
http://www.ghaemiyeh.com






نآرقرد قالخا 
: هدنسیون

 ( هلظ ماد   ) يزاریش مراکمرصان  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

ع)  ) بلاطیبا نب  یلع 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  30قالخا 

باتک 30تاصخشم 

30دلج 1

30راتفگشیپ

یقالخا ياهثحب  تّیّمها  . 131

31هراشا

31همجرت

33هجیتن

یمالسا تایاور  رد  قالخا  33تّیّمها 

اه 34هتکن 

قالخا ملع  فیرعت  134 ـ 

هفسلف قالخا و  هطبار  235 ـ 

نافرع قالخا و  هطبار  335 ـ 

« قالخا  » و ملع »  » هطبار 435 ـ 

؟ تسا رییغت  لباق  قالخا  ایآ  537 ـ 

تسا رییغت  لباق  قالخا  37ایآ 

تسا قالخا  رییغت  تّیلباق  رب  لیلد  تایاور  38تایآ و 

قالخا رییغت  مدع  نارادفرط  40لئالد 

40خساپ

قالخا ملع  هچخیرات  641 ـ 

اهناسنا نّدمت  یگدنز و  رد  قالخا  شقن  . 242

42هراشا
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43همجرت

يدنب عمج  44ریسفت و 

لوا 44تمسق 

مود 46تمسق 

48هجیتن

یمالسا تایاور  رد  یقالخا  لئاسم  اب  يّدام  یگدنز  48هطبار 

یقالخا ياهبتکم  . 349

49هراشا

ناتسرپادخ بتکم  رد  قالخا  150 ـ 

يرگیّدام قالخا  250 ـ 

یلقع هفسالف  هاگدید  زا  قالخا  351 ـ 

! نایارگریغ بتکم  رد  قالخا  451 ـ 

نایارگ نادجو  هاگدید  زا  قالخا  551 ـ 

51هجیتن

اه 52هتکن 

تّیبسن قالخا و  152 ـ 

« راتفر  » و قالخا »  » لباقتم ریثأت  254 ـ 

یعامتجا يدرف و  قالخا  356 ـ 

قالخا ياه  هناوتشپ  . 457

57هراشا

ییوجدوس هناوتشپ  157 ـ 

یلقع هناوتشپ  258 ـ 

تّیصخش هناوتشپ  358 ـ 

یهلا هناوتشپ  459 ـ 
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لوا 59تمسق 

مود 61تمسق 

يدازآ قالخا و  . 562

نآرق رد  یقالخا  لئاسم  لوصا  . 666

نآرق رد  یقالخا  لئاسم  66لوصا 

یسررب 66دقن و 

نآرق رد  یقالخا  لوصا  هب  68تشگزاب 

تایاور رد  یمالسا  قالخا  69لوصا 

لوا 69تمسق 

مود 70تمسق 

رگیدکی اب  یقالخا  لئاسم  دنویپ  .772

؟ مینک عورش  اجک  زا  . 873

مینک عورش  اجک  73زا 

یقالخا لئاسم  اب  دروخرب  رد  هاگدید  74هس 

. تسا داهج  یعون  سفن  بیذهت  لّوا : 74هاگدید 

. تسا یناحور  ّبط  هاگدید  مود ، 75هاگدید 

. تسا كولس  ریس و  هاگدید  موس ، 77هاگدید 

كولس ریس و  بابرا  فلتخم  ياهشور  . 978

78هراشا

« مولعلارحب  » هب بوسنم  كولس  ریس و  178 ـ 

يزیربت یکلم  موحرم  شور  280 ـ 

رگید شور  381 ـ 

؟ تسا مزال  امنهار  داتسا و  هلحرم  ره  رد  ایآ  . 1082

یقالخا لئاضف  شرورپ  يارب  مزال  ياهیگدامآ  . 1184
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84هراشا

طیحم ندوب  كاپ  184 ـ 

ناتسود نارشاعم و  شقن  287 ـ 

87هراشا

87همجرت

يدنب عمج  88ریسفت و 

یمالسا تایاور  رد  نارشاعم  89شقن 

یقطنم ياهلیلحت  رد  ترشاعم  90ریثأت 

قالخا رد  تثارو  یگداوناخ و  تیبرت  ریثأت  391 ـ 

91هراشا

92همجرت

يدنب عمج  92ریسفت و 

یمالسا ثیداحا  رد  یگداوناخ  تیبرت  قالخا و  94هطبار 

تیبرت رد  یهاگآ  ملع و  ریثأت  496 ـ 

تیبرت رد  یهاگآ  ملع و  96ریثأت 

98هجیتن

یمالسا ثیداحا  رد  قالخا »  » و ملع »  » 98هطبار

يدنب عمج  101ریسفت و 

یمالسا تایاور  رد  قالخا  اب  ننس  بادآ و  103هطبار 

قالخا لمع و  هطبار  6104 ـ 

104هراشا

105همجرت

يدنب عمج  105ریسفت و 

109هجیتن
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یمالسا تایاور  رد  قالخا »  » رد لمع »  » ریثأت 109یگنوگچ 

« هیذغت  » و قالخا »  » هطبار 7111 ـ 

« هیذغت  » و قالخا »  » 111هطبار

یمالسا تایاور  رد  قالخا  هیذغت و  111هطبار 

114هجیتن

یقالخا لامعا  یقالخا و  114تافص 

یقالخا بیذهت  يوس  هب  یلمع  ياهماگ  . 12115

115هراشا

هبوت لّوا : 115ماگ 

115هراشا

هبوت تقیقح  1116 ـ 

هبوت بوجو  2116 ـ 

هبوت تّیمومع  3117 ـ

هبوت ناکرا  4119 ـ 

لوا 119تمسق 

مود 121تمسق 

؟ یلقن ای  تسا  یلقع  هبوت  یلوبق  5123 ـ 

هبوت رد  ضیعبت  6124 ـ 

هبوت ماود  7125 ـ

هبوت بتارم  8126 ـ 

هبوت تاکرب  راثآ و  9126 ـ 

هطراشم مود : 128ماگ 

هبقارم موس : 129ماگ 

هبساحم مراهچ : 131ماگ 
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( نداد رفیک  ندرک و  شنزرس   ) هبقاعم هبتاعم و  مجنپ : 134ماگ 

134هراشا

« تّین صالخا   » و تّین » »137

139صالخا

یمالسا تایاور  رد  141صالخا 

صالخا 141تقیقح 

صالخا 142عناوم 

صالخا 143راثآ 

يراک 144ایر 

144همجرت

ریسفت 145حرش و 

یمالسا تایاور  رد  147ایر 

ایر میرحت  148هفسلف 

ناراکایر ياه  148هناشن 

ایر نامرد  149قیرط 

؟ هعمس ایر و  151توافت 

151هراشا

نابز حالصا  152توکس و 

152هراشا

یسانشدوخ 152عناوم 

دیجم نآرق  تایآ  رد  154توکس 

یمالسا تایاور  رد  155توکس 

هابتشا کی  156عفر 

نابز 157حالصا 
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قالخا رکف و  اب  نابز  160هطبار 

( نابز تارطخ   ) ناسِّللا 161تافآ 

نابز تارطخ  عفد  يارب  یّلک  162لوصا 

یسانشادخ 164یسانشدوخ و 

ُهَسَْفن َفَرَع  ْنَم  ثیدح  يارب  هناگتفه  167ياهریسفت 

دهد یم  شرورپ  ار  حور  شیاین  168تدابع و 

169همجرت

يدنب عمج  169ریسفت و 

171هجیتن

یمالسا تایاور  رد  حور ، شیالاپ  رد  تادابع  172ریثأت 

173هجیتن

حور شرورپ  ادخ و  173دای 

يدنب عمج  174ریسفت و 

؟ تسا هنوگچ  ادخ  176رکذ 

یمالسا ثیداحا  رد  سوفن  بیذهت  اب  ادخ  دای  178هطبار 

هوگلا اه و  هوسا  . 13181

181هراشا

182همجرت

يدنب عمج  182ریسفت و 

186هجیتن

یمالسا تایاور  رد  يّربت  186ّیلوت و 

رضخ یسوم و  189ناتساد 

! سوفن بیذهت  رد  نآ  ریثأت  تیالو و  رگید  هرهچ  . 14190

190هراشا
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يرّهطم دیهش  همّالع  زا  193ینخس 

اه هدافتسا  194ِءوس 

196دلج 2

( ثحب شور   ) 196راتفگشیپ

رابکتسا رّبکت و  . 1197

197هراشا

197همجرت

يدنب عمج  198ریسفت و 

رشب خیرات  لوط  رد  گرزب  198يالب 

لوا 198تمسق 

مود 201تمسق 

موس 203تمسق 

ییاهن 205هجیتن 

یمالسا تایاور  رد  206رّبکت 

لقع قطنم  رد  207رّبکت 

اه 208هتکن 

208هراشا

رّبکت تقیقح  فیرعت و  1208 ـ

رّبکت ياه  هخاش  2208 ـ

؟ یسک هچ  ربارب  رد  رّبکت  3209 ـ

رّبکت ياه  هزیگنا  4210 ـ

لوا 210تمسق 

مود 211تمسق 

رّبکت یبای  هشیر  5212 ـ 
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اه هناشن  راثآ و  6213 ـ 

رابکتسا رّبکت و  ياهدمایپ  دسافم و  7214 ـ

رّبکت نامرد  8215 ـ 

! ینامرد ياهشیامزآ  9217 ـ

ینتورف عضاوت و  . 2219

219هراشا

219همجرت

يدنب عمج  219ریسفت و 

یمالسا تایاور  رد  ینتورف  221عضاوت و 

221هراشا

عضاوت فیرعت  1222 ـ

! ناسنا تمارک  عضاوت و  2223 ـ

تعانق صرح و  3223و4 .

223هراشا

224همجرت

يدنب عمج  225ریسفت و 

یتخبشوخ گرزب  تفآ  225صرح ،

ییاهن 229هجیتن 

یمالسا ثیداحا  رد  یتسرپایند  229صرح و 

229هراشا

صرح فیرعت  1230 ـ

رشب یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  صرح  موش  راثآ  2231 ـ

! نورد يانغ  3231 ـ

حودمم مومذم و  صرح  4232 ـ
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« صرح  » نامرد قرط  5232 ـ 

هابتشا کی  عفر  6234 ـ 

ایند ّبح  . 5234

234هراشا

یمالسا ثیداحا  رد  236یتسرپایند 

مومذم يایند  بولطم و  237يایند 

یهاوخریخ دسح و  . 6239

240هراشا

240همجرت

يدنب عمج  241ریسفت و 

دسح نازوس  241شتآ 

سیلبا رّبکت » »242

تملظ 244یکیرات و 

یمالسا تایاور  رد  245دسح 

مهم هلئسم  246دنچ 

246هراشا

« هطبغ  » اب نآ  توافت  و  دسح »  » موهفم 1247 ـ

دسح ياه  هزیگنا  2247 ـ

دسح ياه  هناشن  3248 ـ

دسح ءوس  راثآ  اهدمایپ و  4249 ـ

دسح بتارم  5251 ـ 

دسح نامرد  6252 ـ 

یهاوخریخ حصن و  7253 ـ

ینیبدوخ رورغ و  . 7254
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254هراشا

رورغ موهفم  1254 ـ

255حیضوت

دیجم نآرق  رد  255رورغ 

256همجرت

يدنب عمج  256ریسفت و 

لوا 256تمسق 

مود 258تمسق 

ییاهن 259هجیتن 

رورغ بابسا  2260 ـ

رورغ ياه  هناشن  میالع و  3261 ـ

رورغ یعامتجا  يدرف و  ياهدمایپ  راثآ و  4262 ـ

رورغ نامرد  قرط  5262 ـ 

( لما لوط  ! ) زارد ياهوزرآ  . 8263

263هراشا

265همجرت

يدنب عمج  265ریسفت و 

لما لوط  265همشچرس 

یمالسا تایاور  رد  لما  268لوط 

لما لوط  ياهدمایپ  270راثآ و 

لما لوط  ياه  هزیگنا  271بابسا و 

لما لوط  272نامرد 

هدنزاس تبثم و  274ياهوزرآ 

تجاجل بّصعت و  . 9275

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


275هراشا

276همجرت

يدنب عمج  276ریسفت و 

! فرحنم ماوقا  یمومع  276همانرب 

ییاهن 280هجیتن 

یمالسا ثیداحا  رد  تجاجل  280بّصعت و 

280هراشا

نآ ياه  هزیگنا  بّصعت و  موهفم  1281 ـ

تجاجل بّصعت و  یفنم  ياهدمایپ  راثآ و  2282 ـ

حودمم مومذم و  بّصعت  3283 ـ

هناروکروک هدنزاس و  دیلقت  4284 ـ

نامرد قرط  5285 ـ 

قح ربارب  رد  میلست  6286 ـ 

تعاجش نبُج و  10286و11 .

286هراشا

287همجرت

يدنب عمج  288ریسفت و 

دنتسین وسرت  ادخ  288ناربمایپ 

لوا 288تمسق 

مود 290تمسق 

ییاهن 292هجیتن 

یمالسا تایاور  رد  سرت  292نبج و 

292هراشا

لوقعمان لوقعم و  سرت  1293 ـ
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یعامتجا يدرف و  یگدنز  رد  سرت  نبج و  یفنم  راثآ  2294 ـ

نبج ياه  هشیر  3294 ـ

يریگشیپ نامرد و  قرط  4295 ـ

اهناسنا یگدنز  رد  تعاجش  راثآ  5296 ـ 

ادخ رب  لّکوت  یگتخابدوخ و  .12297

297هراشا

298همجرت

يدنب عمج  299ریسفت و 

ناربمایپ یگدنز  رد  لّکوت  299باتزاب 

لوا 299تمسق 

مود 301تمسق 

ییاهن 303هجیتن 

یمالسا ثیداحا  رد  لّکوت » »303

303هراشا

لّکوت تقیقح  1305 ـ

لّکوت ياهدمایپ  راثآ و  2307 ـ

لّکوت بابسا  3308 ـ

لّکوت تاجرد  4309 ـ

لّکوت هب  ندیسر  ياه  هار  5310 ـ 

فافع یتسرپ و  توهش  13310و14.

310هراشا

311همجرت

يدنب عمج  312ریسفت و 

خیرات لوط  رد  یتسرپ  توهش  312يالب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


یمالسا تایاور  رد  یتسرپ  315توهش 

( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  مالک  رد  یتسرپ  توهش  316ياهدمایپ 

یتسرپ توهش  رابنایز  316راثآ 

یتسرپ توهش  بابسا  319لماوع و 

یتسرپ توهش  نامرد  ياه  320هار 

یسنج توهش  یتسرپ و  322مکش 

یقالخا گرزب  تلیضف  تّفع ; .15323

323هراشا

324همجرت

دنموربآ نادنمزاین  324ریسفت 

نمؤم کی  زراب  تفص  327تفع ،

327هراشا

تاجن دیلک  327تفع ;

یمالسا تایاور  رد  327تّفع 

328هجیتن

یتفع یب  زا  يریگشیپ  ياه  329هار 

يربخ یب  تلفغ و  .16330

330هراشا

331همجرت

يدنب عمج  331ریسفت و 

اه یتخبدب  یلصا  همشچرس  تلفغ » »331

لوا 331تمسق 

مود 334تمسق 

یمالسا رابخا  رد  تلفغ » »336
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تلفغ هرابرد  یمهم  338تاکن 

338هراشا

تلفغ لماوع  1338 ـ 

تلفغ موش  بقاوع  2339 ـ 

تلفغ ياه  هناشن  3340 ـ 

تلفغ ندودز  ياه  هار  4341 ـ 

تبثم 344لفاغت 

( مالسلا هیلع  ) نیموصعم نایب  رد  344لفاغت 

كاسما لخب و  .17345

345هراشا

346همجرت

يدنب عمج  347ریسفت و 

نالیخب 347تشونرس 

لوا 347تمسق 

مود 350تمسق 

موس 352تمسق 

354هجیتن

یمالسا تایاور  هنیآ  رد  354لخب 

لخب ياه  هناشن  355هشیر و 

لخب ياهدمایپ  356راثآ و 

لخب 357تاجرد 

لخب نامرد  358يریگشیپ و 

تواخس دوج و  .18359

359هراشا
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359همجرت

يدنب عمج  360ریسفت و 

نآرق رد  نادنمتواخس  360هرهچ 

ثیدح عبانم  رد  362تواخس 

تواخس ياهدمایپ  363راثآ و 

تواخس 364هدودحم 

تواخس بسک  ياه  364هار 

يرابدرب ربص و  باتش  هلجع و  .19365

365هراشا

366همجرت

يدنب عمج  367ریسفت و 

لوا 367تمسق 

مود 369تمسق 

موس 371تمسق 

یمالسا تایاور  رد  باتش  372هلجع و 

مهم هتکن  373دنچ 

یگدزباتش هلجع و  موش  374ياهدمایپ 

دنسپان يوخ  نیا  ياه  376هشیر 

نامرد ياه  376هار 

ییابیکش ربص و  .20377

377هراشا

ربص 377تایآ 

378همجرت

يدنب عمج  378ریسفت و 
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تمواقم هروطسا  ربص و  378يوگلا 

لوا 378تمسق 

مود 381تمسق 

موس 384تمسق 

یمالسا ثیاحا  رد  386ربص 

ربص ياهدمایپ  387راثآ و 

ربص ياه  389هخاش 

ییابیکش ربص و  ياه  389هزیگنا 

یبات یب  391عزج و 

ییابیکشان عزج و  393نامرد 

لوقعم تاساسحا  عزج و  394قرف 

395دلج 3

یبلط هاج  .1395

395هراشا

396همجرت

يدنب عمج  396ریسفت و 

! روفنم نابلط  396هاج 

لوا 396تمسق 

مود 399تمسق 

یمالسا تایاور  رد  هاج  400ّبح 

لطاب قح و  401تسایر 

یبلط هاج  ياه  401هناشن 

هاج ّبح  ياه  هزیگنا  402بابسا و 

یبلط هاج  نامرد  403قرط 
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تجاجل ییوج و  هناهب  .2404

405هراشا

405همجرت

يدنب عمج  406ریسفت و 

لوا 406تمسق 

مود 409تمسق 

یمالسا تایاور  رد  ییوج  هناهب  411تجاجل و 

تجاجل ییوج و  هناهب  ياهدمایپ  اه و  412هزیگنا 

! تجاجل تماقتسا و  414توافت 

تجاجل نامرد  414هار 

يرازگساپس تمعن و  نارفک  .3414

415هراشا

415همجرت

يدنب عمج  416ریسفت و 

لوا 416تمسق 

مود 418تمسق 

یمالسا تایاور  رد  تمعن  420نارفک 

نآ نامرد  هار  یساپسان و  ياه  هزیگنا  422بابسا و 

راگدرورپ ياه  تمعن  هب  لوصو  هار  423رکش 

يرازگرکش 425هفسلف 

ثیدح عبانم  رد  425يرازگرکش 

نایاوشیپ هریس  رد  427يرازگرکش 

؟ درک رکش  دیاب  427هنوگچ 

يرازگرکش ياه  429هزیگنا 
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قولخم رکش  قلاخ و  429رکش 

بیغلا ظفح  باقلألاب و  زبانت  تبیغ ، .4431

431هراشا

432همجرت

يدنب عمج  432ریسفت و 

یمالسا تایاور  رد  434تبیغ 

434هراشا

تبیغ فیرعت  1436 ـ

436هراشا

تبیغ 438ماسقا 

تبیغ ياه  438هزیگنا 

تبیغ رابنایز  439ياهدمایپ 

تبیغ 440نامرد 

تبیغ 444تاینثتسم 

قسف هب  رهاجتم  444مکح 

444هراشا

تبیغ هریاد  لومشم  1446 ـ

یصوصخ یمومع و  تبیغ  2447 ـ

تبیغ ربارب  رد  عافد  3447 ـ

؟ دراد یمکح  هچ  ناگدرم  تبیغ  4448 ـ

یقلخ جک  قلخ و  نسح  .5448

448هراشا

449همجرت

يدنب عمج  449ریسفت و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


لوا 449تمسق 

مود 451تمسق 

یمالسا ثیداحا  رد  قلخ  نسح  452تّیّمها 

قلخ نسح  ياه  455همشچرس 

نایاوشیپ 455هریس 

لوا 456تمسق 

مود 458تمسق 

نآ راثآ  قلخ و  461ءوس 

قلخ ءوس  462نامرد 

یخوش 463حازم و 

تنایخ تناما و  .6464

464هراشا

465همجرت

يدنب عمج  465ریسفت و 

یمالسا تایاور  رد  تنایخ  468تناما و 

تناما ياه  470هخاش 

تنایخ تناما و  ياهدمایپ  470راثآ و 

تنایخ تناما و  ياه  472هزیگنا 

نامرد يریگ و  شیپ  473هار 

لاملا تیب  رد  تنایخ  474تناما و 

یتسار قدص و  .7476

476هراشا

477همجرت

يدنب عمج  477ریسفت و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


یمالسا تایاور  رد  یتسار  480قدص و 

قدص ياه  483هزیگنا 

قدص 483موهفم 

نآ بقاوع  راثآ و  غورد و  .8484

484هراشا

484همجرت

يدنب عمج  484ریسفت و 

یمالسا تایاور  رد  ییوگ  487غورد 

487هراشا

غورد راب  نایز  راثآ  1488 ـ

489هراشا

غورد ياه  490هزیگنا 

غورد نامرد  491قرط 

غورد 492تائانثتسا 

( هیروت  ) غورد زا  رارف  493هار 

ینکش نامیپ  دهع و  هب  يافو  .9494

494هراشا

495همجرت

يدنب عمج  495ریسفت و 

یمالسا تایاور  رد  دهع  هب  499يافو 

499حیضوت

دهع هب  يافو  یعامتجا  يدرف و  راثآ  1500 ـ

ینکش نامیپ  يرادافو و  ياه  همشچرس  2501 ـ

ینکش نامیپ  نامرد  502قرط 
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نامیپ دهع و  502ماسقا 

اه نامیپ  دهع و  هب  نیملسم  503يدنبیاپ 

ءارم لادج و  یقطنم و  ثحب  .10504

504هراشا

505همجرت

يدنب عمج  505ریسفت و 

ءارم لادج و  509فیرعت 

همصاخم ءارم و  لادج و  نایم  509قرف 

یمالسا تایاور  رد  ءارم  509لادج و 

ءارم لادج و  ياهدمایپ  512راثآ و 

ءارم لادج و  ياه  513هزیگنا 

لادج ءارم و  514ماسقا 

یقالخا هلیذر  نیا  نامرد  515قرط 

نخس رد  516فاصنا 

نیبلا تاذ  حالصا  ینیچ و  نخس  .11516

516هراشا

517همجرت

يدنب عمج  517ریسفت و 

یمالسا تایاور  رد  همیمن )  ) ینیچ 520نخس 

ینیچ نخس  ءوس  راثآ  521اهدمایپ و 

ینیچ نخس  ياه  522هزیگنا 

نامرد 523قرط 

ءانثتسا 524دراوم 

نیبلا تاذ  524حالصا 
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نیبلا تاذ  حالصا  526قرط 

نظ نسح  نظ و  ءوس  .12527

527هراشا

527همجرت

يدنب عمج  528ریسفت و 

یمالسا تایاور  رد  531نظءوس 

یمالسا تایاور  رد  نظ  532نسح 

نظ نسح  نظءوس و  533فیرعت 

تخادرپ اهنآ  لیلحت  هب  دیاب  هک  تسا  یمهم  تاکن  اجنیا  533رد 

نظءوس موش  راثآ  اهدمایپ و  1533 ـ

534هراشا

ادخ هب  نظءوس  535ياهدمایپ 

نظءوس ياه  هزیگنا  535لماوع و 

نظءوس 536بتارم 

ینامگدب نامرد  537قرط 

ءانثتسا 537دراوم 

مدرم یصوصخ  ياهراک  رد  يرگوجتسج  ای  سّسجت  .13538

539هراشا

یمالسا تایاور  رد  539سّسجت 

سّسجت ءوس  540ياهدمایپ 

541تائانثتسا

541هراشا

یتاعالطا ياه  نامزاس  1541 ـ

یسرزاب ياه  نامزاس  2543 ـ
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543هراشا

نامرد 544قرط 

ّرس ءاشفا  544يرادزار و 

یمالسا تایاور  رد  546يرادزار 

رارسا ياشفا  يرادزار و  549ياهدمایپ 

اه 550ترورض 

نآ نامرد  هار  ّرس و  ياشفا  ياه  550هزیگنا 

نامرد هار  اما  551و 

بضغ ملح و  .14551

551هراشا

552همجرت

يدنب عمج  552ریسفت و 

یمالسا تایاور  رد  بضغ  555مشخ و 

نآ ياهدمایپ  بضغ و  رگناریو  556تارثا 

بضغ ياه  هزیگنا  557بابسا و 

بضغ 558نامرد 

بضغ 560ماسقا 

يرابدرب 563ملح و 

ماقتنا وفع و  .15565

565هراشا

566همجرت

يدنب عمج  567ریسفت و 

لوا 567تمسق 

مود 569تمسق 
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یمالسا تایاور  رد  ماقتنا  571وفع و 

وفع 572ماسقا 

یتریغ یب  تریغ و  .16574

574هراشا

575همجرت

يدنب عمج  575ریسفت و 

یمالسا تایاور  رد  576تریغ 

تریغ ماسقا  577فیرعت 

اه ناسنا  یگدنز  رد  تریغ  578راثآ 

یبلطاوزنا ییارگ و  عامتجا  .17578

579هراشا

579همجرت

يدنب عمج  579ریسفت و 

یمالسا تایاور  رد  یبلطاوزنا  ییارگ و  582عامتجا 

! ضراعم فلاخم و  585ثیداحا 

تایاور تایآ و  نیب  عمج  585قیرط 

یبلطاوزنا ییارگ و  عامتجا  ياهدمایپ  اه و  586هزیگنا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  588هرابرد 
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یلا 3 دلج 1  نآرقرد  قالخا 

باتک تاصخشم 

يراکمه اب  يزاریـشمراکم  نآرق  رد  قـالخا  مود  هرود  نآرق  ماـیپ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   - 1305 رصان ، يزاریش  مراکم  هسانـشرس : 
 : کباش ج . يرهاـظ :  تاصخـشم  ع )1381 -  ) بلاـط یبا  نبیلع  ماـما  تاراـشتنا  مق  رـشن :  تاصخـشم  نادنمـشناد  الـضف و  زا  یعمج 

مراهچ 978-964-6632-25-7 پاچ  لایر ج.2 ،  45000 مراهچ ؛ ) پاچ  ج.1 ،  ) لایر  35000 لایر ج.1 0-13-6632-964 ؛   25000
پاچ  ) ج.1 تشاددای :  . 1377 میرک -  نآرق  ریـسفت  هسـسوم  مق  هیملع  هزوح  بلاطیبا ع ،  نبیلع  ماما  هسردـم  یلبق  پاچ  تشادداـی : 

ج 1. تاجردـنم :  همانباتک . تشاددای :  مود 1382 .) پاچ   ) ج 3 تشادداـی :  (. 1387 مراهچ : پاچ   ) ج.2 تشاددای :  (. 1385 مراهچ :
یمالسا قالخا  عوضوم :  قالخا  نآرق --  عوضوم :  نآرق  رد  قالخا  رگید :  ناونع  یقالخا  لئاسم  عورف  . 2 ج . یقالخا -  لئاسم  لوصا 

297/159 ییوید :  يدـنب  هدر  BP103/3/م7پ9 1381  هرگنک :  يدنب  هدر  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نبایلع  مامالا  هسردـم  هدوزفا :  هسانـش 
م4650-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دلج 1

راتفگشیپ

يا هژیو  ّتیّمها  ام  نامز  رـصع و  رد  یلو  هدوب ، رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  ّتیّمها  زا  نامز  ره  رد  یقالخا  لئاسم  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
هّیهت يارب  هتـشذگ  رد  رگا  تسا و  رتشیب  یناـمز  ره  زا  اـم  رـصع  رد  فارحنا  داـسف و  ياـه  هزیگنا  لـماوع و  وس  کـی  زا  1 ـ  اریز : دراد ،

رد اج و  همه  رد  زیچ  همه  يرشب  عیانص  تفرشیپ  تکرب  زا  ام  نامز  رد  دوب  مزال  اهتمحز  اه و  هنیزه  یقالخا  دسافم  زا  يرایـسب  تامّدقم 
هتشذگ رد  هچنآ  تساهسایقم و  ندش  گرزب  رصع  ام  رـصع  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  رگید ، يوس  زا  2 ـ  تسا ! هتفرگ  رارق  سک  همه  سرتسد 

و یعمج ، راتشک  لئاسو  تکرب  هب  اهناسنا  راتشک  لتق و  دریگ ، یم  ماجنا  دودحمان  تروص  هب  ام  رصع  رد  تفرگ  یم  ماجنا  دودحم  روطب 
« تنرتـنیا  » تکرب هب  هک  ًاریخا  دوش و  یم  رـشتنم  اـیند  رـسارس  رد  اـه  هراوهاـم  زا  هک  یلذـتبم  ياـهملیف  کـمک  هب  رگید  یقـالخا  دـسافم 
هتسکش و مه  رد  ار  اهزرم  هدرک و  ادیپ  شرتسگ  رایسب  یقالخا  دسافم  دریگ ، یم  رارق  ایند  مدرم  مامت  رایتخا  رد  رـضم  تاعالّطا  هنوگره 

رّدخم ّداوم  دیلوت  هتـشذگ  رد  رگا  تسا . هدمآرد  زین  یقالخا  دـسافم  ناراذـگناینب  يادـص  هک  اجنآ  ات  دور  یم  شیپ  ناهج  طاقن  اصقا  ات 
یم هدیـشک  ایند  رـسارس  هب  گرم  نارگادوس  کمک  هب  زورما  درک  یم  هدولآ  ار  رواجم  ياهرهـش  رثکاّدـح  اتـسور و  کی  هطقن ، کی  رد 

تایح رگید  نوؤش  عیانص و  یکشزپ و  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  هدنزاس  دیفم و  ياهـشناد  مولع و  هک  هنوگ  نامه  موس ، يوس  زا  3 ـ  دوش .
هدرتسگ بتارم  هب  زین  یقالخاریغ  یناسناریغ و  لئاسم  هب  لوصو  ياهراکهار  یناطیـش و  مولع  هدرک ، ادیپ  يا  هداعلا  قوف  شرتسگ  يرـشب 

رتناسآ رت و  هداس  هاگ  رت و  هدیچیپ  رتزومرم و  قرط  زا  دـهد  یم  هزاجا  قالخا  داسف  ناگدـنراد  هب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدـش  قباس  زا  رت 
هاگره دـسر و  یم  رظن  هب  رت  يرورـض  یناـمز  ره  زا  قـالخا  ملع  یقـالخا و  لـئاسم  هب  هّجوت  یطیارـش  نینچ  رد  دنـسرب . دوخ  دوصقم  هب 

هب تسد  یگمه  دـیاب  هاگآ  ناملاع  زوسلد و  نادنمـشیدنا   16 هحفـص تسا . راظتنا  رد  ییاه  هعجاف  ای  هعجاف  دوش  یهاـتوک  نآ  هب  تبـسن 
ریغ ای  هدرک  راکنا  یّلکب  ار  نآ  یـضعب  هک  دح  نآ  ات  هداتفا  رطخ  هب  قالخا  هک  زورما  يایند  رد  قالخا  شرتسگ  يارب  دـنهد و  مه  تسد 

شالت و مامت  دنا ، هدرمـش  قالخا  دـناسرب  شا  یـسایس  هتـساوخ  هب  ار  ناسنا  هک  یتلـصخ  راک و  ره  رگید  یـضعب  دـنا و  هتـسناد  يرورض 
قیمع ياهثحب  زا  تسا  ّولمم  هک  میراد  تسد  رد  دیجم  نآرق  لثم  یمیظع  عبنم  ناناملسم  ام  هناتخبـشوخ  دنریگ . راک  هب  ار  دوخ  شـشوک 

ناـملاع گرزب و  نارّـسفم  يوس  زا  نآرق  یقـالخا  ثحاـبم  هچرگ  دوش . یمن  تفاـی  ناـهج  رد  يرگید  ینید  عـبنم  چـیه  رد  هک  یقـالخا 
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یعوضوم ریسفت  کبس  هب  نآرق » رد  قالخا   » ناونع هب  یباتک  میناد  یم  ام  هک  اجنآ  ات  یلو  هتفرگ  رارق  ریسفت  دروم  هدنکارپ  روطب  یمالسا 
ًالماک نآ  ياج  هک  نآ  اب  هتفاین  فیلأت  دهد ، رارق  هّجوت  دروم  یعوضوم  ریسفت  شور  زا  هدافتـسا  اب  یعمج و  تروص  هب  ار  لئاسم  نیا  هک 

یعوضوم ریـسفت  کبـس  هب  یمالـسا  دـیاقع  فراعم و  نوماریپ  هک  نآرق  مایپ  لّوا  هرود  نایاپ  زا  دـعب  هک  میدـش  نیا  رب  اذـل  تسا . یلاخ 
دـش و ماجنا  راـک  نیا  هّللادـمحب  میورب . نآرق  ماـیپ  مود  هرود  ناونع  هب  دـیجم  نآرق  رد  یمالـسا  قـالخا  ثحب  غارـس  هب  درک ، یم  ثحب 

یلو تسامـش  سرتسد  رد  نونکا  دنک و  یم  ثحب  یقالخا  لئاسم  تاّیّلک  رد  لّوا  دّلجم  هک  دـش  هّیهت  دـّلجم  ود  رد  ثحابم  نیا  هعومجم 
روطب نآ  قیداصم  یقالخا و  ثحابم  تاـّیئزج  نوماریپ  مود  دـلج  و  درک ، هدافتـسا  زین  یـسرد  عماـج  نتم  کـی  ناونع  هب  نآ  زا  ناوت  یم 
نآرق زا  هدافتـسا  قیرط  رد  رگید  ماگ  نیا  میراودـیما  تسا . پاچ  يارب  هداـمآ  نآ  هدـمع  تمـسق  هّللادـمحب  هک  دـنک  یم  ثحب  هدرتسگ 

اب تسا  نآ  رد  ییاهیتساک  رگا  دریگ و  رارق  داعملا  موی  هریخذ  لاعتم و  دـنوادخ  لوبق  دروم  اـهناسنا ، یگدـنز  تالکـشم  ّلـح  رد  دـیجم 
17 هحفص هامریت 1377  لّوالا 1419  عیبر  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلاو  ددرگ . لیمکت  نارظنبحاص  رّکذت 

یقالخا ياهثحب  تّیّمها  . 1

هراشا

نید هن  قالخا  نودـب  اریز  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  یهلا  يایبنا  فدـه  نیرتمهم  رظن  کی  زا  و  تسا ، ینآرق  ثحابم  نیرتمهم  زا  ثحب  نیا 
تشگ هک  یموق  دنا  هدنز  قالخا  هب  راگزور  ماوقا  دنا : هتفگ  هک  هنوگ  نامه  دبای ; یم  ناماس  اهنآ  يایند  هن  و  دراد ، یموهفم  مدرم  يارب 
ناویح تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب و  یناسنا  قالخا  ياراد  هک  تسا  ناـسنا  ماـن  هتـسیاش  ناـسنا  یناـمز  ـالوصا  تسا ! یندرم  قـالخا  دـقاف 

عورشمان عفانم  هب  ندیسر  يارب  دشک ; یم  شتآ  هب  و  دنک ، یم  ناریو  ار  زیچ  همه  یناسنا  راشرس  شوه  زا  هدافتسا  اب  هک  تسا  یکانرطخ 
یم نوخ  كاخ و  هب  ار  ناهانگ  یب  و  دـشاپ ، یم  قافن  هقرفت و  مخت  رگناریو  ياهرازفا  گنج  شورف  يارب  و  دـنک ، یم  اپ  هب  گنج  يّدام 

! ار مارح  هن  دسانـش و  یم  ار  لالح  هن  هک  تسا ، یفلع  شوخ  ناویح  لاح  نیا  رد  یلو  دشاب  نّدمتم  رهاظ  هب  تسا  نکمم  وا  يرآ ! دشک !
زا ار  تقیقح  نیا  میور و  یم  نآرق  غارـس  هب  هراشا  نیا  اب  مولظم ! ملاظ و  نایم  رد  یتواـفت  هن  تسا و  لـئاق  تلادـع  ملظ و  ناـیم  یقرف  هن 

ْمِهیّکَُزی َو  ِِهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُهنِم  ـالوُسَر  َنییّمُـالا  ِیف  َثََعب  يذَّلا  َوُـه  18 1 ـ  هحفـص دـینک : ّتقد  ریز  تایآ  رد  میونـش ; یم  نآرق  نابز 
الوُسَر ْمِهیف  َثََعب  ْذِا  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهّللا  َّنَم  ْدََقل  2 ـ  هیآ 2 ) هعمج ، هروس   ) نیبُم لالَض  یَفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِا  َو  َۀَمْکِْحلاَو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعیَو 

ـ  3 ( 164 نارمع ، لآ  هروس   ) نیبُم لالَـض  یَفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِا  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیّکَُزی  َو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمِهِـسُْفنَا  ْنِم 
، هرقب هروس   ) َنوُمَْلعَت اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکُمِّلَُعی  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُکُمِّلَُعی  َو  ْمُکیّکَُزی  َو  اِنتایآ  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  مُْکنِم  الوُسَر  ْمُکیف  اْنلَـسْرَا  اـمَک 

هروس  ) ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  َْتنَا  َکَّنِا  ْمِهیّکَُزی  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  َِکتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  الوُسَر  ْمِهیف  ْثَْعبا  َو  انَّبَر  4 ـ  هیآ 151 )
ِه ِـ ّبر َمْسا  َرَکَذ  َو  یّکََزت  ْنَم  َحَْـلفَا  ْدَـق  6 ـ  و 10 ) تایآ 9  سمـش ، هروس   ) اهیّـسَد ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  اهیّکَز  ْنَم  َحَْـلفَا  ْدَـق  5 ـ  هیآ 129 ) هرقب ،

هیآ 12) نامقل ، هروس   ) ِهِّلل ْرُکْشا  ِنَا  َۀَمْکِْحلا  َنامُْقل  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  7 ـ  تایآ 14 و 15 ) یلعا ، هروس   ) یّلَصَف

همجرت

هیکزت ار  اهنآ  دناوخ و  یم  اهنآ  رب  ار  شتایآ  هک  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  یلوسر  هدـناوخن  سرد  ّتیعمج  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  وا  1 ـ 
و  ) داهن ّتنم  نانمؤم  رب  دـنوادخ  2 ـ  دندوب ! يراکـشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  دـنچره  دزومآ  یم  تمکح  باتک و  نانآ  هب  دـنک و  یم 
دنک و كاپ  ار  نانآ  و  دناوخب ، اهنآ  رب  ار  وا  تایآ  هک  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  يربمایپ  اهنآ  نایم  رد  هک  یماگنه  دیـشخب ) یگرزب  تمعن 
رب ار  دوخ  تمعن  هلبق  رییغت  اب  هک   ) هنوگ نامه  3 ـ  دندوب . يراکـشآ  یهارمگ  رد  نآ ، زا  شیپ  دنچره  دزومایب ، اهنآ  هب  تمکح  باتک و 
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تمکح باتک و  دـنک و  كاپ  ار  امـش  و  دـناوخب ، امـش  رب  ار  ام  تایآ  ات  میداتـسرف ، ناتنایم  رد  ناـتدوخ  زا  یلوسر  میتشاد ) ینازرا  اـمش 
نانآ رب  ار  وت  تایآ  ات  زیگنارب ! ناشدوخ  زا  يربمایپ  اـهنآ  ناـیم  رد  اراـگدرورپ !  4 ـ  دهد . دای  امـش  هب  دـیتسناد ، یمن  ار  هچنآ  و  دزومایب ،

ار دوـخ  سفن  سکره  5 ـ  يرداق !) راک  نیا  رب  و   ) یمیکح اناوت و  وت  اریز  دـنک ، هزیکاپ  دزوماـیب و  تمکح  باـتک و  ار  اـهنآ  و  دـناوخب ،
19 هحفص تشگ ! مورحم  دیمون و  تخاس ، هدولآ  هانگ  تیـصعم و  اب  ار  شیوخ  سفن  هک  سک  نآ  و  دش ـ  راگتـسر  درک ، هیکزت  كاپ و 
! دناوخ زامن  سپس  درک ، دای  ار  شراگدرورپ  مان  سک ) نآ   ) و دش ـ  راگتسر  درک ) هیکزت  ار  دوخ  و   ) تسج یکاپ  هک  یـسک  نیقی  هب  6 ـ 
ار تقیقح  کی  عقاو  رد  نیتسخن  هیآ  راهچ  روآ ! اج  هب  ار  ادخ  رکش  میتفگ ) وا  هب  و   ) میتخومآ قالخا ) نامیا و   ) تمکح نامقل  هب  ام  7 ـ 

شرورپ اهناسنا و  تیبرت  سوفن و  هیکزت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تثعب  یلـصا  فادـها  زا  یکی  هک  نیا  نآ  و  دـنک ، یم  لابند 
تسا يا  همّدقم  هدمآ ، هیآ  نیتسخن  رد  هک  تمکح  باتک و  میلعت  یهلا و  تایآ  توالت  تفگ  ناوت  یم  یّتح  تسا ; هدوب  هنـسح  قالخا 

« هیکزت  » لیلد نیمه  هب  دیاش  دهد . یم  لیکـشت  ار  قالخا  ملع  یلـصا  فدـه  هک  يزیچ  نامه  اهناسنا ; تیبرت  سوفن و  هیکزت  هلأسم  يارب 
و دشاب . یم  نآ  رب  مّدقم  میلعت »  » لمع رد  دنچره  تسا  هیکزت »  » یئاهن یلـصا و  فده  هک  ارچ  تسا ، هتفرگ  یـشیپ  میلعت »  » رب هیآ  هس  رد 

يا همّدقم  میلعت »  » الومعم هک  تسا ، نآ  یجراخ  یعیبط و  بیترت  هب  رظان  هتفرگ ، یشیپ  قالخا » هیکزت   » رب میلعت »  » رگید هیآ  کی  رد  رگا 
رد لامتحا  نیا  دـینک ) ّتقد  . ) درگن یم  هلأسم  نیا  داعبا  زا  یکی  هب  مادـک  ره  ریخا  هیآ  لّوا و  هیآ  نیاربانب ، هیکزت ;» تیبرت و   » يارب تسا 

ریثأت رگیدـکی  رد  تیبرت ) میلعت و   ) ود نیا  هک  تسا  نیا  ریخأـت  میدـقت و  نیا  زا  روظنم  هک  تسین  رود  زین  قوف  هناـگراهچ  تاـیآ  ریـسفت 
یقالخا لئاضف  دوجو  دوش ، یم  سوفن  هیکزت  قالخا و  حطس  ندرب  الاب  ببـس  حیحـص  ياهـشزومآ  هک  هنوگ  نامه  ینعی ، دنراد ; لباقتم 

و ربک »  » و تجاجل »  » زا هک  دسرب  ملع  تقیقح  هب  دناوت  یم  یتقو  ناسنا  هک  ارچ  تسوا ; شناد  ملع و  حطـس  ندربالاب  ببـس  زین  ناسنا  رد 
یقـالخا دـسافم  هنوگ  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب ، یلاـخ  تسا  یملع  ياهتفرـشیپ  هار  ّدـس  هک  هناروکروک » بّصعت   » و یتـسرپدوخ » »

تاکن نیا  دنام . یم  او  نآ  لوبق  زا  ًاعبط  دنک و  هدهاشم  تسه  هک  نانچ  نآ  ار  قح  هرهچ  دناوتن  هک  دـنکفا  یم  وا  لد  مشچ و  رب  یباجح 
دنوادـخ ياه  هناشن  زا  یکی  ناونع  هب  تسا  قالخا  مّلعم  هک  يربمغیپ  مایق  هیآ ، نیلّوا  رد  تسا : ّتقد  لباق  قوف  هناـگراهچ  تاـیآ  رد  زین 

نیا و  نِیبُم ) لالَض  یَفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِا  َو   ) تسا هدرمش  راکشآ  یهارمگ  و  نیبم » لالـض   » ار تیبرت » میلعت و   » لباقم هطقن  و  هدش ، رکذ 
تمکح باـتک و  مّلعم  یقـالخا و  ّیبرم  هک  يربماـیپ  تثعب  هیآ ، نیمود  رد   20 هحفـص دـهد . یم  ناشن  قالخا  هب  ار  نآرق  مامتها  تیاهن 

هیآ نیموس  رد  تسا . قالخا  ّتیّمها  رب  يرگید  لیلد  زین  نیا  تسا ; هدرمش  دنوادخ  هیحان  زا  میظع  یتمعن  گرزب و  یتّنم  ناونع  هب  تسا 
تمعن نیا  دیامرف : یم  درمـش ، یم  یهلا  گرزب  تمعن  کی  ار  لّوحت  نیا  هدمآ و  هبعک ) هب  سّدقملا  تیب  زا   ) هلبق رییغت  تایآ  زا  دـعب  هک 

هک يروما  شزومآ  سوفن و  بیذـهت  تیبرت و  میلعت و  فدـه  اب  هک  تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  ماـیق  تمعن  لـصا  دـننامه 
نیا تسا ، ّتقد  لـباق  هیآ  نیمراـهچ  رد  هک  يرگید  هـتکن  (. 1) تسا هتفرگ  ماجنا  دوبن  ریذـپ  ناـکما  يداـع  قرط  زا  نآ  هب  ناـسنا  لوصو 
ّمهم رما  نیا  زا  تغارف  هبعک و  يانب  زا  دـعب  وا  میوش ; یم  ور  هبور  ادـخ  هاگـشیپ  رد  وا  ياعد  میهاربا و  ياضاقت  اـب  اـج  نیا  رد  هک  تسا 

وا راک  هک  يربمایپ  تثعب  و  تسوا ، هّیرذ »  » زا یناملسم  تّما  ندمآ  دوجو  هب  ياضاقت  اهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دنک  یم  ییاهاعد  یهلا ،
ینالوط رکذ  زا  سپ  نآرق  هک  دـنک  یم  هّجوت  بلج  هیآ  نیمجنپ  رد  زین  هتکن  نیا  دـشاب . سوفن  هیکزت  تیبرت و  تمکح و  باتک و  میلعت 

یم تسا ، یناسنا  سوفن  دیشروخ و  هام و  نامـسآ و  نیمز و  قولخم و  قلاخ و  هب  مهم  دنگوس  هدزای  زا  يا  هعومجم  هک  اهدنگوس  نیرت 
ْدَق ! ) تسا هتـشگ  دـیماان  سویأم و  دزاس  هدولآ  ار  نآ  هک  سک  نآ  و  هدـش ، راگتـسر  دـنک  هیکزت  ار  شیوخ  سفن  هک  سک  نآ  : » دـیوگ

شرورپ يارب  دیجم  نآرق  هک  یتّیّمها  رب  تسا  ینـشور  لیلد  ریظن  یب  یپ و  رد  یپ  ياهدیکأت  نیا  اهاّسَد .») ْنَم  َباخ  ْدَقَو  اهاّکَز  ْنَم  َحَْلفَا 
امش هب  َنُومَْلعَت » اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکِمّلَُعی  َو   » هلمج رد  گرزب 1 . شزرا  نیا  رد  ار  اهـشزرا  همه  ییوگ  و  تسا ، لئاق  سوفن  هیکزت  قالخا و 

هب لوصو  هک  دروآ  یم  نایم  هب  یمولع  میلعت  زا  نخـس  هک  دینک  ّتقد  دینادب »! ار  نآ  ناتدوخ  تشادـن  ناکما  هک  دـهد  یم  میلعت  يروما 
. درمـش یم  نآ  رد  ار  تاجن  يراگتـسر و  حالف و  و  دـنک ، یم  هصالخ   21 هحفـص تسا ! نکمم  ریغ  یحو  قیرط  ریغ  زا  ناـسنا  يارب  نآ 
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رگا هک  هدش  رکذ  ادـخ  دای  زامن و  رب  مّدـقم  نآ  رد  قالخا » هیکزت   » هک نیا  بلاج  هدـمآ و  مشـش  هیآ  رد  یتوافت  رـصتخم  اب  ینعم  نیمه 
یم راب  هب  یتّیناحور  زامن  هن  دـسر و  یم  یئاج  هب  ادـخ  رکذ  هن  دـشابن ، یقالخا  لـئاضف  وترپ  رد  حور  يافـص  لد و  یکاـپ  سفن و  هیکزت 
یم دنک و  یم  ریبعت  تمکح »  » هب قالخا  ملع  زا  دیوگ و  یم  نخس  نامقل  ینعی  قالخا  گرزب  مّلعم  زا  هیآ ، نیرخآ  رد  هرخالاب  و  دروآ .

اج هب  گرزب  تمعن  نیا  ربارب  رد  ار  ادـخ  رکـش  هک  میداد  روتـسد  وا  هب  سپـس  میداد ، نامقل  هب  ار  تمکح  گرزب ) تبهوم   ) ام : » دـیوگ
هدافتـسا نامقل  هروس  تایآ  زا  هک  نانچ  نآ  میکح » نامقل   » یگژیو هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ِهِّللْرُکْـشا .») ِنَا  َۀَـمْکِْحلا  َنامُْقل  اْنیَتآ  ْدََـقلَو  !) دروآ

و یلمع » تمکح   » نامه اج  نیا  رد  تمکح »  » زا روظنم  هک  دوش  یم  نشور  یبوخب  تسا  هدوب  قـالخا  شرورپ  سوفن و  تیبرت  دوش  یم 
میا هتفگ  اهراب  هک  هنوگ  نامه  تمکح  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  تیبرت !»  » يارب میلعت »  » ینعی دوش  یم  نآ  هب  یهتنم  هک  تسا  ییاهـشزومآ 

نینچمه اهشناد و  مولع و  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، هدش  قالطا  هدنرادزاب » رما   » ره هب  سپس  تسا ; نآ  دننام  بسا و  ماجل »  » ینعم هب  لصا  رد 
. تسا هدش  قالطا  نآ  رب  هژاو  نیا  دراد ، یم  زاب  اهیژک  اهیدب و  زا  ار  ناسنا  یقالخا  لئاضف 

هجیتن

یـساسا و هلأسم  کی  ناونع  هب  سوفن  بیذـهت  یقالخا و  لئاسم  هب  دـیجم  نآرق  هداعلا  قوف  مامتها  دوش  یم  هدافتـسا  الاب  تاـیآ  زا  هچنآ 
! يرآ تسا . هدنکفا  هیاس  یمالسا  نیناوق  ماکحا و  مامت  رب  رگید ، ریبعت  هب  دریگ ;و  یم  تأشن  نآ  زا  رگید  ياه  همانرب  هک  تسا  ییانبریز 
یعامتجا و تاحالـصا  همه  هشیر  و  دـننک ، یم  هیکت  نآ  رب  ینامـسآ  نایدا  هک  تسا  یفدـه  نیرتمهم  هعماج ، درف و  رد  یقـالخا  لـماکت 
رد ار  هلأسم  نیا  ّتیّمها  میدرگ و  یم  زاب  یمالسا  تایاور  هب  نونکا   22 هحفص دنرمش . یم  راجنهان  ياه  هدیدپ  دسافم و  اب  هزرابم  هلیسو 

. مینک یم  وجتسج  تایاور 

یمالسا تایاور  رد  قالخا  تّیّمها 

تسا هدیسر  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم نایاوشیپ  ریاس  زا  نینچمه  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  صخـش  زا  هک  یثیداحا  رد  هلأسم  نیا 
زا یفورعم  ثیدح  رد  1 ـ  مینارذگ : یم  رظن  زا  ار  ریز  يانعمرپ  ثیدـح  دـنچ  هنومن  ناونع  هب  هک  هدـش ، بیقعت  يا  هداعلا  قوف  ّتیّمها  اب 

هدـش ثوعبم  یقالخا  لئاضف  لیمکت  يارب  اـهنت  نم  ِقـالْخالا ; َمِراـکَم  َمِّمَتُِـال  ُْتثُِعب  اـمَّنِا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ 
« اِهنِـساحمَو ِقالخَالا  ِمِراکِمب  ُْتثُِعب  يرگید « : ریبعت  رد  و  ( 2 .) تسا هدـمآ  ِقالْخالا » َنْسُح  َمِّمَتُِال  ُْتثُِعب  امَّنِا  : » يرگید ریبعت  رد  و  ( 1 .«) ما
رد هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تثعب  فادـها  مامت  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا  رـصح  يارب  حالطـصا  هب  هک  اـّمنا »  » هب ریبعت  ( 3 .) تسا هدمآ 

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد  2 ـ  دوش . یم  هصالخ  اهناسنا  یقالخا  لماکت  ینعی  رما  نیمه 
ام رگا  ِحاجَّنلا ; ِلِیبَس  یلَع  ُّلُدَت  اّمِم  اهَّنِاَف  ِقالْخَْالا  ِمِراکَِمب  َِبلاُطن  ْنَا  اَنل  یغَْبنَی  َناَکل  ًاباقِعالَو  ًاباَوثالَو  ًاَران  یـشَْخنالَو  ًۀَّنَج  وُجَْرنال  اّنُک  َْول  »

، میورب یقالخا  لئاضف  غارـس  هب  دوب  هتـسیاش  میتشاد ، یمن  یباقع  باوث و  راظتنا  و  خزود ، زا  یتشحو  سرت و  تشهب و  هب  ینامیا  دـیما و 
تاجن ببس  اهنت  هن  یقالخا  لئاضف  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخب  ثیدح  نیا  ( 4 .«) دنتسه ّتیقّفوم  يزوریپ و  تاجن و  يامنهار  اهنآ  هک  ارچ 
میهاوخ يرتحورـشم  ياهثحب  ادخ  تساوخ  هب  هدنیآ  رد  هراب  نیا  رد  ! ) دبای یمن  ناماس  نآ  نودـب  زین  ایند  یگدـنز  هکلب  تسا  تمایق  رد 

هحفص 405. دلج 66 ، راحب ، . 3 ثیدح 5218 . كردم ، نامه  . 2 هحفص 16 .) دلج 3 ،  ) ثیدح 52175 لاّمعلا ، زنک  یقرواپ 1 . تشاد )
هدمآ هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد  23 3 ـ  هحفص میدق .) پاچ  . ) هحفص 283 دلج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  . 4

ناحبس دنوادخ  ِهّللِاب ; لِصَّتُم  ُقلُِخب  َکّسَمَتَی  ْنَا  ْمُکِدَحَا  ُبْسَحَف  ِهِدابِع  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  ًۀَلِص  ِقالْخالا  َمِراکَم  ُهَناْحبُس  ُهّللا  َلَعَج  : » دومرف هک  تسا 
هب ار  وا  هک  دنزب  یقالخا  هب  تسد  امـش  زا  کی  ره  هک  سب  نیمه  هداد ، رارق  شناگدـنب  شدوخ و  نایم  طابترا  هلیـسو  ار  یقالخا  لئاضف 

برق و و  تسا ، لـئاضف  ماـمت  عـبنم  یناـسنا و  سوـفن  ّیبرم  قـالخا و  مّلعم  نیرتـگرزب  دـنوادخ  رگید ، ریبـعت  هب  ( 1 .«) دزاس طوبرم  ادـخ 
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داجیا ادخ  ناسنا و  نایم  يا  هطبار  یقالخا  تلیـضف  ره  نیاربانب ، تسین ! ریذـپ  ناکما  یهلا  قالخا  هب  ّقلخت  قیرط  زا  زج  ادـخ  هب  یکیدزن 
اهنآ هک  تسا  هلأسم  نیمه  رگنایب  رـساترس  زین  ینید  نایاوشیپ  یگدنز  دزاس . یم  رتکیدزن  شـسّدقم  تاذ  هب  ماگ  هب  ماگ  ار  وا  دنک و  یم 

ثحابم رد  ادخ  تساوخ  هب  دندوب و  هار  نیا  رد  يا  هنـسح  هوسا  هدنز و  يوگلا  دوخ  و  دندرک ، یم  توعد  یقالخا  لئاضف  هب  اج  همه  رد 
ربماـیپ يـالاو  ماـقم  ناـیب  ماـگنه  هب  دـیجم  نآرق  هک  سب  نیمه  دـش ;و  میهاوخ  انـشآ  اـهنآ  یقـالخا  ياـه  هنومن  اـب  یثحب  ره  رد  هدـنیآ 

(2 !«) يراد يا  هتسجرب  میظع و  قالخا  وت  ْمیِظَع ; ُقلُخ  یلََعل  َکَّنِاَو  : » دیامرف یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا

اه هتکن 

قالخا ملع  فیرعت  1 ـ 

یم قفا ) نزو  رب  «. ) ُقلُخ  » و لُفق ) نزو  رب  « ) ْقلُخ  » عمج قالخا » ;  » میورب قـالخا  فیرعت  غارـس  هب  زیچ  ره  زا  لـبق  تسا  مزـال  اـج  نیا  رد 
یتروص لکـش و  تئیه و  ینعم  هب  ْقلَخ  ددرگ ، یم  زاب  هشیر  کی  هب  لصا  رد  هژاو  ود  نیا  تادرفم ،»  » باتک رد  بغار »  » هتفگ هب  دـشاب ،

هیبنت یقرواپ 1 . دوش . یم  هدـید  لد  مشچ  اب  هک  تسا  ینورد  تافـص  ایاجـس و  اوق و  ینعم  هب  ْقلُخ  دـنیب و  یم  مشچ  اـب  ناـسنا  هک  تسا 
و تسا » ناسنا  ینطاب  یحور و  تافص  هعومجم  قالخا  : » تفگ ناوت  یم  نیاربانب   24 هحفص هیآ 4 . ملق ، هروس  . 2 هحفص 362 . رطاوخلا ،

دوش یم  هتفگ  قالخا  زین  دوش ، یم  یشان  ناسنا  ینورد  تایقلخ  زا  هک  يراتفر  لامعا و  زا  یضعب  هب  هاگ  نادنمـشناد ، زا  یـضعب  هتفگ  هب 
یلعف هاگ   » هک نیا  نآ  و  درک ، فیرعت  ناوت  یم  زین  شراثآ  قیرط  زا  ار  قالخا » (. » يراـتفر قـالخا  یمود  تسا و  یتافـص  قـالخا  یلّوا  )

لذب و رد  كاسما  دننام   ) دنز یم  رس  یـسک  زا  رمتـسم  روطب  يراک  هک  یماگنه  یلو  درادن ; يّرمتـسم  لکـش  دنز ، یم  رـس  ناسنا  زا  هک 
قلخ و ار  هشیر  نآ  دراد ، وا  حور  ناـج و  قاـمعا  رد  ینطاـب  ینورد و  هشیر  کـی  هک  تسا  نیا  هب  لـیلد  نارگید ) هب  کـمک  شـشخب و 

یناسفن تلاح  نامه  قلُخ  : » دـیوگ یم  ِقارْعالا ،» ُریهْطَتَو  ِقالْخالا  ُبیذـْهَت   » باـتک رد  هیَوَکـسِم » نبا   » هک تساـجنیا  دـنمان . یم  قـالخا 
ضیف موـحرم  ار  ینعم  نیمه  ( 1 .«) دـشاب هتـشاد  هشیدـنا  رّکفت و  هب  زاین  هک  نآ  یب  دـنک  یم  توعد  ییاهراک  ماجنا  هب  ار  ناسنا  هک  تسا 
یناسآ هب  لاعفا  هک  سفن  اب  راوتـسا  یتئیه  زا  تسا  ترابع  يوخ  هک  نادب  : » دیوگ یم  هک  اجنآ  تسا ، هدروآ  قیاقح »  » باتک رد  یناشاک 

همشچرس هک  یتاکلم  : » دننک یم  میسقت  شخب  ود  هب  ار  قالخا  لیلد  نیمه  هب  و  ( 2 .«) دوش یم  رداص  نآ  زا  هشیدنا  رکف و  هب  زاین  نودب  و 
دب و قالخا  نآ  هب  تسا و  دب  لامعا  َاشنم  هک  اهنآ  و  دوش ، یم  هدیمان  هلیـضف  تاکلم  بوخ و  قالخا  تسا و  وکین  ياهراک  ندمآ  دـیدپ 

تافـص تاکلم و  زا  هک  تسا  یملع  قالخا  : » درک فیرعت  نینچ  ار  قـالخا  ملع  ناوت  یم  اـج  نیمه  زا  زین  و  دـنیوگ . یم  هلیذر  تاـکلم 
تافص اب  هزرابم  هار  کین و  تافـص  نیا  باستکا  ياه  همـشچرس  ، » رگید ریبعت  هب  و  دیوگ » یم  نخـس  نآ  راثآ  اه و  هشیر  دب و  بوخ و 

نیا زا  یشان  لاعفا  یلمع و  راثآ  هب  هاگ  دش ، هتفگ  هک  روطنامه  هّتبلا  دهد .» یم  رارق  یـسررب  دروم  هعماج  درف و  رد  ار  کی  ره  راثآ  دب و 
قالخا نیا  دنیوگ : یم  وا  هب  دهد  یم  ناشن  ّتینابـصع  مشخ و  راثآ  هتـسویپ  یـسک  رگا  الثم ، دوش ; یم  قالطا  قالخا »  » هژاو زین  تافص 

هحفص 54. قئاقح ، . 2 هحفص 51 . قالخالا ، بیذهت  یقرواپ 1 . دنیوگ : یم  دنک  یم  شـشخب  لذب و  هک  یماگنه  سکعب  و  تسا ، يدـب 
یم قالطا  يرگید  رب  یکی  مان  هک  دـنرگیدکی  لولعم  ّتلع و  ود ، نیا  عقاو  رد  دراد ; سک  نـالف  هک  تسا  یبوخ  قـالخا  نیا   25 هحفص
هلمج زا  تسا ، ناسکی  مینک  یم  ام  هک  ییاهفیرعت  اب  هجیتن  رظن  زا  هک  دـنا  هدرک  فیرعت  نانچ  ار  قـالخا  ملع  زین  اـهیبرغ  زا  یـضعب  دوش .

رد قیقحت  زا  تسا  ترابع  قالخا  ملع  : » دـیوگ یم  هک  میناوخ  یم  سکژ »  » ماـن هب  برغ  هفـسالف  زا  یکی  زا  قـالخا » هفـسلف   » باـتک رد 
ملع فیرعت  رد  هیکلوف ) دـننام   ) دـنراد یتواـفتم  ياهـشنیب  هک  رگید  یـضعب  هک  یلاـح  رد  ( 1 .«) دـشاب دـیاب  هک  هنوگ  نآ  هب  یمدآ  راـتفر 

نخس نیا  ( 2 .«) تسا قالخا  ملع  دسرب ، شفده  هب  دـناوت  یم  نآ  تاعارم  هطـساو  هب  ناسنا  هک  راتفر  نیناوق  عومجم  : » دـیوگ یم  قالخا 
حرطم دـشاب ) هچ  ره   ) فدـه هب  ندیـسر  نانآ  رظن  زا  هکلب  دنتـسین  لئاق  یّـصاخ  ّتیّمها  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  يارب  هک  تسا  یناـسک 
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! تسین فده  هب  لوصو  بابسا  زج  يزیچ  اهنآ  رظن  زا  قالخا  تسا ;و 

هفسلف قالخا و  هطبار  2 ـ 

رد دناوت  یم  مولع  مامت  لیلد ، نیمه  هب  یناسنا ;و  ناوت  رادقم  هب  تسا  یتسه  ناهج  مامت  رب  یهاگآ  ینعم  هب  یّلک  موهفم  کی  رد  هفسلف 
اهنآ همه  زا  هفـسلف  ملع  دوب ، دودعم  دودحم و  مولع  هک  هتـشذگ  راصعا  رد  تهج ، نیمه  يور  دـشاب ;و  لخاد  عماج  یّلک و  موهفم  نیا 
یم میـسقت  هخاش  ود  هب  ار  هفـسلف  اهزور  نآ  رد  تشاد . یهاگآ  یملع  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  هک  دوب  یـسک  فوسلیف  و  درک ، یم  ثحب 

هک يروما  ب ـ  دوش . یم  ناسنا ، لاعفا  زجب  یتسه  ناهج  مامت  لماش  هک  تسا  نوریب  ناسنا  رایتخا  تردق و  زا  هک  يروما  فلا ـ  دـندرک :
میـسقت هخاش  هس  هب  ار  نآ  ،و  دندیمان یم  يرظن  تمکح  ار  لّوا  شخب  ناسنا . لاعفا  ینعی ، دراد ; رارق  وا  تردـق  تحت  ناسنا و  رایتخا  رد 

هرابرد هک  یهلا  تمکح  ای  یلوا  هفـسلف  26 1 ـ  هحفص هحفص 10 . هّیرظّنلا ، قالخالا  . 2 هحفص 9 . قالخا ، هفسلف  یقرواپ 1 . دندرک . یم 
نآ هک  تاّیضایر  3 ـ  تشاد . یناوارف  ياه  هتـشر  مه  نآ  هک  تاّیعیبط  2 ـ  درک . یم  تبحـص  داعم  أدبم و  دوجوم و  دوجو و  یّلک  ماکحا 
هب زین  نآ  دنتـسناد و  یم  یلمع  تمکح  ار  نآ  تسا ، ناسنا  لاعفا  هب  طوبرم  هک  یتمـسق  اّما  تفرگ . یم  رب  رد  ار  يدّدعتم  ياه  هخاش  مه 

سفن نورد  رد  نآ  ياه  هشیر  نینچمه  دوش و  یم  ناسنا  یتخبدـب  ای  تداعـس  هیاـم  هک  یلاـعفا  قـالخا و  1 ـ  دش . یم  میـسقت  هخاش  هس 
هک نُدُم  ریبدت  تسایس و  3 ـ  دجنگ . یم  ناونع  نیا  تحت  هچنآ  یگداوناخ و  روما  هرادا  هب  تسا  طوبرم  هک  تسا  لزنم  ریبدت  2 ـ  یمدآ .

و لزنم » ریبدت   » ربارب رد  ار  نآ  هداد ، يدرف  لکش  قالخا  هب  اهنآ  بیترت  نیا  هب  و  دیوگ . یم  نخـس  يرـشب  عماوج  هرادا  ياهـشور  هرابرد 
هخاش مولع  هک  زورما  یلو  تسا . یلمع » تمکح   » ای یلمع » هفـسلف   » زا يا  هخاش  قالخا » ملع   » نیاربانب دـنداد . یم  رارق  ندـُم » تسایـس  »

مه نآ  يرظن و  تمکح  ینعم  نامه  هب  ًابلاغ  تمکح  هفـسلف و  تسا ، هدـش  ادـج  مه  زا  لیلد  نیمه  هب  هدرک و  ادـیپ  یناوارف  رایـسب  ياـه 
يرظن تمکح  هک  نیا  رد  دینک ) ّتقد  . ) دوش یم  قالطا  داعم  أدبم و  نینچمه  و  یتسه ، ناهج  هب  طوبرم  یّلک  روما  ینعی  نآ ، لّوا  هخاش 

ام رگا  و  ار ، یمود  یهورگ  دنتـسناد و  یم  رتشزرا  اب  ار  یلّوا  یهورگ  تسا ، وگتفگ  هفـسالف  نایم  رد  یلمع ، تمکح  ای  تسا  رتشزرا  اـب 
زاب قالخا »  » و هفـسلف »  » هطبار هرابرد  تسین . نآ  ثحب  ياج  العف  هک  تسا  حیحـص  هورگ  ود  ره  فرح  مینک  هاگن  فلتخم  ياه  هیواز  زا 

27 هحفص تفگ . میهاوخ  نخس  ادخ  تساوخ  هب  رگید  ياهتبسانم  هب  مه 

نافرع قالخا و  هطبار  3 ـ 

، درگن یم  یهلا  فراعم  هب  رتشیب  نافرع » : » تفگ ناوت  یم  زین  هّللا » یلا  كولس  ریس و   » قالخا و و  نافرع »  » و قالخا »  » هطبار دروم  رد  اّما 
هدـید ددرگ و  فاـص  ینارون و  ناـنچنآ  ناـسنا  بلق  ینعی  ینورد ، ینطاـب و  دوهـش  قـیرط  زا  هکلب  لالدتـسا ، ملع و  قـیرط  زا  هن  مه  نآ 

. دزرو قشع  وا  هب  دنیبب و  ار  وا  تافص  ءامـسا و  ادخ و  كاپ  تاذ  لد  مشچ  اب  هک  ددرگ  فرط  رب  اهباجح  دوش و  هدوشگ  وا  نیب  تقیقح 
زا یکی  دنک ; کمک  لد ، مشچ  ربارب  رد  تسا  ییاهباجح  هک  یقالخا  لئاذر  ندش  فرطرب  هب  دـناوت  یم  نوچ  قالخا  ملع  تسا  یهیدـب 

برق و  هّللا » ۀفرعم   » هب ندیـسر  نآ ، ییاهن  فدـه  هک  هّللا » یلا  كولـس  ریـس و   » اّما و  دوب . دـهاوخ  نآ  تامّدـقم  یهلا و  نافرع  ياه  هیاپ 
زور ار  ناسنا  هک  تسا  نافرع  یعون  ینورد ، كولس  ریس و  تسا . قالخا »  » و نافرع »  » زا يا  هعومجم  تقیقح  رد  مه  نآ  تسا ، وا  راوج 

كولـس ریـس و  دزاس ;و  یم  راومه  قح  هب  لوصو  يارب  ار  هار  و  دـنز ، یم  راـنک  ار  اـهباجح  دـنک ، یم  رتکیدزن  وا  كاـپ  تاذ  هب  زور  هب 
. يّدام رظن  زا  نتسیز  رتهب  طقف  هن  دهد  یم  لیکشت  سوفن  بیذهت  ار  شفده  هک  یقالخا  اهتنم  تسا ، قالخا  نامه  ینورب 

« قالخا  » و ملع »  » هطبار 4 ـ 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگ دـهد ; یم  رارق  یقالخا  يزاسکاپ  هیکزت و  رانک  رد  ار  تمکح  باـتک و  میلعت  ًارارک  دـیجم  نآرق  هک  میدـید  ثحب  دروم  تاـیآ  رد 
ینعی تسا . یقیمع  هطبار  ود  نیا  ناـیم  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  هیکزت ;»و   » رب ار  مـیلعت »  » هاـگ و  دراد ، یم  مّدـقم  مـیلعت »  » رب ار  هـیکزت » »

ار تلیذر »  » و تلیضف »  » تافص زا  کی  ره  ياهدمایپ  راثآ و  ددرگ و  هاگآ  یقالخا  تافـص  لامعا و  يدب  یبوخ و  زا  ناسنا  هک  یماگنه 
اهیهاـگآان زا  قـالخا ، لـمع و  ياـهیتشز  زا  يرایـسب  تفگ  ناوت  یم  هک  يروـطب  تسا ; ّرثؤـم  وا  شرورپ  تیبرت و  رد  کـش  یب  دـنادب ،

، دورب ـالاب  گـنهرف  حطـس  رگید ، ریبـعت  هب  و  دریگب ، ار  یناداـن  لـهج و  ياـج  یهاـگآ  ملع و  رگا  لـیلد ، نیمه  هـب  دریگ . یم  همـشچرس 
هّجوت دـیاب  یلو  دـهد ; یم  یقالخا  نساحم  هب  ار  دوخ  ياج  یقالخا  دـسافم  زا  يرایـسب  و  اهیئابیز ، هب  ار  دوخ  ياـج  اـهیتشز  زا  يرایـسب 

هار یهورگ  و  هتفرگ ، شیپ  ار  طارفا  هار  یهورگ  هدـش ، هغلابم  هلأسم  نیا  رد  هاـگ  هنافـسأتم  28 و  هحفـص درادن . ّتیّلک  هلأسم  نیا  تشاد 
و تسا ، هدیمح  قالخا  همشچرس  تمکح  ملع و  دوب  دقتعم  هک  ینانوی ، فوسلیف  طارقس ، فورعم  راتفگ  زا  يوریپ  هب  یهورگ  ار . طیرفت 

شرتسگ یقالخا  لئاضف  شیادـیپ  یقالخا و  لئاذر  اب  هزرابم  يارب  هار  اهنت  هک  دـنراد  هدـیقع  تسا ، ینادان  لهج و  لولعم  یقالخا  لئاذر 
سک چیه  دـنیوگ  یم  اهنآ  دوش . یم  تفرعم »  » اب يواسم  تلیـضف »  » بیترت نیا  هب  و  تسا ، هعماج  راکفا  حطـس  ندرب  الاب  شناد و  ملع و 
دوخ يارب  مه  هک  تسا  نآ  ام  هفیظو  سپ  دزاس ، یمن  اهر  ار  نآ  دهد  صیخـشت  ار  یبوخ  رگا  و  دور ، یمن  ّرـش  يدب و  لابند  هب  هناهاگآ 
رهاظ ام  دوجو  راسخاش  رب  یقالخا  لئاضف  ياه  هناوج  ات  مینادب ، ار  وکین  دب و  و  ّرـش ، ریخ و  جـیاتن  و  مینک ، یهاگآ  بسک  نارگید  مه  و 
ببس هدولآ ، دارفا  رد  يرایشوه  شناد و  هک  دنیوگب  و  دننک ، یفن  یّلکب  ار  ود  نیا  هطبار  دنلیام  هک  دنتـسه  یناسک  دیاش  لباقم  رد  دوش !

!« دـنرب یم  رت  هدـیزگ  ياهالاک  دـنیآ ، یم  غارچ  اب  هک  ینادزد  : » فورعم لثم  قبط  و  دـنهد ، ماجنا  رت  هنارایـشوه  ار  تایانج  هک  دوش  یم 
. تسناد ملع  لولعم  ار  قالخا  لماک ، روطب  ناوت  یم  هن  درک و  راکنا  یّلکب  ناوت  یم  هن  ار  قالخا  ملع و  هطبار  هک  تسا  نیا  فاصنا  یلو 

ناشلامعا حبق  نسح و  هب  ار  اهنآ  یتقو  هک  دندوب  يا  هدولآ  دارفا  میا ; هدرک  بسک  هعماج  زا  هک  تسا  يا  هدنز  براجت  نخـس  نیا  دهاش 
یّتح دنا ، هدرک  ادیپ  اهیبوخ  هب  شیارگ  و  هتـشادرب ، دوخ  راک  زا  تسد  دنا ، هدش  انـشآ  دب  لاعفا  لامعا و  ءوس  جیاتن  هب  و  میا ، هدرک  هاگآ 
دنراد نآ  راثآ  جیاتن و  لامعا و  دب  کین و  هب  یفاک  یهاگآ  هک  میسانش  یم  ار  يدارفا  لباقم  رد  میا . هتشاد  ار  هبرجت  نیا  زین  نامدوخ  رد 

ناـسنا هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  همه  اـهنیا   29 هحفـص تسا . مکاح  اـهنآ  دوجو  رب  ءوس  قـالخا  و  دـنهد ، یم  همادا  يدـب  هب  ناـنچمه  یلو 
زئارغ و لایما و  ار  وا  دوجو  دـُعب  کـی  و  دـهد ، یم  لیکـشت  یهاـگآ  كاردا و  ملع و  ار  وا  دوجو  دـُعب  کـی  يدـعب ، ود  تسا  يدوجوم 
زا یکی  هک  اهنآ  دوش ، یم  نشور  اجنیا  زا  ار . مود  هاگ  دهد و  یم  حیجرت  ار  لّوا  دـُعب  دوخ  رایتخا  لیم و  اب  هاگ  لیلد ، نیمه  هب  تاوهش ;
زین نآرق  رگید  تایآ  زا  دـنا . هتـشادن  ناسنا  دوجو  رگید  دـُعب  هب  هّجوت  و  هدرک ، ضرف  يدـُعب  کی  ار  ناسنا  دـنا  هتفریذـپ  ار  ـالاب  لوق  ود 
; تسا هدرک  هراشا  ءوس  لامعا  لهج و  نایم  يا  هطبار  هب  هیآ  نیدـنچ  رد  دـیجم  نآرق  درک . هدافتـسا  میتفگ  هک  ار  هچنآ  ناوت  یم  یبوخب 

ینادان يور  زا  يدب  راک  امـش  زا  سک  ره  ٌمیحَر ; ٌروُفَغ  ُهَّنِاَف  َحَلْـصَاَو  ِهِدَْعب  ْنِم  َبات  َُّمث  َۀلاهَِجب  ًءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنَا  : » دیامرف یم  الثم ،
هروس رد  ینعم  نیمه  هیبش  هیآ 54 ) ماعنا ، هروس  .« ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دیامن ، ناربج  حالـصا و  هبوت و  سپـس  دهد ، ماجنا 
هکلب دـشابن  راگزاس  هبوت  اب  هک  تسین  قلطم  لهج  اجنیا  رد  روظنم  تسا  یهیدـب  تسا . هدـمآ  زین  هیآ 119  لـحن ، هروس  هیآ 17 و  ءاسن ،
اجنآ رد  نآرق  ماـیپ  لّوا  هرود  زا  لّوا  دـلج  رد  دروآ . یم  يور  ّقح  هار  هب  ناـسنا  ددرگ  فرط  رب  رگا  هک  تسا  لـهج  بتارم  زا  يا  هبترم 
لهج تسا ، رفک  همـشچرس  لهج  دش ، یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  میا  هدرک  لقن  يرایـسب  تایآ  هدمآ ، تخانـش  تفرعم و  هرابرد  ثحب  هک 

یب تراسج و  ینیبدـب ، نظءوس و  یگدـنکارپ ، فالتخا و  هناروکروک ، دـیلقت  ییوج ، هناهب  تجاجل ، بّصعت و  داـسف ، هعاـشا  همـشچرس 
: دیوگ یم  ًاحیرـص  تایآ  زا  یـضعب  رد  رگید ، يوس  زا  ( 1 !) تسا اهـشزرا  زا  يرایـسب  ندـش  نوگرگد  هیام  لهج  هلمج  کی  رد  یبدا و 

ًاْملُظ ْمُهُسُْفنَا  اْهتَنَْقیَتْساَو  اِهب  اوُدَحَجَو  : » دیامرف یم  نوعرف  لآ  هرابرد  الثم ، دنیامیپ ; یم  ار  طلغ  هار  یهاگآ ، ملع و  اب  هک  دنتسه  یناسک  »
هرابرد و  هیآ 14 ) لمن ، هروس  .« ) دنتـشاد نیقی  نآ  هب  لد  رد  هک  یلاح  رد  دندرک  راکنا  یـشکرس  ملظ و  يور  زا  ار  ام  تایآ  اهنآ  ًاُّولُعَو ;

.« دـنناد یم  هک  یلاح  رد  دـندنب  یم  غورد  ادـخ  رب  اـهنآ  َنوُمَْلعَی ; ْمُهَو  َبِذَْـکلا  ِهّللا  یَلَع  َنُولوُقَیَو  : » دـیامرف یم  باـتک  لـها  زا  یهورگ 
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نآ زا  دعب  هیآ  دنچ  رد  ینعم  نیمه  هیبش   30 هحفص ات 98 . ص 86  دلج 1 ، لّوا ، هرود  نآرق ، مایپ  یقرواپ 1 . هیآ 75 .) نارمع ، لآ  هروس  )
زاب یلو  دـشاب ، غورد  عوضوم  رب  یهاگآ  هب  هراـشا  تسا  نکمم  هیآ  نیا  رد  یهاـگآ  ملع و  هیآ 78 .) نارمع ، لآ  هروس   ) تسا هدـمآ  زین 

تاّیبرجت دـشاب . موتکم  یـسک  رب  هک  تسین  يزیچ  نآ ، یتشز  غورد و  هرابرد  عرـش  لـقع و  مکح  هک  ارچ  تسا ، اـم  ياعّدـم  دـهاش  مه 
رد و  دـشاب ، هدـنراد  زاب  دـناوت  یم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هلیذر  قالخا  ياهنایز  رب  یهاگآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  ار  ّتیعقاو  نیا  زین  هّرمزور 
هب و  دنهد . یم  حیجرت  دوخ  يارب  ار  هلیذر  قالخا  و  هدز ، ءوس  لامعا  هب  تسد  هاگآ ، دارفا  هک  دوش  یم  هدید  مه  يدایز  دراوم  لاح  نیع 

( دینک ّتقد  . ) تسا رت  قبطنم  اهتّیعقاو  اب  اجنیا  رد  هطساو  بتکم  بیترت ، نیا 

؟ تسا رییغت  لباق  قالخا  ایآ  5 ـ 

تسا رییغت  لباق  قالخا  ایآ 

قالخا ملع  اهنت  هن  دشابن  رییغت  لباق  قالخا  رگا  اریز  دراد ، یگتـسب  هلأسم  نیا  هب  یتیبرت  یقالخا و  ياهثحب  مامت  قالخا و  ملع  تشونرس 
یب زین  هدنرادزاب  ياهتازاجم  مامت  تاریزعت و  دش ; دهاوخ  وغل  ینامسآ  ياهباتک  ایبنا و  یتیبرت  ياه  همانرب  مامت  هکلب  دوب ، دهاوخ  هدوهیب 

یتیبرت ياه  همانرب  دوجو  زین  ینامـسآ و  بتک  ءایبنا و  میلاعت  رد  یتیبرت  یقالخا و  ياه  هماـنرب  همهنآ  دوجو  نیارباـنب ، دوب . دـهاوخ  ینعم 
و قالخا ، رییغت  ّتیلباق  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیرتهب  یئازج ، بتاکم  همه  رد  هدـنرادزاب  ياهتازاجم  نینچمه  و  ّتیرـشب ، ناهج  ماـمت  رد 
هک تسا  بیجع  همه ، نیا  اب  اّما  تسا . هدـش  هتفریذـپ  ناهج  يالقع  همه  يوس  زا  هک  ناربمایپ  ماـمت  يوس  زا  اـهنت  هن  یقـالخا ، ياهـشور 

قالخا دنیوگ : یم  یضعب  دنا ! هدرک  حرطم  هن »؟ ای  تسا  رییغت  لباق  قالخا  ایآ   » هک نیا  هرابرد  یناوارف  ياهثحب  قالخا  ياملع  هفـسالف و 
تسا و رادیاپان  یحطـس و  دنبای ، رییغت  هک  ضرف  هب  و  دنوش ، یمن  ضوع  دنراد  كاپان  یتنیط  دـنرهوگدب و  هک  اهنآ  و  تسین ! رییغت  لباق 
اب یکیدزن  هطبار  ناج  مسج و  نامتخاس  هک  نیا  هلمج  زا  دـنراد  یلئـالد  دوخ  يارب  اـهنآ   31 هحفـص دندرگ ! یم  زاب  لّوا  لاح  هب  يدوزب 

، دوش یمن  ضوع  یمدآ  مسج  حور و  نوچ  و  تسوا ، مسج  حور و  شنیرفآ  یگنوـگچ  عباـت  سک  ره  قـالخا  عـقاو  رد  و  دراد ، قـالخا 
هراشا بلطم  نیا  هب  هدرتسگ  روطب  دوخ  راعـشا  رد  زین  دـنا  هدوب  رّکفت  زرط  نیا  وریپ  هک  ارعـش  زا  یعمج  تسین . رییغت  لـباق  زین  وا  قـالخا 

نیا رد  ار  فورعم  يارعـش  راعـشا  زا  يا  هنومن  درک .) لمح  رما  نیا  رد  هغلاـبم  یعون  رب  ار  اـهنآ  راعـشا  تسا  نکمم  دـنچ  ره   ) دـنا هدرک 
نهآز کین  ریـشمش  تسا  دبنگ  رب  ناکدرگ  نوچ  ار  لهاان  تیبرت  تسا  دب  شداینب  هک  ره  دریگن  ناکین  وترپ  دـیناوخ : یم  لیذ  رد  هنیمز 

هروش رد  دـیور و  هلال  غاب  رد  تسین  فالخ  شعبط  تفاطل  رد  هک  ناراب  سک ! میکح  يا  دوشن  تیبرت  هب  سکاـن  یـسک ؟ دـنک  نوچ  دـب 
! گنز لقیـص  هب  نآ  زا  درب  ناوتن  دروخب  هنایروم  هک  ار  ینهآ  گنـس  رد  نینهآ  خیم  دورن  ظعو  ندـناوخ  دوس  هچ  لد  هیـسرب  سخ ! راز 

هناگتفه يایرد  هب  گس  دشاب  رهگدـب  هک  ار  ینهآ  درک  دـنادن  وکن  لقیـص  چـیه  دـشاب  رثا  وا  رد  ار  تیبرت  لباق  يرهوگ  لصا  دوب  نوچ 
هدرک رکذ  رما  نیا  يارب  هک  يرگید  لیلد  دشاب ! رخ  زونه  دیایب  نوچ  دنرب  هّکم  هب  شرگ  یـسیع  رخ  دشاب ! رتدـیلپ  دـش  رت  وچ  هک  يوشم 

لماوع نیا  هک  یماگنه  و  تسا ، زردنا  تحیـصن و  بیدأت و  لیبق  زا  یجراخ ، لماوع  هطـساو  هب  قالخا  ندش  نوگرگد  هک  تسا  نیا  دنا 
دور و یم  نیب  زا  از  ترارح  لماوع  هلیسو  هب  هک  بآ  يدرـس  دننام  تسرد  تشگ ، دهاوخ  زاب  دوخ  یلـصا  قالخا  هب  ناسنا  ددرگ ، لیاز 

هیام همه  تالالدتـسا  هنوگ  نیا  رکف و  زرط  نیا  ددرگ ! یم  زاـب  لّوا  لاـح  هب  هداد ، سپ  ار  ترارح  دورب ، نیب  زا  لـماوع  نآ  هک  یماـگنه 
یم خـساپ  نینچ  قوف  لـیلد  ود  زا  یقـالخا ، روما  رد  رییغت » ّتیلباـق   » نارادـفرط  32 هحفـص تسا ! يرـشب  عماوج  طاطحنا  ببـس  فّسأت و 

هن تسا  یـضتقم »  » ّدـح رد  حالطـصا  هب  طابترا  نیا  یلو  تسین ، راکنا  لباق  ناسنا  مسج  حور و  نامتخاس  اب  قـالخا  طاـبترا  1 ـ  دنیوگ :
زا هک  يدارفا  زا  يرایـسب  هک  هنوگ  نامه  دراذـگب ، یعطق  ریثأت  ًارابجا  ًاـمازلا و  هک  نیا  هن  دـشاب  زاـس  هنیمز  دـناوت  یم  ینعی  هّماـت ،» ّتلع  »
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اب ناوت  یم  لاح  نیا  اب  یلو  دـنراد ، ار  اـهیرامیب  نآ  هب  یگدولآ  هنیمز  دـنوش  یم  دـّلوتم  اـهیرامیب  زا  يا  هراـپ  هب  ـالتبم  نارداـم  ناردـپ و 
دارفا شزرو ، تشادـهب و  زا  هدافتـسا  اب  ینامـسج  رظن  زا  هینبلا  فیعـض  دارفا  تفرگ . ار  تثارو  لماع  ریثأت  ولج  صوصخم  ياهیریگـشیپ 

زین ناسنا  مسج  حور و  نیارب ، نوزفا  دش . دنهاوخ  ناوتان  فیعـض و  ود ، نیا  كرت  رثا  رب  هینبلا  ّيوق  دارفا  سکعب ، دنوش و  یم  يدنمورین 
، دـندوب یـشحو  تاناویح  هرمز  رد  زور  کی  زورما » یلها  تاناویح   » مامت میناد  یم  نآزا ! هدـییاز  قالخا  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  رییغت  لباق 
هک ییاج  دنا . هدوب  نینچ  زین  هویم  ناتخرد  ناهایگ و  زا  يرایسب  دروآ ; رد  یلها  تاناویح  تروص  هب  و  درک ، مار  تفرگ و  ار  اهنآ  ناسنا 
هک ضرف  هب  ار  ناسنا  قالخا  ناوت  یمن  هنوگچ  داد  رییغت  ار  تخرد  ای  هایگ  کی  ياـهیگژیو  ناویح و  کـی  يوخ  قلخ و  ناوتب  تیبرت  اـب 

دـننک و یم  تیبرت  تسا  اهنآ  تعیبط  فالخ  رب  هک  ییاهراک  يارب  ار  تاناویح  زا  يرایـسب  زین  نونکا  مه  داد ؟ رییغت  دـشاب  یتاذ  قـالخا 
لماوع هاگ  اریز  دوش  یم  نشور  زین  نانآ  رگید  لالدتـسا  خساپ  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا  2 ـ  دنهد . یم  ماجنا  یبوخب  ار  اهراک  نیا  اهنآ 
هدـنیآ ياهلـسن  هب  تثارو  هب  دـیدج  ياهیگژیو  یّتح  و  دزاس ، یم  نوگرگد  یّلکب  ار  یتاذ  ياهیگژیو  هک  دراد  يوق  ریثأت  ردـقنآ  ینوریب 

قلخ و یّلکب  تیبرت  رثا  رب  هک  دهد  یم  ناشن  ار  يرایـسب  ياهناسنا  خیرات ، دش . هدز  لاثم  یلها  تاناویح  رد  هک  هنوگ  نامه  دـسر  یم  زین 
ياج راّهق  نادزد  فص  رد  الثم  زور  کی  هک  يدارفا  دندرک ، شخرچ  هجرد  داتـشه  دصکی و  حالطـصا  هب  و  دنداد ، رییغت  ار  دوخ  يوخ 

هک دهد  یم  ار  تردق  نیا  ام  هب  یقالخا  هکلم  کی  ندمآ  دوجو  هب  زرط  هب  هّجوت  دنتـشگ . لّدبم  يروهـشم  نادباع  نادـهاز و  هب  دنتـشاد 
و دراذگ ، یم  یقاب  ناسنا  حور  رد  ار  دوخ  قفاوم  رثا  دـب  ای  بوخ  لمع  ره  هک  تسا  نینچ  هلأسم  مینک ; ادـیپ  زین  ار  نآ  ندرب  نایم  زا  هار 
« تداـع  » ماـن هب  یتّیفیک  مک  مک  و  دزاـس ، یم  رتـیوق  رتـشیب و  ار  رثا  نآ  لـمع  نیا  رارکت  دـنک ، یم  بلج  دوخ  يوس  هب  ًاجیردـت  ار  حور 

تاکلم تاداع و  هک  هنوگ  نامه  نیارباـنب ،  33 هحفـص دـیآ . یم  رد  هکلم »  » تروص هب  دـبای  رارمتـسا  تداع  هاگ  ره  و  دوش ، یم  لصاح 
حیحـص و تاـمیلعت  رّکفت ، نیقلت ، رثا  هّتبلا ، تسا ; لاوز  لـباق  قـیرط  نیمه  زا  ددرگ ، یم  لیکـشت  لـمع  رارکت  هیاـس  رد  تشز  یقـالخا 

یموس لوق  اجنیا  رد  تفرگ . هدیدان  ناوت  یمن  ار  بوخ  تاکلم  لیکـشت  شریذپ و  يارب  یحور  ياه  هنیمز  ندرک  مهارف  رد  ملاس  طیحم 
، تسا يرطف  یعیبط و  هک  یتافص  نآ  رییغت ، لباق  ریغ  یضعب  و  تسا ، رییغت  لباق  یقالخا  تافـص  زا  یـضعب  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  زین 

نیا اریز  تسا ، لـیلد  هنوگره  دـقاف  زین  لوـق  نیا  ( 1 .) تسا رییغت  لباق  دراد  یجراخ  لـماوع  هک  یتافـص  نآ  یلو  دـشاب ، یمن  رییغت  لـباق 
هک ضرف  هب  تسین ;و  تباث  يزیچ  نینچ  هک  یلاح  رد  تسا ، يرطف  یعیبط و  قالخا  لوبق  رب  عرف ، تافص  نیب  يراذگ ، توافت  لیصفت و 

میلعت رگم  درک ؟ یلها  ناوت  یمن  ار  یشحو  تاناویح  رگم  تسین ؟ رییغت  لباق  يرطف  تافص  هک  دنک  اعّدا  دناوت  یم  یسک  هچ  دشاب  نینچ 
؟ دزاس نوگرگد  ار  ناسنا  دوجو  قامعا  هک  دوش  راد  هشیر  ردقنآ  دناوت  یمن  تیبرت  و 

تسا قالخا  رییغت  تّیلباق  رب  لیلد  تایاور  تایآ و 

نانخــس یحو و  أدــبم  زا  هـچنآ  ینعی  یلقن  لــئالد  هـب  هـک  یماــگنه  دوـب ، یخیراــت  یلقع و  لــئالد  رظن  زا  میتــفگ  ــالاب  رد  ار  هـچنآ 
لسر و لاسرا  ایبنا و  تثعب  هلأسم  سفن  1 ـ  اریز : تسا ; رتنشور  مه  نیا  زا  هلأسم  مینک  هعجارم  هدمآ  تسد  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم
تیبرت و ناکما  رب  لیلد  نیرتمکحم  دنتـشاد ، اـهناسنا  همه  تیبرت  تیادـه و  يارب  اـهنآ  هک  یتّیرومأـم  یّلک  روطب  ینامـسآ و  بتک  لازنا 

عماـج  ) تسا هدـیزگرب  ار  هیرظن  نـیا  تاداعّـسلا  عماـج  رد  یقارن  قّـقحم  یقرواـپ 1 . تسا . رـشب  دارفا  ماـمت  رد  یقـالخا  لـئاضف  شرورپ 
َباتِْکلا ُمُهُمِّلَُعیَو  ْمِهیِّکَُزیَو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  مُْهنِم  الوُسَر  َنِییِّمُْالا  ِیف  َثََعب  يذَّلا  َوُه  دـننام : یتایآ   34 هحفص ص 24 .) دلج 1 ، تاداعّسلا 

ّتیرومأم زا  فده  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخب  نآ  هباشم  تایآ  و  ( 1 () هیآ 2 هعمج ، هروس   ) ْنِیبُم لالَض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِاَو  َۀَمْکِْحلاَو 
ـ  2 دندوب . راکشآ  یهارمگ  و  ْنِیبُم » لالَض   » رد هک  دوب  یناسک  همه  هیکزت  میلعت و  تیبرت و  تیاده و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ 
رب لمتـشم  دـشاب و  یم  يدابِع » ای   » و ُناْسنِْالا ،» اهُّیَا  ای   » و ُساّنلا » اهُّیَاای   » و َمَدآ » یَنب  ای   » ناونع هب  اـهناسنا  همه  هب  باـطخ  هک  یتاـیآ  ماـمت 
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حالـصا و  هلیذر » قالخا   » رییغت ناکما  رب  لیلد  نیرتهب  تسا ، یقالخا  لئاضف  بسک  سوفن و  بیذـهت  هب  طوبرم  لـئاسم  یهاون و  رماوا و 
ًابلاـغ تاـیآ  نیا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دوب . دـهاوخ  هدوهیب  وغل و  اـهباطخ  نیا  ّتیموـمع  تروـص ، نیا  ریغ  رد  تسا ، دنـسپان  تاـفص 
دیاـبن یلو  تسا . ینورد  تافـص  هب  رظاـن  قـالخا  هک  یلاـح  رد  تسا ، یلمع  ياـه  هبنج  هب  طوـبرم  ماـکحا  و  تـسا ، ماـکحا  رب  لمتـشم 
قالخا ره  دـنراد ; لباقتم  ریثأت  رگیدـکی  رد  و  دـنلولعم ، ّتلع و  هلزنم  هب  رگیدـکی و  موزلم  مزال و  لـمع »  » و قـالخا »  » هک درک  شومارف 

زین دـب  کین و  لامعا  لباقم ، رد  دراد ;و  لابند  هب  ار  تشز  لامعا  هلیذر ، قـالخا  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، بوخ  لاـمعا  همـشچرس  یبوخ 
یم رد  ربج  هب  داقتعا  زا  رـس  قالخا  رییغت  ناکما  مدع  هب  داقتعا  3 ـ  دوش . یم  دب  بوخ و  يوخ  قلخ و  هب  لیدبت  ًاجیردـت  دوش  رارکت  رگا 

، تسا اهنآ  قالخا  باتزاب  اهنآ  لامعا  نوچ  دنتـسین و  نآ  رییغت  هب  رداق  بوخ  دـب و  قالخا  نابحاص  هک  تسا  نیا  شموهفم  اریز  دروآ ;
مامت و  تسا ، ربج  نیع  نیا  دنتـسه ; اهیدـب  كرت  اهیبوخ و  ماجنا  هب  فّلکم  لاح  نیع  رد  و  دـنروبجم ، دـب  اـی  بوخ  راـک  ماـجنا  رد  سپ 
لیاذر زا  دـنک و  یم  قالخا  بیذـهت  هب  قیوشت  تحارـص  اب  هک  یتایآ  4 ـ  (. 2) دوش یم  ّبترتم  نآ  رب  دراد  ربج  بهذـم  هک  ار  يدـسافم 

ره اهیّـسَد ; ْنَم  َباخ  ْدَقَو  اهیّکَز  ْنَم  َحَْلفَا  ْدَق   » دـننام یقالخا ، تافـص  رییغت  ناکما  رب  تسا  یمکحم  لیلد  زین  دراد  یم  رذـح  رب  یقالخا 
هتـشگ مورحم  دـیمون و  دزاس  هدولآ  هانگ  تیـصعم و  اـب  ار  شیوخ  سفن  هک  سک  نآ  و  هدـش ، راگتـسر  دـنک  هیکزت  ار  دوخ  سفن  سک 

ص دلج 1 ، یفاک ، لوصا  هب  . 2 درادرب . رد  ار  نومـضم  نیمه  زین  نارمع  لآ  هیآ 164  یقرواپ 1 . هیآ 9 و 10 .) سمـش ـ  هروس  .« ) تسا
رد هسیسد »  » و ّسد »  » هدام زا  اهیّسد »  » هب ریبعت   35 هحفـص دوش . هعجارم  ربج  بهذم  دسافم  هرابرد  ردق  اضق و  ثحب  ، دارملا فشک  155و 

طولخم كاخ  اب  ار  مدنگ  بارتلاب ; ۀطنحلا  ّسد  : » دوش یم  هتفگ  هک  نیا  لثم  تسا ; رگید  زیچ  اب  يدنـسپان  ءیـش  نتخیمآ  ینعم  هب  لصا 
دنک و یم  ذوفن  ناسنا  رب  جراخ  زا  یقالخا  لئاذر  اهیگدولآ و  تسا و  اوقت  یکاپ و  رب  ناسنا  تعیبط  هک  دـهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  هدرک ،»

ٌِّیلَو ُهَّنَاَک  ٌةَوادَـع  ُهَْنَیبَو  َکَْنَیب  يذَّلا  َاذِاَف  ُنَسْحَا  َیِه  یتَّلاـِب  ْعَفِْدا  : » میناوخ یم  تلّـصف  هروس  هیآ 34  رد  تسا . لیدـبت  رییغت و  لـباق  ود  ره 
و  ) یمیمـص مرگ و  تسود  ییوگ  تسا  نمـشد  وا  وت و  نایم  هک  یـسک  نامه  دـید ) یهاوخ   ) ناهگان نک  عفد  یکین  اـب  ار  يدـب  ٌْمیِمَح ;
اب دـشاب ، هدـناود  هشیر  ناـسنا  يوخ  قلخ و  رد  هک  قیمع  ياهینمـشد  توادـع و  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخب  هیآ  نیا  تسا »! وت ) یمیدـق 
رد تشادن . ناکما  رما  نیا  دوبن ، رییغت  لباق  قالخا ، رگا  دوش ; راد  هشیر  غاد و  ياهیتسود  هب  لیدـبت  تسا  نکمم  هتـسیاش  راتفر  ّتبحم و 

َمِراـکَم َمِّمَتُِـال  ُْتثُِعب  ّینِا  فورعم  ثیدـح  1 ـ  ریز : ثیداـحا  دـننام  دوش  یم  هدـید  هنیمز  نیا  رد  ینـشور  تاریبـعت  زین  یمالـسا  تاـیاور 
ثیدح دننام : دـنک ، یم  قلخ  نسح  هب  قیوشت  هک  یناوارف  تایاور  2 ـ  تسا . یقالخا  تافص  رییغت  ناکما  رب  یحضاو  لیلد  (، 1) ِقالْخالا
یعفانم هچ  قلخ  نسح  هک  دنتـسناد  یم  ناگدـنب  رگا  ٌنَسَح ; ٌْقلُخ  َُهل  َنوُکَی  ْنَا  ُجاـتْحَی  ُهَّنَا  َِملََعل  ِْقلُْخلا  ِنْسُح  یف  اـم  ُدـْبَْعلا  ُمَْلعَی  َْول  : » يوبن

: میناوخ یم  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ  تسا . رگید  هناشن  (، 2 !«) دنکین قالخا  هب  جاتحم  هک  دندرک  یم  ادـیپ  نیقی  دراد ،
: میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  و  4 ـ  ( 3 .«) تسا نید  زا  یمین  بوخ ، قـالخا  ِنیِّدـلا ; ُفِْصن  ُنَسَْحلا  ُقـْلُْخلَا  »
زا دـب  قالخا  تسا و  یهاگآ  لـقع و  ياـه  هویم  زا  بوخ  قـالخا  ِلـْهَْجلا ; ِراـِمث  ْنِم  ُمُْومْذَْـملا  ُْقلُْخلَا  ِلـْقَْعلا ، ِراـِمث  ْنِم  ُدوُمْحَْملا  ُْقلُْخلَا  »

ص 385. ج 71 ، راـحب ، . 3 ص 369 . دـلج 10 ، راحب ، . 2 قلخ .) هّداـم  ، ) راـحبلا ۀنیفـس  یقرواـپ 1 . ( 1 .«) تسا یناداـن  لـهج و  تارمث 
زا يرگید  ثیدــح  رد  5 ـ  دـشاب . یم  رییغت  لـباق  نآ  عـبت  هب  مـه  قـالخا  تـسا ، رییغت  لـباق  لـهج »  » و مـلع »  » هـک اـجنآ  زا  36 و  هحفص
; ِةَدابِْعلا ُفیعََـضل  ُهَّنِاَو  ِلِزانَْملا  َفَرَـشَو  ِةَرِخْالا  ِتاجَرَد  َمیظَع  ِهِْقلُخ  ِنْسُِحب  ُُغْلبََیل  َدـْبَْعلا  َّنِا  : » تسا هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربماـیپ

فیعض تدابع  رظن  زا  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  دسر ، یم  تاماقم  نیرتهب  ترخآ و  یلاع  تاجرد  هب  قالخا  نسح  هلیـسو  هب  ادخ  هدنب 
يرایتخا لامعا  هب  طوبرم  ًامتح  هک  يورخا  يالاب  تاجرد  رکذ  ًایناث  و  تدابع ، هب  قـالخا  نسح  هسیاـقم  ًـالّوا  ثیدـح  نیا  رد  ( 2 !«) دشاب

زا جراخ  یمازلا و  يرابجا و  هن  تسا ، یباستکا  رما  کی  قالخا  هک  دـهد  یم  ناشن  یگمه  قلخ ، نسح  لیـصحت  هب  قیوشت  ًاثلاث  و  تسا ،
همه و  ( 3) دوش یم  هدـید  دایز  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تاملک  رد  ینعمرپ  ایوگ و  تاریبعت  تایاور و  هنوگ  نیا  دـینک ) ّتقد  ! ) رایتخا

زا يرگید  ثیدـح  رد  6 ـ  دوب . هدوهیب  وغل و  اهقیوشت  تاریبعت و  نیا  هنرگ  و  تسا ، رییغت  لباق  یقالخا  تافـص  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـهنآ 
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َکَْقلَخ ُهّللا  َنَسْحَا  ْدَـق  ٌءُْرما  َکَّنِا  : » دومرف هّللادـبع » نب  ریرج   » مان هب  شنارای  زا  یکی  هب  هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
یتایاور زا  ُرپ  ام  ییاور  بتک  هک : نیا  نخـس  هاـتوک  ( 4 !«) نک ابیز  زین  ار  دوخ  قالخا  هداد ، ابیز  هرهچ  وت  هب  دـنوادخ  َکَْـقلُخ ; ْنِسْحَاَـف 

هب قیوشت  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  زا  یثیدـح  اب  ار  ثحب  نیا  ( 5 .) دراد یمدآ  قالخا  رییغت  ناکما  رب  تلـالد  یگمه  هک  تسا 
هدیدنـسپ و قالخا  هب  ناسنا  ّتیفیک  شزرا و  ِۀَّی ; ـ ِنَّدلا ُبان  ـ ِتْجا َو  ِۀَّی  ِـ جَّسلا ُنْسُح  ُمَرَْکلَا  : » دومرف میهد ، یم  نایاپ  دـنک  یم  یقالخا  لئاضف 

ینیلک موحرم  . 3 ص 93 . ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  . 2 . 1281 1280 ـ  مکحلاررغ ، یقرواپ 1 . ( 1 !«) تسا تسپ  قالخا  زا  يرود  باـنتجا و 
.5 قلخ . هّدام  راحبلا ، ۀنیفس  . 4 تسا . هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  تیاور  هدـجیه  (ص 99 ) قلخلا نسح  باب  رد  یفاک ، لوصا  مود  دـلج  رد 
. دـییامرف هعجارم  بساـنم  باوبا  رد  راـحبلا ، ۀنیفـس  لّوا  دـلج  ۀـمکحلا و  نازیم  موس  دـلج  و  یفاـک ، هضور  یفاـک و  لوصا  مود  دـلج  هب 

37 هحفص

قالخا رییغت  مدع  نارادفرط  لئالد 

زا تسین ، رییغت  لباق  قالخا  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  اهنآ  زا  يو  دـب  رظن  رد  هک  دـنا  هتـسج  کّسمت  یتایاور  هب  یـضعب  ـالاب  لـئالد  ربارب  رد 
ْمُهُرا ـ یِخ ـِۀ ، َّضِْفلاَو ـِب  َهَّذلا ِنِداعَمَک  ٌنِداعَم  ُساّنلَا  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  یفورعم  ثیدـح  رد  1 ـ  هلمج :

.« دنمالـسا رد  اهنآ  نیرتهب  ّتیلهاج  نامز  رد  اهنآ  نیرتهب  دنا ، هرقن  الط و  ياهندعم  نوچمه  مدرم  ِمال ; ـ ْـسِْالا ِـي  ـْم ف ُهُرا ـ یِخ ـِۀ  ِِّیلِهاْجلا ِیف 
ُْمتْعِمَـس اذِا  َو  ُهُوق ، ِّدَصَف  ِِهناکَم  ْنَع  َلاز  الَبَج  َّنَا  ُْمتْعِمَـس  اذِا  : » تسا هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ترـضح نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  2 ـ 

رگا اّما  دینک ، قیدصت  هدرک ، تکرح  شیاج  زا  یهوک  دیونـشب  هاگ  ره  ِْهیَلَع ! َِلبُج  ام  یِلا  ُدوُعَیَـس  ُهَّنِاَف  ُهُوق ! ِّدَُصت  الَف  ِهِْقلُخ  ْنَع  َلاز  لُجَِرب 
(2 !«) ددرگ یم  زاب  شیوخ  ترطف  نامه  هب  يدوزب  هک  ارچ  دینکن ! قیدصت  هدومن  اهر  ار  شقالخا  یسک  دیونشب 

خساپ

اریز تسین . لکـشم  نادـنچ  دراد ، قالخا  رییغت  ناکما  رد  تحارـص  هک  یتایاور  قباس و  نشور  لئالد  هنیرق  هب  تاـیاور  هنوگ  نیا  ریـسفت 
نیا رب  لیلد  اهنیا  یلو  هرقن ، یضعب  دنتسه و  الط  ندعم  نوچمه  یـضعب  تسا ، توافتم  ًاتاذ  مدرم  تاّیحور  هک  تسا  لوبق  لباق  هتکن  نیا 

اب اذـل  هّماـت ، ّتلع  هن  تسا  یـضتقم  ّدـح  رد  یحور  تافـص  هنوگ  نیا  رگید ، ریبعت  هب  دنـشابن ;و  رییغت  لـباق  تاـّیحور  نیا  هک  دوش  یمن 
مینک مکح  ثیدح  نیا  قباطم  میهاوخب  ام  رگا  نیا ، رب  هفاضا  دنوش . یم  ضوع  یّلکب  تیبرت  میلعت و  رثا  رب  دارفا  نیا  هک  میا  هدـید  هبرجت 

قالخا يارب  ییاج  نیا ، ربانب  ـالط ،) هرقن و  دـننامه  ، ) رتبوخ یـضعب  دـنبوخ و  یـضعب  دـنکین ، قـالخا  ياراد  مدرم  همه  هک  مییوگب  دـیاب 
دروم رد   38 هحفص هحفص 24 . لّوا ، دلج  هداعّـسلا ، عماج  . 2 مکحلا . ررغ  یقرواپ 1 . دینک ) ّتقد  . ) تشاد دـهاوخن  دوجو  یعیبط  هلیذر 

نومـضم هنرگو  مدرم ; همه  هن  تسا  مدرم  بلاـغ  هب  رظاـن  رگید  ریبـعت  هب  اـی  و  هّماـت ، ّتلع  هن  دراد  یـضتقم  هبنج  هلأـسم  زین  مود  ثیدـح 
رب رمع  نایاپ  ات  و  دـنا ، هداد  رییغت  ار  دوخ  قالخا  يدارفا  دـهد  یم  ناـشن  تسا و  تسد  رد  هک  تسا  یخیراوت  حیرـص  فلاـخم  ثیدـح ،
هار تیبرت  میلعت و  هلیـسو  هب  مینیب  یم  ار  دساف  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تسا  ام  هّرمزور  تاّیبرجت  فلاخم  نینچمه  دندنام . یقاب  شور  نامه 

يایاجس تاّیحور و  توافت  لوبق  نیع  رد  هک : نیا  نخـس  هاتوک  دننام . یم  دیدج  شور  رب  زین  رخآ  ات  دننک و  یم  ضوع  ار  دوخ  یگدنز 
تـسا نکمم  کین  هّیجـس  نابحاص  بوخ ; قالخا  رب  ای  دنامب ، یقاب  دب  قالخا  رب  هک  تسین  روبجم  سک  چیه  رگیدکی ، اب  مدرم  یقالخا 

هیاـس رد  ّیبرم و  داتـسا  رظن  ریز  تـسا  نـکمم  تـشز ، يایاجـس  ناـبحاص  دـننک و  طوقـس  ءوـس  قـالخا  بـالجنم  رد  یتـسرپاوه  رثا  رب 
لامعا هک  نیا  يارب  دـسفم ، دـساف و  دارفا  زا  یـضعب  هک  تسا  ینتفگ  زین  هتکن  نیا  دـنیامن ! جورع  لامک  لحارم  نیرتـالاب  هب  يزاـسدوخ 
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قالخا اب  ار  ام  تسناوت  یم  تساوخ ، یم  رگا  هدـیرفآ ، نینچ  ار  ام  ادـخ  هک  دـنروآ  یم  يور  اـهقطنم  هنوگ  نیا  هب  دـننک ، هیجوت  ار  دوخ 
و ربج ، هب  داقتعا  ناماد  رد  طوقس  زج  يا  هجیتن  قالخا  رییغت  ّتیلباق  مدع  نارادفرط  بتکم  هب  ندروآ  يور  لاح ، ره  هب  دنیرفایب ! يرگید 

. تشاد دهاوخن  يرشب  عماوج  داسف  ماجنارس  ناواکناور و  قالخا و  ياملع  شالت  ندرمش  هدوهیب  ایبنا و  بتکم  راکنا 

قالخا ملع  هچخیرات  6 ـ 

نیمز يور  رب  ماگ  ناسنا  هک  ینامز  زا  یقالخا  ياهثحب  کش  یب  میهد : یم  نایاپ  قالخا » ملع  هچخیراـت   » زا يا  هدرـشف  اـب  ار  قوف  ثحب 
انـشآ یقالخا  ياهروتـسد  اب  ار  شنادنزرف  اهنت  هن  دوب ، ادـخ  ربمایپ  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ ترـضح  هک  میدـقتعم  ام  اریز  دـش ، زاغآ  دراذـگ 

. تخومآ وا  هب  شا  یهاون  رماوا و  اب  ار  یقالخا  لئاسم  تخاس  تشهب  نکاـس  دـیرفآ و  ار  وا  هک  یناـمز  ناـمه  زا  دـنوادخ  هکلب  تخاـس 
ات دنتخادرپ ، تسا  اهناسنا  تداعـس  هیام  ریمخ  هک  قالخا  لیمکت  سوفن و  بیذهت  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  یهلا  ناربمایپ  ریاس   39 هحفص

ناوریپ و همه  و  دـهد ، یم  لیکـشت  یقالخا  ثحاـبم  ار  شتاروتـسد  زا  یمیظع  شخب  هک  دیـسر  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم ترـضح  هب  تبون 
اب هک  دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  قالخا  مّلعم  نیرتگرزب  اّما  دنسانش . یم  قالخا  گرزب  مّلعم  ناونع  هب  ار  يو  وا ، نادنم  هقالع 
وت قالخا  میظَع ; ُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا  َو  : » تسا هدومرف  وا  دوخ  هرابرد  دـنوادخ  دـش و  ثوعبم  ِقـالْخالا » َمِراـکَم  ـَم  ِّمَت ُِـال  ُْتثُِعب  اـمَّنِا   » راـعش

: دننام دندش ، یم  هدرمش  ماّیالا  میدق  زا  قالخا  مّلعم  ناونع  هب  هک  دندوب  یناگرزب  زین  هفـسالف  نایم  رد  ( 1 !«) تسا هتسیاش  میظع و  رایسب 
هیلع ) موصعم ناماما  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا  دـعب  لاح  ره  هب  نانوی . هفـسالف  زا  رگید  یعمج  طارقـس و  وطـسرا ، نوطـالفا ،

هتسجرب نادرم  اهنآ  بتکم  رد  دندوب ;و  قالخا  نامّلعم  نیرتگرزب  هدش ، لقن  نانآ  زا  هک  يا  هدرتسگ  یقالخا  تایاور  یهاوگ  هب  مالسلا )
نارای و  مالسلا ) هیلع  ) موصعم نایاوشیپ  یناگدنز  دنتفای . شرورپ  درمش ، دوخ  رـصع  نامّلعم  زا  یکی  ناوت  یم  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  يا 

دش و ادیپ  مالـسا  رد  ینامز  هچ  زا  قالخا » ملع   » هک نیا  اّما  دـشاب . یم  اهنآ  لئاضف  یقالخا و  ّتیعقوم  رب  ینـشور  هاوگ  نانآ ، تلیـضف  اب 
، ردص هّللا  تیآ  هتشون  مالسالا » مولعل  هعیّشلا  سیـسأت   » ياهبنارگ باتک  رد  هک  دراد  یلّـصفم  ناتـساد  دندوب  یناسک  هچ  ملع  نیا  ریهاشم 

قالخا ملع  هک  یسک  نیلّوا  دیوگ  یم  فلا ـ  دنک : یم  میـسقت  شخب  هس  هب  ار  عوضوم  نیا  هدربمان  تسا . هدش  هراشا  نآ  زا  يا  هشوگ  هب 
زا تشگزاب  زا  دـعب  مالـسلا )) هیلع  ) یبتجم ماما  شدـنزرف  هب   ) شفورعم هماـن  رد  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤم  ریما  درک  سیـسأت  ار 

رارق لیلحت  دروم  نآ  رد  یهجو  نیرتیلاع  هب  تلیذر  تافـص  تلیـضف و  تاکلم  دومرف ;و  نییبت  ار  یقالخا  لئاسم  هشیر  ساـسا و  نیّفص ،
زا رگید  یهورگ  هغالبلا ) جـهن  رد  یـضر  دّیـس  موحرم  رب  هوالع   ) ار هماـن  نیا   40 هحفص هیآ 4 . ملق ، هروـس  یقرواپ 1 . ( 1 !) تسا هتفرگ 

ظعاوملا رجاوّزلا و  باتک  رد  زین  يرکسع  هّللادبع  نب  نسح  دمحا  وبا  دننام  ّتنس  لها  نادنمشناد  زا  یضعب  دنا . هدرک  لقن  هعیـش  ياملع 
هک دشاب  يزیچ  زومآدنپ ، تاملک  زا  رگا  ِهِذه ; َْتناَکل  ِبَهَّذلِاب  َبَتُْکی  ْنَا  ُبِِجی  ام  ِۀَمْکِْحلا  َنِم  َناک  َْول  : » دیازفا یم  هدروآ و  ار  نآ  مامت 

رصن یبا  نارهم  نب  لیعامسا  تشون  قالخا » ملع   » ناونع هب  یباتک  هک  یسک  نیتسخن  ب ـ  تسا »! همان  نیمه  دوش ، هتشون  دیاب  الط  بآ  اب 
رد یقالخا  هدـش  هتخانـش  باتک  نیتسخن  هک   ) درک فیلأت  رجافلا  نمؤملا و  ۀفـص  مان  هب  یباتک  تسیز ، یم  مود  نرق  رد  هک  دوب  ینوکس 

: هلمج نآ  زا  دنا ، هدوبن  یفیلأت  باتک و  بحاص  دنچ  ره  درب (  یم  مسا  ار  ملع  نیا  ناگرزب  زا  یهورگ  سپـس  هدربمان  ج ـ  تسا .) مالـسا 
َو ِلَّوالا  َْملِع  َِملَع  ِمیکَْحلا ـ  ِنامُْقل  ُْلثِم  یسِراْفلا  ُناْملَس  : » دومرف هک  هدش  لقن  شا  هرابرد  مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  هک  تسا  یسراف » ناملـس  »

یب يایرد  وا  تشاد و  ار  نیرخآ  نیلّوا و  شناد  تسا ـ  میکح  نامقل  دـننامه  یـسراف  ناملـس  ِْتیَْبلا ; َلْهَا  اّنِم  َوُه  َو  ُفَْزُنیال ، ٌرَْحب  ِرِخْـالا ،
ّمتا هنومن  دوخ  دنارذگ و  یمالـسا  قالخا  جـیورت  رد  ار  يرمع  هک  تسا (  يرافغ » رذوبا  « ـ  2 ( 2 .«) تسا تیب  لها  ام  زا  وا  دوب و  یناـیاپ 

رب زین  ار  شیوخ  ناج  ماجنارس  تسا ;و  فورعم  یقالخا  لئاسم  رد  هیواعم »  » نینچمه و  نامثع »  » موس هفیلخ  اب  وا  ياه  يریگرد  دوب . نآ 
یم نشور  ار  اهنآ  یقالخا  ماقم  شنارای  وا و  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  نخـس  هک  تسا  رـسای » راّـمع  « ـ  3 داهن . راـک  نیا  رس 

، َءاُکْبلا َلاطَاَف  ِۀَْمیِرَْکلا  ِۀَْفیِرَّشلا  ِِهتَیِْحل  یلَع  ُهَدَـی  َبَرَـض  َُّمث  ... ُراّمَع َْنیَا  ِّقَْحلا ، یَلَع  اْوَضَمَو  َْقیِرَّطلا  اُوبِکَر  َنیذَّلا  َِیناوِْخا  َْنیَا  : » دومرف دزاس ،
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! نم ناردارب  دنتـسه  اجک  َۀَـعِْدْبلا ; اُوتاـمَاَو  َۀَّنُّسلا  اُوَیْحَا  ُهُوماـقَاَف ، َضَرُْفلا  اوُرَّبَدـَتَو  ُهوُمَکْحَاَـف ، َناْرُْقلا  اُوََلت  َنیذَّلا  َِیناوِْخا  یلَع  ْهَّوُأ  َلاـق : َُّمث 
تّدم دز و  دوخ  فیرـش  نساحم  هب  تسد  سپـس  رـسای ...! راّمع  تساجک  دنتـشاد ، یم  رب  ماگ  قح  هار  رد  دـندمآ و  قح  هارب  هک  اهنامه 

یم ّتقد  ضئارف  رد  دنتـسب ، یم  راـک  هب  دـندرک و  یم  توـالت  ار  نارق  هک  اـهنامه  مناردارب  رب  هآ  دوـمرف : نآ  زا  سپ  تسیرگ ، ینـالوط 
و مالسلا ) هیلع  ) داّجـس ماما  قوقح  هلاسر  یقرواپ 1 . ( 1 !«) دندناریم ار  اهتعدب  ،و  هدرک هدـنز  ار  اهتّنـس  دنتـشاد ، یم  اپ  هب  ار  نآ  دـندرک و 
اب يرثا  چیه  هک  دـنراد  رارق  مالـسا  رد  یقالخا  فورعم  راثآ  هعیلط  رد  زین  رگید  ياهتاجانم  اهاعد و  زا  يرایـسب  قالخالا و  مراکم  ياعد 

و دیـشوپ ، ناـهج  زا  مشچ  يرجه  هنـس 90  زا  دـعب  هک  یلاّکب » فون  « ـ  4 41 هحفص ص 391 . ج 22 ، راـحب ، . 2 دـنک . یمن  يربارب  اهنآ 
هیلع ) یلع ناـنمؤمریما  زا  ار  دوـخ  شور  هار و  هک  رکب » یبا  نـب  دّـمحم  « ـ  5 تسا . قالخا  ملع  تدابع و  دـهز و  رد  ییـالاو  ماـقم  ياراد 
هیلع ) یلع ّصاخ  نایعیـش  زا  یکی  ناونع  هب  تایاور  رد  و  داهن ، یم  وا  ياـهماگ  ياـج  رد  ماـگ  تداـبع  دـهز و  رد  تفرگ و  یم  مالـسلا )

تسا املع  ناگرزب  زا  دوب و  مشش  مجنپ و  مراهچ و  ماما  نارای  زا  هک  رِذنُم » نب  دوراج  « ـ  6 دوب . هنومن  قالخا ، رد  هدش و  هدرمش  مالسلا )
( مالـسلا مهیلع  ) مظاک ماما  قداص و  ماما  رقاب و  ماما  نارای  زا  هک  روصنم » نب  ۀَْفیَذُح  « ـ  7 دراد . یئالاو  ماقم  ّتیعماج  لمع و  ملع و  رد  و 
ـ  8 داد ». ناشن  سفن  بیذـهت  قالخا و  مراـکم  رد  ار  دوخ  غوبن  هدرک و  ذـخا  ناراوگرزب  نیا  زا  ار  ملع  وا  : » هدـش هتفگ  وا  هراـبرد  دوب و 

رسای راّمع  ياه  هداون  زا  و  دشاب ، یم  هادفانحاورا  يدهم  ترضح  رـصع  ّیلو  فورعم  هناگراهچ  يالکو  زا  هک  يرْمَع » دیعـس  نب  نامثع  »
یمود ماکحا ، هقف و  قالخا و  فراعم و  رد  وا  ِماکْحالاَو ; ِهْقِْفلاَو  ِقالْخالاَو  ِفِراعَْملا  ِیف  ناث  َُهل  َْسَیل  : » دـنا هتفگ  وا  هرابرد  یـضعب  دوب ،

ملع رد  یناوارف  ياهباتک  مالـسا  خیرات  لوط  رد  ًانمـض  دـشک . یم  ازارد  هب  اهنآ  همه  مان  رکذ  هک  یناگرزب  زا  رگید  يرایـسب  و  تشادـن »!
موس نرق  رد  42 1 ـ  هحفص هبطخ 182 . هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . درب : مان  ناوت  یم  ار  ریز  بتک  نایم ، نآ  زا  هک  تسا  هدش  هتـشون  قالخا 

رد 2 ـ  درب . مان  ناوت  یم  دوب  دوخ  رـصع  گرزب  ياملع  زا  یکی  هک  یمق  دـمحا  نب  رفعج  هتـشون  ار  ِۀَّنَْجلا » ِلوُخُد  ْنِم  ُتاـِعناْملَا   » باـتک
ای سفّنلا » ةراهط   » باـتک 3 ـ  تسا . یفوک » دـمحا  نب  یلع   » هتـشون هک  میراد  ار  قالخالا » مراکم   » باتک و  بادآلا »  » باـتک مراـهچ  نرق 

ملع رد  يرگید  باـتک  وا  تسا ; نف  نیا  فورعم  بتک  زا  مـجنپ  نرق  ياـّفوتم  هیوَکْـسِم  نـبا  هتـشون  قارعـالا  ریهطت  قـالخالا و  بیذـهت 
هب هک  رظاّنلا » ۀـهزن  رطاخلا و  هیبنت   » باـتک 4 ـ  تسین . الاب  باـتک  ّدـح  رد  شترهـش  هک  دراد  زین  سرفلا » برعلا و  بادآ   » ماـن هب  قـالخا 

مشش نرق  ياملع  زا  یکی  سراوف » یبا  نب  ماّرو   » هتشون هک  تسا  یقالخا  فورعم  بتک  زا  رگید  یکی  تسا  روهشم  ماّرو  هعومجم  ناونع 
یم دروخرب  نیمّلعتملا  بادآ  فارشالا و  فاصوا  يرصان و  قالخا  باتک  یسوط ، ریصن  هجاوخ  فورعم  راثآ  هب  متفه  نرق  رد  5 ـ  تسا .

داـشرا دـننام  ییاـهباتک  زین  رگید  نورق  رد  6 ـ  تسا . نرق  نآ  رد  ملع  نیا  رد  هدـش  فینـصت  بتک  زا  يزراـب  هنوـمن  مادـک  ره  هک  مـینک 
ضیف ءاضیبلا  ۀّجحم  و  یـسربط ، نیّدلا  نیما  هّینیّدلا  بادآلاو  نیّدـلا ، نیما  نب  نسح  قالخالا  مراکم  يراوزبس ، بولقلا  حـیباصم  یملید ،

(1 .) رگید ناوارف  ياهباتک  ّربش و  قالخا  باتک  هداعّـسلا و  جارعم  تاداعّـسلا و  عماج  و  تسا ، ملع  نیا  رد  یگرزب  رایـسب  رثا  هک  یناـشاک 
(2 .) تسا هدومن  نایب  هعیرّذلا »  » دوخ فورعم  رثا  رد  تسا  هدش  هتشاگن  قالخا  ملع  هنیمز  رد  هک  ار  باتک  اههد  مان  ینارهت  همّالع  موحرم 

راشتنا ینافرع  بتک  ناونع  تحت  یـضعب  و  كولـس ، ریـس و  بتک  ناونع  هب  یقالخا  بتک  زا  يرایـسب  هک  تسا  ّتیّمها  زئاح  زین  هتکن  نیا 
هنومن هک  دـشاب  نآ  هب  رـصحنم  هک  نآ  یب  هداد  صیـصخت  قـالخا  ملع  هب  ار  یّمهم  لوصف  اـی  لـصف  اـهباتک  زا  یـضعب  زین  و  تسا ، هتفاـی 

اه هیامرس  نیرتهب  زا  دشاب و  یم  یقالخا  لئاسم  هنیمز  رد  نآ  زا  يدایز  ياهـشخب  هک  تسا  یفاک  لوصا  راونالا و  راحب  باتک  نآ  نشور 
لـصف مالـسالا ،» مولعل  هعیّـشلا  سیـسأت   » باتک زا  یتافاضا  تارییغت و  اب  سابتقا  صیخلت و  یقرواـپ 1 . دوش . یم  بوـسحم  ملع  نیا  يارب 

45 هحفص  44 هحفص  43 هحفص لّوا . دلج  هعیرّذلا ، . 2 رخآ .

اهناسنا نّدمت  یگدنز و  رد  قالخا  شقن  . 2

هراشا
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سّدـقم لئاسم  ار  اهنآ  اـی  و  دـنرگن ، یم  یـصخش  یگدـنز  رد  یـصوصخ  رما  کـی  ناونع  هب  ار ، یقـالخا  لـئاسم  ناـهاگآان ، زا  یـضعب 
یقالخا لئاسم  رثکا  تسا ; گرزب  هابتـشا  کی  نیا  هک  یلاح  رد  دراد ، رثا  رگید  يارـس  یگدنز  رد  اهنت  هک  دـنناد  یم  يونعم  یناحور و 

لیدـبت یـشحو  غاب  هب  قالخا  ياهنم  ّتیناسنا  هعماج  و  يونعم ، يّدام و  زا  معا  دراد ، رـشب  یعامتجا  یگدـنز  رد  يراثآ  اـهنآ ، همه  هکلب 
اهدادعتـسا تفر ، دهاوخ  رده  هب  اهورین  دریگب ، ار  امن  ناسنا  تاناویح  نیا  یبیرخت  ياهتّیلاّعف  ولج  دناوت  یم  اهـسفق  اهنت  هک  دـش  دـهاوخ 

. دـهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  موهفم  یناسنا  یگدـنز  ددرگ و  یم  نازابـسوه  تسد  هچیزاب  يدازآ  ّتینما و  دـش ، دـهاوخ  بوکرس 
هدروخ تسکش  یقالخا ، تافارحنا  زا  يا  هراپ  رثا  رب  مادک  ره  هک  مینک  یم  ادیپ  ار  يدایز  ماوقا  میشیدنیب ، هتشذگ  خیرات  رد  تسرد  رگا 

و دندرب ، ورف  یکاندرد  بئاصم  ماک  رد  ار  دوخ  ّتلم  موق و  یقالخا ، فعض  طاقن  رثا  رب  هک  ینارادمامز  رایـسب  هچ  دندش . دوبان  یّلکب  ای 
تسرد دندیـشک . نوخ  كاخ و  هب  ار  اهنآ  یگماکدوخ  رثا  رب  هدنکفا و  رطخ  هب  ار  دوخ  نازابرـس  ناج  هک  يدساف  ناهدنامرف  رایـسب  هچ 

یمن ناماس  قالخا  نودب  اه  هداوناخ  هک  تسا  تسرد  درادـن ; ییابیز  ییافوکـش و  تفاطل و  قالخا ، نودـب  زین  يدرف  یگدـنز  هک  تسا 
رتدب هک  دوش  یم  راتفرگ  یکاندرد  تشونرـس  هب  یقالخا  لئاسم  فذح  اب  هک  تسا  رـشب  یعامتجا  یگدنز  رتمهم ، اهنآ  زا  یلو  دـنریذپ ;

هب لمع  وترپ  رد  ناوت  یم  ار  يرـشب  عماوج  لماکت  یتخبـشوخ و  تداعـس و  دوش ، هتفگ  تسا  نکمم   46 هحفـص دوش . یمن  رّوصت  نآ  زا 
تارّرقم و هب  لمع  مییوگ  یم  خساپ  رد  دـشاب . هتـشاد  دوجو  دارفا  رد  یقالخا  ینابم  هک  نآ  یب  دروآ ، تسد  هب  حیحـص  ماکحا  نیناوق و 
، دـشاب هتـشادن  دوجو  نیناوق  تارّرقم و  يارجا  يارب  ییاـه  هزیگنا  اـهناسنا  نورد  زا  اـت  تسین ; نکمم  قـالخا  هناوتـشپ  نودـب  زین  نیناوق 
زا دیابن  يرورـض  دراوم  رد  زج  هک  تسا  تارّرقم  نیناوق و  ییارجا  تنامـض  نیرتدب  راشف ، روز و  دـسر . یمن  ییاج  هب  ینورب  ياهـشالت 

نآرق هب  هراـشا  نیا  اـب  دوش . یم  بوسحم  تارّرقم  نیناوق و  ییارجا  نماـض  نیرتهب  قـالخا ، ناـمیا و  نآ ، لـباقم  رد  درک و  هدافتـسا  نآ 
يرُْقلا َلْهَا  َّنَا  َْولَو  1 ـ  میهد : یم  رارق  هّجوت  دروم  تسا  مهم  هلأسم  نیا  هب  رظان  هک  ار  نآرق  تایآ  زا  ییاه  هنومن  میدرگ و  یم  زاب  دـیجم 

ـ  2 هیآ 96 .) فارعا ، هروـس   ) َنُوبِـسْکَی اُوناـک  اـِمب  ْمُهانْذَـخَاَف  اُوبَّذَـک  ْنِکلَو  ِضْرـالاَو  ِءاـمَّسلا  َنِم  تاـکََرب  ْمِْـهیَلَع  اـنْحَتََفل  اْوَـقَّتاَو  اوـُنَمآ 
اه ـّقـ َُلیامَو اوُرَبَص  َنیذَّلا  َِّالا  اه  ـّقـ َُلیامَو ٌْمیمَح ـ  ٌِّیلَو  ـُه  َّنَاَک ٌةَوادَع  ُهَْنَیبَو  َکَْنَیب  يّذلا  اَذِاَف  ُنَسْحَا  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفِْدا  ُۀَئِّیَّسلاَالَو  ُۀَنَسَْحلا  يِوَتْـسَتالَو 

ُفْعاَف َِکلْوَح  ْنِم  اُوُّض  َـ ْفنَال ِْبلَْقلا  ـَظ  یلَغ ًاّظَف  َْتنُک  َْولَو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ۀَمْحَر  اِمبَف  3 ـ  هیآ 34 و 35 ) تلّصف ، هروس   ) میظَع ٍّظ  ـ َحوُذ ِّالا 
اْنل ـ َسْرَا امَو  4 ـ  هیآ 159 ) نارمع ، لآ  هروس   ) َْنیل ـ ِّکَوَتُْملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِاَف  ِْرمالا  ِیف  ْمُهْرِواشَو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْساَو  ْمُْهنَع 

َکَبیـصَن َْسنَتالَو  َةَرِخْالا  َراّدلا  ُهّللا  َکتا  امیف  ِغَْتباَو  5 ـ  هیآ 34 ) ابـس ، هروس   ) َنوُِرفاک ِِهب  ُْمْتلِـسُْرا  اِمب  ـا  ّنِا اهُوفَْرتُم  َلاق  ِّالا  ریذَن  ْنِم  ۀَیْرَق  یف 
ْمَْلعَی َْملَوَا  يْدنِع  ْملِع  یلَع  ُُهتیتُوا  امَّنِا  َلاق  َْنیدِـسْفُْملا ـ  ُّبُِحیال  َهّللا  َّنِا  ِضْرالا  ِیف  َداسَْفلا  ِْغبَتالَو  َْکَیِلا  ُهّللا  َنَسْحَا  امَک  ْنِسْحَاَو  اْینُّدـلا  َنِم 

هیآ 77 و 78) صـصق ، هروس   ) َنُومِرْجُْملا ُمِِهبُونُذ  ْنَع  ُلَئُْـسیالو  ًاـعْمَج  ُرَثْکَاَو  ًةَُّوق  ُْهنِم  ُّدَـشَا  َوُه  ْنَم  ِنوُرُْقلا  َنِم  ِهْلبَق  ْنِم  َکَـلْهَا  ْدَـق  َهّللا  َّنَا 
ْلَعْجَیَو تاّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  َْنیَنبَو  لاْومَِاب  ْمُکْدِدُْـمیَو  ًارارْدـِم ـ  مُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ًاراّفَغ ـ  َناک  ُهَّنِا  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ُْتلُقَف  47 6 ـ  هحفص

ِتَْحت ْنِمَو  ْمِِهقْوَـف  ْنِم  اُولَکََـال  ْمِهِّبَّر  نِم  ْمِْهَیِلا  َلِْزنُا  اـمَو  َلـْیِْجنِْالاَو  َۀـیرْوَّتلا  اُوماـقَا  ْمُهَّنَا  ْوـَلَو  7 ـ  ات 12 ) هیآ 10  حون ، هروـس   ) ًاراـْهنَا ْمَُکل 
ُهَّنَِییُْحنَلَف ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یْثنُا  َْوا  رَکَذ  ْنِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  8 ـ  هیآ 66 ) هدـئام ، هروس   ) َنُولَمْعَیام َءاس  ْمُْهنِم  ٌریثَکَو  ٌةَدِـصَتْقُم  ٌۀَُّما  ْمُْهنِم  ْمِِهلُجْرَا 
ُهُرُـشَْحنَو ًاْکنَـض  ًۀَشیعَم  َُهل  َّنِاَف  يرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَا  ْنَمَو  9 ـ  هیآ 97 ) لحن ، هروس   ) َنُولَمْعَی اُوناکام  ِنَسْحَاـِب  ْمُهَرْجَا  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  ًۀَـبِّیَط  ًةویَح 

هیآ 46) لافنا ، هروس   ) ْمُکُحیر َبَهْذَتَو  اُولَشْفَتَف  اوُعَزانَتالَو  10 ـ  هیآ 124 ) هط ، هروس   ) یمْعَا ِۀَمیِْقلا  َمْوَی 

همجرت

اهنآ  ) یلو میدوشگ ، یم  اهنآ  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  دندرک  یم  هشیپ  اوقت  دـندروآ و  یم  نامیا  اهیدابآ ، اهرهـش و  لها  رگا  و  1 ـ 
عفد یکین  اب  ار  يدب  تسین ، ناسکی  يدب  یکین و  زگره  2 ـ  میدرک . تازاجم  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  مه  ام  دندرک ، بیذکت  ار ) قح 

، یهلا تمحر  تکرب )  ) هب 3 ـ  تسا ! یمیمص  مرگ و  یتسود  یئوگ  تسا ، ینمشد  وا  وت و  نایم  هک  سک  نامه  دید ) یهاوخ   ) هاگان نک 
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شخبب و ار  اهنآ  سپ  دـندش ، یم  هدـنکارپ  وت ، فارطا  زا  يدوب ، لدگنـس  وخدـنت و  رگا  و  يدـش ! نابرهم ) و   ) مرن مدرم  نانآ =  ربارب  رد 
اریز نک  لّکوت  ادـخ  رب  شاب و ) عطاـق   ) یتفرگ میمـصت  هک  یماـگنه  اـّما  نک ! تروشم  ناـنآ  اـب  اـهراک  رد  و  بلطب ! شزرمآ  اـهنآ  يارب 
زان تسم  هک   ) اهنآ نیفرتم  هک  نیا  رگم  میداتسرفن  هدنهد  میب  يربمایپ  يراید  رهش و  چیه  رد  ام  و  4 ـ  دراد ! تسود  ار  نالّکوتم  دنوادخ 

زا ار  تا  هرهب  و  بلطب ، ار  ترخآ  يارس  هداد . وت  هب  ادخ  هچنآ  رد  و  5 ـ  میرفاک »! دیا  هدش  هداتسرف  هچنآ  هب  ام  : » دنتفگ دندوب ) تمعن  و 
ار نادسفم  ادخ  هک  شابم ، داسف  يوجتسج  رد  نیمز  رد  زگره  و  نک ! یکین  هدرک  یکین  وت  هب  ادخ  هک  هنوگ  نامه  و  نکم ! شومارف  ایند 

دنوادـخ هک  تسناد  یمن  وا  ایآ  ما »! هدروآ  تسد  هب  تسا  نم  دزن  هک  یـشناد  هلیـسو  هب  ار  تورث  نیا  : » تفگ نوراـق ) ( ـ ! درادـن تسود 
زا ناـمرجم  دـسر ) ارف  یهلا  باذــع  هـک  یماـگنه  و  ( !؟ دــندوب وا  زا  رتدــنمتورث  رتدــنمورین و  هـک  هدرک  كـاله  وا  زا  شیپ  ار  یماوـقا 
ات تسا ـ ! هدـنزرمآ  رایـسب  وا  هک  دـیبلطب  شزرمآ  شیوـخ  راـگدرورپ  زا  میتـفگ : اـهنآ  هـب  48 6 ـ  هحفـص دـنوش ! یمن  لاؤس  ناشناهانگ 

ياهرهن زبسرس و  ياهغاب  دنک و  کمک  ناوارف  نادنزرف  لاوما و  اب  ار  امـش  و  دتـسرف ـ ! امـش  رب  یپ  رد  یپ  ار  نامـسآ  تکرب  رپ  ياهناراب 
، دـنراداپرب نآرق  هدـش =  لزان  اهنآ  رب  ناشراگدرورپ  يوس  زا  ار  هچنآ  لیجنا و  تاروت و  نانآ  رگا  و  7 ـ  دهد ! رارق  ناترایتخا  رد  يراج 
ره 8 ـ  دنهد . یم  ماجنا  يدب  لامعا  ناشرتشیب  یلو  دنتـسه ، ور  هنایم  لدـتعم و  اهنآ  زا  یعمج  دروخ ، دـنهاوخ  يزور  نیمز  نامـسآ و  زا 

اهنآ شاداپ  و  میراد ، یم  هدنز  كاپ  یتایح  هب  ار  وا  تسا ، نمؤم  هک  یلاح  رد  نز ، ای  دشاب  درم  هاوخ  دـهد . ماجنا  يا  هتـسیاش  راک  سک 
دهاوخ یگنت  تخـس و )  ) یگدـنز دوش ، نادرگ  يور  نم  دای  زا  سک  ره  و  9 ـ  داد . میهاوخ  دـنداد ، یم  ماجنا  هک  یلاـمعا  نیرتهب  هب  ار 

زا امش  تکوش ) و   ) تردق دیوشن و  تسـس  ات  دینکن ، شکمـشک ) و   ) عازن و  10 ... ـ  مینک ! یم  روشحم  انیبان  ار  وا  تماـیق  زور  و  تشاد ،
! دورن نایم 

يدنب عمج  ریسفت و 

لوا تمسق 

هک دوش  یم  ببـس  اوقت  ناـمیا و  دـیامرف : یم  تحارـص  اـب  تسا ، اوقتاـب  نامـسآ ; نیمز و  تاـکرب  هطبار  زا  نخـس  هک  هیآ ، نیتـسخن  رد 
. ددرگ یم  باذـع  لوزن  ببـس  ییاوقت ) یب  و   ) یهلا تایآ  بیذـکت  سکعب ، ددرگ ;و  ریزارـس  اهناسنا  يوس  هب  نیمز  نامـسآ و  تاـکرب 
نامسآ و تاکرب  َنُوبِـسْکَی ) اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَاَف  اُوبَّذَک  ْنِکلَو  ِضْرالاَو  ِءامَّسلا  َنِم  تاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلْهَا  َّنَا  َْولَو  )
49 هحفـص دوش . یم  لـماش  ار  یناـسنا  ياـهورین  شیازفا  و  اـهتمعن ، ینوزف  ناـهایگ ، شیور  اـهناراب ، لوزن  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  نیمز ،

نیاربانب ددرگ ; یم  قالطا  دـنامب  رادـیاپ  هک  یتبهوم  تمعن و  ره  رب  هژاو  نیا  و  تسا ، يزیچ  رارقتـسا  تابث و  ینعم  هب  لصا  رد  تکرب » »
يّدام تاناکما  ياراد  هک  ییاهتّما  زا  دنرایسب  دنوش . یم  دوبان  یناف و  دوز  دنرادن و  يرارق  تابث و  هک  دنتـسه  اهنآ  تکرب  یب  تادوجوم 
داسف میقتـسم  هجیتن  هک  لامعا  داسف  قالخا و  یهابت  رطاخ  هب  یلو  دـنراد ، ار  عیانـص  عاونا  ینیمزور و  ینیمزریز و  عبانم  دنتـسه و  ناوارف 

، لیلد نیمه  هب  دوش . یم  هتفرگ  راک  هب  ناش  يدوبان  ریـسم  رد  ًابلاغ  تسا و  تکرب  دـقاف  رادـیاپان و  اهنآ  يارب  بهاوم  نیا  تسا ، قـالخا 
: میناوخ یم  هبوت  هروـس  هیآ 85  رد  الثم ، دـش . ناش  یتخبدـب  هیام  لابو و  اـهنآ  ياـهتمعن  هک  دـیوگ  یم  نخـس  یناـسک  زا  نآرق ، تاـیآ 

باجعا هیام  ناشدالوا  لاوما و  ادابم  ; َنُوِرفاک ْمُهَو  ْمُهُـسُْفنَا  َقَهَْزتَو  اْینُّدلا  ِیف  اِهب  ْمَُهبِّذَُعی  ْنَا  ُهّللا  ُْدیُری  امَّنِا  ْمُهُدالْوَاَو  ْمُُهلاْومَا  َْکبِْجُعتالَو  »
هک یماگنه  اهتمعن  نیا  يرآ ! دنـشاب ». رفاک  هک  یلاح  رد  دیآ  رب  ناشناج  دنک و  باذع  ار  اهنآ  نآ ، هلیـسو  هب  دهاوخ  یم  ادخ  ددرگ ، وت 

نامیا و اب  یهلا  بهاوم  هاگره  رگید ، ریبعت  هب  ترخآ ! نایز  نارـسخ و  بجوم  مه  تسا ، ایند  باذـع  هیام  مه  دوش ، مأوت  قالخا  داسف  اب 
رد هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا  یتخبکین  تداعـس و  شیاسآ و  هافر و  يدابآ و  نارمع و  هیاـم  دـشاب  هارمه  یناـسنا  لوصا  قـالخا و 

یهابت هیام  دشاب ، هارمه  يزابسوه  یگماکدوخ و  ملظ و  لخب و  قالخاءوس و  اب  هاگره  سکعب ، تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  ثحب  دروم  هیآ 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


ار قالخا  شقن  دهد و  یم  هئارا  اهتوادع ، اهیزوت و  هنیک  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  یّمهم  ّرثؤم و  رایـسب  هقیرط  هیآ ، نیمود  رد  تسا ! داسف  و 
مرگ و ناتـسود  نوچمه  تخـسرس  نانمـشد  ات  نک ، عفد  ار  يدب  یکین ، اب  : » دـیامرف یم  دزاس ، یم  نشور  اه  هنیک  اهترفن و  ندـیچرب  رد 
، تسین سک  همه  راک  راک  نیا  دیازفا : یم  سپـس  ٌْمیمَح ) ُِّیلَو  ُهَّنَاَک  ٌةَوادَع  ُهَْنَیبَو  َکَْنَیب  يِذَّلا  اَذِاَف  ُنَسْحَا  َیِه  یتَّلِاب  ْعَفِْدا  .« ) دنوش یمیمص 

یناسک اهنت  و  دنتماقتسا ، ربص و  ياراد  هک  دنسر  یم  هلحرم  نیا  هب  یناسک  اهنت  ، » دیآ یمن  رب  سک  ره  زا  ردص ، هعـسو  يراوگرزب  نیا  و 
( ْمیظَع ٍّظَحوُذ  ِّالا  اه  ّـ قَُلیامَو اوُرَبَص  َنیذَّلا  َِّالا  اه  ّـ قَُلیامَو !« ) دنراد اوقت  نامیا و  زا  یمیظع  هرهب  هک  دـنوش ، یم  لئان  یقالخا  تلیـضف  نیا  هب 

شتآ دـسرب ، دوخ  جوا  هب  یتـقو  هک  هدوب  اـهترفن  اـه و  هنیک  ندـش  هتـشابنا  يرـشب ، عـماوج  گرزب  تالکـشم  زا  یکی  هشیمه   50 هحفص
اب یکین ) اب  يدـب  عفد   ) الاب شور  اب  رگا  لاح  دـنک . یم  رتسکاخ  درب و  یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  زیچ  همه  دـشک و  یم  هنابز  نآ  زا  اهگنج 
زا يرایـسب  رطخ  زا  ار  يرـشب  عماوج  و  دور ، یم  نایم  زا  دوش و  یم  بوذ  يدوزب  ناتـسبات ، رد  فرب  نوچمه  اه ، هنیک  دوش ، دروخرب  نآ 

، دـیوگ یم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  یلو  دزاس . یم  راومه  یمومع  يراکمه  يارب  ار  هار  دـهاک و  یم  تایانج  زا  دراد ، یم  نوصم  اـهگنج 
خـساپ تنوشخ  اب  تنوشخ  رگا  تسا  یهیدـب  دراد . مزال  یقالخا  تیبرت  اوقت و  نامیا و  زا  یمیظع  هرهب  تسین و  سک  همه  راک  راک  نیا 

هیام دوش و  یم  رت  هدرتسگ  نآ  هنماد  زور  هب  زور  و  دریگ ، یم  الاب  يدعاصت  تروص  هب  اهتنوشخ  ددرگ ، عفد  هئّیـس  اب  هئّیـس  و  دوش ، هتفگ 
هک دراد  ییاهانثتسا  دودح و  طیارـش و  یکین ) اب  يدب  عفد   ) رما نیا  تسا  یهیدب  ددرگ ! یم  يرـشب  هعماج  حطـس  رد  یمیظع  ياهیتخبدب 

دهد یم  ناشن  دیوگ و  یم  نخـس  مدرم  بذـج  بلج و  رد  قالخا  نسح  ریثأت  زا  هیآ ، نیموس  رد  دـمآ . دـهاوخ  ًاحورـشم  دوخ  ياج  رد 
یم دـّحتم  عمج و  دوخ  فارطا  رد  ار  هدـیمر  ياهلد  هنوگچ  و  تسا ، ّقفوم  دوخ  راـک  رد  دـح  هچ  اـت  یهلا  قـالخا  هب  ّقلختم  ریدـم  کـی 
رگا و  يدـش ! نابرهم  مرن و  اهنآ  ربارب  رد  یهلا  تمحر  وترپ  زا  : » دـیامرف یم  تسا ، اه  هعماج  لماکت  تفرـشیپ و  هیام  هک  يداّحتا  دزاـس ،

تروشم اهنآ  اب  اهراک  رد  و  هاوخب ، یهلا  شزرمآ  اهنآ  يارب  نک و  وفع  ار  اهنآ  دندش ، یم  هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب  لدگنس  وخدنت و 
َْتِنل ِهّللا  َنِم  ۀَـمْحَر  اِمبَف  ! ) دراد تسود  ار  نالّکوتم  ادـخ  هک  ارچ  نک  لّکوت  ادـخ  رب  شاب و  عطاق  یتفرگ ، میمـصت  هک  یماگنه  اّما  نک ،

َهّللا َّنِا  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِاَف  ِْرمالا  ِیف  ْمُهْرِواشَو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـساَو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف  َکـِلْوَح  ْنِم  اْوُّضَْفنَـال  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  ًاّـظَف  َْتنُک  َْولَو  ْمَُهل 
فوفـص و تدحو  اهلد و  بذـج  بلج و  ّتیریدـم و  رما  تفرـشیپ  رد  ار  قالخا  نسح  قیمع  ریثأت  هیآ  نیا   51 هحفص َنیل ) ّـ ِکَوَتُْملا ُّبُِحی 

رثا هکلب  دوش ، یمن  هصـالخ  نآ  يونعم  یهلا و  دـعب  رد  اـهنت  قـالخا  نسح  ریثأـت  نیارباـنب ، دـهد ; یم  ناـشن  هعماـج  ّتیقّفوم  يزوریپ و 
بلط  » و اهاطخ » زا  تشذگ  وفع و   » هلأسم ینعی  هدمآ  هیآ  لیذ  رد  هک  يا  هناگ  هس  تاروتسد  دراد . زین  اهناسنا  يّدام  یگدنز  رد  یعیـسو 

همـشچرس عضاوت  ینابرهم و  زا  هک  يوخ  قلخ و  نیا  هک  ارچ  تسا ، اتـسار  نیمه  رد  زین  اهراک » رد  تروشم   » و ادخ » هاگـشیپ  زا  شزرمآ 
نیمراهچ دوش . یم  اهناسنا  يدوجو  شزرا  ّتیصخش و  هب  مارتحا  نیـشیپ و  ياهاطخ  ناربج  رافغتـسا و  تشذگ و  وفع و  ببـس  دریگ  یم 

، دـندرک مایق  نیفرتم  یهورگ  نیتسار ، ناربمایپ  ربارب  رد  اج  همه  هشیمه و  هک  دـهد  یم  ناـشن  ار  ءوس  قـالخا  زا  یـضعب  یفنم  راـثآ  هیآ ،
يراید رهش و  چیه  رد  ام  : » دیامرف یم  دوب ، هدرک  رپ  ار  ناشدوجو  مامت  یهاوخدوخ  ّربکت و  حور  و  دندوب ، تمعن  زان و  تسم  هک  اهنامه 

ِّالا ْریِذَن  ْنِم  ۀَیْرَق  یف  اْنلَسْرَا  امَو  !« ) میرفاک دیا  هدش  هداتسرف  امش  هچنآ  هب  ام  دنتفگ  نیفرتم  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن ، هدننک  راذنا  ِناربمایپ 
تسا و رتشیب  امش ) زا   ) ام دالوا  لاوما و  دنتفگ   » هک دندوب  رورغم  يردق  هب  اهنآ  دیازفا : یم  سپس  َنوُِرفاک ) ِِهب  ُْمْتلِـسُْرا  اِمب  ّانِا  اهُوفَْرتُم  َلاق 

ربارب رد  هک  دوش  یم  ببـس  تشز  يوخ  قلخ و  نیا  َْنیبَّذَعُِمب ) ُنَْحن  امَو  ًادالْوَاَو  الاْومَا  ُرَثْکَا  ُنَْحن  اُولاقَو  « ) دش میهاوخن  تازاجم  زگره  ام 
اه هعماج  رد  نایغط  ملظ و  داسف و  رذب  دننک و  شوماخ  ار  نابلط  قح  يادص  و  دنشکب ، ار  قح  نادرم  دنتسیاب ; یعامتجا  حالصا  هنوگره 
زا یـشان  رابکتـسا  هّیحور  هک  نیا  بجع  دوش . یم  نشور  يرـشب  عماوج  عضو  رد  ءوس ، قالخا  ریثأت  زا  يرگید  هنومن  اجنیا  زا  و  دنـشاپب ،

دوخ برق  رب  لیلد  ار  تمعن  روفو  ترثک و  و  دنوشب ، ینـشور  تشز و  ياهاطخ  راتفرگ  زین  رّکفت  رظن  زا  هک  دـش  یم  ببـس  تمعن ، زان و 
يونعم و ياهـشزرا  مامت  بیترت  نیا  هب  و  داد ! یمن  ام  هب  تمعن  همه  نیا  میدوبن ، وا  هاـگرد  بّرقم  اـم  رگا  هک  دـنرادنپب  یهلا  هاـگرد  رد 
ار یهلا  هاـگرد  برق  راـیعم  و  دزیر ، یم  مهرد  ار  یهاو  تسـس و  قطنم  نیا  نآ ، زا  دـعب  هیآ  رد  نآرق  هک  دـندرک  یم  راـکنا  ار  یقـالخا 
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فقوم نیمه  ربکتسم ، نازودنا  تورث  ناگدرورپ و  زان  همه  هک  شیرق  دنمتورث  ناکرشم  اهنت  هن   52 هحفص دناد . یم  حلاص  لمع  نامیا و 
ناتـساد هک  میوش  یم  ور  هب  ور  هلأـسم  نیا  زا  يرگید  هرهچ  هب  هیآ ، نیمجنپ  رد  دنتـشاد . يرـشب  عماوج  ناحلـصم  ناربماـیپ و  ربارب  رد  ار 

لام و  » هک دندرک  تحیـصن  وا  هب  لیئارـسا  ینب  ناهاگآ  هک  یماگنه  دنک . یم  نایب  ار  لیئارـسا  ینب  هاوخدوخ  رورغم و  دـنمتورث  نوراق » »
ناسحا وت  هب  ادـخ  هک  هنوگ  نآ  هد و  رارق  ینک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يا  هعماـج  دوخ و  تداعـس  يارب  يرازبا  ار  شیوخ  میظع  تورث 

َالَو َةَرِخْالا  َراّدلا  ُهّللا  َکتا  اْمیف  ِغَْتباَو  !« ) درادن تسود  ار  نادسفم  ادخ  هک  يوپن  ار  داسف  ملظ و  هار  و  نک ، یکین  ادخ  قلخ  هب  تسا  هدرک 
ّربـکت رورغ و  اـب  وا  َنیدِـسْفُْملا ) ُّبُِحیـال  َهّللا  َّنِا  ِضْرـالا  ِیف  َداـسَْفلا  ِْغبَتـالَو  َکـَْیِلا  ُهّللا  َنَـسْحَا  اـمَک  ْنِـسْحَاَو  اْینُّدـلا  َنـِم  َکَْبیـصَن  َْسنَت 

یَلَع ُُهْتیتُوا  امَّنِا  َلاق  !« ) ما هدروآ  تسد  هب  ما ) یناد  راک  تقایل و  و   ) شناد ملع و  هلیسو  هب  ار  میظع  تورث  نیا  : » تفگ دوخ  هب  صوصخم 
ار وا  رورغ  ربک و  نیمه  ماجنارـس  تسا ;و  هداد  نم  هب  متیارد ، تقایل و  ملع و  دییوگب  تسا ، هداد  نم  هب  ادخ  دییوگن  ینعی ، يِْدنِع ) ْملِع 
وا و بیجع ، هثداح  کی  رد  و  دـیناشک ، تلادـع  ّقح و  نانمـشد  اب  يراکمه  ملظ و  داسف و  همادا  یهلا و  تایآ  راـکنا  كاـنلوه  يداو  هب 

هعماج یّتح  صاخـشا  هرهچ  دناوت  یم  یقالخا  لئاذر  هنوگچ  هک  مینک  یم  هدهاشم  اجنیا  رد  زاب  و  تفر . ورف  نیمز  ماک  رد  شلاوما  مامت 
ناهاگآ هک  میناوخ  یم  نآ  زا  لبق  تایآ  رد  هک  نیا  بلاج  دراد . زاب  یتخب  کین  تداعس و  ریخ و  هب  ندیـسر  زا  دزاس و  نوگرگد  ار  اه 
ُّبُِحیـال َهّللا  َّنِا  ْحَْرفَتـال  ُهُمْوَـق  َُهل  َلاـق  ْذِا  !« ) دراد یمن  تسود  ار  ناگدـننک  يداـش  ادـخ  هک  نکن  يداـش  همه  نیا  : » دـنتفگ لیئارـسا  ینب 

يداش اجنیا ، رد  روظنم  تسین ، يدب  راک  یقطنم  چیه  رد  مالـسا و  قطنم  رد  نتـسیز  داش  ندوب و  داش  تسا  یهیدـب   53 هحفص َن ) ْـ یحِرَْفلا
ياه هدـبرع  نآ  لابند  هب  هک  يداش  ناـمه  تسا ، هاـنگ  داـسف و  ملظ و  اـب  هتخیمآ  يداـش  ادـخ و  زا  يربخ  یب  تلفغ و  رورغ و  زا  یـشان 

. تسا هدیزگ  هنال  لد  نورد  رد  هک  تسا  یتشز  تافص  باتزاب  اهنیا  همه  تسا و  داسف  یشکرس و  هناتسم و 

مود تمسق 

ریثأت هب  ییانعم  رپ  تاراشا  نآ  يـال  هبـال  رد  هک  میناوخ  یم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) حون ترـضح  تیاکـش  هیآ ، نیمـشش  رد 
نم اهلاراب ! : » دیامرف یم  تسا ، هدش  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  تسا ـ  لامعا  نیا  هناوتشپ  هک  ییاهوخ  قلخ و  و  یمدآ ـ  لامعا 

جاجل دانع و  رفک و  شیوخ و  ناهانگ  زا  دـییآ و  دورف  توخن  رورغ و  بکرم  زا  و   ) دـیبلطب شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا  متفگ : اهنآ  هب 
ناوارف نادنزرف  لاوما و  اب  ار  امش  دتسرفب و  امـش  رب  یپرد  یپ  ار  نامـسآ  تکربرپ  ياهناراب  ات  تسا ـ  هدنزرمآ  رایـسب  وا  هک  دینک )! هبوت 
ْمُْکیَلَع َءامَّسلا  ِلِسُْری  ًاراّفَغ ـ  َناک  ُهَّنِا  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ُْتلُقَف  .« ) دراذـگب ناـترایتخا  رد  يراـج  ياـهرهن  زبسرـس و  ياـهغاب  دـهد و  يراـی 

یهلا و ياهنامرف  زا  ار  اهنآ  یچیپرـس  تایآ ، نیا  همادا  رد  و  ًاراْهنَا ) ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  تاّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  َن ـ  ْـ یَنبَو لاْومَِاب  ْمُکْدِدُْـمیَو  ًارارْدـِم ـ 
يونعم هطبار  کی  ناونع  هب  هدمآ  الاب  رد  هچنآ  تسا  نکمم  دوب . اهنآ  ناهانگ  یلصا  همـشچرس  هک  درمـش ، یم  رب  ار  نانآ  تشز  تافص 
يونعم هبنج  مه  طابترا  دـنویپ و  نیا  هک  درادـن  یعنام  چـیه  یلو  دوش ، ریـسفت  اهتمعن  ینوزف  اـب  رافغتـسا ، هاـنگ و  كرت  ناـیم  رد  یهلا  و 

داسف ِساّنلا ; يِْدیَا  ْتَبَـسَک  اِمب  ِرْحَْبلاَو  ِّرَبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  : » میناوخ یم  دیجم  نآرق  زا  رگید  ياج  رد  اذل  يرهاظ ، هبنج  مه  دشاب  هتـشاد 
هب دوه  هروـس  رد  ینعم  نیمه  هیآ 41 ) مور ، هروس  .« ) تسا هدش  راکـشآ  دـنا  هداد  ماجنا  مدرم  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  ایرد  یکـشخ و  رد 
زا هک  تسا  نیا  نم  توعد  : » دیامرف یم  هّکم  ناکرشم  هب  باطخ  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالـساربمایپ نابز  زا  هک  تسا  هدمآ  يرگید  لکش 

! دراذگب امـش  رایتخا  رد  ینّیعم  تّدم  رد  وکین  بهاوم  ات  دیدرگ ، زاب  وا  يوس  هب  و  دـینک ، رافغتـسا  دـیبلطب و  شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ 
دمآرس ات  نسح » عاتم   » شـشخب کش  یب  هیآ 3 ) دوه ، هروس  ( ) ًیّمَسُم لَجَا  یِلا  ًانَـسَح  ًاعاتَّم  ْمُکْعِّتَُمی  ِْهَیِلا  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ِنَاَو  )

رارق قالخا  هب  ّقلخت  ادـخ و  يوس  هب  تشگزاب  هانگ و  زا  هبوت  رافغتـسا و  ورگ  رد  هک  تسا  ایند  یگدـنز  يّدام  بهاوم  هب  هراـشا  ینّیعم ،
زا هعماج و  رد  داسف  شرتسگ  ببـس  ناهانگ  تسا و  ناهانگ  عاونا  همـشچرس  تشز  تافـص  هک  تسین  کش   54 هحفص تسا . هدش  هداد 

لئاسم رد  یگدـنام  بقع  ببـس  رما  نیمه  تسا و  اهنآ  ناـیم  رد  داـمتعا  يردارب و  یتسود و  داـّحتا و  تدـحو و  هتـشر  یگتخیـسگ  مه 
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باتک لها  عضو  هب  هراشا  هیآ ، نیمتفه  رد  دوش . یم  يونعم  لماکت  يّدام و  هافر  سوفن و  تمالس  يداصتقا و  هعـسوت  يدابآ و  نارمع و 
ار تسا  هدش  لزان  ناشراگدرورپ  فرط  زا  اهنآ  رب  هچنآ  لیجنا و  تاروت و  باتک  لها  رگا  : » دیامرف یم  هدرک ، اهنآ  یـشکرس  نایغط و  و 
ور هنایم  اهنآ  زا  یکدنا  هورگ  یلو ) ، ) دروخ دنهاوخ  يزور  نیمز  نامسآ و  زا  دنروآ ) اج  هب  حلاص  لمع  دننک و  هشیپ  اوقت  و   ) دنراداپ رب 

ْمِهِّبَر ْنِم  ْمِْهَیلَا  َلِْزنُا  امَو  َل  ْـ یْجنِْالاَو َۀیرْوَّتلا  اُوماقَا  مُهَّنَا  َْولَو  ! ) دنراد يدـب  لامعا  اهنآ  ّتیرثکا  اّما  دـنرانک ) رب  طیرفت  طارفا و  زا  و   ) دنتـسه
نایم رد  ار  یکیدزن  دـنویپ  هطبار و  اـجنیا  رد  زاـب  َنُولَمْعَیاـم ) َءاـس  ْمُْهنِم  ٌْریثَکَو  ٌةَدِـصَتْقُم  ٌۀَُّما  ْمُْهنِم  ْمِِهلُجْرَا  ِتَْحت  ْنِمَو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  اُولَک  ََـال 
هبنج مه  دـناوت  یم  هطبار  نیا  مینک ; یم  هدـهاشم  رگید ، يوـس  زا  ار  نامـسآ  نـیمز و  تاـکرب  لوزن  و  وـسکی ، زا  اوـقت  حـلاص و  لاـمعا 

لیـصحت اب  دیاب  هک  میتسه  ام  نیا  تسین ! دودـحم  یهلا  ضیف  يرآ ، تسا . اهنآ  ود  ره  تقیقح  رد  و  یعیبط ، مه  دـشاب و  هتـشاد  یناحور 
تایح و نامـسآ و  لادـتعا ، هّداج  زا  فارحنا  اهطیرفت و  طارفا و  یلو  میزاـس ; لـصّتم  ضیفرپ  عبنم  نآ  هب  ار  دوخ  اهیگتـسیاش  ّتیلباـق و 
ار يّدام  يونعم و  ياه  هیامرس  یناسنا و  سوفن  رگناریو ، ياهگنج  تسا ! هدیچ  رب  ار  شمارآ  هتخاس و  رات  هریت و  اهناسنا  يارب  ار  یگدنز 

دیجم نآرق  یّتح  ینامـسآ  بتک  همه  ْمِه  ـ ِّبَّر ْنِم  ْمِْهَیِلا  َلِْزنُا  امَو  هلمج  دـهد . یم  داب  رب  ار  اهناسنا  شالت  اهلاس  لوصحم  و  درب ، یم  لیلحت 
، یمالـسا هعماج  تفرـشیپ  لماکت و  هارمه  نامز ، تشذـگ  اب  دـنچ  ره  تسا ، یکی  اـهنآ  همه  لوصا  عقاو  رد  هک  ارچ  دوش ، یم  لـماش  ار 

هبّیط تایح  طاـبترا  دـنویپ و  نآ  مینک و  یم  دروخرب  يا  هزاـت  ریبعت  هب  هیآ ، نیمتـشه  رد   55 هحفص تسا . هدش  لزان  يرتالاو  تاروتـسد 
ماجنا حلاص  لمع  سک  ره  : » دیامرف یم  دشاب ، یم  تسا ) لامعا  نآ  همـشچرس  هک  یتافـص  و   ) حلاص لامعا  اب  هزیکاپ ) كاپ و  یگدـنز  )

هداد ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  شاداپ  میـشخب و  یم  هزیکاپ  تایح  وا  هب  نز ، ای  دـشاب  درم  هاوخ  تسا  نمؤم  هک  یلاح  رد  دـهد 
تایآ رد  َنُولَمْعَی ) اُوناکام  ِنَسْحَِاب  ْمُهَرْجَا  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  ًۀَبِّیَط  ًةویَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یْثنُا  َْوا  رَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  !« ) داد میهاوخ  دـنا 

ار يدرف  یگدنز  هبنج  رتشیب  ثحب ، دروم  هیآ  رهاظ  هک  یلاح  رد  دوب ، حرطم  یعامتجا  یگدنز  ياه  هبنج  رد  قالخا  ریثأت  رتشیب  هتشذگ ،
رد دوب . دهاوخ  هبّیط  تایح  بحاص  دشاب ، حلاص  لمع  نامیا و  ياراد  نز ، ای  دشاب  درم  اهناسنا  زا  درف  ره  دیوگ  یم  اذل  دـنک ، یم  حرطم 
ای ایند  هبّیط » تایح   » هب هراشا  رتشیب  هکلب  درادـن ، دوجو  تسا  تمایق  رد  هبّیط » تایح   » ًارـصحنم روظنم  هک  نیا  هب  يا  هراشا  چـیه  هیآ ، نیا 

اجنیا رد  هزیکاپ ) یگدـنز   ) هبّیط تایح  زا  روظنم  هک  نیا  رد  تسیچ ـ ؟ هبّیط  تایح  دراد . دوشب ، لماش  ار  ترخآ  ایند و  هک  یّماـع  موهفم 
، یهلا هداد  هب  اضر  تعاـنق و  هب  یـضعب  و  لـالح ، يزور  ینعم  هب  ار  نآ  یـضعب  دـنا ، هدرک  رکذ  يدّدـعتم  ياهریـسفت  نارّـسفم  تسیچ ؟
زا یگزیکاـپ  هنوگره  یـضعب  و  دـنا . هدرک  ریـسفت  یهلا ، ناـمرف  تعاـطا  رب  قـیفوت  هب  یـضعب  لـالح ، يزور  اـب  هارمه  تداـبع  هب  یـضعب 

یلو دنا ; هتـسناد  جردنم  نآ  موهفم  رد  ار  شیاسآ  هافر و  یگزیکاپ و  تراهط و  اهّتلذ و  اهتراسا و  اهتوادـع ، اهتنایخ ، اهملظ ، اهیگدولآ ،
هزیکاپ یگدـنز  هب  هراشا  هبّیط » تایح   » هک دـسر  یم  رظن  هب  رتشیب  تسا ، ترخآ  شاداپ  هب  رظاـن  هک  ْمُهَرْجَا  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  هلمج  هب  هّجوت  اـب 

« کنـض تشیعم   » همـشچرس ار  يربـخ  یب  تلفغ و  تلاـح  ادـخ و  داـی  زا  ضارعا  ثحب ، دروـم  تاـیآ  زا  هیآ  نیمهن  رد  دـشاب . اـیند  نیا 
زور و  تشاد ، دهاوخ  یگنت  تخس و  یگدنز  دوش  نادرگ  يور  نم  دای  زا  سک  ره  : » دیامرف یم  درمش و  یم  تخـس ) گنت و  یگدنز  )
دای میناد  یم   56 هحفـص یمْعَا ) ِۀَمیِْقلا  َمْوَی  ُهُرُـشَْحنَو  ًاْکنَـض  ًۀَْـشیعَم  َُهل  َّنِاَف  يرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَا  ْنَمَو  .« ) مینک یم  روشحم  انیبان  ار  وا  تمایق 

لئاضف شرورپ  ببـس  تسا ، ّلکلا  یف  ّلک  لامک  هکلب  تالامک ، مامت  عبنم  شکاـپ  تاذ  هک  وا  يـالاو  تافـص  ءامـسا و  هب  هّجوت  ادـخ و 
وا يوخ  قلخ و  نیا  و  دزاس ، یم  رتکیدزن  یهلا  تافص  ءامسا و  هب  يوخ  قلخ و  رظن  زا  زور  هب  زور  ار  وا  تسا ;و  یمدآ  داهن  رد  یقالخا 

يور ضارعا و  سکعب ، دـنک ;و  یم  هزیکاپ  كاـپ و  ناـسآ و  هدرتسگ و  وا  يارب  ار  یگدـنز  تسا ، حـلاص  لاـمعا  یلـصا  همـشچرس  هک 
تـشیعم ببـس  نامه ، دـنک ;و  یم  کیدزن  نیطایـش  یناملظ  يوخ  قلخ و  هب  هتخاس و  رود  رون ، عبنم  نیا  زا  ار  وا  ادـخ ، رکذ  زا  ینادرگ 

نامیا قالخا و  هطبار  تحارـص  اب  هک  تسا  ینآرق  تایآ  زا  رگید  یکی  نیا  دشاب ;و  یم  وا  راظتنا  رد  رابگرم  یگدنز  دوش و  یم  کنض 
یگدـنز و هب  ار  کنـض » تشیعم  ، » تغل بابرا  ای  نارّـسفم  زا  یعمج  دزاس . یم  راکـشآ  اـهناسنا  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  عضو  اـب  ار 

رگید یـضعب  هتفگ  هب  و  تسا . ناوارف  ياهیتحاران  همـشچرس  یگدنز  نینچ  هک  ارچ  دنا ، هدرک  ریـسفت  مارح  بسک  زا  لصاح  ياهدمآرد 
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تافـص اهنآ و  رب  لخب  هبلغ  اهتمعن و  يانف  زا  میب  ریذپان و  نایاپ  يّدام  شطع  و  دیدش ، صرح  ياراد  الومعم  نامیا  یب  دارفا  نارّـسفم ، زا 
رد اهنآ  ییانیبان  درب . یم  ورف  يّدام ـ  هدرتسگ  تاناکما  مغر  یلع  نازوس ـ  یمّنهج  رد  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  لـیبق  نیا  زا  يرگید  هدـیهوکن 

تاوهش تاملظ  رد  و  دندیدن ، ار  تداعـس  ّقح و  هار  دنداهن و  مه  رب  مشچ  هک  تسا  ایند  رد  اهنآ  ییانیبان  زا  یمّـسجت  ای  هجیتن  زین  تمایق 
ینمشد توادع و  ءوس  تارثا  زا  یکی  هب  هیآ ، نیمهد  رد  دمآ . دهاوخ  شخب  نیا  نایاپ  رد  هتکن  نیا  هرابرد  رتشیب  حرش  دنتفر . ورف  يّدام 

عازن و : » دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  تسا ـ  تردـق  تّوق و  نتفر  داب  رب  تدـحو و  ياه  هیاپ  ندـش  ناریو  نتخیر و  ورف  بجوم  هک  عازن ـ  و 
تـسا یهیدب  ْمُکُحیر ) َبَهْذَتَو  اُولَـشْفَتَف  اوُعَزانَتالَو  « ) دور یم  نایم  زا  امـش  تکوش  تردق و  دیوش و  یم  تسـس  هک  دـینکن  شکمـشک 
تعفنم یهاوخدوخ ، یبلط ، راصحنا  تسا ; تسپ  هلیذر و  ياهوخ  قلخ و  هلسلس  کی  هدییاز  هراومه  اهشکمشک  تافالتخا و  تاعزانم و 

یتسس لَشَف و  نآ  هجیتن  و  دوش ، یم  بوسحم  عازن  ياه  همشچرس  زا  کی  ره  اهنیا  دننام  دسح و  هنیک و  صرح و  ینیبرتربدوخ ، یتسرپ ،
ینعم هب  لصا  رد  حیر » . » دنک یم  ْمُکُحیر  َبَهْذَت  هب  ریبعت  اجنیا  رد  نآرق  هک ، نیا  بلاج   57 هحفص تسا . تکوش  تّزع و  نتفر  داب  رب  و 
مچرپ هب  داب  ندیزو  هک  هدـمآ  دوجو  هب  اجنآ  زا  ینعم  نیا  دـیاش  و  دور ، یم  راک  هب  هبلغ » تّوق و  تردـق و   » رد هیانک  روطب  تسا و  داب » »

تّوق و تردق و  دینک  فالتخا  رگا  هک  دوش  یم  نینچ  الاب  هلمج  موهفم  نیاربانب  تسا ; اهنآ  هبلغ  تردـق و  تّوق و  زا  هیانک  یتّلم ، موق و 
. هدوب دـصقم  يوس  هب  نتفر  اـهیتشک و  نتفرگ  تعرـس  ببـس  قفاوم  ياـهداب  شزو  هک  رظن  نیا  زا  اـی  تفر . دـهاوخ  نیب  زا  امـش  تمظع 

ینعم هب  حـیر  و  تسا ، هّدام  ءاروام  یناحور  نایرج  ینعم  هب  حور  تسا ، يا  هطبار  حـیر ، حور و  نایم  رد  دـیوگ : یم  قیقّحتلا »  » هدنـسیون
«. ِنوُدِّنَُفت ْنَا  الَول  َفُسُوی  َحیِر  ُدِجََال  ّینإ  : » دـننام تسا ، شوخ  يوب  هحئار و  ینعم  هب  حـیر » ، » دراوم زا  يا  هراپ  رد  تسا . هّدام  رد  نایرج 

، دوش یم  شخپ  ناـهج  رد  اـهنآ  هحئار  ذوفن  اـب  ماوقا  دارفا و  هک  دـشاب  نیا  هلمج  ینعم  تسا ، نکمم  نیارباـنب ، هیآ 94 ) فسوی ، هروـس  )
، یهاوخدوخ  ) دـشاب هچ  ره  فالتخا  همـشچرس  لاـح ، ره  هب  و  داد . دـیهاوخ  تسد  زا  ناـهج  رد  ار  دوخ  ذوفن  دـینک ، فـالتخا  رگا  یلو 
زا تسا ;و  راکنا  لباق  ریغ  یعامتجا ، یگداـتفا  بقع  اـهناسنا و  یگدـنز  رد  نآ  ریثأـت  نآ ) ریغ  يزوت و  هنیک  لـخب ، دـسح ، یتسرپدوس ،

. دوش یم  نشور  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  لئاسم  و  یقالخا ، لئاسم  دنویپ  اجنیا 

هجیتن

رد یقیمع  ریثأـت  يورخا ، يونعم و  ياـه  هبنج  رب  هوـالع  یناـسنا  هتـسجرب  يوخ  قلخ و  ره  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  یبوـخب  ـالاب  تاـیآ  زا 
و تسا ، یـصخش  يدرف و  لئاسم  هلـسلس  کی  یقالخا  لئاسم  هک  درک  رّوصت  دیابن  لیلد ، نیمه  هب  دراد ; اهناسنا  يویند  يّدام و  یگدنز 
، یعامتجا ینوگرگد  هنوگره  و  دراد ، نآ  اب  کیدزن  يوق و  رایـسب  هطبار  سکعب ، هکلب  تسا ; اهناسنا  یعامتجا  یگدـنز  زا  ادـج  يزیچ 

یگدـنز گرزب ، هعماـج  کـی  رد  دــنهاوخ  یم  هـک  یمدرم  رگید ، ریبـعت  هـب   58 هحفـص تسین . ریذـپ  ناکما  یقـالخا  ینوگرگد  نودـب 
توافت هب  طوبرم  قیاقح  هک  دنسرب  یقالخا  دشر  زا  دح  نآ  هب  دیاب  لقاال  دنشاب  هتشاد  کیدزن  يراکمه  تملاسم و  اب  مأوت  هنادنمتداعس 

، نیمه هب  دـنتوافتم ; رگیدـکی  اب  فلتخم  تاهج  رد  اهناسنا  هک  ارچ  دـننک . كرد  یفطاـع  یحور و  يرکف ، ناـمتخاس  رظن  زا  ار  اـهناسنا 
فالتخا و  دیـشوک ، كرتشم  لوصا  ظفح  رد  دیاب  هکلب  دننک ، يوریپ  ام  زا  زیچ  همه  رد  نارگید  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  زگره  لیلد 

يارب دنناوت  یمن  رفن  ود  یّتح  دش . اریذـپ  يرابدرب  یمرن و  يرظن و  دـنلب  ردـص و  هعـس  ضامغا و  تشذـگ و  اب  ار  اه  هشیدـنا  اه و  هقیلس 
ـ  دـمآ الاب  رد  شا  هنومن  کـی  هک  یقـالخا ـ  لوصا  زا  هک  نیا  رگم  دنـشاب  هتـشاد  رگیدـمه  اـب  کـیدزن  يراـکمه  ینـالوط  تّدـم  کـی 

، تسا مزال  تمظع  تردق و  تدحو و  هب  ندیـسر  فالتخا و  طاقن  مضه  يارب  هک  یقالخا  ياهیگدامآ  تسا  یهیدـب  دنـشاب . رادروخرب 
رد یلاـعت  دـشر و  بجوم  هک  تسا  یفاـک  تیبرت  میلعت و  سوفن و  بیذـهت  هب  دـنمزاین  هکلب  دـیآ ، تسد  هب  وـگتفگ  اـب  هک  تسین  يزیچ 

. ددرگ یقالخا  تاهج 

یمالسا تایاور  رد  یقالخا  لئاسم  اب  يّدام  یگدنز  هطبار 
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یمالسا تایاور  رد  یقالخا  لئاسم  اب  يّدام  یگدنز  هطبار 

ریثأت زا  یکاح  هک  دراد  يا  هدرتسگ  باتزاب  زین  یمالـسا  تایاور  رد  میدرک ، هدافتـسا  هنیمز  نیا  رد  دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا  ـالاب  رد  هچنآ 
رد 1 ـ  دوش : یم  هراشا  ینعمرپ  ثیداحا  نیا  زا  یتمـسق  هب  لیذ  رد  هک  تسا  اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  یقالخا  تافـص  قیمع 

، هدرتسگ بوخ و  قالخا  رد  اهیزور ، ياهجنگ  ِقازْرالا ; ُزُونُک  ِقالْخالا  ِۀَعِـس  یف  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح 
ار يزور  قلخ ، نسح  ِقْزِّرلا ; ِیف  ُدیزَی  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  رگید  ثیدح  رد  2 ـ  ( 1 !«) تسا هدش  هتفهن 

قالخا نسح  ریثأت  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  يرگید  ثیدـح  رد  59 3 ـ  هحفص ص 53 . ج 75 ، راحب ، یقرواپ 1 . ( 1 !«) دنک یم  دایز 
; ِِهب ُسوُفُّنلا  ِتَسَنآَو  ُهوُّبُِحم  َُرثَک  ُهُْقلُخ  َنُسَح  ْنَم  : » تسا هدـمآ  نینچ  اـهنآ  ناـیم  رد  یتـسود  هطبار  ماکحتـسا  هب  مدرم  بذـج  بلج و  رد 
، مشش ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  زاب  4 ـ  ( 2 .«) دنریگ یم  سنا  وا  هب  مدرم  دنوش و  یم  ناوارف  شناتسود  دشاب ، وکین  شقالخا  هک  یـسک 
; ِرامْعالا ِیف  ِنادیزَیَو  ِرایِّدـلا  ِنارُمْعَی  ِْقلُْخلا  َنْسُحَو  َِّرْبلا  َّنِا  : » دـیامرف یم  هدـمآ ، يرتشیب  تحارـص  اب  ینعم  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
داّحتا و هیاس  رد  يدابآ  نارمع و  هک  تسین  کش  ( 3 !«) دنک یم  دایز  ار  اهرمع  دابآ و  ار  اهرهش ) و   ) اه هناخ  قالخا ، نسح  يراکوکین و 

يدابآ نارمع و  ّمهم  لماوع  زا  دوش ، روما  نیا  میکحت  ثعاب  هچنآ  و  دـیآ ، یم  دوجو  هب  هعماج  ياهرـشق  نایم  رد  يراـکمه  ّتیمیمص و 
روما نیا  تسا و  یعامتجا  یگتسبمه  يراکمه و  رقف و  زا  يریگولج  لایخ و  یگدوسآ  رکف و  شمارآ  دولوم  زین  رمع  لوط  دوب . دهاوخ 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  هطبار ، نیمه  رد  5 ـ  دـیآ . یم  تسد  هب  قالخا  هیاس  رد 
ءوس ریثأت  هرابرد  يدّدـعتم  ثیداحا  رد  زین  و  ( 4 .«) دـنک یم  مکحم  ار  یتسود  ّتبحم و  دـنویپ  بوخ  قالخا  َةَّدَوَْملا ; ُِتْبُثی  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  »

6 هلمج : زا  تسا ; هدمآ  یناوارف  بلاطم  شیاسآ  شمارآ و  بلـس  تشیعم و  یگنت  و  مدرم ، یگدنکارپ  یعامتجا و  ترفن  داجیا  رد  قلخ 
7 ( 5 !«) دوش یم  گنت  وا  يزور  دشاب ، دب  شقالخا  هک  یسک  ُُهقْزِر ; َقاض  ُهُْقلُخ  َءاس  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  یثیدح  رد   ـ
وا ناقیفر  ناتـسود و  دشاب  قالخا  دب  هک  یـسک  ُْقیفََّرلاَو ; ُْقیدَّصلا  ُهَزَوْعَا  ُهُْقلُخ  َءاس  ْنَم  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  ترـضح  نامه  زا  زین  و   ـ

ج راحب ، . 4 ص 395 . ج 68 ، راحب ، . 3 مکحلاررغ . . 2 ص 396 . ج 68 ، راحب ، یقرواپ 1 . ( 1 «) دننک یم  اهر  ار  وا  دنوش و  یم  هدـنکارپ 
دب قالخا  ِسْفَّنلا ; ُباذَـعَو  ِْشیَْعلا  ُدِـکَن  ِْقلُْخلا  ُءْوُس  : » تسا هدـمآ  ترـضح  ناـمه  زا  زاـب  60 8 ـ  هحفص مکحلاررغ . . 5 ص 148 . ، 74

ِساّنلا ُمَْودَا  ْنَم  : » دندیسرپ مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  9 ـ  ( 2 .«) دوش یم  نادجو  حور و  یتحاران  یگدنز و  یگنت  یتخس و  بجوم 
رتدـب شقـالخا  همه  زا  هک  یـسک  دوـمرف : ًاـْقلُخ ! ْمُُهئَوْـسَا  (: » مالـسلا هیلع  ) لاـق تسا »؟ رتـشیب  همه  زا  شهودـنا  مـغ و  یـسک  هـچ  ًاّـمَغ ;
ِْقلُْخلا َءْوُسَو  َرْجَّضلاَو  َكاِّیا  : » درک یم  تحیـصن  نینچ  شدـنزرف  هب  میکح  نامقل  هک  میناوخ  یم  یثیدـح  رد  هرخـالاب  و  10 ـ  ( 3 !«) تسا

، دـب تافـص  نیا  نتـشاد  اـب  هک  زیهرپب  يربـص  مک  قلخ و  ءوس  یگلـصوح و  یب  زا  ٌبِحاـص ; ِلاـصِْخلا  ِهِذـه  یلَع  ُمیقَتْـسَیالَف  ِْربَّصلا  َۀَِّلقَو 
ج 10، راحب ، . 4 میدق .) پاچ   ) ص 338 ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  . 3 مکحلاررغ . یقرواپ 1 و 2 .  ( 4 !«) دنام یمن  یقاب  وت  يارب  یتسود 

61 هحفص ص 419 .

یقالخا ياهبتکم  . 3

هراشا

وترپ رد  اـهنآ  تخانـش  و  دوـش ، یم  یهتنم  قـالخا  ّدـض  هب  تسا و  یفارحنا  اـهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  یناوارف  بتاـکم  قـالخا  مـلع  رد 
ْمُکاذ ِهْلِیبَس  نَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَتالَو  ُهوُِعبَّتاَف  ًامیِقَتْـسُم  یِطارِـص  اذه  َّنَأَو  دیوگ : یم  نآرق  تسین ; یلکـشم  راک  ینآرق  ياهتیادـه 

مالـسا یقالخا  یلمع و  ياه  همانرب  دـئاقع و  زا  یّمهم  شخب  رکذ  زا  دـعب  هک  قوف  هیآ  هیآ 153 ) ماعنا ، هروس   ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِهب  ْمُکاّـصَو 
يوریپ نآ  زا  تسا ، نم  میقتـسم  هار  نیا  وگب  اهنآ  هب  : » دـیوگ یم  تسا ، یمالـسا  هناگهد  ياهنامرف  رب  لمتـشم  و  هدـمآ ، ماـعنا  هروس  رد 

نآ هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دزاس ; یم  رود  قح  هار  زا  ار  امـش  هک  دینکم  يوریپ  یفارحنا ) و   ) فلتخم ياههار  زا  دینک و 
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یّلک ياههاگدـید  و  ینیب » ناهج   » زا یعامتجا  يدرف و  ياهـشور  ریاس  دـننامه  یقالخا  ياهبتکم  دـیوش »! راگزیهرپ  اـت  هدومرف  شراـفس 
زا ار  ینیب » ناـهج   » هک اـهنآ  تسا . مجـسنم  هتـسویپ و  مه  هب  ـالماک  دـحاو  کـی  ود ، نیا  دریگ و  یم  همـشچرس  شنیرفآ  ناـهج  هراـبرد 

لئالد زا  اهتـسه  ینیب و  ناهج  اریز  تسینود  نیا  نیب  يا  هطبار  دـنیوگ  یم  دـنزاس و  یم  ادـج  اهدـیاب )»  » زا ار  اهتـسه »  » و « ) يژولوئدـیا »
تلفغ مهم  هتکن  کی  زا  تسا ، اهروتـسد  اهنامرف و  هلـسلس  کی  اهدـیابن »  » و اهدـیاب » » هک یلاح  رد  دریگ  یم  همـشچرس  یبرجت  یقطنم و 
اوتحم یب  يرابتعا  روما  هنرگو  دشاب ، هتـشاد  اهتـسه » » اب يا  هطبار  هک  تسا  هنامیکح  یماگنه  اهدیاب »  » اهنامرف و هک : نیا  نآ  و  دنا ، هدرک 

یم مالـسا  هک  یماگنه  دـنک : یم  زاب  الماک  ار  بلطم  نیا  هک  میراد  ینـشور  ياهلاثم  اـجنیا  رد   62 هحفـص دوب . دهاوخ  یلوبق  لباقریغ  و 
کش یب  هک  تسا  یمدرم  ای  یهلا  ياهنامرف  اهنیا  تسا »! عونمم  رّدخم  ّداوم  : » دیوگ یم  یللملا  نیب  نیناوق  ای  و  دیروخن »! بارش  : » دیوگ
مـسج حور و  رد  یبّرخم  رایـسب  ریثأت  رّدخم  ّداوم  بارـش و  هک  تسا  نینچ  ینیع  ّتیعقاو  اریز ، هتفرگ ; همـشچرس  اهتـسه  هلـسلس  کی  زا 

. دوش یم  دیابن  ای  دیاب  نآ  ببـس  ّتیعقاو ، نیا  تسین ; ناما  رد  رگناریو  ّداوم  نیا  ّرـش  زا  نآ ، زا  یـشخب  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  ناسنا 
امَّلُک  » میئوگ یم  هک  نیا  و  تسا ، هطبار  نیمه  هب  هراشا  تسرد  دریگ ، یم  همـشچرس  دسافم  حلاصم و  زا  یهلا  ماکحا  میئوگ  یم  هک  نیا 

هب هراشا  زین  دـهد »! یم  نامرف  نآ  قباطم  زین  عرـش  دـنک ، نآ  يدـب  ای  یبوخ  هب  مکح  لقع  ار  يراـک  ره  ُعْرَّشلا ; ِِهب  َمَکَح  ُلـْقَْعلا  ِِهب  َمَکَح 
یم يرـشب  عماوج  رد  يراذـگ  نوناق  سلاجم  رد  هک  نیا  و  دـشاب . یم  اهدـیابن ) اهدـیاب و   ) ماکحا اهتّیعقاو و  نایم  گنتاگنت  هطبار  دوجو 

. تسا اتـسار  نیمه  رد  ًاقیقد  زین  دـننک  یم  عضو  نوناق  نآ  ساـسا  رب  یـسررب و  ار  يا  هدـیدپ  ره  یعاـمتجا  يدرف و  ياهدـمایپ  دننیـشن و 
مکح تروص ، نیا  ریغ  رد  دشاب ; رشب  یگدنز  رد  دوجوم  ياهتّیعقاو  اب  طابترا  یب  هنامیکح  مکح  کی  تسا  لاحم  هک ، نیا  نخس  هاتوک 
حیحص نوناق  مکحم و  میقتسم و  هار  ًاتعیبط  تسین  شیب  یکی  ّتیعقاو  نوچ  تسا ;و  يردلق  هفارخ و  یئوگ و  هفازگ  هکلب  تسین  نوناق  و 

ماکحا و اهتّیعقاو و  ندرک  ادیپ  يارب  ار  دوخ  ششوک  شالت و  مامت  ام  هک  دوش  یم  ببـس  هلأسم  نیا  دشاب و  دناوت  یمن  یکی  زا  شیب  مه 
اب ناسنا ، شنیرفآ  یتسه و  هعومجم  رد  یّلک  ياههاگدـید  هطبار  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هچنآ  زا  میریگ . راـک  هب  نآ  زا  هتفرگ  تأـشن  نیناوق 

غارـس هب  قوف  بلاـطم  هب  هّجوت  اـب  نونکا  تسا . نیمه  زین  یقـالخا  فلتخم  ياـهبتکم  شیادـیپ  أـشنم  دوش و  یم  نشور  یقـالخا  لـئاسم 
63 هحفص میور : یم  یقالخا  بتاکم 

ناتسرپادخ بتکم  رد  قالخا  1 ـ 

هبنج رد  ناسنا  لماکت  شنیرفآ  فده  میدرگ و  یم  زاب  وا  يوس  هب  میتسه و  وا  يوس  زا  ام  تسادخ . راثآ  همه  هدننیرفآ  هاگدـید ، نیا  زا 
یم بوسحم  يونعم  فدـه  زین  دزاس  یم  راومه  يونعم  لماکت  هب  لوصو  يارب  ار  هار  هک  اجنآ  ات  يّدام  ياهتفرـشیپ  تسا و  يونعم  ياـه 
یم کیدزن  وا  لاـمک  تافـص  هب  ار  ناـسنا  هک  یهار  ندومیپ  دـنوادخ و  هب  برق  : » درک ینعم  ناسنیدـب  دوش  یم  ار  يونعم  لـماکت  دوش .

شزرا ماظن  دزاس و  یم  هدامآ  هار  نیا  ندومیپ  يارب  ار  ناسنا  هک  تسا  یلاعفا  تافـص  مامت  هاگدید  نیا  زا  قالخا  رایعم ، نیاربانب  دزاس .»
. تسادخ هب  برق  يونعم و  لامک  یناسنا و  يالاو  ياهشزرا  روحم  رب  زین  بتکم  نیا  رد  يراذگ 

يرگیّدام قالخا  2 ـ 

هچیرد زا  ار  زیچ  همه  هک  بتکم  نیا  هاگدـید  زا  تسا . یتسینومک  يرگیّدام  نآ  فورعم  هبعـش  کی  هک  دـنراد  یبعـش  اـهیّدام  میناد  یم 
يداصتقا يّدام و  ّتیهام  زین  خیرات  يارب  تسا و  لئاق  داصتقا  يارب  ار  تلاصا  و  درادـن ، نامیا  يونعم ، لئاسم  ادـخ و  هب  درگن و  یم  هّدام 

بـالقنا هچنآ   » ناـشدوخ ریبـعت  هب  اـی  و  تسا ، قـالخا  دـهد  قوـس  یتـسینومک  داـصتقا  يوـس  هب  ار  هعماـج  هک  زیچ  ره  دـشاب ، یم  لـئاق 
اب تسا  یقالخا  ریغ  ای  یقالخا و  مادـک  نتفگ  غورد  ای  نتفگ  تسار  هک  نیا  الثم  دوش ». یم  بوسحم  قالخا  دـنک ، عیرـست  ار  مسینومک 

یفنم ریثأت  تسار  رگا  تسا و  یقالخا  رما  کی  دـشخبب ، تعرـس  بالقنا  هب  غورد  رگا  دوش ، یم  یبایزرا  بالقنا  رد  اهنآ  ریثأـت  هب  هّجوت 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


; دننک یم  ریسفت  ار  قالخا  دوخ  کلـسم  قبط  مادک  ره  زین  يرگیّدام  رگید  ياه  هخاش  دوش ! یم  بوسحم  یقالخا  ریغ  رما  کی  دراذگب 
رد ار  قالخا  رگید ، ریبعت  هب  ای  دـنرادن و  لوبق  قالخا  مان  هب  يزیچ  دـنا  هداهن  يّداـم  ذـئاذل  زا  نتفرگ  ماـک  تّذـل و  رب  ار  لـصا  هک  اـهنآ 

یّتح دـنا و  هداهن  يدرف  یـصخش و  عفانم  رب  ار  لصا  هک  اهنآ  و  دزاس . راومه  تّذـل  هب  لوصو  يارب  ار  هار  هک  دـنناد  یم  یلاعفا  تافص و 
برغ يراد  هیامرس  ياهبتکم  رد  هک  هنوگ  نامه   ) دشاب اهنآ  یصخش  عفانم  ریسم  رد  هک  دنرمش  یم  مرتحم  هزادنا  نآ  ات  ار  يرـشب  هعماج 

ینابرق نآ  ياپ  رد  ار  زیچ  همه  دناسرب و  اهنآ  یـصخش  يّدام و  عفانم  هب  ار  اهنآ  هک  دننک  یم  ریـسفت  يروما  هب  ار  قالخا  دوش ) یم  هدید 
64 هحفص دننک ! یم 

یلقع هفسالف  هاگدید  زا  قالخا  3 ـ 

دزاسب یلقع  َملاع  کی  ناسنا  دوجو  رد  هک  تسا  نیا  هفـسلف  تیاغ  دـنیوگ  یم  دـنلئاق و  لـقع  يارب  ار  تلاـصا  هک  هفـسالف  زا  هورگ  نآ 
یلامعا تافـص و  هب  ار  قالخا  یقالخا ـ  ثحابم  رد  یْنیَْعلا ،) َِملاْعِلل  ًایِهاضُم  ًاِّیْلقَع  ًاَملاع  ِناـْسنِْالا  ُةروُْریَـص   ) یجراـخ ینیع  ملاـع  دـننامه 

. یناسفن ياه  هتساوخ  یناویح و  عیابط  هن  دشاب  مکاح  وا  دوجو  رب  لقع  ات  دنک  کمک  ناسنا  هب  هک  دننک  یم  ریسفت 

! نایارگریغ بتکم  رد  قالخا  4 ـ 

دننک یم  ریسفت  یلاعفا  هب  ار  یقالخا  لعف  دارفا ، هن  دنلئاق  عمج  يارب  ار  تلاصا  دنـشیدنا و  یم  هعماج  هب  رتشیب  هک  هفـسالف  زا  رگید  هورگ 
نارگید شفدـه  هک  یئاهراک  تسا و  یقالخا  ریغ  ددرگرب  ناسنا  دوخ  هب  اـهنت  شا  هجیتن  هک  يراـک  ره  نیارباـنب ، دـشاب ; ریغ  فدـه  هک 

. تسا یقالخا  دشاب 

نایارگ نادجو  هاگدید  زا  قالخا  5 ـ 

نارادـفرط هب  هاـگ  درک و  ریبعت  ارگ » نادـجو   » هب اـهنآ  زا  ناوت  یم  هک  لـقع ، هن  دـنلئاق  نادـجو  يارب  ار  تلاـصا  هک  هفـسالف  زا  یهورگ 
یم ینادـجو  روما  هلـسلس  کی  ار  یقالخا  لئاسم  اهنآ  يرظن ، لـقع  هن  تسا  یلمع  لـقع  نآ  زا  روظنم  عقاو  رد  هک  یلقع » حـبق  نسح و  »

، دب ار  ملظ  درمـش و  یم  بوخ  ار  تلادع  ناسنا  الثم ، دنک ; یم  كرد  ار  اهنآ  لالدتـسا  قطنم و  هب  زاین  نودب  ناسنا  هک  ینالقع  هن  دنناد 
ینالقع و لالدتسا  هب  يزاین  هک  نآ  یب  دنیب  یم  دب  ار  لخب  يرگزواجت و  یتسرپدوخ و  دناد و  یم  بوخ  ار  تعاجش  يراکادف و  راثیا و 

یم نادجو  فیعـضت  بجوم  ار  هچنآ  درک و  هدنز  ار  یقالخا  نادـجو  دـیاب  نیاربانب ،  65 هحفـص دشاب . هتـشاد  هعماج  درف و  رد  اهنآ  ریثأت 
رگ یلقع » حبق  نسح و   » نارادفرط دوب . دهاوخ  دب  زا  بوخ  قالخا  صیخـشت  يارب  یبوخ  یـضاق  نادـجو  سپـس  تشادرب ; نایم  زادوش 
ملظ حبق  ناسحا و  نسح  دنیوگ  یم  اهنآ  یلالدتسا ، لقع  هن  تسا و  ینادجو  لقع  اهنآ  روظنم  هک  تسادیپ  یلو  دننز  یم  لقع  زا  مد  هچ 

ار تلاصا  بیترت  نیا  هب  و  تسا ، راکـشآ  سفّنلا  میلـس  ناسنا  يارب  ناهرب  لیلد و  هب  زاین  هنوگ  چیه  نودب  دـشاب  یم  یقالخا  لعف  ود  هک 
هتشادن یکاردا  دشاب و  تکاس  روما  زا  یضعب  هرابرد  تسا  نکمم  نادجو  هک  دننک  یمن  راکنا  اهنآ  زا  يرایسب  یلو  دنلئاق . نادجو  يارب 

لقع هچنآ  هب  تبـسن  رگا  هوالعب  دزاس ; ادج  یقالخا  ریغ  زا  ار  یقالخا  روما  ات  دش  یحو  تعیرـش و  نماد  هب  تسد  دـیاب  اجنیا  رد  دـشاب ،
. دهن یم  ماگ  نآ  هار  رد  يرتشیب  نانیمطا  اب  ناسنا  دشاب  عرش  يوس  زا  يدییأت  تسا  مکاح 

هجیتن

نیا ساسا  : » تسا نشور  الماک  مالـسا  یقالخا  بتکم  تازایتما  دـمآ ، لصف  نیا  رد  یقالخا  بتاکم  نیرتمهم  هب  هک  یتاراشا  هب  هّجوت  اب 
تسا و يراس  يراج و  یتسه  ناهج  مامت  رب  وا  نامرف  تسا و  لامک  قلطم  قلطم و  لامک  هک  تسا  يدـنوادخ  هب  نامیا  یقـالخا ، بتکم 
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رتـکیدزن کـیدزن و  شکاـپ  تاذ  هب  دـننک و  سکعنم  دوخ  رد  ار  وا  لـالج  لاـمج و  تافـص  زا  يوـترپ  هک  تسا  نیا  رد  اـهناسنا  لاـمک 
; تسا رثا  یب  اهیتخبدب  لاگنچ  زا  اهناسنا  تاجن  يرـشب و  هعماج  لاح  يدوبهب  رد  یقالخا  تافـص  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  یلو  دنوش ».

همه ادخ  ياوسام  هریاد و  نیا  بطق  دوجولا  بجاو  تسا ، هتسویپ  مهب  دحاو  کی  یتسه  ملاع  یمالسا  حیحـص  ینیب  ناهج  کی  رد  هکلب 
لاح حالص  ببس  دشاب  درف  لاح  حالص  ببس  هک  يزیچ  ره  نیاربانب ، دنطابترا . رد  مجسنم و  مه  اب  لاح  نیع  رد  هتسویپ و  هتسباو و  وا  هب 

، دراد هناگود  ریثأت  یقالخا  ياهـشزرا  رگید ، ریبعت  هب  تسا . ّرثؤم  زین  درف  حالـص  رد  دـشاب  ّرثؤم  هعماج  حالـص  رد  هک  زیچ  ره  و  هعماج ،
دشاب ریغ  نآ  رد  فده  هک  تسا  يزیچ  یقالخا  لئاسم  هشیمه  دننک  یم  رّوصت  هک  اهنآ  66 و  هحفص ار . هعماج  مه  دزاس ، یم  ار  درف  مه 
عطاقم رد  اـهنت  رگیدـکی  زا  ود  نیا  یئادـج  تسین و  ادـج  مه  زا  عقاو  رد  ود  نیا  تحلـصم  اریز  دنتـسه  یگرزب  هابتـشا  رد  نتـشیوخ ، هن 

. دمآ دهاوخ  رگید  ياهتبسانم  رد  میتشاد و  البق  ار  نخس  نیا  حرش  تسا . تّدم  هاتوک  دودحم و 

اه هتکن 

تّیبسن قالخا و  1 ـ 

ناکم ره  نامز و  ره  رد  سفن  رب  ّطلـست  يراکادـف و  تعاجـش و  الثم  ینعی ، دراد ; قلطم  هبنج  لئاضف  لئاذر و  دـب و  بوخ و  قالخا  ایآ 
هک یلاح  رد  بوخ  اهناکم  اهنامز و  زا  یضعب  عماوج و  زا  يا  هراپ  رد  تسا ، یبسن  تافص  نیا  يدب  یبوخ و  ای  تسا ، بوخ  انثتسا  نودب 
رد ار  ّتیبسن  هک  دنتـسه  یناسک  لّوا  هورگ  دنهورگ : ود  دنناد  یم  یبسن  ار  قالخا  هک  اهنآ  تسا ؟ دـب  رگید ، ناکم  نامز و  ای  هعماج  رد 

يراک هک  دنتسه  یناسک  مود  هورگ  دوب . دهاوخ  ّتیبسن  لومشم  قالخا  دشاب ، یبسن  مدع  دوجو و  هک  یماگنه  دنتسه ; لئاق  یتسه  مامت 
هعماج شریذـپ  مدـع  شریذـپ و  دـب ، بوخ و  قالخا  تخانـش  رایعم  دـندقتعم  هکلب  دـنرادن ، قالخا  دوجو و  هب  طوبرم  لـئاسم  هطبار  هب 

نآ رد  دـشاب ، لوبقم  ریغ  يرگید  ناکم  نامز و  هعماج و  رد  لوبقم و  يا  هعماج  رد  تعاجـش  دـننام  یتفـص  تسا  نکمم  نیاربانب ، تسا .
نیا تسا . یقالخا  لئاذر  زج و  تسا  لوبقم  ریغ  هک  يا  هعماج  رد  دوش و  یم  بوسحم  یقالخا  لـئاضف  وزج  تسا  لوبقم  هک  يا  هعماـج 

. دنرادن لاعفا  یتاذ  حـبق  نسح و  هب  يداقتعا  دنرمـش و  یم  هعماج  ّدر  لوبق و  صخاش  زا  یعبات  زین  ار  یقالخا  لاعفا  حـبق  نسح و  هورگ ،
لصا و هک  اهنآ  دراد ; اه  ینیب  ناهج  زا  هدـیئاز  شجنـس  ياهرایعم  هب  یگتـسب  یقالخا  لئاسم  میتفگ ، هتـشذگ  ثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
رد ًامئاد  يرـشب  هعماج  اریز  دـنرادن ; قالخا  رد  ّتیبسن  لوبق  زج  يا  هراچ  دـننیب ، یم  شا ـ  يّداـم  لکـش  رد  مه  نآ  هعماـج ـ  ار ، ساـسا 

قـالخا صیخـشت  عجرم  هورگ  نیا  هک  بّجعت  ياـج  هچ  نیارباـنب ، دوش ; یم  نوگرگد  هتـسویپ  نآ  يّداـم  لکـش  تسا و  لّوـحت  رییغت و 
هک دوش  یم  ببـس  اریز  تسادـیپ ; هتفگان  يرّکفت  نینچ  هجیتن   67 هحفـص دـننادب . نآ  ّدر  لوبق و  هعماج و  یمومع  راکفا  ار  دـب  بوخ و 

یطئارـش عضو و  ره  اب  گنهامه  ور و  هلابند  دـشاب ، اهنآ  دـسافم  هدـننک  حالـصا  يرـشب و  عماوج  ورـشیپ  هک  نیا  ياج  هب  یقالخا  لوصا 
نآ هعماج  هک  ارچ  هدوب  یقالخا  رما  کی  برع ، ّتیلهاج  هعماج  رد  اهنآ  ندرک  روگ  هب  هدـنز  نارتخد و  نتـشک  هورگ  نیا  رظن  زا  ددرگ .

یتقو هک  دنتـشاد  یم  یمارگ  نیا  رطاخ  هب  ار  نارـسپ  دوب و  یلهاـج  برع  تاراـختفا  زا  هک  يرگتراـغ  نینچمه  دوب ، هتفریذـپ  ار  نآ  زور 
هّتبلا دوش و  یم  بوـسحم  یقـالخا  رما  کـی  زین  دـننک  یم  ّتیلاّـعف  نارگتراـغ  فوفـص  رد  دـنریگ و  یم  تسد  هب  حالـس  دـندش  گرزب 

هک یتارطخ  رابگرم و  بقاوع  دوش ! یم  بوسحم  یقالخا  لامعا  اهنآ  رظن  زا  دنتـسه  اهیتخبدب  نیا  قرغ  هک  یعماوج  رد  یئارگ  سنجمه 
لئاضف شزرا  یقالخا و  رایعم  هک  مالسا  رد  یلو  تسین . هدیشوپ  یلقاع  چیه  رب  دروآ  یم  دوجو  هب  يرـشب  عماوج  يارب  اهبتکم  هنوگ  نیا 

عماوج دارفا و  دوب و  دهاوخ  ّریغتیالو  تباث  یقالخا  ياهـشزرا  تسا ، ّریغتیالو  تباث  وا  كاپ  تاذ  دوش و  یم  نییعت  ادخ  يوس  زا  لئاذر  و 
نادجو یناسنا و  ترطف  یّتح  ناتـسرپادخ  دشاب ! اهنآ  تساوخ  عبات  قالخا  هک  نیا  هن  دنـشاب  نآ  عبات  دـنریگب و  وگلا  نآ  زا  دـیاب  یناسنا 

رب یکّتم  تاّیقالخا  لیلد  نیمه  هب  دنرمـش و  یم  راگدرورپ  تاذ  غورف  زا  يوترپ  ار  نآ  دـنناد ;و  یم  تباث  ددرگن  هدولآ  رگا  ار  یقـالخا 
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قالخا ندوب  یبسن  مالسا  دنرمش . یم  تباث  زین  ار  يرظن ) لقع  هن  تسا  یلمع  لقع  روظنم   ) یلقع حبق  نسح و  رگید ، ریبعت  هب  ای  نادجو ،
ار يرـشب  عماوج  عضو  هدرک و  حرطم  قلطم  روطب  ار  ّبیط » ثیبخ و   » ای دب  بوخ و  دـیجم ، نآرق  زا  يدّدـعتم  تایآ  رد  دـنک  یم  یفن  ار 

ُةَْرثَـک َکَـبَجْعَا  َْولَو  ُبِّیَّطلاَو  ُثیبَْـخلا  يِوَتْـسَیال  ْلـُق  : » میناوخ یم   68 هحفـص هدئام . هروس  هـیآ 100  رد  درمــش ; یم  رثا  یب  رما  نــیا  رد 
رد فارعا  هروس  هیآ 157  رد  و  دزادنا »! یتفگش  هب  ار  وت  اهکاپان  ینوزف  دنچ  ره  دنتسین  يواسم  كاپ  كاپان و  هاگ ) چیه   ) وگب ِْثیبَْخلا ;

لالح اهنآ  يارب  ار  تابّیط  ربمایپ ، َِثئابَْخلا ; ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحیَو  ِتابِّیَّطلا  ُمَُهل  ُّلُِحیَو  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ زا  یفیـصوت 
دنوادخ َنوُرُکْـشَیال ; ِساّنلا  َرَثْکَا  َّنِکلَو  ِساّنلا  یَلَع  لْضَف  وَُذل  َهّللا  َّنِا  : » دـیامرف یم  هرقب  هروس  هیآ 243  رد  دـنک ». یم  مارح  ار  ثئابخ  و 

ُرَثْکَا امَو  : » دیامرف یم  فسوی  هروس  هیآ 103  رد  دنروآ »! یمن  اج  هب  ار  وا  رکـش  مدرم  رثکا  یلو  دنک  یم  ناسحا  دوخ  ناگدنب  هب  تبـسن 
هب رکـش  یگزیکاپ و  نامیا و  تایآ  نیا  رد  دنروآ »! یمن  نامیا  یـشاب  هتـشاد  رارـصا  دنچ  ره  مدرم  رتشیب  َنینِمْؤُِمب ;و  َتْصَرَح  َْولَو  ِساّنلا 
هب شزرا  ّدـض  کی  نارفک ، یکاپان و  ینامیا و  یب  دنـشاب ;و  فلاـخم  نآ  اـب  مدرم  ّتیرثکا  دـنچ  ره  هدـش  بوسحم  شزرا  کـی  ناونع 

ینعم نیا  رب  هغالبلا » جهن   » ياه هبطخ  رد  ًارارک  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  دوش . هتفریذپ  ّتیرثکا  يوس  زا  دنچ  ره  هدـمآ  باسح 
شزرا و حبق و  نسح و  تلیذر و  تلیـضف و  رایعم  زگره  ّتیرثکا  يوس  زا  یلمع  ای  وخ  شریذـپ  مدـع  شریذـپ و  هک  تسا  هدرک  دـیکأت 

اهُعَبِـش ةَِدئام  یلَع  اوُعَمَتِْجا  ْدَق  َساّنلا  َّنِاَف  ِِهلْهَا  ِۀَّلِِقل  يدُْهلا  ِْقیِرَط  یف  اوُشِحْوَتَـسَتال  ُساّنلا  اَهُّیَا  : » دیامرف یم  اج  کی  رد  تسین . شزرا  ّدـض 
نآ يریس  هک  دنا  هدش  عمج  يا  هرفس  درگ  مدرم  اریز  دینکن ; تشحو  تارفن  یمک  زا  تیاده  قیرط  رد  مدرم ! يا  ٌْلیِوَط ; اهُعوُجَو  ٌریِصَق 
َّلَق ِْنَئلَو  َلَعَف ، ًامیدََقل  ُلِطاْبلا  َِرمَأ  ِْنئَلَف  ٌلْهَأ ; لُِکلَو  ٌلِطابَو ، ٌّقَح  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  ( 1 !«) تسا ینالوط  شا  یگنسرگ  هاتوک و 

ینامز رید  زا  تسین ، بّجعت  ياج  دنک ، تموکح  لطاب  رگا  تسا ; ینارادفرط  مادـک  ره  يارب  و  میراد ، یلطاب  قح و  َّلََعلَو ; امَّبُرَلَف  ُّقَْحلا 
جهن . 2 هبطخ 201 . هغالبلا ، جـهن  یقرواپ 1 . ( 2 (!«) دـنوش زوریپ  و   ) دـندرگ هدوزفا  اـسب  هچ  دنـشاب ، مک  قح  ناوریپ  رگا  هدوـب ;و  نینچ 

ار هعماج  ّتیرثکا  يوس  زا  شریذپ  مدع  ای  شریذـپ  دـنک و  یم  یفن  ار  یقالخا  لئاسم  رد  ّتیبسن  همه  اهنیا   69 هحفص هبطخ 16 . هغالبلا 
هک تسا  هلأسم  نیا  رب  یناوارف  دهاوش  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تایاور  نآرق و  رد  درمـش . یمن  کین  لامعا  یقالخا و  ياهـشزرا  رایعم 

ياهتعیرـش تاـمیلعت  رد  هک : نیا  نآ  تسا و  حرطم  یلاؤس  اـجنیا  رد  لاؤس  دـهد . یم  لیکـشت  ار  یّلقتـسم  باـتک  دوـش ، يروآدرگ  رگا 
درمـش یم  یقالخا  ریغ  لمع  شزرا و  ّدض  کی  ار  غورد  مالـسا  لثم ، رد  تسا ; هدش  هتفریذپ  ًانایحا  ّتیبسن  زین  مالـسا ـ  هژیوب  ینامـسآ ـ 

رد هلأـسم  نیا  دـننام  دوش ;و  یم  بوسحم  یقـالخا  لـمع  شزرا و  تروشم ، ماـقم  رد  اـی  مدرم  ناـیم  حالـصا  يارب  غورد  هک  یلاـح  رد 
خـساپ یل  و  تسا ، یّمهم  لاؤس  نیا  خـساپ  تسا . حـبق  نسح و  قالخا و  رد  ّتیبسن  شریذـپ  یعون  نیا  و  تسین ، مک  یمالـسا  تاـمیلعت 

ریبعت هب  رگید . یبلطم  فلتخم ، ثحابم  رد  اهانثتسا  دوجو  و  تسا ، یبلطم  حبق  نسح و  ای  قالخا  ندوب  یبسن  هک  نیا  نآ  دراد و  يا  هدنز 
یماگنه اهنآ  يدب  یکین و  ملظ ، ناسحا و  نینچمه  دب ، هن  تسا و  بوخ  هن  غورد  درادن ، دوجو  یتباث  لصا  چیه  ّتیبسن  ثحب  رد  رگید ،

ملظ ای  غورد  ینامسآ ، تامیلعت  مالسا و  رد  یلو  دوش . یفن  ای  هتفریذپ  شزرا  کی  ناونع  هب  هعماج  ّتیرثکا  يوس  زا  هک  دوش  یم  نشور 
ناـسحا و سکعب ، هن ;و  اـی  دوش  بوـسحم  شزرا  مدرم  ّتیرثـکا  يوـس  زا  هاوـخ  تسا ; شزرا  ّدـض  دـسح  هنیک و  لـخب و  زین  متـس و  و 

یعنام یلو  تسا  تباث  لصا  کی  نیا  هن . ای  دنوش  هتفریذـپ  يا  هعماج  يوس  زا  هاوخ  دنتـسه  یئالاو  ياهـشزرا  تناما  یتسار و  تلادـع و 
ار يزیچ  هشیر  ساسا و  تسا  ادـیپ  شمان  زا  هک  هنوگ  نامه  لصا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  یئانثتـسا  یهاگ  نآ  رانک  هشوگ و  رد  هک  درادـن 
هک ار  تائانثتـسا  زا  يا  هراپ  دوجو  دیابن  زگره  نیاربانب ، تسا ; یفاضا  ياهگرب  خاش و  زا  یـضعب  هلزنم  هب  تائانثتـسا  دهد و  یم  لیکـشت 

هتفرگ تاهابتـشا  زا  يرایـسب  ولج  مینک  هّجوت  یبوخب  ود  نیا  توافت  هب  رگا  تفرگ ;و  ّتیبسن  رب  لیلد  دوش  یم  تفای  یّلک  هدـعاق  ره  رد 
هک ماکحا  ددرگ و  یم  نوگرگد  نامز  تشذگ  اب  تاعوضوم  دوش  یم  هاگ  هک  تسا  هّجوت  روخ  رد  زین  هتکن  نیا   70 هحفص دش . دهاوخ 

یعوضوم مکح ، ره  هک : نیا  حیضوت  تفرگ . ّتیبسن  هلأسم  رب  لیلد  دیابن  زگره  ار  بلطم  نیا  دوش ; یم  ضوع  زین  تسا  تاعوضوم  عبات 
نیا هاگ  یلو  بیقعت ، صاصق و  لـباق  و  تسا ، تیاـنج  کـی  نآ  رب  حرج  داریا  يرگید و  ندـب  نتفاکـش  ـالثم ، دراد ; دوخ  هب  صوصخم 
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رد ار  یکانرطخ  هّدغ  ات  دنک ، یم  هراپ  ار  وا  مکـش  رامیب ، ناج  تاجن  يارب  هک  دتفا  یم  یحاّرج  تسد  هب  وقاچ  دوش ، یم  ضوع  عوضوم 
و تسین . تیانج  رگید  دوش و  یم  ضوع  عوضوم  اجنیا  رد  دـنک ، حالـصا  ار  بلق  ياهگر  هچیرد و  ات  دفاکـش  یم  ار  وا  بلق  اـی  درواـیب ،

رطاـخ هب  هک  ار  ماـکحا  ینوگرگد  هنوگ  نیا  دـیابن  سک  چـیه  تسا . هزیاـج  شیاتـس و  روـخ  رد  مکـش ، بلق و  هدنفاکـش  حاّرج  بیبـط 
تبـسن یعوضوم ، يوهام و  ینوگرگد  نودب  عوضوم  هک  تسا  نآ  ّتیبسن  دریگب . تیبسن  رب  لیلد  دوش ، یم  ادیپ  تاعوضوم  ینوگرگد 
نکمم اّما  تسا ، سجن  مارح و  بارـش  تسا ، هنوگ  نیمه  زین  عرـش  ماکحا  دـنک . ادـیپ  یتوافتم  ماکحا  توافتم  ياهنامز  اـی  صاخـشا  هب 
باسح هب  ار  اهنیا  دناوت  یمن  سک  چیه  ددرگ . لالح  كاپ و  هکرـس  هب  لیدبت  نآ ، هب  يا  هّدام  هفاضا  اب  ای  يزور و  دنچ  تشذگ  اب  تسا 
دنرادن هقالع  هک  یعماوج  رد  مینادب و  لالح  دنراد  بارش  هب  هقالع  هک  یعماوج  رد  الثم  ار  بارـش  هک  تسا  نآ  ّتیبسن  دراذگب . ّتیبسن 

کی رد  هک  مینک  یم  دروخرب  یتاعوضوم  هب  هاـگ  زین  یقـالخا  لـئاسم  رد  دوش . داـجیا  بارـش  ّتیهاـم  رد  رییغت  هک  نیا  یب  مینادـب  مارح 
دح زا  رگا  یلو  تلیـضف ، تسا و  تعاجـش  لادـتعا  ّدـح  رد  ندیـسرتن  دوش ; یم  تلیذر  هب  لیدـبت  ینوگرگد  اب  تسا و  تلیـضف  لـکش 

فیعـضت دـسافم و  أشنم  الومعم  هک  اجنآرد  غورد  هک  نیا  ای  نآ . هباشم  دراوم  رد  نینچمه  و  تسا . تلیذر  یکاب و  یب  رّوهت و  درذـگب ،
یناسک تسا  نکمم  تسا . تلیـضف  لالح و  دـشاب ، نیبلا  تاذ  حالـصا  روظنم  هب  هک  اجنآ  تسا ;و  هلیذر  مارح و  تسا ، یمومع  داـمتعا 
میرمـش یم  یظفل  عازن  ار  یعازن  نینچ  و  میرادن ، يراذگمان  هلأسم  رد  اهنآ  اب  یعازن  دـنراذگب ، ّتیبسن  ار  تاعوضوم  ینوگرگد  نیا  مان 

; تسین یلکـشم  دشاب ، نیا  ّتیبسن  نارادـفرط  زا  یـضعب  روظنم  رگا  و  تسا ، يزیچ  ّتیهام  عوضوم و  رییغت  لیبق  زا  دراوم  هنوگ  نیا  اریز 
هچنآ عومجم  زا   71 هحفص مینادب . هعماج  ّتیرثکا  ندیدنـسپ  ار  یقالخا  حبق  نسح و  تلیذر و  تلیـضف و  صخاش  هک  تسا  نآ  لکـشم 

هلأـسم حرط  عقاو  رد  تسا و  دودرم  لـقع  قطنم  نآرق و  مالـسا و  هاگدـید  زا  قـالخا  رد  ّتیبـسن  هلأـسم  هک  میریگ  یم  هجیتـن  دـش  هتفگ 
تلیضف دوش  ریگارف  هعماج  رد  يا  هلیذر  ره  یقالخا ، ّتیبسن  هّیرظن  قبط  هک  ارچ  تسا ، قالخا  یفن  اب  يواسم  یقالخا  ثحابم  رد  ّتیبسن 
عامتجا يزاس  ملاس  يارب  يا  هلیسو  هک  نیا  ياج  هب  قالخا  دوش و  یم  بوسحم  تمالس  تّحـص و  ریگارف ، یقالخا  يرامیب  ره  تسا ;و 

. دش دهاوخ  داسف  هعسوت  يارب  یلماع  ددرگ ،

« راتفر  » و قالخا »  » لباقتم ریثأت  2 ـ 

ام ینورد  تافـص  زا  الومعم  ام  لامعا  هک  ارچ  دـشاب  یفخم  یـسک  رب  هک  تسین  يزیچ  لمع ، رد  قالخا  ریثأـت  و  لـمع ، قـالخا و  هطبار 
، تسا هدروآ  رد  دوخ  گنر  هب  ار  وا  رکف  حور و  هدرک و  هنال  وا  بلق  نورد  رد  ّربکت  ای  دـسح  ای  لخب  هک  یـصخش  دریگ ، یم  همـشچرس 
رد یـشتآ  هقرج  نوچمه  تشز ، يوخ  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  شلامعا  هشیمه  دوسح  دـشاب ; گنر  ناـمه  هب  شلاـمعا  هک  تسا  یعیبط 

ّربکت گنر  همه  اهنآ  تساخرب  تسشن و  نتفگ ، نخس  نتفر ، هار  ّربکتم ، دارفا  نینچمه  دراذگ و  یمن  مارآ  ار  وا  تسا و  روهلعش  وا  ناج 
ار لامعا  هنوگ  نیا  ناقّقحم  زا  یـضعب  لیلد ،  نیمه  هب  تسا . يراس  يراج و  دـب  بوخ و  یقالخا  تافـص  ماـمت  رد  مکح  نیا  و  دـنراد ،
و دنز ، یم  رـس  ناسنا  زا  هاگ  هک  یلامعا  لباقم  رد  تسا ، دب  کین و  قالخا  زا  یـشان  ًافرـص  هک  یلامعا  ینعی ، دنناد ; یم  یقالخا  لامعا 

هنوگ نیا  هّتبلا  دـشاب ، هتـشاد  یقالخا  هشیر  هک  نآ  یب  هتفرگ ، تروص  زردـنا  داشرا و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریثأـت  تحت  ـالثم 
هب دـیاب  مدرم  لامعا  حالـصا  و  هعماج ، حالـصا  يارب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  اجنیا  زا  و  تسا . رتمک  یقالخا  لاـمعا  هب  تبـسن  لاـمعا 

نیرتشیب لیلد ، نیمه  هب   72 هحفـص تسا . یقالخا  ياه  هشیر  هب  یکّتم  لامعا  بلاغ  هک  ارچ  تخادرپ ، لمع  یقالخا  ياه  هشیر  حالـصا 
درف درف  رد  ار  یقالخا  لئاضف  حیحـص ، تیبرت  اب  هک  تسا  هدـش  رما  نیا  فورـصم  یمالـسا ، عماوج  ناحلـصم  یهلا و  يایبنا  ياهـششوک 

تایآ رد  هیکزت  هب  ریبعت  ددرگ . حالـصا  تسا  یقالخا  تافـص  شوارت  هک  لامعا  ات  دنناسرب  لقا  ّدح  هب  ار  لئاذر  دـنهد و  شرورپ  هعماج 
لکـش رد  يریثأت  دـناوت  یم  زین  لمع  کی  رارکت  رگید ، يوس  زا  وس . کی  زا  نیا  تسا ، ینعم  نیمه  هب  هراشا  زین  دـیجم  نآرق  زا  دّدـعتم 

رت گنررپ  ار  رثا  نآ  نآ ، رارکت  دراذگ و  یم  وا  حور  رد  يرثا  هاوخان  هاوخ  دهد ، یم  ماجنا  ناسنا  یلمع  ره  اریز  دراذگب ، قالخا  يریگ 
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« هکلم  » و تلاح »  » هب درذـگب و  تداع  هلحرم  زا  هک  ددرگ  یم  ببـس  رتشیب  رارکت  زاـب  و  دوش ، یم  تداـع  هب  لیدـبت  ًاجیردـت  دـنک و  یم 
یم مادـک  ره  دـنراد و  لباقتم  ریثأت  رگیدـکی  رد  قالخا  لمع و  نیاربانب ، دروآ . دوجو  هب  ناسنا  رد  یقالخا  یگژیو  کی  و  دوش ، لیدـبت 

: هلمج زا  دراد ، يا  هدرتسگ  باتزاب  یمالسا ، تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  رد  هلأسم  نیا  دوش . يرگید  شیادیپ  ببـس  دوخ  هبون  هب  دناوت 
اُوناـکام ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  ْلـَب  ّـالَک  : » دـیامرف یم  ناـیخزود  زا  یهورگ  تشز  تافـص  هب  هراـشا  زا  دـعب  نیفّفطم »  » هروـس هــیآ 14  رد  1 ـ 

یم ناشن  یبوخب  ریبعت  نیا  تسا ». هتـسشن  ناشیاهلد  رب  يراگنز  نوچ  ناشلامعا  هکلب  دـننک ، یم  لاـیخ  اـهنآ  هک  تسین  نینچ  َنُوبِـسْکَی ;
یم کـیرات  ار  ناـسنا  نورد  و  دریگ ، یم  ار  نآ  يرطف  يافـص  رون و  و  دنیـشن ، یم  بلق  رب  هریت  راـگنز  نوـچمه  ءوـس ، لاـمعا  هک  دـهد 

ُباحْصَا َِکئلُواَف  ُُهتَئیطَخ  ِهب  ْتَطاحَاَو  ًۀَئِّیَـس  َبَسَک  ْنَم  یَلب  : » میناوخ یم  هرقب  هروس  هیآ 81  رد  2 ـ  دروآ . یم  رد  دوخ  لکش  هب  و  دزاس ،
هنادواج دنـشتآ و  لها  اهنآ  دیامن  هطاحا  ار  ناشدوجو  رـسارس  هانگ  راثآ  دننک و  هانگ  لیـصحت  هک  یناسک  يرآ  َنوُدـِلاخ ; اهیف  ْمُه  ِراّنلا 

، ددرگ مکارتم  نانچ  وا  حور  نورد  رد  شراثآ  هک  تسا  نآ  ناسنا ، دوجو  مامت  رب  هئیطخ )  ) هاـنگ هطاـحا  زا  روظنم  دوب »! دـنهاوخ  نآ  رد 
ناسنا ّتیهام  یئوگ  تشاد ; دـهاوخن  رثا  الومعم  داشرا  هظعوم و  دـنپ و  ماگنه  نیا  رد  و  دروآ ، رد  هانگ  گنر  هب  کـیرات و  ار  حور  هک 

هیآ 7 رد  هک  هنوـگ  ناـمه   73 هحفـص ددرگ . یم  نوگرگد  هاـنگ  رارکت  رثا  رب  وا  تاداـقتعا  یّتح  یقـالخا و  تافـص  و  دوش ، یم  ضوع 
ْمَُهلَو ٌةَواـشِغ  ْمِهِراـْصبَا  یلَعَو  ْمِهِعْمَـس  یلَعَو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهّللا  َمَتَخ  : » میناوخ یم  بّصعتم  جوـجل و  راّـفک  زا  یهورگ  هراـبرد  هرقب  هروـس 

.« تسا یگرزب  باذع  اهنآ  يارب  و  تسا ، هدش  هدنکفا  هدرپ  اهنآ  ياهمـشچ  رب  و  هداهن ، رهم  اهنآ  ياهـشوگ  اهلد و  رب  ادخ  ٌمیظَع ; ٌباذَع 
نیا دنکفیب ، هدرپ  وا  مشچ  رب  دهن و  رهم  وا  شوگ  لد و  رب  هک  درادن . يا  هنیک  توادع و  سک ، چیه  هب  تبـسن  دنوادخ ، هک  تسا  نشور 
یم زاب  تقیقح  كرد  زا  و  دـناشوپ ، یم  ار  وا  ّساوح  دـیآ و  یم  رد  اه  هدرپ  اـهباجح و  تروص  هب  هک  تسا ، اـهنآ  لاـمعا  راـثآ  عقاو  رد 

هک تسوا  كاپ  تاذ  هیحان  زا  دراد  هچ  ره  ملاع  رد  یبّبـسم  ببـس و  ره  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنوادخ  هب  روما  نیا  نداد  تبـسن  و   ) دراد
یم نوگرگد  زین  ار  ناسنا  هدـیقع  ءوس ، لاـمعا  دـیامرف : یم  دور و  یم  رتارف  مه  نیا  زا  مور ،»  » هروس هیآ 10  رد  تسا .) بابسالا  ّببـسم 

ماجنارـس َنُؤِزْهَتـسَی ; اِهب  اُوناکَو  ِهّللا  ِتایِآب  اُْوبَّذَـک  ْنَا  ياوُّسلا  اُؤآسَا  َنیذَّلا  َۀَِـبقاع  َناک  َُّمث  : » میناوخ یم  هک  نانچ  دـنک ، یم  هاـبت  دزاـس و 
یم ناشن  ریبعت  نیا  دنتفرگ ». هّیرخـس  هب  ار  نآ  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دیـسر  ییاج  هب  دـندش  بکترم  دـب  لامعا  هک  یناسک 

هکلب قالخا  اهنت  هن  درک ; دـهاوخ  ذوفن  ناسنا ، ناج  قامعا  رد  دـنک  ادـیپ  همادا  هاگ  ره  هانگ  باکترا  تشز و  ياـهراک  ماـجنا  هک  دـهد 
زین ار  ناـسنا  صیخـشت  ّسح  ءوس ، لاـمعا  هاـنگ و  رارکت  هک  میناوخ  یم  نآرق  زا  رگید  ياـج  رد  یّتح  دـنک . یم  ور  ریز و  زین  ار  دـئاقع 
یم نینچ  هطبار  نیا  رد  فهک  هروـس  هیآ 103 و 104  دوش ; یم  رگ  هولج  بوخ  شرظن  رد  دب  دـب و  شرظن  رد  بوخ  دـنک ; یم  ضوع 
ربخ امش  هب  ایآ  وگب  ًاْعنُص ; َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَا  َنُوبَـسْحَی  ْمُهَو  اْینُّدلا  ِةویَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَـس  َّلَض  َنیذَّلَا  الامْعَا  َنیرَـسْخالِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق  : » دیوگ

ار دوخ  یهلا  ياه  هیامرس  مامت  و   ) هدش مگ  ایند  یگدنز  رد  ناشـشالت  هک  اهنآ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  مدرم  زا  امـش  نیرتراکنایز  هک  مهد 
هجیتن ار  قافن  تفـص  شیادیپ  رگید  ياج  رد  74 3 ـ  هحفـص دنهد ». یم  ماجنا  کین  راک  دننک  یم  نامگ  لاح  نیا  اب  دـنا ) هداد  تسد  زا 

اِمبَو ُهْوُدَعَو  ام  َهّللا  اوُفَلْخَا  اِمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  یِلا  ْمِِهبُوُلق  یف  ًاقاِفن  ْمُهَبَقْعَاَف  : » دـیامرف یم  درمـش ، یم  یهلا  هدـعو  فلخ  رّرکم و  ییوگ  غورد 
( راد هشیر  قافن  يوخ  شیادیپ   ) نیا تخاس ، رقتـسم  دننک  تاقالم  ار  ادخ  هک  يزور  ات  ناشیاهلد  رد  ار  قافن  اهنآ  لمع  َنُوبِذْـکَی ; اُوناک 

لعف نوبّذکی »  » هک دیشاب  هتشاد  هّجوت  هیآ 77 ) هبوت ، هروس  .« ) دنتفگ غورد  ًارارک  و  دنتـسج ، فّلخت  یهلا  نامیپ  زا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب 
غورد میناد  یم  اریز  تسا ; قافن  حور  شیادـیپ  رد  غورد ، ینعی  ءوس ، لمع  نیا  ریثأت  رگنایب  و  دراد ، رارمتـسا  رب  تلالد  تسا و  عراـضم 
هکلم کی  هب  تلاح  نیا  ندـش  لّدـبم  ینورد  قافن  تسین و  نطاب  رهاـظ و  یگناـگود  زج  يزیچ  وگتـسار  ناـسنا  هرهچ  رد  مه  نآ  نتفگ 
لکـش نآ  هب  و  دراذگ ، یم  رثا  ناسنا  حور  رد  دب  کین و  لامعا  هک  تقیقح  نیا  یمالـسا  ثیداحا  رد  لمع  قالخا و  لباقتم  ریثأت  تسا .
ثیدح هس  هنومن  ناونع  هب  هک  دراد ، زین  یمالـسا  ثیداحا  رد  يا  هدرتسگ  باتزاب  دنک ، یم  مکحتـسم  ار  دب  کین و  ياهوخ  و  دهد ، یم 

، ۀَْئیِطَخ ْنِم  ِْبلَْقِلل  ُدَْسفَا  ءیَش  ْنِم  ام  ُلْوُقَی  ِیبَا  َناک  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  1 ـ  تسا : ناوارف  ّتقد  لباق  ریز 
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هانگ زا  رتدب  يزیچ  دومرف : یم  مالـسلا )) هیلع  ) رقاب ماما   ) مردپ ُهَلَفْـسَا ; ُهالْعَا  َْریِـصَیَف  ِْهیَلَع  َِبْلغَت  یّتَح  ِِهب  ُلاَزت  امَف  َۀَْئیِطَْخلا  ُِعقاُوَیل  َْبلَْقلا  َّنِا 
ماگنه نیا  رد  ددرگ ; بلاغ  نآ  رب  ات  دنک  یم  رثا  نآ  رد  ًاجیردت  دهد و  یم  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  بلق  هانگ  دـنک ، یمن  دـساف  ار  بلق 

یلو تسا ، هانگ  رثا  رب  راکفا  ندش  نوگرگد  هب  رظان  رتشیب  ثیدح  نیا  هّتبلا  ( 1 .«) دریگ یم  رارق  نییاپ  نآ  يالاب  و  دوش ، یم  هنوراو  بلق 
اذِا : » تسا هدمآ  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ  دـنک . یم  سکعنم  ناسنا  حور  رییغت  رد  ار  هاـنگ  ریثأـت  عومجم ، رد 

ناسنا هک  یماگنه  ًاَدبَا ; اهَدـَْعب  ـُح  ِْلُفیالَف ِِهْبلَق ، یلَع  َِبْلغَت  یّتَح  َْتداز ، َداز  ْنِاَو  ْتَحَْمنِا  َبات  ْنِاَف  ٌءادْوَس  ٌۀَـتُْکن  ِِهْبلَق  یف  َجَرَخ  ُلُجَّرلا  ََبنْذَا 
یم رتدایز  دـیازفیب  هانگ  رب  رگا  و  دوش ، یم  وحم  هایـس  هطقن  نآ  دـنک ، هبوت  رگا  دوش ; یم  ادـیپ  وا  بلق  رد  یهایـس  هطقن  دـنک ، یم  هانگ 

، بونّذلا باب  ج 2 ، یفاـک ، لوصا  یقرواپ 1 . ( 1 !«) دـید دـهاوخن  يراگتـسر  يور  زگره  نآ  زا  دـعب  دریگارف و  ار  وا  بلق  مامت  اـت  دوش 
ناهانگ رب  رارصا  یّتح  هدش  هداد  رادشه  هانگ ، رب  رارـصا  هب  تبـسن  یمالـسا ، ثیداحا  رد  لیلد ، نیمه  هب   75 هحفص ثیدح 1 ص 268 .

ياضاقت باوج  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  ) اضّرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  فورعم  ثیدـح  رد  ( 2 .) تسا هدـش  رکذ  هریبک  ناهانگ  ءزج  کچوک ،
ناهانگ رب  رارـصا  تسا ، هدـش  هیکت  نآ  رب  هک  یلئاسم  هلمج  زا  هدـمآ  ننـس ، ضئارف و  مارح و  لالح و  هرابرد  یعماج  نایب  يارب  نومأـم 

هللا یلـص  ) ادخ لوسر  زا  لاصخ »  » باتک رد  هک  یثیدـح  رد  3 ـ  ( 3 .) تسا هدومرف  رکذ  هریبـک  ناـهانگ  فیدر  رد  ار  نآ  هک  تسا  هریغص 
هانگ دناریم : یم  ار  بلق  هک  تسا  لمع  راهچ  ... ِْبنَّذـلا ; یَلَع  ُْبنَّذـلَا  َْبلَْقلا : َْنتُِمی  لاصِخ  َُعبْرَا  : » میناوخ یم  نینچ  هدـش  لقن  هلآو ) هیلع 
کی رارکت  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخب  تاریبعت  نیا  ( 5 .) تسا هدـمآ  زین  روثنملا » رّدـلا   » ریـسفت رد  ینعم  نیمه  هیبش  ( 4  ...«) هانگ زا  دـعب 

روتـسد لیلد  نیمه  هب  دش ;و  دهاوخ  تشز  هلیذر و  تافـص  لیکـشت  همـشچرس  دراذـگ و  یم  رثا  عطق  روطب  ناسنا  ناج  بلق و  رد  لمع 
بلق زا  ار  نآ  یفنم  راـثآ  و  دـیوشب ، هبوت  بآ  اـب  ار  نآ  رتدوز  هچ  ره  دـنز ، رـس  ینمؤـم  زا  یهاـنگ  شزغل و  هاـگره  هک  تسا  هدـش  هداد 

ینـشور ثیداحا  اب  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  ًاصوصخم  دیاین ; رد  ینورد  تشز  تفـص  و  هکلم »  » و تلاح »  » کی تروص  هب  ات  دیادزب 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  هک  نانچ  دـنیادزب ; لد  زا  ار  اهراگنز  هنوگ  نیا  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم نایاوشیپ  شخب 

یم راگنز  ریـشمش  هک  هنوگ  نامه  دریگ  یم  راگنز  نایمدآ  ياهلد  ُْثیِدَْـحلا ; ُُهئـالَجَو  ُْفیَّسلا  ُْنیِرَی  اـمَک  ُْنیِرََتل  َبُولُْقلا  َّنِا  : » میناوخ یم 
نامه . 3 ص 359 . ج 10  راونـالاراحب ، . 2 ص 271 . ثیدـح 13 ، كردـم ، نامه  یقرواـپ 1 . ( 6 .«) تـسا ثیدـح  نآ  لقیـص  دریگ و 

ثیدح 23. ص 531 ، دلج 5 ، نیلقّثلا ، رون  ریسفت  . 6 ص 326 . ج 6 ، روثنملا ، ّردلا  . 5 ص 252 . ، 1 دلج ، لاصخ ، . 4 ص 366 . كردم ،
76 هحفص

یعامتجا يدرف و  قالخا  3 ـ 

یم لکـش  رگید  ياهناسنا  اب  هطبار  رد  یقالخا  لئاسم  ایآ  هک : تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  مزال  اجنیا  رد  نآ  رکذ  هک  يرگید  مّهم  هلأـسم 
یقالخا میهافم  زا  يا  هراپ  هک  نیا  ای  تشاد ؟ دهاوخن  موهفم  وا  يارب  قالخا  دنک ، یگدـنز  اهنت  ياهنت  ناسنا  کی  رگا  هک  يروطب  دریگ 

نیا زا  و  دوش ، یم  ادـیپ  رگید  ياهناسنا  هطبار  رد  یقالخا  لئاسم  مظعا  تمـسق  دـنچ  ره  تسا ، قداص  زین  اهنت  ياهنت  ناسنا  کی  هراـبرد 
« قالخا وترپ  رد  یگدنز   » باتک رد  هک  یثحب  هب  ار  امـش  هّجوت  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  مینک ؟ میـسقت  شخب  ود  هب  ار  قالخا  میناوت  یم  رظن 

یعامتجا ّصاخ  تابـسانم  هب  تشگزاب  یقـالخا  لوصا  ماـمت  دـندقتعم  یـضعب  : » مینک یم  بلج  میروآ ، یم  ریز  رد  ار  نآ  ًاـنیع  هدـمآ و 
يدرف ره  و  تسیز ، یم  نارگید  زا  ادج  الماک  ناسنا  ره  تشاد و  یمن  دوجو  الـصا  یعامتجا  رگا  هک  يروطب  دنک ، یم  نارگید  اب  ناسنا 

و نظ ، نسح  و  ّربـکت ، و  عـضاوت ، و  دـسح ، هطبغ ، اریز  ! » تشادـن یموـهفم  الـصا  قـالخا  درک ، یم  یگدـنز  يرگید  دوـجو  زا  ربـخ  یب 
موهفم نارگید ، اب  ناسنا  دروخرب  عامتجا و  رد  طقف  طقف و  هک  تسا  یلئاسم  زا  همه  اهنیا  لاثما  و  تواخـس ، و  تّفع ، و  روج ، و  تلادـع ،

هک درک  فارتعا  دیاب  هک  نیا  نیع  رد  ام  هدیقع  هب  یلو  . » دوب دهاوخ  هارمه  قالخا ، ياهنم  ناسنا  اب  عامتجا ، ياهنم  ناسنا  نیاربانب ، دراد ;
اریز دـشاب ، هتـشاد  ّتیمومع  هلأسم  نیا  هک  تسین  نانچ  دراد ، یگتـسب  ناسنا  یعامتجا  یگدـنز  اب  یقـالخا  لـئاذر  لـئاضف و  زا  يرایـسب 
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رب عزج  ربص و  الثم ، تسا ; قداص  الماک  زین  اهنت  ناسنا  کی  دروم  رد  و  دـنراد ، يدرف  هبنج  طقف  هک  دنتـسه  یقالخا  لـئاسم  زا  يرایـسب 
هب تبـسن  هّجوـت  تـلفغ و  دوـخ ، فدـه  هـب  درف  کـی  ندیـسر  هار  رد  یلبنت  تماقتـسا و  اهدـماشیپ ، ربارب  رد  سرت  تعاجــش و  لـئاسم ،

هدومن ثحب  نآ  زا  یقالخا  بتک  رد  قالخا  ياملع  هک  روما  نیا  لاثما  وا و  نایاپ  یب  ياهتمعن  ربارب  رد  نارفک  رکـش و  ناهج ، راگدیرفآ 
عامتجا زا  ادج  الماک  یگدنز  هک  درف  کی  هرابرد  و  دشاب ، هتـشاد  يدرف  هبنج  دناوت  یم  دنا  هدرمـش  یقالخا  لئاذر  ای  لئاضف  ءزج  دـنا و 
قالخا هک  تسا  ادـیپ  هتفگان  یلو  ددرگ ، یم  نشور  یعامتجا  قالخا  يدرف و  قالخا  هب  قـالخا  میـسقت  اـجنیا  زا  دـنک ، قدـص  زین  دراد 

لباق مهـس  زین  يدرف  قالخا  هچ  رگا  دنز ، یم  رود  نآ  روحم  رب  رتشیب  ناسنا  ّتیـصخش  دراد و  قالخا  ملع  رد  يرتنیگنـس  هنزو  یعامتجا 
یم دنچ  ره  دهاک  یمن  یقالخا  لئاسم  شزرا  زا  يزیچ  هناگود  میـسقت  نیا  هک  تسین  کش   77 هحفص ( 1 .«) دراد دوخ  دروم  رد  یهّجوت 

ياهوخ قلخ و  زا  کیمادک  هک  نیا  رد  تقو  فرص  نیاربانب ، دزاس ; راکشآ  يدنب  هجرد  رظن  زا  ار  یقالخا  ثحابم  ّتیّمها  توافت  دناوت 
میدروآ الاب  رد  هک  ار  یّلک  هراشا  نیمه  ام  دسر ;و  یمن  رظن  هب  دیفم  نادنچ  یعامتجا ، هبنج  کیمادک  و  دراد ، يدرف  هبنج  طقف  یقالخا 

( دینک ّتقد  . ) دراد یعامتجا  لئاسم  رب  میقتـسم  ریغ  ریثأت  زین  يدرف  قالخا  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  هّتبلا  میناد . یم  یفاک  ثحب  نیا  يارب 
79 هحفص  78 هحفص ات 31 . ص 29  قالخا ، وترپ  رد  یگدنز  یقرواپ 1 .

قالخا ياه  هناوتشپ  . 4

هراشا

هب ای  نابغاب  هب  ناوت  یم  ار  یقالخا  ياه  هناوتـشپ  تسا ، نآ  نیمک  رد  زین  یتارطخ  اهتفآ و  هک  مینک  هیبشت  رابرپ  یتخرد  هب  ار  قالخا  رگا 
ییاهتفآ عاونا  راتفرگ  ای  و  دکـشخ ، یم  قالخا  تخرد  دشابن  نابغاب  ای  بآ  رگا  هک  درک ، هیبشت  دوش  یم  يراج  تخرد  ياپ  رد  هک  یبآ 

دنا هدرک  رکذ  قالخا  يارب  هفـسالف  ای  قالخا  ياملع  هک  ییاـه  هناوتـشپ  ددرگ . یم  تسا ، رب  راـب و  ندـش  مک  اـی  گرم  شماجنارـس  هک 
: مینک یم  هراشا  نآ  ّمهم  هنومن  دنچ  هب  اجنیا  رد  ام  و  دراد ، طابترا  یهورگ  ره  ینیب  ناهج  اب  عقاو  رد  تسا و  توافتم  رایسب 

ییوجدوس هناوتشپ  1 ـ 

يداصتقا هسّـسؤم  کی  الثم ، تسا ; میقتـسم  طابترا  رد  يّدام  عفانم  اب  هک  دـننک  یم  هیـصوت  رظن  نیا  زا  ًافرـص  ار  یقالخا  لئاسم  یهورگ 
اب تساک  مک و  یب  دـهد  یم  ناگدـننک  هعجارم  ای  نایرتشم  هب  هک  ار  یتاعالّطا  مامت  دـنک و  تیاعر  ًاقیقد  ار  تقادـص  تناما و  لصا  رگا 

، لیلد نیمه  هب  دوش . شدیاع  قیرط  نیا  زا  ینالک  دوس  دنک و  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  ياه  هیامرـس  دناوت  یم  دـنک ، قیبطت  ّتیعقاو 
کیدزن زا  مدرم  هیامرـس  تورث و  اب  تسا و  کناب  دـنمراک  هک  یتعاس  رد  ـالثم  ینعی  دـننک ; یم  لـمع  یعـضوم  هک  مینیب  یم  ار  يدارفا 

لحم نآ  زا  ار  دوخ  ياپ  هک  یماگنه  و  دیامن ، بلج  دوخ  هسّسؤم  يارب  يدایز  عفانم  ات  دهد  یم  جرخ  هب  ار  تناما  تیاهن  دراد  راک  ورس 
هک نیا  ای   80 هحفـص درادـنپب . تنایخ  رد  تسا  نکمم  ار  دوخ  دوس  هک  ارچ  ددرگ ، لّدـبم  نئاخ  یناسنا  هب  تسا  نکمم  تشاذـگ  نوریب 

نایرتشم هار  نیا  زا  ات  دسر ، یم  رظن  هب  یمیمص  بّدؤم و  ّتبحم ، رپ  دروخرب ، شوخ  رایسب  ناگدننک  هعجارم  اب  رجات  ای  بساک  کی  الثم 
هنوگ نیا  دشاب . دروخرب  دب  رایـسب  ناگیاسمه ، ای  دـنزرف  نز و  اب  هناخ  رد  تسا  نکمم  صخـش  نیمه  اّما  دـنک  بلج  يرتشیب  ناتـسود  و 

اج همه  رد  هک  ارچ  تسین ; لئاق  یتلاصا  چیه  قالخا ، يارب  هک  تسا  نیا  شبیع  نیرتگرزب  درادن ، ییوجدوس  زج  يا  هناوتـشپ  هک  قالخا 
هب هن  ار  قالخا  هتفر ، رتارف  نیا  زا  یعمج  قالخا . ّدـض  رد  وا  رادـنپ  هب  هاگ  تسا و  قالخا  رد  هاگ  هک  دـهد  یم  همادا  ار  ییوجدوس  ّطـخ 

لزلزتم یناسنا ، هعماج  رد  یقالخا  لوصا  رگا  دـندقتعم  اریز  دـننک  یم  بلط  يرـشب  هعماج  حـلاصم  رطاخ  هب  هکلب  یـصخش  عفاـنم  رطاـخ 
هافر شیاسآ و  دناوت  یم  هک  يّدام  بهاوم  مامت  و  دوب ، دنهاوخ  باذع  رد  نآ  لها  همه  هک  دوش  یم  ینازوس  مّنهج  هب  لّدبم  ایند  ددرگ ،
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حطـس رد  هچرگ  دارفا  هنوـگ  نیا  ددرگ . یم  نازوـس  مّنهج  نیا  نتـشاد  هـگن  نـشور  يارب  یمزیه  هـب  لّدـبم  دـنیرفایب ، ناـهج  مدرم  يارب 
، تسا راوتـسا  هافر ، شیاسآ و  تعفنم و  بلج  ییوجدوس و  ساسارب  دنبلط  یم  اهنآ  هک  ار  یقالخا  هرخالاب  یلو  دـننک ، یم  رکف  يرتالاب 
، دـنرادن ناربماـیپ  تّوبن  یحو و  بتکم  هب  يداـقتعا  هک  ارگیّداـم  دارفا  يارب  رّکفت  زرط  نیا  یقـالخا . لـئاضف  هب  نداد  تلاـصا  هیاـپ  رب  هن 

رتشیب شیاسآ  هاـفر و  اـی  رتشیب  ییوجدوس  يارب  يرازبا  هب  ار  نآ  و  دروآ ، یم  نیمز  هب  نامـسآ  جوا  زا  ار  قـالخا  تسا ; ریذـپان  باـنتجا 
، میتشاد نآ  هب  یتاراشا  البق  مه  ام  و  درادرب ، رد  ار  يّدام  یعامتجا و  تبثم  راثآ  هنوگ  نیا  قـالخا ، هک  تسین  يدـیدرت  دـنک . یم  لّدـبم 

دروم قالخا  ملع  رد  یبنج  لئاسم  ناونع  هب  دـیاب  راثآ  هنوگ  نیا  ای  سب ، تسا و  نیمه  قـالخا  هناوتـشپ  اـیآ  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  یلو 
هشدخ ار  قالخا  تلاصا  وس  کی  زا  تسا ، راوتسا  عفانم  بلج  ییوجدوس و  ساسا  رب  هک  یقالخا  هب  داقتعا  لاح ، ره  هب  دریگ . رارق  هّجوت 

ییوجدوس و ناـیم  رد  يّداـضت  ًاـنایحا  هک  يدراوم  رد  موس  يوـس  زا  و  دـهاک ، یم  نآ  قـمع  شزرا و  زا  رگید  يوـس  زا  دـنک و  یم  راد 
یلصا هناوتشپ  هک  دور  یم  ییوجدوس  غارس  هب  دنک و  یم  عادو  قالخا  اب  دوش ، یم  هتشادنپ  نینچ  رگید  ریبعت  هب  ای  دوش  یم  هدید  قالخا 

81 هحفص تسا . هدوب  نآ 

یلقع هناوتشپ  2 ـ 

زا لقع  كرد  ار  یقالخا  لئاسم  هناوتشپ  دنتـسه ، زیچ  همه  رد  نآ  زا  يوریپ  موزل  زیچ و  همه  رب  لقع  ّتیمکاح  هب  دقتعم  هک  يا  هفـسالف 
و تلیذر ، نبج  یلدزب و  و  تسا ، تلیـضف  تعاجـش  هک  دـنک  یم  كرد  یبوخب  لـقع  دـنیوگ  یم  ـالثم ، دـنناد ; یم  ءایـشا  دـب  بوـخ و 

یقالخا لئاضف  لابند  هب  ار  ام  هک  تسا  یلقع  كاردا  نیمه  و  ناصقن ، ییوگغورد  تنایخ و  و  تسا ، لامک  تقادـص ، تناـما و  نینچمه 
تـسا یلمع  لقع  نامه  هک  نادجو  دنیوگ  یم  دنناد ، یم  نادجو  كاردا  ار  هناوتـشپ  رگید  یـضعب  دراد . یم  زاب  لئاذر  زا  دتـسرف و  یم 

. دشاب رـشب  یقیقح  ربهر  دناوت  یم  تسین و  نینچ  نادجو  یلو  داد  بیرف  تسا  نکمم  ار  يرظن  لقع  دـشاب ; یم  ناسنا  هیامرـس  نیرتمهم 
ار ام  هک  تسا  یفاک  نیمه  تسا ، بوخ  تعاجش  تواخـس و  يراکادف ، راثیا ، تقادص ، تناما ، دیوگ  یم  ام  نادجو  هک  نیمه  نیاربانب ،

زاب نآ  زا  ار  ام  تسا  یفاک  تسا ، دب  یتسرپدوخ  و  یهاوخدوخ ، لخب ، دـیوگ : یم  هک  نیمه  و  دـنک ، جیـسب  اهیکین  نیا  هب  ندیـسر  يارب 
، هناوتشپ نیا  دوجو  کش  یب  تسا . ّتیعقاو  کی  زا  فلتخم  ریبعت  ود  و  دنـسر ، یم  مه  هب  ینادجو  یلقع و  هناوتـشپ  بیترت ، نیا  هب  دراد .

نیا هب  هّجوت  اب  یلو  دشاب . هدوب  یقالخا  لئاضف  سوفن و  تیبرت  هب  لین  يارب  یبولطم  هزیگنا  دوخ  ّدـح  رد  دـناوت  یم  تسا و  ّتیعقاو  کی 
، رگید يوس  زا  و  داد ، بیرف  ناوت  یم  هاـگ  ار  نادـجو  وس  کـی  زا  (1 ـ ) میا هتفگ  دوخ  ياج  رد  نادـجو  ثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هک ـ 
ای هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ّتیـساسح  یّلکب  هاگ  و  دهد ، یم  گنر  رییغت  و  دریگ ، یم  وخ  نآ  هب  ًاجیردـت  اهیتشز  اهیدـب و  رارکت  اب  نادـجو 
; تسا ریذپ  اطخ  يرظن  لقع  دـننام  دراد  هک  یتّیّمها  تسادـق و  مامت  اب  یلمع  لقع  ای  نادـجو  موس ، يوس  زا  و  دوش ، یم  دـض  هب  لیدـبت 

اطخ هن  دشاب ، بیرف  لباق  هن  هک  تسا  مزال  يرتیوق  ياه  هناوتـشپ  هکلب  دـش ، زاین  یب  زیچ  همه  زا  درک و  هیکت  نآ  رب  اهنت  ناوت  یمن  زگره 
ات ص 63  گرزب ، ناربهر  باـتک  هب  یقرواپ 1 . دهد . لکـش  رییغت  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ریثأت  یقالخا  ّدـض  لامعا  رارکت  اب  هن  و  دـنک ،

ینعم نیا  هب  هک  يرگید  ریبعت  ره  یلمع و  لقع  يرطف و  لقع  اـی  یقـالخا ، نادـجو  هک ، نیا  نخـس  هاـتوک   82 هحفص دوش . هعجارم   106
تعانق دش ، هراشا  نآ  هب  الاب  رد  دراد و  هک  ییاهیتساک  اب  یلو  دوش ، یم  بوسحم  یقالخا  لئاضف  هب  لین  يارب  یبوخ  هناوتشپ  دنک ، هراشا 

. تسین یفاک  نآ  هب 

تّیصخش هناوتشپ  3 ـ 

هک یماگنه  دـشاب ; یم  ّتیـصخش  بلاط  یناسنا  ره  و  تسا ، ّتیـصخش  هناشن  هک  دـننک  یم  لاـبند  ور  نیا  زا  ار  یقـالخا  لـئاسم  یـضعب 
دنمتواخس عاجش و  دارفا  يارب  هعماج  دنک  یم  هظحالم  هک  یماگنه  و  دور ، یم  اهنآ  لابند  هب  دنیب  یم  تناما  تقادص و  رد  ار  ّتیـصخش 
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لدزب و دارفا  دـنیب  یم  هک  یماگنه  سکعب ، دوش . یم  یقالخا  تافـص  نیا  بلاط  تسا  لئاق  يا  هداعلا  قوف  ّتیـصخش  نابرهم  افو و  اـب  و 
نیا هب  و  دوش . یلاخ  لـئاذر  نیا  زا  دـنک  یم  یعـس  دنتّیـصخش ، دـقاف  شزرا و  یب  دارفا  اـفویب ، نئاـخ و  هدارـالا ، فیعـض  لـیخب و  وسرت ،

هلأسم نامه  هب  زین  هناوتـشپ  نیا  مینیب  یم  میـشیدنیب  تسرد  رگا  یلو  تسا . هدرک  وجتـسج  یقالخا  لئاسم  يارب  يرگید  هناوتـشپ  بیترت ،
گنهامه هعماج  یمومع  نادجو  اب  هچنآ  ینعی  درف ، نادجو  هن  تسا و  حرطم  هعماج » نادجو   » اجنیا رد  اهتنم  دنک ، یم  تشگزاب  نادجو 

نیمه و  تسا ، هلیذر  قـالخا  ءزج  تسا  نآ  سکع  هچنآ  هلیـضف و  قـالخا  ءزج  دنرمـش ، یم  ّتیـصخش  هناـشن  تلیـضف و  ار  نآ  تسا و 
دناوت یم  هعماج  یمومع  نادجو  هک  مینک  یمن  راکنا  ام  تسا . اهیدب  زا  نتـشادزاب  اهیکین و  هب  نداد  قوس  ببـس  هعماج  یمومع  تواضق 
يدرف نادجو  دروم  رد  هک  یتالاکشا  اهیتساک و  نامه  یلو  دشاب . هنیمز  نیا  رد  ییاهـشزرا  ّدض  اهـشزرا و  یقالخا و  لئاسم  شخب  ماهلا 

تاغیلبت نارابمب  ریز  رگا  و  دـنک ، یم  اـطخ  هاـگ  هعماـج  یمومع  نادـجو  تسا . قداـص  زین  هعماـج  یمومع  نادـجو  دروم  رد  هدـش  رکذ 
، دنادب شزرا  ار  اهـشزرا  ّدض  و  شزرا ، ّدض  ار  اهـشزرا  تسا  نکمم  دریگ ، رارق  اهنآ  دننام  اهتموکح و  يوس  زا  یتسردان  عیـسو  دنمورین 

روگ هب  هدنز  نارتخد و  نتـشک  برع ، ّتیلهاج  رـصع  رد  اهنت  هن  تسا ; هدش  هدید  نآ  ناوارف  ياه  هنومن  خیرات  لوط  رد  هک  هنوگ  نامه 
هدمآ لمع  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  يا  هدرتسگ  تاغیلبت  رطاخ  هب   ) دـش یم  هدرمـش  یقالخا  تلیـضف  کی  یعیـسو ، رـشق  نایم  رد  اهنآ  ندرک 

رد مه  زورما  هکلب  (; 1 !() دنتـشادنپ یم  اهگنج  رد  اهنآ  تراسا  دوخ و  سیماون  ندـش  راتفرگ  زا  يریگولج  يارب  تاـجن  هار  ار  نآ  دوب و 
یمومع نادـجو  يّدام ، عورـشمان  فادـها  هب  لین  يارب  و  روز ، رز و  نابحاص  هدرتسگ  تاغیلبت  اب  هک  مینیب  یم  هتفرـشیپ  عماوج  زا  یـضعب 
تمحر هقراـب  هچرگ  یمدآ  نادـجو  نیا ، رب  نوزفا   83 هحفـص دنرمـش . یم  شزرا  ار  یقالخا  ياهـشزرا  ّدض  دـنا و  هداد  بیرف  ار  هعماج 
موصعم یمدآ  نادجو  لاح ، نیا  اب  یلو  دشاب  یم  ناهج  نیا  رد  ناسنا  ناج  نورد  رد  وا  گرزب  لدـع  هاگداد  زا  يا  هنومن  و  تسا ، یهلا 

دوخ ياطخ  هب  اهلاس  تسا  نکمم  دنکن  حالصا  ار  نآ  يریذپان  اطخ  نئمطم و  هاگیاپ  رگا  و  دوش ، یم  هابتشا  اطخ و  راتفرگ  هاگ  تسین و 
. دهد همادا 

یهلا هناوتشپ  4 ـ 

لوا تمسق 

اهلیلحت رد  هک  هنوگ  نامه  یلو  دراد ، یشقن  یقالخا  لئاسم  يوس  هب  نداد  قوس  يارب  هتشذگ  ياه  هناوتـشپ  زا  کی  ره  هک  تسا  تسرد 
هار لاح  همه  رد  هک  یبلط  تعفنم  ییوجدوس و  هناوتـشپ  دـننام  تسین ; یفارحنا  ياه  هبنج  زا  یلاخ  اه  هناوتـشپ  نیا  زا  یـضعب  دـش  هراشا 

نارتخد ندیناشوپ  يارب  باجح  نیرتهب  گرم   » تاقوا زا  يا  هراپ  رد  دنک و  یم  ریـس  یقالخا  لئاسم  ریـسم  رد  هاگ  دنک ، یم  یط  ار  دوخ 
تـسا هداد  رارق  تانب  رانک  رد  ار  شعن  لاعتم  دـنوادخ  هک  ینیب  یمن  ایآ  دوش ـ  یم  بوسحم  يراوگرزب  هناشن  اـهنآ  ندرک  نفد  و  تسا ـ 

ار نآ  هراتس  هس  تسا و  هتشادنپ  یشعن  ار  نآ  هراتـس  راهچ  هدش ، لیکـشت  هراتـس  تفه  زا  هک  تسا  شعّنلا  تانب  یکلف  تروص  هب  هراشا  )
نینچ هدنام  یقاب  رصع  نآ  زا  هک  يروآ  تفگش  راعـشا  زا  یکی  رد  یقرواپ 1 . دنتـسه ».) شعن  لابند  هک  ینارتخد  تسا  نآ  لابند  رد  هک 

هک هنوگ  نامه  ِتانَْبلا  ِْبنَِجب  َشْعَّنلا  َعَضَو  ْدَق  ُهُمْـسا  َزَّع  َهّللا  َّنَا  ََرت  َْملَا  ِتامَرْکُْملا  َنِم  يدُْری  اُهْنفَدَو  ِتانَْبِلل  ةَْرتَس  یفْخَا  ُتْوَْملَا  تسا  هدمآ 
یکی ناونع  هب  تسا  دازون  نادنزرف  هانگ و  یب  نارتخد  نتـشک  نامه  هک  ار  تیانج  نیرتگرزب  برع ، یلهاج  رعاش  نیا  دینک  یم  هظحالم 
ذوفن تردق  یلو  هدوبن  نینچ  هچرگ  اه  هناوتشپ  نیا  زا  رگید  یضعب   84 هحفص دوش . یم  ادج  نآ  زا  دنک . یم  رکذ  تاراختفا  نیرتمهم  زا 

هنوگره هابتشا و  اطخ و  زا  یلاخ  ّرثؤم و  دنمورین و  هزیگنا  اهنت  تسه . هابتـشا  اطخ و  ًانایحا  اهیئاسران و  اهیتساک و  اب  هتخیمآ  دودحم و  نآ 
يارب يرازبا  ناونع  هب  یقالخا  لئاضف  اـجنیا  رد  دریگ . یم  همـشچرس  یحو  عبنم  زا  هک  تسا  یهلا  هزیگنا  یقـالخا ، لـئاسم  يارب  یتساـک 
هیاـم مه  عطق  روطب  قـالخا  دـنچ  ره   ) تسین یعاـمتجا  هاـفر  يارب  يا  هلیـسو  و  دوش ، یمن  بوسحم  یبـلط  تعفنم  ییوـجدوس و  هب  لـین 
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تاذ رتنـشور ، ریبعت  هب  تسا ;و  يونعم  ياه  هزیگنا  اب  تلاصا  اجنیا  رد  يّدام .) عفانم  هدـننک  نیمأت  مه  تسا و  هافر  یناداـبآ و  شمارآ و 
ره و  دوش ، یم  هدرمش  یلصا  روحم  دشاب ، یم  لالج  لامج و  تافص  عیمج  عماج  و  تسا ، لامک  قلطم  قلطم و  لامک  هک  دنوادخ  كاپ 
هب زور  دیامن ; هدنز  دوخ  ناج  نورد  رد  ار  وا  تافـص  ءامـسا و  زا  يوترپ  و  دنک ، کیدزن  قلطم  لامک  نآ  هب  ار  دوخ  دـشوک  یم  یناسنا 
یب يوس  هب  هک  ریـسم  نیا  رد  تسا ;)و  هّزنم  یعقاو  دـننام  هیبـش و  هنوگره  زا  شکاـپ  تاذ  دـنچ  ره   ) دوش رت  هیبـش  رتـکیدزن و  وا  هب  زور 

و دوش ، یم  قلطم  لامک  ینعی  ادـخ  هب  قشع  زا  ّولمم  وا  دوجو  دسانـش ; یمن  ّتیمـسر  هب  ار  لامک  زا  يزرم  ّدـح و  چـیه  دور ، یم  تیاهن 
دیق رد  هن  تسا ; بلاط  ار  يرتـالاب  رترب و  لاـمک  تلیـضف و  هظحل  ره  هک  يروطب  دزاـس ، یم  نشور  ار  شدوجو  وا  تافـص  تاذ و  راونا 
اهنیا همه  زا  رتالاب  رترب و  يا  هزیگنا  هکلب  تسوا ، هزیگنا  نادـجو  اهنت  هن  دـهاوخ و  یم  ّتیـصخش  يارب  ار  قـالخا  هن  تسا ، يّداـم  عفاـنم 

یم ادج  نآ  وترپ  رد  نیغورد  زا  ار  نیتسار  ياهشزرا  دریگ و  یم  ینامسآ  یحو  زا  نادجو ، لقع و  زا  هتشذگ  ار  دوخ  تامولعم  وا  دراد .
: تسا یبوخ  يامنهار  نآرق  هنیمز  نیا  رد  دراد . یمرب  ماگ  هار  نیا  رد  لزلزت  دیدرت و  هنوگره  زا  یلاخ  لماک و  نیقی  نامیا و  اب  و  دزاس ،

رـس تشپ  حلاص » لمع   » تایآ زا  يرایـسب  رد  درمـش و  یم  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هدـیئاز  ار  یقالخا  لامعا  ینـشور  هب  دـیجم  نآرق 
رایـسب ياه  هشیر  هک  دـنک  یم  هیبشت  يا  هزیکاپ  رابرپ و  تخرد  هب  ار  نامیا   85 هحفـص تسا . هدمآ  نامیا  تخرد  هرمث  ناونع  هب  نامیا و 

کی رد  تسا . باداش  ياه  هویم  زا  رپ  هراومه  هدـش و  هدیـشک  نامـسآ  هب  شگرب  خاـش و  هتفرورف و  ناـسنا  ناـج  قاـمعا  رد  نآ  مکحم 
ِنْذِاب نیح  َّلُک  اهَلُُکا  یتُْؤت  ِءامَّسلا ـ  ِیف  اهُعْرَفَو  ٌِتباث  اُهلْصَا  ۀَبِّیَط  ةَرَجَـشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک  الَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َْفیَکََرت  َْملَا  : » دیامرف یم  ابیز  هراشا 

رد و  تسا ـ  نامسآ  رد  نآ  هخاش  تباث و  نآ  هشیر  هک  هدرک  هیبشت  يا  هزیکاپ  تخرد  هب  ار  هبّیط  هملک  دنوادخ  هنوگچ  يدیدن  ایآ  اهِّبَر ;
رد نآ  ياـه  هشیر  هک  یتخرد  تسا  یهیدـب  هیآ 24 و 25 ) میهاربا ، هروس  .« ) دـهد یم  راگدرورپ  نامرف  هب  ار  دوخ  ياـه  هویم  ناـمز  ره 

زگره هک  رابرپ  تسا  یتخرد  هدیـشکرپ  وا  یگدـنز  نامـسآ  رد  هدروآربرـس و  ناسنا  ياضعا  مامت  زا  شیاه  هخاش  تسا و  بولق  قامعا 
همه هک  اجنآ  تسا ، هدمآ  يرگید  ریبعت  اب  ینعم  نیمه  رصعلاو »  » هروس رد  ( 1 .) دنکرب هشیر  زا  ار  نآ  دناوت  یمن  اهنافوط  و  درادن ، ینازخ 

ّقح زا  و  حلاص ، لمع  سپـس  دنراد و  نامیا  لّوا ، هجرد  رد  هک  دـنک  یم  انثتـسا  ار  یناسک  اهنت  و  دـنیب ، یم  نارـسخ  نایز و  رد  ار  اهناسنا 
اْوَصاَوتَو ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذَّلَا  َِّالا  رْـسُخ ـ  یَِفل  َناْسنِْالا  َّنِا  ِرْـصَْعلاَو  . ) دـنیامن یم  هیـصوت  تماقتـسا  ربص و  هب  دـننک و  یم  عاـفد 
ُُهتَمْحَرَو ْمُْکیَلَع  ِهّللا  ُلْضَف  الَْولَو  : » دیامرف یم  هدـمآ ، رون »  » هروس هیآ 21  رد  يرگید  بلاج  ریبعت  اب  ینعم  نیمه  ِْربَّصلِاب .) اْوَصاَوتَو  ِّقَْحلاـِب 

و نیمز ، قامعا  رد  نآ  ياـه  هشیر  هک  یتخرد  نینچ  هک  نیا  رد  زین  لـضف  رگا  ُءاـشَی ; ْنَم  یِّکَُزی  َهّللا  َّنِکلَو  ًادـَبَا  دَـحَا  ْنِم  ْمُْکنِم  یکَزاـم 
ریسفت رد  نارّسفم  یقرواپ 1 . دنا . هتفگ  رایسب  نخـس  هن ، ای  دراد  یجراخدوجو  دشاب ، هویم  ياراد  هشیمه  و  اهنامـسآ ، رد  نآ  ياه  هخاش 

هاگ دـنا ، هدرک  رایـسب  يوگتفگ  هن ؟ ای  دراد  یجراخ  دوجو  یهیبشت  نینچ  ایآ  و  تسیچ ؟ هبّیط » هرجَـش   » نیا زا  روظنم  هک  نیا  و  هیآ ، نیا 
عقاو رد  اهنیا  همه  هک  دنا ، هدرک  ریـسفت  نامیا  هب  هاگ  و  یهلا ، رماوا  هب  ار  نآ  هاگ  و  تسا ، ُهّللا  ِّالا  َهِلاال  هملک  نامه  هبّیط  هرجـش  دـنا  هتفگ 
الثم دشاب ، هتـشاد  یجراخ  دوجو  شتاهج  مامت  رد  یهیبشت  ره  تسین  مزال  هک  مینک  شومارف  دیابن  یلو  و  ددرگ . یم  زاب  تقیقح  کی  هب 
طقف روظنم  نیاربانب ، درادـن ، دوجو  بورغ  یب  ِباتفآ  جراخ  رد  نیقی  هب  درادـن ، بورغ  زگره  هک  تسا  یباتفآ  نوچمه  نآرق  میئوگ  یم 

86 و هحفص دشاب . توافتم  دوش  یم  هدید  جراخ  رد  هچنآ  اب  تسا  نکمم  باتفآ  نیا  ياهیگژیو  یلو  تسا ; باتفآ  دوجو  هب  نآرق  هیبشت 
.« دنک یم  هیکزت  دنادب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب ار  هک  ره  دـنوادخ  یلو  دـش ، یمن  هیکزت  زگره  امـش  زا  کیچیه  دوبن  امـش  رب  یهلا  تمحر 

يرگید ریبعت  اب  ینعم  نیمه  تسین . نکمم  وا  تمحر  ادـخ و  هب  نامیا  هیاس  رد  زج  ناسنا  لماک  هیکزت  لمع و  قالخا و  یکاـپ  نیارباـنب ،
ار دوخ  و   ) تسج یکاپ  هک  یـسک  نیقی  هب  ّیلَـصَف ; ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذَو  یّکََزت ـ  ْنَم  َحَْـلفَا  ْدَـق  : » دـیامرف یم  دوش ، یم  هدـید  یلعا »  » هروس رد 
، تایآ نیا  قباطم  هیآ 14 و 15 ) یلعا ، هروس  !« ) دناوخ زامن  سپـس  درک  دای  ار  شراگدرورپ  مان  هک ) نآ   ) و دش . راگتـسر  درک ،) هیکزت 
، دوب دهاوخ  ماود  رپ  راد و  هشیر  دریگب ، هیام  نآ  زا  رگا  دراد ; وا  شیاین  زامن و  راگدرورپ و  مان  اب  یکیدزن  هطبار  یلمع  یقالخا و  هیکزت 

نامیا اب  یقالخا  لامعا  اوقت و  ّيوق  هطبار  هدئام »  » هروس هیآ 93  رد  دوب . دهاوخ  اوتحم  مک  تسـس و  دوش  یکّتم  يرگید  لوصا  هب  رگا  و 
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اُولِمَعَو اُونَمآَو  اوَقَّتا  ام  اذِا  اوُمِعَط  ام  یف  ٌحانُج  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذَّلا  یَلَع  َْسَیل  : » دیامرف یم  تسا ، هدـش  سکعنم  یبلاج  زرط  هب 
رد یهانگ  دنا  هداد  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رب  َنینِسْحُْملا ; ُّبُِحی  ُهّللاَو  اُونَسْحَاَو  وَقَّتا  َُّمث  اُونَمآَو  اوَقَّتا  َُّمث  ِتاِحلاّصلا 

سپـس دنروآ ، نامیا  دننک و  هشیپ  اوقت  سپـس  دنهد ، ماجنا  حلاص  لامعا  دنروایب و  نامیا  دننک و  هشیپ  اوقت  رگا  تسین ; دنا  هدروخ  هچنآ 
رکذ حلاص  لمع  نامیا و  رب  مّدقم  اوقت  هاگ  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  دراد ». تسود  ار  ناراکوکین  دـنوادخ  و  دـننک ، یکین  دـننک و  هشیپ  اوقت 

، تسا نامیا  زا  لبق  هلحرم ، کی  رد  یلمع  یقالخا و  ياوقت  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  ناسحا ، رب  مّدقم  هاگ  و  نآ ، زا  رّخؤم  هاگ  و  هدش ،
نامیا نآ  هب  تخانـش و  ار  قح  هک  یماـگنه  سپـس  تسا . نآ  يوجتـسج  يارب  ّتیلوؤسم  ساـسحا  قح و  شریذـپ  يارب  یگداـمآ  نآ  و 

هک یگنتاگنت  هطبار  بیترت ، نیا  هب  و  دوش . یم  اهیراکوکین  عاونا  همـشچرس  دـنکفا و  یم  هیاس  وا  دوجو  رب  اوقت  زا  يرتیلاع  هلحرم  دروآ ،
ساـسحا ادـخ و  هب  ناـمیا  قـالخا ، هناوتـشپ  نیرتیلاـع  نیرتـیوق و  هک ، نیا  نخـس  هاـتوک  دوـش . یم  نشور  تسا  اوـقت »  » و ناـمیا »  » ناـیم

تسا و ناسنا  اب  اج  همه  درک ، هلدابم  ار  نآ  ناوت  یمن  يزیچ  اب  تسا و  يّداـم  لـئاسم  زا  رتارف  هک  یناـمیا  تسوا . هاگـشیپ  رد  ّتیلوؤسم 
قالخا ياه  هرهچ  نیرتیوق  لیلد ، نیمه  هب   87 هحفص تسا . گنر  مک  کچوک و  نآ  ربارب  رد  زیچ  همه  و  دوش ، یمن  ادج  وا  زا  يا  هظحل 

هک يّدام  عماوج  رد  لیلد ، نیمه  هب  زین  و  مینک . یم  هدهاشم  هّللا  ءایلوا  یناگدـنز  رد  تسا ، هتـشاد  یلعا  ّدـح  رد  ار  يراکادـف  راثیا و  هک 
قیرط رد  هک  دراد  ّتیمسر  يدراوم  رد  ًابلاغ  و  تسا ، گنر  مک  رایسب  یقالخا  لئاسم  دوش ، یم  هدیجنس  یصخش  عفانم  رایعم  اب  زیچ  همه 
يّدام دوس  دـناوتب  هک  دراد  شزرا  اجنآ  اـت  همه  تواخـس ، اـفو و  يراکتـسرد ، تناـما ، بدا ، قلخ ، نسح  تسا ; یـصخش  عفاـنم  ناـمه 

تردـق الاب  نینـس  رد  هک  ردام  ردـپ و  دـنزاب ! یم  ار  دوخ  گنر  اـهنیا  همه  داـتفا ، رطخ  هب  يّداـم  دوس  هک  اـجنآ  دـنک و  بلج  ار  يرتشیب 
! دننک يرامـش  زور  گرم  راظتنا  رد  ات  دنتـسرف  یم  نادنملاس  يرادهگن  زکارم  هب  ار  اهنآ  و  دـنوش ، یم  شومارف  یّلکب  دـنرادن  یهددوس 
، دننک ادیپ  يداصتقا  لالقتـسا  هک  نیا  يارب  هن  دنوش ، یم  هداتـسرف  نوریب  هناخ  زا  دننک ، ادیپ  يراک  رب  ییاناوت  هک  نیا  ضحم  هب  نادنزرف 
; دـننیرفایب يّدام  تّذـل  دوس و  هک  دـنا  هقالع  دروم  یگدـنز و  کیرـش  اـجنآ  اـت  زین  نارـسمه  دـنوش . شومارف  هشیمه  هک  نیا  يارب  هکلب 

قـالخا يارب  هک  يّداـم  ياـهبتکم  رد  دـنک ! یم  دادـیباهروشک  نیارد  قـالط  ، لـیلد نیمه  هب  دـنوش ;و  یم  شومارف  تروص ، نیا  ریغرد 
هک ییاهتواخـس  و  تسا ! ینعم  یب  يراحتنا و  تکرح  یعون  الاو ، ياهنامرآ  ریـسم  رد  تداهـش  زا  لابقتـسا  درادـن ، دوجو  یهلا  هناوتـشپ 
هب ییاـنتعا  یب  دـهز و  و  سفن ، فعـض  ییاـسراپ ، تّفع و  دوش ! یم  بوسحم  نونج  یعون  ددرگ ، یم  ناـسنا  لاوما  رثکا  شـشخب  ببس 

هنومن نیرتهب  اهروشک ، نیا  نارـس  عماوج و  نیا  زا  هتـساخرب  ياهتردـق  تسا . یحول  هداس  یهاـگآان و  رب  لـیلد  هّداـم ، ملاـع  قرب  قرز و 
. دنهد یم  ناشن  عماوج  نیا  رد  ار  قالخا  رایعم  هک  دنتسه  ییاه 

مود تمسق 

اهناسنا قوقح  هک  اجنآ  تسا ، زیگنا  تشحو  رایـسب  اهتردق ، نیا  يوس  زا  رـشب » قوقح   » هب طوبرم  لئاسم  اب  هناگ  دنچ  هناگ و  ود  دروخرب 
88 هحفص دوش . یم  ینابرق  نانآ  عفانم  ياپ  رد  الاو  شزرا  نیا  ددرگ و  یم  شومارف  یّلکب  دزادنا ، یم  رطخ  هب  ار  اهنآ  عفانم  زا  يا  هشوگ 
ره زا  كاپ و  ياهناسنا  سکعب ، دـنوش ;و  یم  ینتـشاد  تسود  يدارفا  اجنیا  رد  اهناسنا  قوقح  رب  نازواجتم  ناراـکتیانج و  نیرتکاـنرطخ 
رد ییاهناطیـش  تروص  هب  اهنآ  رظن  رد  دنزادنیب ، رطخ  هب  ار  اهنآ  يّدام  عفانم  زا  یـشخب  اّما  دنزیخاپب ، رـشب  قوقح  زا  عافد  هب  هک  هّزنم  رظن 

تخـسرس عفادـم  ایند ، زا  يا  هشوگ  کی  رد  دـحاو ، ناـمز  رد  لـیلد ، نیمه  هب  دـنوش . بوکرـس  دـیاب  نکمم  هلیـسو  ره  هب  هک  دـنیآ  یم 
هب اهنیا  همه  اهیروتاتکید ! نیرتدب  ِتخسرس  عفادم  رگید  يا  هشوگ  رد  نامز ، نامه  رد  تسرد  و  دنتـسه ، اهتّلم  ّتیمکاح  یـسارکومد و 

. درادـن ینـشور  هاگ  هیکت  اهنآ  دزن  قالخا  و  تسین ، یـصخش  دوس  يّدام و  عفانم  زج  يزیچ  نانآ  يارب  یـساسا  لصا  هک  تسا  نآ  رطاخ 
هچ ناگتـشذگ  دـنرگن ، یم  دوخ  ناکم  ناـمز و  هب  اـهنت  يّداـم  ناـیوجدوس  هک  تسا  نیا  تسا ، ّتقد  ناـیاش  اـجنیا  رد  هک  يرگید  هتکن 

نیا اهنآ  قطنم  دنک ; ادیپ  اهنآ  یلعف  یگدنز  اب  يا  هطبار  هک  نیا  رگم  درادـن ، یموهفم  اهنآ  يارب  درک ، دـنهاوخ  هچ  ناگدـنیآ  دـندرک و 
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و گرم ، زا  سپ  یگدـنز  هب  داقتعا  اب  ناتـسرپادخ  یلو  دـنک ؟ یم  یتوافت  هچ  دـنامب  ای  دریگب  بآ  ار  ایند  میـشابن  ام  هک  یماـگنه  تسا :
، دندرگ دنم  هرهب  نآ  زا  دنمزاین  ياهناسنا  دنراذگب و  راگدای  هب  دوخ  زا  یکین  راثآ  رگا  هک  دـنرواب  نیا  رب  تمایق ، رد  یهلا  لدـع  هاگداد 

يارب دیفم  يدوجو  اهنت  هن  اهنآ  نیاربانب ، دسر ; یم  رگید  ناهج  رد  اهنآ  هب  نآ ، يونعم  تاکرب  دشاب ، لاس  رازه  نارازه  زا  دـعب  دـنچ  ره 
اذِا : » دـیامرف یم  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  فورعم  ثیدـح  دـننک . یم  رکف  زین  رگید  لاـس  نارازه  ادرف و  يارب  هک  دـنزورما ،

شلمع دور ، یم  ایند  زا  نمؤم  هک  یماگنه  َُهل ; ْوُعْدَی  ِحلاص  َدلَوْوَا  ِِهب  ُعَفَْتُنی  ْملِع  َْوا  ۀَیِراج ، ۀَـقَدَص  ثالَث : ْنِم  ِّالا  ُُهلَمَع  َعَطَْقنِا  ُنِمؤُْملا  َتام 
یم هدافتـسا  نآ  زا  ًاـمئاد  مدرم  هدـمآ و  رد  نآ  دـننام  هفوقوم و  تروص  هب  هک  یلاوما   ) هیراـج تاقدـص  زیچ : هس  زا  رگم  دوـش  یم  عـطق 

ج 2، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 1 .«) دنک یم  اعد  وا  يارب  هک  یحلاص  دنزرف  دنرب و  یم  دوس  نآ  زا  اهناسنا  هک  ییاهـشناد  مولع و  و  دننک )
یملع راثآ  هیراج و  تاقدص  نتشاذگ  یقاب  دننام  یّمهم  یقالخا  ياهراک  ببـس  رگید  ناهج  هب  نامیا  بیترت ، نیا  هب   89 هحفص ص 22 .
دیهـش موحرم  درادن . یتسرد  موهفم  مادک  چیه  يّدام  ناتـسرپدوس  بتکم  رد  روما  نیا  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  حلاص  نادـنزرف  و  دـیفم ،

هداوناخ و يدوخ  دوخ ، يدوخ   ) دـنک یم  میـسقت  هخاش  هس  هب  ار  یتسرپدوخ  هک  نآ  زا  دـعب  دوخ ، قالخا » هفـسلف   » باـتک رد  يرّهطم » »
نّدمت  » شفورعم باتک  رد  نوبولواتسوگ »  » زا ینخس  درمـش ، یم  دراد  قالخا  اب  داضت  هک  یتسرپدوخ  یعون  ار  اهنیا  همه  و  یّلم ) يدوخ 

برغ نّدمت  زا  نیمز  قرـشم  للم  ارچ  هک  نیا  هرابرد  وا  تسا . دیفم  ثحب  نیا  لیمکت  يارب  هک  دنک  یم  لقن  صیخلت  اب  برع ،» مالـسا و 
اب ام  یگدنز  هک  نیا  مود  دنرادن ; راک  نیا  يارب  یگدامآ  اهنآ  هک  نیا  تسخن  دنک : یم  رکذ  یللع  دننک ، یمن  لابقتسا  دیاب  هک  روط  نآ 
هب هک  دیازفا  یم  سپس  میا ، هدرک  تسرد  دوخ  يارب  یعونـصم  ياهزاین  ام  تسا و  هداس  اهنآ  یگدنز  تسا ، توافتم  اهنآ  یگدنز  عضو 
(. تسا يرگید  ّمهم  لماع   ) دنا هتشاد  اور  اهنآ  هب  تبسن  برغ  للم  هک  يا  هناملاظ  راتفر  زرط  هک  مینک  یم  نامتک  ار  نیا  ام  دسر  یم  رظن 

فورعم گنج  ناتساد  يور  ًاصوصخم  دنک ، یم  دنا  هدرک  دنه  نیچ و  هیـسونایقا و  اکیرمآ ، رد  اهیبرغ  هک  یملاظم  هب  هراشا  نآ ، زا  سپ 
ات دننک ، ّطلسم  اهنآ  رب  ار  كایرت  دنتفرگ  میمصت  دنوش  ّطلسم  نیچ  مدرم  هب  هک  نیا  يارب  اهیسیلگنا  هک  دنک  یم  هیکت  كایرت » گنج   » هب
ار دوخ  دندرک و  مایق  دروایب ، اهنآ  رـس  رب  دهاوخ  یم  ییالب  هچ  نمـشد  هک  دـندش  هّجوتم  اه  ینیچ  دنکـشب ، مهرد  اهنآ  تمواقم  تردـق 
و دنداد ، جاور  اهنآ  نایم  رد  ار  كایرت  دندش و  بلاغ  اهنآ  رب  پوت  ياه  هلولگ  کیلش  اب  اه  یسیلگنا  ماجنارـس  یلو  دندومن ، عافد  هدامآ 
زا قـالخا  هک  یماـگنه  يرآ ! ( 1 !) دـندش یم  مدـع  راید  راپـسهر  كایرت  رطاخ  هب  ناـمز ) نآ  رد   ) رفن رازهدصـشش  لاـس  ره  راـمآ  قبط 

یقرواپ 1. دـنک ! یم  ینیـشن  بقع  تفرگ ، رارق  یـصخش » عفانم   » ربارب رد  اـج  ره  دـشابن  رادروخرب  يونعم » ياهـشزرا  ناـمیا و   » هناوتـشپ
هب دش  هتفگ  داعم  أدبم و  هب  نامیا  رظن  زا  قالخا  هناوتشپ  هرابرد  الاب  رد  هچنآ  هتکن   90 هحفص صیخلت .) یمک  اب   ) ص 283 قالخا ، هفسلف 

عقاو رد  هک  ناسنا  نادجو  کش  یب  هک  ارچ  مینک ، راکنا  یقالخا  لئاسم  هب  ندیـشخب  قمع  رد  ار  يرطف » لقع   » شقن هک  تسین  ینعم  نیا 
و ددرگ ، قیفلت  نامیا  يورین  اب  هک  نیا  رب  طورشم  دراد  قالخا  ینابم  میکحت  رد  ییازسب  ریثأت  زین  تسا ، رـشب  ناج  نورد  رد  ادخ  هدنیامن 
« سنوی  » هروس هیآ 100  رد  تسا ; هدش  هیکت  هلأسم  نیا  يور  اهراب  زین  دیجم  نآرق  رد  دـبای . ییاهر  سفن  ياوه  یتسرپدوس و  باجح  زا 

یمن دـننک و  یمن  لّـقعت  هک  دـهد  یم  رارق  یناـسک  رب  ار  هاـنگ )  ) يدـیلپ دـنوادخ  َنُولِقْعَیـال ; َنیذَّلا  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَـعْجَیَو   » میناوـخ یم 
رک و دارفا  ادخ  دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  َنُولِقْعَیال ; َنیذَّلا  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهّللا  َْدنِع  ِّباوَّدلا  َّرَش  َّنِا  : » دیامرف یم  لافنا »  » هیآ 22 رد  و  دنشیدنا »!

یم هّیرخس  هب  ار  زامن  هک  یناسک  هرابرد  و  دنیوگ »!) یم  نخس  قح  هب  هن  دنونش ، یم  ار  قح  يادص  هن   ) دننک یمن  لّقعت  هک  دنتـسه  یلال 
رطاخ هب  دنتفرگ ، هّیرخـس  هب  ار  زامن  اهنآ  َنُولِقْعَیال ; ٌمْوَق  ْمُهَّنَِاب  َِکلذ  ًابَِعلَو  ًاوُزُه  اهوُذَخَِّتا  : » دیامرف یم  هدئام »  » هروس هیآ 58  رد  دنتفرگ ،

. دـیدرگ نشور  هصالخ  روطب  یقالخا  لئاسم  رد  دـیجم  نآرق  هاگدـید  دـش ، هداد  ـالاب  رد  هک  یتاحیـضوت  اـب  دـننک »! یمن  لّـقعت  هک  نیا 
91 هحفص
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هب هک  تسا ، هدـش  يدایز  ياهثحب  تسوا ؟ نایز  ای  دوس  هب  ّتیدودـحم  نیا  دـنک و  یم  دودـحم  ار  ناسنا  يدازآ  قالخا ، اـیآ  هک  نیا  رد 
یم هتفگ  هاگ  1 ـ  هلمج : زا  دوش ، یم  هدـش و  يدازآ  ینعم  يارب  هک  تسا  یتسردان  ياهریـسفت  زا  یـشان  اهثحب  نیا  زا  يرایـسب  ام  داقتعا 

بوکرس ار  زئارغ  قالخا  دوش : یم  هتفگ  هاگ  و  2 ـ  تسا ! اهدادعتسا  شرورپ  عنام  دنک  یم  دودحم  ار  ناسنا  هک  رظن  نآ  زا  قالخا  دوش :
: دنیوگ یم  هاگ  و  3 ـ  درک ! یمن  قلخ  ار  نآ  ادخ  دوبن ، مزال  زئارغ  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  ددرگ ، قّقحم  درف  یعقاو  تداعـس  ات  دـیامن  یم 
و 4 ـ  دسرب ! نآ  هب  دیاب  ناسنا  هک  تسا  تّذل »  » نامه شنیرفآ  فده  میناد  یم  تسا و  فلاخم  ةّذّللا  ۀلاصا  هفـسلف  اب  یقالخا  ياه  همانرب 
هب یتبون  نیاربانب ، دراد ; رارق  ینوگانوگ  يربج  لماوع  تحت  هشیمه  تسین و  دازآ  رـشب  ًاـساسا  دوش : یم  هتفگ  نآ  سکع  هطقن  رد  هاـگ 

و تسا ، عمط  ای  سرت  رطاخ  هب  ادخ  نامرف  تعاطا  يور  ینید  قالخا  يانب  دنیوگ : یم  هاگ  هرخالاب  و  5 ـ  دسر ! یمن  یقالخا  ياه  هیصوت 
يدازآ موهفم  لصا  هرابرد  یحیحـص  یبایزرا  هک  دـهد  یم  ناشن  وس  کی  زا  ضیقن ، ّدـض و  نانخـس  نیا  دراد ! یقالخا  ّدـض  هبنج  اـهنیا 

نیمه هب   92 هحفص تسا . هتفرگن  رارق  ّتقد  دروم  یبوخب  نآ  ياه  هناوتـشپ  یمالـسا و  قالخا  هژیوب  ینید  قالخا  رگید ، يوس  زا  هدشن و 
ًاـساسا دشاب ؟ دازآ  دیاب  ناسنا  ارچ  و  دبلط ؟ یم  شدوجو  مامت  اب  ار  يدازآ  ناسنا  ارچ  میورب . يدازآ  هلأسم  غارـس  هب  تسخن  دـیاب  لیلد ،

نیا هصالخ  روطب  تالاؤس  نیا  همه  خـساپ  تسیچ ؟» يدازآ  هفـسلف   » هملک کی  رد  و  دراد ؟ مسج  حور و  شرورپ  رد  یـشقن  هچ  يدازآ 
هب دوش ، یمن  افوکش  زگره  يدازآ  نودب  هک  هدش  هتفهن  يا  هّوقلاب  ياهورین  اهیگتسیاش و  اهدادعتـسا و  ناسنا ، دوجو  نورد  رد  هک : تسا 

نیا ایآ  یلو  دـشاب . یم  تسا  نآ  هب  لین  هلیـسو  هک  يدازآ  ناهاوخ  تسا  لماکت  اهدادعتـسا و  ییافوکـش  ناهاوخ  ناسنا  هک  لیلد  ناـمه 
نیا يزیر ؟ همانرب  اب  مأوت  هدش و  تیاده  يدازآ  ای  تسا  طرـش  دـیق و  یب  يدازآ  تسا  قّالخ  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  ثعاب  هک  يدازآ 
رمک هب  تّمه  نماد  اه  هویم  اهلگ و  عاونا  شرورپ  يارب  هک  دـینک  ضرف  ار  ینابغاب  داد : حیـضوت  ناوت  یم  لاثم  ود  یکی  رکذ  اب  ار  بلطم 

دشابن و دازآ  ياضف  رد  تخرد  نیا  رگا  تسا  یهیدب  دنک ، یم  يرایبآ  عقوم  هب  ار  ناتخرد  هدرک و  سرغ  لاهن  هدناشفا ، رذـب  تسا ، هدز 
عناوم گنـس و  اب  دـیامنن و  تفرـشیپ  هنادازآ  كاخ  قامعا  رد  نآ  ياه  هشیر  ای  دـنکن و  هدافتـسا  ناراب  ياـه  هناد  باـتفآ و  رون  اوه و  زا 
يارب اهگرب  خاـش و  اـه و  هقاـس  اـه و  هشیر  يدازآ  نیارباـنب ، يا ; هویم  هن  دوش و  یم  ناـبغاب  بیـصن  یلگ  هن  زگره  دوش  ور  هب  ور  رگید 

دشر ریسم  زا  ای  و  دنک ، ادیپ  یبسانمان  یفاضا  ياه  هخاش  تخرد  نیا  تسا  نکمم  هاگ  اّما  تسا . يرورـض  ناشیاهدادعتـسا  ندش  افوکش 
ار یفاضا  ياه  هخاش  یمّحرت  هظحالم و  چـیه  نودـب  دریگ و  یم  تسد  هب  ار  ینابغاب  یچیق  نابغاب  دوش ، جوعم  جـک و  فرحنم و  یعقاو 
ارچ هک  دنک  ضارتعا  نابغاب  نیا  هب  دناوت  یمن  سک  چـیه  دـنک . یم  عطق  تسا  نآ  فیعـضت  تخرد و  يورین  نتفرگ  شا  هدـیاف  اهنت  هک 

مکحم میقتـسم  فاص و  بوچ  اب  ار  جوعم  جک و  تخرد  زین  و  دروایب . گرب  خاش و  دـهاوخ  یم  هنوگره  هک  يدراذـگن  دازآ  ار  تخرد 
رد وا  اریز  یتفرگ ; ار  وا  ولج  يدرک و  دـنب  رد  ار  تخرد  ارچ  دریگب  داریا  وا  هب  دـناوت  یمن  یلقاع  مدآ  چـیه  دوش و  فاـص  اـت  ددـنب  یم 

نداد ردـه  هب  فارحنا و  قیرط  رد  يدازآ  هن  دـهد ، ابیز  ياهلگ  نیریـش  ياه  هویم  اـت  تشاذـگ  دازآ  دـیاب  ار  تخرد  دـیوگ : یم  باوج 
هب دوش ، يربـهر  تسرد  رگا  هک  تسا  یّمهم  هداـعلا  قوف  ياهدادعتـسا  ياراد  وا  تسا ، روطنیمه  زین  ناـسنا  دروـم  رد   93 هحفص اهورین !
هک تسین  دازآ  یلو  دنک ، هدافتـسا  هار  نیا  رد  شقّالخ  ياهدادعتـسا  زا  تسا  دازآ  وا  دسر ، یم  يونعم  يّدام و  لماکت  تاجرد  نیرتالاب 

دوش یم  يرابودنب  یب  هنوگره  لماش  هک  یّماع  ینعم  هب  ار  يدازآ  هک  اهنآ  دنک . دوبان  جوعم  جک و  ياهریسم  رد  و  دهد ، رده  هب  ار  اهنآ 
هب ار  ناسنا  هک  ییاهریسم  رد  اهورین  يریگراک  هب  رد  ندوب  دازآ  ینعی  يدازآ  دنا ، هدیمهفن  ار  يدازآ  ینعم  تقیقح  رد  دنا ، هدرک  ریسفت 
هب ندیـسر  يارب  گرزب  کچوک و  ياه  هّداج  زا  روبع  ندوب  دازآ  رگید ، یلاثم  رد  دناسر . یم  يونعم ) ای  يّدام  هاوخ   ) يرتالاو ياهفده 

دّیقم دیوگ  یمن  یلقاع  مدآ  چیه  تسین . نآ  تارّرقم  مامت  هب  ییانتعا  یب  یگدننار و  رد  جرمو  جره  شموهفم  زگره  مولعم ، ياهدـصقم 
دننام تسار و  تسد  زا  روبع  هفرط ، کـی  ياـه  هّداـج  تیاـعر  زمرق ، غارچ  تشپ  فّقوت  دـننام  تارّرقم  نیا  تیاـعر  هب  ناگدـننار  ندوب 
دیاب يدازآ  دنیوگ  یم  دندنخ و  یم  ینخـس  نینچ  هب  همه  تسا ، ناگدننار  ّتیدودحم  بجوم  و  تسا ، یگدـننار  يدازآ  فلاخم  اهنیا ،

ناسنا دوش و  نآ  دننام  سوفن و  حرج  لتق و  لاوما و  فالتا  ثعاب  هک  نیا  هن  دناسرب  دصقم  هب  ار  ناسنا  هک  دـشاب  یتارّرقم  بوچراچ  رد 
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هدرک هدافتسا  ءوس  دوخ  يدازآ  زا  هک  یناوج  تسا . یعطق  تراسا  یعون  بذاک ، ياهیدازآ  نیا  زا  يرایسب  ًاساسا  دسرن . دصقم  هب  زگره 
. دـنک یم  اضما  ار  دوخ  تراسا  مکح  شلاـمعا  اـب  تسا و  ریـسا  عقاو  رد  تسا ، هدـش  رگید  هدنـشک  ياـهدایتعا  ردـخم و  ّداوم  راـتفرگ  و 

ییاهر هدنـشک  ياهـسوه  يوه و  لاگنچ  رد  وا  تراسا  زا  دـهد و  یم  یعقاو  يدازآ  ناسنا  هب  یقالخا  نیزاوم  تیاعر  اب  مأوت  ياـهیدازآ 
ٌْقتِعَو داعَم ، ُةَریِخَذَو  دادَـس ، ُحاتْفِم  ِهّللا  يَْوقَت  َّنِا  : » دـیامرف یم  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع یلوم  مالک  اجنیا  رد  تسا  بلاـج  هچ  دـشخب و  یم 

یگدرب هنوگره  زا  يدازآ  ببـس  زیخاتـسر و  هریخذ  تسا و  يرد  ره  شیاشگ  دـیلک  یهلا  ياوقت  ۀَـکَلَه ; ِّلُک  ْنِم  ٌةاَجنَو  ۀَـکَلَم ، ِّلُـک  ْنِم 
ریبـعت هب  اـی  بذاـک  ياـهیدازآ  زا  یعقاو  يدازآ  ـالاب  ياـهلاثم  قوف و  لـیلحت  زا   94 هحفص ( 1 !«) تکـاله هنوگره  زا  تاـجن  و  ناطیـش ) )

هاـگ چـیه  تفرگ ;و  ناوت  یم  ار  سّدـقم  موهفم  نیا  زا  هدافتـسا  ِءوس  ولج  دوش ;و  یم  هتخانـش  يدازآ ، ماـن  تحت  ییاـهتراسا  رتحیحص 
یم هک  یناسک  خساپ  نینچمه  دربب . لاؤس  ریز  ار  یقالخا  ياهشزرا  دنک ، یم  دودحم  ار  ناسنا  قالخا ، هک  نیا  هناهب  هب  دناوت  یمن  یسک 

زئارغ دوش . یم  نشور  درک ، یمن  قلخ  ار  نآ  ادـخ  دوبن  مزـال  زئارغ  نیا  رگا  هک  یلاـح  رد  دـنک ، یم  بوکرـس  ار  زئارغ  قـالخا  دـنیوگ 
لزان نامسآ  زا  ار  نآ  ادخ  دوبن  دیفم  مزال و  رگا  کش  یب  دوش ، یم  لزان  نامسآ  زا  هک  تسا  ناراب  شخبتایح  ياه  هناد  نوچمه  یمدآ 
دوـجو هب  رگناریو  یبالیـس  دـنهد و  مه  تسد  هب  تسد  ناراـب  ياـه  هرطق  میهد  هزاـجا  اـم  هک  تسین  موـهفم  نآ  هـب  نـیا  یلو  درک ، یمن 
تبهوم نیا  دروآ و  دوجو  هب  ییاهرهن  اهلاناک و  اه و  هچیرد  دیـشک و  نآ  لباقم  رد  يّدس  دـیاب  دـیوگ  یم  تیارد  لقع و  هکلب  دـنروآ ،

تحت رگا  هک  تسا  ناراب  شخبتایح  ياه  هناد  نیا  دـننام  زین  یمدآ  زئارغ  درک  تیادـه  اـهغاب  عرازم و  هب  باـسح  هماـنرب و  قبط  ار  یهلا 
الاب رد  هچنآ  زا  داد . دهاوخ  داب  رب  ار  ناسنا  زیچ  همه  هک  دوش  یم  رگناریو  یبالیس  هب  لّدبم  دیاینرد  هدنزاس  ياهریسم  رد  لرتنک  همانرب و 

دادادخ زئارغ  هن  تسا و  اهناسنا  شرورپ  عنام  هن  دنک و  یم  دودحم  ار  ناسنا  هن  قالخا  هک  تفرگ  ینـشور  هب  ار  هجیتن  نیا  ناوت  یم  دـمآ 
بولطم لامک  هب  ندیـسر  يارب  زئارغ  يربهر  تداعـس و  ریـسم  رد  ناسنا  يدازآ  زا  يریگ  هرهب  قالخا  راک  هکلب  دیامن ، یم  بوکرـس  ار 

يزاین دوش و  یم  نشور  قالخا  نافلاخم  نانخس  زا  يرایسب  خساپ  تسا  يدازآ  حیحص  ریسفت  ام  رظن  هب  هک  ریـسفت  نیا  هب  هّجوت  اب  تسا .
یکیدزن رایـسب  هطبار  کش  یب  یقالخا  ّدـض  لئاسم  ربج و  هب  داـقتعا   95 هحفص هبطخ 230 . هغالبلا ، جـهن  یقرواپ 1 . تسین . حیـضوت  هب 

هب داقتعا  رگا  میا  هدرک  هراشا  زین  هتـشذگ  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز  دراد ; دوجو  یقـالخا » لـئاسم   » ناـسنا و هدارا  يدازآ  هب  داـقتعا  ناـیم 
سوفن و تیبرت  راد  هدـهع  هک  یهلا  نایدا  لیلد ، نیمه  هب  دـتفا . یم  راک  زا  دزیر و  یم  ورف  یقالخا  میهافم  مامت  دوش  یفن  ناـسنا  يدازآ 

يدازآ هک  تسا  یتایآ  زا  ّولمم  دیجم  نآرق  لیلد ، نیمه  هب  زین  و  دـینک ) ّتقد  ! ) دنرـشب يدازآ  عفادـم  نیرت  تخـسرس  دـنقالخا  بیذـهت 
هراشا نآ  هب  رایتخا  ربج و  ثحاـبم  رد  هک  دوش ، یم  هیآ  اهدـص  رب  غلاـب  تاـیآ  نیا  دـنک . یم  یفن  ار  ربج  هدومن و  تیبثت  ار  ناـسنا  هدارا 

و ازج ، باـسح و  باـقع و  باوث و  تیـصعم و  زا  یهن  تعاـطا و  هب  توعد  رگید و  فیلکت  هنوگره  یهن و  رما و  ـالوصا  ( 1 .) تسا هدش 
یتایآ رگا  و  تسا . ناسنا  هدارا  يدازآ  هلأسم  رب  يرّرکم  ياهدـیکأت  همه  نآ ، دـننام  يرگید  روما  اهتازاجم و  دودـح و  يارجا  هاگداد و 

نیا هک  ارچ  تسا . تایآ  نیا  حیحـص  ریـسفت  هب  هّجوت  مدـع  زا  یـشان  ًاـقیقد  هدـش  ربج  بتکم  نارادـفرط  زیواتـسد  هک  مینیب  یم  نآرق  رد 
هب البق  هک  یعبانم  رد  نآ  حرـش  هک  دوش  یم  هدـید  حوضوب  نآرق  دوخ  رد  نآ  دـهاش  و  ربج ، تابثا  هن  تسا  ضیوفت  یفن  هب  رظاـن  تاـیآ 
یب هنوگره  يارب  يّرثؤم  لماع  دـناوت  یم  ناسنا  يدازآ  بلـس  ربج و  هب  داقتعا  تسین . ثحب  نآ  ياج  اجنیا  تسا و  هدـمآ  دـش  هراشا  نآ 

دناوت یمن  وا  هدش و  هدز  مقر  يربج  روطب  لزا  زور  زا  وا  تشونرـس  هک  نیا  هناهب  هب  يراکهنگ  ره  هک  ارچ  دشاب ، هدوب  یقالخا  يرابودنب 
هک میراد  ینعم  نـیا  رب  زین  یخیراـت  دـهاوش  ًاـقاّفتا  ددرگ ، یم  روـهطوغ  هاـنگ  داـسف و  بـالجنم  رد  دزاـس ، نوـگرگد  ار  تشونرـس  نآ 
ای بوخ  رگا  ام  : » دنتفگ یم  و  دنتسناد ، یم  روذعم  یقالخا  ّدض  لامعا  هانگ و  باکترا  رد  ار  دوخ  بتکم ، نیمه  دانتـسا  هب  یناراکهانگ 

دیاب ناراکوکین  هن  تسا ! هتـشون  ام  تشونرـس  رد  هداد و  شرورپ  نینچ  ار  ام  تسخن  زور  زا  لزا  ناـبغاب  تسین ، اـم  دوخ  هیحاـن  زا  میدـب 
، یعوضوم تسرهف   ) هنومن ریـسفت  هب  یقرواپ 1 . دنریگ »! رارق  تمالم  شنزرـس و  دروم  دـیاب  ناراکدـب  هن  و  دـننک ، دوخ  یکین  هب  راختفا 

ربمایپ همه  زا  شیب  و  یهلا ، ناربمایپ  لـیلد ، نیمه  هب   96 هحفـص دوش . هعجارم  رایتخا  ربج و  ثحب  لّوا ، دلج  لوصالا ، راونا  و  هحفص 99 )

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


ره هب  دندرک . یم  تیبثت  ار  ناسنا  هدارا  يدازآ  زیچ  ره  زا  لبق  سوفن ، بیذـهت  قالخا و  ینابم  میکحت  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
لقتسم و ثحب  نآرق ، هاگدید  زا  تواقـش ، تداعـس و  تلالـض ، تیاده و  ردق ، اضق و  دننام  يرگید  لئاسم  رایتخا و  ربج و  ثحب  لاح ،

نیا هب  يا  هراشا  اهنت  اجنیا  رد  فده  تفر . میهاوخ  نآ  غارـس  هب  یعوضوم  ریـسفت  هدنیآ  ثحابم  رد  ادـخ  تساوخ  هب  هک  تسا  یطوسبم 
ییاهن شزرا  دنرمـش و  یم  تّذل  ار  ساسا  لصا و  هک  یناسک  اّما  هلأسم . نیا  لصا  رد  دورو  هن  تسا  یقالخا  لئاسم  رد  نآ  ریثأت  هلأسم و 

یم دـالیم  زا  لـبق  هک  پیت » سیرآ   » نوچمه دـنناد و  یم  بساـنمان  تسا  ینعم  نیا  فلاـخم  هک  رظن  نآ  زا  ار  قـالخا  دـنلئاق و  نآ  يارب 
ناهج ذئاذل  زا  نتفرگ  ماک  یگدنز  رد  ناسنا  ییاهن  فده  تسین و  ملا  زج  يزیچ  ّرـش  و  تّذل ، زا  تسا  ترابع  ریخ  : » دنیوگ یم  هتـسیز 

زا مینادب و  يّدام  ذئاذل  رد  رصحنم  ار  تّذل  ام  ضرف  هب  هک  دنلفاغ  هتکن  نیا  زا  اهنآ  ( 1 !«) درک رکف  نآ  دب  کین و  جیاتن  هب  دیابن  و  تسا ،
نکمم قالخا  تیاعر  نودب  زین  يّدام  تّذـل  هب  ندیـسر  مینک ، رظن  فرـص  تسا  رترورپحور  يّدام  تاّذـل  زا  بتارم  هب  هک  يونعم  ذـئاذل 

نآ زا  دیاب  دشاب ، هک  مه  نآ  رطاخ  هب  هک  دراد  یپ  رد  یکاندرد  رایـسب  ملا  جـنر و  طرـش ، دـیق و  یب  تّذـل  ییوج و  ماک  هک  ارچ  تسین ،
هفـسالف فیدر  رد  ًارهاظ  هک  هدش  جراخ  یـسک  ناهد  زا  هچرگ  نخـس  نیا  درک . رظن  فرـص  دراد ، یپ  رد  رت  میظع  یجنر  هک  دقن  تّذل 

درد و میظع و  یتخبدب  هیام  امش  زورما  تّذل  دوش ، هتفگ  اهنآ  هب  یتقو  هک  دنام  یم  رّدخم  ّداوم  هب  نایالتبم  نانخـس  هب  یلو  تسا  نیـشیپ 
لوـغ هـک  ادرف  یلو  شاـبم ! ادرف  رکف  باـیرد و  ار  زورما  و  تـسا ، تـمینغ  مد  دـنیوگ : یم  باوـج  رد  تـسا ، ادرف  ياـسرف  تقاـط  جـنر 

یم شیوخ  هتـشذگ  قطنم  رب  دوش ، یم  روهلمح  وا  هب  تسا  داـیتعا  زا  یـشان  هک  يزغم ، یبلق و  یبـصع ، هاـکناج  ياـهیرامیب  كانتـشحو 
هحفص 243. یلمع ، تمکح  ای  قالخا  ملع  یقرواپ 1 . درادن . دوجو  تشگزاب  يارب  یهار  ًابلاغ  هناتخبدب  یلو  دروخ ، یم  فّسأت  ددنخ و 

هعماج تسا . لیبق  نیا  زا  همه  تّوتف ، يدرمناوج و  تقادـص و  و  یتسار ، تناما ، تّفع ، تیاعر  دروم  رد  یقالخا  ياه  هیـصوت   97 هحفص
رـسارس لخب  هک  یمدرم  دـش ! دـهاوخ  هعماج  نآ  مدرم  بیـصن  یگدـنز  زا  یتّذـل  هچ  دوش ، یم  جـیار  نآ  رد  تنایخ  یتسرداـن و  هک  يا 

ره هک  ارچ  دنریذپ ، بیـسآ  تخـس  تالکـشم ، موجه  ربارب  رد  دـنبلط  یم  دوخ  یـصخش  تّذـل  يارب  ار  زیچ  همه  و  هتفرگ ، ار  ناشدوجو 
یگتـسبمه و حور  رگا  هک  یلاـح  رد  تسا  لکـشم  رایـسب  تالکـشم ، لـباقم  رد  اـهنت  دارفا  نداتـسیا  تـسا و  اـهنت  هعماـج  نآ  رد  يدرف 

سک چیه  يا  هعماج  نینچ  رد  دنباتـش و  یم  وا  يرای  هب  نارگید  دتفا ، یم  نیمز  هب  يدرف  ره  دشاب ، مکاح  اهنآ  نایم  رد  تّوتف  تواخس و 
نآرق تایآ  هب  اّکتا  اب  حورشم و  روطب  ًاقباس  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دنز . یمن  وناز  تالکشم  موجه  ربارب  رد  و  دنیب ، یمن  اهنت  ار  دوخ 

دعب زا  رگا  و  يّدام ، دـعب  کـی  يونعم و  دـعب  کـی  تسا  دـعب  ود  ياراد  هشیمه  یقـالخا  لوصا  تیاـعر  هک  میدرک  هراـشا  نآ  هب  دـیجم 
ایند نیا  رد  ات  میشاب  دنبیاپ  یقالخا  لوصا  همه  هب  تسا  راوازس  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  نآ  يّدام  دُعب  مینک  رظن  فرـص  ًاضرف  نآ  يونعم 
غارس هب  ماجنارس  مینامب . رانکرب  تسا  یقالخا  دسافم  هدییاز  هک  ینازوس  مّنهج  زا  دنشاب و  تّذل  قرغ  نآ  رد  همه  هک  میزاسب  یتشهب  زین 

یقالخا ّدـض  هبنج  اهنیا  و  تسا ، عمط  ای  سرت  رطاخ  هب  ادـخ ، نامرف  تعاطا  يور  ینید  قـالخا  دـنیوگ  یم  هک  میور  یم  یناـسک  نخس 
تـسا نیا  حیحـص  تسا ، یتسرداـن  ریبعت  سرت ، عمط و  هب  ریبعت  هک : نیا  تسخن  تسا : دـقن  لـباق  تهج ، ود  زا  زین  نخـس  نیا  ( 1 !) دنراد
تـسا یهلا  لدع  زا  یـشان  هک  ییاهتازاجم  زا  ییاهر  رگید و  ناهج  رد  ندش  دنمتداعـس  رطاخ  هب  نایدا  ناوریپ  زا  یهورگ  هک  دوش  هتفگ 

یقاب یگدنز  يادف  ار  یناف  یگدنز  ياه  ییوجماک  هک  ارچ  تسین ، قالخا  ّدض  زگره  نیا  دنور ، یم  یقالخا  يالاو  ياهـشزرا  غارـس  هب 
هعجارم هحفص 169  هعماج ، يونعم  تایح  دیدجت  باتک  هب  یقرواپ 1 . تسا . هدومن  يرتگرزب  بهاوم  يادف  ار  يرتکچوک  عبانم  هدرک و 
یقالخا ّدـض  یلمع  دـنک ، زیهرپ  راک  ود  نیا  زا  غورد  تنایخ و  زا  یـشان  ياهییاوسر  زا  زیهرپ  رطاـخ  هب  یـسک  رگا  اـیآ   98 هحفص دوش .

ّدـض شلمع  دورن ، رّدـخم  ّداوم  غارـس  دـنکن و  رت  یکلا  تابورـشم  هب  بل  شیوخ ، تمالـس  ظفح  رطاخ  هب  یـسک  رگا  ای  و  هداد ، ماـجنا 
رد دـننکن و  رارف  وا  زا  مدرم  ات  دـشاب ، هتـشاد  ار  ّتبحم  عضاوت و  بدا و  تیاـهن  مدرم  اـب  دروخرب  رد  یـسک  رگا  نینچمه  تسا ، قـالخا 

هتشاد زین  يّدام  عفانم  راثآ و  تسا  نکمم  یقالخا  راک  ره  هک ، نیا  نخـس  هاتوک  هداد ؟ ماجنا  یقالخا  ّدض  یلمع  ایآ  دنامن ، اهنت  یگدنز 
رما کی  هک  نبج  سرت و  ناونع  هب  دیابن  یقالخا  ّدـض  لامعا  رابنایز  تارثا  زا  زیهرپ  و  دوش ، هدـیمان  عمط  دـیابن  راثآ  نآ  هب  هّجوت  دـشاب ،
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99 هحفص دوش . یّقلت  تسا  یقالخا  ریغ 

نآرق رد  یقالخا  لئاسم  لوصا  . 6

نآرق رد  یقالخا  لئاسم  لوصا 

هفسالف زا  یهورگ  1 ـ  میزادـنیب . رگید  ياهبتکم  رد  یقالخا  لئاسم  لوصا  هب  یلامجا  هاگن  کـی  تسا  مزـال  ثحب  نیا  رد  دورو  زا  لـبق 
ار یقالخا  لئاضف  رگید ، ریبعت  هب  دندوب ;و  لئاق  هناگراهچ  لوصا  قالخا  يارب  دنوش ، یم  بوسحم  قالخا  ملع  ناراذگناینب  زا  هک  میدـق 
ار نآ  هدرک و  همیمـض  نآ  هب  مه  ار  یتسرپادخ  هاگ  تلادع و  تعاجش 4 ـ  تّفع 3 ـ  تمکح 2 ـ  1 ـ  دنا : هدرک  هصالخ  لصا  راهچ  رد 

صیخـشت هب  هتـسب  قالخا ) و   ) يراکوکین : » دوب دقتعم  وا  درمـش ; ناوت  یم  طارقـس »  » ار بتکم  نیا  راذگناینب  دـنا . هدـناسر  لصا  جـنپ  هب 
، یکاب یب  سرت و  دروم  رد  نوچ  شناد  اّما  تسین ; يزیچ  تمکح  شناد و  زج  قلطم  روطب  تلیـضف  و  تسا ، یئاـناد ) ینعی   ) دـب کـین و 

ياهاّنمت هرابرد  هاگره  و  تسا ، تعاجـش » ، » دوش هظحالم  دیـسرتن  دـیاب  زیچ  هچ  زا  و  دیـسرت ، دـیاب  زیچ  هچ  زا  هک  نیا  رب  یهاـگآ  ینعی 
ددرگ روظنم  تسا  رگیدکی  هب  تبـسن  مدرم  طباور  رب  مکاح  هک  يدعاوق  هب  ملع  هاگره  و  دوش ، یم  هدـناوخ  تّفع »  » دور راک  هب  یناسفن 

لئاـضف نیا  تـسا . یتسرپادـخ » يرادـنید و   » دوـش هـتفرگ  رظن  رد  قلاـخ  هـب  تبـسن  ناـسنا  فئاـظو  رگا  و  تـسا ، تلادـع »  » 100 هحفص
مالسا نادنمشناد  زا  يرایسب  ( 1 .«) تسا یطارقس  قالخا  ِنیتسخن  لوصا  یتسرپادخ ، تلادع و  تّفع ، تعاجش ، تمکح ، ینعی  هناگجنپ ،

هب نآ  يور  يرتشیب  ياهتّقد  هتفریذـپ و  ار  هناگجنپ  ای  هناگراهچ  لوصا  نیا  دـنا ، هتـشاد  ییاهثحب  ای  هتـشون  باتک  قالخا  ملع  هراـبرد  هک 
رد اهنآ  دنا . هداد  رارق  اه  هنیمز  همه  رد  دوخ  یقالخا  ياهـشرگن  يانبم  ار  نآ  و  دنا ، هدیچ  نآ  يارب  يرتمکحم  ياه  هیاپ  و  هدروآ ، لمع 
ای هبذاج  قیاقح 2 ـ  صیخـشت  و  كاردا »  » هّوق 1 ـ  تسا : هّوق  هس  ياراد  ناـسنا  حور  سفن و  دـنیوگ : یم  لوصا  نیا  هب  دوخ  هزاـت  شرگن 

يورین 3 ـ  هملک .) عیسو  ینعم  هب  يا  هتـساوخ  هنوگره  هکلب  طقف ، یـسنج  توهـش  هن  هّتبلا  « ) توهـش  » رگید ریبعت  هب  عفانم و  بلج  يورین 
« تّفع  » و تمکح »  » بیترت هب  هک  دنا  هتسناد  یقالخا  لئاضف  زا  یکی  ار  هّوق  هس  زا  کی  ره  لادتعا  سپس  بضغ .»  » رگید ریبعت  هب  هعفاد و 
« تلادع ، » دریگ رارق  دب  کین و  زیمت  كاردا و  هّوق  رایتخا  رد  بضغ  توهش و  يورین  هاگره  دنا : هدوزفا  سپـس  دنا . هدیمان  تعاجـش »  » و
تمکح و هک  تسا  یتلیـضف  یئاهنت  هب  روبزم  هناگ  هس  ياوق  زا  کـیره  لداـعت  رگید ، ریبعت  هب  تسا . مراـهچ  لـصا  هک  دوش  یم  لـصاح 

یم بوسحم  يرگید  تلیـضف  كاردا ، يورین  زا  بضغ  توهـش و  ّتیعبت  ینعی  رگیدـکی ، اب  اهنآ  بیکرت  و  دراد ، ماـن  تعاجـش  تّفع و 
فرـصم اجب  ار  نآ  یلو  دراد  تسا  بضغ  يورین  لادتعا  ّدـح  هک  تعاجـش  ناسنا ، دوش ، یم  رایـسب  هک  ارچ  دراد ; مان  تلادـع  هک  دوش 

اّما تسین ، تلادـع  یلو  دراد  دوجو  تعاجـش  اجنیارد  دریگ ، یم  راک  هب  فدـه  یب  هدوهیب و  ياهگنجرد  ار  نآ  هک  نیا  لـثم  ) دـنک یمن 
هب تلادـع  ددرگ ، هتخیمآ  تمکح  اب  ینعی  دوش ، هتفرگ  راک  هب  ینالقع  یلاع و  فدـه  کی  هار  رد  تعاجـش )  ) تلیـضف تفـص  نیا  رگا 

نادنمشناد زا  هورگ  نیا  بیترت ، نیا  هب   101 هحفص صیخلت .) یمک  اب   ) ص 18 ج 1 ، اپورا ، رد  تمکح  ریس  یقرواپ 1 . دیآ . یم  دوجو 
زج تسین  یتلیـضف  دنراد  هدیقع  و  دنا ، هداد  رارق  لصا  راهچ  نیا  زا  یکی  شـشوپ  ریز  ار  یناسنا  هتـسجرب  تافـص  لئاضف و  مامت  مالـسا ،

تلیـضف راهچ  نیا  زا  یکی  طیرفت  طارفا و  فرط  رد  هراومه  لـئاذر  سکعب ، دریگ ;و  یم  ياـج  ناونع  راـهچ  نیا  زا  یکی  تحت  هک  نیا 
هعجارم یقالخا  فورعم  بتک  ریاس  و  ءاضیبلا » ۀّـجحم   » و مولعلاءایحا »  » باـتک هب  یقـالخا  بتکم  نیا  هراـبرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  تسا .

(1 .) دوش

یسررب دقن و 

; درادن یمّلـسم  یمالـسا  هشیر  دسر ، یم  رظن  هب  ادـتبا  رد  هچنآ  فالخ  رب  هدـمآ  الاب  لیلحت  رد  هک  یلـصا  هخاش  راهچ  هب  لئاضف  میـسقت 
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زا یـضعب  رد  دـنچ  ره  دـنا ، هدرک  لیمکت  ار  نآ  هتفرگ و  نانوی  يامکح  تاـملک  زا  مالـسا  نادنمـشناد  هک  تسا  ییاـهلیلحت  هجیتن  هکلب 
ُِلئاضَْفلَا : » میناوخ یم  نینچ  تسا  هدش  هداد  تبـسن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  هک  یتیاور  رد  دوش . یم  هدید  نآ  هب  يا  هراشا  هلـسرم  تایاور 

ُلْدَْـعلَا ُِعباّرلاَو  ِبَضَْغلا ، ِیف  اهُماِوقَو  ُةَّوُْقلَا  ُِثلاّثلاَو  ِةَوْهَّشلا ، ِیف  اهُماِوقَو  ُۀَّفِْعلَا  یناّثلاَو  ِةَرْکِْفلا ، ِیف  اهُماِوقَو  ُۀَـمْکِْحلَا  اهُدَـحَا  ساـنْجَا : ُۀََـعبْرَا 
تسا تّفع  یمود  دشاب ، یم  رّکفت  رد  نآ  هشیر  هک  تسا  تمکح  اهنآ  زا  یکی  تسا : عون  راهچ  لئاضف  ِسْفَّنلا ; يُوق  ِلاِدتِْعا  یف  ُهُماِوقَو 
ياوق لادـتعا  رد  نآ  هشیر  تسا و  تلادـع  یمراـهچ  و  تسا ، بضغ  رد  نآ  ساـسا  تسا و  تّوق  یموـس  تسا ، توهـش  نآ  ساـسا  هک 

دشاب ;و یم  نآ  هب  کیدزن  یلو  درادن ، قالخا  ياملع  هناگراهچ  تامیسقت  اب  لماک  یگنهامه  هچرگ  ثیدح  نیا  ( 2 .«) دشاب یم  هّیناسفن 
ص 96 و دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  یقرواپ 1 . تسین . لاکـشا  زا  یلاخ  دنـس  رظن  زا  تسا و  لسرم  ثیدح ، دـمآ  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 

میـسقت نیا  رد  نانوی  يامکح  ای  قـالخا  ياـملع  هب  هچنآ  لاـح ، ره  هب   102 هحفص ثیدح 68 . ص 81 ، دـلج 75 ، راونالاراحب ، . 2 . 97
رد ناوت  یم  تمحز  هب  تسا ـ  لئاضف  ءزج  نیقی  هب  هک  ار ـ  یقال  ـ خا تاکلم  زا  يا  هرا  پـ 1 ـ  تسا : ریز  تاهج  دوش ، یم  داریا  هناگراهچ 

« نظءوس ینامگدـب و  ینیبدـب و   » نآ لباقم  ـه  طقن تسا و  لئا  ـ ـضف زا  یکی  ینیبشوخ » ای  نظ  ـن  ـسح ، » ـالثم داد ; ياـج  لـصا  راـهچ  نیا 
ءزج ناوـت  یمن  ار  نظ  نسح  هک  یلاـح  رد  دوـش ، عـقاو  تمکح  هخا  ـ ـش رد  دـیاب  در ، ـ یگب اـج  ـالاب  ياـه  هخاـش  رد  دـشاب  اـنب  رگا  تسا ،
یم اد  نآ جـ زا  ینشور  هب  هاگ  هکلب  تسا » اتود   » تاّیعقاو هب  تبسن  حیحص  صیخشت  اب  ـن ظـن  ـسح ینیبشوخ و  ار  ـ یز در ; ـ مـش تم  ـ کح

. دریگ یم  هدیدان  ار  اهنآ  ینیبشوخ  نظ و  نسح  هب  یلو  دشاب  راکشآ  یسک  زا  اطخ  هانگ و  رود  رب صـ ـی  ّنظ نئار  هک قـ ینعم  نیا  هب  دوش ،
صیخـشت و هّوق  رد  ار  اهنآ  ناوت  یم  هن  هک  یلاح  رد  تسا ; لئاضف  زا  کش  یب  اهتمعن ، لباقم  رد  رکـش  بئاصم و  ربارب  رد  ربص  نینچمه 
هب دنبیاپ  تافص  نیا  یتاذ  شزرا  يارب  رکاش  رباص و  صخـش  رگا  صوصخب  راضم ، عفد  ای  عفانم  بذج  هلأسم  رد  هن  و  داد ، ياج  كاردا 

تمحز هب  تسا و  لئاضف  ءزج  هک  يرگید  تافـص  دشابن  مک  دیاش  زین  و  دوش . یم  دیاع  اهنآ  زا  هدنیآ  رد  هک  یعفانم  يارب  هن  دـشاب ، نآ 
ءزج ار  نآ  رد  طـیرفت  طارفا و  یقـالخا و  لـئاضف  لوصا  ءزج  ار  تمکح » « ـ  2 داد . رارق  هناگراهچ  ياه  هخاـش  نآ  رد  ار  اـهنآ  ناوت  یم 

تاکلم زئارغ و  فطاوع و  هب  طوبرم  قالخا  دنک و  یم  اهتّیعقاو  صیخشت  هب  تشگزاب  تمکح ، هک  یلاح  رد  دنا ، هدرمش  یقالخا  لئاذر 
يارب يرازبا  دـناوت  یم  قـالخا  دوش . یمن  قـالخا  نسح  هب  ریبعت  رکف  شوخ  دارفا  دروم  رد  زگره  اذـل  و  لـقع ، تاـکاردا  هن  تسا  سفن 

نا ـ ـسنا زئارغ  فطاو و  يامنهار عـ كاردا  هّو  لقع و قـ رگ ، ـ ید ریبعت  هب  ای  تسین ; قالخا  ءزج  بوخ  كرد  لقع و  یلو  دـشاب  هدوب  لقع 
هشیمه هک  نیا  رب  رارصا  3 ـ  ددر . یم گـ ضراع  لا  ـ یما ـز و  ئارغ نیا  رب  هک  تسا  ییاه  ـ تّیفیک قالخا  دـهد و  یم  لک  ـ ـش اهنآ  و بـه  تسا ،

یم ادیپ  يدراوم  اریز  تسا ، نینچ  ًابلاغ  دنچره  دـسر ، یمن  رظن  هب  حیحـص  زین  تسا  طیرفت  طارفا و  نایم  رد  طسو  ّدـح  یقالخا ، لئاضف 
هک نیا  دوش ;و  یمن  رّوصت  نآ  يارب  یطارفا  و  تسا ، رتهب  دـشاب  رتـشیب  هچ  ره  هّیلقع  هّوق  ـالثم ، درادـن ; دوجو  نآ  يارب  یطارفا  هک  مینک 

يورجک و یعون  هکلب  دوش ، یمن  یـشان  شوه  مهف و  ترثـک  زا  هزبرج »  » اریز تسین ، حیحـص  دـنا  هتفرگ  هّیلقع  هّوق  رد  طارفا  ار  هزبرج » »
تردق رظن  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ   103 هحفـص تسا . نآ  دـننام  ای  تواضق  رد  هلجع  رطاخ  هب  لئاسم  رد  هابتـشا  فارحنا و 

شوه لقع و  هک  تسا  تسرد  تسا ! تلیـضف  فالخ  رب  نیا  ایآ  دوش ، یم  لک  لقع  هب  ریبعت  ناشیا  زا  هک  دوب  الاب  يردـق  هب  رکف  لقع و 
بوسحم لئاضف  ءزج  لاح  ره  هب  یلو  دـنا  هدوسآ  نآ  زا  هاگآان  لفاغ و  ربخ و  یب  دارفا  هک  دوش  یم  ییاـهجنر  درد و  ببـس  هاـگ  ناوارف 

یلاح رد  دنناد  یم  ملظ ) شریذپ   ) مالظنا و  ملظ »  » ار نآ  طیرفت  طارفا و  دندرمـش و  یقالخا  لئاضف  ءزج  ار  تلادـع »  » نینچمه دوش . یم 
طـسو ّدـح  هلأـسم  نیارباـنب ، دوش . یم  بوسحم  يرگید  هلوقم  زا  و  تسین ، تلادـع  رد  طارفا  زگره  نآ  هب  نداد  رد  نت  ملظ و  لوـبق  هک 

ار نآ  ناوت  یمن  زگره  اّما  تسا ، لوبق  لـباق  دراوم  بلاـغ  رد  هچرگ  تلیذر  تافـص  ياـهطیرفت  طارفا و  ربارب  رد  تلیـضف  تافـص  ندوب 
يارب ءامدـق  هک  يا  هناگراهچ  لوصا  هجیتن : تفریذـپ . یقالخا  ياهثحب  رد  یـساسا  لصا  کی  ناونع  هب  ار  نآ  و  درمـش ، ماع  مکح  کـی 
میسقت يارب  عماج  يوگلا  کی  ناونع  هب  دناوت  یمن  دنا ، هتـشاد  میدق  نانوی  هفـسالف  هچنآ  رب  تسا  یلیمکت  عقاو  رد  دنا و  هدرمـش  قالخا 

. تسا قداص  یقالخا  لئاسم  زا  يرایسب  هب  تبسن  دنچ  ره  دوش ، هدرمش  یقالخا  تافص 
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نآرق رد  یقالخا  لوصا  هب  تشگزاب 

لوصف هک  هدشن  میظنت  کیسالک  باتک  کی  تروص  هب  دیجم  نآرق  میناد  یم  میدرگ . یم  زاب  نآرق  رد  یقالخا  لوصا  یسررب  هب  نونکا 
اهزاین و بسح  رب  جیردت و  هب  هک  تسا  ینامـسآ  یحو  زا  يا  هعومجم  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  اهباتک  هنوگ  نیا  لکـش  هب  یثحابم  باوبا و  و 

میسقت زا   104 هحفـص تخیر . ییاهبلاق  نینچ  رد  یعوضوم  ریـسفت  شور  زا  هدافتـسا  اب  ار  نآ  ناوت  یم  یلو  تسا ، هدـش  لزان  اـهترورض 
لئاسم 1 ـ  درک : هصـالخ  شخب  راـهچ  رد  ناوت  یم  ار  قـالخا  لوصا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  عوـمجم  زا  هک  ییاـه 
طابترا رد  یقالخا  لئاسم  نتشیوخ 4 ـ  اب  طابترا  رد  یقالخا  لئاسم  قلخ 3 ـ  اب  طابترا  رد  یقالخا  لئاسم  قلاخ 2 ـ  اب  طابترا  رد  یقالخا 

، اهنیا دننام  وا و  نامرف  ربارب  رد  میلست  اضر و  دنوادخ و  لباقم  رد  عوضخ  و  معنم ) رکش   ) يرازگرکـش هلأسم  تعیبط  شنیرفآ و  ناهج  اب 
یم مود  هورگ  زا  نآ ، دـننام  یلدـمه و  يدردـمه و  قـلخ ، نسح  ّتبحم و  يراکادـف ، راـثیا و  ینتورف ، عـضاوت و  تـسا . لّوا  هورگ  ءزج 
موس هورگ  زا  نآ ، لاثما  دوخ و  رب  راشف  لـیمحت و  ربارب  رد  نتـشیوخ  اـب  ارادـم  و  یگدولآ ، یکاـپان و  هنوگره  زا  بلق  يزاـسکاپ  دـشاب .

نآرق رد  ییاه  هخاش  هناگراهچ ، لوصا  نیا  همه  تسا . مراهچ  هورگ  زا  نآ ، دننام  یهلا و  بهاوم  بیرخت  ریذبت و  فارـسا و  مدع  تسا .
بعـش اب  هناگراهچ  بعـش  نیا  هّتبلا  دش . دهاوخ  هراشا  نآ  هب  یقالخا  ثحابم  کت  کت  رد  هدنیآ  یعوضوم  ياهثحب  رد  هک  دراد  دـیجم 
قباطم اهنآ  تسا . توافتم  تسا ، هدـمآ  وا  بتکم  ناوریپ  و  يزاریـش » اردـصّالم   » فورعم فوسلیف  رافـسا »  » باتک رد  هک  يا  هناـگراهچ 

، دنیامن یم  ریبعت  كولس  ریس و  هب  ار  يزاسدوخ  لئاسم  دننک و  یم  هیبشت  يرفاسم  هب  تداعس  ریـسم  رد  ار  ناسنا  هک  دوخ  فورعم  شور 
رفّسلا  ) قح يوس  هب  قلخ  زا  رفـس  1 ـ  دنراد : رفـس  راهچ  هّللا  ءایلوا  افرع و  زا  ناکلاس  دیوگ  یم  وا  دنا : هدش  لئاق  رفـس  راهچ  ناسنا  يارب 

یلا ّقحلا  نم  رفّسلا   ) قح هلیـسو  هب  قلخ  يوس  هب  قح  زا  رفـس  3 ـ  ّقحلا ) یف  ّقحلاب  رفّسلا   ) قح رد  قح  هب  رفـس  2 ـ  ّقحلا ) یلا  قلخلا  نم 
يزاسدوخ هناگراهچ  لحارم  ای  هعبرا  ياهرفس  نیا  هک  تسادیپ  هتفگان  قلخلا ) یف  ّقحلاب  رفّـسلا   ) قلخ رد  قح  هب  رفـس  4 ـ  ّقحلاب ) قلخلا 

قالخا هناگراهچ  ياه  هخاش  نآ و  نایم  اهتمسق  زا  يا  هراپ  رد  ییاهتهابش  دنچ  ره  دیامیپ ، یم  ار  يرگید  هار  هّللا ، یلا  كولـس  ریـس و  و 
یّلک لوصا  دـسر  یم  رظن  هب  هک  دراد  دوجو  یتایآ  هعومجم  دـیجم  نآرق  رد   105 هحفـص دراد . دوجو  میدرک  هراشا  نآ  هب  قباس  رد  هک 

َۀَمْکِْحلا َنامُْقل  اْنیَتآ  ْدََقلَو  : » دوش یم  عورش  هیآ  نیا  زا  هک  تسا ، نامقل  هروس  تایآ  هعومجم  هلمج ، زا  تسا . هدش  میسرت  نآ  رد  قالخا 
فراعم هنیمز  رد  هیآ 12 ) نامقل ، هروس  !« ) روآ ياج  هب  ار  ادخ  رکش  میدرک ) ماهلا  وا  هب  و   ) میدیشخب تمکح  نامقل  هب  ام  ِهِّللْرُکْـشا ; ِنَا 

ریبعت هب  تسادـخ ;و  تخانـش  قیرط  رد  ماگ  نیتسخن  معنم ، رکـش  هلأسم  میناد  یم  و  دـیوگ ، یم  معنم  رکـش  زا  نخـس  تسخن  دـئاقع ، و 
تمعن رکش  هلأسم  نامه  دنوادخ  تخانش  يوس  هب  تکرح  هزیگنا  دنا ـ  هدرک  حیرـصت  مالک  دئاقع و  ملع  ياملع  هک  هنوگ  نامه  رگید ـ 

تخانـش هب  ار  يو  وا  نادجو  هلـصافالب  و  دنیب ، یم  یناوارف  ياهتمعن  قرغ  ار  دوخ  دـنک  یم  زاب  مشچ  هک  یماگنه  ناسنا ، هک  ارچ  تسا ;
: دیوگ یم  تحارص  اب  و  دور ، یم  دیحوت  هلأسم  غارـس  هب  سپـس  تسا . هّللا  ۀفرعم  يارب  هار  زاغآ  نیا  و  دنک ، یم  توعد  تمعن  هدنـشخب 

داعم زا  نخس  رگید ، هلحرم  رد  و  تسا »! یمیظع  ملظ  كرش  هک  هدن  رارق  ادخ  ياتمه  ار  يزیچ  ٌِمیظَع ; ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِا  ِهّللِاب  ْكِرُْـشتال  »
ِیف َْوا  ةَرْخَـص  ِیف  ْنُکَتَف  لَدْرَخ  ْنِم  ۀَّبَح  َلاـْقثِم  ُکـَت  ْنِا  اـهَّنِا  َّیَُنباـی  : » دـیوگ یم  تسا ; ینید  فراـعم  ّمـهم  هیاـپ  نـیمود  هـک  دـیوگ  یم 

زا يا  هشوگ  ای  یگنس  لد  رد  دشاب و  دب ) ای  کین  لمع   ) یلدرخ هناد  ینیگنس  هزادنا  هب  رگا  مرسپ ! ُهّللا ; اِهب  ِتْأَی  ِضْرالا  ِیف  َْوا  ِتاومَّسلا 
یساسا لوصا  هب  سپس  هیآ 16 ) نامقل ، هروس  !« ) دزاس یم  رضاح  باسح ) يارب  تمایق  رد   ) ار نآ  دنوادخ  دریگ ، رارق  نیمز  اهنامـسآ و 

لابند هب  اهنآ  زا  يرازگرکـش  و  ردام ، ردپ و  هب  تبـسن  مارتحا  هلأسم  1 ـ  دـنک : یم  هراشا  ریز  روما  هب  هتخادرپ و  یلمع  تمکح  قالخا و 
اب هـطبار  زاـمن و  هـب  نداد  تـّیمها  2 ـ  هیآ 14 ) نامقل ، هروس  ( ) َْکیَدـِلاِولَو یلْرُکْـشا  ِنَا  ِْهیَدـِلاِوب .... َناـْسنِْالا  اـْنیَّصَوَو   ) راـگدرورپ رکش 

ُْرْماَو  ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هـــب  رما  3 ـ  هیآ 17 ) ناـمقل ، هروس  ( ) َةولَّصلا  106 هحفـص ِِمقَا   ) وا ربارب  رد  عوضخ  شیاـین و  راـگدرورپ و 
هروس ( ) ََکباصَا ام  یلَع  ِْربْصاَو   ) یگدنز خلت  ثداوح  لباقم  رد  ییابیکش  ربص و  4 ـ  هیآ 17 ) نامقل ، هروس  ( ) ِرَْکنُْملا ِنَع  َْهناَو  ِفوُْرعَْملِاب 
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رد ّربـکت  كرت  ینتورف و  عضاوت و  6 ـ  هیآ 18 ) نامقل ، هروس  ( ) ِساّنِلل َكَّدَـخ  ْرِّعَُـصتالَو   ) مدرم ربارب  رد  قلخ  نسح  5 ـ  هیآ 17 ) نامقل ،
هار رد  لادتعا  يور و  هنایم  7 ـ  هیآ 18 ) نامقل ، هروس  ( ) روُخَف لاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحیال  َهّللا  َّنِا  ًاحَرَم  ِضْرالا  ِیف  ِشْمَتـالَو   ) قلخ ادـخ و  ربارب 

مینک یم  هدهاشم  بیترت ، نیا  هب  هیآ 19 ) نامقل ، هروس  ( ) َِکتْوَص ْنِم  ْضُضْغاَو  َِکیْشَم  ِیف  ْدِْصقاَو  ( ) زیچ همه  و   ) نتفگ نخـس  نتفر و 
عضاوت قلخ و  نسح  ربص و  رکش و  لماش  هک  تسا  سکعنم  تایآ  رد  نامقل  تمکح  ناونع  هب  یقالخا ، لئاضف  زا  يا  هدمع  تمـسق  هک 

هس تایآ  رد  ات 19 ) هیآ 13  . ) تسا هدش  هداد  حیـضوت  هیآ  تفه  نمـض  هک  دوش ، یم  اهیدب  اب  هزرابم  اهیکین و  هب  توعد  يور و  هنایم  و 
ار یقالخا  لوصا  زا  یّمهم  تمـسق  هک  تسا ، هدـش  نایب  مهم  نامرف  هد  دوش ، یم  متخ  هب 153  عورش و  هیآ 151  زا  هک  ماعنا  هروس  هناـگ 

يرادبناج كرت  و  سک ، ره  ربارب  رد  تلادع  تیاعر  مدرم ;و  مومع  ماتیا ، نادـنزرف ، هب  تبـسن  متـس ، ملظ و  كرت  هلمج : زا  هتفرگرب  رد 
قح نینچمه  نطاب و  رهاظ و  ياهیراکتـشز  زا  زیهرپ  زین  و  تلادع ، لوصا  ضقن  ربارب  رد  ناتـسود  ناگتـسب و  ناکیدزن و  زا  دولآ  بّصعت 

حیضوت يارب  یقرواپ 1 . ( 1 .) كرـش هنوگره  زا  باـنتجا  زین  و  دوش ، یم  هقرفت  بجوـم  هچنآ  زا  زیهرپ  و  رداـم ، ردـپ و  ربارب  رد  یـسانش 
دعب هب  هحفص 28  مشـش ، دلج  هیآ ، هس  نیمه  لیذ  هنومن ، ریـسفت  رد  تسا ، هدمآ  قوف  هناگ  هس  تایآ  رد  هک  هناگهد  ياهنامرف  نیا  رتشیب 
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تایاور رد  یمالسا  قالخا  لوصا 

لوا تمسق 

یم بیقعت  ار  دوخ  هب  صوصخم  شور  هک  دوش  یم  هدید  تسا  هئّیس  هنسح و  یقالخا  لوصا  رگنایب  هک  یثیداحا  زین  یمالـسا  تایاور  رد 
هیلع ) قداـص ماـما  زا  یفاـک » لوصا   » باـتک رد  هک  یفورعم  ثیدـح  رد  1 ـ  هلمج : زا  دـنا ، هتـشاد  نانوی  يامکح  هک  ار  یـشور  هن  دـنک ،

نآ باحصا  زا  یهورگ  اب  دیوگ : یم  نارهم » نب  ۀعامس   » مان هب  ترضح  نآ  نارای  زا  یکی  هک : میناوخ  یم  نینچ  تسا  هدش  لقن  مالسلا )
نم دیوش ،» تیاده  ات  دیـسانشب  ار  لهج  لقع و  نایرکـشل  : » دومرف دمآ ، نایم  هب  لهج  لقع و  زا  نخـس  هک  میدوب  شتمدخ  رد  ترـضح 

زا لقع   ) ار لهج  سپس  دیرفآ ... ار  لقع  زاغآ ، رد  دنوادخ  : » دومرف ماما  دش ، میهاوخن  هاگآ  ام  دیهدن  حرـش  امـش  ات  موش ، تیادف  متفگ 
هب دوب  نآ  ّدض  هک  رکـشل  جنپ  داتفه و  داد و  لقع  هب  رکـشل  جنپ  داتفه و  دنوادخ  دـییوپ ) ار  تیـصعم  قیرط  لهج  دـمآ و  رد  تعاطا  رد 

َلَعَجَو تسا  لقع  ریزو  یکین  ِلْقَْعلا ; ُْریِزَو  َوُه  َوُْریَْخلَا  دومرف : نایب  ریز  حرش  هب  ار  لهج  لقع و  ( 1) رکشل جنپ  داتفه و  ماما ، سپس  لهج ».
ُْقیِدْـصَّتلاَو رفک  شّدـض  نامیا و  ُْرفُْکلا ;و  ُهُّدِـضَو  ُناـمیِْالاَو  تسا  لـهج  ریزو  هک  تسا  يدـب  نآ  ّدـض  ِلـْهَْجلا ;و  ُریِزَو  َوُهَو  َّرََّشلا  ُهَّدِـض 

ُهُّدِضَو ُلْدَْعلاَو  يدیمون  شّدض  دیما و  ُطُونُْقلا ; ُهُّدِضَو  ُءاجَّرلاَو  راکنا  شّدض  و  ءایبنا ) یهلا و  تایآ  هب  نامیا   ) قیدصت ُدوُمُُجلا ;و  ُهُّدِـضَو 
; ُناْرفُْکلا ُهُّدِـضَو  ُرْکُّشلاَو  ییاـضران  مشخ و  شّدـض  يدونـشخ و  اـضر و  ُطَـخَّسلا ; ُهُّدِـضَو  ُءاـضِّرلاَو  متـس  شّدـض  تلادـع و  ُرْوَـجلا ;و 

هّجوت یقرواپ 1 . اهنآ ) زا  ) يدیمون شّدـض  و  تسا ) مدرم  تسد  رد  هچنآ  هب   ) عمط ُسْأَْیلا ; ُهُّدِـضَو  ُعَمَّطلاَو  نارفک  شّدـض  يرازگرکش و 
ربارب رد  یّلقتـسم  عوضوم  ّرـش  ریخ و  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  یلو  تسا  عوضوم  هدمآ 78  تیاور  نیا  رد  هک  يروما  دادعت  هک  دیـشاب  هتـشاد 

هـس نیا  تسا ، دـئاقع  لوصا  هب  طوبرم  بیذـکت  قیدـصت و  رفک و  نامیا و  هوالع  هب  تسا ; اهنآ  نایم  رد  عماـج  هکلب  تسین ، رگید  روما 
لّـکوت و ُصْرِْحلا ; ُهُّدِـضَو  ُلُّکَوَّتلاَو   108 هحفـص دوب . دـهاوخ  عوضوم  جـنپ  داتفه و  ناـمه  هدـنامیقاب  دوش و  یم  ادـج  هعومجم  زا  دروم 

ُهُّدِضَو ُْملِْعلاَو  بضغ  شّدـض  تمحر و  ُبَضَْغلا ; اهُّدِـضَو  ُۀَـمْحَّرلاَو  یلدگنـس  شّدـض  تفأر و  ُةَوْسَْقلا ; ُهُّدِـضَو  ُۀَْـفأَّرلاَو  صرح  شّدـض 
ُدْهُّزلاَو يرد  هدرپ  شّدـض  تّفع و  ُکُّتْهَّتلا ; ُهُّدِـضَو  ُۀَّفِْعلاَو  تقامح  شّدـض  مهف و  ُقْمُْحلا ; ُهُّدِـضَو  ُمْهَْفلاَو  لهج  شّدـض  ملع و  ُلْهَْجلا ;

شّدض یـسرت و  ادخ  ُةَأْرُْجلا ; ُهُّدِضَو  ُۀَبْهَّرلاَو  تنوشخ  شّدض  ارادم و  ُقْرُْخلا ; ُهُّدِضَو  ُْقفَِّرلاَو  یتسرپایند  شّدض  دـهز و  ُۀَـبْغَّرلا ; ُهُّدِـضَو 
یگدزباتـش شّدـض  شمارآ و  تناتم و  ُعُّرَـسَّتلا ; اهُّدِـضَو  ُةَدؤُّتلاَو  ّربکت  شّدـض  عضاوت و  ُْربِْکلا ; ُهُّدِـضَو  ُعُضاوَّتلاَو  تراـسج  یکاـب و  یب 
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ُمالِْـستْسِْالاَو ییوگ  هدوهیب  شّدض  یـشوماخ و  ُرَذَْهلا ; ُهُّدِضَو  ُتْمَّصلاَو  يرابدربان  تهافـس و  شّدـض  يرابدرب و  ُهَفَّسلا ; ُهُّدِـضَو  ُْملِْحلاَو 
ُْربَّصلاَو ّکش  شّدض  و  یهلا ) دئاقع  ربارب  رد   ) میلست ُّکَّشلا ; ُهُّدِضَو  ُمیلْسَّتلاَو  رابکتسا  شّدض  و  قح ) ربارب  رد   ) میلست ُرابِْکتْسِْالا ; ُهُّدِضَو 

رقف شّدض  يزاین و  یب  ُْرقَْفلا ; ُهُّدِضَو  ینِْغلاَو  ماقتنا  شّدض  تشذگ و  ُماِقْتنِْالا ; ُهُّدِـضَو  ُحـْفَّصلاَو  یبات  یب  شدـض  ربص و  ُعَزَْجلا ; ُهُّدِـضَو 
ّتبحم و ُۀَْعیِطَْقلا ; ُهُّدِضَو  ُفُّطَعَتلاَو  يراکشومارف  شّدض  ظفح و  ُنایْسِّنلا ; ُهُّدِضَو  ُْظفِْحلاَو  تلفغ  شّدض  هّجوت و  ُوْهَّسلا ; ُهُّدِضَو  ُرُّکَذَّتلاَو 

ُةَّدَوَْملاَو عنم  شدض  تاساوم و  ُْعنَْملا ; اهُّدِضَو  ُةاساؤُْملاَو  صرح  شّدـض  تعانق و  ُصْرِْحلا ; ُهُّدِـضَو  ُعُُونُقلاَو  هطبار  عطق  شّدـض  دـنویپ و 
; ُۀَیِـصْعَْملا اَهُّدِضَو  ُۀَعاّطلاَو   109 هحفـص ینکـش  نامیپ  شّدض  افو و  ُرْدَْغلا ; ُهُّدِضَو  ُءافَْولاَو  توادع  شّدـض  یتسود و  ُةَوادَْـعلا ; اهُّدِـضَو 

الب شّدض  تمالـس و  ُءالَْبلا ; اَهُّدِضَو  ُۀَمالَّسلاَو  ییوج  يرترب  شّدـض  عوضخ و  ُلُواطَّتلا ; ُهُّدِـضَو  ُعوُضُْخلاَو  تیـصعم  شّدـض  تعاطا و 
قح ُلِطاْبلا ; ُهُّدِضَو  ُّقَْحلاَو  ییوگغورد  شّدض  یتسار و  ُبْذِکلا ; ُهُّدِضَو  ُقْدِّصلاَو  يزوت  هنیک  شّدـض  ّتبحم و  ُضُْغْبلا ; ُهُّدِـضَو  ُّبُحلاَو 

ُۀَماهَّشلاَو ّتین  یگدولآ  شّدض  صولخ و  ُبْوَّشلا ; ُهُّدِضَو  ُصالِخْالاَو  تنایخ  شّدض  تناما و  ُۀَنایِْخلا ; اَهُّدِضَو  ُۀـَنامالاَو  لطاب  شّدـض  و 
شّدض تفرعم و  ُراْکنِْالا ; اَهُّدِضَو  ُۀَفِْرعَْملاَو  یندوک  شّدض  مهف و  ُةَوابَْغلا ; ُهُّدِـضَو  ُمْهَْفلاَو  يدومخ  شّدـض  تماهـش و  ُةَدالِْبلا ; اَهُّدِـضَو 
هئطوت شّدض  بیغلا و  ظفح  ُةَرَکامُْملا ; اَهُّدِضَو  ِْبیَْغلا  ُۀَمالَـسَو  يرد  هدرپ  شّدض  ارادـم و  ُۀَفَـشاکُْملا ; اَهُّدِـضَو  ُةارادُْـملاَو  نافرع  مدـع 
ُمْوَّصلا َو  يزامن  یب  شّدض  زامن و  ُۀَعاضِْالا ; اَهُّدِض  ُةالَّصلاَو و  يرگاشفا  شّدض  و  مدرم ) رارسا   ) نامتک ُءاْشفِْالا ; ُهُّدِضَو  ُناْمتِْکلاَو  يرگ 

جح و ِقاْثیِْملا ; ُْذبَن  ُهُّدِضَو  ُّجَْـحلاَو  داهج  زا  يراددوخ  شّدـض  داهج و  ُلوُکُّْنلا ; ُهُّدِـضَو  ُداهِْجلاَو  راطفا  شّدـض  هزور و  ُراْطفِْالا ; ُهُّدِـض  و 
یکین ُقوُقُْعلا ; ُهُّدِضَو  ِْنیَِدلاْولاُِّربَو  ینیچ  نخـس  شّدض  نانخـس و  يرادهگن  ُۀَْمیِمَّنلا ; ُهُّدِضَو  ِْثیِدَْحلا  ُنْوَصَو  ادخ  ینکـش  نامیپ  شّدض 

فورعم و ُرَْکنُْملَا ; ُهُّدِضَو  ُفورُعَْملاَو  يراکایر  شّدض  ییوج و  قح  ُءایِّرلا ; اَهُّدِضَو  ُۀَقیقَْحلاَو  رازآ  تفلاخم و  شّدـض  ردام و  ردـپ و  هب 
ُفاْصنِْالاَو رارـسا  ياشفا  شّدض  هّیقت و  ُۀَعاذِْالا ; اَهُّدِضَو  ُۀَّیِقَّتلاَو  تنیز  شیامن  شّدض  یگدیـشوپ و  ُجُّرَبَّتلا ; ُهُّدِض  َوُْرتِّسلاَو  رکنم  شّدـض 

; ُرَذَْقلا اَهُّدِضَو  ُۀَفاظَّنلاَو  ینکـشراک  شّدـض  هحلاصم و  ُیْغَْبلا ; اهُّدِـضَو  ُۀَِـئیْهَّتلاَو   110 هحفـص بّصعت  شّدـض  فاصنا و  ُۀَّیِمَْحلا ; ُهُّدِـضَو 
زواجت شّدض  لادتعا و  يور و  هنایم  ُناوْدُْعلا ; ُهُّدِضَو  ُدْصَْقلاَو  ییایح  یب  شّدض  ایح و  ُْعلَْجلا ; اَهُّدِضَو  ُءایَْحلاَو  تفاثک  شّدـض  تفاظن و 
تکرب ُقْحَْملا ; اَهُّدِضَو  ُۀَکَرَْبلاَو  يریگتخس  شّدض  تلوهس و  َُۀبْوُعُّصلا ; اَهُّدِضَو  َُۀلوُهُّسلاَو  جنر  شّدض  تحار و  ُبَعَّتلا ; اَهُّدِضَو  ُۀَحاّرلاَو 

ُۀَمْکِْحلاَو یبلط  نوزف  شّدض  لادتعا و  ُةَرثاکُْملا ; اَهُّدِضَو  ُماوَْقلاَو  يرامیب  شّدض  یتسردنت و  ُءالَْبلا ; اَهُّدِـضَو  ُۀَِـیفاْعلاَو  ناصقن  شّدـض  و 
تداعس و ُةَواقِّشلا ; اَهُّدِضَو  ُةَداعَّسلاَو  یکبس  یفلج و  شّدض  راقو و  ُۀَّفِْخلا ; ُهُّدِضَو  ُراقَْولاَو  یتسرپاوه  شّدض  تمکح و  ُءاوَْهلا ; اَهُّدِضَو 

رورغم شّدض  ندیبلط و  شزوپ  ُراِرتْغِْالا ; ُهُّدِضَو  ُرافِْغتْـسِْالاَو  هانگ  رب  رارـصا  شّدض  هبوت و  ُرارْـصِْالا ; اَهُّدِـضَو  ُۀـَبْوَّتلاَو  تواقـش  شّدـض 
ُهُّدِضَو ُطاشَّنلاَو  اعد  زا  يراددوخ  شّدض  اعد و  ُفاْکِنتْسِْالا ; ُهُّدِضَو  ُءاعُّدلاَو  یتسس  شّدض  ّتیّدج و  ُنُواهَّتلا ; اَهُّدِضَو  ُۀَظَفاحُْملاَو  ندوب 
شّدض مدرم  اب  شـشوج  تفلا و  ُۀَقْرُْفلا ; اَهُّدِضَو  ُۀَْفلُالاَو  مغ  شّدـض  يداش و  ُنْزُْحلا ; ُهُّدِـضَو  ُحَرَْفلاَو  تلاسک  شّدـض  طاشن و  ُلَسَْکلا ;

َْوا ٍِّیبَن  ِّیِـصَو  َْؤا  ٍِّیبَن  ِیفِّالا  ِلْقَْعلا  ِدانْجَا  ْنِم  اهُّلُک  ُلاصِْخلا  ِهِذه  ُعِمَتَْجتالَف  لخب  شّدض  تواخـس و  ُلُْخْبلا ; ُهُّدِضَو  ُءاخَّسلاَو  یبلط  ییادـج 
َلِمْکَتْـسَی یّتَح  ِدونُْجلا  ِهِذَـه  ُضَْعب  ِْهِیف  َنوُکَی  ْنَا  ْنِم  ُولْخَیال  ْمُهَدَـحَا  َّنِاَف  ْاِنیلاوَم  ْنِم  َکـِلذ  ُِرئاـس  اـّمَاَو  ِناـْمیِِْالل  ُهَْبلَق  ُهّللا  َنَحَْتِما  ْدَـق  نِمُؤم 

ِۀَبَناجُِمبَو ِهِدُونُجَو  ِلْقَْعلا  ِۀَـفِْرعَِمب  َِکلذ  ُكَرْدـُی  امَّنِاَو  ِءایـصْوالاَو  ِءاِیْبنالا  َعَم  ایلُْعلا  ِۀَـجَرَّدلا  ِیف  ُنوُکَی  َِکلذ  َدـْنِعَف  ِلْهَْجلا  ِدُونُج  ْنِم  یِّقَُنیَو 
. هُّللا َءاْشنِا  ِِهتاضْرَمَو  ِِهتَعاِطل  ْمُکاِّیاَو  ُهّللَا  اَنَقَّفَو  ِهِدُونُجَو  ِلْهَْجلا 

مود تمسق 

شبلق دنوادخ  هک  ینمؤم  ای  ربمایپ  یّصو  ای  ربمایپ  رد  رگم  دوش  یمن  عمج  لماک  روطب  لقع  نایرکشل  نیا  دومرف : ماما  سپـس   111 هحفص
نآ و لیمکت  هار  رد  دننایرکشل و  نیا  زا  یشخب  ياراد  یضعب  ام  ناتسود  ریاس  یلو  تسا ، هدرک  ادیپ  یگتـسیاش  هدومزآ و  نامیا  يارب  ار 
هک تسا  نکمم  یتروص  رد  نیا  و  دنریگ ، یم  رارق  ءایصوا  ءایبنا و  اب  الاب  هجرد  رد  ماگنه  نآ  رد  دنـشاب و  یم  دوخ  زا  لهج  رکـشل  درط 
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بسک شتعاطا و  يارب  ار  امـش  ام و  دنوادخ  دوش ; لصاح  شنایرکـشل  لهج و  زا  يرود  شنایرکـشل و  لقع و  هب  تبـسن  یفاک  یهاگآ 
روطب ار  نآ  نارظنبحاص  زا  یضعب  هک  تسا  یمالـسا  قالخا  عورف  لوصا و  هرابرد  یعماج  ثیدح  الاب ، ثیدح  ( 1 !) دراد ّقفوم  وا  ياضر 
هدمآ راصق  تاملک  رد  هغالبلا  جهن  رد  هک  یثیدح  رد  2 ـ  دنا . هتشون  نآ  نوماریپ  يا  هناگادج  باتک  و  هداد ، رارق  ثحب  عوضوم  لقتسم 
نامیا نامیا ، زا  روظنم  هک  دهد  یم  ناشن  ثیدح  لیذ   ) دندیسرپ نامیا  هرابرد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ماما  زا  هک  میناوخ  یم  تسا 
ِنیقَْیلاَو ِْربَّصلا  یَلَع  َِمئاـعَد ، َِعبْرَا  یلَع  ُناـْمیِْالَا  : » دوـمرف باوـج  رد  ماـما  دوـش ) یم  لـماش  زین  ار  قـالخا  لوـصا  هک  تسا  یلمع  یملع و 

یَلَع بَعُـش ، َِعبْرَا  یلَع  اْهنِم  ُْربَّصلاَو   » دوزفا سپـس  داهج ». تلادـع و  نیقی و  ربص و  رب  دراد : رارق  هیاپ  راـهچ  رب  ناـمیا  ِداـهِْجلاَو ; ِلْدَْـعلاَو 
ياهـشاداپ تشهب و  هب  قوش  .« ) راظتنا دـهز و  سرت و  قوش و  رب  تسا ; راوتـسا  هیاـپ  راـهچ  رب  زین  ربص  ِبُّقَرَّتلاَو ; ِدـْهُّزلاَو  ِقَفَّشلاَو  ِقْوَّشلا 

قرب قرز و  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  دـهز و  و  تسا ) اهیدـب  زا  زیهرپ  اهیبوخ و  يوس  هب  تکرح  هیام  هک  خزود ، اهرفیک و  زا  سرت  و  یهلا ،
. دنک یم  قیوشت  کین  لامعا  ماجنا  هب  ار  ناسنا  هک  یگدنز  نایاپ  گرم و  راظتنا  و  درمش ، زیچان  ار  بئاصم  ناسنا  دوش  یم  ببس  هک  ایند 

شخب راهچ  رب  زین  نیقی  َنِیلَّوالا ; ِۀَّنُـسَو  ِةَْربِْعلا ، ِۀَظِعْوَمَو  ِۀَـمْکِْحلا ، ِلُّوََأتَو  ِۀَـنْطِْفلا  ِةَرِْـصبَت  یلَع  بَعُـش ، َِعبْرَا  یلَع  اْهنِم  ُنیقَْیلاَو  : » دوزفا دـعب 
یقرواپ 1. ناینیشیپ ». شور  هب  هّجوت  ثداوح و  زا  نتفرگ  دنپ  تمکح ، قیاقد  هب  ندیسر  یکریز ، يرایشوه و  رد  شنیب  دوش : یم  میـسقت 

ِرْوَغَو ِمْهَْفلا ، ِِصئاغ  یلَع  بَعُـش ، َِعبْرَا  یلَع  اْهنِم  ُلَدَْعلا  و  : » دیازفا یم  سپـس   112 هحفص ثیدح 14 . ات 23 ، ص 20  ج 1 ، یفاک ، لوصا 
تواضق سپـس ) ، ) شناد ملع و  رد  روغ  بلاطم ، مهف  يارب  ّتقد  تسا : هخاش  راهچ  رب  زین  تلادع  ِْملِْحلا ; ِۀَخاسَرَو  ِمْکُْحلا ، ِةَرْهُزَو  ِْملِْعلا ،

ِنَع ِیْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمالا  یَلَع  بَعُـش  َِعبْرَا  یلَع  اْهنِم  ُداهِْجلاَو  : » دـیامرف یم  نایاپ  رد  و  رادـیاپ ». يرابدرب  ملح و  ماجنارـس )  ) حـیحص و
هکرعم رد  یتسار  قدص و  رکنم ، زا  یهن  و  فورعم ، هب  رما  دراد : هخاش  راهچ  زین  داهج  َنیِقِساْفلا ; ِنآنَشَو  ِنِطاوَْملا ، ِیف  ِقْدِّصلا   َ ِرَْکنُْملا و

(1 .) دهد یم  حرش  ار  کی  هب  کی  دزادرپ و  یم  تسا ، نآ  لباقم  هطقن  هک  رفک  هناگراهچ  ياهنوتس  هب  سپس  ناقساف ». اب  ینمشد  و  دربن ،
قالخا لماش  هک  نورب  نورد و  رد  ار  نآ  راثآ  رفک و  نامیا و  یـساسا  لوصا  يریظن  یب  ّتقد  اب  ماما  دوش ، یم  هظحـالم  هک  هنوگ  ناـمه 

ار يرگید  لاقم  ثیدح  نیا  تاّیئزج  یـسررب  هک  تسا ، هدرک  رکذ  يرگید  ياه  هخاش  هخاش ، ره  يارب  هدومرف و  میـسرت  دوش  یم  یلمع 
، ِةَرِخْالاَو اْینُّدـلا  َریَخ  َِیتُوا  ْدَـقَف  َّنُهَیِطُْعا  ْنَم  ٌَعبْرَا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  3 ـ  دبلط . یم 
: تسا هدـش  هداد  وا  هب  ترخآ  اـیند و  ریخ  دوش  هداد  سک  ره  هب  تسا  زیچ  راـهچ  قـْلُخ ; ُنْسُحَو  نَْطب  ُۀَّفِعَو  ۀـَنامَا ، ُءادَاَو  ْثیِدَـح  ُقْدِـص 

ثیدـح رد  رت و  هدرـشف  روطب  ینعم  نیمه  4 ـ  ( 2 .«) قلخ نسح  و  مارح ) زا  زیهرپ   ) مکـش تّفع  و  تناـما ، ءادا  نتفگ و  نخـس  رد  یتسار 
نآ رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  دزومایب  وا  هب  يزیچ  درک  اضاقت  دیسر و  شتمدخ  یـسک  تسا ، هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید 
هک تسا  نینچ  عـقاو  رد  ( 3 !«) وگم غورد  ْبِذْکَتال ; : » دومرف وا  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دـشابن ، ینالوط  نخـس  رب  لمتـشم  و  دـشاب ،

یّتح دیوگن و  غورد  مه  نتـشیوخ  هب  دـیوگن ، غورد  مدرم  هب  اهنت  هن  ناسنا  هک  هتفرگ  رارق  قدـص  یتسار و  رب  یقالخا  لئاضف  مامت  هشیر 
متسرپ و یم  ار  وت  اهنت  ادنوادخ  دیوگ  یم  دناوخ و  یم  ُنیعَتْـسَن » َكاِّیاو  ُُدبْعَن  َكاِّیا   » زامن رد  هک  یماگنه  دیوگن ; غورد  دوخ  يادخ  هب 
عوضخ و اهنت  دشاب و  رانکرب  سفن  ياوه  یناطیش و  دوبعم  هنوگره  زا  دشابن ، نخـس  نیا  رد  یغورد  نیرتمک  میوج ، یم  يرای  وت  زا  اهنت 

ادخ فطل  رب  هیکت  اهنت  دـشاب ، رانک  رب  هّللا  يوس  ام  ماقم و  تردـق و  هاج و  لام و  رب  ندرک  هیکت  زا  سپ ، دـشاب ; قح  ربارب  رد  شمیلـست 
، هغالبلا جهن  راصق  تاملک  یقرواپ 1 . دوش . یم  هدنز  وا  رد  قالخا  عورف  لوصا و  مامت  دشاب  نینچ  یـسک  رگا  دیوج . ددـم  وا  زا  دـنک و 
( هبعش رفکلا و  مئاعد  باب   ) ص 391 دلج 2 ، یفاک ، لوصا  رد  رفک ، هناگراهچ  بعـش  هرابرد  ثیدـح  نیا  هیبش  صیخلت ;) اب   ) هملک 31
« قالخالا لضفا   » ناونع تحت  یتاریبعت  یمالـسا  تاـیاور  رد  113 5 ـ  هحفص ص 264 . لوقعلا ، فـحت  . 3 مـکحلا . ررغ  . 2 تسا . هدمآ 

ياهـشخب هب  هراشا  زین  اهنآ  رد  هک  دوش  یم  هدـید  لاصخلا » لمجا   » و قالخالا » نسحا   » و قالخالا » مرکا   » اـی یقـالخا ) تافـص  نیرترب  )
ُْربَّصلا َلاـقَف  ِقـالخالا  ِلَْـضفَا  ْنَع  مالـسلا ) هیلع  ) ُِرقاـْبلا َِلئُـس  : » میناوـخ یم  یثیدـح  رد  هـلمج ، زا  تـسا ; هدـش  یقـالخا  لوـصا  زا  یمهم 

(1 .«) تسا ششخب  دوج و  و  تماقتـسا ) ییابیکـش و   ) ربص دومرف : دش ، لاؤس  قالخا  نیرتهب  هرابرد  ( مالـسلا هیلع  ) رقاب ماما  زا  ُۀَحامَّسلاَو ;
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تواخس یمالسا  قالخا  نیرتشزرا  اب  ُلْدَْعلا ; ًاعْفَن  اهُّمَعَاَو  ءاخَّسلا  ِقالْخالا  ُمَرْکَا  : » دومرف هدمآ ، مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  يرگید  ثیدح  رد 
ُْنِیلَو ُمـْلِْحلاَو  ُعُـضاوَّتلا  ِِقئـالَْخلا  ُفَرـْـشَا  : » میناوـخ یم  ترــضح  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 2 .«) تسا تلادـع  اـهنآ  نیرتدوـسرپ  و 
هیلع ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 3 .«) تسا ارادـم  يریذـپ و  فاطعنا  شمرن و  ملح و  عضاوت و  یقالخا ، تافـص  نیرترب  ; ِِبناْجلا
ِْریَِغب ٌلُغاشَتَو  ةافاکُم ، ِبَلَط  ِالب  ٌحامَسَو  َۀباَهَمِالب ، ٌراقِو  َلاقَف  ُلَمْجَا  ِءْرَْملِاب  ِلاصِْخلا  ُّيَا  : » دندیسرپ ترـضح  نآ  زا  هک  میناوخ  یم  مالـسلا )
لثم اب  هلباقم  راظتنا  هک  یـششخب  و  دشابن ، سرت  داجیا  اب  مأوت  هک  يراقو  دومرف : تسا ؟ رتابیز  یناسنا  تافـص  زا  کیمادـک  اْینُّدـلا ; ِعاتَم 

، یفاک لوصا  . 4 مکحلاررغ . 2 و 3 . ص 358 . ج 36 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 4 .«) تسا ایند  عاتم  ریغ  هب  ندش  لوغـشم  و  دشابن ، نآ  رد 
تحت تشز ، قالخا  لوصا  نآ  رد  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  زاـب  114 6 ـ  هحفص ص 240 . ج 2 ،

ّربکت صرح و  تسا : زیچ  هس  رفک  لوصا  ُدَسَْحلاَو ; ُرابِْکتْسِْالاَو  ُصْرِْحلا  ُۀَثالَث : ِْرفُْکلا  ُلوُُصا  : » دومرف تسا ، هدش  نایب  رفکلا  لوصا  ناونع 
، اْهنِم َلَکَا  ْنَا  ُصْرِْحلا  ُهَلَمَح  ِةَرَجَّشلا  ِنَع  َیُِهن  َْنیِح  َمَدآ  َّنِاَف  ُصْرِْحلا  اّمَاَف  : » دومرف نایب  نینچ  لـصا  هس  نیا  حیـضوت  رد  سپـس  دـسح ». و 

دش رهاظ  اجنآ  رد   ) صرح اّما  هَبِحاص ; امُهُدَحَا  َلَتَق  ُْثیَح  َمَدآ  اْنبِاَف  ُدَسَْحلا  اّمَاَو  َرَبْکَتِْـسا ، َمَدِال  ِدوُجُّسلِاب  َِرُما  َْنیِح  ُْسِیْلبِاَف  ُرابِْکتْـسِْالا  اّمَاَو 
اّما و  دـش ) هدرب  نوریب  تشهب  زا  و   ) دروخب نآ  زا  هک  درک  راداو  ار  وا  صرح  دـش ، صوصخم  تخرد  نآ  زا  یهن  هک  یماـگنه  مدآ  هک )

هـشیمه يارب  درک و  يراددوخ  هدجـس  زا  و   ) دیزرو ّربکت  دش  مدآ  يارب  دوجـس  هب  رومأم  هک  یماگنه  سیلبا  هک ) دش  رهاظ  هاگنآ   ) ّربکت
(1 .«) دیناسر لتق  هب  ار  وا  درب و  دسح  يرگید  رب  یکی  مدآ  رـسپ  ود  هک ) دش  رهاظ  هاگنآ   ) دـسح اّما  و  دـش ) یهلا  هاگرد  دورطم  نوعلم و 
ار مدآ  صرح ، دوب . هدیهوکن  تفص  هس  نیا  داد ، خر  نآ  زاغآ  رد  ای  ّتیناسنا  ناهج  رد  هک  یگرزب  ياهیتخبدب  همشچرس  بیترت ، نیا  هب 
. دش ناهج  رد  تیانج  يزیرنوخ و  لتق و  هیاپ  دسح  دنار ;و  ادخ  هاگرد  زا  هشیمه  يارب  ار  سیلبا  رابکتسا ، درک ;و  نوریب  یهلا  تشهب  زا 

هللا یلص  ) مرکا ربمغیپ  دیوگ : یم  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  میهد ، یم  نایاپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکاربمایپ زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا  7 ـ 
ُّبُحَو ِۀَـحاّرلا  ُّبُحَو  ِمْوَّنلا  ُّبَحَو  ِماـعَّطلا  ُّبُحَو  ِۀَـسایِّرلا ، ُّبُحَو  اْینُّدـلا  ُّبُح  ٌّتِس : ِِهب  َّلَـجَوَّزَع  ُهّللا  َیِـصُعام  َلَّوَا  َّنِا  : » دوـمرف هـلآو ) هـیلع 

ماعط تسایر و  ایند و  لام ) هب  یطارفا   ) ّتبحم دوب : زیچ  شش  دش  ماجنا  نآ  هلیسو  هب  یهلا  نایصع  ینامرفان و  هک  يزیچ  نیتسخن  ِءاسِّنلا ;
عومجم زا   115 هحفص ح 3 . ص 105 ، ج 69 ، راحب ، . 2 ص 289 . ج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . ( 2 !«) ناـنز یبلط و  تحار  باوخ و  و 
هدافتـسا زین  تایاور  عومجم  زا  هک  هنوگ  نامه  یلو  دـش ; نشور  الامجا  یقالخا  لیاذر  یقالخا و  لیاضف  لوصا  دـش  رکذ  ـالاب  رد  هچنآ 

لماوع و عّونتم و  رایـسب  ياه  هزیگنا  دب  کین و  قالخا  هک  ارچ  تفرگ ; رظن  رد  ینعم  نیا  يارب  ناوت  یمن  ینّیعم  صاخ و  ددـع  دوش  یم 
تافـص درادن ، یّـصاخ  هرامـش  دادعت و  ناسنا ، ینامـسج  تافـص  هک  هنوگ  نامه  رگید ، ریبعت  هب  دراد ;و  نوگانوگ  فلتخم و  ضراوع 

117 هحفص  116 هحفص تسا . نوریب  هرامش  زا  زین  دب  بوخ و  یناحور 

رگیدکی اب  یقالخا  لئاسم  دنویپ  .7

یئادج لیلد ، نیمه  هب  دوش . یم  هدید  یقالخا  لیاذر  نایم  رد  یکیدزن  هطبار  هک  هنوگ  نامه  دـنطوبرم  رگیدـکی  اب  ًابلاغ  یقالخا  لیاضف 
دنویپ رطاخ  هب  هاگ  تسا و  اهنآ  كرتشم  ياه  هشیر  رطاخ  هب  یهاگ  طابترا  دنویپ و  نیا  تسین . ریذپ  ناکما  ًابلاغ  رگیدـکی  زا  اهنآ  لماک 
هدیئاز دراوم  زا  يرایـسب  رد  ندرک  تبیغ  میراد ; ینـشور  ياهلاثم  اه ، هشیر  دنویپ  ینعی  لّوا  تمـسق  رد  رگیدکی . اب  اهنآ  جیاتن  تارمث و 

ار شتّیـصخش  دربب و  ار  وا  يوربآ  تسوا ، دـسح  دروم  هک  یـسک  ندرک  تبیغ  اب  دـشوک  یم  دوسح  صخـش  تسا ، دـسح  هلیذر  تفص 
دـسح هلیذر  ناـمه  زا  هک  دوش  یم  رایـسب  زین  نارگید  ندرمـش  کـچوک  ریقحت و  ینیبرتربدوخ ، ّربکت و  ءارتفا ، تمهت و  دنکـشب ; مهرد 

یم هزرابم  زین  یـسولپاچ  ّقلمت و  رورغ و  ربک و  دسح و  اب  دریگ ، یم  ار  عمط  ولج  هک  هنوگ  نامه  عبط  ّولع  سکعب ، دریگ . یم  همـشچرس 
يارب هاگ  و  دوش ، رگید  ياهغورد  همشچرس  تسا  نکمم  غورد  کی  دوش ، یم  هدید  یبوخب  دنویپ  نیا  زین  تارمث  جئاتن و  دروم  رد  دنک .

