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 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  راصق  تاملک 

: هدنسیون

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  راصق  10تاملک 

باتک 10تاصخشم 

10ناگدازآ

10اکیرمآ

يدزی حابصم  10هَّللاۀیآ 

يرهطم 10هللاۀیآ 

ع)  ) 11نینمؤملاریما

ع)  ) نسح 11ماما 

ع)  ) نیسح 11ماما 

ع)  ) داجس 11ماما 

ع)  ) رقاب 11ماما 

ع)  ) قداص 11ماما 

ع)  ) مظاک 12ماما 

ع)  ) اضر 12ماما 

ع)  ) داوج 12ماما 

ع)  ) يداه 12ماما 

ع)  ) يرکسع نسح  12ماما 

( جع  ) نامز 12ماما 

13داحتا

13شترا

13جاودزا

13لالقتسا
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13رابکتسا

14لاغتشا

14تاحالصا

14تاعالطا

یمالسا 14نمجنا 

15دایتعا

ینیمخ 15ماما 

15تینما

15تاباختنا

مالسا 16بالقنا و 

16جیسب

دادرخ 16مهدزناپ 

17راتسرپ

17کشزپ

مرکا 17ربمایپ 

17تاغیلبت

فارسا 17تالمجت و 

18نواعت

بیذهت هیکزت ، 18اوقت ،

نارگراثیا 18نازابناج و 

يرازفامرن 18شبنج 

19ناوج

19جح

س)  ) بنیز 19ترضح 
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رشب 19قوقح 

20هداوناخ

20يرازگربخ

یناسرربخ 20راگنربخ و 

20یناسرتمدخ

یسانشنمشد 21نمشد و 

21وجشناد

21هاگشناد

تاجانم 21اعد ،

سدقم 22عافد 

رجف 22يههد 

نویزیولت 23ویدار و 

للملا نیب  23طباور 

23تیناحور

سدق 23زور 

24رکفنشور

24نز

24هاپس

25يزومآداوس

دادرخ 25موس 

نابآ 25مهدزیس 

تداهش 25دیهش و 

نیطسلف 26تسینویهص ،

تسیز طیحم  26تعیبط ،
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26قارع

ریدغ 26دیع 

زورون 26دیع 

س)  ) ارهز 27همطاف 

27يدازآ

(س) هموصعم 27يهمطاف 

27نوناق

28نآرق

28نویسالوتیپاک

28رگراک

28دنمراک

تاطابترا 29رتویپماک ،

یناوخباتک 29باتک و 

29كدوک

29ردام

ردق بش  ناضمر ، 30هام 

یمالسا ياروش  30سلجم 

نیعبرا اروشاع ، 30مرحم ،

30تاعوبطم

30ملعم

يداصتقا 31دسافم 

يزیرهمانرب 31مظن ،

31زامن

يزومآداوس 31تضهن 
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يد 31مهدزون 

یماظتنا 31يورین 

ییایرد 32يورین 

ینیمز 32يورین 

ییاوه 32يورین 

ریت 32متفه 

يراک 32نادجو 

32شزرو

هیقف 33تیالو 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  33هرابرد 
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 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  راصق  تاملک 

باتک تاصخشم 

ماد  ) يا هنماخ  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  راصق  تاملک  : روآدیدپ مان  ناونع و   1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
ناهفـصا هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : یلاـتیجید رـشن  تاصخـشم  هلظ .) ماد   ) ياهنماـخ یلع  دیـس  یمظعلا  هّللاتیآ  هلظ /) 

راصق تاملک  : عوضوم هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم  . 1390

ناگدازآ

رارق دیهـش  کی  يهبتر  رد  کیره  دناهدرک ، سمل  دوخ  دوجو  يهمه  اب  ار  نمـشد  تسد  رد  تراسا  راوشد  تاظحل  هک  مه  ام  ناگدازآ 
یخلت دوخ ، يهناراوگرزب  لمحت  ربص و  اب  نیدوقفم  ارـسا و  زیزع  ياههداوناخ  دـناهدناسر . ماجنا  هب  ار  یگرزب  يهفیظو  راـک و  دـنراد و 

رد زگره  مواقم ، ِناگدازآ  نوچ  يدنمـشزرا  رئاخذ  نتـشاد  اب  یمالـسا  يروهمج  دـندرک . لمحت  لباق  ار  تلم  نازیزع  نادـقف  تراـسا و 
. درک دهاوخن  فعض  ساسحا  نمشد  ربارب 

اکیرمآ

اهتلود نیرتروفنم  ناریا ، تلم  مشچ  رد  زورما  اکیرما  تلود  تسا . طلغ  رایـسب  زیچ  کی  اـکیرما  تارادـتقا  اـهیئاناوت و  زا  ندـش  بوعرم 
چیه تسا . مکاح  اجنآ  مدرم  رب  یتخبدب  يزورهیس و  دشاب ، هتـشاد  اکیرما  زا  یناشن  هک  اجره  تسا . یتسینویهـص  بصاغ  تلود  زا  دعب 

زا تسین و  یندنام  اکیرما  یمنهج  يرابکتـسا و  تردـق  درکن . ریقحت  ار  اکیرما  يوگروز  ربکتـسم و  میژر  ام ، تلم  لثم  لاح  هب  ات  یتلم 
. تفر دهاوخ  نیب 

يدزی حابصم  هَّللاۀیآ 

ياهناوج رب  اههزوح و  رب  تلم و  رب  ادـخ  تاکرب  زا  ام و  ناـمز  رخاـفم  زا  ًاـعقاو  هتاـکربتماد ،)  ) حابـصم ياـقآ  ترـضح  فیرـش  دوجو 
رکفتم و فوسلیف ، هیقف ، ناشیا  مراد ؛ یبلق  تدارا  ناشیا  هب  مسانـشیم و  تسا  لاس  لهچ  هب  کیدزن  ار  حابـصم  ياقآ  بانج  نم  تسام .

موحرم لثم  ییاهتیـصخش  زا  هک  دادـن  ار  قیفوت  نیا  ام  ینونک  لسن  هب  لاعتم  يادـخ  رگا  دنتـسه . مالـسا  یـساسا  لـیاسم  رد  رظنبحاـص 
رپ ام  نامز  رد  ار  نازیزع  نآ  ألخ  میظع ، زیزع و  تیـصخش  نیا  هَّللادمحب  اما  دننک  هدافتـسا  يرهطم  دیهـش  موحرم  ای  ییابطابط ، يهمالع 

. دننکیم

يرهطم هللاۀیآ 

. دـندوب هدرک  فقوت  ناشیا  اههشیدـنا  نیا  يور  رب  زارد  ینایلاس  هک  ماما  قیمع  یحالـصا  ياههشیدـنا  زا  دوب  ییهصالخ  يرهطم  دیهـش  )
ِنمؤـم ِسانـشنید  رکفتم  کـی  دوـب ؛ یگرزب  ملعم  روـشک  يادرف  زورما و  زورید و  يارب  ًاـفاصنا  ًاـقح و  يرهطم  دیهـش  هَّللاتیآ  موـحرم 

انب مالـسا  زا  یتشادرب  رکفت و  نآ  يهیاپ  رب  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  نیا  دوب . ام  نامز  يهردان  ًافاصنا  يرهطم  دیهـش  راکُرپ . صالخااب و 
راکفا يهنیمز  رد  دـنهاوخیم  رگا  ام ، نارگراک  ام ، ناملعم  ام ، نایوجـشناد  ام ، ناناوج  زورما  هدرک . هئارا  ار  نآ  يرهطم  ياـقآ  هک  هدـش 

نطب و رد  یمالـسا  بالقنا  دننک . هعجارم  يرهطم  دیهـش  ياهباتک  هب  دیاب  دنیامن ، ادیپ  ار  دوخ  تالاؤس  خساپ  دننک و  ادیپ  قمع  یمالـسا 
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. تسا يرهطم  دیهش  داتسا  ياهباتک  نتم 

ع)  ) نینمؤملاریما

يوریپ ياعدا  هک  تسا  یناسک  ام و  هار  وا ، هار  دیگنجیم . یتیفیک  ره  اب  حطس و  ره  رد  ملاظ  ملظ و  اب  دوب و  زیتسملظ  مالّسلاهیلع )  ) یلع
تایآ مسجت  نینمؤملاریما   ) ترـضح نآ  تسا . خـیرات  ياههرهچ  نیرتمولظم  زا  یکی  مالّـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما دـنراد . نینمؤملاریما  زا 

اما هتشاد ؛ مالّسلاهیلع )  ) یلع ار ، نانمشد  نیرتشیب  دوب . مهنیب » ءامحر  رافکلا و  یلع  ءاّدشا   » قلطم و ِلدع  مسجت  نیملسم و  نایم  رد  نآرق 
. تسا هتشاد  راوگرزب  نآ  دنتشادن -  يداقتعا  وا  هار  نید و  هب  هک  یناسک  یتح   - مه ار  نارگشیاتس  نیرتشیب 

ع)  ) نسح ماما 

اب راوگرزب  نآ  حلـص  يهثداح  و  مالّـسلاوةالّصلاهیلع ) یبتجم  ماما  نارود  دوب . یقطنم  لالدتـسا  رب  قبطنم  دـصرددص  نسح ، ماـما  حـلص 
ماما دوب . لوا  ردص  ِیمالـسا  بالقنا  دنور  لک  رد  يریظنیب  زاستشونرـس و  يهثداح  دش ، هدیمان  حلـص  مان  هب  هک  يزیچ  نآ  ای  هیواعم ،

نکمم اریز  تموکح -  لکـش  هب  هن  رگا  اهتنم  دنکب ؛ ادیپ  نایرج  يرگید ، يارجم  رد  مالـسا  لیـصا  نایرج  هک  درک  يراک  یبتجم  نسح 
. دنک ادیپ  نایرج  تضهن  لکش  هب  هرابود  لقاال  دوبن - 

ع)  ) نیسح ماما 

، دوـبن تلم  کـی  یـشخبتاجن  نیـسح ، ماـما  يارجاـم  تسا . مالـسا  ياـقب  تاـیح و  نماـض  مالّـسلاهیلع )  ) یلعنبنیـسح هب  مدرم  تـبحم 
رگا تسا . مالـسا  خیرات  دهاجم  زرابم و  نیرتمیظع  مالّـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  دوب . خـیرات  کی  یـشخبتاجن  دوبن ، تما  کی  یـشخبتاجن 

، نیـسح ماما  تکرح  دـسرب . يزوریپ  هب  تیفیک  نیا  اب  ام  تضهن  هک  دوبن  مولعم  دوبن ، راوگرزب  نیا  بئاصم  رکذ  نیـسح و  ماـما  هب  قشع 
. دوب هدرک  هئارا  ربمغیپ  هک  یهار  نآ  تزع  تماما و  تزع  نید ، تزع  قح ، تزع  ینعی  دوب ؛ تزع  تکرح 

ع)  ) داجس ماما 

يهمه رد  ار  ناسنا  اهنیا  مک ؛ ولو  دینک ، هدافتسا  ًامتح  شمیهافم  یناعم و  هب  هجوت  اب  هیداجس -  يهفیحـص  صوصخب  ربتعم -  ياهاعد  زا 
نآ زا  مالّـسلاهیلع )  ) داجــس ماـما  تیــصخش  دـنکیم ؛ تّوـق  تردـق و  ساـسحا  دوـخ  نطاـب  حور و  لد و  رد  دـنکیم و  يوـق  اهنادـیم 

ياهدیشروخ نآ  زا  تسا . ینتفاین  تسد  مه  نهذ  رد  یّتح  تسا ، ینتفاین  تسد  لمع  رد  طقف  هکنیا  هن  تسا . ینتفاین  تسد  ياهتیصخش 
. مینیبب رود  زا  ار  شعاعش  میناوتیم  طقف  ام  هک  تسا  ینابات 

ع)  ) رقاب ماما 

کمک هب  هنتکی  مالّسلاهیلع ) ) رقاب ماما  هک  تسا  يراک  داسف  رد  قرغ  هدننک و  هارمگ  طحنم و  يّدام و  يایند  رد  قح  نخـس  ندرکهدنز 
لوط ناشتماما  نارود  لاس  هدـجه  دودـح  هک  راوگرزب  نیا  دادیم . ماجنا  مالـسا  زور  نآ  گرزب  ياـیند  رد  دوخ ، باحـصا  زا  يدودـعم 

نتخادـنا هار  قح و  يهملک  نید و  يهعاشا  يارب  تالکـشم  زا  ُرپ  ریذپانیگتـسخ و  تدـهاجم  هزرابم و  شـالت و  لـماک  يوگلا  دیـشک ،
. دوب زور  نآ  يایند  رد  تسرد  يرکف  نایرج 

ع)  ) قداص ماما 
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تمظع دـناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  اـم  نهذ  مینک ؛ روصت  تسرد  یّتـح  ار  اـیلوا  يهیقب  و  (ع ) قداـص ماـما  تمظع ...  میناوتیمن  اـم 
. دنک روصت  دناجنگب و  دوخ  رد  ار  نادرمگرزب  نآ  تیصخش 

ع)  ) مظاک ماما 

مّظعم ربماـیپ  فدـه  هـب  ندیــشخب  قـقحت   ) سدـقم داـهج  نـیا  فـقو  ار  دوـخ  یگدــنز  يهـمه  زین  مالـّـسلاهیلع ) ) رفعجنبیــسوم ماـما 
. دوب تهج  نیا  رد  شتیبرت  هیقت و  ثیدح و  هقف و  میلعت و  سرد و  دوب ؛ هتخاس  هلاوهیلعهَّللایّلص )) ) مالسا

ع)  ) اضر ماما 

ناسارخ هب  ترـضح  رفـس  نیا  رد  تسا ؛ هدوب  یغیلبت  یگنهرف و  راک  مالّـسلاوةالّصلاهیلع ) ) اضّرلایـسومنبیلع سدقم  دوجو  راک  ساسا 
گنج هب  یهلا  تسایـس  کی  اب  ءانثلاوۀـیحتلافالآهیلع )  ) اضرلایـسومنبیلع تسا . هتفرگ  ماجنا  تارظانم  تاثحابم و  ردـقچ  دـینیبب  مه 

. تفر نمشد 

ع)  ) داوج ماما 

. دوب هللا  تموکح  يارب  رگششوک  لطاب و  اب  هزرابم ي  رهظم  مالسلا ) هیلع   ) همئالاداوج

ع)  ) يداه ماما 

دنک هرادا  ار  اهنآ  تسناوت  ترضح  دندش و  عمج  مالّسلاهیلع )  ) يداه ماما  نامز  رد  هعیش  ناگرزب  زا  یهجوت  لباق  يهدع  ارماس  رهـش  رد 
رد مالّسلاامهیلع )  ) يرگسع ترضح  يداه و  ترضح  نارود  رد  هعیش  دناسرب . مالسا  يایند  رساترس  هب  ار  تماما  مایپ  اهنآ  يهلیـسو  هب  و 
نآ دندوب ، ناشیا  نامز  رد  هک  ییافلخ  و  مالّسلاهیلع )  ) يداه ماما  نیب  دربن  رد  دش . رتيوق  درک و  ادیپ  تعسو  زورهبزور  لمع  تدش  نآ 

. دوب مالّسلاهیلع )  ) يداه ترضح  دش ، زوریپ  ًانطاب  ًارهاظ و  هک  سک 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما 

داـجیا تمـس  هب  تکرح  زا  زور  کـی  يرگـسع  نسح  ماـما  ناـمز  اـت  نیـسح  ماـما  ناـمز  زا  مالّـسلاهیلع )  ) همئا هک  دـنک  روصت  سک  ره 
. تسا هدرک  هابتشا  دندش ، فرصنم  يولع  تموکح 

( جع  ) نامز ماما 

گرزب حلـصم  نآ  راظتنا  رد  هک  یـسک  دراد . روضح  اما  هدرکن ؛ روهظ  تسا و  بیاغ  هچ  رگا  قیالخ ، يهمه  أجلم  ناـکما و  ملاـع  بطق 
هک تسا  یسک  بوخ  يهعیـش  دتـسیاب . حالـص  ققحت  يارب  دناوتب  هک  دنک  يراک  دنک و  هدامآ  ار  حالـص  ياههنیمز  دوخ  رد  دیاب  تسا ،

ياریذپ دناوتیم  ییهعماج  دشخبیم . طاشن  دیما و  ناسنا  هب  نیا ، دیامن . ساسحا  وا  روضح  رد  ار  دوخ  دنک و  سح  ار  نامز  ماما  روضح 
(، هادفانحاورا  ) دوعوم يدهم  سدقم  دوجو  تیودهم و  هب  داقتعا  دشاب . تیلباق  یگدامآ و  وا  رد  هک  دـشاب  هادـفانحاورا )  ) دوعوم يدـهم 

يهدنیآ هب  هاگن  زور  قداص و  زابکاپ و  نادهاجم  زور  هدـنیآ ، هب  نامیا  دـیما و  زور  نابعـش ، يهمین  زور  دـنکیم . هدـنز  اهلد  رد  ار  دـیما 
. رشب یگدنز  هار  نایاپ  هب  تبسن  ندوب  دیما  زا  راشرس  لد  ینعی  راظتنا ، تسا . نآ  يارب  شالت  نشور و 
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داحتا

حلاصم يارب  ناهج ، ناگدـننکهرادا  اهتردـق و  اهتلود و  هک  نیا  نیع  رد  تسا . ناناملـسم  داـحتا  زا  تعناـمم  دـساف ، نیطالـس  تیرومأـم 
مالسا تلم  صوصخب  اهتلم و  فیعضت  تهج  رد  رابکتسا  ياهشالت  مامت  دنوریم ، شیپ  تدحو  تمس  هب  دوخ ، یسایس  لیاسم  اهتلود و 
یهقف یمالک و  صاخ  دیاقع  زا  نوگانوگ  قَِرف  نیملسم و  فارـصنا  يانعم  هب  نیملـسم ، داحتا  دوریم . راکهب  اهنیا  نیب  فالتخا  داجیا  و 

یمالـسا نوگانوگ  قَِرف  هک  نیا  لوا  دوشب : نیمأت  دـیاب  نآ  يود  ره  هک  تسا  رگید  يانعم  ود  هب  نیملـسم  داـحتا  هکلب  تسین ؛ ناـشدوخ 
قَِرف هک  نیا  مود  دـننک . يرکفمه  يراکمه و  یتسدـمه و  یلدـمه و  مالـسا ، نانمـشد  اب  هلباقم  رد  ًاتقیقح  هعیـش ... ( قَِرف  ینـس و  قَِرف  (

قبطنم هسیاقم و  مهاب  ار  یهقف  بهاذم  دـنیامن و  داجیا  مهافت  دـننک و  کیدزن  رگیدـکی  هب  ار  ناشدوخ  دـننک  یعـس  نیملـسم  نوگانوگ 
. تسا مالسا  يهملک  يالعا  یلصا  طرش  نانآ ، لد  يافص  نیملسم و  داحتا  دننک .

