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 پیام مإعغه

 نمه تؼالیب

، پىیایی و :بیت ػیًی بـ پایه هؼاؿف اهلهای  ايؼیيه

ـایٔ فهرراو و  ـاف و كـوػهررا و ىرر ـاوخ عررىػ ؿا ػؿ كرر ٕرر

ـای هرـ هنرئله پامرظ ای  هکاو صلظ کـػه امت و بر

ن برا ػؿ 
ب
هًامب عىػ ؿا با تىره هىاػرؼ و اٍرىل هنرل

ـاهت ايناو به ػًىاو علیلره عؼاويرؼ  يظـ ػاىتى ک

ػهرؼ. اف همریى ؿهررؾؿ  هری هتؼال ؿوی فهریى اؿاهره

هىمنه تضویواتی و ايتياؿاتی يىؿ ایرى وییلره ؿا برـ 

ـكترره کرره بررا بررافيرـی و بافيىینرری و پرر وهو  ػوه گ

مشجؼیتتع ػاقیرتتذس  ؼتتشا لهتتع  ق تته های  یيررهايؼ ػؿ

، هؼاؿف ياب و (د م ظ ته) قؼظمی  اج شیخ محمذ هؼروبی

ـاهت  اٍیل امالهی یؼًی ػیى اينايیت و هضبت و ک

هت ؿا با مبکی هتًامب و هرالبی رؼیرؼ، برا و امتوا

تىره به يیافهای ٕبواخ هغتلق ارتماػی بره ویر ه 

ـاهن آوؿػ. ػؿ پایرررراو اف هضوورررریى و  رىايرررراو ؿا كرررر

ـايی که ػؿ فهیًه تضوین، پ وهو، تـرمره،  پ وهير

ـاهری کـػيرؼ هرا  چاپ و ييـ ایًرىيه کتاب برا هرا هم

تؼال کمال مپامرؾاؿی ؿا ػاؿم و اهیؼواؿم عؼاويؼ ه

 ؿا به اصنى وره هبىل كـهایؼ.ها  ایى كؼالیت

 هنئىل هىمنه تضویواتی و ايتياؿاتی يىؿ

 ىیظ هیل الٖاهی 

  





 

 مرذمه

اينرراو تررا فهررايی کرره ػؿ ػيیامررت هررىؿػ آفهررایو و 

ـاؿ  گیرـػ   هری اهتضاو هر
ل
تا  یل حل

َ
 لل ق

ل
تَوا مل

َ
ت ل  ق

ل
 
ل
تزي  َ

َّ
) ق

)
ً
ال مل ُه ػل َ غل

ل
َم أ

ُ
ك هُّ

ل
ُكَم أ ول

ُ
َب  یل ـگ و صیاخ ؿا آ قي و کل که ه

آكـیؼ تا ىما ؿا بیافهایؼ کره کرؼام یرز اف ىرما بهترـ 

ـایى اهتضراو و آفهرىو و آفهرایو  هی ػمل کًیؼ. بًاب

الهی، یکی اف  مرًى حابرت  الهری امرت  البتره ایرى 

مًت ؿا يبایؼ ایًرىيه هؼًا کـػ که عؼاويؼ هَؼ ػاؿػ 

ا بًؼگايو ؿا بره فايرى ػؿ آوؿػ و برـ آيهرا چیرـه ىرىػ یر

ـا که  ایًکه اف آيها ايتوام بریـػ و بـ آيها ؿالب ىىػ چ

ـامرت و ػلیرل  عؼاويؼ هتؼال اف تمام ایى اوٍاف هب

راؿی ىؼو ایى مًت و تمام مًى الهی چیقی ررق 

هَلضت بًؼگاو يینت. به ػًىاو هخال ػؿ ػوؿههای 

ـاه بررا های  ػاييررراهی، همرره مررال تضَرریلی همرر

ه بنریاؿی اف اهتضاياخ هتًىع هنت و با وررىػ ایًکر

هتغََرراو ػلررىم تـبیترری و ؿواييًامرری اىررکال 

ـكته کرره ایررى اهتضايرراخ بررـ ؿوی ىغَرریت  ايررؼ گ

گرؾاؿػ و ػؿ واهرغ ييراو ػهًرؼه  هی ػاييزىها تاحیـ

ـگرقاؿی های  تىايایی ػاييزى يینت اها با ایى صال ب

اف چًررؼ رهررت برره هَررلضت عررىػ هررا  ایررى آفهىو

 ىىػ. یه ػاييزىها امت که ػؿ ؽیل به آيها اىاؿه

هرررای  اهتضررراو باػرررج هيرررغٌ ىرررؼو تىايایی .1

ػهرؼ کره صرن هرـ  هری ىىػ و ييراو هی ػاييزىیاو

ػاييزى چینت تا بتىاو ػاييزىی هىكرن ؿا تکرـین 
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کرـػ و ػاييررزىیی ؿا کره ػؿ اهتضايرراخ هىكرن يبررىػه 

ـایى تىاو صن  هی بیيتـ تـؿیب و تيىین کـػ  و بًاب

 هـ کنی ؿا به او ػاػ.

ىػ تا ػاييزى ينبت به هٖالؼه ى هی آفهىو باػج .2

ـایى اگرـ کره  ـارؼه بره ػؿوك تـؿیرب ىرىػ. بًراب و ه

ـاه برررا اهتضرراو يباىرررًؼ، هررای  ػوؿه آهىفىررری همرر

ـارؼرره برره  ـای ه ػاييررزىیاو کمرری ترراله عررىػ ؿا برر

ـاگیـی کاهل آيها ايزام ػهًرؼ کره آو  هری ػؿوك و ك

هن بیيتـ به عإـ ػالهه ىغَی آو ػمته امت يه 

 بیيتـ.

هن که ػؿ ایى ػيیا گـیباو هایی  و اهتضاوا ه آفهایو

ها  گیـػ به عإـ هَالش عرىػ اينراو هی ؿاها  ايناو

ـاؿ  امت تا به وامٖه آو ايناو يیکىکاؿ هىؿػ پاػاه ه

گیـػ و ايناو عٖاکاؿ هىؿػ ػواب  همچًریى وررىػ 

ىرىػ کره هرـػم ينربت بره  هری باػرجها  ایى اهتضاو

ـاو ػاؿيرؼ وارباخ و صوىهی که به گـػو عىػ و ػی رر

 اگـ هـػم اصناك
ً
کـػيرؼ کره  هی هلتقم ىىيؼ  هٖؼا

حىاب و ػورابی ػؿ کراؿ يینرت یلرن و تزراوف و كنراػ 

ـا ـامـ ػالن ؿا ك ـكرت و ػيیرا ػچراؿ یر ك و يرا  هی م گ

 ىؼ. هی اهیؼی

هؼررـوف امررت کرره یکرری اف اػمررال اػیرراػ امررالهی، 

عىايؼو ػػای يؼبه امرت کره ػؿ آو، فيرؼگی ايبیرا و 
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بؼرؼی و بیيرتـ های  ىىػ و هنمت هی یاهمه یاػآوؿ

تؼالی كـره اعتَراً ػاؿػ الله(  )ػزلػػا به اهام ػَـ

تا هتىره باىرین کره ػیرؼ صویوری فهرايی امرت کره 

هومئتز  هرتش   )لىرىػ  هری فهیى هملى اف هنٔ و ػؼل

 هو  قؼضهض  قش یم(  قمإمىون بىظش  ق ه، هىظُش مه هشاء ل
مربب یراؿی ػؿ آو ؿوف هىهًاو ىاػ عىاهًؼ ىرؼ بره 

ػهرؼ  و او  هی عؼاويؼ  و او هـ کل ؿا بغىاهؼ یاؿی

 ٍاصب هؼؿخ و ؿصین امت!.

ىرىػ کره اينراو  هری باػجها  همچًیى ایى آفهایو

را يینت  بی بؼايؼ ایى ػيیا رای عىىضالی و مـوؿ

همىاؿه بـ اولیا ها  و همکى امت که هَاهب و مغتی

عؼاويررؼ تبرراؿت و تؼررالی و کنررايی کرره اهررل ٕاػررت 

ىىيؼ، يرافل ىرىيؼ.  هی ی هنتًؼ و به او هتىملاله

ـام هنتین ػؿ مغتی و بالهایی کره ها  ها ایًزا ػؿ ػ

ىرىػ  هری به يؼؿخ ػؿ کيىؿهای ػیرـ تزـبه ىرؼه و

بالهررایی هخررل بـیررؼو مررـها، هخلرره کررـػو، کيررتى 

ـاب کـػو ػباػتراه و هؼاؿك و ها  کىػکاو و فياو، ع

 ىهـها و تماهی هظاهـ فيؼگی هتمؼيايه.

ـایى ىاینته امت که هىهًیى هـ ؿوف به یاػ اهام ب ًاب

 ػؿ ؿوف ػیؼ. اهـوف ها ػؿ هرىؿػ 
ً
هًتظـ باىًؼ عَىٍا

تؼررالی كـررره اللرره(  )ػزلالٖرراف و تىرهرراخ اهررام ػَررـ

کًرین کره  چره بالهرا  بره  هی ينبت به هـػم ٍضبت

ایيرراو ػكررغ ىررؼه یررا تغلیررق ػاػه ىررؼه ی  وامررٖه



12 12 

 

 

 

دَ تع ػ تی ه: امت. اف ابى يَـ عاػم ؿوایت ىؼه کر

طا ب  قضمان ل هتو يتا  قم تذ يرتاتع أنؼشيىتا:   تعع 

وؼتم،  وتتع عتتیذ  ل  بتته عتیذ ل يرتتاتع قتتیظ ػتته هتتز  

عأقتكل ير عع يّغش قا  اتع أوا َانم  أللطیاء ل با هشيغ 

ػؿ فهررايی کرره اهررام » ق تته  قتتبالء ػتته أه تتا لشتتیؼتا( 

ػؿ گهرىاؿه بىػيرؼ، واؿػ برـ اهرام فهراو  (ػزرل اللره)ػَـ

ـاىؼم  ب ىًامی؟ هى گلتن  هی ه هى كـهىػيؼ: آیا ه

بلرره ىررما هررىلی هررى و كـفيررؼ هررىلی هررى هنررتیؼ. 

صْـخ كـهىػيؼ اف ایى هنرئله اف ترى مرىال يکرـػم! 

ـاین بیاو كـهاییؼ  صْـخ كـهىػيؼ:  گلتن عىػتاو ب

هى عاتن اوٍیا هنتن و به وامٖه هى عؼاويؼ برال ؿا 

چًریى ػؿ هم«. کًرؼ هری ن و ىیؼیاين ؿكغ بیت اهلاف 

ـهرررىم ػاىرررتهای  ياهررره ، ايؼ کررره بررره ىررریظ هلیرررؼ ه

)وحته ل ئن كىتتا وتتالهه بمكاوىتتا  قىتتا ا ػتته : ايررؼ كـهىػه

مغاكه  قظاقمیه،  غب  قز  أس وتا  ق ته نؼتاقی قىتا مته 

 قظال  ل قشتیؼتىا  قمتإمىیه يتا رقتك متا د متع دلقت  

 بأوبا كم ل ال هؼضب ػىتا 
ً
 قذویا ق راعریه، ياوا وحیط ػ ما

)ئوتتا ریتتُش م م تتیه قمش ػتتانكم لال  ل أَبتتاسكم(شتتاء متته 

واعیه قزكشكم، ل قوال رقك قىضت بكم  قألل ء ل  طط مكم 

با ایًکه ها بـ اماك كـهاو عؼاويؼ برقؿگ و »  ألػذ ء(

ٍالس واهؼی ها و ىیؼیايماو تا فهرايی کره صکىهرت 

ـاو امرت ػؿ يوٖره ػوؿ و ای  ػؿ ػيیا ػؿ اعتیاؿ متمر

بـین، ولی اف تمام صىاػث  هی ـبه مها  پًهاو اف ػیؼه

ـاهررایی کرره بررـ ىررما گررؾؿػ کرراهاًل هٖلررغ  هرری و هار
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هنررتین و هرریز چیررق اف اعبرراؿ ىررما بررـ هررا پىىرریؼه 

ـگق اهىؿ ىما ؿا ههمل يرؾاىته، ىرما  يینت... ها ه

ـاهرىه هرراخ هررا  يمرری ؿا ك کًرین و اگررـ ػًایراخ و تىرب

 يبرررىػ، هَررراهب و صرررىاػث فيرررؼگی، ىرررما ؿا ػؿبرررـ

ـكت و ػىم هی  بـػيؼ. هی ًاو، ىما ؿا اف بیىگ

  ق یهای  ػ ل ل ػو مل بالها ل  متحان

 د سوذها  يو هذی كه بش ی َود  وغان ل1

شق  هؼشب كـهىػيؼ:  اهام ٍاػم )أما  وه قیظ مه ػي

رقك  توت  ق ته  ال مشع  ئال بزوب، ل ال وكب  لال طذ ع ل ل

متتا أطتتابكم متته مظتتیب  يبمتتا  ػتتض لجتتل يتتا كتابتته  ل

متا هؼرتو  ق ته  هؼرو ػه كثیش  ثتم  تاتع ل م لهك هذ كغبع

ىرىػ، هرـ  هرـ ؿگری کره هٖرغ هی»  كثش مما هأَز بته(

آیؼ و هـ مـػؿػ یرا بیمراؿی  هَیبتی که به ورىػ هی

ىىػ به مبب اؿتکاب گًاهراو  که كـػ بؼاو ػچاؿ هی

ـآو کرـین هی ـا عؼاويرؼ ػؿ هر تا كـهایرؼ:  امت. فیر ل مل

مل  بي
ل
   ي

یبل ظي
ه مُّ م مِّ

ُ
ك ابل طل

ل
یش  أ ثي

ه كل و ػل
ُ
َم ل هَؼر

ُ
هك هذي

ل
َع أ بل غل  .ا كل

آيچه عؼاويرؼ ػلرى و گؾىرت »كـهىػ:  آيراه اهام

كـهایؼ، بیيتـ امرت اف آيچره هؤاعرؾه و ػوىبرت  هی

هن ؿوایت ىؼه که  الؼابؼیى اف اهام فیى«. کًؼ هی

ؼمل  قوجغ  قحمی هؼطا كل ػؼو  غطه مه  :كـهىػيؼ )وي

چره عرىب ػؿػینرت » ال َیش يیمه ال هبت تی(  قبالء ل

ػهرؼ و  ب، به هـ ػْىی مرهمو ؿا اف اهتضراو هیت

ـاؿ يریررـػ، عیررـی ػؿ او  کنرری کرره هررىؿػ آفهررایو هرر

گاهی اوهاخ هـػم بـعی بالها ؿا هيراهؼه «. يینت
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کًًؼ که هباًل يبىػه امت  ػلیرل ؿوی ػاػو ایرى  هی

ا بالها ؿا هی ؿوایت  تىاو ػؿ صؼیخی که اف اهام ّؿ

)ك ما أ تذ   :كـهایًؼ هی ياوىؼه هياهؼه کـػ  ای

 قؼباد مه  قزووب ما قم هكووو  هؼم ون، أ ذ  ق تم مته 

ـگاه هرـػم بره گًاهرايی »  قبالء ما قم هكووو  هؼشيون( ه

پـػاعتًؼ، آلىػه ىىيؼ،  يمی تافه که هباًل به ايزام آو

ـایيراو ياآىرًا ها  با بیماؿی و هيرکالخ رؼیرؼ کره ب

ىع هنرتلقم ایرى هىّر «.عىاهؼ برىػ هىارره گـػيرؼ

 هٖابورتيظاؿخ بـ اػمرال و و هؼاوم عىػ،  هىایبت

امت ترا اف عٖرا و لـرقه  الهی با اصکامهؼاوم ؿكتاؿ 

و بًابـ آو بتىاو هًيرا ابرتال و ػلیرل  .رلىگیـی ىىػ

ـالمرىهًیى ػؿ  امتضوام آو ؿا بـٕـف کًرین. اهی

) ن  ق تته هبت تتا ػبتتاد  ػىتتذ  :كـهایًررؼ ایررى برراؿه هی

ئرالق   بظ  قبشكاا ل ض  قثمش ا ل ألػمات  قغیئ  بىر

هتزكش متزكش  هر غ مر غ ل َض  ه  قخیش ا قیتوب نا ب ل

بًررؼگايو ؿا کرره  هتؼررالاويررؼ عؼ» هضدجتتش مضدجتتش( ل

ـتکررب اػمررال ياىاینررت ىررىيؼ، برره کامررته ىررؼو  ه

ـکرراخ اف ایيرراو و كررـو  هیررىه هاىرراو و يررره ػاىررتى ب

ـاخ به ؿوی آياو  آفهایؼ. تا تىبره هی بنتى عقایى عی

کًًؼگاو تىبه کًًرؼ و گًاهکراؿاو اف گًراه کرـػو براف 

ـيؼ. و آو که اؿاػه گًاه  ـيؼگاو پًؼ گی اینتًؼ و پًؼگی

 «کـػه و هًقرـ گـػػ.
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ـایى اينراو هرؼؿػاو يؼمت ىرىػ  هرای الهری هی بًاب

ؿا بهترررـ هرررا  وهتررری آيهرررا ؿا اف ػمرررت ػاػو هرررؼؿ آو

ـایى ػؿ آیًؼه مرؼی هی رایت  هری ػايًؼ بًاب کًًرؼ ّؿ

بـػاؿی اف آيها ؿػایت کًًرؼ  برا تمرام  ا ػؿ بهـهالهی ؿ 

گىیرؼ، آيهرا  ایى اصىال عؼاويؼ هتؼال بره اينراو هی

وهتی که صالت مؼاػخ و ؿكراه ؿا بره ػمرت بیاوؿيرؼ، 

ـاهرىه عىاهًرؼ  ـاؿ ؿا ك ػوباؿه صرال صاررت و اّرٖ

ههل کـػ:  ُه  قتذِّ
ل
یهل ق ظي  ي

َ
هل ُمخ

َّ
ُو   ق  ػل كي دل

َ
 
ُ
ر
َ
ا  ق ُبو  يي كي   سل

ل
ر اي

ل
 )ي

) ُكونل شي
َ

  ُهَم ُهش
ل
ر  ئي

شِّ بل
َ
ی  ق

ل
ق اُهَم ئي

جَّ
ل
ا و مَّ

ل
 
ل
و هًراهی که برـ » ي

عىايًرؼ،  ىىيؼ، عؼا ؿا پاکؼليره هی کيتی مىاؿ هی

[ چىو به مىی عيکی ؿمايؼ و يزاتياو ػاػ،  لیو]

تَه  )لل كـهایرؼ:    و هی«وؿفيرؼ بًاگاه ىرـى هی ُ َم مل
َ
تى مي

 
ل
تَه ي تا مي

ل
او
ل
َه لن تئي

ل
تهل ق

َّ
ذل  ق  اهل هَّ لل ػل

ل
تذَّ  ظَّ

ل
ى
ل
هي ق ت ي

َ
تهل  ؼ  مي

هَّ
ل
توو

ُ
ك
ل
ى
ل
ق

تهي لل  تو  بي
ُ
خي 

هي بل ت ي
َ
ؼ

ل
َه ي اُهَم مي

ل
ا لن مَّ

ل
 
ل
، ي یهل حي اقي

تَو  لل   قظَّ
َّ
ق ول

ل
ُهتَم  ن

تا  مل تُه بي
ل
َوو

ل
ر
َ
َومي هل 

ی هل
ل
ق َم ئي وبي ي

ُ
 
ُ
ا    يي

ً
ا ا

ل
ر ُ َم وي

بل
ل
َػر

ل
أ
ل
، ي ُػونل ُمَؼشي

ا لل  هل مل
َّ
و   ق 

ُ
ر
ل
 
َ
َ
ل
ُذلُ  لل  أ ا  ػل مل نَّ بي

ل
ُمتو  أ

ل
َؼ  تَم هل

ل
ق
ل
، أ ُبونل تزي

ل
ك و  هل

ُ
او كل

ُهَم لل  تتشَّ تتُم عي
ل
َؼ  تتهل هل

َّ
َجتتول ُهَم لل   ق 

ل
( و ُیتتوبي

ُ
و
َ
تتالُم  ق تتهل ػل

َّ
نَّ  ق 

ل
 أ

بؼْی اف آيها با عؼا پیماو بنتًؼ که اگرـ اف كْرل »

