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 هقذهِ
الة والّىالم ٠لٰی قوىل هّٰللالعمؿ ّّ  هى واالهِعابه وأو٠لٰی آله و  اهّٰللوال

 اهابعذ! 
ٌىین هحىشه هی ظىال هىلماياو ٠الن قا هىقؾ بكقوی و هٙال١ه ٬كاق ؾهین،او  اؤاٞ اگك اهكوله

یاؾ و کٍؿهی بايهل  وحن و ٜلن آجً هكوى ال که  هتی قا لهتاو وتکىت هٝلىهتاو یاوتح٥اذه ٨ك
بیًین کته کىؾکتاو ؾق ٨لىٙیى، ا٥٨ايىحاو، ٠كا٪ و وایك کٍىقهای اوالهی هی کهوٌکًؿ؛ چًا

ٌتىؾ، ها هحک ظكهتث هتیکه به آوٌىيؿ، ليايیه١ّىم ؾق ه٭ابل ؾیؿگاو پؿق و هاؾق کٍحه هی
یاؾ ك٨حهگؾوث بك قا ٌیكؼىاقي يىلاؾ یشًاله کههاؾقی يِِّّ ليؿ:هی ٨ك

َ
ِأ ِيَْجِّ ة كُخ ٍْبِّ ُ  و هاؾقی ۻ.َذ

يَاِتِّکًؿ: که بیى شىؿ ٌىهك و ٨كليؿايً ایىحاؾه ایى آیه قا لهمهه هی ِآ ة اِّ َِّ ٌَ آ ْنِّ
َ

أ ِّ إَِّلَّ اِّ َِّ ٌِ ِّ ًُ ْلِ َتِ اِّ ٌَ َو
ا َِ ِ ّب .َر

 ».شكم ها به شم اوالم و ایماو چیمی ؾیگك يیىث« ۼ
کًًؿ که گىیا هیچ هىئىلیحی هیياو ٠ّك ظأك ٘ىقی ليؿگی هحؤو٩ايه با ایى وشىؾ هىلما 

  هیچ اوالهی کٍىقهای وایك و ا٥٨ايی ٠كا٬ی، ٨لىٙیًی، هىلماياو هٝلىهیث ال و يؿاقيؿ ؾوي بك
٘ىق  به هىلمايی اوالهی، کٍىق ٨الو ؾق که بكوؿ ؼبكی اگك و ؾهًؿيمی قاه ؼىؾ به ايؿوهی و ٤ن

َّاِّگىیًؿ: ٌاو ایى اوث که هییٌؿه، يهایث ٤مؽىاق  ٌهیؿ هٝلىهايه ُِ ِِّإ نَِِّّلِِلِّ ِجُػٔ َرا ِِّّْ ََِل إ َّاِّ ُ  ِإَو
 ها چیىث؟ؾايًؿ ٠لث هٝلىهیث آوو يمی

شاه١ه، همیٍه  باق و بًؿبی و اوانبی ٠ملکكؾهای و ظىاؾخ ؾیؿو با که اوث وال چًؿیى
ق٤بحتی هتبهن و وتمس يمىؾ جا ایى قواله قا جؤلی٧ يمتاین و ؾق ؾقويتن هی واؾاقهكا  ـهًن٨کك و 

جىايىحن بك آو چیكه ٌىم؛ گىیا ٨كؾی بكای جؤلی٧ ایى هىٔٞى هتكا واؾاق کكؾم و يمیاظىان هی
 ها و ک٩ایتثکكؾم و بك جصاقب، جىاياییواؼث. البحه اگك ال ؼىؾم و ال ؼكؾم يٝكؼىاهی هیهی

يمىؾم و ىؾؾاقی هیکكؾم، ظحمًا ال ا٬ؿام به چًیى ٠ملی ؼکه يىیىًؿگاو ؾاقيؿ ا٠حماؾ هیهایی
ٌؿم، یا ٌایؿ اگتك ایتى هىٔتٞى قا بتا یکتی ال ٠لمتای ای هًّك٦ هیبه کّلی ال چًیى ايؿیٍه

کكؾيتؿ کته ال ٨تكو گفاٌحن، ١ٙ٬ًا بكاین پیًٍهاؾ هتیايؿیٍمًؿ و يىیىًؿگاو بمقگىاق ؾق هیاو هی
ؼتىؾؾاقی و  -که بىحگی به وكيىٌث هىلماياو ؾاقؾ  -ق٨حى ؾق چًیى کاقلاقی ٠لمی و ٨کكی 
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ايگاقی بكؼتی ِك٦ يٝك يماین؛ ولی ٌؿت اظحیاز هىلماياو به ایى هىٔٞى و همچًیى وهل
، هكا هصبىق به يىٌحى کكؾ. ایى ج٭ؿیك الهی بىؾه و هك آيچته  يىیىًؿگاو ؾق يگاٌحى ایى هىٔٞى

 ٌىؾ.قا که او بؽىاهؿ ياگمیك هماو هی
یاؾی ؾق اقجباٖ به ايعٙاٖ هىلمیى، قو  ايؿ، ولی هتكها و ه٭االجی يىٌحهالهاگكچه ٠لمای ل

ايؿ و ايعٙاٖ ایى لهاو بتا ها ؾق هىقؾ اظىال و ظىاؾخ لهاو ؼىؾٌاو ِعبث يمىؾهیک ال آو
یث و وظٍیلهاو یاؾی ؾاقؾ. همچًیى بكبك گكی ایى لهاو به هكاجتب ٌتؿیؿجك و های ٬بل ٨ك٪ ل

یث لهاو آو  باٌؿ.ها هیؼٙكياک جك ال بكبك
یؿ، به يام که هن اکًىو کحابی ٌتاهل ...ٕ» اوالم به ـات ؼىؾ يؿاقؾ ٠یبی «قوی ؾوث ؾاق

باٌؿ؛ چكا هىلماياو همیٍه ٌکىث هايؿگی هىلمیى هی٠٭ب و ايعٙاٖ هىقؾ ؾق هىٔى٠اجی
هتای ٨تكاواو و گىيتاگىيی ها به بتؿبؽحیؼىقيؿ و قو به جًّمل هىحًؿ و چه با٠د ٌؿه که آوهی

 ال ایى لصًماق و باجال٪ ٔاللث بیكوو بیایًؿ؟ٕجىايًؿ ايؿ و چگىيه هیگك٨حاق ٌؿه
 ٌىؾ:آيچه که شمٟ آوقی ٌؿه به ؾو بؽً ج٭ىین هی

 ٌىؾ.های آو بعد هی٠لث و هايؿگی هىلمیىؾق بؽً اول؛ ال ايعٙاٖ و ٠٭ب
 گكؾؾ.های پیٍك٨ث و جك٬ی بیاو هیؾق بؽً ؾوم؛ قاه

٬تؿن او ياچیم بًؿه قا به باقگاه  کىچکوبعايه و ج١الی هىؤلث ؾاقم که ایى ؼؿهث  اهّٰللال 
ای ٠اقی ال ؾهؿ. همچًیى ياگ٩حه يمايؿ که هیچ بًؿه هىلماياو بیؿاقی ؼىؾي بپفیكؾ و با٠د

وكلؾه باٌؿ ال ٠متىم ؼىايًتؿگاو  ؼٙاِء ل٩ٝی و یا اٌحباهی اٌحباه و ؼٙا يیىث و اگك ال بًؿه
 ن آو قا به ومٟ بًؿه بكوايًؿ.ؼىاههعّلیى ٠میم[ هی گكاهی و بمقگىاق، ٘الب ٠لمای ٠ن الا]

 ۹۹۱۱سرطان  ۹۱خلیل الرحمن خباب( والیت رهات )
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 هاًذگی هسلویي:اًحطاط ٍ عقة
های ٔاللث و گمكاهتی و ؾق اهتىاز بکه ؾيیا ؾق گكؾا٬بل، لهايیايؿی  وال هماق و چهاق ِؿ

باؾهای ؾق اذك جًؿ ليؿه يمىؾه بىؾيؿ،يبیاءاقا که  ؾ و ؾیى پاکیق٨حه بى  ٌكک ٨كو ك وهحال٘ن ک٩
ؾق باجال٪  و ه١ّیث و گًاه لصًماق ؾق هاىاواي و بىؾ ٌؿه ياپؿیؿ کًًؿهگمكاه های٘ى٨او و ههیب

یکی و ٔاللث ال ٌك٪ جا ٤كب و ال ٌمال جا شًىب ؾيیا قا ٨تكا  ک٩ك و ٌكک ٨كو ق٨حه بىؾيؿ. جاق
وك به ٨لک کٍیؿه با ٩ٌا٨یث  های هّکهيىق وظؿايیث و قوالث ال بیى کىهگك٨حه بىؾ که ياگهاو 

یک قا به ِبط قوٌى جبؿیل يمىؾ. بث یمىکاهل ٘لٞى يمىؾ و ٌب جاق ها قا ال بیى بكؾه ها و اهك
گكایی و ٌیٙايی قا ؾوق ايؿاؼحه و بته شتایً همچًیى يؿاهای ٬ىم ٠الن شؿیؿی قا بكا٨كاٌث.
ها کاٌث و با يٝام ٠الی و ه٭حتؿق اؼىت و بكاؾقی قا ؾق هیاو ٬لبال٩ث، هعبث، هىؾت، بفق 

یتك وتؤال بت كؾ. ؼىؾ، قاه هى٨٭یث قا بك اوان ج٭ىا جكوین يمىؾ و ج٩اوت قيت،، لبتان و... قا ل
ی پكجگاه شهتًن ؾيیا قا با ایى کاقبكؾهای ههن و ه٩یؿي ال لبه باآلؼكه ؾق ٘ی بیىث و وه وال

 او جبؿیل يمىؾ.يصات ؾاؾه به با٢ پك ذمك ایم
بتىؾ؛ آو  اللم به جفکك اوث که ظاهل ایى قوالث، گىهك پاک ظٕكت هعمتؿ هّت٩ٙی

های ؾلیك ؼىؾ جمام و١ی و جالي ؼىؾ قا بكای قوايیؿو ؾیى به گىٌه یاقاو با همكاه کهٌؽّیحی
 ؾیى به ؾوث ها قویؿ. جا ؾق يهایث ایى ،یا به کاق بكؾيؿؾي

با  اوالم مًاوؾٌ ب١ؿها ولی ،بىؾ با٬ی ؼىؾ ٠ٝمث و ٌکىه اوهم به اوالم ؾیى ابحؿا ؾق البحه
واژگىو  - ق٨حه بىؾین ٨كو ٩٤لث ؼىاب به که - قا هایاو وكيىٌث ٌاوهؽكب هایي٭ٍه و ؾویىه

 ؼمیؿه واؼحًؿ. و
بلکه ٩ِث اهل ،کكؾو، ٩ِث ؾیى يیىثهايؿو یا پیٍك٨ثهمچًیى ياگ٩حه يمايؿ که ٠٭ب

گیكؾ که هىتلمیى ؾق ق٨حتاق لهايی ايصام هی ٠٭ب هايؿو و جعّىل ها[ اوث و ایىهىلماو]ؾیى 
 ٨كهایؿ:هح١ال هی اهّٰللکه چًاوؼىؾ جعىل ایصاؾ کًًؿ؛ 
...ِِّّ َِّإِنَّ ِِّّالِلِّ ًْ جُْفِصِٓ

َ
ِّةِأ ا ٌَ ِّ وا ُ ّّيِ ُِّحَغ ٍمَِّخَّتَّ ْٔ اِّةَِل ٌَ ِّ ُ  ۻ.ِّ...ََّلُِّحَغّّيِ

 ».که آياو اظىال ؼىؾ قا ج٥ییك ؾهًؿؾهؿ هگك ایىیظال و ؤٟ هیچ ٬ىهی قا ج٥ییك يم اهّٰلل«
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 ٨كهایؿ:ؾق ایى هىقؾ هی ٠الهه ا٬بال الهىق
 آباؾی هیتتؽايه ل ویكايتی هتاوتتث
 اوتتالم بتته ـات ؼتتىؾ يتتؿاقؾ ٠یبتتی

 

یٍتتتايی هاوتتتثاشم١یتتتث ک٩تتتك    ل پك
 ۻهىتلمايی هاوتث الکه هىتث  هك٠یب

 

 هاًذگی:ّای عقةعلت
یٓ ٌىؾ و هك ام شًاب ؾکحكٕ ٠لث بیماقی :پكوؿهی ال اوًا بكوؾ، ٨ىق  پیً ٘بیب لهاو ٨كؾی هك

يمایؿ. ظاال با ؾیتؿو و جىشته ال ه١ایًه و ٨همیؿو هْك به جؿاوی ٌكٞو هی په كچیىث؟ ؾکح
 یابین که ؾوق ا٨حاؾو و ٠٭تبهیقوین و ؾقاياو، به ایى يحیصه هیبه اؤاٞ وؼین و ياگىاق هىلم

یٕی اوث و بك ها اللم اوث که ایتى ایتن و ٠لتث بؿايین چكا ٠٭ب هايؿه هايؿو ها یک يٞى هك
 چیىث؟ٕ  بیماقی

یكا ٠٭یؿه و شمئی اوث جك ال همه ایى اوث که بیماقی بؿو يٝك به ال ؾوث ؾاؾو وكههن ؛ ل
که هك چیمی يؿاقؾ. و ايىايیی وك ؾق بؿو اوث و اگك ٠ٕىی وك يؿاٌث، گىیا ایماو به هًمله

اي ق باٌؿ، ولی ایماو به ؼؿا يؿاٌث و ٠٭یؿهذكوت و ٠مت و شمال و کمال بكؼىقؾا ال چ٭ؿق
ی يؿاقؾ.  والن و هىحعکن يباٌؿ، هیچ اقٌل

ه ٠٭ب هايؿيً قا بك ٠هتؿه ی اوالهی کىی يیىث کاللم به بیاو اوث که اهكوله ؾق شاه١ه
اقؾ، گىیؿ: ایى به هى قبٙی يؿايعٙاٖ چیمی گ٩حه ٌىؾ، ٨ىقًا هی هىقؾ ؾق ٨كؾی بكای اگك بگیكؾ و
 همته بتكای بلکته يیىتث، هالهتا بتكای ٨٭ٗ ؾیى که ؾايًؿيمی هاآو اها ٌىؾ،هی هالها به هكبىٖ

 ٨كهایؿ:هح١ال هی اهّٰللکه اوث؛ چًاو
ِّ َِّنآفَّث إَِّلَّ ََٰمِّ رَۡشيَۡن

َ
آِّأ ٌَ اِسَِِّّو َِّ ََِِّّّاَوَُِذير ِِّّابَِشّي ِِّّىِّي َِٰس ۡزَثََِِّّوَل

َ
َٔنِِّّأ ٍُ َ ََِّّلَِّحۡػي َّاِس  ۼ.٢٨ٱنل

، و لیکى یین جا هژؾه قواو و بین ؾهًؿه باٌاهكؾهاو ٨كوحاؾه یشملگ یا بكاجى ق  هاپیاهبكٕ[  ای]«
 ».[ؾاقيؿیبىؾو يبّىت جى قا باوق يمیؼبكيؿ ]و همگايیاکرك هكؾم ب
 ؾايًؿ.آوقيؿ، چیمی يمیکه ایى وؽًاو بیهىؾه قا بك لباو هیی ٬كآو کىايیبه گ٩حه

 گكؾؾ:ؾق ـیل بیاو هی بًؿه چًؿ ٠لث ٠٭ب هايؿگی قا شمٟ آوقی يمىؾم که
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 علت اٍل: ًثَدى ٍحذت ٍ اخَت در تیي هسلویي:
که هىلماياو شاه١ه اوث و ٠لث ایىپیكولی هك پاقچگی قهم هى٨٭یث و اجعاؾ و یک ظ٭ی٭ث ؾق

یكا آوقؾيؿ، وظؿت و اؼىتهى٨٭یث به ؾوث هیهمىاقه اّولیه  ها قا بته آو هح١ال اهّٰللٌاو بىؾ؛ ل
هىاليتا کته ٨تكؾی ال چًتاو يمتىؾ؛ٌاو کمتک هتی٭ین بىؾو ؾق ا٠مالهىحپاقچگی و یک وبب

حه٨ اهّٰلل چكا« :پكویؿ ٓاهّٰللٔظ٩ٝه ٠بؿالعمیؿ ٨لىٙیًی، ٠كا٬ی  کمک هٝلىهاو قا به بؿقی هایٌك
 »يیىحًؿ؟ هىلماو هاآو هگك ٨كوحؿ،يمی ا٥٨ايی و

 ».ؾق هیاو آياو يیىث ها هىلماو هىحًؿ ولی ا٠مال اِعاب بؿقبلیٕ آو« شىاب ؾاؾ: هىاليا
هىلماياو قا ؾق آیات هح١ؿؾی  بىؾ، چكا ؼؿاويؿاگك وظؿت قهم هى٨٭یث و پیكولی يمی

 ٨كهایؿ:که هیاهك به وظؿت يمىؾه اوث؟ چًاو
ِّٔاِِِّبَتِْو ٍُ َِّواْخخَِص كُٔاِّالِلِّ رَّ َف َوََّلِّتَ ....ََجِيًػاِّ

 ۻ
یىماو ]ياگىىحًي[ ؼؿا چً، ای هىلماياوٕ[ ] و«  ».ليیؿ و پكاکًؿه يٍىیؿهمگي به ق

٩ِِهْن َکَمَرتِل «: ٨كهایؿهی همچًیى پیاهبك ٘ؤ ِهْن َوَج١َتا ِمِهْن َوَجتَىاؾِّ یَى ٨ِتي َجتَكاظؤ ًِ تْؤِه َجتَكی المؤ
ی مَّ َهِك َوالعؤ ًىا َجَؿا٠َی َلهؤ َواِئكؤ َشَىِؿهِ ِبالىَّ ْٕ َحَکی ٠ؤ ٌْ ا ا ـَ  ۼ.»الَصَىِؿ ِإ

ال آو  ییابی؛ اگك ٠ٕتىهی پیکكیٯ یهايًؿ ا٠ٕابا یکؿیگك  یهؤهًاو قا ؾق ٩ٌ٭ث و ههكباي«
 ».يمایؿگكؾؾ و جب هیی٬كاق هیبه ؾقؾ آیؿ، وایك ا٠ٕاء ب

 ١ٌك ه١كو٦ ال ٌیػ و١ؿی ٌیكالی:
 بًتتتی آؾم ا٠ٕتتتای یتتک ؾیگكيتتؿ

 ؾقؾ آوقؾ قولگتتاقه چتتى ٠ٕتتىی بتت
 

یًً ل یتتک گىهكيتت   ؿکتته ؾق آ٨تتتك
 ها قا يمايتتتؿ ٬تتتكاقى گتتتك ٠ٕتتتؾ 

 

یاو ؾاقؾ و  یشاه١ه بیى ؾق هفهبی و  ٨کكی ٨اتاؼحال اهكوله هحؤو٩ايه اوالهی به ٌؿت شك
ی بكجكی یک ؼايىاؾه بك ؼايىاؾه والؾ. همچًیىلعٝه شاه١ه قا با جهؿیؿ بیٍحكی هىاشه هی هك

ی ايىاو و ج٭ىین ٌتؿو ايىتايیث جکه پاقه يمىؾو ايىاو به وویله یک ٬ىم بك ٬ىم ؾیگك و ؾیگك و
ؾق کٍتىقهای  ،کًًتؿکه همؿیگك قا چىو ظیىاو ؾقيؿه ٌکاق هیىياگىوگ به واظؿها و يژاؾهای

 اوالهی ٠اؾی ٌؿه اوث.
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 میث ؾوقی شىحًؿ، ٬ىمو ِمی شحماٞ هحعؿ ؼىؾ و ال اؼىتاکه هىلماياو ال آقیٕ لهايی
ظاکن  ٌاو٬لىب بیى ؾق يمىؾه هؽحل قا ٌاوليؿگی ویىحن بٍكی، هایيٝام و يژاؾپكوحی پكوحی،

 قاه ال و ا٨حاؾيتؿ قاه گكایتی٬تىم ؾيبتال به و ٌؿيؿ هح٩ك٪ اگىيیگىي هایٝامي و هاگكوه به و ٌؿ
 :ؾي جكوین يمىؾه و ه١ك٨ی کكؾه اوثؼى  اهّٰللکه هح١ال ٨اِله گك٨حًؿ؛ آو قاهی اهّٰللهىح٭ین 

ِّ َق رَّ َف َذَخ ِّ َو ُت صُّ ل ا ِّ ٔا ُِػ ت َتَّ ح ِّ َوََّل ِّ ٔهُ ُِػ َّت ح فَا ِّ ا ًٍ لِي ْصَخ ُم ِّ ِِط ا ِِصَ ِّ ا َذ َْ ِّ نَّ
َ

زَُِّوأ ا َوصَّ ِّ ًْ ُِس ى َِِّذ ِّ ي بِي َش ِّ َْ َخ ِّ ًْ ُِس ِِّة ّ ِه ة ِّ ًْ
نَِّ ٔ ُل َتخَّ ِّ ًْ ُس يَّ َػ .ىَ

 ۻ
ؼؿا  قاه ال قا ٌما که يکًیؿ یپیكو ]با٘ل[ یهاقاه ال و کًیؿ یپیكو آو ال اوث هى هىح٭ین قاه ایى«

 ».کًؿ جا پكهیمگاق ٌىیؿیٌما قا به آو جىِیه ه ؼؿا که اوث یچیمهای هاایى والؾ.یه پكاکًؿه
ٌاو هىقؾ ا٠مالها قا به وبب هن آو اهّٰللهای با٘ل قواو ٌؿيؿ، که هىلماياو به قاهحیو٬
ها بؿبؽحیايىاٞ ٘ىق ٌؿ که به و ایى ٗ کكؾها یهىؾ و يّاقا قا هىلّ آو بك و ؾاؾ ٬كاق ؼىیً گك٨ث

پیچی کكؾيتبًی]کحاب اهلهمايًؿ  هبحال گكؾیؿيؿ، ؿ، اوكائیل[ که لهايی ال ؾوحىقات الهتی وتك
 ٗ يمىؾ.ها هىلّ هح١ال ظکىهث ٜالمی چىو ٨ك٠ىو قا بك آو اهّٰلل

 س!برادر عسی
 وظؿت پاقچگی،یک ؾاقؾووث و هىحی اوالهیاهث ؼیكؼىاه وا١٬اً  جى اگك يٍؿه؛ ؾیك هًىل جا

یك پتكچن ظت٫، و که هیشا باٌی، په جا آوو اؼىت آو هی جىايی بكای هحعؿ يمىؾو ایى اهث ل
ی١ث و اؼال٪ و١ی و جالي بیٍحك يما.ؾوقاو پیاهبك بالگكؾايیؿو آو به  ، ال لعاٚ ٠٭یؿه، ٌك
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 جاری ًثَدى احکام ٍ قَاًیي الْی: علت دٍم:
ی٧ شاهلیث هی ٠الهه ویؿ٬ٙب ٌهیؿ که ؾق آو اظکام و ٬ىايیى ایشاه١ه«٨كهایؿ: ؾق ج١ك

 ۻ.»ٌىؾ٨كها يباٌؿ، شاهلیث هعىىب هیشاقی و ظکن اهّٰلل
 ايصامٌىؾ که گًاه و ه١ّیث ؾق شاه١ه بیٍحك ظکام و ٬ىايیى الهی با٠د هیشاقی يبىؾو ا

 ٨كهایؿ:هی اهّٰلل کهچًاو اوث؛ الهی ظؿوؾ ال یکی ليا ظؿ يمىؾو شاقی هرال ٘ىق بهبگیكؾ. 
ِّ ةٍ اٌِِّئََثَِّجِْلَ ٍَ ُٓ ْ ِِ ٌّ َِّواِخٍدِّ واُُِّكَّ اِِنِّفَاْجِِلُ زَّ جِيَُثَِّوال ا ....الزَّ

 ۼ
یايه بميیؿ هك یٯ ال لو و ه«  ...».كؾ لياکاق قا ِؿ جال

باٌؿ.  ؾاٌحه قا ايصاهً شكأت که ٌىؾيمی پیؿا کىی شاه١ه ؾق ؾیگك ٌىؾ، شاقی ظکن ایى اگك
یاؾ ه١ّیث و گًاه شاه١ه ؾق و٬حی  گكؾؾ. اللم بته جتفکك اوتث کته و هیٌىؾ، با٠د بؿبؽحی آ ل

 وظٍتث ٌىؾ، بلکه وتببشاقی بىؾو اظکام الهی يه جًها وبب يصات شاه١ه ال ه١ّیث هی
یك و٬ث ٬لىب ؾٌمًاو اوالم يیم ؼىاهؿ گٍث؛ چًاو ا٨کًی ؾق که هىحك گالؾوحىو يؽىث ول

یحايیا به  ای ال ٬كآوکه يىؽهم ؾق ظالی۱۸۸۸ايگلیه ؾق وال  قا ؾق ؾوث ؾاٌث، ؾق پاقلماو بك
اٌتؿ و که ایى کحاب ؾق ؾوث هىلماياو ٬كاق ؾاٌتحه بجا هًگاهی« ا٠ٕای هصله چًیى گ٩ث:

  ۽.»ها شاقی ٌىؾ، ها او٭كاق و آقاهٍی ؾق ایى کٍىق يؽىاهین ؾاٌثٕٕآواظکاهً ؾق بیى 
ولی هىلماياو به اهمیث آو  ،جكوًؿگىيه ال شاقی بىؾو اظکام الهی هیؾٌمًاو اوالم ایى

ی اهتكولی يته ؾق شاه١هؼبكيؿ. هحؤو٩ايه ای ک٩ك ٌکى بیبكيؿ و ال وشىؾ چًیى اولعهپی يمی
ىت ظّکام، بمقگاو و ٠لمای ؾیى، با گك٨ ال ای٠ؿه بلکه ٌىؾ،يمی شاقی الهی اظکامجًها  حى ٌق

یىحه ا٤ماْ یؾیؿه به قا الهی اظکام چًیى اٌؽاَ  اهّٰللکًًؿ. آو ٠بىق هیآوايی ال  به يگك
ی١ث قا وؽث هٍؿاق ؾاؾه هی  ٨كهایؿ:هحمّكؾ ال ٌك

ًِِّاِّكَيِيًل ٍَ ِآيَاِِتَِّث واِّة ََتُ َُْزَلَِِّّوََّلِّتَْش
َ

اِّأ ٍَ ِ ِّة ًْ ََِّيُْس ًْ َ ِّل َْ ٌَ َُِّو ُِرونَِِّّالِلِّ ِّاىََْكف ًُ ُْ ىَهَِمِّ و
ُ

.فَأ
 ۾

ىه، شاه و ه٭ام[ ي٩كوٌیؿ و هتكکه بتك آيچته کته  یو آیات هكا به بها« ياچیم ؾيیا ]همچىو ٌق
  ».گماو کا٨ك هىحًؿیه اوث ظکن يکًؿ، او و اهرال او بيالل کكؾ ؼؿاويؿ
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...ٍَِِّّ ِ ََيُْسًِّة ِّ ًْ َِّىَّ ٌَ ُِّاِّأَُزَلَِّو ٔنَِِّّالِلِّ ٍُ ِ ال ظَّ ِّاى ًُ ُْ ىَهَِمِّ ْو
ُ

.فَأ
 ۻ

 ».ها وحمگكيؿاوث ظکن يکًؿ آويالل کكؾه  که به آيچه ؼؿاويؿیو کى«... 
...َُِِّّزَل

َ
اِّأ ٍَ ِ ََيُْسًِّة ِّ ًْ َِّىَّ ٌَ َُِّو َْفاِشُلٔنَِِّّالِلِّ ِّاى ًُ ُْ ىَهَِمِّ ْو

ُ
 ۼ.ِّفَأ

 ».ها هحمّكؾ هىحًؿؿ، آويالل کكؾه اوث ظکن يکً که به آيچه ؼؿاويؿیو کى «...
با ال٩اٚ کا٨ك، ٜالن و ٨او٫ جىِتی٧  کًًؿ قاکه بك ؼال٦ ظکمً ٠مل هیظّکاهی هح١ال اهّٰلل

وكکٍی  جىهیى و قوی ال ٠مؿاً  اگك الهی ظکن به ويکكؾ٠مل که اوث ـکك ٬ابل شاایى ؾق يمىؾه.
لهتی ال قوی يتاؾايی و ٔت٧١ يکكؾو به اظکام اکا٨ك و اگك ٠مل اهّٰللی آو ٨كؾ به گ٩حه باٌؿ،

 ی ٜالمیى و ٨او٭یى اوث.ایماو باٌؿ، او ال شمله
پیچی کًؿ، کنؾق شاه١ه یى هصتالات او ؾو یتا ی اهكولی اگك کىی ال ٨كهاو یک اهیك وك جك

که اوث. په ؼىب ؾ٬ث کًیؿ يا٨كهايی ال کىیکه او یک بًؿه ظالی وال ليؿاو اوث، ؾقچهاق 
 پی ؼىاهؿ ؾاٌث؟هی ؾق ايصاوك  یا، آؼكت و جمام شهاو اوث، چهاو پاؾٌاه لهیى، آوماو، ؾي

ینيحیصه هی  گیكؾ؟ٕگًاه ِىقت هی چًؿ  ،شهث و٬حی اظکام الهی شاقی يٍىؾ، ال چًؿ گیك
 گیكؾ.که گًاه کبیكه هىحًؿ، ِىقت هیؾلؾی ال ٘ك٦ لايی و واق٪، ليا و -۱
یتا بته  ،ٌتىؾیا هًصك به ک٩ك ٨كؾ هیکه آو  اهّٰللال ٘ك٦ ظاکن و ٠الن، يا٨كهايی ال ؾوحىق  -۸

ىه و... يیم هكجکب هیچًیى٨ى٫ او. هن  يؿ.ٌى گًاهاو ؾیگك قا هايًؿ ٌق
 اهّٰللهراًل: ال١یاـ ب کًؿ؛قا ٨كاهن هی ی گًاه ؾیگكیایى قا هن بؿايیؿ که ايصام هكگًاهی، لهیًه

قوتايؿ. ا ٌؿه قا به ٬حل هیلي ب١ؿ ال آو به وبب جكن ال هكؾم یا ؼىؾ و یا ؾؼحك ،که ليا کًؿکىی
گیكؾ، چٙىق اهیؿ يّكت چًیى گًاهاو بمقگی ِىقت هی اوالهی شاه١ه ؾق کهایى وشىؾ اب په

 هح١ال قا ؾاٌحه باٌین. اهّٰللال شايب 
 برادر عسیس!

ؾاق ؾیى و هلث هىلماو هىحین، په ال ظاال ٠ّموشل و ؾووث اهّٰللاگك ؼىاهاو کمک ال شايب 
و  بؽٍؿ. و قوي ٠ؿالث و ظکىهتث پیتاهبكهی اهّٰللاین، که گًاه کكؾه جىبه کًین، هكچًؿ

ؼُ باال  و قاٌؿیى ؼل٩ای ؼّىَ به هىحًؿ؛ ؾقؼٍاو وحاقگاو هايًؿ که ایٍاو ؾلیك اِعاب
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قا وكه٫ٍ ليؿگی ؼىؾ ٬كاق ؾهین جا  #ِاظب ٠ؿالث و اظىاو اهیكالمؤهًیى ٠مك بى ؼٙاب
ین.٬ك  اهّٰللباٌؿ که هىقؾ قظن و هكظمث   اق بگیك

 ض الْی:یداء ًکزدى اٍاهز ٍ فزااعلت سَم: درست 
...[ قهتم هى٨٭یتث و ]همچتىو يمتال، قوله، لکتات، ظتس و اهّٰللٓ یؾاء يمىؾو اواهك و ٨كاا

ؿ جىايتباٌؿ. ٬ابل ـکك اوث که ایتى ٠بتاؾات و٬حتی هتیهی الهیـات ا٬ؿن ب به ی ج٭كّ وویله
ی٭هگكؾؾ که به ٘ى  هح١ال اهّٰلل به بج٭كّ  وبب ؾاء يمىؾو ای ق ؾقوث و ِعیط ايصام ؾاؾه ٌىؾ. ٘ك

ایى يیىث که لبان و هعل يمال ال يگاه ٜاهكی پاک باٌؿ، بلکته ٬بتل ال آو اللم  ِعیط ٨٭ٗ
 پاک باٌؿ. يیم اوث که ال لعاٚ باً٘ی

به ٘ىق هرال یکی ال ٌكایٗ يمال پاک بىؾو بؿو اوث؛ ایى پاک بىؾو ٨٭تٗ ٌتٖك ؾق ٜتاهك 
اوث که با٘ى بتؿو پتاک باٌتؿ؛ ی١ًتی ايىتاو  ال پاک بىؾو ٜاهك بؿو، اللم يیىث، بلکه ٬بل

یكا يمایؿ؛ پاک ظكام ؼىقؾو ال ابحؿا قا ؼىؾ بایؿ هىلماو  بته آ٤ٍتحه ولی بؽىايؿ يمال کهايىايی ل
ظ٭ی٭ث ؾق باٌؿ؛ ٜاهك پاک بؿيً ؾق  لبان و که چًؿهك  ،يیىث ٬بىل ٬ابل يمالي باٌؿ، ظكام

 َهٍکی اوث که ؾاؼلً هملى ال يصاوث، ولی ا٘كا٨ً پاک باٌؿ.ایى ٨كؾ هايًؿ هماو 
 ٨كهایؿ:ی يمال هیؾقباقه هح١ال اهّٰلل

...َِِِِِّّۗهر ٍُ ۡ َشآءَِِّوٱل ٱىَۡفۡد ِّ َِ َِّغ ََهَٰ ِۡ ةََِّت َٰٔ َ ي ِّٱلصَّ َِّۖإِنَّ َ ة َٰٔ َ ي ِّٱلصَّ ًِ ِ ك
َ

....أ
 ۻ

پاؾاقٕ هىّلمًا «  ».ؾاقؾیل هياپىًؿ، با یيمال ايىاو قا ال گًاهاو و کاقهاو يمال قا بك
 :يگاقؾؾل ؾق ج٩ىیك ایى آیه هیه٩ّٙی ؼكمؾکحك 

آِءٓ کاقها« ٍَ تث،  یهكاؾ ال ٔاْل٩َْع ًَکِكٓ ٌل ث و پلٍث همچىو ليا و... و هكاؾ ال ٔاْلمؤ بىیاق ٌل
و ال آو هح٩ًّكيتؿ،  آو قا يپىتًؿیؿه وتالن یهاو ٠٭ل یاوث که ٌكائٟ آوماي یکاقهایياپىًؿ و 

ٍحاق و ٨هم ٍث و کؤ  ۼ.»یىاؾ و جباهچىو کؤ
ؾاقؾ. ولی هحؤو٩ايه یهبال که يمال ايىاو قا ال ٨عٍاء و هًکكات ٌىؾهی ٨همیؿه ٨ى٪ یآیه ال
ٌىین که ٨عٍاء و هًکكات به يٝك ا٨کًین، هحىشه هی به اوالم ىاهٟ کًىيی هحٝاهكش که ؾقو٬حی
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گىيته هتايٟ ایتى هتاوپه چكا ٠باؾات قوؿ.٠اؾی به يٝك هی ، اها ؾق ؾیؿ هكؾماوز ؼىؾ قویؿه
 هايؿ:هیؾق ایًصا ٨٭ٗ ؾو شىاب با٬ی  ٌىؾ؟٠ٕىاهل هًکك و ٬بیط يمی

یكا اکرك آوهىلماياو اِاًل يمال يمی -۱  بىؾهها پایبًؿ يمال ؼىايًؿ؛ ایى شىاب ؾقوث يیىث؛ ل
ؿ و قول ها کىايی وشىؾ ؾاقيؿ که ٌب قا با جهّص يمایًؿ و ظحی ؾق بیى ايىاوؾاء هیوك و٬ث ا و

هایی اوتث کته بكای آو یکًًؿ. په ایى شىاب ؾقوث يبىؾه و اهايحگك٨حى وپكی هیقوله با قا 
 پایبًؿ يماليؿ.

 حى بته آوٌؾا ایى شىاب کاهاًل ياؾقوث و باوق ؛-اهّٰلل ال١یاـ ب -ی ؼؿا اٌحباه اوث ٨كهىؾه -۸
 ک٩ك اوث.