; دناشوپب ار  لّوا  مرج  راثآ  ات  دهد  ماجنا  يرگید  مئارج  مرج ، کی  ماجنا  اب  ای  دـیالایب ;و  يرگید  ياهاطخ  ناهانگ و  هب  تسد  نآ  هیجوت 
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نآ دننام  یعامتجا و  نواعت  ای  دارفا  نایم  رد  دنویپ  یتسود و  ّتبحم و  هب  یهتنم  تناما ، تیاعر  دننام  یقالخا  لمع  کی  ماجنا  سکعب ، و 
میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  یثیدح  رد  تسا ; هدـمآ  مهم  رما  نیا  هب  یفیطل  تاراشا  زین  یمالـسا  تایاور  رد   118 هحفص دوش . یم 
تافـص هّیقب  راظتنا  رد  ینیبب ، ییابیز  بلاج و  تفـص  یـسک  رد  هک  یماگنه  اِهتاوَخَا ; ْرِظَْتناَف  ٌۀَِـعئار  ٌۀَّلَخ  ِلُـجَّرلا  ِیف  َناـک  اذِا  : » دومرف هک 

; ضْعَِبب ٌدَّیَقُم  اهُـضَْعب  ِمِراکَْملا  َلاـصِخ  َّنِا  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 1 !«) شاب وا ، کین 
ُءاطِْعاَو ِسْأَْبلا  ُقْدِـصَو  ِثیدَْـحلا  ُقْدِـص   » هب تسا  هدـش  هراشا  ثیدـح  نیمه  لیذ  رد  و  دـندّیقم ». طوبرم و  رگیدـکی  اب  هتـسیاش  تاـفص 

، ییوگتـسار ءاـیَْحلا ; ِّنُهُـسْأَرَو  ِفـیَّضلا  يَُرقَو  ِبِحاّـصلاَو  ِراـْجلا  َیِلا  ُدُّدَوَّتلاَو  ِمِـحَّرلا  ُۀَلِـصَو  ِۀـَنامالا  ُءادَاَو  ِِعیاـنَّصلِاب  ُتاـفاکُملاَو  ِلـِئاّسلا 
هیاسمه و هب  تبـسن  ّتبحم  محر ، هلـص  تناما ، يادا  یکین ، هب  یکین  شاداپ  هدـننک ، تساوخرد  هب  شـشخب  گنج ، نادـیم  رد  تمواـقم 

اهیتشز هانگ و  زا  رّفنت  نآ  حور  هک  اـیح  عقاو  رد  ( 2 .«) تسا هتفرگ  رارق  ءایح  اهنآ  همه  سأر  رد  و  نامهم ، زا  هتـسیاش  ییاریذپ  و  تسود ،
هزرابم و نادیم  رد  تمواقم  تناما و  اب  یکیدزن  دنویپ  تقادص  هک  هنوگ  نامه  دوشب ، الاب  یقالخا  لاعفا  مامت  همـشچرس  دـناوت  یم  تسا 

َلَعَج َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِا  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یموس  ثیدح  رد  دراد . ناگیاسمه  ناتسود و  ناگتسب و  اب  یتسود  ّتبحم و 
ار اهلفق  نآ  دیلک  هداد و  رارق  ییاهلفق  اهیدب  يارب  دـنوادخ  ِبارَّشلا ; َنِم  ٌرَـش  ُبذِْـکْلاَو  ُبارَّشلا ، َِلاْفقالا  َْکِلت  َحـِْیتافَم  َلَعَجَو  ًالاْفقَا  ِّرَّشِلل 

نیمه هیبش  دوش . ناـهانگ  عاونا  همـشچرس  دـناوت  یم  غورد  هک  نیا  هب  هراـشا  ( 3 .«) تسا رتدـب  بارـش  زا  غورد  تـسا و  هداد  رارق  بارش 
ْتَیب یف  اهُّلُک  ُِثئابَْخلا  ِتَلِعُج  : » دومرف هک  اجنآ  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماما  ثیدـح  رد  يرت  هدرـشف  تروص  هب  ینعم 

یقرواپ 1. ( 4 .«) تسا غورد  نآ  دیلک  و  تسا ) هتـسب  نآ  ِرد  هک   ) هدش هداد  رارق  یقاطا  رد  اهیدب  اهیتشز و  مامت  َبْذِْـکلَا ; اهُحاتْفِم  َلِعُجَو 

.4 ثیدح 3 . هحفص 236 ، دلج 69 ، راونالاراحب ، . 3 هحفص 375 . دلج 66 ، راونالاراحب ، . 2 ثیدح 129 . هحفص 411 ، دلج 66  راحب ،
هدمآ یتیاور  رد  میهد : یم  نایاپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  اب  ار  نخـس  نیا   119 هحفص هحفص 263 . دلج 69 ، راحب ،

انز موش ، یم  هانگ  راهچ  بکترم  یناهنپ  رد  نم  هّللا ! لوسرای  درک : ضرع  دمآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تمدـخ  يدرم  تسا ،
ایوگ ! ) منک یم  كرت  ار  نآ  وت  رطاخ  هب  ییامرفب  هک  ار  اهنآ  زا  کـی  ره  َکـَل ; اـُهتْکََرت  َْتئِـش  َّنُُهتَّیَاَـف  غورد ، تقرـس و  رمخ و  برـش  و 

وا هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دنک ). كرت  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  رطاخ  هب  ار  یکی  تساوخ  یم  دوبن ، اهنآ  همه  كرت  هدامآ 
غارس هب  تفرگ  میمـصت  هک  یماگنه  تشگزاب ; هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدخ  زا  درم  نآ  نک »! اهر  ار  غورد  َبْذِْکلا ; َِعد  : » دومرف
رگا دـنک ، لاؤس  نم  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تسا  نکمم  مهد  ماـجنا  ار  راـک  نیا  رگا  تفگ  شدوخ  هب  دورب ، تّفع  یفاـنم  لـمع 

سپـس درک .) كرت  ار  لمع  نیا  راـچان   ) ما هتـسکش  وا  اـب  ار  دوخ  ناـمیپ  میوگب  غورد  رگا  و  دـنک ، یم  يراـج  نم  رب  دـح  میوگ  تسار 
ْدَق : » تفگ تشگرب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تمدخ  هب  دمآ ، شیپ  وا  يارب  رکف  نیمه  زاب  تفرگ ، رمخ  برـش  تقرـس و  هب  میمـصت 

مهاوخ كرت  ار  ناـهانگ  نیا  ماـمت  نم  تهج  نیمه  هب  یتسب ، نم  رب  ار  اـههار  ماـمت  امـش  َعَمْجَا ; َّنُُهتْکََرت  ْدَـقَف  ُهَّلُک  َلـیبَّسلا  َّیَلَع  َتْذَـخَا 
ًاـصوصخم قالخا و  بیذهت  سوفن و  تیبرت  يارب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  دش  هتفگ  هچنآ  عومجم  زا  ( 1 !«) دومن

اب هک  رگید  ياهوخ  قلخ و  تانراقم و  زا  و  درک ، عورش  تسا  نآ  هب  هتسباو  هتسویپ و  هک  يروما  زا  دیاب  اهوخ  قلخ و  زا  یـضعب  حالـصا 
121 هحفص  120 هحفص ص 357 . دلج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  یقرواپ 1 . تفرگ . کمک  تسا  طبترم  نآ 

؟ مینک عورش  اجک  زا  . 8

مینک عورش  اجک  زا 

اب هک  تسا  نآ  عقوم  نونکا  میا ; هتخانـش  نآ  رگید  ياهگرب  خاش و  اه و  هزیگنا  راثآ و  جـئاتن و  قالخا و  ملع  هرابرد  ار  یتایّلک  نونکاـت 
ینیع لئاسم  هب  ینهذ  لئاسم  زا  رگید ، ریبعت  هب  ای  مینک ;و  عورش  ار  سفن  بیذهت  هار  یّلک ، ياهیهاگآ  تاعالّطا و  نیا  نتـشاد  تسد  رد 
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مهارف یناحور  رفس  نیا  يارب  ار  مزال  ياهیگدامآ  مینک و  فّقوت  تسا  مزال  زین  اجنیا  رد  یلو  میوش . تاّیئزج  دراو  تایّلک  زا  و  میزادرپب ،
1 دوش : هّجوت  ریز  روما  هب  تسا  مزال  زین  و  میوشن ، ندوب  هشقن  یب  یگمانرب و  یب  یناریح و  ینادرگرس و  راتفرگ  هار ، ریـسم  رد  ات  میزاس ،

ظعاو نورد و  ظعاو  شقن  3 ـ  تسا ؟ مزال  ییامنهار  داتسا و  هلحرم  ره  رد  ایآ  یقالخا 2 ـ  لئاسم  اب  دروخرب  یگنوگچ  رد  هاگدید  هس   ـ
و اهاعد ، تادابع و  ادـخ ، دای  دـننام : دـنک ; کـمک  گرزب  رایـسب  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ناـسنا  هب  دـناوت  یم  هک  يروما  نورب 4 ـ 

122 هحفص طیحم  ندوب  كاپ  5 ـ  نیقلت . و  موادم ، ياهزردنا  تارایز ،

یقالخا لئاسم  اب  دروخرب  رد  هاگدید  هس 

. تسا داهج  یعون  سفن  بیذهت  لّوا : هاگدید 

. دنتـسه اهناسنا  نیمک  رد  هک  تسا ، ینورد  نانمـشد  اب  هزرابم  داهج و  یعون  سفن  بیذهت  دیوگ : یم  هک  تسا  یهاگدید  لّوا ، هاگدید 
هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  میناوخ : یم  هک  اـجنآ  تسا  هدـش  هتفرگ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  فورعم  ثیدـح  زا  هاگدـید  نیا 

َداهِْجلا اُوَضَق  مْوَِقب  اًبَحْرَم  : » دومرف دنتـشگزاب  داهج  زا  هک  یماگنه  داتـسرف ، داـهج  نادـیم  يوس  هب  ار  مالـسا  نادـهاجم  زا  یهورگ  هلآو )
هک یتّیعمج  رب  نیرفآ  ِسْفَّنلا ; ُداهِج  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص  ) َلاق ُرَبْکالا ، ُداهِْجلااَم  ِهّللا  َلوُسُرای  َلـیقَف  ُرَبْکـالا  ُداـهِْجلا  ُمِْهیَلَع  َیَِقبَو  َرَغْـصالا 

داهج دومرف : تسیچ ؟ ربکا  داهج  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  یسک  تسا ; هدنام  اهنآ  شودرب  ربکا  داهج  دنداد و  ماجنا  ار  رغـصا  داهج 
یتَّلا ُهَسْفَن  َدَهاج  ْنَم  ِداهِْجلا  ُلَْضفَا  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص  ) َلاق َُّمث  : » تسا هدـمآ  نینچ  ثیدـح  نیمه  لیذ  رد  راونالاراحب  رد  ( 1 .«) سفن اب 

رد هک  ینآرق  تایآ  زا  یـضعب  ( 2 .«) تسا هتفرگ  رارق  ولهپ  ود  نایم  رد  هک  تسا  یـسفن  اب  داهج  داـهج ، نیرترب  دومرف  سپـس  ِْهیَْبنَج ; َْنَیب 
هک رظن  نیا  زا  ای  و  تسا ، سفن  اب  داهج  صوصخ  هب  رظان  هک  رظن  نیا  زا  ای  تسا ، هدـش  ریـسفت  ربکا  داـهج  هب  زین  هدـش  دراو  داـهج  هنیمز 

ُدِهاُجی امَّنِاَف  َدَهاج  ْنَمَو  : » توبکنع هروس  هیآ 6  لیذ  رد  یمق  ریـسفت  رد  دوش . یم  لماش  ار  داهج  زا  شخب  ود  ره  هک  دراد  یّماع  موهفم 
یم تسا ». زاین  یب  نایناهج  همه  زا  دـنوادخ  هک  ارچ  دـنک ، یم  داهج  دوخ  يارب  دـنک  داهج  هک  یـسک  َنیَملاْعلا ; ِنَع  ٌِینََغل  َهّللا  َّنِا  ِهِسْفَِنل 

عورـشمان و تاّذل  تاوهـش و  ربارب  رد  سفن  اب  هزرابم  روظنم  ینعی ، یِـصاعَملاَو ; ِتاّذَّللاَو  ِتاوَهَّْشلا  ِنَع  ُهَسْفَن  َلاق  َدَـهاج ... ْنَمَو  میناوخ :
رد رتشیب  نیا  و  دـنک ، یم  ناسنا  دوخ  هّجوتم  ار  داهج  هدـیاف  هیآ  نیا  رد  هک  دریگ  یم  همـشچرس  اـجنآ  زا  ریـسفت  نیا  ( 3 .«) تسا ناهانگ 

دوهـش هّللاءاقل و  میناد  یم  و  ِهّللا )... َءاِقل  اوُجرَی  َناک  ْنَم   ) تسا هّللاءاقل  زا  نخـس  نآ  زا  لـبق  هیآ  رد  هک  نیا  هژیوب  تسا ، سفن  اـب  داـهج 
داهج لّوا ، باـب   ) هحفص 122 دلج 11 ، هعیّـشلا ، لئاسو  یقرواپ 1 . دـشاب . یم  سفن  اب  داـهج  یلـصا  فدـه  وا  برق  هب  ندیـسر  یهلا و 

رد  123 هحفص هحفص 65 . دلج 67 ، راونالاراحب ، و  هحفص 148 ، دلج 2 ، یمق ، ریسفت  . 3 هحفص 65 . دلج 67 ، راونالاراحب ، . 2 سفّنلا .)
صولخ اب   ) ام هار  رد  هک  اهنآ  َنینِـسْحُْملا ; َعََمل  َهّللا  َّنِاَو  انَُلبُـس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انیف  اوُدَهاج  َنیذَّلاَو  : » تسا هدمآ  زین  توبکنع  هروس  هیآ  نیرخآ 

ْمُهَّنَیِدْهََنل هلمج  و  ام ) قیرط  رد   ) انیف هنیرق  هب  زین  هیآ  نیا  تسا ». ناراکوکین  اب  ادـخ  درک و  میهاوخ  ناشتیادـه  نیقی  هب  دـننک  داهج  ّتین )
یم لماش  ار  داهج  ود  ره  هک  دراد  یّماع  موهفم  ای  تسا ;و  ربکا  داهج  هب  رظان  رتشیب  مینک ) یم  تیادـه  دوخ  ياـههار  هب  ار  اـهنآ   ) اـنَُلبُس
ادخ هار  رد  جَرَح ; ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  امَو  ْمُکابَتْجاَوُه  ِهِداهِج  َّقَح  ِهّللا  ِیف  اوُدِهاجَو  : » تسا هدمآ  زین  جـح  هروس  هیآ 78  رد  دوش .

.« تسا هدراذـگن  امـش  رب  یّقاش  نیگنـس و  راک  دوخ ) نییآ  و   ) نید رد  هدـیزگرب و  ار  امـش  وا  دـیئامن ، ادا  ار  شداهج  ّقح  دـینک و  داـهج 
ربکا داهج  صوصخ  ینعم  هب  ای  دوش ، یم  ود  ره  رغصا  ربکا و  داهج  لماش  هک  ماع  موهفم  هب  هیآ  نیا  رد  ار  داهج  یمالسا  نارّـسفم  بلاغ 

ّتین و صالخا  داهج ، ّقح  زا  روظنم  هک  دنک  یم  لقن  نارّسفم  رثکا  زا  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  همّالع  موحرم  هک  نانچ  دنا ، هدرک  ریـسفت 
راونالاراحب رد  تسا  ربکا  داهج  هب  رظان  هک  یتایآ  هرمز  رد  ار  هیآ  نیا  زین  یسلجم  همّالع  موحرم  ( 1 .) تسادخ يارب  تاعاط  لامعا  ماجنا 

داهج مادک  مدرک  ضرع  ُلَْضفَا ; ِداهِْجلا  ُّيَا  ِهّللا  َلوُسَرای  ُْتُلق  : » دیوگ یم  هک  تسا  هدمآ  زین  رذوبا  فورعم  ثیدـح  رد  ( 2 .) تسا هدروآ 
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رد ( 3 .«) دـنک داـهج  شیوخ  ياوه  سفن و  اـب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  داـهج  نیرترب  ُهاوَـهَو ; ُهَسْفَن  ُلُـجَّرلا  َدِـهاُجی  ْنَا  : » دوـمرف تسا »؟ رترب 
نادیم هب  ار  ناسنا  دوجو  هنحص  هک  تسا  نایامن  یبوخب  هاگدید  نیا  زین  میدروآ  لهج  لقع و  دونج  هرابرد  هتشذگ  ثحب  رد  هک  یثیدح 

ود نیا  شنایرکـشل ، اب  سفن  ياوه  لهج و  رگید  فرط  رد  و  دراد ، رارق  شنایرکـشل  لـقع و  فرط  کـی  رد  هک  دـنک  یم  هیبشت  یگنج 
زوریپ لهج  دونج  رب  لقع  دونج  هک  دوش  یم  لصاح  قیرط  نیا  زا  یناسفن  تالامک  رد  ناسنا  تفرـشیپ  دـنراکیپ و  لاح  رد  ًاـمئاد  رکـشل 

.2 هحفـص 97 . دـلج 7 ، ناـیبلا ، عـمجم  یقرواـپ 1 . تـسا . یناـسنا  تـالامک  رد  یبـسن  تفرـشیپ  ببـس  زین  نآ  یعـضوم  يزوریپ  دوـش ،
124 هحفص هحفص 141 . دلج 2 ، همکحلا ، نازیم  . 3 هحفص 63 . دلج 67 ، راونالاراحب ،

. تسا یناحور  ّبط  هاگدید  مود ، هاگدید 

نابیبط نماد  هب  تسد  دیاب  نآ  تمالـس  دوبهب و  يارب  دوش و  یم  اهیرامیب  عاونا  راتفرگ  ناسنا  مسج  نوچمه  ناسنا  حور  هاگدید ، نیا  رد 
یحور ات  دریگب  هرهب  دراد  دوجو  یقالخا  ياهیرامیب  زا  کی  ره  يارب  هک  يا  هژیو  ياـهوراد  زا  و  دوش ، يونعم  ناسفناحیـسم  یناـحور و 

هب ریبعت  یقالخا ، یحور و  ياهیرامیب  زا  ( 1) دیجم نآرق  هیآ  هدزاود  رد  هک  نیا  هّجوت  نایاش  دنک . ادیپ  لاّعف  شالت و  رپ  طاشنرپ و  ملاس ،
یف : » دیامرف یم  ناقفانم  هرابرد  هدرک ، دادملق  يرامیب  ناونع  هب  ار  قافن  تشز  تفص  هرقب ، هروس  هیآ 10  رد  هلمج  زا  تسا ; هدش  ضرم 
اهنآ يرامیب  رب  قافن ) هانگ و  رب  ناشرارـصا  رطاخ  هب   ) دـنوادخ و  تسا ، يرامیب  یعون  اهنآ  ياـهلد  رد  ًاَـضَرَم ; ُهّللا  ُمُهَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق 

نارـسمه هب  باطخ  دنتّفعاب ; نانز  نیمک  رد  هک  دـنک  یم  یفّرعم  ینالد  رامیب  ار  ناتـسرپ  توهـش  بازحا ، هروس  هیآ 32  رد  دـیازفا ». یم 
هک دـییوگن  نخـس  زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  ٌضَرَم ; ِهْبلَق  یف  يذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَـضَْخت  ـالَف  : » دـیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
یم ارف  ار  یتدـیقع  یقالخا و  تافارحنا  مامت  هک  رتعیـسو  ینعم  ای  یناعم  نیمه  هب  زین  رگید  تایآ  رد  و  دـننک ». عمط  امـش  رد  نـالدرامیب 

یفّرعم میلس  بلق  ناونع  هب  تسا  اوقت  قالخا و  تفرعم و  رون  نوناک  هک  ار  ییاهلد  رگید ، يانعمرپ  ریبعت  کی  رد  تسا . هدش  هراشا  دریگ 
مدرم هک  زور  نآ  رد  میلَـس ; ْبل  ـ َِقب َهّللا  یَتَا  ْنَم  ِّالا  َنُوَنبالَو ـ  ٌلام  ـُع  َْفنَیال َمْوَی  َنُوثَْعُبی ـ  َمْوَی  ینِزْخ  ـ ُتالَو : » دیامرف یم  میهاربا  نابز  زا  هدرک 
بلق اب  هک  یـسک  رگم  دـشخب ـ ! یمن  يدوس  نادـنزرف  لاـم و  هک  زور  نآ  نکن ـ ! اوسر  هدنمرـش و  ارم  دـنوش ، یم  ثوعبم  باـسح  يارب 

ـ  رون ; 53 جح ـ  ; 125 هبوت ـ  ; 49 لافنا ـ  ; 52 هدئام ـ  ; 10 هرقب ـ  یقرواپ 1 . ات 89  تایآ 87  ءارعش ، هروس  .« ) دیآ ادخ  هاگـشیپ  هب  میلس 
; تسا يرامیب  فارحنا و  داسف و  ربارب  رد  تمالس  هدام  زا  میلس   125 هحفص . 31 ّرثّدم ـ  20 و 29 ; دّمحم ـ  12 و 32 و 60 ; بازحا ـ  ; 50

ریغ زا  یلاخ  هک  تسا  یبلق  دیآ ، یم  رب  هدش  دراو  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تایاور  زا  هک  يروطب  میلـس ، بلق  و 
الاب تایآ  رد  هک   ) میهاربا دـیوگ : یم  رگید  ياج  رد  دـیجم  نآرق  دـشاب .) رانک  رب  یناـحور  یقـالخا و  يراـمیب  هنوگره  زا   ) دـشاب ادـخ 

هیآ 83 و 84 رد  دش ; میلـس  بلق  بحاص  قح  تایانع  فطل و  هب  و  دیـسر ، دوخ  دوصقم  هب  درک ) میلـس  بلق  ياضاقت  دنوادخ  زا  ًاحیولت 
اب هک  ماگنه  نآ  دوب ـ  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا حون )  ) وا ناوریپ  زا  میلَـس ; ْبلَِقب  ُهَّبَر  َءاج  ْذِا  َمیهاْربَِال ـ  ِِهتَعیـش  ْنِم  َّنِاَو  : » میناوخ یم  تاـّفاص 

شـالت و اـب  ددرگ و  میلـس  بـلق  بحاـص  هـک  تـشاد  وزرآ  مالـسلا ) هـیلع  ) مـیهاربا يرآ ! دـمآ ». شراـگدرورپ  هاگـشیپ  هـب  میلـس  بـلق 
زین یمالسا  ثیداحا  رد  دیسر . ماقم  نیا  هب  ماجنارس  دومن ، سفن  ياوه  كرش و  اب  هزرابم  راثیا و  ادخ و  یگدنب  ریسم  رد  هک  ییاهششوک 

ربمایپ فیصوت  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  1 ـ  تسا : نآ  زا  يا  هنومن  ریز  ثیداحا  هک  تسا ، هدـش  هاگدـید  نیا  هب  يدایز  تاراشا 
ِْهَیِلا ُۀَجاْحلا  ُْثیَح  َِکلذ  ُعَضَی  ُهَمِساوَم  یمْحَاَو  ُهَمِهارَم  َمَکْحَا  ْدَق  ِهِّبِِطب  ٌراّوَد  ٌبیبَط  : » دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا

هب هراومه  شیوخ  ّبط  اب  هک  راّیـس  تسا  یبیبط  وا  ِةَْریَْحلا ; َنِطاوَمَو  ِۀَْلفَْغلا  َعِضاوَم  ِِهئاوَِدب  ٌعِّبَتَتُم  مُْکب ، ۀَنِْـسلَاَو  ٍّمُص  ناذآَو  یْمُع  بُوُلق  ْنِم 
اج ره  ات  هدرک  غاد  ار  شرازبا  اهمخز ) ّلحم  ندنازوس  رارطضا و  عقاوم  يارب   ) هتخاس و هدامآ  یبوخب  ار  شیاهمهرم  دزادرپ ، یم  شدرگ 

يوجتـسج رد  شیوخ  ياهوراد  اب  دریگ ; هرهب  گنگ  ياهنابز  و  اونـشان ، رک و  ياهـشوگ  و  انیبان ، روک و  ياـهلد  يارب  نآ  زا  دـشاب  زاـین 
الاب رد  و   ) هدمآ دیجم  نآرق  تایآ  زا  دروم  ود  رد  هک  میلس  بلق  ریسفت  رد  126 2 ـ  هحفص ( 1 !«) تسا نادرگرس  هدش و  شومارف  نارامیب 
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: دـندرک لاؤس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  میناوخ  یم  دروم  کی  رد  تسا : هدـش  دراو  يداـیز  تاـیاور  دـش ) هراـشا  نآ  هب 
یتسرپاوه کش و  هک  تسا  ینید  روظنم  ءایِرَو ; ۀَعْمُـس  ِالب  ٌلَمَعَو  يًوَهَو ، ّکَشِالب  ٌنید  : » دومرف تسیچ »؟ میلـس  بلق  ُمیلَّسلا ; ُْبلَْقلااَـم  »

َْملِعال : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 2 .«) دـباین هار  نآ  رد  اـیر  هعمـس و  هک  تسا  یلمع  و  دـشابن ، نآ  رد 
یمن بلق  تمالـس  دـننامه  یتمالـس  چـیه  و  تسین ، تمالـس  يوجتـسج  دـننام  یملع  چـیه  ِْبلَْقلا ; ِۀَمالَـسَک  َۀَمالَـسالَو  ِۀَـمالَّسلا  ِبَلَطَک 

; ًاـمیوَق ًاـْقلُخَو  ًامیلَـس  ًاـْبلَق  ُهَقَزَر  ًاْریَخ  ًادـْبَع  ُهّللا  َّبَحَا  اذِا  : » دوـمرف هک  تـسا  هدـمآ  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 3 !«) دشاب
زا يدّدـعتم  تایاور  رد  3 ـ  ( 4 .«) دهد یم  هتـسیاش  لدتعم و  قالخا  میلـس و  بلق  وا  هب  درادـب ، تسود  ار  يا  هدـنب  دـنوادخ  هک  یماگنه 

َۀَموُصُْخلاَو َءارِْملاَو  ْمُکاِّیا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  رد  تسا . هدـش  بلق  ياهیرامیب  هب  ریبعت  هلیذر  قالخا 
ار ینید  ناردارب  ياهلد  ود  نیا  هک  اهتموصخ  اهثحب و  ّرج و  زا  دـیزیهرپب  ُقافِّنلا ; اَـمِْهیَلَع  ُُتْبنَیَو  ِناوْخِْـالا ، یَلَع  َبُولُْقلا  ِناـضِرُْمی  اـمُهَّنِاَف 

َدَْـسفَا ءْیَـش  ْنِم  ام  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 5 .«) دـیور یم  اهنآ  رب  هقرفت  قافن و  دزاس ، یم  راـمیب 
یم مالـسلا ) هـیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  4 ـ  ( 6 .«) دـنک یمن  دـساف  ار  بلق  هاـنگ ، زا  شیب  يزیچ  ِِهتَئیطَخ ; ْنـِم  ِبـْلَْقِلل 

و تسا ، اهالب  زا  یکی  رقف  دیشاب  هاگآ  ِْبلَْقلا ; ُضَرَم  ِنَدَْبلا  ِضَرَم  ْنِم  ُّدَشَاَو  ِنَدَْبلا ، ُضَرَم  ِهَقاْفلا  َنِم  ُّدَشَاَو  ُۀَقاْفلَا ، ِءالَْبلا  َنِمَو  الَا  : » میناوخ
، لئاسولا كردتسم  . 2 هبطخ 108 . هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . ( 1 .«) تسا بلق  يرامیب  رت  تخـس  نآ  زا  و  تسا . نت  يراـمیب  رتدـب ، نآ  زا 

هاگشناد پاچ   ) هحفـص 167 موس ، دـلج  مکحلا ، ررغ  . 4 هحفص 164 . دـلج 75 ، راونالاراحب ، . 3 دـیدج .) پاچ   ) هحفص 103 دلج 1 ،
هللا یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  127 5 ـ  هحفص هحفص 312 . دلج 70 ، راحب ، . 6 هحفص 399 . دلج 70 ، راحب ، . 5 نارهت .)
َّبَد ْدَق  ُهَّنِا  الَا  : » دومرف تسا ; هدش  یفّرعم  ّتیرشب ، خیرات  لوط  رد  رمتسم  يرامیب  کی  ناونع  هب  دسح  نآ  رد  هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع 

َنوُکَیالَو ُهَناِسل  َنَزْحَیَو  ُهَدَی  ُناْسنِْالا  َّفُکَی  ْنَا  ِهیف  یْجُنیَو  ِنیّدـلا ، ُِقلاح  ُهَّنَِکل  ِْرعَّشلا ، ِِقلاِحب  َْسَیل  ُدَـسَْحلا ، َوُهَو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ِمَمُْالا  ُءاد  ْمُْکَیِلا 
تسا دسح  يرامیب  نآ  تسا و  هدروآ  يور  رامـش  يوس  هب  دنا  هدش  راتفرگ  نآ  هب  نیـشیپ  ياهتّما  هک  یـضرم  ُنِمْؤُْملا ; ِهیخَا  یلَع  زْمَغاذ 

و درب ، یم  نیب  زا  دزیر و  یم  ار  نید  یلو  دوش ) یم  ندب  ياهوم  شزیر  ثعاب  هک  تسا  ییاهیرامیب  هب  هراشا   ) دزیر یمن  ار  ندب  يوم  هک 
هب تبـسن  یّتح  دراد و  هاگن  ار  شنابز  تسد و  دـسح ) ياه  هناشن  شیادـیپ  ماـگنه   ) ناـسنا هک  تسا  نیا  نآ  ناـمرد  نآ و  زا  تاـجن  هار 

موهفم هب  هک  ءاد »  » هب ریبعت  یقالخا  لیاذر  زا  یمالسا  تایاور  زا  يرایسب  رد  6 ـ  ( 2 !«) دنکن تناها  وربا  مشچ و  هراشا  اب  دوخ  نمؤم  ردارب 
ِءاّدلا ِرَبْکَا  ْنِم  ًءافِـش  ِهیف  َّنِاَف  ْمُِکئاوْدَا ...  ْنِم  ُهوُفْـشَتْساَف  : » دیامرف یم  نآرق  هرابرد  هغالبلا ، جـهن  هبطخ 176  رد  الثم ، هدـش ; تسا  يرامیب 

، اهیرامیب نیرتگرزب  يافـش  نآرق ، رد  اریز  دـیبلطب ، کـمک  دوخ  ياـهیرامیب  يافـش  يارب  نآرق  زا  ُلـالَّضلاَو ; ُّیَْغلاَو  ُقاـفِّنلاَو  ُْرفُْکلا  َوُهَو 
نیا قباـطم  هک ، نیا  هصـالخ  دوش . یم  هدـید  زین  يرگید  ناوارف  تاـیاور  رد  ریبـعت  نیا  تسا ». تلالـض  یهارمگ و  قاـفن و  رفک و  ینعی 

نایاوشیپ یهلا و  ناربمایپ  دنک ، یم  یفّرعم  نآ  يرامیب  ای  ناسنا  حور  تمالس  ياه  هناشن  ناونع  هب  ار  یقالخا  لئاذر  لئاضف و  هک  هاگدید 
رد هک  هنوگ  نامه  ساسا ، نیا  رب  و  شخبافـش . ياهوراد  اهنآ  تاروتـسد  دنتـسه و  یناحور  نابیبط  قـالخا ، ناـمّلعم  نینچمه  موصعم و 

ناتسود زا  زیهرپ  زین  یقالخا  یناحور و  ّبط  رد  تسا ، مزال  لماک  يدوبهب  هب  ندیسر  يارب  مه  ییاهزیهرپ  وراد ، رب  هوالع  ینامسج  ّبط 
جهن یقرواپ 1 . دراد . ترورـض  دـنک ، یم  کمک  ناسنا  دوجو  رد  یقالخا  دـسافم  تفرـشیپ  هب  هک  يروما  ماـمت  هدولآ و  طـیحم  دـساف ،
دتفا یم  یحاّرج  هب  زاین  هاگ  ینامسج  ّبط  رد   128 هحفص هحفص 630 . لّوا ، دلج  همکحلا ، نازیم  . 2 هملک 388 . راصق ، تاملک  هغالبلا ،

دودـح و تسا ; هدـش  ینیب  شیپ  يدراوـم  نینچ  زین  یناـحور  ّبط  رد  دزادرپ ، یم  راـمیب  ناـمرد  هـب  یحاّرج  يوقاـچ  اـب  حاّرج  بیبـط  و 
هلحرم ود  ینامـسج  ّبط  رد  تـسا . یحاّرج  هـلزنم  هـب  زین  قـالخا  یفاـنم  لاـمعا  زا  يا  هراـپ  ربارب  رد  نوگاـنوگ  ياـهتازاجم  تاریزعت و 

، دننک یم  ریبعت  نامرد  ناونع  هب  یمود  زا  و  تشادهب ، ناونع  هب  یلّوا  زا  الومعم  هک  ینامرد  ّبط  يریگشیپ و  ّبط  هدش ، میسرت  صّخـشم 
; دـننک یم  يزیر  همانرب  ناگدولآ  نامرد  يارب  وس  کی  زا  قالخا  نامّلعم  و  دراد ، دوجو  هلحرم  ود  نیمه  زین  یقالخا  یناحور و  ّبط  رد 

هللا یلص  ) مالسا ربمایپ  صخـش  هرابرد  هغالبلا  جهن  هبطخ 108  رد  هک  ییاهریبعت  ناـملاس . یگدولآ  زا  يریگـشیپ  يارب  رگید ، يوس  زا  و 
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رد اهنامرد  عّونت  رگنایب  اهمخز ، ندنازوس  ندرک و  غاد  رازبا  مه  و  دوب ، هدمآ  نایم  هب  اهمهرم  زا  نخـس  مه  هک  دوب  هدش  دراو  هلآو ) هیلع 
هتـشر کی  تسا و  اـهیرامیب  ناـمرد  يارب  یّلک  ياهروتـسد  هتـشر  کـی  ینامـسج ، ّبط  رد  تسا . ینامـسج  ّبط  دـننامه  یقـالخا  ّبط 

تادابع هزور و  زامن و  ادـخ ، رکذ  هبوت ، تسا ; هنوگ  نیمه  زین  یناـحور  ّبط  رد  دـشاب ; یم  اـهیرامیب  زا  کـی  ره  هژیو  هک  ییاهروتـسد 
بتک یمالسا و  تایاور  رد  يا  هژیو  ياهروتسد  زین  یقالخا  ياهیرامیب  زا  کی  ره  رد  دننامرد ;و  یّلک  لوصا  هبقارم ، هبساحم و  و  رگید ،

. تسا هدش  دراو  یقالخا 

. تسا كولس  ریس و  هاگدید  موس ، هاگدید 

ره زا  هک  قح  كاپ  تاذ  برق  هّللاءاقل و  يوس  هب  هداتفا و  هار  هب  مدـع  هطقن  زا  هک  دـنا  هدـش  هیبشت  ینارفاسم  هب  اـهناسنا  هاگدـید ، نیا  رد 
عناوم و یفن  هشوت و  داز و  بکرم و  هار و  لـیلد  ینامـسج  ياهرفـس  دـننام  یناـحور  رفـس  نیا  رد  دـنور . یم  شیپ  تسا  تیاـهن  یب  رظن 

تسا ییاههاگلزنم  ياراد  يونعم  یناحور و  رفس  نیا   129 هحفص تسا . مزال  لام  ناج و  نانمـشد  نادزد و  هار و  نانزهر  اب  هلباقم  قیرط 
زا دـعب  ار  یکی  و  تشذـگ ، اهنآ  زا  تمالـسب  هاگآ  نایامنهار  کمک  اب  دـیاب  هک  كانرطخ  ياههاگترپ  و  روبعلا ، بعـص  ياـه  هندرگ  و 
هار رب  یهاگآ  هّللا و  یلا  كولس  ریس و  هلأسم  هک  دنراد  رارصا  یضعب  هچ  رگ  دش . لئان  دوصقم  لزنم  رس  هب  ات  تشاذگرس  تشپ  يرگید 

دـشاب نینچ  رظن  کی  زا  تسا  نکمم  قالخا ، ملع  زا  ریغ  تسا  يا  هناگادـج  ملع  امنهار ، هشوت و  داز و  بکرم و  اـههاگلزنم و  مسر و  و 
نآ رد  تلیضف  تافص  شرورپ  یقالخا و  ياهتیبرت  هک  دراد  رارق  يریسم  نامه  رد  یناحور  كولـس  ریـس و  یّلک  عیـسو  دید  کی  اب  یلو 
نیا هب  یتاراشا  زین  یمالسا  تایاور  تایآ و  رد  لاح ، ره  هب  تسا . یناحور  كولس  ریس و  زا  یـشخب  یهلا ، قالخا  لقاّدح ، ای  دراد ; رارق 
; َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِاَو  ِهِّللاـّنِا  اُولاـق  ٌۀَبیـصُم  مُْهَتباـصَا  اذِا  َنیذَّلَا  : » میناوخ یم  هرقب  هروس  هفیرـش 156  هیآ  رد  هلمج  زا  دوش . یم  هدـید  هاگدـید 

نیا رد  مینک ». یم  تشگزاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادخ  ِنآ  زا  ام  دنیوگ  یم  دسرب  اهنآ  هب  یتبیصم  هک  یماگنه  هک  دنتسه  یناسک  نارباص 
هروس رد  تسا . تکرح  رد  وا  يوس  هب  هک  دوش  یم  يرفاسم  دوخ  رگید  يوس  زا  دـناد و  یم  ادـخ  کِلم  ار  دوخ  ناـسنا  وس  کـی  زا  هیآ 
هدمآ قاقشنا  هروس  رد  هیآ 8 ) قلع ، هروس  .« ) تسوت راگدرورپ  يوس  هب  همه  تشگزاب  نیقی  هب  یعْجُّرلا ; َکِّبَر  یِلا  َّنِا  : » میناوخ یم  قلع 

يور و یم  شیپ  تراـگدرورپ  يوس  هب  جـنر  شـالت و  اـب  وـت  ناـسنا  يا  ِهیقـالُمَف ; اًحْدَـک  َکِّبَر  یِلا  ٌحِداـک  َکَّنِا  ُناـسنِْالا  اَـهُّیَاای  : » تسا
ُلِّصَُفی اـهَنْوََرت ... دَـمَع  ِْریَِغب  ِتاومَّسلا  َعَفَر  : » تسا هدـمآ  دـعر  هروـس  رد  هیآ 6 ) قاقـشنا ، هروس  .« ) درک یهاوـخ  تاـقالم  ار  وا  ماـجنارس 

( دوخ  ) تایآ وا  دیرفآ ... دشاب  تیؤر  لباق  هک  ینوتس  نودب  ار  نامسآ  هک  تسا  یسک  نامه  دنوادخ  َنُوِنقُوت ; ْمُکِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا 
تسیب زا  زواجتم   130 هحفص هیآ 2 . دعر ، هروس  یقرواپ 1 . ( 1 .«) دینک ادیپ  نیقی  ناتراگدرورپ  ياقل  هب  ات  دهد  یم  حرش  امـش ) يارب   ) ار

يونعم و ءاقل  ینعی  دـشاب ، یم  یهلا  نافراع  هّللا و  یلا  ناکلاس  دوصقم  لزنم  رـس  عقاو  رد  هک  تسا  هّللاءاقل  زا  نخـس  نآرق  تاـیآ  زا  هیآ 
یمومع هبنج  رظن  کی  زا  هّللا  یلا  عوجر  تایآ  تایآ و  نیا  هک  تسا  تسرد  دننام . یب  دوصقم  ریظن و  یب  بوبحم  نآ  اب  یناحور  رادید 

يریگ تهج  وا  يوس  هب  تقلخ ، ترطف و  رظن  زا  رفاک  نمؤم و  كولـس  ریـس و  هک  درادـن  یعنام  یلو  دوش  یم  لـماش  ار  ناـگمه  دراد و 
هب بتارم  توافت  اب  هّللا  ءایلوا  یلو  دننک  طوقـس  هاگترپ  رد  ای  دننامب  هار  طسو  رد  ترطف  ریـسم  زا  فارحنا  رطاخ  هب  یهورگ  دشاب ، هدـش 

دنور یم  شیپ  یناسنا  لماکت  يوس  هب  نینج  ملاع  رد  شنیرفآ  رظن  زا  همه  هک  ییاه  هفطن  دننامه  تسرد  دنوش . لصاو  دوصقم  لزنم  رس 
یم زاب  تکرح  زا  یتافآ  رثا  رب  نینج  هّیلوا  لحارم  نامه  رد  اه  هفطن  نیا  زا  یـضعب  اّما  دنهد  یم  همادا  نانچمه  ار  نآ  زین  دـّلوت  زا  دـعب  و 

اهریبعت نیا  زا  دـنک . یم  طوقـس  دـتفا و  یم  راک  زا  تافآ  نیمه  رطاخ  هب  یگدـنز  هار  همین  رد  دـّلوت  زا  دـعب  ای  دوش  یم  طـقاس  دتـسیا و 
ماـعط اذـغ و  هب  ـالومعم  هشوت ، داز و  میناد  یم  و   ) هدـش هشوت  داز و  نیرتهب  ناونع  هب  اوقت  زا  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يریبـعت  رتنـشور ،
يزاس هریخذ  هنوگره  لماش  دراد و  یّمعا  موهفم  لصا ، رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تغل  عبانم  زا  یـضعب  زا  دنچ  ره  دوش ; یم  هتفگ  رفاسم 

رفس نیا  رد  لاح  ره  هب  هک  دراد  هّللا  یلا  ناسنا  ریس  هب  هراشا  تسا ، هشوت  داز و  نیرتهب  اوقت  دیوگ : یم  هک  الاب  ریبعت  نیاربانب ، دوش ). یم 
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هب تاریبـعت  نیا  زین  یمالـسا  تاـیاور  رد  تسا . یناـحور  زین  یناـحور  رفـس  نیا  داز  و  تشاد ، دـهاوخ  يا  هشوـت  داز و  هب  زاـین  یناـحور 
یهلا رفس  يارب  ایند  نیا  زا  هشوت  داز و  نتفرگرب  زا  نخس  يددعتم ، ياه  هبطخ  رد  هغالبلا ، جهن  رد  دوش . یم  هدید  يرت  هدرتسگ  تروص 
هـشوت داز و  یقاـب  ماـّیا  يارب  یناـف  ماـّیا  نیا  رد  ِءاـقَْبلا ; ِماـّیَِال  ِءاـنَْفلا  ِماـّیَا  یف  اوُدَّوَزَتَـف  : » میناوخ یم  هـبطخ 157  رد  تـسا : هدـش  ترخآ 

َلامْعالا اْهنِم  اوُدَّوَزَِتل  ًازاجَم  ْمَُکل  ْتَِقلُخ  َْلب  ماقُمَراد ، ْمَُکل  ُقَلُْخت  َْمل  اْینُّدـلا  َّنِا  : » دـیامرف یم  يرتنـشور  ریبعت  رد  هبطخ 132  رد  دیریگرب »!
داز ناونع  هب  ار  حلاص  لامعا  ات  دنا  هتخاس  امش  هاگرذگ  رد  ار  نآ  هکلب  هدیدرگن ، قلخ  امش  یگشیمه  تنوکس  يارب  ایند  ِرارَْقلاِراد ; یِلا 
یم تسا ، هدـمآ  نینچ  قیقد  فیطل و  ریبـعت  کـی  رد  هـبطخ 133  رد   131 هحفـص دـیزاس ». مهارف  نآ  زا  رگید ، يارـس  ریـسم  رد  هشوت  و 
نآ ِدوخ  يارب  نایانیبان  و  دـنریگ ، یم  ترخآ ) رفـس  يارب   ) هشوت داز و  نآ  زا  نایانیب  ٌدِّوَزَتُم ; اَهل  یمْعالاَو  ٌدِّوَزَتُم  اـْهنِم  ُریـصَْبلاَو  : » دـیامرف

و دمح ) هروس  « ) َمیقَتْسُْملا َطارِّصلا   » و هیآ 1 ) میهاربا ، هروس  « ) ِدیمَْحلا ِزیزَْعلا  ِطارِـص   » نوچمه یتاریبعت  دـنزودنا . یم  هشوت  داز و  ایند ) )
هاگدید نیا  هب  يا  هراشا  دناوت  یم  اهنیا ، دـننام  و  هیآ 36 ) لافنا ، هروس  «) ِهّللا ِلیبَس  ْنَع  اْوُّدُـصَِیل   » نآرق و زا  يدایز  تایآ  رد  ِهّللا » ِلـیبَس  »

133 هحفص  132 هحفص دشاب .

كولس ریس و  بابرا  فلتخم  ياهشور  . 9

هراشا

شیوخ يامنهار  ار  ّتنس  نآرق و  تامیلعت  هتـشادرب و  ماگ  هار  نیا  رد  هک  ینادنمـشناد  املع و  كولـس و  ریـس و  بابرا  هک  تسا  ینتفگ 
هب ای  دنا ; هدرک  داهنـشیپ  ار  یـشور  دوخ  يارب  کی  ره  دنا ) هدوب  یمالـسا  ریغ  یطاقتلا و  ياهبتکم  ریثأت  تحت  هک  ینایفوص  هن   ) هداد رارق 

ثحب نیا  ات  دوش ، یم  هراشا  هدرـشف  تروص  هب  اـهنآ  زا  یـشخب  هب  لـیذ  رد  هک  دـنا  هتفرگ  رظن  رد  ییاـههاگلزنم  لـحارم و  رتقیقد ، ریبعت 
: ددرگ رترابرپ  رتلماک و 

« مولعلارحب  » هب بوسنم  كولس  ریس و  1 ـ 

راوگرزب نیا  هب  نآ  ياهشخب  زا  یـضعب  باستنا  دنچ  ره  تسا  هدش  هداد  تبـسن  مولعلارحب »  » رهام همّالع  رهاب و  هیقف  هب  هک  باتک  نیا  رد 
هب برق  هار  ندوـمیپ  هّللا و  یلا  كولـس  ریـس و  يارب  تسا ; يا  هداـعلا  قوـف  ّتیّمها  ياراد  نآ  زا  ییاهتمـسق  یلو  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب 

134 و هحفص داهج  ترجه 4 ـ  نامیا 3 ـ  مالسا 2 ـ  1 ـ  تسا : هدش  رکذ  مهم  هاگلزنم  راهچ  رگید ، ریبعت  هب  هناگراهچ و  ملاوع  راگدرورپ 
یلا کلاس  اهنآ ، ّیط  زا  سپ  هک  دوش  یم  هلحرم  هدزاود  ًاعومجم  هک  تسا  هدـش  رکذ  هلحرم  هس  هناـگراهچ  ملاوع  نیا  زا  کـی  ره  يارب 

راهظا نآ  زا  روظنم  و  تسا ، رغـصا  مالـسا  لّوا ، لزنم  تسا : ریز  حرـش  هب  هناگ  هدزاود  لـحارم  نیا  و  ددرگ ، یم  صولخ  ملاـع  دراو  هّللا 
هب ینطاب  داقتعا  یبلق و  قیدصت  زا  ترابع  نآ  رغـصا و  نامیا  مود ، لزنم  تسا . ینید  فئاظو  ماجنا  رهاظ و  رد  نآ  هب  قیدصت  نیتداهش و 

. یهلا یهاون  رماوا و  مالسا و  قیاقح  مامت  ربارب  رد  میلست  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  ربکا  مالسا  موس ، لزنم  تسا . یمالسا  فراعم  مامت 
تبغر اضر و  قوش و  هبترم  هب  تعاطا  هبترم  زا  هک  دـشاب  یم  ربکا  مالـسا  ینعم  حور و  زا  تراـبع  نآ  تسا و  ربکا  ناـمیا  مراـهچ ، لزنم 

رد هک  هّکم  زا  ناناملـسم  ترجه  دننام  تسا  مالـسالاراد »  » هب رفکلاراد »  » زا لاقتنا  نآ  و  تسا ، يرغـص  ترجه  مجنپ ، لزنم  دوش . لقتنم 
اب ینیـشنمه  زا  هانگ و  نایـصع و  لـها  زا  يرود  ترجه و  نآ  و  تسا ، يربک  ترجه  مشـش ، لزنم  هنیدـم . هب  دوب  رفک  نوناـک  ناـمز  نآ 
زا دادمتـسا  اب  تسا  ناطیـش  رکـشل  اب  زیتس  هبراحم و  زا  ترابع  نآ  و  تسا ، ربکا  داـهج  متفه ، لزنم  تسا . ناـگدولآ  ناـملاظ و  نادـب و 

ملاع زا  جورخ  نانآ و  هطلس  زا  ییاهر  و  ناطیش ، نایرکشل  دونج و  رب  رفظ  حتف و  لزنم  متشه ، لزنم  تسا . لقع  رکشل  هک  نامحر  رکـشل 
زا دـعب  هک  تسا  زارد  رود و  ياهوزرآ  لامآ و  توهـش و  رکـشل  رب  هبلغ  زا  ترابع  نآ  و  مظعا ، مالـسا  مهن ، لزنم  تسا . تعیبط  لهج و 
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ینّابر تاضافا  یهلا و  راونا  زکرم  بلق ، هک  تساجنیا  دوش و  یم  زوریپ  نورد  یفارحنا  لماوع  رب  نورب  هدـننک  رادـیب  لماوع  رفظ ، حـتف و 
ملاع رد  لوخد  هلحرم  و  تسا ، دـنوادخ  ربارب  رد  دوخ  يانف  یتسین و  هدـهاشم  زا  ترابع  نآ  و  تسا ، مظعا  نامیا  مهد ، لزنم  ددرگ . یم 

، مهدزای لزنم   135 هحفـص دوش . یم  رهاظ  ادـخ  یگدـنب  ّتیدوبع و  تقیقح  ماگنه  نیا  رد  هک  تسا  یتَّنَج  یلُخْداَو  يدابِع  یف  یلُخْداَـف 
كاپ تاذ  هب  لماک  هّجوت  و  قلطم ، دوجو  ملاع  هب  رفس  و  نآ ، ندرپس  یشومارف  هب  دوخ و  دوجو  زا  ترجاهم  نآ  و  تسا ، یمظع  ترجه 

، نتـشیوخ زا  ترجه  زا  دـعب  هک  تسا  مظعا  داـهج  مهدزاود ، لزنم  تسا . هدـش  نآ  هب  باـطخ  یتَّنَج » یلُخْداَو   » هلمج رد  هـک  تسادـخ 
زا دـعب  دـهن . قلطم  دـیحوت  طاسب  رد  مدـق  ددرگ و  دوبان  وحم و  وا  رد  ینیبدوخ  راـثآ  ماـمت  اـت  دوش  یم  دـنوادخ  كاـپ  تاذ  هب  لّـسوتم 

ریس و یگنوگچ  ( 1 .) ددرگ یم  َنُوَقَزُْری » ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءایْحَا  َْلب   » قادـصم و  دوش ، یم  صولخ  ملاـع  دراو  هناـگ  هدزاود  ملاوع  نیا  ندومیپ 
نیا ندومن  یط  یگنوگچ  هب  الاب  لزانم  ملاوع و  رکذ  زا  دعب  مولعلارحب  همّالع  هب  بوسنم  كولـس  ریـس و  هلاسر  رد  شور  نیا  رد  كولس 
لیذ رد  هدرشف  روطب  ار  اهنآ  هک  دهد  یم  الاو  الاب و  دصاقم  نیا  هب  لوصو  يارب  روتـسد  جنپ  تسیب و  هتخادرپ و  راختفارپ  تّقـشمرپ و  هار 

ربـتعم قرط  زا  ار  نید  لوـصا  هک  نآ  زا  دـعب  ملاوـع ، نیا  هب  لوـصو  يارب  راـگدرورپ  هـب  برق  هار  ورهر  هـّللا و  یلا  کـلاس  مـیروآ : یم 
هناگجنپ تسیب و  ياهروتسد  ماجنا  اب  دتفا و  یم  هار  هب  ددنب و  یم  رفـس  راب  دش ، انـشآ  الماک  یمالـسا  ینید و  ماکحا  عورف  هب  تخانش و 

قرغ دراد و  یم  زاب  هار  ندومیپ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یموسر  تاداع و  بادآ و  كرت  لّوا ، دور : یم  شیپ  نانچمه  دـصقم  يوس  هب  ریز 
. دهدن هار  دوخ  هب  يدـیدرت  ادـخ  فطل  زا  دادمتـسا  اب  دـسرتن و  زیچ  چـیه  زا  هک  هار ، ندومیپ  رب  عطاق  مزع  مود ، دـنک . یم  اهیگدولآ  رد 

ندرمش رد  میتفگ  هک  روطنامه  دوش ـ  هعجارم  مولعلارحب  همّالع  موحرم  هب  بستنم  كولس  ریس و  هلاسر  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  یقرواپ 1 .
ار اهنآ  عقاو  رد  ام  هک  دشاب  یم  بابّللا  ّبل  هلاسر  رد  ییابطابط  همّالع  راتفگ  هلاسر و  نیا  نیب  يرـصتخم  توافت  ههاگ  هدزاود  ملاوع  نیا 

رّفنتم درسلد و  ادابم  دنکن  لیمحت  دوخ  رب  ار  يدایز  روما  دحاو  ِنآ  رد  هک  نیا  نآ  و  ارادم ، قفر و  موس ،  136 هحفص میدرک . قیفلت  مه  اب 
و ددرگن ، زاب  نآ  هب  دنامب و  رادافو  هدرک  هبوت  هچنآ  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  و  افو ، مراهچ ، دنامزاب . هار  ندومیپ  زا  و  دوش ،
هب دـنک  یم  باختنا  هک  ار  ییاه  هماـنرب  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، ماود  تاـبث و  مجنپ ، دـنامب . راداـفو  دـیوگ  یم  هار  داتـسا  هچنآ  هب  تبـسن 

لاوحا مامت  رد  شیوخ  هب  هّجوت  زا  ترابع  نآ  و  تسا ، تبقارم  مشش ، دریگن . تروص  نآ  رد  یتشگزاب  ات  دیآ  رد  رمتسم  تداع  تروص 
هب زور  همه  هک  یـسک  مْوَی ; َّلُک  ُهَسْفَن  ْبِساـُحی  َْمل  ْنَم  اـّنِم  َْسَیل   » ثیدـح رد  هک  تسا ، هبـساحم  متفه ، دریگن . تروص  یفلّخت  هک  تسا 

بکترم هاگ  ره  هک  تسا  نیا  هذخاؤم  زا  روظنم  تسا ، هذخاؤم  متـشه ، تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  ( 1 !«) تسین ام  زا  دسرن  شیوخ  باسح 
ةَرِفْغَم یِلا  اوُعِراسو   » رما ياضتقم  هب  ینعی  تسا ، تعراسم  مهن ، دنک . تازاجم  ار  دوخ  هار  نیا  زا  دریگب و  گنت  نتشیوخ  هب  دش  ییاطخ 

نآ و  تسا ، تدارا  مهد ، دبای . هسوسو  لاجم  ناطیش  هک  نآ  زا  شیپ  دنک ، باتـش  قح  ریـسم  رد  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  ( 2 «) ْمُکِّبَر ْنِم 
وا موصعم  يایصوا  تعیرش و  بحاص  هب  تبسن  و  دشابن ، نآ  رد  یّـشِغ  چیه  هک  دنک  صلاخ  نانچ  ار  دوخ  نطاب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع 
وا موصعم  نانیشناج  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  دنوادخ و  سدق  تحاس  هب  تبسن  ینعی  تسا ، بدا  مهدزای ، دزرو . قشع  الماک 

تجاح نایب  رد  یّتح  دشوکب و  ناگرزب  نیا  میظعت  رد  و  دنارن ، نابز  رب  دشاب  ضارتعا  هناشن  هک  ینخس  نیرتمک  و  دراد ، هاگن  بدا  طرش 
تکرح و ریـس و  نیا  رد  دـصق  نتخاس  صلاخ  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، ّتین  مهدزاود ، دزیهرپب . تسا  یهن  رما و  هناشن  هک  یظافلا  زا 

تْمَص مهدزیس ،  137 هحفص . 133 نارمع ـ  لآ  . 2 باـب 39 . یملید ، بولقلا  داـشرا  یقرواپ 1 . لاـعتم . دـنوادخ  يارب  زا  لاـمعا  عیمج 
هّمهم طورـش  زا  هک  ندروخ ، مک  عوج و  مهدراـهچ ، مزـال . رادـقم  هب  اـفتکا  دـئاز و  نانخـس  زا  ناـبز  ظـفح  یـشوماخ و  ینعم  هب  تسا ،

زا يریگ  هرانک  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، تولخ  مهدزناپ ، ددرگ . یناوتان  فعض و  ثعاب  هک  دح  نآ  ات  هن  یلو  تسا  هار  نیا  ندومیپ 
رَهَس مهدزناش ، ندوب . اغوغ  ماحدزا و  زا  رود  راکذا ، هب  هّجوت  تادابع و  ماگنه  هب  هصقان ;و  لوقع  نابحاص  ایند و  نیبلاط  نایـصع و  لها 
ماود مهدـفه ، تسا . هدـش  هراـشا  نآ  هب  ًارارک  یمالـسا  تاـیاور  تاـیآ و  رد  هک  بـش ،) رخآ  رد  يرادـیب  ًاـصوصخم   ) يرادـیب بـش  و 
ةّزعلا ّبر  دنوادخ  هاگرد  هب  عّرـضت  مهدـجیه ، دـهد . یم  ناسنا  نطاب  هب  یّـصاخ  ّتینارون  هک  تسا  ندوب  وضو  اب  هشیمه  ینعی  تراهط ،
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ات دشاب ) حابم  دنچ  ره   ) سفن ياه  هتـساوخ  زا  زیهرپ  مهدزون ، دنک . راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  عوضخ  راهظا  دـناوتب  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا ،
و دندیزرویم ، رارصا  نآ  هب  هتـشر  نیا  دیتاسا  هک  تسا ، طیارـش  نیرتمهم  زا  هک  ّرـس ، نامتک  يرادزار و  متـسیب ، دراد . ناوت  رد  هک  اجنآ 

یتافـشاکم رگا  و  دوشن ) لصاح  نآ  رد  ایر  رهاظت و  نیرتکچوک  ات   ) دراد موتکم  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  ياه  همانرب  لاـمعا و  هک  نیا  نآ 
، مکی تسیب و  ددرگن .) ینیبدوخ  بجع و  راتفرگ  ات   ) دـنکن وگزاب  نآ  نیا و  هب  دراد و  ناهنپ  زین  ار  نآ  داد  تسد  وا  يارب  بیغ  ملاوع  زا 

نآ هک  صاخ  داتسا  دور و  یم  شیپ  وا  داشرا  اب  كولس  ریس و  هب  طوبرم  ياهراک  رد  هک  ماع  داتـسا  زا  معا  تسا ، داتـسا  ّیبرم و  نتـشاد 
رایـسب هلحرم  نیا ، هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  کلاس  دیاب  هّتبلا  دـشاب . یم  ( مالـسلا مهیلع  ) موصعم ناماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
نیطایـش هاگ  هک  دنکن  هیکت  وا  هب  تاداشرا  رد  دوشن ، هاگآ  وا  ینید  یملع و  ّتیحالـص  زا  دیامزاین و  ار  یـسک  ات  تسا ; یکیراب  قیقد و 
ییابطابط همّالع  موحرم   138 هحفـص دنزاس . فرحنم  هار  زا  ار  کلاس  دنوش و  ناپوچ  سابل  هب  سّبلم  ناگرگ  دـنیآرد و  داتـسا  سابل  رد 

و شتآ ، بآ و  رب  روبع  و  ناسنا ، ناهن  رارـسا  یناهنپ و  مولع  رب  عالّطا  تداع و  قراخ  ندـش  رهاـظ  هب  یّتح  هک  دـیوگ : یم  هنیمز  نیا  رد 
قح هار  كولـس  رد  يا  هتفرـشیپ  ماقم  یلامعا  نینچ  بحاص  هک  درک  ناـنیمطا  ناوت  یمن  نآ  دـننام  هدـنیآ و  هب  طوبرم  لـئاسم  رب  عـالّطا 

تـسیب تـسا . رایـسب  هار  لاـمک ، لوـصو و  ّدحرـس  اـت  اـجنآ  زا  و  دوـش ، یم  لـصاح  هـّیحور  هفـشاکم  هـبترم  رد  هـمه  اـهنیا  اریز ، دراد ;
ياـه هندرگ  زا  نتـشذگ  يارب  ار  وا  دـیاشگ و  یم  کـلاس  يور  هب  ار  هار  هک  یناـبز  ياـهرکذ  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  تسا ، درو » ،» مودو

تموکح نتشیوخ و  بلق  ریخست  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، تارطاوخ  یفن  موس ، تسیب و  دهد . یم  يرای  هّللا  یلا  ریـسم  روبعلا  بعص 
هدنکارپ راکفا  رگید ، ریبعت  هب  نآ ;و  نذا  رایتخا و  هب  رگم  دوشن  دراو  وا  رب  يا  هرطاخ  رّوصت و  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  رکف  زکرمت  و  نآ ، رب 

تسا نآ  نآ ، زا  روظنم  و  تسا ، رکف  مراهچ ، تسیب و  تسا . لکشم  ياهراک  زا  یکی  نیا  و  درادن ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  رکف  رایتخا  یب 
تایّلجت و یهلا و  ءامـسا  تافـص و  هب  طوبرم  وا  رّکفت  مامت  و  دـشوکب ، تفرعم  یهاگآ و  رد  حیحـص  رکف  قیمع و  هشیدـنا  اب  کلاس  هک 

نآ هب  هک  ناـبز  اـب  رکذ  هن  راـگدرورپ ; كاـپ  تاذ  هب  تسا  یبلق  هّجوت  نآ ، زا  روظنم  و  تسا ، رکذ  مجنپ ، تسیب و  دـشاب . هدوب  وا  لاـعفا 
مـشچ وا  ریغ  زا  دزاـس و  هّجوتم  راـگدرورپ  لاـمج  هب  ار  شیوـخ  رظن  ماـمت  هک  تسا  نیا  روـظنم  رگید ، ریبـعت  هب  دوـش ;و  یم  هتفگ  درو 

اب ار  شور  نیمه  زین  یئابطابط  همّالع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مولعلارحب  همّالع  هب  بوسنم  كولـس  ریـس و  زا  هچنآ  هصالخ  دوب  نیا  دشوپب .
. تسا هدرک  لابند  هدمآ  بابّللا ـ » ّبل   » هلاسر رد  هچنآ  قباطم  یتوافت ـ  رصتخم 

يزیربت یکلم  موحرم  شور  2 ـ 

ار یهار  هّللاءاقل »  » هلاسر رد  دوش ، یم  بوسحم  كولس  ریـس و  فورعم  دیتاسا  زا  یکی  هک  يزیربت ) اقآ  داوج  ازریم  جاح  موحرم   ) ناشیا
ار هّللاءاقل  تسخن  هدربماـن ،  139 هحفـص تسا . تواـفتم  میدروآ  مولعلارحب  هب  بوسنم  هلاـسر  رد  هچنآ  اـب  یتاـهج  رد  هک  تسا  هدوـمیپ 

یم نآ  يارب  تایاور  زا  يدایز  دهاوش  دریگ و  یم  هرهب  نآرق  فلتخم  تایآ  زا  دـنک و  یم  یفرعم  كولـس  ریـس و  يالعا  دـصقم  ناونع 
بجوم هک  تسا  یتّیفیک  زا  هّزنم  دـنوادخ  هک  ارچ  تسین  مشچ  اب  هدـهاشم  هّللاءاـقل  زا  روظنم  هک  دـنک  یم  هراـشا  نیا  هب  ًاحیرـص  دروآ و 

یحور و ویبلق  تاقالم  »و  دوهـش » یعونروظنم هکلب  ، تسین تماـیق  رد  وا  تمعن  باوث و  تاـقالم  هّللاءاـقل  زا  روظنم  نینچمه  تسا ; تیؤر 
ریز تاـهج  رد  هک  دـنک  یم  داهنـشیپ  ار  يا  هماـنرب  بیـشن ، زارفرپ و  ینـالوط و  هار  نیا  ندومیپ  يارب  سپـس  تسا . لد  مشچاـب  هدـهاشم 

ذوفن ناسنا  قامعا  لامعا و  رد  هک  يا  هبوت  هتشذگ ، زا  حیحص  هبوت  تسا 2 ـ  هار  نیا  ندومیپ  يارب  ّتین  میمصت و  1 ـ  دوش : یم  هصالخ 
رکذ همانرب  دنچ  نآ  يارب  تسا ;و  هار  هشوت  نتفرگرب  3 ـ  دیوشب . وا  حور  ناج و  مسج و  زا  ار  هانگ  راثآ  دزاس و  نوگرگد  ار  وا  دـنک و 

فرحنم هار  زا  هک  نیا  هب  هّجوت   ) هبقارم زور ، رد  دـیوپن ;) قـح  هار  زج  هک  دـنک  طرـش  دوـخ  اـب   ) هطراـشم حبـص ، رد  فـلا ـ  تسا : هدرک 
فئاظو هب  هّجوت  راکذا و  داروا و  هب  هّجوت  ب ـ  تسا .) هداد  ماجنا  هچ  هتشذگ  زور  رد  هک  نیا  هب  هّجوت   ) هبساحم ناهاگماش ، رد  ددرگن ;)

زا هک  كاروخ  باوخ و  هلأسم  رد  تضایر  يراد و  هدـنز  بش  دـنوادخ و  اب  تولخ  بش و  زامن  هب  هّجوت  ج ـ  باوخ . ماـگنه  يرادـیب و 
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روصق و ایند و  هب  هّجوت  رطاخ  هب  نتشیوخ  ندرک  هذخاؤم  زا  تسا  ترابع  نآ  و  كولس ، هنایزات  زا  يریگ  هرهب  4 ـ  دنکن . زواجت  مزال  ّدح 
، راگدرورپ روضح  رد  ناطیش  زا  تعاطا  اهیئافویب و  رطاخ  هب  نتشیوخ  شنزرس  راگدرورپ و  زا  نتـساوخ  شزوپ  و  قح ، ربارب  رد  یهاتوک 
هک دشیدنیب  گرم  یگدـنز و  نایاپ  هب  زیچ ، ره  زا  لبق  دـیاب  هلحرم  نیا  رد  و  لّوحت ، هناتـسآ  رد  5 ـ  صالخا . قیرط  رد  شالت  یعـس و  و 

تافص ءامسا و  راگدرورپ و  تمظع  هب  سپس  . ) تسا يّرثؤم  يوراد  تشز  تافص  رتشیب  حالـصا  ایند و  ّبح  ندنازوس  يارب  گرم  رکف 
رد دوصقم ، لزنم  رس  هناتسآ  رد  140 6 ـ  هحفـص دزاس ). کیدزن  نانآ  تافـص  هب  ار  دوخ  دشوکب  دشاب و  قح  ءایلوا  دای  هب  دشیدنیب و  وا 

لقع و ملاع  لاثم 3 ـ  لایخ و  ملاع  تعیبط 2 ـ  ّسح و  ملاع  1 ـ  تسا : ملاع  هس  ياراد  ناسنا  هک  دـنک  یم  ینعم  نیا  هب  هراشا  شخب  نیا 
ياراد نآ  قیاقح  هک  تسا  یملاع  زا  ترابع  هک  لاثم  ملاع  هب  درذـگن  نآ  زا  اـت  تسا و  تملظ  هچراـپکی  تعیبط  ّسح و  ملاـع  تقیقح .
تقیقح هک  تسا  یملاع  لقع ، ملاع  زا  روظنم  دسر ;و  یمن  لقع  ملاع  هب  درذگن  لاثم  ملاع  زا  ات  و  دسر . یمن  هّدام  زا  يراع  دـنتروص و 
تروص هّدام و  زا  یلاخ  ار  شیوخ  سفن  دیـسر و  لقع  ملاع  هب  هک  یماـگنه  تروص ;و  هن  دراد و  هّداـم  هن  ملاـع ، نآ  رد  ناـسنا  سفن  و 

(2 .) دوش یم  ( 1 «) ُهَّبَر َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم   » قادصم دبای ;و  یم  تسد  راگدرورپ  تفرعم  هب  تخانش ،

رگید شور  3 ـ 

هلاسر نیا  رد  تسا . هدش  رکذ  یهلا  كولس  ریس و  نیا  يارب  يرگید  همانرب  يوفطصم ، ياقآ  راوگرزب ، قّقحم  ملاع و  هّللاءاقل »  » هلاسر رد 
ءاقل و نیا  هک  نآ  زا  دـعب  دـنک و  یم  هّللاءاقل  هب  طوبرم  تایآ  هب  هراشا  تسخن  تسا ، رابخا  تایآ و  هب  یکّتم  رابرپ و  عماج و  هلاـسر  هک 

ناسنا دیاب  دوصقم  لزنم  رس  هب  ندیسر  يارب  هک  دیازفا  یم  نآ  حرش  رد  دیامن ، یم  ریـسفت  یناحور  يونعم و  تاقالم  ینعم  هب  ار  تاقالم 
قرغ و دنکشب و  مهرد  تسا  دوجوم  تانکمم  همه  رد  هک  یتاذ  دودح  یّتح  ناکم و  نامز و  ّدح  هّدام و  ناهج  زا  هدش  هتخیگنارب  دودح 

یف یلُخْداَف  ًۀَّیِضْرَم  ًۀَیِضار  َکِّبَر  یِلا  یعِجِْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  ای   » بطاخم دیآ و  لئان  راگدرورپ  ياقل  هب  ددرگ و  توهال  ملاع  يانف 
دونـشخ وت  زا  وا  مه  يدونـشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  درگ  زاب  تراگدرورپ  يوس  هب  هتفای ! مارآ  حور  يا  وت  یتَّنَج ; یلُخْداَو  يدابِع 

رد ار  رتشیب  حیضوت  . 2 هحفص 32 . دلج 2 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 1 !«) وش دراو  متشهب  رد  يآ و  رد  مناگدنب  کلـس  رد  سپـس  تسا ،
هلحرم جنپ  ّیط  دننام  یب  گرزب و  لزنمرس  نیا  هب  ندیسر  يارب  سپـس   141 هحفـص دیئامرف . هعلاطم  يزیربت  یکلم  موحرم  هّللاءاقل  هلاسر 

حلاص لامعا  هب  تشگزاب  هبوت و  مود : هلحرم  نید . لوصا  هب  صاخ  هّجوت  تاداقتعا و  تیوقت  لیمکت و  لّوا : هلحرم  دنک : یم  داهنـشیپ  ار 
لئاضف اب  نآ  نتـسارآ  لـئاذر و  زا  سفن  يزاـسکاپ  يارب  ندـش  هداـمآ  اـّیهم و  موس : هلحرم  تسا . تاـبجاو  ماـجنا  ناـهانگ و  زا  زیهرپ  و 

هدش و فرطرب  يّدام  یگدـنز  ّقلعت  هک  هلحرم  نیا  رد  تسا . قح  تمظع  ربارب  رد  انف  لوصح  ّتینانا و  وحم  مراهچ : هلحرم  تسا . قالخا 
یقاب هک  يزیچ  اهنت  هدـش ، لّدـبم  يونعم  یناحور و  ّقلعت  هب  هدرک و  رییغت  یلایخ  يّدام و  تایهتـشم  تاّذـل ، دـالوا و  لاوما و  هب  تاـقّلعت 

; تسا هدرک  ادـیپ  اـفخ  روهظ  تّدـش  زا  یئوگ  هک  تسا  مکحم  راد و  هشیر  يا  هزادـنا  هب  ّقلعت  نیا  تسا و  شیوخ  سفن  هب  قـّلعت  هدـنام 
عقاو و رد  ینعی ، هدوب ; راگدرورپ ، هب  وا ، ياقل  هب  ندیسر  شدوصقم  لحارم  نیا  مامت  رد  کلاس  هک  نیا  نآ  تسا و  یقاب  هتکن  کی  یلو 

دشاب ادخ  هاگرد  نیبّرقم  زا  ددرگ و  لئان  الاو  تاماقم  هب  هتـساوخ  یم  وا  رگید ، ریبعت  هب  تسا . هدرک  دوخ  يارب  هدرک  يراک  ره  نطاب  رد 
یماقم نینچ  هب  هاـگره  هک  نیا  لـیلد  هب  فدـه ، زا  هن  هدوب  وا  دوخ  زا  نخـس  اـج  همه  رد  سپ  دـسرب ; يونعم  یناـحور و  تـالامک  هب  و 

لاحشوخ دح  نیا  ات  لقاّدح  دش  یم  ادیپ  تاماقم  نیا  وا  يارب  يرگید  رگا  یلو  درک  یم  ادیپ  یلاحشوخ  رورـس و  تیاهن  دش  یم  لصاو 
دوخ هب  دّیقم  هن  دشاب  ادخ  روهظ  هولج و  کلاس  هقالع  دروم  بوبحم و  ددرگ و  فرط  رب  دوخ  هب  هّجوت  و  نم »  » دیاب هک  تسا  اجنیا  دوبن .

هب لوصو  يارب  کلاس  باجح  نیرخآ  قح و  هار  ّدس  عنام و  نیرتگرزب  هک  باجح  نیا  دوش و  فذح  دـیاب  نم » ، » رتراکـشآ ریبعت  هب  وا ;
یتافص یتاذ و  دیحوت  دنوادخ و  هب  یبلق  هّجوت  هار  1 ـ  تسا : هار  نیدـنچ  باجح  نیا  ندرب  نایم  زا  يارب  ددرگ . فرط  رب  تسا ، هّللاءاقل 

رّکفت و 142 2 ـ  هحفص ات 30 . هیآ 27  رجف ، هروس  یقرواپ 1 . تسا . چوپ  چیه و  وا  ربارب  رد  وا  ریغ  هک  دـمهف  یم  قیرط  نیا  زا  یلاعفا و  و 
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ار دوخ  دنیب و  یم  قلطم  ّیحو  يدبا  یلزا و  دودحمان و  يدوجو  ار  ادخ  هک  ینعم  نیا  هب  سفن ، باجح  ّتینانا و  اب  هزرابم  يارب  لالدتسا 
هجلاعم 3 ـ  دنامب . یقاب  دناوت  یمن  وا  دوجو  یب  هظحل  کی  هک  زاین  اپارس  رقف و  فعض و  زجع و  ياهتنم  رد  دودحم و  رظن  ره  زا  يدوجو 

قح هاگـشیپ  رد  مئاد  روضح  رد  ار  دوخ  دشاب و  دنوادخ  حلاص  ناگدنب  ادخ و  هب  هّجوت  ْنَم »  » ياجب دروم  ره  رد  هک  نیا  نآ  دادـضا و  اب 
رد دورو  زا  روظنم  دوش ! یم  توربج  رد  لـخاد  هدـمآ و  رد  یتوکلم  ناـسنا  کـی  تروص  هب  کـلاس  هلحرم  نیا  رد  مجنپ : هلحرم  دـنیبب .

ّتیلاّعف و يارب  دـنک و  یم  ادـیپ  هطلـس  ذوفن و  یهلا ، رون  رد  وحم  صولخ و  افـص و  لاـمک  رطاـخ  هب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  توربج  هلحرم 
يدایز ّدـح  ات  رگید ، ریبعت  هب  دراد . یمرب  مدـق  لماک  تفرعم  يور  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قلخ و  داشرا  یهلا و  فئاظو  ماـجنا 

درد و صیخشت  ماقم  رد  هدرک و  ادیپ  عالّطا  كولس  ریس و  عرش و  بادآ  ماکحا و  فئاظو و  لئاسم و  مامت  هب  هتشگ و  غراف  دوخ  رکف  زا 
ناونع هب  یمالـسا  تایاور  تایآ و  زا  اج  همه  رد  ناشیا  هک  نیا  هّجوت  لـباق  هتکن  ( 1 .) تسا هتـشگ  رهام  قذاح و  یبیبط  نوچمه  نامرد ،

ناورهر كولس و  ریس و  ياملع  هچنآ  زا  كولس  ریس و  ياهبتکم  يدنب  عمج  هصالخ و  دنا . هدرک  هدافتـسا  شیوخ  بلاطم  دهاش  هاوگ و 
هنومن دیآ و  یم  رب  بآم ) یفوص  ياهیطاقتلا  هن  دنتشاد  یمرب  ماگ  تیب  لها  مالسا و  ریـسم  تعیرـش و  قیرط  رد  هک  ییاهنآ  هّتبلا   ) هار نیا 

لد و مشچ  اب  راگدرورپ  كاپ  تاذ  دوهش  هّللاءاقل و  یلـصا  فده  1 ـ  دوش : یم  هدافتـسا  ریز  كرتشم  لوصا  دمآ ، الاب  رد  اهنآ  زا  یئاه 
يوفطـصم ياقآ  راوگرزب  همّالع  فیلات  هّللاءاقل »  » باتک هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  یقرواپ 1 . تسوا . رـضحم  رد  يونعم  یناحور و  روضح 

هب ندش  هتسارآ  یقالخا و  لئاذر  نتسش  ناهانگ و  همه  زا  هبوت  ماگ  نیتسخن  دصقم ، نیا  هب  ندیسر  يارب  143 2 ـ  هحفص دیئامرف . هعجارم 
اب ناهاگحبص  ینعی ، دنکن ; شومارف  ار  هبقاعم  هبـساحم و  هبقارم و  هطراشم و  هناگراهچ  بادآ  دیاب  هار  نیا  رد  3 ـ  تسا . یقالخا  لئاضف 

ماگنه ناهاگماش و  دـشاب و  شکرـس  سفن  بقارم  زور  تّدـم  مامت  رد  ددرگن و  قح  ياـضر  فـالخ  هاـنگ و  درِگ  هک  دـنک  طرـش  دوخ 
ياوه اب  هزرابم  4 ـ  دنک . تبوقع  تازاجم و  ذئاذل  عاونا  كرت  هلیسو  هب  ار  دوخ  دوب  هدزرس  وا  زا  یفالخ  رگا  دنیشنب و  هبـساحم  هب  باوخ 

هدش دراو  سّدـقم  عرـش  رد  هک  يداروأ  راکذأ و  هب  هّجوت  5 ـ  دـشاب . یم  تابجاو  نیرت  بجاو  زا  تسا  هار  نیا  ّدـس  نیرتگرزب  هک  سفن 
لاثما و  مّویق » ای   » و ّیحای »  » و هّللا »  » رکذ و  َنیِملاّظلا » َنِم  ُْتنُک  ّینِا  َکَناْحبُـس  َْتنَا  ِّالا  َهِلاال   » رکذ و  ِهّللِاب » ِّالا  َةَُّوقالَو  َلْوَحال   » رکذ نوچمه 

رد ندـش  قرغ  دـنوادخ و  لاـعفا  تافـص و  تاذ و  دـیحوت  تقیقح  هب  یبلق  هّجوت  6 ـ  تسا . هار  نیا  ندومیپ  رب  تّوـق  ببـس  راـکذا ، نیا 
هب هّجوت  ّتیناـنَا و  ُتب  نآ  ُْتب و  نیرتـگرزب  نتـسکش  7 ـ  تسا . بیـشن  زارفرپ و  هار  نیا  يارب  يرگید  هشوت  وا ، لاـمج  لاـمک و  تاـفص 
هب بیبط  نوچمه  دـنک و  راک  وا  رظن  ریز  هک  ّیبُرم  داتـسا و  دوجو  زا  هدافتـسا  8 ـ  تسا . دصقم  هب  لوصو  طئارش  نیرتمهم  زا  نتـشیوخ ،

دروم رد  داتـسا  هب  هّجوت  هنافّـساتم  دـنچ  ره  دـنرادن  یّـصاخ  هیکت  نآ  يور  زین  یـضعب  دـنا ;و  هتـسناد  طرـش  یهورگ  دزادرپب ، وا  نامرد 
ایند و نید و  دنتفیب و  دنا ! هداد  یم  ناشن  هتـشرف  تروص  هب  ار  دوخ  هک  یکانرطخ  نیطایـش  ماد  رد  هک  هدـش  ببـس  صاخـشا  زا  يرایـسب 
ار رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  مدرم ، تیاده  رد  ایلوا  ایبنا و  هار  ندومیپ  قلخ و  داشرا  هفیظو  یضعب  دور ! داب  رب  اهنآ  قالخا  نامیا و 

هدراذـگاو شدوخ  هب  ار  کلاس  هدـنارن و  نابز  رب  هلحرم  نیا  زا  ینخـس  ًاقلطم  يرایـسب  هک  یلاح  رد  دـنا  هدروآ  هلحرم  نیرخآ  ناونع  هب 
ره هب  هک  تارّکفت  نیا  زا  يا  هراصع  الوا ـ   144 هحفص هک : دوب  نیا  باتک  نیا  یقالخا  ثحابم  نمض  رد  ثحب  نیا  ندروآ  زا  ضرغ  دنا .

و دنرادرب . ماگ  قالخا  بیذهت  يداو  رد  يرتشیب  تریـصب  اب  باتک  نیا  ناگدنناوخ  ددرگ و  هئارا  دراد  راک  ورـس  یقالخا  ثحابم  اب  لاح 
هار دـیُما  هب  هک  لدـکاپ  ناناوج  اسب  هچ  تسا و  کیراب  رایـسب  لطاب  ّقح و  نایم  زرم  هک  میهد  رادـشه  هار  نیا  ناگدـنیوپ  مامت  هب  ًاـیناث ـ 

نادرگرس تلالض  رفک و  يداو  رد  هدش و  فرحنم  عرـش  لقع و  قیرط  زا  یلو  دنا  هداتفا  هار  هب  يداو  نیا  رد  اقب  بآ  همـشچرس  هب  نتفای 
145 هحفص دنا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  هدش و  راتفرگ  دنا  هدمآ  رد  نابش  سابل  هب  هک  یناگرگ  لاگنچ  رد  هتشگ و 

؟ تسا مزال  امنهار  داتسا و  هلحرم  ره  رد  ایآ  . 10

راک يداتسا  رظن  ریز  دیاب  هّللا  یلا  برق  قالخا و  اوقت و  تلیضف و  لامک و  هار  ناورهر  هک  دنراد  هدیقع  كولس  ریس و  ياملع  زا  يرایسب 
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همّالع موحرم  تاریرقت  بابّللا  ّبل  هلاسر  مولعلارحب و  قّقحم  هب  بوسنم  كولس  ریس و  هلاسر  زا  هتـشذگ  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه  دننک ;
ناداتـسا زا  معا  دـنا ، هدرمـش  داتـسا  ّیبرم و  رظن  ریز  ندرک  راک  ار  هّللا  یلا  کلاس  فئاظو  مکی  تسیب و  لصف  هک  میدرک  لقن  ییابطابط 

هار ناورهر  هک  دنهد  یم  رادشه  نف  يذ  ناهاگآ  یلو  دنهار . نیا  هدنیوپ  ناگرزب  هک  ماع  ناداتسا  دنموصعم و  نایاوشیپ  هک  یهلا  ّصاخ 
یملع و ّتیحالـص  زا  دننکن و  شیامزآ  یفاک  ردق  هب  ار  یـسک  ات  و  دنراپـسب ، نآ  نیا و  هب  ار  دوخ  یناسآ  هب  دیابن  سفن  بیذـهت  اوقت و 
ای یناهنپ  رارـسا  زا  ربخ  هداعلا و  قراخ  ياهراک  ندـش  رهاظ  هب  یّتح  و  دـنهدن ، رارق  نانآ  راـیتخا  رد  ار  دوخ  دـندرگن ، هاـگآ  اـهنآ  ینید 

ناکما زین  بّذـهم  ریغ  ناضاترم  زا  لامعا  هنوگ  نیا  رودـص  هک  ارچ  دـننکن ، تعاـنق  شتآ  بآ و  يور  زا  روبع  یّتح  هدـنیآ و  هب  طوبرم 
يا هظحالم  لباق  لحارم  ندومیپ  زا  سپ  اّما  دـنا ، هتـسناد  مزال  راک  يادـتبا  رد  طقف  ار  داتـسا  هب  عوجر  موزل  نانآ  زا  یـضعب  تسا . ریذـپ 

ناــیاوشیپ و  هـلآو ) هــیلع  هللا  یلــص  ) مرکا ربماــیپ  ینعی  صاــخ  داتــسا  زا  يریگ  هرهب  یلو  دــنناد ; یمن  مزــال  ار  اــهنآ  یهارمه  رگید 
هیآ هب  قیرط ، هدـننک  داشرا  داتـسا و  باختنا  موزل  يارب  هاگ  لاح ، ره  هب   146 هحفص تسا . مزال  لحارم  مامت  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم

میلعت زا  نخس  هک  دنا  هدرک  لالدتـسا  هیآ 7 ) ءایبنا ، هروس  !« ) دیناد یمن  رگا  دیـسرپب  ناهاگآ  زا  َنوُمَْلعَتال ; ُْمْتنُک  ْنِا  ِرْکِّذلا  َلْهَا  اُولَئْـساَف  »
ناهاگآ زا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دیاب  کش  یب  تسا ، میلعت  رب  یکّتم  دراوم  زا  يرایسب  رد  تیبرت  هک  اجنآ  زا  یلو  تیبرت ; زا  هن  دیوگ  یم 

زا اجنیا  رد  هاگ  و  دراد . ینـشور  توافت  وا ، قالخا  لاـمعا و  رب  تراـظن  يارب  صاـخ  درف  کـی  باـختنا  اـب  ینعم  نیا  و  تفرگ ، کـمک 
زاین یب  دوب ، مزعلاولوا  ربمایپ  هک  نآ  اب  یسوم  هک  ارچ  دوش ، یم  هتفرگ  کمک  هدمآ  حورشم  روطب  نآرق  رد  هک  رـضخ  یـسوم و  ناتـساد 

زا سرتب  تسا  تاملظ  نکم  رـضخ  یهرمه  یب  هلحرم  نیا  ّیط  دـنیوگ : یم  اهنآ  دومیپ ; وا  کـمک  هب  ار  هار  زا  یـشخب  و  دوبن ، رـضخ  زا 
هب رضخ ، دزن  ( مالسلا هیلع  ) یسوم يدرگاش  هک  تفایرد  ناوت  یم  مالسلا ) مهیلع  ) یسوم رـضخ و  ناتـساد  رد  ّتقد  اب  یلو  یهارمگ  رطخ 
رد و  دوب ، ناـهج  نیا  فلتخم  ثداوح  دروم  رد  دـنوادخ  تمکح  رارـسا  زا  یّـصاخ  مولع  يریگارف  يارب  تفرگ و  تروـص  یهلا  ناـمرف 

قوـف هرئاد  هب  طوـبرم  و   ) دوـب نطاـب  ملع  رـضخ ، ملع  و  فیلاـکت ) هرئاد  هب  طوـبرم  و   ) دوـب رهاـظ  مـلع  ( مالـسلا هـیلع  ) یـسوم مـلع  عـقاو 
الامجا دنچ  ره  دراد ، توافت  اوقت ، هار  ندومیپ  سفن و  بیذهت  لحارم  مامت  رد  یصوصخ  داتسا  کی  باختنا  اب  هلأسم  نیا  1)و  () فیلکت

، یهلا داتـسا  نیا  هک  دوش  یم  هراشا  شدـنزرف  نامقل و  هلأسم  هب  اجنیا  رد  هاگ  و  دراد . هراـشا  داتـسا  رـضحم  زا  تلیـضف  بسک  ّتیّمها  هب 
ّیلع ماما  زا  یثیدح  رد  راونالاراحب  رد  یسلجم  همّالع  ( 2 .) درک کمک  وا  هب  لامک  هار  ندومیپ  رد  تفرگ و  رظن  ریز  ار  شدـنزرف  ِقالخا 

، دنکن داشرا  ار  وا  یمیکح  دنمـشناد و  هک  یـسک  ُهُدِشُْری ; ٌمیکَح  َُهل  َْسَیل  ْنَم  َکَلَه  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب 
مزال یـصوصخ  داتـسا  هشیمه  یقالخا  ثحابم  رد  هک  دوش  یمن  هدافتـسا  رما  نیا  دـش  هتفگ  هچنآ  عومجم  زا  یلو  ( 3 !«) دوش یم  كاله 

اب هک  یناـسک  دنرایـسب  هچ  ددرگ ، لـتخم  كولـس  ریـس و  همادا  اوـقت و  قـالخا و  شرورپ  تیبرت و  هماـنرب  دـشابن  رگا  هک  يروـطب  تسا 
تاماقم هب  هدومیپ و  ار  هار  نیا  اهنآ ، هب  یلمع  مازتلا  یقالخا و  بتک  رد  ناگرزب  تاـملک  یمالـسا و  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  زا  هدافتـسا 

یبوخ هلیسو  ناکاپ  ناکین و  هّیسدق  سافنا  زا  نتفرگ  ددم  یصوصخ و  داتسا  دوجو  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  دنچ  ره  دنا ، هدیـسر  ییالاو 
ریسفت رد  ار  هراب  نیا  رد  رتشیب  حرـش  یقرواپ 1 . دـشاب . یم  یقالخا  تالکـشم  ّلح  تّدـم و  نیرتهاتوک  رد  قیرط  ّیط  لامک و  لین  يارب 
هنومن ریسفت  دلج 17  نامقل  هروس  ریسفت  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  . 2 دـییامرف . هعلاطم  فهک  هروس  ات 82  تایآ 60  لیذ  دلج 12 ، هنومن ،
حابْصِم ِۀَْلعُش  ْنِم  اوُِحبْصَتِْسا  ُساّنلا  اَهُّیَا  : » تسا هدمآ  زین  هغالبلا  جهن  رد   147 هحفص هحفص 159 . دلج 75 ، راونالاراحب ، . 3 دوش . هعجارم 

هجیتن دراوم  نیا  زا  يرایـسب  رد  هنافّـسأتم  یلو  ( 1 !«) دـیزاس نشور  لمع ، اب  یظعاو  راتفگ  هلعـش  زا  ار  لد  غارچ  مدرم  يا  ظـِعَّتُم ; ظِـعاو 
هک یلاح  رد  هدرک ، دادملق  داشرا  ماقم  داتسا  قالخا و  ّیبرم  ناونع  هب  ار  دوخ  فلتخم ، نیوانع  هب  يدارفا  و  تسا ، هدش  لصاح  سوکعم 

یقالخا دـسافم  هب  هدرکن  يادـخ  ای  و  رگید ، یفارحنا  قرط  ای  فّوصت  هار  هب  ار  بلط  قح  لدـکاپ و  دارفا  دـنا و  هدوب  هار  نیا  ناـنزهر  زا 
یقالخا لئاسم  يارب  يداتـسا  دنهاوخ  یم  رگا  هک  میهد  یم  رادـشه  هار  نیا  ناگدـنیوپ  مامت  هب  ام  لیلد ، نیمه  هب  دـنا ; هدـیناشک  نیگنن 

، صاخشا قباوس  هب  دننکن و  لمع  رهاوظ  هب  زگره  دنشاب و  قیقد  ریگتخس و  باختنا  نیا  رد  دنرادرب و  ماگ  طایتحا  اب  رایـسب  دننک  باختنا 
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ظعاو هرابرد  نورد  ظعاو  شقن  دـندرگ . لئان  دوخ  دوصقم  هب  ات  دـننزب  یباختنا  نینچ  هب  تسد  ناـهاگآ  اـب  تروشم  اـب  دـنرگنب و  بوخ 
رادیب نادجو  هک  دوش  یم  هدافتسا  یمالسا  تایاور  زا  یضعب  زا  تسا ; نورد  ظعاو  زا  نخـس  نونکا  دش ، تبحـص  یفاک  هزادنا  هب  نورب 

هار نیا  ندوـمیپ  نآ  نودـب  هکلب  دراد ، اوـقت  یقـالخا و  لـماکت  هار  ندوـمیپ  رد  یّمهم  شقن  دوـش ، یم  ریبـعت  نورد  ظـعاو  هب  نآ  زا  هک 
، هغالبلا جهن  یقرواپ 1 . ُلاَزتال  َکَّنِا  َمَدآ  َْنبِا  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ماما  زا  یثیدـح  رد  تسا . لکـشم 
ریخ و ریسم  رد  هراومه  وت  مدآ ! دنزرف  يا  َکَّمَه ; ْنِم  ُۀَبَـساحُْملا  َِتناک  امَو  کِسْفَن ، ْنِم  ٌظِعاو  ََکل  َناکام  ریََخب   148 هحفص هبطخ 105 .

نیمه هیبش  ( 1 .«) دشاب وت  یلصا  ياهراک  زا  نتـشیوخ  یـسرباسح  هک  مادام  و  یـشاب ، هتـشاد  نورد  زا  یظعاو  هک  مادام  يراد  رارق  یبوخ 
َْمل ْنَم  ُهَّنَا  اوُمَلْعاَو  : » تسا هدـمآ  نینچ  زین  هغـالبلا  جـهن  بطخ  زا  یکی  رد  ( 2 .) تسا هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  توافت  یمک  اب  ینعم 

کمک شیوخ  هب  هک  سک  نآ  دیـشاب  هاگآ  ٌظِعاوالَو ; ٌرِجازـال  اـهِْریَغ  ْنِم  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ٌرِجازَو ، ٌظِـعاو  اـْهنِم  َُهل  َنوُکَی  یّتَح  ِهِسْفَن  یلَع  ْنَُعی 
رد تسا  یهیدب  ( 3 !«) تشاد دـهاوخن  رثا  وا  رد  نارگید  زردـنا  هظعوم و  ددرگ ، مهارف  وا  يارب  شناج  نورد  زا  یعنام  ظعاو و  اـت  دـنکن 

تحت ار  وا  هراومه  و  ددرگ ، ربخ  اب  شنورد  رارـسا  زا  دـشاب و  وا  اب  لاح  همه  رد  هک  دراد  یظعاو  هب  زاـین  زیچ  ره  زا  شیب  ناـسنا  هار  نیا 
رد اهاطخ  اهـشزغل و  رد  و  دنک ، یلمع  ار  شقن  نیا  دناوت  یم  رادیب  نادـجو  ینعی  نورد  ظعاو  زج  یلماع  هچ  دـهد ;و  رارق  دوخ  تبقارم 

( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما ماما  زا  یثیدح  رد  دراد . زاب  یقالخا  تافارحنا  هاگترپ  رد  طوقـس  زا  ار  وا  دهد و  رادشه  ناسنا  هب  تصرف  نیلّوا 
ناـمه زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 4 !«) هد رارق  نتـشیوخ  رب  یبـقارم  تدوـخ  زا  ًاـبیقَر ; َکِـسْفَن  یلَع  َکِـسْفَن  ْنِم  ْلَـعِْجا  : » میناوـخ یم  نینچ 
سفن رب  ناسنا  هک  تسا  هتـسیاش  ُهَناـِسل ; ًاـِظفاح  ُهَْبلَق ، ًاـِبقاُرم  ِهِسْفَن  یلَع  ًاـنِْمیَهُم  ُلُـجَّرلا  َنوُکَی  ْنَا  یغَْبنَی  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما

.2 هحفص 137 . دلج 75 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 5 !«) دیامن ظفح  ار  شیوخ  نابز  و  دنک ، تبقارم  ار  دوخ  بلق  و  دشاب ، ّطلـسم  شیوخ 
149 هحفص كردم  نامه  مکحلاررغ 5 . . 4 هبطخ 90 . هغالبلا ، جهن  . 3 هحفص 147 . كردم ، نامه 

یقالخا لئاضف  شرورپ  يارب  مزال  ياهیگدامآ  . 11

هراشا

لئاذر اب  هزرابم  رد  یئازـسب  ریثأت  هک  دراد  دوجو  يرگید  روما  میا ، هتفگ  قالخا  بیذـهت  هماـنرب  تفرـشیپ  يارب  نونکاـت  هچنآ  رب  هفاـضا 
: درمشرب ناوت  یم  ار  ریز  روما  هلمج  زا  هک  دراد  یمدآ  دوجو  رد  لئاضف  لوصا  تیوقت  یقالخا و 

طیحم ندوب  كاپ  1 ـ 

ار دوخ  تافص  زا  يرایسب  ناسنا  هک  ارچ  دراد  وا  لامعا  تاّیحور و  رد  يا  هداعلا  قوف  رثا  ناسنا  یگدنز  یعامتجا  طیحم  عضو  کش  یب 
هک تسا  تسرد  هدولآ . دارفا  ًابلاغ  هدولآ  ياـهطیحم  دـهد و  یم  شرورپ  كاـپ  دارفا  ًاـبلاغ  كاـپ  ياـهطیحم  دـنک . یم  بسک  طـیحم  زا 

طیارـش رگید ، ریبعت  هب  دـنک و  یط  ار  یکاپان  ریـس  كاپ  ياهطیحم  رد  سکعب  دـنک و  یگدـنز  كاپ  كاپان ، طیحم  رد  دـناوت  یم  ناسنا 
تـسا نکمم  درک . راکنا  ناوت  یمن  زاس  هنیمز  ّمهم  لماع  کی  ناونع  هب  ار  نآ  ریثأت  یلو  تسین  دارفا  يدـب  یبوخ و  رد  هّمات  ّتلع  طیحم 
لماوع ّيوق  ریثأت  اّما  مینک  یم  یفن  شلاکشا  مامت  رد  ار  ربج  دنچ  ره  ام  یلو  دنتسه ـ  هک  هنوگ  نامه  دنشاب ـ  طیحم  ربج  هب  لئاق  یناسک 

ّتیـصخش رد  طیحم  ریثأت  هرابرد  هک  ار  یتایآ  میدرگ و  یم  زاب  نآرق  هب  هاـتوک  هراـشا  نیا  اـب  درک . میهاوخن  راـکنا  زگره  ار  زاـس  هنیمز 
ُُهتابَن ُجُرْخَی  ُبِّیِّطلا  ُدَـلَْبلاَو  150 1 ـ  هحفـص میهد : یم  رارق  ثحب  دروم  دیوگ ، یم  نخـس  یمازتلا  حالطـصا  هب  ای  یقباطم  تلالد  هب  ناسنا 
َرْحَْبلا َلیئارِْسا  ینَِبب  انْزَواجَو  2 ـ  هیآ 58 ) فارعا ، هروس   ) َنوُرُکْـشَّی مْوَِقل  ِتایآلا  ُفِّرَُـصن  َِکلذَک  ًادِکَنِّالا  ُجُرْخَیال  َُثبَخ  يذَّلاَو  هِّبَر  ِنْذِِاب 

ـ  3 هیآ 138 ) فارعا ، هروس   ) َنُولَهَْجت ٌمْوَق  ْمُکَّنِا  َلاق  ٌۀَِهلآ  ْمَُهل  امَک  ًاهِلا  انَّل  ْلَعْجا  یَـسُوم  ای  اُولاق  مُهَّل  مانْـصَا  یلَع  َنوُفُکْعَّی  مْوَق  یلَع  اَْوتَاَف 
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تایآ 26 و حون ، هروس   ) ًاراّفَک ًارِجافِّالا  اْوُِدلَیالَو  َكَدابِع  اْوُّلُِـضی  ْمُهْرَذَت  ْنِا  َکَّنِا  ًاراّیَد ـ  َنیِرفاْکلا  َنِم  ِضْرالا  یَلَع  ْرَذَتال  ِّبَر  ٌحُون  َلاقَو 
ْمِهِسُْفنَا یِملاظ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهیّفََوت  َنیذَّلا  َّنِا  5 ـ  هیآ 56 ) توبکنع ، هروس   ) ِنُوُدبْعاَف َياّیِاَف  ٌۀَعِساو  یـضْرَا  َّنِا  اُْونَمآ  َنیذَّلا  َيِدابِع  ای  4 ـ  ( 27

ًاریـصَم ْتَءاسَو  ُمَّنَهَج  ْمُهیوْأَم  َِکئلُواَف  اهیف  اْوُرِجاُهتَف  ًۀَعِـساو  ِهّللا  ُضْرَا  ْنُکَت  َْملَا  اُْولاـق  ِضْرـالا  ِیف  َنیفَعْـضَتْسُم  اـّنُک  اُْولاـق  ُْمْتنُک  َمیف  اُْولاـق 
هروش و   ) تنیط دب  ياه  نیمزرس  اّما  دیور ; یم  راگدرورپ  نامرف  هب  شهایگ  نیریش ) و   ) هزیکاپ نیمزرس  ـ  همجرت 1 هیآ 97 ) ءاسن ، هروس  )

ینب و  2 ـ  مینک . یم  نایب  دـنرازگ ، رکـش  هک  اهنآ  يارب  ار  دوخ )  ) تاـیآ هنوگ  نیا  دـیور ; یمن  نآ  زا  شزرا  یب  زیچاـن و  هاـیگ  زج  راز )
هدـمآ درگ  عوضخ  عضاوت و  اـب  ناـشیاهتب  فارطا  هک  دندیـسر  یهورگ  هب  دوخ  هار  رد  هاـگان )  ) میداد روبع  اـیرد  زا  ملاـس )  ) ار لیئارـسا 

!« دنراد ینایادخ ) و   ) نادوبعم اهنآ  هک  هنوگ  نامه  هد  رارق  يدوبعم  ام  يارب  مه  وت  : » دنتفگ یسوم  هب  لیئارسا ) ینب  ماگنه  نیا  رد   ) دندوب
هک ارچ  راذـگم ! یقاب  نیمز  يور  رب  ار  نارفاک  زا  کی  چـیه  اراـگدرورپ ! : » تفگ حون  3 ـ  دیتسه »! نادان  لهاج و  یتّیعمج  امـش  : » تفگ

نامیا هک  نم  ناگدنب  يا  4 ـ  دنروآ »! یمن  دوجو  هب  رفاک  رجاف و  یلـسن  زج  دننک و  یم  هارمگ  ار  تناگدـنب  يراذـگب ، یقاب  ار  اهنآ  رگا 
ضبق  ) ناگتـشرف هک  یناسک  5 ـ  دیوشن )! میلـست  نانمـشد  ياهراشف  ربارب  رد  و   ) دیتسرپب ارم  اهنت  سپ  تسا ، عیـسو  نم  نیمز  دیا ! هدروآ 

هک نیا  اب  ارچ  و  (؟ دـیدوب یلاح  هچ  رد  امـش  : » دـنتفگ اهنآ  هب  دـندوب ، هدرک  متـس  نتـشیوخ  هب  هک  یلاح  رد  دـنتفرگ  ار  اهنآ  حور  حاورا )
: دنتفگ ناگتشرف  اهنآ =  میدوب ». فعضتسم  راشف و  تحت  دوخ ، نیمزرس  رد  ام  : » دنتفگ دیتشاد »)!؟ ياج  راّفک  فص  رد  دیدوب ، ناملسم 
. دـنراد يدـب  ماجنارـس  تسا و  خزود  ناشهاگیاج  و ) دنتـشادن ، يرذـع   ) اهنآ دـینک »!؟ ترجاهم  هک  دوبن  رواـنهپ  ادـخ ، نیمزرـس  رگم  »
: هک نیا  حیضوت  تسا . هدش  نایب  یفیطل  تروص  هب  ناسنا  لاعفا  لامعا و  رد  طیحم  ریثأت  هیآ  نیتسخن  رد  يدنب  عمج  ریسفت و   151 هحفص

ناراب تارطق  نوچمه  یح  لالز و  بآ  هک  تسا  نیا  روظنم  دنا  هتفگ  یضعب  دنراد . ینوگانوگ  تانایب  هیآ  نیا  ریسفت  رد  گرزب  نارّسفم 
یم نآ  زا  تعاط  اوقت و  شخبتّذـل  ياه  هویم  تفرعم و  يابیز  ياهلگ  دریذـپ و  یم  ار  نآ  كاپ  ياـهلد  دزیر ; یم  ورف  اـهلد  نیمزرـس  رب 

ربمایپ توعد  ربارب  رد  همه  لمعلا  سکع  مینیب  یم  رگا  سپ  دنهد ; یمن  ناشن  یبسانم  شنکاو  هدولآ  كاپان و  ياهلد  هک  یلاح  رد  دیور 
، هک نیا  رگید  (. 1) تسا لباق  ّتیلباق  رد  لاکـشا  هکلب  دشاب  یمن  لعاف ، ّتیلعاف  رد  صقن  رطاخ  هب  نیا  تسین ، ناسکی  مالـسا  تامیلعت  و 

ياهلحم رد  شـشوک  شالت و  هک  ارچ  دـینک  بلط  شبـسانم  ّلحم  زا  ار  اهیبوخ  اـهیکین و  هشیمه  هک  تسا  نیا  لاـثم  نیا  ناـیب  زا  فدـه 
ثحب يارب  دناوت  یم  دراد و  دوجو  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  یموس  لامتحا  ( 2 .) دوش یمن  بوسحم  اهورین  نداد  ردـه  زج  يزیچ  بسانمان 

روش و ياهنیمز  هب  اـهنآ  یگدـنز  طـیحم  دـنا و  هدـش  هیبشت  ناـهایگ  هب  اـهناسنا  لاـثم  نیا  رد  هک : تسا  نیا  دریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  اـم 
تارطق هک  هنوگ  ناـمه  دـشاب ، ّرثؤم  يوق و  تاـمیلعت  دـنچ  ره  تسا  لکـشم  كاـپ  ياـهناسنا  شرورپ  هدوـلآ ، طـیحم  کـی  رد  نیریش ;
حالـصا هب  دـیاب  حـلاص  قالخا  میکحت  سوفن و  بیذـهت  يارب  لیلد ، نیمه  هب  دـنایور . یمن  لبنـس  راز  هروش  رد  زگره  ناراب  شخبتاـیح 

، يزار رخف  ریسفت   ) تسا هدرک  رکذ  هیآ ، ینعم  رد  لامتحا  نیلّوا  ناونع  هب  يزار  رخف  ار  ریـسفت  نیا  یقرواپ 1 . داد . ناوارف  ّتیّمها  طیحم 
هیآ لیذ  رد  دیدحلا  ریسفت  نایبلا و  عمجم  رد  ریسفت  نیا  . 2 دنا . هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  ار  نآ  زین  رگید  یعمج  هحفص 144 ;) دلج 14 ،

رظان قوف  لیثمت  تسا  نکمم  درادن ; مه  اب  تافانم  هنوگ  چیه  الاب  هناگ  هس  ياهریسفت  هّتبلا   152 هحفص تسا . هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  الاب 
نیرتـهب و كاـپ  ياـهطیحم  هک  یلاـح  رد  تسا ; یقـالخا  لـئاضف  نمـشد  هدوـلآ ، یعاـمتجا  طـیحم  يرآ ! دـشاب . اهریـسفت  نیا  هـمه  هـب 

هتخاس بطاخم  ار  دوخ  نارای  يزور  هک  میناوخ  یم  مرکا  ربمغیپ  زا  یفورعم  ثیدح  رد  دراد . سوفن  بیذهت  يارب  ار  تصرف  نیرتبـسانم 
زا ِءْوُّسلا ; ِتَْبنَم  یف  ُءانْـسَْحلا  ُۀـَئْرَْملَا  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص  ) َلاق ِنَمَّدـلا  ُءارْـضَخ  ْنَمَو  ِهّللا  َلوُسَرای  َلیَق  ِنَمِّدـلا ، َءارْـضَخَو  ْمُکاِّیا  : » دومرف و 
هچ هب  هراشا  دیور  یم  اه  هلبزم  رب  هک  ییابیز  ناهایگ  ادخ ! لوسر  يا  دندرک  ضرع  دیزیهرپب ! دیور  یم  اه  هلبزم  رب  هک ) ییابیز   ) ناهایگ

طیحم ریثأت  هب  هراشا  دـناوت  یم  ایوگ  رایـسب  هیبشت  نیا  ( 1 !«) هتفای شرورپ  دـب  طیحم ) و   ) هداوناخ رد  هک  ییابیز  نز  دومرف : تسا ; یـسک 
موق زا  نخـس  مود  هیآ  رد  ود . ره  ای  زاس و  هنیمز  هلیـسو  کی  ناونع  هب  تثارو  هلأسم  هب  هراشا  ای  دشاب و  ناسنا  ّتیـصخش  رد  دب  بوخ و 

دنتـشاد و رارق  نید  لوصا  ریاس  دـیحوت و  هنیمز  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم يونعم  یناحور و  تامیلعت  تحت  اهلاس  هک  تسا  لیئارـسا  ینب 
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هک نیمه  اّما  دـندید ; دوخ  مشچ  اب  هداعلا  قراخ  روطب  ناینوعرف ، لاگنچ  زا  تاجن  ایرد و  ندـش  هتفاکـش  نوچمه  ار  یهلا  ّمهم  تازجعم 
رارق ملاسان  طـیحم  نیا  ریثأـت  تحت  ناـنچ  دـندرک ، دروخرب  تسرپ  تب  یهورگ  اـب  سّدـقم ، ياهنیمزرـس  ماـش و  يوس  هب  دوخ  ریـسم  رد 

نادوبعم و ياراد  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  هدب  رارق  یتب  ام  يارب  یـسوم  يا  ٌۀَِهلآ ; ْمَُهل  امَک  ًاهِلا  اَنل  ْلَعْجا  یَـسُوم  ای  : » دندز ادـص  هک  دـنتفرگ 
ٌمْوَق ْمُکَّنِا  َلاق  ! ) دیتسه نادان  لهاج و  یتّیعمج  امش  نیقی  هب  : » تفگ دش و  نیگمشخ  بّجعتم و  رایسب  نخـس  نیا  زا  یـسوم  دنتـسه »! اهتب 
هیلع ) یسوم حیرص  تاحیضوت  زا  دعب  لیئارسا  ینب  هک  نآ  بجع  و  داد . حرش  اهنآ  يارب  ار  یتسرپ  تب  دسافم  زا  یشخب  سپـس  َنُولَهَْجت )

هدافتسا ( مالسلا هیلع  ) یـسوم هزور  دنچ  تبیغ  زا  تسناوت  يرماس  هک  يروطب  دوب ، یقاب  اهنآ  رد  مومـسم  طیحم  نآ  یفنم  رثا  زین  مالـسلا )
یقرواپ 1. دربب . یتسرپ  تب  كرش و  هب  دیحوت  زا  دناشکب و  دوخ  لابند  هب  ار  نادان  هورگ  نآ  ّتیرثکا  دزاسب و  ار  دوخ  یئالط  تب  دنک و 

ناشن یبوخب  عوضوم  نیا   153 هحفص ثیدح 10 . هحفص 232 ، دلج 100 ، راونالاراحب ، ثیدح 7 ـ  هحفص 19 ، دلج 14 ، هعیّشلا ، لئاسو 
شیپ لیئارـسا  ینب  هک  تسین  کش  دراذگب ; رثا  یتدیقع  یّتح  یقالخا و  لئاسم  رد  دناوت  یم  دح  هچ  ات  ملاسان  ياه  طیحم  هک  دـهد  یم 

دنتـشاد عوضوم  نیا  يارب  تسرپ ، تب  نایرـصم  نایم  رد  موادم  یگدنز  رثا  رد  يدعاسم  يرکف  هنیمز  تسرپ ، تب  هورگ  نیا  هدـهاشم  زا 
رد طیحم  ریثأت  رب  لیلد  اهنیا  همه  لاح ، ره  هب  درک ;و  لاّـعف  ار  یلبق  ياـه  هنیمز  هک  دوب  يا  هّقرج  هلزنم  هب  هزاـت  هنحـص  نآ  هدـهاشم  یلو 

يرگید هاوگ  دهاش و  دشاب ، یم  تسرپ  تب  موق  رب  نیرفن  ماگنه  هب  حون  ترـضح  نابز  زا  هک  هیآ  نیموس  رد  تسا . ناسنا  دئاقع  راکفا و 
عقاو رد  و  درک ، لیمکت  هلمج  نیا  اب  رفاک  موق  نآ  يدوبان  هرابرد  ار  دوخ  نیرفن  حون ، تسا . ناـسنا  دـئاقع  قـالخا و  رد  طـیحم  ریثأـت  رب 

دوجو هب  رفاک  رجاف و  یلـسن  زج  هارمگ و  ار  تناگدنب  يراذـگب ، هدـنز  ار  اهنآ  رگا  ادـنوادخ  : » درک ضرع  درک ; لدتـسم  ار  دوخ  نیرفن 
هک هدنیآ  ياهلـسن  مه  تسا و  فرحنم  رفاک و  اهنآ  زورما  لسن  مه  ًاراّفَک ) ًارِجاف  ِّالا  اْوُِدلَیالَو  َكَدابِع  اْوُّلُِـضی  ْمُهْرَذَت  ْنِا  َکَّنِا  ! ) دیآ یمن 
رد تسا ; هدولآ  ياـهطیحم  زا  ترجه  موزل  زا  نخـس  هیآ ، نیمجنپ  نیمراـهچ و  رد  دـنوش . یم  هدوـلآ  دـبای ، یم  شرورپ  طـیحم  نیا  رد 

راشف میلـست   ) دـیتسرپب ارم  اهنت  تسا  هدرتسگ  نم  نیمز  : » دـیوگ یم  هتخاس و  بطاخم  ار  دوخ  نامیا  اـب  ناگدـنب  دـنوادخ  هیآ  نیمراـهچ 
هک یناسک  هب  هیآ ، نیمجنپ  رد  و  َنوُدـُبْعاَف ) يَاّیِاَف  ٌۀعِـساو  یـضْرَا  َّنِا  اُونَمآ  َنیذَّلا  يِدابِع  ای  ( ) دـینامن هدولآ  طـیحم  رد  دـیوشن و  نمـشد 

نینچ هیآ  نومـضم  تسین ; هتفریذپ  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  اهنآ  رذع  دیوگ  یم  دـهد و  یم  رادـشه  دـنا  هدرکن  ترجه  دـنا و  هدروآ  نامیا 
یلاح هچ  رد  امش  دنتفگ  اهنآ  هب  دندوب ; هدرک  متس  دوخ  هب  هک  یلاح  رد  دنتفرگ  ار  اهنآ  حور  حاورا ، ضبق  ناگتـشرف  هک  یناسک  : » تسا

ناگتشرف میدوب  راشف  تحت  دوخ  نیمز  رد  ام  دنتفگ  خساپ  رد  اهنآ  دیتشاد ) ياج  راّفک  فص  رد  دیدوب  ناملـسم  هک  نیا  اب  ارچ  و   ) دیدوب
مّنهج ناشهاگیاج  دندش ) راتفرگ  یهلا  باذع  هب  دنتشادن و  يرذع   ) اهنآ دیدرکن  ترجه  ارچ  دوبن  روانهپ  دنوادخ  نیمزرـس  رگم  دنتفگ 
ُضْرَا ْنُکَت  َْملَا  اُْولاق  ِضْرالا  ِیف  َنیفَعْـضَتْسُم  اّنُک  اُْولاق  ُْمْتنُک  َمیف  اُْولاق  ْمِهِـسُْفنَا  یِملاظ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهیّفََوت  َنیذَّلا  َّنِا   ) دنراد يدـب  ماجنارـس  و 
مالـسا رد  لئاسم  نیرت  یـساسا  زا  هک  ترجه  هلأسم  الوصا   154 هحفص ًاریـصَم ) ْتَءاسَو  ُمَّنَهَج  ْمُهیوْأَم  َِکئلُواَف  اهیف  اْوُرِجاُهتَف  ًۀَعِـساو  ِهّللا 

زا تاجن  هدولآ و  طیحم  زا  رارف  اـهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دراد  یئاـه  هفـسلف  هدـش ، داـینب  نآ  هیاـپ  رب  مالـسا  خـیرات  هک  اـجنآ  اـت  تسا 
يراج ینامز  رـصع و  ره  رد  هکلب  هدوبن  مالـسا  زاغآ  صوصخم  دـنرادنپ ، یم  یـضعب  هچنآ  فـالخ  رب  ترجه ، تسا . نآ  ِءوس  تاریثأـت 

ترجاهم اجنآ  زا  دیاب  دتفیب ، رطخ  هب  اهنآ  قالخا  ای  دئاقع  دنشاب و  داسف  رفک و  كرش و  هب  هدولآ  ياهطیحم  رد  ناناملـسم  رگا  هک  تسا 
َبَجْوَتْـسَا ِضْرالا  َنِم  ًاْربِش  َناک  ْنِاَو  ضْرَا  یِلا  ضْرَا  نِم  ِِهنیِدبَّرَف  ْنَم  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ زا  یثیدح  رد  دـننک .

ـ  رگید نیمزرس  هب  ینیمزرـس  زا  دوخ  نیئآ  ظفح  يارب  هک  یـسک  مالـسلا ;) هیلع  ) َمیهاْربِاَو هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دَّمَُحم َقِیفَر  َناکَو  ِۀَّنَْجلا 
و هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم نیـشنمه  ددرگ و  یم  تشهب  ّقحتـسم  دنک ، ترجاهم  دشاب ـ  هتـشاد  هلـصاف  بجو  کی  هزادـنا  هب  هچ  رگا 

نیا هداعلا  قوف  ّتیّمها  رب  لیلد  بجو ) کی  رادقم   ) ربِش رادـقم  رب  هیکت  ( 1 !) دوب دهاوخ  رجاهم ) گرزب  ربمایپ  ود  ( ) مالـسلا هیلع  ) میهاربا
هیلع ) میهاربا و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـساربمایپ اب  یگنهامه  دریگ ، ماجنا  ترجاهم  نامز  رـصع و  ره  رد  رادقم و  ره  هب  هک  تسا  هلأسم 

تسا و هدوب  ّرثؤم  اهناسنا  قالخا  ّتیصخش و  نتخاس  رد  طیحم  نامز ، رصع و  ره  رد  هک ، نیا  نخـس  هاتوک  دش . دهاوخ  لصاح  مالـسلا )
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قالخا يزاسکاپ  يارب  نیاربانب ، درادن . يربج  هبنج  هلأسم ، دنچ  ره  دوش ; یم  بوسحم  يا  هدـننک  نییعت  لماع  طیحم ، یکاپان  ای  یکاپ و 
يردق هب  طیحم  رگا  و  تسا . طیحم  يزاسکاپ  هلأسم  دریگ ، رارق  هّجوت  دروم  دیاب  هک  يروما  نیرتمهم  زا  یکی  هلـضاف ، تاکلم  شرورپ  و 

155 هحفص هحفص 541 . لّوا ، دلج  نیلقّثلارون ، یقرواپ 1 . دومن . ترجاهم  یطیحم  نینچ  زا  دیاب  درک ، كاپ  ار  نآ  ناوتن  هک  دشاب  هدولآ 
هک یماگنه  ارچ  سپ  دنک ؟ یمن  ترجه  اج  نآ  زا  دـتفیب ، رطخ  هب  یگدولآ  رطاخ  هب  طیحم  کی  رد  ناسنا  يّدام  تایح  هک  یماگنه  ایآ 

عاونا هب  نت  تسا ، نم  هاگداز  اج  نیا  هک  نیا  رذـع  هب  دـتفا ، رطخ  هب  تسا  رتدنمـشزرا  يّداـم  تاـیح  زا  هک  وا  یقـالخا  يونعم و  تاـیح 
یقالخا لئاضف  شرورپ  يارب  هک  تسا  مزال  قالخا  ياملع  مامت  رب  دـنکن ! ترجاهم  دـهدب و  شنادـنزرف  هداوناـخ و  دوخ و  ياـهیگدولآ 

. دوب دهاوخ  رثا  مک  یعضوم  يدرف و  ياهششوک  نآ ، نودب  هک  ارچ  دنشیدنیب ; طیحم  يزاسکاپ  يارب  يّرثؤم  ياه  همانرب 

ناتسود نارشاعم و  شقن  2 ـ 

هراشا

ترـشاعم و هلأسم  دـنراد ، رظن  قاـّفتا  تیبرت  میلعت و  قـالخا و  ياـملع  همه  هدـش و  تباـث  هبرجت  هب  نآ  قیمع  ریثأـت  هک  يرگید  عوضوم 
زا يرایسب  اریز  تسا ، قداص  زین  نآ  سکع  دنا ; هدش  كاپ  دارفا  یگدولآ  ببس  هدولآ  بابان و  نارـشاعم  ناتـسود و  ًابلاغ  تسا . یتسود 

میدرگ و یم  زاب  نآرق  هب  هراشا  نیا  اب  دننک . توعد  اوقت  یکاپ و  هب  ار  بابان  نارـشاعم  زا  یـضعب  دـنا  هتـسناوت  هدارالا  ّيوق  كاپ و  دارفا 
ْمُهَّنِاَو ٌنیرَق ـ  َُهل  َوُـهَف  ًاناْطیَـش  ُهـَل  ْضِّیَُقن  ِنـمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَـع  ُشْعَی  ْنَـمَو  1 ـ  میونـش : یم  مه  اـب  دراد  هلأـسم  نیا  هـب  نآرق  هـک  ار  یتاراـشا 

ٌِلئاق َلاق  2 ـ  ( 1 .) ُنیرَْقلا َْسِئبَف  ِْنیَقِرْـشَْملا  َدـُْعب  َکَْنَیبَو  یْنَیب  َْتَیلای  َلاق  انَءاج  اذِا  یّتَح  َنوُدَـتْهُم ـ  ْمُهَّنَا  َنُوبَـسْحَیَو  ِلیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَنْوُّدُـصََیل 
یف ُهاَرَف  َعَلَّطاَف  َنوُِعلَّطُم ـ  ُْمْتنَا  ْلَه  َلاق  َنُونیدََـملّانِءَأ ـ  ًاماظِعَو  ًاباُرت  اّنُکَو  اـْنتِماذِءَا  َنیقِّدَـصُْملا ـ  َنَِمل  َکَّنِءَا  ُلوُقَی  ٌنیرَق ـ  یل  َناـک  ّینِا  ْمُْهنِّم 

ِینَْتی ـ َلای ُلْوُق  ِْهیَدَی َیـ یلَع  ُِملاّظلا  ُّض  ـ َعَی َمْوَیَو  3 ـ  ( 2 .) َنیرَـضْحُْملا َنِم  ُْتنَُکل  ّیبَر  ُۀَمِْعن  الَْولَو  ِنیدُْرَتل ـ  َّتْدِک  ْنِا  ِهّللاَت  َلاق  َمیحَْجلا ـ  ِءاوَس 
(1 .) الْوُذَخ ِناْسنِِْالل  ُناطیَّشلا  َناکَو  ینَءآجِْذا  َدَْعب  ِرْکِّذلا  ِنَع  ینَّلَضَا  ْدََقل  الیلَخ ـ  ًانالُف  ْذِخَّتَا  َْمل  ینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  الیبَس ـ  ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخ  ـ َّتا

156 هحفص ات 57 .  تایآ 51  تاّفاص ، هروس  . 2 تایآ 36 و 37 و 38 .  فرخز ، هروس  یقرواپ 1 .

همجرت

ار هورگ  نیا  نیطایش  اهنآ =  و  تسوا ـ  نیرق  هراومه  سپ  میتسرف  یم  وا  غارـس  هب  ار  ناطیـش  دوش  نادرگ  يور  ادخ  دای  زا  سک  ره  و  1 ـ 
رـضاح ام  دزن  تمایق ) رد   ) هک ینامز  ات  دنتـسه ـ ! اهنآ  یقیقح  ناگتفای  تیادـه  دـننک  یم  نامگ  هک  یلاح  رد  دـنراد  یم  زاب  ادـخ  دای  زا 

ینیشنمه نم  : » دیوگ یم  اهنآ  زا  یسک  2 ـ  يدوب ! ینیشنمه  دب  هچ  دوب ; برغم  قرشم و  هلـصاف  وت  نم و  نایم  شاک  يا  دیوگ : یم  دوش 
، میدش لّدبم  ناوختـسا  كاخ و  هب  میدرم و  ام  یتقو  هک  يا ـ  هدرک  رواب  ار  نخـس  نیا  وت  یتسار ) هب   ) ایآ تفگ  یم  هتـسویپ  هک  متـشاد ـ 
هک تساجنیا  دـیریگب ـ ؟ يربخ  وا  زا  دـیناوت  یم  امـش  اـیآ  دـیوگ  یم  سپـس ) ( ـ !؟ دـش میهاوخ  هداد  ازج  میوش و  یم  هدـنز  رگید ) راـب  )

رگا و  یناشکب ـ ! تکاله  هب  زین )  ) ارم دوب  کیدزن  دنگوس  ادخ  هب  دـیوگ : یم  دـنیب ـ  یم  خزود  نایم  رد  ار  وا  ناهگان  دـنک ، یم  یهاگن 
زا  ) ار دوـخ  تسد  راکمتـس  هک  ار  يزور  روآ ) رطاـخ  هـب   ) و 3 ـ  مدوب ! خزود ) رد   ) ناگدـش راـضحا  زا  زین  نم  دوبن ، مراـگدرورپ  تمعن 

صخـش  ) نالف شاک  نم ، رب  ياو  يا  مدوب ـ ! هدیزگرب  یهار  ادخ )  ) لوسر اب  شاک  يا  : » دیوگ یم  دزگ و  یم  نادند  هب  ترـسح ) تّدش 
!« دوب هدمآ  نم  غارس  هب  قح ) دای   ) هک نآ  زا  دعب  تخاس  هارمگ  قح )  ) يروآ دای  زا  ارم  وا  مدوب ـ ! هدرکن  باختنا  دوخ  تسود  ار  هارمگ )

! تسا هدوب  ناسنا  هدننک  راوخ  هشیمه  ناطیش  و 
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يدنب عمج  ریسفت و 

رد تاّیقالخا و  رد  دـب  نیـشنمه  ریثأت  یلو  تسادـخ ، دای  زا  نالفاغ  اب  ناطیـش  ینیـشنمه  هرابرد  هچرگ  دـمآ  ـالاب  رد  هک  تاـیآ  نیتسخن 
هک میزاس  یم  ّطلـسم  وا  رب  ار  ناطیـش  دوش  نادرگ  يور  ادخ  دای  زا  سک  ره  : » دیامرف یم  تسخن  دزاس . یم  نشور  یناسنا  ره  تشونرس 

تایآ 27 و ناقرف ، هروس  یقرواپ 1 . ( 1 () ٌنیرَق َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَـش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَمَو  ! ) دشاب وا  نیـشنمه  نیرق و  هراومه 
هب تکرح  تیاده و  هار  نیطایش ، ینعی  اهنآ ، هک  دنک  یم  نایب  نینچ  ار  دب ) نیـشنمه   ) ءوس نیرق  نیا  شقن  سپـس   157 هحفص 28 و 29 .

یهارمگ نیع  رد  هک  نیا  رتزیگنا ، مغ  دراد و  یم  زاب  سّدقم  فده  نیا  هب  ندیـسر  زا  ار  اهنآ  ددنب و  یم  اهنآ  يور  هب  ار  دـنوادخ  يوس 
: دیوگ یم  هتخادرپ و  نآ  هجیتن  هب  سپـس  َنوُدَتْهُم !) ْمُهَّنَا  َنُوبَـسْحَیَو  ِلیبَّسلا  ِنَع  َمُهَنْوُّدُصََیل  ْمُهَّنِاَو  ! ) دنا هتفای  تیاده  هک  دننک  یم  نامگ 
هب باطخ  هارمگ  ناسنا  نیا  دوش ، یم  شاـف  قیاـقح  دور و  یم  راـنک  اـه  هدرپ  دـنوش و  یم  رـضاح  یهلا  رـضحم  رد  همه  هک  تماـیق  زور 
اذِا یّتَح  ! ) یتسه يدب  نیشنمه  هچ  دوب ، برغم  قرشم و  هلصاف  وت  نم و  نایم  هلصاف  شاک  يا  دیوگ  یم  هدرک ، شناطیش  رگاوغا  تسود 

ار ناسنا  دناوت  یم  دب  نیشنمه  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخب  تاریبعت  نیا  زا  ُنیرَْقلا ) َْسِئبَف  ِْنیَقِرْشَْملا  ـَد  ُْعب ـَک  َْنَیبَو یْنی  َبـ َْتی  ـ َلای َلاق  انَءاج 
نیع رد  ناسنا  هک  دـهد  ناشن  نوگرگد  نانچ  ار  اهتّیعقاو  دـنک و  ناریو  وا  يور  رب  ار  قالخا  ياه  هیاپ  دزاس ; فرحنم  ادـخ  هار  زا  یّلکب 

تسا ;و نکمم  ریغ  میقتـسم  طارـص  هب  تشگزاب  تیاده و  یلاح  نینچ  رد  نیقی  هب  دـنیبب ;و  ناگتفای  تیادـه  هرمز  رد  ار  دوخ  یهارمگ 
رد دب  نانیشنمه  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  ریبعت  زا  یّتح  هدش ; هتـسب  یّلکب  تشگرب  هار  هک  دیآ  یم  شوه  هب  دوش و  یم  رادیب  ینامز 
وا هب  دنیبب و  دوخ  ربارب  رد  هشیمه  هدـش  وا  یتخبدـب  هیام  هک  ار  یـسک  ناسنا  هک  تسا  روآدرد  هچ  دنتـسه و  وا  اب  زین  يدـبا  یگدـنز  نآ 

ِباذَْعلا ِیف  ْمُکَّنَا  ُْمتْمَلَظ  ْذِا  َمْوَْیلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنلَو  ! ) دیراد یکرتشم  تشونرس  مه  اب  امـش  نکم  ار  وا  زا  ندش  ادج  يوزرآ  هدوهیب  دوش  هتفگ 
ضیق هّدام  زا  ضیقن  يارب  یقرواپ 1 . َءآنَُرق  ْمَُهل  انْضَّیَقَو  : » دیوگ یم  هک  دشاب  یم  تلّـصف  هروس  هیآ 25  قوف ، تایآ  هیبش  ( 2 (.) َنوُکِرَتْشُم
ّطلـسم ینعم  هب  بغار  دننام  یـضعبو  ندنکرب  ریدـقت و  ینعم  هب  یـضعب  بیبست و  ینعم  هب  ار  نآ  یـضعب  دـنا ; هدرک  لقن  یفلتخم  یناعم 

هروس . 2 تسا .) هدرک  هطاـحا  ار  نآ  و   ) هتفرگ ار  غرم  مخت  يور  هـک  تـسا  يدیفـس  تسوـپ  ینعم  هـب  ضیق  هـک  ارچ  دـنناد  یم  نتخاـس 
ْمُهَّنِا ِْسنِْالاَو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخْدَق  مَُما  یف  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَحَو  ْمُهَْفلَخ  امَو  ْمِهیدـْیَا  َْنَیب  ام  ْمَُهل  اُْونَّیَزَف   158 هحفص هیآ 39 .  فرخز ،

; دنداد هولج  ناشرظن  رد  اهنآ  رس  تشپ  ور و  شیپ  زا  ار  اهیتشز  هک  میداد  رارق  تریس ) تشز   ) ینانیـشنمه اهنآ  يارب  ام  َنیرِـساخ ; اُوناک 
ًامّلـسم اهنآ  دـندش ; راتفرگ  دـندوب  اهنآ  زا  لبق  هک  سنا  ّنج و  زا  یهارمگ  ماوقا  تشونرـس  هب  تفای و  قّقحت  نانآ  هرابرد  یهلا  ناـمرف  و 

یم اهنآ  یهارمگ  رد  هتـسویپ  هک  دنتـشاد  يدـب  نیـشنمه  هک  دـیوگ  یم  نخـس  یناسک  زا  تایآ ، نیا  زا  مود  شخب  رد  دـندوب »! راکنایز 
یلاح رد  دنشخب  یئاهر  اهنآ  هسوسو  لاگنچ  زا  ار  دوخ  دنا  هتـسناوت  شـشوک  شالت و  اب  یهلا و  تمحر  فطل و  هب  اهنآ  یلو  دندیـشوک 

یلو تسا  ناسنا  قالخا  دئاقع و  يریگ  لکش  رد  دب  نیشنمه  هداعلا  قوف  ریثأت  زا  نخـس  زین  اجنیا  رد  دندوب ; هتفر  شیپ  هاگترپ  بل  ات  هک 
تمایق زور  رد  : » دـیامرف یم  دـهد ; تاجن  ار  نتـشیوخ  شـشوک ، شالت و  اب  دـناوتن  دـشاب و  روبجم  ناسنا  هک  تسین  نانچ  لاـح  نیع  رد 

رواب ار  نخس  نیا  وت  یتسار  هب  ایآ  تفگ  یم  نم  هب  هتسویپ  هک  متشاد  ینیشنمه  ایند  رد  نم  دیوگ  یم  رگید  یضعب  هب  نایتشهب  زا  یـضعب 
یلو  ) میسر یم  دوخ  لامعا  يازج  هب  میوش و  یم  هدنز  رگید  راب  میدش ، هدیسوپ  ناوختسا  میدش و  كاخ  میدرم و  ام  یتقو  هک  يا  هدرک 
ْمُْهنِم ٌِلئاق  َلاق  َنُولَءآسَتَی ـ  ضَْعب  یلَع  ْمُهُـضَْعب  َلَْبقَاَف  !( ) مدنام مدق  تباث  دوخ  نامیا  رد  مدشن و  وا  ياه  هسوسو  میلـست  یهلا  لضف  هب  نم 
لهاان نیـشنمه  رکف  هب  وا  ماگنه  نیا  رد  (( 1) َنُونیدََـملّانِاَء ًاماظِعَو  ًاباُرت  اّنُکَو  اْنتِماِذاَء  َنیقِّدَـصُْملا ـ  َنَِمل  َکَّنِاَء  ُلوُقَی  ٌنیرَق ـ  یل  َناـک  ّینِا 

مّنهج طسو  رد  ار  وا  ناهگان  دنکفا و  یم  خزود  يوس  هب  یهاگن  تشهب  جوا  نامه  زا  دزیخ و  یمرب  وجتـسج  هب  دتفا و  یم  دوخ  یمیدـق 
تدوخ نوچمه  یناـشکب و  تکـاله  هب  زین  ارم  دوب  کـیدزن  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ  یم  وا  هب  ِمیجَْحلا ) ِءآوَـس  یف  ُهاَرَف  َعَلَّطاَـف   ) دـنیب یم 

ْنِا ِهّللاَت  َلاق   ) مدـش یم  راضحا  خزود  شتآ  رد  زورما  زین  نم  دوبن  نم  لاح  لماش  مراـگدرورپ  تمعن  یهلا و  فطل  رگا  ینک و  تخبدـب 
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تاـیآ نیا  عومجم   159 هحفص ات 53 .  تایآ 50  تاـّفاص ، هروس  یقرواپ 1 . َنیرَـضْحُْملا .) َنِم  ُْتنَُکل  ّیبَر  ُتَمِْعن  ـالَْولَو  ِنیدُْرَتل  َّتْدِـک 
نآ رد  دشابن  راگدرورپ  فطل  اوقت و  يوق و  نامیا  رگا  درب و  یم  خزود  هاگترپ  بل  ات  ار  ناسنا  دـب ، نیـشنمه  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخب 

باختنا زا  هک  تسا  تمایق  رد  نارگمتـس  قیمع  ّرثأت  فّسأت و  زا  نخـس  ثحب ، دروم  تایآ  زا  شخب  نیموس  رد  دنک ! یم  طوقـس  هاگترپ 
( روآ رطاخ  هب   ) و : » دـیامرف یم  دـننیب ; یم  نانآ  اب  تقافر  رد  ار  دوخ  یتخبدـب  یلـصا  لماع  هک  ارچ  دـنروخ ; یم  فّسأت  بابان  ناتـسود 
! مدوب هدیزگرب  یهار  ادخ ) لوسر  اب   ) شاک يا  دیوگ : یم  دزگ و  یم  نادند  هب  ترـسح ) تّدش   ) زا ار  شیوخ  تسد  ملاظ  هک  ار  يزور 
هک نآ  زا  دعب  تخاس  هارمگ  قح )  ) يروآدای زا  ارم  وا  مدوب ! هدرکن  باختنا  دوخ  تسود  ار  هارمگ ) صخش   ) نالف شاک  نم ! رب  ياو  يا 
َعَم ُتْذَخَّتا  ینَْتَیلای  ُلوُقَی  ِْهیَدَی  یلَع  ُِملاّظلا  ُّضَعَی  َمْوَیَو  ! ) تسا هدوب  ناسنا  هدننک  راوخ  هشیمه  ناطیش  و  دوب ! هدمآ  نم  غارس  هب  قح ) دای  )
نیا هب  الْوُذَـخ .») ِناْسنِِْالل  ُناْطیَّشلا  َناکَو  ینَءآجِْذا  َدـَْعب  ِرْکِّذـلا  ِنَع  ینَّلَـضَا  ْدََـقل  ًـالیلَخ ـ  ًاـنالُف  ْذِـخَّتَا  َْمل  ینَْتَیل  یتَْلیَو  اـی  ـالیبَس ـ  ِلوُسَّرلَا 

هدولآ و دارفا  اب  هطبار  داجیا  زا  سپـس  و  دـننک ، یم  فّسأت  راهظا  ًادـیدش  ربمایپ  اـب  هطبار  كرت  زا  تسخن  تماـیق ، رد  نارگمتـس  بیترت ،
زا رتالاب  ار  اهنآ  ریثأت  یّتح  و  دننک ! یم  یفّرعم  هدولآ  فرحنم و  ناتسود  نیمه  ار  دوخ  یهارمگ  یلـصا  لماع  تحارـص ، اب  دعب  دساف ;و 
ای دنناطیش ;و  رکشل  ءزج  دب  ناتسود  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ ، نیرخآ  ریبعت  زا  دنرمـش ;و  یم  نالد ) رامیب  رد  هّتبلا   ) یهلا ياهمایپ  ریثأت 

یلَع ُِملاّظلا  ُّضَعَی   » هلمج اب  ار  هورگ  نیا  فّسأت  تاـیآ  نیا  رد  هک ، نیا  هّجوت  لـباق  دـنوش . یم  بوسحم  سنا  نیطایـش  زا  رگید ، ریبعت  هب 
دراوـم رد  نیا  تسا ;و  فّسأـت  هلحرم  نیرخآ  نیا  هدوـمرف ;و  ناـیب  دزگ » یم  زور  نآ  رد  نادـند  هب  ار  دوـخ  تـسد  ود  ره  ملاـظ  ِْهیَدَـی ;

ود ره  دـیدش  لـحارم  رد  دزگ و  یم  نادـند  هب  ار  تسد  تشپ  رتـالاب ، هلحرم  رد  دریگ و  یم  نادـند  هب  ار  دوخ  تشگنا  ناـسنا  رتـفیعض ،
یهاـتوک ارچ  هک  تسا  نتـشیوخ  زا  يریگ  ماـقتنا  عوـن  کـی  نیا  تقیقح  رد  دزگ ;و  یم  نادـند  هب  يرگید  زا  دـعب  یکی  ار  دوـخ  تسد 

یبوخب نآرق  رگید  تایآ  زا  یـضعب  قوف و  تاـیآ  زا  هچنآ   160 هحفـص مدرک ! مهارف  ار  شیوخ  یتخبدـب  لئاسو  دوخ  تسد  اـب  مدرک و 
قالخا و اهنت  هن  دنراد ; يا  هداعلا  قوف  ریثأت  ناسنا  تواقش  تداعس و  رد  نانیشنمه  نارشاعم و  ناتسود و  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا 

ّتقد اب  هراومه  دیاب  قالخا  داتـسا  کی  هک  تساجنیا  دنّرثؤم ; اهنآ  دئاقع  يریگ  لکـش  رد  هک  دـنهد ، یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  دارفا  راتفر 
ناتـسود قیرط  زا  داسف  لئاسو  رـشن  هک  ام  نامز  رـصع و  رد  ًاصوصخم  دهد ; رارق  هّجوت  دروم  رظن  نیا  زا  ار  دوخ  تیبرت  تحت  دارفا  مامت 

. دهد یم  لیکشت  ار  تافارحنا  عاونا  یلصا  ياه  همشچرس  زا  یکی  هدمآ و  رد  یکانتشحو  تروص  هب  بابان 

یمالسا تایاور  رد  نارشاعم  شقن 

یثیدح رد  تسا . هدیسر  ام  هب  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمغیپ زا  ییایوگ  رایـسب  ثیداحا  هنیمز  نیا  رد 
تسود و هک  تسا  ینید  نامه  رب  ناسنا  : » دـیامرف یم  هک  هدـش  هداد  ّتیّمها  هلأـسم  نیا  هب  اـجنآ  اـت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا 
هب ربمایپ  مالک  زا  هدافتـسا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ار  ینعم  نیمه  ( 1 «) ِِهنیرَقَو ِِهلیلَخ  ِنـید  یلَع  ُءرَْملَا  دـنک ; یم  يوریپ  نآ  زا  شقیفر 

یلص ) ِهّللا ُلوُسَر  َلاق  ْمُْهنِم  دِحاوَک  ِساّنلا  َْدنِع  اْوُریِـصَتَف  ْمُهوُِسلاُجتالَو  ِعَِدْبلا  َلْهَا  اُوبَحْـصَتال  : » دیامرف یم  تسا ; هدرک  نایب  يرگید  هنوگ 
اهنآ زا  یکی  نوچمه  مدرم  دزن  هک  دیوشن  نیـشنمه  اهنآ  اب  دینکن و  تقافر  ناراذـگتعدب  اب  ِِهنیرَقَو ; ِِهلیلَخ  ِنید  یلَع  ُءْرَْملَا  هلآو :) هیلع  هللا 
یبا نب  ّیلع  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ینعم  نیمه  ( 2 !«) دشاب یم  شقیفر  تسود و  نید  وریپ  ناسنا  دومرف : ادـخ  لوسر  دوب ! دـیهاوخ 

ِراّجُْفِلل ِراْربالا  ُۀََسلاُجمَو  ِرایْخالِاب  َرارْشالا  ُقَْحَلت  ِرایْخالا  ُۀََسلاُجم  : » دیامرف یم  تسا ; هدش  نایب  لباقتم  ریثأت  تروص  هب  مالسلا ) هیلع  ) بلاط
یم قحلم  نادـب  هب  ار  ناکین  نادـب ، اب  ناکین  ینیـشنمه  دـنک ;و  یم  قحلم  نابوخ  هب  ار  نادـب  نابوخ ، اب  ینیـشنمه  ِراّجُْفلِاب ; َراْربالا  ُقَْحَلت 
; ِِهئاطَلُخ یِلا  اوُرُْظناَف  ُهَنید  اُْوفِْرعَت  َْملَو  ُهُْرمَا  ْمُْکیَلَع  َهَبَتِْـشا  ْنَمَف  : » دـیامرف یم  هدـمآ ، يرگید  ینعمرپ  هلمج  ثیدـح  نیا  لـیذ  رد  و  دزاـس »!

تسادخ ناتسود  اب  نیشنمه  رگا   ) دینک شنانیشنمه  ناتسود و  هب  هاگن  دیشابن ، هاگآ  وا  نید  زا  و  دشاب ، مهبم  امـش  رب  وا  عضو  هک  یـسک 
ۀسلاجم باب   » ص 375 دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . ( 1 !() دینادب نادب  زا  ار  وا  تسا ، قح  نانمـشد  اب  رگا  دـینادب ;و  نانمؤم  زا  ار  وا 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


ـَۀ َبْحُص : » دیامرف یم  هدش  نایب  ینشور  هیبشت  اب  ینعم  نیا  تایاور  زا  یـضعب  رد   161 هحفص كردم  نامه  . 2 ثیدح 3 .» یصاعملا ، لها 
نّفعتم هاگیاج  زا  هک  يداب  نوچمه  ددرگ ; یم  يدب  بجوم  نادب  اب  ینیشنمه  ًاِنتَن ; ْتَلَمَح  ِِنتَّنلِاب  ْتَرَم  اذِا  ِْحیِّرلاَک  َّرَّشلا  ُبِسْکَت  ِرار  ـ َـشالا

ياه هنیمز  نادب  اب  ترشاعم  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  هدافتسا  یبوخبالاب  تاریبعت  زا  (« 2 .) درب یم  دوخ  اب  ار  دب  يوب  درذگ ; یم  هدولآ  و 
یم نانمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  دزورفا . یم  ناسنا  لد  رد  ار  یقالخا  لـئاضف  تیادـه و  رون  ناـکین  اـب  ترـشاعم  ، دزاـس یم  مهارف  ار  يدـب 

زا يرگید  ریبـعت  رد  و  ( 3 !«) تسا درخ  لقع و  نابحاص  اب  ترـشاعم  رد  اهلد  يداـبآ  ِلوُقُْعلا ; ِيَوذ  ِةَرَـشاعُم  یف  ِبُول  ـ ُْقلا ُةَراـمَع  : » میناوخ
تسلاجم ریثأت  ( 4 !«) تسا اهلد  تایح  هیام  تلیضف ، بابرا  اب  ینیشنمه  ِبُولُْقلا ; ُةایَح  ِِلئاضَْفلا  ِيَوذ  ُةَرَشاعُم  : » تسا هدمآ  ترـضح  نامه 
اْوُمُکَْحتال : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) نامیلـس ترـضح  زا  یثیدح  رد  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  ناسنا  رد  ناتـسود  تاّیحور  ینیـشنمه و  و 

تواضق یسک  هرابرد  ِِهنادْخَاَو ; ِِهباحْصَا  یِلا  ُبَْسُنیَو  ِِهناْرقَاَو ; ِِهلاکْشَِاب  ُلُجَّرلا  ُفَْرُعی  امَّنِاَف  ُبِحاُصی  ْنَم  یِلا  اوُرُْظنَت  یّتَح  ءیَِشب  لُجَر  یلَع 
اب یتبسن  وا  تخانش ;و  ناوت  یم  شیاه  نیشنمه  ناتـسود و  هلیـسو  هب  ار  ناسنا  هک  ارچ  تسا ; نیـشنمه  یـسک  هچ  اب  دینک  هاگن  ات  دینکن 

ِبِحاص َّیَُنبای  : » میناوخ یم  درک ، یم  شدنزرف  هب  هک  یحیاصن  باب  رد  میکح  نامقل  زا  یبلاج  ثیدـح  رد  ( 5 .«) دراد شنارای  باحصا و 
کیدزن اهنآ  هب  و  نک ! یتسود  نادنمشناد  اب  مدنزرف  ْمُهَعَم ; َنوُکَتَف  ْمُهُهَبْشَت  َکَّلَعَلَف  ْمِِهتُوُیب ، یف  ْمُهْرُزَو  ْمُهِْـسلاجَو  ْمُْهنِم ، ْبِْرقَاَو  َءامَلُْعلا ،
یقرواپ ( 1 !«) یشاب ترخآ ) ایند و  رد   ) اهنآ اب  و  يوش ، اهنآ  هیبش  هک  دشاب  ورب ! ناشیاه  هناخ  رد  اهنآ  ترایز  هب  و  نک ! ینیشنمه  و  شاب !

هحفـص 188. ج 71 ، راونـالاراحب ، مـکحلاررغ 5 . و 4 . و 3   2 ص 197 .) ج 71 ، راحب ، لـقن  قبط   ) قودـص هعیّـشلا  تافـص  باـتک  . 1
تهابـش رگیدـکی و  زا  ناتـسود  ّرثأت  ریثأت و  هنیمز  رد  ییانعمرپ  ناوارف  تاریبعت  یمالـسا ، ثیداحا  رد  هک ، نیا  نخـس  هاـتوک   162 هحفص

ار نخس  نیا  ماتخ ، نسح  يارب  دهد . یم  لیکشت  ار  یحورشم  ثحب  دوش ، يروآ  درِگ  اهنآ  مامت  رگا  هک  میناوخ  یم  مه ، اب  اهنآ  یقالخا 
: دومرف مالسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  شدنزرف  هب  شیایاصو  رد  ماما  میهد ; یم  نایاپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  ییانعمرپ  هاتوک و  ثیدح  اب 
ات نک  رایتخا  ییادج  نادب  زا  و  يوش ! اهنآ  زا  ات  شاب  نیشنمه  نیرق و  ناکین  اب  ُمُْهنَع ; ِْنبَت  ِّرَّشلا  َلْهَا  ِْنیابَو  ْمُْهنِم ، ْنُکَت  ِْریَْخلا ، َلْهَا  ْنِراق  »

(2 !«) يوش ادج  اهیدب ) زا  )

یقطنم ياهلیلحت  رد  ترشاعم  ریثأت 

نادـب اـب  ترـشاعم  هک  ینیع  ياـه  هنومن  هدـهاشم  ثحب ، دروم  عوضوم  رد  تسا ; نآ  عوقو  يزیچ  ناـکما  رب  لـیلد  نیرتـهب  دـنیوگ : یم 
يارب لیلد  نیرتهب  دراذـگ ، یم  رثا  ناسنا  ناج  حور و  يزاسکاپ  رد  ناکین  اـب  ترـشاعم  و  دوش ، یم  یقـالخا  تاـفارحنا  عاونا  همـشچرس 

نانیشنمه ناکیدزن و  هب  تعرـسب  هک  تسا ، رادریگاو  ياهیرامیب  دننامه  دب  تشز و  قالخا  هک  یمیدق ، هیبشت  نیا  تسا . رظن  دروم  ثحب 
نامیا و یتسـس  ای  تامولعم و  یمک  ای  لاس  ّنس و  یمک  رثا  رب  هک  يدراوم  رد  ًاصوصخم  تسا ، ییایوگ  حیحـص  هیبشت  دنک ، یم  تیارس 
کـلهم و ّمس  هدولآ  دارفا  اـب  دارفا  هنوگ  نیا  ترـشاعم  تسا ، هداـمآ  نارگید  قـالخا  شریذـپ  يارب  یحور  ياـه  هنیمز  یبهذـم ، داـقتعا 

اهنآ یناگدنز  ریسم  و  هدش ، نوگرگد  یّلکب  اهترـشاعم  رثا  رب  دب ، بوخ و  دارفا  تشونرـس  هک  تسا  هدش  هدید  رایـسب  تسا . يا  هدنـشک 
دنا هدیـسر  نآ  هب  دوخ  تاعلاطم  رد  ناواکناور  هک  یلئاـسم  هلمج  زا  1 ـ  دراد : یناور  رظن  زا  یفلتخم  لـئالد  رما  نیا  تسا ;و  هتفاـی  رییغت 
یم تیاکح  دـننیب ، یم  دوخ  ناکیدزن  ناتـسود و  رد  ار  هچنآ  هاگآان ، اـی  هناـهاگآ  دارفا ، ینعی ، تسا ; اـهناسنا  رد  تاـکاحم  حور  دوجو 

ص كردم ، نامه  یقرواپ 1 . ار .» ینمجنا  دنک  هدرسفا  لد  هدرـسفا   » دنـشاپ و یم  دوخ  نایفارطا  رد  يداش  هاگآان  روطب  داش  دارفا  دننک ;
ار دوخ  ناتـسود  سویأـم ، دارفا   163 هحفص همان 31 .) ( ) مالـسلا هیلع  ) نسح ماـما  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ّتیـصو  هغـالبلا ، جـهن  . 2 . 189

ریثأت رگیدکی  رد  تعرـس  اب  ناتـسود  هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیمه  و  دـنروآ ، یم  راب  نیبدـب  ار  دوخ  نانیـشنمه  نیبدـب ، دارفا  و  سویأم ،
میناد یم  دیآ ;و  یم  رد  يداع  رما  کی  تروص  هب  مک  مک  دـهاک و  یم  نآ  حـبق  زا  نآ ، رارکت  یتشز و  يدـب و  هدـهاشم  2 ـ  دنراذگب .

دب ناتـسود  تسا ;و  راکنا  لباق  ریغ  اـهناسنا  رد  نیقلت  ریثأـت  3 ـ  تسا . نآ  حـبق  ساسحا  اهیتشز ، هاـنگ و  كرت  رد  ّرثؤم  لـماوع  زا  یکی 
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دبای و نییزت  نانآ ، رظن  رد  لامعا  نیرتدب  هاگ  هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیمه  دنریگ و  یم  تانیقلت  نارابمب  ریز  الومعم  ار  دوخ  نانیـشنمه 
هب تبسن  هک  دوش  یم  ببس  دنک و  یم  دیدشت  ناسنا ، رد  ار  ینیبدب  ّسح  نادب ، اب  ترشاعم  4 ـ  دزاس . نوگرگد  یّلکب  ار  صیخشت  ّسح 

هیلع ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  تسا . قالخا  داسف  هانگ و  هاگترپ  رد  طوقـس  لماوع  زا  یکی  ینیبدـب  نیا  و  دـشاب ، نیبدـب  سک  همه 
رد یّتح  ( 1 .«) دوش یم  ناکین  هب  ینیبدـب  بجوم  نادـب  اب  ینیـشنمه  ِراـیْخالِاب ; ِّنَّظلا  َءوُس  ُثِرُوت  ِرارْـشالا  ُۀََـسلاُجم  : » میناوخ یم  مالـسلا )

َْنتُِمی ٌَعبْرَا  : » دـیامرف یم  ثیدـح  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هدـش ، هدرمـش  اهلد  گرم  ببـس  نادـب  اـب  ترـشاعم  یثیدـح ،
بلق هک  تسا  زیچ  راهچ  فِرْـسُم ; ِّینَغ  ُلُک  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص  ) َلاق یتْوَْملا ؟ اَـمَو  ِهّللا  َلوُسَر  اـی  َُهل  َلـیقَف  یتْوَْملا ; ُۀََـسلاُجمَو  َْبلَْقلا ...

دنمتورث ره  دومرف : ادـخ ! لوـسر  يا  تسیک  ناـگدرم  زا  روـظنم  دـش : ضرع  تسا ، ناـگدرم  ینیـشنمه  هلمج  زا  دـناریم ... یم  ار  ناـسنا 
رد زین  ابدا ، ارعش و  هک  هدش  ببس  رگیدکی  هب  ناتسود  زا  یقالخا  حبق  نسح و  تیارس  ینعی  عوضوم ، نیا  ینشور  ( 2 .«) تسا يراکفارسا 

هحفص ج 71 ، راحب ، لقن  قبط  قودص ، هعیّـشلا  تافـص  یقرواپ 1 . دـنهدب . نخـس  ِداد  بلطم  نیا  هرابرد  یعون  هب  مادـک  ره  دوخ  راعـشا 
هچ رگ  دـب  تبحـص  هک  نادـب  اب  نیـشن  مک  میناوخ : یم  اج  کی  رد   164 هحفص ص 195 .) ج 71 ، راحب ، لقن  قباـطم   ) لاـصخ . 2 . 197

ینامدب هک  نیـشن  مک  نادب  اب  تسا : هدمآ  رگید  ياج  رد  دنک  دیدپان  ربا  يا  هراپ  ار  نآ  تسا  نشور  هچ  را  باتفآ  دنک  دیلپ  ار  وت  یکاپ ،
ناوارف رایسب  هنیمز  نیا  رد  راعشا  هب  تبحصز  دوش  هب  هِم  هک و  هدم  تسدز  ار  کین  تبحـص  دنا : هتفگ  زین  یناسنا و  سفن  تسا  ریذپ  وخ 

يزور مامح  رد  يوبـشوخ  یلِگ  میهد : یم  نایاپ  تسا  هدـشن  هنهک  زگره  رارکت  اـب  هک  يدعـس  زا  یفورعم  رعـش  اـب  ار  ثحب  نیا  تسا و 
یتّدم نکیلو  مدوب  زیچان  یلِگ  نم  اتفگب  متسم  وت  زیوآ  لد  يوب  زا  هک  يریبع  ای  یکشم  هک  متفگ  ودب  متـسد  هب  یبوبحم  تسد  زا  دیـسر 

متسه هک  مکاخ  نامه  نم  هنرگو  درک  رثا  نم  رد  نیشنمه  لامک  متسشن  لُگ  اب 

قالخا رد  تثارو  یگداوناخ و  تیبرت  ریثأت  3 ـ 

هراشا

وّمن دشر و  اجنآ  رد  یقالخا  ياه  هنیمز  زا  يرایسب  و  تسا ، هداوناخ  طیحم  كدوک  تیبرت  میلعت و  يارب  هسردم  نیلّوا  هک  میناد  یم  همه 
گنـس دـیاب  عقاو  رد  دراد ;و  لئاذر  دـشر  ای  یقالخا ، لئاضف  شرورپ  رد  یقیمع  رایـسب  ریثأت  هداوناخ  ملاسان  ای  ملاـس  طـیحم  دـنک ; یم 

رثا رایسب  كدوک ، ًالّوا  میـشاب  هتـشاد  هّجوت  هک  دوش  یم  راکـشآ  ینامز  عوضوم ، نیا  ّتیّمها  دوش . هداهن  اجنآ  رد  ناسنا  قالخا  يانبریز 
هک میا  هدینـش  ًابلاغ  ار  ثیدح  نیا  تسا ! اجرب  اپ  یندـنام و  دـنک ، یم  ذوفن  وا  حور  رد  لاس  ّنس و  نآ  رد  هک  يراثآ  ًایناث  و  تسا ، ریذـپ 

گنـس يور  هک  تسا  یـشقن  دـننامه  یکدوک  رد  میلعت  ِرَجَْحلا ; یف  ِشْقَّنلاَک  ِرَغ  ِـ ّـصلا یف )  ) ُْملِْعلَا : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
ردام و ردـپ و  زا  ار  یقـالخا  يایاجـس  زا  يرایـسب  كدوک   165 هحفص ( 1 .() دـنام یم  رارقرب  یقاـب و  زارد  ناـیلاس  هک  !« ) دوش یم  هدـنک 

یتـحار هب  هـک  دنتـسه  يروـما  اـهنآ ، دـننام  و  تناـما ، تقادـص و  تواخـس ، تعاجـش ، دریگ ; یم  شیوـخ  نارهاوـخ  گرزب و  ناردارب 
بـسک اهنآ  زا  زین  ار  نآ  دننام  یکاپان و  یتّفع و  یب  تنایخ و  غورد و  دننام  یلئاذر  دننک ;و  یم  بسک  هداوناخ  ياهرتگرزب  زا  ناکدوک 

لماع قیرط  زا  نآ  و  دوش ، یم  لقتنم  نادنزرف  هب  شیب  مک و  زین  يرگید  قیرط  زا  ردام  ردپ و  یقالخا  تافـص  نیا ، رب  نوزفا  دـنیامن . یم 
یم لقتنم  نادنزرف ، هب  قیرط  نیا  زا  زین  یناحور  یقالخا و  تافص  هکلب  دنتـسین ، ینامـسج  تافـص  لماح  اهنت  اهنژ  تسا ; اهنژ  تثارو و 

، رگید ریبعت  هب  دنک . بلـس  یّلک  روطب  نادنزرف  زا  ار  ّتیلوؤسم  ات  درادن  يربج  هبنج  و  تسا ، ینوگرگد  رییغت و  لباق  ًادعب  دـنچره  دوش ،
رد هک  تسا  یتافص  اجنیا  رد  نیوکت  زا  روظنم  عیرشت ، نیوکت و  قیرط  زا  دنراذگ ، یم  رثا  دنزرف  یقالخا  عضو  رد  هار  ود  زا  ردام  ردپ و 

، دریگ یم  ماجنا  هناهاگآ  هک  تسا  یتیبرت  میلعت و  عیرشت ، زا  روظنم  و  دوش ، یم  دنزرف  هب  لقتنم  هاگآان  قیرط  زا  تسا و  تبث  هفطن  نورد 
تافـص و زاس  هنیمز  کش  نودب  یلو  تسین  يربج  ود  نیا  زا  مادک  چیه  هک  تسا  تسرد  دوش . یم  دب  بوخ و  تافـص  شرورپ  أشنم  و 
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هدوب ناشدوخ  دننام  يدارفا  نابرهم ، عاجـش و  حلاص و  كاپ و  دارفا  نادنزرف  هک  میا  هدید  دوخ  مشچ  اب  رایـسب  و  تسا ، اهناسنا  تاّیحور 
یم ناشن  هک  دراد  یتائانثتـسا  فرط  ود  ره  رد  هلأسم  نیا  کـش  یب  میا . هدـید  هدولآ  يداـیز  دراوم  رد  ار  ناـگداز  هدولآ  سکعب ، دـنا و 

هک ار  يدراوم  میدرگ و  یم  زاب  دیجم  نآرق  هب  هراشا  نیا  اب  تسین . رییغت  لباق  ریغ  يربج  ریثأت  تیبرت ) تثارو و   ) لماع ود  نیا  ریثأت  دهد 
، حون هروس   ) ًاراّفَک ًارِجاف  ِّالا  اوُِدلَیال  َو  َكَدابِع  اُّولُِـضی  ْمُهْرَذَت  ْنِا  َکَّنِا  1 ـ  میهد . یم  رارق  یـسررب  دروم  تسا ، هدرک  هراشا  نآ  هب  نآرق 
دـلج 1، راونالا ، راحب  یقرواپ 1 . هیآ 37 ) نارمع ، لآ  هروس   ) اّیِرَکَز اهَلَّفَک  َو  ًانَـسَح  ًاتابَن  اـهَتَْبنَا  َو  نَسَح  لُوبََقب  اـهُّبَر  اـهَلَّبَقَتَف  2 ـ  هیآ 27 )

ٌعیمَـس ُهّللا  َو  ضَْعب  ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَملاْعلا ـ  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیهاْربِا  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهّللا  َّنِا  166 3 ـ  هحفص هحفص 224 .
هیآ میرحت ، هروس   ) ُةراجِحلا َو  ُساّنلا  ـا  َهُدُوق َو  ًاران  ْمُکیلْهَاَو  ْمُکَـسُف  ـ ْنَا اُوق  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَه  ـ ُّیَا ای  4 ـ  هیآ 33 و 34 ) نارمع ، لآ  هروس   ) ٌمِیلَع

هیآ 28) میرم ، هروس   ) ًاّیَِغب ِکُُّما  َْتناک  ام  َو  ءْوَس  َءَْرما  ِكُوبَا  َناک  ام  َنوراه  َتُْخا  ای  5 ـ  ( 6

همجرت

وا دنوادخ ، 2 ـ  دـنروآ ! یمن  دوجو  هب  رفاک  رجاف و  یلـسن  زج  دـننک و  یم  هارمگ  ار  تناگدـنب  يراذـگب ، یقاب  ار  اـهنآ  رگا  هک  ارچ  1 ـ 
. درپس اّیرکز »  » هب ار  وا  تلافک  داد ;)و  شرورپ  و   ) دینایور ار  وا  ِدوجو ) ِلاهن  ، ) يا هتـسیاش  روطب  تفریذـپ ;و  ییوکین  زرط  هب  ار  میرم ) )

اوقت یکاپ و  رظن  زا   ) هک دندوب  ینامدود ) و   ) نادنزرف اهنآ  داد . يرترب  نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ ، 3 ـ 
هاگآ دوخ ، ِتلاسر  ریسم  رد  اهنآ  ياهـششوک  زا  و   ) تسا اناد  اونـش و  دنوادخ  دندوب ;و  هدش  هتفرگ  رگید  یـضعب  زا  یـضعب  تلیـضف ) و 

ـ  5 دیراد ! هگن  تسا  اهگنـس  ناسنا و  نآ  مزیه  هک  یـشتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  4 ـ  دشاب .) یم 
! يا هراک  دب  نز  تردام  هن  دوب و  يدب  درم  تردپ  هن  نوراه ! رهاوخ  يا 

يدنب عمج  ریسفت و 

اب ار  دوخ  ياضاقت  دنک ، یم  یهلا  باذع  هب  ار  اهنآ  يدوبان  ياضاقت  یتقو  هک  تسا ، حون  موق  زا  نخـس  زاب  ثحب ، دروم  هیآ  نیتسخن  رد 
یمن دـّلوتم  اهنآ  زا  رفاک  رجاف و  یلـسن  زج  ،و  دـننک یم  هارمگ  ار  وت  ناگدـنب  ریاس  دـننامب  یقاب  اهنآ  رگا  هک  دزاس ، یم  نورقم  لیلد  نیا 
ياراد هک  دسفم  دساف و  دارفا  دهد  یم  ناشن  هک  نیا  نمض  نخس  نیا  ًاراّفَک .)  ًارِجاف  ِّالا  اوُِدلَیال  َو  َكَدابِع  اُّولُِـضی  ْمُهْرَذَت  نِا  َکَّنِا   ) دوش

نیا هب  هراشا  دـنورب ، نایم  زا  دـنوش و  راتفرگ  یهلا  باذـع  هب  دـیاب  دـنرادن و  تاـیح  ّقح  تقلخ ، ناـمزاس  رظن  زا  دنتـسه ، راـکهبت  لـسن 
لباق  167 هحفـص دـشاب . ّرثؤم  هدـیقع  قالخا و  رد  دـناوت  یم  تثارو  لماع  یّتح  و  یگداوناـخ ، تیبرت  هعماـج ، طـیحم  هک  تسا  تقیقح 

اهنآ هعماج  رد  داسف  جوم  هک  ارچ  دوب ، دنهاوخ  رفاک  دساف و  اهنآ  نادنزرف  مامت  دـیوگ : یم  عطاق  روطب  مالـسلا ) هیلع  ) حون هک  نیا  هّجوت 
رایتخا یب  ار  ناسنا  دشاب و  هتـشاد  يربج  هبنج  دص  رد  دص  لماوع  نیا  هک  نیا  هن  دوبن ; یناسآ  راک  نآ ، زا  تاجن  هک  دوب  يوق  يردـق  هب 
َکِمْوَق ْنِم  َنِمُْؤی  َْنل  ُهَّنَا  : » دومرف حون  هب  هک  هدوب ، یهلا  یحو  رطاخ  هب  هتکن  نیا  رب  حون  یهاگآ  دنا  هتفگ  یـضعب  دناشکب . دوخ  يوس  هب 

یلو هیآ 36 ) دوه ، هروس  !« ) دروآ دـهاوخن  نامیا  وت  موق  زا  سک  چـیه  رگید  دـنا ، هدروآ  نامیا  نونکات )  ) هک اهنآ  زج  َنَمآ ; ْدَـق  ْنَم  ِّالا 
هک يا  هناگ  هس  روما  ساسا  رب  هدـنیآ  لسن  هب  تبـسن  هک  تسین  دـیعب  نیاربانب  دوش ، یمن  اـهنآ  هدـنیآ  لـسن  لـماش  هیآ ، نیا  تسا  نشور 

یماگنه حون  موق  نادساف  هک  هدـمآ  تایاور ، زا  یـضعب  رد  دـشاب . هدرک  تواضق  تثارو ) لماع  یگداوناخ و  تیبرت  طیحم ،  ) دـش هتفگ 
درم نیا  ینیب ، یم  ار  درمریپ  نیا  دنتفگ  یم  كدوک  هب  و  دندرب ، یم  مالـسلا ) هیلع  ) حون دزن  ار  وا  دیـسر ، یم  زیمت  ّدح  هب  اهنآ  دـنزرف  هک 
نیا هب  و  ینک !) شرافـس  رما  نیمه  هب  ار  تدـنزرف  دـیاب  زین  وـت  و   ) هدرک شرافـس  نینچ  نیا  ارم  مردـپ  زیهرپـب ، وا  زا  تسا ، ییوـگغورد 

هک ینز  مالسلا ) اهیلع  ) میرم ترضح  ناتساد  رد  دیجم  نآرق  رد  ( 1 .) دنتفر یم  دندمآ و  یم  يرگید  زا  سپ  یکی  دساف ، ياهلـسن  بیترت 
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طیحم یگداوناـخ و  تیبرت  تثارو و  هلأـسم  دـهد  یم  ناـشن  هک  هدـمآ  یتاریبـعت  تسا ، ناـهج  ناـنز  نـیرت  ّتیـصخش  اـب  نیرتـمهم و  زا 
هلمج زا  تشاد . هّجوت  روما  نیا  ریثأت  هب  دیاب  نمادکاپ  دـنمورب  نادـنزرف  شرورپ  يارب  و  دراد ، رثا  رایـسب  وا  تاّیحور  رد  ناسنا  یـشرورپ 

نارازگتمدـخ زا  درک  یم  وزرآ  و  درپس ، یم  ادـخ  هب  ناطیـش  ياه  هسوسو  زا  ار  وا  هتـسویپ  يرادراب ، نامز  زا  هک  تسوا  رداـم  تاـّیحور 
هیآ  168 هحفص ثحب . دروم  هیآ  لیذ  یغارم ، ریسفت  زار ي و  رخف  ریسفت  یقرواپ 1 . دوب . هدرک  رذن  راک  نیا  يارب  یّتح  دشاب و  ادخ  هناخ 

َو نَسَح  لُوبََقب  اهُّبَر  اهَلَّبَقَتَف   ) داد شرورپ  ار  شدوجو  هاـیگ  يا  هتـسیاش  زرط  هب  تفریذـپ و  لوبق  نسح  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـیوگ : یم  قوف 
هتوب کی  زا  يرادروخرب  يارب  هک  روط  نامه  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هراشا  دنمورب ، هایگ  هب  كاپ  ناسنا  دوجو  هیبشت  ًانَـسَح .) ًاتابَن  اهَتَْبنَا 

مهارف رظن  ره  زا  ار  هایگ  نآ  شرورپ  لئاسو  سپـس  درک و  هدافتـسا  هدش  حالـصا  ياهرذب  زا  تسخن  دیاب  رمثرپ  تخرد  کی  ای  ابیز  لگ 
و تسا ، ّرثؤم  اهنآ  ناج  حور و  رد  تثارو  لماع  مه  دنا ، نینچ  زین  اهناسنا  دشوکب ، نآ  تیبرت  رد  ّبترم  روطب  دـیاب  زین  نابغاب  و  تخاس ،

يارب ار  اـّیرکز  دـنوادخ  اـّیِرَکَز ;و  اـهَلَّفَک  َو  دـیازفا  یم  هلمج  نیا  لـیذ  رد  هک  نیا  هّجوـت  لـباق  و  طـیحم . مه  یگداوناـخ و  تـیبرت  مـه 
يارب ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  ینأشلا  میظع  ربمایپ  تیامح  شوغآ  رد  هک  یسک  لاح  تسا  ادیپ  ( 1) دیزگرب میرم )  ) وا تلافک  یتسرپرس و 

رد هک  دـسرب  اوقت  قالخا و  نامیا و  رظن  زا  یتاماقم  هب  میرم  یلاع ، تیبرت  نینچ  اب  هک  تسین  بّجعت  ياـج  و  تسا . هدـیزگرب  وا  تلاـفک 
ِهّللا ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاَق  اذـه  َِکل  ّینَا  ُمَیْرَم  ای  َلاق  ًاقزِر  اهَدـْنِع  َدَـجَو  َبارْحِْملا  اّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  : » هدـش هراشا  نآ  هب  هیآ  نیمه  لیذ 
يا دیـسرپ  وا  زا  دـید ; یم  اجنآ  رد  یـصوصخم  ياذـغ  دـش ، یم  وا  بارحم  دراو  اّیرکز  ناـمز  ره  باـسِح ; ِْریَِغب  ُءاـشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهّللا  َّنِا 
نآ يرآ  دـهد ». یم  يزور  باـسح  یب  دـهاوخب ، سک  ره  هب  دـنوادخ  تسادـخ ; يوس  زا  نیا  تفگ : يا ؟ هدروآ  اـجک  زا  ار  نیا  میرم !

میرم و هب  طوبرم  هیآ  يارب  يا  همّدقم  عقاو  رد  هک  ثحب  دروم  هیآ  نیموس  رد  تسا ! یتشهب  ياذغ  قالخا و  نیا  شا  هجیتن  یتشهب  تیبرت 
مدآ و دنوادخ  دیامرف : یم  تسا ; تلیضف  اوقت و  یکاپ و  رد  تیبرت  تثارو و  لماع  ریثأت  زا  نخـس  زاب  دوش ، یم  بوسحم  اّیرکز  تلافک 
زا اهنآ  زا  یضعب  تلیـضف ، یکاپ و  رظن  زا   ) هک دندوب  ینامدود  اهنآ  داد ; يرترب  دیزگرب و  نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و 
ْنِم اهُضَْعب  ًۀَّیِرُذ  َنیَملاْعلا ـ  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیهاْربِا  َلآَو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهّللا  َّنِا   ) تسا اناد  اونش و  دنوادخ  و  دندوب ، رگید  یـضعب 

تلافک یتسرپرـس و  نتفرگ  هدهع  هب  ینعم  هب  دـشاب  دـیدشت  نودـب  رگا  لفک »  » تشاد هّجوت  دـیاب  یقرواـپ 1 . ٌمِیلَع .) ٌعیمَـس  ُهّللا  َو  ضَْعب 
، ـالاب ریبعت  قبط  و  تسا ، يرگید  يارب  لـیفک  باـختنا  ینعم  هب  دوش ، لامعتـسا  دـیدشت ) اـب  لّـفک   ) دـیزم یثـالث  تروص  هب  رگا  و  تسا ،

مود و  ددرگ ، یم  رب  میرم  هب  هک  ءاه  ریمض  یکی  هتفرگ ، لوعفم  ود  اجنیا  رد  لّفک  نیاربانب   ) دیزگرب میرم  تلافک  يارب  ار  اّیرکز  دنوادخ 
رد و  ود ، ره  ای  یگداوناخ و  تیبرت  ای  و  تسا ، تثارو  لماع  هب  هراشا  ای  رگید ، یضعب  زا  اهنآ  زا  یضعب  ندش  هتفرگ   169 هحفص اّیرکز .)

لیذ هک  یتایاور  رد  تسا . تلیـضف  اوقت و  ّتیـصخش و  رد  تیبرت  تثارو و  ریثأت  ینعی  ثحب ، دروم  هلأسم  يارب  ییایوگ  دـهاش  لاـح  ره 
هلأسم ناـسنا و  کـی  یتیبرت  طـیحم  هک  نیا  رب  قوف ، تاـیآ  تلـالد  لاـح  ره  هب  و  ( 1) هدـش هراشا  ینعم  نیا  هب  تسا ، هدـش  لـقن  هیآ  نیا 

، ناوت یمن  زگره  و  تسین ، راکنا  لباق  دراد ، قلخ  يونعم  يربهر  ماقم  شریذـپ  يارب  وا  ياـهتقایل  اهیگتـسیاش و  رد  یقیمع  ریثأـت  تثارو ،
رادروخرب تسردان  تیبرت  هدولآ و  تثارو  کی  زا  هک  يرگید  دارفا  اب  دـنرادروخرب ، یئاـهتیبرت  اـهتثارو و  نینچ  زا  هک  ار  دارفا  هنوگ  نیا 

دوخ و دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیوگ : یم  هتخاس و  بطاـخم  ار  ناـنمؤم  دـنوادخ  هیآ ، نیمراـهچ  رد  درک . هسیاـقم  دـنا ، هدوب 
ْمُکیلْهَا َو  ْمُکَسُْفنَا  اُْوق  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  !« ) دیراد رانکرب  تساهگنس ، اهناسنا و  شمزیه  هزورفا و  شتآ  هک  یشتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناخ 

هیلع هللا  یلـص  ) ربماـیپ نارـسمه  هب  هدـمآ و  میرحت  هروـس  زاـغآ  رد  هک  تسا  یتاـیآ  لاـبند  هب  هیآ ، نـیا  ُةَراـجِحلاَو ) ُساـّنلا  اَـهُدُْوقَو  ًاراـن 
ار نانمؤم  همه  هدومن و  حرطم  ماع  مکح  کی  تروص  هب  ار  بلطم  سپـس  دنـشاب ; شیوخ  لامعا  بقارم  ًاقیقد  هک  دهد  یم  رادشه  ( هلآو

تیبرت میلعت و  قیرط  زا  زج  نآ ، زا  نتشاد  رود  و  تسا ، خزود  شتآ  نامه  اجنیا  رد  شتآ  زا  روظنم  تسا ، یهیدب  تسا . هتخاس  بطاخم 
هفیظو مه  هیآ  نیا  بیترت  نیا  هب  دوب ;و  دـهاوخن  ددرگ ، يراـگزیهرپ  اوـقت و  تاـعاط و  رب  لاـبقا  یـصاعم و  كرت  بجوـم  هک  هداوناـخ 

. یقالخا لئاضف  اوقت و  رد  ار  تیبرت  میلعت و  ریثأت  مه  و  دزاس ، یم  نشور  دوخ  یتسرپرـس  تحت  هداوناخ  هب  تبـسن  ار  هداوناـخ  تسرپرس 
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ياـنب ریز  گنـس  نیتـسخن  زا  دـیاب  هک  تسا  يا  هماـنرب  نیا   170 هحفـص دوش . هعجارم  هفحص 331  دـلج 1 ، نیلقّثلا » روـن   » هب یقرواپ 1 .
تیاهن اب  حیحـص و  يزیر  همانرب  اب  لحارم  مامت  رد  ددرگ و  زاغآ  دـنزرف  دـّلوت  هظحل  نیتسخن  سپـس  جاودزا ، تامّدـقم  زا  ینعی  هداوناخ 
هنوگچ درک : لاؤس  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارای  زا  یکی  دش ، لزان  قوف  هیآ  هک  یماگنه  میناوخ  یم  یثیدـح  رد  دوش . بیقعت  ّتقد 

َو ْمُهَتیَقَو ، ْدَـق  َْتنُک  َكوُعاطَا  ْنِا  ُهّللا  ْمُهاه  َنـ اّمَع  ُمُهاْهن  َتـ َو  ُهّللا  َرَمَا  اـِمب  ـْم  ُهُر ـ ُمْأ َتـ : » دومرف مینک ؟ ظـفح  خزود  شتآ  زا  ار  دوخ  هداوناـخ 
خزود شتآ  زا  ار  اهنآ  دـنوش ، اریذـپ  وت  زا  رگا  نک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اـهنآ  َکـْی ; ـ َلَع اـم  َْتی  ـ َـضَق َْتنُک َقـْد  َكْوَصَع  ْنِا 
يارب راـک  رازبا  زا  یکی  فورعم  هب  رما  هک  تسا  نشور  زین  هتکن  نـیا  ( 1 !«) يا هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دـنریذپن ، رگا  يا و  هدرک  ظفح 

یناور و یلمع ، ياه  هبنج  مامت  زا  درک و  هدافتسا  هلیسو  ره  زا  دیاب  فده  نیا  لیمکت  يارب  تسا ;و  خزود  شتآ  زا  هداوناخ  نتشاد  رود 
هدروخ لالح  ياذـغ  هفطن  داقعنا  ماگنه  هب  ًالثم ، دوشب ; زین  تثارو  هب  طوبرم  لئاسم  لماش  هیآ ، تسین  دـیعب  یّتح  تفرگ ; کـمک  یلوق 

ار اهنآ  همه  شتآ ، زا  نتـشاد  هگن  رود  هک  ارچ  ددرگ ، رادروخرب  یتبثم  تثارو  زا  هفطن  داقعنا  لاح  رد  نینج  ات  دشاب  ادخ  دای  هب  و  دشاب ،
یم دنک و  یم  ردپ  نودب  ( مالسلا هیلع  ) حیسم ترضح  ّدلوت  میرم و  ناتـساد  هب  هراشا  ثحب ، دروم  هیآ  نیرخآ  نیمجنپ و  دوش . یم  لماش 
راک وت  دنتفگ  بّجعت  يور  زا  اهنآ  دروآ ، شیوخ  ماوقا  ناگتسب و  دزن  هب  دوخ  اب  ار  حیـسم  ترـضح  دوخ  دازون  میرم  هک  یماگنه  دیوگ 
ارچ وت  سپ   ) تشادن فالخ  لامعا  هب  یگدولآ  زگره  زین  تردام  دوبن ، يدب  مدآ  وت  ردپ  نوراه ! رهاوخ  يا   » يداد ماجنا  يدب  بیجع و 

دـلج 5، نیلقّثلا ، رون  یقرواپ 1 . ًاّیَِغب ) ِکُُما  َْتناک  ام  َو  ءْوَس  َأَْرما  ِكُوبَا  َناک  ام  َنوُراه  َتُْخا  ای  (!« ) يدـش دـنزرف  بحاـص  رـسمه  نودـب 
دهد یم  ناشن  هداهن ) هّحص  نآ  هب  ًالمع  تسا و  هدرک  لقن  ار  نآ  نآرق  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ًاصوصخم   ) ریبعت نیا   171 هحفص هحفص 372 .

هب ار  نآ  مدرم  همه  هک  هدوب  یلئاـسم  زا  اـهناسنا  قـالخا  رد  یگداوناـخ  تیبرت  نینچمه  رداـم و  ردـپ و  يوس  زا  تثارو  لـماع  ریثأـت  هک 
یم یبوخب  دـمآ  الاب  تایآ  حرـش  رد  هچنآ  عومجم  زا  دـندرک . یم  بّجعت  دـندید  یم  نآ  فالخ  رب  يزیچ  رگا  دـندوب و  هتفاـیرد  هبرجت 

یفنم ياه  هبنج  رد  هچ  تبثم و  ياه  هبنج  رد  هچ  یقالخا  لئاسم  رد  مهم  ّرثؤم و  لماوع  زا  تیبرت  تثارو و  لـماع  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت 
. دشاب یم 

یمالسا ثیداحا  رد  یگداوناخ  تیبرت  قالخا و  هطبار 

ار تلیذر  ای  تلیـضف  ياهـسرد  نیتسخن  هک  تسا  اج  نیمه  رد  و  تسوا ، ردپ  شوغآ  ردام و  ناماد  یناسنا  ره  هسردم  نیتسخن  کش  یب 
راثآ هک  تسا  ردپ  بلص  ردام و  محر  هسردم  نیتسخن  میریگب  رظن  رد  یعیرـشت »  » و ینیوکت »  » زا معا  ار  تیبرت  موهفم  رگا  و  دزومآ . یم 

یمالـسا ثیداـحا  رد  دزاـس . یم  هداـمآ  تلیذر  تلیـضف و  يارب  ار  اـه  هنیمز  و  دراذـگ ، یم  دـنزرف  دوجو  رد  میقتـسم  ریغ  روطب  ار  دوخ 
ُنْسُح : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) یلع 1 ـ  دوش : یم  هراشا  ًالیذ  نآ  زا  یشخب  هب  هک  هدش  دراو  تمـسق  نیا  رد  یقیقد  فیطل و  رایـسب  تاریبعت 

رد لـیلد  نیمه  هـب  ( 1 «.) تسا ردام ) ردـپ و  زا   ) ناسنا هدیدنـسپ  ياهتثارو  لیلد  کـین ، كاـپ و  قـالخا  ِقارْعـالا ; ِمَرَک  ُناـهُْرب  ِقـالْخالا 
هدولآ رورش و  ياه  هداوناخ  رد  ًابلاغ  رورـش  دارفا  سکعب  دنبای و  یم  شرورپ  تلیـضف  اب  ینادنزرف  ًابلاغ  تلیـضف  اب  كاپ و  ياه  هداوناخ 

ِسوُفُّنلا ِفارَِشب  ِِجئاوَْحلا  ِبَلَط  یف  ْمُْکیَلَع  : » میناوخ یم  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  172 2 ـ  هحفص مکحلاررغ  یقرواپ 1 . دنا .
كاپ ياه  هداوناخ  رد  هک  سفّنلا  فیرش  مدرم  غارـس  هب  جئاوح  بلط  رد  یکْزَا ; ْمِْهیََدل  َیِهَو  یـْضقَا  ْمُهَْدنِع  اهَّنِاف  ِۀَبِّیَطلا  ِلُوصُْالا  ِيَوذ  َو 

همان دهع  رد  3 ـ  ( 1 !«) دریگ یم  تروص  رت  هزیکاپ  دوش و  یم  ماجنا  رتهب  اهنآ  دزن  اهیدنمزاین  هک  ارچ  دـیورب ، دـنا  هتفای  شرورپ  لیـصا  و 
: میناوخ یم  نینچ  دنک ، یم  مالسا  شترا  يارب  قیال  نارـسفا  باختنا  هرابرد  کلام  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  يا  هیـصوت  رد  رتشا  کلام 

ْمُهَّنِاَف ِۀَحامَّسلا  َو  ِءاخَّسلاَو  ِۀَعاجُّشلا  َو  ِةَدَجَّنلا  َلْهَا  َُّمث  ِۀَنَـسَْحلا  ِِقباوَّسلاَو  ِۀَِـحلاصلا  ِتاتُوُیْبلا  ِلْهَا  َو  ِباسْحالاَو  ِتاءُورُْملا  يوَذـِب  ْقَْصلا  َُّمث  »
سپ زاس و  رارقرب  هقباس  شوخ  حلاص و  ياه  هداوناخ  لیصا و  ياهتّیصخش  اب  ار  دوخ  دنویپ  سپس  ِفْرُْعلا ; َنِم  ٌبَعُـش  َو  ِمَرَْکلا  َنِم  ٌعامِج 

هدو ـ لآ ردام  ای  ردپ و  ریثأ  تـ 4 ـ  ( 2 .«) دنتسه یکین  زکرم  تلیضف و  نوناک  اهنآ  هک  ارچ  راوگرزب ، دنمتواخس و  عاجـش و  نامدرم  اب  نآ  زا 
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ْتَعاطَا ةَأْرِما  ام  ُّـ یَا : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  هک  تسا  هزادـنا  نآ  ات  نادـنزرف  یقالخا  ّتیـص  ـ خـش رد 
دنک شرـسمه  زا  تعاطا  ینز  ره  ٌسَجن ; َوُهَف  ُْهنِم  ُِدلَی  دُولْوَم  ُّلُک  َو  ِءامَّسلا ، ِمُوُُجن  ِدَدَِـعب  ایاطَْخلا  َنِم  اَهل  َناک  ِرْمَْخلا ، ُبِراش  َوه  َو  اهَجْوَز 
یم ّدلوتم  وا  زا  هک  يدنزرف  تسا و  هدش  هانگ  بکترم  نامـسآ  ناگراتـس  ددع  هب  دوش ) رتسبمه  وا  اب  و   ) هدیـشون بارـش  وا  هک  یلاح  رد 
هدـش یهن  هدولآ  قـالخا و  دـب  راوخ و  بارـش  درم  يراگتـساوخ  لوـبق  زا  زین  يرگید  ددـعتم  تاـیاور  رد  ( 3 !«) دوب دـهاوخ  هدولآ  دوش 

ِةَرْطِْفلا یَلَع  َُدلُوی  دُولْوَم  ُّلُک  تسا : هدمآ  يوبن  روهشم  ثیدح  رد  هک  تسا  هیاپ  نآ  ات  نادنزرف  رد  ردام  ردپ و  تیبرت  ریثأت  5 ـ  ( 4 .) تسا
وا ردام  ردپ و  هک  نیا  رگم  دوش  یم  ّدلوتم  مالسا ) و   ) دیحوت كاپ  ترطف  رب  يدازون  ره  ِِهنارِّصَُنی ; َو  ِِهنادِّوَُهی  ِناذَّللا  اَمُه  ُهاَوبَا  َنوُکَی  یّتح 
رد تسا  نکمم  هنوگچ  دزاـس  نوگرگد  ار  هدـیقع  ناـمیا و  یگداوناـخ ، تیبرت  هک  یئاـج  ( 5 «) دـننک دراو  ّتینارـصن  دوهی و  نیئآ  هب  ار 

عمجم ریسفت  . 5  . 54 هفحص 53 ـ  دلج 14 ، هعیّشلا ، لئاسو  رابخالا 4 . یلائل  هغالبلا 3 . جهن  مکحلاررغ 2 . یقرواپ 1 . دراذگن ؟ رثا  قالخا 
نیرت یـساسا  زا  یکی  ناونع  هب  نادـنزرف  تیبرت  هلأسم  هک  تسا  هدـش  ببـس  رما  نیمه  173 6 ـ  هحفـص مور . هروس  هیآ 30 ، لیذ  ناـیبلا ،

َو ُهَمِْـسا  َنِسُْحی  ْنَا  ِِدلاْولا  یَلَع  َِدلَْولا  ُّقَح  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن ثیدـح  رد  دوش ; هدرمـش  ردام  ردـپ و  رب  اهنآ  قوقح 
رایسب ینیقلت  راثآ  اهمان  تسا  نشور  ( 1 «) دنک تیبرت  یبوخب  ار  وا  دراذگب و  وا  رب  یکین  مان  هک  تسا  نیا  ردپ  رب  دنزرف  ّقح  َُهبَدَا ; َنِسُحی 

ماـن و  دـنک ، یم  کـیدزن  اـهنآ  هـب  ار  ناـسنا  تلیـضف ، اوـقت و  ناماگـشیپ  گرزب و  ياهتّیـصخش  ماـن  دراد ; نادـنزرف  هـّیحور  رد  يّرثؤـم 
لـصف هدـشن و  تلفغ  یناور  فیرظ  هلأـسم  نیا  زا  یّتـح  مالـسا  رد  دـناشک ; یم  اـهنآ  يوـس  هب  ار  ناـسنا  تلیذر ، روـجف و  نارادـمدرس 

ام : » میناوخ یم  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  7 ـ  ( 2 .) تسا هدمآ  ثیدـح  بتک  رد  دـب  ياهمان  بوخ و  ياهمان  هرابرد  یطوسبم 
کین تیبرت  بدا و  ناـمه  دراذـگ ، یم  شدـنزرف  يارب  ردـپ  هک  یثاریم  اـی  یـششخب  نیرتـهب  نَسَح ; َبدَا  ْنـِم  َلَْـضفَا  ُهَدـَلَو  ٌدـِلاو  َلََـحن 

ُهَْتیِّلَو اّمَع  ٌلوُؤُسَم  َکَّنِاَو  : » دیامرف یم  تسا  هدومرف  یئاسر  ریبعت  هنیمز  نیمه  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  ّیلع  داّجس  ماما  8 ـ  ( 3 .«) تسا
زا  ) تسا هدش  هدراذـگ  وت  هدـهعرب  شتیالو  هچنآ  ربارب  رد  وت  ِِهتَعاط ; یلَع  َُهل  ۀـَنوُعَْملا  َو  َّلَجَوَّزَع  ِّهبَر  یلَع  ِۀـَلالَّدلا  َو  ِبَدالا  ِنْسُح  ْنِم  ِِهب 
ـ  9 ( 4 .«) شتعاـطا رب  وا  تناـعا  راـگدرورپ و  يوـس  هب  تیادـه  اـهنآ و  يوـکین  تیبرت  هب  تبـسن  یتـسه  لوؤـسم  نادـنزرف ) هداوناـخ و 
هب هک  تسا  یثاریم  ناردـپ  يوخ  قلخ و  هک  دـهد  یم  ناـشن  هک  دراد  يریبـعت  دوـخ  تاـملک  زا  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما 

بدا و دنهن  یم  ثرا  هب  دوخ  نادنزرف  يارب  ناردپ  هک  يزیچ  نیرتهب  َبَدالَا ; َءاْنبالَا  ُءابْالا  َثَّرَو  ام  ُْریَخ  : » دیامرف یم  دسر ; یم  نادـنزرف 
ات هفحص 122  دلج 15 ، هعیّشلا ، لئاسو  باتک  هب  . 2 ثیدح 45192 . لاّمعلا ، زنک  یقرواپ 1 . ( 1 .«) تسا یقالخا  لئاضف  حیحص و  تیبرت 

نخس اب  ار  ثحب  نیا  174 10 ـ  هحفص قوقحلا .) عماوج   ) هفحص 6 ، 71 دلج راحب ، . 4 ثیدح 45411 . لاّمعلا ، زنک  . 3 دوش . هعجارم   132
يارب دوخ  ّتیعقوم  نایب  ّتیـصخش و  حرـش  ماگنه  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما میهد : یم  نایاپ  هغـالبلا  جـهن  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  يرگید 

ِۀَـصیصَْخلا َِۀلِْزنَْملا  َو  ِۀَبیرَْقلا  َِۀبارِْقلِاب  ِهّللا  ِلوُسَر  ْنِم  یعِـضْوَم  ُْمتِْملَع  ْدَق  َو  : » دیامرف یم  دـندرک  یم  هسیاقم  نارگید  اب  ار  وا  هک  یناهاگآان 
اب ارم  یکیدزن  تبارق و  امـش  ; ِءاِدتقِْالِاب ینُُرمأَی  َو  ِِهقالْخَا  ْنِم  ًامَلَع  مْوَی  َّلُک  یل  ُعَفْرَی  ِهِرْدَـص ...  َیِلا  ینُّمُـضَی  ٌدـیلَو  اَنَا  َو  ِهِرْجِح  یف  ینَعَـضَو 
یم دوخ  ناماد  رد  ارم  ربمایپ  مدوب  یلاسدرخ  كدوک  دیناد ; یم  یبوخب  ترضح  نآ  دزن  ار  مّصاخ  تلزنم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

ادـتقا وا  هب  هک  درک  یم  رما  ارم  تشارفا و  یم  دوخ  یقالخا  لـئاضف  زا  یمچرپ  نم  يارب  زور  ره  وا  دنابـسچ ... یم  شا  هنیـس  هب  دـناشن و 
ربمغیپ يوخ  قلخ و  زا  هک  یماگنه  نخـس  نیمه  يال  هب  رد ال  ماما  هک  نیا  بلاـج  تسا  تیبرت  نآ  هدـیئاز  نم  يوخ  قلخ و  نیا  و   ) منک

ُُکلْـسَی ِِهتَِکئالم  نِم  کَلَم  َمَظْعَا  ًامیطَف  َناک  نَا  ْنَُدل  ْنِم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِِهب ُهّللا  َنَرَق  ْدََقل  َو  : » دیامرف یم  نینچ  دـنک ، یم  ثحب  مرکا 
، دـش هتفرگ  زاب  ریـش  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هک  نامز  ناـمه  زا  ُهَراـهَن ; َو  ُهَْلَیل  َِملاـْعلا  ِقـالْخَا  َنِساـحَم  َو  ِمِراـکْملا  َقیِرَط  ِِهب 

ناهج کین  تافـص  قالخا و  مراکم  ياههار  هب  ار  يو  زور  بش و  ات  تخاس  رومأـم  ار  شیوخ  ناگتـشرف  زا  هتـشرف  نیرتگرزب  دـنوادخ 
یحور تافـص  قالخا و  هک  تسا  تسرد  دوب . ناگتـشرف  ناگتفای  تیبرت  زا  زین  دوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نیاربانب  (2 .«) دهد قوس 

يارب يدّدعتم  ياه  هنیمز  هک  درک  ناوت  یمن  راکنا  یلو  دریگ  یم  لکـش  وا  هدارا  اب  دزیخ و  یم  رب  وا  نورد  زا  دـب ، بوخ و  زا  معا  ناسنا 
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هلأسم نیا  تسا ;و  یگداوناخ  تیبرت  نینچمه  ردام و  ردـپ و  زا  تثارو  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  دـب  بوخ و  قـالخا  يریگ  لـکش 
ای درف  نتخاـس  يارب  لـیلد  نیمه  هب  تسین . راـکنا  لـباق  هـک  دراد  ناوارف  یبرجت  ینیع و  دـهاوش  یقطنم ، یملع و  ياـهلیلحت  زا  رظن  عـطق 

تثارو  175 هحفص هعصاق .) هبطخ   ) هبطخ 192 هغالبلا ، جهن  . 2 مکحلا . ررغ  یقرواپ 1 . هلأسم  هب  دیاب  یقالخا  ياهرویز  هب  هتسارآ  هعماج 
ّتیصخش راتخاس  رد  نارود  نیا  ّتیّمها  تشاد و  هّجوت  دننیب  یم  ردام  شوغآ  ردام و  نماد  رد  نالاهنون  زا  هک  یئاه  تیبرت  یگداوناخ و 

. درکن شومارف  زگره  ار  اهناسنا 

تیبرت رد  یهاگآ  ملع و  ریثأت  4 ـ 

تیبرت رد  یهاگآ  ملع و  ریثأت 

هب ناوارف  ياه  هبرجت  اب  مه  یقطنم و  لیلد  اب  مه  هک  ارچ  تسا ، دارفا  تفرعم  ملع و  حطـس  ندرب  الاب  قالخا  شرورپ  ياـه  هنیمز  زا  رگید 
لهج سکعب ، دوش ;و  یم  رتافوکش  وا  رد  یقالخا  لئاضف  دورب  رتالاب  ناسنا  یهلا  شناد  تفرعم و  حطس  ردق  ره  هک  تسا  هدیـسر  توبث 
ثحب رد  باتک  نیا  زاغآ  رد  دهد . یم  لّزنت  ار  قالخا  حطس  دزاس و  یم  دراو  هلیضف  تاکلم  هیاپ  رب  دیدش  هبرـض  یهلا  فراعم  نادقف  و 
هغلابم هراب  نیا  رد  ردقنآ  هفسالف  نادنمشناد و  زا  یضعب  میتفگ  و  میتشاد ، ود  نیا  دنویپ  هرابرد  يا  هدرـشف  ثحب  قالخا »  » و ملع »  » هطبار

طارقـس زا  هک  هنوگ  نآ   ) تسا قالخا  همـشچرس  تمکح  ملع و  رگید ، ریبعت  هب  و  قالخا .» اب  تسا  يواسم  ملع   » دنا هتفگ  هک  دـنا  هدرک 
زا هک  دـنا  هدـش  هلیذر  ود  راتفرگ  لیلد  نیا  هب  دوسح  ّربکتم و  ياهناسنا  ًالثم ، تسا . ینادان  لهج و  لولعم  یقـالخا  لـئاذر  و  هدـش ) لـقن 

حطـس رگا  نیاربانب  دور . یمن  اهیتشز  اهیدب و  لابند  هب  هناهاگآ  سک  چیه  دنیوگ  یم  اهنآ  دنربخ ; یب  ّربکت  دسح و  ياهنایز  موش و  راثآ 
هب هیواز  کی  زا  اهنت  و  تسا ، زیمآ  هغلابم  نخـس  نیا  دـنچره  دـنک . یم  اهنآ  یقـالخا  ملاـس  راـتخاس  هب  کـمک  دور  ـالاب  هعماـج  تفرعم 
هب تسا و  قالخا  زاس  هنیمز  لماوع  زا  یکی  ملع ، هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  ار  ّتیعقاو  نیا  یلو  تسا ، هدـش  هاگن  نآ  رد  یقـالخا  لـئاسم 

یگدولآ دنتـسه  یهلا  فراعم  ياراد  هک  هاگآ  ناملاع  دـنراد و  رتشیب  یگدولآ  دنتـسه  ّتیلهاج  لهج و  راـتفرگ  هک  يدارفا  لـیلد  نیمه 
هللا یلـص  ) مالـسا ربمایپ  توعد  دروم  رد  دیجم  نآرق  رد  لیلد ، نیمه  هب  دنراد ! یئاهانثتـسا  زین  ود  نیا  زا  کی  ره  دنچ  ره  دـنراد  يرتمک 
َوُه . ) دنک يزاسکاپ  ناهانگ  یقالخا و  ياهیگدولآ  زا  دـناوخب و  مدرم  رب  ار  دـنوادخ  تایآ   » ات دـش  ثوعبم  وا  هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع 

هروس ( ) نیبُم لالَض  یَفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِا  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِکْلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیّکَُزی  َو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُهنِم  الُوسَر  َنییّمُالا  ِیف  َثََعب  يذَّلا 
لابند هب  ناـهانگ  یقـالخا و  لـئاذر  زا  يزاـسکاپ  نینچمه  راکـشآ و  یهارمگ  نیبم و  لالـض  زا  تاـجن  بیترت ، نیا  هب  و  هیآ 2 ) هعمج ،

. تسا ود  نیا  نایم  رد  طاـبترا  دوجو  رب  ینـشور  هناـشن  کـش  یب  هک  تسا  مهارف  تمکح  باـتک و  میلعت  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  توـالت 
زا یناوارف  هدـنز  دـهاوش  تخانـش ، تفرعم و  هب  طوبرم  لئاسم  نوماریپ  ثحب  ماگنه  هب  نآرق ، مایپ  لّوا  هرود  زا  لّوا  دـلج  رد   176 هحفص

اجنیا رد  هک  هدیدرگ  نایب  یقالخا  لئاذر  اب  تخانـش  مدـع  لهج و  هطبار  یقالخا و  لئاضف  اب  تفرعم  ملع و  طابترا  رب  دـیجم  نآرق  تایآ 
هک میناوخ  یم  لمن  هروس  هیآ 55  رد  تسا ! فارحنا  داسف و  همـشچرس  لهج  1 ـ  مینک : یم  هراـشا  هدرـشف  تروص  هب  نآ  زا  هنومن  هد  هب 

نانز ياج  هب  امـش  ایآ  َنُولَهَْجت ; ٌمْوَق  ُْمْتنَا  َْلب  ِءاسِّنلا  ِنُود  ْنِم  ًةَوْهَـش  َلاجِّرلا  َنُوتْاََتل  ْمُکَّنِا  : » دومرف شفرحنم  موق  هب  ادخ  گرزب  ربمایپ  طول 
هدرمش یقالخا  داسف  یسنج و  فارحنا  اب  نیرق  ینادان  لهج و  اجنیا ، رد  دینادان »! یموق  امش  دیور !؟ یم  نادرم  غارس  هب  توهـش  يور  زا 

يرابودنب یب  شدوخ  مالک  رد  ترضح  نآ  هک  میناوخ  یم  فسوی »  » هروس هیآ 33  رد  تسا ! یسنج  يرابودنب  یب  ببس  لهج  2 ـ  هدش .
َنِم ْنُکَا  َو  َّنِْهَیِلا  ُبْصَا  َّنُهَدـْیَک  ِّینَع  ْفِرْـصَت  ِّالاَو  ِْهَیِلا  ینَنوُعْدَـی  اّمِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ُنْجِّسلا  َِبر  َلاق  : » درامـش یم  لـهج  اـب  هارمه  ار  یـسنج 

رکم و رگا  و  دـنناوخ ! یم  نآ  يوس  هب  ارم  ناـنز  نیا  هچنآ  زا  تسا  رتـبوبحم  نم  دزن  نادـنز  اراـگدرورپ ! تفگ : فسوی )  ) وا َنیلِهاـْجلا ;
هیآ رد  تسا ! تداسح  لماوع  زا  یکی  لهج  3 ـ  دوب »! مهاوخ  نالهاج  زا  موش و  یم  لیامتم  اهنآ  هب  ینادرگن ، زاب  نم  زا  ار  اهنآ  گـنرین 
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يارب هک  شناردارب  ربارب  رد  سانشان  روطب  تسشن و  تردق  تخت  رب  دش و  رصم  زیزع  وا  هک  نامز  نآ  رد  : ) میناوخ یم  فسوی  هروس   89
; َنُولِهاج ُْمْتنَاِْذا  ِهیخَا  َو  َفُسُوِیب  ُْمْتلَعَف  ام  ُْمتِْملَع  ْلَه  َلاق  : » تفگ نینچ  ; دش ) رهاظ  دندوب ، هدمآ  رـصم  هب  ناعنک  زا  مدـنگ  نتفرگ  لیوحت 
دش و تداسح  نآ  ببس  امش  لهج  ینعی   177 هحفـص دیدوب »! لهاج  هک  هاگ  نآ  دیدرک ، هچ  نیماینب )  ) شردارب فسوی و  اب  دیتسناد  ایآ 

تجاجل بّصعت و  همشچرس  لهج  4 ـ  دینکفیب ! هاچ  رد  دیهد و  هجنکـش  ار  وا  دینیچب و  ار  فسوی  لتق  هئطوت  هک  دش  ببـس  تداسح  نآ 
ینادان لهج و  زا  ربمایپ  رصع  رد  برع  ناکرـشم  روک  بّصعت  دهد  یم  ناشن  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  يریبعت  حتف  هروس  هیآ 26  رد  تسا !

رد نارفاـک  هک  ار  یماـگنه  دـیروایب ) رطاـخ  هب  ;  ) ِۀَِّیلِهاـْجلا َۀَّیِمَح  َۀَّیِمَْحلا  ُمِِهبوـُُلق  یف  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َلَـعَج  ْذِا  : » تفرگ یم  همـشچرس  اـهنآ 
ياهتّما هک  یئاهیئوج  هناهب  زا  تسا  رپ  ءایبنا  خـیرات  یئوج : هناهب  لـهج و  هطبار  5 ـ  دـنداد ». رارق  ار  ّتیلهاج  بّصعت  مشخ و  دوخ  ياهلد 

رد هلمج  زا  دراذگ ; یم  تشگنا  لهج  اب  نآ  هطبار  يور  هاگ  دنک و  یم  هراشا  نآ  هب  رّرکم  دیجم  نآرق  رد  دنتـشاد ; اهنآ  ربارب  رد  نادان 
ْتََهباشَت ْمِِهلْوَق  َْلثِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َلاق  َِکلذَـک  ٌۀَـیآ  انیتَأت  َْوا  ُهّللا  انُمِّلَُکی  الَْول  َنومَْلعَیال  َنیذَّلا  َلاـق  َو  : » میناوخ یم  هرقب  هروس  هیآ 118 

اهنآ ناینیـشیپ  دنک ! یمن  لزان  ام  دوخ  رب  يا  هناشن  هیآ و  ارچ  دیوگ و  یمن  نخـس  ام  اب  ادخ  ارچ  دـنتفگ  هاگآان  لهاج و  يدارفا  ْمُُهبُوُلق ;
، تسا هدش  ییوج  هناهب  هنیمز  ناونع  هب  لهج  رب  هیکت  اجنیا  رد  تسا ». رگیدکی  هیبش  ناشراکفا  اهلد و  دنتفگ ; یم  نخس  هنوگ  نیمه  زین 
ـ  6 دـهد . یم  ناشن  ار  نآ  زین  ناوارف  تاّیبرجت  هک  هنوگ  نامه  دراد ، لهج  اب  یکیدزن  هطبار  یقالخا ، فارحنا  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  و 

ًۀَنَمَا ِّمَْغلا  ِدَْعب  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَا  َُّمث  : » میناوخ یم  دُُحا  نایوجگنج  دروم  رد  نارمع  لآ  هروس  هیآ 154  رد  لهج : اب  ینیبدب  نظ و  ءوس  هطبار 
تسکش زا  هک   ) هودنا مغ و  نیا  لابند  هب  سپس  ِۀَِّیلِهاْجلا ; َّنَظ  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهّللِاب  َنوُّنُظَی  ْمُهُسُْفنَا  ْمُْهتَّمَهَا  ْدَق  ٌۀَِفئاط  َو  ْمُْکنِم  ًۀَِفئاط  یشْغَی  ًاساُعن 

ناج رکف  رد  يرگید  عمج  اّما  تفرگ ; ارف  ار  یعمج  هک  داتـسرف  امـش  رب  یکبـس  باوخ  تروص  هب  ار  شمارآ  دنوادخ  دش ) لصاح  دُُحا 
یب دنتـشاد »! ّتیلهاج  ياهنارود  ياهنامگ  دـننام  دـنوادخ  هرابرد  یتسردان  ياهنامگ  اـهنآ  تفرن ) ناشنامـشچ  هب  باوخ  و   ) دـندوب دوخ 
ءوس لهج و  نایم  هطبار  اجنیا  رد  تسا ;  هعماج  درف و  يارب  يرایـسب  دـسافم  همـشچرس  هک  تسا  یقالخا  لئاذر  زا  یکی  نظ  ءوس  کـش 

هک ار  یناسک  بلاـغ  تارجح ، هروس  هیآ 4  رد  دـیجم  نآرق  دریگ ! یم  همـشچرس  لـهج  زا  یبدا  یب  7 ـ  تسا . هدش  نایب  ینـشور  هب  نظ 
َّنِا : » دیامرف یم  درمـش ; یم  نادان  رکف و  مک  دارفا  دـندرک ، یمن  ار  مزال  مارتحا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  يالاو  ماقم  هب  تبـسن 

یمن ناشرثکا  دـننز ، یم  ادـص  دـنلب  تا ) هناخ  ي   ) اه هرجح  تشپ  زا  هک  یناسک  َنُولِقْعَیال ; ْمُهُُرثکَا  ِتارُجُْحلا  ِءارَو  ْنِم  َکـَنوُداُنی  َنیذَّلا 
ادص دنلب  دـندمآ و  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هناخ  رد  تشپ  تقویب ، تقو و  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  هیآ  نیا   178 هحفص دنمهف ».

یبدا یب  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ میراد »!) راک  وت  اب   ) ایب نوریب  دّمحم ! يا  دّمحم ! يا  اْنیِلا ;! ُجُرُْخا  ُدَّمُحم ! ای  دَّمَُحم ! ای  : » دـندز یم 
لزان تارجح  هروس  هیآ 4  هک  نیا  ات  درک ، یم  توکس  ایح  بجح و  رثا  رب  یلو  دوب  رطاخ  هدرزآ  تخـس  نانآ ، یپ  رد  یپ  ياهتمحازم  و 

( دنمهف یمن  اهنآ  بلاغ   ) َنِوْلقعَیال مُهُرَثْکَا  هب  ریبعت  داد . حرش  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  اب  باطخ  نتفگ و  نخس  بادآ  دش و 
ـ  8 دریگ . یم  همـشچرس  یهاگآ  حطـس  ندوب  نییاپ  زا  ًابلاغ  یبدا ) یب  تراسج و   ) تشز يوخ  قلخ و  نیا  هک  نیا  هب  تسا  یفیطل  هراشا 

تافـص رگید ، ریبعت  هب  دـنا ;و  هلیذر  قالخا  تشز و  لاـمعا  ياراد  هک  دـنوش  یم  مّنهج  یهار  یناـسک  کـش  یب  دـننالهاج ! ناـیخزود 
دنک یم  یفرعم  نادان  لهاج و  هاگآان و  يدارفا  ار  نایخزود  نآرق ، هک  نیا  هب  هّجوت  اب  تسا ;و  هدولآ  اهنآ  یقالخا  لامعا  زین  یقـالخا و 
ْدََقل َو  : » میناوخ یم  فارعا  هروس  هیآ 179  رد  تسا . ینادان  لهج و  تشز و  لاـمعا  ناـیم  رد  یکیدزن  هطبار  هک  دوش  یم  نشور  یبوخب 

ِماعَنالاَک َِکئ  ـ لُوا اِهب ، َنوُعَمْـسَیال  ٌناذآ  ْمَُهلَو  اِهب ، َنوُرِْـصُبیال  ٌُنیعَا  ْمَُهل  َو  اِهب  َنوُهَقْفَیال  ٌبُوُلق  ْمَُهل  ِْسنِْالا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ًاریثَک  َمَّنَهَِجل  اـنأَرَذ 
نآ اب  هک  دنراد  یی  ( اهلقع  ) اهلد اهنآ  میدـیرفآ ; خزود  يارب  ار  سنا  ّنج و  زا  يرایـسب  هورگ  نیقی  هب  َنُوِلفاْغلا ; ُمُه  َِکئ  ـ لُوا ُّلَضَا  ْمُه  َْلب 

هکلب دننایاپراهچ ; نوچمه  اهنآ  دنونش ; یمن  نآ  اب  هک  ییاهشوگ  دننیب ;و  یمن  نآ  اب  هک  ینامشچ  دنمهف ;و  یمن  دننک و ) یمن  هشیدنا  )
هدش نییبت  ءوس ، قالخا  لامعا و  لهج و  نایم  يا  هطبار  نآرق ، تایآ  زا  رگید  يرایـسب  هیآ و  نیا  رد  دننالفاغ »! نامه  نانیا  دـنرتهارمگ !
نیع رد  هک  تسا  هدش  دزشوگ  ناناملسم  هب  هتکن  نیا  لافنا  هروس  هیآ 65  رد  دریگ ! یم  همشچرس  یهاگآ  زا  ییابیکـش  ربص و  9 ـ  تسا .
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: دـیامرف یم  دـننک ; ناربج  تسا  یهاگآ  ملع و  هدـیئاز  هک  ربص  نامیا و  هاپـس  هلیـسو  هب  دـنناوت  یم  نمـشد  هاپـس  اب  دوخ  هاپـس  يربارباـن 
َنِم ًاْفلَا  اُوِبْلغَی  ٌةَأَم  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِا  َو  ِْنیَتَِأم  اُوِبْلغَی  َنوُِرباـص  َنوُرْـشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِا  ِلاـتِْقلا  یَلَع  َنینِمؤُْملا  ِضِّرَح  ُِّیبّنلا  اَـهُّیَا  اـی   » 179 هحفص

، دنشاب امـش  زا  تماقتـسا  اب  رفن  تسیب  هاگره  نک ! قیوشت  نمـشد ) اب   ) گنج هب  ار  نانمؤم  ربمایپ ! يا  َنوُهَقْفَی ; ٌمْوَق ال  ْمُهَّنِاب  اوُرَفَک  َنیذَّلا 
یهورگ اهنآ  هک  ارچ  دـندرگ ; یم  زوریپ  دـندش ، رفاک  هک  یناـسک  زا  رفن  رازه  رب  دنـشاب  رفن  دـص  رگا  دـننک ;و  یم  هبلغ  رفن  تسیود  رب 

تماقتـسا و ببـس  نانمؤم ، یهاگآ  دوش ;و  یم  اهنآ  ییابیکـش  مدـع  یتسـس و  ببـس  نارفاک  یهاـگآان  يرآ ، دـنمهف »! یمن  هک  دنتـسه 
لهج زا  یگدـنکارپ  قاـفن و  10 ـ  دـنک . هلباقم  دـناوت  یم  نمـشد ، هاپـس  زا  رفن  هد  اب  اهنآ  زا  رفن  کی  هک  اـجنآ  اـت  ددرگ ; یم  يدرمیاـپ 

فالتخا و ببـس  هب  هک  ریـضن ) ینب  دوهی   ) دنک یم  دوهی  زا  یهورگ  هب  هراشا  رـشح ، هروس  هیآ 14  رد  دیجم  نآرق  دریگ ! یم  همـشچرس 
يًُرق یف  ِّالا  ًاعیمَج  ْمُکَنُوِلتاُقیال  دـیامرف « : یم  دـندنام ; ناوتان  زجاع و  ناناملـسم  اب  هلباقم  زا  اهنآ ) هدـنبیرف  رهاـظ  مغر  یلع   ) یگدـنکارپ

یهورگ تروص  هب  زگره  اهنآ  َنُولِقْعَی ; ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِاب  َِکلذ  یّتَش  ْمُُهبُوُلق  َو  ًاعیمَج  ْمُُهبَـسَْحت  ٌدیدَش  ْمُهَْنَیب  ْمُهُـسَْأب  رُدُج  ِءارَو  ْنِم  َْوا  ۀَنَّصَُحم 
!( فیعـض امـش  ربارب  رد  اّما  ، ) تسا دـیدش  ناشدوخ  نایم  رد  ناشراکیپ  اهراوید ! تشپ  زا  ای  مکحم  ياهژد  رد  زج  دـنگنج  یمن  امـش  اـب 

، بیترت نیا  هب  دنتـسه »! نادان  یموق  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا ; هدـنکارپ  ناشیاهلد  هک  یلاـح  رد  يرادـنپ  یم  دـّحتم  ار  اـهنآ 
. درمش یم  اهنآ  ینادان  لهج و  زا  یشان  تسا  یقالخا  لئاذر  زا  هک  ار  اهنآ  یگدنکارپ  قافن و 

هجیتن

لهج و وس و  کی  زا  تلیـضف  ملع و  هطبار  نوماریپ  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  یتایآ  زا  یـشخب  دـمآ ، هناگهد  نیوانع  تحت  الاب  رد  هچنآ 
هب  180 هحفص دزاس . انـشآ  مکحم  هطبار  نیا  ّتیعقاو  هب  ار  ام  دناوت  یم  راورخ  هنومن  تشم  ناونع  هب  تسا و  هدمآ  رگید  يوس  زا  تلیذر 

هلیذر تافـص  ياراد  دـنوش و  یم  یتشز  لامعا  بکترم  هاگآان ، لهاج و  دارفا  هک  میا  هدـید  رایـسب  ار  هلأسم  نیا  زین  دوخ  هّرمزور  هبرجت 
اهنآ فراعم  حطـس و  ای  دننک  یم  ادیپ  تافـص  نآ  ياهنایز  دـسافم و  لامعا و  نآ  حـبق  هرابرد  یفاک  یهاگآ  هک  یماگنه  و  دنتـسه ، يا 
نیا یقطنم  لیلد  دنهاک . یم  نآ  زا  يدایز  رادقم  هب  لقاال  ای  هدرک ، اهر  ار  تافص  لامعا و  نآ  یّلکب  دور ، یم  رتالاب  داعم  أدبم و  هرابرد 

هزیگنا نیرتهب  زا  یکی  کش  نودب  دراد ; يا  هزیگنا  هب  جایتحا  هحلاص  لامعا  الاو و  تافص  يوس  هب  تکرح  اریز  تسا ; نشور  زین  هلأسم 
همانرب اب  یئانـشآ  و  داعم ، أدبم و  رب  یهاگآ  زین  و  تسا ، هلیذر  تافـص  لامعا و  دـسافم  کین و  تافـص  لامعا و  حـلاصم  زا  یهاگآ  اه ،

هک تسا  ادیپ  هتفگان  دراد . یقالخا  دسافم  حالصا  رد  یعیسو  باتزاب  دهد و  یم  قوس  اهنآ  يوس  هب  ار  ناسنا  ءایلوا ، ءایبنا و  بتکم  ياه 
زا دنهاگآ و  لئاسم  نیا  زا  هک  یناسک  دنرایسب  هک  ارچ  تسین ; يّدام  لئاسم  عیانص و  نونف  رب  یهاگآ  اجنیا ، رد  یهاگآ  ملع و  زا  روظنم 

فراعم يونعم و  دسافم  حلاصم و  یهلا و  تامیلعت  یناسنا و  يالاو  ياهـشزرا  هب  یهاگآ  ملع و  روظنم  هکلب  دنرت ; هدولآ  ناگدولآ  همه 
یقرواپ تسا . هّیهلا 

یمالسا ثیداحا  رد  قالخا »  » و ملع »  » هطبار

لئاـضف اـب  یهاـگآ ، تفرعم و  ملع و  ناـیم  رد  یگنتاـگنت  هطبار  دـهد  یم  ناـشن  هک  تسا  یتاریبـعت  زا  تسا  ولمم  زین  یمالـسا  ثیداـحا 
هطبار رد  1 ـ  دـیناوخ : یم  لیذ  رد  ار  نآ  زا  یئاه  هنومن  هک  دراد  دوجو  یقـالخا  لـئاذر  اـب  یهاـگآان ، يربخ و  یب  لـهج و  یقـالخا ;و 

; اینُّدلا ِنَع  ُفوُزُْعلا  ِۀَـفِْرعَْملا  ُةَرَمَث  : » تسا هدـش  تیاور  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  تسا  یقالخا  لئاضف  نیرتمهم  زا  هک  دـهز  اب  تفرعم 
ناـمه زا  هنیمز  نـیمه  رد  يرگید  ثیدـح  رد  181 2 ـ  هحفـص مکحلا .  ررغ  یقرواپ 1 . ( 1 .«) تسا اـیند  رد  دـهز  تفرعم ، تخرد  هویم 
تفرعم اجنیا  رد  ( 1 .«) تسا ایند  رد  دهز  بجوم  یهاگآ ، تفرعم و  رصتخم  اْینُّدلا ; ِیف  َدْهُّزلا  ُبِجُوی  ِۀَفِْرعَْملا  ُریسَی  : » میناوخ یم  ترضح 
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زین ایرد  ربارب  رد  هرطق  زا  و  تسا ، شزرا  یب  کچوک و  زیچ  همه  شتیاهن  یب  كاپ  تاذ  ربارب  رد  هک  دشاب  هّللا  ۀفرعم  هب  هراشا  دـناوت  یم 
ایند و يرادـیاپان  زا  یهاگآ  هب  هراشا  هک  نیا  ای  تسا . ایند  قرب  قرز و  هب  ییاـنتعا  یب  دـهز و  بابـسا  زا  دوخ  نیا  و  دـشاب ، یم  رتزیچاـن 

تسا اجنآ  ياهتمعن  تمظع  نادیواج و  يارـس  هب  یهاگآ  ای  دنک و  یم  هدنز  ناسنا  رد  ار  دهز  حور  زین  نآ  هک  دشاب  نیـشیپ  ماوقا  خیرات 
یم مالـسلا ) هیلع  ) ماما ناـمه  زا  تفرعم ، ملع و  اـب  زآ ، صرح و  كرت  یتاذ و  ياـنغ  طاـبترا  رد  يرگید  ثیدـح  رد  3 ـ  اهنیا . همه  اـی  و 
یب ینغ و  دوش ، نیزگیاـج  وا ، لد  رد  دـنوادخ  تفرعم  سک  ره  ِْقلَْخلا ; ْنَع  ینِْغلا  ُهَنَکَـس  ُهَناْحبُـس ، ِهّللاـِب  ُْملِْعلَا  ُهَْبلَق  َنَکَـس  ْنَم  میناوـخ « :

ار یتسه  ناهج  تسادـخ و  لامج  لالج و  تافـص  هب  هاگآ  هک  یـسک  تسا  نشور  ( 2 .«) دش دـهاوخ  نیزگیاج  شبلق  رد  قلخ  زا  يزاین 
طابترا رد  4 ـ  دـنیب . یم  زاین  یب  ینغتـسم و  ار  دوخ  وا  ریغ  زا  دـنک و  یم  لّکوت  وا  رب  اـهنت  دـناد ، یم  زاـین  یب  تاذ  نآ  زا  یکچوک  وترپ 

َهّللا َفَرَع  ْنَم  : » تسا هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  رد  مارح ; زا  مکش  تسیاشان و  نانخس  زا  نابز  ظفح  اب  هّللا  ۀفرعم 
، دراد یم  زاب  تسیاشان )  ) نخس زا  ار  شناهد  درمشب ، گرزب  دسانشب و  ار  ادخ  هک  یسک  ِماعَّطلا ; َنِم  ُهَنَْطبَو  ِمالَْکلا ، َنِم  ُهاف  َعَنَم  ُهَمَّظَع  َو 

ماما زا  یثیدح  رد  تسا ، یقالخا  لیاضف  عاونا  همـشچرس  هک  ادخ  زا  فوخ  تفرعم و  هطبار  رد  5 ـ  ( 3 (!«) مارح ي   ) اذغ زا  ار  شمکش  و 
زا دسانشب ، ار  ادخ  هک  یـسک  اْینُّدلا ; ِنَع  ُهُسْفَن  َتَخَـس  َهّللا  َفاخ  ْنَم  َو  َهّللا  َفاخ  َهّللا  َفَرَع  ْنَم  : » تسا هدمآ  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص

تشذـگ و حور  طابترا  رد  6 ـ  ( 4 !«) دوش یم  انتعا  یب  ایند ، قرب  قرز و  هب  تبـسن  دسرتب  ادـخ  زا  هک  یـسک  و  دـسرت ، یم  وا  تازاجم ) )
َْمل ْنِاَو  ِساِّنلل  ْمُهُرَذـْعَا  ِهّللِاب  ِسانلا  ُفَرْعَا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  زا  یثیدـح  رد  هّللا ، ۀـفرعم  اـب  ییوجماـقتنا  كرت 

، دراد روذعم  دنا ، هدـش  بکترم  هک  ییاهاطخ  ربارب  رد  ار  مدرم  همه  زا  شیب  هک  تسا  یـسک  ادـخ  هب  مدرم  نیرتهاگآ  ًارْذُـع ; ْمَُهل  ْدِـجَی 
یقرواپ 1 و 2. یعامتجا .) لئاسم  هن  تسا  یصخش  لئاسم  هب  رظان  ثیدح  نیا  تسا  یهیدب  ( ) 1 .«) دباین اهنآ  يارب  یهّجوم )  ) رذع دنچره 

كرت اب  هّللا  ۀفرعم  طابترا  رد  182 7 ـ  هحفص ثیدح 4 . هحفص 68، كردم ، نامه  . 4 هحفص 237 . ، 2 دلج یفاک ، لوصا  مکحلاررغ 3 .
زا هک  یسک  يارب  تسین  هتسیاش  َمَّظَعَتَی ;  ْنَا  ِهّللا  َۀَمَظَع  َفَرَع  ْنَِمل  یغَْبنَیال  ُهَّنِا  َو   » میناوخ یم  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  ّربکت ،

ثیدـح رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع شناد ، ملع و  اب  یّلک  روطب  لـمع  یکاـپ  طاـبترا  رد  8 ـ  ( 2 !«) دشورفب یگرزب  تسا ، هاگآ  ادـخ  تمظع 
تفرعم ملع و  اـب  نیرق  هک  نیا  رگم  دوـش ، یمن  كاـپ  یمدآ  لاـمعا  زگره  ُمـْلِْعلا ; ُهَنِراـُقی  یّتـح  ُلَـمَْعلا  یکَُّزی  ْنـَل  : » دـیامرف یم  يرگید 
ربماـیپ زا  یثیدــح  رد  هـطبار ، نـیمه  رد  9 ـ  تسین . ادـج  رگیدـکی  زا  ًـالومعم  قـالخا  یکاـپ  لـمع و  یکاـپ  هک  تـسا  ادـیپ  ( 3 !«) ددرگ

َو ُلـالَْحلا  ُفَْرُعی  َو  ُماـحْرالا  ُلَـصُوت  ِِهب  َو  ُدَّحَُوی  َو  ُهّللا  ُفَرُعی  ِْملِْعلاـِب  َو  ُدَـبُْعی  َو  ُهّللا  ُعاـُطی  ِْملِْعلاـِب  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
یم هدرمش  اتکی  هتخانش و  ادخ  ملع  هلیسو  هب  دوش ;و  یم  تدابع  تعاطا و  دنوادخ  تفرعم  ملع و  هلیـسو  هب  ِلَمَْعلا ; ُماِما  ُْملِْعلا  َو  ُمارَْحلا ،

ثیدح نیا  رد  ( 4 !«) تسا لمع  ياوشیپ  ملع  دوش ;و  یم  هتخانش  مارح  لالح و  ددرگ ;و  یم  رارقرب  محر ، هلص  نآ  هلیسو  هب  زین  دوش ;و 
زا يرگید  ثیدح  رد  يرتشیب  تحارـص  اب  ینعم  نیمه  10 ـ  تسا . هدش  هدرمش  تفرعم  ملع و  هرجش  هرمث  یقالخا  لامعا  زا  يرایـسب  زین 

(5 !«) تسا مدرم  اب  یئوخمرن  ارادم و  لقع ، تخرد  هویم  ِساّنلا ; ُةارادُم  ِلْقَْعلا  ُةَرَمَث  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
یمالـسا عبانم  رد  زین  یتایاور  دـهد ، یم  ناشن  یقالخا ، لامعا  ای  یقالخا  لئاضف  اب  ار  تفرعم  ملع و  هطبار  ًاتدـمع  هک  یثیداـحا  ربارب  رد 

ررغ یقرواپ 1 . هلمج : زا  رظن ، دروم  عوضوم  رب  تسا  يدـیکأت  مه  نآ  هک  دـنک  یم  نییبت  ار  لئاذر  لـهج و  ناـیم  هطبار  هک  تسا  هدـمآ 
زا یثیدــح  رد  183 1 ـ  هحفـص مکحلا . ررغ  . 5 هحفـص 21 . لوقعلا ، فـحت  . 4 مـکحلا . ررغ  . 3 هبطخ 147 . هغـالبلا ، جـهن  . 2 مکحلا .

ناـمه زا  رگید  یثیدـح  رد  2 ـ  ( 1 !«) تسا يدـب  ّرـش و  ره  هشیر  ینادان  لهج و  ٍّرَـش ; ِّلُک  ُلْـصَا  ُلـْهَْجلَا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
صخش هک  ارچ  ( 2 !«) تسا ینادان  لهج و  هجیتن  لخب ، عمط و  صرح و  ِلْهَْجلا ; ُۀَـجیتَن  ُلُْـخْبلا  َو  ُهَرَّشلا  َو  ُصْرِْحلَا  : » دـیامرف یم  ترـضح 

يّدام بهاوم  تورث و  لام و  هب  وا  هقالع  عقاو ، رد  تسوا ;و  یگدنز  زاین  زا  شیب  هک  دور  یم  ییاهزیچ  غارـس  هب  ًابلاغ  عاّمط ، صیرح و 
یگدنز رد  زگره  هک  دنک  یم  يرادـهگن  دوخ  ياربار  ییاهزیچ  شلخباب ، لیخب  نینچمه  تسا ;و  ینالقع  ریغ  یقطنم و  ریغ  هقالع  کی 

هطبار ترـضح ، نامه  زا  رگید  يابیز  ریبعت  رد  3 ـ  دور ! یم  دراذـگ و  یم  او  نارگید  يارب  ار  نآ  هکلب  تسین ، بذـج  لباق  وا  یـصخش 
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ٌضْرَا َو  اهُدوُع ! ُّرَضْخَی  ٌةَرَجَش ال  َو  اُهئام ! ُرِجَْفنَیال  ٌةَرْخَص  ُلِهاْجلَا  : » دیامرف یم  تسا ; هدش  نایب  يرتعماج  هنوگ  هب  یقالخا  لیاذر  اب  لهج 
ینیمز ددرگ ;و  یمن  زبس  شیاه  هخاش  هک  تسا  یتخرد  دوش ;و  یمن  يراج  نآ  زا  بآ  زگره  هک  تسا  یگنـس  لهاج  اُهبْـشُع ;! ُرَهْظَیال 
لهاج هک  تسا  هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد  4 ـ  ( 3 !«) دیور یمن  نآ  زا  یهایگ  هک  تسا 

فورعم رظن  قبط  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ( 4 «) ًاطِّرَفُم َْوا  ًاطِْرفُم  ِّالا  َلِهاْجلا  يَرتال  : » دومرف طیرفت ; فرط  رد  ای  تسا ، طارفا  فرط  رد  ای  هشیمه 
یبوخب قوف  ثیدـح  زا  دوش ، یم  یهتنم  لئاذر  هب  هک  تسا  یطیرفت  طارفا و  نایم  رد  طسو  ّدـح  هراومه  یقالخا  لئاضف  قـالخا  ياـملع 

ماگ قالخا  ياـملع  زا  يرایـسب  5 ـ  تسا . یکیدزن  رایـسب  هطبار  یقـالخا  لـئاذر  لـهج و  ناـیم  رد  هک  تفاـیرد  ار  تقیقح  نیا  ناوت  یم 
لهج و نایم  هطبار  هب  یمالـسا  ثیداحا  رد  دـنناد ;و  یم  نابز  حالـصا  يزاـسدوخ ، سفن و  بیذـهت  قـالخا و  حالـصا  يارب  ار  نیتسخن 
و 3. و 2  یقرواپ 1  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ترـضح  مهد  ماـما  زا  یثیدـح  رد  تسا ; هدـش  هراـشا  ناـبز ، یگدولآ  اـب  یناداـن 

نخس هاتوک  ( 1 !«) تسا شیوخ  نابز  ریسا  لهاج  ِِهناِسل ; ُریسَا  ُلهاْجلا   » 184 هحفص هرامش 70 . راصق ، تاملک  ۀغالبلا ، جهن  مکحلاررغ 4 .
هک دـهد  یم  ناشن  و  دراد ، دوجو  یناوارف  تایاور  تایآ و  ، هئّیـس قـالخا  لـهج و  و  هنـسح ، قـالخا  ملع و  ناـیم  هطبار  دروم  رد  هک  نیا 

راثآ و رب  عالّطا  و  داعم ، أدبم و  تخانـش  و  یهاگآ ، شیازفا  اهنآ و  تفرعم  شناد و  حطـس  ندرب  الاب  سوفن ، بیذهت  ّرثؤم  قرط  زا  یکی 
ياهنایز هب  تبسن  تفرعم  شیازفا  نآ  هخاش  کی  دراد : هخاش  ود  عقاو  رد  تفرعم ، شیازفا  نیا  تسا . یقالخا  لیاذر  لیاضف و  ياهدمایپ 
ياهنایز هچ  یلکلا  تابورـشم  ای  رّدخم  ّداوم  لامعتـسا  دنادب  ناسنا  رگا  هک  نیا  لثم  تسرد  تسا ; هعماج  درف و  دروم  رد  یقالخا  لئاذر 

تابورـشم رّدـخم و  ّداوم  اب  هزرابم  يارب  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب ، ددرگ ; یم  مهارف  شدوجو  رد  نآ  كرت  هنیمز  دراد ، یناربج  لباق  ریغ 
بیع و دـیاب  لئاضف ، تافـص  شرورپ  یقالخا و  لئاذر  اب  هزرابم  يارب  نینچمه  تخاس ; هاگآ  روما  نیا  ياهنایز  هب  ار  مدرم  دـیاب  یلکلا ،

يارب ار  اه  هنیمز  کش  یب  یلو  تسین  هّماـت  ّتلع  ود ، نیا  زا  مادـک  چـیه  دـنچره  دومن ; هاـگآ  نآ  زا  ار  دارفا  درمـشرب ;و  ار  اـهنآ  نسح 
هّیهلا فراعم  هک  یماگنه  ینعی ، تسا ; یّلک  روطب  تفرعم  حطـس  ندرب  الاب  مود ، هخاش  دزاس . یم  هراومه  ار  هار  هدامآ و  یقالخا  لئاضف 

زا دـنم و  هقالع  یقالخا ، لئاضف  هب  تبـسن  ناسنا  دورب ; الاب  لیبق ، نیا  زا  يرگید  روما  و  ءایبنا ، ءاـیلوا و  لاوحا  داـعم و  أدـبم و  هب  تبـسن 
ناسنا ناج  رکف و  رد  ار  یبسانم  طیحم  يداقتعا ، روما  رد  لهج  فراـعم و  حطـس  ندوب  نییاـپ  رگید ، ریبعت  هب  و  ددرگ . یم  رّفنتم  لـئاذر ،

اّیهم تلیضف ، ياهلگ  ندیمد  يارب  ار  ناج  حور و  نیمزرـس  یهاگآ ، شیازفا  هک  یلاح  رد  دزاس ، یم  مهارف  لئاذر  ياهراخ  شیور  يارب 
، گنهرف لئاذر  لئاضف و  شرورپ  رد  هعماـج  گـنهرف  ریثأـت  185 5 ـ  هحفص هحفص 368 . دـلج 75 ، راونالا ، راحب  یقرواپ 1 . دـنک . یم 

هعومجم دزاس . یم  مهارف  فلتخم ، لئاسم  يوس  هب  ار  وا  یلصا  هزیگنا  دهد و  یم  لکش  ناسنا ، رکف  حور و  هب  هک  تسا  يروما  هعومجم 
طیحم و ریثأت  دننام : روما ، نیا  زا  یـضعب  ریثأت  هرابرد  تسا . هعماج  گنهرف  نامه  رنه ، تاّیبدا و  هعماج ، موسر  بادآ و  خـیرات ، دـئاقع ،
رد هعماج  گنهرف  ياهـشخب  ریاس  ریثأت  غارـس  هب  اجنیا  رد  دش ; تبحـص  هتـشذگ  رد  لئاذر ، لئاضف و  يزاس  هنیمز  رد  تفرعم  یهاگآ و 

ننـس و موسر و  تاداع و  بادآ و  نامه  اهنآ  زا  یکی  مییوگ . یم  نخـس  هعماج ، رد  هلیذر  تافـص  قیمعت  اـی  لـئاضف  ياـه  هیاـپ  میکحت 
سوفن بیذـهت  یناسنا و  یلاع  تافـص  شرورپ  يارب  یبسانم  رایـسب  هنیمز  دـنز ، رود  لئاضف  روحم  رب  رگا  هک  تسا  هعماـج  کـی  خـیرات 
رایـسب تاراشا  نآرق ، تایآ  رد  دزاس . یم  لئاذر  شریذـپ  هدامآ  ًالماک  ار  طیحم  دریگب ، هیام  یقـالخا  لـئاذر  زا  رگا  و  دزاـس ، یم  مهارف 

ننـس طلغ و  موسر  بادآ و  رطاـخ  هب  نیـشیپ ، فرحنم  ماوقا  زا  يرایـسب  هنوگچ  دـهد  یم  ناـشن  دوش و  یم  هدـید  هنیمز  نیا  رد  ینـشور 
انَئابآ اْهیَلَع  انْدَجَو  اُولاق  ًۀَشِحاف  اُولَعَف  اذِا  َو  « ـ  1 هنومن : ناونع  هب  دندرک ; طوقس  یقالخا  لئاذر  كانلوه  هّرد  هب  طحنم ، گنهرف  یلهاج و 

ناردـپ دـنیوگ : یم  دـنهد  یم  ماجنا  یتشز  راک  هک  یماگنه  نوُمَْلعَت ;و  الام  ِهّللا  یَلَع  َنُولوُقَتَا  ِءاشْحَْفلِاب ، ُُرمأیَال  َهّللا  َّنِا  ُْلق  اِهب  انَرَمَا  ُهّللاَو 
هب يزیچ  ایآ  دـهد ، یمن  نامرف  تشز  راک  هب  زگره )  ) ادـخ وگب  تسا ـ ! هداد  روتـسد  نآ  هب  ار  ام  دـنوادخ  میتفای ;و  لمع  نیا  رب  ار  دوخ 

َْولَوَا انَئابآ  ِْهیَلَع  اْنیَْفلَا  ام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاق  ُهّللا  َلَْزنَا  ام  اوُِعبَّتا  مَُهل  لـِیق  اذِا  َو  « ـ  2 هیآ 28 ) فارعا ، هروس  !« ) دیناد یمن  هک  دیهد  یم  تبـسن  ادخ 
! هن دنیوگ : یم  دینک ! يوریپ  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  زا  دوش : هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  َنْوُدَـتْهَی ;و  َو ال  ًاْئیَـش  َنُولِقْعَیال  ْمُُهئابآ  َناک 
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يوریپ اهنآ  زا  زاب   ) دنتفاین تیاده  دندیمهف و  یمن  يزیچ  اهنآ  ناردـپ  رگا  ایآ  مییامن . یم  يوریپ  میتفای  نآ  رب  ار  دوخ  ناردـپ  هچنآ  زا  ام 
اَهل انَئابآ  اـنْد  َـ جَو اُولا  قـ َنوُف ـ  ـ ِکاـع اـَهل  ُْمْتنَا  یتَّلا  ُلـِْیثام  ـ َّتلا ِهِذـه  اـم  ِهِمْو  َو َقـ ِْهِیبَِـال  َلا  ْذِا قـ « ـ  3 هیآ 170 ) هرقب ، هروـس  ( »)؟ درک دـنهاوخ 

ـ ؟ دینک یم  شتسرپ  ار  اهنآ  هراومه  امش  هک  تسیچ  حور  یب  ياه  همّسجم  نیا  تفگ : وا  موق  و  رزآ )  ) شردپ هب  هک  ماگنه  نآ  َْنیِِدباع ;
ْنِم اْنلَـسْرَا  ام  َِکلذَکَو  « ـ  4 186 هحفص و 53 ) هیآ 52  ءایبنا ، هروس  .« ) دـننک یم  تدابع  ار  اـهنآ  هک  میدـید  ار  دوخ  ناردـپ  اـم  دـنتفگ :

زا شیپ  يراید ، رهش و  چیه  رد  هنوگ  نیا  َنْوُدَتْقُم ;و  ْمِهِراثآ  یَلَع  ّانِا  َو  ۀَُّما  یَلَع  انَئابآ  انْدَجَو  ّانِا  اهُوفَرَتُم  َلاق  ِّالا  ْریِذَن  ْنِم  ۀَیْرَق  یف  َِکْلبَق 
نانآ راثآ  هب  میتفای و  ینییآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  دنتفگ : نآ  ِرورغم  تسم و  نادنمتورث  هک  نیا  رگم  میداتسرفن  يا  هدننک  راذنا  ربمایپ  وت ،

خـساپ یلو  َنوُرَّهَطَتَی ; ٌسانُا  ْمُهَّنِا  ْمُِکتَیْرَق  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَا  اُولاق  ْنَا  ِّالا  ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  اـمَو  « ـ  5 هیآ 23 ) فرخز ، هروس  !« ) مینک یم  ادـتقا 
اب و   ) دنبلط یم  ار  ینمادکاپ  هک  دنتـسه  یمدرم  اهنیا  هک  دینک ، نوریب  دوخ  راید  رهـش و  زا  ار  اهنیا  دنتفگ : هک  دوبن  نیا  زج  يزیچ  شموق 
ام ِءوُس  ْنِم  ِمْوَْقلا  َنِم  يَراوَتَی  ٌمیظَک  َوُه  َو  ًاّدوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  یْثنُْالِاب  ْمُهُدَـحَا  َرُِّشب  اذِا  َو  « ـ  6 هیآ 82 ) فارعا ، هروس  (!« ) دنتسین ادصمه  ام ،
وت بیـصن  رتخد  دـنهد  تراشب  اهنآ  زا  یکی  هب  هاگره  هک  یلاح  رد  َنوُمُکْحَی ; ام  َءاـسالَا  ِباُّرتلا  یف  ُهُّسُدَـی  ْمَا  نْوُه  یَلَع  ُهُکِـسُْمیَا  ِِهب  َرُِّشب 

موق و زا  هدش ، هداد  وا  هب  هک  يدـب  تراشب  رطاخ  هب  ددرگ ـ  یم  نیگمـشخ  تّدـشب  دوش و  یم  هایـس  یتحاران ) طرف  زا   ) شتروص هدـش ،
!« دـننک یم  مکح  دـب  هچ  دـنک !؟ شناهنپ  كاخ  رد  اـی  درادـهگن ، گـنن  لوبق  اـب  ار  وا  اـیآ  دـناد ) یمن  ;و   ) ددرگ یم  يراوتم  دوخ  هلیبق 

ِهّللا َنِم  ًالْضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُس  ًاعَّکُر  ْمُهاَرت  ْمُهَْنَیب  ُءامَحُر  ِراّفُکلا  یَلَع  ُءاّدِشَا  ُهَعَم  َنیذَّلا  َو  ِهّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  « ـ  7 هیآ 58 و 59 ) لحن ، هروس  )
راّفک ربارب  رد  دنتسه  وا  اب  هک  یناسک  تسادخ ;و  هداتسرف  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ِدوُجُّسلا ; ـِر  َثَا ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ْمُهاْمیِس فـی  ًاناوْضِر  َو 

ياضر ادخ و  لضف  هراومه  هک  یلاح  رد  ینیب  یم  دوجس  عوکر و  لاح  رد  ار  اهنآ  هتسویپ  دننابرهم ; دوخ  نایم  رد  و  دیدش ، تخسرس و 
هیآ 29) ، حتف هروس  .« ) تسا نایامن  هدجس  رثا  زا  ناشتروص  رد  اهنآ  هناشن  دنبلط ; یم  ار  وا 

يدنب عمج  ریسفت و 

; دراد يا  هدـننک  نـییعت  رثا  یقـالخا  تافـص  شرورپ  رد  دـشاب  هـچ  ره  یتـّلم  موـق و  ره  گـنهرف  هـک  تـسا  نـیا  رد  نخــس   187 هحفص
; تسا یقالخا  لیاذر  شرورپ  لماع  هدولآ ، طحنم و  ياهگنهرف  و  دهد ، یم  شرورپ  یلاع  تافص  اب  يدارفا  هتـسیاش ، یلاع و  ياهگنهرف 

یم نایم  هب  تفـص  ناطیـش  نافرحنم  زا  یهورگ  رذـع  زا  نخـس  هیآ  نیتسخن  رد  دراد . تمـسق  ود  ره  هب  ییانعمرپ  تاراشا  قوف  تاـیآ  و 
دوخ ناکاین  هک  تسا  یمـسر  هار و  نیا  دنیوگ : یم  دوش  لاؤس  نآ  لیلد  زا  رگا  دنهد ، یم  ماجنا  ار  یحیبق  تشز و  لمع  یتقو  هک  دروآ 

ام هب  زین  دـنوادخ  هک  دـنیوگ  یم  دـنهن و  یم  رتارف  مه  نیا  زا  ار  اپ  هکلب  انَئابآ !) اـْهیَلَع  انْدَـجَو  اُولاـق  ًۀَـشِحاف  اُولَعَف  اذِا  َو   ) میتفاـی نآ  رب  ار 
مکح رب  یلیلد  یّتح  و  لمع ، نسح  رب  یلیلد  ار  ناینیـشیپ  ّتنـس  بیترت ، نیا  هب  اِهب ) انَرَمَا  ُهّللاَو   ) میهد ماـجنا  ار  نآ  هک  تسا  هداد  روتـسد 

. دندرک یم  راختفا  زین  نآ  هب  هکلب  دنتشادن ، مرـش  نآ  هب  طوبرم  یقالخا  تافـص  ای  لمع ، یتشز  تحابق و  زا  اهنت  هن  دنتفرگ ;و  یم  یهلا 
رب دـنوادخ  هـچنآ  زا  دـییایب و  دـش  یم  داهنـشیپ  اـهنآ  هـب  هـک  یماـگنه  هدـش ، حرطم  يرگید  تروـص  هـب  ینعم  نـیمه  هـیآ ، نـیمود  رد 

هچنآ زا  هکلب  میهد ، یمن  ماجنا  ار  راک  نیا  ام  هن ! دـنتفگ : یم  ّربکت  رورغ و  اب  اهنآ  دـینک ، يوریپ  هدرک  لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
اهنآ گنهرف  ءزج  هک  نیا  رطاخ  هب  یقـالخا ، لـئاذر  یلهاـج و  ياهتّنـس  بیترت ، نیا  هب  و  مینک ـ  یم  يوریپ  میتفاـی  نآ  رب  ار  دوخ  ناردـپ 
ِْهیَلَع اْنیَْفلَا  اـم  ُِعبَّتَن  ْلـَب  اُولاـق  ُهّللا  َلَْزنَا  اـم  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلـِیق  اذِا  َو  ( ـ  دوب ینآرق  تاـنّیب  یهلا و  تاـیآ  زا  رتدنمـشزرا  ناـنآ  رظن  رد  دوب ، هدـش 

شخبتایح و تایآ  رب  ار  نادان  ناهارمگ  نآ  ّتنـس  لاح ، نیا  اب  ارچ   ) دندوبن هارمگ  نادان و  اهنآ  ناردپ  ایآ  دنک : یم  هفاضا  نآرق  انَئابآ !)
رد طلغ  گنهرف  ّتنس و  ریثأت  هب  زاب  هیآ  نیموس  رد  َنْوُدَتْهَی  َو ال  ًاْئیَش  َنُولِقْعَیال  ْمُُهئابآ  َناک  َْولَوَا  ( ـ  دیراد یم  مّدقم  نآرق  نیرفآ  ینشور 

: میناوخ یم  لباب  ناتـسرپ  تب  و  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ناتـساد  رد  ، هتـشذگ تایآ  هیبش  ینایب  رد  مینک ; یم  دروخرب  یقالخا  ّدـض  لاـمعا 
زا و   ) دینک یم  شتسرپ  ار  حور  یب  ياه  همّسجم  نیا  هتـسویپ  ارچ  هک  درک  تمالم  ار  اهنآ  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا هک  یماگنه   188 هحفص
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یم تدابع  ار  اهنآ  هک  میدید  یم  ار  دوخ  ناردپ  هراومه  ام  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  نیا  دنتفگ : اهنآ  دـیراد !) یمن  رب  تسد  هناهلبا  راک  نیا 
دوخ هلمح  نیرتدیدش  میهاربا  اجنیا  رد  َْنیِِدباع !) اَهل  انَئابآ  انْدَجَو  اُولاق  َنوُفِکاع ـ  اَهل  ُْمْتنَا  یتَّلا  ُلِیثامَّتلا  ِهِذه  ام  ِهِمْوَق  َو  ِْهِیبَِال  َلاق  ْذِا   ) دننک
یف ْمُُکئابآ  َو  ُْمْتنَا  ُْمْتنُک  ْدََقل  َلاق   ) دیدوب يراکـشآ  یهارمگ  رد  ناتناردـپ  امـش و  مّلـسم  روطب  تفگ : درک و  هناروکروک  دـیلقت  نیا  رب  ار 
نیب زا  نآ  حبق  اهنت  هن  و  دمآ ، یم  رد  یگنهرف  تروص  هب  دش و  یم  لقتنم  یلسن  هب  یلسن  زا  نیبم  لالض  نیا  هنافّسأتم  یلو  نِیبُم !) لالَض 
نیا خساپ  رد  میوش : یم  ور  هب  ور  يرگید  لکـش  رد  ینعم  نیمه  اب  زاب  هیآ  نیمراهچ  رد  دش . یم  راختفا  کی  هب  لیدبت  هکلب  تفر ، یمن 
وترپ ردام  میتفای و  یبهذم  رب  ار  دوخ  ناکاین  ام  : » دنیوگ یم  دینک ، یم  شتسرپ  ار  روعش  یب  ياهتب  روعش ، اب  ياهناسنا  امش  ارچ  هک  لاؤس 

تلالـض و اهنت  هن  ار  هناهلبا  راک  نیا  اهنآ  َنْوُدَـتْهُم ) ْمُهِراثآ  یَلَع  ّانِا  َو  ۀَُّما  یَلَع  انَئابآ  انْدَـجَو  ّانِا  اُولاق  َْلب  «! ) میا هتفاـی  تیادـه  اـهنآ  راـثآ 
نیفرتم همه  قطنم  ار ، قطنم  نیا  نآ ، بقاعتم  هیآ  رد  و  هدیسر ، اهنآ  هب  ناشناکاین  زا  هک  دنتسناد  یم  یتیاده  هکلب  دندرمش  یمن  یهارمگ 
انْدَجَو ّانِا  اهُوفَرَتُم  َلاق  ِّالا  ْریِذَن  ْنِم  ۀَیْرَق  یف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَا  ام  َِکلذَکَو   ) درمـش یم  خیرات  لوط  مامت  رد  رورغم ،) تسم و  نادنمتورث  )
لماوع درک ، یم  ییامندوخ  ابیز ، اهیتشز ، نآ  هیاس  رد  هک  هناروکروک  دیلقت  نیا  تسا  یهیدب  َنْوُدَتْقُم .) ْمِهِراثآ  یَلَع  ّانِا  َو  ۀَُّما  یَلَع  انَئابآ 

هیآ رد  ینعم  نیمه  زین  و  تسا . هدوب  اپ  رید  گنهرف  ّتنـس و  کی  هب  اهیتشز  لیدـبت  نآ  لـماوع  زا  یکی  کـش ، یب  یلو  تشاد ; يداـیز 
; دـندوب هدراذـگ  دوخ  يارب  مارح  لالح و  هنیمز  رد  هناهلبا  ياهتعدـب  هلـسلس  کی  یلهاـج  ياـهبرع  هک  هدـمآ  هدـئام  هروس  و 104   103

هدـیبسچ طلغ  ّتنـس  نیا  هب  نانچ  و  دندرمـش ، یم  لالح  دوخ  رب  ار  ییاهمارح  و  دـندرک ، یم  میرحت  دوخ  رب  ار  یلالح  حابم و  ياهاذـغ 
ناردپ زا  ار  هچنآ  انَئابآ ; ِْهیَلَع  انْدَجَو  ام  اُنبْـسَح  : » دنتفگ یم  نآ  لباقم  رد  دنتـشادنپ و  یم  گنر  یب  نآ  هرابرد  ار  یهلا  تایآ  هک  دـندوب 

یم طلغ  ياهتّنـس  دح  هچ  ات  هک  دوش  یم  تباث  ینـشور  هب  تایآ  زا  شخب  نیا  عومجم  زا  189 و  هحفـص تسا »! سب  ار  ام  میا  هتفای  دوخ 
رد دـنک . یفرعم  باوص  تسرد و  ار  یفارحنا  دـیاقع  و  دـهد ، ناـشن  لـئاضف  ار  لـئاذر  و  ددرگ ، یقـالخا  ّدـض  لاـمعا  زاـس  هنیمز  دـناوت 
هک طول  موـق  هک  نیا  نآ  و  مینک ، یم  دروـخرب  یقـالخا ، ياهـشزرا  ینوـگرگد  رب  اهتّنـس  ریثأـت  هنیمز  رد  يا  هزاـت  بلطم  هب  هیآ  نیمجنپ 

رتدب یتروص  هب  یبرغ ، نّدمت  زکارم  رد  ام  رصع  ّتیلهاج  رد  فّسأت  تیاهن  اب  و  ، ) هدرک هایـس  ار  خیرات  تاحفـص  اهنآ  یقالخا  تافارحنا 
روطب اوقت  یکاپ و  هب  ار  شکدـنا  نارای  طول و  ترـضح  توعد  هک  یماـگنه  تسا ) هدومن  روهظ  زورب و  ینوناـق  لکـش  رد  هتـشذگ و  زا 

یکاپ و هب  دنهاوخ  یم  هک  دنتسه  ییاهمدآ  اهنیا  دینک ، نوریب  دوخ  راید  رهـش و  زا  ار  اهنیا  دندز : دایرف  و  دندش ، تحاران  دندینـش  رّرکم 
طیحم َنُرَّهَطَتَی .) ٌسانُا  ْمُهَّنِا  مُِکتَیرَق  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَا  اُولاق  ْنَا  ِّالا  ِهِمْوَق  َباوَج  َناکامَو  ( ) دـننک اوقت  یکاپ و  هب  رهاـظت  اـی   ) دـنروآ يور  اوقت 

یکاپان و و  دش ، یم  بوسحم  مرج  اوقت ، یکاپ و  هک  دوب  هدراذگ  اهنآ  نایم  رد  ءوس ، رثا  نانچنآ  طحنم ، گنهرف  طلغ و  ياهتّنس  هدولآ ،
رد دوش . یم  گنر  یب  گنرمک و  لئاضف  دـبای و  یم  شرورپ  تعرـسب  یقالخا  لئاذر  یطیحم  نینچ  رد  تسا  یهیدـب  راـختفا ! یگدولآ 
یم طلغ  ّتنس  کی  هب  نتفرگ  وخ  رطاخ  هب  ّتیلهاج ، رـصع  رد  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  كانتـشحو  ناتـساد  زا  نخـس  هیآ ، نیمـشش 
نانچ تسا ، هدـش  وت  بیـصن  يرتخد  دـنداد  یم  ربخ  وا  هب  هاـگره  و  تشادـنپ ، یم  دوخ  يارب  یگنن  ار  رتخد  دـّلوت  یلهاـج  برع  دـشاب .

یکیدزن هطبار  رثارب  دنا : هتفگ  نارّسفم  زا  یضعب  یقرواپ 1 . ( 1 !) دش یم  هایس  دوبک و  یتحاران  تّدش  زا  شتروص  هک  دش  یم  نیگمشخ 
تکرح تروص  فرط  هب  فاّفـش  نوخ   ) دوش یم  ینامداش  زا  ولمم  ناسنا  بلق  حور و  هک  یماگنه  تسا ، ناسنا  تروص  بلق و  نایم  هک 
شدرگ نایرج   ) ددرگ یم  ّطلـسم  ناسنا  حور  رب  هودـنا  مغ و  هک  یماگنه  ددرگ ;و  یم  غورف  رپ  نشور و  ینارون و  تروص  و  دـنک ) یم 

رورـس و ياه  هناـشن  ناونع  هب  هدـیدپ  ود  نیا  لـیلد  نیمه  هب  ددرگ ;و  یم  هریت  درز و  تروص  دوش و ) یم  مک  تروص  رد  فاّفـش  ِنوخ 
درک و یم  ناهنپ  ار  دوخ  اه  هتفه  ای  اهزور  هاگو  ثحب ) دروم  هیآ  لیذ  یناعملا ، حور  ریـسفت  . ) دوش یم  هتخانـش  مغ  هودنا و  و  ینامداش ،

هودنا مغ و  نیا  زا  ار  دوخ  دزاس ;و  شناهنپ  كاخ  ریز  رد  ای  دراد  هگن  ار  رتخد  و  دریذـپب ، دوخ  رب  ار  گنن  نیا  ایآ  دوب ، رکف  رد  هتـسویپ 
ْمَا نْوُه  یَلَع  ُهُکِـسُْمیَا  ِِهب  َرُِّشب  ام  ِءوُس  ْنِم  ِمْوَْقلا  َنِم  يَراوَتَی  ٌْمیِظَک  َوُه  َو  ًاَّدَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  یْثنُْالِاب  ْمُهُدَـحَا  َرُِّشب  اذِا  َو   ) دـشخب ییاهر  گنن 

نیرتحیبق زا  دشاب  نایم  رد  دازون  دنزرف  ياپ  هک  ییاج  رد  مه  نآ  یشک  مدآ  کش  یب   190 هحفص َنوُمُکْحَی .) ام  َءاسالَا  ِباُّرتلا  یف  ُهُّسُدَی 
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رد راختفا  تلیـضف و  کی  تروص  هب  هک  درب  یم  نیب  زا  ار  نآ  یتشز  حـبق و  نانچ  طلغ  ياهتّنـس  یلو  تسا  اـهراک  نیرت  تشز  لاـمعا و 
نفد دنا  هتشون  هک  تسا  نیا  هدمآ ، ریسافت  زا  یـضعب  رد  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  هلأسم  دروم  رد  هک  یکانتـشحو  لئاسم  زا  دیآ . یم 

باترپ هوک  يالابزا  هاگو  دندرک  یم  قرغ  دنتخادنا و  یم  بآ  رد  ار  نارتخد  هاگ  دوباهنآ ، ندرکدوبان  قرطزا  یکی  كاخریز  رد  ندرک 
هزیگنا دـش و  جـیار  یلهاج  برع  نایم  رد  دولآ  گنن  ّتنـس  نیا  ینامز  هچ  زا  هک  نیا  رد  (1 !) دندیرب یم  رـس  ار  اهنآ  یهاگودندومن  یم 

يارب ار  هار  اهتّنـس  هنوگ  نیا  هنوگچ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  ( 2 .) تسین نآ  ياج  اج ، نیا  هک  تسا  یلّـصفم  ياهثحب  دوب ، هچ  نآ  یلـصا 
يرگید هاوگ  نیا  دهد ;و  یم  رارق  لئاضف  نیرتهب  فیدر  رد  ار  لئاذر  نیرتدب  دزاس ;و  یم  راومه  شلاکـشا  نیرتدـب  رد  یقالخا  لئاذر 

لئاذر اـب  دـنهاوخ  یم  هک  ناـنآ  تسا و  لـئاذر  اـی  لـئاضف  هب  شیارگ  مّهم  ياـه  هزیگنا  زا  یکی  ّتلم ، موـق و  گـنهرف  هک  نیا  رب  تـسا 
هک مینک  یم  هدـهاشم  دوخ  نامز  رـصع و  رد  ار  ینعم  نیمه  هیبش  دنـشوکب . دـساف  ياـهگنهرف  حالـصا  رد  دـیاب  دـننک ، هزراـبم  یقـالخا 

ریسفت یقرواپ 1 . سنارفنک  کی  رد  هنومن : ناونع  هب  تسا  هدـش  یقالخا  لئاذر  عاونا  همـشچرس  یلهاج ، برع  گنهرف  هیبش  ياـهگنهرف 
هروس هیآ 58 ، لیذ  دلج 11 ، هنومن ، ریـسفت  هب  دنناوت  یم  نادـنم  هقالع  . 2 ثحب .  دروم  هیآ  لـیذ  هحفص 154 ، دلج 14 ، یناعملا ، حور 

یمیظع هورگ  دـش ، رازگرب  نز  قوقح  هرابرد  نیچ  تختیاپ  نکپ  رد  ریخا  ياهلاس  رد  هک  یناهج  گرزب   191 هحفص دننک . هعجارم  لحن 
یـسنج طباور  يدازآ  دریگ : ياج  سنارفنک  همانرب  رد  لصا  هس  نیا  هک  دنتـشاد  رارـصا  سنارفنک  نآ  رد  هدـننک  تکرـش  ياـهروشک  زا 

هلمج زا  یمالسا  ياهروشک  زا  یضعب  يوس  زا  یمیظع  لاجنج  اب  هک  نینج ; طقس  يدازآ  نانآ ;و  ییارگ  سنجمه  ندوب  عورـشم  نانز ;
تشز و ياهراک  هنوگ  نیا  زا  اهتّلم  ماوقا و  هدرک  لیـصحت  حالطـصا  هب  ناگدـنیامن  هک  یماـگنه  تسا  یهیدـب  دـش . ور  هب  ور  اـم  روشک 
! ددرگ یم  عیاش  للم  ماوقا و  ناـیم  رد  یقـالخا  لـئاذر  هچ  دـیآ ، دـیدپ  نآ  ساـسا  رب  یگنهرف  دـننک و  عاـفد  نز  قوقح  ناونع  هب  نیگنن 

نیمتفه رد  دوش . یم  نایامن  زین  اهنآ  يداصتقا  یعامتجا و  یگدنز  رد  هکلب  قالخا ، بیذهت  هلأسم  رد  اهنت  هن  نآ  رابنایز  راثآ  هک  یلئاذر 
نایم هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  نارای  زا  نخـس  تسا ، طیحم  گنهرف  اـب  لـئاضف  هطبار  رگناـیب  هک  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  و 

لحارم یتعرس  هچ  اب  دروآ ، دوجو  هب  یناملظ  کیرات و  هعماج  نآ  رد  ترضح  نآ  هک  یگنهرف  هیاس  رد  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  هدمآ و 
نیا ياراد   ) دنتسه وا  اب  هک  اهنآ  تسادخ و  هداتسرف  دّمحم  دیامرف : یم  دنتفر ; الاب  تلیضف  ملع و  نابدرن  زا  دندومیپ و  ار  یقالخا  لئاضف 

( تدابع شیاین و  و   ) دوجـس عوکر و  لاح  رد  ار  اهنآ  هراومه  دننابرهم ; دوخ  نایم  رد  تخـس و  رـس  راّفک  ربارب  رد  دنا ) هتـسجرب  تافص 
َنیِذِّلا َو  ِهّللا  ُلْوُسَر  ٌدَّمَُحم   ) تسا نایامن  هدجـس  راثآ  زا  ناشتروص  رد  نانآ  هناشن  دـنبلط ، یم  ار  راگدرورپ  ياضر  لـضف و  هک  ینیب ، یم 

یهیدـب ِدوُجَّسلا .) َِرثَا  ْنِم  ْمِهِهوُجُویف  ْمُهاْمیِـس  ًاناوْضِر  َو  ِهّللا  َنِم  ًالْـضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُـس  ًاعَّکُر  ْمُهاَرت  ْمُهَْنَیب  ُءاـمَحُر  ِراّـفُکلا  یَلَع  ُءاّدِـشَا  ُهَعَم 
شریذپ دئاقع و  اهـشزومآ و  رد  یهارمه  هکلب  تسین ; ناکم  نامز و  رد  یهارمه  دنتـسه ) وا  اب  هک  یناسک   ) ُهَعَم َنیذَّلا  زا و  روظنم  تسا 

. تسوا یهلا  ّصاخ  گنهرف  اهتّنس و 

یمالسا تایاور  رد  قالخا  اب  ننس  بادآ و  هطبار 

هدرتسگ باتزاب  هلأسم  نیا  تسا ;و  هدش  هداد  هئّیس  ياهتّنس  اب  هزرابم  هحلاص و  ياهتّنـس  داجیا  هلأسم  هب  يا  هداعلا  قوف  ّتیّمها  مالـسا  رد 
، کین ياهتّنـس  ندمآ  مهارف  اب  هک  هدوب  نیا  فده  هک  دوش  یم  نشور  یبوخب  ثیداحا  نیا  عومجم  زا  دراد ;و  یمالـسا  ثیداحا  رد  يا 

يا هتکن  مادـک  ره  هک  تسا  ریز  تایاور  هلمج  زا  دوش ; هدـیچرب  لئاذر  ياه  هنیمز  سکعب ، ددرگ ;و  مهارف  یقـالخا  لاـمعا  ياـه  هنیمز 
یَّتَـح َّنُهُعَدَا  ـال  ٌسْمَخ  : » دومرف یم  هک  تسا  هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  192 1 ـ  هحفـص دراد . دوخ  ّصاخ 

زیچ جنپ  يِدَْعب ; ْنِم  ًۀَّنُس  َنوُکَِتل  ِناْیبِّصلا ، یَلَع  ُْمیلسَّْتلا  َو  ِفْوُّصلا  ُْسُبل  َو  يدَِیب  ِْزنَْعلا  ُْبلَح  َو  ِْدِیبَْعلا ،...  َعَم  ِْضیِضَْحلا  یَلَع  ُلْکالَا  ِتامَْملا 
تـسد اب  هدام  زب  ریـش  ندیـشود  و  نیمز و ...  يور  هتـسشن  لاح  رد  ناگدرب  اب  ندروخ  اذـغ  منک ; یمن  اهر  ار  نآ  رمع  رخآ  اـت  هک  تسا 
تروص هب  ات  ناکدوک ، هب  ندرک  مالـس  و  دوب ) مورحم  دـمآرد و  مک  ياهرـشق  ساـبل  هک  نشخ  ي   ) هنیمـشپ ياهـسابل  ندیـشوپ  ،و  مدوخ
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عضاوت و  دنک ، داجیا  مدرم  رد  ار  ینتورف  عضاوت و  حور  هک  تسا  هدوب  نیا  اهراک  هنوگ  نیا  زا  فده  ( 1 .«) دیآرد نم  زا  دعب  يارب  یتّنس 
ًۀَنَسَح ًۀَّنُـس  َّنَس  ْنَم  : » تسا هدمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  دننک . ادتقا  نآ  هب  مدرم  دیآرد و  یتّنـس  تروص  هب  نازارف  ندرگ  زا 

َو َُهرْزِو  ِْهیَلَع  َناک  ُهَدَْعب  اِهب  َلِمُعَف  ًۀَئِّیَس  ًۀَّنُس  َّنَس  ْنَمَو  ًاْئیَش ، ْمِهِروُُجا  ْنِم  َصُْقنَی  ْنَا  ِْریَغ  ْنِم  ْمِهِرْوُُجا  َلثِم  َو  ُهَرْجَا  َُهل  َناک  ِهِدَْعب  ْنِم  اَِهب  َلِمُع 
مه دننک ، لمع  نآ  هب  يو  زا  دعب  هک  دراذگب  مدرم  نایم  رد  ار  یکین  ّتنس  هک  یسک  ًاْئیَـش ; ْمِهِرازْوَا  ْنِم  َصُْقنَی  ْنَا  ِْریَغ  ْنِم  ْمِهِرازْوَا  َْلثِم 

یـسک دهاکب ;و  ار  اهنآ  شاداپ  زا  يزیچ  هک  نآ  یب  دننک ; یم  لمع  نآ  هب  هک  یناسک  مامت  شاداپ  يواسم  مه  دراد و  ار  دوخ  راک  رجا 
یب دوب  دهاوخ  وا  رب  دننک  یم  لمع  نآ  هب  هک  یناسک  رفیک  دننامه  نآ ، رفیک  دننک ، لمع  نآ  هب  يو  زا  دـعب  و  دراذـگب ، يدـب  ّتنـس  هک 

هب هک  ثیدـح  نیا  تسا . هدروآ  راحب  رد  یـسلجم  همّـالع  موحرم  ار  نومـضم  نیمه  هیبش  ( 2 .«) دوش هتـساک  اـهنآ  رفیک  زا  يزیچ  هک  نآ 
هک دهد  یم  ناشن  هدـش  لقن  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  و  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمغیپ زا  فلتخم  ياهریبعت 

نینچمه تسا ; کیرـش  نآ  راثآ  مامت  رد  شا  هدـنروآ  دـیدپ  هک  دراد  ّتیّمها  دـح  نآ  ات  یقالخا ، لاـمعا  يارب  اـه  هنیمز  ندروآ  مهارف 
زنک . 2 هحفص 66 . دـلج 73 ، راونالا ، راحب  یقرواپ 1 . داسف . یهارمگ و  تلالـض و  ياهتّنـس  داجیا  اـب  لـئاذر  ياـه  هنیمز  ندروآ  مهارف 

يدّکؤم ياهشرافس  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  تهج ، نیمه  يور  193 3 ـ  هحفص هحفص 780 . دلج 15 ، ثیدح 43079 ، لاّمعلا ،
ًۀَّنُـس ْصُْقنَت  ال  : » دـیامرف یم  تساهنآ ; مارتحا  ندـش  هتـسکش  زا  يریگولج  هحلاص و  ياهتّنـس  ظفح  ناـمه  دـنک ، یم  رتشا  کـلام  هب  هک 

ِنَنُّسلا َکِلت  یـضام  ْنِم  ءْیَِـشب  ُّرُـضَت  ًۀَّنُـس  َّنَثِدُْحتَال  َو  ٌۀَّیِعََّرلا ، اْهیَلَع  ْتَُحلَـص  َو  ُۀَْفلُالا  اِهب  ْتَعَمَتْجا  َو  ِۀَّمُالا  ِهِذه  ُروُدُـص  اِهب  َلِمَع  ًۀَِـحلاص 
تّما دنا و  هدرک  لمع  نآ  هب  تّما  نیا  نایاوشیپ  هک  ار  يا  هدیدنسپ  ّتنس  زگره  اْهنِم ; َتْضَقَن  اِمب  َْکیَلَع  ُرِزْولا  َو  اهَّنَس  ْنَِمل  ُرْجالا  ُنُوکَیَف 

ياهتّنـس نآ  هب  هک  ار  یـشور  ّتنـس و  و  نکم ! ضقن  هدـش ، حالـصا  نآ  هلیـسو  هب  ّتیعر ، روـما  و  هتفرگ ، تـفلا  سنا و  نآ  هـب  یمالـسا 
هک تسوت  رب  شهانگ  هدرک و  رارقرب  ار  اهتّنـس  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  يارب  نآ  رجا  هک  امنم ! داجیا  دزاس ، دراو  نایز  نیـشیپ  هحلاص 

لخاد دنک ، یم  یقالخا  لئاضف  شرورپ  ریخ و  ياهراک  ماجنا  هب  کمک  هک  اجنآ  زا  کین  ياهتّنس  عقاو  رد  ( 1 !«) يا هتسکش  ار  اهتّنس  نآ 
رد نانواعم ، میناد  یم  دوش ;و  یم  بوسحم  مثا  رب  تنواعم  قادـصم  رـش ، ياهتّنـس  يایحا  ای  داجیا  تسا و  ریخرب  تناعا  ناونع  تحت  رد 
نآ ات  هنسح  ّتنس  ّتیّمها  دوش . هتساک  اهنآ  رفیک  شاداپ و  زا  يزیچ  هک  نآ  یب  دنکیرـش  میهـس و  رـش ، ریخ و  نالعاف  دب  بوخ و  لامعا 
هیلع هللا  یلـص  ) یمالـسا ربمایپ  یمارگ  ّدج  ّبلطملادبع  میناوخ : یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یفورعم  تیاور  رد  هک  تسا  دح 

ار ردپ  رسمه  داد : رارق  مالـسا  ماکحا  ءزج  دومرف و  اضما  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  و  داد ، رارق  برع  نایم  رد  مالـسا  زا  لبق  ّتنـس  جنپ  هلآو )
سمخ درک  ادـیپ  یجنگ  درک ;و  یم  فاوط  طوش  تفه  ادـخ  هناخ  رود  رد  داد ;و  رارق  رتش  دـص  لتق ، هید  رد  درک ;و  میرحت  دـنزرف  رب 

ُهّللا اهیرْجَا  ِنَنُّسلا  َنِم  ًاسْمَخ  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَِعل  َْتناک   ) دـیمان جاحلا » ۀیاقـس  ، » درک رفح  ون  زا  هک  زور  نآ  رد  ار  مزمز  دومن ;و  یم  ادا  ار  نآ 
ًاْزنَک َدَـجَو  َو  طاوْشَا ، َۀَْعبَـس  ِْتیَْبلِاب  ُفْوُطَی  َناک  َو  ِلبِْالا  َنِم  ًةَِأم  ِْلتَْقلا  ِیف  َۀَـیِّدلا  َّنَس  َو  ِءاْنبالا ، یَلَع  ِءابالا  َءاسَن  َمّرَح  ِمالْـسِالا  یف  َّلَـجَوَّزَع 
الاـب رد  هچنآ  عومجم  زا   194 هحفص همان 53 .  هغالبلا ، جـهن  یقرواپ 1 . ِّجاْحلا .) َۀَیاقِـس  اهَرَفَح  َْنیِح  َمَْزمَز  یّمَـس  َو  َسْمُْخلا ، ُْهنِم  َجَرْخَاَف 
ّتلم موق و  کی  گنهرف  ننـس و  بادآ و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخب  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  ناوارف  تایاور  دـمآ و 

ياهتّنس ظفح  دهد و  یم  هلأسم  نیا  هب  يا  هداعلا  قوف  ّتیّمها  مالسا  لیلد ، نیمه  هب  دراد ;و  اهنآ  لامعا  قالخا و  رد  يا  هدننک  نییعت  رثا 
. دنک یم  یفّرعم  گرزب  رایسب  هانگ  کی  ار  هئّیس  ياهتّنس  ظفح  ای  داجیا  درمش و  یم  مزال  ار  هنسح 

قالخا لمع و  هطبار  6 ـ 

هراشا

يروطب دوش ، یم  نایامن  قالخا  يال  هب  رد ال  ینورد  ياهوخ  قلخ و  دریگ و  یم  همـشچرس  وا  قالخا  زا  ناـسنا  لاـمعا  هک  تسا  تسرد 
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هب دوخ  هبون  هب  زین  ناسنا  لاـمعا  رگید ، يوس  زا  یلو  تسوا ; ینورد  يوخ  قلخ و  هرمث  ناـسنا  ياـهراتفر  لاـمعا و  تفگ ، ناوت  یم  هک 
شیادیپ ببس  نآ  همادا  دوش و  یم  ینورد  تلاح  کی  هب  لیدبت  ًاجیردت  دب ، ای  بوخ  لمع  کی  رارکت  ینعی ، دهد ; یم  لکش  وا  قالخا 

لامعا بیذهت  سوفن ، بیذهت  يارب  ّرثؤم  ياههار  زا  یکی  لیلد ، نیمه  هب  تلیذر ; ای  دـشاب  تلیـضف  هاوخ  ددرگ ، یم  یقالخا  هکلم  کی 
لئاذر شیادیپ  ببـس  دروآ و  رد  دوخ  گنر  هب  ار  حور  و  دناودب ، هشیر  ناسنا  ناج  حور و  نورد  رد  دب  لمع  کی  رارکت  ادابم  و  تسا ،

اب ینعی ، دننک ; هبوت  ًاروف  ناهانگ  اهـشزغل و  زا  دعب  مدرم  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  یمالـسا  تایاور  رد  لیلد ، نیمه  هب  ددرگ ! یقالخا 
تـسا هدش  هداد  روتـسد  سکعب ، ددرگ ! هلیذر  قالخا  کی  هب  لیدبت  دوش و  رارکت  هانگ  ادابم  دنیوشب  ناج  لد و  زا  ار  نآ  راثآ  هبوت  بآ 

هک ار  یتایآ  زا  یـشخب  و  میدرگ ، یم  زاب  نآرق  هب  هراشا  نیا  اب  دوش . تداع  کی  هب  لیدـبت  هک  ددرگ  رارکت  ردـقنآ  کین ، ياـهراک  هک 
ـ  2 هیآ 14 ) نیفّفطم ، هروس   ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اـم  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  َنار  ْلـَب  ّـالَک  1 ـ  میهد : یم  رارق  یـسررب  دروـم  دراد ، ینعم  نیا  هب  هراـشا 

هیآ 8) رطاف ، هروس   ) ًانَسَح ُهآَرَف  ِِهلَمَع  ُءوَس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَفَا  195 3 ـ  هحفص هیآ 12 ) سنوی ، هروس   ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َْنیفِرْسُْمِلل  َنِّیُز  َِکلَذَک 
الِاب ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ْلَـق  5 ـ  هیآ 24 ) لـمن ، هروس   ... ) ْمُه ـ َلاـمْعَا ُناـْطی  ـ َّشلا ـُم  َُهل ـَن  َّیَز َو  ِهّللا  ِنُْود  ْنِم  ِسْمَّشِلل  َنُودُجْـسَی  اـهَمْوَقَو  اُهتْدَـجَو  4 ـ 
ِهّللا یَلَع  َُۀبوَّتلا  امَّنِا  6 ـ  هیآ 103 ) فهک ، هروس   ) ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَا  َنُْوبَـسْحَی  ْمُه  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَـس  َّلَض  َنیذَّلَا  ًالامْعَا  َْنیرَـسْخ 
ْنِم ْذُخ  7 ـ  هیآ 17 ) ءاسن ، هروس   ) ًامیکَح ًامیلَع  ُهّللا  َناـک  َو  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  ُبُوتَی  َکـِئلوُاَف  ْبیِرَق  ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  ۀـَلاهَِجب  َءْوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیذَِّلل 

هیآ 103 هبوت ، هروس   ) اِهب ْمِْهیِّکَُزت  َو  ْمُهُرِّهَُطت  ًۀَقَدَص  ْمِِهلاْومَا 

همجرت

ناشلامعا ناراکفارسا  يارب  هنوگ  نیا  2 ـ  تسا . هتـسشن  ناشیاهلدرب  يراگنز  نوچ  ناشلامعا  هکلب  دنرادنپ ، یم  اهنآ  هک  تسین  نینچ  1 ـ 
بوخ و ار  نآ  هدش و  هتـسارآ  وا  يارب  شدب  لمع  هک  یـسک  ایآ  3 ـ  دـننک .) یمن  كرد  ار  لمع  نیا  یتشز  هک   ) تسا هدـش  هداد  تنیز 

هدجس دیـشروخ ـ  ادخ ـ  ریغ  يارب  هک  مدید  ار  شموق  وا و  4 ـ  دبای . یم  تسه  هک  نانچنآ  ار  عقاو  هک  تسا  یـسک  دننامه  دنیب  یم  ابیز 
یناسک هچ  اهراک  رد  مدرم  نیرتراـکنایز  هک  میهد  ربخ  امـش  هب  اـیآ  وگب  5 ـ  هداد ...  هولج  ناشرظن  رد  ار  ناشلامعا  ناطیـش  دـننک و  یم 

يارب اهنت  هبوت  6 ـ  دنهد . یم  ماجنا  کین  راک  دنرادنپ  یم  لاح  نیا  اب  هدش  دوبان ) و   ) مگ ایند  یگدنز  رد  ناشیاهـشالت  هک  اهنآ  دنتـسه ;
دریذپ و یم  ار  یصاخشا  نینچ  هبوت  دنوادخ  دننک ; یم  هبوت  يدوزب  سپـس  دنهد ، یم  ماجنا  تلاهج  يور  زا  يدب  راک  هک  تسا  یناسک 

! یهد شرورپ  يزاس و  كاپ  ار  اهنآ  نآ  هلیسو  هب  ات  ریگب ، تاکز )  ) يا هقدص  اهنآ  لاوما  زا  7 ـ  تسا . میکح  اناد و  ادخ 

يدنب عمج  ریسفت و 

، دریگ یم  نآ  زا  ار  ّتینارون  افص و  دراذگ ; یم  ناسنا  حور  بلق و  رب  هدولآ  هانگ  لامعا  هک  تسا  هدش  يراثآ  هب  هراشا  هیآ ، نیتسخن  رد 
يراگنز نوچ  ناشلامعا  هکلب  دنرادنپ ، یم  ناشورف ) مک   ) اهنآ هک  تسین  نینچ  : » دیامرف یم  دـناشن ; یم  نآ  ياج  هب  تملظ  یکیرات و  و 

نآ رد  عراضم  لـعف  زا  هک  َنُوبِـسْکَی » اُوناـک  اـم   » هلمج  196 هحفـص َنُوبِـسْکَی ». اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  َنار  َْلب  ّـالَک  هتـسشن ; ناـشیاهلد  رب 
و دنک ، یم  داجیا  ناج  لد و  رد  یّمهم  تارییغت  دب  لامعا  هک  تسا  ینعم  نیا  رب  ینـشور  لیلد  دراد ، رارمتـسا  رب  تلالد  هدـش و  هدافتـسا 
تواسق و هلیذر  تفـص  بیترت ، نیا  هب  دنک ;و  یم  کیرات  ردک و  ار  حور  دزادـنا ، یم  افـص  ّتینارون و  زا  ار  هنیئآ  هک  يراگنز  نوچمه 
( نیع نزو  رب   ) نیر دنک . یم  هریچ  ناسنا  بلق  رب  ار  ییاوقت  یب  تواقش و  تملظ  رگید ، ریبعت  هب  و  هانگ ، ربارب  رد  یتوافت  یب  ییایح و  یب 

نآ دـننام  نهآ و  يور  اوه ، تبوطر  رثا  رب  هک  تسا  یگنر  زمرق  رـشق  رگید ، ریبعت  هب  دنیـشن ;و  یم  یتمیق  ءایـشا  يور  هک  تسا  يراگنز 
ناسنا حور  بلق و  رد  ناهانگ  رگناریو  راثآ  يارب  ریبعت  نیا  باختنا  تسا . تاّزلف  ندش  عیاض  ندیـسوپ و  هناشن  ًالومعم  و  دوش ، یم  رهاظ 
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تـسا یمالـسا  تایاور  نوماریپ  هک  هدنیآ  ثحب  رد  هدـش و  هیکت  نآ  يور  ًارارک  زین  یمالـسا  تایاور  رد  هک  تسا ، یبسانم  رایـسب  ریبعت 
رارکت هک  بیترت  نیا  هب  تسا ; نییزت  هلحرم  نآ  هدـش و  هراـشا  راـگنز )  ) نیر هلحرم  زا  رتارف  يا  هلحرم  هب  هیآ  نـیمود  رد  دـمآ . دـهاوخ 

تبهوم و دوخ  يارب  ار  نآ  هک  ددرگ  یم  گنهامه  نآ  اب  نانچ  ناسنا  حور  ینعی ، دوش ; یم  ناـسنا  رظن  رد  نآ  نییزت  ثعاـب  ءوس  لـمع 
«. َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َْنیفِرْـسُْمِلل  َنِّیُز  َِکلَذَک  تسا ; هدش  هداد  هولج  ناشرظن  رد  نافرـسم  لامعا  نینچ  نیا  : » دیامرف یم  درادـنپ ; یم  راختفا 
هن اهیدـب  اهیتشز و  رارکت  اب  ینعی  تساهنآ ; يوس  زا  هانگ  رارکت  رب  ینـشور  لیلد  نیفرـسم »  » هب ریبعت  نینچمه  و  َنُولَمْعَی » اُوناک  ام   » هلمج

عقاو رد  نیا  دـنک ;و  یم  ییامن  دوخ  ناراکهنگ  رظن  رد  تلیـضف  کـی  تروص  هب  ًاجیردـت  هکلب  دور  یم  نیب  زا  اـهنآ  یتشز  حـبق و  اـهنت 
رد ار  دارفا  هنوگ  نیا  تشز  لاـمعا  یـسک  هچ  هک  نیا  رد  تسا . دولآ  هاـنگ  لاـمعا  رارکت  موش  هجیتـن  هک  تسا  یقـالخا  لـئاذر  زا  یکی 

عقاو رد  تسا ;و  هدـش  هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  راـک  نیا  تاـیآ ، زا  یـضعب  رد   197 هحفـص تسا . رایـسب  نخـس  دهد  یم  هولج  ناشرظن 
ناشرظن رد  ناشتـشز  لامعا  یتقو  هک  ارچ  تسا ; هداد  رارق  دنزرویم  رارـصا  هانگ  رب  هک  دارفا  هنوگ  نیا  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یتازاجم 
َنُونِمُْؤیال َنیذَّلا  َنِا  : » دیامرف یم  دـننک ; یم  رت  تخبدـب  رتاوسر و  ترخآ  ایند و  رد  ار  دوخ  و  دـنور ، یم  نآ  غارـس  هب  رتشیب  دوش ، نییزت 

راک نیا  رگید ، ياج  رد  ( 1 .«) میهد یم  تنیز  ناشرظن  رد  ار  ناشلامعا  دـنرادن ، ترخآ  هب  نامیا  هک  یناسک  ْمَُهلامْعَا ; ْمَُهل  اّنَّیَز  ِةَرِخْـالِاب 
ْتَـسَق ْنِکلَو  : » دیامرف یم  ریذپان ، زردـنا  جوجل و  راّفک  زا  یهورگ  هرابرد  ماعنا  هروس  هیآ 43  رد  هک  نانچ  هدش ، هداد  تبسن  ناطیـش  هب 

رد دـنداد  یم  ماجنا  هک  ار  ییاهراک  ناطیـش ، دـش و  تواسق  اب  تخـس و  اهنآ  ياهلد  یلو  َنُولَمْعَی ; اُوناک  ام  ُناـْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  ْمُُهبُوُلق 
ْمُهُؤاک َرُش  ْمِهِدالْوَا  َْلتَق  َْنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ریثَِکل  َنَّیَز  َکلذَکَو  : » دیامرف یم  هدش ، هداد  تبـسن  اهتب  هب  ینعم  نیا  هاگ  و  داد ». تنیز  ناشرظن 

دـندرک و یم  ینابرق  اهتب  يارب  ار  دوخ  ناکدوک  اریز   ... ) دـنداد هولج  ناشرظن  رد  ار  ناشنادـنزرف  لتق  اهتب )  ) اهنآ ياکرـش  هنوگ  نیا  ... ; 
نیا : » دـیامرف یم  هدـش ، رکذ  لوهجم  لعف  تروص  هب  بلطم  نیا  هدـمآ ـ  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  ناـنچ  هاـگو ـ  ( 2 (.«) دندومن یم  راختفا 
هنوگ چـیه  تاریبـعت  نیا  هک  دوش  یم  نشور  ّتقد  یمک  اـب  هدـش ». هداد  تنیز  دـنداد  یم  ماـجنا  هک  ار  یلاـمعا  ناراکفارـسا  يارب  نینچ 

نآ حـبق  زا  مک  مک  تشز ، لمع  کی  رارکت  اریز  تسا ، لمع  رارکت  تنیز ، لماع  هاگ  دـنرگیدکی ; لّمکم  هکلب  دـنرادن ، مه  اب  یتاـفانم 
رظن رد  بوخ  راـک  کـی  تروـص  هب  دـبای  همادا  زاـب  رگا  ،و  ددرگ یم  تواـفت  یب  نآ  هب  تبـسن  هک  دـسر  یم  يا  هلحرم  هب  دـهاک و  یم 

یبـلطم نیا  دـهد ;و  یمن  وا  هب  ار  ماد  نیا  زا  جورخ  هزاـجا  دـتفا و  یم  وا  ياـپ  تسد و  رب  يریجنز  نوچمه  و  دـنک ، یم  هولج  شبحاـص 
زا سفن  ياه  هسوسو  يرگید ، دراوم  رد  دـنک . هبرجت  ار  نآ  دوخ ، یگدـنز  رد  ناراـکهبت  لاـح  هعلاـطم  اـب  دـناوت  یم  سک  ره  هک  تسا 

ياج هب  راک  و  دشاب . هدرک  رارکت  ار  نآ  هک  نآ  یب  دنک ، یم  نییزت  ناسنا  رظن  رد  ار  یتشز  لمع  نورب  زا  ناطیـش  ياه  هسوسو  و  نورد ،
ًالثم نـالف  صخـش  دـیوگ  یم  و  دوش ، یم  بکترم  تسوا  یناـسنا  اـی  ینید  هفیظو  هک  نیا  ناـمگ  هب  ار  گرزب  هاـنگ  کـی  هک  دـسر  یم 
; تسا هداد  هولج  هدننک  تبیغ  رظنرد  ار  يراک  نینچ  دسح ، لماع  هکلب  هتشادن ، یهانگ  روبزم  صخـش  هک  یلاح  رد  تسا ـ  هبیغلا  بجاو 

اهنت هن  دوب  یناطیـش  ياه  هسوسو  سفن و  ياوه  قباطم  نوچ  دندش و  یم  یکانلوه  تایانج  بکترم  هک  یناسک  راک  زا  تسا  رپ  خـیراتو 
هاگ  198 هحفص هیآ 137 .  ماـعنا ، هروس  . 2 هیآ 4 .  لـمن ، هروس  یقرواپ 1 . دـندرک . یم  راـختفا  نآ  هب  هکلب  دندرمـش  یمن  حـیبق  ار  نآ 

ار اهیتشز  هک  تسا  نیا  نانآ  تازاجم  قرط  زا  یکی  ، دـنک تازاجم  يریذـپان  زردـنا  تجاجل و  رطاـخ  هب  ار  يدارفا  دـهاوخ  یم  دـنوادخ 
دیحوت قباطم  هک  تسا  هّجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  رتنیگنـس . تازاجم  دـنروآ و  راـب  هب  رتشیب  ییاوسر  اـت  دـهد  یم  هولج  ناـشرظن  رد  یبوخ 

عنام رما  نیا  دـنچ  ره  تسوا ، كاپ  تاذ  للعلا ، ّتلع  هک  ارچ  داد ; تبـسن  ادـخ  هب  ناوت  یم  ملاـع  نیا  رد  ار  يرثا  ره  راـک و  ره  یلاـعفا ،
تسا یناسک  يارب  نیرفن  نعل و  و  هدیـشخب ، تردق  تّوق و  هک  تسادخ  يارب  انث  دمح و  دوب ; دهاوخن  ناشلامعا  ربارب  رد  دارفا  ّتینوصم 

قرب قرز و  ياراد  هدنبیرف و  هک  دنک  یم  اضتقا  زین  يزیچ  شنیرفآ  تعیبط  هاگ  دننک . یم  فرـصم  هانگ  هار  رد  ار  تّوق  تردق و  نیا  هک 
ِبَهَّذـلا َنِم  ِةَرَْطنَقُْملا  ِریِطانَْقلا  َو  َنینَْبلا  َو  ِءاسَّنلا  َنِم  ِتاَوهَّشلا  ُّبُح  ِسانِّلل  َنِّیُز  : » میناوخ یم  نارمع  لآ  هروس  هیآ 14  رد  هک  نانچ  دشاب ;

نیدـب اـت   ) تسا هدـش  هداد  هولج  مدرم  رظن  رد  هرقن ....  ـالط و  زا  تفگنه  لاوما  نادـنزرف و  ناـنز و  يّداـم : روما  هب  ّتبحم  ِۀَّضِْفلا ; ...  َو 
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دراذـگ و یم  رثا  ناسنا  ناج  حور و  رد  هک  تسا  نآ  رارکت  ، دنـسپان تشز و  ياـهراک  نییزت  لـماوع  زا  یکی  دـنوش .») شیاـمزآ  هلیـسو 
یم رد  ناسنا  ناج  نورد  رد  يا  هکلم  تروص  هب  ًاجیردـت  کین  لامعا  رارکت  هک  هنوگ  ناـمه  دزاـس  یم  نوگرگد  ار  وا  يوخ  قـالخا و 

لامعا رارکت  زا  هار ، نیا  ناگدنیوپ  دیاب  ، یقالخا لئاضف  شرورپ  سوفن و  بیذهت  يارب  نیاربانب ، دوش ; یم  هلضاف  قالخا  هب  لّدبم  دیآ و 
رد  199 هحفـص راّدـغ . نمـشد  یمود  تسا و  راک  ددـم  نیعم و  یلّوا  هک  دنـشاب  رذـح  رب  ءوس  لامعا  رارکت  زا  و  دـنریگب ، کمک  کـین 

بوخ ار  نآ  هدش و  نییزت  وا  يارب  شدب  لمع  هک  یـسک  ایآ  دیامرف : یم  تسا ; اهناسنا  رظن  رد  دب  لامعا  نییزت  زا  نخـس  زاب  هیآ  نیموس 
هنوگ نامه  ًانَـسَح .» ُهآَرَف  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَفَا  (;  » دنیب یم  تسه  هک  هنوگ  نامه  ار  اهتّیعقاو  هک  تسا  یـسک  دـننامه   ) دـنیب یم  ابیز  و 
هنوگ نیا  ربارب  رد  ًاجیردـت  هک  تسا ، اهنآ  اب  نتفرگ  وخ  رارکت و  ءوس ، لاـمعا  نییزت  لـماوع  زا  یکی  دـش : هتفگ  لـبق  هیآ  ریـسفت  رد  هک 

هک یماگنه  هک  نیا  بلاج  دـنک . یم  راختفا  نآ  هب  درادـنپ و  یم  یبوخ  راک  و  دوش ، یم  دـنم  هقـالع  نآ  هب  سپـس  تواـفت و  یب  لاـمعا 
ار نآ  لـباقم  هطقن  دـنیب »...  یم  اـبیز  ار  نآ  هدـش و  نییزت  شرظن  رد  شلمع ، یتشز  هک  یـسک  اـیآ  : » دـنک یم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  نآرق 

رظن رد  دشاب  نآ  لباقم  هطقن  دناوت  یم  هک  ار  یفلتخم  روما  هک  دهدب  یعیسو  لاجم  هدنونش  هب  دهاوخ  یم  ایوگ  دنک ، یمن  رکذ  اراکـشآ 
یم لطاب  ار  لطاب  قح و  ار  قح  هک  تسا  نیب  عقاو  دارفا  دننامه  یـسک  نینچ  ایآ  دیوگب  دهاوخ  یم  دمهفب ; رتشیب  دـنک و  مّسجم  شیوخ 

دننام و یم  رود  اهیتشز  هب  نتفرگ  وخ  زا  دنلوغشم و  شیوخ  سفن  هبـساحم  هب  هشیمه  هک  تسا  ینالدکاپ  دننامه  یـسک  نینچ  ایآ  دننیب ؟
روخم و فّسأت  اهنیا  لاح  رب  دـیامرف : یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هب  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  تسا  هظحـالم  لـباق  زین  هتکن  نیا   ؟...

ُءاشَی ْنَم  ُّلُِضی  َهّللا  َّنِاَف   ) دنک یم  تیاده  دهاوخب  ار  سکره  و  دزاس ، یم  هارمگ  دـهاوخب  ار  سک  ره  ادـخ  نکفین ! رطخ  هب  ار  دوخ  ناج 
یناسک نماد  هک  تسا  یهلا  تازاجم  کی  نیا  عقاو  رد  َنوُعَنْـصَی !) اِمب  ٌمیلَع  َهّللا  َّنِا  تارَـسَح  ْمِْهیَلَع  َکُسْفَن  ْبَهْذَت  الَف  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َو 

یسک تسا : هدمآ  لالظ » یف   » ریسفت رد  دنوش . راتفرگ  یتشونرس  نینچ  هب  دیاب  دریگ و  یم  دنتـسه ، روسج  تشز ، لامعا  ماجنا  رد  هک  ار 
لامعا ربارب  رد  یّـصاخ  باسح  هّجوت و  ّتیـساّسح و  شبلق  رد  دهاوخ ، یم  شلامعا ) ّتین و  رطاخ  هب   ) ار وا  ریخ  تیادـه و  دـنوادخ  هک 

اطخ زا  بلق و  ینوگرگد  زا  نینچمه  دنیب ;و  یمن  ناما  رد  ار  دوخ  زگره  یهلا ، تازاجم  شیامزآ و  زا  یـسک  نینچ  دهد ; یم  رارق  ءوس 
یهلا ياهدادما  راظتنا  رد  هشیمه  تسا و  رذـحرب  ناطیـش  زا  ًامئاد  دـنک ; یم  يرگباسح  ًامئاد  لیلد ، نیمه  هب  زجع ; ناصقن و  شزغل و  و 

هیلع ) مظاک ماـما  ناراـی  زا  یکی   200 هحفص ( 1 .) تسا تکاله  يراگتـسر و  تلالظ و  تیادـه و  ياههار  ییادـج  ّلـحم  اـجنیا  تسا ;و 
ار ناسنا  لمع  هک  يدنـسپدوخ  بجع و  نآ  مدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  دـیوگ : یم  مالـسلا )) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  ای  ( ) مالـسلا
بجُع و ًاْعنُـص ; ُنِسُْحی  ُهَّنَا  ُبَسْحَی  َو  ُُهبِْجُعیَف  ًانَـسَح  ُهارَیَف  ِِهلَمَع  ُءْوُس  ِْدبَْعِلل  َنَّیَُزی  ْنَا  اْهنِم  ٌتاجَرَد  ُبْجُْعلا  : » دومرف تسیچ ؟ دـنک ، یم  لطاب 

لاحـشوخ نآ  زا  دـنیبب و  بوخ  ار  نآ  دوش  نییزت  شرظن  رد  ناسنا  ءوس  لامعا  هک  تسا  نیا  اـهنآ  زا  یکی  دراد ; یتاـجرد  يدنـسپدوخ 
يرابخا ابس و  هکلم  تشذگرس  زا  نخـس  هیآ ، نیمراهچ  رد  ( 2 .«) تسا هداد  ماجنا  یکین  لمع  دنک  نامگ  دور و  ورف  یتفگـش  رد  دوش و 

ریغ و  دننک ، یم  هدجـس  باتفآ  ربارب  رد  هک  مدـید  ار  وا  ّتلم  هکلم و  نم  تفگ : دروآ ; نامیلـس  يارب  اهنآ  نیمزرـس  زا  دُـهدُه  هک  تسا 
َنَّیَز َو  ِهّللا  ِنُْود  ْنِم  ِسْمَّشِلل  َنُودُجْسَی  اهَمْوَقَو  اُهتْدَجَو   ) دوب هدرک  نییزت  ناشرظن  رد  ار  ناشلامعا  ناطیـش  و  دنیامن ، یم  شتـسرپ  ار  ادخ 

بورغ و عولط و  یلو  تسا ، شخبتایح  تکرب و  رپ  تمظع و  اب  رایـسب  باتفآ  رون  دیـشروخ و  هک  تسا  تسرد  ْمَُهلامْعَا .) ُناـْطیَّشلا  ُمَُهل 
دوخ زا  تسا و  شنیرفآ  نیناوق  ریـسا  زین  تمظع  اب  دوجوم  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  ربا ، تاـعطق  اـب  ندـش  هدیـشوپ  لّوحت و  ینوگرگد و 
لمع رارکت  زین  ناکاین و  ّتنـس  طلغ و  ياهتیبرت  میلعت و  یلو  تسین ; شتـسرپ  هتـسیاش  زگره  لیلد ، نیمه  هب  درادن ;و  يا  هدارا  نیرتمک 

هب ياهواگ  ایند  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  دـنک . هولج  ابیز  لـمع  کـی  تروص  هب  دورب و  اـهرظن  زا  نآ ، یتشز  حـبق و  هک  دوش  یم  ببس 
دنلئاق نآ  يارب  یتازایتما  دنهد و  یم  ماجنا  هدام  واگ  ربارب  رد  یلامعا  دننک ، یم  شتـسرپ  ار  اهنآ  یهورگ  هک  دنتـسه  یـسّدقم  حالطـصا 

یم بکترم  ار  لامعا  نآ  يّدـج  ياه  هفایق  اب  واگ  ناگدـننک  شتـسرپ  هک  یلاح  رد  دراد  یم  او  هدـنخ  هب  ار  نهّذـلا  یلاخ  هدـننیب  ره  هک 
حبق و لمع ، رارکت  هک  تسا  نیا  نآ ، لئالد  زا  یکی  دننک ؟ یم  راختفا  اهنآ  دندنخ و  یم  نارگید  ارچ  دـننک ; یم  راختفا  نآ  هب  دـنوش و 
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هحفص 675. دلج 6 ، لالظ ،» یف   » ریسفت یقرواپ 1 . دوش . یم  اهیتشز  ربارب  رد  یباجح  نآ ، هب  ندرک  تداـع  هدرب و  ناـیم  زا  ار  نآ  یتشز 
یلو هدش  هداد  تبـسن  ناطیـش  هب  لمع  نییزت  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  تسرد   201 هحفص ثیدح 30 . هحفص 351 ، ، 4 دلج نیلقّثلارون ،» . » 2
دروم هیآ  نیمجنپ  رد  تسا . اـهنآ  هب  نتفرگ  وـخ  اـهیتشز و  رارکت  ناـمه  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یبابـسا  رازبا و  ناطیـش  هک  تسا  حـضاو 

یم هدرک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هب  ار  نخـس  يور  دروخ ; یم  مشچ  هب  يا  هزاـت  تاریبعت  اـب  هتـشذگ  تاـیآ  ياوتحم  ناـمه  ثحب ،
هدش دوبان  مگ و  ایند  یگدنز  رد  ناشیاهشالت  هک  اهنآ  دنتسه ـ ؟ یـصاخشا  هچ  مدرم  نیرتراکنایز  هک  مهد  ربخ  ار  امـش  ایآ  وگب  دیامرف :

ْمُه َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَـس  َّلَض  َنیذَّلَا  ًالامْعَا  َْنیِرَـسْخالِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ْلَق   ) دـنهد یم  ماجنا  کین  راک  دـننک  یم  ناـمگ  هک  یلاـح  رد 
یناوج و رمع و  لیبق  زا  ار  دوخ  یگدنز  ّمهم  ياه  هیامرس  هک  تسا  مدرم  نیرتراکنایز  زا  نخس  اجنیا  رد  ًاْعنُص .) َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَا  َنُوبَـسَحَی 
دنلاحـشوخ و دنهد و  یم  ماجنا  یکین  راک  دـنرادنپ  یم  هک  یلاح  رد  دـنهد ، یم  تسد  زا  طلغ  ياههار  رد  ار  ینامـسج  يرکف و  يورین 

یهاوخ دوخ  یتسرپ و  اوه  اهیدب و  اهیتشز و  هب  نتفرگ  وخ  شلیلد  دنتفا ؟ یم  یهایـس  زور  نینچ  هب  دارفا  هنوگ  نیا  ارچ  دـننک . یم  راختفا 
ریغ ار  اهتّیعقاو  و  دننام ، یم  زاب  قیاقح  ندید  زا  دتفا و  یم  ورف  اهنآ  لقع  مشچ  رب  یناملظ  هایـس  ياه  هدرپ  نوچمه  هک  تسا  ینیب  دوخ  و 

یناسک اهنآ  : » دیوگ یم  تسا ; هدمآ  نآ  زا  دعب  هیآ  رد  هک  تسا  نامه  یتخبدب ، يراتفرگ و  نیا  هجیتن  دـننک . یم  رّوصت  تسه  هچنآ  زا 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َِکئلُوا  !« ) تسا هتـشگ  دوبان  طبح و  ناشلامعا  لیلد  نیمه  هب  و  دـندش ، رفاک  وا  ياقل  ناشراگدرورپ و  تایآ  هب  هک  دنتـسه 

ینشور قادصم  نایب  کی  ره  هک  دوش  یم  هدید  یتاریبعت  قوف  هیآ  ریسفت  رد  یمالسا  تایاور  رد  ْمُُهلامْعَا .) ْتَِطبَح  َو  ِِهئاِقل  َو  مِهِّبَر  ِتایِاب 
، هدش ریسفت  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  تیالو  نارکنم  هب  تایاور ، زا  یـضعب  رد  دنعمج ; نآ  رد  همه  و  تسا ، هیآ  نیا  ياهقادصم  زا 

یفارحنا هار  رد  هک  یلاح  رد  دنا ، هدیشوپ  ایند  تاّذل  همه  زا  مشچ  هک  ایند  كرات  نانز  نادرم و  ینعی  یحیسم ، ياهنابهر  هب  یـضعب  رد  و 
هب یــضعب  رد  ناورهن و  جراوـخ  هـب  یــضعب  و  نیملــسم ، زا  ناراذـگتعدب  هـب  تاـیاور  زا  یــضعب  رد  202 و  هحفـص دـنراد . یم  رب  ماـگ 

هدوب تیانج  هانگ و  هب  هتخیمآ  تشز و  عقاو  رد  ناشلامعا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  همه  تسا ; هدش  ریـسفت  يراصن  دوهی و  ناراذـگتعدب 
زا دوب  هدمآ  دـعب  هیآ  لیذ  رد  هک  ْمُُهلامْعَا » ْتَِطبَح   » هلمج هک  نیا  هّجوت  لباق  دنتـشادنپ . یم  باوص  ّقح و  قیرط  رب  ار  دوخ  هک  یلاح  رد 

ياهفلع ًانایحا  دایز و  فلع  يرگید ، ناویح  اـی  رتش  هک  تسا  نیا  نآ  فورعم  یناـعم  زا  یکی  هک  دـشاب  یم  دبـس ) نزورب  « ) طَـبَح  » هداـم
تّوق یهبرف و  رب  لیلد  ناویح  نیا  مکش  ندرک  داب  تسا  یهیدب  ددرگ ; یهتنم  وا  گرم  هب  دنک و  داب  وا  مکـش  دروخب و  مومـسم  ّرـضم و 

. دـنرادنپ تّوق  تردـق و  یهبرف و  ار  نآ  ناهاگآان  تسا  نکمم  دـنچره  تسوا ، گرم  همّدـقم  اسب  هچ  يراـمیب و  هناـشن  هکلب  تسین ; وا 
دنریگ یم  راک  هب  شیوخ  یتخبدب  قیرط  رد  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  مامت  ، دنوش یم  راتفرگ  تشونرـس  نیمه  هب  زین  اهناسنا  زا  یهورگ 
هدمآ نایم  هب  لماک  هبوت  هلأسم  زا  نخس  ثحب  دروم  هیآ  نیمشش  رد  دنراد  یم  رب  ماگ  یتخبشوخ  ریسم  رد  دننک  یم  نامگ  هک  یلاح  رد 

ار يدب  راک  هانگ  كاندرد  بقاوع  موش و  تارثا  هب  یهاگآ  مدع  ینادان ، لهج و  يور  زا  ًالوا  هک  دـنک  یم  یفّرعم  یناسک  يارب  ار  نآ  و 
یم یهلا  تمحر  لومـشم  هک  دنتـسه  اهنیا  دـندرگ ; یم  زاب  ادـخ  يوس  هب  هدـش و  نامیـشپ  دوخ  راک  زا  يدوزب  ًاـیناث  دـنا ;و  هداد  ماـجنا 

ْبیِرَق ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  َۀلاهَِجب  َءْوُّسلا  َنُولَمْعَی  َْنیِذَِّلل  ِهّللا  یَلَع  َُۀبْوَّتلا  امَّنِا   ) تسا میکح  اناد و  ادخ  دریذـپ و  یم  ار  نانآ  هبوت  ادـخ  دـندرگ و 
رذـع بجوم  هک  قلطم  تلاهج  هیآ ، نیا  رد  تلاـهج »  » زا روظنم  هک  تسا  نشور  ًاـمیکح .) ًاـمیلَع  ُهّللا  َناـک  َو  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  ُبُوتَی  َکـِئلوُاَف 

راثآ بقاوع و  هانگ و  هب  لماک  یهاگآ  ینعی  تسا  یبسن  لهج  روظنم  هکلب  درادن ; دوجو  یهانگ  قلطم  لهج  هنیمز  رد  اریز  تسین ; تسا 
قالطا هک  یلاح  رد  تسا ، گرم  زا  لبق  ینعم  هب  نارّسفم  زا  یعمج  هدیقع  هب  ْبیرَق  ْنِم  َنُوبُوتَی  هلمج  اّما  203 و  هحفص دشاب . هتشادن  نآ 

هّیرظن نیا  نارادفرط  هک  مه  ار  یتایاور  دسر ، یمن  رظن  هب  بسانم  دـشک  یم  لوط  رتشیب  ای  لاس  هاجنپ  هاگ  هک  ینعم  نیا  هب  بیرق »  » هملک
نآ رگید  یضعب  یلو  دینک ) ّتقد  . ) تسا يا  هناگادج  لقتـسم و  نایب  هکلب  درادن ، هیآ  نیا  ریـسفت  هب  يا  هراشا  دنا  هدرک  لالدتـسا  نآ  هب 
نآ لماک  هبوت  اریز  ددرگ ; زاب  ادـخ  يوس  هب  دوش و  نامیـشپ  دوخ  راـک  زا  يدوزب  ینعی  دـنا ـ  هتفرگ  هاـنگ  هب  کـیدزن  ناـمز  ینعم  هب  ار 

یتروص رد  نیا  دـنامن و  یقاب  لد  رد  نآ  زا  يرثا  نیرتمک  دـیوشب و  ناسنا  ناج  حور و  زا  یّلک  روطب  ار  هانگ  تاـبوسر  راـثآ و  هک  تسا 
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نامیشپ نآ  زا  دیآ ) رد  يوناث  تعیبط  لکش  هب  دناودب و  هشیر  ناسنا  دوجو  رد  هانگ  هک  نآ  زا  لبق   ) یکیدزن هلـصاف  رد  هک  تسا  نکمم 
ماجنا يدوزب  هک  تسا  يا  هبوت  لماک  هبوت  سپ  دـنام . دـهاوخ  یقاب  ناسنا  ناـج  بلق و  رد  هاـنگ  تارثا  ًاـبلاغ  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوش ;
دروم رد  ثحب ، دروم  هیآ  نیرخآ  نیمتفه و  رد  دراد . يرتـشیب  بساـنت  ینعم  نیا  اـب  زین  فرع  مهف  تغل و  رظن  زا  بیرق »  » هملک دریذـپ و 

یقالخا و راثآ  هب  نایب  نیا  همادا  رد  سپـس  ًۀَقَدَص ) ْمِِهلاوَمَا  ْنِم  ْذُخ  !« ) ریگب تاکز  نانمؤم  زا   » دـهد یم  روتـسد  نآ  راثآ  تاکز و  هلأسم 
! يرآ اِهب ) ْمِْهیِّکَُزت  َو  ْمُهُرِّهَُطت  !« ) یهد یم  دشر  ّومن و  و  ینک ، یم  كاپ  ار  اهنآ  لمع ، نیا  اب  وت  : » دـیامرف یم  هدرک  هراشا  تاکز  يونعم 
رد ار  نارگید  قوقح  هب  هّجوت  تواخـس و  یتسودعون و  لاهن  دـنک و  یم  كاپ  كاسما ، لخب و  یتسرپ و  ایند  زا  ار  اهنآ  تاکز  نتخادرپ 

نیا ماجنا  اب  دیآ ، یم  دوجو  هب  ّتیمورحم  رقف و  رطاخ  هب  هعماج  رد  هک  ییاهیگدولآ  دسافم و  نیا ، رب  هفاضا  دهد . یم  شرورپ  نانآ  داهن 
مه درب و  یم  نایم  زا  ار  یقالخا  لـئاذر  مه  تاـکز ، نیارباـنب  ددرگ ; یم  كاـپ  نآ  زا  عاـمتجا  هنحـص  دوش و  یم  هدـیچ  رب  یهلا  هضیرف 

لمع ریثأت  ینعی ، میتسه ; نآ  لابند  هب  ثحب  نیا  رد  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دنک ، یم  هتـسارآ  یقالخا  لئاضف  هب  ار  هدنهد  تاکز 
اذِا َو  : » دیا ـ مرف یم  درو ; یم خـ مشچ  هب  باج  هیآ حـ رد  يرگید  ترو  هب صـ ریبعت  نیمه  یقالخا . لئاذر  لئاضف و  شرورپ  رد  دب  کین و 
هللا یلص  ) ربمایپ نارـسمه   ) اهنآ زا  هک   204 هحفـص یماگنه  َّنِِهبُوُلق ; َو  ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَا  ْمُِکلذ  باجِح  ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْـساَف  ًاعاتَم  َّنُهوُُمْتلَئَس 
اهنآ امـش و  ياهلد  یکاپ  يارب  راک  نیا  دیهاوخب ! هدرپ  تشپ  زا  دیهاوخ ، یم  تیراع ) ناونع  هب   ) ار یگدنز  لئاسو  زا  يزیچ  هلآو )) هیلع 
حور بلق و  تّفع ، كرت  سکعب ، تسا و  بلق  یکاـپ  ثعاـب  لـمع ، رد  تّفع  تیاـعر  هک  دـهد  یم  ناـشن  زین  ریبـعت  نیا  ( 1 !«) تسا رتهب 

. تسا یقالخا  لئاذر  شرورپ  هیام  دنک و  یم  هدولآ  ار  ناسنا 

هجیتن

زا میزاس ;و  نشور  نآ  وترپ  رد  ار  ناسنا  ناج  حور و  يریگ  لکـش  و  قالخا ، رد  ار  لامعا  ریثأت  هک  دوب  نیا  الاب  تاـیآ  حرـش  زا  فدـه 
اهیتشز هانگ و  رارکت  اریز  دوب ; دوخ  لامعا  بقارم  دـیاب  سفن  بیذـهت  يزاس و  دوخ  يارب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نینچ  اهنآ  عومجم 
خوسر هلیذر  تاکلم  تروص  هب  ًاجیردت  و  دـنک ، یم  تداع  نآ  هب  ناسنا  حور  رگید  يوس  زا  درب و  یم  نیب  زا  ار  لامعا  حـبق  وس  کی  زا 

! دنک یم  راختفا  نآ  هب  هاگ  هکلب  دوب ، دهاوخن  تحاران  نآ  زا  اهنت  هن  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  دنک  یم  ادیپ 

یمالسا تایاور  رد  قالخا »  » رد لمع »  » ریثأت یگنوگچ 

ـ  1 هلمج : زا  دوش ، یم  هدـید  حوضوب  زین  یمالـسا  تایاور  رد  دوب ، سکعنم  قالخا  لمع و  هطبار  دروم  رد  قوف  تایآ  رد  ـالاب  رد  هچنآ 
ٌۀَتُْکن ِۀَـتْکُّنلا  ِیف  َجَرَخ  ًاْبنَذ  ََبنْذَا  اذِاَف  ءاْضَیب  ٌۀَـتُْکن  ِِهْبلَق  یف  َو  ِّالا  دـْبَع  ْنِم  ام  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یثیدـح  رد 
ُُهبِحاص ْعِجْرَی  َْمل  َضایَْبلا  یَّطَغ  اذِاَف  َضَایَْبلا ، یِّطَُغی  یَّتح  ُداوَّسلا  َِکلذ  َداز  ِبُونُّذـلا  ِیف  يَدامَت  ْنِا  َو  ُداوَّسلا ، َِکلذ  َبَهَذ  َبات  ْنِاَـف  ٌءادْوَس 
هطقن وا  بلق  رد  هک  نیا  رگم  تسین  يا  هدـنب  چـیه  َنُوبِـسْکَی ; اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  َنار  ْلـَب  ّـالَک  َّلَـجَوَّزع : ِهّللا  ُلْوَق  َوُه  َو  ًادـَبَا ، ْریَخ  یِلا 

یم بکترم  یهانگ  هک  یماگنه  دناوخ ) یم  ارف  تلیـضف  تداعـس و  يوس  هب  ار  وا  دـنک و  یم  كرد  نآ  اب  ار  قیاقح  هک   ) تسا ینـشور 
همادا شیوخ  ناهانگ  هب  رگا  ددرگ ;و  یم  فرطرب  هایس  هطقن  نآ  دنک ، هبوت  رگا  دوش ; یم  ادیپ  یهایـس  هطقن  نشور ، هطقن  نآ  رد  دوش ،
زگره صخش  نآ  دش ، هدیشوپ  نشور  هطقن  هک  یماگنه  دناشوپب ; ار  نشور  هطقن  مامت  ات  دور  یم  ینوزف  هب  ور  یهایس  نآ  هتـسویپ  دهد ،

ناشلامعا هکلب  دـنرادنپ ، یم  اهنآ  هک  تسین  نینچ  هدومرف : لجوّزع  دـنوادخ  هک  تسا  ناـمه  نیا  ددرگ ;و  یمن  رب  یکین  ریخ و  يوس  هب 
هک دـهد  یم  ناشن  یبوخب  تیاور  نیا  هحفص 205  هیآ 53 .  بازحا ، هروس  یقرواپ 1 . ( 1 !«) تسا هتـسشن  ناشیاهلد  رب  يراگنز  نوچمه 

ناریو رـس  تشپ  ياهلپ  دوش و  یم  کیرات  یّلکب  حور  هک  اجنآ  ات  تسا ، لئاضف  زا  ندـنام  رود  لئاذر و  شیادـیپ  ببـس  ناهانگ ، مکارت 
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ماـما شدیـشر  دـنزرف  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  فورعم  همانتّیـصو  رد  2 ـ  تـشاد ! دـهاوخن  دوـجو  تشگزاـب  هار  و  ددرگ ، یم 
هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  لاّـمعلا  زنک  رد  نومـضم  نیمه  ( 2 !«) تسا تداع  یکین  ٌةَداـع ; َْریَْخلا  َّنِا  : » میناوخ یم  ( مالـسلا هیلع  ) نسح

لکـش هب  ینعم  نیمه  زاـب  ( 3 !«) تسا تجاـجل  رـش  تسا و  تداـع  یکین  ٌۀَـجاَجل ; ُّرَّشلا  َو  ٌةَداـع  ُْریَْخلَا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  هلآو )
َموُدَی ْنَا  ِْریَْخلا  َنِم  ًةَداع  ُهَسْفَن  ْمُْکنِم  َدَّوَع  ْنَِمل  ُّبُِحا  : » دومرف دوش ، یم  هدید  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  ّیلع  داّجس  ماما  نانخس  رد  يرگید 

درک هدافتسا  ناوت  یم  تایاور  نیا  زا  ( 4 !«) دهد همادا  هتسویپ  ار  نآ  تسا  هتفریذپ  ار  یکین  تداع  امش  زا  هک  یـسک  مراد  تسود  اْهیَلَع ; 
قلخ رگید ، ریبعت  هب  ای  دوش ; ادیپ  يدب  ای  یکین  هب  تداع  ناونع  هب  سفن  رد  یتلاح  هک  دوش  یم  ببـس  دب  کین و  زا  معا  لمع  رارکت  هک 

رد دـب ، کین و  لامعا  مه  هجیتن ، رد  دوش ; یم  هباشم  لاـمعا  أدـبم  هدـنیآ  رد  يوخ  قلخ و  ناـمه  دریگ و  لکـش  نآ  زا  یّـصاخ  يوخ  و 
ثیدح رد  3 ـ  لباقتم .) ریثأت   ) تسا ّرثؤم  دـب  کین و  لامعا  داجیا  رد  دـب  کین و  قالخا  مه  دراذـگ و  یم  رثا  دـب  کین و  قالخا  داـجیا 

یَلَع َرُّبَصَّتلا  َکَسْفَن  ْدِّوَع  َو  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  فورعم  همانتّیـصو  نامه  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  يرگید 
زنک . 3 هحفص 232 . دلج 74 ، راونالا ، راحب  . 2 ثیدح 20 .  هحفص 273 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . ُرُّبَصَّتلَا  ُُقلُْخلا  َمِْعن  َو  ِهُورْکَْملا ،

! هد تداع  تامیالمان  ربارب  رد  ییابیکش  هب  ار  دوخ  ِّقَْحلا ; ِیف   206 هحفص هحفص 99 . دلج 46 ، راونالاراحب ، . 4 ثیدح 28722 . لاّمعلا ،
يوخ قـلخ و  اـب  تسا  لـمع  رارکت  هدـییاز  هک  تداـع »  » هطبار ینـشور  هب  زین  اـجنیا  رد  ( 1 !«) قح قـیرط  رد  ییابیکـش  تسا  کـین  هچ  و 

هب ینعی  فیوست »  » زا درک و  لیجعت  هانگ ، زا  هبوت  رد  دیاب  هک  تسا  هدمآ  هبوت  تایاور  زا  يرایسب  رد  4 ـ  دوش . یم  هدید  ربص  ییابیکش و 
ماما زا  یثیدـح  رد  دوش ; وخ  قلخ و  کی  هب  لیدـبت  نامز  تشذـگ  اب  دـنامب و  لد  رد  هاـنگ  راـثآ  اداـبم   ) دومن زیهرپ  نآ  نتخادـنا  بقع 

بجوم هبوت  ریخأت  ِهّللا ; ِرْکَِمل  ٌْنمَا  ِبنَّذلا  یَلَع  ُرارْصِالا  َو  ٌةَْریَح ...  ِفیِوْسَّتلا  ُلوُط  َو  ٌراِرتِْغا ، َِۀبوَّتلا  ُریخأت  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) داوج
بلاج ریبعت  ( 2 .«) تـسا یهلا  تازاـجم  هـب  ییاـنتعا  یب  بجوـم  هاـنگ  رب  رارـصا  و  تریح ، ببــس  ندرک  ادرف  زورما و  و  تـلفغ ، رورغ و 

ْنا ُهُحِراوَج  ْتَِرُما  َو  ِهیَلَع  ُهّللا  َبات  بات ، ْنَم  دیامرف « : یم  دوش ، یم  هدـید  تسا ، هدـش  دراو  هبوت  هنیمز  رد  هک  يوبن  ثیدـح  رد  يرگید 
دنوادخ ددرگ ، زاب  ادخ  يوس  هب  دنک و  هبوت  هک  یـسک  ِْهیَلَع ; ُُبتْکَت  َْتناک  ام  ُۀَظَفَْحلا  ِتَیِْـسنُا  َو  ِهیَلَع  َُمتکَت  ْنَا  ِضْرَالا  ُعاِقب  َو  ِهیَلَع ، َُرتْسَت 

نآ رب  هک   ) نیمز فلتخم  طاقن  هب  دـنراد و  موتکم  ار  هانگ  هک  دوش  یم  هداد  روتـسد  وا  حراوج  ءاضعا و  هب  ددرگ ;و  یم  زاـب  وا  يوس  هب 
ریبعت نیا  ( 3 .«) دنرپس یم  یـشومارف  هب  دندوب  هتـشون  ار  هچنآ  لامعا ، هدنـسیون  ناگتـشرف  و  دوش ، یم  هداد  روتـسد  نیمه  زین  هدرک ) هانگ 

رد رتراکـشآ  روطب  ینعم  نیمه  دـنادرگ . یم  اب  ار  نیتسخن  یقالخا  تسادـق  افـص و  دـیوش و  یم  ار  هانگ  راثآ  هبوت ، هک  دـهد  یم  ناـشن 
(4 !«) دیوش یم  ار  ناهانگ  دنک و  یم  كاپ  ار  اهبلق  هبوت  َبُونُّذلا ; ُلِسْغَت  َو  َبُولُقلا  ُرِّهَُطت  ُۀـَبوَّتلَا  : » دـیامرف یم  تسا ، هدـمآ  يولع  ثیدـح 

هبوت دـیآ و  یم  رد  ینطاب  يوخ  قلخ و  تروص  هب  ًاجیردـت  هک  دراذـگ  یم  بلق  رب  يراثآ  هانگ  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخب  زین  ریبعت  نیا 
.3 هحفص 30 . دلج 6 ، راحب ، . 2 همان 31 . هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . دهد . يوخ  قلخ و  لیکـشت  دهد  یمن  هزاجا  دـیوش و  یم  ار  راثآ  نیا 

زین رگید  دّدعتم  تایاور  رد  هبوت »  » ندوب روهط »  » هب ریبعت   207 هحفص هرامش 3837 . مکحلا ، ررغ  . 4 هحفص 79 . ثیدح 10 ، لاّمعلازنک ،
يانعمرپ رایسب  فورعم و  هناگ  هدزناپ  ياهتاجانم  رد  ( 1 .) تسا ینورد  تشز  تالاح  لیکشت  هانگ و  هطبار  زا  یکاح  همه  هک  تسا  هدمآ 

یتَیانِج ُمیِظَع  ِیْبلَق  َتامَاَو  : » تسا هدـمآ  نینچ  تسا ، ناگدـننک  هبوت  تاجانم  هک  لّوا  تاجانم  رد  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ماـما 
هدـنز ار  نآ  هبوت  اب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هدـش و  مبلق  گرم  بجوم  نم  گرزب  تیانج  ادـنوادخ ! یتَیُْغب ;  َو  یلَمَا  اـی  َکـْنِم  ۀـَبْوَِتب  ِِهیْحَاَـف 
هدرم ییوگ  هک  دوش  یم  ناـنچ  رارکت  رثا  رب  دـنک و  یم  رت  هدوـلآ  ار  ناـسنا  ناـج  حور و  هاـنگ  يرآ ! ( 2 !«) نم يوزرآ  دـیما و  يا  ینک 
ياه هیاپ  میکحت  يارب  هّللا ، یلا  كولس  ریس و  تلیضف و  هار  ناگدنیوپ  نیاربانب ، دوش ! یم  ناج  طاشن  لد و  تایح  بجوم  هبوت  تسا ;و 
نیا رگم  تسین  یلمع  چیه  دننادب  دنـشاب و  دوخ  ناج  حور و  رد  دـب  کین و  لامعا  یفنم  تبثم و  راثآ  بقارم  ًاقیقد  دـیاب  یقالخا  لئاضف 

كاپان هدولآ و  تشز و  رگا  دروآ و  یم  رد  دوخ  گنر  هب  ار  حور  تسا ، کـین  كاـپ و  لاـمعا  رگا  دراذـگ ; یم  رثا  ناـج  لد و  رد  هک 
. دناشک یم  قالخا  ناج و  حور و  نورد  هب  ار  یگدولآ  تسا ،
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« هیذغت  » و قالخا »  » هطبار

رثا یـسفن  تاکلم  تاّیحور و  قالخا و  رد  هیذغت  دناوت  یم  هنوگچ  هک  دوش ، یتفگـش  هیام  یـضعب  يارب  الاب  ناونع  رما ، يادتبا  رد  دیاش 
مسج و نایم  رد  هک  یگنتاگنت  کیدزن و  رایسب  هطبار  هب  هّجوت  اب  یلو  حور ، هب  طوبرم  نیا  تسا و  مسج  هب  طوبرم  نآ  هک  ارچ  دراذگب ؟
ار مسج  دیدش  هودـنا  مغ و  یحور و  ینارحب  تلاح  کی  هک  دوش  یم  رایـسب  دـنام . یمن  یقاب  بّجعت  نیا  يارب  ییاج  تسا ، یمدآ  حور 

یم اپ  تسد و  زا  ار  ناوت  تّوق و  رون ، مک  ار  مشچ  دیفـس ، ار  ناسنا  ياهوم  دزاـس ، یم  ناوتاـن  هدرمژپ و  فیعـض و  یهاـتوک ، تّدـم  رد 
یم تّوق  ار  رکف  باداش و  ار  حور  دراذگ ، یم  رثا  ناسنا  حور  رد  ینامـسج  بوخ  تالاح  هک  تسا  قداص  زین  هلأسم  نیا  سکع  دریگ ;

ریثأت ماّیالا  میدق  زا   208 هحفص هحفص 142 . دلج 91 ، راحب ، . 2 هحفص 133 . دلج 91 ، هحفص 121 و  دلج 69، راحب ، یقرواپ 1 . دشخب .
، ًالثم تسا ; هدـش  مدرم  ياه  هدوت  گنهرف  ءزج  بلطم  نیا  یّتح  تسا و  هدوب  نادنمـشناد  هّجوت  دروم  یناسنا  قالخا  تاّیحور  رب  اهاذـغ 
دـیجم و نآرق  تایآ  رد  تسا . ملاس  ندـب  رد  ملاـس  لـقع  هک  دـندوب  دـقتعم  و  دندرمـش ، یم  یلدگنـس  تواـسق و  هیاـم  ار  يراوخ  نوخ 
هک دوهی  زا  یهورگ  هراـبرد  هدـئام  هروس  هیآ 41  رد  هلمج  زا  دوش . یم  هدـید  ینعم  نیا  يارب  ینـشور  ياه  هناـشن  زین  یمالـسا  تاـیاور 

دنتسه یناسک  اهنآ  : » دیامرف یم  دندوب ، هدش  ینامسآ  بتک  قیاقح  فیرحت  مالسا و  ّدض  رب  یـسوساج  لیبق  زا  یفالخ  ياهراک  بکترم 
: دـیامرف یم  دـعب  هیآ  رد  هلـصافالب  و  ْمَُهبُوُلق !)...  َرِّهَُطی  ْنَا  ُهّللا  ِدُِری  ْمل  َنیذَّلا  َکـِئلُوا   ) دـنک كاـپ  ار  ناـشیاهلد  تسا  هتـساوخن  ادـخ  هک 
!« دنروخ یم  مارح  لام  رایسب  دننک و  بیذکت  ار  نآ  ات  دنهد  یم  ارف  شوگ  وت  نانخس  هب  رایسب  اهنآ  ِتْحُّسِلل ; َنُولاّکَا  ِبِذَْکِلل  َنوُعاّمَـس  »

هدوب موادـم  روطب  مارح  لام  ندروخ  و  یهلا ، تایآ  بیذـکت  نوچمه  یلامعا  رثا  رب  اهنآ  ياـهلد  یگدولآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  ریبعت  نیا 
َرِّهَُطی ْنَا  ُهّللا  ِدُِری  َْمل   » هلمج اـب  یطاـبترا  چـیه  هک  درمـشب  اـهنآ  يارب  ار  یفاـصوا  هک  تسا  رود  تغـالب  تحاـصف و  زا  رایـسب  اریز  تسا ;

اب نتفرگ  هلصاف  هلیذر و  قالخا  ذوفن  لد و  هنییآ  یگریت  ببس  مارح  لام  ندروخ  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا  و  دشاب . هتـشادن  ْمَُهبُوُلق »
بارـش و هلیـسو  هب  امـش  نایم  رد  دهاوخ  یم  ناطیـش  : » دیامرف یم  رامق  بارـش و  هرابرد  هدـئام  هروس  هیآ 91  رد  تسا . یقالخا  لـئاضف 
ود ِءاضغب  توادـع و  کش  یب  ِرِْـسیَْملا .» َو  ِرْمَْخلا  ِیف  َءاضْغَْبلا  َو  َةَوادَـعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَا  ُناطیَّشلا  ُدـْیُِری  امَّنِا  دـننک ; داجیا  توادـع  راـمق ،

یندیـشون اذـغ و  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  و  هدـش ، رکذ  بارـش  ندیـشون  نآ و  نایم  هطبار  الاب  هیآ  رد  هک  تسا  یقالخا  ینورد و  تلاـح 
. دراذگب رثا  ینمـشد  توادع و  ییوج و  هزیتس  يرگـشاخرپ و  دننامه  یقالخا  لئاذر  يریگ  لکـش  رد  دناوت  یم  بارـش  نوچمه  یمارح 

اُولُک ُلُسُّرلا  اهُّیَا  ای  دیهد ; ماجنا  حلاص  لمع  دیروخب و  هزیکاپ  ياهاذـغ  زا  ربمایپ ! يا  : » میناوخ یم  نونمؤم  هروس  هیآ 51  رد   209 هحفص
رگیدکی رس  تشپ  حلاص ) لمع  ماجنا  كاپ و  ياهاذغ  ندروخ   ) ود نیا  رکذ  دندقتعم  نارّـسفم  زا  یـضعب  ًاِحلاص .» اُولَمْعا  َو  ِتاِبیَّطلا  َنِم 

لالح و ياذـغ  دراد ، یتوافتم  یقالخا  راثآ  فلتخم  ياهاذـغ  تسا  نیا  هب  هراشا  و  تسا ، ود  نیا  نیب  یطابترا  عون  کـی  دوجو  رب  لـیلد 
حلاصان لامعا  ببـس  هریت و  ار  ناج  حور و  كاپان  مارح و  ياهاذـغ  و  دوش ، یم  حـلاص  لمع  همـشچرس  دـنک و  یم  كاپ  ار  حور  كاپ ،

ملع و هدش : دانتسا  ریز  راعشا  هب  لالح  ياذغ  زا  يریگ  هرهب  اب  حلاص  لمع  طابترا  هب  هراشا  زا  دعب  نایبلا » حور   » ریسفت رد  ( 1 .) ددرگ یم 
رد اه و  هشیدنا  شرهوگ  رحب و  همقل  اه  هشیدـنا  شرب  تسا و  مخت  همقل  لالح ! همقل  زا  دـیآ  ّتقر  قشع و  لالح  همقل  زا  دـیاز  تمکح 

نیمه لیذ  رد  يرشع ، ینثا  ریـسفت  رد  (2 !) تسین فاّفـش  وت  يایرد  رهوگ  تسین  فاص  نوچ  وت  ناراب  هرطق  دـنک : یم  لـقن  يرگید  رعش 
(3 .) تسا هدش  لالح  هیذغت  اب  حلاص  لامعا  بلق و  ّتینارون  افص و  هطبار  هب  هراشا  زین  هیآ 

یمالسا تایاور  رد  قالخا  هیذغت و  هطبار 
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تایاور رد  هیذغت ) قالخا و  هطبار   ) ینعم نیا  یلو  دروخ ; یم  مشچ  هب  یتراشا  اهنت  و  تسا ، گنرمک  ینآرق  تایآ  رد  الاب  هطبار  هچرگ 
ءوس اب  هیذغت  هطبار  هب  تایاور ، زا  هلسلس  کی  رد  مینارذگ : یم  رظن  زا  لیذ  رد  ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  دراد  يا  هدرتسگ  هنماد  یمالسا 

ضرع دمآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دزن  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  یثیدـح  رد  هلمج ، زا  مارح ;  1 هلمج : زا  تسا  هدـش  هراشا  قالخا 
ْلِخْدـُتالَو َکَلَکأَم  ْرِّهَط  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوش »! باجتـسم  نم  ياعد  مراد  تسود  یئاـعُد ; َباجَتُْـسی  ْنَا  ُّبُِحا  : » درک

اعد تباجتسا  طیارش  زا  یکی  میناوخ : یم  يدّدعتم  تایاور  رد  1 ـ ) !«) امن زیهرپ  مارح  ياذغ  زا  نک  كاپ  ار  دوخ  ياذـغ  َمارَْحلا ; َکَنَْطب 
ریسفت . 3 هحفص 88 . دلج 6 ، نایبلا ، » حور  . » 2 دوش . هعجارم  نونمؤم  هیآ 51  لیذ  دلج 14 ، هنومن ، ریسفت  هب  یقرواپ 1 . ياذغ  زا  زیهرپ 

ْنَا َّبَحَا  ْنَم  : » دـیامرف یم  تسا ، هدـمآ  يرگید  ریبعت  اب  راوگرزب  ناـمه  زا  ینعم  نیمه   210 هحفص هحفص 145 . دلج 9 ، يرشع ،» ینثا  »
(2 !«) دنک كاپ  مارح  زا  ار  دوخ  بسک  ماعط و  دوش ، باجتسم  شیاعد  دراد  تسود  هک  یسک  هَبَسْکَم ; َو  ُهَمَعْطَم  ْبِّیَُطْیلَف  ُهَئاعُد  َباجَتُْسی 
هک ار  ییاعد  دنوادخ  ساق ; ْبلَق  ِرْهَِظب  ًءاعُد  ُبیجَتْـسَیال  َهّللا  َّنِا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
یم دـنمتواسق  کـیرات و  ار  بلق  مارح ، كاـپان و  ياذـغ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ( 3 !«) دنک یمن  باجتـسم  دزیخرب  دـنمتواسق  بلق  زا 
مارح هیذـغت  نورد و  یکاپان  نایم  رد  هک  یکیدزن  هطبار  هب  اجنیا  زا  و  دوش . یمن  باجتـسم  ناراوخمارح  ياـعد  لـیلد ، نیمه  هب  دـنک ;و 

غاد نانخس  نآ  داریا  زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  اروشاع  زور  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  فورعم  ثیدح  رد  درب . یپ  ناوت  یم  دراد ، دوجو 
شنانخس هب  نداد  شوگ  توکس و  هب  رضاح  اهنآ  درک  هظحالم  هک  یماگنه  هفوک ، دنمتواسق  جوجل و  رکشل  ربارب  رد  اریگ  اوتحم و  رپ  و 

زا امش  ياهمکش  ْمُِکبُوُلق ; یلَع  ُهّللا  َعَبَطَف  ِمارَْحلا  َنِم  ْمُُکنوُُطب  ْتَِئُلم  اریز ) دیتسین  قح  نخس  ندینش  هب  رضاح  امش  يرآ ! : ) دومرف دنتـسین ،
تایاور رد  2 ـ  ( 4 !(«) دینک یمن  كرد  ار  قیاقح  زگره  و   ) تسا هدز  رهم  امـش  ياهلد  رب  دنوادخ  هجیتن  رد  تسا ، هدش  رپ  مارح  ياهاذغ 

یثیدح رد  هلمج ، زا  دراد ; دوجو  تادابع ، هزور و  زامن و  لوبق  مدع  مارح و  ياذـغ  ندروخ  نایم  رد  يا  هطبار  هک  تسا ; هدـمآ  يرگید 
َو ًاحابَص  َْنیَعبْرا  ُةَوعَد  َُهل  ْبَجَتُْست  َْمل  َو  ًۀَْلَیل ، َنیَعبْرَا  ةوَلَص  َُهل  َلَبُْقت  َْنل  مارَح  َۀَمُْقل  َلَکَا  ْنَم  :» میناوخ یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا 

لوبق وا  زامن  بش  لهچ  ات  دروخب  مارح  ياذغ  زا  يا  همقل  یسکره  َمْحَّللا ; ُِتْبُنت  َةَدِحاولا  َۀَمْقُّللا  َّنِا  َو  ِِهب  یلْوَا  ُراّنلاَف  ُمارَْحلا  ُُهِتْبُنی  مَْحل  ُّلُک 
هحفص دلج 90 ، راونالاراحب ، . 3 هحفص 372 . كردم ، نامه  . 2 هحفص 373 . دلج 90 ، راحب ، یقرواپ 1 . ياعد  زور  لهچ  ات  ،و  دوش یمن 

یتشوگ ره  ددرگ ;و  یمن  باجتـسم  وا   211 هحفص هحفص 232 ». البرک ، ات  هنیدم  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانخـس   » باتک زا  لقن  . 4 . 305
يارب تسا  یهیدب  ( 1 !«) دوش یم  تشوگ  ندییور  ثعاب  زین  همقل  کی  یّتح  تسا ;و  رتراوازس  نآ  يارب  خزود  شتآ  دیورب ، مارح  زا  هک 

. دریگ یم  ناسنا  زا  ار  لد  يافص  بلق و  یکاپ  مارح  ياذغ  اّما  لد ، یکاپ  بلق و  روضح  هلمج  زا  تسا ، مزال  يدایز  طیارـش  زامن ، یلوبق 
َمْحَّللا َكََرت  ْنَم  : » هک تسا  هدـمآ  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  يرگید  دّدـعتم  تاـیاور  رد  3 ـ 

یم هدافتـسا  یبوخب  ثیداحا  نیا  زا  ( 2 !«) دوش یم  دـب  وا  قالخا  دـنک ، كرت  ار  تشوگ  زور  لهچ  هک  یـسک  ُهُْقلُخ ; َءاس  ًاحابَـص  َنیَعبْرَا 
جک ،و  دراذـگ یم  رثا  وا  قالخا  تاّیحور و  رد  ، دوش عطق  ناسنا  ندـب  زا  ینالوط  تّدـم  يارب  رگا  هک  تسا  يا  هّدام  تشوگ  رد  هک  دوش 

كرت زا  یلو  هدش ، هدرمش  مومذم  تایاور  زا  یضعب  رد  زین  تاناویح  تشوگ  زا  دایز  هدافتـسا  هّتبلا  دروآ . یم  راب  هب  یقالخا  دب  یقلخ و 
، تسا هدـمآ  هبرـشا » همعطا و   » باتک رد  هک  يدایز  تایاور  رد  4 ـ  تسا . هدـش  یهن  تایاور  زا  يرایـسب  رد  زین  ینالوط  تّدـم  يارب  نآ 

یم هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  هنومن : ناونع  هب  هدیدرگ  نایب  دب ، بوخ و  قالخا  اهاذغ و  زا  يرایـسب  نایم  يا  هطبار 
هنوگره ای  نوتیز  نغور  ینعم  هب  تیز   ) تیز زا  هک  تسا  مزـال  امـش  رب  َْقلُخلا ; ُنِّسَُحی  َو  َةَّرُْملا ....  ُفِشْکَی  ُهَّنِاَـف  ِْتیَّزلاـِب  ُمْکیَلَع  : » میناوخ

هیلع ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  5 ـ  ( 3 !«) دنک یم  وکین  ار  ناسنا  قالخا  و  درب ... یم  نیب  زا  ار  ارفص  اریز  دینک ، هدافتسا  تسا ) عیام  نغور 
هک یسک  ِجارُّدلا ; َمَْحل  ْلُکأَْیلَف  ُهُْظیَغ  َّلِقَی  ْنَا  ُهَّرَـس  ْنَم   » دنک یم  لقن  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ مالک  زا  هک  میناوخ : یم  مالـسلا )

مشخ و هیذـغت و  نایم  يا  هطبار  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخب  ریبعت  نیا  زا  ( 4 !«) دروخب ار  جاّرد  تشوگ  دوـش  مک  وا  مشخ  دراد  تسود 
، كردم نامه  . 3 باب 12 . هحفص 25 ، دلج 17 ، هعیّـشلا ، لئاسو  . 2 لکا . هّدام  ، 1 دلج راحبلا ، ۀنیفس  یقرواپ 1 . دراد . دوجو  يراـبدرب 
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رد 212 6 ـ  هحفـص دراد ) يدـیذل  تشوگ  هک  کـبک  هب  هیبش  تسا  يا  هدـنرپ  جاّرد  . ) هحفص 312 ، 6 دلج یفاـک ، غورف  . 4 هحفص 12 .
َو : » دیامرف یم  هدرک  مارح  ار  نوخ  دنوادخ  ارچ  هک  نیا  هرابرد  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یشاّیع  ریسفت  زا  یحورـشم  تیاور 
ار نوخ  ندروخ  دنوادخ  هک  نیا   .... ْهیَدـِلاو ; َو  ُهَدـَلَو  َُلتْقَی  ْنَا  ُنَمُْؤی  ِۀَـمْحَّرلا ال  َو  ۀَْـفاَّرلا  َۀَِّلق  َو  ِْبلَْقلا  َةوْسَق  َو  َبَلَْکلا  ُثِرُوی  ُهَّنِاَف  ُمَّدـلا  اَّمَا 
ای دـنزرف و  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دوش ...  یم  یناـبرهم  تفأر و  دوبمک  یلدگنـس و  نونج و  ببـس  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  هدرک  مارح 

َنِمْدُم َّنِا  َلاقَو  اهِداسَف  َو  اِهْلعِِفل  اهَمَّرَح  ُهَّنِاَف  ُرْمَْخلا  اَّمَا  َو  : » دـیامرف یم  تیاور  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  دـناسرب »! لتق  هب  ار  شردام  ردـپ و 
هدرک مارح  شداسف  ریثأت و  رطاخ  هب  ار  نآ  دـنوادخ  بارـش ، اّما  ُهَتَّوُُرم ;و  ُمِدـْهَی  َو  ِهِرُُوِنب  ُبَهْذَـی  َو  ًاشاِعتِْرا  ُثِرُوی  َو  ِنَثَْولا  ِدـِباعَک  ِرْمَْخلا 

ار وا  ّتیصخش  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  وا  ّتیونعم )  ) رون و  دوش ، یم  نازرل  شندب  تسا  تسرپ  تب  دننام  رمخلا  مئاد  صخش  دومرف  تسا و 
مغ و ندـش  فرطرب  روگنا و  ندروخ  نایم  هطبار  تسا  هدـمآ  روگنا  هرابرد  یفاک  رد  هک  يدّدـعتم  تایاور  رد  7 ـ  ( 1 !«) دزاس یم  ناریو 

ُهَرَمَاَف َّمَْغلا  َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  َیِلا  ِءاِیبنالا  َنِم  ٌِّیبَن  یَکَـش  : » میناوخ یم  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  هلمج ، زا  دوش ; یم  هدـید  هودـنا 
هب لاعتم  دنوادخ  درک ; تیاکش  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  هب  یگدرسفا ) و   ) هودنا مغ و  زا  یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  ِبَنِْعلا ; ِلْکَِاب  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا 

يدّدعتم ثیداحا  رد  8 ـ  یقالخا . لئاسم  اب  هیذغت  طابترا  هلأسم  رب  تسا  يرتشیب  دیکأت  ثیدح  نیا  ( 2 !«) دروخب روگنا  هک  داد  روتسد  وا 
يربتعم ثیدح  رد  هلمج ، زا  دوش ; یم  هدید  بلق  ّتینارون  ندمآ  دوجو  هب  یناطیش و  ياه  هسوسو  نتفر  نایم  زا  رانا و  ندروخ  هطبار  زین 

اتـشان ار  رانا  کی  هک  یـسک  ًاَمْوَی ; َنیَعبْرَا  ُهَْبلَق  ْتَراَنا  ِقیِّرلا  یَلَع  ًۀـَناّمُر  َلَکَا  ْنَم  : » دومرف یم  هک  تسا  هدـمآ  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  زا 
هناـشن همه  هک  دوش  یم  هدـید  یتاریبـعت  ندروخ »  » باـب رد  يدّدـعتم  تیاور  رد  9 ـ  ( 3 .«) دـنک یم  ینارون  ار  شبلق  زور  لـهچ  دروخب ،

نبا  ) رفعج هب  هک  میناوخ  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  هلمج ، زا  تسا ; یقالخا  لئاسم  تاّیحور و  اب  هیذـغت  طابترا 
ار وسرت  دـنک و  یم  تیوقت  ار  بلق  روخب  هب » ! » رفعج يا  َنابَْجلا ; ُعِجُْـشی  َو  َْبلَْقلا  ِيّوَُقی  هَّنِاَف  َلَجْرَفَّسلا  ِلُک  ُرَفْعَج  اـی  : » دومرف بلاـط ) یبا 
، یفاک . 2 هحفص 163 . دلج 16 ، كردتسم ، و  ص 434 . هدئام ، هروس  هیآ 3 ، لیذ  ، 1 دلج ناهرب ، ریسفت  یقرواپ 1 . ( 1 !«) دزاس یم  عاجش 

ياذغ نایم  هطبار  ثیداحا  زا  یـضعب  رد  213 10 ـ  هحفص ثیدح 11 . هحفص 354 ، كردم ، نامه  . 3 ثیدح 4 . هحفص 351 ، دلج 6 ،
هک هدـش  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  نیّدـلا » مالعا   » باتک رد  هلمج ، زا  دوش ; یم  هدـید  هظعوم  شریذـپ  مدـع  تواسق و  یلدگنـس و  یفاـضا و 

ياذـغ زا  ِۀَـظِعوَْملا ; ِعامِـس  ْنَع  َمَمِْهلا  ُّمُصَی  َو  ِۀَـعاّطلا  ِنَع  ِحِراوَْجلِاب  ُءیِْطُبی  َو  ِةَوْسَْقلاـِب  َْبلَْقلا  ُمِسَی  ُهَّنِاَـف  ِمَعْطَْملا  َلوُُضف  َو  ْمُکاـِّیا  : » دومرف
لوضف دـیامن »! یم  رک  هظعوم  ندینـش  زا  ار  شوگ  دزاس و  یم  لبنت  قح  تعاطا  زا  دـنک و  یم  تواـسق  رپ  ار  بلق  هک  دـیزیهرپب  یفاـضا 
لئاسم هیذغت و  هطبار  زا  لاح  ره  رد  و  هدش ، دساف  هدنام و  یقاب  ياهاذغ  ای  دشاب  يروخرپ  هب  هراشا  تسا  نکمم  یفاضا ) ياذـغ   ) ماعّطلا

(2 .) تسا هدش  لقن  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  ّتنس  لها  تاور  زا  یـضعب  زا  راونالاراحب  رد  ینعم  نیمه  دهد . یم  ربخ  یقالخا 
تاعاط تادابع و  ماجنا  رد  ار  ناسنا  دروآ ; یم  تواسق  دراد : ءوس  دمایپ  هس  یفاضا  ياذـغ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخب  ثیدـح  نیا  زا 

دایز و ياذـغ  ناـسنا  یتقو  هک  تسا  سوسحم  ًـالماک  بلطم  نیا  دریگ ! یم  ناـسنا  زا  ظـعاوم  ربارب  رد  ار  اونـش  شوگ  دـنک ;و  یم  لـبنت 
دروخ یم  مک  هداس و  ياذغ  هک  یماگنه  سکعب  درادـن  تدابع  يارب  یطاشن  دروآ و  یم  اج  هب  تمحز  هب  ار  تادابع  دروخ  یم  نیگنس 

یم هزور  ناسنا  هک  یماگنه  تسا  هدیـسر  هبرجت  هب  نینچمه  دراد . تدابع  هعلاطم و  لاـح  دراد و  طاـشن  تسا  رادـیب  حبـص  ناذا  زا  لـبق 
رکف تسا  رپ  مکـش  هک  یماگنه  سکعب  دوش ; یم  لصاح  وا  رد  ظـعاوم  ندینـش  يارب  رتشیب  یگداـمآ  دـنک و  یم  ادـیپ  بلق  ّتقر  دریگ 

زا بلق ، يافص  اب  لسع  ندیـشون  طابترا  رد  یمالـسا  ثیداحا  رد  11 ـ  دنیب . یم  رود  ادـخ  زا  ار  شدوخ  دـنک و  یمن  راک  تسرد  ناسنا 
اهیرامیب مامت  يافش  لسع  َْبلَْقلا ; ِیلَُّجی  َو  َمَْغلَْبلا  ُلُِّقی  ِهیف  َءاد  َو ال  َءاد  ِّلُک  ْنِم  ٌءافِـش  ُلَسَْعلَا  : » میناو یم خـ مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 

.2 ثیدح 4 . هحفص 357 ، كردم ، نامه  یقرواپ 1 . ( 1 .«) دشخب یم  افـص  ار  بلق  دنک و  یم  مک  ار  مغلب  تسین ، يرامیب  نآ  رد  تسا و 
214 هحفص هحفص 182 . دلج 74، راحب ،

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


هجیتن

یکیدزن هطبار  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخب  دـماجنا  یم  لوط  هب  اهنآ  رکذ  هک  رگید  ناوارف  تاـیاور  میدروآ و  ـالاب  رد  هچنآ  عومجم  زا 
هزادنا نیمه  هکلب  تسا ، دـب  ای  بوخ  قالخا  يارب  هّمات  ّتلع  اهاذـغ  میئوگ  یمن  زگره  دراد ، دوجو  تاّیقالخا  تاّیحور و  هیذـغت و  نایم 

مارح لالح و  رظن  زا  مه  اهاذـغ و  عون  رظن  زا  مه  تسا  هیذـغت  قالخا ، یکاپ و  زاس  هنیمز  لماوع  زا  یکی  الاب  تایاور  قبط  هک  میناد  یم 
دنک یم  شوارت  ندب  ياه  هّدغ  هک  تسا  یئاهنومروه  رطاخ  هب  یقالخا  ياه  هدیدپ  زا  يرایسب  دندقتعم  زین  زورما  نادنمـشناد  اهنآ . ندوب 

ناویح نآ  تافص  يواح  یناویح  ره  تشوگ  هک  دندقتعم  یضعب  ساسا ، نیمه  رب  دراد ; ناسنا  هیذغت  اب  یکیدزن  هطبار  اه  هّدغ  شوارت  و 
هدنرد ار  ناسنا  ناگدنرد  تشوگ  دراذگ . یم  رثا  دننک  یم  هیذـغت  نآ  زا  هک  یناسک  قالخا  رد  اهنآ  شوارت  اه و  هّدـغ  قیرط  زاو  تسا ،

زا نیا  دزاس . یم  لقتنم  نآ  هدنروخ  هب  تسا  ناویح  نیا  ياهیگژیو  زا  هک  ار  یسنج  يرابودنب  یب  تفص  كوخ  تشوگ  و  دنک ، یم  وخ 
حور کیرات و  ار  بلق  مارح  ياذـغ  تسا ، راکنا  لباق  ریغ  مارح  ياذـغ  ندروخ  راثآ  زین  يونعم  هطبار  رظن  زا  يّداـم ، یعیبط و  هطبار  رظن 

رد يدوعـسم  فورعم  خرّوم  هک  یخیرات  ناتـساد  کی  رکذ  اب  ار  نخـس  نیا  دزاس . یم  فیعـض  ار  یقالخا  لئاضف  دـنک و  یم  یناملظ  ار 
هفیلخ يدـهم »  » رب دراو  يزور  هّللادـبع » نبا  کیرـش   » هک دـنک  یم  لـقن  عیبر » نب  لـضف   » زا وا  میهد : یم  ناـیاپ  هدروآ  بهّذـلا » جورم  »

زا ار  تواضق  ای  تفگ  راک ؟ هس  مادـک  درک  لاؤس  کیرـش  یهد ، ماجنا  ار  راک  هس  زا  یکی  ًامتح  دـیاب  تفگ  وا  هب  يدـهم  دـش ، یـساّبع 
رتناسآ همه  زا  یموس  تفگ  درک و  يرکف  کیرـش  يروخب ! ام ) اب   ) یئاذغ ای  و  يریگب ، هدهعرب  ار  مدـنزرف  میلعت  ای  يریذـپب و  نم  يوس 

راحب یقرواپ 1 . زاـس . مهارف  وا  يارب  لـسع  رکـش و  اـب  هتخیمآ  زغم  كاروخ  زا  یعاونا  تفگ  زپشآ  هب  تشادـهگن و  ار  وا  يدـهم  تسا ،
هفیلخ هب  ور  زپشآ  دش ، غراف  مارح ) ًاعبط   ) ذیذل و رایـسب  ياذغ  نآ  زا  کیرـش »  » هک یماگنه   215 هحفص هحفص 294 . دلج 63 ، راونالا ،
هنوگ نیمه  بلطم  دیوگ  یم  عیبر  نبا  لضف  دـید ! دـهاوخن  ار  يراگتـسر  يوب  زگره  اذـغ  نیا  ندروخ  زا  دـعب  درمریپ  نیا  تفگ  درک و 
(1 .) تفریذپ اهنآ  يوس  زا  ار  تواضق  بصنم  مه  تخادرپ و  اهنآ  نادنزرف  میلعت  هب  مه  ارجام  نیا  زا  دعب  هّللادبع  نبا  کیرش  و  دش ،

یقالخا لامعا  یقالخا و  تافص 

هلزنم هب  یکی  تسا ، ینورد  تافص  زورب  روهظ و  لامعا  رگید ، ریبعت  هب  ای  دراد ; هشیر  وا  ناج  نورد و  رد  هشیمه  ناسنا  لامعا  میناد  یم 
هک قافن  ًالثم ، تسین ; ادج  یقالخا  تافص  زا  یقالخا  لامعا  لیلد ، نیمه  هب  تسا . هویم  گرب و  خاش و  هقاس و  هلزنم  هب  يرگید  هشیر و 

تفـص نیمه  دنک . یم  تیاکح  وا ، يدیحوت  ّدض  هناگ و  ود  ّتیـصخش  زا  دراد و  ناسنا  ناج  قمع  رد  يا  هشیر  تسا ، هلیذر  تافـص  زا 
هب هک  دـنوادخ  ياهتمعن  هب  تبـسن  هک  تسا  ناج  نورد  رد  یتلاح  زین  دـسح  دوش . یم  هناراکایر  ای  هناـقفانم  لاـمعا  ماـجنا  ببـس  ینورد 

گنـس دوـسحم و  صخـش  ربارب  رد  هناراـکبارخ ، لاـمعا  يـال  هب  ـال  رد  ار  دوـخ  تفـص  نیمه  درب ، یم  کـشر  تسا  هدـش  هداد  نارگید 
هب ناسنا  لهج  زا  یشان  هک  تسا  نورد  تافص  زا  یگمه  ینیب ، رترب  دوخ  رورغ »  » و ربک » . » دهد یم  ناشن  وا  تداعـس  ریـسم  رد  نتخادنا 

ار دوخ  یبوخب  لامعا  يال  هبـال  رد  ینورد  تفـص  نیمه  اـّما  یهلا ، بهاوم  ربارب  رد  ّتیفرظ  یمک  اـی  و  دـشاب ، یم  شیوخ  ماـقم  ردـق و 
قالخا ياملع  لیلد ، نیمه  هب  دیاش  و  دوش . یم  رهاظ  نارگید ، ریقحت  یکاّته و  يرگـشاخرپ ، ییانتعا ، یب  قیرط  زا  و  دزاس ، یم  راکـشآ 

گرب و خاش و  غارس  هب  هاگ  و  دنور ، یم  نورد  تافص  هشیر و  غارس  هب  هاگ  دنا ، هدرکن  ادج  مه  زا  ار  ود  نیا  ًالومعم  یقالخا ، بتک  رد 
و كرش ،»  » هّدام راحبلا ، ۀنیفـس  یقرواـپ 1 . یقـالخا .» لاـمعا   » هب یمود  زا  دوش و  یم  ریبعت  یقـالخا » تافـص   » هب یلّوا  زا  نورب ، لاـمعا 

دوخ هاگدـید  زا  نآ  نوماریپ  ءاهقف  و  تسا ، یهقف  ثحابم  عوضوم  یقالخا ، لامعا  هّتبلا   216 هحفص هحفص 310 . دلج 3 ، بهّذلا ، جورم 
رظن زا  هیقف  تسا ، توافتم  هیقف  اب  قالخا  ملاع  هاگدید  هّتبلا  دنیوگ ، یم  نخـس  نآ  زا  زین  قالخا  ياملع  لاح  نیا  اب  یلو  دننک ، یم  ثحب 

زا قالخا ، ملاع  یلو  درگن ، یم  لاعفا  نیا  هب  باقع ، باوث و  ًانایحا  و  هحابا ) تهارک و  بابحتـسا و  تمرح و  بوجو و   ) هناگجنپ ماکحا 
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یقالخا و لامعا  یقالخا و  تافـص  قرف  نایب  نیا  اب  و  دـنک . یم  هاگن  نآ  هب  تسا  نآ  صقن  طاطحنا و  ای  حور  لاـمک  هناـشن  هک  رظن  نیا 
217 هحفص ددرگ . یم  نشور  قالخا  ملاع  هیقف و  هاگدید  نینچمه 

یقالخا بیذهت  يوس  هب  یلمع  ياهماگ  . 12

هراشا

ادـخ هب  ار  ناسنا  ماـگ  هب  ماـگ  دزاـس و  یم  مهارف  یقـالخا » لـئاضف   » شرورپ يارب  ار  هنیمز  هک  میور  یم  يروما  غارـس  هب  لـصف  نیا  رد 
: دنک یم  ثحب  يدایز  روما  زا  دراد و  قالخا  ملع  رد  يا  هداعلا  قوف  ّتیّمها  ثحب  نیا  و  دزاس ، یم  رتکیدزن 

هبوت لّوا : ماگ 

هراشا

اهیگدولآ زا  ار  بلق  هحفص  هک  يا  هبوت  دنا ، هدرمش  هبوت »  » ار هّللا  یلا  ریس  قالخا و  بیذهت  يارب  ماگ  نیتسخن  قالخا  ياملع  زا  يرایسب 
ار ادخ  يوس  هب  قیرط  دناوتب  یتحارب  ات  دنک ، کبس  هانگ  نیگنس  راب  زا  ار  ناسنا  تشپ  دزاس و  ییانشور  هب  لّدبم  ار  اهیگریت  دنک و  كاپ 
: دـیوگ یم  نینچ  تسا  یقالخا  ياهثحب  رگ  زاغآ  عقاو  رد  هک  ءاـضیبلا » هّجحملا   » متفه دـلج  زاـغآ  رد  یناـشاک » ضیف   » موحرم دـیامیپب .

دیلک نادیرم و  ماگ  نیتسخن  نادـنمزوریپ و  هیامرـس  نیکلاس و  هار  زاغآ  بویغلا  مّالع  بویعلا و  راّتـس  يوس  هب  تشگزاب  هانگ و  زا  هبوت  »
دنوش و یم  ییاهشزغل  راتفرگ  اهناسنا  ًابلاغ  هک  دنک  یم  تقیقح  نیا  هب  هراشا  سپـس  بّرقم  هدیزگرب  ناگدیزگرب و  علطم  نادنم و  هقالع 

باـکترا ماـگنه  هب  مدآ  نادـنزرف  همه  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  دـیوگ : یم  هاـنگ ) هن  دوب  یلوا  كرت  عقاو  رد  هک   ) مدآ شزغل  هب  هراـشا  اـب 
تشگ زاب  ،و  تسا نیطایـش  يوخ  ناربج ، نودب  ّرـش  يارب  یگدامآ  و  تسا ، ناگتـشرف  راک  ضحم ، ریخ  هک  ارچ  دننک ، ادتقا  وا  هب  اهاطخ 

! تسا ناـسنا  ًاـتقیقح  ددرگ ، زاـب  ریخ  هب  ّرـش  ماـجنا  هاـنگ و  باـکترا  ماـگنه  هب  هک  سک  نآ  تسا ; ناـیمدآ  تعیبط  ّرـش ، زا  دـعب  ریخ  هب 
تاریخ هب  تشگزاب  اهیدب و  زا  ندش  ادج  هب  ار  ناسنا  بهذـم  نید و  هک  ارچ  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  نید  ساسا  هبوت  عقاو  رد   218 هحفص

هب ( 1 .«) دریگ رارق  شخب  تاجن  تافـص  لامعا و  هب  طوبرم  ثحابم  ردص  رد  هبوت  تسا  مزال  ، تقیقح نیا  هب  هّجوت  اب  دنک ;و  یم  توعد 
ياـهرد رگا  ، دـنز یم  رـس  ییاهـشزغل  هّللا  یلا  كولـس  ریـس و  تیبرت و  زاـغآ  رد  ًاـصوصخم  ناـسنا ـ  زا  هک  دوش  یم  رایـسب  رگید ، ریبـعت 

یتیبرت بتکم  رد  لیلد ، نیمه  هب  دنام ; یم  زاب  هار  نیا  ندومیپ  زا  هشیمه  يارب  ددرگ و  یم  سویأم  یّلکب  دوش  هتسب  وا  يور  هب  تشگزاب 
ناربـج شیوخ و  حالـصا  يارب  هک  دـنک  یم  توعد  هاـنگ  هب  ناـگدولآ  ماـمت  زا  تسا و  حرطم  مهم  لـصا  کـی  ناونع  هب  هبوت » ، » مالـسا

نیرتابیز اب  نیبئات  تاجانم  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  نانخـس  رد  تقیقح  نیا  دنوش . دراو  یهلا  تمحر  باب  نیا  زا  هتـشذگ 
َلَفْغَا ْنَم  ُرْذُع  امَف  ًاحوُصَن ، ًَۀبَوت  ِهّللا  یِلا  اُوبُوت  َْتلُقَف  ََۀبوَّتلا  ُهَْتیَّمَـس  َكِْوفَع  یِلا  ًاباب  َكِدـبِِعل  َتْحَتَف  يذَّلا  َْتنَا  یهلا  هدـش « ، نایب  یتروص 

و يا ، هداهن  هبوت  ار  شمان  يا و  هدوشگ  توفع  يوس  هب  يرد  تناگدنب  يور  هب  هک  یتسه  یـسک  وت  نم ! دوبعم  ِهِْحتَف ; َدَْعب  ِباْبلا  َلوُخُد 
دنوش لفاغ  نآ  زا  هک  یناسک  رذـع  تسا ، زاب  تمحر  رد  نیا  هک  لاح  صلاخ ! هبوت  دـینک ، هبوت  ادـخ و  يوس  هب  دـیدرگ  زاـب  يا  هدومرف 

رد تسا . ناـسنا  ياهیتخبـشوخ  ماـمت  زاـغآ  هک  ارچ  دراد ، ناگدـنب  هبوت  هب  يا  هداـعلا  قوف  هقـالع  دـنوادخ  هک  نیا  بلاـج  ( 2 (؟» تسیچ
; اهَدَجَوَف َءاْملَظ  ۀَْلَیل  ِیف  َُهداز  َو  ُهَتَلِحار  َّلَضَا  لُجَر  ْنِم  ِهِْدبَع  َِۀبوَِتب  ًاحَرَف  ُّدَشَا  َیلاعَت  َهّللا  َّنِا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یثیدـح 

مگ کیرات  بش  کی  رد  یکانرطخ )  ) نابایب رد  ار  دوخ  هشوت  بکرم و  هک  یسک  زا  شیب  دوش ، یم  داش  رایسب  شا  هدنب  هبوت  زا  دنوادخ 
ماما هناگ  هدزناـپ  ياـهتاجانم  . 2 صیخلتاـب .)  ) و 7 هحفـص 6  دـلج 7 ، ءاضیبلا ، ۀّـجحملا  یقرواـپ 1 . ( 1 .«) دـبایب ار  نآ  سپــس  هدرک و 
ناشن تسا ، هتخیمآ  یّـصاخ  فطل  تایانک و  اـب  هک  ریبعت  نیا   219 هحفص هحفص 142 .  94 دلج راحب ، لّوا ، تاجانم  (، مالسلا هیلع  ) داّجس
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رون و لزنم  رـس  هب  دراذـگب و  رـس  تشپ  ار  نایـصع  یناملظ  يداو  ناسنا  ات  هار ، هشوت  مه  تسا و  بکرم  مه  هبوت ، عقاو  رد  هک  دـهد  یم 
ـ  1 تسا : ریز  روـما  اـهنآ ، ّمها  هک  تسا  حرطم  يداـیز  لـئاسم  هبوـت »  » ثحب رد  لاـح ، ره  هب  دـسرب . ّتیناـسنا  يـالاو  تافـص  تمحر و 
ـ  هبوت 8 ماود  هبوت 7 ـ  رد  ضیعبت  یلقن 6 ـ  ای  تسا  یلقع  هبوت  یلوبق  هبوت 5 ـ  ناکرا  هبوت 4 ـ  ّتیمومع  هبوت 3 ـ  بوجو  هبوت 2 ـ  تقیقح 

هبوت تاکرب  راثآ و  هبوت 9 ـ  بتارم 

هبوت تقیقح  1 ـ 

نآرق و رد  یلو  دوش ) هداد  تبـسن  يراـکهنگ  صخـش  هب  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا   ) تسا هاـنگ  زا  تشگزاـب  ینعم  هب  لـصا  رد  هبوـت » »
رطاخ هب  هک  یتمحر  نامه  تسا ، تمحر  هب  تشگزاب  ینعم  هب  تروص  نیا  رد  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  اـهراب  یمالـسا  تاـیاور 

هب ددرگ و  یم  زاب  وا  هب  یهلا  تمحر  ادـخ ، یگدـنب  تدابع و  طخ  هب  وا  تشگزاـب  زا  سپ  دوب ، هدـش  بلـس  راـکهنگ  زا  هاـنگ  باـکترا 
، یفاک لوصا  یقرواپ 1 . تسا . ریذپ ) هبوت  رایـسب  ای  تمحر  هب  هدـننک  تشگزاب  رایـسب  ینعی  « ) باّوت ، » ادـخ ياهمان  زا  یکی  لیلد  نیمه 

یلو « ) ناگدنب  » و ادخ »  » نایم تسا  يونعم  ای  یظفل  كرتشم  هبوت »  » هژاو عقاو  رد   220 هحفص ثیدح 8 . هحفص 435 ، هبوتلا  باب  دلج 2 ،
ۀّجحملا  » رد ( 1 «() یلع  » هملک اب  دوش  هداد  تبسن  ادخ  هب  یماگنه  دوش و  یم  يّدعتم  یلا »  » هملک اب  دوش  هداد  تبـسن  هدنب  هب  هک  یماگنه 

ّتلع مادـک  ره  هک  لـعف »  » موس و  لاـح »  » مود و  ملع »  » تسخن دراد ، نکر  هس  هبوت  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  هبوت  تقیقح  هراـبرد  ءاـضیبلا »
كاپ تاذ  ناگدنب و  نایم  باجح  هک  نیا  و  تسا ، ناهانگ  ياهنایز  ررض و  ّتیّمها  تخانـش  ملع »  » زا روظنم  دوش . یم  بوسحم  يرگید 

دوش یم  تحاران  بوبحم  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  وا  بلق  دـنک ، كرد  یبوخب  ار  ینعم  نیا  ناسنا  هک  یماـگنه  دوش . یم  یعقاو  بوبحم 
هتشذگ و هب  تبـسن  میمـصت  هدارا و  داجیا  ببـس  تمادن  نیا  ددرگ ;و  یم  نامیـشپ  مدان و  هدش ، رما  نیا  ببـس  وا  لمع  دناد  یم  نوچ  و 

نداد تسد  زا  ببـس  هک  یهانگ  كرت  رب  میمـصت  هدـنیآ  هب  تبـسنو  ، دـیوگ یم  كرت  ار  لمع  نآ  لاح  نامزرد  دوش . یم  هدـنیآ  لاح و 
هک دوش  یم  یبلق  تلاح  نآ  ببس  نیقی  ملع و  رون  عقاو  رد  دیآ . یم  رب  ناربج  ددصرد  هتشذگ  هب  تبسن  و  دریگ ، یم  ددرگ  یم  بوبحم 

يزیچ نامه  نیا  ( 2 .) ددرگ یم  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  هب  تبسن  هناگ  هس  ياهیرگیعـضوم  ببـس  تمادن  نآ  و  تسا ، تمادن  همـشچرس 
ار وا  هک  تسا  یمدآ  ناج  حور و  رد  بالقنا  یعون  هبوت  دـنیوگ  یم  و  دـنا ، هدرک  ریبعت  یحور  بالقنا  ناونع  هب  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا 

. دنک یم  دوخ  ياه  همانرب  رد  رظن  دیدجت  هب  راداو 

هبوت بوجو  2 ـ 

میرحت هروس  هیآ 8  رد  تسا ; هدـش  رما  نآ  هب  ًارارک  دـیجم  نآرق  تایآ  نتم  رد  و  دـنراد ، رظن  قاّفتا  هبوت  بوجو  رد  مالـسا  ياملع  مامت 
اَِهتَْحت ْنِم  يِرَْجت  تاّنَج  ْمُکَلِخْدـُی  َو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَا  ْمُکُّبَر  یَـسَع  ًاحوُصَن  ًۀـَبَْوت  ِهّللا  َیِلا  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  : » میناوخ یم 

( راک نیا  اب   ) تسا دـیما  هبئاش ، یب  صلاـخ و  يا  هبوت  دـینک ، هبوت  دـیدرگ  زاـب  ادـخ  يوس  هب  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ُراـهنالا ;
یقرواپ 1. دـنک ». لخاد  تسا  يراج  شناـتخرد  ریز  زا  اـهرهن  هک  تشهب  زا  ییاـهغاب  رد  ار  امـش  دـشخبب و  ار  ناـتناهانگ  ناـتراگدرورپ 

یماگنه یهلا  يایبنا  همه   221 هحفص هحفص 5 . دلج 7 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  . 2 هرقب . هروس  هیآ 37 ، لیذ  یفاص ، ریسفت  يزار و  رخف  ریسفت 
نتـسش هبوت و  نودـب  هک  ارچ  دوب ; هبوت  هب  توعد  ناشیاهماگ  نیتسخن  زا  یکی  دـنتفای ، یم  تیرومأـم  فرحنم  ياـهتّما  تیادـه  يارب  هک 

نیا شنانخـس  نیتسخن  زا  مالـسلا ) هیلع   ) دوه دـنوادخ  گرزب  ربمغیپ  تسین . لئاضف  دـیحوت و  شقن  يارب  ییاـج  ، هاـنگ شقن  زا  لد  حول 
هبوت دـیدرگ و  زاـب  وا  يوس  هب  سپـس  دـینک ، شزرمآ  بلط  ناـتراگدرورپ  زا  نم  موق  يا  ِْهَیِلا ; اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ِموَـق  اـی  َو  : » دوـب

: دـیوگ یم  دـهد و  یم  رارق  دوخ  راک  هیاپ  ار  نخـس  نیمه  زین  مالـسلا ) هیلع  ) حـلاص رگید  گرزب  ربماـیپ  هیآ 52 ) دوه ، هروس  !« ) دـییامن
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هیلع ) بیعش ترضح  هیآ 61 ) دوه ، هروس  !« ) دـینک هبوت  دـیدرگ و  زاب  وا  يوس  هب  دـینک و  شزرمآ  بلط  وا  زا  ْهَیِلا ; اُوبُوت  َُّمث  ُهوُرِفْغَتْـساَف  »
دوخ راگدرورپ  زا  ٌدُودَو ; ٌمیحَر  ّیبَر  َّنِا  ِْهَیِلا  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتـساَو  : » تفگ و  تخادرپ ، شموق  توعد  هب  قطنم  نیمه  اب  زین  مالـسلا )

رد هیآ 90 ) دوه ، هروس  !« ) تسا ناراک ) هبوت   ) رادتـسود نابرهم و  مراگدرورپ  هک  دینک  هبوت  دیدرگ و  زاب  وا  يوس  هب  دـیبلطب و  شزرمآ 
شدنزرف هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ّتیـصو  رد  1 ـ  هلمج : زا  تسا ، هدش  دـیکأت  هبوت  يروف  بوجو  هلأسم  رب  زین  یمالـسا  تایاور 

هچره هبوت  هلیـسو  هب  ار  نآ  يدـش ، یهانگ  بکترم  رگا  ِۀـَبوَّتلِاب ; اهَوْحَم  ْلِّجَعَف  ًۀَئِّیَـس  َْتفَراق  ْنِاَو  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما 
رد 2 ـ  تسا . هبوت  هب  نارگید  قیوشت  اـجنیا  رد  روـظنم  دوـش ، یمن  یهاـنگ  بکترم  ماـما  هک  نیا  هب  هّجوـت  اـب  هّتبلا  ( 1 !«) نک وحم  رتدوز 

، ََۀبوَّتلا ِرِّخَُؤت  َْبنَّذلا و ال  ِمِّدَُقتال  َدوُعسَم  َْنب  اَی  : » دومرف دوعسم  نبا  هب  هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح 
بقع هب  ار  هانگ  نک و  مّدقم  ار  هبوت  هکلب  زادنیم ، ریخأت  ار  هبوت  و  رامشم ، مّدقم  ار  هانگ  دوعـسم ! نبا  يا  َْبنَّذلا ; ِرِّخَا  َو  ََۀبوَّتلا  ِمِّدَق  ْنِکلَو 

( مالـسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد  222 3 ـ  هحفص هحفص 208 . دلج 74 ، راحب ، یقرواپ 1 . ( 1 (!«) نک كرت  و   ) زادنیب
ربارب رد  دزادنیب ، ریخأت  هب  لجا  موجه  ربارب  رد  ار  هبوت  هک  یـسک  ِرِطَْخلا ; ِمَظْعَا  یلَع  ِلَجالا  ِموُجُه  ْنِم  ِۀـَبوَّتلَاب  ِهِسْفَن  ُفِّوَسُم  : » میناوخ یم 

یـسوم نب  یلع  ماما  زا  یثیدـح  رد  4 ـ  ( 2 (!«) دـشاب هدرکن  هبوـت  هک  یلاـح  رد  دریگ  ناـیاپ  شرمع  هک  ، ) دریگ یم  رارق  رطخ  نیرتـگرزب 
نِمُؤم ْنِم  ِهّللا  َیِلا  ُّبَحَا  ٌءیَـش  َْسَیل  : » دنک یم  لقن  نینچ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  شّدج  زا  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا
بوجو هب  یلیلد  دـناوت  یم  ریبعت  نیا  ( 3 !«) تسین دنک  هبوت  هک  ینامیا  اب  نز  ای  درم  زا  رتبوبحم  ادـخ  دزن  رد  يزیچ  ۀَِـبئات ; ۀَـنِمُْؤم  َْوا  ِبئات 

میراد هبوت  بوجو  رب  ینشور  یلقع  لیلد  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدش  هدرمش  ادخ  دزن  رد  روما  نیرتبوبحم  هبوت  هک  نیا  رطاخ  هب  دشاب  هبوت 
اب و  تخاس ، مهارف  یتاجن  هلیـسو  دـیاب  یلامتحا ـ  ای  دـشاب  نیقی  هاوخ  یهلا ـ  باذـع  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  رب  مکاح  لـقع  هک  نیا  نآ  و 

ایند و رد  یهلا  باذع  زا  ار  دوخ  راکهانگ  دارفا  هنوگچ  درمش ; یم  بجاو  ار  نآ  لقع  تسا ، تاجن  هلیـسو  نیرتهب  هبوت  هک  نیا  هب  هّجوت 
دیجم و نآرق  تایآ  تحارص  لیلد  هب  مه  تسا ، بجاو  هبوت  يرآ ! دنـشاب . هدرکن  هبوت  هک  یلاح  رد  دنرمـشب  ظوفحم  دنناوت  یم  ترخآ 

هعبرا ّهلدا  نیاربانب ، تسا . یعطق  مّلسم و  مالسا  ياملع  مامت  نایم  رد  هبوت  بوجو  هتشذگ  نیا  زا  و  لقع ، لیلد  مه  یمالسا و  تایاور  مه 
یم يروف  بوجو  دـش ، هراـشا  نآ  هب  هک  يا  هناـگراهچ  ّهلدا  ياـضتقم  اریز  تسا  يروف  بوجو  نیا  و  دـنک ، یم  تلـالد  هبوت  بوجو  رب 

یقرواپ 1. دوش . مئاق  نآ  فالخ  رب  لیلد  هک  نیا  رگم  تسا ، ّتیروف  رد  رهاظ  رماوا  مامت  هک  هدش  نایب  هلأسم  نیا  لوصا  ملع  رد  و  دشاب ،
223 هحفص هحفص 125 . كردم ، نامه  . 3 هحفص 130 . دلج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  . 2 هحفص 104 . ، 74 دلج راحب ،

هبوت تّیمومع  3 ـ

ّنس و و  درادن ، يدودحم  نامز  و  دوش ، یمن  لماش  ار  ینّیعم  صاخـشا  صخـش و  و  تسین ، یـصاخ  ناهانگ  ای  هانگ  هب  صوصخم  هبوت » »
ره نامز و  ره  رد  صاخـشا و  همه  هب  تبـسن  تسا و  ناهانگ  مامت  زا  هبوت  نیاربانب ، تسین . حرطم  نآ  رد  یّـصاخ  ناـمز  رـصع و  لاـس و 

دوجو هبوت  لوبق  رد  هک  ییانثتـسا  اهنت  دوب . دـهاوخ  یهلا  هاگرد  لوبقب  دـشاب  عمج  نآ  رد  طیارـش  رگا  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، یم  ناکم 
تامّدقم هتفرگ و  رارق  خزرب  هناتـسآ  رد  هک  دور  هبوت  غارـس  هب  ینامز  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  هدـش  هراشا  نآ  هب  دـیجم  نآرق  رد  دراد و 

لین جاوما  نایم  رد  دیـسر و  ارف  یهلا  باذع  هک  یماگنه  نوعرف  هبوت  دننام   ) دسر ارف  یهلا  باذع  ای  تسا و  هدـش  مهارف  ایند  زا  وا  لاقتنا 
وا هبوت  دنک ، هبوت  لاح  نآ  رد  یسک  رگا  اریز  دش ، دهاوخ  هتسب  هبوت  ياهرد  نامز  نآ  رد  و  دوش ، یمن  هتفریذپ  دوب ) ندش  قرغ  لاح  رد 

ُمُهَدَـحَا رَـضَح  اذِا  یّتَح  ِتائِّیَـسلا  َنُولَمْعَی  َْنیِذَِّلل  ُۀـَبوَّتلا  ِتَْسَیل  َو  : » دـیوگ یم  نآرق  تبغر ; لیم و  اب  مأوت  يرایتخا و  هن  تسا  يرارطـضا 
دنهد یم  ماجنا  يدب  ياهراک  هک  یناسک  هبوت  ًامیلَا ; ًاباذَع  ْمَُهل  انْدَـتْعَا  َِکئ  ـ لُوا ٌراّفُک  ْمُه  َو  َنُوتوُمَی  َنیِذَّلا  َو َال  َنآلا  ُْتُبت  ّینِا  َلاق  ُتْوَْملا 

یم ایند  زا  رفک  لاح  رد  هک  یناسک  هبوت  هن  تسین و  هتفریذـپ  مدرک ، هبوت  نـآلا  دـیوگ : یم  دـسر  ارف  اـهنآ  زا  یکی  گرم  هک  یماـگنه  و 
یم نوعرف  ناتساد  رد  ( 1 !«) تسا هدش  مهارف  ناشیارب  یکاندرد  باذع  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دننک ) یم  هبوت  خزرب  ملاع  رد  و  دـنور ( 
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ندش قرغ  لاح  رد  نوعرف  دنتخیر و  ورف  اهبآ  ناهگان  دندش و  ایرد  لخاد  یکشخ  ریسم  دراو  شنایرکشل  نوعرف و  هک  یماگنه  میناوخ :
ینب هک  یـسک  نآ  زج  يدوبعم  چـیه  هک  مدروآ  نامیا  نم  َنیِملـسُْملا ; َنِم  اَنَا  َو  َلیئارِْـساُوَنب  ِِهب  ْتَنَما  يِذَّلا  ِّالا  َهِلاـال  ُهَّنَا  ُْتنَما  : » تفگ دوب 

َنِم َْتنُک  َو  ُْلبَق  َْتیَـصَع  ْدَـق  َو  َنْئلآ  : » دینـش باوج  هلـصافالب  یلو  ( 2 !«) متـسه نیملـسم  زا  نم  و  تسین ، دـنا  هدروآ  نامیا  وا  هب  لیئارـسا 
(1 (!«) تسین هتفریذـپ  لاح  نیا  رد  تا  هبوت   ) يدوب نادـسفم  زا  يدرک و  نایـصع  ًالبق  هک  یلاح  رد  يروآ !؟ یم  نامیا  نـالا  َنیدِـسْفُْملا ;

اُولاق انَسَْأب  اَْوأَر  اّمَلَف  : » میناوخ یم  زین  هتشذگ  ماوق  زا  یضعب  هرابرد   224 هحفص هیآ 90 . سنوی ، هروس  . 2 هیآ 18 . ءاسن ، هروس  یقرواپ 1 .
میدروآ نامیا  هناگی  دنوادخ  هب  نونکا  مه  دنتفگ  دندید  ار  ام  دیدش )  ) باذع هک  یماگنه  َنیکِرْشُم ; ِِهب  اّنُک  اِمب  انْرَفَک  َو  ُهَدْحَو  ِهّللِاب  اّنَمآ 

َۀَّنُـس انَـسَأب  اَْوأَر  اَّمل  ْمُُهنامیا  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  : » دیوگ یم  اهنآ  خـساپ  رد  نآرق  میدـش »! رفاک  میدرمـش  یم  وا  ياتمه  هک  ییاهدوبعم  هب  و 
، تشادن يدوس  اهنآ  يارب  ناشنامیا  دندرک ، هدهاشم  ار  ام  باذع  هک  یماگنه  اّما  َنُوِرفاْکلا ; َِکلانُه  َرِسَخ  َو  ِهِدابِع  یف  ْتَلَخ  ْدَق  یتَّلا  ِهّللا 

دودح دروم  رد  لیلد ، نیمه  هب  و  ( 2 .«) دندش راکنایز  نارفاک  اجنآ  هدش و  ارجا  شناگدنب  نایم  رد  هراومه  هک  تسا  دـنوادخ  ّتنـس  نیا 
هتفریذپ شا  هبوت  دنک ، هبوت  تازاجم ، رفیک و  تلادع و  لاگنچ  رد  يراتفرگ  ندش و  ریگتسد  زا  دعب  مرجم  صخش  هک  یماگنه  یمالـسا 

رد اهنت  هبوت  نیاربانب  درادـن . مرجم  عضوم  رییغت  رب  یتلالد  هنوگ  چـیه  و  دراد ، يرارطـضا  هبنج  ًالومعم  اه  هبوت  هنوگ  نیا  هک  ارچ  تسین ;
. دریگب دوخب  يرابجا  يرارطـضا و  لکـش  دور و  نوریب  ندوب  يرایتخا  لکـش  زا  هلأسم  هک  تسا  یئاـج  نآ  تسین و  هتفریذـپ  دروم  کـی 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  اریز  یتسرپ  تب  كرش و  دروم  رد  لّوا  تسین : هتفریذپ  زین  رگید  دروم  هس  رد  هبوت  هک  دنا  هتـشادنپ  نینچ  یـضعب 

سک ره  يارب  ار  نآ  زا  رت  نییاپ  دشخب و  یمن  ار  كرـش  زگره )  ) دنوادخ ُءاشَی ; ْنَِمل  َِکلذ  َنوُدام  ُرِفْغَی  َو  ِِهب  َكَرُْـشی  ْنَا  ُرِفْغَی  َهّللا ال  َّنِا  »
وفع  » زا نخـس  هکلب  تسین ، هبوـت  زا  وـگتفگ  هیآ  نیا  رد  اریز  تسین ; حیحـص  نخـس  نـیا  یلو  ( 3 !«) دشخب یم  دنادب  هتـسیاش  دهاوخب و 

نینچمه و  دش ، هتفریذپ  اهنآ  هبوت  دـندش  ناملـسم  دـندرک و  هبوت  كرـش  زا  مالـسا  زاغآ  رد  هک  یناسک  مامت  نیقی  هب  تسا ، هبوت » نودـب 
كرشم رگا  یلو  دوش ، یم  هتفریذپ  اهنآ  هبوت  مالـسا  ياملع  همه  قاّفتا  هب  دنروآ  مالـسا  هب  ور  دننک و  هبوت  زین  زورما  هک  یناکرـشم  مامت 

یلو دنورب ، ایند  زا  دیحوت  نامیا و  اب  رگا  هک  یلاح  رد  دش ، دهاوخن  یهلا  وفع  نارفغ و  لومـشم  دورب  ایند  زا  كرـش  لاح  اب  دنکن و  هبوت 
هیآ 91. سنوی ، هروس  یقرواپ 1 . تسا . نیمه  قوف  هیآ  موهفم  و  دنوشب ، یهلا  وفع  لومـشم  تسا  نکمم  دنـشاب ، هدش  یناهانگ  بکترم 

یلو دشن  دهاوخن  ناکرـشم  لماش  یهلا  وفع  هک ، نیا  نخـس  هاتوک   225 هحفص هیآ 48 . ءاسن ، هروس  . 3 تایآ 84 و 85 . رفاـغ ، هروس  . 2
دعب یمک  هلصاف  رد  دیاب  هبوت  هک ، نیا  موس  مود و  دش . دهاوخ  كرش  یّتح  ناهانگ  همه  شزرمآ  ببـس  هبوت  اّما  دوش ، یم  نانمؤم  لماش 
لیلد هب  تجاجل ، دانع و  يور  زا  هن  تسا  هتفرگ  ماجنا  تلاهج  يور  زا  هک  دشاب  یناهانگ  زا  دیاب  زین  و  رود ، ياه  هلـصاف  هن  دشاب  هانگ  زا 

َکئلوُاَف ُبیرَق  ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  َۀلاهَِجب  َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َْنیِذَِّلل  ِهّللا  یَلَع  َُۀبْوَّتلا  اَمَّنِا  : » تسا هدـمآ  ءاسن  هروس  هیآ 17  رد  بلطم  ود  ره  هک  نیا 
يدوزب سپـس  دـنهد  یم  ماجنا  تلاهج  يور  زا  ار  يدـب  راک  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  هبوت  ًامیکَح ; ًاِمیلَع  ُهّللا  َناک  َو  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  ُبُوتَی 

زا يرایـسب  هک  تسا  هّجوت  لباق  هتکن  نیا  یلو  تسا ». میکح  اـناد و  ادـخ  دریذـپ و  یم  ار  صاخـشا  نینچ  هبوت  دـنوادخ  دـننک ، یم  هبوت 
زا سپس  دنوش  یناهانگ  بکترم  جاجل  دانع و  يور  زا  يدارفا  رگا  هک  تسا  مّلسم  اریز  دنا  هدرک  لمح  لماک  هبوت  رب  ار  هیآ  نیا  نارّسفم 

يارب یناوارف  ياه  هنومن  مالـسا  خیرات  رد  و  دوش ، یم  هتفریذپ  نانآ  هبوت  دنروآ ، ادخ  هاگرد  هب  ور  دنیآ و  نییاپ  رورغ  تجاجل و  بکرم 
مّلسم نینچمه  دندش . صلخم  ناتسود  زا  دنتشگ و  زاب  سپس  دندوب و  دونع  جوجل و  نانمـشد  ّفص  رد  تسخن  هک  تسا  دارفا  هنوگ  نیا 
ثیدح رد  دـش . دـهاوخ  هتفریذـپ  وا  هبوت  دـنک ، ناربج  هبوت و  ًاتقیقح  دوش و  نامیـشپ  دـعب  دـنک و  هانگ  زارد  نایلاس  ناسنا  رگا  هک  تسا 

یم ار  وا  هبوـت  ادـخ  دـنک  هبوـت  شگرم  زا  لـبق  لاـسکی  سک  ره  دوـمرف : هک  میناوـخ  یم  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  زا  یفورعم 
زین هام  کی  دوزفا  سپس  دریذپ  یم  ار  وا  هبوت  ادخ  دنک  هبوت  شگرم  زا  لبق  هام  کی  هک  یسک  تسا ، دایز  لاس  کی  دومرف  سپس  ، دریذپ

هعمج کی  دوزفا  زاب  دوش ، یم  عقاو  دنوادخ  لوبق  دروم  وا  هبوت  دـنک  هبوت  شگرم  زا  لبق  هتفه ) کی   ) هعمج کی  هک  یـسک  تسا ، دایز 
یـسک تسا ! دایز  زین  زور  کی  دومرف  زاب  دوش ، یم  اریذپ  ار  شا  هبوت  دـنوادخ  دـنک  هبوت  شگرم  زا  لبق  زور  کی  هک  یـسک  تسا  دایز 
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نآ زا  لبق  هک  یـسک  تسا ! دایز  مه  تعاس  کی  دوزفا  سپـس  دریذپ ، یم  ار  وا  هبوت  دـنوادخ  دـنک  هبوت  شگرم  زا  لبق  تعاس  کی  هک 
هّتبلا  226 هحفص ( 1 !«) دریذـپ یم  ار  وا  هبوت  دـنوادخ  دـنک ، هبوت  راـیتخا ) لاـح  رد  تاـیح و  هظحل  نیرخآ  رد   ) دـسر ولگ  هب  شناـج  هک 

دنک هیصوت  نئمطم  دارفا  هب  هظحل  نامه  رد  هدش  عیاض  يدارفا  قوقح  رگا  ًالثم ، ددرگ ; ماجنا  شطیارش  مامت  اب  هبوت  هک  تسا  نیا  روظنم 
ناهانگ عیمج  هب  تبـسن  نآ  لومـش  هبوت و  ّتیمومع  رب  لیلد  زین  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  دـنک . هبوت  سپـس  دـنزادرپب و  ار  اهنآ  قوقح  هک 

ُرِفْغَی َهّللا  َّنِا  ِهّللا  ِۀَـمْحَّر  ْنِم  اوُطَنْقَتال  ْمِهِـسُْفنَا  یَلَع  اُوفَرْـسَا  َنیذَّلا  َيِدابِع  اـی  ْلـُق  : » میناوخ یم  رمز  هروس  هـیآ 53  رد  1 ـ  هلمج : زا  تـسا ;
هک دیوشن  دیمون  دـنوادخ  تمحر  زا  دـیا ! هدرک  متـس  فارـسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدـنب  يا  وگب  ُمیحَّرلا ; ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِا  ًاعیمَج  َبُونُّذـلا 

ِدَْعب ْنِم  َباـت  ْنَمَف  : » میناوخ یم  هدـئام  هروس  هـیآ 39  رد  2 ـ  تسا ». نابرهم  هدـنزرمآ و  رایـسب  وا  اریز  دزرمآ ، یم  ار  ناـهانگ  همه  ادـخ 
ار وا  هبوت  دنوادخ  دیامن  ناربج  دنک و  هبوت  ندرک  متس  زا  سپ  هک  یـسک  نآ  اّما  ٌِمیحَر ; ٌروُفُغ  َهّللا  َّنِا  ِْهیَلَع  ُبُوتَی  َهّللا  َّنِاَف  َحَلْـصَا  َو  ِهِْملُظ 
ماع و موهفم  ياراد  یلو  تسا  هدـمآ  قراس  ّدـح  نایب  زا  دـعب  هیآ  نیا  هک  تسا  تسرد  تسا ». نابرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  دریذـپ ، یم 
َو ِهِدـَْعب  ْنِم  َبات  َُّمث  ۀـَلاهَِجب  ًءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنِا  : » هدـمآ ماـعنا  هروس  هـیآ 54  رد  3 ـ  دوش . یم  ناـهانگ  همه  لـماش  هک  يا  هدرتسگ 

ارچ دوش ، یم  ادخ  تمحر  لومشم  دیامن ، حالصا  هبوت و  سپس  دنک  ینادان  يور  زا  يدب  راک  امـش  زا  سکره   ; ٌِمیحَر ٌروُفَغ  ُه  َّـ نَأَف َحَلْـصَا 
هدـش رکذ  تشگ  زاب  هبوت و  لـباق  دریگ ، یم  ارف  ار  ناـهانگ  ماـمت  هک  ءوس  لـمع  هنوگره  هیآ  نیا  رد  تسا ». میحر  روفغ و  دـنوادخ  هک 
ْنَمَو ْمِِهبُونُِذل  اوُرَفْغَتْساَف  َهّللااوُرَکَذ  ْمُهَـسُْفنَا  اوُمَلَظ  َْوا  ًۀَشِحاف  اُولَعَف  اذِا  َنیذَّلاَو  : » تسا هدمآ  نینچ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 135  رد  4 ـ  تسا .