ػهین و ػؿ فهرـه  عىػ هالی يَیبماو کًؼ، فکاخ هری

ی آیین. چىو عؼا اف كْرل عرىػ هرال هی ٍالضاو ػؿ

ـاُ بافگيتًؼ.  يَیبياو کـػ، بغل وؿفیؼيؼ و به اػ

ـاه برا آو علرق وػرؼه برا  و اف آو پل تا ؿوفی که همر

گلتًرؼ برا او هالهراخ کًًرؼ،  عؼا و آو ػؿوؿها که هی

ػايًرؼ کره  ػلهایياو ؿا رای يلرام مراعت. آیرا يمی
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پررز کـػييرراو  ػايررؼ و اف پز عررؼا ؿاف ػل ایيرراو ؿا هی

ـا اومت که ػ  « هامت. ايای يهاوآگاه امت؟ فی

ـایى اگـ يؼمت باػج ىواوخ ايناو ىىػ هًامب  بًاب

ـاه بررا بررال و  امررت کرره اينرراو ؿاّرری برره فيررؼگی همرر

 ؿا هرن هيوت باىؼ  صرؼیج فیرـ اف اهرام ٍراػم

تررىاو بررـ امراك همرریى هررالت تلنریـ کررـػ کرره  هری

 )قه نكووو  متإمىیه  تتی نكووتو  متإنمىیه ل :كـهىػيؼ

رقتك  ن  قظتبش ػ تی  یب ، ل تی نؼذل  وؼم   قشَاء مظت

ـگرق هرؤهى »  قبالء أيؼل مه  قور   ػىذ  قشَاء( ىما ه

يغىاهیؼ بىػ هرـ ایًکه هىؿػ اػتماػ هرـػم باىریؼ، و 

ـا  بال ؿا يؼمت بؼايیؼ،و ومؼت ؿا هَیبت ىماؿیؼ، فی

  «ٍبـ بـ بال اف آمرایو هًررام ومرؼت بهترـ امرت

  ر  سأهتع سبتك هتو قا)همچًیى ػؿ اصاػیج آهؼه که: 

ـگاه ػیؼی کره پـوؿػگراؿ، بره » ػ یك  قبالء ياشكش ( ه

ـاؿ هی ػهؼ،  ٍىؿخ هؼاوم تى ؿا هىؿػ اهتضاو و ابتال ه

با تمام ایى اوٍاف اصاػیج «. ىکـ او ؿا به رای آوؿػ

ىـیلی که بره هرا ؿمریؼه ػللرت برـ آو ػاؿيرؼ کره اف 

عؼاويؼ هتؼال ٕلب ابرتال و آفهرایو يکًرین بلکره اف 

بره هرا ػاكیرت ػًایرت کًرؼ  ػؿ  عؼاويؼ بغىاهین که

)عتت و   ق تته  قؼايیتت  متته ج تتذ : ج آهررؼه امررتاصاػیرر

اف عؼاويرؼ »  قبالء، يان يا ج ذ  قتبالء رهتاب  قتذهه(

ـا برالی  بغىاهیؼ ترا اف برال، مرالهت بیرـوو آییرؼ فیر

 .«بـػ هی مغت ػیى ؿا اف بیى



17 

 

 

کرره برره ىرریظ ای  ػؿ ياهررهكـررره اللرره(  )ػزلاهررام فهرراو

ىاو الله تؼ)هلیؼ ـهىم ػاىرتًؼ بـعری اف ػلرل و  (الی ػلیهّؿ ه

ؿكغ برال های  الهی و ؿاههای  ػىاهل يقول بال و اهتضاو

الهی ؿا به ٍىؿخ ػهین های  و مـبلًؼ ىؼو ػؿ آفهىو

ـای ها بیاو كـهىػه . ػؿ ایرى ياهره بـعری اف ػلرل ايرؼ ب

ال هؼتضب ػىتا  )لعىاؿی و ؽلت چًیى بیاو ىؼه امت: 

باقزت  قز  أطابكم مز جىح مؼشيتىا  شاء مه أَباسكم، ل

، ل
ً
وبزل   كثیش مىكم  قی ما كان  قغ ف  قظاقح ػىه شاعؼا

و هریز »  قؼ ذ  قمأَور لس ء ظ توسهم كتأو م ال هؼ متون(

چیق اف اوّاع ىما بـ ها پىىریؼه و هغلرن يینرت. اف 

، باعبـین، اف آو ایؼ عىاؿي و هؾلتن که ػچاؿه ىؼه

اي ياىاینرت فهاو که بنیاؿي اف ىما به بـعن کاؿهر

ـػیؼ که پیيیًیاو ٍالش ىما اف آيها ػوؿي هرن  هیل ک

رنررتًؼ، و ػهررؼ و هیخررام عررؼاین ؿا آو چًرراو پيررت 

ـايؼاعتًؼ که گىیا به آو پیماو آگاه يینتًؼ قو  )ل  «م

أن أشیاػىا لير م  ق ه قطاػته ػ ی  جتمتاع مته  قر توب 

 يا  قوياء باقؼ ذ ػ ی م قما نتأَش ػتى م  قتیمه ب را ىتا، ل

 تؼج تتع ق تتم  قغتتؼاد  بمشتتاهذنىا ػ تتی  تت   قمؼشيتت  لق

طذ  ا مى م بىا، يما هحبغىا ػى م ئال متا هتظتل بىتا ممتا 

اگرـ ىریؼیاو هرا )کره عؼاويرؼ » ال وإثش  مى م( وكشهه ل

تىكین ٕاػتيراو ػهرؼ( ػؿ ؿاه ایلرای پیمرايی کره برـ 

ىؼيؼ، هیمًت هالهراخ هرا اف  هی ػوه ػاؿيؼ، همؼل

تاػ، و مؼاػخ ػیرؼاؿ هرا فوػترـ اك يمی ایياو به تاعیـ

گيرت، ػیرؼاؿی برـ هبًرای ىرًاعتی  هی يَیب آياو

رت هغلری 
ب
ؿامتیى و ٍؼاهتی اف آياو ينبت به ها  ػل
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ـػاؿ آياو  ىؼو ها اف آياو چیقی يینت رق آو چه اف ک

ؿمرؼ و هرا تىهرغ ايزرام ایرى کاؿهرا ؿا اف آيراو  هی به ها

   همچًرریى ؿاه بررـوو ؿكررت اف ایررى بالهررا و«يررؼاؿین

)يتانرو   ق ته جتل هَاهب يیق چًیى بیاو ىرؼه امرت: 

ظاهشلوتتا ػ تتی  وتیاشتتكم متته يتىتت   تتذ  وايتتع  جالقتته ل

اف عؼاويؼ برقؿگ پرـوا ػاىرته باىریؼ. و اف هرا » ػ یكم(

که به مىیتاو هایی  پيتیبايی کًیؼ بـ ؿهایی اف آىىب

ـافیـ ىؼه  ) ػتظمو  باقتری  مه شب وتاس  قجاه یت (  «م

ـاكررـوعتى و» ـاؿه  اف ب ىررؼله وؿ مرراعتى آتررو پـىرر

ـػه و« تویرره»راهلیررت برره مررپـ ػكرراػی  بررؼاو  پًرراه برر

  البته تویره بره هؼًرای ػوؿی گقیرؼو اف «چًگ فيیؼ!

ـاػ ایرى امرت  ـت کلی ػمل يینت بلکه ه ارتماع و ت

رت کراكی و  که اينراو ٍربـ کًًرؼ ترا فهرايی کره كٍـ

ـاهن ىىػ.  ـای ػمل ك )ي یؼمل كل  مشء  متىكم هًامب ب

هتجىب ما هذوی ه مته كش هتىتا  ُشُب به مه محبتىا، لبما هر

ال  عتخطىا، يتتان أمشوتا بوتتت  يجتتأ   تیه ال نىرؼتته نوبتت  ل ل

هـ یرز اف ىرما بایرؼ » هىجیه مه ػرابىا وذم ػ ی  وب (

ـػافیرؼ کره او ؿا  با همه ورىػ و اهکاياخ به کاؿهرایی بپ

اف کاؿهررایی کرره  مررافػ و هرری برره ػومررتی هررا يقػیررز

ـػػ، بره  هی ياؿاصتی ها رب عين وهى ياعىىایًؼ و گر

ـا که كـهاو هرا بٖرىؿ ياگهرايی  ىؼخ ػوؿی رىییؼ، چ

ـا ـایٖی کره بافگيرت و هی ك تىبره مرىػی  ؿمؼ، ػؿ ىر

فىتکاؿی، او ؿا اف کیلـ  پيیمايی اف گًاه و يبغيیؼه و
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 وه مه  نرتی سبته مته )  «ػاػليه ها، ؿهایی يغىاهؼ ػاػ

قتی مغتتحریه، كتان  َشج مما ػ یته    َو وك يا  قذهه ل

 مه  قرتى   قمبط   ل
ً
مته  محى تا  قمظ مت   قمؼت  ، ل لمىا

بخل مى م بما أػتاد   ق ته مته وؼمتته ػ تی مته  متش   ق ته 

 بزقك أللال  ل
ً
هرـ کرل » لَشنه( بظ ته، ياوه هكون َاعش 

ـاػؿاو ػیًیت، پـوای پـوؿػگراؿه ؿا پیيره مرافػ و  اف ب

ـ  ـػو ػاؿػ برره ٍرراصباو صررن ب مررايؼ، ػؿ آيچره ؿا برره گرر

ـكتاؿی يابىػ کًًؼه وی  كتًه ـه وهای  گ ـاه  تراؿ و تی گمر

ـايه، ػؿ اهاو عىاهؼ بىػ و هرـ آو کرل کره ػؿ ػاػو  گ

که عؼاويؼ به او اؿفايی ػاىته، به کنرايی هایی  يؼمت

که ػمتىؿ ؿمیؼگی به آياو ؿا ػاػه امرت، بغرل وؿفػ، 

ـای ػیررـ، بافيرؼه و چًیى کنری ػؿ ایرى رهراو و  مر

 اگرـ لٖرق و گؾىرت اهرام «ىاهؼ بىػفیايکاؿ ع
ً
  هٖؼا

تـ  ىؼ بنیاؿ مغت هی که به ها واؿػهایی  يبىػ مغتی

ـآ تبؼیرت اف اهرام  بىػ به ٕرىؿی ػیررـ کنری ػؿ ٍر

)ألوىا مته لس ء  كـهایًؼ: هی هايؼ  آو صْـخ يمی باهی

 قغماء،   رظ م باقذػاء  قز  ال هحجب ػه م ك  السع ل

قیثرو  باقكراه  مىه،   وب، لي یطمئه بزقك مه  لقیا ىا  قر

 قؼا بت  بجمیتل طتىغ  ق ته   ن س ػت م ب تم  قخطتوب، ل ل

عبحاوه نكون  میذ  ق تم متا  جتىبتو   قمى تا ػىته مته 

ـایاو ىاینرته »  قزووب( ـا که ها پيرت مرـ تىصیرؼگ چ

ـػاؿ، بررر يیرررافی کررره اف  ؿاف و يیرررایو وی  ومررریلهه کررر

و ؿا هايرؼ، آيرا يمری فهیى پىىیؼه كـهايـوای آمماو و

ـػ. صلایت و ـایى، هلب يرهؼاؿی عىاهین ک های  بًاب

 ػومررتاو هررا برره ػػررای هررا برره باؿگرراه عررؼا، آؿاهررو و



20 20 

 

 

 

آمىػه عإـ باىًؼ که عؼاويؼ آياو ؿا  إمیًاو یابؼ و

ـاك ايریرقی، هرای  گـ چره ػؿگیـی بنًؼه امت و هر

ـه اكکًررؼ، اهررا اف گقيررؼ آو ػًَررـ  هرری آيرراو ؿا برره ػلهرر

ـايزام، کراؿ برا ػمرت  بىػ وتبهکاؿ ػؿ اهاو عىاهًؼ  م

ترا هًرراهی کره  -مراعت ترؼبیـ يیکرىی عرؼا  تىايا و

يیکرى  ىاینرته و -پیـواو ها اف گًاهراو ػوؿی گقیًًرؼ 

 عىاهؼ بىػ.

وضلت بال به عبب پاد شتی كته دس پتی َو هتذ  ل2

 د شع

ـاو بى اػیى اف اهام باهـ کًؼ که به  هی ؿوایت صم

 ق ته ػتض لجتل )ُجؼ ُع يذ ك،  وت ایياو ػـُ کـػم: 

َع  )لل  تبل غل تا كل مل بي
ل
   ي

یبل َه ُمظي َم مي
ُ
ك ابل طل

ل
ا أ َم( أس هتع متا  هذ مل

ُ
هك

لأهتل بیتته مته لأمیتش  قمتإمىیه أطاب  قىبتا

 قمظا ب بزوب:  اتع ها  مش ن أطتاب م متا  طتاب م مته 

ریش روب، لقكه هطوت ػ ی م باقمظا ب قیأجشهم ػ ی ا 

مرغى رراين كرؼای ىرما برا ػؿبراؿه » مه ریتش روتب(

تا كـهایؼ:  عؼاويؼ که هی مل بي
ل
   ي

تیبل تَه ُمظي َم مي
ُ
ك تابل طل

ل
تا أ مل لل

َع  تتتبل غل َم  هذ كل
ُ
، آیرررا هَررراهبی کررره برررـ پیررراهبـ و هك

ـالمررىهًیى  يرراو يررافل ىررؼ برره عررإـ بیت اهلاهی

ـاو آيچره برـ  گًاهايو آو بىػ؟ صْـخ كـهىػيؼ هم

آيها يافل ىؼ بؼوو ايزرام ػاػو گًراه برىػ ولری ایرى 

فل ىرؼ ترا عؼاويرؼ بره وامرٖه آو هناهل برـ آيهرا يرا

ـتکرب  ایياو ؿا پاػاه ػهؼ بؼوو ایى کره گًراهی ه
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ایى يىع اف بال و اهتضاو همکرى امرت «. ىؼه باىًؼ

ؿوایرت  ىاهل ىیؼیاو هن بيىػ  اف اهرام ٍراػم

)بىتا هبتذأ  قتبالء ثتم بكتم لبىتا هبتذأ ىؼه که كـهىػيرؼ: 

ىىػ مپل ىما ؿا  هی بال اف ها ىـوع»  قشَاء ثم بكم(

ىىػ و مپل  کًؼ و آمایو اف ها ىـوع هی ػؿگیـ هی

اف « ىرررررما ػچررررراؿ آمرررررایو عىاهیرررررؼ ىرررررؼ

ای  ؿوایت ىؼه که كـهىػيؼ عؼاويؼ بًؼهپیاهبـ

 «.ؿا بقؿگ يؼاىت هرـ آيکه بالی او ؿا بیيتـ کـػ

)عئل هن ؿوایت ىؼه که كـهىػيؼ:  اف اهام ٍاػم

 يتا  قتذویا: يرتاتع  سعوت  ق ه
ً
مه  شذ  قىاط بتالء 

قىبیون ثم  المثتل ياالمثتل، لهبت تی  قمتإمه بؼتذ ػ تی  

 ذس  هماوه ل غه  ػماقه يمه طّح ئهماوه ل غته ػم ته 

  شتذ بالؤ ، لمه عخف  هماوه لػتؼف ػم ته  تل بتالؤ (

اف پیاهبـ مىال ىؼ که کرؼام یرز اف هرـػم ػؿ ػيیرا »

ىىيؼ؟ صْـخ ررىاب  بیيتـ ػچاؿ بال و هَاهب هی

ـاو و مررپل کنررايی  تـ  کرره برره آيهررا ىرربیهػاػ پیرراهب

افه ایمرايی کره ايرؼ هنتًؼ  هىهًیى هن هـ کرؼام به

ػهًرؼ، ػچراؿ  ػاؿيؼ و اػمال ٍرالضی کره ايزرام هی

ىررىيؼ   پررل هررـ کنرری کرره ایمررايو  اهتضرراو هی

باىررؼ بالیررو هررن بیيررتـ تـ  و ػملررو پرراتتـ  کاهررل

و ػملو تـ  عىاهؼ بىػ و هـ کل که ایمايو ّؼیق

 «.هؼ بىػکمتـ باىؼ بالیو هن کمتـ عىا

ایيراو و  بیرت اهلایى بالیا بؼؼ اف وكاخ پیراهبـ، برـ 

ـالمىهًیى  ىیؼیايياو، يافل ىؼ. بؼؼ اف ىهاػخ اهی
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يیررق بالهررا و هَرراهب بیيررتـ ىررؼ. ػؿ کتررب ترراؿیغی 

برـ ىریؼیاو ها  ػؿ تمراهی مرـفهیى»چًیى آهؼه کره 

و هَاهب بیيتـ ىؼ و بیيتـ ایى بیت اهلو ػلی

اهل کىكه بىػيؼ کره آو هـػهی که ػچاؿ بالها ىؼيؼ 

هن به عإـ  کخـخ ورىػ ىیؼیاو ػؿ آو ىرهـ برىػ  

هؼاویه، ػبیؼاللره برى فیراػ ؿا ػؿ آو ىرهـ بره ػًرىاو 

صاکن هًَىب کـػ و ػرالوه برـ آو صکىهرت بَرـه و 

ـاهیى ؿا هن به او ػاػ. ػبیؼالله برا ىرًاعتی کره اف  ػ

ؿا هرا  ىیؼیاو ػاىت به رنتزىی آيها پـػاعت و آو

یی کرره پًهرراو ىررؼه بىػيررؼ و گیررـ کررـػ و ػؿ هررـ رررا

کيت  بـعی ػیررـ ؿا هرن کرىا ػاػ و ػمرت و پرای 

ػؼه ػیرـی ؿا هٖغ کـػ و آيها ؿا بـ ؿوی تًره ػؿعرت 

ای ػیرررـ ؿا  عـهررا برره ٍررلیب کيرریؼ  چيررماو ػررؼه

ػؿآوؿػ و بـعی ؿا هن اف ىهـ بیـوو کـػ تا آواؿه ىىيؼ 

ـام ػوؿ ىىيؼ  برا ایرى اهرؼاهاخ هریز ىرغٌ  و اف ػ

ـام يمايؼ هرـ آيکه کيته ىؼ یا تضت  هيهىؿی ػؿ ػ

ـاؿ برىػ. هؼاویره بره  ـكرت یرا ػؿ صرال كر ـاؿ گ تؼویب ه

ياهرره ها  هْرراخ و صکررام عررىػ ػؿ تمرراهی مررـفهیى

يىىت که: يبایؼ ىهاػخ هیز یز اف ىریؼیاو ػلری 

ایياو و همچًیى کنايی که  بیت اهلبى ابیٖالب و 

کًًرؼ،  هری ولیت او ؿا هبىل ػاؿيؼ و كْاهلو ؿا يورل

 «.هبىل ىىػ
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فهايی که هًَىؿ، بًی الضنى ؿا فيؼايی کـػ ػؿ بیى 

ػبؼالله ههؼ هن برىػ  كـفيرؼاو ػبؼاللره یؼًری ها  آو

ـاهین ػؿ هؼیًره و  هضمؼ هؼرـوف بره يلرل فکیره و ابر

ـام بـ ػلیره هًَرىؿ هیرام کرـػه بىػيرؼ. هًَرىؿ  برا ػ

ـكتى به ػبؼالله ػمت ػاىت تا كـفيرؼاو او م غت گ

و بؼهًؼ. هًَىؿ، ػبؼاللره ؿا ىَرت ىرب ؿا تضىیل

فيؼايی کـػ به ٕىؿی که آيها ىب و ؿوف و فهراو يمراف 

تىاينتًؼ تيرغیٌ بؼهًرؼ هررـ برا تنربیش و  يمی ؿا

ای که ػلی بى الضنى پرؼؿ صنریى برى ػلری  اػػیه

ـاهرت هی کرـػ  بره وامرٖه ایرى ابرتال،  ٍاصب كرظ ه

بیًری ػؿ  يمی آیاػلیای  ػبؼالله كـیاػ فػ و گلت

آیرررا اف پـوؿػگررراؿ هتؼرررال  .هَررریبتی هنرررتین چررره

ـكترراؿی  يمی عررىاهی کرره هررا ؿا اف ایررى پـیيررايی و گ

عاؿد کًؼ. مپل هؼتی ٕىليی مکىخ کرـػ و بؼرؼ 

ػمى هاػؿ بهيت رایراهی ػاؿین که رق با ای  گلت:

ایررى هَرریبت یررا چیررقی بقؿگتررـ اف آو، برره آو ػمررت 

ـای هًَررىؿ ػبامرری ػؿ رهررًن  يغررىاهین یاكررت و برر

ـكتاؿ کـػو ها به ایى بالیا  رایراهی امت که رق با گ

 یررا بقؿگتررـ اف آو، ػچرراؿ آو يغىاهررؼ ىررؼ  صررال اگررـ

عىاهی ٍبىؿ باه که ػؿ ایى بالیی که ها ػچراؿ  هی

ـگ يقػیز باىؼ و ها به  هی این به يظـ آو ىؼه ؿمؼ ه

وه ؿها عىاهین ىؼ به ٕىؿی که ايؼ فوػی اف ایى ؿن و

ػ و اگرررـ هرررن گىیرررا هررریز احرررـی اف آو يغىاهرررؼ برررى

وه ها ؿا ايؼ عىاهی ػػا کى که عؼاويؼ اف ایى ؿن و هی
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يزاخ ػهؼ و به هًَىؿ ػؿ آتو رهًن تغلیق ػهؼ! 

