساَف  َکُؤاج  ْمُهَسُفْنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  ْوَل  َو  دیامرفیم :

شـشخب بلط  اهنآ  یارب  مه  وت  دننک و  شـشخب  بلط  ترفغم و  بلط  لاعتم  یادخ  زا  یتسه ، ربمغیپ  هک  وت  شیپ  دـنیایب  رگا  دـندرک ، سفن  هب 
یادخ طقف  ار  هانگ  دشخبب ؛ ار  هانگ  دناوتیمن  ربمغیپ  دوخ  دنکیم ؛ شـشخب  بلط  اهنآ  یارب  ربمغیپ  ینعی  .دریذـپیم  ار  اهنآ  هبوت ی  دـنوادخ  ینک ،

رد صوصخب  دوشن ؛ تلفغ  هام  نیا  رد  رافغتـسا  زا  .دراد  یمهم  هاـگیاج  ًاـتقیقح  رافغتـسا  نیا  هک  تسا ، رافغتـسا  نیا  .دـشخبب  دـیاب  لاـعتم 
اب ار  اهنیا  تسه ، ناضمر  هام  رد  هک  یئاهاعد  .اهبش  رد  اهرحس ،
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.دیناوخب شا  یناعم  هب  هّجوت 

؛ دنرادیم تسود  مدرم  تسا و  جیار  ام  مدرم  نیب  رد  هللا  یلا  لاهتبا  لّسوت و  هّجوت و  اعد و  .تسا  یونعم  هعماج ی  کی  ام  هعماج ی  هللادمحب 
رد تسا ، یهلا  تصرف  کی  هک  مه  ناضمر  هام  .تسا  تصرف  همه  اهنیا  تسا ؛ لیامتم  ادـخ  رکذ  هب  ناش  ینارون  کاپ و  یاهلد  اـم  یاـهناوج 

اهلد رافغتسا ، اب  دینک ؛ انشآ  دینک ، کیدزن  ادخ  هب  ار  اهلد  گرزب ؛ رایسب  تصرف  نیا  زا  کرابم ، هام  نیا  زا  دینک  هدافتسا  هدش ؛ هداد  رارق  ام  رایتخا 
هداد ماجنا  یگرزب  یاهراک  لاعتم  یادـخ  اب  ام  تّلم  یونعم  طابترا  .دـینک  حرطم  لاعتم  یادـخ  اب  ار  ناتیاه  هتـساوخ  دـینک ؛ هزیکاپ  ار  اهناج  و 

.دوش هدافتسا  تصرف  نیا  زا  راک ؛ نیا  یارب  تسا  یا  هداعلا  قوف  تصرف  ناضمر  هام  و  تسا ،

دوخ یناویح  هبنج ی  رب  ار  دوخ  دوجو  نوگ  هتـشرف  هبنج ی  ناضمر  هام  نیا  رد  میناوتب  ات  دـنک  کمک  ام  همه ی  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هللاءاـش  نا 
هبنج ی نآ  رب  ار  یدام  هبنج ی  یناسفن ، یاه  یوه  .میراد  یناویح  یدام و  هبنج ی  کی  میراد ، یا  هتـشرف  یکلم و  هبنج ی  کی  ام  .میهد  هبلغ 
هب ار  نیا  میهدب و  هبلغ  یدام  هبنج ی  رب  ار  تّینارون  نآ  ار ، تّیناحور  نآ  میناوتب  ناضمر  هام  نیا  رد  هللاءاش  نا  .دهدیم  هبلغ  یا  هتـشرف  یکلم و 

.مینک هدافتسا  هللاءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  ام  راک  هب  نیرمت  نیا  لاس  لوط  رد  هک  ینیرمت  ناونع  هب  ناضمر  هام  زا  میراد و  هگن  یا  هریخذ  ناونع 

1386/6/23 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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نآ یّدح  یب  یهلا و  رکذ  تّیمها 

ْمُکْیَلَع َو یِّلَصُی  یِذَّلَا  َوُه  ًالیِصَأ  ًهَرْکُب َو  ُهوُحِّبَـس  ًاریِثَک َو  ًارْکِذ  َهّللَا  اوُرُکْذُا  اوُنَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای  ِمیِحَّرلَا  ِنمْحَّرلَا  ِهّللَا  ِمْسِب  هباتک : یف  میکحلا  هللا  لاق 
(1)  . ًامیِرَک ًارْجَأ  ْمُهَل  َّدَعَأ  ٌمالَس َو  ُهَنْوَقْلَی  َمْوَی  ْمُهُتَّیِحَت  .ًامیِحَر  َنیِنِمْؤُمْلاِب  َناک  ِروُّنلَا َو  یَلِإ  ِتامُلُّظلَا  َنِم  ْمُکَجِرْخُیِل  ُهُتَکِئالَم 

هسلج نیا  رد  تساهنآ ، شود  رب  یساسا  یلصا و  حوطس  رد  روشک  تیریدم  نیگنس  یاهراب  هک  یناسک  همه ی  ًابیرقت  تسا و  یمنتغم  تصرف 
نیا رد  نخس  دش و  نایب  مرتحم  روهمج  سیئر  هلیسو ی  هب  روشک  نوگانوگ  روما  شرازگ  تسایس و  فرح  .دیراد  تکرش  تیمها  رپ  گرزب و  ی 
مّدقم هک  یزیچ  یارب  مینک  هدافتـسا  مه  یکدـنا  تصرف ، نیا  زا  هک  مدرک  رکف  نم  یلو  تسه ، مه  مزال  تسا و  رایـسب  تسه و  هشیمه  اه  هراب 

نیا لحارم  همه ی  رد  دـناوتیم  هک  تسام  هناصلاخ ی  نامیا  فرح  لد و  فرح  نآ  و  ام ؛ یـسایس  یاهمیمـصت  اهنییبت و  اهجاتنتـسا و  رب  تسا 
مدرک باختنا  ار  تایآ  نیا  اذل  .دنیرفایب  شقن  حور ، یب  ماسجا  نایم  رد  یشخب  تایح  لثم  تملظ ، رد  یرون  لثم  دبلاک ، رد  یناج  لثم  تکرح 

ًاریِثَک َو ًارْکِذ  َهّللَا  اوُرُکْذُا  هفیرـش ی  هیآ ی  نیا  هکنیا  هب  مراد  جایتحا  منیب  یم  منکیم ، هاـگن  هچره  نم  دوخ  .مینک  رورم  مه  اـب  یردـق  ار  اـهنیا  اـت 
، مدرک سفن  هب  سایق  .منک  لمع  نآ  هب  منک و  رّبدت  نآ  رد  منک و  رارکت  ار   2 ًالیِصَأ ًهَرْکُب َو  ُهوُحِّبَس 
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لکش ینامیا  هعماج ی  هک  تسا  نآ  زا  دعب  نیا ، اوُنَمآ .  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم : .میتسه  نیا  هب  جاتحم  نام  همه  مه و  امـش  هک  دسریم  مرظن  هب 
؛ تسا هدـش  لزان  ترجه  مشـش  لاس  زا  دـعب  تسا و  بازحا  هروس ی  تایآ  نیا  .تسا  هدنارذگرـس  زا  ار  گرزب  یاهنومزآ  هعماج  نیا  هتفرگ و 
: هک دنکیم  باطخ  اهناملسم  هب  نآرق  یطئارـش ، نینچ  کی  رد  .بازحا  گنج  هرخالاب  رگید و  دّدعتم  یاهگنج  دحُا و  ردب و  گنج  زا  دعب  ینعی 
ثداوح و ضراوع و  رد  قرغ  .تسا  نایـسن  تلفغ و  لـباقم  رد  داـی  رکذ و  .داـی  ینعی  رکذ  .دـینک  ریثـک  ِرکذ  ار  ادـخ  1 ؛  ًاریِثَـک ًارْکِذ  َهّللَا  اوُرُکْذُا 

مه دای  نیا  تقونآ  .دشابن  نیا  دنهاوخیم  .تسا  مدآ  ینب  ام  گرزب  یراتفرگ  نیا ، ندرک ؛ تلفغ  یلـصا  بلطم  زا  ندش و  نوگانوگ  یاهدـماشیپ 
.دنا هتساوخ  ام  زا  ار  ریثک  رکذ  تسین ، ندش  رّکذتم  ندرک و  دای  فرِص 

ماکحا ضئارف و  نیا  همه ی  (1) ؛ هیلإ یهتنی  ّدح  هل  ّالإ و  ءیـش  نم  ام  لاق : مالّـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  ما : هدرک  رکذ  ار  یتیاور  نم  اجنیا  رد 
هل سیلف  .رکذ  رگم  رکّذلا ؛» ّالا  « ؛ دوشیم مامت  فیلکت  دوشیم ؛ مامت  دندیـسر ، زرم  دح و  نآ  هب  یتقو  هک  دنراد ، یا  هزادـنا  دـنراد ؛ یدـح  یهلا 

دعب .تسین  مزال  رگید  تسا ؛ سب  رگید  میئوگب  دش ، لصاح  دای  رکذ و  هزادنا  نیا  یتقو  هک  درادن ، یا  هزادنا  درادن ؛ دح  رکذ  (2) ؛ هیلا یهتنی  ّدح 
دح هب  ار  اهنآ  درک ، ادا  ار  ضئارف  سک  ره  ّنهّدح (3) ؛ وهف  ّنهادا  نمف  ضئارفلا  ّلج  ّزع و  هللا  ضرف  دیامرفیم : دهدیم و  حیضوت  ترضح  دوخ 

مامت دیدناسر ؛ شدوخ  زرم  هب  ار  هضیرف  نیا  امـش  دش ، مامت  هک  ناضمر  هام  ًالثم  (4) ؛ هّدح وهف  هماص  نمف  ناضمر  رهـشو  .دناسر  دوخ  زرم  و 
هب ار  نآ  دیسر -  هک  جح  نایاپ  لامعا  هب  دروآ -  اج  هب  ار  جح  سک  ره  (5) ؛ هّدح وهف  ّجح  نمف  ّجحلاو  .تسین  بجاو  امش  رب  یزیچ  رگید  دش و 

؛ دناوخ یرگید  ریبعت  کی  اب  مه  هُّدح » وهف   » دوشیم هّتبلا  .میناوخب  هَّدح » وهف   » اج ود  ره  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .دناسر  زرم 
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هب تسین ، بجاو  رگید  دـیداد ، یتقو  ار  تاکز  دـندومرفن ؛ رکذ  ار  ضئارف  هیقب ی  رگید  .تسین  ضئارف  هیقب ی  لثم  رکذ  طـقف  رکّذـلا ؛» ّـالا   » اّـما
نیمه زا  همه  تسه ، هک  یتابجاو  ضئارف و  هیقب ی  .روج  نیمه  ار  محر  هلـص ی  روج ، نیمه  ار  سمخ  .تسا  هدـش  رّرقم  هک  یا  هزادـنا  نامه 
هدشن یـضار  لیلق  ِرکذ  هب  ادخ  (1) ؛ هیلا یهتنی  اّدـح  هل  لعجی  مل  لیلقلاب و  هنم  ضری  نل  ّلج  ّزع و  هللا  ّناف  رکّذـلا  ّـالا  رکذ ؛ رگم  تسا ، لـیبق 
اوُرُکْذُا اوُنَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  دعب ، الت ؛» ّمث   » .دیـسر دح  نآ  هب  دوشب  هک  تسا  هدادن  رارق  نآ  یارب  یدح  تسا ؛

.تسا نیا  رکذ  تیمها   . 2 ًاریِثَک ًارْکِذ  َهّللَا 

نیا دـنیامرفیم : نازیملا  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یئابطابط  همالع ی  موحرم  . (2) هتکئالم مکیلع و  یّلـصی  یذّلا  وه  هک : دیامرفیم  هیآ  هلابند ی  رد 
هب تسا ، هدش  هتساوخ  امش  زا  هک  یریثک  رکذ  نیا  ینعی  تسا ؛ ًاریِثَک  ًارْکِذ  َهّللَا  اوُرُکْذُا  رما  یارب  لیلعت  ماقم  رد  یّلـصی  یذّلا  وه  هفیرـش ی  هیآ ی 

یادخ .دتسرفیم  تاولص  دتـسرفیم ، دورد  امـش  رب  مکیلع ؛  یّلـصی  هک  تسا  یـسک  نامه  ادخ  نیا  هک  دینک  دای  ار  یئادخ  هک  تسا  رطاخ  نیا 
دورد و نینمؤم  امـش  رب  مه  یهلا  هکئالم ی  لاعتم ، یادخ  طقف  هن  هتکئالم ؛  مکیلع و  یّلـصی  یذّلا  وه  .دتـسرفیم  امـش  هب  ار  تاولـص  لاعتم 
َو دـننکیم ؛ نینمؤـم  یارب  هک  تسا  یرافغتـسا  هکئـالم ، زا  تاولـص  تسوا ؛ تمحر  راـگدرورپ ، فرط  زا  تاولـص  هـک  دنتـسرفیم ؛ تاوـلص 

.تسه نآرق  تایآ  رد  هک   ، 4 اوُنَمآ َنیِذَّلِل  َنوُرِفْغَتْسَی 

ْمُکَجِرْخُیِل دنتسرفیم ، یلعا  ألم  زا  بیغ ، ملاع  زا  امش  یارب  یهلا  ناگتشرف  قح و  سدقا  تاذ  ار  رافغتسا  نیا  تاولص و  نیا  تمحر و  نیا  ارچ 
هدرتسگ و ناتساد  مه  رون  نیا  تاملظ و  نیا  ناتساد  هک  دنناشکب ، رون  هب  دنهدب ، تاجن  تاملظ  زا  ار  امش  هکنیا  یارب  5 ؛  ِروُّنلَا یَلِإ  ِتامُلُّظلَا  َنِم 

هشیدنا ی رد  تاملظ  .تسا  یلّصفم 
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.تساهنیا لباقم  رد  رون  و  ام ؛ تاّیقلخ  رد  ام ، بلق  رد  تاملظ  ام ،

تاّیقلخ و دشاب ؛ یناملظ  دناوتیم  دشاب ، ینارون  دناوتیم  ناسنا  دیاقع  رکف و  نهذ و  دشاب ؛ ینارون  دناوتیم  مه  دـشاب ، یناملظ  دـناوتیم  مه  لمع 
هب دناوتیم  دشاب ، یکیرات  تاملظ و  تمـس  هب  دناوتیم  تّلم  کی  یعامتجا  تکرح  دشاب ؛ ینارون  دناوتیم  دـشاب ، یناملظ  دـناوتیم  ناسنا  تافص 

.دشاب رون  تمس 

، دـش بلاغ  صرح  دـش ، بلاغ  تّیناویح  زا  یـشان  تنوشخ  دـش ، بلاغ  تاوهـش  یدرف ، رب  یا ، همکاـح  تأـیه  رب  یروشک ، رب  یتلم ، رب  رگا 
تّیونعم هن ، رگا  .تسا  تاملظ  مه  فده  تسا ، یناملظ  تهج  تسا ، یناملظ  تکرح  تسا ؛ تاملظ  نیا  دش ، بلاغ  یبلطایند  یرادایند و 

دوشیم نیا  دش ، بلاغ  یتسار  قدص و  دش ، بلاغ  یهاوخریخ  دش ، بلاغ  یقالخا  لئاضف  دـش ، بلاغ  تّیناسنا  دـش ، بلاغ  نید  دـش ، بلاغ 
دننک صالخ  تاملظ  نآ  زا  هک  دننکیم  زیهجت  نیا  یارب  ار  ام  وا  هکئالم ی  لاعتم و  یادخ  .دننکیم  توعد  نیا  هب  ار  ام  نآرق ، مالـسا و  .تّینارون 

.شلیلد تّلع و  مه  نیا  دینکب ؛ ار  ادخ  رکذ  .دننک  رون  یداو  نیا  دراو  ار  ام  و 

یهلا دای  رکذ و  لحارم 

زا اهیـضعب  .تسا  فلتخم  اهام  هبتر ی  میتسین ؛ هک  هلحرم  کی  رد  دـح و  کی  رد  همه  اـهمدآ  اـم ، .دراد  یلحارم  یهلا ، داـی  رکذ و  نیا  ـالاح 
نآ هب  هک  اهام  هدنب و  لاثما  لثم  دنتسه  مه  یضعب  .انعم  لها  لد و  لها  نیحلاص و  ءایبنا و  ءایلوا و  لثم  دنتسه ؛ الاب  تاجرد  رد  یحور  ظاحل 
مه تسه ، اهنآ  یارب  مه  تسه -  رکذ  ام  همه ی  یارب  .تسه  حوطس  نآ  رد  هک  هچنآ  زا  میرادن  مه  ربخ  نام  یضعب  دنرادن ؛ یسرتسد  حوطس 

هـسلاجم رکّذـلا  دوـمرف : هک  تسا  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  تیاور  رد  هـک  تـسا  یناـمه  اـهنآ ، یارب  رکذ  تـسه -  اـم  یارب 
تّذل اهنآ  یارب  رکذ  تّذل  .تسایلوا  یارب  نیا ، .تسا  بوبحم  اب  ینیشنمه  رکذ  (1) ؛ بوبحملا
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.تسا نابحم  ناقـشاع و  تّذل  رکذ  (1) ؛ نیّبحملا هّذل  رکّذلا  دـیامرفیم ؛ رگید  تیاور  کی  رد  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  .تسا  ینیـشنمه 
.تساهنآ لام  نیا  بوخ ،

رد تلاح  نیا  زا  یوترپ  یا ، هقرج  اهبش -  نیا  رد  اهزور و  نیا  رد  صوصخب  زور -  هنابش  تالاح  یخرب  رد  هچنانچ  رگا  اهامـش  لاح  هب  شوخ 
نکل تساهنآ ، لام  نیا  دنزامن ؛» رد  مئاد  هکنانآ  اشوخ   » .تسا یمئاد  اهنآ  لام  هّتبلا  .دـیایب  شیپ  تسا  نکمم  یهاگ  دـشخردب ؛ امـش  یگدـنز 

رکذ زا  هلحرم ی  کی  الاح  نیا  .تسناد  ردـق  ار  اهنیا  دـیاب  دـنزب ؛ یا  هقرج  تسا  نکمم  یهاگ  دنتـسه ، مه  رت  نییاپ  یاـه  هبتر  رد  هک  یناـسک 
رد هک  ار  هچنآ  نم  الاح  هک  دراد  یبیجع  دـئاوف  رکذ  میتسین ، هلحرم  نآ  رد  هک  مه  ام  یارب  نکل  تسا ، لد  لها  لام  تسا ؛ نیّبحم  لام  هک  تسا 

«. هدننک هارمگ  یاهینارسوه  هنایارگ و  هدام  یاه  هزیگنا  عفد  : » منکیم ضرع  ما ، هدرک  تشاددای  اجنیا 

نامحور ناملد ، ام  .تسا  ریذپ  بیـسآ  یلیخ  لد  .دنکیم  تظفاحم  ار  ام  لد  ار و  ام  اهـسوه ، نیا  موجه  لباقمرد  هک  تسا  یعفادـم  لثم  رکذ 
هک لد -  میهاوخب  رگا  .دوشیم  ینوگانوگ  یاه  هبذاج  هب  بوذجم  لد  میریگیم ؛ رارق  ریثأت  تحت  یئاهزیچ  لباقم  رد  .تسا  ریذـپ  بیـسآ  یلیخ 

ملاس و ناسنا -  یدوجو  تقیقح  نطاب و  نامه  ینعی  تسا ؛ ناسنا  لد  ناسنا ، دوجو  رد  هبترم  نیرتعیفر  .تسادـخ  هاگیاج  تسادـخ ، یاـج 
تسد زا  دوش و  نوگانوگ  یاهـسوه  ناما  یب  مجاهت  شوختـسد  لد  هک  دراذگیمن  رکذ  .تسا  رکذ  عفادم  نیا  تسا ؛ مزال  یعفادم  دنامب ، هزیکاپ 

؛ تسانعمرپ یلیخ  هک  مدـید  ار  یتیاور  نم  هطبار  نیمه  رد  .دوشن  قرغ  هدـننک  هارمگ  یاه  هبذاج  رد  داسف و  رد  هک  درادـیم  هگن  ار  لد  رکذ  .دورب 
همه زا  دنکیم و  یگداتسیا  دنکیم ، عافد  هک  دینیب  یم  ار  هدنمزر  کی  گنج ، نادیم  رد  . (2) نیّرافلا یف  لتاقملاک  نیلفاغلا  یف  رکاّذلا  دیامرفیم :

هک دـشاب  تسا  نکمم  مه  رگید  هدـنمزر ی  اّما  دـنکیم ؛ هدافتـسا  نتفرگ ، ار  نمـشد  مجاهت  یولج  نمـشد و  هب  ندز  هبرـض  یارب  شتاناکما  ی 
لثم لفاغ  ِعمج  نایم  رد  رکاذ  دیامرفیم : .دزیرگب  نمشد  لباقم  زا  دهدب و  تسد  زا  لّمحت  تقاط  دزیرگب ؛
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وا نوچ  تسا ؛ ظاحل  نیمه  هب  ریظنت  هیبشت و  نیا  دینیبب  .دننک  یم  رارف  دنراد  هک  یناسک  نایم  رد  تسا  هدننک  یگداتسیا  هدنمزر ی  زابرس  نامه 
عافد دراد  امش  لد  زرم  زا  دنکیم ؛ عافد  زرم  زا  دراد  دنکیم ؛ یگداتسیا  دراد  مه  امش  رکذ  دنکیم ، یگداتسیا  عافد و  هناگیب  مجاهت  لباقم  رد  دراد 

؛  1 ًاریِثَک َهّللَا  اوُرُکْذُا  اوُتُبْثاَف َو  ًهَئِف  ْمُتیِقَل  اذِإ  دیامرفیم : هک  دینیب  یم  تسا ، داهج  تایآ  وزج  هک  نآرق  هفیرش ی  هیآ ی  رد  امـش  هک  تساذل  .دنکیم 
هب مدق  تابث  2 ؛  ًاریِثَک َهّللَا  اوُرُکْذُا  اوُتُبْثاَف َو  .دینکب  ادخ  ریثک  رکذ  دینک و  یگداتـسیا  دیتفرگ ، رارق  نمـشد  مجاهت  لباقم  رد  یتقو  داهج  نادـیم  رد 

هکنیا یارب  تسا  یا  هلیسو  نیا  هک  َنوُحِلْفُت 3 ؛  ْمُکَّلَعَل  .دروخیم  درد  هب  مه  اجنآ  ادخ  رکذ  نیا  .دینک  ادخ  رکذ  دینک و  یگداتـسیا  دیهدب ، جرخ 
مه مدق  درک ، ادیپ  تابث  هک  لد  دش ، صرق  هک  لد  .دنکیم  صرق  ار  لد  رکذ ، نیا  نوچ  ارچ ؟ ادخ ؛ رکذ  .دینک  ادیپ  تسد  یبایماک  حالف و  هب  امش 

ههبج بقع  فرط  هب  میتسه ، رـصنع  تسـس  هک  ام ، یاهاپ  هک  نآ  زا  لبق  گنج  نادـیم  .تسا  یروجنیا  گنج  نادـیم  رد  .دـنکیم  ادـیپ  تاـبث 
.دتسیا یم  مسج  دشاب ، هداتسیا  لد  رگا  ّالا  و  دنکیم ؛ راداو  رارف  هب  ار  ام  مسج  هک  تسام  لد  نیا  .هدرک  رارف  ام  لد  دوش ، رارف  ندیود و  لوغشم 

 - یتاغیلبت گنج  نادیم  مه  یداصتقا ، گنج  نادیم  مه  یـسایس ، گنج  نادـیم  مه  یماظن ، گنج  نادـیم  مه  گنج -  یاهنادـیم  همه ی  رد 
.تسا مدق  تابث  هناوتشپ ی  ادخ  رکذ  .تسامش  یبایماک  حالف و  بجوم  ادخ  رکذ  نیا  هک  دینک  ادخ  رکذ 

ناونع هب  نامدوخ  یارب  میدرک  میسرت  هک  یفده  نآ  .میورب  شیپ  مینک ؛ کولس  میقتـسم  طارـص  نآ  رد  میناوتب  ام  هک  دوشیم  بجوم  رکذ  نیاربانب 
زا ربخ  هک  یعیفر  یاـنب  نیا  نتـشاد  اـپرب  یارب  میراد  هزیگنا  هک  یناـسک  ناونع  هب  یقرتـم ، بتکم  کـی  وریپ  ناونع  هب  ناملـسم ، ناونع  هب  نمؤم ،

نیا رد  میناوتب  ات  ادخ  رکذ  هب  میراد  جایتحا  دهدیم ، هدنیآ  نورق  رد  هدنیآ و  رد  یمالسا  ندمت  یئافوکش 
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.مینک تکرح  هداج 

دارفا اـب  امـش  هک  تسا  نیمه  رطاـخ  هب  مدرمـش ، منتغم  ار  سلجم  نیا  متفگ  نم  هکنیا  تّلع  .میراد  جاـیتحا  رکذ  هب  نارگید  زا  شیب  امـش  نم و 
امش راک  هعومجم ، نیا  زا  تظافح  رد  هک  دیتفرگ  تسد  رد  ار  هعومجم  نیا  زا  یا  هتـشر  یئاج ، رد  امـش  هک  دیراد  ار  گرزب  توافت  نیا  یلومعم 

هک یناسک  نآ  اب  درک  دهاوخ  قرف  عضو  دیهدب ، تسد  زا  یلکب  ای  دیراد  هگن  تسس  ار  نآ  ای  دیراد  هگن  مکحم  ار  هتشر  نیا  امـش  رگا  .تسا  رثؤم 
ام لد  رب  هک  هللا -  رکذ  رکذ -  نیا  .دـیراد و  جایتحا  رکذ  هب  نارگید  زا  رتشیب  امـش  سپ  .تسین  اهنآ  تسد  رد  یـساسا  یلـصا و  یاه  هتـشررس 

ندرک و بانتجا  رد  فیلاکت ، فئاظو و  زا  تسام  هدـهع ی  رب  هک  هچنآ  نداد  ماجنا  رد  دراذـگیم ؛ رثا  اـم  راـتفر  رد  دـیدرت  نودـب  دـش ، مکاـح 
اهنیا زا  هک  دـنکیم  کمک  دراذـگیم و  رثا  تسا ، یهلا  بضغ  بجوم  لاـبو و  رزو و  بجوم  تسا و  هاـنگ  مارح و  اـم  رب  هک  هچنآ  زا  ندرکزیهرپ 

.مینک یرود 

نینمؤم راوشد  مهم و  رایسب  فیلکت  هس 

دروم رتشیب  مود  تیاور  نآ  هک  تسه ، مه  یرگید  تیاور  .تسا و  مالّـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ترـضح  زا  یتیاور  تسیچ ؟ رکذ  ـالاح  بوخ ،
ثالث دومرف : هیلع  هللا  مالس  رقاب  ترضح  تسا ؛ مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترـضح  زا  لوا  تیاور  .مناوخیم  ار  تیاور  ود  ره  اّما  دوب ؛ نم  هّجوت 

.تخس یاهراک  تسا ؛ نینمؤم  راوشد  مهم و  رایسب  فیلاکت  وزج  هک  تسه  زیچ  هس  (1) ؛ دابعلا لمع  ام  ّدشا  نِم 

هب ار  قح  هکنیا  نیب  دوشیم  رئاد  رما  هک  یئاجنآ  ینعی  .دـهدب  جرخ  هب  فاصنا  نارگید  لابق  رد  ناـسنا  هکنیا  (2) ؛ هسفن نم  نمؤملا  فاصنا  یکی ،
قح امـش  تسه و  لباقم  ِفرط  هب  قح  هک  یئاجنآ  .دهدب  ماجنا  ار  یمود  نیا  دراذگب ، اپ  ریز  قح  رطاخ  هب  ار  دوخ  ای  دراذـگب  اپ  ریز  دوخ  رطاخ 

هب ار  قح  هنافصنم  دیرادن ،
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.تسا یمهم  راک  اّما  تسا ؛ یتخـس  راک  نیا  .دیراذگب  اپ  ریز  تسا ، نتـشاذگاپ  ریز  ندش و  کچوک  بجوم  هچنانچ  رگا  ار  ناتدوخ  .دیهدب  وا 
.درادن ناکما  هک  یتخس  نودب  یگرزب  بوخ و  راک  چیه  .تسا و  تخس  هّتبلا  تساهراک ؛ نیرتمهم  وزج  نیا ، دیوگیم  رقاب  ماما 

ندرک و یهارمه  ینعی  تاساوم  .تسین  یربارب  دراد ؛ قرف  تاواسم  اب  تاساوم  .نمؤم  ردارب  اب  ندیزرو  تاساوم  (1) ؛ هاخا ءرملا  هاساومو  مود ،
تاساوم نیا  .یئوربآ  کمک  ینامـسج ، کمک  یلام ، کمک  یرکف ، کمک  دـنادب ؛ هفیظو  ناـسنا  .روما  همه ی  رد  نمؤم  ردارب  هب  ندرک  کـمک 

.تسا

.تسا نیا  رکذ  .دشاب  لاعتم  یادخ  رکاذ  لاح  همه  رد  (2) ؛ لاح لک  یلع  هللارکذو  موس ،

(4)؛ اهب ّمهی  هیـصعملا  دنع  لجوّزع  هللا  رکذی  نا  وهو  دـنا : هدرک  انعم  ار   (3) لاح لک  یلع  هللا  رکذ  تیاور ، نیمه  رد  رقاـب  ترـضح  تقونآ 
فالخ ار ؛ یصاعم  عاونا  دهدن ؛ ماجنا  ار  تیـصعم  نیا  ار و  ادخ  دنک  دای  رکذ ؛ .دوشب  عنام  ار  وا  ادخ  رکذ  تیـصعم ، تمـس  هب  دوریم  هک  یتقو 

فّرصت ار  افعض  لام  ار ، لاملا  تیب  لام  ار ، مدرم  لام  ندرک ، تناها  ندرک ، یفاصنا  یب  ندناشوپ ، ار  قح  ندرک ، تبیغ  نتفگ ، غورد  نتفگ ، عقاو 
دوشب عنام  ادخ  رکذ  ادخ ؛ هب  دنک  هّجوت  ناسنا  اهنیا ، همه ی  رد  .تسا  نوگانوگ  ناهانگ  اهنیا  .نداد  جرخ  هب  یمامتها  یب  اهنآ  هرابرد ی  ای  ندرک 

.دورب هانگ  نیا  تمس  هب  ناسنا  هکنیا  زا 

ترضح دعب  . (5) اورّکذـت ناطیّـشلا  نم  فئاط  مهّـسم  اذا  اوقّتا  نیّذـلا  ّنا  لـجوّزع  هللا  لوق  وه  هیـصعملا و  کـلت  نیب  هنیب و  هللا  رکذ  لوحیف 
هدنرذگ ی دنزیم ، هنت  اهنیا  هب  ناطیش  یتقو  ِناطْیَّشلَا 6 ؛  َنِم  ٌفِئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتِا  َنیِذَّلَا  َّنِإ  دومرف : هک  تسا  هیآ  نآ  ریـسفت  نیا ، هک  دنیامرفیم 

هب تسرد  زونه  ینعی  دنکیم ؛ سم  ار  اهنیا  ناطیش 
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.دوشب زاب  اهنیا  تریصب  اهنیا ، مشچ  هک  دوشیم  بجوم  رکذ  نیا  َنوُرِصْبُم 1 ؛  ْمُه  اذِإَف  .دنوشیم  رّکذتم  اهنیا  ًاروف  اورّکذت ؛» ، » هداتفین مه  شناج 
.تسا نیا  لاح  لک  یلع  هللارکذ  یانعم 

اج ره  لاح و  ره  رد  رکذ  موادت 

نآ رد  .دنکیم  رکذ  ار  زیچ  هس  نامه  مدناوخ و  هک  تسا  یتیاور  نیمه  هیبش  شتارابع  ًابیرقت  تسا ، نم  هّجوت  دروم  هک  یدـعب  تیاور  ردـص  رد 
لک یف  هللا  رکذو  تسا : هدـمآ  دـیامرفیم ، هللادـبع  یبا  ترـضح  هـک  یتـیاور  رد  اـجنیا و  رد  تـشاد ، ار  لاـح  لـک  یلع  هـللا  رکذو  تـیاور ،

هللدمحلا و ال هللا و  ناحبـس  لوقا  یّنا ال  اّما  دیامرفیم : هک  تسا  نیا  هّجوت  دروم  هتکن ی  نآ  اّما  .دنک  ادـخ  رکذ  اج  همه  رد  ناسنا  (1) ؛ نطاوم
هلا هللدمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  دیئوگب  هک  تسین  نیا  مدوصقم  دیئوگب ، ار  ادخ  رکذ  لاح  همه  رد  میوگیم  هک  ینیا  (2) ؛ ربکا هللا  هللا و  ّالا  هلا 

فیرـش مه  نیا  تسا ، بولطم  مه  نیا  تسا ، رکذ  مه  نیا  هچرگا  (4) ؛ کاذ نم  اذه  ناک  ناو  .تسا  یظفل  رکذ  نیا ، . (3) ربکا هللا  هللا و  ّالا 
-(5) هتیـصعم وا  هتعاط  یلع  تمجه  اذا  نطوم  ّلک  یف  هللا  رکذ  نکلو  هکلب  تسین ، نیا  طـقف  نم  دوصقم  اّـما  تسا ؛ شزرااـب  یلیخ  تسا و 

تمس هب  ای  یوریم ، ادخ  تعاط  تمـس  هب  یتقو  دشاب -  تممه  مهدیم  لامتحا  .تسا  تمجه  مدید ، نم  هک  یا  هخـسن  .تممه  ای  تمجه 
، اهاعد نیا  رد  ام ، تایاور  رد  هک  یراکذا  نیا  هّتبلا  .هللا  رکذ  نیا  تسا ؛ رظن  دروم  ندوب » ادخ  دای   » نیا .یشاب  ادخ  دای  یوریم ، ادخ  تیـصعم 

، دنرکذ لئاسو  همه  اهنیا  تسه -  هک  یراکذا  هیقب ی  ارهز و  ترضح  تاحیبست  نوگانوگ ، داروا  نیا  رد 
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اهنیا هّتبلا  .دنک  ادـیپ  هّجوت  دـنک ؛ یراج  نابز  رب  ناشقیاقح  یناعم و  هب  هّجوت  اب  ار  اهنیا  دـیاب  ناسنا  تسا ، هدـش  رکذ  دـنرکذ -  یاهلوسپک  اهنیا 
.تسا شزرااب  یلیخ 

، دروخیم ام  لد  درد  هب  هک  هچنآ  یونعم و  لئاسم  نیمه  هرابرد ی  ام  مه  یدامتم  یاهتعاس  رگا  ًاعقاو  .دـش  غراـف  دوشیمن  تـالوقم  نیا  زا  هّتبلا 
شیپ یمالـسا  تیبرت  رد  یمالـسا  ماظن  یاضتقا  ردـق  هب  اـم  .میبقع  اـهام  منک  ضرع  امـش  هب  نم  تسا ؛ نیا  شتقیقح  .تسین  داـیز  میزادرپب ،
شیپ یلو  میورب ، شیپ  میتسناوتیم  نیا  زا  رتشیب  هچ ، هچ و  یروانف ، یگدنزاس ، هک  دینک  ضرف  هلوقم ی  رد  ًالثم  ام  دنیوگیم  یضعب  الاح  .میتفرن 

تایونعم و هصرع ی  نیمه  میدرکن ، میدرکیم و  یورـشیپ  نآ  رد  دـیاب  اـه  هصرع  همه ی  تـالوقم و  همه ی  زا  رتشیب  اـم  هک  هچنآ  اّـما  .میتفرن 
.میبقع ًافاصنا  اه  هنیمز  نیا  رد  ام  .تسا  نداد  رویز  ار  قالخا  نتسارآ و  ار  لد  یزاسدوخ و 

، دندوب ههبج  رد  هک  یئاهناوج  نآ  دینیبب  .سّدقم  عافد  نارود  هب  دینک  هاگن  دینک ، ادـیپ  تسام ، هتـسیاش ی  هک  هچنآ  یارب  هنومن  کی  دـیهاوخب  رگا 
هچ یتلاح ، هچ  دندرکیم ، ینابیتشپ  ار  ههبج  قوذ  قوش و  اب  روجنآ  هک  یئاه  هداوناخ  نآ  دنداتـسرفیم ، روجنیا  ار  اهناوج  نیا  هک  یئاهردام  ردپ  نآ 
اب قایس ، نامه  هب  دیاب  ام  .دوب  یبوخ  رایسب  یاه  هنومن  اّما  تسالعا ، هنومن ی  میئوگیمن  هّتبلا  .تسا  یبوخ  یاه  هنومن  اهنآ  .دنتشاد  یتاساسحا 

ناماهیضعب مینکیم ، شومارف  ناماهیضعب  .مینکیم  شومارف  میراد  یهاگ  مه  ار  اهنآ  هّتبلا  .میتفرن  شیپ  ام  میتفریم ؛ شیپ  تخاون ، گنهآ و  نامه 
هوای اهیئوگ و  هدیجنسن  .دینیب  یم  تاراهظا  زا  یـضعب  رد  ار  لئاسم  نیا  مینکیم ! هئطخت  ار  تالاح  نآ  اهیـضعب  رتدب ، و  مینکیم ! راکنا  هنافـسأتم 

.سّدقم عافد  نارود  رد  ام  ناناوج  ام و  ناگدنمزر  سّدقم  ابیز و  تالاح  نآ  هئطخت ی  یتح  دوشیم ؛ هدینش  رانک  هشوگ  یهاگ  هک  یئاهیئوگ 

اهنآ ناهدـنامرف -  دـندوب -  گنج  رد  هک  مه  یناسک  نآ  یتح  میوگیم و  مراد  هک  مه  نم  یتح  میرادـن ؛ مه  ربخ  تایئزج  نآ  زا  ًابلاغ  اهام  هّتبلا 
اجنآ رد  یناسنا  لئاضف  هیلاع و  تافص  تمس  هب  تفرـشیپ  لّوحت و  تروریـص و  نادیم  ردقنیا  .دنرادن  ربخ  هداتفا ، قافّتا  هک  هچنآ  همه ی  زا  مه 

.تسین نکمم  اهنآ  ءاصحا  ًاعقاو  هک  دندوب -  اجنآ  هک  یدارفا  ددع  هب  ًابیرقت  هدوب -  دایز 
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کی زا  هن  هتـسد ، کی  زا  هدنامیقاب  دارفا  نابز  زا  تسام ؛ تالمح  زا  یکی  شوح  لوح و  رد  زور  دنچ  حرـش  هک  مدـناوخ  ًاریخا  ار  یباتک  کی  نم 
رایسب قّقحم  هدنسیون و  نیا  .دندرک  شرازگ  دندنام و  یقاب  هتـسد  نیا  زا  یدادعت  .یتح  ناهورگ  کی  زا  ای  نادرگ  کی  زا  ای  پیت  کی  زا  ای  رکـشل 
دصتفه دصـشش ، باتک  کی  هتفرگ ، دارفا  نآ  نابز  زا  ار  بلاطم  ءزج  ءزج  هتفر  تسا -  شزرااب  رایـسب  اهراک  روجنیا  ًافاصنا  ًاقح و  هک  قوذاب - 