شترا

ياهـشترا نایم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  هک  دـننکیم  تباث  ام  هب  اهتیعقاو  دـندوب . لـئاق  مارتحا  شترا  يارب  ًاـبلق  ماـما  ترـضح 
مـشچ رد  شترا  زورما  تسا . نیدـتم  شترا  کی  ام ، شترا  زورما  هَّللادـمحب  تسا . زاـتمم  شترا  کـی  ملاـع  يهطقن  ره  رد  دوخ  نگمه 

نیا يارب  هتخودنا  هریخذ و  هیامرس و  کی  شترا ، دراد . شترا  تیوقت  رد  ییهدنزاس  رایسب  شقن  یبلق  نامیا  داقتعا و  تسا . زیزع  مدرم ،
. تسا تلم 

جاودزا

لـصا جاودزا ، رد  تسا . یگداوناخ  نوناک  لیکـشت  تسا ، روحم  لـصا و  هک  يزیچ  نآ  مالـسا  رظن  هب  مسارم ... ، نیا  جاودزا و  راـک  رد 
يدتـسوداد يهلماعم  کی  تروصهب  ار  نیا  هیرهم  اما  تسا ؛ هداد  رارق  ار  هیرهم  مالـسا  يّدام . رما  کی  هن  تسا ؛ یناـسنا  رما  کـی  هیـضق 

هب تسا ، ینادـجو  یناسنا و  یفطاـع و  رما  کـی  هک  ار  جاودزا  مه  اهیـضعب  تسا  رـسپ  رتخد و  شزاـس  رب  جاودزا ، راـک  ياـنب  دـنکیمن .
. دننکیم لیدبت  رخافت  يهنحص 

لالقتسا

تلم تسا . تلم  لماک  لالقتسا  نیمضت  یمالسا ، يروهمج  فده  دیآیم . باسح  هب  رابکتسا  نمشد  دنزب ، لالقتـسا  زا  مد  هک  یتلم  ره 
تلم لالقتسا  دوشیمن . نیمأت  یگنهرف  لالقتسا  اب  زج  تلم  کی  لالقتسا  تسا . هدیـشچ  ار  تزع  يدازآ و  معط  لالقتـسا و  يهزم  ناریا 
يارب هلئسم  ساسا  تسا . يداصتقا  یسایس و  لالقتسا  زا  رتمهم  یگنهرف ، لالقتسا  دراد . یگتـسب  نارگراک  تمحز  شالت و  هب  روشک ، و 

. تسا يدازآ  لالقتسا و  تلم ، کی 

رابکتسا

ار هنیس  نتفرگ و  الاب  ار  رـس  تحاقو و  اب  مأوت  ِزواجت  ندرکن و  ابا  ندرکن و  مرـش  یـشکمدآ و  يردلق و  یتفلک و  ندرگ  ینعی  رابکتـسا ،
روز ییاهتردق  اهتلود و  هکنیا  ینعی  هطلس ، ماظن  تسا . فلاخم  هطلس  ماظن  اب  یمالسا ، بالقنا  هک  میاهدرک  مالعا  ایند  رد  ام  ندرک . رپس 

میدرک و در  ار  هطلـس  ماظن  ام  دناهطلـس و  ماظن  نیفرط  نیفرط ، دننک . لوبق  ار  روز  نآ  ییاهتلود ، اهروشک و  اههورگ و  اهتلم و  دنیوگب و 
هب رابکتسا ، ار . ریذپهطلـس  مه  رگهطلـس و  مه  مینادیم ؛ رـصقم  ار  نیفرط  هطلـس ، ماظن  رد  ام  میزیخیم . رب  هزرابم  هب  نآ  اب  مینکیم و  در 
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يهلاس اههد  تانیقلت  نالطب  و  رابکتسا ...  هیلع  دوب  ییادتبا  يداهج  یـسوساج ...  هئطوت و  يهنال  ریخـست  تسا . هطلـس  ماظن  نیمه  يانعم 
لک هب  امـش  هک  زورما  دـنزیخرب . زیتس  هب  بلطلالقتـسا  تلم  ره  اب  هک  تسا  ردـلق  ياهماظن  تعیبط  نیا  اهتلم . ندرک  بوعرم  يارب  ناـنآ 

زا رتحیقو  رتورُرپ و  یتلود  چـیه  ایند  رد  هتبلا ، دـینیبیم . ار  ییاههناشن  هطلـس ، رابکتـسا و  تیـصوصخ  نیا  زا  دـینکیم ، هاگن  یبرغ  ماـظن 
یناسک یبرغ و  ياهماظن  لک  رد  تسین . مه  اکیرما  صوصخم  تیصوصخ ، نیا  اما  دنکیمن ؛ راکشآ  ار  رابکتـسا  هطلـس و  اکیرما ، میژر 

ار شدوخ  هطلـس  تایـصوصخ  دنتـسه -  یتردق  ناشدوخ  يارب  هک  ییاهماظن  هتـسباو و  یعاجترا و  ياهتلود  لثم  دنتـسه -  اهنآ  عبات  هک 
يهطلـس هک  دنتـسه  نیا  رکف  رد  ناـنچمه  یناـهج  رابکتـسا  اـکیرما و  دریذـپن . تردـقربا  ناونعهب  ار  اـهنآ  اـیند  هچ  رگا  دـهدیم ؛ ناـشن 

. دننادرگرب تلم  نیا  هب  دنناوتب ، هک  یلکش  ره  هب  ار  ناشدوخ 

لاغتشا

نیا لابند  يدج  لمع  دمآراک و  بوخ و  ِيزیرهمانرب  رگا  تسا و  یساسا  مهم و  رایسب  يهلئسم  کی  ام  روشک  رد  لاغتشا  يهلئسم  زورما 
نیرتـمهم زا  یکی  لاغتـشا  يهلئـسم  هب  نتخادرپ  درک . دـهاوخ  ادـیپ  شهاـک  جـیردتب  تالکـشم  حوضو  هب  دـشاب ، هتـشاد  دوـجو  ناوـنع 

لک رد  لاغتـشا  داجیا  دـیاب  ییارجا  نالک  ياهتـسایس  يهمه  روحم  تسا . يولع  يهریـس  ییاشگهرگ ، تسا و  مدرم  راک  رد  اهییاشگهرگ 
یـصخش زاین  مه  ات  دروایب  تسد  هب  تیلاعف  شالت و  تصرف  راـک ، هب  يهداـمآ  ِدعتـسم  ِناوج  هک  تسا  نیا  لاغتـشا  ياـنعم  دـشاب . روشک 

لاغتـشا و يهلئـسم  هب  نتخادرپ  دـنک  کـمک  نآ  يداـصتقا  قنور  روشک و  یناداـبآ  تفرـشیپ و  هب  مه  دـنک و  فرطرب  هار  نیا  زا  ار  دوخ 
. دشوجیم یمالسا  يروهمج  موهفم  انعم و  زا  هک  تسا  ییهفیظو  دیفم ، يدیلوت و  تیلاعف 

تاحالصا

نیا اب  نارظنبحاص  يهمه  نمؤم و  مدرم  يهمه  روشک ، نالوئـسم  يهمه  تسا و  نامیا  یمالـسا و  یبالقنا و  تاحالـصا  ای  تاحالـصا ،
تلم رایشوه  داحآ  يهمه  نمؤم و  مدرم  يهمه  روشک ، نالوئسم  يهمه  تسا و  ییاکیرما  تاحالصا  تاحالصا ، ای  دنقفاوم ؛ تاحالصا 

رد تاحالصا ، موادت  دنتاحالصا . رادفرط  دپتیم و  راعـش  نیا  اب  ناشلد  دنربیم ، جنر  يداسف  ره  زا  هک  ییاهناسنا  يهمه  دنفلاخم . نآ  اب 
يهطقن ره  یبارخ ، يهطقن  ره  هک  تسا  نیا  حالـصا  تسا . گرزب  حالـصا  کـی  شدوـخ  بـالقنا ، تسا . هتفهن  بـالقنا  تیوـه  تاذ و 

، دشابن بالقنا  ياهشزرا  ساسارب  يروآون  تفرشیپ و  تاحالصا ، رگا  دوش . لیدبت  حیحص  يهطقن  کی  هب  يدساف ، يهطقن  ره  ییاسران ،
. دش دهاوخ  یماکان  راچد  هعماج 

تاعالطا

نآ ریگرد  امـش  هک  ییهنحـص  دـیهدن . تـسد  زا  ار  ناتـصالخا  دیـشاب  بظاوـم  تاـعالطا ؛  ترازو   ) تسامـش راـیتخا  رد  یمیظع  رگنس 
رگنس زا  رتتلیضفاب  يرگنس  چیه  دنکیم ، هزرابم  یمالسا  يروهمج  هک  ییاهرگنس  نایم  رد  دیاش  تسا . یبیجع  رایسب  يهنحص  دیتسه ،
ظفح ار  دوخ  یتاعالطا  يرایشوه  دیاب  مدرم  تسا . رتشیب  نمشد  یتاعالطا  ذوفن  يهیحان  زا  رطخ  اج ، همه  رد  هشیمه و  نوچ  دشابن ؛ امش 

. دنشاب هتشاد  تیساسح  نمشد  كرحت  لباقم  رد  دننک و 

یمالسا نمجنا 

تیوقت رد  دیاب  ناریدم  دش . دهاوخ  نیمضت  نیمأت و  یمالـسا  ياهنمجنا  حیحـص  تیلاعف  یمالـسا و  تاغیلبت  اب  يراک  ياهطیحم  تمالس 
رگهدافتسا ءوس  بلطتصرف ، تسیاشان ، رصانع  ات  دوش  تقد  دیاب  دنشاب . هتشاد  ییهنامیمص  طباور  اهنآ  اب  دنشوکب و  یمالسا  ياهنمجنا 

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  راصق  www.Ghaemiyeh.comتاملک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 35زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


. دـننک فیعـضت  ار  اهنآ  تیریدـم ، راک  رد  تلاخد  اـب  دـیابن  یمالـسا  ياـهنمجنا  دـننک . ذوفن  یمالـسا  ياـهنمجنا  رد  دـنناوتن  هاوخدـب  و 
ماظن رد  یمالسا  ياهنمجنا  دوجو  دنتسه . یمالسا  میلاعت  میهافم و  ءایحا  رد  ایوگ  نابز  یمالـسا و  ماظن  يانیب  مشچ  یمالـسا ، ياهنمجنا 

. دننک تواضق  نآ  موزل  دروم  رد  دنناوتیمن  صاخشا  تسا و  یمزال  رما  ام 

دایتعا

داسف و دـنهدب . جاور  ار  دایتعا  یلبنت و  یگراـکیب و  داـسف و  هک  تسا  نیا  روشک  رـساترس  رد  نانمـشد  یمتح  ياـههمانرب  زا  یکی  زورما 
. دوـشیم نادـیم  دراو  راـک ، يورین  ندرک  عیاـض  ندرک و  هاـبت  يارب  نمــشد  دـنیآیم . شیپ  رقف  رثا  رب  نوگاـنوگ  ياـهیگزره  داـیتعا و 

. دایتعا لماع  یقالخا و  داسف  لماع  لماع : ود  اب  هنوگچ ؟

ینیمخ ماما 

روحم درک . ءایحا  ار  مالسا  یعامتجا  یـسایس و  داعبا  هک  دوب  نیا  داد ، ماجنا  مالـسا  يایند  حطـس  رد  ام  راوگرزب  ماما  هک  يراک  نیرتمهم 
مالسا تایح  يهدننک  دیدجت  نیا  ام ، لحار  ماما  مدرم . مالـسا و  دشیم : هصالخ  زیچ  ود  رد  ام  راوگرزب  ماما  راک  دعاوق  لوصا و  يهمه 

رد هک  دوب  نیا  ینیمخ  ماما  راک  یساسا  يهطقن  دوب . رادروخرب  نامیا -  ربص و  تیصوصخ -  ود  نیا  زا  یمالسا ، تما  ام و  تلم  نایم  رد 
ناتسود و تسایندومیپانو . فرژ  ییهلـصاف  بناجنیا ، لاثما  ینیمخ و  ماما  نایم  يهلـصاف  دشیم . وحم  یعرـش  فیلکت  یهلا و  يهدارا 
صـالخا و تـفرعم ، هجوـت ، اوـقت ، رهظم  ینیمخ  ماـما  ترـضح  دوـب . دـهاوخ  ینیمخ  ماـما  هار  ناـمه  اـم ، هار  دـننادب  بـالقنا  نانمــشد 

مان دای و  هب  ناریا  يهعماج  داعبا  یمامت  دوب . یهلا  تمظع  يهناشن  ام و  رب  ادـخ  تجح  ام ، تسد  رد  ادـخ  يهعیدو  وا  دوبادـخياربلمع .
تقیقح کی  ینیمخ ، ماما  داتفا . قافتا  نامدـیقف  ماما  يهلیـسو  هب  هک  دوب  گرزب  ییهزجعم  یمالـسا  بـالقنا  تسا . هتـسباو  ینیمخ  ماـما 

هدنز ینیمخ  ماما  تسه . هزرابم  داهج و  ات  تسه و  طاشن  تکرح و  ات  تسا و  هدنز  دـیما  ات  تسا  هدـنز  ینیمخ  ماما  تسا . هدـنز  هشیمه 
. تسا هتـشارفارب  نیملاظ  زا  ترفن  نیملـسم و  تدحو  مالـسا و  تمظع  مچرپ  ات  تسا  هدنز  وا  تسا و  هدنز  يدمحم  بان  مالـسا  ات  تسا 
رد ار  نآرق  مچرپ  دیشخب و  تزع  مالسا  هب  ینیمخ  ماما  دروآرد . زازتها  هب  ناهج  رد  ار  نآرق  مچرپ  دیشخب و  تزع  مالسا  هب  ینیمخ  ماما 

. دروآرد زازتها  هب  ناهج 

تینما

کی يارب  یلم  تینما  تسا . هتفرگ  فدـه  ار  ام  یلم  تینما  نمـشد ، دـنکیم . دـیدهت  ار  تلم  کـی  هک  تسا  يرطخ  نیرتگرزب  ینمااـن ،
رد هک  ینامیا  تسین . مه  ینیرفآراختفا  یگدـنزاس و  يارب  شالت  تسین ، مه  داـصتقا  دـشابن ، تینما  رگا  تسا . رتبجاو  زیچ  همه  زا  تلم ،

جنـشت ًامیاد  دـشاب ، لاجنج  تافالتخا و  دـشابن ، تدـحو  ای  تینما و  رگا  تسا . یلم  تینما  يارب  ینما  راصح  دراد ، دوجو  یمالـسا  ماـظن 
. دهدب ماجنا  إر  دوخ  فیاظو  دناوتیمن  نوچ  تسا ؛ تلود  دروخیم  هبرض  هک  یسک  لوا  دشاب ، یسایس 