 کًن. او گلت که يه بـ ایى بال ٍبـ هی

 دعتیابی به بشَی  ص مش نب ل الی  ق ی ل3

ـتبره والیری امرت کره  ـالمرىهًیى ه  ولیت اهی
ً
هنلما

برا تراله و  کًًرؼ هررـ يمری کنی به آو ػمت پیرؼا

ابرتال و صلررظ يلرل و تٖهیررـ هلرب  هررـػی بره اهررام 

ره ػاىرت  باهـ  ق ته  وتا أل تبكم  هتل  )لػّـ

 يو ق ته  وته  قبیعل  ات
ً
ع يانختز ق تبالء ج بابتا

 قتتی شتتیؼتىا متته  قغتتیل يتتا  ألعتتشع  قیىتتا ل

ؿا  بیررت اهلبرره عررؼا هنررن کرره هررى ىررما »  قتتو د (

کى ػومت ػاؿم صْـخ كـهىػ  پل راهؼه بال بـ تى 

ـا مىگًؼ به عؼا که هبال به مرىی هرا و پیرـواو هرا  فی

ـکت میالب ػؿ ػؿه هیتـ  ىتابًؼه بـعری «. آیؼ تا ص

بایؼ لبامی اف » ايؼ:  ایى صؼیج ؿا ىـس ػاػيؼ و گلته

ػمل ٍالش و توىا آهاػه کـػ تا مپـی اف تهی ػمرتی 

بایؼ »ايؼ که :    و بـعی ػیرـ گلته«ؿوف هیاهت باىؼ

ـت ػيیا گلت و ػؿ آو فهؼ وؿفیرؼ و برـ تهری ػمرتی  ت

ٍبـ کـػ  ىاهؼ ایى هؼًا کالم صْرـخ ػلری امرت 

ـا هرى ػؿ ىرما مریمای هرىهًیى ؿا  :که كـهىػيرؼ چر

ـالمىهًیى میمای ىیؼیاو  يمی بیًن! پـمیؼيؼ یا اهی

چرىيرره امررت؟! تهرری ىررکماو اف يغررىؿػو، عيررز 

 «.لباو اف تيًری و کن بیًایاو بغإـ اىز ؿیغتى
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ا هن بره ایرى ػلیرل امرت کره ىریؼیاو يقول ایى بالی

پرات و ٍرالش هنرتًؼ و بره همریى  ، با توىا،ػلی

ـيررؼ تررا  ـاؿ گی عررإـ بایررؼ هررىؿػ ٕررال و آفهررایو هرر

ـكیت تاُط  های صویوی آيها آىکاؿ ىىػ ی
َّ
تبل  قى غي

 ل
ل
)أ
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ايؼ کره چرىو برىیًرؼ:  آیا هرـػم پًؼاىرته»  ق

ایماو آوؿػین، ؿها ىىيؼ و ػیرـ آفهایو ييىيؼ؟ هرـ 

آیًه هـػهی ؿا که پیو اف آيها بىػيؼ آفهىػین، تا عؼا 

ػاؿػ و ػؿوؿرىیاو ايؼ هؼلىم  کنايی ؿا که ؿامت گلته

هرا    هٖؼا اگـ کنی اف ایى اهتضاو«ؿا هتمایق گـػايؼ

هررا مررـبلًؼتـ بیررـوو بیایررؼ، هنررتضن آو  آفهایو

ـآو به آيها  هیهایی  وػؼه ىىػ که عؼاويؼ هتؼال ػؿ ه
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ايررؼ و کاؿهررای ىاینررته  کنررايی کرره ایمرراو آوؿػه»

اىيرراو ػؿ يررقػ کًًررؼ بهتررـیى آكـیؼگايًررؼ. پاػ هی

امررت راویررؼ کرره ػؿ آو هایی  پـوؿػگاؿىرراو بهيررت

يهـها راؿی امت. ترا ابرؼ ػؿ آيزایًرؼ. عرؼا اف آيهرا 

عيًىػ امت و آيها اف عؼا عيًىػيؼ. و ایرى عراً 

اف رررابـ «. کنرری امررت کرره اف پـوؿػگرراؿه بتـمررؼ

) ن كـهىػيرؼ:  ايَاؿی ؿوایت ىرؼه کره پیراهبـ

بـ ؿوایرت ػیررـی بًرا شتیؼته(ل َیش  قبشهت  هتم ػ تا ل
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گلت کره هرى اف ىریؼیاو  ىغَی به اهام صنى

بًرؼه عؼاويرؼ اگرـ ای  ىما هنتن صْـخ كـهىػيرؼ

اواهررـ و يررىاهی هررا ؿا إاػررت هیکًرری پررل ؿامررت 

ای ولی اگـ به عالف ایى امت پل به ػؿمرتی  گلته

ـتبه والیی ؿا اػػا کـػه ای کره يبایرؼ برا اػػرای  که ه

کًی! پل يرى که هى تـ  واهی آو گًاهايت ؿا مًریى

اف ىیؼیاو ىما هنرتن و بررى هرى اف هضبراو ىرما و 

ػىمى ػىمًاو ىما هنتن که ػؿ ایرى ٍرىؿخ کراؿ 

 ای.  ػؿمتی ايزام ػاػهای و هًَلايه مغى گلته

ػـُ کـػ: یابى ؿمىل الله كـػی به اهام صنیى

هررى اف ىرریؼیاو ىررما هنررتن! صْررـخ كـهىػيررؼ: اف 

کرره عؼاويررؼ  عؼاويررؼ بتررـك و چیررقی ؿا اػػررا يکررى

برىیؼ ػؿوؽ گلتی ػؿ اػػایی که کـػی! ىیؼیاو هرا 

ػی، ای  کنايی هنتًؼ که هلبياو افهـ ياپاکی و ال

تىايی برىیی کره هرى اف هضبراو و  پات امت. اها هی

 هىالیاو ىما هنتًؼ.

اٍررضاب اهمرره ایررى هوررام وال ؿا تًهررا هغَررىً 

ـالمىهًیى ػايًرؼ بره همریى  هری ىیؼیاو واهؼی اهی

ػهًرؼ ترا بره آو  هی م تاله ىاو ؿا ايزامعإـ تما

ياهل ىىيؼ اگـ کنی آيها ؿا بره ایرى هورام هًتَرب 

تـمیؼم  هی کـػ، به عإـ عيیتی که ػاىتًؼ و هی

 کررره اف اهرررل واهؼررری ایرررى هورررام يباىرررًؼ گـیررراو
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ـای ابرری  هرری ىررؼيؼ  همچًرراو کرره ایررى اتلررام برر

کهمل، ابى ابی یؼلىؿ و كْیل برى مرکـه، اتلرام 

ع  ن ػمتتاس  قتتذهىا  یتتل ق ظتتادق ) اكترراػه امررت 

شتت ذ  قیتتوم ػىتتذ  اػتتا  قكويتت  بشتت اد  يرتتات قتته 

ربتل شت ادنك 
ُ
 قراػاع  تم هتا ػمتاس يرتذ ػشيىتاك، ال ن

  تتذ  سنؼتتذا يش  ظتته ل ألوتتك س يؼتتا، يرتتام ػمتتاس ل

 عترشره  قبكتاء يرتات  بته  بتا قی تی ) قراػتا(ع  وتع 

 قحذهث ئن كان هغتوءك أن هرتات  سجل مه  هل  قؼ م ل

 وع مه  َو وىا يرتات قته  س يؼا يتبشأ مه  قشيغ ل قك

، ل ػماسع ها هز  ما رهبع ل قكىتا   ق ه  قی  یث رهبعل

ػ ّا،  ما بكا ا ػ تی ورغتا يىغتبتىا  بكیع ػ یك ل

 قی سنب  ششهر  قغُع مه  ه  تا، صػمتعل  وتا س يؼتا، 

 ن  لت متته عتتما  قش يؼتت  لهحتتك  تتذثىا  قظتتادق

يا ػظا  لمىو  موعی  قغحش   قزهه قما شاهذل  له 

 عتغ مو  قكل ما وضت  سيؼو   مش يشػون ل  نبؼو  ل به ل

ب تتم يغتتتماهم يشػتتتون  قش يؼتتت  قمتتت ا سيؼتتتو  دهىتتته، 

يؼل كتل متا أمتش   ياقش يؼا مه سيغ كل ما كشهه  ق ه ل

 هه يا  قضمان مثل هز ، ياوما بكیع ػ ی ورغا   ق ه، ل

 غ  ق ه ػ ی   با ل
ّ
   العتم  ذ نرب ع هتز َشی   ن هط

هروتع هتا   قششهف ػ ی ورغا يیؼانبىا سبا ػض لجل ل

 ق طاػاا كما  ات قك 
ً
 قألباطیل ػامال

ً
ػماس أكىع س يؼا

يیكتتون رقتتك مرظتتش  بتتا يتتا  قتتذسجاا ئن عتتامحىا، 

 قشذهذ  قؼراب ػ ا  ن وا شىا ئال  ن هتذ سكىا 
ً
موجبا

 ما بكا ا ػ یك ي ؼظم كزبك يتا  مو قّا بشراػت م، ل

شتتررتا  قشتتذهذ  ػ یتتك متته  ش  عتتما لنغتتمیتا بویتت

جؼ تته  ػز ب  ق هع أن طشيعل َیش  العتماء  قحغتان ل

اهرـوف »ػرـُ ىرؼ:  به اهام ٍاػم»مه  سرق ا( 
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اؿ ُػهًی يقػ ابى ابی لیلی هاّی کىكه، ػؿ اهـی  ػمب

اؿ! بـعیرق »گىاهی ػاػ. هاّی به او گلت:  ای ػمبر

ن  پرؾیـی ىًامین و گىاهی ترى ؿا يمی که ها تى ؿا هی

ـاکرره تررى ؿاكْرری هنررتی اؿ بـعامررت، ػؿ«. چ رر  ػمب

گـینت.  لـفیؼ و مغت هی هایو هی که ىايه صالی

تى هـػی اف اهل ػايو و »ابى ابی لیلی به او گلت: 

صؼیج هنتی، اگـ عىه يؼاؿی که به ترى ؿاكْری 

ـام برـػاؿ ترا ػؿ فهرـه ی  گلته ىىػ، ػمت اف ایرى هر

ـاػؿاو ها باىی اؿ بره او گلرت: «. ب كاليری! ای »ػمبر

ـگق ػؿ ؿاهی کره ترى پیمرایی،  هری مىگًؼ به عؼا! ه

گؾاؿم و ایى اىز ؿا هن به صال تى و هن به  گام يمی

ـا به  صال عىػ هیـیقم  بـ عىػ هی ـاکه تى ه گـین، چ

هورراهی وال ينرربت ػاػی، صررال آو کرره مررقاواؿ آو 

يینتن، پًؼاىتی کره هرى ؿاكْری هنرتن. وای برـ 

يغنررتیى : »برره هررى كـهررىػ اهررام ٍرراػم«! تررى

ـايی بىػيرؼ کره  کنايی که ؿاكْی يام گـكتًؼ، ماص

ی ػَای هىمی )به وی ایماو  پل اف ػیؼو هؼزقه

آوؿػيررررررؼ و اف او عيررررررًىػ ىررررررؼيؼ و ؿاه او ؿا ػؿ 

گـكتًررؼ و كـهرراو كـػررىو ؿا واگؾاؿػيررؼ و برره  پیو

ـآيچه برـ مـىراو آهرؼ، گرـػو يهاػيرؼ. اف ایرى ؿو  ه

ـاکر ه آهرریى او ؿا كـػرىو ایيراو ؿا ؿاكْری ياهیرؼ  چ

ؿكِ و ؿػ کـػيؼ. پل ؿاكْی کنری امرت کره هرـ 

آيچه ؿا عؼاويؼ هتؼال ياپنًؼ ىمـػه امت ؿػ کًرؼ 
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ـآيچرره عؼاويررؼ كـهرراو ػاػه، ػمل ا  و برره ه رر کًررؼ. اهب

چًیى کنی ػؿ ایى ؿوفگاؿ کزامت؟! آؿی، بـ صال 

ـاکره مرغت هی عىػ هی تـمرین عؼاويرؼ  گرـین  چ

 بـ بإًن يظـ اكکًؼ، صال 
ب

ورل آيکه هرى چًریى ػقب

ام و بررؼیى مرربب  يررام والیرری ؿا بررـ عررىػ پؾیـكترره

ـا هزرافاخ کًرؼ و برىیرؼ:   هر
ب

وررل ای »پـوؿػگاؿ ػقب

اؿ! آیا به گىيه که او گلت تى ؿاكْی  ؿامتی هماو  ػمب

های  ای و به كـهاو هنتی و مغًاو یاوه ؿا ؿػ کـػه

؟ پررل ػؿ آيزررا اگررـ عؼاويررؼ «ای هررى ػمررل يمررىػه

ػرا اف هورام هرى هتؼال بـ هرى آمراو گ یرـػ، ایرى اػب

تؼالی بـ هى مرغت گیرـػ، ایرى  کاهؼ و اگـ صن هی

ـا ػؿ کیلـی راو كـما گـكتراؿ هیکًرؼ، هررـ  ػا ه اػب

ا بـ  ـا ػؿیابًؼ  و اهب ایًکه ػومتاين با ىلاػت عىػ ه

تى هیرـین چىو بـ هى يراهی يهراػی کره مرقاواؿه 

گىيه ػؿوؿری برل برقؿگ گلتری و ػلرن  يینتن و ایى

ـایت ه ـگرىو  یب ـاکره والترـیى امرن ؿا ػگ مرىفػ، چ

گىيه عىػ  کـػی و آو ؿا فبىيتـیى امن ماعتی و ایى

 ؟«اعتیايؼ ؿا ػؿ ػؾاب عؼاويؼ هتؼال

ـكرت بره  ـتى ىًاعت ایى هوام و هؼ اٍضاب اهمه ػؿ پ

ـالمررىهًیى، يرره تًهررا بررـ بالهررا و  صویوررت ولیررت اهی

 کـػيرررؼ بلکررره آو ؿا يؼمتررری ٍررربـ هیهرررا  آفهایو

ًؼ که مرقاواؿ ىرکـ امرت. همریى ػیرؼگاه ػاينت هی

 به ػًىاو هلاػ بـعی اصاػیج ؽکـ ىؼه بىػ که
ً
 مابوا

قتته نكووتتو  متتإمىیه  تتتی نؼتتذل   قتتبالء وؼمتت  ل قشَتتاء )
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مظیب  لرقك  ن  قظبش ػىذ  قبالء  يؼل مه  قور   ػىتذ 

  قشَاء(ل

عؼاويؼ هتؼال يیق ػؿ وصری بره صْرـخ هىمری برى 

ـاو، چًیى هی   )هاكـهایًؼ:  ػم
ً
موعی ما َ رتُع َ رتا

ئوتا  ومتا  بت یته قمتا هتو  أ ب  قا مه ػبذ   قمتإمه، ل

أصل  ػىه قما هو َیتش  أػايیه قما هو َیش قه، ل َیش قه، ل

أوتا أػ تم بمتا هظت ح ػ یته  أػطیه قما هو َیتش قته، ل قه، ل

قیتشع  قیشتكش وؼمتا ا، ل ػبذ ، ي یظبش ػ تی بال تا ل

 ػمتل بشػتا  ل برؼا ا، أكتبه يا  قظذهریه ػىتذ   ر 

ای هىمی! هیز هغلىهی يیاكـیرؼم کره »  طاع  مش (

يقػ هى هضبرىبتـ اف بًرؼه هرؤهًن باىرؼ. او ؿا بره برال 

ـكتاؿ ـایو بهتـ امت و هرى  هی گ ـا که ایى ب مافم  فی

مافػ. پرل بایرؼ  هی ػاين چه چیق بًؼه ام ؿا هی بهتـ

ؿا مررپاك هرراین  بررـ بررالی هررى ىررکیبا باىررؼ و يؼمت

ای هررى عيررًىػ باىررؼ، تررا او ؿا اف گررقاؿػ و برره هْرر

ای هرى ػمرل  یواو يقػ عىػ بًىینن اگـ بًابـ ّؿ ٍؼب

ـا إاػت کًؼ  «.کًؼ و اواهـ ه

بره هرـػی و ؿوایت ىؼه امت که صْـخ ػینری

يابیًا ػبىؿ كـهىػ که پیل و فهیًریرـ برىػ و ػو ىرن 

ـكته و گىىرت برؼو او بره  ـا گ تى او ؿا ياعىىی كلذ ك

 قحمتذ ق ته »گلرت:  و هی ػلت رؾام كـو ؿیغتره برىػ

صمررؼ و » «ل قتتزی ػايتتاوی ممتتا  بت تتی كثیتتش  متته َ رتته

ـا اف  متایو هـ عؼاهی ؿا که ػاكیت بغيیؼه امت ه
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آيچه بنریاؿی اف علرن عرىػ ؿا بره آو هبرتال كـهرىػه 

شتتاء متته   هتتا هتتز  ل  ّی »آو صْررـخ كـهررىػ: « امررت.

کؼام بالمت کره  ای هـػ!» «ل قبالء  س   مظشليا ػىتكل

ها سل   ق ه  وتا َیتش »گلت: « ف تى تىاين ػیؼ؟هًَـف ا

ممتته قتتم هجؼتتل  ق تته يتتا   بتته متتا جؼتتل يتتا   بتتی متته 

ـاؿ يرؼاػه  ای ؿوس الله!» .«مؼشيته هى بهتـم اف آيکه ه

ـاؿ ػاػه امرت ػؿ ػل  امت عرؼای ػؿ ػل او آيچره هر

 «لطذ ع هاا هتذكل»كـهىػ: « هى اف ىًامایی عىػ.