دای هب  دننک ، متـس  دوخ  هب  ای  دـنوش  یتشز  لمع  بکترم  یتقو  هک  اهنآ  َنوُمَْلعَی ;و  ْمُه  َو  اُولَعَف  ام  یلَع  اوُّرُِـصی  َْمل  َو  ُهّللا  َِّالا  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی 
ۀّحص باب   ) هحفص 145 دلج 12 ، لئاسولا ، كردتـسم  یقرواپ 1 . دـنناد ». یم  هک  نیا  اب  دـنزرو  یمن  رارـصا  هانگ  رب  و  دـنتفا ، یم  ادـخ 

هک ارچ  دوش ، یم  لماش  ار  یهانگ  هنوگره  متـس ، ملظ و  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  زین  اـج  نیا  رد   227 هحفص ثیدح 5 .) رمعلا ، رخآ  یف  هبّوتلا 
، تسا هدش  هداد  هبوت  شریذپ  هدعواهنآ  همه  هب  تبسن  هیآ  نیا  رد  و  نتشیوخ ، هب  ملظ  یضعب  تسا و  نارگید  رب  متـس  ناهانگ  زا  یـضعب 

یم هداد  رارق  بطاـخم  ار  ناـنمؤم  همه  رون ) هروس  هیآ 31   ) يرگید هـیآ  رد  5 ـ  دوش . یم  تابثا  ناـهانگ  ماـمت  هب  تبـسن  هبوت  ّتیمومع 
ًاعیمج هژاو  دیوش ». راگتسر  ات  دیدرگ  زاب  ادخ  يوس  هب  یگمه  نانمؤم  يا  َنوُِحْلُفت ; ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَا  ًاعیمَج  ِهّللا  یِلا  اُوبُوتَو  : » دیامرف

. تسین حیحـص  یتوعد  نینچ  دشابن ، مومع  لومـش و  ياراد  هبوت  رگا  و  تسا ، هدـش  هبوت  هب  توعد  يراکهانگ  ره  هک  تسا  نیا  رب  لیلد 
رگید دروم  رد  و  ملظ ، رگید  دروم  رد  هدـش و  هیکت  فارـسا  هلأسم  يور  دراوم  زا  یـضعب  رد  الاب  تایآ  رد  هک  تسا  ّتقد  لباق  هتکن  نیا 

متـس و ملظ و  ره  ءوس و  لمع  ره  نیاربانب ، تسا ; هدش  هداد  هبوت  تروص  رد  ، هدرتسگ روطب  نیوانع  نیا  همه  شزرمآ  هدعو  ،و  ءوس لمع 
لها هعیـش و  بتک  رد  يدایز  تایاور  هراب  نیا  رد  دریذپ . یم  ار  وا  هبوت  دنوادخ  دنک ، هبوت  دنزب و  رـس  ناسنا  زا  نتـشیوخ  رب  یفارـسا  ره 

یم ار  تایاور  نیا  تسا . زاب  دـنیبن  دوخ  مشچ  اب  ار  گرم  ناـسنا  هک  ماداـم  رمع ، تاـظحل  نیرخآ  اـت  هبوت  ياـهرد  هک  هدـش  لـقن  ّتنس 
و ( 6) یبطرق ریسفت  و  ( 5) يزار رخف  ریسفت  و  ( 4) لاّمعلا زنک  و  ( 3) روثنملا ّرد  و  ( 2) یفاک لوصا  و  ( 1) راونالا راحب  ياهباتک : رد  دـیناوت 
. تسا رتاوتم  ثیداحا  زا  ثیدح  نیا  تفگ  ناوتب  دیاش  و  دـییامرف ، هعلاطم  رگید  بتک  و  ( 8) یناعملا حور  ریسفت  و  ( 7) نایبلا حور  ریسفت 

هحفص ، 2 دلج روثنملا ، رّدلا  . 3 هفحص 440 . ، 2 دلج یفاک ، لوصا  . 2 هحفص 440 . دلج 2 ، و  هحفص 19 ، دلج 6 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 .
هحفص ، 3 دلج یبطرق ، ریسفت  . 6 قوف . هیآ  لیذ  هحفص 7  ، 10 دلج يزار ، رخف  ریسفت  . 5 ثیدح 10187 و 10264 . لامعلا ، زنک  . 4 . 131

228 هحفص هحفص 233 . دلج 4 ، یناعملا ، حور  . 8 قوف . هیآ  لیذ  هحفص 178 ، دلج 2 ، نایبلا ، حور  ریسفت  . 7 قوف . هیآ  لیذ   1662

هبوت ناکرا  4 ـ 

لوا تمسق 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


هب تبـسن  تمادن  ینامیـشپ و  زا  یـشان  هک  تسا ، تعاطا  يوس  هب  ادـخ  ینامرفان  زا  تشگزاب  هبوت ، تقیقح  دـمآ  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
رد نآ  كرت  رب  میمصت  ددرگ ، یم  یعقاو  بوبحم  وا و  نایم  لئاح  هانگ  هک  نیا  هب  ملع  ینامیـشپ و  نیا  همزال  دشاب و  یم  هتـشذگ  لامعا 

شیوخ دوجو  نورب  نورد و  زا  ار  هتـشذگ  ناهانگ  ءوس  راـثآ  دراد ، ناوت  رد  هک  اـجنآ  اـت  ینعی ، تسا ; تاـفام  ناربج  نینچمه  هدـنیآ و 
نیا يرایـسب  تایآ  رد  دـیجم  نآرق  رد  لیلد ، نیمه  هب  دـیامن . ناربج  تسا ، ناربج  لباق  تسا و  يا  هتفر  تسد  زا  قوقح  رگا  و  دـنیچرب ،

نامتک گرزب  هانگ  هب  هراـشا  زا  دـعب  هرقب  هروس  هـیآ 160  رد  1 ـ  هتخاس . هارمه  ناربج  حالـصا و  اـب  ار  هبوت  هک  تسا  هدـش  رارکت  ینعم 
یناسک رگم  ُمیحَّرلا ; ُباّوَّتلا  اَنَا  َو  ْمِْهیَلَع  ُبُوتَا  َِکئلوُاَف  اُونََّیب  َو  اوُحَلْصَا  َو  اُوبات  َنیذَّلا  َِّالا  : » دیامرف یم  اهنآ  تخـس  تازاجم  یهلا و  تایآ 

.« متسه میحر  باّوت  نم  و  میریذپ ، یم  ار  اهنآ  هبوت  نم  هک  دنزاس  راکشآ  دندوب  هدرک  نامتک  ار  هچنآ  دنیامن و  حالـصا  دننک و  هبوت  هک 
َنیِذَّلا َِّالا  : » دیازفا یم  اهنآ  تخـس  تازاجم  و  نامیا ) زا  دعب  ندش  رفاک   ) دادترا هلأسم  هب  هراشا  زا  دعب  نارمع  لآ  هروس  هیآ 89  رد  و  2 ـ 

( دنیآ رب  ناربج  ماقم  رد  و   ) دنیامن حالـصا  دننک و  هبوت  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  رگم  ٌمیحَر ; ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِاَف  اوُحَلْـصَا  َو  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  اُوبات 
َنیِذَّلا َِّالا   :» دیامرف یم  اهنآ  موش  تشونرـس  ناقفانمرکذ و  زادعب  ءاسن ، هروس  هیآرد 146  و  3 ـ  تسا ». هدنـشخب  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز 

گنچ یهلا  تیانع  لیذ  هب  دـنیامن و  حالـصا  ناربج و  دـننک و  هبوت  هک  اهنآ  رگم  ِهِّلل ; مُهَْنیِد  اوُصَلْخَا  َو  ِهّللِاب  اوُمَـصَتْعا  َو  اوُحَلْـصَاَو  اُوباـت 
دننام انز و  ماّهتا  ندرک  دراو   ) فذق دـیدش  تازاجم  رکذ  زا  دـعب  رون  هروس  هیآ 5  رد  و  دنیامن ». صلاخ  ادـخ  يارب  ار  دوخ  نید  دـننز و 

رگم ٌمیحر ; ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِاَف  اوُحَلْـصَا  َو  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  اُوبات  َنیِذَّلا  َِّالا  : » دیازفا یم  ترخآ ، ایند و  رد  اهنآ  دیدش  تازاجم  و  يرگید ) هب  نآ 
ماجنارس و  5 ـ  تسا ». نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  دشخب  یم  ار ) اهنآ   ) دنوادخ هک  دنیامن  ناربج  دننک و  هبوت  نآ  زا  دعب  هک  یناسک 

ْنِم اُوبات  َُّمث  ۀـَلاهَِجب  َءوُّسلا  اُولِمَع  َنیذَّلل  َکَّبَر  َّنِا  َُّمث  : » میناوخ یم  لحن  هروس  هیآ 119  رد  ناهانگ ، همه  رد  یّلک  نوناق  کـی  تروص  هب 
هبوت سپس  دنا و  هدرک  يدب  تلاهج  يور  زا  هک  اهنآ  هب  تبـسن  تراگدرورپ  اّما  ٌمیحر ; ٌروُفَغل  اهِدَْعب  ْنِم  َکَّبَر  َّنِا  اوُحَلْـصَا  َو  َِکلذ  ِدَْعب 

هط هروس  هیآ 82  رد  ینعم  نیمه  هیبش  229 6 ـ  هحفص تسا ». نابرهم  هدنزرمآ و  نآ  زا  دعب  دنوادخ  دنا  هدمآ  رب  ناربج  ماقم  رد  هدومن و 
دروآ و نامیا  دنک و  هبوت  ار  هک  ره  نم  يَدَتْها ; َُمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَِمل  ٌراّفََغل  ّینَا  َو  : » دـیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا  هدـمآ  زین 

ناربج ینعی   ) حلاص لمع  تشگ و  زاب  هلأسم  رب  هوالع  اج  نیا  رد  مشخب ». یم  مزرمآ و  یم  دوش  تیاده  سپس  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع 
ناسنا دنک و  یم  مک  ار  نامیا  رون  هانگ  عقاو  رد  تسا . هدش  هراشا  زین  تیاده  نامیا و  هلأسم  هب  تسا ، هبوت  یساسا  نکر  ود  هک  هتـشذگ )

نیمه هیبش  زاب  7 ـ  ددرگ . زاب  تیاده  هار  هب  دنک و  نامیا  دیدجت  هبوت  زا  دعب  دیاب  لیلد ، نیمه  هب  دزاس ; یم  فرحنم  تیاده  قیرط  زا  ار 
ره ٌمیحَر ; ٌروُفُغ  ُهَّناَف  َحَلْـصَا  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َبات  َُّمث  َۀلاهَِجب  ًءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنَا  : » دـیامرف یم  هک  هدـمآ  زین  ماعنا  هروس  هیآ 54  رد  ینعم 

هدنزرمآ وا  هک )  ارچ  دوش  یم  ادخ  تمحر  لومشم   ) دیامن ناربج ) و   ) حالصا هبوت و  سپـس  دنک  ینادان  يور  زا  يدب  راک  امـش  زا  سک 
یّتح رافغتسا و  نتفگ  هب  اهنت  یقیقح  هبوت  هک  دوش ، یم  راکـشآ  ًالماک  هبوت  هلأسم  رد  نآرق  قطنم  قوف ، تایآ  عومجم  زا  تسا ». نابرهم 

رد هک  يدسافم  هداد و  خر  هتشذگ  رد  هک  ییاه  یهاتوک  دیاب  نیا  رب  نوزفا  هکلب  تسین ، هدنیآ  رد  كرت  رب  میمصت  هتـشذگ و  زا  تمادن 
لماک يوشتـسش  ددرگ و  ناربج  دراد  ناکما  هک  اج  نآ  ات  هدراذـگ  هعماج  رد  هانگ  هک  یئوس  راثآ  هدـمآ و  دوجو  هب  ناسنا  ناج  حور و 
هملک هک  تسا  نیا  تسا  هّجوت  نایاش  اجنیا  رد  هک  يرگید  هتکن  هّللارفغتـسا ! نتفگ  اـهنت  هن  هاـنگ  زا  یقیقح  هبوت  تسا  نیا  دوش ، لـصاح 

ار تافام  ناربج  هنوگره  هک  دراد  يا  هدرتسگ  عماج و  موهفم  نآرق  تاریبعت  زا  يرایـسب  دـننام  ـالاب  تاـیآ  رد  هبوت  رکذ  زا  دـعب  حالـصا 
دنتسه تایح  رد  رگا  دنادرگ ; زاب  اهنآ  هب  تسا  هدرک  لامیاپ  مدرم  زا  هک  ار  یقوقح  دیاب  راک  هبوت  صخش  1 ـ  هلمج : زا  دوش ، یم  لماش 

دشاب هدرک  راد  هّکل  تناها  ای  ندرک  تبیغ  رطاخ  هب  ار  یـسک  ّتیثیح  رگا  2 ـ  دناسرب . اهنآ  ناثراو  هب  دـنا  هتفر  ایند  زا  رگا  و  ناشدوخ ، هب 
. ددرگ یـضار  وا  حور  ات  دـهد  ماجنا  وا  يارب  ریخ  راـک  هتفر ، داـب  رب  ّتیثیح  یفـالت  هب  تسا  هتفر  اـیند  زا  رگا  و  دـبلطب ، ّتیلح  وا  زا  دـیاب 
ار نآ  هراّفک  رذن ) دهع و  نتسکش  ًادمع و  هزور  كرت  دننام   ) دراد هراّفک  رگا  و  دیامن . اضق  دش ، توف  وا  زا  یتادابع  رگا  230 3 ـ  هحفص

فرطرب تعاطا  رون  اب  ار  لد  تملظ  ات  دنک  یگدنب  تعاطا و  ردـقنآ  دـیاب  دزاس ، یم  کیرات  ار  بلق  هانگ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  4 ـ  دهدب .

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


جهن رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  راصق  تاـملک  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  حالـصا  ینعم  ریـسفت  هراـبرد  نخـس  نیرتعماـج  دزاـس .
نخس زرط  زا  ماما  ییوگ  َهّللا  ُرِفْغَتْسَأ  تفگ : ترضح  نآ  رضحم  رد  یسک  تسا . هدمآ  لماک  عماج و  ینعم  هب  رافغتـسا  حرـش  رد  هغالبلا 

تفشآ و رب  رافغتـسا  نیا  زا  تهج  نیمه  هب  یعقاو ، هن  دراد و  يروص  هبنج  رافغتـسا  نیا  هک  تسناد  یم  شلامعا  قحاول  قباوس و  ای  وا و 
رافغتسا تسیچ ؟ رافغتسا  یناد  یم  ایآ  دیرگب ، وت  يازع  رب  تردام  َْنیِّیِّلِْعلا ; ُۀَجَرد  ُرافِْغتْسالَا  ُرافِْغتْسالا ؟ اَم  يرْدَتَا  َکُُّما  َْکتَلِکَث  : » دومرف

اُهلَّوَا .« » دراد هلحرم ) و   ) ینعم شش  اّما  تسا  هملک  کی  رافغتسا  ناعَم ; ِۀَّتِس  یلَع  ٌِعقاو  ٌمِسا  َوُهَو  : » دوزفا سپس  تسا »! ناگبترم  دنلب  ماقم 
يارب نآ  كرت  رب  میمـصت  مود ، ًادـَبَا ; ِْهَیِلا  ِدوَْـعلا  ِكَْرت  یَلَع  ُمْزَْعلَا  یناَّثلاَو  .« » تـسا هتـشذگ  زا  ینامیـشپ  تـسخن ، یـضَم ; اـم  یلَع  ُمَدَّنلَا 
مدرم زا  هک  ار  یقوقح  هک  نیا  موس  ٌۀَِعبَت ; َْکیَلَع  َْسَیل  َسَْلمَا  َهّللا  یَْقَلت  یّتَح  ْمُهَقوُقُح  َنیقُولْخَْملا  َیِلا  َيِّدَءُوت  ْنَا  ُِثلاّثلا  َو  .« » تسا هشیمه 

ۀَْضیِرَف ِّلُک  َیِلا  َدِمْعَت  ْنَا  ُِعباّرلا  َو  .« » دشابن وت  رب  یسک  ّقح  راگدرورپ  تاقالم  ماگنه  هک  يا  هنوگ  هب  ینادرگ ، زاب  اهنآ  هب  يا  هدرک  عیاض 
ماـجنا ار  نآ  هراّـفک  اـیاضق  و   ) يروآ اـج  هب  ار  نآ  ّقح  هدـش  توف  وت  زا  هک  یبـجاو  ره  هک  نیا  مراـهچ  اـهَّقَح ; َيِّدَؤـُتَف  اهَتْعَّیَـض  َکـْیَلَع 

; ٌدـیِدَج ٌمَْحل  امُهَْنَیب  َأَْشنَیَو  ِمْظَْعلِاب  َدـْلِْجلا  َقِْصُلت  یّتَح  ِنازْحالِاب  ُهَْبیِذـُتَف  ِتْحُّسلا  یَلَع  َتَبَن  يَّذـلا  ِمْحَّللا  َیِلا  َدِـمْعَت  ْنَا  ُسِماـْخلا  َو  (.« » یهد
هب هزات  تشوگ  و  دنامن ، یقاب  نآ  زا  يزیچ  ات  ینک ، بآ  هانگرب  هودنا  اب  هدیئور ، تمادنارب  مارح  هطساو  هب  هک  ییاهتـشوگ  هک  نیا  مجنپ 
نآ مشش  َهّللا ; ُرِفْغَتْـسَا  ُلوُقَت  َِکلذ  َْدنِعَف  ِۀَیِـصْعَْملا  َةَوالَح  ُهَْتقَذأ  امَک  ِۀَعاَّطلا  َملَا  َمْسِْجلا  َقیُِذت  ْنَا  ُسِداّسلاَو   » 231 هحفص دیورب ». نآ  ياج 

رفغتـسا وگب  لحارم  نیا  ّیط  زا  سپ  و  یـشچب ، زین  ار  تعاـط  جـنر  درد و  يا  هدیـشچ  ار  هاـنگ  ینیریـش  تّذـل و  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  هک 
ای : » دراد یم  هضرع  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  داـیز  نب  لـیمک  زا  يرگید  تـیاور  رد  ینعم  نـیمه  ( 1 !«) هّللا

، دیامن یم  رافغتسا  نآ  زاو  دنک  یم  یهانگ  ناسنا  نانمؤمریما ! يا  ِرافِْغتْسِْالا ;؟ ُّدَح  امَف  ُْهنِم  َهّللاُرِفْغَتْسَیَف  َْبنَّذلا  ُبیـُصی  ُْدبَْعلَا  َْنینِمؤُْملاَریِمَا 
: متفگ ( 2;) ْسَب ُْتُلق  : » دیوگ یم  لیمک  تسا ». هبوت  نآ  ّدـح  دایز ! نب  لیمک  يا  ُۀـَبوَّتلَا ; دایِز ، َْنب  اَی  : » دومرف ماما  تسیچ »؟ رافغتـساّدح 

َهّللا ُرِفْغَتْسَا  ُلوُقَی  ًاْبنَد  َباصَا  اذَا  َْدبَْعلا  َّنِا  َلاق  « »؟ تسا هنوگچ  سپ  مدرک  ضرع  َْفیَکَف ;؟ ُْتُلق  « » هن دومرف : ال ; َلاق : !« » تسا یفاک  نیمه 
َو ُْتُلق  .« » دـنک يراج  نابز  رب  یتکرح  زاغآرـس  ناونع  هب  ار  رافغتـسا  دوش ، یم  بکترم  یهانگ  ناـسنا  هک  یماـگنه  دومرف : ِکـیرحَّتلِاب ;
هب نابز  اـهبل و  دومرف :: ِۀَـقیقَْحلِاب ; َکـِلذ  َِعْبُتی  ْنَا  ُدـْیُِری  ُناـسِّللا  َو  ُناـتَفَّشلَا  َلاـق : « »؟ تسیچ تکرح  زا  روظنم  مدرک  ضرع  ُکـیرحَّتلاام ;
»؟ تسیچ تقیقح  مدرک  ضرع  ُۀَـقیقَْحلا ;؟ اَمَو  ُْتُلق  .« » دزاس گنهامه  تقیقح  اـب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  شدوصقم  دـیآ و  یم  رد  شدرگ 

حبق و هب  تبـسن   ) لد رد  هک  تسا  یقیدصت  روظنم  دومرف : ُْهنِم ; َرَفْغَتْـسا  يَّذـلا  ِْبنَّذـلا  َیِلا  َدوُعَیال  ْنَا  ٌرامِْـضا  َو  ِْبلَْقلا ، ِیف  ٌقیدْـصَت  َلاق  »
.« دنکن تشگ  زاب  تسا  هدرک  رافغتسا  نآ  زا  هک  یهانگ  هب  زگره  هک  دریگب  میمصت  دوش و  لصاح  هانگ ) یتشز 

مود تمسق 

»؟ تسا ناگدـننک  هبوت  هرمز  رد  دـهد  ماجنا  ار  راک  نیا  یماگنه  َنیرِفْغَتـسُْملا ; َنِم  ُهَّنِاَف  َِکلذ  َلَعَف  اذِاَف  : » مدرک ضرع  دـیوگ  یم  لـیمک 
تاملک هغالبلا ، جـهن  یقرواـپ 1 . تسا »؟ هنوگچ  یقیقح  هبوت  سپ  َكاذ ; َْفیَکَف  : » متفگ دـیوگ  یم  لـیمک  هن » دوـمرف : ماـما  ـال ; َلاـق : »

هب نیا  ُهَدـَْعب ; ِلْصالا  َیِلا  ُْغْلبَت  َْمل  َکَّنَِـال  : » دومرف ماـما   232 هحفـص دـشاب . یم  سب  یـسراف  هملک  نامه  هملک  نیا  . 2 هملک 417 . راصق ،
، رافغتـسا لصا  سپ  َوُه ;؟ ام  ِرافِْغتْـسِْالا  ُلْصَاَف  : » دـنک یم  ضرع  لیمک  يا »! هدیـسرن  هبوت  هشیر  ساسا و  هب  زونه  وت  هک  تسا  نآ  رطاـخ 
هک یهانگ  زا  هبوت  هب  تشگزاـب  َْنیِدـِباْعلا ; ِۀَـجَرَد  َلَّوَا  َیِه  َو  ُْهنِم  َتْرَفْغَتِْـسا  يذَّلا  ِْبنَّذـلا  َنِم  ِۀـَبوَّتلا  َیِلا  ُعوُجُّرلَا  : » دومرف ماـما  تسیچ »؟

كرت ُّتِس ; ناعَِمل  ٌِعقاو  ٌمِْسا  ُرافِْغتْسِْالا  َو  ِْبنَّذلا  َكَْرت  َو  : » دوزفا ماما  سپـس  تسا ». نادباع  هجرد  نیتسخن  نیا  و  يدرک ، نآ  زا  رافغتـسا 
هدمآ هغالبلا  جهن  راصق  تاملک  رد  هک  ار  يا  هناگشش  لحارم  نامه  سپـس  دراد : هلحرم  ینعم و  شـش  هک  تسا  یمـسا  رافغتـسا  هانگ و 
نایب ثیدـح  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هک  تسا  نیا  هبوت  رگا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  ( 1 .) دومرف نایب  توافت  یمک  اب  دوب ،
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دننام تسا ، لماک  هبوت  طرش  الاب  هناگ  شـش  طیارـش  زا  یـضعب  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  یلو  درک . ادیپ  ناوت  یم  يراک  هبوت  رتمک  هدومرف ،
ناکرا زا  مود  لّوا و  تمسق  ناّققحم ، زا  یضعب  ریبعت  هب  و  تسا . مزال  بجاو و  طیارش  ءزج  رگید ، طرـش  راهچ  اّما  مشـش ، مجنپ و  طرش 

لوسر زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 2 .) تسا لامک  طیارـش  زا  مشـش  مجنپ و  تمـسق  و  مزال ، طیارـش  زا  مراـهچ  موس و  تمـسق  ،و  تسا هبوت 
َو ِّقَْـحلا ، ِموُُزلَو  ِلِـطاْبلا ، ُكَرت  َو  ِِهلَمَع ، یف  ِهِّلل  ُۀَحیـصَّنلا  ٌۀََـعبْرَاَف : ِِبئاـّتلا  ُۀَـمالَع  اَّمَا  : » دوـمرف هک  میناوـخ  یم  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ
لـطاب و كرت  و  ادـخ ، ناگدـنب ) نییآ و   ) يارب یهاوـخ  ریخ  تـسخن  تـسا : زیچ  راـهچ  راـک  هبوـت  ناـسنا  تمـالع  ِْریَْخلا ; یَلَع  ُصرِْحلا 

یهارمگ ببـس  هک  هدوب  یلمع  وا  هاـنگ  رگا  هک  تسا  هّجوـت  لـباق  زین  هتکن  نیا  ( 3 .«) ریخ راک  ماجنا  يارب  ناوارف  شـالت  قح و  تمزـالم 
حالصا و اه  هتـشون  تباتک و  قیرط  زا  ای  دشاب  نخـس  نایب و  قیرط  زا  هاوخ  ادخ ، نید  رد  يراذگتعدب  ءوس ; تاغیلبت  دننام  هدش  نارگید 
ناوت و رد  هک  اجنآ  اـت  دـنا  هدـش  هدیـشک  فارحنا  هب  وا  لـمع  رطاـخ  هب  هک  ار  يدارفا  ماـمت  هک  دوش  یم  لـصاح  یتروص  رد  نآ  ناربج 

موحرم زا  يونعم  راـتفگ  . 2 هحفص 27 . دلج 6، راحب ، یقرواپ 1 . تسین . هتفریذـپ  وا  هبوت  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنادرگ ، زاب  دراد  تردـق 
ناگدـننک فیرحت  هک  دوـش  یم  نشور  اـج  نیا  زا  233 و  هحفص هحفـص 32 . لوقعلا ، فحت  . 3 هحفـص 139 . يرهطم ، هّللا  تیآ  دـیهش 

حیحـص نیا  تسا . نیگنـس  تخـس و  اهنآ  هبوت  دح  هچ  ات  دـنوش ، یم  مدرم  یهارمگ  هیام  هک  یناسک  مامت  ناراذـگتعدب و  یهلا و  تایآ 
و دناشکب ، یهارمگ  هب  ار  مدرم  تالاقم  اهباتک و  نتـشون  یعمج و  طابترا  لئاسو  تاعوبطم و  قیرط  زا  ای  ماع  ألم  رد  رفن  کی  هک  تسین 
رد هک  یناسک  نینچمه  تسین ! لوبقم  زگره  يا  هبوت  نینچ  نیقی  هب  دیامن ، وفع  ياضاقت  ادـخ  هاگـشیپ  زا  دینـشنب و  تولخ  هناخ  رد  دـعب 

دنیآ یم  فرط  دزن  یـصوصخ  دعب  ،و  دنزاس یم  مهّتم  روما  نیا  لاثما  یتّفع و  یب  ییوگغورد و  هب  ار  يدارفا  ماع ، ألم  ّتیعمج و  روضح 
ار اهنآ  فرط  هک  نیا  رگم  تسین ، لوبق  زین  اهنآ  هبوت  کـش  یب  دـننک ، یم  هبوت  تولخ  هناـخ  رد  اـهنآ  باـیغ  رد  اـی  دـنبلط ، یم  ّتیلح  و 

یم مدرم  هب  تمهت  هک  يدارفا  میناوخ  یم  يدّدـعتم  تایاور  رد  لیلد ، نیمه  هب  دـنریگب . سپ  زاب  ار  دوخ  نانخـس  ماع  ألم  رد  ای  دـشخبب ،
سپ زاب  ار  دوخ  نانخس  هک  دوش  یم  لوبق  اهنآ  هبوت  یتروص  رد  یعرش ، ّدح  يارجا  زا  دعب  دنهد ، یم  صاخشا  هب  اوران  ياهتبسن  و  دننز ،

هک یسک  ایآ  دندرک : لاؤس  شترضح  زا  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يربتعم  ثیدح  رد  دنک . بیذکت  ار  دوخ  و  هتفرگ ،
َو ِمامِْالا  َْدنِع  ُهَسْفَن  َبِّذَُکی  َو  َلاق  اّمِم  َعجْرَی  ْنَا  ُُهَتبَوت  َو  َبات  اذِا  : » دومرف تسا ؟ لوبقم  شتداهـش  دنک  هبوت  رگا  دش  يراج  وا  رب  یهلا  ّدـح 

هچنآ زا  هک  تسا  نیا  هب  شا  هبوت  دنک و  هبوت  هک  یماگنه  يرآ ) ;  ) َِکلَذ َدَْعب  ُهَتَداهَـش  َلَبْقَی  ْنَا  ِمامِْالا  یَلَع  َّنِاَف  َلَعَف  اذِاَف  َنیِملْـسُْملا ، َْدنِع 
هک تسا  مزال  ماما  رب  دـنک  نینچ  هک  یماگنه  دـنک ، بیذـکت  ار  دوخ  نانخـس  دوش و  رـضاح  نیملـسم  دزن  ماما و  دزن  و  ددرگ ، زاب  هتفگ 

ِنالُِفل ْلـُق  ِءاـِیبنالا  ْنِم  ٍِّیبَن  یِلا  َّلَـجَوَّزَع  ُهّللا  یَحْوَا  : » میناوخ یم  يرگید  ثیدـح  رد  ( 1 («) تسا لوبق  شا  هبوت  و   ) دریذـپب ار  وا  تداـهش 
ناربمایپ زا  یکی  هب  دنوادخ  ُْهنَع ; َعِجْرَیَف  ِْهَیِلا  ُهَتْوَعَدام  یِلا  َتام  ْنَم  َّدَُرت  یّتَح  ََکل ، ُبیِجَتْسَا  ام  َُکلاصْوَا ، َعِطَْقنَت  یّتَح  ینَتْوَعَد  َْول  ِیتَّزِعَو 

ار وت  ياعد  توعد  دوش ، ادـج  مه  زا  وت  ياهدـنب  هک  یناوخب  ارم  ردـق  نآ  رگا  دـنگوس  متّزع  هب  وگب  صخـش  نالف  هب  هک  داتـسرف  یحو 
هار زا  ینک و  هدنز  دنا  هتفر  ایند  زاو  دنا  هدش  فرحنم  وت  توعد  رطاخ  هب  هک  ار  یناسک  ات  مریذپ ،) یمن  ار  تا  هبوت  و  منک (  یمن  تباجا 
نیا  234 هحفـص تاداهـش .) باوبا  زا  باب 37 ، کـی ، ثیدـح   ) هحفـص 283 ، 18 دلج هعیّـشلا ، لئاسو  یقرواـپ 1 . ( 1 !«) دـندرگ زاب  اطخ 

دهاوخ یعطقم  ای  يروص  هبنج  رتشیب  هبوت  نآ  نودب  تسا و  هدرتسگ  دح  هچ  ات  ناربج  حالصا و  هلأسم  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخب  ثیدح 
یم تعانق  رافغتـسا  رکذ  هب  اهنت  ناهانگ  هوبنا  ربارب  رد  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  تسا  رکذ  هب  مزال  اج  نیا  رد  هک  ینخـس  نیرخآ  تشاد .

هب دنیامن . یم  ازهتسا  ار  رافغتسا  هبوت و  ای  دنشک و  یم  هّیرخس  هب  ار  دوخ  ییوگ  دنیامن  لیصحت  ار  نآ  طیارـش  ناکرا و  هک  نآ  یب  دننک ،
َوُه َو  ِْبنَّذـلا  یَلَع  ُمیقُْملا  َو  َُهل ، َْبنَذال  ْنَمَک  ِْبنَّذـلا  َنِم  ُِبئاّتلَا  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یتیاور  رد  لیلد ، نیمه 
اّما هدزن ، رس  وا  زا  یهانگ  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ، طیارّشلا ) عماج  لماک و   ) هبوت شیوخ  هانگ  زا  هک  یـسک  ُءِزْهَتْـسُْملاَک ; ُْهنِم  ٌرِفْغَتْـسُم 

(2 .) دیامن یم  ءازهتسا  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ، یم  رافغتسا  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دهد  یم  همادا  ار  هانگ  هک  یسک 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ یلقن ای  تسا  یلقع  هبوت  یلوبق  5 ـ 

رب حوضوب  زین  تایاور  تایآ و  و  تسا . لوبقم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دشاب  طیارّشلا  عماج  رگا  هبوت  هک  دنراد  رظن  قاّفتا  مالـسا  ياملع  همه 
طوقس دندقتعم : یعمج  دراد . دوجو  ییاهثحب  تسا ، یلقن  ای  ییالقع  ای  یلقع  هبوت  لوبق  ایآ  هک  نیا  رد  یلو  دنک ، یم  تلالد  بلطم  نیا 
تـسا نکمم  ًالماک  دشخبن  ار  شا  هدنب  هانگ  هبوت  زا  دعب  دنک  هدارا  دنوادخ  رگا  دراد ; لّضفت  هبنج  هبوت ، زا  دـعب  یهلا  تازاجم  باقع و 

ار وا  دـناوت  یم  دـیامن ، یهاوخ  رذـع  سپـس  دـنک ، ملظ  يرگید  ّقح  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  لومعم  زین  مدرم  ناـیم  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
زا دعب  ار  وا  شریذپ  مدع  یّتح  دنا ، هتـسناد  مزال  بجاو و  هبوت  هلیـسو  هب  ار  باقع  طوقـس  رگید  یعمج  هک  یلاح  رد  دشخبن . ای  دـشخبب 

.2 هحفص 219 . دـلج 69 ، راحب ، یقرواپ 1 . تسین . اور  دـنوادخ  رب  ًامّلـسم  راـک  نیا  و  دـنناد ، یم  دنـسپان  تشز و  مرجم ، یهاوخ  رذـع 
هک نیا  نآ  ،و  تفریذـپ ار  یموـس  رظن  اـج  نیا  رد  تسا  نکمم   235 هحفص هحفص 435 . ثیدـح 10 ) هبّوتلا ، باب   ) دلج 2 ، یفاک لوصا 

يـالقع ياـنب  یلو  درمـش  یمن  مزـال  بجاو و  ار  یهاوخ  رذـع  هبوت و  شریذـپ  لـقع ، هچ  رگا  ینعی  تسا ، ییـالقع  رما  هبوت ، لوبق  موزل 
ناربج ار  دوخ  لمع  ءوس  راثآ  مامت  و  دـمآرب ، یهاوخ  رذـع  ماقم  رد  دـعب  و  داد ، ماـجنا  یفـالخ  راـک  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  رب  ناـهج 
یقوقح رگا  و  دومن ، تیثـیح  هداـعا  دوب ، هتفر  تسد  زا  یـسک  تیثـیح  رگا  تسا ، هتفرن  ناـیم  زا  زیچ  چـیه  ییوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دوـمن ،

رد درب ; نایم  زا  یفلتخم  قرط  زا  ار  وا  یتحاران  دوب ، هدـش  تحاران  ًاـبلق  فرط  رگا  و  درک ، ناربج  لـماک  روطب  ار  قح  دوب ، هدـش  لاـمیاپ 
زا جراخ  زوت و  هنیک  ار  وا  دریذـپن ، یـسک  رگا  و  دـنریذپ ، یم  ار  هبوت  رذـع و  هک  تسا  نیا  رب  ناهج  يالقع  ماـمت  ياـنب  یطیارـش ، نینچ 

هنوگ نیا  رد  هک  تسا  رتراوازـس  زیچ ، ره  سک و  ره  زا  زاین  یب  لاعتم و  رداق  دـنوادخ  کش  یب  دنرمـش . یم  قالخا  ّتیناـسنا و  نیزاوم 
و تشاذگ ، رتارف  نیا  زا  ار  اپ  تسا  نکمم  هکلب  دـنک . رظن  فرـص  اهنآ  تازاجم  زا  دریذـپب و  ار  ناراک  هبوت  یهاوخ  رذـع  هبوت و  دراوم ،
تادابع و زا  دنوادخ  میناد  یم  هک : نیا  حیـضوت  تسناد . ضرغ » ضقن  حبق  هدـعاق   » رب یکّتم  ار  نآ  درمـش و  یلقع  ار  هبوت  لوبق  بوجو 

ناج حور و  تادابع ، ریاس  هزور و  زامن و  تسا ; ناگدنب  تیبرت  لماکت و  يارب  وا  فاطلا  یهلا  فیلاکت  تسا و  زاین  یب  ناگدـنب  تعاطا 
. دراد ریثأت  ام  لماکت  رد  يوحن  هب  مادـک  ره  تامّرحم  تابجاو و  ریاس  دزاس ; یم  رتکیدزن  ادـخ  هب  زور  هب  زور  دـهد و  یم  شرورپ  ار  ام 

دنم هرهب  نآ  يونعم  يّداـم و  عفاـنم  زا  اـت  دنتـسه  ادـخ  هناـخ  تراـیز  هب  رومأـم  مدرم  ْمَُهل ;» َِعفاـنَم  اوُدَهْـشَِیل  : » میناوـخ یم  جـح  هراـب  رد 
لئاذر زا  هعماج  درف و  یکاپ  هیام  تاکز  و  ( 3) اوقت ببس  هزور  و  ( 2) رکنم ءاشحف و  زا  یهن  ببس  زامن ، نآرق ، رگید  تایآ  رد  ( 1 «) دنوش

و ربک ...  زا  ناسنا  نتساریپ  ببس  زامن  و  كرـش ، زا  یکاپ  هیام  نامیا  زین  یمالـسا  تایاور  رد  ( 4 .) تسا هدش  هدرمش  تافارحنا  یقالخا و 
، توبکنع هروس  . 2 هیآ 28 . ّجح ، هروس  یقرواپ 1 . ( 1 .) تسا هدش  هدرمش  و ....  مالسا ، تّزع  ببـس  داهج  و  نیملـسم ، تدحو  هیام  جح 

هقلح ناسنا و  تداعس  بابـسا  یهلا  فیلاکت  همه  بیترت ، نیا  هب   236 هحفص هیآ 103 . هبوت ، هروس  . 4 هیآ 183 . هرقب ، هروس  . 3 هیآ 45 .
هب برق  ّتیدوبع و  ماقم  هب  ندیـسر  ناسنا و  شنیرفآ  یلـصا  فدـه  هک  یلماکت  تداعـس و  ناـمه  دـنوش ، یم  بوسحم  وا  لـماکت  ياـه 
هک ارچ  تسا  لـماکت  ياـه  هقلح  نیا  زا  یکی  نآ  لوبق  هبوت و  بوجو  کـش  یب  ( 2 () َنوُُدبْعَِیل ِّالا  َس  ْـ نِْالا َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو   ) تسادـخ

دنام یمزاب  لماکتزا  نیقی  هب  دـنیاشگن ، وا  يور  هب  ار  تشگزاب  هار  رگا  دـنز ، یم  رـسوا  زا  ییاهاطخ  تسین و  موصعم  لاـحره  هب  ناـسنا 
، اـمن ناربـج  يدرک  عیاـض  هتـشذگرد  ار  هچنآ  ماـمت  و  درگ ، زاـب  ادـخ  يوس  هب  دزرـس  وت  زا  ییاـطخ  رگا  هک  دوش  مـالعا  وا  هب  رگا  یلو 

مدع هک : نیا  هجیتن  دوب . دهاوخ  رترود  اطخ  فارحنا و  زا  و  رتکیدزن ، لماکت  تداعـس و  هب  یـسک  نینچ  دریذـپ ; یم  ار  وت  هبوت  دـنوادخ 
نیا هب  هبوت  شریذپ  مدع  و  هدوب ، ناسنا  لماکت  تیبرت و  تاعاط ، فیلاکت و  زا  فدـه  نوچ  دوش ، یم  ضرغ  ضقن  ببـس  هبوت ، شریذـپ 

لماکت اب  هک  تسا  يا  هفـسلف  ياراد  هبوت  هک : نیا  نخـس  هاتوک  . دـیامن یمن  ضرغ  ضقن  زگره  میکح  دـنوادخ  و  دـنز ، یم  هبرـض  راـک 
هک ارچ  ددرگ ، یم  رب  بقع  هب  ناـسنا  هکلب  دور ; یم  نیب  زا  لـماکت  هزیگنا  دوش ، هتـسب  هبوت  ياـهرد  رگا  دراد ; کـیدزن  طاـبترا  ناـسنا 

، لـیلد نیمه  هب  تسرد  دـنک ;و  كرت  ار  رگید  ناـهانگ  هک  دراد  یلیلد  هچ  تروص  نیا  رد  تسین و  وا  يارب  یتاـجن  هار  دـنک  یم  رّوصت 
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تیبرت دروم  دارفا  يور  هب  ار  تشگزاب  هبوت و  هار  دنتسین ، دنبیاپ  هک  اهنآ  دنتسه و  یهلا  نایدا  هب  دنبیاپ  هک  اهنآ  هاوخ  يرـشب  نایبرم  مامت 
اب مأوت  هبوت  لوبق  بیترت ، نیا  هب  و  ددرگن . شوماخ  اهنآ  رد  لامک  يوس  هب  تکرح  ناربج و  حالـصا و  هزیگنا  هلعـش  ات  دـنراذگ  یم  زاـب 

. دشاب یم  راکنا  لباق  ریغ  تباث و  يرما  زین  لقع ، القع و  مکح  هب  هکلب  تسا  مّلسم  تباث و  تایاور ، تایآ و  مکح  هب  اهنت  هن  طیارش 

هبوت رد  ضیعبت  6 ـ 

زا یضعب  زا  ناسنا  تسا  نکمم  ایآ   237 هحفص هیآ 56 . تایراذ ، هروس  . 2 هلمج 252 . زا  سابتقا  راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 .
تبیغ مه  بارـش و  ندیـشون  بکترم  مه  هک  تسا  یـصخش  ًالثم ، دوش ; یم  يرگید  ناـهانگ  بکترم  هک  یلاـح  رد  دـنک  هبوت  ناـهانگ 

هتفرگن ار  یمیمصت  نینچ  تبیغ  دروم  رد  هک  یلاح  رد  دنک  كرت  هشیمه  يارب  ار  بارـش  ندیـشون  تسا ، هتفرگ  میمـصت  دوش ، یم  مدرم 
هب تشگزاب  اهنآ  همه  اریز  دـنک ، هبوت  ناهانگ  مامت  زا  دـشاب و  هتـشاد  یناـگمه  یمومع و  هبنج  دـیاب  هبوت  هک  دوش  یم  هتفگ  هاـگ  تسا .
هن دنک  كرت  ار  یهانگ  ره  دیاب  دشاب ، نامیـشپ  راک  نیا  زا  هک  یـسک  یقیقح ; يالوم  میرح  نتـسکش  و  دنک ، یم  راگدرورپ  اب  تفلاخم 

درادـن یعنام  هبوت  رد  ضیعبت  هک  تسا  نآ  قح  یلو  دزرو . رارـصا  نآ  رب  دوش و  بکترم  ار  رگید  یهانگ  دـنک و  هبوت  یهانگ  زا  هک  نیا 
ار نآ  زین  شردپ  لوق  زا  تسا و  هدرک  حیرصت  ینعم  نیا  هب  زین  هداعّسلا » جارعم   » رد یقارن »  » موحرم دننام  قالخا  ملع  ناگرزب  زا  یضعب  )
رت و حـیبق  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  اـی  دـشاب ، رتهاـگآ  نآ  موش  بقاوع  زا  دـسرتب و  رتشیب  یهاـنگ  زا  ناـسنا  تسا  نکمم  اریز  هدومن .) لـقن 

شتازاجم ای  رتمک  شحبق  هک  يرگید  ناهانگ  بکترم  هک  یلاح  رد  دنک  هبوت  هانگ  نآ  زا  تهج ، نیمه  هب  دـشاب ;و  رتدـیدش  شتازاجم 
ناهانگ زا  ًابلاغ  تسا ، هنوگ  نیمه  زین  ناگدننک  هبوت  رثکا  هبوت  دوش . یم  تسا  رتمک  شیاهنایز  دـسافم و  هب  تبـسن  وا  یهاگآ  ای  رتفیفخ 

ای ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  هدـشن  هدینـش  زگره  دـنهد و  ماجنا  ار  يرگید  هانگ  تسا  نکمم  هک  یلاـح  رد  دـننک ، یم  هبوت  یّـصاخ 
همه زا  هبوت  دـیاب  هک  دـنک  دـیکأت  و  درمـشب ، رابتعا  یب  ار  اه  هبوت  هنوگ  نیا  مالـسا  ياملع  زا  یملاع  ای  مالـسلا ) مهیلع  ) ناـماما زا  یماـما 

ابر دروم  رد  ًالثم ، دوش . یم  هدید  هبوت  رد  ضیعبت  ینعی  ینعم  نیا  هب  ینشور  تاراشا  زین  دیجم  نآرق  زا  يدّدعتم  تایآ  رد  دشاب . ناهانگ 
زا امش  ياه  هیامرس  دوش و ) یم  هتفریذپ  امـش  هبوت   ) دینک هبوت  رگا  ْمُِکلاْومَا ; ُسُوئُر  ْمُکَلَف  ُْمْتُبت  ْنِا  َو  : » دیامرف یم  هک  میناوخ  یم  ناراوخ 

َو ِهّللا  َۀَنَْعل  ْمِْهیَلَع  َّنَا  ْمُُهئازَج  َِکئلُوا  : » دیامرف یم  دنوش ، دترم  نامیا  زا  دـعب  هک  يدارفا  دروم  رد  و  هیآ 279 ) هرقب ، هروس  . ) تسامش نآ 
نعل هک  تسا  نیا  اـهنآ  رفیک  ٌمیحَر ; ٌروـُفَغ   238 هحفـص َهّللا  َّنِاَف  اْوُحَلْـصَا  َو  َِکلذ  ِدـَْعب  ْنِم  اُْوبات  َنیذَّلا  ِّالا  َْنیعَمْجَا ...  ِساّنلا  َو  ِۀـِکئالَْملا 

هدـنزرمآ و دـنوادخ  دـنیامن ، حالـصا  و  دـننک ، هبوت  نآ  زا  سپ  هک  یناـسک  رگم  تسا ... اـهنآ  رب  یگمه  مدرم ، ناگتـشرف و  دـنوادخ و 
رکذ زا  دـعب  دـنوش  یم  هعماج  یهاـبت  ثعاـب  هک  یناـسک  نیبراـحم و  دروم  رد  و  و 89 .) تاـیآ 87  نارمع ، لآ  هروس  .« ) تسا هدنـشخب 

تـسد زا  شیپ  هک  یناسک  رگم  ٌمیحَر ; ٌروُفَغ  َهّللا  َّنَا  اْوُمَلْعاَف  ْمِْهیَلَع  اْوُرِدْقَت  ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  اُْوبات  َنیذَّلا  َِّالا  : » دـیامرف یم  اهنآ  دـیدش  تازاجم 
رد و  هیآ 34 .) هدئام ، هروس  .« ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دریذپ ) یم  ار  اهنآ  هبوت  ادخ   ) دینادب سپ  دننک ، هبوت  نانآ  هب  امش  نتفای 
َّنِا امُْهنَع  اْوُضِرْعَاَف  احَلْصَا  َو  ابات  ْنِاَف  : » دیامرف یم  اهنآ ، تازاجم  رکذ  زا  دعب  دنوش ، یم  تفع  یفانم  عینش  لمع  بکترم  هک  یناسک  دروم 
هیآ ءاسن ، هروس  .« ) تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  دنوادخ  اریز  دیرذگ ، رد  اهنآ  زا  دنیامن ، حالـصا  دـننک و  هبوت  رگا  ًامیحَر ;و  ًاباََّوت  َناک  َهّللا 

َبات ْنَم  َِّالا  : » دیامرف یم  اهنآ ، نیگنس  تازاجم  نایب  و  انز ، سفن و  لتق  كرـش ، نوچمه  یناهانگ  هب  هراشا  زا  دعب  رگید  ياج  رد  و  (. 16
دنهد ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  دـننک و  هبوت  هک  یناسک  رگم  تانَـسَح ; ْمِِهتائِّیَـس  ُهّللا  ُلِّدَُـبی  َِکئلوُاَف  ًاِحلاص  ًالَمَع  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو 

يویند و ياهتازاجم  هرابرد  تایآ  نیا  زا  یتمسق  هچرگ  هیآ 70 ) ناقرف ، هروس  .« ) دنک یم  تانـسح  هب  لّدبم  ار  نانآ  ناهانگ  دنوادخ  هک 
هب دوش ، لوبق  يویند  ياهتازاجم  رد  هبوت  رگا  درادـن ; دوجو  یتوافت  رظن  نیا  زا  هک  تسادـیپ  یلو  تسا ، هبوت  هلیـسو  هب  اهنآ  یگدوشخب 

فلتخم تاهج  رطاخ  هب  هبوت  رد  ناهانگ  يزاس  ادـج  هک : نیا  نخـس  هاتوک  دـش . دـهاوخ  هتفریذـپ  زین  يورخا  ياهتازاجم  دروم  رد  نیقی 
زا هک  تسا  يا  هبوت  لماک  هبوت  کش  یب  یلو  درادـن ، یعنام  ناهانگ ) یتشز  حـبق و  توافت  اه و  هزیگنا  توافت  اهیهاگآ ، نازیم  تواـفت  )
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. دشاب هتشادن  دوجو  نآ  رد  یضیعبت  دریگ و  تروص  ناهانگ  همه 

هبوت ماود  7 ـ

هب هلـصافالب  دـیاب  دنزبرـس ، هراما » سفن   » ياه هسوسو  رثا  رب  ناسنا  زا  ییاطخ  نامزره  وس ، کـی  زا  ; دـشاب هدوب  مئاد  اـجرباپ و  دـیاب  هبوت 
هدـنک خـیب  زا  اه  هسوسو  ياـه  هشیر  دـسر و  هنئمطم » سفن   » هلحرم هب  هک  یناـمز  اـت  دـیآ  رد  هماول » سفن   » هلحرم رد  و  دور ، هبوت  غارس 

دوخ دّهعت  رب  دنکشن و  ار  هبوت  نآ  هک  دهد  جرخ  هب  ار  تبقارم  لامک  دیاب  دنک  یم  هبوت  یهانگ  ره  زا  رگید ، يوس  زاو   239 هحفص دوش .
ناج لد و  قامعا  رد  نآ  ياه  هزیگنا  زونه  هانگ  زا  هبوت  زا  دعب  رگا  رگید ، ریبعت  هب  و  دنامب . یقاب  هدنیآ  كرت  هب  تبـسن  ادخ  هاگـشیپ  رد 

دشاب و نابئات  ّفص  رد  مه  بیترت  نیا  هب  دـهد و  رارق  شیوخ  همانرب  ءزج  ار  سفن  اب  داهج  دزیخرب و  هزرابم  هب  نآ  اب  دـیاب  هدـنام  یقاب  وا 
داهج ِراک  هبوت  ماقم  ایآ  هک  دنا  هدرک  لابند  اجنیا  رد  ار  يا  هجیتن  مک  ای  هجیتن  یب  ثحب  قالخا  ياملع  زا  یضعب  نادهاجم . ّفص  رد  مه 
مهم نیا  ( 1 .) تسا هتخادنا  رب  شیوخ  بلق  نیمزرـس  زا  ار  هانگ  ياه  هشیر  هک  يراک  هبوت  ای  تسا  لضفا  هانگ  ياه  هشیر  ربارب  رد  هدـننک 

تـشگزاب هتـشذگ  هانگ  هب  هک  ددنب  راک  هب  دـیاب  ار  یتاروتـسد  هچ  هدـننک  هبوت  هک  تسا  نآ  مهم  دنلـضفاود ، نآزا  کیمادـک  هک  تسین 
رد راک  هبوت  هک  ارچ  تیصعم ، سلاجم  رد  تکرـش  مدع  هانگ و  طیحم  زا  ندش  ادج  1 ـ  تسا : مزال  يروما  تیاعر  رما  نیا  يارب  دـنکن ;

از يرامیب  ياهبرکیم  هب  هدولآ  قطانم  هب  دوخ  ياپ  اب  رگا  و  هتـساخرب ، رتسب  زا  هزات  هک  تسا  يرامیب  دننام  تسا و  ریذـپ  بیـسآ  رما  زاغآ 
هب هاگره  یلو  هدومن  رّدـخم  داوم  هب  داـیتعا  كرت  هک  تسا  يداـتعم  نوچمه  تسا ; ناوارف  يراـمیب  هب  وا  دّدـجم  یگدولآ  لاـمتحا  دور ،

هدوب یناسک  هتشذگ  رد  هاگره  دنک ; رظن  دیدجت  دوخ  نارـشاعم  ناتـسود و  رد  دیاب  2 ـ  دوش . یم  هدولآ  تعرـسب  ددرگرب ، هدولآ  قطانم 
، دوش یم  ادیپ  وا  رد  هانگ  نآ  ياه  هزیگنا  اه و  هسوسو  نامز  ره  3 ـ  دریگ . هلصاف  ًادیدش  اهنآ  زا  دندرک ، یم  هانگ  هب  قیوشت  ار  وا  هک  دنا 

هراومه 4 ـ  هیآ 28 .) دعر ، هروس  « ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِذـِب  الَا  تسا ; اهلد  شمارآ  هیام  ادـخ  رکذ  : » هک ارچ  دروآ ، يور  ادـخ  رکذ  هب 
شومارف نآ و  زا  تلفغ  رثا  رب  ادابم  دهد ، رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  راثآ  نآ  دشیدنیب و  هتفگ  كرت  ار  نآ  هک  یهانگ  رابنایز  راثآ  هرابرد 

ۀّجحم یقرواپ 1 . دروآ . موجه  وا  بلق  هب  وس  ره  زا  اه  هسوسو  و  دـنک ، دـشر  وا  رد  اه  هزیگنا  رگید  راب  هاـنگ ، نآ  راـبگرم  تارثا  ندرک 
، دندش یکاندرد  بئاصم  راتفرگ  فلتخم  ناهانگ  رثا  رب  هک  یناسک  ناینیشیپ و  ياهناتساد  رد  240 5 ـ  هحفص هحفص 75 . ، 7 دلج ءاضیبلا ،

یلوا كرت  شزغل  راـتفرگ  هاـگ  هـک  یموـصعم  ناربماـیپ  ءاـیبنا و  تـالاح  رد  یّتـح  دــنارذگب ، رظن  زا  ار  اـهنآ  تشذگرــس  و  دــشیدنیب ،
رارق مشخ  دروم  سنوی  ترضح  ای  دوش ، هدنار  تشهب  زا  شیالاو  ماقم  نآ  اب  مدآ  دش  ببس  يرما  هچ  هک  دنیبب  ًالثم ، دنک ; هعلاطم  ، دندش
اهلاس دـنزرف  قارف  ياسرفن  اج  درد  هب  ادـخ ، گرزب  ربماـیپ  بوقعی ، یلماوع  هچ  رثا  رب  اـی  دوش  هداتـسرف  یهاـم  مکـش  نادـنز  هب  و  دریگ ،

ییاهتازاجم اهتبوقع و  هب  6 ـ  دشخب . یم  تابثوماود  هبوت  هب  و  دنک ، یم  مک  ار  هانگ  ياه  هسوسو  کش  یب  روما  نیا  هعلاطم  دیآ . راتفرگ 
تازاجم تسا  نکمم  هبوت  زا  دعب  هانگ  رارکت  هک  درادن  رود  رظن  زا  ار  لامتحا  نیا  و  دشیدنیب ، هدش  هداد  هدعو  ناهانگ  زا  کیاکی  رب  هک 

هب ًامئاد  دنک و  هّجوت  تسا  هدش  وا  لاح  لماش  تسا و  ناراک  هبوت  راظتنا  رد  هک  هّیهلا  تایانع  فاطلا و  هب  زین  و  دـشاب . هتـشاد  يرتدـیدش 
تـسد زا  یناسآ  هب  تسا  هدرک  وت  بیـصن  دنوادخ  هک  ییالاو  ماقم  نیا  و  نک ، ظفح  ار  فاطلا  تایانع و  نیا  شوکب ، دـیامن  نیقلت  دوخ 

ادخ یگدنب  تدابع و  همانرب  دنموربآ ، یگدنز  يارب  شالت  همانرب  دنکرپ ، حیحص  ياه  همانرب  اب  ار  دوخ  يزور  هنابـش  تقو  دیاب  7 ـ  هدم !
ياه هسوسو  يارب  ار  هنیمز  هک  تسا  یمیظع  يـالب  هماـنرب ، زا  تاـقوا  ندـنام  یلاـخ  يراـک و  یب  اریز  ملاـس ; ياـه  یمرگرـس  هماـنرب  و 

؟ تسیچ تسادخ ) تسود  هدننک  هبوت   ) ِهّللا ُبیبَح  ُِبئاّْتلَا  ثیدح  ریـسفت  هک  دندیـسرپ  يدنمـشناد  زا  دزاس . یم  مهارف  هانگ  هب  تشگزاب 
َنْوُِرمْالا َنوُدِجاّسلا  َنوُعِکاَّرلا  َنوُِحئاّسلا  َنوُدِماْحلا  َنوُِدباْعلا  َنُوِبئاّتلَا  : » دشاب هفیرـش  هیآ  نیا  قادـصم  هک  تسا  یـسک  روظنم  تفگ : ( 1)

، نایوگ ادـخ  دـمح  ناراکتدابع ، ناگدـننک ، هبوت  نانمؤم ) ;  ) َنینِمْؤُْملا ِرَِّشب  َو  ِهّللا  ِدوُدُِـحل  َنوُِظفاْحلا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنوُهاـّنلا  َو  ِفوُْرعَْملاـِب 
یهن فورعم ، هب  نارمآ  نادجاس ، ناگدننک ، عوکر  دنراد ) دمآ  تفر و  ادـخ  تعاطا  ياهنوناک  نایم  رد  هتـسویپ  هک   ) ناگدـننک تحایس 
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هفحص ، 7 دلج ءاضیبلا ، ۀّجحم  یقرواپ 1 . ( 1 !«) ار نانمؤم  نینچ ) نیا   ) هد تراشب  و  دنتـسه )  ) یهلا دودـح  ناظفاح  رکنم و  زا  ناگدـننک 
241 هحفص . 187

هبوت بتارم  8 ـ 

هورگ راهچ  هب  ناوت  یم  ار  ناراک  هبوت  رظن  کـی  زا  دـنا . هدرک  رکذ  یفلتخم  بتارم  تاـجرد و  ناراـک  هبوت  هبوت و  يارب  قـالخا  ياـملع 
یم زاب  هانگ  هب  دننکـش و  یم  ار  هبوت  یتّدـم  زا  دـعب  یلو  دـننک  یم  هبوت  شیوخ  ناـهانگ  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  لّوا  هورگ  درک : میـسقت 
اهنآ ماجنارس  تبقاع و  دنراد و  رارق  هراّما  سفن  هلحرم  رد  عقاو  رد  اهنیا  دنشاب ، هتشاد  شیوخ  راک  زا  یتمادن  فّسأت و  هک  نآ  یب  دندرگ 

هب دـشاب و  اهنآ  رمع  نایاپ  اب  نراقم  ادـخ  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  لحارم  زا  یکی  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا ، هرطاخم  رپ  مهبم و  ًالماک 
زیگنا و فسا  ینایاپ  و  ددرگ ، هارمه  ینکـش  هبوت  ياهنامز  زا  یکی  اب  اهنآ  رمع  ناـیاپ  اـسب  يا  یلو  دوش ، ریخ  هب  اـهنآ  تبقاـع  حالطـصا 
، دننک یم  هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  هک  دنتسه  یناسک  مود  هورگ  دنورب . ایند  زا  ّرش » هب  تبقاع   » حالطصا هب  و  دنشاب ، هتـشاد  كاندرد  یتبقاع 

دننکش یم  ار  هبوت  دوش و  یم  بلاغ  اهنآ  رب  ناهانگ  زا  یضعب  دروم  رد  تاوهـش  هاگ  یلو  دنهد ، یم  همادا  ار  قح  یگدنب  تعاط و  هار  و 
دنیوگ یم  دوخ  هب  هتـسویپ  دننامیـشپ و  مدان و  ینکـش  هبوت  زا  لاح ، نیا  اب  یلو  دنا ; هدرکن  ادیپ  تاوهـش  ربارب  رد  یفاک  ناوت  زونه  نوچ 

دنا هراـّما  سفن  هلحرم  رد  عقاو  رد  مه  دارفا  هنوگ  نیا  درک . میهاوخ  هبوت  يدوزب  هّللا  ءاـشنا  و  میدوـب ، هدرکن  ار  یهاـنگ  نینچ  شاـک  يا 
لوصا هب  تبـسن  و  دـننک ، یم  زیهرپ  گرزب  ناهانگ  زا  هبوت  زا  دـعب  هک  دنتـسه  یناراک  هبوت  موس  هورگ  تسا . رتدایز  ناشتاجن  دـیما  یلو 
نامیشپ هلصافالب  اّما  دنشاب ، هتشاد  ینکش  هبوت  دصق  دمع  روطب  هک  نآ  یب  ، دنوش یم  ناهانگ  زا  یضعب  راتفرگ  هاگ  یلو  ، دندنبیاپ تاعاط 

. دنریگب هلـصاف  هانگ  بابـسا  زا  دنراد  یعـسو  دننک ، یم  مزج  هبوت  رب  ار  شیوخ  مزع  دـنزادرپ و  یم  نتـشیوخ  سفن  شنزرـس  هب  هدـش و 
یم کیدزن  هّنئمطم  سفن  يوس  هب  دـنراد و  رارق  هماّول  سفن  زا  یلاـع  هلحرم  رد  هورگ  نیا   242 هحفص هیآ 112 . هبوت ، هروس  یقرواپ 1 .

تعاطا هار  نینهآ  مکحم و  يا  هدارا  اب  هبوت  زا  دعب  هک  دنتسه  یناراک  هبوت  مراهچ  هورگ  تسا . دایز  رایسب  اهنآ  يارب  تاجن  دیما  دنوش و 
اهنآ رد  تسا  نکمم  اهـشزغل  هانگ و  رکف  هاگ  دنتـسین و  موصعم  هک  تسا  تسرد  دننام . یم  اجرب  اپ  دنریگ و  یم  شیپ  ار  ادخ  یگدـنب  و 

سفن ياوه  رب  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  اهنآ  رد  نامیا  لقع و  يورین  هک  ارچ  دـنراد ، زیهرپ  لمع  رد  هاـنگ  هب  یگدولآ  زا  یلو  دوش  ادـیپ 
رپ الاو و  باطخ  هب  بطاخم  ات 30 ، هیآ 27  رجف ، هروس  رد  هک  دـنا  هّنئمطم  سفن  نابحاص  هورگ  نیا  تسا . هدز  راهم  ار  نآ  هدـش و  هریچ 
درگ زاب  تراگدرورپ  يوس  هب  هتفای ! مارآ  حور  يا  وت  ًۀَّیِـضْرَم ; ًۀَیِـضار  ِکِّبَر  یِلا  یعِجِْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  ای  : » هک دنتـسه  يراـختفا 

رد سپـس  یتَّنَج ; یلُخْدا  َو  يدابِع  یف  یلُخْداَف  : » راختفا ساـبل  سپـس  تسا ». دونـشخ  وت  زا  وا  مه  يدونـشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاـح  رد 
رفک زا  هبوت  لّوا : هلحرم  دراد . لحارم  بتارم و  زین  هبوت  رگید ، يوس  زا  دننک . یم  رب  رد  وش ». لخاد  متـشهب  رد  يآرد و  مناگدـنب  کلس 

. كانرطخ هریبک و  ناهانگ  زا  هبوت  موس : هلحرم  مکحم . یقیقحت و  نامیا  هب  تسـس  نامیا  ای  يدیلقت  نامیا  زا  هبوت  مود : هلحرم  نامیا . هب 
يا هبوت  ادخ  ناگدنب  زا  یهورگ  ره  دوشن . هانگ  هب  هدولآ  دنچ  ره  هانگ  رکف  زا  هبوت  مجنپ : هلحرم  هریغـص . ناهانگ  زا  هبوت  مراهچ : هلحرم 
ریغ هب  هک  تسا  یـسفن  زا  ناگدیزگرب  هبوت  و  تسا . ادخ ) هب  نورد  رد  هّجوت  مدـع  يا  هظحل  و   ) ینورد تابارطـضا  زا  ءایبنا  هبوت  دـنراد ،

رد ار  سّفنت  یسلجم  همّالع  موحرم  یقرواپ 1 . درذگ . یم  اهنآ  رکف  هب  هک  تسا  یبسانمان  روما  زا  هّللا  ءایلوا  هبوت  و  ( 1 .) دنشک یم  وا  دای 
نتفگ ینالوط  ياهنخس  ینعم  هب  هاگ  سّفنت  هک  تسا  هدمآ  تغل  عبانم  زا  یـضعب  رد  یلو  هدرک  ریـسفت  دش  رکذ  هک  ینعم  نیمه  هب  اجنیا 

تفرعم و یعون  ياراد  اهنآ  زا  مادک  ره  تسا و  ناهانگ  زا  ماوع  هبوت  و  تسادـخ . ریغ  هب  لاغتـشا  زا  صاوخ  هبوت  243 و  هحفص دیآ . یم 
(1 .) تسا هبوت  ماجنا  زاغآ و  رد  یهاگآ 

هبوت تاکرب  راثآ و  9 ـ 
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راـثآ و و  دوش ، یم  ادـخ  هاـگرد  لوبقم  نیقی  هب  دـشاب ، طیارـش  عماـج  دزیخرب و  ناـج  قاـمعا  زا  و  دـشاب ، یعقاو  یقیقح و  هاـگره  هبوـت 
مدان هدز  رس  وا  زا  نایصع  اه و  ینامرفان  زا  هچنآ  زا  و  تسا ، هتشذگ  ناربج  رکف  رد  هتسویپ  راک  هبوت  صخـش  ددرگ . یم  نایامن  شتاکرب 
رذح رب  دنک ، یم  یعادت  هسوسو و  ار  هانگ  هک  یلماوع  زاو  دـنراد  یم  رود  هانگ  سلاجم  زا  ار  دوخ  یعقاو ، ناراک  هبوت  تسا . نامیـشپ  و 
هتفگ هک  یمئالع  نیا  اب  دنتسه . وا  ياضر  بسک  ددصرد  هراومه  و  دننیب ، یم  هدنمرـش  ادخ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  ناراک  هبوت  دنـشاب .  یم 

َنیذَّلا اَهُّیَا  ای   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  نارّسفم  زا  یضعب  تخانـش . ناوت  یم  یبوخب  هبوت  هب  ناگدننکرهاظت  زا  ار  یقیقح  ناگدننک  هبوت  دش 
رد هیآ 8 ) میرحت ، هروس  « ) صلاـخ هبوت  دـینک ، هبوت  ادـخ  يوس  هب  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ًاـحوُصَن ; ًۀـَبَْوت  ِهّللا  َیِلا  اُوبُوت  اُونَمآ 

، دنروایب اج  هب  ار  نآ  دننام  هک  دنک  یم  تحیصن  ار  مدرم  هک  تسا  يا  هبوت  حوصن ، هبوت  زا  دارم  دنا : هتفگ  نینچ  حوصن »  » ینعم حیـضوت 
نآ يوس  هب  زگره  و  دنک ، نک  هشیر  ار  ناهانگ  هک  دنک  یم  تحیـصن  ار  راک  هبوت  صخـش  ای  هدـش ، رهاظ  راک  هبوت  رد  نآ  راثآ  هک  ارچ 

هتفرگ یگدنز  ود  ینعم  هب  تحاصن  هّدام  زا  ار  حوصن  رگید  یضعب  هک  یلاح  رد  هدرک ، ریسفت  صلاخ  هبوت  هب  ار  نآ  یضعب  و  ددرگن . زاب 
هتخاس ادـج  هّللا  ءایلوا  زا  هک  ار  راک  هبوت  ای  دزود  یم  مه  هب  رگید  راب  دوب ، هدرک  هراپ  هانگ  هک  ار  نامیا  نید و  ياـه  هتـشر  هک  ارچ  دـنا ،
تسا ناوارف  رایـسب  هبوت  عفانم  تاکرب و   244 هحفص هحفص 31 . دلج 6 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 1 .) دـنادرگ یم  زاب  اهنآ  عمج  هب  دوب ،
نامه دـنک  یم  دوبان  وحم و  ار  ناـهانگ  1 ـ  تسا : ریز  روما  هلمج  زا  تسا . هدـش  هراـشا  اـهنآ  هب  هدرتسگ  روطب  تاـیاور  تاـیآ و  رد  هک 

اب  ) تسا دیما  ْمُِکتائِّیَـس ; ْمُْکنَع  َرِّفَکُّی  ْنَا  ْمُکُّبَر  یـسَع  : » تسا هدـمآ  ًاحوُصَّن  ًۀـَبَْوت  ِهّللا  َیِلا  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  هیآ  لیذ  رد  هک  هنوگ 
نانچ دنک ، یم  لزان  ناراک  هبوت  رب  ار  نامسآ  نیمز و  تاکرب  2 ـ  هیآ 8 ) میرحت ، هروس  .« ) دناشوپب ار  ناتناهانگ  ناتراگدرورپ  راک ) نیا 

ْمُکْدِدُْـمی َو  ًارارْدـِم ـ  ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ًاراّفَغ ـ  َناک  ُهَّنِا  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ُْتلُقَف  : » تسا هدـمآ  حون  هروس  تاـیآ 10 و 11 و 12  رد  هک 
رایـسب وا  هک  دـیبلطب  شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا  متفگ  حون ) موق   ) اـهنآ هب  ًاراـهنَا ; ْمَُکل  ْلَـعْجَی  َو  تاـّنَج  ْمُکَّل  ْلَـعْجَی  َو  َْنیَنب  َو  لاْومَاـِب 

زبسرـس و ياهغاب  و  دشخب ، ینوزف  ار  ناتنادنزرف  لاوما و  و  دتـسرفب ، امـش  رب  یپ  رد  یپ  ار  نامـسآ  تکرب  رپ  ياهناراب  ات  تسا  هدـنزرمآ 
نامه دـنک ، یم  هنـسح  هب  لدـّبم  ار  نآ  هکلب  درب ، یم  نیب  زا  دـناشوپ و  یم  ار  هانگ  اـهنت  هن  3 ـ  دـهد ». رارق  ناترایتخا  رد  يراج  ياهرهن 

ْمِِهتائِّیَـس ُهّللا  ُلِّدَُـبی  َِکئلوُاَف  ًاِحلاص  ًـالَمَع  َلِـمَع  َو  َنَمآ  َو  َباـت  ْنَم  ّـِالا  : » دـیامرف یم  هک  تسا  هدـمآ  ناـقرف  هروس  هیآ 70  رد  هک  هنوـگ 
.« دنک یم  لّدبم  تانسح  هب  ار  نانآ  ناهانگ  دنوادخ  هک  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  و  دننک ، هبوت  هک  یناسک  رگم  تانَـسَح ;

تبث رومأم  هک  ار  یناگتـشرف  یّتح  هدمآ  ثیدـح  رد  هک  دـناشوپ  یم  ار  هانگ  راثآ  نانچنآ  دـنوادخ  دـشاب ، صلاخ  ًالماک  هبوت  هاگره  4 ـ 
وا ناهانگ  هک  دهد  یم  روتسد  دنتمایق  رد  يو  لامعا  رب  یهاوگ  رومأم  هک  وا  رکیپ  ءاضعا  هب  دراد و  یم  او  یـشومارف  هب  دنتـسه  وا  لامعا 

هنوگ هب  دنک  نامتک  ار  نآ  هک  دهد  یم  نامرف  زین  تسا  تمایق  رد  وا  لمع  رب  هاوگ  هدرک و  نآ  رب  هانگ  هک  نیمز  هب  و  دـنراد ، روتـسم  ار ،
ثیدح نتم  داد . دهاوخن  یهاوگ  وا  ّدضرب  زیچ  چیه  سک و  چیه  دـبای ، یم  روضح  زیخاتـسر  هنحـص  رد  هک  یماگنه  تمایق  زور  هک  يا 

ُهَّبَحَا ًاحوُصَن  ًَۀبَْوت  ُدـْبَْعلا  َبات  اذِا  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما   245 هحفص هحفص 17 . دلج 6 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . تسا : نینچ 
ِْهیَلَع یُمتُْکا  ِهِحِراَوَج  یِلا  یحُوی  َو  ِبُونُّذلا  َنِم  ِْهیَلَع  ابَتَک  ام  ِْهیَکَلَم  یْسُنی  َلاق  ِْهیَلَع ؟ ُُرتْسَی  َْفیَک  َو  ُْتلُقَف  ِةرِخْالا  َو  اینُّدلا  یف  ِْهیَلَع  َرَتَس  َو  ُهّللا 

َنِم ءْیَِـشب  ِْهیَلَع  ُدَهْـشَی  ٌءْیَـش  ْسَیلَو  ُهاـْقلَی  َنیح  َهّللا  یَْقلَیَف  ِبُونُّذـلا  َنِم  ِکـْیَلَع  ُلَـمْعَی  َناـک  اـم  یُمتُْکا  ِضِرـالا  عاـِقب  یِلا  یحُویَو  َُهبُونُذ ،
یم رافغتسا  وا  يارب  زین  یهلا  شرع  نالماح  هک  دریگ  یم  رارق  راگدرورپ  ّتبحم  تیانع و  دروم  نانچ  یقیقح  راک  هبوت  5 ـ  ( 1 .«) ِبُونُّذلا

یَطْعَا َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِا  :» هک میناوخ  یم  یثیدحرد  دنیامن . یم  ندـع  تاّنج  نیرب و  تشهب  رد  ار  شا  هداوناخ  وا و  دورو  ياضاقت  و  دـننک ،
تلیـضف هس  یعقاو )  ) ناگدـننک هبوت  هب  دـنوادخ  اِهب ; اْوَجََنل  ِضْرالا  َو  ِتاوامَّسلا  ِلْهَا  َعیِمَج  اْهنِم  ًۀَلْـصَخ  یطْعَاَْول  لاصِخ ، َثالَث  َنیِبئاـّتلا 

ُّبُِحی َهّللا  َّنِا   » هفیرـش هیآ  هب  سپـس  تسا ». اهنآ  تاجن  هیام  دـهدب ، نیمز  اهنامـسآ و  لها  عیمج  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  هاگره  هک  تسا  هداد 
; ُْهبِّذَُـعی َْمل  ُهّللا  ُهَّبَحَا  ْنَمَف  : » دـیامرف یم  هدرک  هراشا  ( 2 !«) دراد تسود  ار  ناگزیکاپ  ناراـک و  هبوت  دـنوادخ  َنیرِّهَطَتُْملا ; ُّبُِحی  َو  َنیباَّوَّتلا 

ِدْمَِحب َنوُحِّبَُـسی  َُهلْوَح  ْنَمَو  َشْرَْعلا  َنُولِمْحَی  َنیذَّلَا   » هفیرـش هیآ  هب  دعب  درک ». دـهاوخن  باذـع  ار  وا  دراد ، تسود  ار  وا  دـنوادخ  سکره 
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ِمیِحَْجلا َباذَع  ْمِِهقَو  َکَلِیبَس  اوُعَبَّتا  َو  اُوبات  َنیذَِّلل  ْرِفْغاَف  ًاْملِع  َو  ًۀَمْحَر  ءْیَش  َّلُک  َْتعِسَو  انَّبَر  اُونَمآ  َنیذَِّلل  َنُورِفْغَتْـسَی  َو  ِِهب  َنَُونِمُُؤی  َو  ْمِهِّبَر 
ْنَم َو  ِتائِّیَّسلا  ُمِِهقَو  ُمیکَْحلا ـ  ُزیِزَْعلا  َْتنَا  َکَّنِا  ْمِِهتاّیِّرُذ  َو  ْمِهِجاوْزَاو  ْمِِهئابآ  ْنِم  َحَلَـص  ْنَم  َو  ْمُهَتْدَع  َو  یتَّلَا  نْدَـع  ِتاّنَج  ْمُْهلِخْدَا  َو  اّنبَر   ـ

( دـننک یم  فاوط   ) نآ درگادرگ  هک  اهنآ  دنـشرع و  نـالماح  هک  ناگتـشرف  ُمیظَعلا ; ُزوَفلا  َوُه  َکـِلاذ  َو  ُهَتْمِحَر  ْدَـقَف  ذـئَمْوَی  ِتاـئِّیَّسلا  َِقت 
تمحر و اراگدرورپ ! دنیوگ ) یم  و   ) دننک یم  رافغتسا  نانمؤم  يارب  و  دنراد ، نامیا  وا  هب  و  دنیوگ ، یم  ار  ناشراگدرورپ  دمح  حیبست و 

هاگن خزود  باذـع  زا  ار  نانآ  و  زرمایب ، دـننک  یم  يوریپ  ار  وت  هار  هدرک و  هبوت  هک  ار  یناـسک  سپ  تسا ; هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  وت  ملع 
نارــسمه و ناردـپ و  زا  نـینچمه  نـک ، دراو  يا  هدوـمرف  هدـعو  اـهنآ  هـب  هـک  تـشهب  نادــیواج  ياـهغاب  رد  ار  اـهنآ  اراـگدرورپ ! راد ـ 
، يراد هاگن  اهیدب  زا  زور  نآ  رد  ار  سکره  و  راد ، هاگن  اهیدب  زا  ار  نانآ  و  یمیکح ـ ! اناوت و  وت  هک  دندوب ، حلاص  مادکره  ناشنادـنزرف ،
، هبّوتلا باب   ) هحفص 430 دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . ( 2 («) 1 !) میظع يراگتـسر  ناـمه  تسا  نیا  يا و  هتخاـس  تتمحر  لومـشم 
; قالخا بیذـهت  يوس  هب  ماگ  نیتسخن  هرابرد  ثحب  نایاپ  هب  میـسر  یم  بیترت  نیا  هب   246 هحفص هیآ 222 .  هرقب ، هروس  . 2 ثیدح 1 .)
! يرآ تسا . هبوت  هرابرد  یّلقتـسم  هناگادج و  ثحب  روخ  رد  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ناوارف  بلاطم  دنچره  هبوت ، ماگ  ینعی 

نورد زا  ار  هانگ  یکیرات  تملظ و  هبوت  رون  ددرگن و  وشتـسش  هبوت  بآ  اب  ناسنا  ناج  حور و  دوشن و  كاپ  هاـنگ  راـگنز  زا  بلق  هنیئآ  اـت 
تیاده و رون  رد  ندش  قرغ  راگدرورپ و  برق  راوج  هب  ندیـسر  هّللا و  یلا  كولـس  ریـس  قالخا و  بیذهت  هار  ندومیپ  دنکن ، نوریب  بلق 
تسا و رتمهم  رتزاس و  تشونرـس  همه  زا  هک  یهاگلزنم  تسا ، هاگلزنم  نیتسخن  نیا  تسا . نکمم  ریغ  ینافرع ، ریذپان  فصو  ياه  هبذج 

. تسین نکمم  نآ  زا  تشذگ  یهلا ، فاطلا  زا  دادمتسا  خسار و  مزع  هدارا و  يورین  اب  زج 

هطراشم مود : ماگ 

راو تسرهف  هتـشذگ  رد  تسا  كرتشم  هار  نیا  ناورهر  گرزب و  ياملع  ناـیم  رد  نآ  زا  یـشخب  هک  كولـس ، ریـس و  ياـهماگ  دروم  رد 
. مینک ناـیب  رت  هدرتـسگ  طوسبم  يا  هنوـگ  هب  تاـیاور  تاـیآ و  رب  هیکت  اـب  ار  لـحارم  نیا  هک  هدیـسر  نآ  تبوـن  نوـنکا  میا ، هتفگ  نخس 

سفن اـب  ندرک  طرـش  نآ  زا  روظنم  و  تسا ، هطراـشم »  » ناـمه دـنا ، هدرک  رکذ  هبوت  زا  دـعب  قـالخا  گرزب  ياـملع  هک  یماـگ  نیتـسخن 
هب ّتینارون  حبـص و  زامن  زا  تغارف  زا  دـعب  ار  نآ  تقو  نیرتهب  و  دوش ، رارکت  زور  همه  هک  ییاه  يروآ  دای  تارّکذـت و  اب  تسا  شیوخ 

هحفـص 432. دـلج 2 ، یفاـک ، لوصا  . 2 اـت 9 . تاـیآ 7  رفاـغ ،)  ) نمؤم هروـس  یقرواـپ 1 . دـنا . هتـسناد  یهلا  گرزب  تداـبع  نیا  راوـنا 
،و مرادن ییالاک  رمع  ياهبنارگ  هیامرس  زج  نم  هک  دوش  روآ  دای  وا  هب  دهد و  رارق  بطاخم  ار  شیوخ  سفن  هک  ، قیرط نیا  هب   247 هحفص
زا اب  دیوگب : شیوخ  سفن  هب  رْسُخ » یَفل  َناْسنِْالا  َّنِا  ِرْصَْعلا  َو   » هفیرش هروس  يروآ  دای  اب  و  هتفر ، تسد  زا  میتسه  مامت  دورب  تسد  زا  رگا 

نامه رد  هک  ییالاک  مروآ ، تسد  هب  رتاهبنارگ  نآ  زا  ییالاک  هک  نیا  رگم  موش ، یم  میظع  نارسخ  راتفرگ  نم  هیامرـس ، نیا  نتفر  تسد 
هدروآ نامیا  هک  یناسک  رگم  ِْربَّصلِاب ; اوَصاَوت  َو  ِّقَْحلِاب  اوَصاَوت  َو  ِتاِحلاّْصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َِّالا  : » تسا هدـمآ  تاـیآ  همادا  رد  هروس 

دوخ هب  دیاب  دنا ! هدومن  هیصوت  تماقتسا  یئابیکش و  هب  ار  رگیدکی  هدرک و  شرافـس  قح  هب  ار  رگیدکی  و  دنا ، هداد  ماجنا  حلاص  لامعا  و 
اهباجح نتفر  رانک  اب  هک  يراوگان  خـلت و  قیاـقح  ندـید  گرم و  زا  دـعب  ثداوح  هدـهاشم  زا  و  هتفاـی ، ناـیاپ  وت  رمع  نک  رکف  : » دـیوگب

، راگدرور پـ ناگتشرف )  ) يا ُتْکََرت ; امیف  ًاِحلاص  ُلَمْعَا  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا  ِّبَر   » يا هدروآ  رب  دایرف  يا و  هدش  نامیشپ  تخس  دوش  یم  راکشآ 
نک ضرف  زاب  هیآ 100 ) نونمؤم ، هروس  !« ) مدرک هک  ییاهیهاتوک  ربارب  رد  مهد  ماجنا  ـح  لاص لمع  اـت  دـینادرگ  زاـب  ارم  اد  هب خـ ار  اـمش 

ناربج يارب  يراـک  هچ  وگب  يا ، هتـشگزاب  ناـهج  هب  زورما  دـندرک و  لـمع  وت  تساوخ  رد  هب  يدینـشن و  اـهنآ  زا  ار  ّـالَک »  » یفنم خـساپ 
نابز و شوگ و  مشچ و  ینعی  هناگتفه ، ءاضعا  دروم  رد  شیوخ  سفن  هب  سپس  یهد !؟ ماجنا  یهاوخ  یم  هتشذگ  تاریـصقت  اهیهاتوک و 
، دراد رد  تفه  مّنهج  یناد  یم  ایآ  دنراد ، وت  نامرف  رب  رس  و  وت ، نارازگتمدخ  اهنیا  وگب  نک و  شرافس  زین  ( 1) جرف مکش و  اپ و  تسد و 

نیا اـب  هک  تسا  یناـسک  يارب  ًـالامتحا  هناـگتفه  ياـهرد  نیا  هـک  یناد  یم  اـیآ  و  دـنوش ؟ یم  دراو  مدرم  زا  یّـصاخ  هورگ  يرد  ره  زا  و 
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دوخ يور  هب  ار  تشهب  ياهرد  و  دـنبب ، دوخ  يور  هب  ار  خزود  ياهرد  ءاضعا  نیا  قیقد  لرتنک  اب  اـیب و  دـننک ، نایـصع  هناـگتفه  ياـضعا 
نیا دریگن و  راک  هب  وا  تیصعم  قیرط  رد  ار  یهلا  گرزب  ياهتمعن  نیا  هک  امنب ، سفن  هب  ار  دوخ  ياضعا  زا  تبقارم  شرافـس  زین  و  اشگب !
ماما ياهاعد  زا  یضعب  زا   248 هحفص تسا . یسنج  توهـش  هب  هراشا  جرف » . » یقرواپ 1 دهد . رارق  وا  تعاط  هلیـسو  اهنت  ار  میظع  بهاوم 

یس و ياعد  رد  دنا . هتشاد  هطراشم »  » هلأسم هب  یّـصاخ  تیانع  زین  راوگرزب  نآ  هک  دیآ  یم  رب  هّیداّجـس  هفیحـص  رد  مالـسلا ) هیلع  ) داّجس
یف َعِجْرَا  ْنَا ال  ینامَض  َو  َکِهوُرْکَم ، یف  َدوُعَا  ّالَا  یطْرَش  ِّبَر  ای  ََکلَو  : » دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هبوت ، فورعم  ياعد  مکی ،

و مدرگن ، زاب  يرادـن ، تسود  هچنآ  هب  هک  ما  هدرک  وت  هاگـشیپ  رد  یطرـش  اراگدرورپ ! َْکیِـصاعم ; َْعیمَج  َرُجْهَا  ْنَا  يدـْهَع  َو  َکِمُومْذَـم 
زین نآرق  تاـیآ  زا  منیزگ ». يرود  تناـهانگ  عیمج  زا  هک  منک  یم  دـهع  مورن و  يا  هدرک  تّمذـم  وت  ار  هچنآ  غارـس  هب  منک  یم  نیمـضت 

، تسا هطراشم  یعون  زین  نآ  هک  دنتـشاد  نامیپ  دهع و  ادخ  اب  مهم  لئاسم  هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارای  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
اُولََّدب ام  َو  ُرِظَْتنَّی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهّللااوُدَهاع  ام  اُوقَدَـص  ٌلاجِر  َنِینِمؤُْملا  َنِم  : » میناوخ یم  بازحا  هروس  هیآ 23  رد 

و  ) دندرب رخآ  هب  ار  دوخ  نامیپ  یضعب  دنا ، هداتسیا  هناقداص  دنا  هتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  رس  رب  هک  دنتسه  ینادرم  نانمؤم  نایم  رد  ًالیِْدبَت ;
رد نیا  (« 1 !) دندادن دوخ  نامیپ  دـهع و  رد  يرییغت  لیدـبت و  زگره  دـنراظتنا و  رد  رگید  یـضعب  و  دندیـشون ) تداهـش  تبرـش  وا  هار  رد 

نینچ هیآ 15 ، رد  بازحا ، هروس  نامه  رد  دنتسکش . یم  ار  نآ  دندرک و  یم  طرش  دنتـسب و  یم  دهع  ادخ  اب  رگید  یـضعب  هک  دوب  یلاح 
هب ار  مدرم  بازحا  گـنج  رد  هک  یهورگ  ;  ) ًالُوئْـسَم ِهّللا  ُدـْهَع  َناـک  َو  َراـبْدالا  َنوُّلَُویـال  ُلـْبَق  ْنِم  َهّللا  اوُدَـهاع  اُوناـک  ْدََـقلَو  میناوخ « : یم 

رارق لاؤس  دروم  یهلا  دهع  و  دننکن ، نمـشد  هب  تشپ  هک  دندوب  هدرک  دـهع  ادـخ  اب  نآ  زا  شیپ  دـندرک ) یم  قیوشت  نادـیم  زا  تشگزاب 
ُصْقَّنلا ْدَهاعَتَی  َْمل  ْنَم  میناوخ « : یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ماما  زا  یثیدح  رد  دنلوؤسم »!) نآ  ربارب  رد  یگمه  و   ) تفرگ دـهاوخ 

هریچ وا  رب  سفن  ياوه  دنکن ، شیوخ  سفن  ناصقن  یـسررب  هک  یـسک  َُهل ; ٌریَخ  ُتْوَْملاَف  صْقَن  یف  َناک  ْنَم  َو  يوَْهلا ، ِْهیَلَع  َبَلَغ  ِهِسْفَن  ْنِم 
هحفص دلج 67 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 2 !«) تسا رتهب  وا  يارب  گرم  تسا ، ناصقن  طوقـس و  لاح  رد  هتـسویپ  هک  یـسک  دوش ;و  یم 

قالخا بیذهت  يارب  هک  تسا  یّمهم  ياهماگ  زا  هطراشم » : » هک نیا  نخـس  هاتوک   249 هحفص هحفص 64 . دلج 67 ، راونالا ، راحب  . 2 . 64
تاجن و  دنکفا ، یم  یمدآ  ناج  لد و  رب  ار  دوخ  موش  کیرات و  هیاس  رورغ ، تلفغ و  رات  هریت و  ياهربا  نآ ، نودـب  دوش ;و  یم  هتـشادرب 

. تسا لکشم  رایسب  وا 

هبقارم موس : ماگ 

و دـشک ، یم  ندرگ  يزیچ  زا  تبظاوـم  تراـظن و  ماـگنه  هب  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا  هدـش و  هتفرگ  ندرگ ،»  » ینعم هب  هَبَقَر »  » هداـم زا  هبقارم » »
رد هژاو  نیا  تسا . هدـش  قـالطا  يزیچ ، نتفرگ  رظن  ریز  قـیقحت و  تبظاوـم و  تراـظن و  ینعم  رب  هژاو  نیا  دریگ ، یم  رظن  ریز  ار  عاـضوا 

دـهع و زا  دـعب  ناسنا  ینعی  هطراشم »  » زا دـعب  تسا  يا  هلحرم  و  دور ، یم  راک  هب  نتـشیوخ » زا  تبقارم   » دروم رد  قالخا  ياملع  تاریبعت 
مامت تسا  نکمم  دـنک ، تلفغ  رگا  هک  ارچ  دـشاب ، شیوخ  یکاپ  بقارم  دـیاب  هانگ  زا  زیهرپ  یهلا و  نامرف  تعاط  يارب  شیوخ  اب  نامیپ 

یم دیجم  نآرق  دنتـسه ; وا  لامعا  بقارم  یهلا  ناگتـشرف  دـشاب ، شیوخ  بقارم  ناسنا  هک  نآ  زا  شیپ  هّتبلا  دزیرب . مه  هب  اهنامیپ  طرش و 
(!« دنراد رظن  ریز  ّتقد  هب  ار  امـش  لامعا  هک   ) تسا هدش  هدرامگ  امـش  رب  ینابقارم  ناظفاح و  کش  یب  َنیِظفاََحل ;  ْمُْکیَلَع  َّنِا  َو  :: » دـیامرف

اَم َنوُمَْلعَی  : » دیامرف یم  هک  دعب  تایآ  هنیرق  هب  تسا  لامعا  نابقارم  ناظفاح و  نامه  نیظفاح »  » زا روظنم  اجنیا  رد  هیآ 10 ) راطفنا ، هروس  )
چیه ناسنا  ٌدـِیتَع ; ٌبِیقَر  ِْهیَدـَلِّالا  لْوَق  ْنِم  ُظـِْفلَیام  : » دـیامرف یم  هروس ق  هـیآ 18  رد  و  ( 1 .«) دینک یم  هچ  امـش  دـنناد  یم  اهنآ  َنُولَعْفَت ;

ملاع و دـنوادخ  رتالاب ، نآ  زا  و  تسا ». تیرومأم  ماـجنا  يارب  هداـمآ  بقارم و  يا  هتـشرف  نآ  دزن  هک  نیا  رگمدـنک  یمن  ظّـفلت  ار  ینخس 
بقارم دـنوادخ  نیقی  هب  ; ًابیقَر ْمُْکیَلَع  َناک  َهّللا  َّنِا  :» میناوخ یمءاـسن  هروس  هیآ 1  رد  تسا . ام  لاـمعا  بقارم  اـج  همه  رد  هشیمه و  رداـق ،
بقارم رظان و  دنوادخ  ًابیقَر ;و  ءیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َناک  َو  : » دیامرف یم  تسا ; هدمآ  زین  بازحا  هروس  هیآ 52  رد  ینعم  نیمه  تسامش »!
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ناسنا ایآ  يرَی ; َهّللا  َّنَاـِب  ْمَْلعَی  َْملَا  : » میناوخ یم  ْقَلَع  هروس  هیآ 14  رد  250 و  هحفص هیآ 12 . راطفنا ، هروس  یقرواپ 1 . تسا »! يزیچ  ره 
وت راگدرورپ  ٌظیفَح ; ءیَش  ِّلُک  یلَع  َکُّبَر  َو  : » تسا هدمآ  ابـس  هروس  هیآ 21  رد  و  دنیب »!؟ یم  ار ) شلامعا  همه   ) دنوادخ هک  دـناد  یمن 
یم رب  ماـگ  سوفن  بیذـهت  اوقت و  قیرط  رد  هتـسویپ  هک  تسود  هار  ناورهر  و  ادـخ ، هار  ناـکلاس  یلو  تسا ». زیچ  ره  بقارم  ناـبهگن و 

زا تبقارم  نیا  رگید ، ریبعت  هب  و  دنتـسه . ناشلامعا  بقارم  ناشدوخ  دنـشاب  اهنآ  لامعا  بقارم  دنوادخ  ناگتـشرف  هک  نآ  زا  شیپ  دـنراد ،
زا تبقارم   » هب هّجوـت  هّتبلا  تسا . مهم  هداـعلا  قوـف  نآ  شقن  و  داـیز ، رایـسب  نآ ، ریثأـت  لـیلد ، نیمه  هب  نورب ;و  زا  هن  دـشوج ، یم  نورد 

ياراد هک  دـنام  یم  یـسک  هب  اـیند  نیا  رد  ناـسنا  تـقیقح  رد  ددرگ . مـکحم  نورد » زا  تـبقارم   » ياـه هیاـپ  هـک  دوـش  یم  ببـس  نورب »
هک یلاح  رد  دـنک  هّیهت  دوخ  يرب  ار  اهعاتم  نیرتهب  نآ  اب  دـهاوخ  یم  و  درذـگ ، یم  هتفـشآ  رازاب  کی  زا  تسا و  ییاهبنارگ  ياـهرهوگ 
وا و  دنرب ، یم  تراغ  هب  ار  نآ  ددرگ ، لفاغ  شیوخ  سیفن  هیامرس  زا  يا  هظحل  رگا  یسک  نینچ  دنا ، هتفرگ  ناداّیـش  نادزد و  ار  شفارطا 

اوه و دـنا و  هدرک  هطاحا  ار  ناسنا  ناهج  نیا  رد  سنا  ّنج و  نیطایـش  تسا ، هنوگ  نیمه  ًاقیقد  سوسفا . هودـنا و  ملاـع  کـی  دـنام و  یم 
وا ياوقت  نامیا و  هیامرس  دشابن  شیوخ  لامعا  بقارم  دراپـسن و  ادخ  هب  ار  شیوخ  رگا  دنناوخ ، یم  دوخ  يوس  هب  ار  وا  نورد  ياهـسوه 

یناوارف تاراشا  یمالـسا  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  دـش . دـهاوخ  لقتنم  رگید  يارـس  هب  ناهج  نیا  زا  یلاـخ  تسد  دور و  یم  تراـغ  هب 
وا ادخ  هک  دناد  یمن  ناسنا  ایآ  يرَی ; َهّللا  َّنَِاب  ْمَْلعَی  ْملَا  : » میناوخ یم  قلع  هروس  هیآ 14  رد  1 ـ  هلمج : زا  تسا ; هدمآ  هلحرم  نیا  هب  تبسن 
رد و  دشاب . شیوخ  بقارم  دیاب  وا  هک  نیا  مه  و  تسا ، ناسنا  لامعا  هب  تبسن  راگدرورپ  تبقارم  هب  هراشا  مه  هک  دنیب » یم  ار  شلامعا  و 
; َنُولَمْعَت اَمب  ٌریبَخ  َهّللا  َّنِا  َهّللا  اوُقَّتا  َو  دَِغل  ْتَمَّدَق  ام  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَا  ای  : » دـیامرف یم  نانمؤم  هب  باطخ  رگید  ياج 
زا هداتـسرف و  شیپ  زا  زیچ  هچ  شیادرف  يارب  ات  درگنب  دـیاب  سک  ره  دـیزیهرپب و  ادـخ  تفلاـخم )  ) زا دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
ام ٌسْفَن  رُْظنَْتل  َو  هـلمج   251 هحفص هیآ 18 ) رـشح ، هروس  .« ) تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  دـنوادخ  هک  دـیزیهرپب  ادـخ  تفلاخم ) )
یم هدـیدرگ ، ناـیب  يرتدودـحم  لکـش  رد  نآرق ، رگید  ياـج  رد  ینعم  نیمه  دـناسر . یم  ار  هبقارم  موهفم  ناـمه  عـقاو  رد  دَِـغل  ْتَمَّدَـق 

زا ای  هتخاس  مهارف  ار  اهنآ  لالح  قیرط  زا  ایآ  هک  دشاب  بقارم  و   ) درگنب شیوخ  ماعط  هب  دـیاب  ناسنا  ِهِماعَط ; یِلا  ُناْسنِْالا  ِرُْظنَْیلَف  : » دـیامرف
هیآ رد   ) ناسحا ریـسفت  رد  هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  2 ـ  ( 1 () هیآ 24 سبع ، هروس  (!« ) مارح قـیرط 

تـسا نیا  هب  يراکوکین  َكارَی ; ُهَّنِاَف  ُهاَرت  ْنُکَت  َْمل  ْنِاَف  ُهاَرت  َکَّنَاَک  َهّللا  َدـُبْعَت  ْنَا  ُناسْحِالَا  : » دومرف ناسْحِْالا ) َو  ِلْدَْـعلِاب  ُُرمأَی  َهّللا  َّنِا  هفیرش 
هب هّجوت  هک  تسا  یهیدب  ( 2 .«) دـنیب یم  ار  وت  وا  ینیب  یمن  ار  وا  وت  رگا  و  ینیب ، یم  ار  وا  ییوگ  هک  ینک  شتـسرپ  ار  ادـخ  نانچ  نآ  هک 

هدـنز ام  رد  ار  تبقارم  حور  تسا ، ام  لامعا  بقارم  دـهاش و  رظان و  نامز ، ره  رد  لاـح و  ره  رد  اـج و  همه  رد  دـنوادخ  هک  تقیقح  نیا 
یغَْبنَی : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ  میشاب . شیوخ  لامعا  بقارم  هتـسویپ  ات  دنک ، یم 

دوـخ و بلق  بقارم  هشیمه  ّطلـسم و  نتـشیوخ  رب  ناـسنا  تسا  راوازـس  ُهَناـِسل ; ًاـِظفاح  ُهَْبلَق ، ًاـِبقاُرم  ِهِسْفَن ، یلَع  ًاـنِْمیَهُم  ُلُـجَّرلا  َنوُـکَی  ْنَا 
ِنَع ُهَسْفَن  َو  ِۀَْلفَْغلا  ِنَع  ُهَْبلَق  یْعَر  ْنَم  : » تسا هدش  لقن  نینچ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  4 ـ  ( 3 !«) دشاب شیوخ  نابز  رادهاگن 
ْنِم َوُهَف  ِمارَْحلا  ِنَع  َُهلام  َو  ِۀَـعِْدبلا ، ِنَع  ُهَنید  َو  يوَْهلا ، ِنَع  ُهَلَمَع  یعَر  ْنَم  َُّمث  َنیهِّبَنَتُْملا ، ِناوید  یف  َلَخَد  ْدَـقَف  ِلـْهَْجلا ، ِنَع  ُهَْلقَع  َو  ِةَوْهَّشلا 
رتفد رد  وا  مان  دـشاب ، لهج  لـباقم  رد  شلقع  و  توهـش ، ربارب  رد  شـسفن  و  تلفغ ، ربارب  رد  شبلق  بقارم  هک  یـسک  َنیِحلاّـصلا ; ِۀَـلْمُج 

هب یگدولآ  زا  شلام  و  تعدـب ، ذوفن  زا  شنید  یتسرپ و  اوه  ذوفن  زا  شلمع  بقارم  هک  یـسک  نآ  و  دوش ، یم  تبث  ناـهاگآ  نارادـیب و 
هروس تایآ  رد  هک  يرگید  ریسفت  تسا ، هیآ  ریـسافت  زا  یکی  دمآ  الاب  رد  هچنآ  یقرواپ 1 . ( 1 .«) تسا ناحلاص  هرمز  رد  دشاب  هدوب  مارح 
تقلخ تمظع  تایآ  يدـیحوت و  تاکن  فشک  يارب  ماـعط  هب  ندرک  رظن  هیآ  ینعم  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  نآ  رب  يدـهاوش  زین  سبع 
هحفص دلج 25 ، راونالاراحب ، هحفص 22 ، دلج 3 ، ثیدـح 5254 ، لاّمعلا ، زنک  . 2 درادـن . یتافانم  مه  اب  ریـسفت  ود  لاـح  نیع  رد  تسا ،

ْنَِمل ًاسُْؤب  ای  َو  یتَمْحَر ، ْنِم  َنیِِطناْقِلل  ًاسُْؤب  ای  : » دیامرف یم  دـنوادخ  میناوخ  یم  یـسدق  ثیدـح  رد  252 5 ـ  هحفص مکحلا . ررغ  . 3 . 204
( روضح  ) بقارم و  دنک ، نم  ینامرفان  هک  یسک  لاح  اب  ادب  و  دنوش ، سویأم  نم  تمحر  زا  هک  یناسک  لاح  هب  ادب  یْنِبقاُری ; َْمل  َو  یناصَع 
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ََرباـکَو ، ُهَْـبنَذ َبَّکَنَت  َو  ُهَّبَر  َبَـقار  ًءَْرما  ُهـّللا  َمِـحَرَف  :» تـسا هدــمآ  ( مالــسلا هـیلع  ) یلع ناــنمؤمریما  بـطخ  زا  یکیرد  6 ـ  ( 2 .«) دـشابن نم 
شیوخ سفن  ياوه  اب  دزیهرپب و  هانگ  زاو  دشاب ، شراگدرورپ  بقارم  شیوخ ) لامعارد  ) هکار یسک  دنک  تمحرادخ  ; ُهانُم َبَّذَکَو  ، ُهاوَه
ُرُّکَفَّتلا َلَغَش  ٍُّبل  يذ  َۀِّیِقَت  ِهّللا  َدابِع  َهّللا  اوُقَّتاَف  تسا « : هدمآ  زین  هغالبلا  جهن  رد  7 ـ  ( 3 .«) دیامن بیذکت  ار  یهاو  ياهوزرآ  دنک و  هزرابم 
لوغـشم دوخ  هب  ار  وا  بلق  رکفت  هک  يدنمـشیدنا  ياوقت  ادـخ ، ناگدـنب  يا  دـینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  ُهَدَـغ ; ِهِمْوَی  یف  َبَقار  َو  ُهَْبلَق ... 

تایاور نیا  رد  هک  تمایق  اـی  راـگدرورپ  اـی  نتـشیوخ  زا  تبقارم » ! » يرآ ( 4 .«) تسا شیوـخ  تماـیق ) ي   ) ادرف بقارم  زورما  و  هتـشاد ... 
لاح و همه  رد  زور و  همه  و  نتـشاد ، نآ  رب  قیقد  تراظن  و  ندوب ، شیوخ  قالخا  لامعا و  بقارم  ینعی ، تسا ; ینعم  کی  هب  همه  هدمآ 
زا دعب  دـیاب  هّللا  یلا  قیرط  ناکلاس  قح و  هار  ناورهر  هک : نیا  نخـس  هاتوک  دـنک . هّجوت  دـنز ، یم  رـس  يو  زا  هک  ییاهراک  هب  اج  ره  رد 

دوخ بقارم  موادم  روطب  سفن ، بیذـهت  ّقح و  یگدـنب  تعاطا و  تهج  شیوخ  يادـخ  دوخ و  اب  نتـسب  نامیپ  دـهع و  ینعی  هطراشم ،» »
شیوخ سفن  زا  دنک ، یم  نوید  تخادرپ  هبلاطم  شنانامیپمه  زا  هک  يراکبلط  دننامه  تسرد  و  دوشن ، هتسکش  یهلا  نامیپ  نیا  هک  دنشاب 

هک هنوگ  نامه  تسا ، شحاف  نایز  ررض و  یگدنام و  بقع  ببس  تلفغ  هنوگره  تسا  یهیدب  دیامنب ; ار  یهلا  دهع  نیا  هب  يافو  هبلاطم 
يدارفا ربارب  رد  هک  نیا  صوصخب  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  هیامرـس  یناسآ  هب  دـنک ، یهاتوک  شا  يّدام  تابلاطم  رد  ناـسنا  رگا 

، راونالاراحب . 3 هحفص 67 . دلج 2 ، یفاک ، لوصا  . 2 هحفص 68 . دلج 67 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . دریگ . رارق  بلط  تصرف  راـکبیرف و 
253 هحفص ءاّرغ ) هبطخ   ) هبطخ 83 هغالبلا ، جهن  . 4 هحفص 349 . دلج 74 ،

هبساحم مراهچ : ماگ 

ره نایاپ  رد  سک  ره  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا ;و  هبـساحم  دـنا ، هدرک  رکذ  هار  نیا  ناورهر  يارب  قـالخا  ياـملع  هک  یماـگ  نیمراـهچ 
تعاطا و اهیدـب ، اهیبوخ و  هنیمز  رد  ار  دوخ  درکلمع  و  دزادرپب ، نتـشیوخ  ياهراک  هبـساحم  هب  زور  ره  نایاپ  رد  ای  هتفه و  هام و  ای  لاـس 
ره هتفه و  ره  ای  زور  همه  هک  یقیقد  فاکشوم و  رجات  دننام  تسرد  و  دهد ، رارق  هبساحم  دروم  ًاقیقد  یتسرپ  اوه  یتسرپ و  ادخ  نایصع ،

نالیب همانزارت و  دشک و  یم  نوریب  يراجت  رتافد  زا  ار  شیوخ  نایز  دوس و  دزادرپ و  یم  دوخ  هناخ  تراجت  یـسرباسح  هب  لاس  ره  هام و 
تـسا نشور  دـهد . ماجنا  شیوخ  قالخا  لامعا و  دروم  رد  ار  راک  نیمه  دـنز و  تسد  يونعم  یهلا و  هبـساحم  کی  هب  دـنک ، یم  میظنت 

لمع تّحص  رب  لیلد  دهد ، ناشن  ار  ینالک  دوس  باسحتروص ، رگا  دراد : ار  مهم  هدیاف  ود  زا  یکی  ایند  ای  دشاب  نید  رما  رد  هچ  هبـساحم 
دزد و ضرغم و  دارفا  ًالامتحا  رطخ و  نارحب و  دوجو  رب  لیلد  دهد  ناشن  ار  یّمهم  نایز  هاگ  ره  تسا ;و  نآ  بیقعت  موزل  هار و  یتسرد  و 

عبانم رد  زین  هنیمز  نیا  رد  دیـشوک . عضو  نآ  حالـصا  يارب  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  هک  تسوا  هناختراجت  رد  هاگآان  راـک و  اـطخ  اـی  نئاـخ و 
ناهج هعومجم  رد  باسح  مظن و  دوجو  زا  ربخ  نآرق  زا  يدایز  تایآ  دوش . یم  هدید  ییانعم  رپ  تاراشا  تایاور  تایآ و  زا  معا  یمالسا 
َعَـضَو َو  اهَعَفَر  َءامَّسلَا  َو  : » دیامرف یم  هلمج ، زا  دنک ; یم  توعد  باسح  مظن و  نیا  رد  هشیدنا  ّتقد و  هب  ار  اهناسنا  و  دـهد ، یم  شنیرفآ 

تلادع و ریـسم  زا  و   ) دینکن نایغط  نازیم  رد  ات  تشاذگ ، نآ  رد  نوناق  نازیم و  تشارفارب و  ار  نامـسآ  ِنازیْملا ; یف  اوَغْطَتال  ْنَا  َنازیْملا ـ 
( ادـخ  ) وا دزن  زیچ  ره  رادـْقِِمب ;و  ُهَدـُنَع  ءْیَـش  ُّلُک  َو  : » میناوخ یم  رگید  ياـج  رد  و 8 .) تایآ 7  نمحّرلا ، (!« ) دـیوشن فرحنم  باـسح 

رَدَِـقب ِّالا  ُُهلِّزَُنن  اـم  َو  ُُهن  ِـ ئازَخ انَدـْنِع  ّـِالا  ءْیَـش  ْنِم  ْنِا  َو  : » دـیامرف یم  زین  و  هیآ 8 .) دـعر ، هروس  ..« ) دراد ینـشور ) باسح   ) ینیعم رادـقم 
يوس زا   254 هحفص هیآ 21 ) رجح ، هروس  .« ) مینک یمن  لزان  ار  نآ  نّیعم  هزادـنا  هب  زج  ام  تسا و  ام  دزن  طـقف  زیچ  همه  نئازخ  مُْوْلعَم ;و 

شدـنزرف هب  باطخ  میکح  نامقل  نابز  زا  هلمج ، زا  تسا ; هداد  ربخ  تمایق  زور  قیقد  باـسح  زا  يدّدـعتم  تاـیآ  رد  دـیجم  نآرق  رگید 
َهّللا َّنِا  ُهّللا  اَِهب  ِتأَی  ِضْرـالا  ِیف  َوا  ِتاومَّسلا  ِیف  َوا  ةَرْخَـص  یف  ْنُکَتَف  لَدْرَخ  ْنِم  ۀَّبَح  َلاـْقثِم  ُکـَت  ْنِا  اـهَّنِا  َّیَُنب  اـی  دـنک « : یم  لـقن  نینچ 
نیمز اهنامـسآ و  زا  يا ) هشوگ   ) رد ای  یگنـس  لد  رد  دشاب و  دب ) ای  کین  راک   ) یلدرخ هناد  ینیگنـس  هزادنا  هب  رگا  مرـسپ ! ٌریبَخ ; ٌفیَطل 

: دیامر یم فـ زین  و  هیآ 16 .) نامقل ، هروس  !« ) تسا هاگآ  قیقد و  دنوادخ  دروآ ; یم  باسح ) يارب  تمایق  رد   ) ار نآ  دـنوادخ  دریگ ، رارق 
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قبط رب  ار  امش  دنوادخ  دییامن ، ناهنپ  ای  دینک  راکشآ  دیراد  لد  رد  ار  هچنآ  رگا  ُهّللا ; ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  َوا  ْمُکِـسُْفنَا  یف  ام  اوُْدُبت  ْنِا  َو  » 
َّنِا : » تسا باسحلا » موی  ، » تمایق زور  ياهمان  زا  یکی  هک  تسا  مهم  يردـقب  هلأـسم  نیا  هیآ 284 .) هرقب ، هروس  .« ) دنک یم  هبـساحم  نآ 

شومارف رطاخ  هب  دنوش ، یم  فرحنم  ادخ  هار  زا  ـی کـه  ناسک ِباسِْحلا ; َمْوَی  اوُسَن  اِمب  ٌدـیدَش  ٌباذَـع  ـْم  َُهل ِهّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنو  ُّـ لِـضَی َنیذ  ـ َّلا
ار ناسنا  هک  تسا  راکـشآ  نشور و  يردقب  تمایق  رد  باسح  هلأسم  هیآ 26 ) هروس ص ، !« ) ـد نراد يدـیدش  باذ  باسح عـ زور  ندر  کـ

ناسنا هب  زور  نآ  رد  ;  ) ًابیـسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یفَک  ََکباتِک  ْءَْرِقا  : » دوش یم  هتفگ  وا  هب  و  دـنزاس ، یم  شدوخ  سرباـسح  اـجنآ  رد 
هّجوت اب  لاح و  نیا  اب  هیآ 14 .) ءارسا ، هروس  !« ) یـشاب دوخ  رگباسح  دوخ  زورما  هک  تسا  یفاک  ناوخب ، ار  تلامعا  همان  دوش ) یم  هتفگ 

; دنامب لفاغ  ناهج  نیا  رد  شیوخ  باسح  زا  دناوت  یم  ناسنا  هنوگچ  تسا ، باسح  ياراد  ترخآ  ایند و  رد  زیچ  همه  هک  طیارش  نیا  هب 
ناهج نیا  رد  زیچ  همه  دـناد  یم  هک  وا  دـشاب ; شیوخ  باسح  رب  رظاـن  اـیند  نیا  رد  هک  رتهب  هچ  دـسرب  دوخ  باـسح  هب  ادرف  دـیاب  هک  وا 

همه يارب  ار  مهم  مایپ  نیا  نآ  دـننام  قوف و  تایآ  هعومجم  نیاربانب ، دراد !؟ رود  باتک  باسح و  زا  ار  دوخ  ارچ  دراد  یباـتک  باـسح و 
، دیسرب شیوخ  باسح  هب  ناهج  نیا  رد  دشاب ، کبس  ادرف  امش  راب  دیهاوخ  یم  رگا  و  دینکن ، شومارف  ار  هبـساحم  زگره  هک  دراد  اهناسنا 
ـ  1 هلمج : زا  تسا ; رت  هدرتسگ  مه  نیا  زا  هلأسم  یمالـسا ، تایاور  رد   255 هحفص دنسرب . امـش  باسح  هب  ناهج  نآ  رد  هک  نآ  زا  شیپ 

اوُزّهََجت َو  اُونَزُوت  ْنَا  َلـْبَق  اـهُونِز  َو  اُوبَـساُحت  ْنَا  َلـْبَق  ْمُکَـسُْفنَا  اُوبِـساح  :» میناوخ یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  فورعم  ثیدـحرد 
! دننک نزو  ار  امش  هک  نآ  زا  لبق  دینک  نزو  ار  شیوخ  دنسرب و  امش  باسح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دینک  هبساحم  ار  نتشیوخ  ; ِرَبْکالا ِضْرَْعِلل 
رد 2 ـ  ( 1 (!«) تمایق زور   ) گرزب هضرع  يارب  دیوش  هدامآ  و  دنیامن ) نییعت  ار  امـش  شزرا  هک  نآ  زا  شیپ  دـینک  نییعت  ار  دوخ  شزرا  (و 

ْنِزَو ًاَدَـغ  َِکباسِِحل  ُنَوْهَا  ُهَّنِاف  َبَساُحت  ْنَا  َْلبَق  َکَسْفَن  ْبِساح  ْرَذابَا  اـی  میناوخ « : یم  رذوبا  هب  باـطخ  ترـضح  ناـمه  زا  رگید  ثیدـح 
يادرف باسح  يارب  راک  نیا  هک  ارچ  دنـسرب ، وت  باسح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  سرب ، شیوخ  باسح  هب  رذوبا ! يا   ... َنَزُوت ; ْنَا  َْلبَق  َکَسْفَن 

یم مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  3 ـ  ( 2 !«) دـننک نزو  ار  وت  هک  نآ  زا  شیپ  نک  نزو  ار  دوخ  و  تسا ، رتناـسآ  وت  تماـیق 
َو اِهْلَیل  یف  اْهیَلَع  َو  اَهل  َبَسَتْکا  اَـمیف  َرُْظنَیَف  ُهَسْفَن ، اـْهِیف  ُبِساـُحی  ٌلِـغاش  ُُهلَغْـشَیال  ٌۀَـعاس  َُهل  َنوُکَت  ْنَا  ِناـسنِِْالل  َّقَحَا  اـم  دومرف « : هک  میناوخ 
، تعاس نیا  رد  دزاـسن و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  زیچ  چـیه  هک  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  يارب  یتعاـس  ناـسنا  هک  تسا  هتـسیاش  ردـقچ  اـهِراهَن ;

نیا رد  ( 3 .«) زور نآ  رد  بش و  نآ  رد  دوخ ، ناـیز  هب  يراـک  هچ  هداد و  ماـجنا  دوخ  دوس  هب  يراـک  هچ  درگنب  دـنک و  شیوخ  هبـساحم 
هتـسیاش زا  رما  نیا  تسا ;و  هدمآ  دـشاب ، لصاح  لماک  روطب  تغارف  هک  یتعاس  رد  مه  نآ  زور ، ره  رد  هبـساحم  هلأسم  حوضوب  ثیدـح 

یم تسا ، هدـمآ  يرگید  لکـش  هـب  مالـسلا ) هـیلع  ) قداـص ماـما  ثیدـحرد  ینعم  نـیمه  4 ـ  تسا . هدـش  هدرمـش  ناـسنا  ياربروـما  نیرت 
َو اْهنِم  َدازَتْسا  ًۀَنَـسَح  يأَر  نِاَف  ِهِسْفَن ، َبِساُحم  ُنُوکَیَف  ِهِسْفَن ، یلَع  ۀَْلَیل  َو  مْوَی  ِّلُک  یف  ُهَلَمَع  َضِْرُعی  ْنَا  اُنفِْرعَی ، ِملْـسُم  ِّلُک  یلَع  ٌّقَح  :» دـیامرف
زور و ره  رد  ار  دوخ  لامعا  هک  تسا  مزال  دراد  ار  ام  تفرعم  هک  یناملـسم  ره  رب  ِۀَـمایِْقلا ; َمْوَی  يزُْخی  ّالَِئل  اـْهنِم  َرَف  ـ ْغَتـِسا ًۀَـئ  ـ ِّیَـس يأر  ْنِا 

يا هئّیس  رگا  و  دنک ، ششوک  نآ  ندوزفا  يارب  درک  هدهاشم  يا  هنسح  رگا  دشاب ; دوخ  سفن  رگباسح  و  درادب ، هضرع  نتشیوخ  رب  بش ،
، یسوط یلاما  . 2 هحفص 73 . دلج 67 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 4 !«) ددرگ اوسر  تمایق  زور  ادابم  دـیامن ، رافغتـسا  نآ  زا  دومن  هظحالم 
هحفـص 221. لوقعلا ، فـحت  . 4 هحفـص 154 . دـلج 12 ، لـئاسولا ، كردتـسم  . 3 هحفـص 619 .) دـلج 1 ، هـمکحلا ، نازیم  لـقن  قـبط  )

ْبَـساُحی َْمل  ْنَم  اّنِم  َْسَیل  ُماشِهای  : » دومرف تسا ; هدـش  تیاور  يرگید  هنوگ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) مظاـک ماـما  زا  ینعم  نیمه  256 5 ـ  هحفص
ام زا  دسرن  شیوخ  باسح  هب  زور  ره  هک  یـسک  َبات ; َو  ُْهنِم  َهّللا  َرَف  ـ ْغَتِْـسا ًائِّیَـس  َلِمَع  ْنِا  َو  ُْهنِم  َدازَتْسا  ًۀَنَـسَح  َلِمَع  ْنِاَف  ِموَی  ِّلُک  یف  ُهَسْفَن 

دنک و رافغتسا  هداد  ماجنا  يدب  لمع  رگا  )و  دیوگ ساپـس  نآ  رب  ار  ادخ  و   ) دبلط ینوزف  قیفوت  ادخ  زا  هداد  ماجنا  یبوخ  راک  رگا  تسین ،
كردتـسم هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  دـنناوت  یم  نادـنم  هقالع  تسا ، ناوارف  هنیمز  نیا  رد  تاـیاور  ( 1 !«) دـنک هبوت  ددرگرب و  ادـخ  يوس  هب 

مالسا رد  سفن  هبـساحم  هلأسم  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخب  تایاور  نیا  (. 2) دـنیامن هعجارم  سفّنلا ، داهجلا  باوبا  داهجلا ، باتک  لئاسولا ،
بوسحم مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هّمئا  نیتسار  ناوریپ  زا  دنتـسین ، سفن  هبـساحم  لها  هک  یناـسک  و  تسا ، رادروخرب  یئـالاو  ّتیّمها  زا 
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و تانـسح ، ینوزف  هیام  دـناوت  یم  راک  نیا  هک  تسا  هدـش  هراشا  ینـشورب  زین  راک  نیا  تمکح  هفـسلف و  هب  تاـیاور  نیا  رد  دـنوش ! یمن 
يریگولج يربخ  یب  تلفغ و  يایرد  رد  ندش  قرغ  تکاله و  بادرگ  رد  ناسنا  طوقس  زا  و  ددرگ ، اهنآ  ناربج  تائّیـس و  زا  يریگولج 

رابنا و رتفد  همانزوررتفد و  باتک و  باسح و  ام  يّدام  روما  مینکن !؟ دروخرب  ناسکی  لقاّدـح  يونعم  يّدام و  روما  اب  ام  ارچ  یتسار  دـنک .
روما هک  یلاح  رد  میـشابن ، زین  یتشگنارـس  حالطـصا  هب  باسح  کی  هب  رـضاح  یّتح  يونعم  روما  يارب  یلو  ، دراد رگید  رتافد  لک و  رتفد 

ربمغیپ زا  ییاـنعم  رپ  ثیدـح  رد  لـیلد ، نیمه  هب  تسین ! يداـم  روما  اـب  هسیاـقم  لـباق  ًـالوصا  تسا و  رتـالاو  رتـالاب و  تاـجرد  هب  يونعم 
 ; ُهَْدبَع ِدِّیَـسلا  َو  ُهَک ، ـ ْیرَـش ـِک  یرَّشلا ِۀَبَـساُحم  ْنِم  َّدَـشَا  ُهَسْفَن  َبِساُحی  یّتَح  ًانِمُْؤم  ُدـْبَْعلا  ُنوُکَیال  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
هب تبـسن  کیرـش  باسح  زا  رتریگتخـس  یّتح  دشاب ; ریگتخـس  شیوخ  یـسرباسح  رد  هک  نیا  رگم  دش  دـهاوخن  نامیا  لها  زگره  ناسنا 

هحفص دلج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  . 2 هحفص 153 . دلج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  یقرواپ 1 . ( 3 !«) شمالغ هب  تبسن  یلوم  شکیرش و 
نب دیس  سفّنلا  هبساحم  . 3 تسا . هدمآ  ثیدح 2 ، هحفص 453 ، لمعلا ، ۀبساحم  باب  ، 2 دلج یفاک ، لوصا  رد  ینعم  نیمه  ات 156 ـ   152

زا یعمج  یّتح  هک  تسا  مهم  يا  هزادنا  هب  عوضوم  نیا   257 هحفص ثیدح 22 . هحفص 72 ، دلج 67 ، راونالاراحب ، هحفص 14 ـ  سوواط ،
. ـ هنس 664 ه ياّفوتم   ) یّلح سوواط  نب  دّیس  موحرم  سفّنلا  ۀبساحم  هلمج  زا  دنا ، هتشون  سفّنلا » ۀبـساحم   » عوضوم رد  یئاهباتک  ناگرزب 

موحرم سمالا  نم  راذتعالا  مویلا و  لمع  حالصا  یف  سفّنلا  ۀبـساحم  و  يرجه ) مهن  نرق  ياملع  زا   ) یعفک موحرم  سفّنلا  هبـساحم  و  ق )
رد ( 1 .) تـسا ق ) ياّفوتم 1080 ه . ـ  ) یـشعرم یلع  دیـس  سفّنلا  هبـساحم  و  ق )  ياّفوتم 1344 ه . ـ  ) ـی ـشعرم ير  ـ ئاح یلع  ازریم  جاـح 

رـضاح باسح  ياپ  ار  نتـشیوخ  درک و  هبـساحم »  » ار سفن  دیاب  هنوگچ  هک  نیا  رد  1 ـ  دـسر : یم  رظن  هب  مزال  هتکن  دـنچ  هب  هراشا  اجنیا 
لقن زا  دعب  هک  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  هک  تسا  نامه  قیرط  نیرتهب  داد ; رارق  تساوخ  زاب  دروم  دومن و 

هبـساحم هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  لقاع  ُهَسْفَن ; َبَساـح  ْنَم  َنیـسِّیَکلا  ُسَیْکَا  : » دومرف هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  ثیدـح 
سفن هنوگچ  ناـسنا  ناـنمؤمریما ! يا  َهَسْفَن ; ُلُـجَّرلا  ُبِساـُحی  َفـْیَک  َو  َنینِمؤُْـملاَریمَا  اـی   » دیـسرپ ترـضح  نآ  زا  يدرم  دزادرپ » شیوـخ 

بطاخم ار  شیوخ  سفن  دناسر ، یم  ماش  هب  ار  حبـص  هک  یماگنه  : » دومرف نینچ  یحورـشم  نایب  نمـض  ماما  دـنک »؟ هبـساحم  ار  شیوخ 
نآ هار  هچ  رد  هک  دنک  یم  لاؤس  نآ  هرابرد  وت  زا  دنوادخ  ،و  ددرگ یمن  زاب  دبا  ات  تشذگ و  وت  رب  زورما  سفن ! يا  دـیوگ : نینچ  هتخاس 

؟ يدرک ادا  ار  نمؤم  ردارب  قح  ایآ  يدروآ ؟ اج  هب  ار  وا  دـمح  و  يدوب ، ادـخ  دای  هب  ایآ  يداد ؟ ماجنا  نآ  رد  یلمع  هچ  يدرک ؟ يرپس  ار 
ادا وا  گرم  زا  دـعب  ار  شناگدـنامزاب  ّقـح  اـیآ  يدرک ؟ ظـفح  ار  شدـنزرف  نز و  وا  باـیغ  رد  و  يدودز ؟ وا  لد  زا  یهودـنا  مـغ و  اـیآ 

( یتبثم  ) راک هچ  یتسار  يدومن ؟ يراـی  ار  یناملـسم  اـیآ  یتفرگ ؟ ار  نمؤم  ردارب  تبیغ  ولج  شیوخ ، يوربآ  زا  هدافتـسا  اـب  اـیآ  يدرک ؟
دنوادخ دمح  هدز ، رـس  وا  زا  يریخ  لمع  هک  دـمآ  شرطاخ  هب  رگا  دروآ ، یم  دای  هب  هداد  ماجنا  هک  ار  هچنآ  سپـس  يداد !؟ ماجنا  زورما 
دنوادـخ زا  دـمآ ، شرطاخ  هب  يریـصقت  تیـصعم و  رگا  و  دروآ ، یم  اج  هب  هدرک  تیانع  وا  هب  هک  یقیفوت  رطاـخ  هب  ار  وا  ریبکت  لاـعتم و 

لآ دّـمحم و  رب  تاولـص  دـیدجت  اب  شیوخ  سفن  زا  ار  نآ  راثآ  و  دریگ ، یم  هدـنیآ  رد  نآ  كرترب  میمـصت  دـبلط و  یم  شزرمآ  لاـعتم 
; دنک یم  وحم  شقوقح ، زا  ناعنام  نانمـشد و  رب  نعل  هداعا  نآ و  لوبق  نتـشیوخرب و  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما اب  تعیب  هضرع  و  شکاپ ،

منانمشد اب  تینمشد  مناتـسود و  اب  وت  یتسود  رطاخ  هب  نم  : » دیامرف یم  دنوادخ  داد ، ماجنا  ار  لماک ) عماج و   ) هبـساحم نیا  هک  یماگنه 
مهاوخ دوخ  وـفع  لومـشم  ار  وـت  منک و  یمن  يریگتخـس  وـت  هب  تناـهانگ  دروـم  رد  یتـشاد ) شیوـخ  سفن  اـب  هک  یعماـج  هبـساحم  (و 

زا تسیچ ؟ سفن  هبـساحم  راـثآ  2 ـ  سفن ! هبـساحم  زرط  نیرتـهب  تسا  نیا  يرآ   258 هحفص . 20 دلج هعیرّذلا ، یقرواپ 1 . ( 1 !«) تخاس
تـسا هدمآ  یمالـسا  ثیداحا  رد  هک  یتاریبعت  زا  تساجب ، رایـسب  یلو  دوش ، یم  نشور  لاؤس  نیا  خساپ  دمآ ، هتـشذگ  ياهثحب  رد  هچنآ 

، ِِهبُونُِذب َطاحَا  َو  ِِهبُویُع  یلَع  َفَقَو  ُهَسْفَن  َبَساح  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  مینک : يریگ  هرهب  اجنیا  رد 
یم ربخ  اب  شناهانگ  زا  و  دوش ، یم  فقاو  شیوخ  بویع  رب  دنک ، نتشیوخ  سفن  هبساحم  هک  یسک  َبُویُْعلا ; َحَلْصَا  َو  َبُونُّذلا  َلاقَتِْـسا  َو 
ْنَم : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما ناـمه  زا  زین  و  ( 2 «) دـیامن یم  حالـصا  ار  بویع  و  دـنک ، یم  هبوـت  هاـنگ  زا  نآ ) لاـبند  هب  و   ) ددرگ
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یم ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  زاـب  و  ( 3 .«) دوش یم  دنمتداعس  دزادرپ ، نتـشیوخ  هبـساحم  هب  هک  یـسک  َدَعَـس ; ُهَسْفَن  َبَساح 
تقیقح حیضوت  رد  قالخا  ملع  ناگرزب  زا  یضعب  ( 4 .«) تسا سفن  حالصا  هبساحم  تخرد  هویم  ِسْفَّْنلا ; ُحالَص  ِۀَبَساحْملا  ُةَرَمَث  : » میناوخ

مهـس هدش ، لصاح  يدوس  رگا  دشیدنیب ، نایز  دوس و  هیامرـس و  هرابرد  هک  تسا  کیرـش  اب  هبـساحم  دننام  هک  دنا  هتفگ  نینچ  هبـساحم ،
یقرواپ 1. دنک . هدنیآ  رد  ناربج  هب  راداو  درمـشب و  نماض  ار  وا  هتـشگ  لصاح  ینارـسخ  رگا  دـنک و  رّکـشت  دریگب و  کیرـش  زا  ار  دوخ 

ناسنا ّمهم  هیامرس   259 هحفص مکحلا . ررغ  . 4 هحفص 154 . دلج 12 ، كردتسم ، . 3 مکحلا . ررغ  . 2 هحفص 250 . دلج 89 ، راونالاراحب ،
مامت تراجت  مسوم  تسا ;و  ناهانگ  نآ  نارـسخ  و  ریخ ، ياهراک  نآ  دوس  تسا ; هنوگ  نیمه  زین  تسوا  سفن  راـیتخا  رد  هک  رمع  ینعی 

نتشیوخ و  دیوگ ، رکش  ار  ادخ  هتفای  ماجنا  رگا  دنک ، هبلاطم  ضئارف  هرابرد  تسخن  تسا . هراّما  سفن  هلماعم ، رد  وا  کیرش  و  زور ، لوط 
، هدوب صقان  يروطب  یلو  هتفای  ماجنا  رگا  و  دـنک ، هبلاطم  ار  نآ  ياـضق  هتفر ، تسد  زا  يا  هضیرف  رگا  و  دـنک ، بیغرت  هار  نیا  همادا  هب  ار 
هک هنوگ  نامه  تسرد  دبلطب ; ار  نآ  ناربج  دنک و  تساوخ  زاب  ار  وا  هدش ، بکترم  یتیصعم  رگا  و  دنک ، لفاون  قیرط  زا  ناربج  هب  راداو 

نوبغم هلماعم  رد  ات  دنک ، یمن  يراذگ  ورف  باسح  رد  ار  غلبم  نیرتمک  و  روما ، نیرت  یئزج  یّتح  هک  ، دنک یم  هبـساحم  شکیرـش  اب  رجات 
ار يراک  عقاو  رد  رگنوسفا !...  راّکم و  و  زاـبگنرین ، تسا و  رگ  هعدـخ  هک  هتفرگ  رارق  هراـّما  سفن  ربارب  رد  ناـسنا  هک  صوصخب  ددرگن ;
وا زغم  رد  هک  يراکفا  هبـساحم ، ماگنه  هب  یّتح  دهد ;و  ماجنا  نتـشیوخ  اب  ایند  رد  وا  دـنهد  یم  ماجنا  وا  اب  تمایق  رد  یهلا  ناگتـشرف  هک 

تکاس اجنالف  ارچ  دنک  لاؤس  ًالثم  و  دـهد ، رارق  هبـساحم  دروم  ار  توکـس  باوخ و  ندـیماشآ و  ندروخ  دوعق و  مایق و  و  هدرک ، روطخ 
ماجنا تعاس  هب  تعاس  و  زور ، هب  زور  ار  نتـشیوخ  سفن  هبـساحم  ناسنا  تسا  راوازـس  و   ... ) يدومن مّلکت  دروم  نالف  رد  ارچ  و  يدـش ؟

طایح رد  یگنـس  دهد ، یم  ماجنا  رمع  لوط  رد  هک  یتیـصعم  ره  يارب  ناسنا  هاگره  دور ;) یم  نوریب  وا  تسد  زا  راک  هتـشر  هنرگو  دهد 
دنک یم  يراگنا  لهس  یـصاعم  باسح  ظفح و  رد  ناسنا  هک  تساجنیا  راک  بیع  دوش ; یم  رپ  وا  هناخ  طایح  يدوزب  دزادنیب ، دوخ  هناخ 
; دیامرف یم  ءاصحا  ار  همه  دنوادخ  همه ، زا  رتالاب  دننک ;و  یم  طبض  تبث و  ار  همه  دنتسه  وا  لامعا  ظفح  رومأم  هک  يا  هتـشرف  ود  یلو 
، هلداجم هروس  !« ) دنا هدرک  شـشومارف  نانآ  هتـشاد و  هگن  ار  اهنآ  باسح  دنوادخ  ُهوُسَن ; َو  ُهّللا  ُهاصْحَا  : » دیوگ یم  نآرق  هک  هنوگ  نامه 
ار ایند  هبـساحم  شور  ناوت  یم  نآ  زا  هک  تمایق  زور  باسح  یگنوگچ  هرابرد  یثیدـح  اب  ار  ثحب  نیا  ماتخ ، نسح  ناونع  هب  ( 1 () هیآ 6
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر   260 هحفص صیخلتاب )  ) هحفص 167 دلج 8 ، ءاضیبلا ، ۀّـجحم  یقرواـپ 1 . میهد : یم  ناـیاپ  تفرگ  ارف 
َو ُهَبَـسَتْکا  َْنیَا  ْنِم  ِِهلام  ْنَع  َو  ُهال ، ـ ْبَا ام  یف  ِِهبابَـش  ْنَع  َو  ُهاْنفَا  ام  یف  ِهِرَمُع  ْنَع  َعبْرَا : ْنَع  َلَئُْـسی  یّتَح  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْدبَع  امَدَق  ُلوَُزت  ال  : » دومرف
هچ رد  هک  شرمع  زا  دوش : لاؤس  زیچ  راهچ  زا  ات  دراد  یمن  رب  مدق  زا  مدق  یناسنا  چیه  تمایق  زور  رد  ِْتیَْبلا ; َلْهَا  انِّبُح  ْنَعَو  ُهَقَْفنَا  ام  یف 

یهار هچ  رد  هدروآ و  تسد  هب  اـجک  زا  هک  شلاـم  زا  و  هدرک ، هنهک  ار  نآ  یهار  هچ  رد  هک  شا  یناوج  زا  و  هدومن ، يرپس  ار  نآ  یهار 
(1 .(«) هن ای  هدرک  ادا  ار  نآ  ّقح  ایآ  هک  ( ) مالسلا مهیلع  ) تیب لها  ام  ّتبحم  زا  و  هدومن ، فرصم 

( نداد رفیک  ندرک و  شنزرس   ) هبقاعم هبتاعم و  مجنپ : ماگ 

هراشا

اـهاطخ و ربارب  رد  تسا  سفن  تازاـجم  شنزرـس و  ینعی  هبقاـعم  هبتاـعم و  هلأـسم  دریگ ، یم  ماـجنا  هبـساحم »  » زا دـعب  هک  ماـگ  نـیمجنپ 
سوکعم هجیتن  دهدن ، ناشن  یـشنکاو  چیه  فالخ ، ياهراک  لباقم  رد  و  دنک ، باسح  ناسنا  رگا  اریز  تسا ; هدزرـس  وا  زا  هک  ییاهفالخ 

دوخ ياکرـش  نارگراک و  نادنمراک و  ناسنا  یتقو  هک  هنوگ  نامه  تسا . سفن  تراسج  تأرج و  ثعاب  رگید ، ریبعت  هب  دـش ;و  دـهاوخ 
اهنآ یعون  هب  دهد و  یم  ناشن  شنکاو  نآ  ربارب  رد  دنیب ، یم  باسح  رد  ییاهیتسردان  اهفّلخت و  اهنآ  زا  دنک و  یم  رـضاح  باسح  ياپ  ار 
ماگ ادـخ  برق  ریـسم  رد  هک  یناسک  فلتخم ـ  ياهرفیک  هلحرم  اـت  هتفرگ  شنزرـس  دـننام  میـالم  فیفخ و  هلحرم  زا  دـهد ـ  یم  رفیک  ار 
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یم سوکعم  هجیتن  هبساحم  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنشاب ; نینچ  دیاب  شکرس  سفن  ربارب  رد  زین  دنلوغشم ، كولس  ریـس و  هب  دنراد و  یمرب 
دای دنگوس  هماّول »  » سفن هب  هک  هداد  ّتیّمها  هلأسم  نیا  هب  دح  نآ  ات  دـیجم  نآرق  دوش . یم  رتشیب  تراسج  تأرج و  بجوم  ینعی ، ; دـهد

ماگنه هب  ار  شبحاص  هک  تسا  يرادیب  نادـجو  نامه  هماّول  سفن  میناد  یم  و  ( 3 («) 2) ِۀَماّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِْسُقا  َو ال  : » دیامرف یم  دـنک و  یم 
، قودص لاصخ  یقرواپ 1 . تسا . نتـشیوخ  تازاجم  هبقاعم و  یعون  دوخ  نیا  هک  دـنک ، یم  شنزرـس  تمـالم و  فـالخ  راـک  باـکترا 

نیا تسادیکأت . يارب  هدئاز و  الاب  هلمج  رد  ال »  » هک تسا  نیا  مالـسا  نارّـسفم  نایم  رد  فورعم  . 3 هیآ 2 . تمایق ، هروس  . 2 هحفص 253 .
هک دنا  هتسناد  یصاع  رفاک و  دارفا  هب  هراشا  ار  نآ  یـضعب  هدش  رکذ  یفلتخم  ياهریـسفت  هماّول » سفن   » يارب هک  تسا  هّجوت  لباق  زین  هتکن 
; دننکن تمالم  ار  دوخ  دنچ  ره  دنتمالم  هتـسیاش  هک  دـنناد  یم  ایند  رد  اهنآ  هب  هراشا  یـضعب  و  دـننک ، یم  تمالم  ار  دوخ  تمایق  زور  رد 

قوف ّتیّمها  هناشن  هک  یمـسق  هدرک ، دای  مسق  نآ  هب  نآرق  هک  ارچ  تسا ، رتبـسانم  همه  زا  هدـننک ) تمالم  رادـیب  نادـجو   ) الاب ینعم  یلو 
هدزرـس ناسنا  زا  هک  یفالخ  ياـهراک  ربارب  رد  نتـشیوخ  تازاـجم  هبقاـعم و  هک  تسا  نشور   261 هحفـص دـینک ) ّتقد  . ) تسا نآ  هداعلا 

رد یگدنز  ذئاذل  یضعب  زا  نتـشیوخ  ندرک  مورحم  دننام  رتدیدش  لحارم  هب  سپـس  دوش ، یم  عورـش  تمالم  زا  هک  دراد  یبتارم  هلـسلس 
هدش هراشا  كوبت  گنج  نافّلختم  زا  رفن  هس  دروم  رد  عوضوم  نیا  زا  یبلاج  هنومن  هب  دـیجم  نآرق  رد  دوش . یم  یهتنم  نّیعم  تّدـم  کی 

هک اجنآ  ات  دننک  هطبار  كرت  اهنآ  اب  هک  داد  روتـسد  ناناملـسم  هب  گنج ، زا  تشگزاب  زا  سپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا 
ناشدوخ هک  تروص  نیا  هب  دنتخادرپ ، شیوخ  تازاجم  هب  و  دندمآ ، رب  هبوت  ماقم  رد  اهنآ  هدـش  گنت  اهنآ  رب  شتعـسو  همه  نآ  اب  نیمز 

ار هیآ  نیا  و  تفریذپ ، ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  یتّدم  زا  سپ  دندش ; لوغـشم  هبوت  همادا  هب  لماک  ياوزنا  رد  دـنتفگ و  كرت  ار  رگیدـکی  زین 
ِّالا ِهّللا  َنِم  َأَْجلَمَّال  نَا  اوُّنَظ  َو  ْمُهُـسُْفنَا  ْمِْهیَلَع  ْتَقاض  َو  ْتَبُحَر  اِمب  ُضْرالا  ُمِْهیَلَع  ْتَقاض  اذِا  یّتَح  اوُفِّلُخ  َنیِذَّلا  ِۀـَثالَّْثلا  یَلَع  َو  : » دومرف لزان 
دوخ كوبت  رد  تکرـش  زا  و   ) دندنام زاب  هنیدم ) رد   ) هک ار  رفن  هس  نآ  نینچمه ) ;  ) ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُه  َهّللا  َّنِا  اُْوبُْوت  ـ َِیل ْمِْهی  ـ َلَع َبات  َُّمث  ِْهَیِلا 

دوجو رد  ییاج  یّتح )  ) و دش ، گنت  اهنآ  رب  شتعـسو  همه  اب  نیمز  هک  دح  نآ  ات  دندومن ) هطبار  عطق  نانآ  زا  ناناملـسم  دـندرک و  يراد 
دوخ تمحر  لومشم  ار  نانآ  ادخ  ماگنه  نیا  رد  تسین ، وا  يوس  هب  زج  ادخ ، زا  یهاگهانپ  هک  دنتسناد  و  دنتفای ، یمن  دوخ  يارب  شیوخ 

هیآ هبوت ، هروس  .« ) تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  دنوادخ  هک  تفریذپ ) ار  اهنآ  هبوت  دـنوادخ  و   ) دـننک هبوت  ات  داد ) قیفوت  نانآ  هب  و  ، ) تخاس
هک دـشاب  سفن » هبقاعم   » هلأسم نامه  هب  هراشا  تسا  نکمم  دـش » گـنت  زین )  ) اـهنآ رب  اـهنآ  سفن  ْمُهُـسُْفنَا ; ْمِْهیَلَع  ْتَقاـض  َو   » هلمج ( 118
رد تفریذپ . ار  نانآ  هبوت  دنوادخ  هک  دوب  اجنیا  و  دنتفر ، ورف  قلطم  ياوزنا  رد  دـنتفگ و  كرت  ار  رگیدـکی  نتـشیوخ  تازاجم  يارب  نانآ 

ٌروُفَغ َهّللا  َّنِا  ْمِْهیَلَع  َبُوتَّی  ْنَا  ُهّللا  یَـسَع  ًائِّیَـس  َرَخآ  َو  ًاـِحلاص  ًـالَمَع  اوُطَلَخ  ْمِِهبُونُذـِب  اُوفَرَتـْعا  َنوُرَخآ  َو  : » هبوت هروس  هیآ 102  لوزن  نأـش 
هبوت دنوادخ  هک  دور  یم  دـیما  دـنتخیمآ ، مه  هب  ار  یحلاصان  حـلاص و  لامعا  و  دـندرک ، فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  يرگید  هورگ  ;و  ٌمیحَر
هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ نارای  زا  هک  ، هدـش لقن  يراصنا » هبابلوبا   » هراـبرد یناتـساد  تسا ». میحر  روفغ و  دـنوادخ  هک  ارچ  دریذـپب ، ار  اـهنآ 

دجـسم هـب  تـشگ ; تحاراـن  نامیـشپ و  تخـس  ًادـعب  درک ، يراد  دوـخ  كوـبت  گـنج  رد  تکرـش  زا  یتســس ، رثا  رب  یلو  دوـب ، هـلآو )
دنگوس و  تسب ، تسا  فورعم  هبوت » نوتس   » ای هبابلوبا ،» نوتس   » هب زورما  هک  اهنوتس  زا  یکی  هب  ار  دوخ  دمآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

یلوبق مالعا  دنوادخ  رگید ، ریبعت  هب  ای  دـیاشگب ; ار  هرگ  دـیایب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  نیا  رگم  دـنکنزاب ، ار  دوخ  هک  درک  دای 
مادقا هک  تسا  نشور   262 هحفـص درک . مالعا  ار  وا  هبوت  یلوبق  دش و  لزان  قوف  هیآ  سپـس  دنام ، لاح  نیا  رب  یتّدـم  دـیامنب . ار  وا  هبوت 
رـصع رد  كولـس  ریـس و  زا  هلحرم  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  و  دوب ، فـالخ  راـک  ربارب  رد  نتـشیوخ  تازاـجم  و  هبقاـعم »  » یعون هباـبلوبا ،

یحلاصان حلاص و  لامعا   ) ِیَـس ًائّ َرَخآ  َو  ًاِحلاص  ًالَمَع  اوُطَلَخ  هلمج  تسا . هتـشاد  دوجو  زین  وا  نارای  نایم  رد  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
ـ  1 هلمج : زا  دوش ; یم  هدید  هبقاعم  هلأسم  هب  یتاراشا  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد  دشاب . ینعم  نیا  هب  هراشا  دناوت  یم  زین  دنتخیمآ ) مه  هب  ار 

اهنآ فاصوا  زا  یکی  حرش  رد  تسا ، هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هک  ناراکزیهرپ  نیقّتم و  هتسجرب  فاصوا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما 
، درادـن شوخ  هک  یفیاظو  ماجنا  رد  وا  سفن  هاـگره  ُّبُِحت ; اـم  یف  اـَهلْؤُس  اـهِطُْعی  َْمل  ُهَرْکَت  اـم  یف  ُهُسْفَن  ِهیَلَع  ْتَبَعْـصَتْسا  ِنِا  دـیامرف : یم 
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یم تازاـجم  ار  شکرـس  سفن  قـیرط  نیا  زا  و   ) دزاـس یم  شمورحم  دراد  تسود  هچنآ  زا  مه  وا  دورب ) هاـنگ  هار  هب  و   ) دـنک یـشکرس 
غیرد وا  زا  تسا ، تحارتـسا  كاروخ و  باوخ و  زا  وا  هقـالع  دروم  هچنآ  هاـگ  سفن ، یـشکرس  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  ( 1 (.«) دنک

ـ  2 263 هحفص هبطخ 193 . هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . دورن . قح  ینامرفان  نایـصع و  هار  هب  رگید  دوش و  تازاجم  قیرط  نیا  زا  ات  دراد ، یم 
ُّلِذـَت اَهل  ْبَعْـصاَف  َکُسْفَن  َکـْیَلَع  ْتَبُعَـص  اذِا  : » میناوخ یم  نینچ  تسا ، هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  مکحلا » ررغ   » رد هک  يرگید  ثیدـح  رد 

هتساوخ و   ) ریگب تخـس  وا  رب  مه  وت  ددرگن ) میلـست  یناسآ  هب  قح  نامرف  تعاط  ربارب  رد  و   ) دریگ تخـس  وت  رب  سفن  هک  یماگنه  ََکل ;
ُهَـسْفَن َحَدَـم  ْنَم  اهَحَلْـصَا ، ُهَسْفَن  َّمَذ  ْنَم  : » تسا هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  زین  و  3 ـ  ددرگ »! میلـست  وت  ربارب  رد  اـت  راد ) غـیرد  وا  زا  ار  شیاـه 

حدم و ار  نتشیوخ  هک  سک  نآ  و  هدرک ، مهارف  ار  نآ  حالصا  ببـس  دنک  شنزرـس ) و  تمّذم (  ار  نتـشیوخ  سفن  هک  سک  نآ  اهََحبَذ ;
هک تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  مامه ، ماما  نامه  زا  یثیدـح  رد  زاـب  4 ـ  ( 1 .«) تسا هدرک  حـبذ  ار  دوخ  ییوگ  دـیوگ ، انث 
زا زیهرپ  اهـسوه و  يوه و  زا  نتفرگ  هزور  شکرـس )  ) سفن يوراد  اْینُّدـلا ; ِتاّذـَل  ْنَع  ُۀَـیْمِْحلا  َو  يوَهلا ، ْنَع  ُموَّصلَا  ِسْفَّنلاُءاوَد  دوـمرف :

بلطم نیا  زا  یناوارف  ياه  هنومن  لدکاپ ، نانمؤم  گرزب و  ياملع  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هباحص  تالاح  رد  ( 2 .«) تسا ایند  تاّذل 
يارب یعون  هب  مادـک  ره  و  دـنداد ، یم  رارق  تازاجم  هبقاعم و  ضرعم  رد  ار  نتـشیوخ  یهانگ ، باکترا  ماگنه  هب  اهنآ  هک  دوش  یم  هدـید 

باحصا زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارای  تالاح  رد  1 ـ  هلمج : زا  دندومن ; یم  مادقا  هدنیآ  رد  هانگ  رارکت  مدع 
تاوزغ زا  یکی  رد  تشاد ; يردارب  نامیپ  دوب ) نارجاهم  زا  هک  « ) نمحّرلادـبع نب  دیعـس   » اـب دوب ; راـصنا  هفیاـط  زا  هک  ( 3 «) هبلعث  » مان هب 

هک داد  ناـنیمطا  دوـخ  تسود  هب  دـنام و  هنیدـم  رد  هبلعث »  » و تفاتـش ، داـهج  نادـیم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ یهارمه  هب  دیعـس » »
يزور دیشوک . یم  ناشتالکشم  ّلح  رد  دروآ و  یم  مزیه  بآ و  اهنآ  يارب  زور  ره  ور  نیمه  زا  و  دنک ، یم  لح  ار  وا  هداوناخ  تالکشم 

هب شمـشچ  هک  نیمه  دز ، رانک  ار  هدرپ  دـش ، هریچ  وا  رب  سفن  ياوه  تفگ ، یم  نخـس  هبلعث  اب  هدرپ  تشپ  زا  یبلطم  هرابرد  دیعـس »  » نز
، دز دایرف  دیعس  رسمه  یلو  دریگ ، شوغآ  رد  ار  نز  هک  درک  زارد  تسد  داهن و  شیپ  ماگ  دادب و  تسد  زا  لد  داتفا  دیعـس  يابیز  رـسمه 

هتشاد فالخ  دصق  شرسمه  هب  تبسن  وا  هناخ  رد  وت  دشاب و  داهج  لوغشم  ادخ  هار  رد  تدهاجم  ردارب  تسا  اور  ایآ  ینک ؟ یم  هچ  هبلعث 
دندوب يدایز  دارفا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارای  نایم  رد  . 3 هرامش 5153 .  ثیدح  كردم ، نامه  مکحلا 2 . ررغ  یقرواپ 1 . یشاب !؟

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ درک ، يراددوخ  تاـکز  تخادرپ  زا  هک  تسا  يراـصنا  بطاـح  نب  ۀـبلعث  زا  ریغ  هبلعث  نیا  و  دنتـشاد ، هبلعث  ماـن  هک 
، دوب هتساخرب  قیمع  یباوخ  زا  یئوگ  داد ، ناکت  ار  هبلعث  نخـس ، نیا   264 هحفص دندرک . درط  یمالسا  هعماج  زا  ار  وا  ناناملـسم  و  هلآو )

ُفوُْرعَْملا َْتنَا  یهِلا  : » تفگ یم  دـش و  لوغـشم  يراز  هیرگ  هب  ،و  تشاذـگ ارحـص  هوک و  هب  رـس  تفر و  نوریب  هناخ  زا  دیـشک و  يدایرف 
ّتیمورحم و رد  ار  دوخ  وا  بیترت  نیا  هب  مهانگ »! هب  فوصوم  نم  شزرمآ و  هب  فورعم  وت  ایادـخ  ِنایْـصِْعلِاب ; ُفوُصْوَْملا  اَنَا  َو  ِناْرفُْغلاـِب 

هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ تمدخ  یلّصفم  ناتساد  ّیط  ماجنارس  داد ; رارق  دوب  هدزرس  وا  زا  هک  ییاطخ  هب  تبسن  نتـشیوخ  تازاجم  يارب  انگنت 
لوبقم شا  هبوت  و  دـش ، لزان  وا  ّقح  رد  نارمع  لآ  هروس  هیآ 135  و  دومن ، هضرع  ار  شیوخ  هبوت  ترضح  نآ  هاگشیپ  هب  دیـسر و  ( هلآو

ام یلَع  اْوُّرُِصی  َْمل  َو  ُهّللا  َِّالا  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ْنَم  َو  ْمِِهبُْونُِذل  اوُرَفْغَتْساَف  َهّللا  اوُرَکَذ  ْمُهَسُْفنَا  اوُمَلَظ  َْوا  ًۀَشِحاف  اُولَعَف  اذِا  َنیِذَّلا  َو  داتفا  یهلا  هاگرد 
بلط دوخ  ناهانگ  يارب  دنتفا و  یم  ادخ  دای  هب  دـننک ، متـس  دوخ  هب  ای  دـنوش ، یتشز  لمع  بکترم  یتقو  هک  اهنآ  َنوُمَلعَی ;و  ْمُه  َو  اُْولَعَف 
هیقف تـالاح  رد  2 ـ  ( 1 !«) دـنناد یم  هک  نیا  اب  دـنزرویمن ، رارـصا  هانگ  رب  دـشخبب و  ار  ناهانگ  هک  ادـخ  زج  تسیک  دـننک و  یم  شزرمآ 

بّالط یضعب  هب  ًانایحا  و  دش ، یم  ینابـصع  هاگره  هک  هدش  لقن  فیرّـشلا ) هّرـس  سّدق   ) يدرجورب هّللا  تیآ  موحرم  هعیـش ، ملاع  گرزب 
، رـصتخم شاخرپ  نیمه  زا  هلـصافالب  دوب ، شدنزرف  هب  تبـسن  ردپ  شاخرپ  دـننامه  شاخرپ  نیا  هک  نیا  اب  درک ، یم  شاخرپ  دوخ  سرد 

یم هزور  راک  نیا  ناربج  يارب  ار  زور  نآ  يادرف  تشاد ، هک  يرذـن  قبط  و  دـمآ ، یم  رب  ناربج  یهاوخرذـع و  ماقم  رد  هدـش و  نامیـشپ 
یفلتخم بتک  رد  حورشم  روطب  ار  ناتساد  نیا  یقرواپ 1 . دومرف . یم  هبقاعم  کچوک  راـک  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  بیترت ، نیا  هب  تفرگ ;و 

تـسا هدروآ  هدرـشف  رایـسب  تروص  هب  ار  نآ  هیآ  لیذ  رد  ریـسفت  رد  يزار  رخف  دـنا و  هدرک  لـقن  هحفـص 320  رهاوجلا  ۀنیزخ  باتک  زا 
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یم ربنم  لها  نایاقآ  زا  یکی  هک  درک  یم  لقن  قالخا  گرزب  ياملع  زا  یکی  265 3 ـ  هحفص هحفص 9 .) دلج 9 ، يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  )
تلاح نیا  مور ! یمن  ربنم  مونشن  باوج  رگا  مونـش ، یم  باوج  منک و  یم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  رب  مالـس  مربنم  زاغآ  رد  نم  تفگ :

دـش ادیپ  نم  لد  رد  لایخ  نیا  مدید ، ربنم  رب  ار  یفورعم  ظعاو  مدش و  یمهم  سلجم  دراو  يزور  هک  دش  ادـیپ  نم  يارب  اجنآ  زا  یناحور 
راک نیا  لابند  هب  مورن  ربنم  هب  زور  لهچ  متفرگ  میمـصت  طـلغ  لاـیخ  نیا  رطاـخ  هب  منکـشب ! ار  وا  منک و  یبلاـج  ینارنخـس  وا  زا  دـعب  هک 
یم ترـضح ، هب  ار  ممالـس  خـساپ  هک  دـش  ادـیپ  نم  بلق  رد  ّتینارون  نیا  لـطاب ) لاـیخ  اـطخ و  رکف  کـی  لـباقم  رد  نتـشیوخ  هبقاـعم  )

هب تبـسن  بسانم ، ياهرفیک  و  هبقاعم »  » هلأـسم هک  دراد ، عطاـق  رثا  یتروص  رد  هبـساحم  سپـس  هبقارم و  هک : نیا  نخـس  هاـتوک  ( 1 .) مونش
تسین ینعم  نآ  هب  نیا  یلو  دوب . دهاوخ  فیعض  رایـسب  نآ  ریثأت  هنرگ  دشاب و  هتـشاد  یپ  رد  ار  شکرـس  ياهـسوه  يوه و  هراّما و  سفن 

رد یلاّزغ »  » تاـملک زا  يا  هراـپ  رد  نآ  هنوـمن  هک  ییاهناتـساد  رب  و  مینک ، اـضما  ار  فرحنم  ناـیفوص  زا  یـضعب  ناـضاترم و  لاـمعا  هـک 
لامعا هب  تسد  هدزرـس ، وا  زا  هک  ییاـهاطخ  ناربج  اـی  سفن  تضاـیر  يارب  ناـسنا  ًـالثم  هک  میراذـگب  هّحـص  تسا  هدـمآ  مولعلاءاـیحا » »

هیبش ییاهراک  هبقاعم »  » زا روظنم  هکلب  دهد ، ماجنا  دوخ  هب  تبسن  يا  هناهلبا  كانرطخ و  ياهتازاجم  دنزب و  نتشیوخ  هب  تبـسن  رابتنوشخ 
نتخاـس مورحم  و  تسا ، سوـه  يوـه و  ضرعم  رد  هک  ییاـه  هماـنرب  ندرک  لـیطعت  نتفرگ ، هزور  دـننام  دـشاب ، یم  دـمآ  ـالاب  رد  هـچنآ 

دوخ هیبنت  ماقم  رد  دزرس  وا  زا  یفالخ  راک  رگا  : » هداعّسلا جارعم  رد  یقارن  موحرم  هتفگ  هب  اهنآ . لاثما  يّدام و  تاّذل  يا  هراپ  زا  نتشیوخ 
ار نتـشیوخ  هدروخ  یهبتـشم  اـی  مارح  همقل  رگا  دـهدب ، تسوا  هقـالع  دروم  هک  یلاوـما  قاـفنا  نیگنـس و  تاداـبع  هب  نت  ًـالثم ، دـیآ ; رب 

ناربج ار  نآ  ادخ  رکذ  اب  ای  هیبنت ، ار  دوخ  توکـس ، اب  ای  دنک  وا  حدم  هدوشگ ، یناملـسم  تبیغ  هب  نابز  رگا  و  دهد ، یگنـسرگ  يرادـقم 
هب تبسن  نینچمه  و  دشخبب ، وا  هب  ار  یناوارف  لام  هدرک ، نیهوت  وا  هب  تبـسن  هدرمـش و  کچوک  ار  یتسدگنت  ریقف و  صخـش  رگا  دیامن ;

يرگید هنوـمن  زین  لاـمج  میهاربا  نیطقی و  نـب  یلع  فورعم  ناتـساد  یقرواپ 1 . ( 2 .«) دـیآرب ناربج  ماقم  رد  تاریـصقت  یـصاعم و  ریاس 
266 هحفص صیخلت ) یمک  اب   ) هحفص 703 دیدج ، پاچ  هداعّسلا ، جارعم  . 2 تسا .

« تّین صالخا   » و تّین » »

ادج رگیدـکی  زا  ار  اود  نیا  دـنا و  هدروآ  نایم  هب  ّتین » صالخا   » و ّتین »  » زا نخـس  یقالخا  ياهثحب  زاغآ  رد  قالخا  ياملع  زا  يرایـسب 
دـنا و هدرکن  نایب  ینـشور  توافت  ود ، نیا  زا  ثحب  ماگنه  یلو  دـنا ; هدرمـش  رگید  يزیچ  ار  ّتین  صالخا  يزیچ و  ار  ّتین  دـنا ; هتخاـس 

یم ود ، نیا  کـیکفت  يارب  تسا . لکـشم  ود  نیا  موهفم  ناـیم  زیمت  هک  يا  هنوگ  هب  دـنا ، هدروآ  ّتین  ثحب  رد  ار  ّتین  صوـلخ  ثحاـبم 
دـشاب نآرد  یهلا  هزیگنا  هک  نیازا  رظن  عطق  تسا ، راک  ماـجنا  يارب  مکحم  هدارا  خـسار و  مزع  ناـمه  ّتین »  » زا روظنم  تفگ : نینچ  ناوت 

; دوش نآ  دراو  خـسار  یمزع  ریذـپان و  للخ  يوق و  هدارا  اب  ناسنا  هک  دـسر  یم  رمث  هب  یماگنه  راک  تسا  یهیدـب  يّدام . ياـه  هزیگنااـی 
دـسر یم  هجیتن  هب  یماگنه  یتبثم  لمع  ره  هصالخ  یـسایس و  یعامتجا و  ياهراک  يدیلوت ، ياهراک  تعراز ، تراجت ، شناد ، لیـصحت 

هعلاطم دـهد  ماجنا  دـهاوخ  یم  هک  يا  همانرب  يور  ًـالبق  ناـسنا  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  نیا  دوشن ;و  زاـغآ  یلد  ود  دـیدرت و  اـب  هک 
ياهماگ اب  ،و  دوش لمع  دراو  يوق  هدارا  اب  و  دشاب ، عّلطم  ًالماک  نآ  یلامتحا  عناوم  طیارـش و  جئاتن و  راک و  عفانم  زا  دـشاب ; هتـشاد  یفاک 

دارفا تسا . مزال  عطاق  ّتین  هدارا و  زین  هّللا  یلا  كولـس  ریـس  قالخا و  بیذهت  قیرط  رد  دـنک . تکرح  دـصقم  يوس  هب  مکحم  راوتـسا و 
فیعضت زین  ار  ناسنا  يورین  فیعض  هدارا  ًالوصا  دننام ; یم  هار  زا  یعنام  كدنا  هب  دروخرب  اب  و  دنـسر ، یمن  ییاج  هب  زگره  هدارا  تسس 

. دروآ یم  رد  تکرح  هب  دصقم  يوس  هب  ار  ناسنا  دیامن و  یم  جیـسب  ار  نورد  ياهدادعتـسا  اهورین و  مامت  يوق  هدارا  سکعب  دـنک و  یم 
اولوا  » ناشدـنمورین هدارا  رطاـخ  هب  یهلا  گرزب  ناربماـیپ  تسا و  هدـش  مزع »  » هب ریبـعت  نآ  زا  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 

هب هک  اجنآ  زا   ) تسا يزیچ  ندیرب  عطق و  ینعم  هب  لصا  رد  « مزع  » هک تسا  هدـمآ  هغّللا  سییاقم  رد  یقرواپ 1 . ( 1 .) دنا هدش  هدیمان  مزعلا »
هب باطخ  نآر  267 قـ هحفـص تسا .) هدـش  هتفگ  مزع  نآ  هب  دـنک  یم  ادـج  درب و  یم  ار  يزیچ  ناسنا  ییوگ  عطاق  يریگ  میمـصت  ماگنه 
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میمـصت هک  یماگنه  و  نک ) تروشم  تناراـی  اـب  تسخن  ;  ) ِهّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِاَـف  : » دـیوگ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ 
ْدََقل َو  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ ترـضح  دروم  رد  هیآ 159 ) نارمع ، لآ  هروس  !« ) نک ادـخ  رب  لّـکوت  تسیاـب و ) مکحم   ) یتفرگ

ار ناطیـش  بیرف  دوشن و  عونمم  تخرد  کیدزن  هک   ) میدوب هتفرگ  نامیپ  مدآ  زا  اـم  ًاـمْزَع ; َُهل  ْدَِـجن  َْملَو  َیِـسَنَف  ُلـْبَق  ْنِم  َمَدآ  یِلا  انْدِـهَع 
زین یمالسا  تایاور  رد  هیآ 115 ) هط ، هروس  .« ) میتفاین وا  رد  دـهع ) هب  يافو  يارب   ) یمکحم هدارا  مزع و  ،و  درک شومارف  وا  یلو  دروخن )
ْدَق َو  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  زا  بجر  هام  ياهاعد  زا  یکی  رد  هلمج ، زا  تسا : هدش  ینعم  نیا  هب  يا  هظحالم  لباق  تاراشا 

هـشوت داز و  نیرترب  هک  مناد  یم  یبوخب  نم  ِیْبلَق ; ِةَدارِْالا  ِمْزَِعب  َكاجان  ْدَـق  َو  اِهب  َكُراتْخَی  َةدارِا  ُمْزَع  َْکَیِلا  ِلِحاَّرلا  ِداز  َلَْضفَا  َّنَا  ُتِْملَع 
رد و  ( 1 .«) تسا هتخادرپ  وت  تاـجانم  هب  مکحم  هدارا  اـب  نم  لد  و  دـنیزگرب ، نآ  هلیـسو  هب  ار  وت  هک  تسا  یمکحم  هدارا  وت ، هار  ناورهر 
ْنَم َو  َُهل ، ِهّللا  ُنْوَع  َّمَت  ُُهتَِّین  ْتَّحَـص  ْنَمَف  ْمِِهتاـِّین  ِرْدَـق  یلَع  ِداـبِْعلا  َنْوَع  ُهّللا  َرَّدَـق  اـمَّنِا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح 

هدارا حیحـص و  ّتین  هک  یـسک  دنک ، یم  کمک  اهنآ  هب  ناگدنب  ياهتّین  ردق  هب  دنوادخ  ُهرَّصَق ; يِذَّلا  ِرْدَِقب  ُنْوَْعلا  ُْهنَع  َرُـصَق  ُُهتَِّین  ْتَرُـصَق 
مک وا  ّقح  رد  یهلا  يرای  هزادنا  نامه  هب  دشاب  صقان  شتّین  هک  یسک  و  دوب ، دهاوخ  لماک  وا  يارب  دنوادخ  يرای  دشاب ، هتشاد  یمکحم 

ّتین هک  یماگنه  ُۀَّیِّنلا ; ِْهیَلَع  ْتَیِوَق  اّمَع  ٌنَدـَب  َفُعَـض  ام  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 2 .«) دش دهاوخ 
نیا ( 3 .«) دـش دـهاوخن  ناوتان  فیعـض و  دوصقم ) هب  لوصو  هار  رد  نیگنـس  تخـس و  ياـهراک  شریذـپ  زا   ) ندـب دـشاب ، يوق  مکحم و 
ناوت ورین و  ناسنا  هب  درب و  یم  الاب  ار  یمـسج  ناوت  تردق و  هنوگچ  اهراک  رد  خسار  مزع  میمـصت و  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخب  ثیدـح 
داهج هب  هک  یناسنا  ًالثم ، تسا ; ناسکی  ًارهاظ  هک  تسا  یلامعا  ماـجنا  رد  اـه  هزیگنا  تواـفت  ّتین »  » یناـعم زا  رگید  زا  یکی  دـشخب . یم 

ملظ عفد  قح و  نیئآ  يراـی  وا  ّتین  تسا  نکمم  هک  هنوگ  ناـمه  دـشاب ، ییوـج  يرترب  اـی  مئاـنغ  بسک  وا  هزیگنا  تسا  نکمم  دور ، یم 
لقن سوواط  نبا  لابقا  زا  ار  اعد  نیا  بجر  هام  لاـمعا  رد  حـیتافم  رد  یمق  ثّدـحم  یقرواپ 1 . دـشاب . هنتف  شتآ  ندرک  شوماخ  ملاـظ و 

رد تروص  ود  ره  رد   268 هحفص ثیدح 14  هحفص 205 ، دلج 67 ، راونالاراحب ، . 3 هحفص 211 . دلج 67 ، راونالاراحب ، . 2 تسا . هدرک 
رگیدکی اب  نامـسآ  ات  نیمز  زا  ّتین  ود  نیا  یلو  نمـشد ، اب  دربن  گنج و  نادیم  يوس  هب  تکرح  دریگ ، یم  ماجنا  يدحاو  تکرح  رهاظ 

ناکلاس دنک . حالـصا  دزاس و  نشور  ار  دوخ  ّتین  دیاب  ناسنا  هار ، يادـتبا  رد  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  تهج ، نیمه  يور  دراد . قرف 
برق ماقم  هب  ندیسر  قالخا و  ياه  هبنج  لماکت  نتـشیوخ و  حالـصا  فده  ایآ  دنـشاب ; هتـشاد  هّجوت  دوخ  ّتین  هب  ًاقیقد  دیاب  زین  ادخ  هار 

ُلامْعالا اَمَّنِا  فورعم  ثیدح  دشاب . یم  قیرط  نیا  زا  مدرم  رب  ییوج  يرترب  تاداع و  قراخ  تامارک و  هب  ندیسر  فده  ای  تسا  هّللا  یلا 
ربماـیپ زا  راونـالاراحب  رد  دزاـس ; یم  نشور  ار  نآ  ینعم  موـهفم و  ثیدـح ، لـیذ  رد  ّتقد  هک  ارچ  تسا ، ینعم  نیمه  هب  هراـشا  ِتاـّیِّنلِاب 

َو ِهّللا  َیِلا  ُُهتَرْجِه  َْتناک  ْنَمَف  يَونام  ءِْرما  ِّلُِکل  اّمنِا  َو  ِتاّیِّنلِاب  ُلاـمْعالا  اَـمَّنِا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  نینچ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
هب یگتـسب  لامعا  شزرا  ِْهَیِلا ; َرَجاه  ام  یِلا  ُُهتَرُجِهَف  اهُجَّوَزَتَی  ةَأرَما  َِوا  اُهْبیُِـصی  اْینُد  یلَا  ُُهتَرْجِه  َناک  ْنَم  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللا  َیِلا  ُُهتَرْجِهَف  ِِهلوُسَر 
هب ترجه  دـنک ، ترجه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ادـخ و  رطاخ  هب  هک  یـسک  تسوا ، ّتین  قباطم  شلمع  زا  سکره  هرهب  دراد و  اهتّین 
دنک ترجه  يرسمه ، ندروآ  تسد  هب  ای  ایند  لام  هب  ندیسر  رطاخ  هب  هک  یـسک  و  تسا . هدرک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ادخ و  يوس 

هزادنا هب  یهلا  يایاطع  ٌۀَّیِطَع ; ِهّللا  َنِم  ُنوُکَت  ِۀَّیِّنلا  ِرْدَق  یلَع  » ثیدح ( 1 .«) تسا هدرک  ترجه  نآ  يوس  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  شا  هرهب 
نیا رد  هچنآ  عومجم  زا  دشاب . قباس  ینعم  ای  ینعم  نیا  هب  يا  هراشا  دـناوت  یم  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  هک  ( 2 .«) تسا ناسنا  ّتین 
مزع میمصت و  مهم ـ  ياهراک  رد  ًاصوصخم  دوصقم ـ  هب  ندیسر  راکره و  رد  يزوریپ  يارب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  یبوخب  دمآ  ثحب 

. تسا لصاح  مک  ای  لـصاح  یب  ناـسنا  شـالت  یعـس و  ، دوشن لـصاح  ینعم  نیا  اـت  و  تسا ، مزـال  هدارا  تّوق  ّتین و  ماکحتـسا  خـسار و 

. تسا مالسا  ياملع  همه  قاّفتا  دروم  ثیدح ، نیا  هک  هدمآ  راونالاراحب  ياه  یقرواپ  رد  هحفص 211 ـ  دلج 67 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 .
هک اهنآ   269 هحفص ثیدح 1594 . مکحلا ، ررغ  . 2 دنک . یم  هراشا  هحفص 23  نامیالا ، باتک  رد  شحیحـص  رد  يراخب  مالک  هب  سپس 

;و دننک عورش  ار  راک  نینهآ  هدارا  اب  دیاب  . دنتسین انثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  دنرادرب  ماگ  قالخا  بیذهتوسفن  حالـصا  قیرط  رد  دنهاوخ  یم 
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هنوگچ دش  هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک  هدارا  تردق  تّوق و  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  دـنورب . شیپ  گرزب  دـنوادخ  رب  لّکوت  اب 
; تسا دصقم  یگرزب  فده و  تمظع  راک و  جئاتن  رد  رّکفت  هشیدنا و  نآ  یلـصا  هار  تسا ، نشور  لاؤس  نیا  خـساپ  دـیآ ؟ یم  تسد  هب 

يوق يا  هدارا  اب  دشاب ، ربخ  اب  هاگآ و  نآ  ّتیّمها  زا  دسانشب و  یبوخب  ار  دوصقم  دشاب و  هتشاد  هنیمز  نیا  رد  ینشور  لیلحت  ناسنا  هاگره 
فدـه تسین و  یقـالخا  لـئاضف  هب  زج  وا  دوجو  شزرا  هک  دـنک  رکف  تسرد  ناـسنا  هاـگره  دـهن . یم  ماـگ  هار  نیا  رد  راوتـسا  یمزع  و 

وا طوقـس  درگ و  بقع  دوش ، لفاغ  مهم  فدـه  نیا  زا  هظحل  ره  و  دـشاب ، یمن  هّللا  یلا  برق  قالخا و  لماکت  زج  يزیچ  ناـسنا  شنیرفآ 
دیاب هلمج  کی  رد  دوب . دهاوخ  رتراوتـسا  هار  نیا  رد  وا ، ياهماگ  دنک  رواب  دفاکـشب و  رتهب  ار  تقیقح  نیا  هزادنا  ره  دـش ، دـهاوخ  زاغآ 

. دریگ یم  همشچرس  فده  ّتیّمها  هب  هّجوت  لماک و  تفرعم  زا  يوق ، ياه  هدارا  تفگ :

صالخا

نکمم سب . دشاب و  ادخ  اهنت  يریگ  میمصت  هزیگنا  هک  تسا  نیا  ّتین  صولخ  زا  روظنم  و  تسا ، ّتین  صولخ  نامه  صالخا »  » زا روظنم 
ادخ هار  ناکلاس  اّما  دشاب ; يّدام  فادها  هب  ندیسر  اهنآ  هزیگنا  یلو  دنشاب ، يدصاقم  ماجنا  يارب  مکحم  ياه  هدارا  ياراد  یناسک  تسا 

دیجم و نآرق  تایآ  رد   270 هحفص تسا . یهلا  ياه  هزیگنا  زا  هتساخرب  و  ّتین ، صولخ  اب  هتخیمآ  نانآ  دنمورین  هدارا  هک  دنتـسه  یناسک 
مهیلع ) نیموصعم تاملک  دیجم و  نآرق  ياج  ياج  رد  تسا . هدش  هداد  ّتیّمها  ّتین  صالخا  هزادـنا  هب  يزیچ  رتمک  هب  یمالـسا ، تایاور 

ره مالـسا  رظن  زا  ًالوصا  تسا ;و  هدش  هدرمـش  ترخآ  ایند و  رد  يزوریپ  یلـصا  لماع  و  هدـمآ ، نایم  هب  ّتین  صالخا  زا  نخـس  مالـسلا )
هنوگ هب  هدش  هدرمـش  اهراک  نیرت  لکـشم  زا  صالخا  هلأسم  رگید ، يوس  زا  وس . کی  زا  نیا  تسا . شزرا  یب  ّتین  صالخا  نودب  یلمع 

. تسا بولطم  بوبحم و  يا  هلحرم  ره  رد  صالخا  دـنچره  دنـسر ، یم  لماک  صالخا  هب  ادـخ  ّصاخ  ناگدـنب  هّللا و  ءایلوا  اـهنت  هک  يا 
رظن زا  دراد  یّـصاخ  ياهیگژیو  هک  ار  صالخا  هب  طوبرم  تاـیآ  زا  يا  هشوگ  میورب و  دـیجم  نآرق  غارـس  هب  تسخن  اـجنیا  رد  تسا  رتهب 

تاریبعت اب  ار  اهنآ  و  هدمآ ، نایم  هب  ناگدش )! صلاخ   ) نیصَلخم ای  ناصلاخ )  ) نیـِصلخم زا  نخـس  نآرق ، زا  يدّدعتم  تایآ  رد  مینارذگب :
َُهل َنیـِصلُْخم  َهّللا  اوُدـُبْعَِیل  ِّالا  اوُِرُماام  َو  : » میناوخ یم  هنّیب  هروس  هیآ 5  رد  1 ـ  هلمج : زا  دنک ، یم  دـیجمت  فیـصوت و  ینعمرپ  نوگانوگ و 

یلاح رد  دنتسرپب  ار  ادخ  هک  نیا  زج  دوب  هدشن  هداد  يروتسد  اهنآ  هب  ِۀَمِّیَْقلا ; ُْنیِد  َِکلذ  َو  َةوکَّزلا  اُوتُؤی  َو  َةولَّصلا  اوُمیُقی  َءافَنُح و َ  َنیِّدلا 
میقتـسم و نییآ  تسا  نیا  دنزادرپب ;و  ار  تاکز  دـنراد و  اپ  رب  ار  زامن  دـندرگ  زاب  دـیحوت  هب  كرـش  زا  دـننک و  صلاخ  ار  دوخ  نید  هک 

نیا هب  هّجوت  اب  و  دوش ، یم  لماش  یگمه  ار  نورب  نورد و  لامعا و  دیاقع و  هک  دراد  يا  هدرتسگ  موهفم  نید  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  رادیاپ »!
ناونع هب  هیآ  رد  تاکز  زامن و  صالخا و  هک : نیا  هب  هّجوت  اـب  و  ددرگ ، یمرب  ینامـسآ  بهاذـم  ناوریپ  همه  هب  اوُرُِما » اـم   » رد ریمـض  هک 
یهلا ياهروتـسد  همه  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  دوش ، یم  نشور  ًالماک  عوضوم  نیا  ّتیّمها  تسا ، اهنآ  همه  هب  یهلا  ياهروتـسد  اهنت 

َهّللا اوُعْداَـف  : » دـیامرف یم  هتخاـس و  بطاـخم  ار  اهناملـسم  هـمه  رگید  ياـج  رد  2 ـ  دریگ . یم  همـشچرس  صـالخا  دـیحوت و  تـقیقح  زا 
دونـشخان نارفاک  دـنچره  دـینک ، صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  دـیناوخب و  ار  هناـگی )  ) دـنوادخ َنوُِرفاـکلا ; َهِرَک  َول  َو  َنیِّدـلا  َُهل  َنیـِصلُْخم 

روتسد وا  هب  عطاق  روطب  هتخاس و  بطاخم  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  صخش  رگید ، ياج  رد  3 ـ  هیآ 14 ) رفاغ ، هروس  .« ) دنشاب
صلاخ وا  يارب  ار  منید  هک  یلاح  رد  منک ، شتـسرپ  ار  ادـخ  مرومأـم  نم  وگب  َنیِّدـلا ; ُهَّل  ًاـِصلُْخم  َهّللا  َدـُبْعَا  ْنَا  ُتِْرُما  یِّنِا  ْلـُق  : » دـهد یم 

دوش یم  هدافتـسا  یبوخب  دناسر  یم  ار  ینعم  نیمه  هک  رگید  دّدعتم  تایآ  تایآ و  نیا  زا   271 هحفص هیآ 11 ) رمز ، هروس  !« ) مشاب هدرک 
نیـِصلخم اب  ار  نآ  توافت  هک  ناگدـش ) صلاخ   ) ناـصَلخم هراـبرد  تسا . نآ  نیکر  نکر  مکحم و  هدولاـش  نید و  ساـسا  صـالخا  هک 

زا دـعب  ناطیـش  هک  میناوخ  یم  رجح  هروس  و 40  هـیآ 39  رد  1 ـ  دوش : یم  هدـید  رتمهم  نیا  زا  یتاریبعت  داد ، میهاوخ  حرـش  ناـصلاخ ) )
همه نم  َنیـصَلْخُْملا ; ُمُْهنِم  َكَدابِع  ِّالا  َنیعَمْجَا ـ  ْمُهَّنَیِوْغَُال  َو  : » دنک یم  ضرع  يرـس  هریخ  تجاجل و  رـس  زا  ادخ ، هاگرد  زا  ندش  هدنار 
هدـش تیبثت  نانچ  نآ  صَلخم  ناگدـنب  ّتیعقوم  هک  دـهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  ار »! تصلخم  ناگدـنب  رگم  تخاـس  مهاوخ  هارمگ  ار  اـهنآ 
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هداعلا قوف  شاداپ  هدعو  تاّفاص ، هروس  هیآ 39 و40  رد  2 ـ  تسا . هدـیرب  اهنآ  زا  ار  دوخ  عمط  جوجل  رگنوسفا و  ناطیـش  یّتح  هک  تسا 
هب زج  امش  َنیصَلْخُْملا ; ِهّللا  َدابِع  ِّالا  َنُولَمْعَت ـ  ُْمْتنُک  ام  ِّالا  َنوَزُْجت  ام  َو  : » دیامرف یم  هدش ، هداد  نانآ  هب  تسین  هاگآ  نآ  زا  ادخ  زج  هک  يا 

ناوخرـس رب  و  تسین ، اهنآ  يازج  لامعا و  نایم  يا  هطبار  هک   ) ادـخ صلخم  ناگدـنب  رگم  دـیوش ، یمن  هداد  ازج  دـیداد  یم  ماجنا  هچنآ 
زا هک  هدرمـش  الاو  نانچ  ار  نیـصَلخم  ماقم  تاـّفاص )  ) هروس نیمه  و 128  هـیآ 127  رد  3 ـ  دـنریگ »). یم  شاداپ  باـسح  یب  یهلا  تعن 

نیمه و 160  هـیآ 159  رد  4 ـ  دـنوش )! یم  هناور  راگدرورپ  نادـیواج  تشهب  هب  هرـسکی  و   ) دـنفاعم تمایق  رد  یهلا  هاـگداد  رد  روضح 
: دـیامرف یم  تسا ; نانآ  تفرعم  یعقاو  قمع  ناشن  هک  تسا ، هدرمـش  راگدرورپ  تاذ  هتـسیاش  ار  نیـصَلخم  فیـصوت  ناـیب و  اـهنت  هروس 

صلخم ناگدنب  فیصوت )  ) رگم دننک ، یم  فیصوت  اهنآ  هچنآ  زا  دنوادخ  تسا  هّزنم  َنیصَلْخُْملا ; ِهّللا  َدابِع  ِّالا  َنوُفِصَی ـ  اّمَع  ِهّللا  َناْحبُس  »
یم نایم  هب  رـصم  زیزع  رـسمه  كانرطخ  ياه  هسوسو  ربارب  رد  یهلا  تیامح  زا  نخـس  هک  یماگنه  فسوی ، هروس  هیآ 24  رد  5 ـ  ادخ »!
رود وا  زا  ار  یتشز  يدـب و  ات  میدرک ، نینچ  نیا  َنیـصَلْخُْملا ; اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِا  َءاشْحَفلا  َو  َءوُّسلا  ُْهنَع  َفِرْـصَِنل  َِکلَذَـک  : » دـیامرف یم  دروآ ،

هچ ناگدـش )» صلاخ   » و ناصلاخ » « )» صَلخم  » و ِصلخم »  » ناـیم هک  نیا  رد   272 هحفـص دوب ». ام  صَلخم  ناگدنب  زا  وا  هک  ارچ  میزاس ;
دوخ هک  دنتسه  یناسک  ناِصلخم »  » هک دشاب  نیا  هنیمز  نیا  رد  ریسفت  نیرتهب  دیاش  یلو  تسا ; هدش  هتفگ  ییاهنخس  دراد ؟ دوجو  یتوافت 

رد هک  اجنآ  ات  و  دنهن ، یم  ماگ  یقالخا  لئاذر  و  یهلا ، ریغ  ياه  هزیگنا  كرـش و  هب  یگدولآ  هنوگره  زا  نتـشیوخ  يزاس  صلاخ  هار  رد 
نایم زا  ناشدوجو  ياهیـصلاخان  نیرخآ  ینّابر ، تایانع  یهلا و  ياهدادما  هک  دنتـسه  یناسک  ناصلخم »  » اّما دنور ; یم  شیپ  دنراد  ناوت 
هنوگ تسا : هنوگ  ود  عقاو  رد  ناسنا  دوجو  رد  اهیـصلاخان  هک : نیا  حیـضوت  دـنوش . یم  صلاخ  رظن  ره  زا  راگدرورپ  فطل  هب  و  درب ، یم 

دنک یم  شالتودـشوک  یم  هار  نیا  ردو  دراد ، ار  نآ  نتخاـس  فرط  رب  ناوت  و  دوش ، یم  هاـگآ  نآ  زا  ناـسنا  هک  تسا  يروـط  نآ  زا  يا 
، صیخـشت رب  ییاناوت  ناسنا  هک  تسا  زومرم  یفخم و  يردقب  نآ  زا  رگید  يا  هنوگ  اّما  دوش . یم  لمع  وهدیقعو  ّتین  صالخا  هب  ّقفومو 

ْنِم یفْخَا  َكْرِّشلا  َّنِا  : » هدـش هدراو  يوبن  فورعم  تیاور  رد  هک  هنوگ  نامه  درادـن ; نآ  يزاـسکاپ  رب  ییاـناوت  صیخـشت ، تروص  رد  و 
بش رد  هایس  گنـس  رب  هچروم  تکرح  زا  تسا  رت  یفخم  لامعا ) رد  نآ  ذوفن  و   ) كرـش َءاْملَظ ; ۀَْلَیل  یف  ءادْوَس  ةافَـص  یلَع  ِلْمَّنلا  ِبیبَد 

و درک ، دنهاوخن  رذگ  رُوبُْعلا  ُْبعَـص  هاگرذـگ  نیا  زا  دوشن ، هار  ناکلاس  لاح  لماش  یهلا  فطل  هاگره  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ( 1 !«) کیرات
نیا دنـشوک ، یم  تردق  ناوت و  هلحرم  نیرخآ  ات  شیوخ  صالخا  رد  هک  ار  یناسک  هزیاج  دنوادخ  ییوگ  اّما  دـننام ; یم  اهیـصلاخان  رد 

رد رگید  دسرب  هلحرم  نیا  هب  ناسنا  هک  یماگنه  دنک . صَلخم  ار  ناِصلخم  نیا  و  دنیوپب ، وا  تیانع  اب  اهنت  ار  هار  هدـنام  یقاب  هک  هداد  رارق 
زجع راهظا  ًامسر  دارفا  نیا  ربارب  رد  ناطیش  و  دوش ، یم  هدیرب  وا  زا  ناطیش  عمط  و  دش ، دهاوخ  همیب  سفن  ياوه  نیطایش و  سواسو  ربارب 

، راگدرورپ لامج  لالج و  تافـص  هرابرد  اـهنآ  فیـصوت  و  دـنریگ ، یم  هرهب  باـسح  یب  یهلا  تمعن  ناوخ  زا  هک  تساـجنیا  دـنک . یم 
ار دوخ  باسح  هک  ارچ  دـنوش  یم  تشهب  دراو  باسح  نودـب  زین  تمایق  رد  هک  تسا  یعیبط  و  دریگ ، یم  دوخ  هب  صلاخ  دـیحوت  گـنر 

هیلع ) یلع ناـنمؤمریما  هک  تسا  ناـمه  نیا   273 هحفص هحفـص 93 . دـلج 69 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . دـنا . هدرک  فاـص  ناـهج  نیا  رد 
ِهِّلل َصَلْخَا  ْدَـق  : » دـیامرف یم  راگدرورپ  هتـسیاش  ناگدـنب  فیـصوت  رد  و  هدرک ، هراشا  نادـب  هغالبلا  جـهن  بطخ  زا  یـضعب  قبط  مالـسلا )

هلحرم هب  و   ) هتفریذپ ار  وا  صولخ  دنوادخ  و  هدرک ، صلاخ  ادخ  يارب  ار  شیوخ  هک  تسا  نیا  نانآ  هتسجرب  تافص  زا  یکی  َصَلْخَتْساَف ;
َصَلْخَتِْـسا َِکلذ  َْدنِعَف  : » تسا هدـمآ  نینچ  یثیدـح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمغیپ هرابرد  لیلد  نیمه  هب  ( 1 (.) تسا هدیناسر  ییاهن 

ماگنه نیا  رد  َِۀلاسِّرلِاب ; ُهافَطـصا  َو  ِةَُّوُبنِّلل  َهَّصَتُخا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ًادَّمَُحم ِۀَبِّیَطلا ...  ِۀَفَّرَـشُْملا  ِةَرَجَّشلا  َنِم  ِِهَتلاسِر  َو  ِِهتَُّوُبِنل  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا 
رد و  ( 2 .«) دینادرگ صلاخ  دـیزگرب و  كاپ  شزرا  رپ  هرجـش  زا  شتلاسر  تّوبن و  يارب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم گرزب  دـنوادخ 
ُهّللا ُهَّبَحَا  ْنِاَف  ِناطیَّشلا  َْنَیب  ِو  ِهّللا  َْنَیب  َمَدآ  َْنبِا  ُتُدَجَو  : » میناوخ یم  هدش  تیاور  مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم یـضعب  زا  هک  يرگید  ثیدح 

وا لاعتم  دنوادخ  رگا  منیب ، یم  ناطیـش  ادخ و  نایم  رد  ار  مدآ  مدنزرف  ِهِّوُدَع ; َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  یّلَخ  ِّالا  َو  ُهَصَلْخَتْـسا  َو  ُهَصَّلَخ  ُهَئامُـسَا ، ْتَسَّدَقَت 
یم اـهر  ناطیـش ، ربارب  رد  ار  وا  هنرگو  دزاـس ، یم  شـصلخم  صلاـخ و  دراد ، تسود  صـالخا ) هار  رد  شـشوک  شـالت و  ببـس  هب   ) ار
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هیاپ نیرت  یـساسا  اهماگ و  نیرتمهم  زا  لمع ، قالخا و  داـقتعا و  ّتین و  رد  صـالخا  صولخ و  هلأـسم  هک : نیا  نخـس  هاـتوک  ( 3 .«) دزاس
. تسا هّللا  یلا  كولس  ریس و  سفن و  بیذهت  ياه 

یمالسا تایاور  رد  صالخا 

رد 1 ـ  مینارذگ : یم  رظن  زا  لیذ  رد  ار  نآ  زا  ییاه  هشوگ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هداعلا  قوف  زین  یمالسا  تایاور  رد  ینعم  نیا 
ُۀَحیـصَّنلا َّلَجَوَّزَع و  ِهّلل  ِلَمَْعلا  ُصالِْخا  ملْـسُم  لُجَر  ُْبلَق  َّنِْهیَلَع  ـُل  ُّغَیال ٌتالَث  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  یثیدـح 

ار نآ  دـیاب  نیملـسم  همه  و   ) دـنک تنایخ  نآ  هرابرد  دـیابن  یناملـسم  چـیه  بلق  هک  تسا  زیچ  هس  ْمِِهتَعامَِجل ; ِموُزُّللا  َو  َنیِملْـسُْملا  ِۀَِّمئَِال 
(1 .«) نآ زا  ندشن  ادج  نیملسم و  تعامج  تمزالم  مالسا و  نایاوشیپ  يارب  یهاوخریخ  و  ادخ ، يارب  لمع  ندرک  صلاخ  دننک :) تیاعر 
زا يرگید  ثیدح  رد  274 2 ـ  هحفص هحفص 55 .  دلج 5 ، راحب ، . 3 هحفص 520 .  دلج 14 ، راحب ، . 2 هبطخ 87 . هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 .

صالخا يدابِع ; ْنِم  ُُهْتبَبْحَا  ْنَم  َْبلَق  ُهُعِدْوَتْـسَا  يِرارْـسَا  ْنِم  ٌّرِـس  ُصـالخِْالَا  : » تسا یهلا  رارـسا  زا  صـالخا  هک  میناوخ  یم  ترـضح  نآ 
هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  3 ـ  ( 2 .«) مراذگ یم  هعیدو  هب  مرادب  تسود  هک  ار  مناگدنب  زا  سک  ره  بلق  رد  ار  نآ  تسا و  نم  رارـسا  از  یکی 
دنلب ریبـعت  رد  و  4 ـ  ( 3 .«) دـسر یم  نآ  هب  ناسنا  هک  تسا  یماقم  نیرتشزرا  اب  صالخا  ۀَـیاِهن ; ُفَرـشَا  ُصـالخِْالَا  : » دـیامرف یم  مالـسلا )

یم ماما  ناـمه  زا  يرگید  ياـنعمرپ  ریبعت  رد  و  5 ـ  ( 4 .«) تسا نامیا  ماقم  نیرترب  صالخا  ِناْمیِْالا ; یَلْعَا  ُصـالخِْالَا  : » دـیامرف یم  رگید 
ـ  6 ( 5 .«) تسا لمع  صالخا  رد  رگیدـکی  اب  نادنمـشیدنا  نالقاع و  تباقر  ِباْبلالا ; َو  یهُّنلا  اُولُوا  َسَفانَت  ِلامْعَالا  ِصـالِْخا  یف  : » میناوخ

درمش و یم  صالخا  تاجرد  توافت  رد  ار  نانمؤم  تاماقم  توافت  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  هک  دراد  ّتیّمها  اجنآ  ات  هلأسم  نیا 
یم یفّرعم  صالخا  ار  نیقی  هلحرم  نیرخآ  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  7 ـ  ( 6 «) َنِینِمْؤُْملا ُِبتارَم  ُلَضافَتَت  ِصالخِْالِاب  : » دـیامرف یم 

ببـس دـشاب  نآ  اب  هک  لمع  زا  يرـصتخم  رادـقم  هک  دراد  ّتیّمها  يردـقب  صالخا  8 ـ  ( 7 «) ُصالْخِْالَا ِْنیِقَْیلا  ُۀَیاغ  : » دـیامرف یم  دـنک و 
(8 «) ِلَمَْعلا َنِم  ُلیلَقلا  َکِفْکَی  َکَبلَق  ِْصلْخَا  : » تسا هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  ثیدح  رد  هک  نانچ  ددرگ ، یم  ناسنا  تاجن 

ُةَدابِع ُصالُخِْالَا  : » دیوگ یم  و  درمـش ، یم  ادخ  هاگرد  نابّرقم  تدابع  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  دراد  ّتیّمها  دـح  نآ  ات  صالخا  9 ـ 
هحفص 167، هثالّثلا ، باب  قودص ، خیـش  لاصخ  رد  لماک  روطب  ثیدح  هحفص 125 ـ  دلج 8 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  یقرواپ 1 . ( 1 .«) َنیبَّرَقُْملا
هحفص 30. دلج 1 ، مکحلا ، ررغ  . 4 مقر 3894 . هحفص 197 ، ررغلا ، فینصت  . 3 هحفص 125 . دلج 8 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  . 2 تسا . هدمآ  زین 
.8 هحفص 503 . دـلج 2 ، مکحلا ، ررغ  . 7 هحفص 754 . دـلج 1 ، صلخ  هداـم  همکحلا ، نازیم  . 6 هحفص 513 . دـلج 2 ، مکحلا ، ررغ  . 5

هیلع ) یلع زا  يرگید  بلاـج  ثیدـح  اـب  ار  راد  هنماد  ثـحب  نـیا  275 10 ـ  هحفص ثیدـح 15 . لیذ  هحفـص 175  دـلج 70 ، راونالاراحب ،
اِمب هّللا  َرکِذ  َْسنَی  َْمل  َو  ُهاـْنیَع ، يَرت  اـِمب  ُهَْبلَق  ْلَغْـشَی  َْملَو  َءاعُّدـلا  َو  َةَداـبِْعلا  ِهّلل  َصَلْخَا  ْنَِمل  یبوُط  : » دوـمرف هک  میرب  یم  ناـیاپ  هب  مالـسلا )

هب ار  دوخ  بلق  و  دنک ، صلاخ  ادخ  يارب  ار  شیاعد  تدابع و  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  ُهَْریَغ ; َیِطُْعا  اِمب  ُهُرْدَـص  ْنَزْحَی  َْمل  َو  ُهانُُذا  ُعَمْـسَت 
هدش هداد  نارگید  هب  هک  ییاهتمعن  رطاخ  هب  شنورد  درپسن ، یـشومارف  هب  دونـش ، یم  هچنآ  اب  ار  ادخ  دای  و  درادن ، لوغـشم  دنیب  یم  هچنآ 

(2 .«) دوشن نیگمغ  تسا ،

صالخا تقیقح 

كرـش هنوگره  زا  ناسنا  ّتین  هک  تسا  نآ  صالخا  تقیقح  : » دـسیون یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  ءاـضیبلا  ۀّـجحم  رد  یناـشاک  ضیف  موحرم 
ًاِغئاس ًاِصلاخ  ًانََبل  مَد  َو  ثْرَف  ِْنَیب  ْنِم  ِِهنوُُطب  یف  اّمِم  ْمُکیقُْسن  ًةَْربَِعل  ِماْعنالا  ِیف  ْمَُکل  َّنِا  َو  دیامرف : یم  دیجم  نآرق  دشاب ،» كاپ  ّیلج  یفخ و 

ریش نوخ ، هدش و  مضه  ياهاذغ  نایم  زا  اهنآ ، مکش  نورد  زا  هک  ارچ  تسا ، یتربع  ياهسرد  امـش  يارب  نایاپراهچ  دوجو  رد  َْنِیبِراّشِلل ;
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مکش و نورد  یگدولآ  زا  يرثا  هن  و  دشاب ، نآ  رد  نوخ  ياه  هگر  هن  هک  تسا  نآ  صلاخ  ریش  ( » 3 .) میناشون یم  امش  هب  اراوگ  صلاخ و 
رب یهلا  هزیگنا  زج  يا  هزیگنا  چیه  دیاب  تسا ، هنوگ  نامه  زین  صلاخ  لمع  ّتین و  دـشاب ; شغ  ّلغ و  نودـب  كاپ و  فاص و  نآ ، ریغ  هن 
هب هک  هدـش  نایب  نیـصلخم  ياه  هناشن  صالخا و  تقیقح  هرابرد  یفیطل  رایـسب  تاریبعت  زین  یمالـسا  تاـیاور  رد  ( 4 .«) ددرگن مکاح  نآ 
ٌْدبَع َغََلبام  َو  ًۀَقیقَح  ٍّقَح  ِلُِّکل  َّنِا  : » دومرف هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  1 ـ  مینک : یم  هراشا  نآ  زا  یشخب 
یمن صالخا  تقیقح  هب  يا  هدـنب  چـیه  دراد ، يا  هناشن  یتقیقح  ره  ِهِّلل ; لَمَع  ْنِم  ءیَـش  یلَع  َدَـمُْحی  ْنَا  َّبُِحی  یّتَح ال  ِصالْخِْالا  َۀَـقیِقَح 

هحفص 25 دلج 1 ، مکحلا ، ررغ  یقرواپ 1 . ( 1 .«) دیناتـسب شا  یهلا  لامعا  رطاخ  هب  ار  وا  هک  دشاب  هتـشادن  تسود  هک  ینامز  رگم  دـسر 
276 هحفص صیخلتاب .)  ) هحفص 128 دلج 8، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  . 4 هیآ 66 . لحن ، هروس  . 3 هحفص 16 . دلج ، یفاک ، لوصا  . 2 مقر 718 .) )
َو ُهَْریَخ  َلََذب  َو  ُهحِراوج ، ُِملْـسَت  َو  ُهْبلَق ، ُِملْـسَی  ٌۀََعبْرَاَف ; ِِصلْخُْملا  ُۀَمالَع  اّمَا  : » دومرف هک  هدش  لقن  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  2 ـ 

رایتخا رد  ار  دوخ  ریخ  تسوا ، نامرف  میلـست  شیاضعا  نینچمه  تسادـخ ، میلـست  شبلق  تسا : زیچ  راهچ  صلخم  مئالع  اـّما  ُهَّرَـش ; َّفَک 
ِهِّلل ًاِدباع  ُْدبَْعلا  ُنوُکَیال  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ  ( 2 .«) دراد یم  زاب  ار  دوخ  ّرـش  دراذگ و  یم  مدرم 

هب ار  ادخ  تدابع  ّقح  يا  هدننک  تدابع  چیه  ِهِمَرَِکب ; ُهَلَّبَقَت  ـ َیَف یل  ٌِصلاخ  اذـه  ُلوُقَی  ذـِئَْنیِحَف  ِْهَیِلا ، ِهِّلُک  ِْقلَخلا  ِنَع  َعِطَْقنَی  ـی  ّتَح ِِهتَدابِع  َّقَح 
صلاخ نم  يارب  نیا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  ماگنه ، نیا  رد  دوش ; وا  هّجوتم  درادرب و  مشچ  تاقولخم  مامت  زا  هک  نیا  رگم  دروآ ، یمن  اج 
هـصالخ هاتوک  هلمج  کی  رد  ار  نخـس  ناج  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هرخالاب  و  4 ـ  ( 3 .«) دریذـپ یم  ار  وا  شمرک  هب  سپ  تسا ; هدـش 

یتمعن لاعتم  دـنوادخ  ُهُْریَغ ; ِهّللا  َعَم  ِِهْبلَق  یف  َنوُکَیال  ْنَا  ْنِم  َّلَجَا  دـْبَع  یلَع  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  َمَْعنَا  اـم  : » دـیامرف یم  صـالخا  هراـبرد  و  هدرک ،
ریثأت و  صالخا ، هداـعلا  قوف  ّتیّمها  هب  هّجوت  اـب  نونکا  ( 4 .«) دشابن يرگید  ادـخ ، اب  شبلق  رد  هک  تسا  هدادـن  يا  هدـنب  هب  نیا  زا  رتگرزب 

هب ناوت  یم  هنوگچ  ار  صـالخا  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  هّللا ، یلا  برق  هیلاـع  تاـماقم  هب  لوصو  و  قـح ، هار  ندوـمیپ  رد  نآ  قـیمع 
یلاعفا دیحوت  هب  ناسنا  نیقی  ردـق  ره  تسا ; هّیهلا  فراعم  قمع  نیقی و  نامیا و  زا  هتـساخرب  هشیمه  ّتین  صالخا  کش  یب  دروآ ؟ تسد 

و دـنادب ، وا  نامرف  هب  وا و  هیحان  زا  وا و  زا  ار  زیچ  همه  و  دسانـشن ، وا  كاپ  تاذ  زج  یتسه ، ملاع  رد  ار  يّرثؤم  چـیه  دـشاب و  رتشیب  ادـخ 
زج اریز  تسا ; صولخ  اب  مأوت  شلامعا  یـسک  نینچ  دنیبب  وا  نامرف  رب  رـس  زین  ار  نآ  دراد ، دوجو  ناکما  ملاع  رد  یلماوع  بابـسا و  رگا 

ماما تسا : سکعنم  ییانعم  رپ  هاتوک و  تارابع  رد  یمالـسا  تایاور  رد  تقیقح  نیا  دـنک . راک  وا  يارب  هک  دـنیب  یمن  يریثأت  أدـبم  ادـخ 
، راحب یقرواپ 1 . ( 1 .«) تسا نیقی  تخرد  هویم  صالخا  ِنیقَْیلا ; ُةَرَمَث  ُصالْخِْالَا  : » دـیامرف یم  یثیدـح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) بلاطیبا نب  ّیلع 
زا 277 و  هحفص كردم . نامه  . 4 هحفص 101 . دلج 1 ، لئاسولا ، كردتـسم  . 3 هحفـص 16 . لوقعلا ، فحت  . 2 هحفص 304 . دلج 69 ،

هدمآ ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  دشاب ، یم  نیقی  بابسا  زا  یکی  ُنیقَْیلا  َکَِیتأَی  یّتَح  َکَّبَر  ُْدبُْعاَو  ياضتقم  هب  تدابع  هک  اجنآ 
ياـه همـشچ  رـس  زا  یکی  تفرعم  ملع و  هک  اـجنآ  زا  زین  و  ( 2 .«) تسا تدابع  تخرد  هویم  صـالخا  ِةَداـبِعْلا ; ُةَرَمَث  ُصـالْخِْالَا   » هک تسا 

ُصالِْخا ِْملِْعلا  ُةَرَمَث  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  ترـضح  نامه  زا  یثیدح  رد  تسا ، صالخا  همـشچرس  میتفگ  هک  نانچ  نیقی  و  تسا ، نیقی 
نینچ صالخا  ياه  همـشچرس  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع یلوم  زا  یعماج  راـتفگ  رد  هرخـالاب  و  ( 3 .«) تسا لمع  صالخا  ملع ، هویم  ِلَـمَْعلا ;

زاغآرس َُهل ; ُصالْخِْالا  ِهِدیِحَْوت  َلامَک  َو  ُهُدیِحَوت ، ِِهب  ِقیدْصَّتلا  ُلامَک  َو  ِِهب ، ُقیدْصَّتلا  ِِهتَفِْرعَم  ُلامَک  َو  ُُهتَفْرعَم ، ِْنیِّدلا  ُلَّوَا  : » تسا هدش  هراشا 
دـشاب ;و یم  وا  یگناگی  رب  تداهـش  دـیحوت و  شتاذ ، قیدـصت  لامک  و  تسوا ، تاذ  قیدـصت  شتفرعم  لامک  و  تسادـخ ، تفرعم  نید 

(4 .«) تسا صالخا  وا  دیحوت  لامک 

صالخا عناوم 

یـضعب دراد ; ناهن  راکـشآ و  تافآ  عناوم و  صالخا  دندقتعم  یـضعب  دنراد ، یقیقد  نشور و  تاراشا  هنیمز  نیا  رد  قالخا  ملع  ناگرزب 
صالخا و افـص و  نتفرگ  ناسنا و  نهذ  نتخاس  بوشم  يارب  سفن  ياوه  ناطیـش و  و  تسا ، رتفیعـض  یـضعب  كاـنرطخ و  يوق و  رایـسب 
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هک تسا  نشور  يردق  هب  ّتین  یگدولآ  يراک و  ایر  لحارم  زا  یـضعب  دننک . یم  ار  شـشوک  شالت و  تیاهن  ایر  هب  لامعا  ندرک  هدولآ 
عوشخ بادآ و  اب  هتـسهآ و  مارآ و  ار  زامن  دیوگ  یم  دـنک و  یم  ذوفن  رازگزامن  رد  ناطیـش  هک  نیا  لثم  دـبای ; یم  رد  ار  نآ  یـسک  ره 
ناطیـش هیحان  زا  راکـشآ  بیرف  کی  نیا  دـنوشن ، هدولآ  وت  تبیغ  هب  زگره  دـننادب و  حـلاص  نمؤم و  یناسنا  ار  وت  نارـضاح  ات  هد ، ماـجنا 

دلج مکحلا ، ررغ  . 3 هرامش 444 .)  ) هحفص 17 ، 1 دلج مکحلا ، ررغ  . 2 هرامش 903 .)  ) هحفص 30 دلج 1 ، مکحلا  ررغ  یقرواپ 1 . تسا !
یم تروص  يرت  یفخم  لکـش  هب  یناطیـش  ياـه  هسوسو  نیا  هاـگ   278 هحفص هبطخ 1 . هغالبلا ، جـهن  . 4 هرامش 55 .)  ) هحفص 361 ، 1
ابیز ار  تلامعا  زامن و  رگا  دننک ، یم  هاگن  وت  هب  مدرم  يا و  هتسجرب  ناسنا  وت  دیوگ : یم  ًالثم ، دوش ; یم  رهاظ  تعاطا  سابل  رد  و  دریگ ،
هّرد رد  و  دوش ، یم  يا  هسوسو  نینچ  میلست  هاگ  ربخ  یب  ناسنا  و  دش ، یهاوخ  کیرـش  اهنآ  باوث  رد  هدرک و  ادتقا  وت  هب  نارگید  يزاس 

دیوگ یم  رازگ  زامن  هب  هک  نیا  لثم  تسا ; رت  ناهنپ  رت و  هدـیچیپ  مه  نیا  زا  ناطیـش  ياـه  هسوسو  هاـگ  دـنک . یم  طوقـس  اـیر  كاـنلوه 
و تسا ، راک  ایر  دشاب ، تاولج  زا  رتمک  تاولخ  رد  شتدابع  هک  یسک  دشاب ، ناسکی  تولج  تولخ و  رد  هک  تسا  یـسک  صلخم  ناسنا 
دنک و نینچ  زین  مدرم  لباقم  رد  نوریب و  رد  دناوتب  ات  دنک  بذاج  بلاج و  ار  دوخ  زامن  تولخ  رد  هک  دـنک  یم  راداو  ار  وا  بیترت  نیا  هب 
. دندرگ زجاع  نآ  كرد  زا  دنوش و  لفاغ  نآ  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  هک  تسا  یفخ  يراک  ایر  عون  کی  زین  نیا  دسرب  دوخ  فادـها  هب 
زا زج  یناسنا  چیه  هک  تسا  ناهنپ  عّونتم و  دایز و  يردـق  هب  صالخا  تافآ  عناوم و  یتسارب  ( 1 .) رت ناهنپ  رت و  یفخم  لحارم  نینچمه  و 
زا تسا : هدمآ  صالخا  تافآ  هرابرد  یّمهم  ياهرادشه  زین  یمالـسا  تایاور  رد  دـبای . یمن  ییاهر  نآ  زا  یهلا  فطل  هب  ندرب  هانپ  قیرط 

صالخا رب  ییاناوت  هنوگچ  يوَْهلا ; ُُهِبْلغَی  ْنَم  َصالْخِْالا  ُعیطَتْـسَی  َْفیَک  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  هلمج 
فیرـش ثیدح  نیا  رد  نآ  عنام  نیرتمهم  صالخا و  تفآ  نیرت  هدـمع  تقیقح ، رد  ( 2 (»؟ تسا بلاغ  وا  رب  سفن  ياوه  هک  یـسک  دراد 

راوگرزب ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  دزاس . یم  کیرات  هریت و  ار  صالخا  همـشچرس  هک  تسا  سفن  ياوه  يرآ ! تسا . هدـش  نایب 
صلاخ وت  لامعا  اـت  اـمن ) عمج  ار  زارد  رود و  ياـهوزرآ  هنماد  و   ) نک مک  ار  اـهوزرآ  ُلاـمْعَْالا ; َکـَل  ُُصلَْخت  َلاـمْالا  ِلِّلَق  : » میناوخ یم 

ياـهگنرین زا  رگید  یکی  دوخ  نآ  هک  دوـش  یم  ساوـسو  راـتفرگ  دروـم ، نیا  رد  ناـسنا  هاـگ  هک  تسا  ّتیّمها  زئاـح  هتکن  نیا  ( 3 !«) دوش
ای ناوخب ، زاـمن  هناـخ  رد  طـقف  دوش ، هدوـلآ  تتّین  تسا  نکمم  اـجنآ  رد  هک  ارچ  ورم ، تعاـمج  زاـمن  هب  دـیوگ  یم  وا  هب  تسا ، ناـطیش 

ادابم ناوخب  هتـسکش  اپ  تسد و  عیرـس و  رایـسب  ار  زاـمن  نک و  كرت  ار  تاّبحتـسم  يزیخ  یم  رب  زاـمن  هب  ّتیعمج  ناـیم  رد  هک  یماـگنه 
زاب تسا  هدرک  توعد  نآ  هب  عرش ، هک  يّدکؤم  تاّبحتسم  زا  يراتفرگ  نیمه  رطاخ  هب  هک  ار  يدارفا  میا  هدید  رایسب  و  يدرگ . ایر  هدولآ 

ثیدـح مکحلا ، ررغ  . 3 هرامش 4 . هحفص 553 ، دـلج 2 ، مکحلا ، ررغ  . 2 هحفص 133 . دلج 8 ، ءاضیبلا ، ۀّـجحم  یقرواپ 1 . دنا . هدـنام 
یم . تـسا هدرکود  ره  راکـشآ  ناـهنپ و  قاـفنا  هـب  توـعد  ار  مدرم  دـیجم  نآرق  هـک  تـسا  لـیلد  نـیمه  هـب  دـیاش  279 و  هحفص . 2906

ار دوخ  لاوما  هک  اهنآ  ; َنُونَزْحَی ْمُهالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخالَو  ْمِهِّبَرَْدنِع  ْمُهُرْجَا  ْمُهَلَف  ًۀَِینالَع  َو  ًاّرِـس  ِراهَّنلاَو  ِْلیلَّلِاب  مَُهلاْومَا  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلَا  :» دیامرف
نیا ( 1 .«) دـنوش یم  نیگمغ  هن  تساهنآ و  رب  یـسرت  هن  تسا ، ناشراگدرورپ  دزن  ناشدزم  دـننک  یم  قافنا  راکـشآ  ناهنپ و  زور ، بش و 

هک تسا  نآ  مهم  تسین ، راختفا  نادنچ  ییاهنت . تولخ و  رد  صالخا  نتشاد  هک  نیا  نآ  میهد و  یم  نایاپ  يرگید  هتکن  رکذ  اب  ار  ثحب 
. دهد ماجنا  هناصلاخ  لامعا  دناوتب  ناگمه  رظنم  یئرم و  رد  مدرم و  نایم  رد  تولج و  رد  ناسنا 

صالخا راثآ 

رد هک  دراد  زین  یّمهم  هداعلا  قوف  راثآ  دوش ، یم  ادـیپ  ناسنا  حور  بلق و  هنازخ  رد  هک  تسا  يرهوگ  نیرتاهبنارگ  صـالخا  هک  اـجنآ  زا 
یم هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  یفورعم  ثیدح  رد  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  ینعم  رپ  رایـسب  هاتوک و  تاریبعت  اب  یمالـسا  تایاور 
زور لهچ  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  چیه  ِِهناِسل ; یلَع  ِِهْبلَق  ْنِم  ِۀَمْکِْحلا  ُعیبانَی  ْتَرَج  ِّالا  ًاحابَـص  َنیَِعبْرَا  َّلَجَوَّزَع  ِهِّلل  ٌدـْبَع  َصَلْخَا  ام  : » میناوخ

يرگید ثیدح  رد  ( 2 .«) دوش یم  يراج  شنابز  رب  شبلق  زا  شناد  تمکح و  ياه  همـشچ  هک  نیا  رگم  دزاس  یمن  دوخ  هشیپ  ار  صالخا 
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ناسنا تریصب  مشچ  صالخا ، قّقحت  ماگنه  هب  ُِرئاصَبلا ; ُرینَتْسَت  ِصالْخِْالا  ِقُّقََحت  َْدنِع  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) بلاطیبا نب  ّیلع  ماما  زا 
.3 هحفص 242 . دلج 67 ، راونالاراحب ، هحفص 69 ; دلج 2 ، اضّرلا ، رابخا  نویع  . 2 هیآ 274 . هرقب ، هروس  یقرواپ 1 . ( 3 .«) دوش یم  ینارون 

ُحاَجن ِتاّیِّنلا  ِصالِْخا  یف  : » میناوخ یم  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد   280 هحفص هرامش 12 . هحفص 490 ، دلج 2، مکحلا ، ررغ 
ّتیّمها اـهراک  نطاـب  هب  دـشاب  رتصلاـخ  ّتین  ردـق  ره  هک  تسا  نشور  هتکن  نیا  ( 1 .«) تسا اهراک  رد  يزوریپ  ّتین  صـالخا  رد  ُرُومُـالا ;
نیمـضت راک  رد  يزوریپ  لیلد  نیمه  هب  دوب ; دهاوخ  یلعا  ّدح  رد  يراک  مکحم  رگید ، ریبعت  هب  و  راک ، رهاظ  هب  ات  دوش  یم  هداد  يرتشیب 

ددرگ و یم  یلاخوت  اه  همانرب  اهراک و  دوش و  یم  هداد  ّتیّمها  نطاب  زا  شیب  رهاظ  هب  دشاب  ایر  هب  هدولآ  ّتین  رگا  سکعب  و  دش . دهاوخ 
ُتاّیِّنلا ِتَصَلَخ  َول  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  لـیلد ، نیمه  هب  زین  و  تسا . تسکـش  ببـس  رما  نیمه 

(2 .«) دش دهاوخ  هزیکاپ  لامعا  دوش  صلاخ  تاّین  رگا  ُلامْعَالا ; ِتَّکََزل 

يراک ایر 

يا هناشن  لامعا و  نالطب  يارب  یلماع  ار  نآ  تسا و  هدش  تّمذم  نآ  زا  یمالسا  تایاور  تایآ و  رد  هک  تسا ، ایر »  » صالخا لباقم  هطقن 
رذـب ندیـشاپ  يارب  یلماع  یقالخا و  لئاضف  هدـننک  بیرخت  يراکایر  دـنا . هدرک  یفرعم  ادـخ  هب  كرـش  یعون  ناقفانم و  ياـه  هناـشن  زا 

يراکایر دراد . یم  زاب  لمع  تقیقح  اوتحم و  هب  نتخادرپ  زا  ار  ناسنا  یلاخ و  وت  ار  لامعا  يراکایر  تساهناسنا . ناج  حور و  رد  لـئاذر 
هجیتن ناراکایر و  هرهچ  میدرگ و  یم  زاب  نآرق  تاـیآ  هب  هراـشا  نا  اـب  تساـهناسنا . نتخاـس  هارمگ  يارب  ناطیـش  مّهم  ياـهرازبا  زا  یکی 

َو ِهّللِاب  ُنِمُْؤیال  َو  ِساّنلا  َءائِر  َُهلام  ُقِْفُنی  يذَّلاَک  يذالا  َو  ِّنَْملِاب  ْمُِکتاقَدَـص  اُولِْطُبتال  اُونَمْآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَا  ای  1 ـ  مینک . یم  یسررب  ار  اهنآ  لامعا 
َنیِرفاکلا َموَْقلا  يِدـْهَیْال  هّللا  َو  اُوبَـسَک  اّمِّم  ءیَـش  یلَع  َنوُرِدـْقَیال  ًاْدلَـص  ُهَکَرَتَف  ٌِلباَو  َُهباصاَف  ٌباُرت  ِْهیَلَع  ناْوفَـص  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ِرِخـالا  ِموَْیلا 

هرامـش 11. هحفـص 603 ، دـلج 2 ، مـکحلا ، ررغ  . 2 هرامـش 68 . هحفـص 14 ، دـلج 2 ، مـکحلا ، ررغ  یقرواـپ 1 . هیآ 264 ) هرقب ، هروـس  )
َنیِقفانُْملا َّنِا  3 ـ  هیآ 110 ) فهک ، هروس   ) ًاَد ـ َحَأ ِهِّبَر  ِةَداَبِِعب  ْكِرُْـشی  َو َال  ًاِحلاص  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاـِقل  اوُجْرَی  َناـک  ْنَمَف  281 2 ـ  هحفص

َو 4 ـ  هیآ 142 ) ءاسن ، هروس   ) ًالِیلَق ِّالا  َهّللا  َنوُرُکْذَـی  َو ال  َساَّنلا  َنُؤآَُری  یلاَسُک  اُوماَق  ِةولَّصلا  َیِلا  اُوماَق  اَذِا  َو  ْمُهُعِداَـخ  َوُه  َو  َهّللا  َنْوُعِداـُخی 
ـ  5 هیآ 38 ) ءاسن ، هروس   ) ًانیِرَق َءآَسَف  ًانیِرَق  َُهل  ُناَْطیَّشلا  ِنُکَی  ْنَم  َو  ِرِخْالا  ِمْوَْیلِاب  َو َال  ِهّللِاب  َنو  ُـ نِمُْؤی َـال  َو  ِساَّنلا  َءا  ـ َئِر ْمُه  ـ َلاْومَا َنوُق  ـ ِْفُنی َنیذَّلا 
ـ  6 هیآ 47 ) لافنا ، هروس   ) ٌطیُحم َنُولَمْعَی  اِمب  ُهّللا  َو  ِهّللا  ِلیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَی  َو  ِساَّنلا  َءائِر  َو  ًارََطب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیذَّلاَک  اُونوُکَت  ـال  َو 

ات 7) تایآ 4  نوعام ، هروس   ) َنوُعاْملا َنوُعَنْمَی  َو  َنُؤآُری  ْمُه  َنیذَّلا  َنوُهاس ، ْمِِهتالَص  ْنَع  ْمُه  َنیذَّلا  َنیِّلَصُْمِلل  ٌْلیَوَف 

همجرت

هب نداد  ناشن  يارب  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  دننامه  دـیزاسن  لطاب  رازآ  ّتنم و  اب  ار  دوخ  ياهـششخب  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  1 ـ 
كاخ زا ) یکزان  رـشق   ) نآ رب  هک  تسا  یگنـس  هعطق  نوچمه  وا ) راک   ) دروآ یمن  نامیا  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  دنک و  یم  قافنا  مدرم 
كاخ زا  یلاخ  و   ) فاص ار  نآ  و  دیوشب ) ار  اهرذب  اهکاخ و  همه  و   ) دسرب نآ  هب  ناراب  رابگر  و  دوش ) هدناشفا  نآ  رد  یئاهرذب  و   ) دشاب

سپ 2 ـ  دنک ! یمن  تیاده  ار  نارفاک  ّتیعمج  دنوادخ  دنروآ و  یمن  تسد  هب  يزیچ  دنا  هداد  ماجنا  هک  يراک  زا  اهنآ  دنک ، اهر  رذـب ) و 
ـ  3 دـنکن . کیرـش  شراگدرورپ  تدابع  رد  ار  سک  چـیه  دـهد و  ماجنا  هتـسیاش  يراـک  دـیاب  دراد  دـیما  شراـگدرورپ  ياـقل  هب  هک  ره 
یم رب  تلاسک  اب  دـنزیخ  یم  رب  زامن  هب  هک  یماگنه  دـهد و  یم  بیرف  ار  اهنآ  وا  هک  یلاح  رد  دـنهد  بیرف  ار  ادـخ  دـنهاوخ  یم  ناقفانم 

نداد ناشن  يارب  ار  دوخ  لاوما  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  و  4 ـ  دنیامن . یمن  دای  یکدنا  زج  ار  ادخ  دننک و  یم  ایر  مدرم  ربارب  رد  دـنزیخ و 
وا نیرق  ناطیش  هک  یسک  و  تسا ) اهنآ  نیشنمه  قیفر و  ناطیش  هک  ارچ   ) دنرادن نیسپ  زاب  زور  ادخ و  هب  نامیا  دننک و  یم  قافنا  مدرم  هب 
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زا مدرم  ربارب  رد  یئامن  دوخ  رورغ و  یتسرپ و  اوه  يور  زا  هک  دیـشابن  یناـسک  دـننام  و  282 5 ـ  هحفص دراد . ینیرق  نیـشنمه و  دب  دشاب 
هب دنوادخ  و  دندروخ ) تسکـش  ماجنارـس  و   ) دنتـشاد یم  زاب  ادخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) دندمآ و نوریب  ردب ) نادـیم  يوس  هب   ) دوخ نیمزرس 

یناسک نامه  دـننک ، یم  يراگنا  لهـس  دوخ  زامن  رد  هک ، ینارازگ  زامن  رب  ياو  سپ  6 ـ  دراد . یهاگآ ) و   ) هطاحا دـننک  یم  لمع  هچنآ 
! دنیامن یم  عنم  یگدنز  يرورض  لئاسو  زا  ار  نارگید  و  دننک ، یم  ایر  هک 

ریسفت حرش و 

تاقدص يدوبان  نالطب و  بجوم  ار  اهنآ  همه  هدـش و  هدرمـش  فیدر  کی  رد  ندرک  ایر  نداد و  رازآ  ندراذـگ و  ّتنم  هیآ ، نیتسخن  رد 
یم درادن ; ترخآ  زور  ادـخ و  هب  نامیا  راک  ایر  صخـش  هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  نیا  زا  یتاریبعت  هکلب  دـنک  یم  یفرعم  کین ) لامعا  (و 

ِّنَْملِاب ْمُِکتاقَدَص  اُولِْطب  ـ ُتال اُون  ـ َمآ َنیذَّلا  اَه  ُّـ یَا ای  !« ) دینکن لطاب  رازآ  ّتنم و  اب  ار  دوخ  ياهقافنا  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف
زور ادـخ  هب  دـیامن و  یم  قافنا  مدرم  هب  نداد  ناشن  يارب  ار  دوخ  لاـم  هک  دـننک  یم  هیبشت  یـسک  هب  ار  دارفا  هنوگ  نیا  سپـس  يذـالا ) َو 
نیا يارب  یئانعم  رپ  ایوگ و  رایـسب  لاثم  هیآ ، لیذ  رد  ِرِخالا ) ِموَْیلا  َو  ِهّللِاب  ُنِمُْؤیال  َو  ِساّنلا  َءائِر  َُهلام  ُقِْفُنی  يذَّلاَک  ! ) درادـن نامیا  زیخاتـسر 

نآ رد  یئاهرذب  و   ) دشاب كاخ  زا  یکزان  رـشق  نآ  رب  هک  تسا  یگنـس  هعطق  نوچمه  وا  راک )  ) لثم : » دـیامرف یم  هدز و  صاخـشا  هنوگ 
همه زا  یلاخ  و   ) فاص ار  نآ  و  دربب ) دوخ  اب  دیوشب و  دوخ  اب  ار  اهرذب  اهکاخ و  همه  و   ) دـیآ دورف  نآ  رب  ناراب  رابگر  و  دوش ) هدـناشفا 
دنا هداد  ماجنا  هک  يراک  زا  ( » نیقی هب   ) صاخشا هنوگ  نیا  ًاْدلَـص ) ُهَکَرَتَف  ٌِلباَو  َُهباصَاَف  ٌباُرت  ِْهیَلَع  ناْوفَـص  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  (!« ) دزاس اهر  زیچ 
نیا رد  َنیِرفِاکلا ) َمْوَق  ـ ْلا يِد  ـ ْهَیْال ُهّللا  َو  اُوبَس  َـ اّم ک ِّمـ ءیَش  یلَع  َنُورِد  ْـ قَیال !« ) دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  دنوادخ  دنریگ و  یمن  يا  هرهب 

چـیه و ار  اهنآ  لامعا  و  رفاک ، موق  ناونع  هب  راب  کی  هدرک و  یفرعم  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  دـقاف  ار  ناراکایر  راب  کـی  ًاـحیولت  هیآ 
يارب یگداـمآ  هنوـگ  چـیه  هک  هدـش  هدیـشاپ  يراـک  اـیر  نیمزرـس  رد  ناـشلامعا  رذـب  هک  ارچ  درمـش  یم  شزرا  هنوـگره  دـقاف  چوـپ و 
رـشق هک  دنتـسه  یگنـس  هعطق  دـننامه  ناشدوخ  ناراکایر  هک  دراد  دوجو  هیآ  ریـسفت  رد  زین  لاـمتحا  نیا  . درادـن ومن  دـشر و   283 هحفص

ریذپان و ذوفن  ناشحور  گنـس و  نوچمه  اهنآ  بلق  يرآ ! دهد ; یمن  شرورپ  ار  يدیفم  رذب  هنوگ  چـیه  تسا و  نآ  رب  كاخ  زا  یکزان 
لاـمعا تسا  هدـمآ  هرقب  هروـس  ناـمه  رد  هیآ  نیا  رـس  تشپ  هک  يا  هیآ  رد  هک  نیا  بلاـج  تسا . هدوـلآ  ناـشتاّین  هشیر و  یب  ناـشلامعا 

رون دراب و  یم  نآ  رب  یفاک  ناراب  هدش و  هتـشاک  نآ  رد  حلاص  لاهن  رذـب و  هک  دـنک  یم  هیبشت  تکرب  رپ  یغاب  هب  ار  ناصلخم  ناصلاخ و 
، هـیآ نـیمود  رد  دزاـس . یم  فعاـضم  ار  نآ  هرمث  هوـیم و  دزوـیم و  نآ  هـب  فرط  ره  زا  داـب  میــسن  دـبات و  یم  نآ  هـب  وـس  ره  زا  باـتفآ 

مدرم هب  مالـسا  یـساسا  لـصا  ناونع  هب  ار  صلاـخ  دـیحوت  هلأـسم  دـهد  یم  روتـسد  هداد و  رارق  بطاـخم  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
یکی اهنت  امـش  دوبعم  هک  دوش  یم  یحو  نم  هب  هک ) تسا  نیا  نم  زایتما  اهنت   ) متـسه امـش  نوچمه  يرـشب  نم  وگب  : » دیامرف یم  دناسرب ;

رظن ره  زا  دـیاب  لامعا  ساسا ، نیا  رب  هک  دـنک  یم  يریگ  هجیتن  سپـس  ٌدِـحاو ) ٌهِلا  ْمُکُه  ـ ِلا امَّنَا  ََّیِلا  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اَنَا  امَّنِا  ْلـُق  « ) تسا
ار یـسک  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دیاب  دراد  ار  شراگدرورپ  ياقل  هب  دیما  سک  ره  سپ  : » دیامرف یم  دشاب و  كرـش  زا  یلاخ  صلاخ و 
، بیترت نیا  هب  ًاَدَـحَأ ) ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْـشی  َو َال  ًاِحلاص  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  !« ) دزاسن کیرـش  شراگدرورپ  تداـبع  رد 

نادـیواج تشهب  رد  دورو  همانرذـگ  رگید ، ریبعت  هب  ار ;و  داعم  هب  داقتعا  مه  دزاس و  یم  ناریو  ار  دـیحوت  ساسا  مه  تداـبع ، رد  كرش 
هللا یلص  ) ادخ لوسر  تمدخ  ْریِهُز  نب  بَْدنُج   » مان هب  يدرم  هک  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  هک  نیا  هّجوت  لباق  تسا . صلاخ  لمع 

دنوش یم  هاگآ  نآ  زا  مدرم  هک  یماگنه  اّما  تسوا  ياـضر  مفدـه  مروآ و  یم  اـج  هب  ادـخ  يارب  ار  میاـهراک  نم  درک  ضرع  هلآو ) هیلع 
ار كاپ  لمع  زج  تسا و  كاپ  دنوادخ  ِهیف ; َكِروُش  ام  ُلَبْقَیال  َو  َبِّیََطلاَِّالا  ُلَبْقَیال  َو  ٌبِّیَط  َهّللا  َّنِا  : » دومرف ربمایپ  موش ; یم  داش  رورسم و 

لوزن نأش  رد   284 هحفص ( 1 .) دش لزان  قوف  هیآ  سپس  دوب »! دهاوخن  وا  لوبقم  دوش  هداد  تکرـش  نآ  رد  وا  ریغ  هک  یلمع  دریذپ و  یمن 
ّتیعقوم مدرم  مراد  تسود  لاح  نیع  رد  مراد و  تسود  ار  هّللا  لیبس  یف  داهج  نم  : » درک ضرع  شتمدخ  يدرم  هک  تسا  هدمآ  يرگید 
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هدـش لـقن  زین  محر  هلـص  ادـخ و  هار  رد  قاـفنا  دروم  رد  ینعم  نیمه  هیبش  ( 2 .) دـش لزان  قوف  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دـننادب ». داـهج  رد  ارم 
راک ایر  تسا و  هدش  لزان  یئادخ  ریغ  فادها  هب  هدولآ  لامعا  دروم  رد  نوگانوگ  تالاؤس  زا  دعب  الاب  هیآ  هک  دهد  یم  ناشن  و  ( 3) تسا
هللا یلـص  ) ادخ لوسر  زا  زین  يرگید  ثیدح  رد  تسا . هدـیدرگ  یفرعم  درادـن ، ترخآ  هب  یمکحم  نامیا  هک  یـسک  كرـشم و  ناونع  هب 
َءَرَق َُّمث  َكَرْـشَا  ْدَقَف  یئاُری  َقدَّصَت  ْنَم  َو  َكَرْـشَا  ْدَـقَف  یئاُری  َماص  ْنَم  َو  َكَرْـشَا  ْدَـقَف  ِیئاُری  یّلَـص  ْنَم  : » دومرف هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع 
هدش كرشم  دروآ  اج  هب  ایر  يارب  ار  هزور  هک  یسک  هدش و  كرشم  دناوخب  ایر  رطاخ  هب  ار  زامن  هک  یسک   ... ِهِّبَر ; َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف 

نیموس رد  ( 4 .«) دومرف توالت  ار  ِهِّبَر ...  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  هیآ : سپس  هدش  كرشم  دهد  ماجنا  ایر  يارب  ار  قافنا  هقدص و  هک  یسک  و 
دهد و یم  بیرف  ار  اهنآ  وا  هک  یلاح  رد  دنهد  بیرف  ار  ادخ  دنهاوخ  یم  نیقفانم  : » دیامرف یم  هدرمش  ناقفانم  لامعا  زا  یکی  ار  ایر  هیآ ،

َنیِقفانُْملا َّنِا  !« ) دننک یمن  دای  یکدنا  زج  ار  ادخ  دـننک و  یم  ایر  مدرم  ربارب  رد  تسا و  تلاسک  يور  زا  دنتـسیا  یم  زامن  هب  هک  یماگنه 
هک تسا  هّجوت  لباق  هتکن  نیا  ًالِیلَق ) ِّالا  َهّللا  َنوُرُکْذَـی  َو َال  َساَّنلا  َنُؤآُری  یلاَسُک  اُوماَق  ِةولَّصلا  َیِلا  اُوماق  اَذِا  َو  ْمُهُعِداَخ  َوُه  َو  َهّللا  َنوُعِداُخی 

یهلا و لمع  رهاظ  هک  ارچ  دشاب  یم  نطاب  رهاظ و  یگناگود  زا  يرگید  لکـش  زین  يراکایر  تسا و  نطاب  رهاظ و  یگناگود  یعون  قافن 
یقرواپ 1 و 2 و 3 دشاب . ناقفانم  همانرب  ءزج  ایر  هک  تسا  یعیبط  نیاربانب ، مدرم ! هّجوت  بلج  رطاخ  هب  تسا و  یئایر  یناطیش و  نآ  نطاب 

نیمراهچ رد   285 هحفص هحفص 407 ) دلج 13 ، نازیملا ، ریـسفت  قبط   ) روشنملا رّدلا  و 4109 4 . هحفص 4108 ، دلج 6 ، یبطرق ، ریسفت  . 
لاوما هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دیامرف یم  هدرمش  ناطیش  اب  ینیـشنمه  تمایق و  زور  ادخ و  هب  نامیا  مدع  فیدرمه  ار  یئایر  لامعا  هیآ ،

اهنآ نیـشنمه  قیفر و  ناطیـش  هک  ارچ   ) دـنرادن نیـسپ  زاب  زور  دـنوادخ و  هب  نامیا  دـننک و  یم  قاـفنا  مدرم  هب  نداد  ناـشن  يارب  ار  دوخ 
ِمْوَْیلِاب َو ال  ِهّللِاب  َنُونِمُْؤی  َو َال  ِساَّنلا  َءاَئِر  ْمَُهلاْومَا  َنوُقِفُنی  َنیذَّلا  َو  « ) تسا هدرک  باختنا  ینیرق  دب  تسوا  نیرق  ناطیـش  هک  یـسک  و  تسا )

رد دنتـسه . داعم  أدـبم و  هب  عطاق  نامیا  دـقاف  ناطیـش و  تسود  ناراکایر  بیترت ، نیا  هب  ًانیِرَق .)  َءآَسَف  ًاْنیِرَق  َُهل  ُناَْطیَّشلا  ِنُکَی  ْنَم  َو  ِرِخْـالا 
یم یهن  تسا  هدوب  یئامن  دوخ  یتسرپ و  اوه  يور  زا  هناراکایر و  ناشلامعا  هک  راّفک  اـب  یئوسمه  زا  ار  ناناملـسم  دـنوادخ  هیآ ، نیمجنپ 

و دـندمآ ! نوریب  مدرم  ربارب  رد  یئامندوخ  رورغ و  یتسرپاوه و  رطاخ  هب  دوخ  نیمزرـس  زا  هک  دیـشابن  یناـسک  دـننام  : » دـیامرف یم  ، دـنک
ْمِهِرایِد ْنِم  اوُجَرَخ  َنیذ  َّـ لاک اُونوُکَتال  َو  .« ) دراد لماک )  ) هطاحا دـننک  یم  لمع  هچنآ  هب  دـنوادخ  دنتـشاد و  یم  زاـب  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم 

هراشا هیآ  نارّـسفم ، قیدـصتب  تسا  دوجوم  هیآ  رد  هک  ینئارق  قبط  ٌْطیُِحم ) َنُولَمْعَی  اِمب  ُهّللا  َو  ِهّللا  ِلیبَس  ْنَع  َنّود  ُـ ـصَی َو  ِساَّنلا  َءائِر  َو  ًارََطب 
ناگدـنناوخ و زا  یـضعب  بعل و  وهل و  تالآ  هّکم  زا  ندـش  جراـخ  ماـگنه  هب  هک  تسا  ردـب  نادـیم  يوس  هب  شیرق  نایهاپـس  تکرح  هب 

یـضعب دوـب . ناتـسرپ  تب  رظن  بلج  يارب  ًـالمع  هناراـکایر و  مهنآ  دـندز  یم  یتـسرپ  تـب  زا  مد  رگا  یّتـح  دـندروآ  دوـخ  هارمه  بارش 
یم عاـمتجا  اـجنآ  رد  یهاـگ  لاـس  ضرعرد  دوب و  برع  ياـهرازاب  زا  عّـمجت و  زکارم  زا  یکی  ردـب  هک  اـجنآزا  دـنا  هتفگزین  نارّـسفمزا 

مـشچ رهز  دندوب  انـشآ  اجنآ  اب  هک  یناسک  همه  زا  هک  دوب  نیا  شفده  درب و  دوخ  اب  ار  شون  شیع و  لئاسو  ًاصوصخم  لهجوبا  دندرک ،
همه رب  صالخا  اوقت و  تیاعر  اب  هک  دـهد  یم  روتـسد  اـهنآ  هب  دـنک و  یم  یهن  اـهراک  هنوگ  نیا  زا  ار  ناـنمؤم  نآرق  لاـح  ره  هب  دریگب .

، ثحب دروم  هیآ  نیرخآ  رد   286 هحفص دنیامنن . شومارف  ردب  نادیم  رد  ار  اوقت  یب  زابسوه و  ناراکایر  تشونرس  دننک و  هبلغ  تالکشم 
دنراپـس و یم  یـشومارف  تسد  هب  ار  زامن  هک  ینارازگ  زامن  رب  ياو  : » دیامرف یم  دنک و  یم  شهوکن  يرگید  نایب  هب  يراکایر  زا  مه  زاب 

ْمِِهتالَـص ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلَا  َنیِّلَـصُْمِلل ، ٌْلیَوَف  « ) دنراد یم  زاب  یگدنز  تاّیرورـض  زا  ار  مدرم  دننک و  یم  ایر  هک  اهنآ  دننک ، یم  تلفغ  نآ  زا 
رایـسب ناهانگ  دروم  رد  ًابلاغ  تسا و  هدمآ  دروم  رد 27  دـیجم  نآرق  رد  لیو »  » هب ریبعت  َنوُعاْملا .)  َنوُعَنْمَی  َو  َنُؤآُری  ْمُه  َنیذَّلَا  َنوُهاس ، 

تایآ رد  هچنآ  زا  دنک . یم  اهنآ  لمع  یتشز  تّدش  زا  تیاکح  زین  ناراکایر  دروم  رد  ریبعت  نیا  ندرب ، راک  هب  تسا . كانرطخ  نیگنس و 
بیذهت ّمهم  عناوم  زا  یکی  هک  ددرگ  یم  نشور  یبوخب  دوش و  یم  راکـشآ  ناسنا  تداعـس  يارب  نآ  تارطخ  هانگ و  نیا  یتشز  دمآ  الاب 

. تسا لد  یکاپ  ّتین و  صولخ  نآ  لباقم  هطقن  هک  تسا  يراک  ایر  نیمه  حور  بلق و  یکاپ  سفن و 
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یمالسا تایاور  رد  ایر 

هک تسا  هدش  یفرعم  ناهانگ  نیرتکانرطخ  زا  یکی  ناونع  هب  يراکایر  هدش و  هداد  ّتیّمها  هلأسم  نیا  هب  هداعلا  قوف  یمالسا  ثیداحا  رد 
; ُۀَّیِفَْخلا ُةَوْهَّشلاَو  ایِّرلَا  ْمُکیَلَع  ُفاخَا  ام  ُفَوْخَا  : » میناوخ یم  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  1 ـ  دوش : یم  هراشا  لـیذ  رد  نآ  زا  يا  هشوگ  هب 

ياه هزیگنا  نامه  یناهنپ  توهش  زا  روظنم  ًارهاظ  ( 1 !«) تسا یناهنپ  توهش  يراکایر و  مسرت  یم  امـش  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتکانرطخ 
3 ( 2 .«) تسادخ هب  كرش  ایر  نیرتمک  ٌكْرِش ; ِءایِّرلا  یَنْدَا  : » تسا هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  2 ـ  تسا . يراکایر  یفخم 
1 و هحفص 141 .  دلج 6 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  یقرواپ 1 . ْنِم  ةَّرَذ  ُرادْقِم  ِهیف  ًالَمَع  ُهّللا  ُلَبْقَیال  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  ترـضح  نامه  زا  زاب   ـ
(1 !«) دنک یمن  لوبق  دشاب  نآ  رد  ایر  زا  يا  هّرذ  هک  ار  یلمع  دنوادخ  ءایِر ;  287 هحفص هحفص 141 .  دلج 6 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  2 و 3 و 4 .

َطَبَح َو  َُکلَمَع  َّلَض  یئاُرمای  ُرِداغ  ای  ُرِجاف  ای  ِۀَمایِْقلا  َمْو  ِْهیَل َیـ يدان َعـ ُیـ ِیئار  ـ ُملا َّنِا   » تسا هدمآ  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  4 ـ 
رگ هلیح  يا  رجاف ! يا  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  ادـص  ار  راک  اـیر  صخـش  تماـیق  زور  َُهل ; ُلَـمْعَت  َْتنُک  ْنَّمِم  َكَرْجَا  ْذُـخَف  ْبَهِْذا  َكُرْجَا 

5 ( 2 !«) ریگب يدرک  لمع  وا  يارب  هک  یسک  زا  ار  دوخ  شاداپ  ورب و  تشگ  دوبان  وت  رجا  دش و  مگ  وت  لامعا  راکایر ! يا  و  نکـش ! نامیپ 
یلَع ُْتفَّوََخت  ّینِا  : » دومرف دینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  مدرک : ضرع  مدید ، نایرگ  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دیوگ : یم  باحـصا  زا  یکی   ـ
هناگ دـنچ  كرـش و  زا  مّتما  رب  نم  ْمِِهلامْعَِاب ; َنُوئاُری  ْمُهَّنِکل  َو  ًارَجَح ، َو ال  ًارَمَق  َو ال  ًاسْمَـش  َو ال  ًامَنَـص  َنوُدـُبَعَیال  ْمُهَّنِا  اّما  ، َ َكْرِّشلا یتَُّما 
نیا زا  و   ) دـننک یم  ایر  ناشلامعا  رد  یلو  ار ، گنـس  تاعطق  هام و  دیـشروخ و  هن  دـیتسرپ و  دـنهاوخن  تب  اهنآ  دـینادب  مکاـنمیب ! یتسرپ 

َّنِا دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ترـضح نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  6 ـ  ( 3 (.«) دنوش یم  كرـش  يداو  دراو  قیرط 
هدنب لمع  هتشرف  اِهب ; َدارَا  َياِّیا  َْسَیل  ُهَّنِا  نیِّجِس  یف  اهُولَعِْجا  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ُلوُقَی  ِِهتانَـسَِحب  َدَعَـص  اذِاَف  ِِهب  ًاجِهَْتبُم  ِْدبَْعلا  ِلَمَِعب  ُدَعْـصََیل  َکَلَْملا 

وا دیهد ، رارق  مّنهج  رد  ار  نآ  دیامرف  یم  لجوّزع  دـنوادخ  درب  یم  الاب  هب  ار  وا  تانـسح  هک  یماگنه  درب  یم  نامـسآ  هب  يداش  اب  ار  يا 
ُلوُق َیـ : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ترـضح نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  زاب  7 ـ  ( 4 !«) تسا هدادـن  ماجنا  نم  ّتین  هب  ار  دوخ  لمع 

یم ناحبـس  دـنوادخ  ینوُد ; ِِهب  َكَرْـشَا  يذَِّلل  َوُه  َو  ٌءيَِرب  ُْهنِم  اَنَاَف  يْریَغ  ِْهیف  َكَرْـشَا  َُّمث  ًالَمَع  َلِمَع  ْنَمَف  ِءاـکَرُّشلا  َیَنْغَا  ّینِا  ُهَنا  ـ ْحبُـس ُهّللا 
یـسک ِنآ  زا  لمع  نیا  و  مرازیب ، وا  زا  نم  دـنک  کیرـش  نآ  رد  ارم  ریغ  دروآ و  اجب  یلمع  سکره  مناکیرـش ، نیرتزاـین  یب  نم  دـیامرف :

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  همه  هک  هدـنهد  ناـکت  ینعم و  رپ  ثیدـح  تفه  نیا  ( 5 !«) نم ِنآ  زا  هن  هداد  رارق  کیرـش  هک  تـسا 
يدب رایـسب  راثآ  رطاخ  هب  نیا  دنک و  یمن  يربارب  نآ  اب  يزیچ  هک  تسا  میظع  يردق  هب  ایر  هانگ  دـهد  یم  ناشن  یبوخب  تسا  هدـش  لقن 

دلج 2، همکحلا ، نازیم  . 5 هحفص 295 . ، 2 دلج یفاک ، یقرواپ 4 . دنک . یم  داجیا  ناسنا  حور  مسج و  رد  هعماج و  درف و  رد  ایر  هک  تسا 
رد 8 ـ  هلمج : زا  دوش ، یم  هدـید  يا  هدـنهدناکت  ثیداـحا  مالـسلا ) مهیلع  ) موـصعم ناـماما  زا   288 هحفـص دیدج . پاچ  هحفص 1017 ،
ِهیف ُنسَُحت  َو  ْمهِرئارَـس  ِهیف  ُُثبَْخت  ٌنامَز  ِساّنلا  یَلَع  یتْأَیَـس  : » دنک یم  لقن  شّدج  زا  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدـح 

ِقیرَْغلا َءاعُد  ُهَنوُعْدَـیَف  باـقِِعب  ُهّللا  ُمُهُّمُعَی  ٌفْوَخ  ْمُهُِطلاـُخیال  ًءاـیِر ، مُهُنیِد  َنْوُکَی  مِهِّبَر  َدـْنِع  ِِهب  اـم  َنوُدـیُریال  اینُّدـلا  یف  ًاـعَمَط  مُُهتَِّینـالَع ،
زگره دشاب ، یم  ایند  رد  عمط  رطاخ  هب  نیا  و  تسا ، ابیز  ناشرهاظ  هدولآ و  اهنآ  نطاب  هک  دسر  یم  ارف  مدرم  رب  ینامز  ْمَُهل ; ُبیِجَتْـسَیالَف 

اهنآ رب  ریگارف  یتازاجم  دنوادخ  تسین ، ناشبلق  رد  ادـخ  فوخ  ،و  تسا ایر  اهنآ  نید  دـننک ، یمن  هدارا  تسا  ناشراگدرورپ  دزن  ار  هچنآ 
ماـما زا  يرگید  ثیدــح  رد  9 ـ  ( 1 !«) دـنک یمن  تباـجا  ار  ناـنآ  ياـعد  یلو  دـنناوخ  یم  ار  وا  قـیرغ  درف  نوـچمه  اـهنآ  دتــسرف و  یم 
یئایر ره  ِهّللا ; یَلَع  ُُهباَوث  َناک  ِهِّلل  َلِمَع  ْنَم  َو  ِساّنِلل  ُُهباَوث  َناک  ِساّنِلل  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنِا  ٌكْرِـش  ءایِر  ُّلُـک  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص

رد 10 ـ  ( 2 !«) تسادخ رب  شباوث  دنک  لمع  ادـخ  يارب  سک  ره  و  تسا ، مدرم  رب  وا  شاداپ  دـنک  لمع  مدرم  يارب  سک  ره  تسا ، كرش 
شنطاب ابیز و  شلمع  رهاظ  راک  اـیر   ... ٌلـیلَع ; ُُهنِطاـب  َو  ٌلـیمَج  ُهُرِهاَـظ  یئارُْملا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماـما  زا  یثیدـح 

رامیب و بارخ و  ناسنا  نطاب  هک  تسا  تشز  هچ  ًالیمَج ; ًارِهاظ  َو  ًالیلَع  ًاـنِطاب  ِناـْسنِْالِاب  َحَْـبقَا  اـم  : » دومرف زین  و  ( 3 !«) تسا رامیب  تشز و 
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. تسا ناوارف  رایسب  يده  هّمئا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  تایاور  هنیمز  نیا  رد  و  ( 4 «!) دشاب ابیز  شرهاظ 

ایر میرحت  هفسلف 

هحفص 60، دلج 1 ، مکحلا  ررغ  هحفص 398 ـ  قودص ، یلاما  . 3 هحفص 293 . كردم ، نامه  . 2 هحفص 296 . دلج 2 ، یفاک ، یقرواپ 1 .
هدنهدناکت تایاور  نیا  هب  هک  یماگنه  نیب  رهاظ  دارفا  دیاش   289 هحفص هرامش 209 . هحفص 749 ، دلج 2، مکحلا ، ررغ  . 4 هرامش 1614 .

دـشاب بوخ  ناسنا  لمع  رگا  هک  دشاب  نیا  ناشرّوصت  دنور و  ورف  یتفگـش  رد  نآ  كانتـشحو  راثآ  ایر و  هانگ  تمظع  زا  دـننک  یم  هاگن 
مدرم هافر  يارب  اهنیا  دـننام  ای  لپ  هّداج و  دجـسم ، ناتـسرامیب ، یناـسنا  دـینک  ضرف  دـشاب ، دـهاوخ  یم  هچ  ره  وا  ّتین  دـنک  یم  قرف  هچ 
تباث دوخ  ياج  رد  مدرم  هب  وا  تمدـخ  دـشاب  يراـکایر  شدـصق  هک  ضرف  هب  تسا ، وکین  وا  لـمع  هرخـالاب  دـشاب  هچره  شتّین  دزاـسب ،
یلمع ره  ًالّوا ، اریز  تسا ; یگرزب  رایسب  هابتـشا  نیا  یلو  دشاب . دهاوخ  یم  هچ  ره  ناشتّین  دننک  تمدخ  ریخ و  راک  مدرم  میراذگب  تسا .

دزاس و یم  ناریو  ار  دوخ  نورد  دوخ  لمع  اب  راکایر  نوریب . رد  يریثأت  و  دراذـگ ، یم  ناسنا  دوخ  رد  يریثأت  تسا : ریثأـت  عون  ود  ياراد 
ار ادخ  تردق  دنیب و  یم  دوخ  مارتحا  تّزع و  هلیسو  ار  مدرم  ددرگ ; یم  باترپ  كرش  هّرد  رعق  رد  دوش و  یم  رود  دیحوت  يالاو  ماقم  زا 

لمع رظن  زا  ًایناث ، دروآ . یم  رد  یقالخا  رامشیب  دسافم  زا  رس  تسا  یتسرپ  تب  یعون  هک  يراکایر  نیا  دراپـس و  یم  یـشومارف  تسد  هب 
نیا وا  یعـس  هک  ارچ  دوش  یم  تراسخ  راچد  هعماج  زین  هدوب  يراکایر  رهاـظت و  وا  دـصق  هداد و  ماـجنا  رهاـظ  هب  هک  یتامدـخ  ینوریب و 

هب لیدبت  هافر  بابـسا  نآ  هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیا  اسب  هچ  دهد و  یمن  لمع  نطاب  هب  یتّیّمها  دـنک و  تسرد  ار  شلمع  رهاظ  هک  تسا 
يراکایر و هب  تداع  يا  هعماج  هک  یماگنه  رگید ، ترابع  هب  دننیبب . نآ  زا  يریذپان  ناربج  ياه  همطل  ددرگ و  مدرم  يارب  باذع  بابسا 

یهت یلاخ و  وت  همه  یعافد  ياهورین  مظن و  تشادهب و  تسایـس و  داصتقا و  گنهرف و  دوش ، یم  یهت  اوتحم  زا  وا  زیچ  همه  دـنک  رهاظت 
یبلاج رهاظ  هک  دنور  یم  يزیچ  غارس  هب  هکلب  دنتسین  هعماج  تداعس  ریخ و  لابند  دننک ، یم  تعانق  يزاس  رهاظ  هب  اج  همه  ددرگ و  یم 

. تسین ناهنپ  یفخم و  نادنمشوه  رب  هک  دنک  یم  دراو  هعماج  رب  یکانلوه  تابرض  راک ، زرط  نیا  و  دشاب ، هتشاد 

ناراکایر ياه  هناشن 

عوضوم صیخشت  رد  دراد  ناراکایر  هرابرد  ار  تاریبعت  نیرتدیدش  هک  نآ  دننام  الاب و  ثیداحا  یسررب  هعلاطم و  زا  دعب  دارفا  زا  يرایـسب 
یفخم زومرم و  رایـسب  لمع  رد  ایر  ذوفن  هک  ارچ  دـشاب ، ریگتخـس  ایر  دروم  رد  ناسنا  هک  دراد  اـج  هّتبلا  دـنوش ، یم  هسوسو  راـتفرگ  اـیر 

یکی هرابرد  هک  یفورعم  ناتـساد  لثم  تسا ، هدوب  یئایر  وا  لمع  هک  دمهف  یم  ًادـعب  دـهد  یم  ماجنا  ار  یلمع  اهلاس  ناسنا  اسب  هچ  تسا ،
، داتـسیا یم  لّوا  ّفص  رد  زور  همه  هک  دوب  نیا  شلیلد  و  درک ، اضق  ار  زارد  نایلاس  تعاـمج  زاـمن  هک  دـننک  یم  لـقن  نیـشیپ  نینمؤم  زا 

رخآ فوفص  رد  ار  وا  مدرم  هک  ارچ  تسا ، تحاران  نایرج  نیا  زا  درک  ساسحا  داتسیا  رخآ  فوفص  رد  دمآ و  تعامج  هب  رید  زور  کی 
زا دیاب  تساطخ ، هابتـشا و  لئاسم ، همه  دـننام  هلأسم  نیا  رد  طیرفت  طارفا و  یلو   290 هحفـص دشاب ! لّوا  فص  رد  هشیمه  دیاب  دننیب ، یم 
زا دـنراد ; یبلاج  ياهثحب  هنیمز  نیا  رد  قالخا  ياملع  تسا . طـلغ  ساوسو  یلو  درک ، زیهرپ  نآ  زا  درب و  نآ  دوجو  هب  یپ  اـیر  تاـمالع 

دوخ ظعو  رد  دنادب  دهاوخب  ظعاو  ملاع و  رگا  : » دـنک یم  حرط  تروص  نیا  هب  یلاؤس  ءاضیبلا » ۀّـجحم   » رد یناشاک  ضیف  موحرم  هلمج ،
هلمج زا  دراد ، یئاه  هناشن  رما  نیا  : » دیوگ یم  هتخادرپ  لاؤس  نیا  خساپ  هب  سپس  دنادب »؟ اجک  زا  تسین  راکایر  تسا و  صلخم  قداص و 
یعنام يرآ ! دریگن ، لد  هب  ار  وا  دـسح  ددرگ و  لاحـشوخ  دوش  ادـیپ  مدرم  نایم  رد  رت  لوبقم  رت و  هاگآ  وا و  زا  رتهب  یظعاو  رگا  هک  نیا 

ناگرزب و رگا  هک  نیا  رگید  هناشن  (. » رتهب وا  زا  ای   ) ددرگ ظعاو  ملاـع و  نآ  دـننام  وا  هک  دـنک  وزرآ  دـیآ و  رب  هطبغ  ماـقم  رد  هک  درادـن 
ملاع و نآ  هّجوت  بلج  رطاخ  هب  و   ) دنک هاگن  مشچ  کی  هب  ار  مدرم  همه  و  دنکن ، رییغت  شنانخـس  دـنبای  روضح  وا  سلجم  رد  اهتّیـصخش 
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رد وا  رـس  تشپ  نیعمتـسم  زا  یهورگ  رگا  هک  نیا  رگید  هناشن  (. » دوشن لصاح  يرییغت  شنانخـس  رد  وا  هاگـشیپ  رد  لامک  لضف و  راهظا 
رد هک  تسا  یئاهرایعم  نامه  یئایر  ریغ  زا  یئایر  لامعا  تخانـش  يارب  کحم  نیرتهب  ( 1 .«) دشابن لاحشوخ  دنتفیب  هار  هب  رازاب  هچوک و 

ِیئارُْملا ُۀَـمالَع  اـّمَا  : » دومرف هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  1 ـ  هلمج : زا  تسا ; هدمآ  یمالـسا  تایاور 
; ِهِدْهُِجب ُهتْمَـس  ُنِسُْحی  َو  ِةَدِمْحَْملا  یَلَع  ِهِْرمَا  ِّلُک  یف  ُصُرْحَی  َو  ُهَدْحَو  َناک  اذِا  ُلِسْکَی  َو  ٌدَحَا  ُهَدـْنِع  َناک  اذِا  ِهِّلل  ِلَمَْعلا  یَف  ُصُرْحَی  ٌۀََـعبْرَاَف :
رد دـش  اهنت  هک  یماگنه  دـهد و  ماجنا  یهلا  لامعا  دـنک  یم  شالت  تسوا  دزن  یـسک  هک  یماگنه  تسا : زیچ  راهچ  راکایر  تمـالع  اـّما 

مدرم رظن  رد  ار  شرهاظ  دنک  یم  یعـسو  دـننک ، شیاتـس  حدـم و  وا  زا  مدرم  دراد  رارـصا  شیاهراک  مامت  رد  و  تسا ! لسک  لمع  ماجنا 
بلاج تاریبعت  اب  ینعم  نیمه  يرگید  ثیدح  رد  291 2 ـ  هحفص هحفص 200 . دلج 6 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  یقرواپ 1 . ( 1 .«) دهد هولج  بوخ 
ِساّنلا یف  َناک  اذِا  ُطُْشنَیَو  ُهَدْحَو  َناک  اذِا  ُلِسْکَی  تامالَع : َُعبْرَا  ِیئارُْمِلل  : » دومرف تسا  هدـش  لقن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید 
ماجنا تلاسک  اب  ار  دوخ  لامعا  دشاب  اهنت  رگا  دراد : تمالع  راهچ  راک  ایر  ِْهیَلَع ; یْنُثی  َُمل  اذِا  ُْهنِم  ُصُْقنَیَو  ِْهیَلَع  َِیْنُثا  اذِا  ِلَمَْعلا  یف  ُدـیزَی  َو 

زا دنیوگن  انث  هاگره  و  دیازفا ، یم  شلمع  رب  دنیوگ  انث  حدم و  ار  وا  هاگره  دهد ، یم  ماجنا  طاشناب  دشاب  مدرم  نایم  رد  رگا  و  دـهد ، یم 
رد لمع  نداد  ناشن  رتهب  هزیگنا  اب  هک  يراـکره  هصـالخ ، ( 3 .) تسا هدـش  لقن  زین  میکح  ناـمقل  زا  ینعم  نیمه  هیبش  ( 2 !«) دهاک یم  نآ 
هک یلامعا  هب  ناسنا  دروخرب  یگناگود  زا  دشاب  زومرم  دنچ  ره  ار  هزیگنا  نیا  تسا و  لمع  رد  ایر  ذوفن  ببس  دریگ ، تروص  مدرم  راظنا 

نادجو بیرف  يارب  ناسنا  هاگ  هک  تسا  زومرم  فیرظ و  يا  هزادـنا  هب  بلطم  نیا  تفایرد . ناوت  یم  دـهد  یم  ماجنا  تولج  تولخ و  رد 
یگناگود دـهد و  ماجنا  هنوگ  نامه  زین  عامتجا  رد  هک  دـنک  عناق  ار  دوخ  ات  دـهد  یم  ماجنا  بلاج  رایـسب  تولخ  رد  ار  دوخ  لامعا  دوخ 

یعون هب  هدولآ  هداد  ماجنا  تولخ  رد  هک  ار  نآ  مه  تسا و  ایر  دـهد  یم  ماجنا  عاـمتجا  رد  هک  ار  یلمع  مه  هک  یلاـح  رد  دـشابن  نآ  رد 
لقن قباطم   ) لاـصخ . 3 هحفص 180 . دلج 2 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  . 2 هحفـص 17 . لوقعلا ، فحت  یقرواپ 1 . تسا . اـیر 
زیاج هلأسم  نیا  رد  طارفا  دـش ، هراشا  زین  الاب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  اـّما   292 هحفـص دیدج ).  پاچ  هحفص 1020  دلج 2 ، ۀـمکحلا ، نازیم 
نیا هب  دـنوش  یم  مورحم  باتک  فینـصت  سیردـت و  ربنم و  رـس  رب  داشرا  ظعو و  تعاـمج و  زاـمن  زا  يدارفا  هدـش  هدـید  هک  ارچ  تسین 

دـهد و ماجنا  یلمع  ناسنا  رگا  هک  تسا  هدـش  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  یمالـسا  تایاور  رد  دـشاب . یئایر  اـم  لـمع  میـسرت  یم  هک  ناونع 
یهلا لمع  تبرق و  دصق  هب  يررـض  هدوبن  مدرم  هب  هئارا  زاغآ  زا  وا  هزیگنا  هک  یلاح  رد  ددرگ  رورـسم  نآ  زا  دـنوش و  ربخ  اب  نآ  زا  مدرم 

ای یمومع  سلجم  کی  رد  دـنا  هداد  ماجنا  هک  یحلاص  لامعا  هب  تبـسن  ناراکوکین  قیوشت  هک  دوش  یم  نشور  اـجنیا  زا  ( 1 .) دنز یمن  وا 
ناگرزب هک  تسا  یئاهراک  زا  هکلب  درادـن ، یعرـش  عنم  دـنوش  قیوشت  راک  نیا  هب  زین  نارگید  هک  دـصق  نیا  هب  یعمج  طابترا  لـئاسو  رد 

یبلطم نینچ  زاغآ  زا  شا  هزیگنا  هک  نیا  هب  طورـشم  دوش ، یمن  عیاض  زین  راک  هدـنهد  ماـجنا  شاداـپ  رجا و  دـنا و  هداد  یم  ماـجنا  هشیمه 
دهد یم  ناشن  نیا  و  تسا ، هدش  راکشآ  یناهنپ و  تاریخ  تاقدص و  هب  قیوشت  اهراب  زین  یمالسا  تایاور  ینآرق و  تایآ  رد  دشاب . هدوبن 

زا هیآ  جنپ  رد  دنامب . رانکرب  ایر  زا  و  دـنک ، ظفح  زین  ار  دوخ  یهلا  ياه  هزیگنا  راکـشآ  روطب  هحلاص  لامعا  ماجنا  اب  دـناوت  یم  ناسنا  هک 
(2 .) تسا هدش  دهد  یم  ار  انعم  نامه  هک  ًارْهَج » َو  ًاّرِس   » ای راکـشآ  ناهنپ و  رد  شـشخب  ینعی  ًۀَِینالَعَو » ًاّرِـس   » قافنا هب  قیوشت  دیجم  نآرق 

عییشت ادخ و  هناخ  ّجح  هوکش  اب  مسارم  تعامج و  هعمج و  زامن  دننامه  دوش  یم  ماجنا  راکشآ  روطب  یمالـسا  تادابع  زا  یتمـسق  ًالوصا 
ار لامعا  نیا  همه  دوش  هسوسو  راتفرگ  رگا  یلو  دشاب  یهلا  اهنیا  مامت  رد  هزیگنا  دیاب  هک  تسا  تسرد  نآ ; لاثما  داهج و  نمؤم و  هزانج 
ـ  هرقب . 2 هحفص 55 . باب 15 ، تادابعلا ، ۀمّدقم  باوبا  دلج 1 ، هعّیشلا ، لئاسو  یقرواپ 1 . تسا . یگرزب  هعیاض  زین  نیا  دـنک و  یم  كرت 

293 هحفص . 29 رطاف ـ  ; 75 لحن ـ  ; 31 میهاربا ـ  ; 22 دعر ـ  ; 274

ایر نامرد  قیرط 

يارب نآ  ياـه  هشیر  لـلع و  هب  هّجوـت  تسخن  تسا : زیچ  ود  دنـسپان ، مومذـم و  لاـمعا  قـالخا و  همه  دـننام  يراـک ، اـیر  اـب  هزراـبم  هار 
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نیا هب  ناگدولآ  راظتنا  رد  هک  یکاندرد  بقاوع  زا  ندش  هاگآ  يارب  نآ  ياهدـمایپ  رد  هعلاطم  سپـس  و  اهنآ ، ندرک  دوبان  ندیناکـشخ و 
نورد رد  یلاعفا  دیحوت  ياه  هیاپ  رگا  تسا . دیحوت  تقیقح  هب  هّجوت  مدع  و  یلاعفا » كرش   » نامه ایر  هشیر  میتفگ  تسا . مومذم  قالخا 

هب زگره  تسوا  راـیتخا  هدارا و  رد  زین  مدرم  ياـهلد  تسادـخ و  تسد  هب  تمعن  يزور و  ّتلذ و  تّزع و  مینادـب  دوش و  مکحم  اـم  ناـج 
یـسک و  دراد ، زیچ  همه  تسادخ  اب  هک  یـسک  مینادـب  نیقی  هب  رگا  مینک ! یمن  ایر  هب  هدولآ  ار  دوخ  لامعا  نآ  نیا و  ياضر  بلج  رطاخ 

; ِهِدَْعب ْنِم  ْمُکُرُْـصنَی  يذَّلااَذ  ْنَمَف  ْمُْکلُذْخَی  ْنِا  َو  ْمَُکل  َِبلاغ  الَف  ُهّللا  ْمُکُرُْـصنَی  ْنِا   » قادـصم هب  و  تسا ، زیچ  همه  دـقاف  تسادـج  وا  زا  هک 
ار امـش  دناوت  یمن  سک  چیه  دراد  رب  امـش  يرای  زا  تسد  رگا  درک و  دهاوخن  هبلغ  امـش  رب  سک  چـیه  دـنک  يرای  ار  امـش  دـنوادخ  رگا 

ِهِّلل َةَّزِْعلا  َّنِاَف  َةَّزِْعلا  ُمُهَْدنِع  َنوُغَْتبَیَا  : » تسادخ تسد  هب  ادخ و  دزن  تّزع  مامت  هک  مینک  هّجوت  ینآرق  تقیقح  نیا  هب  رگا  و  ( 1 !«) دنک يرای 
زا اهتّزع  همه  هک  نیا  اب  دننک ، بسک  اهنآ  دزن  وربآ  تّزع و  دنهاوخ  یم  دنزیر  یم  یتسود  حرط  ادخ  نانمـشد  اب  هک  یناسک  ایآ  ًاْعیمَج ;

بـسک مدرم و  هّجوت  بلج  يارب  ناـسنا  هک  درادـن  یلیلد  دوش  رقتـسم  ناـج  قاـمعا  رد  روـما  نیا  هب  ناـمیا  رگا  يرآ ! ( 2 !«) تسادخ نآ 
يراکایر یلـصا  هشیر  دـنا  هتفگ  قالخا  ياملع  زا  یـضعب  دـنک ! دولآ  قافن  لامعا  هب  هدولآ  ار  دوخ  اهنآ  دامتعا  بلج  ای  وربآ  تهاجو و 

و اهنآ ، شهوکن  تمّذم و  زا  رارف  مدرم ، شیاتس  هب  هقالع  ددرگ : یم  زاب  لصا  هس  هب  مینک  حیرـشت  ار  نآ  رگا  هک  تسا  ماقم  هاج و  ّبح 
یلاثم سپس   294 هحفص هیآ 139 . ءاسن ، هروس  . 2 هیآ 160 . نارمع ، لآ  هروس  یقرواپ 1 . تسا . مدرم  تسد  رد  هچنآ  هب  ندـیزرو  عمط 
نخـس وا  ینامرهق  تعاجـش و  زا  مدرم  هک  نیا  يارب  دور  یم  داـهج  هب  هاـگ  ناـسنا  هک  دـننز  یم  هّللا  لـیبس  یف  داـهج  دروم  رد  نآ  يارب 

یم نادیم  رد  مدق  یگنج  مئانغ  ندروآ  گنچ  هب  رطاخ  هب  هاگ  و  دنزاسن ، مهّتم  ُنبج  سرت و  هب  ار  وا  ات  دور  یم  داهج  هب  هاگ  و  دـنیوگب ،
زا و  وس ، کی  زا  نیا  دـنک . راکیپ  ادـخ  نید  زا  عافد  قح و  نیئآ  تمظع  يارب  هک  دریگب  هرهب  شداهج  زا  دـناوت  یم  یـسک  اهنت  دراذـگ !
یم ناسنا  لامعا  نمرخ  رد  هک  تسا  ینازوس  شتآ  نوچمه  ایر  هک : دـشیدنیب  يراکایر  رابگرم  راثآ  هب  ناسنا  هک  یماـگنه  رگید ، يوس 

بحاص یهایـسور  هیام  هک  تسا  یمیظع  هانگ  هکلب  دهد  یم  داب  رب  ار  ناسنا  تاعاط  تادابع و  اهنت  هن  دنک ; یم  رتسکاخ  ار  همه  دـتفا و 
شبحاص رس  رب  دنک و  یم  یهت  نورد  زا  ار  ناسنا  تداعس  خاک  ياهنوتـس  هک  تسا  يا  هنایروم  نوچمه  ایر  تسا . ترخآ  ایند و  رد  نآ 

ّتیرح و یگدازآ و  دـبوک و  یم  مه  رد  ار  ناسنا  ّتیـصخش  يراکایر  تسا . كرـش  قافن و  رفک و  یعون  يراـک  اـیر  دزاـس . یم  ناریو 
. دراد ناراکایر  رب  یّمهم  هدنراد  زاب  رثا  قیاقح ، نیا  هب  هّجوت  دـنناراکایر ! تمایق  رد  مدرم  نیرتخبدـب  دریگ و  یم  وا  زا  ار  یناسنا  تمارک 

ایند نیمه  رد  ًابلاغ  ناراکایر  و  تسین ، نکمم  ینالوط  تّدـم  يارب  ایر ، هب  هدولآ  ياـهتّین  ندرک  ناـهنپ  هک  تسا  هّجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا 
زا ماع  ّصاخ و  دزن  ار  دوخ  شزرا  و  دوش ، یم  شاف  اهنآ  ّتین  یگدولآ  اهنآ  راتفر  نانخـس و  يـال  هب  ـال  زا  دـنوش و  یم  اوسر  هتخاـنش و 
اب دـهد  یم  تسد  ناسنا  هب  كاپ  ّتین  صلاخ و  لمع  زا  هک  یتّذـل  دراد . یّمهم  هدـنراد  زاـب  رثا  زین  ینعم  نیا  هب  هّجوت  دـنهد ; یم  تسد 

لمع نامرد  قرط  زا  یکی  دنا : هتفگ  قالخا  ياملع  زا  یـضعب  تسا . یفاک  ّتین  صولخ  يارب  رما  نیمه  و  تسین ، هسیاقم  لباق  زیچ  چـیه 
و ددـنبب ، دوخ  يور  رب  ار  رد  تدابع  ماگنه  هب  دـنک و  دوخ  تانـسح  تادابع و  نتـشاد  هاگن  ناهنپ  يارب  شـالت  ناـسنا  هک  تسا  نیا  اـیر 

تـسین انعم  نآ  هب  نیا  یلو   295 هحفـص دنک . تداع  راک  نیا  هب  ًاجیردت  ات  دـیامن  نآ  نامتک  رب  یعـس  رگید  ریخ  ياهراک  قافنا و  ماگنه 
ایآ گرزب ! تسا  يا  هعیاض  زین  نآ  هک  دیامن  يراددوخ  رگید  یعمج  هتـسد  لامعا  جـح و  مسارم  تعامج و  هعمج و  رد  تکرـش  زا  هک 

ساسحا بوخ  تدابع  کی  ماجنا  زا  دعب  هک  دـننک  یم  دوخ  زا  يرایـسب  هک  تسا  یلاؤس  نیا  دراد ؟ صالخا  اب  تافانم  تدابع  رد  طاشن 
ّتینارون و هداد و  وا  هب  ادـخ  هک  دـشاب  یقیفوت  طاشن  همـشچرس  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  خـساپ  و  تسین ؟ ایر  هناشن  نیا  ایآ  مینک  یم  طاشن 
زا طاشن  نیا  رگا  يرآ ! درادـن ; ّتین  صولخ  اب  یتاـفانم  چـیه  دوش  یم  لـصاح  ناـسنا  دوجو  رد  تاداـبع  هیحاـن  زا  هک  دـشاب  یتّیناـحور 
ای رادـقم  هک  نیا  هب  طورـشم  دوش  یمن  لمع  نالطب  بجوم  دـنچ  ره  دراد  صولخ  اب  تاـفانم  ددرگ  لـصاح  وا  لاـمعا  زا  مدرم  هدـهاشم 
ما ـ ما زا  یثیدح  رد  تسا : هدمآ  زین  یمالـسا  تایاور  رد  ینعم  نیا  دهدن . رییغت  هجو  چـیه  هب  مدرم  هدـهاشم  رثا  رب  ار  دوخ  لامعا  ّتیفیک 

يریخ لمع  یسک  تشاد  هضرع  درک و  ناونع  هنیمز  نیا  رد  ـش  نارا زا یـ یک  هک یـ یلاؤ  ـخ سـ ساپ رد  هک  میناو : یم خـ مالسلا ) هیلع  ـر( قاب
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ام َسَْأب ، ال  دومرف : دراد ؟ تافانم  ّتی  صولخ نـ اب  ینعم  نیا  ایآ  دوش ، یم  لاحشوخ  لمع  بحاص  دنیب و  یم  ار  نآ  يرگ  ـ ید هداد و  ماجنا 
رد هک  دراد  تسود  یسک  ره  درادن ، یلاکشا  َِکلذ ; ! ِلـ َِکلذ  ـَع  َنَص ْنُکَی  َلـْم  اذِا  ُر  ْـ یَْخلا ِسا  ـ ّْنلا یف  َلـُه  َرَهْظ  ْنَا َیـ ُّبُِحی  َوُه  َو  ِّالا  دَحَا  ْنِم 

هدادن ماجنا  فده  نیا  يارب  ار  ریخ  لمع  هک  نیا  رب  طورشم  دنسانشب ) يراکوکین  هب  ار  وا  مدرم  و   ) ددرگ راکشآ  وا  ریخ  راک  مدرم  نایم 
ناـسنا درک  ضرع  دومن و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  زا  ار  لاؤس  نیا  هیبـش  رذوـبا »  » هک میناوـخ  یم  رگید  ثیدـح  رد  ( 1 .) دشاب

ُلِجاع َْکِلت  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـنراد ; یم  تسود  ار  وا  مدرم  دـهد و  یم  ماـجنا  تبرق ) دـصق  هب   ) شیوخ يارب  یلمع 
هحفص 55. دلج 1 ، هعیّشلا ، لئاسو  یقرواپ 1 و 2 .  ( 1 .«) دوش یم  ایند ) رد   ) نمؤم بیصن  هک  تسا  یعیرـس  تراشب  نیا  ِنِمْؤُْملا ; يرُْـشب 

296 هحفص

؟ هعمس ایر و  توافت 

هراشا

تافانم ّتین  صولخ  اـب  ود  ره  اـیآ  و  دراد ؟ دوجو  یتواـفت  هچ  هعمـس  اـیر و  ناـیم  رد  هک  نیا  نآ  تسا و  حرطم  يرگید  لاؤس  اـجنیا  رد 
نیا زا  دننیبب و  نارگید  هک  دـهد  ماجنا  يروط  ار  لمع  هک  تسا  نآ  ایر » :» مینک یم  ضرع  باوجرد  تسا !؟ لمع  نالطب  بجوم  و  دراد ،

هب دهد  ماجنا  مدرم  مشچ  زا  رود  یکین  لمع  هک  تسا  نآ  هعمـس »  » یلو دوش ، لصاح  هدننک  لمع  يارب  تیعقوم  تهاجو و  بسک  قیرط 
اهتنم دراد  یهلا  ریغ  هزیگنا  لـمع ، ود  ره  نیارباـنب  دوش ، مهارف  وا  يارب  هعماـج  رد  یتیعقوم  دـسرب و  مدرم  شوگ  هب  ًادـعب  هک  فدـه  نیا 
لمع نالطب  داسف و  رظن  زا  یتوافت  چیه  عقاو  رد  راهتـشا و  ندینـش و  قیرط  زا  يرگید  و  دسر ، یم  مدرم  عالّطا  هب  هدهاشم  قیرط  زا  یکی 
لمع ماـجنا  نیح  رد  لـعاف  هک  مینک  ریـسفت  نینچ  نیا  ار  هعمـس  رگا  یلو  تسین . ود  نیا  ناـیم  رد  ّتین  یگدولآ  تبرق و  دـصق  نادـقف  و 

نالطب بجوم  نیقی  هب  تلاح  نیا  دوش ، یم  لاحشوخ  داش و  دنیاتـس  یم  ار  وا  دنوش و  یم  هاگآ  نآ  زا  مدرم  هک  ًادعب  هتـشاد  تبرق  دصق 
ات دـنک  وگزاب  اجنآ  اجنیا و  ار  نآ  ماجنا  هک  دـتفیب  رکف  نیا  هب  دـعب  دـهد و  ماجنا  تبرق  دـصق  اب  ار  یلمع  هاـگره  و  دـش . دـهاوخن  لـمع 

نیئاپ رایـسب  ار  وا  راک  شزرا  دـنچره  ددرگ  یمن  لمع  نالطب  بجوم  دـنمان ) یم  لمع  زا  دـعب  يایر  ار  راک  نیا  و   ) دـنک ّتیعقوم  بسک 
میـسرت تروص  هد  هب  ناسنا  لمع  رد  ار  ایر  دورو  یگنوگچ  ءاهقف  ناگرزب  زا  یـضعب  تسا . طاطحنا  بجوم  یقـالخا  رظن  زا  دروآ و  یم 

دشاب و ادخ  مه  شفده  هک ، نیا  مود  تسا . لطاب  وا  لمع  ًاعطق  هک  دشاب  مدرم  هب  هئارا  طقف  لمع  رب  وا  هزیگنا  هک ، نیا  تسخن  دنا : هدرک 
عوکر هک  نیا  لثم  دنک  ایر  دصق  دوخ  لمع  بجاو  ِءازجا  زا  یضعب  رد  اهنت  هک ، نیا  موس  دوش . یم  لمع  نالطب  بجوم  زین  نآ  ایر و  مه 
نیمه هب  دشاب ، یقاب  ءزج  نآ  كرادت  ّلحم  دـنچره  تسا  لمع  نالطب  بجوم  زین  نیا  دـهد  ماجنا  ایر  دـصق  هب  ار  بجاو  زامن  دوجـس  ای 

زا دـعب  دروآ و  اج  هب  هرابود  ار  یئایر  ءزج  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنچره  دـنا ، هدرک  زامن  ماگنه  وضو  ندـش  لطاب  هب  هیبشت  ار  ایر  تهج 
بجوم زین  ار  نآ  دـنک و  اـیر  دـصق  تونق  دـننام  ّبحتـسم  ءازجا  زا  یـضعب  رد  هک ، نیا  مراـهچ   297 هحفـص دـیامن . هداعا  ار  زامن  نایاپ ،

یهلا هزیگنا  هک  دروآ  یم  اج  هب  دجـسم ) دننام   ) یناکم رد  ار  نآ  یلو  تسادخ  يارب  لمع  لصا  هک ، نیا  مجنپ  دـنا . هتـسناد  لمع  نالطب 
نآ ماجنا  اّما  تسادخ  دصقب  زامن  لصا  ًالثم ، دنک ; یم  ایر  لمع ، نامز  درومرد  هک ، نیا  مشش  تسا . لمع  نالطب  بجوم  مه  نآ  درادن ،

اهیگژیو و زا  یـضعب  دروم  رد  هک ، نیا  متفه  تسا . لمع  داسف  بجوم  ناکم  رد  يایر  دـننام  مه  نآ  دـشاب  یم  اـیر  ّتین  هب  تقو  لّوا  رد 
هب تبـسن  دـنچره  دـشاب  ایر  دـصق  هب  عوشخ  عوضخ و  تلاح  اب  ای  تعامج  اب  ار  زامن  ماجنا  هک  نیا  لثم  دراد ; ایر  دـصق  لـمع  فاـصوا 

نیا رگید  ریبعت  هب  تسین و  ادج  لمع  لصا  زا  اهیگژیو  نیا  اریز  تسا ; لمع  نالطب  بجوم  مه  نآ  دراد ، ادخ  دصق  یتسار  هب  زامن  لصا 
هک نیا  لثم  دراد ; یئایر  هبنج  نآ  تامّدقم  اّما  تسادـخ  ّتین  هب  لمع  لصا  هک ، نیا  متـشه  دـشاب . یم  دـّحتم  دوخ  فوصوم  اب  فاصوا 
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بجوم ار  ایر  عون  نیا  ءاهقف  زا  يرایسب  تسا ، ایر  دصق  هب  دجسم  يوس  هب  تکرح  یلو  دروآ  یم  اج  هب  ادخ  دصق  هب  دجـسم  رد  ار  زامن 
یـضعب هک ، نیا  مهن  دنک . یم  اضتقا  ار  نیمه  زین  یهقف  هدعاق  و  تسا ، هدوب  لمع  زا  جراخ  یئایر  تامّدـقم  اریز  دـنناد  یمن  لمع  نالطب 

ار کنحلا  تحت  نتخادنا  یلو  دهد  یم  ماجنا  ادـخ  دـصق  هب  ار  زامن  لصا  هک  نیا  لثم  دـهد ، یم  ماجنا  ایر  ّتین  هب  ار  ینوریب  فاصوا  زا 
لمع ماـجنا  هک  نیا  مهد  ( 1 .) دوش یمن  لمع  لصا  نالطب  بجوم  یلو  تسا  یمومذـم  تشز و  راک  دـنچ  ره  اـیر  عون  نیا  اـیر ، دـصق  هب 
مـسق نیا  دشاب  هتـشاد  لمع  ماجنا  ّتیفیک  رد  يریثأت  چیه  هک  نآ  یب  دوش  یم  لاحـشوخ  دننیبب  ار  وا  مدرم  رگا  یلو  تسادـخ  يارب  طقف 

یقرواپ 1. دوش . لـمع  يارب  يا  هزیگنا  هک  تسا  نآ  اـیر  اریز  دوش ، یمن  بوسحم  اـیر  تقیقح  رد  هکلب  تسین  لـمع  نـالطب  بجوم  زین 
نآ تسا و  تالاح  مامت  هب  طوبرم  تسا  هدمآ  ربتعم  تایاور  رد  هچنآ  تسین ، تباث  زامن  رد  کنحلا  تحت  بابحتسا  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت 
زین يرگید  ثحابم  اجنیا  رد  دـنچره  میـسر  یم  ایر  ثحب  ناـیاپ  هب  اـجنیا  رد   298 هحفص دراد . ترهش  سابل  ههبـش  یلعف  طیارـش  رد  زین 

. مینک یم  رظن  فرص  نآ  زا  نخس  هلاطا  زا  زیهرپ  يارب  یلو  دراد  دوجو 

نابز حالصا  توکس و 

هراشا

قالخا ياملع  رظن  زا  و  تسا ، هدیدرگ  نایب  ود  ره  يارب  يا  هداعلا  قوف  ّتیّمها  هدش و  ثحب  هلأسم  ود  نیا  هرابرد  تایاور  زا  يرایسب  رد 
عاونا زا  نابز  ظفح  نودب  توکـس و  تیاعر  نودب  قح  هار  ناکلاس  دندقتعم  اهنآ  هک  اجنآ  ات  دنتـسه ، يا  هژیو  ّتیّمها  ياراد  ود  نیا  زین 

هب دنـشاب . اشوک  تادابع  عاونا  ماجنا  یناحور و  یندب و  ياهتـضایر  رد  دنچره  دنـسر ، یمن  یئاج  هب  دنوش  یم  هدولآ  نآ  هب  هک  یناهانگ 
زا دـنناماو  هلحرم  ود  نیا  رد  هک  اـهنآ  تسا و  عوضوم  ود  نیا  هب  هّجوـت  هّللا  یلا  ریـس  سفن و  بیذـهت  ریـسم  هب  دورو  دـیلک  رگید : ریبـعت 
یم هنیمز  نیا  رد  تایاور  تایآ و  یـسررب  هب  میدرگ و  یم  زاب  ثحب  لصا  هب  هراشا  نیا  اب  دـش . دـنهاوخ  مورحم  هیلاع  دـصاقم  هب  لوصو 

. میزادرپ

یسانشدوخ عناوم 

هب ناوت  یم  فلتخم  ياهشیامزآ  قیرط  زا  هک  زورما  لیلد ، نیمه  هب  تساهیرامیب ; تخانـش  یمـسج  ياهیرامیب  نامرد  يارب  ماگ  نیتسخن 
یگتـسکش زا  يرادرب  سکع  يراـگنوترپ و  اـب  تسا ، رتناـسآ  ناـمرد  هار  دـش  هاـگآ  اـهنآ  فـیک  ّمک و  نوگاـنوگ و  ياـهیرامیب  دوـجو 

نوخ و قیقد  هیزجت  اب  دزادرپب ;و  نآ  نامرد  هب  دورب و  هدـید  بیـسآ  لحم  غارـس  هب  ًاقیقد  هک  دـبای  یم  تردـق  حاّرج  بیبط  اهناوختـسا ،
رد  332 هحفص و 100  هحفـص 99  دـلج 58 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . دوش . یم  هاـگآ  يراـمیب  لـماع  هنوگره  دوجو  زا  ندـب  تاحّـشرت 

ياـهییامنهار قـالخا و  مد  احیـسم  ناـبیبط  کـمک  هب  اـت  تسا . هنوگ  نیمه  ًاـقیقد  بلطم  زین  یقـالخا  ياـهیگدولآ  یحور و  ياـهیرامیب 
زا يرایـسب  یلو  تفای ! تسد  نآ  نامرد  رب  ناوت  یم  هنوگچ  میـسانشن  دوخ  رد  ار  یقـالخا  لـئاذر  ياـه  هشیر  هار ، نیا  ناورهر  دـنمدوس 

يرامیب هب  دـهد  یمن  هزاجا  اهنآ  هب  تاذ  ّبح  هک  ارچ  دـنریگ  یم  هدـیدان  ار  كانرطخ  ینامـسج  ياهیرامیب  مئالع  هک  مینیب  یم  ار  مدرم 
هاگ هک  دوش  یم  فارتعا  هب  روبجم  ینامز  ناسنا  دوش و  یم  مامت  نارگ  رایـسب  ًاـبلاغ  ّتیعقاو  زا  زیرگ  نیا  دـننک ; فارتعا  دوخ  رد  یّمهم 
دوخ ًابلاغ  تسا ; هنوگ  نیمه  بلطم  زین  یقالخا  ياـهیرامیب  رد  تسا ! هدـش  نکمم  ریغ  اـی  لکـشم  ناـمرد  راـک  هتـشذگ و  راـک  زا  راـک 

هک هدـش  هدـید  رایـسب  تسا . نآ  هب  فارتـعا  شیوخ و  یقـالخا  بویع  نتفریذـپ  هلیذر و  تافـص  تخانـش  زا  عناـم  تاذ  ّبح  یهاوـخ و 
دننک یم  یفّرعم  صئاقن  بویع و  زا  هتساریپ  غراف و  ار  دوخ  دنیآ و  یمرب  هیجوت  ماقم  رد  دوخ  هدیهوکن  تافص  ربارب  رد  مدرم  زا  یهورگ 
مزع تماهش و  تعاجش و  شیوخ  بویع  هب  فارتعا  یسانش و  دوخ  دندنب . یم  دوخ  رب  ار  اهتّیعقاو  كرد  هار  تسردان  تاهیجوت  نیا  اب  و 
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اب داـتفا  نورب  هدرپ  زا  یبـیع  رگا  دـهن و  شوپرـس  شیوخ  بوـیع  رب  درک  دـهاوخ  یعـس  ناـسنا  هنرگو  دراد ، مزـال  نینهآ  هدارا  خـسار و 
رـضاح مدرم  زا  يرایـسب  تسا و  كانتـشحو  شیوخ  بویع  اب  ییانـشآ  هاگ  يرآ ! دـیامن ! هیجوت  شدوخ  یّتح  همه  يارب  ار  نآ  یتسدرت 

زا زیرگ  نیا  یلو  دـننک  فارتعا  دوخ  یمـسج  كانتـشحو  يرامیب  هب  دنتـسین  رـضاح  هک  هنوگ  نامه  دـنهدب ; تشحو  نیا  هب  نت  دنتـسین 
باجح و یـسانش  دوخ  یلـصا  عنام  لاح ، ره  هب  دزادرپب ! نآ  ربارب  رد  ار  ینیگنـس  ياهب  دیاب  ناسنا  دوش و  یم  مامت  نارگ  رایـسب  ّتیعقاو 

یـسانش دوخ  ناسنا  ات  تسین ;و  نکمم  یـسانشدوخ  دورن  رانک  اه  هدرپ  نیا  اـت  و  تسا ، ینیب  رترب  دوخ  یهاوخ و  دوخ  تاذ و  ّبح  هدرپ 
هنیمز نیا  رد  هک  ییاهرادشه   333 هحفص دوب . دهاوخ  هتسب  وا  يور  هب  قالخا  بیذهت  هار  ددرگن ، هاگآ  شیوخ  فعـض  طاقن  هب  دنکن و 
َدارَا اذِا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  يربخ  رد  تساعّدم . نیا  هدنز  هاوگ  هدش  هداد  مالسا  گرزب  نایاوشیپ  يوس  زا 
نید روما  رد  ار  وا  دنک  يا  هدـنب  هرابرد  یکین  هدارا  ادـخ  هک  یماگنه  َُهبُویُع ; ُهَرََّصب  َو  اینُّدـلا  ِیف  ُهَدَّهَز  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ُهَه  َّـ قَف ًاْریَخ  دـْبَِعب  ُهّللا 
یم يرگید  ینعم  رپ  هاتوک و  راتفگ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  ( 1 !«) دزاس یم  هاگآ  شبویع  هب  تبـسن  دهاز و  ایند  روما  رد  هاگآ و 

شیپ لاؤس  نیا  نونکا  ( 2 .«) تسوا ناهانگ  نیرتگرزب  زا  شبویع  هب  تبـسن  ناسنا  یهاگآان  ِِهبُونُذ ; ِرَبْکَا  ْنِم  ِِهبُویُِعب  ِءْرَْملا  ُلـْهَج  : » دـیامرف
هنیمز نیا  رد  یناشاک  ضیف  موحرم  دوش ؟ انـشآ  شیوخ  بویع  هب  دَرَدـب و  ار  یهاوخ  دوخ  باجح  دـناوت  یم  ناسنا  هنوگچ  هک  دـیآ  یم 

هک دورب  يداتـسا  غارـس  هب  هک : نیا  تسخن  تسا : هار  راهچ  شیوخ  بویع  هب  ندرب  یپ  يارب  دیوگ ، یم  دراد ; ییاشگهار  دـیفم و  ثحب 
و دریگ ، هرهب  وا  تاداشرا  زا  دزاس و  شیوخ  سفن  رب  مکاح  ار  وا  دراد ، یهاگآ  یقالخا  تافآ  اـیافخ و  رب  تسا و  سفن  بویع  زا  هاـگآ 
وا لاعفا  لاوحا و  ات  دزاس  شیوخ  بقارم  ار  وا  دنک و  وجتسج  ینامیا  اب  هاگآ  يوگتـسار  تسود  هک : نیا  مود  تسا ! مک  ام  نامز  رد  نیا 
هک هنوگ  نامه  دهد ، عالّطا  وا  هب  دنیبب  وا  زا  يراکشآ  ناهنپ و  بویع  دنـسپان و  لاعفا  قالخا و  هاگره  دهد ; رارق  قیقد  یـسررب  دروم  ار 

(3 .«) دنک هیده  نم  هب  ارم  بویع  هک  یـسک  دنک  تمحر  ادـخ  یبُویُع ; ََّیِلا  يدـْهَا  ًءَْرما  ُهّللا  َمِحَر  : » دـندومرف یم  نید  ناگرزب  زا  یـضعب 
ًابلاغ ناتـسود  اریز  دنا  مک  زین  دارفا  هنوگ  نیا  یلو  تسا ... ) بلطم  نیا  هداعلا  قوف  ّتیّمها  رب  لیلد  هک  تسا  یبلاج  ریبعت  هیدـه  هب  ریبعت  )

زا ارچ  دنتفگ : (1) یئاط دوواد  هب  دنزاس . یم  گرزب  هزادنا  زا  شیب  ار  بویع  دسح  رطاخ  هب  سکعب  یضعب  و  دننک ، یم  هلماجم  هنهادم و 
جهن یقرواپ 1 . دننک ! یم  ناهنپ  نم  زا  ارم  ناهانگ  هک  یناسک  اب  منک  هچ  نم  تفگ : يرادن ؟ شزیمآ  اهنآ  اب  يدرک و  يریگ  هرانک  مدرم 

، راونالاراحب . 2 تسا . هدمآ  هحفص 130  دلج 2 ، یفاک ، لوصا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  ینعم  نیمه  هیبش  هحفص 26 ـ  هحاصفلا ،
: هدـش لقن  تروص  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  راصق  تاملک  رد  لوقعلا » فحت   » باـتک رد  ثیدـح  نیا  . 3 هحفص 419 . دلج 74 ،
334 هحفـص دـنک ). هیدـه  نم  هب  ارم  بویع  هک  تسا  یـسک  نم  دزن  ینید  ناردارب  نیرتـبوبحم   ) ِیبُویُع ََّیِلا  يَدـْهَا  ْنِم  ََّیِلا  یناوِْخا  ُّبَحَا 

هدیسر ییاج  هب  ام  راک  زورما  یلو  دنوش ; هاگآ  ناشبویع  زا  نارگید  تحیـصن  زا  هدافتـسا  اب  هک  دنتـشاد  هقالع  ًادیدش  رادنید  دارفا  يرآ !
اهنآ تارّکذـت  زا  اهنت  هن  دـنزاس ; یم  نامهاگآ  نامبویع  زا  دـننک و  یم  تحیـصن  ار  اـم  هک  دنتـسه  یناـسک  اـم  دزن  دارفا  نیرتروفنم  هک 

وا هنیک  يدرک ، نانچ  نینچ و  و  یبویع ، نیا  ياراد  زین  دوخ  وت  مییوگ : یم  میزیخ و  یم  رب  نانآ  اب  هلباـقم  هب  هکلب  میوش ، یمن  لاحـشوخ 
هک ارچ  دونـشب ، شنانمـشد  ناـبز  زا  ار  شبویع  ناـسنا  هک : تسا  نآ  موس  قیرط  میناـم ! یم  مورحم  وا  حـیاصن  زا  و  میریگ ، یم  لد  هب  ار 

ّقلمتم و تسود  زا  شیب  شزوت  هنیک  نمـشد  زا  ناسنا  یهاـگ  لـیلد ، نیمه  هب  دـنناسنا ; بویع  اهـشزغل و  بقارم  ماـمت  ّتقد  اـب  نانمـشد 
دروم رد  دنیب  یم  هدیهوکن  اهنآ  تافص  زا  ار  هچنآ  دنک ، ترشاعم  مدرم  اب  ناسنا  هک : تسا  نیا  مراهچ  قیرط  دریگ . یم  هرهب  شسولپاچ 
دناوت یم  و  تسا ، نمؤم  تآرم  هنییآ و  نمؤم  اریز  تسین ؟ ای  تسه  هدیهوکن  تافـص  نیا  ياراد  زین  وا  ایآ  هک  دـنک  یـسررب  زین  شدوخ 
یـسک تفگ  تخومآ ؟ بدا  ار  وت  یـسک  هچ  دنتفگ  مالـسلا ) هیلع  ) میرم نب  یـسیع  هب  دنیبب . نارگید  بویع  هدهاشم  اب  ار  شیوخ  بویع 

وا هب  هک  ار  ناـمقل  فورعم  ناتـساد  . ) مدوـمن يرود  نآ  زا  دـمآ و  دنـسپان  رظن  رد  مدـید و  ار  لـهاج  لـهج  نم  یلو  تخوماـین  بدا  ارم 
(2 .() تسا بلطم  نیا  زا  يرگید  ریبعت  نابدا  یب  زا  تفگ  یتخومآ  هک  زا  ار  بدا  دنتفگ 
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دیجم نآرق  تایآ  رد  توکس 

اهیلع ) میرم ترـضح  ناتـساد  رد  تسخن  تسا . هد  ـ ـش حرطم  الاو  شزرا  کی  ناونع  هب  توکـس  هلأسم  دیجم  نآرق  تایآ  زا  دروم  ود  رد 
کشخ و نابایب  هب  يدابآ  زا  ار  وا  هک  هنوگ  نآ  داد  تسد  وا  هب  ندـیئاز  تخـس  درد  هک  ینافوط  تاظحل  نآ  رد  هک  میناوخ  یم  مالـسلا )
دوش و ّدلوتم  شدازون  هک  نیا  زا  ًاصوصخم  تشادن ، باسح  هک  دوب  هتفرگارف  ار  وا  دوجو  رـسارس  هودـنا  مغ و  يردـق  هب  دـناشک ، یلاخ 

یم روتسد  وا  هب  هک  دینـش  یئادن  ماگنه  نیا  رد  درک ; ادخ  زا  گرم  ياضاقت  هک  اجنآ  ات  ددرگ  وا  هّجوتم  نامیا  یب  مدرم  ياهتمهت  رابگر 
وا نامرف  هب  امرخ  هدیکـشخ  تخرد  و   ) هتخاس يراج  یئاراوگ  بآ  همـشچ  وت  ياپ  نیئاپ  زا  تراگدرورپ   299 هحفص شابم  نیگمغ  دهد 

ار یناسنا  هاگره  راد و  نشور  هزات ) دولوم  هب   ) ار تمشچ  شونب و  اراوگ  همشچ  نآ  زا  روخب و  ذیذل  ياذغ  نآ  زا  تسا ... ) هتسشن  راب  هب 
اهَءاجَأَف  ) میوگ یمن  نخـس  يدـحا  اب  زورما  ما و  هتفرگ  هزور  ناـمحر  يادـخ  يارب  نم  وگب : هراـشا  اـب  تساوخ  حیـضوت  وت  زا  يدـید و 

َو ًاّیِرَـس ـ  ِکَتَْحت  ِکُّبَر  َلَعَج  ْدَق  ینَزَْحتّالَا  اِهتَْحت  ْنِم  اهدانَف  ًاّیِْـسنَم ـ  ًایْـسَن  ُْتنُک  َو  اذه  َْلبَق  ُِّتم  ینَْتَیل  ای  َْتلاق  ِۀَـلْخَّنلا  ِعْذِـج  یِلا  ُضاخَْملا 
ِنمْحَّرِلل ُتْرَذـَن  یِّنِا  یلوُقَف  ًادَـحَا ; ِرَـشَْبلا  ْنِم  َِّنیََرت  اّمِاَف  ًاْنیَع  يِّرَق  َو  یبَرْـشا  َو  یلُکَف  ًاِّینَج ـ  ًابَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست  ِۀَـلْخَّنلا  عْذِِـجب  ِْکَیِلا  يِّزُه 
نارّـسفم نایم  رد  حیـسم ) ترـضح  ینعی   ) میرم دازون  ای  تسا  هدوب  لـیئربج  هدـننک  ادـن  نیا  هک  نیا  رد  ( 1 () ًاّیِـسنِا َمْوَْیلا  َمِّلَُکا  ْنَلَف  ًامْوَص 

زا « ) اِهتَْحت ْنِم   » هب ریبعت  نازیملا »  » رد یئابطابط  همّالع  هتفگ  هب  یلو  دـنا  هتـسناد  لیئربج  ماـقم  بساـنم  ار  ماـیپ  نیا  یـضعب  تسا ; وگتفگ 
هیلع ) حیسم ترضح  هب  ًابلاغ  دراد  دوجو  هیآ  رد  هک  یئاهریمض  نیا  رب  نوزفا  دراد ، مالسلا ) هیلع  ) حیسم ترـضح  اب  بسانت  وا ) ياپ  نیئاپ 
نیا تسا  ام  هّجوت  دروم  اجنیا  رد  هچنآ  لاـحره  هب  یلو  ددرگ ، رب  وا  هب  زین  يداـن »  » رد ریمـض  هک  تسا  بساـنم  و  ددرگ ، یم  رب  مالـسلا )

ترـضح هلیـسو  هب  ای  دشاب  هدـش  غالبا  لیئربج )  ) یهلا هتـشرف  هلیـسو  هب  هاوخ  دوب ، یهلا  روتـسد  کی  توکـس ، رذـن  هب  روتـسد  هک  تسا 
« توکس هزور   » نیاربانب دشاب ، یهلا  ّتیبولطم  ناحجر و  ياراد  هک  دریگ  یم  ّقلعت  يراک  هب  هراومه  رذن  میناد  یم  و  مالسلا ) هیلع  ) حیسم

هدش هتخانش  راک  کی  نامز  نآ  مدرم  يارب  توکس  رذن  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  هیآ  ریبعت  زا  و  دوب ، یهلا  لمع  کی  تّما  نآ  رد  لقاّدح ـ   ـ
نیا تفرگن . داریا  وا  راک  نیا  رب  یـسک  ًارهاظ  ما  هتفرگ  توکـس  هزور  هک  تشاد  راهظا  هراشا  اب  میرم  هک  یماـگنه  لـیلد ، نیمه  هب  دوب ;

توافت رطاخ  هب  مالسا  تعیرش  رد  توکس  هزور  هّتبلا  توکس . اهنت  هن  هدوب  مالک  اذغ و  بآ و  زا  وا  هزور  هک  تسا  هدش  هداد  زین  لامتحا 
هزور ٌمارَح ; ِتْمُّْصلا  ُمْوَصَو   » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  ّیلع  داّجـس ، ماما  زا  یثیدح  رد  هدـش و  میرحت  ناکم  نامز و  طیارش 
یلـص ) ربمایپ يایاصو  رد  يرگید  ثیدح  رد  ینعم  نیمه   300 هحفص ات 26 . تایآ 23  میرم ، هروس  یقرواپ 1 . ( 1 !«) تسا مارح  توکس 
ًامْوَی َتْمَـصالَو  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  زین  يرگید  ثیدح  رد  ( 2) تسا هدمآ  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  هلآو ) هیلع  هللا 

ناسنا هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  لـماک  موص  بادآ  زا  یکی  هّتبلا  ( 3 !«) درادن دوجو  مالسا  رد  بش  هب  ات  حبـص  زا  توکـس  هزور  ِْلیَّللا ; َیِلا 
هب یگدولآ  زا  دـیاب  ار  شوگ  مشچ و  هک  هنوگ  نامه  دـنک  ظفح  لطاب  نانخـس  هانگ و  هب  یگدولآ  زا  ار  دوخ  نابز  نتفرگ  هزور  ماـگنه 

ّینِا َْتلاَق  َمَیْرَم  َّنِا  ُهَدْـحَو  ِبارَّْشلا  َو  ِماعَّْطلا  َنِم  َْسَیل  َمْوَّْصلا  َّنِا  : » دـیامرف یم  یثیدـح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  درک . تظفاحم  هاـنگ 
میرم هک ) دنیب  یمن  رگم   ) تسین اهیندیشون  اذغ و  زا  اهنت  هزور  ْمُکَراْصبَا ; ...  اوُّضُغ  َو  ْمُکَتَنِْسلَا  اوُظَفْحاَف  ًاتْمُص  َْيا  ًامْوَص  ِنامْحَّرِلل  ُتْرَذَن 
ظفح ار  دوخ  ياهنابز  دـیتسه  هزور  هک  یماگنه  نیارباـنب  ار ، توکـس  ینعی ، ما ; هدرک  رذـن  يا  هزور  ناـمحر  دـنوادخ  يارب  نم  تفگ :

نآ شزرا  توکس و  ّتیّمها  هدمآ  نآ  ریسفت  رد  هک  یتایاور  هیآ و  عومجم  زا  لاح ، ره  هب  ( 4 !«) دیدنبب هانگ ) زا   ) ار دوخ  نامشچ  دینک و 
هیلع «) اـّیرکز  » ناتـساد رد  هک  اـجنآ  دوش  یم  هدـید  توکـس  ّتیّمها  هب  يرگید  هراـشا  میرم )  ) هروـس نیمه  هیآ 10  رد  دوـش . یم  رهاـظ 

شدوخ مه  هک  یلاح  رد  دش  هداد  وا  هب  کیدزن  هدنیآ  رد  مالـسلا ) هیلع  «) ییحی  » ترـضح دـّلوت  هدژم  هک  یماگنه  : » میناوخ یم  مالـسلا )
نآ وت  هناشن  هک : دـش  یحو  وا  هب  و  ًۀَـیآ ) یل  ْلَعْْجا  ِّبَر  َلاق  ، ) درک يا  هناشن  ياضاقت  دـنوادخ  زا  ازان ، شرـسمه  مه  دوب و  ناوتاـن  ریپ و 

ادخ و رکذ  هب  تنابز  اهنت   ) تشاد یهاوخن  ار  مدرم  اب  نتفگ  نخـس  تردق  تسا  ملاس  تنابز  هک  یلاح  رد  مامت  زور  هنابـش  هس  هک  تسا 
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توکس زا  یتمّذم  ای  نیسحت  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  تسرد  ًاّیِوَس .) لاَیل  َثالَث  ساّنلا  َمِّلَُکت  ّالَا  َُکتَیآ  َلاق  ( ) دنک یم  شدرگ  وا  اب  تاجانم 
ینعم نیمه  دراد . یهلا  شزرا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  داد  رارق  اّیرکز »  » يارب یهلا  تیآ  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هک  هزادنا  نیمه  یلو  تسین ،
دنزرف مه  نآ  ندـش ، دـنزرف  بحاص  هدژم   ) گرزب هدژم  نیا  ندینـش  زا  سپ  اـّیرکز »  » هک تسا  هدـمآ  زین  هیآ 41  نارمع ، لآ  هروـس  رد 

تیآ و دومرف : وا  هب  خساپ  رد  درک ، شراگدرورپ  زا  يا  هناشن  تیآ و  ياضاقت  مالسلا )) هیلع  ) ییحی نوچمه  يا  هتـسجرب  رایـسب  حلاص و 
یقرواپ ًاْزمَر .) ِّالا  ماّیَأ  َۀَثالَث  ساّنلا  َمِّلَُکت  ّالَا  َُکتَیآ  َلاق   ) تفگ یهاوخن  نخـس  مدرم  اب  زمر  هراشا و  اب  زج  زور  هس  هک  تسا  نآ  وت  هناشن 

زا یضعب   301 هحفص هحفص 332 . دلج 3 ، نیلقّثلارون ، . 4 تمصلا . موص  میرحت  باب  هحفص 390 ، دلج 7 ، هعیّـشلا ، لئاسو  1 و 2 و 3 . 
ادخ رکذ  اب  زج  رایتخا  یب  وا  نابز  هک  نیا  هن  هتشاد  يرایتخا  هبنج  مدرم  اب  نتفگ  نخس  زا  اّیرکز  يراد  دوخ  هک  دنا  هداد  لامتحا  نارّسفم 
نآ دنک و  یم  لقن  ملسموبا »  » زا ار  لوق  نیا  يزار » رخف  . » دوب زور  هس  نآ  رد  توکـس  هزور  هب  رومأم  وا  رگید ، ریبعت  هب  هدش ;و  یمن  زاب 

يارب يا  هناشن  هیآ و  تساوخ  رد  اّیرکز  اریز  تسین ; راگزاس  نادنچ  هیآ  ياوتحم  اب  ریسفت  نیا  یلو  درمـش ، یم  یلوقعم  ابیز و  ریـسفت  ار 
ریسفت هرابرد  اهوگتفگ  نیا  لاح ، ره  هب  فّلکت . اب  زج  دشاب  ینعم  نیا  رب  لیلد  دناوت  یمن  يرایتخا  توکس  دوب و  هدرک  یهلا  تراشب  نآ 

دوش یم  هدافتـسا  یبوخب  الاب  تایآ  زا  اریز  درادـن ; ینادـنچ  ریثأت  نآرق  رظن  زا  توکـس  شزرا  ینعی  میتسه  نآ  لابند  هب  ام  هچنآ  رد  هیآ 
. تسا هدش  هئارا  یهلا  تیآ  کی  ناونع  هب  هک  هتشاد  الاو  شزرا  کی  توکس  هک 

یمالسا تایاور  رد  توکس 

راثآ و  هدش ، نایب  نآ  هرابرد  یفیرظ  قیقد و  ياه  هتکن  و  دراد ، يا  هدرتسگ  رایسب  باتزاب  یمالسا  تایاور  رد  توکس ) « ) تْمَص  » ّتیّمها
رّکفت قیمعت  رد  توکس  ریثأت  هنیمز  رد  1 ـ  دوش . یم  هراشا  ًالیذ  نآ  زا  یشخب  هب  هک  تسا ، هدش  حیرـشت  یبلاج  تاریبعت  اب  نآ  تارمث  و 

َو َۀَـمْکِْحلا  یِْقُلی  ُهَّنِاَف  ُْهنِم  اُونْداَـف  ًاتوُمَـص  َنِمْؤُْملا  ُْمْتیَأَر  اذِا  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  لـقع ، يراوتـسا  و 
شناد و هک  دیوش  کیدزن  وا  هب  دینیبب  شوماخ  ار  نمؤم  هک  یماگنه  ِلَمَْعلا ; ُلیلَق  ِمالَْکلا  ُریثَک  ُِقفانُْملا  َو  ِلَمَْعلا  ُریثَک  ِمالَْکلا  ُلیلَق  ُنِمؤُْملا 

یم لمع  رتمک  دیوگ و  یم  نخس  رایـسب  قفانم  و  دنک ، یم  لمع  رایـسب  دیوگ و  یم  نخـس  رتمک  نمؤم  و  دنک ، یم  اقلا  امـش  هب  تمکح 
َو ُرُّکَفَّتلا  ِِلقاْعلا  ُلیلَد  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  هنیمز  نیمه  رد  يرگید  ثیدـح  رد  302 2 ـ  هحفص ( 1 .«) دنک

ماــما زا  يرگید  ثیدـــح  رد  3 ـ  ( 2 .«) تـسا ندوـمن  توکــس  ندرک ، رکف  هناـشن  ندرک و  رکف  لـقاع  هناـشن  ُتْمـَـصلا ; ِرُّکَفَّتلا  ُلــیلَد 
ات نیزگرب  یشوماخ  رایسب  َكِدَی ; ْنِم  ُساّْنلا  َمَلسَی  َو  َُکْبلَق  ِرنَتْسَی  َو  َكُرِْکف  ْرَّفوَتَی  َکَتْمَص  ِْرثْکَا  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
هک دوش  یم  هدافتـسا  یبوخب  تایاور  نیا  زا  ( 3 !«) دـننامب ملاس  وت  ناـبز ) و   ) تسد زا  مدرم  و  ددرگ ، ینارون  تلقع  و  دوش ، داـیز  ترکف 

يرکف ياهورین  زا  یّمهم  تمـسق  اریز  تسا ، نشور  مه  نآ  لیلد  دراد ; دوجو  توکـس  اب  هشیدـنا ، رکف و  ندـش  روراب  ناـیم  قیقد  هطبار 
و ددرگ ، یم  زکرمتم  اهورین  نیا  دنک ، یم  هشیپ  ار  توکس  ناسنا  هک  یماگنه  دور ; یم  نایم  زا  هدوهیب  نانخـس  مالک و  لوضف  رد  ناسنا 

مک لیلد  ار  رایسب  نتفگ  نخس  مدرم  لیلد ، نیمه  هب  دیاشگ ; یم  ناسنا  يور  هب  ار  تمکح  باوبا  و  دزادنا ، یم  راک  هب  ار  هشیدنا  رکف و 
نیرتمهم زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  یـضعب  زا  4 ـ  دـنیوگ . یم  رایـسب  هدوهیب  نانخـس  لقع  مک  دارفا  دنرمـش و  یم  یلقع 

َو ُتْمَّصلَا  ٌنِمُْؤم ، ِّالا  َّنُهبیُصیال  ٌَعبْرَا  : » میناوخ یم  رذوبا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ ظعاوم  رد  هلمج ، زا  تسا ; توکـس  تادابع 
زا 5 ـ  ( 4  ...« ) دشاب یم  تدابع  زاغآرـس  هک  تسا  توکـس  تسخن  دوش ، یم  نمؤم  بیـصن  اهنت  هک  تسا  زیچ  راهچ   ... ِةَدابِْعلا ; َلَّوَا  َوُه 

: میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  تسا ، یلدگنـس  تواسق و  هیام  ییوگرپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداـحا  زا  یـضعب 
ْنِکلَو ال مُُهبُوُلق  ٌۀَیِـساق  ِهّللا  ِرْکِذ  ِْریَغ  یف  َمالَْکلا  َنوُِرثْکَی  َنیذَّلا  َّنِاَف  ِهّللا  ِرْکِذ  ِْریَغ  یف  َمـالَْکلا  ِرثْکَت  ـال  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع  ) ُحیـسَْملا َناـک  »

رایسب نخس  ادخ  رکذ  ریغ  رد  هک  یناسک  اریز  دییوگم ، دایز  نخـس  ادخ  رکذ  هب  زج  دومرف ; یم  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم ترـضح  َنوُمَْلعَی ;
هحفص 300. كردم ، نامه  . 2 هحفص 312 . دلج 75 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 1 !«) دنناد یمن  یلو  دنراد  تواسق  رپ  ییاهلد  دنیوگ  یم 
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ثیدح رد  303 6 ـ  هحفص ثیدح 10805 . تمـص ، هّدام  ۀمکحلا ، نازیم  . 4 هرامش 10825 . هحفص 1667 ، دـلج 2، همکحلا ، نازیم  . 3
ره يوس  هب  امنهار  هکلب  تسا ، شناد  ملع و  بابـسا  زا  اهنت  هن  توکـس  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) اضّرلا یـسوم  نب  ّیلع  ماما  زا  يرگید 
زا يرد  توکـس  ْریَخ ; ِّلُک  یلَع  ٌلـْیلَد  ُهَّنِا  َۀَّبَحَْملا  ُبِسْکَی  َتْمَّصلا  َّنِا  ِۀَـمْکِْحلا ، ِبااْوبَا  ْنِم  ٌباـب  َتْمَّصلا  َّنِا  : » دومرف تسا ; یکین  ریخ و 

دروآ یم  ّتبحم  توکس  دیامرف : یم  هک  نیا  ( 2 .«) تسا تاریخ  همه  يامنهار  لیلد و  و  دروآ ، یم  ّتبحم  توکس  تسا ، شناد  ياهرد 
توکس و  دوش ، یم  لصاح  صاخشا  هرابرد  بسانمان  تاریبعت  ندز و  نابز  شین  زا  اهتوادع  اهشجنر و  زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب 

نانچ تسا . تشهب  رد  دورو  دیلک  هجیتن  رد  دوش و  یم  ناهانگ  زا  يرایسب  زا  تاجن  ببس  توکـس  7 ـ  دهد ». یم  تاجن  نآ  زا  ار  ناسنا 
( دوـب تاـجن  تداعـس و  بلاـط  و   ) دـمآ ترـضح  نآ  دزن  يدرم  هک  میناوـخ : یم  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد  هـک 

درک ضرع  دزاـس ، یم  تشهب  دراو  ار  وت  نآ  هلیـسو  هب  ادـخ  هک  منک  ییاـمنهار  يزیچ  هب  ار  وت  اـیآ  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ
: دومرف داد و  توکـس  هب  روتـسد  دعب  و  دومرف ، تروشم  قیرط  زا  کمک  مولظم و  يرای  قافنا و  هب  روتـسد  سپـس  ادـخ ! لوسر  يا  يرآ 
هب ار  وت  دـشاب ، وت  رد  تافـص  نیا  زا  یکی  هاگره  : » دوزفا نایاپ  رد  و  اهیکین » زا  زج  نک  رایتخا  توکـس  ْریَخ ; ْنِم  ّـِالا  َکـَناِسل  ْتُمْـصاَف  »
زا یثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا . راق  رویز و  هب  ندـش  هتـسارآ  توکـس ، تبثم  راثآ  زا  یکی  کش  یب  8 ـ  ( 3 .«) درب یم  تشهب  يوس 

دناشوپ و یم  وترب  راقو  سابل  توکـس  ; ِراِذتْعِْالا َۀـَنُوئَم  َکیِفْکَی  َو  َراقِْولا ، َکیِـسْکَی  ُتْمَّصلَا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
، دهاک یم  وا  تّهبا  زا  مه  هک  دراد  یناوارف  تاهابتشا  دیوگ ; یم  نخس  دایز  هک  یصخش  ( 4 !«) دراد یم  رب  وت  زا  ار  یهاوخ  رذع  لکشم 
، تسا هدمآ  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  يرتایوگ  لکـش  هب  ینعم  نیمه  9 ـ  دنک . یم  رّرکم  یهاوخ  رذـع  هب  راداو  ار  وا  مه  و 
زا تمالـس  توکـس  رد  دـشاب ، هدوب  تغالب  نتفگ ، نخـس  رد  رگا  ِراثِْعلا ; َنِم  ُۀَـمالَّسلا  ِتْمَّصلا  یِفَف  ٌۀَـغالَب  ِمـالَْکلا  ِیف  َناـک  ْنِا  : » دومرف

دلج 2، یفاک ، لوصا  2 و 3 . ثیدح 11 .) ناسّللا ، ظفح  تمّصلا و  باب  ، ) هحفص 114 دلج 2، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . ( 1 !«) تساهشزغل
يرترب یهاگ  غیلب  نانخس  رب  یّتح  توکـس  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا   304 هحفص هرامش 1827 . مکحلا ، ررغ  . 4 هحفص 113 .

یقاب يرگید  ناوارف  ثیداحا  هنیمز  نیا  رد  دنچره  میهد  یم  نایاپ  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  ثحب  نیا  10 ـ  دراد !
ْنِا َو  ةِریثَـک  َنِطاوَم  یف  ُتْمَّصلا  ُنوَعلا  َمِْعن  : » دومرف دزاـس ; یم  رود  میراد  ثحاـبم  نیا  رد  هک  یـشور  زا  ار  اـم  اـهنآ  همه  رکذ  هک  هدـنام 

(2 !«) یشاب حیصف  ییوگ  نخس  دنچره  دراوم ، زا  يرایسب  رد  تسا  یبوخ  روای  توکس  ًاحیصَف ; َْتنُک 

هابتشا کی  عفر 

زا ندـنام  نوصم  تاهابتـشا و  زا  يریگولج  یمدآ و  رّکفت  قیمعت  رد  نآ  تبثم  هدـنزاس و  راـثآ  توکـس و  ّتیّمها  هراـبرد  ـالاب  رد  هچنآ 
نخـس هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دمآ ، نآ  دننام  رّرکم و  ياه  یهاوخ  رذع  هب  زاین  مدـع  و  راقو ، تّهبا و  ّتیـصخش و  ظفح  ناهانگ و  عاونا 

زا فدـه  تسا . يرگید  گرزب  تفآ  دوـخ  نیا  هک  ارچ  ددـنب ، ورف  بل  زیچ  همه  زا  ناـسنا  و  دـشاب ، مومذـم  هدـیهوکن و  اـج  همه  نتفگ 
هنرگو تسا  مزال  ریغ  یفاضا و  ياهراتفگ  هدوهیب و  وغل و  نانخس  ییوگرپ و  زا  نتشاد  زاب  یمالسا ، تایاور  تایآ و  رد  توکس  شیاتس 
تروص هب  نایب  تمعن  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا . مّلـسم  مارح  توکـس ، نتـسب و  ورف  بل  بجاو و  نتفگ ، نخـس  دراوم ، زا  يرایـسب  رد 
نتـشاد رـشب  عون  تاراـختفا  نیرتگرزب  زا  یکی  و  تسا ، هدـش  هدرمـش  ناـسنا  شنیرفآ  تمعن  زا  دـعب  نمحّرلا  هروس  رد  تمعن  نیرتگرزب 

ماجنا نابز  هلیسو  هب  راکذا ، نآرق و  توالت  جح ، زا  یمـسارم  زامن ، دننام  گرزب  تادابع  زا  يرایـسب  تسا . مّلکت  رب  تردق  ایوگ و  نابز 
زا يرایـسب  و  تلادـع ، ّقح و  يوس  هب  ییامنهار  و  لفاغ ، هیبنت  لهاج ، داشرا  هبجاو ، مولع  میلعت  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوش : یم 

. درک توکس  دیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دیوگ  یمن  يرکف  بحاص  دنمشناد و  چیه  دریگ ; یم  ماجنا  نابز  هلیـسو  هب  تیبرت  میلعت و  نوؤش 
« مالکلا لوضف   » حالطصا هب  یفاضا و  نانخـس  تسا  هّللا  یلا  كولـس  ریـس و  سفن و  بیذهت  زا  وا  نتـشادزاب  ناسنا و  یتخبدب  هیام  هچنآ 

نازیم . 2 هرامـش 3714 . مـکحلا ، ررغ  یقرواـپ 1 . درک . زیهرپ  ًادـیدش  هلأـسم  نیا  رد  طـیرفت  طارفا و  هنوـگره  زا  دـیاب  نیارباـنب ، تـسا ;

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


رخآ و نخس  هک  دراد ، ینخس  هراب  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  ّیلع  داّجـس  ماما   305 هحفص ثیدح 10826 . تمص ، هدام  ، همکحلا
ماما توکـس ؟ ای  تسا  لضفا  نتفگ  نخـس  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  یـسک  تسا . هدومرف  ادا  یبوخب  ار  بلطم  ّقح  تسا و  لصف  لوق 

َْنب اَی  َِکلذ  َْفیَک  َْلِیق  ِتوُک . ـ ُّسلا َنِم  ـُل  َْضفَا ُمالَْکلا  ِتافْالا َفـ َنِم  اِمل  ـ اذِاَف َـس ٌتافآ  ام  ـ ُْهنِم ـد  ِحاو ِّلُِکل  : » دومرف باوج  رد  مالـسلا ) هیلع  )
ُۀَّنَْجلا َّقـِت  ـ َحَتـسا َو َال  ِمالَْکلِاب ، ْمُه  ـ َثََعب امَّنِا  ِتوُک ، ـ ُّسلِاب َءا  ـ یـصوَالا َو  َءا  ـ ِیْبنَْالا َثََعب  َّلَجَوَّز مـا  َهّللا َعـ َّنَِال  َلاـق : مالـسلا ؟) هیلع  ) ِهّللا ِلو  ـ ُـسَر

ـَک َّنِا ِسْم  ـ َّشلِاب َرَمَْقلا  َلِدْعَِال  ُْتن  ام ُکـ ِمالَْکلِاب ، ُهُّلُک  َِکلذ  امَّنِا  ِتوُکُسلِاب  ُراّنلا  ِتَیَّقَو  َتـ َو ال  ِتوُک  ـ ُّسلِاب ًۀَیالِو  ْتَب  ـ َجْوَتْسا َو ال  ِتوُک  ـ ُّسلِاب
رد ـت  فآ زا  ود  ره  هاگره  دراد ، یتا  ـ فآ ود  نیا  زا  مادـکر  ِتوُک ;»هـ ـ ُّسلِاب ِمالَْکلا  َلْضَف  ُفِصَت  َتَْسل  َو  ِمالَک  ـ ْلِاب ِتوُک  ـ ُّسلا َلْـض  ُفِصَت َفـ
نآ رطاخ  هب  نیا  دومرف : بل ؟ ـ طم نیا  تسا  هنوگ  ادخ چـ لوسر  ـر  سپ يا  دش  ضرع  تسا ، ـل  ضفا توکـس  زا  نتف  نخـس گـ دشاب ، نا  ـ ما

ثوع ـ بم نتفگ  نخـس  هب  ار  اـهنآ  هکلب  درکن ، رومأـم  ثوـعبم و  توـک  ـ ـس هب  ار  اـه  ـ نآ ياـی  ـ ـصوا نارب و  ـ ماـیپ لاـعتم ، دـنواد  هک خـ تسا 
ییا ـ هر توک  ـ ـس اب  خزود  شتآ  زا  و  دوش ، یمن  لصاح  توکـس  اب  یهلا  تیالو  و  دـیآ ، یمن  تسد  هب  توک  ـ ـس اـب  تش  ـ هب زگره  ، درک

یّت حـ منک ، یمن  ناس  ـ کی دی  ـ ـشروخ اب  ار  ها  زگر مـ مـن هـ ـد ، یآ یم  تسد  هب  ـن  خـس مال و  هلی کـ ـ ـسو اهنیا بـه  هم  هـ دوش ، یمن  ـل  ـصاح
حر ــ توک ش ـ ـس اب  ار  مال  ــ تلی ک ـ ـض زگر فـ ین و هـ یم کـ نایب  ار  نآ  مال  اب کـ ـی  یوگ ار بـ توک  ـ ـس تلی  ـ ـضف یهاوخ  یم  هک  یماگن  هـ

یماقم یئاج و  مادک  ره  نتفگ » نخس   » و توکس »  » کش یب   306 هحفص هحفص 274 . دلج 68 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 1 !«) ـی هد یمن 
ياه هبنج  زا  رتنوزف  نتفگ  نخـس  تبثم  ياه  هبنج  کش  یب  و  تسا ، یفنم  ياه  هبنج  تبثم و  ياـه  هبنج  ياراد  اـهنآ  زا  کـی  ره  دراد و 
یفاک قیفوت  سفن  بیذهت  لحارم  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  راکشآ  یماگنه  نتفگ  نخس  تبثم  ياه  هبنج  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ; نآ  یفنم 

هب سفن و  ياوه  رب  هطلـس  بسک  زا  دعب  و  دننک ، یم  توکـس  هب  هیـصوت  رتشیب  دـنهار  زاغآ  رد  هک  ار  یناسک  لیلد  نیمه  هب  دـشاب ; هتفای 
رد هک  ار  ینانخس  ام  هاگره  میراد ، ینشور  رایعم  اجنیا  رد  دنوش . یم  مدرم  تیاده  نتفگ و  نخس  هب  رومأم  ندش ، نابز  کلام  حالطصا 
یم هدـهاشم  میزادرپب  نآ  یـسررب  هب  بّصعت  زا  یلاخ  يریگتخـس و  ّتقد و  اب  دـعب  مینک و  طبـض  راون  کی  يور  مییوگ  یم  زور  هناـبش 

ای یهلا  فادـها  هب  طوبرم  نآ  زا  یمک  رادـقم  هدـش ، رداص  ام  زا  زور  هنابـش  کی  لوط  رد  هک  هملک  نارازه  ای  اهدـص  ناـیم  زا  هک  مینک 
هانگ اوران و  بلاطم  ًانایحا  نآ  يال  هب  رد ال  هک  تسا  یفاضا  نانخس  مالک و  لوضف  هّیقب  دشاب و  یم  تایح  تاّیرورـض  یگدنز و  جئاوح 
یب ًانایحا  و  فده ، یب  یفاضا و  نانخـس  مالک و  لوضف  هوبنا  اب  هزرابم  توکـس  زا  فده  دشاب . یم  هبتـشم  كوکـشم و  نانخـس  ای  دولآ 

ینعم کی  هب  ًابیرقت  تغل  یلـصا  عبانم  رد  دـنچ  ره  توکـس »  » و تمـص »  » هک تسا  هّجوت  ناـیاش  زین  هتکن  نیا  تسا . دولآ  هاـنگ  اـی  ینعم 
كرت توکـس  هک ، ینعم  نیا  هب  دوش ; یم  هدـید  ود  نآ  نایم  رد  یتوافت  قالخا  ياـملع  زا  یـضعب  تاـملک  رد  یلو  تسا ، هدـش  ریـسفت 

ام ال ُكَْرت   ) دنک یمن  بیقعت  ار  یحیحص  فده  هک  تسا  يروما  رد  نتفگ  نخس  كرت  ینعم  هب  تْمَـص »  » یلو تسا ، قلطم  روطب  مالک 
«. توکس  » هن تسا  تمص »  » رتشیب دراد ، ترورض  سفن  بیذهت  هب  نادنم  هقالع  ادخ و  هار  نایهار  هّللا و  یلا  ناکلاس  يارب  هچنآ  و  ِهِینْعَی )

( دینک ّتقد  )

نابز حالصا 

یـساسا قرط  زا  یکی  عقاو  رد  تشذگ ، قالخا  سوفن و  بیذـهت  رد  نآ  ریثأت  تمـص و  توکـس و  ّتیّمها  ینعی  نیـشیپ ، ثحب  رد  هچنآ 
همه همشچرس  نآ  حالصا  تسا ;و  قالخا  هدیقع و  گنهرف و  شناد و  دیلک  نیرتمهم  نابز  هک  ارچ  تسا ، نابز  تافآ  زا  يریگشیپ  يارب 

. دـشاب یم  توکـس  هلأسم  زا  رتارف  یثحب  نابز  حالـصا  ثحب  نیاربانب ، تسا ; تاـفارحنا  عاونا  ببـس  نآ  فارحنا  و  یقـالخا ، تاحالـصا 
لقع و هدنیامن  لد و  نامجرت  نابز  هک  هتفرگ ، دوخ  هب  یقالخا  ياهثحب  رد  هداعلا  قوف  ّتیّمها  اجنآ  زا  راتفگ  نابز و  حالـصا   307 هحفص
رب زیچ  ره  زا  لـبق  ددـنب ، یم  شقن  ناـسنا  حور  هحفـص  رب  هچنآ  رگید ، ریبـعت  هب  تسا . حور  هچیرد  نیرتـمهم  ناـسنا و  ّتیـصخش  دـیلک 

هدـهاشم زا  زین  ار  ناسنا  جازم  فارحنا  تمالـس و  نیـشیپ  ياّبطا  هک  نیا  بلاج  دوش . یم  رهاظ  وا  ياه  هتفگ  يال  هب  رد ال  نابز و  هحفص 
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ناونع هب  نابز  تشادـن ، دوجو  يرادربسکع  ای  ندـب ، تاحّـشرت  نوخ و  شیامزآ  هلأسم  هک  ناـمز  نآ  رد  و  دـندرک ، یم  فشک  وا  ناـبز 
لئاسم زا  يرایسب  نابز ، هب  هاگن  کی  اب  هاگآ ، ناکشزپ  و  دش ، یم  هدرمش  نورد  ياههاگتسد  يرامیب  تمالـس و  صیخـشت  يارب  ییولبات 

دناوت یم  ناـبز  تسا ; قداـص  رما  نیمه  زین  يرکف  یقـالخا و  لـئاسم  دروم  رد  دـندرک . یم  فشک  دارفا  يراـمیب  یتمالـس و  هراـبرد  ار 
رد یعیسو  ساکعنا  دناوت  یم  نابز  یگدولآ  هک  هنوگ  نامه  دریگ ; رارق  هدافتسا  دروم  ینورد  یقالخا  دسافم  عاونا  فشک  يارب  ییولبات 

ار نآ  حالصا  و  دنتسه ، هدوب و  لئاق  نابز  حالصا  يارب  یّصاخ  ّتیّمها  قالخا  ياملع  هراومه  تاهج ، نیا  يور  دشاب . هتشاد  ناسنا  حور 
نانمؤم ریما  الوم  راصق  تاملک  يال  هب  رد ال  هک  یفورعم  ثیدح  رد  دنرمـش . یم  حور  لماکت  و  قالخا ، لئاضف  تیوقت  يارب  یّمهم  ماگ 

نخـس ; ِِهناـِسل َتَْحت  ٌءُوبْخَم  َءْرَْملا  َّنِاَـف  اُوفَْرُعت  اوُمَّلَکَت  :» دـیامرف یم  هکاـجنآ  تسا ; هدـش  سکعنم  تقیقح  نیا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  و  ( 1 .«) تسا هدش  هتفهن  وا  نابز  ریز  رد  ناسنا  ّتیصخش  هکارچ  دیوش ، هتخانشات  دییوگب 
، دنک یمن  ادیپ  یتسار  تماقتسا و  یسک  نامیا  ُُهناِسل ; َمیقَتْسَی  یّتَح  ُُهْبلَق  َمیقَتْسَی  َو ال  ُُهْبلَق ، َمیقَتْسَی  یّتَح  ْدبِع  ُنامِیا  ُمیقَتْسَی  ال  : » میناوخ یم 
(2 .«) دنک ادیپ  تماقتـسا  یتسار و  نابز  هک  نیا  رگم  دبای  یمن  تماقتـسا  یتسار و  زین  بلق  دـبای  تماقتـسا  یتسار و  وا  بلق  هک  نیا  رگم 
هحفـص 193. دـلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّـجحم  هحفـص 287  دـلج 68 ، راونـالاراحب ، . 2 هملک 392 . راـصق ، تاـملک  هغـالبلا ، جـهن  یقرواپ 1 .

تمعن کی  ناونع  هب  نابز  ّتیّمها  1 ـ  مینک : یم  زاغآ  روحم  راهچ  رد  ار  ثحب  و  میدرگ ، یم  زاب  نخس  لصا  هب  هراشا  نیا  اب   308 هحفص
نابز تافآ  اب  هزرابم  تهج  یّلک  لوصا  نابز 4 ـ  تافآ  قالخا 3 ـ  رکف و  حور و  حالصا  اب  نابز  حالـصا  کیدزن  هطبار  یهلا 2 ـ  گرزب 

: میناوخ یم  ات 10 ، هیآ 8  دلب ، هروس  رد  تسا . هدرک  ادا  ار  نخـس  ّقح  نمحّرلا »  » و دلب »  » هروس زا  هیآ  ود  رد  دـیجم  نآرق  لّوا ، روحم  رد 
وا و  بل ـ ؟  ود  نابز  کی  و  میدادن ـ  رارق  مشچ  ود  ناسنا )  ) وا يارب  ایآ  ِْنیَدْجَّنلا ; ُهاْنیَدَـه  َو  ِْنیَتَف ـ  ـ ًاناِسل و َـش َو  ِْنیَن ـ  ـ ْیَع ُه  َـ ْلَع ل ْـ َجن ـْم  َلَا »

، تیاده تمعن  اهبل ، نابز و  مشچ و  تمعن  تسا ، یهلا  ياهتمعن  نیرتگرزب  نایب  ماقم  رد  قوف  تایآ  میدومن »! تیاده  شّرش  ریخ و  هب  ار 
کی چیه  هدهع  رب  هک  دراد  هدهعرب  نیگنس  فئاظو  تسا و  ناسنا  ندب  ياضعا  نیرتزیگنا  تفگش  زا  نابز  یتسارب  ّرـش . ریخ و  تفرعم  و 

ریز هب  ار  اذغ  همقل  ًاّبترم  دراد و  یّمهم  شقن  ندـیوج  رد  دـنک و  یم  اذـغ  علب  هب  يّرثؤم  کمک  هک  نیا  رب  هوالع  تسین ; ندـب  ءاضعا  زا 
یلاح رد  دراد ، یم  هگن  رود  اهنادند  تابرـض  زا  ار  دوخ  هک  دریگ  یم  ماجنا  هنارهام  راک  نیا  يردق  هب  یلو  دهد  یم  لُه  اهنادند  شکچ 

فیرظ و رایـسب  وضع  نیا  میا و  هدیوج  ار  دوخ  نابز  اذـغ  ندـیوج  ماگنه  تردـنب  یهاگ  تسا ! نآ  هب  هدـیبسچ  نآ و  رانک  رد  ًامئاد  هک 
زور همه  دنک  ظفح  اهنادند  تابرض  زا  ار  دوخ  هک  دوبن  نابز  رد  هداعلا  قوف  تراهم  نآ  رگا  هک  میا  هدیمهف  و  هدش ، هدرزآ  ریذپ  بیـسآ 
رتهم همه  زا  یلو  دـنک . یم  زیمت  بوراج و  ًالماک  ار  اهنادـند  ناهد و  ياضف  اذـغ  ندروخ  زا  دـعب  نیا ، رب  هفاضا  دـمآ ! یم  ام  رـس  رب  هچ 

. دریگ یم  ماجنا  هناگـشش ، تاهج  رد  نابز  زیخ  تسج و  یپ و  رد  یپ  مّظنم و  عیرـس و  رایـسب  تاـکرح  اـب  هک  تسا  نتفگ  نخـس  هلأـسم 
هتسخ هن  تسا ; ناگمه  سرتسد  رد  لوانّتلا و  لهس  رایسب  هک  هداد  رارق  ناسنا  يارب  يا  هلیـسو  نتفگ  نخـس  يارب  دنوادخ  هک  نیا  رتبلاج 

هک تسا  ناسنا  رد  مّلکت  دادعتـسا  هلأسم  رت ، بیجع  نآ  زا  309 و  هحفـص دراد . يا  هنیزه  هن  و  دهد ، یم  تسد  نآ  هب  یلالم  هن  دوش ، یم 
یب لاکـشا  رد  يدودحمان  ياه  يدنب  هلمج  دناوت  یم  ناسنا  هدش و  هدراذگ  هعیدو  هب  یهلا  گرزب  تیانع  کی  ناونع  هب  یمدآ  حور  رد 

هک هداد  وا  هب  فلتخم  تاـغل  عضو  يارب  يدادعتـسا  ناـنچنآ  نیا ، رب  هفاـضا  دـهد . بیترت  دوـخ  عّوـنتم  رایـسب  دـصاقم  ناـیب  يارب  راـمش 
نیا زا  دـنوادخ  هک  تسا  بیجع  ایآ  لاح ، نیا  اـب  دوش . یم  هدوزفا  زین  نآرب  ناـمز ، تشذـگ  اـب  تسا ;و  ناـبز  عون  نارازه  نآ  لوصحم 
نابز رانک  رد  ار  اهبل »  » تمعن الاب  تایآ  رد  هک : نیا  هّجوت  نایاش  دـنک ؟ دای  شیاهتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  ناونع  هب  الاب  تاـیآ  رد  تمعن 

تاملک و تاوصا و  ندیرب  يارب  تسا  يّرثؤم  هلیسو  و  دوش ، یم  ادا  اهبل  کمک  هب  ابفلا  فورح  زا  يرایسب  وس  کی  زا  هک  ارچ  هداد  رارق 
رد هک  هنوگ  نامه  نآ ، ندرک  راهم  ناـبز و  لرتنک  يارب  تسا  يّرثؤم  رایـسب  هلیـسو  رگید ، يوس  زا  و  رگیدـکی . راـنک  رد  فورح  میظنت 
ام یف  َُکناِسل  ـَک  َعَزان ْنِا  َمَدآ  َْنبا  اَی  دـیوگ : یم  اـهناسنا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  یثیدـح 

يارب ار  بل  ود  نم  دـنک ، مارح  هـب  راداو  ار  وـت  تساوـخ  تناـبز  رگا  مدآ ! دـنزرف  يا  ِْقبْطَاَـف ; ِنـْیَت  ـ َقَبَِطب َکـُت  ـ ْنَعَا ْدَـقَف  َکـْی  ـ َلَع ُتـْمَّر  َحـ
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رایسب ریبعت  زین  ات 4 ) تاـیآ 1   ) نمحّرلا هروس  زاـغآ  رد  ( 1 !«) دـنب ورف  بل  یتلاـح  ناـنچ  رد  ما  هداد  رارق  وت  راـیتخا  رد  نآ  زا  يریگولج 
، هدرک هطاحا  ار  نمشد  تسود و  شتمحر  هک  نامحر »  » دنوادخ مان  رکذ  زا  دعب  و  هدمآ ، تسا  نابز  دولوم  هک  نایب  تمعن  هرابرد  یّمهم 

یم نایب  میظع  تبهوم  کی  ناونع  هب  ار  نایب  تمعن  دـعب  ناسنا و  شنیرفآ  هب  هراشا  سپـس  نآرق و  ینعی  یهلا  بهاوم  نیرتمهم  هب  هراـشا 
هب و ) ( ـ  دیرفآ ار  ناسنا  دومرف ، میلعت  ار  نآرق  نامحر ـ  دنوادخ  َنایَْبلا ; ُهَم  ـ َّلَع َناسنِْالا ـ  َقَلَخ  َنآرُْقلا ـ  َمَّلَع  ُنمْحَّرلَا ـ  : » دیامرف یم  دراد و 
هب  310 هحفص هحفص 581 . دلج 5 ، نیلقّثلارون ، و  ثحب . دروم  هیآ  لیذ  هحفص 494  دلج 10 ، نایبلا ، عمجم  یقرواپ 1 . تخومآ ». نایب  وا 

تفرـشیپ لـماکت و  رد  ار  ناـیب  شقن  رگا  دـنک . یم  رکذ  ناـسنا  شنیرفآ  زا  دـعب  اـهتمعن  نیرتـمهم  ناوـنع  هب  ار  ناـیب  تمعن  بیترت ، نیا 
یمن ناسنا  زگره  دوبن ، یهلا  گرزب  تمعن  نیا  رگا  هک  درک  میهاوخ  نیقی  میریگب  رظن  رد  اهنّدمت  شرتسگ  شیادیپ و  اهناسنا و  یگدـنز 

قالخا نید و  نّدمت و  شناد و  ملع و  تفرشیپ  ببس  و  دهد ، لاقتنا  رگید  لسن  هب  یلسن  زا  یناسآ  هب  ار  دوخ  تاّیبرجت  اهشناد و  تسناوت 
يرازبا نایب ، ددرگ . یم  زاب  ارقهق  هب  یناسنا  هعماج  زور  نامه  دوش ، هتفرگ  اـهناسنا  زا  گرزب  تمعن  نیا  زور  کـی  رگا  کـش  یب  ددرگ .

فیرظ و رایـسب  تسا  يراک  هک  یلاح  رد  میرادـنپ ، یم  هداس  ار  ود  ره  نتفگ  نخـس  هب  ندرک  تداع  رطاـخ  هب  اـم  هک  يا ، هجیتن  دراد و 
یم يراکمه  رگیدکی  اب  فلتخم  تاوصا  داجیا  يارب  یتوص  ياههاگتسد  وس ، کی  زا  اریز  ریظن . یب  ّمهم و  رایـسب  تسا  يرنه  هدیچیپ و 

ناهد و ياضف  اهنادند و  اهبل و  نابز و  کمک  اب  اهادص  نیا  دنروآ و  یم  رد  ادـص  هب  ار  یتوص  ياهرات  اه ، هیر  رد  هدرـشف  ياوه  دـننک ،
رازبا هلیسو  هب  دیآ  یم  نوریب  هرجنح  زا  هک  يدتمم  يادص  نآ  و  دنروآ ، یم  دوجو  هب  یّصاخ  تفارظ  تعرـس و  اب  ار  ابفلا  فورح  قلح ،

هیاپ هک  تاغل  عضو  دهد . یم  لیکـشت  ار  تاملک  ابفلا و  فورح  دنک و  یم  ادیپ  شنیچ  هدـیرب و  فلتخم  ياه  هزادـنا  لاکـشا و  رد  قوف 
ار اهنابز  دّدعت  رگا  هک  دراد  یبیجع  ناتساد  دوخ  دریگ ، یم  تروص  يونعم  يّدام و  ياهزاین  عاونا  بسحرب  تسا و  نتفگ  نخـس  یلـصا 

عوـضوم نیا  ّتیّمها  یگدـیچیپ و  میریگب ) رظن  رد  میراد  اـیند  رد  ناـبز  رازه  هس  رب  غلاـب  نوـنکا  مه  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هتفگ  هب  هک  )
ياهنابز هزات و  تاغل  نامز  تشذـگ  اب  تسین و  يرـشب  ياهنابز  یناـیاپ  هطقن  زین  ددـع  نیا  هک  میناد  یم  هک  نیا  هژیوب  دوش ، یم  رتنـشور 

شیاسآ و هک  تسا  یهلا  بهاوم  اهتمعن و  نیرتزیگنا  تفگـش  نیرتمهم و  زا  نایب  تمعن  لاح ، ره  هب  ـد . یآ یم  دوجو  هب  ًاجیردت  يرگید 
زا دراد ، يا  هدرتسگ  باتزاب  زین  یمالـسا  تایاور  رد  هلأسم  نیا  دراد . نآ  اب  یکیدزن  رایـسب  هطبار  اـهناسنا  لـماکت  تفرـشیپ و  شمارآ و 

دوبن نابز  رگا  ٌۀَلَمْهُم ; ! ٌۀَمیَهب  َْوا  ٌَۀل ، َّـ ثَمُم ٌةَرو  ِّالا ُصـ ُناسِّللا  َْول ال  ُناْسنِْالا  اَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  نانخـس  رد  هلمج 
هرابرد ار  بلطم  ّقح  ینعم  رپ  راتفگ  نیا  رد  ماما   311 هحفص ( 1 !«) نابایب رد  هدش  اهر  ناویح  ای  همّـسجم  کی  زج  يزیچ  دوب !؟ هچ  ناسنا 

زا يرگید  ثیدـح  رد  تسوا . نابز  تمعن  نیمه  تسا  هتخاس  زاتمم  تاـناویح  زا  ار  ناـسنا  هچنآ  دـیامرف  یم  هدرک و  ناـیب  ناـبز  ّتیّمها 
ریبعت هب  ینعم  نیمه  ( 2 !«) تسا نابز  رد  ناسنا  ییابیز  مامت  ِناسِّللا ; ِیف  ُلامَْجلَا  : » دومرف هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر 

و تسوا ، نابز  رد  ناسنا  ییابیز  ِلْقَْعلا ; ِیف  ُلامَْکلا  َو  ِناسِّللا  ِیف  ُلامَْجلَا  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید 
تایاور دنچ  ره  میهد ، یم  نایاپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  اب  ار  ثیداحا  نیا  ( 3 !«) تسوا لقع  رد  وا  لامک 

، ِباطِْخلا َْنَیب  ْلِصْفَی  ٌمِکاحَو  ِریمَّضلا ، ِنَع  ُِربُْخی  ٌدِهاش  ُُهناِسل : اهُرِهُْظی  لاصِخ  َرَشَع  ِناْسنَالا  ِیف  َّنِا  : » دومرف تساهنیا ، زا  شیب  هنیمز  نیا  رد 
ٍّزَعُم َو  ِحیبَق ، ْـ لا ِنَع  یْهنَی  ٌظِعاو  َو  ِنَسَح ، ـ ْلِاب ُُرمْأی  ٌریمَا  َو  َءای ، ـ ْـشِالا ِِهب  ُفِْرعَی  ٌفِصاو  َو  َۀَجا ، ـ ْحلا ِِهب  ُكِرْدـُی  ٌِعفاش  َو  َباوَْجلا ، ِِهب  ُّدُرَی  ٌقِطان  َو 
یم رهاظ  نابز  اب  ار  اهنآ  هک  تسا  تلصخ  هد  ناسنا  رد  ُعامْسالا ; ِِهب  ُّذََلت  ٌِقنُوم  َو  ُنئاغ  ـ َّضلا ِِهب  یلُْجت  ٌدِماح )  ) ٌرِضاح و  ُنازْحالا ، ِهب  ُنُکْس  َتـ

هب هک  تسا  ییوگنخـس  و  دزاـس . یم  ادـج  مه  زا  ار  لـطاب  ّقـح و  هک  تسا  يرواد  و  دـهد . یم  ربـخ  نورد  زا  هک  تـسا  يدـهاش  دـنک :
یم یفرعم  ار  ءایشا  هک  تسا  يا  هدننک  فیصوت  و  تسا . اهزاین  هب  لوصو  ببس  هک  تسا  يا  هدننک  تعافش  و  دیوگ . یم  خساپ  تالاؤس 
ورف وا  اب  اهمغ  هک  تسا  يا  هدنهد  یّلـست  و  دراد . یم  زاب  حیبق  زا  هک  تسا  یظعاو  و  دیامن . یم  توعد  اهیکین  هب  هک  تسا  يریما  و  دنک .

(1 .«) دنرب یم  تّذل  وا  ببس  هب  اهشوگ  هک  تسا  يدنمرنه  و  دنک . یم  كاپ  اهلد  زا  ار  اه  هنیک  راگنز  هک  تسا  يرگشیاتس  و  دنیـشن . یم 
ثیدح هحفص 80 ، دلج 75 ، راونالاراحب ، . 3 ثیدح 24 . هحفص 141 ، دلج 74 ، راونالاراحب ، . 2 هرامش 9644 . مکحلا ، ررغ  یقرواپ 1 .
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نخـس زاغآ  رد  وا  میور : یم  ءایحالا » بیذهت  یف  ءاضیبلا  ۀّجحم   » زا ینخـس  غارـس  هب  ثحب  نیا  رد  ماتخ  نسح  تهج  312 و  هحفص . 64
شمرِج تسوا ، تعنـص  ياهیتفگـش  فئاطل و  زا  و  یهلا ، گرزب  ياهتمعن  زا  نابز  : » دـیوگ یم  نینچ  ناسِّللا » تافآ  باتک   » ناونع تحت 

نایغط تعاط و  تیاهن  ود  نیا  دـنوش و  یم  هتخانـش  نابز  تداهـش  اب  ناـمیا  رفک و  هک  ارچ  تسا ، گرزب  شمرُج  تعاـط و  کـچوک و 
نخس نآ  هرابرد  نابز  هک  نیا  رگم  تسین ، موهوم  نونظم و  و  یعقاو ، يرادنپ و  روما  و  قولخم ، قلاخ و  و  مودعم ، دوجوم و  چیه  تسا ;

زا ریغ  مشچ  هک  ارچ  درادن ، دوجو  ءاضعا  زا  کی  چیه  رد  هک  تسا  یتّیـصاخ  نیا  . » دزادرپ یم  نآ  هرابرد  یفن  تابثا و  هب  و  دـیوگ ، یم 
ِءاضعا ریاس  بیترت  نیمه  هب  دراد ;و  راک  ورـس  ماسجا  اب  اهنت  تسد  و  دونـش ، یمن  ار  اهادص  زج  شوگ  و  دنیب ، یمن  ار  اهتروص  اهگنر و 

رت هدرتسگ  اهیدب  ّرـش و  رد  عیـسو و  اهیکین  رد  نآ  هاگنالوج  درادن ، يزرم  ّدح و  چـیه  تسا و  هدرتسگ  نابز  نادـیم  هک  یلاح  رد  ندـب ،
شتآ هاگترپ  هبل  هب  دزاس و  یم  دراو  ینادیم  ره  رد  ار  وا  ناطیـش  دشاب ، هتـشادن  نآ  رب  یتراظن  چیه  دنک و  اهر  ار  شنابز  سک  ره  تسا ،

(2 .«) دنار یم 

قالخا رکف و  اب  نابز  هطبار 

سکعب درب ;و  یپ  وا  نورد  قاـمعا  هب  ناوـت  یم  یبوـخب  سک  ره  تاـملک  يـال  هبـال  زا  ینعی  تسا ، یمدآ  حور  هچیرد  ناـبز  کـش  یب 
رد ود  نیا  بیترت  نیا  هب  دروآ و  یم  رد  دوخ  گنر  هب  ار  نآ  ًاجیردـت  دراذـگ و  یم  رثا  وا  ناـج  حور و  رد  سک  ره  تاـملک  ناـنخس و 

نابز و ناـیم  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هروس  هیآ 30  دیجم ، نآرق  تایآ  نایم  زا  دـنراد . لباقتم  ریثأت  رگیدـکی 
ار ناـسنا  ریمـض  قاـمعا  ناوت  یم  دوش  یم  يراـج  ناـبز  رب  هک  یتاـملک  هب  هّجوت  اـب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  یّـصاخ  هطبار  قـالخا ، رکف و 
زا صاخـشا  نورد  رارـسا  راکفا و  تاـّین ، هب  ندرب  یپ  يارب  زورما ، هژیوب  ماـّیا و  نیرتمیدـق  زا  هطبار  نیمه  زا  هدافتـسا  اـبو  درک ، شواـک 

، ءاضیبلا ۀّجحملا  . 2 ثیدح 4 . هحفص 20 ، دلج 8 ، یفاک ، یقرواپ 1 . دننک . یم  هدرک و  هدافتـسا  هدـش  باسح  هنارهام و  ياه  ییوجزاب 
َو ْمُهامیـِسب  ْمُهَْتفَرَعَلَف  ْمُهَکاْنیَرََال  ُءاـشَن  َْول  َو  : » میناوخ یم  نینچ  هدـمآ  نیقفاـنم  هراـبرد  هک  هیآ  نیا  رد   313 هحفص هحفص 190 . دلج 5 ،

نیا یلو   ) یـسانشب ناشیاه  هفایق  اب  ار  اهنآ  ات  میهد ، یم  ناشن  وت  هب  ار  اـهنآ  میهاوخب  رگا  ْمَُکلاـمْعَا ; ُمَْلعَی  ُهّللا  َو  ِلوَْقلا  ِنَْحل  یف  ْمُهَّنَفِْرعََتل 
«، تادرفم  » رد بغار »  » هتفگ هب  دناد ». یم  ار  امش  همه  لامعا  دنوادخ  و  یسانشب ، ناشنانخـس  زا  ار  اهنآ  یناوت  یم  وت  درادن ) یموزل  راک 

هیانک هب  تحارص  تروص  زا  ای  دنهدب و  نآ  هب  یطلغ  ِبارعا  ای  تسا ; نآ  ّصاخ  ننس  دعاوق و  زا  نخس  نتخاس  فرحنم  ینعم  هب  نحل » »
هناـیذوم اـی  ولهپ  ود  تاریبـعت  اـه و  هیاـنک  زا  ینعی  تسا ، ریخا  ینعم  نیمه  هفیرـش  هیآ  رد  لوـقلا » نحل   » زا روـظنم  و  دـنناشکب ، هراـشا  و 

ُنَْحل : » دیوگ یم  هک  ـت  سا هدمآ  يردخ » دیعـس  وبا   » زا یثیدح  رد  يربب ! اهنآ پـی  نورد  رارـسا  هب  یـسانشب و  ار  اهنآ  یناوت  یم  ناقفانم 
هنیک و لوق  نحل  زا  روظنم  ِبلاطیبا ; َْنب  َِّیلَع  ْمِهِـض  ـ ُْغِبب ِهّللا  ِلوُسَر  ِدـْهَع  یلَع  َنیِقفاـنُْملا  ُفِْرعَن  اـّنُک  َو  ِبلاـطیبا ، َْنب  َِّیلَع  ْمهُـض  ْغـ ُبـ ِلوَْقلا 
ام و  دـشاب ). یم  ترـضح  نآ  اـب  ینمـشد  زاربا و  نآ ، نشور  ياهقادـصم  زا  یکی  ینعی   ) تسا مالـسلا ) هیلع  ) بلاـطیبا نـب  ّیلع  توادـع 

روطب یمالـسا  تایاور  رد  ( 1 .«) میتخانـش یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  اهنآ  يزوت  هنیک  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رـصع  رد  ار  ناـقفانم 
َرَمْضَا ام  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) بلاطیبا نب  ّیلع  ماما  زا  یفورعم  ثیدح  رد  1 ـ  هلمج : زا  تسا  هدش  هراشا  ود  نیا  هطبار  هب  هدرتسگ 

هک ینانخس  رد  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  ناهنپ  دوخ  نورد  رد  ار  يزیچ  یناسنا  چیه  ِهِهْجَو ; ِتاح  َـ فَص َو  ِِهناِسل  ِتاتَلَف  یف  َرَهَظ  ِّالا  ًاْئیَـش  ٌدَحَا 
هحفص دلج 9 ، نایبلا ، عمجم  یقرواپ 1 . ( 2 !«) دوش یم  راکشآ  ددرگ ، یم  سکعنم  وا  هفایق  هرهچ و  رد  هک  يراثآ  ای  درپ ، یم  وا  ناهد  زا 
دمحا  » هلمج زا  دـنا  هدرک  لقن  دوخ  ياهباتک  رد  ّتنـس  لها  فیراـعم  زا  يرایـسب  ار  ثیدـح  نیا  نومـضم  ثحب ـ  دروم  هیآ  لـیذ  ، 106

. اهنآ ریغ  و  لوصالا » عماج   » رد ریثا » نبا   » و مالـسالا » لّوا  خیرات   » رد یبهذ »  » و باعیتسا ،»  » رد ّربلادبع » نبا   » و لئاضف »  » باتک رد  لبنح »
دهد لیکشت  ار  یسانشناور  يواکناور و  ياه  هیاپ  زا  یکی  دناوت  یم  هک  نخس  نیا   314 هحفص هملک 26 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  . 2

ُهُُّبل ُناْسنَالَا  میناوخ : یم  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  2 ـ  تسا . یمدآ  حور  يامن  مامت  هنییآ  نابز  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ 
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، ًاَعبْرَا ُْتُلق  :» دومرف هک  تسا  هدـمآ  راوگرزب  ناـمه  زا  يرگید  بلاـج  ثیدـح  رد  3 ـ  ( 1 !«) تسوا نابز  رد  ناسنا  دوجو  هصـالخ  ُُهناـِسل ;
ْنَمَف ُْتُلق  ِلوَْقلا ، ِنَْحل  یف  ْمُه  ـ َّنَفِْرعََتل َو  یلاعَت  ُهّللا  َلَْزنَاَف  َرَهَظ ، َمَّلَکَت  اذِاَف  ِِهناِسل  َتَْحت  ٌءُوبْخَم  ٌءْرَْملا  ُْتُلق  ِِهباـتِک ، یف  اـِهب  یقیدْـصَت  ُهّللا  َلْزنَا 
ُهافط ـ ْصا َهّللا  َّنِا  َتُولاط  ـِۀ  َِّصق یف  ُهّللا  َلَْزنَاَف  ُنِسُْحی ، ام  ءِْرما  ُّلُک  ُۀَْمیَق  ُْتُلق  َو  ِهِْملِِعب ، اوُطیُحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذَک  َْلب  ُهّللا ، َلَْزنَاَف  ُهاداع ، ًاْئیَش  َلِهَج 

نخـس راهچ  نم  ِباْبلالا ; ِیلُوا  ای  ٌةایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  ُهّللا  َلَْزناَف  َْلتَْقلا ، ُّلـُِقی  ُلـْتَْقلَا  ُْتُلق  َو  ِمْسِْجلاَو ، ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْـسب  َُهداز  َو  ْمْکیَلَع 
نم دومرف ; لزان  شباتک  رد  ار  نآ  قیدـصت  هک ) داد  نم  هب  ار  راختفا  نیا   ) دـنوادخ متفگ و  (( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  دـهع  رد  )

نینچ هنیمز  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  دوش ، یم  رهاظ  دـیوگب  نخـس  هک  یماگنه  تسا و  هدـش  هتفهن  شنابز  ریز  ناـسنا  ّتیـصخش )  ) متفگ
يزیچ هب  تبـسن  یـسک  ره  متفگ  نم  (( ; 2) ِلْوَق ـ ْلا ِنَْحل  یف  ْمهَّن  ـ َفِْرع ـَتـ َلَو  ) یـسانش یم  ناشنانخـس  زرط  زا  ار  ناقفانم )  ) اهنآ دومرف : لزاـن 

َْمل اِمب  اُوبَّذَک  َْلب  . ) دنتشادن یهاگآ  نآ  رب  هک  ار  يزیچ  دندرک  بیذکت  اهنآ  هکلب  دومرف : لزان  دنوادخ  تسا ;و  نآ  نمشد  تسا ، لهاج 
نینچ تولاط  هصق  رد  دـنوادخ  و  دـهد ، ماجنا  دـناوت  یم  هک  تسا  یبوخ  راـک  هزادـنا  هب  یـسک  ره  تمیق  متفگ  نم  (( ; 3) ِهِْملِِعب اوُطیُحی 

َو ْمْکیَلَع  ُهافط  ـ ْـصا َهّللا  َّنِا  . ) تسا هدیـشخب  تعـسو  یمـسج  ِییاناوت  ملع و  رد  ار  وا  و  هدیزگرب ، امـش  نایم  زا  ار  وا  دـنوادخ  دومرف : لزان 
.(، تسا یـشک  مدآ  شهاـک  ببـس  صاـصق   ) دوش مک  نتـشک  هک  دوش  یم  ببـس  نتـشک  متفگ  نم  (( ; 4) ِمْسِْجلاَو ِمـلِْعلا  ِیف  ًۀطَْـسب  َُهداز 

ِیلُوا اـی  ٌةاـیَح  ِصاـصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  !« ) لـقع ناـبحاص  يا  تسا  یگدـنز  تاـیح و  صاـصق  رد  امـش  يارب  دوـمرف : لزاـن  نـینچ  دـنوادخ 
نابز رب  هچنآ  ِِهناِسل ; یلَع  يرْجَی  اِمب  ءِر  ـ ْما ِّلُک  ِلْق  یلَع َعـ ُّلَدَت  ـ ُْسی تسا : هدمآ  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  4 ـ  ( 6 (() 5) ِباْبلالا

، سنوی هروس  . 3 هیآ 30 . دّمحم ، هروس  هحفص 56 2 . دلج 78 ، راحب ، یقرواپ 1 . تسوا »! لقع  نازیم  رب  لیلد  دوش ، یم  يراـج  سک  ره 
ماما ناـمه  زا  زاـب   315 هحفص هحفـص 283 . دـلج 68 ، راونـالاراحب ، . 6 هـیآ 179 . هرقب ، هروـس  . 5 هـیآ 247 . هرقب ، هروـس  . 4 هیآ 39 .

ُفِْرعَت الام  یف  َمالَْکلا  َو  َكاِّیا  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ینعم  رپ  ایوگ و  هلمج  مالسلا ) هیلع  ) راوگرزب
نخـس يزیچ  هرابرد  هک  نیا  زا  شاب  رذـح  رب  َکـِتَفِْرعَم ; ْنَع  ُؤَْبُنت  َکـُتَدابع  َو  َکـِْلقَع  یلَع  ُّلُدَـی  َکـَلْوَق  َّنِاَـف  ُهَتَقیقَح  ُمَْلعَت  ـال  َو  ُهَتَقیِرَط 

وت تدابع  یگنوگچ  و  تسوت ، لقع  نازیم  رب  لیلد  وت  راتفگ  اریز  یتسین ، هاـگآ  نآ  تقیقح  زا  یناد و  یمن  ار  نآ  مسر  هار و  هک  ییوگب 
رشب و ّتیصخش  تخاس  رد  نآ  ّرثؤم  ساّسح و  رایسب  شقن  نابز و  ّتیّمها  هک ، نیا  نخـس  هاتوک  ( 1 !«) دهد یم  ربخ  وت  تفرعم  نازیم  زا 

دراد يا  هدرتسگ  باتزاب  یمالسا  تایاور  تایآ و  رد  لیلد ، نیمه  هب  تسین ; هدیـشوپ  سک  چیه  رب  هک  تسا  دایز  يردقب  یناسنا  هعماج 
هب زین  نآ  تافآ  تارطخ و  هک  دنتـسه  یمیظع  هیامرـس  یهلا  گرزب  ياهتمعن  تسا  یهیدـب  دوب . نآ  زا  یـشخب  اهنت  دـمآ  الاب  رد  هچنآ  و 
زین اهنآ  زا  طوقس  تبسن ، نامه  هب  یلو  تسا ; رتشیب  اهنآ  راثآ  تاکرب و  دنشاب  رتدنلب  رتمیظع و  هچ  ره  اههوک  تسا ; میظع  هزادنا  نامه 

گرزب ياهتمعن  رانک  رد  بیترت  نیمه  هب  و  دراد » دوجو  قیمع  ياه  هّرد  دـنلب  ياـههوک  راـنک  رد  : » تسا فورعم  دـشاب . یم  رتکاـنرطخ 
ياهبمب هب  لّدبم  رگا  و  دنک ، دابآ  دناوت  یم  ار  ییایند  دریگ  رارق  یگدـنزاس  ریـسم  رد  رگا  متا  يورین  تسا . هدـش  هتفهن  یگرزب  تارطخ 
. مییاشگ یم  نابز  تافآ  يوس  هب  يا  هچیرد  اج  نیمه  زا  دناشک و  یناریو  هب  ار  ناهج  یهاتوک  تّدم  رد  تسا  رداق  دوش  رگناریو 

( نابز تارطخ   ) ناسّلِلا تافآ 

نآ هلیـسو  هب  هک  یناهانگ  تافآ و  تسا ، دایز  نآ  هدـنزاس  راثآ  نابز و  تاکرب  هک  تبـسن  نامه  هب  هدـش  هراشا  ـالاب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
راوگرزب قّقحم   316 هحفص مکحلا . ررغ  یقرواپ 1 و 5 . دـشاب . یم  دایز  رایـسب  دراد  هعماج  درف و  رد  هک  یبّرخم  راثآ  دریگ و  یم  ماجنا 

رکذ نابز  ناهانگ  ناونع  تحت  یحورشم  رایـسب  ثحب  مولعلا » ءایحا   » رد یلازغ »  » و ءاضیبلا ،» ۀّجحملا   » باتک رد  یناشاک » ضیف   » موحرم
ناـسنا هب  هک  يروـما  رد  ندرک  وـگتفگ  1 ـ  بیترت : نیا  هب  هدرمـش ; ناـبز  يارب  تفآ  فارحنا و  عوـن  تـسیب  یلازغ  هـلمج  زا  دـنا ، هدرک 
فـصو دننام  دولآ  هانگ  روما  رد  وگتفگ  یفرحرپ 3 ـ  ییوگ و  هدوهیب  2 ـ  درادن .) يونعم  يّدام و  رثا  وا  تشونرـس  رد  و   ) تسین طوبرم 

، دوش یم  ماجنا  نارگید  ریقحت  يارب  هک  تسا  ییاه  ثحب  وّرج  لادج »  » زا روظنم  ) ءارم لادج و  هدولآ 4 ـ  نانز  رامق و  بارش و  سلاجم 
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رد فّلکت  مالک 6 ـ  رد  جاـجل  عازن و  تموصخ و  5 ـ  تسا ). ییوج  يرترب  لضف و  راـهظا  ناونع  هب  هک  تسا  ییاـهثحب  ینعم  هب  ءارم »  » و
راعشا انغ و  تسین 9 ـ  نعل  ّقحتسم  هک  یـسک  نعل  مانشد 8 ـ  ینابز و  دب  نآ 7 ـ  دننام  يزادرپ و  هیفاق  عجـس و  رد  عّنـصت  نتفگ و  نخس 

ـ  تشز 11 کـیکر و  ياـه  یخوش  حازم و  10 ـ  دوش ). یم  هدـناوخ  يوهل  گنهآ  اب  اـی  دراد  لـطاب  ياوتحم  هک  تسا  يراعـشا  روظنم  )
تبیغ نتفگ 15 ـ  فـالخ  ياـهربخ  غورد و  نیغورد 14 ـ  ياه  هدـعو  مدرم 13 ـ  رارـسا  ندرک  شاـف  نارگید 12 ـ  يازهتـسا  هّیرخس و 

رد هک   ) نخس رد  قافن  17 ـ  ندرک ). اپب  بوشآ  قافن و  هورگ  ود  ای  رفن  ود  نایم  ندرب و  نآ  يارب  ار  نیا  فرح   ) ینیچ نخس  ندرک 16 ـ 
ـ  18 317 هحفـص رگید ). زیچ  رـس  تشپ  رد  دـیوگب و  يزیچ  ور  شیپ  رد  ًالثم ، دوش ; یم  هتفگ  نیناسِّللوذ  ناسک  نینچ  هب  یبرع  تاریبعت 

اهفالخ اهاطخ و  اب  مأوت  ًابلاغ  هک  نتفگ  نخس  هعلاطم  یب  هدیجنـسن و  دنتسین 19 ـ  شیاتس  هتسیاش  هک  یناسک  زا  شیاتـس  اج و  هب  ان  حدم 
تافآ هک  دـهد  یم  ناشن  یـسررب  تقد و  تسا  هدـننک  لاؤس  يرکف  ناوت  زا  جراخ  نآ  كرد  هک  يا  هدـیچیپ  لئاسم  زا  لاؤس  تسا 20 ـ 
یلازغ یناشاک و  ضیف  موحرم  رظن  دیاش  دهد ;و  یم  لیکـشت  ار  نآ  زا  یّمهم  شخب  دنچ  ره  تسین  هدمآ  الاب  رد  هچنآ  هب  رـصحنم  نابز 
دراوم دننام  دوزفا ، دروم  تسیب  نآ  رب  ناوت  یم  هک  میبای  یم  ار  يرگید  دراوم  لیلد ، نیمه  هب  تسا ; هدوبن  نابز  ناهانگ  مامت  ءاصحا  زین 

هب دـنچره  ءاشحف ، هعاشا  و  بیذاکا ، ساسا و  یب  تاـعیاش  رـشن  ییاتـسدوخ 4 ـ  لطاب 3 ـ  هب  تداهـش  ندز 2 ـ  تـمهت  ریز 1 ـ  هناگهد 
هک يواگ  دروم  رد  لیئارسا  ینب  رارصا  دننام   ) اج یب  رارـصا  مالک 6 ـ  رد  یبدا  یب  نخـس و  رد  تنوشخ  5 ـ  دشا . بـ لامتحا  رکذ  ناونع 
ـ  تسین 9 تّمذم  راوازـس  هک  یـسک  تّمذم  ندز 8 ـ  نابز  شین  حالطـصا  هب  و  راتفگ ، اـب  نارگید  ءاذـیا  7 ـ  دندوب ). نآ  حـبذ  هب  رومأم 

الاب رد  هچنآ  هک  دشابن  حیضوت  هب  زاین  دیاش  فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  هانگ و  رب  قیوشت  لطاب و  غیلبت  نابز 10 ـ  اب  یساپسان  نارفک و 
رظن هب  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ  یلو  تسا . نآ  هدمع  تمسق  قوف ، هناگ  یـس  دراوم  هکلب  دهد  یمن  لیکـشت  ار  نابز  ناهانگ  مامت  زین  دمآ 
ءزج ، تسین نابز  هب  طوبرم  هک  یناهانگ  نابز ، ناهانگ  ددـع  ندرب  الاب  يارب  هاـگ  و  دـنا ، هدرک  طارفا  هنیمز  نیا  رد  یـضعب  هک  دـسر  یم 
روما نیا  لاثما  یـسوساج و  و  يأر ، هب  ریـسفت  و  نید ، رد  يراذگتعدب  تعدب و  و  يرادان ، رقف و  راهظا  دننام : دنا ; هدرمـش  نابز  ناهانگ 

ناهانگ هرمز  رد  اهنیا  نداد  رارق  دوش ;و  ماجنا  رگید  لامعا  اب  هاگ  ملق و  ای  نابز  اب  تسا  نکمم  هاگ  تسا ;و  یّلقتـسم  هانگ  کـی  ره  هک 
، ایر دـننام ، یقالخا  لئاذر  همه  ناهانگ و  مامت  مینک  هبـساحم  هنوگ  نیا  میهاوخب  رگا  اریز  دـسر ; یمن  رظن  هب  بساـنم  داـیز  ناـبز ، هژیو 
ار نابز  تافآ  زا  یکی  دنا  هدـمآ  زین  هاگ   318 هحفـص درک . طبترم  نابز  اب  ناوت  یم  یعون  هب  ار  اهنیا  همه  انز ، سفن و  لـتق  ّربکت ، دـسح ،
هب ندز  ادص  ردام ، ردپ و  اب  نخـس  يدنت  داتـسا ، اب  نخـس  يدنت  دننام  دنا ، هدرمـش  یّلقتـسم  ناونع  ار  مادک  ره  دـنا و  هدرک  هخاش  هخاش 

رییغت تامیـسقت ، دنچ  ره  میزیهرپب  طیرفت  طارفا و  زا  رگید  ياج  همه  دـننام  اجنیا  رد  تسا  رتهب  لاح ، ره  هب  اهنیا . دـننام  تشز و  ياهمان 
. دنک یمن  داجیا  ثحب  لصا  رد  یّمهم 

نابز تارطخ  عفد  يارب  یّلک  لوصا 

هک اجنآ  ات  دشاب  دناوت  یم  كانرطخ  هزادنا  هچ  ات  تسا  راگدرورپ  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  نیا  نیع  رد  نابز  دش  نشور  هک  لاح 
یم لوصا  مادک  تیاعر  اب  هک  دوب  رکف  هب  دـیاب  دـشک ، یم  شتآ  هب  ار  ناسنا  تداعـس  نمرخ  و  ددرگ ، یم  رامـش  یب  ناهانگ  همـشچرس 
یلا كولس  ریس و  ناورهر  قالخا و  ناگرزب  تاملک  یمالـسا و  تایاور  زا  دیناسر ؟ لقاّدح  هب  ای  درک  فرط  رب  ار  گرزب  رطخ  نیا  ناوت 

! نابز تارطخ  هب  يّدج  هّجوت  1 ـ  میروآ : یم  نابز  تافآ  اب  هزرابم  يارب  یّلک  لوصا  ناونع  هب  ار  اهنآ  ام  هک  دوش  یم  هدافتسا  يروما  هّللا 
رادـیب باوخ  زا  ناسنا  هک  زور  ره  تسا ، مزال  نآ  تارطخ  هب  لـماک  هّجوت  زیچ  ره  زا  لـبق  كاـنرطخ  دوجوم  ره  تارطخ  زا  زیهرپ  يارب 

رب ای  دناسرب و  تداعس  جوا  هب  ار  وت  دناوت  یم  وضع  نیا  اریز  دشاب  شنابز  تارطخ  بقارم  دیاب  هک  دنک  هیـصوت  شدوخ  هب  دیاب  دوش  یم 
رد یئابیز  زرطب  ینعم  نیا   319 هحفـص درد . یم  ار  وت  يریگلفاغ ، هدنّرد  ناویح  نوچمه  يوش  لفاغ  رگا  دناشنب ; تواقـش  ّتلذ و  كاخ 
اذِا : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  ریبج » نب  دیعـس   » زا یثیدـح  رد  تسا . هدـش  دراو  یمالـسا  تاـیاور 
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; انْجَجَوِْعا َتْجَجَوِْعا  ْنِا  َو  انْمَقَتِْـسا  َتْمِقَتِْـسا  ْنِا  َکَّنِاَف  انِیف  َهّللا  ِقَِّتا  ُلوُقَت  ّینَا  ُناـسِّللا  یِفْکَتْـسَت  اـهُّلُک  ُءاـضْعالا  ِتَحَبْـصَا  َمَدآ  ُْنبا  َحَبْـصَا 
تاعارم ام  دروم  رد  ار  یهلا  ياوقت  دنیوگ  یم  دنهد و  یم  رادشه  نابز  هب  ندب  ياضعا  مامت  دـننک  یم  حبـص  مدآ  نادـنزرف  هک  یماگنه 

رد ( 1 !«) میور یم  جـک  هار  هب  زین  اـم  يورب  جـک  هار  هب  وت  رگا  میور و  یم  تسار  هار  هب  زین  اـم  يورب  تسار  هار  هب  وـت  رگا  هک  ارچ  نک ،
ُلوُقَیَف حابَـص  َّلُک  ِهِحِراوَج  ِعیمَج  یلَع  ُفِرُْـشی  َمَدآ  ِْنبا  َناِسل  َّنِا  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نبا  ّیلع  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح 

زور ره  ناسنا  نابز  َِکب ; ُبَقاـُعن  َو  ُباـُثن  اـمَّنِا  َنُولوُقَی  ِو  ُهَنوُدِـشاُنی  َو  اـنیف ، َهّللا  َهّللا  َنُولوُقَی  َو  اـنَتْکََرت  ْنِا  ْریَِخب  َنُولوَْقیَف  ُْمتْحَبْـصَا !؟ َْفیَک 
دوخ لاح  هب  ار  اـم  وت  رگا  تسا  بوخ  دـنیوگ  یم  تسا ؟ هنوگچ  امـش  حبـص  دـیوگ : یم  دـنکفا و  یم  رظن  ندـب  ءاـضعا  ماـمت  هب  حـبص 

وت هطـساو  هب  ام  دـنیوگ  یم  دـنهد و  یم  مسق  وا  هب  و  نکب ، ار  ام  لاـح  تیاـعر  ار ، ادـخ  ار ، ادـخ  دـننک ) یم  هفاـضا  سپـس  ! ) يراذـگاو
تایاور میتشاد و  توکس  ّتیّمها  هرابرد  یحورشم  راتفگ  هتشذگ  ياهثحب  رد  توکـس  2 ـ  ( 2 !«) میوش یم  عقاو  باقع  ای  باوث  لومـشم 

ره هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  میدـید ; توکـس  هرابرد  ییانعم  رپ  تاراشا  نآرق  تایآ  رد  هدـش و  لقن  توکـس  ّتیّمها  دروم  رد  يداـیز 
، نیا رب  هفاضا  دوب . دـهاوخ  رتشیب  وا  تمالـس  دـنک  توکـس  رتشیب  ردـق  ره  و  تسا ، رتمک  وا  ياهـشزغل  دـیوگب  نخـس  رتمک  ناـسنا  ردـق 
هب بیترت  نیا  هب  دـهاکب و  نآ  یـشکرس  نایغط و  زا  و  دریگب ، دوخ  رایتخا  رد  ار  شنابز  ناـسنا  هک  دوش  یم  ببـس  توکـس  رب  تسراـمم 
دلج یفاک ، . 2 هحفص 193 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  یقرواپ 1 . دنارن . نخـس  دنوادخ  ياضر  هب  زج  دیوگن و  قح  زج  هک  دسر  یم  یئاج 
ّمهم لـئاسم  زا  يرایـسب  اریز  تسین ـ  قـلطم  توکـس  توکـس ، زا  دارم  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب   320 هحفص ثیدـح 13 . هحفـص 115 ، ، 2
هکلب تسا ـ  نتفگ  نخـس  قیرط  زا  مدرم ، نایم  رد  حالـصا  لئاضف و  مولع و  رـشن  تادابع و  تاعاطا و  يّدام و  يونعم و  زا  معا  یگدـنز 

نآ دـننام  اوتحم و  یب  كوکـشم و  ای  زیگنا  داسف  نانخـس  ربارب  رد  ، یـشوماخ ، رگید ریبعت  هب  اـی  نتفگ ) نخـس  مک   ) مـالکلا ُۀـِّلق  زا  روظنم 
َو ُهُؤایَح ، َّلَق  ُهُؤَطَخ  ُرثَک  ْنَم  َو  ُهُؤَطَخ ، َُرثَک  ُهُمالَک  َُرثَک  ْنَم  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  لیلد ، نیمه  هب  تسا .

یم ناوارف  وا  شزغل  اطخ و  دیوگب  رایسب  نخس  هک  یـسک  َراّنلا ; َلَخَد  ُُهْبلَق  َتام  ْنَم  َو  ُُهْبلَق ، َتام  ُهُعَرَو  َّلَق  ْنَم  َو  ُهُعَرَو ، َّلَق  ُهُؤایَح  َّلَق  ْنَم 
دوش ;و یم  مک  شا  يراگزیهرپ  دوش ، مک  شئایح  هک  یسک  دوش ;و  یم  مک  وا  ءایح  ددرگ ، ناوارف  ششزغل  اطخ و  هک  یـسک  دوش ;و 

هدرشف ریبعت  اب  نومضم  نیمه  ( 1 !«) دوش یم  خزود  شتآ  لخاد  دریمب ، شبلق  هک  یـسک  دریم ;و  یم  شبلق  دوش ، مک  شعرو  هک  یـسک 
ِءاوَّدلاَک ُمالَْکلَا  : » میناوخ یم  راوگرزب  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  (. 2) تسا هدش  لقن  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  يرت 

سپـس ندرک  هشیدنا  تسخن   ) نابز ظفح  3 ـ  ( 3 !«) تسا لتاق  شریثک  دیفم و  شکدنا  تسا ، وراد  دـننام  نخـس  ٌِلتاق ; ُهُرِیثَک  َو  ُعَْفنَی  ُُهلیلَق 
زا يرایـسب  دـشیدنیب ، یمک  دوـخ  نانخـس  هجیتـن  هزیگنا و  اوـتحم و  رد  دـنک  نتفگ  نخـس  هب  عورـش  هک  نآ  زا  شیپ  ناـسنا  رگا  راـتفگ )

وـضع نیا  زا  هک  ناـهانگ  عاوـنا  رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  نتفگ  نخـس  هعلاـطم  یب  يرآ ! دوـش . یم  رود  وا  زا  ناـهانگ ، ناـبز و  ياهـشزغل 
َناـِسل َّنِا  : » تسا هدـمآ  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  دزاـس ! یم  روـهطوغ  دریگ ، یم  همـشچرس  صوـصخم 

َْمل َو  ِِهناِسِلب  ُهاْضمَا  ءیَِـشب  َّمَه  اذِاَف  ِِهْبلَق ، َمامَا  ِِقفانُْملا  َناِسل  َّنِاَو  ِِهناسِلب ، ُهاْضمَا  َُّمث  ِِهْبلَِقب ، ُهَرَّبَدـَت  ءیَِـشب  َمَّلَکَتَی  ْنَا  َدارَا  اذِاَف  ِِهْبلَق ، َءارَو  ِنِمْؤُْملا 
اب سپس  دشیدنا ، یم  نآ  رد  تسخن  دنک ، نتفگ  نخـس  هدارا  هک  یماگنه  دراد ، رارق  وا  بلق  تشپ  رد  نامیا  اب  ناسنا  نابز  ِِهْبلَِقب ; ُهْرَّبَدَتَی 

شنابز اب  ار  نآ  تسحن  دریگب  يزیچ  نتفگ  هب  میمـصت  هک  یماگنه  تسوا ، بلق  ولج  رد  قفانم  نابز  یلو  دـنک ; یم  اضما  ار  نآ  شناـبز 
.3 هحفص 196 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  . 2 هملک 349 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . ( 1 !«) دشیدنا یمن  نآ  رد  دنک و  یم  اضما 

هیلع ) یلع نانمؤمریما  مـالک  رد  هغـالبلا  جـهن  هبطخ 176  رد  تواـفت  یمک  اـب  نومـضم  نـیمه   321 هحفص هرامـش 2182 . مکحلا ، ررغ 
یف ِمیِکَْحلا  ُمَف  َو  ِهِمَف  یف  ِقَم  ـ ْحالا ُْبل  َقـ میناوخ : یم  نینچ  مالسلا ) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماما  زا  يرگ  ـ ید ریبعت  رد  و  تسا . هدمآ  ( مالـسلا
نابز ندوب  و  تسا ، رکف  لقع و  نامه  اج  نیا  رد  بلق  زا  دارم  تسا  یهیدب  ( 2 !«) وا لد  رد  اناد  ناهد  و  تسوا ، ناهد  رد  نادان  بلق  ِِهْبلَق ;
شیپ ام  هشیمه  رگا  دش  یم  هچ  یتسار  تسا . نآ  مدع  ای  نخـس  ياوتحم  هرابرد  هشیدـنا  رّکفت و  زا  هیانک  نآ ، بقع  رد  ای  بلق ، ولج  رد 

هک میدیشیدنا  یم  دوخ  نانخس  ياوتحم  اه و  هجیتن  اه و  هزیگنا  هرابرد  میتفرگ و  یم  راک  هب  ار  دوخ  رکف  مینک  زاغآ  ار  نخـس  هک  نآ  زا 
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رد و  ادـخ ، يارب  تسا  ینخـس  هک  نیا  ای  نآ ، دـننام  ملاظ و  زا  تیامح  ای  نمؤم  تمرح  کته  ای  راـبنایز  اـی  تسا  هدوهیب  نخـس  نیا  اـیآ 
نیا ادـخ ! ناگدـنب  يدونـشوخ  ببـس  قح و  ياضر  دروم  و  ملاظ ، اب  هزراـبم  مولظم و  زا  تیاـمح  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیرط 
یم نایاپ  دـشاپ  یم  افـص  رون و  ناسنا  لد  رب  تسا و  ـالاب  ثحاـبم  همه  عماـج  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح  اـب  ار  نخس 

يراد تسود  رگا  َُکْبلَق ; ِْرنَتْسَی  َكُرِْکف و  ْرَّفَوَتَی  َکَتْمَـص ، ِْرثْکاَو  َکَمالَک  ِْلْلقاَف  َِکِبیاعَم  َْرتَسَو  َکِسْفَن  َۀَمالَـس  َْتبَبْحَا  ْنِا  : » دومرف میهد ،
و يوق ، ترکف  ات  شاـب  شوماـخ  رتشیب  يوگب و  نخـس  رتمک  دـنامب ، هدیـشوپ  تیاـهیتساک  بویع و  يوش و  رادروخرب  سفن  تمالـس  زا 

هرابرد هّتبلا ، نابز ; ظفح  هب  طوبرم  یّلک  لوصا  قالخا و  یکاپ  سفن و  بیذهت  رد  نابز  شقن  هصالخ  دوب  نیا  ( 3 !«) ددرگ ینارون  تبلق 
نآ ریغ  ءاشحف و  هعاشا  بیذاکا و  رـشن  ینیچ و  نخـس  غورد و  تمهت و  تبیغ و  دـننام  نابز  ناـهانگ  تاـفارحنا و  زا  کـی  ره  تاـّیئزج 
یم نآ  دراو  یقالخا  لوصا  هرابرد  یّلک  ياهثحب  نایاپ  زا  سپ  هک  باتک  نیا  مود  دلج  رد  ادخ  تساوخ  هب  هک  میراد  یحورـشم  ياهثحب 

، مکحلا ررغ  فینصت  . 3 هحفص 374 . دلج 75 ، راونالاراحب ، . 2 هحفص 195 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  یقرواپ 1 . دمآ . دهاوخ  میوش ،
322 هحفص هرامش 4252 . هحفص 216 ،

یسانشادخ یسانشدوخ و 

هنوگچ تسا . یـسانش  دوخ  یناسنا ، يـالاو  تاـکلم  شرورپ  قـالخا و  بیذـهت  سفن و  حالـصا  هار  رد  نیتسخن  ياـهماگ  زا  رگید  یکی 
ار نتشیوخ  هک  یلاح  رد  دزاس  رود  دوخ  زا  ار  یقالخا  لئاذر  دنک و  حالصا  ار  دوخ  بویع  دسرب و  یناسفن  لامک  هب  ناسنا  تسا  نکمم 

رفس رد  ار  دوخ  هار  هک  یسک  ایآ  دور ؟ یم  بیبط  غارـس  هب  ددرگن  هاگآ  دوخ  يرامیب  زا  ات  رامیب  ایآ  دشاب ! هتخانـشن  تسه  هک  هنوگ  نآ 
اب شا  هناخ  فارطا  رد  نمـشد  دوجو  زا  ات  ناسنا  ایآ  دزیخ ؟ یم  رب  هار  لیلد  يوجتـسج  هب  دوشن  ربخ  اب  شیوخ  یهارمگ  زا  ات  هدرک ، مگ 
زا دسانـشن و  ار  دوخ  هک  سک  نآ  هنوگ  نیمه  تسا ، یفنم  اهلاؤس  نیا  مامت  خـساپ  نیقی  هب  دزاس ؟ یم  هدامآ  ار  عافد  بابـسا  دوشن ، ربخ 

نیا اب  تفر . دـهاوخن  یناحور ، سفن  احیـسم  نابیبط  زا  يریگ  هرهب  شیوخ و  حالـصا  لاـبند  هب  دوشن ، ربخ  اـب  شیوخ  بویع  اـهیتساک و 
یسررب دروم  ار  سفن  بیذهت  یسانشادخ و  هطبار  نینچمه  سفن و  بیذهت  یسانشدوخ و  هطبار  و  میدرگ ، یم  زاب  بلطم  لصا  هب  هراشا 

: اریز تسا  نشور  نآ  لیلد  دوش ؟ یم  سوفن  بیذهت  ببس  یـسانشدوخ  هنوگچ  سفن  بیذهت  یـسانش و  دوخ  هطبار  1 ـ  میهد . یم  رارق 
یهلا و راونا  زا  يوترپ  هک  یمدآ  حور  ّتیّمها  یهلا و  گرزب  تقلخ  نیا  تمظع  سفن و  تمارک  هب  یـسانش  دوخ  قـیرط  زا  ناـسنا  ًـالّوا :
هب تخورف و  زیچان  ياهب  نمث و  هب  دـیابن  ار  اـهبنارگ  رهوگ  نیا  هک  دـنک  یم  كرد  يرآ ! درب ; یم  یپ  تسا  یناـّبر  تاـحفن  زا  يا  هحفن 
هک دنناشک  یم  يدوبان  داسف و  هب  ار  یناسنا  حور  كاپ  رهوگ  دـننک و  یم  قالخا  لئاذر  هدولآ  ار  دوخ  یناسک  اهنت  داد ! تسد  زا  یناسآ 
اب اهنآ  ّداضت  توهـش و  ياـه  هزیگنا  سفن و  ياوه  تارطخ  هب  نتـشیوخ  تخانـش  اـب  ناـسنا  ًاـیناث :  323 هحفـص دـنربخ  یب  نآ  تمظع  زا 
یم ربخ  یب  اه  هزیگنا  نیا  دوجو  زا  دسانشن  ار  دوخ  هک  یسک  تسا  یهیدب  دوش . یم  هدامآ  اهنآ  اب  هلباقم  يارب  و  درب ، یم  یپ  وا  تداعس 
دوخ یسک  نینچ  هک  تسا  یعیبط  تسا ; ربخ  یب  لفاغ و  نانآ  دوجو  زا  وا  اّما  هتفرگ ، نمشد  ار  وا  درگادرگ  هک  تسا  یسک  هیبش  دنام و 

شیوخ سفن  تخانش  اب  ناسنا  ًاثلاث : دراد . یم  تفایرد  نمشد  يوس  زا  ینیگنس  تابرـض  ماجنارـس  دنک و  یمن  نمـشد  اب  هلباقم  هدامآ  ار 
هک دوش  یم  قیوشت  درب و  یم  یپ  تسا  هدش  هتفهن  وا  دوجو  رد  دـنوادخ  يوس  زا  یقرت  تفرـشیپ و  يارب  هک  ینوگانوگ  ياهدادعتـسا  هب 

ادیوه ار  دوخ  رهوگ  دنک و  جارختـسا  ار  شیوخ  ناج  نورد  ياه  جنگ  دزاس ; افوکـش  ار  اهنآ  و  دـشوکب ، اهدادعتـسا  نیا  شرورپ  يارب 
زا وا  یلو  هدـش  هتفهن  یتمیق  رپ  ياهجنگ  وا  هناخ  ياج  ياج  رد  هک  دـنام  یم  یناسنا  هب  تسین  شیوخ  سفن  هب  فراع  هک  یـسک  دزاـس .