جتؤذیكی ت ها هیچچكا ٠باؾاهٍکل و ه١ٕل اِلی چیىث و بًابكایى، اللم اوث جا بؿايین 
 ؾ؟ٕگفاق بك وشىؾ ها يمی

 .ینکًيمی اؾاء ِعیط و ؾقوث به ٘ىق قا يمالها ها که اوث ایى اِلی ٠لث آقیٕ
ىت، همچىو] ٌىؾهی ظكام ؼىقؾو با٠د کهگًاهی هىلماياو اهكولی هماقاو  وتك٬ث، ٌق

ملتى ال ظتكام بتا ٌتکن هجىايتؿ ایى يمال چٙىق هی ؾهًؿ.ب٥اوت و...[ قا ايصام هی گیكی،باز
 گفاق باٌؿ؟ٕجؤذیك 

که ال هال ظكام ايصام گیتكؾ، ٘ىق ٠باؾات ؾیگكی چىو قوله، لکات، ظس و... لهايیهمیى
 .جؤذیكی بك وشىؾهاو يؽىاهؿ گفاٌثهیچ

 :شىاهٟ کًىيی وه گكوه وشىؾ ؾاقؾ ؾق
او ؾيیا اوث و ال کىايی -۱ بتكی يؿاقيتؿ؛ ؾیتى ه٭تؿن ؼ٠باؾات الهتی هتیچکه ٨کك و ـکٌك
 ٨كهایؿ:هی اهّٰللکه پىًؿؾ؛ چًاوگىيه ا٨كاؾ قا يمیوالم ایى ا

...ٍَِِِّّّخَلق َْ َرةٌِِِّ ِِِّفِّاآلِخ ََِّلُ ا ٌَ َو جْيَاِّ حَِِاِِِّفِّادلُّ ِّآ ََِّحُلُٔلَِّربََِّا ٌَ َّاِسِّ ِّانل ََ ٍِ َ  ۻ.ِّف
کته ؾق آؼتكت ؾق ظتالی ،گىیًؿ: ؼؿایإ به ها ؾق ؾيیا ٠ٙاء کىايؿ که هيکىاييهكؾم  هیاوال «

 ».ای يؿاقيؿبهكه هیچ
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ؼىؾ ظكام ك که همیٍه ه٥ٍىل ٠باؾات هىحًؿ و ال ؾيیا ؼبكی يؿاقيؿ و ؾيیا قا کاهاًل بکىايی -۸
٬تكاق ؾايًؿ که ؾیى ؾق چته ؤت١یحی ايؿ و يمیای ؼىؾ قا ه٥ٍىل ٠باؾت يمىؾهؾايىحه ؾق گىٌه

 ٨كهایؿ:هی اهّٰللکه پىًؿؾ؛ چًاوقا يیم يمیؾوحه ال ا٨كاؾ ؛ اوالم ایى ؾاقؾ
...ِِّّ جْيَا ِّادلُّ ََ ....َوََّلِّحَنَسَُِِّصيتََمٌِِّ

 ».ات قا ال ؾيیا ٨كاهىي هکىپیاهبكٕ ظّه ای« ۻ
بكيؿ؛ کًًؿ، هن به ٨کك ؾیى هىحًؿ و ال ؾيیا يیم بهكه هیهایی هىحًؿ که هن ٠باؾت هیايىاو -۳

 ،يمایًؿو اوح٩اؾه هیکًًؿ و ال آها همچىو کٍحی ؾق قوی آب ]که ؾيیا باٌؿ[ و٩ك هیی١ًی ایى
 ایتى گتكوهگیتكؾ. شای يمی ٌاوهعبث ؾيیا ؾق ٬لبآیؿ؛ ی١ًی ولی آو آب به ؾاؼل کٍحی يمی

٨كهایتؿ: کته هتیاشك و پاؾاي و٠ؿه يمىؾه؛ چًاوٌاو بكای اهّٰللؾاقؾ و هىقؾ پىًؿ اوالم ٬كاق 
ِّ ث َِ َص َخ ِّ ۡجَيا دلُّ ٱ ِّ ِِف ِّ ا َِ ِ ح ا َء ِّٓ ا َِ بَّ َر ِّ ُل ٔ ُل َح ِّ َ ٌَّ ِّ ً ُٓ ِۡ ٌِ ِفَِِّّو ث َِِّّو َِ َص َخ ِِّ َرة ٓأۡلِخ اِّٱ َِ ِ َ َِِّّوك ا َذ ه َِِِّّغ ر ها نلَّ ِّ ٢٠١ٱ ًۡ ه ُٓ َ ل ِّ َم ِه ه َلّّ ْو

ُ
أ

ب ِّ َِصي اُِّ ٍَّ ْ ِِّّّمِ ٔا َصُت ِّٱوََِِّّن ِِّّلِلِّ  ِ َِصا ۡۡل ٱ ِّ ُع ي  ۼ.٢٠٢ََسِ
٠ٙاء  یکي قواو و ؾق آؼكت يیم به ها يیکگىیًؿ: پكوقؾگاقإ ؾق ؾيیا به ها يییال آياو ه یو بكؼ«

یٟ ایًاو ال ؾوحكيس ؼىؾ بهكه .ؾاقگاه٨كها و ها قا ال ٠فاب آجً ي هًؿ ؼىاهًؿ ٌتؿ و ؼتؿا وتك
 ».العىاب اوث

یتا که هىلماياو اهكولی ایى ٌىؾ؛ به ؾلیلی اهكولی گكوه وىم به يؿقت پیؿا هیؾق شاه١ه
های هىتاشؿ قاه ٠ملتث قا گىٌهؾق  ايؿ وايؿ و یا ٨٭ٗ ٠باؾت قا پیٍه اؼحیاق کكؾهبه ؾيیا ؾلبىحه

قوي قا کىقکىقايته  که هىتلماياو ایتى ؾويؿاقيؿ. لهايی یث ؾیى ؼبك و ال و١ٔیّ  گك٨حهؾق پیً
یى وكهایهؾٌمًاو اوالم بمقگ اؼحیاق يمىؾيؿ، هىتلماياو يیتم و . يؿهای اوالم قا به ی٥ما بكؾجك

 ٌاو قا ال ؾوث ؾاؾيؿ.پیٍك٨ثا٬حؿاق و 
 ایى هبعد قا چًیى بیاو يمىؾه: ٠الهه ا٬بال الهىقی

 تؿق يمتتتالي بتتىؾ، يیىتتتثال إلتته ايتت
 او يمتتتتايؿ ةيتتىق ؾق ِتتتتىم و ِتتتتال

یتؿه اوتث وی کم ایوصؿه  لهتیى لكل
 وتتً، اگتتك گیتتكؾ يٍتتاو آو وتتصىؾ

 هتتا ايتتتؿق يتتتیالي بتتىؾ، يیىتتتثيال  
 کائًتتتتات او يمتتتتايؿ ؾق ای شتتتتلىه

 گكؾیتتؿه اوتتثهتتتكاؾي هتتتهك هتته بتتك 
 ؾق هتتتىا آٌتتت٩حه گتتتكؾؾ همچتتتى ؾوؾ
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یتكی هتیچ يیىتثایى   لهاو شموك به ل
 کصاوتتث؟ ۻٌتتکىه قبتتی ا ٠لتتیآو 

 ِتتتاظب ٬تتتكآو بتتتی ـو٪ و ٘لتتتب
 

 ايتؿق او شم ٧١ٔ پیكی هیتتچ يیىتث
 ۼ؟هاوتث ایى گًتاه اووتث یتا ج٭ّتیك

 ال١صتتب ذتتن ال١صتتب ذتتن ال١صتتب
 

 برادراى عسیس!
ال  هتاو هىتحین، بایتؿ هایؾق وكلهیى ی آو ٬ؿقت و ٌکىه اوالمث ؾوباقهاگك ؼىاهاو بالگٍ

این بیكوو ٌىین و ؾل ؼىؾ قا ال ؾيیا پاک يمىؾه پتای ؼتىؾ قا ت واؼحهکه بكای ٠باؾهؽ٩یگاهی
ین، جمام و١ی و جالي اوحىاق وهعکن   ياپفیك، هاو قا به ؼكز ؾاؾه با هصاهؿجی ؼىحگیبگفاق

ه٩هىم و ی ٠مل ههمل، بیب٩همايین که ایى يعىه هكؾم بكای ياکاهی و هعكوهیث هكيٞى جعمل با
 پیاهبكىث که يیو ؾوق ال ه١ًی، آو ؾیًی  ، جىؼالیه٥مىاهك بیؼاِیث ؾیى يیىث؛ ایى ٜبی

یى، کاهل یى و به ٠ًىاو آؼك یى بكياههشاهٟجك ه ؾاٌحه اوث.جك  ی آومايی بكای شهايیاو ٠ٔك
 کن ضذى عول: علت چْارم: سیاد ضذى علن ٍ

 ٨كهایؿ:ؾق هىقؾ ه٭ام و شایگاه ٠لماء هی اهّٰلل
...ِِّّٱ َۡرفَِع ِّي ََِِّّلِلِّ ي ِ َّلَّ ِِّّٱ ٖۚ َٰج  َِّدَرَج ًَ ِّْٱىۡػِيۡ ٔا ُ وح

ُ
ِّأ ََ ِي َِّوٱَّلَّ ًۡ ٌُِِِّْس ٔا ُِ ٌَ ....َءا

 ۽
هتا ٠لتن کته بتكای آوايؿ وکىايیبكؾ ه٭ام کىايی قا که ال ٌما ایماو آوقؾهباال هی ؼؿاويؿ«

 ».ؾاؾه ٌؿه اوث، ال شایگاه و ه٭ام باالیی بكؼىقؾاقيؿ
اقؾ ٌؿه، همچًیى ؾق اقجباٖ به آو ؾق هىقؾ شایگاه ٠لن و ٠لماء آیات و اظاؾید هح١ؿؾی و 

یاؾی جؤلی٧ ٌؿه اوثها و کحابقواله حب ٨ٕائل هكاش١ه ٨كهاییؿ. ،های ل  په به کؤ
 کًؿ و والیايه ال هتكی اهكولی ج١ؿاؾ ٠لماء قول به قول ا٨مایً پیؿا هیؾق شاه١ه هّٰللالعمؿ

آوقيتؿ. اهتا وتث هتیالحعّیلی قا به ؾظؿوؾ پًصاه الی ِؿ ي٩ك وًؿ ٨اق٢ ۾ی اوالهیهؿقوه
                                                           



 

  
 

  15 اسالم بِ رات خَد ًذارد عیبی ...!

ؾیتى کتاق  الحعّیل ا٨كاؾ ايؿکی هىحًؿ که ؾق قاه پیٍك٨ث و جك٬ِی هحؤو٩ايه ال بیى ایى همه ٨اق٢
یكا اکرك آو ٌتىيؿ و یتا ٨٭تٗ و٬تث هاهث هیاای یا هّكو٦ ال ٨كا٤ث ؾق گىٌه ها پهکًًؿ؛ ل

یه هی ظ٫ قا بك لبتاو کًًؿ و شكأت ایى قا يؿاقيؿ که باالی هًبك يٍىحه وؽى ؼىؾ قا و٧٬ جؿق
یتاؾی ليتؿه بمايتؿ جتا آوقيؿ. ٌایؿ به يٝك ؼىؾي ٠لث ایى گىٌه يٍیًی ایى باٌؿ که هتؿت ل

ایتى کته ظتالیؾق ؾیگكاو قا جكبیث يمایؿ و به ؼىؾ ه٥كوق باٌؿ که ؾیى به ٠لِن ٠لماء يیال ؾاقؾ، 
یكا هماو هایي٭ٍه جؤذیك و ٌیٙاو یظیله ٨کك به ٠لِن ٠لماء گىيه که ؾیى ؾٌمًاو اوالم اوث؛ ل
یكا ٠لماء به ؾاقؾ، به ؼىو آو يیال ته٠ًىاو پیًها يیم يیال ؾاقؾ؛ ل ی ه٭اوهتث ه١ك٨تی جالاو ٠ِك
 ک يٍاو ؾهًؿ.ها ال ؼىؾ جعكّ کًؿ که آوٌىيؿ و هلث لهايی ظكکث هیهی

که ٠لماء ٨٭ٗ ؾق هؿاقن ه٥ٍىل ؼؿهث ٌؿه و ال بفل شاو و ؼتىو ؼتىؾ ؾق قاه ال لهايی
ی گك٨حتاق  هتاو همه بته ؾام بتؿبؽحی گك٨حه قا ؾق پیً هاهلث بیچاقه يیم قه آو ؿيؿ،ؾیى بؽل وقل

اگتك ال همتاو  ث و يحىايىحًؿ ال ؼىؾ ؾ٨اٞ کًًتؿ.ٌاو به ی٥ما ق٨های بمقگ ؾیًیوكهایه .ٌؿيؿ
َقَ ن َأيَ »يؿای  ٠لمای بمقگىاق هايًؿ ابىبکك ِؿی٫ بحؿاا َأن َوَ َنَ يَ الد ََص  ؾاؾيتؿ و وتك هتیقا  «يَ اَح 

کكؾيؿ، يه جًها ٬ؿقت بكای هحعؿ يمىؾو هلث کىًٌ هی الؿیى ایىبیهمايًؿ ولٙاو ِالض
یى ي٭اٖ شهاو بكوايًؿ.يمىؾيؿ، بلکه هیپیؿا هیؾ٨اٞ ال اوالم قا   جىايىحًؿ اوالم قا به ؾوق جك

 ؾق شىاهٟ کًىيی ٠لماء وه ظالث ؾاقيؿ:
 ؿا هىحًؿ؛ اوالم ایى گكوه قا يمتیؼی ؼىؾ ال ٠فاب ٨٭ٗ به ٨کك قهایآهىليؿ و ٠لن قا هی -۱

قوايؿو ؾیى بكای ؾ٠ىت ايبیاء کهیشایآو ال و هىحًؿايبیاء شايٍیى ٠لماء یكال  پىًؿؾ؛
هتا قا هح١ال ايىتاو اهّٰللپه ٠لماء يیم هىئىلًؿ که ؾیى قا بكای همه بكوايًؿ. همچًیى  همه بىؾ،

 ٨كهایؿ:که هیصات ؾهیؿ؛ چًاوجاو قا ال ٠فاب الهی يیکًؿ که ؼىؾ و ؼايىاؾهاهك هی
ُِّ ْۡلَِجاَرة َوا نلَّاُسِّ ا اِّ َْ ُٔد َوكُ راًِّ َُا ًِّْ يِيُس ْْ َ

َوأ ِّ ًْ ُفَصُس ُ
َ

أ ٔاِّ كُ ٔاِّ ُِ ٌَ آ ِّ ََ ي ِ َّلَّ ا اِّ َٓ حُّ
َ

أ ِّيَاِّ
...

هؤهًاوٕ ؼىؾ و  یا« ۻ
یًهیؼايىاؾه یؿ که ا٨كول  ...».ها اوث ها و وً،آو ايىاو یجاو قا ال آجٍی بك کًاق ؾاق

باٌؿ، بلکه به ٨کك  يبك ایى ؾاقؾ که یک ايىاو يبایؿ هؿ٨ً ٨٭ٗ يصات ؼىؾایى آیه ؾاللث 
 ؾیگكاو بىؾو يیم بك او اللم اوث.
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کًؿ؛ ایى گكوه قا يیتم قوايًؿ، اها ؼىؾ ٠مل يمیاو يیم هیآهىليؿ و به ؾیگك بكؼی ٠لن قا هی -۸
 ٨كهایؿ:هی اهّٰللکه پىًؿؾ؛ چًاواوالم يمی

َِّّاَس ُروَنِّانل ُم
ْ

حَأ
َ

ًِّْأ ُفَصُس ُ
َ

َنِّأ ْٔ َِِّوحَنَص ِّةِاىِْبّ
....

 ۻ
 ...». کًیؿیؾهیؿ و ؼىؾ قا ٨كاهىي هی٨كهاو ه یآیا هكؾم قا به يیکىکاق «

گكوه هىقؾ قوايًؿ؛ همیىو ب١ؿ به ؾیگكاو هیکًًؿ ؼىؾ ٠مل هی بحؿااآهىليؿ، ٠لن هی بكؼی -۳
ِّی گفٌحه: آیه پىًؿ الهی ٬كاق ؾاقؾ و ِع َْرفَ ِّي لِلِّ ؾق هىقؾ همیى گكوه اوث؛ ایتى گتكوه  نه ...ِّا

یكا با ایى ٠ملکتكؾ ؾق ظ٭ی٭تث ؾ٠تىت  به ِىقتجىايؿ هی ؾقوث ؾق شاه١ه هؤذك وا٬ٟ ٌىؾ؛ ل
 ۼ.ايؿ٠ملی قا ايصام ؾاؾه

گىيته اي، ؾاوحاو یکی ال وت٩كهای ؼتىؾ قا ایتىالحبلی٣ ؾق وؽًكايی و شما٠ةیکی ال بكاؾقا
ی٧ يمىؾ:  الی ؾق هىصؿی ه٥ٍىل هٍىقه بىؾین که هتكؾ کهًىت به یکی ال کٍىقها ق٨حین و«ج١ك

 ه بك ها والم ؾاؾ و يٍىث. هتا يمتیکه ؾو قک١ث يمال ؼىايؿ، يمؾ ها آهؿال ایى پهو  واقؾ ٌؿ
که ؼىؾ قا ه١ك٨ی يمىؾ که هن ؼىؾي و هن همىتكي ٌتیػ جا ایى ،٨همیؿین که ایى ٨كؾ کیىث
 :گ٩تثبىؾيؿ. ٌیػ  ٠الن و ظا٨ٛك[ ]ا٠ن ال پىك و ؾؼحٌاو همگی العؿید هىحًؿ و ٨كليؿاو

یاؾی هىلماو ٌؿيؿ. ا٨كاؾ هّٰللالعمؿ ،کًنؾ چًؿیى وال اوث که ؾ٠ىت هیشا ظؿو ؾق ایى  ل
ها شىايی آهؿ و ٌیػ ٨كهىؾ: ایتى  قوِی وو ق٨حین و ؾق همیى اذًاء ال پیًها همكاه با ٌیػ بیك 

ِتعبث کتكؾین. او بىتیاق  شىاو آهؿه بك ها والم کكؾ و با هتن جاله هىلماو ٌؿه اوث. شىاو
ؾق همتیى لعٝته ایتؿ. ؼیكجاو ؾهؿ که ال ا٥٨ايىحاو به ؾیؿو ها آهؿه اهّٰللؼىٌعال ٌؿ و ٨كهىؾ: 

یباين قا گك٨ث و با لباو ؼىؾي ِعبث يمىؾ ؾق ظالی ياگهاو ٨همیتؿم، که هى يمیبا ؼٍن گك
ؿ قول ٬یاهث ؾق هعٕك ؼؿاويؿ که بای گىیؿ٨كهىؾ: هی گىیؿ؟هی چه که پكویؿم جكشماو ال و٬حی

که شتىاب ؾهتین؟  اینشىابن قا بؿهیؿ. هى گ٩حن بكاؾق شاوٕ ها ؾق ظ٫ ٌما چه بؿی قوا ؾاٌحه
همه وال که هىتلماو بىؾیتؿ، هتا قا ال ي١متث اوتالم و کلمته گ٩تحى هعتكوم  ایى ٨كهىؾ: چكا

 ».واؼحیؿ؟
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یه و یا ا و ال ٠لنيٍیًی و قهبايیث قا اؼحیاق ٠لماء گىٌه آقیٕ هكگاه هاهث ؼىؾ بكای جؿق
 ٌىؾ. شاه١ه به بؿبؽحی ؾچاق هی کًًؿ،٨٭ٗ اوح٩اؾه 

 برادراى عسیس! 
یه و  ك ؼىؾ قا و٧٬ ؼىايؿو يمىؾهکه ؾه یا ؾوالؾه وال ٠ْم و٬حی ال و آهتىؼحى ٠لتن ؾق قاه جؿق

بایتؿ  لظمات ایى همه وال قا يبایؿ به باؾ ٨ًا بؿهین، بلکه ؾهین،ؼىؾ جالي ٨كاواو به ؼكز هی
 ٌاو يکًًؿ.ؾٌمًاو اوالم گمكاه به ٨کك شىاياو باٌین جا ین؛به ٨کك اوالم باٌ

 جیمجك ِيه پا به هیتتؿاو ٠متتل                 ای که هیؿاقی کحابً ؾق ب٥ل
 تِ دًیا: اًاىعلت پٌجن: دلثستگی هسلو

ْن کَ « ٨كهایؿ:هی اهّٰللقوىل ْو َجَؿا٠َی ٠ََلْیکؤ
َ
َهنؤ أ

ؤ
ٯؤ اْ  ٌِ ى ت١َِحَها ٨ََ٭تاَل یؤ ّْ َکَلةؤ ِإَلتی ٬َ

َ
َما َجَؿا٠َی اْ 

ٍة َيْعىؤ َیْىَهِئٍف ٬َاَل:  َم٠َىَّ «٬َاِئٌل: َوِهْى ٬ِلَّ ًْ ْیِل َوَلَی َراِء الىَّ َراٌء َک٥ؤ ْن ٤ؤ کؤ ًَّ ْن َیْىَهِئٍف َکِریٌك َوَلِک ْيحؤ
َ
ِهْى  هؤ اللَّ َبْل أ

ْن َوَلَیْ٭  کؤ ًْ نؤ اْلَمَهاَبَة ِه کؤ وِّ وِق ٠َؿؤ ؿؤ نؤ اْلَىْهَى  هؤ اللَّ ِف٨َىَّ ِؤ ىِبکؤ لؤ تىَل اِئتٌل: َیتا ٨ََ٭اَل ٬َ » ٨ِي ٬ؤ تَقوؤ َوَهتا  هؤ اللَّ
بُّ «اْلَىْهىؤ ٬َاَل:  ْيَیا َوَکَكاِهَیةؤ اْلَمْىِت ظؤ  ۻ.»الؿُّ

 اقاز کكؾو ٌما ؾ٠ىت يمایًؿ؛ هماويمؾیٯ اوث که اهحاو ]٤یك هىلماياو[ همؿیگك قا بكای ج«
کًًؿ. کىی پكویؿ: آیا ایى ال شهث کن بىؾو ها ی ٤فا ؾ٠ىت هیاوهؾیگك به کگىيه که هكؾم هن

یؿ و لیکى هرتل ؼاٌتاٮ قوی آب : «٨كهىؾ اوث؟ آيعٕكت يهٕ بلکه ٌما ؾق آو قول بىیاق
های ٌتما بكؾاقؾ و ؾق ؾلؼى٦ ٌما قا ال ٬لىب ؾٌمًاو جاو هی اهّٰللباٌیؿ. ویل پكاکًؿه هی

 ».هعبث ؾيیا و ياپىًؿ ؾايىحى هكگ«گ٩ث:  ايؿالؾ. پكویؿيؿ: وهى چیىث؟وهى هی
هماق و چهاق ِؿ وال ٬بل گ٩حه بىؾ، اآلو ؾق ظتال و٬تٞى اوتث و  اهّٰللقا که قوىل وؽًی

یكولٙهٌاو ال همه بیٍحك اوث، اها بال که شم١یثاهث اوالهی با وشىؾ ایى ها ی ٤كبیهن به ل
کٍؿ ال هكوى آجً ٜلن و وحن لبايه هیٌىيؿ و ها ٌکًصه هی٬كاق ؾاقيؿ و قول به قول جىوٗ آو

یاؾ اوح٥اذه گىٌه ًؿ. هىلماياو به شكم ایماو ؾق هك ٌکهٝلىهاو ٠الن وکىت لهاو قا هیی و ٨ك
ؾهًؿ، ولی ی ؼىؾ قا وك هیليًؿ و يؿاهای اوح٥اذهايؿ و ؾاؾ و ٥٨او هیها ا٨حاؾهو کًاق و هؽكوبه

 ؿ ... .هحؤو٩ايه کىی يیىث که شىاب آياو قا لبیک بگىی
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په ای بكاؾق و ؼىاهكهىلماينٕ ٨٭ٗ بكای یک لعٝه هن که ٌؿه، با ؼىؾهاو ٨کك کًین کته 
هتای ٙاوها ٌیایى همه ٜلن بكای چیىث؟ آیا پؿقاو ها هماو کىايی يبىؾيؿ که ال ٌصا٠ث آو

 هاال جكن آياو ٌب ؾٌمًاو اوالم که يبىؾيؿ کىايیهماو ها پؿقاو آیا کكؾ.هی ٨كاق ايىی و شًی
ٌاو ؼیلی ايؿک بىؾٕ و آیا ها ٨كليؿاو کىايی که ج١ؿاؾم بؽىابًؿ؟ با وشىؾ ایىآقا جىايىحًؿيمی

ي٩ك با چًؿ ٌمٍیك و چًؿجا يیمه، لٍکك هماق ي٩كِی  ۳۱۳ی وكيىٌث وال بؿق يیىحین که ؾق٤موه
ٕ بایؿ ب٩همین ٠لث ٌاو ٌکىث ؾاؾيؿ؟ٕیً قا با آو همه اهکايات و ههماتی ٬ك ج١لین ؾیؿه

بؽىابًؿ، ولی اهكوله  آقاهی به جىايىحًؿيمی هاٌب هىلماياو جكن ال ک٩اق لهاو آو ؾق که چیىث
گیتكؾ و بته ؼىاهك و هاؾقي هىقؾ جصتاول ٬تكاق هتی ،٨كليؿ و بك٠که، به پیً قوی هىلماو لو

 ٌىؾ. ياهىن ؼىؾ ق٨حى بیى ال هايٟ که ؾيؿاق  قا ایى شكأت او اها ٌىؾ،هی ظكهث هحک هىوًيا
حتی ؾق ی اهتكولی قا يؿاٌتحًؿ. ظهای ذ٭یله و ؼ٩ی٩هِؿق اوالم، با ؼىؾ والض اياوهىلم

قویؿ. اها به ٠لث هملىبىؾو ٌاو يمیییک چهاقم ظّه به ٌاوٌمٍیكهای ج١ؿاؾ ٤موات اکرك
 يؿ و هايًؿ پهلىايی ؾق يبكؾهتا هتیهكاویؿایماو و ٬كآو، ال هیچ ظکىهحی يمیٌاو ال يىق ٬لىب

ٌتاو ال ًؿ و بمؾل و جكوى ٌؿيؿ و ؼىوکه هىلماياو اهكولی ؾل به ؾيیا بىحلهايیٌحا٨حًؿ. اّها 
ٌاو هىقؾ یىحهیها قا به وبب ا٠مال ياٌاجك ٌؿ، ؼؿاويؿ آواقليبا ؾیى ؼؿا و اهث هعمؿ

گك٨ث ؼىیً ٬كاق ؾاؾه ٠بكجی بكای ٠بكت پفیكاو ٬كاق ؾاؾ. و ایى وًث الهی اوث که هیچ یتک 
ال ٠كي ٠مت ؼىیً ٨كو يی٩حاؾيؿ و ال لىض وشىؾ هعتى يگكؾیؿيتؿ، هگتك های گفٌحه ال اهث

پیچی و يا٨كهايی کكؾيؿ، ال ایى په  هح١ال هن آياو قا گك٨حاق ٠فاب يمىؾ. اهّٰللکه ال وًى الهی وك
کًتؿ ظب ؾيیتا آؾهتی قا ؼتىک بتی ؾم هتی

ه٩ّٙی گ٩حه اوث که ؾيیا وتا٠ث اوتث 
                           

 ؾل هبًتتتؿؾ هكکتتته هتتتكؾ اوتتتثبتتته ؾيیتتتا 
 بتتته گىقوتتتحاو گتتتفق کتتتى جتتتا ببیًتتتی

 

 کًتؿق٨حه ق٨حه یاؾ ظ٫ قا ال ؾلتً گتن هتی 
 هتتك کتته جتتكکً کتتكؾ او ؾق قاظتتث اوتتث

                             
 ه ؾيیتتا وتتك بتته وتتك ايتتؿوه و ؾقؾ اوتتثکتت

 ؾوقاو بتتا ٠میمايتتث چتته کتتكؾه اوتتث کتته
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 ط دضوٌاى اسالم:ّای هخزب تَسضذى ًقطِعلت ضطن: پیادُ
یى ٠لث بمقگ های هؽكب ال ٘ك٦ ؾٌمًاو ٌؿو ي٭ٍهايعٙاٖ هىلماياو ٠ّك ظأك، پیاؾهجك

یى ي٭ٍه، ي٭ٍهاوالم اوث. هؽكب  ايؿ پیكولیه با ایى قوي جىايىحهی شً، ٨کكی اوث کجك
یاؾی به ؾوث آوقيؿ.  های ل

ؾو هٝتاهك ليتؿگی یى بتك ها بكای ال بٌىؾ که ؾق آو ِلیبیگ٩حه هی به شًگی٨کكی  شً،«
ی اوالهی ال ٬بیل ههىلماياو ال جمّىک به اوالم و آيچه هكبىٖ به ٠٭یؿ ؾاٌحىبال  يیم و اوالهی

 ۻ.»ٌىؾ، ووایل و ابماق ٤یك يٝاهی به کاق هی بكيؿ٨كهً، و آؾاب و قوىم هی ٨کك، ايؿیٍه،
و ٤یتك ال  ؿيتؿهای هحتىالی يٝتاهی ٠لیته هىتلماياو ياکتام هايها ؾق شً،لیبیکه ِلهايی

 ی ؾیگكی به ؾوث يیاوقؾيؿ، ؾوث به همچىو کاقی لؾيؿ.ذمكه ٌکىث و يکبث
كؾم قا به همچىو قوٌی هؤذك و کاقآهتؿ ٨كاؼىايتؿ که هگفاق شً، ٨کكی و اولیى کىیبًیاو
و هؿجی قا ؾوث هىلماياو اویك ٌؿ  های ِلیبی بهشً، پاؾٌاه ٨كايىه بىؾ. او ؾق يهنٓ ٔلىیه

کته ؾق وپكی کكؾ و ب١ؿ ؾق ه٭ابل ٨ؿیه آلاؾ گكؾیؿ. او ؾق ٘تىل هتؿجی ی هّكقهؾق ليؿاو هًّى 
ٌکىث ؾاؾ؟ او ؾق هتىقؾ جىاو هىلماياو قا ايؿیٍیؿ که چگىيه هییى هىٔٞى هیليؿاو بىؾ به ا

یاؾ يٝاهی ییقویاقو  ال ٤یك شؿیؿی، قوي که پیكولی بك باآلؼكه به ایى يحیصه قویؿ  و يمىؾ ٨کك ل
ٌتاو ٬بل ال هك چیمی با ٠٭یؿه و ٨كهً،پفیك يیىث، بلکه ی يٝاهی اهکاویویاقو هىلماياو با ق 

یهبایؿ شًگیؿ. ایً اگك «ؼٙاب به ؾيیای هىیعّیث ا٠الم کكؾ:  صا بىؾ که هًگام بالگٍث به پاق
هتا يصًگیتؿ؛ چتىو ٌتما ؾق ؼىاهیؿ هىلماياو قا ٌکىث ؾهیؿ، ٨٭ٗ همكاه وتالض بتا آوهی

یكا قال پیتكولی و یىاشه ٌؿیؿ. آقیٕ با ٠٭یؿهکىث ههای يٝاهی با ٌشً، ٌاو بصًگیؿ؛ ل
 ۼ.»ٌاو يه٩حه اوثیههى٨٭یث هىلماياو ؾق ٠٭یؿ

یى ٔك ال آ٤ال شً، ٨کكی، جىايىحًؿ بمقگ پهؾٌمًاو اوالم  بات قا به ؾیى اوالم واقؾ جك
یى ظکىهث اوالهی ]همچىو ؼال٨ث ٠رمايی و...[ قا ٌکىث ؾهًؿ. ؾق بمقگ و يمایًؿ ایى جك

یى هكاظل شً، ٨کكی هكظلههیاو بمقگ های اوح١ماق، اوحٍكا٪ و جًّیك اوث کته ایًهتا قا جك
 ياهًؿ.جهاشمات ٨کكی و ٨كهًگی يیم هی
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 ی اٍل: استعوار  هرحلِ
یػ  اوث. اوح١ماق های هؽحل٧ بكای ها بیاو کكؾهىقتها و ٌِکال هؽحل٧ آو قا ؾق قي،اجاق

ال  به ج١بیك ها٠كب قا والی[ وحعما٪ ]اظم٫ايمایًؿ و بكؼی اوح١ماق قا ی[ هیوال ٢اوحعماق ]اؤ
گىیؿ که ؾٌمًاو اوالم بكای شاهل واؼحى هكؾم و١ی و ؼالِه اوح١ماق آو قا هی گىیًؿ.هی

کًًؿ جا ایماو قا ؾق های ؾیًی ؾوث یابًؿ و و١ی هیکًًؿ جا هىلمیى يحىايًؿ به وا١٬یثجالي هی
ها قا به لّفات لوؾ گفق ؾيیا ه٥ٍىل واليؿ جا ؾیگك به ٨کك وشىؾ اهث اوالهی ؼٍک کًًؿ و آو

 پیٍك٨ث و جك٬ی يباًٌؿ.
آوقيؿ که با جٍکیل اق هیکای قا به يام هح٩کك قو٩ًٌکك قوی٠ؿه همچًیى ؾق شىاهٟ اوالهی

کًًؿ که هىشىؾیث ٌك٠ی ٘لب، جالي هیؼىاه و اِالضبه ٜاهك جك٬ی هایيهٕث و هاظكکث
 ابث يمایًؿ. اوح١ماقگكاو قا ذ

هفهبی هىلماياو و ایصاؾ ج٩ك٬ه لؾو به اؼحال٨ات ی ؾیگك اوح١ماقگكاو، ؾاهىى ي٭ٍههمچًی
یاو ه ؾق يمىؾه ج١ٕی٧ قا اوالهی اهث وظؿت یايؿیٍه بحىايًؿ وویله بؿیى جا اوث آياو هیاو ؾق

وتپايیای ايتؿله ]ا که ؾقها جىايىحًؿ ظکىهث بمقگیآوٌکا٦ و ؾو ؾوحگی ایصاؾ کًًؿ.  آياو
ث کته ؾيیتای ک٩تك ال آو ١٨لی[ بىؾ قا ال بیى ببكيؿ. ظکىهث ايؿله آي٭ؿق پیٍك٨ث و جك٬ی ؾاٌ

های هىلماو بىؾيؿ، ال ٬ؿقت کهایى وشىؾ با هاايؿلىی که بىؾ ایى ٠لث بىؾ؛ لؾهوظٍث همیٍه
وته ٌاو قا  آياو کىايی بىؾيؿ که قولهای ٠مك. و ا٬حّاؾی يیم بكؼىقؾاق بىؾيؿ شىمی قوظی،
آهىؼحًؿ، ب١ؿ ال يمال ٜهك جا های ؾیًی قا هیکكؾه بىؾيؿ؛ ب١ؿ ال يمال ِبط جا ٜهك ؾقن ج٭ىین

پكؾاؼحًؿ و ب١ؿ ال يمال های لهاو ؼىؾ هیها و قوييمال ٠ّك به آهىلي ٨ًىو و یاؾگیكی لىاو
 کكؾيؿ ]چىو ٌمٍتیك ليتی، جیكايتؿالی، اوت ٠ّك جا يمال ه٥كب ؼىؾ قا بكای شهاؾ آهاؾه هی

یى ٬ّكالعمكاء اوث که بمقگ ههای بمقگ ايؿلآهىؼحًؿ[. یکی ال يٍايهوىاقی و... قا هی جتك
 هىصؿ و هعل ؾقن بىؾ، ولی اهكوله جبؿیل به هىله ٌؿه اوث.

هى ؾق هىاشؿ بمقگ ؾيیا يمال ؼىايتؿم «٨كهایؿ: هی ٓاهّٰللٔظ٩ٝه ٠اّلهه ه٩حی هعمؿج٭ی ٠رمايی
یىحًؿ و با كالعمكاء که همه به هى با ؾیؿهبه شم ؾق ٬ّ ،کىی به هى ج١صب يکكؾ ی ج١صب يگك

 ».کًؿکه ایى ٨كؾ چه کاق هی گ٩حًؿؼىؾ هی
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کىث ؾهؿ، شً، های يٝاهی ٌجاکحیک با قا هاايؿلىی جىايؿيمی ٌؿ هحىشه ؾٌمى کهو٬حی
  :گ٩ثهی یکی هرال ٘ىق هب ؛ايؿاؼث آياو بیى ؾق قا شمئیاؼحال٨ات ابحؿا و بكؾ کاق به قا ٨کكی
 اؼحال٨تات چًتیىایتى هتكولها کتهلقؾ. چًاو گ٩ثهی یکی و اوث ویاه که٧ اِعاب و،
ها قا بایؿ وك ویًه بىحه ٌىؾ يمال ؾوث گىیؿ: ؾقهی ٠الن یک اوث؛ٌؿه يیم ها شىاهٟ گیكؾاهى

یك يا٦ بىحهی هیو ؾیگك   ياهًؿ.یگك قا وهابی و بؿ٠حی هیٌىؾ و همؿ گىیؿ: بایؿ به ل
های هح١ؿؾی ها و گكوهيام پاقچگی هىلمیىه ؼا٘ك گىىحى وظؿت و یکو اوالم بؾٌمًا

یىث، ال٭ا٠ؿه، ؾهٍثقا ؾق بیى آو گك و...[ و بتا اوتح٩اؾه ال چًتیى ها ايؿاؼحه ]همچىو جكوق
 کًًؿ.هایی اوالم قا ؾیى وظٍث به شهايیاو ه١ك٨ی هیيام

: ؾیى ال ویاوتث شتؿا ؾهًؿهای ٌىم اوح١ماق ایى اوث که همیٍه ١ٌاق هییکی ال ي٭ٍه
ی١ًتی ٩٠تث، » ؾیتى«و يیكيت،  ی١ًتی ؾقو٢» ویاوتث«کًًؿ که ها همىاقه جبلی٣ هیاوث. آو

های آهؿه جا جمام يٝام اوالم کهظالی ؾق ،يؿاقؾ وكوکاقی ویاوث با ؾیى په ؛قاوحی و والهحی
یى ٠لث بىؾ کته قا اؾاقه کًؿ و بكای هكؾم ایى قا ب٩همايؿ که ویاوث جابٟ ؾیى اوث و به هم ؾيیا

یك ویٙكه ی ؼىؾ ؾق آوقؾه بكای همه اهًیث و آقاهً، ق٨اه هىلماياو اولیه جىايىحًؿ جمام ؾيیا قا ل
 و آوایً، وكا٨كالی و وكبلًؿی، هصؿ، ٌك٦ و ٠مت قا به اقه٥او بیاوقيؿ.