ػمرت  «ه.ؿامت گلتی و ػمت عرىػ ؿا بره هرى برؼ»

عىػ ؿا به آو صْـخ ػاػ و ياگاه هرـػی ىرؼ اف همر  

 ام هیر خ.ايرؼ تـىراو ػؿ اكقوو ]و[ تـ هـػم عىىرـوی

ـاُ او ؿا فاهررل كـهررىػ و بـعامررته  عؼاويررؼ تىايررا اهرر

الترررقام ٍرررضبت آو صْرررـخ ؿا اعتیررراؿ يمرررىػ و ػؿ 

 پـػاعت. عؼهتو به بًؼگی عؼای ػق و رل هی

هرىػه: کره كـ هًنرىب امرتهرن  به اهام ٍراػم

که به ارباؿ ٍبـ کـػه، به هـػم ىکىه يکرـػه  کنی»

تررابی يًمایررؼ، او اف ػررىام امررت و  ػؿی بی و بررا پررـػه

تتشي بع كـهررىػی او چیررقی امررت کرره عؼاويررؼ  بهررـه
ِّ

ش

شهه ابي
ـاو الهی بياؿخ ػهیؼ   قظَّ یؼًی به بهيت و ؿل

ا آيکه با ؿوی باف به امتوبال بال ؿكته و با آؿاهو و  و اهب

ی او  آو ٍبـ کًؼ، او اف عىاً امت و بهـههتايت بـ 

ّن ایى مغى پـوؿػگاؿ امت:  ههل  ئي شي ابي
غل  قظَّ  .« ق ه مل
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 ها  بتالء به ج ع لشكاس شذن ب تشهه ل4

یکی اف ػلل بالها و اهتضاو ها، ایى امت که اينراو 

اػمالو ؿا بره ورره يیکرى و بره ٍرىؿخ کاهرل ايزرام 

 عؼاويرؼ هتؼرال، بره فیراػی ػمرل
ً
يرراه  ػهؼ. هٖؼرا

کًررؼ بلکرره برره صنررى ايزررام ػمررل تىررره ػاؿػ  يمی

تَم  :ٕىؿ که ػؿ آیه ىرـیله كـهرىػه هماو
ُ
ك هُّ

ل
ُكَم أ تول

ُ
َب  یل )قي

ل( مل ُه ػل َ غل
ل
 .أ

ـآو  یکی اف صوایوی که عؼاويؼ تبراؿت و تؼرالی ػؿ هر

کـین آو ؿا تبییى کرـػه و برا يرقول آیراخ هغتلرق آو 

 صویوت ؿا ػؿ هلىب هىهًیى تخبیت کرـػه امرت ایرى

امت که آيچه اف بال و هَیبت و مرغتی و ىرؼخ بره 

تتا  لل ) ؿمررؼ تًهررا يتیزرره گًاهرراو آيهامررت  آيهررا هی مل

َع  بل غل ا كل مل بي
ل
   ي

یبل َه ُمظي َم مي
ُ
ك ابل طل

ل
َم لل  هذ أ

ُ
یتش هك ثي

َه كل و ػل
ُ
َؼر ( هل

تتهي ل ) و  بي
ُ
تتاو تتا كل تتَم مل  بي ي

تتاقل تتو  لل ل
ُ
مي 

تتا ػل  مل
ُ

اا
ل
ئ تتیِّ ُ َم عل تتابل طل

ل
أ
ل
ي

ونل 
ُ
َ ضي 

َغتتتل تررا آيکرره برره کیلررـ اػمررال فىررت عررىػ » (هل

کـػيؼ آيهرا  ؿمیؼيؼ و آو ػؾابی که به آو تمنغـ هی

تا «. ؿا اصإه کرـػ مل تهي لل
َّ
تهل  ق  مي

ل
   ي

ل
تى غل تَه  ل  مي

كل تابل طل
ل
تا أ ]مل

تكل  غي
َ
ر
ل
َه و مي

ل
   ي

ل
ئ یِّ َه عل  مي

كل ابل طل
ل
هرـ عیرـی کره بره ترى » أ

ؿمؼ اف رايب عؼامت و هـ ىـی که بره ترى ؿمرؼ اف 

  يررقول بـعرری آیرراخ ػؿبرراؿه «تررى امررترايررب عررىػ 

بضبىصه يبـػ هیاو هنلماياو و کلاؿ هـیو ػؿ رًگ 

ؿمرايؼ کره ىکنرت آيهرا ػؿ  هری اصؼ هن ایى يکته ؿا

ایى رًگ به عرإـ ػرؼم تؼرؾیب يلرل كرـػی آيهرا 
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تَومل بىػه يه امباب هاػی ػیرـ  َم هل
ُ
ك
َ
تى تَو  مي

َّ
ق ول

ل
ههل ن زي

َّ
نَّ  ق ]ئي

مل 
َّ
و اني ئي َمؼل جل

َ
ی  ق

ل
ر تل

َ
ُبو   ق غل ا كل َؼغي مل بل اُن بي

ل
َیط

َّ
ُ ُم  قش

َّ
ق ضل  ا  َعتل

اف هیرراو ىررما آيرراو کرره ػؿ ؿوف هوابلرره آو ػو گررـوه »

ای اف اػمالياو ىیٖاو آيها  برـیغتًؼ، به مبب پاؿه

 «.ؿا به عٖا اكکًؼه بىػ

کًرؼ  هی آیاخ الهی تًها ػلیل بالها و هَاهب ؿا بیاو

 ًرررؼ وک هرری بلکرره همقهرراو ؿاه ػررالد ؿايیررق بیرراو

كـهایرؼ کره بافگيرت بره مرىی عؼاويرؼ تبراؿت و  هی

و و تىمل به ماصت هؼمری اتؼالی و تْـع به مىی 

عؼاويؼ هتؼرال و تٖهیرـ هلرب اف ؿؽاهرل اعالهری ؿاه 

تو   ]لل صل ؿكغ بال و هَیبت امت 
ُ
ى ی لمل تشل

ُ
ر
َ
  ق

ل
َهل

ل
نَّ أ

ل
َو أ

ل
ق

ا لل  تمل تهل  قغَّ اا  مي كل شل َم بل َی ي
ل
ا ػل 

ل
َحى تل

ل
ر
ل
َو  ق

ل
ر
َّ
َسعي لل  ءي لل  ن

ل
تَه   أل كي

ل
ق

َن 
ل
ی أ تشل

ُ
ر
َ
  ق

ُ
َهتل

ل
هل أ مي

ل
أ
ل
ي
ل
ُبون أ غي

َ
ك و  هل

ُ
او ا كل مل اُهَم بي

ل
و
َ
ز

ل
َ
ل
أ
ل
ُبو  ي

َّ
ز كل

 لل 
ً
انتتا یل ا بل

ل
ُعتتى

َ
أ ُ َم بل یل ني

َ
تأ لل  هل

ل
ُمونل أ تا ي

ل
َن  ُهتتَم و

ل
ی أ تتشل

ُ
ر
َ
  ق

ُ
َهتتل

ل
تتهل أ مي

ل
أ

ا ُػحًی لل 
ل
ُعى

َ
أ ُ َم بل یل ني

َ
أ و  مل  هل

ُ
ى مي

ل
تأ
ل
ي
ل
ُبتونل أ ؼل

َ
تال ُهتَم هل 

ل
تهي ي

َّ
تشل  ق 

َ
ك

ونل 
ُ
ث شي
ههل هل زي

َّ
َ ذي قي 

َم هل
ل
ق لل
ل
ُشلنل أ اعي

ل
خ
َ
َوُم  ق

ل
ر
َ
ال  ق هي ئي

َّ
شل  ق 

َ
ك ُه مل مل

َ
أ هل

َم لل  وبي ي
ُ
و
ُ
تتز اُهَم بي

ل
تتَبى طل

ل
تتاُء أ

ل
ش

ل
تتَو و

ل
َن ق

ل
تتا أ َه ي ل

ل
َؼتتذي أ

تتَه بل  مي
َسعل
ل
  أل

ُؼونل  َغمل ُ َم ال هل
ل
َم ي وبي ي

ُ
 
ُ
ی  

ل
ُغ ػل  بل

َ
ط
ل
ها  اگـ هـػم هـیره» و

ـکراخ  ایماو آوؿػه و پـهیقگاؿی پیيره کرـػه بىػيرؼ ب

گيررىػین، ولرری  آمررماو و فهرریى ؿا برره ؿویيرراو هی

ـاو ؿا بره ػؿوؿررىیی ينربت ػاػيرؼ. هرا يیرق بره  پیاهب

ها  ىاو کـػین. آیا هـػم هـیه کیلـ کـػاؿىاو هؤاعؾه

هًرام که به عرىاب  پًؼاىتًؼ اف ایًکه ػؾاب ها ىب

ؿ اهايًررؼ؟ و آیررا هررـػم ايررؼ بررـ مررـ آيهررا بیایررؼ، ػ ؿكته

ها پًؼاىتًؼ اف ایًکه ػؾاب ها به هًرام چاىت  هـیه
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که به بافیچه هيـىلًؼ بـ مـ آيهرا بیایرؼ، ػؿ اهايًرؼ؟ 

آیا پًؼاىتًؼ که اف هکـ عؼا ػؿ اهايًؼ؟ اف هکرـ عرؼا 

ـای آياو کره فهریى  رق فیايکاؿاو ایمى يًيیًًؼ. آیا ب

ىػه امرت کره ايؼ، باف يًم ؿا اف پیيیًیاو به اؿث بـػه

اگـ بغىاهین آيها ؿا يیق به کیلـ گًاهايياو به ػوىبت 

يهین ترا ىرًیؼو  ؿمايین و بـ ػلهایيراو ُههرـ هری هی

 «.يتىايًؼ؟

 

 های ػالج لن هاهی  ص بیان ػ ل بالها ل س   ومووه

 پشد َع  روق ششػی

ـای ىیظ هلیؼ  (الله )ػزلػؿ ػوهیى تىهیغ اهام ػَـ کره  رب

ـهىم ػاىتًؼ یؼًی يقػیز همـ 412ػؿ ىىال مال  ی ه

وحه وؼ تذ ئقیتك أه تا  )لكـهایًؼ:  هی ر به هقاؿ مال هبل

ك  ق ته بىظتش   هتذ   قوقا  قمخ ض  قمجاهتذ يیىتا  قظاقمیه،

ته   هذ  قز  به  قغ ف مه ألقیا ك  قظاقحیه ئوه مته  نرتی سبَّ

أَشج مما ػ یه ئقی مغتتحریه كتان  مه ئَو وك يا  قذهه ل

 مته  قرتىت   قم
ً
 ، ل بط ت  للمىا

ّ
مته  محى تا  قمظ مت   قمؼت 

بخل مى م بما أػاد   ق ته مته وؼمتته ػ تی مته أمتش  بظت ته 

 بتتزقك أللال  ل
ً
قتتو أن أشتتیاػىا  لَشنتته، ل ياوتته هكتتون َاعتتش 

ر م  ق ته قطاػتته ػ تی  جتمتاع مته  قر توب يتا  قويتاء 
ّ
لي

ش ػى م  قُیمه ب را ىا، ل
ّ
قتؼّج ع ق تم  باقؼ ذ ػ ی م قما نأَ

طتذ  ا متى م بىتا،  بمشاهذنىا ػ ی     قمؼشي  ل قغؼاد  

ال وتإثش   يمتا هحبغتىا ػتى م ئال متا هتظتل بىتا ممتا وكشهته ل
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ای »وؼتم  قوكیتتل(  هتتو  غتبىا ل  ق ته  قمغتتؼان ل متى م، ل

ـاو ػؿ ؿاه هرا ای  ػومت هغلرٌ و کنری کره برا مرتمر

کًی! عؼاويرؼ برقؿگ آو چًراو کره ػومرتاو  هی هباؿفه

اؿی كـهىػ، ترى ؿا يیرق برا يَرـخ ٍالش ها ؿا ػؿ گؾىته ی

کًین که هـ کنی  هی عىػ ت ییؼ كـهایؼ. ها با ىما ػهؼ

ـاػؿاو ػیًری ىرما )ىریؼیاو( کره تورىی ؿا مرـهایه  اف ب

ـاؿ ػهؼ اف كتًه ـاه کًًؼه یلمت عیق های  عىیو ه گم

فهراو عىػهراو( و های  ػؿ اهاو عىاهؼ بىػ )هايًؼ كتًه

ـػه، ا ف آيچره بایرؼ اگـ کنری برـعالف وییلره ؿكتراؿ کر

ـاو و فیراو ػو رهراو،   عن
ً
ما

ب
ػمل کًؼ بغل وؿفػ، هنل

يَیبو عىاهؼ ىؼ. اگـ ىیؼیاو ها، که عؼاويؼ آيها ؿا 

رن برؼاؿػ، ػؿ وكرای بره 
ب
به ٕاػت و بًرؼگی عرىیو هىك

ػاىرتًؼ و آو ؿا  هری ػهؼ و پیماو الهری اتلرام و اتضراػ

ـم ـای ایيراو بره  هی هضت ـػيؼ، مؼاػخ ػیؼاؿ هرا بر ىم

 اكتاػ و فوػتـ اف ایى به مؼاػخ ػیؼاؿ ها يایرل میي ت عیـ

ـكرت واهؼری و  هی ىرؼيؼ ػؿ ٍرىؿتی کره برـ امراك هؼ

ؿامترىیی و ٍؼاهت آيها ينبت به ها برىػ. )یؼًری اگرـ 

ػؿ ػومتی با ها ٍاػم بىػيؼ.( آيچه که هىرب ررؼایی 

ـػیرؼه و آيراو ؿا اف ػیرؼاؿ هرا هضرـوم  ها و ػومرتايماو گ

اهای آياو ينبت به اصکرام يمىػه امت، گًاهاو و عٖ

الهی امت. و عؼاويؼ تًها یاؿی کًًؼه و کلایت کًًؼه 

ـای هامت  «.تمام کاؿها و اهىؿ ها و بهتـیى وکیل ب
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 دالهل محشلمیع بشش  ص دهذ س  مام صمان

ـافهای تىهیغ ىـیلياو  (اللره )ػزلاهام فهاو ػؿ بـعی اف ك

برره هـصررىم هلیررؼ برره بـعرری اف ػلررل هضـوهیررت بيررـ و 

ـػهعَ  ىیؼه اف ػیؼاؿ عىػىاو اىاؿه ک
ً
ايؼ. البتره  ىٍا

ـا  ـای ىیؼیاو رای تامق بیيتـی ػاؿػ چ هضـوهیت ب

ـای  که آيها اف هرـ گرـوه ػیررـی امرتضوام بیيرتـی بر

ػیؼاؿ صْـخ ػاؿيرؼ چرىو کره بره آو صْرـخ اػتوراػ 

ؿامظ ػاؿيؼ و اػػای ولیت و يَرـخ ایيراو ؿا ػاؿم اهرا 

ـاو که اٍاًل ػیؼاؿ صْـخ ؿا يؼاؿيرؼ  برا تمرام ایرى  ػیر

ىرىػ  یکری اف  اصىال بـعی اهرىؿ هرايغ ایرى ػیرؼاؿ هی

ـػاعرت صورىم  ههمتـیى ػلل ایرى هضـوهیرت، ػرؼم پ

ـػه امرت  ـػی امت که عؼاويؼ هتؼال آو ؿا وارب ک ى

ـػه امت که بایؼ آو ؿا بایرؼ  هنرتضویى ایرى بره و اهـ ک

ـػ. ـػاعت ک  اهىال پ

 

 ػیلثاس متشنب بش ػذم پشد َع  روق شش 

ـتررب  بررـ ػررؼم پـػاعررت صوررىم ىررـػی ػو احررـ هت

 :ىىػ هی

 ناَیش دس ظ وس  ؼشا قفع 
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بًابـ آو بيـیت بیيرتـ ػؿ یلرن و آفاؿ و اؽیرت و 

ـاهررری عىاهرررؼ هايرررؼ و تؼرررؼاػ  ـاف و گم ايضررر

 .هنتضویى ػؾاب بیيتـ عىاهؼ ىؼ

 گمش   كىىذ های  ػذم دس  مان ماوذن  ص يتىهبع 

ـا کرره پـچن ـاهرری هغتلررق و هررای  چرر هتؼررؼػ گم

هنتًؼ و هبل اف یهىؿ صْـخ يمایاو عىاهًرؼ 

ىؼ و صویوت ؿا بـ هـػم هيتبه عىاهًؼ ماعت 

ـگـػاو عىاهًررؼ ىررؼ و  برره ٕررىؿی کرره هررـػم مرر

هررای  تىايررایی تيررغیٌ هنرریـ ٍررضیش اف ؿاه

ـاكرری  يغىاهًررؼ ػاىررت. یکرری اف اٍررضاب  ؿاايض

ـاه ىرؼو بره وامرٖه ایرى كتًره ها  اهمه که اف گم

ـاك ػاىت ؿاه يزاخ ؿ  پـمرؼ،  هی ا اف صْـخه

 ق تته ئن أمشوتتا  )لكـهایًررؼ:  ایيرراو ػؿ رررىاب هی

به عؼا مرىگًؼ کره ؿاه هرا اف » ألبیه مه  قشمظ(

 بًررابـ تىهیررغ «امررتتـ  عىؿىرریؼ ؿوىررى
ً
  هٖؼررا

ىىػ ایى ؿاه  هی ىـیق، یکی اف اهىؿی که باػج

ـاػ همچىو عىؿىیؼ ؿوىى باىرؼ اتیراو  ـای اك ب

 صوىم ىـػی امت.

 

  وراق دس س   َذ بخل لسصهذن  ص 

همايٖىؿ که ػؿ ایى تىهیغ ىـیق به ٍرىؿخ ّرمًی 

بیاو ىؼه، اهىال هـػم یز ؿفم امت که عؼاويؼ بره 

آيهررا ػًایررت كـهررىػه و اگررـ بغىاهررؼ آيهررا ؿا هضررـوم 
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عىاهؼ ماعت  صال چرىيه امت کره هرـػم ينربت 

 برره إاػررت اواهررـ الهرری و ايزررام ػمررتىؿاخ او بغررل

ه عؼاويؼ بره آيهرا ػًایرت وؿفيؼ و هوؼاؿی اف آو ک هی

ـای ؿكغ صىاهذ کنايی که هضتاد هنرتًؼ،  کـػه ؿا ب

ـا ؿا با كورـ  يمی عـد کًًؼ. به ػؿمتی که عؼاويؼ كو

تتَم اهتضرراو کررـػه و اؿًیررا ؿا بررا بغيررو 
ُ
ك هُّ

ل
ُكَم أ تتول

ُ
َب  یل )قي

ل( مل ُه ػل َ غل
ل
 .أ

 

 دقیل نوجه به َمظ دس  هه مغئ ه

پـػاعتره  ػًاویًی که ػؿ ؽیل صوىم ىرـػی بره آيهرا

کلراؿاخ  عمرل، ىىػ بنیاؿ فیاػيؼ هخرل فکراخ، هی

هالی و هىاؿػ ػیرـ. آيچه باػج ىؼ ها های  يؾؿ هالی،

بیيتـ ػؿ ایى بضج به هنئله عمل تىرره کًرین بره 

 :ػو ػلیل امت

تـیى وارباخ هرالی  ایًکه هنئله عمل اف ههن ع لت

امت  و ػؿ ػَـ صاّـ یکی اف ػىاهل اٍرلی ترىافو 

ـاکره يورو اهتَاػی ػؿ ر ىاهرغ امرالهی امرت  چ

فکاخ به عإـ تـییـ ػؿ ؿوه فيرؼگی ػیررـ همايًرؼ 

ػلرریهن النررالم بررىػ،  بیررت اهليويرری کرره ػؿ فهرراو 

ـاػ  يینررت. ػؿ آو فهرراو بهتررـیى ؿاههررای ػؿآهررؼ اكرر

فؿاػت و تـبیت صیىايراخ برىػ و ایرى هرىاؿػ هَرؼام 

ـاؿ ـكت هی فکاخ ه اها اکًرىو بیيرتـیى ؿاه ػؿآهرؼ   گ
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ـاػ تزا ـكه ؿخ،اك هغتلق امت و بًا های  ًٍؼت و ص

و يظررـ هيررهىؿ ایررى هررىاؿػ هَررؼام ورررىب فکرراخ 

هَؼام عمل ها  اها کنب ػؿآهؼ اف ایى ؿاه .يینتًؼ

ـاؿ ـایى تيـیغ عمل ػؿ کًاؿ فکراخ،  هی ه گیـػ. بًاب

ـاترری کرره ػؿ فيررؼگی اينرراو  ؿطها  بررا تىررره برره تـیی

آو  ىاینرتریبرىػو ایرى ػیرى و  راوػايهػهؼ و  هی

ـ  ـاخ هغتلرق ب ای تًظین صیاخ بيـ با تىره به تـییر

 .عىػ ػلیل هنتولی امت آو

ای امت که  تىره به عمل، اىکالخ گنتـػه عدلم

باػج تيکیز ػؿ ورىب عمل ىؼه و بنیاؿی ؿا اف 

گىيرراگىو هررای  اػای ایررى كـیْرره وارررب بررا ؿوه

 کرره برره بـعرری اف آيهررا ػؿ اػاهرره اىرراؿه ايؼ بافػاىررته

 ىىػ: هی

 

 كغی كه َمظ س  نشک كىذ مغتح  لنش  عع

عمل یز كـیْه وارب امت همايًؼ يمراف و ؿوفه و 

ـاهِ بره  فکاخ و صذ و همايٖىؿ که ورىب به ایرى كر

امتًاػ کتاب و مًت يبىی امرتًبآ ىرؼه، وررىب 

عمررل هررن اف ایررى ٕـیررن امررتًبآ ىررؼه امررت. 