ار رفن  نارازه  هک  تسا  ییاهجنگ  وا  ياپ  ریز  رد  هک  یلاح  رد  دریمب ، نآ  رد  یتسدگنت  یگنـسرگ و  زا  تسا  نکمم  درادن ، یهاگآ  اهنآ 
و دوش ، یم  هتخانش  اه  هشیر  نآ  یـسانش ، دوخ  اب  دراد ، ناسنا  ناج  نورد  رد  ییاه  هشیر  یقالخا  دسافم  زا  کی  ره  ًاعبار : دنک . یم  ریس 

همه زا  ًاسماخ : دنک . یم  راومه  ناسنا  ربارب  رد  ار  بیذـهت  هب  لوصو  هار  بیترت  نیا  هب  و  دزاس ، یم  ناسآ  ار  هاکناج  ياهدرد  نیا  نامرد 
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لامج لالج و  تافص  زا  یهاگآ  یسانشادخ و  دمآ ، دهاوخ  هک  نانچ  و  تسا ، یسانش  ادخ  يارب  هار  نیرتهب  یسانشدوخ  هک  نیا  رتمهم 
لئاضف هّلق  جوا  هب  ندیـسر  لئاذر و  ضیـضح  یتسپ و  زا  تاجن  یناسنا و  تالامک  یقالخا و  تاـکلم  شرورپ  يارب  لـماع  نیرتیوق  قح ،

رد ار  يرـشب  هعماج  دـشک و  یم  یهابت  هب  ار  یناسنا  یگدـنز  یقـالخا  لـئاذر  هک  مییازفیب  ار  هلمج  نیا  هتـشذگ  بلاـطم  هب  رگا  و  تسا .
یهاگآدوخ یسانش و  دوخ  ّتیّمها  هب  دنک ، یم  گنرش  هب  لّدبم  اهناسنا  ماک  رد  ار  یگدنز  دهـش  و  دزاس ، یم  راتفرگ  تخـس  ياهنارحب 

دوخ : » تسا هدـمآ  نینچ  رِگْنینِم » لْراک   » هتـشون يواکناور » زاجعا   » باـتک رد   324 هحفـص درب . میهاوخ  یپ  رتشیب  اهناسنا  یگدـنز  يارب 
بجوم هک  یفنم  ياـهورین  زا  مه  میـشاب و  هتـشاد  یهاـگآ  دوـخ  داـهن  زیگنا  رهم  تبثم و  ياوـق  زا  مه  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  یهاـگآ 

ای نامدوخ  رد  اهنآ  دوجو  هب  هراشا  زا  يراددوخ  ای  یفنم  ياوق  نتفرگ  هدـیدن  دـنکفا ; یم  هایـس  كاـخ  هب  ار  اـم  ددرگ و  یم  اـم  يدوباـن 
يارب یبوخ  دـهاش  هک  تسا  هدـمآ  يا  هلمج  هتخانـشان » دوجوم  ناـسنا   » باـتک رد  ( 1 .«) دـنک یم  لزلزتم  ار  یگدـنز  ياه  هیاپ  نارگید ،

نامتخاس قفو  رب  یگدنز  همانرب  و  تسا ، هتفرگن  رارق  هّجوت  دروم  ناسنا  تخانـش  یتعنـص  نّدمت  رد  هناتخبدب  : » دیوگ یم  تسا ; ام  ثحب 
یحرط چیه  لابند  هب  ملع  تفرـشیپ  تسا ; هدشن  يراگتـسر  بجوم  یگدنـشخرد  همه  اب  اذـل  تسا ; هدـشن  يراذـگ  هیاپ  يرطف  یعیبط و 

ناور مسج و  يور  هعلاطم  فرـص  ار  دوخ  يرکف  يورین  هیزاووال ،»  » و نتوین »  » و هلیلاگ »  » رگا دوب ...  یقاّفتا  ًاـبیرقت )  ) تفرگن و تروص 
دنوادخ هک  تسا  روما  نیا  رطاخ  هب  و  ( 2 .«) تشاد یم  تسا  زورما  هچنآ  اب  يدایز  ياهقرف  زورما  يایند ، يامن  دیاش  دندوب ، هدرک  یمدآ 

َهّللا اوُسَن  َنیذَّلاَـک  اُونوُکَتـال  َو  : » هک دـهد  یم  رادـشه  ناناملـسم  هب  هداد و  رارق  یـشومارف  دوخ  ار  دّرمتم  نازابـسوه  ياـهتازاجم  زا  یکی 
یـشومارف دوخ  هب  ار  اهنآ  نآ ، ببـس  هب  دنوادخ  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  یناسک  نوچمه  َنوُقِـساْفلا ; ُمُه  َِکئ  ـ لُوا ْمُهَـسُْفنَا  ْمُهاْسنَاَف 

زا هک  یمالسا  ثیداحا  رد  یمالـسا  تایاور  رد  یـسانش  دوخ  2 ـ  ( 3 .«) دنناراکهنگ و  یقیقح )  ) ناقـساف اهنآ  و  دیـشابن ! تخاس ، راتفرگ 
ام هک  تسا ، هدمآ  یسانشدوخ  يارب  یشزرا  رپ  رایسب  تارثا  هدش  لقن  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ 

.3 هحفص 22 . هتخانـشان ، دوجوم  ناسنا  . 2 هحفـص 6 . يواکناور ، زاجعا  یقرواپ 1 . هلمج : زا  دزاس ; یم  زاـین  یب  حیـضوت  هنوگره  زا  ار 
; ِسْفَّنلا ِۀَفِْرعَِمب  َرَفَظ  ْنَم  ِرَبْکالا  َزْوَْفلا  َلان  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  325 1 ـ  هحفص هیآ 19 .  رشح ، هروس 

َْمل ْنَم  : » دـیامرف یم  نینچ  نآ  لـباقم  هـطقن  رد  و  2 ـ  ( 1 !«) تسا هدش  لیان  گرزب  يراگتـسر  تداعـس و  هب  دسانـشب ، ار  دوخ  هک  یـسک 
رد دوش و  یم  رود  تاـجن  قـیرط  زا  دسانـشن ، ار  دوـخ  هک  یـسک  ِتـالاهَْجلا ; َو  ِلـالَّضلا  ِیف  َطـِبَخَو  ِةاـجَّنلا  ِلـیبَس  ْنَع  َدـَُعب  ُهَسْفَن  ْفِْرعَی 
ْنَع اهَهََّزن  َو  اهَقَتْعَاَف  ُهَسْفَن  َفِرَع  ْنَم  ُفِراْعلَا  : » تسا هدمآ  مامه  ماما  نامه  زا  يرگید  ریبعت  رد  3 ـ  ( 2 !«) دیآ یم  راتفرگ  لهج  یهارمگ و 

زا ار  وا  هک  زیچ  ره  زا  ار  نآ  و  دزاس ، دازآ  تراسا ) دـنب  دـیق و  زا   ) و دسانـشب ، ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  یقیقح  فراع  اـهُدِّعَُبی ; اـم  ِّلُـک 
زا يدازآ  ببس  یـسانشدوخ )  ) سفن تفرعم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخب  ریبعت  نیا  زا  ( 3 !«) دـنک هزیکاپ  كاپ و  دزاس  یم  رود  تداعس 

ُرَثْکَا : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) گرزب ياوشیپ  نامه  زا  يرگید  ثیدح  زاب  4 ـ  تسا . یقالخا  لئاذر  زا  يزاسکاپ  اهتراسا و  دنب  دـیق و 
نیا زا  ( 4 !«) تشاد دـهاوخ  راگدرورپ  فوخ  همه ، زا  شیب  دسانـشب ، ار  دوخ  همه  زا  شیب  هک  یـسک  ِهِّبَِرل ; ْمُُهفَوْخَا  ِهِسْفَِنل  ًۀَـفِْرعَم  ِساـّنلا 
یم هدافتـسا  یـسانشدوخ  اب  تسا  سفن  بیذـهت  همـشچرس  هک  راگدرورپ  فوخ  ّتیلوؤسم و  ساـسحا  ناـیم  یکیدزن  هطبار  زین  ثیدـح 

ار دوخ  هک  یـسک  اـهَلَمْهَا ; ُهَسْفَن  َلِـهَج  ْنَم  َو  اهَدَـهاج ; ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم  : » تسا هدـمآ  ترـضح  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  5 ـ  دوش .
سفن اب  داهج  یلصا  هیاپ  ثیدح  نیا  قباطم  ( 5 !«) دزاس یم  اهر  ار  نآ  دسانشن  ار  دوخ  هک  یسک  دزیخ و  یم  رب  سفن  اب  داهج  هب  دسانشب ،

: تسا هدمآ  راوگرزب  نامه  زا  راصق ، تاملک  رد  هغالبلا  جهن  رد  6 ـ  تسا . یسانش  دوخ  هدش ، هدیمان  ربکا  داهج  تایاور  حیرص  قبط  هک 
هحفص ، 6 دلج نازیملا ، قـبط  مکحلا ، ررغ  . 3 ثیدـح 9034 . مکحلا ، ررغ  . 2 ثیدـح 9965 . مکحلا ، ررغ  یقرواـپ 1 . ِْهیَلَع  ْتَمُرَک  ْنَم  »
ُهُسْفَن  326 هحفص هحفص 1881 ). تفرعم ، هّدام  دلج 3 ، همکحلا ، نازیم  لقن  قبط   ) نازیملا ریسفت  . 5 ثیدح 3126 . مکحلا ، ررغ  . 4 . 173

یب راوخ و  شرظن  رد  شتاوهـش  تسا ، لـئاق  ّتیـصخش  تمارک و  دوخ ، يارب  یـسانش ) دوخ  هیاـس  رد   ) هک یـسک  ُُهتاوَهَـش ; ِْهیَلَع  َْتناـه 
رد لماکت  سفن و  بیذهت  ّمهم  هیاپ  یسانشدوخ  هک  هنوگ  نامه  7 ـ  ( 1 (!«) دوش یمن  سوه  يوه و  میلست  یناسآ  هب  (و  دوب دهاوخ  رادقم 
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رد اذـل  ددرگ ; یم  ادـخ  زا  يرود  زیچ و  همه  زا  یگناگیب  ببـس  شیوخ ، ردـق  هب  ندوب  لهاج  تسا ، رگید  لئاسم  یقالخا و  ياـه  هبنج 
یتمیق ردق و  دوخ  دزن  هک  یسک  ُهَّرَش ; نَمَْأت  الَف  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  َْتناه  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  مهد ، ماما  زا  يرگید  ثیدح 
یلـصا ياه  هیاپ  زا  یکی  هک  ، درک هدافتـسا  ناوت  یم  ینـشور  هب  دـمآ ، ثحب  نیا  رد  هچنآ  نومـضم  زا  ( 2 !«) شابن نمیا  وا  ّرـش  زا  درادن ،

ار روبعلا  بعص  هندرگ  نیا  راوشد و  هلحرم  نیا  ناسنا  ات  و  تسا ، سفّنلا  ۀفرعم  یـسانشدوخ و  يونعم ، لماکت  یقالخا و  لئاضف  شرورپ 
نیا رب  يدایز  رارصا  دیکأت و  قالخا  گرزب  ياملع  لیلد ، نیمه  هب  دش ; دهاوخن  لیان  يونعم  تاماقم  زا  کی  چیه  هب  دراذگن ، رس  تشپ 

نآرق تسا  یسانشادخ  هلیسو  یسانش  دوخ  3 ـ  دنوشن . لفاغ  یتایح  رما  نیا  زا  و  دنزادرپ ، یسانش  دوخ  هب  دیاب  هار  نیا  ناورهر  هک  دنراد 
اهنآ هب  ار  ناسنا ) دوجو  نورد  رد  گرزب و  ناهج  رد  دنوادخ  شنیرفآ  بئاجع   ) یسفنا یقافآ و  تایآ  ام  : » دیوگ یم  تحارـص  اب  دیجم 
رگید ياج  رد  ( 3 () ُّقَْحلا ُهَّنَا  ْمَُهل  َنَّی  ـ َبَتَی یّتَح  ْمِهُِسف  ْـ نَا یف  َو  ِقافْالا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُرنَس  .« ) تسا قح  وا  هک  ددرگ  راکـشآ  ات  میهد  یم  ناشن 

هب طوبرم  هیآ  زا  ناقّقحم  زا  یضعب  ( 4 () َنوُرِص ْـ ُـب َـال ت فَا ْمُکِس  ُـ ْـف نَا یف  َو  ( ؟ دینیب یمن  ایآ  تسادخ ، تایآ  امش  دوجو  نورد  رد  دیامرف : یم 
ْنِم َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَا  ْذِا  َو  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هّللا » ۀفرعم   » هیاپ سفّنلا » ۀفرعم   » هک دنا  هدرک  ار  هدافتسا  نیمه  زین  رذ  ملاع 

نادنزرف تشپ  زا  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب   ; انْدِهَش یَلب  اُولاق  ْمُک  ِّـ بَِرب ُتَْسلَا  ْمِهِس  ُـ ْفنَا یلَع  ْمُهَدَهْشَا  َو  ْمُهَت  َـ یِّرُذ ْمِهِروُه  ُظـ
نم ایآ  دومرف ) داد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  ناشدوجو  رارسا  و   ) دومن نتشیوخ  رب  هاوگ  ار  اهنآ  تخاس و  راکـشآ  تفرگرب و  ار  نانآ  هّیرذ  مدآ 

فحت . 2 هملک 409 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جـهن  یقرواپ 1 . ( 1 !«) میهد یم  یهاوگ  يرآ  دنتفگ : یگمه  اهنآ  متـسین ؟ امـش  راگدرورپ 
یم نازیملا  ریسفت  رد   327 هحفص هیآ 21 .  تایراذ ، هروس  . 4 هیآ 53 .  تلّصف ، هروس  . 3 مالسلا .) هیلع  ) يداه ماما  راصق  تاملک  لوقعلا ،

هک دـنک  راـکنا  ار  تقیقح  نیا  دـناوت  یمن  دراد ، او  رورغ  هب  ار  وا  یگدـنز  بابـسا  ندوب  مهارف  و  دـشاب ، ّربکتم  ردـق  ره  ناـسنا  : » میناوخ
مالآ و ریاس  گرم و  زا  ار  دوخ  دوب ، نتشیوخ  کلام  رگا  هک  نیا  هچ  درادن ، نتشیوخ  ریبدت  رد  یلالقتسا  و  تسین ، شیوخ  دوجو  کلام 
، نیاربانب تشادـن ...  بابـسا  ملاع  لباقم  رد  عوضخ  هب  زاین  زگره  دوب ، شیوخ  ریبدـت  هب  لقتـسم  رگا  و  تشاد ، یم  زاب  یگدـنز  بئاصم 

تـسا یتقیقح  نیا  هدش ، هتـشون  شناج  یناشیپ  رب  زاین  رقف و  و  تسوا ، دوجو  تقیقح  ءزج  ّربدم ، کلام  راگدرورپ و  هب  ناسنا  یتاذ  زاین 
نیا رد  ریبک ، ریغـص و  لهاج و  ملاع و  نایم  یتواـفت  و  دـنک ، یم  فارتعا  نآ  هب  دـشاب  رادروخرب  یناـسنا  روعـش  نیرتمک  زا  سک  ره  هک 

هنوگچ دراد ، يراگدرورپ  ّربدـم و  کلام و  هک  دـنیب  یم  ینـشور  هب  دـشاب ، ّتیناسنا  زا  يا  هلحرم  ره  رد  ناسنا  نیارباـنب ، ! » تسین هلأـسم 
یگدنز رد  ناسنا  هک  دنک  یم  یتقیقح  هب  هراشا  هیآ  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  اذل  . » دنیب یم  ینـشور  هب  ار  دوخ  یتاذ  زاین  هک  یلاح  رد  دـنیبن 

نیا هفیرـش  هیآ  ینعم  سپ  دوخ ـ  دوجو  نوریب  هب  دنمزاین  تسا ـ  دـنمزاین  دوخ ، تایح  نوؤش  زا  زیچ  همه  رد  هک  دـبای  یم  رد  ار  نآ  ایند 
هک دوـش  یم  تباـث  بیترت  نیا  هب  ( 2 .«) دـندرک فارتعا  ام  ّتیبوبر  هب  اهنآ  میتخاس و  هاگآ  ناـشجایتحا  زاـین و  هب  ار  اـهناسنا  اـم  هک  تسا 

َفَرَع ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم   » فورعم ثیدـح  تسادـخ . تخانـش  هّللا و  ۀـفرعم  ببـس  شیاهیگژیو ، تافـص و  اب  ناسنا  سفن  تقیقح  تخانش 
هب هاگ  و  الاب ، تروص  هب  یهاگ  ثیدـح  نیا  تسا . نیمه  هب  رظاـن  زین  تخانـش ». دـهاوخ  ار  شراـگدرورپ  دسانـشب  ار  دوخ  سکره  ُهَّبَر ;

فحص زا  هاگ  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  هاگ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  هاگ  ُهَّبَر ، َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم  تروص 
(. صیخلتاب  ) ثحب دروم  هیآ  لـیذ  هحفص 307 . دلج 8، نازیملا  ریـسفت  . 2 هیآ 172 . فارعا ، هروـس  یقرواپ 1 . تسا . هدـش  لقن  سیردا ،

َفَرَع ْنَم  : » هدش لقن  نینچ  تسا  تفرعم  هفیحص  هک  مراهچ  هفیحص  رد  مالسلا ) هیلع  ) ربمایپ سیردا  باتک  زا  راونالاراحب  رد   328 هحفص
و دسانش ، یم  ار  قلاخ  دسانشب  ار  قولخم  هک  یـسک  ُهَّبَر ; َفَرَع  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم  َو  َقِزاَّرلا ، َفَرَع  َقْزِّرلا  َفَرَع  َنَم  و  َِقلاْخلا ، َفَرَع  َْقلَْخلا 

نیا نومـضم  لاح  ره  هب  ( 1 .«) دسانش یم  ار  شراگدرورپ  دسانشب  ار  دوخ  هک  یـسک  و  دسانـش ، یم  ار  قزار  دسانـشب  ار  قزر  هک  یـسک 
( مالسلا هیلع  ) ربمایپ سیردا  ای  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ریاس  ای  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  راونالاراحب  زا  ياج  دنچ  رد  ثیدح 

رکذ زا  دعب  نازیملا  ریـسفت  رد  ییابطابط  همّالع  ( 2 .) مکحلا ررغ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  ماما  زا  نینچمه  تسا و  هدـش  لـقن 
ثیدـح کی  نیا  دـنا و  هدرک  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  ار  ثیدـح  نیا  یّنـس  هعیـش و  : » دـیامرف یم  فیرـش  ثیدـح  نیا 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


(3 .) تسا روهشم 

ُهَسْفَن َفَرَع  ْنَم  ثیدح  يارب  هناگتفه  ياهریسفت 

ناهرب  » هب هراـشا  تقیقح  رد  ثیدـح  نیا  1 ـ  هلمج : زا  تفگ ، ناوت  یم  ای  هدـش  هتفگ  ینوگانوگ  ياهریـسفت  فیرـش ، ثیدـح  نیا  يارب 
هبوجعا نیا  زیگنا  تریح  هدـیچیپ و  تاـماظن  رارـسا و  هب  دـنادب و  ار  دوخ  مسج  حور و  ناـمتخاس  ياهیتفگـش  سکره  ینعی  تسا ، مظن »

ِملاع و أدبم  ریغ  زا  دناوت  یمن  زیگنا  تفگـش  شنیرفآ  بیجع و  مظن  نیا  اریز  دوش ; یم  هدوشگ  وا  يور  هب  ادخ  هب  یهار  درب ، یپ  تقلخ 
بوجو و ناهرب   » هب هراشا  ثیدح  نیا  تسا  نکمم  2 ـ  تسا . هّللا  ۀفرعم  ببس  نتشیوخ  نتخانش  نیاربانب ، دشاب . هتفرگ  همشچرس  يرداق ،
تردق و ملع و  لقتـسم ، ریغ  هتـسباو و  رظن  ره  زا  تسا  يدوجو  دنیب  یم  دـنک  شیوخ  دوجو  رد  ّتقد  ناسنا  رگا  هک  ارچ  دـشاب ، ناکما »

کی هب  اّکتا  نودب  هک  دنمزاین  لقتسم و  ریغ  تسا  يدوجو  شیاهگرب ، خاش و  اب  وا  یتسه  مامت  هرخالاب  تمالس و  يرایشوه و  ییاناوت و 
یم راک  هب  هلمج  نمض  رد  هک  تسا  هّیفرح  یناعم  هب  هیبش  حالطصا  هب  وا  تسین . وا  ِءاقب  همادا  ناکما  هظحل  کی  زاین ، یب  لقتسم و  دوجو 
نم : » دوش یم  هتفگ  هک  یماگنه  ًالثم ، ;  ) دنهد یم  تسد  زا  یّلکب  ار  دوخ  ینعم  موهفم و  هّیمسا ، یناعم  یگتسباو  نودب  عقاو  رد  و  دنور ،

هب هک  تسا  هّیمسا  یناعم  نیاربانب ، درادن . یموهفم  چیه  دجـسم ،»  » و هناخ »  » رب هیکت  نودب  ات »  » و زا »  » هژاو متفر » دجـسم  يوس  هب  هناخ  زا 
دوجو هک  ارچ  تخانش ، دهاوخ  ار  دوخ  يادخ  دسانـشب  یگژیو  نیا  اب  ار  دوخ  سک  ره  بیترت  نیا  هب  و  دشخب ). یم  موهفم  هّیفرح  یناعم 

دلج 66، و  هحفص 99 ، راحب ، دلج 58  رد  هحفص 456 ـ  دلج 92 ، راونالا ، راحب  یقرواپ 1 . تسا . نکمم  ریغ  لقتسم  دوجو  نودب  هتسباو 
هدـش لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  هحفص 32  دـلج 2 ، رد  و  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم مالک  ناونع  هب  ثیدـح  نیا  هحفص 293 ،

ـ  3 329 هحفص هدئام .) هروس  هیآ 105 ، لیذ  یناور  ثحب   ) هحفص 169 دلج 6 ، نازیملا ، ریسفت  . 3 ثیدح 7946 . مکحلا ، ررغ  . 2 تسا .
هک دـمهف  یم  دـنک  ّتقد  یمک  شیوخ  دوجو  رد  هاگره  ناسنا  هک  نیا  يارب  دـشاب ; لولعم » ّتلع و  ناهرب   » هب هراـشا  دـناوت  یم  ثیدـح 

دوجو ّتلع  غارـس  هب  هک  یماـگنه  هدروآ ، دوـجو  هب  صاـخ  ناـکم  ناـمز و  نآ  رد  ار  وا  هک  تسا  يرگید  ّتلع  لوـلعم  وا  مسج  حور و 
يریگ یپ  ار  لولعم  ّتلع و  نیا  هلـسلس  هک  یماگنه  و  دنیب ، یم  يرگید  ّتلع  لولعم  ار  اهنآ  زاب  دور  یم  ردام ) ردپ و  لثملا  یف   ) شیوخ

همه رب  لسلـست  نـالطب  دـیآ و  یم  مزـال  لسلـست  هک  ارچ  دـنورب  شیپ  تیاـهن  یب  اـت  دـنناوت  یمن  اـهنآ  هک  دـسر  یم  اـجنیا  هب  دـنک ، یم 
بجاو لـلعلا و  ۀـّلع  رگید  ریبـعت  هـب  نیتـسخن و  تـّلع  هـک  دوـش  مـتخ  ییاـج  هـب  هلـسلس  نیادـیاب  نیارباـنب ، ( 1 .) تسا مّلسم  نادنمـشناد 
فـصو نیااب  ار  شدوخ  ناسنا  هک  یماگنه  تسین . يرگید  جاتحم  دوخ  یتسه  رد  دـشوج و  یم  شتاذ  نوردزا  شا  یتسه  ، تسادوجولا

دوخ بلق  يایاوز  هب  ناسنا  هاگره  ینعی  دشاب ، ترطف » ناهرب   » هب هراشا  دناوت  یم  ثیدـح  نیا  4 ـ  درب . یم  یپ  شیوخ  يادخ  هب  دسانشب 
« هّللا ۀفرعم   » هب سفّنلا » ۀفرعم   » زا و  دوش ، یم  راکـشآ  وا  رب  تسوا ، ترطف  نورد  رد  هک  دـیحوت  یهلا و  رون  دربب ، یپ  دوخ  حور  قامعا  و 

ینعم نیا  هب  دشاب ، ادخ » تافـص  هلأسم   » هب رظان  دناوت  یم  ثیدـح  نیا  5 ـ  دشاب . هتـشاد  لالدتـسا  لیلد و  هب  يزاین  هک  نآ  یب  دسر ، یم 
نتشیوخ  330 هحفص دینک . هعجارم  هحفص 6  مود ، دلج  نآرق  مایپ  باتک  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  لسلست ، هب  عجار  یقرواپ 1 . سکره  هک 

هب یپ  شیوخ  ّتیدودـحم  زا  درب ; دـهاوخ  یپ  راـگدرورپ  تافـص  هب  دسانـشب ، تسوا  رد  هک  تاـقولخم  تاـنکمم و  هژیو  تافـص  اـب  ار 
وا رگا  هچ  درب ، یم  وا  ياقب  هب  یپ  شیوخ  يانف  زا  و  تسا ! قولخم  دشاب  دودحم  مه  وا  رگا  هک  ارچ  درب ; یم  یلاعت  قح  ندوب  دودـحمان 

نیا درب . یم  وا  تردـق  هب  یپ  شیوخ  فعـض  زا  و  وا ، يزاین  یب  هب  یپ  شیوخ  زاین  زا  نینچمه  و  قلاخ ، هن  دوب  قولخم  دـش  یم  یناف  مه 
ُْهنَع ِتافِّصلا  ُیْفَن  َُهل  ِصالْخِْالا  ُلامَک  َو  دیامرف : یم  هدرک ، هراشا  نآ  هب  هبطخ  نیتسخن  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هک  تسا  نامه 

زا ار  يو  هک  تسا  نآ  دـنوادخ  هب  هناصلاخ  نامیا  تیاهن  ِۀَفِّـصلا ; ُْریَغ  ُهَّنَا  فوُصْوَم  ِّلُک  ِةَداهَـش  َو  ِفوُصوَْملا  ُْریَغ  اهَّنَا  ۀَفِـص  ِّلُک  ِةَداهَِـشل 
یفوصوم ره  تسا و  فوصوم  زا  ریغ  هک  دـهد  یم  یهاوگ  تاقولخم ) تافـص  زا   ) یتفـص ره  هک  ارچ  دـننادب ، هتـساریپ  تانکمم  تافص 

دنک و یم  لقن  ثیدح  نیا  هرابرد  املع  زا  یضعب  زا  يرگید  ریسفت  یسلجم  همّالع  موحرم  6 ـ  ( 1 .«) تسا تفص  زا  ریغ  دهد  یم  تداهش 
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اب هک  تسا  تعیبط  ءاروام  ناهج  زا  ینعی   ) یتوسان تفـص  رد  تسا  یتوهال  فیطل  دوجوم  کـی  ناـسنا  حور  : » هک تسا  نیا  نآ  لـصاح 
یم تسا  ندب  ّربدم  حور  هک  اجنآ  زا  1 ـ  دنک : یم  دنوادخ  ّتیبوبر  یگناگی و  رب  تلالد  قیرط  هد  زا  و  هتشگ ) رهاظ  تعیبط  ملاع  تافص 

نداد تکرح  رب  تردق  هک  اجنآ  زا  3 ـ  دراد ! قلاخ  یگناگی  رب  تلالد  تسا  هناگی  هک  اـجنآ  زا  2 ـ  دراد ! يّربدم  یتسه  ناهج  هک  میناد 
ءاضعا رب  هطلـس  هک  اجنآ  زا  5 ـ  تسا ! دـنوادخ  یهاگآ  رب  لیلد  تسا  هاگآ  ندـب  زا  هک  اـجنآ  زا  4 ـ  تسادخ ! تردـق  رب  لیلد  دراد  نت 

! تسادخ ّتیدبا  ّتیلزا و  رب  لیلد  دوب  دهاوخ  زین  نآ  زا  دعب  هدوب و  ندب  زا  لبق  هک  اجنآ  زا  6 ـ  تسا ! تاقولخم  رب  وا  هطلس  رب  لیلد  دراد 
، هغالبلا جهن  یقرواپ 1 . درادن ! ناکما  ادـخ  تاذ  هنُک  هب  هطاحا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  تسین  هاگآ  سفن  تقیقح  زا  ناسنا  هک  اجنآ  زا  7 ـ 

اجنآ زا  9 ـ  درادن ! یّلحم  ادـخ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دسانـش  یمن  ندـب  رد  حور  يارب  یّلحم  ناسنا  هک  اجنآ  زا  331 8 ـ  هحفص هبطخ 1 .
یمن هدید  یمدآ  سفن  حور و  هک  اجنآ  زا  و  10 ـ  تسین ! یندرک  سمل  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  درک  سمل  ناوت  یمن  ار  حور  هک 
هلمج هک  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  ثیدـح  نیا  يارب  هک  يرگید  ریـسفت  7 ـ  ( 1 !«) تسین تیؤر  لباق  حور  قلاـخ  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  دوش 

ادخ دسانـشب  ار  دوخ  حور  سفن و  دناوت  یمن  ناسنا  هک  هنوگ  نامه  ینعی  تسا ، لاحم  هب  قیلعت  لیبق  زا  ُهَّبَر » َفَرَع  ْدَـقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم  »
مامت هک  درادن  یعنام  چیه  تسا و  رتبـسانم  لبق  ياهریـسفت  دـسر و  یم  رظن  هب  دـیعب  ریخا  ریـسفت  یلو  دسانـشب . ًاتقیقح  دـناوت  یمن  زین  ار 

دوخ و  تخانـش ، دهاوخ  ار  ادخ  دسانـشب  ار  دوخ  سکره  يرآ ! دـشاب . عمج  اوتحم  رپ  فیرـش و  ثیدـح  نیا  موهفم  رد  الاب  ياهریـسفت 
ياـهیگدولآ زا  لد  حور و  يزاـسکاپ  قـالخا و  بیذـهت  هلیـسو  نیرتـمهم  یـسانشادخ ، نیقی  هب  یـسانش و  ادـخ  هب  تسا  یهار  یـسانش 

ریـس و ياهماگ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  تسا و  لئاضف  تـالامک و  ماـمت  عبنم  شکاـپ  تاذ  هک  ارچ  تسا  یقـالخا 
ـد شـد. هاو هراشا خـ نآ  هب  هدنیآ  ثحب  رد  هک  دراد  يدایز  عناوم  یسانشدوخ  یلو  تسا ، یسانش  دوخ  سوفن  بیذهت  كولس و 

دهد یم  شرورپ  ار  حور  شیاین  تدابع و 

هتسناد لیضف  مهدا و  میهاربا  اب  زارطمه  دنا و  هدرمـش  يرجه  مود  نرق  داّبع  داّهز و  اهقف و  ناگرزب  زا  ار  یئاط  ریـصن  نب  دواد  یقرواپ 1 .
هب هّجوت  قالخا ، بیذهت  يارب  رگید  ماگ   335 هحفص صیخلتاب .)  ) ات 114 هحفص 112  دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  . 2 ادخهد .) همانتغل  ;  ) دنا
اب دـیاب  زیچ  ره  زا  لبق  یقالخا ، لـئاضف  شرورپ  سوفن و  بیذـهت  رد  شیاـین  تداـبع و  ریثأـت  هب  ندرب  یپ  يارب  تساهـشیاین . تاداـبع و 

ریـسفت و رد  ناگرزب  دـبلط و  یم  ار  هدرتسگ  طوسبم و  ینخـس  تدابع  تقیقح  هرابرد  ثحب  هچرگ  دـش . انـشآ  تدابع  تقیقح  موهفم و 
تدابع تقیقح  نتفای  يارب  تفگ : ناوت  یم  نینچ  هاتوک  هراشا  کی  رد  اّما  دـنا ، هتفگ  رایـسب  نخـس  نآ  هراـبرد  ثیدـح  هقف و  قـالخا و 

ّقلعت اپ  ات  رـس  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسنا  هب  تغل  رظن  زا  دبع » . » دومن هّجوت  تسا  تدابع  یلـصا  هشیر  هک  نآ  موهفم  و  دبع »  » هژاو هب  دیاب 
رد دناد و  یمن  يزیچ  کلام  ار  دوخ  وا  ربارب  رد  تسوا ; تساوخ  عبات  شتساوخ  و  وا ، هدارا  عبات  شا  هدارا  دراد ; دوخ  بحاص  الوم و  هب 

، تسوا هیحان  زا  زیچ  همه  هک  تسا  یسک  ربارب  رد  عوضخ  هجرد  نیرخآ  راهظا  ّتیدوبع  نیاربانب ، دهد . یمن  هار  دوخب  یتسس  وا  تعاطا 
ادـخ زج  یـسک  وا  تسا و  هدرک  ار  مارکا  ماـعنا و  تیاـهن  هک  دـشاب  دوبعم »  » دـناوت یم  یـسک  اـهنت  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوت  یم  یبوخب  و 

رد قلطم  میلست  ّتیدوبع  و  تسادخ ، هب  وا  برق  ناسنا و  کی  حور  لماکت  جوا  تیاهن  ّتیدوبع » « ـ  رگید دُعب  زا  و  رگید ، ریبعت  هب  تسین !
قلطم لامک  ربارب  رد  طرش  دیق و  یب  میلست  تدابع  حور  هکلب  تسین ، دوعق  مایق و  دوجس و  عوکر و  اهنت  تدابع  تسوا ; كاپ  تاذ  ربارب 

زا زیهرپ  قـلطم و  لاـمک  هب  هّجوـت  هزیگنا  نیرتـهب  یلمع  نینچ  تسا  یهیدـب  تساّربـم . صقن  بـیع و  ره  زا  هـک  تـسا  یلاـثم  یب  تاذ  و 
لالج و زا  يوترپ  ات  دزاس  رتکیدزن  کیدزن و  شیوخ  دوبعم  هب  ار  دوخ  دنک  یم  یعـس  ناسنا  هک  ارچ  تسا ; یکاپان  یگدولآ و  هنوگره 

یم مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  دننک . یم  ندش » ادخ  تافص  رهظم   » هب ریبعت  نآ  زا  هاگ  هک  دوش  رهاظ  شدوجو  رد  وا  لامج 
دبع هک  نیا  هب  هراشا  ( 1 .«) تسا هدـش  هتفهن  نآ  نورد  رد  ّتیبوبر  هک  تسا  يرهوگ  ّتیدوبع  ُۀَِّیبُوبُّرلا ; اـهُْهنُک  ٌةَرَهْوَج  ُۀَّیِدُُوبُْعلَا  : » میناوخ
زین و  دنک ، سکعنم  دوخ  رد  ار  وا  لامج  لالج و  تافص  زا  يوترپ  دزاس و  دوبعم  هیبش  تافص  رد  ار  دوخ  هک  دنک  یم  ششوک  شالت و 
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تیالو بحاص  و  دـنک ، فّرـصت  ریبدـت و  نیوکت ، ناهج  رد  دـناوت  یم  راگدرورپ  نذا  هب  هک  دـسر  یم  ياج  هب  ّتیدوبع  هیاس  رد  ناـسنا 
زا ّتینارون  ترارح و  نیا  دوش ; یم  نازورف  خرـس و  مرگ و  شتآ ، اب  ترواـجم  رثا  رب  هایـس  درـس و  نهآ  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ، هّینیوکت 

هحفص 536 هعیرّشلا ، حابـصم  یقرواـپ 1 . تسا . هدـمآ  رد  گـنر  نیا  هب  هداـتفا و  وا  هب  شتآ  زا  يزیچاـن  وترپ  هکلب  تسین  وا  تاذ  نورد 
لئاضف شرورپ  رد  ار  تدابع  ریثأت  یگنوگچ  میدرگ و  یم  زاـب  نآرق  هب  هراـشا  نیا  اـب   336 هحفـص دبع .) هژاو  همکحلا ، نازیم  لقن  قبط  )

، هرقب هروس   ) َنو ـ ُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  ْمُک  ـ َقَل يِذَّلا َخـ ْمُکَّبَر  اوُُدبْعا  ُسا  ـ ّنلا اَه  ـ ُّیَا ای  1 ـ  مینک . یم  یسررب  نآرق  تایآ  رد  یقالخا 
ِِمقَا َو  3 ـ  هیآ 183 ) هرقب ، هروس   ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذ  ـ َّلا یَلَع  َِبت  امَک ُکـ ُمای  ـ ِّصلا ُمُْکی  ـ َلَع ـَب  ِتُک اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  اـی  2 ـ  هیآ 21 )
ُهَّسَم اذِا  َو  ًاعوُز ـ  ُّرَّشلا َجـ ُه  َّـ سَم اذِا  ًاعُولَه ـ  َِقل  ُـ َناس خ ْـ نِْالا َّنِا  4 ـ  هیآ 45 ) توبکنع ، هروس   ) ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةولَّصلا  َّنِا  َةولَّصلا 

َو ْمُهُرِّهَُطت  ًۀَـقَدَص  ْمِِهلاْومَا  ْنِم  ْذُـخ  5 ـ  ات 24 ) تایآ 19  جراـعم ، هروس   ) َنوُم ـ ِئاد ْمِِهتالَـص  یلَع  ْمُه  َنیذَّلَا  َنِیلَّصُْملا ـ  ـَِّالا  ًاـعُونَم ـ  ُْریَْخلا 
ای 7 ـ  هیآ 28 ) دعر ، هروس   ) ُبو ـ ُلُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللاِرْکِذ  ِبـ الَا  ِهّللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیذَّلَا  6 ـ  هیآ 103 ) هبوت ، هروس   ) اِهب ْمِهیِّکَُزت 

هیآ 153) ، هرقب هروس   ) َنیِرباّصلا َعَم  َهّللا  َّنِا  ِةولَّصلا  َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیَا 

همجرت

دیوش راـگزیهرپ  اـت  دـیرفآ ، دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک  امـش و  هک  سک  نآ  دـینک ، شتـسرپ  ار  دوـخ  راـگدرورپ  مدرم ! يا  1 ـ 
ات دش ، هتشون  دندوب  امش  زا  لبق  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه  هدش ، هتشون  امش  رب  هزور  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  337 2 ـ  هحفص

تقاط مک  صیرح و  ناـسنا  نیقی  هب  4 ـ  دراد . یم  زاب  هانگ  اهیتشز و  زا  ار ) ناسنا   ) زاـمن هک  راد  اـپ  رب  ار  زاـمن  و  3 ... ـ  دیوش . راگزیهرپ 
لخب و   ) دوش یم  نارگید  عنام  دـسر  وا  هب  یبوخ  هک  یماگنه  و  دـنک ـ  یم  یبات  یب  دـسر  وا  هب  يدـب  هک  یماـگنه  تسا ـ  هدـش  هدـیرفآ 
هلیسو هب  ات  ریگب  تاکز ) ناونع  هب   ) يا هقدص  اهنآ  لاوما  زا  5 ـ  دنروآ . یم  اج  هب  هتـسویپ  ار  زامن  هک  اهنآ  نارازگ ـ  زامن  رگم  دزرویم ـ )

، تسا مارآ ) و   ) نئمطم ادخ  دای  هب  ناشیاهلد  و  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  6 ـ  یهد . شرورپ  يزاس و  كاپ  ار  اـهنآ  نآ ،
( اریز ! ) دـیریگب کمک  زامن  و  هزور )  ) ربص زا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  7 ـ  دبای ! یم  شمارآ  اهلد  ادـخ  دای  اب  اهنت  دیـشاب  هاگآ 

! تسا نارباص  اب  دنوادخ 

يدنب عمج  ریسفت و 

ناشن دوش و  یم  هدـید  یقالخا  لئاضف  شرورپ  هانگ و  زا  زیهرپ  اوقت و  و  تدابع »  » نایم یکیدزن  هطبار  هدـمآ ، الاب  رد  هک  یتایآ  مامت  رد 
و ادخ ، هار  ناکلاس  دنوش ; دراو  دـنوادخ  شتـسرپ  ّتیدوبع و  ِرد  زا  دـیاب  دـنبای  هار  سفن  بیذـهت  هب  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  دـهد  یم 

ادـخ هب  قشع  غاد  هروک  رد  ار  دوخ  دوجو  ياهیـصلاخان  دـنبلط و  يراـی  تداـبع  شیاـین و  زا  دـیاب  اوقت ، يزاـسدوخ و  قیرط  ناگدـنیوپ 
انثتسا نودب  ار  اهناسنا  همه  هیآ ، نیتسخن  رد  اتسار ، نیمه  رد  دننک . رز  تدابع  يایمیک  اب  ار  دوخ  دوجو  سم  و  دنربب ، نیب  زا  دننازوسب و 

ار امـش  ناینیـشیپ  امـش و  هک  ار  ناتراگدرورپ  مدرم ! يا  : » دـیامرف یم  دـهد ; یم  ناـشن  اـهنآ  هب  هنوگ  نیا  ار  اوقت  هار  هتخاـس و  بطاـخم 
شنیرفآ رب  هیکت  َنوُقَّتَت ) ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ْمُکَّبَر  اوُُدبْعا  ُساّنلا  اَهُّیَا  ای  !« ) دیوش راک  زیهرپ  ات  دینک  شتـسرپ  هدیرفآ 

دیوگ یم  قوف  هیآ  دنتشاد ، ناینیشیپ  لعف  رب  هیکت  اهتب ، شتـسرپ  هیجوت  يارب  یلهاج  بارعا  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  ناینیـشیپ 
زیچ همه  سک و  همه  کلام  زیچ و  همه  سک و  همه  قلاـخ  وا  يرآ ! تسا ; ناینیـشیپ  هدـننیرفآ  مه  تسامـش و  راگدـیرفآ  مه  دـنوادخ 

راکشآ امش  ناج  راسخاش  رب  اوقت  ياه  هفوکش  دیرآ ، وا  صلاخ  ّتیدوبع  يوس  هب  ور  رگا  اهتب ; هن  تسا ، تدابع  هتسیاش  وا  اهنت  تسا ;و 
روطب ار  تدابع  اوقت و  کـیدزن  هطبار  هیآ  نیا   338 هحفص تسامش . یفارخ  تدابع  زا  یـشان  امـش  یقالخا  ياهیگدولآ  نیا  دوش ;و  یم 
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: دیامرف یم  تسا ; هدش  هراشا  اوقت »  » و تسا ـ  مهم  تادابع  زا  یکی  هک  هزور ـ »  » هطبار هب  دـعب  هیآ  رد  هک  یلاح  رد  دـنک . یم  نایب  قلطم 
راگزیهرپ ات  دش ـ  هتـشون  دندوب  امـش  زا  لبق  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه  هدش ـ  هتـشون  امـش  رب  هزور  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

هب هک  دـبای  یم  رد  ینـشور  هب  سکره  َنوُقَّتَت ) ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امُک  ُمایِّصلا  ْمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَا  اـی  !« ) دـیوش
، دـنیب یم  رترود  اهیدـب  اهیتشز و  زا  و  رتکیدزن ، اهیکین  هب  ار  دوخ  دـنک ، یم  ساسحا  لد  رد  يا  هزات  يافـص  رون و  نتـشاد ، هزور  ماـگنه 

نارومأم هک  اجنآ  ات  دیآ ، یم  نییاپ  رایسب  راد ، هزور  هعماج  رد  مئارج  حطس  كرابم  هام  ماّیا  رد  هک  دهد  یم  ناشن  دنتسم  ياهرامآ  یّتح 
ردق ره  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخب  روما  نیا  دنزادرپ ! یم  رگید  ياههام  هدـنام  بقع  ياهراک  هب  هام  نیا  رد  ناشدوخ  فارتعا  هب  یماظتنا 

ءاشحف هانگ و  زا  زیهرپ  و  زامن »  » کیدزن هطبار  هب  هیآ ، نیموس  رد  دش . دهاوخ  رترود  اهیتشز  زا  دوش  رتکیدزن  دـنوادخ  ّتیدوبع  هب  ناسنا 
: تسا هدش  باطخ  نیا  هب  بطاخم  هوسا ، وگلا و  کی  ناونع  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ صخش  هیآ  نیا  رد  تسا ; هدش  هراشا  رکنم  و 
ءاشحف و ( » ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةولَّصلا  َّنِا  َةولَّصلا  ِِمقَا  َو   ) دراد یم  زاـب  هاـنگ  اـهیتشز و  زا  ار ) ناـسنا   ) زاـمن هک  راد  اـپ  رب  ار  زاـمن 

ناج نورد  رد  یـشزرا  ّدـض  تافـص  زا  يا  همـشچرس  یقالخا  ریغ  لاعفا  ماـمت  میناد  یم  و  تسا ، یقـالخا  ریغ  لاـعفا  هعومجم  تارکنم »
زا نتشاد  زاب  رد  زامن  ریثأت   339 هحفـص دراذـگ . یم  رثا  ینورب  قالخا  رد  هک  تسا  ینورد  قالخا  هشیمه  رگید ، ریبعت  هب  دراد ;و  ناسنا 

ناهج رتالاو ـ  رترب و  یناهج  رد  ار  ناسنا  شیاوتحم ، رپ  رایسب  راکذا  لاعفا و  اب  زامن  اریز  تسا ; لیلد  نیمه  هب  تسرد  زین  رکنم  ءاشحف و 
ایند هب  یطارفا  ّبح  سفن و  ياوه  نامه  هک  رکنم  ءاشحف و  یلـصا  ياه  همـشچرس  زا  ار  وا  یکیدزن  نیا  دنک ;و  یم  دراو  ادـخ ـ  هب  برق 

يرتشیب ياوتحم  ناج و  حور و  زامن  ردـق  ره  دـندرگ ;و  یم  هانگ  درِگ  رتمک  یعقاو  نارازگ  زاـمن  لـیلد ، نیمه  هب  دزاـس . یم  رود  تسا 
یم رتراکشآ  شناج  نورد  رد  قالخا  لئاضف و  ياه  هفوکش  دوش و  یم  رترود  اهیتشز  تارکنم و  زا  ناسنا  تبـسن  نامه  هب  دشاب ، هتـشاد 

ماگنه هب  لخب  و  تالکـشم ، زورب  ماگنه  هب  یبات  یب  عزج و  دـننام  یقالخا  لـئاذر  زا  یـضعب  هب  هراـشا  زا  دـعب  هیآ ، نیمراـهچ  رد  ددرگ .
هک یماگنه  تسا ـ  هدش  هدیرفآ  تقاط  مک  صیرح و  ناسنا  دـیامرف : یم  و  دـنک ، یم  انثتـسا  ار  نارازگ  زامن  اهنت  تاریخ ، هب  نتفای  تسد 
هک اهنآ  نارازگزامن ـ  رگم  دوش ـ  یم  نارگید  عنام  دزرویم و  لخب  دسر  وا  هب  یبوخ  هک  یماگنه  و  دـنک ـ  یم  یبات  یب  دـسر  وا  هب  يدـب 
ْمُه َنیِذَّلَا  َنِیلَّصُْملا ـ  َِّالا  ًاعُونَم ـ  ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اذِا  َو  ًاعوُزَج ـ  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِا  ًاعُولَه ـ  َِقلُخ  َناـْسنِْالا  َّنِا  . ) دـنروآ یم  اـج  هب  ّبترم  روطب  ار  زاـمن 

حور و يزاسکاپ  رد  شیاین  تدابع و  راگدرورپ و  كاپ  تاذ  هب  هّجوت  هک  دـنک  یم  تباث  ینـشور  هب  تاـیآ  نیا  َنوُِمئاد ) ْمِِهتالَـص  یلَع 
حور و يزاسکاپ  رد  تاکز  هلأسم  ریثأت  هب  هراشا  هیآ ، نیمجنپ  رد  دراد . میقتـسم  رثا  ییات  یب  عزج و  لخب و  دننام  یقالخا  لئاذر  زا  ناج 
هب  ) يا هقدـص  اهنآ  لاوما  زا  دـیامرف : یم  دوش ; یم  بوسحم  مهم  تاداـبع  زا  یکی  مالـسا  رد  تاـکز  میناد  یم  دـنک و  یم  سفن  هیکزت 

مهیّکزت  » ریبعت اِهب ) ْمِهیِّکَُزت  َو  ْمُهُرِّهَُطت  ًۀَقَدَص  ْمِِهلاْومَا  ْنِم  ْذُخ   ) یهد شرورپ  يزاس و  كاپ  ار  اهنآ  نآ ، هلیـسو  هب  ات  ریگب  تاکز ) ناونع 
لخب نوچمه  یلئاذر  تاکز ، هک  ارچ  دوش ، یم  لصاح  تاکز  هلیسو  هب  سفن  هیکزت  ریهطت و  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  ینـشور  لیلد  اهب »

لد نیمزرـس  رد  ار  نافعـضتسم  زا  تیاـمح  تواخــس و  یتسودـعون و  لاـهن  و  دـنک ، یم  لـئاز  حور ، زا  ار  زآ  صرح و  یتسرپاـیند و  و 
ربمایپ زا  یثیدـح  رد  دـنک : یم  رتنـشور  ار  تقیقح  نیا  زین  تسا  هدـش  لقن  هیآ  نیا  لـیذ  رد  هک  یتاـیاور   340 هحفـص دهد . یم  شرورپ 

ْنِا َو  ِِهنیمَِیب  ُنامْحَّرلا  اَهَذَخَا  ِّالا  َبِّیَّطلا ـ  ِّالا  ُهّللا  ُلَبْقَی  َو ال  بِّیَط ـ  ْنِم  ِۀقَدَِصب  ْمُکُدَـحَا  َقَّدَـصَت  ام  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
ـ  دزادرپ یمن  لالح  لام  زا  يا  هقدص  امـش  زا  سک  چـیه  ِلَبَْجلا ; َنِم  ُمَظْعَا  َنوُکَت  یّتَح  ِنامْحَّرلا  ِیف  ِنامْحَّرلا  ِّفَک  ْنِم  ُوبرَتَف  ًةَرْمَت  َْتناک 

سپـس دشاب ، امرخ  هناد  کی  رگا  یّتح  دریگ ، یم  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دـنک ـ  یمن  لوبق  لالح  زج  دـنوادخ  هّتبلا  و 
نیا هداـعلا  قوف  ّتیّمها  درادرب  رد  ییاـنعمرپ  هیاـنک  هیبـشت و  هک  ثیدـح  نیا  ( 1 !«) دوش هوک  زا  رتـگرزب  اـت  دـنک  یم  ومن  ادـخ  تسد  رد 

مهم و تادابع  زا  رگید  یکی  هب  هیآ ، نیمـشش  رد  دزاـس . یم  نشور  يونعم  لـئاسم  ادـخ و  اـب  ار  نآ  میقتـسم  طاـبترا  و  گرزب ، تداـبع 
نامیا هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دیامرف : یم  دیوگ ; یم  نخـس  اهلد ، شمارآ  رد  نآ  قیمع  ریثأت  زا  هدش و  هراشا  ادـخ  رکذ  ینعی  فورعم ،
ُِّنئَمْطَت َو  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  ! ) دریذـپ یم  شمارآ  اهلد  ادـخ  دای  اـب  دیـشاب  هاـگآ  تسا ، مارآ ) و   ) نئمطم ادـخ  داـی  هب  ناـشیاهلد  و  دـنا ، هدروآ 
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قرز و هب  قشع  تایّدام و  هب  یگتـسباو  مدع  و  ادخ ، رب  لّکوت  اب  مأوت  هشیمه  لد  شمارآ  ُبُولُْقلا ) ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الَا  ِهّللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق 
ادخ دای  نیاربانب ، دوب . دهاوخن  نآ  رد  یشمارآ  دشاب ، لد  رد  هلیذر  تافـص  نیا  رگا  هک  ارچ  تسا . دسح  لخب و  عمط و  زآ و  ایند و  قرب 

، رگید ریبعت  هب  ددرگ . راکـشآ  لد  راسخاش  رب  شمارآ  هفوکـش  ات  دشاب ، هتـشاد  لئاذر  نیا  زا  ناسنا  نتخاس  رود  رد  یقیمع  رثا  دناوت  یم 
لئاذر زا  اـهنآ  همه  مینیب  یم  میزادـنیب ، اـهینارگن  اهبارطـضا و  رطاـخ و  یناـشیرپ  حور و  یمارآاـن  ياـه  هشیر  هب  یلاـمجا  رظن  کـی  رگا 

یقرواپ 1. ( 2 .) دزاس یم  لّدـبم  شمارآ  نانیمطا و  هب  ار  یمارآ  ان  دناکـشخ و  یم  ار  اـهنآ  ادـخ  داـی  یلو  دریگ ، یم  همـشچرس  یقـالخا 
هک دییامرف ، هعجارم  هیآ  نیمه  لیذ  دلج 10 ، هنومن ، ریسفت  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  . 2 توریب .) عبط   ) هحفص 702 دلج 2 ، ملسم ، حیحص 

حور تیوقت  رد  هزور  زامن و  ریثأت  هب  هیآ ، نیرخآ  نیمتفه و  رد   341 هحفص تسا . هدمآ  اجنآ  رد  هنیمز  نیا  رد  یطوسبم  نشور و  لیلحت 
نارباص اب  دـنوادخ  اریز ) ! ) دـیریگب کمک  زاـمن  و  هزور )  ) ربص زا  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  : » دـیامرف یم  هدرک ، هراـشا  ناـسنا 

هدـش ریـسفت  هزور  هب  ربص  یمالـسا  تایاور  زا  یـضعب  رد  َنیِرباّـصلا ) َعَم  َهّللا  َّنِا  ِةولَّصلا  َو  ِْربَّصلاـِب  اُونیِعَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اـهُّیَا  اـی  !« ) تسا
سفن و ياوـه  ربارب  رد  تماقتـسا  هنوـگره  هک  دراد  یعیـسو  موـهفم  ربـص  هن  رگ  و  تسا ، ربـص  نشور  ياهقادـصم  زا  یکی  هک  ( 1) تسا
زا یثیدـح  رد  دوش . یم  لماش  ار  بئاصم  راوگان و  ثداوح  ربارب  رد  و  راـگدرورپ ، تعاـطا  قیرط  رد  تماقتـسا  ناطیـش و  ياـه  هسوسو 

َو ِْرب  َّـ صلِاب اُونیِع  َـ تْساَو هیآ  سپـس  دناوخ ، یم  زامن  دمآ  یم  شیپ  وا  يارب  یّمهم  راک  هاگره  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
نیا هب  هراشا  ( 2 () ِةولَّصلا َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْـسا  َو  َة  َـ یْالا ِهِذه  الَت  َُّمث  ِةوَلَّصلا  َیِلا  َماق  ٌعِزَف ، ٌْرمَا  َُهلاحَا  اذِا  ٌّیلع  َناک   ) دومرف یم  توالت  ار  ِةولَّصلا 

دوجو رد  ار  تماقتـسا  ربص و  تماهـش و  تعاجـش و  لّکوت و  نوچمه  یلئاضف  مهم  ياهتدابع  نیا  يرآ ! دشخب . یم  ورین  نم  هب  زامن  هک 
ایند و  مهم ، ثداوح  ربارب  رد  ینارگن  بارطـضا و  و  یلد ، ود  دـیدرت و  سرت ، نبج و  نوچمه  یقالخا  لئاذر  زا  و  دـنک ، یم  هدـنز  ناسنا 
لباق شخب  هک  هنوگ  نامه  دـنک ، یم  هدـنز  ناسنا  دوجو  رد  ار  یقالخا  لئاضف  زا  یّمهم  شخب  بیترت ، نیا  هب  دزاس ;و  یم  رود  یتسرپ ،

. دناریم یم  ار  لئاذر  زا  یهّجوت 

هجیتن

هیآ لیذ  هحفص 166 ، دلج 1 ، ناهرب ، ریسفت  تسا ;و  ثحب  دروم  هیآ  هباشم  هک  هرقب  هروس  هیآ 45  لیذ  دلج 1 ، نایبلا ، عمجم  یقرواپ 1 .
َوُه ُْربَّصلا  : » دومرف ِةولَّصلا » َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْـسا   » هیآ لـیذ  رد  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح  رد  هرقب ـ  هروس  ، 153
دمآ الاب  رد  هچنآ  زا   342 هحفص هحفص 154 . دـلج 1 ، نازیملا ، لقن  قبط  یفاک ، لوصا  . 2 هحفص 294 ) دلج 93 ، راونالاراحب ، « ) ُمْوَّصلا
دنچ رد  ناوت  یم  ار  ریثأت  نیا  دـنراد ; قالخا  بیذـهت  رد  فلتخم  تاهج  زا  یقیمع  رایـسب  رثا  تادابع  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  یبوخب 

لامعا و بقارم  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  اهناسنا  یگدـنز  مامت  رد  راگدرورپ  روضح  شنیرفآ و  أدـبم  هب  هّجوت  1 ـ  درک : هصالخ  تهج 
هانگ میرک ، دنوادخ  رضحم  رد  و  تسادخ ، رضحم  ملاع  هک  ارچ  دنک ، لرتنک  دناوت  یم  هک  اجنآ  ات  ار  سفن  ياوه  و  دشاب ، شیوخ  راتفر 

، تسا هدمآ  اهاعد  ًاصوصخم  تادابع و  رد  هک  وا  لامج  لالج و  تافـص  هب  هّجوت  2 ـ  تسا . یـساپسان  نیع  ندومیپ  فالخ  هار  ندرک و 
لماـکت ریـسم  رد  دـنک و  سکعنم  دوخ  ناـج  حور و  نورد  رد  ار  همیرک  فاـصوا  نآ  زا  يوترپ  هک  دـنک  یم  توـعد  ار  هدـننک  شیاـین 

يوق و هدـنراد  زاـب  رثا  زین  دوـش ، یم  یـسرباسح  اـجنآ  رد  زیچ  همه  هک  یگرزب  هاـگداد  ناـمه  داـعم ، هب  هّجوـت  3 ـ  دریگ . رارق  یقـالخا 
لباق ریغ  ّتینارون  افص و  دشاب ، نآ  بادآ  بلق و  روضح  اب  رگا  شیاین  تدابع و  4 ـ  دراد . ناسنا  مسج  حور و  يزاسکاپ  يارب  يدنمورین 

اب هتخیمآ  تدابع  کی  زا  سپ  ناسنا  لـیلد ، نیمه  هب  درادـن ; تمواـقم  باـت  هلیذر  قـالخا  تاـملظ  نآ  ربارب  رد  هک  دروآ  یم  یفیـصوت 
ریس مسر  هار و  نایب  یقالخا و  ياهـشزومآ  زا  تسا  ّولمم  اهاعد  تادابع و  ياوتحم  5 ـ  دنیب . یم  رتکیدزن  اهیکین  هب  ار  دوخ  بلق ، روضح 

زا هّللا  یلا  ناکلاس  يزاس و  دوخ  ناقـشاع  دـهد . یم  هنیمز  نیا  رد  ناـسنا  هب  یگرزب  ياهـسرد  زین  اـهنآ  رد  ّتقد  هک  هّللا ، یلا  كولـس  و 
تولخ رد  ًاصوصخم  راگدرورپ  اب  زاین  زار و  تاجانم و  شیاین و  تدابع و  نودب  دنـسرب و  دوخ  يالاو  فده  هب  دنناوت  یم  تدابع  قیرط 
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. دنرب یمن  ییاج  هب  هار  ناهاگرحس  رد  هژیوب  و 

یمالسا تایاور  رد  حور ، شیالاپ  رد  تادابع  ریثأت 

نآ مامت  حرش  و  دوش ، یم  هراشا  لیذ  رد  نآ ، زا  يا  هشوگ  هب  هک  دراد  يا  هدرتسگ  عیسو و  رایسب  باتزاب  یمالسا  تایاور  رد  هلأسم  نیا 
سوفن و بیذهت  رد  تدابع  ریثأت  هب  هراشا  هدمآ ، نایم  هب  ماکحا  هفـسلف  زا  نخـس  هک  یتایاور  مامت  رد  1 ـ  تسا : یّلقتسم  باتک  روخ  رد 

ًاریِهْطَت َناِمیْالا  ُهّللا  َضَرَف  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  راصق  تاملک  رد  هلمج ، زا  تسا ; هدش  لد  يافـص  حور و  شیالاپ 
زا لد  ریهطت  يارب  ار  ناـمیا  دـنوادخ  ِْقلَْخلا ; ِصـالْخِِال  ًءـالِتبِا  َماـیِّصلا  َو  ِقْزِّرِلل ، ًاـبیبْسَت  َةاـکَّزلا  َو  ِْربِْکلا  ِنَع  ًاـهیْزنَت  َةولَّصلاَو  ِكرِّشلا ، َنِم 

شرورپ يارب  يا  هلیـسو  ار  هزور  و  هداد ، رارق  يزور  ببــس  ار  تاـکز  و  ّربـکت ، زا  ندـش  كاـپ  يارب  ار  زاـمن  و  هدوـمرف ، بـجاو  كرش 
هدید ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  مالـسا  يوناب  فورعم  هبطخ  رد  یتوافت  رـصتخم  اب  ینعم  نیمه  هیبش   343 هحفص ( 1  ...«) ناگدنب صالخا 

َو ِسْفَّنِلل  ًۀَـیِکَْزت  َةاکَّزلا  َو  ِْربِْکلا ، ِنَع  ْمَُکل  ًاـهیِْزنَت  َةولَّصلا  َو  ِكرِّشلا ، َنِم  ْمَُکل  ًاریهْطَت  َناـمیْالا  ُهّللا  َلَـعَجَف  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  دوش  یم 
يارب يا  هلیسو  ار  زامن  تسا و  هداد  رارق  كرش  زا  امش  يزاسکاپ  ببـس  ار  نامیا  دنوادخ  ِصالْخِِْالل ; ...  ًاتِیْبثَت  َمایِّصلا  َو  ِقْزِّرلا ، ِیف  ًءاِمن 

صولخ تیبثت  لـماع  ار  هزور  و  يزور ، ّومن  و  یتـسرپ ) اـیند  صرح و  لـخب و  زا   ) سفن هیکزت  بجوم  ار  تاـکز  و  ربـک ، زا  بولق  ریهطت 
یم يراج  لالز  بآ  رهن  هب  هیبشت  ار  زامن  هدـمآ ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  زامن  هراـبرد  هک  یفورعم  ثیدـح  رد  2 ـ  ( 2 .«) ّتین

زا يزیچ  نآ ، رثا  رب  هک  تسا  یهیدـب  دـنک ; وش  تسـش و  نآ  رد  راب  جـنپ  ار  دوخ  ناـسنا  زور  همه  دـشاب و  ناـسنا  هناـخ  رد  رب  هک  دـنک 
تاداـبع زا  کـی  ره  هراـبرد  بیترت ، نیمه  هب  و  ( 3 .) تساعّدـم نیا  رب  ینـشور  لیلد  زین  ثیدـح  نیا  دـنام ; یمن  یقاب  يو  رد  اـهیگدولآ 
یــسوم نـب  ّیلع  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  3 ـ  تسا . یناـسنا  سوفن  بیذـهت  رد  تداـبع  ریثأـت  ياـیوگ  دـهاش  هک  هدـش  رکذ  يراـثآ 
َنیِکِرات َو ال  ِهِرْکَِذل  َنیـسان  اُونوُکَی  ّالَِئل  َلِیق  ْمُهَدَّبَعَت ؟ َِملَف  َلاق  ْنِاَف  : » میناوخ یم  نینچ  یّلک  روطب  تدابع  راثآ  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) اضّرلا

یـسک رگا  ْمُُهبُوُلق ; ْتَسَقَف  ُدَـمَالا  ُمِهیَلَع  َلاََطل  دُّبَعَت ، ِْریَغب  اوُکُِرت  ْوَلَف  ْمُهُماِوق ، َو  ْمُهُحالَـص  ِهیف  َناک  اذِا  ِِهیْهن ، َو  ِهِْرمَا  ْنَع  َنیِهال  ـال  َو  ِِهبَدَِـال ،
تسا نآ  رطاخ  هب  نیا  دوش ، یم  هتفگ  خساپ  رد  دراد )؟ اهنآ  تدابع  هب  زاین  رگم   ) هداد تادابع  روتسد  شناگدنب  هب  دنوادخ  ارچ  دیوگب :

ماوق حالص و  نآ  رد  هک  ارچ  دنوشن ، لفاغ  وا  یهن  رما و  زا  و  دننکن ، كرت  وا  هاگشیپ  رد  ار  بدا  و  دنراپسن ، یـشومارف  هب  ار  ادخ  دای  هک 
ياهلد اذل  دنوش ) یم  لفاغ  ادخ  دای  زا  و   ) درذگ یم  اهنآ  رب  يدایز  تّدم  دـنوش ، اهر  تدابع  شتـسرپ و  نودـب  مدرم  رگا  و  تسا ، اهنآ 

(س) ارهز همطاف  ترـضح  یگدـنز  باتک  هب  . 2 هلمج 252 . راصق ، تاـملک  هغـالبلا ، جـهن  یقرواـپ 1 . ( 1 .«) دـنک یم  ادـیپ  تواسق  اهنآ 
تداـبع هک  دوـش  یم  نشور  بیترت ، نیا  هـب   344 هحفص ةالصلا .) رارـسا  باتک   ) هحفص 339 دلج 1 ، ءاضیبلا ، ۀّـجحم  . 3 دوش . هعجارم 

رد 4 ـ  تسا . نورب  نورد و  حالـصا  هیاـم  ریمخ  زین  نآ  هک  تسادـخ  داـی  هیاـم  و  دـنک ، یم  رایـشه  ار  حور  و  رادـیب ، ار  بلق  راـگدرورپ 
َهِیف ام  َمـَع  : » دیامرف یم  زامن  هدنزاس  راثآ  ندرمش  رب  نمض  رد  هک  میناوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) اضّرلا یسوم  نب  ّیلع  ماما  زا  يرگید  ثیدح 
ِیف ُنو  ُـ کَی َو  یغ  ـ ْطَی َو  َرُط  ـ ْبَیَف ـُه ، َِقلاخ َو  ُهَرِّبَد  ُمـ َو  ُهَدِّیَـس  ُْدبَْعلا  یِْـسنَی  َـّال  ِئل ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  ِرْکِذ  یلَع  ِۀَـمَواد  ـ ُْملا َو  ِباج  ـ یالا َنِم 

دنوادـخ رکذ  موادـت  ببـس  تدابع ، هک  نیا  رب  هوالع  ِداسَْفلا ; ِعاْونَا  ْنَع  َُهل  ًاـِعنام  َو  َیِـصاعَْملا  ِنَع  َُهل  ًارِجاز  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ِهِما  ـ ِیق َو  ِهِّبَر  ِلـ ِهِرْکِذ 
هب و  دوشن ، وا  رورغ  یتسم و  هیام  یهلا  ياهتمعن  و  دـنکن ، شومارف  ار  شقلاـخ  ّربدـم و  یلوم و  هدـنب  اـت  دوش ، یم  زور  بش و  رد  لاـعتم 

ثیدح رد  5 ـ  ( 2 .«) دوش یم  داسف  عاونا  عناـم  دراد و  یم  زاـب  یـصاعم  زا  ار  يو  وا ، ربارب  رد  ماـیق  راـگدرورپ و  داـی  و  دزیخن ، رب  ناـیغط 
َْمل ْمَا  ُُهتالَـص  ْتَِلُبق  ْنَا  َمَْلعَی  ْنَا  َّبَحَا  ْنَم  : » تسا هدمآ  نینچ  نآ  یلوبق  نازیم  زامن و  راثآ  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید ،

دنیبب هن  ای  هدش  لوبق  وا  زامن  ایآ  دنادب  دهاوخ  یم  سک  ره  ْتَِلُبق ; ُْهتَعَنَم  ام  ِرْدَِـقبَف  ِرَْکنُْملا ، َو  ِءاْشحَفلا  َنِع  ُُهتالَـص  ْتَعَنَم  ْلَه  ْرُْظنَْیلَف  ْلَبُْقت 
اب ترابع  نیا  ( 3 !«) تسا هدش  لوبق  شزامن  هتشاد  زاب  ار  وا  هک  هزادنا  نامه  هب  هن ؟ ای  تسا  هتـشاد  زاب  اهیدب  اهیتشز و  زا  ار  وا  شزامن  ایآ 
زا یهن  اهیبوخ و  هب  توعد  یقالخا و  لیاسم  اب  یگنتاگنت  میقتسم و  هطبار  لماک  حیحـص و  زامن  هک  دنک  یم  نشور  حوضو ، تحارص و 
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فیلکت هدننک  طاقـسا  تسا  يزامن  رگید  ریبعت ، هب  دنا ;و  هتخادرپ  زامن  مسج  هب  اهنت  درادـن ، ار  رثا  نیا  ناشزامن  هک  اهنآ  دراد ;و  اهیدـب 
َمْوَّصلا َّنَا  : » میناوخ یم  نینچ  هزور  هفسلف  دروم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد  6 ـ  راگدرورپ . لوبق  دروم  هن 

َو ِمَعِّنلا ، یَلَع  ُرْکُّـشلا  َو  ِنِطاـْبلا ، َو  ِرِهاّـظلا  ُةَراـمَع  َو  ِحِراوَجلا ، ُةَراـهَط  َو  ِْبلَْقلا  ُءافَـص  ِهیف  َو  ِِّیناوـْیَحلا ، ِعـْبَّطلا  َةَوْهَـش  َو  ِسْفَّنلا  َداُرم  ُتیُمی 
َو ِتاـِئیَّْسلا ، ِفیِفَْخت  َو  ِۀَّمِْهلا ، ِراـسِْکنِا  ُبَبَـس  َو  ِهّللا ، َیِلا  ِءاـِجْتلالا  ِلـْعَج  َو  ِءاـُکْبلا  َو  ِعوُـشُْخلا ، َو  ِعُّرَـضَّتلا  ُةَداـیِز  َو  ِءارَقُْفلا ، َیِلا  ُناـسْحالا 

یم ورف  ار  نآ  نایغط  و   ) دناریم یم  ار  یناویح  تعیبط  توهـش  سفن و  ياوه  هزور  یـصُْحی ; ام ال  ِِدئاوَْفلا  َنِم  ِهیف  َو  ِتانَـسَْحلا ، ِفیِعْـضَت 
عّرـضت و ینوزف  و  ارقف ، هب  ناسحا  و  اهتمعن ، رب  رکـش  و  ناسنا ، نورد  نوریب و  يدابآ  و  ءاـضعا ، یکاـپ  بلق و  يافـص  نآ  رد  و  دـناشن ،)

تانسح ینوزف  و  تائّیـس ، ندش  مک  اهیگتـسبلد و  نتـسکش  ببـس  و  راگدرورپ ، هب  ءاجتلا  يارب  تسا  يا  هلیـسو  تسا ;و  هیرگ  عوشخ و 
.2 ثیدح 39 . هحفص 39 ، ، 1 دلج نیلقّثلا ، رون  لقن  قباطم  اـضّرلا ، راـبخا  نویع  یقرواپ 1 . ( 1 .«) تسا يرامـشیب  دـئاوف  نآ  رد  تسا ;و 

ثیدـح نیا  رد   345 هحفـص توبکنع . هروس  هیآ 45  لـیذ  هحفـص 285 ، دـلج 8 ، ناـیبلا ، عمجم  . 3 هحفـص 4 . دلج 3 ، هعیّـشلا ، لئاسو 
ثیدـح اب  ار  راد  هنماد  ثحب  نیا  7 ـ  تسا . یقالخا  لاعفا  تلیـضف و  تافـص  زا  يا  هعومجم  هک  هدش  رکذ  هزور  يارب  تبثم  رثا  هدراهچ 

لئاسو  » هب دـنناوخب  هنیمز  نیا  رد  ار  يرتشیب  بلاطم  دنـشاب  لیام  هک  یناسک  و   ) میهد یم  نایاپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید 
ِرَفَّظلا ُناـهُْرب  ِةَداــب  ـ ِْعلا ُماَود  : » دوـمرف دــننک ،). هـعجارم  راونــالاراحب »  » هـب نـینچمه  و  تاداــبع ، زا  کــی  ره  نیتـسخن  باوـبا  هعیـّـشلا ،»

غارس هب  دیاب  دنوش  دنمتداعس  دنهاوخ  یم  هک  اهنآ  يرآ ! ( 2 .«) تسا تداعس  هب  لوصو  رب  یلیلد  تدابع ، يریگ  یپ  رارم و  ـ تسا ; ِةَداع ـ َّسلِاب
! دنورب راگدرورپ  شیاین 

هجیتن

همه لقن  زا  نخـس  هلاطا  مدع  رطاخ  هب  هدش و  دراو  ییاور  فورعم  بتک  يال  هبال  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  تایاور  الاب و  تایاور  زا 
ره ًاصوصخم  دزاس . یم  نشور  ار  سوفن  بیذـهت  لد و  يافـص  حور و  يزاسکاپ  تدابع و  کیدزن  رایـسب  هطبار  میدیـشوپ ، مشچ  اـهنآ 

دلج 93، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . دوب . دهاوخ  رت  يوق  ریثأت  نیا  دشاب ، بادآ  بلق و  روضح  اب  هتخیمآ  رتایر و  یب  رتصلاخ و  تدابع  ردـق 
هناصلخم هناصلاخ و  ار  یتدابع  یتقو  ناسنا  هک  تسا  سوسحم  ًالماک  هلأـسم  نیا   346 هحفص هرامش 5147  مکحلا ، ررغ  . 2 هحفص 254 .

رتشیب اهیبوخ  هب  وا  لیم  دـنک ، یم  ساسحا  دوخ  ناج  بلق و  رد  يرگید  يافـص  ّتینارون و  نآ  زا  دـعب  دـهد ، یم  ماجنا  بلق  روضح  اب  و 
قح ربارب  رد  میلست  ّتیدوبع و  عضاوت و  عوضخ و  حور  دنیب و  یم  رتکیدزن  ادخ  هب  ار  دوخ  ددرگ ; یم  نوزفا  اهیدب  زا  وا  رفّنت  دوش و  یم 

كرتشم رثا  هژیو ، ریثأت  کی  مادک  ره  دـنراد و  كرتشم  رثا  کی  تادابع  همه  هک  تسا  هّجوت  لباق  هتکن  نیا  دـنیب . یم  هدـنز  دوخ  رد  ار 
مادـک ره  هژیو  رثا  و  تسا . تلفغ  كرت  يرایـشوه و  يرادـیب و  و  قح ، لـباقم  رد  میلـست  صـالخا و  عوـضخ و  حور  شرورپ  اـهنآ  همه 

یم رد  لقع  يورین  لرتنک  تحت  ار  سفن  ياوه  يوق و  ار  هدارا  هزور  و  دـنک ، یم  رکنم  ءاشحف و  زا  یهن  زامن  تسا ; تدابع  نآ  بسانتم 
مک ار  یتسرپ  ایند  صرح و  لخب و  تاکز ، و  دزاس ، یم  رود  تایح  تاقّلعت  یگدـنز و  ياه  قرب  قزر و  مامت  زا  ار  ناـسنا  جـح ، دروآ ;
هب ار  وا  و  دنک ، یم  ادخ  لامج  لالج و  تافص  زا  یکی  هّجوتم  ار  ناسنا  راکذا ، زا  کی  ره  تسا ;و  لد  شمارآ  هیام  ادخ  رکذ  دنک . یم 

دریگ و یم  هرهب  نآ  ّماع  تارثا  زا  مه  دروآ ، یم  اج  هب  ار  تادابع  نیا  همه  هک  یـسک  بیترت ، نیا  هب  دیامن . یم  قیوشت  قح  اب  یگنهامه 
تدابع و نیاربانب ، دهد ; شرورپ  دوخ  دوجو  رد  اهنآ  وترپ  رد  ار  یقالخا  لیاضف  دناوت  یم  دنک ;و  یم  هدافتسا  اهنآ  هژیو  تاریثأت  زا  مه 
هب اهنت  میشاب و  انشآ  تدابع  هفسلف  حور و  اب  هک  نیا  رب  طورشم  تسام ، يزاس  دوخ  ّرثؤم  ياهماگ  زا  یکی  راگدرورپ ، ربارب  رد  ام  شیاین 

. تشاد میهاوخ  يا  هناگادج  ثحب  نآ  هداعلا  قوف  ّتیّمها  رطاخ  هب  ادخ  رکذ  هرابرد  هّتبلا ، مینکن ! تعانق  نآ  مسج 

حور شرورپ  ادخ و  دای 
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رد تدابع  ّمهم  ياه  هخاش  زا  یکی  ناونع  هب  رکذ  يارب  يا  هداعلا  قوف  ّتیّمها  یمالسا  تایاور  دیجم و  نآرق  زا  يوریپ  هب  قالخا  ياملع 
هدرک رکذ  يراکذا  كولس ، ریس و  لحارم  زا  هلحرم  ره  يارب  دنتسه ;و  لئاق  سفن  بیذهت  یهاگآ و  يرادیب و  ناج و  حور و  يزاسکاپ 

و ُنامْحَر ) ای   » هیلا ياهتمحر  بلج  هلحرم  رد  و  ُبیسَح » ای   » سفن هبساحم  هلحرم  رد  و  ُراّفَغ » ای   » رکذ هب  هّجوت  هبوت ، هلحرم  رد  ًالثم ، دنا ;
رکذ ناونع  هب  یلو  دـیامیپ ; یم  هک  یئاهریـسم  دراد و  ناـسنا  هک  تسا  یتـالاح  بساـنت  هب  راـکذا  نیا   347 هحفـص نآ . لاثما  ُمیْحَر » ای  »
ربارب رد  تسا و  تانـسح  نیرتهب  تادابع و  نیرتگرزب  زا  ادـخ  رکذ  يرآ ! دورو . دـصق  ناونع  هب  هن  تسا ، بوخ  یلاـح  ره  رد  هک  قلطم 

تداعس نمـشد  نیرتگرزب  هکار  رورغ  یهاوخدوخ و  ياه  هدرپ  دشخب . یم  ّتینوصم  ناسنا  هب  ناطیـش  ذوفن  سفن و  ياه  هسوسو  مجاهت 
ادخ رکذ  دزاس . یم  هاگآ  دنک  یم  دـیدهت  ار  يو  تداعـس  هک  یتارطخ  زا  دـنک و  یم  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  وا  درد ، یم  تسا  ناسنا 
یم روراب  افوکش و  ار  اوقت  تلیـضف و  ياهرذب  عاونا  دراب و  یم  ناسنا  بلق  حور و  نیمزرـس  رب  هک  تسا  ناراب  شخبتایح  ياه  هناد  دننام 
رکذ ّتیّمها  میدرگ و  یم  زاب  دیجم  نآرق  هب  هراشا  نیا  اب  تسا . مک  زاب  دوش  هتفگ  نخـس  تدابع  نیا  ّتیّمها  هرابرد  هزادـنا  ره  و  دزاس ،
ِِمقَا 2 ـ  هیآ 28 ) دعر ، هروس   ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الَا  ِهّللاِرْکِذـِب  ـْم  ُُهبو ـ ُُلق ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیذَّلَا  1 ـ  مینک : یم  وجتسج  نآ  رد  ار  هّللا 
ِِمقَا َو  ینْدـُبْعاَف  َـا  نَا ِّالا  َهِلا  ـال  ُهّللا  َـا  نَا ِینَّنِا  3 ـ  هیآ 45 ) توبکنع ، هروس   ) ُرَبْـکا ِهّللا  ُرْکِذـَلَو  ِرَْکنُْملا  َو  ِءاـشحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةوَلَّصلا  َّنِا  َةولَّصلا 

يرْکِذ ْنَع  َضَرْعَا  ْنَم  َو  5 ـ  هیآ 42 ) هط ، هروس   ) يِرْکِذ یف  اِینَت  َو ال  یتایِآب  َكوُخَاَو  َْتنَا  ْبَهِْذا  4 ـ  هیآ 14 ) هط ، هروس   ) يِرْکِِذل َةوَلَّصلا 
َكاْنیَع ُدْعَتال  َو  ُهَهْجَو  َنوُْدیُری  ِّیِـشَْعلا  َو  ِةودَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  َنیذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو  6 ـ  هیآ 124 ) هط ، هروس   ) اْکنَـض ًۀَشیعَم  َُهل  َّنِاَف 

ْنَم ْنَع  ْضِرْعَاَف  7 ـ  هیآ 28 ) فهک ، هروس   ) ًاطُُرف ُهُْرمَا  َناکَو  ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  انِرْکِذ  ْنَع  ُهَْبلَق  اْنلَفْغَا  نَم  ْعُِطت  َو ال  اینُّدلا  ِةوَیَْحلا  َۀَنیز  ُدـیُرت  ْمُْهنَع 
ـ  ًالیصَا َو  ًةَرُْکب  ُهوُحِّبَـس  َو  ًاریثَک  ًارْکِذ  َهّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  8 ـ  هیآ 29 ) مجن ، هروس   ) اینُّدـلا َةوَیَْحلا  ِّالا  ْدُِری  َْمل  َو  انِرْکِذ  ْنَع  یَّلََوت 
ات تایآ 41  بازحا ، هروس   ) ًامی ـ حَر َنینِمؤُْملِاب  َناـک  َو  ِروُّنلا  َیِلا  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل  ُُهتَِکئـالَم  َو  ْمُْکیَلَع  یِّلَُـصی   348 هحفص يذَّلا  َوُه 
هیآ هدئام ، هروس   ) ِةوَلَّصلا ِنَع  َو  ِهّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَّدُصَی  َو  ِرِْسیَْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِیف  َءاضْغَْبلا  َو  َةَوادَْعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُْوی  ْنَا  ُناْطیَّشلا  ُدیُری  امَّنِا  9 ـ  ( 43

نامیا هک  دنتـسه  یناسک  ناگتفای ) تیادـه  ( ـ  1 همجرت : هیآ 37 ) رون ، هروس   ) ِهّللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌعـَْیب  ـال  َو  ٌةَراـِجت  ْمِهیْهُلتـال  ٌلاـجِر  10 ـ  ( 91
هک راد  اپ  رب  ار  زاـمن  2 ـ  دبای ! یم  شمارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  اهنت  دیـشاب ، هاگآ  تسا ;  ( مارآ و   ) نئمطم ادـخ  دای  هب  ناشیاهلد  دـنا و  هدروآ 
ارم تسین ! نم  زج  يدوبعم  متـسه ، هّللا »  » نم یـسوم )! يا  ( ـ  3 تسا ! رتمهم  ادـخ  دای  دراد و  یم  زاب  هانگ  اـهیتشز و  زا  ار ) ناـسنا   ) زاـمن
نم دای  زا  سکره  و  5 ـ  دینکن ! یهاتوک  نم  دای  رد  دیورب و  نم  تایآ  اب  تردارب  وت و  نونکا ) ( ـ  راد 4 اپب  نم  دای  يارب  ار  زامن  تسرپب و 
اهنت دنناوخ و  یم  رـصع  حبـص و  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  شاب  یناسک  اب  6 ـ  تشاد ! دهاوخ  یگنت  تخـس و )  ) یگدنز دوش  نادرگ  يور 
لفاغ دوخ  دای  زا  ار  ناشبلق  هک  یناسک  زا  و  ریگمرب ! اـهنآ  زا  ار  دوخ  نامـشچ  اـیند  ياـهرویز  رطاـخ  هب  زگره  دـنبلط و  یم  ار  وا  ياـضر 

دنادرگ یم  يور  ام  دای  زا  هک  یـسک  زا  7 ـ  تسا ! یطارفا  ناشیاهراک  دـندرک و  يوریپ  سفن  ياوه  زا  هک  اهنامه  نکم ، تعاطا  میتخاس 
ار وا  ماش  حبـص و  و  دینک ـ  دای  رایـسب  ار  ادخ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  8 ـ  نک ! ضارعا  دـبلط  یمن  ار  ایند  يّدام  یگدـنز  زج  و 

امش ات  دننک ،) یم  تمحر  ياضاقت  امش  يارب  زین   ) وا ناگتشرف  و  دتسرف ، یم  تمحر  دورد و  امش  رب  هک  تسا  یـسک  وا  دییوگ ـ ! حیبست 
9 تسا . هدوب  نابرهم  هراومه  نانمؤم  هب  تبسن  وا  ددرگ ، نومنهر  اوقت ) ملع  نامیا و   ) رون يوس  هب  هانگ ) كرـش و  لهج و   ) تاملظ زا  ار 
ـ  10 دراد ! زاب  زامن  زا  ادـخ و  دای  زا  ار  امـش  دـنک و  داجیا  هنیک  توادـع و  امـش  نایم  رد  رامق  بارـش و  هلیـسو  هب  دـهاوخ  یم  ناطیـش   ـ

! دـنک یمن  لفاغ  تاکز  يادا  زامن و  نتـشاد  اپرب  ادـخ و  داـی  زا  ار  ناـنآ  يا  هلماـعم  تراـجت و  چـیه  هک  دنتـسه ) یناـسک  اـهنآ   ) ینادرم
349 هحفص

يدنب عمج  ریسفت و 
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یقالخا لئاضف  هب  دناهرب و  اهـشزغل  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  هک  یـشمارآ  تسا ; اهلد  شمارآ  رد  ادـخ  دای  ریثأت  زا  نخـس  هیآ ، نیتسخن  رد 
َنیذَّلَا .« ) تسا مارآ  نئمطم و  ادخ  رکذ  هب  ناشیاهلد  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  ناگتفای ) تیاده   ) اهنآ دـیامرف : یم  دـیارایب ;

ادخ دای  اب  اهنت  دیشاب ، هاگآ  : » دیازفا یم  هدرک ، نایب  یّلک  هدعاق  کی  تروص  هب  ار  ینعم  نیمه  سپـس  ِهّللا ) ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ 
هدـنیآ رطاـخ  هب  هاـگ  اـهینارگن  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  هداـعلا  قوف  شمارآ  نیا  ُبُولُْقلا ) ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِذـِب  ـالَا  !« ) دـبای یم  شمارآ  اـهلد 

دننام یناوتان و  یگدـنامرد و  يرامیب و  لاگنچ  رد  يراتفرگ  ای  اهتمعن  لاوز  لامتحا  زا  ًالثم ، دراد ; شیپ  رد  هک  تسا  یمهبم  کـیرات و 
، ایند هب  تبـسن  یگتخابلد  یتسرپایند و  زین  و  دراد ، یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  رکف  یگدـنز ، کیرات  هتـشذگ  هاـگ  و  دوش ، یم  یـشان  نآ 
لخب و دوش . ناسنا  شمارآ  بلـس  ینارگن و  يارب  یلماع  دـناوت  یم  اهنیا  زا  کی  ره  گرم ، زا  تشحو  سرت و  اـهمّهوت و  اـه و  نظ  ءوس 
میحر و نامحر و  میرک و  داوج و  هک  يدنوادخ  نامه  ادخ ، دای  تسا . ناسنا  ینارگن  لماوع  زا  زین  اهنآ  دـننام  عمط و  صرح و  دـسح و 

هدارا ربارب  رد  يا  هدیچیپ  رما  ره  و  ناسآ ، شتردق  ربرب  رد  یلکـشم  ره  ّلح  هک  يدـنوادخ  تسا ـ  زاون  هدـنب  هدنـشخب و  قزار و  قلاخ و 
سفن هک  تسا  هّجوت  لباق  هتکن  نیا  تسا . یقالخا  لئاضف  شرورپ  ببس  اهلد و  شمارآ  هیام  راگدرورپ  نینچ  دای  يرآ ! تسا . هداس  شا 

ِیلُخْداَو يِدابِع  ِیف  ِیلُخْداَف  ًۀَّیِضْرَم  ًۀَیِـضار  ِکِّبَر  یِلا  یعِجِْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  اَی   » باطخ هب  بطاخم  هک  تسا  یـسفن  نامه  هَّنئمطم 
کلس رد  سپ  تسا ، دونشخ  وت  زا  وا  مه  يدونـشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  درگ  زاب  تراگدرورپ  يوس  هب  هنئمطم ! سفن  يا  ِیتَّنَج ;

زاب تارکنم  اهیتشز و  زا  ار  ناسنا  زامن  هک  هتکن  نیا  ناـیب  زا  دـعب  هیآ ، نیمود  رد   350 هحفص ( 1 !«) وش دراو  متـشهب  رد  يآرد و  مناگدنب 
ادخ دای  يرآ ! ُرَبْکَا )  ِهّللا  ُرْکَِذل  َو  !« ) تسا رتالاب  مه  زامن  زا  ادـخ  رکذ  دـیامرف « : یم  ِرَْکنُْملا )  َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةوَلَّصلا  َّنِا   ) دراد یم 
هّللا رکذ  نیمه  رطاخ  هب  زین  دوش  یم  رکنم  ءاشحف و  كرت  ببـس  زاـمن  رگا  دـشاب ; یم  دوجو  شخب  نیرتفیرـش  حور  و  تسا ، زاـمن  حور 

زا ار  ناسنا  اهتمعن  نیا  يروآ  دای  و  تسا ، قرغ  نآ  رد  ناسنا  دوجو  مامت  هک  دزادنا  یم  وا  ياهمتعن  دای  هب  ار  ناسنا  ادـخ  دای  اریز  تسا ;
یم یهلا  لدـع  هاگداد  تماـیق و  زور  داـی  هب  ار  وا  رگید ، يوس  زا  دـنک . یم  هدنمرـش  هاـنگ  زا  دراد و  یم  زاـب  تمعن ، هدنـشخب  یناـمرفان 

تازاجم هدامآ  ار  تازاجم  نارومأم  و  رـضاح ، اجنآ  رد  ار  شیوخ  لامعا  هدنورپ  دنیب و  یم  قح  گرزب  هاگداد  ربارب  رد  ار  دوخ  دزادنا ;
يارب يرگید  لماع  نیا  دـنک ;و  یم  هدـهاشم  نیرب  تشهب  رد  ادـخ  بوخ  ناگدـنب  زا  یئاریذـپ  هدامآ  ار  تمحر  ناگتـشرف  و  ناراکدـب ،

ادخ رکذ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ُرَبْکَا » ِهّللا  ُرْکَِذل  َو   » هلمج دنا : هتفگ  نارّسفم  زا  یضعب  تسا . قالخا  ّدض  ياهراک  كرت  نایـصع و  كرت 
شا هدنب  زا  ادخ  هک  تسا  يدای  اجنیا  رد  هّللا » رکذ   » زا روظنم  هک  تسا  هدش  هداد  زین  لامتحا  نیا  تسا . ناگدنب  تادابع  لامعا و  نیرترب 

زیچ ره  زا  دهد و  یم  قوس  یگدنب  ّتیدوبع و  هیلاع  تاجرد  هب  ار  وا  ادـخ  دای  نیا  و  ( 2 .() دراد ادخ  زا  هدنب  هک  يدای  ربارب  رد   ) دنک یم 
نب یـسوم  هب  یهلا  یحو  نیتـسخن  زا  نخـس  هیآ ، نیموس  رد  دراد . يرتـشیب  بساـنت  هیآ  ینعم  اـب  لّوا  لاـمتحا  یلو  تسا ; رتـالاو  رترب و 
ارم تسین ، نم  زج  يدوبعم  متـسه ! ادـخ  نم  دینـش : ار  یهلا  ماـیپ  نیا  یتخرد  راـنک  زا  نمیا ، يداو  روط و  نیمزرـس  رد  هک  تسا  نارمع 

هفسلف تقیقح ، رد  اجنیا ، رد  يرْکِِذل ) َةوَلَّصلا  ِِمقَا  َو  ینُْدبْعاَف  َـا  نَا ِّالا  َهِلا  ُهّللا ال  َـا  نَا ِینَّنِا  !« ) یشاب نم  دای  هب  ات  راد  اپرب  ار  زامن  نک ، شتسرپ 
رطاخ هب  نیا  هدش و  دزشوگ  هّللا  رکذ  هب  هّجوت  مالسلا ) هیلع  ) یسوم هب  یهلا  یحو  نیتسخن  رد  و  تسا ، هدش  هدرمش  ادخ  رکذ  زامن  یلصا 
هروس یقرواپ 1 . تسا . هدش  رکذ  دیحوت  ثحب  زا  دعب  هلـصافالب  هّللا  رکذ  زامن و  هلأسم  هک  نیا  صوصخب  تسا ، رکذ  هداعلا  قوف  ّتیّمها 

، دنتسه نوراه  شردارب  یسوم و  بطاخم  هیآ ، نیمراهچ  رد   351 هحفص هحفص 266 . دلج 2 ، اضیبلا ، ۀّجحملا  . 2 ات 30 .  تایآ 27  رجف ،
وت و دیامرف : یم  دندرگ ، هدامآ  نوعرف  اب  هزرابم  يارب  دنوش  یم  رومأم  و  هدش ، رداص  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم تّوبن  نامرف  هک  نامز  نآ  رد 

َكوُخَاَو َْتنَا  ْبَهِْذا  ! ) دینکن یتسس  یهاتوک و  نم  رکذ  رد  و  دیورب ، نوعرف  يوس  هب  تازجعم ) ینامـسآ و  باتک   ) نم تایآ  اب  تردارب 
; تسا ینعمرپ  رایسب  نوعرف ، نوچمه  يرگنایغطاب  هزرابم  ماگنه  هب  یتسس  نودب  مه  نآ  ادخ  رکذ  هب  روتـسد  يرْکِذ ) یف  اِینَت  َو ال  یتایِآب 

يارب ناوت  ورین و  وا  هب  و  دراد ، رثا  ناسنا  تماهـش  تعاجـش و  تّوق و  تردق و  رد  هزادنا  هچ  ات  دنوادخ  رکذ  هک  دـهد  یم  ناشن  رما  نیا 
: دیوگ یم  هیآ  نیا  حیضوت  رد  هک  میناوخ  یم  لالِظ » یف   » ریـسفت رد  تسا . هدش  هداد  روتـسد  نآ  هب  ماگنه  نیا  رد  هک  دشخب  یم  هزرابم 
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یکّتم نآ  هب  دیناوت  یم  هک  تسا  یهاگ  هیکت  و  هدنرب ، هحلسا  و  امش ، راک  هلیـسو  نم ، دای  رکذ و  هک  تفگ  نوراه  یـسوم و  هب  دنوادخ  »
ینعم هب  یضعب  و  نامرف ، رما و  قلطم  ینعم  هب  یـضعب  تّوبن و  توعد  غالبا  ینعم  هب  هیآ  نیا  رد  ار  رکذ »  » نارّـسفم زا  یـضعب  ( 1 !«) دیوش
تـسا یهیدب  دشاب . عمج  هیآ  عماج  موهفم  رد  همه  تسا  نکمم  و  تسین ، روما  نیا  نیب  یتافانم  چـیه  هک  یلاح  رد  دـنا ، هتفرگ  ادـخ  دای 

زین وا  نامرف  تعاطا  تلاسر و  غالبا  رد  دریگب ، ناوت  ورین و  وا  دای  زا  دـشاب و  ادـخ  دای  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  هک  یماـگنه 
كرت راثآ  زا  یـضعب  هیآ ، نیمجنپ  رد   352 هحفص هحفص 474 . دـلج 5 ، نآرقلا ،» لالظ  یف  . » یقرواپ 1 دوب . دـهاوخ  رتاشوک  رت و  يوق 

وا تمایق  زور  تشاد و  دهاوخ  یتخـس  گنت و  یگدنز  دوش ، نادرگ  يور  نم  دای  زا  سکره  و  : » دیامرف یم  تسا ; هدش  نایب  ادـخ  رکذ 
یگنت اـهنآ ، يوـیند  باذـع  یمْعَا ) ِۀَـمایِْقلا  َمْوَـی  ُهُرُـشَْحن  َو  اْکنَـض  ًۀَـشیعَم  َُهل  َّنِاَـف  يرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَا  ْنَم  َو  !« ) مینک یم  روـشحم  اـنیبان  ار 

هاگ و  دراد ، یمک  دمآ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تشیعم  یگنت  هاگ  تسا ! رـشحم  رد  ندوب  انیبان  اهنآ ، يورخا  باذـع  و  تشیعم ،
تسین لیام  دوش ; یم  گنت  وا  رب  یگدنز  هنحص  عمط ، زآ و  صرح و  لخب و  رطاخ  هب  تفگنه ، دمآرد  نتـشاد  اب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب 
هدومرف هب  دزاس ;و  کیرش  دوخ  یگدنز  رد  ار  نامورحم  تسین  رضاح  و  دننک ، هدافتـسا  وا  یناگدنز  زا  نارگید  دشاب و  زاب  شا  هناخ  ِرد 

ِیف ُْشیعَی  « ) دنهد یم  سپ  باسح  نادنمتورث  اینغا و  دننامه  دننک و  یم  یگدـنز  ناریقف  نوچمه  لیخب  نادـنمتورث  (: » مالـسلا هیلع  ) یلع
اهنآ هشیمه  زآ  صرح و  نیا  دنصیرح و  ربخ  یب  ادخ  زا  نادنمتورث  بلاغ  ( 1 () ِءاِینْغالا َباسِح  ِةَرِخْالا  ِیف  ُبَساُحی  َو  ِءارَقُْفلا  َْشیَع  اْینُّدلا 

ارچ اّما  دـنرب . یمن  شمارآ  اب  مأوت  یفاک  هرهب  دوخ ، راشرـس  لاوما  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، یم  هگن  یتحاراـن  ینارگن و  باـهتلا و  رد  ار 
; دراد ناهج  نیا  ثداوح  اب  یلماک  یگنهامه  ناهج  نآ  ثداوح  هک  دـشاب  لیلد  نیا  هب  تسا  نکمم  دوش ؟ یم  روشحم  اـنیبان  تماـیق  رد 

هتفرگ هدیدان  تسا  نایامن  ناهج  نیا  راوید  رد و  زا  هک  ار  قح  تایآ  و  هتسب ، ناهج  نیا  قیاقح  رب  ار  دوخ  ياهمشچ  ادخ  رکذ  زا  نالفاغ 
. دنوش یم  رشحم  هصرع  دراو  انیبان  تمایق  رد  لیلد  نیمه ، هب  دنا ;

؟ تسا هنوگچ  ادخ  رکذ 

; تسا هدش  ریسفت  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  تیالو  ینعم  هب  یـضعب  رد  و  جح »  » ینعم هب  ادخ ، رکذ  یمالـسا  تایاور  زا  يرایـسب  رد 
تیالو و  ادخ ، دای  زا  تسا  يا  هعومجم  جـح ، تسادـخ ; رکذ  عیـسو  موهفم  قیداصم  زا  یّمهم  قادـصم  اهنیا  زا  مادـک  ره  تسا  یهیدـب 

، هیآ نیمشش   353 هحفص هحفص 119 . دلج 69 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . دزادنا . یم  ادخ  دای  هب  ار  ناسنا  زین  ادخ  ّصاخ  هدنب  نانمؤمریما ،
هب و  دراد ، یم  رذـح  رب  تسا ، لفاغ  ادـخ  رکذ  زا  ناشبلق  هک  یناسک  يوریپ  زا  ار  وا  هدرک و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هب  باـطخ 
ماش حبص و  ره  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  شاب  یناسک  اب  : » دیامرف یم  دنک ; یم  توعد  دنتسه ، ادخ  دای  هب  ماش  حبص و  هک  یناسک  یهارمه 

ام دای  زا  ار  ناشبلق  هک  یناسک  زا  و  ریگمرب ! اهنآ  زا  ایند  ياهتنیز  رطاخ  هب  ار  دوخ  نامشچ  زگره  دنبلط ; یم  ار  وا  تاذ  اهنت  دنناوخ و  یم 
َنوُعْدَـی َنیذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو  ! ) تسا یطارفا  ناشیاهراک  دـندرک و  سفن  ياوه  زا  يوریپ  هک  اهنامه  نکم ! تعاطا  میا ، هتخاس  لفاغ 

َناکَو ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  انِرْکِذ  ْنَع  ُهَْبلَق  اْنلَفْغَا  ْنَم  ْعُِطتال  َو  اینُّدلا  ِةوَیَْحلا  َۀَنیز  ُدیُِرت  ْمُْهنَع  َكاْنیَع  ُدْعَتال  َو  ُهَهْجَو  َنوُْدیُری  ِّیِـشَْعلا  َو  ِةودَْـغلِاب  ْمُهَّبَر 
تـسا یناسک  ِنآ  زا  تازاجم  نیا  دنک ; یمن  راتفرگ  قح ، دای  زا  تلفغ  تازاجم  هب  ار  یـسک  لیلد  یب  دـنوادخ  تسا  یهیدـب  ًاطُُرف ) ُهُْرمَا 
لافغا زا  روظنم  نیاربانب ، دنراد . ینمشد  قح  اب  هناروکروک ، بّصعت  ای  رورغ ، ربک و  جاجل و  رس  زا  دنا ;و  هتساخرب  قح  اب  ینمـشد  هب  هک 

نیا تسین . ربج  مزلتـسم  هجو  چـیه  هب  لیلد ، نیمه  هب  تسا ;و  ناـشلامعا  رفیک  رطاـخ  هب  نآ  رب  ادـخ  داـی  زا  تلفغ  نتخاـس  ّطلـسم  بلق ،
ُهاوَه َعَبَّتاَو  : ) دـیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد  لیلد ، نیمه  هب  تسا ; طیرفت  طارفا و  هب  هدولآ  ناـشلامعا  دنـسفن ;و  ياوه  وریپ  نـالفاغ ، زا  هورگ 
يداو هب  ار  وا  و  دراذگ ، یم  رثا  ناسنا  قالخا  رد  ادـخ  دای  زا  ندـش  لفاغ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  یبوخب  هیآ  نیا  زا  ًاطُُرف ) ُهُْرمَا  َناکَو 

یتسرپ اوه  تسین . نکمم  ود  نیا  نایم  عمج  هک  يوه »  » ای دـنک و  یم  رپ  ادـخ »  » ای ار  ناـسنا  حور  يرآ ! دـناشک . یم  طارفا  یتسرپاوه و 
رد ار  ناسنا  یتسرپ  اوه  ماجنارـس ، تسا ;و  یقالخا  لوصا  همه  زا  یگناگیب  لماع  یتسرپ  اوه  تسادخ ; قلخ  ادخ و  زا  تلفغ  همـشچرس 
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تّورم و محر و  دشیدنا ; یمن  شیوخ  تاوهش  عابشا  هب  زج  تسرپ  اوه  ناسنا  کی  دنک . یم  لفاغ  زیچ  همه  زا  و  درب ، یم  ورف  نتـشیوخ 
زا ار  وا  تسا ;و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هب  نخس  يور  زاب  هیآ ، نیمتفه  رد   354 هحفص درادن . موهفم  وا  يارب  يراکادف  راثیا و 

یمن ار  ایند  یگدنز  زج  دنا و  هدـنادرگرب  يور  ام  دای  زا  هک  یناسک  زا  دـیامرف « : یم  دراد ; یم  رذـحرب  دـنا ، هناگیب  ادـخ  دای  زا  هک  اهنآ 
، هیآ نیا  رد  ادخ » رکذ   » ریـسفت رد  اْینُّدـلا ) َةوَیَْحلا  َِّالا  ْدُِری  َْمل  َو  انِرْکِذ  ْنَع  ّیلَوت  ْنَم  ْنَع  ْضِرْعَاَف  ! ) نادرگب يور  دـنیوج ، یمن  دـنهاوخ و 

نیا رهاظ  یلو  نامیا ، هب  هراشا  یـضعب  و  دنناد ، یم  یقطنم  یلقع و  لئالد  هب  هراشا  ار  نآ  یـضعب  و  تسا ، نآرق  روظنم  دـنا  هتفگ  یـضعب 
هیآ نیا  هک  دـنا  هتـشادنپ  نینچ  یـضعب  دوش . یم  لـماش  ار  نآ  دـننام  و  روما ، نیا  همه  هک  دراد  يا  هدرتـسگ  موـهفم  ادـخ  رکذ  هک  تسا 

روظنم هکلب  تسین ، راک  رد  یخسن  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  خسن  داهج ، تایآ  هلیـسو  هب  دنا  هتفگ  اذل  و  دنک ، یم  داهج  كرت  هب  توعد 
. درادن شّصاخ  طیارش  رد  داهج  هلأسم  اب  یتافانم  هنوگ  چیه  راک  نیا  تسادخ ;و  رکذ  زا  نالفاغ  هب  تبسن  ینیشنمه  كرت  ییانتعا و  یب 

لئاـضف شرورپ  رد  ار  ادـخ  رکذ  راـثآ  بیترت  نیا  هب  تسا ;و  نشور  یبوـخب  دـنوادخ » رکذ  كرت   » و یتـسرپ » اـیند   » هطبار هیآ ، نـیا  رد 
هب ار  نانآ  همه  و  تسا ، نانمؤم  مامت  هب  نخـس  يور  هیآ ، نیمتـشه  رد  دزاس . یم  نشور  لئاذر  شیادیپ  رد  ار  نآ  كرت  راثآ  و  یقالخا ،

نامیا هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم  دزاس ; یم  طـبترم  رون  هب  نتـسویپ  تاـملظ و  زا  جورخ  اـب  ار  نآ  و  دـنک ، یم  توعد  ادـخ  رکذ  يوس 
دتـسرف و یم  تمحر  دورد و  امـش  رب  هک  تسا  یـسک  وا  دـییوگ ـ ! حـیبست  ار  وا  ماـش  حبـص و  و  دـینک ، داـی  رایـسب  ار  ادـخ  دـیا ! هدروآ 
( اوقت دیحوت و  نامیا و   ) رون يوس  هب  هانگ  كرش و  لهج و  تاملظ  زا  ار  امش  ات  دننک ، یم  تمحر  ياضاقت  امش ) يارب  زین   ) وا ناگتـشرف 

يذَّلا َوُه  ًالیـصَا ـ  َو  ًةَرُْکب  ُهوُحِّبَـس  َو  ًاریثَک  ًارْکِذ  َهّللا  اْوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اـهُّیَا  اـی  !« ) تسا ناـبرهم  ناـنمؤم  هب  تبـسن  وا  ددرگ ;و  نومنهر 
دروم رد  نانمؤم  هب  رما  زا  دـعب  هک ، نیا  هّجوت  لباق  ًامیحَر ) َنینِمْؤُْملِاب  َناک  َو  ِرْوُّنلا  َیِلا  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل  ُُهتَِکئـالَم  َو  ْمُْکیَلَع  یِّلَُـصی 

تمحر دورد و  زا  ربـخ  ماـش ، حبـص و  ره  وا ، كاـپ  تاذ  حـیبست  هب  روتـسد  نینچمه  و  هدرتـسگ ، عیـسو و  تروـص  هب  مه  نآ  هـّللا  رکذ 
ام هک  تسین  يزیچ  نامه  نیا  ایآ  دنک ; یم  رکذ  یئانشور  يوس  هب  اهتملظ  زا  جورخ  ار  نآ  هجیتن  و  دهد ، یم  ناگتشرف  ياعد  دنوادخ و 

لئاضف هب  ًاجیردـت  ار  وا  دراد و  ناسنا  ناج  نورد  زا  قالخا  لـئاذر  ياـهیکیرات  ندودز  رد  یقیمع  رثا  ادـخ  رکذ  هک  میتسه  نآ  لاـبند  هب 
هک تسا  ریثک » رکذ   » روتسد ّتلع  نایب  هلزنم  هب  عقاو  رد  ریخا  هیآ  هک  تسا  هدمآ  نازیملا  ریسفت  رد   355 هحفص دنک ؟ یم  هتسارآ  یقالخا 

؟ تسیچ ریثـک  رکذ  زا  روـظنم  هک  نـیا  رد  ( 1 .) میدرک رکذ  ـالاب  رد  هک  تسا  یبـلطم  رب  هاوـگ  نخـس  نیا  تسا ;و  هدـمآ  لـبق  تاـیآ  رد 
رکذ روظنم  دنا : هتفگ  یـضعب  دنکن . شومارف  زگره  ار  ادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  دـنا : هتفگ  یـضعب  تسا : هدـش  رکذ  یفلتخم  ياهریـسفت 

ترـضح حـیبست  اـی  و  ندرک ، رارکت  راـب  یـس  ار  هعبرا  تاـحیبست  ینعم  هب  ار  نآ  یتـیاور  قبط  یـضعب  و  تسا . ینـسح  تافـص  ءامـسا و 
طقاس رذع ، ماگنه  هب  و  دراد ، يدودح  ّدح و  هدومرف ، رّرقم  ادخ  هک  يروتـسد  ره  دیوگ : یم  ساّبع  نبا  دـنا . هتفگ  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف

همه هک  دراد  یعیـسو  موهفم  ریثک  رکذ  لاح ، ره  هب  دراد ! دوجو  نآ  كرت  يارب  يرذع  هن  تسا ، دودحم  هن  هک  ادـخ  رکذ  زج  دوش ، یم 
هدرک يدّدعتم  ياهریسفت  زین  تسیچ ؟ تایآ  نیا  لیذ  رد  رون ،»  » و تاملظ »  » زا روظنم  هک  نیا  رد  و  تسا . عمج  نآ  رد  دمآ  الاب  رد  هچنآ 
جورخ هب  هاگ  و  ّتیونعم ، ّتیناحور و  رون  هب  هّدام  ناهج  تاملظ  زا  جورخ  هب  هاگ  و  نامیا ، يوس  هب  رفک  یکیرات  زا  جورخ  هب  هاـگ  دـنا ;
تاملظ زا  جورخ  نیا ، رب  هفاضا  دـنرادن . مه  اب  یتافانم  اهنیا  هک  تسا  مولعم  یلو  تسا . هدـش  ریـسفت  تعاطا ، رون  هب  تیـصعم  تاملظ  زا 

دلج 16، نازیملا ، ریـسفت  یقرواپ 1 . تسادـخ . رکذ  راثآ  نیرتمهم  زا  هک  دوش  یم  لـماش  زین  ار  قـالخا  لـئاضف  يوس  هب  قـالخا  لـئاذر 
یم تسا ; هدـمآ  ناـیم  هب  راـمق  بارـش و  هب  یگدوـلآ  بقاوـع  زا  نخـس  هیآ ، نیمهن  رد   356 هحفـص ثحب . دروم  هیآ  لـیذ  هحفص 329 
همه نیا  اب   ) دراد زاب  زامن  ادخ و  رکذ  زا  ار  امش  و  دنک ، داجیا  توادع  امش  نایم  رد  رامق  بارش و  هلیسو  هب  دهاوخ  یم  ناطیـش  : » دیامرف
ِرْکِذ ْنَع  ْمُکَّدُصَی  َو  ِرِْسیَْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِیف  َءاضْغَْبلا  َو  َةَوادَْعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُْوی  ْنَا  ُناْطیَّشلا  ُدیُری  امَّنِا  !« ) درک دیهاوخ  يراددوخ  ایآ  داسف ) نایز و 

نتشاد زاب  ینمشد ;و  توادع و  شیادیپ  هدش : رکذ  رامق  بارـش و  يارب  مهم  هدسفم  هس  هیآ  نیا  رد  َنوُهَْتنُم ) ُْمْتنَا  ْلَهَف  ِةولَّصلا  ِنَع  َو  ِهّللا 
مدرم ناـیم  رد  ّتبحم  یتـسود و  دـننامه  زاـمن و  نوچمه  ادـخ  رکذ  هک  دوش  یم  نشور  یبوـخب  ریبـعت  نیا  زا  زاـمن ; زا  ادـخ ;و  رکذ  زا 
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هک درک  هدافتسا  نینچ  هیآ  نحل  زا  ناوت  یم  نیا ، رب  هفاضا  دوش . یم  بوسحم  یگرزب  هعیاض  نآ  نداد  تسد  زا  هک  تسا  یّمهم  هیامرس 
رد ام  هک  تسا  نامه  نیا  دراد ;و  دوجو  يا  هطبار  رگید » یقالخا  دسافم  ضغب و  توادـع و  شیادـیپ   » و زامن » ادـخ و  رکذ  كرت   » نایم

یگرزب نادرم  زا  نخـس  تسا ، هدـمآ  رون ) هروس  هیآ 35   ) روـن فورعم  هیآ  زا  دـعب  هک  هیآ  نیرخآ  نیمهد و  رد  میتـسه . نآ  يوجتـسج 
هناخ رد  یهلا ) رون   ) نیا : » دـیامرف یم  نینچ  اهنآ  ياـهیگژیو  هراـبرد  دـنراد ; ياـج  تسا  یهلا  راونا  زکرم  هک  یعیفر  تویب  رد  هک  تسا 
مان هک  ییاه  هناخ  دشاب .) ناما  رد  نازابسوه  نیطایش و  دربتـسد  زا  ات   ) دنرب الاب  ار  نآ  ياهراوید  هدومرف  نذا  دنوادخ  هک  دراد  رارق  ییاه 

اپ رب  و  ادخ ، دای  زا  ار  نانآ  يا  هلماعم  تراجت و  چـیه  هک  یناسک  دـنیوگ ; یم  حـیبست  نآ  رد  ماش  حبـص و  دوش و  یم  هدرب  نآ  رد  ادـخ 
ٌلاجِر ِلاصْالا ـ  َو  ِّوُدـُْغلِاب  اـهیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَـهیف  َرَکْذـُی  َو  َعَفُْرت  ْنَا  ُهّللا  َنِذَا  تُوُیب  یف  « ) دـنک یمن  لـفاغ  تاـکز  يادا  زاـمن و  نتـشاد 
دنتـسه یهلا  رون  نارادساپ  هک  ینادرم  یگژیو  نیتسخن  بیترت ، نیا  هب  ِةوکَّزلا ) ِءاتیا  َو  ِةولَّصلا  ِماَِقا  َو  ِهّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیبال  َو  ٌةَراِجت  ْمِهیْهُلتال 
راختفا نیا  هب  ار  اهنآ  هک  تسادـخ  دای  يرآ ! دـنک ; یمن  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  اهنآ  يّدام  روما  ایند و  یگدـنز  ياهیمرگرـس  هک  تسا  نیا 

زا هجیتن   357 هحفـص دنک . یم  هراشا  تاکز  ءادا  زامن و  نتـشاد  اپ  رب  دـننام  اهنآ ، رگید  ياهیگژیو  هب  سپـس  تسا ; هدرک  رختفم  گرزب 
هک دوش  یم  هدافتـسا  یبوخب  میدرک ، رظن  فرـص  راصتخا  رطاخ  هب  اهنآ  همه  رکذ  زا  هک  نآرق  رگید  تایآ  و  دـمآ ، ـالاب  تاـیآ  رد  هچنآ 

لئاذر یتسرپ و  ایند  صرح و  لـخب و  كرت  نمـشد ; لـباقم  رد  تّوق  تردـق و  رکنم ;و  ءاـشحف و  زا  یهن  لد ; شمارآ  هیاـم  ادـخ  رکذ 
نیازا دـیاب  ، دنلوغـشم سفن  بیذـهت  يزاـس و  دوخ  هب  هک  یناـسک  ماـمت  و  هّللا ، یلا  ناـکلاس  قـح ، هار  ناورهر  دوـش . یم  یقـالخا  رگید 

، اههاگترپ تارطخ و  زا  ّولمم  بیشن و  زارف و  رپ  ریسم  نیا  رد  اهنآ  هب  هچنآ  دننادب  ;و  دنوشن لفاغ  یتخبـشوخ  ریـسکا  تداعـس و  يایمیک 
. دوش ناسنا  تایح  همانرب  ءزج  و  دیآ ، رد  رمتسم  تروص  هب  هک  تسادخ  دای  نامه  دهد ، یم  تّوق  تردق و  يرایشوه و 

یمالسا ثیداحا  رد  سوفن  بیذهت  اب  ادخ  دای  هطبار 

ار ادخ  دای  هک  تسا  نیا  میتسه  نآ  لابند  هب  ام  هچنآ  دجنگب ; رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  یمالسا  ثیداحا  رد  هّللا  رکذ  ّتیّمها 
زین هنیمز  نیا  رد  میهد ; رارق  یـسررب  دروم  ناسنا ، حور  یگدـنزاس  و  یقالخا ، لئاضف  شرورپ  سفن و  بیذـهت  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب 

: دینک یم  هظحالم  لیذ  رد  ار  نآ  زا  ینیچلگ  هک  تسا ، هدش  لقن  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم زا  یمالـسا  فورعم  عبانم  رد  يدایز  تایاور 
سک ره  ِرْهَْجلا ; َو  ِّرِّسلا  ِیف  ُُهلاْعفَا  ْتَنُـسَح  ِرْکِّذلا  ِماوَدـِب  َهَْبلَق  َرَّمَع  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ماما  زا  یثیدـح  رد  1 ـ 
نیا مامت  تحارص  اب  فیرش  ثیدح  نیا  ( 1 .«) دوش یم  وکین  راکـشآ  ناهنپ و  رد  وا  لامعا  دنک ، نادابآ  یهلا  هتـسویپ  دای  اب  ار  دوخ  بلق 

ُحاتفِم َو  ِحاوْرَألا  ُتُْوق  ِرْکِّذـلا  ُۀَـموادُم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ  دزاـس . یم  نشور  ار  هطبار 
هرامـش 3658. هحفـص 189 ، ، مـکحلا ررد  فینـصت  یقرواـپ 1 . ( 1 .«) تسا يراگتـسر  دـیلک  حور و  ياذـغ  ادـخ  داـی  موادـت  ِحـالَّصلا ;
و  ) بلق حالصا  هشیر  ِهّللاِرْکِِذب ; ُُهلاِغتِْشا  ِْبلَْقلا  ِحالَـص  ُلْصَا  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  358 3 ـ  هحفص

ِلالْعَا ُءاَود  ِهّللا  ُرْکِذ  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) ترضح نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  زاب  4 ـ  ( 2 !«) تسادخ دای  هب  لاغتشا  سفن ) بیذهت 
ِّلُک ِلاـم  ُْسأَر  ِهّللا  ُرْکِذ  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) راوـگرزب ناـمه  زا  زین  و  5 ـ  ( 3 !«) تسا اهناج  ياهیرامیب  يوراد  ادـخ  داـی  ِسْوُفُّنلا ;

ياهوخ قلخ و  و   ) ناطیش ياه  هسوسو  زا  ظفح  نآ  دوس  تسا و  نامیا  اب  درف  ّلک  هیامرـس  ادخ  دای  ِناْطیَّشلا ; َنِم  ُۀَمالَّسلا  ُهُْحبِر  و  نِمُؤم ،
ادخ رکذ  ِِرئارَّسلا ; ُرُْون  َو  ِِرئاصَْبلا  ُءالَج  ُرْکِّذلَا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) گرزب ماما  نامه  زا  زاب  6 ـ  ( 4 !«) تسا یناطیش )

یَیْحَا ُهَناْحبُـس  َهّللا  َرَکَذ  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) نایقّتم ياوشیپ  نامه  زا  زین  و  7 ـ  ( 5 !«) تسا نورد  رون  لد و  مشچ  ینـشور  هیام 
زین و  8 ـ  ( 6 !«) دزاس یم  ینارون  ار  وا  درخ  لقع و  و  دنک ، یم  هدنز  ار  شلد  دنک ، ناحبس  دنوادخ  دای  سکره  ُهَُّبل ; َو  ُهَْلقَع  َرََّون  َو  ُهَْبلَق  ُهّللا 

ار بلق  هک  دیشاب  ادخ  دای  هب  هتسویپ  ِةَدابِْعلا ; ُلَْضفَا  َوُه  َو  َْبلَْقلا ، ُریُنی  ُهَّنِاَف  َرْکِّذلا  اوُمیدَتِْـسا  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  راوگرزب  ماما  نامه  زا 
تـسا هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ماما  زا  همکحلا » نازیم   » رد 9 ـ  ( 7 !«) تسا تادابع  نیرترب  دـشخب و  یم  افـص  ار  لد  و  ینارون ،
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يارب تایح  نیرترب  ات  دـینک  دای  هناصلاخ  ار  ادـخ  ِةاجَّنلا ; َقُرُط  ِِهب  اوُُکلْـسَت  َو  ِةایَحلا  َلَْـضفَا  ِِهب  اُویَْحت  ًاـِصلاخ  ًارْکِذ  َهّللا  اوُرُکُْذا  : » دومرف هک 
تسا هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) ترـضح نامه  زا  هغالبلا  جهن  رد  10 ـ  ( 8 !«) دـییامیپب ار  تاجن  هار  نآ ، هلیـسو  هب  زین  و  ددرگ ، لصاح  امش 
ِةَرامِع َو  ِهِْرمَا  ِموُُزل  َو  َّیَُنب ! ای  ِهّللا  يَْوقَِتب  َکیصُوا  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  شا  یمارگ  دنزرف  هب  شفورعم  ّتیـصو  رد  هک 

(1 !«) منک یم  شرافـس  هیـصوت و  ادـخ ، رکذ  اب  تبلق  نتخاـس  داـبآ  و  وا ، رما  وا  هب  مازتلا  یهلا و  ياوقت  هب  ار  وت  مدـنزرف ! ِهِرْکِذـِب ; َکـِْبلَق 
.4 هرامش 3619 . هحفص 188 ، كردم ، نامه  . 3 هرامش 3608 . هحفص 188 ، كردم ، نامه  . 2 هرامش 3661 . كردم ، نامه  یقرواپ 1 .

ثیدح كردم ، نامه  . 7 هرامش 3645 . كردم ، نامه  . 6 ثیدح 3631 . هحفص 189 ، كردم ، نامه  . 5 هرامش 3621 . كردم ، نامه 
ناـنمؤمریما نیدـّـحوملا  یلوـم  زا  مـکحلا » ررغ   » رد 359 11 ـ  هحفص هحفـص 969 . دـیدج ، پاچ  دـلج 2 ، هـمکحلا ، نازیم  . 8 . 3654

ناونع هب  12 ـ  دنک ». یم  درط  امش  زا  ار  ناطیـش  ادخ  دای  ِناْطیَّشِلل ; ٌةَدَرْطَم  ِهّللا  ُرْکِذ  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
تسا نآ  زا  شیب  هنیمز  نیا  رد  تایاور  دنچ  ره  میهد ، یم  نایاپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  اب  ار  ثحب  نیا  ماتخ ، نسح 

ثیداـحا رد  هچنآ  عوـمجم  زا  ( 2 !«) تسا اـهلد  يافـش  بجوم  ادـخ  رکذ  ِبُولُْقلا ; ُءافِـش  ِهّللا  ُرْکِذ  : » دوـمرف دـجنگب ; رـصتخم  نیا  رد  هک 
بلق تسا ; سوفن » بیذهت   » و هّللا ) رکذ  « ) ادخ دای   » نایم یکیدزن  رایسب  هطبار  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  یبوخب  دمآ ، الاب  هناگ  هدزاود 

ار لد  دنک ;و  یم  درط  ار  ناطیش  دزاس ; یم  رود  لد  زا  ار  دسح  لخب و  تلفغ و  رورغ و  ربک و  نوچمه  ییاهیرامیب  دنک ; یم  ینارون  ار 
رکذ رگا  دنامب ; یلاخ  دناوت  یمن  زگره  هک  تسا  یهاگیاج  ناسنا  ناج  لد و  قالخا ، گرزب  ياملع  زا  یضعب  هتفگ  هب  دهد . یم  لقیص 

وا ياه  هسوسو  ناطیـش و  رکـشل  هاگنالوج  دشاب  ادخدای  زا  یلاخ  رگا  ،و  دوش یم  رود  نآ  زا  یناطیـش  ياه  هسوسو  دنک ، رپ  ار  نآ  ادـخ 
عبنم هب  زور  ره  ناسنا  هک  دوش ، یم  ببـس  وا  دای  تسا ، تالامک  ّلک  عبنم  دنوادخ  كاپ  تاذ  هک  میناد  یم  رگید ، يوس  زا  دش . دـهاوخ 

یم رود  دـهد ، یم  لیکـشت  لامک  نادـقف  اهیتساک و  ار  اهنآ  همه  هیاـپ  هک  یقـالخا  لـئاذر  زا  و  ددرگ ، رتکیدزن  کـیدزن و  قلطم  لاـمک 
هتـشاد دوخ  اب  غارچ ، نیرت  غورفرپ  و  بکرم ، نیرتراوهار  حالـس ، نیرت  هدنرب  ناونع  هب  ار  ادخ  رکذ  دـیاب  هار  نیا  نایهار  نیاربانب ، دزاس .
ینارون یقالخا ، هلضاف  تاکلم  یناسنا و  تالامک  يوس  هب  ار  دوخ  هّداج  دنراذگب و  رس  تشپ  تعرسب  ار  روبعلا  بعص  هار  نیا  ات  دنشاب ،

ثیدح 1751. لاّمعلا ، زنک  . 2 همان 31 . هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . دسر : یم  رظن  هب  مزال  هتکن  هس  رکذ  ثحب  نیا  نایاپ  رد  دنزاس . راومه  و 
نهذ رد  يزیچ  روــضح  ینعم  هـب  هاــگ  دراد ; ینعم  ود  رکذ  تادرفم »  » رد بـغار »  » هـتفگ هـب  تــسیچ ؟ رکذ  تــقیقح  360 1 ـ  هحفص
اهنت ادـخ » رکذ  : » دـنا هتفگ  قالخا  ناگرزب  تسا . ناج  نورد  رد  قح  ِتاداقتعا  فراعم و  يرادـهاگن  ظفح و  ینعم  هب  هاگو  يروآدای ) )

وا و هّجوتم  بلق ، مامت  اب  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  میئوگ ; ریبکت  لیلهت و  حـیبست و  رّرکم  میرواـیب و  ناـبز  رب  ار  ادـخ  ماـن  هک  تسین  نیا 
یم و  تسا ، اهیبوخ  اهیکین و  يوس  هب  تکرح  همـشچرس  يرکذ  نینچ  کش  یب  مینادـب . رظان  رـضاح و  اج  همه  ار  وا  و  میـشاب ، شتمظع 
هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هک  میناوخ  یم  یثیدح  رد  لیلد ، نیمه  هب  دنک . داجیا  یمکحم  ّدس  یقالخا  لئاذر  هانگ و  ناسنا و  نایم  دناوت 

ناردارب اب  تاساوم  تسین :) هتخاـس  یـسکره  زا  و   ) دـنرادن ار  نآ  تقاـط  تّما  نیا  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  هلآو )
ُرَبْکَا ُهّللا  َو  ُهّللا  ِّالا  َهِلا  َو ال  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهّللا  َناْحبُس  َوُه  َْسَیل  َو  : » دوزفا سپـس  لاح ; ره  رد  ادخ  رکذ  مدرم ;و  ّقح  نداد  لام ;و  رد  ینید ،
ُرَبْکَا ُهّللا  ُهّللا و  َِّالا  َهِلا  ِهِّلل و ال  ُدْـمَْحلَا  ِهّللا و  َناْحبُـس  نتفگ  اهنت  رکذ  ُهَکُرتَت ; َو  ُهَدـْنِع  َّلَجَوَّزع  َهّللا  َفاخ  ِْهیَلَع  ُمُرْحَی  ام  یلَع  َدَرَو  اذِا  ْنِکلَو 

زا یتوافت  رصتخم  اب  ینعم  نیمه  هیبش  ( 1 .«) دیوگ كرت  ار  نآ  دسرتب و  ادـخ  زا  ددرگ ، مهارف  مارح  ياه  هنیمز  هک  یماگنه  هکلب  تسین ،
: ِنارْکِذ ُرْکِّذلَا  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 2 .) تسا هدش  لقن  مالسلا ) امهیلع  ) قداص ماما  رقاب و  ماما 

دای تسا : هنوگ  ود  رب  رکذ  ًازِجاح ; َِکلاذ  َنوُکَیَف  َْکیَلَع  ُهّللا  َمَّرَحام  َدـْنِع  ِهّللا  ُرْکِذ  َکـِلذ  ْنِم  ُلَْـضفَا  َو  ٌلـیِمَج  ٌنَسَح  ِۀَبیِـصُْملا  َدـْنِع  ٌرْکِذ 
و ینک ، دای  ناهانگ  ربارب  رد  ار  ادخ  هک  تسا  نآ  رترب ، نآ  زا  و  تسا ، بلاج  ابیز و  ندومن ) ییابیکـش  و   ) تبیـصم ماگنه  هب  ندرک  ادخ 
رد هک  تسا  يرکذ  یعقاو  هّللا  رکذ  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوـت  یم  یبوـخب  دـمآ  ـالاب  رد  هچنآ  زا  ( 3 !«) دـیامن داجیا  يّدـس  مارح  وت و  نایم 
ادخ هار  هب  دهد و  شرورپ  ار  ناسنا  ناج  حور و  و  دـنک ، ریثأت  وا  یلمع  يرکف و  ياهیریگ  تهج  رد  و  دراذـگب ، رثا  ناسنا  دوجو  قامعا 
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رد لیلد ، نیمه  هب  تسین ; صلاـخ  قداـص و  رکاذ  عقاو  رد  دـیوپ ، یم  ار  ناطیـش  هار  دـیوگ و  یم  ادـخ  رکذ  هک  سک  نآ  دـنک . توعد 
هک یسک  ; ِهِسْفَِنب َءَزْهَتِْسا  ْدَقَف  ِِهئاِقل  یِلا  ِْقبَتْسَی  َْمل  َو  َهّللاَرَکَذ  ْنَم  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) اضّرلا یسوم  نب  ّیلع  ماما  زا  یثیدح 

(1 !«) تسا هتفرگ  هّیرخـس  هب  ار  دوخ  ( دزاـسن مهارف  زیخاتـسر  يارب  یکین  لاـمعا  (و  دـیوجن تقبـس  وا  ياـقل  يوس  هب  دـیوگب و  ادـخرکذ 
ـ  2 361 هحفص هحفص 55 . دلج 75 ، راحب ، . 3 ثیدح 5 و6 . كردم ، نامه  . 2 ثیدح 4 . هحفص 151 ، ، 90 دلج راونالاراحب ، یقرواپ 1 .

فاصوا ادخ و  مان  ناسنا  هک  تسا  یظفل  رکذ  هلحرم : نیتسخن  دـنا : هدرک  رکذ  یلحارم  بتارم و  رکذ ، يارب  قالخا  ناگرزب  رکذ  بتارم 
زا يرایسب  دننام  دشاب ; هتـشاد  نآ  ياوتحم  میهافم و  هب  یهّجوت  هک  نآ  یب  دنک ، يراج  نابز  رب  ار  شیانـسُح  ءامـسا  وا و  لامج  لالج و 
هک ارچ  تسین ، رثا  یب  رکذ ، هنوگ  نیا  هک  تسا  تسرد  دـنزاس . یم  يراج  نابز  رب  ار  یظافلا  زامن ، یناـعم  هب  هّجوت  یب  هک  نارازگزاـمن 

رازگزامن صخـش  اریز  تسا ، هتخیمآ  یلامجا  هّجوت  موهفم و  کی  اب  هشیمه  ًایناث  رتالاب و  لـحارم  هب  ندیـسر  يارب  تسا  يا  همّدـقم  ًـالّوا 
مک رکذ  نیا  نیقی  هب  یلو  دـنادن ; لیـصفت  هب  ار  نآ  میهافم  دـنچره  دـناوخ ، یم  زامن  ادـخ  يارب  هداتـسیا و  ادـخ  هب  ور  دـناد  یم  ًالامجا 
رد ناـسنا  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ، يونعم  رکذ  مود : هلحرم  درادـن . قـالخا  بیذـهت  سوفن و  تیبرت  رد  ینادـنچ  ریثأـت  و  تسا ، شزرا 

هّجوتم رگا  هژیوب  راـکذا  میهاـفم  یناـعم و  هب  هّجوت  هک  تسا  یهیدـب  دـنک ; هّجوـت  زین  نآ  یناـعم  هب  تسا  یظفل  رکذ  لوغـشم  هک  یلاـح 
ناسنا دراد ;و  ناسنا  تیبرت  رد  يرتنوزف  راثآ  دشخب و  یم  رکذ  هب  يرتشیب  قمع  دشاب ، اهنآ  زا  کی  ره  ّتیصوصخ  میهافم و  نیا  توافت 
تسا نآ  یبلق  رکذ  دنا : هتفگ  نآ  ریسفت  رد  و  تسا ، یبلق  رکذ  موس : هلحرم  دنک . یم  ساسحا  دوخ  رد  ار  نآ  راثآ  يرکذ  نینچ  موادت  اب 
ناهج رد  دـنوادخ  راثآ  رد  هعلاطم  ّتقد و  ماگنه  ًالثم ، ددرگ ; يراج  نابز  رب  سپـس  و  دـشوجب ، لد  زا  تسخن  راـگدرورپ ، هب  هّجوت  هک 

تمظع ِراّهَْقلا ; ِدِحاْولا  ِهِّلل  ُۀَمَظَْعلَا  : » دیوگب دتفا و  ادخ  تمظع  دای  هب  نانآ  هداعلا  قوف  تفارظ  تانئاک و  بیجع  مظن  هدـهاشم  شنیرفآ و 
یقرواپ 1. تسا . ناسنا  ناج  نورد  رد  یتلاح  رگناـیب  هدیـشوج و  لد  نورد  زا  هک  تسا  يرکذ  نیا  تسا »! رهاـق  اـتکی و  دـنوادخ  ِنآ  زا 
هک نآ  یب  و  دـنک ، یم  هدـهاشم  دوخ  ناج  رد  يونعم  روضح  عون  کی  ناسنا  هاگ   362 هحفص ثیدح 11 . هحفص 356 ، دلج 75 ، ، راحب

راکذا نیا  دوش . یم  ّمنرتم  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  َّمُهّللا ال  َکَناْحبُـس  نوچمه  يراکذا  ای  ُسوُّدـُق و  ای  ُحوُّبُـسای و  رکذ  هب  دـشاب ، ناـیم  رد  يا  هطـساو 
ملاـع هبوجعا  یتـقو  هک  تسا  ناگتـشرف  رکذ  دـننامه  و  دراد ، یقـالخا  لـیاضف  شرورپ  سفن و  بیذـهت  رد  يا  هداـعلا  قوف  ریثأـت  هّیبـلق ،
انَتْمَّلَع ام  ِّالا  اَنل  َْملِعال  َکَناْحبُس  : » دنتشاد هضرع  دندرک ، هدهاشم  یهلا  ءامسا  هرابرد  شا  هدرتسگ  عیسو و  ملع  اب  ار  مدآ »  » ینعی شنیرفآ 
دیجم نآرق  رد  ( 1 !«) یمیکح اناد و  وت  میناد و  یمن  يا  هداد  میلعت  اـم  هب  هچنآ  زج  يزیچ  وت ، یهّزنم  اـهلا ! راـب  ُمیکَْحلا ; ُمِیلَْعلا  َْتنَا  َکَّنِا 

هب اهنت  نک و  رکذ  ار  تراگدرورپ  مان  ًالیْتبَت ; ِْهَیِلا  ْلَّتَبَت  َو  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ; هدـش  رکذ  زا  یلحارم  هب  هراشا 
َو ال ِلاصْالا  َو  ِوُّدـُْغلِاب  ِلْوَقلا  َنِم  ِرْهَْجلا  َنُود  َو  ًۀَْـفیِخ  َو  ًاعُّرَـضَت  َکِسْفَن  یف  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  ( 2 !«) دنبب لد  وا 

نالفاغ زا  نک و  دای  ناهاگماش ، ناهاگحبـص و  مارآ ، هتـسهآ و  فوخ  عّرـضت و  يور  زا  دوخ  لد  رد  ار  تراگدرورپ  َنیِلفاْغلا ; َنِم  ْنُکَت 
، نتـسویپ ادخ  هب  ندیرب و  همه  زا  ینعی ، هّللا ; یلا  عاطقنا  لّتبت و  هب  ماجنارـس  و  هدـش ، قیمع  یظفل  رکذ  هب  هّجوت  لّوا ، هیآ  رد  ( 3 !«) شابم
، دوش ینابز  یفخ  رکذ  هب  یهتنم  دشاب و  ادخ  فوخ  عّرـضت و  اب  هتخیمآ  هک  هدـش  یبلق  رکذ  هب  هّجوت  مود ، هیآ  رد  تسا . هدـیدرگ  یهتنم 

ناـسنا تقو  ره  هک  ارچ  درادـن ، هار  رـس  رب  یّمهم  عناوم  یظفل  رکذ  رکذ  عناوم  3 ـ  ددرگ . يراج  نابز  رب  دـشوجب و  نورد  زا  هتـسهآ  هک 
نآ هک  نیا  رگم  دزاس  يراج  نابز  رب  وا  لامک  لامج و  تافص  دنوادخ و  يانسح  يامسا  رب  لمتشم  ار  یسّدقم  راکذا  دناوت  یم  دهاوخب 

، فارعا هروس  . 3 هیآ 8 . لّمزم ، هروس  . 2 هیآ 32 . هرقب ، هروس  یقرواپ 1 . دنامن . یقاب  یظفل  رکذ  يارب  لاجم  یّتح  هک  دوش  ایند  قرغ  ردق 
هک نیا  اـب  تسا ; ناـسنا  دوخ  يوس  زا  اـهنآ  نیرتمهم  هک  دراد ، هار  رـس  رب  يداـیز  عناوم  يونعم  یبـلق و  رکذ  یلو   363 هحفص هیآ 205 .
زا دعب  زیچ و  ره  زا  لبق  و  ( 1 () ِدیرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیِلا  ُبَْرقَا  ُنَْحن  َو   ) دشاب یم  رتکیدزن  ام  هب  ام  زا  و  تسا ، رظان  رـضاح و  اج  همه  دـنوادخ 

ار يزیچ  ُهَعَمَو ; ُهَدـَْعب  َو  ُهَْلبَق  َهّللا  ُْتیأَرَو  ّالإ  ًاْئیَـش  ُْتیَأَر  ام   » يولع روهـشم  ثیدـح  قبط  و  تسا ، زیچ  همه  هارمه  و  دـشاب ، یم  وا  زیچ  ره 
هب نآ  زا  دعب  و  تسوا ، نآ  قلاخ  هک  نیا  لیلد  هب  نآ  زا  لبق  ! ) مدـید نآ  هارمه  نآ ;و  زا  دـعب  نآ ;و  زا  لبق  ار  ادـخ  هک  نیا  رگم  مدـیدن 
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، لاح نیا  اب  یلو  !(« تسا ; زیچ  همه  رادـهگن  ظفاح و  هک  نیا  لیلد  هب  نآ  هارمه  و  تسا ، یقاب  وا  دوش و  یم  یناف  زیچ  همه  هک  نیا  لیلد 
ار دوخ  روضح  زگره  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  شنامشچ  ربارب  رد  میخض  یباجح  وا ، یناطیش  تافص  ناسنا و  لامعا  هک  دوش  یم  رایـسب 
: میناوخ یم  یلامث ) هزمحوبا  ياعد  ( ) مالـسلا هیلع  ) داّجـس ماما  فورعم  ياعد  رد  هک  هنوگ  نامه  دـنک ; یمن  ساـسحا  ادـخ  هاگـشیپ  رد 

اهنآ لاـمعا  هک  نیا  رگم  یتـسین  ناـهنپ  دوخ  تاـقولخم  زا  زگره  وت  َکـَنوُد ; ُلاـمْعالا  ُمُهَبُجَْحت  ْنَا  ّـالإ  َکـِْقلَخ  ْنَع  ُبِجَتَْحت  ـال  َکَّنِاَو  »
ناـسنا دراد . یم  زاـب  هّللا  رکذ  و  یتسرپادـخ »  » زا ار  ناـسنا  هک  تسا  یتسرپدوخ » ، » اـهباجح نیا  نیرتمهم  و  ددرگ »! وت  ربارب  رد  یباـجح 

رد تسین ! راـگزاس  ینیب  قح  دـیحوت و  تقیقح  اـب  هک  تسا  كرـش  یعون  ینیب  دوخ  یهاوخ و  دوـخ  و  دوـش ، یمن  نیب  ادـخ  نیب ، دوـخ 
لفاغ ادـخ  دای  زا  ار  ناسنا  زیچ  ره  َسیْلبإ ; ْنِم  َوُهَف  ِهّللا  ِرْکِذ  ْنِم  یْهلَا  ام  ُّلُک  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ماما  زا  یثیدـح 

ره ِرِْـسیَْملا ; َنِم  َوُهَف  ِهّللا  ِرْکِذ  ْنَع  یْهلَا  ام  ُّلُک  : » تسا هدـمآ  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  ( 2 !«) تسا ناطیـش  يوس  زا  دزاس ،
هدـش رکذ  یتـسرپ  تب  فیدر  رد  دـیجم  نآرق  رد  راـمق  میناد  یم  و  ( ) 3 !«) تسا رامق  یعون  دـنک ، لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  ناـسنا  هک  يزیچ 

.2 هیآ 16 . هروس ق ، یقرواپ 1 . میهد : یم  نایاپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یبلاج  بان و  ثیدـح  اـب  ار  نخـس  نیا  (( 4 .) تسا
هیآ ریـسفت  رد   364 هحفص هیآ 90 . هدـئام ، هروس  كردـم 4 . نامه  . 3 رکذ . ثحب  دـیدج ، پاـچ  هحفص 975 ، دـلج 2 ، همکحلا ، نازیم 

زا ار  امش  ناتنادنزرف  لاوما و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ِهّللا ; ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکُدالْوَا  َو ال  ْمُُکلاْومَا  ْمُکِْهُلت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیأ  ای   » هفیرش
ِۀَـضْوُْرفَملا ِةوَلَّصلا  ِنَع  َو  ِهّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  َو ال  ٌةَراِجت  ْمِهیْهُلت  ال  ْمُْهنِم ، َنوُِحلاّـصلا  یتَُّما  ْنِم  ٌداـبِع  ْمُه  : » دومرف (1 !«) دزاسن لفاغ  ادخ  رکذ 

، هناگجنپ هضیرف  ياهزامن  ادخ و  دای  زا  ار  اهنآ  يا ، هلماعم  تراجت و  چیه  هک  دنتسه  نم  تّما  زا  یحلاص  ناگدنب  نانمؤم ، نیا  ِسْمَْخلا ;
ردارب يا  تلود  هتشررس  دنراد . ادخ  يوس  هب  يرظن  زاب  دنونـشب  هچ  ره  دنیوگب و  هچره  دنـشاب و  اج  ره  اهنآ  يرآ ! ( 2 !«) دنک یمن  لفاغ 

یقرواپ 1. رای ! بناج  لد  مشچ  هتفهن  راد  یم  راک  همه  رد  سک ، همه  اب  اج ، همه  مئاد  راذگم ! تراسخ  هب  یمارگ  رمع  نیو  رآ  فک  هب 
365 هحفص دیدج . پاچ  هحفص 975 ، ج 2 ، همکحلا ، نازیم  . 2 هیآ 9 . نوقفانم ، هروس 

هوگلا اه و  هوسا  . 13

هراشا

ناج نورد  رد  ار  وا  تافص  زا  يوترپ  و  دزاس ، کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  دنک  یم  یعـس  هک  دراد  ییاوشیپ  هوسا و  دوخ ، یگدنز  رد  سکره 
خیرات رد  ناهج  ياهتّلم  مامت  لـیلد ، نیمه  هب  تسا ;و  اـهنامرهق  اـه و  هوسا  يارب  ییاـج  ناـسنا  لد  نورد  رد  رگید ، ریبعت  هب  دـنیبب . دوخ 

رد دننک ; یم  انب  اهنآ  دوجو  ساسا  رب  ار  دوخ  خیرات  گنهرف و  زا  یـشخب  و  دـنوش ، یم  لّسوتم  يرادـنپ  هاگ  و  یعقاو ، نانامرهق  هب  دوخ 
. دنزاس کیدزن  اهنآ  هب  تاّیحور  تافص و  رظن  زا  ار  دوخ  دننک  یم  یعس  دنیاتس ;و  یم  ار  اهنآ  دنیوگ و  یم  نخس  اهنآ  زا  دوخ  سلاجم 
. تسا یناور  مّلـسم  لوصا  زا  یکی  ّتیـصخش ) اب  ذوفنرپ و  دارفا  ًاصوصخم  نارگید ، اب  ندـش  گنرمه  « ) تاکاحم  » لـصا نیا ، رب  هفاـضا 
دـنک ;و یم  ساسحا  نانامرهق ) اب  ًاصوصخم   ) نارگید اب  یگنرمه  یگنهامه و  يوس  هب  دوخ  دوجو  رد  یـششک  ناسنا  لصا ، نیا  قباـطم 

نامیا اهنآ  هب  تبـسن  ناسنا  هک  يدارفا  ربارب  رد  باذـجنا ، بذـج و  نیا  دوش . یم  بذـج  نانآ  تافـص  لامعا و  يوس  هب  ّتلع ، نیمه  هب 
: رگید ریبعت  هب  ای  میراد ; يَّرَبَت »  » و یَّلََوت »  » مان هب  لـصا  ود  مالـسا  رد  اـم  لـیلد ، نیمه  هب  تسا . رتباّذـج  رتدـنمورین و  رایـسب  دراد ، لـماک 

ادـخ ناتـسود  میفّظوم  ام  لصا  ود  نیا  قبط  تسا . تقیقح  کی  هب  هراشا  عقاو  رد  ود  ره  هک  ِهّللا » ِیف  ضُْغب   » و ِهّللا » ِیف  ّبُح   » 366 هحفص
مهیلع ) موـصعم ناـماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  ینعی  نید  گرزب  ناـیاوشیپ  و  نمـشد ، ار  ادـخ  نانمـشد  میراد و  تـسود  ار 

رد و  نامیا ، هناشن  ناونع  هب  نآرق  تاـیآ  رد  هک  تسا ، ّمهم  يردـقب  روتـسد  نیا  میهد . رارق  دوخ  يوگلا  هوسا و  زیچ  همه  رد  ار  مالـسلا )
لاـمعا هّیقب  دـشابن ، يّربت »  » و ّیلوت »  » اـت و  هدـش ، یفّرعم  ناـمیا ) هریگتـسد  نیرتمکحم  «) ِناـمیالا يَرُع  َُقثْوَا   » ناونع هب  یمالـسا  تاـیاور 
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میهاوخ هدـنیآ  ياهثحب  رد  ادـخ  تساوخ  هب  ار  تایاور  تایآ و  زا  نآ  كرادـم  هک  تسا ، هدـش  هدرمـش  لصاح  یب  تاعاطا ، تاداـبع و 
هّللا یلا  كولـس  ریـس و  سفن و  بیذهت  رد  ّرثؤم  مهم و  رایـسب  ياهماگ  زا  یکی  هّللا » یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح   » ای يّربت  ّیلوت و  نیا  دید .

نآ حورشم  ثحب  هک  دنا ، هدرمش  مزال  هار ، نیا  ناورهر  يارب  ار  ّیبرم  داتسا و  دوجو  قالخا  ياملع  زا  يرایـسب  لصا ، نیمه  يور  تسا .
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  دیجم  نآرق  رد  ار  يّربت  ّیلوت و  هلأسم  میور و  یم  نآرق  تایآ  غارـس  هب  هراشا  نیا  اب  دمآ . دهاوخ  هدنیآ  رد 
هیآ 4) هنحتمم ، هروس   ) ِهّللا ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اّمِم  َو  ْمُْکنِم  ُءآَُرب  ّانِا  ْمِهِموَِقل  اُولاق  ْذإ  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو  َمیهاْربِا  یف  ٌۀَنَسَح  ٌةَوُْسا  ْمَُکل  َْتناک  ْدَق   - 1

 - 3 هیآ 6 ) هنحتمم ، هروس   ) ُدـیمَْحلا ُیِّنَْغلا  َوُه  َهّللا  َنِاَف  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  َرِخآلا  َمْوَْیلا  َو  َهّللاوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوُْسا  ْمِهیف  ْمَُکل  َناک  ْدََـقل   - 2
ًامْوَق ُدَِجت  ال   - 4 هیآ 21 ) بازحا ، هروس   ) ًاریثَک َهّللا  َرَکَذ  َو  َرِخآلا  َمْوَْیلا  َو  َهّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوُْسا  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناـک  ْدََـقل 

ُمِِهبُوُلق یف  َبَتَک  َِکئ  ـ لُوا ْمُهَتَریـشَع  َْوا  ْمُهَناوِْخا  َْوا  ْمُهَئاْنبَاْوَا  ْمُهَئابآ  اُوناـکَْول  َو  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َّداـح  ْنَم  َنْوُّداُوی  ِرِخـآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهّللاـِب  َنُونِمُْؤی 
َّنِا الَا  ِهّللا  ُبْزِح  َِکئلُوا  ُْهنَع  اْوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهّللا  َیِـضَر  اهیف  َْنیِدلاخ  ُراْهنالا  اَِهتَْحت  ْنِم  يرَْجت  تاّنَج  ْمُْهلِخُْدی  َو  ُْهنِم  حوُِرب  ْمُهَدَّیَا  َو  َنامیِْالا 

هیآ 13) هنحتمم ، هروس   ) ْمِْهیَلَع ُهّللا  َبِضَغ  ًاـمْوَق  اْوَّلَوَتَت  ـال  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَا  اـی   - 5 هیآ 22 ) هلداـجم ، هروس   ) َنوُِـحْلفُْملا ُمُه  ِهّللا  َبْزِح 
َو َةاکَّزلا  َنُوتُؤی  َو  َةولَّصلا  َنوُمیُقی  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنْوُُرمْأَی  ضَْعب  ُءاِیلْوَا  ْمُهُـضَْعب  ُتانِمْؤُملا  َو  َنُونِمؤُْملاَو   - 6 367 هحفص

ِتاُملُّظلا َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهّللَا   - 7 هیآ 71 ) هبوت ، هروس   ) ٌمیکَح ٌزیزَع  َهّللا  َّنِا  ُهّللا  ُمُهُمَحْرَیَـس  َِکئ  ـ لُوا َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َنوُعیُطی 
هیآ هرقب ، هروس   ) َنوُدـِلاخ اهیف  ْمُه  ِراّنلا  ُباحْـصَا  َِکئ  ـ لُوا ِتاُملُظلا  َیِلا  ِروُّنلا  َنِم  مُهَنوُجِرُْخی  ُتْوُغاّطلا  ُمُُهئاِیلْوَا  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َو  ِروُّنلا  َیِلا 

هیآ 119) هبوت ، هروس   ) َنیقِداّصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهّللاوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   - 8 ( 257

همجرت

دنتفگ دوخ  كرشم )  ) موق هب  هک  ماگنه  نآ  رد  تشاد ، دوجو  امش  يارب  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  میهاربا و  یگدنز  رد  یبوخ  قشمرس   - 1
يارب دوب ، ییوکین ) قشمرـس  و   ) هنـسح هوسا  اهنآ  یگدنز  رد  امـش  يارب  يرآ )  - ) 2 میرازیب ! دیتسرپ  یم  ادـخ  زا  ریغ  هچنآ  امـش و  زا  ام 

هتـسیاش زاین و  یب  دنوادخ  اریز ) تسا ، هدز  ررـض  نتـشیوخ  هب   ) دنک یچیپ  رـس  سک  ره  دنراد ;و  تمایق  زور  ادخ و  هب  دیما  هک  یناسک 
زیخاتـسر زور  ادخ و  تمحر  هب  دیُما  هک  اهنآ  يارب  دوب ، ییوکین  قشمرـس  ادخ  لوسر  یگدـنز  رد  امـش  يارب  ًاملـسم   - 3 تسا . شیاتس 

شلوسر ادخ و  نانمشد  اب  هک  یبای  یمن  دنراد  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ار  یموق  چیه   - 4 دننک . یم  دای  رایسب  ار  ادخ  دنراد و 
ناشیاهلد هحفص  رب  ار  نامیا  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دنشاب ; ناشنادنواشیوخ  ای  ناردارب  ای  نادنزرف  ای  ناردپ  دنچ  ره  دننک ، یتسود 

( شناتخرد  ) ریز زا  اهرهن  هک  دنک  یم  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  اهنآ  و  هدومرف ، تیوقت  ار  اهنآ  شدوخ  هیحان  زا  یحور  اب  و  هتـشون ،
بزح  » دینادب دنا ، « هّللا بزح   » اهنآ دندونـشخ ، ادخ  زا  زین )  ) نانآ تسا و  دونـشخ  اهنآ  زا  ادـخ  دـننام ; یم  نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج 

 - 6 دـینکن ! یتسود  هداد  رارق  بضغ  دروم  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  یموق  اب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا   - 5 دنراگتسر . زوریپ و  هللا »
یم ار  تاکز  دنراد ;و  یم  اپ  رب  ار  زامن  دننک ; یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنرگیدکی ; روای ) رایو و   ) ّیلو نامیا  اب  نانز  نادرم و 

! تسا میکح  اناوت و  دنوادخ  دهد ; یم  رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ار  نانآ  ادخ  يدوزب  دننک ; یم  تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  دنزادرپ ;و 
( اّما ;  ) دزاس یم  جراخ  رون  يوس  هب  اهتملظ ، زا  ار  اهنآ  دـنا ; هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناـسک  تسرپرـس  ّیلو و  دـنوادخ ،  - 7 368 هحفص
رد هشیمه  دنـشتآ و  لها  اهنآ  دـنرب ; یم  نوریب  اهتملظ  يوس  هب  رون ، زا  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  اهتوغاط  اهنآ  يایلوا  دـندش ، رفاک  هک  یناسک 

! دیشاب ناقداص  اب  هشیمه )  ) دینک و هشیپ  یهلا  ياوقت  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  8 ـ  دنام . دنهاوخ  نآ 

يدنب عمج  ریسفت و 

. دنتشاد يّرس  رس و  نانمشد  اب  مالـسا ، تاروتـسد  زا  ربخ  یب  راک و  هزات  نانمؤم  زا  یـضعب  هک  دیآ  یم  رب  یبوخب  هنحتمم  هروس  تایآ  زا 
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« هراس  » مان هب  ینز  طسوت  ْهَعَْتَلب » یبَا  ِْنب  ِبِطاح   » مان هب  يدرف  هّکم  حـتف  زا  شیپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هروس  نیا  زاغآ  تایآ  لوزن  نأش  زا 
عافد هدامآ  دنک ، حتف  ار  هّکم  دیایب و  امـش  يوس  هب  دراد  دصق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هک  تشون  هّکم  لها  هب  هنایفخم  يا  همان 
چیه هب  ربخ  نیا  هک  دوب  هداد  یبیترت  ،و  دـش یم  هّکم  حـتف  هداـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمغیپ هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دیـشاب . دوخ  زا 
دوخ ناوسیگ  يال  رد  تفرگ و  ار  هماـن  نآ  نز  دوش . هتخیر  رتمک  اـهنوخ  و  دوشن ، ینادـنچ  تمواـقم  اـت  دوشن  هّکم  مدرم  هب  لـقتنم  هجو 

، ترـضح نآ  و  داد ، ربـخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هب  ار  ارجاـم  نیا  لـیئربج  دوـمن . تکرح  هّـکم  يوـس  هـب  تعرـسب  دوـمن و  ناـهنپ 
ار هماـن  تفرگ ، رارق  دـیدهت  دروم  هک  یماـگنه  و  دـش ، رکنم  زاـغآ  رد  وا  داتـسرف ; وا  بیقعت  هب  هماـن  نتفرگ  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

راضحا بطاح  دروآ . ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدخ  ار  همان  ترـضح  نآ  داد ;و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ترـضح  تمدخ  دروآ و  نوریب 
هروس زاغآ  تایآ  تفریذپ ;و  ًارهاظ  ار  وا  رذع  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دروآ و  يرذع  تفرگ ;و  رارق  شنزرـس  دروم  تخـس  و  دـش ،
هلأسم ینعی  مالـسا ، یـساسا  لوصا  زا  یکی  دـیدرگ ;و  لزاـن  لاـمعا  هنوگ  نیا  رارکت  زا  يریگـشیپ  يارب  رادـشه  کـی  ناونع  هب  هنحتمم 

. درک نایب  ار  ِهّللا » ِیف  ّضُْغب  َو  ِهّللا  ِیف  ّبُح   » هلمج کی  رد  قح و  نانمـشد  اب  دـنویپ  هقالع و  عطق  هّللا و  ءایلوا  ناکاپ و  ناکین و  هب  ءادـتقا 
دوخ نمـشد  نم و  نمـشد  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم  هتخاس  بطاخم  ار  نانمؤم  همه  هروس ، نیا  زاغآ  رد   369 هحفص
رفک تسا  هدش  لزان  امش  رب  هچنآ  هب  تبسن  اهنآ  هک  یلاح  رد  دینک  یم  ّتبحم  راهظا  اهنآ  هب  تبسن  امـش  دیهدن ، رارق  شیوخ  تسود  ار 

ای !« ) دننک یم  نوریب  ناتراید  رهـش و  زا  ناتراگدرورپ ، هب  ندروآ  نامیا  رطاخ  هب  ار  امـش  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  و  دنزرویم ،
ْنَا ْمُکاِّیا  َو  َلوُسرَّلا  َنوُجِرُْخی  ِّقَحلا  ْنِم  ْمُکَئاج  اِمب  اوُرَفَک  ْدَق  َو  ِةَّدَوَْملَاب  ْمِْهَیِلا  َنوُْقُلت  َءایلْوَا  ْمُکَّوُدَـع  َو  يِّوُدَـع  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَا 

دنویپ یـشزرا » يداقتعا و  ياهدـنویپ   » اب یتسود » ّتبحم و  ياهدـنویپ   » ّداـضت ماـگنه  رگا  هک  تسا  نشور  هتکن  نیا  ْمُکِّبَر ) ِهّللاـِب  اُونِمُْؤت 
ادیپ شیارگ  داسف  لطاب و  يوس  هب  ًاجیردـت  ناسنا  ددرگ و  یم  لزلزتم  اهـشزرا  داقتعا و  ياه  هیاپ  دوش ، هدرمـش  مّدـقم  یتسود  ّتبحم و 
ّتقد . ) تسا نیمه  زین  هّللا  ءادعا  زا  ِياّربت  هّللا و  ءایلوا  ِيّالوت  رگید ، ریبعت  هب  ای  ِهّللا » ِیف  ٌّضُْغب  َو  ِهّللا  ِیف  ّبُح   » یـساسا هتکن  دـنک ;و  یم 
کی ناونع  هب  شنارای ، و  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا زا  يوریپ  هب  ار  ناناملـسم  هروس ) نیمه  مراهچ  هیآ  رد   ) نخـس نیا  همادا  رد  سپـس  دینک )

امش يارب  یبوخ  هوسا  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  میهاربا و  یگدنز  رد  : » دیامرف یم  هدرک ، توعد  شزرا » رپ  ابیز و  يوگلا   » و هنـسح » هوسا  »
ٌةَوُْسا ْمَُکل  َْتناک  ْدَق  !« ) میرازیب دیتسرپ  یم  ادـخ  زا  ریغ  هچنآ  امـش و  زا  ام  دـنتفگ : دوخ  كرـشم  موق  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  تشاد ، دوجو 

هب دراد ; يردـصم  ینعم  همقل ) نزو  رب   ) هَوُْسا ِهّللا ) ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اّمِم  َو  ْمُْکنِم  ُؤآَُرب  ّانِا  ْمِهِموَِقل  اُولاق  ْذإ  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو  َمیهاْربِا  یف  ٌۀَنَـسَح 
ندرک ادتقا  ینعم  هب  رگید ، يریبعت  هب  دوش ; یم  لصاح  يرگید  ندرک  يوریپ  زا  هک  تسا  یتلاح  ینعم  هب  لصا  رد  ندومن و  یّسأت  ینعم 
تسا نکمم  رما  نیا  تسا  یهیدب  مینک . یم  ریبعت  نتفرگ  قشمرس  ناونع  هب  نآ  زا  زورما  یلومعم  یـسراف  رد  ام  و  تسا . ندومن  يوریپ  و 

شنارای میهاربا و  راک  ینعی ، هدـش ; هنـسح  هوسا  هب  ریبعت  ثحب  دروم  هیآ  رد  لیلد ، نیمه  هب  دـب ; ياـهراک  اـی  دـشاب  بوخ  ياـهراک  رد 
يداقتعا يدـیحوت و  ياهدـنویپ  نتـسسگ  رطاخ  هب  ناشموق  اب  ار  يّدام  يرهاظ و  ياهدـنویپ  اهنآ  هک  ارچ  دوب ، امـش  يارب  یبوخ  قشمرس 

هتفرگ هّدام  نیمه  زا  زین  هودنا ، مغ و  ینعم  هب  اصَع ) نزو  رب  « ) یسَا  » هژاو هک  تسا  دقتعم  تادرفم »  » رد بغار »  » 370 هحفص دندرک . عطق 
يریگب قشمرـس  سک  نالف  زا  دیاب  وت  ٌةَوُْسا ; نالُِفب  ََکل  : » دوش یم  هتفگ  نیگمغ  هدز و  متام  دارفا  هب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و   ) هدـش

ود نیا  سییاقم ،»  » رد ْسراف  ِْنبِا  دننام : تغل  بابرا  زا  یـضعب  یلو  درک »)! ییابیکـش  ربص و  دش و  دراو  وا  رب  گرزب  تبیـصم  نالف  هک  )
، لاح ره  هب  در .) ـ مش یم  توافتم  ینعم  ود  اب  ییای  صقان  ار  یمود  يواو و  صقان  حالطصا  هب  ار  یلّوا   ) دناد یم  ادج  رگیدکی  زا  ار  هّدام 
هک ارچ  دـهد ، یم  رارق  قشمرـس  ار  شنارای  میهاربا و  هّللا » یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح   » ّمهم هلأـسم  هب  ناناملـسم ، قیوشت  يارب  دـیجم  نآرق 

. دراد ناسنا  لامعا  قالخا و  رکف و  حور و  يزاسکاپ  رد  یقیمع  ریثأت  مواقم ، عاجـش و  نامیا و  اب  كاپ و  ياهوگلا  اهقـشمرس و  باـختنا 
تفرشیپ و هلیسو  ار  « هوسا  » و هوُْدق »  » باختنا هّللا  یلا  كولـس  ریـس و  رد  هدرک و  هیکت  نآ  يور  قالخا  ياملع  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 

یم هدرک ، هراشا  شنارای  میهاربا و  همانرب  هب  رگید  راـب  تسا ، ـالاب  هیآ  ثحب  ناـمه  همادا  هک  ثحب ، دروم  مود  هیآ  رد  دـنناد . یم  یلاـعت 
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سک ره  و  دنراد ، تمایق  زور  ادخ و  هب  دیما  هک  اهنآ  يارب  دوب ; ییوکین  قشمرـس  اهنآ  یگدنز  همانرب  رد  ناناملـسم  امـش  يارب  : » دـیامرف
وا هب  يزاین  دنوادخ  تسا و  هدناسر  نایز  دوخ  هب  دزیرب  ادـخ  نانمـشد  اب  یتسود  حرط  و   ) دـنک یچیپرـس  ادـخ ) نادرم  نیا  هب  یّـسأت  زا  )

َّلَوَتَی ْنَم  َو  َرِخآلا  َمْوَْیلا  َو  َهّللاوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوُْسا  ْمِهیف  ْمَُکل  َناک  ْدََـقل  .« ) تسا شیاتـس  هتـسیاش  زاین و  یب  ناگمه  زا  وا  درادـن ،).
یم هیکت  عوضوم  نیا  رب  هیآ  نیا  رد  هک ، نیا  تسخن  تسا : تمسق  ود  رد  دراد  لبق  هیآ  اب  هیآ  نیا  هک  یتوافت  ُدیمَْحلا ) ُِّینَْغلا  َوُه  َهّللا  َّنِاَف 
زاین نآ  هب  ادـخ  هک  تسین  يزیچ  هلأسم  نیا  هک  نیا  رگید  تسا ;و  داعم  ادـخ و  هب  نامیا  راثآ  زا  هّللا » یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح   » هک دـنک 
رظان هک  هیآ ، نیمراهچ   371 هحفص دشاب . یم  امش  هعماج  تمالس  ظفح  يونعم و  یحور و  لماکت  يارب  تسامش و  زاین  نیا  دشاب ، هتشاد 
هزاـت زا  یـضعب  ياهینامگدـب  اـهیبات و  یب  اهفعـض و  مغر  یلع  هک  نـیا  نآ  دـنک و  یم  هراـشا  یّمهم  هـتکن  هـب  تـسا ; بازحا  گـنج  هـب 

شیارآ زا  درک ; یگداتـسیا  تمواـقم و  راوتـسا ، یهوـک  دـننام  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  میظع ، دربـن  نادـیم  نیا  رد  ناناملـسم 
رد فاکش  داجیا  يارب  فلتخم  ياههار  زا  لاح  نیع  رد  دنام و  یمن  لفاغ  يا  هظحل  یماظن  ياهشور  نیرتهب  باختنا  حیحـص و  ياهگنج 

حازم و اهنآ  اب  شنارای  ظـفح  يارب  و  دـنک ، قدـنخ  تفرگ و  تسد  هب  گـنلک  ناـنمؤم  رگید  هارمه  تسـشن ; یمن  ياـپ  زا  نمـشد  ههبج 
و دوبن ، لـفاغ  ادـخ  داـی  زا  ینآ  دومن ; یم  قیوشت  یـسامح  راعـشا  ندـناوخ  هب  ار  ناـنآ  ناـنمؤم ، نتخاـس  مرگلد  يارب  درک ; یم  یخوش 

میظع هورگ  ربارب  رد  نیملـسم  كدـنا  ّتیعمج  ظفح  ببـس  روما  نیمه  داد . یم  دـیون  گرزب  تاحوتف  ناـشخرد و  هدـنیآ  هب  ار  شناراـی 
: دـیامرف یم  نآرق  دوـب . همه  يارب  یقـشمرس  بیجع  تمواـقم  یگداتـسیا و  نیا  ; دـش دنتـشاد ، يرترب  ًـالماک  يرهاـظ  رظن  زا  هک  بازحا 

یم دای  رایـسب  ار  ادـخ  و  دـنراد ، زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  دـیما  هک  اهنآ  يارب  دوب  ییوکین  هوسا  بازحا ) گنج  نادـیم  رد   ) ادـخ لوسر  »
بازحا گنج  نادـیم  رد  اهنت  هن  ًاریثَک ) َهّللا  َرَکَذ  َو  َرِخآلا  َمْوَْیلا  َو  َهّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوُْسا  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََـقل  .« ) دـننک

يوه و اب  هزرابم  ربکا و  داهج  نادیم  رد  هکلب  دوب ، وگلا  هوسا و  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ دش ، یم  بوسحم  رغـصا  داهج  قادـصم  هک 
راوگرزب نآ  ياهماگ  ياج  رد  ماگ  دـناوتب  هک  یـسک  نآ  دوب ;و  یّمهم  رایـسب  قشمرـس  هوسا و  زین  قالخا  بیذـهت  یناـسفن و  ياهـسوه 

ْنَِمل  ) ازج زور  ادخ و  هب  نامیا  هلأسم  رب  هوالع  هیآ ، نیا  رد  هک  نیا  هّجوت  لباق  دومیپ . دهاوخ  تعرس  اب  ار  بیشن  زارف و  رپ  هار  نیا  دهنب ،
دای هب  رایسب  هک  اهنآ  دهد  یم  ناشن  ًاریثَک ) َهّللا  َرَکَذ  َو   ) هلمج رکذ  اب  و  تسا ، هدش  هیکت  زین  ادخ  دای  يور  َرِخآلا ،) َمْوَْیلا  َو  َهّللا  اوُجْرَی  َناک 

رد دنک ; یم  ناشگرزب  ياهتّیلوؤسم  هّجوتم  ار  اهنآ  ادخ ، رکذ  نامیا و  اریز  دـنریگ ، یم  ماهلا  ییاوشیپ  نینچ  ياهتیادـه  زا  دنتـسه ، ادـخ 
نیمجنپ رد  دـنبای . یمن  راک  نیا  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  رتهب  ار  یـسک  و  دـندرگ ، یم  ییاوشیپ  ربهر و  لابند  هب  هجیتن 

یمن دراد  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  ار  یموق  چـیه  : » دـیامرف یم  هدرک ، هیکت  هّللا  یف  ضغب  ینعی  هلأسم  نیا  لـباقم  هطقن  يور  هیآ ،
اهنآ دنـشاب ; اهنآ  نادنواشیوخ  ای  ناردارب  ای  نادنزرف  ای  ناردـپ  دـنچ  ره  دـنک ، یتسود   372 هحفـص شلوسر  ادخ و  نانمـشد  اب  هک  یبای 
ًامْوَق ُدَِـجت  ال  .« ) تسا هدومرف  تیوقت  ار  نانآ  شدوخ  هیحان  زا  یحور  اب  هتـشون و  ناشیاهلد  هحفـص  رب  ار  نامیا  ادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک 

َو َنامیِْالا  ْمِِهبُوُلق  یف  َبَتَک  َِکئ  ـ لُوا ْمُهَتَریـشَع  َْوا  ْمُهَناوِْخا  َْوا  ْمُهَئابآ  اُوناکَْول  َو  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َّداـح  ْنَم  َنْوُّداُوی  ِرِخـآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهّللاـِب  َنُونِمُْؤی 
ياهدــنویپ ظـفح   » و یهلا » ياهدــنویپ  ظـفح   » یهار ود  رــس  رب  نـتفرگ  رارق  ماـگنه  هـک  دــهد  یم  ناـشن  هـیآ  نـیا  ُهـْنِم ) حوُِرب  ْمُـهَدَّیَا 

هب هدولآ  و  دنوش ، فرحنم  ادخ  هار  زا  نادنواشیوخ  نیرتکیدزن  رگا  دیوگ : یم  تحارـص  اب  درمـش ; مّدـقم  دـیاب  ار  مادـک  يدـنواشیوخ »
ینعم رپ  رایـسب  هلمج  ود  اب  هک  نیا  هّجوت  لباق  تسویپ . یناسنا  یهلا  يالاو  ياهـشزرا  ادخ و  هب  دیرب و  اهنآ  زا  دیاب  دـندرگ ، داسف  رفک و 
یهلا حور  اب  هتـشون و  ناشبولق  هحفـص  رب  ار  نامیا  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  ( ) ُْهنِم حوُِرب  ْمُهَدَّیَا  َو  َنامیِْالا  ُمِِهبُوُلق  یف  َبَتَک  َکـِئلُوا  )
موادت و  دریگ ، یم  همـشچرس  نامیا  زا  هّللا » یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح   » ینعی دهن . یم  دـیکأت  هلأسم  نیا  رب  تسا ). هدومرف  تیوقت  ار  نانآ 

هک توافت  نیا  اـب  دـنراد ، لـباقتم  ریثأـت  رگیدـکی  رد  ود  ره  رگید ، ریبعت  هب  و  تسا . هّللا » یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح   » زا مه  ناـمیا  لـماکت 
نخس هیآ ، نیمشش  رد  ددرگ . لصاح  هّللا » یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح   » زا نآ  لماکت  و  دوش ، عورش  داعم  أدبم و  هب  نامیا  زا  دیاب  راک  زاغآ 

فورعم هب  رما  دنرگیدکی ; روای ) رایو و   ) ّیلو نامیا  اب  نانز  نادرم و  : » دیامرف یم  تسا ; رگیدکی  اب  نانمؤم  یناحور  يونعم و  دـنویپ  زا 
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ار نانآ  ادخ  يدوزب  دننک ; یم  تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  دنزادرپ ;و  یم  ار  تاکز  دنراد ;و  یم  اپ  رب  ار  زامن  دننک ; یم  رکنم  زا  یهن  و 
َو ِفوُْرعَْملِاب  َنْوُُرمْأَی  ضَْعب  ُءاِیلْوَا  ْمُهُـضَْعب  ُتاـنِمْؤُملا  َو  َنُونِمؤُْملاَو  !« ) تسا میکح  اـناوت و  دـنوادخ  دـهد ، یم  رارق  شیوخ  تمحر  دروم 

يونعم دـنویپ  نیا  ٌمیکَح ) ٌزیزَع  َهّللا  َّنِا  ُهّللا  ُمُهُمَحْرَیَـس  َِکئُلا  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َنوُعیُطی  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُؤی  َو  َةولَّصلا  َنوُمیُقی  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی 
یم ببـس  تسا ; راوتـسا  شربمایپ ، ادـخ و  تعاطا  تاکز و  ءادا  زامن و  هماـقا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ساـسا  رب  هک  یناـحور  و 

يرگید يارب  قشمرـس  مادـک  ره  دـنریگب ;و  ماهلا  رگیدـکی  زا  شیوخ  يوخ  قلخ و  رد  هکلب  راـتفر ، لاـمعا و  رد  اـهنت  هن  اـهنآ  هک  دوش 
هطبار دیاب  هک  یفرحنم  هارمگ و  ياهتعامج  هن  دـنوش ، تعامج  نیا  گنرمه  دـیاب  دـنوش ، تعامج  گنرمه  دـنهاوخ  یم  رگا  دنـشاب ;و 

، هتفرگ رارق  قوف ـ  هیآ  قبط  اهنآ ـ  ياه  هماـنرب  هحولرـس  رد  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عقاو  رد   373 هحفص دیرب ! اهنآ  زا  ار  دوخ 
رد دـنک . یم  سوفن  قالخا و  بیذـهت  هب  يّرثؤم  کمک  دوخ  نیا  دنـشاب ;و  رگیدـکی  لامعا  قالخا و  بقارم  هک  دراد  یم  مزلم  ار  اـهنآ 
یم قشمرـس  وا  لالج  لامج و  تافـص  زا  دـنا و  هتـسباو  ادـخ  هب  نانمؤم ، تسا ; هدـش  نییبت  نارفاک  نانمؤم و  ّطخ  تواـفت  هیآ ، نیمتفه 

ّیلو و دـنوادخ ، : » دـیامرف یم  تسا ; توغاط  تافـص  زا  یباـتزاب  اـهنآ  قـالخا  لاـمعا و  هدوب و  هتـسباو  توغاـط  هب  نارفاـک  دـنریگ ;و 
اهنآ يایلوا  دندش ، رفاک  هک  یناسک  اّما ) ;  ) دزاس یم  جراخ  رون  يوس  هب  اهتملظ ، زا  ار  اهنآ  دنا ; هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرس 

َنیذَّلا ُِّیلَو  ُهّللَا  .« ) دـنام دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  دنـشتآ و  لها  اهنآ  دـنرب ; یم  نوریب  اهتملظ  يوس  هب  رون ، زا  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  اهتوغاط 
ْمُه ِراّنلا  ُباحْـصَا  َِکئ  ـ لُوا ِتاـُملُّظلا  َیِلا  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرُْخی  ُتوُغاّـطلا  ُمُُهئاـِیلْوَا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِرّونلا  َیِلا  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ 
رون زا  جورخ  و  تسا ، هدش  رکذ  نانمؤم  رب  دنوادخ  تیالو  هجیتن  تروص  هب  رون ، هب  تاملظ  زا  ندـش  جراخ  هیآ ، نیا  رد  َنوُدـِلاخ ) اهیف 

اهیتشز و اـهیبوخ و  اهیدـب ، اـهیکین و  ماـمت  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  هیآ ، نیا  رد  تملظ  رون و  توغاـط . تیـالو  راـثآ  زا  اـهتملظ  يوس  هب 
هب اهیدـب  زا  لـئاضف و  هب  لـئاذر  زا  شترجه  دریگ ، رارق  هّللا »  » تیـالو هیاـس  رد  هک  سک  نآ  يرآ ! دوش . یم  لـماش  ار  لـئاذر  لـئاضف و 

سّدقم تاذ  هک  ارچ  دور ، یم  یکاپ  يوس  هب  وا  تسادـخ . لامج  لالج و  تافـص  اج  همه  رد  وا  قشمرـس  اریز  ددرگ ; یم  زاغآ  اهیبوخ 
، دنوادخ تاذ  هک  ارچ  دور ، یم  شیپ  تواخـس  دوج و  و  تفأر ، تمحر و  يوس  هب  وا  تسا . هّزنم  كاپ و  صقن ، یگدولآ و  ره  زا  ادـخ 
دصقم و دیما و  هطقن  هک  ارچ  دوش ، یم  عورش  رگید  لئاضف  يوس  هب  تکرح  بیترت ، نیمه  هب  تسا ;و  میرک  داوج و  و  میحر ، نامحر و 
هک تسا  یناـسک  ِنآ  زا  لـئاذر  يوـس  هب  لـئاضف  زا  ینعی  تکرح ، نیا  سکع  تـسرد   374 هحفـص تسوا . بوبحم ، دوبعم و  دوـصقم و 

رارق دوخ  ّیلو  ار  هماک ) دوخ  رگنایغط و  ياهناسنا  نینچمه  و  شوه ، شوگ و  مشچ و  دـقاف  ّتیـصاخ و  یب  روعـش و  یب  ياهتب   ) توغاـط
هـشیپ یهلا  ياوقت  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم  هتخاس و  بطاخم  ار  نانمؤم  همه  دیجم  نآرق  هیآ ، نیمتـشه  رد  دـنا . هداد 

َعَم اُونوُک   ) هفیرش هیآ  رد  مود  هلمج  تقیقح  رد  َنیقِداّصلا ) َعَم  اُونوُک  َو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  ! ) دیـشاب ناقداص  اب  هشیمه )  ) دینک و
ماگمه هارمه و  دـیاب  نطاب  رهاظ و  یکاپ  و  يراکزیهرپ ، اوقت و  هار  ندومیپ  يارب  يرآ ! تسا . َهّللا ) اوُقَّتا   ) لّوا هلمج  لـیمکت  َنیقِداّـصلا )

نیا تسا ، هدمآ  یمالسا  فورعم  عبانم  رد  ّتنس  لها  هعیـش و  قرط  زا  هک  یناوارف  تایاور  رد  تشادرب . مدق  اهنآ  هیاس  رد  دوب و  ناقداص 
و یطویـس » روثنملا  رّدـلا   » رد دـیناوت  یم  ار  تاـیاور  نیا  تسا . هدـش  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  همه  اـی  مالـسلا ) هیلع  ) یلع رب  قیبطت  هیآ 

نامیلـس ظفاح  ( » 1 .) دـینک هعلاـطم  رگید ، بتک  یناکَـسَح و  مکاـح  لـیزنّتلا » دـهاوش   » و يدـنرز » نیطمّـسلا  ررد   » و یمزراوخ » بقاـنم  »
نیا زا  یشخب  زین  یبّنلا » فرش   » رد ینورزاک » نسحلا  وبا  خیش   » و نیطمّـسلا ،» دئارف   » رد ینیومح » همّالع   » و ةّدوملا ،» عیبانی   » رد يزودنق »
هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یـسراف  ناملـس  قوف ، هیآ  لوزن  زا  دعب  هک  میناوخ  یم  ثیداحا  نیا  زا  یکی  رد  (. 2) دنا هدروآ  ار  ثیداحا 

ُۀَصاخَف َنُوقِداّصلا  اَّمَا  َو  َنینِمؤْملا ، ُۀّماعَف  َنوُرُومأْملا  اَّمَا  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ صاخ ؟ ای  تسا  ماع  هیآ  نیا  ایآ  دیسرپ : هلآو )
)و مالـسلا هیلع  ) یلع مردارب  صوصخ  ناقداص ، اّما  و  دننانمؤم ، همه  هیآ ، نیا  هب  نارومأم  ِۀَمایِْقلا ; ِمْوَی  َیِلا  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُُهئایِـصْوَا  َو  ٌِّیلَع  یخَا 

عیبانی . 3 دینک . هعجارم  دـلج 9 ، نآرق ، مایپ  باتک  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  یقرواپ 1 و 2 . ( 3 !«) دنتـسه تمایق  زور  ات  وا  زا  دعب  يایـصوا 
دراد موادت  تمایق  زور  ات  هک  وا  يایصوا  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  یماگمه  یهارمه و  نیا  تسا  یهیدب   375 هحفص هحفص 115 . ةّدوملا ،
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. تسا تیاده  قالخا و  لمع و  رد  ادتقا  اهنآ و  يربهر  هب  کّسمت  يارب 

هجیتن

كاـپ تاذ  اـب  دـنویپ  هلأـسم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخب  تسا  يّربت  ّیلوت و  تاـیآ  زا  یـشخب  هک  دـمآ  ـالاب  تاـیآ  رد  هچنآ  عومجم  زا 
یلوصا نیرت و  یساسا  زا  هّللا » یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح   » هملک کی  رد  و  اهتوغاط ، نادساف و  ناملاظ و  زا  ندیرب  و  هّللا ، ءایلوا  دنوادخ و 

ریثأت ناسنا  یگدـنز  لیاسم  ماـمت  رد  یمالـسا ، ینآرق و  لـصا  نیا  دراد . یقـالخا  لـئاسم  رد  یقیمع  رثا  هک  تسا ، نآرق  تاـمیلعت  نیرت 
قوف رثا  زین  تسا ، ام  ثحب  دروم  هک  یقالخا  لـئاسم  رد  هلمج  زا  و  یترخآ . ییاـیند و  یعاـمتجا و  يدرف و  لـئاسم  زا  معا  دراد  میقتـسم 

ًاـصوصخم ناکاپ  ناکین و  مدـق ، ره  رد  هک  دـهد  یم  میلعت  اهنآ  هب  دـنک ;و  یم  بیذـهت  ار  اـهنآ  دزاـس ; یم  ار  ناـنمؤم  دراد . يا  هداـعلا 
يارب ّرثؤم  ياهماگ  زا  نیا  دنهد ;و  رارق  دوخ  قشمرس  هودق و  هوسا و  ار  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکاربمایپ

. تسا یقالخا  لئاضف  شرورپ  سفن و  بیذهت  ینعی  ناسنا  شنیرفآ  فده  هب  لوصو 

یمالسا تایاور  رد  يّربت  یّلوت و 

و تسا ، هدمآ  يّربت  ّیلوت و  هّللا و  یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح  هنیمز  رد  ّتنس  لها  هعیش و  زا  معا  یمالـسا  بتک  رد  یناوارف  رایـسب  ثیداحا 
هک تسا  یتبثم  راثآ  رطاخ  هب  ّتیّمها  نیا  کش  یب  دوش . یم  هدید  نآ  ریظن  يزیچ  رتمک  رد  هک  هدـش  هداد  ّتیّمها  هراب  نیا  رد  يردـق  هب 
رد مه  دوش و  یم  رهاظ  نامیا  تردق  رد  مه  تبثم  راثآ  نیا  دراد ; قح ، نانمشد  زا  يرازیب  و  ادخ ، ناتـسود  هّللا و  ءایلوا  اب  یتسود  دنویپ 
ره هّللا ، یلا  كولس  ریـس و  سفن و  بیذهت  قیرط  رد  دیاب  هک  دهد  یم  ناشن  ثیداحا  نیا  اوقت . لامعا و  یکاپ  رد  مه  و  قالخا ، بیذهت 
یم هراشا  تسا  هدـش  نیچلگ  فلتخم  بتک  زا  هک  ثیداـحا  نیا  زا  یـشخب  هب  اـجنیا  رد   376 هحفـص دنیزگرب . ار  ییادتقم  اوشیپ و  سک 
ْدََقل َو  : » دیامرف یم  دوش ; یم  هدید  مالسلا ) هیلع  ) یلع و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هرابرد  یبلاج  ریبعت  هعـصاق  هبطخ  رد  1 ـ  دوش :
ُهَْلَیل َِملاْعلا ، ِقالْخَا  َنِساحَم  َو  ِمِراکَْملا ، َقیرَط  ِِهب  ُُکلْسَی  ِِهتَِکئالَم  ْنِم  کَلَم  َمَظْعَا  ًامیطَف  َناک  ْنَا  ْنَُدل  ْنِم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ِِهب ُهّللا  َنَرَق 

لوسر هک  نامز  نامه  زا  ِِهب ; ِءادـِْتقِْالِاب  ینُُرمْأَی  َو  ًامَلَع  ِِهقالْخَا  ْنِم  مْوَی  ِّلِـک  یف  یل  ُعَفْرَی  ِهُِّما  ََرثَا  ِلیِـصَْفلا  َعاـبِِّتا  ُهُِعبَّتَا  ُْتنُک  ْدََـقل  َو  ُهَراـهَن  َو 
هب ار  وا  زور  بش و  ات  تخاس  رومأم  ار  شیوخ  ناگتشرف  زا  هتـشرف  نیرتگرزب  دنوادخ  دش ، هتفرگ  زاب  ریـش  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ
نآ لابند  هب  هیاس  نوچمه  زین ) مدیـسر  دـشر  ّدـح  هب  هک  یماگنه   ) نم دـهد ;و  قوس  یناـسنا  بوخ  تافـص  قـالخا و  مراـکم  ياـههار 

ات داد  یم  نامرف  نم  هب  تخاس ;و  یم  راکـشآ  نم  يارب  ار  دوخ  کین  قالخا  زا  يا  هزاـت  هتکن  زور  ره  وا  و  مدرک ، یم  تکرح  ترـضح 
ربمغیپ یّتح  هک  دزاس  یم  نشور  ار  تقیقح  نیا  دهد ، یم  لیکشت  ار  هعصاق  هبطخ  زا  یشخب  هک  فیرش  ثیدح  نیا  ( 1 .«) منک ادتقا  وا  هب 

هللا یلص  ) ربمایپ زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تسا . هدوب  یهلا  ناگتـشرف  نیرتگرزب  هک  هتـشاد  ییاوشیپ  ادتقم و  شراک  زاغآ  رد  مالـسا  یمارگ 
هب يا  هزات  سرد  زور  ره  راوگرزب  يادتقم  نیا  درک ;و  یم  تکرح  وا  هیاس  هب  هیاس  دوب و  هداد  رارق  دوخ  ياوشیپ  ادـتقم و  ار  هلآو ) هیلع 

هیلع ) یلع و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  اجنآ  داد . یم  ناشن  وا  هب  ار  یناسنا  قالخا  زا  ینیون  هرهچ  تخومآ و  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
فورعم تیاور  رد  2 ـ  تسادیپ . نارگید  فیلکت  دنـشاب ، هتـشاد  ادتقم  اوشیپ و  هب  زاین  هّللا  یلا  ریـس  همانرب  رد  ناشراک  زاغآ  رد  مالـسلا )

هدش سکعنم  یبوخب  عوضوم  نیا  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم زا  يرـصتخم  توافت  اب  دّدعتم  قرط  اب  هک  ُمالْـسِالا »...  َِیُنب  »
، هغالبلا جهن  یقرواپ 1 . میناوخ : یم  هدرک ، لقن  ترضح  نآ  زا  هَرارُز » ( » مالـسلا هیلع  ) رقاب ماما  رادافو  رای  هک  یثیدح  رد  هلمج  زا  تسا ;

ءْیَـش ُّيَاَو  ُْتلُقَف : ُةَرارُز : َلاق  ِۀَیالِْولاَو ، ِموَّصلا  َو  ِّجَْحلا  َو  ِةاکَّزلا  َو  ِةوَلَّصلا  یَلَع  ءایْـشَا ، ِۀَسْمَخ  یلَع  ُمالْـسِالا  َِیُنب   » 377 هحفص هبطخ 192 .
ّجح و تاکز و  زامن و  رب  هدش : انب  هیاپ  جـنپ  رب  مالـسا  َّنِْهیَلَع ; ُلیلَّدـلا  َوُه  یلاْولا  َو  َّنُهُحاتْفِم  اهَّنَِال  ُلَْضفَا  ُۀَـیالِْولَا  َلاقَف : ُلَْضفَا ؟ َِکلذ  ْنِم 

اریز تسا ، لضفا  تیالو  دومرف : تسا ؟ لـضفا  اـهنیا  زا  کیمادـک  مدرک : ضرع  دـیوگ : یم  هرارز  نیموصعم ،) يربهر   ) تیـالو هزور و 
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تیالو هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخب  ریبعت  نیا  زا  ( 1 .«) تسا رگید  لصا  راهچ  يوس  هب  امنهار  یهلا  ربهر  یلاو و  و  تسا ، اهنآ  همه  دـیلک 
هلأسم ریثأت  هب  ینـشور  هراشا  نیا  تسا ;و  یعامتجا  يدرف و  يدابع و  لیاسم  ینید و  ياه  همانرب  ریاس  ِءایحا  ببـس  هّللا  ءاـیلوا  هب  ادـتقا  و 
يزور میناوخ : یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ  دشاب . یم  قالخا  مراکم  لیصحت  سوفن و  بیذهت  رما  رد  تیالو 

ْمُهُـضَْعب َلاق  َو  ُةوَلَّصلا ، ْمُهُـضَْعب  َلاق  َو  ُمَلْعَا  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللَا  اُولاقَف : َُقثْوَا ؟ ِنامیالا  يَرُع  ُّيا  : » دومرف شناراـی  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
ُْمْتُلق ام  ِّلُِکل  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا ُلوُسَر  َلاقَف  ُداهِْجلا ، ْمُهُـضَْعب  َلاق  َو  ُةَرْمُْعلا ، َو  ُّجَْحلا  ْمُهُـضَْعب  َلاق  َو  ُمایِّـصلَا ، ْمُهُـضَْعب  َلاق  َو  ُةاکَّْزلا ،

زا کیمادـک  ِهّللا ; ِءادـْعَا  ْنِم  يَّربَـتلا  َو  ِهّللا  ِءاـِیلْوَا  یِّلَوـَت  َو  ِهّللا  ِیف  ُضُْعْبلا  َو  ِهّللا  ِیف  ُّبُْحلا  ِناـمیالا  يَرُع  ُقـَثْوَا  ْنِکلَو  ِهـِب ، َْسَیل  َو  ٌلْـضَف 
یـضعب و  زامن ، دنتفگ  یـضعب  و  تسا ، رتهاگآ  شلوسر  ادـخ و  دـندرک  ضرع  نارای  تسا ؟ رت  نئمطم  رتمکحم و  نامیا  ياه  هریگتـسد 

ياراد دیتفگ  ار  هچنآ  همه  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  داهج ! یضعب  و  هرمع ، جح و  یضعب  و  هزور ، یضعب  تاکز و  دنتفگ 
، تسادخ يارب  ینمشد  ادخ و  يارب  یتسود  نامیا ، ياه  هریگتسد  نیرت  نئمطم  نیرتمکحم و  تسین ; نم  لاؤس  خساپ  یلو  تسا  تلیضف 
رد ار  نابطاخم  راکفا  ، مهم لاؤس  نیااب  تسخن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمغیپ ( 2 .«) ادخ نانمشد  زا  يّربت  هّللا و  ءایلوا  نتـشاد  تسود  و 

مهم لیاسم  ءاقلا  زا  لـبق  هاـگ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  دوب  يراـک  نیا  و  دروآ ـ  رد  شوج  بنج و  هب  زاـس  تشونرـس  هلأـسم  نیا 
هللا یلـص  ) ربمایپ یلو  دنتفگ ; خساپ  مالـسا  ّمهم  ناکرا  زا  یکی  ندرمـش  اب  یهورگ  و  دندرک ، یعالّطا  یب  راهظا  یهورگ  داد ـ  یم  ماجنا 

، نامیا هریگتـسد  نیرت  نئمطم  دوزفا : سپـس  ، درک یفن  ار  اهنآ  نانخـس  ، یمالـسا ّمهم  ياه  هماـنرب  نآ  ّتیّمهارب  دـیکأت  نیعرد  ( هلآو هیلع 
ثیدح 6. هحفص 125 ، دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  . 2 هحفص 18 . دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواـپ 1 . تسا ! هّللا  یف  ضعب  هـّللا و  یف  ّبـح 

گنچ يا  هلیـسو  هب  دـیاب  هّللا ، یلا  برق  ماقم  هب  لوصو  يارب  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ایوگ  اجنیا  رد  هریگتـسد »  » هب ِریبعت   378 هحفص
ّتبحم دنویپ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا . هّللا  یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح  هریگتـسد  رت ، نئمطم  رتمهم و  همه  زا  هک  دنورب ، الاب  دـننزب و 

نیا ءایحا  اب  نیاربانب ، کین . تافـص  ریخ و  لامعا  ياه  هنیمز  مامت  رد  تکرح  يارب  تسا  یلماعءایلوا  هب  یّـسأت  ادتقا و  ادخ و  ناتـسود  اب 
هیلع ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  4 ـ  ددرگ . یم  دوبان  ای  فیعـضت  هّیقب  لصا ، نیا  كرت  اب  دوش ;و  یم  هدنز  زین  رگید  لوصا  لصا ،
َناک ْنِاَف  َِکْبلَق  یِلاْرُْظناَف  ًاْریَخ  َکیف  َّنَا  َمَْلعَت  ْنَا  َْتدَرَا  اذِا  : » دومرف درک و  رباج  مان  هب  شنارای  زا  یکی  هب  باـطخ  هک  میناوخ  یم  مالـسلا )

َْسیَلَف ُِهتَیِـصْعَم ، َلْهَا  ُّبُِحی  َو  ِهّللا  ِۀَـعاط  َلْهَا  ُضِْغُبی  َناک  ْنِا  َو  َکُّبُِحی ; ُهّللا  َو  ٌْریَخ ، َکیفَف  ِِهتَیِـصْعَم ، َلـْهَا  ُضِْغُبی  َو  ِهّللا  ِۀَـعاط  َلـْهَا  ُّبُِحی 
رگا نک ! تبلق  هب  یهاگن  هن ؟ ای  دراد  دوجو  یکین  ریخ و  وت  رد  ینادـب  یهاوخب  هاگره  َّبَحَا ; ْنَم  َعَم  ُءْرَْملا  َو  َکُضِْغُبی  ُهّللا  َو  ٌْریَخ ، َکـیف 
رگا دراد ;و  تسود  ار  وت  ادـخ  و  یتسه ، یبوخ  ناسنا  وت  درمـش ، یم  نمـشد  ار  تیـصعم  لها  دراد و  یم  تسود  ار  یهلا  تعاـطا  لـها 

اب ناسنا  دراد ;و  یم  نمشد  ار  وت  ادخ  و  تسین ، وت  رد  یکین  دراد ، یم  تسود  ار  شتیصعم  لها  دراد و  یم  نمشد  ار  یهلا  تعاطا  لها 
ّطخ و رظن  زا  یناـسنا  ره  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  هب  یفیطل  هراـشا  َّبَحَا » ْنَم  َعَم  ُءْرَْملاَو   » هلمج ( 1 !«) دراد یم  تسود  ار  وا  هک  تسا  یـسک 

یم قشع  اهنآ  هب  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  اب  زیخاتـسر ، زور  رد  ییاهن  تشونرـس  نینچمه  یناسنا و  تافـص  وخ و  قلخ و  یعامتجا و  طبر 
زا يرگید  ثیدح  رد  5 ـ  تسا . زاس  تشونرـس  یقالخا  ثحابم  رد  تیالو »  » هلأسم هک  دهد  یم  ناشن  نیا  دراد ;و  ّتبحم  دنویپ  دزرو و 

َو الَا  ِنامیالا ، ِبَعُش  ِمَظْعَا  ْنِم  ِهّللا  ِیف  ِنِمْؤُْمِلل  ِنِمؤُْملا  ُّدُو  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک  میناوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 
زا ادـخ  رطاـخ  هب  نمؤـم  هب  تبـسن  نمؤـم  ّتبحم  ِهّللا ; ِءایِفْـصَا  ْنِم  َوُُـهف  ِهّللا  ِیف  َعَـنَم  َو  ِهّللا  ِیف  یطْعَا  َو  ِهّللا  ِیف  َضَْغبَاَو  ِهّللا  ِیف  َّبَحَا  ْنَم 

هحفص 126. دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . درادب  تسود  ادخ  رطاخ  هب  هک  یسک  دیـشاب  هاگآ  (; 2) تسا نامیا  ياه  هخاش  نیرتگرزب 
نمـشد ادخ  رطاخ  هب  379 و  هحفـص دشاب . یم  بعـش  نآ  عمج  تسا و  تخرد  هخاش  ینعم  هب  هبعـش  هک  تسا  هدمآ  هغّللا  حابـصم  رد  . 2

ماما زا  يرگید  ثیدح  رد  6 ـ  ( 1 !«) تسادخ ناگدیزگرب  زا  وا  دنک ، ششخب  زا  يراد  دوخ  ادخ  رطاخ  هب  دشخبب و  ادخ  رطاخ  هب  درادب ،
َنوُّباحَتُْملا َْنیَا  ُلوُقَیَف : َساّنلا  ُعِمُْـسی  يدانَف  دانُم  َماق  َنیرِخْالا  َو  َنیلَّوالَا  َّلَـجَوَّزَع  ُهّللا  َعَمَج  اذِا  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  ّیلع 

ِۀَّنَْجلا َیِلا  َنُولوُقَیَف  َْنیَا ؟ َیِلا  َنُولوُقَیَف  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاّقَلَتَف  َلاق : باسِح  ِْریَِغب  ِۀَّنَْجلا  َیِلا  اُوبَهِْذا  ْمَُهل  ُلاـُقیَف  ِساـّنلا  َنِم  ٌُقنُع  ُموُقَیَف  َلاـق : ِهّللا  ِیف 
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اُولاق ْمُُکلامْعَا ؟ َْتناک  ءیَـش  ُّيَاَو  َنُولوُقَیَف  َلاق  ِهّللا ، ِیف  َنوُّباحَتْملا  ُنَْحن  َنُولوُقَیَف  ِساّنلا ؟ َنِم  ُْمْتنَا  بْرَـض  ُّيَاَف  َنُولوُقَیَف  َلاـق  باـسِح ! ِْریَِغب 
عمج تمایق ) رد  ) ار نیرخآ  نیلّوا و  ماوقا  لاعتم  دنوادخ  هک  یماگنه  َنیِلماْعلا ;! ُرْجَا  َمِْعن  َنُولوُقَیَف  َلاق  ِهّللا ، ِیف  ُضِْغُبن  َو  ِهّللا  ِیف  ّبُِحن  اّنُک 

رگیدمه ادخ  رطاخ  هب  هک  ییاهنآ  دنتـسه  اجک  دیوگ  یم  دسرب ، مدرم  همه  شوگ  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دهد ، یم  ادن  يا  هدنهد  ادـن  دـنک ،
! دـیورب تشهب  يوس  هب  باسح  نودـب  دوش ، یم  هتفگ  اهنآ  هب  دـنزیخ و  یم  رب  مدرم  زا  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  دومرف  دنتـشاد ، تسود  ار 

یم باسح ! نودب  تشهب  هب  دنیوگ : یم  دیور ؟ یم  اجک  هب  دـنیوگ  یم  دـننک ، یم  لابقتـسا  اهنآ  زا  یهلا  ناگتـشرف  عقوم  نیا  رد  دومرف :
، دنیوگ یم  میتشاد ، یم  تسود  ار  رگیدکی  ادـخ  رطاخ  هب  هک  میتسه  یناسک  ام  دـنیوگ  یم  دـیتسه ؟ مدرم  هورگ  مادـک  زا  امـش  دـنیوگ 

ناگتشرف میتشاد ، یم  نمشد  ار  یهورگ  ادخ  رطاخ  هب  میتشاد و  یم  تسود  ار  یهورگ  ادخ  رطاخ  هب  ام  دنیوگ  یم  دوب ؟ هچ  امش  لامعا 
اب ینمـشد  هّللا و  ءایلوا  اب  ّتبحم  هک  دـهد  یم  ناـشن  َنِیِلماـْعلا » ُرجَا  َمِْعن   » ریبعت ( 2 !«) ناگدـننک لمع  شاداپ  تسا  بوخ  هچ  دـنیوگ : یم 

هدـمآ نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  7 ـ  تسا . دـب  لامعا  زا  زیهرپ  کین و  لامعا  همـشچرس  هّللا  ءادـعا 
اَنل ِّلَح  هّللا  َلوُسَر  ای  اُولاق  ُءادَـهُّشلا  َو  ُءایْبنَألا  ُمُهُِطبْغَی  ءایْبنَِأب  اوُْسیل  ٌرُون  ْمُهُهوُجُو  َو  ْمُهُـساِبل  ٌموق  اْهیَلَع  رُون  ْنِم  ٌِربانَم  ِشْرَْعلا  َلوَح  َّنِا  : » تسا
اهنآ رب  هک  تسا  روـن  زا  ییاـهربنم  یهلا  شرع  فارطا  رد  ِهـّللا ; ِیف  َنوُرِوازَتُْـملا  َو  ِهـّللا  ِیف  َنوُِسلاـجَتُْملا  َو  ِهـّللا  ِیف  َنوُّباـحَتُْملا  ْمُـه  َلاـق :

ضرع دنروخ ! یم  هطبغ  اهنآ  لاح  هب  ءادهش  ناربمایپ و  یلو  دنتسین  ربمایپ  اهنآ  تسا ; رون  زا  ناشیاهتروص  اهـسابل و  هک  دنتـسه  یهورگ 
رگیدکی ادخ  رطاخ  هب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دومرف : دنتـسه )؟ یناسک  هچ  اهنآ   ) نک لح  ام  يارب  ار  هلأسم  نیا  ادخ ! لوسر  يا  دندرک :

هحفص دلج 66 ، راحب ، یقرواپ 1 . ( 1 !«) دنور یم  مه  رادید  هب  ادخ  يارب  و  دننک ، یم  تسلاجم  رگیدکی  اب  ادخ  يارب  دـنراد و  تسود  ار 
ای  ) يرگید ثیدح  رد  380 8 ـ  هحفص هحفص 126 . دلج 2 ، یفاک ، لوصا  ثیدح 19 ـ  هحفص 245، كردم ، نامه  . 2 ثیدح 14 . ، 240

ُرَخـآلا َو  ِقِرْـشَْملِاب  امُهُدَـحَا  ِهّللا  ِیف  اـّباَحت  ِْنیَدـْبَع  َّنَا  َول  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  میناوـخ : یم  ـالاب ) ثیدـح  همادا  رد 
زا  ) هدنب ود  رگا  هّللا ; ِیف  ُضُْغْبلا  َو  ِهّللا  ِیف  ُّبُْحلَا  ِلامَعَألا  ُلَُضفَا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ُِّیبَّنلا َلاق  َو  ِۀَـمایِقلا  َمْوَی  امُهَْنَیب  ُهّللا  َعَمََجل  ِبِْرغَْملِاب 
رد تمایق  رد  ار  ود  نآ  دـنوادخ  برغم ، رد  يرگید  دـشاب و  قرـشم  رد  یکی  دـنراد ، تسود  ادـخ  رطاخ  هب  ار  رگیدـکی  ادـخ ) ناگدـنب 
هک دـهد  یم  ناـشن  ثیدـح  نیا  ( 2 .«) تـسا هـّللا  یف  ضغب  هـّللا و  یف  ّبـح  لاـمعا  نـیرترب  دوـمرف : و  دـهد ، یم  رارق  مـه  راـنک  تـشهب 

اهنآ تسا  یهیدـب  دوش ; یم  یناسنا  ياهراتفر  قالخا و  رد  ینوگمه  ببـس  هک  تسا ، یبتکم  ِدـنویپ  اهناسنا ، نایم  رد  دـنویپ  نیرتمکحم 
هّللا یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح  نیمه  و  دننیب ، یم  رگیدکی  رد  ار  هنادنسپادخ  لاعفا  تافـص و  دنراد ، تسود  ادخ  رطاخ  هب  ار  رگیدکی  هک 
ِیل َْتلِمَع  ْلَه  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هب  دنوادخ  میناوخ : یم  یـسدق  ثیدح  رد  9 ـ  تسا . اـهنآ  سوفن  تیبرت  يارب  يّرثؤم  ماـگ 

ُۀَقَدَّصلا َو  ٌۀَّنُج  ُمْوَّصلا  َو  ٌناهُرب ، َکَلَف  ْةوَلَّصلا  اَّمَا  َو  یلاعَت ، َو  َكَرابَت  ُهّللا  َلاق  ََکل ، ُتْرَکَذ  َو  ُُتقَّدَصَت  َو  ُتْمُص  َو  ََکل  ُْتیَّلَص  َلاق  ًالَمَع !؟
یل َْتیَداع  ْلَه  َو  ًاِّیلَو  ِیل  َْتَیلاو  ْلَه  یسُوم  ای  َلاق  ََکل ، َوُه  يذَّلا  ِلَمَعلا  یَلَع  ِینَّلُد  یسُْوم : َلاق  ِیل !؟ َْتلِمَع  لَمَع  ُّيَاَف  ٌرُون ، ْرُکِّذلا  َو  ٌّلِظ ،

: درک ضرع  یـسوم  يا ؟ هداد  ماجنا  نم  يارب  یلمع  زگره  ایآ  ِهّللا ; ِیف  ُضُْغْبلَا  َو  ِهّللا  ِیف  ُّبُْحلَا  ِلامْعالا  َلَْضفَا  َّنِا  یـسُوم  َِملَعَف  ُّطَق  ًاّوُدَع 
هزور و  تسا ، نامیا )  ) هناشن وت  يارب  زامن  اّما  دومرف : ما ; هدوب  وت  دای  هب  ما و  هدرک  قافنا  ما ، هتفرگ  هزور  ما ، هدـناوخ  زامن  وت  يارب  يرآ !

! ادنوادخ درک  ضرع  یسوم ! يا  يا  هدروآ  اج  هب  نم  يارب  ار  لمع  مادک  تسا ; رون  ادخ  رکذ  و  رشحم ، رد  يا  هیاس  قافنا  و  شتآ ، رپس 
هتشاد نمشد  ار  یسک  نم  رطاخ  هب  و  يا ، هتشاد  تسود  ار  یسک  نم  رطاخ  هب  زگره  ایآ  دومرف : امرف ! ییامنهار  دروم  نیا  رد  ارم  تدوخ 

( ادخ يارب  ینمشد  ادخ و  يارب  یتسود   ) هّللا یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح  لامعا  نیرترب  تسناد  مالسلا ) هیلع  ) یسوم هک ) دوب  اجنیا  رد  ( ؟ يا
زا يرگید  ثیدـح  اب  ار  ثحب  نیا  381 10 ـ  هحفص كردم . نامه  . 2 ثیدح 32 . هحفص 352 ، دلج 66 ، راحب ، یقرواپ 1 . ( 1 .«) تسا

َو ِهِّلل  َضَْغبَا  َو  ِهِّلل  َّبَحَا  ْنَم  : » دوـمرف تسا ). ناوارف  رایـسب  هنیمز ، نیا  رد  ثیداـحا  دـنچ  ره   ) میهد یم  ناـیاپ  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 
، دشخبب ادخ  رطاخ  هب  و  درادب ، نمشد  ادخ  رطاخ  هب  درادب و  تسود  ادخ  رطاخ  هب  هک  یـسک  ُُهنامیِإ ; َلُمَک  ْنَّمِم  َوُهَف  ِهِّلل  َعَنَم  َو  ِهِّلل  یطْعَا 
هک دوش  یم  هدافتسا  الاب  هناگهد  ثیداحا  زا  ( 2 !«) تسا هدش  لماک  شنامیا  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دنک ، شـشخب  كرت  ادـخ  رطاخ  هب  و 
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و نامیا ، لامک  هناشن  و  لامعا ، لضفا  ناونع  هب  هک  اجنآ  ات  تسا ; هدـش  زاـب  هّللا  یف  ضغب  هّللا و  یف  ّبح  يارب  یّمهم  باـسح  مالـسا  رد 
دنراد یتاماقم  و  دنتـشهب ، رد  ناماگـشیپ  تفـص ، نیا  نابحاص  هدش و  یفّرعم  هّللا  لیبس  یف  قافنا  و  داهج ، ّجـح و  هزور و  زامن و  زا  رترب 

ياه همانرب  مامت  رد  يّربت ، ّیلوت و  تیالو و  هلأسم  ّمهم  شقن  زا  هدرپ  تاریبعت ، نیا  دـنروخ . یم  هطبغ  اـهنآ  لاـح  هب  ءادهـش  ءاـیبنا و  هک 
لامعا یقالخا و  لئاضف  اوقت و  نامیا و  رطاـخ  هب  ار  گرزب  ناـیاوشیپ  ناـسنا  اریز  تسا ; نشور  مه  نآ  لـیلد  دراد ; یم  رب  یهلا  ینید و 

نامه نیا  دوشن ! گنرمه  لدـمه و  ماگمه و  و  دـنکن ، یّـسأت  نانآ  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح ، نیا  اب  دراد ; یم  تسود  رگید ، هحلاص 
ار یلماک  ناسنا  هب  ندرک  ادتقا  يوریپ و  دـنا ;و  هدرک  دای  سوفن  بیذـهت  رد  یـساسا  لصا  کی  ناونع  هب  نآ  زا  قالخا  ياملع  هک  تسا 

یهلا يایبنا  زا  تبـسانم  ره  رد  دروم و  ره  رد  دیجم  نآرق  هک  یّمهم  لیالد  زا  یکی  دنناد . یم  هّللا  یلا  كولـس  ریـس و  رد  ّتیقّفوم  طرش 
، دنـشاب ناش  یناگدنز  خـیرات و  اهنآ و  دای  هب  هک  دـهد  یم  روتـسد  ار  ناناملـسم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  دـیوگ و  یم  نخس 
هحفص 252، دلج 66 ، راحب ، یقرواپ 1 . دنیوجب . اهنآ  یگدنز  خیرات  رد  ار  تاجن  ّتیقّفوم و  هار  دـنریگب و  وگلا  نانآ  زا  هک  تسا  نیمه 

نامرهق حور  ياراد  ًالومعم  اهناسنا  هک  تسا  هّجوت  ناـیاش  هتکن  نیا   382 هحفص ثیدح 10 . هحفص 238 ، كردم  نامه  . 2 ثیدح 33 .
فلتخم داعبا  رد  دهد ;و  رارق  وگلا  دوخ  یگدنز  رد  ار  وا  و  دزروب ، قشع  یگرزب  صخـش  هب  دهاوخ  یم  سکره  ینعی ، دنتـسه ; يرورپ 
تخانـش رییغت  اب  دراد ;و  یناوارف  ریثأت  وا  یگدنز  هب  نداد  لکـش  ناسنا و  تشونرـس  رد  ینامرهق  نینچ  باختنا  دنک . ادتقا  وا  هب  یگدنز 
نانامرهق هدیـسرن ، یعقاو  نانامرهق  ناماد  هب  ناشتـسد  هک  اـهتّلم  اـی  دارفا  زا  يرایـسب  دوش . نوگرگد  تسا  نکمم  یگدـنز  اـهنامرهق ، نیا 
یعامتجا یگدنز  طیحم  دنا . هدش  لئاق  اهنآ  يارب  یّمهم  هاگیاج  دوخ  گنهرف  تاّیبدا و  رد  و  دـنا ، هتخاس  دوخ  يارب  يا  هناسفا  یلایخ و 

ياـه هرهچ  یـسایس ، لاـجر  یهلا ، نادرم  تسا  نکمم  اـهنامرهق  نیا  تسا . ّرثؤـم  اـهنامرهق  شنیزگ  رد  بولطماـن  بوـلطم و  تاـغیلبت  و 
یم یناسنا  يالاو  ياهوگلا  یعقاو و  نانامرهق  يوس  هب  رـشب  يرطف  لیامت  نیا  تیادـه  دنـشاب . هدوب  اهملیف  نارگیزاـب  یّتح  اـی  یـشزرو و 

هب تسا ;و  اتـسار  نیمه  رد  تقیقح  رد  هّللا  ءایلوا  تیالو  هلأسم  دیامنب . هعماج  درف و  رد  یقالخا  لئاضف  شرورپ  هب  يّرثؤم  کمک  دـناوت 
ار اه  همانرب  هّیقب  نآ ، نودب  و  تسا ، هدش  لئاق  نآ  يارب  يا  هداعلا  قوف  ّتیّمها  میدید ـ  هک  نانچ  یمالسا ـ  تایاور  تایآ و  لیلد ، نیمه 

. درمش یم  رطخ  رد  یّتح  صقان و 

رضخ یسوم و  ناتساد 

رد یهلا ، يایبنا  هاگ  هک  دراد  ّتیّمها  يّدح  هب  هّللا  یلا  كولـس  ریـس و  سوفن و  تیبرت  ریـسم  رد  هار  لیلد  داتـسا و  مّلعم و  باختنا  هلأسم 
یناتساد هک  دیجم  نآرق  رد  فهک  هروس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم رـضخ و  ناتـساد  دند . ـ ـش یم  باختنا  نیا  هب  رومأم  زین  یّـصاخ  عطقم 

هک یمولع ـ  نتفرگ  ارف  يارب  هک  دوش  یم  رومأـم  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم تسا . باـختنا  نیا  زا  يا  هرهچ  تسا ، اوتحمرپ  ینعم و  رپ  رایـسب 
انِدابِع ْنِم  ٌدـبَع  ناونع  هب  وا  زا  نآرق  هک  شنامز  گرزب  ملاع  ربمایپ و  دزن  تشاد ـ  یقـالخا  یلمع و  هبنج  رتشیب  هکلب  تشادـن  يرظن  هبنج 

یناوارف ملع  دوخ  يوس  زا  هتخاس و  دوخ  تمحر  لومـشم  ار  وا  هک  ام  ناگدنب  زا  يا  هدنب  ًاْملِع ; ّانُدَّل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ُهاْنیَتآ 
; داـتفا هار  هب  شناراـی  زا  یکی  اـب  رـضخ  هاـگیاج  يوس  هب  تسب و  ار  رفـس  راـب  وا   383 هحفـص تسا . هدرک  داـی  میدوـب ». هداد  میلعت  وا  هب 
( مالسلا هیلع  ) یسوم هب  یهاگن  وا  درک ; حرطم  گرزب ، مّلعم  نآ  هب  ار  دوخ  داهنشیپ  دیسر ، رضخ  هب  هک  یماگنه  دنامب ، هار  ءانثا  ثداوح 

سپس داد . ییابیکش  لوق  مالسلا ) هیلع  ) یسوم یلو  یشاب »! هتشاد  ییابیکـش  ربص و  نم ، تامیلعت  ربارب  رد  منک  یمن  رواب  : » تفگ دنکفا و 
گناب هک  درک  یتشک  ندرک  خاروس  هب  مادقا  رـضخ »  » دـندش و یتشک  رب  راوس  تسخن  داتفا ; قاّفتا  يرگید  زا  دـعب  یکی  مهم  هثداح  هس 

یم نم  : » تفگ وا  هب  رضخ  هک  یماگنه  یلو  دومن ; دزـشوگ  رـضخ  هب  ار  شلها  یتشک و  ندش  قرغ  رطخ  و  تساخ ، رب  یـسوم  ضارتعا 
هب بل  دوب  هتـشاذگ  رارق  هک  ارچ  درک ، راـیتخا  توکـس  تشگ و  نامیـشپ  دوخ  ضارتـعا  زا  یـسوم  يرادـن ! یئابیکـش  ناوت  وـت ، متـسناد 
هب مادقا  همّدقم  یب  رضخ »  » دندرک دروخرب  یناوجون  هب  دوخ  ریـسم  رد  تشذگن  يزیچ  دهد . حیـضوت  شدوخ  رـضخ  ات  دیاشگن  ضارتعا 
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دّهعت رگید  راب  و  درب ، رد  هب  هروک  زا  تخـس  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هانگ ، یب  ًارهاظ  ِناوج  نیا  نتـشک  كانتـشحو  هرظنم  درک ! وا  لـتق 
یب ار  یکاپ  هانگ و  یب  ناسنا  ارچ  هک  نیتسخن ، ضارتعا  زا  رتاـسر  رتدـیدش و  ضارتعا  دوشگ ، ضارتعا  هب  ناـبز  درک و  شومارف  ار  دوخ 
هیلع ) یـسوم اـب  ار  دوخ  ناـمیپ  رـضخ  راـب ، نیمود  يارب  تسا ! یتشز  رایـسب  راـک  نیا  نیقی  هب  یتـشک ؟ دـشاب  هدـش  یلتق  بکترم  هک  نآ 

یّمهم ّرـس  دروم  نیا  رد  هک  دیمهف  یـسوم  دش ; مهاوخ  ادـج  وت  زا  هشیمه  ینک  رارکت  موس  راب  رگا  تفگ  وا  هب  دـش و  روآ  دای  مالـسلا )
يرهش دراو  ود  نآ  داد ; خر  هثداح  نیموس  هک  تشذگن  يزیچ  دهد . حیضوت  عقومب  شدوخ  رضخ  ات  درک  رایتخا  توکـس  تسا و  هتفهن 

دوب نتخیر  ورف  لاح  رد  هک  يراوید  رانک  هب  مالسلا ) هیلع  ) رضخ یلو  دندشن ، نانآ  زا  رصتخم  ییاریذپ  هب  رضاح  یّتح  رهـش  مدرم  دندش ،
( مالـسلا هیلع  ) یـسوم زاب  دوش ; عنام  نآ  نتخیر  ورف  زا  و  دنک ، تّمرم  ار  راوید  ات  تساوخ  کمک  زین  یـسوم  زا  دز و  الاب  نیتسآ  دیـسر ،
هک دوب  اجنیا  تسا ؟ یقطنم  يرهم  یب  نآ  ربارب  رد  يزوسلد  نیا  ایآ  هک  درک  ضارتعا  شیوخ  مّلعم  هب  درپس و  یشومارف  هب  ار  دوخ  نامیپ 
نآ زا  شیپ  یلو  دوب ; هتسکش  تشاد  رضخ  اب  هک  ار  ییابیکش  نامیپ  راب  هس  هک  ارچ  دومن ، مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم زا  ییادج  مالعا  رـضخ 

یهاـشداپ تفگ : یتشک  دروم  رد   384 هحفـص تشادرب . نآ  زا  هدرپ  درمـشرب و  وا  يارب  ار  دوخ  هناگ  هس  ياهراک  رارـسا  دنوش ، ادج  هک 
هب ّقلعت  یتـشک  اریز  دریگن ; رارق  وا  هّجوت  دروـم  اـت  متخاـس  بوـیعم  ار  یتـشک  نم  درک و  یم  بصغ  ار  ملاـس  ياـهیتشک  راـّبج ، ملاـظ و 

، مادعا ّقحتسم  دوب و  رگاوغا  دترم و  رفاک و  يدرف  لوتقم  ناوج  داد . یم  لیکشت  ار  اهنآ  قازترا  هلیـسو  تشاد و  نافعـضتسم  زا  یهورگ 
نآ رد  میتی  ناوجون  ود  هب  ّقلعتم  راوید  نآ  اّما  و  درب . نوریب  ادخ  نید  زا  دهد و  رارق  راشف  تحت  ار  شردام  ردپ و  هک  تفر  یم  نآ  میب  و 

ظفح اهنآ  يارب  ار  جـنگ  نیا  تساوخ  یم  ادـخ  دوب ، یحلاص  درم  ناشردـپ  نوچ  دوب ;و  هتفهن  اهنآ  هب  ّقلعتم  یجنگ  نآ  ریز  و  دوب ، رهش 
زا مالسلا ) هیلع  ) یسوم اجنیا  رد  ( 1 !) دوب راگدرورپ  نامرف  هب  همه  مدرکن ; هنارس  دوخ  ار  اهراک  نیا  نم  هک  درک  یلاح  وا  هب  سپس  دنک ;
نآ بتکم  زا  ار  ریز  ياهـسرد  یبوخب  وا  درب . یم  دوخ  هارمه  ار  قالخا  یهاگآ و  ملع و  زا  يراـب  هلوک  هک  یلاـح  رد  دـش ، ادـج  رـضخ 

دراد ّتیّمها  دح  نآ  ات  وا  قالخا  ملع و  زا  يریگ  هرهب  و  هنازرف ، هاگآ و  يربهر  ندرک  ادـیپ  1 ـ  تفرگ : ارف  قالخا  ّیبرم  گرزب و  مّلعم 
زا سابتقا  و  وا ، رـضحم  رد  روضح  يارب  ار  يزارد  رود و  هار  هک  دوش  یم  رومأم  نیدامن ـ  روطب  یـسوم ـ  نوچمه  یمزعلا  ولوا  ربمایپ  هک 

ُرُومُْالَا : » دـنا هتفگ  دراد ; بساـنم  تصرف  هب  زاـین  روما ، زا  يرایـسب  هک  ارچ  درک ، هلجع  دـیابن  اـهراک  رد  2 ـ  دـیامیپب . شغورف ، رپ  غارچ 
زگره دنـشاب ; هتـشاد  نطاب  رد  يا  هرهچ  رهاظ و  رد  يا  هرهچ  تسا  نکمم  دهد  یم  خر  ام  فارطا  رد  هک  یثداوح  3 ـ  اِهتاقْوَِاب »! ٌۀَنوُهْرَم 

زا زین  ار  يرهاظ  ياه  هرهچ  ياروام  دیاب  هکلب  دومن ; تواضق  هنالوجع  درک و  تعانق  دـنیآ  شوخان  ياهدادـیور  يرهاظ  هرهچ  هب  دـیابن 
ياهنامیپ نتسکش  385 4 ـ  هحفص صیخلت .) اب   ) یمالـسا تایاور  فهک و  هروس  ات 82  تایآ 60  نومضم  یقرواپ 1 . تشادن . رود  رظن 

نامیتی یهاوخریخ  نافعضتسم ، زا  تیامح  5 ـ  دزاس ! مورحم  یتاکرب  دـئاوف و  زا  هشیمه  يارب  ار  ناسنا  تسا  نکمم  رّرکم ، روطب  يونعم 
هاگآ ملاع و  ردـق  ره  ناسنا  6 ـ  تخادرپ . نآ  ربارب  رد  ناوت  یم  ار  یئاهب  ره  هک  تسا  يا  هفیظو  رگاوغا ، نارفاک  ناـملاظ و  اـب  هزراـبم  و 

ندیسر زا  ار  وا  رّوصت  نیا  هک  ارچ  تسین ; يرگید  مولع  وا  مولع  ياروام  دنک  روّصت  ددرگ و  رورغم  شیوخ  شناد  ملع و  هب  دیابن  دشاب ،
ناگدنب يرای  هب  ادصورس  یب  ار  اهنآ  هک  دراد  يا  هژیو  نارومأم  یتسه ، ملاع  نیا  رد  گرزب  دنوادخ  7 ـ  دراد . یم  زاب  رتشیب  تالامک  هب 

یم ینامیا  اب  ناسنا  ره  هک  تسا  هّیهلا  هّیفخ  فاطلا  زا  اهنیا  و  دـننک ، يرای  ار  نانآ  فلتخم  قرط  زا  اـت  دتـسرف ، یم  صـالخا  اـب  مولظم و 
ای دشاب و  هتـشاد  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم يارب  یعقاو  شزومآ  هبنج  هاوخ  ناتـساد  نیا  رگید . تاکرب  دئاوف و  و  دشاب ـ  نآ  راظتنا  رد  دـناوت 
هب زاین  هک : نیا  نخـس  هاتوک  دـنک . یمن  یتوافت  میتسه  نآ  لاـبند  هب  اـم  هک  یبلطم  دروم  رد  دـشاب ، هچ  ره  نارگید ، يارب  قشمرـس  هبنج 

387 هحفص  386 هحفص راکنا ! لباق  ریغ  یمتح و  تسا  يزاین  سوفن  بیذهت  ملع و  شیازفا  قیرط  رد  هار  لیلد  ربهر و 

! سوفن بیذهت  رد  نآ  ریثأت  تیالو و  رگید  هرهچ  . 14

هراشا
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هوسا تهج  زا  اهنت  هّللا ، یلا  كولـس  ریـس و  و  سفن ، بیذـهت  هب  طوبرم  لیاسم  رد  نآ  ذوفن  قالخا و  رب  تیالو  هب  داقتعا  يراذـگ  ریثأـت 
تیالو زا  رگید  یعون  نادنمـشناد ، ناگرزب و  زا  یعمج  هدیقع  هب  هکلب  تسین ; راتفر  راتفگ و  قیرط  زا  اهنآ  ياهتیادـه  هّللا و  ءایلوا  ندوب 

زا هداـمآ  سوفن  تیبرت  رد  یهلا ، ناربـهر  میقتـسم  يونعم  ذوفن  زا  و  دوش ، یم  بوسحم  ینیوکت  تیـالو  ياـه  هخاـش  زا  هک  دراد  دوجو 
بلق هلزنم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک : نیا  حیـضوت  دهد . یم  ربخ  یناحور  ياهدـنویپ  طابترا  قیرط 

يرتشیب هرهب  دشاب ، هتـشاد  يرتنوزفا  یگنهامه  يرتشیب و  طابترا  بلق  نآ  اب  رکیپ  نیا  ءاضعا  زا  يوضع  ره  دنتـسه ; یناسنا  هعماج  هدـنپت 
شبات دورب ، رانک  سفن  ياوه  ینیب و  دوخ  رورغ و  ربک و  رات  هریت و  ياـهربا  رگا  هک  دنتـسه  یناـشخرد  دیـشروخ  هلزنم  هب  اـی  دریگ ; یم 

لکش تیالو  اجنیا ، رد  دروآ . یم  هویم  لگ و  گرب و  و  ددرگ ، یم  اهنآ  ّومن  دشر و  ببس  ، نایمدآ حاورا  راسخاش  هب  نانآ  دوجو  باتفآ 
هچنآ اب  هک  دـیآ  یم  نایم  هب  ییادـیپان  زومرم و  ریثأـت  زا  نخـس  دور و  یم  رتارف  يرهاـظ  تافّرـصت  هریاد  زا  و  دریگ ، یم  دوخ  هب  يرگید 
ًاجارِس َو  ِِهنْذِِاب  ِهّللا  َیِلا  ًایِعاد  َو  ًاریذَّن  َو  ًارِّشبُّم  َو  ًادِهاش  َكاْنلَـسْرَا  ّانِا  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَا  ای  : » دیوگ یم  دیجم  نآرق  تسا . توافتم  میا  هتفگ  نونکات 

و میداد ، رارق  وا  نامرف  هب  ادخ  يوس  هب  هدننک  توعد  ار  وت  و  هدننک ، راذنا  هدنهد و  تراشب  میداتـسرف و  هاوگ  ار  وت  ام  ربمغیپ ! يا  ًارینُم ;
زا ار  هار  ناسنا  ات  دزاس  یم  نشور  ار  هار  ریسم  مه  نابات  دیـشروخ  غورفرپ و  غارچ  نیا   388 هحفص ( 1 .«) شخب ینشور  غورفرپ و  یغارچ 
یم رثا  اهناسنا  دوجو  رد  هاـگآدوخان  روطب  یهلا  رون  نیا  مه  دـنکن ;و  طوقـس  نآ  رد  دسانـشب و  هاـگترپ  زا  ار  هارهاـش  و  دـبای ، زاـب  هاـچ 
ملاع « ) دیبع نب  ورمع   » اب هرظانم  يارب  هک  مکح » هب  ماشه   » فورعم ثیدح  درب . یم  لماکت  يوس  هب  هداد و  شرورپ  ار  سوفن  و  دراذـگ ،
راداو نامز  رـصع و  ره  رد  ماما  دوجو  موزل  هب  فارتعا  هب  ییابیز  یقطنم  نایب  اب  ار  وا  و  تفر ، هرـصب  هب  ّتنـس ) لـها  دـئاقع  مـالک و  ملع 

فاکـش و دندوب  هتفرگ  ار  دیبع  نب  ورمع  فارطا  هک  مدرم  فوفـص  دش ; هرـصب  دجـسم  دراو  وا  تسا . ینعم  نیا  رب  يرگید  هاوگ  دومن ،
ایآ تفگ : ماشه  يرآ ! تفگ : ورمع  ییاـمرف ؟ یم  هزاـجا  مراد  یلاؤس  متـسه  یبیرغ  درم  نم  تفگ : هدرک و  وا  يوس  هب  ور  تفر و  شیپ 
یم شـسرپ  نآ  زا  هنوـگچ  ینیب  یم  دوـخ  مشچ  اـب  هک  ار  يزیچ  و  ینک ؟ یم  تسا  یلاؤـس  هچ  نیا  مدـنزرف ! تفگ : ورمع  يراد ؟ مـشچ 
دنچ ره  سرپـب ، تفگ : رورغ  يور  زا  ورمع  مهد ؟ همادا  یهد  یم  هزاـجا  رگا  تسا ; لـیبق  نـیمه  زا  نـم  تـالاؤس  تـفگ : ماـشه  ینک !؟

؟ ینک یم  هچ  تمشچ  اب  دیسرپ : دینش ، ورمع  زا  تبثم  باوج  هک  یماگنه  درک . رارکت  ار  دوخ  لاؤس  ماشه  سپـس  دشاب ! هناقمحا  یلاؤس 
ایآ تفگ : نایاپ  رد  دینش ! ورمع  زا  يا  هداس  ياهباوج  درک و  ینیب  شوگ و  و  ناهد ، زا  لاؤس  سپـس  منیب . یم  ار  اهناسنا  اهگنر و  تفگ :
یم صیخـشت  نآ  اب  دـسر  یم  نم  ياضعا  حراوج و  نیا  زا  هک  ار  ییاـهمایپ  ماـمت  تفگ : ینک !؟ یم  هچ  نآ  اـب  يراد و  مه  لـقع )  ) بلق

نیرخآ و رد  ماـشه   389 هحفص و 46 .  تاـیآ 45  بازحا ، هروس  یقرواـپ 1 . مریگ ). یم  راـک  هب  دوـخ  ياـج  رد  ار  مادـک  ره  و  . ) مهد
ءاضعا و اریز  هن . تفگ : دـنک ؟ یمن  زاـین  یب  لـقع  بلق و  زا  ار  اـم  ساوح ، ءاـضعا و  دوجو  اـیآ  دیـسرپ : دوخ  یتامّدـقم  لاؤس  نیرتمهم 

نخس یلصا  هتشر  ماشه  هک  دوب  اجنیا  دراد . یم  زاب  اطخ  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  بلق  نیا  دوش ; یهابتشا  اطخ و  راتفرگ  تسا  نکمم  ساوح 
ار ناسنا  ّساوح  اضعا و  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یماـگنه  دوب ). دـیبع  نب  ورمع  هینک  ناورم  اـبا  ! ) ناورم اـبا  يا  : » تفگ تفرگ و  تسد  هب  ار 

يارب یماما  و  دراذـگب ، فالتخا  دـیدرت و  ّکش و  رد  ار  ّتیناسنا  ناهج  تسا  نکمم  هنوگچ  هدادـن ، رارق  ییامنهار  ربهر و  ماما و  نودـب 
ناوج نیا  هک  دیمهف  دعب  و  درک ، رایتخا  توکـس  دش و  ثحب  یلـصا  هتکن  هّجوتم  اجنیا  رد  دیبع  نب  ورمع  دـهدن »؟ رارق  گرزب  رکیپ  نیا 

زا دعب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دومن . ینایاش  مارتحا  و  دناشن ، دوخ  رانک  رد  ار  وا  تسا ، فورعم  مکح  نب  ماشه  نامه  هدننک ، شـسرپ 
: درک ضرع  ماشه  تسا »؟ هداد  دای  وت  هب  ار  قطنم  نیا  یـسک  هچ  : » دومرف ماشه  هب  تشاد  بل  رب  هدـنخ  هک  یلاـح  رد  ارجاـم  نیا  ندـینش 
میهاربا و فحص  رد  هک  تسا  ینخس  نیا  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ما . هتخومآ  امش  بتکم  زا  هک  تسا  يا  هرهب 

ياهتیاده تیالو و  هب  هراشا  دـناوت  یم  ثیدـح  نیا  تسا و  ّتیناسنا  ملاع  بلق  هلزنم  هب  ماما  يرآ ! ( 1 .«) تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یسوم
: دیوگ یم  وا  تسا  بلطم  نیا  رب  يرگید  هاوگ  شراک  هبوت  هیاسمه  ریـصب و  وبا  فورعم  ثیدح  ود .  ره  ای  ینیوکت  ای  دـشاب  وا  یعیرـشت 
شیع و هب  هتخاس و  مهارف  قیرط  نیا  زا  یناوارف  لاوما  دوب و  ساّبع ) ینب  ای  هّیما  ینب   ) ملاظ تموکح  نارازگراک  زا  هک  متشاد  يا  هیاسمه 
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تـسد یلو  مدرک  شدوخ  هب  ار  وا  تیاکـش  اـهراب  دوـب ; لوغـشم  سلاـجم  نیا  هب  داـسف  ياـههورگ  توـعد  يراوخبارـش و  وـهل و  شوـن 
ارم لاح  حرـش  رگا  یتسه ، یکاپ  درم  وت  مهانگ و  هب  هدولآ  التبم و  يدرم  نم  درم ! يا  تفگ : مدرک  رارـصا  دایز  هک  یماگنه  تشادـنرب 

صیخلت و اب  لقن  یقرواپ 1 . دهد . تاجن  هلیسو  نیدب  ارم  ادخ  هک  مراودیما  ییوگزاب  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  تراوگرزب ، تسود  يارب 
هیلع ) قداص ماما  تمدخ  هک  یماگنه  درک ; رثا  نم  لد  رد  وا  نخـس   390 هحفص ثیدح 3 . هحفص 169 ، ، 1 دلج یفاک ، لوصا  زا  سابتقا 

دمحم نب  رفعج  وگب : وا  هب  دیآ ; یم  وت  رادید  هب  وا  يدرگ  یم  زاب  هفوک  هب  هک  یماگنه  دومرف : متفگ ; زاب  ار  وا  لاح  مدیـسر و  مالـسلا )
: دـیوگ یم  ریـصبوبا  موش ! یم  نماض  وت  يارب  ار  تشهب  نم  نک و  اهر  ار  تا  هدولآ  هاـنگ  ياـهراک  تسا  هتفگ  هداتـسرف و  ماـیپ  وت  يارب 

لزنم ات  نیشنب  متفگ : دزیخرب ، تساوخ  یم  هک  یماگنه  دوب ; وا  دندرک ، ندید  نم  زا  هک  یناسک  نایم  رد  متشگزاب  هفوک  هب  هک  یماگنه 
، متفگ ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  يارب  ار  وت  لاح  حرـش  درم ! يا  متفگ  وا  هب  دش  تولخ  لزنم  هک  یماگنه  مراد . وت  اب  يراک  دوش ، تولخ 

هیرگ دش و  بلقنم  تخس  ما  هیاسمه  متـشهب ! ِنماض  وا  يارب  نم  دنک و  كرت  ار  دوخ  تشز  لامعا  وگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  دومرف :
نینچ وا  هک  مدرک  دای  دنگوس  دیوگ  یم  ریصب  وبا  تسا !؟ هتفگ  وت  هب  ار  ینخس  نینچ  دمحم  نب  رفعج  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : سپـس  درک ;

هناخ رد  تشپ  مدید  داتـسرف ; نم  غارـس  هب  زور  دنچ  زا  سپ  تفر ! تسا و  یفاک  نیمه  تفگ : درم  نآ  تسا ! هداتـسرف  وت  يارب  ار  یمایپ 
رگم هدنامن  یقاب  مارح ) لاوما  زا   ) نم لزنم  رد  يزیچ  ریـصب ! وبا  يا  دـیوگ : یم  هداتـسیا و  تسا  هنهرب  ًابیرقت )  ) شندـب هک  یلاح  رد  شا 

نونکا ینیب  یم  وت  و  مدیـشخب ). نادـنمزاین  هب  ار  هّیقب  مداد و  اهنآ  هب  متخانـش  یم  ار  شنابحاص  هک  ار  هچنآ  . ) مدـش جراخ  نآ  زا  هک  نیا 
یتّدم مدرک ; يروآ  عمج  وا  يارب  ار  یگدـنز ) ياهیدـنمزاین  ریاس  و   ) سابل هعیـش  ناردارب  زا  نم  دـیوگ  یم  ریـصب  وبا  متلاح ! هچ  رد  نم 
اهنامرد یلو  . ) مدیـشوک یم  وا  نامرد  يارب  مدز و  یم  رـس  وا  هب  ّبترم  نم  ایب ! نم  دزن  مرامیب  هک  داتـسرف  نم  غارـس  هب  زاـب  هک  تشذـگ 

; دـش شوه  یب  ایند ، زا  تلحر  لاح  رد  وا  مدوب و  هتـسشن  وا  رانک  رد  نم  تفرگ . رارق  گرم  هناتـسآ  رد  وا  ماجنارـس  و  دیـشخبن ) يدوس 
میلست نیرفآ  ناج  هب  ناج  تفگ و  ار  نخس  نیا  درک ! افو  دوخ  دهع  هب  تراوگرزب  رای  ریصب ! وبا  يا  دز  ادص  دمآ ، شوه  هب  هک  یماگنه 

مدمآ و ترـضح  نآ  هناخ  رد  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ترایز  يارب  سپـس  متفر ; ادخ  هناخ  ترایز  هب  دعب  یتّدـم   391 هحفص دومن .
هیلع ) ماما دوب ، هناخ  طایح  رد  مرگید  ياپ  هناخ و  نالاد  رد  نم  ياپ  کـی  هک  یلاـح  رد  مدـش  دراو  هک  یماـگنه  متـساوخ ; دورو  هزاـجا 
دوخ دهع  هب  زین  وا  ! ) میدرک افو  میدوب  هدرک  وت  تسود  اب  هک  يدهع  هب  ام  ریـصب ! وبا  يا  دز  ادص  قاطا  لخاد  زا  همّدـقم  نودـب  مالـسلا )
قوف یگدولآ  هب  هّجوت  اب  یلو  دـشاب ، هتـشاد  یلومعم  يداـع و  هبوت  کـی  هبنج  ثیدـح  نیا  تسا  نکمم  هک  تسا  تسرد  ( 1 .() درک افو 

ار ناطیـش  لاگنچ  زا  تاجن  يریگ و  میمـصت  رب  تردـق  ماما  تیاـنع  رظن و  نودـب  هک  نیا  هب  شدوخ  فارتعا  راـکهنگ و  درم  نآ  هداـعلا 
ماما يونعم  فّرـصت  اـب  هداـمآ ، یلو  هدولآ  درم  نآ  رد  ینوگرگد  بـالقنا و  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  يوق  رایـسب  لاـمتحا  نیا  تشادـن ،

هّجوت و وا  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  دش  ببس  ینارون  هطقن  نامه  تشاد و  تیالو  زا  ینـشور  هطقن  شبلق  قامعا  رد  اریز  تفرگ ; تروص 
تـسا يدروم  نامه  هدامآ  سوفن  بیذهت  رد  ینیوکت  تیالو  يونعم و  ریثأت  نیا  زا  يرگید  هنومن  دـبای ! تاجن  وا  دـنک و  یفّرـصت  وا  رد 
نوراه نادنز  رد  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دیوگ یم  دنک ، یم  لقن  راونالا » راحب   » رد یسلجم  همّالع  موحرم  هک 

نداد بیرف  شدوخ  رادنپ  هب  نطاب  رد  دوب و  تمدـخ  يارب  رهاظ  رد  هّتبلا   ) داتـسرف شتمدـخ  هب  لامج  بحاص  ابیز و  يزینک  نوراه  دوب ;
يایاده دروم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نامیلـس هک  ار  يا  هلمج  نامه  دش ، وا  هّجوتم  ماما  هک  یماگنه  دوب ) زینک  نآ  قیرط  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما

نم دوزفا : سپس  ( » 2 !) دیوش یم  لاحـشوخ  ناتیایاده  رب  هک  دیتسه  امـش  َنوُحَْرفَت ; ْمُِکتَّیِدَِهب  ُْمتنَا  َْلب  : » دومرف نایب  دوب  هتفگ  ابـس » هکلم  »
ام وگب  وا  هب  تفگ  داتسرف و  ترضح  نآ  دزن  ار  دوخ  هداتسرف  دش ، كانمشخ  هلأسم  نیا  زا  نوراه  . » مرادن نآ  دننام  زینک و  نیا  هب  يزاین 

یقرواـپ 1. درگرب ! راذــگب و  وا  دزن  ار  كزینک  میتخاـسن ; ریگتــسد  ار  وـت  وـت ، لـیم  اـب  مـیدرکن ;و  سبح  ار  وـت  وـت ، ياـضر  لـیم و  اـب 
زا ات  داتـسرف  ار  شمداخ  نوراه  تشذگ ، یتّدم   » 392 هحفص هیآ 36 . لمن ، هروس  . 2 ثیدح 199 . هحفص 145 ، دلج 47 ، راونالاراحب ،

راگدرورپ يارب  هدجس  لاح  رد  ار  زینک  تفگ  تشگرب و  مداخ  هن )؟ ای  دنک  ذوفن  ماما  رد  تسا  هتسناوت  ایآ  . ) دوش ربخ  اب  زینک  لاح  عضو 
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نب یـسوم  دـنگوس  ادـخ  هب  تـفگ : نوراـه  ! » َکَناْحبُـس َکَناْحبُـس  ٌسوُّدـُق  تـفگ : یم  هتـسویپ  تـشاد و  یمن  رب  هدجـس  زا  رـس  مدـید !
دیزرل و یم  ادخ ) فوخ  زا   ) شندب دندروآ  نوراه  دزن  ار  وا  هک  یماگنه  دیروایب ! نم  دزن  ار  زینک  هدرک ! رحس  ار  وا  مالسلا ) هیلع  ) رفعج
مدوب و ترضح  نآ  دزن  ما ; هدرک  ادیپ  يا  هزات  لاح  نم  تفگ : زینک  « ؟ تسیچ وت  نایرج  تفگ : نوراه  . » دوب نامـسآ  يوس  هب  شمـشچ 

مدرک ضرع  درک ، یم  ادـخ  سیدـقت  حـیبست و  هک  یلاح  رد  تفگ  ار  زامن  مالـس  هک  یماگنه  دـناوخ ; یم  زاـمن  زور  بش و  هتـسویپ  وا 
هب هراشا  ! » دنا هداتـسرف  امـش  جئاوح  ماجنا  يارب  ارم  متفگ : مراد ؟ وت  هب  یتجاح  هچ  نم  دومرف : مهد ؟ ماجنا  يراد  یتجاح  ایآ  نم ! يالوم 

ادـیپ نآ  رخآ  لّوا و  هک  اهلگ  زا  رپ  داتفا  یغاـب  هب  ممـشچ  مدرک ، هاـگن  نم  دـیوگ : یم  زینک  دـننک ؟ یم  هچ  اـهنیا  دومرف  درک و  يا  هطقن 
هدامآ مدوب  هدـیدن  ار  اهنآ  دـننام  هک  ابیز  رایـسب  ینامداخ  دوب ; شورفم  نیمـشیربا  ياهـشرف  اب  همه  هک  مدـید  نآ  رد  یئاههاگیاج  دوبن ;
ییاه هلوح  اهفرظ و  ناشیاهتسد  رد  و  رس ، رب  توقای  ّرد و  زا  ییاهجات  و  دنتشاد ، نت  رد  زبس  ریرح  زا  يریظن  یب  ياهـسابل  دندوب ; تمدخ 

نیا ات  مدوب  هدجـس  رد  نانچمه  مداتفا و  هدجـس  هب  نم  مدـید ; هدامآ  اـجنآ  رد  ار  اهاذـغ  عاونا  زین  دوب ;و  ندرک  کـشخ  نتـسش و  يارب 
باوخ هب  يا و  هدرک  هدجـس  دیاش  هثیبخ ! يا  تفگ : نوراه  ! » مدید لّوا  ياج  رد  ار  دوخ  متـشادرب  رـس  هک  یماگنه  درک ، دنلب  ارم  مداخ 

نآ رطاخ  هب  سپس  مدید ، ار  اه  هنحـص  نیا  ًالبق  نم  نم ! يالوم  يا  مسق  ادخ  هب  هن  تفگ : زینک  يدید ! باوخ  رد  يدید  هچنآ  يا و  هتفر 
زینک ! » دونـشن وا  زا  ار  ناتـساد  نیا  يدـحا  ات  راد ، هاگن  دوخ  دزن  ریگب و  ار  ثیبخ  نز  نیا  تفگ : مداخ  هب  دیـشّرلا  نوراـه  مدرک ! هدـجس 

نب یـسوم   ) حلاص دبع  هنوگ  نیا  تفگ :  393 هحفـص ینک ؟ یم  نینچ  ارچ  دندرک  لاؤس  وا  زا  هک  یماگنه  دش ; زامن  لوغـشم  هلـصافالب 
هب یتشهب  نایروح  مدید  ار  اه  هنحص  نآ  هک  نامز  نآ  رد  تفگ : دنتـساوخ ، يرتشیب  حیـضوت  هک  یماگنه  متفای . ار  مالـسلا )) هیلع  ) رفعج

(1 .«) تفر ایند  زا  ات  دوب  لاح  نیا  رد  هتسویپ  زینک  ! » وت هن  میتسه  وا  راکتمدخ  ام  میوش ، دراو  ام  ات  وش  رود  ادخ  حلاص  هدنب  زا  دنتفگ : نم 
دروخرب تشاد  یحور  تیبرت  شرورپ و  يارب  یگدامآ  هک  يزینک  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما يونعم  ذوفن  زا  يرگید  هنومن  هب  ناتـساد  نیا  رد 

هب دوـخ  ناـگدرورپ  تسد  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  دـننام  یگرزب  ياوـشیپ  یناـحور  تیادـه  يوـنعم و  ریثأـت  هک  مینک  یم 
هدید يدراوم  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  خیرات  رد  هک ، نیا  نخـس  هاتوک  ـد . نک یم  نایب  ینـشور 
يداع بابـسا  اب  رهاظ و  بسحرب  هک  یتارییغت  دنداد ; ریـسم  رییغت  دـندش و  نوگرگد  یّلکب  نانآ ، اب  دروخرب  کی  اب  يدارفا  هک  دوش  یم 

دنا ;و هتخاس  نوگرگد  ار  نانآ  هدرک و  صاخشا  نیا  ّقح  رد  یتیانع  لماک  ياهناسنا  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  تسا . هدوبن  ریذپ  ناکما 
صخـش رد  یتّوق  هطقن  ًامتح  تسین و  باسح  یب  تایانع ، نیا  تسا  یهیدـب  مینک . یم  ریبعت  ینیوکت  تیالو  یعون  هب  فّرـصت ، نیا  زا  ام 

. دنا هدش  عقاو  مالسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  ای  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تیانع  لومشم  هک  هتشاد  دوجو  تیانع  دروم 

يرّهطم دیهش  همّالع  زا  ینخس 

هژاو ود  نیا  : » دـیوگ یم  اهتیالو » اهءالو و   » باتک رد  وا  میراپـس . یم  يرّهطم ، موحرم  دیهـش ، همّالع  تسد  هب  ار  نخـس  هتـشر  اجنیا  رد 
يارب ناماما  نداد  رارق  وگلا  ینعم  هب  تماما  ِءالو  و  تیب ،) لها  هب  هقالع  قشع و   ) ّتبحم ِءالو  دوش : یم  لامعتـسا  دروم  راهچ  رد  ًـالومعم 

نیرتالاب هک  يونعم  ءالو  ای  فّرـصت  ءـالو  و  ناـماما ، یـسایس  یعاـمتجا و  يربهر  ّقح  ینعم  هب  تماـعز  ِءـالو  و  شیوخ ، راـتفر  لاـمعا و 
394 هحفص صیخلت .) یمک  اب   ) هحفص 414 دلج 3 ، بقانم ، هحفص 239 ـ  دلج 48 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . تسا .» فّرصت  ءالو  لحارم ،
: دیوگ یم  تسا ; ام  ثحب  هب  طوبرم  هک  دزادرپ  یم  مراهچ  ینعم  حیـضوت  هب  موس ، مود و  لّوا و  ینعم  هرابرد  یتاحیـضوت  زا  دـعب  سپس 
ّتیدوبع و قیرط  ندومیپ  رثا  رب  ناـسنا  هک ، ینعم  نیا  هب  تسا ; ینیوکت  هداـعلا  قوف  ّطلـست  رادـتقا و  یعوـن  يوـنعم  فّرـصت  اـی  تیـالو  »

دیآ یم  رد  یلماک  ناسنا  تروص  هب  هک  تسا  نیا  ماقم  نیا  هب  لوصو  هجیتن  ددرگ ;و  یم  لئان  یهلا  يونعم  برق  ماـقم  هب  ادـخ ، یگدـنب 
هک لماک  ناسنا  کی  نامز  ره  رد  هعیش  رظن  زا  ! » دوش یم  نامز  تّجح  و  لامعا ، رب  دهاش  و  رئامـض ، رب  ّطلـسم  تاّیونعم ، رالاس  هلفاق  هک 
ای فّرـصت  تیالو  زا  دوصقم  . » تسادـخ تّجح  وا  مان  هک  دراد  دوجو  تسا  بولق  حاورا و  رب  رظان  دراد و  ناـسنا  ناـهج و  رب  یبیغ  ذوفن 
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، دنک ادیپ  ناهج  هب  تبسن  ّتیمومیق  یتسرپرس و  تمس  اهناسنا  زا  یناسنا  هک  دنا  هتـشادنپ  لاّهج  زا  یـضعب  هک  تسین  نیا  ینیوکت  تیالو 
هیبش تسین و  كرـش  داـقتعا  نیا  هک  تسا  تسرد  ! » دـشاب هدوب  هّللا  بناـج  زا  قزار  قلاـخ و  نامـسآ و  نیمز و  هدـننادرگ  وا  هک  يروطب 

تقلخ و هلأسم  دـیوگ : یم  ام  هب  نآرق  یلو  هدومرف ، نایب  هّللا  نذا  هب  ًاْرمَا  ِتامِّسَقُم  ًاْرمَا و  ِتارِّبَدـُم  هکئالم  هراـبرد  نآرق  هک  تسا  يزیچ 
هب برق  رطاـخ  هب  لـماک  ناـسنا  هک  تـسا  نـیا  روـظنم  هـکلب  . » میهدـن تبـسن  ادـخ  ریغ  هـب  نآ ، ریغ  ندـناریم و  ندرک و  هدـنز  ار و  قزر 
هک تسا  یفاک  اجنیا  رد  : » دیازفا یم  سپس  دوش . یم  ناهج  روما ) یضعب   ) رد فّرـصت  رب  تیالو  ياراد  هک  دسر  یم  یئاج  هب  راگدرورپ 

دننکن لایخ  یهورگ  ات  میزاس  نشور  ینآرق  میهافم  یناعم و  هب  هّجوت  اب  ار  رکف  زرط  نیا  ياه  هیاپ  میئامنب و  بلطم  نیا  هب  یلامجا  هراشا 
هک دوش  یمن  لیلد  نیا  یلو  تسا ، ینافرع  لئاسم  زا  مراهچ  ینعم  هب  تیالو  هلأسم  هک  تسین  کش  . » تسا يردـنلق  نخـس  کـی  نیا  هک 
یم يریگ  هجیتن  نینچ  نآ  راثآ  دنوادخ و  برق  هرابرد  یناوارف  تاحیضوت  اب  سپـس  دوش ». دادملق  دودرم  تسا  ینافرع  هلأسم  کی  نوچ 

هتـشرف زا  رتالاب  ای  دسرن ، ناگتـشرف  ماقم  هب  ادـخ  یگدـنب  قیرط  ندومیپ  یگدـنب و  تعاط و  رثا  رب  ناسنا  هک  تسا  لاحم  نیاربانب  : » دـنک
هّللا نذا  هب  یتسه  ناهج  رد  فّرصت  ریبدت و  تردق  هک  یناگتـشرف   ) دشابن دنم  هرهب  یتسه  تالامک  زا  ناگتـشرف  ّدح  رد  لقاال  ای  و  دورن ،

ذوفن و ببـس  دـناوت  یم  لـماک  ياـهناسنا  نیا  اـب  يوـنعم  هطبار  هک  تفرگ  هجیتـن  نینچ  ناوـت  یم  نخـس  نیا  زا   395 هحفص ( 1 .(«) دنراد
. دزاس کیدزن  تالامک  لئاضف و  هب  هدرک و  رود  یقالخا  لئاذر  زا  ار  اهنآ  ًاجیردت  ددرگ ;و  هدامآ  اهناسنا  رد  نانآ  فّرصت 

اه هدافتسا  ِءوس 

هرهب نیا  زگره  یلو  تسا ; هدش  یئاه  هدافتسا  ءوس  هدنزاس  حیحص و  میهافم  زا  یتّلم ، موق و  ره  نایم  رد  نامز و  رصع و  ره  رد  هشیمه و 
یمومع و دـیتاسا  زا  هدافتـسا  موزل  یقالخا و  يربهر  هلأـسم  دـنز . یمن  بلطم  لـصا  تسادـق  تّحـص و  هب  يا  همطل  تسرداـن  ياـهیریگ 

هّیفوص زا  یهورگ  تسا . هدوبن  انثتـسم  یّلک  هدـعاق  نیا  زا  زین  هّللا  یلا  كولـس  ریـس و  سفن و  بیذـهت  هار  ندومیپ  رتهب  يارب  یـصوصخ 
ات و  دننک ، یم  توعد  دوخ  زا  طرش  دیق و  یب  يوریپ  هب  ار  دارفا  هدرک و  ناونع  بطق »  » و تقیرط » ریپ  «، » خیش «، » دشرم  » ناونع هب  ار  دوخ 

میلـست حور  اب  هک  ارچ  يریگن ، هدرخ  هک  راهنز ، ینیبب  عرـش  فالخ  رب  هک  ییاهراک  تقیرط  ریپ  زا  رگا  دنا  هتفگ  هک  دنا  هتفر  شیپ  اجنآ 
قرف و  تسا ، ناـیامن  مولعلا » ءاـیحا   » باـتک فلتخم  لوصف  رد  شتاـملک  زا  هّیفوـص  هب  وا  لـیامت  هک  یلاّزغ » ! » دراد تفلاـخم  وا  ربارب  رد 

رد نادیرم ، بدا  : » دیوگ یم  نینچ  مجنپ ، باب  رد  مولعلا ، ءایحا  مجنپ  دلج  زا  لصف 51  رد  دنرامش ، یم  شیوخ  ناگرزب  زا  ار  وا  هّیفوص 
زج شیوخ  لام  ناج و  رد  دشاب و  رایتخالا ! بولـسم  دیاب  خیـش  ربارب  رد  دیرم  تسا ; بادآ  نیرتمهم  زا  هّیفوص  دزن  رد  دوخ  خویـش  ربارب 
زا ار  هچنآ  شدوخ  خیـش  هک  نیا  اـت  تسا ; دومج  دومخ و  توکـس و  خیـش ، ربارب  رد  دـیرم  بدا  نیرتهب  دـنکن .... فّرـصت  وا  ناـمرف  هب 

یسوم و ناتساد  دای  هب  دوش ، لکشم  وا  رب  بلطم  دنیبب و  خیش  زا  یفالخ  راک  هاگره  دنک ...  داهنشیپ  وا  هب  دناد  یم  حالص  راتفر  رادرک و 
زا یـسوم  درک ، شاف  ار  نآ  ّرـس  رـضخ  هک  یماگنه  یلو  درمـش  یم  رَکنُم  ار  اهنآ  یـسوم  هک  داد  ماجنا  یلاـمعا  رـضخ  هک  دـتفیب  رـضخ 

، اهتیالو اهءالو و  باتک  یقرواپ 1 . ( 1 !«) دراد تمکح  ملع و  نابز  هب  يرذع  دـهد ، ماجنا  يراک  ره  خیـش  نیاربانب ، تشگزاب ; شراکنا 
( وا دشرم   ) يرصم نّونلا  يذ  هک  یماگنه  دسیون : یم  يزار  نیسح  نبا  فسوی  لاح  حرش  رد  راّطع  خیـش   396 هحفص دعب . هب  هحفص 56 

يا هدناوخ  هچ  ره  تفگ : نّونلا  يذ  تساوخ ; وا  زا  يروتسد  فسوی  ددرگزاب ، دوخ  رهش  هب  هدش و  جراخ  رـصم  زا  هک  داد  روتـسد  وا  هب 
ُْسبَک ِْرمالا  اَذـه  ُْسأَر  تفگ : یم  نادـیرم ) هب   ) هک هدـش  لقن  دیعـس  وبا  زا  دزیخرب ! باـجح  اـت  يوشب  يا  هتـشون  هچ  ره  و  نک ! شومارف 

شومارف و  اهباتک ) و   ) اهرتفد ندرک  هراپ  بّکرم و  تاود و  ندرک  عمج  فّوصت )  ) راک نیا  ساسا  ِْملِْعلا ; ُنایِْسن  َو  ِِرتافَّدلا  ُقْرَخ  َو  ِِرباحَْملا 
درب و یم  رـس  هب  شیوارد  عمج  رد  تشاد و  لزنم  یهاـقناخ  رد  هک  تسا  هدـمآ  يدـنک » دیعـس  وـبا   » تـالاح رد  ( 2 !«) تسا ملع  ندومن 

لابند دش  مولعم  و   ) دش فشک  شزار  دـتفا و  نوریب  شبیج  زا  شتاود  هاقناخ  رد  يزور  دـش ; یم  دراو  سرد  هزوح  هب  یناهنپ  رد  یهاگ 
هجیتن دوب  مکاح  هاقناخ  نآ  رب  هک  يّوج  کـش  یب  ( 3 !) راد ناهنپ  ار  شیوخ  تروع  تفگ : وا  هب  نایفوص  زا  یکی  .( تسا ; ملع  لیـصحت 
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میناوخ یم  تسا  هدمآ  مالسا  رد  هک  يروهشم  فورعم و  ثیدح  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ـت . سا ـع  مج نآ  ِيامنهار  دشرم و  تامیلعت 
ُدادِم ُحَّجَُریَف  ِءادَهُّشلا  ِءامِِدب  ِءامَلُْعلا  ُدادِم  َنِّزُو  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک 

لامعا شنجنـس  يوزارت  رد  نادیهـش  ياهنوخ  اب  نادنمـشناد  املع و  ياهملق ) كون   ) ياهبّکُرم تمایق  زور  ِءادَـهُّشلا ; ِءاـمِد  یلَع  ِءاـمَلُْعلا 
یقرواپ 1. اجک ! هب  ات  تساـجک  زا  هار  تواـفت  نیبب  ( 4 !«) دریگ یم  يرترب  نادیهـش  ياهنوخ  رب  نادنمـشناد  ياهبّکرم  دوش و  یم  هسیاقم 

هحفص ءاملعلاو ، ملعلا  دقن  . 3 نارهت . پاچ  ، 33 هحفص 32 ـ  دیحّوتلا ، رارسا  . 2 صیخلتاب .)  ) ات 210 هحفلص 198  دلج 5 ، مولعلا ، ءایحا 
دتفیب لـهاان  تسد  هب  راـک  هک  یماـگنه  دوـش  نشور  هک  نـیا  يارب   397 هحفص ثیدح 35 . هحفص 16 ، دـلج 2 ، راونالاراحب ، . 4 . 317
ناویک  » هک ینخـس  هب  هک  تسا  یفاک  دوش ، یم  هدافتـسا  ِءوس  اهینوگرگد  اـهفیرحت و  داـجیا  اـب  یعرـش  یقطنم و  هلأـسم  کـی  زا  هنوگچ 

: دـیوگ یم  وا  دـینک ! هّجوت  تسا ، هدروآ  بطق ، راـیتخا  دودـح  رد  دوب ) هّیفوص  باـطقا  زا  دوخ  هک  هاـشیلع » روـصنم   » هب بّقلم  « ) ینیوزق
نم دوب و  سّسؤم  وا  هک  نیا  زج  تشاد ... ! ءایبنالا  متاخ  هک  متـسه  تیالو  نطاب  نامه  ياراد  نم  1 ـ  تسا : هّدام  هد  بطق  ياعّدا  دودح 

نوریب اهنآ  نت  زا  ای  مناریمب  اهنآ  نت  رد  ار  حئابق  حور  هک  يا  هنوگ  هب  منک  لیمکت  ار  يا  هّدع  مناوت  یم  نم  2 ـ  منابهگن ! ریدم و  جّورم و 
5 دشاب ! نم  هزاجا  هب  دیاب  نادیرم  تالماعم  تادابع و  همه  4 ـ  مدازآ ! سفن  عبط و  دویق  زا  نم  3 ـ  مزادنیب ! راّفک )  ) نارگید نت  هب  هدرک 
! تسا طقاس  رابتعا  هجرد  زا  هّیقب  دوش و  یم  ادخ  مسا  نآ  دنیوگب ، نابز  هب  ای  لد  هب  مهد  هزاجا  منک و  نیقلت  نادـیرم  هب  هک  ار  یمان  ره   ـ
َو ِۀَمْدِْخلا  ُمِزال  َو  ِۀَعاّطلا  ُضرَتْفُم   » نم 7 ـ  تسا ! اطخ  نیع  ّالاو  تسا ، عقاو  قباطم  دشاب  نم  ِءاضما  اب  رگا  یبلق  دـئاقع  ینید و  فراعم  6 ـ 
تشهب و هدننک  میـسقت  نم  10 ـ  مدـیرم ! ِیبلق  لاوحا  ِرظان  رـضاح و  هشیمه  نم  9 ـ  مدازآ ! دوخ  دـئاقع  رد  نم  8 ـ  متـسه ! ْظُفِْحلا » ُمِزال 

هزادنا نیمه  یلو  دـشابن  نایفوص  همه  لوبق  دروم  دـیاش  هچرگ  یقطنم ، ثحب  هب  ات  تسا  رت  هیبش  نایذـه  هب  هک  نانخـس  نیا  ( 1 !) مخزود
دوش لئاق  باطقا  يارب  یتارایتخا  نانچ  دیوگب و  یتاهرت  نینچ  دـهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هتـسناد  یم  بطق  ار  دوخ  هک  یـسک  مینیب  یم  هک 

ریـس و رما  رد  ّیبرم  مّلعم و  هب  زاین  هلأسم  زا  ندرک  هدافتـسا  ءوس  مینادب  هک  تسا  یفاک  ; دندوبن نآ  یعّدم  یهلا  گرزب  ناربمایپ  یّتح  هک 
(. صیخلتاب  ) اـت 106 تاحفـص 95  همان ، راوتـسا  یقرواـپ 1 . دروآ . راـب  هب  یموـش  بقاوـع  هچ  تسا  نـکمم  قـالخا  بیذـهت  كوـلس و 

رصتخم سکره  هدرکن ، اعّدا  مه  یماما  ربمایپ و  چیه  ار  نآ  زا  یتمسق  تسا و  ءایبنا  صوصخم  نآ  زا  یتمـسق  هک  اهاعّدا  نیا   398 هحفص
خیش ءایلوالا  ةرکذت  : » دننام ار  فّوصت  لها  ياهباتک  رگا  دنک . یم  هعجاف  رطخ  قمع  هّجوتم  دشاب  هتشاد  یبهذم  لئاسم  هب  تبـسن  یهاگآ 

باطقا دروم  رد  یئاهاعّدا  هب  مینک  یـسررب  ّتقد  هب  ار  مولعلا  ءایحا  ياـهثحب  زا  یـضعب  و  سنـالا » تاـحفن   » و فّوصت » خـیرات   » و راّـطع »
لباقم رد  هک  تسا  هتشاد  او  ار  هعیش  ياهقف  مالک و  ملع  ناقّقحم  هک  تسا  روما  نیمه  تسا ;و  كانتـشحو  یتسار  هک  مینک  یم  دروخرب 

یلو تسا ، هدـننک  تحاران  هاـگآان  دارفا  يارب  هاـگ  هک  ییاـه  يریگ  عضوم  ناـمه  دنـشاب ; هتـشاد  یتخـس  ياـه  يریگ  عضوم  هورگ  نیا 
یمن یقاب  نآ  زا  يزیچ  هک  دنروآ  یم  قالخا  مالـسا و  عورف  لوصا و  رـس  رب  يراک  دوش ، اهر  اهاعّدا  نیا  ولج  رگا  هک  دنناد  یم  ناهاگآ 

یلصا ياه  هیاپ  ساسا و  هک  ییاهثحب  میـسر ; یم  دیجم  نآرق  تایآ  هیاس  رد  یقالخا  لئاسم  تاّیّلک  هرابرد  ثحب  نایاپ  هب  اجنیا  رد  دنام !
لئاضف و کت  کت  زا  هک  هدـنیآ  ياهثحب  يوس  هب  ینـشور  ياههار  نآ  وترپ  رد  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  سفن  بیذـهت  قـالخا و  ملع  رد 
هب زج  وت ، كاپ  تاذ  برق  طاسب  رب  نتفای  هار  یقالخا و  لئاضف  جوا  هب  ندیسر  اهلاراب ! دوش  یم  هدوشگ  دیوگ ، یم  نخس  یقالخا  لئاذر 
هک نادرگب  يا  هّنئمطم  سفن  بحاص  و  ناسرب ! دوخ  نیحلاص  دابع  برق  ماقم  هب  و  امرف ! يراـی  هار  نیا  رد  ار  اـم  تسین ; نکمم  وت  يراـی 

سفن ياوه  و  تسا ، نیگمهس  تخس و  رایسب  ناطیش  ماد  ادنوادخ ! مینک ! ادیپ  ار  یتَّنَج » یلُخْدا  َو  يدابِع  یف  یلُخْداَف   » باطخ یگتسیاش 
هک تسا  وت  ّصاخ  تایانع  اهنت  دـهد ، یم  رازآ  ار  ام  حور  نالیغم  زادـگناج  ياهراخ  نوچمه  یقالخا  لئاذر  تسا ; یکاـنرطخ  نمـشد 

نیا نایاپ  رد  اراـگدرورپ !  399 هحفـص دـشخب . ییاهر  زادـگناج  ياهراخ  نآ  اهـسوه و  يوه و  نآ  ماد و  نآ  لاگنچ  زا  ار  ام  دـناوت  یم 
یْنلِکَتال َّمُهّللَا  : » مییوگ یم  مینک و  یم  همزمز  ار  تا  یمارگ  ربمایپ  ياوتحم  رپ  رایسب  فورعم و  ياعد  میراپس و  یم  وت  هب  ار  دوخ  نخس ،

دلج 18، راونالا ، راحب  یقرواپ 1 . رفص 1418  متشه  اب  ربارب  نآرق 24/3/1376  رد  قالخا  لّوا  دلج  نایاپ  ( 1 «) ًاَدبَا ْنیَع  َۀَفْرَط  یسْفَن  یِلا 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


400 هحفص هحفص 204 

دلج 2

( ثحب شور   ) راتفگشیپ

هب اه ، هجیتن  اه و  هزیگنا  اهبتکم ، سفن ، بیذـهت  فلتخم  قرط  یقالخا و  لئاسم  یّلک  لوصا  نآرق ) رد  قالخا   ) باـتک نیا  لّوا  دـلج  رد 
نونکا دش . نایب  یعوضوم  ریسفت  لکش  رد  لئاسم  نیا  هنیمز  رد  دیجم  نآرق  ّمهم  ياهدومنهر  تفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  حورـشم  روط 

وترپ رد  ار  کی  ره  میورب و  یقالخا  لیاذر »  » و لـیاضف »  » کـت کـت  غارـس  هب  یّلک  لوصا  نآ  زا  هدافتـسا  اـب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تبون 
بوخ و بقاوع  جیاتن و  اه ، هناشن  راثآ و  لیاذر ، لیاضف و  نآ  يریگ  لکش  لماوع  میهد . رارق  یـسررب  دروم  تایآ  یحو و  ياهدومنهر 

رکف رد  ثحب ، نیا  رد  دورو  ماگنه  میهد . رارق  یـسررب  دروم  ار  لیاضف  بسک  یقالخا و  لیاذر  اب  هزراـبم  قرط  هرخـالاب  و  کـی ، ره  دـب 
هب قالخا  میـسقت  رد  نانوی  هفـسالف  شور  دـیاب  ایآ  میوش ! دراو  مطـالترپ  ثحب  نیا  رد  بیترت  مظن و  مادـک  زا  هدافتـسا  اـب  هک  میتفر  ورف 
رد اهثحب  نیا  رد  ام  هک  تسا  نآرق  تایآ  اب  گنهامه  هن  هک  یلاح  رد  مینک ؟ تعانق  بضغ ) توهـش و  تلادـع ، تمکح ، ) شخب راـهچ 

ار لیاذر  لیاضف و  ایآ  دـش . هراشا  نآ  هب  لّوا  دـلج  رد  هک  تساه  هصیقن  ای  هصیقن  زا  یلاخ  هتاذ  ّدـح  یف  هن  مینک و  یم  تکرح  نآ  هیاس 
شور زا  ًاـبلاغ  لـیاسم  هنوگ  نیا  رد  ییاـبفلا  شور  هک  یلاـح  رد  میربب ، شیپ  تروص  نیا  هب  ار  اـهثحب  میهد و  بیترت  اـبفلا  فورح  قبط 

مظن میورب و  یقالخا  لیاسم  رد  برغ  قرش و  ياهبتکم  ریاس  غارس  هب  ایآ   16 هحفص ددرگ . یم  گنهامهان  اهثحب  دوش و  یم  ادج  یقطنم 
ریسفت اب  گنهامه  تسین  نکمم  نیا ، رب  هفاضا  دنراد و  یتالکشم  ای  لکـشم  دوخ  يارب  مادک  ره  هک  یلاح  رد  میریگب !؟ اهنآ  زا  ار  ثحب 

زا هتـساخرب  هک  دیـسر  رظن  هب  يا  هزات  شور  ینورد  ماهلا  کی  اب  راگدرورپ و  فطل  هب  ناهگان  ددرگ . قـالخا  هنیمز  رد  نآرق  یعوضوم 
يال هبال  رد  ار  یلمع  یقالخا و  ثحاـبم  ّمهم  تمـسق  دـیجم  نآرق  میناد  یم  هکنیا : نآ  دـشاب و  یم  نآ  زا  نتفرگ  ماـهلا  اـب  نآرق و  دوخ 

عیسو ياه  باتزاب  هچ  لیاضف  لیاذر و  نیا  زا  مادک  ره  هک  تسا  هتخاس  مّسجم  یبوخ  هب  هدروآ و  نیشیپ  ماوقا  ناگتشذگ و  خیرات  حرش 
یقالخا لیاسم  هک  هداد  نخـس  داد  رظن  نیا  زا  نآرق  ًافاصنا  دـسر و  یم  اجک  هب  اهنآ  راک  تبقاع  دراد و  یناـسنا  عماوج  رد  يا  هدرتسگ  و 

قیمع عیرـس و  رایـسب  يا  هدنونـش  هدـنناوخ و  ره  يارب  نآ  زا  يریگ  هجیتن  ات  تسا  هداد  رارق  یجراـخ  ینیع و  ياـه  شیاـمزآ  هتوب  رد  ار 
نامه تسا ، مکاح  ام  ياه  ثحب  رب  هک  يا  هژیو  طیارـش  هب  هّجوت  اـب  ار  ثحاـبم  مظن  راـیعم  تسا  رتهب  میدرک  رکف  لـیلد  نیمه  هب  دـشاب !
ناطیش ياه  هسوسو  اّوح و  مدآ و  شنیرفآ  ناتساد  غارـس  هب  تسخن  رگید : ریبعت  هب  مینادب . نآ  رب  مکاح  ياهرایعم  دیجم و  نآرق  خیراوت 
مورحم دـنوادخ و  برق  طاسب  زا  ناطیـش  درط  زیگنا  تربع  يارجام  شیادـیپ  ببـس  هک  یلیاذر  میور و  یم  تشهب  زا  اـهنآ  ندـش  رود  و 

رترب دوخ   » و یهاوـخدوخ »  » و رابکتـسا »  » رطاـخ هب  ناطیـش  میناد  یم  میهد . یم  رارق  ثحب  هعیلط  رد  ار  دـش  تشهب  زا  اّوـح  مدآ و  ندـش 
رطاخ هب  اّوح  و  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ دش و  هدـنار  ادـخ  هاگرد  زا  درک و  يراددوخ  مدآ  رب  هدجـس  زا  بّصعت »  » و تجاجل »  » سپـس و  ینیب »

و لیباق »  » و لیباه »  » ناتساد هب  تبون  دعب  دنداتفا . وا  ماد  رد  دندش و  ناطیش ـ  دوخ ـ  نمشد  قطنم  یب  ياه  هسوسو  میلست  زآ »  » و صرح » »
يارجام ًاصوصخم  یخیرات ، رگید  ياهارجام  حون و  ناتساد  غارس  هب  بیترت  نیمه  هب  دسر و  یم  دش  لیباه  لتق  هزیگنا  هک  یتشز  تافص 

ماوقا یگدـنز  رد  مینیب و  یم  ار  نآ  راـثآ  لـیاضف و  یهلا  ياـیبنا  یگدـنز  هنیآ  رد  میور و  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم لیئارـسا و  ینب  موق 
تسا و نیریـش  بلاج و  مه  شور  نیا   17 هحفـص مینک . یم  هدهاشم  ار  لیاذر  راثآ  دـندش  یهلا  ياه  تازاجم  عاونا  راتفرگ  هک  فرحنم 

ّسح هنحـص  رد  ار  اهنآ  دشخب و  یم  ّتینیع  هبنج  لیاذر  لیاضف و  ياهثحب  هب  نیا  رب  هفاضا  دشاب . یم  رتراگزاس  ینآرق  ياه  ثحب  اب  مه 
نازوس یمّنهج  هب  ار  يرـشب  هعماج  هک  ار  لیاذر  نآ  هک  دـهد  قیفوت  اـم  هعماـج  دارفا  همه  اـم و  همه  هب  دـنوادخ  دـهد . یم  رارق  هبرجت  و 

دشخب و یم  تفرـشیپ  شمارآ و  افـص و  حور و  ام  هعماج  ام و  هب  هک  یلئاضف  هب  و  مینک ، نک  هشیر  دوخ  ناج  قامعا  زا  دـنک  یم  لیدـبت 
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لّوالا عیبر  هامریت 1378  نیملاعلا » بر  اـی  نیمآ  . » میوش هتـسارآ  دزاـس ، یم  مهارف  اـم  يارب  ار  هللا  یلا  برق  ینعی  تداعـس ; نیرت  گرزب 
19 هحفص  18 هحفص يزاریش  مراکم  رصان  مق -   1420

رابکتسا رّبکت و  . 1

هراشا

، قالخا ياملع  زا  يرایسب  داقتعا  هب  ًاقاّفتا  دروخ و  یم  مشچ  هب  ناسنا  تقلخ  زاغآ  ایبنا و  ناتساد  رد  هک  هلیذر  تافص  زا  تفـص  نیتسخن 
ناتساد رد  هک  دشاب  یم  رابکتـسا  ّربکت و  تسا ، یناسنا  تشز  تافـص  اه و  یتخبدب  مامت  هشیر  یقالخا و  لیاذر  همه  ردام  دسافملا و  ّما 

ناکت رایسب  تسا  یناتساد  تسا . هدمآ  وا  يارب  سیلبا  نینچمه  ناگتشرف و  دوجـس  هب  رما  و  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ شنیرفآ  ماگنه  هب  ناطیش 
ياهدمایپ هکنیا  هّجوت  لباق  یناسنا . عماوج  همه  دارفا و  همه  يارب  هدنهد ، رادشه  رگنشور و  رایسب  تسا  یناتـساد  زیگنا ، تربع  هدنهد و 

زین دـمآ ـ  دـهاوخ  هک  یتایآ  قبط  ایبنا ـ  خـیرات  لوط  مامت  رد  هک  دوش  یم  هدـید  مدآ  شنیرفآ  ناتـساد  رد  اـهنت  هن  رابکتـسا  ّربکت و  ءوس 
ياه یناماسبان  یناـهج و  دـسافم  رد  ار  لّوا  نخـس  رابکتـسا ، هلئـسم  یناـسنا  عماوج  رد  زین  زورما  تسا . راکـشآ  نآ  بّرخم  رایـسب  شقن 

یم دایرف  دنزوس و  یم  نآ  شتآ  رد  همه  هناتخبدب  هک  تسا  رابکتسا  نیمه  زین  ام  رصع  رد  ّتیرشب  گرزب  يالب  دنز و  یم  رشب  یعامتجا 
رورم هنیمز  نیا  رد  ار  نآرق  تایآ  میدرگ و  یمزاب  دـیجم  نآرق  هب  هراشا  نیا  اـب   20 هحفص تسا ! هراچ  رکف  رد  یسک  رتمک  یلو  دنـشک ،

ِّالا اوُدَجَسَف  َمَدِال  اوُدُجْسا  ِۀَِکئَالَْمِلل  اَْنُلق  ْذِا  َو  1 ـ میهد . یم  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ار  متاخ  ات  هتفرگ  مدآ  هب  طوبرم  تایآ  زا  مینک ، یم 
َنیِرِغاَّصلا َنِم  َکَّنِا  ْجُرْخاَف  اَهِیف  َرَّبَکَتَت  ْنَا  ََکل  ُنوُکَی  اَمَف  اَْهنِم  ِْطبْهاَف  َلاَق  2 ـ ( 34 هیآ ، هرقب هروس   ) َْنیِِرفاَْکلا َنِم  َناَک  َو  َرَبْکَتْساَو  َیبَا  َْسِیْلبِا 

هروس  ) ًارابِْکتْسا اوُرَبْکَتْساَو  اوُّرَصَا  َو  ْمَُهباَِیث  اوَشْغَتْساَو  ْمِِهناَذآ  ِیف  ْمُهَِعباَصَا  اُولَعَج  ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد  اَمَّلُک  یِّنِاَو  3 ـ ( 13 هیآ ، فارعا هروس  )
اُوناَک َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  ُّدَشَا  َوُه  ْمُهَقَلَخ  يِذَّلا  َهللا  َّنَا  اْوَرَی  َْملَوَا  ًةَُّوق  اّنِم  ُّدَـشَا  ْنَم  اُولاَق  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرالا  ِیف  اوُرَبْکَتْـساَف  ٌداَع  اَّمَاَف  4 ـ ( 7 هیآ ، حون

َْوا اَِنتَیْرَق  ْنِم  َکَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُْبیَعُـش  اَی  َکَّنَجِرُْخَنل  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  َُألَْملا  َلاَـق  5 ـ  ( 15 هیآ ، تلّصف هروس   ) َنوُدَحْجَی اَِنتاَیِآب 
ِیف اوُرَبْکَتْساَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  یسُوم  ْمُهَئاَج  ْدََقل  َو  َناَماَه  َو  َنْوَعِْرف  َو  َنوُراَق  َو  6 ـ  ( 88 هیآ فارعا ، هروس   ) َنیِهِراَک اَّنُک  َْولَوَا  َلاَق  اَِنتَِّلم  ِیف  َّنُدوُعََتل 

ْمَُهبَْرقَا َّنَدِجََتل  َو  اوُکَرْـشَا  َنیِذَّلاَو  َدوُهَْیلا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَواَدَع  ِساّنلا  َّدَـشَا  َّنَدِـجََتل  7 ـ ( 39 هیآ ، توبکنع هروس   ) َنیِِقباَس اُوناَک  اَـم  َو  ِضْرـالا 
َرََسب َسَبَع و  َُّمث  8 ـ  ( 82 هیآ ، هدئام هروس   ) َنوُِربْکَتْسَیَال ْمُهَّنَا  َو  ًاناَبْهُر  َو  َنیِـسیِِّسق  ْمُْهنِم  َّنَِاب  َِکلَذ  يراَصَن  اَّنِا  اُولاَق  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَّدَوَم 

ِهللاَْدنِع ًاتْقَم  َُربَک  ْمُهاَتَا  ناَْطلُس  ِْریَِغب  ِهللا  ِتاَیآ  ِیف  َنُولِداَُجی  َنیِذَّلَا  9 ـ ( 24 ات 22 هیآ ، ّرثّدم هروس   ) َُرثُْؤی ٌرْحِس  ِّالا  اَذَه  ْنِا  َلاَقَف  َرَبْکَتْساَو  ََربْدَا  َُّمث 
َْسِئبَف اهِیف  َنیِدـِلاَخ  َمَّنَهَج  َباَْوبَا  اُولُخْدا  َلِیق  10 ـ ( 35 هیآ ، نمؤم هروس   ) راَّبَج رِّبَکَتُم  ْبلَق  ِّلُـک  یَلَع  ُهللا  ُعَبْطَی  َِکلَذَـک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدـْنِع  َو 

ْنِا َو  اَِهب  اُونِمُْؤیال  ۀَیآ  َّلُک  اوَرَی  ْنِا  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرالا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا  َِیتاَیآ  ْنَع  ُفِرْصَاَس  11 ـ ( 72 هیآ ، رمز هروس   ) َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم 
هروـس  ) َنِیِلفاَـغ اَْـهنَع  اُوناَـک  َو  اَِـنتاَیِآب  اُوبَّذـَـک  ْمُهَّنَاـِب  َکـِلَذ  ـالِیبَس  ُهوُذـِـخَّتَی  ِّیَْغلا  َلـِیبَس  اوَرَی  ْنِا  َو  ـالِیبَس  ُهوُذـِـخَّتَیَال  ِدـْـشُّرلا  َلـِیبَس  اْوَرَی 

َفِْکنَتْسَی َْنل  21 13 ـ هحفص ( 23 هیآ ، لحن هروس   ) َنیِِربْکَتْسُْملا ُّبُِحیَال  ُهَّنِا  َنُوِنْلُعی  اَم  َو  َنوُّرُِسی  اَم  ُمَْلعَی  َهللا  َّنَا  َمَرَجَال  12 ـ ( 146 هیآ ، فارعا
اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَاَف  ًاعیِمَج  ُهللا  ْمُهُرُشْحَیَسَف  ِْربْکَتْسَی  َو  ِِهتَداَبِع  ْنَع  ْفِْکنَتْـسَی  ْنَم  َو  َنُوبَّرَقُْملا  ُۀَِکئالَْملا  ِهِّلل و َال  ًاْدبع  َنوُکَی  ْنَا  ُحیِـسَْملا 

ًاِّیلَو ِهللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  َنوُدِجَیال  َو  ًامِیلَا  ًاباَذَع  ْمُُهبِّذَُعیَف  اوُرَبْکَتْسا  َو  اوُفَْکنَتْـسا  َنیِذَّلا  اَّمَا  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُهُدیِزَی  َو  ْمُهَروُُجا  ْمِهیِّفَُویَف  ِتاَِحلاَّصلا 
َِجلَی یَّتَح  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَیَال  َو  ِءامَّسلا  ُباَْوبَا  ْمَُهل  ُحَّتَُفتَال  اَْهنَع  اوُرَبْکَتْساَو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َّنِا  14 ـ 172ـ173 ) هیآ ، ءاسن هروس   ) ًاریِصَن َو َال 

هیآ 40) فارعا ، هروس   ) َنیِمِرْجُمْلا يِزَْجن  َِکلَذَک  َو  ِطاَیِْخلا  ِّمَس  ِیف  ُلَمَْجلا 

همجرت
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دز و زاب  رس  هک  سیلبا  زج  دندرک ، هدجس  یگمه  دینک »! عوضخ  هدجس و  مدآ  يارب  : » میتفگ ناگتشرف  هب  هک  ار  یماگنه  نک ) دای   ) و 1 ـ
ماقم  ) نآ رد  يرادـن  قح  وت  يآ ! دورف  تا ) هبترم  ماقم و  ) نآ زا  : » تفگ 2 ـ دش ! نارفاک  زا  شّربکت ) ینامرفان و  رطاخ  هب  و   ) دیزرو ّربکت 
مدرک توعد  ار  اهنآ  نامز  ره  نم  و  (: » تسا هدمآ  حون  ناتساد  رد  ( ـ 3 یکچوک »! تسپ و  دارفا  زا  وت  هک  ور  نوریب  ینک ! ّربکت  هبترم ) و 

رد دـندیچیپ و  دوـخ  رب  ار  ناشیاهـسابل  هداد و  رارق  ناشیاهـشوگ  رد  ار  شیوـخ  ناتـشگنا  يزرماـیب ، ار  اـهنآ  وـت  دـنروایب و ) ناـمیا   ) هـک
دندـیزرو ّربکت  نیمز  رد  قحان  هب  داع  موق  اّما  میناوخ :) یم  داع  موق  دروم  رد  ( ـ 4 دندرک !» رابکتسا  تّدش  هب  دندیزرو و  رارصا  تفلاخم 

( رادنپ نیا  رطاخ  هب   ) و تسا ؟ رتیوق  اهنآ  زا  هدیرفآ  ار  نانآ  هک  يدنوادخ  دنتـسناد  یمن  ایآ  تسا !؟ رتدنمورین  ام  زا  یـسک  هچ  : » دنتفگ و 
نیقی هب  بیعش  يا  : » دنتفگ وا  موق  زا  ّربکتم  دنمروز و  فارشا  تسا :) هدمآ  بیعش  ناتساد  رد  ( ـ  5 دندرک »! یم  راکنا  ار  ام  تایآ  هتسویپ 

ام دیهاوخ  یم   ) ایآ : » تفگ دیدرگزاب »! ام  نییآ  هب  ای  درک  میهاوخ  نوریب  دوخ  راید  رهـش و  زا  دنا  هدروآ  نامیا  وت  هب  هک  ار  یناسک  وت و 
زین ار  ناـماه »  » و نوعرف » نوراـق و   » و (: » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ناتـساد  رد  ( ـ  6 میـشابن »!؟ لیام  اـم  هچ  رگا  دـینادرگزاب ) ار 

!« دنریگ یشیپ  ادخ  رب  دنتسناوتن  یلو  دندرک ، ییوج  يرترب  نیمز  رد  نانآ  اّما  دمآ ، ناشغارـس  هب  نشور  لیالد  اب  یـسوم  میدرک ، كاله 
ار نانمؤم  هب  تبسن  مدرم  نیرت  نمشد  مّلسم ، روطب  (: » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رـصع  ناناملـسم و  هرابرد  و  ( ـ 7 22 هحفص
نآ رطاخ  هب  نیا  میتسه » يراصن  ام   » دنیوگ یم  هک  یبای  یم  یناسک  ار  نانمؤم  هب  ناتـسود  نیرتکیدزن  تفای و  یهاوخ  ناکرـشم  دوهی و 

دیـشک و مـه  رد  هرهچ  دـعب  8 ـ  دـنزرو .» یمن  ّربکت  قح ) ربارب  رد   ) اـهنآ دنتـسه و  اـیند  كراـت  ملاـع و  يدارفا  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  تسا 
يرحـس نوـسفا و  زج  يزیچ  نآرق ) نیا  : ) تفگ ماجنارـس  و  دـیزرو ـ  ّربـکت  درک و  قـح ) هب   ) تشپ سپـس  دـشراک ـ  هب  تـسد  هنـالوجع 

نیا  ) دـنزیخ یمرب  هلداجم  هب  دـشاب  هدـمآ  اـهنآ  يارب  یلیلد  هکنآ  یب  ادـخ  تاـیآ  رد  هک  اـهنامه  9 ـ تسین ! ناینیشیپ  ياهرحـس  نوچمه 
یم رهم  يراّبج  ّربکتم  ره  لد  رب  دنوادخ  هنوگ  نیا  دروآ ، یم  راب  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  دزن  دـنوادخ و  دزن  یمیظع  مشخ  ناشراک )

هب 11 ـ ناّربکتم »! هاگیاج  تسا  یهاگیاج  دب  هچ  دینامب ، نآ  رد  هنادواج  دـیوش  دراو  مّنهج  ياهرد  زا  : » دوش یم  هتفگ  نانآ  هب  10 ـ دهن !
هیآ و ره  رگا  هک  دـننانچ  اهنآ  مزاس ! یم  فرـصنم  دوخ  تایآ  هب ) نامیا   ) زا دـنزرویم  ّربکت  قحان  هب  نیمز  يور  رد  هک  ار  یناسک  يدوز 

دننیبب ار  یهارمگ  قیرط  رگا  دننک و  یمن  باختنا  دوخ  هار  ار  نآ  دننیبب  ار  تیادـه  هار  رگا  دـنروآ ، یمن  نامیا  نآ  هب  دـننیبب  ار  يا  هناشن 
دنوادخ ًاعطق  12 ـ دندوب ! لفاغ  نآ  زا  دندرک و  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنیا ) همه  ! ) دـننک یم  باختنا  دوخ  هار  ار  نآ 
تشادن ابا  نیا  زا  حیسم  زگره  13 ـ دراد ! یمن  تسود  ار  ناربکتسم  وا  تسا ، ربخ  اب  دنزاس  یم  راکـشآ  هچنآ  دنراد و  یم  ناهنپ  هچنآ  زا 

يدوز هب  دننک  ّربکت  دنباترب و  يور  وا  یگدـنب  ّتیدوبع و  زا  هک  اهنآ  و  دـنراد ) ابا  نیا  زا   ) وا بّرقم  ناگتـشرف  هن  دـشاب و  ادـخ  هدـنب  هک 
لماک روط  هب  ار  ناشـشاداپ  دنداد ، ماجنا  حلاص  لامعا  ودـندروآ  نامیا  هک  اهنآ  اّما  درکدـهاوخ ; عمج  دوخ  دزن  تمایق ) رد  ) ار اهنآ  همه 

درک و دهاوخ  یکاندرد  تازاجم  دندیزرو  ّربکت  دندرک و  ابا  هک  ار  اهنآ  دوزفا و  دـهاوخ  اهنآ  رب  دوخ  شـشخب  لضف و  زا  داد و  دـهاوخ 
ّربـکت نآ  ربارب  رد  دــندرک و  بیذــکت  ار  اـم  تاــیآ  هـک  یناــسک  14 ـ تفاـی ! دــنهاوخن  يرواـی  تسرپرــس و  ادــخ  زا  ریغ  دوـخ  يارب 
نزوس خاروس  زا  رتش  هکنیا  رگم  دش  دنهاوخن  تشهب  لخاد  هاگچیه ) دوش و( یمن  هدوشگ  ناشیور  هب  نامـسآ  ياهرد  زگره ) ) دـندیزرو

23 هحفص میهد ! یم  ازج  ار  ناراکهنگ  هنوگ  نیا  درذگب !

يدنب عمج  ریسفت و 

رشب خیرات  لوط  رد  گرزب  يالب 

لوا تمسق 
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تفص نیا  زا  رـشب  خیرات  لوط  رد  هک  یتالکـشم  ّربکت و  زا  یـشان  ياه  یتخبدب  رابکتـسا و  دسافم  نایب  زا  تسا  ّولمم  دیجم  نآرق  تایآ 
سک چـیه  رب  يّدام  يونعم و  تاهج  رد  ناسنا  لماکت  تفرـشیپ و  رد  هلیذر  تفـص  نیا  ریثأت  هدـمآ ، دوجو  هب  یناـسنا  عماوج  رد  مومذـم 

سیلبا و زا  نخـس  مّود  لّوا و  هیآ  رد  تسا . عوضوم  نیا  هب  رظان  تایآ  زا  ینیچلگ  عقاو  رد  هدـمآ  ـالاب  تاـیآ  رد  هچنآ  تسین و  هدیـشوپ 
هیلع ) مدآ شنیرفآ  تمظع  رطاـخ  هب  هک  داد  روتـسد  ناگتـشرف  همه  هـب  دـنوادخ  هـک  ماـگنه  نآ  رد  هدـمآ ، ناـیم  هـب  وا  فورعم  ناتـساد 

سیلبا زج  دندرک  هدجس  یگمه  دوب ـ  هتفرگ  ياج  ناگتشرف  فص  رد  شیالاو  ماقم  رطاخ  هب  نامز  نآ  رد  سیلبا  و  دننک ـ  هدجس  ( مالسلا
هتخیمآ یّتح  راکشآ و  حیرص و  یچیپرـس  نیا  لابند  هب  و  دش ، نارفاک  زا  دیزرو و  رابکتـسا  درک و  یچیپرـس  ادخ  نامرف  نیا  ربارب  رد  هک 

زا هک  ور  نوریب  ینک ! ّربکت  هاگیاج  نآ  رد  يرادن  قح  وت  يآ ! دورف  تبترم  ماقم و  نآ  زا  دومرف  ادـخ ، نامرف  لصا  هب  تبـسن  ضارتعا  هب 
ِْطبْهاَف َلاَق  ( 1 ...) َْنیِِرفاَْکلا َنِم  َناَک  َو  َرَبْکَتْساَو  َیبَا  َْسِیْلبِا  ِّالا  اوُدَجَـسَف  َمَدِال  اوُدُجْـسا  ِۀَِکئَالَْمِلل  اَْنُلق  ْذِا  َو  . ) دوب یهاوخ  ریقح  تسپ و  دارفا 

، تسویپ عوقو  هب  ناهج  رد  هک  تسا  یهانگ  نیتسخن  نیا  تقیقح  رد  ( 2 () َنیِرِغاَّصلا َنِم  َکَّنِا  ْجُرْخاَف  اَهِیف  َرَّبَکَتَت  ْنَا  ََکل  ُنوُکَی  اَمَف  اَْهنِم 
لاس رازه  شش  هعصاق  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  ریبعت  هب  و  زارد ـ  نایلاس  هک  سیلبا  نوچمه  يدرف  دش  ببـس  هک  یهانگ 

ناگتشرف و اب  نیـشنمه  هک  الاو  ماقم  نآ  زا  (و  تفر داب  رب  وا  تادابع  لامعا و  مامت  تعاس  کی  ّربکت  رطاخ  هب  دوب ـ  هدرک  تدابع  ار  ادخ 
َو َدیِهَْجلا ، ُهَدـْهَج  َو  َلیِوَّطلا  ُهَلَمَع  َطَبْحَا  ْذِا   ) 24 هحفص . 13 فارعا ، - 2 . 34 هرقب ، یقرواپ 1 - دومن .) طوقـس  هرابکی  دوب  ادخ  برق  ماقم 

هتفهن ّربکت  تارطخ  هرابرد  یّمهم  رایسب  تاکن  زیگنا  تربع  ناتـساد  نیا  رد  ( 1 () ةَدِحاَو ۀَعاَس  ِْربِک  ْنَع  ۀَنَس ... ِفَالآ  َۀَّتِـس  َهللاَدَبَع  ْدَق  َناَک 
تایآ رد  هکنانچ  ددرگ ، یهتنم  ینامیا  یب  رفک و  هب  ماجنارس  تسا  نکمم  هلیذر  تفص  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  نآ  زا  هدش و 

ربک و كانرطخ  باجح  رطاخ  هب  سیلبا  هک  دـهد  یم  ناـشن  ناتـساد  نیا  نینچمه  (. 2) َْنیِِرفاَْکلا َنِم  َناَک  َو  َرَبْکَتْـساَو  َیبَا  دوب  هدـمآ  الاب 
َْمل َلاَق  درک : ضرع  دوشگ  ناحبـس  دـنوادخ  ربارب  رد  ضارتعا  هب  نابز  هک  یماـگنه  هک  ارچ  دـنام ، ربخ  یب  لـئاسم  نیرت  حـضاو  زا  رورغ 

ییوب دب  لگ  زا  هک  يا  هدیکشخ  لگ  زا  ار  وا  هک  يرشب  يارب  زگره  نم  تفگ : ;  » نُونسَم أَمَح  ْنِم  لاْصلَص  ْنِم  ُهَتْقَلَخ  رَـشَِبل  َدُجْـسَِال  ْنُکَا 
، دوبن وبدب  لگ  زا  شنیرفآ  رطاخ  هب  مدآ  فرش  هک  تسا  حضاو  رپ  هک  یلاح  رد  ( 3 «!) درک مهاوخن  هدجس  يا ، هدیرفآ  تسا  هدش  هتفرگ 

یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  ُُهْتیَّوَس  اَذِاَـف  تسا : هدرک  هراـشا  نآ  هب  قوف  هیآ  زا  لـبق  هیآ  هس  رد  نآرق  هک  دوب  یهلا  حور  ناـمه  رطاـخ  هب  هکلب 
هتسیاش و حور  کی  ) دوخ حور  زا  يو  رد  مدرب و  نایاپ  هب  ار  وا  راک  و  مدیـشخب ) ماظن  ار  مدآ  شنیرفآ   ) هک یماگنه  ;  » َنیِدِجاَس َُهل  اوُعَقَف 

ماـمت عبنم  هک  یکاـخ  دـنک ، كرد  شتآ  زا  ار  كاـخ  يرترب  تسناوتن  سیلبا  یّتـح  ( 4 «.) دینک هدجـس  وا  يارب  یگمه  مدـیمد ، گرزب )
هریخ اب  اذل  تساز ، شتآ  داوم  هریخذ  بآ و  هریخذ  عبنم  یّتح  عبانم و  نداعم و  عاونا  اهناسنا و  یگدنز  لحم  تایح و  شیادـیپ  تاکرب و 

«! كاخ زا  ار  وا  يا و  هدـیرفآ  شتآ  زا  ارم  هک ) یلاح  رد  منک  هدجـس  ار  وا  هنوگچ  نم  ;  ) نیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  راَن  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  : » تفگ يرس 
دندرگ و یم  زاب  دـندرب  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  هک  یماگنه  یلو  دـنوش ، یم  اطخ  شزغل و  راتفرگ  هک  دنتـسه  دارفا  زا  يرایـسب  نیا ، رب  هفاضا 
هب دهد ، یمن  ناسنا  هب  زین  ار  يرادـیب  زا  دـعب  تشگزاب  هزاجا  یّتح  هک  تسا  يروما  زا  رابکتـسا ، ّربکت و  یلو  دـننک ، یم  حالـصا  هبوت و 

هدیدپ ربارب  رد  میظعت  میلست و  رس  دادن  هزاجا  وا  هب  رورغ  ربک و  اریز  درکن ، هبوت  دش  دوخ  ياطخ  هّجوتم  هک  یماگنه  ناطیـش  لیلد  نیمه 
ـ  دـنوادخ نیـصلخم  دابع  زج  ار ـ  اهناسنا  همه  هک  درک  دای  دـنگوس  دوزفا و  دوخ  تجاـجل  رب  هکلب  دروآ ، دورف  ناـسنا ) ) شنیرفآ گرزب 

! دـهد همادا  ناـهج  ناـیاپ  اـت  ار  یفارحنا  تشز و  هماـنرب  نیا  اـت  تساوخ  نادـیواج  رمع  ادـخ  زا  درکن ، هدنـسب  زین  نیا  هب  دزاـس و  هارمگ 
رترب دوخ  یهاوخدوخ و  ربک و  بیترت  نیا  هب   25 هحفص . 29 رجح ، - 4 . 33 رجح ، - 3 . 34 هرقب ، - 2 هبطخ 192 . هغالبلا  جهن  یقرواپ 1 -

هک هنوگ  نامه  ناطیـش ـ  بیترت ، نیا  هب  و  دـش . ادـخ  قلخ  داسف  يرگناریو و  قح و  ربارب  رد  یـساپسان  رفک ، دـسح ، تجاـجل ، هیاـم  ینیب 
تمظع اب  تشاذـگ و  نیمز  رد  ار  بّصعت  رابکتـسا و  هیاپ  دـیامرف ـ  یم  هعـصاق  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  ناـیقّتم  يـالوم 

َعَرَّداَو ِۀَّیِْربَْجلا  َءاَدِر  َهللا  َعَزاَن  َو  ِۀَِّیبَصَْعلا  َساَسَأ  َعَضَو  يِذَّلا  َنیِِربْکَتْـسُْملا  ُفَلَـس  َو  َنِیبِّصَعَتُْملا  ُماَِما  ِهللا  ُّوُدَعَف  ! » تساخرب هزرابم  هب  دـنوادخ 
يزیر یپ  ار  بّصعت  ساسا  هک  تسا  ناهج  ناربکتـسم  هلـسلسرس  نابّـصعتم و  ياوشیپ  ادخ  نمـشد  نیا  ِلُّلَذَّتلا ; َعاَِنق  َعَلَخ  َو  ِزُّزَعَّتلا ، َساَِبل 
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ار ینتورف  عـضاوت و  شـشوپ  دیـشوپ و  نـت  رب  ار  رابکتــسا  ساـبل  تـخادرپ و  عازن  زیتـس و  هـب  شتیت  ربـج و  ماـقم  رد  دـنوادخ  اـب  درک و 
همادا رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  هک  هنوگ  نامه  درک ، تسپ  راوخ و  لیلذ و  ار  وا  ادـخ  لـیلد  نیمه  هب  تسرد  و  ( 1 «.) دراذگورف

ایآ !؟ ًاریِعَـس ; ِةَرِخْالا  ِیف  َُهل  َّدَعَا  َو  ًاروُحْدَم ، اَْینُّدـلا  ِیف  ُهَلَعَجَف  ِهِعُّفَرَِتب  ُهَعَـضَو  َو  ِهِرُّبَکَِتب  ُهللا  ُهَرَّغَـص  َْفیَک  َنْوََرت  َالَا  : » دـیامرف یم  هبطخ  نامه 
ور نیمه  زا  دومن ، راوخ  تسپ و  ار  يو  شلیلد ، یب  يزاورپ  دنلب  رثا  رب  درک و  ریقحت  شرُّبکت ، رطاخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هنوگچ  دـینیب  یمن 

ناتساد رد  رتشیب  ردق  ره  هکنیا : نخس  هاتوک  ( 2 «.) دومن اّیهم  وا  يارب  ترخآ  رد  ار  خزود  هتخورفارب  شتآ  تخاس و  دورطم  ایند  رد  ار  وا 
هب هیآ  نیمّوس  رد  میباـی . یم  تسد  رابکتـسا  ّربکت و  تارطخ  هراـب  رد  يرتـمهم  تاـکن  هب  مینک  یم  هشیدـنا  وا  ّربـکت  ياهدـمایپ  سیلبا و 

همشچرس هک  دهد  یم  ناشن  زین  ناتساد  نیا  میسر ، یم  دوب  تعیرـش  بحاص  مزعلا و  اولوا  ربمایپ  نیتسخن  هک  مالـسلا ) هیلع  ) حون ناتـساد 
!( اهلاراب : ) دنک یم  ضرع  درب  یم  ادخ  هاگرد  هب  ار  اهنآ  تیاکش  هک  یماگنه  دوب . رابکتـسا  هلئـسم  وا  نامز  ناتـسرپ  تب  تجاجل  رفک و 
هب ار  ناشیاهسابل  هداد و  رارق  دوخ  ياهشوگ  رد  ار  دوخ  ناتشگنا  يزرمایب  ار  اهنآ  ات  دنروایب  نامیا  هک  مدرک  توعد  ار  اهنآ  نامز  ره  نم 

ْمِِهناَذآ ِیف  ْمُهَِعباَصَا  اُولَعَج  ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد  اَمَّلُک  یِّنِاَو  . ) دندومن رابکتـسا  تّدش  هب  دـندیزرو و  تجاجل  تفلاخم  رد  دـندیچیپ و  دوخ 
یم اجنیا  رد  زاب   26 هحفص كردم . نامه  - 2 هبطخ 192 . هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 - ( 1 () ًارابِْکتْسا اوُرَبْکَتْساَو  اوُّرَصَا  َو  ْمَُهباَِیث  اوَشْغَتْـساَو 

زا هک  دوب  يّدح  هب  اهنآ  نایم  رد  رابکتـسا  يالب  دیدرگ . قح  اب  ینمـشد  تجاجل و  رفک و  همـشچرس  ینیب  رترب  دوخ  رابکتـسا و  هک  مینیب 
، دندیشک یم  رس  هب  سابل  دندراذگ و  یم  اهشوگ  رد  تشگنا  دنتشاد ، تشحو  دش  یم  اهنآ  يرادیب  هیام  الامتحا  هک  قح  نانخـس  ندینش 

ّربکت زج  یلیلد  قح  نخس  اب  توادع  ینمشد و  نیا  دنک ! رادیب  ار  ناشزغم  دوش و  اهنآ  شوگ  دراو  مالسلا ) هیلع  ) حون یتوص  جاوما  ادابم 
ار وت  فارطا  تسدیهت  نامیا و  اب  ناناوج  زا  یهورگ  ارچ  دنتفگ : دنتفرگ و  هدرخ  مالـسلا ) هیلع  ) حون هب  هک  دندوب  اهنامه  تشادن . دـیدش 

یمن کیدزن  وت  هب  ام  دنتـسه ، وت  فارطا  رد  اهنیا  ات  دنتفگ : دندرک و  دای  اپ  رـس و  یب  ياه  ناسنا  لذارا و  ناونع  هب  اهنآ  زا  و  دـنا ؟ هتفرگ 
رابکتـسا هلیذر  تفـص  عقاو  رد  دـنک . یم  رتسکاـخ  دـنازوس و  یم  ار  لـیاضف  همه  تسا ، یبیجع  يـالب  یهاوخدوخ  ّربکت و  يرآ  میوش !

دندرک و یم  ناششوگ  رد  تشگنا  مالـسلا ) هیلع  ) حون نانخـس  ریثأت  سرت  زا  هک  اجنآ  ات  دوب  رفک  رب  اهنآ  تجاجل  رارـصا و  یلـصا  لماع 
هیلع ) حون توعد  ّتیناّـقح  هب  اـهنآ  هک  دوب  نآ  رب  لـیلد  لـمع  نیا  هکنیا  بلاـج  دنونـشب . ار  قح  فرح  اداـبم  دـندنکفا  یم  رـس  رب  هماـج 

زین لامتحا  نیا  دنچیپب . دوخ  رب  هماج  دنراذگب و  شوگ  رد  تشگنا  هک  تشادن  یلیلد  هنرگو  دنتشاد ، نامیا  يو  نانخـس  ریثأت  و  مالـسلا )
ربماـیپ نآ  ندـید  اداـبم  ار ، اـهنآ  حون  هن  دـننیبب و  ار  ( مالـسلا هیلع  ) حون اـهنآ  هن  هک  دوب  نیا  يارب  دوخ  رب  ساـبل  ندـیچیپ  هک  دراد  دوـجو 

27 هحفص . 7 حون ، یقرواپ 1 - ددرگ . توعد  رارکت  يارب  اهنآ  ییاسانش  بجوم  حون  هلیـسو  هب  اهنآ  هدهاشم  ددرگ و  وا  هب  لیامت  بجوم 
تاجن يارب  یتصرف  هک  تاظحل  نیرخآ  ات  ار  ( مالسلا هیلع  ) حون ياهرادشه  هک  دش  بجوم  ینیب » گرزب  دوخ   » و بجُع »  » تلاح هرخالاب 

هیلع ) حوـن هک  یماـگنه  اذـل  دـندشن ، لـئاق  اهرادـشه  نـیا  هدـنیوگ  يارب  ار  قدـص  لاـمتحا  نیرتـمک  یّتـح  دـنراگنیب و  هدـیدان  دنتـشاد 
اهنآ هب  زاب  ( مالـسلا هیلع  ) حون یلو  دـنتفرگ ، یم  رخـسمت  داب  هب  ار  وا  دنتـشذگ  یم  وا  رانک  زا  هک  هورگ  هورگ  تخاس  یم  یتشک  ( مالـسلا

رد هنوگ  نیمه  ام  دـینک ، یم  هرخـسم  ار  ام  زورما ) امـش   ) رگا َنوُرَخْـسَت ; اَمَک  ْمُْکنِم  ُرَخْـسَن  اَّنِاَف  اـّنِم  اوُرَخْـسَت  ْنِا  : »... تفگ داد و  رادـشه 
سامتلا دیشک و  یم  دایرف  دیور و  یم  وس  ره  هب  همیسارس  نافوط  جاوما  نایم  رد  هک  زور  نآ  رد  یلو  ) درک میهاوخ  هرخسم  ار  امش  هدنیآ 

ریـسم رد  هک  ار  يّدـج  لـئاسم  هشیمه  هک  تسا  نیا  ناربکتـسم  ياـه  هناـشن  زا  یکی  ـالوصا  ( 1 !(«.) دیرادن یهاگهانپ  چـیه  دـینک و  یم 
یم لیکشت  ار  نانآ  یگدنز  زا  یئزج  نافعـضتسم  ندرک  هرخـسم  هشیمه  دنریگ و  یم  یخوش  يزاب و  هب  تسین  نانآ  عفانم  اه و  هتـساوخ 

هکحْـضَم هبعلم و  حالطـصا  هب  ار  وا  هک  دندرگ  یم  یتسدیهت  نامیا  اب  درف  لابند  هب  دوخ  هانگ  رپ  سلاجم  رد  هک  میا  هدـید  رایـسب  دـهد و 
هوبنا تورث  هکنیا  نامگ  هب  دنرادنپ و  یم  لک  لقع  ار  دوخ  رابکتـسا ، حور  نیمه  رطاخ  هب  اهنآ  دننک ! حیرفت  هلیـسو  نیدب  دنزاس و  دوخ 

. دننک ریقحت  ار  نارگید  دنهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  تسا  نانآ  تقایل  ینادراک و  يرایـشوه و  هناشن  هدـمآ ، تسد  هب  مارح  قرط  زا  هک  نانآ 
، میسر یم  مالسلا ) هیلع  ) دوه ترضح  ناشربمایپ  داع و  موق  رصع  هب  میراذگ ، یم  رس  تشپ  ار  مالـسلا ) هیلع  ) حون نامز  هیآ  نیمراهچ  رد 
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: دنتفگ دنتسج و  رابکتـسا  نیمز  رد  قحان  هب  داع  موق  اّما  : » دیامرف یم  تسا ، رابکتـسا  نامه  یتخبدب ، یلـصا  لماع  مینیب  یم  زاب  اجنیا  رد 
( رادنپ نیا  رطاخ  هب  ) اهنآ تسا !؟ رت  يوق  نانآ  زا  هدیرفآ  ار  اهنآ  هک  يدـنوادخ  دنتـسناد  یمن  اهنآ  ایآ  تسا ؟ رتدـنمورین  ام  زا  یـسک  هچ 

َوُه ْمُهَقَلَخ  يِذَّلا  َهللا  َّنَا  اوَرَی  َْملَوَا  ًةَُّوق  اّنِم  ُّدَشَا  ْنَم  اُولاَق  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرالا  ِیف  اوُرَبْکَتْساَف  ٌداَع  اَّمَاَف  «،) دندرک یم  راکنا  ار  ام  تایآ  هتسویپ 
هلیذر تفـص  اـجنیا  رد  مینیب  یم  زاـب   28 هحفص . 15 تلّـصف ، - 2 . 38 دوـه ، یقرواـپ 1 - ( 2 (.) َنوُدَـحْجَی اَِنتاَیِآب  اُوناَـک  َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  ُّدَـشَا 

ار یهلا  تایآ  هجیتن  رد  دننک و  شومارف  ار  ادخ  تردق  یّتح  دننادب و  ناهج  دوجوم  نیرت  يوق  ار  دوخ  یتسار  هب  هک  دش  ببـس  رابکتـسا 
ادخ هک  دهد  یم  ناشن  تلّـصف ) هروس  هیآ 16  ) نآ زا  دـعب  هیآ  هکنیا  بلاج  دـننک . داجیا  یگرزب  عنام  ّقح  دوخ و  نایم  دـنیامن و  راـکنا 
هاک رپ  دننام  ار  اهنآ  داسجا  هک  ) يرابغرپ موش  ياهزور  رد  زیگنا  لوه  دیدش و  يدابدنت  هلیسو  هب  ار  اهنآ  جوجل  ناّربکتم  نیا  ریقحت  يارب 

ار ادخ  تردق  يرترب  یّتح  دـهد  یمن  هزاجا  ناسنا  هب  هک  تسا  یباجح  ّربکت ، يرآ  دومن ! تازاجم  درک ) یم  باترپ  وس  نآ  وس و  نیا  هب 
ره رد  اهناسنا  يارب  رابکتـسا  ّربکت و  هک  ارچ  تسا ، یحیـضوت  دـیق  عقاو  رد  ِّقَْحلا » ْریَِغب   » ریبعت دـنک ! رواب  دـنیبب و  شدوخ  زیچان  يورین  رب 

! سب دزارب و  یم  ادخ  هب  اهنت  یگرزب  تساسران ، اهناسنا  تماق  رب  هک  تسا  ییابق  نیا  دشاب ، یمن  راوازس  تسین و  قح  لاح 

مود تمسق 

رابکتـسا بیعـش  موق  یهارمگ  یتخبدب و  یلـصا  لماع  مینیب  یم  زین  اجنآ  رد  میـسر ، یم  مالـسلا ) هیلع  «) بیعـش  » نامز هب  هیآ  نیمجنپ  رد 
وت هب  هک  ار  یناسک  وت و  هک  مینک  یم  دای  دنگوس  بیعـش ! يا  دـنتفگ : دـندیزرو  یم  ّربکت  هک  بیعـش  موق  نادـنمروز  : » دـیامرف یم  دوب ،
هچ رگا  دینادرگزاب ) ار  ام  دیهاوخ  یم   ) ایآ دیدرگزاب  ام  نییآ  هب  هکنیا  رگم  درک ، میهاوخ  نوریب  دوخ  يدابآ  رهش و  زا  دنا  هدروآ  نامیا 
اَّنُک َْولَوَا  َلاَق  اَِنتَِّلم  ِیف  َّنُدوُعََتل  َْوا  اَِنتَیْرَق  ْنِم  َکَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُْبیَعُش  اَی  َکَّنَجِرُْخَنل  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا  َُألَْملا  َلاَق  ( ،!؟» میشابن لیام 

دیعبت دوخ  راید  رهش و  زا  دیاب  دنتفرگ  شیپ  ار  اوقت  یتسرپادخ و  هار  دندوب و  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  يدارفا  هب  بیعـش  ارچ  ( 1 (.) َنیِهِراَک
دوخ يارب  ار  نانمؤم  هب  ندـش  قحلم  بیعـش و  هب  ندروآ  نامیا  هک  ّربکتم  نادـنمتورث  نادـنمروز و  هک  تشاد  نیا  زج  یلیلد  ایآ  دـنوش ؟
نیا رطاخ  هب  هن  دیدرگزاب ) ام  نییآ  هب  هکنیا  ای   ) اَِنتَِّلم ِیف  َّنُدوُعََتل  َْوا  دـنتفگ : یم  هکنیا  دنتـساخرب !؟ وا  اب  هلباقم  هب  دندرمـش ، یم  کچوک 
درک یم  باجیا  تاذ  ّبح  ّربکت و  دوب و  اهنآ  هب  ّقلعتم  اهنآ و  هب  بوسنم  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هکلب  دنتـشاد ، نامیا  دوخ  نییآ  هب  هک  دوب 

نوراق نوعرف و  یسوم و  رصع  هب  رظان  مشش  هیآ   29 هحفص . 88 فارعا ، یقرواپ 1 - دشاب ! اهنآ  هقالع  دروم  تساهنآ ، هب  ّقلعتم  هچنآ  هک 
ام دـیامرف : یم  هدـش ، رکذ  ّربـکت  یلـصا ـ  لـماوع  زا  یکی  اـی  یتخبدـب ـ  یهارمگ و  فارحنا و  یلـصا  لـماع  زین  اـهنآ  ناتـساد  رد  تسا ،

يرترب رابکتـسا و  نیمز  رد  اهنآ  یلو  دـمآ  اهنآ  غارـس  هب  نشور  لیالد  اـب  یـسوم  میدرک ، كـاله  زین  ار  ناـماه »  » و نوعرف »  » و نوراـق » »
باذع لاگنچ  زا  (و  دنریگ یـشیپ  ادخ  رب  دنتـسناوتن  اهنآ  و  میدرک ) كاله  ار  اهنآ  ام  دندشن و  قح  میلـست  لیلد  نیمه  هب  ) دـندرک ییوج 

درم نوراق  ( 1 (.) َنیِِقباَس اُوناَک  اَم  َو  ِضْرالا  ِیف  اوُرَبْکَتْـساَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  یـسُوم  ْمُهَئاَج  ْدََـقل  َو  َناَماَه  َو  َنْوَعِْرف  َو  َنوُراَـق  َو  (، ) دـننک رارف  یهلا 
نیا ياراد  شتقایل  رثا  رب  دوب  دـقتعم  تشادـنپ و  یم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دوخ  تمظع  رب  لیلد  ار  شا  هدروآ  داـب  تورث  هک  دوب  يدـنمتورث 

ناتسدیهت ناریقف و  تورث ، شیامن  اب  تشاد  رارـصا  درک و  یم  یلاحـشوخ  رورغ  ربک و  اب  دیلاب و  یم  دوخ  هب  هتـسویپ  هدش ، میظع  تورث 
رثا وا  رد  دهد  رارق  يورخا  تداعس  هب  لوصو  يارب  يا  هلیسو  ار  تورث  نیا  هک  دندرک  تحیصن  وا  هب  هچ  ره  دنک ، ریقحت  رتشیب  هچ  ره  ار 

هب تسوا  تسد  رد  يزور  دـنچ  هک  ار  یهلا  ياـه  تناـما  نیا  دـنیبب و  ار  یگدـنز  ياـهتّیعقاو  داد  یمن  هزاـجا  ربک  رورغ و  هک  ارچ  درکن ،
ار وا  مدرم  هک  دوبن  نیا  هب  عناق  یّتح  وا  دوب  يرتشیب  ّربکت  رورغ و  راـتفرگ  دوب ، هتـسشن  تنطلـس  تخت  رب  هک  نوعرف  دراپـسب ! شناـبحاص 
رای و اهمتـس  ملاظم و  مامت  رد  هک  نوعرف  بّرقم  ریزو  ناماه » ! » دـننادب گرزب ) يادـخ  « ) یَلْعَا ِّبَر   » ار وا  هک  دوب  لـیام  دـننک ، شتـسرپ 

مه تسد  هب  تسد  هس  ره  و  دوب . يدیدش  رورغ  ربک و  راتفرگ  نآرق  حیرـصت  هب  زین  دش  یم  ماجنا  وا  تسد  هب  روما  نیا  هکلب  دوب  وا  روای 
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دـندرک و داسف  نیمز  رد  30 و  هحفص . 39 توبکنع ، یقرواپ 1 - دنتساخرب  هزرابم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ادخ  گرزب  ربمایپ  اب  دنداد و 
دندش و دوبان  دوب ، اهنآ  تردق  یلـصا  هیامرـس  هک  لین  جاوما  نایم  رد  ناماه  نوعرف و  دـندش ، یهلا  باذـع  نیرتدـیدش  راتفرگ  ماجنارس 

دوهی موق  اهنآ و  نایم  توافت  تسا و  مالسلا ) هیلع  ) میرم نب  یسیع  موق  زا  نخس  هیآ  نیمتفه  رد  تفر . ورف  نیمز  رد  شیاهجنگ  اب  نوراق 
رظن زا  ار  اهنآ  نیرتکیدزن  تفای و  یهاوخ  نانمؤم  هب  تبسن  مدرم  نیرت  نمشد  ار  ناکرـشم  دوهی و  نیقی  هب  : » دیامرف یم  دنک ، یم  نایب  ار 

َنیِذَّلاَو َدوُهَْیلا  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًةَواَدَع  ِساّنلا  َّدَـشَا  َّنَدِـجََتل  «، ) میتسه ینارـصن  ام  دـنیوگ  یم  هک  یبای  یم  یناسک  نانمؤم  هب  ّتبحم  یتسود و 
هب سپس  ( 1 (.) َنوُِربْکَتْـسَیَال ْمُهَّنَا  َو  ًاناَبْهُر  َو  َنیِـسیِِّسق  ْمُْهنِم  َّنَِاب  َِکلَذ  يراَصَن  اَّنِا  اُولاَق  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَّدَوَم  ْمَُهبَْرقَا  َّنَدِـجََتل  َو  اوُکَرْـشَا 

، ایند كرات  دنمـشناد و  يدارفا  نایحیـسم ) ) اهنآ نایم  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : » دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  تواـفت  نیا  ّتلع  لـیلد و 
یکی هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا  َنوُِربْکَتْسَیَال ) ْمُهَّنِا  َو  ًاناَبْهُر  َو  َنیِسیِِّسق  ْمُْهنِم  َّنَِاب  َِکلَذ  «، ) دنزرو یمن  ّربکت  نانآ  دنتسه و 

يراصن زا  یهورگ  ّتبحم  لیالد  زا  یکی  هک  یلاح  رد  دوب ، نانآ  رابکتـسا  ّربکت و  نامیا  لها  هب  تبـسن  دوهی  توادـع  یلـصا  لـماوع  زا 
ناوتان ریقف و  ریقح و  لیلذ و  اهنآ  لباقم  رد  نارگید  هک  دنتـسه  نیا  ناهاوخ  ربکتـسم  دارفا  دوب . اهنآ  رابکتـسا  مدع  نامیا  لها  هب  تبـسن 

« هنیک  » و دسح »  » ببس رابکتسا »  » يرآ دنزیخ ، یمرب  نانآ  اب  زیتس  توادع و  هب  دنوش  رادروخرب  یتمعن  زا  نانآ  رگا  لیلد  نیمه  هب  دنشاب ،
زا هک  تسا  هشبح  رد  وا  موق  یشاجن و  هب  رظان  رتشیب  هکلب  تسین  يراصن  همه  هراب  رد  نخـس  نیا  هک  تسا  تسرد  دوش . یم  توادع »  » و
هک دش  ببـس  رما  نیمه  دنداهنن و  یعقو  نانآ  دض  رب  شیرق  ناگدنیامن  ياه  هسوسو  اه و  هئطوت  هب  دـندرک و  لابقتـسا  رجاهم  ناناملـسم 

ظفح دـندوب  زوت  هنیک  تخـس  هک  شیرق  ناکرـشم  ّرـش  زا  ار  دوخ  دـنتفای و  دوـخ  يارب  هشبح  نیمزرـس  رد  نئمطم  یهاـگهانپ  ناناملـسم 
عضاوت هک  یلاح  رد  تسا  قح  ناوریپ  قح و  اب  ینمشد  توادع و  هیام  ریمخ  رابکتسا  هک  دهد  یم  ناشن  هیآ  نیا  لاح  ره  هب  یلو  دندرک ،

یم دیکأت  ینعم  نیا  رب  هیآ  نیمتشه   31 هحفص . 82 هدئام ، یقرواپ 1 - تسا . قح  ناوریپ  قح و  ربارب  رد  عوضخ  یتسود و  ّتبحم و  هیاـم 
هللا یلص  ) ربمایپ رصع  زا  نخـس  اجنیا  رد  تسا ، قح » ربارب  رد  يریذپان  فاطعنا  تجاجل و  ینامیا و  یب  رفک و   » ببـس رابکتـسا »  » هک دنک 

هلجع اب  دیـشک و  مه  رد  هرهچ  سپـس  دـیامرف : یم  هک  تسا ، یموزخم » هریغم  نب  دـیلو   » زا نخـس  تسا . مالـسا  روهظ  نامز  )و  هلآو هیلع 
ناینیشیپ ياهرحس  نوچمه  بلاج  رحـس  کی  زج  يزیچ  نآرق ) ) نیا : » تفگ دیزرو و  ّربکت  درک و  قح  هب  تشپ  هاگنآ  دش ، راک  هب  تسد 

نیا دیلو »  » هک دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  رحـس »  » هب ریبعت  ( 1 (.) َُرثُْؤی ٌرْحِس  ِّالا  اَذَه  ْنِا  َلاَقَف  َرَبْکَتْـساَو *  ََربْدَا  َُّمث  َرََـسب *  َسَبَع و  َُّمث  «! ) تسین
یم دوخ  يوس  هب  ار  اهلد  هک  دراد  یبیجع  هبذاج  دراذـگ و  یم  اـهلد  راـکفا و  رد  يا  هداـعلا  قوف  ریثأـت  نآرق  هک  دوب  هتفریذـپ  ار  ّتیعقاو 

، دروآ یم  نامیا  درمـش و  یم  نآرق  زاجعا  رب  لیلد  ار  هداعلا  قوف  ریثأت  نیا  تسیرگن ، یم  نآ  رد  هنابلط  قح  هدید  هب  دیلو »  » رگا دـناشک ،
هاگره يرآ  درک . هدهاشم  ناینیشیپ  ياهرحـس  نوچمه  يرحـس  تروص  هب  ار  نآرق  درک  هاگن  نآ  هب  رابکتـسا  رورغ و  هدید  اب  نوچ  یلو 

رورغم و يردق  هب  دیلو »  » هک تسا  روهـشم  دـنک . یم  هولج  قح  لطاب  لطاب و  وا  رظن  رد  قح  دـتفیب ، ناسنا  لد  مشچ  رب  رابکتـسا  باجح 
رصحنم زین  نم  ردپ  مدرف ! هب  رصحنم  نم  ٌریِظَن ;! ِیبَِال  َو َال  ٌریِظَن ، ِبَرَْعلا  ِیف  ِیل  َْسَیل  ِدیِحَْولا ، ُْنب  ُدیِحَْولا  اَنَا  : » تفگ یم  هک  دوب  هاوخدوخ 

درف طیحم  نآ  مدرم  هب  تبـسن  دیلو »  » هک تسا  یلاح  رد  نیا  تشادن .»! دننامه  زین  نم  ردـپ  مرادـن ، يدـننامه  برع  نایم  رد  دوب ! درف  هب 
موزخم ینب  هفیاط  هب  هنامرحم  هک  نآرق  هراب  رد  وا  بیجع  هلمج  دوب و  هتفایرد  یبوخ  هب  ار  نآرق  تمظع  دـش و  یم  بوسحم  يدنمـشناد 

راتفگ ِْهیَلَع ; یْلُعیَال  َو  ُوْلعََیل  ُهَّنِا  َو  ٌقَدـْغَُمل ، ُهَلَفْـسَا  َّنِا  َو  ٌرَْمثَُمل  ُهَالْعَا  َّنِا  َو  ًةَوَالََطل ، ِْهیَلَع  َّنِا  َو  ًةَوَـالََحل ، َُهل  َّنِا  : » تساعّدـم نیا  دـهاش  تفگ 
هک تسا  ینخـس  تسا ، دـنمورین  يوق و  شیاه  هشیر  هویمرپ و  شیاه  هخاش  دراد ، يا  هژیو  توارط  ییابیز و  صاخ و  ینیریـش  نآرق ) ) وا

دهد یم  ناشن  ریبعت  نیا   32 هحفص ات 24 . هیآ 22  رثدم ، یقرواپ 1 - ( 1 !«) درادن يرترب  نآ  رب  ینخس  چیه  دور و  یم  رتالاب  ینخـس  ره  زا 
دـنیبب و ار  قح  باتملاع  باتفآ  هک  داد  یمن  هزاجا  شرورغ  ربک و  یلو  دوب ، انـشآ  نآرق  تمظع  هب  ناـمز  نآ  رد  سک  ره  زا  شیب  وا  هک 

هلمج اـی  وا و  نانخـس  زا  یـشخب  دراد  لاـمتحا  هدـمآ و  نوعرف  لآ  نمؤم  نانخـس  لاـبند  هب  هک  هیآ  نیمهن  رد  ددرگ ! میلـست  نآ  ربارب  رد 
یمرب هلداجم  هب  یهلا  تایآ  رد  هک  دنتسه  یناسک  رگ ) هسوسو  ناراکفارسا  : ») میناوخ یم  دشاب  دیجم  نآرق  تایآ  زا  يا  هضرتعم  لقتسم 
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ینعی ) راک نیا  : » دیازفا یم  سپس  ( 2 (.) ْمُهاَتَا ناَْطلُـس  ِْریَِغب  ِهللا  ِتاَیآ  ِیف  َنُولِداَُجی  َنیِذَّلَا  «! ) دشاب هدمآ  اهنآ  يارب  یتّجح  هکنآ  یب  دـنزیخ 
َْدنِع َو  ِهللاَْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  «، ) دزیگنا یم  رب  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  ادخ و  دزن  اهنآ  يارب  ) یمیظع مشخ  قح ) لباقم  رد  ساسا  یب  لادج 

دنوادخ هنوگ  نیا  : » دیامرف یم  هدرک ، هراشا  قح  ربارب  رد  اهنآ  میلست  مدع  ینعی  لامعا  نیا  لیلد  هب  عقاو  رد  هیآ  نایاپ  رد  و  اُونَمآ ) َنیِذَّلا 
هب دراوم  هنوگ  نیا  رد  ْعبَط »  » هداـم زا  ُعَبْطَی » (. » راَّبَج رِّبَـکَتُم  ْبلَق  ِّلُـک  یَلَع  ُهللا  ُعَبْطَی  َِکلَذَـک  دـهن ( ،» یم  رهم  يراـّبج  ّربـکتم  ره  بلق  رب 

یقاب هدروخن  تسد  يزیچ  دـنهاوخب  هاگره  هک  دوش  یم  ماـجنا  لاـح  هتـشذگ و  رد  هک  تسا  يراـک  هب  هراـشا  تسا و  نداـهن  رهم  ینعم 
رهم نآ  رب  هتشاذگ و  يا  هدنبسچ  هّدام  ار  هرگ  نآ  يور  دننز و  یم  هرگ  دندنب و  یم  مکحم  ار  نآ  دوشن ، نآ  رد  یفّرصت  لخد و  دنامب و 
رارق بیقعت  تحت  دش و  دهاوخ  شاف  شلمع  هجیتن  رد  دنکشب ، ار  رهم  تسا  روبجم  دنک  یفّرصت  نآ  رد  دهاوخب  یـسک  رگا  هک  دنهن  یم 
راّبج ناّربکتم  ياهلد  رب  نداهن  رهم  نیاربانب ، دننک . یم  برس » میس و   » ای رهم » كال و   » هب ریبعت  نآ  زا  زورما  یـسراف  رد  تفرگ و  دهاوخ 

كرد هب  رداق  هجو  چـیه  هب  هک  دزادـنا  یم  اهنآ  رکف  رب  یناملظ  هدرپ  ناـنچ  قح  ربارب  رد  اـه  ینمـشد  اـهتجاجل و  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا 
هن هک  دیآ  یم  رد  يا  هتسبرد  فرظ  تروص  هب  اهنآ  رکف  ار ، ناشیاهسوه  اوه و  ناشعفانم و  دننیب و  یم  ار  ناشدوخ  اهنت  دنتـسین ، یتقیقح 

عقاو رد  هک  تسا  ّتیراّبج »  » و ّربکت »  » هجیتن نیا  تخاس ، نآ  دراو  ار  حیحـص  ياوتحم  هن  درک و  نوریب  نآ  زا  ناوت  یم  ار  دـساف  ياوتحم 
نافلاخم بضع ، مشخ و  يور  زا  هک  تسا  یسک  ینعم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  راّبج »  » اریز دوش ; یم  ّدلوتم  لّوا  تفـص  زا  زین  مود  تفص 

دوخ يروحمدوخ و  رطاخ  هب  هک  تسا  یـسک  رگید  ریبعت  هب  و  تسین ، لقع  نامرف  وریپ  دـنک و  یم  دوبان  دـشک و  یم  دـنز و  یم  ار  دوخ 
دلج 10، یبطرق ، ریسفت  یقرواپ 1 - تسا .) ّربکت  موش  هرمث  ّتیراّبج  نیاربانب  ) دـنک یم  دوخ  زا  يوریپ  هب  روبجم  ار  نارگید  ینیب ، گرزب 
( راّبج ) هژاو نیا  هّتبلا   33 هحفص . 35 نمؤم ، - 2 تسا . هدش  لقن  زین  رگید  بتک  ریـسافت و  زا  يرایـسب  رد  ینعم  نیمه  هیبش  هحفص 6866 ;
اه و یگتـسکش  هدـننک  حالـصا  صیاقن و  هدـننک  ناربج  صخـش  ینعم  هب  دراد و  يرگید  موهفم  هک  دوش  یم  قالطا  دـنوادخ  رب  یهاگ 

نارفاک هک  یماگنه  هکنیا  نآ  تسین و  ینّیعم  هورگ  هب  صوصخم  هک  تسا  هدش  هراشا  یّلک  لصا  کی  هب  هیآ  نیمهد  رد  تساه . یتساک 
دب هچ  : » دـیازفا یم  سپـس  دـینامب » نآ  رد  هنادواج  دـیوش و  دراو  مّنهج  ياـهرد  زا  دوش  یم  هتفگ  اـهنآ  هب  : » دـنرب یم  خزود  راـنک  هب  ار 

تاـیآ رد  ینعم  نیمه  هیبـش  ( 1 (.) َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَف  اـهِیف  َنیِدـِلاَخ  َمَّنَهَج  َباَْوبَا  اُولُخْدا  َلـِیق  !«، ) ناّربـکتم هاـگیاج  تسا  یهاـگیاج 
هاـگیاج مّنهج  رد  اـیآ  َنیِرِّبَـکَتُْمِلل ; ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیلَا  : » میناوخ یم  رمز  هروـس  هیآ 60  رد  هلمج  زا  تـسا ، هدـمآ  زین  يرگید  دّدـعتم 

نیا تسا و  هدش  اهنآ  ّربکت  رب  هیکت  نایخزود ، هلیذر  تافص  مامت  نایم  زا  هک  تسا  هّجوت  لباق  هتکن  نیا  تسین »!؟ ناّربکتم  يارب  یّـصاخ 
خزود رد  دناشک و  یم  خزود  هب  ار  ناسنا  هک  اجنآ  ات  تسا ، ّرثؤم  ناسنا  یتخبدب  طوقس و  رد  هلیذر  تفص  نیا  ّدح  هچ  ات  دهد  یم  ناشن 

هّدام زا  يْوثَم »  » هک تسا  ّتقد  نایاش  زین  هتکن  نیا  دزاـس . یم  اـّیهم  وا  يارب  دراد  رتکاـندرد  رت و  تخـس  یباذـع  هک  يا  هژیو  هاـگیاج  زین 
یقرواپ 1- دـنرادن . خزود  زا  یـصالخ  اهنآ  هکنیا  هب  هراشا  تسا ، رارمتـسا  اب  مأوت  تماقا  ای  رارقتـسا و  ّلـحم  هاـگرارق و  ینعم  هب  يَوث » »

34 هحفص . 72 رمز ،

موس تمسق 

هب نیمز  يور  رد  هک  ار  یناسک  يدوز  هب  : » دیامرف یم  هدـمآ  نایم  هب  ناّربکتم  زا  نخـس  یّلک  لصا  کی  تروص  هب  زاب  هیآ  نیمهدزای  رد 
نامیا نآ  هب  دـننیبب  قح ) زا  ) ار يا  هناشن  هیآ و  ره  هک  يا  هنوگ  هب  میزاس ، یم  نادرگ  يور  دوخ  تایآ  هب  نامیا  زا  دـندیزرو  ّربکت  قحاـن 

همه ! ) دننیزگ یمرب  دوخ  هار  ار  نآ  دننک ، هدهاشم  ار  تلالـض  هار  رگا  دننک و  یمن  باختنا  ار  نآ  دننیبب  ار  تیاده  هار  رگا  دنروآ ، یمن 
ِْریَِغب ِضْرالا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا  َِیتاَیآ  ْنَع  ُفِرْـصَاَس  «، ) دـندنام لفاغ  نآ  زا  دـندرک و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنیا )

اَِنتاَیِآب اُوبَّذَک  ْمُهَّنَِاب  َِکلَذ  الِیبَس  ُهوُذِخَّتَی  ِّیَْغلا  َلِیبَس  اوَرَی  ْنِا  َو  الِیبَس  ُهوُذِخَّتَیَال  ِدْشُّرلا  َلیبَس  اْوَرَی  ْنِا  َو  اَِهب  اُونِمُْؤیال  ۀَیآ  َّلُک  اوَرَی  ْنِا  َو  ِّقَْحلا 
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دنوادـخ دـهد ، یم  ربخ  دـنوش  یم  راتفرگ  نآ  هب  ناّربکتم  هک  یبیاصم  قمع  زا  هیآ  نیا  هدـنهد  ناکت  تاریبعت  ( 1 (.) َنِیِلفاَغ اَْهنَع  اُوناَک  َو 
تازجعم یهلا و  تاـیآ  ماـمت  رگا  هک  يا  هنوـگ  هب  دـنوش ، ریذـپان  ذوـفن  قـح  ربارب  رد  هـک  دـنک  یم  تازاـجم  ناـنچ  ار  دارفا  هنوـگ  نـیا 

هدهاشم ار  یهارمگ  قیرط  رگا  دنور و  یمن  هار  نآ  زا  دنهنب  اهنآ  ياپ  لباقم  ار  تسار  هار  رگا  دنروآ ، یمن  نامیا  زاب  دننیبب  ار  نوگانوگ 
تمظع و هک  ارچ  تسا ، یحیـضوت  دـیق  عقاو  رد  ّقـحلا » ریغب   » هب ریبـعت  دـنریذپ . یم  دوـخ  کلـسم  قـیرط و  ناوـنع  هب  ار  نآ  ًاروـف  دـننک 

ملاع هنهپ  رد  يرادـقم  یب  زیچان و  هّرذ  هک  ناسنا  يارب  اّما  تسا ، تیاهن  یب  رد  تیاـهن  یب  شدوجو  هک  دزـس  یم  ار  ادـخ  اـهنت  ییاـیربک 
هنوگ ود  ّربکت  دنا  هتفگ  دنا و  هدرمش  يزارتحا  دیق  حالطصا  هب  ار  نآ  یـضعب  تسا . قحان  طلغ و  ینیب  گرزب  دوخ  هنوگره  تسا  یتسه 
اهنآ ِضْرالا ; ِیف  َنوُرَّبَکَتَی   » هلمج هب  هّجوت  اب  اّما  تسا . قح »  » ادـخ نانمـشد  لباقم  رد  یلو  تسا ، قحان »  » هللا ءایلوا  لباقم  رد  ّربکت  تسا ،
يور رد  رابکتـسا  ) نیمز رد  ّربکت  اریز  ( 2;) تسین هیآ  ياوتحم  قباـطم  ریـسفت  نیا  هک  دوـش  یم  نشور  دـنزرو » یم  ّربـکت  نیمز  يور  رد 

راب نایز  راثآ  نیرتمهم  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  همادا  رد  لاح  ره  هب  تسا . هدیهوکن  مومذـم و  تروص  ره  هب  ادـخ ) ناگدـنب  ربارب  رد  نیمز و 
یهارمگ تلالـض و  هار  رگا  سکع  هب  دنروآ و  یمن  نامیا  نآ  هب  دننیبب  قح  زا  ار  يا  هناشن  هیآ و  ره  اهنآ  : » دیامرف یم  هدرک  هراشا  ّربکت 

.( هیآ لیذ  ، ) هحفص 246 دلج 8 ، نازیملا ، ریسفت  زا  سابتقا  - 2 . 146 فارعا ، یقرواپ 1 - دنوش .» یم  لیامتم  نآ  هب  ًاروف  دننک  هدهاشم  ار 
تداعـس ياه  هارهاش  هک  یباجح  دنیبب ، قح  ار  لطاب  لطاب و  ار  قح  ناسنا  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  یباجح  رورغ  ربک و  يرآ   35 هحفص

مامت ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  یتخبدب  هچ  دهد ، یم  ناشن  تداعس  هارهاش  ار  تلالـض  كانرطخ  ياه  هار  هروک  دنک و  یم  ناهنپ  رظن  زا  ار 
یم هیآ  نیمهدزاود  رد  دراد . یمرب  ماگ  تداعـس  ریـسم  رد  دنک  نامگ  دراذگب و  تلالـض  هار  رد  مدق  دریگب و  هدیدان  ار  قح  ياه  هناشن 
َّنَا َمَرَجَال  «، ) دراد یمن  تسود  ار  ناربکتسم  وا  تسا  ربخ  اب  دنزاس  یم  راکـشآ  ای  دننک  یم  ناهنپ  اهنآ  هچنآ  زا  دنوادخ  نیقی  هب  : » دیامرف

ُّبُِحیَال ُهللاَو  : » دـننام دوش  یم  هدـید  ًارارک  دـیجم  نآرق  رد  ریبعت  نیا  هیبش  ( 1 (.) َنیِِربْکَتْـسُْملا ُّبُِحیَال  ُهَّنِا  َنُوِنْلُعی  اَم  َو  َنوُّرُِـسی  اَم  ُمَْلعَی  َهللا 
« درادن تسود  ار  نادـسفم  دـنوادخ  َنیدِـسْفُْملا ; ُّبُِحیَال  ُهللاَو  ( » هیآ 140 نارمع ، لآ  هروس  « ) درادـن تسود  ار  ناـملاظ  ادـخ  َنیِِملاَّظلا ;
; َنِیفِرْسُْملا ُّبُِحیَال  ُهَّنِا  ( » هیآ 87 هدئام ، هروس  « ) درادن تسود  ار  نارگزواجت  دنوادخ  َنیِدَـتْعُْملا ; ُّبُِحیَال  َهللا  َّنِا  ( » هیآ 64 هدئام ، هروس  )
، لافنا هروس  « ) درادن تسود  ار  نانئاخ  دنوادخ  َنِیِنئاَْخلا ; ُّبُِحیَال  َهللا  َّنِا  ( » هیآ 141 ماعنا ، هروس  « ) درادن تسود  ار  ناراکفارسا  دنوادخ 

هیآ رد  هیآ 76 ) صـصق ، هروس  « ) دراد یمن  تسود  ار  شکرـس  رورغم و  ناگدـننک  يداش  دـنوادخ  َنیِحِرَْفلا ; ُّبُِحیَـال  َهللا  َّنِا  ( » هیآ 58
دوجو اهنآ  ناـیم  رد  یّـصاخ  هطبار  هک  دـهد  یم  ناـشن  تاریبعت  هنوگ  نیا  رد  ّتقد  َنیِِربْکَتْـسُْملا .» ُّبُِحیَـال  ُهَّنِا  : » دـیامرف یم  ثحب  دروم 
تـسا ینیب  گرزب  دوخ  تاذ و  ّبح  نامه  هدمآ ، الاب  هناگتفه  تایآ  رد  هک  يا  هلیذر  تافـص  نایم  كرتشم  ردـق  تفگ  ناوت  یم  دراد .

ادخ دیامرف : یم  هکنیا   36 هحفص . 23 لحن ، یقرواپ 1 - دوش . یم  نارگید  رب  یشورفرخف »  » و فارـسا »  » و داسف »  » و ملظ »  » همـشچرس هک 
نیرتدـب و هـک  ارچ  دـنک ; یم  درط  شـسدق  تحاـس  زا  ار  اـهنآ  هـک  تـسا  نـیا  شموـهفم  درادـن ، تـسود  ار  هناـگتفه  ياـه  هورگ  نـیا 

یلوزن نأش  قبط  هک  ثحب  دروم  هیآ  نیمهدزیـس  رد  تسا . مکاح  اهنآ  دوجو  رب  تسا  هللا  یلا  برق  عنام  هک  یقالخا  لیاذر  نیرتکاـنرطخ 
هک تشادن  فاکنتسا  نیا  زا  زگره  حیـسم  : » دیامرف یم  تسا ، نارجن  نایحیـسم  زا  یهورگ  يوگتفگ  هب  رظان  دنا  هدرک  رکذ  نارّـسفم  هک 

ّربکت دننک و  يراددوخ  وا  یگدنب  ّتیدوبع و  زا  هک  اهنآ  و  دنراد ) فاکنتـسا  ادخ  یگدـنب  زا  ) وا بّرقم  ناگتـشرف  هن  دـشاب و  ادـخ  هدـنب 
ِهِّلل و َال ًادـْبع  َنوُکَی  ْنَا  ُحیِـسَْملا  َفِْکنَتْـسَی  َْنل  («، ) دـنک یم  ناشتازاجم  (و  درک دـهاوخ  روشحم  تمایق  رد  ار  اهنآ  همه  يدوز  هب  دـنزرو 

ّمهم لصا  نیا  رب  رتشیب  دیکأت  ناونع  هب  دـعب  هیآ  رد  ( 1 (.) ًاعیِمَج ُهللا  ُمُهُرُشْحَیَسَف  ِْربْکَتْسَی  َو  ِِهتَداَبِع  ْنَع  ْفِْکنَتْـسَی  ْنَم  َو  َنُوبَّرَقُْملا  ُۀَِکئالَْملا 
شلـضف زا  داد و  دهاوخ  لماک  روط  هب  ار  نانآ  شاداپ  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  اّما  : » دیامرف یم  زاس ، تشونرس 

تخـس تازاجم  نیا  ربارب  رد  (و  دومن دهاوخ  یکاندرد  تازاجم  دندیزرو  ّربکت  دـندرک و  فاکنتـسا  هک  ار  اهنآ  دوزفا و  دـهاوخ  اهنآ  رب 
ِِهلْـضَف ْنِم  ْمُهُدیِزَی  َو  ْمُهَروُُجا  ْمِهیِّفَُویَف  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَاَف  !«، ) تفای دنهاوخن  يروای  رای و  ادـخ  زا  ریغ  دوخ  يارب  یهلا )

یب ياهاعّدا  هب  رظان  تاـیآ  نیا  ( 2 (.) ًاریِـصَن َو َال  ًاِّیلَو  ِهللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  َنوُدِجَیال  َو  ًامِیلَا  ًاباَذَع  ْمُُهبِّذَُعیَف  اوُرَبْکَتْـسا  َو  اوُفَْکنَتْـسا  َنیِذَّلا  اَّمَا  َو 
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زا ار  مالسلا ) هیلع  ) حیسم یسک  رگا  دندرک  یم  رّوصت  دندوب و  لئاق  ( مالسلا هیلع  ) حیسم ّتیهولا  هب  هک  تسا  نایحیـسم  زا  یهورگ  ساسا 
زا کی  چـیه  هن  حیـسم و  هن  دـیوگ : یم  نآرق  تسا . هدومن  وا  يالاو  ماقم  هب  یتناها  دـنادب  ادـخ  هدـنب  ار  وا  دروآ و  نییاـپ  ییادـخ  ماـقم 

دنعضاخ شسّدقم  تحاس  ربارب  رد  دنناد و  یم  ادخ  هدنب  ار  دوخ  همه  دنتسین ، هدوبن و  لئاق  دوخ  يارب  یماقم  نینچ  ادخ  بّرقم  ناگتشرف 
زا ناگتـشرف ـ  اـی  یهلا  گرزب  ناربماـیپ  یّتح  سک ـ  ره  دـیوگ : یم  یّلک  لـصا  کـی  ناونع  هب  سپـس  دـنروآ . یم  اـجب  ّتیدوبع  مسر  و 

تازاجم نیا  ربارب  رد  دناوت  یمن  سک  چیه  دید و  دـنهاوخ  یکاندرد  تازاجم  دـنروآ ، يور  رابکتـسا  هب  دـننادرگرب و  يور  وا  ّتیدوبع 
لباقم هطقن  رد  حلاص  لمع  نامیا و  ریخا ، هیآ  رد  هکنیا : هّجوت  لباق   37 هحفص . 173 ءاسن ، - 2 . 172 ءاسن ، یقرواپ 1 - دهد . يرای  ار  اهنآ 
نامیا هن  دنریگ  یم  شیپ  رد  ار  رابکتسا  هار  هک  اهنآ  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  یبوخ  هب  نآ  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  ینیب  رترب  دوخ  رابکتسا و 

زا کشا  تارطق  ندرک  كاپ  ینعم  هب  لصا  رد  رـصن ) نزو  رب  « ) فْکَن  » هّداـم زا  لـصا  رد  فاکنتـسا  یحلاـص ! لـمع  هن  دـنراد و  یتسرد 
تسا نکمم  هک  تسوا  زا  نتفرگ  هلصاف  ندش و  رود  ینعم  هب  دنوادخ  ّتیدوبع  زا  فاکنتـسا  نیاربانب  تسا ، ناتـشگنا  هلیـسو  هب  تروص 

رارق نآ  زا  دعب  اوُرَبْکَتِْـسا »  » هلمج هک  یماگنه  یلو  دـشاب ، هتـشاد  نآ  ریغ  یلبنت و  یتسـس و  ینادان ، لهج و  لیبق  زا  ینوگانوگ  ياهأشنم 
فیطل هتکن  نیمه  هب  هراشا  رگیدکی  رس  تشپ  هلمج  نیا  رکذ  تسا و  رورغ  ربک و  نآ  همشچرس  هک  تسا  یفاکنتـسا  هب  هراشا  دریگ ، یم 

راب هب  یناسنا  ره  يارب  رابکتسا  تشز  تفص  هک  تسا  یتارطخ  ّتیمها  رب  لیلد  تایآ  نیا  هدنبوک  تاریبعت  لاح  ره  هب  دینک .) ّتقد  ) تسا
ياهدـمایپ زا  رگید  یکی  هب  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  نیمهدراـهچ و  رد  میتـسه . نآ  لاـبند  هب  اـم  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دروآ و  یم 

هب نامـسآ  ياهرد  دندیزرو ، ّربکت  نآ  ربارب  رد  دـندرک و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  : » دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  رابکتـسا  كاندرد 
یم رفیک  ار  ناملاظ  نینچ  نیا  درذگب ! ینزوس  خاروس  زا  رتش  هکنیا  رگم  دنوش ، یمن  تشهب  لخاد  زگره  دوش و  یمن  هدوشگ  نانآ  يور 

َِکلَذَک َو  ِطاَیِْخلا  ِّمَس  ِیف  ُلَمَْجلا  َِجلَی  یَّتَح  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَیَال  َو  ِءامَّسلا  ُباَْوبَا  ْمَُهل  ُحَّتَُفتَال  اَْهنَع  اوُرَبْکَتْساَو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َّنِا  !«، ) میهد
یکی دش  هراشا  زین  ًاقباس  هک  هنوگ  نامه  و  هتفرگ ، رارق  رابکتـسا »  » رانک رد  یهلا » تایآ  بیذکت   » الّوا هیآ  نیا  رد  ( 1 (.) َنیِمِرْجُمْلا يِزَْجن 

هچ هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نیا  دنتفگ : یم  هاگ  تسا ، هدوب  رابکتـسا » » هلئـسم ناربمایپ ، ربارب  رد  مایق  ادـخ و  تایآ  راکنا  ّمهم  للع  زا 
هتفرگ تسدیهت  ریقف و  ناناوج  زا  یهورگ  ار  وا  درگادرگ  دـنتفگ : یم  هاگ  و  تسا ؟ هدـشن  لزان  ام  رب  یهلا  تایآ  ارچ  دراد ؟ ام  رب  يرترب 

رد ام  تکرش  دنزن  رانک  ار  ریقف  نانمؤم  نیا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رگا  دنریگ ، رارق  فص  کی  رد  ام  اب  اهنآ  میهد  یمن  هزاجا  ام  دنا !
.40 فارعا ، یقرواپ 1 - دندز . یم  زاب  رـس  دنوادخ  تایآ  شریذـپ  زا  نآ  لاثما  اه و  هناهب  نیا  هب  و  دوب ! دـهاوخن  ریذـپ  ناکما  وا  سلجم 

یحـضاو دیکأت  تسا ، هدمآ  دیجم  نآرق  رد  دروم  نیمه  رد  اهنت  هک  ِطاَیِْخلا  ِّمَس  ِیف  ُلَمَْجلا  َِجلَی  یَّتَح  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَیَال  هب  ریبعت   38 هحفص
خاروس زا  (( 1) میخـض بانط  يرگید  ریـسفت  قباطم  ای  ) رتش روبع  هک  هنوگ  ناـمه  ینعی  ییوج ، يرترب  رابکتـسا و  هاـنگ  تمظع  رب  تسا 

کیراـب يردـق  هب  تشهب  هار  ییوگ  دـشاب ; یم  لاـحم  زین  یهلا  تمعن  رپ  تشهب  رد  ّربکتم  دارفا  دورو  تسا ، نکمم  ریغ  یطاـّیخ  نزوس 
ُحَّتَُفتَال  » هلمج دنتسین . نآ  زا  روبع  رب  رداق  دنرمش  یم  کچوک  ار  دوخ  هک  اهنآ  ناعضاوتم و  زج  هدش و  نزوس  خاروس  هب  هیبشت  هک  تسا 

نآ هدـش و  دراو  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد  هک  تسا  یبلطم  هب  هراشا  دوش ) یمن  هدوشگ  نانآ  يارب  نامـسآ  ياهرد  «، ) ِءاـمَّسلا ُباَْوبَا  ْمَُهل 
هدوشگ نانآ  يور  هب  اهنامـسآ  ياهرد  دـنرب و  یم  اهنامـسآ  يوس  هب  ار  اهنآ  لامعا  حور و  دـنور ، یم  ایند  زا  نانمؤم  هک  یماگنه  هکنیا 

هب اهرد  دنرب  یم  اهنامسآ  يوس  هب  ار  ناّربکتم ) (و  نارفاک لامعا  حور و  هک  یماگنه  اّما  دننک ) یم  لابقتسا  نانآ  زا  ناگتشرف  (و  دوش یم 
(2 !) دیربب مّنهج  يوس  هب  دینادرگرب و  ار  نآ  دنز  یم  ادص  يدانم  دوش و  یمن  هدوشگ  نانآ  يور 

ییاهن هجیتن 

هدـیهوکن لامعا و  نیرتدـب  تافـص و  نیرت  تشز  زا  ار  رابکتـسا » ّربکت و   » دـیجم نآرق  هک  میریگ  یم  هجیتن  دـمآ  الاب  تایآ  رد  هچنآ  زا 
نیا رد  هک  اهنآ  و  ددرگ ، رفک  همـشچرس  یّتح  ناهانگ و  عاونا  همـشچرس  دـناوت  یم  هک  یتفـص  درمـش ، یم  یناـسنا  ياـه  تلـصخ  نیرت 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا یلا  ناکلاس  نیاربانب  دننک . یمن  ادیپ  ادخ  برق  يوس  هب  هار  دید و  دنهاوخن  ار  تداعـس  يور  زگره  دندرگ ، روهطوغ  تشز  تلـصخ 
هار عنام  نیرتگرزب  هک  دنناکشخب  دوخ  دوجو  رد  ار  ینیبرترب  دوخ  یهاوخدوخ و  رابکتـسا و  هشیر  دیاب  راک  ره  زا  لبق  قح ، هار  نایهار  و 

تـسا یمکحم  ياهبانط  لمج ، یناعم  زا  یکی  هدروآ و  رد  نادـند  هزاـت  هک  تسا  يرتش  ینعم  هب  تغل  رد  لـمج » - » یقرواپ 1 تساهنآ .
39 هحفص ثحب . دروم  هیآ  لیذ  نایبلا ، عمجم  - 2 سوماق .) سورعلا و  جات  ) دننک یم  راهم  نآ  اب  ار  اه  یتشک  هک 

یمالسا تایاور  رد  رّبکت 

نیا رد  اهنآ  همه  لقن  هک  تسا ، هدـمآ  نآ  راثآ  جالع و  نآ و  تقیقح  ریـسفت  ربک و  تّمذـم  هرابرد  يداـیز  تاـیاور  ثیدـح ، عباـنم  رد 
یثیدح رد  1 ـ مینارذگ : یم  ثحب  نیا  زیزع  ناگدنناوخ  رظن  زا  لیذ  رد  هدرک ، تمـسق  ره  رد  ینیچلگ  اهنآ  زا  یلو  دجنگ ، یمن  رـصتخم 

هک دـیزیهرپب  ّربکت  زا  َمَدِـال ; َدُجْـسَیَال  ْنَا  یَلَع  ُْربِْـکلا  ُهَلَمَح  َسِیْلبِا  َّنِاَـف  َْربِْـکلا  َو  ْمُکاَِّیا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا 
ریبـعت هب  ینعم  نیمه  2 ـ ( 1 («.) دـش یهلا  هاـگرد  دورطم  هشیمه  يارب  (و  درک يراددوـخ  مدآ  رب  ندرک  هدجـس  زا  ّربـکت  رطاـخ  هـب  سیلبا 

یم نآ  ياهدـمایپ  و  سیلبا » ّربکت   » هراـبرد نآ  زا  یمیظع  شخب  هک  هعـصاق  هبطخ  رد  تسا ، هدـمآ  هغـالبلا  جـهن  ياـه  هبطخ  رد  يرگید 
َدَْعب اَذ  ْنَمَف  ةَدِـحاَو  ۀَـعاَس  ِْربِک  ْنَع  َدـیِهَْجلا ... ُهَدـْهَج  َو  َلیِوَّطلا  ُهَلَمَع  َطَبْحَا  ْذِا  َسِیْلبِِاب  ِهللا  ِلِْعف  ْنِم  َناَـک  اَِـمب  اوُِربَتْعاَـف  : » میناوخ یم  دـشاب 

رد ) ار وا  ناوارف  ياهـششوک  ینالوط و  لامعا  اریز  درک ; سیلبا  اب  ادخ  هک  يراک  زا  دـیریگب  تربع  ِِهتَیِـصْعَم ; ِْلثِِمب  ِهللا  یَلَع  ُمَلْـسَی  َسِیْلبِا 
، دوش بکترم  ار  هانگ  نامه  سیلبا  زا  دعب  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  تخاس ، دوبان  ّربکت  یتعاس  رطاخ  هب  ادخ ) یگدنب  تدابع و  ریـسم 

ياهدـمایپ هچ  هاـتوک  تاـظحل  رد  یّتح  یهاوخدوخ  ّربکت و  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  قوف  هدـنبوک  تاریبعت  ( 2 (!؟» دنامب ملاس  یلو 
دـنک و رتسکاخ  دـنازوسب و  ار  هحلاص  لامعا  ینـالوط  رمع  کـی  لـصاح  دـناوت  یم  نازوس  شتآ  نوچمه  هنوگچ  دراد و  ار  یکاـنرطخ 

هبطخ هبطخ 192( هغالبلا ، جـهن  - 2 ثیدح 7734 . لاّمعلازنک ، یقرواپ 1 - دزاس . شبحاص  بیـصن  ار  نادیواج  باذع  يدـبا و  تواقش 
; ِنَمْحَّرلا ِۀَیِصْعَم  َو  ِناَیْغُّطلا  ُْسأَر  ُّهنِاَف  َْربِْکلا  ِرَذِْحا  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) ترضح نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  40 3 ـ هحفص هعصاق .)
هک دزاس  یم  نشور  ار  ّتیعقاو  نیا  الاب  ثیدـح  ( 1 «!) تسا نامحر  دنوادخ  ینامرفان  تیصعم و  اهنایغط و  زاغآرـس  هک  دیزیهرپب  ّربکت  زا 

َلَخَد اَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  4 ـ تسا . ینیبرترب  دوخ  ربک و  هلئسم  ناهانگ  زا  يرایـسب  همـشچرس 
دوش یمن  دراو  ربک  زا  يزیچ  یناسنا  چیه  بلق  رد  َُرثَک ; َْوا  َِکلَذ  َّلَق  َِکلَذ ! ْنِم  ُهَلَخَد  اَم  ُْلثِم  ِِهْلقَع  ْنِم  َصَقَن  ِّالا  ِْربِْکلا  َنِم  ٌءْیَش  ءِْرما  َْبلَق 
هدش لقن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یفاک  لوصا  رد  5 ـ  ( 2 «!) دایز ای  دشاب  مک  دش ، دهاوخ  هتساک  شلقع  زا  هزادنا  نامه  هب  هکنیا  رگم 

ْنَا یَلَع  ُصْرِْحلا  ُهَلَمَح  ِةَرَجَّشلا  ِنَع  َیُِهن  َنیِح  َمَدآ  َّنِاَف  ُصْرِْحلا  اَّمَاَف  ُدَسَْحلا ، َو  ُراَبِْکتْسِْالا  َو  ُصْرِْحلَا  ٌۀَثَالَث ، ِْرفُْکلا  ُلوُُصا  : » دومرف هک  تسا 
ياـه هشیر  ُهَبِحاَـص ; اَمُهُدَـحَا  َلَـتَق  ُثـْیَح  َمَدآ ، اَْـنبِاَف  ُدَـسَْحلا  اَّمَاَو  َیبَاَـف ، َمَدِـال  ِدوُجُّسلاـِب  َِرُما  ُثـْیَح  ُسِیْلبِاَـف  ُراَبِْکتْـسِْالا  اَّمَاَو  اَْـهنِم ، َلَـکَا 

هب صرح »  » اـّما دـسح . ّربکت و  و  صرح ، دـشاب : یم  زیچ  هس  تسا ) معا  ینعم  هب  ادـخ  یناـمرفان  نایـصع و  اـجنیا  رد  رفک  زا  روظنم  ) رفک
هنومن رابکتـسا ، اّما  دروخب و  نآ  زا  هک  درک  راداو  ار  وا  صرح  دش ، یهن  هعونمم  هرجـش  ندروخ  زا  مدآ  هک  یماگنه  هک  تسا  نآ  رطاخ 

هک دش  ببـس  تشگ و  رهاظ  مدآ  دنزرف  دروم  رد  دـسح ، اّما  درک ، یچیپرـس  وا  یلو  دـش ، مدآ  يارب  هدجـس  هب  رومأم  هک  دوب  سیلبا  نآ 
رقاب ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  6 ـ  تفرگ . تأشن  هس  نیا  زا  نیمز  يور  رد  ناهانگ  نیتسخن  نیاربانب  ( 3 «.) دناسرب لتق  هب  ار  يرگید  یکی 

هزادنا هب  شبلق  رد  هک  یسک  ْربِک ; ْنِم  لَدْرَخ  ْنِم  ۀَّبَح  َلاَْقثِم  ِِهْبلَق  ِیف  ْنَم  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَیَال  : » تسا هدمآ  نینچ  مالسلا ) امهیلع  ) قداص ماما  و 
دلج راونالاراحب ، - 2 ثیدح 2609 . مکحلاررغ ، یقرواپ 1 - ( 4 «!) دـش دـهاوخن  تشهب  لخاد  زگره  دـشاب  ربک  زا  یلدرخ  هناد  ینیگنس 

ثیدح رد  41 7 ـ هحفص هحفص 310 . دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 4 ثیدح 1 . هحفص 289 ، دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3 هحفص 186 . ، 75
رد ثیداحا  هکنیا  اب  ( 1 «!) تسا ّربکت  دب ) ) قالخا نیرت  تشز  ُرُّبَکَّتلا ; ِْقلُْخلا  ُحَْـبقَا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید 

نیا هداعلا  قوف  یتشز  تسایوگ و  یفاک  ردق  هب  دـش  رکذ  هک  ثیدـح  دـنچ  نیمه  یلو  تسا ، ناوارف  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  بتک 
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تداعـس و ياه  هیامرـس  نتفر  داب  رب  لقع و  ناـصقن  رگید و  ناـهانگ  همـشچرس  ربک  ثیداـحا  نیا  رد  دزاـس . یم  نشور  ار  هلیذر  تفص 
دناوت یم  ییاهنت  هب  روما  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا . هدـش  هدرمـش  تشهب  رد  دورو  زا  ندـش  مورحم  ببـس  یقـالخا و  لـیاذر  نیرت  تشز 
. تسا ّرثؤم  نمؤم  ماقم  یناسنا و  ماقم  طاطحنا  رد  مومذم  تفص  نیا  دح  هچ  ات  هک  دهد  ناشن  دشاب و  هدوب  يا  هدنرادزاب  ّرثؤم  لماع 

لقع قطنم  رد  رّبکت 

ره دنتسه و  ادخ  ناگدنب  اهناسنا  همه  هک  ارچ  تسا ، هدیهوکن  رایـسب  زین  لقع  قطنم  رظن  زا  رابکتـسا » ّربکت و  ، » تایاور تایآ و  رب  هفاضا 
شنیرفآ رظن  زا  همه  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  رداـم  ردـپ و  کـی  زا  همه  دراد ، یتبثم  نشور و  ياـه  هطقن  اهدادعتـسا و  دوخ  دوجو  رد  سک 

هب یتبهوم  دنوادخ  مریگ  دیامن ! ریقحت  ار  وا  دنک و  یشورفرخف  وا  هب  درمـشب و  رترب  يرگید  زا  ار  دوخ  یناسنا  هک  درادن  یلیلد  دنناسکی ،
نادجو سک  ره  هک  تسا  تاّیهیدب  زا  تفص  نیا  یتشز  رورغ . ربک و  ببس  هن  ددرگ  عضاوت  رکش و  ببس  دیاب  تبهوم  نیا  دشاب  هداد  وا 

یم شوخان  ار  ینیبرترب  دوخ  ّربکت و  دنتسین  دنبیاپ  یبهذم  چیه  هب  هک  يدارفا  لیلد  نیمه  هب  دنک  یم  فارتعا  نآ  هب  دشاب  هتـشاد  يرادیب 
یبهذم ریغ  نارّکفتم  زا  یعمج  هلیسوب  هک  رشب  قوقح  هلئسم  زا  یّمهم  شخب  عقاو  رد  دنرمـش . یم  تافـص  نیرت  تشز  زا  ار  نآ  دنراد و 

تـسد رد  يرازبا  تروص  هب  تسا و  هداد  سوکعم  هجیتن  هاگ  لمع  رد  دـنچره  تسا ، رابکتـسا  اب  هزراـبم  هلئـسم  هب  رظاـن  زین  هدـش  میظنت 
يادر دناوت  یم  ناسنا  هنوگچ  الوصا   42 هحفص ثیدح 2898 . مکحلاررغ ، یقرواپ 1 - تسا . هدمآ  رد  نارگید  ندیبوک  يارب  ناربکتسم 

( ینّفعتم ) رادرم ماجنارس  دوب و  یشزرا ) یب  ) هفطن زاغآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هتفگ  هب  هک  یلاح  رد  دنکفیب ، شود  رب  ار  ّربکت 
یم رازآ  ار  وا  زیچان  هشپ  کی  هک  تسا  ناوتان  فیعـض و  ردـق  نآ  هک  یناـسنا  ( 1 !) تساـه یگدولآ  زا  ّولمم  وا  دوجو  نورد  دوش و  یم 

، دـنکفا یم  يراـمیب  رتسب  رد  دزاـس و  یم  راـمیب  ار  وا  دوش ، یمن  هدـید  زگره  مشچ  اـب  هک  یبورکیم  ینعی  هشپ  زا  رتکچوک  یّتح  دـهد و 
زا شیب  یمک  رگا  تسا ، هراچیب  دیاین  ناراب  رگا  درب ، یم  جـنر  امرـس  رـصتخم  زا  دوش و  یم  تقاط  یب  اوه  یمرگ  رـصتخم  زا  هک  یناسنا 

رطخ رد  شناج  زاب  دـیآ  یم  نییاپ  یمک  دـتفا و  یم  رطخ  هب  وا  تایح  دور  یم  الاب  وا  نوخ  راشف  یمک  تسا ، هراچیب  مه  زاـب  دراـبب  دـح 
شناتـسود نیرت  کیدزن  دـناد ، یمن  زگره  ار  دوخ  رمع  نایاپ  هظحل  تسین و  ربخ  اب  هدـنیآ  تعاس  کـی  رد  شیوخ  تشونرـس  زا  تسا !

دوش و یم  وا  گرم  بجوم  هاگ  تسوا  تایح  هیام  هک  یبآ  دـندرگ ، یم  وا  ناج  نمـشد  شنازیزع ، نیرتزیزع  دـنوش و  یم  وا  لتاق  هاـگ 
ناریو شرس  رب  ار  شا  هناشاک  هناخ و  هک  دوش  یم  يدابدنت  هب  لّدبم  دزوب  رتعیرـس  یمک  رگا  دشخب  یم  طاشن  تایح و  وا  هب  هک  یمیـسن 

اهـسوریو اهبورکیم و  زا  ًابلاغ  دریگ و  یم  ار  وا  نماد  هک  تسا  ییاهیرامیب  تسا  ناسنا  هداعلا  قوف  یناوتان  هناـشن  هک  يروما  زا  دـنک . یم 
نامرهق رکیپ و  يوق  دنمورین و  ياهناسنا  ددرگ و  یم  یشان  دنوش  یمن  هدید  مشچ  هب  يدرخ  زا  هک  دنتسه  یکچوک  رایسب  تادوجوم  هک 

يزور هنابش  ششوک  شالت و  دنک و  یم  ار  راتشک  نیرتشیب  ام  نامز  رصع و  رد  هک  ناطرـس  كانتـشحو  يرامیب  دروآ ! یم  رد  وناز  هب  ار 
لّولـس کـی  هکنیا  زا  دریگ ؟ یم  همـشچرس  اـجک  زا  تسا  هدیـسرن  ییاـج  هب  نآ  ناـمرد  يارب  لوپ  اـهدرایلیم  فرـص  دنمـشناد و  نارازه 
ریثکت هب  عورـش  يا  همانرب  مظن و  هنوگچیه  نودـب  دزیخ و  یمرب  رابکتـسا  نایغط و  هب  تسا  تیؤر  لباق  نیب  هّرذ  اب  اهنت  هک  ندـب  کچوک 

دلج 70، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - دهد . یم  یناطرس  هّدغ  لیکـشت  یهاتوک  نامز  رد  دبای و  یم  شیازفا  يدعاصت  هنوگ  هب  دنک ، یم  لثم 
زا يرامیب  نیمه  دنا  هدوب  یمیظع  ياهـشترا  ياراد  هک  ار  ناهج  دنمروز  نارـس  گرزب و  ناهدـنامرف  زا  يرایـسب   43 هحفص هحفص 234 .