یىبمقگ ال اوح١ماقگكاو آقیٕ یىؼٙكياک و جك جىوٗ  جىايىحًؿ هاآو و اوث اوالم ؾٌمًاو جك
 ۻواليؿ.]آجاجىقک[، وكيگىو ی یکی ال ٨كليؿايً ى هكظله ؼال٨ث ٠رمايی قا به وویلهای

 ی دٍم: استشراق ]خاٍرشٌاساى[هرحلِ
ی اقوپاوث آيچه که ؼاقز ال هعؿوؾه ٌىؾ که ٌك٪ یا هكهایی گ٩حه هیثًٌاوی به ١٨الیٌك٪

کتاؾهی ژوهًلمی و اِٙالظی، اوحٍكا٪ به پاها ال لعاٚ ٠باٌؿ. هعىق اِلی آو هی های آ
که ؾق آو ٤كبیاو شىايتب هؽحلت٧ هٍتك٪ لهتیى قا ]ا٠تن ال ٠٭یتؿه،  گكؾؾو ٠لمِی ا٘ال٪ هی

ی١ث، ٨كهً،، جمؿو، جاق  کًًؿ. هؿ٦ اِلی ایى گكوه یػ، لباو، آؾاب و قوىم[ بكقوی هیٌك
یب یبای یچهكه جؽك ی٧ و اوالم ل یبابیى ال يیم و وهىلمايا ؾیًیظ٭ای٫ جعك های ییبكؾو آذاق و ل

 آياو اوث.
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یى قويبمقگ ًاواو ٬كاق ـیل اوث:جك  های کاقی ؼاوٌق
ج١ٕی٧ قوض اؼىت و بكاؾقی ؾق بیى هىلماياو و ایصاؾ اؼحال٦ و ج٩ك٬ه ؾق بیى کٍىقهای  -۱

 های هىلماو.اوالهی و هلث
ی وا٬ٟ ظل٭ه ٠كبی ]که ؾق قي، کكؾو لباو ٨ّیطی بكای کنهای هعلّ لهصه ها واظیای لباو -۸

 .ی ٤یك ٠كبی ؾق ه٭ابل لباو ٬كآوهلّ های آیؿ[ و اظیای لباوٌماق هی٘ی شهاو اوالم بهاقجبا
آؾاب و قوىم هىلماياو به هًٝىق ؾوحیابی بك يکات ٧١ٔ آياو و وىء  ؾق پژوهً و جع٭ی٫ -۳

های هىلماو بكای اقجباٖ های هلثها و ٨كهً،ها ؾق ِىقت يیال و یاؾگیكی لباواوح٩اؾه ال آو
 ها.یٟ و آواو با آووك 

 های ١ٔی٧ و هىلماياو.جصلیل ال ٤كب و ه١ّك٨ی آو به ٠ًىاو هًصی هلث -۴
 کته هىتلماياو ٔت١ی٧، بتیا٨کًیها با ایى ٌبههآوؾاؾو جع٭یك هىلماياو و ١ٔی٧ شلىه -۵

ویاوی، يٝاهی، ا٬حّاؾی  ی اهىقجىايًؿ بكای اؾاقهوىاؾ هىحًؿ و هكگم يمیبی ٨كهً،، شاهل و
یو آ  يیال باًٌؿ.ٌاو ال ٤كب بیهىٌل
ی٧ ه١ًای وا١٬ی آو به ؼا٘ك ال بیى بكؾو قوظیه -۶ ی شهاؾ و ه٭اوهتث ال جؤویل شهاؾ و جعك

 هیاو هىلماياو.
های ٠لمتی ی بعدا و ایكاؾ وؽًكايی و اقائهی اوالم و بكگماقی ویمیًاقهيٝك ؾقباقهاٜهاق  -۷

 به يام اوالم.
ؾق هىقؾ لباو و اؾبیات  ٌک ایصاؾ و اوالم ه٭ؿن آئیى ثظ٭ايیّ  هىقؾ ؾق جكؾیؿ و ٌک ایصاؾ -۸

 ی بمقگىاق آو.٠كب، ٨٭ه اوالهی و يیم ايح٭اؾ کكؾو ال ائمه
یػ پیً ال اوالم ]چىو يىقول و... -۹  [.ۻاظیای آذاق باوحايی ؼاوقلهیى و جصلیل ال جاق
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 ی سَم: تٌصیر ]تبشیر[هرحلِ
 به شهاو هایهلث کكؾوهىیعی بكای هحصاول هایِلیبی که ٌىؾهی ؾاؾها٘ال٪ ظكکحی به جًّیك

یب و ا٤ىاکكؾو بكای اها ايؿ.کكؾه جؤویه قا آو هىلماياو ویژه  ۻ.ياهًؿهی جبٍیك قا آو هكؾم ؾاؾو٨ك
ًاواو اوثؾق وا٬ٟ اهؿا٦ آو كاجب هؤذكجك اوث. بكؼتی ولی به ه ،ها هماو اهؿا٦ ؼاوٌق

 اوث:٬كاق ـیل  که آياو ؾاقيؿهاییي٭ٍه
کكؾو آياو ال ؾیى پاک و ه٭ؿن اوالم و ؾاؼل يمتىؾو بته کكؾو هىلماياو و ؼاقزهىیعی -۱

ی٧ ٌؿه  های گىياگىيی پیً هی بكيؿ. قا با قوي ی هىیعیث که آوؾیى جعك
یك اوث:لاویههرلد وه ٌاو وه قوي بمقگ  ی ل

یب شىاياو، به يام ٠اٌت٭ی و..های ٨اظٍهلو؛ لو   * . و هىتیعی وتاؼحى ی ؼىؾ قا بكای ٨ك
ٌتاو قا بته ٠ًتىاو و ؾق ا٥٨ايىحاو یکی ال ؾؼحكاوکه هن اکًى٨كوحًؿ؛ چًاوؾؼحكاو هىلماو هی

 بايىی یک کٍىق اوالهی ه١ّك٨ی يمىؾيؿ و ه١لىم يیىث که ایى لو چه ٨کكی ؾق وك ؾاقؾ.
هتای ا بته قاههكؾم ق  آوی وویله بهاقلي ؾيیا اوث که لق؛ هكاؾ ال لق، هال و ذكوت پىچ و بی   *

 يمایًؿ.يهایث به هىیعّیث ؾ٠ىت هی هًعك٦ کٍايؿه ؾق
 های اوتالهیو ٤اقت يمىؾو وكلهیى لوق؛ همچىو به جاقاز بكؾو اهىال هىلماياو، چپاول   *

 يمایًؿ.ٌاو هىلماياو قا هصبىق به هىیعی ٌؿو هیکاق که با ایى
ی اوالم ٠میتم؛ ؾٌتمى ؾق هكظلتهی هحكؾؾ کكؾو هىلماياو و ايؿاؼحى ٌک و جكؾیؿ ؾقباقه -۸

کًؿ هی کاق هى٫٨ يٍؿ، و١یؼاقز يمایؿ و اگك ؾق ایى اوالم لا قا هىلماو اج کًؿهی کىًٌ اول
 بیايؿالؾ.ً که ٌک و جكؾیؿ قا ؾق ٬لب

ًاواوگىيه که ؾقباقههماو گىو گىيا های ی اوالم قا با يامها چهكهگ٩حه ٌؿ که آو ی ؼاوٌق
ی٧ هی  کًًؿ.ایصاؾ هیجكؾیؿ ها، ؾق ٬لىب هىلمیى ی ایى يامگكوه هن به وویلهيمایًؿ، ایى جعك

ایى قوي قا به کاق  ،هى٫٨ يٍىيؿی اول ؾق ؾو هكظله گكها ا کكؾو هىلماياو ال اوالم؛ آوؾوق  -۳
ل ؾیتى ی همکى، یک هىلماو قا اؾهًؿ جا به هك يعىهگیكيؿ و جمام جالي ؼىؾ قا به ؼكز هیهی

که پایبًؿ اظکام ٌك٠ی ]چتىو هىلماو ٜاهكی بىاليؿ؛ هىلمايی ال آو یک اوالم ؾوق کًًؿ و
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اي وىث و ١ٔی٧ ؾای وٜای٧ ٌك٠یاکه ؾق ، ظس و...[ يیىث، هىلمايیيمال، قوله، لکات
ی يؿاقؾ، هىلمايیيمایؿ، هىلمايی٠مل هی که ٬ائل بته که اظکام ٌك٠ی بكایً اهمّیث و اقٌل

 کته هتیچ٨كهًگی، اؼال٬ی، اشحما٠ی و... يیىث، هىلمايی هایإلحماِم هىائل ٌك٠ی ؾق لهیًه
 يمایتؿ.ق هك چیم ال ٤تكب ج٭لیتؿ هتیگىيه اقجبا٘ی با هًابٟ اِلی ؾیى ]٬كآو و وًث[ يؿاقؾ و ؾ

،، اؼتال٪ که ؾق ًٌاوًاهه و پاوپىقت هىلماو، اهتا ال لعتاٚ ٨کتك، ٨كهًتؼالِه هىلمايی
 اٌؿ.اي هىیعی و اقوپایی بآؾاب و ٤یكه هًهس ليؿگی

هكاکم  و هؿاقن هکاجب، آياو اياخ؛ و ـکىق اؼحالٖ و اوالم يام به هؿاقن و هکاجب جؤویه -۴
 ىلي ٨کتك،آهتهای هىتیعیث و ولی ؾق آيصا ٨٭ٗ کحاب ،کًًؿج١لیماجی قا به يام اوالم بًا هی

یه هیو... ا٨کاق و کكؾاق آو لباو قوىم، و آؾاب ،،٨كهً ًا ا ها جؿق ًی ؾقون ؾیگك گكؾؾ. و ٨ٔك
ویاوث  شهاؾ، ؾقون ال ولی  ىؾ.ٌهی ؼىايؿه ي٩لی ٠باؾات و شمئی اتاؼحال٨ هایؾقن باٌؿ

 گ اوالم ؼبكی يیىث.و اظکام بمق 
ٖ ؾؼحك همچًیى بمقگ یى هؿ٦ ٌىم آياو، اؼحال  ای هىلماياو ١ٔی٧و پىك اوث. ٠ؿهجك

 ٌیٙاو ٌك ال ؼىؾ یايهؼ ؾق کهكیؾؼح کًًؿيمی ٨کك و هىحًؿ قواو ها٤كبی ؾيبال ياؾاو و ال١٭ل
ی و ايىی ؾق  ًّ  ن ؾقوی يمؾ آو همه شتىاو ؾق اهتاوجىايؿ ؾق کالاهاو يیىث، چٙىق هیهای ش

ها با  ،گماو و بؿبیى هىحیؿگىیًؿ: ٌما هالها بؿ ٌىؾ، هی گ٩حه ٌاوبكای وؽى ایى اگك و باٌؿ؟
 قؾٕٕ..هن همکاق و یا هرل ؼىاهك و بكاؾق هىحین؛ په ایى اؼحالٖ ها اٌکالی يؿا

ی١ث کؿام ايىحه اوث که ٌما هعكم ؾ َهعكم قا هاؼىايؿهبكاؾق  و ؼىاهكؼىايؿه و همکاقها ٌك
یكا ظ٭ى٪ بٍك واؼحه گىئیؿ، وؽى ٌما کاهاًل هكؾوؾهی بٍك ظ٭ى٪ ال اگك ؾايیؿ؟هی ی اوث؛ ل

ی١ث قا آو ها جًها يه که اوث ٤كب ؾوث ین. یيماهی ا٠الو کا٨ك قا آو به ه١ح٭ؿ بلکه ؾايین،يمی ٌك
ؾايىث که همچىو ٬ايىيی قا بًا کًؿ؟ٕ په جؤویه همچىو ٬ايىو و باوق به يمی آیا ؼؿاويؿ

 اوث.» ؾاينؾايىحی هى بهحك هیؼؿایا جى يمی«که: آو ی١ًی ایى
 هكچًتؿ که ؾايؿهی و اوث يگكظ٭ی٭ث و گكاوا٬ٟ ؾیى یک ،اوالم نؿه٭ یىؾ جكؾیؿ بؿوو

قهًمىؾهای  و اظکام با قا آو َؾوق بایؿ هنبال  بكوؿ، باالیی وٙط هب ایماو و اؼال٪ لعاٚ ال شاه١ه
ؼاَ، ظ٩اٚ کٍیؿ جا ال و٭ىٖ ؾق هًصالب گًاه و ه١ّیث، ٨ىاؾ و جباهی هع٩تىٚ بمايتؿ. 

یٍه و شكذىههایى گیتكی ال ی ٨حًه و ٨ىاؾ و يیم به ؼتا٘ك پتیًشاوث که به ؼا٘ك ؼٍکايؿو ق
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هتای اؼال٬تی و آؾاب اشحمتا٠ی قا اوتث اقلي که هكلعٝه همکىهای پلیؿ ٌیٙايیووىوه
یچه  ق ؾاٌحه و آو قا همًٞى ٬كاق ؾاؾهی ؼىؾ ٬كاق ؾهؿ، ال اؼحالٖ هكؾاو و لياو ٌؿیؿًا بك ظفبال

 ٨كهایؿ:ؾق هىقؾ ليا هی اهّٰللاوث؛ چًايچه 
ٔاِّالّزَُِا  ».ٌما به ليا يمؾیک يٍىیؿ« ۻ....َوََّلَِّتْلَربُ

ٌؿو به ليا يیم ال يمؾیک ها قاؾاقؾ، بلکه آوقا يه جًها ال ليا بال هی هايىاوا هح١ال اهّٰلل آیه ایى ؾق
یكا کًؿ؛هی هماي١ث که و هكؾ اوث. چًاو لو اؼحالٖ ٌىؾ،هی ليا ايصام با٠د که٠ىاهلی یکی ل

 ٨كهایؿ: هی اهّٰللقوىل
 ۼ.»ٌاو ٌیٙاو اوثیچ لو و هكؾی ؼلىت يکًًؿ که وىهیه«

ی٧ -۵ ؾهًؿ هی كزؼ به قا ؼىؾ هایجالي و لظمات جمام اوالم ؾٌمًاو یًی؛ؾ ه٭ؿوات جعك
ین، هاو ]همچىو ٬كآوجا ه٭ؿوات ؾیًی و ٤یكه کحب و قوتایل  اهّٰللباق قوىلظاؾید گىهك اکك

ی٧ يمىؾه و بكای شاه١ه بؿيما ؾیًی[  قا گمتكاه ها ؾوق يمتىؾه آوجا هىلماياو قا ال  ،کًًؿی یجعك
ؾاقؾ  ِعیط ؾق بیى هىلماياو وشىؾظاؾید هىٔى٠ی و ٤یك اهكوله چ٭ؿق واليؿ. به ٘ىق هرال ا

ايتؿ و ظاؾید ؾقو٤یًی وتاؼحهاچ٭ؿق  -اياو یهىؾ و يّاقا هىحًؿ پیمکه همايا هن -و قوا٨ٓ 
یت٧ؾهًؿ. ظحی ایى ايىاوهی يىبث آو قا به پیاهبك گتك، ؾوتث ؾقالی بته های ؼبید و جعك

ین يیم يمىؾه ی٧ ٬كآو کك  ايؿ.جعك
بیاو ٌؿه گىيه آهؿه که ایى» وجبٍیك ؾق ا٥٨ايىحا«، ٨کكی یک هبعد با ٠ًىاو کحاب شً ؾق
یى وه ه٩ًف ؼاَ ؾاقيؿ و همیٍه ال آ« اوث:  کًًؿ:های شهاو ي٩ىـ هیو ؾق هلثهبٍك

 بیماقی -۳وىاؾی بی -٨۸٭ك  -۱
بكيؿ، ی قيس هیبیماق وىاؾی و بی ٨٭ك، ال کههاییهلث ؾق کايال وه ایى ال همیٍه هاآو  آقیٕ

ام بته جؤوتیه هتؿاقن و هكاکتم قوايی، آهىلي ٠لن و وىاؾ، ا٬ؿی کمکبه بهايه ي٩ىـ کكؾه و
ی ؾقهايی هی و بهؿاٌحی هكاکم و هابیماقوحاو ٠لمی، يمایًؿ. ظحی ا٬ؿام به جؤویه هكاکم آهىٌل

یت٫ ا٠حمتايؿ جا ؾق آوؼاَ يمىؾه اؾ هتكؾم قا ها ٨كليؿاو هىلماو قا آهىلي ؾهًتؿ و ال ایتى ٘ك

                                                           



 

  
 

  26 اسالم بِ رات خَد ًذارد عیبی ...!

کٍايًؿ و وپه به يٍتك ا٨کتاق و ٠٭ایتؿ ها قا به ایى يٞى هكاکم هیشلب ؼىؾ يمىؾه ٨كليؿاو آو
 پكؾاليؿ.هىیعّیث هی

گكاو بىؾه و همىاقه ها ه٥ٍىل شهاؾ و هباقله با ا٥ٌالکه والهلث ا٥٨ايىحاو با جىشه به ایى
یب هكاکم ٠لمی، ها ال ٬بیل هصكت، آواق ،با يحایس و پیاهؿهای وؽث ایى شً گی، کٍحاق، جؽك

یى ال ایى اؤتاٞ يابىتاهاو يابىؾی اقأی ك ٍّ کٍاوقلی و... بىؾه اوث، کاهاًل آهاؾه بىؾ جا هب
ی ؾیؿه قؼًه کًًؿ ٫ هفکىق ؾق هیاو هلث هٝلىم و وحنا٥٨ايىحاو وىء اوح٩اؾه يمىؾه و ال وه ٘ك

 و به يٍك ا٨کاق و ا٠ح٭اؾات ؼىؾ بپكؾاليؿ.
های کمک و٠ًىا جعث ظأك ؾقظال ییاقوپا هؤوىه ۶۶ ال بیً اهكوله هک اوث همیى بكای

 ۻ.»باًٌؿبٍك ؾووحايه ه٥ٍىل کاق و ١٨الیث ؾق ا٥٨ايىحاو هی
 گىیًؿ:ای ال هكؾم ياؾاو هیاوث که ٠ؿه ي٭ؿق قوی ا٨کاق هكؾم جؤذیك يهاؾهها آ ایى هؤوىه

 ».ها[ ال بكؼی هىلماياو ]هصاهؿیى[ بهحكيؿایًها ]٤كبی«
 رادر عسیس!ب

اياو ؾیى و ؾّقيؿه يحىايًؿ به اهؿا٦ پلیؿٌاو بكوًؿ و هىلمکه ؾٌمًاو بیؼىاهاو ایى هىحی اگك
یك جؤذیك ٤كبیيگیكيؿ، همیٍه آهاؾه با ال ایى بیٍحك هىقؾ ٜلن ٬كاق یتبي و ل ٌتاو قا ها هتكو، ٨ك

یك آیه هؽىق، ٌَِّی همیٍه اوحىاق باي و ؼىؾ قا به ل ْٔ َ ل ِّ َن ٔ فُ ا ََيَ ِّ ِمٍَِّوََّل ن ََِّّل ؾاؼل يمتا..ٕ و ال  ۼ.َث
ََِّی کىايی باي که شمله ي ِرِ ف ََْك ى ا ِّ لََعَ ِّ ٍة زَّ ِغ

َ
أ ِّ نَِي ِ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ل ا ِّ لََعَ ِّ ٍث ِىَّ ذ

َ
 هىحًؿ. ۽.أ

 علت ّفتن: تِ ٍجَد آهذى اسثاب هخزب تَسط دضوٌاى اسالم:
ه ؾٌمًاو اوالم به ؼا٘ك ال بیى بكؾو ؾیى ه٭ؿن اوالم، يه ٌب ؼىاب ؾاقيؿ و يه قول؛ همیٍ

. بكوًؿ – اوث اوالم يابىؾی همايا که – ؼىؾ ٌىم هؿ٦ به بحىايًؿ که هىحًؿ کمیى ؾق گیگك  همچىو
اوباب هؽكب آياو ؾق شىاهٟ  بكيؿ. اهكولهبه کاق هی قا ووایل و اوباب هكگىيه قاوحا ایى ؾق آياو

حىشته آو، ه به ٌؿت ؾق ظال پیٍكوی و جؤذیكگفاقی اوث و هىلماياو با وشىؾ جتؤذیكات کًىيی

                                                           



 

  
 

  27 اسالم بِ رات خَد ًذارد عیبی ...!

ها و اوباب هؽكب ی بكؼی آلهکًًؿ و ظحی ؾق اوح٩اؾهال آو اوباب اوح٩اؾه يیم هی و ٌىيؿيمی
 ؾايًؿ.آياو ه١حاؾ ٌؿيؿ و آو قا به ؼىؾ اللِم ظحمی هی

اهی ٠بؿال١لی هىاليا ًان : «ؾ٨كهى های ؼىؾ هییکی ال وؽًكايیؾق  ٓاهّٰلل ٔظ٩ٝهؼیٌك یک کاٌق
یکایی  آهؿه: وشىؾ به اوالم بكؾوبیى ال بكای هؽكب بىیاق یآله ؾو اآلو  گ٩ث:هی جلىیمیىو ؾق اهك

مب -۱ یب بالؾ و وكلهیى ؾٌمًاو اوالم کهاجمی و ٌیمیایی هایبؤ های اوالهی آو قا بكای جؽك
 بكيؿ.به کاق هی

، ٨کكی اوث که با٠د ال بیى ای ال شًها ظّههبایل، کاهپیىجك و جلىیمیىو؛ ؾق اِل ایى -۸
٬تؿق ایتى گكؾايؿ؛ ظحی ؾق شىاهٟ اهتكولی آوىن ٌؿه و و٬ث هىلماياو قا ٔایٟ هیق٨حى ياه

 ».يمایًؿکه جمام و٬ث ؼىؾ قا ِك٦ جماٌایً هیاوباب هؽكب شىاياو قا شفب يمىؾه
 گكؾؾ:ِی ؾاقؾ که ؾق ـیل بیاو هیهك کؿام ال ایى ابماق، ٔكقهای ؼا

 تلَیسیَى 
یٍههمچًاو ٬ٟٙ کًًؿه ی ظیاء، ٩٠ث و ياهىن هىلماو وکًًؿه٬ٟٙ های ههك و هعبث ال ی ق

ی وویلهها اوث. جلىیمیىو ؾق ظ٭ی٭ث همچىو کاقؾی اوث که به بیى شاه١ه و ظحی ال ٨اهیل
های هبحفل، های جلىیمیىيی، هعل يٍك و پؽً ٨یلنکه ٌبکهچىو ؛ٌىؾآو ظیاء ٬ٟٙ کكؾه هی

 یًؿ، ٌیٙاو و ي٩ىً بك او ٤الب هیببکه شىاو هىلماو آو قا لياو ق٬اِه و ٨اظٍه اوث. و٬حی
 ٌىؾ.ٌىؾ و يهایحًا به ٨ىاؾ اؼال٬ی کٍیؿه هی

حهاجلىیمیىو همچىو ٌمٍیك بّكيؿه یؿه ی اوث که جىوٗ آو ههك، هعبث و ٌق های ٬كابث بك
یكا ایى آلههی یالٌىؾ؛ ل هایی اوث که هكؾم بكای ؾیؿو آو ها و ٨یلنی هؽكب، هعل پؽً وك

ای آو هىحًؿ؛ هکًًؿ و هّكو٦ ؾیؿو بكياهه٬ث ؼىؾ قا ؾق ايحٝاق وپكی هیی و لعٝه به لعٝه
ی٧ هی٘ىقی یال شؿیؿی ٌكٞو ٌؿه هى ؾق اجا٪ ؼىؾ «کكؾ: که شىايی ج١ك ال قولی که یک وك

 ».امهّكو٦ جماٌای آو هىحن و ؾق ٘ىل یک ه٩حه با پؿقم ظحی یک کلمه هن ظك٦ يمؾه
ؾوؾ  باقآوقؾه که هك قول ال هكؼايه به اوالهی یشاه١ه ؾق ذیكاجیجؤ ٬ؿقآو ٌیٙايی یوویله ایى

 ٌىین.ولی ها هًىل هن هحىشه يمی ،ٌىؾاي ٜاهك هیجیكه
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 ای خَاّر گراهی!
همايا  که– ظصابث یپكؾه جا ايؿآوقؾه شىؾو  به هؽكبی هایوویله چًیىایى ها٤كبی کهباي هحىشه

 قاه و قوي هاؾقاو ٠میمهاو اههات ؼىاهًؿ جى قا القا ال بیى ببكيؿ و هی -ات اوثی ليؿگی٬ل١ه
هًعك٦ واليؿ. په جتى بتا  #ٍۀ ِؿی٭هیى به ؼّىَ گل وك وبؿ ٌاو ظٕكت ٠االمؤهًی

یًث کری٧ ؾيیا ه٥كوق و هحکبك هٍىٕ یب و ل  ل
 ای خَاّر گراهی!

ای بكای ی شىاو و ٨كليؿاو ٤یىق اوالم و همچىو هؿقوهگفاق يىل بالًؿهکه جى بًیاوؾايیهی آیا
ؾاؾو جى يیال ؾاقؾ؟ ال همیى جكبیث به اوالهی ی١هشاه کهؾايىحیهی آیا هىحی؟ هىلمیى يؿاو٨كل 

های ولعٍىق ؼًىاء و وایك لو ظاال جمام و١ی و جالٌث قا بکى و همچىو ظٕكت ومیه و
 یشاه١ته٨كليؿايی قا بكای شاه١ه ج٭ؿین يما که باقی ؾیگك يهٕث و جعّىل ؾق  #اوالمِؿق 

 الهی ایصاؾ يمایًؿ.او
 هبایل 

یىبمقگ آو وٗجى  که اوث ایوویله هبایل ی ٨ىاؾ شاه١ه وبب آله ایى و گیكؾهی ايصام گًاهاو جك
ِىقت  هؽكب یآله همیى جىوٗ يیم شاه١ه ياهٍكٞو اقجبا٘ات ٌكٞو همايا  اوث. ٌؿه اهكولی

ایًحكيث و...[ هعل ٨ىاؾ  یىبىک،ٌىؾ ]همچىو ٨جىوٗ آو باقگیكی هی کههاییبكياهه و گیكؾهی
ها ايؿ. ٬ٟٙ يٝك ال ایىی آو ه١حاؾ ٌؿهٌىؾ و بىا ال شىاياو به اوح٩اؾهبا٠د جٕییٟ و٬ث هی و

 ٌىؾ.چ٭ؿق با٠د هّك٦ هالی يیم هی
همايًؿ بمب ؼٙكياک اوث  آو ؼٙكات ولی بكوؿ، يٝك به کىچک ٜاهك ؾق وویله اگكچه ایى
و وبب ال بیى ق٨حى ياهىن، ٌتؤو و ٌتىکث  کًؿیاؾه هیای ؾٌمًاو اوالم قا پهکه جمام ي٭ٍه

که ایى وویله ؼٙكاجی اوث. ل١ب و لهى و وكيا و وال پؽً یوویله آله ایى  گكؾؾ.هی لماياوهى
یاؾ اوثهی وشىؾ به ا٠ّاب، ٬لب، چٍن، قوض، قواو های ٨کك، ال ٬بیل بیماقی ؛آوقؾ بىیاق ل

 يمایؿ.و قا هؽحل هیهای بؿؼالِه ایى وویله جمام ویىحن و...
ی ؾيیا و گىي هاايؿ جا شىاو ها قا به هىنی هؽكب قا به وشىؾ آوقؾهآله ایى اوالم ؾٌمًاو

 که ایى وویله بتهٌىؾ، ه٥ٍىل واليؿ.  ال قولیهح١ال هی اهّٰللکه با٠د ٤ٕب ؾاؾو به والهایی

كؾ بته شتای جىتبیط و ايؿ و به ؾوث هك ٨شىاياو ها ؾقن و جعّیل قا کًاق گفاٌه ،وشىؾ آهؿه
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که یکی ال ايؿ؛ چًاو، ایى وویله ٬كاق گك٨حه. ظحی کىؾکاو هن به ایى بال گك٨حاق ٌؿهاهّٰللظمؿ 
ی٧ هی ها ؼىابن به پؿقي گ٩حه: پؿقشاوٕ ٌب پىكی ه٩ث یا هٍث واله«کكؾ که: ؾووحاو ج١ك

یك لعا٦ ٨یلن يگاه کًنيمی یؿ که جا به ل  ».آیؿ بكاین هبایل بؽك
که ٨کك ؿ و به شای ایىکه ؾق وى یاؾگیكی ؾقن و ج١لین ٬كاو ٠ٝین الٍؤو ٬كاق ؾاقيیکىؾکاي

ین٬كآو ج١لین ظالث ؾق ٌاوـهى و ٌاو گك٨حاق ظىان جمام ِبىقليؿ، هعبث ؾقن ایى به و باٌؿ کك
 ایى هبایل و کاهپیىجك و... ٌؿه اوث.

ظكام  کاقهای ؾق آو ال که اوث ظكام یلهاي  و... کاهپیىجك هبایل، ال اوح٩اؾه که اوث ـکك به اللم
ؾیًی  های]هراًل همكاه ایى ابماق کحابی ؾقوث ٌىؾ ها اوح٩اؾهکه ال آوگكؾؾ و اها لهايی اوح٩اؾه
جىاٌیط اوالهی، آیات ٬كآو ٠ٝین الٍؤو و وؽًاو بمقگاو ؾیى گىي  و هاي١ث به و ٌىؾ هٙال١ه

 باٌؿ.ؾق ایى ِىقت کاهاًل شائم هی ،ؾاؾه ٌىؾ[
 جَاًاى عسیس!

یى ال بیى بكؾو ٠٭یؿه و ایماو بیؿاق و هىٌیاق باٌیؿ که ایى ؾٌمًاو ظیىاو ٩ِث همیٍه ؾق کم
یاؾی قا  جى هىحًؿ و قول به قول بكای قویؿو به ایى هؿ٦ ٌىم ؼىؾ و هى ووایل و ابماق هؽكب ل

یى آوبه وشىؾ آوقؾيؿ که هؽكب يیم ی ؾیگك ها ووایل و ابماق وقيؿ. ٤كبیآوشىؾ هی به ها ٬كاق جك
 ـیل اوث:

 هَاد هخذر 
یاک، کىکائیى، چكن و... ایى ظىی، قؼتىت و ها اوبابی اوث که با٠د بیچىو هكوئیى، جك

 گكؾؾ.ها گكؾیؿه و ؾق يهایث وبب ا٠حیاؾ، شًىو و اؼحالالت ٠ّبی هیوىحی ايىاو
اي بته ماقیال هك وى يؿای بی هىاؾ هؽؿق شىاهٟ بٍكی قا به اوز بؿبؽحی قوايیؿه اوث که

ی اوالهی جىوٗ ؾٌمًاو اوتالم قوؿ. واقؾات و ِاؾقات ایى هىاؾ ؾق اکرك کٍىقهاهی گىي
که ؾهًؿ، اگكچهو يیم ؾوث همکاقی هیهای ٨او٫ هىلماؾق ایى قاوحا ؾولث و گیكؾهی ِىقت

یب هیها، با ي٭ٍهقوايه ؾق  ؾهًؿ.های ؾقو٤یى هكؾم بیچاقه قا ٨ك
 ايؿ.گك٨حاق ٌؿه بال ایى به يیم لياو که گفاٌحه اذك اهكولی شىاهٟ بك ؿق٬آو وىلؼايماو هىاؾ ایى

 هتا ٌتؿه و ههتك، هعبتث،اؼحال٨ات بیى ؼتايىاؾه وایى ٠اهل ؼٙكياک با٠د هٍاشكات 

٘ال٪  ٌؿووا٬ٟ با٠د يهایث ؾق او٬ات بىا حیظ والؾ.هی جلػ قا ؼايىاؾه گكم او٬ات و ِمیمیث
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می  ٨ٕاِی  به قا آو يمىؾه ولب قا ؼايىاؾه آقاهً ه١حاؾ كؾ٨ ؼالِه  ٌىؾ.هی ٌىهك و لو بیى ًّ شه
 گك٨حاق آوقؾيً ؾوث به بكای ه١حاؾ ٨كؾ و آیؿهی ؾوث به هًگ٩حی پىل با هىاؾ ایى  يمایؿ.هی جبؿیل

یاؾی ]همچىو ؾلؾی، قاه ليی و...[ هی ٌىؾ و به ایى جكجیب ٨كؾ ه١حاؾ يه جًها آقاهً قا گًاهاو ل
 گكؾؾ.کًؿ، بلکه با٠د ياآقاهی یک شاه١ه يیم هیال ؼايىاؾه ولب هی

 تألیف کتاب ٍ رسالِ، پخش هجالت ٍ رٍزًاهِ بِ ًام اسالم 
ؿه هایقواله و هاکحاب اهكولی شىاهٟ قؾ یاؾ اوث و ال آيصا ؾٌمًاو جىوٗ يٌٍك که ییاوالم ل

 كًا بته ؼتا٘كاکرتهتا ٌىيؿ. ایى کحابها هحىشه يمیٌىؾ، هىلماوبه يام اوالم يٍك و پؽً هی
ی٧ ؿه يمىؾو قوىم ی هىیعیث، و ليهًىىغ ٌؿه ؾیى گىحكي و اوالم ه٭ؿن ؾیى يمىؾو جعك

ها ال ظ٭ى٪ بٍك، ی آوقوايًؿ همهها به يٍك هیهمچًاو هصالجی قا که آو باٌؿ.شاهلی آو هی
 هتا جتالي هتیایى هصالت و قولياهه یگىیؿ و به وویلهپكوحی و... وؽى هیپكوحی، يژاؾ٬ىم

یالیىن، ٨مًیىن و... قا ليؿه يمایًؿ.کًًؿ جا يٝام  های وىویالیىن، کاپیحالیىن، اهپك
ی وویله به کههیکكو٨ىيی ال اگك هرالً  اوث، یاؾل  بىیاق اوالم ؾٌمًاو هؽكب هایآله و اوباب

ی ؾقوث يٍىؾ آو هن یتک گیكؾ، اوح٩اؾههای بیؿاقی اوالهی ايصام هیآو ؾ٠ىت و وؽًكايی
 كب اوث.ی هؽآله

 برادر عسیس!  
که ال هىلمیى ِؿق اوالم که ایى ؾٌمًاو وظٍی به وبب ٔكباجیهكا٬ب و بیؿاق بايٕ و بؿاو

که ؾق ابحؿای اوالم بتا  گىيهگفاقيؿ جى با آقاهً ليؿگی کًی. هماوايؿ جا ٬یام ٬یاهث يمیؼىقؾه
 ه پای ؼىؾ ایىحاؾ ٌؿيؿ ووالم بکه هىلماياو ِؿق او٬حی اها .کكؾيؿهی ق٨حاقی چًیى هىلماياو

ل به ٠لیه آو گاه بىؾ کته ٨تحط و کٍیؿيؿ آو هح١ال اهّٰللها ٌمٍیكهای ؼىؾ قا با ٬ىت ایماو و جىکُّ
 بىویؿ.ٌاو قا هیهایپیكولی ٬ؿم

 ای هسلواى!
پای ؼىؾ ایىحاؾ هكجبگی هىحی، په به هرل آوهاو ا٬حؿاق، ٌىکث، پیكولی و بلًؿاگك ؼىا ها وِك

با جى قا يؿاٌحه باًٌؿ.  یقویاقوی شىاقت هكگم ؾیگك که بؿه ٘ىقی قا اوالم مًاوؾٌ شىاب و ٌى
ُه ٨كهایؿ:هی کهی پكوقؾگاق اوث؛ چًاویى و٠ؿها ُ َْز ََت ِّ َوََّل ِّ ٔا ُِ ِٓ َ ح ِّ َِّوََّل َن ْٔ ه يَ ْغ

َ
ْأ ا ِّ ًُ هُخ جْ

َ
َوأ ِّ ای « ...ٔا

 ».هىلماياوٕ وىث يٍىیؿ و ايؿوهگیى يگكؾیؿ و ٌما بلًؿ هكجبه هىحیؿ
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اوث. اها ؾق ایًصا ٬یؿ هماق چهاق ِؿ وال ٬بل ایى هژؾه قا بكای هىلماياو ؾاؾه اهّٰللبلیٕ 
نِيَِّ...ههّمی وشىؾ ؾاقؾ و آو هن  ِ ٌِ ْؤ ُم ِّ ًْ ُِّنُِْخ ِْن  ؾاٌحى ایماو کاهل اوث. ۻ.إ

٨ِّكهایؿ: ؾیگكی هی ؾق شاِی  اهّٰللهمچًیى  ُِّوََغَد اِّالِلِّ ِّالصَّ ٔا ُ ي ٍِ ِّوََغ ًْ ٌُِِِّْس ٔا ُِ ٌَ ِّآ ََ ِي اِتِّاَّلَّ ِۡلَ
ًِّْ ُٓ َِّ َِف َْصخَْخي رِْضِّ ِِفِّ ىَي

َ
ْأ ا ا ٍَ ََفِّ َن ْخي ََِّ اْشخَ ي ِ َّلَّ َِّْ ا ٌِ ِّ ًْ ُٓ َّ نَل َِّوََلُتَّدِ ًْ ُٓ َ ِيِّاْرحَََضِّل ِّاَّلَّ ًُ ُٓ ِيَِ ِّد ًْ ُٓ َ ِّل ََنَّ ّهِ ٍَ ُ َِّوََِّل ًْ َرتْيِِٓ

ِّ ًِاَِّحْػتُُدوَُِِنََِّّلِّيُْْشُِكَٔنِِِّبَِّشيْئًا ٌْ َ
ِّأ ًْ ْٔفِِٓ َِّبْػِدَِّخ َْ ٌِ....ۼ 

ؾهؿ که یايؿ، و٠ؿه هٌایىحه ايصام ؾاؾه یايؿ و کاقهاٌما که ایماو آوقؾه ال یکىاي به ؼؿاويؿ«
 کكؾه ؼىؾ ال ٬بل شایگمیى قا ًیاوپیٍی که گىيههماو ؛شایگمیى ؼىاهؿ کكؾ ؾق لهیى قا آياو ١ٙ٬اً 

يیم و  اوث. همچًیى آئیى ایٍاو قا که بكاي آياو پىًؿیؿه ظحمًا پابكشا و بك٬كاق ؼىاهؿ واؼث،
 ...».گكؾايًؿ یيم ايبالم قا یچیم و پكوحًؿیه هكا  .والؾیه لهبّؿ  آقاهً و اهًّیث به قا آياو ؼى٦

 ای اس هسلویي تا دضوٌاى اسالم:دلیل ّطتن: دٍستی عذُ
یتب ؾاؾو ٠تؿه ،کًًؿکح٩ا يمیا ها و ظمالت ؼىؾ م جًها به ي٭ٍهؾٌمًاو اوال ی ال ابلکه بتا ٨ك

ًؿ و با يمایا قاه ايؿالی هیها، ظمالت ؾاؼلی ق او و ٤الم ٬كاق ؾاؾو آوهىلماياو ١ٔی٧ اإلیم
 يمایًؿ.های ؼىؾ قا به آوايی پیاؾه هیٌاو ي٭ٍهاوح٩اؾه ال همیى همؾوقاو

های کمک يام به ٌاوؾقو٤یى بًیاؾهای و ؾيیا اقليبی و پىچ هال جىوٗ اوالم ؾٌمًاو آقیٕ
یه ماياو ٤ا٨ل کًًؿ و هىلؾووث ؼیكؼىاه يمؾیک هی یک ًىاو٠ به هىلماياو به قا ؼىؾ  و... ؼیك

بیى  کًًؿ. و٬حی ایى ؼبك ؾقی ؾقال هیٌاو ؾوث ؾووحؾاقيؿ، بكای وك به ٨کكی چه هاآو کهایى ال
يمایًؿ. هیبه ؾوث آوقؾيً به ٌؿت به آو قشٞى  بكای ٨٭یك هایايىاو کكؾ، پیؿا گىحكي شاه١ه

یمی ي٭ٍها به ؾوث بیاوقيؿ، ٌكٞو به ٘كضق  ؾل هكؾم که ؾٌمًاو اوالمو٬حی های ؼىؾ کكؾه ؾق ق
 يمایًؿ.ؾ٠ىت هی هفاهب العاؾی ؼىؾيهایث هكؾم قا به وىی 

یاؾٕ اهكوله اکرك کىايی که با ؾٌمًاو اوالم ؾووث هىحًؿ؛ بمقگتاو و هىتئىلیى با جؤو٧ ل
جلىیمیىو، قهبك یک  ؾقکه باًٌؿ؛ چًاوشاه١ه ال ٬بیل: قئیه شمهىق، قهبك، ٨كهايؿهاو و... هی

یکا بالاووك  ايح٭ام هى«  گ٩ث: و يمىؾ ٠الما اوالهی کٍىق  ».گك٨ث ؼىاهن هصاهؿیى ال قا ییاهك
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یکاهمچًیى هم که به جىوٗ یک ٌیكهكؾ هىلماو کٍتحه یییى قهبك کىؾو وكبالاو يصه اهك
 قا ٌهیؿ ا٠الو يمىؾه اوث. ٌؿه بىؾ
يح٭ام ک٩اق باٌؿ، په ال هكؾم ٨٭یك و بیچاقه چه ا گك٨حى هىلماو قهبك یک ٨کك و هؿ٦ کهو٬حی

 ای ؾاٌحه باٌین.گالیه
و وتلٙاو  ياگىاق شهاو، همیٍه به یاؾ ٠مك بتى ؼٙتاب ؤاٞ و أظىالااهكوله با ؾیؿو 

یكا ایى ؾو هی ِالض الؿیى ایىبی الم٭ؿن قا بتا  بمقگىاق هماو کىايی بىؾيؿ که بیثا٨حین؛ ل
ؾیى گك٨حًؿ، ولی هحؤو٩ايه ؾق ایى لهاو ايىاو پىث ٨ٙكت بیؾاؾو ؼىو ؼىؾ ال ؾوث ؾٌمًاو 

کًتؿ کته هتؿ٦ وی، ؾو ؾوتحی ی به شای آو ٌیكهكؾاو ؾق بیث الم٭ؿن قهبكی هیاو ٨كوهایه
 ج٭ؿین يمىؾو بیث الم٭ؿن بكای ؾٌمًاو ِالض الؿیى اوث.