: مینادیم ور  زا  روطنیمه  ار  اهنیا  هتفرگ ، ماجنا  تایلمع  نیا  رد  هک  مه  یمهم  یاهراک  زا  یلیخ  .واف  تایلمع  میونـشیم  طقف  ام  .هدش  یا  هحفص 
هچ مدق  هب  مدق  نیا  رد  هکنیا  اّما  مینادیم ؛ ار  تایلک  ام  .دندرک  ار  راک  نالف  دندرک ، حتف  ار  کمن  هناخراک ی  دنتفرگ ، ار  واف  دـندرک ، روبع  دـنورا  زا 

.مینادیمن ار  اهنیا  رگید  هتشذگ ،

! هب هب  میئوگیم : مینکیم و  هاگن  میا  هداتـسیا  رود  زا  مه  ام  دـنا ، هتـشاذگ  ام  یولج  یئابیز  یداتـسا و  تیاهن  اـب  روتاـینیم  میظع  هحفـص ی  کـی 
الاح .دنا  هدرک  دننکیم ؛ اهیـضعب  ار  راک  نیا  .هدـش  هتخاس  ات  هتفر  راک  هب  رنه  ردـقچ  روتاینیم ، نیا  زا  یا  هشوگ  ره  رد  مینیبب  ات  کیدزن  میوریمن 

.دنک ادیپ  همادا  اهراک  نیا  میراودیما  .تساهراک  نآ  زا  یکی  ما ، هدید  هدنب  هک  یا  هنومن  نیا 

، دـهدیم ناسنا  هب  بیغ  هب  نامیا  بیغ و  هب  داقتعا  ادـخ و  مالـسا و  هک  یا  یقالخا  لئاضف  هک  دـمهفیم  مدآ  اجنآ  .دوب  تایقالخا  تفرـشیپ  نآ ،
شیب یلیخ  دیاب  .هدرکن  ادیپ  دشر  هزادنا  نآ  هب  بوخ ، .درکیم  ادیپ  دشر  یتسیاب  نیا  .دنیب  یم  ناسنا  اجنآ  دراذگیم ؛ رثا  ناسنا  یگدـنز  رد  هنوگچ 

.میزادرپب نامدوخ  هب  اهنیا  زا 

1386/6/13 ماظن -  نارازگراک  رادید  رد 
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لّسوت تدابع و  یراد و  هزور  رکش  دیع  رطف ، دیع 

قیفوت رکـش  یراد ، هزور  رکـش  یهلا ، تفایـض  ههام ی  کی  نارود  ندنارذگ  قیفوت  رطاخ  هب  رکـش  تسا ؛ رکـش  دیع  تقیقح  رد  ناضمر  دـیع 
.دریگب دیع  دیاب  نمؤم  ناسنا  رکش ، نیا  یارب  مه  ًاتقیقح  .قح  ترضح  یئایربک  هاگراب  هب  لّسوت  عوشخ و  رکذ و  تدابع و 

.تسا هتـسجرب  ناشخرد و  یا  همانراک  تسا -  هدنب  رایتخا  رد  هک  یقثوم  تاعالّطا  قبط  رب  هام -  نیا  زا  ناریا  زیزع  تّلم  یرو  هرهب  همانراک ی 
نوگانوگ و یاهشیارگ  فلتخم و  قئالـس  یعامتجا و  یاه  هعومجم  همه ی  اهرـشق ، همه ی  دندرب ؛ هرهب  ناضمر  کرابم  هام  زا  ًاتقیقح  ام  تّلم 
ار ادخ  .دندوب  هدمآ  همه  دنراد ، یئاهتوافت  رگیدمه  اب  ناشتاّیقلخ  زا  یضعب  رد  ناشسابل ، رد  ناشراتفر ، رد  ناش ، یلومعم  یگدنز  رد  هک  یناسک 

نیا .تشاذگ  رکـش  یلیخ  دیاب  تسا -  یمالـسا  ینید و  قیاقح  نید و  هب  ناملـسم  تّلم  یبلق  لابقا  نامیا و  تمعن  هک  گرزب -  تمعن  نیا  رب 
یرادـنید زا  اه -  همانزور  نویزیولت و  ویدار و  لثم  اه -  هناسر  یعمج و  تاغیلبت  لئاسو  رد  هک  هچنآ  .تسا  ناریا  تّلم  یاهیگتـسجرب  زا  یکی 

همه نیا  رد  گرزب ، روشک  نیا  رد  .تسا  مدرم  تالّـسوت  تاهّجوت و  شخب  نارازه  زا  شخب  کی  یدیدرت  چـیه  نودـب  دوشیم ، هداد  ناشن  مدرم 
ماّیا رد  ردق و  یاهبش  رد  نارسپ  نارتخد و  اهناوج ، نیا  مدرم ، نیا  نوگانوگ ، زکارم  هینیسح و  دجسم و  رازه  اههد  رد  اتـسور ، همه  نیا  رد  رهش ،

نیا ِرگید  یلایل  و 
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.تسا یئالاب  شزرا  یلیخ  نیا  دندرک ؛ زاین  زار و  دنتفگ و  نخس  ادخ  اب  دنتساوخ ، لاعتم  یادخ  زا  دندرک ، زارد  لّسوت  تسد  دندش ، عمج  هام 

ناضمر هام  یاهسرد 

هک یئاهـسرد  لیبق  زا  هکلب  دریگیم ، ارف  باتک  یور  زا  ای  ملعم  نابز  زا  ناسنا  هک  یئاهـسرد  لیبق  زا  هن  دراد ؛ یئاهـسرد  ام  یارب  ناضمر  هام  نیا 
تیدحا تاذ  اب  یبلق  دنویپ  ظفح  ادخ و  اب  طابترا  سرد  نیمه  شلوا  .دریگیم  ارف  گرزب  یعمج  هتـسد  راک  کی  رد  یلمع ، نیرمت  کی  رد  ناسنا 

کیلا لحاّرلا  ّناو  .درک  رارقرب  سامت  لاعتم  یادخ  اب  ناسآ  ناوتیم  هنوگچ  هک  دـیدید  دیدیـشچ ، ار  سرد  نیا  تّذـل  .تسا  بوبحم  ترـضح  و 
رد دیدید ؛ ردـق  بش  رد  ار  نیا  .تسا  کیدزن  هار  ادـخ  هب  (1) ؛ کنود لامعالا  مهبجحت  نا  ّالا  کقلخ  نع  بجتحت  کّـنا ال  هفاـسملا و  بیرق 

مکحم ادخ  اب  ار  ناتدوخ  تّبحم  دیدرب و  ناغمرا  هب  لاعتم  یادخ  یارب  ار  ناتدوخ  لد  دـیدرک ؛ زاین  زار و  دـیدید ؛ اعد  ترایز و  لّسوت و  ماگنه 
.لوا سرد  نیا ، .دوش  عطق  دیراذگن  ار  هطبار  نیا  .دیراد  هگن  ناتدوخ  یارب  ار  گرزب  تّذل  نیا  .دیدرک 

میئوگیم هکنیا  یلم ، داحّتا  میئوگیم  هکنیا  .تسا  دـیحوت  نید و  روحم  درگ  رب  تّلم  کی  نوگاـنوگ  قئالـس  همه ی  ندـمآ  درگ  رگید  سرد  کـی 
نیا هبقع ی  تسین ؛ نامرف  روتـسد و  کی  هیـصوت و  کی  رطاخ  هب  طقف  تسین ، هشیر  یب  یگچراپکی  نیا  داحّتا ، نیا  تسا ، هچراپکی  ناریا  تّلم 

یراب سدـقا  تاذ  هب  هّجوت  زکرم  نآ  دـناشکیم ؛ زکرم  کی  تمـس  هب  ار  ام  همه ی  هک  تسا  داقتعا  تسا ، نید  .تسا  ینید  ناـمیا  نیمه  داـحّتا 
ءایحا و مسارم  رد  هعمج ، زامن  رد  تعامج ، زامن  رد  .دـنکیم  مرن  دـنکیم ، کیدزن  مه  هب  ار  اهلد  تسام ؛ یّلم  داحّتا  هیام ی  نیا  .تسا  یلاـعت 
، یا هفایق  تخیر و  ره  اب  یا ، یعامتجا  هورگ  ره  زا  یا ، هقیلس  ره  زا  دشاب ؛ دهاوخیم  هک  ره  امش  ِیتسد  لغب  عّرـضت ، اعد و  نتفرگ و  رـس  نآرق 

؛ تسامش ردارب 
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.تسا رگید  سرد  مه  نیا  دینک ؛ ظفح  ار  یبلق  طابترا  نیا  .راگدرورپ  سّدقم  تاذ  هاگشیپ  رد  تسامش  زارمه  تسامش ؛ هارمه 

ناذا ات  حبص  ناذا  زا  هزور ی  ندیشک ، یگنشت  ندیشک ، یگنسرگ  نیا  .تسا  نارگید  هب  قافنا  دوخ و  رب  نتفرگ  تخس  هلئسم ی  رگید  سرد  کی 
.دندرک ار  قافنا  ِماسقا  عاونا و  نارگید  هب  دنتفرگ و  تخس  یریگ  هزور  اب  ناشدوخ  هب  ام  مدرم  زا  یرایسب  .تسا  دوخ  رب  نتفرگ  تخس  نیا  برغم ،

ولبات یئاونان  کی  رـس  یالاب  ناضمر ، هام  همین ی  رد  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  یبتجم  ماما  تدالو  بش  رد  دنیب  یم  هک  دربیم  تّذل  ردقچ  ناسنا 
 - اهراطفا رد  هک  یئاهقافنا  نیا  .دربب  ناـن  دـیایب  دـهاوخیم  هک  ره  تسا ؛ یتاولـص  یئاوناـن  نیا  زا  ناـن  نسح ، ماـما  قشع  هب  بشما  هک  دـنا  هدز 

کی تسا ، رگید  سرد  کی  نیا  دـنداد ، ام  مدرم  یراکتبا  یاهراک  هنوگنیمه  هلیـسو ی  هب  دـجاسم -  رد  یاهراطفا  ناشن ، مان و  یب  یاـهراطفا 
روشک و مهم  لئاسم  زا  یکی  نوچ  منکب ؛ گنرد  یکدـنا  هتکن  نیا  یور  نم  .مینک  قافنا  نارگید  هب  میریگب ، تخـس  دوخ  رب  .تسا  رگید  نیرمت 

.تسا نیا  ام  عامتجا 

یروشک .نیزنب  رد  فارسا  تالّقنت ، نوگانوگ و  لئاسو  رد  فارسا  نان ، رد  فارسا  بآ ، رد  فارسا  مینکیم ؛ فارـسا  ام  میتسه ؛ یفرـسم  مدرم  ام 
دراو نیزنب  میهدب  اهدرایلیم  لاس  ره  تسین !؟ روآ  بّجعت  نیا  تسا ! نیزنب -  تفن -  هدروآرف ی  هدننک ی  دراو  تسا ، تفن  هدننک ی  دـیلوت  هک 

ام تسا !؟ تسرد  نیا  دـننک ! شاپ  تخیر و  دـهاوخیم  ناشلد  ام  تّلم  تیعمج و  زا  یـشخب  هکنیا  یارب  مینک  دراو  یرگید  یاـهزیچ  اـی  مینک 
شربمغیپ هب  نآرق  رد  لاعتم  یادخ  .دـنیوگیم  مه  ادـخ  هار  قافنا  رد  یتح  تسا ؛ دـب  فارـسا  .مینک  هاگن  نیا  هب  یلم  بیع  کی  ناونع  هب  تلم ،

.دـینکن طیرفت  طارفا و  .نک  لمع  یروجنیا  مه  ادـخ  یارب  قافنا  رد  1 ؛  ِطْـسَبْلَا َّلُک  اهْطُـسْبَت  َکِقُنُع َو ال  یلِإ  ًهَلوُلْغَم  َکَدَی  ْلَعْجَت  ال  دیامرفیم :
هک یناسک  2 ؛  اوُقَفْنَأ اذِإ  َنیِذَّلَا  َو  دیامرفیم : نآرق  .میروایب  رد  یلم  گنهرف  کی  تروص  هب  ام  دـیاب  ار  نیا  .ندرک  جرخ  رد  یور  هنایم  یور ؛ هنایم 

اوُفِرْسُی َو ْمَل  دننک ، جرخ  دنهاوخیم  یتقو 
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هیـصوت مه  ار  نیا  مالـسا  هن ، دننکیم ؛ یگدنز  ناشدوخ ، رب  راشف  اب  دنریگیم و  گنت  هن  دـننکیم -  یور  هدایز  دـننکیم -  فارـسا  هن  1 ؛  اوُرُتْقَی ْمَل 
یم هکنیا  .دننک  یگدنز  طسوتم  دننک ، یگدنز  یلومعم  هن ، دننک ؛ یگدنز  ینانچنآ  دهز  تضایر و  اب  یتسیاب  مدرم  هک  دـیوگیمن  مالـسا  .دـنکیمن 

میرحت هک  دـننکیم  دـیدهت  ار  ام  تّلم  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  تعاس ، هب  مد  مئاد و  یجراخ ، یاـهتلود  یجراـخ ، یاـهلوضف  زا  یـضعب  دـینیب 
یفنم تّیـصوصخ  نیمه  هب  ناشدـیما  مشچ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـنا -  هدرک  میرحت  مه  اـهراب  مینکیم -  میرحت  مینکیم ، میرحت  مینکیم ،
یتلم اّما  دوشب ؛ مامت  تخس  راگنلو  فرسم و  مدآ  یارب  میرحت  تسا  نکمم  میـشاب ، جرخ  رد  یراگنلو  فارـسا و  لها  یاهمدآ  رگا  ام  .تسام 

.دنکیمن فارـسا  دـنکیمن ، یور  هدایز  دراد ، ار  دوخ  تحلـصم  باسح  دراد ، ار  دوخ  جرخ  لخد و  باسح  دراد ، ار  شدوخ  راک  باسح  هن ، هک 
.مینک لمع  هللاءاش  نا  میراد و  هگن  دای  هب  ناضمر  هام  زا  ار  هتکن  نیا  .دوشیمن  دراو  یررض  میرحت  زا  یتلم  نینچ  کی  رب  .دننک  میرحت  بوخ ،

86/7/21 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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نیملسم تدحو  رهظم  ترطف و  هب  عوجر  رطف ؛ دیع 

ناضمر هام  لوط  رد  هک  تسا  نیا  مه  تّلع  .دروآ  باسح  هب  یمالسا  تّما  ماجسنا  یمالسا و  تّما  عامتجا  دیع  دوشیم  ار  رطف  دیع  هاگن  کی  اب 
.تسا ترطف  هب  عوجر  عقاو  رد  مه  رطف  دیع  .تسا  هدش  فیعـض  اهناسنا  دوجو  رد  فالتخا  یناطیـش  لماوع  تسا و  هدش  قیقر  ینارون و  اهلد 
اهناسنا تاساسحا  همه ی  اهناسنا ، یاه  هزیگنا  همه ی  هک  تسا  یا  یلاعتم  ِدحاو  زکرم  هب  دیحوت و  هب  لاعتم و  یادـخ  هب  شیارگ  ناسنا  ترطف 

.دنریگ رارق  مه  رانک  دنوش و  عمتجم  دنناوتیم  اجنآ  رد 

یذّلا میناوخیم ؛ تونق  رد  ام  هک  یئاعد  نیا  رد  اذـل  .تسا  مالـسا  یایند  طاقن  زا  یا  هطقن  ره  رد  تدـحو  نیمه  زا  یرهظم  مه  رطف  دـیع  زامن 
هریخذ کی  دیع  نیا  مرکا  ّیبن  سّدـقم  دوجو  یارب  (1) ؛ ادیزم ً  ًاتمارک و  ًافرـش و  ًارخذ و  هلاو  هیلع  هللا  یّلـص  دّمحمل  ادیع و  نیملـسملل  هتلعج 

نآ دوشیم ؟ لصاح  تایصوصخ  نیا  یِک  .تسا  سّدقم  دوجو  نآ  ِیلاعتم  ِیلاع  ماقم  دایدزا  تمارک و  هلیسو ی  تسا ، فرش  هلیـسو ی  تسا ،
تّما عیـسو  داعبا  رد  مه  تسا ، قداص  فرح  نیا  یلم  داعبا  رد  مه  .دـشاب  رگیدـکی  اب  ناناملـسم  یاهلد  نانک  یتشآ  دـیع  دـیع ، نیا  هک  یتقو 

داحّتا و تسا ، هدرک  هبرجت  زورما  ات  بالقنا  زا  سپ  نایلاس  لوط  رد  ام  گرزب  تّلم  هکینانچمه  یلم  داعبا  رد  .تسا  قداص  فرح  نیا  یمالسا 
.تسوا تردق  هلیسو ی  تسوا ، تّزع  هلیسو ی  هملک ، قافّتا 

1386/7/21 ماظن -  نارازگراک  رادید  رد 
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میرک نآرق  زا  هدافتسا  توالت و  عامتسا ، هب  هیصوت 

هقالع ًابلق  هک  ام -  مدرم  نایم  رد  تسه  جایتحا  نکیل  تسه ، دایز  هسلج  .هللا  مالک  ندینـش  یارب  طقف  میـشاب ، هتـشاد  یتاسلج  هک  میریگب  دای 
ار دیوجت  ای  دریگیم ، ارف  ار  نآرق  یناوخور  ام ، زومآون  ام ، ناوج  نآ ، رد  هک  یا  هسلج  زا  ریغ  .ندینـش  یارب  طقف  دشاب ، یتاسلج  دننآرق -  هب  دـنم 
، میوشیم عمج  ربنم  کی  یاپ  ام  هک  روط  نیمه  دنیـشنب و  دیایب  نآرق  یلات  نآرق ، هدـنناوخ ی  دـنیب ، یم  میلعت  ار  فلتخم  تائارق  ای  دریگیم ، دای 

نیا همه ی  .میربب  هرهب  نآ  زا  میهدـب و  شوگ  نآ  هب  میوشب و  عمج  نآرق  توالت  یاپ  میهدـیم ، شوگ  نآ  هب  میوشیم و  عمج  یحادـم  کی  یاـپ 
مالک لصا ، .دـنعورف  دنـشاب -  تسرد  رگا  ام -  یاهرثن  اهرعـش و  اه و  یفاّرح  اه و  یظافل  اه و  هباطخ  اـهناهرب و  اهلالدتـسا و  اـم ، یاـهفرح 

ام رایتخا  رد  ار  اهنیا  ربمغیپ  دـش و  لزان  ربمغیپ  سّدـقم  بلق  رب  بیغ  زا  هک  تسا  یـسّدقم  هزیکاپ و  ظاـفلا  نیا  .تسا  یهلا  یحو  تسادـخ ؛
.تشاذگ

یانعم رگا  مه  اهناوج  .مینک  هدافتـسا  نیا  زا  دنام ؛ یقاب  هدشن  فیرحت  زورما  ات  دنام و  یقاب  هدروخن  تسد  ام  نآرق  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ  و 
نیمه دنربب ، تسه ، مه  دّدعتم  رّثکتم و  عونتم و  هللادمحب  زورما  هک  همجرت  اب  یاهنآرق  نیا  زا  دننادیمن ، دنتسین -  انشآ  یبرع  اب  نوچ  ار -  نآرق 

دیونشب و ادخ  دوخ  زا  میقتسم  .دنمهفب  دننک ، هدافتـسا  دننک ، هاگن  ار  اه  همجرت  دنربب و  طخ  ار  تایآ  دناوخیم ، ار  نآرق  دراد  هدنناوخ  نآ  هک  روط 
شزومآ رد  .میراد  دوبمک  اه  هنیمز  نیا  رد  ام  .دینک  سونأم  ار  اهلد  دینک ؛ انشآ  ناتدوخ  یاهلد  اب  ار  ادخ  مالک 
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ارف ار  تایآ  نیا  یکدوک  رد  هک  ام  ناوج  هک  هدش -  باختنا  هدیزگرب و  تایآ  ولو  دوشب -  هداد  میلعت  اهناوج  هب  نانچنآ  نآرق  توالت  دیاب  شرورپ  و 
.دنک هدافتسا  اهنآ  زا  فلتخم  عقاوم  رد  دشاب ؛ وا  مشچ  یولج  یئولبات  کی  لثم  تایآ  نیا  عقاوم ، همه ی  رد  رمع  رخآ  ات  هتفرگ ،

1387/6/2 شترا -  یرسفا  یاه  هاگشناد  یگتخومآ  شناد  کرتشم  مسارم  رد 
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میرک نآرق  رد  اهنآ  طابتراو  هالص  ربص و  رصنع  ود 

: تسا هدـش  رارکت  اج  ود  رد  هرقب -  هروس ی  رد  نآرق -  رد  ِهالَّصلَا 1  ِرْبَّصلاِب َو  اوُنیِعَتْسِا  کرابم  هلمج ی  نیا  رتهب  ریبعت  هب  ای  هفیرـش  هیآ ی  نیا 
هب باطخ  مه  اج  کـی  َنیِعِـشاخْلَا 2 ؛  یَلَع  ّالِإ  ٌهَریِبَکَل  اهَّنِإ  ِهالَّصلَا َو  ِرْبَّصلاِب َو  اوُنیِعَتْـسِا  َو  دـیامرفیم : هک  تسا  باـتک  لـها  هب  باـطخ  یکی 

؛ رـصنع ود  نیا  تیمها  هک  تسادیپ  ًالوا  َنیِرِباّصلَا 3 .  َعَم  َهّللَا  َّنِإ  ِهالَّصلَا  ِرْبَّصلاِب َو  اوُنیِعَتْـسِا  اوُنَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  اـی  دـیامرفیم : هک  تسا  نینمؤم 
فادها تسا ؛ نآ  هب  ندیسر  رطاخ  هب  یمالسا  هعماج ی  لیکـشت  هک  یزیچ  نآ  رد  اهنیا  ریثأت  تسا و  هّجوت  دروم  هولـص  رـصنع  ربص و  رـصنع 

أدـبم اب  یحور  یبلق و  لاصّتا  طابترا و  تماقتـسا و  یگداتـسیا و  رگیدـکی و  اب  هولـص -  ربص و  ود -  نیا  طابترا  ًایناث  .یمالـسا  هعماج  یـالاو 
هیآ ی نیا  زا  لـبق  .دـیآ  یم  تسد  هب  اوُنَمآ -  َنیِذَّلَا  اَـهُّیَأ  اـی  هب  طوبرم  شخب  نیا  صوصخب  هیآ -  نیا  هعوـمجم ی  زا  مه  اـب  اـت  ود  نیا  .شنیرفآ 

داهج هلئسم ی  هفیرـش ، هیآ ی  نیا  زا  دعب  .تسا  رکـش  رکذ و  ثحب  ِنوُرُفْکَت 4  یِل َو ال  اوُرُکْـشُا  ْمُکْرُکْذَأ َو  یِنوُرُکْذاَف  هفیرـش ی  هیآ ی  هفیرش ،
دعب َنوُرُعْشَت 5 .  ْنِکل ال  ٌءایْحَأ َو  ْلَب  ٌتاوْمَأ  ِهّللَا  ِلیِبَس  یِف  ُلَتْقُی  ْنَمِل  اوُلوُقَت  َو ال  تسا ؛
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اذِإ َنیِذَّلَا  َنیِرِباّصلَا 1 ،  ِرِّشَب  ِتارَمَّثلَا َو  ْألَا َو 
َ

ِسُفْن ْـألَا َو 
َ

ِلاوْم َنِم  ٍصْقَن  ِعوُجْلَا َو  ِفْوَخْلَا َو  َنِم  ْیَـشِب ٍء  ْمُکَّنَوُلْبَنَل  فورعم َو  تاـیآ  نیا  هیآ ، نیا  زا 
، رـصنع ود  نیا  نیب  لماک  طابترا  هک  هدمآ  ٌهَمْحَر 3  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ٌتاوَلَـص  ْمِهْیَلَع  َکِئلوُأ  دـعب  َنوُعِجار 2  ِهْیَلِإ  اّنِإ  ِهّلِل َو  اّنِإ  اوُلاق  ٌهَبیِـصُم  ْمُهْتَباـصَأ 
هب مدرگیمرب  ًادـعب  نم  ـالاح  .اـهنیا  هطبار ی  مه  دراد ، تیمها  رـصنع  ود  نیا  ِدوخ  مه  .دـیآ  یم  تسد  هب  دوشیم ؛ موهفم  تاـیآ  نیا  زا  ًـالماک 

.منکیم ثحب  رتشیب  یردق  ربص و  هرابرد ی  یحیضوت 

رکذ زا  یلاخ  هک  یلاح  رد  زامن  تروص  ّالاو  عوشخ ؛ رکذ ، هّجوت ، ینعی  دیریگب ؛ هولص  ماع  موهفم  هب  ار  هولص  هّتبلا  .هولـص  ربص و  نیب  طابترا  اما 
ِءاشْحَفْلَا ِنَع  یهْنَت  َهالَّصلَا  َّنِإ  ُرَبْکَأ .  ِهّللَا  ُرْکِذَل  َو  دیامرفیم : دعب  هدومرف ، هولص  هب  عجار  هک  مه  هفیرش  هیآ ی  نآ  رد  اذل  .تسین  رظن  دروم  دشاب ،

.دراد دوجو  هولص  رد  هک  تسادخ  رکذ  سفن  رکنم ، اشحف و  زا  یهن  زا  رتگرزب  اّما  تسا ؛ هولص  تیصاخ  کی  نیا ،  . 4 ِرَکْنُمْلَا َو 

ناتسود امش  یارب  هّتبلا  هک  ربص -  تیمها  هک  الاح  .دراد  ریثأت  ربص  ماکحتسا  رد  ادخ ، اب  یبلق  طابترا  عوشخ ، هّجوت ، رکذ ، نآ  ینعی  هولـص  نیا 
ردقچ ادخ  رکذ  تسا ؛ مهم  ردـقچ  هولـص  هک  دوشیم  مولعم  تقو  نآ  دـش ، هدـیمهف  یمالـسا  میهافم  تیاور و  هیآ و  بسح  رب  تسا -  مولعم 

هچ ره  ام  هشیدنا ی  قفا  رد  ام ، یگدنز  رد  ام ، حور  رد  ام ، لد  رد  تسا -  ربص  نیمه  هک  ار -  تابث  رارقتـسا و  لماع  نیا  دناوتیم  دراد و  تیمها 
هک تسا  دایز  نآرق  رد  ربصاو »  » هّتبلا .تسا  ِهّللاِب  ّالِإ  َکُرْبَص  ام  ْرِبْصِا َو  دینک َو  هظحالم  مه  نآرق  رد  اذل  .دنک  رتریگاج  رتراداج و  رتمکحتسم و 

کمک هب  ِهّللاِب 5 ؛  ّالِإ  َکُرْبَص  ام  ْرِبْصِا َو  هفیرـش ی َو  هیآ ی  نیا  الاح  .تسا  تفرعم  زا  یئایرد  کی  مادکره  دناوخب ، ار  تایآ  دـهاوخب  ناسنا  رگا 
لصّتم هک  دوشیم  ریذپان  نایاپ  یتقو  نآ  تماقتسا  ینعی  ینک ، ربص  یناوتیم  وت  هک  تسادخ 
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لصو تسا -  ندرکن  درگبقع  تماقتـسا و  یگداتـسیا و  یرادیاپ و  یانعم  نامه  هب  ربص  هک  ار -  ربص  رگا  .یهلا  رکذ  ریذپان  نایاپ  عبنم  هب  دشاب 
یوس هب  ناسنا  ریس  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشن ، مامت  هک  ربص  .دوشیمن  مامت  رگید  ربص  نیا  لازیال ، عبنم  نآ  هب  یهلا ، رکذ  هاگیاپ  نآ  هب  مینک 

هلق ی تورث ، هلق ی  ملع ، هلق ی  تسا : ود  ره  ترخآ ، ایند و  یاه  هلق  میئوگیم ، هک  اه  هلق  نیا  .درک  دهاوخن  ادـیپ  یا  هفقو  چـیه  اه  هّلق  همه ی 
ادـیپ فقوت  رگید  اهنیا  زا  مادـک  چـیه  .تّیناسنا  یلاع  شرع  تمـس  هب  جورع  هلق ی  قالخا ، بیذـهت  هلق ی  تّیونعم ، هلق ی  یـسایس ، رادـتقا 

هک یـسک  نآ  دـننکیم ، یئارآ  فص  مه  لباقم  رد  یتقو  یدام  رکـشل  ود  .تسا  یربص  یب  زا  یـشان  ام  تکرح  رد  اه  هفقو  نوچ  درک ؛ دـهاوخن 
هجاوم یا  هظحل  اب  نوچ  دـش ؛ دـهاوخ  زوریپ  دوشب ، مامت  شتمواقم  ربص و  رترید  هک  یـسک  نآ  دروخیم ؛ تسکـش  دوشب ، ماـمت  شربص  رتدوز 

روج نیمه  اهنادـیم  همه ی  رد  تسا ؛ شا  ینیع  زراـب  رهاـظ و  یلیخ  لاـثم  نیا  .هداد  تسد  زا  ار  شدوخ  ربص  لـباقم  فرط  هک  دـش  دـهاوخ 
.تسا

نآ دوشن ، مامت  ربص  رگا  دنوشیم ، لامک  یاهتکرح  همه ی  رد  ناسنا  هار  دس  هک  یعناوم  همه ی  اب  یعیبط ، عناوم  اب  تالکـشم ، اب  ههجاوم ی  رد 
، هللادنج .نیا  ینعی  َنوُبِلاغْلَا 1  ُمُهَل  انَدْنُج  َّنِإ  دیامرفیم َو  هک  ینیا  .نیا  ینعی  تسا ، زوریپ  مالـسا  دوشیم  هتفگ  هک  ینیا  .دش  دهاوخ  مامت  عنام ،

بولغم تسا  نکمم  ناسنا  هک  یتالکـشم  همه ی  لباقم  رد  لازیال ، عبنم  نآ  اب  ناشلاصّتا  طابترا و  اب  اهنیا  هللادابع ، ادخ ، هدـنب ی  هللا ، بزح 
سپ تشاد ؛ دهاوخ  دوجو  لاوز  فرط  نآ  رد  یعیبط  روط  هب  تشاد ، دوجو  فرط  نیا  یگداتسیا  یتقو  .دننکیم  یگداتسیا  دوشب ، تالکـشم  نآ 

دوجو ینیمضت  نینچ  میشاب ، هتـشادن  ار  لاصّتا  طابترا و  نآ  اّما  دشاب ، هللادنج  هللا و  بزح  ناممـسا  رگا  هّتبلا  .درک  دهاوخ  ادیپ  هبلغ  وا  رب  نیا 
شتیمها ناـضمر  هاـم  تصرف  تساـجنیا ؛ شتیمها  ادـخ  رکذ  تساـجنیا ؛ شتیمها  هولـص ، نـیا  .درک  رارقرب  دـیاب  ار  طاـبترا  نیارباـنب  .درادـن 

ناضمر هام  یاهاعد  نیا  رد  هک  لد  رد  نیقی  هریخذ ی  ندرکراشرس  تصرف  اوقت ، تصرف  یزاسدوخ ، تصرف  .تساجنیا 
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.درمش منتغم  دصاقم  نیا  یارب  یتسیاب  ار  تصرف  نیا  سپ ، .دوشیم  رارکت  هک  دینیب  یم  ار  نیقی  دایدزا  نیا  اهبـش -  یاهاعد  اهزور ، یاعد  مه - 
تالکشم همه ی  رب  دناوتیم  هک  دش  دهاوخ  یزیچ  نامه  ناملسم  هدنب ی  یمالسا و  تّما  یمالـسا و  هعماج ی  ربص  تقو  نآ  دش ، اهنیا  یتقو 

.دوریم شیپ  هعماج  نیا  تّیونعم ، نادیم  رد  مه  قالخا ، نادیم  رد  مه  داصتقا ، نادیم  رد  مه  تسایـس ، نادیم  رد  مه  تقو  نآ  .دنک  ادیپ  هبلغ 
.مینک کیدزن  ار  نامدوخ  تیعقاو  نیا  هب  دیاب  ام  .تسا  نیا  تسه ، هک  یتیعقاو  نیا 

ربص هناگ ی  هس  یاه  هصرع 

رد ربص  تیـصعم ، زا  ربص  تعاط ، رب  ربص  تسا : هصرع  هس  رد  ربص  هک  دراد  مه  یدّدعتم  تایاور  تسا ، فورعم  دـیا ، هدینـش  ربص  باب  رد 
.دیا هدینش  دراد و  یناوارف  تایاور  نیا ، .تبیصم 

ندش ینالوط  زا  دیهدب ، ماجنا  دیهاوخیم  ار  ادخ  تعاطا  ار ، یدابع  رما  کی  ار ، بجاو  راک  کی  ار ، مزال  راک  کی  هک  یتقو  ینعی  تعاط  رب  ربص 
ینالوط هک  یبحتـسم  زامن  نالف  هک  دینک  ضرف  یـصخش ، یرهاظ ، یدابع  روما  رد  ًالثم  الاح  .دینکن  اهر  هار  نایم  دـیوشن ؛ هتـسخ  لولم و  نآ 

ادـخ هب  هّجوت  همادا ی  زا  ناضمر ، هام  هزور ی  همادا ی  زا  .نیا  ینعی  تعاطا  رب  ربص  نیا  دوشن ؛ هتـسخ  ناسنا  ینالوط  یاعد  نالف  زا  اـی  تسا ،
.تسا تعاط  رب  ربص  نیا  .دوشن  هتسخ  دوشن ؛ لولم  ناسنا  نآرق ، هب  هّجوت  زا  ضئارف ، بجاو و  یاهزامن  رد 

روج نآ  ماکحتسا  تعاطا ، لباقم  رد  .ماکحتسا  نامه  زاب  تماقتسا ، نامه  زاب  ندرک ، سفن  فک  تیصعم ، لباقم  رد  ینعی  تیـصعم  زا  ربص 
یسنج توهش  اج  کی  .دریگن  رارق  تاوهـش  ریثأت  تحت  دوشن ، اوغا  دوشن ، بذج  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  ماکحتـسا  تیـصعم  لباقم  رد  تسا ؛

روج کی  یـسک  ره  .تسا  یناسنا  تاوهـش  همه  اهنیا  تسا ؛ ترهـش  تّیبوبحم و  اج  کی  تسا ، ماقم  اـج  کـی  تسا ، لوپ  اـج  کـی  تسا ،
دنکن بذج  شدوخ  هب  ار  ناسنا  اهنیا  .دراد  یتوهش 
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رگید دنکیم ، تکرح  ًالثم ، ینیریش  فرظ  نآ  هب  ندیـسر  یارب  هک  یا  هچب  لثم  .دراد  دوجو  یمارح  لمع  کی  نآ ، هب  ندیـسر  هار  رد  هک  یتقو  رد 
یروجنیا دـش ، هانگ  بوذـجم  هک  یناسنا  .دنکـشیم  دـنزیم ، تسین ؛ هّجوتم  تسه ، ینیچ  فرظ  تسه ، ناویل  تسه ، بآ  چراپ  شهار  طـسو 

تفتلم تسین ، هّبنتم  لاح  نآ  رد  ناسنا  .تسه  مه  لفاغ  ناسنا  نوچ  تسا ؛ کانرطخ  نیا  .تسه  هچ  شهار  رـس  رب  هک  دـنکیمن  هاـگن  .تسا 
نیا هب  ای  بآ  چراپ  نیا  هب  هک  درادـن  هّجوت  تسین ؛» تفتلم   » هک تسین  تفتلم  هچب  .تسا  لفاغ  شدوخ  ِیهّجوت  یب  نیا  زا  دراد ؛ تلفغ  تسین ،
زاب ار  ناممـشچ  دیاب  یلیخ  هک  تساذل  .تسا  هّجوت  یب  یهّجوت ، یب  نیا  سفن  هب  .دـنکیم  یهّجوت  یب  دراد  یتمیق  نادـلگ  نیا  هب  ای  ینیچ  فرظ 

.تسا تیصعم  زا  ربص  نیا  .میوشن  فعاضم  تلفغ  نیا  راچد  هک  مینک  طایتحا  مینک ؛

، اه یگنت  تسد  اـهریم ، گرم و  اـهغارف ، اهنادـقف ، دـیآ ؛ یم  شیپ  ناـسنا  یارب  یخلت  ثداوح  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هک  مه  تبیـصم  رد  ربص 
هـس نیا  .تسا  هدیـسر  رخآ  هب  ایند  هک  دنکن  لایخ  دنکـشن ، مه  رد  ار  ناسنا  ثداوح  نیا  .خلت  ثداوح  لیبق  نیا  زا  اهجنر و  اهدرد ، اه ، یرامیب 

لاعتم یادخ  عقاو  رد  ْمِهِّبَر 1 ،  ْنِم  ٌتاوَلَـص  ْمِهْیَلَع  َکِـئلوُأ  دومرف : هکنیا  .تسا  تیمها  یاراد  مه  هصرع  هس  ره  هک  تسا  ربـص  یارب  هصرع 
.تسا هداد  رارق  دوخ  تمحر  تاولص و  دروم  ار  رباص  اهنیا  همه ی  یارب 

ربص هناگ ی  هس  یاه  هصرع  یعامتجا  هبنج ی 

یم نهذ  هب  هک  یئاهلاثم  نیمه  لثم  تسا ، یصخش  ًافرـص  ِلئاسم  رد  یهاگ  هصرع  هس  نیا  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  اجنیا  رد  هک  یا  هتکن  کی 
رـس و هک  یلئاسم  رگید ، ریبعت  هب  ای  یمومع ، لئاسم  یعامتجا ، لئاسم  تسا ؛ یـصخش  ریغ  لئاسم  رد  یهاگ  دش ؛ ضرع  مینادیم و  همه  دیآ و 

هک یتعاطا  نآ  دیئامرفب  ضرف  .روشک  کی  تلم ، کی  تما ، کی  هعومجم ؛ کی  تشونرس  اب  دراد  راک 
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دیئامرفب ضرف  .دـنکیم  ادـیپ  طابترا  روشک  کی  تشونرـس  هب  میهدـن ، ای  میهدـب  ماجنا  ار  نآ  رگا  هک  تسا  یتعاطا  دراشفب ، اپ  نآ  رب  دـیاب  ناسنا 
ماظن زا  عافد  روشک و  زا  عافد  رما  رد  یگداتسیا  .رگید  دوب  تعاطا  کی  ههبج  هب  نتفر  .سّدقم  عافد  نارود  رد  ًالثم ، هللا  لیبس  یف  داهج  تعاطا 

عقاو رد  تفریم ، هک  یا  هدنمزر  ره  .دشاب  ناسنا  دوخ  صخش  هب  طوبرم  طقف  هک  دوبن  یزیچ  عافد  رب  یگداتسیا  .دوب  تعاطا  کی  مزال و  رما  کی 
هدنیامن ی امش  هک  ار  گرزب  راک  نالف  ای  .تسا  روج  نیا  تعاطا  تقو  کی  .دزیم  مقر  دوخ  یگداتسیا  دوخ و  نتفر  اب  ار  روشک  تشونرس  تشاد 
و دیتسه -  راک  لوغشم  هک  اجره  رد  یمادک  ره  دیراک -  لوغشم  یگنهرف  هسسؤم ی  کی  رد  ای  دیتسه  یماظن  ای  دیریدم  ای  دیریزو  ای  دیـسلجم 