ـایى هـ کل ػؿ اتیاو ایرى واررب کىتراهی  ًرؼ کبًاب

ـتکب گًاه ک بیـه ىرؼه و هنرتضن ػرؾاب و ػوراب ه

عىاهؼ ىرؼ  ػرؾابی کره عؼاويرؼ هتؼرال ػؿبراؿه آو 

اُط لل كـهایؼ  هی
َّ
ا  قى وُدهل

ُ
 لل 

ً
  ]واس 

 
ت 

ل
ك ال ي

َی تا مل
ل
 ػل 

ُ
جتاسل  حي

َ
 ق
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ُهَم لل  شل مل
ل
هل ما أ

َّ
َؼُظونل  ق  ذ د  ال هل  شي

 
الظ ُشلنل  ري مل

َ
ونل ما ُهإ

ُ
ؼل 

َ
ر   هل

ًؼ  آتيررری کررره هیرررقم آو هرررـػم و مرررًرها هنرررت»

گلتاؿ و مرررغتریـ بررـ آو آترررو  كـىررترايی ػؿىررت

لًؼ. هرـ چره عرؼا برىیرؼ ياكـهرايی يمی کًًرؼ و  هىکب

 تا  «ايؼ. کًًؼ که به آو ه هىؿ ىؼه هماو هی
ل
َلو شل

ل
َومل ن ]هل

َع لل  تتؼل َسػل
ل
تتا أ مَّ    ػل

تتؼل  ُمَشػي
ُّ

 ُكتتل
ُ

ل هل
َ
تتز

ل
َمتتل   ن  ر اي  ل

ُّ
تتُغ ُكتتل

ل
ؼ

ل
ن

 ا لل 
ل
َم  تاطل ُعتكاسی لل   ل

َّ
ی  قى تشل

ل
ُغتكاسی لل  متا ن تهَّ  ُهتَم بي قكي

هذ    تتتذي
ل

تتتهي ش
َّ
تتتز بل  ق  آو ؿوف کررره ببیًیرررؼه، هرررـ »ػل

اه ؿا اف یرراػ ببررـػ و هررـ  ای ىرریـعىاؿه ىرریـػهًؼه

آبنررتًی برراؿ عررىػ بررـ فهرریى گررؾاؿػ و هررـػم ؿا چررىو 

هنتاو بیًی، صال آيکه هنت يینرتًؼ بلکره ػرؾاب 

بـعرری اف ؿوایرراخ ىررـیله برره «. عررؼا ىررؼیؼ امررت

ـاصت تاکیؼ ػاؿي ؼ که ػؼم پـػاعت صوىم ىـػی ٍ

بؼوو ػؾؿ ىرـػی، ررقء گًاهراو کبیرـه امرت اهرام 

ا ػیق گًاهرايی همچرىو فيرا، ؿ  ایى گًاه ؿا ػؿ ّؿ

ـاؿ ػاػه  ىـب عمرـ، لرىآ، اکرل هرال یترین و ؿبرا هر

 امت. همیى هْمىو ػؿ صؼیخی اف اهرام ٍراػم

 يیق ؿوایت ىؼه امت.

 دقیل بش لجوب َمظ چیغع:

ـآو کـین بـ وررىب عمر ل تَرـیش ػاؿػ، آيزرا کره ه

 لل »: كـهایرؼ هی مىؿه ايلال 41عؼاويؼ هتؼال ػؿ آیه 

تَا 
ل

تَه ش َمُتَم مي ىي
ل
ما ر

َّ
و
ل
ُمو  أ

ل
تُه لل   َػ  ُمغل

ُ
تهي َ

َّ
 قي 

نَّ
ل
تأ
ل
 ء  ي
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ُعوتي لل  َشبی لل  قي شَّ
ُ
ر
َ
زي   ق تتامی لل  قي یل

َ
یهي لل   ق غتاكي

مل
َ
  ق

یلي  بي
 «ل َبهي  قغَّ

ـاػ اف گىیرؼ:  هری ؿاؿب لـت ىًاك هؼرـوف ػرـب هر

، هٖلرن چیقهرایی امرت کره هرؾکىؿؿًیمت ػؿ آیره 

ايناو به ػمت آوؿػ، و اعتَراً بره ؿًراین رًرری 

ی مرررماػه و  يرررؼاؿػ . ایرررى هؼًرررا ؿا ؿوایرررت هىحوررره

گىیرؼ، اف  هری کًرؼ، کره ػیرـی تاکیؼ هیهای  ؿوایت

ػؿبراؿه عمرل مرىال کرـػم، ایيراو ابا الضنرى

که  گیـػ به تمام چیقهایی كـهىػيؼ: عمل تؼلن هی

 باىؼ یا فیاػ. کنکًؼ،  ايناو اف آو امتلاػه هی

ػلمای ىیؼه و اهل مًت ارمراع ػاؿيرؼ، کره ؿمرىل 

يمىػ و عمرل  به ایى آیه همىاؿه ػمل هی عؼا

ؿا به يقػیکاو عرىػ اف بًری هاىرن ترا لضظره وكراتو 

)عللرای مره  ػاػيؼ ترا ایًکره گـوهری اعتَاً هی

ـگ ؿمىل الله و عمل ؿا اف اهلگايه( پل اف ه

ؿمىل الله هًغ يمىػيؼ و  بیت اهلاه اف  و هنتضویى

 .1آياو ؿا هايًؼ مایـ هنلماياو صناب کـػيؼ

ـاُ و يرراؿاصتی عررىػ ؿا بررا ایررى بیررت اهل اػترر

اللرره بیرراو  هغاللررت ٍررـیش بررا کترراب و مررًت ؿمررىل

ػاىررتًؼ. ابرری رؼلررـ اصررىل گلررت: اهررام رؼلررـ 

كـهىػ: هـیو ػؿبراؿه عمرل چره يظرـی  ٍاػم

                                                           
بى صبل  0هنًؼ اصمؼ . به تلنیـ کياف ػؿ تلنیـ ایى آیه و يیق1

ـارؼه ىىػ.  و ػیرـ ٍضاس، ه
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ـای ػاؿػ؟ گلت: ه ى ررىاب ػاػم: اػػراء ػاؿػ کره بر

هـیو امت! اهام كـهىػ: به عؼا هنن ينبت بره هرا 

ايَاف به عـد يؼاػيؼ، هـیو وهتی که وهت هباهله 

و اگرـ  کًًرؼ هری باىؼ به ومیله ها با ػىرمى هباهلره

وهت هباؿفه و رًرگ باىرؼ بره ومریله هرا برا ػىرمى 

ػؿ  کًًؼ و بؼؼ اف تمام ایًها آياو با ػلی هی هباؿفه

 یز ؿتبه باىًؼ.

 

دس شش هط َاص    َود )َمظ( س  لها   مه

 : وذ عا ط كشد 

ـایٖی کره بله، گاهی اهمه به ػلیل بؼْری اف ىر

ـاػ،  آهؼ، صن عىػ هی پیو )عمل( ؿا اف بؼْری اكر

يمىػيررؼ. همررايٖىؿ کرره ػؿ ؿوایترری کرره اف  مرراهٔ هی

ػؿ هضْرـ »یىيل بى یؼوىب آهؼه امرت کره گلرت، 

إرراو برره آو بررىػم  اهررام ٍرراػم کرره هررـػی اف همب

صْـخ آهؼ، و گلت: كؼایت ىىم، مىػها و حـوتها و 

  ػايین صرنب  اكترؼ کره هری تزاؿتهاهی به ػمرت هرا هی

ررـین.  اػایىررما ػؿ آو حابررت امررت، و هررا ػؿ  َب آو هو

ـاهٖی که بـ  پل اهام كـهىػ: اگـ اهـوف ػؿ ایى ى

ها ىما ؿا بره اػای آو  -راهؼ  هنلمیى صاکن امت 

ق مافین، ػؿ باؿۀ ىما ايَاف يؼاػهصوىم 
ب
 «. این هکل
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ػؿ ایى ؿوایت، مىال کًًؼه به عرىبی اف حبرىخ صرن 

)عمل( ػؿ هال عىػ، آگاه امت ولری اهرام  اهام

کًرؼ، ایرى عمرل ؿا ػؿ همراو ؿوف و ػؿ آو  تاکیؼ هی

ـایٔ عاً ماهٔ هیکًًؼ يه به ٕىؿ هٖلن.  ى

ت ؿا هًامرب اها اهام رىاػ  بؼؼ اف مه ينل، كٍـ

ػیؼيؼ و بؼْی اف اصکرام عمرل ؿا تبیریى يمىػيرؼ. 

ـای بؼْی اف اٍضاب عىػ يىىتًؼ:   پل ب

 هزـی 220آو چیقی که ػؿ ایى مال که اهنال مال 

ـای بؼْی اف هؼايی امت که  هی باىؼ، وارب يمىػم، ب

اف بیاو تلنیـ تمام آو هؼًا به ػلیل بیمًراکی اف ايتيراؿ 

ـاه ػاؿم و ب آو ؿا تلنریـ عرىاهن ای تى بؼْری اف ـ آو، اک

ـػ او ىاء الله. بؼْی اف پیـواو ها ؿا که ٍالصيراو ؿا  ک

عىاهن یرا بؼْری اف آيراو کره ينربت بره  هی اف عؼاويؼ

بؼْری اف واربراخ کىتراهی يمىػيرؼ. پرل، اف آو آگرراه 

ىؼم و ػومت ػاىتن به وامٖه بؼْی اف اصکراهی کره 

ػؿ هىّىع عمل ػؿ ایى مال، ايزام ػاػم، اهىال آياو 

: كـهایرؼ هی پات و آياو ؿا تقکیه يماین. عؼاويؼ هتؼالؿا 
تتُشُهَم لل » ِّ 

ل
ط
ُ
 ن
ً
 
ل
تتذل  َم طل َمتتو قي ي

ل
تتَه أ  مي

َ
تتز

ُ
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  ن
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ل
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ل
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ُ
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مل  تتُه ػل

َّ
ی  ق  شل تتیل غل

ل
تتو  ي

ُ
تتلي  َػمل 

ُ
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ُ
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َ
ُمإ

َ
ُه لل  ق
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ل
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َ
مي  ق لنل ئقی ػتاقي دُّ ُتشل  ي  عل
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تتونل 
ُ
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ل
تتُتَم ن

َ
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ُ
ك
ُ
تتئ بِّ

ل
ُیى

ل
تررا آيزررا کرره كـهىػيررؼ: اهررا  «ي

عمل ؿًاهن و كىاهؼ ػؿ هـ مال بـ آيهرا واررب امرت، 
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تَا  لل »بًا به آیه کـیمه 
ل

تَه ش َمتُتَم مي ىي
ل
متا ر

َّ
و
ل
ُمو  أ

ل
 ق تهي   َػ 

نَّ
ل
تأ
ل
ء  ي

هُ  ُمغل
ُ
و ػؿ پایراو ایرى ياهره اهرام ىریؼیاو عرىػ ؿا بره  «َ

ـػی )عمرل( بره وکرالء و  ـػاعت و ؿمايؼو صوىم ى پ

ـػی عررررىػ مررررلاؿه هیًمایررررؼ.  يمایًررررؼگاو ىرررر

تَـف و ػمت ػؿافی بره اهرىال ؿا هبرل اف بیت اهل

ـام ػاينررتًؼ. اف اهررام  ـػاعررت عمررل و فکرراخ ؿا صرر پ

ؿوا يینرت برـ »كـهایًرؼ:  هری ؿوایرت امرت کره باهـ

ـػ تا آيکه صنب  ها ؿا به ها   أصؼی که اف عمل، چیقی بغ

 «.بـمايؼ

ـػی اف تزاؿ كاؿك که اف پیرـواو و ىریؼیاو اهرام  ابری ه

ـای ایيراو ياهره ا بىػ ب يىینرؼ و اف  هری ای الضنى الّـ

عىاهؼ کره ػؿ عمرل تَرـف يمایرؼ،  هی ایياو ارافه

ا عمل کمي ها : »يىینًؼ هی ػؿ رىاب او اهام ّؿ

امت بـ ػیى ها و بـ ػیالخ ها و بـ ػومتاو هرا و ومریل  

آبـوی ها اف کنری کره اف    بؾل و بغيو ها امت و صلظ

ؿا اف ها ػؿیؾ يؼاؿیؼ و عرىػ ؿا اف ػػرای  آو او بین ػاؿین،

ـػاعرت  تىايیرؼ، ها هضـوم ينافیؼ تا آيزرا کره هی ـا پ فیر

کلیؼ ؿوفی ىما امت و های  پاى ىؼو گًاهاو  عمل،

ـه ـای ؿوف بی ىررما و ؽعیرر يررىاهی عررىػ  ای امررت کرره برر

ـای عرؼا بره ايؼ پل اف کًیؼ، هنلماو کنی امت که بر

ـػه وكا کًؼ آو چه او ؿا ػهؼه عرىػ وكرا  ػهرؼو برـ  ػاؿ ک

 « يمایؼ.
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و رماػتی ػیرـ يیق اف او ػؿعىامت يمىػيؼ تا ارافه 

ىابياو كـهىػيؼ: رتَـف ػؿ عمل ؿا بؼهؼ که ػؿ 

کًن. ىما، ػؿ فباو ها  هى ایى پیيًهاػ ؿا هبىل يمی»

ػهیررؼ، و ػؿ ػمررل  ؿا بره هضبررت عررىػ اعتَراً هی

ـاؿ ػاػه و هرا ؿا هغَرىً  ـای ها هر صوی ؿا که عؼا ب

کًیرؼ، هرا  اف هرا هًرغ هی ر یؼًی عمرل ر ػاينتهآو 

کًین، صالل  عمل ؿا بـ هیز یز اف ىما صالل يمی

 « کًین. کًین، صالل يمی يمی

که اهام ػَـ ػذ با ياهب و مرلیـ عرىػ ای  ػؿ هکاتبه

رًرراب هضمررؼ بررى ػخمرراو الؼمررـی ػاىررتًؼ آهررؼه 

لؼًت عؼاويرؼ و كـىرتراو و تمرام هرـػم برـ »: امت

هال و صن )عمل( هرا ؿا صرالل  کنی که ػؿهمی اف

 « ىماؿػ.

 َطاسهاهی كته دسبتاس  مىتغ كىىتذ   ص صكتاا ل سد 

 شودع می شذ   عع، شامل َمظ ویض

ـت کًًؼه  هـ آيچه اف تهؼیؼ و اعٖاؿ ػؿ باب فکاخ و ت

هًٖبرن برـ تراؿت اف ػو رهرت فکاخ واؿػ ىؼه امرت 

 باىؼ: هی عمل يیق

ػو  ی هرالی هنرتًؼ و هرؼف اف هرـ هـ ػو كـیْره .1

تىاو گلت هنئله عمل  هی كـیْه یکی امت، بلکه

چىو هىّىع عمرل هـبرىٓ بره  باىؼ هی ههمتـ يیق

باىرؼ پرل اف  هری و كـفيؼاو آياو بیت عىػ اهل

ـام ىررؼ. اهررام ٍرراػم  آيکرره فکرراخ بررـ آيرراو صرر
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عؼا، که هؼبىػی ررق او يینرت، چرىو »: كـهایؼ هی

ـای هرا يرافل  ـام ماعت، عمل ؿا بر ٍؼهه ؿا بـ ها ص

ـای هرا كرـُ ک ـام، و عمل ب ـػ، پل ٍؼهه بـ ها ص

 «  امت.

ولی اهتمام بره فکراخ ػؿ ٍرؼؿ امرالم همرايٖىؿ کره 

بیرراو ىررؼ اف آو رهررت بررىػ کرره ٕبیؼررت فيررؼگی 

اهتَاػی ػؿ آو ؿوفگاؿ، یکی اف امباب ورىب فکراخ 

 ىىػ.

بنریاؿی اف هررىاؿػی کرره فکرراخ ػؿ آيهررا واؿػ ىررؼه  .2

برىػه امرت  امت، هوَرىػ اف آو هؼًرای ػرام فکراخ

، بره ؿاه عؼاويرؼ هتؼرالیؼًی هٖلن ايلام وارب ػؿ 

ىىػ يه  هی ػباؿخ ػیرـ ػمىم صوىم ىـػی ؿا ىاهل

فکاخ اٍٖالصی عاً. همايٖىؿ که گاهی اف فکاخ 

ـآو به ٍؼهه تؼبیـ ىؼه امت ػؿ آیه  اٍٖالصی ػؿ ه

یهي »: مررىؿه تىبرره 60 غتتاكي
مل
َ
تتش ءي لل ق

ل
ر
ُ
ر
َ
 قي 

ُ
تتذل اا تتا  قظَّ مل

َّ
و ئي

ؼ
َ
َی الل ق

ل
یهل ػل   .«امي ي

و اف رمله اعباؿی که ػؿباؿه همايؼت کًًؼه اف فکاخ 

باىررؼ کرره  کرره ىرراهل همايؼررت کًًررؼه اف عمررل هی

امتؼلل آو ػؿ بال گؾىت، عبـی امت که اف اهرام 

 كـهایًؼ:  واؿػ ىؼه امت که هی باهـ

ای يینررت کرره اف اػاء چیررقی اف فکرراخ  هرریز بًررؼه»

ؼا آو چیرق ؿا بره ؿوف هالو اهتًاع کًؼ، هرـ آيکره عر
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هیاهت به ٍىؿخ اژػهاهی اف آترو بره گرـػ گرـػو او 

ـاؿ هن گرقػ ترا اف  ػهؼ که همچًاو گىىرتو ؿا هی ه

صناب كاؿؽ ىىػ، و همیى امت هؼًی هىل عرؼای 

 
ب

تتَومل ) کرره كـهررىػ:  ػررقب و رررل تتهي هل تتو  بي
ُ
خي 

ونل متتا بل
ُ
وَّ 

ل
تتُیط عل

ت ي 
یامل ري

َ
ؼ، بره آو چیقی ؿا که اف ايلام آو بغل کـػير ( ق

ؿوف هیاهت ٕىم گـػيياو عىاهًؼ ماعت، یؼًی آو 

 .فکاتی که اف اػاء آو بغل کـػيؼ

ػؿبرراؿه کنررايی کرره اف  همچًرریى ؿمررىل عررؼا

وؿفیؼيررؼ، ػمرت بره یررز  پـػاعرت فکراخ اهتًراع هی

ـا کـػيررؼ.  اهررؼام ػملرری فػيررؼ و آو ؿا اف هنررزؼ اعرر

 كـهایًؼ: هی همايٖىؿ که اهام باهـ

صْررىؿ ػاىررت، برره  ػؿ هنررزؼ پیرراهبـ عررؼا »

ياگاه كـهىػ: كاليری بـعیرق! كاليری بـعیرق! كاليری 

ـتو پررًذ تررى ؿا يررام بررـػ و كـهررىػ: اف  بـعیررق! صْرر

ـا کره  هنزؼ ها بیـوو ؿویؼ، ػؿ آو يمراف يرقاؿیرؼ، چر

 .«.پـػافیؼ ىما فکاخ اهىالتاو ؿا يمی

ـإری : »ؿوایت ىؼه امت اف اهام ٍاػم ـکه هی ه

ـايی عىاهرؼ اف فکاخ هالو ؿا يپـػافػ، یهى ػی یا يَر

 .«هـػ

واؿػ ىرؼه  به اهرام ػلری و ػؿ وٍیت پیاهبـ

امت که به او كـهىػ: یا ػلی ػه گـوه اف ایى اهت بره 

عؼاويؼ کلاؿ ىؼيؼ و ػؿ ّرمى ایرى ػه گرـوه، هرايغ 

فکاخ ؿا يام بـػيؼ. مپل كـهىػ یا ػلی هيرت گرـوه 
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ـكت،  هنتًؼ که يمافىاو هىؿػ هبىل واهغ يغىاهؼ گ

یى هيت گـوه، هًغ کًًؼه اف فکراخ امرت. یکی اف ا

ـإری اف فکراخ  مپل كـهرىػ، یرا ػلری، هرـ کرل هی

هالو ؿا پـػاعت يًمایرؼ، هرىهى يینرت و هنرلماو 

ـاهی يؼاؿػ، یا ػلی، تاؿت  ـاهت و اصت يینت و هیز ک

فکاخ اف عؼاويؼ ػؿعىامت بافگيت به ػيیا ؿا ػاؿػ و 

ـآو ؽکـ ىؼه امت که عؼاويرؼ  كـهایرؼ: هری آو ػؿ ه

ُؼوني    َسجي
بِّ  سل

ل
  ات

ُ
َوا مل

َ
ُهُم  ق ذل  ل

ل
ر  جاءل أ ی ئي

تَّ ـاو »).   ل کاك

ـگ هـ یز اف  ػؿ رهل و ؿللتًؼ( تا آو گاه که وهت ه

ـا بره ػيیرا  ـا ؿمؼ، ػؿ آو صال گىیؼ: باؿالهرا، هر آيها ك

  .«بافگـػايیؼ

 

 لثاس لػؼی ػذم پشد َع َمظ

ىىػ که برؼايین پـػاعرت  هی هًراهی بقؿگتـ هيکل

ـ  ػو عمل، آحاؿ وّؼی و ىرـػی عىاهرؼ ػاىرت يک

که كوهای ػیى آيها ؿا بیاو يمىػيؼ. اف رمله ایى آحراؿ 

وّؼی ایى امت که ؿؾایی که عمرل پرىل آو ػاػه 

ـام امرت و  اؿ مرىهی برـ كـفيرؼاو و آحرييؼه باىؼ صر

همچًریى لبامری کره عمرل  گؾاؿػ. هی ينل باهی

آو ترىاو برا  يمری ىػه ويبرپىلو ؿا يؼاػه باىًؼ هباس 

تىاو با آو  يمی و يیق آب اگـ هباس يباىؼ  يماف عىايؼ

هراو  با وّى ماعت. همیى ٕىؿ ؿكته ؿكته ایرى گًاه
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ػؿ پـويررؼه ػمررل ی کنرری کرره صوررىم ىررـػی هررالی ؿا 

ـاکن گيته و هيکالتو بیيتـ  پـػاعت يمی کًؼ، هت

 عىاهؼ ىؼ.