تـسا نینچ  يرآ  دریگب ! ار  کـچوک  لّولـس  کـی  یـشکرس  ولج  تسا  هتـسناوتن  اـهنآ  ینویلیم  میظع  شترا  ینعی  تسا ، هدروآ  رد  ياـپ 
زا اهنت  یگرزب  تمظع و  دشوپب ، نت  رب  رابکتـسا  سابل  دنک و  یگرزب  يوعد  دناوت  یم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  ناسنا ، یتاذ  یناوتان  فعض و 

تروص هب  ار  یقطنم  ثحب  نیا  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  اب  ار  نخـس  نیا  دـنناوتان ! فیعـض و  وا  ریغ  تسادـخ و  نآ 
ُُهُلتْقَت َو  ُۀَّقَْبلا  ُهُِملُْؤت  ِلَمَْعلا ، ُظوُفْحَم  ِلَلِْعلا ، ُنُونْکَم  ِلَجالا ، ُمُوتْکَم  َمَدآ  ُْنب  ُنیِکْـسِم  : » میرب یم  ناـیاپ  هب  تسا  هدومرف  ناـیب  اـبیز  هدرـشف و 

( شلامعا همان  رد  ادخ و  دزن  ) شرادرک ادیپان و  شیرامیب  لماوع  مولعمان ، شیگدنز  دمآرـس  مدآ ، دنزرف  هراچیب  ُۀَـقْرَْعلا ; ُُهِنْتُنت  َو  ُۀَـقْرَّشلا ،
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نّفعتم و ار  وا  یقرع  رصتخم  دشک و  یم  ار  وا  دوش و  یم  شریگولگ  ییاذغ  ای  یبآ  رصتخم  دهد ، یم  رازآ  ار  وا  يا  هشپ  تسا ، ظوفحم 
؟ دنک یشورفرخف  يرگید  هب  دنیبب و  گرزب  ار  دوخ  تسا  راوازس  لاح  نیا  اب  ایآ  ( 1 «!) دزاس یم  وبدب 

اه هتکن 

هراشا

. دوش یم  حیرشت  ناونع  هن  تحت  هک  تسا  هدنام  یقاب  یّمهم  لئاسم  اجنیا  رد 

رّبکت تقیقح  فیرعت و  1 ـ

زا ّربکت  نیاربانب  دنک ، شمارآ  ساسحا  دنیبب  يرگید  زا  رترب  ار  دوخ  هکنیا  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  ّربکت  ساسا  دـنا : هتفگ  قالخا  ناگرزب 
موس هلحرم  رد  دوش و  لئاق  یماقم  زین  يرگید  يارب  هکنیا  رگید  دوش ، لئاق  یماقم  دوخ  يارب  هکنیا  تسخن  دوش : یم  لیکشت  رـصنع  هس 

نیمه زا   44 هحفص . 419 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 - دنک . شمارآ  یلاحـشوخ و  ساسحا  دـنیبب و  اهنآ  زا  رترب  ار  دوخ  ماقم 
هکلب دوش ، یمن  يرگید  اب  يا  هسیاقم  هنوگ  چیه  بجع  رد  دراد ، توافت  ینیب ) گرزب  دوخ  ) بجع اب  ینیبرترب ) دوخ  ) ّربکت دـنا  هتفگ  ور 

رد یلو  دشابن ، ناهج  رد  وا  زج  یـسک  ًاضرف  دنچ  ره  دنیب ، یم  گرزب  ار  دوخ  تدابع ، یّتح  ای  تردـق و  ای  تورث  ای  ملع  رطاخ  هب  ناسنا 
دـش هراشا  الاب  رد  هک  یناسفن  تلاح  نآ  هب  هاگ  ّربکت » ربک و   » هژاو دـنیب . یم  وا  زا  رترب  دـنک و  یم  هسیاقم  يرگید  اب  ار  دوخ  ًاـمتح  ّربکت 
یم ناشن  هک  دـیوگ  یم  نخـس  دور و  یم  هار  ای  دنیـشن  یم  نانچ  الثم  تسا ، نآ  زا  یـشان  هک  یتکرح  ای  لـمع  هب  هاـگ  دوش و  یم  هتفگ 

ینطاـب و تلاـح  ناـمه  شیلـصا  هشیر  هک  دـنمان  یم  ّربکت  زین  ار  تاـکرح  لاـمعا و  نیا  دـنیب ، یم  شناـیفارطا  همه  زا  رترب  ار  دوخ  دـهد 
هب نارگید  دـنراد  راظتنا  دـنراد ، مدرم  زا  يدایز  تاراظتنا  ّربکتم  دارفا  هکنیا  هلمج  زا  تسا ، دایز  رایـسب  ّربکت ، ياـه  هناـشن  تسا . ینورد 

، دـننک یکچوک  اهنآ  ربارب  رد  مدرم  دـنریگ ، ياج  سلجم  ردـص  رد  هشیمه  دوشن ، سلجم  دراو  اـهنآ  زا  شیپ  یـسک  دـننک ، مالـس  اـهنآ 
اهنآ ربارب  رد  مدرم  دـنراد ، هگن  یمیرح  دـنوش و  لئاق  يزایتما  اهنآ  يارب  همه  دـیوگن ، زردـنا  دـنپ و  یّتح  دـنکن و  داقتنا  ناـنآ  زا  یـسک 
ّربکت فعـض  تّدش و  هجرد  عبات  تالاح  نیا  زورب  روهظ و  تسا  یهیدب  دنیوگب . نخـس  نانآ  تمظع  زا  هشیمه  دنـشاب و  هنیـس  هب  تسد 

هاگ دراد ، ینورد  ياه  هشیر  تاکرح  تالاح و  نیا  اـهنیا ! زا  یتمـسق  یـضعب  رد  دوش و  یم  رهاـظ  اـه  هناـشن  نیا  همه  یـضعب  رد  تسا ،
مومذم تفص  نیا  یّتح  دنوشن و  نآ  هّجوتم  زگره  نیتسخن  ياهدروخرب  رد  دارفا  تسا  نکمم  هک  يروط  هب  تسا  ناهنپ  فیعض و  رایـسب 

رود زا  سک  ره  هک  تسا  راکـشآ  يردق  هب  هاگ  دننک و  هابتـشا  ّتیـصخش ) یگرزب  سفن و  هب  دامتعا  دننام  ) تّوق تبثم و  ياه  هطقن  اب  ار 
. دوش یم  نآ  هّجوتم 

رّبکت ياه  هخاش  2 ـ

دنراد مه  اب  یفیرظ  ياهتوافت  هک  یلاح  رد  دنناسکی  فدارتم و  مه  اب  همه  دوش  یم  رّوصت  هاگ  هک  دراد  دوجو  يدّدعتم  میهافم  اجنیا  رد 
دوخ «، » ینیبرترب دوخ   » 45 هحفـص دوش . یم  هاـگن  نآ  هب  فلتخم  ياـه  هیواز  زا  یلو  ددرگ ، یم  زاـب  ّربکت »  » هب اـهنآ  همه  هشیر  دـنچ  ره 

ياـیاوز زا  دـنچ  ره  تسا ، ّربـکت »  » اـهنآ هشیر  هک  دنتـسه  یمیهاـفم  زا  همه  یـشورف ،» رخف   » و ییوج » يرترب  «، » یهاوخدوخ «، » يروـحم
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ینیبرترب دوخ  نیا  رطاخ  هب  هک  یـسک  تسا . نیبرترب » دوخ  ، » دنیب یم  نارگید  زا  رتالاب  ار  دوخ  ًافرـص  هک  یـسک  دوش . یم  هدید  فلتخم 
لئاـسم رد  دراد  یعـس  هک  یـسک  تسا . روـحم » دوـخ  ، » دـنک هضبق  ار  زیچ  هـمه  یعاـمتجا  ياـهراک  هـمه  رد  اـج و  هـمه  رد  دراد  یعس 

. تسا هاوخدوخ » ، » دـشابن لئاق  یـشزرا  نارگید  عفانم  يارب  دـشیدنیب و  دوخ  عفانم  هب  اهنت  تالکـشم  زورب  ماگنه  هب  ًاصوصخم  یعامتجا 

. تسا ییوج » يرترب   » راتفرگ دهدب ، رارق  دوخ  هرطیـس  ریز  ار  اهنآ  دنک و  مکحتـسم  نارگید  رب  ار  دوخ  هطلـس  دنک  یم  یعـس  هک  یـسک 
تافـص نیا  همه  نیاربانب  تسا . شورفرخف »  » دشکب نارگید  خر  هب  ار  دوخ  ماقم  تردق و  ای  تورث  لام و  دراد  یعـس  هک  یـسک  هرخألاب 

. ددرگ یم  رهاظ  فلتخم  ياه  هرهچ  رد  دنچ  ره  تسا  ّربکت  نآ  دراد و  یکرتشم  هشیر 

؟ یسک هچ  ربارب  رد  رّبکت  3 ـ

زا روظنم  ادـخ . قلخ  لباقم  رد  ّربکت  ناربمایپ . ربارب  رد  ّربکت  ادـخ ! ربارب  رد  ّربکت  دـنا : هدرک  میـسقت  شخب  هس  هب  ار  ّربکت  قالخا  ياـملع 
ياعّدا فیعـض  ناسنا  هک  تسا  نیا  دریگ ، یم  همـشچرس  ینادان  لهج و  تیاـهن  زا  تسا و  ّربکت  عون  نیرتدـب  هک  دـنوادخ  ربارب  رد  ّربکت 

ُمُکُّبَر اَنَا   »... نوعرف نوچمه  ای  دـیامن ، توعد  دوخ  یگدـنب  هب  ار  مدرم  دـنک  یعـس  هکلب  دـنادن  ادـخ  هدـنب  ار  دوخ  اهنت  هن  دـنک ، ّتیهولا 
غارـس امـش  يارب  مدوخ  زج  ییادـخ  نم  ... يْریَغ ; هِلا  ْنِم  ْمَُکل  ُتِْملَع  اَم   »... زا اـی  و  ( 1) دیوگب متسه »! امـش  رترب  راگدرورپ  نم  یَلْعالا ;

یم تموکح  رـصم  روانهپ  روشک  رب  اهلاس  هک  نوعرف »  » نوچمه يدارفا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب   46 هحفص دنزب . مد  ( 2 «) مرادن
یم رظن  هب  رتشیب  هکلب  دنادب . یتسه  ناهج  رد  گرزب  دوبعم  اهنت  و  یلعا » ّبر   » ًاعقاو ار  دوخ  هک  دـشاب  شوه  یب  لقع و  مک  ردـقنآ  درک 

قیرط زا  ار  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  ات  دـندرک  یم  ار  اهاعّدا  هنوگ  نیا  حول  هداس  ياه  هدوت  قیمحت  يارب  وا  لاـثما  يدارفا  وا و  هک  دـسر 
دندز و زاب  رـس  دنوادخ  تعاطا  زا  هک  تسوا  ناوریپ  سیلبا و  ّربکت  ادخ ، ربارب  رد  ّربکت  زا  يرگید  لکـش  دـنزاس . مکحم  ّتیهولا  ياعّدا 

کی ربارب  رد  تسا  هدش  هدیرفآ  شتآ  زا  هک  سیلبا  ارچ  دنتفگ : دنتفرگ و  هدرخ  راگدرورپ  تمکح  هب  دندرمش و  رترب  ار  دوخ  صیخـشت 
لگ زا  هک  يرشب  يارب  زگره  نم  نُونْسَم ; ءاَمَح  ْنِم  لاَْصلَـص  ْنِم  ُهَتْقَلَخ  رَـشَِبل  َدُجْـسَِال  ْنُکَا  َْمل  : »... تفگ و  دنک ؟ هدجـس  یکاخ  دوجوم 
ْنِم ُهَتْقَلَخ  َو  راَن  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَا  َلاَق  (، »... 3 «) درک مهاوخن  هدجس  يا ، هدیرفآ  تسا  هدش  هتفرگ  ییوبدب  لگ  زا  هک  يا ، هدیکشخ 

لقع و مشچ  ولج  نانچ  رورغ  ربک و  میخـض  باـجح  هاـگ  يرآ  ( 4 «!) لـگ زا  ار  وا  يا و  هدـیرفآ  شتآ  زا  ارم  مرتـهب ! وا  زا  نم  ; نـیِط ...
ایبنا و ربارب  رد  ّربکت  ّربکت ، مّود  مسق  درادـنپ . یم  قالطالا  یلع  میکح  زا  رت  هاگآ  ار  دوخ  یفیعـض ، دوجوم  هک  دریگ  یم  ار  ناسنا  شوه 

یم زاب  رس  یهلا  ناربمایپ  تعاطا  زا  اهتّما ، نیا  رد  ناربکتسم  زا  یهورگ  تسا ، هدش  هدید  رایسب  نیشیپ  ياهتّما  نایم  رد  هک  تسا  ناربمایپ 
ناـمدوخ دـننامه  هـک  ناـسنا  ود  هـب  اـم  اـیآ  ... اَِـنْلثِم ; ِْنیَرـَـشَِبل  ُنِمْؤـُنَا  : »... دـنتفگ یم  ناـینوعرف  نوـچمه  رورغ  ربـک و  يور  زا  دــندز و 

ْمُکَْلثِم ًارََـشب  ُْمتْعَطَا  ِْنَئل  َو  : » دـنتفگ یم  رگیدـکی  هب  حون  موق  دـننامه  هاگ  و  ( 5 (؟» میروایب نامیا  نوراه ) شردارب  یـسوم و  ینعی  ) دنتـسه
-3 . 38 صصق ، - 2 . 24 تاعزان ، یقرواپ 1 - ( 6 «.) دیراکنایز نیقی  هب  دینک  تعاطا  ناتدوخ  دننامه  يرشب  زا  رگا  َنوُرِـساََخل ;و  ًاذِا  ْمُکَّنِا 
رس زا  دنتخادرپ و  یم  هناکدوک  ياه  ییوج  هناهب  هب  هاگ  47 و  هحفص . 34 هروس ، نامه  - 6 . 47 نونمؤم ، - 5 . 12 فارعا ، - 4 . 33 رجح ،

اَْنیَلَع َلِْزنُاَال  َْول  اَنَئاَِقل  َنوُجْرَیَـال  َنیِذَّلا  َلاَـق  َو  مینیب ;؟ یمن  ار  ادـخ  اـم  ارچ  دـنوش ؟ یمن  لزاـن  اـم  رب  ناگتـشرف  ارچ  : » دـنتفگ یم  تجاـجل 
دندیزرو ّربکت  دوخ  هرابرد  اهنآ  ًارِیبَک ; ًاُّوتُع  اْوَتَع  َو  ْمِهِسُْفنَا  ِیف  اوُرَبْکَتْـسا  ِدََقل  : » دیوگ یم  هیآ  نیا  همادا  رد  نآرق  اَنَّبَر .» يَرن  َْوا  ُۀَِکئَالَْملا 

راوخ و کچوک و  ار  نارگید  درمـشب و  گرزب  ار  دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  تسادخ  ناگدنب  ربارب  رد  ّربکت  مّوس ، مسق  ( 1 «.) دندرک نایغط  و 
نارگید هک  دشاب  رظتنم  ًامئاد  درمشن و  مرتحم  ار  یّقح  بحاص  چیه  ّقح  دنیبب و  رترب  همه  زا  ار  دوخ  دورن ، سک  چیه  راب  ریز  رادقم ، یب 

ّربکت هب  دسر و  یم  العا  ّدح  هب  هاگ  و  تسین ، نآ  حرـش  هب  زاین  هک  دراد  یناوارف  ياه  هنومن  ربک  زا  عون  نیا  دـنوش . لئاق  تمظع  وا  يارب 
هب سپـس  دـنز ، یم  رـس  ادـخ  ناگدـنب  ربارب  رد  ّربکت  زا  تسخن  رورغ ، ربک و  شتآ  يرآ  ددرگ . یم  یهتنم  دـنوادخ  ناربماـیپ و  ربارب  رد 
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! دماجنا یم  راگدنوادخ  كاپ  تاذ  ربارب  رد  ّربکت  هب  ماجنارس  دسر و  یم  راگدرورپ  نالوسر  ایبنا و  ربارب  رد  رابکتسا 

رّبکت ياه  هزیگنا  4 ـ

لوا تمسق 

ار نآ  ّدح  زا  شیب  تاذ ، ّبح  رثا  رب  دـنک و  رّوصت  یلامک  دوخ  رد  ناسنا  هک  ددرگ  یم  زاب  نیا  هب  اهنآ  همه  دراد و  يدایز  بابـسا  ّربکت 
ۀّجحملا  » رد یناشاک » ضیف   » موحرم دـننام  قـالخا  ملع  ناـگرزب  زا  یـضعب  درمـشب . کـچوک  دوخ  ربارب  رد  ار  نارگید  دـیامن و  گرزب 

«، بسن  » هک يویند  بابـسا  و  تسا ، لمع »  » و ملع »  » هک ینید  بابـسا  تسخن  دـنا ، هدرک  هصـالخ  زیچ  تفه  رد  ار  ربک  بابـسا  ءاـضیبلا »
رظن زا  لیذ  رد  هصالخ  روط  هب  هک  دراد  یحرـش  اهنیا  زا  مادک  ره  هرابرد  دـشاب و  یم  ناروای » نارای و  ینوزف   » و لام » «، » تّوق «، » ییابیز »
رورغ ببس  ملع  دوز  هچ  تسا و  ملع »  » ّربکت بابـسا  نیتسخن   48 هحفص . 21 ناقرف ، یقرواپ 1 - دیوگ : یم  درذگ ، یم  زیزع  ناگدـنناوخ 
ِْملِْعلا ُۀَـفآ  تسا ; ّربـکت  ملع ، گرزب  تفآ  : » تـسا هدـمآ  يوـبن  ثیدـح  رد  هـک  هنوـگ  ناـمه  ددرگ ، یم  نادنمـشناد  اـملع و  زا  یهورگ 

یم کـچوک  ار  نارگید  گرزب و  ار  دوـخ  دـنناوخ  یم  ار  ملع  زا  یباـب  دـنچ  یتـقو  هک  دـنتّیفرظ  مـک  ناـنچنآ  دارفا  زا  یـضعب  ُءَـالَیُْخلَا .»
یعقاو ناملاع  هک  یلاح  رد  دنراد . شنرک  عضاوت و  تمدخ و  مارتحا و  راظتنا  همه  زا  دنرگن و  یم  نارگید  هب  ریقحت  رظن  اب  هکلب  دنرمش ،

اهنت هک  دـننک  یم  هدـهاشم  یمیظع  سوناـیقا  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  ارچ  دـننیب ، یم  رت  ناداـن  ار  دوخ  دوش ، یم  هدوزفا  ناـشملع  رب  ردـق  ره 
دـننیب و یم  رت  نیگنـس  ار  دوخ  ّتیلوؤسم  دـنا  هدروآ  تسد  هب  هک  یملع  رادـقم  نامه  رطاخ  هب  اهنآ  دـنراد . راـیتخا  رد  ار  نآ  زا  یتارطق 
«. دوش یم  هدوزفا  وا  فوخ  رب  دوش ، هدوزفا  شملع  رب  سک  ره  ًاـفْوَخ ; َداَدْزِا  ًاـْملِع  َداَدْزا  ِنَم  : » دـنا هتفگ  هک  دوش  یم  رتـشیب  اـهنآ  فوخ 

نیا زا  هک  ارچ  دوش ، یم  ناگدـننک  تداـبع  ناراـکوکین و  زا  يرایـسب  رورغ  ربک و  بجوم  هک  تسا  تداـبع  کـین و  لاـمعا  مّود ، ببس 
سلاجم رد  دـننک ، لح  ار  اهنآ  تالکـشم  دنباتـشب و  اهنآ  رادـید  هب  مدرم  دـنراد  راظتنا  دـنرادنپ و  یم  نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  رذـگهر ،
نارگید رب  یتّنم  ار  دوخ  تدابع  ییوگ  دنیوگب ، نخس  اهنآ  ياوقت  عرو و  دهز و  يراکوکین و  زا  دنوش و  لئاق  اهنآ  يارب  یّـصاخ  مارتحا 

یم ببس  روما  نیا  دنرمـش و  یم  كاله  لها  ار  مدرم  ریاس  تاجن و  لها  ار  دوخ  ینید  تاهج  رد  و  يویند . تاهج  رد  نیا  دنرادنپ ، یم 
رد دنزادرپب و  راکشآ  همین  ای  ناهنپ و  راکشآ و  روط  هب  نارگید  رب  یشورفرخف  هب  دندرگ و  لئاق  دوخ  يارب  يا  هداعلا  قوف  زایتما  هک  دوش 

! دـنرادنپب ناـما  رد  ادـخ  باذـع  زا  ار  دوـخ  دـننک و  یم  رکف  نینچ  ار  مدرم  دـنا  هتفرگ  رارق  یکاـنرطخ  هاـگترپ  بـل  رب  دوـخ  هـک  یلاـح 
هک یماگنه  ْمُهُکَلْهَا ; َوُهَف  ُساَّنلا  َکَلَه  ُلوُقَی  ُلُجَّرلا  ُُمتْعِمَـس  اَذِا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  رد   49 هحفص

يرگید ثیدح  رد  تسا !» رتدیدش  نانآ  زا  شتکاله  وا  دوخ  دینادب  دندش  كاله  ناشلامعا ) رطاخ  هب  ) مدرم دیوگ : یم  یـسک  دـیدینش 
تسا یفاک  یتخبدب  يدب و  نیا  ناسنا  يارب  َِملْسُْملا ; ُهاَخَا  َرِّقَُحی  ْنَا  ًاّرَش  ِءْرَْملِاب  یَفَک  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ترـضح نامه  زا 

ردق هچ  دیازفا : یم  نخس  نیا  رکذ  زا  دعب  ءاضیبلا » ۀّجحملا   » رد یناشاک » ضیف   » موحرم درمشب !» فیفخ  راوخ و  ار  شناملـسم  ردارب  هک 
وا ربارب  رد  ار  دوخ  دراذـگ و  یم  مارتحا  وا  هب  درمـش ، یم  گرزب  شتدابع  ملع و  رطاخ  هب  ار  يدـباع  اـی  ملاـع  هک  یـسک  نیب  تسا  قرف 
زا يرگید  شخب  رد  وا  ( 1 !) دوش رود  وا  زا  دراد  تسود  دناد و  یم  کچوک  ار  روبزم  صخـش  هک  يدـباع  ملاع و  نآ  دـنیب و  یم  زیچان 
یب هک  دراد  نیقی  دنک  یمارتحا  یب  وا  هب  یـسک  هاگره  دـنام ، یم  ناما  رد  نآ  زا  يدـباع  رتمک  هک  تسا  یتفآ  نیا  دـیازفا : یم  شنانخس 

ار يرازآ  نینچ  يرگید  هب  شدوخ  رگا  هک  یلاح  رد  دشخبب ، ار  وا  ادخ  هک  دناد  یم  دـیعب  تسا و  یهلا  هاگرد  ضوغبم  هدـننک  یمارتحا 
نینچ رد  رگا  تسا و  رورغ »  » و ّربکت »  » و بجع »  » نایم عمج  تسا و  ینادان  لهج و  یعون  نیا  دهد و  یمن  نآ  هب  ّتیّمها  ردق  نیا  دناسرب 
نینچ نیب  تسا  قرف  ردق  هچ  درمـش ! یم  یهلا  ماقتنا  درادـنپ و  یم  شیوخ  تامارک  زا  ار  نآ  دوش  یتحاران  راتفرگ  روبزم  صخـش  یلاح 

ّجح ماّیا  رد  تافرع  زا  داـّبع ، ناـگرزب  زا  یکی  تسا : نیا  نآ  هنومن  کـی  هک  عضاوتم  رایـشوه  نادـباع  زا  یـضعب  رورغم و  ناداـن و  دارفا 
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اب ار  نخـس  نیا  دـنک !» تمحر  دـشخبب و  ار  همه  ادـخ  هک  تفر  یم  دـیما  مدوبن  نانآ  نایم  رد  راـکهنگ ) ) نم رگا  : » تفگ تشگ  یمزاـب 
هیلع هللا  یلص  ) ترضح نآ  رـضحم  رد  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  میرب : یم  نایاپ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح 

تسا یسک  نامه  نیا  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  دش  نایامن  رود  زا  هک  یماگنه  دنتفگ ، نخس  یـسک  يراکزیهرپ  یبوخ و  زا  هلآو )
یکیراـت وا  تروص  رد  نم  : » دومرف دـنکفا و  وا  هرهچ  هب  یهاـگن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ میدرک ! ضرع  امـش  هب  ار  وا  فیـصوت  هک 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ داتـسیا ، شنارای  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ربارب  رد  درک و  مالـس  دـمآ و  کـیدزن  درم  نآ  منیب ! یم  ار  ناـطیش 
لد رد  ایآ  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف  ْمَعَن ;! َّمُهَّللا  َلاَقَف  َْکنِم ؟ ُلَْضفَا  ِمْوَْقلا  ِیف  َْسَیل  ْنَا  َکُسْفَن  َْکتَثَّدَـح  ِهللااـِب  َُکلَئْـسَا  : » دومرف ( هلآو
یلص ) ربمایپ هک  ناطیش  یکیرات  دندیمهف  باحصا  ( 1 «) يرآ درک : ضرع  تسین ؟ وت  زا  رترب  یـسک  ّتیعمج  نیا  ناـیم  رد  هک  یتفگ  یمن 

، ءاضیبلا ۀّـجحملا  زا  سابتقا  یقرواـپ 1 - تسا . هدوب  رورغ  ربـک و  بجع و  نیمه  تسا  هدرک  هدـهاشم  ار  نآ  تّوبن  روـن  اـب  ( هلآو هیلع  هللا 
هب فورعم  فیرـش و  هداوناخ  کی  رد  یناسک  هک  هنوگ  نیا  هب  تسا . یلاـع  بسح  بسن و  موس ، لـماع   50 هحفص هحفص 269 . دلج 3 ،

ياه هداوناخ  زا  هک  ار  نارگید  دنرمش و  یم  یگرزب  زایتما  دوخ  يارب  ار  نیا  دنا ، هدش  ّدلوتم  تواخس  يراوگرزب و  اوقت و  لمع و  ملع و 
ناگدنب مدرم  همه  تسین ، حرطم  مالـسا  رد  بسن  بسح و  میناد  یم  هک  یلاح  رد  دنرادنپ ، یم  شزرا  یب  کچوک و  دنتـسه  يرت  نییاپ 

هک تسا  مهم  يردق  هب  هلئـسم  نیا  دنرادن . رگیدکی  رب  اوقت  قیرط  زا  زج  يزایتما  دنا و  هدش  هدـیرفآ  ردام  ردـپ و  کی  زا  دنتـسه و  ادـخ 
رد هلمج  زا  دندرک ، یمن  لّمحت  دوب  بسن  بسح و  رظن  زا  ییوج  يرترب  زا  ناشن  نآ  رد  هک  ار  یتاریبعت  نیرتمک  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ 

یلص ) ربمایپ هایس »! نز  دنزرف  يا  ...! ءادوَّسلا ; نبای   » تفگ یسک  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ روضح  رد  رذوبا »  » هک میناوخ  یم  یثیدح 
چیه تسا  تسوپ  هایـس  شردام  هک  یـسک  رب  تسا  تسوپ  دیفـس  شردام  هک  یـسک  شاب ، مارآ  شاب ، مارآ  رذوبا ! دومرف : هلآو ) هیلع  هللا 

: متفگ درم  نآ  هب  مدیـشک و  زارد  نیمز  يور  اـطخ ) نیا  ناربـج  يارب  مدـش  دوخ  هابتـشا  هّجوتم  هک  ) نم دـیوگ : یم  رذوبا  درادـن ! يرترب 
چیه دیوگ  یم  ام  هب  یمالسا  تایاور  نآرق و  میا  هدینـش  اهراب  هک  روطنامه  لاح  ره  هب  ( 2 !) راذگب نم  تروص  يور  هب  ار  تیاپ  زیخرب و 

، تسا ناسنا  دوجو  نوریب  رد  هک  تسا  يرابتعا  روما  هلـسلس  کی  اهنیا  درادـن ، يرترب  شبـسن  بسح و  رطاـخ  هب  رگید  ناـسنا  رب  یناـسنا 
ناـگرزب زا  یـضعب  هب  شطاـبترا  رطاـخ  هب  بسن  بسح و  هک  ضرف  هب  تسوا و  ینورد  يونعم و  تازاـیتما  هب  ناـسنا  ّتیـصخش  شزرا و 

یقرواـپ 1- دـنک . یـشورفرخف  نارگید  رب  فیرـش  بسن  بحاـص  ددرگ و  رورغ  ربـک و  بجوم  تلیـضف  نیا  دـیابن  دوـش  یتلیـضف  ببس 
( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  مینیب  یم  رگا   51 هحفص هحفص 243 . دلج 6 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  - 2 هحفص 240 . دلج 6 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا 

ییوج يرترب  يارب  هن  دندومرف ، یم  راختفا  ناشبسن  بسح و  هب  ماش ، فورعم  هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما  ای  هغالبلا ، جهن  هبطخ  رد 
تـسرد دننک . نییبت  قیرط  نیا  زا  ناهاگآان  يارب  ار  دوخ  يربهر  تماما و  تلاسر  دنتـساوخ  یم  اهنآ  دنتـشاد ، يرگید  فده  هکلب  دوب ،
بابسا نیمراهچ  دهد . یم  حرش  ار  شیوخ  ّتیعقوم  ماقم و  شیوریپ ، هب  نایرکـشل  توعد  دوخ و  یفّرعم  يارب  رکـشل  هدنامرف  هکنیا  لثم 

هک ار  یناسک  هژیو  هب  نارگید  ابیز ، تماق و  دـق و  شوخ  صخـش  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، رهاظ  نسح  ییابیز و  لامج و  رخاـفت ، ّربکت و 
هرهب هک  یناسک  مامت  رد  لماع  نیا  دنک . یشورفرخف  اهنآ  هب  تبسن  دهد و  رارق  ریقحت  دروم  دنتسه ، یـصقن  بیع و  ياراد  دوخ  مادنا  رد 
ياراد هک  یناسک  ًاصوصخم  نارگید  خر  هب  ار  دوخ  ییاـبیز  هک  تسا  ناـنز  رد  رتشیب  یلو  دوش ، رهاـظ  تسا  نکمم  دـنراد  لاـمج  زا  يا 

دوخ لئاسم  (و  دیسر هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تمدخ  یتماق ) هاتوک  ) نز هک  میناوخ  یم  یثیدح  رد  دنـشک . یم  دنتـسه  یـصقن  بیع و 
( تسا هاتوک  ردـقچ  ینعی  ) مدرک وا  تماق  دـق و  هب  يا  هراشا  تسد  اب  نم  تفر  نوریب  نز  نآ  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  هشیاـع  دیـسرپ ) ار 

رگا اریز  دوب ; ّربکت  راک  نیا  أشنم  : » دیوگ یم  ثیدح  نیا  رکذ  زا  دعب  ضیف  موحرم  يدرک !» شتبیغ  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
«. تفرگ یم  همشچرس  ّربکت  رورغ و  زا  تبیغ  نیا  تفگ و  یمن  نز  نآ  هرابرد  ار  يزیچ  نینچ  دوب ، دق  هاتوک  مه  وا  دوخ 

مود تمسق 
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عیـسو یـضارا  ناـبحاص  گرزب و  ناراد  هیامرـس  ناـهاشداپ و  رد  ًاـبلاغ  هـک  تـسا  ناوارف  تورث  لاـم و  نتـشاد  ّربـکت ، بابـسا  نـیمجنپ 
هناخ اهبنارگ و  يراوس  ياه  بکرم  قرب و  قرز و  رپ  تمیقنارگ و  ياهـسابل  زا  ًابلاغ  هک  اهنآ  دوش . یم  هدـید  اه  هناـخراک  يزرواـشک و 

یشورفرخف اهنآ  هب  تبسن  دنهد و  یم  رارق  ریقحت  دروم  دنروما  نیا  دقاف  هک  ار  يدارفا  دننک ، یم  هدافتـسا  لّلجم  ياهرـصق  عیـسو و  ياه 
هب هک  دننک  یم  ییوگ  هفازگ  ردـق  نآ  ناّربکتم  هنوگ  نیا  هاگ   52 هحفـص تسا . ّربکت  عاونا  نیرت  فیثک  نیرت و  تشز  زا  نیا  دننک و  یم 
هچ یتسه و  یچ  وت  منک ! یم  دازآ  مرخ و  یم  ار  وت  لثم  اهدـص  مهاوخب  نم  رگا  هراچیب ! دـنیوگ : یم  هدرک  باطخ  حـلاص  ریقف  ناـنمؤم 

ییاه هنومن  دیجم  نآرق  تاّهرت . نیا  لاثما  و  تسوت ! رمع  مامت  ای  لاس  کی  جراخم  هزادنا  هب  نم  لزنم  زور  کی  جراخم  يراد ؟ یـشزرا 
هب لیئارـسا  ینب  رب  ییوـج  يرترب  يارب  وا  میناوـخ : یم  نوراـق  ناتـساد  رد  هلمج  زا  تسا ، هدرک  ناـیب  ار  نآ  تبقاـع  ّربـکت و  عوـن  نـیا  زا 

ربص و هک  اجنآ  اـت  دـش  رهاـظ  لیئارـسا ) ینب  ) شموق ربارب  رد  دوخ  تنیز  ماـمت  اـب  وا  اـهزور  زا  یکی  رد  تخادرپ و  دوخ  تورث  شیاـمن 
ِیف ِهِمْوَق  یَلَع  َجرَخَف  ، ) دنتـشاد ار  نوراق  تورث  دننامه  شاک  يا  هک  دندرک  وزرآ  ناتـسرپ  ایند  زا  يرایـسب  دوبر و  ناگدـننیب  زا  ار  تقاط 
رازه راهچ  ّتیعمج  کی  اـب  وا  هک  تسا  هدـمآ  خـیراوت  رد  ( 1 ...(.) ُنوُراَق َِیتُوا  اَم  َْلثِم  اََنل  َْتَیل  اَی  اَْینُّدـلا  َةاَیَْحلا  َنوُدـیُِری  َنیِذَّلا  َلاَـق  ِِهتَنیِز 
يابیز نازینک  دندوب ، راوس  خرس  ياه  شـشوپ  اب  تمیقنارگ  ياهبـسا  رب  اهنآ  همه  هک  یلاح  رد  تشگ  رهاظ  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  يرفن 
تالآ تنیز  قرغ  همه  دـندوب و  راوس  تشاد  رارق  گنر  دیفـس  ياهرتسا  رب  هک  ـالط  ياـهنیز  يور  هک  دروآ  نوریب  دوخ  اـب  ار  ور  دـیفس 

ماک رد  ار  شیاهتورث  اهرـصق و  مامت  وا و  ادخ  نامرف  هب  نیمز  هک  تشذگن  يزیچ  دـییاپن ، نادـنچ  ییوج  يرترب  ّربکت و  نیا  یلو  دـندوب !
، مشش لماع  ( 2 .) دش خیرات  لوط  رد  اهناسنا  مامت  يارب  یتربع  سرد  رورغم ، ربکتسم و  هاوخدوخ  دنمتورث  نیا  یگدنز  درب و  ورف  شیوخ 
رترب و يدوجوم  ار  دوخ  دوش ، یم  هدید  ءارما  نادـنمروز و  رد  ًابلاغ  هک  تسا  یعامتجا  یـسایس و  ّتیعقوم  ای  ینامـسج  يورین  تردـق و 

نانآ ربارب  رد  ناگدرب ، نامالغ و  نوچمه  نارگید  دـنراد  راظتنا  و  دـنرادنپ ، یم  نیمز ! رـسارس  رد  ادـخ  هیاس  َنیِـضَرالا ; ِیف  ِهللا  ُّلِظ  هاگ 
. دوب دهاوخن  ششخب  لباق  دوش  رداص  یسک  زا  دشابن  اهنآ  ییایربک  ماقم  نأش و  قیال  هک  یتکرح  نخـس و  نیرتمک  هاگ  ره  دننک ، میظعت 
. دییامن هعجارم  الاب  تایآ  لیذ  هنومن  ریـسفت  دـلج 18  هب  نوراق ، عضو  زا  عالطا  يارب  رتشیب و  حیـضوت  يارب  - 2 . 79 صصق ، یقرواپ 1 -

يزیچ اب  ار  دوخ  ناهد  دیاب  دندش  یم  اهنآ  سلجم  دراو  مدرم  تقو  ره  هک  دنا  هدرک  لقن  نیشیپ  نیطالس  زا  یضعب  تالاح  رد   53 هحفص
تاهابتـشا أشنم  ًابلاغ  هداعلا  قوف  رورغ  ربک و  نیمه  دوش و  هدولآ  ایاعر  ناهد  يوب  راخب و  اـب  ناـنآ  یناطلـس  هوکـش  ّرف و  اداـبم  دـنناشوپب 

نادرگاش ناراکددم و  نارای و  ینوزف  ببس ، نیمتفه  دش . یم  ناشطوقس  تعرس  ببس  هجیتن  رد  تسردان و  ياه  هبـساحم  اهنآ و  گرزب 
ینوزف رطاـخ  هب  تسا  نکمم  اـملع  زا  یـضعب  دـندرک ، یم  راـختفا  ناشیاهرکـشل  هب  ناـهاشداپ  تسا ، هلیبق  موق و  نادـنزرف و  ناوریپ و  و 

یّتح دنـشورف ، یم  رخف  نارگید  رب  دوخ  هلیبق  تّوق  ترثک و  هب  لیابق  خویـش  دـنوش ، ّربکت  راتفرگ  ناعبات  ناوریپ و  نادـیرم و  ای  نادرگاش 
، هناگتفه روما  نیا  دننک ! یم  ناکدوک  نانز و  اب  روجف  رمخ و  برش  ناهانگ و  ترثک  هب  راختفا  مرـش  یب  حیقو و  ناقـساف  زا  یـضعب  هاگ 

هطقن ره  تسین ، اهنیا  هب  رـصحنم  هّتبلا  دننک و  یـشورفرخف  نارگید  هب  تسا  نکمم  اهنآ  زا  یـضعب  ای  همه  ببـس  هب  دارفا  هک  تسا  يروما 
نخس نیا  موهفم  دوش . شبحاص  رابکتـسا  رورغ و  ببـس  تسا  نکمم  يرادنپ  یلایخ و  یّتح  ای  يروص و  يّدام ، ای  يونعم  تّوق  لامک و 

، دوشن وا  رورغ  أشنم  اـت  دـناریمب  دوخ  رد  ار  روما  نیا  دریگب و  هلـصاف  لاـمک  بابـسا  زا  رورغ  ّربکت و  زا  زیهرپ  يارب  ناـسنا  هک  تسین  نآ 
رت عضاـخ  رت و  عضاوتم  دـنک  یعـس  دوش ، یم  هدوزفا  وا  تورث  تردـق و  تّوـق و  تداـبع و  ملع و  رب  ردـق  ره  هک  تسا  نیا  فدـه  هکلب 

. تسا شزرا  یب  زیچان و  رایسب  راگدرورپ  تردق  ربارب  رد  اهنآ  همه  تسین و  رادیاپ  اهنیا  زا  کی  چیه  هک  دشیدنیب  ددرگ و 

رّبکت یبای  هشیر  5 ـ 

هشیر تروص  نیا  ریغ  رد  تخانش ، ًاقیقد  درک و  وجتـسج  ار  اهنآ  دیاب  هک  دراد  ییاه  هشیر  یقالخا ، لیاذر  ریاس  دننام  ّربکت  هلیذر  تفص 
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راهچ ءاضیبلا » ۀّـجحملا   » رد یناشاک » ضیف   » موحرم دـننام  ناگرزب  زا  یـضعب   54 هحفـص تسا . نکمم  ریغ  هلیذر  تفـص  نیا  ندرک  نک 
ـ  ینیب گرزب  دوـخ  بجع ـ »  » شا هشیر  ینورد  ّربـکت  تسا  دـقتعم  وا  اـیر . دـسح و  هنیک ، بجع ، تـسا : هدرک  رکذ  ّربـکت »  » يارب هـشیر 

یکی هک  دراد  يرگید  ياه  هشیر  دنک و  یشورفرخف  اهنآ  رب  دنادب و  اهنآ  زا  رترب  ار  دوخ  هک  دوش  یم  ببس  ینیب  گرزب  دوخ  نیا  تسا ،
خر هب  ار  دوخ  يرادنپ  ای  یعقاو  تازایتما  هک  دوش  یم  ببس  رما  نیمه  دنک و  یم  ادیپ  یّصاخ  صخـش  هب  تبـسن  هک  تسا  هنیک »  » اهنآ زا 

صخـش دوـش  یم  ببـس  هک  تسا  يراـکایر »  » يرگید ددرگ و  یم  یقـالخا  هلیذر  نیا  زورب  ببـس  هک  تسا  دـسح »  » رگید و  دـشکب ، وا 
نیا رهاظ  یلو  دـهد . یم  لیکـشت  ار  ّربکت  یلـصا  ياه  هشیر  هناگراهچ ، ياه  هشیر  نیا  دـهد . هئارا  نارگید  هب  ار  دوخ  تازایتما  راـکایر 

. ددرگ ّربکت  هشیر  دناوت  یم  زین  يرگید  روما  هکلب  تسین ، تفص  راهچ  نیا  هب  رصحنم  اه  هشیر  هک  تسا 

اه هناشن  راثآ و  6 ـ 

میالع يدبک  يرامیب  کی  هک  هنوگ  نامه  تسا  نورب  رد  يراثآ  اب  هارمه  هشیمه  ینامسج  ینورد و  ياهیرامیب  دننام  یقالخا  ياهیرامیب 
هناشن راثآ و  تسا  راتفرگ  یقالخا  تخس  يرامیب  کی  هب  هک  یـسک  دراد ، نآ  دننام  نابز و  مشچ ، گنر  هرهچ ، ندب ، تسوپ  رب  یفلتخم 

هرهچ رد  هاگ  راثآ  نیا  دنا ، هدرمش  هدرتسگ  حورشم و  روط  هب  ار  ربک  راثآ  قالخا  ناگرزب  دوش . یم  رهاظ  وا  نانخـس  لامعا و  رد  شیاه 
یّتح دـنک  یم  يزیمآ  ریقحت  ياه  هاگن  دـشک و  یم  مه  رد  هرهچ  فلتخم  صاخـشا  ربارب  رد  ّربکتم  صخـش  هکنیا  لـثم  دوش ، یم  رهاـظ 
دوخ زا  هک  ییاهریبعت  ددرگ ، یم  راکـشآ  شنانخـس  رد  هدیهوکن  يوخ  نیا  راثآ  هاگ  دوش . وربور  دارفا  اب  تروص  مامت  اب  تسین  رـضاح 

رورغم و مدآ  هک  دهد  یم  ناشن  وا  يادـص  ُنت  یّتح  درب ، یم  راک  هب  دوخ  هراب  رد  عمج  ياهریمـض  هتـسویپ  تسا و  زیمآ  هغلابم  دـنک  یم 
دهد یمن  شوگ  مدرم  نانخس  هب  دهد ، یمن  نتفگ  نخـس  هزاجا  یـسک  هب  دود و  یم  نآ  نیا و  فرح  نایم  رد   55 هحفص تسا . يّربکتم 

شدوخ ياوتحم  یب  ینالوط و  نانخس  درمش و  یم  ینالوط  ار  نارگید  هاتوک  نانخس  دنهد ، ارف  شوگ  شنانخس  هب  همه  دراد  راظتنا  یلو 
وا دنتـسیاب و  وا  ربارب  رد  نارگید  دراد  تسود  دوش ، یم  رهاظ  لامعا ، تاکرح و  رد  نآ  راثآ  هاـگ  دـناد ! یم  بجاو  مزـال و  هاـتوک و  ار 

ناـنمؤمریما زا  یثیدـح  رد  دـنکن ! ماـیق  یـسک  يارب  وا  یلو  دـننک ، ماـیق  وا  يارب  همه  دوـش  یم  سلجم  دراو  هک  یماـگنه  دـشاب ، هتـسشن 
یم هک  یـسک  ٌماَِـیق ;! ٌمْوَق  ِْهیَدَـی  َْنَیب  َو  دِـعاَق  لُـجَر  َیِلا  ْرُْظنَْیلَف  ِراَّنلا  ِلـْهَا  ْنِم  لُـجَر  َیِلا  َرُْظنَی  ْنَا  َداَرَا  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

رد دراد  تـسود  زین  و  ( 1 «!) دنا هداتـسیا  وا  ربارب  رد  مدرم  تسا و  هتـسشن  هک  دنک  یـسک  هب  هاگن  دنک ، هاگن  نایخزود  زا  یکی  هب  دـهاوخ 
یِشْمَی ِتاَقْوالا  ِضَْعب  ِیف  ِهللا  ُلوُسَر  َناَک  : » تسا هدمآ  یثیدح  رد  دننک . تکرح  وا  رـس  تشپ  یهورگ  ای  درف  دشابن و  اهنت  رازاب  هچوک و 
مّدـقت وا  رب  داد  یم  روتـسد  اهنآ  هب  درک  یم  تکرح  شنارای  اب  هاگ  مرکا  ربمایپ  ْمِهِراَمِغ ;! ِیف  یِـشْمَی  َو  ِمُّدَـقَّتلِاب  ْمُهُُرمْأَـیَف  ِباَحْـصالا  َعَم 

زا دورب ، نارگید  ندـید  هب  وا  هکنآ  یب  دـنیآ  وا  ندـید  هب  نارگید  هـک  دراد  تـسود  ( 2 «!) تفر یم  هار  اهنآ  يـال  هب  ـال  رد  وا  دـنیوج و 
رد دراد  یعـس  دوـش  يدارفا  نینچ  راـتفرگ  رگا  دـنک و  یم  زیهرپ  دـنراد  یّبترماـن  رهاـظ  هک  یناـسک  نادنمتـسم و  ناریقف و  اـب  ینیـشنمه 

يرادـیرخ دوخ  تسد  اب  هناخ  لها  يارب  يزیچ  زگره  دراد  تسود  دزاس ! رود  دوخ  زا  ار  اهنآ  اـی  دزیخرب  ناـنآ  راـنک  زا  تصرف  نیتسخن 
هب وا  دنشاب و  رضاح  جئاوح  ماجنا  يارب  وا  ربارب  رد  هنیـس  هب  تسد  راکتمدخ  دنزرف و  نز و  دهدن ، ماجنا  يراک  نیرتمک  هناخ  رد  دنکن و 

ۀّجحملا لـقن  قباـطم  یملید ، سودرفلا  دنـسم  - 2 يدـنوخآ . پاچ  هحفـص 206 ، دـلج 70 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - دـهد ! نامرف  اـهنآ 
، دنک یم  هّجوت  بلج  هک  یتمیقنارگ  ياهسابل  ًاصوصخم  سابل ، ندیشوپ  زرط  رد  ّربکت  راثآ  هاگ   56 هحفص هحفص 247 . دلج 6 ، ءاضیبلا ،

نیبستنم ناگتـسب و  نادنزرف و  یگدـنز  سابل و  زرط  یّتح  ای  تراجت و  راک و  بسک و  زکرم  یگدـنز ، لیاسو  هناخ و  يراوس ، بکرم  ای 
يرترب دوخ  نامگ  هب  دشکب و  نارگید  خر  هب  ار  دوخ  تورث  راونوراق  هک  تسا  نیا  شفده  دراوم  نیا  همه  رد  ددرگ و  یم  راکـشآ  وا  هب 

ياهسابل دنک و  يراددوخ  بوخ  سابل  ندیشوپ  زا  ناسنا  هک  تسین  ینعم  نادب  نخس  نیا  هّتبلا  دیامن . تباث  نیریاس  هب  تبـسن  ار  شیوخ 
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فَرَس ِْریَغ  ِیف  اُوقَّدَصَت  َو  اوُِسْبلَاَو  اُوبَرْشاَو  اُولُک  : » دیامن لمع  هدش ، دراو  يوبن  ثیدح  رد  هک  روطنامه  هکلب  دیامن ، نت  رد  هراپ  سردنم و 
هاتوک ( 1 «.) دییامن ییوج  يرترب  ّربکت و  ای  دینک  فارـسا  هکنآ  یب  دیهد  هقدص  ادخ  هار  رد  دیـشوپب و  دیماشایب و  دـیروخب و  ۀَـلیِخَمَال ; َو 
یسک تسین  نکمم  تسا و  ریذپ  ناکما  ناسنا  یگدنز  نوؤش  مامت  رد  ییوج » يرترب  ّربکت و   » هدیهوکن يوخ  زورب  روهظ و  هکنیا  نخس 

. ددرگن رهاظ  وا  لامعا  نخس و  هرهچ و  رد  دشاب و  هتشاد  فیفخ  ای  دیدش  تروص  هب  ار  هلیذر  تفص  نیا 

رابکتسا رّبکت و  ياهدمایپ  دسافم و  7 ـ

عماوج حطس  رد  زین  دارفا و  راکفا  تاداقتعا و  ناج و  حور و  رد  یبّرخم  رایسب  راثآ  دش ـ  هراشا  قباس  رد  هک  هنوگنامه  تشز ـ  يوخ  نیا 
تمـسق دنچ  هب  هک  تسین  ناما  رد  نآ  بیاصم  زا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  زا  شخب  چیه  تفگ  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، یناسنا 

سیلبا و رفک  ایآ  تسا ! رفک  كرـش و  هب  یگدولآ  تسا  رت  كانرطخ  همه  زا  هک  نآ  هدـسفم  نیتسخن  1 ـ دوش : یم  هراشا  لـیذ  رد  نآ  زا 
نینچمه اـهدورمن و  هنعارف و  اـیآ  تشاد ؟ ربک  زج  يا  همـشچرس  راـگدرورپ  تمکح  رب  وا  ضارتعا  یّتـح  دـیحوت و  ریـسم  زا  وا  فارحنا 

هرامش هجام ، نبا  ننـس  یقرواپ 1 - تشاد ؟ ّربکت  زج  یلیلد  دـندز  زاب  رـس  یهلا  ياـیبنا  توعد  شریذـپ  زا  هک  شکرـس  ماوقا  زا  يرایـسب 
ربارب رد  ینیگنـس  باجح  رورغ  ربک و  هک  ارچ  ددرگ ، میلـست  قح  ربارب  رد  هک  دـهد  یمن  هزاجا  ناـسنا  هب  ّربکت   57 هحفص ثیدح 3605 .

یم كانتـشحو  يالویه  تروص  هب  ار  قح  هتـشرف  یهاگ  هکلب  دنک ، یم  مورحم  ّقح  يابیز  هرهچ  ندید  زا  ار  وا  دنکفا و  یم  ناسنا  مشچ 
( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  يوار  هک  میناوخ  یم  یثیدح  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دیاش  تسا . ّربکت  نایز  ررض و  نیرتالاب  نیا  و  دنیب !
2ـ ( 1 «!) تسا ّربکت  داحلا ، رفک و  هجرد  نیرتمک  ُهاَنْدَا ;! َْربِْکلا  َّنِا  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماـما درک ، لاؤس  داـحلا »  » هجرد نیرتمک  هراـبرد 
رد ار  نآ  هک  دسر  یم  شناد  ملع و  تقیقح  هب  یتقو  ناسنا  اریز  تسا ، ربک  موش  ياهدمایپ  زا  رگید  یکی  شناد ، ملع و  زا  ندـش  مورحم 

مولع و نیرتهب  دنوش  یمن  رـضاح  یناسآ  هب  ّربکتم  صاخـشا  هکنآ  لاح  دـیابرب ، يا  هدـشمگ  رهوگ  نوچمه  دـنیبب  سک  ره  دزن  اج و  ره 
زا هک  دنراد  لوبق  ار  ییاهـشناد  مولع و  اهنآ  دنریذپب . دوخ  تسد  ریز  ای  فیدر و  مه  دارفا  زا  ار  اه  تمکح  نیرتالاو  نیرترب و  اهـشناد و 

ثیدـح رد  لیلد  نیمه  هب  دـشوجب ، نانآ  ربک  زا  یّمهم  بلطم  دـهد  یمن  هزاجا  رورغ  ربک و  تفـص  هک  یلاح  رد  دـشوجب  ناشدوخ  رکف 
ُرُمْعَت ُۀَمْکِْحلا  َِکلَذَکَف  اَفَّصلا  ِیف  ُُتْبنَیَال  َو  ِلْهَّسلا  ِیف  ُُتْبنَی  َعْرَّزلا  َّنِا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  زا  مکح » نب  ماشه   » فورعم

رد تعارز  ِلـْهَْجلا ;! ِۀـَلآ  ْنِم  َرُّبَـکَّتلا  َلَـعَج  َو  ِلـْقَْعلا  ۀـَلآ  َعُضاَوَّتلا  َلَـعَج  َهللا  َّنَِـال  ِراَّبَْجلا ، ِرِّبَـکَتُْملا  ِْبلَق  ِیف  ُرُمْعَتَـال  َو  ِعِـضاَوتُْملا  ِْبلَق  ِیف 
عـضاوتم ناـسنا  بلق  رد  تمکح  شناد و  هنوگ  نیمه  درادـن ، شیور  زگره  تخـس  ياهگنـس  يور  دـیور و  یم  راوـمه  مرن و  ياـهنیمز 

هداد رارق  لـهج  رازبا  زا  ار  ّربـکت  لـقع و  هلیــسو  ار  عـضاوت  دــنوادخ  اریز  ددرگ ; یمن  داــبآ  زگره  راــّبج  ّربـکتم  بـلق  و  دراد ، شیور 
58 3ـ هحفص هحفص 153 . دـلج 1 ، راونالاراحب ، - 2 ثیدـح 1 . ربکلا ، باب  هحفص 309 ، دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 - ( 2 «!) تسا

مینک یم  ّتقد  ناهانگ  عاونا  هب  هدولآ  نابزدـب و  صیرح ، دوسح ، دارفا  تالاح  رد  هاگ  تسا  ناهانگ  زا  يرایـسب  یلـصا  همـشچرس  ّربکت 
هب دننیبب  دوخ  زا  رترب  ار  یـسک  دنتـسین  لیام  هاگچیه  اهنآ  دـهد . یم  لیکـشت  ّربکت  اهنآ  دوجو  رد  ار  لیاذر  نیا  همه  همـشچرس  مینیب  یم 

ییوج يرترب  ياه  هیاپ  میکحت  يارب  اهنآ  دنزرویم . دـسح  اهنآ  هب  دوش ، نارگید  بیـصن  یتّیقّفوم  تبهوم و  تمعن و  هاگ  ره  لیلد  نیمه 
کته و اب  دننک و  ریقحت  ار  نیریاس  هک  دـنهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  نارگید  رب  يرترب  راهظا  يارب  اهنآ  دـنلام . يروآ  عمج  رد  صیرح  دوخ 

یثیدح رد  دننک . عابشا  ار  شیوخ  هدناشن و  ورف  ار  دوخ  ینورد  شتآ  هلیسو  نیا  هب  دنزاس و  هدولآ  ار  دوخ  نابز  مانشد ، ّبس و  نیهوت و 
دـسح ّربکت و  صرح و  ِبُونُّذلا ; ِیف  مُّحَقَت  َیِلا  عاََود  ُدَسَْحلا  َو  ُْربِْکلا  َو  ُصْرِْحلَا  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا 
ُرِهُْظی ُرُّبَـکَّتلا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 1 «.) دور ورف  ناـهانگ  عاونا  رد  ناـسنا  هک  دوـش  یم  ببس 

ناّربکتم رـس  رب  هک  یّمهم  ياهالب  زا  تسا  مدرم  یگدـنکارپ  رّفنت و  هیاـم  ّربکت  4 ـ ( 2 «.) دزاس یم  رهاظ  ار  یقالخا  لـیاذر  ّربکت  َۀَـلیِذَّرلا ;
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يرترب میلـست  دـهد  یمن  هزاـجا  یناـسنا  چـیه  فرـش  هک  ارچ  تساـهنآ ، فارطا  زا  مدرم  یگدـنکارپ  یعاـمتجا و  ياوزنا  دوـش  یم  دراو 
هب رگا  دنریگ و  یم  هلـصاف  اهنآ  زا  ناگتـسب  ناتـسود و  نیرت  کیدزن  یّتح  يدوز  هب  لیلد  نیمه  هب  دوش ، رورغم  ّربکتم و  دارفا  ياهییوج 
یم مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  زا  یثیدح  رد  دنرّفنتم ! نانآ  زا  لد  رد  دننک ، یگدنز  نانآ  اب  دنـشاب  روبجم  یعامتجا  ياهمازلا  مکح 

-2 تمکح 371 . هغـالبلا ، جـهن  یقرواـپ 1 - ( 3 «.) دوـش یم  لـیلذ  دـنک ، یـشورفرخف  هـک  یـسک  َّلَذ ; ِساَّنلا  یَلَع  َرَّبَـکَت  ْنَـم  : » میناوـخ
میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد   59 هحفص هحفص 235 . دلج 74 ، راونالاراحب ، - 3 ثیدح 523 . مکحلاررغ ،

هیلع ) یلع زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 1 «.) تسا ّربکتم  مدرم ، نیرتروفنم  ُرِّبَکَتُْملَا ; ِساَّنلا  ُتَْقمَا  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک 
هیلع ) ناـنمؤمریما زا  یثیدـح  رد  هک  ریبعت  نیا  ( 2 «.) تسا مدرم  زا  ییوگدب  ّربکت  تخرد  هویم  ُۀَّبَـسَْملَا ; ُْربِْکلا  ُةَرَمَث  : » تسا هدـمآ  مالـسلا )

يرگید ثیدح  رد  ( 3 «!) دنام یمن  یقاب  یتسود  ّربکتم  يارب  ٌقیِدَـص ; ِرِّبَکَتُْمِلل  َْسَیل  : » تسا زیگنا  تربع  رایـسب  زین  تسا  هدیـسر  مالـسلا )
تاـناکما نداد  تسد  زا  ببـس  ّربـکت  5 ـ  ( 4 «!) دزیگنا یمنرب  ار  مدرم  مشخ  ّربـکت  دـننام  يزیچ  ِْربِْـکلا ; ِلـْثِِمب  َْتقَْملا  َبَلَتْجا  اَـم  : » دومرف

اهنآ ياهشالت  هک  يوزنم  دارفا  دنک ، بلج  ار  نارگید  يراکمه  دناوتب  هک  دوب  دهاوخ  ّقفوم  یگدنز  رد  یتروص  رد  ناسنا  تسا  یگدنز 
دناشک یم  اوزنا  هب  ار  ناسنا  ّربکت  هک  اجنآ  زا  دوش و  یم  ناشبیـصن  يزیچان  ّتیقّفوم  ای  دـنروخ و  یم  تسکـش  اـی  دراد  يدرف  هبنج  اـهنت 
ُنوُکَی ِرُّبَکَّتلا  ِةَْرثَِکب  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ماما  زا  یثیدح  رد  دنک . یم  زیچان  یگدنز  هنحـص  رد  ار  وا  ّتیقّفوم  ًاعبط 

يرایسب هکنیا  نآ  درک و  ریسفت  ناوت  یم  زین  يرگید  هنوگ  هب  ار  نخـس  نیا  ( 5 «.) تسا ّتیقّفوم ) بابسا  ) فالتا هیام  ّربکت  ینوزف  ُفَلَّتلا ;
هب ار  ناـهج  ياـهروشک  روما  ماـمز  هاوخدوخ  یهورگ  دریگ ، یم  همـشچرس  رابکتـسا  ّربکت و  زا  اـه  یناریو  اـه و  يزیرنوخ  اـهگنج و  زا 
یب ياهنوخ  ددرگ ، یم  نانآ  ناـیم  يریگرد  ببـس  رما  نیمه  دـنک و  ییوج  يرترب  نارگید  رب  دـهاوخ  یم  کـی  ره  دـنریگ و  یم  تسد 

زا رترب  ار  دوخ  داژن  دوش و  یم  رهاـظ  یهورگ  تروـص  هب  ّربـکت  هاـگ  ددرگ . یم  ناریو  اـه  هناـخ  دوـش و  یم  هتخیر  هار  نیا  رد  ناـهانگ 
دلج نامه ، یقرواپ 1 - تسا . هدوب  خیرات  لوط  رد  اهگنج  ّمهم  بابـسا  زا  یکی  يداژن  ییوج  يرترب  نیمه  درادـنپ و  یم  رگید  ياهداژن 

، مکحلاررغ - 5 ثیدح 7167 . كردم ، نامه  - 4 ثیدح 7162 . كردم ، نامه  - 3 ثیدح 4614 . مکحلاررغ ، - 2 هحفص 231 . ، 70
حورجم و هتـشک و  اـهنویلیم  هـک  دوـب  یناـهج  ياـهگنج  زورب  هدـمع  لـلع  زا  یکی  نـمرژ  داژن  ییوـج  يرترب   60 هحفص ثیدح 7169 .

يدرف یگدنز  رد  ناسنا و  مسج  حور و  رد  ار  ّربکت  تاعیاض  رگا  هکنیا : نخـس  هاتوک  تشاذگ . ياج  هب  ررـض  نایز و  درایلیم ، اهدرایلیم 
هتشادن موش  ياهدمایپ  هدوبن و  رگناریو  ّدح  نیا  ات  هیمذ ، تافص  زا  یتفـص  چیه  هک  دید  میهاوخ  میهد  رارق  یـسررب  دروم  وا  یعامتجا  و 

. تسا

رّبکت نامرد  8 ـ 

ود ّربکت ، نامرد  هار  هک  دنز  یم  رود  روحم  نیا  رب  اهنآ  بلاغ  هک  دنراد  حورشم  رایـسب  ياهثحب  ّربکت ، نامرد  هار  هراب  رد  قالخا  ناگرزب 
و دنتسیچ ؟ دنتسیک و  هک  دنـشیدنیب  دوخ  هرابرد  ّربکتم  دارفا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  یملع ، هار  اّما  یلمع .»  » هار و  یملع »  » هار تسا : هار 

تاذ ربارب  رد  ار  دوخ  دنشیدنیب و  دنوادخ  تمظع  هراب  رد  زین  و  دش ؟ دهاوخ  هچ  اهنآ  راک  ماجنارـس  و  دنور ؟ یم  اجک  هب  و  دندوب ؟ اجک 
اهرـصیق و اهناقاخ و  اهارـسک و  اهدورمن و  اهنوعرف و  تشونرـس  هراب  رد  دننک ، یـسررب  ار  ناهج  تربع  رـسارس  خیرات  دننیبب . وا  لاثم  یب 

هناشن ار  نآ  درک و  هیکت  نآ  رب  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  ناهج  رذـگدوز  ياه  يزوریپ  دـننادب  ات  دـننک  هعلاطم  یمک  کیره  راک  ماجنارس 
ود نیا  نایم  رد  هک  يزور  دـنچ  دوش و  یم  يا  هدـیدنگ  رادرم  ناـیاپ  رد  هدوب و  یـشزرا  یب  هفطن  زاـغآ ، رد  هک  یناـسنا  درمـش . یگرزب 

تسا ناوتان  فیعـض و  رایـسب  يدازون  ّدلوت  يادتبا  رد  دیامن . یـشورفرخف  دوش و  رورغم  نآ  رطاخ  هب  هک  تسین  يزیچ  دنک ، یم  یگدنز 
ناوتان فیعض و  نانچ  يریپ  نارود  رد  دنک و  ظفح  اهبل  کمک  هب  ار  شناهد  بآ  دناوت  یمن  یّتح  درادن و  يراک  نیرتمک  رب  تردق  هک 
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اب دزیخرب و  دـنک و  هزات  سفن  دنیـشنب و  دـیاب  راب  نیدـنچ  یهاتوک  هار  ندومیپ  يارب  دـشاب  هتـشاد  یملاس  ياپ  تسد و  رگا  هک  دوش  یم 
بلاغ يارب  هک  يریپ  ضراوع  راتفرگ  ای  دـشاب  هتـشادن  ملاس  ياپ  تسد و  رگا  61 و  هحفـص دنک  یط  ار  هار  هّیقب  نانز  اصع  هدیمخ  تماق 

: میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یثیدح  رد  دنربب ! فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  خرچ  هلیسو  هب  ار  وا  دیاب  دوشب  دیآ  یم  شیپ  صاخـشا 
وا متفگش ! رد  شورفرخف  ّربکتم  زا  ِِهب ; ُعَنُْـصی  اَم  يِرْدَیَال  َِکلَذ  َْنَیب  امَِیف  َوُه  َو  ًۀَفیِج  ُدوُعَی  َُّمث  ۀَفُْطن  ْنِم  َِقلُخ  اَمَّنِا  َو  ِروُخَْفلا  ِلاَتْخُْمِلل  ًابَجَع  »

یتشونرـس هچ  هب  دـناد  یمن  نایم  نیا  رد  دوب و  دـهاوخ  يا  هدـیدنگ  رادرم  راک  ناـیاپ  رد  هدـش و  هدـیرفآ  یـشزرا  یب  هفطن  زا  زاـغآ  رد 
کی ای  هثداح  کی  رثا  رب  هک  ار  يرکیپ  يوق  دنمورین و  دارفا  مینزب و  اهناتسرامیب  هب  يرس  رگا  ( 1 «.) دننک یم  هچ  وا  اب  دوش و  یم  راتفرگ 

هک تسین  يزیچ  ینامسج  تردق  تّوق و  میناد  یم  مینک  هدهاشم  دنرادن  تکرح  رب  تردق  دنا و  هداتفا  ناتسرامیب  تخت  يور  هب  يرامیب 
رب هدش و  میظع  یگتسکشرو  راتفرگ  ایند  يداصتقا  عضو  رد  رصتخم  ینوگرگد  اب  هک  یفورعم  نادنمتورث  هب  رگا  دنک . رخف  نآ  هب  ناسنا 

نادنمتردق هب  رگا  و  دیامن . رخف  نآ  هب  دنک و  هیکت  نآ  رب  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  زین  تورث  دید  میهاوخ  میرگنب  دنا  هتـسشن  هایـس  كاخ 
ای دنتفرگ ، رارق  نادنز  ياه  هلیم  تشپ  ای  دندرک  طوقس  تردق  زا  یّلک  هب  زور  دنچ  رد  یسایس  عضو  ياهینوگرگد  اب  هک  میرگنب  یگرزب 
یم راختفا  زیچ  هچ  هب  و  دزان ؟ یم  شزیچ  هچ  هب  ناسنا  سپ  تسین . داـمتعا  لـباق  زین  يرهاـظ  تردـق  هک  تسناد  میهاوخ  دـندش ، مادـعا 
درم یـسراف و  ناملـس  نایم   » هک تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  یثیدـح  رد  دـنک !؟ یم  یـشورفرخف  نارگید  رب  و  دـنک ؟

نم و زاغآ  اّما  تفگ : ناملـس  يا )!؟ هراک  هچ  و  (؟ یتسیک وت  تفگ  ناملـس  هب  درم  نآ  دش  عقاو  ینخـس  تموصخ و  يّربکتم  هاوخدوخ و 
رارقرب شجنـس  ياـهوزارت  دوش و  تماـیق  زور  هک  یماـگنه  تسا ، يا  هدـیدنگ  رادرم  وت  نم و  راـک  ناـیاپ  هدوب و  یفیثک  هفطن  ود  ره  وت 

یب تسپ و  دشاب  کبـس  شلمع  يوزارت  سک  ره  تسا و  راوگرزب  ّتیـصخش و  اب  میرک و  دشاب  نیگنـس  شلمع  يوزارت  سک  ره  ددرگ 
هاتوک  62 هحفص ثیدح 24 . هحفص 231 ، دلج 70 ، راونالاراحب ، - 2 هحفص 229 . دلج 70 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - ( 2 «!) تسا رادقم 

هب یلمع  قیرط  زا  ّربکت  نامرد  اّما  و  دوش . یم  هداـیپ  رورغ  ربک و  بکرم  زا  دـشیدنیب  رتشیب  روما  هنوگ  نیا  رد  هاـگره  ناـسنا  هکنیا  نخس 
رد دناودب ، هشیر  وا  دوجو  قامعا  رد  یقالخا  تلیـضف  نیا  ات  دهد  ماجنا  ار  ناعـضاوتم  لامعا  دـنک  یعـس  هک  دوش  یم  لصاح  قیرط  نیا 

َو َال ًافِْکنَتْسُم  ًاّقِر َال  َو  ًادُّبَعَت  ََکل  ُتْدَجَس  ًاّقَح  ًاّقَح  ُهللا  َِّالا  ََهِلاَال  دهن و  كاخ  يور  رب  هدجس و  هب  رس  دنک ، عضاوت  وا  قلخ  دنوادخ و  ربارب 
، دنیشنب هرفس  کی  رس  رب  شنارگراک  ای  نامداخ  اب  دروخب ، هداس  ياذغ  دشوپب ، هداس  سابل  دنک . رارکت  ار  اه  هلمج  نیا  دننام  ًاِربْکَتْـسُم و 
دریگب و مرگ  گرزب  کچوک و  اب  دریگن . یشیپ  نارگید  رب  نتفر  هار  رد  دنیشنن و  سلجم  ردص  دیوج ، مّدقت  نارگید  رب  ندرک  مالس  رد 
زا ای  عضاوت  هناشن  ار  هچنآ  هصـالخ  دوشن ، لـئاق  نارگید  رب  دوخ  يارب  يزاـیتما  لـمع  رد  دزیهرپب و  رورغم  ّربکتم و  دارفا  اـب  ینیـشنمه  زا 

هیلع هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  تالاح  رد  ددرگ . وا  هکلم  سپس  تداع و  تلاح ، دنک  یعس  ددنب و  راک  هب  نخس  لمع و  رد  تسا  نآ  رهاظم 
دننام متسه  يا  هدنب  نَم  ُْدبَْعلا ; ُلُکْأَی  اَمَک  ُلُکآ  ٌْدبَع  اَنَا  اَمَّنِا  : » دومرف یم  دروخ و  یم  اذغ  تسشن و  یم  نیمز  يور  هک  تسا  هدمآ  هلآو )
راهچ هب  یکی  دیرخ  نهاریپ  ود  يزور  هک  میا  هدینش  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هرابرد  ار  فورعم  ثیدح  نیا  ًابلاغ  ( 1 «.) مروخ یم  اذغ  نامالغ 

درک و باختنا  ار  یمهرد  راهچ  نهاریپ  ربنق  نک ، باختنا  ار  ود  نیا  زا  یکی  دومرف : ربنق  شمالغ  هب  سپس  مهرد ، هس  هب  يرگید  مهرد و 
هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جـهن  هبطخ 160  رد  ( 2 .) دیـشوپ ار  یمهرد  هس  نهاریپ  ماما 

َراَمِْحلا ُبَکْرَی  َو  َُهبَْوث  ِهِدَِیب  ُعَقْرَی  َو  ُهَْلعَن ، ِهِدَِـیب  ُفِصْخَی  َو  ِدـْبَْعلا  َۀَْـسلِج  ُسِلْجَی  َو  ِضْرالا  یَلَع  ُلُکْأَی  َناَک  ْدََـقل  َو  : » دـیامرف یم  نینچ  هلآو )
نوچمه عضاوت  اـب  دروـخ و  یم  اذـغ  تسـشن و  یم  شرف ) نودـب  ) نیمز يور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  ُهَْفلَخ ; ُفِدُْری  َو  َيِراَْـعلا 

رـس تشپ  ار  یـسک  یّتح  دـش و  یم  راوس  هنهرب  بکرم  رب  درک و  یم  هلـصو  ار  شیوخ  شفک  دوخ  تسد  اب  درک و  یم  سولج  ناگدرب 
رییغت اب  هّتبلا   63 هحفص هحفص 310 . دلج 76 ، راونالاراحب ، - 2 هحفص 256 . دلج 6 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  یقرواپ 1 - درک .» یم  راوس  شیوخ 

گرزب نایاوشیپ  تالاح  هعلاطم  اب  تسا  نیا  فده  دوش ، یمن  هیصوت  نآ  ماجنا  تسین و  لومعم  زورما  روما ، نیا  زا  يرایسب  نامز  طیارش 
اجنآ زا  رگید : يوس  زا  وس و  کی  زا  همه  اهنیا  میزاس . رود  دوخ  زا  ار  رورغ  ربک و  میریگب و  سرد  اـهنآ  عضاوت  يـالاو  ماـقم  هب  هّجوت  و 
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نیا زا  کیره  ندرب  نایم  زا  يارب  قالخا  ناگرزب  دـش  هراشا  نآ  بابـسا  زا  تمـسق  تفه  هب  قباـس  رد  هک  دراد  یللع  بابـسا و  ّربکت  هک 
دنشورف یم  رخف  نارگید  رب  دوخ  بسن  رطاخ  هب  هک  اهنآ  هلمج : زا  تسا ، هّجوت  لباق  رایـسب  هک  دنا  هدرک  هئارا  یتادیهمت  هناگتفه  بابـسا 

هرهب یب  شدوخ  یلو  هدوب ، لضاف  یسک  ردپ  رگا  تسا و  تلاهج  نیع  نارگید  تالامک  هب  راختفا  الّوا  هک  دنشیدنیب  تقیقح  نیا  رد  دیاب 
شیالعا ّدج  تسا و  هفطن  وا  ردپ  دـشیدنیب ، کین  رگا  ًایناث  دـش و  دـهاوخن  داجیا  وا  يارب  یـشزرا  درادـن و  یلـصاح  ردـپ  ملع  زا  تسا ،

نامقل هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد  دـشاب . لئاق  يزایتما  دوخ  يارب  دـنک و  راختفا  اهنآ  ببـس  هب  ناـسنا  هک  دنتـسین  يروما  اـهنیا  كاـخ و 
َیِلا ُریِصَی ؟ اَذاَم  َیِلا  يرْدَیَال  ُدوُعَی ؟ نیِط  َیِلا  َو  نیِط ، ْنِم  َِقلُخ  ْنَم  ُمَّظَعَتَی  َْفیَک  َرَّبَکَت ، َو  َرَّبََجت  ْنَِمل  ٌْلیَو  َّیَُنب  اَی  : » تفگ شدنزرف  هب  میکح 

درادنپ یم  گرزب  ار  دوخ  هنوگچ  دنک ، یم  ییوج  يرترب  ّربکت و  هک  یـسک  رب  ياو  ًانِیبُم ;! ًاناَرْـسُخ  َرِـسَخ  ْدَقَف  ِراَّنلا  َیِلا  َْوا  َزاَف  ْدَقَف  ِۀَّنَْجلا 
خزود يوس  هب  ای  دشاب  راگتـسر  ات  تشهب  يوس  هب  دور ؟ یم  اجک  هب  دناد  یمن  ددرگ ؟ یمرب  كاخ  هب  هدش و  دیرفآ  كاخ  زا  هک  یـسک 

دنـشیدنیب ینعم  نیا  رد  دیاب  دنوش  یم  رورغ  ربک و  راتفرگ  ییابیز  لامج و  رطاخ  هب  هک  یناسک  اّما  ددرگ !» يراکـشآ  نارـسخ  راتفرگ  ات 
يزور دنچ  دهدن  داب  رب  ار  نآ  اهیرامیب  رگا  دور و  یم  داب  رب  ییابیز  لامج و  نیا  مامت  یتسوپ ، ياهیرامیب  ًاصوصخم  يرامیب ، کی  اب  هک 

هک یناوتاـن  هدـیمخ  درمریپ  هب  زورید  تماـق  تـسار  ياـبیز  ناوـج  نآ  دنیـشن و  یم  شتروـص  رـس و  رب  يریپ  راـبغ  درگ و  تشذـگ  هـک 
رورغ و ببـس  دـناوت  یم  هنوگچ  تسا  لاوز  لـباق  تعرـس  نیا  هب  هک  يزیچ  دوش ! یم  لّدـبم  تسا  يریپ  كورچ  نیچ و  زا  رپ  شتروص 

هضراع کی  اب  هاگ  هک  دنکن  شومارف  دیاب  تسا  ینامسج  تردق  تّوق و  وا  ّربکت  ببـس  رگا  64 و  هحفص دوش ؟ نارگید  رب  ییوج  يرترب 
دوخ زا  ار  یـسگم  یّتح  دناوتن  هک  يا  هنوگ  هب  دـتفا ، یم  راک  زا  یّلک  هب  دوش و  یم  جـلف  ندـب  زا  یتمـسق  ای  مامت  يزغم  ای  یبلق  کچوک 

ینوزف تورث و  ببـس  هب  هک  اهنآ  اّما  تسا . بّذعم  هتـسویپ  دروایب  نوریب  ار  نآ  دـناوتن  دور و  وا  ياپ  هب  ینزوس  ای  راخ و  رگا  دـنک ؟ رود 
دوجو نوریب  زا  تسا  يروما  اهنیا  هک  دـننک  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  الّوا  دـنوش  یم  ّربکت  رورغ و  راـتفرگ  راـصنا  ناراـی و  ترثک  لاوما و 

لیبموتا رتسا ، بسا و  هب  ّتیـصخش ، ياراد  ناسنا  هنوگچ  ددرگ ، وا  تاهابم  هیام  دـناوت  یمن  تسا  ناسنا  دوجو  نوریب  هک  يزیچ  ناسنا و 
نیرت تسپ  تسد  رد  دناوت  یم  هک  يروما  درادـنپ ؟ یم  روما  نیا  رد  ار  دوخ  ّتیـصخش  فرـش و  هنوگچ  و  دـنک ؟ یم  راختفا  شا  هناخ  و 

دـیابر و یم  ار  نآ  دزد  هک  یفرـش  تسا  شزرا  یب  هچ  دـنیابر . یم  یناسآ  هب  نادزد  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  يروما  دـشاب ، زین  ادـخ  قلخ 
نادـنمتورث ددرگ ، یم  تسد  هب  تسد  ًامئاد  يویند  ياـه  تورث  لاوما و  میناد  یم  همه  هتـشذگ  نیا  زا  دـنک ! یم  نآ  دـقاف  ار  شبحاـص 

نیا تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  رارق  رادیاپان و  ردق  نیا  هک  يزیچ  دندرگ . یم  نیـشن  كاخ  نانیـشن ، خاک  دنوش و  یم  ریقف  يزور  گرزب 
هب تسا و  یناـسفن  تاـفآ  نیرتدـب  زا  هنافّـسأتم  هک  تسا  ناوارف  شناد  ملع و  وا  رورغ  ربک و  ببـس  رگا  ددرگ . تلفغ  رورغ و  هیاـم  همه 

هعلاطم هک  هدـش  دراو  تایاور  تایآ و  ردـق  نآ  ملع  تلیـضف  رد  هکنیا  صوصخ  هب  تسا  رت  هدـیچیپ  رت و  تخـس  شنامرد  تبـسن  نیمه 
هب ار  لمع  یب  ناملاع  هعمج  هروس  هیآ 5  رد  دیجم  نآرق  هک  دنـشیدنیب  ناملاع  دیاب  دنک ، رورغ  ربک و  راتفرگ  ار  ناسنا  تسا  نکمم  اهنآ 

دراد یملع  يرترب  نارگید  رب  هک  تبسن  نامه  هب  ملاع  صخـش  هک  دنـشیدنیب  زین  دنراد و  تشپ  رب  باتک  زا  يراب  هک  هدرک  هیبشت  ینارخ 
دیابن  65 هحفص درذگب . ملاع  هانگ  کی  زا  هکنآ  زا  شیپ  درذگب  لهاج  هانگ  داتفه  زا  دنوادخ  تسا  نکمم  تسا ، رت  نیگنس  شتّیلوؤسم 

!؟ دننک یشورفرخف  نارگید  هب  دنناوت  یم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسا ، رت  لکشم  رایسب  نارگید  زا  تمایق  رد  اهنآ  باسح  هک  دننک  شومارف 
دنوادخ هک  دشیدنیب  ّتیعقاو  نیا  هب  دیاب  هداد  ماجنا  ّربکتم  ناسنا  هک  تسا  یهلا  تاعاط  تدابع و  عاونا  ّربکت  همـشچرس  رگا  ماجنا  رـس  و 
نادباع ات  دـنرتکیدزن  تاجن  هب  نامیـشپ  مدان و  ناراکهانگ  نیقی  هب  دـشاب و  كاپ  ربک  بْجُع و  هنوگره  زا  هک  دریذـپ  یم  ار  یتدابع  اهنت 
تدابع مامت  رگا  دنادب و  رادـقم  یب  ریقح و  کچوک و  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  تدابع  یلوبق  ياه  هناشن  زا  هکنیا  صوصخب  رورغم !

. دوشن لفاغ  ادخ  فوخ  زا  زاب  دهد  ماجنا  ار  سنا  ّنج و 

! ینامرد ياهشیامزآ  9 ـ
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زا يرایـسب  رگیدـکی  اـب  ود  نآ  هسیاـقم  اـب  دراد و  ینامـسج  ياـهیرامیب  هب  يداـیز  تهابـش  یقـالخا  ياـهیرامیب  میا  هـتفگ  نـیا  زا  شیپ 
يدوبهب زا  ات  دتسرف  یم  هاگـشیامزآ  هب  ار  رامیب  رگید  راب  ینامـسج  يرامیب  نامرد  زا  سپ  بیبط  هکنیا  هلمج  زا  دوش  یم  ّلح  تالکـشم 
ناگرزب دوش . نک  هشیر  یّلک  هب  يرامیب  ات  دـهد  یم  همادا  دوخ  نامرد  هب  دـنیبب  وا  رد  ار  يرامیب  زا  يراـثآ  رگا  دوش و  نئمطم  وا  لـماک 

ّربکت نامرد  هب  ناسنا  یتقو  هک  هنوگ  نیا  هب  دـنا ، هدرک  داهنـشیپ  ار  شور  نیمه  زین  ّربکت »  » كانرطخ يرامیب  اـب  دروخرب  رد  قـالخا  ملع 
يرامیب نیا  ندـش  نک  هشیر  زا  ات  دـهد  رارق  دـیدج  شیامزآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـیاب  نآ  ندـش  نک  هشیر  هب  ناـنیمطا  يارب  دزادرپ  یم 

زا تسا  هّجوت  بلاج  هک  دنک  یم  داهنشیپ  هنیمز  نیا  رد  ار  ییاهـشیامزآ  مولعلا » ءایحا   » زا هدافتـسا  اب  یناشاک  ضیف  موحرم  دوش . نئمطم 
تسا رضاح  ایآ  دش  رهاظ  شتسود  نابز  زا  قح  رگا  دنیبب  دوش و  لوغـشم  هرظانم  هب  نافیدر  مه  نارقا و  زا  یـضعب  اب  66 1 ـ هحفص هلمج :

رد تسا ؟ نیگنـس  شدرگاش  زا  ای  فیدر  مه  تسود  زا  قح  شریذپ  وا  يارب  زونه  ای  دنک ؟ رّکـشت  وا  زا  یّتح  دریذـپب و  ار  نآ  یتحار  هب 
تکرش سلاجم  رد  شنافیدر  مه  ناتـسود و  اب  2 ـ تسا ! یقاب  نآ  ياـه  هشیر  زونه  مود  تروص  رد  هدـش و  نک  هشیر  ربک  لّوا  تروص 

ّربکت دوبن  راوگان  تخس و  وا  يارب  رگا  دنیشنب ، نانآ  زا  رت  نییاپ  دوش و  سلجم  دراو  اهنآ  رـس  تشپ  دراد و  مّدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  دنک و 
ناطیـش اجنیا  رد  هاگ  یلو  تسا ! یقاب  نآ  ياه  هشیر  زونه  دنادب  دنک  یم  ینیگنـس  یتحاران و  ساسحا  رگا  هتـسب و  رب  تخر  وا  دوجو  زا 

نییاپ رد  دـیوگ  یم  وا  هب  دـهد  هولج  عضاوتم  بوخ و  ناسنا  مدرم ، راـظنا  رد  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  دـنکفا و  یم  ناـسنا  هار  رـس  رب  یماد 
زا تسا  نیا  شفدـه  هک  یلاح  رد  تسا  عضاوت  یعون  نیا  دـنک  یم  رّوصت  ریگب و  رارق  يداع  دارفا  ناـیم  رد  نیـشنب و  سلجم  هطقن  نیرت 

. تسا يراکایر  اب  هتخیمآ  ّربکت  یعون  عقاو  رد  هک  دـنک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  اهرظن  دـهد و  ناشن  ار  دوخ  ّتیـصخش  یگرزب  قیرط  نیا 
جئاوح ماجنا  يارب  تشاد  يزاین  یتسود  رگا  ای  دریذپب ، لیم  اب  ار  شتوعد  دروایب  لمع  هب  یتوعد  وا  زا  يدنمتـسم  ریقف و  صخـش  رگا  3 ـ

ياهزاین دیرخ  يارب  4 ـ دهد ! همادا  نامرد  هب  دیاب  ّالاو  هدش ، نک  هشیر  ربک  دوبن  نیگنـس  وا  رب  اهراک  هنوگ  نیا  رگا  دور ، رازاب  هب  الثم  وا 
دننیبب و لاح  نیا  رد  ار  وا  مدرم  دوب  لیام  رگا  تسا و  یقاب  ّربکت  ياه  هشیر  زونه  دوب  تخس  وا  يارب  رگا  دورب ، رازاب  هب  ًاصخـش  یگدنز 
اه ناـمز  همه  اـه و  طـیحم  همه  رد  روما  نیا  هک  درک  راـکنا  ناوت  یمن  نیقی  هب  تسا ! يراـکایر  ّربکتم  زاـب  دـنیوگب  نیرفآ  شعـضاوت  هب 

يارب یقالخا  هبرض  دننک  ار  يراک  نینچ  رگا  تسا و  بیع  اهراک  نیا  زا  یـضعب  صاخـشا  یـضعب  يارب  هک  دوش  یم  هاگ  تسین ، ناسکی 
شا هداوناخ  يارب  يزیچ  هک  دـید  ار  هنیدـم  لها  زا  يدرم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  میناوخ  یم  یثیدـح  رد  اذـل  دوش ، یم  لـصاح  مدرم 

( شابن نارگن  ) دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماما دـش ، هدنمرـش  داتفا  وا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما مشچ  هک  یماگنه  درب ، یم  هناـخ  يوس  هب  هدـیرخ و 
مه نم  دنتفرگ  یمن  بیع  نم  رب  هنیدم  مدرم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  يرب ، یم  اهنآ  يوس  هب  يا و  هدـیرخ  تا  هداوناخ  يارب  هک  تسا  يزیچ 
هیلع ) یلع ناـنمؤمریما  شدـج  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  مربب ، ناـنآ  يارب  مدوخ  مرخب و  ما  هداوناـخ  يارب  رازاـب  زا  ییایـشا  متـشاد  تسود 

هناعضاوتم ياهراک  تسا  نیا  فده  تفرگ ، یمن  هدرخ  مالسلا ) هیلع  ) ترضح نآ  رب  نامز  نآ  رد  یـسک  درک و  یم  ار  راک  نیا  مالـسلا )
رد هتـسبرب و  تخر  شدوجو  زا  ّربکت  درکن  یتحاران  ساسحا  رگا  ، دـشوپب شزرا  مک  هداس و  ياه  سابل  67 5 ـ  هحفص دشابن . نارگ  وا  رب 
َنِم َئَِرب  ْدَـقَف  َفوُّصلا  َسَِبل  َو  َریِعَْبلا  َلَـقَتِْعا  ْنَم  : » دوـمرف مرکا  ربـمغیپ  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  تسا ، راـتفرگ  زوـنه  تروـص  نیا  ریغ 

ماجنا ادابم  یلو  تسا !» هدش  كاپ  ربک  زا  دنکن ) یتحاران  ساسحا  (و  دشوپب هنیمـشپ  سابل  ددنبب و  ًاصخـش  ار  رتش  ياپ  هک  یـسک  ِْربِْکلا ;!
نامز هک  مینک  یم  رارکت  زاب  دوش . یم  بوسحم  يراکایر  اب  مأوت  ّربکت  یعون  دوخ  هک  دـشاب  عضاوت  زاربا  ییامندوخ و  يارب  اـهراک  نیا 
نامز ياضتقم  نتشیوخ ، نداد  بیرف  نودب  تفرگ و  رظن  رد  ار  طیارش  بّصعت  نودب  دیاب  دنتسین ، ناسکی  همه  صاخشا  اه و  ناکم  اه و 

نارگید تواضق  زا  دـیاب  میوشن  یبیرفدوخ  راتفرگ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  نیا  يارب  دومن و  صّخـشم  ار  صخـش  ره  ّتیعقوم  ناکم و  و 
یم اهـشیامزآ  عاونا  هب  اـهراب  اـهراب و  دـنهد و  یم  ّتیّمها  هداـعلا  قوف  ینامـسج  بط  هب  مدرم  زا  يرایـسب  ارچ  یتسار  مینک . هدافتـسا  زین 

هب تسا و  ناسنا  ناج  تاجن  نادیواج و  تداعس  نماض  هک  یقالخا  یناحور و  بط  يارب  یلو  دنوش ، نئمطم  دوخ  تمالس  زا  ات  دنزادرپ 
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69 هحفص  68 هحفص دنتسین !؟ لئاق  یتّیّمها  تسا » میلس » بلق   » نتشاد یتخبشوخ  هار  اهنت  مِیلَس ; ْبلَِقب  َهللا  یَتَا  ْنَم  ِّالا   » هیآ نومضم 

ینتورف عضاوت و  . 2

هراشا

ریغ ای  لکشم  رگیدکی  زا  ود  نیا  لماک  ياهثحب  يزاس  ادج  تسا و  یشورفرخف  ّربکت و  لباقم  هطقن  ینتورف  عضاوت و  هک  تسادیپ  هتفگان 
زا شهوکن  تسا ، هدش  هتخیمآ  رگیدکی  هب  ود  نیا  قالخا  ناگرزب  تاملک  رد  مه  یمالـسا و  تایاور  تایآ و  رد  مه  اذل  تسا و  نکمم 

ياهثحب هکنیا  لثم  تسرد  دـشاب ، یم  يرگید  زا  شهوکن  اـب  هارمه  یکی  زا  شیاتـس  تسا و  يرگید  زا  شیاتـس  دـیجمت و  مزـالم  یکی 
موهفم لاح  نیا  اب  تسا . ملع  شیاتـس  هارمه  لهج  زا  شهوکن  تسین و  لهج  زا  شهوکن  زا  يادج  ملع  زا  دـیجمت  شیاتـس و  هب  طوبرم 

. مینک هدنـسب  میتفگ  رابکتـسا  ّربکت و  یتشز  ثحب  رد  هچنآ  هب  هتفرگ و  هدـیدان  ار  عضاوت  هب  طوبرم  ياهثحب  اـم  هک  تسین  نآ  نخـس  نیا 
تسا و يدوجو  تفص  کی  ّربکت  مه  مدع . دوجو و  هن  تسا  نیّدض  نایم  تبسن  حالطصا  هب  عضاوت  ّربکت و  نیب  تبـسن  هکنیا  صوصخب 
رد دـشاب . يرگید  یفن  اب  هارمه  ًامازلا  یکی  زا  نخـس  هک  مدـع  دوجو و  لـیبق  زا  هن  دـنراد ، رارق  رگیدـکی  لـباقم  رد  ود  ره  عضاوت و  مه 

هلیسو هب  ِعُضاوَّتلِاب ; َْربِْکلا  اوُّداَض   » 70 هحفص میناوخ : یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  هلمج  زا  تسا  هدش  هراشا  ینعم  نیا  هب  زین  یمالـسا  تایاور 
نیچلگ ار  عضاوت  هلئـسم  هب  طوـبرم  تاـیآ  میدرگ و  یم  زاـب  نآرق  هب  هراـشا  نیا  اـب  ( 1 «.) دـینک هلباقم  تسا  نآ  ّدـض  هک  ّربکت  اـب  عضاوت 
َنیِذَّلا اَهُّیَا  اَی  1 ـ تسا .) اهنیا  زا  شیب  دنک  یم  هراشا  نآ  هب  همزالم  هب  ای  هیانک  هب  هک  یتایآ  دـنچ  ره  ) میهد یم  رارق  یـسررب  دروم  هدرک ،

َو 2 ـ ( 54 هیآ ، هدئام هروس  ... ) َنیِِرفاَْکلا یَلَع  ةَّزِعَا  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ۀَّلِذَا  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  مْوَِقب  ُهللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ 
ِنَِمل َکَـحاَنَج  ْضِفْخاَو  3 ـ ( 63 هیآ ، ناقرف هروس   ) ًامَالَـس اُولاَق  َنُولِهاَْـجلا  ُمُهَبَطاَـخ  اَذِا  َو  ًاـنْوَه  ِضْرـالا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُداَـبِع 

(215 هیآ ، ءارعش هروس   ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َکَعَبَّتا 

همجرت

ار یتّیعمج  يدوز  هب  دنوادخ  ; دناسر ) یمن  ینایز  ادخ  هب  ) ددرگزاب دوخ  نییآ  زا  امـش ، زا  سک  ره  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  1 ـ
2ـ دندنمورین . تخـسرس و  نارفاک  ربارب  رد  عضاوتم ، نانمؤم  ربارب  رد  دنراد ; تسود  ار  وا  زین ) ) نانآ دراد و  تسود  ار  اهنآ  هک  دروآ  یم 
ار اهنآ  نـالهاج  هک  یماـگنه  دـنور ;و  یم  هار  نیمز  رب  ّربکت  یب  شمارآ و  اـب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمحر ، دـنوادخ ) ّصاـخ  ) ناگدـنب
لاب و ربمایپ ) يا  ( ـ 3 دنرذگ .) یم  يراوگرزب  ییانتعا و  یب  اب  (و  دنیوگ یم  مالـس  اهنآ  هب  دنیوگ ،) هنادرخبان  نانخـس  (و  دـنزاس بطاخم 

(. نک ینابرهم  عضاوت و  اهنآ  هب  تبسن  (و  رتسگب دننک  یم  يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  يارب  ار  دوخ  رپ 

يدنب عمج  ریسفت و 

یم تسود  ار  ادخ  مه  دنتـسه  یهلا  تایانع  لضف و  لومـشم  هک  هدمآ  نایم  هب  نانمؤم  زا  یهورگ  زا  نخـس  ثحب  دروم  هیآ  نیتسخن  رد 
هحفـص 232، مکحلاررغ ، حرـش  و  هحفـص 249 ، ثیدـح 5148 ، مکحلاررغ ، فینـصت  یقرواـپ 1 - دـنراگدرورپ . بوبحم  مه  دـنراد و 

نارفاک ربارب  رد  و  َنِینِمْؤُْملا ) یَلَع  ۀَّلِذَا  : ) دنعـضاوتم ناـنمؤم  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  اـهنآ  زراـب  فاـصوا  زا  یکی   71 هحفص هرامش 5920 .
تمیالم یمرن و  ینعم  هب  لصا  رد  ّرُح ) نزو  رب  « ) ّلُذ  » هّدام زا  لیلذ »  » و لولذ »  » عمج ۀَّلِذَا » (. » َنیِِرفاَْکلا یَلَع  ةَّزِعَا   ) دنتـسه يوق  دنمورین و 

میالم و نوچ  دـنیوگ  یم  لولذ »  » ار مار  تاناویح  تسا ، تّدـش  ینعم  هب  ةزع »  » هّداـم زا  زیزع »  » عمج ةَّزِعَا »  » هک یلاـح  رد  تسا  میلـست  و 
دور یم  راک  هب  يدراوم  رد  ّتلذ  هاگ  تسا . یتشهب  ياه  هویم  ندیچ  تلوهـس  هب  هراشا  الِیلْذَت  اَُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  هیآ  رد  لیلذـت »  » دنمیلـست و
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دوجو ًاتاذ  یفنم  موهفم  تغل  نیا  هّدام  رد  هنرگو  دوش  یم  لـیمحت  ناـسنا  هب  ریغ  يوس  زا  هک  تسا  ییاـج  رد  نآ  دراد و  یفنم  ینعم  هک 
ناج نورد  زا  هک  یعـضاوت  تسا ، نیعـضاوتم  ماقم  تمظع  عضاوت و  ّتیّمها  رب  ینـشور  لـیلد  قوف  هیآ  لاـح  ره  هب  دـینک .) ّتقد  ) درادـن

لئاضف هتـسجرب و  فاصوا  هب  هراشا  زاب  هیآ  نیمود  رد  دشاب . ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  نانمؤم و  زا  ینمؤم  هب  مارتحا  يارب  دزیخرب و  ناسنا 
رکذ اهنآ  يارب  گرزب  تلیضف  هدزاود  هیآ 74  ات  هیآ 63  زا  ناقرف  هروس  تایآ  ّیط  رد  هک  تسادـخ  ّصاخ  ناگدـنب  زا  یهورگ  یقالخا 

لیاذر نیرت  كانرطخ  ّربکت »  » هک هنوگ  نامه  دـهد  یم  ناشن  نیا  تسا ، عضاوت  تفـص  ناـمه  اـهنآ  نیتسخن  هکنیا  بلاـج  تسا و  هدـش 
یب شمارآ و  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نامحر  دنوادخ  صاخ  ناگدنب  : » دیامرف یم  دشاب ، یم  لئاضف  نیرتمهم  زا  ای  نیرتمهم  عضاوت  تسا ،

عضاوت شمارآ و  یمرن و  ینعم  هب  تسا و  ردصم  نوه » (. » ًانْوَه ِضْرالا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُداَبِع  َو  « ) دنور یم  هار  نیمز  رب  ّربکت 
عـضاوت نیع  ییوگ  هک  دنعـضاوتم  مارآ و  نانچ  اهنآ  ینعی  تسا ، دـیکأت  رطاخ  هب  اجنیا  رد  لعاف  مسا  ینعم  رد  ردـصم  لامعتـسا  تسا و 
بطاخم ار  اـهنآ  نـالهاج  هک  یماـگنه  ًامَالَـس ;و  اُولاَـق  َنُولِهاَْـجلا  ُمُهَبَطاَـخ  اَذِا  َو  : » دـیامرف یم  هیآ  همادا  رد  لـیلد  نیمه  هب  دـنا و  هدـش 

نآ زا  دعب  هیآ  رد  72 و  هحفص دنرذگ .») یم  يراوگرزب  ییانتعا و  یب  اب  (و  دنیوگ یم  مالس  اهنآ  هب  دنیوگ ،) هنادرخبان  نانخس  (و  دنزاس
هاگنابـش هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  ًاماَِیق ; َو  ًادَّجُـس  ْمِهِّبَِرل  َنُوتِیبَی  َنیِذَّلاَو  : » دـیامرف یم  تسادـخ  كاـپ  تاذ  ربارب  رد  اـهنآ  عضاوت  زا  نخس 

ود نوه » : » دـیوگ یم  تادرفم »  » باتک رد  بغار » («. » دـنزادرپ یم  تدابع  یگدـنب و  هب  (و  دـننک یم  مایق  هدجـس و  ناشراگدرورپ  يارب 
ثحب دروم  هیآ  هب  سپس  ) تسا شیاتس  هتسیاش  نیا  هک  دشوجب  ناسنا  ناج  نورد  زا  هک  تسا  یـشمرن  عوضخ و  اهنآ  زا  یکی  دراد  ینعم 

لیمحت ناـسنا  رب  يرگید  يوس  زا  هک  تسا  یّللذـت  عوضخ و  مود  ( 1 .) ٌنَِّیل ٌنِّیَه  ُنِمْؤُْملَا  تسا  هدمآ  يوبن  ثیدـح  رد  و  دـنک ) یم  هراشا 
هناعـضاوتم اهنآ  نتفر  هار  طـقف  هک  تسین  نیا  ًاـنْوَه  ِضْرـالا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  زا  روظنم  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  دـنک . راوخ  ار  وا  دوش و 

تسا راک  نیرت  هداس  هک  نتفر  هار  ّتیفیک  رد  یّتح  ناسنا و  لامعا  مامت  رد  هک  تسا  یهاوخدوخ  ربک و  هنوگره  یفن  روظنم  هکلب  تسا ،
زا يرایـسب  رد  هک  اجنآ  ات  دـنهد  یم  ناشن  ناسنا  تاکرح  راتفگ و  يال  هبال  رد  ار  دوخ  هشیمه  یقـالخا  تاـکلم  اریز  دوش ، یم  راکـشآ 

نیتسخن ادخ ) صاخ  ناگدنب   ) ِنمْحَّرلا ُداَبِع  يرآ  درب . هار  وا  یقالخا  تافص  زا  يرایـسب  هب  ناوت  یم  ناسنا  نتفر  هار  یگنوگچ  زا  عقاوم 
مینیب یم  رگا  تسا و  راکـشآ  اهنآ  نتفر  هار  رد  یّتح  هدرک و  ذوفن  ناشدوجو  تاّرذ  مامت  رد  هک  یعـضاوت  تسا ، عضاوت  نامه  ناـشناشن 

هار طقف  روظنم  ورم » هار  ّربکت  اب  نیمز  يور  ًاحَرَم ; ِضْرالا  ِیف  ِشْمَتَال  َو   » دهد یم  روتـسد  شربمایپ  هب  ءارـسا  هروس  هیآ 37  رد  دنوادخ 
یلـص ) ربمایپ هبار  نخـس  يور  هیآ  نیمّوس  رد  تسادخ . ّتیدوبع  یگدنب و  هناشن  هک  تسا  راک  همه  رد  عضاوت  فدـه ، هکلب  تسین  نتفر 

(; نک ّتبحم  عـضاوت و  رواـیب و( نییاـپ  دـننک  یم  يوریپ  وـت  زا  هـک  یناـنمؤم  يارب  ار  دوـخ  رپ  لاـب و  :» دـیامرف یم  ، هدرک هـلآو ) هـیلع  هللا 
یم لاب  ینعم  هب  حانج »  » تسا و ندروآ  نییاـپ  ینعم  هب  لـصا  رد  مشخ »  » نزو رب  ضْفَخ » «» َنِینِمْؤُْملا َنِم  َکَـعَبَّتا  ِنَِمل  َکَـحاَنَج  ْضِفْخاَو 
ياه هجوج  هب  دـنهاوخ  یم  هاگره  ناگدـنرپ  هک  هنوگ  نامه  تسا ، ّتبحم  اب  هتخیمآ  عضاوت  زا  هیانک  حاـنَج » ضْفَخا  َو   » نیارباـنب دـشاب .

دننامب و نوصم  یلامتحا  ثداوح  ربارب  رد  مه  ات  دنریگ  یم  رپ  لاب و  ریز  ار  اهنآ  دـننارتسگ و  یم  دوخ  رپ  لاب و  دـننک  ّتبحم  راهظا  دوخ 
! دریگب دوخ  رپ  لاب و  ریز  ار  نانمؤم  هنوگ  نیدب  دوب  رومأم  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  دنوش ، ظفح  یگدنکارپ  ّتتـشت و  زا  مه 

هدرک عمج  یهاـتوک  تراـبع  رد  ار  یفلتخم  تاـکن  ینعم  رپ  فیرظ و  رایـسب  ریبـعت  نیا   73 هحفص ثیدـح 690 . لاّمعلازنک ، یقرواپ 1 -
قشمرـس و ربمغیپ  هک  ارچ  تسا  نشور  تّما  دارفا  فیلکت  دشاب  نانمؤم  ربارب  رد  ّتبحم  اب  هتخیمآ  عضاوت  هب  رومأم  ربمایپ  هک  ییاج  تسا .

َکحاَنَج ْضِفْخاَو  دـیامرف : یم  هک  اجنآ  تسا  هدـمآ  زین  رجح  هروس  هیآ 88  رد  ریبـعت  نیمه  هیبـش  تسا . تّما  همه  يارب  هوسا »  » وـگلا و
هتـشاد ّتبحم  اب  هتخیمآ  عضاوت  و  حانج » ضفخ   » نانمؤم يارب  دوش  یم  رومأم  تسا و  ربماـیپ  صخـش  نآ  رد  بطاـخم  زاـب  هک  َنِینِمْؤُْمِلل 

: دـیامرف یم  هک  اجنآ  هدـمآ ، ءارـسا »  » هروس رد  ناردام  ناردـپ و  لـباقم  رد  نادـنزرف  دروم  رد  یتواـفت  كدـنا  اـب  ریبعت  نیا  هیبش  دـشاب .
اب هتخیمآ  یعـضاوت  (و  رآ دورف  فطل  ّتبحم و  زا  ردام ) ردـپ و  ) ود نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  ياهلاب  ِۀَـمْحَّرلا ; َنِم  ِّلُّذـلا  َحاَنَج  اَـمَُهل  ْضِفْخاَو  »

اهنت هن  دـیجم  نآرق  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هدـمآ  قوف  تایآ  رد  هچنآ  عومجم  زا  شاـب .») هتـشاد  ناـنآ  ربارب  رد  ّتبحم  مارتحا و 
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هداد رارق  دـیجمت  دروم  نوگانوگ  تاریبعت  اب  ار  ینتورف  عضاوت و  ینعی  نآ  لباقم  هطقن  هکلب  هداد ، رارق  تّمذـم  دروم  ار  رابکتـسا  ّربکت و 
74 هحفص تسا .

یمالسا تایاور  رد  ینتورف  عضاوت و 

هراشا

هرابرد یضعب  تسا و  عضاوت  ّتیمها  هرابرد  یضعب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  عضاوت  دروم  رد  یناوارف  ثیداحا  ّتنس  لها  هعیـش و  عبانم  رد 
1ـ هدمآ : تایاور  رد  یبلاج  رایـسب  تاریبعت  عضاوت  ّتیمها  رد  دشاب . یم  نآ  بادآ  دـح و  عضاوت و  هرمث  ای  ناعـضاوتم و  راثآ  تمالع و 

ُةَوَـالَح اَـم  َو  اُولاَـق  ِةَداَـبِْعلا !؟ َةَوَـالَح  ْمُْکیَلَع  يرَا  َـال  ِیل  اَـم  : » دومرف يزور  میناوخ : یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  زا  یثیدـح  رد 
عـضاوت دومرف : تسیچ ؟ تدابع  ینیریـش  دـندرک : ضرع  منیب ؟ یمن  امـش  رد  ار  تدابع  ینیریـش  هک  دوش  یم  هچ  ُعُضاَوَّتلا ;! َلاَق  ِةَداَبِْعلا ؟

ار ادخ  ربارب  رد  عضاوت  عوضخ و  ینیریش  هک  یسک  تسا . راگدرورپ  ربارب  رد  عوضخ  تیاهن  تدابع  تقیقح  تسادیپ  هتفگان  ( 1 !«) تسا
ْنِم ُهَّنِاَف  ِعُضاَوَّتلِاب  َْکیَلَع  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ تسا . عضاوتم  زین  ادـخ  قلخ  ربارب  رد  دـبایرد 

: دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماـما  زا  3 ـ ( 2 «.) تسا تاداـبع  نیرترب  زا  هک  عضاوت  داـب  وـت  رب  ِةَداَـبِْعلا ; ِمَظْعَا 
دوش یم  ناسنا  بیـصن  یتمعن  ره  الومعم  ( 3 «.) دوش یمن  نارگید  تداسح  ببـس  هک  تسا  یتمعن  عضاوت  اَْهیَلَع ; ُدَسُْحیَال  ٌۀَـمِْعن  ُعُضاَوَّتلَا  »

تمعن بحاص  رب  یگدـنز  هک  دـنک  یم  گنت  ار  یگدـنز  ياـضف  ناـنچ  تداـسح  نیا  هاـگ  ددرگ و  یم  هدوزفا  نادوسح  ياـه  تمحازم 
راد هنماد  ثحب  نیا  دزیگنا . یمنرب  ار  نادوسح  تداسح  هک  تسا  یتمعن  تسا ، ینثتسم  یّلک  هدعاق  نیا  زا  عضاوت  یلو  دوش ، یم  لکـشم 

، ءاَرَقُْفلاَو َنیِدِهاَجُمْلِاب ، ۀَسْمَِخب : َۀَِـکئَالَْملا  َیلاَعَت  ُهللا  یِهاَُبی  « ـ 4 میهد : یم  نایاپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ّیبن  زا  يرگید  ثیدـح  اـب  ار 
هب دـنوادخ  َّلَج ; َو  َّزَع  ِهللا  ِۀَیْـشَخ  ْنِم  ِةَْولَْخلا  ِیف  یِْکبَی  لُجَر  و  ْمِْهیَلَع ، ُّنُمَیَال  َو  َءاَرَقُْفلا  یِطُْعی  يِذَّلا  ِِّینَْغلاَو  َیلاَعَت ، ِهِّلل  َنوُعَـضاَوَتَی  َنیِذَّلاَو 

اهنآ و  دنشورف ) یمن  ایند  هب  ار  دوخ  نید  هک  ینادنمزاین  (و  ارقف ادخ ،) هار  ) نادهاجم دنک : یم  تاهابم  ناگتـشرف  هب  اهناسنا  زا  هتـسد  جنپ 
هیرگ ادخ  فوخ  زا  تولخ  رد  هک  یسک  دنیامن و  یم  کمک  نادنمتسم  هب  ّتنم  یب  هک  ینادنمتورث  دننک و  یم  عضاوت  ادخ  رطاخ  هب  هک 

-2 هحفص 222 . دلج 6 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  ثیدح 21825 ;) دـلج 4 ، همکحلا ، نازیم  لقن  قباطم  ) رطاوخلا هیبنت  یقرواپ 1 - ( 1 !«.) دنک یم 
زین عـضاوت  تـبثم  راـثآ  تارمث و  هراـب  رد   75 هحفص هحفـص 363 . لوقعلا ، فـحت  - 3 ثیدـح 5 . هحفـص 119 ، دـلج 72 ، راونالاراحب ،
یم نینمؤملاریما  ماما  زا  یثیدـح  رد  میروآ : یم  لیذ  رد  ار  ینعم  رپ  ثیدـح  دـنچ  هک  تسا  هدیـسر  اـم  هب  نیموصعم  زا  یناوارف  تاـیاور 

مدرم ییوگازـسان  مانـشد و  ّربـکت  موش ) ) هویم تسا و  ّتبحم  عضاوت  تخرد  هویم  ُۀَّبَـسَْملا ;! ِْربِْـکلا  ُةَرَمَث  َو  ُۀَّبَحملا  ِعُضاَوَّتلا  ُةَرَمَث  : » میناوـخ
یم ناماس  مظن و  اهراک  ّتبحم  عضاوت و  اب  َرُومُْالا ;! ُمِظَْتنَت  ِحاَنَْجلا  ِضْفَِخب  : » تسا هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 2 !«) تسا

یتروـص رد  مدرم  یلدـمه  يراـکمه و  دوـش و  یمن  لـصاح  یلدـمه  يراـکمه و  هیاـس  رد  زج  هعماـج  مظن  هک  تسا  نشور  ( 3 !«.) دبای
هشیمه دیامن ، دادملق  نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  دنک و  یشورفرخف  ای  دنک و  لیمحت  اهنآ  رب  ار  دوخ  دهاوخن  ریدم  صخش  هک  تسا  نکمم 

یم هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد  دنـشاب . ّتبحم  رپ  عـضاوتم و  ّتیعطاـق  نیع  رد  هک  دنتـسه  قـّفوم  یناریدـم 
امش دنوادخ  ات  دینک  عضاوت  سپ  دیازفا  یمن  ناسنا  رب  یگرزب  زج  عضاوت  ُهللا ;! ُمُکْعَفْرَی  اوُعَضاَوَتَف  ًۀَْعفَر  ِّالا  َْدبَْعلا  ُدیِزَیَال  ُعُضاَوَّتلَا  : » میناوخ

یحطـس و تشادرب  کی  نیا  هک  یلاـح  رد  دـنک  یم  کـچوک  ار  ناـسنا  عضاوت  هک  دوش  یم  رّوصت  نینچ  هاـگ  ( 4 !«.) دزاس ماقم  دـنلب  ار 
یم اهنآ  تلزنم  رب  عضاوت  دنتـسه و  ّتیـصخش  تمظع و  ياراد  مارتحا و  دروم  هعماج  رد  عضاوتم  دارفا  مینیب  یم  هراومه  تسا ، تسردان 
هیلع ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  تسا ، تاعاط  تادابع و  یلوبق  طرـش  عضاوت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یمالـسا  ثیداحا  زا  دـیازفا .

َو َّزَع  ِهِّلل  َْسَیل  َو  ِهِداَبِع ... ْنِم  رِیثَک  یَلَع  ُهللا  ُهَفَّرَـش  ِهِّلل  َعَضاََوت  ْنَم  َو  ٌۀَـعِیفَر ... ٌۀَـبَتْرَم  َو  سیِفَن  ْریَخ  ِّلُک  ُلْصَا  ُعُضاَوَّتلَا  : » تسا هدـمآ  مالـسلا )
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َو َّزَع  ُهللا  َلاَق  ِِهتَِّیناَدْـحَِوب ، َنیِّلِقَتْـسُْملا  َنُوبَّرَقُْملا  َِّالا  ِعُضاَوَّتلا  ِۀَـقیِقَح  یَنْعَم  ِیف  اَم  ُفِْرعَیَال  َو  ُعُضاَوَّتلا ، اَُهبَاب  َو  ِّالا  اهیَـضْرَی  َو  اَُهلَبْقَی  ٌةَداَبِع  َّلَج 
تسا شزرا  اب  کین و  راک  ره  هشیر  عضاوت  ... ًامَالَس ; اُولاَق  َنُولِهاَْجلا  ُمُهَبَطاَخ  اَذِا  َو  ًانْوَه  ِضْرالا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُداَبِع  َو  َّلَج 
يارب یتدابع  چیه  و  دشخب ... یم  تفارش  شناگدنب  زا  يرایسب  رب  ار  وا  دنوادخ  دنک  عضاوت  ادخ  يارب  سک  ره  و  تسا ... ییالاو  ماقم  و 

ّتینادـحو رد  لقتـسم  هک  یناـبّرقم  زج  ار  عـضاوت  تقیقح  تـسا و  عـضاو  نآ  باـب  هـکنیا  رگم  دوـب  دـهاوخن  لوـبق  اـضر و  دروـم  ادـخ 
یم هار  عضاوت  اب  نیمز  رد ت  هک  دنتـسه  یناسک  نامحر  دنوادخ  ناگدنب  دیامرف : یم  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  دـننک ، یمن  كرد  دـندنوادخ 

(1 («.) دـنرذگ یم  ییانتعا  یب  اب  (و  دـنیوگ یم  مالـس  اهنآ  هب  دـننک ، باطخ  بسانمان ) نانخـس  اب  ) ار اهنآ  نـالهاج  هک  یماـگنه  دـنور و 
.5719 لاّمعلازنک ، - 4 ثیدح 4302 . مکحلاررغ ، - 3 . 4613 ثیدح 4614 ـ  مکحلاررغ ، - 2 هحفص 51 . قالخالا ، مراکم  یقرواپ 1 -

َۀَمْکِْحلا ُرُمْعَت  ِعُضاَوَّتلِاب  : » دومرف میهد . یم  نایاپ  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم ترـضح  زا  هک  یثیدـح  اب  ار  نخـس  نیا   76 هحفص
هک هنوگ  نامه  ّربکت ، اب  هن  دوش  یم  دابآ  شناد  ملع و  هعرزم  عضاوت ، هلیـسو  هب  ِلَبَْجلا ;! ِیف  َعْرَّزلا َال  ُُتْبنَی  ِلْهَّسلا  ِیف  َِکلَذَک  ِرُّبَکَّتلِابَال ،
یم رثا  ناسنا  یگنهرف  یملع و  یگدنز  رد  مه  عضاوت  هکنیا : نخس  هاتوک  ( 2 !«.) هوک يور  رب  هن  دیور  یم  راومه  مرن و  نیمز  رد  تعارز 

زا عـضاوتم  دارفا  هک  ارچ  ) یعاـمتجا یگدـنز  رد  مه  و  دـنبوجحم ) قـح  هب  ندیـسر  زا  ناـشّربکت  رطاـخ  هب  ّربـکتم  دارفا  هـک  ارچ  ) دراذـگ
ّرثؤم ادـخ  اب  ناسنا  هطبار  رد  مه  و  دـنلئاق ) یّـصاخ  مارتحا  اهنآ  يارب  مدرم  همه  دـنریگ و  یم  هرهب  عاـمتجا  رد  يا  هداـعلا  قوف  ّتیبوبحم 

یمالـسا عبانم  رد  یبلاج  تاـیاور  زین  عضاوت  ياـه  هناـشن  دروم  رد  تسا . ینتورف  نآ  یلوبق  دـیلک  عضاوت و  تداـبع ، حور  هک  ارچ  تسا 
َو ُهَیَِقل ، ْنَم  ِمَالَّسلِاب  َءَْدبَی  ْنَا  ِعُضاَوَّتلا : ُْسأَر  َّنُه  ٌثَالَث  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  تسا ، هدش  دراو 

دنیبب ار  سک  ره  ناسنا  هکنیا  تسخن  تسا : عضاوت  زاغآرـس  هک  تسا  هس  َۀَـعْمُّسلا ; َو  اَیِّرلا  ُهَرْکَی  َو  ِسِلْجملا ، ِفَرَـش  ْنِم  ِنوُّدـلِاب  یَـضْرَی 
هحفص دلج 72 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - ( 1 «.) دراد شوخان  ار  هعمـس  ایر و  رهاظت و  دنیـشنب و  سلجم  نییاپ  رد  دنک و  مالـس  وا  هب  ادتبا 

: هلمج زا  تسا ، هدش  هدوزفا  نآ  رب  زین  يرگید  ياه  هناشن  تایاور  زا  یـضعب  رد   77 هحفص هحفص 62 . دلج 2 ، كردم ، نامه  - 2 . 121
(2 .) دنیاتسب ار  وا  مدرم  هکنیا  هب  هقالع  مدع  رگید  دنکن و  ثحب  يرگید  اب  ییوج  يرترب  رطاخ  هب  ناسنا  ینعی  لادج »  » و ءارم »  » كرت

عضاوت فیرعت  1 ـ

ناونع هب  دـنروآ  یم  ایند  هب  ار  دوخ  دولوم  هک  رادراب  نانز  دروم  رد  ریبعت  نیا  تسا ، نداهنورف  ینعم  هب  لصا  رد  عضو »  » هّدام زا  عضاوت » »
کی ناونع  هب  هک  یماـگنه  دور و  یم  راـک  هب  ۀعیـضو »  » ریبـعت دوبمک  ندرک و  ناـیز  تراـسخ و  دروم  رد  دوش و  یم  هتفگ  لـمح  عضو 

سکع هب  دـهد ، رارق  تسوا  یعاـمتجا  ّتیعقوم  هچنآ  زا  رت  نییاـپ  ار  دوخ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  شموهفم  دوـش  یم  هتفگ  یقـالخا  تفص 
هب ار  عضاوت »  » تغل بابرا  زا  یـضعب  تسوا . یعاـمتجا  يدرف و  ّتیعقوم  زا  رترب  نتـشیوخ  نداد  رارق  ییوج و  يرترب  شموهفم  هک  ّربکت 

فیرعت رد  هداعسلا » جارعم   » رد یقارن  موحرم  تسا . میلـست  ینتورف و  عوضخ و  اجنیا  رد  ّللذت  زا  روظنم  دنا و  هدرک  ریـسفت  ّللذت »  » ینعم
راتفگ رادرک و  نآ  همزال  دنیبب و  يرگید  زا  رتالاب  ار  دوخ  یمدآ  دراذگن  هک  یـسفن  هتـسکش  زا  تسا  ترابع  عضاوت  : » دیوگ یم  عضاوت 

نیا دناسر و  یم  ار  انعم  نیمه  ًاقیقد  یسراف  رد  ینتورف »  » هب ریبعت  ( 3 «.) دنک یم  ناشیا  مارکا  نارگید و  میظعت  رب  تلالد  هک  تسا  يدنچ 
هحفص 122، دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2 ثیدح 8506 . لاّمعلازنک ، یقرواپ 1 - دوش . یم  نایامن  اهناسنا  راتفر  راـتفگ و  لـالخ  زا  هلئـسم 
: دندرک لاؤس  میناوخ ، یم  مالسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  ّیلع  ماما  زا  یثیدح  رد   78 هحفص هحفص 300 . هداعسلا ، جارعم  - 3 ثیدح 6 .

مِیلَـس ْبلَِقب  اَهََتلِْزنَم  اَُهلِّزَُنیَف  ِهِسْفَن  َرْدَـق  ُءْرَْملا  َفِْرعَی  ْنَا  اَْهنِم  ٌتاَجَرَد  ُعُضاَوَّتلا  َلاَقَف : ًاعِـضاَوَتُم ؟ َناَک  ُدـْبَْعلا  ُهَلَعَف  اَذِا  يِذَّلا  ِعُضاَوَّتلا  ُّدَـح  اَـم  »
ّدح َنِینِسْحُمْلا ; ُّبُِحی  ُهللا  َو  ِساَّنلا ، ِنَع  فاَع  ِْظیَْغلا ، ُمِظاَک  ِۀَنَـسَْحلِاب ، اَهَاَرَد  ًۀَئِّیَـس  َيأَر  ْنِا  ِْهَیِلا ، یَتُْؤی  اَم  ُْلثِم  ِّالا  دَحَا  َیِلا  َِیتْأَی  ْنَا  ُّبُِحیَال 
نآ لحارم  زا  یکی  دراد : یلحارم  تاجرد و  عضاوت  دومرف : تسیچ ؟ دوش  یم  بوسحم  عضاوتم  دـهد  ماجنا  ار  نآ  ناسنا  رگا  هک  عضاوت 

تـسود دـهد ، ياج  ینورد ) شریذـپ  (و  میلـس بلق  اب  هاـگیاج  ناـمه  رد  دـنادب و  ار  شیوخ  سفن  ّتیعقوم  ردـق و  ناـسنا  هک  تسا  نیا 
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زا مارتحا  راظتنا  هک  هنوگ  نامه  ) دـنهد یم  ماجنا  وا  هرابرد  هک  ییاـهراک  دـننامه  رگم  دـهد  ماـجنا  یـسک  هراـبرد  يراـک  دـشاب  هتـشادن 
نأـش نود  نارگید  هراـبرد  درمـش  یم  دوـخ  نأـش  نود  نارگید  يوـس  زا  ار  يراـک  ره  درامـشب و  مرتـحم  ار  نارگید  دـیاب  دراد  نارگید 
رارق وفع  دروم  ار  اهنآ  درذگرد و  مدرم  ناهانگ  زا  دربورف ، ار  دوخ  مشخ  دهد ، خساپ  یکین  اب  ار  نآ  دنیبب  یسک  زا  يدب  هاگره  درمشب ).

نآ قیرط  زا  هک  تسا  عضاوت  ياـه  هناـشن  عقاو  رد  هدـمآ ، اوتحمرپ  تیاور  نیا  رد  هچنآ  ( 1 «.) دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  دـهد ،
ِِهفَرَش َنُود  ِسِلْجملِاب  اَضِّرلا  ُعُضاَوَّتلَا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  دش . انـشآ  زین  عضاوت  فیرعت  هب  ناوت  یم 
عناـق سلجم  رد  دوخ  هتـسیاش  هاـگیاج  زا  رتمک  هب  هک  تسا  نآ  عضاوت  ًاّـقُِحم ; َْتنُک  ْنِا  َو  َءاَرِْملا  َكُْرتـَت  ْنَا  َو  َتیَِقل  ْنَم  یَلَع  َمِّلَُـست  ْنَا  َو 
تسا نیا  تقیقح  ( 2 «.) دشاب وت  اب  قح  دنچ  ره  ینک  اهر  ار  ثحب  ّرج و  يریگب و  یشیپ  مالس  رد  يدرک  تاقالم  ار  یسک  هاگره  یشاب و 

نآ نوگانوگ  ياه  هناشن  رکذ  عوضوم ، کی  فیرعت  ياه  هار  نیرتهب  زا  یکی  هک  ارچ  تسین ; ادـج  نآ  ياه  هناشن  زا  عضاوت  فیرعت  هک 
79 هحفص هحفص 176 . دلج 75 ، راونالاراحب ، - 2 هحفص 124 . دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 - دینک ). ّتقد  ) تسا

! ناسنا تمارک  عضاوت و  2 ـ

عضاوت تقیقح  دننک  یم  رّوصت  یـضعب  الثم  طیرفت ، هار  یـضعب  دنریگ و  یم  شیپ  رد  ار  طارفا  هار  یـضعب  ثحابم  هنوگ  نیا  رد  الومعم 
ادیپ ّنظ  ءوس  وا  هب  تبسن  دتفیب و  مدرم  رظن  زا  هک  دهد  ماجنا  یلامعا  دنک و  رادقم  یب  راوخ و  مدرم  ربارب  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ 

دندـش یم  فورعم  یماـن  شوخ  هب  هقطنم  کـی  رد  هک  یماـگنه  هک  تسا  هدـش  لـقن  هّیفوـص  زا  یـضعب  تلاـح  رد  هک  هنوـگ  نآ  دـننک ،
دنوش و فورعم  مدرم  تناما  رد  تنایخ  تادابع و  رد  يراب  دنب و  یب  هب  الثم  دـنتفیب ، رظن  زا  ات  دـندش  یم  یحیبق  تشز و  لامعا  بکترم 

دوخ عضاوت ، مان  هب  یسک  دهد  یمن  هزاجا  مالسا  دنتشادنپ . یم  سفن  تضایر  عضاوت و  یعون  ار  راک  نیا  دیاش  دننک و  اهر  ار  اهنآ  مدرم 
ّتیصخش عضاوت ، نیع  رد  هک  تسا  نیا  مهم  دنک ، لامیاپ  ار  شیوخ  یناسنا  تمارک  دزاس و  نوهوم  کبـس و  اهرظن  رد  دنک و  ریقحت  ار 

دهاوخن يرثا  نینچ  اهنت  هن  دوش  ماجنا  حیحـص  تروص  هب  عضاوت  رگا  ددرگن . رادـقم  یب  لیلذ و  راوخ و  دوشن و  عیاض  ناـسنا  یعاـمتجا 
: هدـمآ مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یمالـسا  تایاور  رد  لـیلد  نیمه  هب  دور . یم  رتـالاب  هعماـج  رد  وا  شزرا  سکع  هب  هکلب  تشاد 

ِیف ِۀَـضاَیِّرلا  ُۀَـیاَغ  ناونع  تحت  هیلع ـ  هللا  ناوضر  یناـشاک ـ » ضیف   » موـحرم ( 1 !«) درب یم  الاب  ار  ناسنا  عضاوت  ُۀَْـعفَّرلا ; ُنوُکَت  ِعُضاَوَّتلاـِب  »
طارفا ّدـح  تسا ، طسو  ّدـح  طیرفت و  طارفا و  فرط  ياراد  یقالخا  تافـص  ریاس  دـننام  یقـالخا  تلیـضف  نیا  دـیوگ : یم  عُضاَوَّتلا  ِْقلُخ 
تـسا شیاتـس  لباق  دوش و  یم  بوسحم  تلیـضف  تفـص  هچنآ  تسا . عضاوت »  » طسو ّدح  و  یتسپ » ّتلذ و  شریذپ   » طیرفت ّدح  و  ّربکت » »

رب دراد  یعـس  هک  یـسک  دیوگ : یم  دزادرپ . یم  اجنیا  رد  یلاثم  رکذ  هب  سپـس  تسا ، ّتلذ  یتسپ و  شریذپ  نودب  ندرک  یکچوک  نامه 
، تسا عضاوتم  دـهد  یم  رارق  اهنآ  زا  دـعب  ار  دوخ  هک  یـسک  تسا و  ّربکتم  دزادـنا  رـس  تشپ  ار  اهنآ  دـیوج و  يرترب  دوخ  لاثما  نارقا و 

شیپ درادرب و  ار  وا  شفک  دـناشنب و  دوخ  ياـج  هب  ار  وا  دزیخرب و  دوخ  ياـج  زا  وا  دوش  دراو  یگرزب  دنمـشناد  رب  يزود  هراـپ  رگا  یلو 
نیا دوش ، یم  بوسحم  ّللذت  یعون  تسین ، عضاوت  نیا  دراد ، اور  وا  هب  تبـسن  گرزب ) ملاع  کی  ّدح  ) رد یعـضاوت  دـنک و  تفج  وا  ياپ 

هب ملاع  ربارب  رد  دنک ، ادا  وا  هب  تبـسن  ار  سک  ره  ّقح  دشاب و  لادتعا  ّدح  رد  هک  تسا  شیاتـس  هتـسیاش  يزیچ  تسین ، شیاتـس  لباق  رما 
هاگشناد پاچ  هحفص 405( دـلج 7 ، مکحلا ، ررغ  یعوـضوم  تسرهف  یقرواپ 1 - ( 1 .) رگید هنوـگ  هـب  رگید  دارفا  ربارب  رد  يا و  هنوــگ 

81 هحفص صیخلت .) یمک  اب  هحفص 271( دلج 6 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  یقرواپ 1 -  80 هحفص نارهت .)

تعانق صرح و  3و4 .

هراشا
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هدش رکذ  ّربکت  راگدرورپ  تیصعم  هانگ و  همشچرس  نیتسخن  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  میا  هدرکن  شومارف 
هانگ همـشچرس  نیمّود  ناونع  هب  صرح  سپـس  دش ; نارفاک  زا  درک و  تشپ  ادخ  نامرف  هب  نآ  رطاخ  هب  دوب و  سیلبا  گرزب  هانگ  هک  دوب 

دیدرگ و لیباق ) ) مدآ دـنزرف  گرزب  هانگ  همـشچرس  هک  دوب  دـسح  ود ، نیا  زا  دـعب  دوب و  هدـش  یفّرعم  اّوح  مدآ و  هیحان  زا  یلوا  كرت  و 
هلیذر یفنم  راثآ  فرحنم ، ماوقا  اب  نانآ  تازرابم  ایبنا و  خـیرات  لوط  رد  هک  مدآ  ناتـساد  رد  اهنت  هن  ( 1 .) دیناسر لتق  هب  ار  لیباه  شردارب 

همـشچرس یبلط ، نوزف  صرح و  هک  مینک  یم  هدـهاشم  زین  ایند  فلتخم  ماوقا  زورما  هتـشذگ و  خـیرات  رد  تسا ، ناـیامن  یبوخ  هب  صرح 
تعانق نآ  لباقم  هطقن  تسا . یقالخا  لیاضف  یناسنا و  لوصا  هب  ندرک  تشپ  اه و  تراغ  لتق و  اه ، يزیرنوخ  اهگنج و  تاـیانج و  عاونا 
تافـص یقـالخا و  لـیاضف  رکذ  يارب  هک  یبیترت  هب  هّجوت  اـب  تسا . تّوخا  يردارب و  افـص و  حلـص و  تلادـع ، شمارآ ، ببـس  هک  تسا 

تافص زا  تفـص  نیمّود  تسا ) هدمآ  دیجم  نآرق  رد  متاخ  ات  مدآ  زا  نیـشیپ  ناربمایپ  ایبنا و  تالاح  زا  هک  یبیترت  ) میا هدیزگرب  هدیهوکن 
یّلک روط  هب  و  مالسلا ) هیلع  ) دوواد بیعش و  تشذگرس  و  مالسلا ) هیلع  ) مدآ ناتـساد  رد  هک  میدرک  رایتخا  یبلط  نوزف  صرح و  ار  هلیذر 

. دوش یم  هدید  زین  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  رصع  رد  نامیالا  فیعض  ناناملسم  برع و  ناکرشم  تشذگرس  رد  نینچمه  دوهی و 
نیا زا  ار  نآ  فلتخم  تایآ  میدرگ و  یمرب  نآرق  هب  هراـشا  نیا  اـب   82 هحفص ربک .) هّدام  هحفص 458( دلج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  یقرواپ 1 -

ْتَدَبَف اَْهنِم  َالَکَاَف  یَْلبَیَال *  ْکُلم  َو  ِْدلُْخلا  ِةَرَجَش  َیلَع  َکُّلُدَا  ْلَه  ُمَدآ  اَی  َلاَق  ُناَْطیَّشلا  ِْهَیِلا  َسَوْسَوَف  1 ـ میهد : یم  رارق  هّجوت  دروم  هاگدید 
ًاْبیَعُـش ْمُهاَخَا  َنَیْدَم  َیِلا  َو  2 ـ 120و121 ) هیآ ، هط هروس   ) يوَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ  یَـصَع  َو  ِۀَّنَْجلا  ِقَرَو  ْنِم  اَمِْهیَلَع  ِناَفِـصْخَی  اَقِفَط  َو  اَمُُهتآْوَس  اَـمَُهل 

ِیف اوُدِـسُْفتَال  َو  ْمُهَئاَیْـشَا  َساَّنلا  اوُسَْخبَتَال  َو  َناَزیِْملا  َو  َْلیَْکلا  اُوفْوَاَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَـنَِّیب  ْمُْکتَئاَج  ْدَـق  ُهُْریَغ  َهِلا  ْنِم  ْمَُکل  اَم  َهللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اَی  َلاَق 
ٌةَدِحاَو ٌۀَْجعَن  َِیل  َو  ًۀَْجعَن  َنوُعِْست  َو  ٌعِْست  َُهل  یِخَا  اَذَه  َّنِا  3 ـ ( 85 هیآ ، فارعا هروس   ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلَذ  اَهِحَالِْـصا  َدَْعب  ِضْرالا 

َِّالا ضَْعب  یَلَع  ْمُهُـضَْعب  یِْغبََیل  ِءآَطَلُْخلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِا  َو  ِهِجاَِعن  َیِلا  َِکتَْجعَن  ِلآؤُِسب  َکَمَلَظ  ْدََـقل  َلاَق  ِباَطِْخلا *  ِیف  ِینَّزَع  َو  اَـهِیْنلِفْکَا  َلاَـقَف 
ْمُهَّنَدِجََتل َو  4 ـ ،34و33 ) صهروس  ) َباَنَا َو  ًاعِکاَر  َّرَخ  َو  ُهَّبَر  َرَفْغَتْـساَف  ُهاَّنَتَف  اَمَّنَا  ُدُواَد  َّنَظ  َو  ْمُه  اَم  ٌلـِیلَق  َو  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

اَِمب ُریَِـصب  ُهللاَو  َرَّمَُعی  ْنَا  ِباَذَْـعلا  َنِم  ِهِحِزْحَزُِمب  َوُه  اَـم  َو  ۀَنَـس  َفـْلَا  ُرَّمَُعی  ْوـَل  ْمُهُدَـحَا  ُّدَوَـی  اوُکَرْـشَا  َنیِذَّلا  َنِم  َو  ةاَـیَح  یَلَع  ِساَّنلا  َصَرْحَا 
ـ  6 ات 19 ) هیآ 21  ، جراعم هروس   ) ًاعُونَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اَذِا  َو  ًاعوُزَج *  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اَذِا  ًاعُولَه *  َِقلُخ  َناَْسنِْالا  َّنِا  5 ـ  ( 96 هیآ ، هرقب هروس   ) َنُولَمْعَی

(11 هیآ ، هعمج هروس   ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  ُهللاَو  ِةَراَجِّتلا  َنِم  َو  ِوْهَّللا  َنِم  ٌْریَخ  ِهللا  َدـْنِع  اَم  ُْلق  ًاِمئاَق  َكوُکََرت  َو  اَْهَیِلا  اوُّضَْفنا  ًاوَْهل  َْوا  ًةَراَِجت  اَْوأَر  اَذِا  َو 
83 هحفص ( 1 ات 3 تایآ ، هزمه هروس   ) ُهَدَلْخَا َُهلاَم  َّنَا  ُبَسْحَی  ُهَدَّدَع *  َو  الاَم  َعَمَج  يِذَّلَا  ةَزَمُّل *  ةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو  7 ـ

همجرت

ییاـمنهار لاوز  یب  یکُلم  دـیواج و  یگدـنز  تخرد  هـب  ار  وـت  یهاوـخ  یم  اـیآ  مدآ ! يا  : » تـفگ درک و  هسوـسو  ار  وا  ناطیـش  یلو  1 ـ
زا دوـخ  ندــناشوپ  يارب  تـشگ و  راکــشآ  ناـشتروع  و  تـخیر ) ورف  ناـشیتشهب  ساــبل  (و  دــندروخ نآ  زا  ود  ره  ماجنارــس  مـنک ـ »!؟

، نیدـم يوس  هب  و  2 ـ دـش ! مورحم  وا  شاداپ  زا  درک و  ینامرفان  ار  شراگدرورپ  مدآ  يرآ ) ! ) دـنتخود هماج  یتشهب  ناـتخرد ) ) ياـهگرب
ناتراگدرورپ فرط  زا  ینـشور  لیلد  دیرادن ! يدوبعم  وا  زج  هک  دـیتسرپب  ار  ادـخ  نم ! موق  يا  : » تفگ میداتـسرف ;) ) ار بیعـش  ناشردارب 

وترپ رد  ) هکنآ زا  دـعب  نیمز  يور  رد  دـیهاکن و  يزیچ  مدرم  لاوما  زا  و  دـینک ! ادا  ار  نزو  هنامیپ و  ّقح  نیاربانب ، تسا ، هدـمآ  امـش  يارب 
هن دون و  وا  تسا  نم  ردارب  نیا  3 ـ دیتسه .»! نامیا  اب  رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  نیا  دینکن ! داسف  تسا ، هدش  حالـصا  ایبنا ) توعد  نامیا و 
ـ  تسا هدرک  هبلغ  نم  رب  نخـس  رد  راذـگاو و  نم  هـب  مـه  ار  یکی  نـیا  هـک  دـنک  یم  رارـصا  وا  اـّما  مرادـن ، شیب  یکی  نـم  دراد و  شیم 

( ناتسود (و  ناکیرش زا  يرایسب  هدومن و  متـس  وت  رب  شیاهـشیم  هب  نآ  ندوزفا  يارب  وت  شیم  کی  تساوخرد  اب  وا  ًامّلـسم  تفگ  دوواد ) )
وا ام  هک  تسناد  دوواد  تسا  مک  نانآ  هدع  اّما  دنا  هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دـننک  یم  متـس  رگیدـکی  هب 

نیرت صیرح  ار  اـهنآ  و  4 ـ درک . هبوت  داـتفا و  هدجـس  هب  دومن و  شزرمآ  بلط  شراـگدرورپ  زا  ور  نیا  زا  میا  هدومزآ  ارجاـم ) نیا  اـب  ) ار
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دراد وزرآ  اهنآ  زا  کی  ره  هک  اجنآ ) اـت  ،) تفاـی یهاوخ  تورث ) نتخودـنا  اـیند و  نیا  ) یگدـنز رب  ناکرـشم ـ  زا  رت  صیرح  یّتح  مدرم ـ 
. تسانیب اهنآ  لامعا  هب  دنوادخ  تشاد و  دهاوخن  زاب  یهلا ) ) رفیک زا  ار  وا  ینالوط ، رمع  نیا  هک  یلاح  رد  دوش ! هداد  وا  هب  رمع  لاس  رازه 
وا هب  یبوخ  هک  یماگنه  و  دنک ـ  یم  یبات  یب  دسر  وا  هب  يدـب  هک  یماگنه  تسا ـ  هدـش  هدـیرفآ  تقاط  مک  صیرح و  ناسنا  نیقی  هب  5 ـ 

يوس هب  دنوش و  یم  هدنکارپ  دـننیبب  ار  يوهل  یمرگرـس و  ای  تراجت  اهنآ  هک  یماگنه  6 ـ  دزرویم .) لخب  (و  دوش یم  نارگید  عنام  دـسر 
يزور نیرتهب  دنوادخ  تسا و  تراجت  وهل و  زا  رتهب  تسادخ  دزن  هچنآ  وگب : دننک ; یم  اهر  دوخ  لاح  هب  هداتـسیا  ار  وت  دـنور و  یم  نآ 

یب ) هدرک هرامـش  يروآ و  عمج  یناوارف  لام  هک  سک  نامه  يا ـ ! هدـننک  هرخـسم  يوج  بیع  ره  رب  ياو  84 7 ـ هحفص تسا . ناگدنهد 
! دزاس یم  هنادواج  ار  وا  شلاوما  هک  دنک  یم  نامگ  وا  دنک ـ !) نآ  عورشمان  عورشم و  باسح  هکنآ 

يدنب عمج  ریسفت و 

یتخبشوخ گرزب  تفآ  صرح ،

تشهب رد  ار  مدآ  ادخ  نآرق ، تایآ  قباطم  تسا ، ناطیـش  اب  هزرابم  اّوح و  شرـسمه  مدآ و  ناتـساد  هب  طوبرم  قوف  تایآ  زا  هیآ  نیتسخن 
ماجنارـس یلو  تشاد ، رذحرب  ناطیـش  ياه  هسوسو  ربارب  رد  ندش  میلـست  زا  دومرف و  یهن  هعونمم  هرجـش  هب  ندش  کیدزن  زا  داد و  ياج 

رد داد و  تسد  زا  ار  یتشهب  یگدنز  دروخ و  هعونمم  تخرد  زا  دش و  یلوا  كرت  بکترم  مدآ  درک و  ار  دوخ  راک  ناطیش  ياه  هسوسو 
ایآ مدآ  يا  تفگ : درک و  هسوسو  ار  وا  ناطیش  : » دیامرف یم  هدرک  هتکن  نیا  هب  هراشا  الاب  تایآ  دش . راتفرگ  ایند  نیا  تالکشم  هوبنا  نایم 
هک درک  یفّرعم  یتخرد  ار  هعونمم  هرجـش  ناطیـش  عقاو  رد  (؟ منک ییامنهار  ریذپانانف  کلم  نادـیواج و  رمع  تخرد  هب  ار  وت  یهاوخ  یم 

مدآ و ینعی  ) ود ره  ماجنارس  دنک ) یگدنز  تمعن  زان و  رد  دناوت  یم  ریذپانانف  تروص  هب  دبای و  یم  نادواج  رمع  دروخب  نآ  زا  سک  ره 
هماج دوخ  ندـناشوپ  يارب  یتشهب  ياـهگرب  زا  راـچان  دـش و  راکـشآ  ناـشتروع  و  تخیرورف ) ناـشیتشهب  ساـبل  (و  دـندروخ نآ  زا  اّوح )

َو ِْدلُْخلا  ِةَرَجَش  یَلَع  َکُّلُدَا  ْلَه  ُمَدآ  اَی  َلاَق  ُناَْطیَّشلا  ِْهَیِلا  َسَوْسَوَف  !«. ) دش مورحم  وا  شداپ  زا  درک و  شراگدرورپ  ینامرفان  مدآ  دنتخود و 
ببـس يا  هزیگنا  هچ  يوَغَف ) ُهَّبَر  ُمَدآ  یَـصَع  َو  ِۀَّنَْجلا  ِقَرَو  ْنِم  اَمِْهیَلَع  ِناَفِـصْخَی  اَقِفَط  َو  اَمُُهتآْوَس  اَمَُهل  ْتَدَـبَف  اَْهنِم  َالَکَاَف  یَْلبَیَال *  کـُْلم 
هرجـش هراب  رد  ار  یهلا  حیرـص  نامرف  دنک و  دامتعا  وا  ياه  هدـعو  هب  دـهد و  رد  نت  ناطیـش  ياه  هسوسو  هب  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ هک  دـش 

یم بیترت  نیا  هب   85 هحفص دش !؟ وا  نامشچ  ربارب  رد  یباجح  یبلط ، نوزف  صرح و  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دراپسب !؟ یـشومارف  هب  هعونمم 
هلئـسم دش ، هداهن  ناهج  رد  داسف  هیاپ  نیرتدب  دیدرگ و  ناطیـش  نایـصع  ببـس  تقلخ  زاغآ  رد  هک  رابکتـسا  ّربکت و  هلئـسم  زا  دـعب  مینیب 

هـس رفک  لوصا  لیلد  نیمه  هب  تشگ و  ناسنا  لسن  ياه  یتحاراـن  شیازفا  يارب  يرگید  لـماع  يّداـم ، بهاوم  هب  قشع  عمط و  صرح و 
هلیسو هب  لیباه  لتق  ببس  هک  دسح »  » دش و مدآ  ياوغا  ببس  هک  صرح »  » تشگ و ناطیـش  فارحنا  ببـس  هک  ّربکت » ، » هدش هدرمـش  زیچ 
هکلب دـش ، یمن  بوسحم  قلطم  هانگ  نآ  اب  تفلاخم  دوبن و  یمیرحت  یهن  کی  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ یهن  هک  تسا  تسرد  تشگ . شردارب 

ياهاذغ زا  زیهرپ  تهج  روتسد  ماگنه  هب  رامیب  هب  تبسن  بیبط  یهن  دننامه  دوب ، يداشرا  یهن  یعون  رگید  ریبعت  هب  ای  دوب و  یلوا » كرت  »
مک تروـص  هب  دـنچ  ره  عـمط  صرح و  تفـص  یلو  تفر ، یمن  زین  یلوا  كرت  راـظتنا  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ زا  لاـح  ره  هب  یلو  بساـنمان ،

تمحز هب  ناهج  نیا  رد  ار  شلـسن  وا و  هک  ییاطخ  دـش ، گرزب  ياطخ  نیا  ببـس  دوب و  هدرک  هنال  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ دوجو  رد  گـنر 
( مالسلا هیلع  ) بیعش موق  ناتـساد  هب  هراشا  هیآ  نیمّود  رد  تسا . یبلط  نوزف  صرح و  هرابرد  نآرق  رادشه  نیرت  نشور  دوخ  نیا  دنکفا و 

يوس هب  و  : » دیامرف یم  تشاداو ، وا  ینامـسآ  تامیلعت  راکنا  گرزب و  ربمایپ  نیا  اب  تفلاخم  هب  ار  اهنآ  یبلط  نوزف  صرح و  هک  دنک  یم 
فرط زا  ینشور  لیلد  دیرادن ، يدوبعم  وا  زج  هک  دیتسرپب  ار  ادخ  نم ! موق  يا  تفگ : میداتسرف ) ) ار مالسلا ) هیلع  ) بیعش ناشردارب  نیدم 

زا دـعب  نیمز  يور  رد  دـیهاکن و  يزیچ  مدرم  لاوما  زا  دـینک و  ادا  ار  نزو  هناـمیپ و  ّقـح  نیارباـنب  تسا  هدـمآ  امـش  يارب  ناـتراگدرورپ 
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ْمُهاَخَا َنَیْدَم  َیِلا  َو  «، ) دیتسه نامیا  اب  رگا  تسا  رتهب  امـش  يارب  نیا  دینکن . داسف  تسا  هدش  حالـصا  ایبنا ) توعد  نامیا و  وترپ  رد  ) هکنآ
اوُدِسُْفتَال َو  ْمُهَئاَیْـشَا  َساَّنلا  اوُسَْخبَتَال  َو  َناَزیِْملا  َو  َْلیَْکلا  اُوفْوَاَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنَِّیب  ْمُْکتَئاَج  ْدَق  ُهُْریَغ  َهِلا  ْنِم  ْمَُکل  اَم  َهللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اَی  َلاَق  ًاْبیَعُش 

تب كرـش و  تسخن  مالـسلا ) هیلع  ) بیعـش موـق  فارحنا  هیآ  نیا  قباـطم  َنِینِمْؤـُم .) ُْمْتنُک  ْنِا  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلَذ  اَهِحَالِْـصا  َدـَْعب  ِضْرـالا  ِیف 
اب هک  دـندوب  ایند  رب  صیرح  يردـق  هب  اهنآ  دوب ، نیمز  رد  داـسف  عومجم  رد  مدرم و  قوقح  ندرک  عیاـض  یـشورف و  مک  سپـس  یتسرپ و 
ای مینک  كرت  دندیتسرپ  یم  نامناردـپ  ار  هچنآ  هک  دـهد  یم  روتـسد  وت  هب  تزامن  ایآ  بیعـش ! يا  دـنتفگ  بیعـش  ناشربمایپ  هب  تحارص 
اَم اَِنلاَْومَا  ِیف  َلَعْفَن  ْنَا  َْوا  اَُنئَابآ  ُدـُبْعَی  اَم  َكُْرتَن  ْنَا  َكُُرمْأـَت  َُکتَالَـصَا  ُْبیَعُـش  اَـی  اُولاَـق  ( ؟ میهدـن ماـجنا  ناـملاوما  رد  میهاوخ  یم  ار  هچنآ 

روط نامه  هکلب  دش ، یمن  اهنآ  لاوما  ینوزف  ببس  اهنت  هن  مدرم  قوقح  بصغ  یشورف و  مک  هک  دوب  یلاح  رد  نیا   86 هحفص ( 1 ...() ُءاَشَن
، تشاذـگ یم  یتساک  هب  ار  لاوما  تفر و  یم  نایم  زا  یمومع  دامتعا  تشگ ، یم  رجنم  اهنآ  هعماج  داسف  هب  تسا ، هدرک  هراـشا  نآرق  هک 

هیلع ) دوواد ناـمز  هب  طوبرم  یناتـساد  هب  هراـشا  تاـیآ ، زا  شخب  نیمّوس  رد  داد . یم  سوکعم  هجیتن  اـهنآ  یبلط  نوزف  صرح و  نیارباـنب 
ردارب ود  هک : تسا  نینچ  ناتـساد  هصالخ  دنک ، یم  سکعنم  ار  صرح  زیگنا  ترفن  تشز و  ياه  هرهچ  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  مالـسلا )

وا اّما  مراد ، یکی  اـهنت  نم  دراد و  شیم  ُهن  دون و  نم  ردارب  نیا  : » تفگ اـهنآ  زا  یکی  دـندمآ  مالـسلا ) هیلع  ) دوواد دزن  تیاکـش  ناونع  هب 
ُهن دوـن و  بحاـص  هک  تسا  فاـصنا  نیا  اـیآ  ) تسا هدرک  هبلغ  نم  رب  نخـس  رد  راذـگاو و  نم  هـب  زین  ار  یکی  نـیا  هـک  دـنک  یم  رارـصا 

ٌۀَْجعَن َِیل  َو  ًۀَْـجعَن  َنوُعِْـست  َو  ٌعِْست  َُهل  یِخَا  اَذَـه  َّنِا  («، ) دـشاب هتخود  مشچ  شردارب  دنفـسوگ  اهنت  هب  دـشاب  ردارب  رگا  ًاصوصخم  دنفـسوگ 
اب وا  ًامّلسم  تفگ : دش و ) تحاران  دینش  ار  نخس  نیا  مالسلا ) هیلع  ) دوواد هک  یماگنه  ( ») 2 (.) ِباَطِْخلا ِیف  ِینَّزَع  َو  اَهِیْنلِفْکَا  َلاَقَف  ٌةَدِحاَو 

اهنت ( ») 3 ...(.) ِهِجاَِعن َیِلا  َِکتَْجعَن  ِلآؤُِسب  َکَمَلَظ  ْدََقل  َلاَق  «، ) تسا هدرک  متس  وت  رب  شیاهـشیم  هب  ندوزفا  يارب  وت  شیم  کی  تساوخرد 
هک نانآ  رگم  دننک ، یم  متس  رگیدکی  هب  روح ) مدوخ  هاوخدوخ و  صیرح و  ) ناتسود زا  يرایسب  يا ) هدش  متس  نیا  راتفرگ  هک  یتسین  وت 

لیذ رد  87 و  هحفص . 34 ص ، - 3 . 33 ص ، - 2 . 87 دوه ، یقرواپ 1 - تسا ». مک  نانآ  هّدع  اّما  دنراد ، حـلاص  لمع  دـنا و  هدروآ  نامیا 
هدجـس هب  درک و  شزرمآ  بلط  شراگدرورپ  زا  میا ، هدومزآ  ارجام ) نیا  اب   ) ار وا  اـم  درک : ناـمگ  مالـسلا ) هیلع  ) دوواد : » میناوخ یم  هیآ 

هچ ارجاـم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) دوواد نومزآ  هکنیا  رد  ( 1 () َباَنَا َو  ًاعِکاَر  َّرَخ  َو  ُهَّبَر  َرَفْغَتْـساَف  ُهاَّنَتَف  اَـمَّنَا  ُدُواَد  َّنَظ  َو  ;  ) دومن هبوت  داـتفا و 
ناهدـنامرف زا  یکی  رـسمه  هب  مالـسلا ) هیلع  ) دوواد تشاد  مشچ  هلئـسم  هب  طوـبرم  ار  نآ  فَّرحم  تاروـت  رد  تسا ، وـگتفگ  تـسا  هدوـب 

هب دناوتب  دـشاب و  دازآ  ات  دـنک  اهر  ار  وا  اّیروا  دوب  لیام  مالـسلا ) هیلع  ) دوواد دوب و  ییابیز  رایـسب  نز  هک  یّتِح » ياّیروا   » مان هب  شرکـشل 
نیا میناد  یم  هک  یلاح  رد  دـناد  یم  تشاد  يدّدـعتم  نارـسمه  ( مالـسلا هیلع  ) دوواد دوخ  هکنیا  اب  دـیآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) دوواد يرـسمه 
رارق یلومعم  یقالخا  حطس  کی  رد  هک  ییاهناسنا  هکلب  درادن  بسانت  یهلا  يایبنا  تسادق  اب  زگره  هک  تسا  یفارخ  ناتساد  کی  ناتساد 

( مالـسلا هیلع  ) دوواد شیامزآ  هک  تسا  نیا  یمالـسا  نارّـسفم  نایم  رد  روهـشم  دـنوش . یمن  یتشز  ياهراک  نینچ  بکترم  دنـشاب  هتـشاد 
يرواد هب  دـیوگب  ار  دوـخ  نانخـس  اوـعد  لـباقم  فرط  هکنآ  زا  شیپ  درک و  هـلجع  تواـضق  رد  وا  هـک  ارچ  دوـب  وا  تواـضق  هـب  طوـبرم 

ره دوخ  ياطخ  زا  مه  وا  دومرف ، هذخاؤم  ار  وا  تسنادن و  هتـسیاش  ار  یلوا  كرت  نیا  دـنوادخ  دوب ، قح  هب  وا  يرواد  دـنچ  ره  تساخرب ،
هبلغ ناسنا  رب  صرح  هک  یماـگنه  هک  تسا  نیا  تساـجنیا  رد  اـم  دوصقم  هچنآ  لاـح  ره  هب  درک . هبوت  دوبن  شیب  یلوا  كرت  کـی  دـنچ 
يرآ دنک . یم  شهوکن  ار  نآ  ینادجو  اب  ناسنا  ره  هک  دوش  یم  شحاف  ملظ  بکترم  دوخ  ناوتان  فیعـض و  ردارب  هب  تبـسن  یّتح  دـنک 
هراشا تایآ ، نیا  زا  شخب  نیمراهچ  رد  دنک . یم  راداو  اهمتس  ملظ و  نیرتدب  هب  ار  ناسنا  دسانـش و  یمن  يزرم  ّدح و  ایند  لام  رب  صرح 

رب مدرم  نیرت  صیرح  ار  اهنآ   » 88 هحفص . 34 ص ، یقرواپ 1 - دیامرف : یم  دنا  هتفرگ  رارق  دـیدش  شهوکن  دروم  هدـش و  دوهی  صرح  هب 
نتخودـنا رد  صیرح  اوُکَرْـشَا .) َنیِذَّلا  َنِم  َو  ةاَیَح  یَلَع  ِساَّنلا  َصَرْحَا  ْمُهَّنَدِـجََتل  َو  «، ) ناکرـشم زا  رت  صیرح  یّتح  یبای  یم  ایند  یگدـنز 

نییآ نید و  چـیه  هب  دـنبیاپ  هک  ناکرـشم  زا  اهنآ  هکنیا  بجع  یبلطراصحنا و  رد  صیرح  ایند و  ندرک  هضبق  رد  صیرح  اهتورث ، لاوما و 
اهنآ یلو  تشاد ، یمزاب  راک  نیا  زا  ار  اـهنآ  تسیاـب  یم  ینامـسآ  نییآ  تاـمیلعت  هک  یلاـح  رد  دـندوب ، رت  صیرح  زین  دـندوبن  ینامـسآ 
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رازه دندرک  یم  وزرآ  مادک  ره  هک  دنتـشاد  ایند  هب  هقالع  نانچ  اهنآ  . » دـنتفرگ یم  یـشیپ  زین  نید  یب  دارفا  رب  هک  دـندوب  صیرح  ردـقنآ 
متـس تهج  هب  هک  یهلا  تازاجم  زا  سرت  رطاخ  هب  ای  رتشیب ، تورث  يروآدرگ  يارب  ۀَنَـس .) َْفلَا  ُرَّمَُعی  َْول  ْمُهُدَـحَا  ُّدَوَی  «، ) دـننک رمع  لاس 
لباق دـندرک . یم  ینالوط  رمع  نینچ  يوزرآ  دـندوب ، هدـش  بکترم  ناـهانگ  یب  يزیرنوخ  اـی  مارح  ياـهتورث  يروآ  عمج  رد  هک  ییاـه 

رـصاعم خیرات  هتـشذگ ! زا  رت  هدرتسگ  رتدـیدش و  هکلب  دوش ، یم  هدـید  نانآ  رد  دـیدش  صرح  تشز  يوخ  نامه  زین  زورما  هکنیا  هّجوت 
، دنزادنا یم  هار  هب  نینوخ  ياهگنج  دنرادن ، ابِا  یتیانج  چـیه  زا  شیوخ  نالک  ياهتورث  مجح  هب  ندوزفا  يارب  اهنآ  هک  دـهد  یم  یهاوگ 
رتشیب و هحلـسا  شورف  يارب  دنزادنا و  یم  مه  ناج  هب  ار  ناگیاسمه  دننک ، یم  اپ  رب  داسف  هنتف و  شتآ  دنزیر ، یم  ار  ناهانگ  یب  ياهنوخ 
رب هجنپ  دوخ  تردـق  ياه  هیاپ  میکحت  يارب  دـنهد و  یم  ماجنا  دـشاب  هتخاس  ناشتـسد  زا  يراک  ره  رتشیب  يزودـنا  تورث  رّدـخم و  ّداوم 

صرح رابگرم  موش و  راثآ  دهاوخب  یـسک  رگا  دنرادن . ابا  نارگید  هب  تبـسن  یتمهت  غورد و  چیه  زا  هدنکفا و  ایند  یعمج  طابترا  لیاسو 
نیا هب  هراـشا  اـیوگ  ثحب ، دروم  هیآ  رد  هرکن ، تروص  هب  ةاـیح  هب  ریبعت  درگنب ! ار  ّتلم  موق و  نیا  لاـمعا  دـیاب  دـنیبب ، ار  یتـسرپ  اـیند  و 

ای تاناویح ؟ تایح  ای  یناسنا ؟ تایح  یگدـنز ، تایح و  مادـک  اّما  دـنربب ، تّذـل  دـننامب ، هدـنز  دـنهاوخ  یم  طقف  اهنآ  هک  تسا  تقیقح 
هکلب دـیوگ ، یمن  دوـهی  زا  نخـس  اـهنت  هیآ  نیا  نارّـسفم  زا  یـضعب  هتفگ  هب  درادـن . یتواـفت  اـهنآ  يارب  دـشاب  هچ  ره  ناـبایب ؟ ناگدـنرد 

. دنوش راتفرگ  دنداتفا  دوهی  موق  هک  ییاهبادرگ  نامه  رد  ادابم  دنـشیدنیب  یتسرپ  ایند  صرح و  تبقاع  رد  هک  دارفا  همه  هب  تسا  يرادشه 
فلاخم ار  اهنآ  هکنیا  لیلد  هب  اهنت  دنتـشک ، ار  ناربمایپ  زا  يرایـسب  دوهی ، هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  رد   89 هحفص

. دوب اهنآ  صرح  ياهدمایپ  زا  همه  اهنیا  دندرک و  فیرحت  تهج  نیمه  هب  ار  یهلا  تایآ  زا  يرایـسب  زین  دندید و  یم  ناشعورـشمان  عفانم 
یماگنه هدش ، هدـیرفآ  تقاط  مک  صیرح و  ناسنا  : » دـیامرف یم  هدرک ، یّلک  روط  هب  ناسنا  یتقاط  مک  صرح و  هب  هراشا  هیآ  نیمجنپ  رد 

َِقلُخ َناَْسنِْالا  َّنِا  «، ) دراد یم  غیرد  نارگید  زا  دزرویم و  لـخب  دـسر  وا  هب  يریخ  هک  یماـگنه  دـنک و  یم  یباـت  یب  دـسر  وا  هب  يّرـش  هک 
اهنآ زا  يرایـسب  هک  دـنا  هتفگ  يداـیز  یناـعم  عوله »  » يارب تغل  باـبرا  نارّـسفم و  ًاـعُونَم .) ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اَذِا  َو  ًاـعوُزَج  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اَذِا  ًاـعُولَه 

ای يربص ، مک  عزج و  صرح ، هدرک : رکذ  نآ  يارب  ینعم  راهچ  برعلا  ناسل  رد  هلمج  زا  تسا ، رگیدـکی  موزلم  مزال و  ای  مه  هب  کیدزن 
« عوزج  » لیخب و ینعی  حیحـش » ، » هلـصوح یب  رارق و  یب  ینعی  روجـض »  » صخـش ینعم  هب  ار  نآ  زین  نایبلا  عمجم  رد  عزج و  عون  نیرتدـب 

هرهب هب  لیامت  هّدام  نیا  یلـصا  هشیر  هک  تسا  دقتعم  قیقحتلا  مرتحم  هدنـسیون  تسا . هدرک  رکذ  صرحلا » دیدش   » هدـننک و یبات  یب  ینعی 
هک ینانخس  عومجم  زا  ( 1 .) تسا نیتسخن  هشیر  نیمه  راثآ  زا  همه  يربص ، مک  صرح و  عزج و  اّما  تساـه  تّذـل  اـه و  تمعن  زا  يریگ 
هک يریـسفت  عقاو  رد  لخب . یبات و  یب  صرح ، دـنک ، یم  هراشا  یقالخا  یفنم  هتکن  هس  هب  هژاو  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  دـش  هتفگ 
زا عوزج »  » اریز دریگ ; یم  رب  رد  ار  موهفم  هس  ره  دزاس و  یم  نشور  ار  هژاو  نیا  یعقاو  موهفم  تسا  هدمآ  الاب  هیآ  ود  رد  عوله »  » زا دعب 
هب  90 هحفص عله . هّدام  قیقحتلا ، یقرواپ 1 - تسا . صرح  لخب و  ینعم  هب  عنم »  » هّدام زا  عونم »  » و ندرک ، یباـت  یب  ینعم  هب  عزج »  » هداـم
هک تسا  صرح »  » تفگ ناوت  یم  دـنک . یم  شهوـکن  ار  عوزج  لـیخب و  صیرح و  دارفا  تسا و  تّمذـم  ماـقم  رد  قوـف  تاـیآ  لاـح  ره 

عزج و ببـس  هاگ  هک  تسا  صرح  نینچمه  دنک ، ظفح  دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  دـهاوخ  یم  صیرح  هک  ارچ  دوش ، یم  لخب »  » همـشچرس
. دنک یم  یبات  یب  دوش و  یم  شّوشم  لاح و  ناشیرپ  دـهد  تسد  زا  ار  دوخ  تاناکما  یـضعب  هاگ  ره  صیرح  هک  ارچ  دوش ، یم  یبات  یب 

دنوادخ میناد  یم  هک  یلاح  رد  هدش  هدیرفآ  صیاقن  نیا  اب  ناسنا  روطچ  هکنیا  اّما  تسا ، هدش  هدیرفآ  تافص  نیا  اب  ناسنا  دیوگ  یم  هیآ 
رارق وا  هار  رـس  رب  تسا  رـشب  تداعـس  هار  عنام  نیرتگرزب  هک  ار  یـصیاقن  نینچ  تسین  نکمم  هدـیرفآ و  تداعـس  يارب  ار  ناـسنا  میکح ،
هارمه نامیا  اب  یمدآ  تعیبط  رگا  دنشاب  نامیا  دقاف  هک  تسا  ییاهناسنا  هب  طوبرم  تافص  نیا  دنا : هتفگ  لاؤس  نیا  خساپ  رد  یضعب  دهد .

نیرتمک ربارب  رد  هک  تسا  یعیبط  دـیوگ  عادو  ناـمیا  اـب  هک  یماـگنه  یلو  دـش ، دـهاوخ  تواخـس  هلـصوح و  ربص و  زا  ینوناـک  ددرگ ،
زین دزیخرب و  تالکـشم  اب  گنج  هب  وا  رب  لّکوت  اب  دنک و  دامتعا  نآ  رب  هک  درادـن  یمکحم  هاگ  هیکت  اریز  دـنک ، یم  یبات  یب  تامیالمان 

تاـکرب اـهتمعن و  همه  همـشچرس  تسوا و  تسد  هب  بیغ  ياـه  هنازخ  دـیلک  هک  يدـنوادخ  فطل  هب  هک  ارچ  دوش ، یم  لـیخب  صیرح و 
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دوجو زین  لامتحا  نیا  دنک . یم  انثتـسا  نآ  زا  ار  نامیا  اب  نارازگزامن  هک  تسا  نآ  زا  دـعب  تایآ  ریـسفت  نیا  دـهاش  تسین . راودـیما  تسا 
و ( 9 دوه ، « ) روفک  » و سوؤب »  » و ( 72 بازحا ، « ) لوهج  » و مولظ »  » ار ناسنا  هک  ینآرق  تایآ  زا  رگید  يرایـسب  دننام  قوف  تایآ  هک  دراد 

دور یم  الاب  ردق  نآ  يدوعص  سوق  رد  هک  دشاب  هتشاد  ناسنا  دوجو  دُعب  ود  هب  هراشا  هدرمش ، ( 6 قلع ، « ) اهتمعن روفو  ماگنه  هب  رگنایغط  »
« ییابطابط همّالع   » موحرم دوش . یم  هدیـشک  نیلفاّسلا  لفـسا  هب  هک  دیآ  یم  نییاپ  ردق  نآ  یلوزن  سوق  رد  دـسر و  یم  نییّلع  یلعا  هب  هک 

یم تاذ  ّبح  ياـه  هخاـش  زا  تسا و  ناـسنا  یتاذ  هک  ندوب ) عوـله  (و  صرح دـیوگ : یم  دراد و  هنیمز  نیا  رد  يرگید  رظن  نازیملا »  » رد
ناسنا هک  تسا  يدرف  هب  رـصحنم  هلیـسو  دزیخ  یمرب  نآ  زا  تافـص  نیا  هک  تاذ  ّبح  هک  ارچ  تسین ، هدیهوکن  لیاذر  زا  لصا  رد  دشاب ،

هچنآ رد  ار  اهنآ  حیحص  ریبدت  اب  ناسنا  هک  تسا  هدیهوکن  مومذم و  یماگنه  تافـص  نیا  دنک ، یم  توعد  لماکت  تداعـس و  يوس  هب  ار 
طارفا بناج  هب  رگا  تسا و  تلیضف  دشاب  لادتعا  ّدح  رد  رگا  هک  تسا  یناسفن  تافص  ریاس  دننام  عقاو  رد  دریگن و  راک  هب  تسا  هتـسیاش 

نامیا و يوس  هب  ار  اهناسنا  نآرق  هک  دـهد  یم  ناشن  قوف  تایآ  لاـح  ره  هب   91 هحفـص تسا . تلیذر  هدیهوکن و  دوش  فرحنم  طیرفت  و 
زا نخـس  هیآ  نیمـشش  رد  دـناشنب . ورف  وا  نورد  رد  ار  عزج  لخب و  صرح و  شتآ  ات  دـنک  یم  توعد  وا  هار  رد  قافنا  شیاـین و  زاـمن و 

یگنسرگ یلاسکشخ و  راتفرگ  هنیدم  مدرم  هک  اهلاس  زا  یکی  رد  هکنیا  نآ  تسا و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  رـصع  رد  ییارجام 
تـسرد ناوراک  نیا  دورو  درک  یم  لمح  ییاذـغ  ّداوم  دوخ  اـب  هک  دـش  هنیدـم  دراو  ماـش  زا  یناوراـک  دـندوب ، ساـنجا  تمیق  شیازفا  و 

دورو مالعا  يارب  هک  دوب  لومعم  نامز  نآ  رد  دوب . هعمج  زامن  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  ياه  هبطخ  هعمج و  زور  اب  ناـمزمه 
یهورگ دنناسرب ، رازاب  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  مدرم  هک  دش  ببـس  رما  نیا  دنتخاون ، یم  ار  رگید  یقیـسوم  تالآ  دندز و  یم  لبط  ناوراک 

هب دوخ  زاین  نیمأت  يارب  هدرک و  اهر  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هبطخ  دندوب  هدرک  عامتجا  زامن  يارب  دجـسم  رد  هک  ناناملـسم  هزات  زا 
هرهب ناوراک  سانجا  زا  دـنور و  رازاب  هب  دنتـسناوت  یم  زین  زامن  زا  دـعب  تشادـن ، یترورـض  راـک  نیا  هک  یلاـح  رد  دنتفاتـش ، رازاـب  يوس 

تـسد هب  يارب  ار  هعمج  زامن  هک  ار  یناصیرح  دـش و  لزاـن  قوف  تاـیآ  دـندنام ، یقاـب  دجـسم  رد  نز  کـی  درم و  هدزاود  اـهنت  دـنریگب ،
نامـسآ زا  دنتفر  یم  زین  كدنا  هورگ  نیا  رگا  دومرف : ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ درک ، تّمذم  تخـس  دـندوب  هدرک  اهر  ایند  لام  ندروآ 

دوبن یگدـنز  یلـصا  ياهزاین  نیمأت  هلئـسم  رازاـب ، هب  موجه  هزیگنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  هیآ  نحل  زا  ( 1 .) دـیراب یم  مدرم  رب  گنس 
ریسفت رد  یقرواپ 1 - تراجت . غارس  هب  يزودنا  تورث  يارب  مه  یـضعب  دنتفر و  اهزاوآ  زاس و  غارـس  هب  يزاب  سوه  رـس  زا  یـضعب  هکلب 
نآرق لاح  ره  هب   92 هحفص تسا . هدمآ  يرصتخم  توافت  اب  ناتساد  نیا  هعمج  هروس  ریسفت  رد  رگید ، ریـسافت  زا  يرایـسب  نایبلا و  عمجم 

ار وت  دنتفر و  نآ  يوس  هب  دندش و  هدنکارپ  وت ) درگ  زا  ) دندید ار  يوهل  یمرگرـس  ای  تراجت  هک  یماگنه  : » دیوگ یم  ارجام  نیا  نایب  رد 
رد سپـس  ًاِمئاَق .) َكوُکََرت  َو  اَْهَیِلا  اوُّضَْفنا  ًاوَْهل  َْوا  ًةَراَِجت  اَْوأَر  اَذِا  َو  «، ) دـندرک اهر  يدوب  هداتـسیا  اـه ) هبطخ  ندـناوخ  يارب  ) هک یلاـح  رد 
ٌْریَخ ِهللا  َْدنِع  اَم  ُْلق  «، ) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  دنوادخ  تسا و  تراجت  وهل و  زا  رتهب  تسادخ  دزن  هچنآ  وگب  : » دیامرف یم  هیآ  لیذ 

يوس هب  هدرک ، اـهر  ار  شربماـیپ  ادـخ و  رکذ  زاـمن و  هک  یهورگ  نآ  ناـیم  رد  تسا  نکمم  َنِیقِزاَّرلا .) ُْریَخ  ُهللاَو  ِةَراَـجِّتلا  َنِم  َو  ِوْهَّللا  َنِم 
هّیهت يارب  یفاک  تقو  مه  اهنآ  دنچ  ره  ) دندز يراک  نینچ  هب  تسد  دوخ  يرورض  ياهزاین  يارب  ًاعقاو  هک  دنا  هدوب  يدارفا  دندیود ، رازاب 

دنشورفب و رت  نارگ  دنرخب و  ار  سانجا  هکنیا  دصق  هب  ناصیرح  زا  یهورگ  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  الاب  ریبعت  یلو  دنتـشاد ، دوخ  زاین 
رضحم رد  زامن  تداعس  زا  ار  دوخ  دندش و  هدیـشک  ناوراک  يوس  هب  دولآ ، سوه  ياه  هنحـص  هدهاشم  يارب  یهورگ  دنزودنیب و  یتورث 

يا هدننک  ازهتسا  نایوجبیع  زا  نخس  ثحب  دروم  تایآ  نیرخآ  نیمتفه و  رد  دنتخاس . مورحم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) یهلا ربمایپ  نیرتگرزب 
: دیامرف یم  دنـشک ، هّیرخـس  هب  ار  تسدیهت  نیتسار  نانمؤم  دـنهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  دـنا و  هدـش  رورغم  تورث ، لام و  رطاخ  هب  هک  تسا 

نآ ظفح  بقارم  ّتقد  هب  (و  دـنک یم  هرامـش  هدرک و  يروآدرگ  يزیچان  لاوما  هک  سک  نامه  يا ، هدـننک  هرخـسم  يوجبیع  ره  رب  ياو  »
وا غارـس  هب  یگرم  هن  ) تسوا یگنادواج  ببـس  شلاوما  هک  دنک  یم  نامگ  و  دـشاب ) هتـشاد  ار  نآ  مارح  لالح و  باسح  هکنآ  یب  تسا ،

َُهلاَـم َّنَا  ُبَسْحَی  ُهَدَّدَـع *  َو  ـالاَم  َعَمَج  يِذَّلَا  ةَزَمُّل *  ةَزَمُه  ِّلُِـکل  ٌلـْیَو  !(«، ) دوش وا  تورث  لاـم و  لاوز  ببـس  هک  يا  هثداـح  هن  دـیآ ، یم 
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ره هک  تساهنآ  دـیدش  علو  صرح و  هب  هراشا  تسا ، ناتـسرپایند  نیا  يوس  زا  لاوما  ندرک  شرامـش  هب  رظان  هک  هدَّدَـع »  » هلمج ُهَدَـلْخَا .)
َو الاَم  َعَمَج  يِذَّلَا  هلمج   93 هحفص دننک . یم  شرامش  ار  اهنآ  هتـسویپ  لیلد  نیمه  هب  دنرتشیب ، بلاط  زاب  دوش  یم  هدوزفا  ناشلاوما  رب  ردق 

رورغم تسم و  ناـنچ  ار  اـهنآ  اـیند  راشرـس  تورث  ینعی  تساـهنآ ، ندرک  ییوجبیع  و  زمل »  » و زمه »  » يارب ّتلع  هلزنم  هب  عـقاو  رد  ُهَدَّدَـع 
هب هکلب  تسا ، ینادواج  اهتورث  نیا  اهنت  هن  دـننک  یم  نامگ  دـنریگ و  یم  ءازهتـسا  هّیرخـس و  داب  هب  ار  نامیا  اب  تسدـیهت  دارفا  هک  هتخاس 

بیاجع و ناتـسرپایند  لاح  یـسررب  دروخ »! یم  مه  رب  ماـّیا  رتفد  یمیـسن  زا   » هک یلاـح  رد  دـهد  یم  یگنادواـج  گـنر  بآ و  زین  اـهنآ 
يرهاظ و مولع  رد  هکنیا  اب  میراد  غارس  ار  نانآ  زا  یـضعب  دنک ، یم  توهبم  تام و  ار  یمدآ  لقع  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  ییاه  یتفگش 

دیهاوخ یم  هچ  تورث  نیا  اب  امـش  دش  یم  لاؤس  اهنآ  زا  هک  یماگنه  دنتـشادن و  تورث  يروآ  عمج  زج  یفدـه  دـندوب ، هتفر  شیپ  يّدام 
کی هک  میتسه  شوخلد  نیا  زا  ام  دـنتفگ : یم  خـساپ  رد  هن ... دـیور و  یم  یحیرفت  ياهترفاسم  هن  دـیا  هداد  هداوناـخ  لیکـشت  هن  دـینکب ،

! دوش هدودزفا  ام  لاوما  ماقرا  رب  رفص » »

ییاهن هجیتن 

یگتخاـبلد و یتسرپاـیند و  زآ و  صرح و  هلئـسم  هـک  مـیریگ  یم  هجیتـن  نـینچ  دـش  رکذ  نآ  رب  هـک  يریـسفت  قوـف و  تاـیآ  عوـمجم  زا 
ریـسم رد  نیقی  هب  تسا و  داـسف  ّرـش و  عاونا  هیاـم  هدـیهوکن و  كاـنرطخ و  رایـسب  نآرق  هاگدـید  زا  يّداـم  بهاوـم  هب  تبـسن  یگدادـلد 

. دوش یم  بوسحم  عناوم  نیرتگرزب  زا  قالخا  لماکت  يزاسدوخ و 

یمالسا ثیداحا  رد  یتسرپایند  صرح و 

هراشا

رایـسب ياهدـمآ  یپ  راثآ و  هدـش و  عقاو  ثحب  دروم  عیـسو  روط  هب  یمالـسا ، ثیداـحا  رد  نآ  ینعم  مه  فدارتم و  ظاـفلا  صرح و  هژاو 
ربماـیپ زا  یثیدـح  رد  94 1 ـ هحفــص مینارذــگ : یم  رظن  زا  لـیذ  رد  هدرک  نـیچلگ  ار  یــشخب  هـک  تـسا  هدــیدرگ  رکذ  نآ  يارب  یفنم 

ٌةَزیِرَغ َصْرِْحلا  َو  َلُْـخْبلا  َو  َْنبُْجلا  َّنَا  ُِّیلَع ! اَـی  ْمَلِْعا  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  هب  هک  میناوـخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
یم هصـالخ  ادـخ ) هب  ) نظ ءوس  رد  همه  دنتـسه و  هزیرغ  کـی  صرح ، لـخب و  سرت و  هک  یلع ! يا  نادـب  ِّنَّظلا ;! ُءوُـس  اَـهُعَمْجَی  ٌةَدِـحاَو 
ماما هک  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  اـجنآ  تسا  هدـمآ  هغـالبلا  جـهن  رد  رتشا  کـلام  ناـمرف  رد  يرگید  تروص  هب  ینعم  نیمه  2 ـ ( 1 !«) دنوش
ٌِزئاَرَغ َصْرِْحلا  َو  َْنبُْجلا  َو  َلُْخْبلا  َّنِا  : » دـیازفا یم  سپـس  دراد ، یم  رذـحرب  ناصیرح  وسرت و  دارفا  نالیخب و  اب  تروشم  زا  ار  رتشا  کـلام 
یسک ( 2 !«) تسادخ هب  ّنظ  ءوس  نآ  دـنراد و  هشیر  کی  هک  دنتـسه  یفلتخم  زیارغ  صرح ، سرت و  لخب و  ِهللاِاب ; ِّنَّظلا  ُءوُس  اَهُعَمْجَی  یَّتَش 
دشاب هتـشاد  هداد ، رگـشالت  ناگدنب  يزور  قزر و  نیمأت  هرابرد  هک  ییاه  هدعو  ماجنا  هب  تبـسن  وا  تردق  راگدرورپ و  هب  ّنظ  نسح  هک 
یمن يزیچ  ره  زا  تهج  یب  دراد  وا  تایانع  فاطلا و  ادـخ و  رب  لّکوت  هک  یـسک  نآ  و  دـنز . یمن  صرح  لاوما  يروآ  عمج  يارب  زگره 

تافـص ءامـسا و  هب  دشاب و  لماک  وا  دیحوت  هک  یـسک  يرآ  دزرو . یمن  لخب  تسا  راودیما  وا  فطل  تمحر و  هب  هک  سک  نآ  و  دسرت .
نطاب رد  یلو  تسا  هلیذر  تافـص  زا  تفـص  هس  رهاظ  رد  هک  دوش  یمن  فیثک  هناگ  هس  ياهوخ  نیا  راتفرگ  دـشاب  دـقتعم  یهلا  يانـسُح 

(. یکی نطاب  رد  دندّدعتم و  رهاظ  رد  هک  ارچ  یّتش ; زیارغ  هاگ  هدش و  قالطا  اهنآ  هب  هدحاو  هزیرغ  هاگ  لیلد  نیمه  هب  (و  دنراد هشیر  کی 
صرح ِبَعَّتلا ;! ُۀـّیِطَم  ُصْرِْحلا  : » دومرف ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  نانچ  دـنک ، یم  یمیاد  بعت  جـنر و  راتفرگ  ار  ناـسنا  اـیند  رد  صرح » « ـ 3
تمحز جـنر و  هیاـم  صرح  ِدَّبَؤُْملا ; ُءاَـنَع  ُصْرِْحلا   » تسا هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ریبعت  رد  4 ـ ( 3 !«) تسا تمحز  جـنر و  بکرم 
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ثیدـح مکحلا ، ررغ  - 3 همان 53 . هغالبلا ، جـهن  - 2 هرامش 3139 . هحفص 588 ، دـلج 1 ، همکحلا ، نازیم  یقرواپ 1 - ( 1 «.) تسا يدبا 
درد و رپ  یگدـنز  میوش و  قیقد  ناصیرح  لاوحا  رد  یمک  هاگ  ره   95 هحفص هرامش 3596 . هحفص 586 ، دلج 1 ، همکحلا ، نازیم  ; 820

یم اهر  دنریگب  يا  هرهب  نآ  زا  هکنآ  یب  دننک و  یم  يروآدرگ  ار  یلاوما  دنود و  یم  زور  بش و  هک  مینک  یسررب  ار  اهنآ  تّقشم  جنر و 
كاخ ای  دنک  رپ  تعانق  ای  ار  تسود  ایند  گنت  مشچ  تفگ : يدعـس : هتفگ  هب  میوش و  یم  رتانـشآ  الاب  مالک  قدص  هب  دنور ، یم  دننک و 

نتخودـنا عمج و  يارب  ًامئاد  لیلد  نیمه  هب  دوش ، یمن  ریـس  زگره  صیرح  ناسنا  5 ـ  تسا . ثیداـحا  نیمه  زا  سبتقم  عقاو  رد  هک  روگ !
: دـیامرف یم  يرگید  ياـنعم  رپ  نخـس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  دریگ ، یمن  هرهب  نآ  زا  شدوخ  یّتح  دـنک و  یم  شـالت  تورث 

يانغ زا  یناسک  اـهنت  6 ـ  ( 2 !«) دوش کلام  ار  اـیند  ماـمت  دـنچ  ره  تسا  ریقف  صیرح  مدآ  اَهِرِیفاَذَِـحب ;! اَْینُّدـلا  َکَـلَم  َْول  َو  ٌریِقَف  ُصیِرَْحلا  »
: دـیامرف یم  يرگید  نخـس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  الوم  هک  هنوگ  نامه  دنـشابن ، صرح  ریـسا  هک  دـنوش  یم  دـنم  هرهب  نورد 

صرح 7 ـ ( 3 !«) دشابن صرح  لاگنچ  ریسا  هک  تسا  یسک  يزاین  یب  رتالاب  اه  يزاین  یب  همه  زا  ًاریِسَا ;! ِصْرِْحِلل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  یَنِْغلا  یَنْغَا  »
زین يّدام  تکاله  تاقوا  زا  يرایسب  رد  هک  يونعم  تکاله  طقف  هن  دنکفا ، یم  تکاله  هب  ار  ناسنا  ماجنارس  ایند  لاوما  يروآ  عمج  يارب 

!; ْمُکاَِکلْهُم اَمُه  َو  ْمُکَْلبَق  َناَک  ْنَم  اَکَلْهَا  َمَهْرِّدلا  َو  َراَنیِّدلا  َّنِا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  دراد ، هارمه  هب 
زور هـب  زور  صیرح  مدآ  8 ـ  ( 4 !«) دننک یم  كاله  زین  ار  امـش  دـندرک  كاله  ار  امـش  ناینیـشیپ  هرقن ) الط و  ياه  هّکـس  ) مهرد رانید و 
هیلع ) رقاب ماما  تاملک  رد  یبلاج  رایـسب  لاثم  رد  هکناـنچ  ددـنب ، یم  دوخ  يور  هب  ار  تاـجن  هار  هک  اـجنآ  اـت  دـنک  یم  رتراـتفرگ  ار  دوخ 
یَّتَح ِجوُرُْخلا ! َنِم  اََهل  َدَْـعبَا  َناَک  ًاَّفل  اَهِـسْفَن  یَلَع  ِّزَْقلا  َنِم  ْتَداَدْزا  اَمَّلُک  ِّزَْقلا ، َِةدُود  ُلَثَم  اَْینُّدـلا  یَلَع  ِصیِرَْحلا  ُلَـثَم  : » تسا هدـمآ  مالـسلا )

( دنک یم  رت  میخـض  ار  هلیپ  (و  دنت یم  دوخ  فارطا  رب  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  مشیربا  مرک  دـننام  ایند  هب  تبـسن  صیرح  مدآ  ًاّمَغ ;! َتوُمَت 
نازیم ; ثیدـح 982  مکحلاررغ ، یقرواـپ 1 - ( 1 !«) دریم یم  دوـخ  هـلیپ  نورد  رد  ماجنارــس  دوـش و  جراـخ  نآ  زا  دـناوت  یم  رت  تـخس 

-3 هرامش 3615 . هحفص 587 ، دـلج 1 ، همکحلا ، نازیم  ثیدح 1753 ; مکحلاررغ ، - 2 هرامش 3592 . هحفص 586 ، دلج 1 ، همکحلا ،
ثیدح 6، هحفص 316 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 4 اهیلع .» صرحلا  ایندـلا و  ّبح   » باب ثیدح 76 ، هحفص 316 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا 

نییاپ مدرم  راظنا  رد  ار  وا  شزرا  دنکـش و  یم  مه  رد  ار  ناسنا  ّتیـصخش  زآ  صرح و  96 9 ـ هحفـص اهیلع .» صرحلا  ایندلا و  ّبح   » باب
یب دروآ ، یم  نییاـپ  ار  یمدآ  ردـق  صرح  ِِهقْزِر ;! ِیف  ُدـیِزَیَالَف  ِلُـجَّرلا ، َرْدَـق  ُصُْقنَی  ُصْرِْحلا  : » دـیامرف یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دروآ ، یم 

مدـع هلمج  نآ  زا  دوـش و  یم  يرگید  تشز  ناـهانگ  همـشچرس  هک  تـسا  يروـما  زا  صرح  10 ـ ( 2 !«) دـیازفیب وا  قزر  رب  يزیچ  هـکنآ 
هیلع ) یلع ناـنمؤمریما  لـیلد  نیمه  هب  تساهمتـس ، ملظ و  عاونا  هب  ندـش  هدولآ  مدرم و  قوقح  هب  مارتحا  كرت  مارح و  لـالح و  تاـعارم 
ََکل ُنِّیَُزی  ًاصیِرَح  َِکتَرَوْشَم  ِیف  َّنَلِخْدـُتَال  : » دوب نیا  داد  رتشا  کلام  هب  دوخ  فورعم  نامرف  رد  هک  یّمهم  ياهروتـسد  هلمج  زا  مالـسلا )

یم تنیز  وـت  رظن  رد  ار  يرگمتـس  هـب  لـیامت  وا  هـک  ارچ  نـکم  باـختنا  دوـخ  رواـشم  ناوـنع  هـب  ار  صیرح  مدآ  زگره  ِرْوَْجلاـِب ;! َهَرَّشلا 
رد اهرظن  رد  ار  وا  ّتیصخش  دنک ، یم  رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  دراد ، يرابنایز  كانرطخ و  رایسب  ياهدمایپ  صرح  بیترت ، نیدب  ( 3 !«) دهد

رترود تداعس  زا  زور  هب  زور  دوش ، یم  هدولآ  يرگید  گرزب  ناهانگ  هب  صرح ، رطاخ  هب  وا  دریگ ، یم  وا  زا  ار  شمارآ  دنکـش ، یم  مه 
، مکحلاررغ یقرواپ 1 - ددرگ . یم  هابت  وا  يایند  نید و  هملک  کی  رد  دوش و  یم  راـتفرگ  لـیلذ و  ریـسا و  يا  هدـنب  نوچمه  ددرگ و  یم 

97 هحفص همان 53 . هغالبلا ، جهن  - 3 ثیدح 6628 . مکحلاررغ ، - 2 هحفص 294 . ررغلا ، فینصت  ثیدح 1550 ;

صرح فیرعت  1 ـ

. دزوـمآ یم  اـم  هب  ار  يا  هزاـت  ياـه  هتکن  نآ  قـیقد  موـهفم  هب  هّجوـت  یلو  تسا ، نشور  همه  رب  ـالامجا  صرح »  » موـهفم ینعم و  هچ  رگ 
ماگنه هب  سابل  ندرشف  ینعم  هب  لصا  رد  هژاو  نیا  دیوگ : یم  دناد و  یم  يزیچ  هب  لیامت  تّدش  ینعم  هب  ار  صرح  تادرفم »  » رد بغار » »
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، دراد صرح  فیرعت  رد  یبلاج  رایـسب  ریبعت  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  تسا ! نآ  رب  یـصوصخم  بوچ  ندـیبوک  هلیـسو  هب  وشتـسش 
ار یمک  زیچ  ناسنا  هک  تسا  نآ  صرح  ِرِیثَْکلا ;! ِۀَـعاَضِِاب  ِلِیلَْقلا  ُبَلَط  َوُه  : » دومرف تسیچ ؟ صرح  دندیـسرپ : شترـضح  زا  هک  یماـگنه 

یم هّیوهـش  هّوق  هب  ّقلعتم  یقالخا و  لیاذر  زا  ار  صرح  قالخا ، ياملع  ( 1 !«) دهد یم  تسد  زا  هک  ار  يرایسب  زیچ  ربارب  رد  دنک  وجتـسج 
زا دراد و  یماو  دوخ  جایتحا  زا  شیب  نتخودـنا  هب  ار  ناسنا  هک  یناـسفن  تسا  یتفـص  صرح  : » دـنیوگ یم  نینچ  نآ  فیرعت  رد  دـنناد و 

نوچمه تسادیپان و  نآ  ياه  هنارک  هک  دنام  یم  ینابایب  هب  صرح  تسا ، هدـننک  هارمگ  قالخا  زا  هکلهم و  تافـص  زا  ایند و  ّبح  بعش 
التبم هک  دنام  یم  یـسک  هب  صیرح » . » دسر یمن  نآ  رخآ  هب  دور  یم  شیپ  نآ  رد  صیرح  ردق  ره  هک  تساهتنا  یب  كانتـشحو  نیمزرس 

هب رگا  الثم  دریذپ ، یمن  ار  یقطنم  لیلد  چیه  صیرح » . » دنیشن یمن  ورف  وا  یگنشت  دماشآ  یم  بآ  هچره  تسا  هدش  ءاقـستسا  يرامیب  هب 
رطاـخ هب  لاـم  يروآ  عمج  يارب  َعلَو  شـالت و  همه  نیا  هدـنامن ، یقاـب  وـت  رمع  زا  يزیچ  يا و  هدرک  رمع  لاـس  داتـشه  هک  دوـش  هتفگ  وا 

شیازفا اب  ناسنا  یهاگ  سکع ، هب  هکلب  دـشک ، یمن  دوخ  راـک  زا  تسد  مه  زاـب  درادـن  لاؤس  نیا  يارب  یخـساپ  هکنیا  نیع  رد  تسیچ !؟
: تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) مرکا ربمایپ  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  هکنانچ  دوش ، یم  رت  صیرح  طـخ ، رخآ  هب  ندـش  کـیدزن  لاـس و  نس و 
صرح و ددرگ : یم  ناوـج  وا  رد  تفـص  ود  اـّما  دوـش  یم  ریپ  ناـسنا  ِلَـمالا ;! ُلوُـط  َو  ُصْرِْحلا  ِناَتَلْـصَخ : ِهـِیف  ُّبُـشَی  َو  َمَدآ  ُنـْب  ُبیُِـشی  »

98 هحفص هحفص 22 . دلج 70 ، راونالاراحب ، - 2 صرح . هّدام  راحبلا ، ۀنیفس  یقرواپ 1 - ( 2 !«) ینالوط ياهوزرآ 

رشب یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  صرح  موش  راثآ  2 ـ

حرـش و هنوگره  زا  ار  ام  اهنآ  هعلاطم  دوب و  هدـش  نییبت  یبوخ  هب  صرح  ءوس  راثآ  دـمآ ، حورـشم  روط  هب  ـالبق  هک  یتاـیاور  تاـیآ و  رد 
یمن ریس  زگره  صیرح  2 ـ دزاس . یم  راتفرگ  يدبا  تمحز  جنر و  هب  ار  ناسنا  صرح  1 ـ هکنیا : هلمج  زا  دزاس ، یم  زاین  یب  رگید  ریسفت 

، دریم یم  ناریقف  نوچمه  دنک و  یم  یگدنز  ناریقف  نوچمه  صیرح  3 ـ تسا . ریقف  زاب  ددرگ  ایند  مامت  کلام  رگا  لیلد  نیمه  هب  دوش و 
هب یگتخابلد  رطاخ  هب  صیرح  صخـش  اریز  دـنکفا ، یم  تکاله  هب  ار  ناـسنا  صرح  4 ـ دوش . یم  هبـساحم  تمایق  رد  اـینغا  نوچمه  یلو 

ار دوـخ  زور  هـب  زور  صیرح  مدآ  5 ـ  دزاـت . یم  شیپ  هب  باتـش  هلجع و  اـب  دـنیب و  یمن  دراد  دوـجو  وا  فارطا  رد  هـک  ار  یتارطخ  اـیند 
یم نییاـپ  اـهرظن  رد  ار  وا  شزرا  دزیر و  یم  ار  ناـسنا  يوربآ  صرح  6 ـ  ددنب . یم  دوخ  رب  ار  تاجن  هار  ماجنارـس  دـنک و  یم  رتراتفرگ 

ریجنز هک  يریسا  نوچمه  دراذگ و  یم  رانک  ار  یعامتجا  تاظحالم  یّتح  دوخ  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  صیرح  صخـش  هک  ارچ  دروآ ،
ملظ و تناـیخ ، غورد ، ناـهانگ : عاونا  هب  هدولآ  ار  ناـسنا  صرح ، 7 ـ دوش . یم  هدیـشک  وس  نآ  وـس و  نیا  هب  دنـشاب  هدـنکفا  وا  ندرگ  هب 
ار ناسنا  صرح ، 8 ـ  دسر . یمن  شدوصقم  هب  دنک  تیاعر  ار  ادخ  مارح  لالح و  دـهاوخب  رگا  هک  ارچ  دـنک ، یم  نارگید  قوقح  بصغ 

هجنکـش یتحاران و  اب  مأوت  یگدنز  دیامن و  یم  بلـس  وا  زا  ار  شمارآ  دنک ، یم  کچوک  ادـخ  ناگدـنب  رظن  رد  دزاس ، یم  رود  ادـخ  زا 
. نارگید نآ  زا  شا  هدافتـسا  دوس و  تسوا و  نآ  زا  شتّیلوؤسم  تمحز و  هک  دزودنا  یم  ار  یلاوما  صیرح  9 ـ دروآ . یم  راب  هب  وا  يارب 

99 هحفص دشاب . یم  ّنظ  ءوس  نیا  دیدشت  شلوصحم  تسادخ و  هب  ّنظ  ءوس  هجیتن  صرح  10 ـ

! نورد يانغ  3 ـ

زا درک ، ادیپ  ناج  نورد  رد  دـیاب  ار  انغ  هشیر  هک  یلاح  رد  دـیوج  یم  نورب  رد  ار  يزاین  یب  انغ و  صیرح  هک  تسا  هّجوت  لباق  هتکن  نیا 
هب ادخ  هچنآ  هب  دشاب و  هاتوک  تیاهوزرآ  هک  تسا  نیا  تفگ : خساپ  رد  تسیچ ؟ يزاین  یب  انغ و  تقیقح  دش  لاؤس  نادنمشناد  زا  یکی 

ناـنمؤمریما زا  مه  هدـش و  لـقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  مه  هک  ییاـنعم  رپ  رایـسب  ثیدـح  رد  يوـش . یـضار  تسا  هداد  وـت 
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لوسر زا  يرگید  ریبـعت  رد  ( 1 «.) تسا ناسنا  حور  يزاـین  یب  يزاـین ، یب  نیرتهب  ِسْفَّنلا ; یَنِغ  َینِْغلا  ُْریَخ  : » میناوخ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
زین زاین  رقف و  تسا ، ناسنا  ناج  نورد  رد  يزاـین  یب  اـنغ و  ِْبلَْقلا ; ِیف  ُْرقَْفلا  َو  ِْبلَْقلا ، ِیف  یَنِْغلا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ
زاین یب  حور  رگا  تسا و  ریقف  زاب  دنهدب  ناسنا  هب  ار  ایند  مامت  دشاب ، هنـسرگ  صرح  رطاخ  هب  حور  رگا  يرآ  ( 2 «.) تسوا ناج  نورد  رد 

. تسا زاین  یب  دنریگب  وا  زا  ار  ناهج  مامت  ددرگ ، باریس  و 

حودمم مومذم و  صرح  4 ـ

یم نهذ  هب  يّدام  تاوهـش  ریاس  ماـقم و  تورث ، لاـم ، رب  صرح  نآ  زا  دوش  یم  قـالطا  هاـگره  دراد و  یفنم  راـب  ـالومعم  صرح »  » هژاو
نیا هاگ  یلو  تسا . هدـیهوکن  مومذـم و  ًامومع  هک  دور  یم  راک  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هژاو  نیا  ًاـبلاغ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  دـسر ،

رد نآ  دوش و  یم  بوسحم  یتلیـضف  هکلب  تسین  هلیذر  قالخا  ءزج  اهنت  هن  تسا ، شیاتـس  هتـسیاش  هک  دور  یم  راـک  هب  يدراوم  رد  هژاو 
هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  لیاضف  زا  یکی  دیجم  نآرق  دور . راک  هب  ریخ  ياهراک  هب  دـیدش  هقالع  دروم  رد  تفـص  نیا  هک  تسا  ییاج 
ْمُِّتنَع اَم  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَئاَج  ْدََقل  : » دیامرف یم  درمـش ، یم  یهارمگ » زا  اهنآ  تاجن  مدرم و  تیاده  رب  صرح   » ار هلآو )

رب رارـصا  تسا و  تخـس  وا  رب  امـش  ياهجنر  هک  دـمآ  ناـتیوس  هب  امـش  دوخ  زا  یلوسر  نیقی  هب  ٌمیِحَر ; ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملاـِب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح 
ثیدح 4949. مکحلاررغ ، هحفـص 394 ; قودص ، یلاما  یقرواپ 1 - ( 1 «.) تسا نابرهم  فوئر و  نانمؤم  هب  تبـسن  دراد و  امـش  تیاده 
اَم َو  ُّلُِضی  ْنَم  يدـْهَیَال  َهللا  َّنِاَف  ْمُهاَدُـه  یَلَع  ْصِرَْحت  ْنِا  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد   100 هحفص هحفص 68 . دـلج 69 ، راونالاراحب ، - 2

( شتشز تافص  لامعا و  رطاخ  هب  هک  ) ار یسک  دنوادخ  هک ) ارچ  درادن  يدوس  ) یـشاب صیرح  اهنآ  تیاده  رب  ردق  ره  َنیِرِـصاَن ; ْنِم  ْمَُهل 
هدــمآ زین  دــیجم  نآرق  زا  يرگید  تاـیآ  رد  ینعم  نـیا  هیبـش  ( 2 «.) تشاد دـنهاوخن  یناروای  اـهنآ  دـنک و  یمن  تیادـه  هتخاـس ، هارمگ 
دراوـم رد  صرح »  » هژاو زین  یمالـسا  تاـیاور  رد  تسا . هتفر  راـک  هب  زین  نآ  یفنم  قیداـصم  رد  هژاو  نیا  دـیجم  نآرق  رد  هـّتبلا  ( 3 .) تسا
تافـص ناـیب  نمـض  ماّـمه  فورعم  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  دراد . تبثم  راـب  هک  تسا  هـتفر  راـک  هـب  ییاـج  رد  يداـیز 

رد تردـق  ناراکزیهرپ ) ) نانآ ياه  هناشن  زا  ْملِع ; ِیف  ًاصْرِح  َو  نیِد  ِیف  ًةَُّوق  َُهل  يَرت  َکَّنَا  ْمِهِدَـحَا  ِۀَـمَالَع  ْنِمَف  : » دـیامرف یم  ناراـکزیهرپ 
ای داهج ، رد  صرح  ای  هقف  رد  صرح  نامیا ، اب  ناسنا  ياـه  هناـشن  زا  يدّدـعتم  تاـیاور  رد  ( 4 .«) تسا شناد  بسک  رد  صرح  و  نـید ...
ِیف ِۀَِـسفاَنُْملاَک  َصْرِح  َـال  : » میهد یم  ناـیاپ  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ماـما  زا  یثیدـح  اـب  ار  نخـس  نـیا  ( 5 .) تـسا هدـش  رکذ  اوـقت  رد  صرح 
يا هدرتسگ  موهفم  صرح  نیارباـنب  ( 6 !«) تسین ادخ ) دزن  رد  الاب  ) تاجرد هب  لوصو  رد  رگیدـکی  اب  تباقر  زا  رترب  یـصرح  ِتاَجَرَّدـلا ;!

حودمم و دشاب  تداعـس  ریخ و  قیرط  رد  رگا  هک  تسا  نآ  هب  لوصو  يارب  هداعلا  قوف  شالت  يزیچ و  هب  هقالع  تّدـش  ینعم  هب  هک  دراد 
، فسوی - 3 . 37 لحن ، - 2 . 128 هبوت ، یقرواپ 1 - دراد . یفنم  راب  هژاو  نیا  ًابلاغ  یلو  تسا ، مومذـم  دـشاب  یتسرپاـیند  قیرط  رد  هاـگره 

نازیم - 6 ثیدح 18 . هحفص 294 ، ثیدح 3 و  هحفص 271 ، دلج 64 ، راونالاراحب ، - 5 هبطخ 193 . هغالبلا ، جهن  - 4 . 129 ءاسن ، ;  103
101 هحفص ثیدح 3646 . هحفص 589 ، دلج 1 ، همکحلا ،

« صرح  » نامرد قرط  5 ـ 

ندش نک  هشیر  نودب  هک  ارچ  میورب ، نآ  ياه  هشیر  لماوع و  غارس  هب  دیاب  ینامسج ، يرامیب  کی  یساسا  نامرد  يارب  هشیمه  میناد  یم 
ار دوخ  یتّدـم  زا  دـعب  زاب  میناشوپب  ار  نآ  راثآ  نّکـسم  ياهوراد  اب  ّتقوم  روط  هب  رگا  تسا و  رارقرب  یقاب و  نانچمه  جـیاتن  لـماوع ، نآ 

هنوگ نامه  میناکـشخب . ار  اه  هشیر  سپـس  دوش ، یبای  هشیر  دیاب  ًامتح  تسا  هنوگ  نیمه  نیقی  هب  زین  یقالخا  ياهیرامیب  دـهد . یم  ناشن 
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هک تسوا  رب  لّـکوت  مدـع  ادـخ و  هب  ّنظ  ءوس  صرح ، ياـه  هشیر  زا  یکی  دوـب ) هدـمآ  زین  یمالـسا  ثیداـحا  رد  (و  دـش هراـشا  ـالبق  هک 
َكِدَِیب  ) نومضم هب  ار  اه  یکین  همه  دیلک  دناد و  یم  قزار  رداق و  ار  ادخ  هک  یسک  دنک . یم  یلاعفا  دیحوت  ياه  هیاپ  لزلزت  هب  تشگزاب 

نامیا هک  یـسک  تشاد . دهاوخن  يّدام  رگید  بهاوم  لام و  عمج  رد  صرح  دـنیب ، یم  وا  تسد  رد  (( 1) ٌریِدَق ءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِا  ُْریَْخلا 
تسادخ دزن  هچنآ  اّما  دوش  یم  یناف  تسامـش  دزن  هچنآ  ( 2 ... ;) قَاب ِهللا  َْدنِع  اَم  َو  ُدَْفنَی  ْمُکَْدنِع  اَم   » مایپ دراد و  یهلا  ياه  هدـعو  هب  لماک 

. دراد هللا  لـیبس  یف  قاـفنا  رد  صرح  لاـم ، يروآ  عمج  رد  صرح  ياـج  هب  تسا ، هتفریذـپ  هدینـش و  ناـج  شوـگ  هب  ار  دـنام » یم  یقاـب 
هک دیآ  یم  ناسنا  غارس  هب  يرامـش  یب  هلیذر  تافـص  ددرگ  لزلزتم  ناسنا  دوجو  رد  یلاعفا  دیحوت  هژیو  هب  نامیا ، ياه  هیاپ  هک  یماگنه 

ياه هشیر  زا  رگید  یکی  تساخرب . نآ  اـب  هلباـقم  هب  دـیاب  ناـمیا  ياـه  هیاـپ  تیوقت  اـب  سپ  تسا ، صرح  اـهنآ  نیرت  كاـنرطخ  زا  یکی 
، دنز یم  مه  رب  یگدنز  مامت  رد  ار  وا  شمارآ  صرح ، دنادب  ناسنا  رگا  دشاب . یم  نآ  ياهدـمآ  یپ  هب  تبـسن  يربخ  یب  لهج و  صرح ،

یم ببـس  صرح  دزاس ، یم  فیفخ  راوخ و  راظنا  رد  دبوک و  یم  مه  رد  ار  وا  ّتیـصخش  صرح  تسوا ، یمیاد  بعت  جنر و  هیام  صرح 
اهنآ باسح  تمایق  رد  دنک ، هریخذ  نارگید  يارب  ار  شلاوما  دشکب و  تمحز  وا  دنک ، یم  یگدـنز  ناریقف  نوچمه  انغ  نیع  رد  هک  دوش 

رد صیرح  رگا  يرآ   102 هحفص . 96 لحن ، - 2 . 26 نارمع ، لآ  یقرواپ 1 - دنربب . ار  نآ  تّذل  نارگید  ایند  رد  یلو  دـهد ، سپ  دـیاب  ار 
هـس صرح  يرامیب  يوراد  دیوگ : یم  ءاضیبلا » ُۀّجحملا   » رد یناشاک  ضیف  موحرم  دراذگ . یم  رثا  وا  حور  رد  ًاعطق  دشیدنیب  اهدمایپ  نیا 

یـسک اریز  یگدـنز ، ياه  هنیزه  رد  يور  هنایم  داصتقا و  تسخن  دوش . یم  زیچ  جـنپ  نآ  عومجم  هک  لمع »  » و ملع »  » و ربص »  » دراد نکر 
لاوما فرـص  رد  يور  هنایم  لادـتعا و  تیاعر  نیاربانب  دـنک ، یمن  ریـس  ار  وا  تعانق  اـب  هتخیمآ  یگدـنز  ددرگ ، نوزفا  شیاـه  هنیزه  هک 

هک یـسک  ُهللا ; ُهَرَْقفَا  َرََّذب  ْنَم  َو  ُهللا ، ُهاَنْغَا  َدَـصَْتقا  ِنَم  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  تسا . صرح  نمـشد 
مّود ( 1 «.) دزاس یم  شریقف  دنک  ریذبت  فارـسا و  هک  یـسک  دنک و  یم  زاین  یب  ار  وا  ادخ  دنک  تیاعر  ار  یگدـنز  ياه  هنیزه  رد  لادـتعا 
یم صرح  هدنیآ  نیمأت  رطاخ  هب  اه  صیرح  زا  يرایـسب  هک  ارچ  دشابن  هدنیآ  نارگن  دراد ، نتـسیز  يارب  یفاک  هزادنا  هب  لام  هک  یماگنه 

ْمُکُُرمْأَی َو  َْرقَْفلا  ُمُکُدـِعَی  ُناَْطیَّشلا  : » دـیوگ یم  نآرق  هک  تسا  نامه  نیا  تسا ، نیمأـت  لـباق  دوخ  عقوم  رد  ریبدـت  اـب  هک  يا  هدـنیآ  دـننز ،
دیاوف رد  مّوس  ( 2 !«) دنک یم  رما  اه ) یتشز  و   ) ءاشحف هب  دهد و  یم  یتسدیهت  رقف و  هدعو  قافنا ) ماگنه  هب  ) ار امـش  ناطیـش  ... ِءاَشْحَْفلِاب ;

زا نتفرگ  هلـصاف  تعاـنق و  يارب  يا  هزیگنا  اـت  دـشیدنیب  اـهنآ  زا  یـشان  ّتلذ  عمط و  صرح و  ياـهنایز  نآ و  زا  لـصاح  تّزع  تعاـنق و 
(3 «.) تسا مدرم  زا  وا  يزاین  یب  زا  نمؤم  تّزع  ِساَّنلا ; ِنَع  ُهاَنِْغتِْسا  ِنِمْؤُْملا  ُّزِع  : » دومرف ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  ددرگ ، وا  صرح 

ءایلوا ایبنا و  لاح  اب  ار  اهنآ  لاح  دشیدنیب و  رگید  ماوقا  زا  ناتسرپایند  صیرح و  دوهی  زا  یهورگ  ًاصوصخم  ناگتـشذگ  خیرات  رد  مراهچ 
دنتـسیز و راختفا  اب  هک  ییاهنآ  هورگ ؟ نیا  هب  ای  ددنویپب  هورگ  نآ  هب  ایآ  هک  دبلط  يرواد  هب  نایم  نیا  رد  ار  دوخ  لقع  دنک و  هسیاقم  هللا 
زا ماندب  دنتسیز و  ماندب  هک  یناسک  ای  دنتفاتش ، حلاص  یلامعا  كاپ و  یحور  اب  قح  تمحر  راوج  هب  دندیشوپ و  مشچ  ناهج  زا  راختفا  اب 

-2 هحفص 2557 . دـلج 3 ، همکحلا ، نازیم  یقرواپ 1 - دنتفاتـش !؟ تمایق  رد  ناشموش  تشونرـس  يوس  هب  هانگ  زا  یهوک  اب  دـنتفر و  ایند 
تافآ دـشیدنیب و  باسح  یب  تورث  لام و  تارطخ  رد  مجنپ   103 هحفص هحفص 338 . دلج 5 ، مکحلاررغ ، یسراف  حرش  - 3 . 268 هرقب ،

ایند رما  رد  هشیمه  دـنک ، رکف  نآ  دومحم  تبقاع  تعانق و  زا  لصاح  ّتینما  شمارآ و  رد  زین  دریگب و  رظن  رد  ار  راـک  نیا  ترخآ  اـیند و 
دنک هاگن  رتالاب  دارفا  هب  هک  دنک  یم  کیرحت  ار  وا  ًامئاد  ناطیش  هک  ارچ  دنتسه ، وا  تسدالاب  هک  اهنآ  هب  هن  دنک ، هاگن  دوخ  ناتسدریز  هب 
یم هرهب  ایند  ذـیاذل  زا  دـنتمعن و  زان و  قرغ  هنوگچ  اـهنآ  نیبب  ینک ؟ یمن  شـالت  ارچ  يراد ؟ مک  اـهنآ  زا  زیچ  هچ  وت  دـیوگ  یم  وا  هب  و 
اهنآ زا  وت  اـی  دـنرادن  ادـخ  زا  فوخ  اـهنآ  رگم  ینک ، یم  مارح  لـالح و  ًاـمئاد  يا و  هتفرگ  گـنت  دوـخ  رب  ادـخ  فوـخ  زا  وـت  دـنریگ !؟

ياـفو اـب  راـی  ِیقْوَف ; َوُـه  ْنَم  َیِلا  َـال  ِینوُد ، َوُـه  ْنَم  َیِلا  َرُْظنَا  ْنَا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِیلِیلَخ ِیناَـصْوَا  : » دـیوگ یم  رذوـبا  يرترادـنید !؟
(1 !«) ناتسدالاب هب  هن  مرگنب  ناتسدریز  هب  هشیمه  ایند ) رما  رد  ) درک شرافس  نم  هب  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ) نم
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هابتشا کی  عفر  6 ـ 

درادن و مدرم  يّدام  یگدنز  تفرشیپ  هب  یلیامت  نادنچ  الاب  تایآ  تایاور و  هب  هّجوت  اب  مالـسا  دننک  رّوصت  یـضعب  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
کی نیا  هک  یلاح  رد  دـنک ! یم  ایند  زا  یگناگیب  هب  توعد  ار  دوخ  ناوریپ  اریز  تسا ; دونـشخان  عیانـص  یّقرت  يّداـم و  نّدـمت  لوصا  زا 

زا هن  دنک ، یم  هزرابم  توهش  ماقم و  تورث و  لام و  ربارب  رد  اهشزرا  همه  ندرک  ادف  یتسرپایند و  صرح و  اب  مالسا  تسا ، گرزب  هابتشا 
ات هحفص 58  دلج 6 ، ءاضیبلا ، ۀّـجحملا  زا  سابتقا  یقرواپ 1 - يونعم . ياهـشزرا  یگدازآ و  تّزع و  ریـسم  رد  ایند  بهاوم  يریگراـک  هب 

اهنآ زا  هاگره  رگید ، دصاقم  هب  لوصو  يارب  دنتسه  يرازبا  دوخ  تاذ  ّدح  رد  يّدام  بهاوم  هکنیا : حیـضوت   104 هحفص صیخلت .) اب  )54
هدافتسا ینارسوه  یگماکدوخ و  هار  رد  اهنآ  زا  رگا  دنبولطم و  دوش  هدافتسا  یناسنا  یلاعت  يونعم و  دشر  ياه  هنیمز  ندروآ  مهارف  يارب 

نیا تسا . بولطمان  ًاعطق  دزاس  هناگیب  شـشنیرفآ  یلـصا  فادـها  زا  ار  ناسنا  دـیآ و  رد  ییاهن  فدـه  تروص  هب  بهاوم  نیا  اـی  دوش و 
لاقتنا لقن و  يارب  يا  هلیـسو  دنناوت  یم  اهامیپاوه  تسا ، هناگود  يریگ  هرهب  لباق  هک  دـنام  یم  دـیدج  یتعنـص  لیاسو  رازبا و  هب  تسرد 

، دنـشاب يدابآ  نارمع و  نادـنمزاین و  هب  کمک  تلادـع و  شرتسگ  لالح و  يزور  نیمأت  شناد و  بسک  قیرط  رد  اهناسنا  ناسآ  عیرس و 
محر ناسنا  رب  هن  هک  دنیآ  رد  یعمج  راتشک  رازبا  تروص  هب  ای  رگناریو ، ياه  بمب  نتخیرورف  يارب  يا  هلیسو  دنناوت  یم  هک  هنوگ  نامه 

دشر و يداصتقا و  تبثم  ياه  ّتیلاعف  ندرک  اهر  يارب  يا  هناهب  یتسرپایند ، صرح و  زا  شهوکن  دیابن  نیاربانب  هایگ ! ناویح و  رب  هن  دنک 
ار نآ  دـنهد و  رارق  یتسرپایند  صرح و  زا  يریگ  هرانک  شـشوپ  ریز  ار  دوخ  هراکیب  لبنت و  دارفا  دوش و  نآ  دـننام  تعنـص و  ییاـفوکش 

105 هحفص دننادب . دوخ  ياه  یتساک  يارب  یهیجوت 

ایند ّبح  . 5

هراشا

قرب قرز و  ربارب  رد  یگدادـلد  یگتخاـبلد و  دـش ، هراـشا  هتـشذگ  ثحب  رد  نآ  كاـندرد  بقاوـع  هب  هـک  صرح »  » ياـه هـشیر  زا  یکی 
يایند بهاوم  هب  تبـسن  علو  صرح و  يوس  هب  ار  وا  دـشک  یم  هنابز  ناسنا  ناج  نورد  رد  قشع  نیا  نازوس  شتآ  هک  یماگنه  تساـیند .

نیا رد  ار  دوخ  زور  هب  زور  دننز و  یم  اپ  تسد و  هتـسویپ  یقطنم  رکف  هنوگره  زا  غراف  هک  رارق  یب  قاّشع  ریاس  دننام : دناشک ، یم  يّدام 
ریبعت هب  ای  یطارفا و  يایند  ّبح  غارـس  هب  علو  صرح و  هشیر  ندیناکـشخ  يارب  دـیجم  نآرق  لـیلد  نیمه  هب  دـنزاس . یم  رت  هدولآ  رازنجل 

دنیآ دوخ  هب  ایند  رارق  یب  ناقشاع  ات  دنکش  یم  اهرظن  رد  ار  ایند  بهاوم  تمیق  ردق و  نوگانوگ  تاریبعت  اب  دور و  یم  یتسرپایند »  » رگید
میدرگ و یمزاب  دـیجم  نآرق  هب  هراشا  نیا  اب  دـنراذگن . اپ  ریز  نآ  هب  لوصو  رطاخ  هب  ار  اهـشزرا  همه  دنباتـشن و  نآ  لابند  هب  هناصیرح  و 

یعون ار  ایند  یگدـنز  يدّدـعتم  دراوم  رد  نآرق  106 1 ـ هحفـص مینک . یم  یـسررب  هنیمز  نیا  رد  ار  نآرق  هدـش  باـسح  قیقد و  تاریبعت 
یمرگرس يزاب و  زج  يزیچ  ایند  یگدنز  ... ٌوَْهل ; َو  ٌبَِعل  ِّالا  اَْینُّدلا  ُةاَیَْحلا  اَم  َو  : » دیامرف یم  درمش ، یم  یمرگرس  وهل و  هناکدوک و  هچیزاب 

... ; ِدَالْوالا َو  ِلاَْومالا  ِیف  ٌُرثاَـکَت  َو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخاَـفَت  َو  ٌۀَـنیِز  َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  اَْینُّدـلا  ُةاَـیَْحلا  اَـمَّنَا  اوُمَلِْعا  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  ( 1 .«) تسین
رد ( 2 .«) تسا نادنزرف  لاوما و  رد  یبلط  نوزفا  امش و  نایم  رد  یشورفرخف  یتسرپ و  لّمجت  یمرگرـس و  يزاب و  طقف  ایند  یگدنز  دینادب 

یّتح دنلوغـشم و  يزاـب  یمرگرـس و  هب  اـهنت  دـنربخ و  یب  لـفاغ و  زیچ  همه  زا  هک  دـنک  یم  هیبـشت  یناـکدوک  هب  ار  ناتـسرپایند  تقیقح 
لهچ اـت  یکدوک  زا  ) نارود جـنپ  هب  ار  ناـسنا  یگدـنز  نارّـسفم  زا  یـضعب  دـننیب ! یمن  دراد  دوجو  اـهنآ  یمدـق  کـی  رد  هک  ار  یتارطخ 
وهل هب  لاس  تشه  تسا ، لوغشم  يزاب  هب  لاس  تشه  دنیوگ : یم  دنلئاق و  لاس  تشه  تّدم  ینارود  ره  يارب  دنا و  هدرک  میسقت  یگلاس )

دزادرپ و یم  یـشورفرخف  رخاـفت و  هب  لاـس  تشه  دور ، یم  ییاـبیز  تنیز و  غارـس  هب  یناوج  هحوـبحب  رد  لاـس  تشه  اـه ، یمرگرـس  و 
نیا دوش و  یم  تیبثت  ناسنا  ّتیـصخش  اجنیا  رد  دور و  یم  اهورین  لاوما و  رد  یبلط  نوزفا  رثاکت و  لابند  هب  رخآ  لاس  تشه  رد  هرخـالاب 
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ینادواج ياهشزرا  رد  يونعم  تایح  هب  ندیشیدنا  تهج  ناتسرپایند  يارب  یلاجم  هجیتن  رد  دنامب و  یقاب  تسا  نکمم  رمع  رخآ  ات  تلاح 
ُعاَتَم ِّالا  اَْینُّدـلا  ُةاَیَْحلا  اَم  َو  : »... دـیامرف یم  تسا ، هدـش  هدرمـش  رورغ » بیرف و   » هیامرـس اـیند  یگدـنز  يرگید  تاـیآ  رد  2 ـ دـنامن . یقاب 
; ُروُرَْغلا ِهللاِاب  ْمُکَّنَّرُغَیَال  َو  اَْینُّدلا  ُةاَیَْحلا  ُمُکَنَّرُغَتَالَف  : »... دیامرف یم  رگید  ياج  رد  ( 3 !«) تسین بیرف  هیامرس  زج  يزیچ  ایند  یگدنز  ِروُرُْغلا ;
، ماعنا یقرواپ 1 - ( 1 !«) دهد بیرف  دزاس و  رورغم  ادخ  مرک ) ) هب ار  امـش  راکبیرف  ناطیـش ) ) ادابم دبیرفب و  ار  امـش  ایند  یگدـنز  ادابم  سپ 
رب مهم  عناوم  زا  یکی  هدـنبیرف  يایند  قرب  قرز و  هک  دـهد  یم  ناشن  تاریبعت  نیا   107 هحفص . 185 نارمع ، لآ  - 3 . 20 دیدح ، - 2 . 32

هنـشت هک  تسا  یبارـس  نوچمه  ایند  یگدـنز  درب . یمن  ییاج  هب  هار  دـهنن  رـس  تشپ  ار  عنام  نیا  ات  هک  تسا  ناسنا  يونعم  لماکت  هار  رس 
دناشنورف ار  شطع  هک  يزیچ  دـنیآ  یم  نآ  دزن  هک  یماگنه  اّما  دـناوخ ، یمارف  دوخ  يوس  هب  يّدام  تاـقّلعت  نازوس  ناـبایب  رد  ار  ناـماک 

نامگ هب  دننیب و  یم  دوخ  ولج  يرگید  هلـصاف  رد  ار  بارـس  زاب  دنک ، یم  رت  هنـشت  ار  اهنآ  نازوس  نابایب  نیا  رد  ندیود  هکلب  تسین ، ادیپ 
هب اهلاس  هک  یناسک  دنرایـسب  دـندرگ . كاله  ات  دـنوش  یم  رت  هنـشت  رت و  هنـشت  مه  زاب  دنباتـش و  یم  نآ  يوس  هب  تسا  بآ  اـجنآ  هکنیا 

ادـیپ شیاسآ ) شمارآ و  ینعی  ) ار دوخ  هدـشمگ  اهنت  هن  دـننک  یم  مالعا  ًاحیرـص  دـنا  هدیـسر  نآ  هب  هک  یماگنه  دـنا ، هدـیود  ایند  يوس 
ياه بارطـضا  اه و  ینارگن  شمارآ ، ياج  هب  ًابلاغ  دنا ، هدید  هارمه  راخ »  » اب ار  نآ  لگ »  » و گنرـش »  » اب ار  نآ  دهـش »  » هکلب دنا ، هدرکن 

هب ندـش  بوذـجم  هک  دراد  یمرب  هدرپ  تقیقح  نیا  زا  تایآ  زا  يرگید  هورگ  3 ـ تسا ! هدش  ربارب  نیدنچ  دـنراد  هچنآ  ظفح  يارب  اهنآ 
دوخ يوس  هب  ار  نانآ  هّجوت  مامت  دوش و  یم  اهنآ  دـحاو  ّمه  لـغاش و  لغـش  ینعی  دـنک ; یم  لـفاغ  ترخآ  زا  ار  ناـسنا  اـیند  قرب  قرز و 

دنناد و یم  ار  ایند  یگدنز  زا  يرهاظ  اهنت  اهنآ  َنُوِلفاَغ ; ُمُه  ِةَرِخْالا  ِنَع  ْمُه  َو  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا  َنِم  ًارِهاَظ  َنوُمَْلعَی  : » دیامرف یم  دنک . یم  بلج 
هب لین  يارب  یهاگرذـگ  هرطنق و  ترخآ و  هعرزم  ار  نآ  هکنیا  ياج  هب  دـنا و  هتخانـشن  ار  ایند  یگدـنز  یّتح  اهنآ  ( 2 !«) دنلفاغ ترخآ  زا 

ییاهن و فدـه  ناونع  هب  ار  نآ  دنـسانشب  یقـالخا  لـیاضف  ندروآ  تسد  هب  تهج  نیرمت  یگدـیزرو و  يارب  ینادـیم  يونعم و  تاـماقم 
-2 . 33 نامقل ، یقرواپ 1 - دنوش . یم  لفاغ  ترخآ  زا  يدارفا  نینچ  هک  تسا  یعیبط  دنا و  هتخانـش  دوخ  یعقاو  دوبعم  یقیقح و  بولطم 

»!؟ دیا هدش  یضار  ترخآ  ياج  هب  ایند  یگدنز  هب  ایآ  ِةَرِخْالا ; َنِم  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلِاب  ُْمتیِضَرَا  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد   108 هحفص . 7 مور ،
(1 «.) تسین شیب  یکدـنا  زیچ  ترخآ  ربارب  رد  ایند  یگدـنز  عاتم  هکنیا  اب  ٌلِیلَق ; ِّالا  ِةَرِخْالا  ِیف  اَْینُّدـلا  ِةاَیَْحلا  ُعاَـتَم  اَـمَف  : » دـیازفا یم  سپس 
هک ار  يدبا  نادیواج و  تایح  هک  دنک  یم  هولج  گرزب  ناشرظن  رد  رادـیاپان  کچوک و  يایند  نانچ  زابـسوه ، ّتیفرظ و  مک  دارفا  يرآ 

ینعم هب  ضَرَغ ) نزو  رب  «) ضَرَع  » ناوـنع هـب  اـیند  تاـیآ ، زا  يرگید  شخب  رد  4 ـ دنراپـس . یم  یـشومارف  هب  تسا  یهلا  بهاوم  زا  ّوـلمم 
هیامرـس امـش  ... ٌةَرِیثَک ; ُِمناَغَم  ِهللا  َْدنِعَف  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت  : »... دیامرف یم  هلمج  زا  تسا ، هدش  ریبعت  ریذپ  لاوز  تابث و  یب  دوجوم 

رگید ياج  رد  ( 2 «.) تسا ترخآ ) يارس  رد  ) امـش يارب  یناوارف  ياه  تمینغ  دنوادخ  دزن  هک  یلاح  رد  دینک  یم  بلط  ار  ایند  ریذپ  لاوز 
ار رگید  يارـس  دنوادخ  یلو  دیهاوخ  یم  ار  ایند  رادیاپان  عاتم  امـش  : » دـیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  باحـصا  هب  باطخ 

ناشن هک  دوش  یم  هدید  ریبعت  هنوگ  نیمه  زین  يرگید  تایآ  رد  ( 3 ...() َةَرِخْالا ُدیُِری  ُهللا  َو  اَْینُّدلا  َضَرَع  َنوُدیُِری  «، )... دهاوخ یم  امش  يارب 
بهاوم هب  نتخادرپ  زا  ایند  رادـیاپان  ریذـپ و  لاوز  عاتم  يروآ  عمج  رد  صرح  رطاـخ  هب  نیملـسم  ریغ  اـی  ناناملـسم  زا  یهورگ  دـهد  یم 

تسوا و دزن  ریذپان  لاوز  یقیقح  تمعن  يرآ  دننام . یم  زاب  ادخ  هب  برق  ماقم  یناسنا و  يالاو  ياهـشزرا  رگید و  يارـس  رد  یهلا  رادیاپ 
میظع ياه  هیامرـس  دنـشاب  بقارم  هک  ناتـسرپایند  همه  هب  تسا  يرادـشه  ریبعت  نیا  تسا . ریذـپ  لاوز  و  یـضراع »  » و ضرع »  » همه یقاب 

زا يرگید  شخب  رد  109 5 ـ  هحفص . 67 لافنا ، - 3 . 94 ءاسن ، - 2 . 38 هبوت ، یقرواپ 1 - دننکن . ریذـپ  لاوز  روما  يادـف  ار  دوخ  یناسنا 
َناَک ْنَم  : » دننام تسا ، هدمآ  زین  رگید  تایآ  رد  نآ  هباشم  یتاریبعت  (. 1) تسا هدش  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا  ُۀَنیِز  هب  ریبعت  ایند  يّدام  بهاوم  زا  تایآ ،

( هجیتن ، ) دـنهاوخب ار  نآ  تنیز  ایند و  یگدـنز  هک  یناسک  َنوُسَْخُبیَال ; اَهِیف  ْمُه  َو  اهِیف  ْمَُهلاَـمْعَا  ْمِْهَیِلا  ِّفَُون  اَـهَتَنیِز  َو  اَْینُّدـلا  َةاَـیَْحلا  ُدـیُِری 
دنهاوخن يا  هرهب  ترخآ  رد  یلو  ) دش دـهاوخن  تساک  مک و  اهنآ  زا  يزیچ  میهد و  یم  اهنآ  هب  لماک  روط  هب  ایند  نیمه  رد  ار  ناشلامعا 

َةاَیَْحلا َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِا  َکِجاَوْزَِال  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَا  اَی  : » دـیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ناـنز  هب  باـطخ  رگید  ياـج  رد  ( 2 («.) تشاد
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یم ار  نآ  قرب  قرز و  ایند و  یگدنز  امش  رگا  وگب : تنارـسمه  هب  ربمایپ ! يا  الیِمَج ; ًاحاَرَـس  َّنُکْحِّرَُـسا  َو  َّنُکْعِّتَُما  َْنَیلاَعَتَف  اَهَتَنیِز  َو  اَْینُّدلا 
هب تاریبعت  نیا  ( 3 («.) دیـسرب دوخ  دصقم  هب  دیناوتب  ات  !) مزاس اهر  ییوکین  زرط  هب  مزاس و  دـنم  هرهب  ار  امـش  يا  هیدـه  اب  دـییایب  دـیهاوخ 

یتایح روما  دروم  رد  زگره  تسا  یهیدب  يّدام . يایند  تایح  يارب  تسا  یتنیز  رویز و  اهنت  اه  قرب  قرز و  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ 
تنیز یّتح  هکنیا : هّجوت  نایاش  تسا . تسپ  یگدـنز  ینعم  هب  هک  ایند » تاـیح   » تنیز مه  نآ  دوش  یمن  تنیز  هب  ریبعت  زاـس  تشونرـس  و 

يرادـنپ یلایخ و  یعونـصم و  تنیز  کی  دـهد  یم  ناـشن  هک  هدـش  َنِّیُز »  » هب ریبعت  تسا و  هتفر  لاؤس  ریز  رگید  تاـیآ  رد  مه  نآ  ندوب 
يارب ایند  یگدـنز  ... اَْینُدـلا ; ُةاَیَْحلا  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز  : » میناوخ یم  هیآ 212  هرقب  هروـس  رد  ـالثم  یقیقح . یعقاو و  تنیز  کـی  هن  تسا ،

ِریِطاَـنَْقلا َو  َنِینَْبلا  َو  ِءاَـسِّنلا  َنِم  ِتاَوَـهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز  : » دـیامرف یم  هیآ 14  نارمع  لآ  هروـس  رد  و  تسا !» هدـش  هداد  تنیز  نارفاـک 
هدش هداد  تنیز  مدرم  رظن  رد  هرقن و ... الط و  زا  تفگنه  لاوما  نادنزرف و  نانز و  زا  يّدام  روما  ّتبحم  ... ِۀَّضِْفلا ; َو  ِبَهَّذلا  َنِم  ِةَرَْطنَقُْملا 

رد اهنآ  ناراتفرگ  دراد و  یلایخ  يرادـنپ و  هبنج  روما  نیا  ندوب  تنیز  یّتح  هک  دـهد  یم  ناشن  نآ  هباشم  تاریبعت  تاریبعت و  نیا  تسا !»
یّمهم لاؤس  اـجنیا  رد   110 هحفص . 28 بازحا ، - 3 . 15 دوه ، - 2 و 28 .  46 فهک ، یقرواپ 1 - دنـشیوخ . رادـنپ  لایخ و  راتفرگ  عقاو 

یماگنه اریز  تساهنآ ; شرورپ  تیبرت و  اهناسنا و  شیامزآ  يارب  نیقی  هب  هداد !؟ تنیز  اهرظن  رد  ار  روما  نیا  دـنوادخ  ارچ  تسا : حرطم 
اهنآ دوجو  رد  اوقت  نامیا و  لاهن  دـنک ، یم  اهر  ادـخ  رطاخ  هب  تسا  هدولآ  مارح  هانگ و  اب  ًابلاغ  هک  ابرلد  بلاـج و  یتنیز  يایـشا  نیا  هک 

هتخیـسگ راسفا  تالیامت  رت  قیقد  ریبعت  هب  دوش . یمن  بوسحم  يراـختفا  بلاـج  ریغ  يایـشا  زا  ندرک  رظن  فرـص  هنرگو  دوش  یم  روراـب 
یم ناسنا  نورد  زا  شندوب  تنیز  نیاربانب  دهد ، یم  هولج  ناسنا  رظن  رد  ار  دولآ  هانگ  يّدام و  روما  شکرس ، ياه  سوه  اوه و  ینورد و 

هدیرفآ شکرس  ياه  سوه  تالیامت و  نآ  رد  ار  يرثا  نینچ  دنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تسا  هدش  هداد  تبسن  ادخ  هب  رگا  دشوج و 
هولج ناشرظن  رد  ار  ناشلامعا  ناطیـش  ... مَُهلاَمْعَا ; ُناَْطیَّشلا  ُمَُهل  َنِّیُز  َو   »... دننام هدـش ، هداد  تبـسن  ناطیـش  هب  تایآ  زا  یـضعب  رد  رگا  و 
ياه سوه  راک  رگید  رظن  زا  تسوا و  زا  يزیچ  ره  رثا  هک  ارچ  تسادخ  راک  رظن  کی  زا  نییزت  نیا  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب  زین  ( 1 «) داد

هاگره ایند  ّبح  هک  دیآ  یم  تسد  هب  الاب  تایآ  هعومجم  زا  لاح  ره  هب  دـینک .) ّتقد  ) تسا ناطیـش  راک  موس  هاگدـید  زا  تسا و  ینورد 
. دناشک یم  ادخ  زا  یگناگیب  هب  ار  ناسنا  دیآ  رد  یطارفا  تروص  هب 

یمالسا ثیداحا  رد  یتسرپایند 

تروص هب  هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  نانخـس  رد  ًاصوصخم  یمالـسا  تایاور  رد  یتسرپایند  زا  شهوکن 
« اـیند «، » اـیند  » ارچ هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  1 ـ هلمج : زا  دوش ، یم  هدید  یعیـسو  رایـسب 

اَْینُّدلا  111 هحفص . 24 لمن ، یقرواپ 1 - َّنَِال  دومرف : تسا ) تسپ  نییاپ و  ینعم  هب  ینَد  هّدام  زا  ایند  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  (؟ هدش هدـیمان 
زا يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ ( 1 «.) هدـش هدـیرفآ  ترخآ  زا  شیپ  تسا و  تسپ  اـیند  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  ... ِةَرِخْـالا ; ِنُود  ْنِم  ْتَِقلُخ  ٌۀَِّینَد 

ناـنمؤمریما زا  ینعم  نیمه  3 ـ ( 2 «!) تسا یتسرپایند  ناهانگ ، نیرتگرزب  اَْینُّدـلا ; ُّبُح  ِِرئاَبَْکلا  ُرَبْکَا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ترـضح  ناـمه 
اهتنحم و همه  هشیر  اه و  هنتف  زاغآرـس  یتسرپایند  ِنَحِمْلا ; ُلْصَا  َو  ِنَتِْفلا  ُْسأَر  اَْینُّدلا  ُّبُح  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

نید یتسرپایند  ِنیِقَْیلا ; ُۀَِبلْسُم  َو  ِنیِّدلا  ُةَدِسْفَُمل  اَْینُّدلا  َّنِا  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) ماما نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  4 ـ ( 3 «!) تساه جنر 
: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  5 ـ  ( 4 «.) دریگ یم  ار  وا  نیقی  نامیا و  دـهد و  یم  داب  رب  ار  ناسنا 
اب هک  يزیچ  نیتسخن  ِۀَحاَّرلا ; ُّبُح  َو  ِمْوَّنلا  ُّبُح  َو  ِءاَسِّنلا  ُّبُح  َو  ِماَعَّطلا  ُّبُح  َو  ِۀَـساَئِّرلا  ُّبُح  َو  اَْینُّدـلا  ُّبُح  ٌّتِس : ِِهب  ُهللا  َیِـصُع  اَم  َلَّوَا  َّنِا  »

یباوخرپ و نانز ، یطارفا ) ) ّتبحم یتسرپ ،) مکش  ) اذغ هب  هقالع  تسایر ، ّبح  یتسرپایند ، دوب : زیچ  شش  دش  ادخ  ینامرفان  نایصع و  نآ 
هانگ مدآ و  يالوا  كرت  ناطیش و  یشکرس  نایصع و  ناتساد  رد  اهنآ  مامت  ای  هناگشش  روما  نیا  بلاغ  ( 5 «.) يرورپ نت  یتحار و  هب  هقالع 

( مالسلا هیلع  ) نیسحلا نب  ّیلع  ماما  زا  هک  میناوخ  یم  يرگید  ثیدح  رد  6 ـ  تسا . هدش  رکذ  اه  نیلوا  ناونع  هب  اذل  دوش  یم  هدید  لیباق 
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َّلَج ِهللا  ِۀَفِْرعَم  َدَْعب  لَمَع  ْنِم  اَم  : » دومرف تسا » لضفا  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  لمع  مادک  َّلَج ; َو  َّزَع  ِهللا  َدـْنِع  ُلَْضفَا  ِلاَمْعالا  ُّيَا  : » دندیـسرپ
لاعتم و راگدرورپ  تخانـش  زا  دعب  یلمع  چیه  ًابَعُـش ; یِـصاَعَْمِلل  َو  ًةَرِیثَک  ًابَعَُـشل  َِکلَِذل  َّنِا  َو  اَْینُّدلا  ِضُْغب  ْنِم  ُلَْضفَا  ِِهلوُسَر  ِۀَفِْرعَم  َو  َّزَع  َو 
هک هنوگ  نامه  دراد و  یناوارف  ياه  هخاش  نیا  تسین و  یتسرپایند ) كرت  (و  ایند اب  ینمشد  زا  رترب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) وا ربمایپ  تخانش 

« صرح  » تفرگ و همشچرس  ّربکت »  » زا هک  ناطیش  نایصع  یشکرس و  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپـس  دراد .» رایـسب  ياه  هخاش  رگید  ناهانگ 
شردارب نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  هک  اجنآ  ات  تشگ  لیباق  نایـصع  همـشچرس  هک  دسح »  » و دش ، اّوح  مدآ و  يالوا  كرت  هانگ و  ببـس  هک 

ُّبُح َو  ِمَالَْکلا  ُّبُح  َو  ِۀَحاَّرلا  ُّبُح  َو  ِۀَساَئِّرلا  ُّبُح  َو  اَْینُّدلا  ُّبُح  َو  ِءاَسِّنلا  ُّبُح  َِکلَذ  ْنِم  َبَّعَشَتَف  : » دیازفا یم  هدومرف ، هراشا  تخاس  هدولآ 
ِّلُک ُْسأَر  اَْینُّدـلا  ُّبُح  َِکلَذ ، ِۀَـفِْرعَم  َدـَْعب  ُءاَمَلُْعلا  َو  ُءاَِیْبنالا  َلاَـقَف  اَْینُّدـلا !» ِّبُح   » یف َّنُهُّلُک  َنْعَمَتْجاَـف  لاَـصِخ ، ُْعبَـس  َنْرِـصَف  ِةَوْرَّثلا ، َو  ُِّولُعلا 

نخــس تـّبحم  يرورپ و  نـت  یتـحار و  هـب  هقـالع  تساـیر و  هـب  تـّبحم  اـیند و  تـّبحم  و  نز ، هـب  هقـالع  ياـه  هخاـش  اـجنیا  زا  ۀَـئیِطَخ ;
تـساجنیا دوش و  یم  هصالخ  ایند » ّبح   » رد همه  تفـص  تفه  نیا  و  دـش ، ادـیپ  تورث  لام و  ییوج و  يرترب  ّتبحم  و  ییوگرپ ) ) نتفگ

دلج 54، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - تسا !» ناهانگ  همه  همـشچرس  ایند  ّتبحم  دـنتفگ : عوضوم  نیا  رب  یهاگآ  زا  دـعب  املع  ناربمایپ و  هک 
-5 ثیدـح 3518 . مکحلاررغ ، - 4 ثیدـح 4870 . مکحلاررغ ، - 3 ثیدح 6074 . هحفص 184 ، دـلج 3 ، لاّمعلازنک ، - 2 هحفص 356 .

یم نایاپ  رد  ماما  دزاس  نشور  ار  مومذم  حودمم و  يایند  نایم  توافت  هکنیا  يارب  سپـس   112 هحفص هحفص 60 . دلج 70 ، راونالاراحب ،
( ّتیونعم ترخآ و  هب  ار  ناسنا  (و  تسا فافک  ّدح  هب  هک  ییایند  تسا : هنوگ  ود  ایند  ۀَنوُْعلَم ;و  اَْینُد  َو  غَالَب  اَْینُد  ناَئاَْینُد : اَْینُّدلا  َو  : » دیامرف

یم مالسلا ) هیلع  ) بلاطیبا نب  ّیلع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  7 ـ ( 1 («!) دنک یم  رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  هک  ) هدش نیرفن  يایند  دناسر و  یم 
ار مشچ  ایند  ّبح  هک  ارچ  نک  كرت  ار  یتسرپایند  َباَقِّرلا ; ُّلِذـُی  َو  ُمِْکُبی  َو  ُّمُِصی  َو  یِمُْعی  اَْینُّدـلا  َّبُح  َّنِاَف  اَْینُّدـلا  ُِضفُْرا  : » دومرف میناوخ ،

ناسنا دوجو  رد  يزیچ  هب  قشع  یتقو  هک  تسا  یعیبط  ( 2 «!) دناشک یم  ّتلذ  هب  ار  اهندرگ  دـنک و  یم  لال  ار  نابز  رک و  ار  شوگ  روک و 
نابز تساونـشان ، ییوگ  اّما  دراد  شوگ  تسانیبان ، ییوگ  اّما  دراد  مشچ  دـنک ، یم  لفاغ  اه  ّتیعقاو  نیرت  نشور  زا  ار  وا  دوش ، یم  هریچ 

8 دهد . یم  یّتلذ  ره  هب  نت  ایند  ینعی  دوخ  بوبحم  نیا  هب  ندیسر  يارب  دنک و  یمن  شدرگ  تسا  هتـسب  لد  نآ  هب  هچنآ  هب  زج  یلو  دراد 
نآ رد  یهلا  مکح  نیا  هفـسلف  عقاو  رد  هدش و  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یتسرپایند  یفنم  راثآ  دروم  رد  هک  یثیدـح  رد  زاب   ـ

دـساف ار  درخ  یتسرپایند  ِباَقِْعلا ; َمِیلَا  ُبِجُوی  َو  ِۀَمْکِْحلا  ِعاَمُـس  ْنَع  َْبلَْقلا  ُّمُِصی  َو  َلْقَْعلا ، ُدِسُْفی  اَْینُّدلا  ُّبُح  : » میناوخ یم  هدیدرگ ، نییبت 
(1 «.) دوش یم  ترخآ ) ایند و  رد  ) كاندرد باذـع  ببـس  دزاس و  یم  اونـشان  زیمآ  تمکح  نانخـس  ندینـش  زا  ار  بلق  شوگ  دـنک و  یم 
رد 113 9 ـ هحفص هحفص 136 . دلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2 ثیدح 11 . ایندلا ،» ّبح   » باب هحفص 130 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 -

َو ِبوـُلُْقِلل  ٌۀَلِغْـشُم  اَْینُّدـلا  َّنِا  : » تسا هدـمآ  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  یتسرپاـیند  راـبنایز  راـثآ  ناـیب  رد  يرگید  ثیدـح 
(2 («!) مسج یگدوسآ  هن  دراذـگ و  یم  رکف  شمارآ  هن  ) ار اهندـب  مه  دراد و  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  رکف  مه  یتسرپاـیند  ِناَدـْبالا ;

َْبلَق اَْینُّدلا  ُّبُح  َنَکَـس  اَم  ُهَّنِا  : » دومرف میهد ، یم  نایاپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  يرگید  ینعمرپ  ثیدـح  اب  ار  نخـس  نیا  10 ـ
هکنیا رگم  دوش  یمن  نکاس  یلد  چیه  رد  یتسرپایند  ُهاَهَْتنُم ; ُلاَنَیَال  لَمَا  َو  ُهاَنِغ ، ُكَرُْدیَال  ٌْرقَف  َو  ُُهئَواَنَع ، ُدَْفنَیَال  لْغُش  ثَالَِثب : َطاَْتِلا  ِّالا  ْدبَع 

انغ هب  زگره  هک  ییاونیب  رقف و  ساسحا  دریگ و  یمن  نایاپ  نآ  یگتسخ  زگره  هک  ار  يّرمتـسم  يراتفرگ  دنک ، یم  هدولآ  زیچ  هس  هب  ار  وا 
(3 «!) دریگ یمن  نایاپ  هاگچیه  هک  يزارد  يوزرآ  دسر و  یمن 

مومذم يایند  بولطم و  يایند 

هب لوصو  قیرط  رد  يّداـم  بهاوم  زا  لوقعم  يریگ  هرهب  هن  تسا  یتسرپاـیند  يواـسم  يزیچ  اـه  ثحب  نیا  رد  اـیند  ّبح  میا  هتفگ  اـهراب 
تاناکما نودـب  يونعم  ياـه  هماـنرب  زا  يرایـسب  رگید  ریبعت  هب  تسا و  ترخآ  ّبح  هکلب  تسین ، اـیند  ّبح  دـشاب  نینچ  رگا  هک  ّتیونعم 

اهنت هن  دروآ  اجب  بجاو  همّدـقم  ّتین  هب  ار  نآ  رگا  ناسنا  هک  تسا  بجاو  همّدـقم  لیبق  زا  يّدام  تاـناکما  عقاو  رد  تسین و  رّـسیم  يّداـم 
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ایند بهاوم  هرابرد  یتبثم  تاریبعت  دـیجم  نآرق  زا  یناوارف  تاـیآ  رد  لـیلد  نیمه  هب  دوش . یم  زین  یهلا  باوث  لومـشم  هکلب  درادـن  یبیع 
َرَـضَح اَذِا  ْمُْکیَلَع  َِبتُک  : » دـیامرف یم  تسا ، هدـش  قـلطم ) ریخ  «) ریخ  » هب ریبـعت  اـیند  لاـم  زا  ّتیـصو ، هیآ  رد  هـلمج  زا  1 ـ دوش : یم  هدـید 

، دسرارف شگرم  امش  زا  یکی  هک  یماگنه  هدش : هتشون  امش  رب  ... ِفوُْرعَْملِاب ; َنِیبَْرقالا  َو  ِْنیَِدلاَْوِلل  ُۀَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنإ  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَا 
یقرواپ 1- ( 1 !«.) دـنک ّتیـصو  هتـسیاش  روط  هب  شناکیدزن  ردام و  ردـپ و  يارب  هدراذـگ  ياـج  هب  دوخ  زا  یتورث ) یلاـم و  «) يریخ  » رگا

هحفص دلج 74 ، راونالاراحب ، - 3 هحفص 81 . دلج 74 ، راونالاراحب ، - 2 هرامش 4878 . هحفص 397 ، دلج 3 ، یسراف ، حرـش  مکحلاررغ 
یم هدوشگ  ناراـکزیهرپ  يور  هب  نآ  ياـهرد  هک  هدوـمن  نیمز » نامـسآ و  تاـکرب   » هب ریبـعت  نآ  زا  رگید  ياـج  رد  114 2 ـ هحفص . 188
اوقت دـندروآ و  یم  نامیا  اهیدابآ  رهـش و  لها  رگا  ... ِضْرالا ; َو  ِءاَمَّسلا  َنِم  تاَکََرب  ْمِْهیَلَع  اَنْحَتََفل  اوَقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلْهَا  َّنَا  َْول  َو  : » دوش

، تسا هدـش  هللا » ِلْضَف   » هب ریبعت  تورث  لام و  زا  رگید  ياج  رد  3 ـ ( 2 «.) میدوشگ یم  اهنآ  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  دندرک  یم  هشیپ 
ناـیاپ هعمج ) ) زاـمن هـک  یماـگنه  ... ِهللا ; ِلْـضَف  ْنـِم  اوـُغَْتبا  َو  ِضْرـالا  ِیف  اوُرِـشَْتناَف  ُةوَـلَّصلا  ِتَیُِـضق  اَذِاَـف  : » میناوـخ یم  هـعمج  هروـس  رد 

رگید ياج  رد  4 ـ ( 3 «.) دیریگب هرهب  یهلا  لضف  زا  دیوش و  هدنکارپ  نیمز  رد  دیدازآ ) امـش  دـبای و  یم  نایاپ  هلماعم  ندوب  عونمم  ) تفرگ
هیلع ) حون ناتـساد  رد  هکنانچ  درمـش ، یم  ادـخ » يوس  هب  ندروآ  يور  هانگ و  زا  هبوت  ربارب  رد  یـشاداپ   » ناونع هب  ار  یلاـم  عباـنم  شیازفا 

هب نم  ًاراَْـهنَا ; ْمَُـکل  ْلَـعْجَی  َو  تاَّنَج  ْمَُـکل  ْلَـعْجَی  َو  َنـِیَنب  َو  لاَْومَاـِب  ْمُکْدِدُْـمی  َو  ًاراَرْدـِم *  ْمُْـکیَلَع  َءاَـمَّسلا  ِلِـسُْری  : » میناوـخ یم  مالـسلا )
رب یپ  رد  یپ  ار  نامـسآ  تکرب  رپ  ياهناراب  ات  تسا ـ  هدنزرمآ  رایـسب  وا  هک  دـیبلطب  شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا  متفگ  ناکرـشم ) ) اهنآ

رایتخا رد  يراج  ياهرهن  زبسرس و  ياهغاب  دنک و  يرای  دادما و  یناسنا ) یلام و  يورین  ) ناوارف نادنزرف  لاوما و  اب  ار  امش  و  دتسرف ـ  امش 
نادان تیافک و  یب  دارفا  تسد  هب  ار  نآ  دنک  یم  دیکأت  هدرمـش و  یگدـنز  ماوق  هلیـسو  ار  یلام  عبانم  رگید  ياج  رد  ( 4 «.) دهد رارق  امش 

ار نآ  دـنوادخ  هک  ار  دوخ  لاوما  ًاماَِیق ; ْمَُکل  ُهللا  َلَعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاَْومَا  َءاَهَفُّسلا  اُوتُْؤتَـال  َو  : » دـینک يرادـهگن  یبوخ  هب  نآ  زا  دـیهدن و  رارق 
دهد یم  یگنج  میانغ  هدعو  ادخ  هار  نادـهاجم  هب  رگید  ياج  رد  5 ـ  ( 5 «!) دیراپسن ناهیفس  تسد  هب  هداد  رارق  امش  یگدنز  ماوق  هلیـسو 
هدعو یناوارف  میانغ  امش  هب  دنوادخ  ... ِهِذَه ; ْمَُکل  َلَّجَعَف  اَهَنوُذُخَْأت  ًةَرِیثَک  َِمناَغَم  ُهللا  ُمُکَدَعَو  : » دیامرف یم  درمش ، یم  یهلا  شاداپ  ار  نآ  و 

-3 . 96 فارعا ، - 2 . 180 هرقب ، یقرواپ 1 - ( 1 «.) داد رارق  امـش  راـیتخا  رد  ار  تبهوـم ) ) نیا دـیروآ ، یم  تسد  هب  ار  اـهنآ  هک  دوـب  هداد 
هدـش تابّیط »  » هب ریبعت  ایند  يّدام  ياـه  تمعن  زا  تاـیآ  زا  رگید  شخب  رد  115 6 ـ  هحفص . 5 ءاسن ، - 5 ات 11 .  12 حون ، - 4 . 10 هعمج ،
ياه تنیز  یـسک  هچ  وگب  ... ِقْزِّرلا ; َنِم  ِتاَبِّیَّطلا  َو  ِهِداَبِِعل  َجَرْخَا  ِیتَّلا  ِهللا  َۀَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  : » میناوخ یم  هیآ 32  فارعا  هروس  رد  تسا ،
ٌلِیلَق ُْمْتنَا  ْذِا  اوُرُکْذا  َو  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  تسا !؟» هدرک  مارح  ار  هزیکاـپ  ياـه  يزور  هدـیرفآ و  دوخ  ناگدـنب  يارب  هک  ار  یهلا 

دیروایب رطاخ  هب  َنوُرُکْـشَت ; ْمُکَّلََعل  ِتاَبِّیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  َو  ِهِرْـصَِنب  ْمُکَدَّیَا  َو  ْمُکاَوآَف  ُساَّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَا  َنُوفاََخت  ِضْرالا  ِیف  َنوُفَعْـضَتْسُم 
هانپ ار  امش  وا  یلو  دنیابرب ! ار  امش  مدرم  دیدیـسرت  یم  هک  نانچنآ  دیدوب ، نیمز  يور  رد  فیعـض  كدنا و  یهورگ  امـش  هک  ار  یماگنه 

تاریبعت نیا  زا  ( 2 «.) دیروآ اجب  ار  شتمعن  رکش  دیاش  تخاس  دنم  هرهب  تابّیط ) ) هزیکاپ ياه  يزور  زا  درک و  تیوقت  دوخ  يرای  اب  داد و 
بولطماـن و اـهنت  هن  لوقعم ، طیارـش  رد  اـیند  يّداـم  بهاوم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هدـش  دراو  نآرق  رد  هک  نآ  دـننام  ینعمرپ و 

ناشن هک  دوش  یم  هدید  یتاریبعت  تایآ ، زا  رگید  یـضعب  رد  7 ـ تساهناسنا ! یگزیکاپ  یکاپ و  هیام  هزیکاـپ و  كاـپ و  هکلب  تسین  هدولآ 
رد هک  هنوگ  نامه  دوش ، ناحلاص  هرمز  رد  ناسنا  نتفرگ  رارق  ببـس  دناوت  یم  تسا  یهلا  لضف  هکنیا  رب  هوالع  يّدام  تاناکما  دـهد  یم 
هک دنتسه  یناسک  اهنآ  زا  یهورگ  َنیِِحلاَّصلا ; َنِم  َّنَنوُکََنل  َو  َّنَقَّدَّصََنل  ِِهلْضَف  ْنِم  اَناَتآ  ِْنَئل  َهللا  َدَهاَع  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  : » میناوخ یم  هبوت  هیآ 75 
هیآ نیا  دوب !» میهاوخ  ناحلاص  زا  داد و  میهاوخ  هقدـص  ًاعطق  دـهد  يزور  دوخ  لضف  زا  ار  ام  دـنوادخ  رگا  هک  دـنا  هتـسب  نامیپ  ادـخ  اـب 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ زا  هک  دـش  لزاـن  بطاـح  نب  ۀـبلعث  ماـن  هب  راـصنا  زا  یکی  هراـبرد  هک  شلوزن  نأـش  هـب  هّجوـت  اـب  ًاـصوصخم 
هرهب نارکاش  ناحلاص و  ماقم  هب  ندیـسر  نادـنمزاین و  هب  کمک  هار  رد  نآ  زا  ات  دـهد  وا  هب  یناوارف  لام  ادـخ  دـنک  اعد  درک  تساوخرد 
ناشن یبوخ  هب  دومرف ، اعد  رارـصا  زا  سپ  درکن و  اعد  وا  يارب  تشاد  غارـس  وا  رد  هک  يا  هّیحور  اـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دریگ و 
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. ددرگ نابّرقم  ناحلاص و  هجرد  هب  نانآ  لوصو  اهناسنا و  یتخبـشوخ  تداعـس و  يارب  يا  هلیـسو  دناوت  یم  يّدام  تاناکما  هک  دـهد  یم 
تفرگ هجیتن  ناوت  یم  یبوخ  هب  دـمآ  الاب  تایآ  رد  هک  يا  هناگتفه  نیواـنع  عومجم  زا   116 هحفص . 26 لافنا ، - 2 . 20 حتف ، یقرواپ 1 -

لکش نیا  اهنآ  هب  هک  تساهنآ  زا  يریگ  هرهب  یگنوگچ  عبات  هکلب  دنتسین ، دیلپ  تشز و  روفنم و  مومذم و  ًاتاذ  ایند  يّدام  ياه  تمعن  هک 
ریغ رد  دراد ، هزیکاپ  كاپ و  بلاج و  اـبیز و  بولطم و  بوبحم و  يا  هرهچ  دوش ، يریگ  هرهب  حیحـص  روط  هب  اـهنآ  زا  رگا  دـهد ، یم  ار 

(1 «) ِةَرِخْالا یَلَع  اَْینُّدلِاب  ِۀَناَِعتسِْالا  ُباَبِْحتِْسا   » باب رد  لئاسو  باتک  رد  هک  تسا  يدّدعتم  تایاور  نخـس  نیا  دهاش  دنروفنم . تروص  نیا 
بهاوم زا  ناوت  یم  هک  تسا  نیا  رب  دـهاش  اهنآ  همه  هک  دـنک  یم  لقن  تیاور  هدزای  باـب  نیا  رد  یلماـع  ّرح  خیـش  موحرم  تسا . هدـمآ 

; یَنِْغلا ِهللا  يَْوقَت  یَلَع  ُنْوَْعلا  َمِْعن  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا  تفرگ ، هرهب  نادـیواج  تداعـس  يارب  يّداـم 
هیلع ) قداص ماما  زا  باب  نامه  رد  يرگید  ثیدـح  رد  ( 2 ...«.) تسا يزاین  یب  اـنغ و  یهلا ، ياوقت  ندروآ  تسد  هب  يارب  کـمک  نیرتهب 
هراب رد  متـس  زا  ار  وت  هک  يزاین  یب  انغ و  نآ  ِْمثِْالا ; یَلَع  َُکلِمْحَی  ْرقَف  ْنِم  ٌْریَخ  ِْملُّظلا  ِنَع  َكُزُجْحَی  ًاـنِغ  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا )
ماـما فورعم  ناراـی  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و  دـنک !» هاـنگ  هب  راداو  ار  وت  هک  تسا  يرقف  زا  رتهب  درادزاـب ، نارگید 

ام دـنگوس  ادـخ  هب  : » درک ضرع  ّرثأت ) فّسأت و  يور  زا  ) يدرم هک  مدوب  ترـضح  نآ  روضح  رد  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص
»؟ یهاوخ یم  هچ  يارب  ار  ایند  نیا  وت  !؟ اَذاَم ; اَِهب  َعَنْـصَت  ْنَا  ُّبُِحت  : » دومرف ماـما  دوش !» اـم  دـیاع  اـیند  میراد  تسود  میتسه و  اـیند  بلاـط 

هداوناخ دوخ و  یگدنز  نآ  هلیسو  هب  مهاوخ  یم  ُرِمَتْعَا ; ُّجُحَا و  َو  اَِهب ، ُقَّدَصَتَا  َو  اَِهب ، ُلِصَا  َو  ِیلاَیِع ، َو  یِسْفَن  یَلَع  اَِهب  ُدوُعَا  : » درک ضرع 
َبَلَط اَذَه  َْسَیل  : » دومرف ماما  مروآ ». اجب  هرمع  جح و  مهدب و  هقدص  ادخ  يارب  مروآ و  اجب  محر  هلص  نآ  اب  منک و  نیمأت  هنادنموربآ ) ) ما

، هعیشلا لئاسو  - 2 ات 16 . هحفص 18  دلج 12 ، یقرواپ 1 - ( 1 «!) تسا ترخآ  بلط  نیا  تسین ، ایند  بلط  نیا  ِةَرِخْالا ; ُبَلَط  اَذَـه  اَْینُّدـلا 
یماگنه میرب : یم  نایاپ  هغالبلا  جهن  هبطخ 209  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  مالک  اب  ار  نخس  نیا   117 هحفص هحفص 16 . دلج 12 ،

، دوب مالسلا ) هیلع  ) یلع نارای  زا  هرصب و  فورعم  ياه  ّتیصخش  زا  هک  یثراح » دایز  نب  ءالع   » تدایع يارب  شنارای  زا  یعمج  اب  ماما  هک 
َْتنُک ِةَرِخْالا  ِیف  اَْهَیِلا  َْتنَا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ِراَّدلا  ِهِذَه  ِۀَعِِسب  ُعَنْصَت  َْتنُک  اَم  : » دومرف وا  هب  دید ، ار  وا  هدرتسگ  عیـسو و  هناخ  دش و  وا  هناخ  دراو 
سپـس يرتدـنمزاین !» نآ  هب  ترخآ  رد  هک  یلاح  رد  یهاوخ )؟ یم  هچ  يارب  و  (؟ ینک یم  هچ  ایند  رد  یعیـسو  نینچ  هناخ  نیا  اـب  ُجَوْحَا ;

اَهِیف ُلِصَت  َو  َْفیَّضلا ، اَهِیف  َيِْرُقت  َةَرِخْالا  اَِهب  َْتغََلب  َْتئِـش  ْنِا  یََلب  َو  : » دومرف لیمکت  هلمج  نیا  اب  ار  شزیمآ  داقتنا  نخـس  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
ترخآ هب  یناوت  یم  عیـسو  هناـخ  نیمه  اـب  یهاوخب  رگا  يرآ  َةَرِخْـالا ; اَِـهب  َْتغََلب  ْدَـق  َْتنَا  اَذِاَـف  اَـهَِعلاَطَم ، َقوـُقُْحلا  اَْـهنِم  ُعـِلُْطت  َو  َمِحَّرلا ،

ادا ار  نآ  بجاو  قوقح  يروآ و  ياـجب  محر  هلـص  نآ  رد  ینک و  ییاریذـپ  نآ  رد  ناـنامهیم  زا  ینک ) داـبآ  ار  ترگید  يارـس  (و  یـسرب
ترخآ و هب  لوصو  يارب  يرازبا  ایند  يّدام  بهاوم  هاـگره  هکنیا : هجیتن  ( 2 «!) يا هدیسر  ترخآ  هب  هناخ  نیا  هلیـسو  هب  لاح  نیا  اب  ینک ،

هانگ ریـسم  رد  رگا  تسین و  نآ  زا  رتهب  يزیچ  دشاب ، تلادع  قح و  ياه  هیاپ  میکحت  جیورت و  افعـض و  زا  تیامح  نادنمزاین و  هب  کمک 
زا يا  هعومجم  ناتـسرپایند  هنوگ  نیا  يرآ  تسین ، نآ  زا  رتدب  يزیچ  ددرگ  فرـصم  مارح  لالح و  هظحالم  نودب  لام  عمج  صرح و  و 
مان هب  مالـسلا ) هیلع  ) اـضرلا یـسوم  نب  ّیلع  ماـما  فورعم  ناراـی  زا  یکی  دـننک . یم  يروآدرگ  دوخ  نورد  رد  ار  هلیذر  تشز و  تاـفص 

َو لیِوَط  لَمَا  َو  دیِدَش  لُْخِبب  سْمَخ  لاَصِِخب  ِّالا  ُلاَْملا  ُعِمَتْجَیَال  : » دومرف یم  مدینش  ترضح  نآ  زا  دیوگ : یم  عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم 
، دیدش لخب  زیچ : جـنپ  کمک ) هب  ) رگم دوش ، یمن  عمج  اج  کی  رد  ایند  لاوما  ِةَرِخْالا ; یَلَع  اَْینُّدـلا  ِراَثِیا  َو  ِمِحَّرلا  ِۀَـعیِطَق  َو  بلاغ  صْرِح 
هحفص 19، دلج 12 ، هعیـشلا ، لئاسو  یقرواپ 1 - ( 1 «!) ترخآ رب  ایند  نتـشاد  مّدـقم  محر و  عطق  بلاـغ ، صرح  زارد ، رود و  ياـهوزرآ 

هحفص دلج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  یقرواپ 1 -  118 هحفص هبطخ 209 . هغالبلا ، جهن  - 2 ثیدح 3 . لالح ،... نم  لاملا  عمج  بابحتسا  باب 
119 هحفص ثیدح 4 . ، 19

یهاوخریخ دسح و  . 6
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هراشا

ینعم هب  دسح  تسا ، دسح  هلئسم  تسا  هتـشاد  یعامتجا  يدرف و  یفنم  رایـسب  راثآ  رـشب  خیرات  لوط  رد  هک  یقالخا  لیاذر  زا  رگید  یکی 
ياضف دسح  هار !» نیا  رد  شـشوک  شالت و  یّتح  اهنآ و  لاوز  يوزرآ  هدرک و  نارگید  بیـصن  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  زا  ندـش  تحاران  »

، دنراد ایند  رد  یـشمارآ  هن  نادوسح  دنک ! یم  ینماان  زا  ّولمم  ار  هعماج  طیحم  یناملظ و  ار  وا  یگدنز  ياضف  رات و  هریت و  ار  یمدآ  حور 
یم غورد  دـنوش : یم  اه  تیانج  عاونا  هدولآ  دـنریگب ، دوسحم  زا  ار  تمعن  هک  تسا  نیا  ناشـشالت  ماـمت  نوچ  ترخآ و  رد  یـشیاسآ  هن 

رد دنرادن ! ابا  زین  يزیرنوخ  لتق و  زا  ینارحب  دیدش و  تالاح  رد  یّتح  دـننز و  یم  متـس  ملظ و  عاونا  هب  تسد  دـننک ، یم  تبیغ  دـنیوگ ،
رد هک  یماد  نامه  تسا ، ناطیـش  كانرطخ  رایـسب  ياهماد  زا  تساه و  يدب  مامت  یلـصا  ياه  هشیر  زا  یکی  دسح  تفگ : ناوت  یم  عقاو 

نوخ هب  ار  شتـسد  دیـشکورف و  دوخ  ماـک  هب  ار  لـیباق » ( » مالـسلا هیلع  ) مدآ دـنزرف  درک و  ار  دوخ  راـک  رـشب  شنیرفآ  ياـهزور  نیتسخن 
صرح و ّربکت ، ) تسا هدش  هدرمش  رفک  هناگ  هس  لوصا  زا  یکی  دسح  یمالـسا ، تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  درک و  هدولآ  لیباه »  » شردارب

هطقن دوش . یم  بوسحم  یفخ  كرش  رفک و  یعون  لیلد  نیمه  هب  تسا و  یهلا  تمکح  هب  ضرتعم  عقاو  رد  دوسح »  » 120 هحفص دسح .)
نآ ظفح  هار  رد  دربب و  تّذـل  دوش  یم  يرگید  بیـصن  هک  ییاه  تمعن  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  یهاوخریخ » ، » دـسح لـباقم 

نآرق تایآ  هب  هراشا  نیا  اب  درگنب . مشچ  کی  هب  دوخ  عفانم  اب  ار  نارگید  عفانم  دنادب و  نارگید  تداعـس  رد  ار  دوخ  تداعـس  دـشوکب و 
ْنِم َلِّبُُقتَف  ًانَابُْرق  َابَّرَق  ْذِا  ِّقَْحلاـِب  َمَدآ  ْیَْنبا  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو  1 ـ مینک . یم  هدـهاشم  ینآرق  تایآ  رد  ار  هلئـسم  نیا  باـتزاب  میدرگ و  یمزاـب 

َْکَیِلا َيِدَـی  طِساَِبب  اَنَا  اَم  ِینَُلتْقَِتل  َكَدَـی  ََّیِلا  َتْطََـسب  ِْنَئل  َنیِقَّتُْملا *  َنِم  ُهللا  ُلَّبَقَتَی  اَمَّنِا  َلاَـق  َکَّنَُلْتقََـال  َلاَـق  ِرَخْـالا  َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  َو  اَمِهِدَـحَا 
ْذِا 2 ـ تایآ 27 و 28 و 30 ) هدئام ، هروس   ) َنیِرِساَْخلا َنِم  َحَبْـصَاَف  ُهَلَتَقَف  ِهیِخَا  َْلتَق  ُهُسْفَن  َُهل  ْتَعَّوَطَف  َنیَِملاَْعلا *  َّبَر  َهللا  ُفاَخَا  یِّنِا  َکَُلْتقَِال 

َِکتَوِْخا یَلَع  َكاَیْؤُر  ْصُصْقَتَال  َّیَُنب  اَی  َلاَق  َنیِدِجاَس  ِیل  ْمُُهْتیَأَر  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  ًابَکْوَک  َرَـشَع  َدَحَا  ُْتیَأَر  یِّنِا  َِتبَا  اَی  ِهِیبَِال  ُفُسُوی  َلاَق 
ْدَقَف ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهللا  ُمُهَتاَء  اَم  یَلَع  َساَّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَا  3 ـ هیآ 4 و 5 ) فسوی ، هروس   ) ٌنِیبُم ٌّوُدَـع  ِناَْسنِِْالل  َناَْطیَّشلا  َّنِا  ًادـْیَک  ََکل  اوُدـیِکَیَف 
ِدَْعب ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباَـتِْکلا  ِلـْهَا  ْنِم  ٌرِیثَـک  َّدَو  4 ـ هیآ 54 ) ءاسن ، هروس   ) ًامیِظَع ًاـْکُلم  ْمُهاَْـنیَتآ  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباَـتِْکلا  َمیِهاَْربِا  َلآ  اَْـنیَتآ 
هروس  ) ٌریِدَق ءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهللا  َّنِا  ِهِْرمَِاب  ُهللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُحَفْصا  َو  اوُفْعاَف  ُّقَْحلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِسُْفنَا  ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح  ًاراَّفُک  ْمُِکناَمِیا 
َنیِذَّلا اَِنناَوْخِِال  َو  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  اُوئاَـج  َنیِذَّلا  َو  6 ـ  هیآ 5 ) قلف ، هروس   ) َدَسَح اَذِا  دِـساَح  ِّرَـش  ْنِم  َو  5 ـ  هیآ 109 ) هرقب ،

ٍّلِغ ْنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  اَم  اَنْعََزن  َو  7 ـ هیآ 10 ) رـشح ، هروس   ) ٌمیِحَر ٌفُوَؤر  َکَّنِا  اَنَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ّالِغ  اَِنبُوُلق  ِیف  ْلَعَْجتَال  َو  ِناَمیِْالِاب  اَنوُقَبَس 
121 هحفص هیآ 47 ) رجح ، هروس   ) َنِیِلباَقَتُم رُرُس  یَلَع  ًاناَوِْخا 

همجرت

یکی زا  اّما  دنداد ، ماجنا  راگدرورپ ) هب  ) بّرقت يارب  يراک  مادـک ، ره  هک  یماگنه  ناوخب : اهنآ  رب  قح  هب  ار  مدآ  دـنزرف  ود  ناتـساد  و  1 ـ
« تشک مهاوخ  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ رگید ) ردارب  هب  دوب ، هدش  دودرم  شلمع  هک  يردارب  ) دشن هتفریذپ  يرگید  زا  دش و  هتفریذپ 

نم ینک ، زارد  تسد  نم  نتـشک  يارب  وـت  رگا  دریذـپ .» یم  ناراـگزیهرپ  زا  اـهنت  ادـخ  اریز ) ) مراد یهاـنگ  هچ  نم  : » تفگ رگید ) ردارب  )
بیغرت شردارب  نتـشک  هب  ار  وا  مک  مک  شکرـس  سفن  مسرت . یم  ناـیناهج  راـگدرورپ  زا  نوـچ  میاـشگ ، یمن  تسد  وـت  لـتق  هـب  زگره 

مدید باوخ  رد  نم  مردپ ! : » تفگ شردپ  هب  فسوی  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  ( ـ 2 دش . ناراکنایز  زا  تشک و  ار  وا  ماجنارس ) ) درک
وت يارب  هک  نکم  وگزاب  تناردارب  يارب  ار  دوخ  باوخ  مدـنزرف ! تفگ : دـننک .» یم  هدجـس  مربارب  رد  هام  دیـشروخ و  هراتـس و  هدزای  هک 
زا ادخ  هچنآ  رب  شنادناخ ) ربمایپ و  ) مدرم هب  تبسن  هکنیا  ای  3 ـ تسا . ناسنا  راکشآ  نمشد  ناطیش ، هک  ارچ  دنشک ، یم  یکانرطخ ) ) هشقن

تموکح میداد و  تمکح  باـتک و  زین ) دنتـسه  وا  نادـناخ  زا  دوـهی  هک  ) میهاربا لآ  هب  اـم  دـنزرویم ؟ دـسح  هدیـشخب ، ناـنآ  هب  شلـضف 
ـ  هدـناود هشیر  اهنآ  دوجو  رد  هک  دـسح ـ  يور  زا  باتک  لها  زا  يرایـسب  4 ـ میداد . رارق  لیئارـسا ) ینب  ناربمایپ  ) اهنآ راـیتخا  رد  یمیظع 
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ـ  هدـناود هشیر  اهنآ  دوجو  رد  هک  دـسح ـ  يور  زا  باتک  لها  زا  يرایـسب  4 ـ میداد . رارق  لیئارـسا ) ینب  ناربمایپ  ) اهنآ راـیتخا  رد  یمیظع 
وفع ار  اهنآ  امش  تسا ، هدش  نشور  الماک  اهنآ  يارب  قح  هکنیا  اب  دننادرگزاب  رفک  لاح  هب  نامیا  مالسا و  زا  دعب  ار  امش  دندرک  یم  وزرآ 

يدوـسح ره  رـش  زا  و  5 ـ  تساناوت . يزیچ  ره  رب  دـنوادخ  دتـسرف ، ار  داهج ) نامرف  ) شدوخ نامرف  دـنوادخ  ات  دـییامن  تشذـگ  دـینک و 
ام و اراگدرورپ ! : » دـنیوگ یم  دـندمآ و  راصنا ) نارجاهم و  زا  دـعب  ) اـهنآ زا  دـعب  هک  یناـسک  نینچمه ) ( ـ  6 دزرویم . دـسح  هک  یماگنه 

وت اراگدرورپ  هدـم ! رارق  نانمؤم  هب  تبـسن  يا  هنیک  دـسح و  نامیاهلد  رد  زرماـیب و  دـنا  هتفرگ  یـشیپ  اـم  رب  ناـمیا  رد  هک  ار  ناـمناردارب 
رد میزاس ) یم  كاپ  ار  ناشحور  (و  مینک یمرب  اهنآ  هنیـس  زا  ار  ینمـشد ) هنیک و  دسح و  ) ّلغ هنوگره  122 7 ـ هحفص یمیحر ! نابرهم و 

. دنراد رارق  رگیدکی  يور  هب  ور  اهتخت  رب  دنردارب و  همه  هک  یلاح 

يدنب عمج  ریسفت و 

دسح نازوس  شتآ 

ردارب نوخ  هب  شتـسد  ماجنارـس  درب و  دـسح  يرگید  رب  یکی  هک  تسا  مدآ  نادـنزرف  ناتـساد  زا  نخـس  ثحب ، دروم  تاـیآ  نیتسخن  رد 
ود ناتـساد  : » دـیامرف یم  دـش ! رگید  ياهتیانج  يارب  يزاغآرـس  تفرگ و  تروص  نیمز  يور  رد  تیاـنج  لـتق و  نیتسخن  دـش و  هتـشغآ 

یکی زا  اّما  دـنداد  ماجنا  راگدرورپ  هب  بّرقت  يارب  يراـک  مادـک  ره  هک  ناـمز  نآ  ناوخب  اـهنآ  رب  تسا  هدوب  هک  هنوگ  نآ  ار  مدآ  دـنزرف 
مهاوـخ ار  وـت  دـنگوس  ادـخ  هب  تـفگ : رگید ) ردارب  هـب  دوـب  هدـش  دودرم  شلمع  هـک  يردارب  ) دـشن هتفریذـپ  يرگید  زا  دـش و  هتفریذـپ 

ُْلتا َو  «! ) دریذپ یم  ناراکزیهرپ  زا  اهنت  دنوادخ  اریز ) مرادن  یهانگ  نم  تسا  هدـشن  هتفریذـپ  وت  لمع  رگا  : ) تفگ خـساپ ) رد  وا  !) تشک
ینعی ( 1 (.) َنیِقَّتُْملا َنِم  ُهللا  ُلَّبَقَتَی  اَمَّنِا  َلاَق  َکَّنَُلْتقََال  َلاَق  ِرَخْالا  َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  َو  اَمِهِدَـحَا  ْنِم  َلِّبُُقتَف  ًانَابُْرق  اـَبَّرَق  ْذِا  ِّقَْحلاـِب  َمَدآ  ْیَْنبا  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع 

اوقت اب  هدوب و  صلاخان  تلمع  وت  تسوت ، ناـج  نورد  زا  وت  لکـشم  يا ، هدرک  ارم  ناـج  دـصق  هک  ما  هدرکن  داـجیا  وت  يارب  یلکـشم  نم 
يارب وت  رگا  : » دوزفا سپـس  دریذپ ! یمن  كاپ  زج  تسا و  كاپ  وا  تسا ، هدیدرگن  دنوادخ  هاگرد  لوبقم  لیلد  نیمه  هب  هدـشن و  هتخیمآ 

ِْنَئل «. ) مسرت یم  نایناهج  راگدرورپ  زا  نوچ  میاشگ ، یمن  وت  لـتق  هب  تسد  منک و  یمن  راـک  نیا  زگره  نم  ینک  زارد  تسد  نم  نتـشک 
نانچ وا  لد  رد  دسح  هنیک و  شتآ  ماجنارس  ( 2 (.) َنیَِملاَْعلا َّبَر  َهللا  ُفاَخَا  یِّنِا  َکَُلْتقَِال  َْکَیِلا  َيِدَی  طِساَِبب  اَنَا  اَم  ِینَُلتْقَِتل  َكَدَی  ََّیِلا  َتْطََسب 
سفن : » دـیوگ یم  نآرق  هک  هنوـگ  نآ  تفرگ و  ار  لـیباق  نامـشچ  نوـخ  درک ، دوباـن  ار  تّوـخا  يردارب و  ياهدـنویپ  هـک  دـش  روـهلعش 

َنِم َحَبْـصَاَف  ُهَلَتَقَف  ِهـیِخَا  َلـْتَق  ُهُـسْفَن  ُهـَل  ْتَعَّوَـطَف  «! ) دـش ناراـکنایز  زا  تـشک و  ار  وا  درک و  ردارب  نتـشک  هـب  مّمـصم  ار  يو  وا ، شکرس 
، داد تسد  زا  ار  دوخ  ردارب  مه  دـش ، نارـسخ  نایز و  راتفرگ  وا  يرآ   123 هحفص . 28 هدئام ، - 2 . 27 هدئام ، یقرواپ 1 - ( 1 (.) َنیِرِساَْخلا
تشاد و دهاوخن  ایند  رد  یـشمارآ  تسا و  نادجو  باذع  رد  هتـسویپ  دشاب  هتـشاد  نادجو  يا  هّرذ  رگا  لتاق  هک  ارچ  ار ، ایند  شمارآ  مه 

تسا یتیانج  نیا  و  ( 2) تشک باوخ  لاح  رد  ار  شردارب  وا  تسا : هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  دـناشک . یم  یهابت  هب  زین  ار  دوخ  ترخآ 
دوخ راک  زا  يدوز  هب  یلو  دنک ! یم  رتسکاخ  ار  زیچ  همه  دشکب  هنابز  ناسنا  نورد  رد  دـسح  شتآ  یتقو  هک  دـهد  یم  ناشن  فعاضم و 

تشحو و داتفا  یم  ردارب  ناج  یب  نینوخ و  ندـب  هب  شمـشچ  ناـمز  ره  تشگ ، مکاـح  وا  دوجو  رـسارس  رب  یقیمع  هودـنا  دـش ، نامیـشپ 
دوخ تیانج  راثآ  مه  هک  دربب  اجک  دنک و  هچ  تسناد  یمن  تفرگ و  شود  رب  ار  ردارب  دـسج  تفرگ ، یمارف  ار  شدوجو  مامت  بارطـضا 
هانگ كانلوه و  تیانج  مغر  یلع  ماگنه  نیا  رد  دـنک ، رود  دوخ  نامـشچ  ربارب  زا  ار  هدـنهد  رازآ  كاـنلوه  هرظنم  نیا  مه  دـناشوپب و  ار 
واک دنک و  نیمز  رد  هک  داتـسرف  ار  یغاز  دـنوادخ  : » تشگ نایامن  وا  يارب  ادـخ  فطل  زا  يا  هشوگ  زاب  دوب  هدـش  بکترم  وا  هک  یگرزب 
نم ایآ  نم ! رب  ياو  يا  تفگ : تخومآ  هدنرپ  نآ  زا  ار  سرد  نیا  هک  یماگنه  دنک ، نفد  ار  ردارب  دسج  هنوگچ  دـهد  ناشن  وا  هب  ات  دـنک 
دوخ هدرک  زا  و  داد ) ماجنا  ار  راک  نیا  ) ماجنارـس منک !؟ ناهنپ  نیمز  رد  ار  دوخ  ردارب  دـسج  مشاـب و  غاز  نیا  لـثم  لـقا ) ّدـح  ) مناوت یمن 

ِباَرُْغلا اَذَـه  َْلثِم  َنوُکَا  ْنَا  ُتْزَجَعَا  یَتَْلیَو  اَی  َلاَق  ِهیِخَا  َةَأْوَس  يِراَُوی  َْفیَک  ُهَیُِرِیل  ِضْرالا  ِیف  ُثَْحبَی  ًاـباَرُغ  ُهللا  َثَعَبَف  «. ) دـش نامیـشپ  تخس 
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مه اب  هک  دید  ار  غاز  ود  دوخ  نامـشچ  ربارب  رد  لیباق  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  ( 3 (.) َنیِمِداّنلا َنِم  َحَبْصَاَف  یِخَا  َةَأْوَس  َيِراَوُاَف 
، هدئام یقرواپ 1 - ( 4 .) دومن نفد  نآ  رد  ار  لوتقم  دسج  درک و  رفح  دوخ  لاگنچ  اب  ار  نیمز  سپس  تشک  ار  يرگید  یکی  دنگنج و  یم 

غاز نآ  دنا  هتفگ  یضعب  124 و  هحفص هحفص 616 . دلج 1 ، نیلقثلارون ، - 4 . 31 هدئام ، - 3 هحفص 2133 . دلج 3 ، یبطرق ، ریسفت  - 2 . 30
رد ندنام  ظوفحم  يارب  ار  دوخ  ییاذـغ  ّداوم  زا  یـضعب  غاز  هک  درک  هظحالم  وا  هدـش  هتفگ  هاگ  درک و  نفد  دروآ  ار  یغاز  هدرم  دـسج 

هبوت و همّدقم  هک  رادیاپ  ینامیـشپ  نآ  هن  اّما  دش  نامیـشپ  وا  لاح  ره  هب  تفرگ . دای  ار  تاوما  نفد  راک ، نآ  زا  دنک و  یم  نفد  كاخ  ریز 
هلیـسو « ) نابرق  » زا روظنم  هکنیا : تسخن  تسا ، حرطم  لاؤس  ود  اجنیا  رد  دـنام ! وا  رب  هانگ  نیا  گنز  دـشاب و  راـگدرورپ  هاـگرد  هب  هباـنا 

هک دـش  مولعم  اجک  زا  هکنیا  رگید  و  تسیچ ؟ دنتـشاد  میدـقت  ادـخ  هاگـشیپ  هب  مدآ  نادـنزرف  هک  ًانابرق » ابّرق  ذا   » هلمج رد  ادـخ ) هب  برق 
هب هدماین و  يزیچ  لاؤس  ود  نیا  خساپ  رد  دیجم  نآرق  رد  تشگ . دودرم  « لیباق  » یمیدقت دش و  هتفریذپ  ادخ  هاگـشیپ  رد  لیباه »  » یمیدقت

نیارق لقع و  قطنم و  اب  هچنآ  تسا ، توافتم  دنـس  رظن  زا  مه  نتم و  رظن  زا  مه  هنیمز  نیا  رد  تایاور  تسا و  هدش  رکذ  هتـسبرس  تروص 
هب ار  لیباه  هک  دش  رومأم  ادخ  يوس  زا  مدآ  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  هک  تسا  یتیاور  تسا  رتراگزاس  دوجوم 

دینش ار  نخـس  نیا  لیباق  هک  یماگنه  دوب ، رتگرزب  وا  زا  لیباق  هک  یلاح  رد  دهد ، میلعت  وا  هب  ار  مظعا  مسا  دنیزگرب و  دوخ  ّیـصو  ناونع 
میدقت ادخ  هاگـشیپ  هب  بّرقت ) هلیـسو  ) ینابرق مادـک  ره  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب  مدآ  مرتراوازـس . رما  نیا  هب  نم  تفگ : دـش و  كانمـشخ 

نیرتدـب زا  تشاد  يزواشک  هک  لیباق  دـیزگرب و  یناـبرق  يارب  ار  دوخ  ماد  نیرتهب  تشاد  يرادـماد  هک  لـیباه  يرگید  تیاور  قبط  ) دراد
هب ار ـ  لیباه  ینابرق  دمآ و  يا  هقعاص  دنتـشاذگ ، یهوک  يالاب  ار  دوخ  ینابرق  ود  ره  درک ، باختنا  راک  نیا  يارب  دوخ  تعارز  لوصحم 

شتآ رما  نیا  مدآ )! ینیشناج  رما  يارب  لیباه  یگتسیاش  رب  دوب  يدییأت  نیا  دنام و  اج  هب  نانچمه  لیباق  ینابرق  دنازوس و  یلوبق ـ  تمالع 
شیپ رد  هار  ود  دوخ  راجنهان  عضو  ندرک  فرطرب  يارب  لیباق  لاح  ره  رد  ( 1 «!) تخیر ار  ردارب  نوخ  تخورفارب و  لیباق  لد  رد  ار  دسح 

هاگشیپ رد  ار  شیوخ  يونعم  یگدنام  بقع  رت  كاپ  رت و  صلاخ  ياه  لمع  اب  دنک  یعس  دروآ و  ادخ  هاگرد  هب  هبوت  هکنآ  یکی  تشاد :
یلو تسا ،) نسحتـسم  هدنزاس و  هتـسیاش و  يرما  دنمان و  یم  هطبغ »  » ار نآ  قالخا  ياملع  هک  تسا  يراک  نامه  نیا  ) دیامن ناربج  ادـخ 

تـسد درک ، باختنا  ار  هار  نیرتدـب  زین  راـک  نیا  يارب  دریگب و  دوخ  ردارب  زا  ار  تمعن  درک  شـالت  ینعی  دـیزگرب ، ار  يرگید  هار  لـیباق 
دلج نیلقثلارون ، ریسفت  یقرواپ 1 - دناشنورف ! دوب  هدـمآ  دوجو  هب  دـسح  شتآ  زا  هک  ار  دوخ  لد  زوس  ات  درک  هتـشغآ  وا  نوخ  هب  ار  دوخ 

125 هحفص ثیدح 125 . هحفص 610 ، ، 1

سیلبا رّبکت » »

، ددرگ مورحم  تشهب  زا  هشیمه  يارب  دـش  ببـس  مدآ  صرح »  » دوش و هدـنار  ادـخ  هاـگرد  زا  هشیمه  يارب  دـش  ببـس  سیلبا  ّربکت »  » رگا
هب وا  دوش  یم  عقاو  ایند  رد  یلتق  ره  دوش و  ادـخ  هاگرد  دورطم  نوعلم و  هشیمه  يارب  ردارب ، نوخ  نتخیر  اب  هک  دـش  ببـس  لـیباق  دـسح 
مّود شخب  رد  تسا . هدوب  دسح  طقف  نآ  یلصا  هزیگنا  هک  یعیجف  تایانج  زا  تسا  رپ  خیرات  دشاب . میهس  نآ  رد  یلصا ! راذگناینب  ناونع 

ناتـساد هب  طوـبرم  نآ  مینک و  یم  دروـخرب  اـهناسنا  یگدـنز  رد  نآ  راـبگرم  راـثآ  دـسح و  تشز  تفـص  زا  يرگید  هرهچ  هـب  تاـیآ  زا 
رد زین  وا  يوخ  قلخ و  هکلب  تشاد  ییاـبیز  رایـسب  هرهچ  اـهنت  هن  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی تسوا . ناردارب  و  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی ترـضح 

رذب نیتسخن  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  ربمایپ  بوقعی  شردپ  نیبزیت  رظن  داد  یم  ربخ  یناشخرد  هدنیآ  زا  هک  رما  نیمه  دوب و  ییابیز  تیاهن 
هب مالسلا ) هیلع  ) فسوی هک  دیـسر  دوخ  تّدش  جوا  هب  یماگنه  عوضوم  نیا  دش . هدیـشاپ  دندوب  رتگرزب  وا  زا  هک  شناردارب  لد  رد  دسح 

َِتبَا اَی  ِهِیبَِال  ُفُسُوی  َلاَق  ْذِا  «! ) دننک یم  هدجس  مربارب  رد  هام  دیـشروخ و  هفاضا  هب  هراتـس  هدزای  مدید  باوخ  رد  نم  ردپ ! : » تفگ شردپ 
تسین هناکدوک  باوخ  کی  باوخ  نیا  تسناد  یم  هک  بوقعی  ( 1 (.) َنیِدِجاَس ِیل  ْمُُهْتیَأَر  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  ًابَکْوَک  َرَشَع  َدَحَا  ُْتیَأَر  یِّنِا 

، نکن لقن  تناردارب  يارب  ار  دوخ  باوخ  مدـنزرف  : » تفگ وا  هب  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی ناشخرد  رایـسب  هدـنیآ  زا  يزراب  هناـشن  هکلب 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 242 

http://www.ghaemiyeh.com


َّیَُنب اَی  َلاَـق   ) 126 هحفص . 4 فـسوی ، یقرواپ 1 - تسا .» ناـسنا  راکـشآ  نمـشد  ناطیـش  هک  ارچ  دنـشکب  یکاـنرطخ  هشقن  وت  يارب  اداـبم 
نیا نایرج  زا  مالسلا ) هیلع  ) فسوی ناردارب  ایآ  ( 1 (.) ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ِناَْسنِِْالل  َناَْطیَّشلا  َّنِا  ًاْدیَک  ََکل  اوُدیِکَیَف  َِکتَوِْخا  یَلَع  َكاَیْؤُر  ْصُصْقَتَال 
هدـش ربخ  اب  رگا  تسین ، نشور  ًاقیقد  هن ؟ ای  دـندش  هاگآ  داد  یم  ربخ  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی ناشخرد  رایـسب  هدـنیآ  زا  هک  بیجع  باوخ 
زیگنا تفگش  باوخ  نیا  زا  ناردارب  رگا  هک  تسناد  یم  ردپ  لاح  ره  هب  یلو  داد ، لیکشت  ار  اهنآ  هنیک  تداسح و  هیاپ  نیمّود  نیا  دنشاب 

زا یـضعب  رد  تشاد . نآ  نامتک  رب  رارـصا  لیلد  نیمه  هب  دیـشک و  دـنهاوخ  ( مالـسلا هیلع  ) فسوی ّدـض  رب  یکانرطخ  هشقن  دـنوش  ربخ  اـب 
یلو دش ، دهاوخن  شاف  هکنیا  نامگ  هب  تشاذگ  نایم  رد  شرسمه  اب  ار  باوخ  نیا  یلاحـشوخ  تّدش  زا  بوقعی  هک  تسا  هدمآ  تایاور 
رگید تیاور  رد  دندش و  هاگآ  نآ  زا  فسوی  ناردارب  دش و  شاف  ناتساد  نیا  دوش ، یم  شاف  دنک ، زواجت  رفن  ود  زا  يّرس  ره  هک  اجنآ  زا 
دندش هاگآ  ناردارب  هک  یماگنه  یمیرحت ) هن  تسناد  یم  يداشرا  یهن  ار  ردپ  یهن  (و  دـنک نامتک  ار  باوخ  تسناوتن  فسوی  هک  هدـمآ 

نوچمه هک  دـندید  یم  فسوی  اب  ار  ردـپ  راتفر  لقا  دنـشاب ال  هدـشن  هاگآ  نآ  زا  ناردارب  رگا  اـّما  ( 2 !) دراد یهاشداپ  رـس  فسوی  دنتفگ 
لیحار شا  هتفر  تسد  زا  ردام  راگدای  هکنیا  صوصخ  هب  دـنک ، یم  شزاون  دـشک و  یم  شوغآ  رد  دراد ، یم  تسود  ار  وا  یمارگ  ناـج 

ام هک  یلاح  رد  دـنرت ، بوبحم  ام  زا  ردـپ  دزن  نیماینب ) ) شردارب فسوی و  دـنتفگ : مالـسلا ) هیلع  ) فسوی ناردارب  : » دـیوگ یم  نآرق  دوب .
َیِلا ُّبَحَا  ُهوُخَا  َو  ُفُسُوَیل  اُولاَق  ْذِا  «! ) تسا راکشآ  یهارمگ  رد  ام  ردپ  نیقی  هب  مینک ) یم  يرای  تالکـشم  ّلح  رد  ار  ردپ  (و  میرتدنمورین

ار ییاهن  میمصت  نآ  لابند  هب  و  دندرک ! رداص  ار  ردپ » تلالـض   » مکح بیترت  نیا  هب  ( 3 (.) نِیبُم لَالَض  یَِفل  اَنَابَا  َّنِا  ٌۀَبْصُع  ُنَْحن  َو  اَّنِم  اَنِیبَا 
ار فسوی  : » دـنداد رظن  نینچ  یناطیـش » هرواـشم   » کـی رد  دـنتفرگ و  دوـخ  هار  رـس  زا  فـسوی ـ  ینعی  گرزب ـ  عناـم  نیا  نتـشادرب  يارب 

یحلاص دارفا  دینک و ) یم  هبوت  دوخ  هانگ  زا  ) نآ زا  دعب  دشاب و  امش  هب  طقف  ردپ  هّجوت  ات  دینکفیب  یتسدرود  نیمزرس  هب  ار  وا  ای  دیـشکب ،
-2 . 4 فسوی ، یقرواپ 1 - ( 1 (.) َنیِِحلاَص ًامْوَق  ِهِدـَْعب  ْنِم  اُونوُکَت  َو  ْمُکِیبَا  ُهْجَو  ْمَُکل  ُلْـخَی  ًاـضْرَا  ُهوُحَرْطا  َِوا  َفُسُوی  اُوُلْتُقا  «! ) دوب دـیهاوخ 

میناد یم  هک  هنوگ  نامه   127 هحفص . 8 فسوی ، - 3 هحفص 341 . دلج 6 ، يزار ، حوتفلاوبا  ریسفت  هحفص 2433 ; دلج 2 ، ناهرب ، ریسفت 
هک تسا  تسرد  دیدرگ ، مهارف  تسد  رود  ياهنیمزرـس  هب  وا  دیعبت  تامّدقم  یلو  دـشن ، ماجنا  فسوی  لتق  ناردارب  زا  یـضعب  تطاسو  اب 

نیا دنتساوخ  یم  ناردارب  هچنآ  فالخرب  اّما  دش  انیبان  هودنا  هیرگ و  ترثک  زا  شنامـشچ  هک  درک  نیگهودنا  نانچ  ار  بوقعی  دیعبت ، نیا 
مه ردپ  تخاس و  مهارف  دوب  نامز  نآ  گرزب  ياهروشک  نیرتمهم  زا  هک  ار  رصم  روشک  رب  وا  ییاورنامرف  فسوی و  تمظع  همّدقم  دیعبت 
یم ردارب  نتـشک  هب  توعد  ار  ناردارب  هک  تسا  كانلوه  يوق و  ردق  نآ  دسح  كانرطخ  ناشورخ و  جاوما  يرآ  دومنن . اهنآ  هب  یهّجوت 

یهارمگ تلالض و  هب  ردپ  نداد  تبسن  دوخ و  تیانج  نامتک  يارب  فلتخم  ياهغورد  نتفگ  هلمج  زا  يرگید  دایز  ناهانگ  ببس  دنک و 
هک نانآ  زا  یمیظع  هورگ  میناد  یم  تسا . هدش  دوهی  ناتـساد  هب  هراشا  هیآ  نیمّوس  رد  گرزب . ربمایپ  نیا  يالاو  ماقم  هب  راکـشآ  تناها  و 
هب ات  دـندرک  چوک  هنیدـم »  » نیمزرـس هب  تاماش »  » زا دـندوب  هدـناوخ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  ياـه  هناـشن 

ترـضح نآ  روهظ  زا  سپ  اّما  دـنداد . یم  دـیون  دوخ  هب  دندیـشک و  یم  راظتنا  ار  شروهظ  هتـسویپ  دنـسرب و  ترـضح  نآ  رادـید  راختفا 
رد تخـسرس  نیفلاخم  فص  رد  هکلب  دندنامن ، یقاب  ترـضح  نآ  زا  تیامح  هب  تبـسن  دوخ  ینطاب  تادّـهعت  رب  اهنت  هن  نانآ  زا  يرایـسب 

اهنآ ایآ  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  دیجم  نآرق  نانآ !» يّدام  عفانم  نداتفا  رطخ  هب   » يرگید دوب و  دـسح »  » یکی نآ  هدـمع  لیلد  دـندمآ و 
تمکح باتک و  میهاربا  لآ  هب  هکنیا  اب  دنزرویم ؟ دسح  هداد  اهنآ  هب  شلـضف  زا  ادخ  هچنآ  رطاخ  هب  وا ) نادناخ  ربمایپ و  ) مدرم هب  تبـسن 

َو َباَتِْکلا  َمیِهاَْربِا  َلآ  اَْنیَتآ  ْدَـقَف  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهللا  ُمُهاَتآ  اَم  یَلَع  َساَّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَا  «. ) میداد رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  میظع  یتموکح  میداد و 
دنتـسه وا  نادـناخ  زا  دوـهی  هک  میهاربا  لآ  هب  زور  کـی  يرآ   128 هحفص . 9 فسوی ، یقرواپ 1 - ( 1 (.) ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاَْنیَتآ  َو  َۀَـمْکِْحلا 
اهتمعن نیا  وا  نادناخ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هب  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  ام  هدارا  رگید  زور  میدیـشخب ، ّتیمکاح  شناد و  تّوبن و 

ارچ سپ  دـنزرو ؟ دـسح  نانآ  هب  تبـسن  نارگید  هک  دنتـشاد  شوخ  نامز  نآ  رد  دوهی  ایآ  دوب ، یحلاصم  قبط  رب  اهنیا  همه  میـشخبب و  ار 
زاب هیآ  نیمراهچ  دنتـسین !؟ راذگورف  یتیانج  چیه  زا  هدیدرگ و  روهلعـش  نانآ  نورد  رد  دسح  شتآ  تسا  هدش  نارگید  تبون  هک  نونکا 
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ار امش  هک  دنراد  تسود  باتک  لها  زا  يرایـسب  : » دیامرف یم  دشاب ، یم  دوهی  هب  رظان  رتشیب  ًارهاظ  دراد و  باتک  لها  زا  یهورگ  هب  هراشا 
قح هکنآ  زا  دعب  هدناود ، هشیر  نانآ  دوجو  رد  هک  تسا  يدسح  رطاخ  هب  نیا  دـننادرگرب و  رفک  لاح  هب  ندروآ ، نامیا  مالـسا و  زا  دـعب 

دنوادخ دتـسرفب ، داهج ) دروم  رد  ) ار دوخ  نامرف  دنوادخ  ات  دییامن  تشذگ  دینک و  وفع  ار  اهنآ  امـش  یلو ) ) تسا هدش  نشور  اهنآ  يارب 
ُّقَْحلا ُمَُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِـسُْفنَا  ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح  ًاراَّفُک  ْمُِکناَمِیا  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباَتِْکلا  ِلْهَا  ْنِم  ٌرِیثَک  َّدَو  «، ) تساناوت يزیچ  ره  رب 
روما رد  اهنت  هن  هک  دسر  یم  ییاج  هب  ناسنا  دوجو  رد  دـسح  راک  ( 2 (.) ٌریِدَق ءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهللا  َّنِا  ِهِْرمَِاب  ُهللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُحَفْـصا  َو  اوُفْعاَف 
سک ره  تسین و  نآ  رد  یتمحازم  چـیه  هک  يونعم  روما  رد  هکلب  دراذـگ ، یم  رثا  تساـهناسنا  نیب  شکمـشک  محازت و  دروم  هک  يّداـم 

تداعس هار  دراذگ و  یم  قح  رس  رب  اپ  هناهاگآ  تجاجل  رطاخ  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  هاگ  دراذگ ، یم  رثا  زین  دبای  تسد  نآ  هب  دناوت  یم 
. تسا بیجع  یتسار  نیا  دراد و  زاب  تداعـس  هار  زا  زین  ار  نارگید  هک  دوش  یم  ببـس  دـسح  لاح  نیمه  رد  ددـنب و  یم  دوخ  يور  هب  ار 

هشیر نانآ  دوجو  رد  هک  تسا  يدسح  راک  نیا  لماع  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ْمِهِـسُْفنَا  ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح  هلمج  دنا  هتفگ  نارّـسفم  زا  يرایـسب 
زا دـعب  ُّقَْحلا ) ُمَُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدـَْعب  ْنِم   ) هدـمآ دـعب  هلمج  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هکلب  تسین ، يربخ  یب  یناداـن و  لـهج و  هب  طوبرم  هدـناود و 

نیا هک  دهد  یم  روتسد  ناناملسم  هب  نآرق  یلو   129 هحفص . 109 هرقب ، - 2 . 54 ءاسن ، یقرواپ 1 - دـنیامیپ ! یم  طلغ  هار  قح ، زا  یهاگآ 
وفع نیا  دننکن  رّوصت  یلو  تسا ) ناشتازاجم  نیرتهب  هداتفا ، اهنآ  ناج  هب  دسح  زا  هک  یشتآ  هک  ارچ  ) دنراذگاو دوخ  لاح  هب  ار  نادوسح 

یمارف ینامز  زگره ! هن ، دنروایب ، دنتساوخ  ادخ  ناگدنب  رس  رب  ار  ییالب  ره  دنشاب  دازآ  ات  دوب  دهاوخ  تروص  نیمه  هب  هشیمه  تشذگ  و 
یم مه  رد  ار  اهنآ  ياه  هئطوت  قح ، دـنمورین  هاپـس  ایند ، نیمه  رد  ای  دـنوش ، یم  راتفرگ  یهلا  تازاجم  هب  دـنور و  یم  ایند  زا  ای  هک  دـسر 
ریاس دوهی و  ياه  هسوسو  میلـست  دـنا ، هتفرگ  رارق  مالـسا  شوغآ  رد  هزات  هک  یناناملـسم  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  هیآ  لاـح  ره  هب  دـبوک .

. دنرب یم  جنر  اوقت  نامیا و  هیاس  رد  ناناملـسم  یتخبـشوخ  زا  اهنآ  تسا ، دسح  رـس  زا  دنیوگ  یم  اهنآ  هچنآ  هک  ارچ  دنوشن ، ناشیدـنادب 
زا هک  دهد  یم  روتـسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هب  دنک و  یم  نادـساح  ّرـش  هب  هراشا  تسا  قلف  هروس  مجنپ  هیآ  هک  هیآ  نیمجنپ 

نیا زاغآ  رد  َدَسَح ) اَذِا  دِساَح  ِّرَش  ْنِم  َو  «. ) دزروب دسح  هک  یماگنه  دوسح  ّرش  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  : » دیوگب درب و  هانپ  ادخ  هب  اهنآ  ّرش 
هس هب  سپس  رورش .») ) تاقولخم مامت  ّرش  زا  حبص  هدیپس  راگدرورپ  هب  مرب  یم  هانپ  وگب : : » دیوگ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  هروس 

بش یکیرات  زا  هک  يرورش  نامجاهم  تسخن  دنناهج : رد  ترارش  یلصا  لماع  ّرش و  ساسا  هک  دنک  یم  هراشا  رورش  تاقولخم  زا  هورگ 
یم رو  هلمح  بش  هک  يرورـش  دوجوم  « ) قِساَغ  » هب ریبعت  دـنوش ، یم  رو  هلمح  يرادـیب  باوخ و  لاح  رد  اهناسنا  هب  دـننک و  یم  هدافتـسا 

هکلب دـنناسر ، یم  نایز  دـنیآ و  یم  نوریب  دوخ  ياه  هنال  زا  ماگنه  بش  هدـنزگ ، هدـنرد و  تاناویح  طقف  هن  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دوش )
. دننک یم  هدافتسا  دوخ  دصاقم  هب  لوصو  يارب  بش  یکیرات  زا  ًابلاغ  زین  دیلپ  كاپان و  رورش و  دارفا 

تملظ یکیرات و 

يراک ناهنپ  لهج و  یهاگآان و  هنوگره  لماش  دشاب و  هتـشاد  يرت  هدرتسگ  ینعم  دـناوت  یم  اجنیا  رد  تملظ  یکیرات و  یلو   130 هحفص
نانمؤم هب  دوخ  یناـهنپ  موش و  ياـه  هشقن  اـب  دـننک و  یم  هدافتـسا  مدرم  یهاـگآان  لـهج و  زا  هشیمه  قح  قیرط  ناـنزهار  هک  ارچ  دوش ،

قلطم ای  رگ  هسوسو  نانز  هب  هراشا  ریبعت  نیا  دنمد و  یم  اه  هرگ  رد  هک  دـنک  یم  هراشا  ینارورـش  هب  سپـس  دـنوش . یم  رو  هلمح  لدـکاپ 
ساسا یب  بلاطم  یپ  رد  یپ  دـنمد ، یم  اه  هرگ  رد  دـنناوخ و  یم  ار  يداروا »  » رحـس ماگنه  هب  نارحاـس  نوچمه  هک  تسا  نارگ  هسوسو 

اه هدارا  هک  یماگنه  دـنناشکب و  دـیدرت  تلاح  هب  دـننک و  تسـس  ار  نانآ  هدارا  اه  هسوسو  نیا  اب  ات  دـنناوخ  یم  مدرم  شوگ  رد  ار  دوخ 
هب وگب  : » دیامرف یم  هدرک ، هراشا  نارورش  زا  هورگ  نیرخآ  نیمّوس و  هب  سپس  دوش . یم  راومه  ناطیـش  رگـشل  هلمح  يارب  هار  دش  تسس 

داسف بیرخت و  لماوع  نیرت  هدمع  زا  یکی  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  دنزرو .» یم  دسح  هک  یماگنه  نادساح ، ّرش  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ 
کیرات نامجاهم  ) داسف ّرش و  ّمهم  هناگ  هس  عبانم  بیترت  نیا  هب  دریگ و  یم  همـشچرس  نادوسح  زا  هک  تسا  يداسف  بیرخت و  ناهج ، رد 
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هدـیقع و ناـمیا و  دوخ  ءوس  تاـغیلبت  اـب  هک  ینارگ  هسوـسو  دـنروآ و  یم  موـجه  مدرم  رب  دـننک و  یم  هدافتـسا  اـه  یکیراـت  زا  هک  یلد 
رب ییایوگ  دهاش  هدش و  نایب  یهاتوک  تارابع  رد  تسا ) بیرخت  هراومه  ناشراک  هک  ینادوسح  دننک و  یم  تسس  ار  یمدرم  ياهدنویپ 

دشاب هتکن  نیا  هب  هراشا  دناوت  یم  ِقَلَْفلا ) ِّبَِرب   ) هدش رکذ  دنوادخ  يارب  هیآ  زاغآ  رد  هک  یفیصوت  تسا . دسح  رابنایز  راثآ  ینعی  دوصقم 
ملع ییانشور  هب  لّدبم  یکیرات  نیا  رگا  هک  دننک  یم  هدافتسا  رفک  فالتخا و  لهج و  یکیرات  زا  هشیمه  الاب  رورـش  هناگ  هس  فیاوط  هک 
هدش راصنا  زا  هک  یغیلب  شیاتس  حدم و  زا  دعب  ثحب  دروم  هیآ  نیمـشش  رد  دیارگ . یم  يدنک  هب  نانآ  ياه  هبرح  دوش ، نامیا  داّحتا و  و 
نانآ زا  زاب  شوغآ  اـب  دـندرک و  توعد  برثی ) ) دوخ رهـش  هب  ار  شناراـی  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمغیپ  هک  اـهنامه  ) تسا

اهنامه ) هدروآ نایم  هب  نیعبات »  » زا نخـس  دنتخیر ) اهنآ  ياپ  هب  ار  دوخ  تاناکما  دندرک و  ییاریذپ  اهنآ  زا  لد  ناج و  اب  دندومن ، لابقتـسا 
اهنآ زا  دعب  هک  یناسک  و  : » دیامرف یم  دندیشخب ) موادت  ار  یمالسا  بالقنا  نامیا و  ّطخ  دندمآ و  راک  يور  راصنا  نارجاهم و  زا  دعب  هک 

! هدم رارق  نانمؤم  هب  تبسن  يدسح  هنیک و  نامیاهلد  رد  زرمایب و  دنتفرگ  یشیپ  ام  هب  نامیا  رد  هک  ار  نامناردارب  ام و  دنیوگ  یم  دندمآ و 
اَِنبُوُلق ِیف  ْلَعَْجتَال  َو  ِناَمیِْالِاب  اَنوُقَبَـس  َنیِذَّلا  اَِنناَوْخِِال  َو  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدَْعب  ْنِم  اُوئاَج  َنیِذَّلا  َو  «، ) یمیحر نابرهم و  وت  اراگدرورپ !

مالـسا و رد  ناماگـشیپ  دوخ و  يارب  شزرمآ  بلط  زا  دعب  اهنآ  بیترت  نیا  هب   131 هحفص ( 1 (.) ٌمیِحَر ٌفُوَؤر  َکَّنِا  اَنَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ّـالِغ 
هک ارچ  تسا ، نانمؤم  هب  تبسن  دسح » هنیک و  ّلغ و   » هنوگره نتفر  نیب  زا  دنبلط ، یم  ادخ  زا  هک  ار  يزیچ  اهنت  راصنا ) نارجاهم و  ) نامیا

چیه هب  نآ  نودـب  دـش و  دـهاوخن  مکحم  زگره  داـّحتا  يردارب و  ّتبحم و  ياـه  هتـشر  دوـشن ، نک  هشیر  لد  زا  روـما  نـیا  اـت  دـنناد  یم 
هک تسا  يزیچ  ینعم  هب  لصا  رد  تادرفم »  » باتک رد  بغار »  » هتفگ هب  هدش و  هتفرگ  لَلَغ »  » زا هک  ّلِغ »  » هژاو دـنوش . یمن  لیان  یتّیقفوم 
یم ادـیپ  ذوفن  ناتخرد  نایم  رد  ًاجیردـت  هک  ارچ  دـنیوگ ، یم  لَلَغ »  » يراـج بآ  هب  تهج  نیمه  هب  دـنک و  یم  ذوفن  ًاجیردـت  هناـیفخم و 

یجیردت ذوفن  هک  دسح »  » و هنیک »  » هب زین  دراد و  یجیردت  هنایفخم و  يذوفن  هکنیا  رطاخ  هب  هدش ، هتفگ  لُولَغ » «، » تنایخ  » هب سپس  دنک .
زا زین  ار  توادع  هنیک و  هک  هنوگ  نامه  درمـش ، یم  ّلِغ »  » یعون ار  دـسح  برعلا ،» ناسل   » رد دوش . یم  هتفگ  ّلِغ » ، » دراد لد  رد  هنایفخم 
رد یغارم »  » و ریبکلا » ریسفّتلا   » رد يزار  رخف  دننام  دنا ، هدرک  رکذ  ار  دسح  ّلِغ ، ریسفت  رد  زین  نارّسفم  زا  يرایسب  دنناد . یم  نآ  قیداصم 

نیرخآ نیمتفه و  رد   132 هحفص . 10 رشح ، یقرواپ 1 - ثحب . دروم  هیآ  لیذ  رد  نآرقلا » ماـکحال  عماـجلا   » رد یبطرق »  » دوخ و ریـسفت 
یم توعد  نانآ  زا  دنیآ و  یم  نانآ  لابقتسا  هب  یهلا  ناگتشرف  هکنآ  زا  دعب  دیامرف : یم  تسا ، نایتشهب  تافص  زا  نخس  ثحب ، دروم  هیآ 

یلاح رد  مینک ، یمرب  اهنآ  هنیـس  زا  ار  توادع ) هنیک و  دسح و  ) ّلغ هنوگره  ام  : » دوش تشهب  دراو  ّتینما  تمالـس و  تیاهن  رد  هک  دـننک 
يرآ ( 1 (.) َنِیِلباَقَتُم رُرُـس  یَلَع  ًاناَوِْخا  ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُـص  ِیف  اَم  اَنْعََزن  َو  «. ) دـنراد رارق  رگیدـکی  يور  هب  ور  اـهتخت  رب  دـنردارب و  همه  هک 

تمالس رد  تساهنآ و  نایم  رد  يردارب  تّوخا و  رگا  دنکاپ و  تسا  نایخزود  تافـص  زا  هک  توادع  هنیک و  دسح و  هنوگره  زا  نایتشهب 
یب تسا . ناشکاپ ) لامعا  هیاس  رد  راـگدرورپ و  فطل  هب  ) اـهنآ دوجو  زا  روما  نیمه  ندـش  نک  هشیر  رطاـخ  هب  دـنرب  یم  رـس  هب  ّتینما  و 

نایتشهب یگدـنز  نوچمه  مدرم  یگدـنز  دوش ، هدـیچرب  اهناسنا  نایم  زا  دـسح  توادـع و  هنیک و  تشز ، ياـهوخ  رگا  زین  اـیند  رد  کـش 
دسح رابنایز  هداعلا  قوف  راثآ  دمآ  الاب  تایآ  رد  هچنآ  عومجم  زا  هجیتن  تسیز . دنهاوخ  يردارب  تّوخا و  ناما و  نما و  رد  دش و  دهاوخ 

دـنک و یم  هتـشغآ  ردارب  نوخ  هب  ار  ردارب  تسد  دـسح  دوش ، یم  نشور  نآ  زا  نآرق  دـیدش  شهوکن  یعاـمتجا و  يدرف و  یگدـنز  رد 
ایند رد  ینازوس  مّنهج  دیامن و  یم  هراپ  ار  ّتبحم  ياه  هتـشر  دنک ، یم  رات  هریت و  ار  هعماج  ياضف  دراد ، یمزاب  قح  هدـهاشم  زا  ار  ناسنا 

133 هحفص . 47 رجح ، یقرواپ 1 - دروآ . یم  دوجو  هب  دنتسه ، هدولآ  نآ  هب  هک  یناسک  يارب 

یمالسا تایاور  رد  دسح 

یم هدـید  شهوکن  نینچ  هلیذر  تافـص  زا  یتفـص  رتمک  هراب  رد  هک  يا  هنوگ  هب  هدـش  دـسح  زا  يدـیدش  شهوکن  یمالـسا  تایاور  رد 
لوسر زا  یثیدح  رد  1 ـ مینکفایب : رظن  تسا  ثیداحا  نآ  زا  یکچوک  هشوگ  هک  ریز  ثیدح  دنچ  هب  هک  تسا  یفاک  هنومن  ناونع  هب  دوش ،
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هک هنوگ  نامه  دروخ  یم  ار  تانـسح  دـسح  َبَطَْحلا ; ُراَّنلا  ُلُکَْأت  اَمَک  ِتاَنَـسَْحلا  ُلُـکْأَی  ُدَـسَْحلَا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ
ار وا  تانـسح  ناسنا و  تداعـس  نمرخ  مامت  دناوت  یم  دـسح  شتآ  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  الاب  ریبعت  ( 1 «.) دروـخ یم  ار  مزیه  شتآ 

ماما زا  يرتدـیدش  تروص  هب  ینعم  نیمه  2 ـ دورب . ایند  زا  یلاخ  تسد  هک  يا  هنوگ  هب  دـهد  داب  رب  ار  وا  رمع  کی  تاـمحز  دـنازوسب و 
یم ار  نامیا  دـسح  َبَطَْحلا ; ُراَّنلا  ُلُکَْأت  اَمَک  َنامیِْالا  ُلُکْأَی  َدَـسَْحلا  َّنِا  : » دـنیامرف یم  تسا ، هدـش  لقن  مالـسلا ) امهیلع  ) قداص ماما  رقاب و 

ار نامیا  نمرخ  هک  دنازوس  یم  ار  تانسح  نمرخ  اهنت  هن  دسح  هلیذر  تفـص  يرآ  ( 2 «.) دروخ یم  ار  مزیه  شتآ  هک  هنوگ  ناـمه  دروخ 
هدمآ مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ دمآ . دهاوخ  هدنیآ  ياه  لیلحت  رد  نخـس  نیا  حرـش  دنک . یم  رتسکاخ  زین 

زا 4 ـ تسین . دسح  زا  رتدب  یقالخا  يرامیب  چیه  ثیدح  نیا  قبط  ( 3 «.) تسا یقالخا  يرامیب  نیرتدب  دسح  ِضاَْرمالا ; ُّرَش  ُدَسَْحلَا  : » تسا
رد ترضح  نامه  زا  زین  و  5 ـ  ( 4 «.) تسا دسح  هلیذر  تافص  همشچرس  ُدَسَْحلا ; ِِلئاَذَّرلا  ُْسأَر  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نامه 

تـسخن تسا ، هشیپ  تلادع  ردقچ  دسح ! رب  نیرفآ  ُهَلَتَقَف ; ِِهبِحاَِصب  َءََدب  َُهلَدْعَا  اَم  ِدَسَْحلا  ُّرَد  ِهِّلل  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  ییانک  ریبعت  کی 
هحفص دلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2 هحفص 325 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  یقرواپ 1 - ( 1 «!) دشک یم  ار  وا  دور و  یم  شبحاص  غارـس  هب 

لقن ترـضح  نامه  زا  زاب  134 6 ـ  هحفص كردم . نامه  - 4 هحفص 91 . دلج 1 ، یسراف ، حرـش  مکحلاررغ ، - 3 و 2 . ثیدح 1  ، 306
ماما زا  يرگید  ثیدح  رد  7 ـ ( 2 «!) تسا ترخآ  ایند و  تواقـش  دسح  تخرد  هویم  ةَرِخْالا ; َو  اَْینُّدلا  ُءاَقَـش  ِدَسَْحلا  ُةَرَمَث  : » دومرف هک  هدش 

ینیب و گرزب  دوخ  دسح و  تسا ) زیچ  هس  ) نامیا نید و  تفآ  ُرْخَْفلا ; َو  ُبْجُْعلا  َو  ُدَسَْحلا  ِنیِّدلا  ُۀَـفآ  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص
شمشچ درک  یم  تاجانم  ادخ  اب  مالسلا ) هیلع  ) نارمع نب  یسوم  هک  یماگنه  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  8 ـ  ( 3 «.) یشورفرخف

شرع هک  تسیک  نیا  ادنوادخ  َکُشْرَع ; ُهَّلَظَا  ْدَق  يِذَّلا  اَذَـه  ْنَم  ِّبَر  اَی  : » درک ضرع  تشاد ، رارق  یهلا  شرع  هیاس  رد  هک  داتفا  يدرم  هب 
یناسک زا  نیا  یـسوم ! يا  ِِهلْـضَف ; ْنِم  ُهللا  ُمُهاَتآ  اَم  یَلَع  َساَّنلا  ُدُسْحَی  َْمل  ْنَّمِم  اَذَه  یَـسُوم  اَی  : » دومرف تسا »!؟ هدـنکفا  هیاس  وا  رـس  رب  وت 

ربمایپ زا  يرگید  ثیدـح  رد  9 ـ ( 4 «.) هدیزرون دسح  هتـشاد ، ینازرا  اهنآ  هب  شلـضف  زا  دـنوادخ  هچنآ  ربارب  رد  مدرم  هب  تبـسن  هک  تسا 
خزود شتآ  دراو  یهلا  باسح  زا  لبق  هک  دنهورگ  شش  ۀَّتِِسب ; ِباَسِْحلا  َْلبَق  َراَّنلا  َنُولُخْدَی  ٌۀَّتِـس  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
ُبَرَْعلا َو  ِرْوَْجلِاب ، ُءاَرَمُْالَا  َلاَق : « ؟» دننایک اهنآ  ادخ ! لوسر  يا  دندرک  ضرع  ْمُه ;؟ ْنَم  ِهللا  َلوُسَر  اَی  َلِیق  «! » زیچ شـش  رطاخ  هب  دـنوش  یم 

، يرگدادـیب ملظ و  رطاخ  هب  نارادـمامز  ِدَـسَْحلِاب ; ُءاَمَلُْعلا  َو  ِۀـَلاَهَْجلِاب ، ِقاَتْـسُّرلا  ُلْهَا  َو  ِۀـَناَیِْخلِاب ، ُراَّجُّتلا  َو  ِرُّبَکَّتلِاب ، ُنِیقاَهَّدـلا  َو  ِۀَِّیبَصَْعلِاب ،
هب نادنمـشناد  لهج و  رطاخ  هب  ناییاتـسور  مدرم ، هب  تنایخ  رطاخ  هب  راّجت  ّربکت ، رطاخ  هب  اه  ناخ  نایادـخدک و  بّصعت ، رطاخ  هب  برع 

ربمایپ زا  يرگید  ثیدـح  اب  ار  ثحب  نیا  10 ـ تسا ! نادنمـشناد  يارب  گرزب  يالب  لوا  هجرد  رد  دـسح  بیترت  نیا  هب  ( 5 «!) دسح رطاخ 
َو اُولاَق : ِمَمُْالا ! ُءاَد  ِیتَُّما  ُبیُِـصیَس  ُهَّنِا  : » دومرف تسا ) رایـسب  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا  دـنچ  ره  ) میرب یم  ناـیاپ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا

يدوز هب  ُجْرَْهلا ;! ُنوُکَی  َُّمث  ُیْغَْبلا ، َنوُکَی  یَّتَح  ُدُـساَحَّتلا  ُدُـعاَبَّتلا و  و  اَْینُّدـلا ، ِیف  ُسُفاَنَّتلا  َو  ُُرثاَکَّتلا  َو  ُرَطَْبلا  َو  ُرَـشالَا  َلاَق : ِمَمُْالا !؟ ُءاَد  اَذاَم 
، یبلط نوزف  یـشاّیع و  ینارـسوه و  دومرف : تسیچ ؟ اهتّما  گرزب ) ) يرامیب دـندرک : ضرع  دریگ ! یمارف  ارم  تّما  اهتّما ، گرزب ) ) يراـمیب
(1 «!) دنوش یم  التبم  جرم  جره و  هب  سپس  متس و  ملظ و  هب  ماجنارس  رگیدکی و  هب  تبسن  دسح  قافن و  فالتخا و  یتسرپایند ، رد  هقباسم 
ثیدح 6857. مکحلاررغ ، - 2 هحفص 241 . دلج 70 ، راونالاراحب ، هحفص 316 ; دلج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  یقرواپ 1 -
135 هحفص هحفص 327 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  - 5 هحفص 275 . دلج 70 ، راونالاراحب ، - 4 هحفص 327 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  - 3

مهم هلئسم  دنچ 

هراشا
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، دوش یم  لصاح  نآ  زا  هک  يا  هعجاف  قمع  و  دسح ) ) یقالخا هلیذر  نیا  دروم  رد  یمالـسا  تایاور  دیجم و  نآرق  هاگدید  ندش  نشور  اب 
: زا دنترابع  اهنآ  ددرگ و  نشور  فلتخم  بناوج  زا  دسح  عوضوم  ات  میور  یم  تسا  هدنام  یقاب  ثحب  نیا  رد  هک  مهم  هتکن  دنچ  غارس  هب 
ناـمرد و قرط  5 ـ  دـسح . یعامتجا  يدرف و  ياهدـمایپ  4 ـ دـسح . راثآ  اه و  هناـشن  3 ـ دـسح . ياه  هزیگنا  2 ـ دـسح . موـهفم  ینعم و  1 ـ

. دسح يریگشیپ 

« هطبغ  » اب نآ  توافت  و  دسح »  » موهفم 1 ـ

لاوز يوزرآ   » ینعم هب  دوش  یم  کشر »  » هب ریبعت  نآ  زا  یـسراف  رد  هک  دسح » : » دـنا هتفگ  نینچ  دـسح »  » ریـسفت رد  قالخا  ملع  ناگرزب 
ناینب ندـش  ناریو  يوزرآ  ای  تسا ، يرگناریو  ای  دوسح  راک  نیاربانب  دـسرن » ای  دـسرب  دوسح  هب  تمعن  نآ  هاوخ  تسا ، نارگید  زا  تمعن 

، یسراف حرش  مکحلاررغ  یقرواپ 1 - هن  ای  دوش  لقتنم  وا  هب  تمعن  هیامرس و  نآ  هاوخ  تسا ، هداد  نارگید  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهتمعن 
هکلب دشاب  هتـشاد  نارگید  تمعن  لاوز  يوزرآ  طقف  هن  ناسنا  هک  تسا  نآ  دسح  عون  نیرتدـب  نیاربانب   136 هحفص هحفص 326 . دلج 1 ،

ای دشاب  تسا  هدش  عقاو  دسح  دروم  هک  یسک  ینعی  دوسحم » هب  تبسن  ینیبدب  ّنظ و  ءوس  داجیا  قیرط  زا  هاوخ  درادرب ، ماگ  نآ  ریـسم  رد 
هب شفده  هک  تسا  نآ  رت  هداس  هلحرم  تسا . نادوسح  ینورد  دـیدش  تثابخ  زا  یکاح  دـسح  عون  نیا  وا و  راک  رد  عنام  داجیا  قیرط  زا 

عون تّدش  هب  یلو  تسا ، تشز  تافـص  لیاذر و  زا  مه  نیا  هچ  رگ  نارگید  زا  نآ  ندرک  بلـس  قیرط  زا  تسا  تمعن  نآ  ندروآ  گنچ 
نیرتکچوک دـیوگب و  ینخـس  نیرتمک  هکنآ  یب  دـنک  يرگید  زا  تمعن  بلـس  يوزرآ  اهنت  هک  تسا  نآ  رت  نییاپ  هلحرم  زاب  تسین . لـبق 

وا رب  یهانگ  دوش ـ  یم  ادـیپ  يرایـسب  يارب  دـنا  هتفگ  هک  دوش ـ  ادـیپ  ناسنا  يارب  رایتخا  یب  هاگره  تلاح  نیا  درادرب . هار  نیا  رد  یماـگ 
ءزج مه  نآ  کش  یب  دورب ، نایم  زا  یتامّدـقم  اب  دوش و  لصاح  یتامّدـقم  قیرط  زا  هک  يروط  هب  دـشاب  ناسنا  رایتخا  رد  رگا  یلو  تسین ،

ره ینورد  تشز  تافـص  ایآ  هک  دوش  یم  یـشان  اجنآ  زا  لّمأت  نیا  تسا و  لّمأت  لباق  هن  اـی  دراد  هاـنگ  هکنیا  یلو  تسا ، یقـالخا  لـیاذر 
هطقن لاح  ره  هب  دوش ؟ یم  بوسحم  یقالخا  طاطحنا  کی  اهنت  ای  تسا  مارح  دوشن  رهاظ  ناسنا  لمع  رد  هک  مادام  دـشاب  يراـیتخا  دـنچ 

يوزرآ هکنآ  یب  دشاب ، هتـشاد  اهنآ  زا  رتشیب  ای  نارگید  دننامه  یتمعن  هک  دنک  وزرآ  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هطبغ »  » دسح لباقم 
هیلع هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  یّتح  تسا و  دسح  یعون  زین  هطبغ »  » هک دندقتعم  یـضعب  یلو  دـشاب . هتـشاد  ار  یـسک  تمعن  لاوز 

هک مینک  ریـسفت  یعیـسو  ینعم  هب  ار  دسح  هک  تسا  یتروص  رد  نخـس  نیا  هک  تسا  نشور  اّما  ( 1 .) دنا هدرک  لقن  دـهاش  ناونع  هب  ( هلآو
. دـش هتفگ  الاب  رد  هک  تسا  ناـمه  فورعم  تسا و  یظفل  عازن  کـی  عقاو  رد  هک  دوش  لـماش  ار  نارگید  اـب  شیوخ  ياـه  تمعن  هسیاـقم 
مومذم و تسا  یتفـص  دـسح  لاح  ره  هب   137 هحفـص دوش . هعجارم  میکحلا  نآرقلا  تاـملک  یف  قـیقحتلا  برعلا و  ناـسل  هب  یقرواپ 1 -

عمجم  » رد یحیرط »  » هک هنوگ  نامه  تسا  تفرـشیپ  یّقرت و  هیام  هدیدنـسپ و  هکلب  تسین  مومذـم  اهنت  هن  هطبغ »  » هک یلاـح  رد  هدـیهوکن 
ُِقفاَنُْملا َو  ُدُـسْحَیَال ، َو  ُُطبْغَی  َنِمْؤُْملا  َّنِا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  تسا . هدروآ  دـسح  هّداـم  نیرحبلا »

(1 «.) دروخ یمن  هطبغ  دزرویم و  دسح  قفانم  اّما  دزرویمن ، دسح  یلو  دروخ ، یم  هطبغ  نمؤم  ُُطبْغَیَال ; َو  ُدُسْحَی 

دسح ياه  هزیگنا  2 ـ

هک تسا  یتافص  زا  زین  دسح  دنراد . لباقتم  ریثأت  رگید  ریبعت  هب  ای  دنریگ ، یم  همـشچرس  رگیدکی  زا  هلیذر  تافـص  زا  يرایـسب  میناد  یم 
رکذ يدایز  ياه  همشچرس  دسح  يارب  قالخا  ياملع  تسا ! یناوارف  لیاذر  همشچرس  زین  دوخ  دوش و  یم  یشان  يرگید  تشز  تافص  زا 
رگید دنک . تسوا  توادع  دروم  هک  یـسک  زا  تمعن  لاوز  يوزرآ  ناسنا  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  هنیک  توادع و  هلمج  زا  دـنا : هدرک 
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هک دنک  یم  شالت  هکلب  دراد  وزرآ  دنا  هدـش  يرتشیب  ياه  تمعن  لومـشم  نارگید  دـنیبب  رگا  تهج  نیمه  هب  تسا ، ینیبرتربدوخ  ربک و 
لاوز يوزرآ  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  تساـیر  ّبح  مّوـس  دـنکفین ! رطخ  هب  نارگید  هب  تبـسن  ار  وا  يرترب  اـت  ددرگ  لـیاز  ناـنآ  تمعن 

هیاپ دشابن  نارگید  زا  شیب  وا  تردق  تورث و  لام و  رظن  زا  وا  تاناکما  رگا  اریز  دیامن ; تموکح  اهنآ  رب  دناوتب  ات  دـنک ، نارگید  تمعن 
زا سرت  دسح  بابسا  زا  مراهچ   138 هحفص ثیدح 7 . هحفص 307 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 - دوش . یم  تسـس  وا  تسایر  ياه 

دنبای تسد  نآ  هب  نارگید  رگا  تسا  دودـحم  یهلا  ياه  تمعن  دـنک  یم  رّوصت  ناسنا  هاگ  هک  ارچ  تسا ، رظن  دروم  دـصاقم  هب  ندیـسرن 
تقایل دوخ  رد  هک  يدارفا  تسا ، ینیب  مک  دوخ  تراقح و  ساسحا  ببـس  نیمجنپ  دـننک . یم  مک  اـه  تمعن  نآ  هب  ار  وا  ندیـسر  ناـکما 
دننامه ات  دنـسرن  ییاـج  هب  مه  نارگید  دـننک  یم  وزرآ  دـنتراقح  هدـقع  راـتفرگ  رظن  نیا  زا  دـننیب و  یمن  ار  ییـالاو  تاـماقم  هب  ندیـسر 
نارگید رایتخا  رد  دوخ  ياه  تمعن  زا  تسین  رضاح  اهنت  هن  لیخب  اریز  تسا ; سفن  تثابخ  لخب و  دسح  بابسا  نیمشش  دنوش ! رگیدکی 

عبط تلاذر  ینیب و  هتوک  يرظن ، گنت  يرآ  دوش ، یم  تحاران  دزرو و  یم  لخب  زین  یهلا  ياه  تمعن  هب  نارگید  ندیسر  زا  هکلب  دراذگب 
مه هب  أـشنم  هس  اـی  ود  هاـگ  دـنهد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  هناگـشش  روـما  نیا  همه  هک  دوـش  یم  هاـگ  دـناشک و  یم  دـسح  هب  ار  یمدآ 

یـسک دراد ، زین  ناسنا  دیاقع  رد  ییاه  هشیر  دسح  اهنیا  زا  رتارف  یلو  دبای . یم  ینوزف  دـسح  رطخ  تبـسن ، نامه  هب  دـنوش و  یم  همیمض 
نابز اب  دوسح  صخـش  دزروب ؟ دسح  دناوت  یم  هنوگچ  دراد  شتلادع  ریبدت و  تمکح و  وا و  تیانع  فطل و  ادخ و  تردـق  هب  نامیا  هک 

نم هب  ارچ  یتلادـع !؟ هچ  تسا و  یتمکح  هچ  نیا  يداد !؟ سک  نالف  هب  ار  تمعن  نالف  ارچ  هک  دـنک  یم  ضارتعا  دـنوادخ  هب  دراد  لاح 
دشاب زجاع  ِهللاِاب  ُذاَیِْعلَا  نم  هب  نآ  لثم  نداد  زا  تسا  نکمم  دهد  یتمعن  يرگید  هب  ادخ  هاگره  دیوگ : یم  لاح  نابز  هب  زین  و  یهد !؟ یمن 

دیحوت هب  نامیا  ياه  هیاپ  رد  لزلزت  یعون  راتفرگ  عقاو  رد  نادوسح  نیارباـنب  دـسرب ! نم  هب  اـت  ددرگ  بلـس  وا  زا  تمعن  هک  رتهب  هچ  سپ 
يوس زا  اـه  تمعن  میـسقت  دـناد  یم  دـشاب  نمؤم  لوصا  نیا  هب  هک  یناـسنا  هکنیا  هچ  دنتـسه ، وا  تردـق  تمکح و  راـگدرورپ و  یلاـعفا 

هتـسیاش ار  اهنآ  هاگره  دشخبب ، وا  هب  رتهب  رتشیب و  هک  دراد  ییاناوت  دنوادخ  دناد  یم  زین  تسا و  یتمکح  قبط  رب  دراد و  یباسح  دنوادخ 
یم دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  یهلا ) گرزب  ربمایپ  ) اّیرکز زا  یثیدـح  رد  لـیلد  نیمه  هب  دـنک . یگتـسیاش  بسک  دـیاب  سپ  دـنادب ، تمعن 

وا تسا ، نم  تمعن  نمـشد  دوـسح  يداَـبِع ; َنـَْیب  ُتْمَـسَق  ِیتَّلا  َِیتَمْـسِِقل  ضاَر  ْریَغ  ِیئاَـضَِقل ، ٌطِّخَـسَتُم  ِیتَـمِْعِنل ، ٌّوُدَـع  ُدِـساَْحلَا  : » دـیامرف
زا ینعم  نیمه  هیبـش   139 هحفص ( 1 «!) ما هدرک  مناگدـنب  نایم  رد  هک  تسا  یتمـسق  زا  یـضاران  نم و  ریدـقت  اـضق و  ربارب  رد  نیگمـشخ 

ْمُُهْتیَتآ اَم  یَلَع  ُساَّنلا  َّنَدُسَْحتَال  : » دومرف نارمع  نب  یـسوم  هب  دنوادخ  دیامرف : یم  هک  تسا  هدـش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
ُکَی ْنَم  َو  يداَبِع  َْنَیب  ُتْمَسَق  يذَّلا  َیِمْسَِقل  ٌّداَض  یِمَِعِنل ، ٌطِخاَس  َدِساَْحلا  َّنِاَف  َکَسْفَن ، ُهُِعبَّتَتَال  َو  َِکلَذ ، َیِلا  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَتَال  َو  ِیلْضَف ، ْنِم 

زودـن و اهنآ  هب  مشچ  زروم و  دـسح  ما  هدرک  اطع  ملـضف  زا  مدرم  هب  هچنآ  دروم  رد  زگره  یـسوم ! يا  یّنِم ;! َْسَیل  َو  ُْهنِم  ُتْسَلَف  َِکلَذَـک 
هک تسا  یمیـسقت  فلاخم  نیگمـشخ و  نم  ياه  تمعن  هب  تبـسن  دوسح  اریز  ریگم ;) هدرخ  روما  نیا  رب  (و  نکن يریگیپ  لد  رد  ار  اـهنآ 

ياه هیاپ  عقاو  رد  دوسح  هکنیا  نخـس  هاـتوک  ( 2 «!) تسا نم  زا  وا  هن  میوا و  زا  نم  هـن  دـشاب  نـینچ  سک  ره  ما ، هدرک  مناگدـنب  ناـیم  رد 
لق الَا  دـیوگ : یم  هنیمز  نیمه  رد  برع  رعاش  تسا . دـیحوت  زا  فارحنا  یعون  يزرودـسح  تسناد  یم  هنرگو  درادـن  یمکحم  يداقتعا 
یم ایآ  وگب  نم  دوسح  هب  ! » بهو ام  یل  ضرت  مل  تنا  اذا  هلعف  یف  هللا  یلع  تأسا  بدالا !؟ تأسا  نم  یلع  يردـتا  ًادـساح  یل  ناـک  نمل 

رد ادخ  ششخب  هب  یـضار  هاگره  يراد ، شراک  هب  تبـسن  دنوادخ  ربارب  رد  یبدا  یب  وت  ینک ؟ یم  بدا  هئاسا  یـسک  هچ  هب  تبـسن  یناد 
(3 «!) يوشن نم  هراب 

دسح ياه  هناشن  3 ـ

يراثآ زا  دیاب  لیلد  نیمه  هب  نومک ، لاح  رد  یفخم و  هاگ  تسا و  حیرص  راکشآ و  هاگ  رگید  تافص  زا  يرایسب  دننام  هلیذر  تفص  نیا 
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زا شیپ  تخانـش و  دـیاب  هیلوا  لحارم  رد  ار  نآ  میا ، هتفایرد  هبرجت  هب  ای  دـنا  هدرک  رکذ  نآ  يارب  ناواـکناور  قـالخا و  ملع  ناـگرزب  هک 
-2 هحفص 326 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّـجحملا  یقرواپ 1 - تخادرپ . نآ  ناـمرد  هب  ددرگ  مکحتـسم  دـناودب و  هشیر  ناـسنا  دوجو  رد  هکنآ 
: تسا ریز  روما  هدش  رکذ  نآ  يارب  هک  ییاه  هناشن  هلمج  زا   140 هحفص دسح . هّدام  راحبلا ، ۀنیفس  - 3 هحفص 307 . دلج 2 ، یفاک ، لوصا 

نیا زا  هاگ  2 ـ دهدن . زورب  دوخ  زا  يراثآ  دنچ  ره  دوش ، یم  تحاران  نیگمغ و  تسا ، هدیسر  يرگید  هب  یتمعن  دونش  یم  هک  یماگنه  1 ـ
ینکـشراک توادـع و  ینمـشد و  هب  دور و  یم  رتارف  مه  نیا  زا  هاـگ  3 ـ دـیاشگ . یم  ییوـجبیع  تبیغ و  هب  ناـبز  دور و  یم  رتارف  هلحرم 

دراد یعس  دنک ، یم  تعانق  هتفرگ  رارق  وا  دسح  دروم  هک  یـصخش  زا  هطبار  عطق  ای  يرهم و  یب  ییانتعا و  یب  هب  اهنت  هاگ  4 ـ دزیخ ! یمرب 
نخـس همادا  زا  ار  هدـنیوگ  رگید  بلاطم  رد  دورو  اب  دـنک  یم  یعـس  دـنیوگب  وا  هرابرد  ینخـس  رگا  دونـشن و  وا  زا  ینخـس  دـنیبن و  ار  وا 

ره دنک . توکس  نآ  هب  تبسن  ای  دزاس و  ناهنپ  ار  وا  هتسجرب  تافص  دنک  یم  یعس  دوش  وا  هراب  رد  یبلطم  نایب  هب  روبجم  رگا  ای  درادزاب ،
هدش لقن  ام  يارب  مالـسلا ) مهیلع  ) تمـصع لها  عبانم  رد  هک  یثیداحا  رد  دشاب . دسح  هلیذر  زورب  زا  يا  هناشن  دناوت  یم  روما  نیا  زا  کی 

َنِم َکـیِفْکَی  : » میناوـخ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یمـالک  رد  هلمج  زا  دوـش ، یم  هدـید  ینعم  نیا  هب  ینـشور  تاراـشا  تـسا 
سکع هب  ( 1 «!) یتسه نامداش  وت  هک  یلاح  رد  دوش  نیگمغ  وا  هک  سب  نیمه  دوسح  تخانش  يارب  َكِروُرُـس ; ِْتقَو  ِیف  ُّمَتْغَی  ُهَّنَا  ِدِساَْحلا 

َْکبُِـصت ْنِا  : » میناوخ یم  هبوت  هروس  هیآ 50  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  لاحـشوخ  دوسح  صخـش  دـسرب ، ناسنا  هب  ینایز  هک  یماگنه 
یم تحاران  ار  اهنآ  دسر  وت  هب  یکین  هاگره  َنوُحِرَف ; ْمُه  َو  اوَّلَوَتَی  َو  ُْلبَق  ْنِم  اَنَْرمَا  اَنْذَـخَا  ْدَـق  اُولوُقَی  ٌۀَبیِـصُم  َْکبُِـصت  ْنِا  َو  ْمُهْؤُسَت  ٌۀَنَـسَح 

رد دندرگ  یم  زاب  میتفرگ و  ار  مزال  میمـصت  میدرک و  یم  ار  یبلطم  نینچ  ینیب  شیپ  البق  ام  دنیوگ : یم  دسر  وت  هب  یتبیـصم  رگا  دـنک و 
دوسح يارب  تازاجم  نیا  هک  هدش  هداد  زین  تیاور  ریـسفت  رد  لامتحا  نیا  ) دـسح هّدام  راحبلا ، ۀنیفـس  یقرواپ 1 - دنلاحـشوخ !» هک  یلاح 

اه لمعلا  سکع  هنوگ  نیمه  هب  هراشا  زین  يرگید  دّدعتم  تایآ   141 هحفص یتسه .) نامداش  وت  هک  یلاح  رد  دوش  یم  نیگمغ  وا  هک  سب 
ربـمغیپ هب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  یبـهاوم  هب  نارفاـک  هک  تشذـگ  ثحب  زاـغآ  رد  هک  تسا  يا  هیآ  هلمج  زا  دراد  دوسح  نارفاـک  يوس  زا 

هک دوش  یم  هدـید  هلئـسم  نیمه  هب  يرّرکم  تاراشا  زین  یمالـسا  تاـیاور  رد  دـندیزرویم . دـسح  دوب  هدیـسر  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
هیلع ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا  تحاراـن ، وا  ّتیقّفوم  زا  دـنوش و  یم  لاحـشوخ  دوـسحم  تمعن  لاوز  زا  هشیمه  نادوـسح 

یلاحـشوخ رورـس و  زا  دوش و  یم  لاحـشوخ  اه  يدب  رورـش و  زا  دوسح  ِروُرُّسلِاب ; ُّمَتْغَی  َو  ِروُرُّشلِاب  ُحَْرفَی  ُدِـساَْحلَا  : » میناوخ یم  مالـسلا )
(1 «!) ددرگ یم  نیگمغ  نارگید 

دسح ءوس  راثآ  اهدمایپ و  4 ـ

همه نیا  هک  تسا  هلیذر  تافص  زا  یتفص  رتمک  دروآ و  یم  راب  هب  يونعم  يّدام و  یعامتجا و  يدرف و  رظن  زا  يرابنایز  رایسب  راثآ  دسح 
یمسج و يرامیب  ببس  رما  نیمه  تسا و  تحاران  ًامئاد  دوسح  هکنیا  تسخن  تسا : ریز  راثآ  اهنآ  نیرتمهم  دشاب ، هتـشاد  ءوس  ياهدمایپ 

اجنآ ات  دوش  یم  تحاران  هزادنا  نامه  هب  وا  دندرگ  رت  نوزف  ياه  تمعن  رتشیب و  ّتیقّفوم  بحاص  نارگید  هزادـنا  ره  دوش ، یم  وا  یناور 
هک یلاـح  رد  دوـش ، یم  فیعـض  فـیحن و  روـجنر و  راـمیب و  دـهد و  یم  تسد  زا  یّلک  هـب  ار  تحارتـسا  شمارآ و  باوـخ و  هاـگ  هـک 

یناوارف ثیداحا  رد  تشاد . یهّفرم  دـنموربآ و  یگدـنز  شدوخ  يارب  تخاس  یم  رود  دوخ  زا  ار  هلیذر  نیا  رگا  دراد و  یبوخ  تاـناکما 
( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  دنا ، هداد  رادشه  نآ  هب  تبـسن  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هدش و  هراشا  هتکن  نیا  هب 

ثیدح رد  ینعم  نیمه  ( 2 «!) تسا دوسح  یگدنز  رد ) شمارآ  ) رظن زا  مدرم  نیرتدـب  دوُسَْحلا ;! ًاْشیَع  ِساَّنلا  ُءَوْسَا  : » دومرف هک  میناوخ  یم 
یقرواپ ( 1 «!) درادن یتحار  دوسح  دوُسَِحل ; َۀَحاَر  َال  : » دومرف هک  هدـش  لقن  يرت  هدرـشف  تروص  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح نآ  زا  يرگید 

ناـمه زا  يرگید  ریبعت  رد   142 هحفص . 2931 مکحلاررغ ، حرش  هحفص 300 و 301 ; مکحلاررغ ، فینـصت  - 2 . 1474 مکحلا ، ررغ  - 1
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ْنَع ِداَّسُْحلا  ِۀَْلفَِغل  ُبَجَْعلا  : » تسا هدـمآ  يرگید  ریبعت  رد  و  ( 2 «!) تساهیرامیب نیرتدب  دسح  ضاَْرمالا ; ُّرَش  ُدَسَْحلَا  : » میناوخ یم  ترـضح 
اب ار  نخـس  نیا  ( 3 «!) دـنلفاغ نآ  زا  دنتـسین و  لـئاق  شزرا  دوخ  مسج  یتمالـس  يارب  نادوسح  هنوگچ  منک  یم  بّجعت  ِداَـسْجالا ; ِۀَـمَالَس 

، ًاْظیَغ َو  ًةَّرَضَم  ِّالا  ُِبلْجَیَال  ُدَسَْحلا  : » دومرف تسا ، رایسب  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا  دنچ  ره  میرب ، یم  نایاپ  هب  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح 
ناسنا بلق  هک  دوش  یم  ببـس  دسح  دنک ، یمن  داجیا  ناسنا  دوجو  رد  يزیچ  مشخ  نایز و  زج  دسح  َکَمْـسِج ; ُضُرْمَی  َو  َکَْبلَق ، ُنِهُوی 

دسح اریز  تسا ، رتشیب  بتارم  هب  نآ  ینامسج  يّدام و  ياهنایز  زا  دسح  يونعم  ياهنایز  هکنیا  رگید  ( 4 «!) ددرگ رامیب  وا  مسج  ناوتان و 
قامعا رد  دوسح  هک  ارچ  دزاس ، یم  نیبدـب  یهلا  تمکح  لدـع و  هب  تبـسن  ار  ناسنا  دـنک و  یم  دوبان  دروخ و  یم  ار  نامیا  ياـه  هشیر 

: میناوـخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  تسا ! ضرتـعم  گرزب  دـنوادخ  ینعی  اـه  تـمعن  هدنـشخب  هـب  شبلق 
نامه دروخ  یم  ار  نامیا  دسح  هک  ارچ  دیزرون ، دسح  رگیدکی  هب  تبسن  َبَطَْحلا ; ُراَّنلا  ُلُکَْأت  اَمَک  َناَمیِْالا  ُلُکْأَی  َدَسَْحلا  َّنِاَف  اوُدِساَُحتَال  »
ماـما شیمارگ  دـنزرف  زا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  مالـسا  راذـگناینب  زا  ینعم  نیمه  ( 5 «!) دروـخ یم  ار  مزیه  شتآ  هک  هنوـگ 

: میناوخ یم  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  تسا  هدروآ  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  هک  يرگید  ثیدح  رد  تسا . هدش  لقن  زین  ( مالسلا هیلع  ) رقاب
دلج راونالا ، راحب  یقرواپ 1 - ( 6 «!) تسا یـشورفرخف  ینیبرتربدوخ و  دسح و  نامیا ، نید و  تفآ  ُرْخَْفلا ; َو  ُبْجُْعلا  َو  ُدَسَْحلا  ِنیِّدلا  ُۀَفآ  »

-5 هحفـص 256 . دـلج 70 ، راونالاراحب ، - 4 هحفـص 256 . دـلج 70 ، راونالاراحب ، - 3 . 331 مکحلاررغ ، حرـش  - 2 هحفـص 256 . ، 70
ماـما ناـمه  زا   143 هحفص هحفـص 307 . دـلج 2 ، یفاـک ، لوـصا  - 6 . 10376 مـکحلاررغ ، حرـش  هحفـص 300 ; مکحلاررغ ، فینـصت 

(و دروخ یم  هطبغ  نمؤم  ُِطبْغَیَال ;! َو  ُدُـسْحَی  ُِقفاَنُْملا  َو  ُدُـسْحَیَال ، َو  ُطـِبْغَی  َنِمْؤُْملا  َّنِا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا ) هیلع  ) راوگرزب
نیا زا  ( 1 «!) دروخ یمن  هطبغ  دزرویم و  دـسح  قفاـنم  هک  یلاـح  رد  دزروـیمن ، دـسح  یلو ) دـنک  یم  نارگید  هیبـش  ییاـه  تمعن  ياـّنمت 

رد زین  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد  تسا . قافن  اـب  گـنهامه  تسین و  راـگزاس  ناـمیا  حور  اـب  دـسح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ثیدـح 
تسا و نیگمشخ  نم  ياه  تمعن  هب  تبسن  دوسح  هک  زیهرپب  دسح  زا  : » دومرف نارمع  نب  یسوم  هب  دنوادخ  هک  میدناوخ  یـسدق  ثیدح 
تفرعم و ربارب  رد  یمیخـض  باجح  هک  تسا  نیا  دـسح  رگید  رابنایز  رثا  نیمّوس  دـشاب !» یم  فلاـخم  مناگدـنب  ناـیم  رد  نم  تمـسق  اـب 

هکلب دشاب ، وا  گرزب  ّیبرم و  داتـسا و  دـنچ  ره  دـنیبب  ار  دوسحم  تّوق  ياه  هطقن  دـناوت  یمن  دوسح  هک  ارچ  دـنکفا ، یم  قیاقح  تخانش 
اهنآ زا  درادنپب و  فعض  ار  تّوق  طاقن  يدب و  ار  یبوخ  دسح ، رطاخ  هب  اسب  يا  تسا و  فعض  طاقن  يارب  وجتـسج  یپ  رد  وا  مشچ  ًامئاد 

دنک و یم  ینادنز  ار  ناسنا  حور  دسح  ِحوُّرلا ; ُْسبَح  ُدَـسَْحلا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  لیلد  نیمه  هب  دـنک . يرود 
سک ره  اریز  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناتـسود  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـسح  راـبنایز  رثا  نیمراـهچ  ( 2 «.) دراد یم  زاب  قیاـقح  كرد  زا 
نیمه دزرویم و  دسح  مدرم  همه  هب  تبسن  ًاعبط  دشاب  دسح  هلیذر  تفص  ياراد  ناسنا  رگا  درادن و  يرگید  ًانایحا  هک  تسا  یتمعن  ياراد 
تسا يرابرپ  مالک  نخـس  نیا  دهاش  دوش . هتـسسگ  نارگید  وا و  نایم  ّتبحم  ياهدنویپ  دننک و  يرود  وا  زا  دارفا  هک  دوش  یم  ببـس  رما 

نآ دـسح  ءوس  رثا  نیمجنپ  ( 3 «.) درادـن یتسود  دوسح ، َُهل ; َۀَّلُخ  ُدوُسَْحلا َال  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  هک 
هعماج رد  ییالاب  ّتیریدم  زا  دـناوت  یمن  زگره  دوسح  صخـش  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  یمزاب  الاو  تاماقم  هب  ندیـسر  زا  ار  ناسنا  هک  تسا 

. دـسر یمن  یگرزب  هب  زگره  تسا  هعفاد  هّوق  ياراد  هک  یـسک  دـنک و  یم  هدـنکارپ  وا  درگ  زا  ار  نارگید  دـسح ، هک  ارچ  دوش  رادروخرب 
نیا دهاش   144 هحفص . 885 مکحلاررغ ، حرش  - 3 ثیدح 371 . مکحلاررغ ، حرـش  - 2 هحفص 307 . دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 -

نیمشش ( 1 «.) دسر یمن  یگرزب  تدایس و  هب  زگره  دوسح  ُدوُسَیَال ; ُدوُسَْحلا  : » دومرف هک  تسا  مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  يرگید  راتفگ  نخس 
زا تمعن  ندرک  لـیاز  ینعی  دوخ  دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  دوسح  اریز  تسا ، رگید  ناـهانگ  عاونا  هب  ندـش  هدولآ  دـسح  یفنم  رایـسب  رثا 
یم راک  هب  ار  دوخ  يورین  ماـمت  دوش و  یم  لّـسوتم  نآ  ریغ  تیاعـس و  غورد و  تمهت و  تبیغ و  ملظ و  دـننام  ناـهانگ  عاونا  هب  نارگید ،

، نخس نیا  دهاش  زاب  دریگ . یم  کمک  عورشمان  دصقم  نیا  هب  لوصو  يارب  یعورشمان  هلیـسو  ره  زا  اذل  دنز  نیمز  هب  ار  دوسحم  ات  دریگ 
رایـسب دوسح  ِتاَئِّیَـسلا ; ُفَعاَضَتُم  َو  ِتاَرَـسَحلا ، ُرِیثَک  ُدوُسَْحلا  : » دومرف هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ینارون  مـالک 
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ناـیز دوسحم »  » هب هکنآ  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  دوسح  یتخبدـب  نیمتفه  ( 2 «!) دوش یم  هدوزفا  هتـسویپ  شناهانگ  دراد و  هودنا  ترـسح و 
رد دزاس . یم  یبقع  ایند و  باذـع  مسج و  حور و  یتحاران  راتفرگ  ار  شدوخ  زیچ  ره  زا  لبق  هک  ارچ  دـنز ، یم  ررـض  شدوخ  هب  دـناسرب 

َّرُـضَی ْنَا  َلـْبَق  ِهِسْفَِنب  ٌّرِـضُم  ُدِـساَْحلا  : » دـیامرف یم  یثیدـح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  هدـش ، هراـشا  تقیقح  نیا  هب  یمالـسا  ثیداـحا 
« دوسحم  » هب دناوت  یم  هچنآ  زا  شیپ  دوسح  ... يَدُْـهلا ; َو  ُءاَِبتْجِْالا  ( مالـسلا هیلع  ) َمَدِال َو  ُۀَـنْعَّللا ، ِهِسْفَِنب  ِهِدَـسَِحب  َِثرُوا  ِسِیْلبِاَک  ِدوُسْحملِاب ،
(3 «.) تیاده یگدیزگرب و  مدآ  يارب  دیرفآ و  دوخ  يارب  تنعل  شدسح  اب  هک  سیلبا  دـننام  دـناسر ، یم  نایز  نتـشیوخ  هب  دـناسرب  ررض 
دـلج 70، راونالاراحب ، - 3 . 1520 مکحلاررغ ، حرـش  ; هحفـص 301  مکحلاررغ ، فینـصت  - 2 ثیدـح 1017 . مکحلاررغ ، یقرواپ 1 -

145 هحفص هحفص 255 .

دسح بتارم  5 ـ 

لد و نورد  رد  دـسح  دوجو  1 ـ ریز : زیامتم  الماک  هلحرم  ود  هلمج  زا  دـنا  هدرک  رکذ  یفلتخم  لحارم  دـسح »  » يارب قالخا  ملع  ناـگرزب 
هنوگ هب  نورد  رد  دسح  دوجو  2 ـ ددرگن . رهاظ  وا  راتفر  راتفگ و  رد  شرثا  دـنک و  لرتنک  ار  نآ  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  حور ، قاـمعا  رد 

زا دنک . شالت  وا  تمعن  لاوز  دوسحم و  زا  يریگ  ماقتنا  يارب  دنک و  زورب  یناطیـش  لامعا  نانخـس و  اب  دوش و  جراخ  وا  لرتنک  زا  هک  يا 
راتفر راتفگ و  رد  ار  نآ  ات  یلو  دراد ، دوجو  ناشناج  نورد  رد  دسح  ياه  هگر  مدرم  بلاغ ) ای  ) همه هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یضعب 
ٌثَالَث : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  دوش ! یمن  هتشون  نانآ  رب  یهانگ  دننکن ، رهاظ  دوخ 
َتْدَسَح اَذِا  َو  ِْضماَف ، َتْرَّیَطَت  اَذِا  َو  قِّقَُحتَالَف ، َْتنَنَظ  اَذِا  َِکلَذ ، ْنِم  ِجَرْخملِاب  ْمُُکثِّدَحُاَس  َو  ُدَـسَْحلا ، َو  ُةَرَیِّطلا ، َو  ُّنَّظلا ، ٌدَـحَا : َّنُْهنِم  وُْجنَیَال 

یم وگزاب  امـش  يارب  ار  اهنآ  زا  تاجن  هار  نم  دسح و  دب و  لاف  دب ، نامگ  دبای : یمن  ییاهر  نآ  زا  سک  چـیه  هک  تسا  زیچ  هس  ِْغبَتَالَف ;
هدب و همادا  دوخ  راک  هب  نکم و  انتعا  يدز  دب  لاف  هک  یماگنه  هدن و  نآ  هب  رثا  بیترت  يدرب ، یـسک  هراب  رد  دب  نامگ  هک  یماگنه  منک ،
: تسا هدمآ  يرگید  ثیدـح  رد  ( 1 («!) وشم گنهامه  دسح  اب  لامعا  راتفگ و  رد  (و  نکم متـس  يدرک  ادیپ  دـسح  یـسک  هب  هک  یماگنه 

ایبنا تسین و  یمومع  مکح  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  ریبعت  نیا  زا  ( 2 «!) دبای یم  تاجن  تفص  هس  نیا  زا  یسک  رتمک  َّنُْهنِم ; وُْجنَی  ْنَم  َّلَق  »
یمن يونعم  یناحور و  يالاو  تاماقم  نآ  هب  زگره  دـنوشن  كاپ  دـسح  زا  نطاب  رهاظ و  رد  اهنآ  رگا  هک  ارچ  دوش ، یمن  لماش  ار  ایلوا  و 
هدرک ریـسفت  ندش  عقاو  دوسحم  ناونع  هب  ایبنا » یّتح  تسین  یلاخ  دسح  زا  سک  چـیه  : » دـیوگ یم  هک  ار  یثیدـح  لیلد  نیمه  هب  دنـسر ،

یقرواپ 1- دـنزرو . یم  دـسح  اهنآ  تاـماقم  هب  تبـسن  هک  دـنوش  یم  رهاـظ  یهلا  ناربماـیپ  یّتح  سک  همه  ربارب  رد  نادوسح  ینعی  دـنا ،
هب هاوخ  تسا  یقالخا  لیاذر  زا  دسح  تفـص  هکنیا  رد  لاح ، ره  هب   146 هحفص كردم . نامه  - 2 هحفص 325 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم 

هتشون نآ  رب  یتبوقع  هانگ و  دسرن  زورب  روهظ و  هلحرم  هب  رگا  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  نخس  تسین ، یّکـش  هن  ای  دسرب  زورب  روهظ و  هلحرم 
موحرم یلو  تسا . يا  هدـیهوکن  تفـص  دـنچ  ره  میرادـن ، زورب  روهظ و  مدـع  هلحرم  رد  نآ  ندوب  هانگ  رب  یلیلد  ًارهاـظ  هن ؟ اـی  دوش  یم 

تبیغ و هب  نابز  ات  دـنک  راداو  دنـسپان  راتفگ  لاـعفا و  هب  ار  یمدآ  دـسح  هاـگ  ره  : » دـیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  هداعـسلا » جارعم   » رد یقارن » »
دـسح رب  تلالد  هک  يراتفگ  راـتفر و  زا  دـیامن و  يراد  نتـشیوخ  نآ  زاربا  راـهظا و  زا  رگا  نینچمه  هدرک ، هاـنگ  دـیاشگب و ... ییوگدـب 

رب دنکن و  یتحاران  ساسحا  رظن  نیا  زا  دشاب و  بغار  وا  جنر  درد و  هب  بلاط و  ار  دوسحم  تمعن  لاوز  نطاب  رد  یلو  دـنک ، زیهرپ  دـیامن 
روهظ مدع  هلحرم  بیترت  نیا  هب  درادن . دوجو  مّود  مسق  ندوب  مارح  رب  یلیلد  ًارهاظ  یلو  ( 1 «.) تسا هدرک  هانگ  زاب  دشابن  نیگمشخ  دوخ 
ددرگ گنهامه  نآ  اب  نورد  رد  هکلب  دشوکن  نآ  عفر  رد  دـشابن و  تحاران  نآ  دوجو  زا  شبحاص  هک  یتلاح  دراد : تلاح  ود  زاب  زورب  و 

. میرادن نآ  رب  یعطاق  لیلد  دنچ  ره  دسر  یمن  رظن  هب  دیعب  لوا  تلاح  ندوب  هانگ  دشابن ، نینچ  هک  یتلاح  و 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 251 

http://www.ghaemiyeh.com


دسح نامرد  6 ـ 

دزادرپن نآ  نامرد  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  یقالخا  كانرطخ  ياه  يرامیب  زا  دـسح »  » دـش هدافتـسا  نیـشیپ  ياه  ثحب  زا  هک  هنوگ  نامه 
. دـشاب یم  راوتـسا  ساسا  ود  رب  هک  تسا  رگید  هلیذر  تافـص  نامرد  دـننام  یقالخا  يرامیب  نیا  نامرد  دـنک . یم  هابت  ار  وا  يایند  نید و 
ود يور  دیاب  دوسح  صخـش  یملع »  » تمـسق رد  یلمع . قرط  2 ـ یملع . قرط  147 1 ـ هحفص هحفص 429 . هداعـسلا ، جارعم  یقرواپ 1 -

نامه دسح . شیادـیپ  ياه  هزیگنا  اه و  هشیر  رگید  مسج و  حور و  رظن  زا  دـسح  رگناریو  راثآ  اهدـمایپ و  یکی  دـنک  ّتقد  هعلاطم و  زیچ 
هنوگچ اهنآ  دنیبب  دنک و  یسررب  ار  ناداتعم  ِراک  ماجنارـس  دیاب  نیئوره ، هب  دایتعا  دننام  كانرطخ ، دایتعا  کی  هب  داتعم  صخـش  هک  هنوگ 
یناوج رد  یعـضو  نیرت  كاندرد  اب  دور و  یم  داب  رب  اهنآ  یعامتجا  ّتیثیح  دـنزرف و  نز و  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یتسردـنت  تمالس و 

یم شناتـسود  لیماف و  هداوناخ و  يارب  یتداعـس  ار  وا  گرم  هکلب  دوش  یمن  تحاراـن  اـهنآ  گرم  زا  یـسک  اـهنت  هن  دنراپـس و  یم  ناـج 
یم ار  وا  حور  هروخ  دـننام  دـنک ، یم  راـمیب  ار  وا  مسج  يدوز  هب  یقـالخا  يراـمیب  نیا  هک  دـشیدنیب  دـیاب  دوسح »  » روـط نیمه  دـنرمش !

هتفرگ ار  وا  بلق  فارطا  هشیمه  هودنا  مغ و  زا  يا  هلاه  دنک و  یم  بلس  وا  زا  ار  شمارآ  باوخ و  درب ، یم  نیب  زا  دروخ و  یم  دناسوپ و 
یمن زین  اهنیا  همه  اب  هزات  دیآ و  یم  راتفرگ  لیباق  سیلبا و  نوچمه  یتشونرس  هب  دوش و  یم  ادخ  هاگرد  دورطم  هکنیا  رتدب  نآ  زا  تسا و 

نیا رد  هک  یبان  ثیداحا  رّرکم  یـسررب  اهدمایپ و  راثآ و  نیا  رب  رورم  کش  یب  دـسرب ! دوسحم  تمعن  لاوز  ینعی  دوخ  دوصقم  هب  دـناوت 
رگا دشیدنیب ، دیاب  دوسح » . » دراد یقالخا  يرامیب  نیا  نامرد  رد  یتبثم  رایسب  ریثأت  دش ، هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  ياهـشخب  رد  هدمآ و  هنیمز 

يرامیب رب  هوالع  زین  وا  دتـسرف ، یم  وا  لابقتـسا  هب  ار  راـب  ّتقر  سردوز و  گرم  دـنز و  یم  مه  رب  ار  مسج  حور و  تمالـس  رّدـخم  ّداوم 
كرـش و هاگترپ  رد  دـنک و  یم  ضارتعا  ادـخ  تمکح  هب  المع  هک  ارچ  دـهد ، یم  تسد  زا  مه  ار  دوخ  ترخآ  یناور ، یمـسج و  ياـه 

يرگید زا  سپ  یکی  ار  نآ  ياه  هشیر  دشیدنیب و  دیاب  دسح  ياه  هزیگنا  هراب  رد  رگید  يوس  زا  وس . کی  زا  اهنیا  دیامن ، یم  طوقس  رفک 
لخب يرظن و  گنت  هاگره  دنک و  هطبار  عطق  اهنآ  اب  تسا  هدناشک  يداو  نیا  هب  ار  وا  اهنآ  ياه  هسوسو  بابان و  ناتـسود  رگا  دیامن ، عطق 

نیا رد  ار  وا  دنوادخ  یلاعفا  دـیحوت  هب  ییانـشآ  مدـع  نامیا و  فعـض  رگا  دزیخرب ، اهنآ  ياوادـم  هب  هدـش ، یقالخا  هلیذر  نیا  همـشچرس 
يارب هک  ییاه  ّتیفرظ  شیوخ و  ياهدادعتـسا  زا  یهاگآان  هاگره  دزادرپب و  دیحوت  نامیا و  ینابم  تیوقت  هب  تسا  هدرک  باترپ  بادرگ 
لّکوت هیاس  رد  دروآ و  ور  نآ  نامرد  هب  تسا  هدومن  دسح  نآ  لابند  هب  تراقح و  هدقع  راتفرگ  ار  وا  تسوا ، دوجو  رد  تفرشیپ  یّقرت و 

هراـصع و دوسح »  » هکنیا رتهب  هچ   148 هحفـص دزاس . رود  دوخ  زا  ار  دسح  هلیذر  دیاشگب و  ار  تراقح  هدـقع  سفن ، هب  دامتعا  ادـخ و  هب 
يارب ار  نآ  دنلب  يادص  اب  یّتح  دـنک و  رورم  نآ  رب  راب  کی  زور  دـنچ  ره  دـسیونب و  یتاحفـص  ای  هحفـص  رد  ار  روما  نیا  زا  يا  هصالخ 

( مالـسلا مهیلع  ) نیموصعم زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  يور  ًاصوصخم  دشیدنیب و  نآ  نوماریپ  دـناوخب و  هلمج  هلمج  ییاهنت  رد  شدوخ 
تّدـم رد  دـنک  لابند  يّدـج  روط  هب  ار  همانرب  نیا  يدوسح  ره  کش  یب  دـنک ، هیکت  دـش  هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  ياـه  ثحب  رد  هدیـسر و 

رد تداعس  تمالس و  زا  ینشور  ياه  قفا  دشخب و  یم  ییاهر  دسح  ّرـش  زا  ًاجیردت  ار  دوخ  مسج  حور و  تفرگ ، دهاوخ  هجیتن  یهاتوک 
زا تمعن  لاوز  يارب  وا  هک  ار  ییورین  تقو و  رگا  هک  دـنک  رکف  الماک  هتکن  نیا  يور  دـیاب  دوسح »  » ًاصوصخم ددرگ . یم  نایامن  وا  ربارب 

ياه هزیگنا  هب  ار  دسح  ياه  هزیگنا  دیاب  رگید  ریبعت  هب  دتفیب . ولج  وا  زا  اسب  هچ  دـنک  شدوخ  تفرـشیپ  فرـص  دریگ  یم  راک  هب  دوسحم 
هدش لقن  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  ینعم  نیا  دزاس . لّدبم  هدنزاس  ياهورین  هب  ار  رگناریو  ياهورین  دنک و  لیدبت  هطبغ 

ِۀَِبقاَْعلا ِیف  ِرْکِْفلا  َنِم  اَِهب  َنوُدِهاَُجت  ًةَّدِع  َِکلَذ  ْنِم  ءْیَش  ِّلُِکل  اوُّدِعَا  َو  دَسَْحلا  َو  ِبَضَْغلا  َو  ِدْقِْحلا  َو  ِدَمُْجلا  ِةَروُس  ْنِم  اوُسِرَتِْحا  : » دومرف هک 
روما نیا  زا  کی  ره  اب  هزرابم  يارب  دـیراد و  ناـما  رد  دـسح  بضغ و  هنیک و  لـخب و  تّدـش  زا  ار  دوخ  ِۀَلیِـضَْفلا ; ِبَلَط  َو  ِۀَـلیِذَّرلا  ِْعنَم  َو 

یقرواپ 1- ( 1 «!) قیرط نیا  زا  تلیـضف  بلط  نامرد و  هار  هلیذر و  تافـص  نیا  ءوس  بقاوع  رد  رّکفت  هلمج  زا  دـیزاس ، هداـمآ  يا  هلیـسو 
کی هب  لیدـبت  ًاجیردـت  لمع  کـی  رارکت  میناد : یم  یلمع ،»  » رظن زا  اـّما   149 هحفص ثیدح 6806 . هحفص 300 ، مکحلاررغ ، فینـصت 
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راـبتعا و نتـسکش  مه  رد  يارب  هکنیا  ياـج  هب  دوـسح  رگا  ددرگ ، یم  ینورد  تفـص  هکلم و  هب  لیدـبت  تداـع  همادا  دوـش و  یم  تداـع 
شیوخ تافص  رطاخ  هب  ار  وا  شتّمذم  تبیغ و  ياج  هب  دزادرپب ، دوخ  ّتیعقوم  تیوقت  هب  هتفرگ  رارق  شدسح  دروم  هک  يدرف  ّتیـصخش 

نخس وا  زا  دناوت  یم  ات  دیامن ، وا  اب  يراکمه  تناعا و  هدامآ  ار  دوخ  وا  يّدام  یگدنز  بیرخت  رد  شالت  ياج  هب  دنک و  شیاتس  حدم و 
ار روما  نیمه  زین  نارگید  هب  دبلطب و  ار  وا  تداعس  ریخ و  تسوا  رایتخا  رد  هک  اجنآ  ات  دنک و  ّتبحم  وا  هب  تبسن  تسا  نکمم  ات  دیوگب ،
« یهاوخریخ  » و حصن »  » هک نآ  لباقم  هطقن  دیوش و  یم  وا  حور  زا  ار  دـسح  هلیذر  راثآ  ًاجیردـت  اهراک  نیا  رارکت  نیقی  هب  دـنک ، هیـصوت 

یقالخا هلیذر  نیا  ندرب  نایم  زا  يارب  وسرت  دارفا  هب  قالخا  ياـملع  ددرگ . یم  نآ  نیـشناج  تیناـحور  افـص و  رون و  اـیند  کـی  اـب  تسا 
ات دننک  لیمحت  دوخ  رب  ار  راک  نیا  دنراذگب و  ماگ  دـهاوخ  یم  ناوارف  تعاجـش  نآ  رد  دورو  هک  ییاه  نادـیم  رد  هک  دـننک  یم  هیـصوت 
ّدض زا  هدافتسا  اب  دیاب  دوسح  هنوگ  نیمه  ددرگ . هکلم  سپـس  دیآ و  رد  تلاح  تداع و  تروص  هب  تعاجـش  دزیرب و  اهنآ  سرت  ًاجیردت 
هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  تسا ! هتفای  لیکـشت  نآ  ّدـض  زا  هک  تسا  ییوراد  يرامیب  ره  نامرد  هک  دزادرپ  ناـمرد  هب  نآ 

اور یمتـس  وا  رب  نکن و  لـمع  نآ  قـبط  رب  يدرک  ادـیپ  دـسح  یـسک  هب  تبـسن  هـک  یماـگنه  ِْغبَتَـالَف ; َتْدَـسَح  اَذِا  : » میناوـخ یم  هـلآو )
یمن راک  هب  ار  دوخ  دسح  نمؤم  ُهَدَـسَح ; ُلِمْعَتْـسَیَال  َنِمْؤُْملا  َّنِا  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  نانمؤم  ریما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  ( 1 «.) رادم

هب عناق  ندـش و  وا  هدارا  ربارب  رد  میلـست  ندوب و  قح  ياضر  هب  یـضار  تسا  ّرثؤم  رایـسب  دـسح  نامرد  رد  هک  يروما  هلمج  زا  ( 2 «.) دریگ
یضار دراد  هچنآ  هب  هک  یسک  دَسَْحلا ; ُهَرِوَتْعَی  َْمل  ِِهلاَِحب  َیِضَر  ْنَم  : » میناوخ یم  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  تسا ، نتـشگ  شیوخ  یگدنز 

ثیدح 12; هحفص 323 ، دـلج 55 ، راونالاراحب ، - 2 هحفـص 50 . لوقعلا ، فحت  یقرواپ 1 - ( 3 «.) دریگ یمن  ار  وا  ناماد  دـسح  دـشاب 
150 هحفص ثیدح 6808 . هحفص 300 ، مکحلاررغ ، فینصت  - 3 هحفص 108 . دلج 8 ، یفاک ،

یهاوخریخ حصن و  7 ـ

ياقب بلاط  هکلب  دـشابن  نارگید  زا  تمعن  لاوز  ناهاوخ  ناسنا  اهنت  هن  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، یهاوخریخ  و  حـصن » ، » دـسح لـباقم  هطقن 
يارب يّداـم  يونعم و  تداعـس  یبوخ و  ریخ و  زا  هچنآ  رگید  يریبـعت  هب  اـی  ددرگ ، ناـکاپ  ناـکین و  همه  يارب  نآ  ندـش  نوزفا  تمعن و 

هدش هراشا  نآ  هب  یمالـسا  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هک  تسا  فورعم  لیاضف  زا  یکی  نیا  دبلطب و  زین  نارگید  يارب  دهاوخ  یم  شیوخ 
ایبنالا خیـش  حون »  » نابز زا  دـیجم  نآرق  دوب . عوضوم  نیمه  اهنآ  زراب  تافـص  زا  یکی  دـندوب و  اه  تّما  ناهاوخریخ  یهلا  ناربمایپ  تسا .

ار مراگدرورپ  ياه  تلاسر  َنوُمَْلعَتَال ; اَم  ِهللا  َنِم  ُمَلْعَا  َو  ْمَُکل  ُحَْـصنَا  َو  یِّبَر  ِتَالاَسِر  ْمُکُغَِّلبُا  : » دومرف دوخ  موق  هب  هک  دـنک  یم  لقن  نینچ 
رد ( 1 «.) دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  تیانع ) تمحرم و  فطل و  زا  ) ییاهزیچ دنوادخ  زا  متسه و  امش  هاوخریخ  منک و  یم  غالبا  امـش  هب 

نیمه تسا . تنایخ  لخب و  دسح و  لباقم  هطقن  هک  هدـمآ  نایم  هب  تّما  یهاوخریخ  حـصن و  زا  نخـس  تلاسر  غالبا  هلئـسم  زا  دـعب  اجنیا 
اَنَا َو  یِّبَر  ِتَالاَسِر  ْمُکُغَِّلبُا  : » دـیوگ یم  هک  اجنآ  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) دوه ادـخ  گرزب  ربمایپ  دروم  رد  يرـصتخم  توافت  اـب  ینعم 

هراـبرد ینعم  نیمه  ( 2 «.) متـسه امـش  يارب  ینیما  هاوـخریخ  نم  منک و  یم  غـالبا  امـش  هب  ار  مراـگدرورپ  ياـهتلاسر  ٌنـیِمَا ; ٌحِـصاَن  ْمَُـکل 
راوگرزب راهچ  نیا  هب  رـصحنم  یهاوخریخ  تسا  یهیدـب  تسا . هدـش  دراو  ( 93 فارعا ، ) بیعش ترـضح  و  ( 79 فارعا ، ) حلاص ترضح 

دوسح هن  دنـشاب ، نارگید  هاوخریخ  دـیاب  زین  نانآ  نیتسار  ناوریپ  دنتـشاد و  ار  یگژیو  نیا  نیموصعم  ایلوا  یهلا و  يایبنا  همه  هکلب  هدوبن 
داد تداهش  راصنا  هفیاط  زا  يدرم  هرابرد  هک  تسا  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  ییانعم  رپ  ثیدح  رد  لیخب . هن  دنشاب و 

قیقحت  151 هحفص . 68 نامه ، - 2 . 62 فارعا ، یقرواـپ 1 - یتشهب  درم  نیا  یگدـنز  هراـبرد  هک  یماـگنه  تسا ، تشهب  لـها  زا  وا  هک 
هب سپـس  دـنک و  یم  ادـخ  دای  دور  یم  تحارتسا  رتسب  هب  هک  ماگنه  بش  دـندید  هکلب  دـندرکن ، هدـهاشم  وا  رد  يداـیز  تداـبع  دـندرک 

یِّنِا َْریَغ  َنْوََرت  اَم  ِّالا  َوُه  اَـم  : » تفگ باوج  رد  وا  دـش ، شدوخ  زا  لاؤس  بجوم  عضو  نیا  هدـهاشم  حبـص ، زاـمن  عقوم  اـت  دور  یم  باوخ 
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هب تبـسن  نم  یلو  دیدید ، هک  تسا  نامه  نم  عضو  ُهاَِّیا ; ُهللا  ُهاَطْعَا  ْریَخ  یَلَع  ًادَسَح  َو َال  ًاّشِغ  یِـسْفَن  ِیف  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  دَـحَا  یَلَع  ُدِـجَاَال 
زا متـسه و  همه  هاوخریخ  نم  هکلب  ) يدسح هن  منیب و  یم  یتنایخ  هن  دوخ  لد  رد  هدیـشخب  وا  هب  یتمعن  ادـخ  هک  ناناملـسم  زا  سک  چـیه 

ِۀَماَـیِْقلا َمْوَـی  ِهللاَدـْنِع  ًۀـَلِْزنَم  ِساَّنلا  َمَظْعَا  َّنِا  : » دوـمرف مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  ( 1 («!) ملاحـشوخ اهنآ  ياه  تمعن 
رد شـالت  رتـشیب  همه  زا  هک  تسا  یـسک  تماـیق  رد  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  مدرم  نـیرت  ماـقم  دـنلب  ِهـِْقلَِخل ; ِۀَحیِـصَّنلِاب  ِهِـضْرَا  ِیف  ْمُهاَْـشمَا 

هدش نایب  یهاوخریخ  يارب  يرایعم  نازیم و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ترضح نامه  زا  يرگید  تیاور  رد  ( 2 «.) تسا هدرک  مدرم  یهاوخریخ 
مادک ره  دیاب  ِهِسْفَِنل ; ِِهتَحیِـصَنَک  ُهاَخَا  ْمُْکنِم  ُلُجَّرلا  ُحَْصنََیل  : » دومرف دنک  عافد  شیوخ  عفانم  هزادنا  هب  نارگید  عفانم  زا  هک  تسا  نیا  نآ  و 

رگ تحیصن »  » و حصن »  » هژاو ( 3 «!) تسا هاوخریخ  شیوخ  هب  تبسن  هک  هزادنا  نامه  هب  دشاب  هاوخریخ  دوخ  نمؤم  ردارب  هب  تبسن  امش  زا 
يا هدرتسگ  عیسو و  موهفم  هکلب  تسین ، نینچ  برع  تغل  رد  یلو  دور  یم  راک  هب  زردنا  ینعم  هب  الومعم  ام  یـسراف  هّرمزور  نابز  رد  هچ 
نیا دشاب و  يرگید  تحلـصم  نآ  رد  هک  تسا  ینخـس  ره  راک و  ره  تحیـصن » حـصن و  : » دـیوگ یم  تادرفم »  » باتک رد  بغار » . » دراد

هب دنمان  یم  حصن  مه  ار  طاّیخ  راک  دنیوگ ، یم  حـصان »  » ار صلاخ  لسع  لیلد  نیمه  هب  تسا . صالخا  صولخ و  ینعم  هب  لصا  رد  هژاو 
راک حالـصا  رد  صالخا  صولخ و  يور  زا  هاوخریخ  صخـش  هک  اـجنآ  زا  تسا و  هدـش  هداد  وا  هب  هک  يا  هچراـپ  ندرک  حالـصا  رطاـخ 

ای نخـس  رد  هاوخ  دـشاب  فاص  صلاخ و  هک  يزیچ  ره  الوصا  دور و  یم  راک  هب  وا  هراـب  رد  تحیـصن  حـصن و  هژاو  دـشوک ، یم  نارگید 
، یفاک لوصا  - 2 هحفص 325 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  یقرواپ 1 - دوش . یم  قالطا  نآ  رب  حصن »  » هژاو يونعم ، ای  يّدام  روما  رد  لمع و 

دیآ یم  نایم  هب  تحیصن  زا  نخس  یقالخا  ياه  ثحب  رد  هک  یماگنه  نیاربانب   152 هحفص كردم . نامه  - 3 ثیدح 5 و 4 . هحفص 28 ،
153 هحفص تسا . تنایخ  لخب و  هنیک ، دسح ، هنوگ  ره  كرت  دوصقم 

ینیبدوخ رورغ و  . 7

هراشا

تافـص هلمج  زا  زین  مدرم  ياه  هدوت  نایم  رد  هکلب  تسا  روهـشم  فورعم و  قالخا  ياملع  ناـیم  رد  اـهنت  هن  هک  یقـالخا  لـیاذر  زا  یکی 
شومارف نارگید و  نتشیوخ و  هب  تبـسن  لهج  یگناگیب و  دوخ  زا  بجوم  هلیذر  تفـص  نیا  تسا . رورغ »  » دشاب یم  هدش  هتخانـش  تشز 

ناطیـش هب  دـنک و  یم  رود  ادـخ  زا  ار  ناسنا  رورغ  تسا . يربخ  یب  لهج و  رد  ندـش  روهطوغ  دوخ و  یعاـمتجا  يدرف و  ّتیعقوم  ندرک 
دارفا ددرگ . یم  يونعم  يّدام و  دـیدش  ياه  تراسخ  ببـس  رما  نیمه  دـنک و  یم  نوگرگد  وا  رظن  رد  ار  اه  ّتیعقاو  دزاس ، یم  کیدزن 
هلیذر تافـص  همـشچرس  رورغ  دـنوش . یم  یعاـمتجا  ياوزنا  راـتفرگ  ناشدودـحمان  عّقوت  رطاـخ  هب  دـنروفنم و  هعماـج  رد  هشیمه  رورغم 

یم دوش . یم  اهنآ  ریقحت  نارگید و  هب  تبـسن  دسح  هنیک و  عضاوت و  كرت  يدنـسپدوخ و  بجع و  ّربکت و  ینیبرتربدوخ و  دننام  يرگید 
ربارب رد  نیشیپ  ماوقا  زا  يرایسب  میلست  مدع  للع  زا  یکی  دوب و  وا  رورغ »  » ادخ هاگرد  زا  ناطیش  ندش  هدنار  یلـصا  لماوع  زا  یکی  میناد 

هب دندش و  رود  ادخ  زا  ناشرورغ  رطاخ  هب  اهدورمن  اهنوعرف و   154 هحفص دوب . نانآ  دوجو  رد  هدیهوکن  تفص  نیمه  دوجو  ایبنا  توعد 
رد يداژن  ای  ّتلم  موق و  هاگ  دوش و  یم  ادـیپ  درف  کـی  رد  هاـگ  رورغ » . » دنتـشگ راـتفرگ  دـش  ناـگمه  يارب  تربع  هک  یموش  تشونرس 

دـشک و یم  شتآ  هب  ار  ییایند  ای  روشک  هاگ  اریز  تسا ; رت  كانرطخ  مود  مسق  کش  یب  دـنوش و  یم  راتفرگ  یقالخا  هلیذر  نیا  لاگنچ 
هب تسخن  هراشا ، نیا  اب  دوب . اه  یناملآ  یتسرپداژن  رورغ و  نآ  هدـمع  للع  زا  یکی  لقا  ّدـح  هک  دوب  مود  لوا و  یناهج  گنج  نآ  هنومن 
هب میور و  یم  اهنآ  لیلحت  ریـسفت و  تایاور و  تایآ و  غارـس  هب  سپـس  قالخا و  ياملع  بتک  تغل و  عبانم  رد  رورغ »  » هژاو ریـسفت  غارس 

مییوگ یم  نخس  نآ  نامرد  هار  اهدمایپ و  راثآ و  رورغ ، بابسا  زا  نآ  لابند 

رورغ موهفم  1 ـ
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حیضوت

هّرمزور ياهوگتفگ  رد  هتفر و  راک  هب  یمالـسا  تایاور  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  رد  ًاـصوصخم  برع  تاـملک  رد  یعیـسو  روط  هب  هژاو  نیا 
نیغ حتف  هب  « ) رورَغ  » هژاو تادرفم »  » باتک رد  بغار » . » دور یم  راک  هب  نآ  مزاول  ای  یلصا  یناعم  نامه  رد  شیب  مک و  زین  نانابز  یسراف 

ناطیـش توهـش و  ای  دشاب  ماقم  لام و  هاوخ  درب  یمورف  تلفغ  رد  دبیرف و  یم  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  ینعم  هب  ار  دراد ) یفـصو  ینعم  هک 
هاج و ای  دشاب  تورث  لام و  هاوخ   ) دـبیرف یم  دزاس و  یم  لفاغ  ار  ناسنا  هک  يروما  ینعم  هب  رورُغ » «» ۀـغللا حاحـص   » رد دـنک . یم  ریـسفت 

رورغ : » دـنا هتفگ  نیرحبلا » عـمجم   » رد یحیرط »  » هتفگ هب  تغل ـ  باـبرا  زا  یـضعب  تسا . هدـش  ریـسفت  نآ ) ریغ  شناد و  ملع و  اـی  ماـقم 
تاملک یف  قیقحتلا   » باتک رد  تسا .» کیرات  لوهجم و  دنیاشوخان و  شنطاب  یلو  دراد  ینتـشاد  تسود  بلاج و  رهاظ  هک  تسا  يزیچ 

زیچ ریثأـت  ببـس  هب  تلفغ  لوـصح  ینعم  هب  هژاو  نیا  یلـصا  هشیر  : » تسا هدـمآ  نینچ  تغل  باـبرا  تاـملک  لـقن  زا  دـعب  مـیرکلا » نآرق 
ۀجحملا  » رد  155 هحفـص دـشاب .» یم  تسکـش و ... ناصقن و  گـنرین و  بیرف و  لـهج و  نآ  راـثآ  مزاول و  زا  تسا و  ناـسنا  رد  يرگید 

نینچ یلازغ » « » مولعلا ءایحا   » يارب تسا  یبیذـهت  لیمکت و  دوش و  یم  بوسحم  قالخا  بتک  نیرتهب  زا  هک  ءایحالا » بیذـهت  یف  ءاضیبلا 
ای ناسنا  هابتـشا  زا  یـشان  تسا و  یناسنا  عبط  لیامت  سفن و  ياوه  قفاوم  هک  يزیچ  هب  ندوب  شوخلد  زا  تسا  ترابع  رورغ  : » میناوخ یم 
زا داقتعا  نیا  دـشاب و  يونعم  ای  يّدام  رظن  زا  هاوخ  درادـن ) یفعـض  هطقن  (و  تسا یبوخ  مدآ  دـنک  نامگ  سک  ره  تسا و  ناطیـش  بیرف 

رثکا نیاربانب  دنهابتـشا  رد  هک  یلاح  رد  دـنناد  یم  یبوخ  مدآ  ار  دوخ  مدرم  بلاـغ  تسا و  يرورـش  مدآ  دریگب  همـشچرس  یلطاـب  رادـنپ 
« رورَغ : » تسا هدمآ  نینچ  هژاو  نیا  ینعم  رد  هنومن  ریـسفت  رد  ( 1 «.) تسا توافتم  نآ  هجرد  اهنآ و  رورغ  لکش  دنچ  ره  دنرورـش ، مدرم 

هسوسو اب  ار  ناسنا  هک  دنیوگ  یم  رورَغ »  » ور نیا  زا  ار  ناطیـش  تسا و  هدنبیرف  هداعلا  قوف  دوجوم  ینعم  هب  هغلابم  هغیـص  روُسَج ) ) نزو رب 
ماقم ره  هدـنبیرف ، باتک  ای  ناسنا  ره  هنرگو  تسا  نآ  حـضاو  قادـصم  نایب  تقیقح  رد  دزاـس و  یم  لـفاغ  دـهد و  یم  بیرف  دوخ  ياـه 

. تسا لخاد  رورغ »  » عیسو موهفم  رد  دزاس  هارمگ  ار  ناسنا  هک  يدوجوم  ره  رگ و  هسوسو 

دیجم نآرق  رد  رورغ 

رب رد  ار  نآ  ياوـتحم  موـهفم و  یلو  دوـش  یمن  هدـید  هژاو  نیا  هچرگ  يرگید  تاـیآ  رد  هتفر و  راـک  هب  ًارارک  دـیجم  نآرق  رد  هژاو  نـیا 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُءَالَْملا  َلاَقَف  2 ـ ( 12 هیآ ، فارعا هروس   ) نیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  راَن  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَا  َلاَق  ...ـ 1 دینک : ّتقد  ریز  تایآ  رد  دراد ،

... َنِیبِذاَک ْمُکُّنُظَن  َْلب  ِلْضَف  ْنِم  اَْنیَلَع  ْمَُکل  يََرن  اَم  َو  ِْيأَّرلا  َيِدَاب  اَُنلِذاَرَا  ْمُه  َنیِذَّلا  َِّالا  َکَعَبَّتا  َکیََرن  اَم  َو  اَنَْلثِم  ًارََـشب  ِّالا  َکیََرن  اَـم  ِهِمْوَق  ْنِم 
هحفص 293. دلج 6 ، یقرواپ 1 - 32و27 ) تایآ ، دوه هروس   ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِا  اَنُدِعَت  اَِمب  اَِنتْأَف  اََنلاَدِج  َتْرَثْکَاَف  اَنَْتلَداَج  ْدَق  ُحُون  اَی  اُولاَق 

هروس  ) زیِزَِعب اَْنیَلَع  َْتنَا  اَم  َو  َكاَنْمَجََرل  َکُطْهَر  َالَْول  َو  ًافیِعَـض  اَـنِیف  َکـیَرََنل  اَّنِا  َو  ُلوُقَت  اَّمِم  ًارِیثَک  ُهَقْفَن  اَـم  ُْبیَعُـش  اَـی  اُولاَـق  156 3 ـ هحفص
ْنِم ٌْریَخ  اَنَا  ْمَا  َنوُرِْـصُبتَالَفَا *  ِیتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ُراَْهنالا  ِهِذَـه  َو  َرْـصِم  ُْکُلم  ِیل  َْسَیلَا  ِمْوَق  اَی  َلاَق  ِهِمْوَق  ِیف  ُنْوَعِْرف  يَداـَن  َو  4 ـ ( 91 هیآ ، دوه
ِیف ْمُهَّرَغ  َو  تاَدوُدـْعَم  ًاماَّیَا  ِّالا  ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َْنل  اُولاَق  ْمُهَّنَِاب  َکـِلَذ  5 ـ  ( 51 تایآ 52 ـ  ، فرخز هروس   ) ُنِیُبی ُداَـکَیَال  َو  ٌنیِهَم  َوُه  يِذَّلا  اَذَـه 
َنِم َْتنُک  ْنِا  اَنُدـِعَت  اَِـمب  اَِـنْتئا  ُحـِلاَص  اَـی  اُولاَـق  َو  ْمِهِّبَر  ِْرمَا  ْنَع  اوَتَعَف  َۀَـقاَّنلا  اوُرَقَعَف  6 ـ  هیآ 24 ) ، نارمع لآ  هروس   ) َنوُرَتـْفَی اُوناَـک  اَـم  ْمِِهنیِد 

ُِّیناَـمالا ُمُْکتَّرَغ  َو  ُْمْتبَتْرا  َو  ُْمتْـصَّبََرت  َو  ْمُکَـسُْفنَا  ُْمْتنَتَف  ْمُکَّنَِکل  َو  یََلب  اُولاَـق  ْمُکَعَم  ْنُکَن  َْملَا  ْمُهَنوُداَُـنی  7 ـ هیآ 77 ) ، فارعا هروس   ) َنِیلَـسْرُْملا
ِهِّلل َو  اوُّضَْفنَی  یَّتَح  ِهللا  ِلوُسَر  َدـْنِع  ْنَم  یَلَع  اوُقِْفُنتَـال  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ُمُه  8 ـ  هیآ 14 ) ، دـیدح هروس   ) ُروُرَْغلا ِهللاِاب  ْمُکَّرَغ  َو  ِهللا  ُْرمَا  َءاَج  یَّتَح 

ِِهلوُسَِرل َو  ُةَّزِْعلا  ِهِّلل  َو  َّلَذالا  اَْهنِم  ُّزَعالا  َّنَجِرُْخَیل  ِۀَـنیِدَْملا  َیِلا  اَنْعَجَر  ِْنَئل  َنُولوُقَی  َنوُهَقْفَیَال *  َنیِِقفاَنُْملا  َّنَِکل  َو  ِضْرالا  َو  ِتاَواَـمَّسلا  ُِنئاَزَخ 
ِنَمَرْکَا یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَمَّعَن  َو  ُهَمَرْکَاَـف  ُهُّبَر  ُهیَلَْتبا  اَـم  اَذِا  ُناَْـسنِْالا  اَّمَاَـف  9 ـ 7و8 ) تایآ ، نوقفانم هروس   ) َنوُمَْلعَیَـال َنیِِقفاَـنُْملا  َّنَِکل  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو 
اوُذَخَّتا َنیِذَّلا  ِرَذَو  11 ـ 44و45 ) تایآ ، رمق هروس   ) َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو  ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَس  ٌرِـصَْتنُم *  ٌعیِمَج  ُنَْحن  َنُولوُقَی  ْمَا  10 ـ ( 15 هیآ ، رجف هروس  )
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ِهللاِاب ْمُکَّنَّرُغَیَال  َو  اَْینُّدلا  ُةاَیَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَتَالَف  ٌّقَح  ِهللا  َدْعَو  َّنِا  ُساَّنلا ... اَهُّیَا  اَی  12 ـ ( 70 هیآ ، ماعنا هروس   ) اَْینُّدلا ُةاَیَْحلا  ُمُْهتَّرَغ  َو  ًاوَْهل  َو  ًابَِعل  ْمُهَنیِد 
157 هحفص ( 33 هیآ ، نامقل هروس   ) ُروُرَْغلا

همجرت

! مرتهب وا  زا  نم  : » تفگ ینک »!؟ هدجـس  هک  دـش  عنام  ار  وت  زیچ  هچ  مداد  نامرف  وت  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دومرف ناطیـش ) هب  دـنوادخ  ( ـ 1
و مینیب ! یمن  نامدوخ  نوچمه  يرـشب  زج  ار  وت  ام  : » دـنتفگ حون ) موق  ) شموق رفاک  فارـشا  2 ـ لِـگ !» زا  ار  وا  يا و  هدـیرفآ  شتآ  زا  ارم 
! مینیب یمن  دوخ  هب  تبـسن  یتلیـضف  امـش  يارب  مینک و  یمن  هدـهاشم  حول  هداس  لذارا  یهورگ  زج  دـنا  هدرک  يوریپ  وت  زا  هک  ار  یناـسک 

رگا تسا )! سب  !) يدرک ثحب  ّرج و  مه  داـیز  يدرک و  ثحب  ّرج و  اـم  اـب  وت  حون ! يا  دـنتفگ : مینک ! یم  رّوـصت  وـگغورد  ار  امـش  هکلب 
یمن ام  ییوگ  یم  ار  هچنآ  زا  يرایسب  بیعـش ! يا  : » دنتفگ 3 ـ روایب .»! یهد  یم  هدـعو  ام  هب  یهلا ) باذـع  زا  ) ار هچنآ  ییوگ  یم  تسار 

یتردق ام  ربارب  رد  وت  میدرک و  یم  راسگنس  ار  وت  دوبن  تکچوک  هلیبق  رطاخ ) هب  ) رگا میبای و  یم  فیعض  دوخ  نایم  رد  ار  وت  ام  و  میمهف !
نم نامرف  تحت  اهرهن  نیا  و  تسین ؟ نم  نآ  زا  رـصم  تموکح  ایآ  نم ! موق  يا  : » تفگ داد و  ادـن  دوخ  موق  ناـیم  رد  نوعرف  4 ـ يرادن !»