هفیظو ادخ ، هب  تعاطا  ِتهج  کی  نیا  .تسا  ناگدنب  هب  تمدخ  تسادخ ؛ تعاطا  تسا ؛ تعاطا  مادقا ، نیا  دیهدب ، ماجنا  دیاب  ار  یمزال  مادقا 
، دـنهدیم ماجنا  هک  یئاهراک  یهلا ، ماظن  نیا  هاگتـسد ، نیا  نیرومأم  .ادـخ  زا  تعاـطا  رگید  تهج  کـی  مه  نیا  .تسا  یمالـسا  ماـظن  رد  ی 
؛ دیدش هتسخ  دیتسه ، یماظتنا  رومأم  دیدش -  هتسخ  امش  راک  نیا  زا  هچنانچ  رگا  .لیذ  ات  ردص  زا  دنهدیم ؛ ماجنا  دنراد  هک  تسا  یهلا  فئاظو 

نیا .تسا  یربص  یب  نیا  دیدش -  هتسخ  دیتسه ، یـسایس  رومأم  دیدش ؛ هتـسخ  دیتسه ، یتّینما  رومأم  دیدش ؛ هتـسخ  دیتسه ، یداصتقا  رومأم 
.دیریگب کمک  ربص  زا  دینک و  تناعتسا  ربص  هب  .تسا  ِهالَّصلَا 1  ِرْبَّصلاِب َو  اوُنیِعَتْسِا  هیصوت ی َو  فالخ 

ًهَنْتِف ال اوُقَّتِا  .دوشیمن َو  امش  صخش  ریگنماد  طقف  نآ  دنیاشوخان  تشز و  هلابند ی  نآ ، هعبت ی  هک  یتیـصعم  .تسا  تیـصعم  هک  یزیچ  کی  ای 
، دنزیم ار  یئاجبان  فرح  کی  دـهدیم ، ماجنا  ار  یفالخ  تکرح  کی  ناسنا  هک  تسا  یئاهزیچ  کی  یهاگ  ًهَّصاَخ 2 .  ْمُکْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلَا  َّنَبیِصُت 

کی ای  روشک  کی  ریگنماد  شتاعبت  هک  تسا -  روج  نیا  نامعـضو  نیلوئـسم  ام  دنکیم -  ار  یئاجبان  یاضما  کی  دنکیم ، ار  یئاجبان  مادـقا  کی 
هک یربص  نآ  اب  ربص  نیا  .دنکیم  ادیپ  یرتمیظع  یانعم  تیصعم ، زا  ِربص  اجنیا  .هانگ  دش  نیا  .دوشیم  رشق  کی  ای  روشک  زا  یتعامج 
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یگرزب راک  رایسب  تسا ، یحودمم  راک  رایـسب  نیا  .دنکیم  قرف  دیریگیمن ، ار  هوشر  دینکیم و  ربص  دیا ، هتفرگ  رارق  هوشر  کی  لباقم  رد  ًالثم  امش 
، دریگیمن ار  صخـش  نماد  طقف  هانگ  نیا  هک  تسا  یهانگ  لباقم  رد  ربص  رتالاب ، نیا  زا  .تسا  یـصخش  هانگ  کی  لباقم  رد  ربص  کی  اّما  تسا ؛

.دراد ینادیم  نینچ  تیصعم ، زا  ِربص  سپ  .دریگیم  ار  هعومجم  نماد 

دیئامرفب ضرف  نالا  .تسا  یمومع  بئاصم  یهاگ  تسا ، ناسنا  یـصخش  بئاصم  یهاـگ  بئاـصم  .تسا  روج  نیمه  مه  تبیـصم  رب  ِربص 
هعومجم ی نیا  یوت  رگید  دینیب  یم  دنهجاوم ؛ حیرـص  یاهارتفا  اهتناها و  اب  اه ، یئوگدـب  اب  اهتمهت ، اب  نوگانوگ ، یاه  هئطوت  اب  روشک  نیلوئـسم 

هیلع ینعی  هناگادـج ؛ مالـسا  هیلع  .دوشیم  هدز  فرح  ردـقچ  اـهراتفگ ، اهراتـشون و  اـه و  هناـسر  اـهربخ و  نیا  یللملا و  نیب  تاـطابترا  ِمیظع 
ِبولطمان یاهنامرآ  کت  کت  رطاخ  هب  یمالسا  یروهمج  هیلع  بالقنا ؛ رطاخ  هب  یمالسا  یروهمج  هیلع  مالسا ، رطاخ  هب  یمالـسا  یروهمج 

ینعی .ناشدندنسپ  یمن  اهنآ  هک  دنتسه  یمالسا  یروهمج  رد  هک  یـصاخشا  زا  یـضعب  رطاخ  هب  یمالـسا  یروهمج  هیلع  و  رابکتـسا ؛ رظن  زا 
ناسآ مه  شندرک  ربص  تسا ، تبیـصم  اـهنیا  بوخ ، .تسه  تاـمجاهت  نیا  فلتخم  تاـهج  هب  فلتخم ، قرط  زا  یمالـسا  یروهمج  هیلع 
هیاوز کی  یهاگ  اهنیا  هک  دنتسه  میا ، هدینش  ناش  یضعب  تالاح  زا  میا و  هدید  کیدزن  زا  ار  اهنآ  ام  هک  ایند  نالوئسم  نارس و  زا  یـضعب  .تسین 

نیب تاظحالم  لئاسم و  نیمه  رطاخ  هب  طقف  دندرک ؛ میـسرت  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  یمیقتـسم  طخ  فادـها و  زا  دـننکیم  ادـیپ  یزاب  رایـسب  ی 
.تبیصم رد  ربص  مه  نیا  سپ  .تسا  تخس  ناشیارب  اهنیا  لّمحت  .یللملا  نیب  یاهتناها  یللملا و 

رتشیب امش  نم و  تسا و  مهم  هک  درک -  هظحالم  دیاب  یصخش  لئاسم  رد  راب  کی  هصرع ، هس  نیا  رد  دراد  هک  یتیمها  همه ی  اب  ار  ربص  نیاربانب 
نم و صوصخم  نآ  هک  یناگمه  یلم و  یمومع و  یـسایس و  یعامتجا و  لئاسم  هصرع ی  رد  راب  کـی  میهدـب -  تیمها  نآ  هب  دـیاب  نارگید  زا 

لام تسا ، نم  لام  تساهام ؛ لام  دنرادن ؛ یئاهزیچ  روجنیا  اهنآ  تسین ؛ مدرم  داحآ  هب  التبم  ینعی  تسامش ؛
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حطس ود  ره  رد  هلحرم ، ود  ره  رد  .تسا  نیلوئسم  لام  تسا ، سلجم  هدنیامن ی  یامش  لام  تسا ، یئاضق  یامـش  لام  تسا ، یتلود  یامش 
.بلطم لصا  نیا  .درک  تناعتسا  ربص  زا  تفرگ ؛ کمک  ربص  زا  داد و  رارق  رظن  دروم  ار  هصرع  هس  نیا  یتسیاب 

1387/6/19 ماظن -  نالوئسم  هوق و  هس  یاسؤر  رادید  رد 
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عّرضت عوشخ و  رکذ و  اهلد و  هّجوت  راهب  ردق : یاهبش 

نیا رد  هکنیا  یارب  تسا  یمنتغم  رایـسب  تصرف  زیزع  نارهاوخ  ناردارب و  ِیراد  هزور  تلاح  ناضمر و  هاـم  رد  مه  نآ  ردـق ، بش  هعمج و  زور 
نا مینک و  کیدزن  مینک ، انـشآ  یهلا  لضف  تمحر و  عبنم  اب  ار  نامدوخ  یاهلد  تفگ ، نخـس  هعمج  زاـمن  زا  شیپ  ناوتیم  هک  یدودـعم  قئاـقد 

.میروایب مهارف  نامدوخ  لد  رد  ار  اوقت  لاهن  شرورپ  هنیمز ی  هللاءاش 

رکذ و اهلد و  هّجوت  راهب  ردـق ، یاهبـش  صوصخب  ناضمر  هام  هک  تسا  راگدرورپ  هب  هّجوت  عّرـضت و  اعد و  تبـسانم  یکی  ردـق ، بش  تبـسانم 
مینک و انشآ  یردق  ملاع  نایقّتم  رورس  نانمؤم و  ریما  یالاو  ماقم  اب  ار  نامیاهلد  هکنیا  یارب  تسا  یتبـسانم  هناهب و  ًایناث  .تسا  عّرـضت  عوشخ و 

هیلع نینمؤملاریما  تفگ ، ناوتب  دوش و  یراج  نابز  رب  هام  نیا  رد  حـلاص  ناگدـنب  فئاـظو  ناـضمر و  هاـم  لـئاضف  رد  هک  هچ  ره  .میریگب  سرد 
هیلع نانمؤم  ریما  دای  اب  لوا  هبطخ ی  رد  ار  متبحص  نم  .تسا  تّیصوصخ  نآ  یارب  وگلا  نیرت  هتـسجرب  نآ و  لماک  هنومن ی  مالّـسلا  هالّـصلا و 

هسیاقم رد  میا ، هدینش  میا و  هتفگ  هچ  ره  دنا و  هتفگ  هچ  ره  هک  میوشب ، کیدزن  راوگرزب  نیا  تفرعم  هب  یردق  ات  منکیم ، زاغآ  مالّـسلا  هالّـصلا و 
یادـخ هب  بّرقت  یارب  ار  وا  شالت  هن  ار ، وا  تدـهاجم  هن  میناوتیمن  تسا و  ریقح  کچوک و  تّیـصخش ، نآ  یگتـسجرب  ماقم و  نآ  تمظع  اب  ی 

.مینکب فیصوت  داد ، ماجنا  دوخ  نارود  رد  هک  ار  یراک  تمظع  هن  ار ، وا  یگدنز  یاهجنر  اه و  یتخس  هن  لاعتم ،
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مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یقالخا  تیبرت  دعُب 

تیبرت دـعُب  نآ  منکیم و  ضرع  ار  نینمؤملاریما  هبناج ی  همه  تیلاّعف  داـعبا  زا  دـعُب  کـی  میریگب ، سرد  نینمؤملاریما  زا  هکنیا  یارب  زورما  نم 
نآ اب  ناملـسم  تّما  عضو  دـمآ ، راک  رـس  رب  زور  نآ  ِیمالـسا  هعماج ی  رد  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یزور  نآ  .تسا  یقالخا 
رس رب  نینمؤملاریما  ندمآ  مرکا و  ربمغیپ  تلحر  نیب  هلصاف  لاس  جنپ  تسیب و  نیا  .دوب  هدرک  یدایز  توافت  تفر ، ایند  زا  مرکا  ربمغیپ  هک  یزور 

ماظن و نیا  دعب ، دوب و  هتشاذگ  رثا  یمالسا  هعماج ی  لمع  قالخا و  رکف و  نهذ و  یور  رب  ثداوح  نیا  هک  دوب  هداتفا  قافّتا  یدایز  ثداوح  راک ،
.تفرگ لیوحت  نینمؤملاریما  ار  هعماج  نیا 

یاهراک زا  یکی  .تسا  سرد  کی  یواح  شزور  ره  لاس ، جنپ  نیا  .درک  تموکح  یمالسا  گرزب  روشک  نآ  رد  نینمؤملاریما  لاس  جنپ  کیدزن 
رد شا  هشیر  شتـشگرب و  دـیآ ، یم  شیپ  هعماـج  رد  هک  یئاـهفارحنا  همه ی  .تسا  مدرم  نآ  یقـالخا  تیبرت  هب  نتخادرپ  نینمؤملاریما  رمتـسم 

هعماج کی  رد  ام  رگا  .دنکیم  میـسرت  دهدیم و  تهج  ار  اهنآ  لمع  اهناسنا ، یقالخا  لاصخ  تایـصوصخ و  ناسنا ، قالخا  .تسام  تایقالخا 
ار نینمؤملاریما  تقیقح ، نیا  .مینک  هظحالم  دنسپان  تایقلُخ  رد  ار  اهنآ  هشیر ی  دیاب  مینکیم ، هدهاشم  ار  یئاه  یراتفرجک  ایند  حطـس  رد  ای  یا 
هب ددرگیم  رب  اـهناسنا ، رد  ّرـضم  لـطاب و  لاـصخ  نیا  بلغا  هک  تسا  نیا  رتـالاب  ِتقیقح  نآ  دـنکیم و  راداو  یرتـمهم  تقیقح  کـی  ناـیب  هـب 

یگدـنز رد  هک  تسام ، یاهاطخ  همه ی  یلـصا  زکرم  هشیر و  یبلطاـیند  (1) ؛ هئیطخ ّلک  سأر  اینّدلا  دـیامرفیم : نینمؤملاریما  اذـل  .یبلطایند 
؟ تسیچ ایند  تسیچ ؟ یبلطایند  یانعم  بوخ ، .دراذگیم  رثا  اهاطخ  نیا  ام ، یدرف  یگدنز  رد  ام ، یعمج 

یمالسا فراعم  هاگن  زا  ایند 

تسا هدرک  قلخ  لاعتم  یادخ  هک  یمیظع  تعیبط  نیمه  زا  تسا  ترابع  ایند 
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هعوـمجم ی تسا ، هدـیرفآ  یتـیگ  هصرع ی  رد  لاـعتم  یادـخ  هک  یبـهاوم  نیا  همه ی  .نیا  ینعی  اـیند  تسا ؛ هداد  رارق  اـهناسنا  راـیتخا  رد  و 
؛ تسایند همه  اهنیا  یویند ، یاهـشالت  لصاح  یویند و  یاهدـمآرد  .تسام  دوخ  رمع  شلوا  .دـنهدیم  لیکـشت  ار  ایند  هک  دنتـسه  یئاـهزیچ 

ملاع رد  هک  یئاهزیچ  نیا  همه ی  یندـعم ، رئاخذ  نیا  اهبآ ، نیا  تسایند ؛ یعیبط ، عبانم  تساـیند ؛ ملع ، تساـیند ؛ لاـم ، تساـیند ؛ دـنزرف ،
نیا یاجک  بوخ ، .دهدیم  لیکشت  ار  ام  ِیناهج  نیا  ِیگدنز  ءازجا  هک  یئاهزیچ  ینعی  دنتـسه ؛ ایند  نیمه  اهنیا  دنکیم ، هظحالم  ناسنا  تعیبط 

ار ایند  دیورب  ًاعیِمَج ؛  ْألَا 
َ

ِضْر یِف  ام  ْمُکَل  َقَلَخ  دـینک : دابآ  ار  ایند  هک  دـیوگیم  ام  هب  یفراعم  یمالـسا و  یعرـش و  راثآ  زا  هتـسد  کی  .تسا  دـب 
هعرزم اینّدلا  تساهنیا : تایاور  زا  هتـسد  کی  .دینک  هدامآ  مدرم  یارب  ناتدوخ ، یارب  ار  یعیبط  معن  زا  یرادرب  هرهب  دـینک ، دابآ  دیـشخبب ، قّقحت 

.دهدیم ناشن  ار  ایند  هب  تبثم  هاگن  همه ، اهنیا  هک  دراد  دوجو  تاریبعت  لیبق  نیا  زا  هللادابع ؛  رجتم   ، هرخالا

ود نیا  زا  هک  یبلطم  لصحام  نیا  .دروآ  یم  باسح  هب  ناهانگ  هشیر ی  ایاطخ و  سأر  ار  ایند  مه ، ام  یفراعم  یمالـسا و  تانایب  زا  هتـسد  کـی 
؛ هدش تسا و  مزال  دوشب و  دـیاب  اهراک  نیا  یارب  قیمع  یلیلحت و  یاهثحب  هّتبلا  تسا -  ینـشور  فرح  دـیآ ، یم  تسد  هب  یفراعم  هعومجم ی 

هدرتسگ ناسنا  دارفا  یارب  ار  تعیبط  هرفـس ی  نیا  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  نیا  بلطم  هصالخ ی  اّـما  تسا -  هتفرگ  ماـجنا  مه  یبوخ  یاـهثحب 
، رت هدامآ  رت ، لعفلاب  دـنناوتیم  هچره  ار  یهلا  یعیبط  هدـئام ی  نیا  هک  تسا  هداد  روتـسد  تسا ، هدرک  شرافـس  ار  ناسنا  داـحآ  همه ی  تسا و 
هقطنم ی کی  تسا ؛ مکاح  نیا  رب  یدعاوق  طباوض و  دودح و  کی  نکل  دـنربب ؛ هرهب  مه  ناشدوخ  دـنهدب و  رارق  رـشب  دارفا  رایتخا  رد  رت  نیگنر 

یهلا دـعاوق  طباوض و  هک  ینانچنآ  ار  یهلا  تبهوم  نیا  یهلا ، یعیبط  هرفـس ی  نیا  ناسنا  هک  تسا  نیا  حودـمم  یایند  .دراد  دوجو  یا  هعونمم 
نیا ناسنا  هک  تسا  نآ  مومذم  یایند  .دراذگن  مدق  هعونمم  قطانم  رد  دنکن ، یّطخت  طباوض  دودح و  زا  دنک ، راتفر  وا  قبط  رب  تسا ، هداد  روتسد 

تسد نارگید  مهس  هب  دهاوخب ، نارگید  زا  رتنوزفا  ار  دوخ  مهـس  دهاوخب ، دوخ  یارب  تسا ، هداد  رارق  رـشب  دارفا  یارب  لاعتم  یادخ  هک  ار  یعاتم 
ءیّشلا ّبح  یاضتقم  هب  یگتسبلد  نیا  هک  دنک  ادیپ  یگتسبلد  دنک ، یزادنا 
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چیه یزمرق و  طخ  چیه  تسه ، نآ  هتـسبلد ی  قشاع و  هک  یزیچ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  هک  اجنآ  ات  دـنکیم ، روک  رک و  ار  ناسنا  ّمصی ، یمعی و 
تـسد دوخ ، ّقح  زا  شیب  دوخ ، هزادنا ی  زا  شیب  یهاوخ  مهـس  ایند ، هب  نتـسبلد  .مومذم  یایند  دوشیم  نیا  دنکیمن ؛ تیاعر  ار  یدودح  دـح و 

، تّیبوبحم تسایند ؛ تردق ، تسایند ؛ ماقم ، تسایند ؛ لام ، .مومذم  یایند  نآ  دوشیم  نیا  نارگید ؛ قوقح  هب  زواجت  نارگید ، مهـس  هب  یزادنا 
؛ دنداد رارق  حابم  ناسنا  یارب  ار  ایند  نیا  زا  یرادرب  هرهب  یلک  روط  هب  یهلا  نایدا  مالسا و  .تسایند  همه  اهنیا  یعیبط ، تاذل  ایند ، مَعِن  تسایند ؛
زا ندرک و  ایند  عاتم  نیا  رد  قرغ  ار  دوخ  نارگید ، هب  ندرک  ملظ  تعیبط ، ملاع  نیا  نیناوق  دعاوق و  ندز  مه  هب  نارگید ، ّقح  هب  یزادـنا  تسد  اّما 
هب دریگب ؛ رارق  دیابن  فده  تسا ، لماکت  یلاعت و  هلیسو ی  ایند  نیا  .دنا  هتسناد  مومذم  دنا ؛ هتـسناد  عونمم  ار  ندنام  لفاغ  یئاهن  یلـصا و  فده 

.مومذم دوشیم  ایند  نیا  دشن ، هّجوت  هکنیا 

نب یلع  لثم  یسک  ینعی  حیرص ، ّقح  دوب  هدش  بجوم  هک  تشاد  دوجو  دمآ ، راکرس  رب  نینمؤملاریما  هک  ینارود  رد  مالـسا و  یایند  رد  هّیلب  نیا 
تیریدم یارب  ار  وا  ریظن  یب  یاهتیحالص  وا ، هقباس ی  وا ، تّیونعم  وا ، ماقم  یناسک  دریگب ؛ رارق  هشقانم  هشدخ و  دروم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا 

دوخ لباقم  رد  نینمؤملاریما  زور  نآ  هک  یفارحنا  زار  .دوب  یبلطایند  رثا  رب  نیا ، .دننک  هزرابم  هضراعم و  وا  اب  دنریگب و  هدـیدن  یمالـسا  هعماج ی 
هدـهاشم ار  نیمه  دـینک ، هاگن  ایند  هب  زورما  امـش  .یبلطایند  زا  دوب  ترابع  اهفارحنا -  نیا  ناـیب  زا  تسا  رپ  هغـالبلا  جـهن  و  درکیم -  هظحـالم 

.دینکیم هظحالم  هک  دوشیم  ینامه  دنتفرگ ، تسد  رد  ملاع  حطـس  رد  ار  اهراک  مامز  زواجتم ، بلط ، تصرف  بلطایند ، رـصانع  یتقو  .دینکیم 
ًاثلاث دوشیم ؛ هتفرگ  هدیدن  یهلا  تبهوم  یهلا و  تعیبط  میظع  هرفـس ی  نیا  زا  رـشب  داحآ  مهـس  قح و  ًایناث  دوشیم ؛ ملظ  اهناسنا  قوقح  هب  ًالوا 
یاه یزاب  تسایـس  نیغورد ، تاغیلبت  اـهگنج ، دـننکیم ؛ داـجیا  هنتف  هعماـج  رد  دنـسرب ، ناـشدوخ  دـصاقم  هب  هکنیا  یارب  ناـبلطایند  نیمه 
یا هعماج  رد  هنتف  یتقو  و  تسا -  دولآرابغ  طیحم  یانعم  هب  هنتف  طیحم  هنتف -  طیحم  رد  .تساه  یبلطایند  نیمه  زا  یشان  اهنیا  هنادرمناوجان ؛
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نینچ کی  .دـنیبب  مه  ار  شدوخ  یرتم  ود  دـناوتیمن  ناسنا  یهاگ  هک  تسا  دولآ  هم  دولآرابغ و  ِطـیحم  لـثم  مدرم  ینهذ  یاـضف  دـمآ ، دوجو  هب 
، دوخیب یاهبّـصعت  .دـنهدیم  تسد  زا  ار  ناشتریـصب  دـننکیم ، هابتـشا  اه  یلیخ  هک  تسا  یتیعـضو  نینچ  کی  رد  .دـیآ  یم  دوجو  هب  یعـضو 
هب دنتـسین ، مه  ایند  لها  هک  یناسک  هّدع  کی  اّما  دننابلطایند ، روحم  دینیب  یم  تقو  نآ  .دنکیم  ادـیپ  دـشر  یئاضف  نینچ  رد  یلهاج  یاهتیبصع 
رد ایند ، هب  نتـسب  لد  ایند ، بح  هئیطخ .  ّلک  سأر  اینّدلا  نیاربانب  .دوشیم  روجنیا  ایند  عضو  دننکیم ؛ تکرح  اهنآ  یاهفده  تهج  رد  هنتف  رطاخ 

.تسا نینمؤملاریما  یقالخا  تیبرت  همانرب ی  نیا  .دهدیم  هّجوت  هتکن  نیا  هب  نینمؤملاریما  .تسا  ناهانگ  همه ی  ایاطخ و  همه ی  سأر 

نایب ایند  رد  دهز  ایند ، هب  نتـسبن  لد  ایند ، هب  یتبغر  یب  هرابرد ی  نینمؤملاریما  هک  هچنآ  دینیب  یم  دـینک ، هاگن  ار  هغالبلا  جـهن  یاپاترـس  رگا  امش 
زا هک  دوبن  یـسک  نینمؤملاریما  ّالاو  .تسا  نیمه  رطاخ  هب  نیا  تسا ؛ رتشیب  تسا ، هدرک  نایب  هغالبلا  جهن  رد  هک  هچنآ  همه ی  زا  تسا ، هدومرف 

، تفالخ زا  دعب  هچ  تفالخ ، نامز  رد  هچ  دوب ؛ اهمدآ  نیرتلاّعف  زا  یکی  ایند  یدابآ  یارب  هن ، دـشاب ؛ هتـشاد  ایند  زا  لازعنا  دـنک ، یریگ  هشوگ  ایند 
 - دندرکیم یگدنز  هنیدـم  رد  نینمؤملاریما  هک  یتقو  نآ  تسا  فورعم  .ارچ  دـنورن ؛ شالت  لابند  دـننکن ، راک  هک  دوبن  یناسک  وزج  نینمؤملاریما 
هب ایند و  هب  نتخادرپ  .دوب  هدروآ  دوجو  هب  لخن  دوب ؛ هدرک  یراـج  بآ  دوب ؛ هدروآ  دوجو  هب  شدوخ  تسد  هب  ار  یئاهناتـسغاب  تفـالخ -  زا  لـبق 

قنور لئاسو  ندرک  مهارف  مدرم ، یداصتقا  روما  هرادا ی  مدرم ، تشیعم  هرادا ی  و  تسا ، هتـشاذگ  ناسنا  رایتخا  رد  لاـعتم  یادـخ  هک  یتعیبط 
دوخ اّما  دوب ؛ یمدآ  نینچ  کی  نینمؤملاریما  .تسا  یمالسا  ناریدم  ناملـسم و  درف  فئاظو  وزج  مزال و  تبثم و  یاهراک  همه  اهنیا  یداصتقا ،

.تسا نینمؤملاریما  یقالخا  تیبرت  همانرب ی  نینمؤملاریما و  عضو  نیا  .تشادن  یگتسبلد  چیه  وا 

جالع . (1) مهنیعا یف  هنود  ام  رغـصف  مهـسفنا  یف  قلاخلا  مظع  تسا : هدومرف  نایب  نیقّتم  هبطخ ی  رد  نینمؤملاریما  مه  ار  یتسرپاـیند  جـالع 
ندش بوذجم  نتسبلد و 
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ناسنا ناج  رد  ناسنا ، لد  رد  ادخ  مهـسفنا ؛  یف  قلاخلا  مظع  هک  تسا  نیمه  یکی  اوقت  صاوخ  زا  هک  دنک  هشیپ  اوقت  ناسنا  هک  تسا  نیا  ایند  هب 
یگدـنز یاه  هولج  نیا  اه ، یئابیز  نیا  لاوما ، نیا  یویند ، تاماقم  نیا  .دوشیم  کچوک  وا  رظن  رد  زیچ  همه  هک  دـنکیم  ادـیپ  یهاگیاج  ناـنچنآ 

اوقت تایـصوصخ  زا  .دـنکیمن  ادـیپ  تیمها  ناسنا ، لد  رد  یهلا  دای  تمظع  رثا  رب  دوشیم و  ریقح  ناسنا  رظن  رد  نوگانوگ  یاهتّذـل  نیا  یّداـم ،
زا یا  هرقف  کی  نم  الاح  هک  یلاکب » فون   » فورعم هبطخ ی  نیا  رد  .دوب  اـنعم  نیمه  لـماک  رهظم  نینمؤملاریما -  مه -  وا  دوخ  .تسا  نیمه 
زا ای  امرخ  گرب  زا  یلعن  دوب و  وا  نت  رب  یتمیق  مک  ِسردنم  ِیمشپ  هداس  سابل  یگنـس ، یور  داتـسیا  ترـضح  دیوگیم  منکیم ، ضرع  دعب  ار  نآ 

درکیم یگدنز  روجنیا  تشاد ؛ یمالسا  میظع  روشک  نآ  ریدم  مکاح و  یا  هنادهاز  هناریقف و  تیعـضو  نینچ  دوب ؛ وا  یاپ  هب  امرخ  تخرد  تسوپ 
.درکیم یراج  نابز  رب  ار  تمکح  رهاوج  نیا  میظع ، تانایب  نیا  و 

، درک لاؤس  اهزیچ  نیا  هفیقـس و  یایاضق  هب  عجار  دـمآ  رفن  کـی  نیّفـص  گـنج  رد  یتقو  دوخ ، ناـمز  یـسایس  یاـیاضق  نیمه  رد  راوگرزب  نیا 
یمهفیمن ینادیمن ، ار  فرح  یاج  (1) ؛ ددس ریغ  یف  لّسرت  نیـضولا  قلقل  کّنا  دسا  ینب  اخا  ای  دندومرف : دنداد ، باوج  وا  هب  یدنت  اب  ترـضح 

نکیلو دوب ! هچ  هفیقس  هیضق ی  هک  ینکیم  لاؤس  هتشذگ  زا  یدمآ  یسایس ، یماظن و  میظع  هثداح ی  نیا  یانثا  رد  الاح  یئوگب ، اجک  یئوگب ، هچ 
باوج دـیاب  نم  یراد و  ّقح  یدرک ، لاؤس  نوچ  یتشاد ، ندرک  لاؤس  ّقح  وت  نکیل  دـنیامرفیم  دـنهدیم ، ار  وا  باوج  هملک  کـی  لاـح  نیع  رد 

کی دندیشوپ ، مشچ  یا  هّدع  کی  دوب ؛ یبلطزایتما  کی  نیا  (2) ؛ نیرخا سوفن  اهنع  تخس  ٍموق و  سوفن  اهیلع  تّحـش  هرثا  تناک  اهّناف  مهدب ؛
رظن زا  نتفر ، نآ  لکش  ره  هب  ایند  لابند  نتفر ، ماقم  هاج و  لابند  یبلط ، تردق  ینعی  ندیـشوپ ؛ مشچ  هلئـسم ی  .دنتخادنا  گنچ  نآ  هب  یا  هّدع 

؛ دـهدب میلعت  ار  هیحور  نیا  اـم  هب  دـهاوخیم  هک  تسا  نینمؤملاریما  هیحور ی  نآ  نیا  .تسا  دودرم  موکحم و  اـهنامز  همه ی  رد  نینمؤملاریما 
ادخ دای  میریگب ؛ سرد  ار  نیا  نینمؤملاریما  زا  ام  دیاب 

ص:352

هبطخ ی 162. هغالبلا ، جهن  ( . 1 - ) 1
.نامه ( . 2 - ) 2

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 415 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_352_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16876/AKS BARNAMEH/#content_note_352_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دراد راک  نیا  یارب  نینمؤملاریما  هک  تسا  یجالع  نیرتمهم  یهلا ، تاجانم  رکذ و  هب  هّجوت  و 

ینورد یاهدرد  جالع  تصرف  ناضمر ؛

.مینک ینادردق  رگا  دراد ؛ شزرا  یلیخ  اهاعد  نیا  نیماضم  رّکذت  اهاعد ، نیا  هب  هّجوت  .مینادب  ردـق  ار  اهاعد  نیا  اهزور و  نیا  اهبـش ، نیا  دـیاب  ام 
، گرزب درد  نیا  یرامیب ، نیا  میناوتیم  هچره  دیاب  .دنا  هدوب  التبم  نآ  هب  اهنارود  همه ی  رد  رشب  داحآ  هنافسأتم  هک  تسام  ینورد  درد  جالع  اهنیا 

امـش اذـل  .تساه  هار  زا  یکی  راگدرورپ  تمظع  رّکذـت  لاعتم و  یادـخ  هب  هّجوت  .مینک  مک  ناـمدوخ  رد  ار  اـیند -  هب  یگتـسبلد  هعیاـض -  نیا 
مهیلع نیموصعم  زا  هدیـسر ی  هیعدا ی  هّتبلا  .تسا  نینمؤملاریما  یاـهاعد  نیمه  اـهاعد  نیرتروشرپ  دـینک ؛ هاـگن  ار  نینمؤـملاریما  یاـهاعد 

نیا اهنیرتهب ، دیاش  ای  اهنیرتهب  وزج  اهتنم  یلاع ، دح  رد  ًابلاغ  تسا و  هنافراع  هناقشاع و  زادگ  زوس و  ظاحل  زا  نومـضمرپ  زغمرپ ، همه  مالّـسلا 
نم هک  هینابعش ، تاجانم  یاعد  ای  حابص  یاعد  ای  لیمک  یاعد  نیمه  .تسا  هدیسر  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  تسا  یئاهاعد 

.هینابعش تاجانم  لیمک و  یاعد  دنتفگ  ناشیا  دیراد ، هقالع  مادک  هب  رتشیب  امش  اهاعد  نیا  نیب  رد  هک  مدیسرپ  یتقو  کی  هیلع  هللا  ناوضر  ماما  زا 
هدنزادگ ًاتقیقح  راوگرزب ، نآ  یاهتاجانم  مه  نینمؤملاریما و  زادگ  زوس و  زاین و  زار و  نیا  .تسا  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ود  ره 

.دشاب هتشاد  هّجوت  هک  یسک  یارب  تسا 

ظافلا اعد ، ظافلا  .دـنهدب  رارق  هّجوت  دروم  اهاعد  نیا  رد  ار  تارقف  نیا  تاملک و  نیا  یناعم  دـننک  یعـس  ام  زیزع  ناناوج  منکیم  شهاوخ  نم  و 
ار اهاعد  نیا  یناعم  رگا  .تساوخ  دیاب  ادخ  زا  دز ، فرح  دیاب  ادخ  اب  اهبـش  نیا  رد  .تسا  یدـنلب  یناعم  یناعم ، نکیل  تسا ؛ یئابیز  حیـصف و 

یاهبش یاهاعد  هزمح و  یبا  یاعد  ءایحا و  یاهبش  ناضمر و  هام  یاهبش  اهاعد و  نیمه  رد  اه  هتساوخ  نیرتهب  تاملک و  نیرتهب  دنادب ، ناسنا 
ار اهاعد  نیا  یناعم  یسک  رگا  .تسا  ردق 
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فرح تسا ؛ کیدزن  ام  هب  لاعتم  یادخ  درادن ؛ دوجو  یباجح  ادخ  ام و  نیب  .دینزب  فرح  ادخ  اب  ناتدوخ  دـینک ؛ اعد  ناتدوخ  نابز  اب  دـنادیمن ،
لاعتم یادخ  رکذ  لاعتم و  یادخ  اب  سنا  نیا  .میهاوخب  لاعتم  یادخ  زا  ار  نامدوخ  یاه  هتساوخ  مینزب ؛ فرح  ادخ  اب  میهاوخب  .دونـشیم  ار  ام 

.دنکیم هدنز  ار  هدرم  یاهلد  دراد ؛ ناسنا  لد  یور  رب  یئاسآزجعم  تاریثأت  یلیخ  اعد  رافغتسا و  و 

راد هزور  ناناوجون  هب  یراد  هزور  کیربت 

یهلا فیلکت  یهلا و  باطخ  هب  فّرـشم  دـننارذگیم و  ار  ناشدوخ  بجاو  هزور ی  لاس  نیلوا  لاسما ، هک  یزیزع  ناناوجون  هب  هک  تسا  مزال  ... 
مرگ دنلب و  ًاتبسن  یاهزور  نیا  رد  دننکیم و  شیامزآ  ار  یهلا  فیلکت  مک ، نینـس  رد  هک  یئاه  هچبرتخد  صوصخب  مینکب ؛ ضرع  کیربت  دنوشیم ،

؛ دننکیم هبرجت  یناوج  نارود  رد  ار  هزور  یعرش  تضایر  ام ، یاهناوج  .تسام  مدرم  تّلم و  یاهـشیامزآ  نیرتهب  زا  یکی  نیا  هک  دنریگیم ، هزور 
یارب صوصخب  مدرم ، یارب  یدنمشزرا  زیچ  یلیخ  ههام  کی  تصرف  رد  تامّرحم  هب  یتبغر  مک  ذئاذل و  زا  نتسب  مشچ  ندیشک ، یگنـسرگ  نیا 

صوصخب اهناوج ، همه ی  هب  .دیآ  یم  دوجو  هب  رـسپ  ای  رتخد  رد  غولب  زاغآ  زا  هک  یناوجون ، نارود  زا  تساوقت  بسک  ِنیرمت  نیا  و  تساهناوج ؛
تهج رد  ناضمر  هام  رد  یونعم  یاضف  نیا  تسا و  یونعم  یاضف  ام  هعماج ی  یاضف  هللادـمحب  .مینکیم  ضرع  کیربت  اه  یلوا  ِلاس  نیا  هب 

ناسحا و هتفه ی  دوشیم -  نادنمتسم  هب  هک  یئاهکمک  نیا  دنکیم ؛ ادیپ  جاور  مدرم  نیب  رد  جیردتب  بوخ  تاداع  دنکیم ؛ ادیپ  دادتـشا  تّیونعم 
یراطفا دنوشیم ، عمج  یمومع  رباعم  رد  دـجاسم ، رد  رّیخ  دارفا  هک  دونـشیم  ناسنا  فلتخم  یاهرهـش  رد  هک  یئاه  یراطفا  نیا  ای  یراکوکین - 

ندرک ادا  ار  ناضمر  هام  قح  عقاو  رد  یکیدزن و  تیمیمـص و  افـص و  هیام ی  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  یاهراک  دننکیم ، راطفا  مدرم  دننکیم ، مهارف 
اهنیا .تسا  رگیدـکی  هب  کـمک  ناملـسم و  ناردارب  اـب  ناـکیدزن ، اـب  یهارمه  ناردارب ، هب  یکین  نیمه  ناـضمر ، هاـم  قوقح  زا  یکی  هک  تسا ،

رایسب یاهزیچ 
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زور تسا ؛ یبوخ  تاداع  نآرق ، سلاجم  اعد ، سلاجم  هظعوم ، سلاجم  تسا ؛ رتشیب  زورما  دوب ، موسرم  لومعم و  مه  قباـس  زا  تسا ، یبوخ 
هسلج ی زا  هظعوم ، هسلج ی  زا  اعد ، هسلج ی  زا  یتسیاب  تسین ، یفاک  هسلج  ِتروص  .داد  زغم  داد ؛ قمع  درک و  جیورت  ار  اهنیا  یتسیاب  زور  هب 

.میریگب یمهس  مینک  یعس  ام  زا  مادک  ره  درک ؛ یرادرب  هرهب  نآرق 

1387/6/30 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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رطف دیع  زور  تّیصوصخ  ود 

لد و رد  هک  یتفاظن  تهازن و  تراهط و  تلاح  نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  لوا  تّیـصوصخ  هک  تسا  زاتمم  تّیـصوصخ  ود  یاراد  رطف  دـیع  زور 
اب ناسنا  هک  تساهتضایر  نیا  زا  یکی  هزور  هک  ناضمر  کرابم  هام  یهلا  یعرش و  یاهتـضایر  رثا  رد  تسا ؛ هدمآ  دوجو  هب  نمؤم  یاهناسنا  ناج 

هزور ماّیا  لوط  رد  یناسفن  یاهشهاوخ  اهـسوه و  رب  دهدیم و  ماجنا  ینالوط  تاعاس  لوط  رد  ار  یدام  تاذل  کرت  دوخ ، هدارا ی  اب  دوخ ، رایتخا 
رکذ تلاح  نیا  نآ ، رب  هوالع ی  ینآرق ؛ میهافم  فراعم و  اب  یئانـشآ  راگدرورپ ، مالک  توالت  نآرق ، اب  سنا  نیا ، رب  هوالع ی  .دیآ  یم  قئاف  یراد 