 

 س    ل ػذم پشد َع َمظ

ترؼاء ؿاه صل ایى هيکل و التقام ػملی بره عمرل اب

ىًاعت و ػلن به اٍل عمل و هايغ ىؼو به ایًکره 

بایؼ عمل ؿا پـػاعت يمرىػ و ایرى یکری اف امامری 

ـای التقام ػملری ػؿ هرـ چیرقی امرت. ها  تـیى ؿاه ب

ـکرق برـ عرىػ  باؿها گلترین  کره صرل هرـ هيرکلی تم

يره  هيکل و امباب و هًياء آو هيکل امتىاؿ امرت

ـا  ،بـ آحاؿ یاهـی و يتایذ آو هيکل ایى ػملی ؿیـ فی

 صکیمايه امت.

 باشذع می س    ل دس دل عطح

باىرؼ، بره ایرى هؼًرا کره  هری يراه ػرام سلهگشد  لتع

چرىيه هـػم ؿا ينبت بره ٕاػرت عؼاويرؼ هيرتام و 

هًررؼ گررـػايین و يرره برره ٕررىؿ عرراً ػؿ هررىؿػ  ػالهه

ـای إاػررت اف  عمررل، و همچًرریى ايریررقه لفم برر

ـايریقین تو  ». پیاهبـ عؼا ؿا، ػؿ آياو ب
ُ
ى ههل لمل تزي

َّ
ا  ق هُّ ل

ل
ها أ

َم 
ُ
تیك ما ُهَحیي ػاُكَم قي

ر  دل ُعوتي ئي قي شَّ
هي لل

َّ
یُبو  قي  جي

و يیق ػؿ  « َعتل

ای هرىم هرا » كـهایؼ:  هی 32و  31مىؿه اصواف آیه 

کًًرؼه عرؼا ؿا پامرظ ]هخبرت[ ػهیرؼ و بره او   ػػىخ

ایماو آوؿیؼ تا ]عؼا[ بـعی اف گًاهايتراو ؿا برـ ىرما 
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ف ػؾابی پـ ػؿػ پًاهتراو ػهرؼ. و کنری ببغيایؼ و ا

کًًررؼه عررؼا ؿا ارابررت يکًررؼ ػؿ فهرریى   کرره ػػررىخ

ـابرـ او ػومرتايی   ػؿهايؼه کًًؼه ]عؼا[ يینت و ػؿ ب

ـاهرری آىررکاؿی کرره آو ؿا ػؿ .« ايررؼ  يررؼاؿػ آيرراو ػؿ گم

ـآو ػؿ كَررل هررا هرری الررؼؿوك " کترراب ىررکىی الورر

ـآو كی اٍالس البيـیه" به  المنتلاػه هى ٕـیوه الو

لَررریل بیررراو يمررررىػین. همچًررریى ػؿ ملنررررله ت

ـايی و يیق ػؿ  "به مىی عؼا بافگـػین" بًامهایی   مغً

هزررـی کرره ػؿ  1422عٖبرره ػیررؼ هـبرراو ػؿ مررال 

هى وصی المًامباخ" به چاپ ؿمریؼه امرت " کتاب

 به بیاو ایى هىّىع پـػاعتین.

بریى ىرـع هرای  ػؿ آيزا بیراو ػاىرتین کره اف تلاوخ

آو اىت که هرايىو الهری و  بيـیهای  الهی و هايىو

ىـع به پـوؿه ايناو اف ػؿوو پـػاعته و به مراعت 

ػؿويررری ىغَررریت او اهتمرررام ػاؿػ لرررؾا هيررراهؼه 

ىىػ که ايناو با ایماو به مرىی ػمرل و تٖبیرن  هی

ـاهرب  ىـع ػؿ فيؼگی واهؼی بؼوو ػاىرتى يرایـ و ه

ـای  گام بـػاىته و يیاف به هیز گىيه اهرـم كيراؿی بر

ـ  ػاؿی يینت، ػؿ صرالی کره هرىايیى إاػت و كـهايب

ـاؿ  ـایی و ه اينايی و وّؼی بيـی يیاف به ّمايت ار

يظرراؿتی و بافػاؿيررؼه های  ػاػو هزررافاخ و مینررتن

ـاػ ػؿ مررؼی کًًررؼ ایررى  هرری ػاؿػ. بررا ایررى ورررىػ، اكرر

هىايیى ؿا يوِ و ػوؿ بقيًؼ. به ػًرىاو هخرال عمرل 
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که یز هايىو ػیًی امت، عىػ اينراو هرىهى وّرغ 

ػ ؿا هضامبه يمىػه و هـ آيچه که بره ػًرىاو هالی عى

ـاد  عمررل بایررؼ بپررـػافػ ؿا اف هررال عررىیو امررتغ

يمایؼ و با تمرام ىراػهايی آو ؿا ػؿ هرىؿػ هَرـف  هی

ـارغ تولیؼ  عىػ که ىاؿع كـهىػه عـد يمىػه یا به ه

يمایؼ. ایى ػؿ صالی  هی ػلمیه پـػاعتهای  یا صىفه

ـابررـ هايىو ـاػ ػؿ ب بيررـی  وّررؼیهررای  امررت کرره اكرر

ـاؿ کًًرؼ و  هری هايًؼ هالیاخ به ايىاع لٖایق و صیل ك

فيًؼ. ایى یز يمىيره اف  هی اف پـػاعت هالیاخ مـ باف

كـهًررگ و تمررؼو امرالهی بررا كـهًررگ و هرای  تلاوخ

 هاػی امت.های  تمؼو

 

 كتته مك تتف س  بتته عتتوی ػمتتل عتتوقهاهی  مشتتوق

 دهىذ می

کره هایی  ػؿ ایًزا به ٕىؿ عالٍره  بؼْری اف هيرىم

ـای  ػیى ـای ایزاػ ايریقه و تيىین هکلرق بر آيها ؿا ب

 کًررؼ، ؿا بیرراو هرری ايزررام تکررالیق ىررـػی امررتلاػه

ؿا برا هىّرىع بضرج ها  کًن. همچًیى ایى هيىم هی

ػهرین و هرى ایرى  هری باىرؼ تٖبیرن هری ه عمرلکر

ػىاهل ؿا ػؿ مه بغو ؿوايی، ػولی و هلبی به اػتباؿ 

 :ايناو تونین يمىػمهای  وؿوػی

ـاواو هنرتًؼ يؼمتهای  .1 ل  الهی برـ هرا  كر ُؼتذُّ
ل
َن ن ئي

]لل

َحُظوها 
ُ
هي ال ن

َّ
  ق 

ل
َؼمل  (  په ػؿ بؼو و رنن 18)الًضل: وي
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ها و چره ػؿ فيرؼگی و رراو ٕبیؼرت، و اف ىرئىياخ و 

هـ ػاهلی امت که اصناو و يیکری ؿا برا های  وی گی

ض ُء  اصناو رىاب ػهؼ.  جل
َ

ل   لي ]هل
َّ
ال  َ غتاني ئي

َ
 َ غتاُن  ل

َیتتتكل (، 60ى:)الررـصم
ل
ق تتُه ئي

َّ
تتهل  ق  َ غل

ل
متتتا أ تتَه كل َ غي

ل
أ  ]لل

يیاف اف بًؼگاو  بی ( و اف آيزا که عؼاويؼ77)الوٌَ:

باىررؼ، پررل پامررظ يیکرری و اصنرراو  هرری عررىیو

پـوؿػگررراؿ بررره إاػرررت اف عؼاويرررؼ و امرررتلاػه اف 

رایت او های  يؼمت او ػؿ هنیـی امرت کره هرىؿػ ّؿ

کره برا  و اف ايَاف و ررىايمـػی بره ػوؿ امرت باىؼ.

ها ػاػه عؼاويؼ ؿا هؼَیت و گًراه ه که بهایی  يؼمت

کًررین و اف اػا کررـػو صررن او بغررل بررىؿفین. اف اهررام 

كـهایًؼ: به ؿامتی ػؿ  هی يول ىؼه امت که باهـ

ؿوف ؿمررتاعیق عؼاويررؼ هتؼررال گـوهرری اف هررـػم ؿا ػؿ 

يمایرؼ کره ػمرتاو  صالی اف هبـهایيراو هضيرىؿ هی

ىؼه امرت. آيراو ترىاو  هایياو بنته ها به گـػو آو

هرا  افۀ هىؿچه ؿا يؼاؿيؼ، كـىترايی آوايؼ بـػاىتى به

ـاهی هی خ بره آو ؿا هم هرا ػیرب و  کًًؼ کره بره ىرؼب

ـيررؼ و هی عررـػه هی گىیًررؼ: ایًرراو همرراو هايؼرراو  گی

ـاػی بىػيرؼ ايؼ  عیـ ى اف عیـ بنیاؿ بىػيؼ، ایًراو اكر

هررا اف  هررا ػٖررا كـهررىػ، ولرری آو کرره عؼاويررؼ برره آو

 صن عىػ ػؿ اهىالياو عىػػاؿی کـػيؼ. پـػاعت 

هررـ اينررايی ػومررت ػاؿػ يؼمررت و عیررـ يررقػه  .2

اكقایو یابؼ و هًؼن و يؼمت ػهًرؼه اٍرلی عؼاويرؼ 
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ـا وػرؼه امرت ػؿ  امت و عؼاويؼ هماو امرت کره هر

ـاهین آیه  ـآو مىؿه اب اگـ ىکـ بىؿفیؼ يؼمرتن ؿا : »7ه

 و ػؿ صررؼیج امررت کرره« بررـ ىررما اكررقوو گررـػاين

ـگقاؿی امت که يؼمتكـهایؼ هی ـاؿ ها  : با ىک امرتم

ـگقاؿی يؼمت هررا  عىاهررؼ یاكررت. یکرری اف ايررىاع ىررک

هامررت. اهررام  پـػاعررت صررن الهرری ػؿ ایررى يؼمررت

كـهایؼ: ؿفم ؿا با ٍؼهه بـ عرىػ يرافل  هی ٍاػم

گـػايیؼ.  به ىکل ػام إاػت عؼاويرؼ مربب يرقول 

ـکرت و ؿصمررت الهرری امررت و ایررى هؼًررا ػؿ آیرره   96ب

ـاف واؿػ ىؼه امرت: چًايچره هرـػم اه مىؿه هباؿک ػ

ىرؼيؼ  ىهـ و ػیاؿها همه ایماو آوؿػه و پـهیقکاؿ هی

ـکاتی اف آمرماو و فهریى ؿا برـ ؿوی  همايا ها ػؿهای ب

 گيىػین. آيها هی

همايا اگـ ايناو هىؿػ إمیًايی به ها عبرـ ػهرؼ  .3

ؿوین یز صیىاو وصيی و ػؿيرؼه  هی که ػؿ رهت که

هرا برؼوو تـػیرؼ ػؿ رهرت  آیرؼ، پرل هی به مىی ها

ػکل آو صیىاو عىاهین گـیغرت و تمرام اهرؼاهاخ 

ـای ػؼم وهىع ػؿ عٖـ اتغاؽ عىاهین يمىػ.  لفم ؿا ب

صال اگـ كـػ حوه ػیرـی همیى عبرـ ؿا تاکیرؼ کًرؼ، 

ـای صلظ راو عىػ بیيتـ عىاهؼ ىؼ و  آهاػگیماو ب

هرقاؿ پیراهبـ و  124ػقم ها رمغ تـ. بره تضویرن کره 

ػ هىؿػ اػتماػ و هىؿػ ـاکه همری اف اك ماػلاوٍیاء و 

إمیًاياو هنتًؼ به ها عبـ ػاػيرؼ کره ؿوف هیراهتی 

ـای  ـای ٕاػرت پراػاه ػهًرؼ و بر هنت که ػؿ آو بر
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گًاهاو، با آتيی ػرؾاب کًًرؼ کره هیرقهو هرـػم و 

مًگ امت. آیا ایى اعٖاؿ و هيرؼاؿ مربب ػوؿی اف 

. ایى آتو يغىاهؼ بىػ صتی اگـ اصتمال آو ؿا بؼهین

ـآو بررا آیرراتی  عؼاويررؼ هًررایـی اف ایررى آتررو ؿا ػؿ هرر

وٍق يمىػه امت و به ها عبـ ػاػ کره گًاهراو هرا ؿا 

کره بره  بهيرتواكکًؼ و إاػراخ عرؼا،  هی ػؿ آتو

کرره چيررمی هررایی  پهًررای آمررماو و فهرریى و يؼمت

يؼیؼه و گىىی ييًیؼه و بـ هلب کنی عٖىؿ يکـػه 

ـای هررا برره اؿهـرراو کررل آوؿػ. هرریز  هرری امررت ؿا برر

ػايؼ کره بره پراػاه يیکىکاؿیيراو چره يؼمرت و  يمی

خ
ب

بغو )ػل و( ػیرؼه  يهایرت کره ؿوىرًی بیهای  لؾ

ـایيرراو ؽعیررـه ىررؼه امررت.  امررت ػؿ ػررالن ؿیررب ب

 .(17)مىؿه مزؼه آیه 

بایررؼ اف عررىػ مررىالی بپـمررین: آیررا بررا إاػرراخ اف  .4

عؼاويررؼ و امررتواهت بررـ ػیًررؼاؿی، ّررـؿی هتىررره 

ينت که هریز عنراؿتی ايناو عىاهؼ ىؼ؟ رىاب آ

هتىره ايناو يغىاهؼ بىػ بلکه بـ ػکل او اف فيؼگی 

ػوؿ اف عرؼا های  واينربرـػ، همرايٖىؿ کره ا هی لؾخ

فيؼگی عىاهًؼ کـػ، ػالوه بـ آو که ايناو با عؼا اف 

تمام ػمت آوؿػهای ػيیایی و اعرـوی کره ایمراو بره 

ـای او به اؿهـاو عىاهؼ آوؿػ.  عؼا و تبؼیت اف ػیى، ب

ىما بره »كـهایؼ:  هی مىؿه يناء 104يؼ ػؿ آیه عؼاو

ػؿ آیره «. لٖق عؼا اهیؼواؿیؼ و آيهرا اهیرؼی يؼاؿيرؼ
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ـاف 32 چرره کنرری »كـهایررؼ:  هرری مررىؿه هباؿکرره اػرر

ـام  فیًت ـای بًؼگاو عىػ آكـیؼه صر های عؼا ؿا که ب

کـػه و اف ٍـف ؿفم صالل و پاکیقه هًغ کـػه؟ برى: 

ـای اهل ایمها  ایى يؼمت او امت و عرالٌ ػؿ ػيیا ب

ایًها )یؼًی لؾاخ کاهل بؼوو الن، و يیکىتـ اف ایًها( 

ـای  ـای آياو عىاهؼ بىػ. ها آیاخ عىػ ؿا ب ػؿ آعـخ ب

« کًین. اهل ػايو چًیى هلَل و ؿوىرى بیراو هری

ـكرت   اهام ٍاػم يیرق همریى ىریىه ؿا ػؿ پریو گ

 كـهایررؼ: بررا تررى هنررتن، اگررـ آيچرره تررى آيزررا کرره هی

ته باىؼ که يه رهًمی امت و گىیی صویوت ػاى هی

يه آتيی، صوا ها و ىما هخل هرن هنرتین و هرا هخرل 

 کًرین، اهرا اگرـ آيچره هرا هی عىؿین و افػواد هی ىما

واهؼیررت هررن  و ػؿ گررىیین صویوررت ػاىررته باىررؼ هرری

گىیین، ىما هالت ىؼیؼ و هرا  هماو امت که ها هی

تىايرؼ  يمری پیـوف! ایى هًٖوی امت که هیز ػراهلی

ـاد آو ؿا ؿػ ک ـاػ فیرراػی اهررؼام برره امررتغ ًررؼ، و اكرر

عمررل هررال عررىػ يمىػيررؼ و حررـوخ و ػاؿایرری آيهررا 

اكقایو پیؼا کـػ، تا رایی که کنايی هن کره الترقام 

ام بره اهؼػملی به ػیى يؼاؿيؼ به رهت افػیاػ حـوخ، 

کًًؼ. پل عنراؿتی ػؿ  هی ػاػو عمل اهىال عىػ

 کاؿ يغىاهؼ بىػ؟!

که عؼاويؼ به ها آگراه اگـ به ایى يکته ػهت کًین  .5

و فهیى برـ او پىىریؼه ها  ػؿ آمماو چیقامت و هیز 

ـای تـ  و اف ؿگ گـػو به ها يقػیرز يینت، امرت، و بر
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ـاؿ ػاػ ترا اػمرال هرا ؿا ػؿ  هـ کؼام اف ها كـىترايی ه

آو حبت کًًؼ که ؿیق و ػؿىت اػمال ها ػؿ ای  پـويؼه

هىرررىػ امررت، و ىرراهؼاو بررـ اػمررال هررا ؿا اػْررا و 

ـاؿ ػاػ، ػؿ آیاخ رىا  مىؿه كَلت 24الی  20ؿس ها ه

ترا چرىو همره برـ ػؿ ػوفط ؿمرًؼ آو »  عرىايین: هی

هاىاو بـ رـم  و پىمت بؼوها  هًرام گىه و چين

و گًرراه آيهررا گررىاهی ػهًررؼ، و آيهررا برره اػْرراء بررؼو 

ـا بـ اػمال ها ىرهاػخ ػاػیرؼ؟ آو اػْراء  گىیًؼ: چ

ه يٖرن رىاب گىیًؼ: عؼایی که همه هىرىػاخ ؿا بر

آوؿػ ها ؿا يیق گىیا گـػايیرؼ و او ىرما ؿا يغنرتیى براؿ 

ىىیؼ. و ىما  بیاكـیؼ و باف به مىی او بافگـػايیؼه هی

ـای ایى  که )اػمال فىت عىػ ؿا( پًهاو هی ػاىتیؼ ب

هایتاو  ىما و پىمت بؼوهای  يبىػ که گىه و چين

ـا تَررىؿ يمی کـػیررؼ کرره  اهررـوف ىررهاػخ يؼهًررؼ )فیرر

هؼ اػمال ىما هنتًؼ( و لریکى اػْای ىما هن ىا

کـػیؼ( به گمايتاو که اکخـ اػمال  )گًاه ؿا پًهاو هی

کًیؼ اف عؼا هن پًهاو  فىتی که )اف علن( پًهاو هی

امت و بـ آو آگاه يینت. و همیى گماو بإل ىرما 

ػؿ باؿه عؼا بىػ که هىرب )هؼَیت و( هالکت ىما 

ـ گـػیؼ و اهـوف همره اف فیايکراؿاو ىرؼیؼ. ایًرز اگر

ٍبـ و تضمرل کًًرؼ )چرىيره بتىايًرؼ کره( ررای ػؿ 

آتو ػاؿيرؼ و اگرـ كـیراػ و بیترابی کًًرؼ كـیراػؿك و 

اگـ به ایى صواین تىره يمرایین  .«ػاػعىاهی يؼاؿيؼ
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ػؿ اػمال و کـػاؿهاو ػهین عىاهین بىػ، و هضامربه 

کاؿ عىػ ؿا هبل اف اؿتکاب هؼاٍی و هغاللت با ػیى، 

ن هغاللرت کرـػو بره عىاهین يمىػ. یکی اف هَراػی

ػیى عؼا رلىگیـی اف پـػاعت صوىم ىـػی و ػرؼم 

ـاد عمل و فکاخ اف اهىالماو  باىؼ. هی امتغ

کًرؼ و  يمری ىغَی که اف عىػ یا هال عىػ ػٖرا .6

وؿفػ اف ػٖا کـػو ػؿ ؿاه إاػت عؼاويرؼ،  اهتًاع هی

بیيررتـ اف آو ؿا ػؿ ؿاه هؼَرریت عىاهررؼ پـػاعررت ػؿ 

اهرؼ برىػ و آو هرالی کره صالی کره ؽلیرل و عرىاؿ عى

پـػاعت کـػه امت ػؿ ؿوف هیاهت تبؼیل به صنرـخ 

ـآو کرـین  بقؿگی عىاهرؼ ىرؼ. عؼاويرؼ هتؼرال ػؿ هر

ـاو اهىالياو ؿا ايلام هی» كـهایؼ: هی ـای  کاك کًًؼ ب

 ایى هوَىػ که ؿاه عؼا ؿا ببًؼيؼ پل بره فوػی هرال

ـتو برـ  هایياو بـ مـ ایى عیال بإل برـوػ و صنر

گراه هـلرىب يیرق عىاهًرؼ ىرؼ، و  يؼ و آوػل آيها بما

ـاو ؿا برره مررىی رهررًن رمؼررا ؿهنررپاؿ مررافيؼ.  کرراك

(. ػؿ همررریى هرررىؿػ صرررؼیخی اف اهرررام 36)ايلرررال:

ـای ىما يول ٍاػم کًن که ػلیرل و صزرت  هی ب

عىاهؼ بىػ ػؿ هوابل کنی که اف پـػاعت ای  کىبًؼه

وفؿػ: عؼاويررؼ ػؿ ػؿ آیرره  هرری صوررىم ىررـػی اهتًرراع

ـ  167 ُ َم كـهایؼ:  هی همىؿه بو
ل
َػماق

ل
ُه أ

َّ
ُم  ق  ه ي  ُهشي

كل زقي
كل

َمل تتَی ي
ل
تتش ا  ػل  غل ػؿبرراؿه ایررى آیرره  اهررام ٍرراػم   ل

او هـػی امت که هال عىػ ؿا واگؾاىته و : »كـهىػيؼ

کًؼ. مپل  ػؿ إاػت عؼا اف رهت بغل ايلام يمی
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ـای کنی کره آو ؿا ػؿ ٕاػرت عرؼا  هی هیـػ و آو ؿا ب

گرؾاؿػ. پرل  هی ػهؼ وا م هییا ػؿ هؼَیت عؼا ايزا

اگـ آو ؿا ػؿ ٕاػت عرؼا ايزرام ػاػ، هرال عرىػ ؿا ػؿ 

بیًررؼ و بررا صنررـخ برره آو  هیررقاو ػمررل ػیرررـی هی

يرـػ که هال اومت و اگرـ آو ؿا ػؿ هؼَریت عرؼا  هی

ايزام ػاػ که با آو هال توىیرت ىرؼه ترا ػؿ هؼَریت 

 
ب

 « ايزام ػاػه امت.  عؼا ػقب و رل

چًرریى ىغَرری ؿا ػؿ  اهیـهىهًرراو اهررام ػلرری

يهررذ البالؿرره ایًرىيرره وٍررق يمررىػه  429صکمررت 

ـتها، ػؿ ؿوف هیاهرت، صنرـخ »امت:  بقؿگتـیى صنر

کنی امت که ػؿ ياكـهايی عؼاويؼ، هالی گـػ آوؿػ و 

ػیرررـی آو ؿا برره اؿث بررـػ و ػؿ ؿاه عررؼای مرربضاو 

ايلاهو کًؼ و به بهيت ؿوػ و آو هـػ يغنتیى ؿا بره 

ـيؼ. همریى ؿوایرت کراكی امرت « مبب آو به ػوفط ب

ـای کنايی که هلب و گىىی ىرًىا ػاىرته باىرًؼ.  ب

هرریز کررل اف ايلررام : »كـهایررؼ هرری اهررام ٍرراػم

کًرؼ، هررـ  ػؿهمی ػؿ هضل ىاینت  آو اهتًراع يمی

 
ب

کًرؼ و  یياىاینت  آو ايلام ه  آيکه ػو ػؿهن ػؿ هضل

ـكته امت براف  ن گ
ب
ی ؿا که به هالو تؼل هیز کل صوب

کرره عررؼا برره ؿوف هیاهررت آو ؿا برره ػاؿػ، هرررـ آي یيمرر

«   مررافػ. یٍررىؿخ هرراؿی آتيرریى ٕررىم گررـػو او هرر

هـ کل صن »همچًیى اف ایياو يول ىؼه امت که 
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اف عؼاويؼ ؿا هًغ يمایؼ، هخل آو ؿا ػؿ ؿاه بإل ايلام 

 « عىاهؼ يمىػ

إاػت کًًؼه اف عؼاويؼ و کنی کره اف هؼَریت  .7

 گقیًرررؼ، لرررؾخ پیرررـوفی برررـ ػىرررمى ی هررری او ػوؿی

چيرؼ، و هرـ  هی ػىمًايو ؿا که يلل اهاؿه اومت،

چره ىررهىخ يلرل بررـ ايزررام ػمرل و هؼَرریت هررىی 

ـت آو ىؼیؼتـ عىاهؼ بىػ و هـ چورؼؿ  باىؼ، لؾخ ت

ـت كؼل ىرؼیؼ باىرؼ، لرؾخ  ؿؿبت يلل ايناو ػؿ ت

ـت كؼل( فیاػ عىاهؼ بىػ. به ػًىاو هخرال  آو كؼل )ت

هـ فيی ؿوبـو عىاهی ىؼ که تمام فیبایی عرىػ ؿا یرا

ماعته امت یرا همکالمری عراين ىرما و یرا همکراؿ 

عاين ىما کره بره ىرما ایهراؿ ػالهره و هَرؼ ایزراػ 

ـاؿی ؿابٖه ياهيـوع با ىما ؿا ػاؿػ، ولی ىرما برـ  ـه ب

ىرىی، و لرؾخ پیرـوفی  هی يلل چمىه عىػ پیـوف

وٍررق ياىررؼيی ؿا عررىاهی چيرریؼ و ایررى هؼًررا ػؿ 

ـكتره امرت:  ـاؿ گ بره  يرراه»صؼیج فیـ هىؿػ اىاؿه هر

يرراهضـم تیررـی امررت اف تیـهررای ىرریٖاو، پررل هررـ 

ـت يمایؼ، عؼاويؼ به رای آو يرىؿ  بًؼه ای که آو ؿا ت

و ایمررايی ػٖررا عىاهررؼ يمررىػ کرره ىرریـیًی آو ؿا ػؿ 

هال يیق اف ىؼیؼتـیى هرىاؿػ  .«هلبو عىاهؼ چيیؼ

ـاو  14تؼلواخ يلنايی امت که ػؿ آیه  مىؿه آل ػمر

 قي »به آو اىاؿه ىؼه امت: 
تهل و اي ُصهِّ ت ل

َّ
تاطي ُ تبُّ  قش

َّ
 ى

غاءي لل 
ِّ
هل  قى یهل لل  مي ىي

بل
َ
بي لل   ق

هل
َّ
تهل  قتز  ي مي

تشل
ل
ط

َ
ى
ل
ُمر

َ
یشي  ق ىتاطي

ل
ر
َ
  ق

 ي 
َّ
ؼ ري

َ
ـآو کـین « ق كـهایؼ: هال و  هی و يیق عؼاويؼ ػؿ ه
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 اولػ فیًرت فيررؼگايی ػيیررا هنرتًؼ. اهررام ٍرراػم

كـهایؼ: عؼاويؼ ػقورل بًؼگاو عىػ ؿا به چیقی  هی

ـاد صوررىم هررالی )عمررل و فکرراخ( ىررؼیؼتـ ا ف اعرر

يیافهىػه امت. ػؿ يتیزه لؾخ پیـوفی بـ ایى ػىمى 

ـيگ عىاهرؼ برىػ، کره اؿفه ػاؿػ  و هايغ يیق عیلی ب

اينرراو هررال عررىػ ؿا ػؿ عررؼا ايلررام يمایررؼ. اهررام 

كـهىػيرؼ:  كـهایًؼ: ؿمرىل عرؼا هی ٍاػم

ـگاه عؼاويؼ عیـ بًرؼه اف ای  ؿا بغىاهرؼ كـىرتهای  ه

ی او  كـمتؼ پرل مریًه هی بهيت به مىی يرهباياو

ومیله پـػاعت فکاخ يلل و راو ه ؿا هنش يمىػه و ب

 گـػايؼ.  هی او ؿا مغاوتمًؼ

يراه عراً، کره بره بـؿمری و تضلیرل  سلهكشد دلمع

ىىػ هـػم اف پـػاعت  هی پـػافػ که باػج هی امبابی

صوررىم ىرررـػی اهتًرراع کًًرررؼ و مررپل بررره بیررراو 

ـای صل ایى   پـػافػ. هی هيکلؿاهکاؿهایی ب

 

 ػ ل ػذم پشد َع َمظ

 ػؼم ػلن به ورىب عمل، بؼْی اف هـػم اماما .1

ْری اف هرـػم بؼػايًؼ که عمل واررب امرت،  يمی

کًًؼ که عمرل واررب امرت ولری برـ  هی هن عیال

حـوتمًؼاو كؤ، و ایى ػؼم آگاهی باػج ىؼ که ایى 

ـاهرىه ىرىػ و بره آو تىرره  كـیْه ينرل بره ينرل ك
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ء يیق اف هٖالبه گـی ػؿ ایى هىّىع يیرق ييىػ و ػلما

ـايی اف مىء یى هـػم ينبت بره عرىیو،  به ػلیل ير

 ػمت کيیؼيؼ. 

ایزاػ ىز و تـػیرؼ تىمرٔ ػىرمًاو های  هزمه .2

و تـویذ آو تىمٔ هقػوؿاو آيها و  بیت اهلػیى و 

ـاػ ماػه و ياػاو با تمرام ابقاؿهرا و ؿمرايه هايًرؼ ها  اك

ای  هرراهىاؿههای  ىرربکه کترراب، ؿوفياهرره و هزررالخ و

گىیًرؼ عمرل اٍرال واررب  هری هؼايؼ. پرل گراهی

ـآو يیرق ؽکرـ ييرؼه امرت و هغَرىً  يینت و ػؿ ه

ىررىػ کرره  هرری ؿًرراهن رًررری امررت، یررا گرراهی بیرراو

کره عرىػ آيراو الله عمل هـبىٓ به ػهؼ ؿمىل

ػايًؼ ایى اػػاها ػؿوؿیى امرت  هی هبل اف هـ کنی

ب یکری اف لکى آيراو برا ایرى ػؿوؿهرا ػؿ ٍرؼػ تغـیر

 باىًؼ. هی متىيهای ههن ػیى و هؾهب

مرررىء تَرررـف و ػملکرررـػ بنررریاؿ برررؼ بؼْررری اف  .3

و وکالء ػؿ اعرؾ و يورل صورىم ىرـػیه کره ها  وامٖه

باػج کاهو اػتماػ بره آيراو رهرت تضىیرل صورىم 

ىىػ که به ػلیل ؿكراه فػگری  هی ىـػیه هالی به آياو

 آياو و يیق تىمؼه ػاػو ػؿ فيؼگی ایى وامٖه هامرت

و یرا بره ػلیرل ػرؼم ؿمرايؼو ایرى صورىم ىرـػی برره 

هـرغ تولیؼ هؼ يظـ ىغٌ امت و یا به ػلیرل ػرؼم 

 پاکؼمتی آو وامٖه ها.
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يلنررايی و يلررل اهرراؿه کرره هررايغ اف های  ومىمرره .4

ـایِ کره براؿ هرالی  هی ايلام ىىػ، ؿالب هـػم ػؿ كر

ـاهِ  يؼاؿػ کىىرا و كؼرال هنرتًؼ ولری ػؿ ايزرام كر

 کًًؼ. هی هالی تـػیؼ و تؼلیل

 ػـاؿللت اف هىاؿػ هَـف کـػو عمل، و اگرـ اكر .5

ـه گرػاينتًؼ که با پىل عمل اف صىاهذ هىهًیى  هی

ىرىػ و یرا بره رىايرايی کره تًرگ ػمرت  هری گيایی

ىىػ، و یا ػؿ ماعت  هی هنتًؼ ػؿ اهـ افػواد کمز

هؼاؿك ػلىم ػیًی و هرؼیـیت آو کره مرالیاو مرال 

ینرًؼگاو يورو یت ػلماء و عٖبراء و يىتـبامت ػؿ 

ىررىػ، و ایررى  هری ههمری ػاؿيررؼ، اف عمرل امررتلاػه

ـای ها تا اهـوف صلظ يمىػيؼ  ػلماء بىػيؼ که ػیى ؿا ب

ـتمًؼی که ينبت به  و به ها ؿمايؼيؼ و اگـ ايناو ؿی

ػیى و راهؼه عىػ ؿیـخ و التقام ػملی باىرؼ و ایرى 

اف ایى اهىؿ آگاه باىؼ صتما صوىم ىـػی هرالی کره 

يمرىػ آيهرن برا تمرام مرـوؿ و  هی ؿا اػا بـ ػهؼه او بىػ

 ىاػی.

ـاو های  ػؼم إمیًاو به وػؼه .6 صن الهری ػؿ ربر

 کـػو و افػیاػ اهىال ػؿ پی پـػاعرت عمرل، مربب

ىىػ که به هتاع ياچیقی که ػاؿػ چًگ بقيرؼ و اف  هی

 پـػاعت عمل اهتًاع کًؼ. 

 ایى هىاؿػی بىػ که به ؽهى هاٍـ بًؼه ؿمیؼ.
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 ذم پشد َع َمظ نوعط مشدمدسمان ػهای  س  

اگـ امباب ػؼم پـػاعرت عمرل ؿا ػاينرتی، هراػؿ 

عىاهی برىػ ػؿ براب ػؿهراو آو اف ٕـیرن يکراخ فیرـ 

 یيه کًی:ايؼ تلکـ و

ػلمیه بایؼ هتَؼی بیاو اصکام و اػله های  صىفه .1

کاكی ػؿباؿه ورىب عمل گـػيؼ وهىاؿػی که ىاهل 

ـای هـػم بیراو يمایًرؼ، ترا هی عمل ـاػ   ىىػ ؿا ب اكر

ـای  راهؼه ؿوفی هيغٌ ؿا به ػًىاو مال عمنی ب

عىػ هؼریى يمایرؼ و هغراؿد مرال عرىػ اف هنرکى و 

عىؿات و پىىات و هغاؿد ؿا صناب و عمل ها بوی 

و فاهؼ بـ آو ؿا ػؿ ٍىؿخ ورىػ، بپـػافػ کره تلاٍریل 

 ػملیه هىرىػ امت.های  آو ػؿ ؿماله

ؿػ ىرربهاخ ػیًرری ػؿ برراب عمررل کرره اف ٕررـف  .2

ـاػ مراػه ػىم ـاه کًًرؼه ػؿ ؽهرى اكر ـاػ گم ًاو و اك

ىىػ و آگراه مرافی هرـػم ينربت بره  هی ءراهؼه الوا

اهؼاف امامی ػىمًاو ينبت به ىربهه اكکًری ػؿ 

 اهـ ههمی چىو عمل.

كـػ هنلماو يبایؼ امیـ يلل اهاؿه ىىػ و پیرـوی  .3

ـاهی امت و هىهى  اف هىای يلل باػج ّاللت و گم

يلل ؿا به ػمرت گیرـػ و ىزاع کنی امت که فهام 
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به اهىؿی که هبال بیاو ىؼ تىمل و امتؼايت ٕلبیؼه 

 تا يلل عىػ ؿا امیـ يمایؼ.

ـکراتی کره ػاؿػ  .4 تىره به هىاؿػ هَرـف عمرل و ب

ـاػ هٖمررئى و هررىؿػ اػتمرراػ و  ػاػو عمررل برره اكرر

ؿمررايؼو عمررل برره هررىاؿػ هَررـف آو تىمررٔ عررىػ 

 ىغٌ و البتره برا اررافه اف هـررغ تولیرؼ کره باػرج

ػؿ ایررى اهررـ عیررـ  تىررىػ كررـػ عررىػ اف هيرراؿک هرری

اصناك ىاػی و هنـخ يمایؼ و عؼاويؼ وػؼه کـػه 

ـابـ به او ػٖا كـهایؼ. ـا و پاػاه او ؿا چًؼ ب  که ار

هکلق بایؼ بؼايؼ که هـ آيچه ػؿ فيؼگی ػاؿػ ؿفهی  .5

امت که عؼاويؼ هًاو و هتؼال به او ػٖا يمىػه امت 

و و هىررىػاخ امرت. و و عؼاويؼ ؿًی اف تمام بًؼگا

عىاهرؼ بًرؼگاو عرىػ ؿا  هی با وّغ ایى اصکام هالی

بیافهایؼ و يیکىکاؿ ؿا پاػاه و گًاهکاؿ ؿا ػؾاب يمایؼ 

و بًؼگاو عىػ ؿا هٖهـ و پاکیقه يمایؼ و اف ىـ هرىای 

يلل آفاػ گـػايؼ تا عؼاويرؼ ؿا برا اعرالً بًرؼگی و 

ایى مىؿه تىبه به  103ػباػخ يمایًؼ. عؼاويؼ ػؿ آیه 

تى اف اهىال هؤهًاو ٍرؼهاخ ؿا : »کًؼ هی هؼًا اىاؿه

ػؿیاكت ػاؿ که برؼاو ٍرؼهاخ يلرىك آيهرا ؿا پرات و 

ـکت هی پاکیقه هی ػهی، و آيها ؿا بره  مافی و ؿىؼ و ب

ػػای عیـ یاػ کى که ػػای تى ػؿ صن آيراو هىررب 

ی عإـ آيها ىىػ و عؼا ىًىا و ػايامت
ب
اهرام «. تنل
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ؿامررتی هررى اف یکرری اف برره : »كـهایررؼ هرری ٍرراػم

کرره ػؿ ىررهـ  پررؾیـم بررا ایى ىررماها چًررؼ ػؿهررن ؿا هی

هؼیًه حـوتن اف همه بیيتـ امت هَؼ هى اف پؾیـه 

و يیرق اهرام «  آو،ایى امرت کره ىرما پراکیقه ىرىیؼ.

همايرا کره : »كـهایًرؼ هری ػؿ ررای ػیررـ ٍاػم

ـا وّغ ىرؼه  ـای آفهایو اؿًیا، و کمي به كو فکاخ ب

پـػاعتًرؼ،  اخ اهىال عىػ ؿا هیامت، و اگـ هـػم فک

هايؼ، و هـ آیًره برا  هیز هنلمايی كویـ و هضتاد يمی

 
ب

ؿ كـهرىػه   مهمی که عرؼای ػرقب و ررل ـب ـای او هور بر

 «. ىؼ امت هنتـًی هن

مت کره ػؿ هرؼخ تضرـین و ا اف يکاخ هابل تىره ایى 

مال گؾىته  20هيکالخ ىؼیؼ اهتَاػی ػؿ هؼخ 

همریى صورىم  تىافو راهؼه ؿا صلرظ يمرىػه امرت،

ىـػی امت که تىاينته هورؼاؿی اف هيرکالخ هيرـ 

 يیافهًؼ راهؼه ؿا بـٕـف يمایؼ.

ػلمیه بایؼ بیيرتـ اف های  و صىفهها  وکال و وامٖه .6

ایى آؿامته به توىا و وؿع و ؿػایت اهايرت باىرًؼ و برا 

هـػم ػؿ عىاؿت و لباك هىاماخ و همؼؿػی يمایًرؼ 

ـالمرىهًیى عَىٍا ػؿ فهاو كياؿ اهتَاػی و ب ه اهی

عرىػ ؿا ی  تامی و اهترؼاء يمایًرؼ کره ربره  ػلی

آيوؼؿ وٍله فػ که اف وٍله فيًؼه آو صیا کرـػم، و بره 

او ػؿباؿه تىمؼه بـ صال عىیو گلتره ىرؼ ػؿ صرالی 

ـكته آو فهاو بىػ که  که او صاکن صکىهت بقؿگ و پیي
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ـاء فيرؼگی : ػؿ رىاب كـهىػ ـای ایرى هايًرؼ كور هى ب

ـکيی او ييىػ و هیکًن تا كوـ  كویـ باػج ٕـیاو و م

 اف ٕاػت الهی عاؿد يرـػػ. 