تاباختنا

تابثا قح  اههعومجم ، اـههورگ و  اهلکـشت ، هک  ماهتفگ  هشیمه  نم  دـنکب . یفن  ار  رگید  هورگ  نآ  هک  دـشاب  رکف  هب  دـیابن  یهورگ  چـیه 
موق نتشاد  اب  نابیتشپ ، نتشاد  اب  لوپ ، نتـشاد  اب  یناسک  هک  تسا  نیا  يرـشب  عماوج  تفآ  دنرادن . ار  نارگید  یفن  قح  اما  دنراد ؛ ار  دوخ 

 - يزاب هورگ  يزاب و  بزح  ینعی  نآ ؛ يزورما  نردم و  لکـش  هب  هریـشع  موق و  هچ  نآ ، یمیدق  لکـش  هب  هریـشع  موق و  هچ  هریـشع -  و 
. دنریگب ار  تلادع  يولج  دنروایب و  رد  دوخ  لاغـشا  هب  ًارـصحنم  ار  اهتـصرف  دننک ؛ عییـضت  ار  مدرم  قح  دنریگب ؛ هدیدن  ار  یمومع  قوقح 
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. دنریگب ار  تلادع  يولج  دنروایب و  رد  دوخ  لاغـشا  هب  ًارـصحنم  ار  اهتـصرف  دننک ؛ عییـضت  ار  مدرم  قح  دنریگب ؛ هدیدن  ار  یمومع  قوقح 
هیذـغت يوـنعم  یحور و  ظاـحل  زا  ار  ییوجـشناد  يهعوـمجم  هکنیا  یکی  تسا : ییوجـشناد  ي   ) اهلکـشت شود  رب  یـساسا  يهفیظو  هس 

لاثما بزح و  تالیکشت و  لها  ماما ، ناتیاهدوخ . اب  اهامش  يهطبار  موس ...  يهلئسم  تسا ... . یسایس  تیلوئسم  مود ، تیلوئسم  دننک ... .
ياهرشق تسا . یهلا  فیلکت  مه  حلـصا  باختنا  تسا ، یهلا  فیلکت  کی  تاباختنا  لصا  هک  ینانچمه  تشاد . يدایز  ریبدت  اما  دوبن ؛ نآ 

فرح هنافسأتم  تسا . هفیظو  کی  تاباختنا  رد  تکرش  دنرامشب . مهم  هشیمه  ار  سلجم  تاباختنا و  رما  هک  دننک  ششوک  مدرم  فلتخم 
لوق هب  ماـظن ! يهعومجم  رد  تسا  یکمن  تسین ؛ دـب  شرادـقم  کـی  هتبلا  تسا . هدـش  ریگهمه  هزادـنا  زا  شیب  طوطخ ، طـخ و  حاـنج و 
یتقو دیآیمن . مشوخ  چیه  اهنیا -  لاثما  پچ و  تسار و  اهمـسا -  نیا  زا  هدنب  دننکیم . مه  راختفا  پچ ؛ حانج  تسار ، حانج  ناشدوخ ،
هیکت یلیخ  اهزیچ  روطنیا  حانج و  نیا  يور  یتسیابن  دوشیم . هدننز  هدننک و  لسک  رگید  ًاتقیقح  دریگب ، ار  یگدنز  نوئـش  يهمه  یلیخ 

مقر هدـنیآ  لاس  راهچ  رد  ار  روشک  تشونرـس  عقاو  رد  سلجم ، يهدـنیامن  باختنا  اب  امـش  هک  تسا  نیا  سلجم  تاـباختنا  تیمها  درک .
سلجم تاباختنا  دنـشاب . مک  ناگدنهديأر  دشاب و  هتـشادن  قوش  روش و  تاباختنا  دشاب و  فیعـض  سلجم  دهاوخیم  نمـشد  دـینزیم .

نیرتلقتـسم تاباختنا ، نیرتهنادازآ  تسا . يراذـگنوناق  زکرم  سلجم  نوچ  تسا ؛ ناشروشک  دوخ و  تشونرـس  رد  مدرم  تلاـخد  رهظم 
یـسایس راک  کی  دوخ  نداد ، يأر  تاـباختنا و  يهنحـص  رد  مدرم  روضح  تسا . یمالـسا  يروهمج  رد  تموکح ، نیرتیمدرم  سلجم ،

. دنهدب ماجنا  دیاب  مدرم  هک  تسا 

مالسا بالقنا و 

يروهمج ماظن  ماـما ، ترـضح  ثاریم  دنلوئـسم . راکهدـب و  مالـسا  لـباقم  رد  نیملـسم  يهمه  تسا . ضئارف  نیرتبجاو  زا  ماـظن  ظـفح 
. تسا بالقنا  مالـسا و  زا  عافد  هار  اهنت  تمواقم ، یگداتـسیا و  دـینک . عاـفد  ماـظن  بـالقنا و  مالـسا و  زا  دوجو  ماـمت  اـب  تسا . یمالـسا 
درک و نوگنرـس  ار  هاش  دروآ ؛ اهنابایخ  هب  ار  مدرم  نیا  مالـسا  تسا . هدرک  راودـیما  ار  ایند  ناناملـسم  مامت  اـم ، یمالـسا  گرزب  بـالقنا 

تاجن ار  روشک  نیا  هک  هچنآ  تسا . مالـسا  يهملک  يـالعا  یلـصا  طرـش  ناـنآ ، لد  يافـص  نیملـسم و  داـحتا  داد . اـهنآ  هب  ار  تموکح 
یمالـسا يروـهمج  ماـظن  دوـب . مالـسا  داد ، تاـجن  ار  تلم  نیا  هک  هچنآ  سدـقم ، عاـفد  نارود  رد  هک  ناـنچمه  تسا ؛ مالـسا  دـهدیم ،

. تسا تما  ماما و  میظع  شالت  لوصحم 

جیسب

هک ییاهنادـیم  يهمه  يارب  یگداـمآ  ياراد  رکفتم ، زغم  ناـمیا ، اـب  لد  ینعی  یجیـسب ، موش . روشحم  نایجیـسب  اـب  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا 
يهناوتـشپ جیـسب ، اریز  دوب ؛ یمیاد  روضح  یگدامآ و  تشاد ، جیـسب  زا  ماما  هک  يراظتنا  دناوخیم . ارف  اهنادیم  نآ  هب  ار  ناسنا  ییهفیظو 

الاو دنمـشزرا و  ناونع  کی  یجیـسب ، دینک . ظفح  مالـسا  بالقنا و  روشک ، يارب  ار  یجیـسب  يهیحور  دینک  یعـس  تسا . بالقنا  یلـصا 
ماما رب  بالقنا و  رب  روشک و  رب  ملاع  راگدرورپ  تاکرب  زا  یکی  جیـسب ، تسا . مالـسا  بالقنا و  میظع  لیخ  دبـسرس  لـگ  یجیـسب  تسا .

یجیسب دنامب . هدنز  بالقنا  یلصا  ياهتلیضف  ات  دشاب  نادیم  طسو  رد  یتسیاب  یجیسب  تسا . شزرا  راختفا و  کی  جیـسب  دوب . ام  راوگرزب 
هتشاد زاین  نم  دوجو  هب  بالقنا  هک  اجره  یجیـسب ، کی  ناونع  هب  مشاب . یجیـسب  کی  هک  منکیم  راختفا  دشاب . هنومن  تهج  همه  زا  دیاب 

. منک تمدخ  مرضاح  دشاب ،

دادرخ مهدزناپ 

دادرخ مهدزناپ  يهعقاو  زا  هک  لاس  لهچ  زا  دـعب  زورما  داد . رارق  بالقنا  تکرح  ياشگهار  ار  دادرخ  هدزناپ  رد  مدرم  مایق  ماما  ترـضح 
. تسا هتفرگارف  ار  مالسا  يایند  ماما ، مولظم  تضهن  هک  دینکیم  هظحالم  امش  درذگیم ،
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راتسرپ

، رگید يوس  زا  و  تبقارم ، ینابرهم و  تفوطع و  تمحر و  زا  تسا  یبیکرت  وس ، کـی  زا  تسا ...  یبیجع  بیکرت  يراتـسرپ ، يهفرح  نیا 
هب تسا -  هدـش  يراذـگمان  راتـسرپ  زور  هک  ار -  زور  نیا  صوصخب  و  ار ...  دوعـسم  دالیم  نیا  نم  تراـهم . هبرجت و  تفرعم و  شناد و 

، دینادب ردق  ار  تیعقوم  نیا  نم ! نازیزع  منکیم . ضرع  کیربت  دنتـسه ... ، يدنمـشزرا  شکتمحز و  رـشق  هک  روشک ، ناراتـسرپ  يهمه 
ره ار  نآ  تسا و  هدرک  قفوم  مهم  راک  نیا  هب  ار  امـش  هک  دینک  يرازگـساپس  نآ  رطاخ  هب  ادخ  زا  دیرامـشب ، گرزب  ار  يرازگتمدخ  نیا 

هدش هجوت  نآ  يالاو  تسادق  يونعم و  ماقم  هب  رتمک  هک  تسا  يدنمشزرا  فیرش و  يهفرح  يراتـسرپ  دیهدب . ماجنا  رتهب  دیناوتیم ، هچ 
لاح دوبهب  زا  یمهم  شخب  دـنکب . ار  رامیب  يرامیب  جـالع  تسناوت  دـهاوخن  مه  تباـبط  دـشابن ، يراتـسرپ  اـما  دـشاب ، تباـبط  رگا  تسا .

یمارگ ار  راتـسرپ  زور  هک  دراد  اج  اهیلعهَّللامالـس )  ) يربک بنیز  تدالو  زور  رد  تسا . ناراتـسرپ  رگـشزاون  تسد  نوهرم  اـم ، ناراـمیب 
. میرادب

کشزپ

؛ دنمکارتم روشک  زا  یشخب  رد  ام  ناکشزپ  دشاب . یکـشزپ  يوربآ  نمأم  دیاب  نآ  زا  شیب  نکیل  دشاب ؛ ناکـشزپ  نمأم  دیاب  یکـشزپ  ماظن 
، ملع هب  دـهعت  ساسحا  رگا  درک . يرکف  دـیاب  نیا  يارب  دنتـسه ؛ صـصختم  کشزپ  لقاال  ای  کشزپ  دوبمک  راچد  ًاتقیقح  اـهاج  زا  یلیخ 
. دینادب ردق  ار  نیا  دوب ؛ هدشن  لصاح  فشک و  دینکیم ، هظحالم  یکشزپ  رد  امش  هک  ییاهتفرشیپ  زورما  کشالب  دوبن ، تیناسنا  ناسنا و 

تسا دنمشزرا  یلیخ  دهعت ، ساسحا  نیا 

مرکا ربمایپ 

يهرابرد امـش  تسا . مّلـسوهلاوهیلعهَّللایّلص )  ) مالـسا مرکمیبن  سدقم  دوجو  تسا ، هدش  دلوتم  خیرات  لوط  رد  هک  يدولوم  نیرتکرابم 
ورهلابند درگاش و  هک  دوب  نیا  نینمؤملاریما  گرزب  رنه  هک  دوش  ضرع  تسا  یفاک  ردـق  نیمه  دیاهدینـش ؛ يداـیز  بلاـطم  نینمؤملاریما 

هب تلادـع  دـیحوت و  ندرک  هیدـه  زا  ترابع  مرکا -  ربمایپ  تدالو  میظع -  تدالو  نیا  تاکرب  نیرتگرزب  تفگ  ناوتب  دـیاش  دوب . ربمایپ 
کی دوـب . يوـبن  توـعد  مرکا و  ربماـیپ  گرزب  راـک  تیرـشب ، ندرک  رادـیب  اـیند ، ندرک  رادـیب  مدرم ، ندرک  رادـیب  دوـب . يرـشب  عـماوج 

. تسا هتفرگ  رارق  ایلوا  ایبنا و  يهلسلس  ردص  رد  ریظنیب ، رادرک  راتفر و  قلُخ و  اب  تیاهنیب و  تیفرظ  اب  میظع ، تیصخش 

تاغیلبت

یناسک نیا  نالا  ًاتقیقح  دش . دهاوخ  نیمضت  نیمأت و  یمالسا  ياهنمجنا  حیحـص  تیلاعف  یمالـسا و  تاغیلبت  اب  يراک  ياهطیحم  تمالس 
. دنرادن جایتحا  يزیچ  هب  دننکب ، هاگن  ار  يرهطم  دیهـش  موحرم  راثآ  هرود  کی  رگا  نم  رظن  هب  دـننکب ، دـنهاوخیم  یمالـسا  تاغیلبت  هک 

. تسا نمشد  یتاغیلبت  دنفرت  هدنیآ ، هب  تبسن  دیدرت 

فارسا تالمجت و 

، دشابن يدام  روما  رد  یبلطنوزفا  صرح و  رگا  دشابن ، شاپ  تخیر و  فارـسا و  يورهدایز و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تعانق  هعماج  رد  رگا 
یگدنز دوب ؛ یتسیز » هداس   ... » بالقنا يزوریپ  زا  لبق  ام  ياهراعش  زا  یکی  نم ، نازیزع  دوشیم . لیدبت  ناتسلگ  تشهب و  هب  هعماج  نیا 
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ار انبم  نیمه  راعـش و  نیمه  شور ، نیمه  مه  زاب  میدرک  یعـس  دـش ، زوریپ  بالقنا ، هک  دـعب  ایند ! ياـههولج  زا  ندرب  هرهب  رتمک  هداـس و 
. دنکیم نایز  هعماج  يدایز ، تالمجت  اب  تشاذگ . یگداس  رب  ار  انب  دـیاب  تسا ... . دـب  رـضم و  هعماج ، کی  يارب  تالمجت  مینک . لابند 

درم نآ  رد  ار  نیا  مدآ  تشادـن . شزرا  شیارب  ًاـتقیقح  يویند ، تاـنّیعت  هک  دوب  یمدآ  دوب ؛ اـنعم  نیمه  رهظم  شدوـخ  اـم  راوـگرزب  ماـما 
یناـسک هکنیا  زا  بناـجنیا  تشادـن ! شزرا  شدوخ  يارب  ًالـصا  يویند ، تاـفّلکت  تاـقّلعت و  تاـنّیعت ، هک  دـیدیم  راوـگرزب  يوـنعم و 

مدرم هکنیا  زا  و  مفـسأتم ؛ نارگن و  ًادـیدش  دـننک ، عیاـش  ار  یجرخلو  فارـسا و  ییارگلـمجت و  مسر  اـم  مدرم  ناـیم  رد  اـت  دنـشوکیم 
. مربیم هانپ  ادخ  هب  دنربب ، دای  زا  ار  یبالقنا  تعانق  دنوش و  هداد  قوس  ییارگفرصم  هب  یصخش  روما  رد  ناریا  یبالقنا  راکادف و 

نواعت

زا مه  نآ  لاغتـشا ، داجیا  زا  تسا  ترابع  نامنکـش ، تسبنب  يهطقن  هک  ماهتفگ  ماهدرک و  رارکت  ار  نیا  اهراب  روشک ... ، نالوئـسم  اب  نم 
يداصتقا ظاحل  زا  زورما -  صوصخب  ار -  روشک  دناوتیم  نواعت  نیمه  دشاب . هار  نیا  رد  يوق  يوزاب  کی  دناوتیم  نواعت »  » و ون ؛ عبانم 

يارب روشک  نیا  رد  دـناوتیم  هک  ییاهراک  نیرتيداـینب  نیرتیقطنم و  نیرتیـساسا و  اـهلحهار و  زا  یکی  نم ، رظن  هب  دـهدب . تاـجن  مه 
دناوتیم هک  ییاهزیچ  زا  یکی  منیبیم  منکیم ، هاگن  ناـمدوخ  روشک  عضو  رد  یتقو  نم  تسا . نواـعت » ، » دریگب ماـجنا  تلادـع  رارقتـسا 

. تسا ینواعت  راک  نیمه  دنک ، دس  یلوصا  یقطنم و  لکش  هب  ار  یتلادعیب  نیا  يولج 

بیذهت هیکزت ، اوقت ،

راتفر لامعا و  يهحولرس  ار  ایند  هب  نتسبنلد  اوقت و  حالصا ، دیاب  ام  دیهد . رارق  دوخ  راک  يهحولرس  ار  ادخ  اب  يهطبار  اوقت و  صالخا و 
و تماقتـسا » ربص و   » لماع ود  رگا  تسین . ریذـپناکما  هدـش  هیکزت  سفن  زا  يرادروخرب  نودـب  ربص ؛ تمواقم و  داهج ، میهد . رارق  دوخ 
تیاعر و اب  اهنت  دراد و  رارق  ناحتما  ءالتبا و  ضرعم  رد  هراومه  ناسنا  دش . دهاوخن  یط  هار  دـشابن ، ادـخ » زا  نتفرگ  کمک  تناعتـسا و  »

. دشخب تینوصم  دوخ  هب  دناوتیم  اوقت  ظفح 

نارگراثیا نازابناج و 

« دیهش  » هملک یعقاو  يانعم  هب  نازابناج  امـش  دیدرک . میدقت  وا  هب  ار  ناتدوخ  امـش  اریز  داد ، دهاوخ  رجا  نازابناج  امـش  هب  لاعتم  دنوادخ 
زیزع ياههداوناخ  دنتـسه . سدقم  عافد  يهسامح  نارود  ياهیراگدای  نیرتهدنزرا  زیزع  نازابناج  نادیهـش و  مظعم  ياههداوناخ  دـیتسه .