همه ی دنکیم ، ادیپ  ردق  کرابم  یاهبـش  صوصخب  ناضمر  هام  یاهبـش  اهزور و  رد  لاعتم  یادخ  اب  ناسنا  هک  یـسنا  هّجوت و  عّرـضت و  اعد و  و 
یگرزب یاهسرد  ناضمر  هام  مهم  رایسب  لامعا  نیا  رد  هّتبلا  هک  دشخبیم  ناسنا  ناج  هب  یتهازن  تفاظن و  کی  دهدیم ؛ لد  هب  یتّینارون  کی  اهنیا ،

.مینک هدافتسا  دیاب  مه  اهسرد  نیا  زا  هک  دراد  دوجو  ام  یارب  مه 

ناضمر گرزب  یاهسرد 

هبلغ دناوخیم ، ارف  نآ  هب  ار  ناسنا  سفن  هک  یدام  تاذل  اهسوه و  اهـشهاوخ و  همه ی  رب  دناوتیم  وجادخ  ِناسنا  هدارا ی  هک  تسا  نیا  سرد  کی 
نیا .دنک 
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هب ناضمر  هام  هزور ی  .میایب  قئاف  سفن  یاوه  رب  مناوتیمن  نم  هک  دـنکیم  نیقلت  دوخ  هب  ناسنا  یهاـگ  .تساـم  یارب  یمهم  رایـسب  هتکن ی  کـی 
یاه هولج  .دوش  زوریپ  دیایب و  قئاف  اهسوه  رب  دناوتیم  ددنبب ، راک  هب  یخـسار  مزع  دنکب ، هدارا  هک  یتقو  نآ  دناوتیم ؛ ناسنا  هک  دنکیم  تباث  ناسنا 

تاجن اهنآ  زا  ار  دوخ  درک و  روهقم  لاعتم  یادـخ  هب  لّکوت  اب  یوق ، هدارا ی  اب  ناوتیم  دراد ، دوجو  اـم  رد  هک  ار  دنـسپان  تشز و  تاداـع  رگاوغا ،
زا هچ  نامدوخ و  دنسپان  یصخش  تاداع  زا  هچ  ار  ام  دناوتیم  تسا -  یگرزب  سرد  کی  هدارا  نیا  ریثأت  ام  یارب  هک  یوق -  هدارا ی  نیا  .دیـشخب 

، سرد کی  نیاربانب ، .دـنک  ادـج  تسا ، یونعم  یدام و  یاه  هنیمز  رد  ام  یگداتفا  بقع  هیام ی  هک  نامدوخ  یموب  لاصخ  یعامتجا و  تاداـع 
.تسا عناوم  همه ی  رب  خسار  هدارا ی  هبلغ ی 

عفن هب  ناسنا  یاه  یهاوخدوخ  .دـنکیم  ادـیپ  جاور  مدرم  نایم  رد  نواعت  هیحور ی  اهناسنا ، هب  کمک  هیحور ی  ناضمر  هاـم  رد  نیا ، رب  هوـالع 
یّتح دجاسم ، ناشن ، مان و  نودب  دارفا ، ردقچ  لاسما ، نیمه  ریخا و  یاهلاس  نیا  رد  هناتخبـشوخ  دـینیبب  امـش  .دوشیم  بولغم  اه  یهاوخرگید 

؛ دندرک توعد  ناشدوخ  راطفا  هرفس ی  رس  رب  ار  مدرم  دنداد و  بیترت  یراطفا  .دنداد  رارق  ادخ  ناگدنب  زا  تفایـض  زکرم  یقطانم ، رد  ار  اهنابایخ 
هتشاد دوجو  تسه ، یصخش  یاهینامهم  رد  هک  یئاه  یتسیابردور  تاظحالم و  هکنیا  نودب  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  یلومعم  تافراعت  هکنیا  نودب 

.دوشیم یهتنم  ناسنا  یناسفن  تراهط  هب  هک  تسا  یدنمـشزرا  یاهزیچ  رایـسب  مدرم ، یارب  یهاوخریخ  تلاح  نیا  نواعت ، تلاـح  نیا  .دـشاب 
نارامیب یارب  هزات  نوخ  هب  هک  دندرک  مالعا  نالوئـسم  هک  یتقو  .دش  نوخ  ءادها  ناضمر  هام  رد  یّتح  دش ؛ نادنمزاین  هب  کمک  هام  نیا  رد  ردقچ 

؛ تسا یهاوخدوخ  رب  یهاوخرگید  نداد  هبلغ  تلاح  نامه  نیا  .دـندرک  ءادـها  ار  ناشدوخ  نوخ  ناضمر  هام  رد  یدایز  دارفا  دـنراد ، جاـیتحا 
هللادـمحب هک  تسا  ناـضمر  هاـم  یونعم  هیحور ی  لولعم  یداـیز  نازیم  هب  نیمه  دوخ  هّتبلا  هک  تسا  دوخ  عفاـنم  رب  نارگید  عفاـنم  نداد  هبلغ 

روشک یمومع  یاضف  لاسما  دادیم ، ربخ  دنتسم  یاهشرازگ  قثوم و  یاهربخ  میدینش و  هک  یروط  نآ  هکلب  دوب ، هتشذگ  یاهلاس  لثم  مه  لاسما 
تاعاس نآ  رد  ردق و  یاهبش  رد  صوصخب  عّرضت ؛ اعد و  رکذ و  زا  دوب  بلابل 
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یدرف و یعامتجا و  نوگانوگ  قئالـس  عاونا  اب  فلتخم ، یاهرـشق  زا  رّکذـت ؛ هّجوت و  اعد و  لـفاحم  هب  اـهناوج  ًاـصوصخم  دارفا ، همه ی  کّربتم ،
یقیفوت نیا  لّسوت و  هّجوت و  نیا  دوخ  .دندرک  انشآ  ادخ  اب  ار  ناشیاهلد  دندرک و  دنلب  اعد  هب  ار  اهتسد  دندمآ  همه  دندیشخب ؛ قنور  هریغ  یسایس و 
مالّسلا هیلع  داّجس  ماما  ناضمر ، کرابم  هام  عادو  یاعد  نیمه  رد  هک  تسا  راگدرورپ  هّجوت  نیا  دوخ  تسا ؛ یهلا  فطل  دنکیم ، ادیپ  ناسنا  هک 

تنا کدـمح و  نم  ئفاکتو  .یدرک  ماـهلا  نارکاـش  لد  هب  ار  یرازگرکـش  هک  یدوب  وت  (1) ؛ کرکش هتمهلأ  تنأ  کرکـش و  نم  رکـشت  دیامرفیم :
: رعاش لوق  هب  .دروایب  اج  هب  ار  وت  دمح  دناوتب  هک  یداد  میلعت  یداد ، قیفوت  هک  یدوب  وت  (2) ؛ کدمح هتمّلع 

تسام کیپ  تزوس  درد و  زاین و  ناو  تسام  کیبل  وت  هللا  نآ  تفگ 

یقیفوت تسا و  یهلا  فطل  نیا  دنزیم ، فرح  ادخ  اب  دنکیم ، ادیپ  سنا  لاعتم  یادخ  اب  ناسنا  هک  نیمه  یئوگیم ، هللا  ای  وت  هک  نیمه  تقیقح  رد 
اهناوج امـش  صوصخب  امـش ، ار  یونعم  تّذـل  نیا  .تسا  راگدرورپ  تباجا  نمـضتم  هللا » اـی   » نیا دوخ  .تسا  هداد  ناـسنا  هب  ادـخ  هک  تسا 

اهر ار  نآ  دیهدن ، تسد  زا  ار  تّذل  نیا  .دیدیشچ  ناتدوخ  شیالآ  مک  ای  شیالآ  یب  ینارون و  کاپ و  یاهلد  نآ  اب  ار  یونعم  تّذل  نیا  دیدیشچ ؛
نیا هکنیا  یارب  دـینک ، هدافتـسا  نآ  ریغ  هیداّجـس و  هفیحـص ی  دراو ، یاهاعد  دـجاسم ، نآرق ، توالت  هناـگجنپ ، یاـهزامن  تیفرظ  زا  .دـینکن 
دوخ اب  امـش  ار  ناضمر  هام  زا  یـشان  تّینارون  نیا  هک  تسا  رطف  دیع  زور  هتـسجرب ی  تّیـصوصخ  کی  نیا  .دنک  ادیپ  همادا  تّینارون  تراهط و 

.دینکیم لمح 

، تلم تدـحو  تسا ؛ تّلم  یبلق  یقیقح و  ماجـسنا  شیامن  مسجت و  رطف  دـیع  زور  .تسا  یلجتم  امـش  زامن  نیمه  رد  مه  مود  تّیـصوصخ 
ظفح نامدوخ  یارب  یناضمر  سرد  کی  ناونع  هب  یتسیاب  ار  نیا  .تسا  شزرااب  رایسب  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  هللا ، لبح  هب  یعمج  هتسد  ماصتعا 

تکرب هب  ناریا  تّلم  ام  صوصخب  اهناملـسم -  ام  ناضمر  هام  هک  صوصخب  .تسا  ناضمر  هام  یونعم  یناعم  نامه  لوصحم  مه  نیا  هک  مینک 
سدق زور  هک  تسا  سدق  زور  لماش  نامراوگرزب -  ماما 
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یاهتلم یاهمـشچ  ناریا ، تّلم  میظع  یئامیپهار  سدـق ، زور  لاسما  .تسا و  مالـسا  یاـیند  ماجـسنا  داـحّتا و  یقیقح  یاـه  هولج  نآ  زا  یکی 
زا منادیم  مزال  نم  .دندرک و  تیامح  نیطـسلف  مولظم  تّلم  زا  دندز و  دایرف  ادصکی  ناریا  تّلم  .درک  هّجوتم  دوخ  هب  ملاع  فانکا  زا  ار  ناملـسم 

.منک رکشت  دنداد ، ماجنا  لاسما  سدق  زور  رد  هک  یمیظع  تکرح  نیا  رطاخ  هب  مدرم  داحآ  زا  نامزیزع ، ناریا  تّلم 

هعماج ی هرابرد ی  نامناسک ، هرابرد ی  نامدوخ ، هرابرد ی  ار  ناـضمر  هاـم  تاـکرب  ناریا ! تّلم  همه ی  رازگزاـمن و  زیزع  نارهاوخ  ناردارب و 
.مینک ظفح  تسادخ ، گرزب  تمعن  هک  ار  یهلا  هریخذ ی  نیا  میهدب و  همادا  میناوتیم  هک  یئاجنآ  ات  یمالسا ،

1387/7/10 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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یهلا ترطف  هب  ناسنا  یکیدزن  تصرف  ناضمر ؛

هب ناریا و  راوگرزب  نمؤم و  زیزع و  تّلم  هب  هطقن و  ره  رد  ملاع  ناناملـسم  همه ی  یمالـسا ، گرزب  تّما  همه ی  هب  ار  یمالـسا  گرزب  دـیع  نیا 
کی ًاتقیقح  یمالـسا  تّما  یارب  ار  رطف  دیع  هک  مینکیم  تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  زا  منکیم و  ضرع  کیربت  زیزع  نانامهیم  مرتحم و  راضح  امش 

.دیامرفب رتکیدزن  هچ  ره  تسا ، یهلا  هدعو ی  و  تسا ، نآ  راظتنا  رد  قح  هب  هک  یناشخرد  هدنیآ ی  هب  ار  یمالسا  تّما  دهدب و  رارق  دیع 

باب هبوت ، باب  .دندرب  ار  هدافتسا  رثکاّدح  یهلا  تفایض  هرفس ی  زا  ناضمر  هام  رد  ملاع  ناناملـسم  نامروشک و  مدرم  داحآ  امـش و  زا  یرایـسب 
ناگدنب یارب  دوب  یگرزب  کمک  رادنتـشیوخ  سفن  هزور و  ناهد  .دوب  زاب  هام  نیا  رد  لاعتم  یادخ  اب  سنا  عّرـضت و  هّجوت و  رکذ و  باب  رافغتـسا ،

ار تاجانم  رکذ و  تّذل  ناملسم ، مدرم  یاهلد  نآ ، رد  هک  تسا  یهلا  تفایض  نیا  .دننک  هدافتسا  هام  نیا  رد  یهلا  یونعم  معن  زا  دنناوتب  هک  ادخ 
یارب تسا ، ناـسنا  یقیقح  هشوت ی  هک  ار  اوقت  هریخذ ی  دـننکیم و  تیوقت  ار  دوـخ  هدارا ی  دـنوشیم ، کـیدزن  دوـخ  یهلا  ترطف  هب  دنـشچیم ،

.دننکیم مهارف  ناشدوخ 

1387/7/10 رطف -  دیع  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد 
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نآرق اب  سنُا  یارب  یا  همّدقم  نآرق ، توالت 

همه ی زا  نم  هک  تفرگ -  تروص  اـجنیا  رد  هک  یئاـهتوالت  نیا  .تسا  هدرک  یبوخ  رایـسب  دـشر  روشک  رد  نآرق  توـالت  نآرق و  اـب  سنا  ًـالّوا 
دح رد  ًاتقیقح  یضعب  .دوب  بوخ  رایسب  یاهتوالت  وزج  اهنیا  منکیم -  رکشت  نازیر  همانرب  زا  نینچمه  دندرک و  توالت  اجنیا  هک  یزیزع  ناردارب 

بسانت هب  ءادا  میظنت  میهافم و  نیماضم و  هب  هّجوت  ثیح  زا  دیوجت ، ثیح  زا  نحل ، ثیح  زا  هچ  ءادا ؛ ثیح  زا  هچ  درادناتسا ؛ دح  رد  هطباض ،
نیا هک  تسا  هدش  ضرع  مه  اهراب  .تسا  بوخ  اهنیا  .دنا  هدرک  یبوخ  تفرـشیپ  هللادمحب  ام  یاهناوج  مه  تاهج  نیا  زا  میهافم ؛ نیماضم و 

یاهلاس هک  نآرق  اب  یگناگیب  زا  .دـنک  ادـیپ  نآرق  اب  سنا  اـم  هعماـج ی  هکنیا  یارب  تسا  همّدـقم  بوخ ، یاـهتوالت  هب  اـهبیغرت  نیا  تاـسلج و 
یلیخ هّتبلا  .دوریم  شیپ  دراد  ًاجیردت  نیا  دوشب ؛ کیدزن  نآرق  هب  دـنک ، ادـیپ  تاجن  تسا ، هدوب  نآ  راچد  ام  تّلم  ام و  روشک  ینالوط  یدامتم و 

نآ دش ، ادیپ  نآرق  اب  سنا  یتقو  هک  دـننک ، ادـیپ  سنا  نآرق  اب  ام ، نز  درم و  ام ، ناناوج  همه ی  ام ، تّلم  همه ی  هک  یئاجنآ  ات  تسا  هلـصاف  زونه 
نیا .دونشب  دهاوخب و  یگدنز  نوگانوگ  لئاسم  هنیمز ی  رد  ار  نآرق  نخـس  دنک ، ءاتفتـسا  نآرق  زا  ناسنا  هک  دمآ  دهاوخ  دوجو  هب  لاجم  نیا  تقو 
کی دنک ، زاب  روط  نیمه  یا ، هقباس  یـسنا ، چیه  نودب  یـسک  ره  ار  نآرق  هک  تسین  روجنیا  ّالاو  تفرگ ؛ دـهاوخ  ماجنا  نآرق  اب  سنا  هیاس ی  رد 

، دهدیمن تسد  نآرق  تاقوا  یلیخ  هن ، دنک ؛ ادیپ  ًاموزل  نآ  زا  ار  یبلطم 
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سنا یارب  تسا  همّدقم  اهنیا  سپ  .دش  دهاوخ  یلمع  نیا  ارچ ؛ دشاب ، هک  سنا  .دنک  کیدزن  ینآرق  یناعم  ینآرق و  میهافم  هب  ار  دوخ  دناوتیمن  لد 
.نآرق اب 

نآرق نایراق  هب  ییاه  هیصوت 

اهنحل و نیا  هک  تسا  نیا  منکب ، ضرع  مهاوخیم  لاسما  هک  مه  یرگید  هیصوت ی  کی  .منکیم  یئاه  هیـصوت  نامزیزع  ءاّرق  هب  لومعم ، قبط  هدنب 
نیا دوشیم  روج  ود  اهتنم  دراذگیم ؛ ریثأت  نآرق  ذوفن  رد  دـنکیم و  نیریـش  لد  شوگ و  رد  ار  نآرق  هک  تسا  یئاهزیچ  اهنیا  تسا ؛ بوخ  اهگنهآ 
ءاّرق نیا  نایم  رد  میراد  تسا ؛ روج  کی  نیا  دنکیم ؛ یگدنناوخ  یسک  ًافرـص  هکنیا  یکی  درک : ءادا  بوخ ، یاهادص  نیا  اب  ار  نوگانوگ  یاهگنهآ 
بوخ مه  اهادص  دنناوخیم ، مه  بوخ  تسا ؛ یگدنناوخ  ًافرص  دنا ؛ یروجنیا  یـضعب  دنتـسه -  ءاّرق  ناگتـسجرب  الاح  هک  یرـصم -  فورعم 

 - اهگنهآ اهنحل و  نیمه  اب  اهتوص ، نیمه  اب  دنناوخب -  یوحن  هب  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  رگید  روج  کی  .تسا  بوخ  مه  اهگنهآ  اهنحل و  تسا ،
عوشخ و تلاح  هب  ار  ناسنا  .دوشب  لصاح  نیا ، 1 ؛  ًانامیِإ ْمُهْتَداز  ُهُتایآ  ْمِهْیَلَع  ْتَیِلُت  اذِإ  َو  دزادنیب : ادخ  دای  هب  ار  لد  دنک ، داجیا  لد  رد  عوشخ  هک 

.تسا عوشخ  ندناوخ  ناشندناوخ ، دنا ؛ یروجنیا  ناش  یـضعب  دنتـسه ، هک  یفورعم  ءاّرق  نیمه  رد  .میراد  مه  یروجنیا  دـنک ؛ کیدزن  عّرـضت 
هک ار  یتایآ  نیا  هک  ممهفیم  مه  یبوخ ، طّلـست  مه  دیراد ، یبوخ  یاهادص  مه  هللادمحب  هک  اهناوج  امـش  صوصخب  دننک ، تیاعر  ار  نیا  دـیاب 

، دوب مه  یبوخ  یاهادـص  دوبن ؛ روجنیا  بـالقنا  لوا  ههد ی  یاـهلاس  دوبن ؛ روجنیا  اـهلبق  .دـیتسه  انـشآ  نآ  میهاـفم  یناـعم و  اـب  دـیناوخیم 
مه ار  نیا  اهتنم  تسا ؛ بوخ  اهنیا  .هدروآ  شیپ  ار  اهناوج  اهتفرشیپ  نیا  الاح  هللادمحب  .دنتـشادن  ًابلاغ  میهافم  یناعم و  هب  هّجوت  اّما  دندناوخیم ،
زا لد  تقو  نآ  دـش ، ادـیپ  تایآ  لباقم  رد  عوشخ  یتقو  .دـیایب  دوجو  هب  عوشخ  نیا  ات  دـیناجنگب ، ناتدوخ  توالت  طـباوض  رد  دـینک و  تیاـعر 

ار اهلد  یضعب  .دوشیم  ریذپریثأت  ینآرق  تیاده 
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ْنَأ ُهّللَا  ِدِرُی  ْنَمَف  هن ، یـضعب  دنریذپیمن ؛ ریثأت  دنوشیمن ؛ رثأتم  دناوخیم ، اهنیا  رب  نآرق  یاهتیادـه  نآرق و  تایآ  زا  هچره  ناسنا  هک  دـینیب  یم  امش 
ار لد  میهاوخب  لاعتم  یادخ  زا  دـیاب  ِءامَّسلَا 1 .  یِف  ُدَّعَّصَی  امَّنَأَک  ًاجَرَح  ًاقِّیَض  ُهَرْدَص  ْلَعْجَی  ُهَّلِـضُی  ْنَأ  ْدِرُی  ْنَم  ِمالْـسِْإلِل َو  ُهَرْدَص  ْحَرْـشَی  ُهَیِدْهَی 

.دریذپب ریثأت  دریگب ، سرد  نآرق ، هراشا ی  تشگنا  ینآرق و  تیاده  لباقم  رد  هک  دنک  یروج 

ار لد  دیاب  بوخ ، میوگیم ؛ امـش  یارب  نم  دیئوگیم ، نم  یارب  امـش  رگیدمه ، یارب  مینکیم  رارکت  مه ، میئوگیم  میناوخیم ، ار  تایآ  مه  همه  نیا 
مادم میا ، هدرک  رارکت  مه  اهراب  رگید ؛ تسا  ینآرق  میلعت  کی   ، 2 ًاعیِمَج ِهّللَا  ِلْبَحِب  اوُمِصَتْعِا  َو  ًالثم : دیئامرفب  ضرف  .مینک  رثأتم  میهافم  نیا  زا 

هیآ نیا  لکـش  هب  لد  دریگب ، دنک ، مضه  دنک ، بذـج  لد  دـش -  لزان  ام  لد  رب  یهلا ، ماهلا  ناونع  هب  هفیرـش  هیآ ی  نیا  هک  یتقو  .میناوخیم  مه 
یارب دش و  دهاوخ  یساسا  هلئسم ی  کی  ام  یارب  تدحو  هلئسم ی  تقو  نآ  دریگب -  رارق  هیآ  نیا  بلاق  رد  ام  ناج  ام و  لد  دنک ، ادیپ  تروریص 

لد رب  نانچنآ  نآرق  تایآ  رگا  .دوشیم  رهاظ  اجنیا  شرثا  نیا  دینیبب ، مینزیمن ؛ مه  هب  ار  یلم  میظع  یاهتدحو  یـصخش ، دصاقم  ضارغا و  رطاخ 
ِراّفُکْلَا یَلَع  ُءاّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلَا  َو  هک : دنیوگیم  ام  هب  هک  یتقو  تقو  نآ  دیایبرد ، هیآ  نآ  لکـش  هب  دنک و  مهف  دنک و  بذج  لد  هک  دوشب  لزان  ناسنا 

نیا شیانعم  تسا ؛ یتخـس  یانعم  هب  تّدش  دیدش و  ءاّدشا ؛ تخـس ، ریگتخـس ، راّفک  اب  .دوشیم  تحار  نامیارب  نآ  شریذپ  ْمُهَنْیَب 3 ،  ُءامَحُر 
یبوکرس یاضتقا  مه  تقو  کی  دراد ، یبوکرـس  یاضتقا  تقو  کی  هن ، دنک ؛ بوکرـس  دنک و  لاماپ  یلکب  مدآ  ار  نمـشد  یتسیاب  ًامتح  هک  تسین 

ریثأت دناوتن  دنک ؛ ذوفن  دناوتن  نمشد  دشابن ؛ مرن  نمشد  لباقم  رد  دیاب  ناتزیرکاخ  .دوب  تخسرس  نمـشد  لباقم  رد  دیاب  لاح  همه  رد  اّما  درادن ؛
نیا دینیبب  .مه  لباقم  رد  میـشاب  مرن  میـشاب ، میحر  میـشاب ، نابرهم  رگیدمه  اب  ْمُهَنْیَب ؛  ُءامَحُر  لباقم : هطقن ی  .نمـشد  لباقم  رد  نیا  دراذگب ؛

نیمه راک  لاکشا  تساجک ؟ راک  لاکشا  مینکیمن ؟ لمع  ارچ  .رگید  تسا  نآرق  روتسد 
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تحار ناـمیارب  میرپسب ، نآرق  هب  ار  لد  رگا  میهدـب ، رارق  نآرق  تیادـه  ناراـب  نآرق و  تمحر  ناراـب  هدـنریذپ ی  ِفرظ  ار  ناـمیاهلد  رگا  .تسا 
هیصوت نیا  ناسنا  هک  دش  دهاوخن  بجوم  اهنیا  یزاب ، قیفر  یبلط ، لوپ  یبلط ، تردق  یدام ، عفانم  یصخش ، ضارغا  یصخش ، دصاقم  .دوشیم 

.دزادنیب رس  تشپ  دهدب ؛ تسد  زا  دنک ؛ شومارف  ار  ینآرق  تیاده  ینآرق و  ی 

 - نآرق تیصاخ  دشاب  دیاب  یروجنیا  دناسرب ؛ اجنیا  هب  لزنم  هب  لزنم  ار  ام  دیاب  نآرق ، ندناوخ  نآرق و  ندینش  لباقم و  رد  نآرق  ندوشگ  نیا  دینیبب 
میراذگب میدنبب  دعب  میتفرگ ، دای  میدناوخ و  بوخ ، یلیخ  دناوخب ، راب  کی  مدآ  هک  تسین  یلومعم  باتک  لثم  نآرق  .تسا  نیا  ینامسآ -  باتک 

، تسا نامز  لوط  رد  تسا ، یجیردـت  نآ  ریثأت  تسا ، زاین  دروم  هشیمه  تسا ، شخب  تایح  تسا ، یندـیماشآ  بآ  لـثم  نیا  هن ، شیاـج ؛ رس 
زاب هک  تسه  یرگید  هرگ  دوشب ؛ هدوشگ  هک  تسه  یرگید  باب  کی  زاب  دیریگب ، ارف  نآرق  زا  امـش  هچره  .درادـن  رخآ  نآ  تیادـه  درادـن ، تیاهن 

اب هک  تسا  نیمه  شا  هلیـسو  نیا  بوخ ، .دـناوخ  ار  نآرق  مئاد  دـیاب  اذـل  .تسا  یروجنیا  نآرق  دوشب ؛ مولعم  هک  تسه  یرگید  لوهجم  دوشب ؛
روط نیمه  دننکب ؛ تیاعر  نآ  رد  ار  نوگانوگ  تاهج  دـنناوخب و  ار  نآرق  بوخ  یاهنحل  اب  بوخ ، یاهادـص  اب  ام  یاهناوج  میوشب ، سونأم  نآرق 

.دنهدب رارق  بوخ  توالت  کی  هدنزاس ی  رصانع  اه و  هعومجم  وزج  مه  ار  عوشخ  میدرک ، ضرع  هک 

رارق ینآرق  تفرعم  ینآرق و  تیاده  هدنریذپ ی  ار  ام  یاهلد  اراگدرورپ ! .امرفب  روشحم  نآرق  اب  ناریمب ؛ نآرق  اب  رادب ؛ هدنز  نآرق  اب  ار  ام  اراگدرورپ !
ناضمر هام  ناملـسم ، تّما  یارب  ام و  تّلم  یارب  ار  ناضمر  هام  نیا  دـمحم  لآ  دـمحم و  قح  هب  اراگدرورپ ! .هدـب  رارق  دـیحوت  لها  ار  ام  هدـب ؛
لومـشم ار  ام  ناگتـشذگ  اراگدرورپ ! .امرفب  رترئاد  رت و  جئار  رت و  یراج  ناملـسم  تّما  نیب  رد  زور  هبزور  ار  نآرق  اراگدرورپ ! .هدـب  رارق  یکرابم 

.هدب رارق  دوخ  ترفغم  تمحر و 

1388/5/31 ناضمر -  هام  لوا  زور  رد  نآرق  نایراق  عمج  رد 
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( هر  ) ماما هتسجرب ی  راگدای  سدق ، زور  تیمها 

یگتـسبلد بالقنا و  یگتـسبلد  هناشن ی  تسام ؛ زیزع  ماما  یاهراگدای  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  نیا  تسا ؛ سدق  زور  هعمج -  هدـنیآ -  هتفه ی 
یلیخ .میراد  هگن  هدنز  ایند  رد  لاس  ره  میتسناوت  ام  ار  مان  نیا  سدق ، زور  تکرب  هب  .تسا  نیطسلف  یارجام  فیرـش و  سدق  یارجام  هب  ام  تّلم 
شالت رگا  .دوش  شومارف  نیطـسلف  هلئـسم ی  هک  دندرک  جرخ  لوپ  دندرک ، شالت  دـندوب ، لیام  دنتـساوخیم ، اهتـسایس  زا  یلیخ  اهتموکح و  زا 
هلئسم دنناوتب  هک  دوبن  دیعب  دوبن ، دولآ  تثابخ  تسایس  نیا  هلباقم ی  رد  اوق  مامت  اب  یمالسا  یروهمج  یگداتـسیا  رگا  دوبن ، یمالـسا  یروهمج 

دندقتعم و دنفرتعم ، ثیبخ  یاهتسینویهص  دوخ  رابکتسا و  هاگتسد  دوخ  مه  نالا  .دننک  شومارف  ًالصا  دنناشکب ؛ هیواز  هب  جیردتب  ار  نیطسلف  ی 
هلئسم دنهدب ، ماجنا  دنهاوخیم  هک  یئاه  یراکشزاس  اب  هک  دراذگیمن  تسا و  هتشارفارب  ار  نیطسلف  مچرپ  یمالـسا  یروهمج  هکنیا  زا  دنتحاران 
میظع تّلم  یهلا ، تیاده  هب  یهلا ، قیفوت  هب  مه  لاسما  .تسا  مان  نیا  دای و  نیا  ندرک  هدنز  زور  سدق ، زور  .دننک  جراخ  رود  زا  ار  نیطـسلف  ی 

زا یرایـسب  مه  رگید  یاـهروشک  رد  .درک  دـنهاوخ  یئاـمیپهار  تشاد ، دـنهاوخ  یمارگ  ار  سدـق  زور  اهناتـسرهش  هـمه ی  رد  نارهت و  رد  اـم 
ناریا تّلم  تدحو  رهظم  ًانمـض  تسا و  سدق  هلئـسم ی  هب  قّلعتم  زور  سدـق ، زور  .دـننکیم  تّیعبت  ناریا  تّلم  زا  سدـق  زور  رد  ناناملـسم 
هلباقم دیاب  هقرفت  اب  .دیسرت  دیاب  هقرفت  زا  .دننک  هدافتسا  هقرفت  داجیا  یارب  تاعامتجا  نیا  زا  دنهاوخن  یناسک  سدق  زور  رد  دیـشاب  بقارم  .تسا 

یتقو نآ  .دیایب  دوجو  هب  دیابن  هقرفت  .درک  هضراعم  و 
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هللادمحب اّما  دننزب ، مه  هب  مه  ار  نیا  دندرک  یعـس  اهلاس  نیا  لوط  رد  .دشاب  هچراپکی  هک  دنک  دنلب  راختفا  اب  ار  سدق  مچرپ  دـناوتیم  ناریا  تّلم 
.تسناوت دنهاوخن  مه  ًادعب  هللاءاش  نا  دنتسناوتن ؛

1388/6/20 نارهت -  هعمج ی  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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ناسنا دیدج  لاس  زاغآ  ردق ؛ بش 

کیربت یمالـسا  میظع  تّما  ناهج و  ناناملـسم  همه ی  هب  ناریا و  تّلم  همه ی  رازگزاـمن و  نارهاوخ  ناردارب و  همه ی  هب  ار  رطف  دیعـس  دـیع 
اب نآرق ، توالت  اب  نآ ، رد  یهلا  یانث  اعد و  رکذ و  اب  شا ، هزور  اب  ناضمر  هام  .دوشیم  جراخ  تّینارون  اب  ناضمر  هام  زا  ناملـسم  .مینکیم  ضرع 
زا تقیقح  رد  .دـیادزیم  ناسنا  ناج  لد و  زا  ار  اـهراگنز  دـنکیم ، ینارون  ار  لد  دوشیم ، رادروخرب  نآ  زا  نمؤم  ناـسنا  هک  رگید  ناوارف  تانـسح 

.دوشیم هتـشون  یهلا  نابتاک  یوس  زا  وا  یارب  لاس  نارود  رد  وا  ریدقت  ردق  بش  رد  .دـنکیم  زاغآ  ار  یون  لاس  راد ، هزور  نمؤم  ناسنا  ردـق ، بش 
ار هار  نیا  اوقت  هریخذ ی  اب  دـیآ ، یم  رد  تکرح  هب  یهار  رد  .دوشیم  ون  تدالو  ون و  تایح  کی  عقاو  رد  ون و  هلحرم ی  ون ، لاس  کـی  دراو  ناـسنا 

عطاقم نیا  زا  یکی  رطف  دیع  زور  دنا و  هداد  رارق  وا  یارب  ددجم  یروآدای  هرطاخ و  دیدجت  یارب  نوگانوگ  عطاقم  مه  هار  نیا  یانثا  رد  دنکیم ، یط 
.درمش منتغم  دیاب  ار  زور  نیا  .تسا  هار  نایم 

هب اهراب  رطف  دیع  زامن  رد  .تسا  دیدج  تدالو  نیا  هنارکش ی  .تسا  ناضمر  هام  رد  یهلا  تمعن  هنارکش ی  انعم  کی  هب  رطف  دیع  زور  زامن  نیا 
نیا هک  لمع  قالخا و  نامیا و  یاّفـصم  تشهب  نآ  هب  ار  ام  دّـمحم ؛  لآ  ادّـمحم و  هیف  تلخدا  ریخ  ّلـک  یف  ینلخدا  مینکیم : ضرع  دـنوادخ 
لمع خزود  نآ  زا  مهیلع ؛  هیلع و  کتاولـص  دّمحم  لآ  ادّمحم و  هنم  تجرخا  ءوس  ّلک  نم  ینجرخاو  .نک  دراو  یداد ، اج  نآ  رد  ار  ناگدیزگرب 

ناراوگرزب نیا  هک  تسیاشان  هدیقع ی  تسیاشان ، قالخا  تسیاشان ،
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میـسرت رطف  دـیع  زور  رد  نامدوخ  یارب  ار  گرزب  فدـه  نیا  .نک  جراخ  ار  اـم  یتشاد ، هاـگن  نوصم  ظوفحم و  نآ  زا  ار  تقلخ  ملاـع  نازیزع  و 
میقتـسم طارـص  نیا  رد  هک  مینک  شـالت  مینک ، یعـس  هک  میراد  فیلکت  میراد ، هفیظو  هّتبلا  مه  اـم  ِدوخ  مینکیم و  بلط  ادـخ  زا  ار  نآ  مینکیم ،

.تساوقت نامه  نیا  .مینامب 

ناضمر هام  یاهدرواتسد 

عمجاو میناوخیم : یلامث  هزمح ی  یبا  فیرش  یاعد  رد  .لاعتم  یادخ  هب  تشگزاب  تسا ؛ هبانا  هبوت و  ناضمر  هام  گرزب  یاهدرواتسد  زا  یکی 
زا دب ، رادنپ  زا  دب ، لمع  زا  جک ، هار  زا  .میدرگرب  هک  ناسرب  هبوت  ماقم  هجرد و  هب  ار  ام  (1) ؛ کیلا هبوّتلا  هجرد  یلا  ینلقنا  یفطصملا و  نیب  ینیب و 

.میدرگرب تشز  قالخا 

(2)؛ هبوّتلا هتیّمس  کوفع و  یلا  اباب  کدابعل  تحتف  یذّلا  تنا  دنکیم : ضرع  ملاع  راگدرورپ  هب  داّجـس  ماما  ناضمر ، کرابم  هام  عادو  یاعد  رد 
هب اشگلد  هرجنپ ی  تسا ؛ هبوت  ِرد  رد ، نیا  .میربب  هرهب  وت  تمحر  وفع و  تمعن  زا  میباتـشب ، وت  وفع  یوس  هب  هک  ام  یور  هب  یدرک  زاب  ار  باب  نیا 

ناسنا .دـشیم  دـب  یلیخ  راکهنگ  ناگدـنب  ام  عضو  درکیمن ، زاب  ناگدـنب  یور  هب  ار  هبوت  هار  لاعتم  یادـخ  رگا  .یهلا  وفع  یاّفـصم  یاضف  یوس 
هرکیپ ی رب  یمخز  ناهانگ  نیا  زا  مادک  ره  .دـنکیم  هانگ  دوشیم و  شزغل  راچد  دوشیم ، اطخ  راچد  یناسفن  یاه  یوه  یناسنا ، زئارغ  ریثأت  تحت 

؟ دوبن هبوت  هار  رگا  میدرکیم  راک  هچ  .دنکیم  دراو  ام  ناج  لد و 

هلئسم ی رگا  (3) ؛ یرذع کلوبق  ریغ  یرما  یف  هیلا  هّجوتا  اعزفم  یّنم و ال  ناک  اّمم  اّرفم  دـجا  ال  دـنکیم : ضرع  نینمؤملاریما  لیمک  یاعد  رد 
زا فّلخت ، زا  هانگ ، زا  میا  هدروآ  دوخ  رس  رب  هچنآ  زا  میتسناوتیم  ام  روطچ  دوبن ، میحر  میرک و  راگدرورپ  یوس  زا  رذع  لوبق  ندرک و  یهاوخرذع 

، میتشادن یّرفم  مینک ؛ صالخ  ار  نامدوخ  هانگ ، نیگنس  یاهراب  همه  نیا  رش  زا  اه ، یوه  زا  یوریپ  زا  شزغل ،
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.دینادب ردق  ار  هبوت  .تسا  هبوت  نآ  تسا و  هدوشگ  ام  یور  هب  لاعتم  یادخ  ار  هاگهانپ  نیا  .میتشادن  یهاگهانپ 

شزاون اب  اهنآ ، رهم  اب  اهنآ ، تّبحم  اب  ددرگیمرب و  ردام  ردپ و  شوغآ  هب  دعب  دنکیم ، رارف  دزیرگیم و  ردام  ردپ و  هناخ ی  زا  تلاهج  رثا  رب  یناوج 
.دریذپیم دـنکیم و  لوبق  ار  ام  زاب  شوغآ  اب  لاعتم  یادـخ  یهلا ، تمحر  هناخ ی  یوس  هب  میدرگیمرب  یتقو  .تسا  هبوت  نیا ، .دوشیم  هجاوم  اهنآ 

ار، ناـناوج  روضح  ریوصت  مدـید  نم  .میرامـشب  منتغم  دـیآ ، یم  شیپ  نمؤم  ناـسنا  یارب  یعیبط  روط  هب  ناـضمر  هاـم  رد  هک  ار  تشگزاـب  نیا 
رب راگدرورپ  هب  هّجوت  رد  هک  یئاهکـشا  نیا  رکذ ؛ تاسلج  رد  نآرق ، تاسلج  رد  اعد ، تاسلج  رد  ناضمر  هام  رد  ار ، نادرم  نانز و  ار ، ناـناوجون 
رـس یاهلد  ام ، یتسرپ  یوه  .میراد  هگن  ار  هبوت  نیا  .تسا  هبوت  اهنیا  .دراد  شزرا  یلیخ  دراد ، تمیق  یلیخ  تخیریم ، ورف  دـیتلغیم و  اه  هرهچ 
نیا .میهدـب  وشتـسش  ار  نامدوخ  میناوتب  هک  تسا  هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ناضمر  هام  ار  تصرف  نیا  .دوشیم  شزغل  اـطخ و  راـچد  اـم  یاوه  هب 