حیـصف دـناوت  یمن  زگره  تسا و  یتسپ  هقبط  هداوناخ و  زا  هک  يدرم  نیا  زا  نم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـینیب ـ !؟ یمن  اـیآ  درادـن ؟ ناـیرج 
(و دـسر یمن  ام  هب  يزور  دـنچ  زج  خزود ) ) شتآ : » دـنتفگ یم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دوهی ) ) اـهنآ لـمع  نیا  5 ـ  مرتهب .»!؟ دـیوگب  نخس 

ناشنید رد  ار  اهنآ  دندوب ) هتـسب  ادـخ  هب  هک  یغورد  (و  ارتفا نیا  تسا ) دودـحم  رایـسب  میراد  رگید  ماوقا  رب  هک  يزایتما  رطاخ  هب  ام  رفیک 
دندیچیپرـس و ناشراگدرورپ  نامرف  زا  دـندرک و  یپ  ار  هقاـن » ( » حـلاص موق  ) سپـس 6 ـ  دـندش .») ناهانگ  عاونا  راتفرگ  (و  تخاـس رورغم 

دننز یم  ادـص  ار  نایخزود ) ) اهنآ 7 ـ روایب !» ینک  یم  دیدهت  نآ  هب  ار  ام  هچنآ  یتسه  ادـخ ) ) ناگداتـسرف زا  وت  رگا  حـلاص ! يا  : » دـنتفگ
( زیچ همه  رد  دیدیـشک و( ار ) ربمایپ  گرم  ) راظتنا دـیدنکفا و  تکاله  هب  ار  دوخ  امـش  یلو  يرآ ! : دـنیوگ یم  میدوبن !؟ امـش  اب  اـم  رگم  »

ادخ نامرف ) ) ربارب رد  ار  امـش  راکبیرف  ناطیـش  دیـسرارف و  قح  نامرف  ات  داد  بیرف  ار  امـش  زارد  رود و  ياهوزرآ  دیتشاد و  دیدرت  کش و 
لفاغ ! ) دنوش هدنکارپ  ات  دینکن  قافنا  دنتسه  ادخ  لوسر  دزن  هک  يدارفا  هب  : » دنیوگ یم  هک  دنتـسه  یناسک  ناقفانم ) ) اهنآ 8 ـ  داد !» بیرف 

ار نالیلذ  نازیزع ، میدرگزاب ، هنیدم  هب  رگا  دنیوگ : یم  اهنآ  دنمهف ـ  یمن  ناقفانم  یلو  تسادخ  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  نیازخ  هکنیا ) زا 
ناسنا اّما  158 9 ـ هحفـص دـنناد .»! یمن  ناـقفانم  یلو  تسا ، ناـنمؤم  وا و  لوسر  ادـخ و  صوصخم  تّزع  هک  یلاـح  رد  دـننک ! یم  نوریب 

ارم مراـگدرورپ  : » دـیوگ یم  و  دوـش ) یم  رورغم  ) دـشخب یم  تمعن  دـنک و  یم  مارکا  شیاـمزآ ، يارب  ار  وا  شراـگدرورپ  هـک  یماـگنه 
یم تسکـش  ناشعمج  يدوز  هب  دـننادب ) یلو  ( ـ !؟» میزوریپ دـنمورین و  دـّحتم و  یتعامج  ام  : » دـنیوگ یم  اـی  10 ـ تسا !» هتـشاد  یمارگ 

رورغم ار  اهنآ  اـیند  یگدـنز  دـنتفرگ و  یمرگرـس  يزاـب و  هب  ار  دوخ  يرطف ) ) نییآ هک  ار  یناـسک  11 ـ دـنراذگ . یم  رارف  هب  اـپ  دروخ و 
ار امش  راکبیرف  ناطیش ) ) ادابم دبیرفب و  ار  امش  ایند  یناگدنز  ادابم  سپ  تسا ، قح  یهلا  هدعو  نیقی  هب  مدرم ...! يا  12 ـ نک ! اهر  هتخاس ،

! دزاس رورغم  ادخ  مَرَک ) ) هب

يدنب عمج  ریسفت و 

لوا تمسق 

نیلّوا رد  هک  هنوگ  نامه  دش و  هدـید  ناطیـش  هرهچ  رد  ناسنا و  شنیرفآ  زاغآ  رد  دـش  هراشا  هک  يروط  نامه  رورغ  ياه  هقّرج  نیتسخن 
وت هب  هک  یماگنه  ینک  هدجـس  مدآ  رب  هکنیا  زا  دـش  عنام  ار  وت  زیچ  هچ   » درک باـطخ  وا  هب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  هدـمآ  ثحب  دروم  هیآ 
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وا يا  هدیرفآ  شتآ  زا  ارم  مرتهب ! وا  زا  نم  تفگ : زیمآرورغ ) ینحل  اب  ) ناطیش ( » 1 ...(.) َُکتْرَمَا ْذِا  َدُجْسَت  ّالَا  َکَعَنَم  اَم  َلاَق  «، ) مداد نامرف 
هب هک  داتفا  وا  تریـصب  مشچ  رب  نانچ  ینیبدوخ  رورغ و  باجح  يرآ  ( 2 (.) نیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  راَن  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَا  َلاَق  «، ) لـگ زا  ار 

، دش نوعلم  دورطم و  هشیمه  يارب  درک و  طوقس  نایصع  هاگترپ  رد  دنیبب و  تسادخ  حیرص  نامرف  هک  ار  دوخ  تداعـس  هار  دادن  هزاجا  وا 
« رورغ  » ینعی ود ، نیا  تسوا و  زین  ملاع  نارورغم  ياوشیپ  تسا  سیلبا  ناهج  ناربکتسم  ياوشیپ  هک  هنوگ  نامه  تفگ : ناوت  یم  نیاربانب 

تـسناوتن رابکتــسا  رورغ و  رثا  رب  سیلبا   159 هحفص . 12 نامه ، - 2 . 12 فارعا ، یقرواپ 1 - دـنرگیدکی ! موزلم  مزـال و  رابکتـسا ،»  » و
نادرگرـس ههاریب  رد  نانچمه  دراذـگ و  ههاریب  رد  ماگ  دـبایرد ، هانگ  رب  رارـصا  تجاـجل و  رب  ار  هبوت  يرترب  شتآ و  رب  ار  كاـخ  يرترب 

یچیپرـس مهم  لماوع  زا  یکی  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هک  میـسر  یم  مزعلا  اولوا  ربمایپ  نیتسخن  ینعی  حون  ناتـساد  هب  دـعب  هیآ  رد  تسا .
: دنتفگ وا ) توعد  ربارب  رد  ) شموق رفاک  فارـشا  : » دـیامرف یم  دوب ، رورغ »  » هلیذر تفـص  نامه  شا  هنازوسلد  ياهداشرا  ربارب  رد  وا  موق 

یمن حول  هداـس  یلذارا  هیاـمورف و  یهورگ  زج  دـنا  هدرک  يوریپ  وت  زا  هک  ار  یناـسک  مینیب و  یمن  ناـمدوخ  نوچمه  يرـشب  زج  ار  وت  اـم 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُءَالَْملا  َلاَقَف  «، ) مینک یم  نامگ  وگغورد  یعمج  ار  امش  هکلب  مینک  یمن  هدهاشم  دوخ  هب  تبسن  امـش  يارب  یتلیـضف  و  میبای !

ْمُکُّنُظَن ْلـَب  ِلْـضَف  ْنِم  اَْـنیَلَع  ْمَُکل  يََرن  اَـم  َو  ِْيأَّرلا  َيِداـَب  اَُـنلِذاَرَا  ْمُه  َنیِذَّلا  ـَِّالا  َکَـعَبَّتا  َکـیََرن  اَـم  َو  اَـنَْلثِم  ًارََـشب  ّـِالا  َکـیََرن  اَـم  ِهِمْوَـق  ْنِم 
يدرک ثحب  ّرج و  ام  اب  حون ! يا  : » دنیوگ یم  تحارـص  اب  دننک  یم  رهاظ  رتشیب  ار  دوخ  رورغ  توخن و  دعب  هیآ  دـنچ  رد  و  ( 1 (.) َنِیبِذاَک
اَنَْتلَداَج ْدَـق  ُحُون  اَی  اُولاَق  «! ) روایب یهد  یم  هدـعو  ام  هب  یهلا ) باذـع  زا  ) ار هچنآ  ییوگ  یم  تسار  رگا  تسا )! سب  ) یتفگ نخـس  دایز  و 

موق نیا  یلو  دنراد ، زیهرپ  لقع  مکح  هب  یلامتحا  ياهررض  زا  اهناسنا  الومعم  ( 2 (.) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِا  اَنُدِعَت  اَِمب  اَِنتْأَف  اََنلاَدِج  َتْرَثْکَاَف 
حون هکلب  دنتشادن  ییانتعا  اهنت  هن  دوب ، يوق  رایـسب  یهلا  تازاجم  لامتحا  دندید و  یم  حون  تازجعم  رد  ار  ّتیناّقح  راثآ  هکنیا  اب  رورغم 

رد ماجنارـس  دـیدرگ و  حون  موق  باجح  دـش  ناطیـش  باجح  هک  يرورغ  نامه  يرآ  دـندرک ! یم  یهلا  باذـع  تساوخرد  هب  قیوشت  ار 
موق زا  نخـس  هیآ  نیمّوس  رد  خیرات . لوط  مامت  رد  نارورغم  تشونرـس  تسا  نیا  دش . عطق  اهنآ  هشیر  دندش و  راتفرگ  یهلا  باذـع  ربنچ 

بیعـش هب  اهنآ  : » دیامرف یم  دـندرک ، ادـیپ  اهنآ  دـننامه  یتشونرـس  دـندش و  ینیبدوخ  رورغ و  راتفرگ  حون  موق  لابند  هب  هک  تسا  بیعش 
هلیبـق مارتـحا  رطاـخ  هب  رگا  مینیب و  یم  فیعـض  دوخ  ناـیم  رد  ار  وـت  اـم  میمهف ! یمن  الـصا  اـم  ییوـگ  یم  هچنآ  زا  ار  يرایـسب  : » دـنتفگ

َو ًافیِعَض  اَنِیف  َکیَرََنل  اَّنِا  َو  ُلوُقَت  اَّمِم  ًارِیثَک  ُهَقْفَن  اَم  ُْبیَعُش  اَی  اُولاَق  «! ) يرادن یتردق  ام  ربارب  رد  وت  و  میدرک ! یم  تراسگنس  دوبن  تکچوک 
یقطنم لیالد  ربارب  رد  عقاو  رد  اهنآ   160 هحفص . 32 نامه ، - 2 . 27 دوه ، یقرواپ 1 - ( 1 (.) زیِزَِعب اَْنیَلَع  َْتنَا  اَم  َو  َكاَنْمَجََرل  َکُطْهَر  الَْول 
ماجنارس دنوش و  قح  میلست  داد  یمن  هزاجا  ناشتوخن  رورغ و  یلو  دنتشادن ، یخساپ  بیعش  ترضح  یهلا  تازجعم  هدیجنس و  نانخـس  و 

ياهرکیپ زج  يزیچ  دیبوک و  مه  رد  دیشک و  شتآ  هب  ار  اهنآ  دوخ  هناشاک و  هناخ و  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  ینامسآ  هقعاص  هحیص و 
یم هدـید  زین  هلیذر  تفـص  نیا  زا  يرگید  تشز  هرهچ  تسا  نوعرف  ناتـساد  هب  رظان  هک  هیآ  نیمراهچ  رد  دـنامن ! یقاـب  اـهنآ  هتخوس  مین 

ینانخـس اب  هکلب  درکن  یـسوم  نشور  لیالد  هب  ییانتعا  اهنت  هن  هک  دوب  هدرک  رپ  ار  وا  زغم  نانچ  توخن  رورغ و  هک  دهد  یم  ناشن  دوش و 
و تسین ؟ نم  نآ  زا  رـصم  تموکح  ایآ  تفگ  داد و  ادن  دوخ  موق  نایم  رد  نوعرف  : » دـیامرف یم  دومن ، هیجوت  ار  دوخ  یچیپرـس  هناکدوک 

حیـصف دـناوت  یمن  زگره  تسا و  يریقح  هداوناـخ  زا  هک  يدرم  نیا  زا  نم  دـینیب ـ  یمن  اـیآ  درادـن ؟ ناـیرج  نم  ناـمرف  تحت  اـهرهن  نیا 
ْنِم ٌْریَخ  اَنَا  ْمَا  َنوُرِْصُبتَالَفَا  ِیتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ُراَْهنالا  ِهِذَه  َو  َرْصِم  ُْکُلم  ِیل  َْسَیلَا  ِمْوَق  اَی  َلاَق  ِهِمْوَق  ِیف  ُنْوَعِْرف  يَداَن  َو  «! ) مرترب دنک  تبحص 

یسوم ارچ  دیوگ  یم  تسار  یسوم  رگا  هک  تسج  لّسوت  یساسا  یب  یهاو و  نانخـس  هب  سپـس  ( 2 (.) ُنِیُبی ُداَکَیَال  َو  ٌنیِهَم  َوُه  يِذَّلا  اَذَـه 
هب یتّیّمها  ناشرورغ  ییانتعا و  یب  رطاخ  هب  اهدورمن  اهنوعرف و  نوچمه  رورغم  دارفا  دـندماین !؟ وا  اب  ناگتـشرف  ارچ  درادـن ؟ الط  دنبتـسد 
یم اـهنآ  هب  لد  رد  ناـشناکیدزن  یّتـح  هک  دـننز  یم  يا  هناـهلبا  ياـهفرح  هک  هدـش  هدـید  رایـسب  دـنداد و  یمن  دوـخ  نانخـس  یگنوـگچ 
رگا مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هکنیا  بلاج  تسا . یگدـنز  تاّیعقاو  تخانـش  هیهلا و  فراعم  همه  هار  ّدـس  یتلاح  نینچ  نیقی  هب  دـندیدنخ و 
درک شنابز  هدـقع  ندـش  هدوشگ  تساوخرد  ادـخ  زا  دیـسر و  تّوبن  هب  هک  یماـگنه  اـّما  دوب  یکدوک  هب  طوبرم  دوب  شناـبز  رد  یهرگ 
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ار شنابز  تنکل  دنک و  یم  هراشا  قباس  عضو  هب  نانچمه  دیدج  عضو  هب  انتعا  یب  نوعرف  یلو  دیـشوپ  قّقحت  هماج  وا  ياضاقت  هب  دنوادخ 
رثا رب  زین  اهنآ  هک  دراد  دوهی  موق  هب  يا  هراشا  هیآ  نیمجنپ  رد   161 هحفص . 51 52 ـ  فرخز ، - 2 . 91 دوه ، یقرواپ 1 - دوش . یم  روآدای 

: دـیامرف یم  دـش ، اـهنآ  ناـیغط  یهارمگ و  ببــس  طـلغ  رّکفت  نـیمه  دــندوب و  لـئاق  دوـخ  يارب  یلوقعماـن  تازاـیتما  ینیبدوـخ  رورغ و 
(و دـسر یمن  اـم  هب  خزود  شتآ  يزور  دـنچ  زج  دـنتفگ : یم  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  یهلا ) تاـیآ  زا  اـهنآ  ینادرگ  يور  ضارعا و  ) نیا »
رد ار  اهنآ  دندوب  هتسب  ادخ ) هب  ) هک یغورد  ارتفا و  نیا  میتسه )! يرترب  موق  نوچ  تسا  مک  رایسب  نامنیگنـس  ناهانگ  رطاخ  هب  ام  تازاجم 

ینب خیرات  ( 1 (.) َنوُرَتْفَی اُوناَک  اَم  ْمِِهنیِد  ِیف  ْمُهَّرَغ  َو  تاَدوُدـْعَم  ًاماَّیَا  ِّالا  ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َْنل  اُولاَـق  ْمُهَّنَاـِب  َکـِلَذ  «، ) دوب هتخاـس  رورغم  ناـشنید 
هدوب اهنآ  توخن  رورغ و  نامه  نآ  هدمع  لیالد  زا  یکی  دنا و  هدوب  ماوقا  نیرت  شکرـس  نیرتراکهانگ و  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  لیئارـسا 
هرهچ هک  دنوش  یم  يا  هزات  تایانج  بکترم  زور  ره  دنتسمرس و  رورغ  هداب  زا  اهتـسینویهص  مان  هب  اهنآ  زا  یهورگ  زونه  هنافّـسأتم  تسا .
رترب موق  ار  دوخ  دنتـسین  لئاق  یّقح  نارگید  يارب  دنهاوخ و  یم  ناشدوخ  يارب  ار  زیچ  همه  اهنآ  دنک . یم  قباس  زا  رت  هایـس  ار  ناشخیرات 

دندوب رورغ  هداب  تسم  نانچ  زین  اهنآ  هک  تسا  حلاص »  » موق هب  رظان  هیآ  نیمـشش  دـنرگن . یم  تراقح  هدـید  اب  ار  نارگید  دنرمـش و  یم 
هقان اهنآ  : » دیامرف یم  دندید ، یم  دوخ  مشچ  اب  ار  وا  راکشآ  هزجعم  هکنیا  اب  دندرک ، یهلا  تازاجم  ياضاقت  ناشربمایپ  زا  تحارص  اب  هک 

زا رگا  حلاص  يا  دنتفگ : دندیچیپرس و  ناشراگدرورپ  نامرف  زا  دندرک و  یپ  دوب ) هدمآ  نوریب  هوک  زا  یهلا  زاجعا  هب  هک  يرتش  نامه  ) ار
اَنُدِعَت اَِمب  اَِنْتئا  ُِحلاَص  اَی  اُولاَق  َو  ْمِهِّبَر  ِْرمَا  ْنَع  اوَتَعَف  َۀَقاَّنلا  اوُرَقَعَف  «! ) روایب ینک  یم  دیدهت  نآ  هب  ار  ام  هک  ار  یباذع  یتسه  ادخ  ناگداتـسرف 

(1 (.) َنِیلَسْرُْملا َنِم  َْتنُک  ْنِا 

مود تمسق 

ياهندب ناهاگحبـص  تفرگارف و  ار  اهنآ  یکانتـشحو  هزرل  نیمز  : » دـیوگ یم  نآ  لابند  هب  نآرق   162 هحفص . 24 نارمع ، لآ  یقرواپ 1 -
نایخزود زا  نخـس  هیآ  نیمتفه  رد  ربخ !») یب  ادـخ  زا  رورغم و  موق  کی  ماجنارـس  تسا  نیا  و  !) دـنام یقاب  ناشاه  هناـخ  رد  ناـشناج  یب 

ناقفانم : » دنرذگ یم  ناباتش  رشحم  هصرع  رد  نامیا  رون  اب  نانمؤم  هک  یلاح  رد  دنرب  یم  رس  هب  یکیرات  تملظ و  رد  تمایق  رد  هک  تسا 
گرم ) راظتنا دـیدنکفا و  تکاله  هب  ار  دوخ  امـش  نکلو  يرآ ! دـنیوگ : یم  میدوبن ؟ امـش  اب  ام  رگم  هک  دـننز  یم  ادـص  ار  اهنآ  یخزود 

دیـسرارف و ادـخ  نامرف  ات  تخاس  رورغم  ار  امـش  زارد ، رود و  ياهوزرآ  دـیتشاد و  دـیدرت  ّکـش و  زیچ ) همه  رد  (و  دیدیـشک ار ) ربماـیپ 
َو ُْمتْـصَّبََرت  َو  ْمُکَـسُْفنَا  ُْمْتنَتَف  ْمُکَّنَِکل  َو  یََلب  اُولاَق  ْمُکَعَم  ْنُکَن  َْملَا  ْمُهَنوُداَُـنی  «! ) تشاداو بیرف  رورغ و  هب  دـنوادخ  ربارب  رد  ار  امـش  ناـطیش 
هک دوش  یم  هتفگ  اـهنآ  هب  تحارـص  اـب  نآ  زا  دـعب  هیآ  رد  سپـس  ( 2 (.) ُروُرَْغلا ِهللااـِب  ْمُکَّرَغ  َو  ِهللا  ُْرمَا  َءاَـج  یَّتَـح  ُِّیناَـمالا  ُمُْکتَّرَغ  َو  ُْمْتبَتْرا 

یخزود ناقفانم  زراب  تافـص  زا  یکی  هک  مینیب  یم  یبوخ  هب  اجنیا  رد  تسا .» خزود  شتآ  امـش  هاگیاج  دیرادن و  يرارف  هار  چیه  زورما  »
ینعم رورغ »  » ناونع رد  میتفگ  ثحب  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا . هدـش  هدرمـش  زارد  رود و  ياـهوزرآ  لاـگنچ  رد  يراـتفرگ  رورغ و 

رد تفـص . ناطیـش  ياهناسنا  ای  ناطیـش و  هاگ  دوش و  یم  رورغم  دـهد و  یم  بیرف  ار  شدوخ  ناـسنا  هاـگ  یلو  تسا ، هدـش  هتفهن  بیرف 
ار اـهنآ  دـنداد و  یم  تورث  شیاـمن  ریقف  نیتسار و  ناـنمؤم  ربارب  رد  هنوگچ  هک  تساـیند  نیا  رد  رورغم  ناـقفانم  زا  نخـس  هیآ  نیمتـشه 

هدـنکارپ اـت  دـینکن  قاـفنا  دنتـسه  ادـخ  لوسر  دزن  هک  يدارفا  هب  دـنیوگ : یم  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  : » دـیامرف یم  دـندرک ، یم  ریقحت 
ِلوُسَر َْدنِع  ْنَم  یَلَع  اوُقِْفُنتَال  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ُمُه  «! ) دنناد یمن  ناقفانم  یلو  تسادخ  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  نیازخ  هکنیا ) زا  لفاغ  ) دنوش

163 هحفص . 14 دیدح ، - 2 . 77 فارعا ، یقرواپ 1 - ( 1 (.) َنوُهَقْفَیَال َنیِِقفاَنُْملا  َّنَِکل  َو  ِضْرالا  َو  ِتاَواـمَّسلا  ُِنئاَزَخ  ِهِّلل  َو  اوُّضَْفنَی  یَّتَح  ِهللا 
درک دنهاوخ  نوریب  ار  نالیلذ  نازیزع ، میدرگزاب  هنیدم  هب  گنج ) نادیم  زا  ) ام رگا  : » دنیوگ یم  هدناسر  جوا  هب  ار  توخن  رورغ و  سپس 

ُّزَعالا َّنَجِرُْخَیل  ِۀَنیِدَْملا  َیِلا  اَنْعَجَر  ِْنَئل  َنُولوُقَی  «، ) دـنناد یمن  ناقفانم  یلو  تسا  نانمؤم  وا و  لوسر  ادـخ و  صوصخم  تّزع  هک  یلاح  رد 
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دوخ تردق  تورث و  هنوگ  نیا  دندوبن  رورغم » ، » ناقفانم رگا  ( 2 (.) َنوُمَْلعَیَال َنیِِقفاَنُْملا  َّنَِکل  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهِّلل  َو  َّلَذالا  اَْهنِم 
رد دندش . یمن  نادرگرـس  قافن  رفک و  كانرطخ  يداو  رد  دنتـسیرگن و  یمن  تراقح  هدـید  اب  اهنآ  هب  دندیـشک و  یمن  نانمؤم  خر  هب  ار 

تردـق تمعن و  ماگنه  هب  هک  تسا ـ  ّتیفرظ  مک  هتفایان و  تیبرت  ياهناسنا  تعیبط  رگید  ریبعت  هب  ای  ناـسنا ـ  تعیبط  زا  نخـس  هیآ  نیمهن 
یم تـمعن  دــنک و  یم  مارکا  ناـحتما  ناوـنع  هـب  ار  وا  دــنوادخ  هـک  یماـگنه  ناـسنا  اـّما  : » دــیامرف یم  شکرــس ، دــنوش و  یم  رورغم 
یِّبَر ُلوُقَیَف  ُهَمَّعَن  َو  ُهَمَرْکَاَـف  ُهُّبَر  ُهیَلَْتبا  اَـم  اَذِا  ُناَْـسنِْالا  اَّمَاَـف  «! ) تسا هتـشاد  یمارگ  ارم  مراـگدرورپ  دـیوگ : یم  دوش و ) یم  رورغم  ) دـشخب
یلو دش ، یم  نانیکسم  نامیتی و  هب  کمک  عضاوت و  هیام  نیقی  هب  دوب  راگدرورپ  ساپس  يرازگرکش و  رس  زا  نخس  نیا  رگا  ( 3 (.) ِنَمَرْکَا

بولطم و رثا  اهنت  هن  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  توخن  رورغ و  يور  زا  نخـس  نیا  دـهد  یم  ناـشن  نآ  زا  دـعب  تاـیآ  نحل  هک  هنوگ  ناـمه 
هاوـخدوخ و ناکرـشم  زا  نخـس  هـیآ  نـیمهد  رد  ددرگ . یم  ناـیغط  یــشکرس و  همــشچرس  هـکلب  دوـش  یمن  ّبترتـم  نآ  رب  يا  هدـنزاس 

َنُولوُقَی ْمَا  («، ) تسام اب  يزوریپ  لیلد  نیمه  هب  (و  میدـنمورین دـّحتم و  یتعامج  ام  دـنیوگ  یم  اـهنآ  : » دـیامرف یم  تسا ، هّکم  تسرپدوخ 
یم رادشه  زغم  کبس  نارورغم  نیا  هب  دنوادخ   164 هحفص . 15 رجف ، - 3 . 8 نامه ، - 2 . 7 نوقفانم ، یقرواپ 1 - ( 1 (.) ٌرِصَْتنُم ٌعیِمَج  ُنَْحن 

هب دراوم  نیا  ماـمت  رد  ( 2 (.) َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو  ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَـس  «! ) دـنراذگ یم  رارف  هب  اپ  دروخ و  یم  تسکـش  ناشعمج  يدوز  هب  : » هک دـهد 
زا ربخ  زیمآ  زاجعا  ییوگـشیپ  کی  رد  دـیجم  نآرق  تسا و  یتخبدـب  تسکـش و  هانگ و  ّمهم  لماع  ینیبدوخ  رورغ و  هک  مینیب  یم  یبوخ 

نخـس هیآ  نیمهدزای  رد  دندش . مدرم  تربع  تفرگ و  ار  ناشناماد  يدوز  هب  هک  یتسکـش  دهد ، یم  رورغم  هورگ  نیا  یماکان  تسکش و 
رفک و ببـس  رما  نیمه  تسا و  هتخاس  رورغم  ار  اهنآ  ایند  تورث  لاـم و  دـنا و  هتفرگ  يزاـب  هب  ار  قح  نییآ  نید و  هک  تسا  یناکرـشم  زا 
ار اهنآ  ایند  یگدـنز  دـنتفرگ و  ءازهتـسا ) (و  یمرگرـس يزاب و  هب  ار  دوخ  يرطف ) ) نییآ هک  ار  یناسک  : » دـیامرف یم  دـش ، قح  اب  ناشدانع 

اهنآ هک  دشاب  نیا  هاوگ  دیاش  ریبعت  نیا  ( 3 ...(.) اَْینُّدلا ُةاَیَْحلا  ُمُْهتَّرَغ  َو  ًاوَْهل  َو  ًابَِعل  ْمُهَنیِد  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ِرَذَو  «، ) نک اهر  تسا  هتخاس  رورغم 
چیه هب  هک  هداد  بیرف  ار  اهنآ  نانچ  يّدام  يایند  قرب  قرز و  هدرک و  تسمرـس  ار  اهنآ  ناـنچ  رورغ  هداـب  هک  ارچ  دنتـسین ، تیادـه  لـباق 
رطاخ هب  هک  يا  هعجاف  قمع  زا  ینعم  نیا  دنرادن و  يراک  قح  ربارب  رد  ءازهتسا  هّیرخس و  زج  دنتسین و  قح  ربارب  رد  میلست  هب  رـضاح  هجو 
یّتـح اـهناسنا  همه  تشرـس  رد  هک  تسا  یهلا  نید  ندوـب  يرطف  هب  هراـشا  مهنید »  » هب ریبـعت  دـهد . یم  ربـخ  دـنراتفرگ  نآ  رد  ناـشرورغ 

هب دنتفرگ و  یم  هرخسم  يزاب و  هب  ار  ناشدوخ  یتسرپ  تب  نییآ  یّتح  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  هکنیا  ای  دراد ، هتـشاد و  دوجو  ناکرـشم 
یقرواپ 1- تسا . هداتسرف  اهنآ  يارب  نانآ و  عفن  هب  دنوادخ  هک  تسا  مالسا  نییآ  هب  هراشا  ای  دندوبن و  دنبیاپ  مه  نآ  هب  یّتح  رورغ  رطاخ 

ایند قرب  قرز و  بیرف  هکنیا  زا  دهد و  یم  رادشه  اهناسنا  همه  هب  هیآ  نیمهدزاود  رد   165 هحفص . 70 ماعنا ، - 3 . 45 نامه ، - 2 . 44 رمق ،
یگدنز ادابم  تسا  قح  یهلا  هدعو  مدرم ...! يا  : » دیامرف یم  دراد ، یم  رذح  رب  دنتفیب  ناطیـش  ماد  رد  دنوش و  رورغم  نآ  هب  دنروخب و  ار 

َو اَْینُّدـلا  ُةاَیَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَتَالَف  ٌّقَح  ِهللا  َدـْعَو  َّنِا  ُساَّنلا ... اَـهُّیَا  اَـی  «! ) دـهد بیرف  ار  امـش  ناطیـش  اداـبم  دزاـس و  رورغم  دـبیرفب و  ار  امـش  اـیند 
ناشن ریبعت  نیا  و  ناطیـش »  » و ایند » قرب  قرز و  : » هدـش هدرمـش  زیچ  ود  هیآ  نیا  رد  رورغ  بابـسا  هکنیا  بلاج  ( 1 (.) ُروُرَْغلا ِهللاِاب  ْمُکَّنَّرُغَیَال 

دوخ يارب  دوش و  یم  رورغم  ساسا  یب  تالایخ  یتشم  اب  اهنت  دشاب  رادروخرب  یهّفرم  يّدام  یگدـنز  زا  هکنآ  یب  ناسنا  هاگ  هک  دـهد  یم 
قرب قرز و  رپ  يایند  هک  تسا  تسرد  دوش . یم  راتفرگ  ناطیـش  ماد  رد  دنک و  یم  یـشکرس  قح  ربارب  رد  درادنپ ، یم  یتّیـصخش  ماقم و 

. دوش یم  شوخلد  نآ  اب  ناسنا  ددرگ و  یم  ناطیش  ذوفن  همشچرس  مه  رادنپ  لایخ و  هاگ  یلو  تسا  ناطیش  ياهماد  زا  یکی 

ییاهن هجیتن 

اپ مدآ  هک  يزور  نآزا  توخن  رورغ و  هلئـسم  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ّتیعقاو  نیا  دش  هتفگ  الاب  تایآ  حرـش  ریـسفت و  رد  هچنآ  عومجم  زا 
داسف و كانرطخ  یلـصا و  ياه  همـشچرس  زا  یکی  زورما ، ات  نیـشیپ  يایبنا  رـصع  خـیرات و  ياهنارود  ماـمت  رد  ، داـهن یکاـخ  هرک  نیا  هب 
زا یمیظع  هورگ  یتخبدـب  هیام  هلیذر  تفـص  نیا  دـح  هچ  ات  هک  دـهد  یم  ناشن  تایآ  نیا  رد  هعلاطم  تسا ، هدوب  قافن  رفک و  فارحنا و 
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رورغ شهوکن  - 1 تسا . یفاک  دـشابن  تایآ  نیمه  زج  یقالخا  هلیذر  نیا  یتشز  رب  یلیلد  چـیه  رگا  دوش و  یم  يرـشب  عماوج  اـهناسنا و 
هیلع ) نانمؤمریما ماما  زا  یثیدح  رد  1 ـ دراد : يا  هدرتسگ  باتزاب  زین  یمالسا  ثیداحا  رد  تشز  يوخ  نیا  زا  تّمذم  یمالـسا  تایاور  رد 

(1 «.) تسا رت  ینالوط  بارـش  یتسم  زا  رورغ  تلفغ و  یتسم  ِروُمَْخلا ;! ِرْکُـس  ْنِم  ًۀَقاَِفا  ُدَْـعبَا  ِروُرُْغلا  َو  ِۀَْـلفَْغلا  ُرْکُـس  : » میناوخ یم  مالـسلا )
یَلَع ِلاَکِّتِْالا  َو  لَهَْملِاب  ِراَرغِْالا  ِیف  ِّرَّشلا  ُعاَمِج  : » میناوخ یم  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  166 2 ـ هحفص . 33 نامقل ، یقرواپ 1 -

هب دهد و  یم  ماجنا  يزیچان  ریخ  لمع  ناسنا  ( 2 «.) تسا زیچان ) ) لامعا رب  دامتعا  یهلا و  تلهم  هب  ندش  رورغم  رد  اه  يدب  نوناک  ِلَمَْعلا ;
تلهم هدز و  رـس  وا  زا  یناـهانگ  هکنیا  اـی  تـسا  لـئاق  دوـخ  يارب  یطرـش  دـیق و  یب  يدازآ  دـناد و  یم  تاـجن  لـها  ار  دوـخ  نآ  هلیـسو 

: دـیامرف یم  تسا ، هدـش  هدرمـش  لقع  ّدـض  رورغ  مینیب  یم  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  3 ـ دوش . یم  شرورغ  ببـس  راـگدرورپ 
، رورغ هک  میناوخ  یم  ترـضح  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  4 ـ ( 3 «.) دوش یمن  هدـید  رورغم  زگره  لقاع  مدآ  ًاروُْرغَم ; ُلـِقاَْعلا  یَْقُلیَـال  »

یـسک ُباَبْـسالا ;! ِِهب  ْتَعَطْقَت  ُباَرَّسلا  ُهَّرَغ  ْنَم  : » دـنک یم  عطق  وا  زا  ار  تاجن  بابـسا  دزاس و  یم  راتفرگ  تالایخ  زا  یهوبنا  رد  ار  ناسنا 
رد يرگید  يابیز  ریبعت  رد  راوگرزب  ماما  نامه  5 ـ  ( 4 «!) دوش یم  عطق  وا  زا  تاجن ) ) بابسا دزاس  رورغم  دهد و  بیرف  ار  وا  اه  بارس  هک 

رورغ بآ  اب  دندناشفا و  ار  هانگ  روجف و  رذب  اهنآ  َرُوبُّثلا ; اوُدَصَح  َو  َروُرُْغلا  ُهْوَقَس  َو  َروُجُْفلا  اوُعَرَز  : » دیامرف یم  نافرحنم  زا  یهورگ  هراب 
رورغ و ترضح  نآ  يرگید  نخس  رد  6 ـ  ( 5 «!) دندرک ورد  دوب  تکاله  یتخبدب و  هک  ار  نآ  لوصحم  دـندرک و  يرایبآ  ار  نآ  بیرف  و 

هظعوم امـش و  نایم  رد  ِةَّرِْغلا ; َنِم  ٌباَـجَح  ِۀَـظِعْوَْملا  َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  : » دـیامرف یم  درمـش ، یم  ناـسنا  يریذـپدنپ  عناوم  زا  یکی  ار  ینیبدوخ 
ِتَـِالتاَق ُُهُلتْقَت  ْمل  ْنَِمل  َیبوُـط  : » تسا هدـمآ  يرگید  ینعمرپ  هاـتوک و  هـلمج  رد  ترـضح  ناـمه  زا  زین  و  7 ـ ( 6 «!) تسا رورغ  زا  یباـجح 

ررغ - 2 ثیدـح 5750 . مکحلاررغ ، یقرواپ 1 - ( 7 «.) درواین رد  ياـپ  زا  ار  وا  رورغ  هدنـشک  لـماوع  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  ِروُرَْغلا ;
، هغالبلا جـهن  - 6 هبطخ 2 . هغـالبلا ، جـهن  - 5 ثیدـح 2376 . مکحلاررغ ، - 4 ثیدـح 7183 . مکحلاررغ ، - 3 ثیدـح 3002 . مکحلا ،

تـسا یتایاور  زا  یکچوک  شخب  اهنت  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ   167 هحفص ثیدح 5973 . مکحلاررغ ، - 7 تمکح 282 . راصق ، تاملک 
ندرب یپ  يارب  شخب  نیمه  هعلاطم  تسا و  ناوارف  هنیمز  نیا  رد  تایاور  هنرگو  دـیوگ  یم  نخـس  ینیبدوخ  رورغ و  تارطخ  هراـب  رد  هک 

. تسا یفاک  نآ  تارطخ  رورغ و  رابنایز  راثآ  هب 

رورغ بابسا  2 ـ

تاجرد بابسا و  دنچ  ره  دنراتفرگ  نآ  هب  یعون  هب  یهورگ  ره  هک  تسا  یتشز  تافص  زا  رورغ  دنا  هتفگ  قالخا  ملع  ناگرزب  زا  یضعب 
شناد و ملع و  هب  نارورغم  دنتـسه : یفلتخم  ياه  هورگ  نارورغم  تسا و  دایز  رایـسب  ینیبدوخ  رورغ و  بابـسا  تسا . فلتخم  اهنآ  رورغ 
دننیب و یمن  ار  نتـشیوخ  راکفا  زج  دوش ، یم  ضراع  اهنآ  رب  ینیبدوخ  رورغ و  دنـسر  یم  ملع  زا  یماقم  هب  یتقو  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 

اهنآ زا  يداقتنا  نیرتمک  یسک  رگا  تاجن ! لها  ًاعطق  دنرادنپ و  یم  یهلا  نابّرقم  زا  ار  دوخ  هاگ  دنتسین ، لئاق  یشزرا  نارگید  راکفا  يارب 
يزیچان و ملع  نتفرگارف  اب  ّتیفرظ  مک  دارفا  هک  دوش  یم  هاگ  دنراد ! ار  لوبق  شریذپ و  مارتحا و  راظتنا  همه  زا  دنوش و  یم  تحاران  دنک 

فرـص اهنت  هک  ارچ  دنناد  یم  ریجنز  دص  لفق و  دص  هدننکـش  ار  دوخ  دـنوش و  یم  راوس  رورغ  بکرم  رب  ییاهباتک  ای  باتک و  ندـناوخ 
تهج زا  مه  دـنک و  یم  طـقاس  یملع  شزرا  رظن  زا  مه  ار  دنمـشناد  ملاـع و  هک  تسا  رورغ  عون  نیرتدـب  نیا  و  دـنا ! هدـناوخ  ار  ریم  ِریم 

َو ِهللاِاب  َّنَّرَتْغَتَـال  دوُعْـسَم ! َْنباَـی  : » دومرف دوعـسم  نبا  هب  هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  یعاـمتجا ! شزرا 
ملع ندوب و  حلاص  هب  نینچمه  وشن و  رورغم  ادخ  مرک ) ) هب دوعـسم ! نبا  يا  َِکتَداَبِع ; َو  َكِِّرب  َو  َِکلَمَع  َو  َکِْملِع  َو  َکِحَالَِـصب  َّنَّرَتْغَتَال 

تادابع ادـخ و  هار  رد  قافنا  حـلاص ، لامعا  هلمج  زا  رورغ  رگید  لـماوع  هب  ثیدـح  نیا  رد  ( 1 «!) تیاه تدابع  يراکوکین و  لـمع و  و 
168 هحفص هحفص 350 . دلج 2 ، قالخالا ، مراکم  یقرواپ 1 - ددرگ . رورغ  یتسم  يارب  یلماع  دناوت  یم  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  هدش  هراشا 
هدش و راوس  رورغ  بکرم  رب  ناهگان  دننک  یم  ادـیپ  یکین  لامعا  ای  تادابع  ماجنا  قیفوت  هاگره  هک  مینیب  یم  ار  یتّیفرظ  مک  حـلاص  دارفا 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 260 

http://www.ghaemiyeh.com


یکی ددرگ . یم  ناشتکاله  ثعاب  رما  نیمه  دـنوش و  یم  کچوک  ناشرظن  رد  مدرم  همه  دنرمـش و  یم  تداعـس  تاـجن و  لـها  ار  دوخ 
یماگنه دننک ، یم  هانگ  هناروسج  اباحم و  یب  هک  دنتسه  يدارفا  تسادخ ، ترفغم  مرک و  فطل و  هب  ندش  رورغم  رورغ ، لماوع  زا  رگید 

ار ییادخ  تسا ، میحر  روفغ و  میرک و  دنوادخ  دـنیوگ : یم  دـیهد ؟ یم  ماجنا  امـش  هک  تسا  یتشز  راک  هچ  نیا  دوش  لاؤس  اهنآ  زا  هک 
ام رگا  الوصا  دـنک ، تازاجم  ار  ام  نآ  رطاخ  هب  دـشکب و  وا  خر  هب  ار  زیچان  هدـنب  نیا  ناهانگ  هک  تسا  رتـالاب  نآ  زا  میـسانش  یم  اـم  هک 

ثعاب دنک و  یم  رتشیب  هانگ  رد  ار  اهنآ  تأرج  یقطنم  ریغ  نانخس  یفارحنا و  راکفا  هنوگ  نیا  دوش ؟ یم  هچ  ادخ  مرک  وفع و  مینکن  هانگ 
راطفنا هروس  هیآ 6  رد  تسا  هدش  یهن  ًادیدش  رورغ  عون  نیا  زا  یمالسا  تایاور  نآرق و  رد  لیلد  نیمه  هب  دوش ! یم  ناشتکاله  طوقس و 

»؟ تسا هتخاـس  رورغم  تمیرک  راـگدرورپ  ربارب  رد  ار  وـت  زیچ  هـچ  ناـسنا ! يا  ِمـیِرَْکلا ; َکِّبَِرب  َكَّرَغ  اَـم  ُناَْـسنِْالا  اَـهُّیَا  اَـی  : » میناوـخ یم 
ِۀَکَلَِهب َکَسَّنَا  اَم  َو  َکِّبَِرب ؟ َكَّرَغ  اَم  َو  َِکْبنَذ ؟ یَلَع  َكَأَّرَج  اَم  ُناَْسنِْالا  اَهُّیَا  اَی  : » دـیامرف یم  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما

هب ار  وت  زیچ  هچ  و  هتخاس ؟ رورغم  تراـگدرورپ  ربارب  رد  ار  وت  زیچ  هچ  و  هداد ؟ تأرج  تهاـنگ  رب  ار  وت  زیچ  هچ  ناـسنا ! يا  !؟ َکِـسْفَن ;
دناد و یم  راکبلط  ار  دوخ  ییوگ  تسا و  روسج  دنک و  یم  هانگ  هک  یـسک  نیب  تسا  قرف  ( 1 «.) تسا هدرک  دنم  هقالع  نتشیوخ  تکاله 

نماد هب  تسد  یمود  تسا و  راوس  رورغ  بکرم  رب  یلّوا  دراد ، قح  تمحر  هب  دیما  تسا و  هدنمرش  هدزرس و  وا  زا  یهانگ  هک  یسک  نیب 
دوش یم  رورغ  ببـس  هاگ  شناد  ملع و  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، رورغ  بابـسا  زا  رگید  یکی  یناداـن  لـهج و  تسا . هدز  راـگدرورپ  فطل 

ًاّرَش ُهُمْوَی  َناَک  َو  ِهِسْفَِنب  َّرَغَا  َلِهَج  ْنَم  : » میناوخ یم  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  تسا . رورغ  ببس  نالهاج  زا  يرایـسب  رد  زین  ینادان  لهج و 
هبطخ هغالبلا ، جـهن  یقرواپ 1 - ( 1 «!) تسوا زورید  زا  رتدـب  شزورما  دوـش و  یم  نتـشیوخ  هب  رورغم  تسا  لـهاج  هک  یـسک  ِهِْسمَا ; ْنـِم 

، یناوج ماقم ، لاـم ، اـیند ، قرب  قرز و  اـیند و  تسا  هدرب  ورف  دوخ  ماـک  رد  ار  يداـیز  هورگ  هک  رورغ  بابـسا  زا  رگید   169 هحفص . 223
رد هشیمه  تسا و  یتیراع  اهنیا  هک  دننک  یم  شومارف  دنوش  لیان  روما  نیا  زا  یکی  هب  هک  نیمه  ّتیفرظ  مک  دارفا  تسا . تردق  ییابیز و 

ناطیـش هب  رود و  ادـخ  زا  ار  اـهنآ  رورغ  نیا  دوش و  یم  اـهنآ  رورغ  ینیبدوـخ و  ببـس  یـشومارف  نیا  دراد . رارق  يدوباـن  لاوز و  ضرعم 
ایند ٌمَدَن ; اَِهب  ُراَِرتْغِْالا  َو  ٌُملُح  اَْینُّدلَا  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  دزاس . یم  ناهانگ  عاونا  هب  هدولآ  کیدزن و 

ُۀَلِجاَْعلا َکَّنَّرُغَتَال  : » میناوخ یم  راوگرزب  نامه  زا  یثیدح  رد  ( 2 «!) تسا ینامیشپ  ببس  نآ  هب  ندش  رورغم  تسین و  شیب  یلایخ  باوخ و 
هک ارچ  دزاسن  رورغم  دـبیرفن و  لطاب  ياه  یمرگرـس  اب  ار  وت  ایند  ِمثآَْملا ; َنِم  َْتبَـسَتْکا  اَـم  َکـُمِْزُلی  َو  ُعِطَْقنَی ، َوْهَْللا  َّنِاَـف  یِهَـالَْملا ، ِروُِزب 
اه تمعن  عیرس  لاوز  دوخ  مشچ  اب  مدرم  همه  هک  تسا  نیا  اهیتفگـش  زا  ( 3 «!) دنام یم  یقاب  وت  رب  شهانگ  دـبای و  یم  نایاپ  اه  یمرگرس 
هک یماگنه  اـّما  دـننیب ، یم  دوخ  مشچ  اـب  زور  همه  ار  يویند  ياـه  تردـق  اـه و  تموکح  طوقـس  اـه و  تورث  لاوما و  نتفر  ناـیم  زا  و 

یمن هتفرگ  اهنآ  زا  زگره  تسا و  ینادواج  تساهنآ  هب  طوبرم  هچنآ  دننک  یم  رکف  هک  دنوش  یم  رورغم  نانچ  دنسر  یم  نآ  هب  ناشدوخ 
دنوادخ و هب  شیوخ  ندرپس  اوقت و  يرادیب و  هیاس  رد  زج  لکشم و  نآ  لاگنچ  زا  ییاهر  تسا و  عّونتم  رایـسب  رورغ  بابـسا  يرآ  دوش !

نامه - 3 ثیدح 1384 . كردم ، نامه  - 2 ثیدح 8744 . مکحلاررغ ، یقرواپ 1 - تسین . ریذـپ  ناکما  اه  تمعن  عیرـس  لاوز  هب  هّجوت 
170 هحفص ثیدح 10363 . كردم ،

رورغ ياه  هناشن  میالع و  3 ـ

صخـش نالف  هک  دمهف  یم  درب و  یم  یپ  نآ  هب  دروخرب  نیتسخن  رد  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  راکـشآ  رایـسب  یهاگ  رورغ  ياه  هناشن 
ّتبحم كرت  ناگرزب و  اب  بدا  ندرکن  تیاعر  یهلا ، مارح  لالح و  هب  یهّجوت  یب  مدرم ، هب  ییاـنتعا  یب  تسا . ینیبدوخ  رورغ و  راـتفرگ 

رد ندیود  دنلب ، ههقهق  هدنخ و  نداد  رس  بدا ، زا  رود  نوزومان و  نانخـس  رکذ  ناتـسدریز ، هب  تبـسن  یمحر  یب  ناگتـسب ، ناتـسود و  اب 
، ندیبوک نیمز  هب  ار  اپ  فراعتم ، ریغ  تروص  هب  نتفر  هار  نینچمه  ناملاع و  ناکاپ و  ناحلاص و  هب  زیمآریقحت  ياه  هاگن  نارگید ، فرح 
زا همه  اهنیا  نداد  ماجنا  ار  ناگناوید  ياهراک  یهاگ  یّتح  ندومن و  نامـسآ  نیمز و  هب  فراعتم  ریغ  ياه  هاگن  نداد ، ناـکت  ار  اـه  هناـش 
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دوجو هب  ناوت  یم  ّتقد  اب  هکلب  دـهد  یمن  ناشن  ار  دوخ  یگداـس  نیا  هب  تسا و  یفخم  رورغ  تلاـح  هاـگ  یلو  تسا . رورغ  ياـه  هناـشن 
ار دوخ  دننک و  یم  اهر  ار  داتـسا  سرد  یهاتوک  تّدم  زا  سپ  دارفا  یـضعب  هکنیا  دننام  درب . یپ  نارگید  ای  نتـشیوخ و  رد  یتفـص  نینچ 

تسا نکمم  دنک و  یم  ساسحا  مدرم  زا  يریگ  هشوگ  اوزنا و  هب  دوخ  رد  يدیدش  هقالع  هک  یسک  دننام  ای  دنناد ، یم  زاین  یب  ینغتسم و 
دوخ رورغ و  یلـصا ، لماع  هک  میبای  یم  ّتقد  اب  هک  یلاح  رد  دـنک  رکذ  نآ  دـننام  هانگ و  تبیغ و  سلاجم  هب  ندـشن  هدولآ  ار  نآ  هناـهب 

تافـص زا  يرایـسب  هکلب  رورغ ، اهنت  هن  يرآ  هدولآ . صقاـن و  ار  نارگید  درادـنپ و  یم  نمؤم  هاـگآ و  كاـپ ، ار  دوخ  تسا . ینیب  گرزب 
يارب زج  نآ  صیخشت  هک  يا  هنوگ  هب  دنهد ، یم  ناشن  لیاضف  تروص  هب  ار  دوخ  دنوش و  یم  ناهنپ  ناسنا  حور  يایاوز  رد  یهاگ  هلیذر 

. تسین رّسیم  قالخا  رایشوه  دیتاسا 

رورغ یعامتجا  يدرف و  ياهدمایپ  راثآ و  4 ـ

ریثأت تحت  ار  ناسنا  یگدنز  مامت  رورغ  ياهدمایپ  دشاب . رابگرم  روآ و  نایز  رورغ  هزادـنا  هب  یتفـص  رتمک  دـیاش  هلیذر  تافـص  نایم  رد 
، رورغ 171 1 ـ هحفـص درک : هراشا  ناوت  یم  ریز  روما  هب  رورغ  رابنایز  راثآ  نایم  زا  دـنک . یم  هابت  ار  ترخآ  اـیند و  دـهد و  یم  رارق  دوخ 

نانچنآ ار  نارگید  دوخ و  دهد  یمن  هزاجا  وا  هب  دراد و  یمزاب  قیاقح  كرد  زا  ار  وا  دـنکف و  یم  ناسنا  مهف  لقع و  رب  یمیخـض  باجح 
رد قباس  ياه  ثحب  رد  دریگب . حیحـص  عضوم  اهنآ  ربارب  رد  هدرک  یباـیزرا  تسرد  ار  یعاـمتجا  ثداوح  دسانـشب و  دنتـسه  تسه و  هک 

رورغ باجح  نامه  یتسم  نیا  تسا »! رت  تخـس  مه  بارـش  یتسم  زا  رورغ  یتسم  : » میدـناوخ مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدـح 
رادمتسایس کی  ، دزاب یم  ار  گنج  یگداس  هب  رورغم  رکشل  کی  ، تسا یگداتفا  بقع  ببس  یگدنز و  رد  تسکـش  هیام  رورغ  2 ـ تسا .

دزاب و یم  فیرح  هب  ار  يزاب  رورغم  راکشزرو  کی  ، دوش یم  هزوفر  تاناحتما  رد  رورغم  لّصحم  کی  ، دروخ یم  نیمز  یناسآ  هب  رورغم 
تـسا نکمم  یمالـسا  تایاور  رد  « رورغلا تـالتاق  » هب ریبعت  دزاـس . یم  یهلا  بضغ  رهق و  راـتفرگ  ار  دوخ  رورغم  ناملـسم  کـی  هرخـالاب 

هک یماگنه  اریز  دوش ; یم  وا  درگ  بقع  طاطحنا و  هیام  هکلب  دزاس ، یم  فّقوتم  ار  ناـسنا  لـماکت  رورغ  3 ـ دشاب . ینعم  نیمه  هب  هراشا 
نانمؤمریما ثیدح  رد  هچنآ  دور . یمن  لامک  لابند  هب  دنکن  ناصقن  ساسحا  هک  یسک  دنیب و  یمن  ار  دوخ  صیاقن  دوش  یم  رورغم  ناسنا 

مهم هتکن  نیمه  هب  هراشا  تسا » رتدب  شزورید  زا  وا  زورما  دوش و  یم  رورغم  دشاب  لهاج  هک  یسک  : » دومرف یم  هک  میدناوخ  هتشذگ  رد 
، دـنک یم  بارخ  ار  وا  راک  رما  نیمه  دـهد و  یمن  جرخ  هب  یتّقد  نآ  ماجنا  رد  اریز  دوش ، یم  لمع  یهابت  داـسف و  ببـس  رورغ  4 ـ تسا .

ياه فداصت  راتفرگ  رورغم  هدـننار  کی  دزاس ، صقان  لقاّدـح  ای  دربورف و  گرم  ماک  رد  ار  دوخ  رامیب  تسا  نکمم  رورغم  حاّرج  کـی 
زا یثیدـح  رد  دوش ; یم  دـنک  یم  دـساف  ار  لمع  هک  يروما  ریاس  بجع و  اـیر و  راـتفرگ  رورغم  نمؤم  کـی  نینچمه  دوش ، یم  راـبنایز 

عنام رورغ  5 ـ  ( 1 «.) دوش یم  لمع  داسف  ببس  اهوزرآ ، زا  یـشان  رورغ  َلَمَْعلا ; ُدِسُْفی  ِلَمالا  ُروُرَغ  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما
ِیف ْرِّکَُفی  َْمل   » 172 هحفص ثیدح 6390 . مکحلاررغ ، یقرواپ 1 - تسا : هدمآ  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  هکنانچ  تسا ، یـشیدنا  تبقاع  زا 
ًابلاغ رورغ  6 ـ  ( 1 «.) دـنام یم  زاب  اهراک  تبقاع  رد  رّکفت  زا  دـنک  لطاب  رورغ و  رب  دامتعا  هک  یـسک  ِروُرُْغلا ; ِروُِزب  َِقثَو  ْنَم  ِرُومُْالا  ِِبقاَوَع 

رد دوخ  تابساحم  رد  دشاب و  هتشاد  ار  نارگید  دوخ و  زا  یحیحص  یبایزرا  دناوت  یمن  ناسنا  هک  ارچ  دوش ، یم  ینامیشپ  تمادن و  ببس 
ثیدـح رد  هنیمز  نـیمه  رد  دـناشک ، یم  ینامیـشپ  تمادـن و  هـب  ار  وا  رما  نـیمه  دوـش و  یم  هابتـشا  راـتفرگ  یعاـمتجا  يدرف و  تـکرح 

کی رد  7 ـ ( 2 «.) تسا ینامیـشپ  بجوم  نآ  هب  ندـش  رورغم  تسین و  شیب  یلایخ  باوخ و  اـیند  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما
: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  هکنانچ  دنا ، هراچیب  تسدیهت و  ترخآ  ایند و  رد  رورغم  دارفا  تفگ : ناوت  یم  هلمج 

ترخآ رد  تسا و  هراچیب  نیکـسم و  ایند  رد  رورغم  ناسنا  یَنْدالِاب ; َلْضفالا  َعاـَب  ُهَّنَِـال  ٌنُوبْغَم  ِةَرِخْـالا ، ِیف  ٌنیِکْـسِم و  اَْینُّدـلا  ِیف  ُروُْرغَْملَا  »
(3 «.) تسا هتخورف  رت  تسپ  عاتم  هب  ار  رترب  عاتم  هک  ارچ  نوبغم ;

رورغ نامرد  قرط  5 ـ 
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رورغ نامرد  قرط  5 ـ 

نیا نامرد  ماگ  نیتسخن  تسادـخ  هاگـشیپ  رد  ناسنا  تلزنم  ردـق و  نتـشیوخ و  تخانـش  مدـع  لهج و  زا  یـشان  ًابلاغ  رورغ  هک  اـجنآ  زا 
هب ناسنا  رگا  تسا . رگید  ياهناسنا  رد  اه  یگتـسیاش  اه و  تقایل  تخانـش  زین  راگدرورپ و  تفرعم  نتـشیوخ و  تخانـش  یقالخا  يرامیب 

دوش و یم  هداتفا  راک  زا  ناوتاـن و  ریپ و  هک  درگنب  شیوخ  هدـنیآ  هب  ناوتاـن و  زجاـع و  رظن  ره  زا  دوب  یلفط  هک  ددرگرب  شیوخ  هتـشذگ 
هب  » فورعم لثملا  برـض  قبط  تسا و  تافآ  عاونا  ضرعم  رد  اـهنآ  همه  دراد ، ییاـبیز  یناوج و  تورث ، لاـم ، تردـق ، يزور  دـنچ  رگا 

نامه یقرواـپ 1 - تسا . ریذـپ  بیـسآ  اـهنیا  همه  دور »! یم  نیب  زا  یبت  هب  هک  زاـنن  تلاـمج  هب  دور و  یم  نیب  زا  یبـش  هب  هک  زاـنن  تلاـم 
خیراـت هب  رگا  زین  173 و  هحفص رورغ .) هّدام  هحفص 2237( دلج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 3 ثیدح 1384 . مکحلاررغ ، - 2 . 7566 كردم ،
هنوگچ دش . دهاوخن  رورغ  تسم  زگره  دوش  ربخ  اب  تاناکما  يدوبان  لاوما و  نتفر  نایم  زا  اه و  تردق  لاوز  تعرـس  درگنب و  ناینیـشیپ 

دنک شومارف  ار  شمولع  همه  اهنت  هن  دوش  دراو  ًافداصت  وا  زغم  هب  هک  يا  هبرـض  اب  تسا  نکمم  هکنآ  لاح  دوش و  رورغم  شملع  هب  ناسنا 
مهم هثداح  کی  ندـمآ  شیپ  رازاب و  ناسون  کی  اب  هک  یلاـح  رد  ددرگ  رورغم  شلاوما  هب  هنوگچ  دـنک !؟ شومارف  زین  ار  دوخ  ماـن  یّتح 

رد دزانب  شتردـق  هب  هنوگچ  دروآ !؟ راب  هب  يدایز  یهدـب  هکلب  دـهد  تسد  زا  ار  دوخ  تورث  همه  اهنت  هن  یماظن  ای  یـسایس و  یعامتجا ،
یم نییاپ  رورغ  بکرم  زا  ار  ناسنا  هچنآ  لاـح  ره  هب  دـشاب ! نادـنز  ياـه  هلیم  تشپ  دـهد و  تسد  زا  ار  نآ  ادرف  تسا  نکمم  هک  یلاـح 

دیجم نآرق  تسا . نآ  لاوحا  ینوگرگد  تّدش  يرابتعا و  یب  ناهج و  عاضوا  نتشیوخ و  تخانـش  دهد  یم  نایاپ  رورغ  یتسم  هب  دشک و 
َناَک َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرالا  ِیف  اوُریِـسَی  َْملَوَا  : » دیامرف یم  دهد ، یم  رادشه  اهنآ  هب  رگرادـیب  نخـس  نیا  اب  دـنک و  یم  باطخ  نارورغم  هب 

ْمُهَِملْظَِیل ُهللا  َناَک  اَمَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَئاَج  َو  اَهوُرَمَع  اَّمِم  َرَثْکَا  اَهوُرَمَع  َو  َضْرالا  اوُراَث  َا  َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  َّدَشَا  اُوناَک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاَع 
رتدنمورین اهنآ  دوب ؟ هنوگچ  دندوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دننیبب  ات  دـندرکن  شدرگ  نیمز  رد  ایآ  َنوُِملْظَی ; ْمُهَـسُْفنَا  اُوناَک  ْنَِکل  َو 

لیالد اب  ناشناربمایپ  دندومن و  نارمع  دندرک و  دابآ  دنتخاس و  نوگرگد  نانیا  زا  شیب  يدابآ ) تعارز و  يارب  ) ار نیمز  دندوب و  نانیا  زا 
یم متـس  ناشدوخ  هب  اهنآ  درکن ، متـس  اهنآ  هب  زگره  دنوادخ  دندید ) ار  دوخ  رفیک  دندرک و  راکنا  اهنآ  اّما  ) دـندمآ ناشغارـس  هب  نشور 

هّجوت دوخ  تاـناکما  حور و  مسج و  هب  تسرد  ناـسنا  رگا  تسا . هدـمآ  زین  هیآ 21 و 82  رفاـغ  هروس  رد  ینعم  نیمه  هیبـش  ( 1 «.) دندرک
، دوـش یمن  رورغم  تسم و  زگره  دـننز ، مه  رب  ار  وا  یگدـنز  دـنناوت  یم  کـچوک  ثداوـح  هنوـگچ  دـنریذپ و  بیـسآ  ردـقچ  هک  دـنک 
َو ُۀَـقْرَّشلا  ُُهُلتْقَت  َو  ُۀَّقَْبلا  ُهُِملُْؤت  ِلَمَْعلا ، ُظوُفْحَم  ِلَلِْعلا ، ُنُونْکَم  ِلَجالا ، ُمُوتْکَم  َمَدآ  ُْنب  ُنیِکْـسِم  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 

درازآ یم  ار  وا  يا  هشپ  دوش ، یم  طبض  تبث و  شلامعا  ادیپان و  شیرامیب  للع  مولعمان ، شیگدنز  دمآرـس  دازیمدآ ! هراچیب  ُۀَقْرَْعلا ; ُُهِنْتُنت 
رد  174 هحفص . 9 مور ، یقرواپ 1 - ( 1 «!) دزاس یم  وبدب  نّفعتم و  ار  وا  يرـصتخم  قرع  دشک و  یم  ار  وا  ییاذغ  ای  بآ  ندـش  ریگولگ  و 

تسب یم  ار  رد  تفر و  یم  یصوصخم  قاطا  رد  زور  همه  هک  دنا  هدرک  لقن  يونزغ  دومحم  ناطلس  ردتقم  فورعم و  ریزو  زایا »  » تالاح
یم یشکرس  نآ  هب  زایا »  » زور همه  هک  تسا  هتفهن  يّرس  هچ  قاطا  نیا  رد  هک  دندرک  بّجعت  ناگدننیب  دمآ ، یم  نوریب  یتاظحل  زا  دعب  و 
یم دـنک و  یم  هاگن  نآ  هب  دور و  یم  اجنآ  هب  زور  همه  هدراذـگ و  اجنآ  رد  ار  شیناـپوچ  نارود  ساـبل  دـش  مولعم  قیقحت  زا  دـعب  دـنک ،

تـسد زا  ار  تماقم  ادرف  هک  سرتب  نیا  زا  شابم ، رورغم  هدناسر  ترازو  ماقم  هب  ار  وت  دـنوادخ  هک  نونکا  يدوب ! ناپوچ  وت  زایا  : » دـیوگ
، دش دنهاوخن  رورغم  زگره  دنـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  یتربع  بابـسا  نینچ  نادـنمتردق  همه  رگا  يوش !» رت  ناوتان  زین  هتـشذگ  زا  یهدـب و 

175 هحفص تمکح 419 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 - دوش . یمن  زایا »  » سک ره  هنافّسأتم  یلو 

( لما لوط  ! ) زارد ياهوزرآ  . 8

هراشا

زا دـنک ، یم  هدولآ  ناهانگ  عاونا  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یقالخا  لـیاذر  نیرتمهم  زا  زارد » رود و  ياـهوزرآ   » رگید ریبعت  هب  و  لـما » لوط  »
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مومذـم و اهنت  هن  دـیما »  » و وزرآ »  » لصا هّتبلا  دزاس . یم  یکانرطخ  بقاوع  راـتفرگ  دـنک و  یم  کـیدزن  ناطیـش  هب  دزاـس ، یم  رود  ادـخ 
دیما و رگا  دراد . رـشب  يونعم  يّدام و  ياه  هبنج  رد  تفرـشیپ  یگدنز و  ياهخرچ  تکرح  رد  یّمهم  رایـسب  شقن  هکلب  تسین ، هدیهوکن 
، دـیامن یمن  لّمحت  وا  شرورپ  يارب  ار  اه  یتحاران  اـه و  تمحز  عاونا  دـهد و  یمن  ریـش  ار  شدـنزرف  زگره  دـشابن  رداـم »  » لد رد  وزرآ 
َو َال اَهََدلَو  ٌةَِدلاَو  ْتَعِضَر  اَم  ُلَمالا  َالَْول  َو  ِیتَّمُِال  ٌۀَمْحَر  ُلَمالَا  : » تسا هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) يوبن فورعم  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه 

چیه داد و  یمن  ریش  ار  شدنزرف  يردام  چیه  دوبن  وزرآ  دیما و  رگا  تسا و  نم  تّما  يارب  تمحر  وزرآ ، دیما و  اَهَرَجَـش ;! ٌسِراَغ  َسَرَغ 
، دور یم  ایند  زا  یکیدزن  رایـسب  هدنیآ  رد  ای  تسوا  یگدـنز  رخآ  زور  زورما  الثم  دـنک  نیقی  هک  یـسک  ( 1 «.) تشاک یمن  یلاهن  ینابغاب 

لیالد زا  یکی  دـیاش  دـتفا و  یم  راـک  زا  نآ  ياـهخرچ  دوش و  یم  شوماـخ  وا  یگدـنز  روتوم  عقاو  رد  دـیوش و  یم  راـک  همه  زا  تسد 
. دهد همادا  یگدنز  ياهـشالت  هب  دوشن و  شوماخ  شلد  رد  وزرآ  دیما و  غورف  رپ  غارچ  هک  دـشاب  نیمه  سک  ره  رمع  نایاپ  ندوب  یفخم 
رد : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) حیسم ترـضح  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه   176 هحفص هحفص 173 . دلج 74 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 -
راک يارب  يّرمتـسم  مرگ و  شالت  (و  تسا لوغـشم  نیمز  نتفاکـش  هب  لـیب  کـمک  اـب  هک  درک  هدـهاشم  ار  يدرمریپ  دوب و  هتـسشن  ییاـج 

ار لیب  درمریپ  ناهگان  ریگرب »! وا  زا  ار  وزرآ  دیما و  ادنوادخ  : » تشاد هضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  مالسلا ) هیلع  ) حیسم ترضح  دراد ) يزواشک 
هب ار  وزرآ  دیما و  اهلاراب ! : » تشاد هضرع  مالسلا ) هیلع  ) حیسم ترضح  دعب  یمک  دیباوخ ، دیشک و  زارد  نیمز  يور  تخادنا و  يرانک  هب 

لاؤس وا  زا  مالسلا ) هیلع  ) حیـسم ترـضح  دش ! راک  ّتیلاّعف و  لوغـشم  هرابود  تساخرب و  درمریپ  هک  درک  هدهاشم  ناهگان  نادرگزاب »! وا 
یتساخرب ناهگان  مود  هلحرم  رد  اّما  يدیباوخ ، نیمز  يور  يدـنکفا و  رانک  هب  ار  لیب  راب  کی  مدـید ، وت  زا  فلتخم  لاح  ود  نم  هک  درک 

ادخ ادرف  ای  مریمب  زورما  مماب ، بل  باتفآ  مناوتان و  ریپ و  نم  مدرک  رکف  لّوا  هبترم  رد  : » تفگ باوج  رد  درمریپ  يدـش !؟ راک  لوغـشم  و 
تـشذگن يزیچ  یلو  مدـیباوخ ! نیمز  رب  متخادـنا و  رانک  هب  ار  لیب  منک ؟ شالت  همه  نیا  مهد و  تمحز  دوخ  هب  همه  نیا  ارچ  دـناد ، یم 

ناسنا دندرک ، رمع  اهلاس  دندوب و  نم  لثم  يدارفا  منامن ؟ هدـنز  يدایز  ياهلاس  نم  هک  مولعم  اجک  زا  درک  روطخ  مرطاخ  هب  رکف  نیا  هک 
راک لوغـشم  متفرگ و  ار  لـیب  متـساخرب و  دـنک ، شـالت  شا  هداوناـخ  دوخ و  يارب  دـیاب  دـهاوخ و  یم  دـنموربآ  یگدـنز  تسا  هدـنز  اـت 

. تشاد هگن  هدنز  اهنآ  لد  رد  ار  هدنیآ  هب  دیما  دـیاب  یعامتجا  فلتخم  ياه  هورگ  رد  رتشیب  كّرحت  داجیا  يارب  لیلد  نیمه  هب  ( 1 «.) مدش
، دنک یم  هدنز  ار  هدرم  ياه  نیمزرـس  هک  ناراب ، شخبتایح  تارطق  دننام  تساهناسنا و  شالت  تکرح و  زمر  هک  وزرآ  دیما و  نیمه  یلو 
درب و یم  دوخ  اب  ار  زیچ  همه  دـیآ و  یم  رد  رگناریو  یبالیـس  تروص  هب  درذـگب  ّدـح  زا  رگا  دراد ، یم  هگن  هدـنز  ار  ناسنا  لد  نیمزرس 
(. حیضوت یمک  اب  هحفص 329( دلج 14 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - دـنک . یم  هانگ  تیانج و  ملظ و  یتسرپایند و  قرغ  ار  ناـسنا  ماـجنارس 

هدرمـش و اهناسنا  يارب  كانرطخ  رایـسب  نمـشد  ود  زا  یکی  ار  لـما » لوط  ( » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  لـیلد  نیمه  هب   177 هحفص
نیرتدیدش اَْینُّدـلا ; ببُحی  ُهَّنِاَف  ِلَمالا  ُلوُط  اَّمَا  ِّقَْحلا ، ِنَع  ُلِدـْعَی  ُهَّنِاَف  يوَْهلا  ُعاَبِّتا  اَّمَاَف  ِلَمالا ، ُلوُط  َو  يوَْهلا  ُعاَبِِّتا  ٌناَتَلْـصِخ  : » تسا هدومرف 

دراد و یمزاب  قح  زا  ار  امش  یتسرپاوه  اریز  زارد ; لوط و  يوزرآ  اوه و  زا  يوریپ  تسا : تلصخ  ود  مسرت  یم  امـش  رب  نآ  زا  هک  يزیچ 
هیلع ) یلع نانمؤمریما  زا  هغالبلا  جـهن  رد  توافت  یمک  اب  ینعم  نیمه  هیبش  ( 1 «.) دـنک یم  ایند  رب  صیرح  ار  امـش  زارد  رود و  يوزرآ  اّما 
یّلک روط  هب  اهناسنا  نیشیپ و  ماوقا  تشونرـس  رد  ار  لما  لوط  هجیتن  میدرگ و  یمزاب  نآرق  تایآ  هب  هراشا  نیا  اب  ( 2 .) تسا هدمآ  مالسلا )

َنُوتِْحنَت َو  ًاروُُصق  اَِهلوُهُـس  ْنِم  َنوُذِـخَّتَت  ِضْرـالا  ِیف  ْمُکَأََّوب  َو  داَـع  ِدـَْعب  ْنِم  َءاَـفَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِا  اوُرُکْذاَو  1 ـ میهد : یم  رارق  یـسررب  دروـم 
َِعناَصَم َنوُذِخَّتَت  َو  َنُوثَبْعَت *  ًۀَیآ  عیِر  ِّلُِکب  َنُوْنبَتَا  2 ـ ( 74 هیآ فارعا ، هروس   ) َنیِدِـسْفُم ِضْرالا  ِیف  اْوَثْعَتَال  َو  ِهللا  َءَالآ  اوُرُکْذاَف  ًاتُوُیب  َلاَبِْجلا 

َو ُْمْتبَتْرا  َو  ُْمتْـصَّبََرت  َو  ْمُکَـسُْفنَا  ُْمْتنَتَف  ْمُکَّنَِکل  َو  یََلب  اُولاَق  ْمُکَعَم  ْنُکَن  َْملَا  ْمُهَنوُداَُـنی  3 ـ و 128 ) تایآ 129  ، ءارعـش هروس   ) َنوُُدلَْخت ْمُکَّلََعل 
َلََزن اَم  َو  ِهللا  ِرْکِذـِل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْملَا  4 ـ ( 14 هیآ ، دـیدح هروس   ) ُروُرَْغلا ِهللاِاب  ْمُکَّرَغ  َو  ِهللا  ُْرمَا  َءاَج  یَّتَح  ُِّیناَمالا  ُمُْکتَّرَغ 

ـ  5 ( 16 هیآ ، دـیدح هروس   ) َنوُقِـساَف ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ْمُُهبُوُلق  ْتَسَقَف  ُدَـمالا  ُمِْهیَلَع  َلاَطَف  ُْلبَق  ْنِم  َباَـتِْکلا  اُوتُوا  َنیِذَّلاَـک  اُونوُکَیَـال  َو  ِّقَْحلا  َنِم 
جهن - 2 هحفص 245 . دلج 8 ، ءاضیبلا ، ۀّـجحملا  یقرواپ 1 - ( 3 هیآ ، رجح هروس   ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  ُلَـمالا  ُمِهِْهُلی  َو  اوـُعَّتَمَتَی  َو  اُولُکْأَـی  ْمُهْرَذ 
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 * ةَزَُمل ةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌلـْیَو  7 ـ تایآ 24و25 ) ، مجن هروس   ) َیلوُْالا َو  ُةَرِخْـالا  ِهِّللَف  یَّنَمَت *  اَـم  ِناَْـسنِِْالل  ْمَا  178 6 ـ  هحفص هبطخ 42 . هغالبلا ،
يَدُْهلا ُمَُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِرَابْدَا  یَلَع  اوُّدَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِا  8 ـ  ( 3 ات 1 تایآ ، هزمه هروس   ) ُهَدَلْخَا َُهلاَم  َّنَا  ُبَسْحَی  ُهَدَّدَع *  َو  الاَم  َعَمَج  يِذَّلا 

(25 هیآ ، دّمحم هروس   ) ْمَُهل یَْلمَا  َو  ْمَُهل  َلَّوَس  ُناَْطیَّشلا 

همجرت

دوخ يارب  اهرصق  شیاهتشد ، رد  هک  تخاس  ّرقتـسم  نیمز  رد  داد و  رارق  داع »  » موق نانیـشناج  ار  امـش  دنوادخ  هک  دیروایب  رطاخ  هب  و  1 ـ
ایآ 2 ـ دیـشوکن . داسف  هب  نیمز  رد  دیوش و  رّکذتم  ار  ادخ  ياه  تمعن  نیاربانب  دیـشارت ! یم  اه  هناخ  دوخ  يارب  اههوک  رد  دـینک و  یم  انب 
ایند رد  دـیاش  دـینک ، یم  انب  مکحم  ابیز و  ياه  هعلق  اهرـصق و  و  دـیزاس ـ !؟ یم  سوه  اوه و  يور  زا  يا  هناشن  یعفترم  ناکم  ره  رب  امش 

دیدنکفا و تکاله  هب  ار  دوخ  امش  یلو  يرآ   » دنیوگ یم  میدوبن »!؟ امش  اب  ام  رگم   » دننز یم  ادص  ار  اهنآ  ناقفانم ) ( ـ 3 دینامب !؟ هنادواج 
دیسرارف ادخ  نامرف  ات  داد  بیرف  ار  امش  زارد  رود و  ياهوزرآ  دیتشاد و  دیدرت  کش و  زیچ ) همه  رد  دیدیشک و( ار ) ربمایپ  گرم  ) راظتنا

ادخ رکذ  ربارب  رد  نانمؤم  ياهلد  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  4 ـ داد .»! بیرف  دنوادخ  نامرف )  ) ربارب رد  ار  امش  زین ) ) راکبیرف ناطیـش  و 
ینامز سپـس  دـش ، هداد  ینامـسآ  باتک  اهنآ  هب  هتـشذگ  رد  هک  دنـشابن  یناسک  دـننام  و  ددرگ !؟ عشاخ  تسا  هدرک  لزان  قح  زا  هچنآ  و 

اهوزرآ دنریگ و  هرهب  دنروخب و  اهنآ  راذگب  5 ـ  دنراکهنگ ! اهنآ  زا  يرایسب  درک و  ادیپ  تواسق  ناشیاه  بلق  تشذگ و  اهنآ  رب  ینالوط 
نآ زا  ایند  ترخآ و  هک  یلاح  رد  دـسر ـ !؟ یم  نآ  هب  دراد  اّنمت  ناسنا  هچنآ  اـیآ  6 ـ  دیمهف ! دـنهاوخ  يدوز  هب  یلو  دزاس  لفاغ  ار  نانآ 

عورـشم و هکنآ  یب  ) هدرک هرامـش  يروآ و  عـمج  یناوارف  لاـم  هـک  سک  ناـمه  يا ـ ! هدـننک  هرخـسم  يوـجبیع  ره  رب  ياو  7 ـ تسادخ !
ندش نشور  زا  دـعب  هک  یناسک  179 8 ـ  هحفـص دزاس ! یم  هنادواج  ار  وا  شلاوما  هک  دنک  یم  نامگ  وا  دنک ـ !) باسح  ار  نآ  عورـشمان 

! تسا هتفیرف  ینالوط  ياهوزرآ  اب  ار  نانآ  هداد و  تنیز  ناشرظن  رد  ار  ناشتشز  لامعا  ناطیش  دندرک ، قح  هب  تشپ  اهنآ ، يارب  تیاده 

يدنب عمج  ریسفت و 

لما لوط  همشچرس 

رد هک  یتفرـشیپ  اـب  ّتیعمج  نیا  دنتـشاد  حـلاص »  » و دوـه »  » ماـن هب  یناربماـیپ  هک  تسا  دوـمث »  » و داـع »  » موـق هـب  رظاـن  مود  لوا و  تاـیآ 
قرغ دوخ  رد  ار  اهنآ  زارد  رود و  ياهوزرآ  دندوب و  هتسب  لد  نآ  هب  هدش و  ایند  هب  مرگرس  تخس  دندوب  هدرک  ادیپ  تعنص  يزرواشک و 

دوه و ناـشربمایپ  هناـهاوخریخ  توعد  هب  ییاـنتعا  نیرتـمک  اـهنت  هن  هک  دـندوب  هدـش  توخن  ربـک و  رورغ و  راـتفرگ  ناـنچ  دوب و  هتخاـس 
هیلع ) حلاص ترضح  نابز  زا  الاب ، تایآ  زا  هیآ  نیتسخن  رد  دیجم  نآرق  دنتساخرب . اهنآ  اب  هزرابم  هب  هکلب  دندرکن ، مالـسلا ) امهیلع  ) حلاص

ار امـش  دنوادخ  دنتفر و  نایم  زا  نایغط  رطاخ  هب  داع  موق  هک  دیروایب  رطاخ  هب  : » دـنک یم  لقن  نینچ  شکرـس  موق  نآ  هب  باطخ  مالـسلا )
يارب اهگنـس ) لد  رد  ) اههوک رد  دینک و  یم  انب  دوخ  يارب  اهرـصق  شیاهتـشد  رد  هک  تخاس  ّرقتـسم  نیمز  رد  داد و  رارق  نانآ  نانیـشناج 

ِیف ْمُکَأََّوب  َو  داَع  ِدَْعب  ْنِم  َءاَفَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِا  اوُرُکْذاَو  «! ) دینکن داسف  نیمز  رد  دیشاب و  ادخ  ياه  تمعن  دای  هب  دیشارت ، یم  ییاه  هناخ  دوخ 
موق عضو  هیآ  نیمّود  رد  ( 1 (.) َنیِدِسْفُم ِضْرالا  ِیف  اْوَثْعَتَال  َو  ِهللا  َءَالآ  اوُرُکْذاَف  ًاتُوُیب  َلاَبِْجلا  َنُوتِْحنَت  َو  ًاروُُصق  اَِهلوُهُس  ْنِم  َنوُذِخَّتَت  ِضْرالا 

(( مالـسلا هیلع  ) دوه ترـضح  ) ناشربمایپ نابز  زا  دوب . دومث »  » موق هرابرد  هک  لبق  هیآ  يارب  تسا  یحیـضوت  هک  دـهد  یم  حرـش  ار  داـع » »
یم انب  مکحم  ابیز و  ياه  هعلق  اهرصق و  و  دیزاس ـ ؟ یم  سوه  اوه و  رس  زا  يا  هناشن  یعفترم  ناکم  ره  رب  امـش  ایآ  : » دنک یم  لقن  نینچ 

یقرواپ 1- ( 1 (.) َنوُدـُلَْخت ْمُکَّلََعل  َِعناَصَم  َنوُذِـخَّتَت  َو  َنُوثَبْعَت *  ًۀَـیآ  عیِر  ِّلُِکب  َنُوْنبَتَا  «! ) دـنام دـیهاوخ  هنادواج  اـیند  رد  ییوگ  هک  دـینک 
رب هیکت  ینارـسوه و  امـش  فارحنا  ّمهم  للع  زا  یکی  هک  دـنامهف  یم  اـهنآ  هب  نخـس  نیا  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) دوه  180 هحفص . 74 فارعا ،
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نامتخاس ینعم  هب  عنـصم »  » عمج عناصم » . » تسا هتخاس  قرغ  ایند  قرب  قرز و  رد  هدرک و  لفاغ  ادخ  زا  ار  امـش  هک  تسا  زارد  ياهوزرآ 
يراک ره  هب  عنـص  نیاربانب  تسا ، نداد  ماجنا  وکین  راک  ینعم  هب  هک  هدـش  هتفرگ  عنـص »  » هّدام زا  هژاو  نیا  تسا ، مکحم  لّلجم و  رـصق  و 

ياهانب نیا  اب  هک  دـندرک  یم  رّوصت  دومث  داع و  موق  تسا . یّـصاخ  زایتما  ياراد  هک  ددرگ  یم  قالطا  ییاهراک  هب  هکلب  دوش ، یمن  هتفگ 
نوصم ثداوح  دـنزگ  تافآ و  زا  ار  دوخ  دـنناوت  یم  دـندوب ، هدرک  داـجیا  اـههوک  لد  نورد  رد  هک  یّللجم  ياـه  هناـخ  اـبیز و  مکحم و 

زا زاب  تسا و  هدش  حرطم  يرگید  تایآ  رد  دومث  موق  هراب  رد  ینعم  نیمه  دنزادرپب . شون  شیع و  هب  دننامب و  هدنز  زارد  نایلاس  دنراد و 
َو ٌمیِـضَه *  اَهُْعلَط  لَْخن  َو  عُورُز  َو  نُویُع *  َو  تاَّنَج  ِیف  َنِینِمآ *  اَنُهَه  اَم  ِیف  َنوُکَْرُتتَا  : » میناوخ یم  نینچ  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) حـلاص ناـبز 

نیا رد  دـینام ـ  یم  تساجنیا ، هک  ییاه  تمعن  رد  ّتینما  تیاهن  رد  هشیمه  هک  دـیرادنپ  یم  نینچ  ایآ  َنیِهِراَف ; ًاـتُوُیب  ِلاَـبِْجلا  َنِم  َنُوتِْحنَت 
یم مکحم ) رایسب  ) ییاه هناخ  اههوک  زا  امش  تسا و  هدیـسر  نیریـش و  شیاه  هویم  هک  ییاهلخن  اه و  تعارز  نیا  رد  اه ـ  همـشچ  اهغاب و 

زا لصاح  تلفغ  رورغ و  کش  یب  ( 2 (.»)!؟ دیراپس یم  یشومارف  تسد  هب  ار  زیچ  همه  و  دیزادرپ ( یم  شون  شیع و  هب  نآ  رد  دیـشارت و 
یّـصاخ یگتـسجرب  یقالخا  هلیذر  نیا  شکرـس ، هورگ  ود  نیا  دروم  رد  دیجم  نآرق  رد  یلو  دوبن ، دومث  داع و  موق  هب  رـصحنم  لما  لوط 

هنحـص رد  یکیراـت  تملظ و  رد  ار  دوخ  ناـقفانم  هک  تسا  تماـیق  زور  رد  ناـقفانم  ناـنمؤم و  يوگتفگ  زا  نخـس  هیآ  نیمّوـس  رد  دراد .
دیهدب هزاجا  دننک  یم  اضاقت  نانمؤم  زا  ناقفانم  دنتکرح ، رد  تشهب  يوس  هب  نامیا  رون و  وترپ  رد  نانمؤم  هک  یلاح  رد  دننیب ، یم  رـشحم 

ات  149 ارعش ، - 2 . 128 129 ـ  ارعش ، یقرواپ 1 - دوش . یم  هلـصاف  ود  نیا  نایم  رد  يدنلب  راوید  یلو  میریگب ، يا  هرهب  امـش  رون  زا  مه  ام 
(1 (»)؟ دیدش ادـج  ام  زا  ارچ  سپ  ) میدوبن امـش  اب  ایند  رد  ام  ایآ  ... ْمُکَعَم ; ْنُکَن  َْملَا   »... دـننز یم  دایرف  ناقفانم  اجنیا  رد   181 هحفص . 146
دیدوب و ناناملـسم  يارب  راوگان  ثداوح  راظتنا  رد  دیداد و  بیرف  ار  دوخ  امـش  یلو  میدوب ، مه  اب  ام  يرآ  : » دنیوگ یم  خساپ  رد  نانمؤم 
ات تخاس  رورغم  ار  امش  هتسویپ  زارد ، ياهوزرآ  دیدرک و  یم  دیدرت  زاربا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  توعد  داعم و  رما  رد  هتسویپ 

ُْرمَا َءاَـج  یَّتَـح  ُِّیناَـمالا  ُمُْکتَّرَغ  َو  ُْمْتبَتْرا  َو  ُْمتْـصَّبََرت  َو  ْمُکَـسُْفنَا  ُْمْتنَتَف  ْمُکَّنَِکل  َو  یََلب  اُولاَـق  «، )... دیـسرارف ادـخ  يوس  زا  امـش  گرم  ناـمرف 
زارد لوط و  ياهوزرآ  اهنآ  نیمراهچ  هک  دـنک  یم  هصـالخ  زیچ  راـهچ  رد  ار  ناـقفانم  یتخبدـب  لـماع  قوف  هیآ  بیترت  نیا  هب  ( 2 ...() ِهللا

ارچ تسوزرآ ، ینعم  هب  ینمت »  » و تسا ، ندرک  يریگ  هزادـنا  ینعم  هب  لـصا  رد  زغَم ) نزو  رب  «) ْینَم  » هّداـم زا  هِّیْنُما »  » عمج ّیناـما » . » تسا
غورد و نانخـس  لطاب و  تالایخ  هب  تهج  نیمه  هب  دنک و  یم  يریگ  هزادـنا  دوخ  يارب  ار  يروما  لایخ  ملاع  رد  لد  نورد  رد  ناسنا  هک 

یثیدح هیآ  نیا  لیذ  رد  یبطرق  ریـسفت  نیقداصلا و  جهنم  ریـسفت  رد  تسا . هدـش  قالطا  ّیناما »  » نآ عمج  و  هِّیْنمَا »  » زارد رود و  ياهوزرآ 
طخ دومرف  یم  هظعوم  ار  شنارای  هک  یلاـح  رد  ترـضح  نآ  : » تسا نیا  شنومـضم  هک  هدـش  لـقن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا 

؟ دراد ینعم  هچ  طوطخ  نیا  دیناد  یم  تفگ : سپس  دومرف ، مسر  نانآ  همه  رب  يدومع  طخ  کی  دعب  دیـشک ، نیمز  رب  مه ) يزاوم  ) ییاه
کی نآ  و  دـنرادن ) يزرم  ّدـح و  هک   ) تساـهناسنا زارد  رود و  ياـهوزرآ  دـننام  طوـطخ  نیا  دوـمرف : هللا ! لوـسر  اـی  هـن  دـندرک : ضرع 

یقرواپ 1- دنک .» یم  لطاب  ار  اهوزرآ  لامآ و  همه  دوش و  یم  هدیشک  اهنآ  همه  رب  هک  تسا  یگدنز  نایاپ  گرم و  نامه  يدومع ) ) طخ
هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تسا و  هدـش  لقن  دوعـسم » نبا   » زا يرـصتخم  توافت  اـب  ینعم  نیمه   182 هحفص . 14 نامه ، - 2 . 14 دیدح ،

تسار فرط  زا  یکچوک  طوطخ  داد و  همادا  ّعبرم  جراخ  هب  ار  نآ  دومرف و  مسر  نآ  طسو  رد  یّطخ  دیشک و  ّعبرم  لکش  هب  یّطخ  ( هلآو
هدرک و هطاـحا  وا  هب  هک  تسوا  لـجا  ّعبرم ) ) نیا تسا و  ناـسنا  تسا ) ّعبرم  طـسو  رد  هک  یّطخ  ) نیا : » دوـمرف سپـس  دیـشک ، نآ  پچ  و 

کچوک طوطخ  نیا  دور و  یم  رتارف  مه  وا  گرم  لجا و  زا  هک  تسوا  زارد  ياهوزرآ  هتفر ) شیپ  ّعبرم  زا  جراخ  هب  هک  یّطخ  همادا  ) نیا
نیا رگا  دـنرب و  یم  نیب  زا  ار  وا  ضراوع  ثداوح و  نیا  دـنک ، اـطخ  لـجا  ًاـضرف ) ) رگا هدرک ، هطاـحا  ار  وا  هک  تسا  یثداوح  ضراوع و 

هداد و رارق  بطاخم  میقتـسم  ریغ  روط  هب  ار  نانمؤم  هیآ  نیمراـهچ  رد  ( 1 «.) دراد یمرب  نایم  زا  ار  وا  لجا  دـننک  اـطخ  ضراوع  ثداوح و 
راتفرگ نیشیپ  ماوقا  كانفسا  رابگرم و  تشونرـس  هب  زارد  رود و  ياهوزرآ  رثا  رب  ادابم  دنـشاب ، شیوخ  عضو  بقارم  هک  دهد  یم  رادشه 

و ددرگ ، عشاخ  تسا  هدش  لزان  قح  زا  هچنآ  ادـخ و  رکذ  ربارب  رد  نانمؤم  ياه  لد  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  : » دـیامرف یم  دـنوش ،
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ياهوزرآ تلفغ و  رثا  رب  و   ) تشذگ اهنآ  هب  ینالوط  نامز  سپس  دش ، هداد  اهنآ  رب  ینامسآ  باتک  نیا  زا  شیپ  هک  دنـشابن  یناسک  دننام 
َنِم َلََزن  اَم  َو  ِهللا  ِرْکِذـِل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْملَا  دـنراکهانگ . نانآ  زا  يرایـسب  و  درک . ادـیپ  تواـسق  اـهنآ  ياـه  بلق  زارد )

ثعاب هچنآ  هیآ  نیا  قباطم  ( 2 «.) َنوُقِـساَف ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ْمُُهبُوُلق  ْتَسَقَف  ُدَـمالا  ُمِْهیَلَع  َلاَطَف  ُْلبَق  ْنِم  َباَتِْکلا  اُوتُوا  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَیَال  َو  ِّقَْحلا 
قح هب  هجوت  ادـخ و  داـی  هللارکذ و  ناـمه  دوش ، یم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  عوضخ  عوشخ و  قح و  يوـس  هب  نآ  فاـطعنا  یمدآ و  بلق  شمرن 

و ینارون ، ار  لد  و  دـنک ، یم  شیاه  ّتیلوؤسم  هّجوتم  ار  ناسنا  و  دـنیچ ، یم  رب  ار  زارد  رود و  ياهوزرآ  هک  تسا  ادـخ  داـی  يرآ  تسا ،
هحفص 6417. دلج 9 ، یبطرق ، ریسفت  یقرواپ 1 - دزاس . یم  صخشم  وا  ربارب  رد  ار  ایند  رادیاپان  یگدنز  ّتیهام  نیب و  عقاو  ار  ناسنا  رکف 
زا دراد  گنز  تلفغ  درگ  زک  یلد  نهآ  تسا و  گنس  نآ  هک  لد  شناوخم  نشور  تسین  ینعم  رون  زک  یلد   183 هحفص . 16 دیدح ، - 2
یم هدرک ، ناکرـشم  راّفک و  هب  هراشا  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  هب  باـطخ  هیآ  نیمجنپ  رد  دراد  گـنن  نهآ  گنـس و  لد  نآ 

هچ هک  ) دیمهف دنهاوخ  يدوز  هب  یلو  دزاس  لفاغ  ار  نانآ  زارد ) (ي  اهوزرآ دنریگ و  هرهب  يّدام  يایند  زا  دنروخب و  اهنآ  راذگب  : » دـیامرف
بآ زج  هک  دننایاپراهچ  نوچمه  نانآ  يرآ  َنوُمَْلعَی .) َفْوَسَف  ُلَمالا  ُمِهِْهُلی  َو  اوُعَّتَمَتَی  َو  اُولُکْأَی  ْمُهْرَذ  («، ) دنا هدش  بکترم  یگرزب  هابتـشا 

يوزرآ تشم  کی  هک  تسا  نیا  هدرک  رت  تسپ  نایاپراهچ  زا  ار  اهنآ  دـنراد و  نایاپراهچ  اب  هک  یتوافت  اهنت  دـنمهف ، یمن  يزیچ  فلع  و 
لجا تسد  هکنآ  زا  شیپ  دنـشیدنیب و  دوخ  تشونرـس  رد  هک  دـهد  یمن  هزاجا  اـهنآ  هب  هدرک و  هطاـحا  ار  ناـشرکف  فارطا  زارد  لوط و 

هدـش و نییبت  یبوخ  هب  ناسنا  دوجو  رد  زارد  ياهوزرآ  یفنم  ریثأت  اجنیا  رد  دـندرگزاب . ههاریب  زا  دـنوش و  رادـیب  دریگب  ار  اـهنآ  ناـبیرگ 
هب نک ) اهر  ار  اهنآ  « ) ْمُهْرَذ  » هب ریبعت  دنک . یم  لفاغ  ادخ  زا  دزاس و  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  اهوزرآ  دح  هچ  ات  هک  دـهد  یم  ناشن 
اهر ار  اهنآ  دش  یمن  رومأم  زگره  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هنرگو  تسین  هورگ  نیا  تیاده  هب  يدیما  هک  دـهد  یم  ناشن  حوضو 

هب زارد  ياهوزرآ  تسا و  تاناویح  نوچمه  باوخ  روخ و  اهنآ  ییاهن  فده  هک  تشاد  یهورگ  تیاده  هب  دیما  ناوت  یم  هنوگچ  دزاس .
یفده هرابرد  دنشیدنیب و  هدیشخب  اهنآ  هب  ار  تایح  بهاوم  نیا  هک  يراگدیرفآ  هب  یگدنز و  نایاپ  هب  يا  هظحل  هک  دهد  یمن  هزاجا  اهنآ 

زارد ياهوزرآ  ًابلاغ  هک  دنک  یم  تقیقح  نیا  هب  هراشا  ثحب ، دروم  هیآ  نیمـشش  رد  دننک . رکف  يا  هظحل  دنا  هدـش  هدـیرفآ  نآ  يارب  هک 
بذج دوخ  هب  دوش  هتفرگ  راک  هب  تداعـس  ریـسم  رد  دیاب  هک  ار  وا  تاناکما  دننک و  یم  هطاحا  ار  وا  دـسر ، یمن  اهنآ  هب  ناسنا  زگره  هک 

اَم ِناَْسنِِْالل  ْمَا  (« ) دیـسر دهاوخن  زگره  هن  (!؟ دسر یم  دنک  یم  وزرآ  هچنآ  هب  ناسنا  ایآ  : » دیامرف یم  دراد ، یمزاب  هار  زا  ار  وا  دـنک و  یم 
رد دـسرب  شیاهوزرآ  همه  هب  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ، يراکنا  ماهفتـسا  عون  کی  عقاو  رد  ماهفتـسا  نیا   184 هحفص ( 1 (.) یَّنَمَت

ربارب رد  يرگید  ياهوزرآ  دسرب  اج  ره  و  درادن ! ینایاپ  هطقن  الـصا  هاگ  و  تسوا ! رمع  ربارب  اهدـص  ای  اههد  هاگ  اهوزرآ  لوط  هک  یلاح 
ياـهتب هب  هراـشا  هک  تسا  یتاـیآ  لاـبند  هب  هیآ  نیا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  دـیامن . یم  بلج  دوخ  يوـس  هب  ار  يو  هدرک و  ییاـمندوخ  وا 

اب یلو  دش ، دهاوخن  هدروآرب  زگره  وزرآ  نیا  دیوگ  یم  نآرق  دنوش و  دنوادخ  هاگرد  رد  اهنآ  عیفش  دنتشاد  وزرآ  هک  دنک  یم  ناکرشم 
رود و ياهوزرآ  اب  هاوخدوخ  ناتسرپایند  زا  نخس  هیآ  نیمتفه  رد  تسین . صّـصخم  دروم ، حالطـصا  هب  تسا و  ماع  هیآ  موهفم  لاح  نیا 

هدرک هرامـش  يروآ و  عمج  ار  یمیظع ) ) تورث لام و  هک  سک  نامه  يا ـ  هدـننک  هرخـسم  يوجبیع  ره  رب  ياو  : » دـیامرف یم  تسا ، زارد 
يِذَّلا ةَزَُمل *  ةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو  !«، ) تسوا یگنادواج  ببس  شلاوما  دنک  یم  نامگ  و  دنکب ) ار  عورشمان  عورـشم و  باسح  هکنآ  یب  ) تسا

ربـخ و یب  ناـسنا  نیا  هک  ارچ  دـنرگیدکی ، لوـلعم  ّتلع و  هیآ  هـس  نـیا  عـقاو  رد  ( 3 (.) ُهَدَـلْخَا َُهلاَـم  َّنَا  ُبَسْحَی  ( * 2) ُهَدَّدَـع َو  الاَم  َعَمَج 
هب تسد  ارچ  هتخاس ، مهارف  عورشمان  قرط  زا  دوخ  يارب  یمیظع  تورث  هکنآ  رطاخ  هب  دنک ، یم  ءازهتسا  ار  نارگید  دنسپدوخ  نیبدوخ و 

و لـما » لوـط   » اـب هک  رادـنپ  نیا  دـهد ، یم  یگنادواـج  وا  هب  یتورث  نینچ  نتـشاد  دـنرادنپ  یم  هکنیا  رطاـخ  هب  هدز ؟ یتورث  نینچ  عـمج 
نارگید هب  تبـسن  ییوجبیع  ءازهتـسا و  ببـس  دوخ  هبون  هب  مه  نآ  دوـش و  یم  ینیبرتربدوـخ  رورغ و  ببـس  تسا  هارمه  زارد  ياـهوزرآ 

ار لام  هکلب  تسین ، ندرک  شرامـش  روظنم  هک  تسا  هدـش  هداد  هدَّدـع »  » ریـسفت رد  زین  لاـمتحا  نیا  - 2 . 24 مجن ، یقرواپ 1 - ( 4 .) تسا
یلوا تسا ، هغلابم  هغیص  ود  ره  ةَزَُمل »  » و ةَزَمُه » - » 4 ات 3 .  1 هزمه ، - 3 دیامن . هیکت  نآ  رب  لاح  همه  رد  دهد و  رارق  دوخ  هّدُع »  » هلیـسو و
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هب ةَزَمُه »  » دـندقتعم یـضعب  تسا ، ندرک  ییوجبیع  تبیغ و  ینعم  هب  زَْمل »  » هّدام زا  یمود  هدـش و  هتفرگ  نتـسکش  ینعم  هب  زْمَه »  » هّداـم زا 
هب هیآ  نیا  زا   185 هحفـص دهد . یم  ماجنا  ار  راک  نیا  نابز  اب  هک  یـسک  هب  ةَزَُمل »  » دنک و یم  ییوجبیع  تاراشا  اب  هک  دـنیوگ  یم  یـسک 

هنادواج ار  دوخ  هدرک ، شومارف  یّلک  هب  ار  گرم  ناسنا  هک  دـسر  یم  يّدـح  هب  یهاگ  زارد  ياهوزرآ  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  یبوخ 
هیآ نیرخآ  نیمتشه و  رد  ددرگ . یم  يرگید  ناهانگ  همشچرس  نایغط  نآ  دوش و  یم  وا  یشکرس  نایغط و  ببس  رما  نیمه  درادنپ و  یم 

هک یناسک  : » دیامرف یم  دندومن ، ضارعا  نآ  زا  دندرک و  تشپ  نآ  هب  سپس  دنتخانـش و  ار  قح  هک  تسا  یهورگ  زا  نخـس  ثحب ، دروم 
هتفیرف ینالوط  ياهوزرآ  اب  ار  نانآ  هداد و  تنیز  ناشرظن  رد  ار  ناشتـشز  لامعا  ناطیـش  دـندرک ، تشپ  نآ  هب  قح  ندـش  نشور  زا  دـعب 

هب ءَالِْما »  » هّداـم زا  ْمَُهل » یَْلمَا  ( » 1 (.) ْمَُهل یَْلمَا  َو  ْمَُهل  َلَّوَس  ُناَْطیَّشلا  يَدُْـهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدـَْعب  ْنِم  ْمِهِراـَبْدَا  یَلَع  اوُّدـَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِا  !«، ) تسا
هک تسا  تقیقح  نیا  هب  رظاـن  هیآ  عـقاو  رد  دراد . یم  لوغـشم  دوـخ  هـب  ار  ناـسنا  هـک  تـسا  زارد  رود و  ياـهوزرآ  ندروآ  دـیدپ  ینعم 
اب دنیبب  ار  دوخ  تاجن  هار  دنک و  تشپ  نآ  هب  دریگب و  هدیدان  ار  نآ  سپـس  دـنک  رواب  دسانـشب و  ار  قح  ناسنا  کی  تسا  نکمم  هنوگچ 

دـنک و هطاحا  ار  ناسنا  ناطیـش  تالیوست  هک  یماگنه  يرآ ! دـنک !؟ نینچ  یلقاع  ناسنا  درک  رواب  ناوت  یم  ایآ  دورب ! ههاریب  زا  لاـح  نیا 
تـسد هب  ار  قح  تسین  دـیعب  دزاـس ، زارد  رود و  ياـهوزرآ  راـتفرگ  ار  وا  دـهد و  ناـشن  اـه  ییاـبیز  تروـص  هب  شرظن  رد  ار  اـه  یتـشز 
ناسنا هنوگچ  دروآ و  یم  ناسنا  رس  رب  ییالب  هچ  ینالوط  ياهوزرآ  هک  تفایرد  ناوت  یم  اجنیا  زا  دنک . تشپ  نآ  هب  دراپسب و  یـشومارف 

نارصاعم هراب  رد  یـشخب  دوب و  نیـشیپ  ماوقا  هرابرد  یتمـسق  هک  قوف  تایآ  عومجم  زا  دنک !؟ یم  هناگیب  درخ  لقع و  زا  یّلک  هب  ار  لقاع 
لـما و لوط  هک  تفرگ  هجیتـن  نینچ  ناوت  یم  دوـب  هدـش  حرطم  یّلک  نوناـق  کـی  تروـص  هب  زین  یتمـسق  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ

یمورف یتخبدب  گرم و  ماک  رد  ار  اه  ّتلم  ماوقا و  هکلب  دارفا ، اهنت  هن  هک  تسا  رشب  تداعس  نانمـشد  نیرت  كانرطخ  زا  زارد  ياهوزرآ 
186 هحفص . 25 دمحم ، یقرواپ 1 - درب .

یمالسا تایاور  رد  لما  لوط 

تاریبعت اب  یمالـسا  تایاور  رد  دراد ، اهناسنا  يّدام  یّتح  یقالخا و  يونعم و  یگدـنز  رب  یبّرخم  رایـسب  ریثأت  زارد  ياهوزرآ  هک  اجنآ  زا 
ناوت یم  ریز  تایاور  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا ، هدـش  هراشا  زین  نآ  یقطنم  للع  هب  ییانعمرپ  تارابع  اب  هدـش و  شهوکن  نآ  زا  نوگاـنوگ 

َو ِلَمالا  ُلوُط  َو  ِْبلَْقلا  ُةَواَسَق  َو  ِْنیَْعلا  ُدوُمُج  ِءاَقَّشلا  َنِم  ٌۀََعبْرَا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  رد  1 ـ درک : هراشا 
فوخ زا  زگره  هک  يا  هنوگ  هب  ) اهمـشچ ندوب  کشخ  تسا : ناسنا  یتخبدـب  تواقـش و  هناشن  هک  تسا  زیچ  راهچ  اَْینُّدـلا ; یَلَع  ِصْرِْحلا 

یم مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ ( 1 «.) اـیند رب  صرح  زارد و  ياـهوزرآ  یلدگنـس و  و  دزیرن ) یکـشا  ادـخ 
يرتایوگ تروص  هب  ینعم  نیمه  ( 2 «!) دش دهاوخ  دب  شلمع  دشاب ، هتشاد  ینالوط  يوزرآ  هک  یـسک  ُُهلَمَع ; َءاَس  ُهَلَمَا  َلاَطَا  ْنَم  : » میناوخ

رت ینالوط  همه  زا  شیاهوزرآ  هک  یسک  نآ  الَمَع ;! ْمُُهئَوْسَا  الَمَا  ِساَّنلا  ُلَوْطَا  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 
: دومرف دوش ، یم  هدـید  هنیمز  نیا  رد  ییایوگ  ریبعت  زین  هبطخ 147  هغالبلا  جهن  رد  3 ـ ( 3 «!) تسا رتدب  رت و  تشز  همه  زا  شلمع  دـشاب ،
هک یماوقا  ُۀـَبْوَّتلا ; ُْهنَع  ُعَفَْرت  َو  ُةَرِذـْعَْملا  ُْهنَع  ُّدَُرت  يِذَّلا  ُدوُعْوَْملا  ُمِِهب  َلََزن  یَّتَح  ْمِِهلاَجآ  ِبُّیَغَت  َو  ْمِِهلاَمآ  ِلوُِطب  ْمُکَْلبَق  َناَک  ْنَم  َکَلَه  اَـمَّنِا  »

هکنآ ات  دوب  ناشیگدنز  دمآرـس  لجا و  ندرک  شومارف  ینالوط و  ياهوزرآ  رطاخ  هب  طقف  دندش ، باذـع  راتفرگ  دـندوب و  امـش  زا  شیپ 
یقرواپ 1- دش !» دـهاوخ  هتـسب  هبوت  ياهرد  دوش و  یم  در  یهاوخ  ترذـعم  شندیـسرارف  اب  هک  یباذـع  نامه  دیـسرارف ، دوعوم  باذـع 
-2 تسا . هدـمآ  زین  هحفص 164  دـلج 70 ، راونالاراحب ، رد  تواـفت  یمک  اـب  ینعم  نیمه  هب  هیبش  هحفص 3618 ; دلج 5 ، یبطرق ، ریـسفت 

تنب همطاف  زا  يرگید  ثیدـح  رد  187 4 ـ هحفص هحفص 312 . مکحلاررغ ، فینصت  - 3 ثیدح 19 . هحفص 163 ، دلج 70  راونالاراحب ،
ِۀَّمُْالا ِهِذَه  ِلَّوَا  َحَالَـص  َّنِا  : » تسا هدمآ  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  شّدـج  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  شردـپ  زا  نیـسحلا 

(و دـهز یکی  هک  دـش  تّما  نیا  زاغآ  يزوریپ ) (و  حالـصا ببـس  لماع  ود  ِلَمالا ;! َو  ِّکَّشلِاب ) ) ِّحُّشلِاب اَـهِرِخآ  َكَـالَه  َو  ِنیِقَْیلا  َو  ِدـْهُّزلِاب 
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و ّکش ) ) لخب دوش  یم  تّما  نیا  رخآ  تسکـش ) (و  تکاله ثعاب  هچنآ  مکحم و  نیقی  ناـمیا و  يرگید  دوب و  اـیند ) هب  یگتـسباو  كرت 
نیتسخن ناناملسم  هک  دش  ببـس  ایند ، قرب  قرز و  هب  ییانتعا  یب  هفاضا  هب  مکحم ، نیقی  نامیا و  تسا  یهیدب  ( 1 «.) تسا زارد  ياهوزرآ 

هب تشپ  زگره  دـننزن و  ریـشمش  ادـخ  يارب  زج  دـنریگن و  رظن  رد  ار  ادـخ  زج  دـننکن ، اورپ  زیچ  چـیه  زا  داهج  نادـیم  رد  دورو  ماگنه  هب 
ایند رهاوظ  هب  تبسن  اه  یگدادلد  اه و  یگتـسبلد  زارد و  ياهوزرآ  هک  یماگنه  یلو  دوب . نانآ  يزوریپ  ّمهم  لماع  نیا  دنیامنن و  نمـشد 

تمظع دـیدجت  يارب  مه  زورما  دـش و  عورـش  اه  کش  اهدرگ و  بقع  تسـشن ، نیقی  ياج  هب  دـیدرت  کـش و  تفرگ و  ار  دـهز »  » ياـج
یَلَع ِنیِطاَیَّشلا  ُناَْطلُـس  ُلَمالَا  : » میناوخ یم  نانمؤمریما  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  5 ـ  تسین . تسخن  لصا  ود  ياـیحا  زج  یهار  نیتسخن ،

( مالـسلا هیلع  ) ماما نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  6 ـ  ( 2 «!) دوش یم  نالفاغ  بولق  رب  اهناطیـش  هطلـس  ببـس  زارد  يوزرآ  َنِیِلفاَْـغلا ; ِبُوُلق 
هک تسا  یسک  مدرم  نیرتدب  ِلَمَْعلا ; ُئّیَّسلا  ِلَمالا ، ُلیِوَّطلا  ِساَّنلا  ُّرَـش  : » دیامرف یم  دنا ، هدش  یفّرعم  مدرم  نیرتدب  ناونع  هب  يدارفا  نینچ 

ُفِرُْشی َءْرَْملا  َّنِا  : » میناوخ یم  يرگید  ثیدح  رد  ترـضح  نآ  زا  زین  و  ( 3 «!) رتدب همه  زا  شلمع  دـشاب و  رت  ینالوط  همه  زا  شیاهوزرآ 
أدبم و زا  (و  تسا شیوخ  ياهوزرآ  لابند  هتـسویپ  ناسنا  ُكَْرُتی ;! ٌلَّمَُؤم  َو َال  ُكَرْدـُی  ٌلَمَا  ِهللا َال  َناَْحبُـسَف  ِِهلَجَا ، ُروُضُح  ُهُعَطْقَیَف  ِِهلَمَا  یَلَع 

هدـش اـهر  وزرآ  بحاـص  هن  هدیـسر و  وزرآ  هب  هن  هللا ! ناحبـس  دـنک ، یم  عطق  ار  شیاـهوزرآ  لـجا ، روضح  ناـهگان  تسا ) لـفاغ  داـعم 
رد 188 7 ـ هحفص كردم . نامه  - 3 هحفص 312 . مکحلاررغ ،  فینـصت  - 2 هحفص 164 . دلج 70 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - ( 1 «!) تسا
هک ارچ  ( 2 «!) تساـهوزرآ كرت  يزاـین  یب  نیرترب  یَنُْملا ; ُكَْرت  یَنِْغلا  ُفَرْـشَا  : » میناوـخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح 

دـنک و زارد  اج  ره  سک و  ره  يوس  هب  تجاـح  تسد  دـنیبب و  دـنمزاین  ار  دوخ  ًاـمئاد  ناـسنا  هک  دوش  یم  ببـس  زارد  رود و  ياـهوزرآ 
: تسا هدمآ  راوگرزب  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  8 ـ  دنکشب ! دسر  یمن  نآ  هب  زگره  هک  يروما  رطاخ  هب  ار  دوخ  یناسنا  ّتیصخش 
رد دنک  یم  نامیا  ياعّدا  هک  یـسک  دیوگ  یم  غورد  ِّیِهَالَْملا ; ِرُوز  َو  ِِّیناَمالا  ِعَدِِخب  اَْینُّدلا  َنِم  ٌفوُغْـشَم  َوُه  َو  َناَمیِْالا  یَعَّدا  ِنَم  َبَّذَک  »

اهوزرآ ناـگتخابلد  هک  تـسا  نـشور  ( 3 «!) تسا هدـش  ایند  هتخابلد  لطاب ، ياـه  یمرگرـس  اـهوزرآ و  ياـه  هعدـخ  رطاـخ  هب  هک  یلاـح 
نامه زا  زین  و  9 ـ دوش . یم  ادیپ  اهنآ  نامیا  رد  هنخر  اج  نیمه  زا  دنراپسب و  یشومارف  تسد  هب  ار  زیچ  همه  اهنآ  هب  لوصو  يارب  دنریزگان 

یم روک  ار  ناسنا  تریصب  مشچ  زارد  ياهوزرآ  ِِرئاَصَْبلا ; َنُویُع  یَمُْعت  ُِّیناَمالَا  : » میناوخ یم  يرگید  يانعم  رپ  هاتوک و  نخس  رد  راوگرزب 
;؟ َۀّنَجلا َلُخْدَی  ْنَا  ُّبُِحی  ْمُکُّلُکَا  : » دومرف باحصا  هب  يزور  هک  تسا  هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  رد  10 ـ ( 4 «!) دنک

اوُرِّصَق : » دومرف ادخ !» لوسر  يا  يرآ  دندرک  ضرع  یگمه  ِهللا ; َلوُسَر  اَی  ْمَعَن  اُولاَق  « !؟» دـیوش تشهب  دراو  دـیراد  تسود  امـش  همه  ایآ 
دوخ مشچ  لباقم  رد  ار  گرم  دـینک و  هاتوک  ار  اهوزرآ  هنماد  ِءاَیَْحلا ; َّقَح  ِهللا  َنِم  اُویْحَتْـسا  َو  ْمُکِراَْصبَا  َْنَیب  ْمَُکلاَجآ  اُولَعْجا  َو  ِلَـمالا  َنِم 

زا يرگید  ياوتحمرپ  ثیدـح  رد  زاـب  11 ـ ( 5 «.) دـینک مرـش  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  وا ) نامرف  تفلاـخم  (و  دـنوادخ زا  دـیهد و  رارق 
ياهوزرآ َةَرْـسَْحلا ; ُثِرُوی  َو  ِۀَْلفَْغلا  یَلَع  ُّثِحَی  َو  َدْعَْولا ، ُبِّذَُـکی  َو  َلْقَْعلا ، ُبِهْذـُی  َلَمالا  َّنِا  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 

تمادـن ترـسح و  نآ ، ماجنارـس  دراد و  یماو  تـلفغ  هـب  ار  ناـسنا  درمـش و  یم  غورد  ار  ترخآ  هدـعو  درب و  یم  ار  ناـسنا  لـقع  زارد 
هحفص مکحلاررغ ، فینصت  - 3 هملک 211 و 34 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جـهن  - 2 هحفـص 313 . كردم ، نامه  یقرواپ 1 - ( 1 «!) تسا
تیاور اب  ار  ثحب  نیا  189 12 ـ هحفص هحفص 246 . دلج 8 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  - 5 ثیدح 1375 . مکحلاررغ ، - 4 ثیدح 7223 . ، 312

یلص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  میهد ، یم  نایاپ  ٌکْسِم » ُهُماَتِخ   » ناونع هب  هلآو ـ ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  يرگید 
هلـصاف رد  ار  یمّوـس  نآ و  راـنک  رد  ار  يرگید  درک ، ورف  نیمز  رد  دوـخ  يور  شیپ  ار  یکی  تفرگ ، ار  بوـچ  ددـع  هس  هلآو ) هـیلع  هللا 

اَذَه َو  ُلَجالا ! اَذَه  َو  ُناَْسنِْالا ! اَذَه  : » دومرف دنرت ، هاگآ  شلوسر  ادخ و  دـندرک : ضرع  تسیچ ؟ نیا  دـیناد  یم  ایآ  دومرف : سپـس  رترود ،
بوچ ) نیا تسا و  رمع  دمآرـس  مود ) بوچ  ) نیا تسا و  ناسنا  لوا ) بوچ  ) نیا ُلَـمالا ;! َنُود  ُلَـجالا  ُهَِجلَتْخَی  َو  َمَدآ  ُْنبا  ُهاَـطاَعَتَی  ُلَـمالا 
تـسد دـسرب  شیاهوزرآ  هب  ناسنا  هکنآ  زا  شیپ  يرآ ) ، ) تسا ناسنا  زارد  ياـهوزرآ  دوب ) هدـش  ورف  نیمز  رد  يرود  هطقن  رد  هک  موس 

لوط هرابرد  یمالـسا  فورعم  عبانم  رد  هک  یناوارف  ثیداحا  زا  دوب  ینیچلگ  هک  الاب  ثیداـحا  رد  ( 2 «!) تفرگ دـهاوخ  ار  وا  نابیرگ  لجا 
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زا زارد  ياهوزرآ  هک  دنک  یم  تباث  دهد و  یم  ناشن  ار  یقالخا  هلیذر  نیا  موش  بقاوع  تارطخ و  یگدرتسگ  یبوخ  هب  تسا  هدمآ  لما 
. تسادخ هاگشیپ  رد  وا  برق  عنام  ناسنا و  تداعس  نانمشد  نیرتگرزب 

لما لوط  ياهدمایپ  راثآ و 

الاب و ثیداحا  رد  نآ  زا  ییاه  هشوگ  هک  دراد  ناسنا  يّدام  يونعم و  یگدـنز  رد  یناوارف  بّرخم  راثآ  نایاپ ، یب  هاـگ  زارد و  ياـهوزرآ 
ياهدـمایپ لـما  لوط  تفگ : ناوت  یم  یّلک  روـط  هب  تسا و  هدـمآ  دـش  رکذ  ثحب  نیا  زاـغآ  رد  دـیجم  نآرق  رد  هک  یتاـیآ  رد  نینچمه 

هحفص دلج 1 ، همکحلا ، نازیم  - 2 لما .) هّدام  هحفص 103( دلج 1 ، همکحلا ، نازیم  یقرواپ 1 - دراد . ار  ریز  ءوس  بّرخم و  كاـنرطخ و 
لما لوط  یفنم  راثآ  نیرتدب  زا  یکی  ناهانگ  زا  يرایسب  همشچرس  لما  لوط  190 1 ـ هحفص هحفص 245 . دلج 8 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  ; 104

ریغ عورـشم  قیرط  زا  ـالومعم  اـهوزرآ  نیا  هب  ندیـسر  اریز  دـنک ، یم  توعد  ناـهانگ  عاونا  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  نیا  زارد  ياـهوزرآ  و 
ار مارح  لالح و  دنهن و  مه  رب  مشچ  اهدمآرد  بسک  رد  هک  دننیب  یم  ریزگان  ار  دوخ  یقالخا  هلیذر  نیا  ناراتفرگ  نیاربانب  تسا ، نکمم 
هب دنشاب . هتشادن  ابا  روما ، نیا  دننام  هوشر و  يراوخابر ، یشورف ، مک  نامیتی ، لاوما  ندروخ  نارگید ، قوقح  بصغ  زا  دننکن و  ییاسانش 
یم دـب  شلمع  دـشاب  زارد  شیوزرآ  هک  یـسک  ُُهلَمَع ; َءاَـس  ُهـُلَمَا  َلاَـط  ْنَـم  : » تـسا هدـمآ  مـکحلاررغ  فورعم  ثیدـح  رد  لـیلد  نـیمه 

و ( 2 «.) دوب دـهاوخ  رت  تشز  شلمع  تسا  رت  ینالوط  شیاهوزرآ  هک  سک  نآ  الَمَع ; ْمُُهئَوْسَا  ـالَمَا  ِساَّنلا  ُلَوْطَا  : » هدـمآ زین  و  ( 1 «!) دوش
هس ره  ( 3 «!) دوـب دـهاوخ  کـین  شلمع  دـشاب  هاـتوک  شیوزرآ  هک  یـسک  ُُهلَمَع ; َنُسَح  ُُهلَمَا  َرَّصَق  ْنَم  : » تسا هدـمآ  نآ  لـباقم  هـطقن  رد 
زا یکی  لـما  لوط  2 ـ داب . شزاس  ناسنا  ینارون و  نانخـس  يادـف  هب  ناـج  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  ـالوم  زا  ـالاب  ثیدـح 

اهنآ دـیوگ : یم  نیـشیپ  ماوقا  زا  یکی  هرابرد  دـیجم  نآرق  میدـناوخ  ثحب  نیا  زاغآ  تایآ  رد  هک  هنوگ  نامه  بلق  تواسق  ّمهم  بابـسا 
لیلد تفای . تواسق  اهنآ  ياه  بلق  ور  نیا  زا  و  دنا ) هدش  زارد  ياهوزرآ  راتفرگ  (و  دـنراد ینالوط  رمع  دنتـشادنپ  یم  هک  دـندوب  یناسک 

یم یشومارف  تسد  هب  ار  وا  ترخآ  دزاس و  یم  صیرح  ایند  هب  دنک و  یم  لفاغ  ادخ  زا  ار  ناسنا  لما  لوط  اریز  تسا ; نشور  هلئـسم  نیا 
-3 ثیدح 3054 . مکحلاررغ ، - 2 هحفص 156 . دلج 1 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - تسا . تواسق  یلدگنـس و  بابـسا  همه  اهنیا  دراپس و 

هیلع ) یسوم هب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب   191 هحفص نارهت .) هاگشناد  پاچ  هحفص 295( دلج 5 ، كردم ، نامه 
ینالوط ایند  رد  ار  دوخ  يوزرآ  یسوم ! يا  ٌدیَِعب ; یِّنِم  ِْبلَْقلا  یِساَْقلا  َو  َکَْبلَق ، اوُسْقَیَف  َکَلَمَا  اَْینُّدلا  ِیف  ْلِّوَُطتَال  یَسُوم  اَی  : » دومرف مالسلا )

( مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  ینعم  نیمه  ( 1 «.) تسا رود  نم  زا  بلقلا  ّیـسق  دش و  یهاوخ  بلقلا  ّیـسق  هک  نکن 
ّیـسق دـنامب  ایند  نیا  رد  هنادواج  دراد  وزرآ  هک  یـسک  اَْینُّدـلا ; ِیف  ُبَغْرَی  َو  ُُهْبلَق  اوُسْقَی  ًادـَبَا  َشیِعَی  ْنَا  ُلـُمْأَی  ْنَم  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ 

یگدنز رد  یبوخ  هب  درادن و  طسب  حرش و  هب  زاین  رثا  نیا  لجا  نایسن  ببس  لَمَا  لوط  3 ـ ( 2 «.) ددرگ یم  ایند  رد  بغار  دوش و  یم  بلقلا 
ًامئاد هکلب  دنترخآ ، رکف  رد  هن  دننار و  یم  نابز  رب  گرم  زا  ینخـس  هن  زگره  هک  تسا  نایامن  دنتـسه  یقالخا  هلیذر  نیا  راتفرگ  هک  اهنآ 
لقن مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  مه  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  مه  هک  یفورعم  ثیدح  دـنرو . هطوغ  تلفغ  بادرگ  رد 

ثیدح رد  ( 3 .) تساعّدم نیا  قدص  هاوگ  تسا » ترخآ  یشومارف  ببس  اهوزرآ  يزارد  ِةَرِخْالا ; یِْسُنی  ِلَمالا  ُلوُط  : » دیامرف یم  هک  هدش 
همه زا  تسا  رت  ینالوط  همه  زا  شیوزرآ  هک  یسک  ًارْکِذ ; ِتْوَْمِلل  ْمُهُّلَقَا  الَمَا  ِساَّنلا  ُرَثْکَا  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع الوم  زا  يرگید 
هّیهت دـشاب  رت  ینالوط  اـهوزرآ  ردـق  ره  تسا  یهیدـب  لـما  لوط  زا  يرگید  لوصحم  جـنررپ  یگدـنز  4 ـ ( 4 «.) تسا گرم  داـی  هب  رتـمک 
زارد رود و  ياهوزرآ  نآ  هب  ندیـسر  تهج  اه  تورث  لاوما و  ظفح  يارب  يرتشیب  ییوج  هفرـص  نینچمه  دبلط ، یم  ار  يرتشیب  تامّدـقم 
هّیور یب  يزور  هنابش  شالت  اب  مأوت  دوخ  هداوناخ  دوخ و  رب  يریگ  تخس  جنر و  درد و  اب  مأوت  یگدنز  کی  ود ، نیا  هجیتن  تسا و  مزال 

-4 تشذـگ . ثیداحا  شخب  رد  ـالبق  - 3 كردـم . نامه  - 2 لما .) هّدام  هحفص 104( دـلج 1 ، همکحلا ، نازیم  یقرواپ 1 - دوب . دـهاوخ 
تسا هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  هک  یثیداحا  رد  تهج  نیمه  هب   192 هحفص ثیدح 7215 . هحفص 312 ، ررغلا ، فینصت 
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ِنَم : » دـیامرف یم  زین  و  تفای .» دـهاوخ  ینوزف  وا  جـنر  بعت و  دـشاب ، دایز  شیاهوزرآ  هک  یـسک  ُُهئاَـنَع ; َُرثَک  ُهاَـنُم  َُرثَک  ْنَم  : » میناوخ یم 
دنچ ره  تشاد  دهاوخ  يا  هناریقف  یگدـنز  (و  دوش یم  سلفم  ریقف و  دریگب  کمک  زارد  ياهوزرآ  زا  هک  یـسک  َسَْلفَا ; ِِّیناَمالِاب  َناَعَتْـسا 

لما و لوط  5 ـ  ( 1 «!) تسا جنر  درد و  دیلک  زارد ) ياهوزرآ  (و  ایند هب  لیامت  ِبَصَّنلا ; ُحاَتْفِم  ُۀَبْغَّرلا  : » دیامرف یم  زین  و  دـشاب .») دـنمتورث 
رد زین  ار  دوخ  یناسنا  ّتیـصخش  دنراچان  هکلب  دـنرب ، یم  رـس  هب  مئاد  بعت  جـنر و  رد  اهنت  هن  زارد  ياهوزرآ  نابحاص  راب  ّتلذ  یگدـنز 

دنیامن و زارد  نآ  نیا و  يوس  هب  سامتلا  تسد  دننک و  عوضخ  سکان  سک و  ره  ربارب  رد  یلایخ  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  دننکـشب و  مه 
نادرم يراوخ  ِلاَمْالا ; ِۀَْبیَخ  ِیف  ِلاَجِّرلا  ُّلُذ  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  دنهد . رد  نت  راب  ّتلذ  یگدـنز  هب 

دـنزارد و رود و  ياهوزرآ  راتفرگ  هک  یناسک  دـش ، هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  اهتمعن  زا  ّتیمورحم  6 ـ  ( 2 «.) تساهوزرآ یماکان  رد 
دنور یم  یگدنز  تایح و  بهاوم  زا  هدافتسا  رد  رتشیب  هچ  ره  يریگ  تخس  ییوج و  هفرـص  غارـس  هب  ًابلاغ  دنروهطوغ ، یناما  يایرد  رد 
یلخب نامه  دوب ، دنهاوخ  لیخب  دنزرف  نز و  نتشیوخ و  یّتح  سک  همه  هب  تبسن  لیلد  نیمه  هب  دنسرب . دوخ  زارد  رود و  ياهوزرآ  هب  ات 

رد دنراد . يا  هناریقف  یگدنز  ناوارف ، تاناکما  زا  يرادروخرب  نیع  رد  دزاس و  یم  مورحم  یهلا  ياه  تمعن  زا  يریگ  هرهب  زا  ار  اهنآ  هک 
زا ار  نانآ  رما  نیمه  دنتـسه و  لما  لوط  راتفرگ  نادـنزرف ، دوخ و  يارب  هدـنیآ !» نیمأـت   » ناونع تحت  هک  مینیب  یم  ار  يدارفا  دوخ  ناـمز 

193 هحفص هحفص 405 . دلج 2 ، مکحلاررغ ، - 2 هحفص 314 . ررغلا ، فینصت  یقرواپ 1 - دزاس . یم  مورحم  دنراد  رایتخا  رد  هک  یبهاوم 
یم دوخ  لابند  هب  یگدـنز  نابایب  رد  ار  ناگنـشت  هک  تسا  یبارـس  نوچمه  زارد  ياهوزرآ  قیاقح  كرد  زا  ندوب  مورحم  لما و  لوط  7 ـ

هب ناسنا  دهد و  یم  ناشن  نیغورد  يا  هنوگ  هب  ار  اه  ّتیعقاو  هرهچ  اهوزرآ  نیا  دنـسرب ، ییاج  هب  هکنآ  یب  دزاس ، یم  رت  هنـشت  دـناشک و 
زا یثیدـح  رد  ور  نیمه  زا  تسیچ ؟ تشونرـس  نـیا  ربارب  رد  شا  هـفیظو  و  دور ؟ یم  اـجک  هـب  تساـجک و  دـنک  یمن  كرد  اـهنآ  رطاـخ 

تریصب ناگدید  زارد  ياهوزرآ  ِِرئاَصَْبلا ; َنُویُع  یِمُْعت  ُِّیناَمالَا  : » تسا هدمآ  میدرک  هراشا  نآ  هب  ًاقباس  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
تفرعم لالز  همشچرس  هب  دنیبب و  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  تقیقح  يابیز  هرهچ  دناوت  یم  یسک  هکنیا : نخـس  هاتوک  ( 1 «!) دنک یم  انیبان  ار 

نارفک ببس  لما  لوط  8 ـ  دریگن . رارق  لما  لوط  رات  هریت و  ياهربا  نایم  رد  دـناشوپن و  اهوزرآ  باجح  اب  ار  دوخ  لقع  هدـید  هک  دـسرب 
لیلد نیمه  هب  دزاس ، یم  دـنبلد  دـسر  یمن  نآ  هب  زگره  دـیاش  درادـن و  هچ  نآ  هب  ار  ناـسنا  زارد ، ياـهوزرآ  تسا  یهیدـب  تسا  تمعن 

رد یموش  ياهدـمایپ  تمعن ، نارفک  نیا  تسانتعا و  یب  نآ  هب  تبـسن  درمـش و  یم  کچوک  دراد  تسد  رد  یهلا  ياه  تمعن  زا  ار  هچنآ 
ِۀَجْهَِبب ُبِّهَذـُت  اَهَّنِاَف  یَنُْملا  اُوبَّنََجت  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  نایقّتم  يـالوم  زا  یثیدـح  رد  دراد . وا  يارب  ترخآ  اـیند و 

رظن زا  ار  یهلا  ياه  تمعن  ییابیز  هک  دیزیهرپب  زارد  ياهوزرآ  زا  ْمُْکنِم ; ِرْکُّشلا  ِۀَِّلق  یَلَع  َو  ْمُْکیََدل ، اَهَراَغِْـصتِْسا  ُمِْزُلت  و  ْمُکَدـْنِع ، ِهللا  ِمَِعن 
یقرواپ 1- ( 2 «!) دوش یم  یهتنم  امـش  يوـس  زا  تمعن ) نارفک  (و  رکـش یمک  هب  دـنک و  یم  کـچوک  امـش  دزن  ار  اـهنآ  درب و  یم  اـمش 

194 هحفص هحفص 314 . ررغلا ، فینصت  - 2 ثیدح 1375 . مکحلاررغ ،

لما لوط  ياه  هزیگنا  بابسا و 

هب تبسن  لهج  ایند و  هب  تبسن  نتشیوخ و  هب  تبسن  لهج  تسا ، يربخ  یب  لهج و  دوش  یم  زارد  ياهوزرآ  ببس  هک  يزیچ  نیرت  هدمع 
ناسنا هکنیا : حیـضوت  دناشک . یم  زارد  ياهوزرآ  يداو  هب  ار  ناسنا  اه  لهج  نیا  هعومجم  یبقع ، ترخآ و  باوث  ادخ و  فطل  تردق و 

نوـخ هتخل  کـی  دـسرارف ، وا  رمع  ناـیاپ  تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  تقیقح  نیا  هب  هّجوـت  مدـع  شیوـخ و  عـضو  زا  يربـخ  یب  ببـس  هب 
يا هثداـح  اـی  دوش  ضراـع  وا  رب  يزغم  اـی  یبـلق  هتکـس  هظحل ، کـی  رد  دریگب و  ار  وا  زغم  اـی  بلق  ياـهگر  يارجم  دـناوت  یم  کـچوک 

نایاپ وا  یگدنز  هب  اهنیا  دننام  ای  ندش  يزغم  هبرـض  ندروخ و  نیمز  رب  ندیزغل و  یگدـننار ، رد  فداصت  يزوس ، شتآ  هلزلز و  نوچمه 
رکف فارطا  زارد  ياهوزرآ  تشم  کی  سپـس  دراد و  ینالوط  يرمع  هک  دوش  یم  رادنپ  نیا  راتفرگ  روما  نیا  هب  لهج  رثا  رب  يرآ  دـهد .

رب هن  هک  ییایند  ایند ، ییافو  یب  يرادیاپان و  هب  تبـسن  لهج  نینچمه  دشیدنیب . نآ  ریغ  هب  دـهد  یمن  هزاجا  وا  هب  دـنک و  یم  هطاحا  ار  وا 
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یم ایند  زا  ناوج  كدوک و  اهدص  دریمب  يریپ  هکنآ  زا  شیپ  هاگ  ریپ ، رب  هن  دنک  یم  محر  ناوج  رب  هن  ریبک ، رب  هن  دـنک و  یم  محر  ریغص 
هب زور  کی  رد  ردتقم  نیطالـس  هاگ  دنریگ . یم  رارق  گرم  شوغآ  رد  ملاس  اه  هد  دـهد  ناج  تخـس  ضیرم  هکنآ  زا  شیپ  هاگ  دـنور و 

ریقف و بش  کـی  رد  تمعن  زاـن و  قرغ  نادـنمتورث  هاـگ  دـنریگ و  یم  ياـج  يدارفنا  نادـنز  رد  دـنوش و  یم  لّدـبم  دارفا  نیرت  فـیعض 
تـساجنیا دزادنا . یم  لما  لوط  بادرگ  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  روما  نیا  هب  لهج  يرآ  دننیـشن ، یم  هایـس  كاخ  رب  دنوش و  یم  تسدیهت 

َْسَیل ٌِلفاَغ  َو  ُُهِبلْطَی ، ُتْوَْملا  َو  اَْینُّدلا  ُلِّمَُؤم  ِیْنتَکَحْضَا : یَّتَح  ِیْنتَبَجْعَا  ٌثَالَث  : » دیوگ یم  یحو ، بتکم  گرزب  درگاش  یسراف ، ناملـس  هک 
هب هک  اـجنآ  اـت  هدرب  ورف  یتفگـش  رد  ارم  سک  هس  ُْهنَع ; ضاَر  ْمَا  ِْهیَلَع  َنیَِملاَْـعلا  ُّبَر  ٌطِـخاَسَا  يِرْدَـیَال  ِهِیف  َِئُلم  ٌکِـحاَض  َو  ُْهنَع ، لوُفْغََمب 

یلاح رد  تسا  لفاغ  شیوخ  لجا  زا  هک  یسک  تسوا و  یپ  رد  گرم  هک  یلاح  رد  دنک  یم  وزرآ  ار  ایند  هک  یسک  تسا : هتشاداو  هدنخ 
؟» هن ای  تسا  یـضار  وا  زا  نایناهج  راگدرورپ  دناد  یمن  هک  یلاح  رد  ددنخ  یم  شدوجو  مامت  اب  هک  یـسک  تسین و  لفاغ  وا  زا  لجا  هک 
ْنَم : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نایقّتم  يالوم  تسا ، هدـش  ینعم  نیا  هب  ینـشور  ياه  هراشا  زین  یمالـسا  تایاور  رد   195 هحفص ( 1)
ِلوُط َو  ِلَمالا  ِرْـصَِقب  ًاّیِرَح  َناَک  َمَّدَـق  اَم  َیِلا  ُرِقَتْفَی  َو  َفَّلَخ ، اَّمَع  ِینْغَتْـسَی  َو  َباَـسِْحلا  ُهِجاَُوی  َو  َباَرُّتلا  ُنُکْـسَی  َو  َباَـبْحالا  ُقِراَُـفی  ُهَّنَا  َنَْقیَا 

زا تسور و  هبور  یهلا  باسح  اب  دنیزگ و  یم  نکسم  كاخ  ریز  رد  دوش و  یم  ادج  ناتسود  زا  يدوز ) هب  ) دراد نیقی  هک  یـسک  ِلَمَْعلا ;
ار حلاص  لامعا  هاتوک و  ار  وزرآ  هک  تسا  راوازس  دوش ، یم  جاتحم  هداتسرف  شیپ  زا  هچنآ  هب  ددرگ و  یم  زاین  یب  هتشاذگ  ياج  رب  هچنآ 
َْمل ءاََنب  ِینَاب  َو  ُهْکِرُْدی ، َْمل  مْوَی  ِلِّمَُؤم  ْنِم  ْمَکَف  ِلاَمْالا ، َعاَدِـخ  اوُقَِّتا  : » میناوخ یم  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 2 «!) دنک ینالوط 

( تمعن زاـن و  شوـغآ  رد  ) ار يزور  دنتـشاد  وزرآ  هک  یناـسک  رایـسب  هچ  دـیزیهرپب ، اـهوزرآ  بیرف  زا  ُْهلُکْأَـی ; َْمل  لاَـم  ِعِماَـج  َو  ُْهنُکْـسَی ،
هک یناسک  رایسب  هچ  دندشن و  نکاس  نآ  رد  زگره  یلو  دنتخاس  يرصق  هناخ و  هک  یناسک  رایسب  هچ  دندیسرن ، نآ  هب  زگره  دننارذگب و 

هظحل کی  هک  نادیواج  يارس  نآ  نایاپ  یب  ياه  تمعن  ترخآ و  هب  لهج  هاگ  ( 3 «!) دندروخن نآ  زا  زگره  یلو  دنتخودنا  يدایز  لاوما 
یب دوش  یم  هاگ  یّتح  دوش ، هدیشک  ناهج  نیا  رد  زارد  ياهوزرآ  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  ببس  دزرا ، یم  ایند  مامت  هب  اهنآ  هب  ندرک  هاگن 
ماما زا  یثیدـح  رد  دـناشک ! یم  لما  لوط  يداو  هب  ار  ناسنا  نآ ، قرب  قرز و  تراسا  لاگنچ  زا  یگدازآ  ایند و  رد  دـهز  تّذـل  زا  يربخ 

یم هاگ  و  ( 4 «!) رآ تسد  هب  اهوزرآ  یهاتوک  اب  ار  دهز  ینیریـش  ِلَمالا ; ِرْـصَِقب  ِةَداَهِّزلا  َةَوَالَح  ِْبلْجَتِْـسا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب
رد هفطن  داقعنا  هظحل  زا  هک  ییادخ  دـناد  یمن  تسا و  ربخ  یب  لهاج و  نآ  هب  تبـسن  ای  دـنک و  یم  شومارف  ار  ادـخ  تردـق  ناسنا  دوش 
دنک هرادا  ار  وا  یگدنز  رمع  نایاپ  ات  دناوت  یم  هتشادن  وا  هب  یسرتسد  سک  چیه  هک  یلاح  رد  تسا ، هداد  يزور  وا  هب  هتسویپ  ردام  محر 

یقرواپ 1- تسا . لیلد  یب  اهنآ  هب  تمدخ  دنشاب  ادخ  نمـشد  رگا  دراذگ و  یمن  اهنت  ار  اهنآ  ادخ  دنـشاب ، ادخ  تسود  رگا  شنادنزرف  و 
، لوقعلا فحت  - 4 هحفص 313 . مکحلاررغ ، فینصت  - 3 هحفص 167 . دلج 70 ، راونالاراحب ، - 2 هحفص 246 . دلج 8 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا 

زارد ياهوزرآ  راتفرگ  نادنزرف ،) دوخ و  هدنیآ  نیمأت   ) شـشوپ ریز  هک  دوش  یم  ببـس  روما  نیا  هب  لهج  يرآ   196 هحفص هحفص 207 .
وا و دننام  یب  تردـق  ادـخ و  هب  تبـسن  لهج  ایند ، هب  لهج  نتـشیوخ ، هب  لهج  ) اه يربخ  یب  اه و  لهج  نیا  هعومجم  ددرگ . لما  لوط  و 

. دزاس یم  نادرگرس  اهوزرآ  نازوس  کشخ و  توهرب  نارکیب و  نابایب  رد  ار  یمدآ  شنایاپ ) یب  بهاوم  ترخآ و  هب  تبسن  لهج 

لما لوط  نامرد 

یحطس و اه  نامرد  دوشن  نک  هشیر  يرامیب  بابسا  ات  تخادرپ و  دیاب  نآ  بابـسا  ندرک  نک  هشیر  هب  اهیرامیب  یعطق  جالع  يارب  هشیمه 
یم یبوخ  هب  اهوزرآ  يزارد  ياه  هشیر  هب  هّجوت  اب  یـساسا و  لصا  نیا  هب  هّجوت  اب  دراد . ار  نّکـسم  هبنج  رگید  ریبعت  هب  تسا و  رادـیاپان 

ار دوخ  ناسنا  دـیاب  وس  کی  زا  تخادرپ . هشیدـنا  رّکفت و  هب  دـیاب  نآ  ندرب  نایم  زا  لما و  لوط  راثآ  ندودز  يارب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت 
، طاشن رپ  تسا و  ملاس  زورما  تسا ، مک  رایسب  وا  یگدنز  گرم و  نایم  هلصاف  هک  ریذپ  بیسآ  تسا  يدوجوم  دنادب  دسانشب و  یبوخ  هب 

تـسا نکمم  ادرف  تسا ، دنمتردق  ینغ و  يوق و  زورما  ددرگ ، بیاصم  نیرتراب  هودـنا  ای  اهیرامیب  نیرت  تخـس  راتفرگ  تسا  نکمم  ادرف 
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یب هراـبرد  دـیاب  رگید  يوـس  زا  تسا . هدرک  رپ  ار  ّتیرـشب  خـیرات  تاحفـص  نآ  ياـه  هنوـمن  دـشاب و  دارفا  نیرتریقف  نیرت و  فیعـض  زا 
« تشاد جارات  دصق  لد  هب  هگنابش   » دنمتردق هاش  ردان  دنکن  شومارف  و  دروخ » یم  مه  رب  ماّیا  رتفد  یمیسن  زا   » هک دیـشیدنایب  ایند  يرابتعا 
زا  197 هحفـص يردان !» هن  دـننام و  یم  اج  هب  اهردان  هن  يرفولین ، خرچ  شدرگ  کی   » اـب يرآ  تشاد !» جاـت  رـس  هن  رـس ، نت  هن  هگرحـس  »

نیا میراد و  لامعا  رفیک  شاداپ  یهلا و  باـتک  باـسح و  ترخآ و  يارـس  داـعم و  هب  داـقتعا  اـم  هک  دـشیدنیب  تقیقح  نیا  هب  مّوس  يوس 
هن تسا  هشوـت  داز و  نتخودـنا  ندـش و  هداـمآ  ناـهج  نیا  رد  اـم  هماـنرب  میناد و  یم  ینـالوط  رفـس  کـی  ریـسم  رد  یهاـگلزنم  ار  ناـهج 

اهوزرآ هب  ندیـسر  يارب  يزیر  همانرب  لاوما و  ندرک  هریخذ  نتخودنا و  رد  صرح  هک  دنک  هشیدنا  زین  و  ندـنام ! هشیمه  يارب  یهاگتماقا 
، شمارآ نیرتمهم  هک  دـنک  هشیدـنا  و  دزاس . یم  راتفرگ  جـنر  درد و  هب  ار  وا  ًامئاد  هکلب  دوش ، یمن  ناسنا  تداعـس  هیاـم  زگره  لاـمآ ، و 

نیرتهب یتسرپایند ! علو و  صرح و  قیرط  زا  هن  دوش  یم  مهارف  راگدرورپ  رب  لّکوت  اوقت و  قیرط  زا  نآ  هک  تسا  نادـجو  حور و  شمارآ 
َِکتاَیَح ْنِم  َو  َِکتَرِخِال  َكاَْـینُد  ْنِم  ْذُـخ  : » دومرف تسا  هدـمآ  فورعم  يوبن  ثیدـح  رد  هک  تسا  ناـمه  فدـه  نیا  هب  لوصو  يارب  هار 

(و گرم يارب  تیناگدـنز  زا  ریگ و  هرهب  تترخآ  يارب  تیایند  زا  ًادَـغ ; َکُمْـسا  اَم  يِرْدـَتَال  َّکنِاَف  َکِمْقُِـسل ، َِکتَّحِـص  ْنِم  َو  َِکتْوَِمل ،
ای دنمان  یم  هدنز  ار  وت  ایآ  ) تسیچ وت  مان  ادرف  یناد  یمن  هک  ارچ  نک ، هدافتـسا  يرامیب  نامز  يارب  تیتسردنت  زا  و  نآ ) زا  دـعب  یگدـنز 

هقالع نیا  زا  ردـق  ره  تسایند ، هب  قشع  یتسرپاوه و  زارد  ياـهوزرآ  يارب  رگید  لـماع  ( 1 (.»)؟ رامیب ای  دـنیوگ  یم  ملاس  ناگدرم ، ءزج 
رت هدرتسگ  اهوزرآ  هنماد  دنک ، ادـیپ  ایند  هب  رتشیب  یگتـسبلد  ناسنا  هزادـنا  ره  سکع  هب  ددرگ و  یم  رت  هاتوک  اهوزرآ  هنماد  دوش  هتـساک 
ولج زا  ار  اه  هدرپ  هک  تسا  گرم  دای  اههار  نیرتّرثؤم  زا  یکی  اـهوزرآ  هنماد  ندرک  هاـتوک  ینعی  فدـه ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  دوش . یم 

رد مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  لیلد  نیمه  هب  دزاس . یم  راکـشآ  وا  يارب  ار  یگدـنز  ياه  ّتیعقاو  دریگ و  یمرب  ناسنا  تریـصب  مشچ 
دای هب  دیـشاب و  شوه  هب  ِتاَِّیْنمُْالا ; َعِطاَق  َو  ِتاَوَهَّشلا ، َصِّغَنُم  َو  ِتاَّذَّللا ، َمِداَه  اوُرُکْذاَـف  َـالَا  : » دـیامرف یم  هغـالبلا  جـهن  زا  هبطخ 99  نایاپ 

دلج 74، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - دنک .» یم  عطق  ار  اهوزرآ  دنز و  یم  مه  رب  ار  تاوهـش  دبوک و  یم  مه  رد  ار  تاّذـل  هک  دـیتفیب  يزیچ 
َکَسْفَن َّدُع  : » دومرف شنانخس  نمض  رد  هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ّیبن  زا  يرگید  ثیدح  رد  198 و  هحفص هحفص 122 .

ناـنمؤمریما زا  ینعم  نیا  لـباقم  هطقن  رد  زین  و  ( 1 («.) يوشن لما  لوط  راتفرگ  ات  ) نک باـسح  ناـگدرم  ءزج  ار  دوخ  ِرُوبُْقلا ; ِباَحْـصَا  ِیف 
گرم دای  هب  رتمک  تسا  رتشیب  ناشیاهوزرآ  هک  اهنآ  ًارْکِذ ; ِتْوَْمِلل  ْمُهُّلَقَا  الَمَا  ِساَّنلا  ُرَثْکَا  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

ياهوزرآ هک  هتکن  نیا  هب  هّجوت  يرآ  تسا . نآ  موش  رایـسب  ياهدـمایپ  نوماریپ  هعلاطم  لما  لوط  اب  هزرابم  يارب  رگید  هار  ( 2 «.) دنتفا یم 
جنررپ و یگدنز  ببس  ترخآ و  یشومارف  بلق و  تواسق  ّمهم  للع  زا  تسا و  رگید  یقالخا  لیاذر  ناهانگ و  زا  يرایسب  همشچرس  زارد 

ناسنا هک  ددرگ  یم  ببـس  دوش ، یم  بوسحم  یهاگآ  تفرعم و  میخـض  ياه  باجح  زا  یهلا و  معن  بهاوم و  زا  ّتیمورحم  راـب و  ّتلذ 
شیاهوزرآ هنماد  زا  دتفیب ، هراچ  رکف  هب  دزاس  ناریو  ار  وا  تداعـس  خاک  لما  لوط  بالیـس  هکنآ  زا  شیپ  دتفیب و  نامرد  جالع و  رکف  هب 

یم مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  راهم  هتـسیاش  لوقعم و  ّدـح  رد  ار  اهوزرآ  ددرگزاـب و  نادنمتداعـس  نادـنمدرخ و  فص  هب  دـهاکب و 
تداعـس تاناکما و  رمع و  ) ندـش فلت  نآ  هرمث  تسا و  فّسأت  زارد  ياهوزرآ  لصاح  ُفَلَّتلَا ; ُُهتَرَمَث  َو  ُفَسالَا  یَنُْملا  ُلِـصاَح  : » دـیامرف
دیزیهرپب زارد  ياهوزرآ  زا  ٌۀَقَّقَُحم ; اَیاَنَم  اَهَّنِاَف  َِّیناَمالا  اوُرَذِْحا  : » میناوخ یم  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 3 «!) دشاب یم  ناسنا )

زا يرایـسب  نامرد  يارب  يّدام  ّبط  رد  هکنیا  تسخن  تسا : هّجوت  لـباق  هتکن  ود  اـجنیا  رد  ( 4 «.) تسا هتفهن  نآ  رد  مّلـسم  ياه  گرم  هک 
يرترب ياه  هتـساوخ  هب  دـناشک  یم  يرامیب  هب  ار  ناسنا  هک  ییاه  هتـساوخ  ینعی  دـنور ، یم  نیـشناج  رکف  هب  یناور  یمـسج و  ياهیرامیب 

ياه يرامیب  ببـس  دراد و  يا  هتـساشن  یبرچ و  ّداوم  هب  يدایز  هقالع  هک  یـسک  ـالثم  ددرگ ، وا  تمالـس  هب  یهتنم  هک  دـننک  یم  لیدـبت 
، دنرّدخم ّداوم  هب  داتعم  هک  يدارفا  ای  دننک و  یم  تیاده  ملاس  يزبس  هویم و  زا  هظحالم  لباق  ّتیمک  زا  هدافتـسا  هب  هدش  وا  رد  نوگانوگ 
هحفص 312. مکحلاررغ ، فینصت  - 2 هحفص 122 . دلج 74 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - دـننک . یم  ینیب  شیپ  اهنآ  يارب  یملاس  ياهدایتعا 
هک بیترت  نیا  هب  تسا ، قداص  زین  یقالخا  ياهیرامیب  رد  هتکن  نیا   199 هحفص كردم . نامه  - 4 هحفص 314 . مکحلاررغ ، فینصت  - 3
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ملع و هب  قشع  دـنک و  یم  لیدـبت  ترخآ  يارـس  رد  یهلا  شاداپ  هب  تبـسن  يونعم  ياهوزرآ  هب  ار  يّداـم  زارد  ياـهوزرآ  قـالخا  مّلعم 
دنک یم  وزرآ  ناسنا  هاگ  دراد ، یبتارم  اهوزرآ  هکنیا  رگید  هتکن  دزاس . یم  ماقم  هاج و  لاـم و  هب  قشع  نیزگیاـج  ار  هللا  ۀـفرعم  شناد و 
َْفلَا ُرَّمَُعی  َْول  ْمُهُدَحَا  ُّدَوَی  : »... دیامرف یم  دوهی  موق  زا  یهورگ  هرابرد  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دشاب ، هتشاد  نادیواج ! ای  ینالوط  رایسب  رمع 
دـشاب دادـعت  ینعم  هب  لاس  رازه  رگا  ( 1 «!) دـنک رمع  لاس  رازه  دراد  وزرآ  اهنآ  زا  کی  ره  هک ) دـنراد  ایند  هب  هقالع  نانچ  اـهنآ  ... ;) ۀَـنَس
لحارم رد  ییاهوزرآ  یهورگ  تسا . دودحمان  رمع  ياضاقت  رب  لیلد  دشاب  ریثکت  ددـع  رگا  تسا و  ینالوط  رایـسب  رمع  ياضاقت  رب  لیلد 

زارد ياهوزرآ  ءزج  اهنیا  همه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  رتمک ، ای  لاس  هد  لاس ، هاجنپ  نتـسیز ، لاس  دص  يوزرآ  دـنراد ، رت  نییاپ 
هب کـمک  یهلا و  يونعم و  ياـه  هبنج  هن  دـشاب ، اـیند  قرب  قرز و  يّداـم و  ياـه  هبنج  فدـه  هک  یتروـص  رد  هّتبلا  ) دوـش یم  بوـسحم 

يریگ فدـه  يّدام  لئاسم  يوس  هب  اهوزرآ  هاگ  دـنک ، یم  ادـیپ  یفلتخم  عاونا  اهوزرآ  یناما و  رگید  يوس  زا  یناسنا .) هعماج  تفرـشیپ 
رت تشز  یضعب  دنچ  ره  تسا  هدیهوکن  تشز و  زارد ، رود و  ياهوزرآ  ماسقا  مامت  اهنیا . همه  هاگ  تاوهش و  هاگ  ماقم و  هاگ  دنک و  یم 

. دوش یم  بوسحم  رگید  ضعب  زا 

هدنزاس تبثم و  ياهوزرآ 

طوقـس ّتیـصخش و  طاطحنا  هناشن  درادـن و  یفنم  هبنج  اهوزرآ  هشیمه  هک  تسا  بلطم  نیا  نوماریپ  لـما  لوط  ثحب  رد  نخـس  نیرخآ 
یعامتجا یمدرم و  هبنج  ای  دـشاب و  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  هّجوتم  اـهوزرآ  رگا  اریز   200 هحفص . 96 هرقب ، یقرواپ 1 - تسین . یقـالخا 

اههار نیا  رد  رتشیب  شـشوک  شالت و  هب  ار  ناسنا  دریگ و  رارق  لامک  تاجرد  اهناسنا و  یعقاو  تفرـشیپ  لـماکت و  ریـسم  رد  دـنک و  ادـیپ 
نامه ًاساسا  تسا . ناسنا  لامک  هناشن  هک  تسین  یتسپ  هناـشن  اـهنت  هن  دـشاب ، هدوب  ینـالوط  ردـق  ره  ییوزرآ  نینچ  کـش  نودـب  دراداو ،
غارچ رگا  تساهششوک و  اهـشالت و  يارب  ناسنا  كّرحم  يورین  هدنیآ  هب  تبـسن  وزرآ  دیما و  دش  هراشا  زین  ثحب  نیا  زاغآ  رد  هک  هنوگ 

هب ار  ناـسنا  ددـنب و  یمرب  تـخر  وا  زا  یگدـنز  طاـشن  دریم ، یم  وا  حور  عـقاو  رد  ددرگ ، شوماـخ  ناـسنا  لد  رد  وزرآ  دــیما و  غورفرپ 
رد بارـس  نوچمه  هک  بذاک » ياـهوزرآ   » تسا مسق  ود  رب  وزرآ  عقاو  رد  دـنک . یم  لّدـبم  شـالت  یب  فدـه و  یب  تسـس و  يدوجوم 

كاله یگنـشت  تّدش  زا  ات  دنزاس  یم  رت  هنـشت  هظحل  ره  دنناشک و  یم  دوخ  لابند  هب  ار  ناماک  هنـشت  دـنوش و  یم  رهاظ  یگدـنز  نابایب 
هچ ره  دزاس و  یم  رمثرپ  باریـس و  ار  یمدآ  دوجو  ناتـسلگ  تاـیح ، بآ  نوچمه  هک  هدـنزاس  تبثم و  و  قداـص » ياـهوزرآ   » و دـنوش .

َنُونَْبلا َو  ُلاَْملَا  : » تسا هدش  هراشا  نآ  هب  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دـبای . یم  يرتشیب  ّتیونعم  طاشن و  دـشک  یم  تمحز 
تاـیقاب تـسه و  اـیند  تاـیح  روـیز  نادــنزرف ، لاـم و  ـالَمَا ; ٌْریخ  َو  ًاـباََوث  َکِّبَر  َدــْنِع  ٌْریَخ  ُتاَِـحلاَّصلا  ُتاَِـیقاَْبلا  َو  اَْینُّدــلا  ِةاـَـیَْحلا  ُۀـَـنیِز 
اهوزرآ زا  شخب  ود  ره  هب  هیآ  نیا  رد  ( 1 «.) تسا رت  شخب  دیما  رتهب و  شباوث  تراگدرورپ  دزن  هتسیاش ) رادیاپ و  ياهـشزرا  ) تاحلاّصلا

یثیدح رد  هلمج  زا  دوش  یم  هدید  هدنزاس  تبثم و  ياهوزرآ  هب  ییانعمرپ  تاراشا  زین  یمالسا  تایاور  رد  دینک .) ّتقد  ) تسا هدش  هراشا 
اَذِاَف ِْریَْخلا ، ُهوُجُو  َو  ِِّرْبلا  َنِم  اَذَک  َو  اَذَک  َلَْعفَا  یَّتَح  ِیْنقُزْرا  ِّبَر  اَی  ُلوُقََیل  َریِقَْفلا  َنِمْؤُْملا  َْدبَْعلا  َّنِا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 
یم تسد  یهت  نمؤم  هدـنب  یهاگ  ٌمیِرَک ; ٌعِساَو  َهللا  َّنِا  ُهَلِمَع ، َْول  َُهل  ُُبتْکَی  اَـم  َلـْثِم  ِرْجـالا  َنِم  َُهل  ُهللا  َبَتَک  ِِهتَِّین  ِقْدِِـصب  ُْهنِم  َکـِلَذ  ُهللا  َِملَع 
نیا هکنیا  هن  ) دـنادب ّتین  قدـص  وا  رد  دـنوادخ  هاگره  مروآ ، اجب  ار  کین  ریخ و  راک  نالف  اـت  نک  اـطع  يزور  نم  هب  ادـنوادخ ! دـیوگ :

ریخ ياهراک  نآ  ماجنا  وزرآ و  نیا  هب  ندیسر  تروص  رد  هک  ار  یشاداپ  رجا و  مامت  دشاب ) اهسوه  اوه و  هب  ندیسر  يارب  یـششوپ  وزرآ 
نایاپ یب  شمرک  هدرتسگ و  دنوادخ  تمحر  دشاب ) هدادن  ماجنا  ار  کی  چـیه  دـنچ  ره  ) دوش یم  هتـشون  وا  يارب  درک  یم  ادـیپ  قاقحتـسا 
دشاب رت  هدرتسگ  اهنآ  هنماد  ردق  ره  تسوا ، تبثم  ياهوزرآ  هزادنا  هب  ناسنا  تّمه  الوصا   201 هحفص . 46 فهک ، یقرواپ 1 - ( 1 «.) تسا

اب دارفا  هب  اـهوزرآ  نیا  رادـقم  هب  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  زین  یمالـسا  تاـیاور  زا  هکنیا  بلاـج  تسا و  رتـالاو  وا  تّمه 
تایاور زا  یّتح  تسا و  حلاص  لامعا  رتشیب  هچ  ره  ماجنا  يارب  اهنآ  مسج  حور و  یگدامآ  هناشن  هک  ارچ  دـهد ، یم  شاداپ  رجا و  نامیا ،
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هب ار  وا  دـنوادخ  هـکنیا  رگم  دور  یمن  نوریب  اـیند  زا  دـشاب  هتـشاد  ادـخ  ياـضر  يارب  یبوـخ  يوزرآ  ناـسنا  رگا  هـک  دوـش  یم  هدافتـسا 
َنِم ْجُرْخَی  َْمل  ًاضِر ، َّلَج  َو  َّزَع  ِهِّلل  َوُه  َو  ًاْئیَـش  یَّنَمَت  ْنَم  : » میناوخ یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  دناسر ، یم  شیوزرآ 

هب هکنیا  رگم  دوش  یمن  جراخ  ایند  زا  دشاب  نآ  رد  لاعتم  دنوادخ  ياضر  هک  یلاح  رد  دنک  يزیچ  يوزرآ  هک  یـسک  ُهاَطُْعی ; یَّتَح  اَْینُّدـلا 
راثآ دـسرب  رگا  هک  ارچ  دـسرن ، شیوزرآ  هب  ناسنا  هک  دـنک  باجیا  یحلاصم  يدراوم  رد  تسا  نکمم  هّتبلا  ( 2 «.) دسر یم  دوخ  هتساوخ 

شیوزرآ هب  لوصو  زا  ار  وا  شا  هّیفخ  فاطلا  اـب  دـنوادخ  دوش . یم  داـجیا  وا  رد  نآ  دـننام  اـیند و  هب  قشع  تلفغ و  رورغ و  دـننام  يدـب 
شیوخ یگدنزاس  هب  ار  ناسنا  دـنلب  هدـنزاس و  ياهوزرآ  هکنیا : نآ  میهد و  یم  نایاپ  يرگید  هتکن  هب  هراشا  اب  ار  ثحب  نیا  دراد . یمزاب 
یگرزب بابسا  نتخاس  هدامآ  نودب  ندز  ناگرزب  ياج  رب  هیکت  دناد  یم  اریز  دوش ، یم  وا  یحور  یّقرت  لماکت و  ببس  دنک و  یم  توعد 

ياهوزرآ هلیـسو  هب  ار  نتـشیوخ  ! » ِلَمالا ُۀَحُْـسف  َالَْول  ُْشیَْعلا  َقَیْـضَا  اَم  اَـهُکرُدا  لاـمآلاب  سفّنلا  ُلِّلَُعا  برع : رعاـش  هتفگ  هب  تسین و  رّـسیم 
دلج راونالاراحب ، یقرواپ 1 - دشابن !» اهوزرآ  یگدرتسگ  رگا  تسا  گنت  یگدنز  نادیم  ردقچ  . مسرب نآ  هب  ات  مهد  یم  شرورپ  هدنزاس 

203 هحفص  202 هحفص هحفص 261 . دلج 68 ، راونالاراحب ، - 2 هحفص 261 . ، 8

تجاجل بّصعت و  . 9

هراشا

هیام تجاجل  بّصعت و  هنوگره  سکع  هب  تسا و  قح  ربارب  رد  عضاوت  میلـست و  ادـخ ، یگدـنب  ّتیدوبع و  هیاـپ  نیرت  یـساسا  دـیدرت  یب 
دنک نآ  يادف  ار  قح  ناسنا  هک  اجنآ  ات  يزیچ » هب  یقطنم  ریغ  یگتسباو   » ینعم هب  بّصعت  تسا . تداعس  زا  ندش  مورحم  ّقح و  زا  يرود 

دیلقت  » زین هثیبـخ  هرجـش  ود  نـیا  هرمث  دراذـگب ، اـپ  ریز  ار  لـقع  قـطنم و  هـک  يا  هنوـگ  هـب  تـسا  يزیچ  رب  رارــصا  ینعم  هـب  تجاـجل  و 
فارحنا و لـلع  میدرگ و  یمزاـب  گرزب  ياـیبنا  خـیرات  هب  هک  یماـگنه  تساـهناسنا . لـماکت  تفرـشیپ و  هار  ّدـس  هک  تسا  هناروکروک »
( هناروکروک دیلقت  تجاجل و  بّصعت و  ) رما هس  نیا  هک  تفایرد  ناوت  یم  یبوخ  هب  میهد  یم  رارق  یسررب  دروم  ار  نیـشیپ  ماوقا  یهارمگ 

اجنیا رد  هدرشف  یسررب  کی  رد  هک  هلئسم  نیا  هب  نشور  تاراشا  زا  تسا  رپ  دیجم  نآرق  تسا و  هتـشاد  اهنآ  فارحنا  رد  ار  یلـصا  شقن 
اوـُلَعَج ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَـعَد  اَـمَّلُک  یِّنِا  َو  1 ـ دـیوگ : یم  دـیجم  نآرق  مینک ، یم  زاـغآ  مالـسلا ) هیلع  ) حوـن موـق  زا  میور : یم  نآ  غارـس  هـب 
َّنُرَذَتَال َو  ْمُکَتَِهلآ  َّنُرَذـَتَال  اُولاَق  َو  204 2 ـ هحفص ( 7 هیآ ، حون هروس   ) ًاراَبِْکتْسا اوُرَبْکَتْساَو  اوُّرَـصَا  َو  ْمَُهباَِیث  اْوَشْغَتْـساَو  ْمِِهناَذآ  ِیف  ْمُهَِعباَصَا 

اُولاَق 3 ـ دیوگ : یم  اهنآ  هرابرد  نآرق  مینک ، یم  هاگن  دوه  ناتساد  هب  سپس  ( 23 هیآ ، حون هروس   ) ًارْسَن َو  َقوُعَی  َو  َثوُغَیَال  َو  ًاعاَوُسَال  َو  ًاّدَو 
ناتساد هب  تبون  سپـس  ( 70 هیآ ، فارعا هروس   ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِا  اَنُدـِعَت  اَِمب  اَِنتْأَف  اَُنئَابآ  ُدـُبْعَی  َناَک  اَم  َرَذـَن  َو  ُهَدْـحَو  َهللا  َدـُبْعَِنل  اَـنَْتئِجَا 

اُولاَق َنوُفِکاَع *  اََهل  ُْمْتنَا  ِیتَّلا  ُلـِیثاَمتَّلا  ِهِذَـه  اَـم  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَِـال  َلاَـق  ْذِا  4 ـ دـیوگ : یم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  دـسر ، یم  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا
اَنْدَـجَو َْلب  اُولاَق  َنوُّرُـضَی *  َْوا  ْمُکَنوُعَْفنَی  َْوا  َنوُعْدـَت *  ْذِا  ْمُکَنوُعَمْـسَی  ْلَه  َلاَق  5 ـ  52 و53 ) تایآ ، ءایبنا هروس   ) َنیِدـِباَع اََهل  اَنَئَابآ  اَنْدَـجَو 

اَّمَع اَنَتِْفلَِتل  اَنَْتئِجَا  اُولاَق  6 ـ  دیامرف : یم  دسر ، یم  نوعرف  یسوم و  موق  هب  تبون  سپـس  ( 74 ات 72 تایآ ، ءارعش هروس   ) َنُولَعْفَی َِکلَذَک  اَنَئَابآ 
مالسا یمارگ  ربمایپ  رصع  هب  سپس  ( 78 هیآ ، سنوی هروس   ) َنِینِمْؤُِمب اَمَُکل  ُنَْحن  اَم  َو  ِضْرالا  ِیف  ُءاَیِْربِْکلا  اَمَُکل  َنوُکَت  َو  اَنَئَابآ  ِْهیَلَع  اَنْدَـجَو 

َْلب اُولاَق  ُهللا  َلْزنَا  اَـم  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلـِیق  اَذِا  َو  7 ـ مینیب : یم  نایامن  ترـضح  نآ  نانمـشد  لامعا  نانخـس و  رد  ار  ینعم  نیمه  میدرگ و  یمزاب 
َۀَّیِمَْحلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَـعَج  ْذِا  8 ـ  ( 170 هیآ ، هرقب هروس   ) َنوُدَـتْهَیَال َو  ًاْئیَـش  َنُولِقْعَیَال  ْمُُهئَابآ  َناَک  َْولَوَا  اَنَئَابآ  ِْهیَلَع  اَْنیَْفلَا  اَـم  ُِعبَّتَن 

ًامِیلَع ْئیَش  ِّلُِکب  ُهللا  َناَک  َو  اَهَلْهَا  َو  اَِهب  َّقَحَا  اُوناَک  َو  يْوقَّتلا  َۀَِملَک  ْمُهَمَْزلَا  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهللا  َلَْزنَاَف  ِۀَِّیلِهاَْجلا  َۀَّیِمَح 
هروــس  ) َنِینِمْؤـــُم ِهــِب  اُوناــَـک  اــَـم  ْمـِْـهیَلَع  ُهَأَرَقَف  َنیِمَجْعـــالا *  ِضَْعب  یَلَع  ُهاــَْـنلََّزن  ْوـــَل  َو  دـــیامرف : یم  زین  و  9 ـ ( 26 هیآ ، حـتف هروس  )

ءْیَش یَلَع  يَراَصَّنلا  ِتَْسَیل  ُدوُهَْیلا  َِتلاَق  َو  10 ـ دیامرف : یم  دنک و  یم  نایب  رگیدکی  ّدـض  رب  ار  ماوقا  بّصعت  هاگ  198و199 ) تایآ ، ءارعش
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َمْوَی ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهللااَف  ْمِِهلْوَق  َْلثِم  َنوُمَْلعَیَال  َنیِذَّلا  َلاَق  َِکلَذَک  َباَتِْکلا  َنُوْلتَی  ْمُه  َو  ءْیش   205 هحفص یَلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَْسَیل  يَراَصَّنلا  َِتلاَق  َو 
همانرب کی  ناونع  هب  ار  تجاجل  بّصعت و  هناروکروک و  دیلقت  هلئسم  رگید  ياج  رد  ( 113 هیآ ، هرقب هروس   ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناَک  اَمِیف  ِۀَماَیِْقلا 

یَلَع اَنَئَابآ  اَنْدَجَو  اَّنِا  اَهُوفَْرتُم  َلاَق  ِّالا  ریِذَن  ْنِم  ۀَیْرَق  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اَْنلَـسْرَا  اَم  َِکلَذَک  َو  11 ـ دیامرف : یم  هدرمش ، هارمگ  ماوقا  همه  یمومع 
(36 هیآ ، تاّفاص هروس   ) نُونْجَم رِعاَِشل  اَِنتَِهلآ  اوُکِراََتل  اَِّنئَا  َنُولوُقَی  َو  12 ـ ( 23 هیآ ، فرخز هروس   ) َنوُدَتْقُم ْمِهِراَثآ  یَلَع  اَّنِا  َو  ۀَُّما 

همجرت

هداد و رارق  ناشیاهـشوگ  رد  ار  شیوخ  ناتـشگنا  يزرمایب ، ار  اهنآ  وت  دـنروایب ) نامیا  ) هک مدرک  توعد  ار  اهنآ  ناـمز  ره  حون ) ) نم و  1 ـ
نایادخ و زا  تسد  دـنتفگ : حون ) موق  و( 2 ـ دندرک . رابکتسا  تّدش  هب  دندیزرو و  رارـصا  تفلاخم  رد  دندیچیپ و  دوخ  رب  ار  ناشیاهـسابل 
هک يا  هدمآ  ام  غارس  هب  ایآ  دنتفگ : 3 ـ دینکن ! اهر  ار  رـسن »  » و قوعی » «، » ثوغی «، » عاوس «، » ّدَو  » ياهتب صوصخ ) هب  ) دیرادنرب دوخ  ياهتب 

( یهلا باذع  الب و  زا  ) ار هچنآ  ییوگ  یم  تسار  رگا  سپ  مینک !؟ اهر  دـندیتسرپ ، یم  ام  ناردـپ  ار  هچنآ  میتسرپب و  ار  هناگی  يادـخ  اهنت 
ياه همّسجم  نیا  : » تفگ وا  موق  و  رزآ ) ) شردپ هب  هک  ماگنه  نآ  ار ) میهاربا  روایب  دای  هب  ( ـ 4 میا !) هدامآ  ام  ) روایب یهد ، یم  هدعو  ام  هب 

: تفگ 5 ـ  دننک !» یم  تدابع  ار  اهنآ  هک  میدید  ار  دوخ  ناردپ  ام  : » دنتفگ دینک !؟» یم  شتسرپ  ار  اهنآ  هراومه  امش  هک  تسیچ  حور  یب 
ار دوخ  ناکاین  طقف  ام  : » دنتفگ دنناسر !؟» یم  امـش  هب  ینایز  دوس و  ای  دنونـش !؟ یم  ار  امـش  يادص  دیناوخ  یم  ار  اهنآ  هک  یماگنه  ایآ  »
يزاس و فرصنم  میتفای  نآ  رب  ار  نامناردپ  هچنآ  زا  ار  ام  هک  يا  هدمآ  ایآ  : » دنتفگ یـسوم ) هب  ناینوعرف  ( ـ  6 دننک .» یم  نینچ  هک  میتفای 
و 206 7 ـ هحفـص میروآ !» یمن  نامیا  امـش  هب  زگره ) ) ام دشاب !؟ ( نوراه یـسوم و  ) نت ود  امـش  نآ  زا  نیمز ، يور  رد  تسایر ) (و  یگرزب

میتفای نآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  هچنآ  زا  ام  هن ) : ») دـنیوگ یم  دـینک »! يوریپ  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  زا  : » دوش هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه 
( دیروایب رطاخ  هب  ( ـ  8 درک !؟) دنهاوخ  يوریپ  اهنآ  زا  زاب  ) دنتفاین تیاده  دـندیمهف و  یمن  يزیچ  اهنآ  ناردـپ  رگا  ایآ  مییامن » یم  يوریپ 

شیوخ هداتسرف  رب  ار  دوخ  هنیکس  شمارآ و  دنوادخ  لباقم ) رد   ) دنتشاد ّتیلهاج  توخن  مشخ و  دوخ  ياهلد  رد  نارفاک  هک  ار  یماگنه 
زیچ همه  هب  دـنوادخ  دـندوب و  نآ  لها  رت و  هتـسیاش  سک  ره  زا  ناـنآ  تخاـس و  مزلم  اوقت  تقیقح  هب  ار  اـهنآ  دومرف و  لزاـن  ناـنمؤم  و 

بّصعت و رطاخ  هب  ) دـناوخ یم  ناشیا  رب  ار  نآ  وا  و  میدرک ـ  یم  لزان  برع ) ریغ  ) اـه مجع  زا  یـضعب  رب  ار  نآرق  اـم  هاـگره  9 ـ تساناد .
نایدوهی : » دنتفگ زین  نایحیـسم  و  دنرادن » ادخ ) دزن  ) یتّیعقوم چیه  نایحیـسم  : » دنتفگ نایدوهی  10 ـ دـندروآ ! یمن  نامیا  نآ  هب  تجاجل )

( دنشاب رانکرب  اه  بّصعت  هنوگ  نیا  زا  دیاب  (و  دنناوخ یم  ار  ینامسآ  باتک  هتسد  ود  ره  هک  یلاح  رد  دنلطاب ») رب  (و  دنرادن یتّیعقوم  چیه 
دنتشاد فالتخا  نآ  رد  هچنآ  هراب  رد  تمایق  زور  دنوادخ ، دنتشاد  اهنآ  نخـس  دننامه  ینخـس  زین ، ناکرـشم ) نوچمه  رگید ، ) نادان دارفا 

تسم و نادنمتورث  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  يا  هدـننک  راذـنا  ربمایپ  وت  زا  شیپ  يراید  رهـش و  چـیه  رد  هنوگ  نیا  و  11 ـ دـنک . یم  يرواد 
هب ار  دوخ  نادوبعم  ام  ایآ  : » دنتفگ یم  هتسویپ  و  12 ـ مینک !» یم  ادتقا  نانآ  راثآ  هب  میتفای و  ینییآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  : » دـنتفگ نارورغم 

!؟» مینک اهر  هناوید  يرعاش  رطاخ 

يدنب عمج  ریسفت و 

! فرحنم ماوقا  یمومع  همانرب 

يارب ماع  همانرب  کی  هناروکروک » دـیلقت   » »و تجاجل  » و بّصعت »  » ینعی یقالخا  هناگ  هس  لیاذر  نیا  دـش  هراـشا  ـالاب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
مشچ و اهنآ ، رب  رارصا  تجاجل و  و  یفارخ ، ياه  همانرب  راکفا و  هب  دیدش  یگتسباو  رطاخ  هب  اهنآ  تسا ، هدوب  نیـشیپ  راکتـشز  ماوقا  همه 

يادـصو دـش ، یم  لقتنم  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  ساـسا  یب  تاـفارخ  قیرط ، نیا  هب  دـنداد و  یم  همادا  ناـشناکاین  يوریپ  هب  هتـسب  شوگ 
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ناتساد زا  تسخن   207 هحفـص دش . یم  مگ  نانآ  هنالهاج  ياه  هرعن  نایم  رد  دـندوب ، هدـمآ  اهنآ  تیادـه  يارب  هک  یهلا  نادرم  نیـشنلد 
زا یّتح  هک  دـندوب  بّصعتم  جوجل و  يردـق  هب  مزعلااولوا  ربماـیپ  نآ  رـصع  ناتـسرپ  تب  هک  مینیب  یم  مینک  یم  عورـش  مالـسلا ) هیلع  ) حون

و : » میناوخ یم  ( مالـسلا هیلع  ) حون نابز  زا  ثحب  دروم  هیآ  نیتسخن  رد  هک  هنوگ  نامه  دنتـشاد ، تشحو  دیحوت  يدانم  نیا  يادص  ندینش 
ناشیاهسابل هداد و  رارق  اهشوگ  رد  ار  دوخ  ناتشگنا  يزرمایب  ار  اهنآ  ادخ ) يا  ) وت و  دنروایب ، نامیا  هک  مدرک  توعد  ار  اهنآ  نامز  ره  نم 

اُولَعَج ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد  اَمَّلُک  یِّنِا  َو  «! ) دندرک ّربکت  ًادـیدش  دـندیزرو و  رارـصا  قح  اب  تفلاخم  رد  دـندیچیپ و  یم  تروص  رـس و  رب  ار 
یمن هزاجا  هک  دوب  دیدش  يردق  هب  اهنآ  تجاجل  بّصعت و  يرآ  ( 1 (.) ًاراَبِْکتْسا اوُرَبْکَتْساَو  اوُّرَصَا  َو  ْمَُهباَِیث  اْوَشْغَتْساَو  ْمِِهناَذآ  ِیف  ْمُهَِعباَصَا 
هنوگ نیا  دـننیبب و  ار  وا  هرهچ  ای  و  دـسرب ، اهنآ  شوگ  هب  دوب  تقیقح  ماـیپ  لـماح  هک  مالـسلا ) هیلع  ) حون یتوص  جاوما  زا  يا  هّرذ  دـنداد 

هب مالـسلا ) هیلع  ) حون موق  رد  یقـالخا  لـیاذر  نیمه  زا  يرگید  هرهچ  دـعب  هیآ  رد  تسا . كاـنرطخ  بیجع و  یتسار  هب  تقیقح  زا  زیرگ 
«، ّدَو ( » گرزب ) ياهتب ًاصوصخم  دـیرادنرب  دوخ  ياهتب  نایادـخ و  زا  تسد  دـنتفگ : اهنآ  : » دـیوگ یم  اهنآ  هرابرد  نآرق  دروخ ، یم  مشچ 
اّما ( 2 (.) ًارْـسَن َو  َقوُعَی  َو  َثوُغَیَال  َو  ًاعاَوُسَال  َو  ًاّدَو  َّنُرَذَتَال  َو  ْمُکَتَِهلآ  َّنُرَذَتَال  اُولاَق  َو  «، ) دـینکن اهر  ار  رـسن »  » و قوعی » «، » ثوُغَی «، » عاوس »

ناهج تارّدـقم  رب  ار  اهنآ  دـنرادنرب و  دوب  ناـشدوخ  تسد  هتخادرپ  هتخاـس و  هک  گـنراگنر  ياـه  تب  نیا  زا  تسد  لـیلد  هچ  هب  ارچ و 
.7 حون ، یقرواپ 1 - دنتـشادن . هناروکروک  دیلقت  بّصعت و  زج  نآ  رب  یلیلد  چیه  دننادب !؟ مکاح  شناگدنزاس  تارّدـقم  رب  مه  و  یتسه ،
: دیامرف یم  دیوگ ، یم  نخس  اهنآ  اب  مالـسلا ) هیلع  ) دوه ناشربمایپ  يوگتفگ  داع و  موق  زا  هک  هیآ  نیموس  رد   208 هحفص . 23 نامه ، - 2
ام غارـس  هب  ایآ  دـنتفگ : بان  صلاخ و  دـیحوت  هب  ترـضح  نآ  توعد  ربارب  رد  هک  دـندوب  لهاج  بّصعتم و  جوجل و  يردـق  هب  داع  موق  »
زا يراک  ره  درک ، میهاوخن  يراک  نینچ  زگره  ام  (؟ مینک اهر  دندیتسرپ  یم  ام  ناردپ  ار  هچنآ  میتسرپب و  ار  اتکی  يادخ  اهنت  هک  يا  هدمآ 

َُدبْعَِنل اَنَْتئِجَا  اُولاَق  «! ) ییوگ یم  تسار  رگا  روایب  یهد  یم  هدعو  ام  هب  یهلا ) باذع  الب و  زا  ) ار هچنآ  هدـب و ) ماجنا  تسا  هتخاس  وت  تسد 
دیلقت تجاــجل و  بّـصعت و  رثا  رب  بـیترت  نـیا  هـب  ( 1 (.) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِا  اَنُدـِعَت  اَِـمب  اَِـنتْأَف  اَـنَئَابآ  ُدـُبْعَی  َناَـک  اَـم  َرَذـَن  َو  ُهَدْـحَو  َهللا 
يرما روعـش  لقع و  یب  ياـه  تب  شتـسرپ  و  كانتـشحو ، يرما  اـهنآ  رظن  رد  تسا  یتسه  ناـهج  حور  هک  صلاـخ  دـیحوت  هناروکروک ،

لامتحا هب  ییانتعا  نیرتمک  تسا  نآ  هب  مکاح  لقع  هک  لـمتحم  ررـض  عفد  نوناـق  فـالخرب  یّتح  و  درک ، یم  هولج  شزرا  اـب  هتـسیاش و 
لوصحم زج  يزیچ  يرـس  هریخ  نیا  دناشوپب ، لمع  هماج  دوخ  ياهدـیدهت  هب  هک  دنتـساوخ  یم  وا  زا  ًاّرـصم  دـندرک و  یمن  یهلا  باذـع 

شتآ رد  ار  دوخ  ماجنارس  دنتفاتـش و  یهلا  باذع  يوس  هب  هناروکروک  دیلقت  همادا  قح و  زا  رارف  يارب  اهنآ  يرآ  دوبن . تجاجل  بّصعت و 
لیاذر نیا  موش  ياهدـمایپ  زا  نخـس  هیآ ، نیمراهچ  رد  طلغ ! دـیلقت  کـشخ و  بّصعت  تجاـجل و  هجیتن  تسا  نیا  و  دـندنازوس ، باذـع 

ياه همّـسجم  نیا  تفگ  وا  موق  و  رزآ ) شیومع  ) شردپ هب  میهاربا  هک  یماگنه  : » دـیامرف یم  تسا ، نایدورمن  و  دورمن »  » هرابرد یقالخا 
اهنآ یلو  ( 2 (.) َنوُفِکاَع اََهل  ُْمْتنَا  ِیتَّلا  ُلِیثاَمتَّلا  ِهِذَـه  اَم  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَِـال  َلاَـق  ْذِا  ( ؟» تسیچ دـینک  یم  شتـسرپ  هراومه  امـش  هک  ار  یحور  یب 

یقرواپ ( 1 (.) َنیِِدباَع اََهل  اَنَئَابآ  اَنْدَجَو  اُولاَق  «، ) دننک یم  تدابع  ار  اهنآ  هک  میدـید  ار  دوخ  ناردـپ  ام  دـنتفگ :  » هکنیا زج  دنتـشادن  یباوج 
ناتناکاین مه  ناتدوخ و  مه  هک  تفگ  اهنآ  هب  تحارص  اب  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا هک  یماگنه  209 و  هحفص . 52 ءایبنا ، - 2 . 70 فارعا ، - 1

تب قیرط  زا  ار  شزرا  یب  یگتخاس و  نایادخ  نیا  ندوب  رابتعا  یب  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا دندشن ، رادـیب  دـیا  هدوب  يراکـشآ  یهارمگ  رد 
هب ار  تجاجل  بّصعت و  لهج و  ياه  هدرپ  هدـننک  هراپ  رگرادـیب و  میهاربا  هکلب  دـندماین ، لقع  رـس  رب  مه  زاـب  داد ، ناـشن  اـهنآ  هب  ینکش 
هک یماگنه  و  دندرک ، باترپ  شتآ  زا  ییایرد  نایم  رد  ار  وا  دندناشوپ و  لمع  هماج  دوخ  دیدهت  هب  و  دندرک ، دیدهت  شتآ  رد  ندنازوس 

نیا مه  زاب  تسویپ  عوقو  هب  ناشنامشچ  ربارب  رد  یهلا  هزجعم  نیرتگرزب  و  دش ، ناتسلگ  شوماخ و  درس و  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا رب  شتآ 
ات هک  دهد  یم  ناشن  همه  اهنیا  دنداد . همادا  دوخ  هار  هب  رحس  نوچمه  يرگید  ياه  هناهب  هب  تجاجل  بّصعت و  لهج و  ياهریجنز  ناریسا 
هب نت  دنوش  یم  راتفرگ  نآ  لاگنچ  رد  هک  اهنآ  و  تسا ، قح  هب  ندیـسر  یـشیدنا و  دازآ  زا  عنام  كانرطخ و  یقالخا  لیاذر  نیا  ّدح  هچ 
زین هیآ  نیمجنپ  رد  دنوش . یمن  قح  میلـست  یلو  دننکـش  یم  مه  رد  ار  وا  دنلب  حور  ناسنا و  ماقم  تمظع  دنهد و  یم  یتراقح  ّتلذ و  ره 
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لاطبا ار  یتسرپ  تب  عطاق ، نشور و  رایسب  لیلد  اب  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا هک  یماگنه  دنک ، یم  دورمن »  » موق هناجوجل  یتسرپ  تب  هب  هراشا 
ْلَه َلاَق  ( ؟» دنناسر یم  امـش  هب  ینایز  دوس و  ای  دنونـش ؟ یم  ار  امـش  يادص  دیناوخ  یم  هک  ار  اهنآ  ایآ  : » دـیوگ یم  اهنآ  هب  دـیامن و  یم 

دیلقت هب  هانپ  هکنیا  زج  دنتشادن ، نشور  راتفگ  نیا  ربارب  رد  یقطنم  خساپ  چیه  اهنآ  ( 2 (.) َنوُّرُضَی َْوا  ْمُکَنوُعَْفنَی  َْوا  َنوُعْدَت *  ْذِا  ْمُکَنوُعَمْسَی 
یلاح رد  ( 3 (.) َنُولَعْفَی َِکلَذَک  اَنَئَابآ  اَنْدَجَو  َْلب  اُولاَق  «، ) دندرک یم  نینچ  هک  میتفای  ار  دوخ  ناکاین  طقف  ام  : » دنیوگب دـنربب و  هناروکروک 

لهاج و زا  هن  ددرگ  نومنهر  اه  ّتیعقاو  هب  ار  وا  هک  دنک  ّتیعبت  يدنمـشناد  ملاع و  زا  دیاب  لقاّدح  دنک  دیلقت  دـهاوخ  یم  ناسنا  رگا  هک 
تیادـه و باتفآ  رون  نیرتمک  دـهد  یمن  هزاجا  هک  تسا  میخـض  يردـق  هب  تجاجل  بّصعت و  باـجح  نیا  یلو  دوخ ! زا  رتدـب  یهارمگ 
.74 ءارعـش ، - 3 . 72 ، 73 ءارعـش ، - 2 . 53 ءاـیبنا ، یقرواـپ 1 - دزاـس . نـشور  ار  نآ  يارواـم  و  دـنک ، ذوـفن  نآ  رد  لـقع  لـیلد  قـطنم و 

تب نییآ  رب  اهنآ  تسا ، مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترـضح  نشور  تازجعم  ربارب  رد  ناینوعرف  تجاجل  زا  نخـس  هیآ  نیمـشش  رد   210 هحفص
فرـصنم میتفای  نآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  هچنآ  زا  ار  ام  هک  يدمآ  ایآ  یـسوم ) يا  : ») دنتفگ دندیزرو و  رارـصا  تجاجل و  ناشناکاین  یتسرپ 

(1) اَنَتِْفلَِتل اَنَْتئِجَا  اُولاَق  «! ) میروآ یمن  نامیا  امـش  هب  زگره  ام  دشاب ، تردارب  وت و  نآ  زا  طقف  نیمز  يور  رد  تسایر ) (و  یگرزب و  يزاس ؟
نییآ هک  دـندرک  یمن  لاؤس  دوخ  زا  زگره  اهنآ  ( 2 (.) َنِینِمْؤُِمب اَمَُکل  ُنَْحن  اَم  َو  ِضْرالا  ِیف  ُءاَیِْربِْکلا  اَمَُکل  َنوُکَت  َو  اَـنَئَابآ  ِْهیَلَع  اَنْدَـجَو  اَّمَع 

ناکاین نییآ  دـیاب  ام  هک  دوب  نیا  طقف  اهنآ  نخـس  دراد ؟ يزایتما  هچ  ناشناکاین  نییآ  ربارب  رد  لطاب و  ای  تسا  قح  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم
دنتفگ دـنتخیمآ و  زین  نظ  ءوس  اب  ار  نآ  سپـس  سب ، تسا و  نیمه  ام  يارب  یعقاو  شزرا  لطاب ! اـی  دـشاب  قح  هاوخ  مینک ، ظـفح  ار  دوخ 

رب تموکح  یسایس و  دصاقم  هب  ندیسر  يارب  تسا  يا  همّدقم  عقاو  رد  دهد  یم  هئارا  یهلا  نییآ  ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ار  هچنآ 
رذـع و قح ، زا  رارف  تهج  هک  دوب  تجاجل  بّصعت و  نامه  راثآ  زا  زین  ینیبدـب  نیا  ینامـسآ ! یحو  هن  تسا و  راک  رد  ییادـخ  هن  مدرم ،
رب مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم نییآ  قیرط  زا  تیادـه  رون  رگا  هک  دنتـشاد  میب  نیا  زا  اهنآ  دـیاش  و  دندیـشارت . یم  دوخ  يارب  یهاو  ياه  هناـهب 

نیمه هب  دندوب . هداهن  ناینب  نآ  ساسا  رب  هک  ار  یتموکح  مه  و  دنهد ، یم  تسد  زا  ار  ناشناکاین  یفارخ  نییآ  مه  دـتفیب ، نایرـصم  راکفا 
ار زیچ  همه  نوعرف  نایرابرد  هک  اجنآ  زا  دندرک و  قیوشت  تجاجل  بّصعت و  هب  ار  مدرم  دنتـساخ و  اپ  هب  نآ  ربارب  رد  تردق  مامت  اب  لیلد 
. دـنا هدرک  تموکح  هب  لوصو  رازبا  ار  زیچ  همه  زین  نوراـه  یـسوم و  هک  دوب  نیا  ناـشرّوصت  دنتـساوخ ، یم  دوـخ  تموـکح  همادا  يارب 

هّجوت ینعم  هب  هدش و  هتفرگ  هّدام  نیمه  زا  زین  تافتلا  و  تسا ، نتخاس  فرصنم  ینعم  هب  تفن ) نزورب  «) تفل  » هّدام زا  انَتِْفلَِتل » - » یقرواپ 1
رـصع ات  دـبای  یم  همادا  نانچمه  خـیرات  لوط  رد  هتـشر  نیا   211 هحفص . 78 سنوی ، - 2 تسا . رگید  زیچ  زا  فارـصنا  زا  دـعب  يزیچ  هـب 

هناروکروک و دـیلقت  برع  ناکرـشم  فارحنا  یلـصا  لـماع  هک  مینیب  یم  زین  هیآ  نیمتفه  رد  دـسر . یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
هب هک  یماـگنه  : » دـیامرف یم  ددـنب ، یم  هلیذر  تافـص  نیا  ناـبحاص  يور  هب  وـس  ره  زا  ار  تخانـش  تفرعم و  ياـهرد  هک  تسا  بّـصعت 

يوریپ میتفای  نآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  هچنآ  زا  ام  دنیوگ : یم  دـینک  يوریپ  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  زا  دوش  هتفگ  برع ) ناکرـشم  ) اهنآ
نادند باوج  هیآ  نیا  نایاپ  رد  هلـصافالب  نآرق  و  ( 1 ...(.) اَنَئَابآ ِْهیَلَع  اَْنیَْفلَا  اَم  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاَق  ُهللا  َلْزنَا  اَـم  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلـِیق  اَذِا  َو  «، ) مییاـمن یم 
ْمُُهئَابآ َناَک  َْولَوَا  ...( ؟» دـنتفاین تیادـه  دـندیمهف و  یمن  يزیچ  اهنآ  ناردـپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  : » دـیوگ یم  دـهد و  یم  اهنآ  هب  ینکش 
نامرف و  ُهللا » َلَْزنَا  اَم   » هدروآ ربمغیپ  ار  هچنآ  هک  دـندرک  یمن  راکنا  اهنآ  هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  تاریبعت  ( 2 (.) َنوُدَتْهَیَال َو  ًاْئیَش  َنُولِقْعَیَال 

لهج و هب  فقاو  هک  یناکاین  دندرمـش ، یم  مّدقم  نآ  رب  ار  ناشناکاین  نییآ  هک  دندوب  بّصعت  لهج و  راتفرگ  يردـق  هب  هکلب  تسا ، یهلا 
ور دـنک و  قح  هب  تشپ  دزاس و  اهر  ار  ُهللا  َلَْزنَا  اَم  یتحار  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  بّصعت  لهج و  بیترت  نیا  هب  دـندوب . ناشیهارمگ 
اب راّفک  هک  دزادنا  یم  هّیبیدـح  يارجام  دای  هب  ار  ناناملـسم  دـنوادخ  هیآ  نیمتـشه  رد  دسانـشب ! لطاب  زا  ار  قح  دـنچ  ره  دـیامن ، لطاب  هب 

هلیذر نیا  دـندرواین و  نامیا  یلهاج  ياه  بّصعت  رطاخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  ّتیناّقح  ياه  هناشن  تاـیآ و  همه  نآ  ندـید 
ترفن مشخ و  دوخ  ياـهلد  رد  نارفاـک  هک  ار  یماـگنه  دـیروایب  رطاـخ  هب  : » دـیامرف یم  تشادزاـب ، گرزب  تداعـس  زا  ار  اـهنآ  یقـالخا 

رب ار  هنیکس  شمارآ و  دنوادخ  لباقم  رد  و  دندمآرب ) قح  اب  هزرابم  ماقم  رد  هکلب  دندرواین  نامیا  اهنت  هن  لیلد  نیمه  هب  ) دنتـشاد ّتیلهاج 
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مزلم اوقت  هملک  هب  ار  اهنآ  و  دتـسیاب ، بّصعتم  نانمـشد  نآ  ربارب  رد  تلادـع  قح و  لوصا  تیاعر  اب  ات  ) دومرف لزان  نانمؤم  دوخ و  لوسر 
َۀَّیِمَح َۀَّیِمَْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَعَج  ْذِا  «، ) تسا بلاغ  زیچ  ره  رب  دـنوادخ  دـندوب و  نآ  لها  رت و  هتـسیاش  سک  ره  زا  هک  تخاس 

(1 (.) ًامِیلَع ءْیَـش  ِّلُِکب  ُهللا  َناَک  َو  اَهَلْهَا  َو  اَِهب  ُّقَحَا  اُوناَک  َو  يْوقَّتلا  َۀَِملَک  ْمُهَمَْزلَا  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهللا  َلَْزنَاَف  ِۀَِّیلِهاَْجلا 
لماوـع رثا  رب  هک  تسا  یترارح  ینعم  هـب  دـمح ) نزو  رب  ) یمح هّداـم  زا  تـّیمح   212 هحفـص كردم . نامه  - 2 . 170 هرقب ، یقرواپ 1 -

هب سپـس  دوش . یم  هتفگ  يربک ) نزو  رب  ) یّمُح بت ، تلاح  هب  لیلد  نیمه  هب  دـیآ ، یم  دوجو  هب  رگید  يایـشا  ای  ناسنا  ندـب  رد  یجراخ 
. دـنک یم  داجیا  ناسنا  رد  نیـشتآ  یتلاح  اهنیا  همه  هک  ارچ  تسا ، هدـش  قـالطا  ّتیمح  بّصعت ، ّربکت و  مشخ و  نوچمه  یحور  تـالاح 

هطقن هک  هنیکـس  و  ینادان ، لهج و  زا  هتـساخرب  ياـه  بّصعت  هب  يا  هراـشا  هک  هدـش  هفاـضا  ّتیلهاـج  هب  ّتیمح  هیآ  نیا  رد  هکنیا  بلاـج 
بّـصعت نوماریپ  هدنیآ  ياه  ثحب  رد  نامیا . زا  هتـساخرب  هناهاگآ و  تسا  یـشمارآ  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  تسا  نآ  لباقم 

زا هدرپ  هک  تسا  هدـش  يرگید  هتکن  هب  هراشا  هیآ  نیمهن  رد  دـش . دـهاوخ  رت  نشور  ّتیلهاج  هب  ّتیمح  ندـش  هفاضا  هتکن  تبثم  یفنم و 
لزان اهبرع ) ریغ   ) اه مجع  زا  یـضعب  رب  ار  نآرق  هاگره  : » دیامرف یم  دراد ، یمرب  ّتیلهاج  رـصع  رد  برع  ناکرـشم  دـیدش  بّصعت  يور 

ِِهب اُوناَک  اَم  ْمِْهیَلَع  ُهَأَرَقَف  َنیِمَجْعالا *  ِضَْعب  یَلَع  ُهاَْـنلََّزن  َْول  َو  «، ) دـندروآ یمن  ناـمیا  نآ  هب  هدـناوخ ، یم  ناـشیا  هب  ار  نآ  وا  میدرک و  یم 
قوف تغالب  تحاصف و  یلاع و  فراعم  ماـمت  اـب  نآرق  رگا  هک  دوب  دـیدش  يردـق  هب  اـهنآ  یموق  بّصعت  یتسرپداژن و  ینعی  ( 2 (.) َنِینِمُْؤم

نیا دنوش ! اریذـپ  ار  نآ  هک  داد  یمن  هزاجا  اهنآ  هب  زگره  تجاجل  بّصعت و  دـش ، یم  لزان  برع  ریغ  يدرف  رب  ریظن  یب  ياوتحم  هداعلا و 
هب ندیـسر  تقیقح و  كرد  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  ّدـح  هچ  ات  تجاجل » بّصعت و   » یقالخا هلیذر  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  عطاق  ریبعت 

نامه ریسفت  نیرت  بسانم  نیرت و  نشور  یلو  دنا  هدرک  رکذ  يرگید  ياهریسفت  هیآ  نیا  يارب  نارّسفم  زا  یـضعب  هچرگ  درادزاب . دوصقم 
یمالـسا تایاور  زا  یـضعب  رد  لصا  نیمه  يور   213 هحفص . 198 199 ـ  ءارعش ، - 2 . 26 حتف ، یقرواپ 1 - دـش . رکذ  ـالاب  رد  هک  تسا 

َناَک ْنَم  : » دیامرف یم  درمش و  یم  کیرش  یلهاج  بارعا  موش  تشونرس  رد  ار  جوجل  بّصعتم و  دارفا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ 
، دـشاب ّتیبـصع  یلدرخ  هناد  هزادـنا  هب  شلد  رد  سک  ره  ِۀَِّیلِهاَْـجلا ; ِباَرْعَا  َعَـم  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَـی  ُهللا  ُهَثََعب  ۀَِّیبَـصَع  ْنِم  لَدْرَخ  ْنِم  ًۀَّبَح  ِِهْبلَق  ِیف 

لثملا برـض  ناونع  هب  هراومه  هک  تسا  يزیر  رایـسب  هناد  لدرخ  هناد  «، ) دـنک یم  روشحم  ّتیلهاج  بارعا  اب  ار  وا  تماـیق  زور  دـنوادخ 
ره هکنیا  نآ  دوـش و  یم  هدـید  فـلتخم  ماوـقا  رد  یقـالخا  هلیذر  نیا  زا  يرگید  هرهچ  هیآ ، نیمهد  رد  ( 1 (.) دوـش یم  رکذ  يدرُخ  يارب 

دنتـسه اهنآ  ادخ  هدیزگرب  ناگدنب  اهنت  ییوگ  دنک  یم  یفن  ار  نارگید  و  دناد ، یم  نیرتهب  ار  دوخ  تجاجل ، بّصعت و  رطاخ  هب  یهورگ 
یـشزرا چیه  ادخ ) دزن  ) نایحیـسم دنتفگ  دوهی  : » دیامرف یم  دوش ، یم  ماوقا  نایم  رد  ّرمتـسم  يریگرد  ببـس  رما  نیمه  و  چیه ، نارگید  و 

روتسد اهنآ  هب  هک  ) دندناوخ یم  ار  ینامـسآ  باتک  هورگ ، ود  ره  هک  یلاح  رد  دنرادن ، یـشزرا  نایدوهی  دنتفگ : زین  نایحیـسم  و  دنرادن ،
زور دنوادخ  دنتـشاد ، اهنآ  دننامه  ینخـس  زین  برع ) ناکرـشم  زا  ) نادان دارفا  يرآ  دنـشاب ) رانک  هب  اه  بّصعت  هنوگ  نیا  زا  دـیاب  داد  یم 

َو ءْیش  یَلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَْسَیل  يَراَصَّنلا  َِتلاَق  َو  ءْیَش  یَلَع  يَراَصَّنلا  ِتَْسَیل  ُدوُهَْیلا  َِتلاَق  َو  «، ) درک دهاوخ  يرواد  اهنآ  فالتخا  هرابرد  تمایق 
هیآ نیا  تاریبعت  زا  ( 2 (.) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناَک  اَمِیف  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهللااَف  ْمِِهلْوَق  َْلثِم  َنوُمَْلعَیَال  َنیِذَّلا  َلاَق  َِکلَذَـک  َباَتِْکلا  َنُوْلتَی  ْمُه 
ربخ یب  لـهاج و  موق  ره  و  دریگ ، یم  همـشچرس  یناداـن  لـهج و  زا  اـه  ینیبدوخ  اـه و  بّصعت  هنوگ  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب 

یقرواپ هک  دراد  يا  هدرتسگ  عیـسو و  موهفم  دنناد ) یمن  هک  یناسک  « ) َنوُمَْلعَیَال َنیِذَّلا   » هب ریبعت  دـش . دـهاوخ  یقالخا  هلیذر  نیا  راتفرگ 
اذل دـندوب و  نآ  زا  یکی  برع  ناکرـشم   214 هحفص . 113 هرقب ، - 2 ثیدح 3 . ۀـّیبصعلا ، باب  هحفص 308 ، دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
هدرک ریـسفت  دـندوب ، تجاجل  بّصعت و  راتفرگ  ینادان  لهج و  رثا  رب  هک  نیـشیپ  ياه  تّما  همه  ای  حون ، موق  هب  ار  نآ  نارّـسفم  زا  یـضعب 
شقن تجاجل  بّصعت و  خـیرات  لوط  ماـمت  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا و  یمومع  یّلک و  مکح  کـی  زا  نخـس  هیآ  نیمهدزاـی  رد  دـنا .
هدنهد میب  يربمایپ  وت  زا  شیپ  يراید  رهش و  چیه  رد  هنوگ  نیا  : » دیامرف یم  تسا ، هدرک  یم  افیا  يزیتسدیحوت  رفک و  همادا  رد  ار  یلصا 

«! مینک یم  ادتقا  اهنآ  شور  راثآ و  هب  میتفای و  ینییآ  رب  ار  دوخ  ناکاین  ام  دـنتفگ : نآ  رورغم  تسم و  نادـنمتورث  هکنیا  رگم  میداتـسرفن ،
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ناشن ریبعت  نیا  ( 1 (.) َنوُدَتْقُم ْمِهِراَثآ  یَلَع  اَّنِا  َو  ۀَُّما  یَلَع  اَنَئَابآ  اَنْدَجَو  اَّنِا  اَهُوفَْرتُم  َلاَق  ِّالا  ریِذَن  ْنِم  ۀَیْرَق  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اَْنلَسْرَا  اَم  َِکلَذَک  َو  )
و تسا . هدوب  لهج  زا  یـشان  هناروکروک  دـیلقت  بّصعت و  نامه  یهلا  ناربمایپ  نییآ  هب  نامیا  ربارب  رد  عنام  نیرتمهم  هشیمه  هک  دـهد  یم 
بّصعت و رطاـخ  هب  یلهاـج  ماوـقا  هک  میناوـخ  یم  هیآ  نیرخآ  نیمهدزاود و  رد  دوـش  یم  رتراکـشآ  یقـالخا  هـلیذر  نـیا  رطخ  اـجنیا  زا 

یم دنداد ، یم  رارق  اهنآ  نییآ  اب  دوخ  تفلاخم  هناهب  ار  نآ  دـندرک و  یم  نونج  هب  مهّتم  ار  ّلک  لقع  یهلا و  يایبنا  نیرت  گرزب  تجاجل 
رِعاَِشل اَِـنتَِهلآ  اوُکِراََـتل  اَِّنئَا  َنُولوُقَی  َو  ( »؟ مینک اـهر  هناوید  يرعاـش  رطاـخ  هب  ار  دوخ  نایادـخ  اـم  اـیآ  دـنتفگ : یم  هتـسویپ  اـهنآ  : » دـیامرف

ّدـض راتفگ  کی  نخـس  نیا  دندیمهف  یمن  هک  دندوب  راتفرگ  بّصعت  لهج و  کیرات  باجح  رد  يردق  هب  اهنآ  هکنیا  بجع  ( 2 (.) ِنُونْجَم
هّدام زا  رعاش  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  ) دراد نخـس  قیاقد  زا  یفاک  یهاگآ  میلـس و  قوذ  رّکفت و  هب  جایتحا  ندوب » رعاـش  ، » تسا ضیقن  و 

رد دـندرک  یم  نونج »  » و رحـس »  » هب مهّتم  ار  اـهنآ  هاـگ  نینچمه  تسین . راـگزاس  زگره  ندوب  نونجم  اـب  نیا  و  تسا ) هدـش  هتفرگ  روعش 
نیا و  دبلط ، یم  ار  یّصاخ  يرایشوه  و  دراد ، اهشناد  مولع و  زا  یشخب  هب  تبـسن  يا  هظحالم  لباق  یهاگآ  هب  جایتحا  زین  رحـس  هک  یلاح 
215 هحفص . 36 تاّفاص ، - 2 . 23 فرخز ، یقرواپ 1 - دوب . بّصعت  لهج و  زا  یشان  ضیقن  ّدض و  نانخس  نیا  تسین ، راگزاس  نونج  اب 

ییاهن هجیتن 

نیرتمهم زا  هک  دـنک  یم  تابثا  ار  تقیقح  نیا  دراد  دـیجم  نآرق  رد  زین  يرگید  ریاظن  هابـشا و  هک  هتـشذگ  تایآ  هب  یلامجا  هاـگن  کـی 
اب هک  يروما  هب  تبـسن  طرـش  دیق و  یب  یگتـسباو  تجاجل و  بّصعت و  زا  هک  تسا  يا  هناروکروک  ياهدـیلقت  تخانـش ، تفرعم و  عناوم 

ّتیرشب خیرات  تاحفـص  یقالخا  هلیذر  نیا  رابنایز  راثآ  تاعیاض و  دوش . یم  یـشان  دزاس  یم  ناسنا  ياهـسوه  اوه و  یناسفن و  تالیامت 
يارب ینعم  نیمه  تسا و  هتخیر  كاخ  رب  ار  يدایز  ياهنوخ  و  هتخاس ، ور  هب  ور  عناوم  نیرت  لکـشم  اب  ار  یهلا  ناربماـیپ  هدرک و  هایـس  ار 

تشاد و يرگید  هرهچ  ّتیرـشب  خـیرات  دوبن ، اـهناسنا  ناـج  نورد  رد  یقـالخا  هلیذر  نیا  رگا  تسا . یفاـک  نآ  راـبنایز  راـثآ  هب  ندرب  یپ 
هب هکنیا  ياج  هب  و  داتفا ، یم  راک  هب  اهناسنا  تداعـس  ریـسم  رد  قّالخ  ياهورین  و  درک ، یم  ادیپ  يرگید  باتـش  اهنّدـمت  لماکت  تفرـشیپ 

. دوب بولق  يدابآ  نارمع و  هیام  اج  همه  هک  داد  یم  لیکشت  ار  هّیهلا  فراعم  زا  یمّظنم  ياهرهن  دیآ ، رد  يرگناریو  لیس  تروص 

یمالسا ثیداحا  رد  تجاجل  بّصعت و 

هراشا

رد هک  یمالـسا  ثیداحا  هب  یهاگن  تسا  مزال  میزادرپب  نآ  رابنایز  راثآ  اه و  هزیگنا  همـشچرس و  بّصعت و  ینعم  لیلحت  هب  هکنآ  زا  شیپ 
. تسا هدش  حرطم  یلامجا  تروص  هب  ثیداحا  نیا  يال  هبال  رد  رظن  دروم  لیاسم  زا  يرایـسب  هک  ارچ  مینکفیب ، تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  1 ـ مینک : یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  لیذ  رد  هک  تسا  ناوارف  هنیمز  نیا  رد  ثیداـحا 

هناد هزادـنا  هب  شلد  رد  یـسک  ره  ِۀَِّیلِهاَْـجلا ; ِباَرْعَا  َعَـم  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَـی  ُهللا  ُهَثََعب  ۀَِّیبَـصَع  ْنِم  لَدْرَخ  ْنِم  ًۀَّبَح  ِِهْبلَق  ِیف  َناَـک  ْنَم  : » میناوـخ یم 
نیا هک  دـهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا   216 هحفص ( 1 «.) دـنک یم  روشحم  ّتیلهاج  بارعا  اب  ار  وا  تمایق  زور  دـنوادخ  دـشاب  ّتیبصع  یلدرخ 

نانمؤمریما زا  یثیدـح  رد  2 ـ تسین . راگزاس  صلاخ  نامیا  اب  زین  نآ  تاـجرد  نیرت  نییاـپ  هک  تسا  كاـنرطخ  يردـق  هب  یقـالخا  هلیذر 
َو ِدَـسَْحلِاب ، َءاَهَقُْفلاَو  ِرْوَْجلِاب ، َءاَرَمُْالا  َو  ِْربِْکلِاب ، َنِیقاَهَّدـلا  َو  ِۀَِّیبَصَْعلِاب ، َبَرَْعلَا  ِۀَّتِّسلِاب ، َۀَّتِّسلا  ُبِّذَُـعی  َهللا  َّنِا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

نابابرا و  بّصعت ، رطاخ  هب  ار  برع  دنک : یم  باذع  زیچ  شش  رطاخ  هب  ار  هورگ  شش  دنوادخ  ِلْهَْجلِاب ; ِقِیتاَسَّرلا  َلْهَا  َو  ِۀَناَیِْخلِاب ، َراَّجُّتلا 
لهج رطاخ  هب  ار  اهاتسور  لها  و  تنایخ ، رطاخ  هب  ار  راّجت  و  دسح ، رطاخ  هب  ار  ناهیقف  و  متـس ، رطاخ  هب  ار  نامکاح  و  ّربکت ، رطاخ  هب  ار 
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رد 3 ـ تسا . گرزب  ناهانگ  زا  اهنآ  همه  هک  یلاح  رد  هدومرف ، رکذ  هناگـشش  روما  زا  رما  نیتسخن  ار  بّصعت  هکنیا  بلاـج  ( 2 «!) ینادان و 
َْسَیل َو  ۀَِّیبَصَع ، یَلَع  َلَتاَق  ْنَم  اَّنِم  َْسَیل  َو  ۀَِّیبَصَع ، َیِلا  اَعَد  ْنَم  اَّنِم  َْسَیل  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  يرگید  ثیدـح 

و تسین ، ام  زا  دـگنجب  بّصعت  رطاخ  هب  هک  یـسک  و  تسین ، اـم  زا  دـنک  بّصعت  هب  توعد  ار  مدرم  هک  یـسک  ۀَِّیبَصَع ; یَلَع  َتاَـم  ْنَم  اَّنِم 
ّربکت و یفن  رب  نآ  ساسا  هک  هعـصاق »  » فورعم هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  4 ـ ( 3 «!) تسین ام  زا  دریمب  بّصعت  اب  هک  یـسک 

ناگتـشرف هب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  : » دـیامرف یم  و  درمـش ، یم  ّربکت  بّصعت و  ار  سیلبا  یتخبدـب  فارحنا و  یلـصا  لـماع  تسا  بّصعت 
َمَدآ یَلَع  َرَخَْتفاَف  ُۀَّیِمَْحلا  ُْهتَضَرَتِْعا  : » دیازفا یم  سپس  سیلبا » زج  دندرک  تعاطا  یگمه  دننک ، هدجس  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ يارب  داد  روتـسد 

، داد تسد  وا  هب  بّصعت  ّربکت و  ِۀَِّیبَصَْعلا ; َساَسَا  َعَضَو  يِذَّلا  َنیِِربْکَتْسُْملا  ُفَلَس  َو  َنِیبِّصَعَتُْملا ، ُماَِما  ِهللا  ُّوُدَعَف  ِِهلْـصَِال  ِْهیَلَع  َبَّصَعَت  َو  ِهِْقلَِخب 
لیلد نیمه  هب  دـیزرو ، بّصعت  وا  هب  تبـسن  دوخ  هشیر  لصا و  تهج  زا  و  درک ، راـختفا  شیوخ  تقلخ  رطاـخ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ رب  و 

یقرواپ 1- ( 1 «!) درک يزیر  یپ  ار  بّصعت  يانب  هک  تسا  یـسک  و  تسا ، ناربکتـسم  هلـسلس  رـس  و  نابّـصعتم ، ياوشیپ  ادـخ  نمـشد  نیا 
قبط ثیدح 5121 ، دوواد ، یبا  ننس  - 3 ثیدح 17 . هحفص 162 ، دلج 8 ، یفاک ، - 2 ۀّیبصعلا .) باب  هحفص 308( دلج 2 ، یفاک ، لوصا 
ْدَقَف َُهل  َبِّصُُعت  َْوا  َبَّصَعَت  ْنَم  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد  217 5 ـ  هحفص همکحلا . نازیم  لقن 
دوـخ ندرگ  زا  ار  ناـمیا  ياـه  هتـشر  دـنزروب ، بّصعت  وا  رطاـخ  هب  نارگید  اـی  دزروـب ، بّـصعت  سک  ره  ِهـُِقنُع ; ْنـِم  ِناَـمیِْالا  َقـَبَر  َعَـلَخ 

ناوـنع کـی  تحت  ار  ود  ره  اـم  لـیلد  نـیمه  هـب  و  دـنرگیدکی ، موزلم  مزـال و  تجاـجل »  » و بّـصعت »  » مـیناد یم  ( 2 «.) تسا هدنادرگزاب 
یم هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  1 ـ هلمج : زا  میراد  يدایز  تایاور  زین  تجاجل  هلیذر  شهوکن  اـب  هطبار  رد  میدروآ ،

رد 2 ـ ( 3 «!) تسا ینامیـشپ  شنایاپ  لهج و  شزاغآ  هک  دیزیهرپب  تجاجل  زا  ًۀَماَدَن ; اَهَرِخآ  َو  ٌلْهَج  اََهلَّوَا  َّنِاَف  َۀـجاَجِّللا ، َو  َكاَِّیا  : » میناوخ
رد تجاجل  ِلِجْالا ; َو  ِلِجاَْعلا  ِیف  ًةَّرَـضَم  ِءاَیْـشالا  ُرَثْکَا  ُجاَجِّللَا  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدـح 
ّرش رذب  تجاجل  ِّرَّشلا ; ُرَْذب  ُجاَجِّللَا  : » میناوخ یم  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ ( 4 «.) تسا رترابنایز  زیچ  همه  زا  ترخآ  ایند و 
یم اطخ  هب  ار  وا  و  تسـس ، ار  ناسنا  ءارآ  تجاجل  َْيأَّرلا ; ُّلِسَت  ُۀَـجاَجِّللا  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  هغـالبلا  جـهن  رد  4 ـ ( 5 «!) تسا يدب  و 

رد هک  یتایاور  هب  هّجوت  اب  ( 7 «.) درادن ریبدت  ّتیریدم و  جوجل  ٌرِیبْدَت ; جوُجَِلل  َْسَیل  : » تسا هدـمآ  ترـضح  نامه  زا  زین  و  5 ـ  ( 6 «.) دنکفا
ناسنا هک  اجنآ  ات  دوش  یم  نشور  اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  تجاجل ) بّصعت و  ) یقالخا هلیذر  ود  نیا  یبیرخت  ریثأت  دمآ  الاب 

هک دـهد  یم  قوس  نامیا  مکحم  هتـشر  ندرک  اهر  ناطیـش و  هب  يادـتقا  كرـش و  رفک و  يوس  هب  و  هتخاس ، هناـگیب  مالـسا  ناـمیا و  زا  ار 
هحفص 308، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2 هبطخ 192 . هعـصاق ، هبطخ  هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 - دناوخ . دیهاوخ  دـعب  ثحب  رد  ار  نآ  لیالد 

تاملک هغالبلا ، جـهن  - 6 كردـم . نامه  - 5 كردـم . نامه  - 4 هجاجل .) هّداـم  هحفـص 2770( دـلج 4 ، هـمکحلا ، نازیم  - 3 ثیدح 2 .
218 هحفص ثیدح 10662 . مکحلاررغ ، - 7 هرامش 179 . راصق ،

نآ ياه  هزیگنا  بّصعت و  موهفم  1 ـ

هّدام نیا  سپس  دهد ، یم  دنویپ  مه  هب  ار  تالضع  اهناوختسا و  لصافم  هک  تسا  ییاه  هتشر  ینعم  هب  لصا  رد  بَصَع »  » هّدام زا  بّصعت » »
نآ موهفم  رد  زین  تبثم  ياه  یگتـسباو  دـنچ  ره  دراد  یفنم  راـب  ًاـبلاغ  هک  تسا  هدـمآ  یلمع  يرکف و  دـیدش  یگتـسباو  عون  ره  ینعم  هب 

ای صخش  هب  تبسن  یقطنم  ریغ  ياه  یگتسباو  تسا  یهیدب  دمآ . دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  هدنیآ  ياه  ثحب  رد  نآ  حرـش  هک  تسا  هداتفا 
اه و گنج  اهشکمشک و  زا  يرایسب  همشچرس  و  دنک ، یم  راداو  نآ  هب  تبسن  هناروکروک  دیلقت  تجاجل و  هب  ار  ناسنا  يزیچ  ای  هدیقع و 

دنشاب باسح  فرح  قطنم و  میلست  مدرم  دورب و  یناسنا  هعماج  نایم  زا  اه  بّصعت  هنوگ  نیا  هاگره  تسا . رمتسم  تافالتخا  اهیزیرنوخ و 
دیلقت تجاجل و  نآ  میقتسم  هجیتن  هک  یبّصعت  نینچ  دوش . یم  مکاح  يرـشب  عماوج  رب  شمارآ  دوش و  یم  هدیچرب  تافالتخا  زا  يرایـسب 
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ناسنا هک  دوش  یم  ببـس  یطارفا  تاذ  ّبح  ناکاین ـ  هب  دـیدش  هقالع  تاذ و  ّبح  1 ـ دریگ : یم  همـشچرس  ریز  روما  زا  تسا  هناروکروک 
موسر نییآ و  ناکاین و  ردـپ و  هب  تبـسن  هلمج  زا  دـهد  ناشن  یگدادـلد  یگتخابلد و  دراد  دـنویپ  طابترا و  وا  هب  هک  يزیچ  ره  هب  تبـسن 

و دشاب ، یم  رگید  لسن  هب  یلسن  زا  ننس ، بادآ و  ظفح  هناهب  هب  اه  یتشز  تافارخ و  زا  يرایـسب  لاقتنا  لماع  دیدش  یگتـسباو  نیا  اهنآ .
هلیبق و دارفا  نیرتدـب  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  هاگ  هلیبق  موق و  زا  دـیدش  يرادـفرط  عافد و  تسا . قح  تخانـش  تفرعم و  ربارب  رد  یباـجح 

بادآ نیرت  یلاع  رگید و  لیابق  دارفا  نیرتهب  هک  یلاح  رد  دنک  یم  هولج  ابیز  رایسب  بّصعتم  دارفا  رظن  رد  اهنآ  ننس  بادآ و  نیرت  تشز 
گنهرف رت و  هاتوک  مدرم  رکف  حطـس  ردـق  ره  گنهرف ـ  رکف و  حطـس  ندوب  نییاپ  2 ـ تسا ! ینعم  یب  تشز و  اهنآ  رظن  رد  اـهنآ  ننـس  و 

رکف حطس  ردق  ره  سکع  هب  تسا ، رتشیب  اهنآ  نایم  رد  هناروکروک  ياهدیلقت  هناجوجل و  هنالهاج و  ياه  بّصعت  دشاب ، رت  فیعـض  اهنآ 
دیلقت ياـج  هب  قیقحت  نتخاـس  نیـشناج  تجاـجل و  بّصعت و  یفن  لالدتـسا و  قطنم و  هب  وا  هّجوت  دوـش  رت  لـماک  گـنهرف  دور و  رتـالاب 

رظن رد  یصخش  هاگ  تسا ـ  هناروکروک  دیلقت  بّصعت و  يارب  يرگید  لماع  یگدز  ّتیصخش  219 3 ـ هحفص دوش . یم  رتشیب  هناروکروک 
ینییاپ حطـس  رد  یقالخا  یملع و  رظن  زا  دنچ  ره  دوش  یم  جراخ  دـقن  هریاد  زا  وا  راتفر  راتفگ و  هک  دـنک  یم  ادـیپ  تسادـق  نانچ  ناسنا 

زا ار  دوخ  لام  ناج و  وا  رطاـخ  هب  دـنتفیب و  وا  لاـبند  هب  هتـسب  شوگ  مشچ و  يا  هّدـع  هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیمه  دـشاب و  هتـشاد  رارق 
بّصعت بابسا  زا  رگید  یکی  يرکف  یعامتجا و  ياوزنا  4 ـ دننک ! هشیدنا  نیرتمک  وا  راتفر  نانخـس و  ياوتحم  رد  هکنآ  یب  دنهدب ، تسد 

هب تبـسن  دـنامب  ربخ  یب  اهنآ  راکفا  رگید و  دارفا  عماوج و  زا  دورب و  ورف  شیعاـمتجا  يرکف و  طـیحم  شدوخ و  رد  ناـسنا  یتقو  تسا ـ 
راکفا اب  ار  دوخ  رکف  دنیشنب و  نارگید  اب  رگا  هک  یلاح  رد  دزرویم ، بّصعت  نآ  ربارب  رد  دوش ، یم  هتسباو  تخـس  تسوا  رایتخا  رد  هچنآ 

ار باختنا  نیرتهب  دـهد  یم  هزاجا  وا  هب  و  ددرگ ، یم  راکـشآ  يدوز  هب  یفنم  تبثم و  فعـض و  تّوق و  ياه  هطقن  دـنک  هسیاقم  نارگید 
. دشاب هتشاد 

تجاجل بّصعت و  یفنم  ياهدمایپ  راثآ و  2 ـ

ینعی بّصعت  1 ـ دوـش . یم  رهاـظ  يدوز  هب  جوـجل  بّصعتم و  ياـهناسنا  یگدـنز  رد  هک  دراد  يدـیدش  یفنم  راـثآ  تجاـجل ، بّـصعت و 
لقع هدید  رب  یمیخـض  باجح  دش ، هراشا  زین  البق  هک  هنوگ  نامه  یّـصاخ ، مسر  تداع و  ای  هدـیقع  ای  صخـش  هب  یقطنم  ریغ  یگتـسباو 

هب دزاس . یم  مورحم  هراچ  هار  ندرک  ادیپ  روما و  تبقاع  هدسفم و  تحلـصم و  ّرـش و  ریخ و  قیاقح و  كرد  زا  ار  وا  و  دـنکفا ، یم  ناسنا 
كرد زا  بّصعت  رطاخ  هب  هک  میدـید  ناطیـش  تالاح  رد  و  درادـن ، ریبدـت  ّتیریدـم و  جوجل  هک  میدـناوخ  قباس  ثیداحا  رد  لیلد  نیمه 

بّصعت 220 2 ـ هحفـص دش . یهلا  هاگرد  هدنار  هشیمه  يارب  تشادرب و  شیوخ  ندرگ  زا  ار  یگدنب  ّتیدوبع و  هتـشر  و  دناماو ، تاّیهیدب 
دارفا نایم  رد  ار  فالتخا  قافن و  رذب  و  دنازوس ، یم  يرـشب  هعماج  رد  ار  داّحتا  تدحو و  ياهدـنویپ  هک  تسا  ینازوس  شتآ  تجاجل  و 

یثیدح رد  لیلد  نیمه  هب  دراد ، یماو  رگیدکی  اب  زیتس  گنج و  هب  دوش ، یناسنا  عماوج  تفرشیپ  فرص  دیاب  هک  ار  ییاهورین  دشاپ و  یم 
ار اهلد  دزاس و  یم  نشور  ار  اهگنج  شتآ  تجاجل  َبُولُْقلا ; ُرِغُوی  َو  َبوُرُْحلا  ُِجْتُنی  ُجاَجِّللا  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا 

لّدبم اه  توادع  هب  اه  ّتبحم  دنوش و  رود  مه  زا  ناتـسود  هک  دوش  یم  ببـس  تجاجل  بّصعت و  3 ـ ( 1 «.) دنک یم  ینمـشد  هنیک و  زا  رپ 
هک دنتفرگ  شیپ  ار  رفک  هار  لیلد  نیا  هب  اهنت  نیشیپ  ياه  تّما  زا  يرایسب  و  تسا ، رفک  ّمهم  لماوع  زا  یکی  تجاجل  بّصعت و  4 ـ ددرگ .

بّصعت و 5 ـ  میدناوخ .) هتشذگ  تایآ  ریـسفت  رد  ار  ینعم  نیا  حرـش  ) دش ّقح  شریذپ  عنام  ناشناکاین  نییآ  هب  تبـسن  تجاجل  بّصعت و 
دوش نادرگرس  ههاریب  رد  زارد ، نایلاس  هاگ  و  اهتّدم ، ناسنا  دوش  یم  ببـس  هک  ارچ  تسا ، یتحاران  تمحز و  جنر و  درد و  هیام  تجاجل 

نانمؤمریما زا  یثیدح  رد  ینعم  نیمه  يور  ددرگ . یمزاب  تسا  هتفر  هک  یهار  زا  هدناماو  هتسخ و  ماجنارـس  دسر  یم  تسب  نب  هب  نوچ  و 
هیام ًابلاغ  لـیلد  نیمه  هب  و  ( 2 «.) تسا تکاله  ندروخ و  تسکـش  تجاجل  هرمث  َبَطَْعلا ; ِجاَـجِّللا  ُةرَمَث  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
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«! تمادن نآ  نایاپ  تسا و  لهج  تجاجل ، زاغآ   » هک دوب  هدش  هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  ثیداحا  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  ینامیـشپ  تمادن و 
زگره هک  دـناشک  یم  ییاهاج  هب  ار  وا  دزاـس و  یم  جراـخ  ناـسنا  راـیتخا  زا  ار  روما  لرتنک  عقاوم ، زا  يرایـسب  رد  تجاـجل  بّصعت و  6 ـ 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یمالسا  ثیداحا  زا  یـضعب  رد  تهج  نیا  يور  تسا ، هدوبن  نآ  هب  لیام 
، همکحلا نازیم  لـقن  قبط  ) مکحلاررغ یقرواپ 1 - ( 1 «!) تسین تجاجل  بکرم  زا  رت  شکرـس  یبکرم  چـیه  ِجاجِّللا ; َنِم  َحَـمْجَا  َبَکْرَمَال  »
، ار وا  ترخآ  مه  دـهد و  یم  داب  رب  ار  ناسنا  ياـیند  مه  تجاـجل  بّصعت و  هرخـالاب  و  221 7 ـ هحفص كردم . نامه  - 2 ۀجاّجللا .) باب 
زا يرود  ببـس  ترخآ  رد  دوش و  یم  شمارآ  نداد  تسد  زا  ناوارف و  تاهابتـشا  اه و  ییادج  اه و  توادـع  همـشچرس  ایند  رد  هک  ارچ 
; ِلِجْالا َو  ِلِجاَْعلا  ِیف  ًةَّرَضَم  ِءاَیْشالا  ُرَثْکَا  ُجاَجِّللَا  : » میدناوخ مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  تیاور  رد  هک  تسا  نامه  نیا  و  ادخ ، تمحر 

بّصعت ) یقالخا هلیذر  هس  نیا  هک  میوش  روآدای  ار  هتکن  نیا  تسا  مزال  رگید  راب  ترخآ !» ایند و  رد  تسا  رترابنایز  زیچ  همه  زا  تجاجل 
هب و  دـنراد ، مه  اـب  یکیدزن  رایـسب  هطبار  نوچ  یلو  دنتـسه  ادـج  مه  زا  اوتحم  موـهفم و  رظن  زا  هچرگ  هناروـکروک ) دـیلقت  تجاـجل و  و 

ياه بّصعت  اریز : تسا ، نشور  زین  تجاـجل  بّصعت و  ياـه  هزیگنا  میدرک . ناونع  مه  اـب  ار  هس  ره  دـنرگیدکی  موزلم  مزـال و  حالطـصا 
هچنآ هب  شیگتسباو  بّصعت و  دنـشاب ، رت  لهاج  یموق  ره  لیلد  نیمه  هب  تسا ، ینادان  لهج و  زا  هتـساخرب  زیچ  ره  زا  لبق  بّرخم  روک و 

بّصعت و نیمه  و  دـنرادرب ، لماکت  يوس  هب  ییاهماگ  دوخ ، عضو  رد  لّوحت  داجیا  قیرط  زا  دنتـسین  رـضاح  هک  اجنآ  ات  تسا ، رتشیب  دراد 
تجاجل زا  : » دومرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هک  میدناوخ  زین  هتـشذگ  رابخا  رد  دوش . یم  اهنآ  یگدنام  بقع  لماع  تجاجل 

هب هاوخدوخ  دارفا  هکنیا  هچ  تسا ، یهاوخدوخ  تجاجل ، بّصعت و  رگید  لماع  تسا !» ینامیـشپ  نآ  نایاپ  لهج و  نآ  زاغآ  هک  دیزیهرپب 
هب طوبرم  دننک  یم  ساسحا  هک  نیمه  دشاب ، یتسردان  بادآ  موسر و  طلغ و  نییآ  دنچ  ره  دنا ، هتـسباو  دنم و  هقالع  تخـس  دنراد  هچنآ 
زین یلبنت  یبـلط و  تحار  هاـگ  دـندنب . یم  زیچ  همه  رب  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  دـنوش و  یم  اریذـپ  ار  نآ  تسا ، ناـشناکاین  هلیبـق و  موـق و 

اب راکیپ  ششوک و  شالت و  هب  زاین  تاقوا  زا  يرایسب  رد  رگید  یعضو  هب  دوجوم  عضو  زا  لاقتنا  اریز  دوش ، یم  تجاجل  بّصعت و  هزیگنا 
یمن ادج  نآ  زا  و  دنبسچ ، یم  تخس  دنراد  ار  هچنآ  لیلد  نیمه  هب  دنتسین ، روما  نیا  لابقتـسا  هب  رـضاح  بلط  تیفاع  دارفا  دراد و  عناوم 

222 هحفص تجاجل .) هّدام  ) كردم نامه  یقرواپ 1 - دنوش .

حودمم مومذم و  بّصعت  3 ـ

رد بّصعت  هژاو  ًابلاغ  دنچره  دنراد  حودـمم  هخاش  مومذـم و  هخاش  هک  دنتـسه  مه  هب  کیدزن  موهفم  هس  دـیلقت »  » و ّتیمح »  » و بّصعت » »
نامه نیا  و  تسا ، مومذم  بّصعت  دشاب  یقطنم  ریغ  تسردان و  روما  هب  ناسنا  یگتـسباو  رگا  یّلک  روط  هب  دور . یم  راک  هب  مومذم  شخب 

زا هدنزاس و  دیفم و  تبثم و  روما  هب  یگتـسباو  رگا  و  تسا ، هدش  دای  ّتیلهاج » بّصعت   » ناونع هب  نآ  زا  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ 
یم هراشا  هغالبلا  جـهن  زا  هعـصاق  هبطخ  رد  تمـسق  ود  ره  هب  نانمؤمریما  ماما  تسا . حودـمم  تبثم و  بّصعت  دـشاب  یهاـگآ  ملع و  يور 

ِِملْـسُْملا ِیف  ُنوُکَت  ُۀَّیِمَْحلا  َْکِلت  اَمَّنِاَف  ِۀَِّیلِهاَْجلا ، ِداَقْحَا  َو  ِۀَِّیبَصَْعلا ، ِناَرِین  ْنِم  ْمُِکبُوُلق  ِیف  َنَمَک  اَم  اُوئِفْطَاَف  : » دـیوگ یم  اج  کی  رد  دـیامرف :
، تسا هدـش  ناـهنپ  امـش  بلق  رد  هک  ار  ّتیلهاـج  ياـه  هنیک  بّصعت و  ياـه  هرارـش  ِِهتاَـثَفَن ; َو  ِِهتاَـغََزن  َو  ِِهتاَوََـخن  َو  ِناَْـطیَّشلا  ِتاَرَطَخ  ْنِم 
رد و  ( 1 «.) تسا ناطیـش  ياه  هسوسو  داسف و  اه و  یهاوخدوخ  تائاقلا و  زا  ناملـسم  رد  اوران  بّصعت  توخن و  نیا  هک  دـیزاس  شوماخ 

ِۀَِّیبَصَْعلا َنِم  َّدـُبَال  َناَک  ْنِاَف  : » دـیامرف یم  يرگید  ياج  رد  تسا  تجاجل  بّصعت و  رورغ و  ربک و  ندـیبوکرب  نآ  ساـسا  هک  هبطخ  نیمه 
... ِبَرَْعلا ِتاَتُوُیب  ْنِم  ُءاَدَـجُّنلا  َو  ُءاَدَـجُمْلَا  اَـهِیف  ْتَلَـضاَفَت  ِیتَّلا  ِرُومُْـالا  ِنِساَـحَم  َو  ِلاَْـعفالا ، ِدـِماَحَم  َو  ِلاَـصِْخلا ، ِمِراَـکَِمل  ْمُُکبُّصَعَت  ْنُکَْیلَف 
... ; ِیْغَْبلا ِنَع  ِّفَْکلا  َو  ِلْضَْفلِاب ، ِذْخالا  َو  ِْربِْکِلل ، ِۀَیِـصْعَْملا  َو  ِِّرْبِلل ، ِۀَـعاَّطلا  َو  ِماَمِّذـلِاب ، ِءاَفَْولا  َو  ِراَوِْجِلل ، ِْظفِْحلا  َنِم  ِدْـمَْحلا ، ِلَالِِخل  اُوبَّصَعَتَف 
اب دارفا  هک  يروما  لامعا و  و  بوخ ، ياهراک  وکین ، لاـعفا  هدیدنـسپ ، قـالخا  رد  ار  دوخ  بّصعت  دـشاب ، راـک  رد  یبّصعت  تسا  رارق  رگا 
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قوقح ظفح  نوچمه  شزرا  اب  تافص  ظفح  هار  رد  امش  بّصعت  دیهد ... رارق  دنتشاد  برع  هتسجرب ) ) ياه نادناخ  زا  عاجش  ّتیـصخش و 
، هغالبلا جهن  یقرواپ 1 - ( 1 «!) دشاب متس  زا  يراددوخ  ششخب و  دوج و  ّربکت ، زا  یچیپرـس  اهیکین ، زا  تعاطا  دهع ، هب  يافو  ناگیاسمه ،
و هدوـمرف ، هراـشا  هبطخ  نیا  رد  بّصعت »  » هخاـش ود  ره  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما بیترت  نـیا  هـب   223 هحفص اـت 23 . دـنب 22  زا  هبطخ 192 

یم نینچ  هداد  رارق  رگیدـکی  ربارب  رد  ار  هخاش  ود  ره  تسا ، هنوگچ  ّتیبصع  هک  لاؤس  نیا  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) داّجـس ماما  شدـنزرف 
ُهَمُْوق ُلُجَّرلا  َّبُِحی  ْنَا  ِۀَِّیبَصَْعلا  َنِم  َْسَیل  َو  نیِرِخآ ! مْوَق  ِراَیِخ  ْنِم  ًاْریَخ  ِهِمْوَق  َراَرَش  ُلُجَّرلا  َيرَی  ْنَا  اَُهبِحاَص  اَْهیَلَع  ُِمثْأَی  ِیتَّلا  ُۀِّیبَصَْعلَا  : » دیامرف

زا ار  دوخ  هفیاط  نادـب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هانگ  بکترم  نآ  هدـنراد  هک  یبّصعت  ِْملُّظلا ; یَلَع  ُهَمُْوق  َنیُِعی  ْنَا  ِۀـِّیبَصَْعلا  َنِم  ْنَِکل  َو 
دوخ هفیاط  هب  ناـسنا  هک  تسین  نیا  بّصعت  یلو  درمـشب ) مّدـقم  ناـکین  رب  ار  نادـب  بّصعت  رطاـخ  هب  (و  دـنادب رتهب  رگید  فیاوط  ناـکین 

نآ ات  هفیاط  موق و  هب  یگتسباو  ثیدح  نیا  قباطم  ( 2 «.) دهد يرای  ناشملظ  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  بّصعت  دشاب  هتـشاد  ّتبحم  هقالع و 
ماجنا هب  ار  وا  اهنت  هن  یگتـسباو  نیا  هک  ارچ  تسین ، هدیهوکن  دـهد  يرای  ار  نانآ  ریخ  ياهراک  رد  دـشاب و  هتـشاد  هقالع  اهنآ  هب  هک  ّدـح 

رطاخ هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  هدیهوکن  بّصعت  تسا ، هدومن  هدنزاس  زیمآ و  ّتبحم  ياهدـنویپ  هب  قیوشت  هکلب  هدرکن ، توعد  یفالخ  راک 
ثیدح رد  درمـشب . مّدقم  هتـسباو  ریغ  ناکین  رب  ار  هتـسباو  نادب  یّتح  دراذگب و  اپ  ریز  ار  تلادع  قح و  نآ  دننام  یموق و  ياه  یگتـسباو 

ِیف ِِّیبَّنِلل  ًابَـضَغ  َمَلْـسَا  َنیِح  َکـِلَذ  َو  ِِبلِّطُْملاِدـْبَع ، ِْنبا  ِةَزْمَح  ِۀَّیِمَح  ُْریَغ  ٌۀَّیِمَح  َۀَّنَْجلا  ِلُخْدَـی  َْمل  : » میناوـخ یم  ترـضح  ناـمه  زا  يرگید 
و ( 4) بلّطملادبع نب  ةزمح  بّصعت  زج  دوش  یمن  تشهب  دراو  یبّصعت  چیه  هلآو ;) هیلع  هللا  یلص  ) ِّیبّنلا یَلَع  َیِْقُلا  يِذَّلا  ( 3) َالِّسلا ِثیِدَح 

ترـضح نآ  رب  هک  یناویح  ناد  هچب  تهج ) زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هب  یمارتحا  یب  ) رطاـخ هب  دروآ و  مالـسا  هک  دوب  یناـمز  نیا 
دنب هبطخ 192 ، هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 - ( 1 («.) دش اریذپ  ار  مالسا  تفاتش و  ترـضح  نآ  يرای  هب  (و  تشگ نیگمـشخ  دوب  هدش  هدنکف 

رد بّصعت  ندـش  دراو  زا  روظنم  - 4 ناوـیح . ناد  هچب  - 3 ثیدح 7 .) ۀّیبصعلا ، باب  هحفص 308( دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2 ات 79 .  76
لباـقم رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  عاـفد  رد  هزمح  بّصعت  تسا  یهیدـب   224 هحفـص تسا . نآ  بحاص  ندش  دراو  تشهب ،

هب ( مالـسلا هیلع  ) هزمح رگا  تسا ، حودـمم  بّصعت  نیا  و  دوبن ، تلادـع  قح و  زا  عاـفد  زج  يزیچ  قـطنم  یب  نیگنن و  فیثـک و  ناکرـشم 
. دوب مومذم  داد  یم  ماجنا  تلادع  قح و  فالخ  رب  يزیچ  بّصعت  رطاخ 

هناروکروک هدنزاس و  دیلقت  4 ـ

یم رّوصت  مسق  راهچ  دـیلقت  يارب  رت  قیقد  ریبعت  هب  و  یفنم ، هخاـش  و  تبثم ، هخاـش  تسا : هخاـش  ود  ياراد  بّصعت »  » دـننامه زین  دـیلقت » »
زا هتـسب  شوگ  مشچ و  نادان  یهورگ  هک  تسا  لهاج » زا  لهاج  دـیلقت   » تسخن تبثم . نآ  مسق  کی  تسا و  یفنم  نآ  مسق  هس  هک  دوش 

نآرق تایآ  رد  هک  تسا  دیلقت  هنوگ  نیا  دندرگ ، اریذپ  ار  نانآ  طلغ  ياه  ّتنـس  موسر و  تاداقتعا و  دننک و  ّتیعبت  يرگید  نادان  هورگ 
موق هب  یموق  زا  تافارخ  لاقتنا  ببـس  دوش و  یم  بوسحم  نآ  راثآ  زا  هاگ  بّصعت و  تجاجل و  بابـسا  زا  هدـش و  تّمذـم  نآ  زا  ًادـیدش 

دشاب و یم  دیلقت  عون  نیرتدـب  هک  تسا  لهاج » زا  ملاع  دـیلقت   » مّود تسا . قح  يوس  هب  نایعاد  یهلا و  يایبنا  ربارب  رد  نداتـسیا  و  رگید ،
نالهاج لابند  هب  هتـسب  شوگ  مشچ و  هتخاس و  اـهر  ار  دوخ  ملع  بّصعت ، لاـگنچ  رد  ندـش  راـتفرگ  رطاـخ  هب  یهاـگآ  ناـسنا  هکنیا  نآ 

تسا رگید » ملاع  زا  ملاع  دیلقت   » مّوس تسا . لهاج  زا  ملاع  دیلقت  یعون  ماوع  ربارب  رد  موق  نادنمشناد  میلست  یگدز و  ماوع  هلئـسم  دتفیب .
هب هتـسب  شوگ  مشچ و  دـهدن و  دوخ  هب  ار  لئاسم  زا  یـضعب  هراب  رد  قیقحت  یـسررب و  ثحب و  تمحز  هاـگآ ، ناـسنا  هک  تروص  نیا  هب 
ره نادنمـشناد  املع و  رب  اریز  تسین ، مّود  لّوا و  مسق  دننام  دنچ  ره  تسا ، هدیهوکن  زین  دـیلقت  نیا  هک  تسا  نشور  دـتفیب ، یملاع  لابند 

نیمه هب  دنوشن ، میلـست  هناروکروک  دیلقت  ربارب  رد  یملع  ياه  هیامرـس  نتـشاد  اب  دـنزادرپب و  لئاسم  یـسررب  قیقحت و  هب  تسا  مزال  تّما 
هتـشون داهتجا  ياه  هزاجا  رد  هک  یفورعم  ياهریبعت  زا  یکی  و  تسا ، مارح  دهتجم  رب  ندرک  دـیلقت  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  هقف  رد  لیلد 
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رد الثم  هک  بلق  صّصختم  بیبط  دننام  ) دشاب ادج  مه  زا  ملاع  ود  نآ  یصّصخت  هتشر  هکنیا  رگم  دشاب ، یم  دیلقتلا » هیلع  مرحی   » دوش یم 
ود ره  عقاو  رد  هک  دنک  یم  عوجر  دوخ  داتسا  هب  هک  یصّصختم  ای  و  دننک ) یم  هعجارم  یکشزپ  مشچ  ناصّـصختم  هب  دوخ  مشچ  يرامیب 

دیلقت  » مراهچ عون   225 هحفص هحفص 308 . دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 - دـش . دـهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  تسا  مراهچ  مسق  لـیبق  زا 
هچنآ رگید  ریبعت  هب  زاب  و  نف ، ره  نیصّصختم  هب  نیصّصختم  ریغ  هعجارم  رگید  ریبعت  هب  و  تسوا ، ملع  هب  طوبرم  هچنآ  رد  ملاع » زا  لهاج 

يرامیب رد  ءاّبطا  هب  نارامیب  هعجارم  دننام  تسرد  ) دـنک لمع  نآ  هب  دریگارف و  دـننآ  هربخ  لها  هاگآ و  هک  یناسک  زا  دـناد  یمن  ناسنا  ار 
عیسو يّدح  هب  اهشناد  نونف و  مولع و  هکنیا : حیضوت  دهد . یم  لیکشت  ار  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  هیاپ  هلئـسم  نیا  فلتخم ) ياه 

ام رـصع  رد  هدوب و  نینچ  ماّیالا  میدق  زا  دشاب ، عالّطا  لها  رظن و  بحاص  اهنآ  همه  رد  دـناوت  یمن  زگره  ناسنا  کی  هک  تسا  هدرتسگ  و 
یمن ناسنا  کی  یّتح  هک  اجنآ  ات  تسا  رتراکـشآ  رترهاظ و  هلئـسم  نیا  هدش  میـسقت  يا  هتفرـشیپ  دّدـعتم و  رایـسب  ياه  هخاش  هب  مولع  هک 

زج يا  هراچ  لاح  نیا  اب  رگید . ياه  هتـشر  هب  دسر  هچ  ات  دـشاب ، رظن  بحاص  نامتخاس  هار و  ای  یکـشزپ  ياه  هتـشر  مامت  رد  الثم  دـناوت 
ّتیمـسر هب  ناهج  يالقع  مامت  يوس  زا  هک  تسا  مّلـسم  لصا  کی  نیا  دـننک ، هعجارم  هتـشر  ره  ناـهاگآ  هب  هاـگآان  دارفا  هک  تسین  نیا 

ینید مولع  یقالخا و  يونعم و  لئاسم  رد  دوش . یم  یعامتجا  ياهدنویپ  مامت  یگدیشاپ  مه  زا  ببـس  نآ  ندرک  اهر  تسا و  هدش  هتخانش 
نیا زا  یضعب  دنـشاب ، رظن  بحاص  یمالـسا  مولع  ياه  هتـشر  همه  رد  مدرم  همه  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  زگره  تسا ، هنوگ  نیمه  زین 

226 هحفص هقف .) ملع  دننام  ) دراد رتشیب  یسررب  ثحب و  هب  جایتحا  زین  لاس  هاجنپ  زا  دعب  هک  تسا  هدرتسگ  عیـسو و  يا  هزادنا  هب  اه  هتـشر 
ياـه هیاـپ  هک  نید  لوصا  دروم  رد  هّتبلا  یلو  دـننک . هعجارم  مولع  نیا  ناـهاگآ  هب  دراو  ریغ  دارفا  زین  مولع  هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط 

هب دوخ  مهف  رکف و  اب  بسانتم  یلیلد  دیاب  دنک  قیقحت  نآ  هراب  رد  دناوت  یم  شلاح  روخارف  هب  سک  ره  دهد و  یم  لیکشت  ار  نید  یلـصا 
هدیهوکن مومذم و  دیلقت  مسق  نیا  لاح  ره  هب  تخانـش . لیلد  يور  زا  ار  نآ  درک و  قیقحت  دیاب  تسین ، زیاج  نآ  رد  دیلقت  و  دروآ ، تسد 

ْنِا ِرْکِّذلا  َلْهَا  اُولَئْـساَف  ... قادـصم هکلب  تسین  ( 1) َنوُدَـتْقُم ْمِهِراَثآ  یَلَع  اَّنِا  َو  ۀَُّما  یَلَع  اَنَئَابآ  اَنْدَـجَو  اَّنِا  ... قادـصم نیا  دوش ، یمن  باـسح 
. درادن هلئسم  نیا  اب  یطابترا  تسا ، هناروکروک  دیلقت  تجاجل و  ببس  هک  مومذم  بّصعت  تسا . ( 2) َنوُمَْلعَتَال ُْمْتنُک 

نامرد قرط  5 ـ 

هّجوت اب  و  تسا ، نآ  ندرب  نیب  زا  اه و  هشیر  اه و  هزیگنا  هب  هّجوت  لّوا  هجرد  رد  یقالخا  لیاذر  ریاس  دـننام  یقـالخا  هلیذر  نیا  جـالع  هار 
زا يارب  تسا ، يرکف  یعاـمتجا و  ياوزنا  و  یگدز ، ّتیـصخش  گـنهرف ، حطـس  ندوـب  نییاـپ  یطارفا ، تاذ  ّبح  بّصعت ، هشیر  هکنیا  هب 

تاذ ّبح  دنزیمایب ، یعامتجا  فلتخم  ياه  هورگ  رگید و  للم  ماوقا و  اب  دور ، الاب  دارفا  یهاگآ  حطـس  دیاب  هلیذر  تفـص  نیا  ندرب  نایم 
ياهدـیلقت تجاجل و  بّصعت و  ياه  هیاـپ  اـت  دوش  هدـیچرب  اـهنآ  ناـیم  زا  یگلیبق  یموق و  راـبنایز  ياهـشیارگ  و  ددرگ ، لیدـعت  اـهنآ  رد 

نیا ندرب  نایم  زا  يارب  يرگید  لماع  دوخ  نیا  هک  دوش ، هّجوت  نآ  رابنایز  ياهدـمایپ  راثآ و  هب  دـیاب  نینچمه  دوش . هدـیچرب  هناروکروک 
كرد زا  ار  وا  دزادنا و  یم  وا  لقع  رکف و  رب  يا  هدرپ  تجاجل ، بّصعت و  هک  دشاب  هتـشاد  هّجوت  ناسنا  هک  یماگنه  تسا . یقالخا  هلیذر 

یم اهنآ  نایم  رد  ار  فالتخا  قافن و  رذـب  و  دـنک ، یم  هراپ  يرـشب  هعماج  رد  ار  داّحتا  تدـحو و  ياهدـنویپ  زین  و  دراد ، یمزاـب  حـیحص 
نیقی هب  دناشک ، یم  تسا  هتـشادن  ار  نآ  راظتنا  زگره  هک  ییاه  هاگترپ  هب  ار  وا  هاگ  یّتح  و  ددرگ ، یم  اهناسنا  جـنر  درد و  هیام  و  دـشاپ ،

تداعـس و هارهاـش  هب  كاـنرطخ  ياـه  ههاریب  زا  و  دروآ ، یم  نییاـپ  تجاـجل  بّـصعت و  شکرـس  بـکرم  زا  ار  وا  روـما ، نـیا  هـب  هّجوـت 
رییغت یقـالخا  لـیاذر  ناـمرد  قرط  زا  رگید  یکی   227 هحفص . 43 لحن ، - 2 . 23 فرخز ، یقرواـپ 1 - ددرگ . یم  نومنهر  یتخبـشوخ 
ياراد هک  یسک  الثم  مینک : تیاده  تبثم  ياهشخب  هب  یفنم  ياهشخب  زا  ار  اه  هزیگنا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  نآ  ياوتحم  ضیوعت  لکش و 

. میزاس هّجوتم  تبثم  روما  هب  ار  وا  بّصعت  میناریمب ، وا  رد  ار  بّصعت  هزیگنا  هکنیا  ياج  هب  تسا ، یتسردان  لئاسم  هب  تبسن  دیدش  بّصعت 
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تـسه انب  رگا  : » دـیامرف یم  هک  میدـناوخ  هعـصاق  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ینارون  نانخـس  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
تـسانب رگا  ینعی  ( 1 «.) دـشاب روما  نساحم  لاعفا و  دـماحم  قـالخا و  مراـکم  رطاـخ  هب  امـش  بّصعت  دـینک  یعـس  دیـشاب  هتـشاد  بّصعت 

. دیهد رارق  یقالخا  لیاضف  هب  تبسن  ار  یگتسباو  نیا  دیشاب  هتشاد  يزیچ  هب  تبسن  رارصا  اب  مأوت  یگتسباو 

قح ربارب  رد  میلست  6 ـ 

ینعی دوش ، یم  بوسحم  یقـالخا  ّمهم  لـیاضف  زا  هک  تسا  قح  ربارب  رد  میلـست  هناروـکروک » دـیلقت   » و جاـجل »  » و بّصعت »  » لـباقم هطقن 
نیا ددرگ . اریذـپ  زاـب  شوغآ  اـب  ار  نآ  دوش و  میلـست  نآ  ربارب  رد  دـنیبب ، دارفا  نیرتکچوک  نیرترود و  یّتح  سکره ، دزن  ار  قح  ناـسنا 

یقالخا تلیضف  نیا  تسا . میقتسم  طارـص  رد  نداهن  ماگ  اه و  یهارمگ  زا  زیهرپ  ناسنا و  شناد  ملع و  تفرـشیپ  ببـس  یقالخا  تلیـضف 
یهورگ ياهـشیارگ  یموق و  دولآ  بّصعت  ياـه  یگتـسباو  زا  دـنرود و  یطارفا  تاذ  ّبح  زا  هک  یناـسک  ناـحلاص و  ناـنمؤم و  يارب  زج 

و حور ، رکف و  تمالـس  نامیا ، هناشن  قح  ربارب  رد  میلـست   228 هحفص هبطخ 192 . هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 - دوش . یمن  لصاح  دـنرانکرب 
َکِّبَر َو  َالَف  : » دیامرف یم  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  هب  باطخ  دیجم  نآرق  تسا . سفن  بیذهت  گنهرف و  حطـس  ندوب  الاب 

اهنآ هک  دنگوس  تراگدرورپ  هب  ًامِیلْسَت ; اوُمِّلَُسی  َو  َْتیَضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَا  ِیف  اوُدِجَیَال  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  اَمِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤیَال 
دـننکن و یتحاراـن  ساـسحا  دوخ  لد  رد  وت  يرواد  زا  سپـس  دـنبلط و  يرواد  هب  ار  وت  ناـشتافالتخا ، رد  هکنیا  رگم  دوب  دـنهاوخن  نمؤـم 

ْنِم ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَا  ًاْرمَا  ُُهلوُسَر  َو  ُهللا  یَـضَق  اَذِا  ۀَـنِمُْؤم  َو َال  نِمْؤُِمل  َناَک  اَم  َو  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  ( 1 «!) دنشاب میلست  الماک 
هتـشاد ادخ ) نامرف  ربارب  رد  ) يرایتخا دـننادب  مزال  ار  يرما  شربمایپ  ادـخ و  هک  یماگنه  دـنرادن  قح  ینامیا  اب  نز  درم و  چـیه  ... ْمِهِْرمَا ;
لباـقم هطقن  هک  قح  ربارب  رد  میلـست  یکی  دوش ، یم  لامعتـسا  ینعم  ود  هب  یقـالخا ـ  تلیـضف  کـی  ناونع  هب  میلـست ـ  هّتبلا  ( 2 ...«.) دنشاب

ییاضران و ضارتعا و  ربارب  رد  وا ، ياه  هتـساوخ  یهلا و  ردق  اضق و  ربارب  رد  میلـست  رگید  تسا و  هناروکروک  دیلقت  تجاجل و  بّصعت و 
یقرواپ 1- دـمآ . دـهاوخ  میلـست » اضر و   » ثحب رد  ادـخ  تساوخ  هب  مّود  ینعم  تسا و  لّوا  ینعم  اجنیا  رد  اـم  ثحب  عوضوم  يرکـشان .

.36 بازحا ، - 2 . 65 ءاسن ،

تعاجش نبُج و  10و11 .

هراشا

داب رب  ار  وا  هّوقلاب  لعفلاب و  ياهورین  دـشاب ، یم  اهناسنا  یگداتفا  بقع  ینوبز و  ّتلذ و  هیام  هک  تساـجیب  سرت  یقـالخا  لـیاذر  زا  رگید 
نیرت یـساسا  يزوریپ و  دیلک  نیرتمهم  هک  تسا  تماهـش  تعاجـش و  نآ  لباقم  هطقن  دزاس . یم  ّطلـسم  ناسنا  رب  ار  نمـشد  و  دهد ، یم 
شقن تعاجش  یملع ، ثحابم  یّتح  عامتجا و  تسایس و  ياه  نادیم  رد  هک  گنج  نادیم  رد  اهنت  هن  تساهناسنا ، تمظع  يدنلبرس و  هیاپ 

راثآ و جـیاتن و  لـماوع و  دـنا و  هتفگ  نخـس  تعاجـش »  » و نبج »  » زا هدرتسگ  روط  هب  قـالخا  ياـملع  لـیلد  نیمه  هب  و  دراد ، ار  يدـیلک 
و لیاضف ، هناگراهچ  ناکرا  زا  یکی  تعاجش  قالخا ، ملع  ناینیشیپ  بتک  رد  دنا . هداد  رارق  یـسررب  لیلحت و  دروم  ار  کی  ره  ياهدمایپ 

نایامن یبوخ  هب  تعاجـش  رهاظم  اـهنآ  نیتسار  ناوریپ  و  گرزب ، ياـیبنا  خـیرات  رد  تسا . هدـش  هدرمـش  هناـگراهچ  لـیاذر  زا  یکی  سرت 
دیجم نآرق  هب  هراشا  نیا  اـب   230 هحفص اهناسنا . همه  يارب  یبوخ  قشمرـس  دندوب و  تعاجـش  تمواقم و  ياه  هروطـسا  اهنآ  يرآ  تسا ،

ياج ياج  رد  و  تایآ ، يال  هبال  رد  ار  یقالخا  هلیذر  نآ  سرت ، تلـصخ  موش  رهاظم  یقالخا و  تلیـضف  نیا  ياه  هولج  میدرگ و  یمزاب 
اَّنُک َو  ُْلبَق  ْنِم  ُهَدْشُر  َِمیهاَْربِا  اَْنیَتآ  ْدََقل  َو  میناوخ : یم  نینچ  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ناتـساد  رد  1 ـ میهد : یم  رارق  یسررب  دروم  دیجم  نآرق 
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لَالَض ِیف  ْمُُکئَابآ  َو  ُْمْتنَا  ُْمْتنُک  ْدََقل  َلاَق  َنیِِدباَع  اََهل  اَنَئَابآ  اَنْدَجَو  اُولاَق  َنوُفِکاَع  اََهل  ُْمْتنَا  ِیتَّلا  ُلِیثاَمتَّلا  ِهِذَه  اَم  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَِال  َلاَق  ْذِا  َنیِِملاَع  ِِهب 
ِهللااَت َو  َنیِدِـهاَّشلا  َنِم  ْمُِکلَذ  یَلَع  اَنَا  َو  َّنُهَرَطَف  يِذَّلا  ِضْرالا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ُّبَر  ْمُکُّبَر  َْلب  َلاَق  َنِیبِعّاللا  َنِم  َْتنَا  ْمَا  ِّقَْحلِاب  اَـنَْتئِجَا  اُولاَـق  نِیبُم 

یسوم دروم  رد  2 ـ ات 58 )  51 تایآ ، ءایبنا هروس   ) َنوُعِجْرَی ِْهَیِلا  ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  ًارِیبَک  ِّالا  ًاذاَذُج  ْمُهَلَعَجَف  َنیِِربْدُم  اوُّلَُوت  ْنَا  َدَْعب  ْمُکَماَنْصَا  َّنَدیِکََال 
تولاط و موق  هرابرد  3 ـ ( 10 هیآ ، لمن هروس   ) َنُولَسْرُْملا َّيََدل  ُفاَخَیَال  یِّنِا  ْفََختَال  یَسُوم  اَی  : ... میناوخ یم  نینچ  مالسلا ) هیلع  ) نارمع نب 

َنوُّنُظَی َنیِذَّلا  َلاَق  ِهِدُونُج  َو  َتُولاَِجب  َمْوَْیلا  اََنل  َۀَـقاَط  اُولاَق َال  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َوُه  ُهَزَواَج  اَّمَلَف  : ... میناوخ یم  نینچ  شموق  عاجـش  نازابرس 
َو ًاْربَص  اَْنیَلَع  ْغِْرفَا  اَنَّبَر  اُولاَق  ِهِدُونُج  َو  َتُولاَِجل  اوُزََرب  اََّمل  َو  َنیِِرباَّصلا  َعَم  ُهللا  َو  ِهللا  ِنْذِاـِب  َةَرِیثَک  ًۀَِـئف  ْتَبَلَغ  ۀَـلِیلَق  ۀَِـئف  ْنِم  ْمَک  ِهللا  اُوقَـالُم  ْمُهَّنَا 
و هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  ناراـی  دروم  رد  4 ـ و 250 ) تاـیآ 249  ، هرقب هروس   ) َنیِرفاَْـکلا ِمْوَْـقلا  یَلَع  اَنْرُْـصنا  َو  اَنَماَدـْقَا  ْتِّبَث 

ُنِذْأَتْـسَی َو  اوُعِجْراَف  ْمَُکل  َماَقُم  َبِْرثَی َال  َلْهَا  اَی  ْمُْهنِم  ٌۀَِـفئاَط  َْتلاَق  ْذِا  َو  میناوخ : یم  نینچ  زین  وسرت  نیغورد  نایعّدـم  ناـمیا و  اـب  ناـعاجش 
َو ُهللا  اَنَدَـعَو  اَم  اَذَـه  اُولاَق  َباَزْحالا  َنُونِمْؤُْملا  َيأَر  اََّمل  َو  ًاراَِرف *  ّـِالا  َنوُدـیُِری  ْنِا  ةَرْوَِعب  َیِه  اَـم  َو  ٌةَرْوَع  اَـنَتُوُیب  َّنِا  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا  ُمُْهنِم  ٌقیِرَف 

نیمه رد  رگید  ياــج  رد  و  231 5 ـ  هحفص 13و22 ) تایآ ، بازحا هروس   ) ًامِیلْـسَت َو  ًاـناَمِیا  ّـِالا  ْمُهَداَز  اَـم  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهللا  َقَدَـص  َو  ُُهلوُسَر 
اَّنِا اوُصَّبَرَتَف  اَنیِْدیَِاب  َْوا  ِهِدـْنِع  ْنِم  باَذَِـعب  ُهللا  ُمُکَبیُِـصی  ْنَا  ْمُِکب  ُصَّبَرَتَن  ُنَْحن  َو  ِْنیَیَنْـسُْحلا  يَدِْـحا  ِّالا  اَِنب  َنوُصَّبََرت  ْلَه  ُْلق  تسا : هدـمآ  هنیمز 

َساَّنلا َّنِا  ُساَّنلا  ُمَُهل  َلاَق  َنیِذَّلَا  دیامرف : یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارای  زا  یهورگ  هرابرد  6 ـ  ( 52 هیآ ، هبوت هروس   ) َنوُصِّبَرَتُم ْمُکَعَم 
ُْمْتنُک ْنِا  ِنُوفاَخ  َو  ْمُهُوفاََختَالَف  ُهَئاَِیلْوَا  ُفِّوَُخی  ُناَْطیَّشلا  ُمُِکلَذ  اَمَّنِا  ُلیِکَْولا  َمِْعن  َو  ُهللا  اَُنبْسَح  اُولاَق  َو  ًاناَمِیا  ْمُهَداَزَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَق 
هروس  ) ًابیِـسَح ِهللاِاب  یَفَک  َو  َهللا  َِّالا  ًادَـحَا  َنْوَشْخَیَال  َو  ُهَنْوَشْخَی  َو  ِهللا  ِتَالاَسِر  َنوُغِّلَُبی  َنیِذَّلَا  7 ـ 173و175 ) تایآ ، نارمع لآ  هروس   ) َنِینِمُْؤم

(39 هیآ ، بازحا

همجرت

وا موق  و  رزآ ) ) شردپ هب  هک  ماگنه  نآ  میدوب ـ  هاگآ  وا  یگتـسیاش ) ) زا و  میداد ، وا  هب  لبق  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا دشر  هلیـسو  ام  1 ـ
ار اهنآ  هک  میدید  ار  دوخ  ناردپ  ام  : » دنتفگ دینک ـ »!؟ یم  شتـسرپ  ار  اهنآ  هراومه  امـش  هک  تسیچ  حور  یب  ياه  همّـسجم  نیا  : » تفگ

هدروآ ام  يارب  یّقح  بلطم  ایآ  : » دنتفگ دیا ـ »! هدوب  يراکـشآ  یهارمگ  رد  ناتناردپ  مه  امـش و  مه  ًامّلـسم  : » تفگ دـننک ـ » یم  تدابع 
داجیا ار  اهنآ  هک  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  ناـمه  امـش  راـگدرورپ  ما ) هدروآ  قح  ـالماک  : ») تفگ ینک ـ »!؟ یم  یخوش  اـی  يا 

زا هدافتـسا  اب  ) ماجنارـس مشک ـ ! یم  ناتیاهتب  يدوبان  يارب  يا  هشقن  امـش  بایغ  رد  دنگوس  ادخ  هب  و  مناهاوگ ـ ! زا  رما  نیا  رب  نم  هدرک و 
يا 2 ...« ـ دنک .»!) وگزاب  ار  قیاقح  وا  (و  دنیایب وا  غارـس  دـیاش  ات  درک  هعطق  هعطق  ار  ناشگرزب ـ  تب  زج  اهنآ ـ  همه  بسانم ) تصرف  کی 

زا (و  دـندوب هدروآ  نامیا  وا  اب  هک  يدارفا  و  تولاط ) ) وا هک  یماـگنه  سپـس  3 ...« ـ دنـسرت !» یمن  نم  دزن  رد  نالوسر  هک  سرتن  یـسوم !
هلباقم ییاناوت  ام  زورما  : » دنتفگ يا ) هّدع  دندش و  تحاران  دوخ  تارفن  یمک  زا  ) دنتـشذگ رهن  نآ  زا  دندمآ ) رد  هب  ملاس  شیامزآ ، هتوب 

هچ : » دنتفگ دنتشاد ) نامیا  زیخاتسر  زور  هب  (و  درک دنهاوخ  تاقالم  ار  ادخ  دنتسناد  یم  هک  اهنآ  اّما  میرادن » ار  وا  نایهاپس  و  تولاج »  » اب
و تسا ـ » ناگدننک ) تماقتـسا  (و  نارباص اب  دنوادخ  و  دندش ! زوریپ  یمیظع  ياههورگ  رب  ادخ ، نامرف  هب  هک  یکچوک  ياههورگ  رایـسب 
ار ام  ياهمدق  و  زیرب ! ام  رب  ار  تماقتسا  ییابیکش و  هنامیپ  اراگدرورپ ! : » دنتفگ دنتفرگ  رارق  وا  نایهاپـس  و  تولاج »  » ربارب رد  هک  یماگنه 
( ناقفانم ) اهنآ زا  یهورگ  هک  ار  یناـمز  دـیروآ  رطاـخ  هب  زین ) و( 232 4 ـ هحفـص نادرگب !» زوریپ  نارفاک  ّتیعمج  رب  ار  اـم  و  رادـب ! تباـث 

ربمایپ زا  نانآ  زا  یهورگ  و  دـیدرگزاب »! دوخ  ياه  هناـخ  هب  تسین ، امـش  فّقوت  ياـج  اـجنیا  هنیدـم ! مدرم  يا  برثی ) لـها  يا  : ») دـنتفگ
زا ) دنتـساوخ یم  طقف  اهنآ  دوبن ، ظافح  یب  هک  یلاح  رد  تسا »! ظافح  یب  ام  ياـه  هناـخ  : » دـنتفگ یم  دنتـساوخ و  یم  تشگزاـب  هزاـجا 

ادخ و هداد و  هدعو  ام  هب  شلوسر  ادـخ و  هک  تسا  نامه  نیا  : » دـنتفگ دـندید  ار  بازحا  رکـشل  یتقو  نانمؤم  اّما ) ( ـ  دـننک رارف  گنج )
راـظتنا ار  یکین  ود  زا  یکی  زج  اـم  هراـبرد  اـیآ  وگب  5 ـ  دوزفین . ناـنآ  میلـست  ناـمیا و  رب  زج  عوضوم  نیا  و  دـنا »! هتفگ  تسار  شلوـسر 
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نآ رد  ) شدوخ يوس  زا  يا  هّدع  دـنوادخ ، هک  میراد  راظتنا  ام  یلو  میـشون ) یم  تداهـش  تبرـش  ای  میوش و  یم  زوریپ  امـش  رب  ای  ) دـیراد
یم راظتنا  امش  اب  مه  ام  دیـشکب  راظتنا  امـش  تسا  نینچ  هک  نونکا  دیوش ) تازاجم  ) ام تسد  هب  ناهج ) نیا  رد  ) ای دناسرب  امـش  هب  ناهج )
اهنآ زا  دـنا ، هدرک  عامتجا  امـش  هب ) هلمح  ) يارب نمـشد ) رکـشل  : ) دـنتفگ اـهنآ  هب  مدرم  زا ) یـضعب  ) هک دـندوب  یناـسک  اـهنیا  6 ـ  میشک !

ناوریپ هک  تسا  ناطیـش  طقف  نیا  تسام ـ  یماح  نیرتهب  وا  تسا و  یفاک  ار  ام  ادخ  دـنتفگ : دوزفا و  ناشنامیا  رب  نخـس  نیا  اّما  دیـسرتب ،
یناسک نیشیپ ) ناربمایپ  ( ـ 7 دیراد ! نامیا  رگا  دیسرتب  نم  زا  اهنت  و  دیسرتن ! اهنآ  زا  دناسرت ، یم  ساسا ) یب  تاعیاش  نانخـس و  اب  ) ار دوخ 

هک سب  نیمه  دنتـشادن و  همهاو  ادـخ  زج  سک  چـیه  زا  دندیـسرت و  یم  وا  زا  اـهنت ) دـندرک و( یم  یهلا  ياـه  تلاـسر  غـیلبت  هک  دـندوب 
233 هحفص تسا . اهنآ ) لامعا  هدنهد  شاداپ  (و  رگباسح دنوادخ 

يدنب عمج  ریسفت و 

دنتسین وسرت  ادخ  ناربمایپ 

لوا تمسق 

هب نشخ  بّصعتم و  جوجل و  ناتـسرپ  تب  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا دیحوت  نامرهق  ریظن  یب  تعاجـش  ثحب  دروم  تایآ  نیتسخن  رد 
رای و نتشادن  ییاهنت و  نیع  رد  یتسرپ  تب  اب  هزرابم  رد  هنوگچ  یهلا ، گرزب  ربمغیپ  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  تسا و  هدش  سکعنم  یبوخ 
. دادـن هار  دوخ  هب  یتسـس  نیرتمک  درک  یم  ینابیتشپ  ار  اـهنآ  تقو  تموکح  هک  كاـنرطخ  نیگمـشخ و  نانمـشد  هوبنا  ربارب  رد  و  رواـی ،

َِمیهاَْربِا اَْنیَتآ  ْدََقل  َو  «، ) میدوب هاگآ  وا  یگتسیاش ) ) زا میداد و  وا  هب  لبق  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا دشر  هلیـسو  ام  : » دیوگ یم  قوف  تایآ 
کـش یب  یلو  دوب ، هداد  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا هب  ار  یهّجوت  نایاش  ياهدادعتـسا  دنوادخ  عقاو  رد  ( 1 (.) َنیِِملاَع ِِهب  اَّنُک  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُهَدْـشُر 

یلـصا لـماع  اـب  هزراـبم  هب  و  درک ، ار  يریگ  هرهب  نیرتـهب  نآ  زا  دوـب  دازآ  اهدادعتـسا  نیا  زا  يریگ  هرهب  رد  هـک  مالـسلا ) هـیلع  ) مـیهاربا
شیومع زا  تسخن  تحارـص ، تردـق و  تّوق و  اب  تسا  هدـمآ  تایآ  نیا  همادا  رد  هکنانچ  تساخرب و  یتسرپ  تب  ینعی  اهناسنا  یتخبدـب 

نیا : » داد باوج  وا  هب  رزآ »  » هک یماگنه  و  تسیچ »!؟ دینک  یم  شتسرپ  هک  ار  یحور  یب  ياه  همّـسجم  نیا  : » تفگ و  درک ، عورـش  رزآ 
درک یمن  رواب  زونه  رزآ » «! » دیدوب يراکشآ  یهارمگ  رد  ناتناکاین  ناردپ و  مه  امـش و  مه  نیقی  هب  تفگ : تسام  ناکاین  ّتنـس  مسر و 

و ینک !؟ یم  یخوـش  اـیآ  دیـسرپ : دزیخرب ، تشاد  ناـهاوخ  همه  نآ  هک  اـهتب  اـب  هزراـبم  هب  يّدـج  روـط  هب  تحارـص  نیا  اـب  میهاربا  هـک 
سپس تسا ... نامسآ  نیمز و  هدننیرفآ  نامه  امش  راگدرورپ  تسا ، يّدج  الماک  بلطم  کی  نیا  تفگ : باوج  رد  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا
اوُّلَوـُت ْنَا  َدـَْعب  ْمُکَماَنْـصَا  َّنَدـیِکََال  ِهللااـَت  َو  !«، ) مـشک یم  امــش  باـیغ  رد  اـهتب  نـیا  يدوباـن  يارب  يا  هـشقن  نـم  دـنگوس  ادـخ  هـب  : » دوزفا

درک هعطق  هعطق  اهنآ  گرزب  تب  زج  ار  اهنآ  همه  بسانم  تصرف  کی  زا  هدافتـسا  اب  درک و  لـمع  دوخ  هتفگ  هب  ماجنارـس  و  ( 2 (.) َنیِِربْدُم
یقرواپ 1- ( 1 (.) َنوُعِجْرَی ِْهَیِلا  ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  ًارِیبَک  ِّالا  ًاذاَذُج  ْمُهَلَعَجَف  دنریگ ( ، تربع  نآ  زا  دندرگ  یم  زاب  نآ  يوس  هب  هک  یماگنه  هب  دیاش 
: دـنا هداد  يداـیز  تـالامتحا  نارّـسفم  تسیچ ؟ هیآ  ریخا  شخب  رد  هیلا »  » ریمـض عـجرم  هکنیا  رد   234 هحفص . 57 ءاـیبنا ، - 2 . 51 ءایبنا ،

نتسکسش ببس  يا  هثداح  هچ  دننک  لاؤس  وا  زا  دندرگرب و  گرزب  تب  يوس  هب  ینعی  ددرگ ، یمرب  مهریبک »  » هب ریمـض  دنا  هتفگ  یـضعب 
ار اهتب  يرابتعا  یب  اجنیا  زا  تسا و  زجاع  نآ  هب  خـساپ  زا  تب  تسا  یعیبط  تسا و  هدـیدرگ  وا  تاجن  ببـس  یلماع  هچ  هدـش و  اهتب  ریاس 

هراب رد  وا  زا  و  دـنیآ ، مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا غارـس  هب  ناتـسرپ  تب  ینعی  ددرگ ، یمزاب  میهاربا »  » هب ریمـض  هکنیا  رگید  لاـمتحا  دـنبایرد .
هیآ موهفم  رد  يریثأت  ْمَُهل  ًارِیبَک  ِّالا  هلمج  تروص  نیا  رد  هّتبلا  ) دـنک وگزاـب  ناـنآ  يارب  ار  قیاـقح  وا  دـننک و  لاؤس  شینکـش  تب  هزیگنا 

لباقم رد  اهتب  ینوبز  فعـض و  هدهاشم  ینعی  ددرگ ، یمرب  لاعتم » دـنوادخ   » هب ریمـض  هکنیا  مّوس  لامتحا  لبق .) ریـسفت  فالخ  هب  درادـن 
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همه زا  و  دراد .) ار  قباـس  لاکـشا  زین  ریـسفت  نیا  ) دـندرگزاب ادـخ  يوس  هب  دـننک و  اـهر  ار  یتسرپ  تب  نییآ  هک  دوش  ببـس  ناـسنا  کـی 
اهنآ ریظن  یب  تعاجـش  مزعلااولوا  ناربمایپ  گرزب  لیاضف  زا  یکی  هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  لاح  ره  هب  تسا . لّوا  ریـسفت  نامه  رت  بساـنم 
هلیذر کـی  هک  سرت  نبج و  زا  دـنداد و  یمن  هار  دوخ  هب  یتسـس  نیرتـمک  ادـخ  هار  رد  و  دندیـسرت ، یمن  ادـخ  ریغ  زا  اـهنآ  تسا ، هدوـب 

رگا کش  یب  دندش . یم  زوریپ  دنداتـسیا و  یم  نانمـشد  هوبنا  ربارب  رد  هنت  کی  لیلد  نیمه  هب  دندوب و  اّربم  كاپ و  تسا  یقالخا  گرزب 
رد دندش . یم  زوریپ  نانمـشد  رب  هن  و  دـندوب ، شیوخ  تلاسر  ماجنا  هب  رداق  هن  زگره  دـش  یم  ّطلـسم  اهنآ  رب  نبج  سرت و  یقالخا  هلیذر 

هداد دوتـسد  وا  هب  دش و  یحو  باطخ  هب  بطاخم  راب  نیتسخن  يارب  هک  اجنآ  تسا ، مالـسلا ) هیلع  ) نارمع نب  یـسوم  بطاخم  هیآ  نیمّود 
سرد نیتسخن  اجنیا  رد  دومن . رارف  درک و  تشحو  یـسوم  دـش ، لیدـبت  یمیظع  رام  هب  یهلا  زاجعا  هب  اصع  و  دـنکفیب ، ار  شیاـصع  دـش 

ُفاَخَیَال یِّنِا  ْفََختَال  یَسُوم  اَی  «! )... دنسرت یمن  نم  دزن  رد  نالوسر  هک  سرتن  یسوم ! يا  : » هک دش  هداد  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم هب  یقالخا 
رـضاح و شکاپ  تاذ  اج  همه  تسادخ و  رـضحم  ملاع  مامت  هکنیا  هب  هّجوت  اب  235 و  هحفص . 58 ءایبنا ، یقرواپ 1 - ( 1 (.) َنُولَسْرُْملا َّيََدل 

فادها يوس  هب  تماهش  تعاجـش و  اب  دننک و  لّکوت  وا  كاپ  تاذ  رب  هکلب  دنـسرتب ، دیابن  اج  چیه  رد  لاح و  چیه  رد  نانمؤم  تسا  رظان 
سرتن و یسوم ! يا  : » دش هتفگ  مالسلا ) هیلع  ) یسوم هب  تسا ، هدمآ  هیآ 31  صصق  هروس  رد  هچنآ  قباطم  دنورب . شیپ  دنراد  هک  یسّدقم 
رد تفایزاب و  ار  دوخ  شمارآ  یهلا  باطخ  نیا  اب  یـسوم  َنِینِمْالا .) َنِم  َکَّنِا  ْفََختَال  َو  ِْلْبقَا  یَـسُوم  اَی  «! ) یناما نما و  رد  وت  هک  ایب  شیپ 

تسد اب  ار  نآ  و  دورب ، شیپ  نآ  يوس  هب  دیاب  هکلب  دسرتب  دیابن  میظع  رام  نآ  زا  اهنت  هن  هکنیا  نآ  دش و  هداد  وا  هب  يرتمهم  روتسد  اجنیا 
هیلع ) یـسوم يارب  راـک  نیا  نیقی  هب  ( 2 (.) َیلوُْالا اَهَتَریِـس  اَهُدیُِعنَـس  ْفََختَال  َو  اَهْذُـخ  َلاَق  ! ) ددرگزاب لوا  تلاـح  هب  اـصع  اـت  دریگب ! دوخ 

رد ار  گرزب  هبرجت  نیا  دـیاب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم يرآ  دـش . زوریپ  نآ  رب  داد و  ماجنا  ار  نآ  یلو  دوب  نیگنـس  ّقاـش و  رایـسب  مالـسلا )
ياصع عقاو  رد  ار  اهنآ  کلم  تموکح و  و  دتسیاب ، ناینوعرف  نوعرف و  نوچمه  يرگید  ياهدژا  ربارب  رد  دناوتب  ات  دریگارف  یهلا  رـضحم 
ریسفت دنک  یم  هلمح  تعرس  اب  هک  کیراب  کچوک و  رام  ینعم  هب  هدمآ  الاب  هیآ  رد  هک  ار  ّناج »  » نارّـسفم زا  يرایـسب  دنک ! دوخ  تسد 

میظع ياهدژا  ینعم  هب  هک  هدـش  نابعث »  » هب ریبعت  تخادـنا  نوعرف  ربارب  رد  ار  اـصع  یـسوم  هک  رگید  ياـج  رد  هک  یلاـح  رد  دـنا ، هدرک 
رد یمیظع  ياهدژا  تروص  هب  ًاجیردـت  دـش و  یکچوک  رام  هب  لّدـبم  راک  زاغآ  رد  اصع  دـنا  هداد  لامتحا  یـضعب  لـیلد  نیمه  هب  تسا ،

یقرواپ 1- درک ! یم  تکرح  کچوک  ياهرام  نوچمه  تعرـس  رظن  زا  یلو  دش ، یمیظع  رام  هب  لّدبم  اصع »  » دنا هتفگ  زین  یـضعب  دمآ !
بطاخم دروم ، جـنپ  رد  هک  تسا  هدـمآ  سرتن ) « ) ْفََختَال  » هلمج راب  ُهن  دـیجم  نآرق  رد  هکنیا  بلاج   236 هحفص . 21 هط ، - 2 . 10 لمن ،

اب دیاب  و  تشاد ، نوعرف  نوچمه  یکانرطخ  گرزب و  رایسب  نمشد  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم هک  تهج  نیا  هب  دیاش  تسا ، نارمع  نب  یـسوم 
يوس زا  هک  يدرم  نامه  تسا  تولاط »  » موق هراب  رد  تایآ  نیا  زا  شخب  نیمّوس  دـش . یم  هدامآ  وا  اب  هزرابم  يارب  یهلا  ياه  باطخ  نیا 

هک یماگنه  وا  دوب . هدش  باختنا  رگدادیب  « تولاج  » اب هزرابم  يارب  لیئارسا  ینب  رکشل  هدنامرف  رادمامز و  ناونع  هب  لیئومشا ) ) نامز ربمایپ 
وسرت نارصنع  تسس  و  دوش ، ادج  هرَسان  زا  هرَـس  ات  داد ، بیترت  دوخ  رکـشل  يارب  ینومزآ  دنک ، مایق  تولاج  اب  هزرابم  يارب  تساوخ  یم 
هلیسو هب  دندوب  هنشت  ًادیدش  هک  یلاح  رد  ار  اهنآ  يرآ  دنوش . هتخانشزاب  دوش ، یم  نارگید  یتسـس  ببـس  رکـشل  کی  رد  اهنآ  دوجو  هک 

. دنتـسه ام  زا  دننک  رت  ییولگ  طقف  دنـشونن و  دـننک و  تمواقم  هک  نانآ  و  تسین ، ام  زا  دـشونب  نآ  زا  سک  ره  تفگ  و  دومزآ ، یبآ  رهن 
عاجـش و یلو  دندنام ، یقاب  یکدنا  هورگ  اهنت  دـندماینرب ، ناحتما  نیا  هدـهع  زا  دـندوب  تمواقم  مک  تسـس و  يدارفا  هک  رکـشل  ّتیرثکا 
هچ هک  نخـس  نیا  اب  هبخن  ناعاجـش  تفرگ ، رارق  تولاج  ربارب  رد  تولاط  رکـشل  هک  یماگنه  : » دیوگ یم  نانآ  هرابرد  نآرق  هک  دنمورین 
ًاْربَص اَْنیَلَع  ْغِْرفَا  اَنَّبَر  : »... دندوزفا سپـس  هداد و  يرادلد  نارگید  هب  دنا  هدش  زوریپ  يریثک  هورگ  رب  ادخ  نامرف  هب  هک  یکدنا  هورگ  رایـسب 

ّتیعمج رب  ار  ام  و  راد ، راوتسا  ار  ام  ياهماگ  زیرورف و  ام  رب  ار  تماقتسا  ربص و  اراگدرورپ ! َِنیِرفاَْکلا ; ِمْوَْقلا  یَلَع  اَنْرُْصنا  َو  اَنَماَْدقَا  ْتِّبَث  َو 
حّلـسم اپ  ات  رـس  میظع و  رکـشل  نآ  رب  ار  ناـنآ  كدـنا  هورگ  نیمه  يدرمیاـپ  تعاجـش و  تکرب  هب  دـنوادخ  ( 1 «!) نادرگ زوریپ  نارفاـک 
نامیالا فیعـض  دارفا  ناقفانم و  زا  یهورگ  نبج  سرت و  زا  نخـس  دعب  تایآ  رد   237 هحفص . 250 هرقب ، یقرواپ 1 - درک . زوریپ  تولاط 
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یم تسخن  تسا . نیتسار  نانمؤم  مدق  تابث  يدرمیاپ و  تعاجـش و  زا  نخـس  زین  و  بازحا ، گنج  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رـصع 
فّقوت ياج  بازحا ) گنج  نادـیم  ) اجنیا هنیدـم ! مدرم  يا  دـنتفگ : ناـقفانم ) ) اـهنآ زا  یهورگ  هک  ار  یناـمز  دـیروایب  رطاـخ  هب  : » دـیامرف

هناخ دنتفگ : یم  دنتـساوخ و  یم  تشگزاب  هزاجا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  نانآ  زا  یهورگ  و  دیدرگزاب ، دوخ  ياه  هناخ  هب  تسین ،
َو «! ) دننک رارف  دنتـساوخ  یم  تشحو ) سرت و  رطاخ  هب  دوب ، هناهب  اهنیا  ) هکلب دوبن  ظافح  نودب  هک  یلاح  رد  تسا ، ظافح  نودـب  ام  ياه 

ِّالا َنوُدیُِری  ْنِا  ةَرْوَِعب  َیِه  اَم  َو  ٌةَرْوَع  اَنَتُوُیب  َّنِا  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا  ُمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُنِذْأَتْـسَی  َو  اوُعِجْراَف  ْمَُکل  َماَقُم  َبِْرثَی َال  َلْهَا  اَی  ْمُْهنِم  ٌۀَِـفئاَط  َْتلاَق  ْذِا 
وسرت تسس و  دارفا  هک  دوب  كانتشحو  اهنآ  دایز  تازیهجت  نمشد و  رکـشل  ینوزف  رطاخ  هب  نانچنآ  بازحا  گنج  نادیم  هّتبلا  ( 1 (.) ًاراَِرف

لد هب  یساره  بازحا  رکشل  هدهاشم  زا  اهنت  هن  نیتسار  نانمؤم   » هدمآ هروس  نیمه  هیآ 22  رد  هکنانچ  یلو  دنتشادن . تمواقم  بات  زگره 
َيأَر اََّمل  َو  «! ) دـش هدوزفا  ناشیدرمیاپ  میلـست و  نامیا و  رب  و  دنتـسناد ، ربمایپ  یهلا و  ياه  هدـعو  قدـص  رب  لیلد  ار  نآ  هکلب  دـندادن ، هار 

یـضعب زا  هکنیا  بلاج  ( 2 (.) ًامِیلْـسَت َو  ًاناَمِیا  ِّالا  ْمُهَداَز  اَم  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهللا  َقَدَـص  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهللا  اَنَدَـعَو  اَـم  اَذَـه  اُولاَـق  َباَزْحـالا  َنُونِمْؤُْملا 
ارچ داد ، ار  هنیدم  هب  تشگزاب  هزاجا  وسرت  نامیالا و  فیعض  دارفا  ناقفانم و  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور 
هیآ رد  لیلد  نیمه  هب  دندیـشاپ ! یم  نارگید  لد  رد  ار  یتسـس  فعـض و  رذب  هکلب  دوبن ، هتخاس  اهنآ  زا  يراک  اهنت  هن  دندنام  یم  رگا  هک 

يوس هب  ) امـش هارمه  اـهنآ  رگا  ... ـالاَبَخ ; ّـِالا  ْمُکوُداَز  اَـم  ْمُکِیف  اوُجَرَخ  َْول  : » میناوخ یم  دارفا  هنوگ  نیا  زا  یعمج  هراـبرد  هبوـت  هروـس   47
ینعم هب  لاَبَخ »  » و لَبَخ »  » هک تشاد  هّجوت  دـیاب  دـندوزفا !» یمن  امـش  رب  يزیچ  دـیدرت ، بارطـضا و  زج  دـندش  یم  جراخ  داـهج ) نادـیم 

تـشحو سرت و  نآ  لماوع  زا  یکی  هک  دوش  یم  لصاح  يریگ  میمـصت  رب  تردق  مدع  لقع و  فعـض  زا  هک  تسا  يدیدرت  بارطـضا و 
238 هحفص . 22 بازحا ، - 2 . 13 بازحا ، یقرواپ 1 - دهدب . تسد  زا  ار  دوخ  يرکف  لداعت  ناسنا  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  دایز 

مود تمسق 

همشچرس نامیا  قطنم  زا  هک  یتعاجش  میوش ، یم  ور  هبور  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارای  تعاجش  زا  يرگید  هرهچ  اب  هیآ  نیمجنپ  رد 
: دور یم  ادخ  يدونشخ  تشهب و  يوس  هب  ود  ره  هک  دنراد  رارق  یهار  ود  رس  رب  دربن  نادیم  رد  هک  دندید  یم  یبوخ  هب  اهنآ  تفرگ ، یم 

مه نآ  هک  نمـشد ، رب  ندش  زوریپ  ندنام و  هدنز  يوس  هب  یهار  تسا و  تداعـس  نآ  تیاهن  هک  دور  یم  شیپ  تداهـش »  » يوس هب  یهار 
نیا رد  راب  ّتلذ  گرم  ای  تسا  تسکـش  هب  موکحم  تروص  ره  رد  نمـشد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا  ترخآ  ایند و  رد  راختفا  ثعاـب 
یمن هار  دوخ  هب  یتسـس  سرت و  زگره  دشاب  هتـشاد  يدـید  كرد و  نینچ  هک  یـسک  تسا  یهیدـب  ترخآ . رد  راگدرورپ  باذـع  ای  ایند 

باَذَِعب ُهللا  ُمُکَبیُِـصی  ْنِا  ْمُِکب  ُصَّبَرَتَن  ُنَْحن  َو  ِْنیَیَنْـسُْحلا  يَدِْحا  ِّالا  اَِنب  َنوُصَّبََرت  ْلَه  ُْلق   ) تسا رانکرب  یقالخا  گرزب  هلیذر  نیا  زا  و  دـهد ،
تعاجش نیمه  ناناملـسم  يزوریپ  یلـصا  لماع  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هتفگ  هب  و  ( 1 (.) َنوُصِّبَرَتُم ْمُکَعَم  اَّنِا  اوُصَّبَرَتَف  اَنیِدـْیَِاب  َْوا  ُهِدـْنِع  ْنِم 

نارواب نید  نیا  تعاجـش  زا  يرگید  هرهچ  اب  هیآ ، نیمـشش  رد  دوب . ِْنیَیَنْـسُْحلا » يَدِْـحا  ِّالا  اَِنب  َنوُصَّبََرت  ْلَه  ُْلق   » قطنم نامیا و  زا  هدـییاز 
ساّسح ياهرگنـس  هک  تسرپایند  دارفا  زا  یهورگ  تلفغ  رثا  رب  ناناملـسم  دـُحا  رد  میناد  یم  میوش : یم  ور  هبور  دـحا  گنج  رد  عاـجش 
خیراوت رد  هچنآ  قبط  و  دمآ ، راب  هب  یناوارف  تاعیاض  و  دـندش ، یتخـس  تسکـش  راتفرگ  دـنتخادرپ  میانغ  عمج  هب  دـندرک و  اهر  ار  دوخ 

قفاوت رگیدکی  اب  دش و  نامیـشپ  دوخ  تشگزاب  زا  هّکم  هار  يانثا  رد  گنج  نادـیم  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  دـنمزوریپ  نمـشد  تسا  هدـمآ 
.52 هبوت ، یقرواپ 1 - دننک . دراو  نیملـسم  رب  ار  ییاهن  هبرـض  دننک و  هدافتـسا  هدمآ  تسد  هب  تصرف  زا  دندرگزاب و  هنیدم  هب  هک  دندرک 

مالسا رکـشل  داد  روتـسد  داد ، جرخ  هب  یّمهم  راکتبا  دش  هاگآ  هلئـسم  نیا  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هک  یماگنه   239 هحفص
تشحو و دش و  عقاو  ّرثؤم  رایـسب  روتـسد  نیا  دنورب . نمـشد  رکـشل  لابقتـسا  هب  دنتـشاد  نت  رب  دُحا  نادـیم  رد  یتحارج  هک  یناسک  یّتح 

هّکم هب  دـننکفاین و  رطخ  هب  دّدـجم  هلمح  اـب  ار  دوخ  یبـسن  يزوریپ  دـنداد ، حـیجرت  هک  يا  هنوـگ  هب  دـنکفا  نمـشد  رکـشل  رد  یبارطـضا 
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اهنآ : » دیامرف یم  دیاتس ، یم  نمشد  زا  ار  اهنآ  سرت  مدع  ناناملـسم و  تعاجـش  و  هدرک ، هراشا  ینعم  نیا  هب  ثحب  دروم  هیآ  دنتـشگزاب .
ياهمخز زونه  هک  یلاح  رد  (و  دندرک تباجا  دوب  هدیسر  اهنآ  هب  یتاحارج  هکنآ  زا  سپ  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ادخ و  توعد  هک 

شاداپ دنتفرگ  شیپ  اوقت  دـندرک و  یکین  هک  اهنآ  زا  یناسک  يرآ ) دنتفاتـش  دـسالا  ءارمح  نادـیم  يوس  هب  دوب ، هتفاین  مایتلا  دـُحا  نادـیم 
نامیا و سپـس  ( 1 (.) ٌمیِظَع ٌرْجَا  اوَقَّتا  َو  ْمُْهنِم  اُونَـسْحَا  َنیِذَِّلل  ُحْرَْقلا  ُمَُهباَـصَا  اَـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِلوُـسَّرلا  َو  ِهِّلل  اُوباَجَتْـسا  َنیِذَّلَا  «، ) دـنراد یگرزب 
زا دنا ، هدرک  عامتجا  امش  هب  هلمح  يارب  نمشد ) رکـشل  ) مدرم دنتفگ : نانآ  هب  مدرم  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  : » دیاتـس یم  نینچ  ار  تماهش 
َلاَق َنیِذَّلَا  «! ) تسام یماح  نیرتهب  تسا و  یفاک  ار  ام  ادـخ  دـنتفگ : دـش و  هدوزفا  ناشنامیا  رب  هکلب ) دندیـسرتن  اهنت  هن  ) اّما دیـسرتب ، نانآ 

هک تسا  هدش  هدـید  ایند  ياجک  رد  ( 2 (.) ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهللا  اَُنبْـسَح  اُولاَق  َو  ًاـناَمِیا  ْمُهَداَزَف  ْمُهْوَشْخاَـف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَـق  َساَّنلا  َّنِا  ُساَّنلا  ُمَُهل 
ياه هسوسو  هک  دوب  ریظن  یب  تماهش  تعاجش و  نیا  يرآ  دنریگ ، ياج  مّدقم  فوفـص  رد  دندرگزاب و  نادیم  هب  ًاروف  یگنج  ناحورجم 

هک دوب  یبیجع  هنحـص  دسالا  ءارمح  لاح  ره  هب  دومن . ماکان  سویأم و  ار  وا  گنج  نادـیم  رد  يروضح  نینچ  اب  و  درک ، یثنخ  ار  نمـشد 
دنتسشن بقع  ًاتّقوم  یهورگ  هابتشا  رثا  رب  هچ  رگا  ناناملـسم  هک  داد  ناشن  اهنآ  هب  و  درک ، خلت  شیرق  ماک  رد  ار  دحا  ّتقوم  يزوریپ  معط 

، نارمع لآ  - 2 . 172 نارمع ، لآ  یقرواپ 1 - دشاب . نیملسم  هدنیآ  تابرض  رظتنم  دیاب  نمـشد  و  دنا ، هدادن  تسد  زا  ار  لمع  راکتبا  یلو 
یفنم راثآ  دنداهن و  ار  هدنیآ  ياهیزوریپ  هیاپ  هکلب  دـندرک  يریگـشیپ  كانرطخ  تسکـش  کی  زا  اهنت  هن  بیترت  نیا  هب   240 هحفص . 173

دوش یم  هدافتسا  قوف  هیآ  زا  دنتخاس . نازورف  اه  بلق  رد  ار  دیما  غارچ  راگدرورپ  رب  لّکوت  اب  دندودز و  دوخ  ناتـسود  لد  زا  ار  تسکش 
اهنآ رد  یتشحو  سرت و  اـهنت  هن  دـندناسرت ، یم  شیرق  رکـشل  عاـمتجا  زا  ار  ناناملـسم  هک  نیطایـش  زا  یـضعب  زیگنا  تشحو  نانخـس  هک 
راتفگ قدـص  یهلا و  ياه  هدـعو  رّکذـتم  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  درب ، الاب  ار  اهنآ  لّکوت  نازیم  و  دوزفا ، ناشنامیا  رب  هکلب  درکن ، داـجیا 
یمن دوجو  هب  زین  تسکـش  نآ  زگره  دندرک ، یم  لمع  شترـضح  روتـسد  هب  دحا  نادـیم  رد  رگا  هک  دـندش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

نادـیم هب  دـندرک  تکرـش  دُُـحا  رد  هک  یناسک  اهنت  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  تسا  نآ  گنج  نیا  ياه  یتفگـش  زا  دـمآ .
همه نآ  دوجو  اب  یّتح  دُحا  رکـشل  دنامهفب  نمـشد  هب  ات  دنیوج ، تکرـش  راکیپ  نیا  رد  هک  دادن  هزاجا  نارگید  هب  و  دنیایب ، دسالا  ءارمح 

هب ار  نمشد  هک  تسا  نامه  نیا  و  هتفاین ، هار  نآ  رد  يروتف  فعـض و  هجو  چیه  هب  و  تسا ، راکیپ  هدامآ  دنمورین و  زاب  یگنج  ناحورجم 
یم هراشا  نمؤم  ناعاجـش  وسرت و  نابج و  دارفا  نایم  توافت  هب  هروس  نیمه  هیآ 175  رد  تایآ ، نیا  همادا  رد  تخاس .» برطـضم  تّدش 

«، دیراد نامیا  رگا  دیسرتب  نم  زا  اهنت  دیسرتن و  اهنآ  زا  دناسرت ، یم  ار  دوخ  ناوریپ  هک  تسا  ناطیـش  طقف  نیا  : » دیامرف یم  نینچ  و  دنک ،
هنوگ نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوـخ  هب  ریبـعت  نیا  زا  ( 1 (.) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا  ِنُوفاَخ  َو  ْمُهُوفاََختَالَف  ُهَئاَِـیلْوَا  ُفِّوَُخی  ُناَْـطیَّشلا  ُمُِکلَذ  اَـمَّنِا  )

، دننک رارف  اه  ّتیلوئسم  راب  ریز  زا  ات  تسا  یلاعفنا  عضوم  هب  اهنآ  ندناشک  نانمؤم و  هّیحور  فیعضت  شفده  دراد و  یناطیش  هبنج  اهسرت 
رد دراد ، یناطیـش  هشیر  نبج  سرت و  تاریبعت ، نیا  قباطم  دـنرادن ! ادـخ  زا  زج  یتشحو  سرت و  هنوگ  چـیه  نیتسار  نانمؤم  هک  یلاح  رد 
ام شتردق  هک  ادخ  هب  اّکتا  اب  نمؤم  هک  ارچ  تسا ، نامیا  راثآ  زا  تعاجش  يرآ  تسا ، ینامیا  هشیر  ياراد  تماهش  تعاجش و  هک  یلاح 

تـسکش لاح  ره  هب  هک  دوخ  تردق  هب  اّکتا  اب  نامیالا  فیعـض  دارفا  دـنیب و  یم  زوریپ  اه  هنحـص  همه  رد  ار  دوخ  تساهتردـق  همه  قوف 
. دوش یم  هریچ  اهنآ  رب  یگدـنز  ّمهم  ياه  هنحـص  رد  تشحو  سرت و  لیلد  نیمه  هب  دـننک و  یم  هدـهاشم  ناوتاـن  ار  شیوخ  تسا  ریذـپ 

رکشل تردق  ات  دنداد  مه  تسد  هب  تسد  ّنج  سنا و  نیطایش  دسالا » ءارمح   » هوزغ ناتساد  رد   241 هحفص . 175 نارمع ، لآ  یقرواپ 1 -
زا وا  ناتـسود  ناطیـش و  يایلوا  اهنت  نآرق  ریبعت  هب  هک  یلاح  رد  دنناسرتب ، اهنآ  اب  ییورایور  زا  ار  نانمؤم  و  دنهد ، ناشن  گرزب  ار  شیرق 

هژیو تافـص  زا  یکی  ثحب  دروـم  هیآ  نیرخآ  نیمتفه و  رد  ( 1 .) دـنهد یمن  هار  دوخ  هب  یتشحو  هللا  ءایلوا  و  دنـسرت ، یم  روما  هنوگ  نیا 
یهلا ياه  تلاسر  غیلبت  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  : » دیامرف یم  هدـش ، رکذ  ادـخ  ریغ  زا  سرت  هلیذر  زا  ندوب  كاپ  یهلا  ياه  تلاسر  ناغّلبم 

«! تسا رگباـسح  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  دـنداد و  یمن  هار  دوخ  هب  یـسرت  ادـخ  زج  سک  چـیه  زا  دندیـسرت و  یم  وا  زا  دـندرک و  یم  ار 
ناربماـیپ هفیظو  نیرتمهم  یهلا  تـالاسر  غیلبت  ( 2 () ًابیِـسَح ِهللااـِب  یَفَک  َو  َهللا  ـَِّالا  ًادَـحَا  َنْوَشْخَیَـال  َو  ُهَنْوَشْخَی  َو  ِهللا  ِتَـالاَسِر  َنوُغِّلَُبی  َنیِذَّلَا  )
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یلص ) مالـسا ربمایپ  هب  تسا  نیـشیپ  ناربمایپ  هب  رظان  هک  هیآ  نیا  تسا . سرت  فوخ و  هلیذر  زا  ندوب  یلاخ  نآ  یلـصا  طرـش  و  تسادخ ،
زیچ چیه  زا  یهلا  ياه  تلاسر  غالبا  ماقم  رد  هک  دهد  یم  رادشه  وا  نیتسار  ناوریپ  همه  هب  دعب  هجرد  رد  لّوا و  هجرد  رد  هلآو ) هیلع  هللا 

دنتلاسر و نیا  يادا  هتسیاش  هن  وسرت  نابج و  دارفا  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  موهفم  دنشاب و  هتشادن  يا  همهاو  سرت و  ادخ  زج  سک  چیه  و 
رد هک  دراد  دوجو  نارّـسفم  نایم  رد  هدـیقع  ود  ُهَئاَِـیلْوَا » ُفِّوَُخی  ُناَْـطیَّشلا  ُمُِکلَذ  اَّـمنِا   » هلمج بیکرت  رد  یقرواپ 1 - راـک ! نیا  رب  رداـق  هن 

ناوریپ ریـسفت  نیا  قباطم  دـنا ، هتـسناد  ِِهئاَِیلْوَا ) ْنِم  ریدـقت  اب  لعاف  هلزنم  هب  ای  ) لعاف ار  ءاـیلوا »  » یـضعب دراذـگ ، یم  رثا  رایـسب  هیآ  موهفم 
رهاظ هک  هنوگ  نامه  دنلئاق  یلوعفم  ینعم  ءایلوا »  » يارب رگید  یـضعب  هک  یلاح  رد  دنتخادرپ ، مدرم  باعرا  دیدهت و  هب  هک  دندوب  ناطیش 
دننام شناوریپ  رد  دناوت  یم  اهنت  ناطیش  : » دوش یم  نینچ  هیآ  ینعم  رظن  نیا  قباطم  نیاربانب  دراد ، تلالد  روهشم  تئارق  قبط  هفیرـش ، هیآ 

نیا رب  لیلد  هیآ  نیا  هک  دندقتعم  نارّـسفم  زا  یـضعب   242 هحفص . 39 بازحا ، - 2 نینمؤم .» رد  هن  دـناسرتب  ار  اهنآ  دـنک و  ذوفن  نیقفاـنم 
سرت و ینعم  هب  هّیقت  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  نخـس  نیا  یلو  دـننک ، هّیقت  دـیابن  یهلا  تلاسر  غیلبت  ماقم  رد  یهلا  ناربمایپ  هک  تسا 
هب اهنآ  ندناسر  نیفلاخم و  بذـج  بلج و  فدـه  هاگ  هکلب  تسین ، سرت  زا  یـشان  هشیمه  هّیقت  هک  یلاح  رد  دـشاب ، نیفلاخم  زا  تشحو 

نیا زا  ناتسرپدیشروخ  ناتسرپ و  هام  ناتسرپ و  هراتـس  ربارب  رد  ّیبر » اذه   » میهاربا راتفگ  دیاش  و  تسا ، یجیردت  تروص  هب  یهلا  فادها 
(. دینک ّتقد  ) تسا هدوب  باب 

ییاهن هجیتن 

تشونرس رد  یقالخا  تلیـضف  نیا  شقن  تماهـش و  تعاجـش و  ّتیّمها  دمآ ، الاب  رد  نآ  زا  ینـشور  ياه  هنومن  هک  دیجم  نآرق  تایآ  زا 
، تاـیآ نیا  رد  هک  تسا  تسرد  دوش . یم  راکـشآ  رگید  يوس  زا  نبج  سرت و  هلیذر  ءوس  راـثآ  و  وس ، کـی  زا  اـهناسنا  يّداـم  يونعم و 

نییبت اهناسنا  یگدنز  رد  ود  ره  شقن  ایوگ  نایب  اب  ینمض  روط  هب  یلو  هدشن  عقاو  ثحب  دروم  میقتسم  ّلقتـسم و  روط  هب  سرت  تعاجش و 
. تسا هدیدرگ 

یمالسا تایاور  رد  سرت  نبج و 

هراشا

ُنوُکَیَال : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  1 ـ هلمج : زا  دراد  يا  هدرتسگ  باتزاب  یقـالخا  هلیذر  نیا  زا  شهوکن  یمالـسا  ثیداـحا  رد 
دوش یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا  ( 1 «!) لیخب هن  صیرح و  هن  تسوسرت و  هن  نامیا  اب  ناسنا  ًاحیِحَـشَال ; َو  ًاِصیرَحَال  َو  ًاـناَبَج  ُنِمْؤُْملا 
دراد یهاگ  هیکت  نینچ  هک  سک  نآ  و  تسادـخ ، هب  یکّتم  نمؤم ، هک  ارچ  تسین ، راگزاس  نامیا  حور  اب  لخب »  » و صرح »  » و سرت »  » هک

هب یلخب  صرح و  لاح  نیا  اب  و  دشاب ، یم  راودیما  یهلا  مرک  لضف و  هب  وا  اریز  تسا  صیرح  لیخب و  هن  و  دهد ، یمن  هار  دوخ  هب  یـسرت 
یم مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد  243 2 ـ هحفص هحفص 301 . دلج 72 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - دبای . یمن  هار  وا 
ءوس رد  هک  تسا  یتشز  تافـص  لخب ، صرح و  سرت و  ُهَناَْحبُـس ; ِهللاِاب  ِّنَّظلا  ُءوُس  اَهُعَمْجَی  ءوُس  ُِزئاَرَغ  ُلُْخْبلا  َو  ُصْرِْحلا  َو  ُْنبُْجلَا  : » میناوخ

تافص نیا  یلصا  هشیر  و  دمآ ، الاب  ثیدح  رد  هچنآ  رب  تسا  يرگید  حیضوت  ثیدح  نیا  ( 1 «!) دوش یم  هصالخ  ناحبس  دنوادخ  هب  نظ 
زا اهنآ  سرت  هک  ارچ  دنک ، یم  یهن  وسرت  دارفا  اب  تروشم  زا  ار  دوخ  ناتسود  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  3 ـ دنک . یم  نییبت  ار  هلیذر 

وـسرت ناسنا  اب  زگره  میِظَِعب ; َْسَیل  اَم  َْکیَلَع  ُمِّظَُعی  َو  ِْرمالا  ِنَع  َکُفِّعَُـضی  ًاناَبَج  َِکیْأَر  ِیف  َّنَکِرُْـشتَال  : » دـیامرف یم  تسا  تروشم  تاـفآ 
ینعم نیمه  ( 2 «!) دـهد یم  هولج  گرزب  وت  رظن  رد  ار  کچوک  تاعوضوم  و  دراد ، یمزاـب  مهم  ياـهراک  زا  ار  وت  هک  ارچ  نکن  تروشم 
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یهن ناصیرح  اهوسرت و  نالیخب و  اب  تروشم  زا  ار  کلام  ( مالسلا هیلع  ) ماما تسا ، هدش  حرطم  يرگید  لکش  هب  رتشا  کلام  هماندهع  رد 
دارفا داد  یم  روتسد  هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  هک  تسا  مهم  يردق  هب  عوضوم  نیا  4 ـ ( 3 .) دنک یم 

; ُْزغَیَالَف ًاْنبَج  ِهِسْفَن  ْنِم  َّسَحَا  ْنَم  : » دـیامرف یم  دـنوشب ) نارگید  هّیحور  فیعـضت  هیام  ادابم  ) دـننکن تکرـش  یمالـسا  ياـهگنج  رد  وسرت 
ار الاب  ثیدح  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ماما  يرگید  ثیدح  رد  5 ـ  دنکن !» تکرش  گنج  رد  دنک  یم  ساسحا  یسرت  دوخ  رد  هک  یسک 

زیاج ُهَْریَغ ; ِِهب  زِّهَُجْیلَف  ِِهب  َوُْزغَی  ْنَا  ُِدیُری  َناَک  اَم  َرُْظنَِیل  ْنَِکل  َو  ًاِعیرَـس  ُمِزَْهنَی  ُهَّنَِال  وُْزغَی ، ْنَا  ِناَبَْجِلل  ُّلِحَیَال  : » دـیوگ یم  تحارـص  اب  هتفاکش و 
حالص و تسا  مزال  یلو  دنوش ) یم  نارگید  فیعضت  هیام  (و  دننک یم  رارف  تعرس  هب  هک  ارچ  دننک  تکرش  گنج  رد  وسرت  دارفا  تسین 
همان 53. هغالبلا ، جهن  - 3 ثیدح 10349 . مکحلاررغ ، - 2 مکحلاررغ . یقرواپ 1 - ( 1 «.) دنهد رارق  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  تازیهجت 

244 هحفص

لوقعمان لوقعم و  سرت  1 ـ

يروما زا  سرت  هکنیا : حیـضوت  تسا ، لوقعماـن  سرت  نبج و  هکلب  تسین  لوقعم  سرت  نبج و  اـجنیا  رد  سرت  نبج و  زا  روظنم  کـش  یب 
زیچ چـیه  زا  ناـسنا  رگا  هک  ارچ  تسادـخ ، گرزب  ياـه  تمعن  زا  یعیبـط و  یحور و  ياـه  هدـیدپ  زا  یکی  تـسا  كاـنرطخ  ًاـعقاو  هـک 

لباقم رد  ییاورپ  یب  رّوهت و  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  یگدـنز  يدوز  هب  دـسرتن ، یکانرطخ 
، درذـگ یم  دـمآ  تفر و  رپ  نابایخ  کی  زا  فرط ، نآ  فرط و  نیا  هب  ندرک  هاـگن  نودـب  لاـیخ و  یب  هک  یـسک  دـننام  دـننک ، یم  رطخ 
رد ای  دـشاب  هنازور  يداع  یگدـنز  رد  هاوخ  اه  سرت  هنوگ  نیا  دراد . رارق  یگدـننار  كاـنرطخ  ثداوح  ضرعم  رد  نیقی  هب  یـسک  نینچ 

ار ناسنا  هک  تسا  یتارطخ  زا  تاجن  ببـس  تسا و  یقطنم  الماک  نآ  ریغ  یـسایس و  يداصتقا و  لئاسم  اـی  كوکـشم  ییاذـغ  ّداوم  دروم 
ره و  دریگب ، يّدج  ار  یموهوم  رطخ  ره  تسین ، ندیسرت  روخ  رد  هک  دسرتب  یلماوع  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  مومذم  سرت  دنک . یم  دیدهت 

مدع لامتحا  هب  يراک  ره  رد  دورو  زا  و  دسرتب ، زین  شدوخ  هیاس  زا  حالطـصا  هب  زیچ و  همه  زا  دهد ، رارق  تشحو  هیام  ار  یلایخ  نمـشد 
ناهج نیا  تسا . ینوبز  ّتلذ و  تسکش و  هیام  تسا ، یماکان  یتخبدب و  یگدنام و  بقع  هیام  یسرت  نینچ  دشاب ، هتـشاد  همهاو  ّتیقفوم 
هجنپ تسد و  اهنآ  اب  ناسنا  ات  و  دراد ، هتشاد و  دوجو  هشیمه  اهرطخ  تالکشم و  عناوم ، تسا ، دربن  نادیم  کی  نوچمه  شداعبا  همه  رد 

هحفـص 49. دـلج 97 ، راونـالاراحب ، یقرواـپ 1 - دـش . دـهاوخن  ّقفوم  دزاـسن  اـهنآ  اـب  هلباـقم  هداـمآ  يّدـج  روط  هب  ار  دوـخ  دـنکن و  مرن 
نآ رد  يرطخ  هنوگ  چیه  ای  دشاب ، هدش  نیمـضت  دص  رد  دص  نآ  رد  يزوریپ  هک  مینزب  يراک  هب  تسد  ام  تسین  نکمم  ًابلاغ   245 هحفص

یفنم راثآ  دوش و  یم  نشور  تماهش  تعاجش و  شقن  هک  تساجنیا  تسا . لطاب  رادنپ  کی  لاحم و  لایخ  کی  نیا  دشاب ، هتشادن  دوجو 
ناسون لامتحا  يرجاـت  ره  دـهد ، یم  ار  تفآ  یلاسکـشخ و  لاـمتحا  يزرواـشک  ره  دـهد . یم  ناـشن  ار  دوخ  نبج  سرت و  هلیذر  تفص 
لامتحا یحاّرج  لمع  ره  رد  و  دهد ، یم  ار  رگید  تارطخ  فداصت و  لامتحا  يرفاسم  ره  دهد ، یم  ار  رازاب  عضو  ینوگرگد  اه و  تمیق 

راـظتنا رد  طـقف  مینکن و  يراـک  چـیه  میراذـگب و  تسد  يور  تسد  دـیاب  دوش  هداد  رثا  بیترت  تـالامتحا  نیا  هب  رگا  دراد ، دوجو  رطخ 
رّوهت ییاورپ و  یب  زا  و  تخانـش ، ار  نآ  اب  هلباقم  هار  درک و  ینیب  شیپ  ار  يّدج  تارطخ  دـیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  نیقی  هب  میـشاب . گرم 

. دوش ناسنا  هار  ّدس  دیابن  دراد  دوجو  لاح  ره  رد  هشیمه و  هک  یتالامتحا  ای  لوقعمان و  هدیجنـسن و  تالامتحا  لاح  نیع  رد  دومن ، زیهرپ 
ناوت یم  هلیذر  تافص  زا  یکی  ناونع  هب  سرت  هلیضف و  تافص  زا  یکی  ناونع  هب  تعاجش  هلئسم  يارب  هک  تسا  یفیرعت  نیرت  نشور  نیا 

نبج ّوُدَْعلا ; ِنَع  ُلوُکُّنلا  َو  ِِقیدَّصلا  یَلَع  ُةَأْرُْجلَا  : » میناوخ یم  نینچ  نبج  فیرعت  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  زا  یثیدح  رد  درک .
رد هک  میناوخ  یم  راوگرزب  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  ( 1 «!) یشاب ناوتان  نانمـشد  ربارب  رد  روسج و  ناتـسود  ربارب  رد  هک  تسا  نآ 

تابرـض ربارب  رد  یگداتـسیا  نارقا و  اب  یگنهامه  ِناَعَّطلا ; َدـْنِع  ُْربَّصلا  َو  ِناَْرقـالا  ُۀَِـقفاَُوم  : » دومرف تعاجـش  ینعم  هراـبرد  لاؤس  زا  خـساپ 
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(1 «!) دینکفاین تکاله  هب  ار  نتـشیوخ  دوخ  تسد  اب  ِۀَُـکلْهَّتلا ; َیِلا  ْمُِکیدـْیَِاب  اوُْقُلتَال  َو  : » دـیامرف یم  اج  کی  رد  دـیجم  نآرق  ( 2 «.) نمشد
دلج 2، كردم ، نامه  - 2 ثیدح 1 . مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  تاملک  لوقعلا ، فحت  هحفص 370 ; دلج 1 ، همکحلا ، نازیم  یقرواپ 1 -

تخـس نارفاک  ربارب  رد  اهنآ  ... ِراَّفُْکلا ; یَلَع  ُءاَّدِشَا  : »... دیوگ یم  نیتسار  نانمؤم  فصو  رد  رگید  ياج  رد  246 و  هحفص هحفص 1412 .
هب تعاجـش  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  یبوخ  هب  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا  ( 2 («.) دنهد یمن  هار  دوخ  هب  يا  همهاو  سرت و  (و  دـندیدش و 

«. نبج  » و رّوهت »  » نایم رد  تسا  یطسو  ّدح  تلیضف  کی  ناونع 

یعامتجا يدرف و  یگدنز  رد  سرت  نبج و  یفنم  راثآ  2 ـ

ّتلذ ینوبز و  تسکش و  یعطق  لماوع  زا  یکی  نیقی  هب  دراد و  اهناسنا  یگدنز  رسارس  رد  يدایز  رایـسب  بولطمان  راثآ  هلیذر  تفـص  نیا 
هب یلو  دندوب ، تراسا  ینوبز و  راتفرگ  اهلاس  ناوارف  هّدُع  هّدِع و  نتـشاد  اب  هک  میـسانش  یم  خـیرات  لوط  رد  ار  يرایـسب  ياه  ّتلم  تسا .

ناربج ار  دوخ  یگدنام  بقع  تعرـس  هب  دش و  جیـسب  اهنآ  ناوت  مامت  دندرک  ادـیپ  تماهـش  اب  یهدـنامرف  عاجـش و  يربهر  هکنیا  ضحم 
رد و  دحا ، ردب و  نادیم  رد  ترجه و  ماگنه  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تعاجـش  دندیـسر . تمظع  تّزع و  جوا  هب  دـندرک و 
زا یمالـسا  ثیداحا  رد  لیلد  نیمه  هب  دوب . مالـسا  عیرـس  تفرـشیپ  يزوریپ و  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  تاوزغ  ریاس  رد  بازحا و  نادـیم 
«! راکشآ ّتلذ  نبج  تسا و  رضاح  تّزع  تعاجش  ٌرِهاَظ ; ٌّلُذ  ُْنبُْجلا  َو  ٌرِضاَح  ٌّزِع  ُۀَعاَجُّشلَا  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

راثآ زا  رگید  یکی  ( 3 «.) تسا راکشآ  تلیضف  رضاح و  يرای  تعاجش  ٌةَرِهاَظ ; ٌۀَلیِضَف  َو  ٌةَرِضاَح  ٌةَرُْصن  ُۀَعاَجُّشلا  : » دومرف رگید  ياج  رد  و 
هب ور  گرزب  تالکـشم  اب  هشیمه  گرزب  ياهراک  اریز  دراد ، یمزاب  گرزب  ياهراک  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یقـالخا  هلیذر  نیا  یفنم 

.195 هرقب ، یقرواپ 1 - تسین . هتخاس  وسرت  دارفا  زا  راک  نیا  و  دننک ، روبع  تالکشم  ّدس  زا  دنناوتب  هک  دبلط  یم  ار  ییاهناسنا  و  تسور ،
هب يدارفا  نینچ  نیاربانب   247 هحفص تسا . هدمآ  هحفص 171  دلج 7  يدمآ  ررد  ررغ و  یسراف  حرش  رد  ثیدح  ود  ره  - 3 . 29 حتف ، - 2

هاوخ یعامتجا  ّمهم  ياهراک  هب  تسد  دـنناوت  یمن  زگره  و  دوب ، دـهاوخ  دودـحم  زیچان و  دوش  ناشبیـصن  یقیفوت  یگدـنز  رد  هک  ضرف 
ياهراک رد  هعماج  ّقفوم  ناریدم  تروشم  زا  مالسا  رد  هک  دور  یم  شیپ  اجنآ  ات  هلئسم  نیا  دننزب ! یحالصا  ای  دشاب  هتـشاد  یبالقنا  هبنج 

! دنراد یمزاب  مهم  ياهراک  ماجنا  زا  ار  ناریدـم  دـنناوخ و  یم  سأی  هیآ  هشیمه  اهنآ  هک  ارچ  تسا ، هدـش  یهن  وسرت  نابج و  دارفا  اب  مهم 
یم وا  فیعـضت  ببـس  اهنآ  هک  ارچ  دریذـپن ، دوخ  ياروش  رد  ار  وسرت  دارفا  هک  داد  روتـسد  رتشا  کلام  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 

مـیِظَِعب ;و َْسَیل  اَـم  َکـْیَلَع  ُمِّظَُعی  َو  : » تـسا هدــمآ  رگید  ياـج  رد  و  ( 1 .) ِرُومُْالا ِنَع  َکُفِّعَُـضی  ًاناَبَج  َکـِتَرِوْشَم ... ِیف  َّنَلُخْدـَتَال  دـنوش ،
«. دنهد یم  ناشن  گرزب  وت  رظن  رد  ار  کچوک  تاعوضوم 

نبج ياه  هشیر  3 ـ

نینچ و  دنتـسه ، وا  ياه  هدعو  هب  داقتعا  دنوادخ و  فطل  هب  دیما  لّکوت و  ياراد  نامیا  اب  دارفا  اریز  ادخ ، هب  ّنظ  ءوس  نامیا و  فعـض  1 ـ
کلام فورعم  نامرف  رد  هک  تسا  نامه  نیا  دنسرت ، یمن  دشاب  گرزب  ردق  ره  ثداوح  زا  و  دش ، دنهاوخن  نوبز  تسس و  زگره  یناسک 

سرت و لخب و  ِهللاِاب ; ِّنَّظلا  ُءوُس  اَـهُعَمْجَی  یَّتَش  ٌِزئاَرَغ  َصْرِْحلا  َو  َْنبُْجلا  َو  َلُْـخْبلا  َّنِا  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  تسا  هدـمآ  رتشا 
تراقح هدقع  ّتیصخش و  دوبمک  ساسحا  2 ـ تسا !» گرزب  يادخ  هب  نظ  ءوس  اهنآ  عماج  هک  دنتسه  يدّدعتم  تالیامت  زئارغ و  صرح ،

زا دوش و  یم  هدوزفا  اـهنآ  تعاجـش  رب  دوش  هداد  ّتیـصخش  دارفا  هب  هزادـنا  ره  لـیلد  نیمه  هب  تسا ، سرت  نبج و  لـیالد  زا  رگید  یکی 
یحور و یناوتان  زا  سرت  تّدـش  ِنیِقَْیلا ; ِفْعَـض  َو  ِسْفَّنلا  ِزْجَع  ْنِم  ِْنبُْجلا  ُةَّدِـش  : » هک تسا  هدـمآ  نینمؤمریما  ماما  ثیدـح  رد  ور  نیمه 
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تاقوا زا  يرایـسب  رد  لهج » یهاگآ و  مدـع  « ـ 3 248 هحفص همان 53 . هغالبلا ، جـهن  یقرواپ 1 - ( 1 «!) دریگ یم  همـشچرس  نیقی  فعض 
ردق هب  هک  یماگنه  یلو  دـسرت ، یم  دسانـش  یمن  ار  اهنآ  تسرد  هک  یتادوجوم  نارادـناج و  صاخـشا و  زا  ناسنا  دوش ، یم  سرت  ببس 
نیع رد  تعاجـش  هشیمه  هک  ارچ  تسا ، سرت  بابـسا  زا  رگید  یکی  یبلط » تیفاع  « ـ 4 دوش . یم  لیاز  وا  فعـض  دبای  یم  یهاگآ  یفاک 

5 تسین . وسرت  نابلط  تیفاع  عبط  باب  هک  دشاب  هتشاد  هارمه  هب  تسا  نکمم  زین  ار  ییاه  یتحاران  تالکـشم و  دنیرفآ  یم  يزوریپ  هکنیا 
سرت ياه  ّتینهذ  خـلت  ثداوح  نیا  اریز  دـنوش ، راـتفرگ  سرت  یعون  هب  اـهناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  ًاـبلاغ  راوگاـن  خـلت و  ثداوح  زورب   ـ

طایتحا رد  طارفا  6 ـ  ددرگ . یمن  فرطرب  حیحـص  يواکناور  اب  زج  تسوا و  اب  رمع  رخآ  ات  هاگ  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  يدولآ 
نیا و  درک ، زیهرپ  دـیاب  يرطخ  لامتحا  ره  زا  دـیوگ  یم  ناسنا  هب  هک  ارچ  سرت ، داجیا  يارب  یلماع  ای  دـشاب و  سرت  زا  یـشان  دـناوت  یم 
ّرثؤم موش  هدـیدپ  نیا  زورب  رد  زین  دارفا  یمـسج  یحور و  نامتخاس  هک  درک  ناوت  یمن  راـکنا  7 ـ تسا . سرت  یلـصا  ياه  هشیر  زا  یکی 

رد دنسرت ، یم  زیچ  همه  زا  ینامسج ، رگید  ياهفعض  ای  باصعا ، یناوتان  ای  بلق  فعض  رطاخ  هب  هک  مینیب  یم  ار  دارفا  زا  یهورگ  تسا ،
و تسین ، نامدوخ  تسد  سرت  نیا  مینک  هچ  دنیوگ : یم  اهنآ  دنزاس . رود  دوخ  زا  ار  نآ  دنناوت  یمن  یلو  دنرّفنتم  تلاح  نیا  زا  هک  یلاح 

یسراف حرش  یقرواپ 1 - دـشابن . رییغت  لباق  یناـمرد  ناور  قیرط  زا  تلاـح  نیا  هک  تسین  ناـنچ  یلو  دوش ، یم  لـیمحت  اـم  رب  راـیتخا  یب 
249 هحفص هحفص 185 . دلج 4 ، مکحلاررغ ،

يریگشیپ نامرد و  قرط  4 ـ

. تسا نآ  رابنایز  راثآ  موش و  تارمث  رد  ندیشیدنا  وسکی  زا  لیاذر ـ  ریاس  نامرد  دننامه  یقالخا ـ  هلیذر  نیا  نامرد  یلصا  قرط  زا  یکی 
رد ار  نآ  زا  لصاح  ّتیمورحم  یگدنام و  بقع  اج و  یب  سرت  زا  یـشان  ینوبز  ّتلذ و  راب و  تبکن  راثآ  وسرت  نابج و  دارفا  هک  یماگنه 
هب نتخادرپ  دنتفا . یم  هلیذر  نیا  نتخاس  رود  دوخ و  یقالخا  همانرب  رد  رظن  دیدجت  رکف  هب  ًابلاغ  دـننک  هدـهاشم  نارگید  ای  دوخ  یگدـنز 

دیـشروخ و  دور ، رانک  ناسنا  بلق  نامـسآ  زا  هللااب  نظ  ءوس  رات  هریت و  ياهربا  هک  یماگنه  تسا ، نآ  نامرد  رگید  ّمهم  هار  اه  هشیر  عطق 
راک نیا  یلو  دـش ، دـهاوخ  هدـیچرب  دـناشک  یم  اج  یب  سرت  هب  ار  ناسنا  هک  یهاو  تـالایخ  تاـملظ  دوش  ناـشفا  رون  وا  ناـج  رب  لّـکوت 

، تسا نآ  رارکت  روآ و  بعر  ياه  هنحص  رد  دورو  یقالخا  هلیذر  نیا  نامرد  قرط  زا  رگید  یکی  دراد . ناوارف  ّتقد  هعلاطم و  هب  جایتحا 
اهنآ تشحو  دوش  رارکت  راب  دـنچ  هک  یماـگنه  یلو  دـنراد  تشحو  فلتخم  تاـقیرزت  اـی  وراد  ندروخ  زا  هک  دنتـسه  یـضعب  لـثملا  یف 

، دور یم  نیب  زا  تشحو  نیا  رارکت  نیرمت و  اب  یلو  دنوش  یم  شّحوتم  تخس  ییاوه  ای  ییایرد  ياهرفـس  زا  رگید  یـضعب  دزیر . یمورف 
زا یکی  تفر . دـهاوخ  نایم  زا  رارکت  نیرمت و  اـب  سرت  نیا  ًاـبلاغ  یلو  دنـسرت  یم  عمج  روضح  رد  ینارنخـس  اـی  نتفگ  نخـس  زا  یـضعب 

راصق تاملک  رد  تسا . ناهدـنامرف  نارـسفا و  نازابرـس و  ياهلد  زا  گنج  زا  سرت  راثآ  ندودز  یماظن  ياهرونام  اهنیرمت و  ياه  هفـسلف 
; ُْهنِم ُفاََخت  اَّمِم  ُمَظْعَا  ِهیِّقََوت  َةَّدِش  َّنِاَف  ِهِیف ، ْعَقَف  ًاْرمَا  َْتبَه  اَذِا  : » دیامرف یم  هدش  نایب  ییابیز  تروص  هب  ینعم  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

همّالع موحرم  ( 1 «!) تسا رت  كانتـشحو  رت و  تخـس  نآ  دوـخ  زا  سرت  نآ  هک  نکفیب  نآ  رد  ار  دوـخ  یـسرت  یم  يزیچ  زا  هک  یماـگنه 
هب هک  دیآ  یم  شیپ  يراک  ناسنا  يارب  هک  دوش  یم  رایسب  : » دیوگ یم  هلمج  نیا  حرـش  رد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هللا ) همحر  ) ییوخ

( مالـسلا هیلع  ) ماما اجنیا  رد  دوش . یم  اهراک  تفرـشیپ  عنام  نبج ، زا  یـشان  تشحو  نیا  و  دـنک ... یم  تشحو  نآ  زا  لهج  نبج و  رطاـخ 
نداتفا زا  رت  تخـس  یلد ، ود  دیدرت و  زا  یـشان  سرت  لّمحت  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  هک  ارچ  دـنک  یم  دوخ  زا  سرت  نتخاس  رود  هب  قیوشت 

هب لمع  اب  ناهج  ناقّقحم  نافشتکم و  : » دیازفا یم  سپس   250 هحفص هلمج 175 . راصق ، تاملک  یقرواپ 1 - تسا .» كانفوخ  رما  نآ  رد 
اهایرد ریـس  هب  دندش و  دراو  هدـنکارپ  ياهنابایب  اقیرفآ و  ياهارحـص  اهلگنج و  نورد  اهنآ  دـندش ، لیان  یگرزب  تاراختفا  هب  روتـسد  نیا 
هوالع هب  یناهج  ترهـش  مه  دندروآ و  تسد  هب  یناوارف  تورث  مه  قیرط  نیا  زا  و  دندرک ، ذوفن  تسد  رود  ریازج  نورد  هب  و  دنتخادرپ ،
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شیوشت ياریپب  نآ و  رد  شیوخ  زادنیب  يرما  یـسرت ز  وچ  رعاش : هتفگ  هب  و  دـندرک .» يا  هظحالم  لباق  تامدـخ  يرـشب  شناد  ملع و  هب 
اه و یلد  ود  اهدیدرت و  هک  تسا  ّتیعقاو  کی  نیا  يرآ  ( 1) شیر بلق  دنک  یم  رت  تخس  یسب  نتشادهگن  دوخ  ندوب و  لد  ود  شیوخ 

هنیمز نیا  رد  یبلاج  ياهلثملا  برـض  برع  نابز  رد  دـهد . یم  جـنر  ار  ناسنا  نآ  دوخ  زا  شیب  ًابلاغ  راک  کی  كانرطخ  بقاوع  زا  سرت 
هدش گرم  هب  دیدهت  هک  یـسک  ردام  یلو  دور ، یم  باوخ  هب  لوتقم  ردام  ُماَنَتَال ; ِدَّدَهُملا  ُُّما  ُماَنَت و  ِلُوتْقَْملا  ُُّما  : » هلمج زا  دوش  یم  هدـید 

رتگرزب شندید  زا  شندینش  يّرش  ریخ و  راک  ره  ِِهناَیَع ; ْنِم  ُمَظْعَا  ُهُعاَمِـسَف  ٍّرَـش  َْوا  ْریَخ  ْنِم  ْرمَا  ُّلُک  : » دنا هتفگ  زین  و  دور !» یمن  باوخ  هب 
دوـخ لاـمعا  هجیتـن  زا  ًاـبلاغ  هدوـلآ  دارفا  اریز  تسا ; نتـسیز  كاـپ  ندوـب و  كاـپ  سرت ، نبج و  ناـمرد  قرط  زا  رگید  یکی  ( 2 «.) تسا

اَم : » تسا هدمآ  يولع  فورعم  ثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب  دنـساره ، رد  دوش  یم  المرب  یباتفآ و  يزور  اهنآ  لامعا  هک  اجنآ  زا  دنکانمیب و 
ناـمه زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 3 «!) راد هلئـسم  ناـسنا  تسوسرت  هچ  نمادـکاپ و  ناـسنا  تسا  عاجـش  هچ  ُِبیرُْملا ; َنَبْجَا  َو  ئربـْلا  ُعَجْـشَا 
يدنب هورگ  (و  دنوش ادج  مه  زا  ایشا  رگا  ِبْذِْکلا ; َعَم  ُْنبُْجلا  َناَک  َو  ِۀَعاَجَّشلا  َعَم  ُقْدِّصلا  َناََکل  ُءاَیْـشالا  ِتَزَّیَمَت  َْول  : » میناوخ یم  ترـضح 

-2 هحفص 252 . دـلج 21 ، هعاربلا ، جاهنم  یقرواپ 1 - ( 1 «!) غورد هارمه  سرت  دوب و  دـهاوخ  تعاجـش  هارمه  یتسار  قدـص و  دـندرگ )
251 هحفص ثیدح 9626 . مکحلاررغ ، - 3 هحفص 177 . دلج 18 ، هغالبلا ، جهن  حرش 

اهناسنا یگدنز  رد  تعاجش  راثآ  5 ـ 

دمآ سرت  نبج و  ثحابم  يال  هبال  رد  نآ  هب  طوبرم  ياه  ثحب  هک  تسا  يریلد  تعاجش و  نامه  سرت  نبج و  هلیذر  تفص  لباقم  هطقن 
تعاجـش موهفم  تخانـش  نودـب  سرت  نبج و  موهفم  تخانـش  دوش ، یم  نشور  اه  ثحب  بلاغ  رد  هلباـقم  هنیرق  هب  ود  نیا  زا  کـی  ره  و 

ياه ثحب  لیمکت  يارب  لاح  نیا  اب  دشاب . یم  راوشد  سرت  نبج و  تخانش  نودب  تعاجش  موهفم  تخانش  هک  هنوگ  نامه  تسا ، لکشم 
ثیداحا راـبخا و  هاگدـید  زا  هژیو  هب  نآ  ياهدـمایپ  راـثآ و  تعاجـش و  هراـبرد  يرتشیب  تاحیـضوت  هک  دـسر  یم  رظن  هب  مزـال  هتـشذگ 

نیا هب  يدّدـعتم  دراوم  رد  تسا  يرادروشک  يارب  یـسایس » یهلا  نامرف  نیرت  عماج   » هک رتشا  کلام  ناـمرف  رد  1 ـ میشاب . هتشاد  یمالسا 
ياج رد  دـهدن . رارق  دوخ  نارواشم  ءزج  ار  صیرح  وسرت و  دارفا  هک  دـهد  یم  رادـشه  کلام  هب  اج  کی  رد  تسا . هدومرف  هراشا  هلئـسم 
ِلْهَا َو  ِباَـسْحالا  َو  ِتآوُرُْملا  يِوَذـِب  ْقَْصلا  َُّمث  : » دـیامرف یم  نارازگراـک ) ناـنواعم و  همه  اـی  ) رکـشل گرزب  ناهدـنامرف  دروـم  رد  رگید 
هطبار ِفْرُْعلا ; َنِم  ٌبَعُـش  َو  ِمَرَْکلا  َنِم  ٌعاَمِج  ْمُهَّنِاَف  ِۀَحاَمَـسلا ، َو  ءاخَّسلاَو  ِۀَعاَجَّشلا  َو  ِةَدْجَّنلا  ِلْهَا  ُّمث  ِۀَنَـسَْحلا  ِِقباَوَّسلا  َو  ِۀَِحلاَّصلا  ِتاَتُوُیْبلا 

دنمتواخس و تماهش و  اب  عاجش و  دارفا  اب  سپس  زاس ، رارقرب  هقباس  شوخ  حلاص و  ياه  نادناخ  لیـصا و  ّتیـصخش و  اب  دارفا  اب  ار  دوخ 
تعاجش و هلئسم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما اجنیا  رد  ( 2 «!) دنتسه یکین  زکرم  يراوگرزب و  نوناک  اهنآ  هک  ارچ  شاب ، هتـشاد  يراکمه  راوگرزب 

یسراف حرش  یقرواپ 1 - تسا . هدرمش  ماع  روط  هب  نارازگراک  ای  رکشل  ناهدنامرف  یناسنا و  هتسجرب  تافص  یساسا  لوصا  زا  ار  تماهش 
ُۀَعاَجَّشلا : » میناوخ یم  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  252 2 ـ هحفص همان 53 . هغالبلا ، جهن  - 2 هحفص 172 . دلج 7 ، مکحلاررغ ،

َو ُءاَخَّسلَا  : » دـیامرف یم  يرگید  ثیدـح  رد  ترـضح  ناـمه  زین  و  3 ـ ( 1 «.) تسا بیع  سرت  تسا و  تنیز  تعاجـش  ٌْنیَـش ; ُْنبُْجلَا  ٌنـْیَز ،
رد ار  نآ  ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  یفیرش  تافص  تعاجش  تواخس و  ُْهنِحَْتمَا ; َو  ُهَّبَحَا  ْنَم  ِیف  ُهَناَْحبُس  ُهللا  اَهُعَضَی  ٌۀَِفیرَـش  ٌِزئاَرَغ  ُۀَعاَجَّشلا 

لها تاراختفا  رکذ  ماقم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  4 ـ ( 2 «.) دـهد یم  رارق  تسا  هدومزآ  دراد و  ناشتـسود  هک  یناسک  دوجو 
زیچ ود  رد  ار  شنادـناخ  دوخ و  تاراـختفا  رگید  ياـج  رد  و  ( 3 .) تسا تعاجـش  اهنآ  زا  یکی  هک  دـنک  یم  رکذ  ار  تفـص  تفه  شتیب 
هللا یلص  ) ربمایپ ياج  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  یبش  ) تیبملا ۀلیل  ثیدح  رد  5 ـ  ( 4 .) تسا تعاجش  اهنآ  زا  یکی  زاب  هک  دنک  یم  هصالخ 

ناگدننک هرـصاحم  هک  یماگنه  ناهاگحبـص  میناوخ : یم  دنک ) زاغآ  ار  هنیدم  هب  ترجه  ترـضح  نآ  ات  دـیباوخ  شرتسب  رد  هلآو ) هیلع 
هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ ياج  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع دندرک ، هلمح  رتسب  يوس  هب  دنتخیر و  هناخ  نورد  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هناخ 
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ار نانخس  نیا  دومرف : ( مالسلا هیلع  ) ماما دندرک ، تناها  مالسلا ) هیلع  ) یلع يالاو  ماقم  هب  تبـسن  یتشز  نانخـس  اب  دندید و  رتسب  رد  هلآو )
ِۀَعاَجَّشلا َنِم  َو  : » دومرف رکذ  ار  راختفا  نیا  اهنآ ـ  هلمج  زا  و  هداد ـ  نم  هب  یگرزب  تاراختفا  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـییوگ  یم  نم  هرابرد 

نابج وسرت و  دارفا  مامت  رب  رگا  هک  هدومرف  اطع  نم  هب  تعاجـش  ردق  نآ  دنوادخ  ًاناَعْجَـش ; ِِهب  اوُراََصل  اَْینُّدـلا  ِءاَنَبُج  ِعیِمَج  یَلَع  َمُِّسق  َْول  اَم 
هک میناوخ  یم  زین  ماش  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  داّجس  ماما  فورعم  هبطخ  رد  6 ـ  ( 5 «!) دش دنهاوخ  عاجش  همه  دوش  میسقت  ایند 

َو َۀَحاَصَْفلا  َو  َۀَحاَمَّسلا  َو  َْملِْحلا  َو  َْملِْعلا  اَنیِطُْعا  ْعبَِسب  اَْنلُِّضف  َو  ًاّتِـس  اَنیِطُْعا  ُساَّنلا : اَهُّیَا  : » دومرف شیخیرات  هدنهد و  ناکت  هبطخ  زاغآ  رد  ماما 
نآ تسا . هداد  يرترب  ار  ام  زیچ  تفه  هب  هدومرف و  اـطع  اـم  هب  تبهوم  شـش  دـنوادخ  مدرم ! يا  َنِینِمْؤُْملا ; ِبُوُلق  ِیف  َۀَّبَحملا  َو  َۀَـعاَجَّشلا 

یسراف حرش  یقرواپ 1 - ( 1 «!) نانمؤم ياهلد  رد  ّتیبوبحم  تعاجش و  تحاصف ، تواخـس ، يرابدرب ، ملع ، زا  تسا  ترابع  تبهوم  شش 
هحفـص كردم ، نامه  - 4 هحفص 265 . دـلج 26 ، راونالاراحب ، - 3 ثیدـح 1820 . مکحلاررغ ، - 2 هحفص 171 . دـلج 7 ، مکحلاررغ ،

ـ  میهد یم  نایاپ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  ثحب  نیا  253 7 ـ هحفص هحفص 83 . دلج 19 ، راونالاراحب ، - 5 . 244
هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ دندروآ  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تمدخ  ار  ناریـسا  زا  یهورگ  دومرف : تسا ـ  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  نخـس  دنچ  ره 

ضرع دومن و  بّجعت  درف  نآ  رفن ، کی  يانثتـسا  هب  درک  رداص  ار  اهنآ  لتق  روتـسد  دـندوب ) هداد  ماجنا  اهنآ  هک  یتایانج  رطاـخ  هب  () هلآو
تفـص جـنپ  ياراد  وت  هک  تسا  هداد  نم  هب  ار  ربـخ  نیا  ادـخ  يوس  زا  لـیئربج  دومرف : يدرک !؟ دازآ  اـهنآ  همه  ناـیم  زا  ارم  هنوگچ  درک 

ُقْدِص َو  ِْقلُْخلا ، ُنْسُح  َو  ُءاَخَّسلا ، َو  َکِمَرَح ، یَلَع  ُةَدیِدَّشلا  ُةَریِْغلَا  ;  » دنراد تسود  ار  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) شربمایپ ادخ و  هک  یتسه 
ریـسا درم  نآ  هک  یماگنه  تعاجـش !» ییوگتـسار و  و  قلخ ، نسخ  و  تواخـس ، و  تسومان ، هب  تبـسن  دـیدش  تریغ  ُۀَـعاَجَّشلا ; َو  ِناَسِّللا 

رد هک  یتایآ  دّدعتم و  تایاور  الاب و  ثیداحا  زا  ( 2 .) تفرگ رارق  هتسیاش  ناناملسم  هرمز  رد  دروآ و  مالسا  دینش  ار  نخـس  نیا  هدش  دازآ 
نیا يال  هبال  رد  تسا  لئاق  نآ  يارب  مالـسا  هک  ار  یتّیّمها  و  دوش ، یم  نشور  الماک  یقالخا  تلیـضف  نیا  يالاو  شزرا  میتشاد  الاب  ثحب 

رد يریلد  هک  دراد  يا  هدرتسگ  عیـسو و  ینعم  تعاجـش »  » هک دـسر  یم  رظن  هب  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ  تسا . نایامن  ثیداـحا  تاـیاور و 
یقطنم و دـیدج  تارظن  راـهظا  زاربا و  و  یملع ، لـئاسم  رد  تسایـس ، نادـیم  رد  تعاجـش  تـسا . نآ  ياـه  هخاـش  زا  یکی  دربـن  نادـیم 
رد اذـل  دوش ، یم  بوسحم  تعاجـش  ّمهم  ياه  هخاش  زا  یکی  مادـک  ره  نآ  دـننام  يرواد و  تواضق و  ماـقم  رد  تعاجـش  و  اـهیروآون ،

: تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 3 «.) تسا تعاجـش  یعون  ربص  ٌۀَعاَجَـش ; ُْربَّصلا  : » میناوخ یم  تایاور  زا  یـضعب 
هحفص دلج 45 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - ( 4 «!) دشاب رت  تواخس  اب  همه  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  عاجـش  ْمُهاَخْـسَا ; ُساَّنلا  َعَجْـشَا  »

ثیدـح رد  254 و  هحفص ثیدـح 2899 . مکحلاررغ ، - 4 تمکح 4 . هغالبلا ، جـهن  - 3 هحفص 108 . دـلج 18 ، راونالاراحب ، - 2 . 138
ادج مه  زا  ءایشا  هاگره  ِبْذِْکلا ; َعَم  ُْنبُْجلا  َناَک  َو  ِۀَعاَجَّشلا  َعَم  ُقْدِّصلا  َناََکل  ُءاَیْـشالا  ِتَزَّیَمَت  َْول  : » میناوخ یم  راوگرزب  نامه  زا  يرگید 

هخاش زا  یکی  هب  مادک  ره  ثیداحا  نیا  ( 1 «.) تفرگ دهاوخ  رارق  ییوگغورد  رانک  رد  سرت  تعاجـش و  رانک  رد  یتسار  قدص و  دنوش ،
دلج 5، مکحلاررغ ، یسراف  حرش  یقرواپ 1 - دینک .) ّتقد  ) تسا هدش  جرد  هژاو  نیا  عماج  موهفم  رد  هک  دـنک  یم  هراشا  تعاجـش  ياه 

255 هحفص ثیدح 7597 . هحفص 118 ،

ادخ رب  لّکوت  یگتخابدوخ و  .12

هراشا

ریـس و بابرا  قالخا و  ياملع  بتک  رد  ناحلاص و  اـیلوا و  اـیبنا و  تشذگرـس  یمالـسا و  تاـیاور  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد 
روظنم تسا . هدش  دای  دیسر ، یهلا  برق  ماقم  هب  ناوت  یمن  نآ  نودب  هک  یقالخا  ّمهم  تلیـضف  کی  ناونع  هب  لّکوت  هلئـسم  يور  كولس 

رب دامتعا  ندومن و  لیکو  باختنا  ینعم  هب  تلاـکو »  » هّداـم زا  لّـکوت »  » اریز تسوا ، فطل  رب  داـمتعا  و  ادـخ ، هب  اـهراک  ندرپس  لّـکوت  زا 
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يرتشیب شمارآ  ساسحا  لّکوم  صخـش  دشاب  هتـشاد  رت  نوزف  یهاگآ  رتشیب و  ییاناوت  لیکو  ردق  ره  تسا  یهیدب  تسا ، ندرک  يرگید 
هداعلا قوف  شمارآ  دـنک  یم  وا  رب  لّکوت  ناـسنا  هک  یماـگنه  تسا  دودـحمان  شییاـناوت  ناـیاپ و  یب  ادـخ  ملع  هک  اـجنآ  زا  و  دـنک ، یم 

رد ار  دوخ  اهیتخس  رد  دساره ، یمن  كانرطخ  دنمورین و  نانمـشد  زا  و  دوش ، یم  مواقم  ثداوح  تالکـشم و  ربارب  رد  دنک ، یم  ساسحا 
فعـض تراقح و  ساسحا  زگره  دراد  لّکوت  ادخ  رب  هک  یناسنا  دهد . یم  همادا  فده  يوس  هب  ار  دوخ  هار  هتـسویپ  دنیب و  یمن  تسب  نب 

ار وا  یعطقم  ياـه  تسکـش  یّتـح  دـنیب و  یم  حـتاف  زوریپ و  ار  دوخ  وا  ناـیاپ  یب  تردـق  ملع و  ادـخ و  فطل  ياـّکتا  هب  هکلب  دـنک  یمن 
ثعاب شخبورین و  نیرفآ ، دـیما  نیقی  هب  دوش  هدایپ  ناسنا  ناج  رد  هملک  حیحـص  موهفم  هب  لّکوت  هاگره   256 هحفص دزاس . یمن  سویأم 

یـسررب دراد ، يا  هداعلا  قوف  شـشخرد  یهلا  گرزب  يایبنا  یگدنز  رد  لّکوت  هلئـسم  تسا . يدرمیاپ  تمواقم و  میکحت  هدارا و  تیوقت 
یکی و  دنداد ، یم  رارق  لّکوت  رپس  ریز  ار  دوخ  اسرف  تقاط  تالکـشم  ربارب  رد  هشیمه  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  هنیمز  نیا  رد  ینآرق  تایآ 

بیترت هب  هّجوت  اب  میدرگ و  یمزاب  نآرق  تایآ  هب  هراـشا  نیا  اـب  تسا . هدوب  یقـالخا  تلیـضف  نیمه  نتـشاد  اـهنآ  يزوریپ  ّمهم  لـیالد  زا 
ربمایپ هب  هدرک  عورـش  مالـسلا ) هیلع  ) حون زا  ) میهد یم  رارق  یـسررب  دروم  ناـنآ  یگدـنز  رد  ار  لّـکوت  هلئـسم  اـیبنا  تشذگرـس  یخیراـت 
ِتاَیِآب ِيریِکْذـَت  َو  یِماَقَم  ْمُْکیَلَع  َُربَک  َناَک  ْنِا  ِمْوَق  اَی  ِهِمْوَِقل  َلاَق  ْذِا  حُون  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو  1 ـ میهد :) یم  نایاپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا

یِّنِا 2 ـ ( 71 هیآ ، سنوی هروس   ) ِنوُرِْظُنتَال َو  ََّیِلا  اوُْضقا  َُّمث  ًۀَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَا  ْنُکَیَال  َُّمث  ْمُکَئاَکَرُـش  َو  ْمُکَْرمَا  اوُعِمْجَاَـف  ُْتلَّکََوت  ِهللا  یَلَعَف  ِهللا 
اوُمیُِقِیل اَـنَّبَر  ِمَّرَحُمْلا  َکـِْتَیب  َدـْنِع  ْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  داَِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْـسَا  یِّنِا  اَـنَّبَر  3 ـ ( 56 هیآ ، دوه هروـس   ) ْمُکِّبَر َو  یِّبَر  ِهللا  یَلَع  ُْتلَّکَوـَت 

اَم َحَالْـصِْالا  ِّالا  ُِدیُرا  ْنِا  ...ـ 4 ( 37 هیآ ، میهاربا هروس   ) َنوُرُکْـشَی ْمُهَّلََعل  ِتاَرَمثَّلا  َنِم  ْمُْهقُزْرا  َو  ْمِْهَیِلا  يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَدـِْئفَا  ْلَـعْجاَف  َةوَلَّصلا 
باَْوبَا ْنِم  اُولُخْدا  َو  دِحاَو  بَاب  ْنِم  اُولُخْدَتَال  َِّیَنب  اَی  َلاَق  َو  5 ـ  ( 88 هیآ ، دوه هروس   ) ُبِینُا ِْهَیِلا  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهللاِاب  ِّالا  یقِیفَْوت  اَم  َو  ُْتعَطَتْـسا 

َلاَق َو  6 ـ  ( 67 هیآ ، فسوی هروس   ) َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَـتَْیلَف  ِْهیَلَع  َو  ُْتلَّکَوـَت  ِْهیَلَع  ّـِالا ِِهللا  ُمْکُْحلا  ِنِا  ءْیَـش  ْنِم  ِهللا  َنِم  ْمُْکنَع  ِینُْغا  اَـم  َو  ۀَـقِّرَفَتُم 
هروس  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْـقِلل  ًۀَْـنِتف  اَْـنلَعَْجتَال  اَـنَّبَر  اَْـنلَّکََوت  ِهللا  یَلَع  اُولاَـقَف  َنیِِملْـسُم *  ُْمْتنُک  ْنِا  اوـُلَّکََوت  ِْهیَلَعَف  ِهللااـِب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِا  ِمْوَـق  اَـی  یَـسُوم 
هروس  ) َنیِِرفاَْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  اَنْرُْـصنا  َو  اَنَماَدـْقَا  ْتِّبَث  َو  ًاْربَص  اَْـنیَلَع  ْغِْرفَا  اَـنَّبَر  اُولاَـق  ِهِدُونُج  َو  َتُولاَِـجل  اوُزََرب  اََّمل  َو  7 ـ تایآ 84و85 ) ، سنوی

اَم َو  9 ـ ( 129 هیآ ، هبوت هروس   ) َمیظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  َوُه  ِّالا  ََهِلا  ُهللا َال  َِیبْسَح  ْلُقَف  اْوَّلََوت  ْنِاَـف  257 8 ـ  هحفص ( 250 هیآ ، هرقب
ْنَم َو  ...ـ 10 ( 12 هیآ ، میهاربا هروس   ) َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهللا  یَلَع  َو  اـَنوُُمْتیَذآ  اَـم  یَلَع  َّنَِربْصََنل  َو  اَنَُلبُـس  اَناَدَـه  ْدَـق  َو  ِهللا  یَلَع  َلَّکَوَتَنـَّالَا  اََـنل 

(3 هیآ ، قالط هروس  ... ) ُُهبْسَح َوُهَف  ِهللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی 

همجرت

امش رب  یهلا ، تایآ  هب  تبسن  نم  تارّکذت  رگا  نم ! موق  يا  : » تفگ دوخ  موق  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  ناوخب ! اهنآ  رب  ار  حون  تشذگرـس  1 ـ
ار ناتیاهدوبعم  تردق  دوخ و  رکف  ما ! هدرک  لّکوت  ادخ  رب  نم  دینکب ) تسا  هتخاس  ناتتسد  زا  راک  ره  ، ) تسا لّمحت ) لباق  ریغ  (و  نیگنس

متلهم يا ) هظحل   ) دیهد و همتاخ  نم  تایح  هب  سپس  دیرگنب ) ار  ناتراک  بناوج  مامت  ) دنامن هدیشوپ  امش  رب  زیچ  چیه  سپـس  دینک ، عمج 
بآ و یب  نیمزرـس  رد  ار  منادنزرف  زا  یـضعب  نم  اراگدرورپ ! 3 ـ ما ! هدرک  لّکوت  تسامـش  نم و  راـگدرورپ  هک  هللا »  » رب نم ، 2 ـ دیهدن !
زا و  زاس ، اهنآ  هّجوتم  ار  مدرم  زا  یهورگ  ياهلد  وت  دـنراد ، اپ  رب  ار  زامن  ات  متخاـس  نکاـس  تسوت ، مرح  هک  يا  هناـخ  راـنک  رد  و  یفلع ،

قیفوت و  مهاوخ ! یمن  مراد ـ  ییاناوت  رد  هک  اجنآ  ات  حالـصا ـ  زج  نم  4 ـ دنروآ ! ياجب  ار  وت  رکـش  نانآ  دیاش  هد ، يزور  اهنآ  هب  تارمث 
، دـننک تکرح  دنتـساوخ  یم  هک  یماـگنه  و( 5 ـ  مدرگ ! یمزاـب  وا  يوـس  هب  مدرک و  لّـکوت  وا  رب  تـسین . دـنوادخ  کـمک ) ) هـب زج  نـم 
(! دوشن بلج  امـش  يوس  هب  مدرم  هّجوت  ات  ) دـیدرگ دراو  قّرفتم  ياهرد  زا  هکلب  دـیوشن ، دراو  رد  کـی  زا  نم ! نادـنزرف  : » تفگ بوقعی )

يارب !) تسادخ نآ  زا  اهنت  نامرف ، مکح و  منک ! عفد  امـش  زا  تسا  یمتح  ادخ  يوس  زا  هک  ار  يا  هثداح  مناوت  یمن  روتـسد ) نیا  اب  نم  و(
نامیا ادـخ  هب  امـش  رگا  نم ! موق  يا  : » تفگ یـسوم  6 ـ  دـننک !» لّکوت  وا  رب  دـیاب  نـالّکوتم  همه  ما و  هدرک  لّـکوت  وا  رب  امـش ) يزوریپ 
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هورگ هجنکـش  دروم  ار  ام  اراگدرورپ ! میراد ، لّکوت  ادخ  رب  اهنت  : » دنتفگ دـیتسه ـ !» وا  نامرف  میلـست  رگا  دـینک  لّکوت  وا  رب  دـیا ، هدروآ 
ییابیکـش و هنامیپ  اراگدرورپ ! : » دـنتفگ دـنتفرگ  رارق  وا  نایهاپـس  و  تولاج »  » ربارب رد  هک  یماـگنه  و  258 7 ـ هحفـص هدم »! رارق  رگمتس 
، دـننادرگب يور  قح ) زا  ) اهنآ رگا  8 ـ  نادرگب »! زوریپ  نارفاک ، ّتیعمج  رب  ار  ام  و  رادـب ! تباث  ار  اـم  ياهمدـق  و  زیرب ! اـم  رب  ار  تماقتـسا 
9ـ تسا !» میظع  شرع  بحاص  وا  و  مدرک ، لّکوت  وا  رب  تسین ، وا  زج  يدوبعم  چیه  دنک ، یم  تیافک  ارم  دـنوادخ  : » وگب شابم )! نارگن  )

ربص امـش  ياهرازآ  ربارب  رد  مّلـسم  روط  هب  ام  و  تسا ، هدرک  يربهر  تداعـس ) ) ياـه هار  هب  ار  اـم  هکنیا  اـب  مینکن ، لّـکوت  ادـخ  رب  ارچ  و 
لّکوت ادخ  رب  سک  ره  و  10 ـ دننک !» لّکوت  ادخ  رب  طقف  دیاب  ناگدـننک  لّکوت  و  میراد ) یمنرب  شیوخ  تلاسر  زا  تسد  (و  درک میهاوخ 

... . دنک یم  ار  شرما  تیافک  دنک 

يدنب عمج  ریسفت و 

ناربمایپ یگدنز  رد  لّکوت  باتزاب 

لوا تمسق 

دوش یم  هدهاشم  خیرات  لوط  رد  اهنآ  تافـص  نیرتزراب  زا  یکی  ناونع  هب  لّکوت »  » تفـص ایبنا ، خیرات  رد  هژیو  هب  دیجم ، نآرق  تایآ  رد 
هدوب وا  كاپ  تاذ  ناشهاگ  هیکت  ادـخ و  رب  ناشدامتعا  محر  یب  نانمـشد  اسرف و  تقاط  تالکـشم  تخـس ، ثداوح  ربارب  رد  هراومه  هک 

رد مینک : یم  عورـش  ادـخ  گرزب  ربماـیپ  مالـسلا ) هیلع  ) حون زا  تسخن  دـنا . هدوب  يّربـم  هللا  يوـس  اـم  رب  داـمتعا  یگتـسباو و  زا  و  تسا ،
دامتعا اب  تفرگ ، رارق  بّصعتم  جوجل و  دنمورین و  نانمشد  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) حون هک  یماگنه  میناوخ : یم  ثحب  دروم  هیآ  نیتسخن 

: دیوگ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هب  هنیمز  نیا  رد  نآرق  درک ، تمواقم  نانآ  همه  ربارب  رد  شکاپ  تاذ  رب  لّکوت  دنوادخ و  هب 
هک ماگنه  نآ  رد  ناوخب ، دندوب ) راتفرگ  دنمروز  نانمشد  لاگنچ  رد  هک  نیتسخن  ناناملسم  ) اهنآ يارب  ار  ( مالـسلا هیلع  ) حون تشذگرـس  »
ره ، ) تسا لّمحت ) لباق  ریغ  (و  نیگنس امش  رب  یهلا  تایآ  هب  تبسن  میاه  يروآدای  نم و  ّتیعقوم  هاگره  نم ! موق  يا  تفگ : دوخ  موق  هب 

سپس دینک ، عمج  ار  ناتیاهدوبعم  يورین  دوخ و  يورین  ما ، هدرک  لّکوت  ادخ  رب  نم  مرادن ) سرت  نم  دینکب ، تسا  هتخاس  ناتتـسد  زا  راک 
امـش زا  يراک  دنوادخ  تردق  ربارب  رد  دینادب  اّما  ) دیهدن متلهم  يا  هظحل  دـیهد و  نایاپ  نم  تایح  هب  دـعب  دـنامن و  یفخم  امـش  رب  يزیچ 

اوُعِمْجَاَف ُْتلَّکََوت  ِهللا  یَلَعَف  ِهللا  ِتاَیِآب  يریِکْذـَت  َو  یِماَقَم  ْمُْکیَلَع  َُربَک  َناَک  ْنِا  ِمْوَق  اَی  ِهِمْوَِقل  َلاَق  ْذِا  حُون  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو  !(«، ) تسین هتخاـس 
هیلع ) حون هک  دوب  یلماـع  هچ  نیا  یتسار   259 هحفص ( 1 (.) ِنوُرِْظُنتَـال َو  ََّیِلا  اوُْضقا  َُّمث  ًۀَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَا  ْنُکَیَـال  َُّمث  ْمُکَئاَکَرُـش  َو  ْمُکَْرمَا 
نینچ نیا  هک  دیشخب  یم  تماهش  تعاجش و  تخسرس ، دنمتردق و  نانمـشد  ربارب  رد  دندوب ، وا  فارطا  هک  یکدنا  نانمؤم  اب  ار  مالـسلا )

هب و  دنداد ، ناشن  اهنآ  ياهتب  راکفا و  اه و  هشقن  هب  ار  شیوخ  ییانتعا  یب  دـنتفرگ و  هرخـسم  داب  هب  ار  نانآ  تردـق  دـندرک و  یگداتـسیا 
و دوبن ، وا  كاپ  تاذ  رب  لّـکوت  ادـخ و  هب  ناـمیا  زج  يزیچ  لـماع  نیا  يرآ  دـنتخاس . دراو  ناـنآ  رب  یناور  مکحم  يا  هبرـض  هلیـسو  نیا 
، دندیبلط هزرابم  هب  هدومن و  عیجشت  تفلاخم  رب  ار  نانآ  هکلب  دندرک  ناشیاهدوبعم  اهنآ و  هب  تبسن  ییانتعا  یب  راهظا  اهنت  هن  هکنیا  بجع 

یم دـنوادخ  تسا ، یّکم  تسا  نآ  رد  هیآ  نیا  هک  سنوی  هروس  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا ! نـالّکوتم  هدـنبیز  اـهنت  ییاـمن  تردـق  نیا  يرآ 
دندوب و هدش  عمج  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  دوجو  عمـش  درگ  اه  هناورپ  نوچمه  هّکم  رد  هک  ناناملـسم  كدنا  هورگ  هب  دهاوخ 
رد یلاشوپ  ياه  تردق  نیا  زا  هک  دهد  ناشن  اهنآ  هب  دشخبب و  یحور  تردق  تّوق و  دنتشاد ، رارق  یتخسرس  دنمورین  نانمشد  لاگنچ  رد 
ادخ يارب  ناتسرپ  تب  یگتخاس  ياهکیرش  هک  دشاب  اهتب  هب  هراشا  تسا  نکمم  مکئاکرش »  » هب ریبعت  تسین . هتخاس  يراک  ادخ  هدارا  ربارب 

یمامت ینعی  دـشاب ، اهنآ  ناگتـسب  ناتـسود و  روظنم  هکنیا  اـی  تسا . هدـمآ  اـهتب  يارب  ریبعت  نیا  ًارارک  زین  نآرق  رگید  دراوم  رد  و  دـندوب ،
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زا دـعب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) ربمایپ دوه  نابز  زا  هیآ  نیمّود   260 هحفص . 71 سنوی ، یقرواپ 1 - دینک ! جیـسب  نم  ّدض  رب  ار  ناتیاهورین 
نم : » دیوگ یم  اهنآ  هب  تحارـص  اب  دوش ، یم  گرم  هب  دیدهت  شتـسرپ  تب  موق  يوس  زا  هک  تسا  هتـسیز  یم  مالـسلا ) هیلع  ) حون نارود 

و دیـشکب ، هشقن  نم  يارب  امـش  همه  مرازیب ـ  دیا  هداد  رارق  ادخ  يارب  هک  ینایاتمه  زا  هک  دیـشاب  هاوگ  مه  امـش  مریگ و  یم  هاوگ  ار  ادـخ 
نم و راـگدرورپ  هک  ما  هدرک  يدـنوادخ  رب  لّـکوت  نم  هک ـ ) ارچ  تسین  هتخاـس  امـش  زا  يراـک  دـینادب  اـّما  ) دـیهدن تلهم  ارم  يا  هـظحل 

یِّبَر ِهللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  یِّنِا  ِنوُرِْظُنتَال *  َُّمث  ًاعیِمَج  ِینوُدیِکَف  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُکِرُْشت *  اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنَا  اوُدَهْشا  َو  َهللا  ُدِهُْـشا  یِّنِا  َلاَق  «! )... تسامش
ار اـهنآ  هکلب  دـنک ، یمن  اـنتعا  اـهنآ  ياهترارـش  اـه و  هئطوت  تسرپ و  تب  ناـفلاخم  میظع  تردـق  هب  اـهنت  هن  هکنیا  بلاـج  ( 1 (.) ْمُکِّبَر و 
وا كاپ  تاذ  رب  لّکوت  اب  هک  تسا  هتـسباو  يرگید  ياج  هب  وا  حور  بلق و  دنک  تباث  نانآ  هب  ات  دیامن ، یم  دوخ  ّدـض  رب  مایق  هب  کیرحت 
هک دهد  یم  ناشن  دوخ  نیا  و  دنـشاب ، جوجل  تخـسرس و  دـنمورین و  يوق و  دـنچ  ره  درادـن ، نانمـشد  ياه  هئطوت  زا  يا  همهاو  نیرتمک 

کت و یناسنا  هک  تسا  روآ  تفگش  یتسار  دشخب ! یم  تماقتسا  يدرمیاپ و  تماهـش و  تعاجـش و  ناسنا  هب  هزادنا  هچ  ات  ادخ  رب  لّکوت 
داب هب  ار  اهنآ  ياهدـیدهت  نینچ  نیا  و  دتـسیاب ، هنوگ  نیا  دـنمروز ، بّصعتم و  میظع و  یهورگ  ربارب  رد  كدـنا ، رایـسب  ینارای  اب  ای  اـهنت 

نیرتمهم زا  هیآ  نیا  دـیوگ : یم  جاّجز »  » ماـن هب  نیـشیپ  نارّـسفم  زا  یکی  تسادـخ ! رب  لّـکوت  ناـمیا و  راـثآ  زا  نیا  يرآ  دریگب ، هیرخس 
نیمه هیبش  دـیوگب ، نخـس  اهنآ  اب  نینچ  نیا  دتـسیاب و  نافلاخم  زا  میظع  یتّما  ربارب  رد  اهنت  يربماـیپ  هک  تسا  ناربماـیپ  هب  طوبرم  تاـیآ 

هیلع ) دوه هیآ ، نیا  همادا  رد  هکنیا  هّجوت  نایاش  میدناوخ . زین  ( مالـسلا هیلع  ) مالـسا ربمایپ  نایرج  و  مالـسلا ) هیلع  ) حون ناتـساد  رد  ار  ریبعت 
نامرف تردق و  هضبق  رد  هکنیا  رگم  تسین  ناهج  رد  يا  هدنبنج  چیه  امش ، اهنت  هن  : » دیوگ یم  دوخ  راک  يارب  لالدتـسا  ماقم  رد  مالـسلا )

يدنمتردق وا  دیازفا : یم  سپس   261 هحفص . 56 دوه ، - 2 ات 56 .  54 دوه ، یقرواپ 1 - ( 2 (.) اَِهتَیِصاَِنب ٌذِخآ  َوُه  ِّالا  ۀَّباَد  ْنِم  اَم  «! ) تسادخ
(. میِقَتْـسُم طاَرِـص  یَلَع  یِّبَر  َّنِا  «! ) تسا میقتـسم  طارـص  رب  هراومه  نم  راگدرورپ   » هکلب دـشاب  یگماـکدوخ  بجوم  شتردـق  هک  تسین 
زا يا  هشوگ  هب  هراشا  هیآ  نیمّوس  رد  تسا . تلادع  باوص و  نیع  شیاهراک  نایاپ و  یب  شتردق  هک  ما  هدرک  هیکت  یسک  رب  نم  نیاربانب 

! اراگدرورپ : » دیامرف یم  و  دنک ، یم  شیناگدنز  تاعاس  نیرت  لکـشم  زا  یکی  رد  ادـخ  رب  وا  لّکوت  و  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا تشذـگرس 
ات متخاس  نکاس  وت ) رب  لّکوت  اب  وت و  نامرف  هب  ) تسوت مرح  هک  يا  هناخ  رانک  رد  یفلع  بآ و  یب  نیمزرس  رد  ار  منادنزرف  زا  یـضعب  نم 

یِّنِا اَنَّبَر  «، ) دـنروآ اـجب  ار  وت  رکـش  اـت  هد ، يزور  اـهنآ  هب  تارمث  زا  نک و  اـهنآ  هّجوتم  ار  مدرم  ياـهلد  وت  نونکا  دـنراد ، اـپ  رب  ار  زاـمن 
ِتاَرَمثَّلا َنِم  ْمُْهقُزْرا  َو  ْمِْهَیِلا  يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَدـِْئفَا  ْلَعْجاَف  َةوَلَّصلا  اوُمیُِقِیل  اَنَّبَر  ِمَّرَحُمْلا  َِکْتَیب  َدـْنِع  ْعرَز  يذ  ِْریَغ  داَِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْـسَا 

رسمه ناسنا  تسا  نکمم  دشابن ، الاب  رایسب  حطـس  رد  یلّکوت  و  ایرد ، نوچمه  یلد  و  هوک ، نوچمه  ینامیا  رگا  ایآ  ( 1 (.) َنوُرُکْشَی ْمُهَّلََعل 
هب اجنآ  زا  و  دنک ، اهر  ادخ ـ  نامرف  لاثتما  يارب  اهنت  فلع ـ  بآ و  یب  نازوس و  کشخ و  ینیمزرـس  رد  ار  شا  هراوخریـش  دنبلد  دنزرف  و 

جوجل ناتسرپ  تب  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا یگدنز  رد  يرگید  نایرج  روآدای  نایرج  نیا  ددرگزاب !؟ شیوخ  نطو 
اب تشاد ، رارق  گرم  یمدق  کی  رد  میهاربا  دندوب و  هدیشک  همکاحم  هب  ناشیاهتب  نتسکش  مه  رد  رطاخ  هب  ار  وا  نیگمـشخ  بّصعتم و  و 

(2 .) دـیبوک یم  مه  رد  یتسرپ  تب  هنیمز  رد  ار  اـهنآ  یفارخ  قطنم  مکحم ، لـیالد  اـب  دیـشک و  یم  هّیرخـس  هب  ار  ناـشیاهدوبعم  لاـح  نیا 
رد مه  وا  هک  هتـسیز  یم  یـسوم  زا  لبق  یمک  و  دوه ، زا  دـعب  یتّدـم  هک  دـنک  یم  مالـسلا ) هیلع  ) بیعـش يارجام  هب  هراشا  هیآ  نیمراـهچ 
رد هک  اجنآ  ات  حالـصا  زج  يزیچ  یهلا ) ياه  همانرب  نیا  اب  ) نم : » دیوگ یم  اهنآ  تادیدهت  تسرپ و  تب  كرـشم و  موق  یتخـسرس  لباقم 

َحَالْـصِْالا ِّالا  ُدیُِرا  ْنِا  «، )... مدرگ یمزاب  وا  يوس  هب  ما و  هدرک  لّکوت  وا  رب  طقف  تسادخ ، زا  اهنت  نم  قیفوت  و  مهاوخ ، یمن  مراد ، تردق 
. دوش هعجارم  ات 67  تایآ 58  ءایبنا ، هروس  هب  - 2 . 37 میهاربا ، یقرواپ 1 - ( 1 (.) ُبِینُا ِْهَیِلا  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهللاِاب  ِّالا  یقِیفَْوت  اَم  َو  ُْتعَطَتْـسا  اَم 

لباق مهد . یم  همادا  ار  دوخ  هار  تردـق  اب  مسرت و  یمن  يزیچ  زا  وا  كاپ  تاذ  رب  لّکوت  ادـخ و  هب  نامیا  نتـشاد  اب  نم  يرآ   262 هحفص
: دـنک یم  هیکت  لـصا  هس  رب  ناـمز  نآ  دـساف  عاـمتجا  رد  هبناـج  همه  تاحالـصا  هب  ندز  تسد  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) بیعـش هکنیا : هّجوـت 

راک هب  عورش  يارب  دنمورین  هدارا  نتـشاد  سپـس  هدش ، هراشا  نآ  هب  قیفوت »  » هملک اب  هک  راگدرورپ  يوس  زا  تامّدقم  ندش  مهارف  تسخن 
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مدرگ یمزاب  وا  يوس  هب  « ) بینا هیلا   » اب هک  هدنزاس  حیحص و  يا  هزیگنا  ندوب  اراد  سپس  و  دوش ، یم  لصاح  راگدرورپ  هب  لّکوت »  » اب هک 
. دنک یم  هراشا  نآ  هب  تسادخ ) يارب  میاهراک  همه  و 

مود تمسق 

زا دوب  هتفرگ  رارق  يدـیدش  يانگنت  رد  هک  نامز  نآ  هدـمآ ، نایم  هب  تسا  لیئارـسا  ینب  يالاو  ّدـج  هک  بوقعی  زا  نخـس  هیآ  نیمجنپ  رد 
نادناخ هلمج  زا  و  مدرم ، همه  ناعنک  رد  دیدش  یطحق  رگید  يوس  زا  و  هداد ، تسد  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی شزیزع  دـنزرف  وس  کی 

ات هدرپس ، نابرهمان ! هقباس و  دـب  ناردارب  تسد  هب  ار  نیماـینب  شرگید  دـنبلد  دـنزرف  راـبجا ، مکح  هب  و  تسا ، هداد  رارق  راـشف  تحت  ار  وا 
هب یـشرافس  بوقعی  هک  دوب  اجنیا  رد  دنبلطب ، کمک  رـصم » زیزع   » زا دنورب و  « رـصم  » نیمزرـس هب  رگید  راب  هقوذآ  ندروآ  تسد  هب  يارب 

قّرفتم ياهرد  زا  هکلب  دیوشن ، دراو  هزاورد  کی  زا  امش  همه  دیور ) یم  هک  رـصم  هب  !) نم نادنزرف  : » درک دوخ  نادنزرف  هب  نومـضم  نیا 
اُولُخْدَتَال َِّیَنب  اَی  َلاَق  َو  («! ) دنناسرب یبیسآ  اهنآ  هب  دزیگنارب و  ار  مدرم  ّتیساسح  رـصم  رد  یموب  ریغ  ّتیعمج  کی  دورو  ادابم  ) دیوش دراو 

هدش رّرقم  ادـخ  يوس  زا  هک  ار  يا  هثداح  مناوت  یمن  روتـسد  نیا  اب  نم  : » دوزفا سپـس  ( 2 ...(.) ۀَقِّرَفَتُم باَْوبَا  ْنِم  اُولُخْدا  َو  دِـحاَو  بَاب  ْنِم 
(و دننک لّکوت  وا  رب  دیاب  ناگدننک  لّکوت  همه  و  مدرک ، لّکوت  وا  رب  تسادـخ ، هب  صوصخم  نامرف  مکح و  مزاس ، فرطرب  امـش  زا  تسا 
یقرواپ 1- ( 1 (.) َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِْهیَلَع  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِّالا ِِهللا  ُمْکُْحلا  ِنِا  ءْیَـش  ْنِم  ِهللا  َنِم  ْمُْکنَع  ِینُْغا  اَم  َو  («، )... دنیامن دادمتـسا  وا  زا 

نادـنزرف هب  بانتجا  لباق  ثداوح  زا  يریگـشیپ  يارب  ار  مزـال  ياهروتـسد  بوقعی  بیترت  نیا  هب   263 هحفص . 67 فسوی ، - 2 . 88 دوه ،
، مشیدـنیب يریبدـت  تالکـشم  همه  ربارب  رد  مریگب و  ار  يا  هثداح  ره  ولج  مناوت  یمن  اهروتـسد  نیا  اب  نم  هک  درک  دـیکأت  یلو  داد ، دوخ 

نخـس نیا  اب  بوقعی  عقاو  رد  دننک . لّکوت  وا  رب  دیاب  همه  مینک و  لّکوت  ادخ  رب  هّیقب  رد  میهد و  ماجنا  میراد  ناوت  رد  هچنآ  دـیاب  ام  هکلب 
لّکوت وا  رب  دـیاب  سپ  تسادـخ ، نامرف  هب  زیچ  همه  نوچ  دـیوگ : یم  دـیامن ، یم  رکذ  ار  نآ  لیلد  مه  دـنک و  یم  لّـکوت  هب  هیـصوت  مه 

راگدرورپ ینیوکت » مکح   » اجنیا رد  مکح »  » زا روظنم  هک  تسا  نشور  تسین . هتخاس  يراک  يرگید  زا  ادخ  هدارا  ربارب  رد  هک  ارچ  درک ،
هب تبون  هیآ  نیمـشش  رد  دـینک .) ّتقد  ) تسین یعیرـشت  مکح  هب  رظان  دـنک و  یم  بابـسا  ملاع  هب  تشگزاـب  هک  تسا  شنیرفآ  ملاـع  رد 

تازجعم و  درک ، راکشآ  ار  شیوخ  توعد  مالسلا ) هیلع  ) یسوم هک  ماگنه  نآ  رد  دسر  یم  لیئارسا  ینب  و  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم يارجام 
شنایفارطا نوعرف و  زا  زین  اهنآ  هک  یلاح  رد  دندروآ ، نامیا  وا  هب  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  اهنت  همه  نیا  اب  یلو  داد ، ناشن  ار  دوخ  گرزب 

هب نامیا  راهظا  رطاخ  هب  ار  دوخ  رسمه  نوعرف  هک  یماگنه  اریز  دنوش ، عقاو  هجنکش  دروم  دنناسرب و  اهنآ  هب  یبیسآ  ادابم  دندوب ، كانمیب 
نارمع نب  یسوم  لیلد  نیمه  هب  درک ، دهاوخ  هچ  نارگید  اب  تسادیپ  دهد ، یم  رارق  اه  هجنکش  نیرت  تخـس  تحت  ( مالـسلا هیلع  ) یـسوم
نامیا ادخ  هب  امش  رگا  نم ! موق  يا  : » دومرف داد و  اهنآ  هب  ار  لّکوت  روتسد  دنبای ، ییاهر  تشحو  زا  دشخبب و  اهنآ  هب  یشمارآ  هکنیا  يارب 

(2 (.) َنیِِملْـسُم ُْمْتنُک  ْنِا  اُولَّکََوت  ِْهیَلَعَف  ِهللاِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِا  ِمْوَق  اَی  یَـسُوم  َلاَق  َو  «، ) دـینک لّکوت  وا  رب  دـیتسه  وا  ناـمرف  میلـست  دـیا و  هدروآ 
. دینامب ناما  رد  وا  ّرـش  زا  و  دینک ، هزرابم  یکانرطخ  محر  یب  دنمورین  مکاح  نینچ  اب  دیناوت  یم  هک  تسادخ  رب  لّکوت  هیاس  رد  اهنت  ینعی 

لّکوت ماقم  رگا  و  دوب ، ماگشیپ  رما  نیا  رد  دوخ  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم تسا  یهیدب   264 هحفص . 84 فسوی ، - 2 . 67 فسوی ، یقرواپ 1 -
یماظن و ياهتردـق  نیرتگرزب  زا  یکی  گنج  هب  يرهاظ  تردـق  هنوگ  چـیه  نتـشادن  اب  ناـپوچ  درم  کـی  دوب  نکمم  هنوگچ  تشادـن  ار 
رب اهنت  ام  : » دنتشاد نایب  نینچ  وا  خساپ  رد  دنتفگ و  کیّبل  ار  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم توعد  نانمؤم  زا  هورگ  نآ  دورب !؟ دوخ  نامز  یـسایس 

هجنکـش دروم  ار  ام  اراگدرورپ ! : » دندرک ضرع  دندروآ و  ادـخ  هاگرد  هب  ور  سپـس  ( 1 ...(.) اَْنلَّکََوت ِهللا  یَلَع  اُولاَقَف  «! ) میراد لّکوت  ادـخ 
َو «، ) شخب ییاهر  نارفاک  هورگ  لاـگنچ  زا  تتمحر  هب  ار  اـم  و  ( » 2 (.) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًۀَْنِتف  اَْنلَعَْجتَال  اَنَّبَر  «! )... هدـن رارق  رگمتـس  هورگ  نیا 

هروس رد  صوصخ  هب  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  هجنکـش  ریخا ، هیآ  رد  هنتف »  » زا روظنم  ( 3 (.) َِنیِرفاَْکلا ِمْوَْقلا  َنِم  َِکتَمْحَِرب  اَنَِّجن 
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لامتحا نیا  هدش . هراشا  نآ  هب  زین  تسا ، هدـمآ  ثحب  دروم  هیآ  زا  لبق  هک  هیآ 83  رد  و  تسا ، هدمآ  دودخا »  » باحـصا دروم  رد  جورب » »
رب ناـینوعرف  رگا  هک  ارچ  دـشاب ، ناـمیا  نید و  زا  نتخاـس  فرحنم  اـی  ندـش  فرحنم  دروم ، ود  ره  رد  هنتف  زا  روظنم  هک  دراد  دوـجو  زین 
هیآ نیمتفه  رد  یقرواپ  دندش . یم  رت  مدق  تباث  فارحنا  قیرط  رد  هتشادنپ و  دوخ  ّتیناّقح  رب  لیلد  ار  نآ  دندرک  یم  ادیپ  هطلـس  نانمؤم 
رارق تولاج »  » مان هب  يراّبج  ناطلـس  هرطیـس  ریز  لیئارـسا  ینب  هک  نامز  نآ  رد  دسر ، یم  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم زا  دعب  ياهنامز  هب  تبون 

هب يارب  ات  دنک ، نییعت  اهنآ  يارب  قیال  يا  هدنامرف  هک  دندرک  اضاقت  وا  زا  هدـمآ ، لیئومـشا »  » دوخ نامز  ربمایپ  دزن  راچان  و  دـندوب ، هتفرگ 
رما نیا  يارب  دوب  یقیال  رظن  ره  زا  هاگآ و  دـنمورین و  ناوج  هک  ار  تولاط  لیئومـشا ، دـنگنجب ، تولاـج  اـب  دوخ  نیمزرـس  ندروآ  تسد 

، فسوی یقرواپ 1 - دنتفریذپ . ار  وا  یهدنامرف  ربمایپ ، نآ  هیحان  زا  یتادیهمت  اب  سپـس  دنتفر ، یمن  راب  ریز  تسخن  لیئارـسا  ینب  دیزگرب ،
دنتـشاد داهج  يارب  يرتشیب  یگداـمآ  هک  ار  يدارفا  يدّدـعتم  ياهـشیامزآ  زا  سپ  تولاـط   265 هحفص نامه . - 3 . 58 فسوی ، - 2 . 85
دنمورین رکشل  دنتفرگ  رارق  مه  لباقم  رد  رکشل  ود  هک  دیوگ  یم  نخـس  یتاظحل  زا  ثحب  دروم  هیآ  دروآ . دربن  نادیم  هب  درک و  شنیزگ 

اراگدرورپ دنتفگ : دنتفرگ ، رارق  شنایهاپس  رگمتس و  ) تولاج ربارب  رد  هک  یماگنه  : » دیامرف یم  تولاط ، فیعض  ًارهاظ  رکـشل  تولاج و 
ِهِدُونُج َو  َتُولاَِجل  اوُزََرب  اََّمل  َو  «، ) نادرگ زوریپ  رفاک  موق  رب  ار  ام  رادب و  راوتسا  ار  ام  ياهماگ  زیرب و  ام  رب  ار  تماقتـسا  ییابیکـش و  هنامیپ 

تولاـج رکـشل  ربارب  رد  تولاـط  تارفن  هک  تسا  تسرد  ( 1 (.) َنیِِرفاَْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  اَنْرُْـصنا  َو  اَنَماَدـْقَا  ْتِّبَث  َو  ًاْربَص  اَْـنیَلَع  ْغِْرفَا  اَـنَّبَر  اُولاَـق 
ینب نامولظم  عفن  هب  ار  نزاوت  مدـع  نیا  هک  يزیچ  یلو  دنتـشادن ، رایتخا  رد  زین  يا  هظحـالم  لـباق  یگنج  گرب  زاـس و  دـندوب و  كدـنا 

ياضاقت تماقتـسا و  ربص و  رب  هیکت  ادـخ و  رب  اهنآ  لّکوت  ناـمیا و  ناـمه  دـندش ، زوریپ  نمـشد  ربارب  رد  ماجنارـس  دز و  مه  رب  لیئارـسا 
مه رد  ار  تولاـج  هاپـس  ادـخ  ناـمرف  هب  اـهنآ  ِهللا ; ِنْذِاـِب  ْمُهُومَزَهَف  : » دـیامرف یم  دـعب  هیآ  رد  لـیلد  نیمه  هب  دوب . قح  هاگـشیپ  زا  ترـصن 
اهنآ لیلد  نیمه  هب  تسا و  يزوریپ  ببس  مدق  تابث  و  مدق ، تابث  ببس  تماقتسا  ربص و  تسا  یهیدب  دنتـشاداو !» تمیزه  هب  دنتـسکش و 

ربمایپ زا  نخس  هیآ  نیمتـشه  رد  تسادخ . رب  لّکوت  نامیا و  اهنیا  همه  حور  دندرک و  رکذ  دوخ  ياعد  رد  بیترت  هب  ار  هناگ  هس  روما  نیا 
داد میلعت  وا  هب  دـنوادخ  تشاد و  رارق  تخـس  تالکـشم  ربارب  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  تسوا ، لّـکوت  ماـقم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
یم تیافک  ارم  دـنوادخ  وگب : شابم ) نارگن  ) دـننادرگب يور  قح  زا  نارفاک ) ) اـهنآ رگا  : » دـیامرف یم  ددرگ ، زوریپ  تالکـشم  رب  هنوگچ 
ِْهیَلَع َوُه  ّـِالا  ََهِلا  َـال  ُهللا  َِیبْـسَح  ْلـُقَف  اْوَّلََوت  ْنِاَـف  «، ) تسا میظع  شرع  راـگدرورپ  وا  مدرک ، لّـکوت  وا  رب  تسین ، وا  زج  يدوبعم  چـیه  دـنک ،

ره ناسنا  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هیآ  نیا   266 هحفص . 129 هبوت ، - 2 . 250 هرقب ، یقرواپ 1 - ( 2 (.) َمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َو  ُْتلَّکََوت 
هک یتردق  تسا ، ریظن  یب  تردق  ياراد  میظع و  شرع  ّبر  ادخ  هک  ارچ  درادن ، یلکـشم  دشاب ، هتـشاد  ادخ  رب  لّکوت  رگا  دشاب  اهنت  ردق 

تـسوا تردق  هضبق  رد  دراد  هک  یتمظع  همه  نآ  اب  الاب  ملاع  شرع و  هک  ییاج  درادـن ، يرثا  نآ  لباقم  رد  ناگدـنب  زیچان  ياه  تردـق 
هک هیآ  نیا  دـندقتعم  یـضعب  هکنیا  هّجوت  نایاش  دراذـگب !؟ اهنت  نانمـشد  تالکـشم و  ربارب  رد  ار  لّـکوتم  ناگدـنب  تسا  نکمم  هنوگچ 

هکنیا بلاج  و  تسا ، هدـش  لزاـن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رب  هک  تسا  یتاـیآ  نیرخآ  نآ  زا  لـبق  هیآ  تسا و  هبوت  هروس  هیآ  نیرخآ 
لّکوت زین  نامز  نآ  رد  ترضح  نآ  یلـصا  هیامرـس  هک  دهد  یم  ناشن  دراد و  ار  اوه  لاح و  نیمه  زین  دش  لزان  تثعب  زاغآ  رد  هک  یتایآ 

ارم دنوادخ  وگب : َنُولِّکَوَتُْملا ; ُلَّکَوَتَی  ِْهیَلَع  ُهللا  َِیبْسَح  ُْلق  : »... میناوخ یم  تساهنامز  نآ  هب  طوبرم  هک  رمز  هروس  هیآ 38  رد  دوب ، ادخ  رب 
رد لاح ، همه  رد  راک و  نایاپ  زاغآ و  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  بیترت  نیا  هب  دننک !» لّکوت  وا  رب  دیاب  نالّکوتم  تسا و  یفاک 
هب نیـشیپ  ناربمایپ  مامت  زا  نخـس  هیآ  نیمهن  رد  دوب . وا  يزوریپ  يدرمیاپ و  تماقتـسا و  لـماع  رما  نیمه  و  تشاد ، رارق  لّـکوت  رتچ  ریز 

دوخ موق  تفلاخم  اب  ناربمایپ  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم  دـندوب ، وا  زا  دـعب  هک  یناربمایپ  ات  مالـسلا ) هیلع  ) حون نامز  زا  تسا ، هدـمآ  ناـیم 
نیقی هب  ام  هدرک و  يربهر  تداعـس  ياههار  هب  ار  ام  هکنیا  اب  مینکن ، لّکوت  ادخ  رب  ام  ارچ  دنتفگ ): دـندید  اهنت  ار  دوخ  (و  دـندش ور  هبور 

ناگدـننک لّکوت  و  میراد ) یمنرب  شیوخ  تلاسر  زا  تسد  اهرازآ  اهدـیدهت و  نیا  اب  (و  درک میهاوخ  ییابیکـش  امـش  ياـهرازآ  ربارب  رد 
(1 (.) َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهللا  یَلَع  َو  اَنوُُمْتیَذآ  اَم  یَلَع  َّنَِربْصََنل  َو  اَنَُلبُـس  اَناَدَه  ْدَق  َو  ِهللا  یَلَع  َلَّکَوَتَنَّالَا  اََنل  اَم  َو  «! ) دننک لّکوت  وا  رب  طقف  دیاب 
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خیرات لوط  رد  ایبنا  همه  راک  اسرف  تقاط  تالکشم  هوبنا  ربارب  رد  ادخ  رب  لّکوت  رازبا  هب  لّسوت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
هب اهناسنا  یگدـنز  رد  لّکوت  شقن  اجنیا  زا  و  دـندش ، یم  زوریپ  تخـسرس  نانمـشد  هوبنا  رب  لّـکوت  يورین  اـب  اـهنآ  عقاو  رد  تسا و  هدوب 
اب هک  دیـشخب  یم  تردق  ناربمایپ  هب  هچنآ  عقاو  رد   267 هحفص . 12 میهاربا ، یقرواپ 1 - دوش . یم  راکـشآ  نایاوشیپ  ناربهر و  صوصخ 

نیمه دنوشن  اهنآ  ياهدـیدهت  بوعرم  و  دنتـسیاب ، دوخ  رـصع  رگدادـیب  ياه  تموکح  نیرتدـنمتردق  ربارب  رد  هّدُـع »  » و هّدِـع »  » نتـشادن
هروس هیآ 11  ) لبق هیآ  رد  هک  تسا  هّجوت  نایاش  تخاس . یم  شزرا  یب  کچوک و  اـهنآ  رظن  رد  ار  هللا » يوساـم   » هک دوب  ادـخ  رب  لّـکوت 

نیا مامـضنا  زا  َنُولِّکَوَتُْملا .» ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهللا  یَلَع  َو  : » میناوخ یم  ثحب  دروم  هیآ  رد  و  َنُونِمْؤُْملا » ِلَّکَوَـتَْیلَف  ِهللا  یَلَع  َو  : » میناوـخ یم  میهاربا )
تفرعم و هدییاز  لّکوت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  ًانمـض  دننالّکوتم  نامه  یعقاو  نانمؤم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگیدـکی  هب  هیآ  ود 

رکذ اب  هیآ  نیمهد  رد  دینک .) ّتقد  ) تسا لّکوت  هدییاز  نانمـشد  ياهرازآ  ربارب  رد  ییابیکـش  ربص و  هک  هنوگ  نامه  تسا  یهلا  تیادـه 
ره : » دـیامرف یم  دـهد ، یم  اهنآ  هب  يزوریپ  تاجن و  هدـعو  و  دـنک ، یم  رما  نیا  هب  قیوشت  ار  ناگمه  ادـخ  رب  لّکوت  يارب  ینـشور  هجیتن 

رارق يا  هزادنا  زیچ  ره  يارب  و  دـناسر ، یم  ماجنا  هب  ار  دوخ  نامرف  دـنوادخ  درب ، یم  ناماس  هب  ار  وا  راک  ادـخ  دـنک  لّکوت  ادـخ  رب  سک 
همه هب  یعطق  هدعو  دـنوادخ  عقاو  رد  ( 1 (.) ًارْدَق ءْیَـش  ِّلُِکل  ُهللا  َلَعَج  ْدَـق  ِهِْرمَا  ُِغلَاب  َهللا  َّنِا  ُُهبْـسَح  َوُهَف  ِهللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو  «، ) تسا هداد 

یهیدب تساناوت » زیچ  ره  رب  دنوادخ  اریز  : » دیامرف یم  هتخادرپ ، نآ  لیلد  رکذ  هب  سپـس  دـنک . لح  ار  اهنآ  تالکـشم  هک  هداد  نالّکوتم 
نامرف هدارا و  اب  دشاب  تخس  نیگنس و  ردق  ره  ار  تالکـشم  دناشوپب و  لمع  هماج  دوخ  ياه  هدعو  مامت  هب  دناوت  یم  یـسک  نینچ  تسا 

وا كاپ  تاذ  رب  ار  لّکوت  تیاهن  یهاگ  ارچ  هک  دشاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  تسا  نکمم  ًارْدَق  ءْیَـش  ِّلُِکل  ُهللا  َلَعَج  ْدَق  هلمج  دـیاشگب . دوخ 
حلاصم زا  امـش  : » دـیوگ یم  خـساپ  نینچ  لاؤس  نیا  هب  نآرق   268 هحفص . 3 قالط ، یقرواپ 1 - دـتفا ؟ یم  ریخأت  هب  اـهیزوریپ  یلو  میراد 

لیلد نیمه  هب  تسا  بولطم  دوخ  هژیو  فرظ  رد  يا  هدیدپ  ره  و  دـبلط ، یم  ار  ینامز  راک  ره  و  دراد ، یباسح  زیچ  ره  دـیتسین  هاگآ  روما 
روما هنوگ  نیا  رد  هلجع  یگدزباتـش و  نیاربانب  دتفا ، ریخأت  هب  هجیتن  هک  تسا  نیا  رد  تحلـصم  هاگ  اَِهتاَقْوَِاب » ٌۀـَنوُهْرَم  ُرُومُْالَا   » ياضتقم هب 
دیوگ یم  درمـش و  یم  ادخ  يوس  زا  ار  تسکـش  يزوریپ و  هک  تسا  هدـمآ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 160  رد  ینعم  نیمه  هیبـش  تسین . اور 

یَلَع َو  ِهِدَْعب  ْنِم  ْمُکُرُْصنَی  يِذَّلااَذ  ْنَمَف  ْمُْکلُذْخَی  ْنِا  َو  ْمَُکل  َِبلاَغ  َالَف  ُهللا  ُمُکْرُْـصنَی  ْنِا  : » تسا يزوریپ  هب  نانمؤم  لوصو  هار  ادخ  رب  لّکوت 
تسیک درادرب ، امش  يرای  زا  تسد  رگا  و  دش ، دهاوخن  بلاغ  امـش  رب  سک  چیه  دنک  يرای  ار  امـش  دنوادخ  رگا  َنُونِمْؤُْملا ; ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهللا 

«! دننک لّکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  و  دنک !؟ يرای  ار  امش  وا  زا  دعب  هک 

ییاهن هجیتن 

لّکوت هلئسم  باتزاب  ددرگ  یم  متخ  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هب  دوش و  یم  عورش  یهلا  يایبنا  نیرتمیدق  زا  نآ  رد  هک  الاب  تایآ 
نیا دـح  هچ  ات  دـهد  یم  ناشن  دزاـس و  یم  نشور  فلتخم  تاـهج  زا  تالکـشم  رب  يزوریپ  ناربماـیپ و  داـهج  اـهناسنا و  یگدـنز  رد  ار 

! تسا هعماج  درف و  طوقس  هیام  دح  هچ  ات  راگدرورپ  رب  دامتعا  مدع  ینعی  نآ  لباقم  هطقن  زاسراک و  یقالخا  تلیضف 

یمالسا ثیداحا  رد  لّکوت » »

هراشا

يارب هک  هدـیدرگ  نایب  نآ  يارب  یتاکرب  راثآ و  هک  اجنآ  ات  هدـش  هداد  یقالخا  شزرا  نیا  هب  يا  هداعلا  قوف  ّتیّمها  یمالـسا  تایاور  رد 
نیا يارب  یبوخ  هنومن  تسا  نآ  رد  هک  یفیطل  قیاقد  میا و  هدرک  نیچلگ  اهنآ  ناـیم  زا  هک  ار  ریز  تاـیاور  تفاـی ، ناوت  یم  یتفـص  رتمک 
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ْلَّکَوَتَْیلَف ِساَّنلا  يَْوقَا  َنوُکَی  ْنَا  ُهَّرَـس  ْنَم  : » میناوـخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  زا  یثیدـح  رد  1 ـ دوش : یم  بوسحم  دوـصقم 
ناـنمؤمریما زا  يرگید  ثیدــح  رد  2 ـ ( 1 «!) دـنک لّـکوت  ادـخ  رب  دـشاب  مدرم  نیرت  يوـق  دراد  تـسود  هـک  یـسک  ِهللا ; یَلَع   269 هحفص

ناتساد رد  يرگید  يانعمرپ  ثیدح  رد  3 ـ ( 2 «!) تسا لّکوت  رد  نیقی  تقیقح  ِناَقیِْالا ; ُۀَقیِقَح  ِلُّکَوَّتلا  ِیف  : » تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع
دمآ رزآ  شیومع  دنتشاذگ  قینجنم  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا هک  یماگنه  میناوخ : یم  میهاربا  نب  ّیلع  ریسفت  رد  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا

دنوادـخ ماـگنه  نیا  رد  درکن ) وا  هب  ییاـنتعا  میهاربا  ! ) درگزاـب ّتیدـیحوت  بهذـم  زا  تفگ : دز و  وا  تروـص  هب  مـکحم  یلیـس  کـی  و 
ار مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا تاجن  ياـضاقت  ادـخ  زا  تادوجوم  همه  دنـشاب ، هنحـص  نیا  رگ  هراـظن  اـت  داتـسرف  اـیند  نامـسآ  هب  ار  ناگتـشرف 

دمآ باطخ  دور ، یمورف  شتآ  ماک  رد  نونکا  مه  تسین و  وا  زج  يدّحوم  هدنب  نم  تشپ  رب  اراگدرورپ ! : » تفگ نیمز  هلمج  زا  دـندرک ،
ماجنا ات  يراد  یتجاـح  نم  هب  میهاربا ! يا  تفگ : دـمآ و  وا  غارـس  هب  قینجنم  رد  لـیئربج  منک ، یم  لـح  ار  شلکـشم  دـناوخب  ارم  وا  رگا 

عقاو رد  هک  ) اه هلمج  نیا  هک  داد  وا  هب  يرتشگنا  لیئربج  هک  دوب  اجنیا  رد  يرآ »! ملاـع  راـگدرورپ  هب  اـّما  هن ! وت  هب  : » تفگ میهاربا  مهد ؟
ُتْضَّوَف َو  ِهللا ، َیِلا  يْرمَا  ُتْدَنْـسَا  ِهللا ، َیِلا  يرْهَظ  ُتْأَْجلَا  ِهللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهللا  َِّالا  ََهِلا  َال  دوب : هدش  هتـشون  نآ  يور  رب  دوب ) تاجن  روتـسد 

هیلع ) میهاربا هک  یماـگنه  و  درک ، ار  دوخ  راـک  دوـب ، ادـخ  رب  هبناـج  همه  لّـکوت  ناـمه  شیعقاو  موـهفم  هک  اـه  هلمج  نیا  !) ِهللا َیِلا  يْرمَا 
ًامَالَس َو  َلاَق : یَّتَح  ِدْرَْبلا  َنِم  َِمیهاَْربِا  ُناَنْسَا  َْتبَرَطْضاَف  ًادَْرب ، ِینوُک  ِراَّنلا  َیِلا  ُهللا  یَحْوَا  : » تیاور ریبعت  هب  دش  باترپ  شتآ  نایم  هب  مالـسلا )

یم مه  هب  میهاربا  ياهنادـند  هک  دـش  درـس  ناـنچ  نآ  شتآ  وـش ! درـس  هک  داتـسرف  یحو  شتآ  هب  دـنوادخ  ماـگنه  نیا  رد  َمیِهاَْربِا ; یَلَع 
لّدـبم شخب  مارآ  یطیحم  هب  شتآ  ماـگنه  نیا  رد   ) میهاربا يارب  شاـب  ملاـس  درـس و  میهاربا  یلع  ًامالـس  دـمآ و  باـطخ  سپـس  دروخ ،
ْذِخَّتَْیلَف ًاَهِلا  َذَخَِّتا  ِنَم  : » تفگ نینچ  دوخ  هاگیاج  زارف  زا  دورمن  تسشن .» وگتفگ  هب  وا  اب  تفرگ و  رارق  میهاربا  رانک  رد  لیئربج  و  تشگ )

یقرواپ 1- ( 3 «!) دنک باختنا  ار  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا دوبعم  دننامه  دنیزگرب  دوخ  يارب  يدوبعم  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  َمیهاَْربِا ; َِهِلا  َْلثِم 
(. صیخلت اب  و 72( هحفص 73  دـلج 2 ، میهاربا ، نب  ّیلع  ریـسفت  - 3 مکحلاررغ . - 2 ثیدـح 5686 . هحفـص 101 ، دـلج 3 ، لاّمعلازنک ،
هب ندز  تسد  زا  یّتح  هک  میهاربا  لّکوت  نوچمه  یلّکوت  دنک ، یم  لّدبم  ناتـسلگ  هب  ار  اه  شتآ  هک  تسادخ  رب  لّکوت  يرآ   270 هحفص

ماما 4 ـ دـشاب ! رت  لالز  رت و  فاص  ات  تفرگ  همـشچرس  زا  ار  بآ  دـیاب  تسا  دـقتعم  دـنک و  یم  ادـخ  زا  يرود  ساـسحا  لـیئربج  ناـماد 
هتـسویپ تّزع  يرگناوت و  ُهاَنَطْوَا ; ِلُّکَوَّتلا  ِعِضْوَِمب  اَرَفَظ  اَذِاَف  ِنَالوُجَی  َّزِْعلا  َو  یَنِْغلا  َّنِا  : » دـیامرف یم  يرگید  ریبعت  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص

مه تسادـخ  رب  لّکوت  نوناک  هک  یبلق  ینعی  ( 1 «.) دـننک یم  باختنا  دوخ  نطو  ار  اجنآ  دنـسرب  لّکوت  ّلحم  هب  هک  یماگنه  دـنتکرح  رد 
هیکت تسا ، زیچ  همه  زا  رتالاب  هک  هدرک  یتردق  رب  هیکت  هک  ارچ  تردق ، تزع و  ساسحا  مه  دنک و  یم  هللا  يوسام  زا  يزاین  یب  ساسحا 
ماـما زا  رگید  فیطل  ریبـعت  اـب  ینعم  نیمه  يرگید  ثیدـح  رد  5 ـ  ریذـپان . تسکـش  یتردـق  زیچ و  همه  سک و  همه  زا  زاـین  یب  یهاـگ 

بولغم دنک  ادخ  رب  لّکوت  هک  یسک  ره  ُمَزُْهیَال ; ِهللاِاب  َمَصَتِْعا  ْنَم  َو  ُبَْلُغیَال  ِهللا  یَلَع  َلَّکََوت  ْنَم  : » دومرف تسا ، هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) رقاب
یبا نـب  ّیلع  ماــما  زا  يرگید  ثیدــح  رد  6 ـ  ( 2 «.) دروخ یمن  تسکـش  دـنزب  گـنچ  دـنوادخ  فـطل  نماد  هب  هک  یـسک  دوـش و  یمن 
دنک لّکوت  ادخ  رب  هک  یسک  ُباَبْـسالا ; ِْهیَلَع  ْتَلَّهَـسَت  َو  ُباَعِّصلا  َُهل  ْتَّلَذ  ِهللا  یَلَع  َلَّکََوت  ْنَم  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط

« بابسالا ّببسم   » هک یلاح  رد  دشابن  يزیچ  نینچ  هنوگچ  ( 3 «.) ددرگ یم  ناسآ  لهس و  وا  يارب  بابسا  و  عضاخ ، وا  ربارب  رد  تالکـشم 
هن لّکوت  هک  تسا  هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  7 ـ دراد . وا  نامرف  رب  رس  زیچ  همه  تسادخ و  كاپ  تاذ 

: دومرف دهد ، یم  تاجن  تاهبـش  اه و  هسوسو  لاگنچ  زا  ار  وا  تسا و  ّرثؤم  زین  ناسنا  نورد  رد  هک  دراذـگ  یم  رثا  ینورب  لماوع  رد  اهنت 
راوگرزب نامه  زا  زاـب  8 ـ  ( 4 «.) دوش یم  نشور  وا  يارب  تاهبـش  دنک  ادـخ  رب  لّکوت  هک  یـسک  ُتاَهَبُّشلا ; َُهل  َْتئاَضَا  ِهللا  یَلَع  َلَّکََوت  ْنَم  »

هب دینک و  ادـخ  رب  لّکوت  مدرم  يا  ُهاَوِس ; ْنَّمِم  یِفْکَی  ُهَّنِاَف  ِِهب  اوُقَّتا  َو  ِهللا  یَلَع  اُولَّکََوت  ُساَّنلا  اَهُّیَا  اَی  : » هدـش لقن  نینچ  مدرم  همه  هب  باطخ 
نازیم - 2 هحفص 65 . دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 - ( 1 «.) دـنک یم  زاـین  یب  دوخ  ریغ  زا  ار  ناـسنا  هک  ارچ  دیـشاب  هتـشاد  داـمتعا  وا 
یفعُج دیزی  نب  رباج  271 9 ـ هحفص ثیدح 8985 . كردم ، نامه  - 4 ثیدح 9028 . مکحلاررغ ، - 3 ثیدح 22547 . دلج 4 ، همکحلا ،
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مدرک و عادو  وا  اب  موش  جراخ  شرـضحم  زا  متـساوخ  یم  هک  یماگنه  مدوب  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  تمدـخ  رد  لاس  هدـجیه  دـیوگ  یم 
ْمَعَن : » مدرک ضرع  ینک ؟ یم  يزردـنا  ياضاقت  مه  زاب  لاس  هدـجیه  زا  دـعب  رباـج ! يا  دومرف : دـییامرفب ، نم  هب  يدـنمدوس  نخـس  متفگ 

هب دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) ماما دسر .» یمن  نآ  رعق  هب  سک  چیه  هک  دیتسه  ینایاپ  یب  سونایقا  امـش  يرآ  ُهُْرعَق ; ُغَْلُبیَال  َو  ُفَْزُنیَال  ٌرَْحب  ْمُکَّنِا 
يِذَّلا اَذَه  ْنَم  ُِرباَج  اَی  ... » تسا تعاطا  وا  هب  بّرقت  هلیسو  اهنت  تسین و  يدنواشیوخ  لاعتم  دنوادخ  ام و  نایم  وگب  ناسرب و  مالس  منایعیش 
تـسا هتـساوخ  يزیچ  صالخا ) نامیا و  يور  زا  ) ادـخ زا  یـسک  هچ  ِهِْجُنی ;؟ ْمَلَف  ِِهب  ََقثَو  َْوا  ِهِفْکَی ؟ َْمل  َو  ِْهیَلَع  َلَّکََوت  َْوا  ِهِطُْعی ؟ ْمَلَف  َهللا  َلَئَس 
ثیدح نیا  رد  ( 2 (»؟ تسا هدیـشخبن  ییاهر  ار  وا  و  هدرک ، دامتعا  وا  هب  ای  هدومنن ؟ وا  رما  تیافک  هدرک و  وا  رب  لّکوت  ای  هدادـن ؟ وا  هب  هک 

زا ار  بآ  یـسک  نینچ  يرآ  تسا . هدـش  رکذ  يزوریپ  تاـجن و  هلیـسو  هس  ناوـنع  هـب  اـعد ، و  وا ، كاـپ  تاذ  رب  داـمتعا  ادـخ ، رب  لّـکوت 
ّتیمها هرابرد  نخـس  دنچ  ره  میهد  یم  نایاپ  میکح  نامقل  زا  یثیدح  اب  ار  ثحب  نیا  10 ـ درادن . نآ  نیا و  هب  يزاین  هتفرگ و  همـشچرس 

ْلَّکََوت َّیَُنب ! اَی  : » دومرف شدنزرف  هب  نداد  دنپ  ماگنه  هب  وا  تساهنیا ، زا  رتارف  رایـسب  اهناسنا  يونعم  يّدام و  یگدنز  رد  نآ  تارثا  لّکوت و 
تـسه یـسک  ایآ  سرپب  مدرم  زا  سپـس  نک  لّکوت  ادخ  رب  مدـنزرف ! !؟ ِهِفْکَی ; ْمَلَف  ِهللا  یَلَع  َلَّکََوت  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ِساَّنلا ، ِیف  ْلَس  َُّمث  ِهللا  یَلَع 
گرزب تلیضف  نیا  تمظع  هوکش و  ( 3 (!؟» دشاب هدرکن  لح  ار  وا  لکـشم  دنکن و  زاین  یب  ار  وا  دنوادخ  دشاب و  هدرک  ادـخ  هب  لّکوت  هک 

زا سکع  هب  و  دزاس ، یم  زاین  یب  يرتشیب  حیضوت  هنوگره  زا  ار  ام  هک  تسا  راکشآ  يردق  هب  الاب  ثیداحا  رد  ادخ  رب  لّکوت  ینعی  یناسنا 
تردق راختفا و  تّزع و  جوا  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هلیذر  تفص  نارگید  هب  قلطم  یگتـسباو  یگتـسبلد و  ادخ و  رب  لّکوت  نداد  تسد 

دلج راونالاراحب ، یقرواپ 1 - تسین . یّمهم  راک  چیه  رب  رداق  هک  دزاس  یم  یناوتان  فیعـض و  درف  وا  زا  و  دشک ، یم  نییاپ  هب  لالقتـسا  و 
ّتیّمها نایب  زا  دـعب   272 هحفص ثیدح 22661 . دـلج 4 ، همکحلا ، نازیم  - 3 هحفص 183 . دلج 78 ، راونالاراحب ، - 2 هحفص 265 . ، 55

: دزاس یم  نشور  ار  ثحب  نیا  فلتخم  داعبا  هک  میور  یم  ییاه  لیلحت  غارس  هب  اجنیا  رد  یمالسا  تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  رد  لّکوت 

لّکوت تقیقح  1 ـ

ینعم نیا  هب  هن  تسوا ، فطل  رب  دامتعا  ادـخ و  هب  اهراک  ندرپس  ینعم  هب  تلاکو  هّدام  زا  لّکوت  دـش  هتفگ  ثحب  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه 
، دیامیپب ناوت  مامت  اب  يرگید  زا  دـعب  یکی  ار  اههاگلزنم  دـنک و  شالت  دراد  ناوت  رد  اجنآ  ات  هکلب  درادرب  شـشوک  شالت و  زا  تسد  هک 

ریـسفت رد  قالخا  فورعم  ياـملع  زا  یکی  دـبلطب ! ددـم  وا  هّیفخ  هّیلج و  فاـطلا  زا  دراذـگاو و  ادـخ  هب  تسا  نوریب  وا  ناوت  زا  هچنآ  اـّما 
زا تسا ، نیبّرقم  تاجرد  میهافم  زا  نآ  هکلب  تسا ، نیقی  لها  تاماقم  زا  یماقم  نید و  ياههاگلزنم  زا  یلزنم  لّکوت  : » دـیوگ یم  لّـکوت 

اهنآ رب  داـمتعا  بابـسا و  ملاـع  هب  هّجوت  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  یگدـیچیپ  رب  لـیلد  تسا »! نیگنـس  لـمع  رظن  زا  هدـیچیپ و  موهفم  رظن 
هب ار  مدرم  هک  تسا  تعیرش  هب  داریا  ّتنس و  یفن  زین  اهنآ  زا  لماک  ییادج  بابسا و  هب  ییانتعا  یب  رگید  يوس  زا  و  تسا ، كرـش  یعون 

فرص و  ادخ ، رب  اهراک  مامت  رد  یبلق  دامتعا  نامه  هدمآ  یمالـسا  عرـش  رد  هک  یلّکوت  تقیقح  : » دیازفا یم  سپـس  هدومن .» بیغرت  اهنآ 
یـساسا لصا  دوخ  تشونرـس  رد  ار  بابـسا  هکنیا  رب  طورـشم  درادـن  بابـسا  لیـصحت  اـب  تاـفانم  نیا  تسا و  هللا  يوساـم  زا  ندرک  رظن 
ینامسج ياه  ّتیلاّعف  كرت  دنا  هدرک  رّوصت  قمحا  نادان و  دارفا  هک  هنوگ  نآ  لّکوت  موهفم  : » دیازفا یم  نخـس  نیا  همادا  رد  و  درمـشن .»