ناحورجم نازابناج و  دـندرک . لمحت  لباق  ار  تلم  نازیزع  نادـقف  تراسا و  یخلت  دوخ ، يهناراوگرزب  لمحت  ربص و  اب  نیدوقفم  ارـسا و 
بجوم نازابناج  تماقتـسا  ربص و  دنتـسه . ادخ  بوبحم  ناگدنب  وزج  نازابناج  دـناهدنز . نادیهـش  دـنیراکادف ، مسجت  ًاعقاو  هک  نامزیزع 

. دندرک قافنا  ادخ  هار  رد  ار  ناشیتمالس  مسج و  زا  یشخب  دوخ  ياهتدهاجم  رد  زیزع  نازابناج  تسا . مالسا  راختفا  يدنلبرس و 

يرازفامرن شبنج 

لها ملق ، لـها  نید ، لـها  ملع ، لـها  هک  تسا  هدوب  نیا  راـظتنا  میاهدرک ؛ حرطم  ار  يرازفامرن  شبنج  یملع و  يروآون  تضهن  راعـش  اـم 
تکرح هک  یقیقح -  زاین  نیا  اب  یـضعب  مینیبیم  اـما  دـناهدرک ؛ تکرح  يرایـسب  و  دـننک ، تکرح  تهج  نیا  رد  هزوح  لـها  هاگـشناد و 

نم راظتنا  يرازفامرن ، تضهن  میوگیم  نم  هکنیا  دینکـشب . ار  شناد  ياهزرم  دـندرکن . یهارمه  تسا -  روشک  نیا  ِیقیقح  زاین  یملع ،
زا دوشیم  شالت  راک و  اب  دینک . راک  دینک . رکف  دـیورب . شناد  ياهزرم  غارـس  هب  دـینک . ملع  دـیلوت  تسا . نیا  دـیتاسا  اهناوج و  امـش  زا 

شبنج کـی  دـناوتب  دـیاب  هاگـشناد  رترید . اههتـشر  یـضعب  رد  رتدوز و  اههتـشر  یـضعب  رد  درک ؛ روبع  دراد ، شناد  زورما  هک  ییاـهزرم 
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اب اهداهنـشیپ و  اب  دنتـسه ، شالت  راک و  لها  هک  یناـسک  نآ  اـت  دراذـگب  تلم  نیا  روشک و  نیا  راـیتخا  رد  قیمع  هبناـجهمه و  ِيرازفامرن 
الاب ار  یمالـسا  ياهـشزرا  تارکفت و  رب  ینتبم  يهنالداع  دابآ و  يهعماج  کـی  یقیقح  ياـنب  دـنناوتب  يدوخ  ِیملع  ياـهیروآون  اـهبلاق و 

اب يرود  نادنچ  هن  يهدـنیآ  رد  تساهیبرغ ، اب  یملع  يرترب  رگا  زورما  دـنادب ؛ ام  روشک  يهدـنهوژپ  ققحم و  هوژپشناد و  لسن  دـنربب .
. دنریگب دای  امش  زا  اهنآ  ادرف  هک  درک  يراک  ناوتیم  امش  يهدارا  تمه و 

ناوج

ياهدادعتـسا زا  هک  میراد  ییاهناوج  اـم  داد  ناـشن  میدروآ ، تسد  هب  یمیـش و ...  کـیزیف و  یـضایر و  ياـهدایپملا  رد  هک  ییاهتفرـشیپ 
ینابم اههشیر و  اب  ار  بالقنا  دینک  هجوت  دیتسه . بالقنا  ياهنوتـس  ادرف  یلو  دیرثؤم ؛ رـصانع  ناناوج  امـش  ، ) زورما دـنرادروخرب . ییالاب 

. دنتـسه نمؤم  راـگزیهرپ و  اـسراپ و  ياـهناوج  راـگدرورپ ، دزن  رد  هعماـج  ياـهناسنا  نیرتبوبحم  دیـسانشب . یتسردـب  شیقطنم ، يرکف و 
ناوـج و تسا . شزرا  ياراد  هدـنیآ  رد  روـشک  يهرادا  يارب  شناد  لیـصحت  طارـص  رد  مه  نآ  تـفرعم ، مـلع و  ياراد  مـه  نآ  ناوـج ،
هیکزت و ياـههنیمز  رد  ار  دوخ  هک ...  تسا  نیمه  یناوج  زا  ینادردـق  رهظم  نیرتمهم  تسا . دادعتـسا  ورین و  ناـشوج  يهمـشچ  ناوجون ،

نیا زا  هک  تسا  نیمه  یناوج  زا  ینادردق  رهظم  نیرتمهم  دش . دـهاوخ  امـش  یگدـنز  يهمه  يهریخذ  هَّللاءاشنا  نیا  دـیربب ؛ شیپ  قالخا 
؛ دیربب شیپ  قالخا  هیکزت و  ياههنیمز  رد  ار  دوخ  دـینک و  هدافتـسا  ناوج  ناسنا  ِیعیبط  ِیگتـساریپ  یگدولآان و  نیا  زا  تینارون و  افص و 

. دش دهاوخ  امش  یگدنز  يهمه  يهریخذ  هَّللاءاشنا  نیا 

جح

جح تسا . دـیحوت  يهناـخ  هبعک  و  دـیحوت ، رهظم  جـح  تسا . یحور  يونعم و  يوشتـسش  میظع  طـش  کـی  يراـج و  راـشبآ  کـی  جـح 
ناناملسم تئارب  دایرف  تسا . هدش  هتخانش  نیکرـشم  زا  تئارب  هاگیاج  نیرترب  جح  دیوشب . اهلد  زا  ار  نیرفآتراسا  ياهیگتـسبلد  دناوتیم 

دنیآیم دنوریم و  جح  هب  هک  یناسک  دنک . هدنز  اهلد  رد  ار  دیحوت  حور  دناوتیم  جـح  تسا . یناهج  رابکتـسا  زا  تئارب  دایرف  جـح ، رد 
. دنشاب هدش  هزیکاپ  يهزیکاپ  هّما ؛» هتدلو  موی   » هک دنشاب  یناسک  لثم  دیاب  ًاعقاو 

س)  ) بنیز ترضح 

. تسا لیبق  نیا  زا  يربک  بنیز  يهلاس  نیدنچ  جنر  تسین . رتمک  تداهـش  دوخ  زا  دیهـش ، نوخ  نتـشادهگن  هدنز  تمحز  جـنر و  یهاگ 
تسا یسک  نآ  بنیز ، ترضح  تسا . هدوب  مالسا  يایند  زراب  ياهتیـصخش  وزج  اهیلعهَّللامالـس ) ) يربک بنیز  نینمؤملاریما ، يالاو  رتخد 
رتـخد يهتـسیاش  هک  ناـنچنآ  رادـتقا ، لاـمک  اـب  هناعاجـش و  تفرگ و  شود  رب  ار  تناـما  راـب  نیا  نیـسح ، ماـما  تداهـش  يهظحل  زا  هک 
بنیز ترــضح  هـب  قــلعتم  اروشاــع  راگدــنام  گرزب  يهساــمح  زا  ییهدــمع  شخب  درک . تـکرح  هار  نـیا  رد  تـسا ، نینمؤــملاریما 

. تسا اهیلعهَّللامالس ) ) يربک

رشب قوقح 

نایب و يدازآ  يهیعاد  ییاهمیژر  دناهدرک ! رـشب  هب  ار  اهتناها  نیرتگرزب  هک  دننکیم  ار  رـشب  قوقح  زا  يرادـفرط  ياعدا  ییاهتلود  زورما 
زا يرادـفرط  زا  مد  هک  یناسک  تساهنآ ! موش  دوجو  راثآ  زا  ملاع ، ياهدادبتـسا  اهقانتخا و  نیرتگرزب  هک  دـناهدرک  دـنلب  اـیند  رد  ار  رکف 

ییاهتلود سیلگنا و  اکیرما و  هک  تسا  حیقو  ردـقهچ  دـننکیم . لاماپ  ار  یتلم  قوقح  ندز ، مه  هب  مشچ  کی  رد  دـننزیم و  رـشب  قوقح 
دایز رـشب  قوقح  ياعدا  تسا ، دایز  فراعت  فرح و  دننکیم ! ار  ناسنا  يدازآ  هب  مارتحا  رـشب و  قوقح  زا  يرادـفرط  ياعدا  اهنآ ، دـننام 
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دایز رـشب  قوقح  ياعدا  تسا ، دایز  فراعت  فرح و  دننکیم ! ار  ناسنا  يدازآ  هب  مارتحا  رـشب و  قوقح  زا  يرادـفرط  ياعدا  اهنآ ، دـننام 
. تسین یعقاو  هناقداص و  اما  دوشیم ؛ حرطم 

هداوناخ

اههداوناـخ رگا  تسا . یگداوناـخ  نوناـک  لیکـشت  تسا ، روـحم  لـصا و  هک  يزیچ  نآ  مالـسا  رظن  هب  مسارم ... ، نـیا  جاودزا و  راـک  رد 
هداوناخ مالسا ، رظن  زا  دوب . دهاوخ  یملاس  يهعماج  هعماج ، تقو  نآ  دنوشب ، لیکشت  یهلا  تنس  قبط  فارحنایب و  ملاس ، يوق ، حیحص ،

، دـهاوخیم مالـسا  هک  یتروص  هب  هعماج  راک  تفرـشیپ  رد  دـشاب ، تسرد  تیبرت  دـشاب و  شملاس  دـشاب و  رگا  تسا . گرزب  نکر  کی 
نیا رد  نز  تسا . یلصا  وضع  ردام  رسمه و  هداوناخ  رد  دیایب . دوجو  هب  دوشب و  لیکـشت  نوناک  نیا  دهاوخیم  مالـسا  دراد . يدایز  ریثأت 

رد يزیچچـیه  اجنآ  رد  تسا ، لزلزتم  نز -  ینعی   - هداوناخ لصا  یتقو  رطاـخ ، نیمه  هب  دراد . یعیفر  یـساسا و  رایـسب  ياـج  هعومجم ،
تبحم اههچب  دنک ؛ ادیپ  یگدنلاب  دشر و  اجنآ  رد  دیاب  تاساسحا  فطاوع و  هک  تسا  ییاج  هداوناخ ، نوناک  درادـن . رارق  شدوخ  ياج 

مهرم تسا و  رتهدننکـش  یـصاخ ، نادیم  رد  دراد و  نز  هب  تبـسن  يرتماخ  تعیبط  درم ، تعیبط  تسا و  درم  هک  رهوش  دـننیبب ؛ شزاون  و 
هناخ يهلئسم  يرسمه ، يهلئسم  يردام ، يهلئـسم  دنیبب . شزاون  دیاب  ردام -  شزاون  هن  یّتح  تسا -  رـسمه  شزاون  طقف  طقف و  وا ، مخز 

. دشاب انبم  هداوناخ »  » یتسیاب میراد ، ام  هک  ییاهحرط  يهمه  رد  تسا . یتایح  یساسا و  رایسب  لئاسم  هداوناخ ، و 

يرازگربخ

هب طوبرم  ریغ  ياهـشرازگ  فیعـض و  رابخا  دیاز ، دراوم  مظنم . قیقد و  رایـسب  دنک ... . لمع  هاگتـسد  ِضبن  لثم  تسرد  دـیاب  يرازگربخ 
ایند ياهربخ  ای  یجراخ  ياهربخ  دوش . بترم  میظنت و  دیاب  يراج  ياهتـسایس  تهج  رد  اهربخ  دشاب . رانک  رب  دـیاب  روشک ، یلـصا  لئاسم 

هبملت مدرم  نهذ  لخاد  دنزیریم ، ناشيربخ  لاناک  رد  ایند  فورعم  یتسینویهـص  يرازگربخ  دـنچ  نیا  هک  هچنآ  نیع  دـیریگیم ، هک  ار 
تـسد رد  ایند ، هدـمع  ياـهیرازگربخ  تسا ؟ حیحـص  هتفگ ، اـج  نـالف  ِيرازگربخ  نـالف  هک  ار  يزیچ  نیا  دـینیبب  دـینک  یـسررب  دـینکن !

. تسا هدمع  نارادهیامرس  اهتسینویهص و 

یناسرربخ راگنربخ و 

ییانتعایب و توکـس و  ِيراویدراچ  رد  یتقو  هثداح  ره  دشاب . ریخ  جیورت  تین  هب  هک  درک  هاگن  مشچ  نیا  هب  دیاب  یناسرربخ  يهلئـسم  هب 
قداص و نیما ، یناناسرربخ  ناغّلبم و  هکنیا  هب  دراد  یگتسب  ثداوح  ندش  رادیاپ  دش . دهاوخ  شومارف  درم و  دهاوخ  دریگب ، رارق  تلفغ 
، دـنزیم شتآ  بآ و  هب  ار  دوـخ  دوـشیم و  یناـسرربخ  يهصرع  دراو  قطاـنم  نیرتراوـشد  رد  هک  يراـگنربخ  دنـشاب . هتـشاد  هزیگنا  اـب 

شالت یلام  يازاهبام  کی  ندروآ  تسدهب  يارب  ای  تسا ، یـصخش  يواکجنک  شتآ  ندناشنورف  ددـص  رد  ًافرـص  وا  درک  ضرف  دوشیمن 
يدـبا تیبـثت و  ار  ینتفاـیلاوز  یندـشدوبان و  تاـظحل  ناراـگنربخ  تسا . شزرااـب  يهـفرح  کـی  یناـسرربخ ، يرگـشرازگ و  دـنکیم .

. دننکیم

یناسرتمدخ

، هوق هس  رد  نالوئسم  همه  دنزادنیب . هار  مدرم  هب  تمدخ  تضهن  کی  دنریگب و  تقبس  رگیدکی  زا  مدرم  هب  تمدخ  رد  دیاب  نیلوئسم  همه 
تمدخ مدرم  نیا  هب  دیاب  دنکب ، یـساسا  يهزرابم  اکیرما  اب  دهاوخیم  هکره  دننک . عورـش  مدرم  هب  یناسرتمدـخ  يارب  ار  یتضهن  دـیاب 
یتسیاب دننک . تمدخ  مدرم  نیا  هب  دیاب  دنراد  سفن  ات  نیلوئسم  تسا . نیگنس  گرزب و  هزرابم  کی  مدرم  هب  یناسرتمدخ  تضهن  دنک .
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ام دوجو  يهفـسلف  میاهدمآ . مدرم  هب  تمدخ  يارب  ًالـصا  ام  دشاب . رارقرب  مدرم  هب  یناسرتمدخ  يرازگتمدخ و  هقباسم  نیلوئـسم  نیب  رد 
، نالوئـسم رگید  هدنب و  لاثما  هدـنب و  دوجو  يهفـسلف  دنتـسه . ماظن  نیا  نارازگراک  ام و  تمعنیلو  مدرم  ًاتقیقح  تسا . مدرم  هب  تمدـخ 
هب یقح  ام  تسا ؛ هدرک  نیعم  ام  يارب  ار  نیا  مالـسا  تسا ؛ نیا  هب  ام  يوربآ  رابتعا و  میتسه ؛ مدرم  رازگتمدخ  رکون و  اهام  تسا . تمدخ 

زیزع و ياهناوج  دـشاب . مورحم  تاقبط  عفانم  نیمأت  دـیاب  ام ، ياهتـسایس  یلک  تهج  دـنراد . قح  ام  ندرگ  هب  مدرم  میرادـن ؛ مدرم  ندرگ 
مدرم نیا  هب  تمدخ  اکیرما ، اب  يهزرابم  نیرتگرزب  دننک . سح  دوخ  ماک  رد  ار  یتلود  تامدخ  نیریـش  معط  دـیاب  نامروشک  مدرم  داحآ 

مادـخ و هملک ، یقیقح  ياـنعم  هب  ار  ناـشدوخ  یتـموکح ، نارازگراـک  هک  دـیایب  دوجو  هب  یمـسیناکم  دوـشب و  هداد  یبـیترت  دـیاب  تسا .
یعامتجا و تلادـع  نیمأت  یلخاد  لیاسم  رد  دـنادرگرب . اهنآ  هب  ار  مدرم  نامیا  طاشن و  یگدـنز و  بـالقنا ، دـننادب . مدرم  نارازگتمدـخ 
، ام مدرم و  رظن  زا  لوبقم  عورشم و  تباقر  روشک ، رد  زورما  تسا . یلصا  نکر  کی  مورحم ، فیعـض و  تاقبط  تیاعر  یمومع و  تینما 