، گرزب یاهدرد  نیا  همه ی  .تشاد  هگن  ار  نآ  دـیاب  درک ، شظفح  دـیاب  اّـما  دـهدیم ، وشتـسش  ار  لد  اهکـشا  نیا  .دراد  شزرا  یلیخ  وشتـسش 
دنتسه ام  گرزب  یاه  یرامیب  اهنیا  هک  اه -  یرگیلاباال  اهتنایخ ، اه ، یدعت  اهدسح ، اهربک ، اه ، تّینم  ینعی  کانرطخ ، کلهم و  یاه  یرامیب 
لاسما ام  ناضمر  هام  .تسا  هدرک  هّجوت  ًانیقی  دنکیم و  هّجوت  لاعتم  یادخ  .دنوشیم  نامرد  لباق  دـننکیم ، ادـیپ  جالع  تصرف  ناضمر  هام  رد  - 

یاه هورگ  فلتخم ، یاهرـشق  روضح  هظعوم -  سلاجم  اعد ، سلاجم  رکذ ، سلاجم  نآرق ، سلاجم  سلاجم -  .دوب  یبوخ  یلیخ  ناضمر  هاـم 
زا کرابم  هام  نیا  لوط  رد  ردـقچ  تفرگ ، ماجنا  هام  نیا  رد  قافنا  ردـقچ  .سلاجم  نیا  رد  نوگانوگ  یاه  هفایق  اـه و  هرهچ  یعاـمتجا ، فلتخم 

ار اهنیا  .دروآ  یم  دوجو  هب  ناسنا  یارب  یـشیاشگ  دهدیم ، ناسنا  حور  هب  یرطع  کی  مادک  ره  .دراد  شزرا  یلیخ  اهنیا  .دش  یریگتـسد  نافیعض 
اهناوج یارب  دـیآ ، یم  شیپ  رتمک  الاب  نینـس  رد  .دنرمـشب  منتغم  ار  ینارون  یاهلد  نیا  ار ، مرن  یاهلد  نیا  اهناوج  منکیم  هیـصوت  نم  .مینک  ظفح 

لها زا  هدراو ی  هیعدا ی  اب  سنا  نآرق ، اب  سنا  نآرق ، توالت  دجاسم ، رد  روضح  تقو ، لوا  زامن  .دـینک  ظفح  ار  اهلد  نیا  .دـیآ  یم  شیپ  رتشیب 
.دیرمشب منتغم  ار  تسا -  یمالسا  فراعم  هنیجنگ ی  هک  تیب - 
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هعماج رد  نظءوس  یاضف  شرتسگ  زا  یریگولج  قالخا و  تّیمها 

، یردارب یاضف  ار  هعماج  یاضف  .تسا  رتشیب  مه  لمع  زا  شتیمها  قالخا  .میـسرب  مه  نامدوخ  قـالخا  هب  میـسرب ؛ مه  ناـمدوخ  قـالخا  هب 
ار تاداع  نیا  .میهدب  رارق  ینامگدب  یاضف  نظءوس و  یاضف  ار  هعماج  یاضف  هکنیا  اب  متـسین  قفاوم  چیه  نم  .میهدـب  رارق  نظ  نسح  ینابرهم ،
رتشیب و مه  زور  هبزور  زورما  هک  یطابترا -  نوگانوگ  یاه  هاگتـسد  هناسر و  همانزور و  هک  هدش  باب  هنافـسأتم  هکنیا  .مینک  رود  دیاب  نامدوخ  زا 
ام لد  تسین ، یبوخ  زیچ  نیا  تسین ؛ یبوخ  زیچ  نیا  رگیدکی ، ندرک  مهّتم  یارب  دنا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  یـشور  دوشیم -  رت  هدیچیپ  رت و  هدرتسگ 

هانگ هعاشا ی  یاضف  اضف ، اّما  دنیبب ، ار  شدوخ  هانگ  ناوات  راکهنگ  هک  درادن  تافانم  چیه  .دنکیم  یناملظ  ار  ام  یگدنز  یاضف  دـنکیم ، کیرات  ار 
مه نویزیولت  رد  هک  اه -  هاگداد  رد  هکنیا  میوگب : مه  ار  نیا  نم  اج  نیمه  .تالایخ  هب  تاعیاش ، هب  ندرک  مهّتم  ار  نارگید  ندز ، تمهت  دشابن ؛

مهّتم هلب ، .درادـن  تیجح  ًاعرـش  نیا ، هک  میوگب  ار  نیا  نم  دوشیم ، هتفگ  یرگید  سک  کی  هب  عجار  یزیچ  یمهّتم  کـی  لوق  زا  دـشیم -  شخپ 
نیا تسین ، تجح  درک ، یفارتعا  رگا  شدوخ  هرابرد ی  هاـگداد  رد  دـنیوگب  هکنیا  .تسا  تجح  نیا  دـیوگب ، هاـگداد  رد  دوخ  هراـبرد ی  هچره 

رد نیبرود ، لباقم  رد  هاـگداد  کـی  رد  ـالقع  دزن  رد  ًاـفرع و  ًاعرـش ، یفارتعا ، ره  یرارقا ، ره  هن ، تسا ؛ یـشزرا  یب  فرح  تسا ، یلمهم  فرح 
، دنک یفارتعا  دهاوخب  یرگید  هیلع  اّما  تسا ؛ ذفان  تسا ، لوبقم  تسا ، عومـسم  فارتعا  نیا  دنکب ، دوخ  هیلع  مهّتم  هک  ینویلیم  ناگدننیب  لباقم 

ْمِهِسُفْنَأِب ُتانِمْؤُمْلَا  َنوُنِمْؤُمْلَا َو  َّنَظ  ُهوُمُتْعِمَس  ْذِإ  ْوَل ال  دیامرفیم : میرک  نآرق  .درک  رپ  ءوس  نامگ  زا  تمهت و  زا  دیابن  ار  اضف  .تسین  عومسم  هن ،
ظوفحم دوخ  یاج  هب  یئاضق  یئارجا و  هاگتـسد  فیلکت  دیرادن ؟ نظ  نسح  رگیدمه  هب  ارچ  دننکیم ، مهّتم  ار  یکی  هک  دیونـشیم  یتقو  1 ؛  ًارْیَخ

یشور نامه  اب  دننک ؛ تازاجم  موکحم و  ار  مرجم  دیاب  یئاضق  یاه  هاگتسد  دننک ، بیقعت  ار  مرجم  دیاب  یئارجا  یاه  هاگتسد  .تسا 

ص:370

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 433 

http://www.ghaemiyeh.com


ینوناق قرط  زا  هک  مرجم  تازاجم  اّما  دنیایب ؛ هاتوک  دیابن  هنیمز  نیا  رد  مه  چیه  تسه و  ام  یفرع  نیناوق  یمالسا و  نیناوق  رد  دوشیم و  تباث  هک 
.مینادرگب نهد  هب  نهد  هعماج  رد  مینک ، ماندب  مینک ، مهّتم  ار  یکی  تمهت ، هب  لایخ ، هب  نامگ ، هب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  تسا ، هدش  تباث  وا  مرج 

، دننزب یفرح  یناسک  ای  یسک  هیلع  ضرغم -  یاهنویزیولت  اه ، هناگیب  اه ، یجراخ  نارگید -  ای  .تسین  یتسرد  یاضف  اضف ، نیا  .دوشیمن  هکنیا 
.تسین لوبق  دروم  نیا ، تسا ؛ ملظ  نیا ، .مینک  شخپ  ار  نامه  نیع  مه  ام  دندرک ؛ اطخ  اج  نالف  دـندرک ، تنایخ  اج  نالف  اهنیا  هک  دـننک  اعدا 

هتفگ ار  تقیقح  دنیایب  دروم  نیا  رد  هک  دوشب ، نشور  ام  دروم  رد  قئاقح  دـنا  هتـساوخ  یِک  تسا ؟ هتخوس  ام  یارب  ناشلد  یِک  هناگیب  یاه  هناسر 
.تساضف ندرک  ردک  نیا ، تسین ؛ تیفافـش  نیا ، .تسا  تیفافـش  اهنیا  تفگ  دیابن  .دـننکیم  یئاهاعدا  دـننزیم ، یئاهفرح  دـنیوگیم ، دنـشاب ؟

یاـنعم نیا  دـهدب ؛ رارق  مدرم  راـیتخا  رد  حـضاو  روط  هب  ار  شدوخ  درکلمع  یمالـسا  یروهمج  رد  لوئـسم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تیفاـفش 
اهنآ هب  ار  یئاهزیچ  تمهت و  راشف  راب  ریز  میریگب  دشاب ، هدش  تابثا  هکنیا  نودب  ار  نآ  نیا و  میئایب  ام  هکنیا  اّما  دـننکب ؛ مه  دـیاب  تسا ، تیفافش 

، دنک مهّتم  ار  نآ  نیا  مینک ؛ نایب  ار  نآ  میرادن  قح  ام  تسا ، هدشن  تباث  هک  یمادام  ات  اّما  دشاب ، تسار  عقاو  رد  تسا  نکمم  هک  میهدـب  تبـسن 
ماظن لک  دوشب و  ادیپ  فرط  نآ  زا  رفن  کی  مه  دعب  میروایب ، شیارب  دهاش  سیلگنا -  ضرغم  هناسر ی  هناگیب -  هناسر ی  زا  دنک ؛ مهّتم  ار  نیا  نآ 

تبسن یمالسا  ماظن  هب  یضعب  هک  یئاهزیچ  نیا  زا  تسا  رتالاب  رایسب  شنأش  یمالـسا  ماظن  تسین و  یمالـسا  ماظن  هتـسیاش ی  هک  یروما  هب  ار 
هب یمالـسا ، ماظن  کی  هب  ندز  تمهت  تسا ، هانگ  صخـش  کی  هب  ندز  تمهت  .تسا  دراو  مه  رتشیب  اهنآ  رب  لاکـشا  نیا  دنکب ، مهّتم  دـنهدیم ،

.نک رود  ناهانگ  نیا  زا  ار  ام  دوخ  یاوقت  اب  اراگدرورپ ! .تسا  یرتگرزب  رایسب  هانگ  هعومجم ، کی 

1388/6/29 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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نآرق میهافم  فراعم و  زا  یریگ  هرهب  موزل 

نیا رد  رگید  راب  کی  میناوتب  هک  داد  همادا  دوخ  فطل  دوخ و  لضف  اب  ار  ام  رمع  درک و  تیانع  قیفوت  هک  میرازگـساپس  رکاش و  ار  لاـعتم  دـنوادخ 
نامزیزع ءاّرق  هلیسو ی  هب  نآرق  همیرک ی  تایآ  توالت  زا  مینک و  تکرش  تسا -  یدوسرپ  راذگرثا و  نیریش و  رایـسب  هسلج ی  کی  هک  هسلج - 

یگرزب تمعن  یردـق  هب  تسام ، هعماج ی  رد  نآرق  هب  هقالع ی  ِنوزفازور  دـشر  تمعن  عقاو  رد  هک  ار  گرزب  تمعن  نیا  ًاـعقاو  هدـنب  .میربب  هرهب 
.تسین لداعم  نآ  اب  یتمعن  چیه  دیاش  هک  منادیم 

نیا دراو  هک  یزیزع  ناناوج  هچ  دندرک ، توالت  زورما  یضعب  هک  تئارق  دیتاسا  هچ  مرتحم ، ءاّرق  دوب ؛ یبوخ  رایسب  هسلج ی  مه  زورما  هسلج ی 
دیون روشک  یارب  ار  یرتهب  هدنیآ ی  هک  بوخ  یاه  یدنم  هقالع  بوخ ، یاهادص  بوخ ، یاهدادعتـسا  دنکیم ؛ ساسحا  ناسنا  دنتـسه و  یداو 

َقوُسُفْلَا َو َرْفُکْلَا َو  ُمُکْیَلِإ  َهَّرَک  ْمُکِبوُلُق َو  یِف  ُهَنَّیَز  َنامیِْإلَا َو  ُمُکْیَلِإ  َبَّبَح  َهّللَا  َّنِکل  .تسا َو  هداد  ام  هب  ار  تمعن  نیا  لاعتم  دنوادخ  بخ ، .دهدیم 
نآ دهدب و  رارق  بوبحم  ام  مدرم  یارب  تسه ، نامیا  هناشن ی  هک  هچنآ  ار و  نامیا  دنوادخ  هک  تسا  یگرزب  تمعن  یلیخ  بخ  نیا  َنایْصِعْلَا 1 . 
نیا .میوشب  انـشآ  نآرق  میهافم  نآرق و  فراعم  اب  دـیاب  میربب ، هرهب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  نآرق  زا  میهاوخب  رگا  .اـم  یاـهلد  رد  دـهدب  تنیز  ار 

ام هب  همه  نیا  دوبیمن ، نآرق  زا  نتفرگ  سرد  رگا  .دـنکیم  کـمک  تهج  نیا  رد  اـم  هب  مه  نآرق  اـب  سنا  نیا  مه و  نآرق  ظـفح  نیا  مه و  توـالت 
هک دندرکیمن  هیصوت 
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فده هک  نیا  دوشب ؛ هدنکارپ  دیایب و  دوجو  هب  اضف  رد  یتوص  جاوما  نیا  هک  تسین  نیا  فده  میشاب  هتشاد  هّجوت  دیاب  نوچ  .مینک  توالت  ار  نآرق 
اب الاح  مه  ار  نآرق  میربب ، تّذل  ام  دناوخب و  یـسک  یـشوخ  گنهآ  اب  تسا  نکمم  ار  یرعـش  کی  هک  ینانچمه  هک  تسین  نیا  فده  ای  .تسین 
ار توالت  هک  هچنآ  توالت و  تامّدـقم -  نیا  همه ی  .تسین  فدـه  هک  اهنیا  میربب ؛ تّذـل  نآ  شوخ  یادـص  زا  ام  هک  دـنناوخب  یـشوخ  گنهآ 

هعماج رد  دهدیم  جاور  ار  توالت  هک  تسا  ییاه  هفلؤم  نیا  وزج  اهنیا  تسا و  شوخ  نحل  شوخ و  یادص  نیمه  هک  هعماج  رد  دنکیم  جـیورت 
.تسا ینآرق  فراعم  مهف  یارب  دنکیم -  قاتشم  نآ  تمس  هب  ار  اهلد  و 

ینآرق فراعم  تاجرد 

فراعم میئوگیم  ام  یتقو  ینعی  .دـیآ  یم  تسد  هب  نآرق  همجرت ی  نآرق و  ظافلا  رد  لّمأت  نیمه  زا  شلوا  .دراد  یتاجرد  مه  ینآرق  فراـعم  مهف 
دراد دوجو  یا  هیلاع  فراعم  هلب ، .دـسریمن  وا  هب  سک  چـیه  تسد  هک  تسا  یا  هنوگزمر  ِدولآزار  ِیوت  تفه  کی  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  ینآرق ،

هّجوت هکنیا  طرش  هب  یداع -  یلومعم و  مدرم  ام  ام -  نیمه  هک  تسه  مه  یرایـسب  فراعم  اّما  دسرن ، تسا  نکمم  نآ  هب  اهام  لاثما  تسد  هک 
اهنیا تسه ؛ ناوارف  نآرق  همیرک ی  تاـیآ  نیمه  رد  .درک  میهاوـخ  هدافتـسا  نآ  زا  دـیمهف و  میهاوـخ  ار  نآ  ناـیب ، نیا  هب  مـالک و  نیا  هـب  مـینک 

ُثُکْنَی امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیِدْیَأ  َقْوَف  ِهّللَا  ُدَی  َهّللَا  َنوُعِیابُی  امَّنِإ  َکَنوُعِیابُی  َنیِذَّلَا  َّنِإ  هفیرش : هیآ ی  نیا  رد  دیئامرفب  ضرف  .تسام  یگدنز  یاهـسرد 
ْنَمَف .ام  یگدنز  یارب  تسا  یحـضاو  سرد  نیا  رگید ؛ تسا  سرد  نیا  بخ   . 1 ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهیِتْؤُیَـسَف  َهّللَا  ُهْیَلَع  َدَهاع  امِب  یفْوَأ  ْنَم  ِهِسْفَن َو  یلَع 
دهع ضقن  دیدز ، مه  هب  دیدرک ، ادخ  اب  هک  ار  یتعیب  دـیتشاذگ ، مالـسا  اب  دـیتشاذگ ، ربمغیپ  اب  هک  ار  یدادرارق  رگا  ِهِسْفَن ؛  یلَع  ُثُکْنَی  امَّنِإَف  َثَکَن 

امَّنِإَف َثَکَن  ْنَمَف  .دیدرک  راک  ناتدوخ  هیلع  دیدرک ،
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ُهْیَلَع َدَهاع  امِب  یفْوَأ  ْنَم  .دننکیمن َو  یررـض  اهنآ  .تسین  ربمغیپ  ادخ و  هیلع  تسام ؛ هیلع  ربمغیپ ، ادـخ و  تعیب  نتـسکش  ِهِسْفَن ؛  یلَع  ُثُکْنَی 
ام دوخ  یمیظع  شاداپ  میدرک ؛ راک  نامدوخ  عفن  هب  میتشاذگ ، ربمغیپ  ادخ و  اب  هک  یدادرارق  نیا  هب  میدرک  افو  رگا  اّما  ًامیِظَع ؛  ًارْجَأ  ِهیِتْؤُیَسَف  َهّللَا 

، تسا ترخآ  رد  هّتبلا  مه  شا  هدمع  شخب  تسا ؛ تشهب  دـنتفگن  تسا ، ترخآ  رد  هک  دـنتفگن  شاداپ ، نیا  .تفرگ  میهاوخ  لاعتم  یادـخ  زا 
ای اهردارب  زا  یکی  هک  ار  بازحا  هکرابم ی  هروس ی  تایآ  نیمه  .داد  دـنهاوخ  ام  هب  ار  شاداپ  نیا  مه  ایند  رد  تسه ؛ مه  ایند  رد  شاداپ  نیا  اّـما 

ُهّللَا َیِزْجَیِل  .ًالیِدْبَت  اوُلَّدَب  ام  ُرِظَتْنَی َو  ْنَم  ْمُهْنِم  ُهَبْحَن َو  یـضَق  ْنَم  ْمُهْنِمَف  ِهْیَلَع  َهّللَا  اوُدَهاع  ام  اوُقَدَص  ٌلاجِر  َنیِنِمْؤُمْلَا  َنِم  دندناوخ : دیاش  یعمج 
هک ار  ینامیپ  هدعو و  نیا  دنتشاذگ ، ادخ  اب  هک  ار  یرارق  نیا  ینعی  ِهْیَلَع ؛  َهّللَا  اوُدَهاع  ام  اوُقَدَص  .تسا  نیمه  قدص ، نیا  ْمِهِقْدِصِب 1 ؛  َنیِقِداّصلَا 
هار نیا  زا  ار  اهنآ  ییایند ، زیگنا  توهـش  یاه  هولج  یگدـنز ، یاه  یتخـس  دنداتـسیا و  نامیپ  نیا  یاپ  دنتـسب و  نامیپ  هناقداص  دنتـسب ، ادـخ  اـب 

اهنیا بخ ، .دهدیم  ازج  یهلا  نامیپ  هدعو و  نیا  یاپ  نداتسیا  ییوگتسار و  نیا  رطاخ  هب  ادخ  ْمِهِقْدِصِب ؛  َنیِقِداّصلَا  ُهّللَا  َیِزْجَیِل  .درکن  فرحنم 
دراد دوجو  ًامّلـسم  یرتالاب  یرترب ، فراعم  اهنیا ، یارو  رد  هک  هچ  رگا  .دـیمهف  ار  اهنیا  دوشیم  مه  نآرق  رهاظ  هب  هعجارم ی  اب  هک  تسا  یفراعم 

نآ قیرط  زا  زج  میـشاب ، هتـشادن  یـسرتسد  اهنآ  هب  ام  دنمهفب و  ادخ  هتـسیاش ی  حلاص و  ناگدنب  دـنمهفب ، نیـصیصخ  تسا  نکمم  ار  اهنیا  هک 
، دراد ینطاب  دراد ، یرهاظ  نآرق  دیامرفیم  هک  تسه  یدّدعتم  تایاور  .دراد  ینوطب  نآرق  دندومرف  نوچ  تسا ؛ یئاهزیچ  نینچ  مّلـسم  .ناگدـنب 
، تسین رهاظ  نیمه  طقف  اّما  تسایرد ، تسا ، بآ  دراد ، دوجو  تسه ، مه  اـیرد  رهاـظ  هک  تسا  ییاـیرد  لـثم  دراد ؛ یقاـمعا  دراد ، یرارـسا 

طرش هب  مینک ؛ هدافتـسا  میناوتیم  ام  مه  رهاظ  نیمه  زا  اّما  .تسه  نیا  مّلـسم  تسا ؛ ییاهزیچ  تسا ، یقیاقح  مه  قامعا  نآ  رد  دراد ، یقامعا 
.لّمأت تّقد ، طرش  هب  هچ ؟
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نآرق تایآ  یانعم  هب  هّجوت  کرد و  موزل 

زاب دـنیب -  یم  ار  شرثا  ناسنا  هدیـسر و  مه  هجیتن  هب  هناتخبـشوخ  مینکیم و  ضرع  ار  نیا  هک  تسا  لاس  دـنچ  میدرک -  ضرع  رّرکم  ام  هک  نیا 
نیمه دمهفب ، دناوتیم  ناد  یبرع  کی  هک  ییانعم  نیمه  .دینک  کرد  ار  شیانعم  یتسردب  دـینکیم ، توالت  هک  ار  یا  هیآ  نیا  امـش  مینکیم : ضرع 
ناسنا ینعی  .دـهدیم  تسد  ناسنا  هب  رّبدـت  تردـق  تصرف و  توالت ، رد  تقو  نآ  دـش ، کرد  هک  نیا  .دـینک  کرد  تسرد  ار  یرهاـظ  یاـنعم 

، تسه ندناوخ  نحل و  گنهآ و  توص و  لها  هک  یـسک  نآ  مینادب ، ار  هیآ  یانعم  هک  یتقو  منک  ضرع  امـش  هب  نم  .دنک و  رّبدت  تقو  نآ  دناوتیم 
ضرف ِیراق  نالف  مینیبب  مینک  هاگن  هک  درادن  یموزل  چیه  میناوخیم ، میراد  یچ  مینادب  ام  رگا  .دـنکیم  تیادـه  ار  نحل  هیآ ، یانعم  مهف  نیا  ِدوخ 
یموزل هن ، .هدناوخ  تّدـش  اب  ار  اجک  هدـناوخ ، تقر  اب  ار  اجک  هدرب ، الاب  ار  اجک  هدروآ ، نییاپ  ار  اجک  هدـناوخ ، ار  هیآ  نیا  یتقو  فورعم ، هک  دـینک 

ار وا  یادص  دراد ، گنهآ  فاطعنا  تسا و  ریذپ  گنهآ  وا  یادـص  تسه و  توص  لها  هک  ار  یمدآ  انعم  نیا  دوخ  میدـیمهف ، ار  انعم  رگا  .درادـن 
، دـینزیم فرح  هک  یتقو  یلومعم و  ندز  فرح  رد  امـش  .یلومعم  ندز  فرح  لثم  داد ؛ دـهاوخ  ام  هب  ار  گـنهآ  شدوخ  درک ، دـهاوخ  تیادـه 

هدرمـش اج  کی  دینکیم ، تبحـص  دنت  اج  کی  دینکیم ، تبحـص  هتـسهآ  اج  کی  دریگیم ، جوا  اج  کی  دیآ ، یم  نییاپ  ییاج  کی  امـش  یادص 
قبط نیا  و  تسین -  تُن  قبط  هدشن ، یـسیون  تُن  هدشن -  هتـشون  تُن  چـیه  اهنیا  یارب  ًالبق  .دـینکیم  هیکت  یا  هملک  کی  یور  دـینکیم ، تبحص 

؛ دینک راک  هچ  هک  دـنکیم  کمک  امـش  هب  هزیرغ  نیمه  دـیدیمهف ، ار  نآرق  هیآ ی  یانعم  هچنانچ  رگا  .تسامـش  هزیرغ ی  امـش و  ساسحا  نیمه 
هّتبلا .دهدیم  ناسنا  هب  ار  رنه  نیا  نآرق  تایآ  رب  طّلـست  .دینک  عورـش  اجک  زا  دـینک ، لصو  ار  اجک  دـینک ، فقو  ار  اجک  دـیناوخب ، هتـسهآ  ار  اجک 

یم مدآ  اّما  دنتـسه -  مه  برع  دننادیم -  بوخ  مه  ار  هیآ  همجرت ی  دنبرع ، ناشدوخ  نوچ  .دنمهفیم  ار  نآرق  تایآ  هک  دنتـسه  مه  اه  یـضعب 
ینتم کی  هک  تسا  نیا  لثم  دنکیم ، هاگن  یتقو  ناسنا  هک  دنتسه  یضعب  یرـصم ، فورعم  ءاّرق  نیمه  وت  .دنناوخیمن  انعم  هب  هّجوت  اب  هّنأک  هک  دنیب 

یانعم هب  دناوخیم و  رخآ  ات  لوا  زا  یرفن  کی  ناوخب ، ار  نیا  هک  دنشاب  هداد  تیرومأم  ار 
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بطاخم اب  ملکت  لثم  ناشتوالت ، ناشتئارق ، هن ، هک  دنتسه  مه  یـضعب  یلو  .دنیب  یم  ءاّرق  زا  یـضعب  رد  ار  نیا  ناسنا  .تسین  بطاخم  اب  مهافت 
.دشاب روج  نیا  امش  توالت  دیاب  .تسا  بطاخم  اب  ندز  فرح  تسا ؛

زا یکی  بخ  .دـننادیمن  یبرع  رثـکا  ینعی  دـننکیم ؛ هدافتـسا  رتـمک  میقتـسم  نآرق ، هـمیرک ی  تاـیآ  ظاـفلا  زا  اـم  مدرم  رثـکا  هنافـسأتم  هّـتبلا 
نیمه رطاخ  هب  نیا ، هک  هدش  ضرف  مزال  یاهزیچ  زا  یکی  تسا ، نآرق  نابز  هک  یبرع  نابز  یریگارف  روشک  نیناوق  رد  اذـل  .تسام  یاهتیمورحم 

.دننکب اه  همجرت  هب  ریسافت و  هب  هعجارم ی  دنناوتیم  دندناوخن ، مه  یبرع  هک  یلومعم  مدرم  میمهفب ، ار  نآرق  یناعم  میهاوخب  ًاعقاو  ام  رگا  .تسا 

هب ما  هیصوت  نم  لاح  ره  هب  .دندرک  یبوخ  یاه  همجرت  دندیـشک ، تمحز  یدارفا  روشک  رد  .تسه  مه  بوخ  یاه  همجرت  زورما  هناتخبـشوخ 
؛ دـیناوخب انعم  هب  هّجوت  اب  ار  نآرق  ینعی  دـینک : هّجوت  هتکن  نیا  هب  هک  تسا  نیا  دـینکیم ، توالت  شوخ  توص  اب  ار  نآرق  هک  یزیزع  ناردارب  امش 

ناتندناوخ زا  امش  تقو  نآ  دش ، رگا  نیا  .دینزیم  فرح  نآرق  نابز  اب  دیراد  هّنأک  دونشیم ، دراد  هک  یبطاخم  اب  لباقم ، فرط  اب  هک  دیناوخب  یروج 
.دندش دنم  هرهب  امش  توالت  ندینش  نآرق و  ندینش  زا  مه  مدرم  دیدرب ، هرهب 

ام مدرم  ام و  تّلم  نیب  رد  ار  نآرق  فراعم  مهف  نآرق و  زا  هضافتـسا ی  نآرق و  مهف  هریاد ی  زور  هب  زور  لاـعتم  دـنوادخ  هللاءاـش  نا  میراودـیما 
.دنک ظوظحم  ینآرق  تاکرب  ینآرق و  ظح  زا  رتشیب  ار  ام  دنک و  رت  هدرتسگ 

.نآرق همجرت ی  هب  دنشاب  طّلـسم  هک  دشاب  یروج  ًاعقاو  ینعی  دننک ؛ راک  یراق  ناتـسود  نآرق ، همجرت ی  یور  هک  منکب  ًامتح  ار  هیـصوت  نیا  نم 
.دیشاب دیؤم  قفوم و  هللاءاش  نا  .تسا  مهم  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  مه  نآرق  ظفح  هّتبلا 

1389/5/21 ناضمر -  هام  زور  نیلوا  رد  نآرق  اب  سنا  تفایض  رد 
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هروثأم هیعدا ی  رد  ناضمر  هام  تایصوصخ  تافص و 

هام نیا  یارب  یتافـص  تسا ، هدـش  دراو  ناضمر  هام  یارب  ِروثأم  یاهاعد  هیقب ی  رد  هچ  هیداّجـس ، هکرابم ی  هفیحـص ی  رد  هچ  هک  یئاهاعد  رد 
دنچ دعب  هبانا ، هبوت و  نیا  دروم  رد  نم  هک  هبانالا -  هبوّتلا و  رهش  تسا : رّبدت  لّمأت و  لباق  تایصوصخ ، تافـص و  نیا  زا  مادک  ره  هک  هدش  رکذ 

هک تسا  یزیچ  نامه  مه  مالسا  زا  دارم  .تسا  هیداّجس  هکرابم ی  هفیحص ی  یاعد  رد  هک  مالـسالا ،» رهـش   - » درک مهاوخ  ضرع  یا  هلمج 
ار ناج  لد و  ینعی  هلل ، هجولا  مالسا  یقْثُوْلَا 1 .  ِهَوْرُعْلاِب  َکَسْمَتْسِا  ِدَقَف  ٌنِسْحُم  َوُه  ِهّللَا َو  یَلِإ  ُهَهْجَو  ْمِلْـسُی  ْنَم  َو  تسا : هدمآ  هفیرـش  هیآ ی  رد 
 - تسا هدـننک  کاپ  یانعم  هب  ای  روهط  روهّطلا .  رهـش  .نداد  رارق  مار  یهلا ، تعیرـش  یهلا و  مکح  یهلا و  هدارا ی  لـباقم  رد  ندرک ؛ میلـست 
رهش ینعی  دوشیم ؛ رکذ  ردصم  تروص  هب  ای  دهدیم -  یگزیکاپ  تراهط و  ناسنا  هب  هک  دراد  دوجو  یا  هدننک  کاپ  رصنع  نآ ، رد  هک  یهام  ینعی 
یتقو ار  تاذمهان  یاهزلف  اب  هتخیمآ ی  ِیتمیق  زلف  .ندش  صلاخ  ینعی  صیحمت  صیحمّتلا .» رهـش   » .اهـشیالآ زا  اه و  یگدولآ  زا  ندـش  کاپ 
اهنیا .اه  یکاپان  اه و  یـصلاخان  زا  یناسنا  هزیکاپ ی  تاذ  ندرک  ادـج  ینعی  .دـنیوگیم  صیحمت  ار  نیا  ار -  الط  ًالثم  دـنراذگیم -  هروک  رد  هک 

.تسا هدش  رکذ  هام  نیا  هرابرد ی  هک  تسا  یتایصوصخ 

یاه هام  لاس و  ماّیا  نیب  رد  ناضمر  هام  هک  دیآ  یم  روجنیا  ناسنا  رظن  هب 
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لماوع هب  دودحم  روصحم و  هک  ام  یارب  یمالـسا  سّدـقم  تعیرـش  رد  هک  یروط  نامه  ینعی  .زور  هنابـش  رد  دراد  ار  زامن  تاقوا  مکح  لاس ،
، اشع تقو  برغم ، تقو  رصع ، تقو  رهظ ، تقو  حبص ، تقو  تسا -  زامن  یاهتصرف  نآ  هک  تسا  هدش  هتـشاذگ  یئاهتـصرف  کی  میتسه ، هدام 

رارق ام  یارب  زور  هنابـش  رد  ار  زامن  تاعاس  تسا ؛ سفن  لد و  رد  تّینارون  داـجیا  یارب  دوخ  هب  نداد  تولخ  کـی  تسا ، شابرادـیب  گـنز  کـی 
تایدام رد  قرغ  هرـسکی  میتفیب ، تّیونعم  دای  هب  مینک ، هزات  یـسفن  میئایب ، نوریب  یا  هظحل  کی  هدام  تراسا  زا  میوشن ؛ قرغ  هکنیا  یارب  دنداد ،

؛ تسا ناسنا  یتوکلم  حور  یناسنا و  حور  ِشک  سَفَن  دراد ؛ ار  یتیعضو  نینچ  کی  ناضمر  هام  مه  لاس  هرود ی  رد  هک  دسریم  رظن  هب  میـشابن - 
ادیپ یتاجن  دنک ، ادـیپ  یـصالخ  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  ام  هک  یدام  لماوع  دـنب  هتخت  زا  سفن  ههامکی ، ینالوط  تضایر  نیا  اب  هک  تسا  یتصرف 

.تسا یتصرف  نیا  بوخ ، .تسا  هداد  رارق  نیا  یارب  ار  ناضمر  هام  سّدقم ، عراش  .دنک  ادیپ  یتّینارون  دشکب ، یسفن  کی  دنک ؛

نیلوئـسم هک  امـش  نم و  نیب  الاح  دنکیم و  بلج  ار  هدنب  رظن  هک  هچنآ  تسا -  مهم  همه  هّتبلا  هک  تسا -  هدـش  رکذ  هک  یتایـصوصخ  نایم  رد 
، طلغ هار  کی  زا  تشگزاب  ینعی  هبوت  .تسا  هبانا  هام  تسا ، هبوت  هام  تسا ؛ هبانالا » هبوّتلا و  رهش   » نیا دوشیم ، هتشاذگ  نایم  رد  میتسه ، روشک 
رد ار  یئانعم  کی  یعیبط  روط  هب  هبانا ، هبوت و  نیا  .ادـخ  تمـس  هب  تشگزاب  هللا ، یلا  عوجر  ینعی  هبانا  .طـلغ  رکف  کـی  زا  طـلغ ، راـک  کـی  زا 

مهم یلیخ  نیا  مینک ؛ یئاسانـش  ار  اطخ  هار  ار ، اطخ  هطقن ی  هک  تسا  نیا  شیانعم  میدرگرب ، اـطخ  هار  زا  میئوگیم  یتقو  .دراد  جردـنم  شدوخ 
تلفغ مینکیم ، هک  یریـصقت  زا  نامدوخ ، یاطخ  زا  نامدوخ ، راک  زا  هک  میتسه  روجنیا  ًابلاغ  مینکیم ، تکرح  میراد  هک  روط  نیمه  اـم  .تسا 

، نامدوخ تّلم  یعامج ؛ دوخ  مه  تسا ، یـصخش  دوخ  مه  دوخ ، نیا  .دراد  دوجو  ناـمدوخ  راـک  رد  هک  یلاکـشا  هب  مینکیمن  هّجوت  مینکیم ؛
اذـل دریگیم ؛ رارق  تلفغ  دروم  ًابلاغ  نآ  بویع  دـنکیم ، ادـیپ  طابترا  ناسنا  دوخ  هب  هک  هچره  .نامدوخ  حانج  نامدوخ ، نایرج  نامدوخ ، بزح 

جایتحا نارگید ؛ هب  دیسریمن  تبون  میدرکیم ، حالصا  میدیمهفیم و  نامدوخ  رگا  .دنیوگب  ام  هب  دیاب  ار  ام  بیع  نارگید 

ص:378

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 441 

http://www.ghaemiyeh.com


لاکـشا ام  راک  یاجک  میمهفب  مینک ، هّجوت  راک  بیع  هب  هک  تسا  نیا  شلّوا  مدـق  دـندومرف ، هک  هباـنا  هبوت و  نیا  .دـنیوگب  اـم  هب  نارگید  هک  دوبن 
یعامج یاه  هریاد  هب  میسرب  دعب  ات  مینک ، عورش  مه  نامدوخ  صخـش  زا  .تساجک  نامریـصقت  تساجک ، نامهانگ  تساجک ، ناماطخ  دراد ؛

هانگ و ریصقت و  هک  یلومعم  یاهمدآ  ام  زا  .تسا  همه  هفیظو ی  نیا  میدرک ؛ هابتشا  اجک  مینیبب  مینک ، هبـساحم  ار  دوخ  صخـش  لوا  .رت  عیـسو 
هب جایتحا  مه  اهنآ  دنروج ، نیمه  مه  اهنآ  هللاءایلوا ؛ ات  یّتح  ادخ ، حلاص  ناگدنب  ات  هتـسجرب ، یاهناسنا  ات  دیریگب  تسا ، دایز  نامراک  رد  اطخ 

لقن هعیش  مه  ار  ثیدح  نیا  هک  مّلسو ، هلا  هیلع و  هللا  یّلـص  مالـسا  مرکم  یبن  زا  تسا  یتیاور  .دنراد  هبوت  هب  جایتحا  مه  اهنآ  دنراد ، رافغتـسا 
ربا دریگیم ، راـبغ  ار  نـم  لد  (1) ؛ یبلق یلع  ناغیل  هّنا  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  ترـضح  لوق  زا  .دـنا  هدرک  لقن  تنـس  لـها  مه  دـنا ، هدرک 

، یبسن یگریت  تلاح  کـی  دـناشوپب ، ربا  هک  ار  هاـم  یور  ار ، دیـشروخ  یور  لـثم  .ربا  ینعی  تسا ؛ میغ »  » یاـنعم هب  نیغ » «، » ناـغی  » .دریگیم
موی ّلک  هللا  رفغتسأل  یّناو  .دریگیم  ارف  یگدولآ  هم  یگدولآربا و  تلاح  نآ  ارم  لد  یهاگ  یبلق ؛» یلع  ناغیل  : » دومرف .ششخرد  نآ  زا  یریگولج 

تیاور کی  رد  .کاپ  تاذ  نآ  یتوکلم ، حور  نآ  دیامرفیم ؛ ار  هلمج  نیا  ربمغیپ  .منکیم  رافغتسا  هبترم  داتفه  نم  یزور  ره  رد  (2) ؛ هّرم نیعبس 
هبوت ریبعت  رگید  اجنیا  .هّرم  نیعبـس  موی  ّلک  یف  هللا  یلا  بوتی  هلا  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  ناـک  هک  دراد  تساـم -  قرط  زا  نیا  هک  رگید - 

.دشاب هدرک  یهانگ  هکنیا  نودب  بنذ ؛  ریغ  نم  درکیم ، هبوت  هبترم  داتفه  یزور  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  .دراد 
سیل مالّسلا  مهیلع  ءایصوألا  ءایبنألا و  بونذ  ّنا  دیوگیم : هیلع  هللا  همحر  ضیف  موحرم  دنکیم ؟ هبوت  یچ  زا  تسا ؛ موصعم  هک  ربمغیپ  بوخ ،
یتلفغ هظحل ی  یلو  یبن و  یارب  یلومعم  یگدنز  رازاب و  هچوک و  رد  تسا  نکمم  .تاحابملاب  لاغتشالا  رکّذلا و  ماود  کرت  وه  امّنا  لب  انبونذک 

رما کی  هب  مرگرـس  لوغـشم و  دیایب ، شیپ  یا  هظحل  کی  تسا  نکمم  وا  یارب  دهدیم ، لیکـشت  ار  ام  یگدنز  تیرثکا  هک  یزیچ  نآ  دـیایب ؛ شیپ 
نیا نیاربانب ، .دراد  رافغتسا  ربمغیپ  یارب  نیمه  دوخ  دوشب ؛ یحابم 
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.تسا همه  یارب  نیا  تسین ؛ ام  صوصخم 