 اهّٰللکه لیؾق ظا ،ؾايًؿًاو اوالم قا بكاؾق ؼىؾ هیظحی ؾٌم که اوث هىلمايی يٞى چه ایى
 ٨كهایؿ:و هىلماياو هٍؿاق ؾاؾه هی به پیاهبك

ِّ ًْ ُٓ يَّخَ ِّحَتَّتَِعِّمِ ََّصاَرىَِّخَّتَّ ُٔدَِّوََّلِّانل ُٓ َ َخَِْمِّاَْل َرََْضِّ ِّح َْ َ  ۻ....َوى
 ...».یکً یکه ال آياو پیكوهًؿ ٌؿ، هگك ایىؾ و يّاقا هكگم ال جى قأی يؽىایهى «

 ٌاو ال ؾو وشه ؼالی يیىث:؟ ایى وؽىؾايًؿا قا ؾووث ؼىؾ هیهپه چٙىق آو
که ؾقو٢ گًاه کبیكه اوث و بكای یک ؾقظالی ،گىیًؿٌاو ؾقو٢ هیؾووحی یکه ؾقباقهیا ایى -۱

 گى باٌؿ.قهبك هىلماو ٌایىحه يیىث که ؾقو٢
ٌىؾ که ٌاو و٬حی اهکاو پفیك هیگىیًؿ و ایى وؽىهی قاوث ٌاوؾووحی یؾقباقه کهیا ایى -۸

 ن کیً هن باًٌؿ.ها هآو
ؾاقاو هكؾم هىحًؿ ظ٭ی٭ث لهام ؾق قهبكاو ؾايینهی ها یهمه که اوث ایى هاوشه بیاو ال هؿ٨ن

و٬حی یک قهبك با ؾٌمًاو اوالم  و کًًؿ.گىيه ظكکث هیهماو هن هكؾم کًًؿ، ظكکث هكگىيه به و
ث آو ٌىؾ و ؾق ایتى او هیها قا ياؾیؿه گیكؾ، هكؾم يیم به ؾيبال وی قو ؾووث ٌىؾ و کاقهای ٌل

ايی و ٨اوؿ ٌؿه که وبب ٨ىاؾ وایك ا٠ٕاء هیهیاو ٤ؿه گكؾؾ قهبكاو ياالی٫ اوث. په ی و٘ك
تحً اوتث؛ چًتاوهكؾم هن هىئىلیحی ؾاقيؿ و آو بال ؾق ایى هیاو  کته ؾاٌحى قهبك ال کاقهای ٌل
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ْو « ٨كهایؿ:هی اهّٰللقوىل
َ
َقاَؾ أ

َ
اٌت ٨ََمْى أ ًَ اٌت َوَه ًَ ىوؤ َه ٌٟ َوَحکؤ تِة َوْهتَی َشِمیت هَّ

ؤ
ْهَك َهتِفهِ ا 

َ
َ٪ أ ٩َكِّ یؤ

ا َهْى َکاَو  ًً ْی٧ِ َکاِئ ىهؤ ِبالىَّ بؤ ِك ْٔ  ۻ».٨َا
که ال ایى پهقا  یکه بؽىاهؿ اهث اوالهیها ؼىاهیؿ بىؾ؛ کىیٌاهؿ بالها و وؽح یبه لوؾ«

 ».او قا با ٌمٍیك بميیؿ -هكکه که باٌؿ–ايؿ هح٩ك٪ والؾ پاقچهشا و یٯیٯ
 عسیس!  برادر 
که چًاو ؾاٌحه؛ وشىؾ با٘ل به کًًؿهؾ٠ىت یک ظ٫، یگىیًؿه هك ه٭ابل ؾق همیٍه که باي هحىشه

ابىلهب  و ابىشهل اهّٰللقوىل ه٭ابل ؾق و يمكوؾابكاهین ه٭ابل ؾق و ٨ك٠ىوهىوی ه٭ابل ؾق
يىل هماو  ال ١٨لی که یهىؾ و يّاقاِی جا قول ٬یاهث اؾاهه ؾاقؾ و بؿاو وشىؾ ؾاٌحًؿ و ایى ؤٟ

 ابىشهل و ابىلهب اوث که هكگم ؾووث هىلماو يٍؿه و يؽىاهؿ ٌؿ.
 علت ًْن: ٍارد ضذى گزگاى تا لثاس گَسفٌذ:

یاؾی ال يام پاک اوالم شًایحکاق هایايىاو شىاهٟ و ٠ّاقا جمام ؾق های اوح٩اؾه يمىؾه به ه٭ام ل
یاؾی ؾق  ًٌاؼحًؿ وهی »ا٫٨هً«ها قا با يام ايىاو گىيهایى اوالم ِؿق قویؿيؿ. ؾق یبلًؿ آیات ل

اهث ال ه٭ام ک٩اق هن ها ؾق قول ٬یٌاو يالل ٌؿه و همچًیى ه٭ام آوا و کاقهایهاقجباٖ به ي٭ٍه
 هاِی ها و ٨ك٬هبه گكوه هاایى #ِعابه لهاو ال ب١ؿ اها اوث.ـکك ٌؿه ٌؿیؿجك ٌاو٠فاب و بؿجك

یاؾی جبؿیل ٌؿيؿ. ایى ی هّلط بىؾو ؾق قوی لهیى قا ؾاقيؿ، ولی ؾق ؾ٠ااها به هايًؿ هًا٨٭یى ل
 ٨كهایؿ:ح١ال ؾق هىقؾٌاو چًیى هیه اهّٰللکه ا ْق هىحًؿ؛ چًاوظ٭ی٭ث هماو ه٩ىؿیى ٨ی

ِّ َن ٔ ُِد ي ۡص ُم ِّ َُ ََنۡ ِّ ا ٍَ ِجَّ إ ِّْ ا ٓٔ ُ ل كَا ِّ ِض ۡر
َ
ۡأ ٱ ِّ ِِف ِّْ وا ُد ِص ۡف ُت ِّ ََِّّل ًۡ ُٓ َ ل ِّ َو رِي ِّ ا َِّٰ ١١ِإَوَذ َل َو ِّ َن و ُد ِص ۡف ٍُ ۡ ل ٱ ِّ ًُ ُْ ِّ ًۡ ُٓ ِجَّ إ ِّ ََّلٓ

َ
ِّأ َِّّلَّ َ ِس

ِّ َن ُرو ُػ َۡش  ۼ.١٢ي
بتیً  یگكايت گىیًؿ: ها اِتالض ،يکًیؿ یؾق لهیى ٨ىاؾ و جباه :ه ٌىؾکه به ایٍاو گ٩حیهًگاه«

 ».بكيؿیيم یايؿ و لیکى پگماو ٨ىاؾکًًؿگاویٓ هاوٕ ایٍاو ب۱۱يیىحین ٔ
ايتؿ کته هؾیى اوالم و هىلماياو واقؾ کتكؾ ها ٔكبات بمقگ و ههلکی قا بهای ال ایىهك ٨ك٬ه

یى ؾوحهبمقگ ايؿ که یکی ال آو يیم به چًؿیى ٨ك٬ه ج٭ىین ٌؿهباٌؿ. آياو های آياو قوا٨ٓ هیجك
ٔكبات ههلکی بك  ٬ؿقآو ٩ِىی اوما٠یل ٌاه قهبكی به هاآو باٌؿ؛هی ٩ِىی قوا٨ٓ ها٨ك٬ه
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ها کىايی ث. آواوکاق قا ايصام يؿاؾههلث ک٩كی جا به ظال ایىهیچ که ؿاييمىؾه واقؾ اوالم ؾیى
ل١ًتث  #ی هفهباو جبّكا کًًؿ و به ابىبکك، ٠مك و ٠رماوکكؾيؿ جا ال وًّ بىؾيؿ که هكؾم قا اهك هی

قوايیؿيؿ، به ٨اهیل به ٬حل هی ه٩حٕعی ظالث با قا او کكؾيمی ٬بىل قا کاقایى کىی اگك و ب٩كوحًؿ
یب و یا جبؿیل به ٘ىیله یا جوًث قا ها هىاشؿ اهلکكؾيؿ. آواي هحک ظكهث هیو ؼايىاؾه ؽك

یم ؾوالؾه پىك ها بكای يمایً پیكولی و جىلّ يمىؾيؿ. آوهی یتمی قا ٗ بك جبك یبتا قوی جبك شتىاِو ل
یؿيؿ لياو باقؾاق قا هیها ٌکن ها جصاول کكؾ. آوی آوهمه به ٌاه و بكؾيؿ ؾقباق به کكؾه ايحؽاب ؾق
یم قوايؿيؿ. ؾق ٬حل هی به اوالم شكم به قا ٌاوو شًیى بیىث هماق هىلماو ؼالل چًؿ قول ؾق جبك

٨كوحاؾ او قا والؼی ل١ًث يمی گايههای وه، گیالو و ب٥ؿاؾ به ؼلی٩هؾق ٌیكال کٍحًؿ. هكکه قا
 قوايیؿيؿ. كؾيؿ و با اـیث و آلاق به ٬حل هیکهی

هكؾم  به ومث هكات گىیل ٌؿيؿ.» ٬لی شاو«٩ِىیاو به ٨كهايؿهی هكؾی به يام  ال گكوهی
ها و ٬ملباٌاو قا ًٌیؿه بىؾيؿ، قاه چاقه قا بك ایى ؾیؿيؿ کته ؾاو٘لبايته که شًایات ٩ِىی هكات

که ٌهك قا به ؾوث جىلین ٬ملباٌاو ٌىيؿ، جا ٌایؿ ال جصاول و کٍحاق بكهًؿ. ٬لی شاو په ال آو
ال٭ٕات هكات ؾوحىق هٟ ٨كاؼىايؿ. او ؾق هىصؿ به ٬أیشا هىصؿ به قا ٠یاوا و ٠لماء گك٨ث،

ل١ًث ب٩كوحؿ و ظکن  #ا کًؿ و بك ابىبکك، ٠مك و ٠رماوق٨حه جبكّ  ٌی١ه ٌىؾ و بك ٨كال هًبك ؾ کهؾا
کًؿ،  شابثا قا ؾوحىقی چًیى جىايىثيمی که هبیچاق  ال٭ٕات٬أی  يمایؿ. ِاؾق قا هایوًّ  ک٩ك

یؿيتؿ قا ٌتکمً قوتیؿ. ٌتهاؾت هب ٬ملباٌاو ؾوث به هًبك کًاق ؾق شاهماو ؾق  و ه١تاءا و ؾق
یى الا یؽحًؿ و ؾق يهایث شىؿي قا با شىؿ ظا٨ٛ ل ٠ٝن اؿیى ]ه٩حی ظٍاءي قا به پای هًبك ق

 ۻ.»٠یاو هكات ؾق هیؿاو ٌهك به آجً کٍیؿيؿاهكات[ و همكاه اشىاؾ چًؿجى ؾیگك ال بمقگاو و 
یاؾ ٬ؿقآو ٩ِىیاو شًایات یػ که اوث ل  ِت٩عات و هتاقي، ؾق قا آو هؽحل٧ ٌکالا جاق

 شا بیاو يمىؾ.جىاو همه قا ؾق ایىو يمیهؽحل٧ بیاو يمىؾه 
یػ بكچیتؿه ٌتؿ؛ آقی٬ٕابل ـکك اوث که بؿايین چًیى ؾولث ٜالن چگىيه ال ٩ِعه  ی جاق

یمیؼىو ٬كو ؾو ال په که ٩ِىیه ؾولث یٍه و ق  هىحی ایكاو ی٩ِعه ال اؾب و ٠لن يمىؾو کىق
یػ ها ايىاو، لکهو به ٌهاؾت قوايؿو هیلیىو ىیتث اِتلی و ایكاو ق٬ن لؾ و هی يًگی قا بك جاق
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م جىوٗ یکی ۱۷۸۸ها قا هىیؿا واؼث و ؾق وال و ؾٌمًی پًهايی آو ای وا١٬ی قوا٨ٓهچهك
هتای كؾم ا٥٨ايىتحاو ٌتکًصهکته هتشتاییی وشىؾ بكچیؿه ٌؿ؛ ال آوال ٬بایل ا٥٨او ال ٩ِعه

یؿيؿ، شاو به قا ٩ِىیاو وظٍحًاک ٌیكی  همچىو یٍههم ،يپفیك٨حًؿ شبكاً  قا ٌی١ه هفهب ولی ؼك
ؼىاق بىؾيؿ. اهیكویه، اولیى وكؾاق ا٥٨ايی بىؾ که بك گك٨حى ال ٩ِىیاو ٜالن و ؼىوؾق پی ايح٭ام

و ٨كليؿي اهیك هعمىؾ قاه ها جاؼث. او په ال یک وال ؾاق ٨ايی قا وؾاٞ گ٩ث. په ال ا٩ِىی
یٍته و که ؾق يهایث هى جا ایى ۻ.ؾاهه ؾاؾه به وؽحی با ٩ِىیاو ؾق ا٨حاؾاپؿق قا  ٫٨ ٌؿيؿ هىحه، ق

 ی آياو قا ال بیػ و بًیاؾ بك کًًؿ.شكذىهه
یػ و کكؾه ٜهىق ٩ِىیه نه کًىيی و ظأك ٠ّك ؾق ها ؾق ايؿ. آوقا ليؿه واؼحه ٌاوپؿقاو جاق
آٌام به شاو هىلماياو ؼىو و ؾقيؿه ظیىايی همچىو و ايؿپكؾاؼحه اوالم با شً، به اوالم لبان

یه، قؾ هاآو ايؿ.ا٨حاؾه ؾق یىاايىاٞ و  به ؾوث ؾیگك کٍىقهای و ٠كا٪ وىق حی ٬ىام ٠ملیات جكوق
یه ؾق قا هىلماو هماق ۵۶۶ال بیً اهكول به جا و لؾه  کٍحه آهاق ٠كا٪ ؾق و ايؿقوايؿه ٌهاؾت به وىق

ؾاقيؿ. هٝلىم قوا هیيٞى شًایث قا ؾق ظ٫ اهل وًث  ها هكظّك اوث. آو ظؿ وهای آياو بی
های بچه .کًًؿپىكاو شىاو جصاول هی ها بهليؿاو ؾق يمایًؿ.و ٩٠ی٧ جصاول هی ؾاهىبه لياو پاک

قوايًؿ. ؾهًؿ و به يٞى ٨صی١ی به ٬حل هیٌیكؼىاقه قا ؾق بكابك ؾیؿگاو پؿق و هاؾق ٌاو به بك٪ هی
 يمایًؿها جل٭یى هیکًًؿ و به آوواليؿ. هىلماياو قا ليؿه به گىق هیهىاشؿ قا هًهؿم و ویكاو هی

ٌىيؿ جا ک٩اق ه گىق هی٬كاق کًًؿ. ولی هىلماياو با اوالم ؼىؾ ليؿه باجا به ؼؿا بىؾو بٍاق يصه 
 ٌاو قا با ؼىؾ به گىق ببكيؿ.ایى آقلوی

ؾوث به ؾوث بمقگاو یهىؾی،  کًًؿ، هماو کىايی هىحًؿ کهٜلن هی و شىق ٬ؿقایى کهآيايی
پًاه گىیی قويؿ و ؾق کٍحى هىلماياو بیهیه ها قاؾوٌاؾوي آو و ايؿيهاؾه کمىيیىث و هىیعی

یاؾی هایگكوه اهكولی یشاه١ه ؾق  .ايؿقبىؾه آياو ال قا وب٭ث  بتا قا٨ٕی ٩ِىیاو همچىو ل

 ايؿ جا اهث اوالهی قا به ویكايی بکٍايًؿ.لبان اوالم ٜاهك ٌؿه
ای ؾ٠اقا به ٌهاؾت قوايیؿيؿ و اهكوله  ظىیى ظٕكت که ايؿکىايی هماو قوا٨ٓ آقیٕ

ها هماو کىايی هىحًؿ که همیٍه ال ؾاؼل به ٬لب هىتلماياو کًًؿ، آقیٕ ایىهعبث آو قا هی
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 $ابىبکك ِؿی٫ و ٠مك ٨اقو٪ –اهّٰللال١یاـ با–ٌؿ. آياو که هحىشه يمیولی هیچ لؾيؿ،هی ؼًصك
حی قا يىبث هیبی وؽًاو &ِؿی٭ه ٍۀی٠ا المؤهًیىام به و ؼىايًؿهی ولؿالميا قا  ًؿ.ؾهشا و ٌل

ٌاو يىبث به اوالم ال یهىؾ و يّاقا هن بؿجك و ها هماو کىايی هىحًؿ که ؾٌمًیآقیٕ ایى
 وكوؽث جك اوث.

 برادر عسیس!
ايؿ. آیا جى ایى ، اهكوله بكای گك٨حى ايح٭ام آهؿهؼا٘ك ٌکىث اشؿاؾٌاو به ٩ِىیاو يىل کهببیى
کًی؟ ؿ قا ٨كاهىي هیايقوا ؾاٌحه اوالم ؼا٘ك به جى و هى اشؿاؾ ٠لیه ٩ِىیاو کهیاٌکًصه همه
اوالم  شایگمیًی و ؼكا٨ات بكؾو بیى ال بكای و بگیكؾ ايح٭ام اوالم ؼا٘ك به بایؿ کهکىی بؿاو قا ایى

ها آو باقاولیى بكای هاوپؿقاو که گىيههماو بكاؾقم بكؼیم هىحی... جى آو کًؿ، جالي آو شای به ياب
٩ِىیه  ٨كليؿاو بكای ؾقوی و ؾهین اؾاهه قا ٌاوقاه بایؿ هن ىج و هى بكچیؿيؿ، یػجاق  ی٩ِعه ال قا

 ی ايح٭ام قا به لباو بیاوقيؿ.بؿهین که جا قول ٬یاهث يحىايًؿ کلمه
 علت دّن: ًثَدى توزکش فکزی ٍ هطَرتی:

یىههن ال یکی و اواوی و بمقگ ٠ىاهل ال یکی جمكکم  يبىؾو ،هىلماياو ٌکىث و ايعٙاٖ ٠لل جك
 ٌىؾ:ق ایى هبعد به ؾو هىٔٞى اٌاقه هیاوث. ؾ٨کكی و هٍىقجی 

بكای اوحىاقی اوث. البحه جمكکم ٨کكی و٬حی  های بهحكوبب پیؿایً قاه جمكکم ٨کكی؛ ایى، -۱
 پیىيؿ بؽىقؾ. هىقؾ ب١ؿیجىايؿ ؾق شاه١ه هؤذكجك وا٬ٟ ٌىؾ که با هی

یٍحههٍىقجی؛ ٠ملکكؾ ٨کك یک ايىاو به هًمله جمكکم -۸ حه اوث، ال ؾ ی یک ق و ٨كؾ هايًؿ ؾو ٌق
یىماو یههًمل به شم١یث یک ٨کك ٠ملکكؾ اها و که ٬اؾق هیچ ياگىىحًی اوث که و هىحعکن ق

 هح١ال پیتاهبك اهّٰللبىؾ، چكا مكکم ٨کكی و هٍىقجی چیم ههمی يمیاگك ج به ٬ٟٙ کكؾيً يیىث.
 ٨كهایؿ:که هیيمىؾ؛ چًاوقا اهك به چًیى کاقی هی

...ِِِِِّّّف ًْ ُْ ِِّوََشاوِْر ْمر
َ
 ...»....و ؾق کاقها با آياو هٍىقت کى « ۻ....ِّاْأ

 ٨كهایؿ:چًیى ؾق شایی ؾیگك هیهن
...ِِّّ ًْ ُٓ َٔرىِّةَيَِْ ُِّش ًْ ُْ ْمُر

َ
 ....»ؾهًؿ کاقها قا با هٍىقت ؾق بیى ؼىؾ ايصام هی و«...  ۼ....َوأ
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، اللم اوث که ؼىاهًؿ ٨هن ؾقوث و ٠می٫ ال اوالم ؾاٌحه باًٌؿهی کههىلمايايی قاوحی به
یكا اکركًا کبا هن اقجباٖ بك٬كاق کًًؿ جا ایى اقها ؾق اوالم به ِتىقت که همؿیگك قا یاقی قوايًؿ؛ ل

ی ؾقوحی هن يؿاقؾ. ؿهیؾه و ٨اٌىؾ و ٠مل ٨كؾی کا٨ی يیىث و کاق به شایی يبك يمی ٨كؾی جّىق
 هىلماياو بایتؿ ايصام یابؿ. شم١ی ؾوحه و گكوهی ِىقت به کاق که اوث ٔكوقی و اللم په

يٍیى هن باًٌؿ و ؾق ٬ٕایای هٍکل با هن ج٩اهن ؾووث ؾاٌحه و هن اهّٰللبه ؼا٘ك  یکؿیگك قا
یكا هیچ هىلمايی يمی او هؽحل٧ باٌؿ؛ ل جىايؿ بؿوو و هٍىقت ؾاٌحه باًٌؿ، اگكچه ٘كل يٌٝك

 ج٩اهن و هٍىقت کاق ؾقوحی قا ايصام ؾهؿ.
با همؿیگك هٍىقه يمایًتؿ و جمكکتم ٨کتكی ؾاٌتحه  اگك هىلماياو اهكولی بكای ايصام اهىق،

یاؾی ؾوث یابًجىايًؿ به هى٨٭یثباًٌؿ، هی به شای  ؿ. ولی هحؤو٩ايه شىاياو ٠ّك ظأكهای ل
ٌاو قا بكای به ؾوث آوقؾو هؿا٦اجك٬ی ؾیى ٨کك کًًؿ، جمام ٨کك و  پیٍك٨ث و به اقجباٖ ؾق کهایى

 هٍات ي٩ىايی، لياو ٨اظٍه و ق٬اِه، جماٌتایهال ؾيیا، کاقهای ؼال٦، به ؾوث آوقؾو ؼىا

یال٨یلن  بكيؿ.ها به کاق هیها و جلىیمیىوهای هبحفل هىبایلها، و ٤یكه بكياههها، وك
ٌىؾ؛ ٌب و قول به ٨کك بیًؿ، هیصايی هیهای هبحفل و... قا هیکه شىاو هىلماو ٨یلنو٬حی

یگكاو  که ؾق کٍىق ایكاو، شىايیا٨حؿ؛ چًاوهای ٨اظٍه هیلو یالی قا هی بیًؿ، به یکی ال بال وك
یال آو ی و٩ك وی قا جؤهیى گىو٩ًؿايً همیًه ٨كوي با که ؼىاهؿهی پؿقي ال ٌؿه هًؿ٠ال٬ه وك

ٌىؾ که شىاو هحىشه هی کًؿ. و٬حیکاق هؽال٩ث هیبا ایى پؿقي اها ،يمایؿ پیؿا قا ؾؼحك آو جا کًؿ
 يمایؿ.با ؼىقؾو ٬َك ا٬ؿام به ؼىؾ کٍی هی اي ظأك به ٨كوي گىو٩ًؿاو يیىحًؿ،ؼايىاؾه

 جَاى عسیس، برادرم!
٬ىنٕ  ؼؿا به  بايٕٕ ؾیى ٨کك به بگفاق کًاق قا هبحفل های٨یلن ؾیؿو و ل١ب و لهى وكوؾ، و وال بیا

پیؿا ؼىاهًؿ کكؾ  هایی ؾوثاهكولی با هن هٍىقه کًًؿ، به قاههكؾاو ٠لماء، شىاياو و ؾولث اگك
 او ؾق ؾیى و ؾيیا ؼىاهؿ ٌؿ.ٌکه با٠د هى٨٭یث

شهًن ١ً٘ه ؾهًؿ  ؾق ک٩اق ٬یاهث ٨كؾای که يٍىؾ  بكؾاقٕ اؾها٨ى ایى ال ؾوث هکى، بكاؾقم په
یؿهن با ها ؾق آجً هی حین به آوىؾگی ليؿگی کًیؿ و ظاالؾق ؾيیا ها يگفاٌ«بگىیًؿ:  و   ؟ٕٕ وىل
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 کًًؿ:که بهٍحیاو ال شهًمیاو چًیى وؤال هیچًاو
ََِِّّشيَه ا ِِِّفٌَِّ ًۡ ُِِّّس ََِّ ٤٢َشَلَر ٌِِّ َُُِّم ًۡ َ ِّْل ٔا ُ ِِّّكَال َصينَِّي ٍُ ۡ ًُِّ ٤٣ٱل ِ ِّجُۡعػ َُُِّم ًۡ َ َِِّّول ۡصِهنَي ٍِ ۡ َعِّ ٤٤ٱل ٌَ ِّ ََِّنُُٔض ا َِّ َوُك

ۡۡلَآنِِضنَيِّ ٤٥ِِّّٱ َِ ِٔۡمِّٱدّلِي ُ ِّبِيَ َِّاَُُِّسّذِ ِّٱَۡلَلنُِيِّ ٤٦َوُك َا َِٰ حَى
َ

ِّأ ّّ فِػنَِيِّ ٤٧َخَّتَّ َٰ ََٰػُثِّٱىشَّ َِّشَػ ًۡ ُٓ ِّحََِفُػ ا ٍَ  ۻ.٤٨َذ
گماقاو يمال  یشهاو[ ال لهكه گىیًؿ: ]ؾقیهٓ ۴۸ٔ ٌما قا به ؾولغ کٍايؿه اوث؟ ییچه چیمها«

يٍتیى و ]هتنگكایاو و ها پیىوحه با با٘لٓ ۴۴ٔ اینؾاؾهیؼىقاٮ يم و به هىحمًؿٓ ۴۳ٔ اینيبىؾه
]٬یاهث[  یشما و وما قول وٓ ۴۵ٔ اینق٨حهی٨كو هکاقهای بیهىؾه با آياو[  به و اینٌؿههی ِؿاهن

٩ٌا٠ث  یصیگك ؾیگك ٩ٌا٠ث و هیايٓ ۴۷ٔ هاو آهؿبه وكا٢ هكگ جآ ۴۶ٔ اینؾايىحهیه ؾقو٢ قا
 ٓ».۴۸بؽٍؿ ٔیيم ییايصیگكاو بكایٍاو وىؾکًًؿگاو و ه

 برادر عسیسم!  
یكا ایى ؾیى يیىث که به هى و جى  جى به و هى بایؿ ٨کك ؾیى باٌین و ؼىؾ قا ؾق قاه آو ٬كباو کًین؛ ل

ین، ایى ها يیىحین که به ؾیى ٠مت هیيی بؽٍین، بلکه ال ؾاٌحه باٌؿ، بلکه هى و جى به آو يیال ؾاق
ین، ؼىاق و ـلیل و پىث ایى ؾیى اوث که به هى و جى ٠مت هی بؽٍؿ. و اگك ال ؾیى ٨اِله بگیك

 بلکه ؾق ؾيیا هن به يمؾ هتكؾم آؼكت يیىث، آبكو ؼىاهین ٌؿ و ایى ـلث و ؼىاقی ٨٭ٗ ؾقو بی
 ٌىین.اقلي هیبی

 پیطیي:هزداى علت یاسدّن: ًثَدى ضیز
یػ ٩ِعات کهلهاو هك یػ قا با ؼىو ٌى هحىشه کىايی هی ليینهی وق٪ قا جاق ین که ٩ِعات جاق

ینايؿ، با ٌیكايی بكهیواؼحه قيگیى ؼىؾ قوايیؿو ؾیى به يىل آیًؿه قا و٧٬  ؼىؾ ليؿگی که ؼىق
ٌمٟ  پكوايگاو شم به ؿيیىحً کىايی هاآو و آوقؾيؿ. ظیكت به قا ؾيیا ؼىؾ یها٨ٍايیشاو با و يمىؾيؿ

یث وؾل قوالث و  ٌىيؿ.یاؾ هی #يام ِعابه جىظیؿ که به بكؾاقاو پكچن٠َلن باؼحگاو قهبك بٍك
حگاو لهیىآقیٕ آو یى جکالی٧ و بمقگ ،يٍیًی هىحًؿ که بكای پیٍك٨ث و جك٬ی ؾیىها ٨ٌك جك

ٌاو لكله بك مًاو اوالم هًىل هن ال ًٌیؿو يامهىحًؿ که ؾٌ ها قا هحعمل ٌؿيؿ. کىايیهٍ٭ث
یكا آوٌاو هیايؿام ٌؿيؿ ها کىايی هىحًؿ که هكگاه ال ٘ك٦ ؾٌمًاو اوالم ٌکًصه هیا٨حؿ؛ ل

ٌؿيؿ، بلکه همیٍه ؾق گٍحًؿ و جىلین يمیيؿ، يه جًها ال ؾیى اوالم بك يمیجا ال ؾیى اوالم بكگكؾ
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یك ٌدَاَ » يؿای ٌکًصه ل ٌدَا ح  ب ة» یيؿا با ٌؿيؿهی ٌهیؿ کهو٬حی و اؾيؿؾهیوك قا «ح  ع  َال ك  ب  ر  َو  ت  ز  َ«ف 

کكؾو و به که ؾٌمًاو اوالم ال ٌکًصه ه بىؾجا ظؿی قویؿ کكؾيؿ.او ؼىؾ قا به ظ٫ جىلین هیش
 که با آياو چه کاق کًًؿ. ه بىؾيؿحه ٌؿه و ظیكاو به ظال ؼىؾ هايؿها ؼىٌهاؾت قوايیؿو آو

یكا يیىث؛ #ِعابه لهاو ال ٨٭ٗ وؽى به  #ِعابه ٠ثٌصا که يمایًؿهی ؾ٠اا ای٠ؿه ل
یث بىؾه و ظاال که آيعٕكتآهاؾه ؾلیل ؾق هیاو ها يیىث، ؾیگك هايًؿ  والی جىوٗ قهبك بٍك

یًیظماوه که ؾاقم . البحه بًؿه ٬بىلٌىؾِعابه کىی پیؿا يمی اوالم به  یكهكؾاو ِؿقهای ٌآ٨ك
یىبمقگ هایوالیآهاؾه ٠لث یػ ه١لن جك و آو  اهّٰللقوىل کهبؿايین  هن قا ایى بایؿ بىؾ، ولی جاق
 هتیی يمتىؾه و آهتاؾه ی٬كآو ٠ٝین الٍؤو[ هكؾم قا قاهًما]با اوح٩اؾه ال ٠لن بمقگ  ،بمقگه١لن 

والی جىوٗ  ب با٬ی هايؿه یا ؼیك؟ٕ آیا آهاؾهآو کحا اهّٰللال ؾقگفٌث قوىل پهواؼث. آیا 
وح٩اؾه کًؿ؟[ ایى ظك٦ ا آو ال جىايؿيمی ؾیگكی کىی ]ی١ًی بىؾه آيعٕكت جىاو ؾق ٨٭ٗ ،٬كآو

یكا  یاؾی  #ال لهاو ِعابه ب١ؿظحی  و اهّٰللؾقگفٌث قوىل ال ب١ؿاٌحباه اوث؛ ل ٌیكهكؾاو ل
ولٙاو  ٌیكهكؾاو، آو ال یکی هرال ٘ىق به  .يمىؾيؿهی جالي اوالم ؾیى ؼا٘ك هب که ؾاٌحًؿ وشىؾ

 اهّٰللکه قوىلحكاجژیباٌؿ؛ ٌهكی او٬ىًًٙٙیه یا اوحايبىل اهكولی هی ٨اجط ،٨اجط هعمؿ
 های ٨كاوايی ؾاؾه بىؾ.بكای ٨اجط آو هژؾه

ا کىًٌ کكؾيؿ جا هجا ٬كو هٍحن، بىیاقی ال وكاو ظکىهث ال لهاو ظٕكت اهیك ه١اویه
که ولٙاو هعمؿ بیىث و ا ایىقا به يام ؼىؾ ذبث کًًؿ، اها يحىايىحًؿ، ج اهّٰللی قوىلایى ٬ك٠ه

هحىشه  ؼىاب هًگام ؾق  ٌىؾ.هی ٨كؾی ههمايی ٌب شىاو ایى قاه هیاو ؾق کكؾ، ظكکث چهاقواله
ین گفاٌحه اوث، بلًؿ هی٬كآو اجا٪ ؾق که ٌىؾهی پكؾالؾ که هباؾا به باؾت هیٌىؾ جا ِبط به ٠کك

  باقؾ.  پكویؿ:هم ٌؿه و اٌک هیهایً ٬كؾیؿ که چٍن آهؿاظحكاهی ٌىؾ.  ِبط هیمباو ٬كآو بی
شتىاو ایى  ».بؽىابن الٍؤو ٠ٝین ٬كآو هعٕك ؾق جىايىحنهی چٙىق«  ىؾ:٨كه »يؽىابیؿی؟ چكا«

 ی ٬لمكو اوالم و هىلمیى گكؾايؿ.٬ىًًٙٙیه و اوحايبىل قا لهیًه و لؾ وپاه ٬لب به قا ؼىؾ که بىؾ
و٬حی ًٌیؿ یکی ال وكاو  کهؾی؛ آو ٌیكهك يام ولٙاو ِالض الؿیى ایىبی به ؾیگكی شىاو

جمام  يمىؾه ظمله ٌما به ها که بكویؿ ٌما هىلماياوٕ ای«  اوث: يمىؾه ا٠الم هىلماياو به ِلیبی
 وکتًن آیتن ٬بتك پیاهبكجتاو قا يتبً و بتالهیکًین و ب١ؿ ؼىؾم هیجاو قا جّّك٦ هیهایوكلهیى



 

  
 

  40 اسالم بِ رات خَد ًذارد عیبی ...!