زا تسا  شاعم  لیصحت  هب  فّلکم  ناسنا  هک  ارچ  مارح ، یمالسا  سّدقم  تعیرش  رد  و  تسا ، ضحم  لهج  نیا  هک  تسین  ینالقع  ریبدت  و 
هداد روتـسد  دنوادخ  لاح  نیا  اب  یلو  لالح ... قرط  زا  اهنیا  ریغ  تعنـص و  تراجت و  تعارز ، زا  هداد ، ناشن  ناسنا  هب  ادـخ  هک  ییاههار 

: میناوخ یم  نینچ  لّکوت  تقیقح  ثحب  رد  ءاـضیبلا » ۀّـجحملا   » رد  273 هحفص ( 1 «.) دنوشن قرغ  نآ  رد  دـندنبن و  لد  بابـسا  ملاع  هب  هک 
هنالّکوتم لامعا  و  تسا ، نآ  هشیر  ملع  لمع . و  تلاح ، ملع ، تسا ، نکر  هس  ياراد  نامیا  باوبا  مامت  و  تسا ، نامیا  ياهرد  زا  لّـکوت  »

عون و هتخادرپ و  دهد  یم  لیکـشت  ار  لّکوت  هشیر  هک  یملع  حرـش  هب  سپـس  تسا ،» لّکوت  قادـصم  ینورد  قالخا  تلاح و  و  نآ ، هویم 
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دامتعا زا  ترابع  ار  نآ  دسر و  یم  لّکوت  تقیقح  هب  ینالوط  تانایب  زا  دعب  و  دنک ، یم  حیرـشت  تسا  لّکوت  هشیر  هک  ار  دـیحوت  لحارم 
ار لّکوت  راثآ  هتخادرپ و  ینورد  تلاح  نیا  تارمث  هب  دعب  و  دـیامن ، یم  ریـسفت  تسا ) لاعتم  دـنوادخ  روظنم  اجنیا  رد  هک  ) لیکو رب  یبلق 

ملاع اب  هّجوت  نیع  رد  هک  دراد  یقیقد  فیرظ و  رایـسب  موهفم  لّـکوت  هکنیا : نخـس  هاـتوک  درمـش . یمرب  یناـسنا  تانکـس  تاـکرح و  رد 
زا تّوق  تردق و  لامک  اب  دیاب  ناسنا  دراد . یمزاب  كرـش  هب  یگدولآ  ادخ و  ریغ  هب  نتـسب  لد  و  نآ ، رد  ندـش  قرغ  زا  ار  ناسنا  بابـسا 

فطل هـب  یکّتم  لاـح  نـیا  اـب  و  درادرب ، دوـخ  هار  رـس  زا  ار  عـناوم  دریگ و  هرهب  تالکـشم  رب  ندـش  زوریپ  يارب  يّداـم  هلیـسو  هنوـگ  ره 
زا میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  رد  وا . ریغ  هن  دنادب  وا  زا  ار  يزوریپ  و  دشاب ، وا  نایاپ  یب  تردـق  راگدرورپ و 

َو ُّرُـضَیَال  َقُولْخملا  َّنَاـِب  ُْملِْعلَا  : » درک ضرع  تسیچ »؟ گرزب  دـنوادخ  رب  لّـکوت  َّلَـج ; َو  َّزَع  ِهللا  یَلَع  ُلُّکَوَّتلا  اَـم  : » دومرف لاؤـس  لـیئربج 
دناسرب ینایز  دـناوت  یمن  قولخم  هک  تسا  نیا  هب  یهاگآ  ملع و  لّکوت  تقیقح  ِْقلَْخلا ; َنِم  ِسْأَْیلا  ُلاَمِْعتِْـسا  َو  ُعَنْمَیَال  َو  یِطُْعیَال  َو  ُعَْفنَیَال 

نذا و هب  ادخ و  يوس  زا  ار  زیچ  همه  ینعی  ) تسا قلخ  زا  سأی  نتسب  راک  هب  رگید ) و( درادزاب ، وا  زا  هن  و  دشخبب ، يزیچ  هن  و  يدوس ، هن  و 
دَحَا ِیف  ْعَمْطَی  َْمل  َو  ِهللا ، يَوِس  ْفَخَی  َْمل  َو  َجْرَی  َْمل  َو  ِهللا  يَوِس  دَحَِال  ْلَمْعَی  َْمل  َِکلَذَـک  ُدـْبَْعلا  َناَک  اَذِاَف  : » دومرف سپـس  دـنادب .») وا  نامرف 

و درادن ، ادخ  هب  زج  یسرت  دیما و  دهد و  یمن  ماجنا  یلمع  ادخ  يارب  زج  دشاب ، نینچ  ادخ  هدنب  هک  یماگنه  ُلُّکَوَّتلا ; َوُه  اَذَهَف  ِهللا ، يَوِس 
274 هحفص صیخلت . یمک  اب  هحفص 275  ّربش ، قالخا  یقرواپ 1 - ( 1 «!) لّکوت تقیقح  تسا  نیا  ددنب ، یمن  لد  ادـخ  زج  سک  چـیه  هب 

ادـخ ریغ  زا  هک  تسا  نیا  لّکوت  ُهاَوِس ; ُفاََـختَال  : » دومرف تسیچ ؟ لّـکوت  دندیـسرپ : موصعم  ماـما  زا  هک  میناوخ  یم  يرگید  ثیدـح  رد 
و تسا ، قلاخ  هب  نتسویپ  قولخم و  زا  ندیرب  ینعی  هللا  یلا  عاطقنا  لّکوت  حور  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  تاریبعت  نیا  زا  ( 2 «.) یسرتن

هدش یفن  ینعم  نیا  ًادیدش  یمالـسا  تایاور  رد  لاح  نیع  رد  تسا . هدـشن  لیان  لّکوت  تقیقح  هب  دـشابن  هّیحور  نیا  ياراد  هک  سک  نآ 
روـضح رد  یبرع  درم  میناوـخ : یم  یفورعم  ثیدــح  رد  دــشاب . يداـع  لـیاسو  بابــسا و  زا  هدافتــسا  كرت  لّـکوت ، موـهفم  هـک  تـسا 

; ْلَّکََوت َو  اَْهلِقِْعا  : » دومرف ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  ِهللا »! یَلَع  ُْتلَّکََوت  : » تفگ درک و  اهر  ار  دوخ  رتش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
، تسا هدمآ  يرگید  تروص  هب  ینعم  نیمه  يرگید  ثیدح  رد  ( 3 (.) دنبب رتشا  يوناز  لّکوت  اب  «! ) نک ادخ  رب  لّکوت  نزب و  دنبیاپ  ار  رتش 
»؟ منک لّکوت  منزب و  دـنبیاپ  ای  منک  لّـکوت  منک و  اـهر  ار  مرتش  اـیآ  : » دیـسرپ هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  برع  درم  هکنیا  نآ  و 

هیلع هللا  یلـص  ) ربماـیپ خـیرات  نآرق و  تاـیآ  تهج  نیمه  يور  ( 4 «.) نک لّـکوت  نزب و  دـنبیاپ  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ 
یتافانم چیه  راک  نیا  و  دننک ، هدافتسا  يداع  بابسا  زا  دیاب  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  نانمؤم  دهد  یم  ناشن  هک  یتاریبعت  زا  تسا  رپ  هلآو )
ییورین ره  ... ْمُکَّوُدَع ; َو  ِهللا  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطَابِر  ْنِم  َو  ةَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَا  َو  : » دیامرف یم  اج  کی  رد  درادن ، لّکوت  اب 

ار شیوـخ  نمـشد  ادـخ و  نمـشد  نآ  هلیـسو  هب  اـت  دـیزاس  مهارف  هدـیزرو  ياهبـسا  زا  دـینک و  هداـمآ  هلباـقم  يارب  دـیراد  راـیتخا  رد  ار 
-3 ثیدـح 42 . هحفـص 143 ، دـلج 68 ، راونالاراحب ، - 2 ثیدـح 23 . هحفـص 138 ، دـلج 68 ، راونالاراحب ، یقرواـپ 1 - ( 5 «!) دیناسرتب
ثیدح 22577. هحفص 3661 ، دلج 4 ، همکحلا ، نازیم  - 4 ثیدح 5687 و 5689 . لاّمعلازنک ، هحفص 426 ; دلج 7 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا 

یّتـح ... ;  ) ْمُهَتَِحلْـسَا َو  ْمُهَرْذِـح  اوُذُـخْأَْیلَو  : »... دـیامرف یم  گـنج  نادـیم  رد  فوـخ  زاـمن  ّتیفیک  رد  نآرق   275 هحفص . 60 لاـفنا ، - 5
یعافد و لیاسو  دیاب  نارازگزامن  دربن ) لوغشم  نادیم  رد  یهورگ  دنتسه و  زامن  لوغـشم  ههبج  تشپ  رد  نانمؤم  زا  یهورگ  هک  یماگنه 
هچ دوب ، يداع  بابـسا  زا  هدافتـسا  بقارم  دـیاب  زامن  لاح  رد  یّتح  بیترت  نیا  هب  ( 1 «.) دـنراذگن نیمز  زامن  ماگنه  هب  ار  دوخ  ياـهحالس 

یماگنه هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  صخـش  درادـن . تافانم  لّکوت  حور  اب  زگره  اهراک  هنوگ  نیا  نیاربانب  رگید ، تالاح  هب  دـسر 
هکلب درکن ، تکرح  ِهللا » یَلَع  ُْتلَّکََوت   » نتفگ اـب  هماـنرب ، هشقن و  نودـب  اراکـشآ و  زگره  دـنک  ترجه  هنیدـم  هب  هّکم  زا  تساوخ  یم  هک 

زا یفخم  روط  هب  هنابـش  رگید  يوس  زا  و  دـباوخب ، حبـص  هب  ات  شرتسب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع داد  روتـسد  وس  کی  زا  نمـشد  لافغا  يارب 
دمآ و روث  راغ  بونج و  يوس  هب  ًاتّقوم  دنک  تکرح  هنیدم  فرط  هب  ینعی  لامش  فرط  هب  هکنیا  ياج  هب  مّوس  يوس  زا  دمآ و  نوریب  هّکم 
هک یلاح  رد  دومرف ، تکرح  هنیدـم  فرط  هب  دز و  رود  ار  هّکم  دـش  سویأم  نمـشد  هک  یماگنه  تشگ و  ناـهنپ  يزور  هس  ود  اـجنآ  رد 
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دوجو مامت  هک  لّکوت  حور  نیارباـنب  دیـسر . هنیدـم  هزاورد  هب  اـت  دوب  یفخم  اـهزور  دومن و  یم  تکرح  اهبـش  تفر ، یم  ههاریب  زا  ًاـّبترم 
نیا رب  دنوادخ  ّتیـشم  الوصا  دـنک . تلفغ  يا  هظحل  يرهاظ  بابـسا  زا  هک  دـشن  نیا  زا  عنام  دوب  هدرک  رپ  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

ثیدـح رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـنریگب ، کـمک  دوجوم  لـیاسو  بابـسا و  زا  دوـصقم  هب  ندیـسر  يارب  مدرم  ناـهج  نیا  رد  هک  هتفرگ  رارق 
رارق نیا  رب  دنوادخ  هدارا  ًابَبَس ; ءْیَش  ِّلُِکل  َلَعَجَف  باَبْسَِاب  ِّالا  َءاَیْشالا  َيِرْجَی  ْنَا  َهللا  َیبَا  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  فورعم 
ملاع هب  ییانتعا  یب  نیارباـنب  ( 2 «.) تسا هداد  رارق  یببـس  يزیچ  ره  يارب  تهج  نیمه  هب  دـبای ، نایرج  بابـسا  قباـطم  زیچ  همه  هک  هتفرگ 

، ءاسن یقرواپ 1 - تسین . راگزاس  لّکوت  حور  اب  نیا  و  تسا ، یهلا  ياه  ّتنـس  هب  ییانتعا  یب  ینعم  هب  هکلب  تسین  لّـکوت  اـهنت  هن  بابـسا 
( مالسلا هیلع  ) یسوم ترضح  رصع  هب  طوبرم  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا   276 هحفص ثیدح 7 . هحفص 183 ، دلج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2 . 102
ار وا  يرامیب  دنتفر و  وا  تدایع  هب  لیئارسا  ینب  دوب ، هدش  رامیب  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترـضح  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  میهد ، یم  نایاپ 

ییوراد چیه  زا  نم  تفگ : مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم تفای ، یهاوخ  يدوبهب  ینک  هدافتـسا  وراد  نالف  زا  رگا  دنتفگ  وا  هب  و  دنداد ، صیخـشت 
بّرجم فورعم و  يرامیب ، نیا  يوراد  دنتفگ : وا  هب  زاب  دش . ینالوط  شیرامیب  یلو  دهد ! افش  ارم  وراد  نودب  دنوادخ  ات  مریگ  یمن  هرهب 

همادا شیرامیب  یلو  منک ! یمن  هدافتسا  وراد  زا  نم  تفگ : مالسلا ) هیلع  ) یـسوم زاب  میبای ، یم  يدوبهب  مینک و  یم  اوادم  نآ  اب  ام  تسا و 
هک دنگوس  ملالج  تّزع و  هب  ََکل ; ُهوُرَکَذ  اَِمب  يَواَدَتَت  یَّتَح  َُکتْأَْربَاَال  ِیلَالَج  َو  ِیتَّزِع  َو  : » داتـسرف یحو  وا  هب  دـنوادخ  ماجنارـس  تفای ،
وا يارب  ار  وراد  نآ  داد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ینک »! هدافتـسا  دـنا  هتفگ  وت  هب  هک  ییوراد  زا  هکنیا  رگم  مهد  یمن  وت  هب  يدوـبهب 

دوب نیا  شا  هسوسو  دیاش  ) دش ادیپ  يا  هسوسو  ( مالسلا هیلع  ) یسوم لد  رد  ماگنه  نیا  رد  تفای ، يدوبهب  درک و  هدافتـسا  نآ  زا  دنروایب و 
، َّیَلَع َِکلُّکَوَِتب  ِیتَمْکِح  َلُْطبَت  ْنَا  َْتدَرَا  : » داتـسرف یحو  وا  هب  دـنوادخ  ماگنه  نیارد  دیـشخبن ) ییاهر  ارم  لّکوت  اب  اهنت  دـنوادخ  ارچ  هک 
زج یـسک  ار  اهوراد  عفانم  رگم  ینک !؟ لطاب  ارم  ّتنـس  تمکح و  دوخ  لّکوت  اب  یهاوخ  یم  وت  يِْریَغ ; َءاَیْـشالا  َِعفاَنَم  َرِیقاَـقَْعلا  ََعدَْوا  ْنَمَف 

( مالـسلا هیلع  ) لیلخ میهاربا  مینیب  یم  رگا  و  دنک . یم  وگزاب  ار  لّکوت  تقیقح  ینـشور  هب  ثیدح  نیا  ( 1 (!؟» تسا هداد  رارق  اهنآ  رد  نم 
هرهب هلئسم  اب  دوش  یمن  اهنآ  نماد  هب  تسد  دنک و  یم  يزاین  یب  راهظا  يدورمن  شتآ  تخس  تاظحل  نآ  رد  نامسآ  ناگتـشرف  ربارب  رد 
هلئسم ( مالسلا هیلع  ) میهاربا ناتساد  رد  اریز  درادن ، تافانم  تسا  هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  ناتساد  رد  هک  بابـسا  ملاع  زا  يریگ 

نیا رد  هک  دـشن  یـضار  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا دوب و  یعیبط  ياروام  بابـسا  زا  دادمتـسا  یعون  هکلب  دوبن  حرطم  يداع  بابـسا  هب  لّـسوت 
277 هحفص هحفص 432 . دلج 7 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  یقرواپ 1 - دینک .) ّتقد  ) دهاوخب يزیچ  ادخ  ریغ  زا  هلحرم 

لّکوت ياهدمایپ  راثآ و  2 ـ

يدنوادخ تسا ، زیچ  همه  زا  هاگآ  زیچ و  همه  رب  رداق  هک  يدنوادخ  نامه  دننک ، یم  راذگاو  ادـخ  هب  ار  دوخ  راک  نالّکوتم  هک  اجنآ  زا 
یگداتـسیا و سفن و  هب  دامتعا  هلئـسم  دیآ  یم  دوجو  هب  اهنآ  رد  هک  یتبثم  رثا  نیتسخن  تسا ، ناسآ  لهـس و  وا  يارب  تالکـشم  همه  هک 

هّیحور يدوز  هب  دشاب  يوق  دنمورین و  ردق  ره  دنیبب  اهنت  نمشد  ربارب  رد  ینادیم  رد  ار  دوخ  یسک  رگا  تسا . تالکشم  ربارب  رد  تمواقم 
یم تردـق  ییاناوت و  ساسحا  تسوا  رـس  تشپ  يدـنمورین  رکـشل  دـنک  ساسحا  رگا  یلو  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  سفن  هب  دامتعا  دوخ و 

نانمؤمریما زا  يدـننام  زرح  ثیدـح  رد  تسا ، هدـش  هراشا  ینعم  نیا  هب  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد  دـشاب . فیعـض  شدوخ  دـنچ  ره  دـنک ،
و ینم ، دـیما  وت  هک  یلاـح  رد  مسرتـب  هنوگچ  ِیلَکَّتُم ; َْتنَا  َو  ُماَُـضا  َْفیَک  َو  ِیلَمَا  َْتنَا  َو  ُفاَـخَا  َفـْیَک  : » میناوـخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

َلَّکََوت ْنَم  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 1 «!) یـشاب یم  نم  هاگ  هیکت  وت  هک  یلاـح  رد  موش  روهقم  هنوگچ 
دنز گنچ  شفطل  نماد  هب  هک  یـسک  و  دوش ، یمن  بولغم  دـنک  لّکوت  ادـخ  رب  هک  یـسک  ُمَزُْهیَـال ; ِهللااـِب  َمَصَتِْعا  ْنَم  َو  ُبَْلُغیَـال ، ِهللا  یَلَع 

ثیداحا رد  هک  هنوگ  نامه  دـنک  یم  تّزع  يزاین و  یب  انغ و  ساـسحا  دـیامن  لّـکوت  ادـخ  رب  هک  یـسک  يرآ  ( 2 «!) دروخ یمن  تسکش 
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، دنتکرح رد  هتسویپ  تّزع  انغ و  اَنَطْوَا ; ِلُّکَوَّتلا  ِعِضْوَِمب  اَرَفَظ  اَذِاَف  ِنَالوُجَی  َّزِْعلا  َو  یَنِْغلا  َّنِا  : » میدناوخ مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  هتشذگ 
ار هلیذر  تشز و  تافص  زا  يرایـسب  لّکوت ، اهنیا  رب  نوزفا  ( 3 «!) دنهد یم  رارق  شیوخ  نطو  ار  اجنآ  دنـسرب  لّکوت  ّلحم  هب  هک  یماگنه 

یلع رداق  دـنوادخ  ناـسنا  هاـگ  هیکت  یتقو  هک  ارچ  دزاـس ، یم  رود  ناـسنا  زا  ار  يرظن  گـنت  لـخب و  یتسرپاـیند ، دـسح ، صرح ، دـننام 
دلج 4، همکحلا ، نازیم  - 2 هحفص 229 . دلج 91 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - درادـن . دوجو  هلیذر  فاصوا  نیا  يارب  ییاج  دـشاب  قالطالا 

ِهللا یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو  هفیرـش  هیآ  ناسنا  هک  یماگنه   278 هحفص هحفص 126 . دلج 68 ، راونالاراحب ، - 3 ثیدح 22547 . هحفص 3659 ،
هدمآ هیعدا  زا  یضعب  رد  هک  هنوگ  نامه  و  دنیب ، یم  تاناکما  يزاین و  یب  ّتیقّفوم و  زا  راشرس  ار  دوخ  دنک ، یم  همزمز  ار  ( 1) ُُهبْسَح َوُهَف 

زیچ همه  تدوخ  رب  لّکوت  اب  و  نک ، زاین  یب  تکاپ ) تاذ  هب  ) نیقی اب  ارم  ادـنوادخ ! َْکیَلَع ; ِلُّکَوَّتلِاب  ِینِفْکا  َو  ِنیِقَْیلاـِب  ِیِننْغَا  َّمُهَّللَا  : » تسا
یم افوکـش  ناسنا  دادعتـسا  ناوت و  نآ  رطاـخ  هب  دـشاپ و  یم  لد  رب  دـیما  رون  دـنوادخ  رب  لّـکوت  مراـهچ  يوس  زا  ( 2 «!) امرف تیافک  ارم 

هاتوک نخس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  اذل  دنک ، یم  شمارآ  ساسحا  لاح  همه  رد  و  دوش ، یمن  هریچ  وا  رب  هار  یگتـسخ  ددرگ ،
، ادـخ رب  لّکوت  مجنپ  يوس  زا  ( 3 «!) درادن یگتـسخ  جنر و  دراد  ادـخ  رب  لّکوت  هک  یـسک  ُءاَنَع ; لِّکَوَتُِمل  َْسَیل  : » دـیامرف یم  ییانعمرپ  و 
، یقـالخا تلیـضف  نیا  يونعم  تاـکرب  زا  رظن  عـطق  اریز  دـهد ، یم  ناـسنا  هب  یّـصاخ  ینیب  نشور  دـیازفا و  یم  ار  رّکفت  تردـق  شوـه و 

کیدزن دنک و  ظفح  ار  يریگ  میمـصت  رب  تردـق  دوشن و  هدز  تشحو  هچاپتـسد و  تالکـشم  ربارب  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  لّکوت ،
َُهل َْتئاَضَا  ِهللا  یَلَع  َلَّکََوت  ْنَم  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  ور  نیا  زا  دبایب . ار  لکشم  ّلح  نامرد و  هار  نیرت 
وا يزوریپ  بابسا  و  دوش ، یم  نشور  وا  يارب  تاهبـش  یکیرات  دنک  لّکوت  ادخ  رب  هک  یـسک  ِتاَِعبَّتلا ; َنِمَا  َو  ِتاَنوُؤَْملا  یَفَک  َو  ِتاَُهبُّشلا 

(4 «!) دبای یم  ییاهر  تالکشم  زا  ددرگ و  یم  مهارف 

لّکوت بابسا  3 ـ

نیقی نامیا و  لّکوت  بابسا  نیرت  هدمع  تفگ : ناوت  یم  یلو  دراد  يدّدعتم  ياه  همـشچرس  بابـسا و  یقالخا ، لیاضف  ریاس  دننام  لّکوت 
، مکحلاررغ حرش  - 3 هحفص 14 . دلج 87 ، راونالاراحب ، - 2 . 3 قالط ، یقرواپ 1 - تسوا . لالج  لامج و  تافـص  ادـخ و  كاپ  تاذ  هب 

ملع هب  ناسنا  هک  یماـگنه   279 هحفص ثیدح 8985 . هحفص 414 ، دلج 5 ، مکحلاررغ ، حرـش  - 4 ثیدح 7451 . هحفص 72 ، دلج 5 ،
َرِّثَُؤمَال  » موهفم هب  دنادب و  وا  تمعن  ناوخ  راوخ  هزیر  ار  سک  همه  زیچ و  همه  یتسه  هنهپ  رد  و  دشاب ، ربخ  اب  ادخ  ملع  تردق و  زا  نیقیلا 

هب دـنیبب ، یهلا  نارکیب  فاطلا  هنحـص  ار  ناهج  و  دـنادب ، رما  نیا  ورگ  رد  ار  شیوخ  لد  ناـج و  حور و  دـشاب ، انـشآ  هللا » ـَِّالا  ِدوُجُْولا  ِیف 
ییاهن يزوریپ  و  دـنز ، یم  گنچ  وا  فطل  ناماد  هب  تالکـشم  اه و  یتساک  رد  دراپـس ، یم  وا  هب  ار  شیوخ  دـنک ، یم  لّـکوت  وا  هب  نیقی 
هرجـش نامه  تسا ، یلاعفا » دـیحوت   » هرجـش هویم  لّـکوت  رگید  ریبعت  هب  و  دـهاوخ . یم  ادـخ  زا  دوخ ) ياهـشالت  يریگراـک  هب  زا  سپ  ) ار

زا هک  دوش  یم  رهاظ  نآ  راسخاش  رب  يا  هزات  ياه  هویم  نامز  ره  تساهنامـسآ و  زارف  رب  شیاه  هخاـش  تباـث و  نآ  هشیر  هک  يا  هکراـبم 
نآرق زا  هیآ  تفه  رد  هلمج : زا  هدـش  هراشا  هلمج  نیا  هب  رّرکم  زین  یمالـسا  ثیداحا  نآرق و  تایآ  رد  تسا ! لّـکوت  هویم  اـهنآ  نیرتمهم 
هطبار یبوخ  هب  رّرکم  ریبعت  نیا  دننک ، هیکت  دیاب  ادـخ  رب  اهنت  نامیا  اب  دارفا  ینعی  تسا  هدـمآ  َنُونِمْؤُْملا  ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهللا  یَلَع  َو  هلمج  دـیجم ،
تّوق هدییاز  لّکوت  ِنیِقَْیلا ; ِةَُّوق  ْنِم  ُلُّکَوَّتلَا  : » دیامرف یم  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ماما  دزاس . یم  راکـشآ  ار  لّکوت  نامیا و  نایم 

رت يوق  شناـمیا  هک  سک  نآ  ُهَناَْحبُـس ; ِهللا  یَلَع  ـالُّکََوت  ْمُهُرَثْکَا  ًاـناَِمیا  ُساَّنلا  يَْوقَا  : » دـیامرف یم  يرگید  ریبـعت  رد  و  ( 1 «!) تسا نیقی  و 
هک میناوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  هتابن » ِْنب  ِغَبْصَا   » زا یثیدح  رد  و  ( 2 «!) دوب دهاوخ  رتشیب  ناحبس  دنوادخ  رب  شلّکوت  تسا 

دناد یم  هک  یسک  لّکوت  منک  یم  لّکوت  وت  رب  ریِدَق ; ءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنَا  ُمَْلعَی  ْنَم  َلُّکََوت  َْکیَلَع  ُلَّکََوتَا  َو  : » دومرف یم  نینچ  هدجـس  رد 
سرت تملظ  لّکوت ، هک  ارچ  دنتـسین  لّکوت  لها  نابج  وسرت و  دارفا  الومعم  هک  تسا  هّجوت  لباق  هتکن  نیا  ( 3 «.) یتسه اناوت  زیچ  ره  رب  وت 
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-3 ثیدـح 3150 . كردـم ، نامه  - 2 ثیدـح 699 . مکحلاررغ ، یقرواـپ 1 - دزاـس . یم  فرطرب  ناــسنا  ناــج  حور و  زا  ار  نـبج  و 
ره اریز  میسر ، یم  يوق  نامیا  نیقی و  هلئسم  نامه  هب  زاب  میفاکشب  مه  ار  هلئـسم  نیا  رگا   280 هحفص هحفص 227 . دلج 83 ، راونالاراحب ،

لّکوت و ياهدمایپ  هعلاطم  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  زین  ار  هتکن  نیا  ددرگ . یم  رترود  ناسنا  زا  نبج  سرت و  دوش ، رت  يوق  نامیا  ردـق 
رد ار  هبّیط  هرجـش  نیا  رت و  يوق  ناسنا  رد  ار  لّکوت  حور  نانآ ، یگدـنز  هچخیرات  هللا و  یلع  نالّکوتم  تالاح  یـسررب  نآ و  تبثم  راـثآ 

. دزاس یم  رتروراب  وا  دوجو 

لّکوت تاجرد  4 ـ

ار لّکوت  زا  يرت  فیعـض  هبترم  یـضعب  ارچ  دنراد و  رت  يوق  لّکوت  یـضعب  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  دمآ  لبق  ثحب  رد  هچنآ  زا 
تبـسن نامه  هب  ددرگ ، رت  يوق  راگدرورپ  تافـص  ادخ و  هب  نامیا  ردق  ره  تسا ، نامیا  هدییاز  لّکوت  میتفریذپ  هک  یماگنه  دنتـسه ، اراد 

رد مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  بیجع  لّکوت  دوب و  وا  هداعلا  قوف  ناـمیا  هدـییاز  میهاربا  هداـعلا  قوف  لّـکوت  دوش ، یم  رتشیب  وا  لّـکوت 
هدـییاز زین  دـنک ) ترجاهم  هنیدـم  هب  هّکم  زا  هنایفخم  شترـضح  ات  دـیباوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ياـج  هب  هک  یبش  « ) تیبملا ۀـلیل  »

زا یـسک  دنراد . هیکت  ادخ  رب  تبـسن  نامه  هب  دـننامیا و  نییاپ  ای  طّسوتم  لحارم  رد  هک  مینیب  یم  زین  ار  ینانمؤم  دوب ، ترـضح  نآ  نامیا 
; ٌتاَجَرَد ِلُّکَوَّتِلل  : » دومرف ماما  تسیچ ؟ شموهفم  ُُهبْسَح » َوُهَف  ِهللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو   » هیآ دیسرپ : مالسلا ) هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  ّیلع  ماما 
َو ًاْریَخ  َُکلْأَی  َْمل  ُهَّنَا  َمَْلعَت  َو  ًایِضاَر  َْتنُک  َِکب  َلَعَف  اَمَف  َِکب  َلَعَف  اَم  ِیف  ِهِّلُک  َكِْرمَا  ِیف  ِِهب  َِقثَت  ْنَا  اَْهنِم  : » دوزفا سپـس  دراد » یتاجرد  لّکوت 

وت دروم  رد  ار  هچنآ  تروما ، مامت  رد  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  ِْهِیِلا ; َِکلَذ  ِِضیْوفَِتب  ِْهیَلَع  ْلَّکَوَتَتَف  َُهل ، َِکلَذ  ِیف  َمْکُْحلا  َّنَا  َمَْلعَت  َو  ًارَظَن ،
هک ینادب  زین  و  دـنک ، یمن  راذـگورف  وت  روما  رب  تراظن  ریخ و  رد  دـنوادخ  ینادـب  و  یـشاب ، یـضار  ینک و  دامتعا  وا  هب  دـهد  یم  ماجنا 

نیرتالاب هدـمآ  تیاور  نیا  رد  هچنآ  هّتبلا  ( ) 1 «) ینک لّکوت  وا  رب  يراذـگاو و  وا  هب  ار  دوخ  راک  و  تسوا ، نآ  زا  اـهنیا  همه  رد  ّتیمکاـح 
281 هحفص هحفص 336 . دلج 75 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - دوش .) یم  نشور  نآ  اب  هسیاقم  اب  رگید  تاجرد  تسادـخ و  رب  لّکوت  هجرد 

یسک دننام  دنوادخ  هب  تبسن  ناسنا  نانیمطا  دامتعا و  هکنیا  تسخن  دنا : هدرک  نایب  هجرد  هس  لّکوت  يارب  قالخا  ملع  ناگرزب  زا  یـضعب 
نیا و  دـشاب ) هدرک  شومارف  ار  دوخ  لالقتـسا  تلاصا و  هکنآ  یب  ) دراذـگ یماو  وا  هب  ار  دوخ  راک  دراد  يزوسلد  قیال و  لیکو  هک  دـشاب 

رد وا  دشاب ، ردام  هب  تبـسن  كدوک  لاح  دـننام  راگدرورپ  فطل  هب  یگتـسباو  رد  وا  لاح  هکنیا  مّود  تسا ! لّکوت  تاجرد  نیرت  فیعض 
رداـم رگا  و  دزیوآ ، یم  يو  نماد  هب  دـنیبب ، ار  وا  نوچ  و  درادـن ، داـمتعا  وا  ریغ  هب  و  دسانـش ، یمن  ار  رداـم  زج  یـسک  ّتیلوـفط  يادـتبا 
هجرد نیا  کش  یب  دبلط . یم  ار  وا  هیرگ  ماگنه  هب  و  دنک ، یم  ادص  ار  ردام  ًاروف  دـیآ  شیپ  وا  يارب  يا  هثداح  ره  دـشاب  هتـشادن  روضح 

ادـص ار  وا  ریغ  تالکـشم  رد  دـنیب و  یمن  ار  یـسک  وا  زج  تسا و  قح  تایانع  قرغ  ناسنا  تلاح  نیا  رد  اریز  تسا ، لّکوت  زا  رتـالاب  يا 
دهاوخب وا  هچ  ره  دشاب  هتـشادن  دوخ  زا  يا  هدارا  هنوگ  چیه  ادخ  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  تسا  رتالاب  مه  نیا  زا  هک  مّوس  هلحرم  دـنز . یمن 

هلحرم نیا  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا لّکوت  نادنمـشناد  زا  یـضعب  تسوا . ییانتعا  یب  دروم  دهاوخن  وا  هچ  ره  و  تسوا ، بولطم  نامه 
ایآ دندیسرپ  وا  زا  هک  یماگنه  تساوخن و  يزیچ  ناگتشرف  زا  دش ، یم  شتآ  رد  باترپ  يارب  هدامآ  قینجنم ، زارفرب  یتقو  هک  دنا  هتـسناد 
نک بلط  يو  زا  ار  دوخ  تاجن  هاوخب و  ادـخ  زا  ار  تتجاح  دـش  هتفگ  وا  هب  هک  یماـگنه  و  امـش ، هب  هن  یلو  مراد  تفگ : يراد ، یتجاـح 
نایم رد  لکوت  زا  هجرد  نیا  و  دنک »... یم  زاین  یب  ندرک  لاؤس  زا  ارم  نم ، لاح  هب  دـنوادخ  ملع  ِیلاَِحب ; ُهُْملِع  ِیلاَؤُس  ْنِم  ِیبْسَح  : » تفگ
قرغ دنتوهبم و  هلا »  » ادـخ و كاپ  تاذ  ربارب  رد  هک  تسا  یناسک  صوصخم  نیا  دـشاب و  یم  نیقیّدـص  ماقم  زا  تسا و  مک  رایـسب  مدرم 

(1 .) دنتسه وا  لالج  لامج و  تافص 
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لّکوت هب  ندیسر  ياه  هار  5 ـ 

یقالخا گرزب  تلیـضف  نیا  بسک  يارب  يرثؤم  لماع  مادک  ره  هک  دنا  هدرک  هئارا  ییاه  هار  لکوت ، هب  ندیـسر  يارب  قالخا  ملع  ياملع 
یتسه همـشچرس  تسادـخ ، كاـپ  تاذ  هب  دنتـسم  ملاـع  نیا  رد  زیچ  همه  هک  نیا  هب  داـقتعا  و  یلاـعفا » دـیحوت   » هب هجوت  هلمج : زا  تسا ،

هزیر تادوجوم  همه  دشاب ، یم  وا  نامرف  هب  یلماع  ره  ریثأت  تسوا و  بابسالا  ّببسم  دنشاب ، یم  وا  دوج » يذ   » دوجو زا  تانئاک  تسوا و 
زا سپ   282 هحفص هحفص 786 . هداعّسلا ، جارعم  زا  سابتقا  یقرواپ 1 - دنریگ . یم  هرهب  وا  مرک  لضف و  زا  دنتسه و  وا  تمعن  ناوخ  راوخ 

جراخ یتسین  تملظ  زا  یتسه  رون  هلیـسو  هب  ار  وا  ملاع ، دنوادخ  هنوگچ  هک  دنیبب  درگنب و  شیوخ  هتـشذگ  تالاح  هب  روما ، نیا  رد  لمأت 
«، ثالث تاملظ   » رد ردام ، محر  رد  هک  یماگنه  تسا . هدـیناشوپ  وا  تماـق  رب  تساـهتبهوم  همه  هشیر  هک  دوجو  ياـبیز  ساـبل  هتخاـس و 

ياضف رد  نداهن  ماگ  زا  سپ  دوب . شرایتخا  رد  تشاد  زاین  هچ  ره  هکلب  دوبن ; هرهب  یب  دـنوادخ  فطل  زا  دوب ، هاتوک  اـج  همه  زا  وا  تسد 
تخومآ وا  هب  تخاس . مهارف  شیارب  ار  وا  ياه  ّتبحم  اه و  شزاون  ات  هتفرگ  ردام  ریـش  زا  دوب ، وا  ياقب  تایح و  هیام  هچنآ  زین  ناهج  نیا 

یلاح رد  دنک ; راداو  دوخ  تمدخ  هب  زور  هنابـش  ار  وا  دزیگنارب و  دوخ  عفن  هب  ار  وا  فطاوع  هنوگچ  دـکمب و  ار  ردام  ناتـسپ  هنوگچ  هک 
تمعن دوش ; یم  گرزب  هدرک ، دشر  كدوک  نیا  هک  یماگنه  دنک ! تیاضر  ساسحا  دربب و  تّذل  هدننک  هتسخ  تمدخ  نیا  زا  ردام ، هک 

روـما نـیا  رد  هاـگره  يرآ ! دزاـس . یم  تاـیانع  فاـطلا و  قرغ  ار  وا  دزیر و  یم  ورف  وا  رب  نـیمز  نامـسآ و  زا  زین  یهلا  نوگاـنوگ  ياـه 
الَف ٍّرُِضب  ُهّللا  َکْسَسْمَی  نِا  َو   » هفیرـش هیآ  نومـضم  هب  درک و  لّکوت  وا  رب  دیاب  اهنت  تسادخ و  هیحان  زا  زیچ  همه  هک  دبای  یم  رد  دشیدنیب ،

يارب  ) دـنوادخ هاگره  (; 1) ُمیحَّرلا ُروـُفَغلا  َوُـه  َو  ِهِداَـبِع  نِم  ُءآـشَی  نَم  ِِهب  ُبیـُصی  ِِهلـضَِفل  َّدآر  ـالَف  رَیَِخب  َكْدُِری  نِا  َو  َوُـه  ّـِالا  َُهل  َفِشاَـک 
سک جـیه  دـنک ، وت  يارب  يریخ  هدارا  رگا  دزاس و  یمن  فرطرب  ار  نآ  وا ، زج  سک  چـیه  دـناسر ، وت  هب  ینایز  هانگ )، رفیک  ای  شیاـمزآ 

«. تسا نابرهم  هدنزرمآ  وا  دناسر و  یم  ار ) يریخ  ره  دنادب ، هتـسیاش  و   ) دهاوخب شناگدنب  زا  سک  ره  هب  دوش ، وا  لضف  عنام  دناوت  یمن 
یقرواپ 1- دـهد . یم  رارق  یقیقح  نالکوتم  هرمز  رد  ار  وا  دزاس و  یم  کـیدزن  لّـکوت »  » تقیقح هب  ار  ناـسنا  اـه ، تیعقاو  نیا  هب  ناـمیا 

283 هحفص . 107 سنوی ،

فافع یتسرپ و  توهش  13و14.

هراشا

هقالع یهاگ  دوش ; یم  قالطا  يدام  تاّذل  هب  تبغر  لیم و  سفن و  شهاوخ  هنوگره  هب  هک  تسا  یماع  موهفم  ياراد  تغل  رد  توهش » »
هتفر راک  هب  زین  یـسنج » توهـش   » صوصخ رد  ماع ، موهفم  رب  هوالع  توهـش ، موهفم  دنیوگ . یم  توهـش  زین  ار  يدام  رما  کی  هب  دیدش 

يانعم هب  رتشیب  ام  رظن  ثحب ، نیا  رد  نآ . صاخ  ینعم  هب  مه  تسا و  هدـمآ  هملک  ماـع  ینعم  هب  مه  میرک  نآرق  رد  توهـش »  » هژاو تسا .
زین تفع » . » تسا تفع »  » لباقم هطقن  توهـش » . » تسا يدام  ياه  شـشک  ریاس  زا  شیب  نآ  رابنایز  بّرخم و  راثآ  اریز  تسا ، نآ  صاـخ 

، نآ صاخ  موهفم  تسا و  یناسفن  یطارفا  لـیامت  هنوگ  ره  ربارب  رد  يراد  نتـشیوخ  نآ ، ماـع  موهفم  تسا . صاـخ  ماـع و  موهفم  ياراد 
عماوج لماکت  تفرـشیپ و  دشر و  رد  یقالخا  مهم  لیاضف  زا  یکی  تفع » . » تسا یـسنج  راب  دنب و  یب  تالیامت  ربارب  رد  يراد  نتـشیوخ 

هک دـهد  یم  ناـشن  یخیراـت  تاـعلاطم  دوش . یم  هعماـج  درف و  طوقـس  بجوـم  دراد ، رارق  تفع  لـباقم  هک  توهـش  اـما  تسا ; یناـسنا 
هعماج دوخ و  تفرـشیپ  هار  رد  ار  هدافتـسا  نیرتالاب  دوخ ، دادادـخ  ياهورین  زا  دـنا ، هتـشاد  تّفع  زا  یفاک  هرهب  هک  یعماوج  ای  صاخـشا 

ياهورین دـنا ، هدـش  قرغ  یتسرپ » توهـش   » رد هک  یعماوج  ای  دارفا  اما  دـنا ، هتـسیز  تینما  شمارآ و  زا  ییـالاب  حطـس  رد  هدرب و  شیوخ 
مرج و داجیا  رد  یسنج » توهش  ، » یقوقح ناسانـشراک  رظن  قبط   284 هحفص دنا . هتفرگ  رارق  طوقـس  ضرعم  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ 

هغلابم ریبعت ، نیا  دیاش  تسا .» هدوب  لیخد  زین  یـسنج  توهـش  یتیانج ، ره  رد  : » تسا هدش  هتفگ  هک  ییاج  ات  دراد  ار  هدمع  شقن  تیانج 
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نیا رد  يرایسب  ياه  نوخ  تسا . یتسرپ  توهش  و  یسنج » هزیرغ   » نایغط تافارحنا ، تایانج و  زا  يرایـسب  أشنم  نیقی  هب  یلو  دشاب ، زیمآ 
ییابیز زا  هدافتسا  ناشراک  دنفرت  هیامرس و  هک  یسوساج  نانز  هلیـسو  هب  اهروشک  مهم  رارـسا  هتفر ، دابرب  یناوارف  لاوما  هدش و  هتخیر  هار 

میبای یم  رد  تایاور  تایآ و  نایب  قبط  تسا . هدش  هتخیر  هار  نیا  رد  نادـنموربآ  زا  يرایـسب  يوربآ  هدـش و  اشفا  هدوب ، ناشی  یگدولآ  و 
هراشا یتسرپ » توهـش   » و تفع »  » هب فلتخم  دراوم  رد  میرک  نآرق  رد  تسا . یـسنج » توهـش   » نیمه ناطیـش  مهم  ياهرازبا  زا  یکی  هک 

ًاّیَغ َنوَقلَی  َفْوَسَف  ِتاوهَّشلا  اوُِعبَّتا  َو  َةَولَّصلا  اوُعاَضَا  ٌْفلَخ  َمِهِدـَْعب  نِم  َفَلَخَف  1 ـ  میزادرپ : یم  اهنآ  یـسررب  هب  لیذ  رد  ام  هک  تسا  هدش 
مُکیَلَع َبُوتَی  نَأ  ُدیُری  ُهّللاَو  2 ـ  59و60 ) هیآ ، میرم هروس   ) ًاْئیَـش َنوُمَلُْظی  َو ال  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َِکئلوُأَف  ًاِحلاَص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َباَت  نَم  ِّالا  * 

اَِهب مُکَقَبَـس  اَم  َۀِشِحاَْفلا  َنُوتأََتل  مُّکنِا  ِهِمْوَِقل  َلاَق  ذِا  ًاطُول  َو  3 ـ  هیآ 27 ) ، ءاسن هروس   ) ًامیِظَع ـْالیَم  اُولیِمَت  نَأ  ِتاوَهَّشلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  ُدـیُری  َو 
ِباَذَِـعب اَِنْتئا  اُولاَق  نَأ  ِّالا  ِهِمْوَق  َباوَج  َناَک  اَمَف  َرَکنُْملا  ُمُکیِداَن  ِیف  َنُوتَأت  َو  َلیبَّسلا  َنوُعَطْقَت  َو  َلاَجِّرلا  َنُوتأََتل  مُکَِّنئأ  َنیَملاَْعلا * َنِم  دَـحأ  نِم 

ٌبیِصَع ٌموَی  اَذَه  َلاَق  َو  ًاعْرَذ  ْمِِهب  َقاَض  َو  ْمِِهب  َءیس  ًاطُول  اَُنلُسُر  تَءاَج  اََّمل  َو  4 ـ  28و29 ) هیآ ، توبکنع هروس   ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َتنُک  نِا  ِهّللا 
َْسَیلَأ یِْفیَـض  ِیف  ِنوُزُختال  َو  َهّللا  اوُقَّتاَف  مَُکلُرَهْطَأ  َّنُه  ِیتاََنب  ِءالُؤَه  ِموَق  اَی  َلاَق  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمعَی  اُوناَک  ُْلبَق  ْنِم  َو  ِْهَیِلا  َنوُعَرُْهی  ُهُمْوَق  ُهَءآج  َو 

اُولاَق دیدَش  نکُر  َیِلا  ِيواَء  َوأ  ًةَُّوق  ْمُِکب  ِیل  َّنَأ  َول  َلاَق  ُدیُِرن  اَم  ُمَْلعََتل  َکَّنِا  َو  ٍّقَح  ْنِم  َِکتاََنب  ِیف  اََنل  اَم  َتِْملَع  ْدََـقل  اُولاَق  ٌدیـشَر  ٌلُجَر  ْمُکنِم 
ُمُهَدِعْوَم َّنِا  مَُهباَصأ  آَم  اَُهبیِصُم  ُهَّنِا  َکَتَأَرما  ِّالا  ٌدَحَأ  ْمُکنِم  ْتِفَْتلَیال  َو  ِلیَّلا  َنِم  عْطِِقب  َِکلْهَِأب  ِرْسَأَف  َْکَیِلا  اُولِصَی  َْنل  َکِّبَر  ُلُسُر  اَّنِا  ُطُول  اَی 

َنِم َیِه  اَم  َو  َکِّبَر  َدنِع  ًۀَمَّوَسُم  دوُْضنَم  لیِّجِـس  نِم  ًةَراَجِح  اَْهیَلَع  اَنْرَْطمَأ  َو  اَهَِلفاَس  اَهَِیلاَع  اَْنلَعَج  اَنُْرمَأ  َءآج  اّمَلَف  بیِرَِقب  ُحبُّصلا  َسَیلَأ  ُْحبُّصلا 
رَحَِسب ْمُه  اَنیََّجن  طُول  َلاَء  ِّالا  ًابِصاَح  ْمِهیَلَع  اَْنلَسْرأ  اَّنِا  ِرُذُّنلِاب  ِطُول  ُموَق  َْتبِّذَک  285 5 ـ  هحفص ات 83 ) تایآ 77  ، دوه هروس   ) دیِعَِبب َنیِِملاَّظلا 

ِنُود ْنِم  ًةَوْهَش  َلاَجِّرلا  َنُوتأََتل  مُکَّنِا  َنیَِملاَعلا  َنِم  دَحَأ  نِم  اَِهب  مُکَقَبَـس  اَم  َۀَشِحاَفلا  َنُوتَأتَأ  ِهِموَِقل  َلاَقِْذا  ًاطُول  َو  6 ـ  33و34 ) هیآ ، رمق هروس  )
ُهَتَأَْرما ِّالا  ُهَلْهَأ  َو  ُهاَْنیَْجنَأَف  َنوُرَّهَطَتَی  ٌساـَنُا  مُهَّنِا  مُِکتَیْرَق  نِم  مُهوُجِرْخَأ  اُولاَـق  ْنَا  ّـِالا  ِهِموَق  َباوَج  َناَـک  اَـم  َو  َنُوفِرْـسُم  ٌموَق  ُمْتنَأ  ْلـَب  ِءآَـسِّنلا 

(84 ات 80 تایآ ، فارعا هروس   ) َنیمِرْجُملا ُۀَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  رُْظناَف  ًارَطَم  مِهیَلَع  اَنْرَْطمَأ  َو  َنیِرباَغلا ـ  َنِم  َْتناَک 

همجرت

( تازاجم  ) يدوز هب  دندومن و  يوریپ  تاوهـش  زا  دندرک و  هابت  ار  زامن  هک  دندمآ  راک  يور  يا  هتـسیاشان  نادـنزرف  نانآ ، زا  سپ  اما  1 ـ 
یم تشهب  لخاد  یناسک  نینچ  دـنهد ; ماجنا  هتـسیاش  راک  دـنروایب و  نامیا  دـننک و  هبوت  هک  ناـنآ  رگم  دـید ! دـنهاوخ  ار  دوخ  یهارمگ 

، دنتاوهش وریپ  هک  اهنآ  اما  دیامن ،) كاپ  یگدولآ  زا  و   ) دشخبب ار  امش  دهاوخ  یم  ادخ  2 ـ  دش . دهاوخن  نانآ  هب  یمتس  نیرتمک  دنوش و 
یم ماجنا  یتشز  رایـسب  لمع  امـش  : » تفگ دوخ  موق  هب  هک  یماـگنه  میداتـسرف ، ار  طول  و  3 ـ  دیوش . فرحنم  یلک  هب  امـش  دـنهاوخ  یم 

ار ناسنا ) لسن  موادت   ) هار دیور و  یم  نادرم  غارس  هب  امش  ایآ  تسا .» هدادن  ماجنا  ار  نآ  امش  زا  شیپ  ناهج  مدرم  زا  کی  چیه  هک  دیهد 
باذع ییوگ ، یم  تسار  رگا  : » دنتفگ هک  دوبن  نیا  زج  شموق  خساپ  اما  دیهد !؟ یم  ماجنا  دنـسپان  لامعا  ناتـسلجم  رد  دـینک و  یم  عطق 

دش و تحاران  ناشندمآ  زا  دندمآ ، طول  غارـس  هب  باذـع ) ناگتـشرف   ) ام نالوسر  هک  یماگنه  و  286 4 ـ  هحفـص روایب »! ام  يارب  ار  یهلا 
هب  ) وا موق  دـنوش .) اهنآ  محازم  راکهبت  موق  دیـسرت ، تخانـشن و  ار  اهنآ  اریز  !« ) تسا یتخـس  زور  زورما  : » تفگ تشگ و  ناـشیرپ  شبلق 

، دـننم نارتخد  اه  نیا  نم ! موق  يا  :» تفگ دـنداد ـ  یم  ماجنا  دـب  ياهراک  البق  و  دـندمآ ـ  وا  غارـس  تعرـس  هب  نانامهیم ) تمحازم  دـصق 
ایآ دیزاسن . اوسر  منانامهیم  دروم  رد  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا  دیشوپب ،)! مشچ  يراکتـشز  زا  دینک و  جاودزا  اهنآ  اب   ) دنرت هزیکاپ  امـش  يارب 
یم هچ  ام  یناد  یم  بوخ  میرادن و  وت  نارتخد  هب  یلیامت  ام  یناد  یم  وت  : » دنتفگ درادن »!؟ دوجو  هاگآ  هدیمهف و  درم  کی  امش  نایم  رد 
یم هاگ  نآ  ! ) دوب نم  رایتخا  رد  یمکحم  نابیتشپ  هاـگ و  هیکت  اـی  متـشاد ، یتردـق  امـش  ربارب  رد  شاـک  يا  سوسفا )! : ») تفگ میهاوخ »!

زگره اـهنآ  مییوت ; راـگدرورپ  ناگداتـسرف  اـم  طول ! يا  :» دـنتفگ ( باذـع ناگتـشرف  !(« ) منک هچ  شنمدد  ناتریـس  تشز  امـش  اـب  متـسناد 
، دنکن هاگن  ار  شرس  تشپ  امش  زا  کی  چیه  و  هد ! تکرح  رهش ) نیا  زا   ) ار تا  هداوناخ  بش ، لد  رد  درک ! دنهاوخن  ادیپ  وت  هب  یسرتسد 
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کیدزن حبـص  ایآ  تسا ، حبـص  اهنآ  دـعوم  دـش ! دـهاوخ  راتفرگ  دـنوش ، یم  راتفرگ  اـهنآ  هک  ییـالب  ناـمه  هب  مه  وا  هک  ترـسمه  رگم 
يور رب  مکارتم  رّجحتم ) ياهلِگ   ) گنـس زا  یناراب  میدرک و  ور  ریز و  ار  راید ) رهـش و   ) نآ دیـسر ، ارف  ام  نامرف  هک  یماـگنه  و  تسین !؟

اهراذنا طول  موق  5 ـ  تسین ! رود  نارگمتـس  ریاس )  ) زا نآ  دوب و  رادناشن  تراگدرورپ  دزن  هک ) ییاه  گنـس  . ) میدومن لزان  اهنآ  رب  مه ،
همه و   ) میداتـسرف دروآ  یم  رد  تکرح  هب  ار  اه  گیر  هک  يداب  دنت  اهنآ  رب  ام  . دندرک بیذـکت  ار  ناشربمایپ ) یپ  رد  یپ  ياهرادـشه  (و 
دوخ موق  هب  هک  یماـگنه  ار ، طوـل  دـیروآ ) رطاـخ  هب  و  ( ـ  6 میداد ! ناـشتاجن  ناهاگرحـس  هک  ار  طول  نادـناخ  زج  میدرک ،) كـاله  ار 

هب توهش  يور  زا  امش  ایآ  تسا »!؟ هدادن  ماجنا  امش  زا  شیپ  نایناهج ، زا  کی  چیه  هک  دیهد  یم  ماجنا  ار  یتشز  رایسب  لمع  ایآ  : » تفگ
: دنتفگ هک  دوبن  نیا  زج  يزیچ  شموق  خساپ  یلو   287 هحفص دیتسه . یفرحنم ) و   ) راکفارسا هورگ  امش  نانز !؟ هن  دیور ، یم  نادرم  غارس 
اج نیا  هب  راک  نوچ  !(«. ) دنتسین ادص  مه  ام  اب  و   ) دنبلط یم  ار  ینمادکاپ  هک  دنتسه  یمدرم  اه  نیا  هک  دینک  نوریب  ناترهـش  زا  ار  اه  نیا  »

اهنآ رب  گنس ) زا   ) یناراب نانچ ) سپس   ) و دوب . رهش ) رد   ) ناگدنامزاب زا  هک  شرسمه  زج  میدیشخب ، ییاهر  ار  شنادناخ  وا و  ام  دیسر )
! دش هچ  نامرجم  راک  ماجنارس  هک  رگنب  سپ  تخاس ). دوبان  دیبوک و  مه  رد  ار  اهنآ  هک   ) میداتسرف

يدنب عمج  ریسفت و 

خیرات لوط  رد  یتسرپ  توهش  يالب 

، اهنآ زا  دـعب  یلو  : » دـیامرف یم  ناراوگرزب ، نآ  يالاو  هتـسجرب و  تافـص  یهلا و  ناربمایپ  زا  یهورگ  ماـن  رکذ  زا  دـعب  هیآ ، نیتسخن  رد 
ار دوخ  یهارمگ  تازاجم )  ) يدوز هب  دندومن و  يوریپ  تاوهـش  زا  دـندرک و  عیاض  ار  زامن  هک  دـندمآ  راک  يور  يا  هتـسیاشان  نادـنزرف 

کی ناونع  هب  نآ ـ  زا  دعب  هلـصافالب  و  ( 1 «.) ًاّیَغ َنوَْقلَی  َفْوَسَف  ِتاوَهَّشلا  اوُعَبَّتا  َو  َةوَلَّصلا  اوُعاَضأ  ٌْفلَخ  مِهِدَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  دید ; دـنهاوخ 
دـنوش و یم  تشهب  لخاد  یناسک  نینچ  دـنداد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  دـندرک و  هبوت  هک  اـهنآ  رگم  : » دـیامرف یم  انثتـسا ـ 

نیا هجوت  نایاش  ( 2 «.) ًائیَـش َنوُمَلُْظی  َو ال  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َِکئلوُأَف  ًاِحلاَص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َباَت  نَم  ِّالا  دش ; دهاوخن  اهنآ  هب  یمتـس  نیرتمک 
زا هدش  باسح  ریبعت  نیا  تسا . هدـمآ  نایم  هب  یهارمگ  نآ ، لابند  هب  و  تاوهـش »  » يوریپ زا  نخـس  زامن ، ندرک  عیاض  هلئـسم  زا  دـعب  هک 
رد هک  روط  نامه  تساه ; یتسرپاوه  اه و  یگماک  دوخ  و  تاوهـش »  » نتـسکش يارب  یمهم  لماع  زامن ، هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  وس  کـی 
«، یتسرپ توهش   » ماجنارـس هک  دهد  یم  ناشن  رگید  يوس  زا  و  ِرَْکنُملا » َو  ِءاشْحَفلا  ِنَع  یْهنَت  َةوَلَّصلا  ّنِا  : »... هدمآ توبکنع  هروس  هیآ 45 

ِهّللا ِتاَیِآب  اُوبَّذَک  نأ  يَأوُّسلا  اُوئاَسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاَع  َناَک  َُّمث  : » تسا هدـمآ  مور  هروس  هیآ 10  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، تلالـض  یهارمگ و 
نآ دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دیسر  اج  نیا  هب  دندش  بکترم  دب  لامعا  هک  یناسک  راک  ماجنارس  سپس  َنُوئِزْهَتْسَی ; اَِهب  اُوناَک  َو 

، ینعی دوخ ; یهارمگ  رفیک  هب  دـنوش و  یم  هارمگ  اـهنآ  يرآ !  288 هحفص . 60 میرم ، - 2 . 59 میرم ، یقرواپ 1 - دنتفرگ »! هرخـسم  هب  ار 
توهـش  » هب رـصحنم  دراد و  یعیـسو  موـهفم  اـج  نـیا  رد  تاوهـش »  » هـک تـسا  نـشور  دـش . دـنهاوخ  راـتفرگ  یهلا  بـضغ  رهق و  شتآ 

هب هک  ار  دوخ  نامیا  دـننک و  هبوت  هک  یناسک  هتبلا  دوش . یم  لماش  ار  یتسرپاوه  یناـسفن و  یطارفا  لـیامت  هنوگ  ره  هکلب  تسین ، « یـسنج
تاوهش يوریپ  زامن و  عییضت  راثآ  دوب و  دنهاوخ  تشهب  لها  دنورب ، حلاص  لامعا  غارس  هب  هدومن و  دیدجت  تسا  هدید  هبرض  هانگ  رطاخ 

و تاوهـش ،» زا  يوریپ   » و ادـخ » يوس  هب  تشگزاب   » نایم راکـشآ  هلباقم  نایب  نمـض  هیآ ، نیمّود  رد  دـش . دـهاوخ  هدـیچرب  ناشدوجو  زا 
ار امـش  دریذپب و  ار  امـش  هبوت  دـهاوخ  یم  ادـخ  :» دـیامرف یم  دـننک ، یم  تکرح  فلاخم ، تهج  ود  رد  عوضوم  ود  نیا  هک  نیا  هب  هراشا 
نأ ُدـیُری  ُهّللا  َو  دـیوش ; فرحنم  قح ) هار  زا   ) یّلک هب  امـش  دـنهاوخ  یم  دنتاوهـش ، وریپ  هک  اهنآ  اما  دزاـس ; كاـپ  یگدولآ  زا  دـشخبب و 
زین ار  نارگید  دنهاوخ  یم  دنتوهـش ، هانگ و  قرغ  هک  اهنآ  يرآ ! ( 1 «.) ًامیِظَع ْالیَم  اُولیِمَت  نَا  ِتاوَهَّشلا  َنوُِعبَّتَی  َنیذَّلا  ُدـیُری  َو  ْمُْکیَلَع  َبُوتَی 

دندرگزاب و وا  يوس  هب  تاوهـش  كرت  اب  مدرم  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دننک ; هانگ  هدولآ  اپ  ات  رـس  زا  دـنزاس و  دوخ  گنر  مه 
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دودـح کته  میظع ،» لیم   » زا روظنم  گرزب ، نارّـسفم  هتفگ  هب  دـنوش . یتخبـشوخ  تداعـس و  نیرق  اوقت و  يافـص  رون و  تفرعم و  قرغ 
هدش یهن  نآ  زا  لبق ، تایآ  رد  هک  نآ ـ  دـننام  مراحم و  اب  جاودزا  ینعم  هب  ار  نآ  زین  یـضعب  تسا . ناهانگ  عاونا  هب  ندـش  هدولآ  یهلا و 

نکمم هیآ ، نیا  رد  تاوهـش  زا  يوریپ  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  تسالاب . موهفم  قیداصم  زا  یکی  عقاو  رد  هک  دنا  هدرک  ریـسفت  تسا ـ 
تمرح هک  هتفرگ  رارق  یتایآ  زا  دعب  هیآ  نیا  اریز  دشاب ; یسنج » توهش   » هب هراشا  تسا  نکمم  زین  دشاب و  ماع  موهفم  نامه  ياراد  تسا 
تـسا ینـشور  هاوگ  هیآ ، نیا  لاح  ره  هب  تسا . هدرک  نایب  ار  تّفع ) یفانم  لامعا  هب  هدولآ   ) نازینک رادرهوش و  نانز  مراحم و  اب  جاودزا 

تایآ  289 هحفص . 27 ءاسن ، یقرواپ 1 - دنراد . رارق  مه  لباقم  رد  ود  نیا  هدوب و  ادج  یتسرپادخ »  » هار زا  یتسرپ » توهش   » هار هک  نیا  هب 
تافارحنا اب  هتخیمآ  یتوهش  تساهنآ ; یتسرپ » توهـش   » طول و موق  ناتـساد  هب  رظان  ثحب ، دروم  تایآ  زا  مشـش ، مجنپ و  مراهچ ، مّوس ،

یم هراشا  اهنآ  هب  لامجا  روط  هب  ام  هک  دنک  یم  بیقعت  ار  یـصاخ  هتکن  تایآ ، نیا  زا  شخب  ره  تسا . هدمآ  خـیرات  مامت  رد  هک  یـسنج 
، میداتسرف ار  طول  : » داد رارق  دیدش  شنزرس  دروم  ار  دوخ  موق  هک  دنک  یم  نایب  ار  مالسلا ) هیلع  ) طول ترضح  راتفگ  هیآ ، نیمّوس  مینک :

هدادن ماجنا  ار  نآ  امـش  زا  لبق  نایناهج ، زا  سک  چیه  هک  دیهد  یم  ماجنا  یعینـش  رایـسب  راک  امـش  تفگ : دوخ  موق  هب  هک  ماگنه  نآ  رد 
رایـسب راک  ره  هب  هک  تسا  يا  هژاو  هشحاف » ( » 1 «.) َنیَِملاَعلا َنِم  دَحأ  نِم  اَِهب  مُکَقَبَـس  اَم  َۀَـشِحاَْفلا  َنُوتْأََتل  مُکَّنِا  ِهِمْوَِقل  َلاَق  ذِا  ًاطُول  َو  تسا ;

رد هک  دـهد  یم  ناشن  قوف ، هیآ  ریبعت  ددرگ . یم  قالطا  یـسنج » ءاشحف   » هب رتشیب  فراعتم  تاریبعت  رد  دـنچ  ره  دوش ، یم  قالطا  تشز 
هب امـش  ایآ  : » تسا هدمآ  همادا  رد  تشادن . هقباس  نامز  نآ  ات  دـش و  عورـش  مالـسلا ) هیلع  ) طول موق  زا  ییارگ » سنج  مه   » يرـشب هعماج 

مُکَِّنئَأ !؟ دیهد ; یم  ماجنا  زین ) رگید   ) تشز لامعا  دوخ ، سلجم  رد  دـینک و  یم  عطق  ار  ناسنا  لسن  موادـت  هار  دـیور و  یم  نادرم  غارس 
ار ییارگ » سنج  مه   » میرحت مهم  ياـه  تلع  زا  یکی  ریبعت  نیا  رد  ( 2 ...«.) رَکنُْملا ُمُْکیِداَن  ِیف  َنُوتَْأت  َو  َلِیبَّسلا  َنوُعَطْقَت  َو  َلاَجِّرلا  َنُوتْأَـتل 
ار يرـشب  هعماج  رـشب ، لسن  عاطقنا  رطخ  دـیآرد ، ریگارف  لکـش  هب  یقالخا  تشز  لمع  نیا  هک  یماـگنه  اریز  دـناد ; یم  رـشب  لـسن  عطق 

هراشا یضعب  دنا و  هتسناد  طول  موق  يدزد  ینزهار و  هب  هراشا  ار ، قوف  هیآ  َلِیبَّسلا » َنوُعَطْقَت  َو   » هلمج نارّسفم ، زا  یضعب  دنک . یم  دیدهت 
.29 توبکنع ، - 2 . 28 توبکنع ، یقرواپ 1 - دـندروآ ! یم  دوجو  هب  نارذـگهار  يارب  دـمع  هب  هک  دـنناد  یم  یـسنج  ياـه  تمحازم  هب 
. دـننک یم  ادـن »  » ار رگیدـکی  دارفا  اـج  نآ  رد  اریز  تسا ; حـیرفت  سلجم  اـی  یمومع  سلجم  ینعم  هب  ادـن »  » هداـم زا  يداـن »  » 290 هحفص

تـسادیپ یلو  دـنداد ، یم  ماجنا  ار  يرگید  تارکنم  هچ  دوخ ، یحیرفت  تاسلج  رد  اهنآ  هک  هدادـن  حرـش  اج  نیا  رد  میرک ، نآرق  هچرگ 
یم هنهرب  ار  دوخ  ياه  ندـب  عمج  روضح  رد  اهنآ  تسا ، هدـمآ  تاـیاور  رد  تسا . هدوب  ناشعینـش  لـمع  ناـمه  اـب  بساـنتم  یلاـمعا  هک 

هک دنتـشاد  يرگید  تسیاشان  تاکرح  دندومن و  یم  لدب  ّدر و  هدـننز  رایـسب  تشز و  تاملک  دـنداد و  یم  کیکر  ياه  شحف  دـندرک ،
یم هرخـسم  داب  هب  ار  یناسنا  یقـالخا و  ياـه  شزرا  همه  ادـخ و  هک  دـندوب  توهـش  رد  قرغ  ناـنچ ، اـهنآ  دراد . مرـش  اـهنآ  رکذ  زا  ملق 

، دومن ناشعینـش  لمع  زا  یلاؤس  راـکنا  بجعت و  يور  زا  مالـسلا ) هیلع  ) طول ترـضح  ناـشربمایپ  هک  یماـگنه  لـیلد ، نیمه  هب  دـنتفرگ ;
اَِنْتْئا اُولاَق  ْنَا  ِّالا  ِهِموَق  َباوَج  َناَک  اَـمَف  !; ... رواـیب اـم  يارب  ار  یهلا  باذـع  ییوگ ، یم  تسار  رگا  دـنتفگ : هک  دوبن  نیا  زج  شموق  خـساپ  »

هشوگ هب  تایآ  نیا  زا  شخب  نیمراهچ  رد  دنتفرگ . هّیرخس  هب  زین  ار  یهلا  باذع  بیترت  نیا  هب  و  ( 1 «.) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِا  ِهّللا  ِباذَِعب 
ناناوج هرهچ  رد  دندوب  طول  موق  باذع  رومأم  هک   ) یهلا ناگتـشرف  هک  تسا  ینامز  نآ  و  : » دـنک یم  هراشا  طول  موق  ناتـساد  زا  يرگید 
ناشیرپ شبلق  دش و  تحاران  تخس  نانآ  هدهاشم  زا  تخانش ) یمن  ار  اهنآ  هک   ) وا دندمآ و  مالسلا ) هیلع  ) طول ترضح  غارس  هب  ییابیز )

دنـسانشن و ارم  ياـه  ناـمهیم  تمرح  تریـس ، تشز  موق  نیا  تسا ، نکمم  اریز  تسا ; یتخـس  زور  زورما  تفگ ): دوـخ  شیپ   ) تشگ و
نیا رد  و  ( ) 2 «.) ٌبیِـصَع ٌموَی  اَذَـه  َلاَق  َو  ًاعْرَذ  ْمِِهب  َقاَض  َو  مِِهب  َءیـس  ًاطُول  اَُنلُـسُر  ْتَءآج  اََّمل  َو  دنـشاب ;! هتـشاد  ار  نانآ  هب  زواـجت  دـصق 

لامعا زین  نآ  زا  شیپ  و  دنتـشاد ) وا  نامهیم  هب  تبـسن  ییوس  دصق  و   ) دـندمآ وا  غارـس  هب  تعرـس  هب  و   » دـندش ربخاب  موق  رارـشا  ماگنه ،
َنُولَمْعَی اُوناَک  ُْلبَق  ْنِم  َو  ِْهَیِلا  َنوُعَرُْهی  ُهُموَق  ُهَءاَـج  َو  دوبن ;! دـیعب  اـهنآ  زا  ناـنامهیم  هب  زواـجت  ینعی ، راـک ; نیا  و  دـنداد ( یم  ماـجنا  يدـب 

راثیا و اب  دـش و  تحاراـن  رایـسب  ( ) مالـسلا هیلع   ) طول ترـضح   » 291 هحفص . 77 دوـه ، - 2 . 29 توـبکنع ، یقرواـپ 1 - ( 1 ...«.) ِتائِّیَّسلا
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زا دینک و  جاودزا  اهنآ  اب  دییایب  دنرت ( هزیکاپ  امش  يارب  هک  دننم  نارتخد  نیا  تفگ : اهنآ  هب  تجح ) مامتا  رطاخ  هب  ای  بیجع و  يراکادف 
رد تریغ ) اب  لقاع و  و   ) دیـشر ناسنا  کی  ایآ  دیزاسن ، اوسر  منانامهیم  ربارب  رد  ارم  دیـسرتب و  ادخ  زا  دـیرادرب . تسد  دوخ  عینـش  لامعا 

موق نآ  یلو  ( 2 «.) ٌدیِـشَر ٌلُجَر  مُْکنِم  َْسَیلَأ  یْفیَـض  یف  ِنوُزُْخت  َو ال  َهّللا  اوُقَّتاَف  ْمَُکل  ُرَهطَا  َّنُه  یتاَنب  ِءالُؤَه  موَق  اَی  َلاَق  تسین ;؟ امـش  نایم 
وت :» دنتفگ خساپ  هنامرش  یب  هکلب  دندرکن ، ایح  مالـسلا ) هیلع  ) طول ترـضح  يراوگرزب  همه  نیا  ربارب  رد  اهنت  هن  تریـس ، تشز  فیثک و 

!; میهاوخ یم  زیچ  هچ  ام  هک  یناد  یم  یبوخ  هب  وت  میرادـن )! يا  هقـالع  نز  سنج  هب  و   ) تسین یقح  وت  نارتخد  هب  ار  اـم  یناد ، یم  دوخ 
; دـندناسر هجرد  نیرخآ  هب  ار  تحاـقو  طول ، موـق  هک  یماـگنه  ( 3 «.) ُدـیُِرن اَم  ُمَْلعََتل  َکَّنِا  َو  قَح  نِم  َِکتاََنب  ِیف  اََـنل  اَـم  َتِْملَع  ْدََـقل  اُولاَـق 
! شاک يا  و  مدرک ) یم  تازاجم  ار  نارس  هریخ  امش  ات   ) متشاد یتردق  توق و  شاک ! يا  : » تفگ دز و  دایرف  مالسلا ) هیلع   ) طول ترـضح 
; مداد یم  رفیک  تخـس  ار  نافرحنم  امـش  اهنآ ) کمک  هب  ات   ) دوب نم  رایتخا  رد  يدـنمورین  ناوریپ  هریـشع و  موق و  زا  یمکحم  هاـگ  هیکت 

هجوتم مالـسلا ) هیلع  ) طول ترـضح  تسا  هدمآ  تایآ  نیا  همادا  رد  هک  هنوگ  نامه  ( 4 «) دـیدَش نکُر  َیِلا  ِيواءَوأ  ًةَُّوق  ْمُِکب  یل  َّنَأ  َْول  َلاَق 
( مالـسلا هیلع  ) طول ترـضح  هب  ناگتـشرف  دناسرب . اهنآ  هب  یبیـسآ  نیرتمک  دناوت  یمن  سک  چیه  دنراگدرورپ ، ناگداتـسرف  اهنآ  هک  دش 

ياه گنس  زا  یناراب  دوش و  یم  ور  ریز و  یّلک  هب  اهنآ  ياهرهش  دیآ و  یم  موق  نیا  غارـس  هب  یکانلوه  باذع  حبـص  ادرف  هک  دنداد  ربخ 
زا هک  شرسمه  يانثتسا  هب  شا ـ  هداوناخ  قافتا  هب  هنابش  هک  دنداد  روتسد  مالسلا ) هیلع  ) طول ترـضح  هب  دزیر ; یم  ورف  اهنآ  رب  ینامـسآ 

.79 دوه ، - 3 . 78 دوه ، - 2 . 78 دوه ، یقرواپ 1 - دسر . یم  ارف  یهلا  باذع  ناهاگحبص  هک  دننک  كرت  ار  اهرهش  نآ  دوب ـ  هرهب  یب  اوقت 
موق : » دـیامرف یم  تریـس  تشز  نیگنن  موق  نیا  دـیدش  تازاجم  هب  هراـشا  نمـض  تاـیآ ، زا  شخب  نیمجنپ  رد   292 هحفص . 80 دوه ، - 4

، دروآ یم  رد  تکرح  هب  ار  اـه  گـیر  هک  يداـب  دـنت  اـهنآ  رب  اـم  دـندرک . بیذـکت  ار  ناـشربمایپ )  ) رّرکم ياهرادـشه  اهراذـنا و  طوـل ،
لومشم هک  شرسمه  يانثتسا  هب  ، ) میداد تاجن  ناهاگرحـس  ار  اهنآ  هک  طول  نادناخ  زج  میتخاس ،) نوفدم  نآ  ریز  ار  همه  و   ) میداتـسرف

زا یـشخب  نیا  هتبلا  (. 1 «) رَحَِـسب مُهاَْنیََّجن  طُول  َلآ  ِّالا  ًابِـصاَح  ْمِْهیَلَع  اَنلَـسْرَا  اَّنِا  ِرُذُّنلاـِب *  طُول  ُموَق  َْتبَّذَـک  دـش ;) راـکهنگ  موق  تازاـجم 
نآ درک ، ور  ریز و  ار  اهنآ  نیمزرـس  دـمآ و  ام ـ  رما  هب  يا ـ  هلزلز  تسخن  : » هک تسا  هدـمآ  نآرق  رد  اریز  دوب ، اـهنآ  كاـندرد  تازاـجم 
زا یناراب  و  («. » 2 ...) اَهَِلفاَس اَهَِیلاَع  اَْنلَعَج  اَنُْرمَا  َءاَج  اَّمَلَف  تفرگ ; رارق  الاب  رد  نییاپ  ياه  تمـسق  نییاـپ و  رد  ـالاب  ياـه  تمـسق  هک  ناـنچ 

ياه گنـس  زا  یـشخب  تسا  نکمم  گنـس ، ناراـب  نیا  ( 3 «) دوُْضنَم لیّجِـس  نِم  ًةَراَجِح  اَْهیَلَع  اـَنْرَْطمَا  َو  ; ... میداتـسرف ورف  اـهنآ  رب  گـنس 
هدیراب نانآ  ناج  یب  داسجا  اه و  هناریو  رب  هتشگ و  رهاظ  اهنآ  رهش  نامسآ  زارف  رب  یهلا  راگدرورپ  نامرف  هب  هک  هدوب  ینامـسآ  نادرگرس 

هتـشادرب و نابایب  هشوگ  کی  زا  ار  ییاه  هپت  یهاگ  نافوط  نیا  دشاب . نش » نافوط   » يانعم هب  بصاح »  » هک تسا  نیا  رگید  لامتحا  تسا .
هـسام نش و  زا  یهوبنا  ریز  اه ، هلفاـق  یهاـگ  هک  يروط  هب  دـنازیر ، یم  ورف  یناراـب  دـننام  رگید ، يا  هطقن  رد  سپـس  درب ، یم  نامـسآ  هب 

یم يور  تعیبط  ناهج  رد  گنـس  ياه  ناراب  ای  نش  ياه  نافوط  یهاگ  دنچ ، ره  هک  تسا  لمأت  لباق  هتکن  نیا  لاح  تشگ ! یم  نوفدـم 
( مالـسلا هیلع  ) طول ترـضح  ناگتـشرف  هک  نّیعم ـ  صوصخم و  تعاس  نآ  رد  ثداوح  نیا  هک  دوب  هداد  نامرف  لاعتم  دنوادخ  یلو  دهد ;
ور ریز و  ار  اهنآ  ياهرهش  نیگمهس ، يا  هلزلز  تسخن  تسا ، نکمم  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  لامتحا  ددرگ . عقاو  دندوب ـ  هداد  ربخ  ار 

نیا هک  دشاب  هدرک  دوبان  وحم و  ار  اهنآ  راثآ  نش ، زا  ینافوط  هاگنآ  هتخیر و  ورف  ناشرس  رب  ینامسآ  ياه  گنس  زا  یناراب  سپس  هدرک و 
. نامه - 3 . 82 دوه ، - 2 34 و 35 . رمق ، یقرواپ 1 - تسا . هایـسور  موق  نیا  هب  تبـسن  یهلا ، مشخ  تدـش  رگنایب  هناگ ، هس  ياه  باذـع 

یم نایاپ ـ  ات  زاـغآ  زا  طول ـ  موق  يارجاـم  ماـمت  هب  رـصتخم  هدرـشف و  هراـشا  نمـض  تاـیآ ، زا  شخب  نیرخآ  نیمـشش و  رد   293 هحفص
زا شیپ  نایناهج  زا  سک  چیه  هک  دیهد  یم  ماجنا  یعینـش  لمع  ایآ  تفگ : دوخ  موق  هب  هک  یماگنه  ار ; طول »  » دیروآ رطاخ  هب  : » دـیامرف

توهش يور  زا  امش  يرآ ! ( 1 «.) َنیِملاَعلا َنِم  دَحَأ  ْنِم  اَِهب  ْمُکَقَبَـس  اَم  َۀَشِحاَفلا  َنُوتَْأتَأ  ِهِموَِقل  َلاَقِْذا  ًاطُول  َو  !؟ دوب ; هدادن  ماجنا  ار  نآ  امش 
شیپ ار  فارحنا  هار  هدرک و  اهر  ار  یهلا  ياه  تنس  نیناوق و  اریز  دیتسه ، يراکزواجت  تیعمج  امش  نانز ; هن  دیور ، یم  نادرم  غارس  هب 

« زدیا  » كانتـشحو يرامیب  هچ  رگ  دوش . یم  یعامتجا  رگید  دسافم  اه و  يرامیب  عاونا  عویـش  لسن و  يدوبان  ببـس  هک  یهار  دیا ، هتفرگ 
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موق زا  یهورگ  هتشاد و  دوجو  زین  نامز  نآ  رد  يرامیب  نیا  هک  تسین  دیعب  یلو  هدش ، هتخانش  ام  رـصع  ياه  يرامیب  نیرتکانلوه  زا  یکی 
، رما نیا  ات  درک  نفد  نش  گنـس و  اهراورخ  ریز  ار  اهنآ  داسجا  میحر ، میکح و  دـنوادخ  تلع  نیمه  هب  دـندوب . هدـش  راتفرگ  نآ  هب  طول 
ره هب  تسا . هدوب  نارگید  هب  يرامیب  نیا  تیارـس  راشتنا و  زا  يریگولج  نامه  هک  یتمعن  هیاـم  مه  هدوب و  نارگید  يارب  یتربع  سرد  مه 

وا و جارخا  راتساوخ  هکلب  دندادن ، شوگ  مالسلا ) هیلع  ) طول ترضح  نخـس  هب  اهنت  هن  هک  دندوب  مرـش  یب  يردق  هب  هدولآ ، موق  نآ  لاح ،
َو دراد «: هراشا  نآ  هب  تایآ  نیا  همادا  رد  میرک  نآرق  . دـندش اه  يدابآ  زا  ناشنایم ـ  رد  عیاش  ياه  یگدولآ  زا  یکاپ  مرج  هب  شنادـناخ ـ 
طول و ام  : » دـیامرف یم  تاـیآ  نیا  همادا  رد  دـنوادخ  ( 2 «.) َنوُرَّهَطَتَی ٌثانُا  مُهَّنا  مُِکتَیْرَق  ْنِم  مُهوُجِرْخَأ  اُولاَـق  ْنَأ  ّـِالا  ِهِموَق  َباوَج  َناَـک  اَـم 

همه (و  میداتسرف ورف  اهنآ  رب  گنس ) زا   ) یناراب سپس  میدیشخب ، تاجن  دوب ، رهش ) رد   ) ناگدنامزاب زا  هک  شرسمه  زج  هب  ار ـ  شنادناخ 
َو َنیِرباَغلا ـ  َنِم  َْتناَک  ُهَتَأَْرما  ّـِالا  ُهَلْهَا  َو  ُهاَْـنیَْجنَاَف  ; دوب هنوگچ  ناـمرجم  راـک  ماجنارـس  رگنب ، نونکا  (. میتخاـس نوفدـم  میدرک و  دوباـن  ار 

هدولآ نانچ  اهنآ  يرآ !  294 هحفص . 82 فارعا ، - 2 . 80 فارعا ، یقرواپ 1 - ( 1 «.) َنیمِرْجُْملا ُۀَِـبقاَع  َناَک  َفیَک  ْرُْظناَف  ًارَطَم  مِهیَلَع  اَنْرَْطمَا 
یم ناشیگدـنز  هناخ و  زا  ندـنار  دـیعبت و  هب  موکحم  یکاپ  مرج  هب  ار  ناکاپ  و  دنتـسناد ! یم  هانگ  ار  ینمادـکاپ  یهانگ و  یب  هک  دـندوب 

يزابسوه و بقاوع  نایب  نمض  تایآ ، نیا  زا  یمهم  شخب  دندش . دوبان  راتفرگ و  یهلا  بضغ  هب  راک ، نیا  ماجنا  زا  لبق  دنچ  ره  دندرک .
برخم تارثا  ناـهانگ و  همـشچرس  هک  ار  یقـالخا  تسپ  هتـسیاشان و  لـمع  نیا  شـصاخ ـ  ماـع و  موـهفم  هـب  ینارتوهـش ـ  یتـسرپاوه و 

. دیامن یم  شهوکن  تخس  تسا ، يرامش  یب  یعامتجا 

یمالسا تایاور  رد  یتسرپ  توهش 

نآ كانرطخ  ياهدـمایپ  هرابرد  رادـشه ، رگنایب  اـهنآ  رتشیب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ناوارف  هجوت  دروم  مالـسا ، ییاور  عباـنم  رد  هلئـسم  نیا 
هب هاوخ  ـ » توهـش  » هب یگدولآ  هک  دزاس  یم  نشور  هداد و  رارق  قیمع  ریثأت  تحت  ار  يا  هدـنناوخ  ره  هدـنهد ، ناـکت  ثیداـحا  نیا  تسا .

هعماج رد  تیانج  هانگ و  شرتسگ  مهم  بابـسا  زا  اه و  ناسنا  لامک  تداعـس و  یلـصا  عناوم  زا  نآ ـ  صاخ  موهفم  هب  هاوخ  ماع و  موهفم 
ِّلِظ َتَْحت  اَـم  : » دـنیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  1 ـ  دوش : یم  هراـشا  ثیداـحا  نآ  زا  یـضعب  هب  لـیذ ، رد  هک  تسا  يرـشب 

هاگـشیپ رد  هک  تسا  هدـشن  هدـیتسرپ  ادـخ  زج  يدوبعم  نامـسآ  ریز  رد  ِعبَّتُم ; ًيوَه  ْنِم  ِهّللا  َدـْنِع  ُمَظْعَا  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  ُدَـبُعی  َهِلا  نِم  ِءامَّسلا 
سفن ياوه  و  توهش »  » هک دوش  یم  نشور  بیترت ، نیا  هب  ( 2 «.) دناشک یم  دوخ  لابند  هب  ار  ناسنا  هک  دشاب  یـسوه  اوه و  زا  رتدب  ادخ ،

هب هحفص 261  دلج 6 ، روثنملاّردلا ، - 2 و 84 .  83 فارعا ، یقرواپ 1 - تساه . یتشز  يوس  هب  ناـسنا  فارحنا  لـماوع  نیرتکاـنرطخ  زا 
یم مالـسلا ) هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماـما  295 2 ـ  هحفص هرامش 21400  هحفص 3478 ، دـلج 4 ، همکحلا ، نازیم  زا  لـقن 
یم دوبان  ار  ناسنا  رابتعا  تّورم و  نامیا و  ّتیـصخش و  هک  ( ) 1 « ) تسا هدنشک  ياهرهز  اه ، توهش  ٌتِالتاَق ; ٌموُمُـس  ُتاَوَهَّشلَا  : » دنیامرف

ناطیـش ياه  ماد  تاوهـش  ِناْطیَّشلا ; ُِدئاصَم  ُتاَوَهَّشلا  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) راوگرزب ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  3 ـ  دزاس .)
رد مالسلا ) هیلع  ) ترضح نامه  4 ـ  دـنک .) یم  دیـص  ناکم  نامز و  ره  رد  لاس و  نس و  ره  رد  نآ  هلیـسو  هب  ار  اه  ناسنا  هک  ( ) 2 .«) تسا

میلـست زا  ار  نتـشیوخ  دیـشاب ، ناما  رد  تافآ  زا  دیهاوخ  یم  رگا  ِتافآلا ; َنِم  ْمَلْـسَت  ِتاوَهَّشلا  َنِم  َکَسْفَن  ْعَْنِما  : » دـنیامرف یم  رگید  ياج 
ُلَْضفَا ِتاَوَهَّشلا  ُكَْرت  : » تسا هدمآ  ناهج  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  نامه  زا  زین  يرگید  ثیدح  رد  5 ـ  ( 3 «.) دیرادزاب تاوهش  ربارب  رد  ندش 

َکَلَم ْنَم  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  6 ـ  ( 4 «.) تسا تداع  نیرتابیز  تدابع و  نیرترب  اه ، توهش  كرت  ةَداَع ; ُلَمْجَا  َو  ةَداَبِع 
، توهـش سرت و  لیامت و  بضغ و  ماگنه  هب  هک  یـسک  ; ِراَّنلا یَلَع  ُهَدَـسَج  ُهّللا  َمَّرَح  یهَتِْـشا ، اذِا  َو  َبِهَر  اذِا  َو  َبِغَر  اذِا  َو  َبِضَغ  اذِا  ُهَسْفَن 

ثیدـح رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنمؤم  ریما  7 ـ  ( 5 «.) دـنک یم  مارح  خزود  شتآ  رب  ار  وا  دـسج  دـنوادخ  دـشاب ، شیوـخ  سفن  کـلام 
، دیـشاب داضت  رد  یناسفن  ياه  شهاوخ  اب  َوُّدَـعلا ; ِّوُدَْـعلا  َۀـَبِراَُحم  اَـهُوبِراَح  َو  ُهَّدِـض  ِدِّضلا  َةَّداـضُم  َةَوْهَّشلا  اوُّداَـض  : » دـنیامرف یم  يرگید 
ار تقیقح  نیا  تحارص ، اب  نخس  نیا  ( 6 «.) نمشد اب  نمـشد  راکیپ  دننام )  ) دیزیخرب راکیپ  هب  نآ  اب  رگیدکی و  اب  دض  ود  داضت  نوچمه 
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ثیدح 876 مکحلاررغ ، یقرواپ 1 - تسا . هتفرگ  رارق  ناسنا  یتخبشوخ  و  تداعس »  » لباقم تسرد  یتسرپ » توهـش   » هک دنک  یم  وگزاب 
هحفص 243. دلج 75 ، راونالا ، راحب  ثیدح 4527 5 - كردم ، نامه  ثیدح 2440 4 - مکحلاررغ ، - 3 ثیدح 2121 . مکحلاررغ ، - 2

296 هحفص ثیدح 5934 . مکحلاررغ ، حرش  - 6

( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  مالک  رد  یتسرپ  توهش  ياهدمایپ 

یم هدید  یمالـسا  ثیداحا  رد  يا  هدنهد  ناکت  هدش و  باسح  قیقد ، تاریبعت  سفن ، ياوه  زا  يوریپ  یتسرپ و  توهـش  ياهدمایپ  هرابرد 
یم مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  1 ـ  دوش : یم  هراشا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  نایقتم  ياوشیپ  مالک  هب  اـهنت  ثحب  نیا  رد  هک  دوش 

هب ار  امـش  هک  دـیزیهرپب  شکرـس  تاوهـش  زا  ِتاـئیَّسلا ; یَلَع  ِمُّجَهَْتلا  َو  ِبُونُّذـلا  ِبوُکُر  یِلا  ْمُکُدوـقَت  اَـهَّنِاَف  ِتاَوَـهَّشلا  اوُرُجُْها  :» دـنیامرف
دابرب ار  ناسنا  نید  یّلک  هب  هک  دوش  یم  دیدش  يردق  هب  یهاگ  هلئسم  نیا  2 ـ  ( 1 «.) دناشک یم  یصاعم  رب  موجه  ناهانگ و  عاونا  باکترا 

یم دساف  ار  ناسنا  نید  یناسفن ، تاوهش  زا  يرادربنامرف  َنیِّدلا ; ُدِسُْفت  ِةَوْهَّشلا  ُۀَعاط  :» دنیامرف یم  يرگید  ثیدح  رد  هک  نانچ  دهد ; یم 
یم دساف  ار  ناسنا  لقع  یتسرپاوه  َلقَْعلا ; ُدِـسُْفت  يوَْهلا  ُۀَـعاَط  دـنیامرف «: یم  يرگید  ریبعت  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح نآ  3 ـ  ( 2 «.) دنک
لثم لهاج  ناـسنا  ینعی ، (; 4 « ) تسا شیوخ  توهـش  هدنب  نادان  ناسنا  ِِهتَوْهَـش ; ُدـْبَع  ُلِهاَْجلَا  :» دـنیامرف یم  رگید  ياج  رد  4 ـ  ( 3 «.) دنک

ٌریسا َال ِةَوْهَّشلا  ُْدبَع  : » دنیامرف یم  رگید  ریبعت  رد  5 ـ  درادن . دوخ  زا  يرایتخا  چیه  شیوخ ، توهـش  ربارب  رد  هک  تسا  یلیلذ  راوخ و  هدرب 
هک نیا  رد  ( مالـسلا هـیلع  ) ترـضح نآ  6 ـ  ( 5 «.) دـید دـهاوخن  ار  يدازآ  يور  زگره  هک  تسا  ریـسا  ناـنچ  توهـش  هدرب  ُهُرْـسَا ; ُّکَْـفنَی 

نایم زا  ییاوسر  گنن  ار  توهش  ینیریش  ِۀَحیـضَْفلا ; ُراع  اَهُـصِّغَُنی  ِةَوْهَّشلا  ُةَوالَح  :» دنیامرف یم  تسا ، ییاوسر  یتسرپ ،» توهـش   » ماجنارس
توهش هبلغ  ّرش ، ببـس  ( 1) ِةَوْهَّشلا ُۀَبَلَغ  ِّرَّشلا  ُبَبَـس  :» دـنناد یم  اهرـش  عاونا  دـیلک  ار  یتسرپ  توهـش  يرگید ، ریبعت  رد  7 ـ  ( 6 «.) درب یم 

، مکحلاررغ - 4 ثیدح 5983 . كردـم ، نامه  - 3 ثیدح 5985 . ، مکحلاررغ حرش  - 2 ثیدح 2505 . مکحلاررغ ، یقرواپ 1 - تسا .»
سنج و مال  فلا و  اب  ّرشلا »  » هک نیا  هب  هجوت  اب   297 هحفص ثیدح 4885 . مکحلاررغ ، - 6 ثیدح 6300 . مکحلاررغ ، - 5 ثیدح 449 .
اهرـش و مامت  همـشچرس  یتسرپ ،» توهـش   » هک تسا  نآ  رگنایب  رما  نیا  هک  دناسر  یم  ار  مومع  يانعم  تسا ، هدـش  رکذ  قلطم  تروص  هب 
ار وا  هدش و  يرشب  تداعس  ياه  هار  ندش  هتسب  ببس  سوه ، اوه و  هبلغ  هک  هتکن  نیا  هب  هراشا  نمض  رگید  ياج  رد  8 ـ  تساه . یتخبدب 
هک یلاح  رد  دسرب ، تیاده  هب  ناسنا  دناوت  یم  هنوگچ  يوَهلا ; اَُهِبلغَی  ْنَم  يدُهلا  ُعیطَتْسَی  َْفیَک  :» دنیامرف یم  دراد ، یم  هاگن  یهارمگ  رد 
یم ناسنا  تیـصخش  فیعـضت  ثعاب  ار  تاوهـش  هبلغ  يرگید ، نخـس  رد  ترـضح  نآ  9 ـ  ( 2 «.) تسا هدـیدرگ  بلاـغ  وا  رب  سفن  ياوه 

هب يرگید  نایب  رد  10 ـ  ( 3 «.) دوش یم  مک  وا  یناسنا  تیصخش  دبای ، ینوزف  وا  تاوهش  هک  یـسک  ُُهتّوُُرم ; ْتَّلَق  ُُهتَوْهَـش  َتداَز  ْنَم  :» دنناد
قاتـشم هک  یـسک  ِتاَوَهَّشلا ; ِنَع  الَـس  ِۀَّنَْجلا  َیِلا  َقاَتِْـشا  نَم  : » تسین ناتـسرپ » توهـش   » هار تشهب ، هار  هک  دـنک  یم  هراـشا  تقیقح  نیا 

اب یهاـگآ  تمکح و  هک  دـنک  یم  دزـشوگ  ار  هـتکن  نـیا  رگید  ياـج  رد  11 ـ  ( 4 «.) دنک شومارف  ار  یتسرپ  توهـش  دـیاب  دـشاب  تشهب 
یمن نکاس  تسا ، یتسرپ  توهـش  ياج  هک  یبلق  رد  شناد  تمکح و  ةَوهَـش ; َعَم  ًاْبلَق  َۀَـمْکِْحلا  نُکْـسَتال  : » تسین راگزاس  یتسرپ  توهش 

(5 «.) دوش

یتسرپ توهش  رابنایز  راثآ 

كرد هب  تبغر  لیامت و  نتـشاد ، تسود  هنوگره  لماش  هدوب و  یعیـسو  ماع و  موهفم  ياراد  توهـش »  » هک دش  نشور  لبق  ياه  ثحب  زا 
زین یسنج  توهش  صوصخ  رد  یهاگ  هچرگ  دشاب ، هتـشاد  یـسنج  توهـش  هب  صاصتخا  هک  نیا  نودب  دوش . یم  سفن  شهاوخ  تذل و 

نامه - 3 مکحلاررغ . هحفص 566  ثیدح 7001 ، كردـم ، نامه  - 2 ثیدح 5533 . مکحلاررغ ، حرـش  یقرواپ 1 - تسا . هتفر  راـک  هب 
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موهفم نیا  زین  دیجم  نآرق  رد   298 هحفص ثیدح 10915 . كردم ، نامه  - 5 ثیدح 8591 . كردم ، نامه  - 4 ثیدح 8022 . كردم ،
یمالـسا و تایاور  رد  تسا . هتفر  راـک  هب  نآ  صاـخ  ینعم  رد  دروم  ود  رد  اـهنت  تسا و  هدـش  هدافتـسا  ماـع  تروص  هب  دروم  هدزاـی  رد 
زا یـشوپ  مشچ  يراد و  نتـشیوخ  ینعم  هب  تفع »  » هژاو نآ  لباقم  رد  هک  هتفر  راک  هب  ماـع  موهفم  رد  بلغا  زین  قـالخا  ياـملع  تاـملک 

هتفر راک  هب  زین  تبثم  دراوم  رد  یهاگ  اما  دور ، یم  راـک  هب  یفنم  دراوم  رد  رتشیب  موهفم  نیا  دور . یم  راـک  هب  يداـم  هدولآ  هاـنگ  ذـیاذل 
هب دیرادب و  تسود  ار  هچ  ره  ... مُکُـسُْفنأ ; یهَتْـشَت  اَم  اَهیف  مَُکل  َو  : »... دیامرف یم  نایتشهب  هب  باطخ  دنوادخ  هک  ییاج  نآ  دـننام ، تسا ;
رد ... ُُنیْعَالا ; ُّذََلت  َو  ُسُْفنَالا  ِهیهَتْشَت  اَم  اَهیف  :»... دنیامرف یم  هک  ییاج  نآ  ای  ( 1 «) تسا مهارف  امش  يارب  تشهب  رد  دیشاب ، هتشاد  لیامت  نآ 
رد هدوب و  یفنم  راب  ياراد  رتشیب  هژاو ، نیا  لاـح  ره  هب  ( 2 «.) تسا دوجوم  درب ، یم  تذـل  نآ  زا  مشچ  دـهاوخ و  یم  اه  لد  هچنآ  تشهب 

. دور یم  راک  هب  ددرگ  یلوتسم  شدوجو  مامت  رب  دولآ  هانگ  رگناریو و  تالیامت  هتشگ و  هریچ  ناسنا  رب  یطارفا  سوه  اوه و  هک  يدراوم 
ياراد نآ  دروم  تفه  تبثم و  موـهفم  ياراد  نآ  دروـم  شـش  هک  هتفر  راـک  هب  دروـم  هدزیـس  دـیجم ، نآرق  رد  نآ ، تاقتـشم  هژاو و  نیا 
تسا یناوهش  یطارفا و  ياه  تساوخ  نامه  هک  نآ  صاخ  موهفم  هاگره  دشاب ، هک  ینعم  ره  هب  توهـش »  » لاح ره  هب  تسا . یفنم  موهفم 

لبق لصف  رد  هک  یتایاور  هب  هجوت  نمـض  هک  تسا  هدـهاشم  لباق  حوضو  هب  هک  تشاد  دـهاوخ  لابند  هب  يرابنایز  راثآ  دـشاب ; رظن  دروم 
هب ناوت  یم  هصالخ  روط  هب  هک  تساه  یتسرپ  توهـش  بولطمان  ياهدـمایپ  زا  ولمم  زین  خـیرات  رـساترس  هک  تشاد  ناعذا  دـیاب  میدروآ ;

همـشچرس زا  یکی  عقاو  رد  دـناشک و  یم  ناهانگ  عاونا  يوس  هب  ار  ناسنا  یتسرپ  توهـش  هاـنگ  هب  یگدولآ  1 ـ  درک : هراشا  ریز ، نیواـنع 
کُّبح  » يوبن ثیدح  قادصم  هب  هتـسب و  ار  ناسنا  شوگ  مشچ و  اریز  ددرگ ; یم  بوسحمادـخ  ینامرفان  تیـصعم و  هانگ و  یلـصا  ياه 

وا رظن  رد  اه  یتشز  لاح ، نینچ  رد  دریگ و  یم  وا  زا  ار  اـه  تیعقاو  كرد  تردـق  هدرک و  رک  روک و  ار  یمدآ  (« 1) مُصی یمُعی و  ءیَّشلل 
تایاور رد  لیلد ، نیمه  هب   299 هحفص . 71 فرخز ، - 2 . 31 تلصف ، یقرواپ 1 - دوش . یم  گنر  یب  تشز و  وا  رظن  رد  اه  ییابیز  ابیز و 
شکرـس تاوهـش  زا  :» دیامرف یم  هداد و  رادشه  تاوهـش  زا  يوریپ  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما هک  میدناوخ  متـشه ) تیاور   ) قباس

یتسرپاوه : » هک دش  هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  ترضح  نامه  زا  مهد ، ثیدح  رد  دناشک .» یم  ناهانگ  عاونا  باکترا  هب  ار  امـش  هک  دیزیهرپب 
یتح دـهد و  یم  دابرب  ار  ناسنا  نید  (:» دوش دـیدشت  یتسرپ  توهـش  رگا  ) دـندومرف زین  مهن  ثیدـح  رد  و  دـنک » یم  دـساف  ار  ناسنا  لقع 

يدباع هرابرد  یناتساد  رشح ، هروس  تایآ 16 و 17  لیذ  رد  ثیدح ، بابرا  نارسفم و  هطبار  نیا  رد  دناشک ». یم  یتسرپ  تب  هب  ار  ناسنا 
یلاخ شرارکت  اما  تسا ، فورعم  هچرگ  ناتساد  تساعدم ، نیا  يارب  يا  هدنز  دهاش  هک  دنا  هدروآ  اصیصرب »  » مان هب  لیئارسا  ینب  موق  زا 

وا ياعد  اب  نارامیب  هک  دوب  هدیـسر  یهلا  برق  ماقم  زا  دح  نآ  هب  شتدابع ، اه  لاس  رطاخ  هب  یلیئارـسا  ینب  دـباع  درم  : ... تسین باوص  زا 
هب دندروآ و  وا  دزن  دوب ، رامیب  هک  ار  ییابیز  ناوج  نز  يزور ، دوب . هدش  هوعدلا  باجتـسم  حالطـصا  هب  دـنتفای و  یم  زاب  ار  دوخ  تمالس 
هک داد  تنیز  شرظن  رد  ار  هانگ  هنحـص  ردق  نآ  دش و  لوغـشم  دباع  نآ  هسوسو  هب  ناطیـش  دنتفر . دندراذگ و  وا  هاگتدابع  رد  افـش  دیما 

دییاپن يرید  تسا . هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ار  زیچ  همه  هتـشگ و  روک  رک و  دـباع  ایوگ  هک  نانچ  نآ  دوبر ; وا  فک  زا  ار  رایتخا  ناـنع 
بجوم دوش و  رادراب  نز  نآ  تشاد  لامتحا  هک  نیا  رطاخ  هب  هانگ  باکترا  زا  سپ  دولآیب . هانگ  هب  ار  شیوخ  تفع »  » ناماد دباع  نآ  هک 

. دنک نفد  عیـسو  نابایب  نآ  زا  يا  هشوگ  رد  هدـناسر و  لتق  هب  ار  نز  هک  درک  داهنـشیپ  وا  هب  سفن  ياوه  ناطیـش و  زاب  ددرگ ; وا  ییاوسر 
دباع دـندمآ و  شیوخ  راـمیب  رهاوخ  غارـس  هب  رتخد ، ناردارب  هک  یماـگنه   300 هحفص هحفص 165 . دـلج 74 ، راونالا  راحب  یقرواپ 1 -

رهاوخ نینوخ  دسج  ماجنارـس  یتدم ، زا  سپ  دنتـساخرب و  وجتـسج  هب  هتـشگ و  كوکـشم  دباع  هب  تبـسن  نانآ  درک ; یعالطا  یب  راهظا 
هب مدرم  زا  يدایز  هورگ  اب  وا  دیـسر . ریما  شوگ  هب  دـیچیپ و  رهـش  رد  ربخ  نیا  دندیـشک . نوریب  كاخ  ریز  زا  نابایب  هشوگ  رد  ار  شیوخ 
ورف شهاگتدابع  زا  ار  وا  دـش ; نشور  دـباع  نآ  تایانج  هک  یماگنه  دـبایب . ار  لـتق  نیا  تلع  اـت  درک  تکرح  دـباع  نآ  هاـگتدابع  يوس 

شرظن رد  ناطیـش  تفرگ ; رارق  راد  هبوچ  راـنک  رد  دـباع  هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  تیاـکح  نیا  همادا  رد  دـنزیوایب . راد  رب  اـت  دندیـشک 
، ینک تعاطا  میوگ ، یم  نم  هک  ار  هچنآ  رگا  لاح  متخادـنا ; زور  نیا  هب  ار  وت  شیوخ  ياه  هسوسو  اب  هک  مدوب  نم  : تفگ دـش و  مسجم 
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بانط هک  ینیب  یم  تفگ : دـباع  تسا . یفاک  نم  يارب  هدجـس  کی  اهنت  تفگ : ناطیـش  منک ؟ هچ  تفگ : دـباع  داد . مهاوخ  تاـجن  ار  وت 
دباع دـنک . یم  تیافک  مه  يا  هراشا  تفگ : ناطیـش  مرادـن . ار  وت  رب  هدجـس  ییاناوت  لاح  نیا  رد  نم  دـنا و  هدـنکفا  نم  ندرگ  رب  ار  راد 

توهـش يرآ ! درپس . ناج  مد  رد  وا  درـشف و  ار  شیولگ  راد  بانط  درک ; ناطیـش  رب  يا  هدجـس  هراشا ، اـب  هک  نیا  زا  سپ  ناداـن ، هراـچیب 
ددرگ و كرـشم  ماجنارـس  دیوگب و  غورد  دعب  دـهد و  ماجنا  سفن  لتق  سپـس  دوش و  هدولآ  انز  هب  ادـتبا  دـباع ، نآ  ات  دـش  ثعاب  یتسرپ 
زا نورب  ناز  مدآ  هک  دیآ  توهـش  زا  ناهج  جنر  همه  دوش . اوسر  ماع  صاخ و  دزن  هتفر و  دابرب  وا  تدابع  اه  لاس  لوصحم  بیترت  نیدـب 
; دزادنا یم  ناسنا  رکف  لقع و  رب  یمیخض  ياه  هدرپ  یتسرپ ، توهش  لقع  داسف  301 2 ـ  هحفص ورسخ . رصان  یقرواپ 1 - ( 1  ) دیآ تنج 
; َلقَْعلا ُدِـسُْفت  يوَهلا  ُۀَـعاط  : » هک میتشاد  نایب  زین  هتـشذگ  تایاور  رد  دـهد . یم  هولج  قح  وا ، رظن  رد  ار  لطاب  لـطاب و  وا  رظن  رد  ار  قح 
هک دنهد  یم  ماجنا  ییاهراک  توهـش ، هبلغ  ماگنه  هب  ناتـسرپ  توهـش  زا  يرایـسب  لیلد  نیمه  هب  ( 1 .«) دنک یم  دـساف  ار  لقع  یتسرپاوه 
راک نآ  ماجنا  هب  تسد  هنوگچ  هک  دننک  یم  بجعت  هاگ  هدش و  نامیـشپ  تخـس  شیوخ  لمع  نآ  زا  توهـش ، شتآ  نتـسشنورف  زا  دـعب 
ْنَع ُْبلَْقلا  َیِمَع  َةَوـْهَّشلا  ُنیَْعلا  ِتَرَْـصبَا  اذِا  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  يرگید  ثیدـح  رد  دـنا . هدز  طـلغ  هناـقمحا و 

ناسنا یعامتجا  تیصخش  فیعضت  3 ـ  ( 2 «.) دنام یم  زاب  راک  تبقاع  هدهاشم  زا  لقع  دنیبب ، ار  توهش  رهاظم  مشچ ، هک  یماگنه  ِۀَِبقاَعلا ;
یناوهـش ياه  یبایماک  يارب  اریز  دـناشک ; یم  ّتلذ  هب  ار  وا  دنکـش و  یم  مه  رد  ار  ناسنا  یعامتجا  مارتحا  تیـصخش و  یتسرپ ، توهش 

رس رب  تاوهـش ، شکاشک  رد  تیـصخش ، اب  ناسنا  هک  تسا  یهیدب  داد . یتسپ  ره  هب  نت  تسکـش و  ار  یعامتجا  ياهدنب  دیق و  مامت  دیاب 
هک دیامن  ظفح  ار  دوخ  یعامتجا  مارتحا  تیـصخش و  ای  دسرب ، شیوخ  لد  یناوهـش  ياه  تساوخ  هب  دـیاب  ای  هک  دریگ  یم  رارق  یهارود 

نوزفا ِةَّوُرُْملِاب ; يرُزت  ِةَوْهَّشلا  ُةَداَیز  : » تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  تسا ! نکمم  ریغ  ود  نیا  نایم  عمج  بلغا 
ثیدح كردـم ، نامه  - 2 ثیدـح 5983 . مکحلا ، ررغ  حرـش  یقرواـپ 1 - ( 3 «.) دـنک یم  راد  هکل  ار  ناسنا  تیـصخش  توهـش ، ندـش 

زا رگید  یکی  یناسفن ، ياه  تساوخ  ربارب  رد  یگدـنب  تراسا و  سفن  تراسا  302 4 ـ  هحفص ثیدح 5507 . كردم ، نامه  - 3 . 4063
، اهنآ زا  نتـسج  يرود  تشگزاب و  هک  دوش  یم  دوخ  تاوهـش  ریـسا  نانچ  تسرپ  توهـش  ناـسنا  اریز  تسا ; یتسرپ  توهـش  ياهدـمایپ 
; دندازآ رهاظ  رد  هک  تسا  رّدخم  داوم  هب  ناداتعم  راب  تفخ  یگدـنز  نآ ، زراب  هنومن  ددرگ . یم  نکمم  ریغ  زین  یهاگ  لکـشم و  شیارب 

هنوگ ره  ایوگ  هک  ددـنب  یم  ار  ناـسنا  ياـپ  تسد و  ناـنچ  نآ  زین  یتسرپ  توهـش  زا  یـشان  داـیتعا  ریجنز  دنرتریـسا . يریـسا ، ره  زا  یلو 
ياه قشع  دحرـس  هب  یتسرپاوه ، رگا  ًاصوصخم  ددرگ ; یم  لکـشم  رایـسب  هلیذر ، ياه  تساوخ  زا  نتـسج  يرود  يارب  شالت  تکرح و 

یم هطبار  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  ترضح  دسر . یم  دوخ  جوا  هب  ناسنا  تراسا  لاح  نیا  رد  هک  دسرب  یسنج  زیمآ  نونج 
رد ترضح  نآ  ( 1 «.) دید دهاوخن  ار  يدازآ  يور  زگره  هک  تسا  ریـسا  نانچ  توهـش  هدنب  ُهُرْـسَا ; ُکَّفَنَیال  ٌریـسَا  ِةَوْهَّشلا  ُْدبَع  : » دـنیامرف
یم تموـکح  نآ  رب  تاوهـش  هک  اـهدرخ  اـهلقع و  رایـسب  هچ  ریمأ ; يوَـه  َتَحت  ٌریـسَا  لـْقَع  ْنـِم  ْمَـک  َو  : » دـنیامرف یم  زین  يرگید  ریبـعت 

5ـ ( 3 «.) دـنزاس یم  دوخ  هدرب  ار  ناداـن  دارفا  اـه ، توهـش  ُلوُـهَْجلا ; ُّقِرَتـسَت  ُتاَوَـهَّشلا  : » دـنیامرف یم  يرگید  ثیدـح  رد  زاـب  ( 2 «.) دنک
رد هک  تسا  یناسک  یگدنز  حرـش  زا  ولمم  رـشب  خـیرات  تسا . یتسرپ  توهـش  ياهدـمایپ  زا  رگید  یکی  ییاوسر ، ییوربآ  یب  ییاوسر و 

یقرواپ دیـشک . ییاوسر  هب  ناشراک  دندش ، سفن  ياوه  و  توهـش »  » ریـسا هک  یماگنه  یلو  دـندوب ; زاتمم  تیعقوم  ماقم و  ياراد  هعماج 
ارعش راعشا  رد   303 هحفص ثیدح 922 . مکحلا ، ررغ  - 3 ثیدح 211 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 2 ثیدح 6300 . مکحلاررغ ، - 1

رسمه فسوی و  ناتساد  رد  یقـشاع ) طرف  زا  مدش  یملاع  ياوسر  () 1 .) تسا روهـشم  فورعم و  هطبار  کی  ییاوسر »  » و قشع »  » هطبار زین 
هب فسوی  دش  ماع  صاخ و  ياوسر  یتسرپاوه ـ  تلع  هب  ناوارف ـ  مارتحا  دوجو  اب  رصم  زیزع  رسمه  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  رصم  زیزع 

َْتیََقل ْدَـقَف  َْتیَوَه  اذِاَـف  ُهُمِْـسا  َِبُلق  ِناوَهلا  َوُـه  يوَْـهلا  ّنا  برع : رعاـش  هتفگ  هب  و  ( 2) ار اـخیلز  درک  باتـش  اوسر  دـش  ربمیپ  شیوخ  ربص 
. دوش یم  تسپ  یتسرپاوه  ره  لیلد  نیمه  هب  هتفای ، رییغت  نآ  مان  هک  تسا  یتسپ  نامه  یتسرپاوه  ( 3) ًاناوَه
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یتسرپ توهش  بابسا  لماوع و 

ملع ناگرزب  میبایب . ار  نآ  بابـسا  اه و  هشیر  لـلع و  تسخن  دـیاب  یقـالخا ، دـسافم  ناـمرد  يارب  هک  میا  هتفگ  هباـشم  ثحاـبم  رد  اـهراب 
دروم رد  یقیقد  ثحب  تسا  مزال  لیلد  نیمه  هب  دـنا ; هداد  يا  هداعلا  قوف  ّتیّمها  اه ، هزیگنا  زا  ثحب  هب  ملع ، نیا  ثحابم  رد  زین ، قالخا 
کی یسنج ـ  توهش  ًاصوصخم  دوش ـ ، یم  ریبعت  تاوهش  هب  نآ  زا  هک  ینورد  ياه  هتساوخ  لایما و  میشاب . هتشاد  یتسرپ  توهـش  لماوع 

ار اهنآ  ناوت  یمن  هچرگ  لیلد ، نیمه  هب  دیآ . یم  رامـشب  یگدنز  تفرـشیپ  يارب  ناسنا ، تکرح  لماوع  زا  هدوب و  يدادادخ  یعیبط و  رما 
یمن داجیا  یلکشم  اهنت  هن  دنشاب ; لادتعا  ّدح  رد  تاوهش  نیا  رگا  اریز  درک ; شالت  زین  اهنآ  یبوکرـس  يارب  دیابن  زگره  اما  درب ، نایم  زا 
نامه دوش ، یم  رهاظ  یقالخا  هدـسفم  تروص  هب  هک  هچنآ  دـندرگ . یم  بوسحم  زین  ناسنا  مّدـقت  لـماکت و  رارـسا  زا  یکی  هکلب  دـننک ،

ییادیش وچمه  ار  یملاع  قشع  ییاوسر  نادیم  رـس  رب  یقرواپ 1- تسا . درخ  لقع و  يورین  لرتنک  زا  اهنآ  ندـش  جراخ  تاوهـش و  نایغط 
بدا - 3 ورسخ . رصان  - 2 يدعس )  ) ار ییاوسر  مغ  ای  دروخ  تسود  مغ  ای  تسود  نمشد و  شنزرـس  زا  مغ  هچ  ار  ناقـشاع  راطع )  ) نیبب

لقع لرتنک  تحت  زا  ینورد  ياه  تساوخ  لایما و  ندش  جراخ  ببس  یلماوع  هچ  هک  درک  هظحالم  دیاب  لاح   304 هحفص نیدلا . ایندلا و 
تلع نامیا ، فعض  نامیا  فعض  1 ـ  دراد : هلئسم  نیا  رد  يدایز  ریثأت  ریز  روما  نیقی ، هب  دیآ . یمرد  رگناریو  ییورین  تروص  هب  هتشگ و 
بلق نامشچ  اب  تمایق  رد  ار  یهلا  گرزب  هاگداد  دنادب و  رظان  رضاح و  ار  ادخ  ناسنا ، رگا  تسا . یهلا  ياه  نامرف  نتفرگ  هدیدان  یلـصا 

نیا ددرگ . یمن  یقالخا  دـسافم  تاوهـش و  هدولآ  هدرکن و  زواجت  اهزرم  زا  دنکـش و  یمن  ار  یهلا  دودـح  زگره  دـیامن ; مسجم  شیوخ 
هک اشحف ـ  هب  یگدولآ  زا  ار  وا  دمآ و  شغارس  هب  مالسلا ) هیلع   ) فسوی ترضح  یگدنز  طیارش  نیرتدب  رد  هک  تسا  یهلا  ناهرب  نامه 

هنیمز ددرگ ، مک  داعم  أدبم و  هب  هجوت  هتشگ و  فیعـض  نامیا  رگا  درک . ظفح  دوب ـ  دوقفم  شعناوم  دوجوم و  باکترا ، ياه  هنیمز  مامت 
هنوگ چـیه  دـشاب و  هدـش  جراخ  سفق  زا  هک  يا  هدـنرد  ناویح  لثم  یطیارـش  نینچ  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  مهارف  الماک  تاوهـش  ناـیغط 
هدمآ يولع  ثیدح  رد  هطبار  نیا  رد  درد . یم  دوش ، رهاظ  شربارب  رد  یـسک  رگا  دنک و  یم  هلمح  اج  همه  هب  دنیبن ، دوخ  ربارب  رد  یعنام 

یم یشومارف  هب  ار  شکرس  تاوهش  دشاب ، نآ ) هب  دقتعم  و   ) تشهب هب  قاتشم  هک  یسک  ِتاوهَّشلا ; ِنَع  الَـس  ِۀَّنَجلا  َیِلا  َقاَتـِشا  ِنَم  : » تسا
دازآ یتسرپ  توهـش  رد  ات  دنکـش  یم  مهرد  ار  نامیا  ّدس  طرـش ، دیق و  نودـب  تاوهـش  زا  يریگ  هرهب  يارب  ناسنا  زین  یهاگ  ( 1 «.) دراپس

نودب دشاب و  دازآ   ) دهاوخ یم  ناسنا  هکلب  (; ... 2  ) ِۀَمایقلا ُمْوَی  َناَّیَا  ُلَئْـسَی  ُهَماَمَا ـ  َرُْجفَِیل  ُناسنِالا  ُدیُری  َْلب  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  دشاب ;
دیدرت ای  راکنا  هناشن  هک  یلاؤس  (!؟ دوب دـهاوخ  یک  تماـیق  دـسرپ : یم  ور ) نیا  زا  ;  ) دـنک هاـنگ  رمع ، ماـمت  رد  تماـیق ) هاـگداد  زا  سرت 

ـ  2 305 هحفص 5 و 6 . تمایق ، - 2 ثیدح 31 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  ثیدح 8591 . مکحلاررغ  یسراف  حرش  یقرواپ 1 - تسا .»)
ببـس بلغا  یناسنا ، تیـصخش  فعـض  یعامتجا و  تیثیح  وربآ و  هب  ییاـنتعا  یب  یناـسنا  تیـصخش  یعاـمتجا و  تیثیح  هب  ییاـنتعا  یب 

هب نامیا  هک  دنچ  ره  ار ـ  ناسنا  یعامتجا ، تیثیح  هب  هجوت  یناسنا و  تیـصخش  وربآ و  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  تاوهـش  عاونا  هب  یگدولآ 
رتمک تیصخش ، اب  دنموربآ و  دارفا  ینید ، ریغ  عماوج  رد  لیلد ، نیمه  هب  دنک . یم  لرتنک  تاوهش ، نایغط  ربارب  رد  دشاب ـ  هتشادن  زین  ادخ 

یعامتجا و تیثیح  وربآ و  اریز  دنروآ ; یم  يور  یـسنج  طرـش  دیق و  یب  تاوهـش  و  یتسرپ » مکـش   » هب هتـشگ و  تاوهـش  نایغط  میلـست 
راتفرگ روما  نیا  لاگنچ  رد  تیصخش ، یب  لذر و  دارفا  اهنت  هشیمه  نیا  ربانب  تاوهش . نایغط  ربارب  رد  تسا  يدس  اهنآ ، یناسنا  تیصخش 

; تسا یقالخا  هلیذر  نیا  هب  یگدولآ  رگید  لـماع  یتسرپ ، توهـش  ياهدـمایپ  زا  يربخ  یب  تلفغ و  يربخ  یب  تلفغ و  3 ـ  دندرگ . یم 
ای دزاس و  یم  التبم  اه  يرامیب  عاونا  هب  ار  ناسنا  یتسرپ ، مکـش  الثم ، دراد ; یتشادـهب  ینامـسج و  ءوس  راثآ  یقـالخا ، لـیاذر  رتشیب  اریز 

تمالـس تیاهن  رد  هدومن و  هاتوک  ار  رمع  دـبوک و  یم  مهرد  ار  باصعا  هداد ، شهاک  ار  ناـسنا  ناوت  ورین و  یـسنج ، توهـش  رد  طارفا 
ندروخ و رد  لادـتعا  تیاعر  هب  دـّیقم  يدایز  دارفا  یبهذـم ، ریغ  عماوج  رد  لیلد ، نیمه  هب  دزاس . یم  لتخم  ار  ناـسنا  یحور  یمـسج و 

توهش زا  یشان  یعامتجا  تالکشم  دنا . هدرک  كرد  ار  نآ  جیاتن  هتفریذپ و  هنیمز  نیا  ردار  ناکشزپ  هیصوت  اریز  دنتسه ; یـسنج  لیاسم 
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رد يراب  ودنب  یب  دش . دهاوخ  يرگید  ياه  هورگ  یگنسرگ  ببس  مدرم  زا  یهورگ  یتسرپ » مکش   » نیقی هب  تسین . راکنا  لباق  زین  یتسرپ 
سکره نیا  ربانب  دنک . ذوفن  زین  اهنآ  هناخ  قمع  هب  یگدولآ  هک  اسب  هچ  دوش و  یم  دارفا  نیا  دنزرف  نز و  ینماان  ببـس  زین  یـسنج  لئاسم 

هدولآ ياه  طیحم  بسانمان و  ياه  ترشاعم  306 4 ـ  هحفص دشوک . یم  شیوخ  تاوهـش  لرتنک  رد  نیقی  هب  دنک ، هجوت  روما  نیا  هب  هک 
توهـش هب  یگدولآ  رگید  لماوع  زا  یکی  یعمج  طابترا  لئاسو  داسف  هدولآ و  ياـه  طـیحم  باـبان ، ناتـسود  بساـنمان ، ياـه  ترـشاعم 
باکترا فلتخم  ياه  هار  دـنزاس و  یم  هانگ  قرغ  ار  اهنآ  هداد و  قوس  هانگ  هب  ار  دوخ  ناتـسود  بابان ، ياـه  ناـسنا  بلغا  تسا . یتسرپ 

ياه ناسنا  اب  ترـشاعم  یتسرپ ، توهـش  هب  یگدولآ  بابـسا  نیرت  جـیار  تفگ : ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنزومآ ، یم  اـهنآ  هب  ار  هاـنگ 
نیا رد  تسا . یگدولآ  نیا  مهم  لماوع  زا  زین  هدولآ  ياه  طیحم  یعمج و  طاـبترا  لـئاسو  زا  یـشان  يزومآدـب  تسا . هدولآ  راـکهانگ و 

میتشاد نایب  حورشم  روط  هب  میدرک و  تبحص  یفاک  ردق  هب  لّوا  دلج  رد  یقالخا » دسافم  زاس  هنیمز   » روما هب  طوبرم  ياه  ثحب  رد  هنیمز 
زین دـیجم  نآرق  درب . یم  شیپ  زین  رفک  دـح  رـس  ات  هکلب  دـنک ، یم  یقالخا  دـسافم  هانگ و  هدولآ  ار  ناسنا  اهنت  هن  هدولآ ، ياهترـشاعم  هک 

ْذِخَّتَا َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  اَی  الیبَس ـ  ِلوسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَِّتا  ِینَْتَیل  اَی  ُلوُقَی  ِهیَدَـی  یَلَع  ُِملاَظلا  ُّضَعَی  َموَی  َو  : » دـیوگ یم  نایخزود  زا  یـضعب  هرابرد 
ار شیوخ  تسد  ملاظ  هک  يزور  روایب  رطاخ  هب  (1 ;)و  الوُذَخ ِناَسنِْاِلل  ُناطیَّشلا  َناَک  َو  ینَئاَج  ذِا  َدَْعب  ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَـضَا  ْدََقل  الیلَخ ـ  ًانالُف 
! نمرب ياو  يا  مدوب . هدیزگرب  یهار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  اب  شاک ! يا  دـیوگ : یم  دزگ و  یم  نادـند  هب  ترـسح  تّدـش  زا 

غارـس هب  قح ) دای   ) هک نآ  زا  دعب  تخاس ، هارمگ  ادـخ  رکذ  زا  ارم  وا  مدوب ! هدرکن  باختنا  دوخ  تسود  ار  هارمگ ) صخـش   ) نالف شاک 
، هدولآ ياه  طیحم  دنک »). یم  شیاهر  ههاریب  رد  سپس  دزاس ، یم  هارمگ  ار  وا  . ) تسا ناسنا  هدننکراوخ  هشیمه  ناطیـش  دوب و  هدمآ  نم 
هب تسین . راکنا  لـباق  اـهنآ  بّرخم  ریثأـت  هک  تسا  یتسرپ  توهـش  هب  یگدولآ  رثؤم  لـموع  رگید  زا  فرحنم ، دـساف و  نارداـم  ناردـپ و 

دسافم تاوهـش و  هدولآ  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  نید و  دنوش ، ییاه  طیحم  نینچ  دراو  كاپ  دارفا  رتشیب  هک  یماگنه  لیلد ، نیمه 
حورـشم روط  هب  یقالخا ، ياهزاس  هنیمز  ناونع  هب  ار  روما  نیا  یقالخا » لیاسم  تایلک   » ثحب رد  لّوا ، دـلج  رد  نوچ  دـنوش . یم  یقالخا 

307 هحفص . 29 ات 27 ناقرف ، یقرواپ 1 - مینک . یم  هدنسب  رادقم  نیمه  هب  اج  نیا  رد  میا ; هداد  رارق  ثحب  دروم 

یتسرپ توهش  نامرد  ياه  هار 

یم هصـالخ  یلمع  یملع و  هار  ود  رد  یلک  روط  هب  هک  تسا  یکی  اـج  همه  ًاـبیرقت  یلوصا  تروص  هب  یقـالخا  دـسافم  ناـمرد  ياـه  هار 
میلـست هنوگچ  هک  دنیبب  دشیدنیب و  یتسرپ  توهـش  ياهدـمایپ  راثآ و  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  یملع ، هار  زا  روظنم  یملع  هار  فلا ـ  دوش .

تفخ یگدنز  هک  دناشک  یم  ادخ  زا  يرود  یعامتجا و  تیصخش  فیعضت  تراسا ، یتخبدب ، ّتلذ ، هب  ار  ناسنا  تاوهـش ، ربارب  رد  ندش 
« هللا ءایلوا   » لاح حرـش  نوماریپ  هشیدنا  روکذم و  روما  رد  لّمأت  نیاربانب  تسا . تیعقاو  نیا  رگنایب  دنا ، هدش  توهـش  هدولآ  هک  يدارفا  راب 

دهاوخ زاب  یتسرپ  توهـش  زا  ار  ناسنا  دنا ، هدیـسر  ادـخ  دزن  ایند و  رد  الاب  تاماقم  هب  تاوهـش  اب  هزرابم  رثا  رب  هک  اهنآ  نیتسار  ناوریپ  و 
هیلع ) یلع نانمؤمریما  هطبار  نیا  رد  دـنک ; یم  تاوهـش  لرتنک  هب  رداق  ار  ناسنا  نامیا ، لقع و  ياه  هیاپ  میکحت  هک  نیا  رب  هوالع  تشاد .
یم شزرا  یب  کـچوک و  ار  اـه  توهـش  دوـش ، لـماک  شلقع  هـک  یـسک  ِتاَوَهَّشلاـِب ; َناَِهتـِسا  ُهـُْلقَع  َلُـمَک  ْنَـم  : » دـنیامرف یم  مالـسلا )
یم رهاظ  وا  درخ  لقع و  دوش ، بلاغ  دوخ  تاوهش  رب  هک  یسک  ُُهْلقَع ; َرَهَظ  ُهَتَوْهَـش  َبَلَغ  ْنَم  : » دنیامرف یم  زین  رگید  ياج  رد  ( 1 «.) درمش

تالیامت تاوهش و  دوش ، تیوقت  ناسنا  شناد  تمکح و  ردقره  ُةَوْهَّشلا ; ِتَفُعَض  ُۀَمْکِْحلا  ِتَیِوَق  اَمَّلُک  : » دنا هدومرف  نینچمه  ( 2 «.) ددرگ
ۀَمِْعن ِّلُک  َعَم  َو  اََـهلاَوَز  ةَّذـَل  ِّلُـک  َعَم  ْرُکُْذا  : » دـنیامرف یم  زین  يرگید  ياـنعمرپ  ماـیپ  رد  ترـضح  نآ  ( 3 «.) ددرگ یم  فیعـض  وا  شکرس 
ِْكرَد َو  ِۀَّمُغلا  ِفشَِکب  ُرَدْجَا  َو  ِجَرَْفلا  َیِلا  ُبَرقَا  َو  ِرَطَبِلل ، ُبَهْذَا  َو  ِةوْهَّشِلل ، یْفنَا  َو  ِۀَمعِّنِلل ، یْقبَا  َِکلَذ  َّنِاَف  اهَفْـشَک ، ۀَّیَلب  ِّلُک  َعَم  َو  اََهلاَِقْتنِا 

هک شاب  هتـشاد  رطاخ  هب  یتسه ، یتمعن  ره  رد  رگا  و  دوش ، یم  لیاز  يزور  هک  روایب  دای  هب  یـشاب ، یمارح )  ) تذـل رد  هاگره  ِلُومأَْـملا ;
تاوهش دنک و  یم  رترادیاپ  ار  تمعن  اهیروآدای ، نیا  اریز  شاب ; هتشاد  ار  نآ  ندش  فرطرب  راظتنا  زین  اهالب  رد  دش . دهاوخ  بلس  يزور 
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اه توهـش  هب  یگدولآ  زا  یگدـنرادزاب  رد  یقیمع  رثا  اهدـمایپ ، رد  هشیدـنا  بیترت ، نیا  هب  ار  تمعن  رورغ  یتـسم و  دزاـس و  یم  رود  ار 
ار اهنآ  هدومن و  دزـشوگ  اه  ناسنا  هب  ار  تاوهـش  لاگنچ  رد  يراتفرگ  موش  بقاوع  ات  تسا  هدوب  نیا  زین  یهلا  ناربهر  شالت  ماـمت  دراد ;
، كردم نامه  - 3 ثیدح 7953 . كردم ، نامه  - 2 ثیدح 8226 . مکحلاررغ ، یسراف  حرش  یقرواپ 1 - دنهد . تاجن  تاوهش  ماک  زا 
رتکیدزن و دوصقم ، هب  ندیـسر  هودـنا و  نتفر  نایم  زا  رد  رتکیدزن و  روما  شیاشگ  جرف و  هب  دـنک و  یم  لیاز   308 هحفص ثیدح 7205 .
: َّنُْهنِم ِهّللِاب  اوُّذَّوَعَتَف  َّنُهوُمَتْکَرْدَا  ْنِا  ٌسْمَخ  : » تسا ینعم  نیا  رگنایب  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  ثیدـح  نیا  ( 1 «.) تسا هتسیاش 

اوُصُْقنَی َمل  َو  اُوَـضَم  َنیذَّلَا  مِِهفالْـسَا  یف  ْنُکَت  َْمل  یتَّلا  ُعاَـجَوالا  َو  ُنوُـعاَّطلا  ُمِهِیف  َرَهَظ  ّـِالا  اَـهُوِنْلُعی ، یَّتَـح  ُّطَـق  موَـق  ِیف  ُۀَـشِحاَفلا  ِرَهْظَت  َْمل 
ْمل ُِمئاَهَبلا  الَول  َو  ِءامَّسلا ، َنِم  َرَطَْملا  اوُِعنُم  ِّالا  َةاکَّزلا  اوُعَنْمَی  َْمل  َو  ِناـطلُّسلا ، ِرْوَج  َو  ِۀـَنُؤَْملا  ِةَّدِـش  َو  َنینِّسلاـِب  اوُذِـخأ  ّـِالا  َنازیْملا  َو  َلاَـیکِْملا 
ِّالا ُهّللا  َلَْزنَا  اَم  ِریَِغب  اوُمُکْحَی  َْمل  َو  ْمِهیْدیَا ، یف  اَم  َضِعب  اوُذَخَا  َو  مُهَّوُدَع  ْمِهیَلَع  ُهّللا  َطَّلَـس  ِّالا  ِِهلوُسَر  َدْهَع  َو  ِهّللاَدـْهَع  اوُضُْقنَی  َمل  َو  اوُرَطُْمی 
چیه رد  راکشآ  تشز و  لامعا  دیربب ; هانپ  ادخ  هب  اهنآ  زا  دیدش ، وربور  اهنآ  اب  رگا  هک  تسا  زیچ  جنپ  ْمُهَْنَیب ; مُهَـسِأب  َّلَج  َوَّزَع  ُهّللا  َلَعَج 

مک یموق  چـیه  تسا و  هدوبن  اهنآ  ناینیـشیپ  نایم  رد  هک  دـنوش  یم  ییاه  يرامیب  نوعاط و  راـتفرگ  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  رهاـظ  یموق 
نیا رگم  دندرکن  تاکز  عنم  یموق  چیه  دـنوش و  یم  نامکاح  ملظ  یگدـنز و  یتخـس  یطحق و  راتفرگ  هک  نیا  رگم  دـننک  یمن  یـشورف 

ادـخ و نامیپ  یتیعمج ، چـیه  دـش و  یمن  لزان  اهنآ  هب  یناراب  دوبن ، تاـناویح  رطاـخ  هب  رگا  دـندش و  مورحم  یهلا  تمحر  ناراـب  زا  هک ،
دنتفرگ نانآ  زا  دنتشاد ، اهنآ  هک  ار  هچنآ  زا  یتمسق  درک و  ّطلسم  اهنآ  رب  ار  ناشنانمشد  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنتسکش ، یمن  ار  شلوسر 

یب ( 2 «.) دـندش ریگرد  مهاب  دـنکفا و  اهنآ  نایم  رد  فـالتخا  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـندرکن ، مکح  یهلا  ماـکحا  ریغ  هب  یهورگ  چـیه  و 
دلج 4، همکحلا ، نازیم  یقرواپ 1 - دراد . یقالخا  ریغ  لامعا  نتـشادزاب  رد  ّتقوم  ای  رمتـسم و  ریثأت  اهدمایپ ، نیا  رد  ّربدـت  لمأت و  کش ،

يارب یفلتخم  ياـه  هار  یلمع  رظن  زا  یلمع  هار  309 ب ـ  هحفص هحفص 373 . دلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2 ثیدح 21507 . هحفص 3484 ،
لایما و حیحص  عابشا  توهـش ، بادرگ  زا  تاجن  يارب  یلمع  ياه  هار  نیرتهب  زا  یکی  1 ـ  هلمج : زا  دراد  دوجو  یتسرپ » توهـش   » نامرد

رگید دـندرگ ، عابـشا  حیحـص ، ياه  هار  زا  دـنراد  دوجو  ناسنا  نورد  رد  هک  یلایما  اه و  تساوخ  رگا  اریز  تسا ; یـسنج  ياه  تساوخ 
ياه لاناک  رد  اـهنآ  زا  دـیاب  هکلب  درک ، بوکرـس  دـیابن  ناوت و  یمن  ار  اـه  تساوخ  نیا  رگید ، ریبعت  هب  دوب ; دـنهاوخن  بّرخم  راـبنایز و 
دوخ اب  ار  ناسنا  لسن  ثرح و  هک  دوش  يرگناریو  بالیـس  هب  لیدـبت  تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  درک ; هدافتـسا  هدـنزاس  حـیحص و 

هب تبسن  هکلب  هدرمـش ، زاجم  ار  ینورد  ياه  تساوخ  زا  لدتعم  يریگ  هرهب  ملاس و  تاحیرفت  اهنت  هن  مالـسا  لیلد ، نیمه  هب  درب . دهاوخ 
نیا يایوگ  دـهاش  تسا ، هدـش  لقن  شرـسمه  دـقع  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماـما  زا  هک  یفورعم  هبطخ  تسا . هدومن  زین  قیوشت  نآ 

زا یکی  ِمارَْحلا ; ِنَع  ِلالَْحلِاب  مُهانْغَا  ْنَا  ِماَنالا  یَلَع  ِهّللا  ِلْضَف  ْنِم  َناَک  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اّمَا  : » دـنیامرف یم  هبطخ  نیا  رد  ترـضح  نآ  تساعدـم .
نیمه رب  زین  فورعم  ثیدـح  نیا  ( 1 «.) تسا هتخاس  زاین  یب  مارح  زا  لالح  هلیـسو  هب  ار  اـهنآ  هک  تسا  نیا  ناگدـنب  رب  یهلا  ياـه  تمعن 

َو ُّلِحَی  اَمیف  اَِهتَّذـَل  َنَیب  َو  ِهِسْفَن  َنَیب  یّلَُخی  ٌۀَـعاس  َو  ُهَشاَعَم ، َّمُرَی  ٌۀَـعاَس  َو  ُهَّبَر ، اَهیف  یجاَُنی  ٌۀَـعاَسَف  تاَعاَس ، ُثالَث  ِنِمؤُْمِلل  : » دراد هراشا  هتکن 
تمسق دنک و  یم  شراگدرورپ  اب  تاجانم  فرص  ار  یتمـسق  دنک ; یم  میـسقت  شخب  هس  هب  ار  شیگدنز  تاعاس  نامیا  اب  ناسنا  ُلُمْجَی ;
دنـسپلد لـالح و  ياـه  تّذـل  زا  يریگ  هرهب  هـب  ار  موـس  تمـسق  دریگ و  یم  راـک  هـب  شا  یگدـنز  هـب  شاـعم و  حالـصا  هار  رد  ار  رگید 

، اریز تسا ; یگدـنز  ياه  همانرب  يارب  قیقد  يزیر  همانرب  یتسرپ ، توهـش  زا  تاجن  ياه  هار  زا  رگید  یکی  2 ـ  ( 2 «.) دهد یم  صاصتخا 
(، دشاب هتـشاد  یـشزرو  یحیرفت و  هبنج  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  وا  همانرب  دنچ  ره   ) دشاب هتـشاد  همانرب  دوخ  تاقوا  مامت  يارب  ناسنا ، هاگره 

جهن - 2 هحفـص 76 . دـلج 50 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - دـنام . یمن  یقاـب  یناوهـش  ياـه  یگدولآ  هب  ندـش  هدیـشک  يارب  یلاـجم  رگید 
اریز تسا ; يریگـشیپ  ای  ناـمرد و  ياـه  هار  زا  یکی  زین  یگدولآ  لـماوع  ندـیچرب  310 3 ـ  هحفص هلمج 390 . راصق ، تاملک  هغـالبلا ،
رارق همه  سرتسد  رد  نآ  بابسا  دوش و  توهش  هدولآ  طیحم ، رگا  ینعی ، تسا ; ناوارف  هدولآ  ياه  طیحم  رد  تاوهش  هب  یگدولآ  ناکما 

« تفرعم  » زا ینییاپ  حطـس  رد  هک  یناسک  ای  ناوج  رـشق  يارب  ًاصوصخم  یگدولآ ، زا  تاجن  دشاب ، هتـشاد  دوجو  زین  یبسن  يدازآ  دریگ و 
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زا يریگشیپ  ای  نامرد  مهم  ياه  هار  زا  زین ، هعماج  دارفا  یناسنا  يونعم و  تیصخش  يایحا  4 ـ  دش . دهاوخ  راوشد  رایسب  دنراد ، رارق  ینید 
ناهج هراـصع  وا  هک  دـبایرد  دوش و  هاـگآ  دوخ ، تیـصخش  دوجو و  شزرا  زا  هک  یماـگنه  ناـسنا ، اریز  تسا ; یناوهـش  ياـه  یگدولآ 

نانمؤمریما دـشورف . یمن  تاوهـش  هب  ار  دوخ  یگداس  نیا  هب  تسا ; نیمز  يور  رد  ادـخ  هفیلخ  تقلخ و  ناـهج  دبـسرس  لـگ  شنیرفآ و 
، درب یپ  شیوـخ  دوـجو  شزرا  هب  هک  یـسک  ُُهتَوْهَـش ; ِْهیَلَع  َْتناَـه  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  ْتَمُرَک  نَم  :» دـنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع

ُهاَنْعَم َفَرَـش  َفَرَع  ْنَم  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  ( 1 «) دـنوش یم  شزرا  یب  وا  ربارب  رد  تاوـهش 
هک يا  هتکن  نیرخآ  ( 2 !...«.) دراد یم  نوصم  توهش  یتسپ  زا  ار  وا  دسانشب ، ار  دوخ  یتاذ  تفارش  هک  یـسک  ... ِِهتَوْهَـش ; ِۀَئاَنَد  نَع  ُهَئاَص 
هب دیاب  یقالخا ، دسافم  اب  هزرابم  دراوم  مامت  رد  هکلب  تاوهـش ، اب  هزرابم  هلئـسم  رد  اهنت  هن  هک  تسا  نیا  دـسر ، یم  رظن  هب  مزال  نآ  رکذ 

تکرح نآ  فلاخم  تهج  رد  دزیخرب و  هزرابم  هب  دـب  يوخ  قلخ و  اب  ناـسنا  ردـق  ره  هک  ینعم  نیا  هب  داد ; ّتیّمها  یلمع  هزراـبم  هلئـسم 
تروص هب  تلاح  تروص  زا  تلاـح و  تروص  هب  یلعف  تروص  زا  هزراـبم  نیا  دوش و  یم  فیعـض  گـنر و  مک  اـهوخ  قلخ و  نآ  دـنک ،

لیخب ناسنا  رگا  الثم ، دریگ ; یم  لکـش  لباقم  تهج  رد  يوناث  يوخ  قلخ و  دـیآ و  یم  رد  هکلم  تروص  هب  تداع  تروص  زا  تداع و 
ربارب رد  زین  ناتـسرپ  توهـش  رگا  دوش . یم  شوماخ  هدرک و  شکورف  وا  نورد  رد  جیردت  هب  لخب  شتآ  دنک ، رارکت  ار  شـشخب  لذـب و 

، راونالا راحب  یقرواپ 1 - دوش . یم  نآ  نیزگیاج  تّفع  حور  هتسشن و  ورف  توهش  نایغط  دنیامن ، یگداتـسیا  تمواقم و  تاوهـش ، نایغط 
هدش لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  زا  ییانعمرپ  نخس  رد  هتکن  نیا   311 هحفص ثیدح 9069 . مکحلاررغ ، - 2 هحفص 71 . دلج 78 ،

(1 «.) يوش زوریپ  ات  نک  تمواقم  عمق  علق و  دصق  هب  یناسفن ، لایما  توهش و  ربارب  رد  ْرُفْظَت ; اََهل  ِعْمَْقلِاب  َةَوْهَّشلا  ِمِواَق  : » تسا

یسنج توهش  یتسرپ و  مکش 

« قالخالا  » باتک رد  ّربش  موحرم  و  هداعّـسلا » جارعم   » رد یقارن  ققحم  و  ءاضیبلا » ۀجحملا   » رد یناشاک  ضیف  نوچمه  قالخا  ملع  ناگرزب 
تایآ رد  هک  یتاراـشا  یمالـسا و  تاـیاور  زا  عقاو  رد  دـنا . هداد  رارق  ثحب  دروم  لقتـسم ، تروص  هب  ار  یـسنج  توهـش  یتسرپ و  مکش 

« ءاضیبلا ۀجحملا   » باتک رد  یناشاک  ضیف  موحرم  دنا . هدش  لئاق  يا  هژیو  ّتیّمها  شخب  ود  نیا  يارب  هدومن و  يوریپ  تسا ، دـیجم  نآرق 
هک ایند  هب  دوب  رارقلاراد  هک  یتشهب  زا  ار  اّوح  مدآ و  هک  دوب  نامه  تسا ، مکـش  توهـش  ناسنا ، تکـاله  لـماوع  نیرتگرزب  : » دـیوگ یم 
نآ وریپ  زین  یسنج  توهش  یتح  اریز  تسا ; تافآ  اهدرد و  أشنم  تاوهش و  هشمچرس  مکش  تقیقح  رد  داتسرف ،... تسا  راقتفا  زاین و  راد 
یم بوسحم  رتشیب  نانز  رت و  نیگنر  ياه  هرفـس  يارب  يا  هلیـسو  هک  تسا  ماقم  لام و  يروآ  عمج  رد  توهـش  ود ، نیا  لابند  هب  تسا و 

رثاکت و رخافت و  ییامندوخ و  ایر و  تفآ  دـیآ و  یم  دوجو  هب  اه  شکمـشک  ماقم و  لام و  هب  یـسرتسد  رد  عزانت  اهنآ ، لاـبند  هب  دوش و 
باکترا هب  ار  نآ  هدنراد  دوش و  یم  ینمشد  توادع و  هنیک ، دسح ، يارب  یلماع  روما  نیا  سپـس  ددرگ ; یم  ّدلوتم  نآ  زا  ینیبرترب  دوخ 

نآ اب  هزرابم  قرط  دوش و  هتخادرپ  نآ  تافآ  حرـش  هب  تسا  مزال  تسا ، نینچ  هک  لاـح  دـناشک ،... یم  اـشحف  تارکنم و  اـه و  ملظ  عاونا 
تـسد زا  نآ  هار  رد  ار  دوخ  نامیا  نید و  تسرپ ، توهـش  تسرپ و  مکـش  ياه  ناسنا  هک  تسا  نآ  رتکانرطخ  نیا  زا  ( 2 «.) ددرگ نشور 

هک (« 1) ِنوُقَّتاَف َياِّیا  َو  الیلَق  ًانَمَث  یتاَیِآب  اوُرَتْشَت  َو ال  ِِهب  ِرفاَک  َلَّوَا  اُونوُکَت  َو ال  مُکَعَم  اَِمل  ًاقِّدَصُم  ُْتلَْزنَأ  اَِمب  اُونِمآ  َو  : » هیآ لیذ  رد  دنا . هداد 
هب دوهی ، گرزب  ياملع  زا  یعمج  تسا : هدـمآ  دـنک ; یم  تّمذـم  زیچان ، ياهب  هب  یهلا  تایآ  نتخورف  رطاخ  هب  ار  دوهی  نآ  رد  دـنوادخ 

ياهب هب  ار  اهنآ  المع  دـندرک و  فیرحت  ار  یهلا  تایآ  اـهنآ ، يارب  ناـیدوهی  يوس  زا  یقرب  قرز و  رپ  یناـمهیم  سلاـجم  لیکـشت  رطاـخ 
حرش یقرواپ 1 - دندرک .) راکنا  دندوب ، شراظتنا  رد  اهلاس  اهنآ  دوب و  هداد  ار  شروهظ  هدعو  تاروت  هک  ار  يربمایپ  و   ) دنتخورف يزیچان 

زین یمالسا  تایاور  رد   312 هحفص هحفص 145 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا  - 2 ثیدح 6803 . هحفص 514 ، دلج 4 ، مکحلاررغ ، یسراف 
ادخ لوسر  1 ـ  دوش : یم  هراشا  دراوم  یخرب  هب  همادا  رد  هک  دوش  یم  هدـید  توهـش  زا  عون  ود  نیا  ياـهرطخ  هراـبرد  يا  هدرتسگ  ثحب 
هـس ِجْرَْفلا ; َو  ِنْطَْبلا  ُةَوْهَـش  َو  ِنَتِْفلَأ  ُتّالِـضُم  َو  ِۀَفِْرعَملا  َدَْعب  َُۀلالَّضلأ  یتَُّما  یَلَع  يدَعب  َّنُُهفاَخَا  ٌثالَث  : » دنیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
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توهـش مکـش و  توهـش  هدننک و  هارمگ  ياهـشیامزآ  یهاگآ و  زا  دعب  یهارمگ  مسرت ، یم  مدوخ  زا  دـعب  متّما  رب  اهنآ  زا  هک  تسا  زیچ 
یتسار هار  نوگانوگ ، تاهبـش  داجیا  نافرحنم و  ياه  هسوسو  رثا  رب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یهاگآ ، زا  دـعب  یهارمگ  زا  روظنم  ( 2 «.) یسنج

زا روظنم  دراد . هتشاد و  دوجو  ام ـ  نامز  رد  ًاصوصخم  نامز ـ  ره  رد  عوضوم  نیا  هک  دیآ  رد  فارحنا  هار  رد  دنک و  اهر  هتخانـش ، هک  ار 
نآ هدهع  زا  سفن  ياوه  يوریپ  رطاخ  هب  اه  ناسنا  یهاگ  هک  دروآ  یم  شیپ  شناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یتاناحتما  نتف » تّالضم  »
هک يرطخ  دهد ، یم  ناشن  ثیدح  موهفم  تسا . یسنج  توهش  رد  طارفا  یتسرپ و  مکش  جرف » نطب و  توهـش   » زا روظنم  دنیآ ;و  یمنرب 

ُرَثْکَا : » دنیامرف یم  رگید  ياج  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  2 ـ  تسا . يدج  رایسب  دنک ، یم  دیدهت  ار  مدرم  رما ، هس  نیا  هیحان  زا 
مکش تسا ، یهت  نایم  زیچ  ود  دوش ، یم  نم  تّما  ندش  یخزود  ببـس  هک  يزیچ  نیرتشیب  ُجْرَْفلا ; َو  ُنْطَْبلَا  ِناَفَوْجالَا  َراَّنلَا  یتَُّما  ِِهب  ُِجَلت  اَم 

رد زین  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  313 3 ـ  هحفص كردم . نامه  - 3 هحفص 79 . دلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2 . 41 هرقب ، یقرواپ 1 - ( 3 «.) جرف و 
یم رگید  ياـج  رد  ترـضح  نآ  4 ـ  ( 1 «.) دـنک یم  نایغط  دوش ، ریـس  مکـش  هک  یماگنه  یغَط ; ُنْطَبلا  َعَبَـش  اذِا  : » دـنیامرف یم  هطبار  نیا 

( ندروخ هزادنا  زا  شیب  و   ) رپ مکـش  زا  رتروفنم  دنوادخ ، دزن  يزیچ  چیه  ءُولْمَم ; نَْطب  ْنِم  َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  َیِلا  ُضَْغبَا  ءیَـش  ْنِم  اَم  : » دنیامرف
هبلغ زج  يزیچ  ار  يراـکزیهرپ  اوقت و  ِةَوْهَّشلا ; ِۀَـبَلَِغب  ّـِالا  يوـقَّتلا  ُدِـسُْفیال  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنمؤمریما  5 ـ  ( 2 «.) تسین

شناد و ُةَوْهَّشلا ; َو  ُۀَمْکِحلا  ُعِمَتَْجتال  تسا « : هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) ترـضح نامه  زا  يرگید  ثیدح  6 ـ  ( 3 «.) درب یمن  نیب  زا  توهش 
َو ال ِِهتَّمِهَک  ًاءَرِما  َعَفَر  اَم  : » دـنا هدومرف  رگید  ياج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نامه  7 ـ  ( 4 «.) دوش یمن  عمج  یتسرپ  توهـش  اب  تمکح 
یقرواپ 1- ( 5 «.) دنز یمن  نیمز  رب  ار  ناسنا  توهـش ، دننام  زیچ  چـیه  درب و  یمن  الاب  ار  ناسنا  تّمه ، دـننام  زیچ  چـیه  ِِهتَوْهَـشَک ; ُهَعَـضَو 
ثیدح 10606. مکحلاررغ ، حرش  - 3 لکا . هژاو  هحفص 25 ، دلج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 2 ثیدح 10 . هحفص 270 ، دلج 6 ، یفاک ، لوصا 

315 هحفص  314 هحفص ثیدح 9707 . هحفص 114 ، دلج 6 ، كردم ، نامه  - 5 ثیدح 10573 . مکحلا ، ررغ  - 4

یقالخا گرزب  تلیضف  تّفع ; .15

هراشا

بغار هتفگ  هب  تّفع » . » دوش یم  بوسحم  یناـسنا  لـیاضف  نیرتمهم  زا  هک  تسا  یتسرپ » توهـش  یتـسرپ و  مکـش   » لـباقم هطقن  تّفع » »
هب فـیفع »  » دراد و یم  زاـب  توهـش  هبلغ  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  سفن  رد  یتلاـح  ندـمآدیدپ  ینعم  هـب  تادرفملا ،»  » باـتک رد  یناهفـصا 

: تسا هدمآ  ینعم  ود  هب  لصا  رد  تفع  : » دسیون یم  ۀغّللا » سییاقم   » بحاص دـشاب . تلاح  فصو و  نیا  ياراد  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک 
( تّدم نزو  رب  « ) هَّفُع  » ردام ناتسپ  رد  ریش  هدنام  یقاب  هب  برع  اذل  يزیچ . ندوب  مک  رگید ، تشز و  ياهراک  ماجنا  زا  يراددوخ  تسخن ،

فیفع دارفا  اریز  . ) ددرگ یم  زاب  زیچ  کی  هب  ینعم  ود  ره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تادرفم ، رد  یناهفـصا  بغار  مالک  زا  یلو  دیوگ ». یم 
نامه تسا ; یناسفن  تاوهش  تالیامت و  زا  سفن  ظفح  ینعم  هب  لصا ، رد  هدام  نیا  :» دسیون یم  قیقّحتلا  فلؤم  دنتـسه ). عناق  مک  زیچ  هب 
لامعا هب  رظان  اوقت  هک  یلاح  رد  تسا ; ینورد  تفـص  کی  تّفع  نیاربانب  دشاب ، یم  ناهانگ  ماجنا  زا  سفن  ظفح  ینعم  هب  اوقت  هک  هنوگ 
هتـسناد يدومخ  یتسرپ و  توهـش  نایم  رد  طسو  ّدـح  یتفـص  ار  نآ  تفع ،»  » فیرعت رد  زین  قالخا  ياـملع   316 هحفص تسا .» یجراخ 

زین يرد  هدرپ  ینعی ، نآ ; لباقم  هطقن  زا  « تفع  » یفّرعم يارب  یـضعب  اریز  دوب ; هملک  ماـع  موهفم  هب  تفع »  » ریـسفت دـش ، ناـیب  هچنآ  دـنا .
هدرک لامعتسا  یسنج  لیاسم  صوصخ  رد  يراکزیهرپ  دروم  رد  ار  تفع »  » هژاو دراوم ، زا  يرایـسب  رد  تلع  نیمه  هب  دنا . هدرک  هدافتـسا 

یناسنا لیاضف  نیرتگرزب  زا  ینعم ـ  ود  ره  هب  تفع ـ »  » هک دوش  یم  هدافتـسا  یمالـسا  تاـیاور  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  زا  لاـح  ره  هب  دـنا .
رد ناسنا  تیـصخش  تیثیح و  وربآ و  زین  ایند  یگدنز  رد  دسر . یمن  ییاج  هب  تفع »  » نتـشاد نودب  هّللا ، یلا  ریـس  رد  سک  چـیه  تسا و 
ِهّللا ِلـیبَس  یف  اوُرِـصْحُأ  َنیذَّلا  ِءآرَقُْفِلل  1 ـ  مینک : یم  یـسررب  ار  لـیذ  تاـیآ  میدرگ و  یم  زاـب  نآرق  هب  هراـشا  نیا  اـب  تسا . تّـفع  ورگ 
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ِِهب َهّللا  َّنِاَف  ْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  اَم  َو  ًافاَْحِلا  َساّنلا  َنُولَئسَیال  مُهاَمیِسب  ْمُُهفِْرعَت  ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءآِینْغَأ  ُلِهاَجلا  ُمُُهبَسْحَی  ِضرالا  یف  ًابْرَض  َنوُعیطَتسَیال 
َنَـسْحَا ّیبَر  ُهَّنِا  ِهّللا  َذاَعَم  َلاَق  ََکل  َْتیَه  َْتلاَـق  َو  َباْوبَـالا  ِتَقَّلَغ  َو  ِهِسْفَن  نَع  اَِـهْتَیب  یف  َوُه  یتَّلا  ُْهتَدَواَر  َو  2 ـ  هیآ 273 ) ، هرقب هروس   ) ٌمیلَع

َو َءوُّسلا  ُْهنَع  َفِرـصَِنل  َِکلَذَـک  ِهِّبَر  َناهُرب  اََءر  ْنَا  َـالَول  اَِـهب  َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََـقل  َو  3 ـ  ( 23 هیآ ، فسوی هروس   ) َنوُِملاَّظلا ُحـِْلُفیال  ُهَّنِا  َياْوثَم 
َمل ِنَئل  َو  َمَصْعَتْـساَف  ِهِسْفَن  نَع  ُُهتْدَواَر  دََقل  َو  ِهِیف  ینَُّنتُْمل  يِذَّلا  َّنُِکلَذَـف  َْتلاَق  4 ـ  ( 24 هیآ ، فسوی هروس   ) َنیـصَلْخُملا اَنِداَبِع  ْنِم  ُهَّنِا  َءآشْحَفلا 

َو َّنِْهَیِلا  ُبْصَا  َّنُهَدـیَک  یّنَع  ْفِرْـصَت  ِّالا  َو  ِهیِلا  ینَنوُعْدَـی  اّمِم  َّیِلا  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  ِّبَر  َلاَق  َنیرِغاَّصلا ـ  َنِم  ًانوُکََیل  َو  َّنَنَجُْـسَیل  ُهُُرمآ  اَم  ْلَعْفَی 
ْمِهِجوُرُِفل ْمُه  َنیذَّلاَو  5 ـ  ( 34 ات 32 تایآ ، فسوی هروس   ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِا  َّنُهَْدیَک  ُْهنَع  َفَرَـصَف  ُهُّبَر  َُهل  َباَجَتْـساف  َنِیلِهاَجلا ـ  َنِم  نُکَأ 

هروـس  ) َنوُداَـعلا ُمُـه  َکـئلوُأَف  َکــِلَذ  َءآَرَو  یَغَْتبا  ِنَـمَف  َنیِموـُلَم ـ  ُْریَغ  ْمُهَّنِاـَـف  ْمُُهناـَـمیَأ  ْتَـکَلَم  اـَـم  َوأ  ْمِـهِجاَوْزَا  یَلَع  ّــِالا  َنوُِظفاـَـح * 
317 هحفص ( 35 هیآ ، بازحا هروس  ... ) ِتاِظفاَحلا َو  ْمُهَجوُرف  َنیِِظفاَحلاَو  ...ـ  6 ( 7 ات 5 تایآ ، نونمؤم

همجرت

نطو زا  ار  اهنآ  ادخ ، نییآ  هب  هجوت  ;و   ) دنا هتفرگ  رارق  انگنت  رد  ادخ ، هار  رد  هک  دشاب  ینادنمزاین  يارب  دیاب ) ًاصوصخم  امـش  قافنا  ( ـ  1
تراجت بسک و  هب  تسد  یگدـنز ، هنیزه  نیمأت  يارب  ات  دـهد  یمن  هزاجا  اهنآ  هب  داهج  نادـیم  رد  تکرـش  هتخاس و  هراوآ  شیوخ  ياه 

; دنرادنپ یم  زاین  یب  ار  اهنآ  هاگآان  دارفا  يراد ، نتشیوخ  تّدش  زا  و  دنروآ ) تسد  هب  يا  هیامرـس  و   ) دننک یترفاسم  دنناوت  یمن  دننزب ;)
رد یبوخ  زیچ  ره  و  اهنآ )! تاصخشم  تسا  نیا   ) دنهاوخ یمن  مدرم  زا  يزیچ  رارصا  اب  زگره  یـسانش و  یم  ناشیاه  هرهچ  زا  ار  اهنآ  اّما 

تسب و ار  اهرد  درک ; ییوجماک  ياّنمت  وا  زا  دوب ، وا  هناـخ  رد  فسوی  هک  نز  نآ  و  2 ـ  تسا . هاگآ  نآ  زا  دنوادخ  دینک ، قافنا  ادخ  هار 
ارم ماقم  تسا ; نم  تمعن  بحاص  رصم  زیزع  وا =  ادخ ! هب  مرب  یم  هانپ  : » تفگ فسوی ) («. ) تساّیهم وت  يارب  هچنآ  يوس  هب   ) ایب : » تفگ
رگا زین ـ  وا  درک و  وا  دـصق  نز  نآ  3 ـ  دنوش »! یمن  راگتسر  ناملاظ  ًاملـسم  منک )!؟ تنایخ  ملظ و  وا  هب  تسا  نکمم  ایآ   ) هتـشاد یمارگ 

ام صَلخم  ناگدنب  زا  وا  اریز  میزاس ، رود  وا  زا  ار  اشحف  يدب و  ات  میدرک  نینچ  نیا  دومن ! یم  يو  دـصق  دـید ـ  یمن  ار  راگدرورپ  ناهرب 
نتـشیوخ هب  ار  وا  نم  يرآ )! ! ) دیدرک شنزرـس  ارم  وا  قشع )  ) رطاخ هب  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  : » تفگ رـصم ) زیزع  رـسمه  ( ـ  4 دوب .

دهاوخ لیلذ  راوخ و  ًامّلـسم  داتفا و  دـهاوخ  نادـنز  هب  دـهدن ، ماجنا  مهد ; یم  روتـسد  ار  هچنآ  رگا  درک و  يراددوخ  وا  مدرک و  توعد 
اهنآ گنرین  رکم و  رگا  و  دـنناوخ ! یم  نآ  يوس  هب  ارم  اهنیا  هچنآ  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  نادـنز ، اراگدرورپ ! : » تفگ فسوی ) !« ) دـش
نانآ رکم  درک و  تباجا  ار  وا  ياعد  شراگدرورپ  دوب »! مهاوخ  نالهاج  زا  دـش و  مهاوخ  لیامتم  ناـنآ  يوس  هب  ینادرگن ; زاـب  نم  زا  ار 
اهنت دـننک . یم  ظفح  یتفع ) یب  هب  ندـش  هدولآ  زا   ) ار دوخ  ناماد  هک  اـهنآ  و  318 5 ـ  هحفص تساناد . اونـش و  وا  اریز  دینادرگ ; وا  زا  ار 

، دننک بلط  ار  هار  نیا  زا  ریغ  هک  یناسک  دنوش و  یمن  تمالم  نانآ  زا  يریگ  هرهب  رد  هک  دنراد  ناشنازینک  نارـسمه و  اب  یـسنج  شزیمآ 
... . نمادکاپ نانز  نمادکاپ و  نادرم  6 ...ـ  دنرگ ! زواجت 

دنموربآ نادنمزاین  ریسفت 

هدش روصحم  ادخ  هار  رد  هک  دشاب  ینادنمزاین  يارب  دیاب  ًاصوصخم )  ) امش قافنا  دیامرف : یم  قافنا ، دروم  نیرتهب  هرابرد  تسخن ، هیآ  رد 
و دننک ) شالت  دوخ  یگدنز  نیمأت  يارب  دهد  یمن  هزاجا  اهنآ  هب  داهج  نادیم  رد  تکرـش  دـنا و  هتـشگ  هراوآ  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  (و 
(1 ...«.) ِضرَالا یف  ًابْرَـض  َنوُعیطَتْـسَیال  ِهّللا  ِلیبَس  یف  اوُرِـصُْحا  َنیذَّلا  ِءارَقُْفِلل  (;  » دنروآ تسد  هب  يا  هیامرـس  و   ) دننک يرفـس  دـنناوت  یمن 
رد دنرادنپ ; یم  ینغ  ار  اهنآ  عالطا ، یب  دارفا  فافع ، يراد و  نتـشیوخ  تدش  زا  : » دنک یم  هراشا  اهنآ  زا  يرگید  مهم  یگژیو  هب  سپس 

ياهجنر اـهنآ  يرآ ! ( 2 ...«.) ْمُهاَمیـِسب ْمُُهفِْرعَت  ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاِینغَا  ُلِـهاَجلا  ُمُُهبَـسْحَی  ;  ... یـسانش یم  ناـشیاه  هرهچ  زا  ار  اـهنآ  هک  یلاـح 
، دنراد یمرب  ماگ  نازاین  یب  نوچمه  دـیدش ، يدـنمزاین  نیع  رد  دـنیاشگ و  یمن  هوکـش  هب  نابز  دـننک و  یم  ظفح  الماک  ار  دوخ  ینورد 
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رارـصا اب  زگره  : » دیازفا یم  هتخادرپ ، يرگید  یگژیو  نایب  هب  زاب  دـهد . یم  ربخ  ناشنورد  ّرـس  زا  اهنآ  هراسخر  گنر  ناهاگآ  يارب  یلو 
ناشناوختـسا هب  دراک  رگا  دننک و  یمن  اضاقت  یـسک  زا  ناکما ، دـح  ات  ( 3 ...«.) ًافاَحِلا َساَّنلا  َنُولَئْـسَیال  ; ... دـنهاوخ یمن  مدرم  زا  ار  يزیچ 

-2 . 273 هرقب ، یقرواپ 1 - دننک . یمن  لباقم  درف  هب  رارـصا  هنوگ  چیه  دنهاوخب ، یکمک  ای  دنریگب  یـسک  زا  یماو  دـنوش  راچان  دـسر و 
اَم َو  ; ... تسا هاگآ  نآ  هب  دـنوادخ  دـینک ، قاـفنا  ادـخ  هار  رد  یبوخ  زیچ  ره  و  : » دـیامرف یم  هیآ  ناـیاپ  رد   319 هحفص نامه . - 3 نامه .

نتشیوخ دنراد و  دنلب  عبط  سفن و  تّزع  هک  یناسک  يارب  ًاصوصخ  تسا ، بوخ  رایسب  قافنا  يرآ ! ( 1 «.) ٌمیلَع ِِهب  َهّللا  َّنِاَف  ریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت 
، نارـسفم زا  یعمج  یـسنج . روما  هن  تسا ، یلام  لیاسم  رد  يراد  نتـشیوخ  ینعم  هب  هیآ  نیا  رد  تّفع »  » هک تسا  یهیدب  دـنفیفع . راد و 
رد يا  هناخ  هن  هک  دندوب  هنیدم  فارطا  هّکم و  ناناملسم  زا  يرفن  دصراهچ  هورگ  کی  اهنآ  دنا . هتسناد  هّفص » باحصا   » ار نآ  لوزن  نأش 
هب هک  یّلحم  رد  فّـفعت  تیاـهن  رد  لاـح ، نیع  رد  یلو  راـک ; بسک و  هن  دـنورب و  اـهنآ  لزنم  هب  هک  ینادـنواشیوخ  هـن  دنتـشاد و  هنیدـم 

نامرف هب  هک  دندوب  ینادـهاجم  اهنآ  دـندرک . یم  یگدـنز  دوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دجـسم  رانک  رد  ( 2) گرزب يوکس  تروص 
سفن و تّزع  دـیدش ، يدـنمزاین  یگنـسرگ و  نیع  رد  دـندرک و  یم  تکرح  گـنج  ياـه  نادـیم  هب  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص   ) هـّللا لوـسر 

فلتخم تاریبعت  اب  قوف  هیآ  رد  ار  نافیفع  زا  هورگ  نیا  دـیجم  نآرق  لاـح ، ره  هب  دـندرک . یم  ظـفح  ار  شیوخ  تّفع  يراد و  نتـشیوخ 
ینمادـکاپ و  تّفع »  » زا نخـس  مّوـس ، مّود و  هیآ  رد  تسا . هدوـمن  یفّرعم  ناناملـسم  ریاـس  يارب  وـگلا  ناوـنع  هب  ار  اـهنآ  تـسا و  هدوـتس 

شیوخ دنوادخ  هب  درک . ظفح  ار  دوخ  دوب ، هدامآ  نآ  رد  هانگ  بابسا  مامت  هک  یطیارش  نیرت  تخـس  رد  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی
رد مالـسلا ) هیلع  ) فسوی هک  نز  نآ  : » میرک نآرق  نایب  قبط  دـمآ . نوریب  هنادـنموربآ  یهلا ، گرزب  ناحتما  کی  هروک  زا  دـش و  هدـنهانپ 

هیلع ) فسوی تساـّیهم . وت  يارب  هک  هچنآ  يوس  هب  باتـشب  تفگ : تسب و  ار  اـهرد  ماـمت  درک و  ییوجماـک  ياـّنمت  يو  زا  دوـب ; وا  هناـخ 
ملظ و وا  هب  تسا  نکمم  اـیآ   ) هتـشاد یمارگ  ارم  ماـقم  تسا ، نم  تمعن  بحاـص  رـصم ) زیزع   ) وا مرب ، یم  هاـنپ  ادـخ  هب  تفگ : مالـسلا )

َْتیَه َْتلاَق  َو  َباْوبَالا  ِتَقَّلَغ  َو  ِهِسْفَن  ْنَع  اَِـهْتَیب  یف  َوُه  یتَّلا  ُْهتَدَوار  َو  دـنوش ; یمن  راگتـسر  ناـنئاخ ) و   ) ناـملاظ نیقی  هب  )؟ منک ; تناـیخ 
رصم زیزع  اهنت  هن  مالسلا ،) هیلع  ) فسوی ترضح  یتوکلم  ابیز و  هرهچ  (1 «) َنوُِملاَّظلا ُِحلُفیال  ُهَّنِا  َياوثَم  َنَسْحَا  ِّیبَر  ُهَّنِا  ِهّللا  َذاَعَم  َلاَق  ََکل ،
شناج قامعا  رد  هجنپ  رصم ، زیزع  رسمه  هقالع  قشع و  نیا  دوب . هدش  دنم  هقالع  وا  هب  زین  رصم  زیزع  رـسمه  هکلب  دوب ، هدرک  بوذجم  ار 

رد اهنت  شبلق  راکزیهرپ ، نمادـکاپ و  فیفع و  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی ترـضح  اّما  دـش ; یم  رتنازوس  رتغاد و  نامز  تشذـگ  اب  هک  تشاد 
هدع نیا  يراذگ  مان  تلع  هک  دیوگ  یم  هّفص »  » دجسم رانک  گرزب  يوکـس  هب  برع  - 2 . 273 هرقب ، یقرواپ 1 - دوب . ادخ  هب  قشع  ورگ 

دصقم هب  ندیسر  يارب  اهشور ، لیاسو و  مامت  زا  رصم ، زیزع  يابیز  ناوج و  يابیرف  رـسمه   320 هحفص تسا . نیمه  زین  هفص  باحصا  هب 
یفاک مالسلا ) هیلع  ) فسوی ترضح  لاس  نس و  مه  دّرجم  ناوج  کی  کیرحت  يارب  اهنآ  زا  یشخب  اهنت  هک  یلیاسو  درک ; هدافتـسا  دوخ 

هک درپس  راگدرورپ  فطل  یتشک  هب  ار  دوخ  دومن و  یگداتـسیا  توهـش  دـیدش  جاوما  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی ترـضح  یلو  دوب ;
(( مالـسلا هیلع  ) فسوی ترـضح   ) وا زا  ار  ییوجماک  دصق  نز  نآ  : » دیامرف یم  دـعب  هیآ  هک  هنوگ  نامه  دوب ، هدـش  قرغ  درپس ، یمن  رگا 

اهنت دـیدش  نافوط  نیا  ربارب  رد  ار  فسوی  و  . ) میدرک نینچ  نیا  دومن ، یم  يو  دـصق  دـید ـ  یمن  ار  راگدرورپ  ناهرب  رگا  زین ـ  وا  درک و 
ِهِّبَر َناَهُْرب  اََءر  نَا  الَول  اَِـهب  َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََـقل  َو  دوب ; اـم  صلخم  ناگدـنب  زا  وا  اریز  میزاـس ; رود  وا  زا  ار  اـشحف  يدـب و  اـت  میتشاذـگن )

(، ناگدـش صلاخ  « ) نیـصلخم  » و اـم ) ناگدـنب  زا  « ) اـندابع نم  ( » 2 «.) َنیِـصَلْخُْملا اـَنِداَبِع  نِم  ُهَّنِا  َءاَـشْحَْفلا  َو  َءوُّسلا  ُْهنَع  َفِرْـصَِنل  ِِکلَذَـک 
هچرگ تسا . هدـش  بصن  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  هنیـس  رب  راختفا  ناشن  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  ییاـنعمرپ  رایـسب  تاریبعت 

ناج تمیق  هب  دوب  نکمم  هک  دش  یتنایخ  هب  مهتم  رصم  زیزع  رـسمه  يوس  زا  ینمادکاپ  تفع و  دوجو  اب  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح 
هراوهگ رد  هک  يراوخریـش  كدوک  یهاوگ  طسوت  تسا  هداد  ار  نمادـکاپ  نانمؤم  زا  تیامح  هدـعو  هک  يدـنوادخ  یلو  دوش ; ماـمت  وا 

َّمَه  » زا روظنم  هک  دنا  هتشون  تایآ  نیا  حرـش  رد  ربخ ، یب  نادان و  دارفا  زا  یـضعب  هچنآ  داد . تاجن  ار  وا  ییاسآ ، هزجعم  تروص  هب  دوب ،
نحل اب  هن  تسا و  راگزاس  ایبنا  تمـصع  ماقم  اب  هن  دـش ، اخیلز  زا  ییوجماک  هدامآ  زین  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی ترـضح  هک  تسا  نیا  اـِهب »
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; دـش یم  هدامآ  دوب ، هدـماین  رگا  هک  دـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی ترـضح  يرای  هب  راگدرورپ  ناهرب  :» دـیوگ یم  نآرق  هکلب  قوف ; تایآ 
ریبعت هیآ ، نیا  ریسفت  رد  يزار  رخف   321 هحفص . 24 فسوی ، - 2 . 23 فسوی ، یقرواپ 1 - درکن .» هانگ  دصق  دمآ ، شغارـس  هب  نوچ  یلو 

هک ینامز  نامه  رد  ناطیش  اریز  دنداد ; مالسلا ) هیلع  ) فسوی ترـضح  یکاپ  هب  تداهـش  ناطیـش  یتح  همه ، :» دسیون یم  وا  دراد . یبلاج 
َِکتَّزِِعبَف َلاَـق  وـت ; صَلخم  ناگدـنب  زج  منک ; یم  شـالت  مدآ  نادـنزرف  همه  نتخاـس  هارمگ  يارب  نـم  تـفگ : دـش ، ادـخ  هاـگرد  هدـنار 

عبات یفارخ ، ساسا و  یب  نانخس  نیا  ناگدنیوگ  رگا  :» دیازفا یم  يزار  رخف  سپس  ( 1 «) َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَداَبِع  ِّالا  َنیعَمْجَا *  ْمُهَّنَیِوْغَُال 
هداد وا  یکاپ  هب  تداهش  زین  ناطیش  دنناطیش ، وریپ  رگا  داد و  مالسلا ) هیلع  ) فسوی ترـضح  یکاپ  هب  تداهـش  دنوادخ  دنتـسه ، دنوادخ 

ییاـسراپ تّفع و  يـالاو  ماـقم  ناـیب  و  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی ترـضح  يارجاـمرپ  یگدـنز  حرـش  همادا  هک  هیآ  نیمراـهچ  رد  ( 2 «.) تسا
قـشع هزاوآ  هک  یماگنه  : » دـیامرف یم  دوب ، هدـش  رادـیدپ  وا  ربارب  رد  تخـس  ینافوط  دـننام  هک  يرگید  نومزآ  هب  هراشا  نمـض  تسوا ،

وا شنزرـس  تمـالم و  هب  ناـبز  رـصم ، ناـنز  دـیچیپ و  رهـش  رد  مالـسلا ،) هیلع  ) فـسوی ترـضح  شیناـعنک  مـالغ  هب  رـصم  زیزع  نازوـس 
هظحل کی  رد  درک و  توعد  رـصم  سانـشرس  نانز  زا  داد و  بیترت  یمیظع  ینامهیم  سلجم  دوخ ، یهانگ  یب  تاـبثا  يارب  وا  دـندوشگ ;

ترضح يارآ  لد  لامج  هب  ناشمشچ  اهنآ  هک  یماگنه  دوش . سلجم  نآ  دراو  هک  درک  راداو  ار  مالسلا ) هیلع   ) فسوی ترضح  ساّسح ،
ناشیاهتسد رایتخا  یب  دنتشاد ، تسد  رد  هویم  ندروخ  يارب  هک  ییاهدراک  اب  دنداد و  تسد  زا  ار  رایتخا  مامز  داتفا ; مالسلا ) هیلع  ) فسوی

رـصم زیزع  رـسمه  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا »! بیجع  اـبیز و  هتـشرف  کـی  هک  تسین  ناـسنا  کـی  ناوج ، نیا  دـنتفگ : یگمه  دـندیرب و  ار 
وا نم  يرآ )! .) دیدرک شنزرس  وا  هب  قشع )  ) رطاخ هب  ارم  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  : » تفگ درک و  اهنآ  هب  ور  دید ، یم  زوریپ  ار  شدوخ 

نیقی هب  داتفا و  دهاوخ  نادـنز  هب  دـهدن ; ماجنا  مهد ، یم  روتـسد  نم  هک  ار  هچنآ  رگا  درک . يراددوخ  وا  مدرک و  توعد  نتـشیوخ  هب  ار 
َنِم ًانوُکََیل  َو  َّنَنَجُْسَیل  ُهُُرمآ  اَم  ْلَعْفَی  َْمل  ِْنَئل  َو  َمَصْعَتْـساَف  ِهِسْفَن  ْنَع  ُُهتْدَواَر  ْدََقل  َو  ِهِیف  یَّنَُنتُْمل  يّذلا  َّنُِکلَذَف  َْتلاَق  دش ; دهاوخ  لیلذ  راوخ و 

هحفـص 117. دـلج 18 ، يزار ، رخف  ریبـک  ریــسفت  - 2 هحفـص 82و83 . دـلج 18 ، يزار ، رخف  ریبـک  ریــسفت  یقرواـپ 1 - ( 1 «) َنیِرِغاَّصلا
ندش میلست  یکی ، تشاد ; رارق  یهار  ود  رس  رب  وا  دوب . مالـسلا ) هیلع  ) فسوی ترـضح  نیگنـس  تخـس و  ناحتما  نیمّود  نیا   322 هحفص

تمواـقم يرگید  ندـش و  رادروخرب  تبحم  تمعن و  زاـن و  هنوـگره  زا  ندیـسر و  لد  ماـک  هب  رـصم و  زیزع  رـسمه  تساوـخرد  ربارب  رد 
دنوادخ هاگرد  هب  درک و  باختنا  ار  دوخ  هار  دیدرت ، يا  هظحل  نودـب  وا  ندومن . لّمحت  ار  نآ  تخـس  لامعا  نداتفا و  نادـنز  هب  ندرک و 

یم نآ  هب  ارم  اهنیا  هچنآ  زا  تسا  رتبوبحم  نم ، دزن  شیاهجنر ) تالکـشم و  همه  نآ  اـب   ) نادـنز اراـگدرورپ ! : » تفگ دروآ و  ور  لاـعتم 
ُنْجِّسلا ِّبَر  َلاَق  دوب ; مهاوخ  نالهاج  زا  دـش و  دـهاوخ  اهنآ  هب  لیامتم  نم  بلق  ینادرگنزاب ، نم  زا  ار  اهنآ  گنرین  رکم و  رگا  دـنناوخ .

ناـنز هک  دوش  یم  نشور  هیآ  تاریبعت  زا  ( 2 «.) َنیلِهاَجلا َنِم  ْنُکَأ  َو  َّنِْهَیِلا  ُبْصَأ  َّنُهَْدیَک  ّینَع  ْفِرْـصَت  َِّالا  َو  ِهَیِلا  ینَنوُعْدَـی  اّمِم  ََّیِلا  ُّبَحَا 
ره دندرک و  یم  توعد  نز  نآ  ربارب  رد  میلست  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) فسوی ترضح  دندش و  ادص  مه  رصم  زیزع  رسمه  اب  زین  سلجم  نآ 

هدننک هریخ  ارآ و  لد  لامج  رگم  ناوج ! يا  تفگ : یم  یکی  دندناوخ . یم  ارف  رـصم  زیزع  رـسمه  توعد  تباجا  هب  ار  وا  یعون  هب  مادک 
رثا وت  بلق  رد  وا  هدننک  هریخ  ییابیز  رگا  تفگ : یم  يرگید  يرب !؟ یمن  تّذل  وا  ییابیز  قشع و  زا  رگم  ینیب ؟ یمن  ار  رصم  زیزع  رسمه 

رد یهاوـخب ، ماـقم  لاـم و  زا  هچ  ره  يروآ ، تسد  هب  ار  وا  بلق  رگا  تسا ، رـصم  زیزع  رـسمه  وا  هک  نـکم  شوـمارف  یلو  دراذـگ ; یمن 
یلو درادن ; شزرا  ّتیّمها و  وت  يارب  وا  ماقم  لام و  ای  ییابیز و  لامج و  رگا  هک  داد  یم  رادشه  وا  هب  یمّوس  داد . دـهاوخ  رارق  وت  رایتخا 

دهاوخ نادـنز  رعق  رد  ار  وت  هاـگنآ  دـش ، دـهاوخ  لیدـبت  وج  ماـقتنا  كاـنرطخ  دوجوم  کـی  هب  دوش ; نیگمـشخ  نز ، نآ  رگا  هک  نادـب 
نامه هار ، نیرخآ  نوچ   323 هحفص . 33 فسوی ، - 2 . 32 فسوی ، یقرواپ 1 - دش . یهاوخ  شومارف  هشیمه  يارب  اجنآ  رد  وت  تخادـنا و 

اوقت یکاپ و  ظفح  وت و  نامرف  تعاطا  يارب  نم  : » تشاد هضرع  دنوادخ  هاگرد  هب  مالسلا ) هیلع  ) فسوی ترضح  دوب ; كانتـشحو  نادنز 
یلمع دوب و  يّدج  دیدهت  نیا  موشن .» اهنآ  موش  تساوخ  هدولآ  اما  مدرگ ; كانتشحو  نادنز  هناور  مرـضاح  شیوخ ، تّفع  ییاسراپ و  و 
همادا رد  تفای . ییاهر  رصم  زیزع  خاک  هدولآ  نیگنن و  طیحم  زا  شدنلب  حور  یلو  داتفا ; نادنز  هب  مالسلا ) هیلع  ) فسوی ترضح  دش . مه 
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تساوخ هب  ماجنارس  داد . رارق  مالسلا ) هیلع  ) فسوی ترضح  یّقرت  نابدرن  ار  كانتشحو  نادنز  نیا  دنوادخ ، هک  تسا  هدمآ  تایآ  نیمه 
هدـش و اوسر  ناگدولآ  همه  هک  یلاح  رد  دیـسر ; زیچ  همه  هب  اوقت ، وربآ و  ظفح  اـب  دز و  هیکت  رـصم  زیزع  تردـق  تخت  رب  وا  دـنوادخ ،

راگدرورپ : » دیامرف یم  همادا  رد  میرک  نآرق  درک . تیانع  ناکاپ  ناکین و  هلالـس  نیا  هب  ایند  رد  دنوادخ  هک  دوب  یـشاداپ  نیا  دنتفر . رانک 
ُهُّبَر َُهل  َباَجَتْـساَف  تساـناد ; اونـش و  وا  اریز  دـینادرگرب ; وا  زا  ار  اـهنآ  موش  ياـه  هشقن  رکم و  درک و  تباـجا  ار  شا  هناـصلاخ  ياـعد  وا ،

(1 «.) ُمیلَعلا ُعیمَّسلا  َوُه  ُهَّنِا  َّنُهَْدیَک  ُْهنَع  َفَرَصَف 

نمؤم کی  زراب  تفص  تفع ،

هراشا

شخب نایب  نمـض  ینعمرپ ، رایـسب  هاتوک و  ياه  ترابع  رد  نآرق  تسا . ناـنمؤم  هتـسجرب  تافـص  زا  نخـس  ثحب ، دروم  هیآ  نیمجنپ  رد 
ناماد هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دیوگ یم  هتـسناد و  اهنآ  هتـسجرب  ياه  تلـصخ  زا  یکی  ار  تّفع  ینمادکاپ و  نانمؤم ، تافـص  زا  یمهم 

، نانآ زا  يریگ  هرهب  رد  هک  دـنراد  ناـشنازینک  نارـسمه و  اـب  یـسنج  شزیمآ  اـهنت  دـننک و  یم  ظـفح  یتفع ) یب  هب  یگدولآ  زا   ) ار دوخ 
اَم َوأ  ْمِهِجاَوْزَا  یَلَع  ِّالا  َنوُِظفاَح ـ  مِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیّذلاَو  دـنرگزواجت ; دـننک ، بلط  ار  یهار  نیا  زا  ریغ  هک  یناسک  دـنوش و  یمن  تمالم 

هتـسجرب تافـص  نایب  رد  نآرق  هک ، نیا  بلاج  ( 2 «.) َنوُداَـعلا ُمُه  َکـئلوُأَف  َکـِلَذ  َءآَر  َو  یغَْتبا  ِنَمَف  َنیِمُولَم ـ  ُْریَغ  ْمُهَّنِاَـف  ْمُُهناَـمیا  ْتَکَلَم 
مدـقم زین  نامیپ  دـهع و  هب  يدـنبیاپ  تناما و  هلئـسم  رب  ار  نآ  یّتح  هدرک و  حرطم  وغل  زا  زیهرپ  تاکز و  زامن و  زا  دـعب  ار  تفع  نانمؤم ،

324 هحفص . 7 ات 5 نونمؤم ، - 2 . 34 فسوی ، یقرواپ 1 - تسا . هتشاد 

تاجن دیلک  تفع ;

یم رارق  میظع  رجا  ترفغم و  دروم  ار  هتـسجرب  نانز  نادرم و  زا  هورگ  هد  دـنوادخ ، هک  دـنک  یم  نایب  نآرق  ثحب ، دروم  هیآ  نیرخآ  رد 
فاصوا نایب  رد  دنفیفع . نمادکاپ و  هتـشاد و  هگن  یتّفع ، یب  هب  یگدولآ  زا  ار  دوخ  ناماد  هک  تسا  ینانز  نادرم و  اهنآ  نیمهن  هک  دـهد 

دای تّفع و  نایم  یکیدزن  هطبار  لیلد  بلطم ، نیا  نایب  هک  تسین  دیعب  دننک و  یم  ادخ  دای  رایـسب  اهنآ  هک  دـنک  یم  هراشا  هورگ ، نیمهد 
هراشا رگید  ياـج  رد  دـناد . یم  شدوخ  اـهنت  ار  شتمظع  هک  تسا  یمیظع  رجا  یهلا و  شزرمآ  اـهنیا ، همه  هجیتن  هک  دـشاب  ندوب ، ادـخ 

. دراد دوجو  میقتـسم  هطبار  هزور ، تفع و  نایم  نیاربانب  تسا ; یـسنج » توهـش   » نایغط راـهم  ياـه  هار  زا  یکی  زین  هزور  هک  تسا  هدـش 
َْمل ْنَم  َو  ِجْرَْفِلل  ُنَصْحَا  َو  ِرَصَْبِلل  ُّضَغَا  ُهَّنِاَف  ُجَّوَزَتَْیلَف  ُةَءاَْبلَا  ْمُْکنِم  َعاَطَتْـسا  ِنِا  ِباَبَّشلا  َرَـشْعَم  اَی  :» دیامرف یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ 
دوش یم  ببس  جاودزا  اریز  دنک ; جاودزا  دشاب ، هتشاد  جاودزا  رب  ییاناوت  امـش  زا  هک  یـسک  ناناوج ! هورگ  يا  (; 1) ِمْوَّصلِاب ِهیَلَعَف  ُعِطَتْسَی 
هزور درادن ; جاودزا  رب  ییاناوت  هک  یـسک  دـنک و  ظفح  یتفع  یب  هب  یگدولآ  زا  ار  شیوخ  ناماد  ددـنبورف و  مشچ  مدرم  سیماون  زا  هک 

«. دریگب

یمالسا تایاور  رد  تّفع 

هیلع  ) نینمؤملاریما ماـما  1 ـ  مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  هدـش  هداد  تّفع »  » هب يا  هداـعلا  قوف  ّتیّمها  یثیدـح ، عباـنم  رد 
نآ عیـسو  ینعم  هب  تسا  نکمم  اـج ، نیا  رد  تفع  هب  ریبـعت  (« 2) ُفافِْعلَا ِةدابِْعلا  ُلَْضفَا  : » تسا هدرمـش  تدابع  نیرترب  ار  تفع  مالـسلا ،)

هحفص دلج 22 ، یغارم ، ریسفت  یقرواپ 1 - دشاب . هتفر  راک  هب  یسنج  توهش  یتسرپ و  مکـش  لباقم  رد  تسا  نکمم  ای  هدش و  لامعتـسا 
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َو نَْطب  ِۀَّفِع  ْنِم  َلَْضفَا  ءیـِشب  ُهّللاَِدبُع  اَم  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  325 2 ـ  هحفص هحفص 79 . دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2 . 10
ـ  ترضح نآ  زا  يرگید  تیاور  رد  3 ـ  ( 1 «) تسین یسنج  لیاسم  مکش و  ربارب  رد  تّفع  زا  رترب  دنوادخ ، هاگـشیپ  رد  یتدابع  چیه  جْرَف ;
ما هزور  فیعض و  نم  تاعاط  لامعا و  درک : ضرع  مالسلا ) هیلع  ) ماما تمدخ  يدرم  هک  تسا  هدمآ  تسا ـ  قباس  تیاور  رب  يریسفت  هک 
; جْرَف َو  نِْطب  ِۀَّفِع  ْنِم  ُلَْضفَا  ِداَهَتْجِالا  ُّيَا  : » دومرف خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما ما . هدروخن  یمارح  لام  زگره  هک  مراودیما  یلو  تسا ; مک 
رد مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  4 ـ  ( 2 «.) تسا یـسنج  لیاسم  مکـش و  لباقم  رد  تّفع  زا  رترب  ادخ ، تعاطا  هار  رد  شالت  مادـک 
وا هب  دـهاوخب ; شا  هدـنب  يارب  یبوـخ  ریخ و  دـنوادخ  هک  یماـگنه  ُهَجْرَف ; َو  ُهَنَْطب  َّفَـعَا  ًاریَخ  دـْبَِعب  ُهّللا  َداَرَا  اذِا  : » دـنیامرف یم  هطبار  نیا 
(، مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  لّضفم  هک  يرگید  ثیدح  رد  5 ـ  ( 3 «.) دنک ادیپ  تّفع  یتسرپ  توهش  مکش و  ربارب  رد  هک  دهد  یم  قیفوت 

ُُهلَمَع َو  ُهَداَهَج  َّدَتْـشا  َو  ُهَجْرَف  َو  ُهَنَْطب  َّفَع  ْنَم  رَفْعَج  ُۀَعیِـش  اَمَّنِا  : » دـنیامرف یم  نینچ  ترـضح  نآ  هدـش ، لقن  یعقاو  نایعیـش  فیـصوت  رد 
ربارب رد  هک  دنتسه  یناسک  دمحم ، نب  رفعج  یقیقح  ناوریپ  رفْعَج ; ُۀَعیِـش  َکئلوُاَف  َکئلُوا  َْتیَأَر  اَذِاَف  َُهباَقِع  َفاَخ  َو  ُِهباَوث  ُءاَجَر  َو  ِهِِقلاَِخل 
باقع زا  دنراودیما و  وا  باوث  هب  دنراد ; ناوارف  شـشوک  شالت و  ادخ ) یگدنب  هار  رد   ) تفع و یـسنج ، يراب  دنب و  یب  یتسرپ و  مکش 

نب رفعج  نایعیش  ناوریپ و  اهنآ  ینیبب ) تافص  نیا  اب  ار  یسک  هاگره  دننک . یم  تکرح  قح  هار  رد  هتـسویپ ، لیلد ، نیمه  هب  . ) كانمیب وا 
ِرْدَـق یلَع  ُُهقْدِـص  َو  ِِهتَّمِه ، ِرْدَـق  یَلَع  ِلُجَّرلا  ُرْدَـق  :» دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  6 ـ  ( 4 «.) دنشاب یم  مالـسلا ) هیلع  ) دمحم

وا و تیصخش  هزادنا  هب  سک  ره  تقادص  وا و  تّمه  هزادنا  هب  سک  ره  شزرا  ِِهتَْریَغ ; ِرْدَق  یَلَع  ُُهتَّفِع  َو  ِِهتَْفنَا  ِرْدَق  یَلَع  ُُهتَعاَجُش  َو  ِِهتَّوُُرم ،
لوصا یقرواپ 1 - ( 5 «.) تسوا تریغ  هزادـنا  هب  سک  ره  تّفع  يدام و  ياهـشزرا  هب  وا  ییانتعا  یب  دـهز و  هزادـنا  هب  سک  ره  تعاـجش 

، هغالبلا جهن  - 5 هحفص 199 . دلج 11 ، هعیشلا ، لیاسو  - 4 ثیدح 4114 . مکحلاررغ ، - 3 كردم . نامه  - 2 هحفص 79 . دلج 2 ، یفاک ،
هب دـنک ; اهنآ  سیماون  هب  هدولآ  هاگن  یـسک  هک  دـنوش  یمن  یـضار  دـنمتریغ  دارفا  تسا ، یهیدـب   326 هحفص هملک 47 . راصق ، تاـملک 

هیلع هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  اب  ار  ثحب  نیا  7 ـ  دنوش . یمن  اهنآ  ضرعتم  دنساّسح و  زین  نارگید  سیماون  هب  تبسن  لیلد ، نیمه 
هـس نآ  زا  متّما  رب  هک  تسا  زیچ  هس  : » هک نیا  ناـیب  نمـض  تیاور  نیا  رد  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص   ) ترـضح نآ  مـیهد ; یم  ناـیاپ  هـلآو )

. دنناد یم  ( 1 «) یسنج یتسرپ  توهش  یتسرپ و  مکش  ِجْرَْفلا ; َو  ِنْطَْبلا  ُةَوْهَش   » ار اهنآ  نیمّوس  مکانمیب »

هجیتن

مکـش و توهـش  ربارب  رد  يراکزیهرپ  هلئـسم  هب  هداعلا  قوف  مامتها  مالـسا  هک : تسا  نیا  دوش ، یم  لصاح  قوف  تایاور  تایآ و  زا  هچنآ 
. دنک یم  یفرعم  مالسلا ) مهیلع  ) تیبلها بتکم  زا  يوریپ  نامیا و  تریغ ، تیصخش ، هناشن  ار  نآ  هک  ییاج  ات  دراد  یسنج  يراب  دنب و  یب 
، مکش ِتوهش  اریز  دناد ; یم  یسنج ) توهش  مکش و  توهـش   ) رما ود  نیمه  زا  ار  ناسنا  ياه  يراتفرگ  زا  يرایـسب  همـشچرس  زین  خیرات 

نیمه هب  درادرب . ماگ  تلادـع  ریـسم  رد  دـنک و  تیاعر  ار  اه  ناسنا  قوقح  نآ ، هلیـسو  هب  ات  دـهد  یمن  ار  عورـشم  رکفت  هزاجا  ناـسنا  هب 
ینامـسج و ياه  يرامیب  زا  يرایـسب  همـشچرس  مکـش ، توهـش  اـهنیا ، رب  هوـالع  دراد . یماو  ناـهانگ  عاونا  باـکترا  هب  ار  ناـسنا  تلع ،

یم راداو  اه  هنیمز  همه  رد  شیوخ  تعاطا  شتسرپ و  هب  ار  ناسنا  هدش و  لّدبم  یکانرطخ  تب  هب  مکـش  یهاگ ، هک  اجنآ  ات  تسا  یقالخا 
ْمُُهنوُُطب ٌناـمَز  ِساـّنلا  یَلَع  ِیتْأَـی  : » تسا هدومرف  ناـمزلا  رخآ  مدرم  هراـبرد  هطبار ، نیا  رد  زین ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  دزاـس .

ِّالا ِنآرُقلا  َنِم  َو ال  ُهَمْسَر  ِّالا  ِمالسِْالا  َنِم  َو ال  ُهَمِْسا  ِّالا  ِناَمیالا  َنِم  یْغبَیال  ْمُهُعاَتَم ، ْمُُهفَرَـش  َو  ْمُُهنیِد ، ْمُهُرِیناَنَد  َو  ْمُُهتَْلِبق  مُُهئاَِسن  َو  ْمُُهتَِهلآ 
تساهنآ و ياه  تب  اهنآ  ياه  مکـش  هک  دسر  یم  ارف  مدرم  رب  ینامز  يدُْهلا ; یَلَع  ٌباَرَخ  ْمُُهبُوُلق  َو  ِءاَنَْبلا  َنِم  ٌةُروُمْعَم  ْمُهُدِـجاَسَم  ُهَسْرَد ،
زا یمسر و  زج  مالسا  زا  یمان و  زج  نامیا  زا  نامز  نآ  رد  تسا ، ناشعاتم  ناشفرش  ناشنید و  ناشیاهرانید  تساهنآ و  هلبق  اهنآ  ياه  نز 

لوصا یقرواپ 1 - تسا .» بارخ  تیادـه  رظن  زا  ناـشیاه  لد  داـبآ و  ناـمتخاس  رظن  زا  ناشدـجاسم  دـنام ، یمن  یقاـب  یـسرد  زج  نآرق ،
، دنک یم  التبم  الب  راهچ  هب  ار  نانآ  یطیارش ، نانچ  رد  دنوادخ  : » تسا هدمآ  ثیدح  نیا  لیذ  رد   327 هحفص هحفص 79 . دلج 2 ، یفاک ،
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( دنا هتفرگ  رارق  مه  ربارب  رد  تایاور  زا  يرایسب  رد  هک   ) روج ملظ و  نایم  قرف  ( 1 «.) نامکاح نایلاو و  ملظ  نامز و  یطحق  ناطلس و  روج 
نابحاص تافارحنا  هب  ناطلس  روج  نیا  ربانب  تسا ; قح  ریسم  زا  فارحنا  ینعم  هب  لصا  رد  روج ، هژاو  هک  دشاب  تهج  نیا  زا  تسا  نکمم 

َكاِّیا : » تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  تسا . یتلادع  یب  ینعم  هب  ملظ  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  قالطا  نایاورنامرف  هطلس و 
(2 «.) تساه ضرم  همشچرس  و  هدرک ، کیرحت  ار  اه  يرامیب  عاونا  هک  زیهرپب  يروخرپ  زا  َلَلِعلا ; ُریُثی  َو  َماَقْـسَالا  ُجّیَُهی  ُهَّنِاَف  عَبَّشلا  َناَمِْدا  َو 
اه يدـب  همه  زا  دـنامب ، ناما  رد  دوخ  یـسنج  تلآ  نابز و  مکـش و  ّرـش  زا  سکره  : » تسا هدومرف  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 

(3 «.) تسا هدنام  ظوفحم 

یتفع یب  زا  يریگشیپ  ياه  هار 

; دراد یمومع  یّلک و  هبنج  یشخب  هک  دراد  دوجو  يرایسب  ياه  هار  مکش ـ  توهـش  یـسنج و  توهـش  ًاصوصخم  تاوهـش ـ  لرتنک  يارب 
ملع و یگداوناخ ، تیبرت  ناتـسود ، نارـشاعم و  شقن  طیحم ، ندوب  كاپ  دـننام : تسا ، يراج  يراـس و  یقـالخا  دـسافم  ماـمت  رد  ینعی ،

ناونع تحت  لّوا  دـلج  رد  لماک  هدرتسگ و  تروص  هب  ار  ثحب  نیا  نآ . دـننام  یگنهرف و  لیاسم  یقالخا ، لـیاذر  ياهدـمایپ  هب  یهاـگآ 
لیاسم رد  تّفع »  » هب طوبرم  ینعی ، دراد ; یصوصخ  هبنج  رگید ، شخب  میدرک . حرطم  یقالخا  لیاضف  شرورپ  يارب  مزال  ياه  یگدامآ 
جارعم - 3 . 1 هلمج ثیدح 2681، هحفص 300 ، مکحلاررغ ، حرـش  - 2 هحفص 453 . دـلج 22 ، راونالا ، راحب  یقرواپ 1 - ریاس  یـسنج و 

صوصخ نیا  رد  لرتنک  هار  نیرت  هدمع  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  ریز  روما  هک  تسا  یناسفن  ياه  تساوخ   328 هحفص هحفص 310 . هداعّسلا ،
یگنهرب و ، » دـنز یم  نماد  یـسنج  توهـش  هب  هک  يروما  زا  یکی  کش ، یب  مومع  راـظنا  رد  ییارآدوخ  كرت  باـجح و  1 ـ  درک : رکذ 

یم هک  يا  هنوگ  هب  تسین ، راکنا  لباق  دّرجم ، ناناوج  نایم  رد  صوصخ  هب  نآ ، ریثأت  هک  تسا  رگیدـکی  يارب  نادرم » نانز و  ییارآدوخ 
زا یـضعب  قبط  یتـح  دراد ; مومع  راـظنا  رد  ییارآدوخ  یگنهرب و  یباـجح ، یب  اـب  یمیقتـسم  هطبار  یتّـفع  یب  هب  یگدولآ  تفگ : ناوـت 

رطاخ هب  هک  ناتـسبات  رد  الثم ، دوش ; یم  رتشیب  یتفع  یب  هب  یگدولآ  تبـسن  نامه  هب  دوش ، دیدشت  هلئـسم  نیا  ردق  ره  دنتـسم ، ياهرامآ 
، نانز هک  ناتـسمز  رد  سکع ، هب  دـبای و  یم  شیازفا  یـسنج  ياه  تمحازم  تبـسن  ناـمه  هب  دوش ، یم  رتشیب  ناـنز  یگنهرب  اوه ، یمرگ 
. تسا مالسا  ياهروتسد  نیرتدکؤم  زا  یکی  باجح  روتسد  لیلد ، نیمه  هب  دوش . یم  رتمک  اه  تمحازم  هنوگ  نیا  دنراد ; رتشیب  شـشوپ 

تسا هدرک  دیکأت  باجح  هلئسم  رب  بازحا ، تایآ 33 و 53 و 59  رون و  هروس  تایآ 31 و 60  هلمج : زا  يددعتم  تایآ  رد  دـیجم  نآرق 
ریپ و نانز  ندرکانثتسا  اب  زین  یهاگ  ار و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارـسمه  یهاگ  دهد و  یم  رارق  بطاخم  ار  نامیا  اب  نانز  یهاگ  هک 

یهیدـب دـنک . یم  وگزاب  ار  یمالـسا  هفیظو  نیا  ّتیّمها  فلتخم ، تارابع  اب  بیترت  نیا  هب  دزاس ; یم  نشور  ار  هیقب  فیلکت  هداتفاراک ، زا 
نامز رصع و  رد  نآ ، زا  یشان  دسافم  تالکشم و  هک  تسا  يراب  دنب و  یب  یسنج و  يدازآ  یگنهرب ، همّدقم  باجح ، نتشادرب  هک  تسا 

دوخ و مادـنا  نداد  ناشن  رد  نایاپ ، یب  هقباـسم  کـی  رد  ناـنز ، زا  یهورگ  هک  دوش  یم  ببـس  یباـجح  یب  تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  اـم 
هتفر الاب  جاودزا  نس  يداصتقا  یلیصحت و  ياه  يراتفرگ  رطاخ  هب  هک  ام  نامز  رصع و  رد  رما  نیا  دننک . تکرش  زابسوه  نادرم  کیرحت 
رظن زا  هک  نیا  رب  هوالع  یباجح ، یب   329 هحفص دراد . يرابنایز  رایسب  راثآ  دهد ، یم  لیکـشت  دّرجم  ناناوج  ار  هعماج  زا  یمیظع  رـشق  و 

زین یناور  ياه  يرامیب  یّتح  یبصع و  رمتسم  ياه  ناجیه  داجیا  ببس  ًانمـض  دوش ، یم  تایانج  زورب  اه و  هداوناخ  ینماان  ببـس  یقالخا 
رد کش  یب  درم  نز و  طالتخا  مدع  2 ـ  تسا . هعماج  رد  نز  تیصخش  شزرا  شهاک  اه و  هداوناخ  دنویپ  یتسس  نآ  هرمث  هک  ددرگ  یم 

یترورـض هک  يدراوم  رد  یلو  درک ، ادج  مه  زا  لماک  روط  هب  ار  مرحمان  درم  نز و  یگدنز  ناوت  یمن  یلعف  هعماج  رد  ًاصوصخم  هعماج 
رایـسب دـسافم  مه  نآ  لیلد  دـش ; دـهاوخ  ظفح  رتهب  ییاسراپ ، تفع و  لوصا  نیقی ، هب  دوش ، زیهرپ  طالتخا  زا  هک  ناـنچ  دـشاب ، هتـشادن 

ياه هناسر  تاعوبطم و  ندید  3 ـ  دوش . یم  هدید  یبرغ  ياهروشک  رد  نارتخد  نارسپ و  طالتخا  زا  هک  تسا  يروآ  مرـش  كانتـشحو و 
دارفا دراد . ناوج  رـشق  نایم  رد  ًاصوصخم  یـسنج ، لیاسم  کیرحت  رد  يرثؤم  رایـسب  شقن  يریوصت  ياه  هناـسر  تاـعوبطم و  يریوصت 
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، اه سکع  اه ، ملیف  نیرت  حـضتفم  راـشتنا  هب  تسد  دنـسر ، یم  یعورـشمان  تفگنه  ياهدـمآرد  هب  هار  نیا  زا  هک  ییاـه  هورگ  وجدوس و 
لقتنم رگید  هشوگ  هب  ناهج  هشوگ  کی  زا  یناسآ  هب  اه  هناسر  جاوما  هک  یطیارش  رد  دننز و  یم  فیثک  یقـشع  ياه  ناتـساد  اه و  نامر 
ریذـپ ناکما  صقان  روط  هب  دـشابن ، ریذـپ  ناکما  لماک ، روط  هب  رما  نیا  رگا  لاـح  ره  هب  یلو  تسین ; یناـسآ  راـک  اـهنآ  لرتنک  دوش ، یم 

ملع بابرا  ناگدنـسیون و  زا  یهورگ  فسأت ، تیاهن  اب  تسا . یعامتجا  یقالخا و  ناوارف  ياه  يراـتفرگ  بجوم  نآ ، زا  تلفغ  هک  تسا 
دهد و یمن  ار  روما  نیا  اب  تفلاخم  هزاجا  نامز ، طیارـش  هک  نیا  رطاخ  هب  دنا و  هدروآ  يور  یلاعفنا  عضوم  هب  هلئـسم  نیا  رد  زین  شناد  و 
، لیلد نیمه  هب  میوش ; یم  مهّتم  یگداتفا  بقع  هب  نّدـمتم ، مدرم  ناهذا  رد  ای  دزاس ، یم  ادـج  ناوج  لسن  زا  ار  ام  اـهنآ ، اـب  تفلاـخم  اـی 

331 هحفص  330 هحفص دننک . یم  هاگن  هتفرگرب ، رد  ار  یمالسا  عماوج  هک  یکانرطخ  جاوما  هب  هناسویأم  هتشاذگ و  تسد  يور  تسد 

يربخ یب  تلفغ و  .16

هراشا

و دنک ) یم  یگدنز  نآ  رد  ناسنا  هک   ) یناکم نامز و  طیارش  زا  يربخ  یب  هنوگره  هک  تسا  يا  هدرتسگ  عیـسو و  موهفم  ياراد  تلفغ » »
ثداوح هک  ییاهرادشه  نینچمه  قح و  تایآ  اهمایپ و  زا  دوخ و  لامعا  تافـص و  زا  شیوخ و  هتـشذگ  هدنیآ و  یلعف و  ياه  تیعقاو  زا 

ربارب رد  حیحـص  يریگ  عضوم  نتـشادن  اه و  تیعقاو  نیا  زا  يربخ  یب  دوش . یم  لماش  ار  دـهد  یم  اه  ناسنا  هب  یگدـنز ، نیریـش  خـلت و 
ورف یتسین  ماک  هب  ار  وا  دریگب و  ار  ناـسنا  ناـماد  تسا ، نکمم  هظحل  ره  هک  يرطخ  تسا ; اـه  ناـسنا  تداعـس  يارب  یگرزب  رطخ  اـهنآ ،

اب صخـش  نالف  هک  میـشاب  هدینـش  اهراب ، دیاش  دـهد . دابرب  هظحل  کی  رد  ار  ناسنا  رمع  زارد  نایلاس  تامحز  دـناوت  یم  هک  يرطخ  درب ،
هک دمآ  دوجو  هب  یمیظع  يزوس  شتآ  تلفغ »  » هظحل کی  رثا  رب  اما  دوب ; هدروآ  تسد  هب  یمیظع  ياه  هیامرـس  لاوما و  رایـسب ، تمحز 

، هاتوک هظحل  کی  رد  تلفغ »  » ماد رد  نداتفا  تسا ، نکمم  تسا . نینچ  تداعـس  ریـسم  رد  زین  ناسنا  درب ; ورف  دوخ  ماک  رد  ار  اهنآ  ماـمت 
و تلفغ »  » هرابرد یعیسو  ياه  ثحب  قالخا ، ياملع  لیلد  نیمه  هب   332 هحفص دنک . ترسح  رتسکاخ  هب  لدبم  ار  وا  يونعم  ياه  هیامرس 
دنز و رانک  ار  تلفغ »  » ياه هدرپ  دـناوت  یم  هک  یلماوع  زا  دـنا و  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  تسا ) نآ  لباقم  هطقن  هک   ) يرادـیب رْکُذ و 

باـتک نیا  هک  ار  یتّیّمها  مینک و  یم  هعجارم  دـیجم  نآرق  هب  همدـقم ، نیا  اـب  دـنا . هدومن  ثحب  دـنک ، رادـیب  تلفغ »  » باوخ زا  ار  ناـسنا 
ُمَُهل ِْسنِالا  َو  ِّنِجلا  َنِم  ًاریثَک  َمَّنَهَِجل  اَنْأَرَذ  ْدََـقل  َو  1 ـ  میهد : یم  رارق  یـسررب  دروم  ریز  تایآ  رد  هدش ، لئاق  رما  نیا  رب  ینامـسآ  گرزب 
هروس  ) َنُوِلفاَغلا مُه  َکئلُوا  ُّلَضَا  ْمُه  َْلب  ِماَْعنَالاَک  َکـئلُوا  اَِـهب  َنوُعَمْـسَیال  ٌناذآ  مَُهل  َو  اَِـهب  َنوُرِْـصُبیال  ٌُنیْعَا  ْمَُهل  َو  اَِـهب  َنوُهَقْفَی  ـال  ٌبُوُلق 
هروس  ) َنیِملاَظ اَّنُک  َْلب  اَذَه  ْنِم  ۀَْلفَغ  یف  اَّنُک  ْدَـق  اَنَْلیَو  اَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُراَْصبَا  ٌۀَـصِخاَش  َیِه  اذِاَف  ُّقَْحلا  ُدـْعَْولا  َبَرَْتقا  َو  2 ـ  ( 179 هیآ ، فارعا

َو اَینُّدلا  ِةاَیَحلا  َۀَنیِز  ُدیُِرت  ْمُْهنَع  َكاَْنیَع  ُدْعَتال  َو  ُهَهْجَو  َنودیُری  ِّیِـشَْعلاَو  ِةادَْـغلِاب  مُهَّبَر  َنوُعْدَـی  َنیذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو  3 ـ  ( 97 هیآ ، ءایبنا
َو اَینُّدلا  ِةاَیَْحلِاب  اوُضَر  َو  اَنَئاَِقل  َنوُجرَیال  َنیِذَّلا  َّنِا  4 ـ  ( 28 هیآ ، فهک هروس   ) ًاطُُرف ُهُْرمَأ  َناَک  َو  ُهاَوَه  َعَبَّتا  َو  اَنِرکِذ  ْنَع  ُهَْبلَق  اَْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت  ال 

ِةاَیَْحلا َنِم  ًارِهاَـظ  َنوُمَْلعَی  5 ـ  7و8 ) هیآ ، سنوی هروس   ) َنُوبِـسْکَی اُوناَک  اَِمب  ُراَّنلا  ُمُهاوأَم  َکئلُوا  َنُوِلفاَغ  اَِنتاَیآ  ْنَع  ْمُه  َنیذَّلا  َو  اَِـهب  اوُّنَأَـمطا 
ۀَیآ َّلُک  اْوَرَی   ْ نِا َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضرَالا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا  َِیتاَـیآ  ْنَع  ُفِرْـصَأَس  6 ـ  ( 7 هیآ ، مور هروس   ) َنُوِلفاَغ ْمُه  ِةَرِخْالا  ِنَع  ْمُه  َو  اَینُّدـلا 

َنیِلفاَغ اَْهنَع  اُوناَکَو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَـک  ْمُهَّنََأب  َِکلَذ  الیبَس  ُهوُذِـخَّتَی  ِّیَْغلا  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِا  َو  الِیبَس  ُهوُذِـخَّتَیال  ِدـشُّرلا  َلـیبَس  اْوَرَی  ْنِا  َو  اَِـهب  اُونِمُْؤیـال 
اَذِاَف 8 ـ  ( 136 هیآ ، فارعا هروس   ) َنیِلفاَغ اَْهنَع  اُوناَک  َو  اِنتاَیِآب  اُوبَّذَـک  مُهَّنَاـِب  ِّمَیلا  یف  مُهاَْـنقَرغَأَف  مُْهنِم  اَـنْمَقَْتناَف  7 ـ  ( 146 هیآ ، فارعا هروس  )
ِرْکِذ ْنَع  ُشْعَی  ْنَـمَو  9 ـ  ( 65 هیآ ، توبکنع هروس   ) َنوُکِرُْـشی ْمُهاِذا  ِّرَْبلا  َیِلا  ْمُهاََّجن  اَـمّلَف  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهّللا  اُوَعَد  ِکـْلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر 
اَذِاَف اوُرَّکَذَت  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاَط  مُهَّسَم  اَذِا  اْوَقَّتا  َنیذَّلا  ّنِا  333 10 ـ  هحفص ( 36 هیآ ، فرخز هروس   ) ٌنیرَق َُهل  َوُهَف  ًاناَْطیَش  َُهل  ُضِّیَُقن  ِناَمْحَّرلا 

(22 هیآ ، قهروس  ) ٌدیدَح َمْوَْیلا  َكُرَـصَبَف  َکَئآطِغ  َْکنَع  اَنْفَـشَکَف  اَذَه  ْنِم  ۀَْلفَغ  ِیف  َْتنُک  ْدََـقل  11 ـ  ( 201 هیآ ، فارعا هروس   ) َنوُرِْصبُم ْمُه 
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(39 هیآ ، میرم هروس   ) َنُونِمُؤیال ْمُه  َو  ۀَْلفَغ  ِیف  ْمُه  َو  ُْرمَالا  َیُضق  ذِا  ِةَرْسَْحلا  َمْوَی  مُهرِْذنَا  َو  12 ـ 

همجرت

دننک و) یمن  هشیدنا   ) نآ اب  هک  هک  دـنراد  یی  ( اه لقع  اه ( لد  اهنآ  میدـیرفآ ، خزود  يارب  ار  سنا  نج و  زا  يرایـسب  هورگ  نیقی ، هب  1 ـ 
نامه نانیا  رتهارمگ ! هکلب  دننایاپراهچ ، نوچمه  اهنآ  دنونـش ; یمن  نآ  اب  هک  ییاهـشوگ  دننیب و  یمن  نآ  اب  هک  ینامـشچ  دـنمهف و  یمن 
ماگنه نآ  رد  دوش ، یم  کـیدزن  تماـیق )  ) قح هدـعو  و  2 ـ  دنهارمگ )! مه  زاب  تیادـه ، تاناکما  هنوگ  همه  نتـشاد  اب  اریز  . ) دـننالفاغ

ام هکلب  میدوـب ; تلفغ  رد  ناـیرج )  ) نیا زا  هک  اـم  رب  ياو ! يا  دـنیوگ ) یم  ، ) دـنام یم  زاـب  تکرح  زا  تـشحو ، زا  نارفاـک  ياـه  مـشچ 
رطاخ هب  زگره  و  دـنبلط ! یم  ار  وا  ياضر  اهنت  و  دـنناوخ ، یم  رـصع  حبـص و  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  شاب  یناـسک  اـب  3 ـ  میدوب ! راکمتس 

زا هک  اه  نامه  نکم ! تعاطا  میتخاس ، لـفاغ  دوخ  داـی  زا  ار  ناـشبلق  هک  یناـسک  زا  و  ریگمرب ! اـهنآ  زا  ار  دوخ  نامـشچ  اـیند ، ياـهرویز 
ایند یگدـنز  هب  دـنرادن و  زیخاتـسر ) زور  و   ) ام تاقالم  هب  ناـمیا  هک  اـهنآ  4 ـ  تسا . یطارفا  ناـشیاهراک  دـندرک و  يوریپ  سفن  ياوـه 
یم ماجنا  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  تسا ، شتآ  ناشهاگیاج  اهنآ  همه ) ( ـ  دنلفاغ ام  تایآ  زا  هک  اهنآ  دندرک و  هیکت  نآ  رب  دندش و  دونشخ 

هب نیمز  يور  رد  هک  ار  یناسک  يدوز  هب  6 ـ  دنلفاغ ! راک ) نایاپ  و   ) ترخآ زا  دنناد و  یم  ار  ایند  یگدنز  زا  يرهاظ  طقف  اهنآ  5 ـ  دنداد !
یمن نامیا  نآ  هب  دـننیبب ، ار  يا  هناشن  هیآ و  ره  رگا  هک  دـننانچ  اهنآ  مزاس ! یم  فرـصنم  دوخ  تایآ  هب ) نامیا   ) زا دـنزرویم ، ّربکت  قحان 

! دـننک یم  باختنا  دوخ  هار  ار ، نآ  دـننیبب  ار  یهارمگ  هار  رگا  دـننک و  یمن  باـختنا  دوخ  هار  ار ، نآ  دـننیبب  ار  تیادـه  هار  رگا  دـنروآ .
میتفرگ و ماقتنا  اهنآ  زا  ماجنا  رـس  334 7 ـ  هحفـص دندوب ! لفاغ  نآ  زا  دـندرک و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنیا ) همه  )
اب ار  ادخ  دـنوش ، یتشک  رب  راوس  هک  یماگنه  8 ـ  دـندوب . لفاغ  نآ  زا  دـندرک و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  اریز  میدرک ، قرغ  ایرد  رد  ار  نانآ 
یم كرـشم  زاب  داد ، تاجن  دـناسر و  یکـشخ  هب  ار  نانآ  ادـخ  هک  یماگنه  اـما  دـننک ;) یم  شومارف  ار  وا  ریغ  و   ) دـنناوخ یم  صـالخا 

هک یماگنه  10 ـ  تسوا ! نیرق  هراومه  سپ  میتـسرف ; یم  وا  غارـس  هب  ار  ناطیـش  دوـش ، نادرگ  يور  ادـخ  داـی  زا  سک  ره  و  9 ـ  دنوش !
دننیب و) یم  ار  قح  هار  وا ، دای  وترپ  رد   ) دـنتفا و یم  وا ) رفیک  شاداپ و  ادـخ و   ) دای هب  دـنوش ، ناطیـش  ياه  هسوسو  راتفرگ  ناراگزیهرپ ،

راـنک وت  مشچ  زا  ار  هدرپ  اـم  يدوب و  لـفاغ  گرزب ) هاـگداد  و   ) هنحـص نیا  زا  وت  دوش ) یم  باـطخ  وا  هب  ( ـ  11 دـندرگ ! یم  انیب  ناهگان 
نآ رد  ناسرتب ، تسا ) فسأت  هیام  همه  يارب  هک  زیخاتسر  زور   ) ترسح زور  زا  ار  نانآ  12 ـ  تسا !  نیبزیت  الماک  تمشچ  زورما  میدز و 

! دنروآ یمن  نامیا  دنتلفغ و  رد  اهنآ  دبای و  یم  نایاپ  زیچ  همه  هک  ماگنه 

يدنب عمج  ریسفت و 

اه یتخبدب  یلصا  همشچرس  تلفغ » »

لوا تمسق 

دوشن تفای  اه  ناسنا  نایم  رد  نانآ  زا  رتدب  دـیاش  هک  یهورگ  هدـش ; هتخادرپ  ناسنا  دارفا  نیرتدـب  زا  یهورگ  یفرعم  هب  هیآ ، نیتسخن  رد 
نآ اب  هک  دـنراد  ییاه ) لقع  و   ) اه لد  اهنآ  میدـیرفآ ، خزود  يارب  ار  سنا  نج و  زا  يرایـسب  اـم  :» دـیامرف یم  اـهنآ  فاـصوا  هراـبرد  هک 

، دننایاپراهچ نوچمه  اهنآ  دنوش . یمن  نآ  اب  هک  دـنراد  ییاه  شوگ  دـنیب و  یمن  اهنآ  اب  هک  دـنراد  ینامـشچ  دـننک و  یمن  كرد  يزیچ 
َو اَِهب  َنوُرِْـصُبیال  ٌُنیْعَا  مَُهل  َو  اَِهب  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  مَُهل  ِْسنِالا  َو  ِّنِْجلا  نِم  ًاریثَک  َمَّنَهَِجل  اَنْأَرَذ  ْدََـقل  َو  دـننالفاغ ; نامه  اـهنآ  دـنرتدب . هکلب 

هورگ نیا  یتخبدـب  ییاهن  لماع  هیآ  نیا  رد   335 هحفص ( 1 «) َنوِلفاَغلا مُه  َکئلُوا  ُّلَضَا  ْمُه  َْلب  ِماَْعنَالاَک  َکئلُوا  اَِـهب  َنوُعَمْـسَیال  ٌناذآ  مَُهل 
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يا هلحرم  هب  ار  ناسنا  هدـش و  لصاح  اونـش  شوگ  زاب و  مشچ  نتـشادن  هشیدـنا و  كرت  زا  هک  یتلفغ  تسا . هدرمـش  تلفغ »  » ار یخزود 
عبنم نتـشاد  اب  ناسنا  رگا  یلو  دنرادن ; ار  ییادز  تلفغ  دادعتـسا  دنلفاغ ، نایاپراهچ  رگا  اریز  دهد . یم  طوقـس  نایاپراهچ  زا  رتورف  یّتح 

هب راـبجا  هب  ار  یهورگ  ادـخ  هک  تسین  نیا  ـالاب  هیآ  موهفم  دـنرتمک . مه  ناـیاپراهچ  زا  عطق  روط  هب  دوش ، رو  هطوـغ  تلفغ  رد  یهاـگآ 
هداد لقع  اهنآ  هب  نوچ  تسا ، ناشدوخ  هیحان  زا  نانآ  ندش  یخزود  هدمآ ، تحارـص  اب  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  هکلب  دتـسرف ; یم  خزود 
اهنآ دوخ  هیحان  زا  تسه  هچ  ره  سپ  دنونـش . یمن  دننیب و  یمن  ار  قیاقح  نآ  اب  اما  دنراد ، شوگ  مشچ و  دـندنب ، یمن  راک  هب  یلو  هدـش 
شتآ ناشتـشونرس  دـنریگن ، راـک  هب  ار  يدادادـخ  ياهدادعتـسا  هک  یناـسک  هک : نیا  نآ  دراد و  یطورـشم  مکح  دـنوادخ  یهتنم  تسا ،

نآ رد  تسا . زیخاتـسر  هناتـسآ  رد  نارفاک  زا  نخـس  هیآ  نیمّود  رد  دراد . ناسنا  دوخ  هدارا  هب  یگتـسب  طرـش  نیا  لوصح  و  تسا ! خزود 
رد دتسیا و  یم  زاب  تکرح  زا  ناشنامـشچ  هک  دریگ  یم  ارف  ار  ناشدوجو  رـسارس  یتشحو  نانچ  دوش ، یم  کیدزن  ادخ  هدعو  هک  ماگنه 

َبَرَتقا َو  میدوب ; رگمتـس  ملاظ و  هکلب  میدوب ، تلفغ  رد  هنحـص  نیا  زا  ام  ام ، رب  ياو ! يا  : » هک دوش  یم  دـنلب  اهنآ  داـیرف  هک  تساـج  نیا 
زا هورگ  نیا  بیترت ، نـیا  هـب  ( 2 «.) َنیِملاَظ اَّنُک  َْلب  اَذَـه  ْنِم  ۀَْـلفَغ  ِیف  اَّنُک  ْدَـق  اَنَْلیَو  اَی  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُراَْصبَا  ٌۀَـصِخاَش  َیِه  اَذِاَـف  ُّقَحلا  ُدـْعَْولا 

هدومن توعد  نارگید  نتشیوخ و  هب  ندرک  ملظ  هب  ار  اهنآ  هک  یتلفغ  دننک ; یم  یفرعم  تلفغ »  » ار شیوخ  فارحنا  یلصا  لماع  نارفاک ،
ار نخـس  نیا  نانآ   336 هحفص . 97 ءایبنا ، - 2 . 179 فارعا ، یقرواپ 1 - دنتـشاد . اور  متـس  ملظ و  ینامـسآ  بتک  یهلا و  اـیبنا  هب  یتح  و 

طیارـش نآ  رد  تلفغ »  » ياه هدرپ  دوش و  یم  رهاظ  زیخاتـسر  ياه  هناشن  دریگ و  یم  ارف  ار  ناهج  رـسارس  یـشزرل ، هک  دنیوگ  یم  ینامز 
« صولخ  » نزو رب  صوخش »  » هدام زا  هصخاش » ( » 1 .) تسا هدش  هتـسب  تشگزاب  هبوت و  ياهرد  مامت  هک  یلاح  رد  دور ، یم  رانک  كانلوه 

زاب تکرح  زا  وا  مشچ  دیدش ، تشحو  ماگنه  هب  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  تسا و  رگید  رهش  هب  يرهـش  زا  ای  لزنم  زا  جورخ  ینعم  هب  لصا  رد 
رد تسا . هدـش  هتفگ  صوخـش »  » تلاح نیا  هب  دـیآ ;  یم  نوریب  هقدـح  زا  ییوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  هریخ  ییاـج  هب  دتـسیا و  یم 
زا ار  يدارفا  هچ  دـشاب و  هارمه  رـشاعم و  یناسک  هچ  اـب  هک  دـهد  یم  روتـسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هب  باـطخ  هیآ ، نیمّوس 

ياه مشچ  زگره  دـنبلط ، یم  ار  وا  تاذ  اهنت  دـنناوخ و  یم  رـصع  حبـص و  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  شاب  یناسک  اب  : » دـنارب شیوخ  فارطا 
يوریپ هک  اهنامه  نکم ; تعاطا  میتخاس ، لفاغ  دوخ  دای  زا  ار  ناشبلق  هک  یناسک  زا  ریگمرب و  اهنآ  زا  اـیند  ياـه  تنیز  رطاـخ  هب  ار  دوخ 
َكاَْنیَع ُدْعَتال  َو  ُهَهْجَو  َنوُدیُری  ِّـي  شَْعلا َو  ِةَوَدَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصاَو  تسا ; یطارفا  ناشیاهراک  دندرک و  سفن  ياوه 

هک یناـسک  فاـصوا  هیآ ، نیا  رد  ( 2 «.) ًاطُُرف ُهُْرمَا  َناَک  َو  ُهاَوَه  َعَبَّتا  َو  اـَنِرْکِذ  نَع  ُهَْبلَق  اَْـنلَفْغَا  ْنَم  ْعُِطتـال  َو  اَینُّدـلا  ِةاَـیَحلا  َۀَـنیِز  ُدـیُرت  ْمُْهنَع 
یناسک اب ) ینیشنمه  و   ) تعاطا زا  هدرمشرب و  دنراد ، ماش  حبص و  ره  رد  راگدرورپ  رکذ  تدابع و  نامیا و  رد  ار  ربمایپ  ینیشنمه  هتسیاش 

تاریبعت زا  دـیامن . یم  یهن  تسا ، هدـییارگ  طارفا  هب  ناشراک  هدومن و  يوریپ  سفن  ياوه  زا  هدوب و  لـفاغ  ادـخ  رکذ  زا  ناـشیاه  لد  هک 
یمرب ماگ  طارفا  هار  رد  دنتـسرپاوه و  ادخ ، دای  زا  نالفاغ  يرآ ! دوش . یم  هدافتـسا  تلفغ »  » اب نآ ، رد  طارفا  یتسرپاوه و  هطبار  هیآ ، نیا 

نارسفم نایم  رد  تسیچ ؟ یه »  » ریمض عجرم  هک  نیا  رد  یقرواپ 1 - تسا . یفاک  دشابن ، نیا  زج  يزیچ  تلفغ »  » تمّذم رد  رگا  دـنراد و 
-2 تسا . هداد  خر  يریخأـت  میدـقت و  تراـبع  رد  هک  ییوـگ  مینادرگزاـب ، راـصبا  هب  ار  نآ  هک  تسا  رتـهب  یلو  تـسا ; يداـیز  ياـهرظن 

نآ هجیتن  هک  تسا  ناشلامعا  رطاخ  هب  نیقی  هب  هدرک ،» لفاغ  ار  اهنآ  ياـه  لد  دـنوادخ  : » هک قوف  هیآ  ناـیب  قبط   337 هحفص . 28 فهک ،
رـصع هاوـخدوخ  ّربـکتم و  نادـنمتورث  زا  یعمج  هراـبرد  قوـف  هیآ  هـک  تـسا  فورعم  تسادـخ . داـی  زا  تـلفغ » ، » ینعی یهلا ; تازاـجم 

هنوگ نیا  ینیشنب و  سلجم  ردص  رد  وت  رگا  دمحم ! يا  دنتفگ : دندیسر و  ترـضح  روضح  هب  هک  هدش  لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
، وت سلجم  يزاـس ، رود  دوـخ  زا  ( 1) دـنراد نت  رب  هنیمـشپ  نشخ و  ياه  ساـبل  دـهد و  یم  رازآ  ار  اـم  ماـشم  ناشدـب  يوب  هک  ار  يدارفا 
اب یلو  تفرگ ، میهاوخ  هرهب  تنانخس  زا  دمآ و  میهاوخ  وت  دزن  ام  هاگ  نآ  دوشب ، ام  نوچمه  ییاه  تیصخش  فارشا و  روخ  رد  یـسلجم 

هنوگ نیا  هک  تسناد  یم  دوب و  هاـگآ  ربخ  یب  لـفاغ و  هورگ  نیا  نورد  زا  دـنوادخ  یلو  ( 2 !) تسین ام  ياـج  رگید  هورگ ، ود  نیا  دوجو 
ناوت یمن  زین  اـهنآ  رکف  زا  درک و  داـمتعا  ناوت  یمن  اـهنآ  رب  گـنج . زور  زابرـس  هن  دـنا و  حلـص  زور  راـی  هن  اوـتحم ، یب  اـعّدا و  رپ  دارفا 
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، هیآ نیمراهچ  رد  دـشاب . اهنآ  ياه  هسوسو  بقارم  هک  داد  رادـشه  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  دـنوادخ  لـیلد  نیمه  هب  درک ، هدافتـسا 
هب اهنت  و  دنتـسین ) دـقتعم  زیخاتـسر  داعم و  هب   ) دـنرادن ار  ام  ياقل  دـیما  هک  یناسک  : » دـنک یم  یفّرعم  یگژیو ، دـنچ  رکذ  اب  ار  ناـیخزود 

ماجنا هک  یلامعا  رطاخ  هب  تسا ، شتآ  ناشهاگیاج  دنلفاغ ، ام  تایآ  زا  هک  یناسک  زین  دنراد و  نانیمطا  نآ  هب  دندونشوخ و  ایند  یگدنز 
داعم و راکنا  یلـصا  هشیر  عقاو ، رد  هک  تسا  یهلا  تایآ  زا  تلفغ »  » هدـش هیکت  نآ  يور  هک  يزیچ  نیرخآ  تاـیآ ، نیا  رد  دـنداد .» یم 

هـشیر هک  یلاـح  رد  تسا ; ناـسنا  ياـه  یتخبدـب  همه  یلـصا  هشیر  تلفغ »  » هک نیا  هصـالخ  تسا . ترخآ  یـشومارف  اـیند و  رب  داـمتعا 
هب هراشا  یقرواپ 1 - تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  هروس ، نیمه  دـعب  تایآ  رد  هک  تسا  ادـخ  رکذ  يرادـیب و  یهاگآ و  نایتشهب ، یتخبـشوخ 

عمجم  » رد یـسربط  موـحرم  ار  لوزن  نأـش  نیا  - 2 تسا . هدوب  باّبخ  بیهـص و  يرافغ ، رذوبا  یـسراف ، ناملـس  نوچمه  یناـمیا  اـب  دارفا 
هجوت  ) دـنا هدرک  لقن  ییاه  توافت  اب  رگید  یعمج  و  ناـیبلا » حور   » رد ییوسرب  و  نآرقلا » ماـکحال  عماـجلا   » ریـسفت رد  یبطرق  و  ناـیبلا »
هنیدـم رد  هروس ، نیا  هیآ 28  ینعی  ثحب ; دروم  هیآ  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  نارـسفم  یلو  تسا  یکم  فهک  هروس  هچرگ  دیـشاب ، هتـشاد 

یم دـنوادخ  هک  میناوـخ  یم  نینچ  یـسدق ، ثیدـح  کـی  رد  هـیآ ، نـیا  لـیذ  رد  ناـیبلا  حور  ریـسفت  رد   338 هحفـص تسا .) هدش  لزان 
زا دندنخ و  یم  هنوگچ  تساهنآ ، يور  شیپ  رد  دنناد  یم  دنراد و  خزود  شتآ  هب  نامیا  هک  یناسک  زا  متفگش : رد  هورگ  هس  زا  :» دیامرف

ناگتـشرف  ) دنناد یم  دنلفاغ و  هک  یناسک  زا  دنوش و  یم  ادـج  نآ  زا  يدوز  هب  دـنناد  یم  هک  یلاح  رد  دـنا ، هتـسب  لد  ایند  هب  هک  یناسک 
« رذنم نب  نامعن   » زا یناتساد  ثیدح ، نیمه  لیذ  رد  روکذم  ریسفت  دنتسه .» بعل  وهل و  لوغشم  هنوگچ  دنتسین ، لفاغ  اهنآ  زا  راگدرورپ )
. دمآ دورف  بعل  وهل و  طاسب  ندرتسگ  يارب  یتخرد  ریز  رد  هاشداپ )  ) يزور دنک : یم  لقن  تیلهاج ـ  رـصع  رد  هریح  ناهاشداپ  زا  یکی   ـ

َّبُر دـیوگ : یم  تخرد  نیا  دـیوگ ؟ یم  هچ  یناد  یم  اـیآ  دراد ، يزاوآ  تخرد  نیا  هاـشداپ ! يا  تـفگ : وا ـ ناـکیدزن  زا  یکی  يدُـع ـ ،
هک یناراوس  رایـسب  هچ  لاح  دَعب  الاَح  ُرهَّدلا  َكاذَک  َو  مِِهب  ِرهَّدـلا  َفَسَا  اوُحْـضَا  َُّمث  ِلالُّزلا  ِءاَملِاب  َرْمَخلا  نوُجَزمَی  اَنلوَح  اوُخانَا  دَـق  بْکَر 

نافوط هک  تشذگن  يزیچ  یلو  دنتخیمآ ; لالز  بآ  اب  ار  بارـش  دندرتسگ و  شون  شیع و  طاسب  دندمآ و  دورف  بکرم  زا  ام  فارطا  رد 
دارفا زا  نخـس  هـیآ ، نـیمجنپ  رد  ( 1 .) رگید یناـمز  زا  دـعب  یناـمز  ره  اـیند ، تسا  هنوگ  نیا  تشادرب و  ناـیم  زا  ار  اـهنآ  راـگزور ، ياـه 

زا هکلب  دننیب ; یمن  دهد ، یم  دنویپ  رگید  ییارس  اب  ار  ام  هک  ار  یتسه  ناهج  رارسا  اهنت  هن  يربخ  یب  و  تلفغ »  » رثا رب  هک  تسا  ینیبرهاظ 
ایند یگدنز  زا  يرهاظ  اهنت  نارفاک ،) زا   ) هورگ نیا  : » دراد یم  نایب  هطبار  نیا  رد  نآرق  دندرک ، تعانق  نآ  رهاظ  هب  اهنت  زین  ایند  یگدـنز 

موش و هیاس  يربخ ، یب  تلفغ و  رگا  ( 2 «.) َنُوِلفاَغ مُه  ِةَرِخآلا  ِنَع  ْمُه  َو  اَینُّدلا  ِةاَیَحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی  دنلفاغ ; ترخآ  زا  دـننیب و  یم  ار 
رارـسا دـیجم ، نآرق  رد  . دـندید یم  ار  داعم  مه  ار و  ادـخ  مه  ایند ، یگدـنز  ياج  ياـج  رد  دوب ، هدـنکفین  اـهنآ  بولق  رب  ار  دوخ  نیگنس 

رد زین  زیخاتـسر  رد  ناسنا  یگدنز  هدـش و  حرطم  ادـخ  تایآ  اه و  هناشن  ناونع  هب  هّدام  ناهج  ماظن  زا  ییاه  هشوگ  تادوجوم و  شنیرفآ 
همغن هک  اهنآ  انیب و  ریـصب و  دارفا  طقف  اهتنم ، تسا ; هدش  هداد  ناشن  درذگ ، یم  ام  فارطا  رد  هک  یثداوح  ایند و  یگدنز  نیمه  يال  هبال 

دلج نایبلا ، حور  یقرواپ 1 - ربخ . یب  لدروک و  نالفاغ  هن  دندرگ ، یم  فقاو  نآ  هب  دنونـش ، یم  ثداوح  نیا  نورد  زا  ار  داعم  دیحوت و 
ینیبرهاظ و ببس  تلفغ »  » نیا هک  تسا  بلطم  نیا  رب  يدیکأت  هیآ ، رد  مه »  » ریمض رارکت  ًانمـض   339 هحفص . 7 مور ، - 2 هحفص 18 . ، 4

یهاگآ تامّدقم  بابـسا و  هک  دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  تلفغ »  » هژاو هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  تسا . لیاسم  قمع  هب  لوصو  مدـع 
زا دعب  هک  تسا  یتایآ  نخـس  نیا  دهاش  دریگب . هدیدان  ار  اهنآ  رگید  للع  ای  نامیا  فعـض  ای  سفن  ياوه  رثا  رب  ناسنا  یلو  دـشاب ; مهارف 

رارق ام  دوجو  درگادرگ  رد  یتسه و  ناـهج  رد  هک  داـعم  دـیحوت و  راـثآ  زا  ییاـه  هنومن  هب  دـنوادخ  تسا ; هدـمآ  مور  هروس  رد  هیآ  نیا 
هوالع هک  یناسک  هدمآ ، نایم  هب  نخس  نارفاک  هورگ  نیرتکانرطخ  زا  هیآ  نیمشش  رد  دهد . یم  رادشه  ار  نالفاغ  دنک و  یم  هراشا  دراد ،

هب : » دیامرف یم  هتـسناد و  یهلا  تایآ  زا  تلفغ  ار  اهنآ  یتخبدب  لیلد  هیآ ، نایاپ  رد  دنا . هدش  زین  دیدش  تجاجل  ّربکت و  هب  هدولآ  رفک ، رب 
هیآ و ره  رگا  هک ) يروط  هب  ;  ) میزاس فرـصنم  دوخ  تایآ  هب  ناـمیا  زا  دـنزرو ، یم  ّربکت  قحاـن  هب  نیمز  يور  رد  هک  ار  یناـسک  يدوز 

هار دننیبب  ار  یهارمگ  هار  رگا  دننک و  یمن  باختنا  ار  دوخ  هار  دننیبب ، ار  تیادـه  هار  رگا  دـنروآ و  یمن  نامیا  نآ  هب  دـننیبب ، ار  يا  هناشن 
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َِیتاَیآ ْنَع  ُفِرْـصأَس  دـندوب ; لفاغ  نآ  زا  دـندرک و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنیا ) همه  ;  ) دـننک یم  باـختنا  ار  دوخ 
ُهوُذِخَّتَی ِّیَغلا  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِا  َو  الِیبَس  ُهوُذِخَّتَیال  ِدشُّرلا  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِا  َو  اَِهب  اُونِمُؤیال  ۀَیآ  َّلُک  اْوَرَی  نِا  َو  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضرَالا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا 
فرصنم دوخ  تایآ  زا  ار  اهنآ  يدوز  هب  «;  ) ِیتاَیآ نَع  ْفِرْصَأَس   » هلمج هرابرد  ( 1 «.) َنیِلفاَغ اَهنَع  اُوناَک  َو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  مُهَّنَِأب  َِکلَذ  الیبَس 

ياه هناشن  تایآ و  يوس  هب  تیاده  دنوادخ ، راک  هک  لیلد  نیا  هب  دیاش  دوش ، یم  هدید  نارسفم  نایم  رد  يدایز  ياه  ثحب  میزاس ،) یم 
عونمم شدوخ  تایآ  زا  ار  یهورگ  دنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح ، نیا  اب  دنا ; هدـمآ  نیمه  يارب  ایـصوا  ایبنا و  مامت  ًاساسا  و  تسوا ،

، فارعا یقرواپ 1 - تسا . فّلکت  رب  لمتـشم  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دـنا  هدز  يدایز  تاـهیجوت  هب  تسد  ساـسا  نیمه  رب  دزاـس ؟ مورحم  و 
ربارب رد  ّربکت  دـننام  اه  ناسنا  لامعا  زا  يا  هراپ  اریز ، دوش ; یم  نشور  نآرق  رگید  تایآ  یـسررب  اـب  لاؤس  نیا  خـساپ   340 هحفص . 146

یم زاب  قح  يابیز  لامج  هدـهاشم  زا  ار  وا  دـتفا و  یم  ناسنا  بلق  رب  یکیرات  هدرپ  باجح و  تروص  هب  دـیدش ، بّصعت  تجاجل و  قح و 
هب هدش ، هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  ینکفا » باجح   » رگا دوش و  یم  اهنآ  باجح »  » هک تساهنآ  دوخ  تشز  تافـص  لامعا و  عقاو  رد  دراد .

یناسک یعیبط  تازاجم  زا  یکی  رگید ، ریبعت  هب  ای  تسا و  هدیرفآ  تافـص  لامعا و  هنوگ  نیا  رد  ار  رثا  نیا  دـنوادخ ، هک  تسا  نیا  رطاخ 
. تسا یهلا  تایآ  زا  فارصنا  دنلامعا ، تافص و  نیا  ياراد  هک 

مود تمسق 

بیذـکت و رب  ناشرارـصا  نامه  یهلا ، تایآ  زا  اهنآ  نتخاس  فرـصنم  تلع  هک  دـنک  یم  دـیکأت  زاـب  هیآ ، ناـیاپ  رد  هک : نیا  هجوت  لـباق 
تایآ ربارب  رد  ناینوعرف  تجاجل  زا  نخـس  هک  نآ  زا  لبق  تایآ  لابند  هب  هیآ ، نیمتفه  رد  تسادـخ . ياه  هناشن  زا  ناشیربخ  یب  تلفغ و 

:» دیامرف یم  دیدرگ ، فرطرب  نارمع » نب  یـسوم   » ياعد هب  دش و  لزان  موق  نآ  رب  شاب  رادـیب  ناونع  هب  هک  تسا  یفلتخم  ياهالب  یهلا و 
ایرد رد  ار  اهنآ  میتفرگ و  ماقتنا  اهنآ  زا  ام  ماجنارـس  هدـنهد ) رادـشه  ياهالب  هن  تشاذـگ و  رثا  اـهنآ  رد  یهلا  تازجعم  هن  هک  یماـگنه  )
اُوناَک َو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  مُهَّنَِاب  ِّمَیلا  ِیف  ْمُهاَْنقَرْغَاَف  مُْهنِم  اَنْمَقَْتناَف  دندش ; لفاغ  نآ  زا  دـندرک و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  اهنآ  اریز ، میدومن ; قرغ 

. دوب تلفغ »  » یهلا و تایآ  بیذکت  نوعرف ، موق  تکاله  یتخبدب و  همشچرس  دوش ، یم  هدافتسا  هیآ  زا  هک  هنوگ  نامه  ( 1 «.) َنیِلفاَغ اَْهنَع 
تایآ زا  یضعب  هک  نیا  ای  تسا و  هدوب  يربخ » یب  تلفغ و   » نامه یلصا ، هشیر  نیاربانب  دشاب ; بیذکت  همـشچرس  تلفغ »  » تسا نکمم 

یضعب دنوش . یم  بوسحم  یلقتـسم  لماع  مادک ، ره  تروص  نیا  رد  هک  دندرپس  تلفغ »  » یـشومارف و هب  ار  یـضعب  دندرک و  بیذکت  ار 
اهنآ یتخبدب  بجوم  یهلا  تایآ  بیذکت  اهنت  تروص  نیا  رد  هک  دنا  هدـنادرگ  زاب  یهلا  باذـع  تمقن و  هب  ار  اهنع »  » ریمـض نارـسفم  زا 

. دنک یم  تشگزاب  نآ  هب  ًارهاظ  هتفرگ و  رارق  تایآ  رانک  رد  ریمض  نیا  اریز ، تسا ; فیعض  رایـسب  لامتحا  نیا  یلو  دوش ; یم  بوسحم 
لامتحا همـشچرس  لاؤس  نیمه  دـیاش  هک  دـنا  هدرک  حرطم  یلاؤس  اج ، نیا  رد  نارـسفم  زا  یـضعب   341 هحفص . 136 فارعا ، یقرواپ 1 -

باذـع بجوم  هک  تسین  يزیچ  تسا و  نوریب  ناسنا  رایتخا  زا  تلفغ »  » هک نیا  نآ  دـشاب و  باذـع  تمقن و  هب  اـهنع »  » ریمـض تشگزاـب 
غارس هب  ناسنا  هک  یماگنه  تسا . يرایتخا  تلفغ »  » همشچرس دراوم ، زا  يرایسب  رد  اریز ، تسا ; نشور  لاؤس  نیا  خساپ  یلو  دوش . یهلا 

زا دوش و  یم  هریچ  وا  رب  تلفغ »  » تلاح هک  تسا  یعیبط  دهدن ، یهلا  نامّلعم  نانخـس  هب  شوگ  دنکن و  ّربدـت  اهنآ  رد  دورن و  یهلا  تایآ 
نایم هب  نخس  تلفغ »  » هژاو زا  هچرگ  هیآ  نیمتشه  رد  دنا . هدرک  تمذم  ناشتلفغ  رطاخ  هب  ار  راکاطخ  دارفا  هک  میا  هدید  رایسب  ور ، نیمه 
تلفغ راتفرگ  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رـصع  ناکرـشم  هرابرد  هیآ ، نیا  دـناسر . یم  ار  تلفغ »  » موهفم نآ  ياوتحم  یلو  هدـماین ;

یم قرغ  كرـش  بـالجنم  رد  یلک  هب  هاـگ  دـندروآ و  یم  يور  دـیحوت  هب  دـندش و  یم  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  هاـگ  دـندوب و  يدـیدش 
ایرد رکیپ  هوک  جاوما  كانتـشحو و  ياه  بادرگ  دیدش و  ياه  نافوط  اب  و   ) دنوش یم  راوس  یتشک  رب  هک  یماگنه  : » دیامرف یم  دنتـشگ ،

هب دهد و  یم  تاجن  ار  اهنآ  ادخ  هک  یماگنه  اما  دنراپـس ;) یم  یـشومارف  هب  ار  اهتب  و   ) دنناوخ یم  صالخا  اب  ار  ادخ  ( دـندرگ یم  وربور 
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(1 «.) َنوُکِرُْشی ْمُه  اَذِا  ّرَْبلا  َیِلا  ْمُهاََّجن  اَمَّلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُخم  َهّللاُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اَذِاَف  دنوش ; یم  كرـشم  زاب  دناسر ، یم  یکـشخ 
نیا یهورگ  دزاس . یم  نشور  انیب و  ار  لقع  مشچ  دـنز و  یم  رانک  ار  يربخ  یب  و  تلفغ »  » ياـه هدرپ  كاـنرطخ ، ثداوح  ناـفوط  يرآ !

نایاپ زا  دعب  اما  دنرادیب ، تاظحل  نامه  رد  اهنت  يرتشیب ، هورگ  یلو  دنزادرپ ; یم  شیوخ  ياهاطخ  حالصا  هب  هدرمـش و  منتغم  ار  يرادیب 
.65 توبکنع ، یقرواپ 1 - دـندرگ . یم  زاب  قباس  هار  نامه  هب  هدـش و  هدیـشک  اـهنآ  بلق  لـقع و  رب  تلفغ »  » ياـه هدرپ  هراـبود  هثداـح ،
ات دندرب  یم  دوخ  اب  ار  اهتب  زا  یضعب  ایرد ، رفس  ماگنه  هب  برع  ناکرشم  : » دنا هدرک  لقن  هیآ  نیا  لیذ  رد  نارسفم  زا  یـضعب   342 هحفص
ار اهنآ  یتشک  هک  دـندید  یم  ار  ایرد  رکیپ  هوک  جاوما  دـندش و  یم  وربور  رطخ  اب  هک  یماگنه  اـما  دـشاب ; اـهنآ  هدـنهد  تاـجن  ظـفاح و 
هب هیآ ، نیمهن  رد  ( 1 «.) دـش یم  دـنلب  هّللا » ای  هّللا  ای   » هب اهنآ  يادـص  دـنتخیر و  یم  ایرد  هب  ار  اهتب  دـنک ، یم  اج  هباج  یهاک ، رپ  نوچمه 

و  ) دوش نادرگ  يور  ادـخ  دای  زا  سک  ره  :» دـیامرف یم  تسا ـ  قداص  دارفا  ماوقا و  همه  هرابرد  هک  یمومع ـ  یلک و  مکح  کـی  تروص 
َُهل َوُـهَف  ًاناطیَـش  َُهل  ُضِّیَُقن  ِنمحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو  دـشاب ; نیرق  وا  اـب  هراوـمه  اـت  میتـسرف  یم  وا  غارـس  هـب  ار  ناطیـش  ددرگ ،) لـفاغ 
یم ناگتشرف  اب  ینیشنمه  ببس  ۀِکئالَملا »... ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماَقَتـسا  َُّمث  ُهّللا  اَنُّبَر  اُولاَق  َنیذَّلا  ّنِا   » ياضتقم هب  ادخ  هب  هجوت  يرآ ! ( 2 «.) ٌنیرَق

ره هب  دـنوش و  یم  راوس  وا  هدرگرب  هک  ینیطایـش  دزاس . یم  ناسنا  نیرق  ار  نیطایـش  وا ، داـی  زا  يربخ  یب  و  تلفغ »  » هک نآ  لاـح  ددرگ ;
هک تسا  ینعم  نیا  هب  عقاو  رد  دشاب ،» وا  نیرق  ات  میتسرف  یم  وا  غارس  هب  ار  یناطیش  ام  : » دیامرف یم  هک  نیا  دنرب . یم  دنتساوخ ، هک  یهار 

یتازاجم نیا  رگید ، ریبعت  هب  دراد و  لابند  هب  ار  يرثا  نینچ  ناـمحر ، دـنوادخ  زا  ینادرگ  يور  رد  يربخ  یب  و  تلفغ » ، » ینعی وا ; لـمع 
ندـش رون  مک  فیعـض و  ینعم  هب  رـشن ) نزورب  « ) وشع  » هدام زا  شعی »  » هک نیا  هب  هجوت  اب  دوش . یم  دارفا  نیا  ریگنماد  اـیند  رد  هک  تسا 
لوـسر تسین . ضارعا  یهجوـت و  یب  و  تـلفغ »  » زج يزیچ  نآ ، موـهفم  هـک  هداـتفا  نآ  رب  يا  هدرپ  ییوـگ  هـک  ناـنچ  نآ  تـسا ; مـشچ 

ُهَْدنِع ُهَحَّبَق  ِّالا  ًانَـسَح  يرَی  الَف  ۀَنَِـسب ، ِِهتوَم  َْلبَق  ًاناطیَـش  َُهل  َضِّیق  ًاّرَـش  ْدبَِعب  ُهّللا  َداَرَأ  اَذِا  : » دنا هدومرف  یثیدح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ
( ادـخ زا  يربخ  یب  و  تلفغ »  » رطاخ هب   ) ار يا  هدـنب  ّرـش  دـنوادخ  هک  یماگنه  ِِهب ; ُلَمْعَی  یّتَح  ُهَنَّسَح  ِّالا  ًاحِیبَق  يرَی  َو ال  ِِهب ، ُلَمْعَی  یَّتَح ال 

راک چـیه  هاگ  نآ  دزاس ) یم  نوگرگد  وا  رظن  رد  ار  زیچ  همه  هک   ) دتـسرف یم  وا  غارـس  وا  گرم  زا  لبق  لاس  کی  ار  یناطیـش  دـهاوخب ،
نیا رگم  دنیب ، یمن  ار  يدب  راک  چیه  ودزاس  یم  اهر  ار  نآ  دنک و  یم  هولج  تشز  شرظن ، رد  راک  نآ  هک  نیا  رگم  دـنیب ، یمن  ار  یبوخ 

.36 فرخز ، - 2 هحفص 493 . دلج 6 ، نایبلا ، حور  یقرواپ 1 - ( 1 «.) دهد یم  ماجنا  ار  نآ  دـنک و  یم  هولج  ابیز  شرظن ، رد  راک  نآ  هک 
درد غیرد و  میهد : یم  نایاپ  تسا ، هدش  لقن  هیآ  نیمه  لیذ  هک  نایبلا  حور  ریسفت  زا  یبسانم  رعش  اب  ار  هیآ  نیا  هرابرد  ثحب   343 هحفص

هـشیپ افج  سفن  روج  کلم ز  کشر  میا و  هدوب  کلف  هاگراب  هب  میا  هدش  نیـشنمه  وید  اب  هلماعم  نیا  زا  میا و  هدـش  نیرق  دـب  سفن  اب  هک 
ار اهنآ  ناطیش ، ياه  هسوسو  جاوما  رـصتخم ، یتلفغ  رطاخ  هب  هاگره  هک  تسا  یناراگزیهرپ  زا  نخـس  هیآ ، نیمهد  رد  میا  هدش  نینچ  نیا 

یم انیب  ناشمـشچ  دور و  یم  رانک  اه  هدرپ  دنیـشن و  یم  ورف  نافوط  هاگ  نآ  دـنرد . یم  ادـخ ، دای  اـب  ار  تلفغ »  » ياـه هدرپ  دـنک ، هطاـحا 
یم انیب  دنتفا و  یم  ادخ )  ) دای هب  دنوش ، ناطیـش  ياه  هسوسو  راتفرگ  هک  یماگنه  ناراگزیهرپ  : » دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  دـنوادخ  دوش ;
بلق مشچ  ادـخ ، دای  هک  دـهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  ( 2 «.) َنوُرِـصبُم مُهاذِاَف  اوُرَّکَذـَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاَط  ْمُهَّسَم  اَذِا  اْوَقَّتا  َنیذَّلا  ّنِا  دـندرگ ;

فاوط ینعم  هب  فئاط » . » دزاس یم  راومه  ناسنا  لد  رد  نیطایـش  ذوفن  يارب  ار  هار  وا ، دای  زا  تلفغ »  » هک یلاح  رد  دنک ; یم  انیب  ار  ناسنا 
رداص ناطیـش  هیحان  زا  هک  تسا  ییاه  هسوسو  نامه  دنا ـ  هتفگ  گرزب  نارـسفم  زا  یعمج  هک  هنوگ  نامه  نآ ـ  زا  روظنم  تسا و  هدننک 
ذوفن نیا  هک  دزاس  لدبم  يا  هناختب  هب  ار  نآ  دنک و  ادـیپ  لد  هبعک  رد  ذوفن  يارب  یهار  ات  دـنک  یم  فاوط  بلق  فارطا  ییوگ  ودوش  یم 

رود بلق  زا  تاروطخ  اه و  هسوسو  نآ  دـتفیب ، ادـخ  دای  هب  ناسنا  هک  نیا  ضحم  هب  اریز ، تسادـخ ; دای  زا  ناسنا  تلفغ » لاح «  رد  اـهنت 
344 هحفص . 201 فارعا ، - 2 هحفـص 369 . دـلج 8 ، ناـیبلا ، حور  یقرواــپ 1 - ددرگ . یم  یّلجتم  نآ  رب  قـح  تـمحر  روـن  دوـش و  یم 
هک یماگنه  اما  دـنرب ; یم  رـس  هب  تلفغ »  » يربخ و یب  ملاع  رد  رمع  نایاپ  ات  هک  تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  ینـالفاغ  زا  هیآ ، نیمهدزاـی 

بارطضا تشحو و  رد   ) دنرگنب مشچ  هب  ار  دوخ  لامعا  راثآ  دنریگ و  رارق  توم  تارکس  رد  دوش و  هتخاون  اهنآ  تروص  هب  لجا »  » یلیس
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رد اهنآ  عضو  هب  هراشا  سپس  دیدرک .» یم  رارف  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  :» دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  هاگ  نآ  دنور ) یم  ورف  يدیدش 
هک  ) دنتـسه زین  یناهاوگ ) ای   ) هاوگ دوش و  یم  رـشحم  دراو  دنار ، یم  شیپ  هب  ار  يو  یـسک  هک  یلاح  رد  ناسنا ، ره  هک  دـنک  یم  تمایق 

نانچ نآ  دریگ ; یم  ارف  ار  وا  ياپاترـس  يدیدش  بارطـضا  تلاح  نیا  رد  دننک ; وگزاب  ار  وا  لامعا  یهلا ، لدـع  هاگداد  رد  ات  دـنا  هدامآ 
مـشچ زا  ار  هدرپ  ام  يدوب و  لفاغ  عوضوم  نیا  زا  وت  دوش  یم  هتفگ  : » دوش یم  باطخ  وا  هب  لاح  نیا  رد  دنک .) یم  یهت  بلاق  ییوگ  هک 

ياه هدرپ  تسا و  هدـش  انیب  وت  مشچ  طقف  هدادـن ، خر  يا  هزات  هثداح  عقاو  رد  «. ) تسا هدـش  اـنیب  ـالماک  تمـشچ  زورما  میدز و  راـنک  وت 
َموَیلا َكُرَـصَبَف  َکَئاَطِغ  َکـْنَع  اَنْفَـشَکَف  اَذَـه  ْنِم  ۀَْـلفَغ  ِیف  َْتنُک  ْدََـقل  ینیب ;) یم  تسه ، هک  ناـنچ  نآ  ار ، قیاـقح  هتفر و  راـنک  تلفغ » »

رد شلامعا  هاوگ  ناونع  هب  يرگید  دنار و  یم  یهلا  لدع  هاگداد  هب  ار  وا  یکی  دنهارمه ، ناسنا  اب  تمایق  رد  هک  يرومأم  ود  ( 1 «.) ٌدیِدَح
کچوک و لامعا  مامت  دـندوب و  وا  هارمه  ًامئاد  ایند  رد  هک  دنتـسه  ییاه  هتـشرف  نامه  ود  نیا  الامتحا  دوش . یم  هارمه  وا  اب  یهلا  هاگداد 

اهنآ دـنرب ، یم  یهلا  لدـع  هاگداد  هب  دـنراد ، هارمه  هک  يا  هدـنورپ  اب  هتفرگ و  ار  نامرجم  تسد  زین  تمایق  رد  دنتـشون ، یم  ار  وا  گرزب 
تمایق رد  یلو  دندوب ; شهارمه  هتـسویپ  هک  یلاح  رد  دنتـشادن ; نامیا  اهنآ  هب  الـصا  دندید و  یمن  ار  یهلا  هتـشرف  ود  نیا  ایند  رد  زگره 

نـیمهدزاود و رد   345 هحفص . 22 ق ، یقرواـپ 1 - دـننیب . یم  ار  ناـنآ  دوش ، یم  اـنیب  اـهنآ  مشچ  دور و  یم  راـنک  تلفغ  ياـه  هدرپ  هک 
، ناسرتب ترـسح  زور  زا  ار  اهنآ  : » دـیامرف یم  هودـنا  ترـسح و  رپ  زور  نآ  رد  نـالفاغ ، لاـح  حرـش  تماـیق و  زور  نوماریپ  هیآ ، نیرخآ 
َو ۀَْلفَغ  ِیف  ْمُه  َو  ُْرمَالا  َیُِضق  ذِا  ِةَرْسَْحلا  َمْوَی  مُهرِْذنأ  َو  دنروآ ; یمن  نامیا  دنتلفغ و  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  هتفای ، نایاپ  زیچ  همه  هک  يزور 

لامعا همه  هدـش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ناربخ  یب  نالفاغ و  اریز ، تسا ; ةرـسحلا  موی  تمایق  زور  ياهمان  زا  یکی  ( 1 «.) َنُونِمُْؤی مُه ال 
یهاوگ رتکاندرد ، همه  زا  رگید و  يوس  زا  لامعا ، رب  هاوگ  ناگتـشرف  وس ، کی  زا  اهنآ  تایانج  هدـنورپ  لامعا و  همان  دـننیب . یم  ار  دوخ 

یم یلوتـسم  ناشدوجو  ياپ  ات  رـس  رب  ار  ینامیـشپ  تمادـن و  شتآ  ناشلامعا ، هب  تبـسن  ناـشنت  تسوپ  یتح  ندـب ، ياـضعا  کـت  کـت 
نکمم ریغ  ناربج  يارب  ایند  هب  تشگزاب  هدش و  هتـسب  اه  هدـنورپ  نوچ  دـنرادن ، شیپ  رد  نتخاس  نتخوس و  زج  یهار  نانآ  اما  دـنادرگ ;
شنزرس تمالم و  ار  اهنآ  یهلا  ناگتشرف  هک  یماگنه  ًاصوصخم  دریگ  یم  ارف  ار  اهنآ  دوجو  مامت  هودنا ، ترـسح و  تهج ، نیا  زا  تسا .

; تسین خزرب  ملاع  یتح  تمایق و  هب  طوبرم  اه  تلفغ  نیا  هک  تسا  نشور  تسامش .» تلفغ  هجیتن  همه  اهنیا  : » دنیوگ یم  اهنآ  هب  هدرک و 
هک دـنیب  یم  ار  ناهج  قیاقح  یخزرب ، مشچ  اب  ناسنا  هتفر و  رانک  اه  هدرپ  ایند ، زا  لاـقتنا  گرم و  هناتـسآ  رد  نتفرگ  رارق  ضحم  هب  اریز ،

َءآـج اذِا  یَّتَح  : » تسا هدـمآ  نونمؤم  هروس  و 100  هیآ 99  رد  هک  روـط  ناـمه  دـنام ، یمن  یقاـب  تـلفغ »  » زا يزیچ  رگید  ماـگنه  نآ  رد 
اهنآ ;  ) َنُوثَْعُبی ِموَی  َیِلا  ٌخَزَْرب  ِمِِهئآرَو  ْنِم  َو  اَُهِلئاَق  َوُه  ٌۀَِـملَک  اَهَّنِا  َّالَک  ُتْکََرت  اَـمِیف  ًاـِحلاَص  ُلَـمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا  ِّبَر  َلاَـق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ 
دیاش ات  دـینادرگزاب  ارم  نمراگدرورپ ! دـیوگ : یم  دـسر ، ارف  اهنآ  زا  یکی  گرم  هک  ینامز  ات  ( دـنهد یم  همادا  دوخ  طلغ  هار  هب  نانچمه 
نابز هب  وا  هک  تسا  ینخـس  نیا  تسین ! نینچ  دنیوگ ): یم  وا  هب  مهد . ماجنا  یحلاص  لمع  ما ، هدومن  یهاتوک  و   ) ما هدرک  كرت  ار  هچنآ 

یقرواپ 1- دـنوش .» یم  هتخیگنارب  هک  يزور  ات  تسا  یخزرب  ناشرـس  تشپ  و  تسا ) قباس  دـننام  شلامعا  ددرگزاـب  رگا  و  ، ) دـیوگ یم 
لیاسم و  ادخ » دای   » زا يربخ  یب  و  تلفغ »  » هلیـسو هب  هک  يرطخ  تفرگ : هجیتن  ناوت  یم  نینچ  الاب  تایآ  زا  هجیتن   346 هحفص . 39 میرم ،

ار ام  تداعـس  ناکرا  همه  تلفغ » . » مینک یم  روصت  ًابلاغ  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دوش ، یم  ناسنا  تداعـس  هّجوتم  یگدـنز ، زاس  تشونرس 
. دهد یم  دابرب  ار  دادادخ  ياهدادعتسا  تاناکما و  مامت  دنازوس و  یم  ار  یگدنز  نمرخ  نازوس ، شتآ  دننام  دزاس و  یم  ناریو 

یمالسا رابخا  رد  تلفغ » »

نآ رابگرم  رابنایز و  راثآ  و  تلفغ »  » ءوس بقاوع  نوماریپ  يا  هدـنهد  ناکت  تایاور  مالـسا ، ییاور  عباـنم  رد  وش ! رادـیب  تلفغ  باوخ  زا 
جارعم هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هک  یماگنه  1 ـ  میا : هدروآ  لیذ  رد  ار  اهنآ  زا  ینیچلگ  ترثک ، رطاخ  هب  هک  تسا  هدـش  دراو 

يا کَلَه ; داَو  ٍّيَِاب  ِیلَابُا  یِّنَع ال  َلَفَغ  ْنَم  ًادـَبَا  ْلَفْغَتال  َْتنَا  ُدَـمْحَا  اَی  : » هک نیا  هلمج  زا  دـش ، وا  هب  دـنوادخ  يوس  زا  ییاه  باطخ  تفر ،
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(1 .«) منک یمن  انتعا  دوش ، یم  دوبان  كاله و  هار  مادک  رد  وا  هک  نیا  هب  تبـسن  نم  دوش ، لفاغ  نم  زا  سکره  وشم ; لفاغ  زگره  دـمحا !
هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما  2 ـ  تسا . يدوبان  تکاله و  دـنوادخ ، زا  تلفغ »  » تبقاع هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  نایب  نیا 

همشچرس اریز  (; 2 «) تسا ناسنا  نانمـشد  نیرتگرزب  زا  تلفغ  ءاَدـْعالا ; ُّرَـضَا  ُۀَْـلفَْغلَا  : » دـنیامرف یم  ینعمرپ  هاتوک و  یترابع  رد  مالـسلا )
تلفغ ِراَوَبلا ; َنِم  ِینُْدت  َو  َرارَتْغِالا  ُبِسْکَت  ُۀَْلفَغلَا  : » دنا هدومرف  يرگید  ثیدـح  رد  ترـضح  نآ  3 ـ  تسا . یصاعم  ناهانگ و  زا  يرایـسب 

دلج 1، توریب ، رکفلاراد  پاچ  بولقلا ، داشرا  یقرواپ 1 - ( 1 «.) دزاس یم  مهارف  ار  وا  تکاله  تامدـقم  و  دوش ، یم  ناسنا  رورغ  ببس 
ُلالَـض ُۀَْلفَْغلَا  : » تسا هدـش  لقن  ترـضح  نامه  زا  زاب  347 4 ـ  هحفص هحفص 128 . دلج 1 ، مکحلاررغ ، یسراف  حرـش  - 2 هحفص 214 .

هشیدنا رکفت و  یهارمگ ، زا  تاجن  هار  اهنت  اریز  (; 2 «) تساه تسوحن  هحولرس  راکفا و  یهارمگ  هیام  تلفغ  ِسوُحُّنلا ; ُناَْونُع  َو  ِسوُفُّنلا 
ُۀَْلفَْغلا ِْهیَلَع  ْتَبَلَغ  ْنَِمل  ٌلـْیَو  : » تسا هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  5 ـ  دشاب . یم  نآ  تخـسرس  نمـشد  تلفغ »  » یلو تسا ;

(3 «.) دوشن نآ  هدامآ  دراپسب و  یشومارف  هب  ار  ترخآ  رفس  هجیتن  دنک و  هبلغ  وا  رب  تلفغ »  » هک یسک  رب  ياو ! ْدِعَتْسَی ; َمل  َو  َۀَلْحَّرلا  َیِـسَنَف 
سپ تسه ،) هک   ) تسا مالـسا  نمـشد  ناطیـش ، رگا  اَذاَِمل ; ُۀَْـلفَْغلاَف  ًاّوُدَـع  ُناطیَّشلا  َناَک  ْنِا  :» دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  6 ـ 
ياـه هسوـسو  زا  تلفغ »  » هاـگ تماـیق و  زور  زا  تلفغ »  » هاـگ ادـخ و  زا  تلفغ »  » هاـگ هتـشذگ ، ثیداـحا  رد  ( 4 (.»؟ تسیچ يارب  تـلفغ 
ُهُرُمُع َنوُکَی  ْنَا  ۀَْلفَغ  ِيذ  ِّلُک  یَلَع  ًةَرْـسَح  اََهل  اَیَف  :» دنیامرف یم  یثیدـح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  ـ  7 تسا . هدـش  حرطم  ناطیش ،

(5 «) دـناشک یتخبدـب  هب  ار  وا  شراـگزور  تسوا و  هیلع  یتـجح  شرمع ، هک  یلفاـغ  رب  ياو ! يا  ِةَْوقَّشلا ; َیِلا  ُهُماَّیَا  ُهَیِّدَُؤت  ْنَا  َو  ًۀَّجُح  ِْهیَلَع 
هک تسا  ّتیّمها  ياراد  يردق  هب  هلئـسم  نیا  8 ـ  تسا . رمع  لوط  رد  فیاظو ، ماجنا  كرت  زا  « تلفغ ، » ثیدـح نیا  رد  تلفغ »  » زا روظنم 

نایب رد  هغالبلا  جهن  هبطخ 108  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ; هدـش  هدرمـش  تلفغ »  » ياهدرد نامرد  ایبنا ، تثعب  ياـه  فدـه  زا  یکی  یتح 
ار دوخ  ياهوراد  هک  تسا  یبیبط  وا  ِةَْریَْحلا ; َنِطاَوَم  َو  ِۀَْلفَْغلا  َعِضاَوَم  ِِهئاَوَِدب  ٌعِّبَتَتُم  : » تسا هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  فاصوا 

راثآ دروم  رد  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  9 ـ  ( 6 «.) ددرگ یم  شنارامیب  لابند  هب  هتخاس و  هداـمآ  تلفغ »  » دراوم ناـمرد  يارب 
هک دوش  یم  نآ  زا  عنام  رورغ ، تلفغ و  باجح  ِةَّرَغلا ; َو  ِۀَْـلفَْغلا  َنِم  ٌباَجِح  ِهَظِعْوَْملا  َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  : » تسا هدـش  لقن  نینچ  تلفغ  راـبنایز 

هحفص دلج 1 ، كردم ، نامه  - 2 هحفص 295 . دلج 7 ، مکحلاررغ ، یسراف  حرـش  یقرواپ 1 - ( 1 «.) دنک رثا  امـش  رد  اهزردنا  ظعاوم و 
، هغالبلا جهن  - 6 هبطخ 64 و 7 . هغالبلا ، جهن  -5 هحفص 190 . دلج 75 ، راونالاراحب ، - 4 هحفص 227 . دلج 6 ، كردم ، نامه  - 3 . 369

روبع يا  هیرق  رانک  زا  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  « ) میرم نب  یـسیع   » تالاح رد  یمالـسا  تایاور  رد  348 10 ـ  هحفص و 5 . هبطخ 108 
ییالب نینچ  هک  دوب  هنوگچ  امش  لامعا  دومن : لاؤس  وا  زا  درک و  هدنز  ار  اهنآ  زا  یکی  دندوب . هدش  دوبان  یهلا  بضغ  هب  یگمه  هک  درک 

ریما 11 ـ  ( 2 «.) بعل وـهل و  اـب  هتخیمآ  تلفغ  زارد و  يوزرآ  مک ، سرت  اـیند ، تبحم  تب ، شتـسرپ  تفگ : خـساپ  رد  تفرگ . ار  ناـتنماد 
رد تفرـشیپ  ای   ) اهتلود تفرـشیپ  لیالد  زا  ِۀَْلفَْغلا ; ُۀَِّلق  َِۀلوُّدلا  ِِلئالَد  ْنِم  : » دـنا هدومرف  تلفغ  یعامتجا  هبنج  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم

12 دراد . لابند  هب  یمیظع  هعیاض  یعامتجا ، روما  رد  یهّجوت  یب  و  تلفغ » ! » يرآ ( 3 «.) تسا تلفغ  یمک  يونعم ) يدام و  یگدنز  روما 
یم هتخاس و  بطاـخم  شیوخ  ياـسر  ناـیب  اـب  ار  مدرم  هک  میهد  یم  ناـیاپ  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤمریما ماـما  زا  یثیدـح  اـب  ار  ثحب  نیا   ـ

ماقم و تردـق و  لام و   ) یتسم زا  هدنونـش ! يا  َِکتَلَجَع ; ْنِم  ْرِـصَتْخا  َو  َِکتَْلفَغ ، ْنِم  ْظِْقیَتْسا  َو  َِکتَرْکَـس  ْنِم  ُعِماَّسلا  اَـهُّیَا  ِقَِّتا  : » دـنیامرف
، ناسنا یتخبدب  لماع  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نایقتم  يالوم  نایب  قبط  ( 4 «.) هاکب یگدزباتـش  زا  وش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  زیهرپب و  تمعن )

شناگدنونش ات  دهد  یم  رادشه  هاتوک ، نایب  نیا  رد  زین  ماما  اهراک و  رد  یگدزباتش  اه و  تیعقاو  زا  تلفغ  توهش ، یتسم  تسا : زیچ  هس 
رابنایز راثآ  زا  مدرم  رتشیب  هچرگ  هجیتن  دـندرگ . تاجن  لها  دـنوش و  تخبـشوخ  ات  دـنزیهرپب  رما  هس  نیا  زا  تیعمج ) ره  هورگ و  ره  زا  )

دنداد رادشه  نوگانوگ  ياهریبعت  فلتخم و  ياهترابع  اب  دندید ، یم  ار  نآ  زا  لصاح  هعجاف  هک  ام  گرزب  نایاوشیپ  اما  دنلفاغ ; تلفغ » »
دلج 7، مکحلاررغ ، یسراف  حرـش  یقرواپ 1 - دـندرک . دزـشوگ  ار  عوضوم  ّتیّمها  دـش ، نایب  هتـشذگ  ياه  ترابع  رد  هک  هنوگ  نامه  و 
هحفص 296. دلج 7 ، كردم ، نامه  - 4 هحفص 296 . دلج 7 ، مکحلاررغ ، یسراف  حرـش  - 3 لفغ . هدام  راحبلا ، ۀنیفـس  - 2 هحفص 296 .
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« تلفغ  » ادـخ و زا  تلفغ »  » لماش ینعی ، دراد ; يا  هدرتسگ  عیـسو و  موهفم  تلفغ »  » هک تسا  مزال  زین  عوضوم  نیا  يروآدای   349 هحفص
هب هک  يروما  ماـمت  زا  تلفغ » ، » یلک ناـیب  کـی  رد  دوش و  یم  وا  ياـه  هسوسو  ناطیـش و  زا  تلفغ »  » اـیند و يرادـیاپان  داـعملا و  موی  زا 

. دراد طابترا  ناسنا  تداعس  اب  یعون 

تلفغ هرابرد  یمهم  تاکن 

هراشا

غارـس هب  قالخا  ياملع  ارچ  یلو  دوش ; یم  بوسحم  هلیذر  تافـص  ءزج  دراد و  هداعلا  قوف  ریثأت  ناسنا  تشونرـس  رد  تفـص  نیا  هچرگ 
دوجو یلیاسم  ثحب ، نیا  رد  لاحره  هب  تسا . هدوب  هاتوک  رـصتخم و  رایـسب  دـنا ، هتفگ  رگا  ای  دـنا و  هتفگن  نآ  هرابرد  نخـس  هتفرن و  نآ 

: دریگ رارق  یسررب  دروم  هناگادج  مادک  ره  دیاب  هک  دراد 

تلفغ لماوع  1 ـ 

تخانـش مدـع  تسا . یهاگآان  لهج و  نآ ، لماع  نیتسخن  هک  دراد  يدایز  ياـه  همـشچرس  يربخ  یب  و  تلفغ »  » یناداـن لـهج و  فلا ـ 
ناطیش ياه  هسوسو  زا  يربخ  یب  ایند ، تورث  ماقم و  لام و  يرابتعا  یب  هب  تبسن  یهاگآان  تمایق ، هلئسم  هب  یهّجوت  یب  راگدرورپ ، ماقم 

َْمل َماَّیَالا  َفَرَع  ْنَم  َّنِا  : » دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  ماما  تسا . تلفغ  لماوع  نیرتمهم  زا  ناتفص ، ناطیـش  و 
! يرآ (. 1 «) دوش یمن  لفاغ  ترخآ  رفـس  يارب  یگدامآ  زا  دـنادب  ار  ایند ) يرابتعا  یب  و   ) راگزور عضو  هک  یـسک  ِداَدِْعتْـسِالا ; َنَع  لَفْغَی 
، همکحلا نازیم  یقرواپ 1 - تسا . نآ  موش  بقاوع  رد  ندـش  راتفرگ  و  تلفغ »  » بادرگ رد  نداـتفا  ببـس  روما ، نیا  زا  کـیره  هب  لـهج 
« تلفغ  » زا یـشان  هاگ  و  تلفغ »  » لـماوع زا  رگید  یکی  رورغ  ینیبدوخ  رورغ و  350 ب ـ  هحفص ۀلفغلا .) باب  ، ) ثیدح 15189 دلج 3 ،
درادـنپ و یم  نادواج  ار  اهنیا  همه  هاـگ  دـلاب و  یم  دوخ  ياـهزایتما  هب  دـنیب و  یم  ار  دوخ  ياـه  يزوریپ  اـهنت  رورغم  ناـسنا  اریز ، تسا ;

دارفا خـیرات  لوـط  رد  دـش . دـهاوخ  وا  تسکـش  يارب  يرثؤـم  لـماع  تلفغ »  » نیا ددرگ . یم  اـه  تیعقاو  زا  وا  تلفغ »  » ببـس رما ، نیمه 
تابرـض ور  نیا  زا  دـننک ، تمواقم  نانمـشد  ربارب  رد  دنتـسناوتن  هدـش و  راتفرگ  تلفغ »  » ماد رد  رورغ ، رثا  رب  هک  دـنا  هدـش  هدـید  يدایز 

نآ زا  يادـج  يزیچ  عقاو  رد  اـما  دراد ، يداـیز  تهابـش  رورغ  اـب  هک   ) تمعن یتسم  تمعن  یتسم  ج ـ  دروآرد . ياـپ  زا  ار  اـهنآ  نمـشد ،
دنوش و یم  تسم  ییوگ  دندید ، تمعن  زان و  رد  ار  دوخ  تیفرظ  مک  دارفا  هک  یماگنه  دـنکفا . یم  تلفغ  بادرگ  رد  ار  ناسنا  زین  ( تسا
ات دبای  یم  همادا  نانچمه  تلفغ  يربخ و  یب  نیا  درب و  یم  ورف  تسا ، هتفرگ  ار  وا  فارطا  هک  ییاه  تیعقاو  زا  تلفغ »  » رد ار  اهنآ  یتسم 
ْنَع َلَفَغ  ْنَم  : » دنا هدومرف  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  هک  هنوگ  نامه  دنک ، شرادیب  دوش و  هتخاون  وا  تروص  رد  لجا  یلیس  ماجنارس 
نب یلع  داجـس ، ماـما  ( 1 «.) درک دـهاوخ  رادـیب  ار  وا  گرم  دوش ، لـفاغ  راـگزور  ثداوـح  زا  هک  یـسک  ُماَـمَْحلا ; ُهَضَْقیَا  ِماَّیَـالا  ِثِداَوَـح 

یِْـسنَی َو  ِلَمَْعلا  ِنَع  یِْطُبی  َو  ُطِّبَُثی  اَّمِم  ِْکلُْملا  َةَّزِع  َو  ِعَبَّشلا ، َرْکَـس  َو  ِۀَْـلیَْملا  َْرتَف  َو  ِۀَـنْطَْبلا  َةَوْسَق  َّنِا  : » دـنا هدومرف  زین  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا
، يروخرپ یتسرپ و  مکش  زا  لصاح  یلدگنس  ِباَرَّشلا ; ِرْکُس  نِم  ٌْلبَخ  ِِهب  اَینُّدلا  ِّبُِحب  یلَْتبُْملا  َّناََک  یّتَح  ِلَجَالا  ِباَِرْتِقا  ِنَع  یِْهُلی  َو  َرْکِّذلا 

یم یـشومارف  هب  ار  ادخ  دای  دراد و  یم  زاب  لمع  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يروما  زا  ّتیمکاح ، رورغ  يریـس و  یتسم  و  ایند ) هب   ) لیم یتسس 
حرش یقرواپ 1 - ( 1 «.) تسا بارـش  تسم  ایند ، ّبح  راتفرگ  ییوگ  هک  اجنآ  ات  دـنک  یم  لفاغ  لجا ، ندـش  کیدزن  رکف  زا  ار  وا  درپس و 

گرزب ياه  تمعن  زا  هچرگ  تمالـس  تیفاـع و  ینامـسج  تمالـس  تیفاـع و  351 د ـ  هحفص هحفص 296 . دلج 7 ، مکحلاررغ ، یـسراف 
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تیفاـع و هاـگ  هگ  هک  تسا  نآ  یهلا  هّیفخ  فاـطلا  زا  یکی  لـیلد  نیمه  هب  تسا ، تـلفغ  لـماوع  زا  یکی  صوـصخ  هـب  یلو  تسادـخ ;
ار اه  تیعقاو  دور و  رانک  وا  ياه  مشچ  ربارب  زا  تلفغ »  » ياه هدرپ  ات  دزاس  یم  التبم  جنر  درد و  هب  ار  وا  دریگ و  یم  ناسنا  زا  ار  تمالس 

هللا یلـص  ) ادخ لوسر  تانایب  زا  یکی  رد  تهج  نیمه  هب  دنک . ادیپ  اهنآ  ربارب  رد  بسانم  لمعلا  سکع  يارب  یگدامآ  دنیبب و  لد  مشچ  اب 
عقوم رد  : » دـندومرف شتدایع  ماـگنه  هب  یـسراف  ناملـس  هب  باـطخ  هک  تسا  هدـمآ  يراـمیب  تاـکرب  دـیاوف و  رد  یثیدـح  رد  هلآو ) هیلع 
تلفغ ياه  هدرپ   ) یتفا و یم  ادـخ  دای  هب  وت  ٌباَجَتْـسُم ; ِهِیف  َكُؤاَعُد  َو  رْکِذـِب  ِهّللا  َنِم  َتنَا  هلمج : زا  دوش ، یم  تبیـصن  ییاهتمعن  يرامیب 

زارد و ياهوزرآ  تلفغ »  » لماوع زا  رگید  یکی  زارد  ياهوزرآ  ه ـ ـ ( 2 «.) دـسر یم  تباجا  هب  وت  ياعد  تهج ) نیمه  هب  دور و  یم  رانک 
هبطخ رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  دزاس . یم  لفاغ  روما  ریاس  زا  هتخاـس و  لوغـشم  ار  ناـسنا  رکف  ماـمت  اریز  تسا ; ینتفاـین  تسد 

يا دینادب  َةَرْـسَْحلا ; ُثِرُوی  َو  ِۀَْلفَْغلا  یَلَع  ُّثِحَی  َو  َدْعَْولا  ُبِّذَُکی  َو  َلْقَْعلا  ُبَهْذَی  َلَمَالا  َّنِا  ِهّللاَداَبِع  اوُمَلْعا  َو  :» دنیامرف یم  جابید  هب  فورعم 
دـنک و یم  بیغرت  تـلفغ  رب  ار  ناـسنا  درامـش و  یم  غورد  ار  تماـیق  هدـعو  درب و  یم  ار  ناـسنا  لـقع  زارد ، ياـهوزرآ  ادـخ ! ناگدـنب 

یف مالـسلا ) هیلع   ) همالک نمو  ( » مالـسلا هیلع   ) داجـس ماما  تاـملک  لوقعلا ، فحت  یقرواپ 1 - ( 3 «.) دروآ یم  راب  هب  ترـسح  ماـجنارس ،
هحفص دلج 74 ، راونالاراحب ، - 3 هحفص 60 . دلج 74 ، راونالاراحب ، - 2 همجرت . اب  هیمالـسا  هیملع  تاراـشتنا  عبط  هحفص 311 ، دهزلا ،»
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تلفغ موش  بقاوع  2 ـ 

یتسین انف و  بالیس  هب  ار  ناسنا  زیچ  همه  هانگ ، ءوس  راثآ  هنامز و  يرهم  یب  ناسنا و  تشونرس  ازج و  زور  ادخ و  زا  يربخ  یب  و  تلفغ » »
زا تسا  هدـش  نآ  هب  ییانعمرپ  تاراشا  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تانایب  رد  هک  ددرگ  یم  يریذـپان  ناربج  ياه  تراسخ  ثعاب  هدرپس و 

حور تفاطل  مهم  لماع  اریز ، تسا  یهلا  فراعم  زا  يرود  تلفغ و  هجیتن  بلق  تواسق  یلدگنـس و  بلق  تواسق  هیام  تلفغ  فلا : هلمج :
تروص هب  وا  بلق  دوش ، عطق  لد  نیمزرـس  زا  یهلا  رکذ  تمحر  ناراب  شزیر  هک  یماـگنه  تسادـخ . داـی  قح ، ربارب  رد  بلق  فاـطعنا  و 

َو َكاَِّیا  : » دـنا هدومرف  ( مالـسلا هیلع   ) رقاب ماما  هک  هنوگ  نامه  تسا . كانتـشحو  خالگنـس  زا  رپ  هک  دـیآ  یم  رد  ینازوس  کشخ و  نابایب 
; دناریم یم  ار  ناسنا  بلق  تلفغ  بلق  گرم  تلفغ و  ب ـ  ( 1 «.) تسا یلدگنس  هیام  هک  زیهرپب  تلفغ  زا  ِْبلَْقلا ; ٌةَواَسَق  ُنوُکَت  اَهیِفَف  َۀَْلفَْغلا 

نینچ رد  دنک . یمن  نآ  رد  يریثأت  اهزردنا  ظعاوم و  رگید  هک  يا  هنوگ  هب  دـسر ، یم  ارف  بلق  گرم  یلدگنـس ، تواسق و  زا  سپ  ینعی ،
ْنَم : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  دنام . یمن  یقاب  وا  تداعس  يارب  يدیما  دوش و  یم  هتسب  وا  يور  هب  تشگزاب  هار  یتلاح ،

: تسا هدمآ  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 2 «.) دریم یم  شبلق  دوش ، هریچ  وا  رب  تلفغ  هک  یـسک  ُُهْبلَق ; َتاَـم  ُۀَْـلفَْغلا  ِهیَلَع  ْتَبَلَغ 
یقرواـپ 1- ( 3 «.) تسا رورغ  تـلفغ و  زا  یباـجح  زردـنا ، هظعوـم و  امـش و  ناـیم  ِةَّرِْغلا ; َو  ِۀَْـلفَْغلا  َنـِم  ٌباَـجِح  ِۀَـظِعْوَْملا  َنـَْیب  َو  ْمُـکَْنَیب  »
هحفـص 268. دـلج 3 ، كردـم ، نامه  - 3 هحفـص 293 . دـلج 5 ، مکحلا ، ررغ  یـسراف  حرـش  - 2 هحفـص 164 . دـلج 75 ، راونالاراحب ،

یم رتمک  حلاص  لامعا  غارـس  هب  ربخ  یب  لفاغ و  دارفا  دوش . یم  ناسنا  لامعا  داسف  بجوم  تلفغ »  » لامعا داسف  تلفغ و  353 ج ـ  هحفص
. دنهد ماجنا  ادخ  يارب  ازجا ، طیارـش و  مامت  عماج  بلق و  روضح  اب  صلاخ  لامعا  هک  دهد  یمن  هزاجا  تلفغ »  » رگید دنورب  رگا  دـنور و 

رورغ تلفغ و  زا  َلاَمْعَالا ; ُدِـسُْفت  َۀَْـلفَْغلا  َّنِاَف  ِۀَـلْهُْملِاب  َراَِرتْغِِالا  َو  َۀَْـلفَْغلا  َو  َكاَِّیا  : » دـنا هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  ور ، نیا  زا 
هک دراد  دوـجو  ثیدـح  نیا  ریـسفت  رد  زین  لاـمتحا  نیا  ( 1 «.) دـنک یم  دـساف  ار  یمدآ  لاـمعا  تلفغ  اریز ، زیهرپـب  یهلا  تلهم  زا  یـشان 
ـ  د لامعا . طبح  بجوم  هانگ  تسا و  هانگ  بجوم  تلفغ  اریز ، تسا ; هدـنیآ  ياه  تلفغ  رطاـخ  هب  ناـسنا  هتـشذگ  لاـمعا  داـسف  روظنم ،

ماقم نیا  هب  لوصو  اریز  دریگ ; یم  ناسنا  زا  ار  وا  برق  طاـسب  رد  نداـهن  ماـگ  راـگدرورپ و  ياـقل  یگداـمآ  تلفغ ، یهلا  برق  تلفغ و 
همالع موحرم  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  ياـه  تاـجانم  زا  یکی  رد  تسین . ریذـپ  ناـکما  یهاـگآ  تفرعم و  هیاـس  رد  زج  ـالاو ،
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ِینَتْهَّبَن ْدَـقَف  َِکئاَِقِلل  ِداَدِْعتْـسِالا  ِنَع  ُۀَْـلفَْغلا  ِیْنتَمانَأ  ْنِا  یِهِلا  : » تسا هدومن  هراشا  عوضوم  نیا  هب  تسا  هدرک  لقن  راونالاراحب  رد  یـسلجم 
تیاهتمعن مرک  تخانـش  هتفرگ ; نم  زا  ار  وت  ياقل  دادعتـسا  هدرب و  ورف  باوخ  هب  ارم  تلفغ  رگا  نم ! راگدرورپ  َکـِئالآ ; ِمرَِکب  ُۀَـفَْرعَْملا 

یسلجم همّالع  موحرم  هتفگ  قبط  هک  تسا  هینابعش »  » فورعم تاجانم  زا  یـشخب  هلمج ، نیا  تسا .» هتخاس  رادیب  تلفغ  باوخ  نیا  زا  ارم 
یم زاـین  زار و  ادـخ  اـب  نآ ، اـب  نابعـش  هاـم  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) موـصعم ناـماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تـسا  یتاـجانم  هرـس ) سدـق  )
ـ ـ ه  354 هحفص . 99 هحفص 96 ـ  دـلج 91 ، راونالا ، راحب  - 2 هحفص 312 . دلج 2 ، مکحلاررغ ، یـسراف  حرـش  یقرواپ 1 - ( 2 .) دندرک
یم ربخ  یب  يونعم ) يدام و  زا  معا   ) وا حـلاصم  زا  ار  ناسنا  اریز ، تسا ; ترخآ  ایند و  رد  تکاله  ببـس  تلفغ  ناسنا  تکاله  تلفغ و 

نیمه هب  داد . دـهاوخ  دابرب  ار  شیوخ  ياهدادعتـسا  هدرک و  عیاض  ار  تاناکما  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  اهتـصرف  يربخ ، یب  نیا  اب  دزاـس و 
وا تکاله  دوش ، ینالوط  شتلفغ  هک  یسک  ُْهیَکَلَه ; ْتَلَّجَعَت  ُُهتَْلفَغ  َْتلاَط  ْنَم  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  یثیدح  رد  تهج ،

(1 «.) دسر یم  ارف  تعرس  هب 

تلفغ ياه  هناشن  3 ـ 

ات تسا  مزال  سپ  هن ؟ ای  دـننالفاغ  فص  رد  ًاعقاو  ایآ  هک  دوش  عقاو  دـیدرت  کش و  دروم  مدرم ، زا  يرایـسب  يارب  هلئـسم  نیا  تسا  نکمم 
هناشن مئالع و  هب  دیاب  اذل  دنشاب ; نالفاغ »  » فص رد  ادابم  ات  دنیامزایب  ار  دوخ  هلحرم  ره  رد  هّللا ، یلا  لیبس  ناکلاس  ادخ و  هار  ناگدنیوپ 
يارب یناوارف  ياه  هناشن  میـالع و  یمالـسا ، تاـیاور  رد  هناتخبـشوخ  میوشن . راـتفرگ  نآ  ماد  رد  هتـساوخان  اـت  مینک  هجوت  تلفغ »  » ياـه
خـساپ رد  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  زا  یحورـشم  ثیدـح  رد  1 ـ  مینک : یم  هراـشا  هنومن  دـنچ  هب  هک  تسا  هدـش  رکذ  نـالفاغ 

، درک لاؤس  شترضح  زا  نالفاغ  مئالع  زا  نوعمش  هک  یماگنه  تسا ، هدمآ  دوخ ـ  نامز  فورعم  نایحیسم  زا  یکی  يوال ـ » نب  نوعمـش  »
نتسب و   ) ییانیبان تسا : زیچ  راهچ  لفاغ  ياه  هناشن  ْناَیْسِّنلا ; َو  وْهَّللا  َو  وْهَّسلا  َو  یمَْعلَا  ٌۀََعبْرَاَف  ِِلفاَغلا  ُۀَمالَع  اَّمَا  : » دندومرف باوج  رد  ناشیا 

تشونرس هب  هجوت  مدع  تاوهش و  هب  یمگردرس  يراکـشومارف و  راتفرگ  هک  يا  هنوگ  هب   ) نایـسن وهل و  وهـس و  و  قیاقح ) يور  رب  مشچ 
ره مدـنزرف  دـیوگ : یم  هک  اجنآ  دوش  یم  هدـید  شدـنزرف  هب  میکح  نامقل  ياهزردـنا  رد  نومـضم  نیمه  ( 2 «.) دوش یم  شیوخ  هدـنیآ 

، مکحلاررغ یساف  حرش  یقرواپ 1- ( 1 «.) نایـسن وهل و  وهـس و  دراد : هناشن  هس  لفاغ  و  ... دوش یم  هتخانـش  نآ  اب  هک  دراد  يا  هناشن  يزیچ 
شومارف ینعم  هب  نایسن  هک  تسا  نیا  رد  نایسن  وهـس و  توافت   » 355 هحفص هحفص 122 . دلج 1 ، راونالا ، راحب  هحفص 272 2 - دلج 5 ،

هناشن زا  رگید  یکی  2 ـ  دنک . هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  يروما  هب  هجوت  مدع  ینعم  هب  وهس  یلو  تسناد ، یم  البق  هک  تسا  يزیچ  ندرک 
ُۀَْلفَْغلَا : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  تسا . تدابع  سلاجم  زا  يرود  نادـسفم و  نادـساف و  اـب  ینیـشنمه  تلفغ »  » ياـه

ياه هناـشن  رگید  زا  3 ـ  ( 2 «.) ییامن تعاطا  دـسفم  زا  ینک و  كرت  ار  دجـسم  هک  تسا  نآ  تلفغ  َدِـسْفُْملا ; َُکتَعاَط  َودَجْـسَْملا  َکُکََرت 
تـسا نکمم  هک  دننک  یمن  رکف  ناتـسربق  زا  روبع  ماگنه  الثم ، تسا ; هدننک  رادـیب  هدـنهد و  رادـشه  لماوع  هب  ییانتعا  یب  تلفغ »  » مهم

مه ار  وا  هک  دننک  یم  شومارف  دـننک ، تکرـش  نایانـشآ  ناتـسود و  زا  یکی  هزانج  عییـشت  رد  رگا  ای  دـشاب ; اج  نیمه  ناشهاگیاج  ادرف ،
رد مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد  دـننک . یم  تکرـش  وا  دوبدای  مسارم  رد  هدرک و  عییـشت  نارگید  يزور 

نیا دندش و  تحاران  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح دندینـش ، ار  یـسک  هدنخ  دنلب  يادص  ناهگان  دـندوب ، هدومن  تکرـش  ینمؤم  هزانج  عییـشت 
ِتاَومالا َنِم  يََرن  يذَّلا  َّنَأَک  َو  َبَجَو  اَنِریَغ  یَلَع  اَهیف  َّقَْحلا  َّنَأَک  َو  َِبتُک  اَنِریَغ  یَلَع  اَهیف  َتْوَملا  َّنَأَک  : » دـندومرف ناـیب  ار  هناـمیکح  راـتفگ 

ار یناگدرم  نیا )  ) ییوگ و  تسا ، هدش  بجاو  نارگید  رب  اهنت )  ) قح هدش و  رّرقم  ام  ریغ  يارب  گرم  ییوگ  َنوُعِجاَر ; اَْنَیِلا  لِیلَق  اَّمَع  ٌْرفَس 
اَّنَأَـک مُهَثاَُرت  ُلُـکَْأن  َو  مُهَثاَدْـجَا  ْمُُهئِّوَُبن  : » دـندوزفا سپـس  دـندرگ .» یم  زاـب  اـم  يوـس  هب  يدوز  هب  دنتـسه ، نارفاـسم  لـثم )  ) مینیب یم  هک 
یکی 4 ـ  ( 3 «.) میراد نادواج  رمع  اهنآ ، زا  دـعب  ییوگ  میروخ ، یم  ار  ناشثاریم  میراذـگ و  یم  ناشربق  رد  ار  اـهنآ  اـم  ْمُهَدـَْعب  َنوُدَّلَُخم 
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رد اـی  درادـن ; يدوس  چـیه  وا  ترخآ  يارب  هک  دـنک  فرـص  يروما  رد  ار  دوـخ  رمع  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تلفغ »  » ياـه هناـشن  زا  رگید 
اب هیمالسا  هیملع  تاراشتنا  عبط  هحفص 138 . قودص ، لاصخ  یقرواپ 1 - ترخآ . رد  هن  دراد و  ایند  رد  يدوس  هن  هک  دنک  فرص  يروما 

نانمؤم ریما   356 هحفص تمکح 122  راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 3 هحفص 115 . دلج 75 ، راونالاراحب . - 2 يرهف . دمحا  دیس  همجرت 
يزیچ رد  ار  دوخ  رمع  هک  سب  نیمه  ناسنا ، تلفغ  يارب  ِهیْجُنیال ; اَم  یف  ُهَرْمُع  َعیُِـضی  ْنَا  ًۀَْلفَغ  ِلُجَّْرلِاب  یفَک  : » دنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  )

َفِرْصَی نَأ  ًۀَْلفَغ  ِءْرَْملِاب  یفَک  : » تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نامه  زا  يرگید  ریبعت  رد  و  ( 1 «.) دنک عیاض  تسین ، وا  تاجن  هیام  هک 
(2 «.) دنک فرص  تسین ، وا  هب  طوبرم  هک  يزیچ  رد  ار  دوخ  رمع  هک  سب  نیمه  ناسنا ، تلفغ »  » يارب ِهِینْعَی ; اَم ال  ِیف  ُهَتَّمِه 

تلفغ ندودز  ياه  هار  4 ـ 

: هک نیا  تسخن  درک . هدافتسا  ثحابم  نیا  رب  مکاح  یّلک  لوصا  زا  دیاب  نآ  نامرد  يارب  تسا و  یقالخا  كانرطخ  ياهیرامیب  زا  تلفغ » »
هّجوت دروم  دش ، رکذ  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  ًاصوصخم  هتشذگ ، ياه  ثحب  رد  هک  ار  هچنآ  میشیدنیب و  تلفغ »  » ياهدمایپ بقاوع و  هب 

ای رّدخم  داوم  هب  دایتعا  كرت  يارب  الثم ، دراد ; يرادـیب  و  هظقی »  » هب تشگزاب  و  تلفغ »  » راثآ ندودز  رد  ییازـس  هب  ریثأت  هک  میهد ، رارق 
ياهدنویپ مسج و  حور و  نآ ، رابگرم  راثآ  هداتفا و  هایس  زور  هب  نآ ، رطاخ  هب  هک  مینک  یم  هراشا  یصاخشا  هب  نآ ، هب  التبا  زا  يریگولج 

نایالتبم ریغ  دنریگ و  شیپ  ار  تشگزاب  هار  دنوش و  رادـیب  نایالتبم ، ریاس  قیرط  نیا  زا  ات  تسا  هتخاس  دوبان  ار  ناشیعامتجا  یگداوناخ و 
نامرد دوشن ، عطق  يرامیب  کی  ياه  هشیر  ات  اریز  تفر ; اه  هشیر  غارس  هب  دیاب  نینچمه  دنوشن . راتفرگ  نآ  ماد  رد  دنـشاب و  شوه  هب  زین 

، هتشذگ بلاطم  رب  هوالع  تسین . رارکت  هب  زاین  هک  میدرک  رکذ  ًاحورـشم  ار  تلفغ »  » ياه هشیر  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد  درادن . ناکما  نآ 
دلج 4، مکحلاررغ ، حرـش  یقرواپ 1 - تسا : شخبرثا  دـیفم و  رایـسب  ناسنا  دوجو  زا  تلفغ »  » راـبنایز تارثا  ندودز  يارب  زین  لـیذ  روما 
، دنتربع هنیآ  هک  اه  نئادم  ناویا  درک . یـسررب  تقد  اب  ار  خـیرات  دـیاب  خـیرات  زا  تربع  357 1 ـ  هحفص كردم . نامه  - 2 هحفص 585 .
دـهد و یم  ربخ  اهنآ  تشونرـس  هنعارف و  زا  هک  رـصم  مارها  دـنیوگ و  یم  نخـس  ام  اب  ینابز  یب  نابز  اب  شیاـه  هناریو  هک  اهارـسک  خاـک 

هتـسکش مهرد  روبق  میریگب . تربع  سرد  مینک و  ندـید  ناینیـشیپ  هدـنام  یقاب  راثآ  زا  ناهج ، نیا  ياـج  ياـج  رد  دـیاب  هک  نیا  هصـالخ 
هن نتسشن و  ناوت  هن  دنراد و  نتفر  هار  تردق  هن  هک  میریگب  رظن  رد  ار  ینانزریپ  نادرمریپ و  ای  زورما و  كاخ  ناریـسا  زورید و  نادنمورین 

نینچ هب  ار  نانآ  راگزور  تشذـگ  اما  دـندوب ; طاـشن  اـب  دـنمورین و  ناوج و  يزور  اـهنیا  همه  هک  میروآ  داـی  هب  نتفگ و  نخـس  هلـصوح 
راگزور لّوحت  تاعوضوم و  نیا  هرابرد  هچ  ره  نیقی  هب  میراد  شیپ  رد  ار  هار  نیمه  مه ، ام  هک  مینادـب  تسا و  هتخاس  راـتفرگ  یتشونرس 

هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ماما  دـش . میهاوخ  تلفغ »  » راتفرگ رتمک  میـشیدنیب ، رتشیب  اـهتّزع  اـهتورث و  اهتردـق و  اـهتموکح و  ندـش  اـجباج  و 
رفـس يارب   ) یگداـمآ زا  دسانـشب ، ار  راـگزور  عـضو  هک  سک  نآ  ِدادِْعتْـسِالا ; ْنَع  لَـفْغَی  َْمل  َماَّیـالا  َفَرَع  ْنَم  َّنِا  : » دـنیامرف یم  مالـسلا )

ْنِم اَینُّدلا  ِرُّیَغَِتب  ظِعَّتَی  َْمل  ْنَم  ِساَّنلا  َلَفْغَا  : » دنا هدومرف  نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  يرگید  ثیدح  رد  ( 1 «.) دوش یمن  لفاغ  ترخآ )
رکذ ماود  رارمتسا و  2 ـ  ( 2 «.) دریگن دنپ  رگید ، لاح  هب  یلاح  زا  راگزور  لّوحت  رییغت و  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتلفاغ  لاح ; َیِلا  لاَح 

دشخب و یم  افـص  ار  حور  دنک ، یم  رادیب  ار  لد  ادخ  دای  اریز ، تسا ; رکذ  ماود  رارمتـسا و  تلفغ »  » راثآ ندودز  يارب  رگید  رثؤم  لماع 
نمـشد تسود و  صیخـشت  هب  رداـق  لـطاب و  ار  لـطاب  دـنیب و  یم  قح  ار  قح  ناـسنا ، نآ ، يوـترپ  رد  دزاـس و  یم  اـنیب  ار  تریـصب  مشچ 

هحفص 112. دـلج 74 ، راونالاراحب ، - 2 ثیدح 15189 . هحفص 2285 ، دـلج 3 ، هـمکحلا ، نازیم  یقرواـپ 1 - دوش . یم  دوخ  تداـعس 
یم هدودز  تلفغ  راثآ  ادخ ، دای  رارمتـسا  اب  ُۀَْـلفَْغلا ; ُباْجنَت  ِهّللاِرْکِذ  ِماَوَدـِب  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  اذـل   358 هحفص

ار بلق  ادـخ ، اب  تاجانم  زاین و  زار و  ياوتحم  هب  هّجوت  بلق و  روضح  اـب  رّرقم و  تقو  رد  زاـمن  يادا  بلق  روضح  اـب  زاـمن  3 ـ  ( 1 «.) دوش
لوغـشم دوخ  هب  نانچ  ار  ناسنا  یهاگ  هک  تسا  از  تلفغ  ایند ، یگدنز  تعیبط  دـیادز . یم  حور  هنیآ  زا  ار  تلفغ »  » راگنز هداد و  لقیص 
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نتفایزاب لامعا و  رد  يرگنزاب  يارب  یبوخ  رایـسب  تصرف  زامن  ار . شیوخ  نتـشیوخ  یتح ، دـنک ; یم  شومارف  ار  زیچ  همه  هک  دزاس  یم 
یَلَع َظَفاَح  نِمُْؤم  اَمُّیَا  :» دـنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ماـما  تسا . « تلفغ  » نمیرها لاـگنچ  زا  تاـجن  شیوخ و  نتـشیوخ 

ماجنا حیحـص  روط  هب  عقوم و  هب  ار  بجاو  ياهزامن  ینامیا ، اب  درف  ره  رگا ) ;) نیِلفاَْغلا َنِم  اَذَه  َْسیَلَف  اَِهتقَِول  اَهّالَـصَف  ِۀَضوُْرفَْملا  ِتاوَلَّصلا 
هب ناـسنا  هاـگ  ره  تسا . هشیدـنا  رکفت و  تلفغ »  » ناـمرد يریگـشیپ و  رگید  هار  هشیدـنا  رکفت و  4 ـ  ( 2 «.) دوب دهاوخن  نالفاغ  زا  دـهد ،
یم رود  شناج  حور و  زا  تلفغ »  » یناملظ جاوما  دشیدنیب ، نآ  ءوس  جـیاتن  دـب و  ياهراک  هب  نینچمه  نآ و  تبثم  راثآ  بوخ و  ياهراک 
َنِم َبَتُْکت  ـال  یَِکل  اَْـهلَمْعَت  َْمل  ْنِا  َو  ِۀَنَـسَْحلِاب  ِّمَه  رَذاـَبَا ! اَـی  :» دـندومرف رذوـبا  هب  باـطخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  يزور  دوـش .

هتـشون نـالفاغ  هرمز  رد  اـت  دوـشن  لـصاح  وـت  يارب  نآ  هب  لـمع  قـیفوت  دـنچ  ره  ریگب ، کـین  ياـهراک  هـب  میمـصت  رذوـبا  يا  َنِیِلفاَْـغلا ;
ثیدح 15188. دلج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 3 هحفص 270 . دلج 3 ، یفاک ، عورف  - 2 ثیدح 4269 . مکحلاررغ ، یقرواپ 1 - ( 3 «.) يوشن
; تسا رثؤـم  رایـسب  یمدآ  حور  هنیآ  زا  تلفغ »  » راـگنز ندودز  رد  هک  تسا  يراـکفا  هـلمج  زا  یگدـنز  ناـیاپ  گرم و  رکف   359 هحفص

نیرخآ یـسرب  اج  ره  هب  یـشاب و  هک  ره  دـنک : همزمز  دوخ  اب  ار  نآ  دـننام  ای  رعـش  نیا  ناگدرم ، هاگمارآ  زا  روبع  ماگنه  رگا  ًاـصوصخم 
یبلط نوزف  یهاوخدوخ و  یتـسرپاوه و  هک  ار  تلفغ »  » یلـصا ياـه  همـشچرس  يولج  نیقی  هب  هشیدـنا  رکف و  نیا  تسا  نیا  یتـسه  لزنم 

َّیَُنب َْيا  : » دـندومرف مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  شدـنزرف  هب  شیوخ  يایاصو  زا  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  دریگ . یم  تسا ،
زا يرایـسب  طیحم  رییغت  5 ـ  ( 1 «.) یکیرات تملظ و  تلفغ »  » دـشخب و یم  ّتینارون  رکفت ، مدـنزرف ! يا  ًۀَْـملُظ  ُۀَْـلفَْغلا  َو  ًارُون  ُثِرُوت  ُةَرْکِْفلا 

قرب و قرز و  رپ  ياه  هناـخ  بعل ، وهل و  تاـسلج  ناراـک ،) هدوهیب   ) نیلاّـطب نیلفاـغ و  سلاـجم  تساز . تلفغ  یعیبط  روط  هب  اـه  طـیحم 
. تسا هدـش  داسف  و  تلفغ »  » نوناک هب  لّدـبم  زورما ، يایند  رد  اهرهـش  زا  يرایـسب  یّتح  دـناشک ; یم  « تلفغ  » يوس هب  ار  ناـسنا  یفارـشا ،
رد تسا ; داسف  هب  هدولآ  ياهرهش  زا  ترجه  نکاما و  تاسلج و  هنوگ  نیا  رد  تکرش  كرت  تلفغ »  » لاگنچ زا  ییاهر  ياه  هار  زا  یکی 
رد ادخ  اب  تاجانم  ماگنه  هب  هزمحوبا ، ياعد  رد  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  تسا . لکـشم  رایـسب  « تلفغ  » وید زا  ییاهر  تروص ، نیا  ریغ 
هب دنم  هقالع  ارم  دیاش  ; ینَْتیَّلَخ مُهَْنَیب  َو  یْنیَبَف  َنِیلاَّطَبلا  َِسلاَجَم  ُِفلآ  ینَْتیَأَر  َکَّلََعل  َوا  :» دننک یم  ضرع  قیفوت ، بلـس  لماوع  زا  یکی  نایب 

ْرَذِْحا : » میهد یم  نایاپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا  یتخاس .» اهر  اهنآ  نایم  رد  ارم  يدید و  نیلفاغ  سلاجم 
ادـخ تعاطا  رب  يراکددـم  رای و  هک  ییاج  تنوشخ و  و  تلفغ »  » ياههاگلزنم زا  ِهّللا ; ِۀَـعاَط  یَلَع  ِناَوْعَالا  َۀَِّلق  َو  ِءاـفَْجلا  َو  ِۀَْـلفَْغلا  َلِزاَـنَم 

ثیدـح 15147. هـمکحلا  نازیم  ثیدح 2600 ـ  مکحلاررغ  -2 هحفـص 237 . دـلج 74 ، راونالا ، راـحب  یقرواـپ 1 - ( 2 «.) زیهرپب دیرادن ،
نیزاغآ لزانم  زا  یکی  ار  نآ  نافراع  زا  یـضعب  تسا . یهاگآدوخ  يانعم  هب  تلفغ ، لباقم  هطقن  هظقی »  » يرادـیب هظقی و  360 5 ـ  هحفص

، هتشذگ ياهرادرک  لامعا و  هب  هجوت  و  تلفغ »  » باوخ زا  يرادیب  یمالـسا ، نافراع  حالطـصا  رد  هظقی » . » دنا هدرک  رکذ  كولـس  ریس و 
نمض سفن » اب  هزرابم  ای  ربکا  داهج   » باتک رد  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  تسا . هدنیآ  رد  حیحـص  ياهیریگ  تهج  اهاطخ و  ناربج  يارب 

رـس هب  تلفغ »  » باوخ رد  دیهاوخ  یم  یک  ات  : » دنا هتـشون  نینچ  ناونع  نیا  لیذ  دنناد ; یم  سفن  بیذـهت  رد  لوا  ماگ  ار  هظقی »  » هک نیا 
رادیب زونه  امـش  دیوش . رادیب  تلفغ »  » باوخ زا  دـیزیهرپب ، روما  بقاوع  زا  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دیـشاب ، روهطوغ  یهابت  داسف و  رد  دـیرب و 

رد اه  لد  زاب و  اه  مشچ  دیرب ، یم  رـس  هب  باوخ  رد  امـش  یلو  تسا ، هظقی »  » كولـس رد  لوا  مدق  دیتشادنرب ، ار  لوا  مدق  زونه  دـیدشن ،
هب توافت  یب  رطاخ و  هدوسآ  روط  نیا  دـش ، یمن  هدز  گـنز  هایـس و  هاـنگ  رثا  رب  اـهبلق  دولآ و  باوخ  اـه  لد  رگا  تسا ، هتفر  ورف  باوخ 

ياهتیلؤسم فیلاکت و  هب  دیدرک ، یم  رکف  نآ  كانلوه  تابقع  يورخا و  روما  رد  يردـق  رگا  دـیداد ، یمن  همادا  تسردان  لاوقا  لامعا و 
وچمه دـناوخ  حول  زا  دوخ  سح  ساـکعنا  دـنامن  یناویح  مون  دـمآ  هظقی  ( 1 «.) دـیداد یم  ّتیّمها  رتـشیب  تسامـش ، شود  رب  هک  ینیگنس 

همشچرس زا  ای  یحو  عبنم  زا  روظنم ، نیمه  هب  یناوارف  تایاور  تایآ و  دومن  وا  سکع  رادیب  وا  دش  نوچ  دوبر  ار  وا  باوخ  هک  نآ  سح 
، ینعی تسا ; فده  نیمه  هب  ندیـسر  يارب  تراشب ، راذنا و  تایآ  مامت  ًاساسا  تسا . هدـش  رداص  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  بلق 
(. هر ) ینیمخ ماما  یقرواپ 1 - دـنا . هتفر  ورف  يربخ  یب  باوخ  رد  هک  تسا  یماوقا  دارفا و  نتخاس  رادـیب  و  تلفغ »  » راـثآ ندودز  شفدـه 
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هشیدنا ایآ  (; 1) نُولِقْعَتالَفَا  » دننام ییاه  هلمج  اب  دیجم  نآرق  ياهرادـشه   361 هحفص هحفـص 151 . سفن ، اب  هزرابم  ای  ربکا  داهج  باتک 
و دینک » یمن  هشیدنا  ایآ  َنوُرَکَفَتَت ; َالَفَا   » و دیوش » یمن  رکذتم  ایآ  (; 2  ) نوُرَّکَذَت الَفَأ   » و دیزادنا » یمن  راک  هب  ار  دوخ  لقع  دینک و  یمن 
، دنا هتفر  ورف  نیگنـس  باوخ  رد  هک  یناوریپ  هب  لد ، رادیب  ربهر  هک  تسا  ییاه  گناب  هلزنم  هب  همه  اهنیا ، دننام  و  نآرُقلا » اوُرَّبَدَـتَی  َمل  َوا  »
ار قح  رکذ  زا  ضارعا  دراد و  ادخ  رکذ  رب  دیکأت  هک  یتایآ  نینچمه  دـندرگ . دـصقم  يوس  هب  تکرح  هدامآ  دـنوش و  رادـیب  ات  دـنز  یم 
، ینعی وهل ; بابـسا  زا  ار  ناناملـسم  درمـش ، یم  ناهج  نآ  رد  ندـش  روشحم  انیبان  ناهج و  نیا  رد  کنـض » تشیعم   » ناسنا و یهابت  أشنم 
رد تسا . يرادیب  و  هظقی »  » تلاح ینعی ، دوصقم ; نیا  هب  ندیـسر  يارب  همه  دراد ، یم  رذحرب  دزاس ، لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  ناسنا  هک  هچنآ 
هک يا  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنمؤمریما  1 ـ  هلمج : زا  تسا ، هدـش  هراشا  هظقی »  » هلئـسم هب  هدرتسگ  روط  هب  زین  یمالـسا  تاـیاور 

َو ْمُکَتَّلِع  ِِهب  َحـیُِزِیل  الوُسَر  ْمُْکَیِلا  َلَسْرَا  َهّللا  َّنِا  ُساَّنلا  اَـهُّیَا  : » دـنیامرف یم  دراد ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  تثعب  فدـه  هب  هراـشا 
زا ار  امش  دزاس و  فرطرب  ار  امش  یعامتجا ) یقالخا و  یحور و   ) ياهیرامیب ات  داتسرف  امش  يوس  هب  يربمایپ  دنوادخ  ْمُکَتَْلفَغ ; اَِهب  َِظقُوی 

لقاّدح ای  دنا ; هدـش  ثوعبم  روظنم  نیمه  يارب  ایبنا ، مامت  هکلب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  اهنت  هن  ( 3 «.) دنک رادیب  تلفغ  باوخ 
هفوـک مدرم  يارب  هک  يا  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یبـتجم نـسح  ماـما  2 ـ  دـشاب . یم  هظقی »  » تلاح داجیا  اـهنآ ، یلـصا  فادـها  زا  یکی 

ِنَئل ِۀَمَظَْعلِاب ، يّدََرت  َو  َۀَمَـسَّنلا  َءََرب  َو  َۀَّبَْحلا  َقَلَخ  يذَّلاَوَف  ِۀَْملُّظلا ، ِفُشاَکَت  نِم  َو  ِۀَْـلفَْغلا  ِةَدـْقَر  ْنِم  اوُظَّقَیَت  ُساَّنلا  اَهُّیَا  : » دومرف نینچ  دـناوخ ،
َنِم َّنَقِّیَـض  َُال  َو  ًامَدَق  ًامَدَق  َفیَّسلا  َّندِهاجَُال  قاَِرْتِفا  َۀِّین  َو ال  قاِفن  ُبْوَش  اهِیف  نوُکَی  ال  ۀَِصلُخم ، تاِّین  َو  ۀَِیفاَص  بولُِقب  ٌۀَبْـصُع  مُْکنِم  َّیِلا  َماَق 

مکارت زا  دـیوش و  رادـیب  تلفغ »  » باوخ زا  مدرم ! يا  ُهّللا ; ُمُکَمِحَر  اوُمَّلَکَتَف  اهَِکبانَـس  ِْلیَْخلا  َنِمَو  اَهَفارطَا  ِحامِّرلا  َنِم  َو  اـهَِبناَوَج  ِفُویُّسلا 
هاگره هدیـشوپ ، تمظع  يادر  و  هدیرفآ ، ار  ناگدنب  هتفاکـش و  كاخ  ریز  رد  ار  هناد  هک  یـسک  هب  دـنگوس ! دـیزیهرپب . يربخ  یب  تملظ 

ارم و   ) دنزیخاپب دباین ، هار  نآ  رد  قارتفا  دصق  دشابن و  قافن  هب  یگدولآ  نآ  رد  هک  صلاخ  ياه  ّتین  كاپ و  ياه  لد  اب  امـش  زا  یهورگ 
هزینرس كون  مزاس و  یم  گنت  اهنآ  رب  ار  هصرع  دوخ ، ياهریشمش  تابرـض  اب  منک و  یم  داهج  ماگ  هب  ماگ  ریـشمش ، اب  نم  دننک ،) يرای 
نمـشد زا  و   ) دـنک ناتتمحر  ادـخ  دـییوگب ، نخـس  سپ  مزاس ; یم  هدوسرف  هار ، نیا  رد  ار  اهبـسا  مس  منک و  یم  دـنُک  ناشرکیپ  رب  ار  اـه 

راحب - 3 تسا . هدـش  رکذ  دروم  رد 7  زین  تراـبع  نیا  - 2 تسا . هدـش  رکذ  میرک  نآرق  رد  راب  ترابع 13  نیا  یقرواپ 1 - ( 1 («.) دیسرتن
نایفوک رب  تلفغ »  » باوخ هک  دنتشاد  نایب  یلاح  رد  ار  نخـس  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما   362 هحفص هحفص 296 . دلج 74 ، راونالا ،

3 دندرک . یمن  تباجا  اهنآ  دندومرف ، یم  هیواعم  رکشل  ماش و  نارگتراغ  اب  داهج  هب  توعد  ار  نانآ  هچ  ره  ترضح  نآ  دوب و  هدرک  هبلغ 
نینچ زامن ، ياهتلفغ  اهاطخ و  ناربج  نوماریپ  هتفرگ ، رارق  زین  ( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  دییأت  دروم  هک  ییاعد  لئاّسلا » حالف   » باتک رد   ـ

یلَـسَک َو  ًارُّکَذـَت  یتَْلفَغ  َو  ًاظُّقَیَت  يِوْهَـس  َو  ًانُّکَمَت  َو  ًاتُّبَثَت  یْنلِّجَع  َو  ًامامَت  اِهناَصُْقن  َناَکَم  ْلَـعْجا  َو  ِِهلآ  َو  دّـمَُحم  یَلَع  ِّلَـصَف  :» دراد یم  ناـیب 
ییاناوت مدـق و  تابث  نم  هب  يدوز  هب  امرف و  شلماک  هداد ، خر  نم  زاـمن  رد  یناـصقن  ره  تسرفب و  شلآ  دـمحم و  رب  دورد  سپ  ًاـطاشَن ;

ماما 4 ـ  ( 2 «.) امرف لّدبم  طاشن  هب  ار  متلاسک  يروآدای و  هب  ار  متلفغ »  » يرادـیب و هب  ارم  وهـس  و  منک ) ناربج  ار  اه  یتساک  ات   ) نک تیانع 
ایآ ٌۀَظْقَی ; َکِمَْون  ْنِم  َْسَیل  ْمَا  ٌلُوُلب  َکئاد  ْنِم  اَمَا  : » دنیامرف یم  درد  یب  ياه  ناسنا  هب  باطخ  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما

ِداَفَن َْلبَق  ِِهتَْلفَغ  ْنِم  ٌظِْقیَتْسُم  َالَا  : » دنیامرف یم  راوگرزب  نامه  يرگید ، ثیدح  رد  5 ـ  ( 3 «.) تسین يرادیب  ار  وت  باوخ  نامرد و  ار  وت  درد 
باوخ یعون  هب  تلفغ »  » تایاور نیا  مامت  رد  ( 4 (.»؟ شرمع نایاپ  تدم  زا  لبق  دوش ، رادیب  شتلفغ  باوخ  زا  هک  تسین  یسک  ایآ  ِِهتَّدُم ;

: دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  تسا . هدـش  هیبشت  يرایـشه  يرادـیب و  یعون  هب  رّکذـت »  » یتسم و هب  یهاگ  و 
یقرواپ 1- ( 1 «.) تسا رترود  بارـش  یتسم  زا  شیرایـشه  رورغ ، و  تلفغ »  » یتسم ِروُمُْخلا ; ِرْکُـس  ْنِم  ًۀَقاِفا  ُدَْـعبَا  ِرورُْغلا  َو  ِۀَْـلفَْغلا  ُرْکُـس  »
ثیدح 2752. مکحلاررغ ، 4 ـ هبطخ 223 . هغالبلا ، جـهن  - 3 هحفص 14 . دـلج 83 ، راونالا ، راحب  - 2 هحفص 67 . دلج 44 ، راونالاراحب ،

یم نایاپ  هدومرف ، هیبشت  ینارون  غارچ  هب  ار  هظقی »  » هک مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما ماما  زا  يرگید  ثیدـح  اـب  ار  ثحب  نیا  363 6 ـ  هحفص
(2 «.) دیزاس نشور  ار  بلق  شوگ و  مشچ و  يرادیب ، هظقی و  رون  اب  ِةَِدْئفَالا ; َو  ِعامْسَالا  َو  ِراَْصبَالا  یف  ۀَظْقَی  ِرُوِنب  اوُِحبْصَتْساَف  : » میهد
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تبثم لفاغت 

اه تیعقاو  ناسنا ، ینعی ، تسا ; هنوگ  نیمه  زین  روما  نیا  هب  تبسن  لفاغت » ، » تسا یتخبدب  هیام  یگدنز ، روما  رد  تلفغ »  » هک هنوگ  نامه 
رگید ییارـس  هب  و  دنرذگب ، نآ  زا  دیاب  هک  تسا  یهاگرذـگ  ناهج  نیا  تسا و  رادـیاپان  ایند  یگدـنز  هک  دـشاب  هتـشاد  رواب  دـنادب و  ار 

نیا رانک  زا  نانچ  لاح ، نیا  اب  یلو  تسین ; يدام  ياهتورث  اهتردـق و  هب  يرابتعا  چـیه  و  تسا ، يریذـپان  فّلخت  نوناـق  گرم  دنباتـشب و 
; تسا رتشیب  مه  تلفغ »  » زا شرابنایز  راثآ  هک  تسا  یفنم  لفاغت  نیا  دـنیب . یمن  دـناد و  یمن  يزیچ  چـیه  ییوگ  هک  درذـگ  یم  لـیاسم 

تیلوؤسم هک  دـنراذگ  یم  مدـق  ماد  نیا  رد  یهاگآ  اب  ناگدـننک » لفاغت   » اما دـنوش ; یم  راتفرگ  ثداوح  ماد  هب  هناهاگآان  نالفاغ ، اریز ،
هک دـنادب  ار  ییاـهزیچ  ناـسنا ، هک  تسا  نیا  نآ  میراد و  زین  تبثم  لـفاغت  تسا . رتدـیدش  نآ  هراـبرد  مدرم  شهوـکن  رتـشیب و  شا  یهلا 
یب یهاگآان و  هب  دراد ، بولطمان  بقاوع  شراهظا  هک  يا  هلئسم  هب  تبسن  ار  دوخ  يدرف  ینعی ، تسا ; هدیدنـسپ  ای  مزال  نآ  ندرک  ناهنپ 

هدیدنـسپ نآ  رد  لفاغت »  » هک يدراوم  هلمج  زا  دوش . نارگید  يوربآ  ظفح  ثعاب  اـت  درذـگب  نآ  راـنک  زا  يراوگرزب  اـب  دـنزب و  یعـالطا 
دارفا یهاـگ  یلو  دـننادن ; ار  نآ  مدرم  اـت  دراد  یعـس  اذـل  دراد ، یـشزغل  اـی  بیع  سک  ره  تسا . نارگید  بوـیع  نتخاـس  ناـهنپ  تـسا ،

فورعم و هب  رما  دراوم  رد  زج  هک  تسا  یشوپ  بیع  عون  کی  تقیقح  رد  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  لفاغت » . » دنوش یم  هاگآ  نآ  زا  دنمـشوه 
هبطخ هغالبلا ، جهن  -2 ثیدح 5651 . مکحلا ، ررغ  یقرواپ 1 - تسا . هدیدنسپ  رایسب  فیطل ، هنامرحم و  تروص  هب  مه  نآ  رکنم ، زا  یهن 
قطنم قبط  دـنوش و  یم  هاـنگ  هب  قیوشت  دارفا  دور ، داـب  رب  صاخـشا  تیثـیح  وربآ و  دوش و  يرد  هدرپ  يدراوم  رد  رگا   364 هحفص . 222

ناراـکهنگ ياـیح  هدرپ  رگا  رگید ، ناـیب  هب  درمـش و  یم  هاـنگ  يارب  يزّوجم  ار  ییاوسر  تسا » لهـس  اـیند  مغ  مناـهج ، ياوـسر  هک  نم  »
کی رد  تفرگ . ار  یعامتجا  موش  هدیدپ  نیا  يولج  ناوت  یمن  لفاغت »  » اب زج  اج  نیا  رد  سپ  دننز ; یم  يراک  ره  هب  تسد  دوش ، هدـیرد 

نیا زا  دیاب  ناریدم  هژیو  هب  تسا ، لفاغت »  » هلئـسم نیمه  هغدغد ، زا  یلاخ  مارآ و  یگدـنز  مهم  لوصا  زا  یکی  تفگ : ناوت  یم  یلک  نایب 
ره دنهد و  رادشه  راطخا و  دیاب  تسا  رادشه  راطخا و  هب  جایتحا  هک  اج  ره  ینعی ، دنریگب ; هرهب  ناشتالکـشم  زا  يرایـسب  لح  رد  هلئـسم 

، دننک فذح  دوخ  یگدنز  زا  ار  لفاغت »  » لصا ناریدم  رگا  نیقی  هب  دـنوش . دراو  قیرط  نیا  زا  دوش ، یم  لح  تالکـشم  لفاغت »  » اب هک  اج 
. دنا هدرک  دیکأت  هلئسم  نیا  هب  تبسن  لمع ، راتفگ و  رد  مالسا  گرزب  نایاوشیپ  لیلد ، نیمه  هب  دش . دنهاوخ  لیلد  یب  ياهرسدرد  راتفرگ 

یم ضارتعا  الثم ، دـش ; یم  هاگآان  دارفا  زا  یـضعب  يریگ  هدرخ  ثعاـب  دراوم  زا  یـضعب  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  لـفاغت » »
سک نالف  هک  دوش  هتفگ  رگا  دنریگ و  یم  رارق  نآ  نیا و  نانخس  ریثأت  تحت  عیرس  یلیخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  نیا  هب  دندرک 
نینچ هک  دنک  یم  دای  مسق  وا  هک  یماگنه  اما  دتـسرف ، یم  صخـش  نآ  غارـس  هب  دریذـپ و  یم  دـیوگ ، یم  نانچ  نینچ و  امـش  رـس  تشپ 

َنوُذُْؤی َنیذَّلا  ُمُْهنِم  َو  : » دنک یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  هبوت  هروس  هیآ 61  رد  زین  دیجم  نآرق  دریذپ . یم  زین  ار  وا  نخس  ما ، هتفگن  ار  يزیچ 
ربمایپ هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  زا  ... مُْکنِم ; اُونَمآ  َنیذَِّلل  ٌۀَـمْحَر  َو  َنینِمؤُمِلل  ُنِمُؤی  َو  ِهّللاـِب  ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ْریَخ  ُنُذُا  ْلـُق  ٌنُذُا  َوُه  َنُولوُقَی  َو  َِیبَّنلا 

هب نامیا  وا  تسامـش ، عفن  هب  وا  يرواب  شوخ  وگب : تسا ، يرواـب  شوخ  مدآ  وا  دـنیوگ : یم  دـنهد و  یم  رازآ  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
ربمایپ هک  تسا  مّلسم   365 هحفـص دنا .» هدروآ  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  يارب  تسا  تمحر  دنک و  یم  قیدـصت  ار  نانمؤم  دراد و  ادـخ 
هدوبن رواب  شوخ  شیدنا و  هداس  مدآ  دنفرتعم ، نآ  هب  نمشد  تسود و  هک  تیارد  تسایک و  شوه و  نآ  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا

. دش یم  بوسحم  نانمؤم  همه  يارب  تمحر  هیام  لفاغت »  » نیا دید . یم  لفاغت »  » ار دوخ  هفیظو  دراوم  زا  يرایسب  رد  هکلب  تسا ،

( مالسلا هیلع  ) نیموصعم نایب  رد  لفاغت 

هدش لقن  ( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  مه  و  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  مه  و  مالـسلا ) هیلع  ) داّجـس ماما  زا  مه  هک  یفورعم  ثیدـح  رد  1 ـ 
ملاس و یتسیزمه  تحلصم  ٌُلفاَغَت ; ُُهْثُلث  َو  ٌۀَنَِطف  ُهاْثُلث  لاَیْکِم  ُْالِم  ِرُشاَعَّتلا  َو  ِشُیاعَّتلا  ِلاح  ُحالَص  :» دنیامرف یم  نینچ  لفاغت »  » نوماریپ تسا ،
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رب دیکأت  نمـض  عقاو  رد  تیاور ، نیا  ( 1 «.) دـشاب لفاغت  نآ  موس  کی  يرایـشوه و  نآ  موسود  هک  تسا  يا  هنامیپ  رد  مدرم  اب  ترـشاعم 
یم مّوسود  ار  نآ  مهـس  دنک و  یم  تلفغ »  » كرت يرادیب و  يرایـشوه و  هب  دـیکأت  ادـتبا  دراد . یم  رذـح  رب  یفنم  لفاغت  زا  تبثم ، لفاغت 

ریخ و هک  هچنآ  بقارم  ّتقد ، لامک  اب  دـیاب  هکلب  دـنامب ; ربخ  یب  یگدـنز  مهم  لـئاسم  زا  دـیابن  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  دـناد و 
هب روتـسد  دریگ ، رارق  یهجوـت  یب  ییاـنتعا و  یب  دروـم  تسا  مزـال  هک  يروـما  هب  تبـسن  رگید  يوـس  زا  دـشاب . تسا ، نآ  رد  وا  حـالص 

دراد و یم  زاب  مهم  روما  رد  رّکفت  زا  ار  ناسنا  دنرادن ، ینادنچ  ّتیّمها  هک  یگدنز  یئزج  لیاسم  رد  تقد  رکف و  دننام  دهد ; یم  لفاغت » »
ناـنمؤم ریما  2 ـ  تسا . يا  هدیدنـسپ  راـک  دـنک ، یم  باـجیا  تحلـصم  هک  يدراوـم  رد  نارگید  یناـهنپ  بوـیع  ندرک  یفخم  نـینچمه 

« لفاغت ، » نامیرک ياهراک  نیرتشزرااب  زا  یکی  ُمَْلعَی ; اَّمَع  ُُهتَْلفَغ  ِمیرَْکلا  ِلامعَا  ِفَرْشَا  ْنِم  : » دنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
( مالسلا هیلع  ) راوگرزب ماما  نآ  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ  تسا .) مزال  نآ  رب  نتشاذگ  شوپرس  و  () 2 «) دنهاگآ نآ  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  زا 
، دـنکن روما  يرایـسب  زا  یـشوپ  مشچ  و  لفاغت »  » هک یـسک  ُُهتَْـشیِع ; ْتَصَّغَنَت  ِرُومُْالا  َنِم  رِیثَک  ْنَع  َّضُغَی  َو َال  ْلَـفاَغَتَی  َْمل  ْنَم  : » دـنیامرف یم 

ماما زا  هک  تسا  یثیدـح  نتم  دـمآ ، ـالاب  رد  هچنآ  . ) هحفـص 264 لوقعلا ، فحت  یقرواپ 1 - ( 1 «.) دش دـهاوخ  راوگان  وا  يارب  یگدـنز 
هرامـش 222. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جـهن  - 2 تسا .) هدـش  لقن  نآ  هیبش  زین  رگید  ماـما  ود  زا  تسا و  هدـش  لـقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص
اب ار  نارگید  یگدنز  تایئزج  ناسنا  رگا  تسین . دشاب ، عّقوت  فالخ  رب  هک  يروما  زا  یلاخ  اه  ناسنا  یگدـنز  تسا ، یهیدـب   366 هحفص

نیا دنوش . یم  هدنکارپ  وا  فارطا  زا  ناتـسود  خلت و  شیارب  یگدنز  دهد ، رارق  تساوخزاب  دروم  ار  اهنآ  دـنک و  ادـیپ  ّتقد  يواکجنک و 
َنِیثاََّحب اُونُوکَت  َالَْو  ... ِرُومُْالا َنِم  ِیِّنَّدلا  ِنَع  ُِلفاَغَّتلِاب  ْمُکَراَْدقَا  اُومِّظَع  َو  :» میهد یم  نایاپ  مالسلا ) هیلع  ) راوگرزب نامه  زا  یثیدح  اب  ار  ثحب 

الاب کچوک  تسپ و  روما  هب  تبسن  لفاغت »  » اب ار  دوخ  تلزنم  ردق و  ِءاَصِْقتْسِْالا ; ِنَع  یِماَعّتلِاب  اُومَّرَکَت  و  ... ْمُُکِبئاَع ُُرثْکَیَف  ْمُْکنَع ، َباَغ  اَّمَع 
تقد زا  نداهن  مهرب  مشچ  اب  و  ... دنوش یم  دایز  امش  نایوج  بیع  هک  دینکن  سسجت  تسا  ناهنپ  هدیـشوپ و  هک  يروما  زا  هدایز  و  دیرب ...