رد میراد ، یریثأت  ای  میراد  یتیلوئـسم  روشک  یاهراک  زا  یـشخب  رد  هک  امـش  نم و  ینعی  .تسا  یرتمزال  هفیظو ی  نارازگراـک  یارب  نیا  بوخ ،
دیاب یلیخ  تسا ؛ رت  نیگنـس  هللا  یلا  هبانا ی  هللا و  یلا  هبوت ی  رافغتـسا و  رما  رد  نام  هفیظو  میراد ، یذوفن  یعاـمتجا  صاـخ  هزوح ی  کـی 

ام دـشاب ، اـم  هب  دنتـسم  فّلخت  نیا  یوحن  هب  رگا  دریگیم ؛ تروـص  یفّلخت  کـی  امـش  نم و  هعوـمجمریز ی  رد  یّتـح  یهاـگ  .میـشاب  بقارم 
نیا تافّلخت ، اب  دروخرب  رد  میدرک  یهاتوک  صخـش ، نیا  شنیزگ  رد  میدرک  یهاـتوک  غـالبا ، رد  میدرک  یهاـتوک  ًـالثم  هکنیا  لـثم  .میلوئـسم 

 . ُهَراجِحْلَا 1 ُساّنلَا َو  اَهُدوُقَو  ًاران  ْمُکیِلْهَأ  ْمُکَسُفْنَأ َو  اوُق  .دیایب  دوجو  هب  یفّلخت  هک  تسا  هدش  بجوم 

ناملمع ار ، ناملوق  ار ، نامرکف  مینک ؛ حیحصت  ار  نامدوخ  راتفر  مینک ، تبقارم  دیاب  نامدوخ  ناوت  دح  رد  ناضمر  هام  رد  هک  دش  نیا  هجیتن  سپ 
هیآ ی رد  .اوقت  تهج  رد  دشاب ؟ یتهج  هچ  رد  حیحصت  نیا  .مینک  فرطرب  ار  تالاکشا  نآ  مینک ، ادیپ  ار  شتالاکـشا  میدرگب  مینک ؛ حیحـصت  ار 

تهج رد  دریگیم ، ماجنا  ناضمر  کرابم  هام  هار  رد  هک  یـشالت  نیا  نیارباـنب ، .تساوقت  یارب  هزور  َنوُقَّتَت 2 ؛  ْمُکَّلَعَل  دـیامرفیم : هزور  هفیرش ی 
.دشاب اوقت 

اوقت هدرتسگ ی  داعبا 

تیاعر هب  دوریم  ناسنا  نهذ  یراگزیهرپ ، اوقت ، دوشیم  هتفگ  یتقو  ًابلاغ  .منکب  ضرع  هک  ما  هدرک  تشاددای  اجنیا  یا  هلمج  کی  نم  اوقت  باـب  رد 
هّتبلا .میئوگن  غورد  میریگب ، هزور  میهدـب ، ار  نام  یعرـش  تاهوجو  میناوخب ، زامن  تسام ؛ تسد  مد  هک  یتاـبجاو  تاـمرحم و  عرـش و  رهاوظ 

یاعد رد  .مینکیم  تلفغ  اهنیا  زا  ام  ًابلاغ  هک  دراد  مه  یرگید  داعبا  اوقت  نکیل  تسا ؛ مهم  شا  همه  تسا ، مهم  اهنیا 
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هنیز ینسبلا  نیحلاّصلا و  هیلحب  ینّلح  هلا و  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  تسه : رگید  داعبا  نیا  حیـضوت  رد  یا  هرقف  کی  قالخالا  مراکم  فیرش 
نیا بوخ ، .نک  سبلم  ناراگزیهرپ  سابل  اب  هدـب و  رویز  ناحلاص  رویز  اب  ارم  اراگدرورپ ! هک  دـنکیم  تساوخرد  لاـعتم  یادـخ  زا  (1) ؛ نیقّتملا

رد ظیغلا ؛» مظک  و  ، » تلادع ندرتسگ  رد  ناراگزیهرپ  سابل  (2) ؛ لدعلا طسب  یف  تسا : بلاج  حرش  نیا  تقو  نآ  تسیچ ؟ ناراگزیهرپ  سابل 
(4)؛ هقرفلا لها  ّمضو  .تساوقت  اهنیا  .دنزورفا  یمرب  هعماج  دارفا  نیب  هک  یئاهـشتآ  شتآ ؛ ندـناشن  ورف  رد  (3) ؛ هرئاّنلا ءافطاو  مشخ ، ندرب  ورف 

یاعد قالخالا -  مراکم  فیرش  یاعد  رد  هک  تساوقت ، دراوم  وزج  نیا  .دیروایب  درگ  ار  اهنیا  دینک  یعس  دندش ، ادج  اّما  دنیامش ، زا  هک  یدارفا 
صوصخب همه ، هک  تسا  نیا  ما  هدیقع  نم  .تسا  یمهم  یاعد  رایسب  اعد ، نیا  .تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  هیداّجس -  هکرابم ی  هفیحص ی  متسیب 

، یزورفا شتآ  یاـج  هـب  (5) ؛ نیبـلا تاذ  حالـصاو  .تسا  هدـنهد  میلعت  دـننک ؛ تّقد  شنیماـضم  رد  دـنناوخب و  ار  اـعد  نیا  دـیاب  نارازگراـک ،
داجیا ناملـسم ، ناردارب  نمؤم ، ناردارب  نیب  دننک ؛ نیبلا  تاذ  حالـصا  نتخادـنا ، نیا  نیتسوپ  رد  ار  نآ  نتخادـنا ، نآ  ناج  هب  ار  نیا  ینیچربخ ،

.تساوقت اهنیا  دننک ؛ فالتئا 

عبانم و میسقت  رد  تلادع  اهـشنیزگ ، رد  تلادع  یداصتقا ، تلادع  یئاضق ، تلادع  تلادع ، ندرتسگ  .تسام  زورما  لئاسم  همه ، اهنیا  دینیبب ،
نیرتالاب تلادـع ، ندرتسگ  .تسام  یاهزاین  همه  اهنیا  تسا ؛ یمهم  یلیخ  لئاسم  اهنیا  یئایفارغج ، تلادـع  اـه ، هورگ  نیب  روشک  یاهتـصرف 

همه ینعی  ریما  یریما -  ره  دومرف : هک  تسا  یتیاور  .تسا  رتالاب  ناتـسبات  مرگ  زور  هزور ی  کی  زا  بوخ ، زامن  کی  زا  نیا  تساوقت ؛ یاهمقر 
مکح تلادع  هب  ار  یزور  هک  تسا -  ذفان  اجنآ  رد  وا  مکح  دناریم ، نامرف  نآ  رد  هک  دراد  یهاگتسد  کی  یسک  ره  اهامش ؛ ی 
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.دهدیم ناشن  ام  هب  ار  زیمآ  تلادع  راتفر  ار ، تلادع  تیمها  تسا ؛ یمهم  لئاسم  یلیخ  اهنیا  هدرک ؛ تدابع  لاس  داتفه  هک  تسا  نیا  لثم  دنک ،

لباقم رد  ْمِهِبوُلُق 1 .  َظْیَغ  ْبِهْذُی  َو  تشاد ؛ ظیغ  دیاب  نانمشد  لباقم  رد  هّتبلا  .تسا  ناتسود  اجنیا  ثحب  .ناتـسود  لباقم  رد  مشخ  ندرب  ورف 
رد نینمؤم ، عمج  رد  هن ، .درادن  یلاکشا  نآ  سّدقم ؛ مشخ  دوشیم  مشخ  اجنآ  تسا ، فلاخم  امش  تیدوجوم  اب  امش ، تّیوه  اب  هک  ینمشد  نآ 
اب یریگ  میمـصت  .دنزیم  ررـض  ناسنا  هب  مشخ  .دشاب  دـیابن  تّینابـصع  تلاح  مشخ و  میتسه ، اهنآ  اب  یناملـسم  راتفر  هب  رومأم  هک  یدارفا  نیب 

اهام هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؛ هابتشا  طلغ و  راچد  ًابلاغ  تسا ، رضم  مشخ  اب  ندرک  راک  تسا ، رضم  مشخ  اب  ندز  فرح  تسا ، رضم  مشخ 
یکی دوشیم ، لمع  رکف و  رد  یاطخ  بجوم  دوشیم ، فارحنا  بجوم  هک  یمـشخ  مشخ ، نیا  زا  یریگولج  .مینکیم  ادیپ  ءالتبا  یلیخ  هنافـسأتم 

.ظیغلا مظکو  تساوقت ؛ دراوم  زا 

منیب یم  نم  .دنراد  تیرومأم  راک  نیا  یارب  هّنأک  یا  هّدع  .دننکیم  یحانج  یسایس و  یاه  یزورفا  شتآ  اه  یـضعب  . (1) هرئاّنلا ءافطا  رگید ، راک 
ناج هب  ار  اهحانج  زا  کی  ره  زا  یدارفا  ار ، فلتخم  یاهحانج  ار ، نوگانوگ  رـصانع  ًالـصا  دنهاوخیم  یا  هّدع  کی  هک  نامدوخ  روشک  لخاد  رد 

 . هرئاّنلا ءافطا  تسا : نیا  اوقت  .تساوقت  فـالخ  نیا  دـیآ ؛ یم  ناشـشوخ  یزورفا  شتآ  زا  ًالـصا  هّنأـک  دـننک ؛ داـجیا  فـالتخا  دـنزادنیب و  مه 
شتآ مه  یقالخا  یونعم و  یناسنا و  یاضف  رد  دیاب  دینکیم ، ءافطا  ار  یزورفا  شتآ  کی  امش  یدام ، یاضف  یدام و  طیحم  کی  رد  هک  نانچمه 

.(2) هقرفلا لها  ّمضو  روط : نیمه  .دینک و  ءافطا  راهم و  ار  اه  یزوس 

رد ام  .دنتسین  دح  کی  رد  نامیا  ظاحل  زا  اهناسنا  .تساهـشزرا  لوصا و  نازیم ، رایعم و  هّتبلا  .یلقادح  عفد  یرثکادح ، بذج  میدرک  ضرع  ام 
، درک عفد  ار  نامیالا  فیعض  دوشیمن  .میئایب  هار  دیاب  .تسا  رت  یوق  ناشنامیا  هک  میراد  یئاهمدآ  نامیالا ، فیعـض  میراد  یئاهمدآ  نامدوخ  نیب 

تخود مشچ  یناسک  هب  طقف  دوشیمن 

ص:382

یاعد 20 هیداّجس ، هیفحص ی  ( . 2 - ) 1
.نامه ( . 3 - ) 2
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، دننک هظحالم  دننادیم ، فیعض  هک  ار  یناسک  نآ  دننادیم ، یوق  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  .تشاد  رظن  رد  دیاب  مه  ار  افعـض  هن ، دننامیالا ؛ یوق  هک 
؛ دنروایب دوخ  هب  ار  اهنیا  دنداتفا ، ادج  دنداتفا ، رانک  تلفغ  هابتشا و  رثا  رب  نکیل  دنتـسه ، هعومجم  وزج  هک  یناسک  نآ  .دننکن  عفد  دننک ، تاعارم 

.تسا یساسا  لئاسم  اهنیا  .دننادرگرب  ار  اهنآ  دنهدب ، ناشن  اهنآ  هب  ار  هار  دننک ، تلالد  دننک ، تحیصن  ار  اهنیا 

یعمج لمع  کی  هام ، نیا  هزور و  هک  تسا  نیا  بلاج  اهتنم  هبانالا .» رهش  «، » هبوّتلا رهـش  « ؛ هبانا هبوت و  یاه  هار  دش  اهنیا  اوقت ، دش  اهنیا  سپ 
، یمالـسا هعماج ی  دارفا  همه ی  میتسـشن ؛ هرفـس  نیا  رـس  همه  میهام ، نیا  لخاد  همه  میا ، هزور  همه  ینعی  .تسین  یدرف  لمع  کـی  تسا ؛
، مینادـب نآ  بطاخم  ار  دوخ  همه  رگا  مینک ، لمع  ار  تنـس  باتک و  مهم  یاه  هیـصوت  نیا  ار ، حـیاصن  نیا  میهاوخیم  هک  یتقو  .یمالـسا  تّما 

مه شنتـسناد  ردق  .تسناد  دیاب  ار  هام  نیا  ردق  .دتفا  یم  یقافّتا  هچ  روشک  رد  رتدودحم  هریاد ی  رد  دتفا ؛ یم  یقافّتا  هچ  مالـسا  یایند  رد  دینیبب 
نیا تمـس  هب  میورب  میهدب ؛ رارق  صیحمت  هام  میهدب ، رارق  ریهطت  هام  میهدب ، رارق  هبانا  هام  میهدـب ، رارق  هبوت  هام  ار  هام  ًاعقاو  هک  تسا  نیمه  هب 

.میدرک ضرع  هک  دوب  نیمه  هسلج  نیا  رد  ام  یلصا  ضرع  ام ، یلصا  فرح  بخ ، .اهزیچ 

1389/5/27 ماظن -  نارازگراک  رادید  رد 
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یناوج گرزب  هیامرس ی  لالز ، کاپ و  یاهلد 

، تسا کاپ  امش  یاهلد  دیناوج ، امـش  هک  تسا  نیا  رتالاب  بلاطم  همه ی  زا  نکیل  درک ؛ مهاوخ  ضرع  تقو  ردق  هب  الاح  هک  مراد  مه  یبلاطم 
هک امش  ار  نیا  تساجک ؛ هدولآ  یاهلد  یراتفرگ  تسیچ ، شیانعم  یگدولآان  نیا  هک  دیـسریمن ، الاح  امـش  مه  فرح  نیا  قمع  هب  .تسا  هدولآان 

هرود رد  لد  یلالز  نیا  ردقچ  هک  دینیب  یم  دیمهفیم ، ار  یراتفرگ  تقو  نآ  دیدیسر ، هک  ام  ینس  دودح  هب  دیـسریمن ؛ نآ  هب  اهالاح  الاح  دیناوج ،
.تسین مه  تشگرب  لباق  رگید  هک  دراد ، شزرا  تمیق و  یناوج  ی 

عبنم اب  تقیقح ، عبنم  اب  تمظع ، عبنم  اب  دیناوتیم ، هچره  ار  لالز  کاپ و  لد  نیا  تسا : نیا  مفرح  نم  .تسامـش  رایتخا  رد  هیامرـس  نیا  زورما 
رگا تشاد ؛ دیهاوخ  هنادنمتداعـس  یگدنز  رمع  رخآ  ات  دیدش ، قفوم  رگا  .دینک  کیدزن  دیهد و  دنویپ  یلاعت -  یراب  سّدـقم  تاذ  ینعی  یئابیز - 

 - تسه ناتنـس  لاس  جنپ  لهچ و  لاس ، لهچ  اهامـش  هک  مه -  دعب  لاس  تسیب  رگا  تسا ؛ رت  تخـس  رگید  لاس  تسیب  دـیوشن ، قفوم  الاح 
هکنیا هن  .دش  دهاوخ  تخس  یلیخ  .نم  یالاح  ِنس  زا  رتمک  ِنینس  رد  ینعی  تسا ؛ رت  لکـشم  رایـسب  رایـسب  شدعب  لاس  تسیب  دیوشن ، قفوم 

امش .تسین  یا  هدیچیپ  دولآزمر  راک  کی  تسا ؛ زاب  سّدقم  عرش  رد  مه  شهار  .دینزب  دنویپ  ادخ  هب  ار  لد  الاح  .تسا  لکشم  اّما  دشاب ، لاحم 
نیمه زا  اهنیا  هن ، اجنآ ؛ دنتفر  دندز  لاب  اهنیا  دینک  رّوصت  هک  تسین  روجنیا  دنتـسه ؛ اجنآ  یناسک  دـینیب  یم  دـینکیم ، هاگن  نیئاپ  زا  ار  هوک  هلق ی 

یولج هک  یریسم 
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هلق نآ  هب  ناوتیم  یلومعمریغ  یداعریغ و  تکرح  عون  کی  اب  هک  مینکن  لایخ  میوشن ، مهوت  راچد  .دندیـسر  اجنآ  هب  دنتفر و  ولج  تسامـش ، یاپ 
شنتفگ .هانگ  کرت  لوا ، هجرد ی  رد  تسیچ ؟ اههار  نیا  .دندرک  روبع  اههار  نیمه  زا  دـینکیم ، هدـهاشم  اه  هلق  نآ  رد  هک  یئاهنآ  هن ، دیـسر ؛ اه 

زا ندرک ، زیهرپ  یناوهش  یـسنج و  نوگانوگ  یاهـشزغل  زا  ندرکن ، تنایخ  نتفگن ، غورد  .تسا  ریزگان  اّما  تسا ؛ تخـس  شلمع  تسا ، ناسآ 
ّلک ّنا  ملعاو  .تسا  زامن  رتمهم ، تابجاو  همه ی  زا  و  تابجاو ، ماـجنا  هاـنگ ، کرت  زا  دـعب  .تسا  نیا  شنیرتمهم  ِمدـق  ندرک ؛ زیهرپ  ناـهانگ 

روضح .دـیناوخب  بلق  روضح  اب  هّجوت و  اب  دـیناوخب ، تقو  هب  ار  زامن  .تسا  زامن  عبات  ناسنا  راـک  همه ی  (1) ؛ کتالصل عبت  کلمع  نم  ءیش 
نیرمت ناتدوخ  رد  رگا  ار  تلاح  نیا  .دینزیم  فرح  وا  اب  دیراد  هک  دیراد  یبطاخم  کی  دینادب  دینزیم ؛ فرح  یکی  اب  دـیراد  هک  دـینادب  ینعی  بلق 

دعب لاس  تسیب  متفگ -  هک  روط  نامه  دیتسناوتن -  الاح  رگا  .دنامیم  امـش  یارب  نیا  رمع  رخآ  ات  دینک ، داجیا  ار  زکرمت  نیا  دیتسناوت  رگا  دیدرک ،
دینک تداع  الاح  زا  .تسا  تخس  یلیخ  یلیخ  دشاب ، هدرکن  لبق  زا  رگا  یسک  نآ ، زا  دعب  تسا ؛ رت  تخـس  شدعب  لاس  تسیب  تسا ، تخس 

 . 2 ِرَکْنُمْلَا ِءاشْحَفْلَا َو  ِنَع  یهْنَت  هک : تسا  یتالـص  نآ  نیا  تقو  نآ  .دـیروایب  دوجو  هب  دـینک و  داجیا  ناـتدوخ  رد  زاـمن  لاـح  رد  ار  زکرمت  نیا 
امش هب  مئاد  ینعی  هن ، دینک ؛ هانگ  دیناوتیمن  رگید  امش  هک  دراذگیم  امش  یولج  یعنام  هک  تسین  نیا  شیانعم  دنکیم ؛ یهن  ار  امش  ینعی  یهنت » »

.تسا زامن  نیا  .دنکیمن  هانگ  ناسنا  نکن ، هانگ  نکن ، هانگ  دنیوگب  وا  هب  ناسنا  ِلد  نورد  زا  تبون  دنچ  یزور  بوخ ، .نکن  هانگ  دیوگیم 

هغالبلا جهن  اب  سنا  نآرق و  اب  سنا  .دراد  ناسنا  هک  یئاه  یتخس  امرگ و  یگنشت ، یگنسرگ ، اب  هزرابم ی  تسا ؛ منتغم  یلیخ  ناضمر  هام  هزور ی 
.دینکب نآ  زا  دعب  دیتسناوت  هک  راک  ره  بش و  زامن  هلفان و  اعد و  هیداّجس و  هفیحص ی  اب  سنا  و 

مهاوخب نم  هکنیا  هن  .دینادب  ردق  تسه ، امش  رد  هک  ار  هزیکاپ  ینارون و  لد  نیا 
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ص 385. هغالبلا ، جهن  ( . 1 - ) 1
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امش یارب  نوچ  الاح  .تسا  هزیکاپ  ناتلد  .تسا  نیا  شتیصاخ  ناوج  دیتسین ؛ امش  طقف  هک  مَلاع  یاهناوج  هن ، منزب ؛ فرح  امـش  دماشوخ  یارب 
تیاور رد  .دناشوپیم  ار  لد  اهراگنز  اهنجل و  اهرابغ ، اه ، یراتفرگ  نامز ، لوط  رد  .دینک  ساسحا  ار  عوضوم  نیا  دـیناوتیمن  تسین ، هسیاقم  لباق 

هانگ تسا -  کیلبمس  نابز  تسا ، نیدامن  نابز  اهنیا  هّتبلا  دیآ -  یم  دوجو  هب  امش  بلق  رد  یهایـس  هطقن ی  کی  دینکیم ، یهانگ  یتقو  هک  دراد 
.دریگیم یهایس  ار  بلق  همه ی  هکنیا  ات  دوشیم ، هفاضا  یه  اه  هطقن  نیا  دینکب ، هانگ  هچره  .دوشیم  ربارب  ود  هایس  هطقن ی  نیا  دینکیم ، هک  ار  مود 

اـه و یراـتفرگ  ناـهانگ ، رورمب  دـیراد ، یا  هداـمآ  حور  ناـج و  لد و  نـالا  امـش  ینعی  متفگ ؛ نم  هک  تسا  نیمه  شا  یفرع  موهفم  همجرت ی 
ندروآ تسد  هب  رد  نان ، همقل  کی  رد  داـصتقا ، رد  تسایـس ، رد  دـیآ -  یم  دوجو  هب  ناـسنا  یگدـنز  تازراـبم  ریـسم  رد  هک  یناوارف  تالکـشم 

فرح ام و  لوا  ضرع  سپ  .دنکیم  کیرات  ار  لد  دنکیم ، دایز  ار  اه  یراتفرگ  اهنیا  دشاب ، هدرکن  نیرمت  الاح  زا  ناسنا  هچنانچ  یگدنز -  تاناکما 
هب هک  ینیمه  منکب ، ار  اهشرافس  نیرتهب  مدوخ  ِیبسن  یبلص و  یاه  هچب  هب  مهاوخب  رگا  نم  .دیتسه  نم  نادنزرف  لثم  امش  .تسا  نیا  ام  یلـصا 

.تفگ مهاوخ  اهنآ  هب  مدرک ، ضرع  امش 

یشان دیآ ، یم  شیپ  اهناسنا  یارب  نوگانوگ  یاهنادیم  نوگانوگ و  یاه  هصرع  رد  همه -  میوگیمن  هک -  یئاهشزغل  بلغا  دیشاب ؛ هتـشاد  مه  هّجوت 
کی رگید -  دینادیم  ار  ایاضق  بخ ، دـحا -  گنج  رد  .داهج  نادـیم  رد  یّتح  متفگ ؛ هک  تسا  یمهم  یلـصا و  هتکن ی  نیمه  ندرکن  تیاعر  زا 
رگید نم  هک  دیناوخب ، دیورب  تسه ؛ خیرات  یاهباتک  رد  دیا ، هدناوخن  ار  دـحا  گنج  یایاضق  رگا  .دـیرفآ  هعجاف  هک  دـندرک  یا  یهاتوک  یا  هّدـع 

1 اوُبَسَک ام  ِضْعَبِب  ُناطْیَّشلَا  ُمُهَّلَزَتْسِا  اَمَّنِإ  ِناعْمَجْلَا  یَقَتْلِا  َمْوَی  ْمُکْنِم  اْوَّلَوَت  َنیِذَّلَا  َّنِإ  دیوگیم : اهنیمه  هرابرد ی  نآرق  .مهدب  حرش  اجنیا  مهاوخن 
تداهش بجوم  دندرک و  تسرد  هعجاف  دندرک و  تشپ  نمشد  هب  روجنآ  دحا  گنج  زور  دیدید  امش  هک  یناسک  نآ  تسا : نیا  همجرت  لصاح  . 

اهلبق هک  هچنآ  هیحان ی  زا  ناطیش  ار  اهنآ  شزغل  اوبسک -  ام  ضعبب  ناطیّشلا  مهّلزتسا  امّنا  دندش -  باحصا  زا  یناگرزب  ءادهشلادیس و  هزمح ی 
یزاس هنیمز  دندوب ، هداد  ماجنا 
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هتـشاد رگا  روشک  روما  تیریدـم  رد  ار  شرثا  هانگ ، زا  ام  ندرکن  زیهرپ  .میراد  یدّدـعتم  تاـیآ  نآرق  رد  هیآ  لـیبق  نیا  زا  .ناـشناهانگ  ینعی  درک ؛
همه ی رد  مینک ، ریگ  یداصتقا  یلام و  نومزآ  کی  رد  رگا  میوش ، رضاح  گنج  نادیم  رد  رگا  میشاب ، هتـشاد  رگا  یـشخب  کی  تیریدم  میـشاب ،

یاهلد ردق  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  .دینادب  ار  یناوج  ردـق  منکیم ؛ ضرع  هصالخ  .تسام  یلـصا  فرح  نیا  نیاربانب ، .دـهدیم  ناشن  اهاجنیا 
هک یهّجوت  نآ  بجاو و  یاهزامن  زا  دـعب  و  تسا ؛ زامن  هب  هّجوت  هانگ و  کرت  مه  شهار  .دـینک  سونأم  ادـخ  اب  رتشیب  ار  ناتدوخ  دـینادب ، ار  کاپ 

.دنکیم زاب  ار  اههار  مه  لاعتم  یادخ  هللاءاش  نا  .دیهد  ماجنا  ار  اهراک  هیقب ی  اعد و  تاّبحتسم ، دیتسناوت ، هک  هچره  رگید  مدرک ، ضرع 

1389/5/31 ناضمر -  هام  زور  نیمهدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد 
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ناضمر یلایل  ماّیا و  نتسناد  ردق  موزل 

.هللاءاش نا  تسافص ؛ عوشخ و  تدابع و  یاوه  لاح و  امـش -  هلمج  زا  ام -  مدرم  ناج  لد و  یاوه  لاح و  تسا و  ناضمر  هام  رخآ  یاهزور 
! اراگدرورپ مینکیم : ضرع  . (1) تمّرصت دق  هیلایل  تضقنا و  دق  ناضمر  رهـش  ماّیا  هذه  ّمهّللا و  هک : دیدناوخ  اهبـش  نیا  ماّیا و  نیا  یاهاعد  رد 

میتسناوت رادقم  هچ  تشذگ ، هک  یئاهبـش  اهزور و  نیا  رد  هک  مینادیمن  ام  دش و  هدیدرونرد  ناضمر  هام  یاهزور  دش ، یرپس  ناضمر  هام  یاهبش 
نمف ینع  تیـضر  ...نکت  مل  نا  مینکیم : ضرع  .میربـب و  هرهب  رادـقم  هچ  مینک و  زیربـل  وت  تیاـنع  زا  وت ، تمحر  زا  ار  ناـمدوخ  دوجو  فرظ 

هک مینکیم  انمت  تساوخرد و  مینک ، بسک  ار  وت  یدونـشخ  تیاضر و  میا  هتـسناوتن  ام  هظحل  نیا  ات  رگا  اراگدرورپ ! (2) ؛ ...لبق َضرا  ...نآلا و 
.امرفب ام  لاح  لماش  ار  تدوخ  تیاضر  هظحل  نیمه  رد 

ناداتـسا و یارب  نم  رظن  هب  اّـما  تسا ؛ رثؤـم  همه  یگدـنز  رد  تسا ، مـزال  همه  یارب  تسا ، مـهم  هـمه  یارب  سفن  یافـص  تراـهط و  بـخ ،
رد امـش  راتفگ  هک  یرادـقم  نآ  زا  شیب  دـیتسه ، داتـسا  هک  امـش  هکنیا  رطاخ  هب  ًالوا  .تسا  رتدوسرپ  تسا ، رتدـیفم  تسا ، رتمهم  نادنمـشناد 
هب ار  وا  امش  راتفگ  رگا  هک  یروط  هب  تسا -  روجنیا  ًابلاغ  دراذگیم -  رثا  امش  راتفر  امـش و  شنم  دراذگب ، رثا  ناوج  درگاش و  تّیـصخش  نیوکت 

تهج نآ  اب  هارمه  امش  راتفر  اّما  دهدب ، قوس  یتهج  کی 

ص:388
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ِتهج کی  نیا ، .تسامـش  یوجـشناد  هک  یناوج  مّلعتم و  نآ  رد  امـش ، درگاش  رد  امـش ، بطاخم  رد  دراذگیم  ریثأت  شنم  راتفر و  نیا  دشابن ،
ار مّلعتم  لد  یاضف  ار ، سرد  یاضف  ار ، سالک  یاضف  دـشاب ، رادروخرب  افـصاب  حور  تّیونعم و  زا  اـم  داتـسا  رگا  .تسا  سفن  یافـص  تیمها 

ادیپ ار  تسرد  تهج  دشاب ، هارمه  تّینارون  اب  رگا  شناد  اذل  دیتسه ؛ دنمشناد  امش  نیا ، رب  هوالع ی  .میراد  جایتحا  نیا  هب  ام  .درک  دهاوخ  رّونم 
.درک دهاوخ 

، دیداد رّکذت  ار  یضعب  دوشیم و  هدهاشم  فلتخم  یاه  هنیمز  رد  هک  یئاهداریا  یتالکشم ، یعناوم ، دیدرک و  نایب  ناتـسود  امـش  هک  یبلاطم  نیا 
نیا سفن و  یافـص  نیا  .تسا  هدرکن  تکرح  تسا -  یهلا  تنـس  هک  دوخ -  تسرد  تهج  رد  ملع  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـهنیا  زا  یرایـسب 

.دربب شیپ  دنک و  تیاده  تسرد  ِتهج  نآ  رد  ار  ملع  هک  دنکیم  کمک  دنمشناد  هب  تّینارون 

دنم هرهب  اهزور  اهبش و  نیا  ِیتوکلم  راونا  زا  ًانیقی  دیدوب ، قفوم  هللادمحب  دیتفرگ ، هزور  ار  زور  دنچ  تسیب و  امـش  .مینادب  ردق  ار  یلایل  ماّیا و  نیا 
راشبآ زا  دینک  زیربل  راشرـس و  ار  ناتدوخ  یدوجو  عساو  فرظ  رتشیب  هچره  هک  دینک  شالت  مه  ار  هدنامیقاب  بش  دـنچ  زور و  دـنچ  نیا  دـیدش ؛

.تسا ریزارس  ام  تمس  هب  هک  یهلا  یافص  فطل و 

1389/6/14 اه -  هاگشناد  دیتاسا  رادید  رد 
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یهلا تمحر  یاه  هچیرد  ندش  زاب  تصرف  ناضمر ؛

ار و همه  منکیم و  ضرع  کیربت  مّظعم  مرکم و  نارازگزامن  امـش  هب  ناریا و  زیزع  تّلم  هب  یمالـسا ، تّما  همه ی  هب  ار  رطف  دیعـس  کرابم  دـیع 
.رادنپ رادرک و  راتفگ و  ره  رد  راگدرورپ  یهن  رما و  تیاعر  یراگزیهرپ و  یهلا و  یاوقت  تیاعر  هب  منکیم  هیصوت  ار  مدوخ 

تمعن .میتسه  دـهاش  ار  رگید  رطف  دـیع  کی  رگید و  ناضمر  هام  کی  درک ، تیانع  رمع  درک ، اـطع  تصرف  هک  میرازگـساپس  ار  لاـعتم  یادـخ 
.ار زیزع  فیرش و  هام  نیا  دنتـسناد  ردق  دندرب ؛ ینایاش  هدافتـسا ی  هام  نیا  زا  عقاو  رد  ام  تّلم  .یهلا و  تفایـض  هام  کرد  تمعن  تسا  یگرزب 
نآ رد  نانآ  فاص  کاپ و  یاهحور  ناوج و  ْرتشیب  یاهلد  هک  یئاه  همانرب  نیا  اهاعد ، نیا  اـهرکذ ، نیا  اـهتوالت ، نیا  لـفاحم ، نیا  سلاـجم ، نیا 

.تسناد دیاب  ردق  .هللاءاش  نا  دنکیم  زاب  تّلم  یور  هب  ار  یهلا  تمحر  یاه  هچیرد  دنتشاد ، تکرش 

راچد تسا  نکمم  یضعب  .تسا  راد  هشیر  تسا ، قیمع  تسا ، هنیداهن  ام  مدرم  رد  تیدحا  سّدقم  تاذ  اب  طابترا  هب  یگدادلد  تّیونعم و  حور 
، دندرگرب لاعتم  یادخ  یوس  هب  هک  دهدیم  اهنآ  هب  ار  تصرف  نیا  ناضمر  هام  اّما  دننکب ، یئاهاطخ  ناشدوخ  یدرف  یگدنز  رد  دنوشب ، یتاهابتـشا 

: دننکیم نایب  ار  نیا  هنارعاش  نابز  اب  تسه ؛ تّیونعم  اب  طابترا  حور  نیا  اهناسنا  همه ی  رد  .دننک  هبانا  دنوش و  رّکذتم  دننک ، هّجوت 

(1) دنتخیر وا  رد  قشع  زا  یمنبش  دنتخیب  یم  هک  زور  نآ  لد  کاخ 
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دوجو لصا  هب  قشع  نیا ، تسا ؛ تیدحا  تاذ  هب  قشع  نیا ، تسادـخ ؛ هب  قشع  نیا ، تسین ؛ دولآ  سوه  قشع  تسین ، یدام  قشع  قشع ، نیا 
، یدام یاه  هبذاج  یدام ، یاه  هزیگنا  یدام ، لماوع   . 1 اهْیَلَع َساّنلَا  َرَطَف  یِتَّلَا  ِهّللَا  َتَرْطِف  تسا ؛ هنیداهن  تسه ، اـهناسنا  همه ی  رد  هک  تسا 

فرطرب ار  دـئاوز  نیا  هک  تسا  یمیـسن  ایوگ  دـیآ ، یم  ناضمر  هام  یتقو  دوشیم ، هدودـنا  رهوگ  نیا  یور  رب  یا  هلاـبز  یکاـشاخ ، راـخ و  دـننام 
دهاش هتـشذگ  یاهناضمر  هام  بلغا  لثم  ناضمر  هام  نیا  رد  اذل  .دریگیم  ناج  لاعتم  یادخ  هب  هّجوت  دهدیم و  ناشن  ار  دوخ  رهوگ ، نآ  دنکیم ،

ردق کرابم  یاهبش  رد  صوصخب  سلاجم  نیا  رد  نوگانوگ ، یاهـسابل  عون  نوگانوگ ، یاهراتفر  عون  قئالـس ، ماسقا  عاونا و  مدرم ، همه ی  میدوب 
.دنتخیر کشا  دندرک ، هدافتسا  دندرب ، هرهب  دندرک ، تکرش 

دش دوس  کمن  هک  یبابک  دوب  دش  دودنا  مغ  هرطق  نآ  هب  وچ  لد 

(1) بابک زا  دکچ  هک  نوخ  نامه  تسه  بان  کشا  دهد  هک  قشاع  هدید ی 

ردق دیاب  ار  نیا  ام  زیزع  مدرم  .دشوجیم  دیآ و  یم  نوریب  هک  تسا  کاپ  رادـیب و  لد  زا  تقیقح  رد  دوشیم ، یراج  اهمـشچ  زا  هک  ییاهکـشا  نیا 
نیا دینک ؛ ظفح  ار  نیا  .دیدرک  ادیپ  سنا  نآرق  اب  دینک ؛ ظفح  ار  نآ  کرابم ، هام  نیا  رد  دیتخودنا  یلوصحم  دیدروآ ، تسد  هب  یا  هریخذ  .دـننادب 

دیراد و هگن  لاس  نارود  لوط  رد  ناتدوخ  یارب  ار  روضح  لاح و  اب  ِزامن  ار ، دجـسم  رد  زامن  ار ، تقو  لوا  تعامج  زامن  نیا  .دینک  ظفح  ار  سنا 
نیا هک  یتلم  .دنیـشنب  رهوگ  نیا  یور  یدام  یاهرتسکاخ  نیا  کاشاخ ، راخ و  نیا  یداـم ، لـماوع  نیا  دـیراذگن  تسا ، نکمم  هک  ییاـجنآ  اـت 

، یدام نادیم  رد  اهنادیم -  همه ی  رد  تّلم  نیا  دراد ، هگن  دوخ  رد  ار  یونعم  لماکت  یونعم و  جورع  نیا  دنک و  ظفح  دوخ  رد  ار  تایـصوصخ 
دهاوخ شیپ  ام  تّلم  یارب  نیا  هللاءاش  نا  .دش و  دهاوخ  قفوم  یلم -  یاه  هیامرـس  همه ی  داجیا  رد  رادـتقا ، رد  تّزع ، رد  یونعم ، نادـیم  رد 

.دمآ

موی دیع و  موی  نوکیف  للع : تیاور  رد  هک  تسا  رطف  دیع  زور  مه  زورما 

ص:391
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مدرم مالـسا  یایند  رـسارس  رد  زورما  .تسا  مدرم  عامتجا  زور  مه  تسا ، دیع  مه  ، (1) عّرـضت موی  هبغر و  موی  هاکز و  موی  رطف و  موی  عاـمتجا و 
یزور هبغر ؛  موی  هاکز و  موی  .تسا  یمالسا  تّما  یارب  یگرزب  تصرف  نامز ، کی  رد  هطقن  کی  هب  اهلد  ندش  هّجوتم  نیا  .دنریگیم  دیع  ناملسم 

دیع تسا ؛ هّجوت  دیع  دیع ، نیا  .دنکیم  عّرـضت  ادخ  هب  ناسنا  هک  تسا  یزور  عّرـضت ؛» موی  و   » .دیهدیم ناشن  تبغر  لاعتم  یادخ  هب  هک  تسا 
زا تسا ، هعمج  کرابم  زور  تسا و  دیع  زور  هک  ار  زورما  میناوتب -  نام  همه  دـیناوتب -  دـهدب  قیفوت  لاعتم  دـنوادخ  هک  میراودـیما  .تسانعم 

.مینک هدافتسا  یهلا  تاضویف 

1389/6/19 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 

ص:392
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هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
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رطف دیعس  دیع  رهاظم  تدابع ؛ دّبعت و 

همه ی هب  یمالسا و  یاهروشک  مرتحم  یارفس  روشک ، نالوئسم  مرتحم ، راضح  امـش  هب  ار  دیعـس  دیع  گرزب و  دیع  نیا  مینکیم  ضرع  کیربت 
رد ناضمر و  هام  لوط  رد  ناملسم  تّما  نمؤم و  تّلم  هک  یا  هبانا  عّرضت و  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  میراودیما  .یمالسا و  تّما  هب  ناریا و  تّلم 

گرزب تّما  نیا  همه ی  رب  ار ، دوخ  تیاده  ار ، دوخ  تیامح  ار ، دوخ  فطل  ار ، دوخ  تمحر  دندرک ، ضرع  ملاع  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  زور  نیا 
.دیامرف لزان 