. تسا مدرم  هب  ندرک  تمدخ  يارب  تباقر  طقف 

یسانشنمشد نمشد و 

دیاب مه  اهامـش  تسا ، رادیب  نمـشد  مینک . ظفح  ار  دوخ  يرادـیب  هظحل  هب  هظحل  دـیاب  ام  تسام ، لباقم  رد  يرادـیب  ِدـناعم  ِنمـشد  یتقو 
ظفح یهاگآ و  يرادیب و  يرایـشوه و  لوا ، يهجرد  رد  هنامز  زاین  زورما  تسا . مالـسا  روتـسد  تلم ، یگدامآ  يرادـیب و  دیـشاب . رادـیب 

دنمهفب دنـشاب ؛ سانـشنمشد  رادیب و  رایـشوه ، نیبزیت ،  مدرم ، هک  نیا  هب  دراد  جایتحا  تلم  روشک و  زورما  تسا . مادقا  تردق  تأرج و 
تلم کی  يرادیب  ياهتمالع  زا  یکی  دنکب . يراک  دناوتیمن  نمشد  مینکن ، یهابتشاای  تلفغ و  میـشاب ، رادیب  ام  رگا  دنکیم . هچ  نمـشد 

و دورب ، شیپ  دیایب و  نادیم  رد  هچ  دش ، رادیب  لسن  کی  یتقو  تسا . ردقچ  هظحل  نیا  تیمها  دمهفب  دسانـشب و  ار  اههظحل  هک  تسا  نیا 
ام دهدیم ، رییغت  ار  دوخ  ياهـشور  ندرک ، ینمـشد  رد  نمـشد  هک  ینانچمه  تسا . هدنرب  زاب  دنیـشنب ، هناخ  يوت  دـننک و  شبوکرـس  هچ 

. مینک دایز  ار  دوخ  يرادیب  يرایشوه و  دیاب 

وجشناد

هک تسا  یـسک  قفوم  يوجـشناد  نم ، رظن  هب  تشاد . دـنهاوخ  یمهم  شقن  روشک  هدـنیآ  رد  صـصختم  ياـهورین  ناوـنع  هب  نایوجـشناد 
. دنکب شزرو  بوخ  دنکب و  قالخا  بیذهت  بوخ  دناوخب ، سرد  بوخ 

هاگشناد

یملع و ظاحل  زا  ماظن ، نیا  ینعی  دـشاب . اهنآ  هب  ماظن ، نیا  يهیکت  هک  دـنکب  تیبرت  ار  یناـسک  دـیاب  یمالـسا ، يروهمج  ماـظن  هاگـشناد 
ینید طیحم  دیاب  هاگـشناد ، طیحم  دنک . هیکت  اهنآ  هب  تلم ، نیا  یگدنز  هار  رـس  رب  تشرد  زیر و  ياههرگ  ندوشگ  تیریدـم و  یلمع و 

 ... دـیتسه روـشک  یهاگـشناد  ياههاگتـسد  نالوئـسم  اـسؤر و  هک  امـش  هکنیا  رگم  دوـشیمن ، نیا  و  مـینک . نیمأـت  ار  نـیا  دـیاب  دـشاب .
طیحم یگدـنز  رب  يرتچ  دـنک و  ادـیپ  تیمکاح  نید  دـیاب  هکنیا  رب  رارـصا  دـیدش و  يدـنبیاپ  یبالقنا و  ینید و  بصعت  اـب  دـصرددص 

، دـشابن تلاهج  يور  زا  هک  یتیبصع  تسا . دـب  یلهاـج  بصعت  دیـسرتن . بصعت  يهملک  زا  دـینک . بیقعت  ار  فدـه  نیا  دـنزب ، هاگـشناد 
يارب ییهیاـپ  ًاـتقیقح  تسوجـشناد ، داتـسا و  هب  نآ  یلـصا  ماوق  هک  هاگـشناد  تسین . تلاـهج  شیاـنعم  تیبـصع ، تسا . بوخ  مه  یلیخ 

. تسا یمالسا  یبالقنا و  ياهشزرا  هب  لیامتم  تدش  هب  رادنید ، رادتهج و  هاگشناد  دوشیم . بوسحم  روشک  يهدنیآ 

تاجانم اعد ،
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یحور یبلق و  يورین  دـنکیم ؛ تردـق  بسک  اعد  اب  ناسنا  درک . دـهاوخ  ادـیپ  ییآراـک  نیدـالوپ ،  دـنمورین و  يهدارا  هک  تسا  اـعد  اـب 
يهناوتـشپ اّما  تسا ، بوخ  شاهمه  اهیزیرهمانرب ، اهریبدت و  اهـشالت و  دـهدیم . شیازفا  تسا ، یمـسج  يورین  يهناوتـشپ  هک  ار  شدوخ 

رد هک  تسا  راختفا  نیرتگرزب  نمؤم  ناسنا  کی  يارب  دـنک . اعد  یتسیاب  ناسنا  دـیآیم ، تالکـشم  هک  یتقو  هک  تساعد  عّرـضت و  اهنیا ،
. دروخب فسأت  تسا ، هتشذگ  هانگ  رد  هک  يرمع  رب  دوخ و  ناهانگ  رب  دنک ، هیرگ  دوخ  لاح  هب  دزیرب ،  کشا  دوخ  يادخ  تمظع  لباقم 

تمظع ربارب  رد  عرضت  اعد و  تسا . رثؤم  یلیخ  تیقفوم  بسک  رد  نتـساوخرد ، بش  يهمین  رد  لاعتم  يادخ  زا  هجوت و  اعد و  عّرـضت و 
زا هک  ییاهاعد  نیا  رد  دسارهیمن . ایند  رد  یتردـق  چـیه  سک و  چـیه  زا  هک  تسا  ینمؤم  ناسنا  يارب  راختفا  نیرتگرزب  لاعتم ، دـنوادخ 

، دینکب هعلاطم  هچنانچ  رگا  ار  هیداجس  يهفیحص  نیا  تسه . مالسا  فراعم  زا  یگرزب  ياهـسرد  تسا ، هدیـسر  ام  هب  مالّـسلامهیلع )  ) همئا
اعد و اب  تسا . ینآرق  یمالـسا و  فراعم  زا  یلاع  سرد  کی  لـثم  ییاـعد  ره  دـیریگب ، هدـیدن  امـش  ار  تاـملک  نیا  ییاـعد  يهبنج  رگا 

. درب نیب  زا  یتسیاب  ار  نمشد  دیک  هَّللاءاشنا  نمشد ، نتخانش  ریبدت و  لکوت و 

سدقم عافد 

زا لاس  تشه  تدم  ام  دش . زوریپ  سدقم ، عافد  ياهنادـیم  يارب  اهورین  جیـسب  رد  مه  گنج ، رد  مه  هملک  تدـحو  تکرب  هب  ناریا  تلم 
هار تسا . سدـقم  یعافد ، نینچ  میدرک و  عافد  نآرق  یمالـسا و  ماظن  تموکح ، بالقنا ، مدرم ، یـضرا ، تیمامت  نید ، سومان ، تیثیح ،

. دوب مالـسا  داد ، تاجن  ار  تلم  نیا  هک  هچنآ  سدـقم ، عافد  نارود  رد  درک . یط  ار  نآ  دـیاب  یلو  تسا  راوشد  مالـسا  نانمـشد  اب  داـهج 

. درک ناشخرد  ار  بالقنا  يهیـصان  دـش و  نیگنر  یجیـسب  نازیزع  نوخ  زا  يدامتم ، ياهلاس  لوط  رد  سدـقم ، عافد  گنج و  ياـهههبج 
هک تسا  یقیقح  جـنگ  کی  تسا ؛ جـنگ  کی  ًاتقیقح  گنج ، نیا  تسا . تمواقم  یگداتـسیا و  بالقنا ، مالـسا و  زا  عاـفد  يارب  هار  اـهنت 

ناریا دیـشر  تلم  دنک . هرادا  ار  نآ  ییاهنت  هب  دـناوتب  تلود  دوب  لاحم  دوبن ، مدرم  کمک  یلیمحت  گنج  رد  رگا  تسین . مه  یندـشمامت 
عافد نارود  رد  هک  یناسک  تخاون . نمشد  رب  یمکحم  یلیس  یمالـسا ، نهیم  مالـسا و  نایک  زا  سدقم  عافد  اب  تساخرب و  زواجت  عفد  هب 

ییهثداح روآدای  سدقم ، عافد  يهتفه  دندوب . یقیقح  نارظتنم  دندرکیم ، تکرـش  سدقم  عافد  فوفـص  رد  هتخانـشن  اپ  زا  رـس  سدقم ،
دناوتیم هک  درک  تباث  ام  تلم  دش . دهاوخن  وحم  تلم  نهذ  زا  هاگچیه  تسام و  بالقنا  ریس  رد  رتمیظع  یجیاتن  نتـسشن  راب  هب  میظع و 

. دنک عافد  شدوخ  زا 

رجف يههد 

بالقنا يزوریپ  دوریم . رامش  هب  دننامیب  هدننک و  نییعت  ییهطقن  ناریا  خیرات  رد  ههد  نیا  تفای و  هرابود  يدلوت  مالـسا  رجف ، يههد  رد 
بالقنا هرطاـخ  یباـیزاب  زور  اـم  يارب  رجف  ههد  نمهب و  مودوتسیب  تسا . هدوب  يونعم  ياهـشزرا  تیمکاـح  زاغآرـس  ناریا  رد  یمالـسا 

لک رد  یلوـحت  نمهب  مودوتسیب  تسا . ینیمخ  ماـما  نشور  هار  همادا  بـالقنا و  مالـسا ، اـب  دـهع  دـیدجت  زور  نمهب  مودوتسیب  تسا .
اب عقاو  رد  دشاب . بالقنا  یقیقح  تمظع  هوکش و  رگشیامن  هک  دوش  رازگرب  دیاب  نانچنآ  رجف  يههد  دوب . ناهج  خیرات  رد  رـشب و  خیرات 

ییهنیئآ نآ  رجف  يههد  تفر . نیب  زا  دش و  دود  دوبان و  چوپ و  یهاشداپ ...  ماظن  لصا  دـساف و  يهدیـسوپ  ماظن  نیا  راوگرزب ، ماما  دورو 
نیرتانعمرپ نیرتساسح و  وزج  ام  يارب  نمهب  مودوتسیب  زور  مسارم  دـش . سکعنم  ام  هب  دیـشخرد و  نآ  رد  مالـسا  دیـشروخ  هک  تسا 

رجف يههد  تسا . ناریا  تلم  ییاهر  عطقم  رجف  يههد  تسا . مالـسا  تردق  عورـش  زور  انعم ، کی  هب  نمهب   ) مهدزاود زور  تسا . مسارم 
تشادگرزب رطاخ  نیمه  هب  تسا . بالقنا  عولط  رجف و  يههد  رجف ، يههد  درک . عطق  ار  نایغط  ملظ و  اپاترس  خیرات  کی  هک  تسا  يدیع 

نآ هوکـشرپ  ياـههرطاخ  اـهدای و  دـیدجت  اـب  یبـالقنا  ياـهورین  ياوـق  دـیدجت  يههد  رجف ، يهـهد  دریگب . ماـجنا  تیمهااـب  یتسیاـب  نآ 
. تساهراگزور نیا  رد  یهلا  يهزجعم  نیرتگرزب  تشادیمارگ  يههد  تسا ؛ بالقنا  اب  ام  تلم  قاثیم  دهع و  دیدجت  يههد  تساهزور ؛
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نویزیولت ویدار و 

نّمضتم هک  ییهیارا  هنوگ  ره  زا  تسا  مزال  ادص ، ریوصت و  يهیارا  رد  تسا . امیـس  ادص و  يهدمع  فیاظو  زا  یکی  ربخ ، یناسرعالطا و 
اب دیاب  امیـس ... ، ادـص و  ددرگن . داسفا  داسف و  يهلیـسو  یناگمه ، مهم و  رازبا  نیا  ات  دوش  بانتجا  دـشاب ، راتفر  هشیدـنا و  رد  يزومآدـب 

درتـسب و نآرق  ِناـشخرد  قیاـقح  مالـسا و  قیمع  میهاـفم  يهرهچ  زا  ار  اوزنا  تبرغ و  راـبغ  اـهنابز ، نیرتغیلب  اههویـش و  نیرتـهب  باـختنا 
، امیـس ادص و  دهد . رارق  نانآ  سرتسد  رد  دنربیم ؛ راظتنا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  زا  ناهج ، رـسارس  رد  ناملـسم  ياهتلم  هک  ار  یناغمرا 

یلمع يرکف و  لالقتـسا  دیاب  امیـس ، ادص و  دشاب . هتـشاد  یمجاهت  تلاح  هناگیب ، یلیمحت و  يهشیدـنا  رنه و  گنهرف و  ربارب  رد  دـیاب ... 
جیورت و ینغ ، لیصا و  يدوخ و  رنه  هشیدنا و  گنهرف و  هیارا ي  اب  ار  یبرغ » هن  یقرش و  هن   » لصا یمالسا و  يروهمج  ماظن  ناریا ، تلم 

ياههویش هب  شیارگ  بجوم  دیابن  نیا  یلو  تسا ، هناسر  نآ  قیفوت  مزال  طرـش  امیـس  صوصخب  ادص و  رد  تیباذج  عونت و  دنک . میکحت 
رد اهرشق  يهمه  يارب  یمومع  ییهسردم  هک  یناسرربخ ، ای  یمرگرس  يارب  ًافرـص  ییهلیـسو  هن  امیـس  ادص و  ددرگ . برخم  شخبنایز و 

گنهرف و راـتفر و  رکف و  هیحور و  رد  قیمع  يراـثآ  یفنم ، هچ  تبثم و  هچ  دوشیم  شخپ  نآ  زا  هک  ییاـههمانرب  تسا و  روشک  رـسارس 
. دراذگیم ياج  رب  دوخ  نابطاخم  شنیب 

للملا نیب  طباور 

اب دروخرب  نیرتـمک  رد  ار  ناریا  تلم  هب  تناـها  درادـنقح  سکچـیه  دوشن . تناـها  دـنیبن و  يراوـخ  یللملانیب  طـباور  رد  دـیاب  اـم  تلم 
یتلم ناریا ، تلم  درادنقح . دوشیمن ؛ ناریا  تلم  يارب  تسا ؛ ریذپتناها  شدوخ  يارب  تسا ، ریذپتناها  یـسک  رگا  دنک . لوبق  نارگید 
زورما هک  دینکیم  هظحالم  امش  رگا  دراد . ار  ایند  ياههنحص  رد  روضح  تردق  هک  تسا  هداد  ناشن  تسا و  رادناج  گرزب و  زارفارس و 
زورما رگا  ای  و  تسا ، هدـیدرگ  یفرعم  هدـشتیبثت  اجرباپ و  ماظن  کی  ناونع  هب  للملانیب  تسایـس  ناهج و  حطـس  رد  یمالـسا  يروهمج 

تلم اب  راتفر  رد  ناشدوخ  بولطمان  يهقباس  دـننک و  بلج  ار  ناریا  تلم  تیاضر  دـننکیم  یعـس  فلتخم  قرط  اـب  یبرغ ...  ياـهروشک 
رگا تسامـش . زورما  ياهتدهاجم  هتـشذگ و  ياهـشالت  يهجیتن  لوصحم و  اهتیعقاو  نیا  يهمه  دنراپـسب ... ، یـشومارف  تسد  هب  ار  ناریا 

ایند و زورما  يهدیچیپ  طیارـش  عاضوا و  رب  تسا ، راوتـسا  تحلـصم  تمکح و  تزع و  يهیاپ  رب  هک  ار  یجراخ  تسایـس  لوصا  میهاوخب 
فیاظو وزج  اهنامرآ ، لوصا و  هب  دـیدش  يدـنبیاپ  تقد و  يراکُرپ ، لمع ، راکتبا  تسارف ، کـشالب  مینک ، قیبطت  ناـمدوخ  صاـخ  عضو 

تزع تسام ... . یللملانیب  تاطابترا  بوچراچ  يارب  یمازلا  ثلثم  کی  تحلصم ، تمکح و  تزع و  تسام . یساملپید  هاگتسد  یمومع 
نیا و  بالقنا ، تحلـصم  ینعی  تحلـصم ، ندرک ... . راک  هدیجنـس  هنامیکح و  ینعی  تمکح ، ندرکنلوبق ... . ار  سکچـیه  لیمحت  ینعی 

. تسا هبناجهمه  تحلصم 

تیناحور

هدـنز و نشور و  یـسایس  رکف  دـیاب  نید  ملاع  تسوا . یگیاریپیب  یگداس و  رد  تسین ، وا  يرگیفارـشا  لمجت و  رد  تیناـحور  تیبوبحم 
نویناحور تسا . یگبلط  یگداس  مه ، تیناحور  یگداس  رهظم  دنـشاب و  هداس  یتسیاب  یناـحور ، هبلط و  دـشاب . هتـشاد  ناـمز  اـب  بساـنتم 

. دنوشن رود  تسایس  زا  زگره  هیملع  ياههزوح  هک  تسا  نیا  تسایس  نید و  تدحو  دنتسه . مالسا  رهظم 