گىي ِالض الؿیى قویؿ،  به ؿآواق٠ ِؿای ایى کهلهايی ».کٍاينهی آجً به قا هایًاوحؽىاو
يَ »ٌؿ و يؿا بك کٍیؿ که  ٬كاقبی أن اَح  َو  ي ن  َالد  ن ق ص   اهّٰللآیا ؾیى يا٬ُ ٌتىؾ ]و بته قوتىل  «؟!أي 

یمی ایصاؾ ٌتىؾ، ٬ىنٕ ؾووث يؿاٌحن ؼىو اهّٰللکه هى ليؿه هىحن؛ به و جىهیى ٌىؾ[ ؾق ظالی ق
بتا ایتى يیتكو ». ن، جبّىن بك لباين ي٭ً يؽىاهؿ بىثکه ایى کا٨ك قا به شهًن ي٩كوحولی جا لهايی

هتا قا ٌکىتث ؾاؾ، آو کتا٨ك قا گك٨تث و ؼىابايتؿ و که ؾق شً،، لٍکك آوبلًؿ ٌؿ و هًگاهی
 ََمَ قَ انتَ َومَ أليَ »٨كهىؾ: 

َلِ مَ ح 
 گیكم.قا هی اهّٰللاهكول ايح٭ام قوىل «دَ 

ی قوی شاه١ه جؤذیكاجی بك ٌاو چ٭ؿقيبىؾو هحؤو٩ايه ؿ، ٌیكهكؾ بىؾيؿ.شىاو بىؾي هاایى آقیٕ
ايؿکی قا يؿاٌتحًؿ و  ٌاو شكأت کاقاو اوالم، ؾق و٬ث ظیاتاهكولی به وشىؾ آوقؾه که ؾٌمً

 ٌؿ.ٌاو ؾاؾه هی٨ىقًا شىاب ،گ٩حًؿكؾيؿ و یا وؽًی اٌحباهی هیکاگك ظمله هی
او قا به ؼ ىیٍحى، ا٠حماؾ به قاوحی که اهكول هىلماياو چ٭ؿق يیالهًؿ کىی هىحًؿ که باوٌق

ٌاو قا به يیالهًؿ کىی هىحًؿ که ایماو چ٭ؿق ٌاو قا به گفٌحه و اهیؿٌاو قا به آیًؿه بالگكؾايؿ و
ی٫  و ًٌاؼث شای به و ؾايًؿيمی چیمی ظ٭ی٭حً ال و ؾاقيؿ آو ال اومی جًها کهؾیًی جع٭ی٫ ال ٘ك

ها قا ال ٨تكو اپفیك ؼىؾ، ايىاوهای ؼىحگی يايؿ، به آياو بالگكؾايؿ و با جالياقذی به آو گكویؿه
 يصات ؾهؿ. هح١ال اهّٰللق٨حى ؾق لصًماق ه١ّیث و يا٨كهايی 

ٌکىث هؽحُ به قهبكاو و ٌیكهكؾاو پیٍیى يیىث، بلکه هك  و پیكولی که اوث ـکك به اللم
ی٭ه اهّٰللکه ؼىؾ قا ؾق قاه ؾیى هعکن و اوحىاق بگكؾايؿ و ال اظکام و ٨كاهیى هىلمايی ی به ٘ك

ی جىايؿ همچىو ٌیكهكؾاو گفٌحه، اوالم قا به پیتكولی بكوتايؿ و پتىلهىى پیكوی کًؿ، هیأظ
یكا کىیقا به ؼا  ؾٌمًاو اوالم او  ،که ؾق قاه ؾیى اوالم کىًٌ کًؿک آلىؾه و یکىاو يمایؿ؛ ل

یكول قا کمک يمىؾه و ؾق ه٭ابل ؾٌمى پ او هح١ال اهّٰلل و قوؾهی ٌماق به هح١ال اهّٰلل ظمب یشمله ال
 ٨كهایؿ:هی #که ؾق هىقؾ ِعابهگكؾايؿ؛ چًاوهی
ِّ دَُِِّّّلَّ ٌ ِّ ََتِ ۡٔ ٔنَِّ اكَ ُِ ٌِ ُۡؤ ِِِّّي ِِّٱة ٱِّلِلِّ ِّ ٓدَّ َخا ِّ َۡ ٌَ وَنِّ آدُّ َٔ ُ ي رِِّ ٓأۡلِخ ٱ ِٔۡمِّ َۡلَ ََِّوٱ وِِّّۡلِلِّ

َ
أ ِّ ًۡ ُْ َٓء ا َِ ۡب

َ
أ ِّ ۡو

َ
أ ِّ ًۡ ُْ َٓء ةَا ا َء ٔٓاِّْ ُ ُ ََك ِّ ۡٔ َ ل َو ۥِّ ََٔلُ َِّورَُش

ًِّۡ ُٓ ََٰج ـَ ِۡخ وِِّّۡإ
َ

ًۡ ِِّّأ ُٓ َّيَت ِش وَِِّّْغ
ُ

هَِمِّأ َبَِِّّلّّ ًُِِِِّّفَِِّّنَخ ٔبِِٓ يُ ََِِّّكُ َٰ َؿ ي ۡۡلِ ًِّٱ ُْ ََّد ي
َ

ُِروح َِِّّوأ َِِّّۖة ُّ ِۡ ِ ًٌِِّّّۡ ُٓ ُ ُيۡدِخي َٰج َِِّّو نَّ يَِّج رِ َََِّتۡ اٌِِِّّ َٓ ِ ََتۡخ
َٰرُِّ َۡف ُ

َ
ۡأ ََِِّّٱ ي َِِٰلِ ا َِِّّخ َٓ ُِّٱِّرََِضَِِّّذِي ًِِّّۡلِلِّ ُٓ ِۡ َِِّّْخ ٔا ُّ َِِّّورَُض ِۡ هَِمَِِّّخ َلّّ ْو

ُ
ۡزُ ِِّّأ ِِّٱِِّخ ََّلِِّّٓۚ ِّلِلِّ

َ
ِنَِِّّّأ ۡزَ ِِّّإ ِِّٱِِّخ ًُِِّّلِلِّ ُْ

ۡفيُِدٔنَِِّّ ٍُ ۡ ل  ۻ.٢٢ِّٱ
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 یکىاي یقول ٬یاهث ایماو ؾاٌحه باًٌؿ، ولیا٨ث که به ؼؿا و  یقا يؽىاهی هكؾهايپیاهبكٕ[  ای«]
یؿه باًٌؿ، هكچًؿ که آياو پؿقاو، یا پىكاو،  یو پیاهبكي ؾٌمً ؼؿا با که بگیكيؿ یؾووح به قا وقل
اوث  ٌاو ق٬ن ایماو لؾهیهاؼؿا بك ؾل باًٌؿ. چكاکه هؤهًاو، ایٍاو ی٬بیله ٬ىم و یا و بكاؾقاو یا

 ؾاؼل یبهٍح یهااوث و ایٍاو قا به با٢ ؾهو کك ٌاؾاؾه و ج٭ىیث یؼىؾ یاق  یی قبايو با ي٩ؽه
یك که ال گكؾايؿیه  هايًؿ. ؼؿا ال آياو ؼىًٌىؾیشا هقواو اوث و شاوؾايه ؾق آو قوؾباقها هاآو ل
 ».اوث قوحگاق و پیكول ١ٙ٬اً  اهّٰلل ظمب  هاوٕ  ايؿ. اهّٰلل ظمب وایًا ؼىًٌىؾيؿ. ؼؿا ال هن ایٍاو و

او٬ات، هؤیىن  بكؼی ایؿ به ؼا٘كی ٌکىث ؼىقؾيً ؾقاوث که قهبك يب ـکك ٬ابل ایيکحه
یكا ٌىؾ؛ يااهیؿ و ؾاق ؾیى ٌىؾ، آیا ایى ٌؽُ وا١٬ًا ؾووث ىمه١ل جا اوث الهی اهحعاو یک آو ل

باٌؿ؟ بایؿ وی هی اوالم يام ال اوح٩اؾهً هؿ٨ جًها ا٨كا٘ی هایگكوه هرل یا اوث؛ الماو ه٭ؿن
 به واؾگی و آوايی به ؾوث يیاهؿه باٌؿ و بایؿ ؾقک کًؿ که ؾیى اوالم اهحعاياجی چًیى یآهاؾه

یاؾیؾیى، ؼىو قوايیؿو قاه ؾق گفٌحه كهكؾاوچىو ٌی اوث؛ یاؾی قا  های ل ؾاؾيؿ و هٍکالجی ل
که ؛ چًاووالؾهیکاهاًل وأط  اهّٰلل ی٨كهىؾه قا ٙلبه ایى  قویؿ. اه به ؾیى جا ٌؿيؿ، هحعمل

ٱ٨كهایؿ: هی ِّ ََّ ٍَ يَ ۡػ يََي فَ َِّۖ ًۡ ِٓ ِ ي َرۡت ِّ َ ٌِ ِّ ََ ي ِ َّلَّ ٱ ِّ ا َِّ َذَخ ِّ ۡد َل ىَ َُِّو ِِّّلِلِّ نَِي ب َِٰذ َؽ ۡى ٱ ِّ ََّ ٍَ يَ ۡػ ََلَ َو ِّْ ٔا كُ َد َص ِّ ََ ي ِ َّلَّ  ۻ.٣ٱ
هٍؽُ يمایؿ که چته  ؼؿاويؿاین، آؼك بایؿ قا که ٬بل ال ایٍاو بىؾيؿ آلهایً کكؾه یها کىاي«

 ».ؾقو٢؟ یگىیًؿ  و چه کىايیقاوث ه یکىاي
چًؿ ؾق ؾق ظ٭ی٭ث یک قهبك ؾق قاوحای جالي و لظمث، بایؿ هايًؿ یک هىقچه باٌؿ؛ که هك 

اؾاهه  ؼىؾ جالي به و ٌىؾيمی يااهیؿ بالهن ،بی٩حؿ ايآـو٬ه یا و ؼىؾي یا ؾیىاق به ق٨حى باال هًگام
 ؾهؿ جا به هؿ٨ً بكوؿ.هی
 ادر عسیس!بر

ین، جا ایىؿق يااهیؿ باٌین، بایؿ جمام جالي٬و جى ایى هى يبایؿ ال  که اهث اوالهیهاو قا به کاق ببك
  . ین جا به پیكولی بكوین ...یؼىؾ قا به ؾیى اوالم اوحىاق يما ٨اش١ه و بؿبؽحی يصات یابؿ و بایؿ
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 :اهللتا رسَل ٍ هللاعلت دٍاسدّن: ًثَدى هحثت تا 
یكا ایى  و با پیاهبك اهّٰللهعبث کاهل با  ؾاٌحى پیٍیى، هىلماياو پیكولی ِلیا هعىق بىؾه؛ ل

جىايؿ ايىاو يمی ٨کك و ٠٭ل که واؼثهی بمقگی کاقهای به واؾاق قا هاآو همیٍه ٌاووقلیهعبث
 هایی ؾوث یابًؿ.ؾقوث جّّىق کًؿ که چٙىق جىايىحًؿ به چًیى هى٨٭یث

و قوىلً  اهّٰللجىايؿ ظالوت و لفت ایماو قا بچٍؿ که با هی اوث که کىی ؾق ظؿید آهؿه
٨كهىؾ:  آيعٕكت که کًؿهی قوایث پیاهبك ال هالک بى يهاچه چًاو ؛باٌؿ ؾاٌحه هعبث

ىَّ ٨ِیِه َوَشَؿ َظاَلَوةَ  َهْى َذاَلٌخ « ْو  کؤ
َ
ىَو  اإِلیَماِو: أ ا ِوَىاهؤ  هؤ اللَّ َیکؤ َظبَّ ِإَلْیِه ِهمَّ

َ
هؤ أ ىلؤ ِعبَّ َوَقوؤ ْو یؤ

َ
َما َوأ

هؤ ِإالَّ  ِعبُّ اقِ  هِ ِللَّ الَمْكَء اَل یؤ ًَّ ْ٭َف٦َ ٨ِي ال ْو یؤ
َ
٩ِْك َکَما َیْکَكهؤ أ ىَؾ ٨ِي الکؤ ْو َی١ؤ

َ
ْو َیْکَكهَ أ

َ
 ۻ.»َوأ

حك قوىلً قا ال همه بیٍ و اهّٰلل کهکىی -۱  بچًٍؿ: قا ایماو ایهمه و ظالوت جىايًؿهی گكوه وه«
ای ؼا٘ك به قا ٨كؾی هککىی -۸ .بؿاقؾ ؾووث ال ایماو  په کهکىی -۳بؿاقؾ.  ؾووث اهّٰلل ٔق

 ».که ال ا٨حاؾو به آجً هح٩ًك اوث٬ؿق ال ک٩ك هح٩ًك باٌؿ؛ چًاوآوقؾو، آو
گاهی آياو ال ظالوت ایماو بتىؾ کته  آقیٕ ٠لث پیٍك٨ث هىلماياو ِؿق اوالم، ؾاٌحى آ

 و قوتىلً اهّٰللکه هىلماياو اهكولی ال هعبتث يمىؾ. ولی لهايیها هیآياو قا واؾاق به ٨ؿاکاقی
 ها هبحال ٌؿيؿ.٨اِله گك٨حًؿ و ؾل به ؾيیا بىحًؿ، به ایى بؿبؽحی

یاؾی هایايىاو کًىيی شىاهٟ ؾق  قا هی قوىلً و اهّٰلل با هعبث ؾاٌحى ؾ٠ایا که ؾاقيؿ وشىؾ ل
ٌىین ا٨کًین، هحىشه هی ليؿگی آياو يٝكی کىجاهی قوي و ق٨حاق ٠مال،ا به کهلهايی ولی يمایًؿ،

گاهی يؿاقؾ.ه٩هىم بىؾه و ٬لىبٌاو کاهاًل بیؾ٠ایاکه   ٌاو ال همچىو هعبحی آ
کًؿ و يه ٌكا٨حی ظمایث هی ظ٫ ال يه وكؾ، هایي٩َه و وىث اظىاوات و ٠ىا٧٘ ایى په

 ًؿ،يمایٌاو همث هی گماقيؿ و جالي هیکه به اِالض ؾیى هكؾايی قا اهّٰلل يمایؿ.هی ظ٩ٛ قا
ِِِّفِِّّ... کًؿ:گىيه جىِی٧ هیایى ُُيَاُِْدوَن ِّ ََ ىََْكفِرِي ِّا ِّلََعَ ةٍ ِغزَّ

َ
ِّأ ٌِِنَِي ْؤ ٍُ ْ ِّال ِّلََعَ ذِىٍَّث

َ
ِّأ ُّ َ ُٔ َِّويُِدتُّ ًْ ُٓ َُيِتُّ

ِوِّ َِّشبِي ِِّّالِلِّ َثََِّّلنٍِم ٌَ ْٔ َ َنِّل ََِّيَافُٔ ی ه ؾووث ؿا قاآياو هن ؼ و ؾاقؾیه ٌاوؾووث ؼؿاويؿ« ۼ....َوََّل
و يیكوهًؿيؿ. ؾق قاه ؼؿا شهاؾ  بىؾه و ؾق بكابك کا٨كاو وؽث ٨كوجى و هؤهًاو يكم هؾاقيؿ. يىبث ب

 ».ؾهًؿیبه ؼىؾ قاه يم یهكاو یاًؿ و ال وكليً هیچ وكليً کًًؿهایىحیه جالي به و کًًؿیه
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اوث که هًگاهی يتام  هعبث هىلماياو به ظؿی کاهً یا٨حهی اهكولی هحؤو٩ايه ؾقشاه١ه
 آيعٕتكت کتهظالی ؾق ٨كوحًؿ،يمی ؾقوؾ آيعٕكت بك ٌىؾ،هی گك٨حه اهّٰللهباقک قوىل

َ»گىیًؿ: ايؿ و یا اگك ؾقوؾ ب٩كوحًؿ هن ؼیلی به ٠صله چًیى هیقا بؽیل ياهیؿه ايىايی چًیى ل  ص 

ل م  باٌؿ.هی ايّا٨ی ؾق ظ٫ آيعٕكتکه وا١٬ًا بیایى .«س 
كای هى و ٌما ا ایى ؾیى ٠ٝین قا بها قا هحعمل ٌؿ جهٍکالت و هٍ٭ث جمام کهٌؽّی آیا

جىايین چیمی اوث؟ٕ آیا هى و ٌما به شم ؾقوؾ ٨كوحاؾو چه چیمی قا هی بكوايؿ، هىحع٫ چًیى
 ین؟؟یيماهی هؿیه کًین؟ٕ په چكا ایى ش٩ا قا ؾق ظ٫ آيعٕكت به آيعٕكت

یاقت و ٘ىا٦ ۻپاؾٌاه ایكاو و٬حی يمؾیک ٬بك شمٍیؿ ك شمٍیؿ ، ؾق بكابك ٬بۼق٨ث و ب١ؿ ال ل
که اظحی و آقاهً بؽىاب و يگكاو هبايای شمٍیؿٕ ای قهبك و وكوق هىٕ به ق «ایىحاؾه گ٩ث: 

 ».قاه جى قا پیً گك٨حه و آو قا ؾوباقه ليؿه ؼىاهن يمىؾ
ایىتحاؾه چًتیى  اهّٰللی هباقک قوىلل ها ؾق بكابك قؤه٠صیب اوثٕ آیا جا به اهكول یکی ا

لل١المیىٕ به آقاهتً   قظمة ٕ و ایاهّٰلل یا قوىل«٩حه اوث که و یا چًیى گ پیمايی بىحه اوث؟ٕ
یكا  هبايٕ اهث يگكاو هیچ و بؽىاب کًنٕ هیال ؾیى و اهحث ؾ٨اٞ  ؾاقم بؿو ؾق ؼىو کهلهايی جا ل

ی کٍحه ٌؿو هح١ال هكا ليؿه يمایؿ، بال هن آهاؾه اهّٰللباق بمیكم و ؾوباقه  گكچه که ؾق ایى قاه هماق
 ...».ىحن ؾق ایى قاه ه

ین و ؾق قاه ؾ٨اٞ ال ؾیى اوالم و اهث هیچ ا٬ؿاهی  وا١٬ی هعبث اهّٰللقوىل با ها  آقیٕ يؿاق
وى جیك و  هك ال و کكؾيؿهی ؾق ٤موات ؼىؾ قا وپك آيعٕكت #که ِعابهکًین، ؾق ظالیيمی

بك يؿاٌتحه  ث ال ؾ٨اٞکه ي٩َه ؾق بؿو ؾاٌحًؿ، ؾوکكؾ، ولی جا لهايیٌاو اِابث هیيیمه بك بؿو
گ٩حًؿ: هی و بىؾيؿ ظیكاو اوالم ؾٌمًاو کًؿ. اِابث آيعٕكت به هن جیك یک که گفاٌحًؿيمی

 هتی ٌتاویؼتايىاؾه و ؼىؾ ال ٬ؿقایى ؾیًً و او ؼا٘ك به که ؾاؾه چه اِعابً بكای هعمؿ«
گاهی ؾاٌحى اهآو ؼىؾگفٌحگی ال ایى وبب که ؾايىحؿيمی اها ».گفقيؿ  بىؾ.ال ظالوت ایماو  آ

 ٌىؾ. قاه ظ٫ بىؾه و چه بىا به ک٩ك آٌکاق هًحهی هی ال ايعكا٦ وبب اهّٰلل با هعبث ٨٭ؿاو
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 ٨كهایؿ:هٍكکیى چًیى هی ؾق اقجباٖ به هح١ال اهّٰلل
ِّ ِن و ُد ِّ َ ٌِ ِّ ُذ ِخ َحخَّ ِّ َ ٌَ ِّ ِس نلَّا ا ِّ ََ ٌِ َِّو لِلِّ ِِّّا ّبِ ُد َِّن ًْ ُٓ َج ٔ َُيِتُّ ًِّ ا د ا َد ُ

َ
ِّأ لِلِّ ِِّّ...ِّا ََ ي ِ َّلَّ ا ِّ ى ََر ي ِّ ْٔ َ ل َِّو َن َرْو َه ي ِّْ إِذ ِّْ ٔا ه ٍُ يَ َظ

ِّ ةَ َّٔ ُْل ى ا ِّ نَّ
َ

أ ِّ  َ ا َذ َْػ ى ِّا ِِّّلِلِّ نَّ
َ

َوأ ًِّ ػا ََِّجِي لِلِّ ِ ِِّّا ا َذ َْػ ى ا ِّ ُد ي ِد .َش
 ۻ

یًًؿ و آياو قا همچىو ؼؿا گم یهبك ییاهؼؿا گىيه هكؾم کىايی هىحًؿ که ٤یك ال ؼؿاال  یبكؼ«
 هًگتام کته يمایًتؿ هٍتاهؿه قای ٠تفاب ٌؿیه اگك ،کًًؿیه وحن کهآيايی ... ؾاقيؿیه ؾووث

٠فاب  یمث همه ال آو ؼؿا اوث و ؼؿا ؾاقا٨همًؿ که[ ٬ؿقت و ٠ٝیبیًًؿ، ]هی]قوحاؼیم[ ه
 ».اوث یوؽح

 برادر عسیس!
ی، ؼالّايه ؼؿا قا ٠باؾت کى و هكچیم اگك ؼىاهاو ا٬حؿاق، ٌکىه، وكبلًؿی و وكا٨كالی هىح

یؿو به ؾيیای پىچ و بییقا ال او بؽىاه و به شا اقلي، با ؼال٭ث و قهبك بمقگتىاقت ی هعبث وقل
گكؾايؿ و به وكبلًؿ و وك٨كال هیجى قا  اهّٰللؾاٌحه بايٕ و اگك ایى هعبث قا پیٍه کًی،  هعبث

 قوايؿ...٠ٕلی ٠لییى هیا
 علت سیشدّن: اهزاء ٍ رّثزاى ًاالیق:

 که آوایى ٌٖك به گكؾؾ؛ شاه١ه یک وكبلًؿی و جك٬ی پیٍك٨ث، با٠د جىايؿهی قهبك یک و اهیك یک

ی٭ه بك قا ؼىؾ كیقهب قوي قهبك ٌتیكهكؾايی  ؾیگك و #قاٌؿیى ؼل٩ای ،اهّٰللقوىل قهبكی ی٘ك
 و... بًا يهؿ.چىو: ٠مك بى ٠بؿال١میم، ولٙاو ِالض الؿیى ایىبی، ولٙاو هعمىؾ ليگی

های بىیاقی هىاشه ٍیبال ٨كوپاٌی اهپكا٘ىقی ه٭حؿق ٠رمايی، شهاو اوالم با ٨كال و ي په
ؾاقی ؼىؾ ی ظکىهث، ٠هؿهبلًؿپایه های٭امه ب١ؿ به آو ال و گك٨ث ؼىؾ به قا يابابی ظالحی و ٌؿ

ی ؼىؾ قا بته یجالي کكؾيؿ که ٬ؿقت و ؾاقا ایى یبكا همیٍه پًؿاٌحه ٬ؿقت چىکی یک ٠ًىاو به قا
اء ي٩ىن ؼبیبکٍايًؿ و به جىوٗ هال بی هكؾم غق د اقلي ؾيیا هكيٞى ٨ىاؾ اؼال٬ی قا بكای أق

 ؼىؾ به کاق ببكيؿ.
م های هؽكب ؾٌمًاو اوالال ي٭ٍه یکی ياالی٫، و ٨او٫ قهبكاو و اهكاء وحؽؿاما کهییآيصا ال

کته بان ؾووحی ظٕىق ؾاقيؿ و اگك ٨كؾیٌاو با ل يمایًؿگاو اوث، ؾق اکرك ايحؽابات کٍىقها،
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یكؾوث هؿ٦ ٌىم ؼىؾ که ايؿاليؿ جا به به ج١ىی٫ هی قا يكوؿ، ايحؽابات ثظکىه به اوث ٌاول
 ۻ.همايا يابىؾی اوالم و هىلمیى اوث، بكوًؿ

به هال پىچ ؾيیا اوث  یا٨حى ؾوث ٌاوهؿ٦ یگايه ؾاقيؿ، اوالم ؾٌمًاو اب ؾووحی کهقهبكايی
بحؿا جا آؼك ٠مك، اکه ایى قهبك ال ایى يمایًؿ. ؼالِهؼؿهث به ق٠یث يمی و هیچ ا٬ؿاهی شهث

ؾايؿ و ؾق ها ؼىؾ قا آلاؾ هیو ال جمام ٬یىؾ، بًؿها و هىئىلیثؼىؾ هؽحاق و ٤یك هىئىل بىؾه... ا
ی ؼىؾ ٜالن، ؼائى و گى يیىث. چًیى ٨كؾی به ا٬حٕای ٠٭یؿهه٭ابل هیچ يیكو و ٬ؿقجی پاوػ

، هاؾه پكوث و ابى الى٬ث ؼىاهؿ بىؾ.  ٘بی١ًحا ه٥ْك
ىق   کًؿ وه هیال آو اوح٩اؾ بؽىاهؿؾق ظ٭ی٭ث او جًها هالک پكوقي شىن ؼىؾ اوث و ه٘ك

یاتجًها  ،هؿ٦ اِلی چًیى ٨كؾی  ؼؿهث به ؼىاهٍات ي٩ىتايی و بتكآوقؾه وتاؼحى ٔتكوق
کًؿ، جًها به ؼا٘ك بكآوقؾه که بكای هلث و کٍىقي جالي هیاي بىؾه و ظحی ؾق هىا١٬یظیىايی

یات ليؿگی ٨كؾی ؼىؾي اوث  يه ؾیگكاو. ،ٌؿو ٔكوق
جىايؿ ؾیى قا به ٬ؿقت اٌؿ، چگىيه هیگفقايی بکه همیٍه به ٨کك ؼىٌعالی و ؼىيقهبكی

 و ٌکىه قوايؿه و به ؾیى ؼؿهث يمایؿ و ال اهث اوالهی ؾ٨اٞ کًؿ.
هىلمیى  و اوالم ي٩ٟ به ؼاقشیبكاؾقاو با ها ؾووحی که کًًؿهی ّؾ٠اا اهكولی قهبكاو ال ای٠ؿه

یكا آو اوث؛ قوتايیؿو یتک  بكای به پیكولیکًًؿ و ها ال لعاٚ ا٬حّاؾ و... بكای ها کمک هیل
ؾ٠ای ایک  قا ٌاوّؾ٠ایا ٬ٙبهعمؿ اوحاؾ اها ٌىؾ.هی پیؿا يیال هًگ٩حی هالیات به ظکىهث

ه٭ؿن  ؾیى که ؾايًؿهی ؼىبی به هىلماياو«  اوث: يگاٌحه چًیى آو پاوػ ؾق ؾايىحه پىچ و واهی
 ۼ.»های ا٬حّاؾی وك٨كوؾ يیاوقؾه و جا ابؿ هن يؽىاهؿ آوقؾاوالم جا کًىو به ٔكوقت

ها یا کٍحی اوث و اهكاء همايًؿ هماو قايًؿه و ياؼؿا هىحًؿ. اگك آو و هاٌیى همايًؿ اوالم
هث يمایًؿ، آو لهاو اوث که ِالط و يیکىکاق باًٌؿ، ِاؾ٬ايه ؼؿهث و ٠اؾاليه ظکى ا٨كاؾی
ا٨كاؾی  آياو اگك و آوقيؿهی ؾوث به قا ٠ٝمث و ٌکىه يمىؾه پیٍك٨ث ؾقوحی به هىلمیى و اوالم

 ٌىيؿ.کاق باًٌؿ، با٠د واژگىو ٌؿو وكيىٌث هلث هىلماو هی٨ىاؾ  و٫، ٨اشك و٨ا
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یک اهكاء ج١ییى ؾق يیم هاهلث که اوث ـکك به اللم باٌؿ؛ هی ٘ك٦ هكؾو ال شكم په  هىحًؿ. ٌك
یكا یاوث به قا آو و بؿهًؿ ِالط و الئ٫ قهبك یک به قا ؼىؾ قأی هكؾم یجىؾه اگك ل یب  و بپفیكيؿ ق ٨ك

ليؿ. ٌاو قا بىوه هیهایقا يؽىقيؿ، آيگاه پیكولی ٬ؿمؼائى  های ؾقو٤یى اهكاِء و٠ؿه و وؽًاو
یاوث ٬بىل کًًؿ، به ـّلحی اهكاِء ولی اگك هكؾم قهبكاو و   که ؾاقيؿ با٬ی هايؿه و بلکته٨او٫ قا به ق

 کًؿ.ا٨مایً يیم پیؿا هی
و ها ال کصا بؿايین که  ٌىؾیٌىؾ که قهبك ؼىب و بؿ چگىيه ًٌاؼحه هظاال وؤال ایصاؾ هی

یكا  شایی کیىث؟ٕ بؿ و کیىث ؼىب قا ؾاؾه اوث  هح١ال شىاب ایى وؤال اهّٰلليگكايی يیىث؛ ل
 ٨كهایؿ:که هیچًاو
َِّٓ ُروِفَِّوَج ْػ ٍَ ْ ِّةِال ُروا َم

َ
َوأ ََكةَِّ اِّالزَّ ُٔ َ َلةََِّوآح ٔاِّالصَّ كَاُم

َ
رِْضِّأ

َ
ِِِّفِّاْأ ًْ ُْ ا َِّ هَّ ٌَّ ِّإِنِّ ََ ِي ِّاَّلَّ َِ ٍُِّْٔاَِّغ ْ ِِّال ....َِِّهر

 ۻ
پا قا يمال بؽٍین، ٬ؿقت قا وایٍا لهیى ؾق هكگاه که هىحًؿ یکىاي« پكؾاليؿ یه قا لکات و ؾاقيؿیه بك

 ...».يمایًؿ یال هًکك ه یو اهك به ه١كو٦ و يه
 برادر عسیس!

 لاؾهی، ؾ٬ث کى که ایى ٨تكؾ کیىتث؟ ال کصاوتث؟ هتؿ٦ و٬حی قأی ؼىؾت قا به قهبكی هی
 ٕ.کاقی هؿه جا پٍیماو ٌؿه ظىكت يؽىقی ..كايه قأیث قا به هك جبهوظکىهحً چیىث؟ ؼىؾ

 علت چْاردّن: فزاهَش ضذى جْاد:
ْواَلِم اْلِصَهاؾؤ ٨ِي َوِبیِل «٨كهایؿ: هی اهّٰللقوىل اِم اإْلِ ًَ ْقَوةؤ َو یى ٬لهبمقگ: «ۼ»هِ اللَّ ـؤ ی اوتالم جك
 ».ؾق قاه ؼؿا اوث شهاؾ

یٕههبه وویل ؾ که هىلماياو ٬بلی، پكچن اوالم قا ؾق ٌك٪ و ٤كب ٠الن بى  یی ؾیًی ایى ٨ك
یى و ههن ال بك ا٨كاٌحه کكؾيؿ. ایى اهك یى ٠ملباالجك هح١ال قا  اهّٰلل یاوث که ٬كب و يمؾیک یهایجك

یى ٠باؾت ها بىؾه که وبب ٨ك٪ بیى هىلماو و هًتا٫٨ ؾق پی ؾاقؾ و همچًیى ایى ٠مل ال باقلجك
یٕهگك يیم هی هٍكٞو ٌتؿه و » اهّٰللالإله إال«ی بلًؿ ٌؿو کلمه یهن و اواوی بكای هؾؾ. ایى ٨ك

 باٌؿ.ؾ٠ىت ٠مىم هكؾم هی یبكا یقاه
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آوقؾ. شهاؾ وبب ظ٩ٛ شهاؾ جًها یک ٠مل يیىث، بلکه شهاؾ ٠مت و ٠ٝمث قا به باق هی
یٕهگكؾؾ. هك لهايیاهث اوالهی هی هصؿ و ٤یكت ياهىن، ؾق شىاهٟ اوالهی  ی ههنکه ایى ٨ك

کًًؿ که بیًی هىلمايی قا ؼتىيیى گاه ؾٌمًاو اوالم شكأت پیؿا يمی٠مل ٬كاق گیكؾ، هیچ قؾهى 
یى باٌؿ.که آو هىلماو ال لعاٚ شىمی ١ٔی٧ولى ایى ؛کًًؿ  جك

یاؾ اوث که اهمیث شهاؾ آو یت٧  اهّٰلل٬ؿق ل ؾق بىی ال آیات ٬كآو هكگاه که ال ایمتاو ج١ك
ی٧ ایماو اوث.[ چًاوشم اهاؾ هن یکی ال باٌؿ ]ی١ًی شل هیيمىؾه، شهاؾ هن ٌاه کته ای ج١ك

ِِّ ٨كهایتؿ:هی ة ِّ ٔا ُِ ٌَ آ ِّ ََ ي ِ َّلَّ ا ِّ َن ٔ ُِ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ل ا ِّ ا ٍَ ِجَّ ِِّإ لِلِّ ِِّّا ِِف ِّ ًْ ِٓ ه ِص ُف جْ
َ

َوأ ِّ ًْ ِٓ ِ ل ا َٔ ْم
َ
أ ِه ة ِّ وا ُد َْ وََجا ِّ ُٔا ة حَا َْر ي ِّ ًْ َ ل ِّ ًَّ ُث ِِّ َِل ٔ َورَُش

ِّ ِو بِي َِِّش لِلِّ نَِِّّا ٔ كُ دِ ا صَّ ل ا ِّ ًُ ُْ ِّ َِم ه ىَ و
ُ

.أ
 ۻ

 یجكؾیؿ و ٌّٯ  هكگم وپه ايؿ،آوقؾه ایماو پیاهبكي و ؼؿا به که ايؿیکىاي جًها  [١ی]وا٬ هؤهًاو«
ايؿ. و به شهاؾ بكؼاوحه ايؿایىحاؾه جالي به ؼؿا قاه ؾق ؼىیً شاو و هال با و ايؿيؿاؾه قاه ؼىؾ به

 ».ی قاوحگىیاو ايؿآياو ال شمله
ِِّ ٨كهایؿ:ؾیگك هی یو ؾق شای َّلَّ َوا ِّ ٔا ُِ ٌَ آ ِّ ََ ي ِ َّلَّ ا ِّ ِنَّ ِّإ ِو بِي ه َش ِّ ِِف ِّ وا ُد ه َْ وََجا ِّ ُروا َج ها َْ ِّ ََ ِِّي لِلِّ ِِّّا َم ِه ه ىَ و

ُ
أ

ِّ َج رَْْحَ ِّ َن ٔ َرُْج ِِّي لِلِّ ُِّوَِِّّا لِلِّ ًٌِِّّا رَِخي ِّ ٌٔر ُف .َد
 ۼ

 ايؿ، آياو قظمثؼؿا شهاؾ کكؾه قاه ؾق و ايؿيمىؾه هصكت کهیکىاي و ايؿآوقؾه که ایماویکىاي«
 ».و ؼؿاويؿ آهكليؿه و ههكباو اوث ؾاقيؿیؼؿا قا اهیؿ ه

یاؾی واقؾ ٌؿه اوث. اها ؾق ایًصا هؿ٦ بیاو  ؾق اقجباٖ به ٨ٕیلث شهاؾ آیات و اظاؾید ل
يمىؾو ٨ٕایل آو يیىث، بلکه ؾق اِل یگايه چیمی که بایؿ هىقؾ بكقوی ٬كاق بگیكؾ ایتى اوتث 

 آوقؾ؟ؤذیكات ه٩ًی ؾق شاه١ه به وشىؾ هیکه جكک شهاؾ چه ج
ا َجَبایَ «٨كهایؿ: هی اهّٰللقوىل ـَ ِة َو ِإ ًَ ْن ِباْل١ِی َياَب اْلَبَ٭ِك َو  ١ْحؤ ـْ َ

ْن أ َؼْفجؤ
َ
ِٞ َو  أ ْق

ْن ِبتالمَّ تیحؤ ِٔ نؤ  َق َجتَكْکحؤ
 َٗ ْن  هؤ اللَّ اْلِصَهاَؾ َولَّ کؤ ًِ ىا ِإَلی ِؾی ی َجْكِش١ؤ هؤ َظحَّ ِم٠ؤ ًْ الًّ اَل َی ـؤ ْن   ۽.»٠ََلْیکؤ