فوفص رد  مدرم  زورما  مالـسا ، یایند  همه ی  رد  .تسا  زامن  مکحتـسم  فوفـص  تسا ، تدابع  تسا ، دبعت  دیعـس ، دیع  نیا  ِندوب  دیع  رهظم 
دحاو ِّفص  نیمه  .تسا  ناملسم  تّما  نایم  یبلق  یونعم و  دنویپ  کی  نیا  .راگدرورپ  لباقم  رد  دندرک  عوشخ  دنداتـسیا و  تعامج  زامن  ِدحاو 
تّما تشونرـس  اب  یمالـسا و  تّما  اب  ِطبترم  اهنآ  زا  یرایـسب  هک  ناهج ، مهم  لئاسم  اب  ههجاوم ی  یارب  دوشب  لیکـشت  یمالـسا  تّما  نیب  دیاب 

.تسا یمالسا 

، دش هتشادرب  نایم  زا  مالسا  نانمشد  یمالـسا و  تّما  نانمـشد  تسد  هتخاس ی  یاه  یزیگنا  فالتخا  رگا  دش ، دحّتم  رگیدکی  اب  رگا  اهلد  نیا 
یمالسا تّما  مالسا و  اب  لباقم  ِمیظع  ههبج ی  اب  ههجاوم ی  رد  دریگیم و  رارق  دحاو  تهج  کی  رد  مه  اهرکف  اهناوت و  اهمدق و  اهتسد و  تقونآ 

.داد دهاوخ  ناشن  یئاراک  دوخ  زا 

1389/6/19 رطف - ) دیع   ) یمالسا یاهروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد 
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مالسا ناهج  یاهدوبمک  ناربج  رد  نآ  اب  سنُا  نارق و  مهف  ریثأت 

دـندرک و زادـنا  نینط  سکعنم و  اضف  نیا  رد  ار  نآرق  همیرک ی  تاـیآ  توـالت  شوخ ، ناـحلا  اـب  زورما  هک  یزیزع  ناردارب  زا  میرکـشتم  یلیخ 
هچره ار  ام  یاهناوج  صوصخب  ار ، ام  تّلم  لاعتم  دـنوادخ  هک  میراودـیما  .یهلا  باتک  همیرک ی  تایآ  توالت  رون  هب  دـندرک  رّونم  ار  ام  یاهلد 

.دنک انشآ  نآرق  اب  رتشیب 

فراعم یهلا و  فراعم  زا  یرود  رثا  رب  تسه ، دوبمک  مالـسا  یایند  رد  هچره  .درک  دـهاوخ  رتانـشآ  نآرق  فراعم  اب  ار  ام  یاـهلد  نآرق  اـب  سنا 
هب لمع  نآرق و  فراعم  اب  یئانـشآ  رد  اهتلم  اهتما و  تایح  .تسا  تاـیح  باـتک  تسا ، ملع  باـتک  تسا ، تمکح  باـتک  نآرق  .تسا  ینآرق 
ارف نآرق  زا  دـیاب  ار  ملظ  اب  هزرابم ی  هار  دـنرازیب ، ملظ  زا  دـنتلادع و  بلاط  رگا  اـهناسنا  .تسا  ینآرق  ماـکحا  هب  لـمع  فراـعم و  نیا  یاـضتقم 

ناشدوخ یارب  ار  هافر  تحار و  دنـشخبب و  قنور  ار  یگدنز  دنهاوخیم  ملع  یهاگآ و  تفرعم و  هلیـسو ی  هب  دنملع و  بلاط  رگا  اهناسنا  .دـنریگب 
ماقم اب  یئانشآ  یحور و  یونعم و  یافـص  لاعتم و  یادخ  اب  طابترا  یپ  رد  رگا  اهناسنا  .دوشیم  هداد  ناشن  نآرق  هلیـسو ی  هب  شهار  دننک ، نیمأت 

.تسا نآرق  شهار  دنتسه ، یهلا  برق 

زا یرود  زا  یشان  اهنیا  همه ی  یگدنز ، یقالخا و  لئاسم  رد  ام  یاه  یبات  جک  ام ، یاه  یراتفر  جک  ام ، یگدنام  بقع  ناملسم ، تّما  ام  فعض 
ار دوخ  نابطاخم  نآرق  هک  اهتوغاط -  نارگنایغط و  تیمکاح  رثا  رب  ناملسم  یاهتلم  .تسا  نآرق 
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تفن و ینیمزریز و  نداعم  یتایح و  عبانم  طقف  هن  ناش ، یداصتقا  نوخ  طقف  هن  دش ؛ هدیکم  ناشنوخ  تسا -  هتشاد  رذحرب  اهتوغاط  زا  همه  نیا 
هب ناملـسم  یاهتلم  .دـش  هتفرگ  ناملـسم  یاهتلم  زا  مه  ایند  رد  تّزع  ّولع و  بلط  ناشتمواقم ، ناش ، یگداتـسیا  هیحور ی  هکلب  اهنیا ، لاـثما 

، میدوب ناملـسم  نامز  لوط  رد  میتفگ ، هللا  ّالا  هلا  هملک ی ال  ام  رهاظب  هکنیا  اب  .دنتفریذپ  ار  یرگیدام  گنهرف  دـندرک ، تشپ  ناشدوخ  گنهرف 
زا ار  نام  یویند  تّزع  ار ، نامداصتقا  طقف  هن  تقو  نآ  .درک  رود  قیاقح  زا  ار  اهام  درک و  رثا  اهام  یاهلد  رد  برغ  فراـعم  برغ و  گـنهرف  اّـما 
رگا میتسه ، یتسـس  فعـض و  راچد  رگا  میتسه ، یلبنت  راچد  رگا  ام  .میداد  تسد  زا  مه  ار  نام  یقـالخا  ملاـعم  قـالخا و  هکلب  میداد ، تسد 

یمالسا ریغ  یمالـسا و  دض  ِیلیمحت  ِیتاقیرزت  گنهرف  راثآ  زا  اهنیا  دراد ، دوجو  یهاوخدب  ام  نایم  رد  رگا  تسین ، سونأم  رگیدکی  اب  ام  یاهلد 
.تسا

ار شیاه  هنومن  دنتـسه ، انـشآ  خیرات  اب  هک  یناسک  .دنکیم  نآرق  ار  راک  نیا  و  دـشخبب ؛ ءالتعا  انعم  هدام و  ظاحل  زا  ار  ام  هک  تسا  نیا  نآرق  شقن 
ناریا زیزع  تّلم  امـش  نیمه  هنومن ، کی  .مینکیم  هدـهاشم  ار  شیاه  هنومن  میراد  نامدوخ  ناـمز  رد  ناـمز ، نیا  ِمدرم  اـم  و  دـندید ؛ خـیرات  رد 
طیحم رد  رابتعا  یا  هرذ  ناریا  تّلم  راجاق -  میژر  اهنآ  زا  لبق  هچ  یولهپ ، میژر  هچ  یتوغاط -  یاهمیژر  نارود  رد  دینکن  لایخ  امـش  .دـیتسه 

رد یجنگ  لثم  یا ، هدـش  شومارف  هنیجنگ ی  کی  لثم  تسه ، ام  تّلم  رد  هک  یمکارتم  ناـشوج و  دادعتـسا  نیا  .تشادـن  تشاد ؛ یللملا  نیب 
طاشنرپ و لاّعف و  ناوج  همه  نیا  .دادـیمن  ناشن  هک  دـهدب ، ناشن  ار  شدوخ  یدرف  کی  یفداـصت ، تروص  هب  رگم  دوب ؛ هدـش  نوفدـم  یا  هناریو 

کین مان  دننیرفآ ، یم  تّزع  دننیرفآ ، یم  راختفا  فلتخم  یاه  هصرع  رد  دینکیم  هظحالم  امـش  زورما  هک  روشک  تفرـشیپ  هب  دـنم  هقالع  رکتبم و 
.دوبن رگید  اهفرح  نیا  تیغاوط ، هبلغ ی  رطاخ  هب  اّما  دندوب ، مه  زور  نآ  اهناوج  بخ ، دننکیم ؛ تسرد  ناشتلم  یارب 

مدق کی  ًاعقاو  میدرک ، تکرح  نآرق  تمس  هب  ام  هک  هچنآ  هک  میتشادرب -  ینآرق  فراعم  تمس  هب  نآرق ، تمـس  هب  مدق  کی  ام  هک  هزادنا  نیمه  هب 
یهاگآ ام  هب  تسا ، هداد  تایح  ام  هب  تسا ، هداد  تّزع  ام  هب  لاعتم  یادخ  تسین -  رتشیب  مه 
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مکارتم و دادعتسا  .تسایند  یاهتلم  نیرت  یوق  نیرت و  هدنز  زا  یکی  زورما  ام  تّلم  .تسا  هدیـشخب  تّوق  تردق و  ام  هب  تسا ، هداد  تریـصب  و 
ام تّلم  مه  رگید  یاهتلم  .تسا  یروجنیا  ام  روشک  عضو  زورما  فلتخم ؛ یاه  هصرع  رد  اهتفرـشیپ  یپرد  یپ  هدهاشم ی  یگدامآو و  ناشوج 

.دننکیم نیسحت  ار 

و تسا ؛ هدش  هدهاشم  یدّدعتم  یاهروشک  رد  دوش ، اهتلم  کّرحت  هیام ی  هک  یمالسا  یاهراعـش  یمالـسا ، تّما  نایم  رد  هناتخبـشوخ  زورما 
رتشیب نآ  ذوفن  یئاراک و  هک  یـشخب  نآ  رد  تسا ، رتشیب  نآ  توارط  قنور و  هک  یئاجنآ  اـهتکرح  نیا  .دیونـشیم  ار  شیاـهربخ  دـینیب و  یم  اـمش 

، تسا یمالـسا  راعـش  نآ ، رد  هک  تسا  یئاجنآ  تسا ، رتمک  نیرّوزم  نیدـناعم و  نیقفانم و  زا  نمـشد و  زا  نآ  یریذـپریثأت  هک  یئاـجنآ  تسا ،
.دش انشآ  دیاب  نآرق  اب  .تسا  ینآرق  فراعم  تیصاخ  نیا  تسا ؛ یمالسا  تساوخ  تسا ، یمالسا  هبلاطم ی 

نیا نآرق ، نتم  اب  یانـشآ  همه  نیا  نآرق ، ظفاح  همه  نیا  نآرق ، هدننک ی  توالت  همه  نیا  هتـشذگ  رد  .تسین  هسیاقم  لباق  هتـشذگ  اب  زورما  هّتبلا 
.دوب تّلم  نیمه  دوب ، روشک  نیمه  هک  یلاح  رد  تشادن ؛ دوجو  نآرق  توالت  هب  دنم  هقالع  قشاع و  همه 

، درکیم توالت  نآرق  داشرهوگ  دجسم  رد  دهشم و  دوب  هدمآ  عشیعش -  نینیعلاوبا  موحرم  یرصم -  هتـسجرب ی  ءاّرق  زا  یکی  هک  تسه  مدای  نم 
زور نآ  تسا ، یرختفم  نامزاس  هللدمحلا  هک  زورما  فالخرب  مه  فاقوا  دوب و  نامز  نآ  ِفاقوا  لام  هسلج  نوچ  .دناوخیم  بوخ  مه  یلیخ  هک 

مدرکیم و هاگن  رود  زا  منیشنب ؛ سلجم  نآ  رد  مورب  متـساوخیمن  مونـشب ، ار  یراق  نآ  توالت  مدوب  قئاش  یلیخ  هکنیا  اب  هدنب  دوب ، یماندب  نامزاس 
یتلود نیرومأم  یا  هّدع  کی  .دندشیم  رفن  تصش  رفن ، هاجنپ  منکیمن  نامگ  دنتشاد ، تکرش  سلجم  نآ  رد  هک  یناسک  همه ی  .متفنشیم  ار  ادص 

.دندوب نامدوخ  یدهشم  فورعم  ءاّرق  نیمه  مه  هّدع  کی  دندوب ،

بیترت بوخ ، یادص  بوخ ، توالت  نیا  .داد  شیازفا  زور  هبزور  دـیاب  ار  نیا  درک ؛ دایز  دـیاب  تسه ، اج  همه  رد  نآرق  هب  هک  ار  یقوش  نیا  زورما 
یئارآ سلجم 
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شا هدیاف  تسا ؛ یشزرااب  یاهزیچ  دنا -  هدش  طّلسم  رهام و  ًاجیردت  ینآرق  ِیئارآ  سلجم  رد  ام  ناگدنناوخ  نیا  منیب  یم  هللادمحب  هک  بوخ - 
.دنکیم انشآ  ینآرق  یناعم  اب  ینآرق ، فراعم  اب  نآرق ، اب  ار  ام  هک  تسا  نیا 

نآ مهف  هب  ندش  کیدزن  رد  نآرق  ظفح  ریثأت 

ام روشک  رد  هک  متفگ  ًالبق  نم  .میراد  مک  نآرق  ظفاح  ام  .تسا  نآرق  ظفح  درادـب ، ینازرا  اـم  هب  ار  نآرق  رد  رّبدـت  دـناوتیم  هک  یئاـهزیچ  زا  یکی 
نوچ الاح  اّما  میراد -  ام  هک  یتیعمج  نیا  هب  تبـسن  تسا  یمک  ددع  هک  نویلیم  کی  الاح  دنـشاب -  نآرق  ظفاح  رفن  نویلیم  کی  دیاب  لقادـح 
ظفح هللاءاش  نا  هکنیا  یارب  دننکیم  مهارف  ار  یئاه  همانرب  دنراد  دنا و  هدش  لوغشم  ار  یئاهراک  دنا ، هدرک  مهارف  یتامّدقم  کی  هللدمحلا  ناتسود 

.میشاب هتشاد  نآرق  ظفاح  رفن  نویلیم  هد  دیاب  ام  هللاءاش  نا  میئوگیم  نویلیم ، کی  یاج  هب  هدش و  رتشیب  نامدیما  مه  ام  دتفیب ، هار 

نآرق رمتـسم  هدننک ی  توالت  دیاب  نآرق  ظفاح  نیاربانب  .تشاد  هگن  دیاب  ار  ظفح  ًالوا  .تسا  لوا  مدـق  نآرق  ظفح  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  هّتبلا 
مه روجنیا  هک  رّبدت ، هب  دـنک  کمک  ظفح  نیا  یتسیاب  دـعب  .تفر  دـهاوخ  تسد  زا  ظفح  ّالاو  دـنک ؛ توالت  ار  نآرق  یتسیاب  ًابترم  ینعی  دـشاب ؛

نآرق تایآ  رد  قمعت  رّبدت و  تصرف  دیناوخیم ، دیظفاح و  دـینکیم ، رارکت  ار  نآرق  امـش  هک  یئاجنآ  .رّبدـت  هب  دـنکیم  کمک  ًاتقیقح  ظفح  تسه ؛
.دوشیم ادیپ  امش  یارب 

نامه دشاب ، رّبدت  دـشاب و  مه  ریـسفت  اب  سنا  نیا  دـشاب و  ظفح  یتقو  .تسا  مزال  یلیخ  دـننکیم ، نییبت  ار  هیآ  زا  دارم  هک  یریـسافت  اب  سنا  هّتبلا 
یناسک نویلیم  هدزناپ  نویلیم ، هد  ام  روشک  رد  دـینک  روصت  امـش  .ینآرق  یئافوکـش  دـیآ : یم  شیپ  تسه ، ام  هعماج ی  رد  شراظتنا  هک  یزیچ 
حیاصن ار ، ینآرق  یاهسرد  ار ، ینآرق  یاهشزومآ  .تسا  شزرااب  ردقچ  نیا  دینیبب  دنـشاب ، انـشآ  نآرق  فراعم  اب  اهنیا  هک  نانز  نادرم و  زا  دنـشاب 

؛ دنناوخب ارف  ناشدوخ  لد  رب  ار  اهنآ  دننک ، رورم  ار  اهنآ  دنشاب ، هتشاد  نهذ  رد  ار  ینآرق  یاهتراشب  ار ، ینآرق  یاهراذنا  ار ، ینآرق 
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اّما .تسا  ینیدالوپ  مزع  ام  تّلم  هدارا ی  مزع و  مه  زورما  .تسا  مهارف  شیاه  هنیمز  هناتخبـشوخ  .دیآ  یم  دوجو  هب  ینیدالوپ  تّلم  کی  ًالـصا 
.دیایب شیپ  نیا  هللاءاش  نا  میراودیما  ام  هک  دمآ ، دهاوخ  تسد  هب  تروص  نآ  رد  هعماج  ینآرق  تخاس  نآ 

نآ وزج  ناتدوخ  ای  دـیتسه ، اهناوخـشوخ  زا  نآرق  توالت  یرتشم  دـینآرق ، توالت  لـها  دـینآرق ، لـها  دیـسونأم ، نآرق  اـب  هک  یئاـهناوج  اـمش 
تکرح نیا  مّدقم  فوفـص  تقیقح  رد  امـش  .داد  دهاوخ  رجا  امـش  هب  لاعتم  یادخ  هللاءاش  نا  .دینادب  ار  ناتدوخ  ردـق  دـیتسه ، اهناوخـشوخ 

.تسا رتشیب  هللاءاش  نا  لاعتم  یادخ  شیپ  مه  شباوث  رجا و  اّما  دشاب ، رتشیب  شا  یتخس  تسا  نکمم  .دیتسه  هعماج  رد  یمومع 

رد تمایق  رد  ار  ام  اراگدرورپ ! .نکم  ادـج  نآرق  زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  ام  اراگدرورپ ! .نک  روشحم  نآرق  اب  نامرمع  همه ی  رد  ار  اـم  اراـگدرورپ !
دمحم لآ  دمحم و  هب  اراگدرورپ ! .شخبب  مالـسا  بولطم  یمالـسا و  یهلا و  یگدـنز  ینآرق ، تایح  اب  ار  ام  اراگدرورپ ! .هدـب  رارق  نآرق  هیاس ی 

.نکم ادج  تیب  لها  نآرق و  زا  ار  ام  .نک  دونشخ  یضار و  ام  زا  ار  رصع  یلو  سّدقم  بلق 

1390/5/11 ینآرق -  دیتاسا  ناظفاح و  نایراق ، رادید  رد 
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نینمؤم هب  یهلا  هیده ی  هزور ،

هزور دـنیامرفیم : ناش  تابقارملا  فیرـش  باتک  رد  راوگرزب -  هیقف  روهـشم و  فورعم و  فراع  یزیربت -  یکلم  یاقآ  داوج  ازریم  جاح  موحرم 
افیلکت سیل  موّصلا  هک : تسا  نیا  ناشیا  ریبعت  .تسا  هدرک  هیده  نینمؤم  هب  دوخ و  ناگدنب  هب  ار  نیا  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  یهلا  هیدـه ی  کی 
هضیرف هب  هّجوت  نیا  هبسحب ؛  ارکش  بجوی  هک  دینک ، هاگن  میرکت  فیرشت و  کی  لکش  هب  دینکن ؛ هاگن  فیلکت  کی  مشچ  هب  ار  هزور  فیرشت ؛  لب 

یگنـسرگ و یارب  ناشیا  .درک  یرازگـساپس  ار  ادخ  دیاب  تسا ؛ رکـش  بجوتـسم  شدوخ  تسا -  ناگدنب  هب  تبـسن  یهلا  میرکت  هک  هزور -  ی 
لد زا  هتـساخرب ی  تایاور و  زا  ذختم  هک  دننکیم  نایب  ار  یدّدـعتم  دـئاوف  دـننادیم ، نآ  هب  مزتلم  ار  ناشدوخ  ناضمر  هام  رد  نینمؤم  هک  یگنـشت 
هک تسا  نیا  تسا -  رتمهم  همه  زا  تیـصاخ  نیا  دـنیوگیم  ناشدوخ  ناشیا  هک  اهنآ -  ّمها  ای  اـهنآ ، هلمج ی  زا  .تسا  گرزب  درم  نیا  ینارون 
نم ریخ  هعاس  رّکفت  هک  رّکفت ، یارب  دنکیم  مهارف  ار  هنیمز  یبلق  یافـص  نیا  هک  دشخبیم  لد  هب  یئافـص  کی  یگنـشت  یگنـسرگ و  نیا  دـنیوگیم 

ناسنا یور  رب  ار  تمکح  باب  دنکیم و  نشور  ار  قیاقح  هک  تسا  ناسنا  لد  حور و  نطاب و  هب  هعجارم ی  ِرّکفت  عون  زا  رّکفت  نیا  . (1) هنس هدابع 
.درک هدافتسا  دیاب  نیا  زا  .دیاشگیم 

یم تسد  هب  رذگدوز -  تاعاس  نیمه  رمع -  هلیسو ی  هب  تاریخ  همه ی  .تسا  یناسنا  ره  یلـصا  هیامرـس ی  رمع  .مینک  رکف  رمع  هرابرد ی 
نیا دیآ ؛
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.مینیبب ار  رمع  رذـگ  .مینک  رکف  رمع  نیا  هرابرد ی  .دـنیبب  کرادـت  ناـسنا  یارب  ار  نادواـج  تشهب  یدـبا و  تداعـس  دـناوتیم  هک  تسا  هیاـمرس 
«. زومت باتفآ  تسا و  فرب  رمع ، « ؛ مینک هّجوت  نامز  رذـگ  نیا  هب  .مینک  ساسحا  ار  رمع  تاقوا  یاهبـش  اهزور و  یگدـنز و  تاعاس  یرادـیاپان 
هچ یورخا ؛ تداعس  بسک  یارب  تسام  زیچ  همه  هیامرـس ، نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دوشیم ؛ هتـساک  دراد  هیامرـس  نیا  زا  هظحل  هب  هظحل 

؟ مینکیم جرخ  ار  نآ  یهار  هچ  رد  مینکیم ، شفرصم  اجک  رد  مینکیم ، شفرصم  یروج 

؛ دـیآ یم  شیپ  ام  همه ی  یارب  هظحل  نیا  توملا ؛ کلم  بانج  تاقالم  ندـب و  زا  حور  جورخ  هظحل ی  ملاع ، نیا  زا  روبع  گرم ، باب  رد  رّکفت 
یتاکن اهنیا  تسا ؟ لاـح  هچ  رد  هظحل  نآ  رد  اـم  لد  تسا ؟ هنوگچ  هظحل  نآ  رد  اـم  ِلاـح  .میـشچیم  ار  نیا  همه ، ِتْوَمْلَا 1 ؛  ُهَقِئاذ  ٍسْفَن  ُّلُـک 

.تسا یرورض  یساسا و  مزال و  رّکفت  هلمج ی  زا  اه ، هنیمز  نیا  رد  رکف  .تسا  لّمأت  رّبدت و  روخ  رد  هک  تسا 

هروثأم هیعدا ی  رد  یهلا  فراعم  قیاقح و  دوجو 

تاـبقارم نیمه  رد  ناـشیا  .تسا  هداـعلا  قوـف  تسه ، روثأـم  یاـهاعد  رد  هک  ینیماـضم  .تساـهاعد  نیمه  رّکفت ، یارب  رگید  هنیمز ی  کـی 
ِبطخ تایاور و  همه ی  رد  نآ  مهد  کی  دراد ، دوجو  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هدیـسر ی  هیعدا ی  رد  هک  یفراـعم  قیاـقح و  دـنیامرفیم :

.دراد تیمها  یلیخ  اهاعد  نیا  .یدیحوت  بطخ  یدیحوت و  تایاور  نآ  زج  درادن ؛ دوجو  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هدیسر ی 

هک یناسک  نآ  یارب  دشاب  یرارکت  منکب و  ضرع  ار  نآ  تالمج  زا  یـضعب  یا  هقیقد  دـنچ  هک  ما  هتفرگ  رظن  رد  ار  یئاعد  کی  زا  یا  هرقف  الاح  نم 
.قالخالا مراکم  هب  فورعم  فیرش  یاعد  هیداّجس ؛ هفیحص ی  متسیب  یاعد  دنا : هدینشن  هک  یناسک  نآ  یارب  دشاب  یرّکذت  و  دنا ، هدینش 
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قالخالا مراکم  فیرش  یاعد  رب  یرورم 

هب ار  حلاص  ناگدنب  شیارآ  (1) ؛ نیقّتملا هنیز  ینـسبلا  نیحلاّصلا و  هیلحب  ینّلح  دّمحم و  لاء  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  دیامرفیم : اعد  نیا  ِلوا 
ناراگزیهرپ نیقّتم و  حلاص و  ناگدنب  وزج  ار  نم  ینعی  .امرفب  تیانع  نم  هب  ار  نیقّتم  رویز  و  نیحلاص ، تنیز  هب  هدب  تنیز  ار  نم  نک ، تیانع  نم 

، نک نیقّتم  تنیز  هب  نیزم  ار  نم  نک ، تیانع  نم  هب  ار  نیقّتم  رویز  میئوگیم  هکنیا  هک  دنکیم ، رکذ  ار  یتایـصوصخ  نیقّتم  هرابرد ی  دعب  .هدب  رارق 
بانتجا دیآ ، یم  رظن  هب  اوقت  تبحـص  یتقو  ًالومعم  میوش ؟ کیدزن  مینک و  ادـیپ  رویز  ناراگزیهرپ  نیقّتم و  تنیز  هب  ام  یزیچ  هچ  رد  .هچ  ینعی 

هیلع داّجـس  ماما  اجنیا  اّما  تسین -  یکـش  تسه ؛ ًانیقی  اهنآ  هّتبلا  هک  دوشیم -  ردابتم  نهذ  هب  اهزیچ  نیا  تاداـبع و  ماـجنا  یدرف و  ناـهانگ  زا 
اوقت و موهفم  اوقت ، یانعم  زا  یدـیدج  داـعبا  هب  هّجوتم  ار  اـهام  هک  دـننکیم  ناـیب  هرقف  نیا  لـیذ  رد  ار  بلطم  هس  ود  تسیب و  مالّـسلا  هالّـصلا و 

.دنکیم اوقت  قادصم 

، یئاضق تلادع  مینک ؛ رقتـسم  هعماج  نایم  رد  ار  تلادع  .تلادـع  ندرتسگ  لدـعلا ؛  طسب  یف  لوا ، اهزیچ : نیا  رد   (2) نیقّتملا هنیز  ینسبلاو 
راظتنا ام  زا  هک  یئاوقت  .مدرم  نایم  اهتـصرف  تسرد  میـسقت  یانعم  هب  تلادـع  مدرم ، داحآ  نایم  روشک  یتایح  عبانم  میـسقت  یانعم  هب  تلادـع 

.تساوقت نیا  ینابم  اه و  هیاپ  وزج  دوریم ،

، تسا ینید  ردارب  کی  هب  تبـسن  امـش  مشخ  دـیتسه ، یفراعتم  ِیلومعم  درف  کی  امـش  هک  تسه  تقو  کی  .مشخ  ندروخ  ورف  ظیغلا ؛ مظکو 
ِنَع َنیِفاعْلَا  َظْیَغْلَا َو  َنیِمِظاکْلَا  َو  دراد ؛ تلیضف  یلیخ  ظیغ  مظک  تسا -  ناتنانکراک  زا  یکی  هب  تبـسن  تسا ، هداوناخ  لها  زا  یکی  هب  تبـسن 
رد امش  لعف  لوق و  امش ، یفن  تابثا و  امش ، تکرح  دیراد ؛ یهاگیاج  دیتسه ، یعامتجا  لوئسم  کی  امش  هک  تسه  مه  تقو  کی  ِساّنلَا 3 - 

نیگمـشخ ینایرج  هیلع  یناسک ، هیلع  .تسین  ربارب  یلومعم  مدآ  کی  مشخ  اب  رگید  امـش  مشخ  یطئارـش ، نینچ  کی  رد  دراذـگیم ؛ رثا  هعماج 
هک یلومعم  مشخ  کی  راثآ  اب  یمشخ  نینچنیا  راثآ  مینزیم ؛ یفرح  میوشیم و 
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مـشخ یور  زا  راک  دیروخب ؛ ورف  ار  مشخ  ظیغ ؛ مظک  .تسا  توافتم  یلیخ  دنزیم ، کتک  ار  رفن  کی  دوشیم و  نیگمـشخ  ضرف  رب  ناسنا  الاح 
نیا رگا  دشاب ؛ مکاح  قطنم  لالدتسا و  اجنیا  دیشابن ؛ قفاوم  یا  هعومجم  کی  اب  ینایرج ، کی  اب  یسک ، کی  اب  امـش  تسا  نکمم  .دریگن  ماجنا 

انَبوُنُذ َو انَل  ْرِفْغِا  اَنَّبَر  ددـنویپیم ؛ عوقو  هب  فارـسا  دریگیم ، ماجنا  دـح  زا  زواجت  دـنکیم ؛ بارخ  ار  راک  مشخ ، اـب  دـش  هتخیمآ  قطنم  لالدتـسا و 
.یور هدایز  ینعی  فارسا   1 انِرْمَأ یِف  انَفارْسِإ 

یاهـشتآ نیمه  دارم ، شتآ -  ندـش  رو  هلعـش  نیا  .تسا  شتآ  ندـناشن  ورف  تساـم ، یاوـقت  همـزال ی  هک  یئاـهراک  زا  یکی  هرئاّـنلا ؛  ءاـفطاو 
نیا دـیاب  همه  یعـس  .تسا  نازوس  شتآ  مکح  رد  تسه -  اه  هاگتـسد  نیب  تسه ، اه  هورگ  نیب  تسه ، اه  هعومجم  نیب  هک  تسا  یتافالتخا 

هب ناتـسود ، هب  مینکیم  هیـصوت  ررکم  رد  ررکم  ام  هکنیا  .درک  لعتـشم  ار  اهـشتآ  دیابن  دیـشاپ ، نیزنب  شتآ  یور  رب  دیابن  .دـننک  ءافطا  هک  دـشاب 
ار، اه  هتفگ  هک  دوشیم ، سکعنم  روشک  یاضف  زا  یـشخب  رد  ای  مومع  روط  هب  ای  ناشفرح  هک  یناـسک  هب  دـنراد ، نوبیرت  هک  یناـسک  هب  نیلوئـسم ،

هکلب تسا ، هرئان  ءافطا  دـض  طقف  هن  یریبعت  کی  تاقوا  یهاگ  .تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـننک ، تبقارم  لرتنک و  ار  تاریبعت  ار ، تاراـهظا  ار ، اـهنابز 
.تسا ءافطا  دض  هکلب  تسین ، ءافطا  تسا ؛ هرئان  رتشیب  هچره  ندرک  لعتشم 

، دینک کیدزن  ار  اهنیا  دینک  ششوک  دنریگیم ، هلصاف  روشک  تعامج  زا  دنوشیم ، ادج  نیملسم  تعامج  زا  هک  یناسک  نیا  (1) ؛ هقرفلا لها  ّمضو 
، ام شنم  اب  ام ، تاراهظا  اب  ام ، لمع  اب  ام ، راتفر  اب  میراذـگن  .دـیناسرب  بولطم  لزنم  هب  ار  اهنیا  دنتـسه ، هار  هناـیم ی  هک  یناـسک  .دـینک  مضنم 

لمع نیا  سکع  .دنوش  عطقنم  ماظن  زا  دنراد ، ماظن  اب  یطابترا  همین  هک  یناسک  دنرُبب ؛ نامیا  زا  یلکب  دـنراد ، یا  هراک  همین  نامیا  کی  هک  یناسک 
.تساهنیا اوقت  بعش  اوقت و  یاهقادصم  .مینک  بذج  ار  اهنیا  دنتسه ، هار  همین ی  رد  هک  یناسک  مینک ؛

تبثم طاقن  صاخشا ، هرابرد ی  هبئاعلا ؛  رتس  هفراعلا و  ءاشفاو  .مینک  حالصا  دراد ، دوجو  یفالتخا  رگا  ار  دارفا  هنایم ی  نیبلا ؛» تاذ  حالصا  «و 
طاقن ار ،
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هطقن ی هچنانچ  رگا  لباقم : هطقن ی  .دیئوگب  دینک و  نایب  ار  نیا  دیراد ، غارس  یبوخ  راک  یلوئسم  زا  یسک ، زا  .مینک  رشتنم  مینک ، ءاشفا  ار  بوخ 
شراک هب  هک  یـسک  نآ  دوخ  هب  ارچ ، دـینکن ؛ رکنم  زا  یهن  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  ندرکن  ءاـشفا  .دـینکن  ءاـشفا  ار  نیا  دـیراد ، غارـس  یا  یفنم 

نیا .تسه  یدایز  یاهتبحص  هراب  نیا  رد  .تسین  تحلصم  اهزیچ  نیا  ندرک  ءاشفا  اّما  دوشب ؛ هتفگ  دوش ، هتفرگ  داریا  دیاب  تسا و  دراو  یلاکشا 
تمـس نیا  هب  ار  ناماهلد  .میدرک  ضرع  ًالامجا  ار  شیات  تفه  شـش  نیا  ـالاح  هک  دوب  بلطم  هس  ود  تسیب و  .تساـعد  نیا  زا  یـشخب  کـی 
َنوُقَّتَت ْمُکَّلَعَل  نآرق  رد  مه  هزور  .تسین  نیا  زج  هراچ  هرخالاب  .دـهدب  ام  هب  ار  نیقّتم  شیارآ  نیقّتملا ؛  هنیز  ینـسبلا  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  .میربب 

.میدرک ضرع  هک  یلّوا  شخب  نآ  نیا ، .تساهنیا  اوقت  دراوم  هلمج ی  زا  .مینک  هشیپ  اوقت  ام  هکنیا  یارب  دومرف  بجاو  ار  هزور  تسا ؛

1390/5/16 ناریا -  یمالسا  یروهمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد 
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ینید تفرعم  قیمعت  یارب  ارعش  هب  هیصوت 

بوسحم بالقنا  رعـش  نایرج  هعومجم و  وزج  هک  یرگید  یارعـش  دـیتسه و  اـجنیا  هک  یزیزع  یارعـش  هب  مهاوخیم  هک  یرگید  هتکن ی  کـی 
هچ امـش  زورما  .قیمع  ِینید  تفرعم  هب  دراد  جایتحا  دراد ، نامز  نیا  هک  یئاه  یگژیو  نیا  اب  ام  نامز  رعاش  هک  تسا  نیا  منکب ، ضرع  دـنوشیم ،

یرادیب نیا  .دیا  هدش  هوسا  وگلا و  اهتلم  زا  یرایـسب  یارب  دینکن ، ای  دینکب  قیدصت  هچ  دینادن ، هچ  دینادب ، ناتدوخ  هچ  دـیهاوخن ، هچ  دـیهاوخب ،
زا هتفرگرثا ی  دـنرواین ، هچ  دـنروایب ، ور  هب  نارگید  هچ  میرواین ، هچ  میروایب ، ور  هب  هچ  میئوگن ، هچ  میئوگب ، هچ  دـینکیم ، هدـهاشم  هک  یمالـسا 

ماظن یتوغاـط و  ماـظن  یتوغاـط و  یاهتنـس  ِنکفارب  ناـینب  لّوحت  نیا  گرزب ، بـالقنا  نیا  میظع ، بـالقنا  نیا  .تسا  ناریا  تّلم  میظع  تکرح 
تفرعم ینید و  تفرعم  یتسیاب  دینک ، لمع  ندوب  وگلا  ندوب و  هوسا  مزاول  هب  دـیهاوخب  رگا  امـش  .درک  لیدـبت  هوسا  کی  هب  ار  ناریا  تّلم  هطلس ،

میوگیمن الاح  بلغا -  ام  هتسجرب ی  نارعاش  دینک ، هاگن  امش  .هتشاد  دوجو  ام  رعش  هتـشذگ ی  رد  نیا  و  دیـشخبب ؛ قمع  ار  ناتدوخ  یمالـسا 
، ارسناتساد مدآ  کی  هب  .تسا  یسودرف  مساقلاوبا  میکح  یسودرف ، .یماج  ظفاح و  یدعس و  یولوم و  ات  دیریگب  یـسودرف  زا  دنروجنیا ؛ همه - 

میکح ار  وا  نامز  لوط  رد  هشیدنا  رکف و  نابحاص  میتفگن ؛ ام  مه  ار  میکح »  » نیا .دنیوگیمن  میکح  دشاب ، ارس  هسامح  ارـسناتساد و  ًافرـص  رگا 
یاپاترـس دـندوب ؛ میکح  اهنآ  همه ی  .ینید  باـن  فراـعم  زا  رادروخرب  هدوب  یناـسنا  وا  .تسا  تمکح  زا  رپ  یـسودرف  هماـنهاش ی  .دـندیمان 

وا .تشاذگیمن  ظفاح »  » ار شدوخ  صلخت  ندوب ، نآرق  ظفاح  هب  درکیمن  راختفا  رگا  ظفاح  .تسا  تمکح  زا  رپ  ناشنیناود 
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تیاور ات  هس  ات ، ود  ًالومعم  دـنناوخیم ، مه  تئارق  فالتخا  اب  هک  ام  ءاّرق  الاح  تیاور .» هدراهچ  اب  یناوخب  رب  نآرق ز  « ؛ تسا نآرق  ظاّفح  وزج 
دوهشم ظفاح  لزغ  رد  نآرق ، اب  یئانشآ  نیا  .دراد  تمظع  یلیخ  هک  دناوخب ، ار  نآرق  تیاور  هدراهچ  اب  هتسناوتیم  وا  اّما  دنناوخب ؛ دنناوتیمن  رتشیب 

ناوید امـش  .روج  نیمه  مه  بئاص  یماج و  تسا ؛ راکـشآ  هک  یولوم  تسا ؛ حـضاو  بخ ، هک  یدعـس  .دـمهفب  ار  نآ  هک  یـسک  یارب  تسا ،
هدیچیپ قیمع  فراعم  وا  رعش  رد  یکانتشهد  لکش  هب  دسریم ، هک  لدیب  هب  ناسنا  .دینیب  یم  نآ  رد  قیمع  ینید  تفرعم  کی  دینک ، هاگن  ار  بئاص 

اهنیا .دنتـسه  اهنیا  یـسراف ، رعـش  ناربمایپ  تفگ  دـیاب  عقاو  رد  دنرعـش ؛ هّمئا ی  اهنیا  دنتـسه ، ام  ناـگرزب  اـهنیا  .دـنکیم  هدـهاشم  ار  ینید  ی 
اب سنا  هغالبلا ، جـهن  اب  سنا  نآرق ، اب  سنا  نآرق ، اب  یئانـشآ  شهار  هّتبلا  .دـینک  فراـعم  زا  رادروخرب  ار  ناـتدوخ  .دـندوب  فراـعم  زا  رادروخرب 

لیدـبت اهنیا  هعلاطم ی  اب  دراد ، لد  رد  یدراوم  کی  رد  ناسنا  هک  یئاهراگنز  اـه و  ینارگن  اهدـیدرت و  نیا  زا  یلیخ  .تسا  هیداّجـس  هفیحص ی 
.دسانشیم ار  فده  دسانشیم ، ار  راک  دسانشیم ، ار  هار  دمهفیم ، ناسنا  ینشور ؛ تیفافش و  هب  دوشیم 