سدق زور 

تکرش اب  ناریا  ناملسم  تلم  دنک . رپ  ار  یمالسا  ياهروشک  رـسارس  ياضف  عاجترا  لیئارـسا و  اکیرما ، اب  گرم  دایرف  دیاب  سدق  زور  رد 

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  راصق  www.Ghaemiyeh.comتاملک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 35زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ ياسر  دایرف  هچراپکی  روضح  اب  سدق  زور  رد  ام  گرزب  تلم  دـنراد . هگن  هدـنز  ار  زیزع  زور  نیا  سدـق  یناهج  زور  ییامیپهار  رد 
توق تردق و  ببس  سدق  یناهج  زور  مسارم  رد  ناناملسم  هنالاعف  تکرش  دناسریم . نایناهج  شوگ  هب  نیطـسلف  تلم  زا  تیامح  رد  ار 

سدقم و فادها  اهنامرآ و  زور  سدـق  زور  تسا . مالـسا  ناهج  رد  اهزور  نیرتمهم  زا  یکی  سدـق  زور  دـش . دـهاوخ  نیطـسلف  نیزرابم 
سدق يزاسدازآ  يارب  یگدامآ  زور  دـیاب  سدـق  زور  دیرامـشب . گرزب  ار  نآ  دـیرادب و  یمارگ  ار  سدـق  زور  تسا . تما  نیا  یمالـسا 

. دشاب

رکفنشور

مه نآ  دندلقم ؛ ای  دناهتـسباو ، ای  دنعجترم ، ای  هَّللابزح ، تعامج  ریغ  دنتـسه . اهنیا  رکفنـشور  دناهَّللابزح . تعامج  یقیقح ، رکفنـشور 
هب ِطلـسم  ِبرغ  تـسه . ینورد  شـشوج  هـب  اـکتا  تـسه ، يروآوـن  تـسه ، شنیرفآ  یقیقح ، يرکفنــشور  رد  تـشز ! دـب و  ياهدـلقم 

مکلم ازریم  زا  دش . دراو  يرکفنـشور  هار  زا  دنکب ، مکحتـسم  ار  دوخ  طلـست  هاگیاپ  ناریا ، رد  تساوخ  هک  يزور  نآ  ملع ، يژولونکت و 
. درکیم هدافتسا  اههدازیقت  ات  اهنآ ، لاثما  اهناخ و 

نز

ینورد شمارآ  هب  دننکیم ، زاربا  مه  هب  تبـسن  درم  نز و  هک  ياهفطاع  نیا  دوب . هدننکنییعت  شقن  کی  گنج ، بالقنا و  رد  نانز  شقن 
راک نامه  زا  ترابع  شراک  ینز  رگا  دننکیم  لایخ  اهیـضعب  دنکیم . افیا  یـساسا  شقن  کی  نز  هک  تساجنیا  دنکیم . کمک  هداوناخ 

اپ رـس  ار  یگدـنز  هک  تسا  نیا  نز ، يارب  راک  نیرتمهم  هکلب  تسین ؛ تناـها  چـیه  نیا  هن ، تسا ؛ نز  هب  تناـها  نیا  دـشاب ، هناـخ  لـخاد 
هداد و رارق  وگلا  ار  اهیلعهَّللامالـس ) ) ارهز يهمطاف  ترـضح  یعامتجا ، يدرف و  یگدـنز  تانوئـش  مامت  رد  دـیاب  ناملـسم  نانز  درادهگن .

ءایحا یمالسا  بالقنا  تکرب  هب  هک  نز  تیصخش  دننک . ادیپ  قوس  ییارگلمجت  تمس  هب  نانز  دیابن  دنشاب . ترـضح  نآ  نیتسار  ناوریپ 
هار رد  دـیاب  ناملـسم  نز  دـسرب . يونعم  ظاحل  زا  تاماقم  نیرتالاب  هب  دـناوتیم  مه  نز  دوش . ظـفح  ییارگلـمجت  زا  زیهرپ  اـب  دـیاب  دـش 
نز تسا . عونمم  یمالـسا  گنهرف  رد  نیا ، تسا . عونمم  دشاب ؛ هتـشادن  ییامندوخ -  ینعی  جّربت -  دیاب  نز  دـنک . شالت  ملع  یگنازرف و 

هبرـض هک  مه  يزیچ  نیلوا  دزیریم و  مه  هب  زیچ  همه  یلک  هب  دـش ، نز  ییاـمندوخ  طـیحم  هعماـج ، طـیحم  رگا  دـنکن . ییاـمندوخ  دـیاب 
نانز تسا . یمزال  راک  نانز ، شزرو  دنیبیم . هبرض  اهنآ  تمصع  فافع و  اهناوج و  تمالس  هداوناخ ، تسا . هعماج  يدج  روما  دنیبیم ،

یـساسم ًاقلطم  یمالـسا ، دودح  اب  هک  دشاب  ییهنوگ  هب  یتسیاب  نانز ، شزرو  طیحم  اما  دننکب ؛ شزرو  دیاب  دنروشک ؛ تیعمج  فصن  مه 
رترادنادیم رتلاعف و  یسب  هتشذگ  زا  یعامتجا ، ياهتیلاعف  نوگهنوگ  رد  رنه و  تسایس و  ملع و  يهنحـص  رد  ناریا ، زورما  ِنز  دنکن . ادیپ 

نابسچ سابل  ِگنت  راولش  رتخد  دنکیم . يراکادف  نآ  يارب  دهدیم و  صیخشت  ار  فده  هار و  هک  تسا  یتیـصخش  یمالـسا ، نز  تسا .
هب دنناوتب  روشک  نآ  نانز  يروشک  رد  رگا  تسا . جربت  نیا  دیایب ، نابایخ  رد  دوشب و  مه  یتافیرشت  يهخرچود  کی  راوس  یتقو  هدیشوپ ،

تیاعر اب  ار  نانز  یمالسا  تیلاعف  مالسا  دنامیمن . یقاب  تکلمم  نآ  رد  یلکشم  چیه  دنـسرب ، يرکف  یلاعت  ءاقُر و  تیونعم و  افـص و  نآ 
هک وا  یـساسا  لغـش  اب  هک  ییاجنآ  ات  هکلب  تسا ، قفاوم  اهنت  هن  نانز  ندرک  راک  اـب  مالـسا  دـنکیم . قیوشت  یمالـسا  دودـح  باـجح و 
نآ هنماد  رد  ار  دوخ  هک  ینز  نآ  دنادیم . مه  مزال  دیاش  دـشابن ، محازم  هداوناخ -  ظفح  دـنزرف و  تیبرت  ینعی  تسوا -  لغـش  نیرتمهم 
رد نز  تسا . یناریا  نز  دراد ، رارق  رـشب _  خیرات  نز  نیرتگرزب  مالّـسلااهیلع _ ) ) ارهز يهمطاف  ترـضح  نآ  جوا  رد  هک  دـنادیم  ییهلق 

. دش بالقنا  مدقم  طخ  زابرس  ام ، روشک 

هاپس
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يروهمج يوزاب  ود  نوچمه  نارادـساپ  هاپـس  جیـسب و  تسا . روشک  رد  بـالقنا  زا  عاـفد  مکحم  يهیاـپ  نیکر و  نکر  نارادـساپ ، هاـپس 
بالقنا ناماد  يهدشتیبرت  تسا ؛ بالقنا  دنزرف  دیلو و  تسا ؛ یبالقنا  يونعم و  نأش  ياراد  هاپس  دنام . دنهاوخ  دنمورین  یقاب و  یمالـسا 

میراودـیما تسا و  ناریا  تلم  هب  یهلا  يهیدـه  کـی  ناـنچمه  یهلا  لـضف  هب  نارادـساپ  هاپـس  دراد . قـح  مه  بـالقنا  ندرگ  هب  تـسا و 
لسن کی  زا  رتارف  نآ  دُرب  تسا و  ناریا  خیرات  هب  ییهیده  كرابم ، تالیکشت  نیا  هک  دوش  تباث  ررکم  هدش ، تباث  زورما  ات  هک  نانچمه 

. دوب دهاوخ  یگشیمه  راگدنام و  روشک ، نیا  يارب  نآ  تاکرب  دوب و  دهاوخ  روشک  نیا  لسن  ود  و 

يزومآداوس

ماگ تین  نیا  اب  دـیاب  دـننکیم ، شالت  هار  نیا  رد  هک  یناسک  تسا و  یمالـسا  يهفیظو  کی  ینید و  تضهن  کـی  يزومآداوس ، تضهن 
همطل نآ  ياههدـیا  بالقنا و  لـصا  مینک ، لـح  ار  يداوسیب  لـضعم  میناوتن  رگا  تسا . تلم  کـی  يارب  گـنن  هکل  يداوسیب  دـنرادرب .

. دروخ دهاوخ 

دادرخ موس 

، دشیم بوسحم  ایند  هکلب  اقیرفآ و  یسایس  يهتسجرب  ياهتیصخش  وزج  ییاقیرفآ و  روشک  کی  روهمجسیئر  هک  نایاقآ  نیمه  زا  یکی 
. دنکیم هاگن  امش  هب  يرگید  مشچ  هب  ایند  زورما  دیدرک و  ضوع  ار  اههلداعم  رهشمرخ ، رد  يزوریپ  اب  امش  تفگ  نم  هب  یصوصخ 

نابآ مهدزیس 

ناونع هب  نابآ  مهدزیس  زور  یمالـسا . يرادیب  یمالـسا و  تضهن  اب  اکیرما  میژر  ییورایور  زا  تسا  ترابع  نابآ  هدزیـس  نومـضم  نیلوا 
هدنیآ و لسن  يارب  ناناوج ، نازومآشناد و  نایوجشناد و  امش  دوشیم . هتخانـش  یلم  زور  کی  ناونع  هب  اما  دوشیمن ، هتخانـش  دیع  کی 

زوریپ عاجـش و  تلم  يهلاس  دنچوتسیب  يهزرابم  نارود  ياهراگدای  هک  بالقنا  هَّللامایا  نایم  رد  دیبالقنا . ِیلـصا  ياههیاپ  دـعب ، يهرود 
رتیناینب رتقیمع و  ییاهمایپ  رتعونتم و  داعبا  ياراد  نابآ ، مهدزیـس  تسام ، میظع  لحار  ماما  زا  يوترپ  ییهرطاخ و  لـماح  مادـک  ره  اـم و 

، درکیم توعد  هزرابم  هب  ار  نانیشنخاک  يهمه  هک  ار  قح  يههبج  ماما  رابکتسا ، نشخ  هدولآ و  ياهتـسد  نابآ ، مهدزیـس  بش  رد  تسا .
. دیشک ریز  هب  يریذپانتسکش  موهوم  دنسم  زا  ار  نآ  تفرگ و  ار  رابکتسا  نابیرگ  بالقنا  دنمورین  تسد  نابآ  مهدزیس  زور  رد  دوبر .

تداهش دیهش و 

گرم تداهش ، یهلا . تولخ  میرح  رد  ندش  دراو  ینعی  تداهـش ، دنـشاب . دنوادخ  رازگرکـش  هراومه  دیاب  ادهـش  نازیزع  ناگدنامزاب و 
ثعاب بالقنا  يادهش  دای  نتـشاد  هگن  هدنز  تسا . هَّللالیبسیف  داهج  دزم  شاداپ و  نیرتالاب  تداهـش ، تسا . رایـشوه  كریز و  ياهناسنا 

هرمث نیملسم  مالسا و  زورما  تزع  دش . هدنز  یمالسا  ماظن  اب  هَّللالیبسیف ، لتق  یهلا  تنس  تداهـش و  مسر  تسا . بالقنا  تکرح  موادت 
نیا نادنزرف  ناناوج و  تداهش  رطاخ  هب  ام  تمظع  تسا . ثیدح  نآرق و  مالسا ، ظفح  رویرهش  مهدفه  يادهـش  مایپ  تسا . ادهـش  نوخ 

ناگرزب املع و  توکلم ، ملاع  رد  دنکیم . هنهک  ار  دیهش  نوخ  زج  هب  زیچ  همه  نامز ، تساهشزرا و  نیرتالاب  تداهش  شزرا  تسا . تلم 
. تشادـهگن هدـنز  نمـشد  تاغیلبت  نافوط  لباقم  رد  دـیاب  ار  ادهـش  يهرطاخ  دـننکیم . هاگن  ادهـش  هاگیاج  هب  ترـسح  اب  داّبع  داهز و  و 

گرم تداهـش ، دشاب . هدنز  هعماج  ياضف  رد  هشیمه  دیاب  ادهـش  دای  دندوب . تلادع  تیناقح و  عفادم  ینید و  تینالقع  رهظم  ام  يادـهش 
. تسا هنارجات 
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نیطسلف تسینویهص ،

نیا و  دننک ؛ زوریپ  دنهدب و  هبلغ  ار  تیونعم  بناج  دناهتسناوت  دوخ  نورد  رد  يونعم  ییارآفص  رد  درم -  نز و  نیطـسلف -  تلم  زورما 
یمالسا یللملانیب  لوا  يهلئسم  نیطسلف  يهلئسم  میراد . روضح  اجنآ  رد  ام  دشاب ، نیطـسلف  زا  عافد  هک  اجک  ره  دش . دهاوخ  زوریپ  تلم 
نیطسلف تلم  هب  زورما  هک  یملظ  دننک . تیامح  نیطـسلف  مولظم  مدرم  مایق  زا  دنفلکم  ینید  هضیرف  کی  ناونع  هب  ناملـسم  ياهتلم  تسا .

هتـسناد و فیلکت  ياراد  نانبل  مولظم  مواقم و  تلم  هب  تبـسن  هراومه  ار  دوخ  ام  تسا . هدـشن  تلم  کی  يهعومجم  هب  هاـگچیه  دوشیم ،
بصاغ و تلود  اب  تعاس  کی  زور و  کـی  یتح  هک  مینکیم  مـالعا  اـم  مینادیم . بجاو  ار  اهتـسینویهص  اـب  داـهج  اـم  تسناد . میهاوخ 

نیطـسلف تسا . مالـسا  نت  يهراپ  نیطـسلف  تشاد . میهاوخن  هتـشادن و  هطبار  نیرتکچوک  تبحم و  یتسود و  لیئارـسا  ثیبخ  ینوناقریغ و 
تموکح یناطرـس  يهدـغ  عطق  طقف  نیطـسلف  مخز  جـالع  تسا . مولظم  تلم  لـسن و  کـی  هناـبیرغ  هناـمولظم و  يروـالد  هنحـص  نونکا 

. تسا يراکادـف  يارب  ندـش  هداـمآ  نیطـسلف  تاـجن  هار  هک  تسا  هدـیمهف  نیطـسلف  تلم  تسا . نکمم  ًـالماک  نیا  تـسا و  یتـسینویهص 
یمیژر یتسینویهـص  میژر  تسا . ناوتان  گرم  زا  ندیـسرتن  یبلطتداهـش و  لباقم  رد  نمـشد  هک  دـناهدیمهف  هدرک و  هبرجت  ار  تداـهش 

تلم ًاصوصخم  ناملـسم ، ياهتلم  تاجن  رجفلاعلطم  اـت  دـیاب  تسا . یللملانیب  تاررقم  یناـسنا و  نیناوق  هب  اـنتعایب  یـشحو و  خاتـسگ و 
رد زورما  هک  یتایانج  يهمه  رد  اکیرما  تسا . تلم  کی  مایق  نیطسلف ، تلم  يهضافتنا  میـشکن . شالت  زا  تسد  نیطـسلف  مولظم  عاجش و 

. تخاس نکهشیر  ناوتیم  تازرابم  نیمه  قیرط  زا  اهنت  ار  لیئارسا  یناطرس  هدغ  تسا . مرج  کیرش  دتفایم  قافتا  نیطسلف 

تسیز طیحم  تعیبط ،

يهلئـسم ای  تسیز ، طیحم  يهلئـسم  ام ، يارب  میرادـنپیم . ناجیب  هنایماع ، هاگن  اـب  ار  نآ  اـم  هک  تسا  یتعیبط  رد  تاـیح  رهظم  تخرد ،
. تسا یتایح  يهلئسم  کی  تسین ؛ یتالمجت  يهلئسم  یعیبط ، عبانم  ظفح 

قارع

دوب و طلغ  نتشاذگ  مدرم  رـس  رب  ییاکیرما  مکاح  دوب ، طلغ  مدرم  اب  ناشراتفر  دوب ، طلغ  ناشِندنام  دوب ، طلغ  قارع  هب  اهییاکیرما  دورو 
نهک ياههویش  نامه  هب  تشگزاب  عقاو  رد  قارع  رب  هناگیب  یمکاح  نییعت  رد  اکیرمآ  مادقا  دوب . طلغ  فجن  البرک و  تمس  هب  ناشِندمآ 

زورما ناملسم  ياهتلم  یمالسا . تما  قارع و  مدرم  يارب  تسا  یهاگشیامزآ  زورما  قارع  هنحـص  تسا . رـضاح  رـصع  رد  يرگرامعتـسا ،
هنوگچیه دننیـشنب و  تکاـس  ثداوـح  نیا  لـباقم  رد  دـناوتیمن  دز و  دـهاوخ  مقر  ار  اـهنآ  تشونرـس  هک  دنتـسه  یمهم  تاـقافتا  دـهاش 