م گاو قا گك٨حیؿ ]جى  ٌما که گاهآو«  ه٩ٖك به کاق ؾيیىی[ و به شههىلماياو ه١اهله ٠یًه کكؾیؿ و ؾؤ

قا بك ٌما چیتكه  یـلث و پىح ؼؿاويؿقا جكٮ کكؾیؿ،  اهّٰللؼكوًؿ ٌؿیؿ و شهاؾ ؾق قاه  یکٍاوقل 
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و شهاؾ ؾق  اهّٰللال قوىل یجاو ]پیكوکه به ؾیىیقا ال ٌما ؾوق يؽىاهؿ کكؾ جا و٬حگكؾايؿ و آو یه
 ».[ بكگكؾیؿاهّٰللقاه 

یكا شهاؾ وبب ظ٩ٛ ٬ؿقت و ياهىن هىلمیى هی وبب ؼىاقی و ـلث جكک شهاؾ گكؾؾ؛ ل
ٌاو شهاؾ ٨ْك ک٩ایه بىؾ، اها بال هن همیٍه ؾق که ؾق لهاوو اّولیه با وشىؾ ایىاوث. هىلمايا

 ؾاؾيؿ:ٌؿيؿ و يؿا وك هیيبكؾها هايًؿ پهلىايی واقؾ هی
...ِِِّّنْي ْصنَيَ اْۡلُ ِّإِْخَدىِّ ِِاِّإَِّلَّ ُصَٔنِّة بَّ حََر ْوِّ َْ

....ِّۻ
یؿٕ ]یا پیكول ايحٝاق ها هىلماياو شم ؾو ٨كشام يیک چه چیمی قا  یؾقباقه آیا ..«. و  ؾق ؾيیا یؾاق

 ...».یا ٌهاؾت ؾق آؼكت[ 
هن بكای آياو  ـوالصالل اهّٰلل٨ٍايی ؾق قاه ؾیى اوالم بىؾيؿ. ی هكيٞى شاوآياو همیٍه آهاؾه

 مىؾ.ٌاو، پیكولی و ٨حىظات بمقگی قا يّیب يبه وبب و١ی و جالي
کكؾو ٨ْك ٠تیى  که ؾق ایى لهاو شهاؾبا وشىؾ ایى -که هىلماياو ال شهاؾ هحؤو٩ايه لهايی

قت ٬لبی پیتؿا کكؾيتؿ و هكيتٞى ٨اِله گك٨حًؿ و بمؾل و جكوى ٌؿيؿ، ؾٌمًاو اوالم ٬ؿ -اوث 
٬ؿق ١ٔی٧ و ـلیل ٌؿه که ٌاو قوا ؾاٌحًؿ و هىلماياو آوآهؿ ٠لیهٌاو هیکه ال ؾوثٜلمی
 جىايًؿ ال ياهىن ؼىؾ ؾ٨اٞ کًًؿ.میظحی ي

 ها بكویؿ. ها ؾاؾ به هىلماياوٕ ای هک اوث بلًؿ هٝلىهاو یاوح٥اذه يؿای ليؿاو هكکًس ال اهكوله

 يتؿاقؾ. وشىؾ يؿاها و هاآوال  ایى بكای ییًٌىا گىي ولی ؿ.ؾهی يصات وظٍی ؾٌمًاو چًگال ال قا

 ٨كهایؿ:ی قا ٨كاهىي کكؾيؿ که هیؿاق الهو هٍ گفاٌحًؿ کًاق قا شهاؾ اهكولی وهىلمايا آقیٕ
ِِّو بِي َش ِّ ِِف ِّ َن ٔ ِيُ َٰخ َُؼ ح ََِّّل ًۡ ُس ىَ ِّ ا ٌَ ِّٱَو ََِِّّلِلِّ ٌِ ِّ نَي فِ َػ ۡض ۡصَخ ٍُ ۡ ل َِّٓوٱ ها َِ بَّ َر ِّ َن ٔ ُه ل ٔ ُل َح ِّ ََ ي ِ َّلَّ ٱ ِّ َِٰن َد ِۡى ٔۡ ل َوٱ ِّ ٓءِ َِصا ّن ى َوٱ ِّ ِل ّرَِجا ل ٱ

َِّ نلَّ ِّ و َػ ۡج َوٱ ِّ ا َٓ يُ ْۡ َ
أ ِّ ًِ ِ ل ا ظَّ ى ٱ ِّ ثِ َي ۡر َل ۡى ٱ ِِّ ه َِٰذ َه ِّ َۡ ٌِ ِّ ا َِ رِۡج ۡخ

َ
َِلّ ِّأ َو ِّ َم ُ ُ دلَّ ِّ َ ٌِ ِّ ِّوَِِّّاا ًّيا َِص ُ ِّ َم ُ ُ دلَّ ِّ َ ٌِ ِّ َا نلَّ ِّ و َػ ۡج  ۼ.٧٥ٱ

گىیًؿ: یکه ه يصًگیؿ ایبیچاقه و ؾقهايؿه کىؾکاو و لياو و هكؾاو ]يصات[ و ؼؿا قاه ؾق بایؿ چكا«
پكوث وال ؼاقزکه واکًاو آو وحمکاقيؿ یو ؾیاق  ٌهك ایى ال قا ها إباقاله« و ال شايب ؼىؾ وك

 ».هاو ٬كاق ؾهیبكا یؼىؾ یاوق  یها پؿیؿآوق و ال وى یبكا یگك و ظمایث
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یاؾی وشىؾ  ايؿ؛ی هىلماياو اهكولی کاهاًل ال شهاؾ ٨اِله يگك٨حهالبحه همه یكا ٌیكهكؾاو ل ل
ؾق  هحؤو٩ايه ولی ؿ،ؾاقي ؾٌمًاو اوالم ٠لیه یاکىبًؿه ١ٌاقهای و کًًؿهی اؾشه همیٍه که ؾاقيؿ

يمایًؿ و وبب ٌؿيؿ ىء هیی ووشىؾ ؾاقيؿ که ال يام پاک شهاؾ اوح٩اؾههای ايىاو آياو يیم بیى
یكا بكؼی ال آو که هكؾم ها به ؼا٘ك ؼٍن و بكؼی هن شاه١ه ال هصاهؿیى يیم ي٩كت پیؿا کًًؿ؛ ل

ی اهكولی کىايی قا شًگًؿ. ظحی ؾق شاه١هیج١ّب ه یؾیگكی هن ال قو یيح٭ام و بكؼا یبكا
ین که به ؼايىاؾه جىاو  ی آياوکه ؼايىاؾهلو ؾهًؿ، و٬حیی ؼىؾ پیًٍهاؾ کكؾيؿ جا بكایً وكا٢ ؾاق

یه قا يؿاٌحًؿ و ایى پیًٍهاؾ قا قؾ کكؾيؿ، آو بك آهؿيؿ جتا ؼتايىاؾه ال ها هن به شهاؾ پكؾاؼث ههك
ٌاو لو ؾهًؿ و کىايی هن وشىؾ ؾاٌتحًؿ کته بته ٠لتث ٨تكاق ال ٌاو بحكوًؿ و بكایکٍحه ٌؿو

 ۻ.ؼىؾ به شهاؾ ق٨حًؿپكؾاؼث بؿهی و ٬ْك 
ؼؿإ شهاؾ ؾق قوىل یا«آهؿ و گ٩ث:  ، يمؾ پیاهبكیهكؾ«گىیؿ: یه یا١ٌك  یابى هىو

یقاه ؼؿا چیىث؟   یهتج١ّب  یقوهن ال  یبكؼايح٭ام و  یبكاكا بكؼی ال ها به ؼا٘ك ؼٍن و ل
 ،صًگؿؼؿا بیىؾ نهكکه به ؼا٘ك وكا٨كال «٨كهىؾ:  و وىیً يگاه کكؾ به اهّٰللقوىل» شًگًؿ

 ۼ.»ایى شً، شهاؾ ؾق قاه ؼؿاوث
ها با کی شهاؾ «گىیًؿ: هی کًًؿ وکرك هكؾم وؤاالت و ٌبهاجی واقؾ هیا ی اهكولی شاه١ه ؾق
یكا هیچ کا٨كی ؾق کٍىق ؼىؾ يمی بیًین؟ٕ کًین؛  ».ل

 بایؿ ؾق شىاب آياو گ٩ث:
ك اوان کحاب و يٝام ب ق هیاو هكؾمجكک يمال و واشبات قوی آوقؾيؿ و ؾ به اهكاء و ظکما هكگاه«

و هفاهب العاؾی ک٩كآهیم  يکكؾيؿ و هكؾم قا به شايب اِىل اشحما٠ی ؼىؾ اوالهی ظکىهث
کًًؿه ؾ٠ىت يمىؾيؿ، یا ؾق هىیك هحعّىل کكؾو اهث اوالهی ال ٠٭ایؿ ؼتىؾ بته ٠٭ایتؿ و گمكاه

ل بیى بتكوؾ و که ٨حًه و آٌىب اها واشب اوث جا لهايیشؿیؿ به ١٨الیث پكؾاؼحًؿ؛ هباقله با آو
 ۽.»ؼؿا ٌىؾ... ظکىهث ال ]آو[
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 ٨كهایؿ:هح١ال هی اهّٰللکه چًاو
ِّ ُّ ُّ ُُِّك َُ َٔنِّادّلِي َنِّفِخٌَِْثَِّويَُس ََِّّلِّحَُسٔ َِّخَّتَّ ًْ ُْ َِِّوكَاحِئُ  ۻ ....ِّلِِلِّ

  ...».يمايؿ و ؾیى ؼالّايه ال آو ؼؿا گكؾؾ  یای با٬آياو پیکاق کًیؿ جا ٨حًه و با«

 برادر عسیس!
 بكو ؾوق ٌىٕ« بكگكؾايؿ و بگىیؿ: جى ال قا ؼىؾ هباقک یچهكه پیاهبك ٬یاهث قول ؾاقیؾووث آیا

 ».ال آو ؾ٨اٞ يکكؾی؟ و گك٨حیيؿیؿه قا قوايیؿین جى به هٍ٭ث همهآو اب یاقاين و هى کهؾیًی آو چكا
 علت پاًشدّن: عذم تَجِّ تِ جَاًاى: 

ها آو ال یکی که بىؾ اوحىاق بكچهاقچیم ا٨كاؾ بكجكی کهال  و ه١یاق  والم[ا ال ]٬بل شاهلیث لهاو ؾق
بىؾو و ٌیؽىؼیث بىؾ؛ ی١ًی ؾق آو لهاو شىاياو اقلي و شایگاهی يؿاٌحًؿ و کىی بته  هىّى 

٠میم آهؿ،  اوالم کهلهايی اها  ؾايىحًؿ.هی اظم٫ و شاهل لىض،واؾه قا آياو و ؾاؾيمی هیؿاو اوآي
به ٠ًىاو يؽىحیى يىشىاو  ؿ و با ايحؽاب ظٕكت ٠لیبٙالو کٍی ٨اوؿ ؼٗبك ایى ج٩ّکكات 

به شهايیاو ا٠الم يمىؾ که جًها پیكهكؾها ظ٫ اٜهاق يٝك ؾق شاه١ه قا يؿاقيؿ، بلکته هتك  ،هىلماو
یؿ اوالم پكجى قوًٌاجىايؿ آلاهی ٘البيىشىايی همچىو ٠لی بى ابی ی بگیتكؾ یؾايه ال ؼىٌق
 ٌؿ.آب ظیات بًى  و ال ا٬یايىن بیکكاو هعمؿی

یػ بمقگ ٌکىبث ال هح١ال اهّٰلل ]شىاو[ یاؾ  »٨حی«با ل٩ٛ  ابكاهین ؼلیل ظٕكت اؾیاو جاق
 ٨كهایؿ:کًؿ و هیهی

ًُِّ ِْي ِةَْرا ِّإ َلاُلََِّلُ ُِّح ًْ ُْ َِاَِّذًَّتِّيَْذُنُر ْػ ٍِ ٔاَِّش ُ  .ۼكَال
 ».گىیًؿیگ٩ث که به او ابكاهین هیها وؽى هال ]هؽال٩ث با[ بث یگ٩حًؿ: شىاي«

و٬ث  ٜالن پاؾٌاه ؾ٬یايىن ه٭ابل ؾق که٬هكهايی شىاياو آو که٧، اِعاب هىقؾ قؾ همچًیى
 ٨كهایؿ:ایىحاؾگی کكؾيؿ، چًیى هی

ًدى ُْ ِّ ًْ ُْ َوزِْدَُا ِّ ًْ ٔاِّةَِرّبِِٓ ُِ ٌَ آ ِّفِخْيٌَثِّ ًْ ُٓ  .۽إِجَّ
او ایماو آوقؾيؿ و ها بك هؿایثها شىايايی بىؾيؿ که به پكوقؾگاآو«  ».ٌاو ا٨موؾینٌق
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شایگاهی  چًاو وشىايا بكای ٌاويبىت وال ۸۳ ليؿگی ؾق اوالم ه١ٝن قوىل کهایى ؼالِه
ی١حی جا به ظال ٬ال ٌؿيؿ که هیچی٬ا  ل به آو يٍؿه و جا ٬یاهث هن يؽىاهؿ ٌؿ.ی٬ايىو و ٌك

یػ بك کىجاه هكوق و گفقا يگاه اگك مًؿ اوالم ؾاٌحه باٌین، هحىشه و ا٨حؽاق وكاوك جاق  هی اقٌل
 کًىو، به ویژه ؾق ٠ّك ٘الیی قوتىلجىلؿ ؼىیً جا  ین که اوالم ٠میم ال بؿوِ یابهیٌىین و ؾق

اؾت#و ؼل٩ای قاٌؿیى اکكم یًی؛ جىوٗ ٌق های کاقات و ؼال٬یثها، ابحها، ظماوه آ٨ك
ؿ و یكا ؾوقاو يمىؾه يمّى  شىاياو ٌق کكؾو با يكم پًصه و گكهی و ؾوثؼىو ؾوقاو یشىاي اوث؛ ل

اوث که اگك ال آو به  ٬ؿقت اوث. ؾوقايی و ٬ىت اوث. ؾوقاو یؿگلي گىياگىو یهایصاق ياهً
پتایی یصاؾ کكؾه ٌىؾ، وتبب بك اظىاوات ؾیًی ؾق آو اِعیط اوح٩اؾه ٌىؾ و  ٌکل ؾقوث و

 ٌىؾ. ق اوالهی هیهای ٤یك ٬ابل جّّى ها و ظكکثيهٕث
یتث عیط و جكبی پكوقي ِتؾق کىؾکاو و يىشىاياو، يحیصه یظىاوات ؾیًاؾق وا٬ٟ وشىؾ 

هعبث  ٬الب ؾق کىؾکاو کكؾؤایٟ یشا به اولیا و والؿیى اگك اوث. وآيا یاولیا و والؿیى ؾقوث
آياو  یبحؿا هكا٬ب و١ٔیث ؾیًايابصا، ال هماو  یهایههكباي و اوانبی و هىقؾیب یهایؾووح و

  ٠اؾات ءشم باال وًیى ؾق پاک تاظىاوا ایى کًًؿ، یصاؾا آياو ؾق قا یؾیً پاک ظىاواتا و باًٌؿ
 کًؿ.یه ییؾ و آياو قا ؾق شهث ؾقوث قاهًماگیك یٌاو ٬كاق ه

همیث ااو به ایى بهايه که کىؾک هىحًؿ، بحؿا ها به ظكکات ياهٙلىب کىؾکاهحؤو٩ايه ال  یول
ین. ظحیه ییهاال کًاق چًیى ظكکث یپىٌؾهین و با ا٤ماْ و چٍنیيم بىا او٬تات ال  یگفق

اِتالض  یوتالًین و با ایى جّىق کته ؾق بتمقگکیه یٌاؾهاي هاعبث ؾق بكابك آو ظكکث٨ٖك ه
یب ه کته ییهاکه ؾق وًیى باال هماو ٠اؾات و ؼّلثؾهین. ظال آویؼىاهًؿ ٌؿ، ؼىؾ قا ٨ك

ظ٭ی٭ث ها با ایى ٠مل  کاٌحه ٌؿه بىؾ، به ذمك ؼىاهًؿ قویؿ. ؾق یی آو ؾق آ٤ال ليؿگبفق و ؾايه
ین هًؿیجؽن ظًٝل ه ین و جى٬ٟ ؾاق  ٤یك همکى اوث. یوايه بكؾاٌث کًین، اّها چًیى چیمکاق

جىشه  ؾیى اهىق به آياو و ٌىؾ پیؿا جاو٨كليؿاو ؾق ؼىب یهاؼّلث و ٠اؾات هىحیؿ هایل اگك
٠اؾت ؾهیؿ جا ايصام ایى کاقها آياو قا  ی٠مل يمایًؿ، ال آ٤ال ليؿگ یؾیً یؾاٌحه باًٌؿ و به هباي

یى قا  ٌؿيؿ. چًاو و کكؾيؿ چًیى #ِعابه کهچًاو بؿهًؿ. يیکی ذمك آیًؿه ؾق کهایى جا کًًؿ. جمك
جا هًگام و٨ات  ٩٘ىلّیث ال هاآو ٌىؾ.يمی هجىّش  ؾقوث شىاياو جكبیث به اهكولی یشاه١ه ؾق

که ٌىؾ. و٬حی کىیها ِك٦ بكای کاقهای ؼايه اوح٩اؾه هیآو ال و ٌىيؿهی ؾاقیيگه هاؼايه ؾق
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گاهی شاه١ه ال و کًؿ ليؿگی ؼايه ؼلؾا ؾق  پیؿا هی او ؾق ؾیًی ظىاواتا چٙىق باٌؿ، يؿاٌحه آ
یًی به هؿاقن اوالهی ها قا بكای آهىلي ٠لىم ؾبایؿ آو ی ؾقوث ٨كليؿاوبكای جكبیه لفا ٌٕىؾ؟

گاهی یابًؿ؛ به ؼا٘ك ایى ٨كوحاؾه ٌىؾ که بك هك شىاو هىلماو اللم و ٔكوقی اوث جا ال ؾیى آ
ه اوث، بًٍاوًؿ و ؾیى ه٭ؿن اوالم ال شىاياو ؼىاهاو ایتى یىحگىيه که ٌاوالم قا هماوکه ا

یكا که ؾٌمًاو اوالم جالي هی بیًً آو به که اوث ًًؿ جا اوالم قا بكای کؾقوحی ؾاٌحه باًٌؿ؛ ل
گاهی و اگك شىايی ۻ.شلىه ؾهًؿ و ال اظکام آو چیمهای ههن قا بکاهًؿشهايیاو بؿ که ال ؾیى آ

گاهی ؾق ٌايی آياو گك٨حاق ٌؿه به بؿبؽحی هىاشه هیهای ٌیٙيؿاٌحه باٌؿ، به ؾام ىؾ. اها ایى آ
به ایى ه١ًی يیىث که ها ال ؾايٍصىی ٘ب، ايصیًكی، ههًؿوی و... بؽىاهین کته  هىقؾ اوالم

ی ج٩ىیك، ظؿید و ٨٭ه ٨اق٢ يمایؿ. بلکه هؿ٦ ال ؾقون ؼىؾ قا قها کًؿ و ؼىؾي قا به هٙال١ه
٠مل يمىؾه ها اوالم قا ؾايىحه و بك آو یایل ههن و اولیهایى اوث که هى اوالم ؾقوث ثًٌاؼ

یكا ٨اق٢ بىؾو بكای هٙال١ه به ؾیگكاو يیم بكوايؿ؛ بكای ٠متىم ؼىايًتؿگاو هیّىتك  ی کحب ؾیًی،ل
گاهی و جبّعك هن اوالم ه٭ؿن ؾیى و يیىث واشب  اوالهی اهث ا٨كاؾ جمام بكای قا ؾیًی اهىق ؾق آ

ِّ ٨كهایؿ:هح١ال هی اهّٰللکه يگكؾايیؿه اوث؛ چًاو ِ
ُُكّ ِّ َ ٌِ ِّ َر َف َج ِّ ََّل ْٔ يَ فَ ًثِّ فَّ آ فُِرواَِّْن َِلَِ َنِّ ٌُِِٔ ْؤ ٍُ ْ ل ا َنِّ ََك اِّ ٌَ َو

ِّ ًْ ُٓ يَّ َػ ىَ ِّ ًْ ِٓ ْ ََِل إ ِّْ ٔا ُػ رََج ِّ ا إَِذ ِّ ًْ ُٓ َم ْٔ كَ ِّْ ُروا ِذ َِلُِ َو ِّ َِ ي دّلِ ا ِّ ِِف ِّْ ٔا ُٓ لَّ َف ََخ َّلِ ِّ ٌث َِف ن آ َظ ِّ ًْ ُٓ ْ ِ ِ ٌّ ِّ ٍث ِْركَ نَِّف ُرو َْذ  ۼ.ََي
ای بكويؿ جا با ج١لیمات ه٠ّؿ  ایبیكوو بكويؿ. بایؿ که ال هك٬ىم و ٬بیله یهمگهؤهًاو قا يىمؾ که «

 یگٍحًؿ آياو قا بحكوايًؿ جا ؼىؾاق بك  ؼىؾ ی٬بیله و ٬ىم یوى به کهیهًگاه و گكؾيؿ آًٌا یاواله
 ».يمایًؿ

گاهی ؾقوث ؾیى ال هىلماو شىاو کهو٬حی  قو ٌىؾ و آو کا٨ك هب قو ٨كیکا با و باٌؿ يؿاٌحه آ
گاهی ٬بىل هی شىاو بگىیؿ، ؾیى هىقؾ ؾق قا بیهىؾه وؽًاو و چكيؿ هكيٞى کًؿ بیچاقه به ٠لث يا آ

٬ؿق هحؤو٩ايه شىاياو اهكولی آوٌىؾ. هی اي گك٨حاقا ؼىقؾه به ؾام ٌیٙايیو ي٩همیؿه گىل او ق 
گاهیهیچ ؾیى لیهىا و اظکام ال که ايؿٌؿه ؾيیا بك٪ و لق٪ هّكو٦  یىجتك بتمقگ  .يؿاقيتؿ آ

یهواؼحى شىاياو به ؾيیا ٌؿهکه با٠د هّكو٦هٍکلی های وًگیًی اوث که پؿقها اوث، ههك
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واؼحى شىاياو به ؾيیا ؾايًؿ که هن با٠د هّكو٦کاق يمیايؿ و با ایىگفاٌحه ؼىؾ ؾؼحكاو بكای
 کًًؿ.هن ؾؼحك ؼىؾ قا بؿبؽث هی ٌىيؿ وهی

وحگاقی يمىؾ، ؾق ابحؿا پؿقي ایتى الؾواز ؼىا ال ؾؼحكی ؾوالؾه واله پیكهكؾی هٍحاؾ واله
یته کًؿ که ظؿوؾ هکه آو پیكهكؾ پیًٍهاؾ هیکكؾ، اها و٬حیقا قؾ هی صؿه لک ا٥٨ايی به ٠ًىاو ههك

ال هؿجی ؾؼحك ال  پهبكؾ، هی ؼىؾ یؼايه به قا ؼحكؾ پیكهكؾ کهو٬حی  کًؿ.هی ٬بىل پؿقي ،ؾهنهی
 بته هتى کهایلعٝه هماو«  گىیؿ:هی بكایً كؾپیكه ،بكوؾ پؿقي یؼايه به هک ؼىاهؿهی پیكهكؾ

یؿم و هماو هصؿه لک پؿق جىوث  پؿقت هصؿه ل، پیًٍهاؾ کكؾم و او ٬بىل يمىؾ پؿقت قا ؼك
 ...».و جى ؾیگك ظ٫ يؿاقی اون پؿقت قا ؾق يمؾ هى بگیكیٕ 

یاؾی شىاياو فاٌحه ا کًاق گؾاقم که بكای به ؾوث آوقؾو همىك، ؾقن و جعّیل ق  ؼا٘ك  قا ل
که آو شىاو بیچاقه په ال ایى ؾايًؿ کهايؿ. پؿقاو ها يمیکكؾو ق٨حهبكای کاق  به کٍىقهای همىایه

یه آوقؾو ؾوث به بكای همىایه کٍىقهای به آیؿ که آیا او ليؿه بك وكي هیقوؾ، چه بالیی هی ههك
یه و٬حی ه١ّیًی هیپؿقهای بی ال بكؼی و يه؟ یا گكؾؾهیبك و ه١لىم يیىث اقيؿ گفايّا٦ بكای ههك

وقؾ. پؿق ؼىٌعال اوث که ؾؼحك ٬ؿق پىل قا ال کصا به ؾوث بیالوؾی آو شىاو هىلماو به ایى
یاؾی پىل با قا ؼىؾ ؾايؿ ًؿ، ولی يمیکبا هىّكت و ؼىٌعالی اوح٩اؾه هی پىل آو ال و اوث ؾاؾه ل

يؿاقؾ که آو پىل ظالل  ای ٨كوؼحه و ؼبكبه يکاض ؾق يیاوقؾه، بلکه همچىو بكؾه که ؾؼحك ؼىؾ قا
 اوث یا ظكام؟ٕ.

ؾیى  ال هكکه« کًًؿ:هی ا٠الو چًیى ؾیگك وىی ال يّكايی و وىیک ال یهىؾی ؾؼحكاو اهكوله
یه هى ٌىؾ، ؾاؼل هى ؾیى به ٌؿه بیكوو هعمؿ اها ». ای با او الؾواز کًنظأكم بؿوو هیچ ههك
 ليًؿ.که يمیوث به چه کاقهای ياشایمیؾيیا ؾ اقليپىچ و بی هال آوقؾو ؾوث به بكای ها پؿقاو

 ّا:علت ضاًشدّن: تِ کار ًگزفتي تَاًوٌذی
یى ٠لل ال بمقگ که اوالهی با وشىؾ ایى هاوث. اهثییعٙاٖ هىلمیى به کاق يگك٨حى جىاياياجك
یاؾ و واال ییال جىايا کًؿ؛ ی١ًی جمام ای ؾقوث يمیها اوح٩اؾهی بكؼىقؾاق اوث، اها ال آویهای ل

وهای ؼىؾ قا بكای شبكاو آيچه که ؾق ؾوقاو ؼىاب و ٩٤لث ال ؾوث ؾاؾه و يیم بكای پیىوحى يیك 
که بكای ؾوث یا٨حى به جك٬ی و بالگٍحى به گیكيؿ. ؾق ظالیشهايی به کاق يمیبه کاقواو پیٍك٨ث 

 های ٨كاواو اوث.های چًؿ بكابك و کىًٌٌکىه و ٬ؿقت ٬بلی يیال به جالي
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 ٨كهایؿ:ها يمىؾه هیكؾو جىاياییها قا اهك به آهاؾگی و به کاق بهح١ال ايىاو اهّٰلل
ِّ حُرِْْتَُٔنِّةَِِِّّغْدوَّ َوٌَِِّّرِبَاِطِّاْۡلَيِْوِّ ةٍِّ َّٔ ُ َِِّك ٌّ ْػخًُِّ اِّاْشخََع ٌَّ ًِّ ُٓ َ واِّْل ِغدُّ

َ
َِِّوأ ِِّّالِلِّ  ۻ....وََغُدوَُّزً

یؿه  یهااوب شمله[ ]ال و  [یه١ًى و ی]هاؾ یيیكو جىايیؿیه که آيصا جا آياو با[ ]هباقله یبكا« وقل
یؿ، جا   ...».وايیؿ اك هبا آو ؾٌمى ؼؿا و ؾٌمى ؼىیً قا بآهاؾه وال

ن، بلکه ظحی یک اهث اوالهی يه ي٧ّ، يه یک چهاقم، يه یک پًص هحؤو٩ايه کًىيی ٠ّك ؾق
 اي ؾلؾ آهتؿهگیكيؿ. هرال آياو همايًؿ کىی اوث کته بته ؼايتهبه کاق يمی ؾهن يیكوی ؼىؾ قا

ًؿ و ؾق يهایث کهىالً اوح٩اؾه يمیاٌؿو ال وك٬ث ال والض ؼىؾ بكای هايٟ اها ؾاقؾ، هن والض
 بكؾ.قا که بؽىاهؿ به وك٬ث هی ؾلؾ به قاظحی آيچه

یىبمقگ  اوث: ـیل ٬كاق بكيؿ،يمی کاق به هىلماياو کههاییجىايمًؿی جك

 :ّای عملیوٌذیبِ کار ًبردى تَاً( 7
  هٍكک و ؾٌمًاو بك هىلماياو یكولیپ ٠لث اوالم، ؾیى ؾق ٠٭ل ق٨یٟ مؾاؾو ه٭ايٍاو بكای هّٰللا

ىَو  اَل  ٬َْىٌم « اوالم ؾٌمًاو که ؾايؿهی ایى ؾق قا یهىؾی وَو  ٬َْىٌم اَل « و »َی١َْلمؤ كؤ يبایتؿ  په بىؾيؿ. »َیَح٩َکَّ
یكا آياو يه ؾق آیات هٍهىؾ ؼؿاويؿ ]ؾق کحاايحٝاق  ب ؾاٌث که هىلماياو اهكولی پیكول ٌىيؿ؛ ل

تىَو «ها قا بكای هح١ال آو اهّٰللکه ؾق ظالی يمایًؿ و يه ؾق آیات ٬كآو،ّبك هیهىحی[ جؿ و  »٬َْىٌم َی٩َْ٭هؤ
ىَو «  يالل کكؾه اوث.» ٬َْىٌم َی١َْلمؤ

 «ی يالل ٌؿه ؾق کحابً که اولیى آیهج١صب اوث اهحی ٬ابل
ْ
، ؼىايؿو قا ]بؽىاو[ اوث »ِإ٬َْكأ

 کًؿ آو قا ؼىب ب٩همؿ و اگك آو قا هن ب٩همؿ،ؿ، و١ی يمیؾووث يؿاقؾ و لهايی هن که بؽىاي

 کًؿ که اؾاهه ؾهؿٕٕگیكؾ و اگك به آو هن ٠مل کكؾ، و١ی يمیؼىب به کاق يمی
 :ّای عولی( بِ کار ًبردى تَاًوٌذی۲

یؿه جا ٠مل کًین و ٠الوه بك آو ها قا آ٨ اهّٰلل یؿه جا بیالهایؿ که کؿامها قا آ٨ك  یک ال ها بهحك کاقك
 ٨كهایؿ:که هیکًین؛ چًاوهی

... ًِّل ٍَ َِّخ َُ ْخَص
َ

أ ِّ ًْ ُُّس ي
َ

ِّأ ًْ ُك َٔ ُ ِّ.ۼ ... َِلَتْي
 ...».جاو، کاقجاو بهحك و يیکىجك ؼىاهؿ بىؾ جا ٌما قا بیالهایؿ که کؿام... «
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یى اج اوث هؤ٧ٜ هىلماو  هی اهّٰللوىلق  کهچًاو کًؿ؛ جالي جىاوظؿ جا ليؿگی یلعٝه آؼك
ا٠َة َهِث ٬َا إْو « ٨كهایؿ: ن َیِؿ  َو٨ي الىَّ َظِؿکؤ

َ
َٞ  ٨َِئو ٨َِىیَلةٌ  أ ا َٙ ْو  اْوَح

َ
ىَم  ال أ ی َی٭ؤ : ۻ»٨َلَی٥ِْكْوَها َی٥ِْكَوَها َظحَّ

ی کاٌتحى آو ؾیؿ که به ايتؿالهؾق ؾوث ؾاٌث و هی یال ٌما يهال یاگك ٬یاهث ٨كا قویؿ و یک«
 ».يهال و٬ث ؾاقؾ، آو قا بکاقؾ

کاق بكای ؾیى باٌؿ یا ؾيیا؛ به ٌتٖك ایى يؿاقؾ ٨ك٬ی و اوث ؾشها و اؾت٠ب کاقکكؾو اوالم ؾق
کاق و  ٌىؾ. ولی اهكوله هحؤو٩ايه اهث اوالهی ال يٝك ق٠ایث الهی ظؿوؾ و باٌؿ ؼیك يیث کهایى

جك ؾیگك پیٍك٨حههای ال جمام هلث ؾاقؾ، اها ال لعاٚ پكظك٨ی و هصاؾله جىلیؿ ؾق وٙط پاییًی ٬كاق
یاؾ ها اوث. ؾهین، ٤یكههن اقهایی قا که ايصام هیکًین. بیٍحك کجك ٠مل هیيین و کنل ظك٦ هی ل

ین.های ههن قا ياؾیؿه هیکاق  اوث. و  گیك
گى وؽى که هكچًؿ اها کًؿ،هی وؽًكايی و ٌؿه ؿاپی ایجاله گكیؾ٠ىت کًینهی يگاه قوله هك
اوث که ها  ا به ؼا٘ك ایىآی چكا؟ ٌما يٝك به  یابؿ.هی کاهً ٠مل لهايؿا هماو به ٌىؾ،هی بیٍحك

ین؟ یا کاق این، ولی بهب ظك٦ لؾو ٠اؾت کكؾهؼى  به ها ظك٦  ،يه ؼىب ايصام ؾاؾو ٠اؾت يؿاق
ین ؾیگكاو کاق قا ايصام ؾهًؿ؟ و یا به ؼا٘ك ایى اوث که ها ٘كض هی ليینهی ؾهین و و ايحٝاق ؾاق

 هؿ؟..ی ها آکًین که چه به وك ي٭ٍهکٍین و ؾیگك پیگیكی يمیي٭ٍه هی
 ؾاقؾ:٠مل چگىيه بك ظفق هیؽى بیً٘یى هٍؿاق الهی قا هحىشه ٌىیؿ که ال و

ِّاََّلَتۡفَػئَُن ٌَ َِّتُلٔلَُٔنِّ ًَ ِ ٔاِّْل ُِ ٌَ َِّءا ََ ي ِ َّلَّ اِّٱ َٓ حُّ
َ

أ ِغَِدِّٱ٢َيّّ ۡلخًاِّ ٌَ ِّ َِِّنُبَ َتۡفَػئُنَِِّّلِلِّ اََِّّل ٌَ ٔاِّْ ُ نَِّتُلٔل
َ

ِّۼ.أ
یؿ و یقا بگى  یاگك وؽً کًیؿ؟یآو ٠مل يم یؿ که ؼىؾجاو بكابكیگى یه یهًاوٕ چكا وؽًهؤی ا«

 ».گكؾؾیًیؿ، هىشب کیًه و ؼٍن ٠ٝین ؼؿا هؼىؾجاو بكابك آو ٠مل يک
یصی يمول اوكاق ال یکی ٌایؿ ین ایى باٌؿ که ؾق هّؿت بیىث و وه وال يالل ٌؿ ٬كآو جؿق کك

ث ؾهؿ که کلمات يالل ٌؿه و یتک  ی ٬كآو قا به ٠متل ِتالطجا به ایى ِىقت به هؤهًاو ٨ِك
قا با ایى  اهّٰلل، قوىل&ِؿی٭ه ٍۀی٠اى یالمؤهًکه امییجا شا ؛و گىیا جبؿیل يمایًؿ ليؿه ليؿگی

ْكآَو « کًؿ که:٠باقت جىِی٧ هی هؤ اْل٭ؤ ٭ؤ لؤ  ۽.»٬كآو بىؾ اهّٰللؼل٫ و ؼىی قوىل« »َکاَو ؼؤ
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 يگاقيؿ:هی اهّٰللؾق هىقؾ یاقاو قوىل اوحاؾ ویؿ٬ٙب ٌهیؿ
 ».ق٨حًؿها ٬كآيی بىؾيؿ که قاه هیکؿام ال آوهك «

 :ّای التصادیبِ کار ًبردى تَاًوٌذی (9
ینيمی کاقبه ؾقوث قا آو و نکًیيمی اوح٩اؾه ؼىؾ ا٬حّاؾی ٬ؿقت ال ها یى ظالیؾق  ،گیك که ؾق بهحك

  هایوكهایه آو ؾق کهوكلهیًی کًین؛هی ليؿگی ؼیمیظاِل و هى١٬یث يٝك ال الهی، هایوكلهیى

یاؾی  ًین. لهیى ؼىؾ قا ٌؽن يمیکبكؾاقی يمیهای ؼىؾ بهكه، ولی ها ال وكهایهاوث اکًؿهپك  ل
ین .... . یل هىقؾ يیال ؼىؾ قا بكآوقؾه يمیال ه١اؾو و هىاؾ ؼام اوحؽكاز ٌؿه، ووا ليین و  وال

این، ولی ًؿه. واقؾ کًًؿهاین يه جىلیؿ کًو١ٔیث ٤الب ها ایى اوث که ها جًها هّك٦ کًًؿه
کًین، اظحیاز چًؿايی بته جىلیؿ هی که هن قا چیمهایی يیىحین. وال و واؼث و ١ًِث اهل اِالً 

ین هاآو ین، هبكم و ٔكوقی اظحیاز هاآو به که قا ووایلی جىلیؿ ظحی و يؿاق ینهی ياؾیؿه ؾاق ؾق  و گیك
یىهاهاٌیى ؾاٌحى به یگكؾ ٘ك٦ ال اّها ؾهین،هی ؼكز به جًبلی و اهمال هاآو هىقؾ   ویىحن ی آؼك

هیچ يٞى  شای آقیٕ  ٠اشمینٕٕ ؾوچكؼه یک جىلیؿ ال ؼىؾهاو کهظالی ؾق ،کًینهی ٨ؽك شهايی
یى لهیىج١ّصبی يیىث که با وشىؾ ؾاٌحى بمقگ یك ؼٗ گكوًگی و ٨٭ك جك های لقا٠حی، هّلث ها ل