رد زور  نآ  نم  .یهلا  ماکحا  هب  هّجوت  دوخ  ای  .تسا  ناضمر  هام  ماّیا  نیمه  اب  بسانتم  یرهطم  دیهـش  یونعم  یاهراتفگ  باتک  هعلاطم ی  ًالثم 
هزور زا  هک  یّولع  یئافوکـش و  نآ  دوشیم ، لصاح  هزور  زا  هک  یتّیونعم  متفگ  یزیربت  یکلم  یاقآ  داوج  ازریم  جاح  موحرم  لوق  زا  یتبحـص  کی 

رس و یونعم  یاهکرد  اهتفایرد و  یحور و  تاناجیه  اب  هک  تسا  یـسک  رعاش  ًاقافّتا  بخ ، .دراد  شزرا  ردقچ  دیآ ، یم  دوجو  هب  ناسنا  حور  رد 
هام هب  هّجوت  .دـنک  کرد  ار  فراعم  نیا  دـناوتیم  تحار  یلیخ  تسا و  نیمه  رعاش  تفاـطل  ءاـضتقا  تسا ، نیا  رعاـش  تّیـصوصخ  .دراد  راـک 

ینف و لکـش  هب  ینید  تفرعم  میدرک ؛ ضرع  هّتبلا  .دـیهد  ءاقترا  ار  دوخ  ینید  تفرعم  نیارباـنب  .دـنکیم  کـمک  یلیخ  هزور ، هب  هّجوت  ناـضمر ،
، یکردم کی  هب  یکتم  دنفابیم ! عقاو  رد  اّما  دننزیم ، فرح  نید  هب  عجار  اه  یـضعب  تاقوا  یهاگ  .یدروآرد  نم  یقوذ و  لکـش  هب  هن  شا ، یملع 

.دروخیمن درد  هب  یلیخ  نیا  تسین ؛ یا  هناملاع  قیقحت  یا ، هناملاع  هاگن  یدنس ،

1390/5/24 ارعش -  زا  یعمج  اب  رادید  رد 
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ینارون تاکرب  ینید و  فراعم  لوصحم  تشادرب  تصرف  ناضمر ؛

کیربت ناهج  رسارس  رد  یمالسا  گرزب  تّما  هب  ناریا و  تّلم  همه ی  هب  زیزع و  رازگزامن  نارهاوخ  ناردارب و  امش  همه ی  هب  ار  رطف  دیعـس  دیع 
ناردارب و همه ی  رب  ار  دوخ  لـضفت  ار ، دوـخ  تمحر  کراـبم ، فیرـش و  زور  نیا  رد  هک  مینکیم  تلئـسم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  .مینکیم  ضرع 
ار زور  نیا  هللاءاش  نا  دنک و  لوبق  اهنآ  زا  هجو  نسحا  هب  ار  اهنآ  ههامکی ی  تادابع  ار ، اهنآ  تاعاط  درابب ؛ ناهج  رـسارس  رد  ناملـسم  نارهاوخ 

.دهدب رارق  یمالسا  تّما  ِیعقاو  دیع  زور 

رد هکلب  اهنآ ، لاس  هرود ی  یارب  هک  یلوصحم  دنرادرب ؛ ار  یدایز  لوصحم  دنتسناوت  تداعساب  قفوم و  ِمدرم  زا  یرایـسب  ناضمر ، کرابم  هام  رد 
یا هّدع  دندرک ؛ رّبدت  دندرب ، هرهب  ینآرق  فراعم  زا  دندرک ، ادیپ  نآرق  اب  سنا  یا  هّدـع  .دوب  دـهاوخ  تاکرب  یاراد  اهنآ ، رمع  رـسارس  یارب  یدراوم 

رد هزور ، اب  دنتفرگ ؛ هزور  مدرم  .دندرک  ینارون  ار  ناشدوخ  یاهلد  دنداد و  رارق  شور  هّیور و  ناشدوخ  یارب  هام  نیا  رد  ار  ادـخ  اب  تاجانم  سنا و 
یافص نیا  .تسا  یعامتجا  یدرف و  یگدنز  رد  یرایسب  تاکرب  أشنم  تّینارون ، تیمیمص و  افص و  نیمه  هک  دندروآ ؛ دوجو  هب  افـص  دوخ  سفن 

نما طیحم  ار  هعماج  طیحم  ناسنا ، سفن  رد  افص  .دهدیم  توهش  ربک و  لخب و  دسح و  زا  سفن  ریهطت  دهدیم ، یـشیدنا  کین  ناسنا  هب  یناسفن 
هعماج ی نایم  رد  ار  رگیدکی  هب  محرت  دنکیم ؛ نابرهم  رگیدکی  هب  ار  نانمؤم  دنکیم ؛ کیدزن  مه  هب  ار  اهلد  دهدیم ؛ رارق  یونعم  یحور و  ناما  و 

.دهدیم شرتسگ  ینامیا 
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( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 469 

http://www.ghaemiyeh.com


.تداعساب قفوم و  مدرم  یارب  تسا  ناضمر  کرابم  هام  تالوصحم  همه  اهنیا 

ار نارگید  نانع  .تسا  نیا  اوقت  یانعم  دریگ ؛» شیوخ  نانع  هک  یتسد   . » َنوُقَّتَت ْمُکَّلَعَل  دومرف : هک  تساوقت ؛ هاـم ، نیا  رگید  هدـمع ی  لوصحم 
زاب یهلا  زمرق  طوطخ  زا  روبع  زا  یرگیشحو ، زا  یـشومچ ، زا  ار  نامدوخ  میریگب ، ار  نامدوخ  نانع  میناوتب  رگا  میریگب ؛ میناوتیم  تسرد  یهاگ 

ساسا رب  و  تریـصب ، تفرعم و  ملع و  نتفای  یهلا ؛ میقتـسم  طارـص  رد  تکرح  یارب  دوخ  زا  تبقارم  ینعی  اوقت  .تسا  یگرزب  رنه  نیا  میرادب ،
بـسک ار  تاکرب  نیا  دنتـسناوت  هک  یتداعـساب  دارفا  نیا  زا  ناضمر  هام  رد  ام  هعماـج ی  هناتخبـشوخ  .ندرک  تکرح  تریـصب ، تفرعم و  ملع و 

، اعد رکذ و  سلاجم  رد  نوگانوگ ، سلاجم  رد  .دوب  یا  هرهچ  نینچ  هللادمحب  ام  مدرم  روشک و  بلاغ  هرهچ ی  تفگ  دوشیم  .تشاد  رایسب  دننک ،
ادیپ عالّطا  میدید ، ار  شیاهریوصت  میدرک ، لابند  ار  شیاهربخ  ام  هک  یروجنآ  نوگانوگ -  مسارم  رد  ردق ، یاهبـش  رد  نآرق ، توالت  سلاجم  رد 

، فلتخم یاه  هقیلـس  اب  فلتخم ، یاه  هّیور  اب  ام ، یعامتجا  فلتخم  یاه  هورگ  ام ، فلتخم  تاقبط  ام ، نانز  نادرم و  ام ، یاـهناوج  میدرک - 
.دندرب هرهب  همه  دندش و  عمج  ناضمر  هام  رد  یهلا  تفایض  هرفس ی  نیا  رس  رب  همه 

: تفگیم یزور  کی  رعاش  رگا 

تسین سک  نیتسآ  رد  زورما  دریگ  شیوخ  نانع  هک  یتسد 

هدمآ ی راک  یور  رب  ِتوارطاب  لسن  هعومجم ی  نیا  روشک ، ناوج  هعماج ی  نیا  .دنتسین  مک  دنریگب ، ار  دوخ  نانع  هک  یئاهتـسد  ام  نامز  رد  اّما 
.تسا یگرزب  هدژم ی  یمالسا  تّما  هدنیآ ی  هکلب  روشک ، نیا  هدنیآ ی  یارب  نیا  دننکیم ؛ اوقت  نیرمت  دننکیم ، تکرح  تسرد  ِهار  رد  روشک ،

دنمـشزرا نمرخ  نیا  هانگ ، هقعاص ی  میراذـگن  مینک ؛ ظفح  ار  لوصحم  نیا  مینک ، ظفح  ار  اهدرواتـسد  نیا  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، مـزال  هچنآ 
درد ادخ ، اب  دوخ  هطبار ی  نتشادهگن  زاب  هار  ار ، نآرق  اب  سنا  هار  ار ، سفن  یافص  هار  ار ، هّجوت  هار  ار ، ادخ  هار  .دربب  نیب  زا  دنزب و  شتآ  ار  لوصحم 

یِنوُرُکْذاَف دنزیم ؛ فرح  امـش  اب  مه  ادـخ  دـیدز ، فرح  ادـخ  اب  امـش  رگا  .میراد  هگن  زاب  نامدوخ  یور  هب  ار  ادـخ  هب  نتفگ  ادـخ و  هب  ندرک  لد 
 . ْمُکْرُکْذَأ
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هعماج ی دادو ، تّبحم و  لها  هعماـج ی  افـصاب ، هعماـج ی  ینآرق ، هعماـج ی  هراومه  ار  اـم  هعماـج ی  دـمحم  لآ  دـمحم و  هب  اراـگدرورپ !
رب ار  اهنآ  ناسرب ؛ ناشدنمـشزرا  یاهنامرآ  دنلب و  یاهوزرآ  هب  ار  زیزع  ناناوج  نیا  ار ، گرزب  تّلم  نیا  اراگدرورپ ! .هدـب  رارق  لدـمه  گنهامه و 

حور اراگدرورپ ! .هدب  رارق  راوگرزب  نآ  یاعد  لومـشم  ار  ام  امرفب ؛ دونـشخ  ام  زا  ار  رـصع  یلو  سّدـقم  بلق  اراگدرورپ ! .نک  زوریپ  ناشنانمـشد 
.امرفب دونشخ  یضار و  ام  زا  ار  ادهش  هبّیط ی  حاورا  نامراوگرزب و  ماما  رّهطم 

1390/6/9 رطف -  دیع  زامن  یاه  هبطخ  رد 
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نمؤم دنمتداعس و  یاهناسنا  یقیقح  دیع  رطف ؛ دیع 

لاعتم یادخ  زا  نتفرگ  شاداپ  زور  عقاو  رد  نمؤم ؛ دنمتداعـس و  یاهناسنا  یارب  تسا  یقیقح  دـیع  رطف ، دـیع  ًاتقیقح  .دـنریگیم  دـیع  ار  زورما 
رد یناسنا  یرشب و  تاوهـش  ندرک  راهم  هام  کی  یرایتخا ، ندیـشک  یگنـشت  ندیـشک و  یگنـسرگ  یرایتخا ، تضایر  هام  کی  رطاخ  هب  تسا ،

هارمگ لایما  رب  خسار ، مزع  هدارا و  اب  یگدنز ، لوط  رد  دناوتب  ات  دوشیم  یا  هریخذ  ناسنا  یارب  اهنیرمت  نیا  .تسا  دنمشزرا  یلیخ  اهنیا  زور ؛ لوط 
سفن یاهنایغط  اه و  یطخت  .میراد  جایتحا  خسار  مزع  نیا  هب  دوخ ، سفن  ندرک  راهم  یارب  رـشب ، دارفا  ام  .دنک  راهم  دنزب و  هنهد  دوخ  هدـننک ی 

نیا نینمؤم  هک  تسا -  هداد  رارق  رـشب  داحآ  یارب  لاعتم  یادخ  هک  ینیرمت  نیا  .دـنکیم  راوشد  نارگید  یارب  ام و  دوخ  یارب  ار  راگزور  هک  تسام 
، تسا رـشب  گرزب  درد  جالع  عقاو  رد  دـننکیم -  راومه  دوخ  رب  هام  کی  لوط  رد  ار  نیرمت  نیا  تضایر و  نیا  دـننکیم و  تباجا  ار  یهلا  توعد 

ردـق دـیاب  ار  نیرمت  نیا  .نامـسفن  یاه  یهاوخ  هدایز  لـباقم  رد  ندـش  میلـست  اهـسوه ، زا  یوریپ  سفن ، یاوه  زا  یوریپ  زا  تسا  تراـبع  هک 
درمـش و گرزب  ار  نآ  تشاد ، یمارگ  ار  هام  نیا  ًافاصنا  ًاقح و  مه  ام  زیزع  تّلم  .دنرادیم  یمارگ  ار  هزور  هام  ملاع ، ناناملـسم  هللادمحب  .تسناد 

.دنک تیانع  یدیع  یمالسا  تّما  همه ی  هب  لاعتم  یادخ  رطف ، دیع  زور  میراودیما  .درک  لمع  هام  نیا  رد  دوخ  فئاظو  هب 

1390/6/9 تلود -  تئیه  یاضعا  یروهمج و  سیئر  رادید  رد 

ص:409

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
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میرک نآرق  تایآ  تسرهف 

262 --- 21 هرقب ---  .نوقّتت ---  مکّلعل  ...ای 

339 ، 236 --- 45 هرقب ---  ...هالّصلا ---  ربّصلاب و  اونیعتساو 

339 ، 169 --- 152 هرقب ---  ...و ---  مکرکذا  ینورکذاف 

339 --- 153 هرقب ---  ..اونیعتسا ---  اونما  نیذّلا  اهّیا  ای 

339 --- 153 هرقب ---  ...لتقی ---  نمل  اولوقت  و ال 

311 --- 155 هرقب ---  ....نم ---  ٍءیشب  مکّنولبنل  و 

340 --- 157-155 هرقب ---  ...نم ---  ٍءیشب  مکّنولبنل  و 

344 ، 343 --- 157 هرقب ---  ...تاولص ---  مهیلع  کئلوا 

287 --- 159 هرقب ---  ...ام ---  نومتکی  نیذّلا  ّنا 

288 ، 287 --- 160 هرقب ---  ...و ---  اوبات  نیذّلا  ّالا 

380 ، 166 ، 74 ، 5 ، 4 --- 183 هرقب ---  ...اونمآ ---  نیذّلا  اهّیا  ای 

296 --- 184 هرقب ---  ...نمف ---  تادودعم  ًاماّیا 

298 ، 95 --- 185 هرقب ---  ...لزنا ---  یذّلا  ناضمر  رهش 

178 ، 8 --- 186 هرقب ---  ...یّنع ---  یدابع  کلأس  اذا  و 

262 --- 282 هرقب ---  ...مکمّلعی ---  هللا و  اوقّتا  ...ای و 

363 --- 103 نارمع ---  لآ  ...هللا ---  لبحب  اومصتعا  و 

402 ، 401 --- 134 نارمع ---  لآ  ...ظیغلا ---  نیمظاکلا  ...نیذلا و 

ص:411

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
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138 --- 147-146 نارمع ---  لآ  ...لتاق ---  ّیبن  نم  نیأک  و 

386 ، 249 ، 137 --- 155 نارمع ---  لآ  ...مکنم ---  اوّلوت  نیذلا  ّنا 

161 --- 164 نارمع ---  لآ  ...مهمّلعی ---  مهیّکزی و  ...دقل 

400 --- 185 نارمع ---  لآ  ...توملا ---  هقئاذ  سفن  ّلک 

237 --- 10 ءاسن ---  ...لاوما ---  نولکأی  نیذّلا  ّنا 

277 ، 178 ، 105 ، 104 ، 102 --- 32 ءاسن ---  ...نِم ---  هللا  اولئسا  ....ال و  و 

319 --- 64 ءاسن ---  ...ًاباّوت ---  هللا  دجول  ....ام  و 

9 --- 141 ءاسن ---  ...نیرفاکلل ---  هللا  لعجی  نل 

288 --- 146 ءاسن ---  ...اوحلصا ---  اوبات و  نیذّلا  ّالا 

252 --- 8 هدئام ---  ...مکّنمرجی ---  ...ای و ال 

284 --- 105 هدئام ---  ...مکسفنا ---  مکیلع  ...ای 

265 --- 111 ماعنا ---  ...مهیلا ------  انلّزن  انّنا  ولو 

363 --- 125 ماعنا ---  ...هیدهی ---  نا  هللا  دری  نمف 

133 --- 32 فارعا ---  ...هللا ---  هنیز  مّرح  نم  لق 

242 --- 49 فارعا ---  ...هّنجلا ---  اولخدا  ...ءالؤهأ 

73 --- 96 فارعا ---  ...اونمآ ---  یرقلا  لها  َّنا  ولو 

260 --- 168 فارعا ---  ...و ---  تانسحلاب  مهانولب  ...و 

329 ، 328 ، 142 ، 80 --- 201 فارعا ---  ...مهّسم ---  اذا  اوقّتا  نیذّلا  ّنا 

88 --- 15 لافنا ---  ...نیذّلا ---  متیقل  اذا  ...ای 

344 ، 287 --- 25 لافنا ---  ...ّنبیصتال ---  هنتف  اوقّتا  ...و و 

326 --- 45 لافنا ---  ...اوتبثاف ---  هئف  متیقل  اذا  ...ای 

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
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382 --- 15 هبوت ---  ...مهبولق ---  ظیغ  بهذی  و 

285 --- 118 هبوت ---  ...مهیلع ---  بات  ّمث  ...و 

89 --- 123 هبوت ---  ...نیذّلا ---  اولتاق  ...ای 

237 --- 30 سنوی ---  ...سفن ---  ّلک  ولبت  کلانه 

282 --- 3-1 دوه ---  ...هتایا ---  تمکحا  باتک  .رلا 

ص:412
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283 ، 1 --- 3 دوه ---  ...مکّبر ---  اورفغتسا  نا  و 

136 --- 52 دوه ---  ...مکّبر ---  اورفغتسا  ...و 

294 --- 21 فسوی ---  ...یلع ---  بلاغ  هللا  ...و 

286 ، 68 --- 11 دعر ---  ...ام ---  رّیغیال  هللا  ّنا  ...هل 

340 --- 127 لحن ---  ...ّالا ---  کربص  ام  ربصاو و 

179 --- 18 ارسا ---  ...هلجاعلا ---  دیری  ناک  نم 

180 --- 20-19 ءارسا ---  ...و ---  هرخالا  دارا  نم  و 

334 --- 29 ءارسا ---  ...هلولغم ---  کدی  لعجت  ال 

179 --- 30 فهک ---  ...رجا ---  عیضنال  اّنا  ...ّنا 

238 --- 48 فهک ---  ...کّبر ---  یلع  اوضرع  و 

5 --- 31 میرم ---  ...هالّصلاب ---  یناصوا  ...و و 

54 --- 39 میرم ---  ...هرسحلا ---  موی  مهرذنأ  و 

287 --- 60 میرم ---  ...و ---  نما  بات و  نم  ّالا 

184 --- 40 هط ---  ...و ---  اهنیع  ّرقت  یک  ...ذا 

188 --- 44 هط ---  ...هّلعل ---  ًانّیل  ًالوق  هل  الوقف 

241 ، 240 --- 103-101 ءایبنا ---  ...مهل ---  تقبس  نیذّلا  ّنا 

242 ، 241 --- 103 ءایبنا ---  ...مکموی ---  اذه  ...ءالؤهأ 

294 --- 40 جح ---  ...هللا ---  ّنرصنیل  ...نیذّلا و 

170 --- 65 نونمؤم ---  ...مکّنا ---  مویلا  اورأجتال 

370 --- 12 رون ---  ...ّنظ ---  هومتعمس  ذا  ول ال 

180 --- 55 رون ---  ...اونما ---  نیذلا  هللادعو 

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
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114 --- 23 ناقرف ---  .اروثنم ---  ًءابه  ...و 

335 ، 334 --- 67 ناقرف ---  ..اوقفنا ---  اذا  نیذّلا  و 

22 --- 15 لمن ---  ...و ---  دواد  انیتآ  دقل  و 

23 ، 22 --- 16 لمن ---  ...ّلک ------  نم  انیتوا  ...و و 

23 --- 18 لمن ---  ...داو ---  یلع  اوتأ  اذا  یّتح 

24 --- 19 لمن ---  اهلوق ---  نم  اکحاض  مّسبتف 

25 --- 31 لمن ---  ...ینوتا ---  یلع و  اولعت  ّالا 

ص:413
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26 ، 25 --- 44 لمن ---  ...دّرمم ---  حرص  هّنا  ...لیق 

184 ، 183 --- 7 صصق ---  ...یسوم ---  ّما  یلا  انیحوا  و 

183 --- 11 صصق ---  ..هیصق ---  هتخال  تلاق  و 

184 --- 13 صصق ---  ..هّما ---  یلا  هانددرف 

27 --- 78 صصق ---  ...یلع ---  هتیتوا  امّنا  لق 

118 --- 6 توبکنع ---  ...دهاجی ---  امّناف  دهاج  نم  و 

385 ، 340 ، 12 --- 45 توبکنع ---  ...ربکا ---  هللا  رکذل  ...لتا و 

181 --- 69 توبکنع ---  ...انیف ---  اودهاج  نیذّلاو 

99 --- 10 مور ---  ...نیذّلا ---  هبقاع  ناک  ّمث 

391 --- 30 مور ---  ...یتّلا ---  هللا  ترطف  ...مقاف 

377 --- 22 نامقل ---  ...یلا ---  ههجو  ملسی  نم  و 

169 --- 14 هدجس ---  ...مکانیسن ---  اّنا  ...اوقوذف 

374 --- 24-23 بازحا ---  ...لاجر ---  نینمؤملا  نم 

252 --- 23 بازحا ---  ...لاجر ---  نینمؤملا  نم 

321 --- 44-41 بازحا ---  ...اونما ---  نیذّلا  اهّیا  ای 

322 --- 41 بازحا ---  ...اونما ---  نیذّلا  اهّیا  ای 

323 --- 43 بازحا ---  ...نم ---  مکجرخیل  ...وه 

25 --- 13 أبس ---  ...نم ---  ءاشی  ام  هل  نوملعی 

74 --- 58 سی ---  .میحر ---  ّبر  نم  ًالوق  ٌمالس 

240 --- 61 سی ---  ...طارص ---  اذه  ینودبعا  نا  و 

239 --- 65 سی ---  ...و ---  مههاوفا  یلع  متخن  مویلا 

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 479 

http://www.ghaemiyeh.com


58 --- 40-39 تافاص ---  ...متنکام ---  ّالا  نوزجت  ام  و 

58 --- 128-127 تافاص ---  ...نورضحمل ---  مهّناف  هوبّذکف 

58 --- 160-159 تافاص ---  .نوفصی ---  اّمع  هللا  ناحبس 

341 --- 173 تافاص ---  .نوبلاغلا ---  مهل  اندنج  ّنا  و 

23 --- 30 ص ---  ...باّوا ---  هّنا  دبعلا  معن  ...و 

33 --- 9 رمز ---  ...لیّللا ---  ءانا  تناق  وه  نّما 

22 --- 60 رمز ---  ...مّنهج ---  یف  سیل  ...و أ 

ص:414
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323 --- 7 رفاغ ---  ...نورفغتسی ---  ...نیذّلا و 

167 --- 55 رفاغ ---  ...کبنذل ---  رفغتسا  ...ربصاف و 

178 ، --- 177 ، 116 ، 105 --- 60 رفاغ ---  مکل ---  بجتسا  ینوعدا  ...و 

179 --- 46 تلصف ---  ...هسفنلف ---  احلاص  لمع  نم 

238 --- 18 یروش ---  ..ال ---  نیذّلا  اهب  لجعتسی 

170 --- 30 یروش ---  ...مکیدیا ---  تبسک  امبف  ...و 

240 --- 43 فرخز ---  ...یلع ---  کّنا  ...کسمتساف 

177 --- 22 ناخد ---  ...موق ---  ءالؤه  نا  هبر  اعدف 

198 --- 1 حتف ---  .ًانحتف ---  کل  انحتف  انا 

145 --- 2 حتف ---  ..مّدقت ---  ام  هللا  کل  رفغیل 

373 --- 10 حتف ---  ...کنوعیابی ---  نیذّلا  نا 

200 --- 11 حتف ---  ...نوفّلخملا ---  کل  لوقیس 

200 --- 26 حتف ---  ...هملک ---  مهمزلا  ...ذا و 

363 --- 29 حتف ---  ...هعم ---  نیذّلا  ...دّمحم و 

372 --- 7 تارجح ---  ...بّبح ---  هللا  ّنکلو  ..و 

262 --- 10 تارجح ---  ...مکّلعل ---  هللا  اوقّتاو  ...امّنا 

243 --- 21 روط ---  ...مهتعبّتا ---  اونما و  نیذّلا  و 

177 --- 10 رمق ---  ...بولغم ---  یّنا  هّبر  اعدف 

7 --- 28 دیدح ---  ...اوقّتا ---  اونمآ  نیذّلا  اهّیا  ای 

32 --- 9 رشح ---  ...هسفن ---  ّحش  قوی  نم  ...و و 

201 --- 3-2 قالط ---  ...هللا ---  قتی  نم  ...اذاف و 

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
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380 ، 242 --- 6 میرحت ---  ...و ------  مکسفنا  اوق  ...ای 

239 --- 14-11 جراعم ---  ...ّدوی ---  مهنورّصبی 

240 --- 18-15 جراعم ---  ...هعاّزن ---  .یظل  اهّنا  ّالک 

239 --- 36-35 تالسرم ---  ....نوقطنی ---  ٌموی ال  اذه 

236 --- 40 تاعزان ---  ...نع ---  سفّنلا  یهن  ...و و 

240 --- 39-37 سبع ---  ....ٍذئموی ---  مهنم  ءرما  ّلکل 

ص:415
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( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 482 

http://www.ghaemiyeh.com


260 --- 6 قاقشنا ---  ...یلا ---  حداک  کّنا  ...ای 

154 --- 14 یلعا ---  .یّکزت ---  نم  حلفا  دق 

73 --- 17 هیشاغ ---  ...یلا ---  نورظنی  الفا 

154 --- 9 سمش ---  .اهیّکز ---  نم  حلفا  دق 

274 ، 230 ، 152 ، 172 ، 41 ، 40 --- 3 ردق ---  ...نم ---  ریخ  ردقلا  هلیل 

74 --- 5-3 ردق ---  ...نم ---  ریخ  ردقلا  هلیل 

260 ، 244 --- 4 ردق ---  ...و ---  هکئالملا  لّزنت 

152 --- 5 ردق ---  ...یّتح ---  یه  مالس 

26 --- 7-6 قلع ---  ....یغطیل ---  ناسنالا  ّنا 

224 --- 3-1 نوعام ---  ...بّذکی ---  یذّلا  تیأر  أ 

167 --- 3 رصن ---  ...و ---  کّبر  دمحب  حّبسف 

76 --- 3-1 رصن ---  .حتفلا ---  هللارصن و  ءاج  اذا 

ص:416
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تایاور ثیداحا و  تسرهف 

3 ...بیرق -------  کیلا  لحار  ّنا  و 

68 ، 14 ع --- )  ) داّجس ماما  ...یبنذ ---  نیب  ینیب و  قّرف 

14 ، 150 ، 168 ، 305 ع --- )  ) یلع ماما  ...یتّلا ---  بونّذلا  یلرفغا  ّمهّللا 

32 ع --- )  ) یلع ماما  ....ّیقت ---  ّلک  نابرق 

39 ع --- )  ) یلع ماما  ...هتئیطخ ---  نم  بئات  الف  أ 

41 ...نارفغ -------  مرح  نم  ّیقّشلا  ّنا 

41 ...ًادبع -------  ًادّمحم  ذخّتا  هللا  ّنا 

48 ...نارقلا -------  اذه  سلاج  ام  و 

56 ص --- )  ) مرکا لوسر  ...ًهقیقح ---  قح  ّلکل  نا 

59 .کتفرعم -------  ّقح  کانفرع  ام 

62 ع --- )  ) یلع ماما  ...مکنع ---  ءالبلا  جاوما  اوعفدا 

63 ...تباخ -------  دق  لامآلا  هومت  یهلا 

64 ع --- )  ) داّجس ماما  ...نم ---  کب  ذوعا  یّنا  ّمهّللا 

68 ....نسحب -------  انلاح  ءوسرّیغ  ّمهّللا 

69 ...ناضمر -------  رهش  لعج  هللا  نا 

69 ....نم -------  بجعلا  ّلک  بجعلاف 

73 ، 70 ...ّنا -------  اوملعل  ءاطغلا  فشک  ول 

73 ع --- )  ) داّجس ماما  ....کلوق ---  نود  کتیشمب  یهف 

ص:417

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 484 

http://www.ghaemiyeh.com


73 .هللا -------  تفایض  یلا  هیف  متیعد 

75 ع --- )  ) یلع ماما  ...یرغا ---  یوقتلا  غراف  نم  ّنا 

78 ...هداهج -------  ّقح  هللا  یف  دهاج 

90-81 ع --- )  ) یلع ماما  ...اهنمئش ---  یلع  افسأتال  و 

82 ع --- )  ) داّجس ماما  ...ّالا ---  نمث  مکسفنال  سیلف 

84 ص --- )  ) مرکا لوسر  ...لضفا ---  نیبلا  تاذ  حالص 

89-85 ....ماتیالا -------  یف  هللا  هللاو 

86 ص --- )  ) مرکا لوسر  ....یّتح ---  مهب  یصوی  لاز  ام 

89 ص --- )  ) مرکا لوسر  ...بلکلاب ---  ولو  هلثملا  مکایا و 

92 ، 91 ع --- )  ) یلع ماما  ...مکموی ---  نا  ساّنلا ! اهیا 

93 ع --- )  ) داّجس ماما  ...ًالماک ---  ًالقع  ینقزرا  ّمهّللا 

95 ع --- )  ) نیسح ماما  ...ال ---  کاوقتب و  یندعسا 

98-96 ع --- )  ) داّجس ماما  ...انلعج ---  ...یذّلا  هللدمحلا 

100 ...یلع -------  دلوی  دولوم  ّلک 

102 ...یجاّرلل -------  کّنا  ملعا  و 

103 ، 102 ...کتافص -------  نم  سیل  و 

105 ...اعّدلا -------  هدابعلا  لضفا 

106 ، 105 ع --- )  ) داّجس ماما  ...ءالبلا ---  عندی  ءاعّدلا 

106 ع --- )  ) یلع ماما  ...کدی ---  یف  لعج  ّمث 

108 ص --- )  ) مرکا لوسر  ....اذک ---  اهنلوقت  ال 

109 ...لبقی -------  هللا  نا  اوملعا 
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109 ....لها -------  یلع  لخدا  ّمهّللا 

110 ....دق -------  لامالا  حومط  یهلا 

134 ، 110 ...دساف -------  ّلک  حلصا  ّمهّللا 

114 ، 113 ع --- )  ) داّجس ماما  ...رهظا ---  یشیع و  دغرا 

114 ، 113 ....نم -------  کل  ینلعجا  و 

303 ، 115 ص --- )  ) مرکا لوسر  .دابعلا ---  خم  ءاعّدلا 

121 ع --- )  ) یلع ماما  ...تددزم ---  ءاطغلا  فشک  ول 

ص:418

هّلظّدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا   ) ناراد هزور  لاوحا  يراد ؛ هزور  بادآ 
( یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  یلاعلا )

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 495ناهفصا   هحفص 486 

http://www.ghaemiyeh.com


126 ع --- )  ) یلع ماما  ...جّوزت ---  هتدجو  ول  هللاو 

127 ع --- )  ) یلع ماما  ...دق ---  مکماما  ّنا  الا و 

129 ع --- )  ) یلع ماما  ...قیرط ---  یف  اوشحوتستا 

135 ...اذه -------  هبانالارهش و  اذه  و 

140 ، 139 ع --- )  ) داّجس ماما  ...کدابعل ---  تحتف  یذّلا  تنا 

140 ع --- )  ) داّجس ماما  ...نیبنذملل ---  رفغی  یلاعت  هللانا 

144 143 ؛ ، 142 .هللاب -------  رارتغالا 

143 ، 142 ع --- )  ) داّجس ماما  ...نمل ---  یقشالا  ءاقّشلا  و 

144 ع --- )  ) داّجس ماما  ...لهاف ---  یهلا  ای  تنا  اّما 

145 ...و -------  هناسلب  رفغتسا  نم 

150 ...کلئسا -------  یّنا  ّمهّللا 

162 ...نمم -------  انلعجا  ّمهّللا 

162 ص --- )  ) مرکا لوسر  ...حیبست ---  هیف  مکسافنا 

163 ، 162 ...و -------  هدابع  مئاّصلامون 

164 ع --- )  ) قداص ماما  ...تمص ---  اذا  دّمحم ! ای 

164 ع --- )  ) یلع ماما  ...کاسما ---  سفّنلا  موص 

169 .نورذتعیف -------  مهل  نذؤیال 

173 ، 172 ع --- )  ) قداص ماما  ...نینمؤملاریما ---  بطخ  ... 

178 ...ای -------  کتافص  نم  سیل  و 

179 ، 178 ...عمس -------  کنم  هلأسم  ّلکل 

183 ...کل -------  یل و  نیع  هّرق 
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336 ، 263 ، 187 ، 186 ...نیملسملل -------  هتلعج  یذّلا 

190 ع --- )  ) قداص ماما  ...ریقفلا ---  ینغلا و  هب  یوتسیل 

191 ع --- )  ) اضر ماما  ...عوجلا ---  ملا  اوفرعی  یکل 

192 ، 191 ع --- )  ) اضر ماما  ...هباصا ---  ام  یلع  ًارباص 

193 ، 192 س --- )  ) ارهز ترضح  ...مراحملا ---  بانتجا  مایّصلا 

193 ص --- )  ) مرکا لوسر  ...و ---  همئاص  نینوکت  فیک 
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194 ...ثاریم -------  ام  ّبر و  ای 

207-202 ...هلها -------  وه  امب  هحدم  و 

208 ....هللا -------  یف  هذخأت  ال 

211 ع --- )  ) یلع ماما  ...دیع ---  وه  امّنا 

214 ...مویلا -------  اذه  ّقحب  کلئسا 

217 ...ادیع -------  مکل  هللا  هلعج 

219 ع --- )  ) یلع ماما  ...عیمج ---  امکیصو و 

221 ع --- )  ) یلع ماما  ...هللایوقتب ---  امکیصوا 

222 ...امکّدج -------  تعمس  یّناف 

223 ....ریقف -------  ّلک  نغا  ّمهّللا 

225 ...مکّلک -------  عار و  مکّلک 

234 ، 233 ع --- )  ) یلع ماما  ...رامضملا ---  مویلا  ّنا  الا و 

236 ص --- )  ) مرکا لوسر  ...راّنلا ---  نم  هّنج  موّصلا 

236 ...نمؤملا -------  دبعلا  هّنج  مایّصلا 

237 ع --- )  ) یلع ماما  ...اهلها ---  اهیلع  لمح 

240 ع --- )  ) داّجس ماما  ...نع ---  یجورخل  یکبا 

243 ..مهنیعا -------  ّرقتل 

248 ، 246 ع --- )  ) یلع ماما  ...رونا ---  جاهنملا  جلبا  لیبس 

248 ع --- )  ) یلع ماما  ...ّلدتسی ---  نامیألابف 

253 ، 251 ، 250 ع --- )  ) یلع ماما  ...نامیألا ---  نع  لئس 

254 ، 253 ع --- )  ) یلع ماما  ...همایقلا ---  موی  هاضرا  و 
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255 ع --- )  ) یلع ماما  ....یصحُتال ---  ّدعُت و  ال 

258-255 ع --- )  ) یلع ماما  ...بارخ ---  یتؤی  امّنا  و 

258 ...یف -------  ّدجلا  یل  به  و 

263 ....نیملسملل -------  هتلعج  یذّلا 

273 ع --- )  ) داّجس ماما  ...رهش ---  روهّطلا و  رهش 

273 ...یف -------  هل  رفغی  مل  نمف 

276 ص --- )  ) مرکا لوسر  ...حالس ---  یلع  مکّلدا  ال 
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277 ع --- )  ) داّجس ماما  ...کتافص ---  نم  سیل  و 

277 ...یلع -------  حتفیل  هللا  ناک  ام 

278 ع --- )  ) قداص ماما  ...باجتسی ---  الف  اوعدن 

279 ، 278 ...ردقا -------  یّنأ  نوملعی 

279 ...لجوّزع -------  هللا  لبقی  ال 

283 ...ایالبلا -------  باوبا  اوعفدا 

283 .رافغتسألا -------  اعّدلا  ریخ 

283 ....ینّدرت -------  کّنظا  ام  یهلا 

333 ، 284 ..بیرق -------  کیلا  لحاّرلا  ّنا  و 

295 ، 285 ..تابجوم -------  کلئسا  یّنا  ّمهّللا 

289 ...نینمؤملاریما -------  ءایلوا  نم  ناک 

290 ، 289 ...هیلع -------  روثاف  هدنع  اذاف 

290 ع --- )  ) یلع ماما  ...هللا ---  لبق  نمل  دیع  وه  امّنا 

295 ...و -------  هتمّظع  رهش  اذه  و 

296 ص --- )  ) مرکا لوسر  ...نولبقتست ---  اذام  هللا ! ناحبس 

297 ع --- )  ) یلع ماما  ...نع ---  کاسمالا  دسجلا  موص 

300 ...تعطق -------  ًاذا  ینمحراف  ّمهّللا 

304 ، 303 ع --- )  ) یلع ماما  ..نئازخ ---  هدیب  یذّلا  ّنا  ملعا 

305 ...یلیلد -------  یالوم  ای  یتفرعم 

315 ...هللا -------  رهش  مکیلا  لبقا  دق 

323 ، 322 ع --- )  ) قداص ماما  ...هل ---  ّالإ و  ءیش  نم  ام 
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325 ، 324 ع --- )  ) یلع ماما  ...بوبحملا ---  هسلاجم  رکّذلا 

325 ...نیلفاغلا -------  یف  رکاّذلا 

329 ، 327 ...لمع -------  ام  ّدشا  نِم  ثالث 

329 ع --- )  ) قداص ماما  .نطاوم ---  لک  یف  هللا  رکذ  و 

329 ...و -------  هللدمحلا  هللا و  ناحبس 

348 ع --- )  ) یلع ماما  .هئیطخ ---  ّلک  سأر  اینّدلا 

351 ع --- )  ) یلع ماما  ...مهسفنا ---  یف  قلاخلا  مظع 
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352 ع --- )  ) یلع ماما  ...قلقل ---  کّنا  دسا  ینب  اخا  ای 

358 ع --- )  ) داّجس ماما  ...تنأ ---  کرکش و  نم  رکشت 

368 ...نیب -------  ینیب و  عمجا  و 

368 ع --- )  ) داّجس ماما  ..کدابعل ---  تحتف  یذّلا  تنا 

368 ع --- )  ) یلع ماما  ...ناک ---  اّمم  اّرفم  دجا  ال 

379 ص --- )  ) مرکا لوسر  ...یبلق ---  یلع  ناغیل  هّنا 

401 ، 381 ع --- )  ) داّجس ماما  ...دّمحم ---  یلع  ّلص  ّمهّللا 

382 ع --- )  ) داّجس ماما  ...هرئاّنلا ---  ءافطا 

385 ع --- )  ) یلع ماما  ...نم ---  ءیش  ّلک  ّنا  ملعا  و 

388 ...رهش -------  ماّیا  هذه  ّمهّللا و 

388 ...تیضر -------  ...نکت  مل  نا 

392-391 ..و -------  دیع  موی  نوکیف 

399 ...نم -------  ریخ  هعاس  رّکفت 

402 ع --- )  ) داّجس ماما  .هقرفلا ---  لها  ّمض  و 
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