دهاوخن كاپ  اهیناسآ  نیا  هب  غاد  نیا  و  دش ؛ اهییاکیرما  یناشیپ  رب  یگنن  غاد  بیرغوبا ... »  » نادنز يارجام  دنـشاب . هتـشادن  یلمعلاسکع 
. دش

ریدغ دیع 

عامتجا رهظم  رطف ، دیع  زور  تسا . تیالو  يهلئسم  ریدغ ، دیع  تیمها  تلعر  تسا . یمالـسا  دایعا  نیرتمیظع  زا  یکی  ًاتقیقح  ریدغ ، دیع 
دیع تدابع و  دیع  رطف ، دیع  زور  تسا . یگزیکاپ  تراهط و  زور  رطف ، دیع  زور  تسادخ . يوس  هب  لد  نتشاد  اب  مدرم  يردارب  داحتا و  و 

. تسا ترفغم 

زورون دیع 
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ناسنا ناج  مسج و  راهب  تعیبط و  راهب  زاغآرس  زورون ...  دیعس  دیع  تسا . ددعتم  ياهتلم  یگتسبمه  ساسحا  يارب  ییهلیـسو  زورون  دیع 
. تسا

س)  ) ارهز همطاف 

( ارهز يهمطاـف  . ) تسا هدیـشخرد  توبن  تیـالو و  تماـما و  دیـشروخ  وا ، ناـبیرگ  زا  هک  تسا  یناـشخرد  رجف  ارهز  يهمطاـف  عـقاو  رد 
رب ناگتشرف  ینعی  دوب ، هثدحم  راوگرزب  نآ  تسا . هتفرگ  رارق  تیالو  نازورف  ياههراتـس  نآ ، شوغآ  رد  هک  تسا  یعیفر  دنلب و  نامـسآ 

تسا يرشب  فراعم  نهذ و  يهتخانشان  يامعم  مرکا  لوسر  یمارگ  تخد  دنتفگیم . نخـس  دندشیم و  سونأم  وا  اب  دندمآیم ، دورف  وا 
. درک هسیاقم  ناوتیم  نینمؤملاریما  مالسا و  ربمایپ  اب  طقف  ار  ترضح  نآ  و 

يدازآ

؛ دراد يرابودنبیب  اب  یقیقد  فیرظ و  رایسب  زرم  يدازآ  نوچ  میوشن ؛ يرابودنبیب  راچد  يدازآ  مان  هب  ات  دوش  هدید  اهفارحنا  اهیورجک و 
يدازآ یفن  هب  دش  دهاوخ  یهتنم  تیاهن  رد  يرابودنبیب  اریز  میتفین ؛ يرابودنبیب  بادرگ  رد  يدازآ  مان  ناونع و  هب  هک  دوب  بقارم  دیاب 

دـشر و هک  تسا  نیا  رب  ام  يهدـیقع  دـنکیم . مهارف  دادبتـسا  يارب  ار  هنیمز  هیجوت و  ار  راـشف  لـیمحت و  دادبتـسا ، دوجو  جرم ؛ جره و  و 
اهناسنا دادعتـسا  دننک ؛ دشر  هعماج  دارفا و  هک  تسین  ریذـپناکما  يدادبتـسا  ياضف  رد  درادـن ؛ ناکما  دازآ  ياضف  نودـب  اهناسنا  لماکت 
يدازآ لالقتـسا و  تلم ، کی  يارب  هلئـسم  ساسا  دننکیم . ادیپ  لماکت  یلاعت و  اضف  نیا  رد  مه  اهناسنا  دنک ؛ دشر  دازآ  ياضف  رد  دـیاب 

کی يدازآ  اهتنم  میدـقتعم ؛ نآ  دوجو  يدازآ و  هب  هملک  یقیقح  يانعم  هب  ام  دوب . بالقنا  ياهـشزرا  زا  یکی  ناـیب  رکف و  يدازآ  تسا .
معط لالقتـسا و  يهزم  ناریا  تلم  تسا . يرگید  يهلئـسم  درذگیم ، هچنآ  رد  تقد  مدع  تراظن و  مدـع  تیریدـم ، مدـع  تسا ؛ هلئـسم 

هعماج رد  دیاب  يدازآ  هک  میدقتعم  مه  ییانبم  تروص  هب  میلئاق و  شزرا  مارتحا و  یلیخ  يدازآ  يارب  ام  تسا . هدیشچ  ار  تزع  يدازآ و 
. راتفر هدیقع و  رکف ، يدازآ  دشاب ؛

(س) هموصعم يهمطاف 

فیرش عجضم  رهطم و  مرح  لوا ، دنکیم : بلج  دوخ  هب  ار  مشچ  نشور ، طاقن  همه  نیا  نایم  رد  هتسجرب  يهطقن  هس  زیزع ، رهـش  نیا  رد 
دیـشوج و وا  دـقرم  رانک  زا  راب  نیتسخن  بالقنا ، ناشورخ  ناـشوج و  يهمـشچرس  هک  يراوگرزب  نآ  تسا ؛ هموصعم  يهمطاـف  ترـضح 

. دیسر مالسا  يایند  هب  صوصخب  ملاع و  يهمه  هب  شتاکرب 

نوناق

تاقبط دوس  تهج  رد  دـیاب  روشک  يهرادا  تسایـس  دریگن . ماجنا  نوناق  فالخ  يراک  هکنیا  دوب و  نوناق  هب  دـیقت  ماـما  تایـصوصخ  زا 
هک تسا  یمالـسا  هار  اـم ، هار  تسین . ییارگفرـصم  يهیحور  جـیورت  ياـنعم  هب  يّداـم ، هاـفر  دـشاب . اـهنآ  زا  تـیمورحم  عـفر  مورحم و 

ندوـشگ تمـس  هب  تکرح  تسا . نافعـضتسم  نیموـلظم و  زا  عاـفد  طـخ  بـالقنا ، طـخ  دـنکیم . لاحـشوخ  ار  ناـمولظم  نافعـضتسم و 
كالم و  تسا ...  نوناق  نآ ، يهماقا  لدـع و  كالم  تسا . همه  یمالـسا  يهفیظو  هفرم  ملاـس و  یگدـنز  کـی  داـجیا  مدرم و  ياـههرگ 

تـشونرس رد  یـساسا  نوناق  . ) دنتـسه هعماج  مورحم  تاقبط  نیمه  درک ، دهاوخ  ظفح  ار  ماظن  بالقنا و  هک  ییورین  تسا . عرـش  نوناق ،
تلادع دریگ . رارق  اوق  ریاس  هیرجم و  يهوق  رادرک  يهحولرـس  دـیاب  اذـل  تسا . رادروخرب  يرثؤم  شقن  زا  مدرم  تسیز  یگنوگچ  هافر و 

هب کمک  ینعی  تلادع ، دورب . نایم  زا  اهتیمورحم  قحبان و  ياهیرادروخرب  تاقبط و  نایم  فرژ  يهلصاف  هک  تسا  ینعم  نیدب  یعامتجا ،
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میراد هفیظو  دشاب . نافعـضتسم  یگدنز  نیمأت  تهج  رد  روشک ، یلک  تکرح  اههمانرب و  هکنیا  ینعی  تلادـع ، فیعـض . مورحم و  مدرم 
. تسا ماما  تیصو  ام و  يهفیظو  نیا ، مینک . یگدیسر  رتشیب  رشق  نیا  یگدنز  هب  میربب و  نیب  زا  روشک  رد  ار  تیمورحم  رقف و 

نآرق

يراک دجسم ، هب  تمدخ  دوش و  یبوررابغ  هتسیاش  لکش  هب  دجاسم  دوشب . عورـش  یگچب  زا  دیاب  نآرق ، ظفح  هک  تسا  نیا  ماهدیقع  نم 
دوخ يارب  ار  دـب  راک  زا  ندرک  یهن  بوخ و  ياـهراک  هب  ندرک  رما  يهفیظو  دـیاب  مدرم  داـحآ  يهمه  دوش . هدرمـش  یناـگمه  یمدرم و 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  دننک . مامتها  نآ  هب  دیاب  اهناوج  هک  تسا  یلئاسم  نیرتمهم  وزج  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنـشاب . لیاق 
فورعم و هب  رما  دوش . ایحا  ام  يهعماج  رد  دیاب  تسا ، یمالسا  ضیارف  يهمه  نتشاداپرب  نماض  مالسا و  یساسا  ناکرا  زا  یکی  هک  رکنم 

ياهلد ناذا ، گناب  دـشاب . عکار  دـجاس و  رکاذ و  ياهناسنا  زا  ِلاـمالام  راشرـس و  زاـمن ، تقو  رد  اهدجـسم  دـینک . هماـقا  ار  رکنم  زا  یهن 
ماوق ظفح  رد  هعمج  زامن  نوبیرت  تسا . یمالـسا  ماظن  تیناـحور و  لـک  یگدـنیامن  ياـنعم  هب  هعمج  تماـما  دـنکیم . نشور  ار  هدرـسفا 

کشالب دننادیم ... ، ار  هعمج  زامن  ردق  مدرم  هعمج و  مرتحم  همئا  یتقو  ات  تسا . هداعلاقوف  یـشقن  ياراد  هعماج  ینمیا  راصح  يونعم و 
دیما اهلد  هب  هجوت ، اب  ِناذا  دوب . هعمج  زامن  سیسأت  داجیا و  ام  زیزع  ماما  ياهراک  نیرتگرزب  زا  تسین . لزلزت  فوخ  یمالسا  يهعماج  رد 
مهف نآرق ، مهف  يهمدقم  نآ و  مهف  نآرق  هب  لمع  يهمدـقم  دـننک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناشدوخ ، طیحم  رد  ناناوج  دـهدیم .

يایرد نآرق  تسا . نآرق  ام  بالقنا  باتک  تسادخ . هب  برقت  ناسنا و  تاجن  دیلک  نآرق  رد  ندرک  هشیدـنا  تسا . نآ  رد  ربدـت  یناعم و 
نآرق دـش . دـهاوخ  زاب  ام  يور  هب  تیادـه  ياهباب  زا  یلیخ  میوشب ، سونأم  نآرق  اـب  رگا  تسا . یهلا  تیادـه  تمحر و  ضیف و  مطـالتم 

زا ندیسرتن  نآرق و  هب  کسمت  اوقت و  يهیاس  رد  تردق  تزع و  تسا . یناسنا  دیدج  يانب  تضهن و  تکرح و  ره  ساسا  مالسا و  ساسا 
کیدزن اب  یمالـسا  يهعماج  تسا . نآرق  دزاسیم  مکحم  ار  ام  ياپ  لد و  دهدیم و  لازیال  نامیا  ام  هب  هک  يزیچ  تسا . نکمم  ادخ  ریغ 

راعش زورما  درک . زاب  ام  يور  هب  ار  نآرق  هار  دنادرگ و  زاب  ام  هب  ار  نآرق  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  دنکیم . ادیپ  لالقتـسا  نآرق  هب  ندش 
جاور اهدرم  نز و  نیب  اهگرزب ، نیب  اههچب ، نیب  اههناخ ، رد  نآرق  دیهاوخب  رگا  دشاب . نآ  هب  لمع  نآرق و  هب  تشگزاب  دیاب  مالـسا  يایند 
اهنیا نابز  دنزیزع . اهنیا  دننآرق ، لماح  اهنیا  مینکیم . مارتحا  اهنیا  هب  ام  هک  تسا  نیا  دینک . مارتحا  ار  ینآرق  نانامرهق  یتسیاب  دـنک ، ادـیپ 

خوسر و لیلد  هب  یمالسا  بالقنا  رارمتسا  نآرق ! نابرق  هب  ام  ناج  تسا . سونأم  نآرق  اب  نوچ  تسا ؛ زیزع  اهنیا  ياهلد  اهبل و  تسا ، زیزع 
اب یمالـسا  يهعماج  تسا . هتـسباو  نآرق  هب  ناـهج  بـالقنا و  تلم ، نیا  هدـنیآ  دراد . اـم  يهعماـج  ناـیم  رد  نآرق  هک  تسا  یقیمع  ذوفن 

. دباییم ماکحتسا  دنکیم و  دشر  نآرق  مهف  هب  ندش  کیدزن 

نویسالوتیپاک

. درک يربهر  ار  مدرم  هک  دوب  ینیمخ  ماما  رگاشفا  قطن  دایرف و  اهنت  نویسالوتیپاک  يارجام  رد 

رگراک

رگراک زیزع  رـشق  دراد . هعماج  رد  ار  ییالاب  یناسنا  يونعم و  نأش  رگراک  دیـسوب . ار  وا  تسد  ربمغیپ  هک  تسالاو  ردـقنآ  رگراک  شزرا 
کی نیا  دـینکیم ، روشک  تفرـشیپ  هعـسوت و  يارب  نارگراک   ) امـش هک  يراـک  نیا  تسا . یمالـسا  يروهمج  ماـظن  اـم و  راـختفا  يهیاـم 

. دراد یگتسب  نارگراک  تمحز  شالت و  هب  روشک ، تلم و  لالقتسا  تسا . یعطق  تدابع 

دنمراک
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يارب راک  طیحم  ینمادکاپ و  تفارش و  طیحم  يدنمراک ، طیحم  درذگب . يراک  مک  هب  ای  تلاطب  هب  امش ، راک  تاعاس  زا  یتعاس  دیراذگن 
ناتدوخ راکتبا  دادعتـسا و  ناوت و  يهمه  زا  دـینک  یعـس  راک ، طیحم  رد  تسا . تمدـخ  دـنمراک ، ِراـک  تیهاـم  تسا . نیملـسم  مالـسا و 

هک منکیم  هیکت  ردـق  نیا  نم  هکنیا  دـینک . تیوقت  ار  حور  نیا  درک ! يراک  دوشیم  نامیا  قشع و  نودـب  دـینکن  لایخ  دـینک . هدافتـسا 
هک تسا  نیا  رطاخ  يارب  دـیرامگب ، راـک  هب  دـیروایب و  یتلود  تالیکـشت  راـک و  فلتخم  ياهـشخب  رد  ار  یهللابزح  نمؤم و  ياـهورین 

نیا هک  دنـشاب  یناسک  دینک ، هظحالم  دارفا  شنیزگ  رد  دینکن . افتکا  مسج  هب  درک . دـهاوخ  نیمأت  ار  حور  نیا  نمؤم ، لد  نمؤم و  يورین 
، دیاش دـیاب و  هک  نانچ  ًاعقاو  راک ، ات  ار -  یـشزرا  تاهج  مه  یبالقنا ، تاهج  مه  یمالـسا ، تاهج  مه   - دـننکب تیاعر  ار  تایـصوصخ 

. دیهدب نادیم  راکتبا ، هب  دنکن و  ادیپ  یلکشم  یگنل و  چیه  دورب و  شیپ 

تاطابترا رتویپماک ،

يهنامز ام  يهناـمز  دوشیم . لـقتنم  اـیند  فرط  نآ  هب  فرط  نیا  زا  میهاـفم  يهمه  رتویپماـک  جاوما و  اـب  تسا . جاوما  ياـیند  اـیند  زورما 
. تسه مه  اـهتلاصا  اـهتیونعم و  دوس  هب  تسین ؛ اهتنطیـش  ناطیـش و  دوس  هب  هشیمه  کـیدزن  تاـطابترا  نیا  اـما  تسا ، کـیدزن  تاـطابترا 
. تسین زیچ  چیه  وا  لباقم  رد  دسیونب ، دناوخب و  دـشابن  دـلب  یـسک  رگا  زورما  هک  نانچمه  تسا ؛ طخ  لثم  هدـنیآ  يهرود  يارب  رتویپماک 

جِمَدنُم شدوخ  رد  ار  ایند  يهمه  هک  تسا  يرازبا  نیا  دـینک . هدافتـسا  نآ  زا  دـیناوتب  دـیاب  تسا ؛ طخ  لثم  هدـنیآ  يهرود  يارب  رتویپماک 
. دنکیم

یناوخباتک باتک و 

دیلوت مینک و  ادـیپ  مدرم  نیب  رد  ار  یگدنـسیون  دادعتـسا  هک  تسا  نآ  رتبجاو ، نیا  زا  اـما  مینکب ؛ ناوخ  باـتک  ار  مدرم  هک  تسا  مزـال 
ياهراک دـننامه  دـیاب  یناوخباتک  تسا . ینید  بجاو  کی  هک  یلم ، يهفیظو  کی  اهنت  هن  يزومآملع ، یناوخباتک و  زورما  مینکب . باتک 

شناد ینعی  رشب ، ياهتورث  نیرتگرزب  يهنیجنگ  يرشب و  ياههدروآرف  نیرتدنمـشزرا  زا  یکی  باتک  دوش . دراو  مدرم  یگدنز  رد  هنازور 
باـتک تسا . يرـشب  لاـمک  ياـهرازبا  نیرتهب  زا  یکی  بوخ ، باـتک  تسا . اـهنآ  يهراـصع  زین  اهندـمت و  رداـم  باـتک ، تسا . قیقحت  و 