 که ها ال ظ٩ك چاه بكای کٍاوقلی ياجىايین و ٨٭ٗ هًحٝك باقاو آومايین.هىحًؿ، هاؾاهی
یى ؤٟ جا لهايی اوث که ها بكای ؼىؾ کاق و جالي يکًین و به کٍىقهای اقوپایی و ٤كب ا

 :ها ٌىین. به ٬ىل ٠الهه ا٬بال الهىقیلؾه، بٍحابین و جكشماو آو
 ؼتتتؿا آو هّلحتتتی قا وتتتكوقی ؾاؾ
 بتته آو هلتتث وتتك و کتتاقی يتتؿاقؾ

 

 که ج٭ؿیكي بؿوتث ؼتىیً بًىٌتث 
 ؾیگتتكاو کٍتتثکتته ؾه٭تتايً بتتكای 

 

هح١ال،  اهّٰلل ال يا٨كهايی و ٜلن اذك بك که ٌؿ ؼىاهؿ کىايی هايًؿ ها کاق ٠ا٬بث ،یابؿ اؾاهه ؤٟ ىای اگك
او ویكاو ٌؿ. چًاویهًٙ٭ه  کًؿ:گىيه بیاو هیو١ٔیث و ظال آياو قا ایى اهّٰللکه ٌاو بك وٌك

َ ِ ٌّ يَِِّّ
َ

ث ِّفََهأ ٍَ ِ َِّظال اَِّوِِهَ َٓ َٰ يَۡهَن ْۡ َ
ََِِّّٰخاوِيَثٌِِّّفََِهَِِّّكَۡريٍَثِّأ اِّلََعَ َٓ وِش يَث َِِّّوبِۡئ ُِِّّغُر َػعَّ ِشيدٍَِِّّوكَۡص ٌُِِّّّ ِّۻٌَّ

ٌاو[ ٨كو ]واکًاو یگك این و به وبب وحنيابىؾ کكؾه که آيصاها قاییهایچه بىا ٌهكها و آباؾ«
یؽحه بكا٨كاٌتحه و  یهتااغاوتث و کت اوح٩اؾه قها گٍتحهیکه بییهااوث و چاه جپیؿه و بكهن ق

 ».اوث حكوٮ هايؿهِاظب و هیکه بیاوحىاق 
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 هی کهوشىؾی با ؾیگكايین. وكبال هن هًىل هک اوث ياقاظحی و جؤو٧ ج١صب، شای وا١٬اً  کهایى
ین ؾوث به ؼىؾ وویٟ هایلهیى ال قا ؼىؾ کٍاوقلی هایعحاز و ٤الت جىايین  کًین جؤهیى و بیاوق

 :ّای عذدی( بِ کار ًبردى تَاًوٌذی۴
ین، ولی هكکؿام ؾق قاهی شؿا ال ؾیگكی  که بیٍحك الها هىلماياو با ایى هماق هیلیىو شم١یث ؾاق

یکیظكکث هی های ٔاللث ها قا ؾوحه ؾوحه يمىؾه و کًین. يىق هؿایث الهی قا گن کكؾین و جاق
ی٫ ایى ال ای به ای به ٌك٪ و ؾوحهو ؾیگك به چ  هحمایل ٌؿيؿ. ؾوحه قاوث به ها ال ایؾوحه ٘ك

 ٨كهایؿ:این که هیوبعايه و ج١الی قا ٨كاهىي کكؾه اهّٰللاق ٤كب گكاییؿيؿ و جعفیك و هٍؿ
ِّ ٍ لِي ُمۡصخَ َِِٰطِّ ََٰذاِِّصَر َِّه نَّ

َ
ِّفَِِّّاَوأ ۦِ  َِّغََِّشبِييِّ ًۡ َقِّةُِس َفرَّ تَُوَِّذخَ صُّ ٱل ٔاِّْ َتَّتُِػ ََِّۖوََّلِّح ُ ٔه َّتُِػ ح ِّۻ....ٱ

ام[ کكؾه یال آو يه که ٌما قای]با٘ل یهاکًیؿ و ال قاه یآو پیكو ال اوث هى هىح٭ین قاه ه،قا ایى«
 ».والؾیال قاه ؼؿا ]هًعك٦ و[ پكاکًؿه ه يکًیؿ که ٌما قا یپیكو

کمبىؾی  و کمی اجعاؾ کهگىيههماو کًؿ،هی ١ٔی٧ قا کركت ج٩ّك٪ کهؾقظالی ،ٌؿین هح٩ّك٪ ها
 والؾ.٨كوایی هبّؿل هیو قا به ٬ىت يیكوهًؿ و ٘ا٬ثقا شبكاو و آ

 میٍه هكؾم قا به وىی وظؿت ٨كا هیهكؾايی وشىؾ ؾاٌحًؿ و ه که ٬بل ال ها ٌیكیاؾ قولهایی
 ؾاؾيؿ.ٌاو اوالم قا قول به قول گىحكي هیهایؼىايؿيؿ و با ایى جالي

هگه  ٌما هیلیىيی چًؿ م١یثش ایى اگك« بىؾ: گ٩حه هًؿوها به لهايی ا٥٨ايی الؿیى ویؿشمال
 ».ٕٕکًًؿا قا کك و پاقه هیههای آوگىي ،ها ِول ِول کًًؿٌىيؿ و َؾِق گىي ايگلیىی

به ظال ؼىؾ  هاهكول  ولی ؾاؾین،هی وجمّؿ  ؾقن قا هكؾم گفٌه ؾق ها که يیىثٕ ٠صیب وا١٬اً  آیا
 جىايین پیؿا کًین. ایى بكای چیىث؟ٕٕو قاهی بكای پیكولی يمی اینهايؿه

 :ّای رٍحیًبردى تَاًوٌذی( بِ کار ۵
 ییبىما جؤذیك بٍك یليؿگ ؾق و اوث ییبهاگكاو یيیكو ،ايىاو یقوظ یيیكو که ؾاقؾ باوق ٠میم اوالم
هاوث؛  ؼىؾ بمقگىاقی قال وپه و بىؾه ايبیاء کكاهث قال ابحؿا که اوث يیكویی هماو ایى ؾاقؾ.
ۥ فَإِذَا ٨كهایؿ:هی هح١ال اهّٰلل کهچًاو ُّ ۡيخُ َّٔ َفۡخُجِّ َش َج ِِّ َو ّ َ ذِي وِحِّ ٌِ ِّْ رُّ ٔا ُػ َل ۥ َذ ََِّ ََلُ ي ِجِد يگاه په آ « .ۼَسَٰ

 ».ال قوض ؼىؾ ؾق او ؾهیؿم، ؾق بكابكي به وصؿه ا٨حیؿ ه او قا پیكاوحه و آقاوحه کكؾم وک
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شحماٞ ا ؾق اذكي گكؾؾ، هبفول بیٍحكی ىًٌک آو جكبیث ؾق و ٌىؾ یبیٍحك  هجىّش  يیكو ایى به اگك
 باٌؿ.ی ٠ىاهل هؤذكجك هیاو٬ات ال همه ایبلکه ؾق پاقه ،جك ال وایك ٠ىاهل يبىؾهکن

ی ؾاٌحه باٌین، ا  یػ يگٌك  هتیآوایی  ه١صمه ظ٭ی٭ث چًیى هّؿا٪ه هحىشگك ؾق اوقا٪ جاق
ؾق بكابك  یی ٬ىلهاو ؼال٨حً با هماو قوظیه ؾق به ٘ىق هرال ظٕكت ابىبکك ِّؿی٫ٌىین؛ 

ی ِىقج ؾق ٌحا٨ث، آياو یوكکىب به ؾقي،یب و کكؾ یایىحاؾگ ،بىؾيؿ ٌؿه هكجؿ اوالم ال کهیکىاي
 کكؾيؿ.یا٬ؿاهً قا جؤییؿ يم ٨اقو٪ ظٕكت ٠مك یاکرك هىلماياو ظح بحؿاءاکه ؾق 

ا٠حماؾ کكؾ؟  ییی ظىان به چه يیكو ؾق ایى لعٝه کبكا اوث بكقوی کًین که ِّؿی٫  اللم
 ؟یبٍك  یكویا ٨٭ٗ به يی ی،ا٬حّاؾ ییا به يیكو ی،هاؾ یبه يیكو
ٌؿيؿ. یی ٌکىث وی هیهی ه١ًىی، هاقوظیهایى شً، ایى يیكوهای ٨ا٬ؿ  ؾق ی٭یى ٘ىق به

و ال پكوقؾگاقي بىؾ که او قا با ؼؿایً هكجبٗ واؼث  ابىبکك ٠صیب ه١ًىی یقوظیه آو ولی
و  یهاؾ یا٨کاق هكؾم قا به یک يیكو یهماو قوظیه قابٙی بىؾ که يیكو و شىث ییاق  ا٬ؿام ایى ؾق

 یاقلي بیٍحك  یقوظ یكوبه يی ٠میم اوالم که اوث ؾلیل همیى هب يمىؾ؛ يٝیك جبؿیلیب ِی ا٬حّاؾ
یكا وث؛ا لی٬ا ث ؼىاهؿیيم هكگم اوالم ه٭ؿن ؾیى ل یث ِی آوا ه١صمه یها٨ِك  بتؿوو بٍك

ایى اوث  همیٍه ١ٌاقي بلکه بكوؾ، هؿق به واؾگی به ايىاو یايؿوؼحه یيیكوها و بمايؿ اوح٩اؾه
 ؾیین ٌئىو ا٬حّاجًٝ یهصبىق يیىث بكا هكگم هىلماو ایى بًابك ق٨ث؛ پیً به قو بایؿ همىاقه که

و  یکه ال اِىل اؼال٬یك بپكؾالؾ و وپه آو يیكو و ٬ؿقجهای ک٩كی ؾیگو يٝام یبه قاه کمىيیىح
 گكؾؾ قا قایگاو ال ؾوث ؾهؿ.یبكايگیؽحه ه یقوظ

 حجاتی خَاّزاى:علت ّفذّن: تی
 لياوها ال هٍؽُ ٌؿو آو و ٨او٫ هایايىاو ؾوث ال هىلماو، لياو هايؿو هّىو كایب اهّٰلل

اَيِّّّ ٨كهایؿ:هیکه وث؛ چًاوا ظصاب قا بكای آياو ٨ْك گكؾايیؿهبؿکاق،  َٓ حُّ
َ

ِبُِّّ أ نلَّ و ٱ ِّ كُ َم َِٰج َو ۡز
َ

ّأِ
ُۡؤذَِّ ي ِّ َل فَ ِّ ََ َرۡذ ۡػ ُح ِّ ن

َ
أ َِنِّّّ ۡد

َ
أ َِمِّ َٰل َذ ِّ ََّ ِيتِِٓ َٰت َجَؾ َِّ ٌِ ِّ ََّ يَۡيِٓ َغ جنَِيِّ ُۡد ي ٌِِنَِيِّ ۡؤ ٍُ ۡ ل ٱ َِصآءِِّ ن َو احَِمِّ َِ َب ٱَو ِّ َن ََ َو ِّ ََ ِّۡح ٔر ِِّّلِلِّ ُف ِّاَد

ِّ ٍ ؼىؾ قا شمٟ  یکه قؾاها بگى هؤهًاو لياو به و ؾؼى  ؾؼحكاو و همىكاو به پیاهبكٕ یا« ۻ.٥٩ِّارَِّخي
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بًؿوباق و آلىؾه[ ؾوث کن بال ًٌاؼحه ٌىيؿ و یکه ]ال لياو بكو ا٨کًًؿ. جا ایىؼىیً ٨ بك شىق و
 ...».و ههكباو بىؾه و هىث  ؾق يحیصه هىقؾ اـّیث و آلاق ]اوباي[ ٬كاق يگیكيؿ. ؼؿاويؿ آهكليؿه

 هؽحل هی قا آو و١ٔیث و جهؿیؿ ٌؿت به قا کًىيی شىاهٟ که٠ىاهل بمقگی ال یکی هحؤو٩ايه
 هكؾم ا٨کاق قوی ه٩ًی جؤذیكات ٬ؿقآو ظصابیبی ایى .اوث ؼىاهكاو بؿظصابی و ظصابییب يمایؿ،
ظصاب  و ٌؿه پیؿا ا٘كا٦ و ىٌهگ  ؾق ياؾاو و ؼكؾبی هایايىاو ال ای٠ؿه که يمىؾه واقؾ شاه١ه

بؿايًؿ  جا کًًؿيمی جىشه هیچ الهی یهحبّكکه آیات به هاآو ولی کًًؿ.هی ٬لمؿاؾ لو ليؿاو قا اوالهی
 که آیا ظصاب وا١٬ًا ليؿاو اوث؟ ی ٨ْك ٌؿو ظصاب چیىث؟٨لى٩ه ظکمث و

یى ظکمثگك بمقگآیات ٬بلی، بیاو  باٌؿ:های ظصاب هیجك
 ٌىؾ؛ ظصاب بكایو باق و بؿکاق هیبًؿ ال لو بی ؾاهىپاک لو ٌؿوؽُهٍ وبب ظصاب اول:

 ابل اظکام الهی وك ج١ٝین ٨كوؾ هیکه کؿام لو وا١٬ًا هىلماو بىؾه و ؾق ه٭کًؿ هٍؽُ هی ها
 باٌؿ.کؿام لو هحمّكؾ ال اظکام الهی هی آوقؾ و

یكا ؾهای اوباي هیؾوم: ظصاب وبب ظ٩اٜث لو هىلماو ال ايىاو ق شىاهٟ اهكولی ٌىؾ؛ ل
های بؿبؽحی وشىؾ ؾاقيؿ که همیٍه به ؾيبال ياهىن هكؾم هی گكؾيؿ. جا هرل گكگی ظملته ايىاو

 کًًؿ و ٩٠ث و ياهىن هكؾم قا به جاقاز ببكيؿ.
ظصاب بی ؾیگكی و باظصاب آياو ال یکی کهؾقظالی ،کًًؿ ٠بىق یاکىچه ال ؾوؼىاهك اگك :هرالً 

ٌىؾ؛ به يٝك ٌما کؿام یکی ال ایى ؾو ؼىاهك بیٍحك ؾق  ٜاهك ٨او٭ی ؾهك  آياو قوی هب قو ال و باٌؿ
 ه١ْك ؼٙك اوث.

ؿ که ؼىؾي هن کًایى هٙلب ٨کك يمی به کًؿ،هی قا ظصاب بىؾوليؿاو ؾ٠ایا کهبؿبؽحی آو
یكا کًؿ؛هی ليؿگی يؿاول  ؾق همیٍه یىحى هك٨كؾی بكای ل ؼايه[  یا وكا يام ]به یىاقیؾچهاق  ؾاؼل ؾق ل

ليؿاو يیىث؟ٕ ٌایؿ  کًؿ،هی ليؿگی آو ؾق همیٍه ٨كؾ آو کهایؼايه ٌما يٝك به په اوث. بی١ی٘
ها و ها، و،ؾ٠ای ایى قا کًؿ که ها ا٘كا٦ ؼايه قا بكای هعا٨ٝث ال آهؿو ؾلؾها، گكگاآو ٨كؾ 

 کًین که به ها ظمله يکًؿ یا ال ها چیمی قا به وك٬ث يبكؾ و...شايىقاو وظٍی ؾیگك ؾیىاق هی
چٙىق اهکاو  ،ؾهؿ اومً ليؿاو يیىثکه ٌما قا ال ؾلؾها يصات هیایى قا بؿايیؿ ؼايهای
بكؾو ٩٠ث و ياهىن بیى ال کمیى ؾق کههاییو، و هاؾوث گكگ ال قا هىلماو لو کهظصابی ؾاقؾ

 ؾهؿ، ياهً ليؿاو باٌؿ.هىلماو اوث، يصات هی
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 ٨كهایؿ:هی ٬لمؿاؾ يمىؾهشاهلی ی ؾیگكی جكک ظصاب قا یک ٠اؾتؾق آیه اهّٰلل
ِّٰۖ وَلَٰ

ُ
ۡأ ِِّٱ ث ِيِيَّ َٰٓ ِّٱىَۡج َج َِّتَبُّ ََ َِّوََّلَِّتَبَّۡج ََّ ٔحُِس ِّ.ۻ ....َوكَۡرَنِِِّفُِّبيُ

ِّ».يکًیؿ ییو ؼىؾيماجاو بمايیؿ و همچىو شاهلّیث پیٍیى ٜاهك يٍىیؿ یهاو ؾق ؼايه«
یس بىؾه. ایى ال٩اٚ اٌاقه به قاکه ٬بل اق اوالم ؾق ؾيیا  اوث شاهلّیحی آو اولی، شاهلیث ال هكاؾ«

 هیظیایی گىحكؾه ظصابی و بیؼىاهؿ آهؿ که ؾق آو بی ؾیگكی ّیثشاهل ،ایى ایى ؾاقؾ که په ال
 ۼ.»گكؾؾٌایؿ آو شاهلّیث اهكول اوث که ؾق همه شا هٍاهؿه هی ٌىؾ و
كؾهؾاهى با ٩٠ث و پاک ٬ؿقآو هالو اوالم ِؿق ؾق ولی كؾيؿ. کها ٌكم هیبىؾيؿ که ظحی ال هؤ

و١ٔیث  ایى ؾیؿو با کًًؿ.يمی ظیا هن هاليؿه ال ظحی بلکه ها،هكؾه ال ٨٭ٗ يه اهكولی لياو ا٨ىىن
ؾق  که ٠الهه ویؿ٬ٙب ٌهیؿآو شاهلّیث ٨كا قویؿه؛ چًاو که ٌىینهی هحىشه شاه١ه، وؼین

ََِّّ ی:ج٩ىیك آیه ُِس ح ٔ ُبُي ِّ ِِف ِّ َن ۡر  ی ؼتاَ و لهتاو ه١یًتیشاهلّیث بته ؾوقه«يگاقيؿ: هی ...َِّوكَ

هٍؽُ  هایايؿیٍه ؾاقای هٍؽُ یگىيهبه و اشحما٠ی اوث ظالحی ایى بلکه يؿاقؾ، اؼحّاَ
به وشىؾ  شاییهك  ؾق و لهايی هك ؾق ايؿیٍه یيعىه ایى و ظالث ؾاقؾ ایى اهکاو اوث. ليؿگی بكای

ه٭یان  بؿیى جىّشه با  اوث. شاهلّیث بك ؾلیل ظالث هماو آهؿ؛ پؿیؿ ظالحی چًیى که هكشا و آیؿ
که شاهلّیحی ؛هىحین یکىق  شاهلّیث یؾوقه ؾق اکًىو ها کهکًینیه ؾقک و ٨همینیه ه١یاق بؿیى و
ّیث ًٌاؼث ؾق و ؾاقؾ یظیىاي یبیًشهاو و ياهًصاق ظىانا یىجیىیپا به بٍك  ۽.»اوث٨كوا٨حاؾه پّله ك

یكا باٌؿ؛ جكؼٙكياک اولی به يىبث ١٨لی شاهلّیث کًنهی ٨کك هى اوالم  ال پیً شاهلّیث ؾق ل
کاقهای  و بىؾ ٌؿه ٠اؾی ٌاوبكای ٔؿاؼال٬ی ١٨الا و ٌؿيؿهی بیكوو هاؼايه ال صابظبی هالو

و١ی  همهآو وشىؾ با لهاو آو ؾق هالو که اوث ایى ههن یيکحه کكؾيؿ.هی لياو هن قا ؼايه ال ؼاقز
٬ٟٙ يٝك ال به  اهكولی، یشاه١ه قؾ ٩ايههحؤو ولی يؿاٌحًؿ. شایگاهی و اقليهیچ ؼىؾ، جالي و

ايؿ و کاقهای ی هكؾها وپكؾهاؼال٬ی، جمام کاقهای ؼايه قا لياو به ٠هؿه اوز قویؿو ٨ىاؾهای
 هیؾهًؿ و اگك ؾق ایى باقه هكؾ بیچاقه چیمی بگىیؿ وای به ظال آو هكؾ بیكويی قا ؼىؾ ايصام هی
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یكا ٌىؾ؛  ایى ؼبك قا بكای شهايیاو پؽً هی ی ٌیٙايیهاقوؿ و قوايهبٍك هی ظ٭ى٪ به وؽى ل
 ٠ؿالحی کكؾه اوث.همىك ؼىؾ بی يمایًؿ که ٨الو هكؾ ؾق ظ٫

 ؿ يٝامهای ک٩كی ]همايًی لياو ال يٝامها، ج٭لیؿ کىقکىقايهی ایى بؿبؽحیاوان و ٌالىؾه
یكا اوث؛ و...[ ٨مًیىن بٍكؾووحی، ؾهىکكاوی، های ؾق  هاکٍىق  جماهی ؾق ٌكوق هایيٝام ایى ل

ؾم ياؾاو به آو گكایً پیتؿا که ؾق ٜاهك آلاؾی يماوث، اکركًا هك ییشاظال پیٍك٨ث اوث و ال آو
ٌاو قواو اوث. يمىؾه به ؾيبال ج٭لیؿ هاآو ال هن هىلماو ؼىاهك و يمایًؿهی پیكوی آو ال و کكؾيؿ

 ٨كهایؿ:چًیى ج٭لیؿی قا يً، بٍك ؾايىحه هی ٠الهه ا٬بال الهىقی
 بیى کته ليتؿ ؾم ل جصتؿؾ آو يً، بٍك

 پیچیؿه وك الظکتن ؼتؿا کتكؾه جمتكؾ
 

یاو بًمىؾوث چى ظیىاو بؿو ؼتىؾ   ٠ك
تؿ« ال یبًمىؾه به ج٭لیؿ ٤لتٗ پیتكو  »هؤ

 

، ؼًصك به ٬لب پاک و ياليیى کاق ؼىؾا ایىب ؾايؿ و به ٨کك ایى يیىث کهيمیؼىاهك هىلماو 
به هیؿاو هعٍك، و٬حی ؾق هعٕك اههتات  ليؿ و به ایى ٨کك يیىث که قول ٬یاهثهی اهّٰللقوىل

 ؾهؿ.ظأك ٌىؾ چه شىاب هی #المؤهًیى
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 اٍل:تلخیص تخص 
 هايتؿو ٠٭تب با٠تد ٠ىاهلی چه که ٌؿ بیاو وآ های٠لث و هىلماياو ايعٙاٖ بؽً ایى ؾق

یاؾی يکات به ها ایى بؽً ؾق اوث.گكؾیؿه اياوهىلم  ٬كاق ـیل اوث: آو ی٨ٍكؾه که بكؼىقؾین ل
ظأك ٠ا٩٘ه، هعبث، هىّؾت و بكاؾقی ال بیى هىلمیى بكؾاٌحه ٌؿه و ؾق ٠ىْ کیًه ؾق ٠ّك 

 و ب٥ٓ، ٠ؿاوت و ؾٌمًی، ٬لىب آياو قا جىؽیك يمىؾه اوث.
ی اوث ٌؿه قظنبی ٬ؿقآو هاآو های٬لب ی ٌاو ٠اؾی ٌؿه و هیچؽحى ؼىو بكایکه ق اقٌل

واهك آ و یؾای ٨كاااِله گك٨حًؿ و ؾق ی اظکام الهی ٨ها ال اشكال يیىحًؿ. آویبكای همؿیگك ٬ا
ِْ هعبث با  ؾق و يمىؾيؿ کاهلی و وىحی اهّٰلل ؾيیای  ، ؾلبىحگی بهاهّٰللهح١ال و قوىل اهّٰلل٠ى

ٌیٙايی  و ي٩ىايی هایهىن و ٌؿيؿ ؾيیا هال آوقیشمٟ ٨کك به همیٍه و کكؾيؿ پیؿا اقليبی و پىچ
ی٭ه و قويؿ قهبكاو  و ٨او٫ هكؾم ؾوث به ٌاولهام يمىؾ. هؽحل قا آو و گك٨ث كا٨ قا ٌاوليؿگی ی٘ك

یؿيؿ و اقلي اهّٰللال بفل شاو و هال ؾق قاه  و ا٨حاؾ ٫یياال  ایمايی و اؼال٬ی قا های هح١ال بؽل وقل
به ؼىؾ  اوث لبان و قي، به ايىايّیث کهایى ٨کك به و ٌؿيؿ بؿبیى ؾیى ه٭ؿوات به و گك٨حه ياؾیؿه
كک، یکی قا ویاهكب و ؾیگكی قا ٠صن، یکی قا ٌؿيؿ. یکی قا ٠ ه٥كوق پىوث  ا٥٨او و ؾیگكی جؤ

کاق و... ٬لمؿاؾ يمىؾيؿ. ایى و ؾیگكی و٩یؿ پىوث، یکی قا وهابی و ؾیگكی قا هبحؿٞ و بؿ٠ث
 گىيه که ٬لىب اهل کحاب وؽث گكؾیؿه بىؾ:ا٠مال وبب ٬ىىت ٬لىب آياو گكؾیؿ هماو

ًَِّّ ۡجِّ ُث َص بُِّ كَ ئُ ػِّۡ ُسًكُ َب ِّ َۢ ِ َِهٌَِّّ فَ َِمِّ َٰل َذ ة  ِّ ِدِّ َٔ ۡص كَ ِّ دُّ َش
َ

أ ۡوِّ
َ

أ َِجاَرةِِّ ۡۡل ٱ نََِِّّّن ََِِِّّإَو جٌَِِِّّّ َف َحَخ اِّ ٍَ َ ل َِجاَرةِِّ ۡۡل َُٰر ِّٱ َۡف ُ
َ
ۡأ ٱ ِّ ُّ ِۡ ٌِ ُرِّ

نَِّّ ا ِإَو َٓ ِۡ ا ٌِ ٍَ َ قُِّ ل لَّ َشَّ ُرجُِّ ي ۡخ ُِّّ َذَي ِۡ آُء ِّ ٌِ ٍَ ۡ ل نَِّّ ٱ ا ِإَو َٓ ِۡ ا ٌِ ٍَ َ ُِطِّ ل ت ۡٓ َ َح ٌِ ِِّ ۡشَيث ِِّٱ َخ ا ۚ ِّلِلِّ ٌَ ُِّٱَِّو َِّٰ لِلِّ َِغ ا فِوٍِّة ٍَّ ئَُنِّ َخ ٍَ ۡػ   ۻ.٧٤َت
 هتاوتً، ای الً، یا وؽث جك ال وً،. پتاقهوؽث ٌؿ، همچىو و ٌما یهاؾل آو ال په«

 و آیتؿیؿ و آب ال آو بیكوو هٌکا٨یکه ه اوث هاآو ای الپاقه شىٌؿ ویه يهكها آو ال که اوث
یمؾیه ٨كو ؼؿا جكن ال که اوث هاآو ال ایپاقه  ».ؼبك يیىثیکًیؿ بیال آيچه ه ؼؿا و ق

 بیى همؿیگك لوؾگفق ؾيیا و اؼحال٨ات ؾق اتلّف گفقايی با هىلماياو ه٥ٍىل ؼىيکه و٬حی

ث ایى ال اوالم ؾٌمًاو بىؾيؿ، یى يمىؾه اوح٩اؾه ٨ِك  بكؾيؿ.  جاقاز به قا هاوكهایه ٠میمجك
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 :ّای پیطزفت ٍ تزقیراُ
اهك کاهاًل اهكاْ ياگىاقی يمىؾ که ؾق ٜ ؾچاق و کكؾ یکىاو ٤باق و گكؾ با قا ها بكؼاوث که٘ى٨ايی

  این.ى هْك ٌؿیؿی هبحال ٌؿهچًیها هحىشه ٌؿین که به ال هؿت پهال٠الز اوث و همگی 

این که بكای جؿاوی پیً کؿام پمٌک بكوین؟ چگىيته جتؿاوی ی ها به ظال ؼىؾ هايؿههمه ظاال
؛ کته ٨٭تٗ ال ؾاقو اوتح٩اؾه ؿق ظاؾ اوث که يیال به شّكاظی ؾاقؾ یا يته٬يمایین؟ آیا هْك ها آو

یكا ؾق اذك ٘ى٨او ل  په باٌؿ ؾّوهی اگك و کًین؟ٕ های یاؾ، چٍنال چه ؾاقویی اوح٩اؾه يمایین؟ٕ ل
 جىايین ؾقوث جٍؽیُ ؾهین.ؾاقوها قا يمی ها ال يىق ا٨حاؾه و

ظالتث  جتا ال ایتى ،ِتلی باٌتینپه بك ها اللم و ٔكوقی اوث جا ؾق شىتحصىی ؾاقوی ا
 های پیٍك٨ث و جك٬ی اللم اوث بؿايین که:ياگىاقی يصات یابین و ٬بل ال ٨همیؿو قاه

 ؟تَاًٌذ در جاهعِ هؤثّز ٍاقع ضًَذچِ کساًی هی
جىايًؿ ؾق شاه١ه هؤّذك وا٬تٟ ٌتىيؿ و کتؿام آقیٕ ایى هٙلب بىیاق ههن اوث که چه کىايی هی

 جىاو ؾقهاو کكؾو ایى اهكاْ قا ؾاقيؿ.گكوه ال پمٌکاو و هحؽّّاو، 
 جىايًؿ ؾق شاه١ه هؤّذك وا٬ٟ ٌىيؿ، ٠باقت ايؿ ال:که هیهاییايىاو

 علواء ٍ طلّاب ربّاًی 
اق ٠لن، ٠مل هن ؾاٌحه باًٌؿ. که ؾق ک٬ًٍاق هؤّذكجك ؼىاهؿ بىؾ؛ به ٌٖك ایىای یى ٬ٍك ال همها

یاؾ جؤذیك ٠لث یه،  هّكو٦ همیٍه ٬ٍك ایى ؛اوث ّؽُهٍ کاهالً  و وأط همه بكای هاآو ل جؿق
 ٌىؾ.هح١ال هی اهّٰللب بیٍحك آياو به ج١لین و ٠باؾت الهی هىحًؿ و ایى ا٠مال وبب ج٭كّ 

مل يمىؾه به ی ؾقوث يمایًؿ و به آو ٠اوح٩اؾه ؾاقيؿ که٠لمی ال بمقگىاق، ٘اّلب و ٠لماء اگك
های ؼىؾ قا به کاق بكؾه جمام جىاو و جاليشاه١ه کالن بگفاقيؿ و  ا٨كاؾ بیى ؾق و بكوايًؿ ؾیگكاو

یى يهٕثجىايًؿ بمقگقا هؿاوم و هىحمك به پیً بگیكيؿ، هی ایى قوي  پا يمایًؿ.ها قا بك جك
یاؾی لمای٠ گفٌحه ؾق یا کًىيی شىاهٟ ؾق که ٌىؾ ایصاؾ وؤالی ٌایؿ  جالي و ؾاٌحًؿ وشىؾ ل
 ؾوث يیاوقؾيؿ. ای يمىؾيؿ، اها بال هن هى٨٭یث قا به ايؿالههای بی

ها ایى اوث ها و ظكکثالياوحمكاق ایى ج ٠ؿم و هى٨٭یث ٠ؿم ٠ىاهل گ٩ث: بایؿ شىاب ؾق
ه ال ه١ًىیث، اؼالَ و ظكاقت ٬لب کنکه ؾوث جكی بكؼىقؾاق بىؾيؿ کته ايؿقکاقاو ایى ٠ِك

 های وكؾ وكوکاقی يؿاقؾ.٘بی١حًا ؾیى اوالم با چًیى ه١ًىیث
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ی وايًؿ، ١ٙ٬ًا ٠ؿهو قوىلً قا بكای هكؾم بك  اهّٰللًؿ جا وؽًاو ٘الب جالي يمای و ٠لماء اگك
یاؾی ؼىاهًؿ  پفیك٨ث. ل

یى قاهبمقگال   ، ِبك و اوح٭اهث ؾق قاوحای ؾ٠ىت و ؾاٌتحى٠لماءهای پیٍك٨ث ؾ٠ىت جك

 و٬حتی ايبیاءکه چًاو اوث؛ ؼیكؼىاهی ظه و الهی بًؿگاو با يیک اقق٨ح و ٩ٌ٭ث جكظن،

٬لب  ِمین ال آياو آقلوی و وىؼثهی هاآو ظال به ٌاوؾل کكؾيؿ،هی هؿههٍا قا هكؾم بؿ ظالث
گىيه که آقلوی ٬لبی یک پؿق ٩ٌی٫ و هكبی ؾلىىل، ایى اوث هماو؛ بىؾ اهّٰللاِالض بًؿگاو 

گك ک ؾ٠ىتلفا یک هبل٣ و ی؛ که ٨كليؿايً هؿایث ٌؿه و به و١اؾت ؾيیا و آؼكت يایل گكؾيؿ
ٌىؾ، که هحعمل هیو ؾق ه٭ابل هٍکالجی ل١اؾه ٩ٌی٫ و ههكباو باٌؿا بایؿ يىبث به هكؾم ٨ى٪

ولی ببیًیؿ که چگىيه با . گ٩حًؿقا ياؾاو و ابله هیکه هىؾچًاوِبك و اوح٭اهث ؾاٌحه باٌؿ. 
ین٬كآو ،ؾهؿهی قا ٬ىم شىاب ههكبايی ی٧ گىيهایى کك َلِّ :کًؿهی ج١ك مِِّ كَا ۡٔ ََٰل َسِّ َي ۡي ث ِّ ِِبِّ ىَ َْ َفا َِِّّش ِّنِ َِٰه َل َِّو

ل ِّ ٔ َِّرَُش ِ ٌِِِّّّ ّ ِِّّرَّ نَي ٍِ َٰيَ َع ۡى ِّ ٦٧ٱ نٌي ٌِ
َ

أ ِّ ٌح ِص َُا ِّ ًۡ ُس ىَ ِّ۠ َُا
َ

َوأ ِّ ّّبِ َر ِّ َِٰج َؾ َِسَٰ ر ِّ ًۡ ُس ُِغ َّي ة
ُ

 ۻ.٦٨أ
ٓ  ٦٧ٔ شهايیاين اقپكوقؾگ یوى ال ای٨كوحاؾه هى بلکه ،يیىحن ابله هى ٕهى ٬ىمیا :گ٩ثهىؾ«

 ».ٌما هىحن یاهیى بكاقواين و هى ياِعی یقا به ٌما ه هى اظکام و اواهك پكوقؾگاق ؼىیً
ِّ :گىیؿؾق شىاب چًیى هی یکًًؿ، ولگمكاهی هحهن هی قا بههمچًیى يىض ِم ۡٔ ه ََٰل َي ِّ َل ها كَ

ث ِّ َٰيَ َضَؾ ِّ ِِب ِّ َس ۡي ِِّّىَ ِّنِ َِٰه َل ل َِِّّو ٔ َِّرَُش ِ ٌِِِّّّ ّ ِِّّرَّ نَي ٍِ َٰيَ َع ۡى ِّ ٦١ٱ ًۡ ُس ىَ ِّ ُح َص ُ
َ

َوأ ِّ ّّبِ َر ِّ َِٰج َؾ َِسَٰ ر ِّ ًۡ ُس ُِغ َّي ة
ُ

 ۼ....أ
 یول. هن يیىحن یؾق هى يیىث و ؾچاق وكگٍحگ یه گمكاهگىيهیچٕ ٬ىم هىیا: گ٩ثيىض«

ّیثٓ ۻ٦ٔ پكوؾقگاق شهايیاين یای ال وىهى ٨كوحاؾه پكوقؾگاقم قا به ٌما ابتال٢  یهاهى هؤهىق
 ...». ؾهنیکًن و ٌما قا پًؿ و ايؿقل هیه

به يىبث  چًاو آيعٕكت اوث که قا هکكقًا ـکك کكؾه اهّٰللقوىلٍؤو اظىال ال٬كآو ٠ٝین
 :آهؿيؿؼىقؾيؿ که گاهی ال ٨ٖك ٤ن و ايؿوه به وحىه هیاهث ؾلىىلی ؾاٌحًؿ و ٤ّه هی

ِّ َِٰخع ۡفَصَمِِّّىََػيََّمَِّب ِِّّجَّ َّلَّ
َ

ِِّّْأ ٔا ُ ٌِِنِيَِِّّيَُسُٔ ۡؤ  ۽.٣ُِّم
 .»یآوقيؿ، ؼىیٍحى قا يابىؾ کًیکه آياو ایماو يم٤ن و ايؿوه ایىال  یهؼىایايگاق ه«
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 اهراء ٍ حکام ربّاًی 
کته جىايًؿ آياو قا ؾق هك ومث و شهحیکه لهام هكؾم ؾق ؾوث ایى گكوه ٬كاق ؾاقؾ، هیییشال آوا

يمایًتؿ و اکرتكًا بته ایتى ٨کتك ها کاق هیبؽىاهًؿ هؿایث کًًؿ؛ چىو اکركًا هكؾم جعث ٨كهاو آو
 ی ایى قهبك ؾقوث اوث.اهىحًؿ که ٌایؿ هك کاق و کكؾه

هٕكجك ال ؾیگكاو جىايؿ که ه١ه ه٩یؿ وا٬ٟ ٌىؾ، هیجىايؿ ؾق شاگىيه که هیهماو قهبك یک البحه
گىیًؿ و هی ٌىؾهی ٠اؾی شاه١ه بكای کاقایى ٌىؾ، قواو هًعك٦ هایقاه به قهبك آو اگك باٌؿ. يیم

 بىؾ، چكا آو قهبك ايصام ؾاؾ.کاق ؾقوث يمیاگك ایى
یاؾی وشىؾ ؾاقيؿ که شم ؼىقؾو و ؾق ؾايًؿ. ا يمیؼىابیؿو چیمی ق  شىاهٟ اهكولی قهبكايی ل

 ؾايًؿ.قهبكايی وشىؾ ؾاقيؿ که ؾقوث ظك٦ لؾو قا هن يمی ظحی
بلکه  يیىحًؿ، ؼىؾؼىاه و جًبل هایايىاو ایى ٌىيؿیه اوالم پیٍك٨ث وبب کهظکاهی و اهكاء

ه جماهی ؾق و يمایًؿ شاقی قا الهی اظکام شاه١ه ؾق که اوث اهكایی و قهبكاو ٠ؿالث  بایىحی ها٠ِك
 ؾاٌحه باًٌؿ.