بًؼه بایؼ به عؼاويرؼ صنرى یرى ػاىرته باىرؼ و  .7

عؼاويؼ وػؼه کـػه امت که مـپـمتی ىرما برا هرى 

كـهایًؼ: هـ کل به وػؼه  هی امت. ؿمىل عؼا 

اه  و مـپـمتی عؼاويؼ یویى پیؼا کًؼ، هلب و يلل

  ىػ. اهررام ػلرریبرره ايلررام کررـػو مررغاوتمًؼ ىرر

كـهایرؼ: هرـ کرل یوریى پیرؼا کًرؼ کره عؼاويرؼ  هی

ـای ايلام و ػٖا تاله عىاهرؼ  ـاو کًًؼه امت ب ری

كـهایؼ:  هی مىؿه هباؿکه مبا 30عؼاويؼ ػؿ آیه  .کـػ

ػهرؼ و او  هری و هـ چه ؿا ايلام کـػیؼ ػىّرو ؿا او»

 اهررام ٍرراػم«. بهتررـیى ؿوفی ػهًررؼگاو امررت

ـای ايزام کینت که ّا»كـهایًؼ:  هی هى هى باىؼ ب

ـابـ چهاؿ عايه ػؿ بهيت: ايلام کرى  چهاؿ ػمل ػؿ ب

و اف كوـ يترـك، ػؿ رهراو مرالم ؿا آىرکاؿ ؿا کرى، و 

هیاو عرىػخ و هرـػم بره صرن هْراوخ کرى ، يرقاع و 

 )و اگـ چه ػؿ هناهل ػلمیه باىرؼ( رؼال ؿا تـى کى

 « گـ چه صن با تى امت.
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 ػی ماقیلثاس مثبع واشی  ص پشد َع  روق شش 

ػالوه بـ آيچه تا کًىو ؽکـ گـػیؼ، آحاؿ هخبتی وررىػ 

ـتررب  ػاؿػ کرره بررـ پـػاعررت صوررىم ىررـػی هررالی هت

ىىػ و همچًیى ػؼم پـػاعت صوىم آحراؿ مرىء و  هی

ـای  هًلی به ػيبرال ػاؿػ و هرـ اررـ و پاػاىری کره بر

ىىػ به ٕـین اولی ىراهل عمرل و  هی ٍؼهه گلته

ـا يقػیکری و هرـب  هی فکاخ بره عؼاويرؼ برا ىرىػ. فیر

ـاهِ و وارباخ ػیى بیيرتـ و مرـیؼتـ اف تورـب بره  ك

ومیله هنتضباخ امت و هابل هیاك با هن يینرتًؼ. 

عؼاويؼ با چیرقی بهترـ اف » ػؿ صؼیج آهؼه امت که

ـاهِ ػبراػخ ييرؼ و همرايٖىؿ کره بیراو يمرىػین « ك

ـآيی ىاهل فکراخ و  ٍؼهه به هؼًای ػام و ػؿ ػـف ه

 ىىػ. هی عمل و ايلام ػؿ ؿاه عؼا

اف رمله آحراؿ هخبرت پـػاعرت صورىم ىرـػی ػؿ آیره 

( کنايی  َهَخل )ٍؼهاخ: »بوـه بیاو ىؼه امت 261

کًًرؼ همايًرؼ  هی که اهىال عىػ ؿا ػؿ ؿاه عؼا ايلام

ای امرت کره هلررت عىىره بـویايرؼ کره ػؿ هررـ   ػايره

ـای هرـ کرل   عىىه ای ٍؼ ػايه باىؼ  و عؼاويؼ بر

ـابرـ کًرؼ، و عؼاويررؼ   هری کره بغىاهرؼ )آو ؿا( چًرؼ ب

: كـهىػيررؼ ؿمررىل اللرره.«  گيایيرررـ ػايامررت

هـیْاو عىػ ؿا با ٍؼهه هؼاوا کًیؼ، و اهىال عرىػ »

 اهرام ٍراػم«. ؿا با پـػاعت فکاخ صلرظ يماییرؼ

هیز هالی ػؿ ػؿیا و عيکی تلق ييؼ، »كـهایؼ:  هی

اهرام «. هرـ آيکه فکاخ آو هال پـػاعت ييؼه امرت



68 68 

 

 

 

بره ؿامرتی ىرضیش و : »ؼكـهایر هری ػؿ صؼیخی ػیرـ

عرؼای ؿا اف هرال عرىػ   بغیل کنری امرت کره صرنب 

عـد يمایرؼ و صرؼیج ؿا   يؼهؼ و آو ؿا ػؿ ؿیـ ؿاه صنب 

ـام امرت «  ایًرىيه تمام يمىػ که بهيت بـ بغیرل صر

بغرل و ایمراو ػؿ هلرب : »كـهىػيرؼؿمىل عؼا

ىغَی آهؼ يرقػ «. ىىػ يمی هیز ػبؼ هىهًی رمغ

ه ػاىت  اهام ٍاػم آىلته های  هى عىابو ػّـ

 بیًن چاؿه چینت؟ اهام كـهىػيؼ ىما فکاخ هی فیاػ

ػهرن  هی ی، گلت بله كـفيؼ ؿمىل عؼا فکاخهػ يمی

مررا ػؿ رررای عررىػ عررـد صت، اهررام كـهىػيررؼ پررل 

ؿفم »كـهایرؼ:  هی اهام ٍاػم«. يمیکًی فکاخ ؿا

اهرام ٍراػم «. ؿا با ٍؼهه ػاػو بـ عىػ يرافل کًیرؼ 

ػ ؿا بررا ػاػو ٍررؼهه هررؼاوا بیمرراؿاو عررى»كـهىػيررؼ: 

ىىػ که هرـ یري اف ىرما ؿرؾای یري  کًیؼ، و چه هی

هلرري المررىخ ه همايررا برر وػرؼۀ عررىػ ؿا ٍررؼهه ػهررؼ،

 كـهايی ابالؽ ىىػ که ؿوس كالو بًرؼه ؿا هربِ يمرا،

هلي المىخ ه كویـ ػهؼ و به ای ب پل آو بًؼه ٍؼهه

 اهام ٍراػم«. عٖاب ىىػ که آو كـهاو ؿا باف ػه

ـگ برؼ اينراو كـهایًؼ: ٍ هی ؼهه ػاػو با ػمت اف ه

«. کًرؼ هری ؿا صلظ يمىػه، و هلتاػ يىع اف بال ؿا ػكغ

كـهایًؼ: عؼاويؼ ٍرؼهه ؿا هايًرؼ  هی ؿمىل عؼا ً

 کًیؼ، پرـوؿه و ؿىرؼ هی ىما که كـفيؼ عىػ ؿا بقؿگ

 ػهؼ، تا ایًکه ػؿ ؿوف هیاهت بًرؼه آو ؿا هيراهؼه هی
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ؿمىل «. متافه کىه اصؼ اايؼ کًؼ ػؿ صالی که به هی

ٍرؼهه ػؿ : »كـهایًرؼ هی ً ػؿ صؼیج ػیرـی اکـم

و اف اهرام « يمایرؼ هری علا ؿْب پـوؿػگاؿ ؿا عاهىه

يیکی و ٍؼهه ػؿ » ؿوایت امت که كـهىػيؼ:  باهـ

ـيؼ و ػمرـ ؿا ٕرىليی و هلتراػ  هی علا كوـ ؿا اف بیى ب

ـگ بؼ ؿا ػكغ  «.کًًؼ هی ه

 ي غره  هه   ادهث س  چگووه بر میم:

ایى صاػیج ؿا ىایؼ بتىاو اف رًبه اهتَاػی،  كلنله

ارتماػی و یا ؿوصی و ؿوايری كهرن کرـػ. هرخال ػلیرل 

كـهایؼ ؿفم ؿا برا ٍرؼهه يرافل کًیرؼ،  هی ایًکه وهتی

ـای آو باىؼ که ايتياؿ كوـ هىرب ّؼق ػؿ هؼؿخ  ب

ىرىػ، پرل وهتری  هری عـیؼ و تىهرق چرـط اهتَراػ

يرقػ کًین، هؼؿخ عـیؼ  هی صوىم ىـػی ؿا پـػاعت

ىىػ و چـط اهتَاػی به چـعو ػؿ  هی هـػم ایزاػ

 کًؼ. هی آیؼ و حـوخ ؿىؼ هی

كـهایؼ: اهىال عىػ ؿا با فکاخ صلرظ  هی هًراهی که

ـای آينرت کره وهتری يیافهًرؼی و كورـ ػؿ  يماییؼ، بر

ـهراهؼه فیاػ باىؼ، هىرب اكرقایو  ت و اؿتکراب مر

ـاهن و ؿَب اهىال ىىػ، پرل اگرـ بترىايین بره  هی ر

پـػاعت صوىم ىـػی بـ كوـ كاهن آیین، بابی ومیله 

 ىاب رـم و رًایت ؿا عىاهین بنت.باف ا

عىػ ؿا با ٍرؼهه ػؿهراو  بیماؿاوكـهایؼ که  هی وهتی

های  و ػورؼههرا  کًیؼ، اف آو رهت امت کره بیماؿی



70 70 

 

 

 

ـاب و كوؼاو مؼاػخ اف ههمتـیى ػلرل ٖؿوصی و اّ

بیمرراؿی امررت، کرره ؿیيرره آو ؿؽاهررل يلنررايی هايًررؼ 

ـاو هورؼم ػاينرتى و ٕمغ  و صنؼ و عرىػ ؿا برـ ػیرر

باىؼ. پل هًراهی  هی صب ػیًا و صوؼ و کبـ و ؿـوؿ

کرره يلررل عررىیو ؿا اف ایررى امررباب و ػلررل پرراکیقه 

گـػايیؼ ػؿ ٍضت و مالهت فيؼگی کـػه و إمیًاو 

ـای بیماؿیهامت ؿا به  عإـ که اف ههمتـیى ػؿهايها ب

 آوؿػ. هی ػمت

ـای هَر ـف کرـػو عمرل و هکلق راهق امت کره بر

فکاخ ػؿ هىاؿػ ىـػی آو اف هـرغ تولیؼ یرا يمایًرؼه 

او ارررافه بریررـػ تررا عررىػ برره ٕررىؿ هنررتوین آو ؿا برره 

ـا عىػ ىغٌ صـً و ػؿؼؿه  هضتاریى بـمايؼ. فی

ـاو ػاؿػ ترا صورىم ىرـػی ؿا ػؿ  ایى ؿا بیيتـ اف ػیرر

هکاو هًامب عىیو هَـف يمایؼ و چوؼؿ حىاب ػؿ 

ؼهه اف ػمرت ػهًرؼه بره ؿمايؼو صوىم ىـػی و ٍر

ػمت كویـ واؿػ ىؼه امت و يیق واؿػ ىؼه امرت کره 

ـكرت  ػمت كویـ ؿا پل اف آيکه آو هال ؿا ػؿ ػمرت گ

ببىمؼ. چىو واؿػ ىؼه امت که هال ابتؼا بره ػمرت 

ؿمررؼ و مررپل برره ػمررت كویررـ  هرری عؼاويررؼ هتؼررال

 مىؿه تىبه واؿػ ىؼه امرت: 104همايٖىؿ که ػؿ آیه 

مايا عؼاويؼ امرت کره تىبره ؿا اف ػايًؼ که ه يمی اآی»

 کًررؼ، و ٍررؼهاخ ؿا او اعررؾ هرری بًررؼگاو عررىػ هبررىل
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امرت او بنرریاؿ  عؼاويرؼکًرؼ، و بره ػؿمرتی کره  هری

 «. بافگيت کًًؼه بغيایيرـ امت

ؿوایاخ فیراػی ػؿ براب ٍرؼهه واؿػ ىرؼه امرت اف ػؿ 

ـآوؿػو صاراخ آياو و  امتضباب هىاماخ هىهًیى و ب

او و كـیاػؿمی به آيراو آيهای  اػعال ماػی ػؿ هلب

ؿوایاتی اف هضمؼ بى ػزالو واؿػ ىؼه امت که گلت 

بىػم که هـػی ػاعل ىؼ و مالم  يقػ اهام ٍاػم

ـاػؿاو هررىهى او پـمرریؼ، او  يمررىػ و اهررام اف اصررىال برر

رىاب ػاػ که همه عىب هنتًؼ و با تمزیرؼ اف آيهرا 

ـا اف  یاػ يمىػ، اهام پـمیؼ، اؿًیاء ىما به ػیراػخ كور

ؿويؼ؟ پامظ ػاػ عیلی کن، اهرام پـمریؼ  هی یىهىهً

ـاء چرىيره امرت؟ آو هرـػ  ـتمًرؼاو اف كور هياهؼه ح

گلت کن امت، اهام مرىال يمىػيرؼ کره آیرا اؿًیراء و 

ـا ؿمرریؼگی ـتمًررؼاو ىررما بررا اهررىال عررىػ برره كورر  ح

 کًًؼ؟ آو هـػ پامظ ػاػ ىرما اعالهری ؿا هترؾکـ هی

ها کرن  ىىیؼ که يظیـ آو ػؿ هیاو  ػومتاو و ػیاؿ هی

کًًؼ که  هی امت، اهام كـهىػيؼ: پل آياو آیا گماو

 «اف ىیؼیاو ها هنتًؼ! 

آیرا » گىیؼ: اهام براهـ كـهىػيرؼ: هی مؼیؼ بى صنى

ـاػؿ  ىرؼه کنری اف ىررما ػمرت ػؿ کینرره و ریرب برر

هررىهى عررىػ کًررؼ و آو هوررؼاؿی کرره اف اهررىال هررىؿػ 

باىررؼ ؿا بررـػاؿػ؟ رررىاب ػاػم، کنرری اف  هرری يیررافه
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ـاػؿاو هىه ـاؽ يؼاؿم، اهام ب ى عىػ ؿا با ایى اعالم م

ـكی باهی  .«هايؼ يمی كـهىػيؼ: پل ص

 

 ورش  وص  ػ میه دس لگاهی بخشی به جامؼه

هنئىلیت بنیاؿ ههن و عٖیـی بـ ػوه يهاػ صرىفه 

ـاؿ ػاؿػ و بایررؼ اهررؼاف والیرری ؿا تضوررن  ػلمیرره هرر

ررای الهرری و توررـب برره ػؿگرراه  ببغيررؼ کرره کنررب ّؿ

ه آو چیررقی کرره باػررج اومررت و همچًرریى ػمررل برر

يقػیکررری هرررـػم بررره إاػرررت اف عؼاويرررؼ و ػوؿی اف 

ىىػ و بـ ٕالب ػلىم ػیًی امت  هی هؼَیت و گًاه

ـای هـػم باىًؼ با اعالم و کـػاؿ  که الرىی يیکىیی ب

عىػ صتری اگرـ برا هرـػم مرغى يرىیًرؼ ترا هَرؼام 

كـهایرؼ ػػرىخ کًًرؼه  هری صؼیج ىـیق باىًؼ کره

باىیؼ بؼوو آيکره  تبی اهلهـػم به مىی ػیى و 

كـهایرؼ:  هری و ػؿ صؼیج ػیرـ امت که .صـف بقيیؼ

ـای ها  ، مبب فیبایی و فیًت باىریؼ و بیت اهلب

بـ ها هایره ػراؿ و فىرتی يباىریؼ. ػلمراء وؿحره ايبیراء 

ـاػ هنرتًؼ ترا بره پیراهبـ و  هنتًؼ و ىاینته تـیى اك

ـالمىهًیى ػلی تامی و اهتؼاء يمایًؼ. هماو  اهی

کررـػ اف  هری ػؿگراه الهری تْررـع و يالره کنری کره برره

 اصتمرررررالی ػؿ اػا هنرررررئىلیتو وهرررررای  کىتاهی

آیا عىػ ؿا ؿاّی کرًن بره ایًکره بره هرى »كـهىػ:  هی
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ؿوفگراؿ برا ىرما های  برىیًؼ اهیـهىهًاو، و ػؿ مغت

ـای ىما بایؼ الرى باىن ػؿ مغتی  هياؿکت يکًن یا ب

ـای آو يیاكـیؼه ـا ب او که چرىو چاؿپایر ايؼ فيؼگی و ه

ػؿ آؿل بنته که همه هوَؼ و هوَىػىراو ييرغىاؿ 

ػلق امت، ؿؾاهای لؾیؾ و ػلپؾیـ به عىػ هيرـىلن 

ػاؿػ یررا همايًررؼ آو صیررىاو ؿهررا گيررته باىررن کرره تررا 

 .«چیقی بیابؼ و ىکن اف آو پـ کًؼ

ػاػ تا بـ اكؼال  هی پیىمته به اٍضاب عىیو ػمتىؿ

یرى او يظاؿخ کًًؼ و اف او مىال و رىاب يمایًرؼ برا ا

ورىػ که او صاکن بقؿگتـیى صکىهت ػؿ ٕرىل تراؿیظ 

اگـ وهتری ػاؿم » كـهىػ: هی بىػ و به اٍضاب عىیو

ػهن )یرا اف ػيیرا ؿكرتن( اهرىال  هی صکىهت ؿا تضىیل

بیيتـ اف ایى ػبایی امت که با آو اف هؼیًه بره کىكره 

اهررام «. آهررؼم، بررىػ بؼايیررؼ کرره هررى عیايررت کررـػم

ا ؿا ؿهرا کرـػ و بره همايٖىؿ که گلته بىػ ػيیر ػلی

ػیاؿ آعـخ ىتاكت ػؿ صالی کره پرات و ٕراهـ برىػ، 

پل اگـ عىامته باىین که بره ػیراؿ ایيراو ػؿ ػرالن 

آعـخ يَیب ها ىىػ بایؼ به او اهتؼاء يمىػه و يبایرؼ 

ارتمرراػی هررا ؿا های  ػًراویى پررـ فؿم و بررـم و پنررت

بلـیبررؼ چررىو ایررى ػيیررا كررايی امررت و ػؿ يررقػ اهررام 

یز لًره کلو پىمیؼه هرن اؿفه  افهايؼ به ػلی

يؼاؿػ. و ىیؼه واهؼی ایياو يغىاهین بىػ هرـ ایًکره 

هررـػم بررا آيرراو همررؼؿػی و هررای  ػؿ هيررکالخ و ؿن

ـای ؿكررغ  هيرراؿکت يمررىػه و تمررام ترراله عررىػ ؿا برر
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ـایٔ مرغت های  يیافهًؼی آياو عَىٍا ػؿ ایرى ىر

 اهتَاػی و ػؿت هيکالخ آو هبؾول يمایین.

ـاهىه کًرین اهرايتی ها  کره ایرى هنرئىلیت و يبایؼ ك

امت بـ گـػو ها که بایرؼ آو ؿا بره اهلرو کره همايرا 

باىؼ تضىیل يمایین و يبایرؼ کنری  هی اهام ػَـ ػذ

كکـ کًؼ که اهىال عمل و فکاخ و ٍؼهاخ ؿًرایمی 

هنتًؼ که هـ کنی بیيتـ آيهرا ؿا رمرغ آوؿی کًرؼ 

پیـوف ىؼه امت و لفم امت تا ایرى هنرئىلیت ؿا بره 

ـآو ػؿ آیه يضى اصن  مرىؿه ٍراكاخ 24ى اػا يمىػ. ه

آيرراو ؿا يررره ػاؿیررؼ آيرراو بایررؼ هررىؿػ : »كـهایررؼ هرری

ـيؼ ـاؿ بری ػؿ ایرى صرال امرت کره ػؿ «. بافعىامت ه

صالل ایرى ػيیرا صنراب و کتراب هنرت و ػؿ اهرىال 

ـام آو کیلـ و ػؿ ىبهاخ آو مـفيو و هالهت پل  ص

ىرؼ بایؼ ػیؼ که ها ػؿ آو ؿوف مغت که ؿوف هیاهرت با

کؼاهیز اف ایى مه صالت ؿا عىاهین ػاىت و کرؼام 

 کىتاهی ػؿ اػای ایى اهايت امت که عیايت به ىماؿ

آیررؼ و عؼاويررؼ اهررل عیايررت ؿا ػومررت يررؼاؿػ.  هرری

 عرؼا: »كـهایرؼ هری مىؿه هاهؼه 119عؼاويؼ ػؿ آیه 

كـهایرررؼ ایرررى ؿوفی امرررت کررره ؿامرررترىیاو ؿا  هررری

ـای آياو باؽ ؿامتن امت که هایی  ىاو مىػ بغيؼ ب

اف فیـ ]ػؿعتاو[ آو يهـها ؿواو امرت همیيره ػؿ آو 

راوػايًؼ عؼا اف آياو عيًىػ امت و آياو ]يیق[ اف او 

 هررا ؿا چرره«. عيررًىػيؼ ایررى امررت ؿمررتراؿی بررقؿگ
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ىىػ اگـ ٍاػم باىین ػؿ اكؼرال و گلتاؿهراو و اف  هی

صتی اف کاؿها و  تمام آيچه مقاواؿ ها يینت ؿها ىىین

ـام ىـػی يینتًؼ ولی بره يرىػی ػؿ  اهىؿ هباس که ص

 ها یز يوَاو اعالهی ایزاػ عىاهًؼ کـػ.

عىاهین  ػَمت و هؼایت عرىػ  هی اف عؼاويؼ هًاو

ـاؿ ػهؼ و ها ؿا بـ ايزام ٕاػرت و  ؿا ػؿ گلتاؿ و ؿكتاؿ ه

ارتًاب اف هؼاٍی عىػ یراؿی يمایرؼ، همايرا او ولری 

 .يؼمت هامت