رـشب و يایند  نید و  دباییم . ققحت  باتک  يهلیـسو  هب  يرـشب  لامک  دـنیآرف  تسا . بجاو  کی  هضیرف و  کی  تلم ، کی  يارب  ندـناوخ 
دیاب نآ ، يهدـننکهضرع  باتک و  يهدـنروآدیدپ  ناوخباتک ، يهعماج  رد  دوشیم . هیذـغت  نیمأت و  باتک  تکرب  هب  ناسنا ، ناـج  مسج و 

باـتک و هک  تسا  نیا  مدرم  يهمه  زا  نم  عقوت  دوـش . ریگارف  یناـگمه و  دـیاب  یناوخباـتک  یمالـسا ، يهعماـج  رد  دوـش . هتـشاد  یمارگ 
ییهزاورد باتک ، دشاب . هتشادن  يراک  رـس و  باتک  اب  نآ ، دارفا  هک  تسا  گرزب  یتراسخ  تلم ، کی  يارب  دنریگب . يدج  ار  یناوخباتک 

. تسا تفرعم  شناد و  يهدرتسگ  ناهج  يوس  هب 

كدوک

. تسا هعماج  ره  يارب  يدنمشزرا  يهریخذ  كدوک 

ردام

، يردام يهلئـسم  دـنک . ادـیپ  شرورپ  وا  تبحم  رهم و  زا  هدافتـسا  اب  ردام و  شوغآ  رد  هک  تسا  نیا  ناـسنا ، دـنزرف  تیبرت  شور  نیرتهب 
« هداوناخ  » یتسیاب میراد ، ام  هک  ییاهحرط  يهمه  رد  تسا . یتایح  یـساسا و  رایـسب  لئاسم  هداوناخ ، هناخ و  يهلئـسم  يرـسمه ، يهلئـسم 
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. دشاب انبم 

ردق بش  ناضمر ، هام 

يهمزال هک  یعوشخ  هجوت و  هزور و  تکرب  هب  دینک . یهاوخرذع  لاعتم  يادخ  زا  تسا ؛ یهاوخرذع  ترفغم و  يارب  یتصرف  ردـق ، بش 
سفنّفک و هام  ناضمر ، هام  تساوقت . يزاسهریخذ  هام  ناـضمر ، هاـم  دراد . دوجو  ناـسنا  يارب  کـین  راـک  قیفوت  تصرف و  تسا ، هزور 

هام تسا . ناسنا  حور  يالتعا  جورع و  تصرف  ناضمر ، هام  تسا . یهلا  تمحر  تفایـض و  هام  ناضمر  كرابم  هاـم  تسا . يرادنتـشیوخ 
. تسادخ اب  سنا  ناسنا و  يزاسدوخ  راهب  ناضمر ،

یمالسا ياروش  سلجم 

هب ار  یبالقنا  ناملـسم و  تلم  يهدارا  يأر و  هشیمه ، دیاب  سلجم  تسا . تلم  رایتخا  رادتقا و  رهظم  ماظن و  دیما  یمالـسا  ياروش  سلجم 
، هفیظو قبط  مدرم و  يارآ  ياکتا  هب  سلجم ، ناگدـنیامن  تسا . مدرم  یبـالقنا  ياـههدوت  نطب  زا  يدارفا  ياـج  سلجم ، دـناشنب . یـسرک 
ار نآ  دیابن  تسا ؛ روشک  یـساسا  ياهداهن  زا  یکی  سلجم  دـننکیم . نیعم  نوناق  دـنریگیم و  میمـصت  دـننزیم و  إر  ناشدوخ  ياهفرح 

. دشاب تدحو  يارب  یبوخ  رایسب  رهظم  دناوتیم  یمالسا  ياروش  سلجم  درک . فیعضت 

نیعبرا اروشاع ، مرحم ،

تکرب هب  ام  راوگرزب  ماما  تسا . مالّسلاهیلع )  ) هَّللادبعابا ترضح  قیالخ ، نیرترب  يهلیـسو  هب  هَّللالیبسیف  تدهاجم  میلعت  هام  مرحم ، هام 
يارب اهتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  دـیدید . امـش  هک  تسا  هنومن  کی  نیا  درک . زوریپ  ریـشمش  رب  ار  نوخ  قطنم ، لـیلحت و  نیمه  اـب  مرحم و 
یطلغ راک  تسا ... . فالخ  ياهراک  نآ  زا  مه  ندزهمق  تسا . اروشاع  مرحم و  یلعنبنیـسح ، دای  هرطاخ و  تمعن  اـم ، یعیـش  يهعماـج 
تـسا ییاهزیچ  اهنیا  تسا . یلعج  نیا  تسا !؟ يرادازع  نیا ، ياجک  دننزب ... . ناشدوخ  ياهرـس  هب  دنریگب و  ار  اههمق  ییهدـع  هک  تسا 

هگن ار  مالـسا  اروشاع  تسین . یـضار  انعم  نیا  هب  نیـسح  ماما  تسا . فالخ  ًاعطق  نیا  تسین ... . یـضار  ادـخ  کشالب  تسین . نید  زا  هک 
یسرد دش . هنادواج  هشیمه  يارب  ینیـسح  تضهن  دای  ربمغیپ و  نادناخ  زور  نیا  رد  یهلا  ریبدت  اب  هک  تسا  نآ  رد  نیعبرا  تیمها  تشاد .

رد البرک  يهعقاو  تسا . نمـشد  تاغیلبت  نافوط  لباقم  رد  تداهـش  يهرطاخ  تقیقح و  دای  نتـشادهگن  هدـنز  دـهدیم ، اـم  هب  نیعبرا  هک 
خیرات ياهناسنا  نیرتفیرش  نیرتزیزع و  دندش ، ریـسا  توبن  یحو و  نادناخ  زا  هک  یناسک  تسام . خیرات  زا  میظع  لصف  کی  اروشاع  زور 

. دندوب مالسا 

تاعوبطم

ناونع هب  دـناوتیمن  دراد ؛ مدرم  زا  ییهعومجم  کی  راتفر  لمع و  نآ  عبت  هب  نهذ و  يور  رب  هک  يریثأـت  نیمه  رطاـخ  هب  تاـعوبطم  راـک 
ار مدرم  تامولعم  هک  تسا  نیا  تسا ، راظتنا  دروم  هعماج  کی  تاعوبطم  زا  هک  هچنآ  دوشب . حرطم  هنابـساک  لغـش  ضحم و  لغـش  کـی 

ياراد نیمه  هک  تسا  مدرم  زا  ییهعومجم  کی  رکف  نهذ و  يوررب  رمتـسم  يراذـگرثا  ياـنعم  هب  تیلوئـسم  نیا  راـک و  نیا  دـنربب . ـالاب 
. دشاب کچوک  دشابن و  عیسو  هعومجم  نآ  دنچ  ره  تسا ؛ تیمها 

ملعم
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ملعم و هب  تبـسن  میرکت  دـننک . دـیدشت  شیپ  زا  شیب  مدرم  نهذ  رد  هعماج و  یگنهرف  ياـضف  رد  ار ، ناـملعم  هب  میرکت  دـیاب  همه  زورما 
مارتحا داتـسا ، هب  مارتحا  دراذگیم . یقاب  تیبرت  میلعت و  هعماج و  گنهرف  رد  ار  یتبثم  رایـسب  راثآ  هملک ، یعقاو  يانعم  هب  وا  تشادگرزب 

زا يرادربهرهب  دـیلک  ناـسنا  کـی  هب  نتخوـمآ  اـب  ملعم  تسا . ملاـع  ناور  هب  اـهناسنا  ملعیـال  ناـج  يهدـننک  لوـحتم  ملعم  تسا . ملع  هـب 
سویأم ار  یناهج  رابکتـسا  دیزاسیم و  ار  ادرف  هک  دیتسه  ناوج  لسن  نایبرم و  ناملعم و  امـش  دـهدیم . وا  هب  ار  یندـشن  مامت  ییهنیجنگ 

. دیرادیم هگن  هدنز  ملاع  نافعضتسم  لد  رد  ار ...  نشور  دیما  يهطقن  دینکیم و 

يداصتقا دسافم 

داسف اب  يهزرابم  يهلئسم  تلود ، رد  ناتسود  منکیم  شهاوخ  نم  تسا . يراوشد  رایـسب  راک  هتبلا  یعقاو و  داهج  کی  داسف ، اب  يهزرابم 
نالوئـسم نایم  رد  ار  يداصتقا  داسف  دنناوتب  وجدوس  ياهتـسد  رگا  دسرن . هییاضق  يهوق  هب  تبون  هک  دـنریگب  يدـج  نانچنآ  ار  يداصتقا 

ار عورشم  ملاس و  يراذگهیامرس  يهزیگنا  يداصتقا  داسف  دوشیمن . ناربج  زیچ  چیه  اب  هک  دروخیم  روشک  نآ  هب  ییهبرـض  دننک ، جیار 
. دربیم نیب  زا 

يزیرهمانرب مظن ،

شیپ ار  اهنآ  راک  دـناسر و  دـهاوخ  یباداـش  هب  ار  اـم  تلم  روشک و  طابـضنا ) مظن و  . ) تسا یگرمزور  زا  جورخ  يزیرهماـنرب  تیـصاخ 
. درب دهاوخ 

زامن

شخباّلـست و زاـمن  تسا . مدرم  ناـمیا  هیحور و  ظـفح  لـماع  نیرتـمهم  یعاـمتجا و  ماـظن  ظـفح  یـساسا  ياـههیاپ  زا  یکی  هـعمج  زاـمن 
دناوتیم هک  تسا  يزیچ  نیرترب  زامن  تسا . ناور  ینشور  نطاب و  يافص  يهیام  و  هدمآ ، هوتس  هب  هتسخ و  برطـضم و  ياهلد  رگـشمارآ 

دوـخ یتـلود ، يرادا و  ياههاگتـسد  ناریدـم  دـناسرب . يوـنعم  یحور و  یلاـعت  یقـالخا و  بیذـهت  هب  ار  ناملـسم  يهعماـج  دارفا  يهمه 
. رتجاتحم رطخ ، ياههصرع  رد  تسا و  جاتحم  زامن  هب  هشیمه  ناسنا  دنوش . اههاگتسد  نآ  رد  زامن  يهماقا  يدصتم 

يزومآداوس تضهن 

يداوسیب ینماان و  رقف و  ینعی  گرزب ، نمشد  هس  زا  ار  هعماج  يهنحـص  دیاب  دنداهج . لاح  رد  يزومآداوس  تضهن  نارهاوخ  ناردارب و 
. تسا نانز  ندرک  ناوخباتک  ندرک و  داوساب  یساسا ، رایسب  ياهراک  يهلمج  زا  مینک . كاپ 

يد مهدزون 

ریثأت تضهن ، بالقنا و  لوط  رد  تکرح  ریـسم  دوخ و  زا  دـعب  ِخـیرات  رد  زور  نیا  تسا . هَّللامایا  زا  یکی  کـش  نودـب  يد  مهدزون  زور 
. تسا ناریا  یمالسا  بالقنا  تضهن و  رد  تمیزع  يهطقن  يد  مهدزون  زور  تشاد . یساسا 

یماظتنا يورین 

ساسحا دـیاب  دـننیبیم ، ار  سیلپ  مدرم  تقو  ره  دـنکیم . هیدـه  مدرم  هب  ار  یعامتجا  مظن  تینما و  هک  تسا  ییهعومجم  یماظتنا  يورین 
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ظفح یماـظتنا ، يورین  يهـفیظو  نیرتـگرزب  تـسا . نوناـق  ساـسا  رب  تیعطاــق  رد  یماــظتنا  يورین  تیبوـبحم  دــننک . شمارآ  تـبحم و 
. تساهشزرا

ییایرد يورین 

هک درکیمن  ار  شروصت  هتـشذگ  رد  هک  دـنزب  یلیاسو  تخاس  هب  تسد  هک  هدرک  ادـیپ  ار  تأرج  نیا  ام  ییایرد  يورین  زورما  هَّللادـمحب 
. دروآ دوجوهب  یلیاسو  نینچ  دناوتب 

ینیمز يورین 

تسا و فده  ياراد  ینیمز  يورین  زورما ، دـشاب . ذوفن  لباقریغ  نیدالوف  دـس  لثم  یتسیاب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین 
. دنک تظافح  دیاب  هک  دراد  یقیقح  تظافح  يهقطنم  يدج و  دیدهت 

ییاوه يورین 

یلم راختفا  کی  ناونع  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  درک  یتامادـقا  اـهراک و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  گـنج ، نارود  رد 
ییهلئسم ییاوه -  يورین  صوصخب  و  حلسم -  ياهورین  عمج  رد  یهاوخيدازآ  ینیب و  نشور  هزیگنا و  نامیا و  روضح  تسا . تبث  لباق 

. دز مقر  ار  يدعب  تاراختفا  ثداوح و  هک  دوب  هلئسم  نیمه  مه  دوش ، شومارف  زگره  دیابن  مه  هک  تسا 

ریت متفه 

روضح نامیا و  هب  هک  یمالسا  يروهمج  يانب  ماکحتسا  هب  دناوتیمن  مه  لیبق  نیا  زا  ینیگمهس  ياههبرض  یتح  هک  داد  ناشن  هثداح  نیا 
يارب هدـیافرپ  هدـننکنییعت و  لاحنیعرد  زیگنامغ و  خـلت و  يهثداـح  کـی  ریت  متفه  يهثداـح  دـنک . دراو  یللخ  تسا ، هدرک  هیکت  مدرم 

. دنک تیبثت  بالقنا  میظع  يهصرع  رب  ار  دوخ  تیمکاح  دناوتب  ماما  طخ  هک  دش  بجوم  ریت  متفه  يهثداح  دوب . بالقنا 

يراک نادجو 

متساوخیم هک  يرکذت  مینک . تیاعر  میدرک ، دهعت  میتفرگ و  ندرگ  هب  هک  يراک  رد  ار  راک  نادجو  میتسه ، هک  اجک  ره  رد  سک و  ره 
زا تسا  ترابع  زیچ  ود  نآ  میهدب . رارق  نامدوخ  يارب  يراعش  ناونع  هب  مینک و  عورش  لاس  زاغآ  زا  ار  زیچ  ود  هک  تسا  نیا  منک  ضرع 

دهاوخ بوخ  وا  راک  لوصحم  دـشاب ، راک  نادـجو  ياراد  یتلم  رگا  تسا . مهم  رایـسب  صخاش  ود  هک  یعامتجا  طابـضنا  راک و  نادـجو 
. دش

شزرو

يهمه زا  دـشاب ؛ گرزب  هچب و  درم و  نز و  يارب  ینعی  یموـمع ، دـناوتیم  هـک  تـسا  يراـک  هوـک  رد  ییاـمیپهار  ییاـمیپهوک و  شزرو 
رطاـخ نئمطم و  شدوخ  هب  ار  ناوج  دـنکیم . داـجیا  ناـسنا  رد  سفن  داـمتعا  ناـنیمطا و  شزرو ، تسا . رتجرخمک  مه  رگید  ياهـشزرو 

مزال همه  يارب  ار  شزرو  نم  دروآیم . نوریب  دوکر  دومخ و  تلاح  نآ  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  شزرو  یعیبط  تیـصاخ  دـنکیم . عمج 
يزاتمم هتـسجرب و  تازایتما  يدرونهوک  تسا . مزال  نیاربانب  تسا ؛ بوخ  تهبااـب و  یلیخ  نیگنـس ، شزرو  کـی  يدرونهوک  . ) منادیم
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يدرونهوک دیاب  اههبلط  دـننک ؛ شزرو  دـیاب  اههبلط  تسا . وا  دوخ  ینورد  ياههزیگنا  ناسنا و  نیب  يهدارا  مزع و  نامه  شنیرتمهم  دراد .
رگا شزرو . بیذـهت و  لیـصحت ، تفگ : مهاوخ  دـیهاوخیم ، هچ  ناوج  زا  امـش  هک  دنـسرپب  نم  زا  هاـتوک  يهلمج  کـی  رد  رگا  دـنورب .

. دینک شزرو  دیاب  دیناسرب ، نوگانوگ  ياهدادعتسا  اهتردق و  زورب  هب  ییاناوت ، هب  ییابیز ، هب  تردق ، هب  ار  مسج  دیهاوخب 

هیقف تیالو 

تمس هب  ماظن  یلک  تکرح  ِینابهدید  يرادساپ و  درک . داهنشیپ  يرـشب  يهعماج  کی  هب  ناوتیم  هک  تسا  يزیچ  نیرتیقرتم  هیقف ، تیالو 
. تسا نایرج  کی  گنهرف و  کی  هیقف ، تیالو  تسا . هیقفتیالو  شقن  نیرتیساسا  نیرتمهم و  شایلاع ، ینامرآ و  ياهفده 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
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لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

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

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

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

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

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

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

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