كاو پیٍتیى چگىيته یابین کته قهبت٠صیب اوثٕ اگك يگاهی بك ٬كوو گفٌحه بی٩کًین، ؾق هی
ی لٍکكی کته ج١تؿاؾي ؾق هن پیاهبك بىؾيؿ و هن ٨كهايؿه اهّٰللهراًل: قوىل؛ يمىؾيؿليؿگی هی

یى ٌهكها ]همچىو ههماقاو ي٩ك بىؾ. همچًیى بمقگ هًگام و٨ات آيعٕكت کتۀ هکكهته و جك
یى هاقت ایٍاو بىؾ، هیاجعث  هؿیًۀ هًىقه[ ؾق یى پىٌاک اوتح٩اؾه جىايىحًؿ ال بهحك لبان، بهحك

 کكؾ.یی ایٍاو ال ِگكو ک٩ایث يمؾو لقهؾقآوق  یٌاو بكایکه ال ؾيیا ق٨حًؿ، ؾاقایی لهايیول .کًًؿ
 ال کاهل هایآياو يمىيه« ٨كهایؿ:هی اهّٰللقوىل یاقاو هىقؾ ؾق يؿوی٠الهه ویؿابىالعىى 

و ال آو وى ٬أیايی  گماقؾيؿال یک وى اهاهايی بىؾيؿ که با هكؾم يمال هی بىؾيؿ. ؾيیا و ىؾی شمٟ
 ؾاقایی و هىالا بك بىؾيؿ ؾاقايیاهايث يمىؾيؿ،هی ٬ٕاوت ٠لن و ٠ؿل با هكؾم ؾ٠اوای ؾق که بىؾيؿ
ىؾيؿ ب اهكایی و شهاؾ و شً، قهىل و وپاهیاو ٨كهايؿهی شهث بىؾيؿ ٨كهايؿهايی ،هىلماياو های

 کكؾيؿ.ه و ظؿوؾ الهی قا اشكا هیٌؽًّا اؾاق  که اهىق ٌهكها قا
یکی هصحهؿ،  ٨٭یه و ٨همیؿه ٬أی ٬هكهاو، و هصاهؿ پكهیمگاق، و هح٭ی لعٝه،یک ؾق آياو ال هك

 ۻ.»اهیك با اقاؾه و ویاوحمؿاق با جصكبه بىؾيؿ
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كؾ. هی جىاو گ٩ث کته کگی هیبحؿا با يال و ي١مث ليؿ ا٨كؾی بىؾ که ؾق  ٠مك بى ٠بؿال١میم
 نلبا  ؼال٨حً[ ال ]٬بل بحؿاا ؾق«  گىیًؿ:هی يگاقاوویكت ظحی بىؾ. ٌاهماؾه یک هايًؿ او ليؿگی

یکه بك لی٩هؼ ٠ًىاو به کهلهايی اها گك٨ث،يمی ٬كاق وی پىًؿ هىقؾ هن ؾقهمی هماق های ٬ؿقت  یاق
 .»پًؿاٌثیمث هی٬پًس ؾقهمی قا هن بكای ؼىؾي گكاو های چهاق و یايٍىث، لبان

هىاقؾی بكای ها  چًیى هكوق بلکه يیىث، ٠بؿال١میم بى ٠مك یياههليؿگی يمىؾو بیاو هؿ٦
جىايؿ ال کصا هی و کًؿ پیٍه قا ؿاقیاهايح چگىيه و کًؿ ظکىهث چگىيه بایؿ قهبك یک که آهىلؾهی

 ی ٠اؾل ؾق شاه١ه ؼؿهث يمایؿ.هايًؿ یک ؼلی٩ه
 هادراى هَفك 
 جا يمایًؿ، ج٭ؿین اوالهی یشاه١ه بكای قا ولعٍىقی و ٌصاٞ ٨كليؿاو جىايًؿهی هى٫٨ اؾقاوه

ؿ و جك٬ی ؾیى ه٭ؿن اوالم گكؾيؿ.  وبب ٌق
هربث  بىیاق ذاقآ  اظىان ایى ،ٌىؾ پیؿا بايىاو ؾق یکي ا٠مال ايصام و یؾاق ؾیى اظىاوات اگك

یكا آوقؾ؛ ؼىاهؿ اقه٥او به هىلمیى ٨كليؿاو بكای یه٩یؿ و ؿ  او ال بؿوِ جكبیث آي ل جىلؿ جا وًیى ٌق
ظىاوات ؾیًی قا بكای ٨كليؿاو به ؾوث هاؾق اوث. اگك هاؾقاو ؾق جالي ایى باًٌؿ که ا و بلى٢

يؿگی آياو کاٌحه ٌؿه لاق ل ٌىؾ که ؾق کٍثال همايًؿ بفقی هیا٠م ایى ؾاقيؿ،يگه وكليؿه ؼىؾ
 اهكوله ٨كليؿاو ال ابحؿاؤو٩ايه اها هح گكؾؾ.ی اوالهی هیؼیمی ه٩یؿ بكای شاه١هو اهیؿ ظاِل

که اگتك ٌىيؿ. یا ایىیيؿاقؾ؛ لفا با ؾیى آًٌا يم یٌىيؿ که قي، ؾیًیپكوقي ؾاؾه ه یؾق هعیٙ
جكبیث ٌىيؿ،  یًیى هعیٙؾق چ قي، ؼىاهؿ بىؾ. هكگاه ٨كليؿاوکن یؼیل ،آًٌا ٌىيؿ یبه يعى

 ٌىؾ؟ ایى اهك کاهاًل قوٌى اوث.یی آو چه هيحیصه
ها، ي٭ً يمىؾو اظىاوات ؾیًی ؾق آوليؿه و ٨كليؿاو ؾقوث جكبیث اوحایق  ؾق قاوهاؾ  آقیٕ

ی کىؾکی گهىاقه ؾوحايً با کهليی«  اوث: گ٩حه ؾايٍمًؿاو ال یکی چهچًاو ؾاقيؿ؛ ههمی و بىما
 ۻ.»شًبايؿی لهیى قا هیوا٬ٟ کكهؾهؿ، ؾق قا جکاو هی

یبا وكوؾه  ظا٨ٛ ابكاهین یٌا٠ك هّك همچًیى   اوث:چه ل
مُّ 

ؤ
٠ْتتتَؿْؾَجَها ِإـاَ  َهْؿَقَوتتتةٌ  ا 

َ
 أ

 

٠ْتتَؿْؾَت  
َ
تت١ْباً  أ تتَب  ٌَ یَّ ٠ْتتَكاِ٪  َ٘

َ
                  ۼْا 
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کًًؿ، اگك ؼتىؾ ٌایىتحه و یها قا جكبیث ههىحًؿ که ايىاوی شاه١ه هايًؿ هؿاقو یهاؾقاو بكا«
 ».پكوقايًؿیقا هاِیل و پاکی  یيیکى جكبیث ٌىيؿ، هكؾه

 ُی هردمتَد 
هؿا٦ ؼىؾ قا یکی کًًؿ، هیچ ؾوث هن ؾاؾه ا٨کاق و ا به ؾوث هكؾم یجىؾه کًىيی شىاهٟ ؾق گكا 

همیٍگی ؼىاهؿ  و هىحمك ٬ؿقت ایى ظحی کكؾ. يؽىاهؿ پیؿا قا آياو بكابك ؾق ه٭اوهث أتشك  هّلحی
 به ؼا٘ك ؾیى باٌؿ، يه اظیای ج١ّبات ٬ىهی، يژاؾی و... به ایى ٌٖك که اجعاؾ ٌؿ.

یىبمقگ هاه٥ىل لهايی   هتی ه١ّك٨تی هىلماو قا ؼىؾ ٜاهك ؾق ظحی ؾاٌحًؿ؛ قا ؾيیا ٬ؿقت جك
یمی که به باقآوقؾيؿ، يٍاو ؾاؾ که آياو هىلماو يبىؾيؿ، بلکته ال هاییکكؾيؿ. اها ٨ىاؾها و ؼىيك

یبای ؾیى اوح٩اؾه کكؾيؿ و ؾق يهایث ٘ىقی ٌکىث ؼىقؾيؿ که اهكول اذكی هن ی وىء هیيام ل
 يمايؿه اوث. ها با٬یال آو

 گزدد؟سثة پیطزفت ٍ تزقی اهت اسالهی هی چِ راّکارّایی
ِلَط  َلْى « ٨كهایؿ:هی ايه بى هالک اهام ّْ ِة  َهِفهِ آِؼَك  یؤ هَّ

ؤ
َلَط  َها ِإالَّ  اْ  ِْ َ

َلَها أ وَّ
َ
 آؼك ایى اهث« :ۻ »أ

 ».[ اِالض ٌؿ#که اولً ]ِعابهیهگك به هماو چیم ،ٌىؾیاِالض يم
یاؾی قاهکاقهای کاقبكؾوبه با اوهىلماي کهو٬حی همگی  ،کًًؿ پیؿا ؾوث هى٨٭یث به يحىايىحًؿ ل

 که اولً قا اِالض کكؾ.یهگك با آو ایماي ،پفیك يیىثاِالض ؾیى ایى آؼك که ٌؿيؿ ه١ح٭ؿ ایى به
شم١یث  ؛قو بىؾيؿه ب قو هىحین که هىلماياو ِؿق اوالم قو هب قو یو١ٔ هماو با ها اهكوله

یىبمقگ با و بىؾيؿ ايؿک یػ یهایاهپكا٘ىق  جك ایكاو  ی٘ك٦ قاوث اهپكا٘ىق  ال ٌؿيؿ، قو هب قو جاق
، ویاوث یشًگ٨ًىو ،یآهاؾگ ذكوت، ا٨كاؾ، يٝك ال هكؾو یيیكو که قوم یاهپكا٘ىق  چ  ٘ك٦ ال و

یاؾجك بىؾ که به هیچ وشهی ال ٬ؿقت هىبه ايؿاله یو کٍىق  یلٍکك  يبىؾ  هىیا٭ه٬ابل  یلماياو ل
یؽی ٌگ٩ثوالم يمایاو ٌؿ؛ یک ه١صمهی اىؾ ایى همه ٨ك٪، بالهن ه١صمهوش با و  یايگیم جاق

یكا ا بىؾ؛ و ٬یّك پیكول ٌؿيؿ و ؾق  یکىك  یل بك اهپكا٘ىق یی ايؿک با وشىؾ ٨٭ؿاو ووایى ٠ؿهل
پایاو ؾاؾيؿ و لهام هكؾو کٍىق بمقگ شهاو قا بتك  یال يین ٬كو به ٠مك هكؾو اهپكا٘ىق جك کن هؿت

یى ال ٌبه شمیكه یؿقت ؼىؾ قا ؾق ٠الن پهًاوق اواله٨حًؿ و ٬ؾوث گك  ی ٠كبىحاو گك٨حه جا آؼك
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ی٭ا گىحكي ؾاؾيؿ؛ بًابك ایى بایؿ ؾیؿ که ایى پیٍك٨ث ه١صمه آویا یي٭ٙه صام آوا چگىيه ايو ا٨ك
ایى يؿاقيؿ جا بیاو کًًؿ که  یيیم چًیى ٬ؿقج یو ا٬حّاؾ یهاؾ یی ٠٭ایؿ و ج٩ىیكهاگك٨ث؟ همه

 ا٠صالآهیم چگىيه به وشىؾ آهؿ؟؟. ی٬جك 
یى ٠لثبمقگ  های پیٍك٨ث و جك٬ی آياو ٬كاق ـیل اوث:جك

 ایواى کاهل ٍ اتباع شریعت 
و  یؾلىىل  یال قو یشىاهٟ کًىيی همکى اوث کىاي ؾق ث.او ایماو ه٭ؿن هؿ٦ ایى قاه گايهی

ی کاق هك  ٠ّكظأك و ٠الن ؾق« بگىیًؿ: هىلماياو یقوظیه ٌکىحى و ؼیايث یقو ال یا و اؼالَ
قو ه بت اها کى و کصاوث آو والض جا بحىايین با ؾٌتمى قو». جىاو پیً بكؾیقا با والض و ابماق ه

ین؟ٕ  ٌىین و او قا به لايى ؾقآوق
يیال والؾ. آیا ٌاهؿ یجىايؿ ها قا بیاول به اولعه يیىث؛ جًها والض يم یؾقشه ؾق ها ظحیازا

یٟ یؾاقا هاآو که يبىؾین ؾوم یشهاي ،شً ؾق ایحالیا هلث هاشكای یى،وك یى،هؿقو جك یى کًٍؿه جك جك
یىپیٍك٨حه و  یبه ؼىؾ يؿیؿه و ؾق هیچ هیؿاي قا یپیكول  یقو هكگم و٧ِ ایى با و بىؾيؿ هاضوال جك

یا٨ث ـلّ  و کكؾيؿهی ٨كاق وًگك ال همیٍه یایحالیای وكبالاو يکكؾيؿ. یپایؿاق   یث اویك ؾق ه٭ابل ؾق
 بتكگ و وال که اوث وأط ىؾيؿ.يمیه ؾٌمى ج٭ؿین یؾوح ؾو قا ؼىؾ قوهؿ یهاوالض هماو

 ؼىقؾيؿ؟ٕ  ٌکىث اهکايات و ووایل همه ایى وشىؾ با هلث ایى چكا ولی يبىؾ. يا٬ُ آياو یشًگ
ی ایماو ؾچاق ٌؿه و ها به کىك بىؾشهآقیٕ ٠لث اِلی ٌکىث هلث ایحالیا ایى بىؾ که آو

ؾقک ایى هٙلب بكای همه وأط اوث که ؾاٌحى ایمتاو  ؿ.ه١ًىیث ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾه بىؾي
 ٌىؾ.کاهل با٠د پیكولی ايىاو ؾق ؾيیا و آؼكت هی

های هحصاول ه٭ایىه اگك اهكوله و١ٔیث ياگىاقی ١٨لی ا٥٨ايىحاو قا با لهاو ٌکىث قون
شهث ٌىؾ؛ ؾق آو لهاو ا٥٨ايىحاو يٝك به ٠الن ٜاهك، ال هك يمایین، ایى هىئله کاهاًل قوٌى هی

ها بىؾ شًگی، ال وىیی هن هؿت يه ووایل و ابماق ؾاٌث، ؾقوحی هالی اهکايات يه بىؾ؛ ١ٔی٧
ها که آوییشاولی ال آو ،ها ج١ؿاؾٌاو قو به کاهً بىؾقون یاذك ٬حل و کٍحاقهای وظٍیايه ؾق

 ؾاقای والض ایماو بىؾيؿ، جىايىحًؿ قوویه قا جا ابؿ قو ویاه بگكؾايًؿ.
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 هتعال[ اهلل]ریسواى ًا گسستٌی  اهلل توسّک بِ حبل 
یىماو به کههلحی و ٬ىم كه  و وكبلًؿی يمایؿ، ٠مل هح١ال اهّٰلل هایگ٩حه به و بميؿ چً، الهی ق

ً، يميؿ، ال آو ٨اِله گك٨حه که به آو چ٬ىهیهك  و گكؾؾهی ٌاويّیب آؼكت و ؾيیا ؾق قوحگاقی
پیچی الهی ؾوحىقات ال و  گكؾؾ.یا ؾق آؼكت ٨٭ٗ؛ ؼىاق و ـلیل هی كت وو آؼ ؾيیا ؾق یا کًؿ، وك

یىماو هعکن الهی چً، لؾههای پیً ال اوالم يیم کىايیؾق اهث ايؿ، بته پیتكولی که به ق
 ٨كهایؿ:هیهح١ال ؾق هىقؾ ٬ىم هىوی اهّٰللکه قویؿيؿ. چًاو

ِّ ث ٌَّ ُ
ِّأ ََٔسّّ ِٔۡمُِّم َ ُدونََِِّّوٌَِِّك ۡٓ َِِِّّح َِّوبِِّۦَِّحۡػِدلَُٔنِّة ِّۻ.١٥٩ٱۡۡلَّقِ

 »يمىؾيؿیه یؾاؾگك  ظ٫ به و کكؾيؿیه قهًمىؾ ظ٫ یوىبه که بىؾيؿ گكوهییهىو ٬ىم ؾقهیاو«
 ٨كهایؿ:هی همچًاو ٠اّلهه ویؿ٬ٙب ٌهیؿ 

ـَ  تتتا کؤ إ تتت١ْ حَ ْى هؤ  اهّٰللَِبتتت َث ًْ  اًم ِّ
 

 
 

ـَ َمتتت٨َ  تتتا یَ ا  ِؿ ْیتتتبِ ال١َ  ؿؤ ْیتتتکَ  َٮ كؤ یْ ِٕ
 

یىماو[ هًگاهی«  ».قوايیؿو ٔكق به جى قا يؿاقؾ که جىاوچً، بميی، هیچ اهّٰللکه به ]ق
یى جمّىکاجیال ههن به ٬كآو و وتًث گكؾؾ، جمّىک که وبب پیٍك٨ث و جك٬ی هىلماياو هیجك

 ٨كهایؿ:هی اهّٰللکه قوىلاوث؛ چًاو
ْن ِبِهَما ِکَحاَب « ْکحؤ ىا َها َجَمىَّ لُّ ِٕ ْیِى َلْى َج ْهَك

َ
ْن أ هِ  اهّٰللِ َجَكْکثؤ ٨ِیکؤ َة َيِبیِّ ًَّ  ۼ.»َووؤ

 ٌىیؿ:یآو ؾو جمىٯ شىییؿ هكگم گمكاه يم اگك به ،ؾق هیاو ٌما ؾو چیم قا به یاؾگاق گفاٌحن«
 ».اهّٰللوًث قوىل -۸]٬كآو ٠ٝین الٍؤو[  اهّٰللکحاب  -۱

 ٨كهایؿ:هی همچًیى ٠الهه ا٬بال الهىقی
یىحى یىحى                  گك همی ؼىاهی هىلماو ل  يیىث همکى شم به ٬كآو ل

وو گفٌحه، ؾوث به ؾوث هن بؿهًؿ و ٌیكهكؾاو ٬ك  #ِعابه هايًؿ اهكولی ماياوهىل اگك
 آوقيؿ.، ؾوباقه هماو ٌکىه قا به ؾوث هی٬كآو و وًث قا ؾق ليؿگی ؼىؾ پیاؾه کًًؿ به جمّىک و

  

                                                           



 

  
 

  72 اسالم بِ رات خَد ًذارد عیبی ...!

 صذالت در دیٌذاری ٍ تعاٍى با یکذیگر 
بی١ث يمىؾه ال  کك ِؿی٫ؾاق٨ايی قا وؾاٞ گ٩حًؿ، هكؾم با ظٕكت ابىب اهّٰللکه قوىلهًگاهی

ی ؾق اؾاهته یالهت یپه ال ظمؿ و ذًتابلًؿ ٌؿ و  کبكا ؼىاوحًؿ جا هى٠ٝه ٨كهایؿ. ِؿی٫  او
 ۻ....»گىیی کمال ؼیايث اوث و ؾقو٢ گىیی کمال اهايثقاوث«...  ِعبحً چًیى ٨كهىؾ:

پا که ىؾب ِؿی٫ ابىبکك یوى ال ههن یاوحكاجژ و بكياهه یٯ بیاو كهىؾه،٨ ایى ِؿ٪  آو، ییهبك
ؾق هیاو هىقؾ ا٘میًاو  ِی گك٨ث و بك ایصاؾ ٨ٕایاوان ج١اهل ظکىهث و هكؾم ٬كاق ه ،یو قاوح

 هكؾم و ظاکمیث یاقجبا٘ یهاٌؿ که پؤلیيهاؾ و هًصك به ایى هیه یظاکمیث و هكؾم جؤذیك ههم

 اوحىاق و ٬ابل ا٠حماؾ گكؾؾ.
ل و ٤ً ٤ی، ؼلىَ و بیو همکاق و ، ج١اویؾووح ، هىؾت ویؾاق هايثا و ِؿا٬ث آقیٕ

یىبمقگ ال و اوث ایماو اواوی و بمقگ یهاٌاؼّه یشمله ال بىؾو،  که اوث هعىقهایی جك

 گكؾیؿ. #با٠د پیكولی ِعابه
ق وظؿت اوث. ال یکؿیگك ؾوق و که ؼیك اوالم ؾؾق ظالی ،هىحًؿ ٪هح٩ّك  اهكولی هىلماياو

 یوث که با هن وظؿت، ج١اوو و همکاق ق ایى اٌاو و ؼیك اوالم ؾکه ي٩ٟظالیؾق  ،هىحًؿ شؿا
باًٌؿ،  همؿیگك ؾووث و هٙیٟ اوالم ِؿق ٌیكهكؾاو همايًؿ اهكولی اياوهىلم اگك باًٌؿ. ؾاٌحه

همکاقی بىیاق  و ج١اوو ایى همچًیى لؾ. ؼىاهؿ بىوه قا ٌاوهای٬ؿم ؾیگك باقی ٌکىه و یكولیپ
قوايؿو  ی، کمک و یاق یًؿ. ج١اوو و همیاق وح١ماقگكاو باٌهٙیٟ و ؾووث ا که اوث آو ال بهحك

هح١ال به  اهّٰللکه باٌؿ، يه کاقهای ٌك و ٨ىاؾ؛ چًاویؼیك ه یؾق کاقها و يیال هىا٬ٟ ؾق همؿیگك به
 ٨كهایؿ:یج١اوو اهك يمىؾه ه
...َِِّّٰ َِّوٱىُۡػۡدَو ًِ ۡ ث ۡۡلِ ِّٱ ٔاِّْلََعَ ُ ََِّۖوََّلَِّتَػاَوُ ىَٰ َٔ َِِّوٱتلَّۡل ِّٱىِۡبّ ٔاِّْلََعَ ُ َِّوَتَػاَوُ ِّۼ....ِنٖۚ

و ]همىاقه[ ؾق قاه يیکی و پكهیمگاقی با هن ج١اوو کًیؿٕ و ]هكگم[ ؾق قاه گًاه و ج١ّؿی همکاقی «
 ».يًماییؿٕ
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ٌاو يىبث یکًًؿ و ٠ا٩٘هها ؾقک هیٌما آو اگك ٌما به چًؿ ي٩ك کمک کًیؿ، با ایى کمک
 ٌاو به . چه ایى کمکًؿ کكؾؼىاهٌىؾ و آياو هن به چًؿ ٨كؾ ؾیگك کمک به هىلمیى بیٍحك هی

 اي.ی اولی ]که ٌما هىحیؿ[ باٌؿ و یا به ؼا٘ك اظىان و ٠ا٩٘هؼا٘ك جٍکك ال کمک کًًؿه
ًؿ چًؿ ؾو ي٩ك ؾیگك کمک کً به هكکؿام ي٩ك ؾو آو و کكؾیؿ کمک ي٩ك ؾو به ٌما هرالً  کًیؿ قجّّى 

ي٩ك کمک  ؾو به کؿامهك  ي٩ك، چهاق ایى اگك و ٌىؾهی چهاق ؾو، ٔكب ؾو اوث ه١لىم ٌىؾ؟هی ي٩ك
 ؾيیا هحعّىل ؼىاهؿ ٌتؿ و ؾق شهتاو ،کاق ولىله پیؿا کًؿٌىؾ؟ آقیٕ اگك ایىکًؿ چًؿ ي٩ك هی

یؿ جاله  ای ٘لٞى ؼىاهؿ يمىؾ.ؼىٌق
 دٍری از اختالفات 

ظؿت، همبىتحگی و ؾوقی ال که وبب پیكولی هىلماياو ؾق ِؿق اوالم ٌؿ و یکی ال ا٠مالی
یػجا اگك بىؾ. اؼحال٨ات که هكکؿام با ایى بیًین یاقاو پیاهبك٬كاق ؾهین هی بكقوی هىقؾ قا ماوال ق

 ؛هىتحًؿ هن ؼىيی بكاؾق گىیا که کكؾيؿهی ليؿگی ٘ىقی بالهن ولی بىؾيؿ، ؾيیا یگىٌه یک ال
ین ظالث آوچًاو  کًؿ:گىيه ظکایث هیها قا ایىکه ٬كآو کك

ِّ د ٍَّ َ ٱُِّّمُّ ِّ ِّرَُّشُٔلِّ ِۥِّّٓلِلِّ ُّ َػ ٌَ ِّ ََ ِي ََِِّّۖوٱَّلَّ ًۡ ُٓ َِ ارِِّرَُْحَآُءِّةَيۡ فَّ ٱىُۡه ِّ آُءِّلََعَ ِشدَّ
َ

...أ
ِّ.ۻ

و يىتبث بته  او هىحًؿ ؾق بكابك کا٨كاو وكوؽث که بایی ؼؿا اوث و کىاي٨كوحاؾه هعمؿ«
 ».یکؿیگك ؾلىىل و ههكبايًؿ ...

، یو ابىبکك ٠كب ی٨اقو ولماو ،یظبٍ بالل ،یقوه ِهیب قولگاقي؛ اولیى ؾق ٠میم اوالم 
یٍ یك قا #ی٬ك  ٬ىم، ج١ّب و جب١یٓ کٍیؿ، آ٤ىي ؾق اهّٰلل[هعمؿ قوىل اهّٰلل]الإله إال پكچن یک ل

 ؼايه ؾقؼٍیؿ. و ٬بیله ٌهك، قووحا، هك ؾق اوالم آ٨حاب و ؾاؾ پایاو قا و... ٬بیله و٘ى، قي،، يژاؾ،
اؾه، اوالم آهىلي ؾچًیى ٌیكهكؾايی قا ؾق هکحب که ایىو کىی اهّٰللظاال يگاه کًیؿ قوىل

ٍة، َقاَیٍة  َجْعَث  ٬َاَجَل  َهْى « ٨كهایؿ:هی چه یَّ ى ٠ِمِّ ٍة، ِإَلی َیْؿ٠ؤ ِبیَّ َّ ْو  ٠َ
َ
بؤ  أ َٕ ٍة، َی٥ْ ِبیَّ َّ هؤ  ِل١َ ةٌ  ٨َِ٭ْحَلحؤ  :ۼ »َشاِهِلیَّ

یك هكکه« یا يیىث، بمیكؾ و به ؼا٘ك ٬ىم و ؼىیً ؼٍمگیى ٌىؾ و  ه١لىم هؿ٨ً کهیپكچم ل
 ».ؼىاهؿ بىؾ یهكگً شاهل ،يمایؿؾ٠ىت  گكاییبه وىي ٘ائ٩یث و ٬ىم
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يىا٠ً وكيگىو ا٬ىام و ابا جمام  یپكوحو لباو ییگكاو ٬ىم یق يژاؾپكوحگىيه بىؾ که جّّى ایى
کًؿ يبىؾ، بلکه یه یکه ؾق آو ليؿگیجًها وكلهیً هىلماو و٘ى لهاو هماو ال و پاٌیؿ هن ال و ٌؿ

شا و٘ى که باٌؿ هماوییایؿ و ؾق هك شايم یاظکام ؾیى ؼىؾ قا ٠مل جىايؿیکه هیوكلهیً هك ؾق
 و وكلهیى اووث.

ا٥٨او، یکی قا ٠كب ؾیگكی قا  جاشیک قا یکی که- اؼحال٨ات ایى ال اگك هن اهكولی هىلماياو
وث به ؾوقی يمایًؿ و ِاؾ٬ايه ؾ –ايؿؾیگكی قا وهابی يام يهاؾه و بؿ٠حی قا یکی ٠صن، قا ؾیگكی

 آیؿ...یث بال هیو وكوق  ىؾوث هن ؾهًؿ، هماو ٨حط هبی
 :ّای پیطزفت ٍ تزقیی راُخالصِ ٍ فطزدُ

 یؾیى اوالم ؾیً و .به اوث و یاله ٬ايىو آو و ؾاقؾ وشىؾ ٬ايىو یٯ ٨٭ٗ اوالم ؾق کهییصاآي ال
بكکث  و ؼیك به یؾوحیاب یوویله جًها قا کىًٌ و جالي و يمایؿیه ظكکث جکاهل هىیك ؾق که اوث

هکاو  اظىال لهاو و ج٥ییك و اؤاٞ ٗ،یٌكا یؾگكگىي با و کًؿیه ی٨ه١ك  یه١ًى و یهاؾ پیٍك٨ث و
و به ٘ىق ؼالِه  ی، ویاوی، ا٬حّاؾی، اشحما٠ی٨ٙك  یيیالها یگىاوث و پاوػ ايٙبا٪ ٬ابل

اظکام،  و شىحهجمّىک آو به جًها بایؿ هىلماياو اوث، یبٍك  یه١ًى و یهاؾ یيیالها یگىپاوػ
 شكا يمایًؿ.ايؿگی ؼىؾ به ٌکل ؾقوث و ِعیط ق ل ٓ، آؾاب و قوىم آو قا ؾی٨كا

، ال٩ث و هعبث بتا ی، بكابك یی بكاؾق قابٙه با قا هاؾل که وثا یؾیً اوالم، ؾیى کهییآيصا ال
 ؾق قا ِمیمیث و یهمکاق  اجعاؾ، اهايث، ِؿا٬ث، .ؾهؿیه پیىيؿ قا آو و والؾیه يمؾیٯ هن

ؽل، و آوقؾیه وشىؾ به شاه١ه  ٜالمتاو، با  لؾایؿ.یه هاؾقوو ال قا یگمايبؿ  و هکیً ظىاؾت، بؤ

یاکاقاو به هباقله بكؼاوحه و ال يیکىکاقاو، هؽلّاو و  و هًا٨٭او شًایحکاقاو، گفاقاو به ؼؿهثق
یبی و جىؼالی پىچ، یهااقلي کًؿ.یه یاؾ ؼؿا ؾووحاو ٠ًىاو  ،ذكوت اشؿاؾ، و آباء به ا٨حؽاق اقٌل
 و ایمتاو ،یج٭تى ٨ٕتیلث، جًها ايؿاؼحه ا٠حباق ال قا اقاتا٨حؽ ههم و يژاؾ و قي، هًملث، ه٭ام،

هتا بتا همتؿیگك هايًتؿ بتكاؾق اؼالَ قا هالٮ کكاهث و ٌكا٨ث ٬كاق ؾاؾه اوث، بایؿ هىتلماو
ها ٨اِله و يژاؾگكایی گكایی٬ىم و... ٠كبی و ا٥٨ايی ٠صن، و ب٠ك  پىوث، و قي، ال کًًؿ، ليؿگی

با هحعؿاو هىلماو ؼىؾ ؾوث به ث باًٌؿ و همیٍه بگیكيؿ و ؾق ه٭ابل ؾٌمًاو، جًؿ و وكوؽ
کاقاو هايًؿ یهىؾ و يّاقا، کاقاو و جبهؾاؾه بك ٠لیه ک٩اق، هًا٨٭یى، ٜالمیى و... شًایث هن ؾوث
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یٍه و شكذىهه جا ؛بصًگًؿ قوا٨ٓ و ؼىاقز ها قا ال لهیى بكؾاقيؿ و بكکًًؿ و به ٜلن ی آوهىحه، ق
 و ٨ىاؾ ؼاجمه بؽًٍؿ.

یىیاواو یکی ال  شهايیتاو بتكای اوالم ه٭ؿن ؾیى ًٌاوايؿو جك٬ی، و پیٍك٨ث هایقاه جك

یكا یهىؾ و يّاقا و هن کته وتبب ٌاو ؾیى اوالم قا ؾق ؾيیا ؼٍى شلتىه ؾاؾيتؿ ؾوحاواوث؛ ل
یاؾی گكؾیؿها٠كاْ ٠ؿه که اوالم قا بكای ؾیگكاو ه١ك٨ی کًتین، اللم اوث. البحه ٬بل ال ایى ی ل

جىايین ٬ىايیى پاک اوالم قا یکه هیال ٨اهیل ؼىؾ آ٤ال کكؾه و جا ظؿ ب١ؿاً اوث که اول ال ؼىؾ و 
ین یٓ و واشبات ؾیًیىؾ و ٨كليؿاو ؼىؾ ٠ملی کًین، ٨كاؼ یباال  که ؾق ه٭ابل ٨كليؿاو ؼىؾ ؾاق

ها به ٌتکل آو قا ؾقوث ايصام ؾهین، ا٩٘ال ؼىؾ قا ٬كآو ج١لین ؾاؾه اظکام ؾیى اوالم قا به آو
 ین.ؾقوث بیاهىلاي

یمینیه ٠ك٪ ؼىؾ ا٩٘ال یبكا لبان و ياو یجهیه یبكا کهگىيههماو بایؿ ها  هتی لظمث و ق
یم٠ك٪ و کىًٌ يیم هاآو یؾیً جكبیث یبكا بایؿ کٍین، یكا کًین؛ بیٍحكی یق  گكوًه و بكهًه ٩٘ل ل

پؿق  هن ؼىؾ و هن ؾیى بمقگ ٌؿ، آيگاه هماو ٩٘لی٩٘ل ها ب اگك یول کًؿ،یه پیؿا لبان و ٤فا
کٍايؿ و اگك ایى ؤٟ اؾاهه پیؿا کكؾ، یه یىؾ و هن هعیٗ و شاه١ه قا به جباهو هاؾق هىلماو ؼ

 ویاه ؼىاهین ٌؿ. یآؼكت ؾق ه٭ابل ؼؿاويؿ ٠المیاو قو ؾق
ؾیى و ٬ىايیى  هن ؾق ٬ؿم اول شهاؾ با ؼىؾ و با ٨اهیل ؼىؾ کًین و ؼىؾ قا ال با همه بیاییؿ په

گاه آو پاک ین آ ها يمىؾه و ؾق آهىؼحى ٬كآو به آو ییاوالم قهًما ؾیى به قا ؼىؾ ٩٘الا ب١ؿاً  و وال
 ی، جا باٌؿ قول یوا١٬ ی٨الض و قوحگاق  قاه اوث ایى که ینب٩هماي هاآو به و کًین کىًٌ و یو١

 یِؿی٫، ٠مك ٨اقو٪، ٠رماو ٤ًی و ٠لت٬هكهاياو پاک اوالم چىو ]ابىبکك  ال همیى کىؾکاو ها
 ٌاو جمام ؾٌمًاو اوالم به لكله ا٨حًؿ.ال ـکك يام جا ،[ پیؿا ٌىيؿ#هكجٕی

 هب امید سربلندی و سر افرازی اسالم و مسلماانن
 نَأَجِوَعِیِ هِبِحِوَصَ هِآلِعَلَی وَ هُحَوَّدٍقِهِ زِ خَلْخَیِى لَعَ الیعَتَ هُاللَّى لَوَصَ
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یؿی ۱۳۸۶ؾق وال  یه ،هصكی ؼىٌق هكبىٖ ولىىالی  ،هیايؿقه یؾق ٬ك
یاب ؾیؿه به شهاو گٍىؾ. ،پٍحىيکىت هكاظل ه٭ؿهاجی و  والیث ٨اق

ین، کحب ِك٦ یهحىوٙه  ٓه٫ًٙ ، يعى وؾقوی ٔال ٬بیل: یاؾگیكی ٬كآو کك
یاب وپكی يمىؾ والی جك و لهیًهو بكای کىب جصاقب بیً قا ؾق والیث ٨اق

ؾق ؾاقال١لىم ٠الی قهىپاق والیث هكات گكؾیؿ و  ،يهایی ؾقوی یهكظله
 جیؿ هصكب کىب ٨یٓ يمىؾ.ايّاق ال اوا

یس، ٘كاظی  و ویكاوحاقی ؾوث باالیی ؾاقؾ و ٨كال او ؾق بؽً جع٭ی٫، جؽك
قا واؾاق به يگاٌحى هىٔى٠ات ؾیًی و ٠٭یؿجی او گاهی  شاه١ه و يٍیب

 يمایؿ.هی
ی٫ هًابك و هٙبى٠ات به ِؿا ؾقهیاو   آوقؾ.وؽى ظ٫ قا ال ٘ك
 .ؾهؿاي١کان هیؾقؾ و قيس شاه١ه قا ؾق ٬الب ١ٌك هن  گاهیو 

و  های هح١ؿؾی قا با ؾووحاو و اواجیؿ ؼىیً به ِىقت همؿوحیقواله
حه ٨كؾی، یك ؾقآوقؾه اوث که بكؼی  یبه ٌق ها به چاپ قویؿه و ال آوجعك

ؾق اؼحیاق ٠ال٬مًؿاو  ،كالله به کمک بكاؾقاو ؼیّ ٌاء، إوبكؼی ؾیگك هن
 ٨كهً، و اؾب ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث. 

 