نشور لفاغت »  » دراوم یبوخ  هب  رگید ، ثیداحا  زا  یـضعب  ثیدح و  نیا  زا  ( 2 «.) دینک تباث  ار  دوخ  يراوگرزب  تایئزج ، رد  دـح  زا  شیب 
هک تسا  ّتیّمها  مک  یئزج و  روما  هب  طوبرم  هکلب  تسین ، یگدـنز  زاس  تشونرـس  مهم و  روما  هب  طوبرم  هک  دـهد  یم  ناشن  دوش و  یم 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  ، » اریز درادن ; هدنزاس  داقتنا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  یتافانم  لفاغت »  » نیاربانب دراد . دوجو  یگدنز  رد 

تـشونرس رد  هک  تسا  يروما  هب  طوبرم  هدنزاس  داقتنا  تسا و  نوریب  لفاغت »  » هدودحم زا  هک  تسا  تامرحم  تابجاو و  هب  طوبرم  رکنم »
نآ رد  تحلـصم  هک  تسا  یبویع  ای  شزرا و  مک  یئزج و  روما  هب  طوبرم  لفاغت »  » هک یلاح  رد  دراد ، يا  هظحالم  لباق  رثا  هعماـج  درف و 

367 هحفص هحفص 64 . دلج 75 ، راونالاراحب ، - 2 ثیدح 9149 . مکحلاررغ ، یقرواپ 1 - دنامب . هدرپ  رد  هک  تسا 

كاسما لخب و  .17

هراشا

دنناوت یم  هک  يا  هنوگ  هب  تساهنآ ، زاین  زا  شیب  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هتـشاذگ ، اه  ناـسنا  راـیتخا  رد  راـگدرورپ  هک  یبهاوم  اـهتمعن و 
نیا زا  لخب »  » هلیذر تفـص  رطاخ  هب  یهورگ  یلو  دسرب ; ناشدوخ  یگدـنز  هب  ینایز  هک  نآ  نودـب  دـننک ، میهـس  نآ  رد  زین  ار  نارگید 

رب کمن  نامورحم ، هب  تردق  تورث و  شیامن  اب  زین  هاگ  دننک . یمن  میهـس  يدادادخ  بهاوم  نیا  رد  ار  سک  چیه  هدـیزرو و  عانتما  راک 
دوخ  » و یبلطراصحنا »  » اب تفـص  نیا  هاگ  دنرب . یم  مه  تّذـل  شیوخ  یناسنا  ریغ  تشز و  راک  نیا  زا  ییوگ  هدیـشاپ و  ناشبلق  تاحارج 

تواخس اج  همه  میزادنیب ، شنیرفآ  ناهج  هب  یهاگن  رگا  دنک . یم  ربارب  دنچ  ار  نآ  یتشز  هدش و  هتخیمآ  زین  زآ » صرح و   » و ینیب » رترب 
نآ دنک و  یم  ترارح  رون و  هب  لیدبت  ار  شدوجو  زا  یشخب  دزوس و  یم  مئاد  دیشروخ  مینک . یم  هدهاشم  ار  شـشخب  لذب و  قافنا و  و 
لد رد  هک  یبهاوم  عاونا  اب  نیمز  دـشخب . یم  یگدـنز  تاقولخم ، همه  هب  دوخ  يامرگ  رون و  اب  دـناسر و  یم  یـسمش  هموظنم  ماـمت  هب  ار 
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ار ناسنا  هنادنمتواخـس  هداهن و  رـشب  رایتخا  رد  ناگیار  ار  همه  ینیمزریز ، ياـه  بآ  اـهب و  نارگ  نداـعم  اـت  هتفرگ  ییاذـغ  داوم  زا  دراد ،
ار شیوخ  تواخـس  ات  دـنا  هدوشگ  اه  ناسنا  يوس  ار  دوخ  دنمتواخـس  ياه  تسد  مادـک  ره  زین  ناهج  تادوجوم  ریاس  دـهد . یم  يراـی 

هاگتـسد بلق ، تسامرف . مکح  هلئـسم  نیمه  زین  ناسنا  کی  دوجو  ینعی ، ریغـص ; ملاـع  رد  ریبک  ملاـع  رب  هوـالع   368 هحفص دنهد . ناشن 
« لخب ، » ندب ءازجا  ریاس  هب  تمدخ  رد  زگره  دـننک و  یمن  راک  ناشدوخ  يارب  اهنت  مادـک  چـیه  اپ  تسد و  شوگ ، مشچ ، هدـعم ، سفنت ،
« تواخس  » اج همه  هک  یناهج  رد  دننک . یم  میسقت  ندب  ياهلولس  مامت  دوخ و  نایم  رد  هنادنمتواخـس  دنراد  هک  ار  هچنآ  هکلب  دنزرویمن ،

نیا يور  دـناشک ؟ یمن  گرم  داسف و  هب  ار  وا  یتسه  ملاع  اب  یگنهامهان  ایآ  دراد ؟ دوجو  لیخب  ناسنا  يارب  ییاـج  اـیآ  تساـمرف ، مکح 
دوج و  » اهنآ رد  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یمالسا  تایاور  تایآ و  رد  هدرتسگ  روط  هب  تواخس »  » شیاتس حدم و  و  لخب »  » شهوکن لصا ،

نیا اب  تسا . هدـش  یفرعم  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم نایاوشیپ  ياه  یگژیو  زا  یکی  یهلا و  یلعف  تافـص  نیرتزراب  زا  یکی  ناونع  هب  ءاـخس »
. میهد یم  رارق  یسررب  دروم  نآرق  تایآ  زا  یـشخب  رد  ار  تواخـس »  » و لخب »  » هدرتسگ باتزاب  میدرگ و  یم  زاب  ینآرق  تایآ  هب  هراشا ،

َهّللا َّنِا  ْحَْرفَت  ُهُمْوَق ال  َُهل  َلاَق  ذِا  ِةَّوُْقلا  ِیلُْوا  ِۀَبْـصُْعلِاب  ُءُونََتل  ُهَِحتافَم  َّنِا  اَم  ِزُونُْکلا  َنِم  ُهاَْنیَتآ  َو  ْمِْهیَلَع  یَغَبَف  یـسُوم  ِموَق  ْنِم  َناَک  َنوُراَق  ّنِا  1 ـ 
یف َداسَفلا  ِْغبَت  َو ال  َکَیِلا  ُهّللا  َنَسْحَا  اَمَک  ْنِسْحَا  َو  اَینُّدـلا  َنِم  َکَبیِـصَن  َْسنَتال  َو  َةَرِخآلا  َراّدـلا  ُهّللا  َكاَتأ  اَـمِیف  ِغَْتبا  َو  َنیِحِرَفلا *  ُّبُِحیـال 

* َنیِحبْصُم اَهَّنُمِرْصََیل  اوُمَْسقَا  ذِا  ِۀَّنَْجلا  َباَحْصَا  انْوََلب  امَک  مُهاَنْوََلب  ّانِا  2 ـ  ( 77 ات  76 تایآ ، صصق هروس  . ) َنیدِسفُملا ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِا  ِضْرَالا 
َهّللا َدَـهاَع  ْنَم  مُْهنِم  َو  3 ـ  ( 20 ات  17 تایآ ، ملق هروس   ) ِمیرَّصلاَک ْتَحَبْـصَاَف  َنوُِمئاَن *  مُه  َو  َکِّبَر  ْنِم  ٌِفئاَط  اَهیَلَع  َفاَـطَف  َنُوْنثَتْـسَیال *  َو 

مِِهبُوُلق ِیف  ًاقاِفن  مُهَبَقْعَاَف  َنوُضِْرعُم *  ْمُه  َو  اوَّلََوت  َو  ِِهب  اُولَِخب  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُهاَتآ  اَّمَلَف  َنیِحلاَّصلا ـ  َنِم  َّنَنوُکََنل  َو  َّنَقَّدَّصََنل  ِِهلْـضَف  ْنِم  اَناَتآ  ِْنَئل 
ُهّللا ُمُهاَتآ  اَِمب  َنُولَْخبَی  َنیذَّلا  َّنَبَـسْحَیال  َو  4 ـ  ( 77 ات  75 تایآ ، هبوت هروس   ) َنُوبِذْـکَی اُوناَک  اَِمب  َو  ُهوُدَـعَو  اَم  َهّللا  اوُفَلْخَا  اَِمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  َیِلا 
هروس  ) ٌریبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهّللا  َو  ِضرَالا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ُثاَریِم  ِهِّلل  َو  ِۀَمایِْقلا  َموَی  ِِهب  اُولَِخب  اَم  َنُوقَّوَُطیَس  مَُهل  ٌّرَـش  َوُه  َْلب  مَُهل  ًاریَخ  َوُه  ِِهلْـضَف  ْنِم 
ًاباذَـع َنیِرفاَْکِلل  اَنْدَـتْعَا  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهّللا  ُمُهاَتآ  اَم  َنوُُمتْکَی  َو  ِلُْخْبلِاب  َساَّنلا  َنُوُرمْأَی  َو  َنُولَْخبَی  َنیذَّلَا  369 5 ـ  هحفص ( 180 هیآ ، نارمع لآ 

ُمْتنأ اَه  7 ـ  ( 10 ات 8 تایآ ، لیللا هروس   ) يرْسُْعِلل ُهُرِّسَُینَـسَف  ینْـسُْحلِاب *  َبَّذَک  َو  ینْغَتْـسا *  َو  َلَِخب  ْنَم  اَّمَا  َو  6 ـ  ( 37 هیآ ، ءاسن هروس   ) ًاَنیِهُم
لِْدبَتْـسَی اوَّلَوَتَت  ْنِا  َو  ُءاَرَقُْفلا  ُُمْتنَأ  َو  ُِّینَغلا  ُهّللا  َو  ِهِسْفَن  ْنَع  ُلَْخبَی  اَمَّنِاَف  ْلَْخبَی  ْنَم  َو  ُلَْـخبَی  ْنَم  ْمُْکنِمَف  ِهّللا  ِلـِیبَس  یف  اوُقِْفُنِتل  َنْوَعْدـُت  ِءـالُؤَه 

هروس 16 و  هیآ ، نباغت هروس   ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َکئلوُاَف  ِهِسْفَن  َّحُـش  َقُوی  ْنَم  َو  ...ـ  8 ( 38 هیآ ، دـمحم هروس   ) مَُکلاَْثمَأ اُونوُکَیال  َُّمث  مُکَْریَغ  ًامْوَق 
َِنئاَزَخ َنوُِکلْمَت  ُمْتنَا  َْول  ْلـُق  10 ـ  ( 67 هیآ ، ناقرف هروس   ) ًاماَوَق َکـِلَذ  َنَیب  َناَـک  َو  اوُُرتْقَی  َْمل  َو  اُوفِرُْـسی  َمل  اوُقَْفنَا  اَذِا  َنیذَّلاَو  9 ـ  ( 9 هیآ ، رشح

(100 هیآ ، ءارسا هروس   ) ًارُوتَق ُناَْسنِالا  َناَک  َو  ِقاَْفنِالا  َۀَیْشَخ  ُْمتْکَْسمََال  ًاذِا  ّیبَر  ِۀَمْحَر 

همجرت

هورگ کی  يارب  نآ  ياهدـیلک  لمح  هک  میدوب  هداد  وا  هب  اهجنگ  زا  ردـق  نآ  اـم  درک ، متـس  ناـنآ  رب  اـما  دوب ، یـسوم  موق  زا  نوراـق  1 ـ 
ناگدننک يداش  دنوادخ  هک  نکم  هنارورغم  يداش  همه  نیا  دنتفگ : وا  هب  شموق  هک  ار  یماگنه  دـیروآ ) رطاخ  هب  !) دوب لکـشم  دـنمروز 

نامه نکم و  شومارف  ایند  زا  ار  تا  هرهب  نک و  وجتـسج  ار  ترخآ  يارـس  هداد ، وت  هب  دـنوادخ  هچنآ  رد  و  دراد ـ! یمن  تسود  ار  رورغم 
ار اهنآ  اـم  2 ـ  درادـن . تسود  ار  نادـسفم  ادـخ  هک  شابم  داـسف  لاـبند  هب  نیمز  رد  زگره  نک و  یکین  هدرک ، یکین  وت  هب  ادـخ  هک  هنوگ 
زا رود   ) ناهاگحبـص ار  غاب  ياه  هویم  هک  دندرک  دای  دـنگوس  هک  یماگنه  میدرک ، شیامزآ  ار  غاب » نابحاص   » هک هنوگ  نامه  میدومزآ ،

همه هک  یلاح  رد  دمآ ، دورف  اهنآ  غاب  مامت )  ) رب ماگنه ) بش   ) ریگارف یباذع  اما  دننکن ـ  انثتـسا  نآ  زا  چیه  و  دـننیچب ـ  نادنمتـسم ) مشچ 
رگا : » هک دـندوب  هتـسب  نامیپ  ادـخ  اب  اـهنآ  زا  یـضعب  370 3 ـ  هحفـص دش ! یناملظ  هایـس  بش  دـننام  زبسرـس  غاب  نآ  دـندوب و  باوخ  رد 

زا ادـخ  هک  یماگنه  اما  دوب ـ »! میهاوخ  نارکاش ) و   ) ناحلاص زا  داد و  میهاوخ  هقدـص  ًاعطق  دـهد ، يزور  دوخ ، لـضف  زا  ار  اـم  دـنوادخ 
تاقالم ار  ادخ  هک  يزور  ات  ار  قافن  حور ) ، ) لمع نیا  دنتفاترب ـ  يور  دندرک و  یچیپرـس  دندیزرو و  لخب »  » دیـشخب اهنآ  هب  دوخ  لضف 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 346 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنتفگ یم  غورد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  و  دنتسج ، فلخت  یهلا  نامیپ  زا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تخاس ، رارقرب  ناشیاه  لد  رد  دننک ،
دوـس هب  راـک  نیا  دـننکن  ناـمگ  دـننک ، یمن  قاـفنا  هداد ، ناـنآ  هب  شیوـخ  لـضف  زا  ادـخ  هک  ار  هچنآ  دـنزرویم و  لـخب  هک  یناـسک  4 ـ 

یم ناشندرگ  هب  یقوط  دـننامه  دـندیزرو ، لخب »  » نآ هب  تبـسن  ار  هچنآ  تمایق  زور  رد  يدوز  هب  تسا ، ّرـش  اـهنآ  يارب  هکلب  تساـهنآ ;
« لخب  » هک دنتـسه  یناسک  اهنآ  5 ـ  تسا . هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  دـنوادخ ، تسادـخ و  نآ  زا  نیمز ، اهنامـسآ و  ثاریم  دـننکفا و 

نیا دـنیامن ( یم  نامتک  هداد  اهنآ  هب  دوخ  تمحر ) و   ) لـضف زا  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  دـننک و  یم  توعد  لـخب »  » هب ار  مدرم  دـنزرویم و 
دزرو لخب »  » هک یسک  اّما  6 ـ  میا . هدرک  هدامآ  يا  هدننکراوخ  باذع  نارفاک  يارب  ام  و  هتفرگ ) همـشچرس  ناشرفک  زا  تقیقح  رد  لمع ،

امش يرآ ! 7 ـ  میهد . یم  رارق  يراوشد  ریـسم  رد  ار  وا  يدوز  هب  دـنک ـ  راکنا  ار  یهلا  کین  شاداـپ  ;و  دـبلط ـ  يزاـین  یب  هار ) نیا  زا   ) و
هب تبـسن  دزرو ، لخب »  » سک ره  دیزرویم و  لخب )  ) امـش زا  یـضعب  دیوش ، یم  توعد  ادخ  هار  رد  قافنا  يارب  هک  دیتسه  یهورگ  نامه 
یم امش  ياج  ار  يرگید  هورگ  دنوادخ  دینک ; یچیپرس  هاگره  دیدنمزاین و  همه  امش  تسا و  زاین  یب  دنوادخ  تسا و  هدرک  لخب »  » دوخ

نتـشیوخ صرح  و  لخب »  » زا هک  یناسک  و  ...ـ  8 دننک ). یم  قافنا  ادخ  هار  رد  نادنمتواخـس  و   ) دوب دنهاوخن  امـش  دننام  اهنآ  سپ  دروآ ;
ّدح ود  نیا  نایم  رد  هکلب  يریگ ، تخـس  هن  دـنیامن و  یم  فارـسا  هن  دـننک ، قافنا  هاگره  هک  یناـسک  و  9 ـ  دنناراگتسر ! دننامب ، نوصم 
یم كاسما  يرظن ) گـنت  رطاـخ  هب   ) تروص نآ  رد  دـیدوب ، نم  راـگدرورپ  تمحر  نئازخ  کـلام  امـش  رگا  : » وگب 10 ـ  دنراد . لادتعا 

371 هحفص تسا !  رظن  گنت  ناسنا  و  دوش » امش  یتسدگنت  هیام  قافنا  ادابم  دیدرک ;

يدنب عمج  ریسفت و 

نالیخب تشونرس 

لوا تمسق 

ّربـکت و و  لـخب »  » رثا رب  هک  دـنک  یم  هراـشا  لیئارـسا  ینب  گرزب  نادـنمتورث  زا  یکی  زیگنا  تربـع  يارجاـم  هب  ثحب  نیا  تسخن  تاـیآ 
ياه هرهچ  زا  و  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  کیدزن  نادنواشیوخ  زا  نوراق » . » دش التبم  یکاندرد  رایسب  تشونرس  هب  ینیب  گرزبدوخ 
لثم وا  اما  تشاد ; تاروت  زا  یناوارف  یهاگآ  هک  دوب  زین  ترضح  نآ  هب  نانمؤم  نیتسخن  زا  رهاظ  هب  لیئارـسا و  ینب  دنمتورث  سانـشرس و 

لیئارـسا ینب  يارقف  ناگدید  ربارب  رد  شیوخ  تورث  نداد  شیامن  هب  یناوارف  هقالع  ربخ ، یب  ادخ  زا  هاوخدوخ و  نادـنمتورث  زا  يرایـسب 
ات دروآ  یمرد  شپت  هب  ار  ناتـسرپایند  ياـه  لد  تشاذـگ ، یم  شیاـمن  هب  ار  شیوخ  بیجع  میظع و  ییاراد  لاوما و  هاـگ  ره  هک  تشاد 

: دـیوگ یم  تایآ  نیا  رد  دـیجم  نآرق  دـنوش ! یتورث  نینچ  بحاـص  نوراـق ، لـثم  يزور  هک  دوب  نیا  اـهنآ  مهم  يوزرآ  اـهنت  هک  ییاـج 
مه شموق  رب  وا  متس  ( 1 ...«) مِهیَلَع یغَبَف  یسُوم  ِموَق  ْنِم  َناَک  َنوُراَق  َّنِا  درک ; متس  اهنآ  رب  یلو  دوب ، مالسلا ) هیلع   ) یـسوم موق  زا  نوراق  »
هب مه  نآ و  ندیشک  خر  هب  تورث و  شیامن  رطاخ  هب  مه  دربب و  يا  هرهب  وا  تورث  زا  یسک  دوبن  یضار  هک  دوب  شدیدش  لخب »  » رطاخ هب 

بلط وا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  هک  یماگنه  ناینوعرف ، اب  يراکمه  و  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  اب  دیدش  تفلاخم  رطاخ 
هب یهاگ  هقالع  نیا  هک  دنریگب  رایتخا  رد  يرتشیب  یعامتجا  ياهتردـق  هک  دـنراد  هقالع  تسرپایند ، نادـنمتورث  الوصا  دوب . هدرک  تاکز 
نآ طسوت  اهنآ  تورث  ادابم  هک  دـنراد  رگید  یعامتجا  یـسایس و  ياهتردـق  زا  هک  تسا  یـسرت  لیلد  هب  یهاگ  تسا و  یبلط  نوزف  رطاخ 

. دنتـساخ یمرب  تفلاخم  هب  دـنداد ، یم  رارق  یهلا  تموکح  رتچ  ریز  ار  مدرم  هک  ناربمایپ  اب  هشیمه  لـیلد  نیمه  هب  دـنیب ; بیـسآ  اهتردـق 
لمح هک  میداد  وا  هـب  جـنگ  ردـق  نآ  : » دـیامرف یم  نوراـق »  » تورث دروـم  رد  هـیآ  هـمادا  رد  نآرق   372 هحفص . 76 صـصق ، یقرواپ 1 -

َّنِا اَم  ِزُونُْکلا  َنِم  ُهاَْنیَتآ  دوب ;و  لکـشم  دنمروز ، هورگ  کی  يارب  وا  یتمیق ) ایـشا  رانید و  مهرد و  تارهاوج و   ) ياه قودنـص  ياهدـیلک 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 347 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب و لوغـشم  شون  شیع و  هب  هراومه  درک و  یم  ینامداش  راهظا  رایـسب  دوخ  عضو  زا  نوراق » ( » 1 ...«.) ِةَّوُْقلا ِیلُوا  ِۀَبْصُعلِاب  ُءُونََتل  ُهَِحتاَفَم 
يداـش همه  نیا  : » دـنتفگ وا  هب  شموق  نمؤم ) نـالقاع   ) هک یماـگنه  یّتـح  درک ; یمن  ساـسحا  زگره  ار  ناـمورحم  جـنر  ناـیاونیب و  مغ 

نک و وجتـسج  ار  ترخآ  يارـس  هداد ، وت  هب  ادـخ  هچنآ  رد  دراد و  یمن  تسود  ار  رورغم  ناگدـننک  يداش  دـنوادخ ، هک  نکم  هنارورغم 
وت هدرک ، یکین  وت  هب  ادخ  هک  هنوگ  نامه  و  دوب ) دهاوخن  وت  تسد  يزور  دنچ  زا  شیب  تناما ، نیا  هک   ) امنم شومارف  ایند  زا  ار  تا  هرهب 

ُهُمْوَق َُهل  َلاَقِذا  ; ... درادن تسود  ار  نادـسفم  ادـخ  هک  هدـم  رارق  نیمز  رد  داسف  هلیـسو  ار  دوخ  میظع  تورث  نک و  یکین  وا  ناگدـنب  هب  زین 
َو َکیِلا  ُهّللا  َنَسْحَا  اَمَک  نِسْحَا  َو  اَینُّدـلا  َنِم  َکَبیـصَن  َْسنَتال  َو  َةَرِخآلا  َراّدـلا  ُهّللا  َكاَتآ  اَـم  یف  ِغَْتباَو  َنیحِرَْفلا *  ُّبُِحیـال  َهّللا  َّنِا  ْحَْرفَتـال 

هایس لد  رد  اهنت  هن  هناقفـشم ، هناحـصان و  ياهزردنا  هناگجنپ و  تاروتـسد  نیا  ( 2 «.) َنیدِـسْفُملا ُّبُِحیال  َهّللا  َّنِا  ِضرَالا  یف  َداسَفلا  ِْغبَتـال 
، میظع ياهتورث  نیا  : » تفگ درک و  راکنا  ار  دـنوادخ  یلاعفا  دـیحوت  تحارـص ، هب  هک  اجنآ  ات  دوزفا  وا  نایغط  رب  هکلب  درکن ، رثا  نوراق » »
« نوراق  » یقالخا لیاذر  زا  رگید  یکی  هب  هروس ، نیمه  رگید  تایآ  رد  دـیجم  نآرق  دـشاب .» یم  مدوخ  ینادراک  یهاگآ و  تقاـیل و  هجیتن 
رد وا  :» دـیوگ یم  دزادرپ و  یم  تسا ، هدـمآرد  ربخ  یب  ادـخ  زا  رورغم و  نادـنمتورث  همه  رد  یمومع  نونج  کـی  تروص  هب  ًاـبیرقت  هک 

زیمآ نونج  شیامن  نیا  رد  ار  دوخ  ناوت  مامت  تخادرپ و  تورث  شیامن  هب  نایاونیب ) نامورحم و  ناگدید  ربارب  رد   ) دوخ موق  مشچ  لباقم 
ریاس تارهاوج و  تالآ و  تنیز  عاونا  رد  قرغ  ابیز و  نازینک  ییـالط و  ياـه  نیز  اـب  تمیق ، نارگ  ياهبـسا  تفرگ . راـک  هب  یناـسنا  ریغ 

دـهد و شوگ  شموق  ناهاگآ  هناحـصان  زردـنا  هب  هک  نیا  ياج  هب  تشاذـگ و  شیاـمن  هب  دوب  هدـنبیرف  رایـسب  هک  ار  شا  ییاراد  لاوما و 
شیامن اب  دیـشاپ و  یم  ارقف  بلق  مخز  رب  کمن  شموق  ناهاگآ  اب  تفلاخم  دانع و  اب  هکلب  دراذـگب ; نایاونیب  بلق  ياـهتحارج  رب  یمهرم 

، تفرگ ینوزف  وا  نایغط  هک  یماگنه   373 هحفص . 77 ات  76 صصق ، - 2 . 76 صصق ، یقرواـپ 1 - درب . یم  ورف  تریح  رد  ار  همه  شتورث 
درب ورف  نیمز  ماکرد  شتورث  مامت  هارمه  هب  ار  وا  نوراق ـ  خاک  لحم  رد  اهنت  يا ـ  هلزلز  داجیا  اب  دادن و  تلهم  وا  هب  نآ ، زا  شیب  دنوادخ 

یلـصا هشیر  تشگ . خـیرات  لوط  رد  اه  ناـسنا  همه  يارب  یتربع  سرد  وا  تشونرـس  ناـس  نیدـب  تسب و  ار  فاکـش  رگید  تکرح  اـب  و 
دیحوت و  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  توبن  هب  تبـسن  وا  یلمع  راـکنا  همـشچرس  هک  یلخب  دوـب . وا  لـخب »  » ناـمه نوراـق »  » یتخبدـب

نز کی  اب  تفع  یفانم  لمع  هب  مالـسلا ،) هیلع   ) یـسوم ترـضح  ادـخ  گرزب  ربمایپ  نتخاس  مهتم  رکف  هب  نآ  لابند  هب  دـش و  راـگدرورپ 
ندناسر تردق  ار  سک  چیه  میظع ، تورث  لام و  نیا  نتـشاد  اب  هک  تشادـنپ  یم  وا  درک . اوسر  ار  وا  يدوز  هب  دـنوادخ  هک  داتفا  راکدـب 

تـشز رفیک  هب  ماجنارـس  هک  نیا  اـت  تشادـن  غیرد  لیئارـسا  ینب  موق  رب  یمتـس  ملظ و  هنوگ  چـیه  زا  لـیلد  نیمه  هب  تسین ; وا  هب  بیـسآ 
. دنک یم  هراشا  اهنآ  هایـس  تشونرـس  نالیخب و  هورگ  زا  يرگید  زیگنا  تربع  ناتـساد  هب  تایآ ، زا  مّود  شخب  رد  دیـسر . دوخ  ياهیراک 
هک دندوب  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  نارّسفم ، زا  یضعب  رظن  هب  هدرک ، دای  غاب ) نابحاص   ) ۀّنجلا باحصا  هب  اهنآ ، زا  دیجم  نآرق  هک  یهورگ 
یم عنم »  » ینعم هب  هک  تایآ  نیا  همادا  رد  ار  درح »  » هملک دوجو  ناققحم ، زا  یـضعب  دندرک . یم  یگدـنز  اعنـص »  » یکیدزن رد  نمی »  » رد

زا ار  یگرزب  غاب  هک  دندوب  رفن  هد  اهنآ  دندوب . نمی  لها  اهنآ  هک  دنناد  یم  ینعم  نیا  هب  هراشا  تسا ، نمی »  » لوادتم ياه  هژاو  زا  دـشاب و 
ار غاب  رد  تشگ ، یم  نایامن  غاب  ياه  هرمث  اه و  هویم  هک  یماگنه  دوب و  يدنمتواخـس  راکوکین و  درم  ناشردپ  دندوب ، هدرب  ثرا  هب  ردپ 
لیخب و نادـنزرف  یلو  دوب . هتـشگ  ردـپ  لاوما  تعـسو  تکرب و  هیام  رما  نیا  هک  دـنربب  یفاک  هرهب  اهنآ  اـت  دوشگ  یم  نادنمتـسم  يور  رب 

نیا ار  ناشدوخ  لاوما  هک  درادـن  مه  یلیلد  دزیر و  یم  نادـنمزاین  ارقف و  بیج  هب  دـمآرد  نیا  زا  يدایز  شخب  هک  نیا  نامگ  هب  فلخان ،
، حبص زور  کی  هک  دنتفرگ  میمصت  رطاخ  نیمه  هب  دوش . اهنآ  غاب  دراو  مه  ریقف  کی  یتح  دنهدن  هزاجا  دنتفرگ  میمـصت  دنـشخبب ; هنوگ 

لقتنم هدیچ و  ار  لوصحم  مامت  دندرگ ، ربخ  اب  هدش و  رادـیب  ارقف  هک  نآ  زا  شیپ  دـنورب و  غاب  هب  هدـبز  رگراک  یعمج  اب  ادـص  رـس و  یب 
. تسا مالسلا ) هیلع   ) حیـسم ترـضح  زا  دعب  یمک  نامز  هب  طوبرم  ارجام  نیا  : » دیوگ یم  نایبلا » حور   » رد یئوسرب »  » 374 هحفص دنیامن .
، بیترت نیا  هب  داد و  یم  نادنمزاین  هب  ار  هیقب  تشاد و  یم  رب  دوخ  لاس  زاین  هزادنا  هب  غاب  نآ  زا  هک  دنمتواخس  رایسب  دنتـشاد  يردپ  اهنآ 
زا ردـپ  هک  یماگنه  یلو  دـنتفرگ ; یم  هرهب  دوخ  تشیعم  يارب  نآ  زا  يدایز  ياهزور  هک  دـش  یم  ارقف  بیـصن  يا  هظحالم  لباق  رادـقم 
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نایم رد  میدـنملایع و  ام  هک  یلاح  رد  دوش ; یم  لکـشم  ام  رب  یگدـنز  میهد ، همادا  ار  نامردـپ  راک  ام  رگا  دـنتفگ : نادـنزرف  تفر ، ایند 
نیا يارب  یتح  دـننیچب ; ار  اه  هویم  هتفرن ، نیب  زا  لماک  روط  هب  یکیرات  زونه  هک  یماگنه  حبـص ، زاغآ  رد  هک  دـندرک  داـی  دـنگوس  دوخ 
همه هک  عقوم  نآ  رد  بش ، ماگنه  ;  » داد رارق  اهنآ  يارب  یکاندرد  تخس و  تازاجم  زین  دنوادخ  ( 1 «.) دنتفگن مه  هّللاءاش  نا  دوخ ، نخس 

(2 «.) َنوُِمئاَن ْمُه  َو  َکِّبَر  ْنِم  ٌِفئاَط  اَهیَلَع  َفاَطَف  دـمآ ; دورف  غاب  ماـمت  رب  تراـگدرورپ  هیحاـن  زا  ریگارف  یباذـع  دـندوب ، باوخ  رد  اـهنآ 
; دـمآرد هایـس  رتسکاخ  تروص  هب  زبس  رـس  مرخ و  غاب  نآ   » هک دـمآ  دورف  غاب  نآ  رب  نانچ  راـبگرم ، يا  هقعاـص  نازوس و  یـشتآ  يرآ !
اه هویم  مامت  طقف  هقعاص » ، » ینعی دشاب ; هویم  نودب  تخرد  ینعم  هب  میرص »  » هک دراد  دوجو  زین  رگید  لامتحا  ( 3 «.) ِمیرَّصلاَک ْتَحَبْصَاَف 
هب دندمآ ; غاب  هب  ناشدوخ  هشقن  زا  یـضار  لاحـشوخ و  هک  یماگنه  دعب ، زور  حبـص  و  دنام . یقاب  ناتخرد  زا  یبوچ  اهنت  درب و  نیب  زا  ار 

، میداد تسد  زا  ار  زیچ  همه  ام  میا ، هدرک  مگ  ار  هار  ام  : » دـنتفگ دندیـشک و  داـیرف  كانتـشحو ، هرظنم  نآ  ندـید  غاـب و  هب  دورو  ضحم 
نا نتفگن  . ) هحفص 114 دلج 10 ، نایبلا ،» حور  - » یقرواپ 1 ( 4 «.) َنُوموُرْحَم ُنَْحن  َْلب  َنوُّلاََضل *  اَّنِا  اُولاَق  اَـهْوَأَر  اَّمَلَف  میمورحم ; اـم  هکلب 
نیا نودب  هک  تسا  نیا  هیآ  موهفم  اب  رتبسانم  یلو  تسا  هللا  ۀیـشم  هب  يانثتـسا  روظنم  هک  دندرک  هدافتـسا  نونثتثیالو »  » هلمج زا  ار  هللا  ءاش 
ریبعت تسا  نکمم   375 هحفص 26 و 27 . ملق ، - 4 . 20 ملق ، - 3 . 19 ملق ، - 2 دننک .) ءانثتـسا  نادنمزاین  يارب  ار  ناتخرد  هویم  زا  يزیچ  هک 

یلو تساهنآ ، هویم  رپ  زبسرـس و  غاب  نامه  هتخوس ، غاب  نیا  هک  دنتـشادن  رواب  زاغآ  رد  اهنآ  هک  دـشاب  هتـشاد  نیا  هب  هراشا  نّولاـضل » اـّنا  »
ُنَْحن َْلب  : » دـنتفگ اذـل  تسا . هدـش  دوبان  نینچ  هک  تسا  ناشدوخ  غاب  ناـمه  غاـب ، نیا  هک  دـندیمهف  نئارق  زا  دـندومن  تقد  هک  یماـگنه 

یم لـخب »  » رد ار  دوـخ  یتخبـشوخ  تداعـس و  اـهنآ  اریز  تسادـخ ; هار  ندرک  مگ  نیا  هـک  دراد  دوـجو  زین  رگید  لاـمتحا  َنوـُموُرحَم .»
زا يدوز  هب  نالیخب  هورگ  نیا  تسا : هدـمآ  تایآ  نیا  همادا  رد  دوب . ناشدنمتواخـس  ردـپ  هار  نامه  حیحـص  هار  هک  یلاح  رد  دنتـشادنپ ،

رارکت ار  راک  نیا  هدنیآ  رد  دـنتفرگ  میمـصت  دـندرک و  هانگ  هب  فارتعا  دـنتخادرپ و  رگیدـکی  تمالم  هب  دـندش و  رادـیب  تلفغ »  » باوخ
رتهب و یغاب  درک و  لوبقار  اهنآ  هبوت  دنوادخ ، هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  دنتـساوخ . ار  نآ  زا  رتهب  یغاب  دنوادخ ، زا  دـننکن و 

زین يدام  يایند  رد  یتح  هک  تسا  یبلطراصحنا  و  لخب »  » كاندرد بقاوع  رگناـیب  قوف ، هیآ  لاـح  ره  هب  دومرف . تیاـنع  اـهنآ  هب  رتراـبرپ 
نامه میدومزآ ; یناحتما  نینچ  اب  زین  ار  هکم  مدرم  ام  : » دـیوگ یم  تایآ ، نیا  زاغآ  رد  نآرق  هک  تسا  هجوت  لباق  تسین . زاسراک  لخب » »

« لخب  » رثا رب  هکم  رد  هک  تسا  يدیدش  یلاسکـشخ  یطحق و  هب  هراشا  ریبعت ، نیا  ایوگ  و  میدرک » شیامزآ  ار  ۀّنجلا » باحـصا   » هک هنوگ 
لوـسر رـصع  رد  یلیخب  درف  تشونرـس  زا  نخـس  هـیآ  نیمّوـس  رد  دـناشن . هایـس  زور  هـب  ار  لـیخب  نادـنمتورث  داد و  يور  قاـفنا  كرت  و 

یتسد یهت  رایـسب  درم  زاغآ  رد  هک  بطاح » نب  ۀـبلعث   » مان هب  راصنا  زا  يدرم  ریـسافت ، زا  يرایـسب  قباـطم  تسا . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا
درک اضاقت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  زا  ناوارف  رارـصا  اب  رطاخ  نیمه  هب  دوش ; دنمتورث  يزور  هک  تشاد  وزرآ  هشیمه  هدوب و 

شّقح یناوتب  هک  مک  رادقم  نتشاد  : » دومرف وا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  دروآ . تسد  هب  یناوارف  لام  ات  دنک  اعد  وا  يارب  هک 
وا یلو  شاب . رکاش  زاسب و  تا  هداس  یگدـنز  هب  ینعی ، یـشاب ;» هتـشادن  ار  شّقح  يادا  ییاناوت  هک  تسا  داـیز  رادـقم  زا  رتهب  ینک  ادا  ار 

میهاوخ نارکاش )  ) ناحلاص زا  داد و  میهاوخ  هقدـص  عطق  روط  هب  دزاس ، دـنم  هرهب  دوخ  لضف  زا  ار  ام  رگا  منک ، یم  دـهع  ادـخ  اب  تفگ :
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ماجنارـس   376 هحفص ( 1 «.) نیِحلاَّصلا َنِم  َّنَنوُکََنل  َو  َّنَقَّدَـصََنل  ِِهلْـضَف  ْنِم  اَناَتآ  ِْنَئل  َهّللاَدَـهاَع  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ;  » دوب
هب هک  تشذـگن  يزیچ  دـشاب . نیریاس  وا و  يارب  ینومزآ  هنحـص  ات  درک  اعد  شدوخ  رارـصا  هب  انب  تیفرظ ، مک  ياـعدا  رپ  درم  نیا  يارب 

بحاص تفای . ینوزف  زور  هب  زور  دیسر و  وا  هب  تشادن ، ار  نآ  راظتنا  هک  يدایز  تورث  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  ياعد  تکرب 
نیا زا  یمک  رادقم  دیاب  هک  دـندرک  غالبا  وا  هب  دـش ; لزان  تاکز  هیآ  هک  یماگنه  اّما  تفرگ . قنور  رایـسب  شراک  دـش و  يدایز  ياهماد 

تـسد هب  شربماـیپ  ادـخ و  اـب  ار  دوخ  ناـمیپ  تیفرظ ، مک  لـیخب »  » درم نآ  يراذـگب ، نادـنمزاین  راـیتخا  رد  تاـکز ، ناوـنع  هب  ار  لاوـما 
دنوادخ هک  یماگنه  :» دیامرف یم  نینچ  هاتوک  هلمج  کی  رد  نآرق  دیزرو . يراددوخ  تاکز  زیچان  رادقم  تخادرپ  زا  هدرپس و  یـشومارف 

مُه َو  اوَّلََوت  َو  ِِهب  اُولَِخب  ِِهلْـضَف  ْنِم  مُهاَتآ  اَّمَلَف  دندش ; نادرگ  يور  دندرک و  یچیپرـس  ودندیزرو  لخب » ;  » داد نانآ  هب  شتمحر  لضف و  زا 
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شلاوما ظفح  يارب  يرایـسب  هورگ  زا  تفرگ ، قنور  شتورث  راـک و  هک  یماـگنه  یلو  دوبن ، شیب  رفن  کـی  هبلعث »  » هچرگ ( 2 «.) َنوُضِرعُم
نیا هک  دراد  دوجو  زین  رگید  لامتحا  دشاب . هتـشاد  بلطم  نیمه  هب  هراشا  هیآ ، رد  عمج  ياه  هغیـص  تسا  نکمم  اذـل  تفرگ ، یم  کمک 

يدایز دارفا  هکلب  دادن ; خر  وا  يارب  اهنت  زین  شیامزآ  نیا  درکن و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  هبلعث »  » اهنت ار  اه  تساوخرد  هنوگ 
حور هک  دش  نآ  ناشلخب ، ینکش و  نامیپ  هجیتن  لاح  ره  هب  دنیآ . نوریب  زارفارس  یهلا ، ناحتما  زا  دنتسناوتن  هک  دنتشاد  ار  ییاضاقت  نینچ 
; دنتفگ غورد  دنتـسکش و  دندوب ، هتـسب  ادـخ  اب  هک  ار  يدـهع  اریز ، دـبای ; همادا  تمایق  ات  دـنک و  هشیر  نانآ  لد  رد  رادـیاپ  روط  هب  قافن 
.76 هبوـت ، - 2 . 75 هبوـت ، یقرواـپ 1 - (. 1 «) َنُوبِذْـکَی اُوناَـک  اَِـمب  َو  اوُدَـعَو  اَـم  َهّللا  اوُفَلْخَا  اَِـمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  َیِلا  مِِهبوـُُلق  یف  ًاـقاِفن  مُهَبَقْعأَـف  »
، دوب هتـسب  هنیپ  رتش  يوناز  دننام  وا  یناشیپ  دندیمان و  یم  ( 2) دجـسم همامح  ار  وا  دوب و  داّبع  ءزج  زور  کی  هک  يدرم  يرآ !  377 هحفص

تاکز نوناـق  مالـسا و  نییآ  رب  هیاـنک  روط  هب  یّتح  تفرگ و  رارق  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ يوراـیور  یبلطراـصحنا ، و  لـخب »  » رثا رب 
هعماـج زا  ار  وا  زین  نیملـسم  همه  تفرگ و  رارق  ناـقفانم  فص  رد  بیترت  نیا  هب  درمـش و  باـتک  لـها  هیزج  هیبـش  ار  نآ  تفرگ و  هدرخ 

. دندرک درط  یمالسا 

مود تمسق 

هتفر و راک  هب  دروم  نیا  رد  اهنت  دیجم ، نآرق  رد  هک  یتازاجم  دـیامن ، یم  نایب  ار  نالیخب »  » نیگنـس تازاجم  دـنوادخ  هیآ ، نیمراهچ  رد 
قافنا هداد ، اهنآ  هب  شیوخ  لضف  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  دنزرویم ، لخب »  » هک اهنآ  : » دـیامرف یم  دوش ، یمن  هدـید  يرگید  هانگ  چـیه  هرابرد 

َْلب مَُهل  ًاریَخ  َوُه  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهّللا  ُمُهاَتآ  اَِمب  َنُولَْخبَی  َنیذَّلا  َّنَبَسْحَی  الَو  تسا ; رـش  اهنآ  يارب  هکلب  تساهنآ ، عفن  هب  دننکن  نامگ  دننک ، یمن 
نانآ ندرگ  هب  یقوط  دننامه  تمایق  زور  رد  دندیزرو ، لخب »  » نآ هرابرد  اهنآ  هک  ار  هچنآ  يدوز  هب  :» دیازفا یم  سپس  ( 3 ...«) مَُهل ٌّرَش  َوُه 

یم اوــسر  رــشحم  هـصرع  رد  ار  اــهنآ  دریگ و  یم  ناــنآ  زا  ار  تـکرح  تردــق  هـک  ینیگنــس  رایــسب  راــب  تروــص  هــب   ) دــننکفا یم 
زا دـنوادخ  تسادـخ و  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ثاریم  : » دـیامرف یم  هیآ  ياـهتنا  رد  (. 4 ...«) ِۀَمایِْقلا َموَی  ِِهب  اُولَِخب  اَم  َنُوقَّوَُطیَـس  .( ; ... دزاس
هک دراد  نیا  هب  هراـشا  هـیآ  نـیا  (. 5 «) ٌریبَـخ َنُولَمْعَت  اَِـمب  ُهّللا  َو  ِضرَـالا  َو  ِتاَواَـمَّسلا  ُثاریِم  ِهِّللَو  ; ... تسا هاـگآ  دـیهد ، یم  ماـجنا  هچنآ 

قوف هیآ  تایاور ، زا  یـضعب  هچرگ  دیورب . دیراذگب و  ار  اهنآ  همه  دیاب  هک  یلاح  رد  دراد ; يدوس  هچ  ندرک  لخب »  » لاوما و يرادـهگن 
زا یضعب  هتفگ  هب  یتح  دوش ; یم  لماش  ار  لخب »  » عاونا تسا و  ماع  هیآ ، موهفم  رهاظ  رد  یلو  دنا ، هدرک  ریسفت  تاکز »  » عنم هلئسم  هب  ار 

هیانک ریبعت  نیا  - 2 . 77 هبوت ، یقرواپ 1 - دوش . یم  لماش  زین  ار  نآ  دـننام  شناد و  ملع و  رد  لخب » ، » لاوما رد  لخب »  » رب هوالع  نارـسفم 
لآ - 4 . 180 نارمع ، لآ  - 3 تسا . هتفر  راکب  دجـسم  يدابع  مسارم  رد  وا  روضح  ترثک  رطاـخ  هب  تسا ، دجـسم  رتوبک  ینعم  هب  هک  يا 
زا یـضعب  قباطم  تفگ : دـیاب  دـتفا ، یم  اهنآ  ندرگ  هب  یقوط  تروص  هچ  هب  هک  نیا  رد   378 هحفص . 180 نارمع ، لآ  - 5 . 180 نارمع ،

سک ره  دـنک « : یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماـما  زا  یـشاّیع  ریـسفت  هک  ناـنچ  دـیآ . یم  رد  نیـشتآ  قوط  تروص  هب  لاوما  نآ  تاـیاور ،
و  ) دزگ یم  ار  وا  هتسویپ  دنکفا و  یم  وا  ندرگ  هب  دنک و  یم  لّدبم  شتآ  زا  ییاهدژا  تروص  هب  ار  نآ  ادخ  دزادرپن ، ار  دوخ  لام  تاکز 
(1 («.) نکفیب ندرگ  هب  رادرب و  ار  اهنآ  نونکا  يدرک ، یمن  رود  دوخ  زا  زگره  ار  لاوما  نیا  ایند  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ، یم  هتفگ  وا  هب 
زا هک  تسا  يزیچ  قوط »  » اریز تسایند ; رد  اـهنآ  لاـمعا  زا  یمّـسجت  عقاو  رد  قوط »  » هب ریبعت  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  ـالاب  ریبعت  زا 
رد تواخـس »  » ادـخ و هار  رد  قافنا »  » یبوخ و  لـخب »  » یتشز زا  تیاـکح  همه  هیآ ، فلتخم  تاریبعت  لاـح ، ره  هب  دوش . یمن  رود  ناـسنا 
زین ایند  رد  هکلب  دوش ، یم  اهنآ  ندرگ  رب  یقوط  تمایق ، رد  اهنت  هن  نالیخب »  » لاوما هک ، نیا  هجوت  لباق  دنک . یم  دادادـخ  بهاوم  لاوما و 

ییوگ خساپ  يارب  رگید  يارس  هب  هتخاس و  اهر  ار  نآ  سپس  دنهن و  ندرگ  رب  ار  نآ  هبساحم  يرادهگن و  ظفح و  نیگنس  راب  دیاب  هشیمه 
شهوکن دروم  دـننک ، یم  توعد  لخب »  » هب زین  ار  نارگید  هکلب  دـنلیخب ، دوخ  اهنت  هن  هک  ار  ینالیخب  دـنوادخ  هیآ ، نیمجنپ  رد  دنباتـشب .
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حیرـصت دیجم  نآرق  زا  هیآ  نیدنچ  رد  دنا و  هدـیدرگ  یفرعم  (« 2) روخف لاتخم   » زا ینـشور  قادـصم  ناونع  هب  اهنآ  اریز  تسا ; هداد  رارق 
هک دنتـسه  یناسک  نامه  روخف ، لاتخم  :» دیامرف یم  هورگ  نیا  دروم  رد  دنوادخ  درادن . تسود  ار  روخف » لاتخم   » دنوادخ هک  تسا  هدش 
اریز دناسر ;) یمن  ینایز  ادخ  هب   ) دوش نادرگ  يور  نامرف  نیا  زا  سک  ره  دنیامن و  یم  لخب »  » هب توعد  زین  ار  مدرم  دـنزرویم و  لخب » »

ًاباذَـع َنیِرفاَْـکِلل  اَنْدَـتْعَأ  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهّللا  ُمُهاـَتآ  اَـم  َنوُُـمتْکَی  َو  ِلُْـخبلِاب  َساَّنلا  َنُوُرمْأَـی  َو  َنوـُلَْخبَی  َنیذَّلَا  تـسا ; دـیمح  ینغ و  دـنوادخ 
. شورف رخف  ربکتم  روخف : لاـتخم  - 2 هحفص 207 . دلج 1 ، یشایع ، ریـسفت  هحفص 327 . دلج 1 ، ناهرب ، ریـسفت  یقرواپ 1 - (. 1 «) ًانیهُم

دهاوخن تسود  تسادخ ، لامج »  » و لالج »  » تافص اب  قلطم  داضت  رد  هشیمه  هک  ار  یناسنا  زگره  دنوادخ ، هک  تسا  یهیدب   379 هحفص
یگدنز فلتخم  بئاصم  هب  هراشا  نآ ، زا  لبق  تایآ  رد  هک ، نیا  هجوت  بلاج  دومن . دـهاوخن  دوخ  صاخ  تایانع  لومـشم  ار  وا  تشاد و 

رورغم يدام  تاناکما  زا  ینعی ، دیـشابن ; هتـسبلد  دوخ  يدام  یگدـنز  هب  هک  تسا  نآ  بئاصم  نیا  هفـسلف  دـیامرف : یم  هدرک و  اه  ناـسنا 
تـسا نکمم  مدرم  نیرتدنمتورث  دروخ و  یم  مه  رب  ماّیا  رتفد  یمیـسن ، شزو  اب  هکلب  دنک ، یمن  دنمتورث  ار  امـش  لخب »  » دینادب دـیوشن و 

مهم هتکن  دنک ؟ یم  لح  ار  یلکشم  هچ  لخب »  » دراد و ینعم  هچ  تورث  هب  تاهابم  رخف و  سپ  دوش ; لیدبت  مدرم  نیریقف  هب  بش  کی  رد 
تیعمج نایم  رد  ات  دنـشاب  اهنآ  گنرمه  همه ، دـنهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  لخب »  » هب مدرم  ریاـس  زا  نـالیخب  توعد  هک  نیا  رگید 

« تواخـس  » زا یتح  دنلد ; گنـس  محر و  یب  يدارفا  دنا ، هدراذگ  اپ  ریز  ار  یناسنا  فطاوع  دارفا ، هنوگ  نیا  نوچ  هوالع  هب  دنوشن ، اوسر 
نانمؤمریما :» دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هطبار  نیا  رد  دننک . یم  یتحاران  جنر و  ساسحا  نادنمزاین ، ارقف و  هب  نارگید  محرت  و 

وا زا  نادنمزاین  هک  دوب  يا  هدنشخب  یخس و  درم  صخش  نیا  دنتسرفب و  یـصخش  يارب  امرخ  (2 «) قسو  » جنپ هک  داد  روتسد  مالسلا ) هیلع  )
: درک ضرع  دوب ) اجنآ  رد  هک  یلیخب   ) صخـش درک . یم  بلط  يزیچ  نارگید ، زا  هن  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  هن  زگره  دـندرب و  یم  هرهب 

َرَّثَکال : » دـندومرف مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما تسا . یفاک  قسو  کی  هوالع  هب  هدوب ، هدرکن  امـش  زا  ییاضاقت  صخـش  نیا  نانمؤمریما ! يا 
لخب يراد  وت  مشخب ، یم  مراد  نم  دنکن . دایز  ار  وت  دننام  نانمؤم  نایم  رد  دنوادخ  ... َْتنَا ; ُلَْخبَت  َو  اَنَأ  َیِطُْعا  ََکبْرَـض ، َنینِمْؤُملا  یف  ُهّللا 

ار يزیچ  ياهب  تقیقح  رد  منک ، کمک  تساوخرد  زا  دعب  اهنت  دراد ، ار  شـشخب  دیما  هک  یـسک  هب  نم  رگا  دهد ، تریخ  ادخ  يزرویم ،
یم نَم  تصـش  اب  ربارب  قسو  ره  - 2 . 37 ءاسن ، یقرواپ 1 - ( 1 «.) تسا هتخیر  نم  دزن  ار  دوـخ  يوربآ  اریز ، ما ; هداد  ما ، هـتفرگ  وا  زا  هـک 
یب هار ، نیا  زا  هدیزرو و  لخب »  » هک یـسک  اما  : » دیامرف یم  نالیخب ، دیدش  تازاجم  هب  هراشا  نمـض  هیآ ، نیمـشش  رد   380 هحفص دشاب .
یم طوقـس  منهج ) رد   ) هک ماگنه  نآ  میهد و  یم  رارق  يراوشد  ریـسم  رد  ار  وا  ام  دـنک ، بیذـکت  ار  یهلا )  ) کین شاداپ  دـبلط و  يزاین 
ُْهنَع ِینُْغی  اَم  َو  يرْسُْعِلل ـ  ُهُرِّسَُینَسَف  ینْسُْحلِاب *  َبَّذَک  َو  ینْغَتْـسا *  َو  َلَِخب  ْنَم  اَّمَا  َو  تشاد ; دهاوخن  يدوس  شلاح  هب  وا  لاوما  رگید  دنک ،

ار راک  هار ، نیا  ندومیپ  هکلب  دوش ; یمن  تورث  يزاین و  یب  ببـس  لخب »  » الوا دوش : یم  نشور  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا  ( 2 «.) يّدََرت اْذِا  ُُهلاَم 
ایند و رد  ار  یلکـشم  هنوگره  تسا و  قلطم  هیآ  رد  يرـسعلا »  » هژاو هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت   ) دنک یم  لکـشم  ناسنا  رب  ترخآ  ایند و  رد 
رد هک  ماـگنه  نآ  رد  دربب ، دوخ  اـب  ترخآ  رد  ار  نآ  دزودـنایب و  یمیظع  تورث  هار  نیا  زا  هک  ضرف  هب  ًاـیناث ، دوش .) یم  لـماش  ترخآ 

تالامتحا گرزب ، نارسفم  تسا ، رْسُع »  » لباقم هطقن  هک  رُْـسی »  » ریـسفت رد  تشاد . دهاوخ  وا  لاح  هب  يدوس  هچ  دنک ، یم  طوقـس  منهج 
ناسآ قیفوت و  ياه  هنیمز  نآ  زا  روظنم  هک  نیا  تسخن  تسا . قداص  زین  رْـسُع »  » دروم رد  تالامتحا ، نیا  لباقم  هطقن  هک  دنا  هداد  يدایز 
ناسآ هار  ینعم  هب  ار  نآ  یضعب  تسا ـ  تعاط  هار  یگدیچیپ  قیفوت و  بلس  هرابرد  هک  رْـسُع »  » هژاو ربارب  رد  تسادخ ـ  تعاطا  هار  ندش 

هنوگ نامه  یلو  دنا ; هدرمش  نآ  دننام  یبیغ و  ياهدادما  ینعم  هب  رگید  یضعب  یهلا و  گرزب  ياهشاداپ  تشهب و  هار  یضعب ، یگدنز و 
، تسا ترخآ  ایند و  هب  طوبرم  هک  ار  يروما  مامت  هک  دراد  يا  هدرتسگ  عیـسو و  موهفم  رـسی ـ نینچمه  و  رـسع ـ » ، » دش هراشا  الاب  رد  هک 

ربمایپ ناراـی  دـنوادخ  هیآ ، نیمتفه  رد   381 هحفص . 11 ات 8 لیللا ، - 2 هحفص 318 . دلج 6 ، هعیـشلا ، لئاسو  یقرواپ 1 - دوش . یم  لـماش 
دیتسه یتیعمج  نامه  امـش  يرآ ! : » دـیامرف یم  هداد و  رارق  دـیدش  شهوکن  دروم  ار  نالیخب  هتخاس و  بطاخم  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )

هدرک لخب  شدوخ  هب  تبـسن  دـنک ، لخب  سکره  دـنزرویم و  لخب »  » امـش زا  یـضعب  دـیوش ، یم  هدـناوخارف  ادـخ  هار  رد  قافنا  يارب  هک 
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ناـهاگآان هک  نـیا  يارب  و  ( 1 «) ِهِسْفَن ْنَع  ُلَْخبَی  اَمَّنِاَف  ْلَْـخبَی  ْنَم  َو  ُلَْـخبَی  ْنَم  ْمُْکنِمَف  ِهّللا  ِلـیبَس  یف  اوُقِْفُنِتل  َنْوَعْدـُت  ِءـالُؤَه  ُمْتنَأ  اَـه  ; تسا
ریقف دـنمزاین و  همه  امـش  تسا و  زاـین  یب  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  هیآ  نیا  همادا  رد  دراد ، اـهقافنا  نیا  هـب  يزاـین  دـنوادخ  دـننکن ، روـصت 
يارب امـش  دزن  يزور  دنچ  هک  تسا  یهلا  ياهتناما  عقاو  رد  دینک ، یم  قافنا  ار  هچنآ  نیا  ربانب  (. 2 ...«) ُءارَقُفلا ُُمْتنَأ  َو  ُِّینَغلا  ُهّللاَو  ; ... دیتسه
داهج هار  رد  ای  دیراپسب  شریقف  ناگدنب  هب  ار  تناما  نیا  زا  یشخب  هداد ، روتـسد  ادخ  هدش و  هداد  رارق  تیبرت  میلعت و  ناحتما و  نومزآ و 

یچیپرس هّللا ) لیبس  یف  قافنا  هرابرد   ) دنوادخ ياهروتسد  زا  هاگ  ره  : » هک دنک  یم  دیدهت  ار  لیخب »  » دارفا هیآ ، ياهتنا  رد  دینک . فرصم 
اُونوُکَیـال َّمـُث  مُـکَریَغ  ًاـموَق  لِْدبَتْـسَی  اوَّلَوَـتَت  ْنِا  َو  ; ... دنـشابن امـش  دـننام  هـک  دروآ  یم  امــش  ياـج  هـب  ار  يرگید  هورگ  دـنوادخ  دـینک ،

. تسا هدش  نالیخب »  » هرابرد هک  تسا  يدـیدهت  نیرتدـیدش  نیا  دـنا و  هدـیدرگ  يدوبان  هب  دـیدهت  نالیخب »  » بیترت نیا  هب  ( 3 «.) مَُکلاَْثمَا
ره نآ ، هدرتسگ  موهفم  یلو  تسا ; داهج »  » هار رد  قافنا  دراد ، دوجو  تایآ  رد  هک  ینئارق  بسانت  هب  ادـخ ، هار  رد  قافنا  قادـصم  هچرگ 
هیآ لوزن  زا  دعب  هک  دنا  هدرک  لقن  نینچ  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  رد  تنس ، لها  هعیـش و  نارـسفم  زا  يرایـسب  دوش . یم  لماش  ار  يریخ  راک 

رد هک  هدرک  هراـشا  اـهنآ  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یهورگ  زا  روظنم  دـندرک : ضرع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ناراـی  زا  یعمج  قوف ،
رب ار  دوخ  تسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تسیک ؟ دنک ، یم  امـش  نیزگیاج  یهلا  تاروتـسد  زا  یچیپرـس  ندـیزرو و  لخب »  » تروص

ُنامیالا َناَکَول  ِهِدَِیب  یسْفَن  يذَّلاَو  ُهُموَق  َو  اَذَه  : » دندومرف دز و  دوب  هتسشن  وا  کیدزن  هک  ناملس ـ  ياپ  رب  رگید  تیاور  هب  ای  ناملس ـ  هناش 
رگا دـنگوس ! تسوا ، تسد  رد  مناـج  هک  ییادـخ  هب  تسوا ; موق  درم و  نیا  دـنوادخ ، روظنم  (; 1) سْراَف ْنِم  ٌلاجِر  َُهلَوانََتل  اّیَُرثلِاب  ًاـطُونَم 

-2 . 38 دّمحم ، یقرواپ 1 - دنروآ .» یم  گنچ  هب  ار  نآ  سراف  نادرم  زا  یهورگ  دشاب ، هتـسب  نامـسآ ) هطقن  نیرترود  رد   ) اّیرث هب  نامیا 
یم ناغمرا  هب  امش  يارب  یبوخ  ریخ و  قافنا »  » هک نیا  رب  دیکأت  و  قافنا »  » هب روتسد  زا  دعب  هیآ ، نیمتشه  رد   382 هحفص نامه . - 3 نامه .

هب (. 2 «) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َکئلوُاَف  ِهِسْفَن  َحُش  َقُوی  ْنَم  َو  ; ... دنراگتسر دننامب ، نوصم  شیوخ  صرح  و  لخب »  » زا هک  اهنآ  : » دیامرف یم  دروآ ،
رد تداع  تروص  هب  دشاب و  هتخیمآ  صرح  اب  هک  تسا  یلخب  ینعم  هب  خم ـ  نزو  رب  حش ـ » «، » تادرفم  » باتک رد  یناهفصا  بغار  هتفگ 

تسا هتفر  راک  هب  دصقم  هب  ندیـسر  يزوریپ و  يراگتـسر ، یتخبـشوخ ، عون  ره  رد  هک  تسا  ندیرب  نتفاکـش و  ینعم  هب  زین  حالف » . » دیآ
یم دالوا  لاوما و  ندوب  هنتف  دروم  رد  يرادـشه  میرک  نآرق  قوف ، هیآ  زا  لبق  دـنا . هدرک  میـسقت  يونعم  حالف  يدام و  حالف  هب  ار  نآ  هک 

یللخ ناشردام  ردپ و  ياهششخب  ادابم  هک  نادنزرف  ياه  هسوسو  یهاگ  اریز ، دنک ; یم  یفّرعم  ار  قافنا  عناوم  نایب ، نیا  اب  ایوگ  هک  دهد 
، دنوش رقف  راتفرگ  وا ، زا  دعب  ادابم  هک  شنادنزرف  هدـنیآ  هب  تبـسن  ناسنا  دوخ  ینورد  ياه  هسوسو  زین  یهاگ  دـنک و  دراو  اهنآ  ثرا  رد 

. دوش یم  لخب »  » صرح و ببس  تسا و  يراگتسر  و  حالف »  » عناوم زا  اه  هسوسو  نیا  مامت  نیقی  هب  هک  دوش  یم  ناشقافنا  عنام 

موس تمسق 

یم هتـسویپ  درک و  یم  ادـخ  هناخ  فاوط  حبـص ، هب  ات  بش  رـس  زا  ناشیا  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح  رد 
بـشما موش ! تیادف  مدرک : ضرع  دیوگ ، یم  يوار  راد ». هاگن  مسفن  صرح  و  لخب »  » زا ارم  ادنوادخ ! یـسْفَن ; َّحُش  یِنق  َّمُهّللا  : » دندومرف

هچ نوُِحلفُملا ; ُمُه  َکـئلوُاَف  ِهِسْفَن  َّحُـش  َقُوی  ْنَم  َو  ُلوُقَی  َهّللا  َّنِا  ِسْفَّنلا  ِحُـش  ْنِم  ُّدَـشَا  ءیَـش  ُّيَا  َو  :» دومرف يدوـمرفن ؟ نیا  زا  ریغ  ییاـعد 
، دنـشاب ناـما  رد  شیوـخ  سفن  لـخب »  » صرح و زا  هـک  یناـسک  دـیامرف : یم  دـنوادخ  تـسا ; یناـسفن  لـخب »  » صرح و زا  رتدـب  يزیچ 

ریـسفت  » رد يزار » رخف   » و نایبلا » حور   » رد ییوسرب »  » و ماکحالا » عماـج   » ریـسفت رد  یبطرق »  » ار ثیدـح  نیا  یقرواپ 1 - ( 1 «.) دنراگتسر
هورگ و  روثنملاّرد »  » رد یطویـس »  » شریـسفت و رد  يزار » حوتفلاوبا   » و ناـیبلا » عمجم   » رد یـسربط »  » و دوخ ، ریـسفت  رد  یغارم »  » و ریبک »

يراگتـسر مهم  عناوم  زا  لخب »  » نیا رباـنب   383 هحفص . 9 رشح ، ، 16 نباغت ، - 2 دـنا . هدروآ  هیآ  نیمه  لـیذ  رد  دوخ  ریـسافت  رد  يرگید 
هتسویپ دوخ  فاوط  نمض  رد  ادخ و  هناخ  رد  حبـص ، ات  بش  رـس  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  تسا  ییاج  ات  رما  نیا  ّتیّمها  تسا و 
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هب هراشا  قافنا ، هب  رما  زا  دعب  مکِـسُفنِالًاریَخ »  » ریبعت دبلط . یم  ادـخ  زا  ار  نآ  شیوخ  تجاح  نیرتمهم  ناونع  هب  دـناوخ و  یم  ار  اعد  نیا 
زا ار  لد  دهد و  یم  شرورپ  ار  حور  دوش ; یم  ناسنا  دوخ  دـیاع  شدـیفم  راثآ  ادـخ ، هار  رد  قافنا  تواخـس و  هک  دراد  فیطل  هتکن  نیا 
رد یثیدـح  رکذ  اب  ار  ثحب  نیا  دـنک . یم  ریزارـس  ناسنا  هناخ  هب  ار  يونعم  يدام و  تاکرب  هتخاس و  كاپ  لخب »  » صرح و ياـه  یگریت 

یـسک هچ  حیحـش »  » یناد یم  ایآ  دومرف : لاؤس  ضایع » نب  لیـضف   » زا مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  میرب . یم  ناـیاپ  هب  حـش »  » ینعم ریـسفت 
ِهِدَـی یف  اَِمب  ُلَْخبَی  َلیخَْبلا  َّنِا  ِلُخْبلا  َنِم  ُّدَـشَا  ُحُّشلَا  دومرف « : مالـسلا ) هیلع  ) ماما تسا . لیخب  ناـمه  دـنک : یم  ضرع  باوج  رد  وا  تسا ؟
ُعَبْشَیال ِماَرَْحلا ، َو  ِّلِْحلِاب  َُهل  َنوُکَی  ْنَا  یّنَمَت  ِّالا  ًاْئیَش  ِساّنلا  يِْدیَا  یف  يرَیال  یَّتَح  ِهِدَی  یف  اَم  یَلَع  َو  ِساَّنلا  يِْدیَا  یف  اَم  یَلَع  ُّحُشَی  ُحیحّشلاَو 

مه حیحـش »  » یلو دزرو ، یم  لخب »  » دراد هچنآ  رد  هک  تسا  یـسک  لیخب » . » تسا رتدیدش  لخب »  » زا حش  ; ّلجوّزَع ُهّللا  ُهَقَزَر  اَِمب  ُعَنْقَیال  َو 
وزرآ دـنیبب ، مدرم  تسد  رد  ار  هچ  ره  هک  اجنآ  ات  دراد ، رایتخا  رد  دوخ  هچنآ  مه  دزرویم و  لخب »  » تسا مدرم  تسد  رد  هچنآ  هب  تبـسن 

رد ( 2 «.) تسین هداد ، يزور  وا  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب  عناق  زگره  مارح و  اـی  دـشاب  لـالح  هار  زا  هاوخ  دروآ ، گـنچ  هب  ار  نآ  هک  دـنک  یم 
دنوادـخ صاـخ  ناگدـنب  نمحّرلاداـبع ـ »  » ياـهیگژیو زا  یکی  :» دـیامرف یم  ریتـقت ، ناوـنع  تحت  لـخب »  » هلئـسم حرط  نمـض  هیآ ، نیمهن 

; دـنراد یلادـتعا  دـح  ود ، نیا  نایم  رد  هکلب  يریگتخـس ; هن  دـنراد و  فارـسا  هن  دـننک ، یم  قافنا  هک  یماـگنه  هک  تسا  نیا  هدنـشخب ـ 
دلج 5، نیلقثلارون ، - 2 هحفص 346 . دلج 5 ، نیلقثلارون ، یقرواپ 1 - ( 1 «.) ًاماوَق َِکلَذ  َنَیب  َناَک  َو  اوُُرتْقَی  َمل  َو  اُوفِرُْسی  َمل  اوُقَْفنَا  اذِا  َنیذَّلاَو 

هاـگ دـشاب و  یم  فارـسا  لـباقم  هطقن  هک  تسا  نتفرگ ) گـنت   ) ینعم هب  ربص ) نزو  رب  « ) ْرتَق  » هداـم زا  اورتقی »  » 384 هحفص هحفص 291 .
مزال رادقم  زا  رتمک  هک  تسا  نآ  يرگید  مزال و  دح  زا  شیب  هک  تسا  نآ  یکی  دنهد . یم  رارق  رگیدکی  لباقم  رد  ار  راتقا »  » و فارسا » »

هتـسیاش رادـقم  زا  رتمک  دـنچ  ره  دوش ، یم  قافنا  يزیچ  لقاّدـح  اریز  تسا ; لخب »  » فیعـض لحارم  راتقا »  » و رتق »  » عقاو رد  دـننک  قاـفنا 
تفـص نیا  زا  ار  دوخ  هژیو  ناگدنب  دنوادخ  لاح ، نیا  اب  . تسین راک  رد  یقافنا  هنوگ  چیه  لخب »  » رتدیدش لحارم  رد  هک  یلاح  رد  دشاب ;
ریسفت رد  هک  یتیاور  رد  دنا و  هدرک  ریـسفت  نآ  دننام  و  ّحش »  » ای لخب »  » ینعم هب  ار  راتقا »  » نیرّـسفم زا  يرایـسب  دناد . یم  اّربم  كاپ و  زین 

رد (. 2) تسا هدش  ریـسفت  ّلَجَو » ّزَع  ِهّللا  ِّقَح  یف  اُولَْخبَی  َمل   » ینعم هب  اورتقی » مل   » هدـش لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  میهاربا » نب  یلع  »
: درک لاؤس  داماد  زا  هک  یماگنه  دهدب . شتلود  يارما  زا  یکی  هب  ار  شرتخد  تساوخ  یم  افلخ  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  ریسافت  زا  یضعب 
ار هتشذگ  هیآ  سپس  ( 3«;) ِنیَتَِئیَّسلا َنَیب  ُۀَنَـسَحلَا  :» تفگ یبلاج  ریبعت  رد  خساپ  رد  يا ؟ هتفرگ  رظن  رد  هزادنا  هچ  ار  یـسورع  هنیزه  رادقم 

اهنآ هب  : » دـیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هـب  باـطخ  دـنوادخ  ثـحب ، دروـم  هـیآ  نـیرخآ  نـیمهد و  رد  ( 4 .) درک توالت 
ادابم دیدرک . یم  كاسما  يرظن ) گنت  لخب و  رطاخ  هب   ) نیقی هب  دیدوب ، نم  راگدرورپ  تمحر  نئازخ  کلام  امش  رگا  وگب ، ناکرـشم ) )

یم هیآ  نایاپ  رد  ( 5 «.) ِقافنِْالا َۀَیْـشَخ  ُمتْکَْـسمََال  ًاذِا  ّیبَر  ِۀَمحَر  َِنئازَخ  نوُِکلْمَت  ُْمْتنَا  َْول  ُْلق  دوش ; امـش  یتسدگنت  رقف و  هیام  ندرک  قافنا 
رد هک  تسا  يا  هتفایان  تیبرت  ياه  ناسنا  هب  هراشا  ناسنا »  » هژاو اـج  نیا  رد  ًاروتَق .» ُناـسنِالا  َناَـک  تسا ; یلیخب  دوجوم  ناـسنا ، : » دـیامرف

ترطف هک  یناسنا  یتح  ای  هتفرگ و  رارق  هّللا » ءایلوا   » تیبرت میلعت و  تحت  هک  یناسنا  ّالاو  دنریگ  یم  رارق  ریتقت »  » كاسما و و  لخب »  » ریسم
دلج 2، میهاربا . نب  یلع  ریـسفت  - 2 . 67 ناقرف ، یقرواپ 1 - دوب . دـهاوخن  روتق  کسمم و  لـیخب و  تسا ، هدومن  ظـفح  ار  دوخ  دادادـخ 
-5 هحفص 4789 . دلج 7 ، یبطرق ، نآرقلا ، ماکحالا  عماجلا  ریـسفت  - 4 دراد . رارق  دـب  راک  ود  نایم  رد  هک  یبوخ  راـک  - 3 هحفص 117 .

نیا هکلب  تسین ; یهورگ  ای  یـصخش  ياـهزاین  رطاـخ  هب  هشیمه  لـخب »  » هک دوش  یم  هدافتـسا  قوف  هیآ  ریبعت  زا   385 هحفص . 100 ءارسا ،
ره دزرویم ، لخب »  » مه زاب  دشاب ، هتشاد  رایتخا  رد  ار  يدنوادخ  نیازخ  مامت  ناسنا  رگا  هک  دیآ  یم  رد  یتروص  هب  یهاگ  یقالخا ، هلیذر 

تروص هب  قوف  هیآ  رد  تسا » یلیخب  دوجوم  ناسنا  ارُوتَق ; ُناسنِالا  َناک   » هب ریبعت  دوش . یم  فرط  رب  نآ  زا  یمک  رادـقم  اـب  شزاـین  دـنچ 
ُروـُفََکل َناـسنالا  َّنِا  (« ;  » 2) ٌروُفََکل َناـسنِالا  َّنِا  (« ; ...» 1) دوـُنََکل ِهِّبَِرل  َناـسنِالا  َّنِا  : » دــننام دراد ; دــیجم  نآرق  رد  زین  يرگید  ریاـظن  قـلطم ،

تـسد زا  ار  شیوخ  هیلوا  كاپ  ترطف  هک  دراد  ییاه  ناسنا  هب  هراشا  همه  تاریبعت ، نیا  لاـثما  و  ( 4 «) ٌراَّفَک ٌمُولََظل  َناَسنِْالا  َّنِا  (« ;  » 3) نیبُم
نارفک ملاظ و  لیخب ، هدولآ ، كاپان ، دوخ ، تاذ  رد  یناسنا  چـیه  هنرگ  دـنا و  هدـنامرود  یقالخا  ناـیبرم  اـیلوا و  اـیبنا و  تیبرت  زا  هداد و 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 353 

http://www.ghaemiyeh.com


(5 .) اهنآ یگدولآ  یتشز و  رب  هن  تسا ، هدش  هداهن  انب  اه  ناسنا  تداعس  یکاپ و  رب  شنیرفآ  ماظن  تسا . هدشن  هدیرفآ  هدننک 

هجیتن

موش تشونرس  نالیخب و  ياهراک  زا  ییاه  هنومن  دهد ; یم  ناشن  لخب »  » هرهچ هب  تبـسن  ار  مالـسا  شنیب  هاگدید و  یبوخ  هب  قوف  تایآ 
یم مان  یقالخا  مهم  هلیذر  کی  ناونع  هب  لخب »  » زا دـنک و  یم  صخـشم  يونعم  يدام و  یگدـنز  رد  ار  لخب »  » ياهدـمایپ راثآ و  اهنآ و 

، فرخز - 3 . 66 جح ، - 2 . 6 تایداع ، یقرواپ 1 - تسین . راگزاس  زگره  اه  ناسنا  تداعـس  يراگتـسر و  و  حالف »  » اـب هک  يا  هلیذر  درب .
386 هحفص تسا . هدش  هداد  يرتشیب  حرش  تایآ  لیذ  هنومن  ریسفت  رد  -5 . 34 میهاربا ، - 4 . 15

یمالسا تایاور  هنیآ  رد  لخب 

یثیدح رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  1 ـ  هلمج : زا  دوش ، یم  هدید  لخب »  » هرابرد يا  هدنهد  ناکت  تایاور  یمالـسا ، ثیداحا  رد 
خزود شتآ  هب  تسا و  رود  زین  مدرم  زا  تسا ، رود  ادخ  زا  لیخب  (; 1  ) ِراّنلا َنِم  ٌبیرَق  ِساّنلا ، نِم  ٌدیَعب  ِهّللا  َنِم  ٌدیَعب  ُلیخَْبلَا  : » دنیامرف یم 

، يرگید ثیدح  رد  2 ـ  تسا . هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) اضّرلا یسوم  نب  یلع  ماما  زا  یتوافت ) رصتخم  اب   ) نومـضم نیمه  تسا .» کیدزن 
«. دـنک یم  لدگنـس  ار  ناسنا  لیخب ، هب  ندرک  هاگن  (; 2) َْبلْقلا ِیِـسُْقی  ِلیخَْبلا  َیِلا  ُرَظَّنلا  :» دنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  ماما 

یم هدننک  هاگن  یلدگنس  ببـس  نانآ ، هرهچ  رد  نآ  باتزاب  هک  تسا  هدولآ  کیرات و  ردق  نآ  نالیخب  نطاب  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا 
يدرم دوب ، ادخ  هناخ  فاوط  لاح  رد  ترضح  نآ   » هک تسا  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ  دوش .

ارم ناـهانگ  هک  مهد  یم  تدـنگوس  هناـخ  نیا  تمرح  هب  ادـنوادخ ! دـیوگ : یم  هتخیوآ و  رد  هـبعک  هناـخ  هدرپ  رد  هـک  درک  هدـهاشم  ار 
زا رتگرزب  درک : ضرع  نک . فیصوت  ار  نآ  تسیچ ؟ وت  هانگ  رگم  دندومرف : درم  نآ  هب  باطخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  شخبب .»

: درک ضرع  اه !؟ یکشخ  ای  تسا  رتگرزب  وت  هانگ  وترب ! ياو  دندومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ترضح منک . فیـصوت  مناوتب  هک  تسا  نآ 
! ادـخ لوسر  يا  نم  هاـنگ  درک : ضرع  اـهایرد !؟ اـی  تسا  رتگرزب  وت  هاـنگ  دـندومرف : ترـضح  ادـخ ! لوسر  يا  تسا  رتـگرزب  نم  هاـنگ 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ترـضح زاب  نم . هانگ  درک : ضرع  اهنامـسآ !؟ ای  تسا  رتگرزب  وت  هانگ  دـندومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ترـضح
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ترـضح ادـخ ! لوسر  يا  تسا  رتـگرزب  نم  هاـنگ  درک : ضرع  ادـخ !؟ شرع  اـی  تسا  رتـگرزب  وـت  هاـنگ  دـندومرف :
، راونالاراحب یقرواپ 1 - تسا . رت  یمارگ  رتالاب و  رتگرزب و  ادـخ  درک : ضرع  دـنوادخ !؟ ای  تسا  رتگرزب  وت  هانگ  منیبب ) وگب  : ) دـندومرف
هچ منیبب  وگب  وت ! رب  ياو  دـندومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ترـضح  387 هحفص هحفـص 214 . لوقعلا ، فحت  - 2 هحفص 308 . دلج 73 ،
هک یماگنه  یلو  متـسه ; يدـنمتورث  مدآ  نم  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ینک ؟) یم  داـی  یگرزب  نیا  هب  نآ  زا  هک   ) يا هدرک  یهاـنگ 
(. مرّفنتم مراد و  تشحو  نادنمزاین  ندید  زا  نم  يرآ ! .) دنا هداد  رارق  نم  ربارب  رد  ار  یـشتآ  هلعـش  ییوگ  دـیآ ، یم  مغارـس  هب  يدـنمزاین 

ثوعبم تمارک  تیاده و  هب  ارم  هک  ییادخ  هب  دنگوس ! نازوسن . دوخ  شتآ  هب  ارم  وش و  رود  نم  زا  دندومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ
هب ینک ، هیرگ  ینک و  تدابع  لاس  رازهود  یتسیاب و  ( ادـخ هناخ  رانک  رد  نیمز  يور  طاقن  نیرتیمارگ   ) ماـقم نکر و  ناـیم  رد  رگا  هدرک ،
هب ار  وت  دنوادخ  یتسه ، لیخب  میئل و  هک  یلاح  رد  يریمب ، سپـس  دنک ، باریـس  ار  ناتخرد  دوش و  يراج  بآ  رهن  تمـشچ  زا  هک  يدح 
زا سک  ره  هدرک و  لخب »  » دوخ هرابرد  دـنک ، لخب »  » سک ره  دـیوگ : یم  دـنوادخ  هک  یناد  یمن  ایآ  دـنکفا ، دـهاوخ  شتآ  رد  تروص 
هک دوش  یم  دسافم  ناهانگ و  عاونا  همـشچرس  لخب »  » هک دـهد  یم  ناشن  ثیدـح  نیا  ( 1 «.) تسا راگتـسر  دشاب ، ناما  رد  شیوخ  لخب » »

ُحیحَّشلَا مُُکِلئاَق  ُلوُقَی  :» دنیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  يرگید ، ثیدح  رد  4 ـ  دزاس . یم  رود  ادخ  زا  دـح  نیا  ات  ار  ناسنا 
امـش زا  یـضعب  ٌلیَخبال ; َو  ٌحیحَـش  َۀَّنَجلا  ُلُخْدَیال  ِِهلالَج  َو  ِِهتَمَظَع  َو  ِِهتَّزِِعب  ُهّللا  َفَلَح  ِّحُشلا  َنِم  ِهّللاَدـْنِع  ُمَلْظَأ  ْملُظ  ُّيَأ  َو  ِِملاّظلا  َنِم  ُرَذـْعَأ 
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دوخ لالج  تمظع و  تزع و  هب  دـنوادخ  دـشاب ; یم  رترب  لخب  زا  ادـخ  دزن  یملظ  هچ  یلو  تسا ، رتروذـعم  ملاـظ  زا  لـیخب  دـنیوگ : یم 
یم هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ يرگید ، ثیدـح  رد  5 ـ  ( 2 «.) دوـشن تشهب  دراو  لـیخب  صیرح و  زگره  هک  تسا  هدرک  داـی  دـنگوس 

« لخب  » صرح و ياپ  هک  اجنآ   ) دوش یمن  عمج  بلق  کی  رد  نامیا  اب  صرح  لخب و  ِدِحاو ; ِْبلَق  یف  ِناعِمَتْجَیال  ُنامیالا  َو  ُحُّشلَا  : دـنیامرف
نامه - 3 كردم . نامه  - 2 هحفص 111 . دلج 2 ، تاداعّـسلا ، عماج  یقرواپ 1 - ( 3 «.) ددـنب یم  رب  تخر  اجنآ  زا  نامیا  دـیآ ، ناـیم  رد 

; ٌلیَخب ِّالا  ُراّنلا  ُِجلَیالَف  ِراّنلا  یف  ُُتْبنَت  ٌةَرَجَـش  ُلُْخْبلَا  :» دـنیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زین  رگید  ياج  رد  388 6 ـ  هحفص كردم .
یکی هک  تسا  هدش  لقن  7 ـ  ( 1 «.) دنوش یم  خزود  دراو  نالیخب  اهنت  تهج ، نیمه  هب  دیور و  یم  خزود  شتآ  رد  هک  تسا  یتخرد  لخب 
ربمایپ ادیهـش ،! او  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  وا  يارب  شنایانـشآ  زا  ینز  دـش ; دیهـش  داهج  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  نارای  زا 

وا دـیاش  ُهُصُْقنَی ; اَِمب ال  ُلَْخبَی  َوا  ِهینعَیال  اَِـمب  ُمّلَکَتَی  َناَـک  ُهَّلَعَلَف  هتفر ; اـیند  زا  دیهـش  وا  یناد  یم  اـجک  زا  :» دـندومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
یم لـخب »  » هدرک یمن  داـجیا  وا  يارب  يدوبمک  هک  يزیچ  هب  تبـسن  اـی  تسا  هتفگ  یم  نخـس  هدوبن ، طوـبرم  يو  هب  هک  یلیاـسم  هراـبرد 

ببـس دنز ، یمن  ناسنا  هب  يا  همطل  هک  ییاج  رد  ًاصوصخم  لخب »  » هدوهیب و نانخـس  هک  دـهد  یم  ناشن  ثیدـح  نیا  ( 2 «.) تسا هدیزرو 
: دومرف هک  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  8 ـ  دـنک . گنر  یب  ای  گنرمک  ار  تداهـش » ، » ینعی ناـسنا ; کـی  راـختفا  نیرتگرزب  هک  دوش  یم 

نیرتدب تسا و  رتبوبحم  لیخب  دـباع  زا  ادـخ ، دزن  تواخـس  اب  لهاج  ْلُْخبلا ; ِءاّدـلا  َيْودَا  َو  لیَخب  دـِباَع  ْنِم  ِهّللا  َیِلا  ُّبَحَا  ٌّیخَـس  ُلِهاَج  »
لوـسر زا  زاـب  9 ـ  درب . یم  ناـیم  زا  زین  ار  داـّبع  تداـبع  راـثآ  لـخب »  » هـک تـسا  نآ  رگناـیب  ثیدـح  نـیا  ( 3 «.) تسا لخب »  » درد اـهدرد 
تکاله ثعاب  زیچ  هس  ِهِسفَِنب ; ِءْرَملا  ُباَجِعا  َو  ٌعَّبَتُم  ًيوَه  َو  ٌعاطُم  ٌحُـش  ٌثالَث  ُتاِقبوُملا  :» دومرف هک  هدـش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ

هب تبـسن  ناـسنا  يدنـسپدوخ »  » دـیامن و تیعبت  نآ  زا  هک  یـسفن » ياوـه   » دـنک و تعاـطا  نآ  زا  ناـسنا  هک  یـصرح »  » و لـخب » ، » تـسا
یلـص  ) ادخ لوسر  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  ثحب  نیا  اما ، دراد ; دوجو  يدایز  تایاور  عوضوم ، نیا  نوماریپ  دـنچ  ره  10 ـ  ( 4 «.) شیوخ

هیلع هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تمدخ  ار  كانرطخ )  ) ناریـسا زا  یهورگ  : » تسا هدمآ  نینچ  ثیدـح  نیا  رد  میهد . یم  نایاپ  هلآو ) هیلع  هللا 
ار اهنآ  زا  یکی  یلو  دننزب ; ندرگ  ار  اهنآ  همه  داد ، روتسد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ترـضح دندروآ ; ( هلآو
-4 هحفص 110 . كردم ، نامه  - 3 هحفص 111 . كردم ، نامه  - 2 هحفص 110 . دلج 2 ، تاداعـسلا ، عماج  یقرواپ 1 - دندرک . انثتـسا 

یلص  ) ترـضح تسا ؟ هدوب  ناسکی  ام  هانگ  هک  هک  یلاح  رد  يدرک ، ادج  منارای  زا  ارم  ارچ  دیـسرپ : درم  نآ   389 هحفص كردم . نامه 
نیا هب   ) ار وت  نم  یتسه و  دوخ  موق  دنمتواخس  وت  هک  تسا  هداتسرف  یحو  نم  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تلع  نیا  هب  دندومرف : هلآو ) هیلع  هللا 

(1 «.) داد هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تلاسر  دنوادخ و  یگناگی  هب  تداهش  دش و  ناملسم  درم  نآ  مشک . یمن  تهج )

لخب ياه  هناشن  هشیر و 

زیچ همه  رب  ار  دنوادخ  هک  یسک  تسا . هللا » ۀفرعم   » نامیا و ینابم  فعض  رگید ، لیاذر  زا  يرایسب  دننام  یقالخا ، هلیذر  نیا  یلـصا  هشیر 
دروم رد  یهلا  ياه  هدعو  هب  عطق  روط  هب  دیاب  تسا ، یلاعت  قح  كاپ  تاذ  تاکرب ، تاریخ و  مامت  هشیر  هک  تسا  دقتعم  دناد و  یم  رداق 
ماـما ددرگ . تشز  يوخ  نیا  راـتفرگ  درادـن  ناـکما  داـقتعا ، نیا  اـب  هک  دـشاب  هتـشاد  داـقتعا  ادـخ  هار  رد  قاـفنا »  » يونعم يداـم و  راـثآ 
رطاخ هب  دراد ، ناسنا  هچنآ  هب  تبـسن  ندـیزرو  لخب  ِدُوبْعَملِاب ; ِّنَظلا  ُءوُس  ِدوُجوَملِاب  ُلُْخبلا  :» دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنمؤمریما 
هدمآ مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 2 («.) زیچ همه  رب  شتردـق  وا و  ياـه  هدـعو  هب  نظ  ءوس   ) تسادـخ هب  نظ  ءوس 
يارب لـخب  سپ  تـسا ; قـح  لاـعتم ، دــنوادخ  يوـس  زا  ینیــشناج  رگا  اَذاـِمل ; ُلُْـخبلاَف  ًاّـقَح  َّلـجوّزع  ِهللا  َنـِم  ُفَـلَخلا  َناــک  نِا   » تـسا
لخب زا  ِنامیالا ; ُفالِخ  اهَّنِا  نِمُؤم  َو ال  ٍّرُح  یف  ُنوُکَتال  ٌۀَـهاَع  اَـهَّناَف  َلُْـخبلا  َو  ْمُکاـّیا  : » تسا هدـمآ  اـضرلا » هقف   » باـتک رد  ( 3 (»؟ تسیچ

یسدق ثیدح  رد  ( 4 «.) تسا نامیا  فالخ  لخب » ، » دوب دـهاوخن  زگره  نامیا  اب  هدازآ و  ناسنا  رد  هک  تسا  یتفآ  لخب »  » اریز دـیزیهرپب ;
یَلَع رِداَق  ُریَغ  ٌزِجاَع  ّینَا  ُّنُظَت  مَا  ینُمِهَّتَت  مَا  یُنلَْخبَتَا  يِدبَع  اَی  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا 
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وت هب  مرادـن  ییاناوت  مزجاع و  نم  هک  ینک  یم  نامگ  ای  يزاس  یم  مهتم  ارم  ای  يزرویم  لـخب »  » نم هب  تبـسن  اـیآ  نم ! هدـنب  (; 5) َِکَتباَِثا
دلج راونالاراحب ، - 3 ثیدح 1258 . مکحلاررغ ، - 2 ثیدح 8380 . هحفص 1277 ، دـلج 2 ، همکحلا ، نازیم  یقرواپ 1 - مهد .» شاداـپ 

نانمؤم و ناگدازآ و  يرآ !  390 هحفص هحفص 10  دلج 93 ، راونالا ، راحب  - 5 هحفص 346 . دلج 75 ، راونالاراحب ، - 4 هحفص 300 . ، 70
ماگنه زگره  دـنا ، هدرک  رواب  شاداپ ، هنوگره  رب  ار  ادـخ  تردـق  هک  ییاهنآ  دنتـسه و  نئمطم  مرگلد و  یهلا ، ياه  هدـعو  هب  هک  ییاهنآ 

، ادخ ناگدنب  هب  دنراد ، ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  هکلب  دنناد ; یمن  يزاین  یب  هب  لوصو  هار  ار  لخب »  » دزرل و یمن  ناشتـسد  ادخ ، هار  رد  قافنا 
زا رداـق . زیچ  همه  رب  مه  هاـگآ و  زیچ  همه  زا  مه  تسا و  دنمتواخـس  مه  هک  دـنبلط  یم  یـسک  زا  ار  ضوع  دـننک و  یم  شـشخب  دوج و 

یقالخا هلیذر  ندـناشوپ  يارب  نالیخب  تسا . نارگید  هب  کمک  زا  يراددوخ  يارب  نوگانوگ ، ياهرذـع  ندروآ  لخب »  » رگید ياه  هناشن 
لوپ هک  نیا  اب  الثم  دـنهد ; یم  بیرف  ار  دوخ  اهرذـع ، نیمه  اب  یهاگ  یتح  دـنوش و  یم  لسوتم  یهاو  ياهرذـع  هب  مدرم ، ربارب  رد  دوخ 

یلکـشم میارب  دیاش  هک  نیا  دننام  ییاهرذع  هب  هکلب  دهد ; ماو  هک  نیا  ای  دـشخبب  ار  نآ  زا  یمک  رادـقم  تسین  رـضاح  اما  دراد ، یناوارف 
هب يداصتقا  رظن  زا  رازاب  عضو  هدـنیآ  رد  ای  دـنیایب  میارب  ییاـهنامهیم  دراد  لاـمتحا  اـی  دوش و  راـمیب  مدـنزرف  دراد  لاـمتحا  اـی  دـیآ  شیپ 
; ِلیلاعَّتلا َو  ِریذاعَملِاب  ٌجِّجَحَتُم  ُلیِخَْبلَا  : » دنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  ددرگ . یم  لسوتم  دیارگ ، يداسک 
لّلعت و ترثک  ِلُْخبلا ; ُۀَـیآ  ِلَلِعلا  ُةَْرثَک  :» دـنیامرف یم  زین  رگید  ياج  رد  ( 1 «.) دوش یم  یهاو )  ) ياهتلع اهرذـع و  هب  لسوتم  لیخب  صخش 
، دنراد یعـس  فلتخم  ياه  هناهب  هب  اهنآ  تساهتمعن . ندـناشوپ  لیخب ، دارفا  رگید  ياه  هناشن  زا  ( 2 «.) تسا لخب »  » هناشن یهاو ، ياهرذع 
زا یبذاک  ياهششوپ  تاقوا  زا  يرایسب  رد  هتبلا  دنک . ییاضاقت  اهنآ  زا  یـسک  ادابم  دنراد ، هگن  رود  مدرم  دید  زا  ار  ناشدادادخ  ياهتمعن 
هار رد  هاگره  هک  تسا  نآ  لخب »  » رگید هناشن  دـننک . یم  تسرد  نآ  يارب  رطخ  زورب  لامتحا  هب  اـهیرظن  گـنت  مدرم و  مخز  مشچ  لـیبق 

. تسا هتفر  تسد  زا  شنازیزع  زا  يزیزع  ای  هداهن و  وا  شود  رب  ینیگنـس  راب  ییوگ  دوش ; یم  تحاران  تخـس  دنک ، قافنا  ار  يزیچ  ادخ 
391 هحفص . 209 هحفص دلج 74 ، راونالاراحب ، - 2 ثیدح 1275 . مکحلاررغ ، یقرواپ 1 -

لخب ياهدمایپ  راثآ و 

زا دراد ، هتشاد و  ءوس  ياهدمایپ  تسه و  هدوب و  نیرفآ  لکشم  لخب »  » هزادنا هب  یتفص  رتمک  یقالخا  لیاذر  هدیهوکن و  تافـص  نایم  رد 
رد زین  هطبار  نیا  رد  دـهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  يوربآ  نآ ، زا  شیب  یلو  دـشوک  یم  دوخ  لاوـما  ظـفح  رد  لـیخب  هچرگ  هک : نیا  هلمج 

ُلیخَْبلَا : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  1 ـ  مییامن : یم  حرطم  لیذ  رد  الامجا  هک  تسا  هدـش  ییاـه  هراـشا  یمالـسا  تاـیاور 
يوربآ ضرع و  زا  دـنک ، یم  يرادـهگن  دوخ  يارب  ایند  عاتم  زا  هک  هچنآ  زا  شیب  لیخب  ِهِضَرَع ; ْنِم  َکَْسمَا  اَّمِم  ِرَثْکَِاب  ِهِضْرِع  ْنِم  ُحَمْـسَی 

ریما دنام . یم  اهنت  بیرغ و  تالکـشم  هوبنا  ربارب  رد  یگدـنز  رد  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  شناتـسود  دوز  لیخب  2 ـ  ( 1 «.) دشخب یم  دوخ 
یهاتوک نامز  لـیخب  رگا  ( 2 !«) درادـن تسود  رای و  لـیخب  ٌبیبَح ; لـیخَِبل  َسَیل  :» دـنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنمؤم 

هدش لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  هک  هنوگ  نامه  دوش . یم  شنانمـشد  تّزع  ناتـسود و  ّتلذ  ببـس  وا  لخب » ، » دشاب هتـشاد  یناتـسود 
رد دنرب ; یم  شناثراو  ار  شراک  هرمث  دـشک و  یم  تمحز  هشیمه  لیخب ،» « ـ  3 ( 3 «.) ُهَِبناُجم ُّزُِعی  َو  ُهَبِحاصُم  ُّلِذـُی  ُلیخَبلا )  ) ُلُْخبلَا : » تسا
یم مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تسا . دایز  ناوارف ، لاوما  نتخودنا  رطاخ  هب  شیراتفرگ  زین  ترخآ  رد  دریگ و  یم  تخـس  دوخ  رب  ایند 

یمن قاـفنا  شیارب  ار  وا  لاوما  زا  مهرد  کـی  هاـگ  هک  یناـثراو   ) تسا شیوـخ  هثرو  راد  هنازخ  لـیخب  ِِهتَثَرَوـِل ; ٌنِزاَـخ  ُلـیخَْبلَا  :» دـنیامرف
دوش و یم  لیخب  مه  نتشیوخ  هب  تبسن  دبای ، یم  تدش  ناسنا  لخب »  » هک یماگنه  اریز ، دراد ; يا  هناریقف  یگدنز  لیخب » « ـ  4 ( 4 (.) دننک

یناور تالاح  راـتفرگ  زین  یهاـگ  تسا . نآ  ندوزفا  شیوخ و  لاوما  ظـفح  رکف  رد  هشیمه  اریز ، دور ; یم  نیب  زا  شا  یگدـنز  شیاـسآ 
اب دـنا و  هتخود  وا  لاوما  رد  عـمط  مشچ  مدرم  هک  درادـنپ  یم  ـالثم  دوـش ; یم  دوـخ  ناـیفارطا  هب  تبـسن  دـیدش  ياـه  نظ  ءوـس  تشز و 

دلج كردم ، نامه  - 2 ثیدح 2084 . هحفص 130 ، دلج 2 ، مکحلاررغ ، یسراف  حرش  یقرواپ 1 - دنرگن . یم  وا  هب  توادـع  تداسح و 
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ثیدـح 464. هحفـص 127 ، دـلج 1 ، كردـم ، ناـمه  - 4 ثیدـح 1409 . هحفـص 370 ، دـلج 1 ، كردـم ، ناـمه  - 3 هحفـص 78 . ، 5
ُْتبِجَع :» دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  یثیدح ، رد  هلمج  زا  دراد ، هلئسم  نیا  هب  ییابیز  تاراشا  یمالسا  ثیداحا   392 هحفص
َباسِح ِةَرِخآلا  یف  ُبَساُحی  َو  ِءارَقُفلا  َشیَع  اینُّدـلا  یف  ُشیعَیَف  َبَلَط  ُهاِّیا  يذـّلا  یَنِْغلَا  ُُهتْوُفَی  َو  َبَرَه  ُْهنِم  يذـّلَا  َْرقَفلا  ُلَّجَعَتَی  ِلیخَْبلَا  ِّیِقَِـشل 

زا دـبلط ، یم  هک  ار  يزاین  یب  انغ و  دزیرگ و  یم  نآ  زا  هک  دور  یم  شیپ  رقف  يوس  تعرـس ، هب  متفگـش ! رد  تخبدـب  لیخب  زا  ِءاینغَالا ;
ادـخ لوسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 1 «.) دزادرپب ار  اینغا  باـسح  دـیاب  ترخآ  رد  دـنک و  یم  یگدـنز  هناریقف  اـیند  رد  دـهد ; یم  تسد 

« لخب « ـ  5 ( 2 «.) تسا رتمک  مدرم  مامت  زا  لیخب  شیاسآ  شمارآ و  ُلـیخَْبلَا ; ًۀَـحار  ِساـّنلا  ُّلَـقَا  : » تسا هدـش  لـقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
ُُرثْکَت ِلُْـخْبلِاب  :» دـندومرف مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنمؤمریما  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ; یم  مدرم  نیرفن  نعل و  ترهـش و  ءوس  یماندـب و  بجوم 

تسا و هدیهوکن  تافص  هلیذر و  قالخا  زا  يرایسب  عماج  لخب » « ـ  6 ( 3 «.) دوش یم  دایز  مدرم  مانشد  ییوگدب و  لخب ، رطاخ  هب  َۀَّبَسَملا ;
نطاب و يافـص  تین و  صالخا  نداد  تسد  زا  نبج ، سرت ، دـسح ، نظ ، ءوس  دـننام  دریگ ; یم  تأشن  نآ  زا  یقـالخا  لـیاذر  زا  يرایـسب 
رپ ثیدح  ( 4 «.) َْبلَْقلا َیِسُْقی  ِلیخَبلا  َیِلا  ُرَظَّنلَا  :» دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  بلق ; تواسق  لاگنچ  رد  يراتفرگ 

اهبیع مامت  عماج  لخب  ءوُس ; ِّلُک  َیِلا  ِِهب  ُداُقی  ٌمامِز  َوُه  َو  ِبویُعلا  يِواسَِمل  ٌعِماَج  ُلُْخْبلَا  : » تسا هدـش  لقن  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  يانعم 
(5 «.) دشک یم  يدب  ره  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یمامز  و 

لخب تاجرد 

زا يرایسب  دید  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  فیعض  يردق  هب  نآ  لحارم  زا  یـضعب  تسا . یتاجرد  ياراد  هلیذر ، تافـص  مامت  دننام  لخب » »
یقرواپ 1- دننک . یم  كرد  ار  نآ  زین  ناکدوک  یتح  سک ، ره  هک  تسا  راکـشآ  يردـق  هب  نآ  لحارم  زا  یـضعب  دـنامب و  یفخم  دارفا ،

دلج مکحلاررغ ، یسراف  حرش  - 3 هحفص 300 . دلج 70 ، راونالاراحب ، - 2 ثیدح 6280 . هحفص 346 ، دلج 4 ، مکحلاررغ ، یسراف  حرش 
هب تبسن  یضعب   393 هحفص هحفص 307 . دلج 70 ، راونالاراحب ، - 5 هحفص 53 . دلج 75 ، راونالاراحب ، - 4 . 4195 ثیدح هحفص 200 ، ، 3
; دنلیخب مدرم  لاوما  هب  تبسن  هتفر ، رتارف  مه  نآ  زا  یضعب  دنناسرب . نارگید  هب  يا  هرهب  نیرتمک  دنتسین  رـضاح  ینعی  دنلیخب ; دوخ  لاوما 

دارفا دننیبب  هاگره  هتفر ، رتارف  زین  نآ  زا  یـضعب  دنوش . یم  تحاران  دنک ، یم  يا  هظحالم  لباق  ناسحا  يرگید  هب  یـسک  دننیبب  رگا  ینعی 
يوس زا  تسا . لخب  عون  نیرتبیجع  نیرتدـب و  نیا  دـنوش و  یم  تحاران  دـننک ، یم  فرـصم  هدرتسگ  روط  هب  ناشدوخ  يارب  ار  ناشلاوما 

رد یضعب  دزرویم . لخب »  » نارگید شناد  ملع و  هب  تبسن  هک  یسک  دننام  يونعم ; روما  رد  یضعب  دنلیخب و  يدام  روما  رد  یـضعب  رگید ،
! ندرک مالـس  دننام  دـنزرویم ، لخب »  » لئاسم نیرتکچوک  رد  یـضعب  هک  یلاح  رد  دایز ، لاوما  ندیـشخب  دـننام  دـنلیخب ; مهم  تاعوضوم 
« لخب  » تاـکز سمخ و  يادا  دـننام  تاـبجاو ، رد  یـضعب  هک  یلاـح  رد  دـنهد ; یم  ناـشن  لـخب »  » بحتـسم ياـهقافنا  ماـجنا  رد  یـضعب 

تـسرد نآ  يارب  يرهاظ  ياهـششوپ  رگید ، هورگ  هک  یلاح  رد  دنهد ; یم  ناشن  هیجوت  شـشوپ و  نودب  ار  دوخ  لخب  یهورگ  دنزرویم .
دننام نیّقحتـسم و  قاقحتـسا  رد  دیدرت  کش و  رهاظت و  ایر و  زا  يرود  نادنزرف ، جراخم  نیمأت  فارـسا ، زا  يریگولج  دـننام  دـننک ; یم 
مامت رد  نآ  اب  دنـشاب و  اهنآ  همه  بقارم  دـیاب  یقتم  ناـنمؤم  هک  دراد  نوگاـنوگ  لاکـشا  ددـعتم و  ياـه  هخاـش  لـخب »  » نیا رباـنب  اـهنیا .

هدش لخب »  » ياه هخاش  لاکشا و  هب  یفیطل  ياه  هراشا  یمالـسا  تایاور  رد  دنبای . هار  راگدرورپ  برق  میرح  هب  ات  دننک  هزرابم  شلاکـشا 
لخب ِلُخبلا ; ُحَْبقَا  ِلاَْومَالا  َنِم  ُهَناَْحبُس  ُهّللا  ُهَضَرَْتفا  اَم  ِجارْخِِاب  ُلُْخْبلَا  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ماما  1 ـ  هلمج : زا  تسا 

هدش لقن  يرگید  ثیدح  رد  2 ـ  ( 1  «.) تسا نآ  عون  نیرتتشز  تسا ، هدرک  بجاو  لاوما  زا  ناسنا  رب  ادخ  هک  ار  هچنآ  نتخادرپ  دروم  رد 
دنوادخ هب  درک : ضرع  نارضاح  زا  یکی  داتسرف . یسک  يارب  امرخ  يا  هظحالم  لباق  رادقم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يزور ) : ) تسا

( مالـسلا هیلع  ) ماـما دـیدرک . یم  لاـسرا  شیارب  ار  نآ  مجنپ  کـی  هـک  دوـب  یفاـک  هدرکن و  هبلاـطم  امـش  زا  يزیچ  صخـش  نآ  دـنگوس !
، مکحلاررغ یقرواپ 1 - ( 1 «.) يزرو یم  لخب  وت  منک ، یم  ششخب  نم  دنکن ! دایز  نانمؤم  نایم  رد  ار  وت  دننام  يدارفا  دنوادخ  : » دندومرف
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لیخب ِمالَّسلِاب ; َلَِخب  ْنَم  ِساّنلا  َلَْـخبَا  َّنِا  : » تسا هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  394 3 ـ  هحفص ثیدح 2038 .
هدش لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ترضح نامه  زا  يرگید  ثیدح  4 ـ  ( 2 !«.) دزرویم لخب  ندرک  مالس  رد  یّتح  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت 

تاولـص وا  دوـش و  هدرب  نم  مسا  وا  دزن  هک  تسا  یـسک  صاخـشا  نیرت  لـیخب  َّیَلَع ; ِّلَُـصی  ْمَلَف  ُهَدـْنِع  ُتْرِکُذ  ْنَـم  ًاّـقَح  ُلـیخَْبلَا  : » تـسا
هجرد هک  دـنا  هدرک  رکذ  ندوب ، میئل »  » ناونع تحت  ار  لخب »  » لحارم زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  5 ـ  ( 3 «.) دتسرفن

َو ُلُکْأَی  يّذلَا  ُیخَّسلاَف  ٌمیَئل ، َو  ٌلیَخب  َو  ٌمیرَک  َو  ٌیخَـس  ٌۀََـعبْرَا  ُلاَجِّرلَا  :» دـنیامرف یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  تسا . لخب »  » دـیدش
یضعب دنتسه : هتـسد  راهچ  دارفا  ُیِطُعیال ; ُلُکأَیال و  يّذلا  ُمیئّللا  َو  ُیِطُعیال  ُلُکأَی و  يّذلا  ُلیخَبلا  َو  ُیِطُعی  َو  ُلُکْأَیال  يّذلا  ُمیرَکلا  َو  َیِطُْعی 
نارگید هب  مه  دنک و  یم  هدافتسا  دوخ  مه  شلاوما  زا  هک  تسا  یسک  یخس  میئل ; یضعب  لیخب و  یضعب  میرک و  یضعب  دنتـسه و  یخس 

دنک یم  فرصم  شدوخ  طقف )  ) هک تسا  یسک  لیخب  دشخب و  یم  نارگید  هب  دروخ و  یمن  شدوخ  هک  تسا  یـسک  میرک  دشخب و  یم 
(4 «.) دشخب یم  نارگید  هب  هن  دروخ و  یم  شدوخ  هن  هک  تسا  یسک  میئل  دشخب و  یمن  نارگید  هب  و 

لخب نامرد  يریگشیپ و 

نانچمه يرامیب  دنکـشخن ، اه  هشیر  ات  اریز  تفر ; اه  هشیر  غارـس  هب  دـیاب  ینامـسج  ياهیرامیب  دـننامه  یقالخا  ياهیرامیب  ناـمرد  يارب 
-2 صیخلت .) یمک  اـب   ) هحفص 318 دلج 6 ، هعیـشلا ، لیاسو  یقرواـپ 1 - دوش . لـیاز  نآ  راـثآ  تقوم  تروص  هب  دـنچره  دراد ، دوـجو 

هزیگنا هک  اجنآ  زا   395 هحفص هحفص 356 . دلج 68 ، راونالاراحب ، - 4 هحفص 306 . دلج 70 ، راحب  - 3 هحفص 4 . دلج 73 ، راونالاراحب ،
يارب يا  هلیـسو  هک  دوخ  لاوما  هب  ایند ، تاوهـش  هب  دایز  هقالع  رطاخ  هب  یـضعب  اریز  دومن ; یباـی  هشیر  دـیاب  تسا ، ددـعتم  لـخب »  » ياـه
غارس هب  دیاب  دارفا  نیا  دنراذگب . یسک  رایتخا  رد  يزیچ  نیرتمک  دنتسین  رضاح  هک  يروط  هب  دنزرو ; یم  قشع  تسا ، تاوهش  هب  لوصو 

نآ زا  ات  دنشیدنیب  نارتوهش  ناتسرپایند  ماجنارس  ینارتوهـش و  كاندرد  بقاوع  هب  درب . یم  نایم  زا  ار  هقالع  قشع و  نیا  هک  دنور  يروما 
یم توعد  فرصم  رد  لخب  لام و  عمج  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  دنلب  ياهوزرآ  لخب »  » رگید هزیگنا  دنراد . یبقاوع  هچ  دننادب  دنتـسیا و  زاب 

ثداوح هلیـسو  هب  ار  دوخ  ناج  هک  دـنرگنب  یناسک  هب  دنـشاب و  هتـشاد  هجوت  اـهوزرآ  لاـمآ و  عطق  اـیند و  يرادـیاپان  هب  اـهنآ  رگا  دـنک .
. دنهاک یم  شیوخ  لخب »  » زا هتـسناد و  هابتـشا  ار  دنلب  ياهوزرآ  نتـشاد  دـنا ; هداد  تسد  زا  همدـقم  یب  زومرم و  ياهیرامیب  نوگانوگ و 

هدرک نیمـضت  زین  ار  اهنآ  يزور  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تساهنآ ; هدـنیآ  يارب  يزودـنا  تورث  نادـنزرف و  هب  هقالع  قشع و  رگید ، هزیگنا 
ار نآ  هک  یناسک  يارب  لام  عمج  دنـشاب ، ادخ  نانمـشد  زا  رگا  دراذگ و  یمن  اهنت  ار  اهنآ  ادـخ  دنـشاب ، ادـخ  ناتـسود  زا  اهنآ  رگا  تسا .

رثا رب  طقف  دـننک ، تفایرد  ردـپ  زا  یثاریم  هک  نیا  نودـب  يدارفا  زین  یهاـگ  هتبلا  تسین ; هنـالقاع  وکین و  راـک  دـنهد  یم  رارق  هاـنگ  رازبا 
هب هک  يرگید  لماع  دنا . هدرک  ادیپ  هدیسر ، اهنآ  هب  ردپ  زا  يراشرس  تورث  هک  یناسک  هب  تبسن  يرتهب  رایسب  یگدنز  دوخ ، یتاذ  تقایل 
نآ هب  هتـشاد و  تسود  شدوخ  رطاخ  هب  ار  لام  یـضعب  هک  تسا  نیا  تسا ، نامرد  یب  درد  هیبش  قـالخا » ملع   » ناـگرزب زا  یـضعب  هتفگ 
يا هلیـسو  لام  هک  دنا  هدرک  شومارف  اهنآ  دنراد . تشحو  نآ  ندرک  جرخ  زا  دنـشوک و  یم  نآ  يروآ  عمج  رد  هشیمه  دنزرویم و  قشع 

رگید هار  دنک . یمن  یتوافت  رجآ  بوچ و  گنس و  اب  دوشن ، حیحص  هدافتسا  نآ  زا  رگا  يونعم ; ای  يدام و  فادها  هب  ندیسر  يارب  تسا 
هب قشع  دوش  رارکت  راک  نیا  هاگره  دـشخبب . دوخ  لاوما  زا  دراذـگب و  رگج  يور  نادـند  لیخب »  » صخـش هک  تسا  نیا  لخب »  » اب هزرابم 

تـشحو سرت و  جیردت  هب  دنهن ، ماگ  یگدنز  فلتخم  ياهنادیم  رد  رگا  هک  وسرت  دارفا  دننامه  دـش ; دـهاوخ  هتـسکش  شدوجو  رد  لام 
. دور یم  نیب  زا  اهنآ  ییورمک  تلاح  دنیوگب ، نخس  دنا ، هتسشن  ناگرزب  هک  یسلاجم  رد  راب  نیدنچ  رگا  زین  ور  مک  دارفا  دزیر . یم  اهنآ 
هک یمارتحا  دـنناد و  یم  فیثک  تسپ و  یتادوجوم  ار  اهنآ  دـنراد و  نالیخب  زا  مدرم  هک  يراجزنا  رفنت و  هراـبرد  ندیـشیدنا   396 هحفص

یقالخا تشز  هلیذر  نیا  زا  يرود  و  لخب »  » نامرد ياه  هار  زا  یکی  دنرامـش ; یم  رترب  ییاه  ناسنا  ار  اهنآ  دـنلئاق و  نادنمتواخـس  يارب 
هطبار نیا  رد  دراد . تشز  تفـص  نیا  نامرد  رد  یناوارف  ریثأت  زین  لـخب »  » راـبگرم راـثآ  ءوس و  ياهدـمایپ  رد  ندیـشیدنا  نینچمه  تسا .
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رد شدوخ  هب  تبـسن  لیخب  اهِّلُِکب ;! ِِهثاّرُِول  ُحَمـسَی  َو  ُهاینُد  نِم  ِریـسَیلِاب  ِهِسْفَن  یَلَع  ُلَْخبَی  ُلیخَبلَا  :» دنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  ( 1 «.) دراذگ یم  شناثراو  رایتخا  رد  یناسآ  هب  ار  نآ  همه  یلو  دنک ، یم  لخب  يزیچ  نیرتمک  دروم 

رد هشیدنا  ( 2 «.) دوش یم  لئان  راختفا  فرش و  هب  دوش ، كاپ  لخب  زا  هک  یسک  َفَرَّشلا ; َلان  ِلُخبلا  َنِم  َءَِرب  نَم  : » تسا هدش  لقن  مالـسلا )
یقرواپ 1- دـناد . یمن  راگزاس  نامیا  اـب  ار  لـخب »  » تاـیاور هک  نیا  هب  هجوت  اـب  ًاـصوصخم  دـنک ; یم  رازیب  لـخب  زا  ار  ناـسنا  روما ، نیا 

397 هحفص هحفص 229 . دلج 7 ، راونالاراحب ، - 2 ثیدح 1884 . مکحلاررغ ،

تواخس دوج و  .18

هراشا

« دوج  » هک دوش  یم  هدافتـسا  تاملک  یـضعب  زا  هاگ  یلو  دوش ; یم  لامعتـسا  ینعم  کی  رد  ًابلاغ  تسا ، لخب »  » لباقم رد  هک  هژاو  ود  نیا 
ار دوخ  ششخب  لاح ، نیع  رد  هک  تسا  تساوخرد  نودب  شـشخب  : » دنا هتفگ  دوج »  » فیرعت رد  اریز  تسا ; تواخـس »  » زا رتالاب  هلحرم 
: دنا هتفگ  زین  یضعب  تسا ». ششخب  ماگنه  هب  نتشگداش  مدرم و  تساوخرد  زا  ندش  لاحشوخ  دوج ، : » دنا هتفگ  هاگ  درامشب ». کچوک 
هک یلاح  رد  دـنیبب ;» هطـساو  نایم  نیا  رد  ار  شدوخ  دـنادب و  ادـخ  هدـنب  ار  لئاس  درمـشب و  ادـخ  لام  ار ، لاـم  هک  تسا  یـششخب  دوج  »

ار دوخ  لاوما  زا  یشخب  هک  یسک  : » دنا هتفگ  زین  یضعب  دوش . یم  لماش  ار  شـشخب  لذب و  هنوگره  دراد و  يرت  عیـسو  ینعم  تواخـس » »
دوـخ يارب  ار  یمک  رادـقم  دـشخبب و  ار  نآ  رثـکا  هک  یـسک  تـسا و  تواخـس  بحاـص  دراذـگب ، دوـخ  يارب  ار  رگید  شخب  دـشخبب و 

لیاضف زا  تواخـس »  » و دوج »  » لاح ره  هب  تسا . تواخـس »  » زا رتالاب  هلحرم  دوج »  » اهفیرعت نیا  مامت  قباطم  تسا .» دوج  ياراد  دراذگب ،
نامیا و هناشن  تواخس »  » و دوج » ;  » تسا تیصخش  نادقف  نامیا و  فعـض  تراقح و  یتسپ و  هناشن  لخب »  » هزادنا ره  تسا ، یقالخا  مهم 

يرگید تاریبعت  اما  تسا ، هتفرن  راک  هب  تواخـس »  » و دوج »  » هژاو هچرگ  دیجم  نآرق  تایآ  رد   398 هحفص تسا . ناسنا  يالاو  تیصخش 
هجوت ریز  تایآ  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا ; هدرک  ناـیب  یناوارف  جرا  نآ  يارب  زین  نآرق  تسا و  موهفم  ود  نیا  رب  قبطنم  هک  دوش  یم  هدـید 

هروس ... ) ٌۀَصاَصَخ مِِهب  َناَکَول  َو  مُهِـسُْفنَا  یَلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  اُوتُوا  اَّمِم  ًۀَجاَح  مِهِرودُص  یف  َنوُدِجَیال  َو  مِهَیِلا  َرَجاه  نَم  َنوُّبُِحی  ...ـ  1 دییامرف :
هروس  ) ًاروکُـش ـال  َو  ًءازَج  مُْکنِم  ُدـیُرنال  ِهّللا  ِهْجَِول  مُکُمِعُْطن  اَـمَّنِا  ًاریـسَا ـ  َو  ًاـمیتَی  َو  ًانیکْـسِم  ِهِّبُح  یَلَع  َماـعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  2 ـ  ( 9 هیآ ، رشح
ُءاشَی ْنَِمل  ُفِعاُضی  ُهّللا  َو  ۀَّبَح  ُةَِأم  ۀَُلْبنُس  ِّلُک  یف  َِلبانَس  َْعبَـس  تَتَْبنَا  ۀّبَح  ِلَثَمَک  ِهّللا  ِلیبَس  یف  مَُهلاَومَا  َنوُقِفُنی  َنیذَّلا  ُلَثَم  3 ـ  8و9 ) هیآ ، رهد
مِهیَلَع ٌفوَخ  َو ال  مِهِّبَر  َدنِع  مُهُرْجَأ  مُهَلَف  ًۀِینَالَع  َو  ًاّرِـس  ِراهّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  مَُهلاَومَا  َنوُقِْفُنی  َنیذَّلَا  4 ـ  ( 261 هیآ ، هرقب هروس   ) ٌمیلَع ٌعساو  ُهَّللا  َو 

لآ هروـس   ) ٌمیلَع ِِهب  َهّللا  َّنِاَـف  ءیَـش  ْنِم  اوـُقِْفُنت  اَـم  َو  َنوُّبُِحت  اّـمِم  اوـُقِْفُنت  یَّتَـح  َِّربـلا  اُولاَـنَت  َْنل  5 ـ  ( 274 هیآ ، هرقب هروس   ) نوـُنَزحَی مُهـال  َو 
َیِلا ًَۀلُوْلغَم  َكَدَـی  ْلَعَْجت  َو ال  7 ـ  ( 3 هیآ ، هرقب هروس   ) َنوُقِْفُنی ْمُهاَْنقَزَر  اّمِم  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُقی  َو  ِبیَغلاـِب  َنُونِمُؤی  َنیذَّلَا  6 ـ  ( 92 هیآ ، نارمع

(29 هیآ ، ءارسا هروس   ) ًاروُسْحَم ًامُولَم  َدُعْقَتَف  ِطْسَبلا  ِّلُک  اهْطُْسبَتال  َو  َکُِقنُع 

همجرت

یمن ساسحا  هدـش ، هداد  نارجاهم  هب  هچنآ  هب  يزاین  دوخ  لد  رد  دـنراد و  یم  تسود  دـننک ، ترجه  ناـشیوس  هب  هک  ار  یناـسک  و  ...ـ  1
( زاینو  ) هقالع نآ  هب  هک  نیا  اب  ار  دوخ )  ) ياذـغ و  2 ـ  دنـشاب ... دنمزاین  رایـسب  ناشدوخ  دنچ  ره  دنراد ، یم  مدقم  دوخرب  ار  اهنآ  دننک و 

یمن امش  زا  یساپس  شاداپ و  چیه  مینک و  یم  ماعطا  ادخ  رطاخ  هب  ار  امش  ام  دنیوگ ): یم  و  ( ـ  دنهد یم  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  دنراد ،
رد هک  دنایورب  هشوخ  تفه  هک  دنتـسه  يرذب  دننامه  دننک ; یم  قافنا »  » ادـخ هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  399 3 ـ  هحفص میهاوخ .

رظن زا  ادخ ( دنک و  یم  ربارب  دنچ  ای  ود  دشاب ،) هتـشاد  یگتـسیاش  و   ) دهاوخب سکره  يارب  ار  نآ  دنوادخ  دشاب و  هناد  دصکی  هشوخ  ره 
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دزن ناشدزم  دـننک ، یم  قافنا  راکـشآ  ناهنپ و  زور  بش و  ار  دوخ  لاوما  هک  اهنآ  4 ـ  تساناد . زیچ ) همه  هب   ) عیـسو و تمحر ) تردق و 
هچنآ زا  هک  نیا  رگم  دیسر ! یمن  يراکوکین  تقیقح )  ) هب زگره  5 ـ  دنوش . یم  نیگمغ  هن  تساهنآ و  رب  یسرت  هن  تسا ، ناشراگدرورپ 

هب هک  دنتسه  یناسک  ناراکزیهرپ ) ( ـ  6 تسا . هاگآ  نآ  زا  دنوادخ  دینک ، یم  قافنا  هچنآ  دینک و  قافنا  ادخ ) هار  رد   ) دـیراد یم  تسود 
يزور نانآ  هب  هک  یبهاوم  اهتمعن و  مامت  زا  دـنراد و  یم  اپرب  ار  زاـمن  دـنروآ و  یم  ناـمیا  تسا ) ناـهنپ  هدیـشوپ و  سح  زا  هچنآ   ) بیغ

ار دوخ  تسد  زین  دح  زا  شیب  و  امنم ) شـشخب  قافنا و  كرت  و   ) نکم ریجنز  تندرگ  رب  ار  تتـسد  زگره  7 ـ  دننک . یم  قافنا  میا ، هداد 
. ینام ورف  راک  زا  يریگ و  رارق  شنزرس  دروم  ات  اشگم 

يدنب عمج  ریسفت و 

نآرق رد  نادنمتواخس  هرهچ 

بسک و هناخ و  هک  ینارجاهم  زا  زاب  شوغآ  اـب  هک  تسا  هنیدـم  راـصنا  نادنمتواخـس  زا  یهورگ  زا  نخـس  ثحب ، دروم  هیآ  نیتسخن  رد 
مینک و یم  میسقت  اهنآ  اب  ار  نامیاه  هناخ  لاوما و  ام  : » دنتفگ یتح  دنتشاد و  مدقم  ناشدوخ  رب  ار  اهنآ  دندرک و  لابقتسا  دنتشادن ، يراک 
، دـننک یم  ترجه  ناشیوس  هب  هک  ار  یناسک  اهنآ  : » دـیوگ یم  قوف  هیآ  رد  اهنآ  هرابرد  نآرق  میرادـن .» زین  یگنج  مئانغ  هب  یتشاد  مشچ 
ره دنراد ; یم  مدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  دـننک و  یمن  ساسحا  هدـش ، هداد  نارجاهم  هب  هچنآ  هب  تبـسن  يزاین  لد  نورد  رد  دـنراد و  تسود 

مِِهب َناْـکَول  َو  ْمِهِـسُْفنَا  یَلَع  َنوُِرثُؤی  َو  اوـُتُوا  اّـمِم  ًۀَـجاَح  مِهِروُدُـص  یف  َنوُدِـجَیال  َو  مِْهَیِلا  َرَجاَـه  نَم  َنوُّبُِحی  ; ... دنـشاب ریقف  ًادـیدش  دـنچ 
یهورگ هک  تسا  هتـشادن  هقباس  یلابقتـسا  نینچ  تیرـشب ، خـیرات  رد  : » فورعم نارـسفم  زا  یـضعب  هتفگ  هب   400 هحفص ( 1 ...«.) ٌۀَصاَصَخ

دنشاب رضاح  دنرمـش و  مدقم  شیوخ  رب  ار  اهنآ  یتح  هک  دننک  نانآ  زا  یلابقتـسا  نانچ  رهـش  نآ  نانمؤم  دنوش و  دراو  يرهـش  رد  بیرغ 
زا ییاریذپ  نابلطواد  هب  تبسن  نارجاهم  ددع  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  زا  یضعب  رد  یتح  دنیامن ; میسقت  نانآ  اب  ار  دوخ  یگدنز  مامت 
هب نآ  لح  يارب  هک  دـش  یم  ادـیپ  فالتخا  نارجاهم ، ینابزیم  راختفا  رـس  رب  رفن ، دـنچ  ای  ود و  نایم  رد  هاگ  لیلد ، نیمه  هب  دوب  مک  اهنآ 
رد دیاتـس . یم  دوب ، راصنا  ياهیگژیو  زا  هک  ار  تواخـس  راثیا و  يرظن و  دنلب  ّتبحم و  نیا  دنوادخ  لاح ، ره  هب  ( 2 «.) دندش لسوتم  هعرق 

ریسا میتی و  نیکـسم و  هب  دنتـشاد  زاین  نآ  هب  ًادیدش  هک  یلاح  رد  ار  دوخ  ياذغ  هک  تسا  یناراوگرزب  زا  نخـس  ثحب ، دروم  هیآ  نیمّود 
مُکُمِعُْطن امَّنِا  ًاریِـسَا *  َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْـسِم  ِهِّبُح  یَلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  ;  » دنـشاب هتـشاد  يرکـشت  شاداپ و  راظتنا  چیه  هک  نیا  نودب  دنداد ،

« رهد  » هروس تایآ 8 و 9  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  ینـس ، هعیـش و  قرط  زا  یناوارف  تایاور  ( 3 «) ًاروکُـشال ًءازَج و  مُْکنِم  ُدیُرنال  ِهّللا  ِهْجَِول 
یم مان  ار  تنـس  لها  فورعم  ياـملع  زا  رفن   34 ریدغلا »  » رد ینیما » همالع  موحرم  . » تسا هدـش  لزان  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها تلیـضف  رد 

تنـس لها  نایم  رد  روبزم  ثیدـح  نیا  رباـنب  ( 4 (.) نآ هحفـص  باتک و  ماـن  رکذاـب   ) دـنا هدروآ  دوخ  ياـهباتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  هک  درب 
تیبلها هرابرد  نآ ، تایآ  زا  يا  هظحالم  لباق  شخب  ای  رهد »  » هروس همه  هک  دنراد  رظن  قافتا  هعیـش  ياملع  تسا و  رتاوتم  هکلب  روهـشم ،

، لالظ یف  - 2 . 9، رشح یقرواپ 1 - تسا . هدـش  لزان  مالـسلا ) ) مهیلع  ) نیـسح نسح و  ارهز ، همطاف  یلع ، ( ) هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
باتک نیا  رد   ) ات 171 هحفص 157  دلج 3 ، قحلا ، قاقحا  دـعب . هب  هحفص 107  دلج 3 ، ریدغلا ، - 4 8و9 . رهد ، - 3 هیآ .) لـیذ   ) دلج 7
ناشن رهد »  » هروس تاـیآ  رد  تقد   401 هحفص تسا .) هدش  رکذ  ثیدح  ذخأم  نایب  اب  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  رفن  زا 36  روبزم  ثیدح 

اهنآ يارب  ار  شاداپ  نیرتالاب  هدوتـس و  ار  اهنآ  لمع  هدرک و  شیاتـس  حدم و  رگراثیا  نادنمتواخـس  نیا  زا  هنوگچ  دنوادخ  هک  دـهد  یم 
. تسا هدرک  دای  ادـخ ) صاخ  ناگدـنب  « ) هّللادابع  » ناونع هب  اهنآ  زا  رگید  ياج  رد  و  راربا »  » ناونع هب  اهنآ  زا  اج  کی  رد  تسا . هداد  رارق 

یم تسا ، ریظن  یب  قافنا  تایآ  رد  هک  يریباعت  اب  دوش . یم  هدید  دنمتواخس  ناگدننک  قافنا  هب  تبسن  يریظن  یب  قیوشت  هیآ ، نیمّوس  رد 
دـصکی زین  هشوخ  ره  رد  دنایورب و  هشوخ  تفه  هک  تسا  يرذب  دننامه  دننک ، یم  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  : » دـیامرف
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َنیذَّلا ُلَثَم  ; تساناد اناوت و  دنوادخ  دنک و  یم  ربارب  دنچ  ای  ود  دـنادب ) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب یـسک  ره  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  دـشاب و  هناد 
رگا ( 1 «.) ٌمیلع ٌعساو  ُهّللا  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُفِعاُضی  ُهّللا  َو  ۀَّبَح  ٌةَِأم  ۀَُلْبنُـس  ِّلُک  یف  َِلبانَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَا  ۀَّبَح  ِلـثَمَک  ِهللا  ِلـیبَس  یف  مَُهلاْومَا  َنوُقِفُنی 

حور و رد  ریظن  یب  ومنودـشر  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هیآ  میوشن ; لیاق  زین  ریدـقت  فذـح و  مینکن و  ریـسفت  نآ  رهاـظ  فـالخ  رب  ار  هیآ 
جرادـم تواخـس ، وترپ  رد  زین  ناشدوخ  هدـش و  ربارب  نیدـنچ  قافنا  رثا  رب  اهنآ  لاوما  دریگ . یم  تروص  راکوکین  ناگدـننک  قافنا  ناج 

دـشر هیام  هکنیا  رب  هوالع  قافنا  بیترت  نیا  هب  دراد . میظع  راثآ  هار  نیا  رد  کچوک  ياه  ماـگ  یتح  دـنیامیپ و  یم  تعرـس  هب  ار  لاـمک 
هک هاگ  ره  مالسلا ،) هیلع  ) داّجس ماما  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  تسه . زین  ناسنا  دوخ  يونعم  یقالخا و  لماکت  دشر و  هیام  تسا ، يرشب 
رد مالسلا ) هیلع   ) ترضح دندش . ایوج  ترضح  زا  ار  راک  نیا  تلع  يا  هدع  دیسوب ; یم  زین  ار  لئاس  تسد  دیـشخب ، یم  یلئاس  هب  يزیچ 

، دریگ رارق  هدنب  تسد  هب  هک  نآ  زا  شیپ  شـشخب ) نیا   ) هک تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  ِدبَعلا ; ِدَی  َْلبَق  ِهّللاِدَی  یف  ُعَقَت  اهَّنَِال  : » دـندومرف باوج 
هراشا نمض  هیآ ، نیمراهچ  رد   402 هحفص هحفص 129 . دلج 93 ، راونالاراحب ، - 2 . 261 هرقب ، یقرواپ 1 - ( 2 «.) دسر یم  ادخ  تسد  هب 

دزن ناشـشاداپ  دـننک ، یم  قافنا  راکـشآ  ناهنپ و  زور ، بش و  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناـسک  : » تسا هدـمآ  قاـفنا ، هراـبرد  یمهم  هتکن  هب 
َدنِع مُهُرْجَا  مُهَلَف  ًۀِینالَع  َو  ًاّرِس  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  مَُهلاومَا  َنوُقِفُنی  َنیذَّلَا  دنوش ; یم  نیگمغ  هن  تساهنآ و  رب  یـسرت  هن  تسا ; ناشراگدرورپ 

بوبحم و دـشاب ، هک  یتروص  لکـش و  ره  هب  ادـخ  هار  رد  قافنا »  » و تواخـس »  » نیا رباـنب  ( 1 «.) َنُونَزْحَی مُهـال  َو  مِْهیَلَع  ٌفوَخـال  َو  مِهِّبَر 
هدنـشخب رگ و  قافنا  دارفا  دیادز . یم  ار  هودـنا  نزح و  هتخاس و  فرطرب  ار  یهلا  باذـع  زا  سرت  قافنا »  » رگید يوس  زا  تسا ، هدیدنـسپ 
ناشلاوما زا  یـشخب  نداد  تسد  زا  رطاـخ  هب  تسا و  هدرک  نیمـضت  ار  اـهنآ  یگدـنز  دـنوادخ  اریز ، دـنرادن ; هدـنیآ  زا  یتشحو  فوخ و 

رد دـنا . هداد  تسد  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  دوش ، یم  هداد  اـهنآ  هب  راـگدرورپ  لـضف  زا  هچنآ  دـنناد ، یم  اریز  دـنوش ; یمن  نیگهودـنا 
تـسود هچنآ  زا  هک  نآ  رگم  دیـسر ، یمن  يراکوکین  تقیقح )  ) هب زگره  دـیامرف «  یم  قافنا  هنیمز  رد  يا  هزات  ریبعت  اـب  زاـب  هیآ  نیمجنپ 

ام َو  َنوُّبُحت  اّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّربلا  اُولانَت  َْنل  تسا ; ربخاـب  نآ  زا  دـنوادخ  دـینک ، یم  قاـفنا  هچنآ  دـینک و  قاـفنا  ادـخ ) هار  رد   ) دـیراد یم 
هناشن نیا  تسا و  رایتخا  دـصق و  يور  زا  هجوت و  اب  مأوت  يراکوکین  ینعم  هب  ّرب »  » برع تایبدا  رد  ( 2 «.) ٌمیلع ِهب  َهّللا  ّنِاَف  ءیَش  ْنِم  اوُقِْفُنت 

، دشابن قافنا  تواخـس و  ات  دهد  یم  ناشن  هدش و  رکذ  قلطم  روط  هب  هیآ  رد  ّرب »  » هک نیا  بلاج  دـشاب . یم  ناسنا  تیناحور  تیـصخش و 
یضعب و  اوقت »  » ینعم هب  یضعب  و  تشهب »  » ینعم هب  ار  ّرب »  » هژاو نارـسفم  زا  یـضعب  هچرگ  دسر . یمن  يراکوکین  تقیقح  هب  زگره  ناسنا 

قافنا هیآ ، نیمشش  رد  دوش . یم  زین  اهنیا  همه  لماش  هدوب و  عیسو  ّرب »  » موهفم هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو  دنا ; هتفرگ  کین » شاداپ   » ینعم هب 
یم تــسا ـ  ینآرق  ياوــتحم  یهلا و  تیادــه  همــشچرس  هــک  ییاوــقت  هدرک ـ  رکذ  اوــقت  مــهم  ناــکرا  زا  یکی  هــک  نــیا  نمــض  ار 

زا دـنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  و  تعیبط ) ءارواـم  ناـهج  ادـخ و  هب  ناـمیا   ) دـنراد بیغ  هب  ناـمیا  هک  دنتـسه  یناـسک  ناراـکزیهرپ  :» دـیامرف
یقرواپ 1- ( 1 «.) نوُقِفُنی مُهاْنقزَر  اّمِم  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُقی  َو  ِبیَغلِاب  َنُونِمُؤی  َنیذَّلَا  دـننک ; یم  قافنا  میا ، هداد  يزور  اهنآ  رب  هک  ییاـهتمعن 

اهنآ هک  تسا  نیا  شموهفم  هدـش ، رکذ  عراضم  لعف  تروص  هب  نوقفنی »  » هکنیا هب  هجوت  اـب   403 هحفص . 92 نارمع ، لآ  - 2 . 274 هرقب ،
کی تروص  هب  هدناود و  هشیر  ناشداهن  رد  هک  تساهنآ  يدنمتواخس  هناشن  نیا  دنهد و  یم  ماجنا  رمتـسم  روط  هب  ار  یهلا  بهاوم  قافنا 

اهنآ هک  نیا  نآ  دنک و  یم  یفیطل  هتکن  هب  هراشا  میا ) هداد  يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  « ) مُهانقَزَر اّمم   » هب ریبعت  تسا . هدمآرد  هتسجرب  تفص 
« لخب ، » ادـخ دـنمزاین  ناگدـنب  هار  رد  نآ  زا  یـشخب  قافنا  زا  هک  درادـن  یلیلد  نیا ، رباـنب  تسا ; یهلا  بهاوم  لاوما ، همه  هک  دـنناد  یم 

بحتسم مه  بجاو و  تاقدص  مه  هک  دراد  يا  هدرتسگ  ینعم  هکلب  تسین ، تاکز  هب  رصحنم  قافنا »  » هک تسا  نشور  نمض  رد  دنزروب .
طیرفت و طارفا و  زا  يرود  شـشخب و  لذـب و  رد  لادـتعا  تیاـعر  هب  روتـسد  نداد  نمـض  هیآ ، نیرخآ  نیمتفه و  رد  دوش . یم  لـماش  ار 

نکم ریجنز  تندرگ  رب  ار  تتسد  : » دیامرف یم  تسا ، فارسا »  » و لخب »  » نایم رد  طسو  دح  هک  تواخـس  تفـص  زا  يریوصت  نداد  ناشن 
راک زا  يریگرارق و  شنزرس  دروم  ادابم  وشم ) ریذبت  فارـسا و  هدولآ  و   ) اشگم ار  نآ  زین  دح  زا  شیب  و  امنم ) شـشخب  قافنا و  كرت  (و 

تواخس يارب  ینشور  فیرعت  هیآ ، نیا  (. 2 «) ًاروُسْحَم ًامُولَم  َدُعْقَتَف  ِطْسَبلا  َّلُک  اَهْطُْـسبَتال  َو  َکُِقنُع  َیِلا  ًَۀلُوْلغَم  َكَدَی  لَعَْجت  الَو  ینامورف ;
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تشادرب نیمز  زا  ار  كاخ  یتشم  : » دنا هتشاد  نایب  ینشور  لاثم  نمض  ار  بلطم  نیا  یفورعم  ثیدح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تسا .
نیمز يور  اهکاخ ، مامت  هک  دوشگ  نانچ  ار  تسد  تشادرب و  يرگید  تشم  سپس  تسا ، لخب  نیا  دندومرف : تفرگ ، تسد  رد  مکحم  و 

، دوشگ ار  تسد  درک و  نامـسآ  هب  ور  ار  تسد  فک  تشادرب و  كاخ  یتشم  موس ، هبترم  تسا ; فارـسا  نیا  دـندومرف : سپـس  تخیر ،
دح نیا  دندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح دنام ، یقاب  يرادقم  تخیر و  ورف  ناشتـسد  فارطا  ناتـشگنا و  يال  هبال  زا  اهکاخ  زا  يرادقم 

ریبعت لخب »  » زا ثحب  دروم  هیآ  رد   404 هحفص . 29 ءارسا ، - 2 . 3 هرقب ، یقرواپ 1 - ( 1 («.) تسا نیمه  تواخس  تقیقح  و   ) تسا لالدتعا 
شنزرس دروم  ار  ود  ره  دشابن و  هتخاس  نآ  زا  يراک  هک  نانچ  نآ  تسد ، ندوشگ  هب  فارـسا  زا  تسا و  هدش  ندرگ » رب  ندش  ریجنز   » هب

لذب قافنا و  تواخس و  هلئـسم  هب  يوحن  هب  هک  یفلتخم  تایآ  عومجم  زا  دنک . یم  رکذ  ًاروسحم ) ًامولم   ) ندنام زاب  راک  زا  نتفرگ و  رارق 
هتـسجرب تفـص  نیا  يـالاو  شزرا  ّتیّمها و  تمظع و  یبوخ  هب  میدرک ـ  ریـسفت  ـالاب  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  دراد ـ  طاـبترا  شـشخب  و 

اه و یناماسبان  عاونا  همـشچرس  هک  یتّیمورحم  رقف و  اب  هزراـبم  یناـسنا و  عماوج  تداعـس  مظن و  ثعاـب  اـهنت  هن  دوش ; یم  رهاـظ  یناـسنا 
. دراد یمهم  رایسب  شقن  زین  ناسنا  یحور  يونعم و  لماکت  رد  هکلب  دوش  یم  تسا ، ناهانگ 

ثیدح عبانم  رد  تواخس 

هنومن ریز  تایاور  تسا . ریظن  مک  دوخ  عون  رد  هک  دوش  یم  هدـید  اخـس »  » و دوج »  » هرابرد ییـالاو  رایـسب  تاریبعت  یمالـسا  تاـیاور  رد 
ُءاخَّسلا : » تسا هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  1 ـ  تسا : هدـش  نیچلگ  یناوارف  ثیداحا  نایم  زا  هک  تسا  ییاـه 

ره اریز  تسا ، یّلجتم  راگدرورپ  دوج  يذ  دوجو  رد  اهتواخس  مامت  عقاو  رد  تسا .» یهلا  گرزب  قالخا  تواخـس ، (; 2) ُمَظْعَالا ِهّللا  ُْقلُخ 
وا تواخـس  زا  تسا  یتواخـس  اـجره  تسوا و  زا  همه  اـم ، دوـجو  تاـیح  نامـسآ ، نیمز و  نوگاـنوگ ، ياـهتمعن  تـسوا . زا  مـیراد  هـچ 

بهاوم زا  زین  ششخب  دوج و  تفـص  یّتح  میتشادن ; ار  شـشخب  ناوت  ام  دیـشخب ، یمن  ام  هب  یبهاوم  وا  رگا  اریز  تسا ; هتفرگ  همـشچرس 
ماما 405 2 ـ  هحفص ثیدح 15926 . هحفص 337 ، دلج 6 ، لامعلازنک ، - 2 هحفص 158 . دلج 3 ، نیلقثلارون ، ریـسفت  یقرواپ 1 - تسوا .
نیقَی ُوذ  ِّالا  ًاّیِخَس  ُنوکَیال  َو  ًاّیِخَس  ِّالا  ُنِمؤُملا  ُنوُکَتال  ِناَْمیِْالا و  ُداَمِع  َوُه  َو  ِءاَِیْبنالا  ِقَالْخَا  نِم  ُءاخَّسلا  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص

تسا و نامیا  نوتـس  تسا و  ایبنا  قالخا  زا  تواخـس  َلََذب ; اَم  ِْهیلَع  َناه  َدَـصَق  ام  َفَرَع  ْنَم  َو  ِنیقَیلاِرُون ، ُعاعُـش  ُءاخَّسلا  َّنَِال  ٌۀَِـیلاَع  ُهُّمَه  َو 
هیلاع تّمه  نیقی و  ياراد  هک  نیا  رگم  درادن ، دوجو  يدنمتواخس  چیه  تسا و  تواخس  اب  هک  نیا  رگم  درادن ، دوجو  ینامیا  اب  درف  چیه 

ّتیّمها مک  وا  رظن  رد  هدومن  لذب  هک  ار  هچنآ  هدرک ، دصق  ار  يزیچ  هچ  دنادب  هک  سک  نآ  تسا و  نیقی  رون  عاعش  تواخس ، اریز  تسا ;
هناشن ایبنا ، دوجو  رد  تسا  تواخـس  أدـبم  هک  یهلا  كاـپ  تاذ  زا  دـعب  ـالاو  تفـص  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا  ( 1 «.) تسا

َو ِناَمیِْالا  ُۀَْـیلُح  امُهَف  ِعَرَْولا  َو  ِءاخَّسلِاب  َّلَُحت  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤمریما زا  يرگید  ثیدـح  رد  3 ـ  تساهنآ . نیقی  ناـمیا و 
هک دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  ( 2 «.) تسوت تافص  نیرترب  نامیا و  شیارآ  ود  نیا  هک  يارایب  ار  دوخ  عرو ، تواخس و  هب  َِکلالَخ ; ُفَرْشَا 

ُةَرَمَث ُءاخَّسلَا  :» تسا هدـمآ  راوگرزب  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  4 ـ  تسا . هدروآ  باسح  هب  نمؤم  تافـص  نیرترب  زا  ار  تفـص  نیا 
نارگید هب  شـشخب  رد  هک  اهنآ  ( 3 «.) تسا تباجن  رب  لیلد  تعانق  درخ و  لقع و  تخرد  هویم  تواخـس  ِلَـبَّنلا ; ُناـهُرب  ُۀَـعانَقلا  َو  ِلـْقَعلا 

رب تمحز  اریز ، دنتـسین ; لـقاع  دارفا  هنوگ  نیا  تقیقح  رد  دـنور ، یم  دـنراذگ و  یم  هدرک و  مهارف  ار  يداـیز  لاوما  دـنزرویم ، لـخب » »
نآ زا  يرگید  ریبـعت  رد  5 ـ  دنک ! یم  يراک  نینچ  یلقاع  مادـک  دـنربب . يونعم  ای  يدام  هرهب  ناشلاوما  زا  هک  نآ  نودـب  هدوب ، اهنآ  شود 
; ِبویُعلا ُْرتَس  ُهَّنِاَف  ِءاخَّسلِاب  مُکَِبیاعَم  اوُّطَغ  : » دنیامرف یم  هراشا  يرگید  فیطل  هتکن  هب  تواخس »  » ّتیّمها دروم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ترـضح

ثیدح هحفص 355 ، دلج 68 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - ( 1 «.) تساهبیع هدنناشوپ  تواخـس  اریز  دیناشوپب ; تواخـس  اب  ار  شیوخ  بویع 
، دوش یم  تباث  یبوخ  هب  هبرجت  اب  یلوم  مالک  نیا  قدص   406 هحفص ثیدح 2145 . مکحلاررغ ، - 3 ثیدح 4511 . مکحلاررغ ، - 2 . 17
رد زاب  6 ـ  دـنرگن . یم  اهنآ  هب  مارتحا  هدـید  هب  مدرم  همه  دندنمتواخـس  نوچ  یلو  دـنراد ، ینوگانوگ  بویع  هک  مینیب  یم  ار  یـصاخشا 
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كاپ ار  ناهانگ  تواخس ، ِبُولُْقلا ; َۀَّبَحَم  ُُبلْجَی  َو  َبُونُّذلا  ُصَحْمَی  ُءاخَّسلا  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) مامه ماما  نامه  زا  رگید  يریبعت 
! تسا ناهانگ  زا  يرایسب  هراّفک  تواخس »  » هک دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  ( 2 «.) دناوخ یم  ارف  هدننک  تواخس  يوس  هب  ار  اه  لد  دنک و  یم 

ِْقفِّرلا َو  ِءاخَّسلا  ِلثِِمب  ُۀَّبَحَملا  ِتَبَلْجَتْـسا  اَم  :» دنیامرف یم  اهبلق  بلج  رد  ّتبحم  قیمع  ریثأت  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نیدّحوملا  یلوم  7 ـ 
هیلع هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  8 ـ  ( 3 «.) دـنک یمن  تبحم  بلج  قلخ ، نسح  ندرک و  ارادـم  تواخـس و  دـننام  يزیچ  چـیه  ِْقلُخلا ; ُنْسُح  َو 

مدرم و هب  کیدزن  ادخ ، هب  کیدزن  دنمتواخـس  ِۀَّنَجلا ; َنِم  ٌبیرَق  ِساّنلا  َنِم  ٌبیرَق  ِهّللا  َنِم  ٌبیرَق  ُّیخَّسلَا  : » دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآو )
َیِلا ُّبَحَا  ِبُونُّذلا  یف  ٌقَهْرَم  ٌّیخَس  ٌّباَش  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  9 ـ  ( 4 .«) تسا تشهب  هب  کیدزن 
نیا نیقی  هـب  ( 5 «.) تسا لیخب  دـباع  درمریپ  زا  رتبوبحم  ادـخ  دزن  هاـنگ ، هب  هدولآ  دنمتواخـس  ناوج  لـیَخب ; دـباَع  خیَـش  ْنِم  ّلـجوّزَع  ِهّللا 

رد شلخب  رطاخ  هب  لیخب  دباع  ریپ  نآ  یلو  دـهد ، یم  تاجن  ار  هدولآ  ناوج  نآ  ماجنارـس  دوش و  یم  یهلا  ياهدادـما  ببـس  تواخـس » »
اُوفاََجت : » میهد یم  نایاپ  ماتخ  نسح  ناونع  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  اـب  ار  ثحب  نیا  10 ـ  تفر . دهاوخ  ورف  هانگ 

ار وا  تسد  دنوادخ  دزغلب ، نامز  ره  اریز  دینک ; رظن  فرـص  دنمتواخـس  شزغل  هانگ و  زا  َُرثَع ; امَّلُک  ِهِدَِیب  ٌذِـخآ  َهّللا  َّنِاَف  ِیخَّسلا  ِْبنَذ  ْنَع 
ثیدـح مکحلاررغ ، - 3 ثیدـح 1738 . مکحلاررغ ، - 2 . 6440 ثیدـح مکحلاررغ ، یقرواـپ 1 - ( 6 («.) دـهد یم  شتاـجن  و   ) دریگ یم 

ثیدح هحفص 392 ، دـلج 6 ، لاّمعلا ، زنک  - 6 هحفص 307 . دـلج 70 ، راونالاراحب ، - 5 هحفص 308 . دـلج 70 ، راونالاراحب ، - 4 . 9561
ناشن دوش و  یم  صّخشم  مالسا  نایاوشیپ  مالک  رد  تواخس »  » هداعلا قوف  ّتیّمها  شزرا و  الاب ، ثیداحا  عومجم  زا   407 هحفص . 16212

. دنک یم  يربارب  نآ  اب  یتلیضف  رتمک  هک  دهد  یم 

تواخس ياهدمایپ  راثآ و 

هدـیدرگ هراشا  نآ  هب  یمالـسا  ثیداحا  رد  ای  هدـش و  تباث  هبرجت  اب  هک  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  تواخـس »  » تبثم راثآ  1 ـ 
« تواخس  » هک دنک  یم  دییأت  ار  نآ  زین  هنازور  تایبرجت  دوش و  یم  هدافتسا  يددعتم  تایاور  زا  هنومن : ناونع  هب  تسا ، دایز  رایسب  تسا ،

ناسنا بویع  يارب  یششوپ  تواخس » « ـ  2 دهاک . یم  نانمشد  زا  دیازفا و  یم  ناتسود  ددع  رب  دنک ، یم  بلج  ار  نمشد  تسود و  ّتبحم 
ناسنا درخ  لقع و  رب  تسا ، لقع  تخرد  هرمث  هک  نیا  نیع  رد  تواخـس » « ـ  3 دـنک . یم  ظفح  ار  ناسنا  يوربآ  بیترت ، نیا  هب  تساه و 
شدوخ دراذگب و  ناگدنامزاب  يارب  ار  نآ  دنک و  هّیهت  یناوارف  لاوما  دایز  تمحز  اب  ناسنا  هک  درادن  یلیلد  دـیوگ : یم  لقع  دـیازفا . یم 

اهنآ دنک و  یم  عمج  ناسنا  درگ  ار  نادنمـشیدنا  زا  یهورگ  تواخـس ،»  » رگید يوس  زا  دـنکن . وربآ  بسک  باوث و  بلج  نآ ، هلیـسو  هب 
زا یشان  ياهیراجنهان  قیرط  نیا  زا  دنک و  یم  مک  ار  هعماج  یتاقبط  هلصاف  تواخس » « ـ  4 دنیازفیب . وا  شناد  لقع و  رکف و  رب  دنناوت  یم 

نانآ رد  ار  ییوج  ماقتنا  ّسح  دـنک و  یم  شوماخ  ار  نامورحم  ياه  هنیک  شتآ  دـهد . یم  شهاک  ای  درب و  یم  نیب  زا  ار  یتاقبط  هلـصاف 
ار وا  يوربآ  دنک و  یم  دایز  ار  ناسنا  ناعفادم  تواخس » « ـ  5 دزاس . یم  مکحم  ار  یعامتجا  ياهدنویپ  قیرط  نیا  زا  دیامن و  یم  فیعضت 
; ِضاَرْعَالا ُسِراَح  ُدوُْجلَا  :» دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما دنار ; یم  بقع  ار  ناهاوخدب  نانمشد و  دراد و  یم  ظوفحم 

نیمه هب  دراد ; زین  يا  هداعلا  قوف  يونعم  راـثآ  تواخـس ،»  » دوج و 408 6 ـ  هحفص ( 1 «.) دنک یم  ظفح  ار  ناسنا  يوربآ  شـشخب  دوج و 
دارفا رد  تلیضف  نیا  رگا  یتح  تسا ; نیقی »  » رون عاعش  میدناوخ ، هتشذگ  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  هدش و  هدرمش  ایبنا  تافص  زا  لیلد 
یحو مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  تسا . دنمدوس  دـیفم و  اهنآ  لاح  هب  دـشاب ، نامیا  یب 
داسف أشنم  يرماس ، هک  تسا  تسرد  ( 2 «.) تسا يدنمتواخـس  درم  وا  اریز  ناسرم ، لتق  هب  ار  يرماس  ٌّیِخَـس ; ُهَّنِاَف  َّيِرماَّسلا  ُُلتْقَتال  : » دومن

دنارذـگ تراقح  ّتلذ و  تّفخ و  اب  ار  یگدـنز  زین  اهتنا  رد  داهن و  هیاپ  اهنآ  نایم  رد  ار  یتسرپ  تب  نییآ  دـش و  لیئارـسا  ینب  رد  یمیظع 
رطاخ هب  ار  وا  نوخ  هک  دیـسر  یحو  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  هب  همه  نیا  اب  یلو  تشاد ; حیجرت  یگدـنز ، نآ  رب  گرم  دـیاش  هک 

ُباذَـعلا َکیبَا  نَع  َِعفُد  : » دومرف ْيَدُـع »  » مان هب  یئاط  متاح  دـنزرف  هب  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) ادـخ لوسر  زا  دزیرن . شتواخس 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 363 

http://www.ghaemiyeh.com


یلـص ) ربمایپ هک  تسا  هدمآ  ثیدح ، نیمه  لیذ  رد  ( 3 «.) دش هتشادرب  شتواخـس  رطاخ  هب  تردپ  زا  دیدش  باذع  ِهِسْفَن ; ِءاخَِـسل  ُدیدَّشلا 
بّجعت درم  نآ  درک . انثتـسا  ار  اهنآ  زا  یکی  یلو  دـنناسرب ، لتق  هب  ار  اهگنج  زا  یکی  ناراـکتیانج  زا  یهورگ  داد ، روتـسد  هلآو ) هیلع  هللا 
دنوادخ :» دندومرف ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ترـضح يدرک »؟ ادج  تیعمج  نآ  نایم  زا  ارم  ارچ  تسا ، یکی  ام  هانگ  هک  نیا  اب  : » تفگ درک و 

دروآ و نامیا  نخـس  نیا  ندینـش  اـب  درم  نآ  مناـسرب .» لـتق  هب  ار  وت  دـیابن  نم  یتسه و  دوخ  موق  دنمتواخـس  وت  هک  داتـسرف  یحو  نم  هب 
: تسا هدـش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  دـیناسر . تشهب  هب  ار  وا  درم ، نآ  تواخـس  يرآ ! درک ; يراـج  ناـبز  رب  نیتداـهش 

نمـشد نیمز  اهنامـسآ و  لها  ار  لیخب  هک  یلاـح  رد  ... دـنراد تسود  مه  نیمز  لـها  دـنراد و  تسود  اهنامـسآ  لـها  ار  یخـس  صخـش  »
-4 هحفص 354 . دـلج 68 ، راونالاراحب ، - 3 هحفص 41 . دـلج 4 ، یفاـک ، لوصا  - 2 ثیدـح 333 . مکحلاررغ ، یقرواـپ 1 - ( 4 «.) دنراد

409 هحفص هحفص 252 . دلج 15 ، هعیّشلا ، لیاسو 

تواخس هدودحم 

. تشاد دهاوخ  یفنم  هجتین  دریگ ، رارق  طارفا  ریـسم  رد  رگا  هک  دراد  يا  هزادنا  رادقم و  کین ، ياهراک  تافـص و  مامت  دننام  تواخـس » »
، دشاب لالح  لاوما  رد  دیاب  تواخس » . » دنز دنا ، هتـسباو  ناسنا  هب  هک  یناسک  یگدنز  تیثیح و  وربآ و  هب  همطل  دیابن  تواخـس »  » نینچمه

نینچ مه  رگمتـس . ملاظ و  نیطالـس  زا  يرایـسب  تواخـس » ، » دننام تسا ; هدمآ  تسد  هب  متـس  ملظ و  ای  مارح و  ياه  هار  زا  هک  یلاوما  هن 
تقد هب  دیاب  هک  دراد  دوخ  هب  صوصخم  باتک  باسح و  لاملا ، تیب  لاوما  اریز  دشاب ; لاملا  تیب  هب  طوبرم  لاوما  رد  دـیابن  تواخـس » »

. ددرگ تیاعر 

تواخس بسک  ياه  هار 

تقیقح نیا  هب  هجوت  دوش . یم  لصاح  تسرامم  نیرمت و  رّکفت و  هشیدنا و  تیبرت و  میلعت و  اب  لیاضف ، ریاس  دـننام  یقالخا  تلیـضف  نیا 
ار نآ  شـشخب ، لذب و  اب  دراد  یم  او  ار  ناسنا  درادن ، ییاقب  ماود و  مادک  چیه  تسام و  تسد  رد  یهلا  ياهتناما  اهتورث ، لاوما و  نیا  هک 

يارب هک  یمهم  ياهدمایپ  تاکرب و  راثآ و  رد  تقد  نینچمه  دنک . هریخذ  تسا ، یلاخ  اهتـسد  هک  يزور  يارب  یهلا ، تناما  قودنـص  رد 
نآ هسیاقم  نالیخب و  نادنمتواخس و  یگدنز  خیرات  هعلاطم  تسا . تواخس »  » رما رد  يرثؤم  قّوشم  دش ، رکذ  لبق  بلاطم  رد  تواخـس » »
نیا داجیا  رد  زین  تسا  هدوب  مّود  هورگ  ریگ  نماد  هک  یماندب  ّتلذ و  دنتشاد و  لوا  هورگ  هک  یتیصخش  وربآ و  مارتحا و  رگیدکی و  اب  ود 

رد يرتشیب  تسرامم  نیرمت و  ردق  ره  یلمع ، رظن  زا  اما  تسا ; هلئسم  نیا  یتامیلعت  ياه  هبنج  اهنیا  تسا . رثؤم  رایسب  یقالخا » تواخـس  »
لذـب و هنادنمتواخـس و  لامعا  رارکت  اریز  ددرگ ; یم  لصاح  یقالخا  تلیـضف  نیا  ندروآ  تسد  هب  رد  يرتداـیز  قیفوت  دوش ، هنیمز  نیا 

هکلم کی  هب  ماجنارـس  و  تلاح ، هب  لّدبم  سپـس  تداع و  تروص  هب  جیردت  هب  دشاب ، شیوخ  سفن  رب  لیمحت  هار  زا  دـنچ  ره  شـشخب ،
اهنآ رگا  تسا . رثؤـم  رایـسب  هنیمز ، نیا  رد  داتـسا  مـّلعم و  رداـم و  ردـپ و  تـیبرت  نمـض ، رد   410 هحفـص دیدرگ . دهاوخ  لدـبم  یقالخا 
ءزج یگرزب  رد  دـناود و  یم  هشیر  اهنآ  دوجو  رد  یناسآ  هب  هکلم ، نیا  دـنهد ، تداع  تواخـس »  » و دوج »  » هب رمع  زاـغآ  زا  ار  ناـکدوک 
ینید سرد  نتفرگارف  يارب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  یکدوک  رد  هک  تسا  هدـمآ  داّبع » نب  بحاص   » تالاح رد  دوش . یم  نانآ  یگدـنز 

یم دوخ  هار  ریسم  رد  هک  هدب  يریقف  نیلوا  هب  ار  نیا  :» تفگ یم  داد و  یم  وا  هب  مهرد  کی  رانید و  کی  شردام  هشیمه  دورب ، دجـسم  هب 
یم نیرفآ  وا  هب  همه  هک  درک  یم  یـششخب  لذـب و  ناـنچ  یگرزب  رد  هک  نیا  اـت  دـش  راد  هشیر  شدوجو  رد  تلـصخ  نیا  مک  مک  ینیب .»

زا راطفا  ندروخ  نودب  یسک  هک  دش  یم  نآ  زا  عنام  شتواخس  دمآ ، یم  شا  هناخ  هب  ناضمر  كرابم  هام  رهظ  زا  دعب  یـسک  رگا  دنتفگ .
ياههام مامت  هزادنا  هب  ناضمر  هام  رد  وا  ششخب  لذب و  دندرک و  یم  راطفا  وا  هرفس  رـس  رب  رفن  رازه  لقاّدح  زور  ره  دور . نوریب  وا  هناخ 
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نآ هب  تبـسن  شناکیدزن  زا  یکی  دـندروآ ، وا  يارب  هباشون  يزور  : » دـننک یم  لـقن  نینچ  وا  یگدـنز  رگید  ياهیتفگـش  زا  ( 1 .) دوب لاس 
هداتـسیا نانچمه  دوب ، هدروآ  ار  حدق  نآ  هک  يراکتمدـخ  تسا ، مومـسم  اریز  شونن ; هباشون  نیا  زا  تفگ : درک و  ادـیپ  نظ  ءوس  هباشون 

: تفگ تسا ؟ مومسم  نیا  هک  ییوگ  یم  لیلد  هچ  هب  تفگ : درک ، یم  ار  نآ  ندوب  مومسم  ياعدا  هک  یصخش  هب  دابع » نب  بحاص  . » دوب
: تفگ بحاص » ، » دـشونب نآ  زا  دریگ و  رارق  شیامزآ  دروم  هداد ، وت  تسد  هب  هدروآ و  ار  حدـق  نیا  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب 

نیا هب  ناویح  نتـشک  تفگ : بحاـص » . » نک شیاـمزآ  یگناـخ  غرم  کـی  هلیـسو  هب  تفگ : صخـش  نآ  متـسین ، یـضار  راـک  نیا  هب  نم 
هناخ رد  رگید  ورب و  تفگ : راکتمدخ  هب  دنتخیر و  ار  بآ  دـندرک و  نوگژاو  ار  بآ  حدـق  داد : روتـسد  سپـس  تسین ، زیاج  زین  تروص 
درب نیب  زا  کش  اب  ار  نیقی  دیابن  زگره  تفگ : سپـس  دنزادرپب . لماک  روط  هب  ار  وا  قوقح  داد : روتـسد  لاح  نیا  اب  یلو  راذگم ; مدق  نم 

(1 «.) تسا یتسپ  رب  لیلد  میهد : یم  نایاپ  ناگرزب  زا  یضعب  زا  ینانخـس  ثیدح و  دنچ  اب  ار  ثحب  نیا  قوقح ، عطق  هلیـسو  هب  تازاجم  و 
هناـخ تشهب  ءایِخْـسَالاُراَد ; ُۀَّنَجلَا  : » دـنیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ   411 هحفص بحـص . هدام  راحبلا ، ۀنیفـس  یقرواپ 1 -

اب هدنـشخب  نم  ٌمیَئل ; ینُرِواَُـجیال  ٌمیرک  ٌداوَج  ّینِا  :» دومرف دـنوادخ  هک  دـنیامرف  یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  ( 2 «.) تسا نادنمتواخس 
هیلع هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 3 «.) دنریگب ياج  تشهب ) رد   ) نم راوج  رد  دنناوت  یمن  لیخب  تسپ و  دارفا  متواخس ،

زا یکی  ( 4 «.) تسا يرامیب  درد و  لیخب ، ماعط  تساود و  دنمتواخـس ، ماعط  ٌءاد ; ِلیخَبلا  ُماـعَط  َو  ٌءاَود  ِداوَجلا  ُماـعَط  : » تسا هدـمآ  هلآو )
هک یناسک  زا  متفگش ! رد  ِِهفورعَِمب ; َرارحالا   َ يِرَتشَیال َو  ِِهلاِمب  َکیلامَْملا  َيِرَتشَی  نَِمل  ُْتبِجَع  : » دیوگ یم  (« 5) كاّمس نبا   » مان هب  نافراع 

: دنتفگ یبرع  هب  ( 6 «.) دنروآ یمن  رد  دوخ  ّتبحم  دنبرد  یکین ، ناسحا و  اب  ار  اه  هدازآ  یلو  دننک ; یم  يرادیرخ  دوخ  لام  اب  ار  ناگدرب 
هب دـنک و  لمحت  ار  ام  ياه  ییوگدـب  هک  یـسک  انَلِهاَج ; یـضْغَا  َو  اَنَِلئاَس  یطعَا  َو  اَنَْمتَـش  َلَمَتِْحا  ِنَم  : » تفگ تسیک ؟ امـش  گرزب  اقآ و 

دـلج 6، ءاضیبلا ، ۀـجحملا  - 2 بحـص . هدام  راحبلا ، ۀنیفـس  یقرواـپ 1 - ( 7 «.) دـنک یـشوپ  مشچ  نالهاج  لامعا  زا  دـشخبب و  نادـنمزاین 
نوراه تموکح  نارود  رد  يرجه  مود  نرق  رد  كاّمس » نبا  - » 5 هحفص 61 . كردم ، نامه  - 4 ص 64 . كردم ، نامه  - 3 هحفص 62 .
راحبلا ۀنیفس  رد  یمق  ثّدحم  موحرم  کمس .) هدام  راحبلا ، ۀنیفـس   ) تشذگ رد  هفوک  رد  ق . .ـ لاس 183 ه رد  درک و  یم  یگدنز  دیشرلا 

وا هک  دنک  یم  لقن  دیدحلا » یبا  نبا   » زا درمش و  یم  اهزردنا  ظعاوم و  بحاص  نایب و  شوخ  يدرم  ار  وا  كامـس ،» نبا   » لاح حرـش  رد 
(. درک بآ  ياضاقت  عقوم  نیمه  رد  نوراه  ، ) نک هظعوم  ارم  تفگ : داتفا ، وا  هب  نوراـه  مشچ  هک  یماـگنه  دـش ; نوراـه  رب  دراو  يزور 

یم هچ  یـشونب ، بآ  یناوتن  هک  یـشاب  هتـشاد  يرامیب  کی  رگا  مهد ! یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : درک و  بآ  هب  هراشا  كاّمـس  نبا 
ار بآ  نوراه  شونب . تفگ : وا  هب  سپـس  دوش ; فرطرب  يرامیب  نیا  ات  مهدـب  ار  متموکح  کـلم و  ماـمت  زا  یمین  مرـضاح  تفگ : ینک ؟
: تفگ ینک ؟ یم  هچ  دوشن ، عفد  وت  زا  يدیشون  هک  ار  بآ  نیا  رگا  مهد ! یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : هرابود  كامـس » نبا  . » دیـشون

یمین بآ و  ندیشون  يادف  نآ  زا  یمین  هک  یتموکح  تفگ : كاّمس  نبا  مهدب . لکشم  نیا  لح  يارب  ار  متموکح  زا  رگید  یمین  مرضاح 
412 هحفص كردم . نامه  - 7 هحفص 65 . كردم ، نامه  - 6 دنگنجب . نآ  يارب  مدرم  هک  تسین  يزیچ  دوش ، نآ  ندش  جراخ  يادف 

يرابدرب ربص و  باتش  هلجع و  .19

هراشا

زا اهتصرف  دوشن و  مادقا  ددرگ و  مهارف  رگا  دنام و  دهاوخ  هجیتن  یب  راک  نآ  هب  مادقا  ددرگن ، مهرف  رگا  هک  تسا  یتامدقم  راک  ره  يارب 
ندـش مهارف  راظتنا  رد  هلـصوح  ربص و  اب  هک  دنتـسه  یناسک  ّربدـم  ریدـم و  رایـشوه و  دارفا  . دـنام دـهاوخ  هجیتن  یب  مه  زاب  دورب ; تسد 

هب دننیـشن . یمن  ياپ  زا  دوصقم  هب  ندیـسر  ات  دننک و  یم  راک  ماجنا  هب  مادقا  گنرد  نودب  ندش ، مهارف  زا  دـعب  هک  دنـشاب  یم  تامّدـقم 
تافـص زا  دوش ، مهارف  راک  نآ  مزال  تامدـقم  اه و  هنیمز  هک  نیا  زا  لبق  اـهراک ، هب  ندرک  مادـقا  ینعم  هب  باتـش » هلجع و   » لـیلد نیمه 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 365 

http://www.ghaemiyeh.com


زین يرگید  ياه  هخاش  ربص »  » هّتبلا .) دیآ یم  رامـشب  یقالخا  لیاضف  زا  تسا  نآ  لباقم  هطقن  هک  يرابدرب  و  ربص »  » هدـش و هدرمـش  هلیذر 
شیب دریگ ، یم  ار  عامتجا  ای  دارفا  نماد  دروم ، یب  یگدزباتـش  هیحان  زا  هک  یمیظع  تاراسخ  دش ). دهاوخ  هراشا  نآ  هب  عقوم  هب  هک  دراد 
هلجع  » زا زیهرپ  يرابدرب و  و  ربص »  » هب ار  اه  ناسنا  همه  یگدنز ، عماج  همانرب  کی  ناونع  هب  دیجم  نآرق  دـیآ . باسح  هب  هک  تسا  نآ  زا 

ربص نیریش  تارمث  هلجع و  ياهنایز  یناسنا ، هعماج  گرزب  ناربهر  تشذگرس  ایبنا و  ياهناتساد  هب  هراشا  اب  دنک و  یم  توعد  باتـش » و 
هلئسم نیا  هک  نیشیپ  ناربمایپ  تشذگرس  نایب  اب  میور و  یم  دیجم  نآرق  غارس  هب  هراشا  نیا  اب   414 هحفص دنک . یم  راکشآ  ار  يرابدرب  و 

َْنل َکَّنِا  َلاَق  ًادشُر  َتْمِّلُع  اّمِم  ِنَمِّلَُعت  نَا  یَلَع  َکُِعبَّتَا  لَه  یـسُوم  َُهل  َلاَق  1 ـ  مینک : یم  زاغآ  تسا ، هتـشاد  يرثؤم  شقن  اهنآ  یگدنز  رد 
هروـس  ) ًاْرمَأ َکـَل  یـِـصعَا  ـال  َو  ًاِرباـص  ُهـّللا  َءآـش  ْنِا  ینُدِجَتـَـس  َلاـَـق  ًاربُـخ  ِهـِب  ْطـُِـحت  مـَل  اـَـم  یَلَع  ُِربـصَت  َفـیَک  َو  ًاْربَـص  َیِعَم  َعیطَتــسَت 

هروس  ) َبانَا َو  ًاعِکاَر  َّرَخ  َو  ُهَّبَر  َرَفْغَتْـساَف  ُهاّنَتَف  اَمَّنَا  ُدُواد  ّنَظ  َو   *... َبارْحِملا وُرَّوَسَت  ذِا  ِمْصَخلا  ُأَبَن  َكاـَتَأ  لَـه  َو  2 ـ  ( 69 ات 66 تایآ ، فهک
َِذُبَنل ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَـمِْعن  ُهَکَرادـَت  ْنَأ  َـالَول  ٌموُظکَم *  َوُه  َو  يداـن  ذِا  ِتوُـحلا  ِبِحاـصَک  نُکَت  ـال  َو  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِربْصاَـف  3 ـ  ( 24 ات 21 تایآ ص،

َکَیِلا یـضُقی  نَا  ِْلبَق  نِم  ِنآرُقلِاب  ْلَْـجعَتال  َو  ...ـ  4 ( 50 ات 48 تاـیآ ، ملق هروس   ) َنیِحلاَّصلا َنِم  ُهَلَعَجَف  ُهُّبَر  ُهاَـبَتْجأَف  ٌمُومذَـم *  َوُه  َو  ِءآرَعلاـِب 
َو 6 ـ  ( 37 هیآ ، ءایبنا هروس   ) َنُولِجعَتـسَت الَف  یتاَیآ  مُکیرُوأَس  لَجَع  نِم  ُناـسنِالا  َِقلُخ  5 ـ  ( 114 هیآ ، هط هروس   ) ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر  لـُق  َو  ُُهیحَو 

ُمِِهْلبَق نِم  ْتَلَخ  ْدَق  َو  ِۀَنَسَحلا  َْلبَق  ِۀَِئیَّسلِاب  َکَنُولِْجعَتْسَی  َو  7 ـ  ( 11 هیآ ، ءارسا هروس   ) الوُجَع ُناسنالا  َناک  َو  ِْریَْخلِاب  ُهَئآعُد  ِّرَّشلِاب  ُناسنِألا  ُعْدَی 
َّرَّشلا ِساـّنِلل  ُهـّللا  ُلِّجَُعی  وـَل  َو  8 ـ  ( 6 هیآ ، دـعر هروـس   ) ِباـقِعلا ُدـیِدََشل  َکَّبَر  ّنِا  َو  مِـهِْملُظ  یلَع  ِساـّنِلل  ةَرِفْغَم  وُذـَل  َکَّبَر  ّنِا  َو  ُتـالُثَْملا 
اَذَـه یتَم  َنُولوُقَی  َو  9 ـ  ( 11 هیآ ، سنوی هروس   ) َنوُهَمْعَی مِِهنایغُط  یف  انَئاِقل  َنوُجرَیال  َنیذَّلا  ُرَذَـنَف  مُُهلَجَا  مِهَیِلا  َیِـضَُقل  ِریَخلاـِب  مَُهلاَْجِعتْـسا 

َو ِلُسُّرلا  َنِم  ِمزَعلا  اُولُوا  َرَبَص  اَمَک  ِربْصاَف  10 ـ  28و30 ) هیآ ، هدجـس هروس   ) َنوُرِظَْتنُم مُهَّنِا  ْرِظَْتنا  َو  مُْهنَع  ْضِرعاَف  َنِیقِداَص *  ُمْتنَک  ْنِا  ُْحتَفلا 
(35 هیآ ، فاقحا هروس   ) نوُقِـساَفلا ُموَْقلا  ِّالا  ُکَلُْهی  لَهَف  ٌغالَب  راهَن  ْنِم  ًۀَـعاَس  ّـِالا  اُوثَبلَی  َمل  َنوُدَـعُوی  اَـم  َنوَرَی  َموی  مُهَّنَاَـک  مَُهل  ْلِْجعَتـسَتال 

415 هحفص

همجرت

نم هب  تسا ، حالص  دشر و  هیام  هدش و  هداد  میلعت  وت  هب  هچنآ  زا  ات  منک  يوریپ  وت  زا  ایآ  : » تفگ وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  1 ـ 
ابیکش یتسین ، هاگآ  شزومر  زا  هک  يزیچ  ربارب  رد  یناوت  یم  هنوگچ  و  ینک ـ ! ییابیکش  نم  اب  یناوت  یمن  زگره  وت  : » تفگ يزومایب ـ »؟

مهاوخن تفلاخم  وت  نامرف  اب  يراک  چیه  رد  تفای و  یهاوخ  ابیکش  ارم  ادخ  تساوخ  هب  : » تفگ ( مالسلا هیلع  ) یسوم ترـضح  یـشاب ـ »!؟
وا رب  همدـقم ) یب   ) هک ماگنه  نآ  رد  تسا ـ !؟ هدیـسر  وت  هب  دـنتفر ، الاب  دواد )  ) بارحم زا  هک  یماگنه  ناـیکاش ، ناتـساد  اـیآ  2 ـ  درک .»!

نایم رد  نونکا  هدرک ، متـس  يرگید  رب  ام  زا  یکی  هک  میتسه  یکاش  رفن  ود  سرتن ، :» دنتفگ درک ، تشحو  اهنآ  ندـید  زا  وا  دـندش و  دراو 
شیب یکی  نم  دراد و  شیم  هن  دون و  وا  تسا ، نم  ردارب  نیا  نک ـ ! تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ام  رادـم و  اور  متـس  نک و  يرواد  قح  هب  ام 

اب وا  ًاملـسم  :» تفگ دواد ) ( ـ »! تسا هدرک  هبلغ  نم  رب  نخـس  رد  نک و  راذـگاو  نم  هـب  مـه  ار  یکی  نـیا  هـک  دراد  رارـصا  وا  اـّما  مرادـن !
; دننک یم  متس  رگیدکی  هب  ناتسود ) و   ) ناکیرش زا  يرایسب  هدومن و  متس  وت  رب  شیاهشیم ، هب  نآ  ندوزفا  يارب  وت  شیم  کی  تساوخرد 

هدومزآ ارجام ) نیا  اب   ) ار وا  ام  هک  تسناد  دوواد  تسا »! مک  نانآ  هّدع  اّما  دنا ; هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم 
ناـمرف رظتنم  نک و  ربص  تسا  نینچ  هک  نونکا  3 ـ  درک . هبوت  هداتفا و  هدجـس  هب  هدومن و  شزرمآ  بلط  شراـگدرورپ  زا  ور  نیا  زا  میا ،

یلوا كرت  تازاجم  راتفرگ  درک و  هلجع  شموق  تازاجم  ياضاقت  رد  هک   ) شاـبم سنوی )  ) یهاـم بحاـص  دـننام  شاـب و  تراـگدرورپ 
یم هدنکفا  نوریب  یهام ) مکـش  زا   ) دوب هدماین  شیرای  هب  دنوادخ  تمحر  رگا  و  دناوخ ـ  ار  ادـخ  هودـنا  تیاهن  اب  هک  نامز  نآ  رد  دـش )

هلجع نآرق  توالت )  ) هب تبـسن  سپ  ...ـ  4 داد ! رارق  ناحلاص  زا  دـیزگرب و  ار  وا  شراـگدرورپ  یلو  دوب ـ ! هدـیهوکن  هک  یلاـح  رد  دـش ،
یلو هدش  هدیرفآ  هلجع  زا  ناسنا  يرآ ) ( ـ  5 نک .»! نوزفا  ارم  ملع  اراگدرورپ ! : » وگب و  دوش ، ماـمت  وت  رب  نآ  یحو  هک  نآ  زا  شیپ  نکم ،
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هک هنوگ  نآ  دنک ، یم  بلط  ار  اهیدب  یگدزباتش ) رثا  رب   ) ناسنا 416 6 ـ  هحفص داد . مهاوخ  ناشن  امش  هب  ار  متایآ  يدوز  هب  دینکن ، هلجع 
یم باذع ) و   ) هئّیس رد  باتش  ياضاقت  وت  زا  تمحر ) و   ) هنـسح زا  شیپ  اهنآ  7 ـ  تسا ! هدوب  لوجع  هشیمه  ناسنا  دـبلط و  یم  ار  اهیکین 

ياراد دـننک ـ  یم  ملظ  هک  نیا  اب  مدرم ـ  هب  تبـسن  تراگدرورپ  و  تسا ! هدـش  لزان  زیگنا  تربع  ياهالب  اهنآ ، زا  شیپ  هک  نیا  اب  دـننک ;
اه « یبوخ  » ندروآ تسد  هب  رد  مدرم  هک  هنوگ  ناـمه  رگا  8 ـ  تسا ! دیدش  باذـع  ياراد  تراگدرورپ  لاح ) نیع  رد  ;و   ) تسا ترفغم 

یناسک یلو  دندش ;) یم  دوبان  یگمه  و   ) دیـسر یم  نایاپ  هب  ناشرمع  يدوز ) هب  ، ) درک یم  باتـش  ناشتازاجم  رد  دنوادخ  دنراد ، هلجع 
یم تسار  رگا  : » دـنیوگ یم  ناـنآ  9 ـ  دـنوش ! نادرگرـس  ناشنایغط  رد  ات  مینک  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  دـنرادن ، اـم  ياـقل  هب  ناـمیا  هک  ار 

رظتنم وت  ) دـنرظتنم زین  اـهنآ  شاـب ، رظتنم  نادرگب و  يور  اـهنآ  زا  تسا ، نینچ  هک  لاـح  ...»!؟ دوب دـهاوخ  یک  امـش  يزوریپ  نیا  دـییوگ ،
ناـنآ باذـع )  ) يارب دـندرک و  ربص  مزعلااولوا »  » ناربماـیپ هک  هنوگ  نآ  نک  ربـص  سپ  10 ـ  وا .)! باذـع  رظتنم  مه  اـهنآ  ادـخ و  تمحر 

رد  ) زور کی  زا  یتعاس  طقف  ییوگ  هک  دـننک  یم  ساسحا  دـننیبب ، دوش ، یم  هداد  اهنآ  هب  هک  ار  ییاه  هدـعو  هک  یماـگنه  نکم ! باـتش 
!؟ دنوش یم  كاله  قساف  موق  زج  ایآ  ناگمه ، يارب  تسا  یغالبا  نیا  دنتشاد . فّقوت  ایند )

يدنب عمج  ریسفت و 

لوا تمسق 

هب ریبعت  نآرق  هتبلا  تسا ، ( مالـسلا هیلع  ) یـسوم ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع  ) رـضخ ترـضح  ناتـساد  زا  نخـس  تایآ ، زا  شخب  نیتسخن  رد 
همه ار  ناتـساد  نیا  تسا . هدرک  داـی  وا  زا  اـم » ناگدـنب  زا  يا  هدـیزگرب  هدـنب  اـَنِداَبِع ; ْنـِم  ًاَدـْبَع   » ناوـنع هـب  اـهنت  هـکلب  هدرکن ، رـضخ » »
کی رد  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  هک  تسا  نیا  دراد ، تـّیّمها  اـم  يارب  اـج  نـیا  رد  هـچنآ  دـنا . هدینـش  شیب  مـک و  ناگدـنناوخ ،
قیرط زا  زور  نآ  ات  هچنآ  اب  هک  یمولع  دـمآ ; مالـسلا ) هیلع  ) رـضخ ترـضح  دزن  مولع ، زا  یـشخب  يریگارف  لابند  هب  يا ، هژیو  تیرومأـم 

یمزعلااولوا ربمایپ  دـیاب  هک  دوب  اه  ناسنا  یگدـنز  ناهج و  یفخم  قیاقح  رارـسا و  هب  طوبرم  هک  یمولع  دوب . توافتم  دوب ، هتفایرد  یحو 
رت فافـش  یمک  یعامتجا  یناسنا و  لیاسم  رد  شیاهاگدـید  ات  دریگارف  ار  نآ  زا  یـشخب  لـقاال  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  دـننامه 
نم ياهراک  ربارب  رد  لّمحت  ربص و  وت  هک  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترـضح  تساوخرد  ربارب  رد  رـضخ  ترـضح   417 هحفص ددرگ .

زا دـنک و  هشیپ  ار  يرابدرب  لمحت و  ربص و  هک  داد  لوق  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  یلو  یتسین ; هاگآ  اـیاضق  قمع  زا  اریز  يرادـن ;
توکـس ینیب ، یم  ار  هچ  ره  دیاب  ییآ ، یم  نم  لابند  هب  رگا  هک  درک  طرـش  وا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) رـضخ ترـضح  دزیهرپب . باتـش  هلجع و 

ـ ... انِدابِع نِم  ًادبَع  ادَجَوَف  .» منک یم  هاگآ  نآ  زا  ار  وت  عقوم ، هب  نم  هک  دراد  یتمکح  نادـب  دـشاب و  يا  هدـننز  راک  ًارهاظ  دـنچ  ره  ینک ،
حور هک  تشاد  رارصا  مالسلا ) هیلع   ) رضخ ترضح  بیترت  نیا  هب  ( 1 «.) ًارکِذ ُْهنِم  ََکل  َثِدُحا  یَّتَح  ءیَش  ْنَع  یْنلَئْسَتالَف  ینَتْعَبَّتا  ِنِاَف  َلاَق 
هلجع ًاصوصخم  « ) باتش هلجع و   » زا ار  وا  دهد و  شرورپ  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  رد  فلتخم  لیاسم  ربارب  رد  ار  يرابدرب  ربص و 

اب دـندوب  راچان  دوخ  ریـسم  رد  دـنداتفا و  هار  هب  اهنآ  رارق ، لوق و  نیا  اب  دراد . زاب  گرزب ) نادرم  ياـهراک  دروم  رد  مه  نآ  تواـضق ، رد 
ار یتشک  هنایفخم  مالسلا ) هیلع  ) رـضخ ترـضح  هک  دید  بجعت  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  ایرد  نایم  رد  دنرذگب . ایرد  زا  یتشک 

هیلع  ) رـضخ ترـضح  هک  یماگنه  دوشگ و  ضارتعا  هب  نابز  تفـشآ و  رب  راک  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  دـنک . یم  خاروس 
( مالسلا هیلع   ) رضخ ترضح  ناهگان  دنداد ; همادا  دوخ  هار  هب  زاب  دمآرب . یهاوخرذع  ماقم  رد  دش ، دروآدای  وا  اب  ار  دوخ  نامیپ  مالسلا )

هیلع  ) یـسوم ترـضح  داـیرف  اـج ، نـیا  رد  دـیناسر ; لـتق  هـب  دـید ، دوـخ  هار  رـس  رب  هـک  ار  یناوـجون  دز و  يرت  بـیجع  راـک  هـب  تـسد 
418 هحفص . 70 ات 65 فهک ، یقرواپ 1 - يداد !؟ ماجنا  هک  دوب  یتشز  راک  هچ  نیا  یتشک ، ار  یهانگ  یب  ناسنا  ارچ  هک  دش  رتدنلب  ( مالسلا
رد ًاددجم  تشاذگ و  رگج  رب  نادند  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترـضح  دش . روآدای  ار  دوخ  نامیپ  رگید ، راب  مالـسلا ) هیلع  ) رـضخ ترـضح 
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هک دندیـسر  يرهـش  هب  ات  دنداتفا  هار  هب  زاب  يوش . ادـج  نم  زا  يراد  قح  منک ، ضارتعا  مّوس  راب  رگا  تفگ : دـمآرب و  یهاوخرذـع  ماقم 
( مالـسلا هیلع  ) رـضخ ترـضح  بّجعت  تیاهن  اب  یلو  دندرکن ; دراو  هزات  نانامهیم  زا  ار  ییاریذـپ  نیرتمک  تشاد و  لیخب »  » رایـسب یمدرم 
، دـید یم  هناـهلبا  ار  راـک  نیا  رظن ، ودـب  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  دوب . طوقـس  لاـح  رد  هک  دومن  يراوید  تّمرم  هب  عورش 

ترـضح اج  نیا  رد  دوشگ . ضارتعا  هب  نابزو  دمآ  شورخ  هب  دوب ، هدرپس  یـشومارف  هب  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  مامت  هک  یلاح  رد  رگیدراب 
هیلع  ) یسوم ترضح  رظن  زا  هک  ار  یبلاج  قیاقح  و  داد ، یم  حرـش  وا  يارب  ار  دوخ  راک  هس  ره  رارـسا  هک  یلاح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) رـضخ
یم دراو  اه  ناـسنا  یگدـنز  رارـسا  زا  يا  هزاـت  ناـهج  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  درک و  یم  ناـیب  شیارب  دوب ، ناـهنپ  مالـسلا )

ترضح اب  درک  یم  لمح  دوخ  اب  ار  تفرعم  زا  يراب  هلوک  هک  یلاح  رد  زین  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترـضح  درک و  ییادج  مالعا  تخاس ،
لیلد نیا  هب  مدرک ، خاروس  ار  یتشک  رگا  : » تفگ وا  هب  مالسلا ) هیلع  ) رضخ ترضح  تفگ . عادو  درک و  یظفاحادخ  مالسلا ) هیلع   ) رضخ

هرداصم تفای  یم  ار  یملاس  یتشک  هاگره  هک  تشاد  دوجو  يراکمتـس  مکاح  اریز  مزادـنیب ; راـک  زا  ًارهاـظ  ار  نآ  متـساوخ  یم  هک  دوب 
ار ناوجون  نآ  رگا  هک  نیا  رگید  دـنهدن .» تسد  زا  ار  دوخ  یتشک  دـندوب ، اونیب  یهورگ  هک  یتشک  نیا  ناـبحاص  متـساوخ  نم  درک . یم 

یم یتخبدب  رفک و  هب  زین  ار  شیوخ  ردام  ردپ و  مک  مک  هک  دوب  شکرس  كانرطخ و  نامیا و  یب  یناوج  وا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  متشک ،
ریمعت اما  دنک . اطع  اهنآ  هب  نابرهم  نامیا و  اب  يدنزرف  دریگب و  اهنآ  زا  ار  رگمتس  فرصم  یب  هزره  ناوج  نیا  تساوخ ، یم  ادخ  دناشک .

اهنآ يارب  ناشنامیا  اب  حلاص و  ردپ  هک  دوب  میتی  كدوک  ود  هب  قلعتم  یجنگ  نآ ، ریز  رد  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  طوقس ، لاح  رد  راوید  نآ 
هکلب مدرکن ، دوخ  شیپ  زا  ار  اهراک  نیا  نم  دننک . جارختسا  ار  دوخ  جنگ  دنسرب و  دشر  ّدح  هب  اهنآ  تساوخ  یم  ادخ  دوب ، هدرک  هریخذ 
یمن هلجع  شیوخ  تواضق  رد  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترـضح  رگا   419 هحفص ات 82 .  60 فهک ، یقرواپ 1 - ( 1 .) دوب قح  نامرف  هب  همه 

هس زا  شیب  هک  دش  ببـس  وا  باتـش » هلجع و   » یلو دش ; یم  دنم  هرهب  مالـسلا ) هیلع  ) رـضخ ترـضح  شناد  ملع و  زا  رتشیب  نیقی  هب  درک ،
ناربمایپ زا  یکی  هب  تبـسن  يرگید  گرزب  نومزآ  زا  نخـس  ثحب ، دروم  تاـیآ  زا  شخب  نیمّود  رد  دریگنرب . شناد  نمرخ  نآ  زا  هشوخ 

هک دوب  نیا  ناتـساد  تفرگ . رارق  هذـخاؤم  دروم  دـنوادخ  يوس  زا  تواضق  رد  هلجع  یگدزباتـش و  رطاخ  هب  مه  وا  هک  تسا  یهلا  گرزب 
نم ردارب  نیا  تفگ : یم  یکاش  تشاد . تیاکش  يرگید  زا  اهنآ  زا  یکی  هک  دنتفای  روضح  مالسلا ) هیلع  ) دواد ترضح  دزن  رفن  ود  يزور 

هدرک هبلغ  نم  رب  زین  نخـس  رد  دریگب و  نم  زا  مه  ار  یکی  نـیا  هـک  دراد  رارـصا  وا  یلو  مرادـن ; شیب  یکی  نـم  دراد و  شیم  هـن  دوـن و 
شیپ مالسلا ) هیلع  ) دواد ترضح  ( 1 «.) ِباطِخلا یف  ینَّزَع  َو  اْهِیْنلِفِْکا  َلاَقَف  ٌةَدِحاَو  ٌۀَْجعَن  َِیلَو  ًۀَجعَن  َنوُعـِست  َو  ٌعِست  َُهل  یخَا  اَذَه  ّنِا  ;  » تسا

شیاهـشیم هب  ندوزفا  يارب  وت  شیم  کی  تساوخرد  اب  وا  نیقی  هب  : » تفگ تسـشن و  یتامدقم  يرواد  هب  دنک ، يرتشیب  قیقحت  هک  نآ  زا 
دوخ یلوا  كرت  هب  مالسلا ) هیلع  ) دواد ترـضح  هک  دوب  اج  نیا  ( 2 ...«.) ِهِجاِعن یِلا  َِکتَْجعَن  ِلاؤُِسب  َکَمَلَظ  دَقل   ; ... تسا هدرک  متـس  وت  هب 
امَّنِا ُدُوواد  َّنَظ  َو  ; ... درک هبوت  داتفا و  هدجـس  هب  دـمآرب و  رافغتـسا  ماقم  رد  میدرک ; ناحتما  ارجام  نیا  اـب  ار  وا  اـم  هک  تسناد  و  درب «  یپ 

هنومن ریـسفت  رد  و   ) تسین نآ  ثحب  ياج  اج  نیا  هک  شیاـهگرب  خاـش و  ماـمت  اـب  ارجاـم  نیا  ( 3 «.) َبانَا َو  ًاعِکاَر  َّرَخَو  ُهَّبَر  َرَفْغَتْـساَف  ُهاـّنَتَف 
هیاـم يرواد  و  تواـضق » رد  هلجع   » ًاـصوصخم اـهراک  رد  باتـش » هلجع و   » هک دـنک  یم  ناـیب  ار  تقیقح  نیا  زاـب  مـیا ) هدروآ  ًاحورـشم 

نیمّوس رد   420 هحفص نامه . - 3 ص 24 . - 2 . 23 ص ، یقرواپ 1 - تسا . یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  تالکشم  داجیا  یگدنکفارس و 
یلوا كرت  راتفرگ  درک و  يراـگنا  لهـس  دوخ  میظع  تیلوؤسم  رد  يا  هظحل  هک  تسا  يرگید  گرزب  ربماـیپ  زا  نخـس  تاـیآ ، زا  شخب 
يردپ دننامه  اه  تدم  مالسلا ) هیلع  ) سنوی ترضح  هک  تسا  نیا  ناتساد  داد . رارق  راشف  تحت  راک  نیا  رطاخ  هب  ار  وا  دنوادخ  دیدرگ و 

نانمـشد زا  هطـسفس  هطلاـغم و  زج  يزیچ  شا  هناـمیکح  قطنم  ربارب  رد  یلو  تخادرپ ; شیوخ  موق  تیادـه  غیلبت و  هب  زوـسلد  ناـبرهم و 
ًابیرقت اهنآ  زا  ماجنارـس  دـندروآ . نامیا  وا  هب  ملاع ) کی  دـباع و  کی  درک ( یمن  زواـجت  رفن  ود  زا  دـیاش  هک  یکدـنا  هورگ  اـهنت  دینـشن .

یم ارف  یهلا  باذع  زور  نالف  رد  هک  دمآ  یحو  وا  هب  دش و  باجتـسم  وا  نیرفن  درک ; نیرفن  ار  اهنآ  دباع ، درم  داهنـشیپ  هب  دش و  سویأم 
رد شموق  دیاش  ات  دنک  تّجح  مامتا  رگید  راب  هک  نآ  نودب  مالـسلا ) هیلع  ) سنوی ترـضح  دش ، کیدزن  باذع  نامز  هک  یماگنه  دسر ،
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دنام اهنآ  نایم  رد  ملاع  درم  یلو  تفر ; نوریب  اهنآ  نایم  زا  دباع  درم  هارمه  دنریگ ; شیپ  ار  هبوت  هار  دنیآ و  دوخ  هب  تاظحل  نیسپاو  نیا 
، درک داجیا  تیعمج  نآ  حور  رد  نیداینب  یلوحت  باذع ، تاظحل  ندـش  کیدزن  ساسحا  اب  هارمه  تاغیلبت  نیا  تخادرپ . غیلبت  همادا  هب  و 

یلو دیـشخب ; زین  ار  اهنآ  دنوادخ  دـنتفرگ و  شیپ  دـیحوت  نامیا و  هار  دنتـسشن و  هبوت  هب  دـندروآ و  يور  ادـخ  هاگرد  هب  ملاع  نآ  هارمه 
ربمایپ هب  باطخ  هنیمز  نیا  رد  نآرق  داد . رارق  راشف  تحت  شنزرس و  دروم  یلوا  كرت  هلجع و  رطاخ  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) سنوی ترـضح 
شموق تازاجم  ياضاقت  رد  هک   ) شابن سنوی )  ) یهام بحاص  دننام  و  نکم ) هلجع  تتما ، يارب  باذع  ياضاقت  رد  : ») دیوگ یم  مالـسا 

هب ادخ  تمحر  رگا  دوب و  هودنا  زا  ّولمم  هک  یلاح  رد  دناوخ ، ار  ادخ  هک  نامز  نآ  رد  دـش ،) یلوا  كرت  رفیک  راتفرگ  دوخ  درک و  هلجع 
ْنُکَت َو ال  َکِّبَر  ِمکُِحل  ِْربْصاَـف  تشاد ; رارق  شهوکن  دروم  هک  یلاـح  رد  دـش ، یم  هدـنکفا  نوریب  یهاـم ) مکـش  زا   ) دوب هدـماین  شیراـی 
ربارب رد  ار  وا  هبوت  دـنوادخ  یلو  ( 1 «.) ٌمُومذَم َوُه  َو  ِءارَْعلِاب  َِذُبَنل  ِهِّبَر  نِم  ٌۀَـمِعن  ُهَکَرادـَت  نَا  الَول  ٌموظکَم *  َوُه  َو  يدان  ذِا  ِتوُحلا  ِبِحاصَک 

نآ زا  دعب  هیآ  رد  لیلد  نیمه  هب  دوب . كاپ  یلوا  كرت  هانگ و  ره  زا  دمآ ، نوریب  یهام  مکـش  زا  هک  یماگنه  تفریذـپ و  یلوا  كرت  نیا 
48و 49. مـلق ، یقرواـپ 1 - ( 1 «.) َنـیِحلاَّصلا نـِم  ُهَـلَعَجَف  ُهُّبَر  ُهاـبَتجاَف  داد ; رارق  ناـحلاص  زا  دــیزگرب و  ار  وا  شراـگدرورپ  : » میناوـخ یم 

شیب شربمایپ ، زا  دنوادخ  یلو  ( 2  ) دندومن تجح  مامتا  مزال  هزادنا  هب  یفاک و  ردق  هب  مالسلا ) هیلع   ) سنوی ترضح  هچرگ   421 هحفص
. دیشخبن وا  رب  ار  باتش » هلجع و   » رادقم نیمه  ور  نیا  زا  دبلط ; یم  يرابدرب  هلصوح و  ربص و  نیا  زا 

مود تمسق 

يدنوادخ تسا  هبترم  دنلب  گرزب و  : » دیامرف یم  دراد و  یم  زاب  باتش » هلجع و   » زا ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هیآ ، نیمراهچ 
; نک نوزفا  ارم  ملع  اراگدرورپ ! وگب  و  دوش ، مامت  وت  رب  نآ  یحو  هک  نآ  زا  شیپ  نکم ، هلجع  نآرق  دروم  رد  تسا و  قح  رب  ناطلس  هک 

نآرق رگید  تاـیآ  یـضعب  زا  ( 3 «.) ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  َو  ُُهیْحَو  َکـَْیِلا  یَـضُقی  نَا  ِلـبَق  نِم  ِنآرُقلاـِب  ْلَـجعَتال  َو  ُّقَحلا  ُکـِلَملا  ُهّللا  َیلاـعَتَف 
یحو تفایرد  يارب  دش  یم  ببـس  هک  تشاد  یـصوصخم  روش  یحو ، لوزن  ماگنه  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دوش  یم  هدافتـسا 

(4 «.) ُهَنآُرق ِْعبَّتاَف  ُهانأَرَق  اذِاَف  ُهَنآُرق  َو  ُهَعْمَج  اْنیَلَع  َّنِا  ِِهب  َلَجعَِتل  َکـَناِسل  ِِهب  كِّرُحتـال  تشادزاـب ; راـک  نیا  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـنک  هلجع 
( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  تسا  نیا  هب  رظان  اهنآ  همه  یلو  دنا ، هداد  يدّدعتم  تالامتحا  گرزب  نارـسفم  هیآ ، نیا  ریـسفت  رد  هچرگ 

تفایرد رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هلجع  هچرگ  دشاب . اه  ناسنا  تیاده  هلئـسم  یهلا و  راک  دنچ  ره  دنک ، هلجع  دوخ  راک  رد  دـیابن 
زین راک  نیا  رد  یّتح  یلو  دوب ، اه  ناسنا  تیادـه  هب  وا  قوش  قشع و  رطاخ  هب  همه  یحو ، لوزن  ياضاقت  اـی  باحـصا  رب  توـالت  اـی  یحو 
هیلع  ) سنوی ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  - 2 ات 50 .  48 سنوی ، یقرواپ 1 - تشادرب . ماگ  هلـصوح  ربص و  اـب  دـیاب 

دـلج 5، نیلقثلارون ، زا : لقن  هب  .) دـندرواین نامیا  نانآ  یلو  درک  یم  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  اهنآ  ّبترم  روط  هب  لاس  هسو  یـس  مالـسلا )
یم ناسنا  تعیبط  رگید ، ریبعت  هب  ای  اه  ناسنا  همه  هراـبرد  هیآ  نیمجنپ  رد   422 هحفص ات 18 .  16 تمایق ، - 4 . 114 هط ، - 3 هحفص 398 .)

هلجع نم  ربارب  رد  زگره  یلو  تسا ،) هدش  هلجع  نیع  وا  تاذ  هک  تسا  لوجع  ردق  نآ  ییوگ   ) تسا هدش  هدیرفآ  هلجع  زا  ناسنا  دیامرف :
هک نیا  هب  هراشا  ( 1 «.) َنُولِجعَتسَتالَف یتایآ  ْمُکیِروُأَس  لَجَع  نِم  ُناسنِالا  َِقلُخ  ;  » مهد یم  هئارا  امـش  هب  يدوز  هب  ار  دوخ  تایآ  نم  دنیکن .
نآ تامّدـقم  هک  درب  راک  هب  دـیاب  ییاج  رد  ار  نآ  یلو  تسا  هدـش  هداد  رارق  باتـش » هلجع و   » ناـسنا تعیبط  رد  تسخن  زور  زا  دـنچره 

ای هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تازجعم  هب  هراشا  تسا  نکمم  یتاـیآب »  » ریبعت تامدـقم . بابـسا و  ندـش  مهارف  زا  شیپ  هن  دـشاب ; مهارف 
نیا زا  مادک  ره  هک  دشاب  هتـشاد  اهنیا  همه  ای  تمایق و  ندیـسارف  ای  رافک  رب  نیملـسم  يزوریپ  ای  یهلا  باذـع  ياه  هناشن  ای  نآرق و  تایآ 

لوزن مه  تمایق و  ندیـسرارف  مه  تازجعم و  روهظ  مه  نآرق و  تایآ  لوزن  مه  اریز  دنک ; یمن  یتوافت  ام  ثحب  رد  دـشاب ، ریـسفت  راهچ 
یحیحص راک  نآ  زا  لبق  باتـش  هلجع و  دشاب و  راگدرورپ  تمکح  قفاوم  هک  دریگ  ماجنا  یّـصاخ  فرظ  رد  دیاب  مادک  ره  یهلا ، باذع 

رد دـیجم  نآرق  هک  نیا  درک . هلجع  دـیابن  نآ  ربارب  رد  نیا  ربانب  دـهد ; یمن  ماجنا  تمکح  فالخرب  يراـک  میکح  دـنوادخ  اریز  تسین ;
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دنا هتفرگن  رارق  یهلا  ياه  تیبرت  تحت  هک  تسا  ییاه  ناسنا  هب  هراشا  تسا .» هدش  هدیرفآ  باتش  هلجع و  رد  ناسنا  : » دیوگ یم  قوف  هیآ 
هروس هیآ 19  رد  هک  يزیچ  هیبش  تساهزاین ، اه و  هتساوخ  يوس  هب  عیرس  تکرح  نآ  هفسلف  تسا و  نیتسخن  ناسنا  عبط  رگید ، ریبعت  هب  و 

هب هراشا  هک  یتایآ  زا  یضعب  رد  اذل  تسا .» هدش  هدیرفآ  تقاط  مک  صیرح و  ناسنا  نیقی  هب  ًاعُولَه ; َِقلُخ  َناسنالا  ّنِا   » تسا هدمآ  جراعم 
هراشا نآ  هب  يدوز  هب  هک  ءارـسا  هروس  هیآ 11  دننام  تسا ; هدمآ  نایم  هب  ناسنا  تیادـه  زا  نخـس  نآ ، زا  لبق  هدـش ، ناسنا  ندوب  لوجع 

رد دوش ، لیدعت  رگا  هک  تسا  يا  هدنزاس  يورین  ینورد ، تالیامت  سفن و  ياوه  دـننام  ندوب ) لوجع   ) ناسنا یگژیو  نیا  درک . میهاوخ 
هنماد زا  هک  تسا  یبالیس  هیبش  تسرد  دوش ; یم  جراخ  يرگناریو  تلاح  زا  تروص  نیا  رد  هک  تفرگ  دهاوخ  رارق  ناسنا  تداعس  ریسم 

یم ییانـشور  يدابآ و  نارمع و  همـشچرس  دوش ، راـهم  اهدـس  هلیـسو  هب  رگا  اـما  تسا ، رگناریو  شرهاـظ  هچرگ  دوش ، یم  ریزارـس  هوک 
نیا رد  هک  توافت  نیا  اب  دوش ، یم  هدـید  لبق  هیآ  ياوتحم  نامه  ثحب ، دروم  هیآ  نیمـشش  رد   423 هحفص . 37 ءایبنا ، یقرواپ 1 - ددرگ .

هک هنوگ  نآ  دور ، یم  اهیدـب  غارـس  هب  یگدزباتـش ) رثا  رب   ) ناـسنا : » دـنک یم  هراـشا  زین  باتـش » هلجع و   » ءوس ياهدـمایپ  زا  یکی  هب  هیآ 
اج نیا  رد  زاب  ( 1 «.) الوُجَع ُناسنِالا  َناک  َو  ِریَخلِاب  ُهَئاَعُد  ِّرَّشلِاب  ُناسنِالا  ُعَدَی  َو  تسا ; هدوب  لوجع »  » هراومه ناسنا  دـبلط و  یم  ار  اه  یکین 

« اعد . » تسا هدـش  رارکت  نآ  رد  ناسنا  ظفل  هک  هیآ  نایاپ  رد  مه  هیآ و  زاغآ  رد  مه  تساه ، ناسنا  نیتسخن  تعیبط  هب  هراشا  ناـسنا ، هژاو 
وا یگدزباتـش  ناسنا و  ندوب  لوجع  هک  اج  نآ  زا  لمع و  رد  ای  دـشاب و  نابز  اب  هاوخ  تسا ; نتـساوخ  ندرک و  بلط  ینعم  هب  هیآ  نیا  رد 

ياههاگترپ هب  ار  دوخ  دسانـشن و  ار  دوخ  ّرـش  ریخ و  دنکن و  یـسررب  ار  هلئـسم  بناوج  هک  دوش  یم  ببـس  هاگ  رتشیب ، عفانم  بسک  يارب 
وا ریخ  اهنت  هن  هک  دهاوخ  یم  ار  یلئاسم  ناوارف  رارصا  اب  دوخ  يادخ  زا  ینعی ، تسا ; یظفل  تروص  هب  هاگ  اعد »  » نیا دنکفیب . كانرطخ 
یَک َکِکالَه  َو  َِکتاِجن  َقیرَط  ْفِرعَا  َو  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  هنوگ  نآ  تسوا ; یتخبدـب  هیام  هکلب  تسین ، وا  رد 

ُناسنالا َناک  َو  ِریَخلِاب  ُهَئاعُد  ِّرَّشلِاب  ُناسنِالا  ُعَدَـی  َو   » یلاـعَت ُهّللا  َلاَـق  َکـُتاَجن  ِهیف  ّنَا  ُّنُظَت  َتنَا  َو  َکُـکالَه  ِهِیف  یـسَع  ءیَِـشب  َهّللا  اوُعدـَتال 
نامگ هک  یلاح  رد  تسا ; نآ  رد  وت  كاله  هک  ینک  بلط  يزیچ  ادـخ  زا  ادابم  سانـشب ، تسرد  ار  دوخ  كـاله  تاـجن و  هار  ـالوُجَع ;
ناسنا اریز  دبلط ; یم  ار  اهیکین  هک  هنوگ  نآ  دنک ، یم  بلط  ار  اهیدـب  ناسنا  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  تسا ; نآ  رد  وت  تاجن  يراد ،

هب رارصا  لمع  رد  هاگ  ناسنا ،  424 هحفص هحفص 141 . لوا ، دلج  نیلقثلارون ، - 2 . 11 ءارسا ، یقرواپ 1 - ( 2 «.) تسا هدوب  لوجع  هراومه 
ریخ و ار  نآ  سفن ، ياوه  نییزت  ناطیـش و  تالیوست  رثا  رب  اّما  تسا ; یتخبدـب  نآ  هجیتن  یتسرپاوه و  نآ  هشیر  هک  دراد  ییاهراک  ماجنا 

رگا هک  دنک  یم  نشور  اسب  هچ  نامز  تشذگ  هک  یلاح  رد  دوش ; یم  تحاران  نآ  هب  ندیـسرن  زا  درادـنپ و  یم  شیوخ  تداعـس  بجوم 
تسا و هدـش  حرطم  ناسنا  ندوب  لوجع  هنیمز  رد  يا  هزات  بلطم  هیآ  نیمتفه  رد  دوب . هراچیب  رمع  نایاپ  اـت  تفرگ  یم  ماـجنا  وا  هتـساوخ 

نامه دـنک . یم  هلجع  داسف  ّرـش و  هار  رد  هشیمه  دـنک ، هلجع  اهیکین  هار  رد  لقاّدـح  هک  نیا  ياـج  هب  لوجع  ناـسنا  نیا  هاـگ  هک  نیا  نآ 
دنتشاد رارصا  درک ، یم  یهلا  باذع  هب  دیدهت  ار  اهنآ  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  ربارب  رد  دونع  جوجل و  رافک  هاگ  هک  هنوگ 

هک نانچ  دـندیبلط ; یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  ار  دوخ  يدوبان  گرم و  عقاو  رد  هناربص  یب  دـسر و  یمن  ارف  باذـع  نیا  ارچ  هک 
هک نیا  اب  دننک ، یم  باذع ) يدب و   ) هئیـس لیجعت  ياضاقت  وت  زا  تمحر ) یکین و   ) هنـسح زا  شیپ  اهنآ  : » تسا هدمآ  ثحب  دروم  هیآ  رد 

تازاجم باذـع و  ریخأت  نیاربانب  تسین ; یخوش  هلئـسم  نیا  هک  دـنناد  یم  دندینـش و  اهنآ  و  دـش ( لزان  زیگنا  تربع  ياهالب  اهنآ  زا  لبق 
اب مدرم ، هب  تبـسن  وت  راگدرورپ  و  دندرگزاب ) دـنوش و  رادـیب  دـیاش  تسا ، ناراک  هنگ  رب  یتح  ادـخ ، تمحر  فطل و  رطاخ  هب  اهنت  اهنآ ،

رورغم یهلا  نارفغ  هب  دـیابن  نیا  رباـنب   ) دراد دـیدش  باذـع  تراـگدرورپ  زین  تسا و  ترفغم  ياراد  زاـب  دـننک ، یم  متـس  ملظ و  هک  نـیا 
ُدیدََشل َکَّبَر  ّنِا  َو  مِهِْملُظ  یَلَع  ساّنِلل  ةَرِفْغَم  وَذل  َکَّبَر  َّنِا  َو  ِتالُثَْملا  ُمِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  دَق  َو  ِۀَنـسَحلا  َلبَق  ِۀَِئیَّسلِاب  َکَنُولِْجعَتْـسَی  َو  دنوش ;)

يارب هک  نیا  ياج  هب  دمآ ; هتـشذگ  هیآ  رد  هک  تسا  نامه  شا  هجیتن  دوش ، هتخیمآ  تجاجل  اب  ناسنا  یگدزباتـش  رگا  يرآ ! ( 1 .) ِباقِعلا
هدمآ جراعم  هروس  هیآ 1  رد  هچنآ  هیبش  دزاـس ; یم  یتخبدـب  جاوما  راـتفرگ  ار  دوخ  دـنک و  یم  هلجع  يدـب  يارب  دـنک ، هلجع  اـه  یکین 

صوصخم باذع  نیا  دش ، عقاو  هک  درک  یباذـع  ياضاقت  يا  هدـننک  اضاقت  ٌِعفاد ; مَُهل  َسَیل  َنیِرفاْکِلل  ِعقاَو *  باذَِـعب  ٌِلئاس  َلَئَـس  : » تسا
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ثراح نب  نامعن   » هرابرد هیآ  نیا  هک  دنا  هتفگ  ثیدح  بابرا  نارّسفم و  زا  يرایسب  دوش .» نآ  عنام  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا و  نارفاک 
هلمج اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يوس  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ینیـشناج  مخ ، ریدغ  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  تسا . هدـش  لزان  يرهف »

هک یماگنه  درک و  ضارتعا  ًادیدش  دمآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دزن  تفشآ و  رب  دینش ; ُهالوَم » ٌّیلَع  اَذَهَف  ُهَالوَم  ُتنُک  ْنَم   » یخیرات
، تسوت يوس  زا  تسا و  قح  نیا  رگا  ادنوادخ ! تفگ : دش و  رتشیب  شا  یتحاران  تسا ، هدش  ماجنا  یهلا  روتـسد  کی  قبط  رما  نیا  دیمهف 
(1 .) دـش لزان  قوف  هیآ  تشک و  ار  وا  دـمآ و  دورف  شرـس  رب  ینامـسآ  گنـس  هعطق  هک  تشذـگن  يزیچ  نارابب . ام  رب  نامـسآ  زا  یگنس 
تیاده و ياضاقت  دنوادخ  زا  قح ، ربارب  رد  دانع  تجاجل و  ياج  هب  صاخشا  لیبق  نیا  هک  دوبن  رتهب  ایآ   425 هحفص . 6 دعر ، یقرواپ 1 -

ْتَقَبَـس ;  » دندرک یم  مدقم  شباذع  رب  ار  دنوادخ  ترفغم  ثحب  دروم  هیآ  قبط  دندرک و  یم  شیوخ  ینورد  تجاجل  بّصعت و  ندـیچرب 
هریخ ياه  ناسنا  هشیمه  هک  سوسفا ! یلو  درک ; یمن  باذـع  ار  اهنآ  تشاد ، دوجو  تیادـه  ناکما  ات  لاعتم  دـنوادخ  هک  ُهَبَـضَغ » ُهَتَمْحَر 

 ! ترفغم هن  دنراد ، یهلا  باذع  رب  هلجع  رس ،

موس تمسق 

تازاجم رد  دـنوادخ  رگا  : » دـیامرف یم  ناسنا ، ندوب  لوجع  هلئـسم  هب  رگید  هیواز  زا  شرگن  نمـض  ثحب ، دروم  تاـیآ  زا  هیآ  نیمتـشه 
يرثا و   ) دیـسر یم  ارف  اهنآ  همه  گرم  دنراد ; هلجع  یکین  ریخ و  ندروآ  تسد  هب  رد  اهنآ  هک  هنوگ  نآ  درک ، یم  هلجع  راکدـب )  ) مدرم

روفغ و دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا  یلو  (، 2 ...«) مُُهلَجَا مِهَیِلا  َیِـضَُقل  ِریَخلِاب  مَُهلاْجِعتْـسا  َّرَّشلا  ِساّنِلل  ُهّللا  ُلِّجَُعی  َول  َو  دـنام ;) یمن  یقاب  ناـنآ  زا 
رد نآرق  دندرگزاب . تیاده  هار  هب  دنوش و  رادیب  دیاش  دنک ، یمن  باتـش  ناراکدب  تازاجم  رد  زگره  تسا ، نابرهم  هدـنزرمآ و  میحر و 

نادرگرـس ناریح و  ناشنایغط ، رد  ات  مینک  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  دـنرادن ، زیخاتـسر  هب  نامیا  هک  ار  اهنآ  اـم  : » دـیازفا یم  هیآ  نیمه  ناـیاپ 
لمع امش  دننامه  ادخ  نیاربانب  ( 3 «.) نوُهَمعَی مِِهنایغُط  یف  انَئاِقل  َنوُجرَیال  َنیذَّلا  اوُرذَـنَف  (;  ... مییامن یم  تازاجم  ار  اهنآ  هاگ  نآ   ) دـنوش

لاـعتم دـنوادخ  دوصقم  درادـن . یباتـش  امـش  تازاـجم  رد  دـنوادخ  یلو  دـیتسه ، لوجع  اـه  یکین  ندروآ  تسد  هب  رد  امـش  دـنک ، یمن 
. نامه - 3 . 11 سنوـی ، هحفـص 352 2 - دـلج 10 ، ناـیبلا ، عـمجم  یقرواـپ 1 - تسا . تیادـه  شیلـصا  دوـصقم  هکلب  تـسین  تازاـجم 

دنوادـخ زا  هلجع  اب  اـهنآ  هک  تسا  نیا  هیآ ، زا  روظنم  هک  هدـش  هداد  هیآ  ریـسفت  رد  زین  لاـمتحا  نیا  نآرق ، رگید  تاـیآ  قبط   426 هحفص
ياضاقت دنوادخ  رگا  :» دیوگ یم  نآرق  دـندوب ; لوجع  اه  یکین  ياضاقت  رد  هک  هنوگ  نامه  دـندرک ، یم  باذـع  تازاجم و  تساوخرد 

هیآ رهاظ  اـب  لّوا  ریـسفت  اـی  لّوا  ینعم  یلو  ( 1 .«) دنام یمن  یقاب  هدنز  امـش  زا  یـسک  تفریذـپ ، یم  باذـع  هلئـسم  رد  تعرـس  هب  ار  امش 
تسکش ناناملسم و  يزوریپ  ياه  هدعو  ربارب  رد  ناکرشم  راّفک و  یگدزباتش  بارطضا و  هب  هراشا  نمض  هیآ  نیمهن  رد  تسا . رتراگزاس 

؟ تسا ینامز  هچ  رد  امـش  يزوریپو  حـتف  نیا  دـییوگ  یم  تسار  رگا  دـنیوگ : یم  اهنآ  : » دـیامرف یم  اهنآ ، نانمـشد  كاندرد  تازاجم  و 
یَتَم نُولوُقَی  َو  دیهد ; یم  بیرف  ار  ناتدوخ  دـییوگ و  یم  غورد  امـش  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  و  دـبای )؟ یمن  قّقحت  اه  هدـعو  نیا  ارچ  )

يزوریپ نیا  دینکن )! هلجع   ) وگب : » دهد یم  روتسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  اهنآ  خساپ  رد  نآرق  ( 2 «.) نیقِداَص ُمْتنُک  ْنِا  ُحتَفلا  اَذَه 
ُعَْفنَیال ِحـتَفلا  َموَی  ُلق  دوش ; یمن  هداد  نانآ  هب  یتلهم  تشاد و  دـهاوخن  اـهنآ  لاـح  هب  يدوس  نارفاـک  ناـمیا  زور ، نآ  رد  دـسر و  یم  ارف 

رد قح  هار  دییآ و  دوخ  هب  ات  داد  تلهم  امـش  هب  زورما  شتیانع ، مرک و  فطل و  هب  دنوادخ  ( 3 ...«.) َنوُرَْظُنی مُه  َو ال  مُُهناَمیا  اوُرفَک  َنیذَّلا 
هک نیا  ياج  هب  سپ  درادن . دوجو  تشگزاب  هار  دش و  دهاوخ  هتـسب  هبوت  ياهرد  دوش ، لزان  یهلا  باذع  هک  زور  نآ  یلو  دیریگ ; شیپ 

یلص  ) مالسا ربمایپ  هب  سپس  دینک . حالصا  ار  دوخ  دیریگب و  هرهب  یهلا  تلهم  تصرف و  نیا  زا  دیشاب ، ناتدوخ  يدوبان  ناهاوخ  هدزباتش ،
يزوریپ و رظتنم  وـت   ) دـنرظتنم مه  اـهنآ  شاـب ، رظتنم  نادرگب و  يور  اـهنآ  زا  تسا  نینچ  هک  نوـنکا  : » دـهد یم  روتـسد  هـلآو ) هـیلع  هللا 

يریدقت هیآ  ریسفت ، نیا  اب  یقرواپ 1 - ( 1 «.) َنورِظَتنُم مُّهنِا  رِظَْتنا  َو  مُْهنَع  ْضِرْعَأَف  باذع ;) تسکش و  رظتنم  مه  اهنآ  شاب و  یهلا  تمحر 
.29 هدجـس ، - 3 . 28 هدجـس ، - 2 ریخلاـب .» مهلاجعتـسا  ّرّـشلاب  مهتوـعد  ۀـباجا  ِساـّنلل  هّللا  لّـجعی  وـلو  : » تـسا نـینچ  ریدـقت  نآ  دراد و 
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یلـص ) مالـسا ربمایپ  گرم  هرابرد  نارفاک  هک  تسا  يراظتنا  هب  هراشا  نورِظَتنُم » مّهنا   » هلمج هک  دـنا  هتفگ  نارّـسفم  زا  یعمج   427 هحفص
مرکا ربمایپ  بطاخم  هیآ  نیمهد  رد  دـسر . یم  رظن  هب  رتبـسانم  میتفگ ، ـالاب  رد  هک  يریـسفت  یلو  دنتـشاد ; وا  تسکـش  اـی  هلآو ) هیلع  هللا 

، دندرک یمن  لمع  هدزباتش  هنالوجع و  زگره  خیرات ، هاوگ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ترـضح نآ  هک  نیا  اب  تسا و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
: هک هداد  رارق  بطاخم  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ترـضح دیکأت ، ناونع  هب  دنداد ، یم  ماجنا  ار  يراک  ره  هلـصوح ، ربص و  اب  هشیمه  هکلب 
هک ار  ییاه  هدعو  هک  یماگنه  نکم ، هلجع  اهنآ  باذع )  ) يارب دندرک و  ییابیکش  مزعلااولوا  ناربمایپ  هک  هنوگ  نآ  نک ، هلصوح  ربص و  »

ِْربْصاَف دنتـشاد ; فقوت  ایند  رد  زور ، کی  زا  یتعاس  ییوگ  هک  دـننک  یم  ساسحا  دـننیب ، یم  باذـع ) دروم  رد   ) تسا هدـش  هداد  اهنآ  هب 
مامت هک  نیا  هب  هجوت  اب  ( 2 «.) راهَن ْنِم  ًۀَعاَس  ِّالا  اُوثَبلَی  َمل  َنوُدَـعُویام  َنورَی  َموَی  مُهَّنَاَک  مَُهل  ْلِجعَتْـسَت  َو ال  ِلُسُّرلا  َنِم  ِمزَعلا  اُولُوا  َرَبَص  اْمَک 

هدافتـسا ریبعت  نیا  زا  دوش . اهنآ  رب  یفاک  تّجح  مامتا  ات  نکم  هلجع  نیا  ربانب  تسین ، شیب  رذـگدوز  یتعاـس  ترخآ ، ربارب  رد  اـیند  رمع 
يارب ار  تلهم  نیرتشیب  دـندوب و  رابدرب  روبـص و  نادان ، لهاج و  جوجل و  ياه  تما  يرـس  هریخ  ربارب  رد  یهلا  ناربمایپ  همه  هک  دوش  یم 

یشزومآ ای  دیکأت  هبنج  عقاو  رد  هدمآ ، قوف  هیآ  رد  هچنآ  دوب و  نینچ  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  دنداد . یم  اهنآ  هب  حالـصا 
ربـص و هک  نیا  رب  تسا  ینـشور  هاوگ  هیآ  نیا  دـننکن . هدافتـسا  ءوس  یهلا  تلهم  زا  هک  تسا  نارفاـک  يارب  يرادـشه  اـی  نارگید و  يارب 

يارب وگلا  هوسا و  يرـشب ، خـیرات  لوط  رد  هک  ییاهنامه  تسا ; هدوب  گرزب  ناربمایپ  مامت  رد  هک  تسا  یتلیـضف  هلجع ، كرت  يرابدرب و 
هلجع و هک  دوـش  یم  نشور  قوـف  تاـیآ  عوـمجم  زا  هجیتـن   428 هحفص . 35 فاـقحا ، - 2 . 30 هدجس ، یقرواـپ 1- دـنا . هدوب  ادـخ  قلخ 
ات هلصوح  يرابدرب و  ربص و  تسا و  شزرا  ّدض  کی  مالسا ، رظن  زا  هزادنا  هچ  ات  تسه ، هدوب و  نوگانوگ  للم  ماوقا و  رد  هک  یگدزباتش 

ناربهر یهلا و  گرزب  يایبنا  مامت  هک  یتلیـضف  تسا . یناـسنا  یقـالخا و  لـیاضف  نیرتمهم  فیدر  رد  راـک ، ره  ياـه  هنیمز  ندـش  مهارف 
. دندوب هتسارآ  نآ  هب  ّتیرشب 

یمالسا تایاور  رد  باتش  هلجع و 

رد يدایز  تاکن  هک  دوش  یم  هدید  يراد  نتشیوخ  و  ینأت »  » شیاتـس و  هلجع »  » شهوکن هرابرد  یناوارف  ياه  ثحب  یمالـسا  تایاور  رد 
ّینأـت و ِناـْطیَّشلا ; َنِم  ُۀـلَجَعلا  َو  ِهّللا  َنِم  ُةاـنالَا  : » دـنیامرف یم  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  1 ـ  هنوـمن : ناوـنع  هب  تسا ، هتفهن  اـهنآ 

یم هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ترضح نامه  يرگید  ثیدح  رد  2 ـ  ( 1 «.) تسا ناطیش  زا  باتش  هلجع و  تسادخ و  يوس  زا  يراد  نتـشیوخ 
ّینأت و ياراد  مدرم  رگا  هدرک و  كاله  ار  مدرم  باتـش  هلجع و  ٌدحَا ; ِْکلُهی  َمل  اُوتَّبَثَت  َساَّنلا  َّنَا  َول  َو  ُۀَلَجَعلَا  َساَّنلا  َکَلْهَا  امَّنِا  : » دـنیامرف

هتخپان هرظتنم و  ریغ  ثداوح  رثا  رب  هک  تسا  ییاـه  تکـاله  روظنم ، هّتبلا  ( 2 «.) دیسر یمن  تکاله  هب  سک  چیه  دندوب ، يراد  نتـشیوخ 
َۀلجَعلا َو  َكاِّیا  : » تسا هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ترـضح نامه  زا  3 ـ  تسا . یگچاپتـسد  هلجع و  دولوم  بلغا  هک  دـیآ  یم  شیپ 

نانمؤمریما ( 3 «.) داد یهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  هرهب  بیـصن و  ینک  هلجع  هاگره  اریز  زیهرپب ; هلجع  زا  َکَّظَح ; َْتاَطْخَا  َْتلَّجَع  نِا  َکَّنِاَـف 
رد راوگرزب  ماما  ناـمه  5 ـ  ( 4 «.) دـبای یم  شیازفا  هلجع  اب  ناسنا  ياه  شزغل  َلـَلَّزلا ; ُِرثکَی  ِلَـجَعلا  َعَم  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
زا ار  وت  ِلْعِْفلا ; َو  ِلْوَقلِاب  ِعُّرَسَّتلا  ِنَع  َكاْهنَا  : » دندومرف دنتشاد ، مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  شدنزرف  يارب  شتداهش  هناتـسآ  رد  هک  یتّیـصو 

هعومجم - 3 كردم . نامه  - 2 هحفص 340 . دلج 68 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - ( 1 «.) منک یم  یهن  لمع  نتفگ و  نخـس  رد  یگدزباتش 
; َۀَّصُغلا ُبِجُوی  ِناْکمِْالا  َلبَق  ُلَجَْعلَا  : » دنیامرف یم  مامه  ماما  نامه  زاب  429 6 ـ  هحفص ثیدح 9740 . مکحلاررغ ، - 4 هحفص 255 . ماّرو ،

رثا یب  وا  ياهـشالت  دور و  یم  دابرب  ناسنا  تامحز  اریز  (; 2 .«) تسا هودنا  بجوم  راک ، تامّدقم  تاناکما و  ندـش  مهارف  زا  شیپ  هلجع 
، دوش راوس  یگدزباتش  بکرم  رب  هک  یسک  ُۀَمالَملا ; ُْهتَبِکَر  َلَجَعلا  َبَکَر  نَم  : » تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) ترـضح نامه  زا  7 ـ  دنام . یم 

ِۀَلَجَعلا َعَم  َو  ُۀَمالَّسلا  ُنوکَت  ِتُّبَثَّتلا  َعَم  : » دنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  8 ـ  ( 3 «.) دش دهاوخ  راوس  وا  شود  رب  شنزرـس  تمالم و 
: دنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  9 ـ  ( 4 «.) تمادن هلجع  هارمه  تسا و  تمالـس  يراد ، نتـشیوخ  ّینأت و  هارمه  ُۀَمادَّنلا ; ُنوکَت 
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اب ار  ثحب  نیا  10 ـ  ( 5 «.) ّرـش عفد  ماقم  رد  رگم  تسا ، هدیهوکن  يراک  ره  رد  هلجع  َّرَّشلا ;  ُعَفدَی  اَم  یف  ِّالا  ْرمَا  ِّلُک  یف  ٌۀَـمُومذَم  ُۀَـلَجَعلا  »
ِِهب َلِْزنَیال  ْنَا  ِبـ ٌقیلَخ  َوُهَف  ءایـشَا  ِۀََعبرَا  نِم  ُهَسْفَن  َعَنْمَی  نَا  َعاطَتِْـسا  ْنَم  : » میرب یم  نایاپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  ییانعمرپ  ثیدح 

تسا راوازـس  دراد ، زاب  زیچ  راهچ  زا  ار  نتـشیوخ  دناوتب  هک  یـسک  یناوَّتلا ; َو  ُبْجُعلا  َو  ُۀَجاجِّللا  َو  ُۀَلَجَعلَا  َلاق : َیِهاَم ؟ َو  َلِیق  ًاَدبَا  ٌهوُرکَم 
(6 «.) یلبنت ینیبدوخ و  تجاجل ، هلجع ، دندومرف : تسیچ ؟ زیچ  راهچ  نآ  دـندرک ، لاؤس  دـهدن . خر  وا  يارب  يدـنیاشوخان  رما  زگره  هک 

ماکان یگدـنز  رد  ار  ناسنا  هک  ییوخ  نامه  تسا ، هدـش  هدرمـش  یناطیـش  يوخ  کی  هلجع »  » یهلا و هّیطع  کی  ّینأت »  » ثیداـحا نیا  رد 
هطقن هک  یتروص  رد  دـتفا ; یم  تکاله  هب  دوش و  یم  نامیـشپ  ددرگ ، یم  دایز  وا  شزغل  دریگ ، یم  وا  تسد  زا  ار  اه  تصرف  دزاس ، یم 

، راونالاراحب یقرواپ 1- تساهتـصرف . زا  رتشیب  دنچره  يرادرب  هرهب  يزوریپ و  یبایماک و  ببـس  يراد  نتـشیوخ  ّینأت و  ینعی ، نآ ; لباقم 
-5 هحفـص 338 . دـلج 68 ، راونالاراحب ، - 4 ثیدـح 9095 . مکحلاررغ ، - 3 ثیدـح 1333 . مکحلاررغ ، - 2 هحفـص 339 . دلج 67 ،

430 هحفص هحفص 43 . دلج 75 ، راونالاراحب ، - 6 ثیدح 1950 . مکحلاررغ ،

مهم هتکن  دنچ 

راکشآ نوگانوگ  ياهتروص  هب  ناسنا  لامعا  رد  هک  دنسپان  تشز و  يوخ  کی  ناونع  هب  یگدزباتش  هلجع و  یگدزباتش  هلجع و  موهفم   ـ
زج يزیچ  نآ  هجیتن  هک  يراک  دنک ، نآ  ماجنا  هب  مادقا  راک ، ماجنا  تامدقم  ندش  مهارف  زا  شیپ  ناسنا ، هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دوش ، یم 

يراک دنیچب ; تخرد  زا  ندش  هدافتسا  لباق  ندیسر و  زا  شیپ  ار  هویم  ناسنا  هک  دنام  یم  نادب  نیا  دوب . دهاوخن  صقان  ماجنا  ای  تسکش 
رذب يدوبان  شا  هجیتن  هک  دنک  یناشفارذب  نیمز ، یگدامآ  زا  لبق  هک  نیا  ای  تسا . نآ  هدیاف  ندش  مک  ای  هویم  ندـش  عیاض  شا  هجیتن  هک 
یسک ِهِضْرَا ; ِریَِغل  ِعراّزلاَک  اَهِعانِیا  ِتقَو  ِریَِغل  ِةرَمَّثلا  ِینَتُْجم  َو  :» دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  دوب . دهاوخ  لوصحم  شهاک  ای 
هیامرس ورین و  هک  . ) دشاپب راز ) هروش  دننام   ) یبسانمان نیمز  رد  ار  دوخ  رذب  هک  تسا  یسک  نوچمه  دنیچب ، ندیـسر  زا  شیپ  ار  هویم  هک 

تـساوخرد لاؤس و  راتفر و  راـتفگ و  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  يدارفا  هب  لوجع » ( » 1 «.) دوش یمن  شدـیاع  شا  هجیتن  هدرک و  فلت  ار  دوخ 
تالکشم راتفرگ  بلغا  لیلد ، نیمه  هب  دنرادن ; نآ  حیحص  هار  زا  دصقم ، هب  ندیسر  يارب  ار  مزال  هلـصوح  ربص و  دنا و  هچاپتـسد  دوخ ،

ار هلجع » . » تسا راقو  هنینأمط و  هلـصوح ، لمحت ، يراد ، نتـشیوخ  ةانا ، ّینأت ، یگدزباتـش ،» هلجع و   » لباقم هطقن  دنوش . یم  اه  یماکان  و 
تصرف دنکن و  تقو  فالتا  تامّدقم ، ندش  مهارف  زا  دعب  ناسنا  هک  تسا  نآ  تعرس  درک . هابتـشا  دراد ، تبثم  راب  هک  تعرـس »  » اب دیابن 
قیداصم نایم  يرایسب ، دراوم  رد  تسا . تیقفوم  تاجن و  يزوریپ و  ببس  ًاملسم  هک  يراک  دباتـشب ; دصقم  يوس  هب  دهدن و  تسد  زا  ار 

اه تصرف  نداد  تسد  زا  یلاح و  یب  یلبنت و  دوخ ، تسردان  لامعا  هیجوت  يارب  یهورگ  ای  تسا و  هدش  هابتشا  تعرـس  هلجع و  دراوم  و 
، مینیب یم  هک  نیا  تسا و  نشور  حـضاو و  الماک  ود  نیا  قرف  هک  یلاـح  رد  دـننک ; یم  هیجوت  یگدزباتـش  هلجع و  كرت  ناونع  تحت  ار 

یقرواپ دش . هراشا  الاب  رد  هک  تسا  نامه  رطاخ  هب  تسا ، هدرمش  تمالس  ببس  ار  ّینأت  ینامیشپ و  بابسا  زا  ار  هلجع  تایاور ، زا  یضعب 
هلجع و موهفم  توافت  رب  ینشور  نایب  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا   431 هحفص هبطخ 5 . هغالبلا ، جهن  - 1

لبق اهراک ، رد  ندرک  باتـش  زا  اِهناْکِما ; َدنِع  اهِیف  َُطقاسَّتلا  َو  اَِهناوَا ، َْلبَق  ِرُومُالِاب  َۀَلَجَعلا  َو  َكاِّیا  : » میهد یم  نایاپ  تساهراک ، رد  تعرس 
نتفرگ تعرس  2 ـ  ( 1 «.) زیهرپب بابسا ) ندش  مهارف  و   ) نآ نامز  ندیسر  ماگنه  هب  اهراک  رد  یتسس  زا  زین  زیهرپب و  اهنآ  دعوم  ندیسر  زا 

رد هلمج  زا  دنک ، یم  توعد  رگیدکی  زا  نتفرگ  یـشیپ  تاریخ و  رد  تعراسم  هب  ار  نانمؤم  يددـعتم ، تایآ  رد  دـیجم  نآرق  تاریخ  رد 
اهنآ َنیِحلاَّصلا ... نِم  َکئلوا  َو  ِتاریَخلا  یف  َنوُعِراُسی  َو  : »... دیامرف یم  نیتسار  نانمؤم  زا  یعمج  فیصوت  رد  نارمع  لآ  هروس  هیآ 114 

هیآ 90 ایبنا  هروس  رد  و  دنناحلاص .» زا  اهنآ  دنریگ و  یم  یـشیپ  رگیدـکی  رب  هدرک و  تعرـس  کین  ياهراک  ماجنا  رد  هک  دنتـسه  یناسک 
ياهراک رد  اهنآ  ... ِتاریَخلا ; یف  نوُعِراُسی  اُوناَک  مُهَّنِا  : »... دـیامرف یم  ییحی »  » و اّیرکز »  » دـننام گرزب ، ناربمایپ  زا  یعمج  فیـصوت  رد 

هدمآ نانمؤم  هتسجرب  تافص  حرـش  رد  نونمؤم ، هروس  هیآ 61  رد  و  دنتفرگ .» یم  یـشیپ  نارگید  رب  دندرک و  یم  مادـقا  تعرـس  هب  ریخ 
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یم یـشیپ  نارگید  زا  دـننک و  یم  مادـقا  تعرـس  هب  کین  ياهراک  رد  اـهنآ  َنوُِقباَـس ; اـَهل  مُه  َو  ِتاریَخلا  یف  َنوُعِراـُسی  َکـئلُوا  : » تسا
ةَرِفغَم َیِلا  اوُعِراَس  َو  : » تسا هدـمآ  نانمؤم  همه  هب  باطخ  ماع  روتـسد  کـی  ناونع  هب  هلئـسم  نیا  نارمع ، لآ  هروس  هیآ 133  رد  دنریگ .»

رد ناتراگدرورپ ، شزرمآ  هب  ندیسر  يارب  دیریگب  یـشیپ  دینک و  باتـش  َنیقَّتُمِلل ; ْتَّدُِعا  ُضرالا  َو  ُتاَواَمَّسلا  اَهُـضرَع  ۀَّنَج  َو  مُکِّبَر  نِم 
، هغالبلا جهن  یقرواپ 1 - تسا .» هدش  هدامآ  ناراکزیهرپ  يارب  هک  تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  هزادـنا  هب  نآ  تعـسو  هک  یتشهب  هب  ندیـسر 
: تسا هدـش  حرطم  تاریخ  رد  هقباـسم  ناوـنع  تـحت  ینعم  نـیمه  هرقب ، هروـس  هـیآ 148  رد   432 هحفـص رتشا .) کلام  ناـمرف   ) همان 53
، تاریخ رد  هقباسم  اب  تاریخ  رد  هعراسم »  » تسا یهیدب  دییوج .» تقبـس  رگیدکی  رب  ریخ ) لامعا  و   ) اهیکین رد  ... ِتاریَخلا ; اوُِقبَتـساَف  »...
تسین و ریذپ  ناکما  لمع ، رد  تعرس  نودب  نتسج  تقبس  اریز ، دنرگیدکی ; موزلم  مزال و  عقاو  رد  دراد و  تقیقح  کی  هب  هراشا  ود  ره 

یبلاج ینعمرپ و  رایسب  تاراشا  یمالسا  تیاور  رد  دسر . یم  دوصقم  هب  رتدوز  کش  یب  دیامیپب ، دوصقم  يوس  ار  هار  رتعیرـس  یـسک  ره 
ّنِا : » دنیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  1 ـ  میروآ : یم  لیذ  رد  ار  اهنآ  زا  ینیچلگ  هک  دوش  یم  هدـید  عوضوم  نیا  هب  تبـسن 

نانمؤمریما زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ  ( 1 «.) دوش ماجنا  تعرـس  اب  هک  دراد  تسود  ار  یکین  راـک  دـنوادخ  ُلَّجَُعیاَـم ; ِْریَخلا  َنِم  ُّبُِحی  َهّللا 
هک نآ  زا  شیپ  دـینک ، تعرـس  کین  ياهراک  ماجنا  رد  ِهِریَِغب ; ُْهنَع  اُولَغـُشت  نَا  َلبَق  ِریَخلا  ِلَـمَِعب  اوُرِداـَب  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
یم هدید  نومضم  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  يددعتم  ثیداحا  رد  3 ـ  ( 2 «.) دراد زاب  نآ  زا  دزاس و  لوغشم  دوخ  هب  ار  امـش  يزیچ 

رد 4 ـ  ( 3 «.) دزادنین ریخأت  دنک و  باتش  نآ  رد  دیاب  دریگ ، یم  یکین  راک  هب  میمـصت  هک  یـسک  ُهْرِّخَُؤی ; َو ال  ُْهلِّجَُعْیلَف  ریَِخب  َّمَه  نَم  : » دوش
ِِهنیمَی نَع  ّنِاَف  ۀَلِـص  َوا  ریَِخب  مُکُدَحَا  ّمَه  اذِا  : » تسا هدش  لقن  راوگرزب  ماما  نامه  زا  يرت  حورـشم  تروص  هب  ینعم  نیمه  يرگید  ثیدح 

، تفرگ یسک  هب  يزیچ  ندیشخب  ای  ریخ  راک  ماجنا  رب  میمـصت  امـش  زا  یـسک  هک  یماگنه  ِکلَذ ; نَع  ُهاّفُکَیال  ْرِداُبْیلَف  ِنیَناطیَـش  ِِهلامِـش  ِو 
هسوسو اب   ) ناطیش ود  نآ  ادابم  دنک ، مادقا  تعرس  هب  دیاب  نیا  ربانب  دنتسه ; ناطیـش  ود  وا  پچ  تسار و  فرط  رد  هک  دشاب  بظاوم  دیاب 

-3 ثیدح 5381 . دلج 1 ، همکحلا ، نازیم  - 2 هحفص 142 . دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 - دـنراد .» زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  دوخ ) ياـه 
(;1  ) ِماعنالا ُریخَأت  ِمارِْکلا  ِةَداَع  نِم  َسَیل  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  433 5 ـ  هحفص هحفص 142 . دلج 2 ، یفاک ، لوصا 

ِهیف ءْیَش  َّلُک  َّنِاَف  ُْهلِّجَُعْیلَف  ِریَخلا  َنِم  ءْیَِـشب  َّمَه  نَم  : » دنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  6 ـ  تسین .» نامیرک  تداع  زا  شـشخب  رد  ریخأت 
ناطیش دشاب ، ریخأت  نآ  رد  هک  يزیچ  ره  اریز  دنک ; باتش  دیاب  دریگ ، یم  یکین  راک  رب  میمـصت  هک  یـسک  ًةَرْظَن ; ِهیف  ِناطیَّشِلل  َّنِاَف  ٌریخَأت 

عناوم هشیمه  ریخ ، ياهراک  ربارب  رد  هک  نیا  نخس  هاتوک  دنک .» یم  فیعضت  ار  ناسنا  میمـصت  دوخ ، ياه  هسوسو  اب  و   ) دراد رظن  نآ  رد 
دارفا ادابم  درک ، باتـش  دـیاب  ددرگ ، مهارف  نآ  تامدـقم  هک  یماـگنه  لـیلد  نیمه  هب  دراد ; دوجو  سنا  نج و  نیطایـش  ياـه  هسوسو  و 

طوبرم هک  مومذم  هلجع  راک و  ماجنا  رد  تعرس  نایم  دیاب  ًانمض  دنزادنیب . نآ  هار  رد  ییاهگنس  تفـص ، ناطیـش  رکف و  هاتوک  رظن ، گنت 
( مالـسلا هیلع   ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  اب  ار  نخـس  نیا  تشاذگ . توافت  تسا ، راک  ماجنا  يارب  مزال  تامدـقم  ندـش  مهارف  زا  لبق  هب 
; نکفیم ادرف  هب  ار  نادنمزاین  هب  کمک  (; 2) دَغ یف  َُهل  َو  ََکل  ُضِْرعَی  اَم  يِرْدَتال  َکَّنِاَف  دَـغ ، َیِلا  ِجاَتحُْملا  َۀـَلانِا  رِّخَُؤتال  : » میهد یم  نایاپ 

«. وا زاین  ای  دورب ، نایم  زا  وت  ناوت  اسب ! يا  دیآ  یم  شیپ  هچ  وا  يارب  وت و  يارب  ادرف  یناد  یمن  اریز 

یگدزباتش هلجع و  موش  ياهدمایپ 

، قیرط نیا  زا  هک  ییاه  تراسخ  دراد . اه  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  يرگناریو  راثآ  دنـسپان ، يوخ  نیا  ورین  تقو و  فالتا  1 ـ 
، الثم دوش ; یم  دـصقم  هب  ندیـسر  عنام  دـهد و  یم  ردـه  هب  ار  اهورین  هک  نیا  هلمج  زا  تسا . دایز  هداعلا  قوف  دریگ ، یم  ار  ناسنا  ناماد 
ای دنریگ ، رارق  يریذپ  بیسآ  فیعض و  ّتیعقوم  رد  نمشد  رکشل  ات  دنکن  ربص  مالسا  هاپس  دنک و  ار  مالسا  دالب  دصق  نمـشد  رکـشل  رگا 

تسکش و زج  يا  هجیتن  دنک ، هلمح  اهنآ  هب  دهد ، بیترت  ار  یگنج  ياه  هشقن  دنک و  هدامآ  جیسب و  ار  دوخ  مالـسا  رکـشل  هک  نآ  زا  لبق 
-2 ثیدـح 7489 . مکحلاررغ ، یقرواـپ 1 - تشاد . دـهاوخن  نمـشد  ندـش  روسج  اـهورین و  نداد  ردـه  هب  مالـسا و  ياوـق  نتفر  نیب  زا 
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ببـس هنـالوجع ، تکرح  ره  اریز  تسا ; قداـص  رما  نـیمه  زین  يدرف  یـصخش و  ياـهراک  رد   434 هحفص ثیدـح 10364 . مکحلاررغ ،
ثیدـح نیا  رد  تسا ، قوف  راتفگ  يایوگ  دـهاش  هک  هدـش  لقن  یبلاج  ثیدـح  ءاضیبلا » ۀـجحم   » رد تساـهورین . نتفر  نیب  زا  یماـکان و 

دنا هدش  نوگنرـس  اهتب  زورما  دنتفگ : دندمآ و  سیلبا  دزن  نیطایـش  دش ، دـّلوتم  مالـسلا ) هیلع   ) حیـسم ترـضح  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ 
سیلبا مدرگزاب . منک و  قیقحت  نم  ات  دیـشاب  اج  نیمه  تسا ، هداد  يور  یمهم  هثداح  ًامتح  يرآ ! تفگ : سیلبا  هدش )! عقاو  يربخ  رگم  )

ناگتـشرف هدش و  ّدلوتم  ( مالـسلا هیلع  ) یـسیع ترـضح  دـید  هک  نیا  زج  تفاین ، يزیچ  دومن و  شدرگ  ار  نیمز  فارطا  مامت  درک و  زاورپ 
لمح عضو  دشن و  رادراب  ینز  چیه  تسا . هدش  دلوتم  يربمایپ  بشید  تفگ : دوخ  نیطایش  هب  تشگرب و  سیلبا  دنا . هدز  هقلح  وا  فارطا 
يارب  ) یلو دنک ; ادیپ  یقنور  یتسرپ  تب  نیا  زا  دـعب  هک  نیا  زا  دیـشاب  سویأم  امـش  یکی و  نیا  زج  مدوب ، رـضاح  نم  هک  نیا  رگم  درکن 

يدیماان سأی و  2 ـ  ( 1 (.) دزیرب مه  هب  اهنآ  یگدنز  هزاریش  ات   ) دیوش دراو  هنارـسکبس  لامعا  هلجع و  هار  زا  مدآ ،) نادنزرف  نتخاس  هارمگ 
يا دـهد و  یم  تسد  وا  هب  يدـیمون  سأی و  تلاح  دوش ، ماکان  نآ  رطاخ  هب  ناسنا  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  هلجع »  » موش ياهدـمایپ  رگید  زا 

ال : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  ییانعمرپ  ثیدـح  رد  اذـل  ددرگ . نیبدـب  یهلا  ریدـقت  یتح  زیچ ، همه  هب  تبـسن  اسب 
عیمَج یف  ِِهتَرَیِِخب  ِْقثَف  ِهیف ، ُُکلاَح  ُِحلـُصی  يِذَّلَا  ِتقَولِاب  ُمَلْعَا  ََکل  َرِّبَدُـملا  َّنَا  ُمَلْعَا  َو  اـِهناوَا  یف  اـُهلانَت  اـمَّنِا  َو  كردـتال  ةَرَمَث  یَلَع  ْلَْـجعَت 

َو َُکبلَق  ُقیِضَیَف   435 هحفص هحفص 61 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا  یقرواپ 1 - اِهتقَو  َلبَق  َکِِجئاوَِحب  ْلَجعَتال  َو  َُکلاَح ، ُِحلـُصی  َكِروُما ،
نآ هب  شبـسانم )  ) عقوم رد  اهنت  نکم ، هلجع  نآ ، ندیـسر  زا  لـبق  يا  هویم  چـیه  ندـیچ  يارب  طونُقلا ; كاـشغی )  ) َكاـشخَی َو  َكُردَـص 

رتهاگآ تسوت ، لاح  حالص  هب  هک  یتقو  هب  تبـسن  دنک ، یم  ریبدت  ار  وت  روما  هک  یـسک  نادب ، و  تفرگ ) یهاوخ  هرهب  و   ) دیـسر یهاوخ 
شتقو ندیـسر  زا  لبق  دوخ  ياهزاین  يارب  زگره  دوش و  حالـصا  وت  لاح  ات  نک ، دامتعا  تیاهراک  همه  رد  وا  باـختنا  هب  نیارباـنب  تسا ،

تمادن و هلجع »  » موش دـمایپ  نیمّوس  ینامیـشپ  تمادـن و  3 ـ  ( 1 «.) دوش یم  وترب  يدیمون  ندـش  هریچ  یلدـگنت و  ببـس  هک  نکن  هلجع » »
هلجع اه  هنیمز  ندش  مهارف  زا  لبق  اهراک ، ماجنا  يارب  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  دش . هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  ثیداحا  رد  هک  تسا  ینامیـشپ 

یم يراد  نتـشیوخ  یمک  رگا  هک  یلاـح  رد  دـنا ; هدـشن  لـیان  دوخ  دوصقم  دـصقم و  هب  زگره  هتفر و  ردـه  هب  ناـشیاهورین  دـنا و  هدرک 
ناج نمشد  هک  دنا  هتفر  يزیچ  غارس  هب  یگچاپتسد  رطاخ  هب  هک  یناسک  رایسب  هچ  دندش و  یمن  التبم  یتشونرـس  نانچ  هب  زگره  دندرک ،

نِا اِمب  لِجعَتسُم  نِم  ْمَکَف  : » دنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  دنتفر . یمن  نآ  غارـس  هب  شاک ! يا  هک  دننک  یم  وزرآ  هدوب و  اهنآ 
دـنوش و) یم  نامیـشپ  ًاروـف   ) دـنبای تسد  نآ  هب  رگا  هک  دـننک  یم  هلجع  يزیچ  يارب  هک  يدارفا  دنرایـسب  هچ  ُهْکِردـُی ; َمل  ُهَّنَا  َّدَو  ُهَکَردَا 
هودـنا و جاوما  موجه  اهراک ، رد  هلجع »  » یفنم دـمایپ  نیمراهچ  هصغ  هودـنا و  موجه  4 ـ  ( 2 «.) دندوب هدیـسرن  نآ  هب  زگره  دنراد  تسود 

یم مامت  نارگ  رایـسب  تاقوا ، زا  يرایـسب  رد  یگچاپتـسد  هلجع و  زا  لصاح  ياه  تسکـش  اه و  یماکان  اریز  تسا ;  ناـسنا  يوس  هّصغ ،
یم « مکحلاررغ  » رد شراصق  تاملک  زا  یکی  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  ترضح  دنک . یم  وربور  ناوارف  هودنا  اب  ار  ناسنا  دوش و 

یقرواپ 1- تسا .» هصغ  هودـنا و  ببـس  تاـناکما ، ندـش  مهارف  زا  شیپ  یگدزباتـش  (; 1  ) َۀّـصُغلا ُبِجُوی  ِناکمِالا  َْلبَق  ُلَجَعلا  : » دـنیامرف
شزغل نآ ، ءوس  رگید  ياهدـمایپ  زا  اـه  شزغل  ینوزف  436 5 ـ  هحفص هبطخ 150 . هغالبلا ، جـهن  - 2 هحفص 379 . دلج 75 ، راونالاراحب ،
ناکما هدزباتـش  هنالوجع و  تروص  هب  مه  نآ  دراد و  ناوارف  ّتقد  ّربدـت و  لّمأت و  هب  زاین  حیحـص  يریگ  میمـصت  اریز  تسا ; ناوارف  ياه 

. نآ هب  لوـصو  هار  رد  هچ  فدـه و  صیخـشت  رد  هچ  دـنوش ، یم  یفلتخم  ياـه  شزغل  راـتفرگ  ًاـبلاغ  لوـجع »  » دارفا اذـل  تـسین و  ریذـپ 
یم زین  و  (. 2 «) دیآ یم  شیپ  ناوارف  ياه  شزغل  یگدزباتش  هلجع و  اب  للَّزلا ; ُُرثْکَی  ِلَجَعلا  َعَم  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما 

ینوزف ، » هـلجع رثا  نیمـشش  اـهاطخ  ینوزف  6 ـ  ( 3 «.) دوب دـهاوخ  رایـسب  وا  شزغل  دـنک ، باتـش  سک  ره  ُهُراثِع ; َُرثَک  َلَجَع  نَم  : » دـنیامرف
شزغل تسا و  فده  صیخـشت  رد  اطخ  ، ) دوش بوسحم  زیچ  ود  دناوت  یم  دـشاب و  یکی  اه  شزغل  ینوزف  اب  دـناوت  یم  هک  تسا  اهاطخ »

هب ای  راد  نتـشیوخ  دارفا  َداَک ; َوا  ٌلِجعَتْـسُم  َأَطخَا  َداک ، َْوا  ٍّنَأَتُم  َباصَا  : » دنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  نآ .) هب  لوصو  هار  رد 
ره هب  ( 4 «.) دـننک یم  اطخ  یبسن  روط  هب  ای  دـنوش ، یم  اطخ  راتفرگ  لوجع  دارفا  دـنوش و  یم  قفوم  یبسن  روط  هب  ای  دنـسر و  یم  دـصقم 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 375 

http://www.ghaemiyeh.com


هب لوجع  ياه  ناسنا  هک  يا  همیرج  و  دـننک ، یم  رکف  يداع  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  یگچاپتـسد ، هلجع و  زا  یـشان  ياه  نایز  لاـح ،
، مکحلاررغ - 3 ثیدح 9740 . مکحلاررغ ، - 2 ثیدح 1333 . مکحلاررغ ، یقرواپ 1 - تسین . شرامـش  لباق  دنزادرپ ، یم  هلجع  رطاخ 

437 هحفص ثیدح 1290 . مکحلا ، ررغ  - 4 ثیدح 7838 .

دنسپان يوخ  نیا  ياه  هشیر 

، تسرپاوه ياه  ناسنا  دریگ ، یم  همشچرس  یتسرپاوه  زا  زیچ  ره  زا  لبق  رگید ، لیاذر  زا  يرایسب  دننام  دنـسپان ، يوخ  نیا  یتسرپاوه  1 ـ 
دنشیدنیب و روما  بقاوع  رد  دهد ، یمن  هزاجا  اهنآ  هب  اه  سوه  اوه و  ًابلاغ  دنا و  هچاپتسد  لوجع و  لد ، تساوخ  هب  ندیـسر  يارب  الومعم 

ياه سوه  يوس  هب  یگچاپتـسد  اب  دـننز و  یم  شتآ  بآ و  هبار  دوخ  تهج  نیمه  هب  دـننیزگرب ; دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  ار  تسرد  هار 
یکی تسا ، یصاعم  ایاطخ و  سأر  همشچرس و  هک  ایند  ّبح  ایند  هب  یگتسباو  ّبح و  2 ـ  دنزاس . یم  راتفرگ  ار  دوخ  دنود و  یم  شیوخ 

قشع و شتآ  دوش . یم  رک  روک و  وا  شوگ  مشچ و  ییوگ  و  دنیب ، یمن  ار  ایند  زج  يزیچ  ایند  هدنب  تسا . باتش  هلجع و  لماوع  زا  رگید 
تالکـشم و يراکباتـش ، هلجع و  رثا  رب  بلغا  دتـسرف و  یم  ماخ  تالایخ  لابند  هب  باتـش  اب  ار  وا  دـشک و  یم  هنابز  وا  لد  رد  اـیند  قوش 

یمک 3 ـ  دوش . یم  یماـکان  تسکـش و  راـتفرگ  لـیلد  نیمه  هب  دـنک و  یمن  هداـمآ  نآ  اـب  هلباـقم  يارب  ار  دوخ  دـنیب و  یمن  ار  هار  عناوم 
دـنلوجع و ـالومعم  تیفرظ  مک  دارفا  تسا ، ردـص  هعـس  تـیفرظ و  یمک  باتـش ،» هـلجع و   » رگید ياـه  هزیگنا  زا  ردـص  هعـس  تـیفرظ و 

نیع رد  تّوق  تردق و  اب  دنریگ و  یم  رظن  ریز  ار  زیچ  همه  دنراد و  یمرب  ماگ  يرابدرب  يراد و  نتـشیوخ  ّینأت و  اب  ردـص  هعـس  نابحاص 
بیرف وا و  تانیئزت  ناطیش و  تالیوست  دنوش . یم  تسکش  راتفرگ  رتمک  لیلد ، نیمه  هب  دنور و  یم  شیپ  دصقم  يوس  هب  يدرـس ، نوخ 

هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ماـما  تسا . هلجع  یگدزباتـش و  مهم  لـماوع  زا  نیچ ، نخـس  دوسح و  وگغورد و  قلمتم و  ناداـن و  ناتـسود  ياـه 
اریز نکم ; هلجع  نانیچ  نخس  قیدصت  رد  َنیحِصاَّنلِاب ; َهَّبـشَت  نِا  َو  ٌّشاَغ  َیِعاَّسلا  َّنِاَف  عاس  ِقیدصَت  َیِلا  َّنَّلَجعَتال  َو  دنیامرف « : یم  مالـسلا )
لهج یگدزباتش ، لماوع  زا  رگید  یکی  ینادان  لهج و  438 4 ـ  هحفص ( 1 «.) دنوش رهاظ  هاوخریخ  ناحصان  سابل  رد  دنچ  ره  دننئاخ ، اهنآ 

مهارف راک  تامّدقم  هک  نیا  نامگ  هب  دنتسه و  طلغ  ياهرادنپ  ماهوا و  راتفرگ  بلغا  نادان  لهاج و  دارفا  اریز  تسا ; تهافـس  ینادان و  و 
راک بناوج  مامت  هاگآ ، نارایشوه  هک  یلاح  رد  دنوش ، یم  وربور  تسکـش  یماکان و  اب  دننکفا و  یم  ثداوح  بادرگ  رد  ار  دوخ  تسا ،

. دنوش یم  زوریپ  ًانئمطم  دننک و  یم  يزیر  همانرب  یگدزباتش ، هنوگ  ره  زا  رود  یـشیدنارود و  مزح و  اب  دنهد و  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار 
زا راک ،) ماجنا   ) تاناکما ندش  مهارف  زا  لبق  ندرک  هلجع  ِناْکمِْالا ; َلبَق  ُۀَلَجَْعلَا  ِقُمُْحلا  َنِم  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما 

(2 «.) تسا تقامح 

نامرد ياه  هار 

هجوت دروم  ار  یگدزباتش  هلجع و  كاندرد  بقاوع  دیشیدنا و  نآ  موش  ياهدمایپ  هب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  تشز ، يوخ  نیا  اب  هزرابم  يارب 
رد هک  یناوارف  ياه  هنومن  دروآ و  رطاخ  هب  هدش ، هدـید  اهراک  رد  یگدزباتـش  رثا  رب  هک  ار  يا  هدـننک  تحاران  رایـسب  ثداوح  داد و  رارق 

ار وا  اهنت  هن  یگچاپتسد ، هلجع و  هک  دبای  یمرد  یبوخ  هب  سک  ره  روما ، نیا  رد  هعلاطم  اب  نیقی  هب  داد ، رارق  هجوت  دروم  زین  تسا  خیرات 
َْلبَق ُۀَلَجَعلاَو   » و ِناْطیَّشلا » َنِم  ُۀَلَجَعلَا  :» دننام ییاه  هلمج  دـسرن . دـصقم  هب  زگره  نآ  رطاخ  هب  اسب  هچ  هکلب  دـناسر ، یمن  دـصقم  هب  رتدوز 

نیعلا بصن  هشیمه  دیآرد و  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  ییاهراعش  تروص  هب  دیاب  ُۀَمادَّنلا » نُوکَت  ِۀَلَجَعلا  َعَم  َو  َۀّصُغلا  ُبِجُوی  ِناْکمِالا 
: دومرف هک  دنراپسب  شیوخ  نهذ  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ثیدح  دتـسیازاب و  هلجع  زا  نآ  هدهاشم  اب  ات  ددرگ  لوجع  دارفا 

یمن رطخ  رد  سک  چـیه  دـننک ، ظـفح  ار  دوـخ  يدرـسنوخ  شمارآ و  مدرم  رگا  دـنکفا و  یم  تکـاله  هب  ار  مدرم  هـلجع  یگدزباتـش و  »
یپ ياه  نیقلت  اه و  نیرمت  هب  دیاب  رگید ، يوس  زا   439 هحفص ثیدح 9394 . مکحلاررغ ، - 2 . 53 همان هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 - ( 1 «.) دتفا
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یم وخ  قلخ و  کی  هب  لدـبم  همادا  اب  یتداـع  ره  تداـع و  کـی  هب  لدـبم  نیرمت  اـب  يراـک  ره  اریز  دوش ; هریچ  وخوقلخ  نیا  هب  یپ ، رد 
441 هحفص  440 هحفص هحفص 340 . دلج 68 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - دوش .

ییابیکش ربص و  .20

هراشا

نیقی هب  دـهد ، جرخ  هب  تمواقم  ییابیکـش و  دتـسیاب و  نآ  لباقم  رد  رگا  هک  تسا  یبیجع  تالکـشم  اب  هتخیمآ  ایند ، رد  ناـسنا  یگدـنز 
ناـمه ربـص »  » زا روظنم  دیـسر . دـهاوخن  دـصقم  هب  هاـگ  چـیه  دـنز ، وناز  ثداوح  ربارب  رد  دـنک و  ییابیکـشان  رگا  دـش و  دـهاوخ  زوریپ 

رد ندش  میلست  تمواقم و  نداد  تسد  زا  یبات ، یب  عزج ،»  » نآ لباقم  هطقن  هک  تسا  نوگانوگ  ثداوح  تالکـشم و  ربارب  رد  تماقتـسا 
اوه و شکرس و  سفن  ربارب  رد  ناسنا  رگا  دراد . دوجو  هلئـسم  نیا  زین  يونعم  یگدنز  رد  يدام ، یگدنز  رب  هوالع  تسا . تالکـشم  ربارب 

زگره دگنجن ، تالکـشم  اب  وا  نامرف  تعاطا  و  هّللا » ۀفرعم   » قیرط رد  دـنکن و  یگداتـسیا  هانگ  ياه  هبذاج  ایند و  قرب  قرز و  اه و  سوه 
ربارب رد  ییابیکـش  ینعی  تعاطا ; رب  ربص  1 ـ دـننک : یم  میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  ربص  قالخا ، ملع  ياملع  ور ، نیا  زا  دـسر . یمن  ییاج  هب 

رب ربص  3 ـ هانگ . كرحم  دنمورین و  ياه  هزیگنا  ربارب  رد  یگداتسیا  ینعی  تیـصعم ; رب  ربص  2 ـ دراد . دوجو  تعاطا  هار  رد  هک  یتالکشم 
نیرتمهم زا  ربـص »  » 442 هحفـص عزف . عزج و  كرت  یلاعفنا و  دروخرب  مدـع  راوگاـن و  خـلت و  ثداوح  ربارب  رد  يرادـیاپ  ینعی  تبیـصم ;

نآرق رد  دنناد  یم  ندب  هب  تبسن  رس  تیعقوم  دننامه  نامیا ، ربارب  رد  ار  ربص  تیعقوم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  تسا ، نامیا  ناکرا 
هد زا  شیب  هک  هدمآ  نایم  هب  نخـس  ربص  زا  هیآ ، داتفه  دودـح  رد  تسا . هداد  رارق  دـیکأت  دروم  ربص  دـننام  ار  یعوضوم  رتمک  زین  دـیجم 

یّفَوـُی اـمَّنِا  ;  » هدـش لـئاق  یناوارف  رجا  نارباـص ، يارب  نآرق  دراد . صاـصتخا  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربـمغیپ  صخـش  هـب  نآ  دروـم 
رد رب  ناگتشرف  : » دیوگ یم  هک  اجنآ  تسا ، هدش  هدرمش  تماقتـسا  ربص و  ار  تشهب ، هب  دورو  دیلک  و  ( 1 «) باَسِح ِْریَِغب  مهَرْجا  َنوُِرباَّصلا 

، ناتتماقتسا ربص و  رطاخ  هب  امش  رب  مالـس  ُراَّدلا ; یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمَالَـس  : » دنیوگ یم  اهنآ  هب  دنیآ و  یم  لابقتـسا  هب  تشهب 
ربص دـش ; دـهاوخ  هراشا  نآ  هب  هدـنیآ  ياـه  ثحب  رد  هک  يوبن  فورعم  ثیدـح  رد  ( 2 «.) نادیواج يارـس  نآ  ماجنا  رـس  تسا  وکین  هچ 

هجوت دروم  ربص ، هلئسم  رد  ار  نآرق  ياهدیکأت  اهریبعت و  میور و  یم  نآرق  تایآ  غارس  هب  هراشا  نیااب  تسا . هدش  هدرمـش  نامیا  زا  یمین 
. میهد یم  رارق 

ربص تایآ 

ًاْرمَا ْمُکُـسُْفنَا  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َلب  َلاَق  بِذَـک  مَدـِب  ِهِصیِمَق  یَلَع  اوُءآج  َو  2 ـ هیآ 44 ) هروس ص ،  ) ٌباَّوَا ُهَّنِا  ُدـْبَْعلا  َمِْعن  ًاِرباَـص  ُهاَنْدَـجَو  اَّنِا  .....ـ 1
، ءایبنا هروس   ) َنیِِرباَّصلا َنِم  ٌّلُک  ِلْفِکلااَذ  َو  َسیرِْدا  َو  َلیِعاَمِْسا  َو  3 ـ ( 18 هیآ فسوی ، هروس   ) َنوُفِصَت اَم  یَلَع  ُناعَتْسُْملا  ُهّللاَو  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف 

َةَرِیثَک ًۀَِئف  تَبَلَغ  ۀَلِیلَق  ۀَِئف  ْنِم  مَک  ِهّللا  اوُقَُلم  مُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  َلاَق  ...ـ  5 ( 67 هیآ ، فهک هروس   ) ًاْربَص َیِعَم  َعیِطَتْسَت  َنل  َکَّنِا  َلاَق  4 ـ ( 85 هیآ
اَم َنْوَرَی  َموَی  ْمُهَّنَاَک  ْمَُهل  ْلِْجعَتْـسَت  ـال  َو  ِلُـسُّرلا  َنِم  ِمْزَعلا  اُولُوا  َرَبَص  اَـمَک  ِربْصاَـف  6 ـ ( 249 هیآ هرقب ، هروس   ) َنیِرباَّصلا َعَـم  ُهّللا  َو  ِهّللا  ِنْذِأـِب 

اُونَمآ َنیِذَّلا  اَـهُّیا  اَـی  8 ـ  ( 5 هیآ جراعم ، هروس   ) ـالیمَج ًاربَص  ِربْصاَـف  7 ـ ( 35 هیآ فاقحا ، هروس  ... ) راَـهَن ْنِم  ًۀَـعاَس  ّـِالا  اُوثَْبلَی  َمل  َنوُدَـعُوی 
َهّللا َّنِا  ِةولَّصلا  َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْـسا  اُونَمآ  َنیذَّلااَهُّیا  اَی  9 ـ ( 200 هیآ ، نارمع لآ  هروس   ) َنوُِحْلُفت مُکَّلََعل  َهّللاوُقَّتا  َو  اوِطباَر  َو  اوُِرباَـص  َو  اوُِربْـصا 
اَمَّنِا ٌۀَعِساَو  ِهّللا  ُضرَا  َو  ٌۀَنَسَح  اینُّدلا  ِهِذَه  یف  اُونَسْحَا  َنیذَِّلل  مُکَّبَر  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنی  ذَّلا  َيِداَبِع  اَی  ُْلق  10 ـ ( 153 هیآ ، هرقب هروس   ) َنیِِرباَّصلا َعَم 

ُْمتْرَبَص اَِمب  مُْکیَلَع  ٌمالَس  443 11 ـ  هحفص . 24 دعر ، - 2 . 10 رمز ، یقرواپ 1 - ( 10 هیآ رمز ، هروس   ) باـسِح ِریَِغب  مُهَرجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفُوی 
َو 13 ـ  ( 75 هیآ ، ناقرف هروس   ) ًامالَـس َو  ًۀَّیَِحت  اَهِیف  َنوَّقَُلی  َو  ْاوُرَبَص  اَِمب  َۀَـفْرُْغلا  َنْوَزُْجی  َِکَئلُوا  12 ـ  هیآ 24 ) دعر ، هروس   ) ِراَّدـلا یَبْقُع  َمِْعنَف 
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اْوَصاَوت َو  ...ـ  14 هیآ 155 ) هرقب ، هروس   ) َنیِرباَّصلا ِرَِّشب  َو  ِتاَرَمَّثلا  َو  ِسُْفنَـالا  َو  ِلاَْومـالا  َنِم  صْقَن  َو  ِعوُجلاَو  ِفوَْخلا  َنِم  ءْیَِـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل 
هیآ 3) رصع ، هروس   ) ِْربَّصلِاب ْاوَصاََوت  َو  ِّقَْحلِاب 

همجرت

ینوخ اـب  ار  فـسوی  نهاریپ  و  2 ـ دوب . ادـخ ) يوس  هب   ) هدـننک تشگزاب  رایـسب  هک  یبوخ  هدـنب  هچ  میتفای ، ابیکـش  ار  بویا )  ) وا اـم  1 ...ـ
ییابیکش  ) لیمج ربص  نم  هتسارآ ! ناتیارب  ار  راک  نیا  امـش  یناسفن  ياه  سوه  : » تفگ ردپ  دندروآ . ردپ ) دزن  هتخاس ، هتـشغآ   ) نیغورد

هب  ) ار لفکلاوذ  سیردا و  لیعامسا و  و  3 ـ مبلط .»! یم  يرای  دنوادخ  زا  دییوگ  یم  هچنآ  ربارب  رد  و  تشاد ، مهاوخ  یـساپسان ) زا  یلاخ 
ابیکـش هک  داد  لوق  یـسوم  یلو  ! ) ینک ییابیکـش  نم  اـب  یناوت  یمن  زگره  وت  : » تفگ رـضخ ) ( ـ 4 دـندوب . نارباص  زا  همه  هک  روآ ) داـی 

زور هب  هک  اه  نآ  اما  میرادن ;» ار  وا  نایهاپس  و  تولاج »  » اب هلباقم  ییاناوت  ام  زورما  : » دنتفگ لیئارسا ) ینب  زا  یهورگ  (...ـ 5 دوب .») مهاوخ 
دنوادخ و  دندش »! زوریپ  یمیظع  ياه  هورگ  رب  ادخ  نامرف  هب  هک  یکچوک  ياه  هورگ  رایسب  هچ  : » دنتفگ دنتشاد ، يوق )  ) نامیا زیخاتـسر 

ربـص مزعلااولوا »  » نارماـیپ هک  هنوـگ  نآ  نک ، ربـص  ربماـیپ )! يا  ( ـ 6 444 هحفـص تسا . ناگدـننک ) تماقتـسا  رای  و   ) نارباص اـب  هارمه ) )
دننک یم  ساسحا  ، ) دننک هدهاشم  هدش ، هداد  اهنآ  هب  هک  ار  باذع )  ) ياه هدعو  هک  یماگنه  نکم ! باتـش  نانآ  باذع )  ) يارب ودـندرک 

8ـ یـساپسان ) هنوگ  ره  زا  یلاخ   ) ابیز لیمج و  يربص  نک ، ربص »  » سپ 7 ـ دنتـشاد ! فقوت  ایند ) رد   ) زور کی  زا  یتعاس  طقف  ییوگ  هک )
رادیاپ زین )  ) نانمشد ربارب  رد  و  دینک ! تماقتسا  شکرـس ) ياه  سوه  بئاصم و  تالکـشم و  ربارب  رد  ! ) دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

ربـص زا  دــیا ! هدروآ  ناـمیا  هـک  يدارفا  يا  9 ـ دـیوش ! راگتـسر  دـیاش  دـیزیهرپب ، ادـخ  زا  دـیئامن و  تـبقارم  دوـخ  ياـهزرم  زا  دیـشاب و 
( تفلاخم  ) زا دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  نم  ناگدـنب  يا   » وگب 10 ـ  تسا . نارباص  اب  دـنوادخ  اریز ) ;  ) دـیریگب کمک  زامن ، و  تماقتـساو ) )

راشف تحت  رگا   ) تسا عیـسو  ادـخ  نیمز  تسا و  یکین  شاداپ  دـنا ، هدرک  یکین  اـیند  نیا  رد  هک  یناـسک  يارب  دـیزیهرپب ، ناـتراگدرورپ 
نانآ هب  تمایق  رد  ناگتشرف  ( ـ  11 دنراد .»! یم  تفایرد  باسح  یب  ار  دوخ  شاداپ  رجا و  نارباص  هک  دینک ) ترجاهم  دـیدوب ، رفک  نارس 

( نمحَّرلا دابع   ) اـهنآ يرآ ) ( ـ 12 نادیواج !) ي   ) ارـس نآ  تبقاع  تسوکین  هچ  ناتتماقتـسا ، ربص و  رطاخ  هب  امـش  رب  مالـس  دـنیوگ ): یم 
یم ور  هب  ور  مالـس  ّتیحت و  اب  نآ  رد  دوش و  یم  هداد  شاداپ  نانآ  هب  ناشربص  ییایبکـش و  ربارب  رد  تشهب ، یلاـع  تاـجرد  هک  دنتـسه 

هب مینک ، یم  شیامزآ  اه ، هویم  اهناج و  لاوما و  تراسخ  و  یگنـسرگ ، سرت ، زا  يزیچ  اب  ار  دّـمحم ) تما   ) امـش همه  ًاـعطق  13 ـ  دنوش !
هب دندرک ، شرافس  قح  هب  ار  رگیدکی  هک  اهنآ  ...ـ  14 هد .! گرزب ) شاداپ  يزوریپ و   ) تراشب اه ) شیامزآ  ربارب  رد   ) ناگدننک تماقتسا 

445 هحفص دندومن ! هیصوت  تماقتسا  ییابیکش و 

يدنب عمج  ریسفت و 

تمواقم هروطسا  ربص و  يوگلا 

لوا تمسق 

هیلع ) بّویا ترـضح  دـندوب ، اراد  رت ) ناـشخرد  تروص  هب   ) ار یقـالخا  لـیاضف  زا  یـصاخ  یگژیو  کـی  ره  هک  یهلا  ناربماـیپ  ناـیم  رد 
هروس رد  وا  تالاح  لیلد  نیمه  هب  دوب ، تالکشم  ربارب  رد  تمواقم  و  ربص »  » يوگلا وا  دوش . یم  هتخانش  روبـص  ربمایپ  ناونع  هب  مالـسلا )

ربص و سرد  ناناملسم  هب  دش و  لزان  گرزب  قشمرس  کی  ناونع  هب  دنتشاد ; رارق  دیدش  راشف  تحت  هکم  رد  ناناملسم  هک  یعقوم  «ص ،»
زا رت  حورشم  یلو  تسا ; هدمآ  نآرق  زا  هروس  نیدنچ  رد  مالسلا ) هیلع  ) بّویا ترضح  تشذگرس  ای  مان  هک  تسا  تسرد  داد . تماقتـسا 
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ام : » تسا هدـمآ  ص »  » هروس هیآ 44  رد  تسا . هروس  ناـمه  تاـیآ  زا  ثحب  دروم  هیآ  نیتـسخن  هک  دوش  یم  هدـید  ص »  » هروس رد  همه ،
ترضح ٌباّوَا .» ُهَّنِا  ُْدبَْعلا  َمِْعن  ًاِرباَص  ُهاَنْدَجَو  اَّنِا  ; ... دوب ادخ  يوس  هب  هدننک  تشگزاب  رایـسب  هکدوب  یبوخ  هدنب  هچ  میتفای ، ابیکـشار  بّویا 

برق ماقم  هب  ددرگ و  راکـشآ  وا  يرازگرکـش  هجرد  ات  دـش  یمیظع  بئاصم  راتفرگ  گرزب ، نومزآ  کی  ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) بّویا
، گرزب نومزآ  کی  رد  ، تشاد دّدعتم  قیال و  دنمورب و  نادـنزرف  ناوارف و  نادنفـسوگ  تعارز و  لاوما ، هک  وا  دوش . رتکیدزن  راگدرورپ 

تدش زا  هک  تشگ  رامیب  نانچ  ترـضح  نآ  دش . التبم  يدـیدش  يرامیب  هب  زین  دوخ  داد و  تسد  زا  ار  شیوخ  نادـنزرف  یتح  زیچ ، همه 
هاگرد هب  تبـسن  وا  رکـش  زا  روما ، نیا  زا  کی  چیه  یلو  دیدرگ ; درد  يرامیب و  رتسب  دنبرد  ریـسا و  ناس  نیدب  دیچیپ و  یم  دوخ  هب  درد 

ینب نابهار  داّبُع و  یهاگ  دوب ، بئاصم  نیرتالاب  دیاش  هک  یتبیـصم  دینـش ، نمـشد  تسود و  زا  يدایز  ياه  نابز  مخز  تساکن . دنوادخ 
نآ یلو  يا ؟ هدش  راتفرگ  میلا »  » باذع نیا  هب  هک  يا  هدرک  یمیظع  هانگ  هچ  وت  دنتفگ : یم  تحارص  هب  دندمآ و  یم  شندید  هب  لیئارسا 

يراک اهنت  تخاس . یمن  هدولآ  يرکشان  نارفک و  هب  ار  یهلا  ساپس  رکش و  لالز  همـشچ  و  داد ، یمن  فک  زا  ار  ربص  هتـشر  زاب  ترـضح 
راظتنا و   ) دنکفا باذع  جنر و  هب  ارم  ناطیـش  اراگدرورپ ! راب  : » درک ضرع  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  ینالوط  یتدم  زا  دعب  هک  دوب  نیا  درک  هک 
ربمایپ نیا  هک  یماـگنه   446 هحفـص باذَـع .» َو  بُْصِنب  ُناطیَّشلا  َِینَّسَم  ّینَا  ُهَّبَر  يداـَن  ذِا  َبّویَا  انَدـْبَع  رُکْذاَو  مراد ;) وت  زا  اـهنت  شیاـشگ 

یگداتسیا گرزب  بئاصم  ربارب  رد  تماقتـسا  ربص و  زا  یهوک  اب  تشاذگ و  رـس  تشپ  ار  گرزب  شیامزآ  نیا  لحارم  مامت  نأّشلا  میظع 
فطل هب  شنادـنزرف  لاوما و  اهنت  هن  دـش و  هدوشگ  وا  يور  هب  یهلا  تمحر  ياهرد  تخاس ، رت  سویأـم  رت و  هدنمرـش  ار  ناطیـش  و  درک ،

نبا  » هتفگ هب  و  دیـسر . ٌباّوا » ّهنِا  ُدـْبَْعلا  َمِْعن   » راـختفا رپ  ماـقم  هب  رتـمهم ، همه  زا  شبیـصن و  نآ  زا  رت  نوزفا  هـکلب  تشگزاـب ، وا  هـب  یهلا 
; دوب دهاوخ  تمایق  زور  ات  نارباص  هلسلس  رس  هک  درک  تبث  ّتیرشب  خیرات  رد  دوخ  يارب  ار  راختفا  نیا  : » فورعم يراق  رّـسفم و  دوعـسم »

يا هدرتسگ  عیـسو و  رایـسب  تاناکما  ياراد  هک  یناسنا  کی  هک  تشاـگنا  هداـس  دـیابن  ار  بلطم  نیا  (1 «) هَماـیِقلا ِموَی  َیِلا  َنیِرباَّصلا  ُسأَر 
رجنخ و زا  شرثا  هک  ار  نمـشد  تسود و  نابز  شین  یتح  دنیـشنب و  هایـس  كاخ  رب  دـهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  هراب  کـی  تسا ،

شنابز هراومه  دنارن و  نابز  رب  دشاب ، شا  یـساپسان  زا  یکاح  هک  ادخ  ياضر  فالخ  رب  يا  هملک  هاگ  نآ  دونـشب و  تسا ، رتشیب  ریـشمش 
لاح و ضرع  ینعی  میدروآ ; الاب  رد  هک  دـشاب  ناـمه  دـیوگ ، یم  هک  ینخـس  اـهنت  راـک ، ناـیاپ  رد  و  دـشاب ، شدرگ  رد  رکـش  رکذ و  هب 

اریز دنا ; هدرک  هابتشا  تخس  دنا ، هتشادنپ  یتیاکش  ار  هلمج  نیا  هک  يا  هدع  نآ . ریغ  هن  دنک و  ادخ  هاگـشیپ  رد  نتـشیوخ  عضو  تیاکح 
یتـسین و تسین ! وت  جـنگ  رد  هک  اـهاش  ما  هدروآ  زیچ  راـچ  رعاـش : هتفگ  هب  دروـخ و  یمن  مشچ  هب  نآ  رد  تیاکـش  زا  يرثا  نیرتـمک  هک 

نخس تسا ، ییابیکش  ربص و  رد  يا  هروطـسا  هک  بوقعی » ترـضح   » ربص زا  ثحب ، دروم  هیآ  نیمّود  رد  ما ! هدروآ  زاین  زجع و  تجاح و 
اب زارد  نایلاس  دش . راتفرگ  دوب  شا  هقالع  دروم  تخس  هک  ( مالسلا هیلع   ) فسوی ترـضح  شدنبلد  دنزرف  قارف  هب  وا  تسا . هدمآ  نایم  هب 

رباص رکاش و  هتسویپ  دنارن و  نابز  رب  قح  ياضر  فالخ  رب  ینخس  زگره  اما  دش ; انیبان  شا  هدید  ماجنا  رس  ات  درک  ربص  رابکشا  ینامشچ 
نیغورد ینوخ  اب  ار  وا  نهاریپ  فسوی ) ناردارب  : ») تسا هدـمآ  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  نانچ  تشاد ، لـیمج » ربص   » شدوخ ریبعت  هب  دوب ;

نم هداد ; تنیز  ناترظن  رد  ار  راک  نیا  امـش ، یناسفن  ياه  سوه  تفگ : شنادـنزرف ) هب  باـطخ  بوقعی  ترـضح  ، ) دـندروآ ردـپ ) دزن  )
مَُکل َْتلَّوَس  َْلب  َلاَق  بِذَک  مَدـِب  ِهِصیِمَق  َیلَع  اُوئاَج  َو  مبلط ; یم  يرای  دـییوگ ، یم  امـش  هچنآ  ربارب  رد  دـنوادخ  زا  منک و  یم  لیمج  ربص 

447 هحفص هیآ . لیذ  هحفص 45  دلج 8 ، نایبلا ، حور  ریـسفت  یقرواپ 1- ( 1 «.) َنوُفِصَت اَم  یَلَع  ُناَعَتْـسُْملا  ُهَّللاَو  ٌلیمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَا  ْمُکُـسُْفنَأ 
ناونع هب  هدومن و  هتـشغآ  نوخ  هب  ار  ( مالـسلا هیلع  ) فسوی ترـضح  نهاریپ  رگا  هک  دـندوب  لفاغ  نیا  زا  هظفاـح ، مک  وگغورد و  ناردارب 

اهنآ هک  یلاح  رد  دـشاب ; گرگ  هلمح  رب  یلیلد  ات  دـننک  هراپ  ار  نهاریپ  ياـج  دـنچ  لـقاال  دـنروآ ، یم  ناشردـپ  دزن  گرگ  هلمح  دـنس 
« ًاْرمَا مُکَسُْفنَأ  ْمَُکل  َتلَّوَس  َْلب   » هلمج دش و  ربخ  اب  اهنآ  گنرین  زا  ردپ  لیلد  نیمه  هب  دندروآ ; ردپ  دزن  هدرک ، دولآ  نوخ  ار  ردارب  نهاریپ 
; ٌلیمَج ٌْربَصَف  : » تفگ دوب ، يراج  شکـشا  رایتخا  یب  هک  یلاح  رد  دوبن ، هتخاـس  شتـسد  زا  يراـک  طیارـش ، نآ  رد  نوچ  یلو  تفگ ; ار 

ْربَص  » هرابرد ددرگن .) یبات  یب  عزج و  یساپسان و  هب  هدولآ  دشاب ، ادخ  ساپس  يرازگرکـش و  اب  مأوت  هک  « ) ابیز يربص  درک ، مهاوخ  ربص 
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دزن تیاکـش  هن  دـشاب و  نآ  رد  یبات  یب  هن  هک  تسا  يربص  لـیمج ، ربص  دـنا : هتفگ  یـضعب  دـنراد ; یفلتخم  تاریبعت  نارـسفم  لـیمَج ،»
ربص هک  لاؤس  نیا  ربارب  رد  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  دـشاب . ادـخ  يارب  هک  تسا  نآ  لـیمج  ربـص  دـنا : هتفگ  یـضعب  مدرم .
نآ لیمج  ربص  دـنا : هتفگ  زین  یـضعب  ( 2 «.) دـشابن نآ  رد  یتیاکـش  هک  تسا  يربص  ُهَعَم ; يَوْکَـشَال  يِذَّلاَوُه  : » دـندومرف تسیچ ؟ لیمج 
هب ندروآ  هانپ  لاح و  ضرع  نیا  اب  دنک و  قلاخ  هب  دوخ  لاح  ضرع  هک  نیا  رت  لیمج  نآ  زا  و  دشابن ، نآ  رد  قلخ  دزن  تیاکش  هک  تسا 

: دنتفگ و  دنتفرگ ، هدرخ  ترضح  نآ  رب  مالـسلا ) هیلع  ) بوقعی ترـضح  نادنزرف  هک  یتقو  لیلد  نیمه  هب  دهد . ماجنا  ار  تیدوبع  قح  وا ،
هک مناد  یم  ییاهزیچ  ادخ  زا  نارگید و  هب  هن  ، میوگ یم  ادخ  هب  اهنت  ار  مهودنا  مغ و  نم  : » دندومرف ترـضح  نکم ، فسوی  دای  ردق  نیا 
زا يرگید  عمج  هب  هراشا  نمـض  هیآ ، نیمّوس  رد  ( 3 «.) َنوُمْلعَت اَم ال  ِهّللا  َنِم  ُمَلْعَا  َو  ِهّللا  یِلا  ِینْزُح  یَّثب و  اوُکْـشأ  اَمَّنِا  َلاَق  دیناد ; یمنامش 

هرمز رد  هتـشگ و  یهلا  تمحر  رد  قرغ  ناشربص  رطاخ  هب  دندرک و  هشیپ  ییابیکـش  ربص و  تالکـشم  ربارب  رد  یگمه  هک  یهلا  ناربمایپ 
تمحر رد  ار  اهنآ  امو  دـندوب ، نارباص  زا  همه  هک  روآ  دای  هب  ار  لفکلاوذ  سیردا و  لیعامـسا و  و  : » دـیامرف یم  دـنتفرگ ، رارق  ناـحلاص 

َنِم مُهَّنِا  اَِنتَمْحَر  ِیف  مُهاَْنلَخْدَاَو  َنیِرباَّصلا *  َنِم  ٌّلُـک  ِلـْفِکلاَذ  َو  َسیرِدا  َو  َلیعاَمـِساَو  دـندوب ; ناـحلاص  زا  اـهنآ  اریز  میدرک ; دراو  دوخ 
نشور و لیعامـسا  ربص   448 هحفص  86، فسوی - 3 هحفص 338 . دلج 5 ، یبطرق ، ریـسفت  - 2 . 18 فسوی ، یقرواپ 1 - ( 1 «.) َنیِحلاَّصلا

اهنآ رب  دـنوادخ ، دـنچ  ره  دوش ; ینابرق  دراذـگب و  شیولگ  رب  دراک  درب و  هاگنابرق  هب  ار  وا  ردـپ  هک  دـش  هدامآ  ـالوا  اریز  تساراکـشآ ،
ادخ هناخ  رانک  هکم ، نازوس  کشخ و  نیمزرس  رد  ًایناث ، داتسرف . اهنآ  يارب  لیعامسا  ياج  هب  ینابرق  ناونع  هب  يدنفـسوگ  درک و  تبحم 

هب ار  اهنآ  ات  دش  ثوعبم  شیوخ  موق  نایم  رد  هک  دوب  یسک  نیتسخن  دنا : هتفگ  سیردا  ربص  دروم  رد  تفرگ . قنور  اجنآ  ًاجیردت  ات  دنام 
نیا هب  لفکلاوذ »  » ندیمان دندرکن . تباجا  ار  وا  توعد  شموق  دیشک ، هار  نیا  رد  هک  يدایز  ترارم  دوجو  اب  اما  دنک ، توعد  ادخ  يوس 
یم لیئارـسا  ینب  نایم  رد  وا  هک  تسا  هدوب  تلع  نیا  هب  دـنا ، هدیـسر  توبن  هب  وا  زا  شیپ  هک  یگرزب  نارباص  هرمز  رد  نتفرگ  رارق  ماـن و 

دیاـب منک ، تحور  ضبق  مهاوخ  یم  هک  داتـسرف  یحو  تشاد ، تسد  رد  ار  لیئارـسا  ینب  تموـکح  هک  اـیبنا  زا  یکی  هب  دـنوادخ  تسیز ،
زور همه  و  دزیخ ، رب  ادخ  تدابع  هب  بش  ره  ات  دنک ، دهعت  وت  ربارب  رد  هک  دشاب  یـسک  دیاب  وا  و  يراذگاو ، يرگید  هب  ار  دوخ  تموکح 

ار نخـس  نیا  موـش . یم  اـهنیا  همه  لّـفکتم  نم  تفگ : یناوـج  ددرگ . نیگمـشخ  هک  نآ  یب  دـنک ، يرواد  مدرم  ناـیم  رد  و  دریگ ، هزور 
ار وا  هدومن و  ثوعبم  توبن  ماقم  هب  ار  وا  دـنوادخ  درک ; افو  تشاد ) هک  یتالکـشم  مامتاب   ) شدـهع هس  ره  هب  شرمع  ناـیاپ  اـت  تفگ و 

يارب یقـشمرس  ناوـنع  هب  میرک  نآرق  هک  دـندوب  ییابیکـش  ربـص و  ياـه  هروطـسا  زا  همه  راوـگرزب ، هس  نـیا  يرآ ، ( 2 .) دیمان لفکلاوذ 
هیلع ) رـضخ و  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  يوگتفگ  زا  نخـس  هیآ ، نیمراهچ  رد  دـنک . یم  هراشا  اـهنآ  یگدـنز  هب  ناـهج ، نیملـسم 
هزات مولع  نتفرگارف  يارب  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترـضح  تسا : هدمآ  زاس ، ناسنا  هدنزومآ و  تاکن  زا  رپ  ناتـساد  نیا  رد  تسا ، مالـسلا )
اریز دزومایب ; ناشیا  هب  يزیچ  هدراذگ ، شرایتخا  رد  ادخ  هک  یمولع  زا  ات  درک  اضاقت  وا  زا  دمآ و  مالـسلا ) هیلع  ) رـضخ ترـضح  دزن  يا 

ینیوکت رارسا  هب  طوبرم  مولع  نیا  تشاد . لماک  یهاگآ  نآ  رب  ( مالـسلا هیلع   ) یـسوم ترـضح  هک  دوب  تعیرـش » ملع   » زا ریغ  مولع ، نیا 
نیا ربارب  رد  ( مالسلا هیلع   ) یسوم ترـضح  يربص  یب  زا  هک  مالـسلا ) هیلع   ) رـضخ ترـضح  لاح  ره  هب  یلو  دوب ، ناهج  فلتخم  ثداوح 

شزومر زا  هک  يزیچ  ربارب  رد  یناوت  یم  هنوگچ  ینک و  ییابیکـش  نم  اـب  یناوت  یمن  زگره  وت  : » تفگ نینچ  وا  هب  دوـب ، نارگن  شزوـمآ 
-2 85 و 86 . ءایبنا ، یقرواپ 1 - ( 1 «.) ًاْربُخ ِِهب  ْطُِحت  َْمل  اَم  یَلَع  ُِربْصَت  َفیَک  َو  ًاْربَص  َیِعَم  َعیِطَتْسَت  َْنل  َکَّنِا  َلاَق  یـشاب ; ابیکـش  یتسین  هاگآ 

ابیکش رباص و  هک  داد  لوق  مالسلا ) هیلع  ) رضخ ترضح  هب  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح   449 هحفص هحفص 515 . دلج 5 ، نایبلا ، حور 
هاگآ نآ  رارسا  زا  هک  ( مالـسلا هیلع  ) یـسوم ترـضح  ربص  هنامیپ  هک  دوب  هدنهد  ناکت  بیجع و  نانچ  اهدمآ  شیپ  ثداوح و  یلو  دشاب ;
دروم رد  ار  شنامیپ  زین  ( مالسلا هیلع   ) رضخ ترـضح  دوشگ ، ( مالـسلا هیلع  ) رـضخ ترـضح  رب  ضارتعا  هب  نابز  راب  ود  و  دش ، زیربل  دوبن ،

ناتـساد نیا  دـش . ادـج  وا  زا  هشیمه  يارب  مّوس ، راـب  یلو  درک ، یهاوـخ  رذـع  ( مالـسلا هیلع   ) یـسوم تشگ و  روآ  داـی  ییابیکـش  ربـص و 
هیلع  ) یـسوم ترـضح  رگا  هک  نیا  نآ  تسا و  ام  ثحب  هب  طوبرم  نآ  زا  شخب  کی  اهنت  هک  دزومآ ، یم  ام  هب  ار  يدایز  بلاطم  بیجع ،
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نیا رد  ار  مهم  هتکن  هس  اهنت  هک  دش  ببس  وا  ییابیکشان  نیا  تفای و  یم  هار  يا  هزات  رارـسا  هب  تشاد ، يرتشیب  ییابیکـش  ربص و  مالـسلا )
شیارب ملع  رارـسا  زا  هتکن  نارازه  تشاد ، يرتشیب  هلـصوح  ربص و  رگا  فورعم ، نارـسفم  زا  یکی  هتفگ  هب  هک  یلاـح  رد  دزوماـیب ، هنیمز 

، ناربماـیپ اـیآ  هک  دوـش  لاؤـس  تسا  نکمم  تسا . یهاـگآ  ملع و  ياهدـیلک  زا  یکی  ییابیکـش  ربـص و  بیترت  نیا  هب  ( 2 .) دـش یم  شاف 
هیلع ) رضخ ترضح  لابند  هب  یمولع  نتفرگارف  رطاخ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  هنوگچ  سپ  دنتـسین ؟ دوخ  نامز  دارفا  نیرتهاگآ 
لاؤس نیا  خساپ  تخاس ؟ ادج  شیوخ  زا  ار  وا  مالسلا ) هیلع  ) رضخ ترضح  دزومایب ، هتکن  دنچ  زا  شیب  هک  نیا  زا  لبق  تفاتش و  مالـسلا )

هیلع ) یسوم ترضح  دشاب و  تعیرش  ماظن  رد  شتیرومأم ، ورملق  هب  تبسن  درف  نیرت  هاگآ  نیرتدنمـشناد و  دیاب  يربمایپ  ره  تسا ، نشور 
تاّربدم  » هکئالم نوچمه  شیاهراک  دوب و  نیوکت  ملاع  هب  طوبرم  مالسلا ) هیلع  ) رضخ ترضح  تیرومأم  ورملق  یلو  دوب ; نینچ  مالسلا )

اب رهاـظ  هب  دز و  یم  رـس  مالـسلا ) هیلع  ) رـضخ ترـضح  زا  هک  ییاـهراک  لـیلد  نیمه  هب  دوب . شنیرفآ ) ناـهج  رد  ریبدـت  نارومأـم  « ) ًارما
هیلع ) رـضخ ترـضح  هک  یماگنه  دوش و  دـنلب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  ضارتعا  دایرف  دـش ، ببـس  دوبن ، گـنهامه  عرـش  نیزاوم 

: تسا هدمآ  نینچ  هحفص 287  ، 5 دلج . نایبلا  حور  رد  - 2 67 و 68 . فهک ، یقرواپ 1 - تفریذپ . ار  همه  داد ، حرش  ار  شرارسا  مالسلا )
رـضخ ترـضح  زا  تخومآ  هچ  نآ  زا  رت  بیجع  بیجع ، هتکن  رازه  درک  یم  ربص  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم رگا  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

هیرگ دینش ، مالسلا ) هیلع   ) رضخ ترضح  زا  ار  نخس  نیا  مالسلا ) هیلع   ) یسوم هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب  تفرگ ، یم  ارف  مالـسلا ) هیلع  )
، دوش یم  یهتنم  هجیتن  کی  هب  ماجنارس  هچرگ  تسا ، عیرـشت  ناهج  رد  هچ  نآ  اب  نیوکت  ناهج  رب  مکاح  نیناوق  الوصا   450 هحفص درک .

تدم مالسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع  ) رـضخ ترـضح  یهارمه  یتسود و  ور ، نیمه  زا  تسادج و  مه  زا  رهاظ ، رد  یلو 
ربمایپ دننامه   ) دنشاب هاگآ  زین  نیوکت  رارسا  هب  مالسلا ) مهیلع  ) ناماما نینچ  مه  ناربمایپ و  زا  یضعب  تسا  نکمم  دیـشکن . لوط  یهاتوک 

ناربمایپ تلاسر  توبن و  رد  رما  نیا  یلو  دوش ، یم  هدافتسا  تایاور  زا  هک  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا
زا نخس  هیآ  نیمجنپ  رد  تماما . تلاسر و  طرـش  هن  تسا ، تلیـضف  کی  اریز  درادن ; یترورـض  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  تماما  و 
ملظ رثا  رب  لیئارـسا  ینب  هک  یماگنه  دـنا . هدرک  دای  لیئومـشا »  » مان هب  وا  زا  خـیرات  ریـسافت و  رد  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  ناربماـیپ  زا  یکی 

ناشیارب تولاج »  » اب گنج  يارب  یهدنامرف  سیئر و  ات  دـندز  لیئومـشا »  » نماد هب  تسد  دـندش ، هراچیب  هراوآ و  تولاج »  » مان هب  یناطلس 
راک نیا  يارب  ار  تولاط »  » ماـن هب  یناوج  تسا ، جراـخ  ثحب  نیا  عوضوم  زا  شحرـش  هک  يا  هدـش  باـسح  باـختنا  یط  وا  دـنک . نییعت 

وا هب  ادخ  هک  يرایشوه  تسارف و  اب  درک ، جیسب  تولاج »  » اب گنج  يارب  ار  لیئارسا  ینب  زا  یمیظع  رکـشل  تولاط ، هک  یماگنه  دیزگرب .
اهنت هن  هک  تساهنآ  نایم  رد  يرایسب  تقاط  مک  هدارا و  تسُس  دارفا  اریز  درادن ; ینادنچ  ییاراک  هوبنا ، رکـشل  نیا  هک  تفایرد  دوب ، هداد 

ار اهنآ  يددعتم  ياه  شیامزآ  اب  تفرگ  میمصت  اذل  دنوش ; یم  زین  نارگید  هیحور  فیعضت  ثعاب  هکلب  دش ، دنهاوخن  اهنآ  تیوقت  ببس 
. دنامن یقاب  رتشیب  يدودحم  هورگ  راک ، نیا  ماجنا  زا  سپ  دنک . هیفصت 

مود تمسق 

ار تولاج  میظع  رکـشل  ربارب  رد  تمواقم  ناوت  زورما  ام  : » دنتفگ رگیدـکی  هب  دـندوب و  تحاران  نارگن و  دوخ  تارفن  یمک  زا  هورگ ، نآ 
شیاـهراک دوـب و  نیوـکت  ملاـع  هب  طوـبرم  مالـسلا ) هیلع  ) رـضخ ترـضح  تیرومأـم  هب  ملع  هک  یناـسک  : » نآرق هتفگ  هب  یلو  میرادـن ;»

رس مالسلا ) هیلع  ) رـضخ ترـضح  زا  هک  ییاهراک  لیلد  نیمه  هب  دوب . شنیرفآ ) ناهج  رد  ریبدت  نارومأم  « ) ًارما تاّربدم   » هکئالم نوچمه 
هک یماگنه  دوش و  دـنلب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  ضارتعا  دایرف  دـش ، ببـس  دوبن ، گـنهامه  عرـش  نیزاوم  اـب  رهاـظ  هب  دز و  یم 

( دندوب دقتعم  زیخاتسر  زور  هب  و   ) دنتـشاد ادخ  تاقالم   451 هحفص تفریذپ . ار  همه  داد ، حرش  ار  شرارسا  مالسلا ) هیلع  ) رضخ ترـضح 
َنیِذَّلا َلاَق  ; ... تسا نارباص  اب  دـنوادخ  دـندش و  زوریپ  یمیظع  ياه  هورگ  رب  ادـخ  نامرف  هب  هک  یکچوک  ياـه  هورگ  رایـسب  هچ  دـنتفگ :
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ربارب رد  هک  یماـگنه  هورگ ، نیمه  سپـس ، ( 1 «.) َنیِرباَّصلا َعَم  ُهّللا  َو  ِهّللا  ِنذِِاب  ًةَرِیثَک  ًۀَِـئف  ْتَبَلَغ  ۀَـلِیلَق  ۀَِـئف  ْنِم  مَک  ِهّللا  اُوقـالُم  مُهَّنَا  َنوُّنُظَی 
امرف و راوتسا  ار  ام  ياه  ماگ  زیرب ، ام  رب  ار  تماقتسا  ییابیکش و  ربص و  هنامیپ  اراگدرورپ ! : » دنتفگ دنتفرگ ، رارق  وا  نایهاپـس  و  تولاج » »

ِموَْـقلا یَلَع  اَنْرـُْـصنا  َو  اَنَمادــقَا  ْتِّبَث  َو  ًاْربَـص  اَـنیَلَع  ْغِْرفَأ  اَـنَّبَر  اُولاَـق  ِهِدوـُنُج  َو  َتُولاَِـجل  اوُزََرب  اََّمل  َو  اـمن ; زوریپ  نارفاـک  تـیعمج  رب  ار  اـم 
دربن نادـیم  رد  دـنا ، تماقتـسا  ربص و  زا  هرهب  یب  هزیگنا و  دـقاف  هک  هوبنا  یتیعمج  اـب  هک  دـنداد  ناـشن  اـهنآ  بیترت  نیا  هب  ( 2 «.) َنیِرفاَْکلا
نینچ زین  ماجنارس  ددرگ و  زوریپ  میظع  ياهرکشل  رب  دنناوت  یم  مدق ، تباث  ابیکش و  مّمصم و  اما  كدنا ، هورگ  هکلب  دش ، دنهاوخن  زوریپ 

هیلع ) دواد طسوت  زین  تولاج »  » دننکشب و مهرد  ار  شمیظع  نایهاپس  و  تولاج »  » دنتـسناوت تولاط ،»  » یهدنامرف هب  كدنا  هورگ  نیا  دش .
هرطیس و زا  ار  دوخ  دنبرد  مدرم  اه و  نیمز  تسناوت  لیئارسا  ینب  دش و  هتشک  دوب ـ تولاط  رکشل  رد  دنمورین  یناوجزور  نآ  هک  مالسلا ـ )
زا دنتشاذگ . راگدای  هب  ناشدوخ  زا  خیرات  رد  تماقتـسا  ربص و  ّتیّمها  هرابرد  يرگید  سرد  بیترت  نیا  هب  ودنزاس  دازآ  نمـشد  تراسا 

. تسا هدوب  یهلا  ياـه  شاداـپ  زیخاتـسر و  زور  هب  ناـمیا  ادـخ ، رب  لّـکوت  تماقتـسا ، ربص و  نیا  هزیگنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا 
ترـضح هک  نیا  بلاج  و  دندوب ) رفن  هک 313  ردب  باحصا  دننامه   ) دنا هتـسناد  رفن  ار 313  كدنا  هورگ  نیا  دادعت  تایاور ، زا  یـضعب 

نآ تفرگ و  هناشن  ار  تولاج  یناشیپ  تشاد ، تسد  رد  هک  ینخالف  اب  نامیا ، اب  دـنمورین و  اما  لاسو  نس  مک  ناوج  مالـسلا ،) هیلع   ) دواد
دیشک يدایرف  تولاج  گنس ، دروخرب  ضحم  هب  درک . دروخرب  تولاج  یناشیپ  رب  تسرد  هک  درک  باترپ  گنس  ود  یکی  هنارهام ، نانچ 

قبط هک  يرکـشل  دیـشاپ ; ورف  مه  زا  هدرک و  رارف  تعرـس  هب  ناوارف ، یتشحو  اب  هعقاو ، نیا  هدـهاشم  اـب  شرکـشل  داـتفا ; ورف  بکرم  زا  و 
452 هحفص . 250 هرقب ،  - 2 . 249 هرقب ، یقرواپ 1 -  دوب . حالـس  عاونا  هب  حلـسم  درم  رفن  رازهدصکی  رب  غلاب  ناشددع  تایاور  زا  یـضعب 
هک یسرد  دهد ، یم  تماقتسا  سرد  وا  هب  هک  نیا  نمض  هدرک و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  هب  باطخ  دنوادخ  هیآ ، نیمـشش  رد 

ییابیکـش مزعلا  اولوا  ناربمایپ  هک  هنوگ  نآ  نک ; هشیپ  ییابیکـش  ربص و  : » دـیامرف یم  تسا ، مزعلا » اولوا   » ناربماـیپ یگدـنز  زا  هتـساخرب 
هیآ نیا  رد  هچرگ  ( 1 ...«.) ْمَُهل ُلِْجعَتْـسَتال  َو  ِلُسُّرلا  َنِم  ِمْزَْعلا  اُولُوا  َرَبَص  اَمَک  ِربْصاَف  نکم ; باتـش  نافلاخم )  ) اهنآ باذع  يارب  دنتـشاد و 

ناشنایم رد  زین  يدارفا  رگا  دوش و  مامت  تّجح  اهنآ  رب  اـت  تسا  نانمـشد  ناـفلاخم و  يارب  باذـع  ياـضاقت  رد  ربص  ییابیکـش و  هفیرش ،
رب ینـشور  لیلد  تسا و  یّلک  روتـسد  کی  روتـسد ، نیا  یلو  دنوش ، قحلم  نادنمتداعـس  هورگ  هب  دـنهن ، ماگ  قح  هار  رد  ات  دـنراد  لیامت 
اب تعیرـش ، بحاـص  گرزب و  ناربماـیپ  همه  يرآ  تسا . مزعلا  اولوا  ناربماـیپ  همه  يارب  یموـمع ، هماـنرب  کـی  ناوـنع  هب  ربـص  تلیـضف 

نیرتهب هب  ار  ناشتّما  تیاده  ات  دندش  لمحتم  ار  تماقتـسا  نیرتشیب  هار  نیا  رد  یلو  دـندوب ; ور  هبور  جوجل  نادان و  تخـسرس ، نانمـشد 
اهنآ تولج ، تولخ و  رد  دیـشک و  تمحز  زور  بش و  درک و  ادخ  هب  توعد  لاس   950 مالسلا ) هیلع  ) حون ترضح  دنروآ . اجب  تروص 
هیلع ) یسوم ترضح  دندنکفا و  شتآ  نایم  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  دندرواین . نامیا  وا  هب  یکدنا  هورگ  زج  اما  درک ، زردنا  ار 

راد هب  هک  دنتساوخ  یم  دایز ، رازآ  زا  دعب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یسیع ترضح  دندرزآ ، اه  هجنکش  نیرتدیدش  اب  ار  شموق  نانمؤم  و  مالسلا )
يورین اب  طقف  نایم  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  لطاب  قح و  دروخرب  لحم  ایند ، هتسویپ  هک  نیا  هصالخ  داد . تاجن  ار  وا  دنوادخ  یلو  دنزیوآ ،

ناربمایپ هب  ار  اهنآ  یضعب  دنتسه ; یناسک  هچ  مزعلا » اولوا   » ناربمایپ زا  دارم  هک  نیا  رد  دش . زوریپ  تالکشم  رب  ناوت  یم  تماقتسا  ربص و 
ناونع نیا  باختنا  دشاب . یم  رفن  جنپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هارمه  هب  اهنآ  دادعت  هک  دنا  هدرک  ریسفت  دیدج  تعیرـش  بحاص 

اب نیریاس ، هب  تبسن  ناربمایپ  زا  هورگ  نیا  کش  یب  تسا . هدوب  قح  توعد  هار  رد  ناشراوتسا  مزع  مکحم و  هدارا  رطاخ  هب  زین  اهنآ  يارب 
یقرواپ 1- دنک . یم  رتشیب  نابصعتم ، ربارب  رد  ار  تالکـشم  هزات ، نییآ  دیدج و  تعیرـش  هضرع  اریز  دندوب ; ور  هبور  يرتشیب  تالکـشم 

یـضعب رفن و  ُهن  یـضعب  و  هدمآ ـ ماعنا  هروس  ات 90  تایآ 83  رد  اهنآ  مان  هک  رفن ـ  هدـجیه  ار  اـهنآ  زین  یـضعب   453 هحفص . 35 فاقحا ،
مزع ياراد  همه  هک  دندقتعم  اریز  دنا ; هدرمش  مزعلا » اولوا   » ار یهلا  ناربمایپ  مامت  یضعب  رفن و  جنپ  یضعب  رفن و  شش  یضعب  رفن و  تفه 
دسر یم  رظن  هب  دیعب  ریخا  لوق  تسا ، هیـضیعبت » نِم  « » لُسُّرلا َنِم  ِمزَعلا  اُولُوا   » هلمج رد  نم »  » هک نیا  هب  هجوتاب  اب  یلو  دنا ; هدوب  یخـسار 
ربمایپ اب  اهنآ  دادعت  هک  میدروآ  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم زا  لقن  هب  هیآ  ریـسفت  رد  هک  نامه  زج  درادـن ، ینـشور  لیلد  زین  لاوقا  ریاس  و 
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ییابیکش هب  روتسد  نمض  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هب  باطخ  زاب  هیآ  نیمتفه  رد  دنا . هدوب  رفن  جنپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا
رد ( 1 «.) الیمَج ًاربَص  ِربْصاَف  نک ; هشیپ  لـیمج  ربص  : » دـیامرف یم  بّصعتم ، نارفاـک  برع و  ناکرـشم  رازآ  بیذـکت و  ازهتـسا و  ربارب  رد 

ار نآ  يرگید  ثیدـح  اب  دـش و  هدروآ  ثحب  نیمه  رد  مّود  هیآ  ریـسفت  رد  هک  دـنراد  ینوگانوگ  تاریبعت  نارـسفم  لـیمج ; ربص  ریـسفت 
; ِساـّنلا َیِلا  ًيوْکَـش  ِهِیف  َسَیل  ٌْربَص  : » دـندومرف تسیچ ؟ لـیمج  ربص  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ماـما  مینک . یم  لـیمکت 
ربص و هب  ار  ناـنمؤم  همه  هک  نیا  نمـض  دـنوادخ  هیآ ، نیمتـشه  رد  ( 2 «.) دـشاب هتـشادن  دوجو  مدرم  هب  تیاکـش  نآ  رد  هک  تسا  يربص 

نامیا هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم  درمـش ، یم  تاجن  يراگتـسر و  دـیلک  ار  نآ  هدومن و  توعد  دـمآ ـ  دـهاوخ  نآ  ریـسفت  هک  هرباصم ـ 
تبقارم و دوخ  ياـهزرم  زا  دـیهد ، جرخ  هب  ییابیکـش  تماقتـسا و  زین )  ) نانمـشد ربارب  رد  دـینک و  هشیپ  تماقتـسا ) و   ) ربـص دـیا ، هدروآ 
، هیآ نیا  رد  ( 3 «.) َنوِحلُفت مُکَّلََعل  َهّللا  اوّقتا  َو  اوُِطباَر  َو  اوُِرباَص  َو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیا  اَی  دیوش ; راگتسر  دیاش  دینک ، هشیپ  یهلا  ياوقت 
ثداوـح و ربارب  رد  یگداتـسیا  تماقتـسا و  ربـص و  تسخن ، تسا . تداعـس  دـیلک  يراگتـسر و  همـشچرس  هک  هدـش  هداد  روتـسد  راـهچ 

هدـمآ نارگید  تماقتـسا  ربص و  ربارب  رد  تماقتـسا  ربص و  ینعم  هب  و  هلعافم »  » باب زا  هک  هرباـصم »  » مود عناوم ; بئاـصم و  تالکـشم و 
هب رظاـن  مّود  روتـسد  تسا و  یگدـنز  نوگاـنوگ  ثداوـح  تالکـشم و  عاوـنا  ربارب  رد  یگداتـسیا  هـب  رظاـن  لّوا  روتـسد  عـقاو  رد  تـسا .
رب ات  دنیازفیب  ناشدوخ  تمواقم  رب  دـیاب  نانمؤم  دـننک ، تمواقم  رتشیب  اهنآ  ردـق  ره  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، نمـشد  ربارب  رد  یگداتـسیا 

هداـم زا  اوطبار »  » 454 هحفص . 200 نارمع ، لآ  - 3 هحفص 93 . دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2 . 5 جراعم ، یقرواپ 1 - دنوش . بلاغ  نمـشد 
زا تبقارم  ینعم  هب  الومعم  هطبارم )  ) هژاو نیا  تسا . هدـش  هتفرگ  تسا ، یناکم  رد  يزیچ  نتـسب  ینعم  هب  هک  طابر »  » زا لصا  رد  هطبارم » »

ياوقت روتـسد ، نیرخآ  دـندرک . یم  يرادـهگن  لحم  نآ  رد  ار  دوخ  یگنج  لئاسو  اه و  بکرم  مالـسا ، نازابرـس  اریز  دـیآ ; یم  اـهزرم 
يراکایر هنوگ  ره  زا  رود  هب  هطبارم  هرباصم و  ربص و  هک  یماگنه  دنکفا و  یم  هیاس  قباس  ياهروتسد  همه  رب  يرتچ  دننام  هک  تسا  یهلا 

ریـسفت رد  رگید  یـضعب  دوب . دـهاوخ  ترخآ  اـیند و  رد  تاـجن  يراگتـسر و  حـالف و  ببـس  ددرگ ، اوقت  اـب  هتخیمآ  یـصخش ، ضارغا  و 
رد دیاب  زین  ناسنا  دننک و  یم  یگداتـسیا  ناسنا  ربارب  رد  اهنآ  اریز  تسا ; سفن  ياوه  تاداع و  لباقم  رد  یگداتـسیا  دنا : هتفگ  هرباصم » »

لقن تسادخ . هب  بلق  دنویپ  ای  یهلا و  تعاطا  هب  سفن  دنویپ  روظنم ، هک  دنا  هتفگ  زین  هطبارم »  » ریـسفت رد  دـیامن . یگداتـسیا  اهنآ ، لباقم 
. هللا تیب  هب  تفگ : دـباع  يور ؟ یم  اجک  هب  خیـش ! يا  تفگ : وا  هب  يراوس  رتش  برع  درم  تفر ، یم  ادـخ  هناخ  هب  هدایپ  یفراع  هک  هدـش 
: تفگ فراع  تسیچ ؟ اه  بکرم  نآ  درک : لاؤس  برع  درم  ینیب .) یمن  وت   ) مراد يدایز  ياـه  بکرم  نم  تفگ : يا ؟ هداـیپ  ارچ  تفگ :

یماگنه رکش و  بکرم  رب  دوش ، لزان  یتمعن  هک  یماگنه  و  موش ، یم  راوس  ربص  بکرم  رب  دوش ، لزان  نم  رب  یتبیـصم  الب و  هک  یماگنه 
یقاب رمع  زا  هچ  نآ  هک  مناد  یم  دـنک ، توعد  يزیچ  هب  ارم  شکرـس  سفن  هک  یماگنه  اـضر و  بکرم  رب  دـهد ، خر  يردـق  اـضق و  هک 
حور یقرواپ 1 - ( 1 .) ادخ ناما  رد  ورب  ما ; هدایپ  نم  يا ، هراوس  وت  عقاو  رد  تفگ : برع  درم  تسا . هتـشذگ  هک  تسا  نآ  زا  رتمک  هدنام ،

زا تالکشم  رد  هک  نیا  هب  هیصوت  نمـض  هزات ، يریبعت  اب  نانمؤم ، همه  هب  باطخ  هیآ  نیمهن  رد   455 هحفص هحفص 158 . دلج 2 ، نایبلا ،
قئاف تالکـشم  رب  ات  دـیریگب ( کمک  زامن  و  تماقتـسا ) و   ) ربص زا  نامیا ! اـب  دارفا  يا   » دـیامرف یم  دـنریگب ، کـمک  زاـمن  ربص و  يورین 

موـهفم ياراد  هیآ  نیا  ( 1 «.) َنیِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِا  ِةوَلَّصلا  َو  ِْربَّصلِاب  اُونیعَتْـسا  اُونَمآ  َنیذَّلااَـهُّیَا  اَـی  تسا ; نارباـص  اـب  دـنوادخ  اریز  دـییآ ;)
راک ره  ماجنا  يارب  دشاب . تبیصم  رب  ای  تیصعم  رب  ای  تعاطا  هب  ربص  هاوخ  دوش ، یم  لماش  ار  تماقتـسا  ربص و  هنوگره  تسا و  یعیـسو 
ياه هخاش  زا  دـیاب  یمهم  راـک  ره  ماـجنا  يارب  نیا ، رباـنب  نآ ; ریغ  اـی  دـشاب  داـهج  هاوخ  تسا ، مزـال  تناعتـسا  نتفرگ و  کـمک  یمهم 

نشور ياه  قادصم  زا  یکی  هزور  هک  تفگ  دیاب  هزور »  » هب ربص  ریـسفت  هرابرد  تسج . يرای  تسا ، راک  نآ  اب  بسانتم  هک  ربص  فلتخم 
عیسو ینعم  هب  ربص  نایم  يا  هطبار  هچ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اج  نیا  رد  دریگب . رب  رد  ار  نآ  موهفم  مامت  هک  نیا  هن  تسا ، ربص  نیا 
تقاط دوش و  یم  زیربل  ناسنا  ربص  هنامیپ  هاگ  هک  تسا  نیا  ود  نآ  هطبار  دنا : هتفگ  نارّسفم  زا  یضعب  دراد ؟ دوجو  زامن ) ) ةالـص اب  هملک 
قیرط زا  ربص  يورین  ناس ، نیدـب  ودـشخب  یم  ادـخ  رب  لکوت  هدارا و  بلق و  تّوق  وا  هب  زامن  هک  تساج  نیا  دـبای . یم  شهاک  ربص  رب  وا 
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قح لازیال  نایاپ و  یب  تردق  هب  ار  دوخ  دروآ ، یم  يور  ادخ  هب  زامن  قیرط  زا  ناسنا  هک  یماگنه  رگید ، ریبعت  هب  دـبای . یم  شیازفا  زامن 
. دوش یم  لیدبت  يریذپان  تسکش  يورین  هب  هک  دهد  یم  شیازفا  نانچ  تالکشم ، ربارب  رد  ار  ناسنا  تمواقم  راک ، نیا  دزاس ، یم  طبترم 

زین ود  ره  هدـش و  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  زا  هاگ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  هاـگ  هک  یثیدـح  رد  لـیلد  نیمه  هب 
لکـشم اب  هک  یماگنه  ِةوَلَّصلا ; َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْـسا  َو  ِۀَیآلا  ِهِذَه  یَلت  َُّمث  ِةوَلَّصلا  یِلا  َماَق  ٌعِزَف ، ٌْرمَأ  َُهلاَهَأ  اَذِا  : » تسا هدمآ  دشاب ، یم  حـیحص 
اونیعتـسا دومرف  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  و  تفر ) یم  لکـشم  لح  لابند  هب  زامن  زا  سپ  و  تساخ ( یم  رب  زامن  هب  دـش ، یم  ور  هبور  یمهم 

یگدـنز رد  يزوریپ  لماع  کی  ناونع  هب  ار  ربص  ّتیّمها  هک  تسا  یتاـیآ  نیرت  نشور  زا  هیآ  نیا  لاـح ، ره  هب  ( 3 («.) 2) ةولّصلا ربّصلاب و 
هحفـص 257. دــلج 1 ، ناـیبلا ، حور  هحفـص 154 ـ  دـلج 1 ، یفاـک ، لوصا  - 3 ناـمه . - 2 . 153 هرقب ، یقرواپ 1 - دـنک . یم  صخـشم 
اب ناگدـنب  ماـمت  هب  لاـعتم ) دـنوادخ  يوـس  زا   ) هک دـهد  یم  روتـسد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  هیآ ، نـیمهد  رد   456 هحفص

، دـنا هدرک  یکین  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  يارب  دـینک ; هشیپ  یهلا  ياوقت  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  نم  ناگدـنب  يا  : » دـیوگب نینچ  شناـمیا 
; دینک ترجاهم  هکلب  دیوشن ، میلست  دیتفرگ ، رارق  راّبج  نارفاک  دیدش  راشف  تحت  هاگ  ره   ) تسا عیسو  ادخ  نیمزرس  تسا ; یکین  شاداپ 

اَینُّدـلا ِهِذَـه  ِیف  اُونَـسحَا  َنیذَِّلل  مُکَّبَر  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  ُْلق  دـننک ; یم  تفایرد  باسح  یب  ار  دوخ  شاداـپ  رجا و  نارباـص  اریز 
ربارب رد  دـیاب  ناـسنا  هک  دـهد  یم  ناـشن  وس  کـی  زا  هیآ  نیا  ( 1 «.) باـسِح ِریَِغب  ْمُهَرْجَا  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  اَـمَّنِا  ٌۀَعِـساَو  ِهّللا  ُضرَا  َو  ًۀَنَـسَح 
ربارب رد  میلـست  زج  يا  هراـچ  نآ  نودـب  اریز  دریگب ; کـمک  ربـص  يورین  زا  دوش ، یم  لـمحتم  ناراـّبج  اـب  هلباـقم  هار  رد  هک  یتالکـشم 

یم ناشن  باسح » یب   » ریبعت دراد . یم  نایب  شرامـش  لباق  ریغ  باسح و  یب  ار  نارباص  شاداپ  رگید ، يوس  زا  درادـن . رادـمروز  ناـملاظ 
لوسر زا  یثیدـح  رد  تهج  نیمه  هب  تسین . شباـسح  هب  رداـق  یـسک  وا ، زج  هک  دـهد  یم  شاداـپ  اـهنآ  هب  ردـق  نآ  دـنوادخ ، هک  دـهد 
یناسک يارب  دوش ، یم  بصن  لامعا  ياهوزارت  دوش و  یم  هدوشگ  لامعا  ياه  همان  هک  یماـگنه  : » میناوخ یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ

هب باسح  یب  هکلب   ) دـش دـهاوخ  هدوشگ  یلمع  همان  هن  دوش و  یم  بصن  ییوزارت  هن  دـندرک ، ربص  دـندش و  یتخـس  ياهالب  راـتفرگ  هک 
«. باسِح ِریَِغب  مُهَرْجَا  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  اَمَّنِا  دومن : توالت  ار  قوف  هیآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  سپس  (; 2 () دنهد یم  شاداپ  اهنآ 

ناسنا زا  یـضعب  هب  دنوادخ  هک  تسا  يویند  ناوارف  ياه  يزور  هب  طوبرم  بلغا  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  تایآ  رد  باسح » ریغ   » هب ریبعت 
هک ییاج  نیقی  هب  هدـمآ . نایم  هب  نخـس  تمایق  ياه  يزور  اـه و  شاداـپ  زا  نمؤم ، هروس  هیآ 40  رد  دروم و  نیا  رد  اهنت  دـهد ; یم  اـه 
رد تسا و  راگدرورپ  فطل  اب  بسانتم  هکلب  تشاد ، دهاوخن  لامعا  ّتیفیک  ّتیمک و  اب  یبسانت  دوش ، هداد  باسح  نودب  يزور  ای  شاداپ 

دوخ و ریسفت  رد  یبطرق  و  نایبلا » عمجم   » رد یسربط  موحرم  ار  ثیدح  نیا  - 2 . 10 رمز ، یقرواپ 1 - دوب . دهاوخ  الاو  مهم و  رایسب  هجیتن 
457 هحفص دنا . هدرک  لقن  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  رد  يرصتخم  ياه  توافت  اب  نایبلا » حور   » رد ییوسرب 

موس تمسق 

دراو يرد  ره  زا  نایتشهب  رادید  يارب  هک  یماگنه  ناگتشرف  هک  نیا  نآ  دراد و  ربص  ّتیّمها  هرابرد  یبلاج  رایسب  ریبعت  هیآ ، نیمهدزای  رد 
اَِمب ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  دش ;! ناتبیصن  ارس  نیا  رد  یبوخ  نایاپ  هچ  ناتتماقتسا ، ربص و  رطاخ  هب  امـش ! رب  مالـس  : » دنیوگ یم  اهنآ  هب  دندرگ ، یم 

ربص و يور  تشگنا  نایتشهب ، کین  ياهراک  تادابع و  تاـعاط و  لاـمعا و  ماـمت  ناـیم  زا  هک  نیا  بلاـج  ( 1 «.) ِراَّدـلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص 
، تماقتـسا ربص و  هک  درک  میهاوخ  قیدـصت  مینک ، تقد  رگا  دنرامـش و  یم  تشهب  هب  دورو  ببـس  ار  نآ  دـنراذگ و  یم  اهنآ  ییاـبیکش 

تدابع اه و  تعاطا  ماجنا  هن  تسا و  نکمم  هانگ  زا  زیهرپ  هن  ربص ; نودـب  اریز  دراد ; وا  ندـش  یتشهب  ناسنا و  تداعـس  رد  یمهم  شقن 
دهاش دننک . یم  هیکت  ربص  هلئسم  هب  نایتشهب ، هب  کیربت  نیتسخن  رد  ناگتشرف ، لیلد  نیمه  هب  نمـشد . اب  داهج  هن  سفن و  اب  داهج  هن  اه ،

، بابلالاولوا نادنمـشیدنا و  : » تسا هدـمآ  هروس  نیمه  مود  تسیب و  هیآ  رد  دریگ ، یم  ماـجنا  ربص  هیاـس  رد  تاـعاط  همه  هک  نخـس  نیا 
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رد میا ، هداد  يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زاو  دنراد  یم  اپرب  ار  زامن  دننک ، یم  ییابیکش  ربص و  ناشراگدرورپ ، تاذ  رطاخ  هب  هک  دنتسه  یناسک 
اوُقَْفنَا َو  َةوَلَّصلا  اُوماَقَا  َو  ْمِهِّبَر  ِهْجَو  َءاَِغتبا  اوُرَبَص  َنیذَّلاَو  دنرب ; یم  نیب  زا  ار  تائّیـس  راثآ  تانـسح ، اب  دننک و  یم  قافنا  راکـشآ ، ناهنپ و 

لقن مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  زا  یبلاج  ثیدح  هیآ ، نیا  ریـسفت  رد  ۀَئِّیـسلا .»... ِۀَنَـسَْحلِاب  َنُوئَرْدَی  َو  ًۀَِینالَع  َو  ًاّرِـس  ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِم 
، دنزیخ یم  رب  یهورگ  دیزیخاپ ; هب  ییابیکـش  ربص و  لها  هک  دهد  یم  ادن  يا  هدنهد  ادن  دوش ، یم  تمایق  زور  هک  یماگنه  : » تسا هدـش 
: دنیوگ یم  دیور ؟ یم  اجک  دنیوگ : یم  دنیآ و  یم  اهنآ  لابقتسا  هب  ناگتشرف  ماگنه ، نیا  رد  دیورب . تشهب  يوس  دوش : یم  هتفگ  اهنآ  هب 

لها ام  دنیوگ : یم  دیتسیک ؟ امـش  دنیوگ : یم  باسح .) زا  لبق   ) يرآ دـنیوگ : یم  باسح !؟ زا  لبق  دـنیوگ : یم  ناگتـشرف  تشهب . يوس 
هودنا و الب و  ربارب  رد  ناهانگ و  زا  زیهرپ  راگدرورپ و  تعاط  هار  رد  ام  دنیوگ : یم  تسا ؟ هدوب  زیچ  هچ  امـش  ربص  دـنیوگ : یم  میربص ;

تـشهب لخاد  دنیوگ : یم  ناگتـشرف  هک  تساج  نیا  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  میدرک .» ییابیکـش  ربص و  ایند  رد  مغ ،
ناگتشرف اج  نیمه  رد  : » دنا هتفگ  ثیداحا  نایوار  زا  یـضعب   458 هحفص . 24 دعر ، یقرواپ 1 - نالماع .» شاداپ  تسا  یلاع  هچ  دـیوش ;

یم حرطم  دش ، ناونع  لبق  هیآ  رد  هک  ار  یبلطم  نامه  ییابیز ، تروص  هب  هیآ ، نیمهدزاود  رد  ( 1 «.) ُمتْرَبَص اَِمب  مُکیَلَع  ٌمالَس  دنیوگ : یم 
داعبا مامت  رد  اهنآ  يالاو  تیـصخش  رگنایب  هک  نمحرلادابع ـ »  » هناگ هدزاود  فاصوا  نایب  ددصرد  هک  لبق  تایآ  همادا  رد  هیآ ، نیا  . دـنک

( ناگتشرف  ) مالس ّتیحت و  اب  دوش و  یم  هداد  شاداپ  ناش ، ییابیکـش  ربارب  رد  تشهب ، یلاع  تاجرد  هک  دنتـسه  اهنآ  : » دیامرف یم  تسا ـ 
ینعم هب  فرظ ،) نزو  رب  « ) فرغ  » هداـم زا  هـفرغ » ( » 2 «.) ًامالَـس َو  ًۀَّیَِحت  اَهِیف  َنْوَّقَُلی  َو  اورَبَص  اَِمب  َۀَـفْرُْغلا  َنْوَزُْجی  َِکَئلُوا  دـنوش ; یم  وربور 

هب نمـض  رد  دـنیوگ ; یم  هفرغ  دریگ ، یم  رب  دوخ  ياه  تسد  اب  ندیـشون  يارب  همـشچ  زا  ناـسنا  هک  یبآ  هب  اذـل  تسا ; يزیچ  نتـشادرب 
رد هک  تسا  تشهب  ياه  هاگلزنم  نیرترب  دارم  زین  هیآ  نیا  رد  دنیوگ . یم  هفرغ »  » زین لزانم  يالاب  تاقبط  نامتخاس و  یناقوف  ياه  تمسق 
هک دوش  یم  هدافتـسا  قوف ، هیآ  ریبعت  زا  دـیدن ! مدآ  ربص ، وچمه  ییایمیک  دـیرفآ  قح  ایمیک  نارازه  دـص  دریگ . یم  رارق  نارباص  راـیتخا 

نمـض تسا ، ربص  فورعم  تایآ  زا  هک  هیآ  نیمهدزیـس  رد  دـشاب . یم  نمحرلاُداَـبِع »  » هناـگ هدزاود  فاـصوا  ماـمت  كرتشم  هجو  ربص » »
یلام و نایز  یگنـسرگ ، سرت ، زا  يزیچ  اب  ار  امـش  همه  نیقی  هب  : » دـیامرف یم  یهلا  گرزب  ياـه  شیاـمزآ  ربارب  رد  نارباـص  هب  تراـشب 
هب قلعتم  ام  دـنیوگ : یم  دـسر ، نانآ  هب  یتبیـصم  هاگره  هک  اهنآ  هد ـ  تراشب  ار  نارباـص  مینک و  یم  شیاـمزآ  اـه ، هویم  دوبمک  یناـج و 

ْمُکَّنَُوْلبََنل َو  دـنناگتفای ; تیادـه  اهنآ  تسا و  ناشلاح  لماش  یهلا  ياه  تمحر  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  میدرگزاـب ـ  وا  يوس  مییادـخ و 
ِهَیِلا اَّنِا  َو  ِهَِّلل  اَّنِا  اُولاَـق  ٌۀَبیـصُم  ْمُْهَتباَـصَا  اَذِا  َنیذَّلَا  َنیِرباَّصلاِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلاَو  ِسُْفنـالا  َو  ِلاْومَـالا  َنـِم  صْقَنَو  ِعوُْـجلا  َو  ِفْوَْـخلا  َنـِم  ءیَِـشب 

-2 هحفص 4532 . دلج 5 ، یبطرق ، ریـسفت  یقرواپ 1 - ( 1 «.) َنوُدَـتْهُْملا ُمُه  َِکَئلُوا  َو  ٌۀَـمْحَر  َو  مِهِّبَر  ْنِم  ٌتاَوَلَـص  مِْهیَلَع  َِکَئلُوا  َنوُعِجاَر 
ّتیّمها یلو  هدش ، هراشا  تالکشم  بئاصم و  رب  ربص  ینعی  ; ربص ياه  هخاش  زا  یکی  هب  اهنت  تایآ ، نیا  رد  هچرگ   459 هحفص . 75 ناقرف ،

وترپ رد  ار  تیادـه  ياهریـسم  اهنآ  و  هدـش ، يراج  نارباـص  زا  هتـسد  نیا  هب  یهلا  تمحر  دورد و  تاولـص و  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  نآ 
یهلا ریذـپان  للخ  ياه  تنـس  زا  ناهج  نیا  رد  نوگاـنوگ  ياـه  شیاـمزآ  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنیامیپ . یم  ییابیکـش  ربص و  نیمه 

یم یپ  نآ  ییاهن  راثآ  یگدنز و  رد  ییابیکـش  ربص و  شقن  هب  تسین ، نکمم  ربص  اب  زج  نآ  روبعلا  بعـص  ياه  هندرگ  زا  روبع  و  تسا ،
زا يدورد  تاولـص و  تسخن ، ددرگ : یهلا  گرزب  تیانع  هس  نیا  لومـشم  شربص ، ربارب  رد  ناسنا  هک  رتـالاب  نیا  زا  يراـختفا  هچ  میرب .
هک راگدرورپ  تیاده  رتمهم ، همه  زا  وا و  هب  تبسن  یهلا ، هعساو  تمحر  لومش  سپـس  دوش و  یم  هداتـسرف  شگرزب  ربمایپ  رب  هچنآ  عون 

دناوت یم  ود  ره  هک  هدش  رکذ  ریسفت  ود  هدمآ  عمج  تروص  هب  تاولـص  ارچ  هک  نیا  رد  تساه . یتخبـشوخ  اه و  تمعن  مامت  همـشچرس 
، تمحر هب  ریبعت  دشاب . یم  نآ  رارکت  هب  هراشا  هک  نیا  رگید  و  تسا ، یهلا  مارتحا  مارکا و  عاونا  هب  هراشا  هک  نیا  تسخن  دـشاب : حـیحص 
حدم و هب  هراشا  تاولص  دنا : هتفگ  یضعب  تمحر ، تاولص و  نایم  توافت  نایب  رد  تسا . تمظع  ّتیّمها و  هب  هراشا  زین  هرکن  تروص  هب 
رد دراد . ترخآ  اـیند و  رد  يوـنعم  يداـم و  ياـه  تمعن  عاوـنا  هب  هراـشا  تمحر ، هک  یلاـح  رد  تـسوا ; ترفغم  فـطل و  یهلا و  ياـنث 

نارسخ و رد  اه  ناسنا  همه  هک  نیا  نایب  نمض  دیجم  نآرق  هدمآ ، رـصعلاو  هروس  رد  هک  ثحب  دروم  تایآ  زا  هیآ  نیرخآ  نیمهدراهچ و 
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یم تسا ، تماقتـسا  ییابیکـش و  ربص و  نآ ، ّداوم  زا  یکی  هک  دنتـسه  يا  هدام  راهچ  همانرب  کی  ياراد  هک  یناسک  زج  دنراد ، رارق  نایز 
قح هب  ار  رگیدکی  دنداد و  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دـننایز  رد  همه  اه  ناسنا  هک  دـنگوس ! رـصع  هب  : » دـیامرف

َو ِتاَِحلاَّصلا  اولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َِّالا  رْسُخ  یَِفل  َناَْسنِْالا  َّنِا  ِرْصَْعلاَو  دنا ; هدومن  هیـصوت  ییابیکـش  ربص و  هب  ار  رگیدکی  و  هدرک ، شرافس 
ندرک شرافس  ینعم  هب  یصاوت »  » هدام زا  اوصاوت ـ  ریبعت   460 هحفص ات 157 .  155 هرقب ، یقرواپ 1- ( 1 «.) ِْربَّصلِاب اْوَصاََوت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوت 

ار قح  دنروآ ; يور  قوقح  قاقحا  هب  دیاب  حلاص ، لمع  تفرعم و  نامیا و  زا  دـعب  نانمؤم  هک  دـهد  یم  ناشن  قوف  تایآ  رد  رگیدـکی  هب 
عناوم ربارب  رد  یگداتسیا  تماقتسا و  اب  زج  یناسنا ، هعماج  رد  قح  يارجا  قح و  قاقحا  نوچ  دننک ، هیصوت  نآ  هب  ار  رگیدکی  دنسانشب و 

زا یکی  ربص ، نیاربانب  دـنک . یم  نایب  تسا  رگید  هناگ  هس  لوصا  هناوتـشپ  هک  لـصا  نیمراـهچ  ناونع  هبار  ربص  هب  هیـصوت  تسین ، نکمم 
رد قوقح  قاقحا  و  دریگ ، یمن  ماجنا  حلاص  لامعا  دنیشن و  یمن  رمث  هب  نامیا  تخرد  نآ ، نودب  هک  تساه  ناسنا  تداعس  یلصا  ناکرا 
درف اب  قح ، تسا  نکمم  یهاگ  اریز  تساهراک ; نیرت  لکـشم  زا  نآ  يادا  قوقح و  قاقحا  کش ، نودب  دـبای . یمن  ققحت  یناسنا  هعماج 

، دمآ الاب  تایآ  رد  هچنآ  عومجم  زا  دریذـپ . یمن  تروص  ربص ، ددـم  هب  زج  قح  يادا  اج  نیا  رد  دـشاب ، فلاخم  شناگتـسب  نازیزع و  ای 
، نارسفم زا  یضعب  هتفگ  هب  مینک . یم  رکف  ام  هک  تسا  نآ  زا  شیب  رایسب  تماقتسا ، ییابیکش و  ربص و  ّتیّمها  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم 

نیا هب  یناسنا ، لیاضف  زا  کی  چیه  هک  یلاح  رد  هدش ، دـیکأت  رارکت و  راب  دـصکی  هب  کیدزن  ای  راب  داتفه  زا  شیب  دـیجم ، نآرق  رد  ربص 
نآ و  تسا ، لئاق  یناوارف  ّتیّمها  یلمع  یقالخا و  تلیـضف  نیا  يارب  نآرق ، هک  دهد  یم  ناشن  نیا  تسا . هتفرگن  رارق  دیکأت  دروم  هزادنا 

1 رصع ، یقرواپ 1 - دناد . یم  تداعس  یتخبشوخ و  هنوگ  ره  هب  لوصو  رازبا  اه و  تداعـس  همه  هیام  ریمخ  اه و  تلیـضف  همه  هراصع  ار 
461 هحفص ات 3 .

یمالسا ثیاحا  رد  ربص 

نآ زا  شیب  هدیـسر ، ام  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم زا  ییابیکـش  ربص و  تلیـضف  هرابرد  هک  یتایاور  قالخا ، ياملع  زا  یـضعب  هتفگ  هب 
هیلع هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  زا  ثیدح  هب 900  کیدزن  هتفای ، فیلأت  ربص  هرابرد  هک  بتک  زا  یخرب  رد  و  دـیآ . رد  شرامـش  هب  هک  تسا 
ادخ لوسر  1 ـ میا : هدومن  نیچلگ  ار  اه  نآ  زا  یشخب  هنومن ، ناونع  هب  هک  تسا  هدمآ  هراب  نیا  رد  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  و  هلآو )
; تسا يراوس  بکرم  نیرتهب  ربص  ِْربَّصلا ; َنِم  ُعَسوَا  ـال  َو  َُهل  ًاریَخ  ًادـْبَع  ُهّللا  َقَزَر  اَـم  بَکْرَم  ُْریَخ  ُْربَّصلَا  : » دـندومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
هب هراشا  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  بکرم ،» نیرتهب   » هب ریبعت  ( 1 «.) تسا هدادن  يزور  ربص  زا  رت  هدرتسگ  رتهب و  ار  يا  هدـنب  چـیه  دـنوادخ 

! دسر یمن  ترخآ  ایند و  رد  یماقم  چیه  هب  نآ  نودب  ناسنا  تساه و  یتخبشوخ  اه و  تداعس  همه  هب  ندیسر  هلیـسو  ربص ، هک  دراد  نیا 
تماقتسا ربص و  هب  داب  امش  رب  ِدَسَْجلا ; َنِم  ِسأَّرلاَک  ِناَمیِْالا  َنِم  َْربَّصلا  َّنِاَف  ِْربَّصلِاب  مُْکیَلَع  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  2 ـ

ناسنا یگدـنز  داعبا  مامت  يارب  يدـیلک  شقن  ربص  هک  دـهد  یم  ناشن  ( 2 «.) تسا ندب  هب  رـس  دننامه  نامیا ، هب  تبـسن  ربص  اریز  ندرک ;
رادـیاپ وا  نامیا  درادـن ، تماقتـسا  ربص و  هک  یـسک  َُهل ; َْربَص  ْنَِمل ال  َنامِیا  ال   » تسا هدـمآ  ثیدـح  نیمه  لـیذ  رد  لـیلد  نیمه  هب  دراد ،
صخـش ُنامَّزلا ; ِِهب  َلاَط  ْنِا  َو  َرَفَّظلا  ُرُوبَّصلا  ُمِدـْعَی  ال  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح ناـمه  رگید ، ثیدـح  رد  3 ـ دنام .» دـهاوخن 

یم ناشن  يزوریپ ، مه  هدـش و  رکذ  قلطم  ربص  مه  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ( 3 «.) دشکب لوط  دنچ  ره  داد  دـهاوخن  تسد  زا  ار  يزوریپ  روبص ،
فـصن هلزنم  هب  ار  ربص  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  4 ـ تساه . ناسنا  یگدـنز  يدام  يونعم و  داعبا  مامت  رد  مکح  نیا  هک  دـهد 

جهن -2 ثیدح 10025 . دـلج 2 ، همکحلا ، نازیم  یقرواپ 1 - ( 4 «.) تسا نامیا  فصن  ربص  ِناـمیِالا ; ُفِْصن  ُْربَّصلَا  : » دـنا هدرمـش  ناـمیا 
یضعب رد   462 هحفص هحفص 106 . دلج 7 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  -4 تمکح 153 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  -3 راصق 82 . تاملک  هغالبلا ،

رکش سپس  اه و  تمعن  هب  ندیسر  يارب  تماقتسا  ربص و  دنا . هتسناد  ربص  ار  نآ  رگید  فصن  يرازگ و  رکش  ار  نامیا  فصن  تایاور ، زا 
; درادن هتـشذگ  ثیداحا  اب  یتافانم  چیه  ثیدح ، نیا  هک  تسا  نشور  یهلا . ياه  تمعن  بهاوم و  زا  حیحـص  يرادرب  هرهب  ینعی  تمعن ;
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رگا نینچ  مه  دور ; یم  نیب  زا  دراد ، هار  رـس  رب  هک  یعناوم  رطاخ  هب  شنامیا  دشاب  هتـشادن  ربص  نمؤم  رگا  دش ، نایب  هک  روط  نامه  اریز 
هللا یلـص   ) ادخ لوسر  رگید ، ثیدح  رد  5 ـ دور . یم  شفک  زا  اه  تمعن  دـیدََشل ) ِیباَذَـع  َّنِا  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو   ) نایب نیا  قبط  دـشابن ، رکاش 
رما نیا  لیلد  6 ـ ( 1 «.) تسا تشهب  ياه  جـنگ  زا  یجنگ  ربص ; ِۀَّنَْجلا ; ِزُونُک  ْنِم  ٌْزنَک  ُْربَّصلَا  : » دـندومرف يرگید  يابیز  ریبعت  رد  هلآو ) هیلع 
راک ره  تفرشیپ  هب  ییابیکـش  ربص و  ْرمَا ; ِّلُک  یلَع  ٌنْوَع  ُْربَّصلَا  : » دوش یم  نشور  حوضو  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  زا  یثیدح  لقن  اب 

زا روبع  هک  دراد  رارق  یعناوم  یمهم ، راک  ره  هار  رـس  رب  یگدنز  ماظن  رد  دـیناد ، یم  هک  هنوگ  نامه  اریز  ( 2 «.) دنک یم  کمک  یمهم ) )
ِۀَیِصْعَم ْنَع  َرَبَص  ْنَم  َو  : » تسا هدش  لقن  ثیدح  نیا  هانگ  ربارب  رد  ییابیکـش  هرابرد  7 ـ تسا . نکمم  ییابیکـش  ربص و  يورین  اب  طقف  اهنآ 

ود ره  يرآ  ( 3 «.) تسادخ هار  رد  دهاجم  دننامه  شماقم  دنک ، ربص  هانگ  لماوع  لباقم  رد  هک  یـسک  ِهِّللا ; ِلیبَس  ِیف  ِدِهاَجُْملاَک  َوُهَف  ِهّللا 
. دگنج یم  ربکا ) داهج   ) ینورد نمـشد  اب  يرگید  و  رغـصا ) داهج   ) ینوریب نمـشد  اب  یکی  هک  توافت  نیا  اب  دنا ; « هّللا ِلیبَس  ِیف   » دهاجم

ََكدَرَْوا َتْعَزَج  نِا  َو  ِراْربَـالا  َلِزاـنَم  َكِْربَِـصب  َتْـکَرْدَا  َتْرَبَـص  ْنِا  : » تـسا هدـمآ  مالـسلا ) هـیلع  ) ناـنمؤم ریما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  8 ـ
يربص یب  نیا  ینک ، يربص  یب  رگا  یـسر و  یم  ناراکوکین  راربا و  تاماقم  هب  دوخ  ربص  رطاخ  هب  ینک ، ربص  رگا  ِراّنلا ; َباذَع  َکَعَزَج 

عماج -3 ثیدـح 765 . مکحلاررغ ، - 2 هحفص 107 . دلج 7 ، ءاضیبلا ، ۀـجحم  یقرواپ 1 - ( 4 «.) دـنک یم  دراو  خزود  باذـع  رد  ار  وـت 
رد ربص  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  463 9 ـ هحفص ثیدح 3713 . مکحلاررغ ، حرش  - 4 هحفص 253 . دلج 14 ، هعیشلا ، ثیداحالا 
زا سک  ره  دیِهَـش ; ِْفلَا  ِرجَا  ُلـثَم  َُهل  َّنَأَـک  ِهیَلَع  َرَبَـصَف  ءـالَِبب  َنینِمؤُملا  َنِم  یلَْتبِا  نَم  : » دـنیامرف یم  یگدـنز ، خـلت  ثداوـح  اـهالب و  ربارب 

دعب هللا ،) مهمحر  «) یسلجم همالع   » موحرم ( 1 «.) دراد دیهـش  رازه  شاداپ  دهدن ، تسد  زا  ار  ییابیکـش  و )  ) دوش راتفرگ  ییالب  هب  نانمؤم 
دوخ دیهش  هک  یلاح  رد  تسا ، حیحـص  شاداپ  نیا  هنوگچ  هک  دنک  یم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  راونالاراحب ، دلج 68  رد  ثیدح  نیا  رکذ  زا 

رد دیهش  تفگ : ناوت  یم  لاؤس  نیا  باوج  رد  دشون . یم  ار  تداهش  تبرـش  ات  دنک  یم  ربص  نمـشد  ربارب  رد  اریز  دشاب ; یم  نارباص  زا 
نازیزع نداد  تسد  زا  اه و  یماکان  اه ، يرامیب  دننام  یگدـنز ; خـلت  ثداوح  لباقم  رد  نارباص  دـنک و  یم  ربص  نمـشد  تامجاهت  ربارب 

، یگدنز خلت  ياه  يراتفرگ  یلو  تسا ، راب  کی  تداهش  هک  تسا  نیا  تداهش ، رجا  هب  تبـسن  وا  يرترب  رب  يرگید  لیلد  دننک . یم  ربص 
َیِطُْعا َو  َرَبَصَف  َِیُلْتبا  ْنَم  : » دنیامرف یم  نارباص  يونعم  شاداپ  هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  10 ـ  دوش . یم  رارکت  راب  نارازه 

هب ار  نآ  رکش  دسرب و  وا  هب  یتمعن  دنک و  ییابیکش  دوش و  التبم  ییالب  هب  هک  یسک  َنودَتهُم ; مُه  َو  ْنمالَا  مَُهل  َِکَئلُوا  َرَفَغَف  َِملُظ  َو  َرَکَشَف 
تیادـه اهنآ  دـنراد و  تمایق ) رد   ) شمارآ تینما و  یناسک  نینچ  دـشخبب ، ار  فرط  يراوگرزباـب )  ) دوش و عقاو  متـس  دروم  دروآ و  اـج 

ِیف اَم  ُرِهُْظی  ُعَزَْجلا  َو  ِءافَّصلا  َو  ِروُّنلا  َنِم  ِداـبِعلا  ِنِطاََوب  ِیف  اَـم  ُرِهُْظی  ُْربَّصلَا  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  11 ـ  ( 2 «.) دنناگتفای
يربص و یب  دـنک و  یم  راکـشآ  دراد ، دوجو  افـص  رون و  زا  ادـخ  ناگدـنب  نورد  رد  هک  ار  هچنآ  ربص ، ِۀَـشْحَْولا ; َو  ِۀَْـملُّظلا  َنِم  مِِهنِطاََوب 
زا يرگید  ثیدح  اب  ار  ربص  ثیداحا  ثحب  12 ـ  ( 3 «.) دزاس یم  رهاظ  تسا ، تشحو  تملظ و  زا  اهنآ  نورد  رد  هک  ار  هچنآ  ییابیکشان ،

نیمز هب  زگره  هک  تسا  یبکرم  ییابیکش  ربص و  اُوْبنَیال ; ٌفیَس  ُۀَعانَقلا  َو  اُوبکَتال  ٌۀِّیَطَم  ُْربَّصلا  : » میهد یم  نایاپ  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما 
دلج راونالا ، عمجم  -2 هحفص 92 . دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1- ( 1 «.) دتفا یمن  راک  زا  زگره  هک  تسا  يریشمش  تعانق  دروخ و  یمن 

تسا یثیداحا  زا  يرصتخم  شخب  اه  نیا   464 هحفص ثیدح 44 . هحفص 90 ، دلج 68 ، راونالا ، راحب  - 3 ثیدح 830 . هحفص 526 ، ، 2
لـصفم ثیدح  ، دوخ وت  متفگ  یلمجم  ، هّصق نیا  لّصفم  زا  نم  تسا . هدش  دراو  نایابیکـش  شاداپ  اه و  ناسنا  ربص  ّتیّمها  هرابرد  هک  هک 

لمجم نیا  زا  ناوخب 

ربص ياهدمایپ  راثآ و 

ریسم رد  . دشاب یم  هارمه  تافآ  تالکـشم و  عناوم و  اب  هک  تسا  نیا  ایند  یگدنز  تعیبط  دش ، هراشا  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  هنوگ  نامه 
یبئاصم تافآ و  هشیمه  نمض ، رد  دسر . یمن  دصقم  هب  درذگن ، اهنآ  زا  ناسنا  رگا  هک  تسا  یتالکـشم  بلغا  اهدیابن »  » و اهدیاب »  » ماجنا
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ناسنا رگید . بهاوم  ناتـسود و  نازیزع و  سفنا و  لاوما و  رد  یبیاصم  دوش ، یم  اهنآ  نداد  تسد  زا  ثعاب  هک  تساـه  تمعن  نیمک  رد 
، لیلد نیمه  هب  تسین . یگداتـسیا  هب  رداق  یفنم و  لماوع  ربارب  رد  مه  دسر و  یمن  ییاج  هب  تبثم  تاهج  رد  مه  تماقتـسا ، ربص و  نودب 

نودب یصاعم ، كرت  تاعاطا و  تساهدیابن ، اهدیاب و  زا  يا  هعومجم  نید  هک  اجنآ  زا  تسا و  ییابیکش  ربص و  اه ، يزوریپ  یلـصا  دیلک 
یضعب رد  ور ، نیا  زا  تسا . ندب  هب  تبسن  رس  دننامه  نامیا ، ربارب  رد  ربص  هتشذگ ، نایب  قبط  اریز  درادن ; یماود  اقب و  تماقتـسا ، ربص و 

، ربص هطساو  هب  هک  دنا  هدش  هدرمش  مه  نیرق  رفظ ، ربص و  : » هدش لقن  مالسلا )) هیلع   ) نانمؤمریما زا  یثیدح  هلمج  زا   ) یمالسا ثیداحا  زا 
ربص و ار  ادـخ  هار  نادـهاجم  يزوریپ  مهم  طرـش  زین  نآرق  تایآ  رد  ( 2 !«.) تسا يزوریپ  اب  يواـسم  ربص  ُرَفَّظلا ; ُْربَّصلَا  «;  » دـیآ یم  رفظ 

تسیب هاگ  ره  اوُرَفَک ; َنیذَّلا  َنِم  ًاْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌةَِأم  مُْکنِم  ْنُکَی  ْنِا  َو  ِْنیَتَِأم  اُوِبْلغَی  َنوُِرباَص  َنوُرـشِع  مُْکنِم  نُکَی  ْنِا  : »... تسا هدرمـش  ییابیکش 
(1 «.) دندرگ یم  زوریپ  نارفاک  زا  رفن  رازه  رب  دنشاب  رفن  دص  رگا  دننک و  یم  هبلغ  رفن  تسیود  رب  دشاب ، امش  زا  تماقتـسا  اب  روبـص و  رفن 

هلباقم ییاناوت  ار  رفن  کـی  هک  تسا  ییورین  هچ   465 هحفص ثیدح 213 . مکحلاررغ ، - 2 هحفص 96 . دلج 68 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 -
هدش حیرـصت  نآ  هب  هیآ  رد  هک  تسا  تماقتـسا  ربص و  نامه  ورین  نیا  دهد . یم  ار  رفن  رازه  کی  اب  هلباقم  ییاناوت  ار  رفن  دص  رفن و  هد  اب 
یم اوناز  تالکشم  مجح  ربارب  رد  ای  دنزیرگ ، یم  ثداوح  نادیم  زا  دوز  رایسب  تماقتـسا ، مک  هلـصوح و  مک  هدارا و  تسـس  دارفا  تسا .

دنراد تفرـشیپ  ناهج  رد  ییاه  تلم  ماوقا و  لیلد ، نیمه  هب  ار ; ترخآ  هن  دنهد و  یم  ناسنا  هب  تماقتـسا  ربص و  نودـب  ار  ایند  هن  دـننز .
ای دـندوشگ  ار  مولع  ياهرد  هک  یبهذـم  يالاو  ياه  تیـصخش  زا  معا  گرزب ـ  ياملع  تـالاح  رد  دنـشاب . هتـشاد  يرتشیب  تماقتـسا  هک 

ربـص و دـشخرد ، یم  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  هـک  يزیچ  دـندش ـ  لـیان  یگرزب  تاـفاشتکا  تاـعارتخا و  هـب  هـک  رگید  موـلع  نادنمــشناد 
هاگـشیامزآ ای  هناخباتک  رد  اوزنا  رد  لاس  دـنچ  تسا  راچان  یملع ، نوناق  کی  فشک  يارب  دنمـشناد ، کی  یهاـگ  تسا . اـهنآ  تماقتـسا 

; ِرْصَّنلا ِناَْدیَم  َیِلا  َيُِدتْها  ِْربَّصلا  َبِکارَم  َبِکَر  ْنَم  : » تسا هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  یثیدح  دوش . نآ  فشک  هب  ّقفوم  ات  دنامب  دوخ 
ُحاتْفِم  » هک تسا  هدـمآ  راوگرزب  ماما  نامه  زا  زاب  ( 2 «.) دهن یم  ياپ  يزوریپ  نادیم  هب  دوش ، راوس  ییابیکـش  ربص و  بکرم  رب  هک  یـسک 
عاونا هدولآ  دوز  رایسب  تماقتـسا ، ربص و  مک  دارفا  رگید ، يوس  زا  ( 3 «.) تسا ییابیکش  ربص و  نتـشاد  يزوریپ ، دیلک  ِْربَّصلا ; ِموُُزل  ِرَفَّظلا 

، دـشابن ناـسنا  رد  يدـیدش  تمواـقم  رگا  دراد و  یناـسنا  شکرــس  سفن  يارب  يدـنمورین  ياـه  هبذاـج  ناـهانگ ، اریز  دـنوش ، یم  هاـنگ 
ًاَحَرَف َْتثَرْوَا  ْدَق  ۀَعاَس  ِْربَص  ْنِم  ْمَک  : » تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  تسین . نکمم  اه  هبذاج  نآ  ربارب  رد  یگداتـسیا 

، تسا هدش  ینالوط  يداش  ببس  ییابیکش ، ربص و  تعاس  کی  هک  هداتفا  قافتا  رایـسب  الیوَط ; ًانْزُح  َْتثَرْوَا  دَق  ۀَعاَس  ِةََّذل  ْنِم  مَک  َو  الیوَط 
هحفص دئاوفلا ، زنک  - 2 . 65 لافنا ، یقرواپ 1 - ( 1 «.) تسا هدروآ  راب  هب  ینالوط  هودناو  مغ  تعاس ، کی  رد  یهاتوک  تّذـل  رایـسب  هچ  و 

یعامتجا و يدام ، ياه  نایز  اه و  تراسخ  راتفرگ  ناسنا  یگدنز ، لوط  رد  تسا  نکمم   466 هحفص ثیدح 9809 . مکحلاررغ ، - 3 . 58
مه اب  همه  دنوش و  دلوتم  مه  اب  همه  نادنواشیوخ  ناتـسود و  هک  تسین  نانچ  تفگ : دـیاب  ناکیدزن  گرم  دروم  رد  الثم  دوش ; يونعم  ای 
یم التبم  دوخ  قارف  غاد و  هب  ار  ناگدنامزاب  دنور ، یم  رتدوز  هک  اهنآ  دنشوپ ، یم  ناهج  زا  مشچ  رترید ، یضعب  رتدوز و  یـضعب  دنریمب ،
یم راک  زا  وا  تسد  هتـشگ و  سویأم  یگدنز  زیچ  همه  زا  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  شتمالـس  يدوز  هب  دـشابن ، روبـص  ناسنا ، رگا  دـنزاس .

تایاور رد  دـهد . یم  ار  تایح  همادا  ییاناوت  ناـسنا  بلق  حور و  هب  راوگاـن ، ثداوح  نیا  ماـمت  دوجو  اـب  هک  تسا  ربص  نیا  يرآ ! دـنام .
دیهش رازه  شاداپ  اب  ربارب  ار  اه  يراتفرگ  اه و  تبیصم  ربارب  رد  نایعیش  ییابیکـش  باوث  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  میتشاد  نایب  قباس ،

دوش نایب  هچ  ره  ایند ، نید و  دربشیپ  رد  نآ  شقن  ربص و  ّتیّمها  هرابرد  هک : نیا  هصالخ  تسا . ینعم  نیمه  رگناشن  رما  نیا  هک  دنتـسناد 
رد وتـشادنپ  هغلابم  دیابن  تسا ، هدـمآ  نارباص  شاداپ  هرابرد  یمالـسا  تایاور  رد  هک  ار  ییالاب  رایـسب  تاریبعت  لیلد ، نیمه  هب  تسا . مک 

ِۀَجَرَد َو  ِِمئاْقلا ، ِِمئاّصلا  َۀَـجَرَد  ِهِْربَِصب  َلاَن  َرَبَص  ْنَم  ُهَّنِا  :» مییوجب کسمت  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  تیاور  نیا  هب  ناوت  یم  یلک  نایب  کـی 
هدنز بش  ناراد  هزور  ماقم  هب  نآ  رطاخ  هب  دنک ، ییابیکش  ربص و  سک  ره  هلآو ;) هیلع  هللا  یلص  ) دَّمُحم َماُّدق  ِهِفیَِسب  َبَرَض  يِذَّلا  ِدیهَّشلا 

هدیشون تداهش  تبرش  هتخادرپ و  عافد  هب  ریشمش  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  شیپاشیپ  رد  هک  ار  يدیهـش  هجرد  دسر و  یم  راد 
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هریت ماش  هب  دیاشگب  دارم  جـنگ  رد  هنیآ  ره  تسد  ردـنا  دـشاب  هک  ار  یـسک  ربص  دـیلک  رعاش : هتفگ  هب  ( 2 «.) دروآ یم  تسد  هب  ار  تـسا ،
لئاسو - 2 ثیدح 45 . هحفص 19 ، دلج 68 ، راونالا ، راحب  یقرواپ 1 - دـیامنب  يور  هدرپ ، زا  رحـس  تبقاع ، هک  امن  ربص  زاسب و  تنحم ،

467 هحفص ثیدح 5 . هحفص 209 ، داهجلا ، باتک  دلج 11 ، هعیشلا ،

ربص ياه  هخاش 

رب ربص  2 ـ  تعاـطا . رب  ربص  1 ـ  تسا : هدش  میسقت  هخاش  هس  هب  ربص » ، » مالـسا ناگرزب  قالخا و  ياملع  راتـشون  راتفگ و  زا  يرایـسب  رد 
رد یهلا  نامرف  تعاطا  تسادخ . نامرف  تعاطا  تالکشم  ربارب  رد  یگداتسیا  تعاطا ;» رب  ربص   » زا روظنم  تبیـصم . رب  ربص  3 ـ  تیصعم .

رماوا تعاطا  تالکشم  ربارب  رد  ییابیکـش  ربص و  نینچ  مه  تاکز و  سمخ و  دننامه  یلام ، تابجاو  يادا  داهج و  جح و  هزور و  زامن و 
ياـه ناـجیه  تاوهـش و  شکرـس  ياـه  هلعـش  ربارب  رد  یگداتـسیا  تیـصعم ;» رب  ربص   » زا روظنم  دراد . يا  هدرتـسگ  هنماد  هک  یبابحتـسا 

نیب زا  ار  ... افـص و قدص و  یکاپ و  اوقت و  نامیا و  مامت  اه  سوه  تاوهـش و  نافوط  دشابن ، نینچ  رگا  هک  تسا  سوه  اوه و  زا  هتـساخرب 
، نازیزع نداد  تسد  زا  دننام  یکاندرد ; ثداوح  ربارب  رد  یگدنز ، لوط  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  تبیـصم ;» رب  ربص   » زا روظنم  و  درب . یم 

ماد رد  نداتفا  جالعلا و  بعـص  ياه  يرامیب  لاگنچ  رد  يراتفرگ  یعامتجا ، تیثیح  وربآ و  نداـتفا  رطخ  هب  یلاـم ، میظع  ياـه  تراـسخ 
نیا قالخا ، ناگرزب  دـهدن . تسد  زا  ار  ییابیکـش  ربص و  ... دـساف و نارـسمه  هاگ  ملاـظ و  تموکح  نئاـخ و  ياکرـش  باـبان و  ناتـسود 

، ٌۀَثالَث ُْربَّصلَا  : » تسا هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  زا  هک  یتیاور  دننامه  دنا ; هتفرگ  یمالـسا  تایاور  زا  ار  هناگ  هس  میـسقت 
ةَِأم َثالَث  َُهل  ُهّللا  َبَتَک  اَِـهئازَع ، ِنْسُِحب  اَـهَّدُرَی  یَّتَح  ِۀَبیـصُملا  یَلَع  َرَبَص  ْنَمَف  ِۀَیِـصْعَْملا ، یَلَع  ٌْربَص  َوِۀَـعاَّطلا  یَلَع  ٌْربَص  َو  ِۀَبیـصُْملا  یَلَع  ٌْربَص 
َیِلا ِۀَجَرَّدلا  َنَیب  اَم  ۀَجَرَد ، ِةَِأم  َّتِس  َُهل  ُهّللا  َبَتَک  ِۀَعاَّطلا  یَلَع  َرَبَص  ْنَم  َو  ِضرَالا ، َیِلا  ِءاَمَّسلا  َنَیب  امَک  ِۀَـجَرَّدلا  َیِلا  ِۀَـجَرَّدلا  َنَیب  اَم  ۀَـجَرَد 
َنَیب اَمَک  ِۀَـجَرَّدلا  َیِلا  ِۀَـجَرَّدلا  َنَیب  اَم  ۀَـجَرَد  ِةَِأم  َعِْست  َُهل  ُهّللا  َبَتَک  ِۀیـصْعَْملا  یَلَع  َرَبَص  ْنَم  َو  ِشْرَْعلا  َیِلا  ِضرَاـْلا  ُموُُخت  َنَیب  اَـمَک  ِۀَـجَرَّدلا 

تبیصم رب  ربص  هک  یـسک  تیـصعم  رب  ربص  تعاط و  رب  ربص  تبیـصم ، رب  ربص  تسا : هنوگ  هس  رب  ربص  ِشْرَْعلا ; یَهَْتنُم  َیِلا  ِضْرَالا  ِموُُخت 
هلصاف دننامه  هجرد  ره  نایم  هلـصاف  هک  دسیون  یم  شیارب  هجرد  دصیـس  دنوادخ  دیامن ، لمحت  لیمج  ربص  ییابیکـش و  اب  ار  نآ  دنک و 
دننامه يرگید  اب  کی  ره  هلـصاف  هک  دسیون  یم  شیارب  هجرد  دصـشش  دنوادخ  دـنک ، تعاطا  رب  ربص  سک  ره  تسا و  نیمز  نامـسآ و 

اب کی  ره  هلـصاف  هک  دسیون  یم  شیارب  هجرد  دصهن  دنوادخ  دنک ، تیـصعم  رب  ربص  سک  ره  و  تسادـخ . شرع  ات  نیمز  ياهتنا  هلـصاف 
رب ربص  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدـح ، نیا  تاریبعت  زا   468 هحفص ( 1 «.) تسادخ شرع  ياهتنم  ات  نیمز  ياهتنم  هلـصاف  دـننامه  يرگید ،

( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  دراد . رارق  مّوس  هلحرم  رد  تبیصم  رب  ربص  مّود و  هلحرم  رد  تعاطا  رب  ربص  تسا و  همه  زا  رتمهم  تیصعم 
لقع و نآ ، مّوس  نکر  نیقی و  نآ  مّود  نکر  ربص ، نآ  لّوا  نکر  هک  هداد  رارق  نوتـس  راهچ  رب  ار  نامیا  هک  نآ  زا  دعب  رگید ، یثیدح  رد 
، دراد هبعش  راهچ  ربص  ِبُّقَرَّتلا ; َو  ِدْهُّزلا  َو  ِقَفَّشلا  َو  ِقْوَّشلا  یَلَع  بَعُش ، َِعبْرَا  یَلَع  اَْهنِم  ُْربَّْصلا  َو  : » دیامرف یم  تسا ، داهج  نآ  مراهچ  نکر 

ياه سوه  تاوهـش و  زا  دـشاب ، هتـشاد  تشهب  قاـیتشا  هک  یـسک  : » دـنیامرف یم  نآ  حرـش  رد  سپـس  و  راـظتنا ». دـهز و  سرت ، قاـیتشا ،
، دشاب هتـشاد  ایند  رب  دهز  هک  یـسک  دنیزگ و  یم  يرود  تامّرحم  زا  دـسرتب ، خزود  شتآ  زا  هک  یـسک  نآ  و  دور ، یم  رانک  هب  شکرس 

تقد یکدـنا  اب  ( 2 «.) دریگ یم  تعرـس  کین  ماجنا  يارب  ، دـشاب کین  ماجنارـس  راظتنا  رد  هک  یـسک  و  درمـش ، یم  زیچاـن  ار  اـه  تبیـصم 
ثیدـح ریظن  نآ . ياه  هخاش  هن  تسا ، تماقتـسا  ربص و  ياه  هزیگنا  حرـش  نایب ، نیا  رد  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما فدـه  هک  دوش  یم  نشور 

. تسا هدش  لقن  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  زا  هک  قوف 

ییابیکش ربص و  ياه  هزیگنا 
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یّصاخ ریثأت  مادک  ره  هک  تسا  ناوارف  دوش ، یم  بئاصم  ربارب  رد  تیصعم و  كرت  تعاط و  تالکـشم  رد  ناسنا  ربص  ثعاب  هک  يروما 
نیمه زین  هحفص 91  دلج 2 ، یفاک ، لوصا  رد  هحفص 77 ـ  دلج 68 ، راونالا ، راحب  یقرواپ 1 - دراد  گرزب  تلیضف  نیا  ندروآ  دیدپ  رد 
نامیا ياه  هیاپ  تیوقت  1 ـ  زا : دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک   469 هحفص ثیدح 31 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 2 تسا . هدش  لقن  ینعم 

يارب وا  تسا و  رتناـبرهم  یـسک  ره  زا  شناگدـنب  هب  تبـسن  تسا و  نیمحاّرلا » محرا   » دـنوادخ هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  ًاـصوصخم  نیقی ، و 
یم شرورپ  ناـسنا  رد  ار  ییابیکـش  حور  تـسا ، هدیـشوپ  شعفاـنم  رارــسا و  هـک  دـنیرفآ  یم  یثداوـح  داـبع ، حـلاصم  نیمأـت  تیاـعر و 

ربـص و رد  ار  ناـسنا  مزع  هنیمز ، نیا  رد  زین  یهلا  ياـه  هدـعو  قدـص  یـصاعم و  ناـکرات  ناـعیطم و  میظع  ياـه  شاداـپ  هـب  هجوـت  . دـهد
، ربص هشیر  ساسا و  ِهّللِاب ; ِنیِقَْیلا  ُنْسُح  ِْربَّصلا  ُلْصَا  :» دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما ور ، نیمه  زا  دـنک . یم  رت  خـسار  ییابیکش ،

ربص دشاب ، رتشیب  راگدرورپ  تمحر  تمکح و  هب  ناسنا  نامیا  ردق  ره  تسا ، یهیدـب  ( 1 «.) تسا دنوادخ  هب  تبـسن  بوخ ، نیقی  نامیا و 
هیلع ) قداص ماما  زا  یثیدح  لیلد ، نمیه  هب  ددرگ . یم  رت  ناسآ  شیارب  ییابیکـش  ربص و  لمحت  رگید ، ریبعت  هب  دش ; دـهاوخ  رتشیب  زین  وا 
يوار دنرتروبص ». ام  زا  ام  نایعیش  یلو  میناروبـص ، ام  اّنِم ; ُرَبْصَا  اُنتَعیِـش  َو  ٌرَّبُص  اَّنِا  :» دومرف دوخ  نارای  زا  یـضعب  هب  هک  هدش  لقن  مالـسلا )

َنوُِربْصَی اُنتَعیش  َو  ُمَْلعَن  اَم  یَلَع  ُِربْصَن  ّانَِال  : » دندومرف خساپ  رد  ماما  دنرتروبص ؟ امـش  زا  امـش  نایعیـش  هنوگچ  موش ! تیادف  دنک ، یم  لاؤس 
زا هک  يروـما  ربارب  رد  اـم  نایعیـش  یلو  مینک ; یم  ربـص  میهاـگآ ) نآ  رارـسا  زا  و   ) میناد یم  هک  يزیچ  رب  اـم  نوـچ  َنوُمَْلعَیـال ; اَـم  یَلَع 
اب ندش  ور  هبور  تسرامم و  اب  رگید ، یقالخا  تلیضف  ره  بسک  دننام  ربص ، هب  یبای  تسد  2 ـ  ( 2 «.) دننک یم  ربص  دنتسین  هاگآ  شرارسا 

ُتابَکَن ِهیَلَع  َْتلاَوت  ْنَم  : » تسا هدـمآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  لـیلد  نیمه  هب  دوش ، یم  لـصاح  نوگاـنوگ  ثداوح 
یم مهارف  شیارب  ار  ربـص  تلیـضف  دوش ، ثداـح  شیارب  ناـمز  دـنیاشوخان  ثداوح  یپ  رد  یپ  هک  یـسک  ِْربَّصلا ; ُۀَلیـضَف  ُْهتَبَـسِْکا  ِناـمَّزلا 
نینچ مه  دناسر ، یم  جوا  هب  ار  عزف  عزج و  دـهد و  یم  رـس  دایرف  هلان و  یتبیـصم ، اب  دروخرب  يادـتبا  رد  ناسنا  رگید ، ریبعت  هب  ( 3 «.) دنک

نیا ثداوح و  نآ  رارکت  یلو  دـنک ، یم  یگتـسخ  راهظا  دوش ، ور  هبور  یلکـشم  اب  راگدرورپ ، تاعاط  زا  یتعاط  ماـجنا  رد  هک  یماـگنه 
هحفص ، 2 دلج یفاک ، لوصا  - 2 . 3084 ثیدح مکحلاررغ ، یقرواپ 1 - دروآ . یم  دوجو  هب  وا  رد  ار  ربص  تلیـضف  جیردت  هب  تالکـشم 

هب ندیـسر  تسا و  تالکـشم  ثداوح و  راد  ایند ، هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  470 3 ـ  هحفص ثیدح 9144 . مکحلاررغ ، - 3 . 25 ثیدح ، 93
ربص مک  دارفا  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  زین  تسین و  ریذپ  ناکما  نوگانوگ  عناوم  زا  روبع  نودب  يونعم ، يدام و  بهاوم  زا  یتبهوم  چـیه 
یم رت  مکحم  تالکشم  لباقم  رد  ییابیکش  ربص و  رب  ار  ناسنا  هدارا  مزع و  دیـسر ، دنهاوخن  ییاج  هب  زگره  تقاط ، مک  هلـصوح و  یب  و 
دیاب لسع ، هعرج  کی  ندیـشون  يارب  دیـشک و  ار  راخ  جنر  دیاب  لگ  هخاش  کی  ندیچ  يارب  دش ، هراشا  قباس  رد  هک  هنوگ  نامه  دزاس .
نیا رد  سک  ره  نیقی  هب  تسا . هتفرگ  رارق  تامیالمان  يال  هبـال  رد  تشهب  تساـه و  هناریو  رد  اـه  جـنگ  درک ، ربص  روبنز  شین  ربارب  رد 

( مالـسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد  ور  نیمه  زا  دنک . یم  ادیپ  ییابیکـش  ربص و  يارب  يرتشیب  یگدامآ  دنک ، تقد  روما 
ربص و نآ  دیلک  تسا ; يدنب  لفق و  دیلک و  یتمعن  ره  يارب  ْلَسَْکلا ; اُهقالغِم  َو  ُْربَّصلا  اَهُحاتفِم  َو  ٌقالْغِم  َو  ٌحاتْفِم  ۀَمِْعن  ِّلُِکل  : » تسا هدمآ 
، تسا نارباص  نتخاس  لکـش  مه  نآ ، شرورپ  لماوع  ربص و  ياـه  هزیگنا  زا  رگید  یکی  4 ـ  ( 1 «.) تسا تلاسک  یلبنت و  نآ ، دـنب  لفق و 

دنچ ره  دیارایب ، یتفـص  هب  ار  دوخ  رهاظ  رد  ناسنا ، هاگ  ره  هک  دـنک  یم  قدـص  یقالخا  لیاضف  مامت  رد  هکلب  اج  نیا  رد  اهنت  هن  رما  نیا 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  ددرگ . یم  ّقلختم  نآ  هب  هدرک و  ذوفن  زین  شنطاب  رد  جـیردت  هب  دـشابن ، نینچ  نطاب  رد 
; ِْربَّصلا َنِم  ُعَسوَا  َو  ٌریَخ  َوُه  ًءاـطَع  ٌدـْبَع  یِطُْعا  اَـم  َو  ُهّللا  ُِهنُْغی  ِنْغَتْـسَی  نَم  َو  ُهّللا ، ُهَّفُعَی  فِفْعَتْـسَی  ْنَم  َو  ُهّللا  ُهُرِّبَُصی  ْرَّبَـصَتَی  ْنَم  : » تسا هدـمآ 

هرهچ هب  هک  یسک  دشخب و  یم  وا  هب  ار  ربص  حور  دنوادخ  دیوگ ،) كرت  ار  عزف  عزج و  و   ) دروآ رد  نارباص  هرهچ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک 
هب دزاس و  یم  زاین  یب  ار  وا  دنوادخ  دیآ ، رد  نازاین  یب  هرهچ  رد  هک  یـسک  دـیارآ و  یم  تّفع  تنیز  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـیآ ، رد  نافیفع 

هزادـنا ره  دراد . ناسنا  يدوجو  تیفرظ  اب  یکیدزن  هطبار  ربص  5 ـ  ( 2 «.) تسا هدشن  اطع  ربص  زا  رت  هدرتسگ  رتهب و  یتبهوم  يا  هدنب  چـیه 
رد تفـص ، كدوک  نالاسگرزب  ناکدوک و  لیلد  نیمه  هب  ددرگ ، یم  نوزفا  وا  ییابیکـش  ربص و  دوش ، رتشیب  ناـسنا  تیـصخش  تیفرظ و 
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وربا هب  مخ  هدومن و  مضه  دوخ  رد  ار  تالکشم  تیصخش ، ابو  تیفرظ  اب  دارفا  هک  یلاح  رد  دننک ; یم  یبات  یب  يا ، هثداح  نیرتمک  ربارب 
ثیدـح 10128. دــلج 2 ، هـمکحلا ، نازیم  - 2 . 322 هحفص ، 20 دلج دـیدحلا ، یبا  نـبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  یقرواـپ 1 - دـنروآ . یمن 

سونایقا دوش و  یمن  مطالتم  یناسآ  هب  میظع ، سونایقا  کی  یلو  دوش ; یم  مطالتم  یمیـسن  كدـنا  اب  کچوک  رختـسا  کـی   471 هحفص
، ناـگرزب تـالاح  هعلاـطم  تسا . رتـمک  نآ  شرتـسگ  رطاـخ  هب  شجاوـما  ناـجیه  هک  دـنناوخ  یم  مارآ  سوناـیقا  تـهج  نـیا  زا  ار  ریبـک 
، دـشاب رثؤم  ياه  هزیگنا  زا  دـناوت  یم  دنتـشگ ، لیان  یناحور  یلاع  تاماقم  هب  ییابیکـش  ربص و  رثا  رب  هک  یهلا  يایلوا  اـیبنا و  ًاـصوصخم 
رد هک  یمیظع  تالکشم  یگدنز و  تخـس  ثداوح  ربارب  رد  ییابیکـش  ربص و  هلئـسم  دنا . هوسا  وگلا و  زیچ  همه  رد  اهنآ  هک  هنوگ  نامه 

ابیکـشان دارفا  تسا . رثؤم  هداعلا  قوف  زین  مسج  تمالـس  تشادهب و  رظن  زا  هکلب  درادن ، یقالخا  دـعب  اهنت  دراد ، دوجو  ناسنا  يزوریپ  هار 
رمع زا  نایابیکـش  هک  یلاح  رد  تسا ; یبصع  یبلق و  ياـه  يراـمیب  اـهنآ  نیرتمهم  هک  دـنراد  اـه  يراـمیب  عاونا  اـب  مأوت  هاـتوک و  يرمع 
ربارب رد  ییابیکـش  هب  ار  ناسنا  هک   ) بهذم نتـشاد  دندقتعم  ناسانـشناور  لیلد ، نیمه  هب  دـنرادروخرب ; یبسن  تمالـس  اب  مأوت  ینالوط و 

: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  تسا . ناسنا  ناور  مسج و  تمالس  طیارش  زا  یکی  دنک ) یم  بیغرت  تالکـشم 
هدامآ بئاصم  ربارب  رد  يروبص  بلق  دیاب  دشاب ، هتشاد  ینالوط  رمع  دراد  تسود  هک  یسک  ًارُوبَص ; ًاْبلَق  ِِبئاصَْمِلل  َّدُِعْیلَف  َءاقَْبلا  َّبَحَا  نَم  »

(1 «.) دنک

یبات یب  عزج و 

ربارب رد  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، تالکشم  ثداوح و  ربارب  رد  ییابیکشان  يرارق و  یب  تلاح  نآ ، تسا و  ربص »  » لباقم هطقن  عزج » »
نیرتدـب و زا  یکی  عزج  دـشوپب . مشچ  دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  شـشوک  شالت و  زا  ای  دـنک و  یبات  یب  دوش ، سویأـم  دـنز ، وناز  هثداـح 
شزرا و دراد و  یم  زاب  الاو  تاماقم  هب  ندیـسر  زا  دناشک و  یم  یتخبدب  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  تافـص  نیرت  هدـیهوکن 
دلج 75، راونالاراحب ، یقرواپ 1 - دزاس . یم  گنرـش  ار  تایح  دهـش  و  خلت ، شماک  رد  ار  یگدنز  تبرـش  هتـساک ، هعماج  رد  ار  وا  ماقم 

یتقو هک  دـنک  یم  یفرعم  تقاط  مک  صیرح و  يدوجوم  ار  ناـسنا  جراـعم ،»  » هروس رد  دـیجم  نآرق   472 هحفص . 71 ثیدح هحفص 81 ،
اَذِا ًاعُولَه *  َِقلُخ  َناْسنِالا  َّنِا  ، » دوش یم  نارگید  عنام  دزرویم و  لخب  دسر ، وا  هب  یبوخ  هک  یماگنه  دنک و  یم  یبات  یب  دسرب ، وا  هب  يدب 

تافـص اب  ار  ناسنا  هک  یهباشم  تایآ  زا  یـضعب  دـننامه  هیآ ـ  نیا  رد  ناـسنا  زا  روظنم  ( 1 «.) ًاـعونَم ُریَْخلا  ُهَّسَم  اَذِا  َو  ًاـعوزَج *  ُّرَّشلا  ُهَّسَم 
َِّالا  ) هلمج اب  تایآ  نیمه  لیذ  رد  اذل  تسا و  تیصخش  دقاف  وردوخ و  حالطصا  هب  هتفاین و  تیبرت  ياه  ناسنا  هدرک ـ  فیـصوت  یتسیاشان 

تناما و تّفع و  لوصا  ناـمورحم و  هب  کـمک  زاـمن و  هب  هک  ار  یناـمیا  اـب  دارفا  (، 2) نوُِظفاَُحی مِِهتالَص  یَلَع  مُه  َنیذَّلاَو  ... ات ... َنیِّلَـصُْملا
الومعم هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  دیاش  قوف ، تایآ  ریبعت  دـنک . یم  جراخ  عوله »  » ناونع تحت  زا  هدرک و  انثتـسا  دـنراد ، افو  قح  هب  تداهش 

هطبار رگیدـکی  اب  تفـص  ود  نیا  رگید  ریبعت  هب  دنـشاب ; یم  ابیکـشان  نالیخب  هک  هنوگ  ناـمه  دنتـسه ; مه  لـیخب  ابیکـشان  عوزج و  دارفا 
رد يا  هظحالم  لباق  ياه  هتکن  قیمع و  بلاج و  ياه  ثحب  زین  یمالـسا  تایاور  رد  دنا . هدش  عمج  عوله »  » موهفم رد  ور  نیا  زا  دنراد و 

یلع نانمؤمریما  دوش 1 ـ  یم  هراشا  اهنآ  زا  هنومن  دـنچ  هب  لـیذ  رد  تسا ، رت  هدـنزومآ  يرگید  زا  کـی  ره  هک  دوش  یم  هدـید  هنیمز  نیا 
; زیهرپب ییابیکشان  عزج و  زا  َّمَهلا ; ُثِرُوی  َو  َلَمَْعلا  ُفِّعَُضی  َو  َلَمَالا  ُعَطْقَی  ُهَّنِاَف  َعَزَْجلا  َو  َكاَِّیا  :» دنیامرف یم  عزج  تّمذم  رد  مالسلا ) هیلع  )

رگید ياج  رد  راوگرزب  ماما  نامه  2 ـ  ( 3 «.) دروآ یم  راب  هب  هودنا  مغ و  هتخاس و  فیعض  ار  شالت  شـشوک و  عطق و  ار  ناسنا  دیما  اریز 
لیلد ( 4 «.) تسا رت  هدننک  تحاران  ییابیکش  ربص و  زا  یبات  یب  ِْربَّصلا ; َنِم  ُبَْعتَا  ُعَزَْجلَا  : » دنیامرف یم  يرگید  فیطل  هتکن  هب  هراشا  نمض 

، دبوک یم  مه  رد  ار  ناسنا  مسج  حور و  هک  تسا  نیا  شرثا  اهنت  دنک ، یمن  لح  ار  یلکـشم  چیه  یبات  یب  عزج و  اریز  تسا ; نشور  نآ 
راوید هب  ار  شرـس  تسا  نکمم  دـهد ، تسد  زا  ار  يزیزع  ناسنا ، هک  یماگنه  الثم ، دـشاب ; یم  رت  تمحز  رپ  ییابیکـش  زا  لیلد  نیمه  هب 
یمن زاب  ار  هتفر  تسد  زا  زیزع  اه  نیا  زا  کی  چیه  اما  دنک ; یـشکدوخ  ماجنارـس  ای  دـشکب و  دایرف  هرعن و  دـنک ، كاچ  نابیرگ  دـبوکب ،
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دهد یم  دابرب  زین  ار  ناسنا  شاداپ  رجا و  نیا ، رب  هوالع  دبوک ، یم  مهرد  ار  وا  ناج  مسج و  تمالس  نامیا و  ياه  هیاپ  اهنت  هکلب  دنادرگ ،
-4 هحفص 144 . دلج 79 ، راونالاراحب ، - 3 . 34 ات  22 جراعم ، -2 ات 21 .  19 جراعم ، یقرواپ 1 - دیآ . یم  دعب  ثیدـح  رد  نآ  حرـش  هک 

ُِطبُْحی ْنَِکل  َو  َرَدَْقلا  ُعَفْدَـیال  ُعَزَْجلَا  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  473 3 ـ  هحفص . 16 ثیدح هحفـص 131 ، كردم ، نامه 
شاداپ ارچ  هک  نیا  هرابرد  ( 1 «.) درب یم  نیب  زا  ار  ناسنا  شاداپ  رجا و  یلو  دهد ; یمن  رییغت  ار  تاردقم  بئاصم ،) ربارب  رد   ) عزج َرْجَالا ;

هب ضارتعا  عقاو ، رد  تسا . یهلا  تاردـقم  ربارب  رد  میلـست  مدـع  اضر و  مدـع  رب  لیلد  ییابیکـشان  عزج و  تفگ : دـیاب  درب ، یم  نیب  زا  ار 
( مالـسلا هیلع   ) يداه ماما  زا  هک  يرگید  ثیدح  رد  4 ـ  دشاب . لفاغ  نآ  زا  شبحاص  دـنچ  ره  درادرب ; رد  ار  راگدرورپ  تمکح  لدـع و 

یکی روبـص  ناسنا  يارب  تبیـصم  ِناْنِثا ; ِعِزاَْجِلل  َو  ٌةَدِحاَو  ِِرباَّصِلل  ُۀَبیِـصُْملَا  : » دنیامرف یم  يرگید ، بلاج  هتکن  هب  هراشا  نمـض  هدش ، لقن 
یحور یمـسج و  میظع  تالکـشم  دش ـ  هراشا  لبق  رد  هک  نانچ  یبات ـ  یب  عزج و  ( 2 «.) تساتود ابیکـشان  ربص و  یب  ناسنا  يارب  تسا و 

هیلع  ) مظاک ماما  5 ـ  دوش . یم  فعاضم  ابیکـشان  دارفا  تبیـصم  نیا  ربانب  دـهد ، یم  دابرب  ار  ناسنا  شاداپ  رجا و  هوالع  هب  دراد ، لابند  هب 
ِءالَْبلا َْدنِع  مُکَعَزْجَا  َّنِا  ِتاوَهَّشِلل  ًيوْأَم  مَُکبُوُلق  اُولَعَْجتال  َو  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) حیسم ترـضح  يایاصو  زا  یکی  نایب  رد  مالـسلا )

، الب رد  هک  سک  نآ  دیهدن ، رارق  تاوهـش  هاگهانپ  ار  دوخ  ياه  لد  اَینُّدلا ; ِیف  مُکُدَـهْزََال  ِءالَْبلا  یَلَع  ْمُکَرَبْصَا  َّنِا  َو  اَینُّدـِلل  ًاّبُح  مُکُّدَـشََال 
یقرواپ ( 3 «.) تسا رتانتعا  یب  ایند ، هب  تبسن  تسا ، رتابیکش  الب ، رد  هک  سک  نآ  تسا و  رتشیب  ایند  هب  شا  هقالع  دنک ، یم  یبات  یب  رتشیب 

تیاور نیا  زا   474 هحفص هحفص 106 . دلج 1 ، راونالاراحب ، - 3 هحفص 144 . دلج 79 ، راونالاراحب ، - 2 ثیدح 1876 . مکحلا ، ررغ  - 1
هقالع زا  دیاب  عزج ، تّدش  زا  نتساک  يارب  تسایند و  ّبح  صرح و  یبات ، یب  عزج و  مهم  ياه  همـشچرس  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
یکی تدایع  ماگنه  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  تسا : هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  6 ـ  تساک . ایند  هب 

توملا کلم  تسا . نامیا  اـب  هک  نک  ارادـم  وا  اـب  گرم ! هتـشرف  يا  : » دـندومرف دـنارذگ ، یم  ار  شرمع  تاـعاس  نیرخآ  هک  شناراـی  زا 
نادنزرف حور  نم  هک  یماگنه  دمحم ! يا  نادب  منک . یم  ارادـم  نانمؤم  همه  هب  تبـسن  نم  هک  دـمحم ! يا  وت  رب  داب  تراشب  درک : ضرع 

نم دینک ؟ یم  یبات  یب  هنوگ  نیا  ارچ  میوگ : یم  متـسیا و  یم  هناخ  زا  يا  هشوگ  رد  دـننک . یم  یبات  یب  نانآ  هداوناخ  مریگ ، یم  ار  مدآ 
اوُعَزَْجت ْنِا  َو  اوُرَجُوت ، اوُِربْصَت  َو  ُهُوبِـسَتَْحت  ْنِا  ;  » مرادـن یهانگ  تسا ، یهلا  تیرومأم  کی  نیا  متفرگن و  ار  وا  حور  شرمع  ناـیاپ  زا  لـبق 

یم هانگ  دـینک  یبات  یب  عزج و  رگا  دوش و  یم  هداد  شاداـپ  امـش  هب  دـینک  ربص  دیـشاب و  ادـخ  ياـضر  هب  یـضار  رگا  اوُرَزُوت ; َو  اوُِمثْأـَت 
یـسک ُعَزَْجلا ; ُهَکَلْهَا  ُْربَّصلا  ِهِْجُنی  َمل  ْنَم  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ینعم  رپ  هاتوک و  ثیدح  7 ـ  ( 1 «.) دینک

ـ  8 دشاب .) ترخآ  ایند و  تکاله  هب  هراشا  دـناوت  یم  تکاله  نیا  () 2 .«) درک دـهاوخ  كاله  ار  وا  یبات  یب  دـهدن ، تاجن  ار  وا  ربص  هک 
هدـمآ ثیدـح  نیا  رد  میهد . یم  نایاپ  ٌکْسِم ـ » ُهُماَتِخ   » ناونع هب  هلآو ـ ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  يرگید  ثیدـح  اـب  ار  ثحب  نیا 

همان نتشون  روتسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ترـضح دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شدنزرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ باحـصا  زا  یکی  هک  تسا 
رجا یبات ، یب  عزج و  اب  ادابم  دهد ...! ییابیکـش  ربص و  وت  هب  دنک و  نوزفا  ار  وت  رجا  لاعتم ، دـنوادخ  :» دـنداد وا  هب  ار  نومـضم  نیا  هب  يا 

ار تتبیـصم  باوث و  هک  یماگنه  يدرگ ، نامیـشپ  تبیـصم ، رب  ربص  باوث  نداد  تسد  زا  رطاـخ  هب  تماـیق  يادرف  يربب و  نیب  زا  ار  دوخ 
، هودنا مغ و  دـنادرگ ، یمن  زاب  ار  هتفر  تسد  زا  زیزع  یبات ، یب  عزج و  نادـب ! تسا و  هدوب  رت  هاتوک  نآ  زا  تبیـصم  هک  یمهف  یم  ینیبب ،

موحرم ( 3 «.) درب یم  نایم  زا  ار  تفّسأت  هدش ، لزان  وت  رب  دنزرف  نداد  تسد  زا  ربارب  رد  شاداپ ، زا  هچنآ  دهد و  یمن  رییغت  ار  یهلا  ياضق 
یم لقن  تسا ، راتشون  نیا  بسانم  رایسب  هک  عزج » ربص و   » هلئسم و  رهمج » رذوب   » هرابرد یبلاج  ناتـساد  راحبلا » ۀنیفـس   » رد یمق  ثّدحم 

ینادنز یکیرات  قاتا  رد  ار  وا  داد  روتـسد  دش . نیگمـشخ  رهمجرذوب »  » هب تبـسن  ناوریـشونا  هک  تسا  هدمآ  خیراوت  زا  یـضعب  رد  دـنک :
لاحشوخ و وا  هک  یلاح  رد  ناوریشونا ، هداتسرف  دوش . ایوج  وا  لاح  عضو  زا  ات  هداتسرف  ار  یسک  ناوریـشونا  تشذگ ، زور  نیدنچ  دننک .
دـلج 6، راونالاراحب ، یقرواـپ 1 - یـشاب ؟ یم  لاـبلا  غراـف  يا ، هقیـضم  رد  تخـس  هک  تلاـح  نیا  رد  هنوگچ  دیـسرپ : وا  زا  دوـب ، نئمطم 

رهمجرذوب  475 هحفص ثیدح 10118 . هحفص 1563 ، دـلج 2 ، همکحلا ، نازیم  - 3 هحفص 96 . دـلج 68 ، راونالاراحب ، - 2 . 169 هحفص
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رب ارم  دینیب ، یم  هک  هنوگ  نامه  نوجعم  نیا  منک و  یم  هدافتسا  تسا ، هدش  بیکرت  هدام  شش  زا  هک  ینوجعم  زا  هزور ) همه   ) نم تفگ :
رد رهم  جرذوب  میرب ؟ هانپ  نآ  هب  تالکـشم  رد  ات  ینک  یفرعم  ام  هب  ار  نوجعم  نیا  تسا  نکمم  دیـسرپ : هداتـسرف  تسا . هدروآ  لاـح  رس 
رد یبات  یب  دـهد و  یم  خر  هاوخان  هاوخ و  تسا ، ردـقم  هچنآ  مّود ; هدام  تسادـخ .» رب  لّکوت  ِهّللاـِب ; ُۀَـقِّثلَا   » نآ لّوا  هداـم  تفگ : باوج 
یم ناسنا  کمک  هب  یهلا  ياه  نومزآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  ییابیکـش  ربص و  مّوس ; هدام  درک . دـهاوخن  لح  ار  یلکـشم  نآ ، ربارب 

بئاصم مراد ، نم  هک  یلکـشم  زا  مجنپ ; هدام  میامنن . كاله  ار  دوخ  عزج  اب  نیا  رباـنب  منک ؟ هچ  منکن ، ربص  رگا  مراـهچ ; هداـم  دـباتش .
هب نخـس  نیا  تسا . جرف  نوتـس  هب  نوتـس  زا  مشـش ; هدام  مدـشن ! راتفرگ  اه  نآ  رد  هک  رکـش  ار  ادـخ  سپ  دراد ; دوجو  زین  يرت  لکـشم 

(1 .) تشاد یمارگ  دازآ و  ار  وا  دیسر ، ناوریشونا 

ییابیکشان عزج و  نامرد 

ۀنیفس یقرواپ 1 - مینک : یم  هراشا  اهنآ  هب  لیذ  رد  ام  هک  دراد  نامرد  ياه  هار  رگید ، ياه  يرامیب  زا  يرایـسب  دننام  ینورد ، يرامیب  نیا 
زا ار  یقالخا  يرامیب  نیا  یناحور ، بیبط  کی  هک  یماگنه  نامرد  هار  نیرتهب  زیوجت  درد و  صیخـشت  - 1 476 هحفص ربص . هژاو  راحبلا ،
اب تنوشخ  یقلخ و  جـک  اب  ندیـشک ، دایرف  هلان و  ندـیزگ ، نادـند  هب  تشگنا  ندز ، تروص  رـس و  رب  دـننام   ) شیاه هناشن  راـثآ و  قیرط 
هب تسد  نامرد  يارب  داد ، صیخـشت  ندوشگ ) هوکـش  هب  نابز  لقادح  ندومن و  يراتفردـب  دوخ  دـنزرفو  نز  اب  ندرک ، تبحـص  نارگید 

یبات و یب  عزج و  ياهدمایپ  يروآدای  یبات  یب  عزج و  موش  ياهدـمایپ  يروآدای  2 ـ دنک ! یم  مادـقا  فلتخم  ياه  هار  زا  دوش و  یم  راک 
رد دوشن و  رازیب  تلاح ، نیا  زا  دـنادب و  ار  راثآ  نیا  یـسک  رتمک  دـیاش  دراد . یحور  يراـمیب  نیا  ناـمرد  رد  یمهم  شقن  نآ  ءوس  راـثآ 
داب رب  هتـشذگ ،) تایاور  قبط   ) ادخ هاگـشیپ  رد  ار  وا  شاداپ  رجا و  اه ، ییابیکـشان  دنادب ، ناسنا  هک  یماگنه  يرآ ! دیاینرب . شعفر  ددص 

هب ار  وا  ناج  مسج و  تمالس  هدومن و  بلـس  ار  وا  شمارآ  دبوک و  یم  مهرد  ار  ناسنا  ناور  دنک ، لح  ار  یلکـشم  هک  نآ  یب  دهد ; یم 
، بئاصم تالکـشم و  زورب  ماگنه  هب  رگا  اریز  ددـنب ; یم  ناسنا  يور  رب  ار  لکـشم  لح  ياـهرد  هک  نیا  رتدـب  همه  زا  دزادـنا ; یم  رطخ 

شهاک لقاّدح ، ای  لکـشم و  ندوشگ  يارب  یلح  هار  بلغا  دـشاب ، طلـسم  شیوخ  باصعا  هب  دـنک و  ظفح  ار  شیوخ  يدرـسنوخ  ناسنا 
هک ار  ییاهرد  یتح  رکف ، زکرمت  مدـع  باصعا و  رب  طلـست  مدـع  یباـت و  یب  بارطـضا و  رثا  رب  ابیکـشان  ناـسنا  یلو  دـبای ; یم  بئاـصم 

راوید رد و  نیا  هب  ار  دوخ  بترم  دـنوش ، راتفرگ  ینلاس  قاتا و  رد  هک  یناگدـنرپ  دـننام  تسرد  دـنیب ; یمن  تسا ، زاب  شیور  هب  اراکـشآ 
یتح ناش ، یبات  یب  بارطـضا و  رطاخ  هب  دـنوش ، دازآ  اهنآ  ات  دـیاشگ  یم  ار  اـه  هرجنپ  هناـخ ، بحاـص  هک  یماـگنه  یتح  دـنبوک و  یم 

هار یناسآ  هب  دنزادنا ، دوخ  فارطا  هب  یهاگن  دـننک و  هشیپ  ییابیکـش  دـنریگ و  مارآ  يا  هظحل  رگا  هک  دـننیب  یمن  زین  ار  زاب  ياه  هچیرد 
رد نایابیکـش  فص  رد  ار  ناسنا  جیردت  هب  دراد و  تلاح  نیا  رییغت  رد  یمهم  ریثأت  قیاقح ، نیا  هب  تقد  درک . دنهاوخ  ادیپ  ار  دوخ  تاجن 

هرابرد هک  یتایاور  تایآ و  هعلاطم  تسا  هدش  دراو  نارباص  شاداپ  رجا و  نوماریپ  هک  یتایاور  تایآ و  هعلاطم  477 3 ـ  هحفص دروآ . یم 
هب ار  تراشب  نیرتگرزب  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  هلمج  زا  دراد ، ناـسنا  رد  ربص  هیحور  تیوقت  رد  یمهم  شقن  تسا ، هدـش  دراو  نارباـص  رجا 
یم زاب  وا  يوس  هب  مییادـخ و  زا  ام  دـنیوگ : یم  دـسرب ، اـهنآ  هب  یتبیـصم  یتقو  هک  اـه  ناـمه  ار  نارباـص  هد  تراـشب  :» دـهد یم  نارباـص 
ِهَیِلا اَّنِا  َو  ِهِّلل  ّانِا  اُولاَق  ٌۀَبیـصُم  مُْهَتباَـصَا  اَذِا  َنیذَّلا  َنیِرباَّصلا  ِرَِّشب  َو  ; ... دـنناگتفای تیادـه  اـهنآ  تساـهنآ و  رب  ادـخ  دورد  تمحر و  میدرگ ،

ياراد اـنعم و  رپ  ریبعت  َنودَـتهُملا » ُمُه  َکـِئلُوا   » ریبعت ( 1 «.) َنوُدَـتْهُْملا ُمُه  َکـَِئلُوا  َو  ُۀَـمْحَر  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَـص  مِهیَلَع  َکـَِئلُوا  َنوُعِجاَر 
لح هار  نارباص ، هک  نیا  نآ  دـشاب و  دـش ، رکذ  الاب  رد  هک  ناـمه  نآ  ياهریـسفت  زا  یکی  تسا  نکمم  هک  تسا  ینوگاـنوگ  ياهریـسفت 

فعـض  » یبات یب  یلـصا  لـماوع  زا  یکی  نوچ  دوش . یم  هدوشگ  ناـنآ  يور  هب  اـهرد  و  دـننک ، یم  ادـیپ  نارگید  زا  رتدوز  ار  تالکـشم 
هعلاطم 4 ـ  تسا . رت  قفوم  يربص  یب  ییابیکـشان و  راثآ  ندودز  رد  دشوکب ، دوخ  تایحور  تیوقت  رد  ناسنا  ردـق  ره  سپ  تسا ; سفن »

لباقم رد  نانآ  ییابیکـش  ربص و  ایلوا و  اـیبنا و  تـالاح  هعلاـطم  یباـت ، یب  ناـمرد  ياـه  هار  زا  رگید  یکی  ناـگرزب  اـیلوا و  اـیبنا و  لاوحا 
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ربارب رد  دیابن  هک  دهد  یم  ماهلا  ناسنا  هب  لئاسم  نیا  يروآدای  تسا . ینوریب  ینورد و  نانمـشد  نوگانوگ و  ياه  جـنر  درد و  بئاصم و 
زا هچ  نیقلت ، هک  درک  شومارف  دـیابن  زین  ار  هتکن  نیا  اه  یتخـس  لـمحت  رد  سفن  هب  داـمتعا  نیقلت و  5 ـ  دومن . یبات  یب  تالکـشم  مجح 
زور ره  نایابیکشان  رگا  تسا . یناسفن  تشز  تافص  ءوس و  قالخا  نتخاس  فرطرب  رد  يرثؤم  لماع  نارگید ، فرط  زا  هچ  دوخ و  يوس 

، هرقب یقرواپ 1- دوش . یم  رهاظ  نانآ  رد  ییابیکش  راثآ  کش  یب  دننکن ، یهاتوک  نیقلت  رد  زین  نایفارطا  دننک و  ییابیکـش  نیقلت  دوخ  هب 
َو ًاحالَـص  اَذَـه  یمْوَی  َلَّوَا  ْلَعْجا  َّمُهَّللَا  : » میهد یم  نایاپ  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  زا  ییاـعد  اـب  ار  ثحب  نیا   478 هحفص ات 157 .  155
تداعـس و حـلاص و  ارم  زور  زاغآ  اراگدرورپ ! ٌعَجَو ; ُهُرِخآ  َو  ٌعَزَج  ُهَطَـسوَا  َو  ُعَزَف  ُُهلَّوَا  موَی  ْنِم  َِکب  ُذوُعَا  ًاـحاَجن  ُهَرِخآ  َو  ًاـحالَف  ُهَطَـسوَا 

شنایاپ دایرف و  هلان و  نآ  طسو  یبات و  یب  شزاغآ  هک  يزور  زا  مرب  یم  وت  هب  هانپ  هد . رارق  يزوریپ  ار  شنایاپ  يراگتـسر و  ار  نآ  طسو 
، دهاک یمن  ناسنا  درد  زا  اهنت  هن  دناشک و  یم  جنر  درد و  هب  ار  ناسنا  عزف  عزج و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  دـشاب .» جـنر  درد و 

. دهد یم  شیازفا  ار  شدرد  هکلب 

لوقعم تاساسحا  عزج و  قرف 

دیابن اما  دوش ; یم  يراج  شیاهکـشا  هتـشگ و  تحاران  دهد ، تسد  زا  ار  يزیزع  هاگ  ره  تسا . تاساسحا  فطاوع و  نوناک  ناسنا  بلق 
ناشن لمعلا  سکع  راوگان  ثداوح  ربارب  رد  ناسنا  بلق  اریز  درک ; هابتـشا  يربص  یب  یبات و  یب  عزج و  اب  ار  ّرثأت  راـهظا  هنوگ  نیا  زگره 

نداد تسد  زا  يارب  يراوگوس  هیرگ و  نیا  ربانب  ددرگ . ّرثأتم  بلق  تاریثأت  زا  تسا  نکمم  تسا ، بلق  هچیرد  هک  زین  ناسنا  مشچ  هداد و 
نابز رب  دـشاب ، تیاکـش  يرکـشان و  زا  یکاح  هک  ینخـس  تبیـصم ، رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  مهم  تسا . یناسنا  یعیبط و  رما  کی  نازیزع 

ربمایپ هطبار  نیا  رد  . دردـن نابیرگ  هدومنن و  ینزدوخ  دـیوگن ; تسا ، راگدرورپ  عیطم  هدـنب  کـی  نأـش  زا  رود  هک  ییاـه  فرح  دـنارن و 
تروص هب  همطل  هک  یسک  ِۀَّیلِهاَجلا ; َيَوْعَِدب  اعَد  َو  َبُویُجلا  َّقَش  َو  َدوُدُخلا  َبَرَـض  ْنَم  اَّنِم  َسَیل  : » دنیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
تلاـح رد  ( 1 «.) تسین اـم  زا  دـنار ، ناـبز  رب  تیلهاـج  مدرم  دـننامه  ینانخـس  تبیـصم ) ماـگنه  هـب   ) اـی دـنک ، كاـچ  ناـبیرگ  اـی  دـنز و 

دوردـب هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  ترـضح  دـنزرف  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
لوسر يا  دندرک : ضرع  دـش ، يراج  شا  هنیـس  رب  کشا  بالیـس  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، هیرگ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تفگ ، تایح 

نیا ; ُمَحُْری ْمَحرَی ال  َمل  نَم  َو  ٌۀَـمْحَر  ِهِذَـه  ّنِا  َو  ًءاُکب  اَذَـه  َسَیل  : » دومرف ینک ؟ یم  هیرگ  تدوخ  اما  يدرک ، یهن  هیرگ  زا  ار  اـم  وت  ادـخ !
قح تمحر  لومشم  و  « ) دش دهاوخن  محر  وا  هب  دشاب ، هتشادن  هفطاع  محر و  هک  یسک  تسا و  ّتبحم  راهظا  تمحر و  نیا  تسین ، هیرگ 

باــتک رد  يرت  حورــشم  تروـص  هـب  عوـضوم  نـیمه   479 هحفـص هحفــص 93 . دــلج 85 ، راونـالاراحب ، یقرواــپ 1 - ( 1 (.) ددرگ یمن 
، درک یم  يرپس  ار  دوخ  رمع  تاظحل  نیرخآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دنزرف  میهاربا ، هک  یماگنه  تسا : هدش  لقن  نینچ  راونالاراحب » »

نیا مهد ، ماجنا  وت  يارب  يراک  یهلا  تاریدقت  ربارب  رد  مناوت  یمن  مدنزرف ! تفگ : داهن و  دوخ  ناماد  رد  ار  وا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ
، ینک یم  هیرگ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دوب و  رـضاح  فوع » نب  نمحرلادـبع  ، » دـش ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  تفگ و  ار  نخس 
هناقمحا و يادص  ود  زا  هنالهاج ، يرگ  هحون  زا  ار  امش  نم  دندومرف : ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ترـضح دیا ؟ هدرکن  یهن  هیرگ  زا  ار  ام  رگم 
، رگید تساـه ;و  تمعن  دورف  هک  یماـگنه  یناطیـش ، ياـه  گـنهآ  بعل و  وـهل و  اـب  هتخیمآ  داـیرف  داد و  تـسخن ، مدرک ، یهن  هنارجاـف 
هفطاع و يدـید ، نم  زا  ار  هچنآ  یلو  تسا ; یناطیـش  ياه  همغن  نابیرگ و  ندرک  كاچ  تروص ، ندیـشارخ  تبیـصم ، ماگنه  ياـهدایرف 

َِکب اَّنِا  َو  : » دـندرک باـطخ  نینچ  شدـنزرف  هب  سپـس  ... دـش دـهاوخن  محر  دـشاب ، هتـشادن  محر  هفطاـع و  هک  یـسک  ره  تسا و  تمحر 
کـشا بلق  دیرگ و  یم  مشچ  میتسه ، نیگمغ  وت  رطاخ  هب  ام  َّلَجَوَّزَع ; َّبَّرلا  ُطِخُْـسی  اَم  ُلوقَنال  َو  ُْبلَْقلا  ُعَمْدَی  َو  ُنیَْعلا  َیِْکبَت  ُنُونوُزْحََمل 

داـیرف دوش ، دوخ  یب  دوخ  زا  ناـسنا  تسا  نکمم  یهاـگ  ( 2 «.) میوـگ یمن  دروآ ، مشخ  هب  ار  لاـعتم  دـنوادخ  هـک  يزیچ  یلو  دزیر ; یم 
داجیا يارب  نآ  لومعم  لوقعم و  ّدـحرد  رگا  هک  دـنز  شیوخ  رب  همطل  هدومن و  یبات  یب  راهظا  هک  نیا  اـی  دـنک  كاـچ  ناـبیرگ  دـشکب و 
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یضعب تالاح  رد  هک  ار  ییانثتسا  دراوم  باسح  سپ  دسر ; یم  رظن  هب  يرورض  دشاب ، نانمشد  ربارب  رد  فطاوع  جیسب  یمومع و  ناجیه 
ُۀَحایِّنلَا :» میرب یم  نایاپ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخـس  نیا  درک . ادج  دیاب  دوش ، یم  هدید  ناگرزب  زا 

.90 هحفص دلج 79 ، راونالاراحب ، - 2 هحفص 388 . یسوط ، یلاما  یقرواپ 1 - ( 1 «.) تسا تیلهاج  لامعا  زا  يرگ  هحون  ِۀَّیَلِهاَجلا ; ُلَـمَع 
هراشا هکلب  تسین ، یعمج  هتسد  ای  يدرف  يرادازع  نتسیرگ و  تبیصم و  رکذ  ای  يرادازع و  اج ، نیا  رد  يرگ  هحون  زا  روظنم   480 هحفص

یم توعد  ار  يا  هفرح  رگ  هحون  نانز  تفر ، یم  اـیند  زا  يزیزع  رگا  هک  هدوب  جـیار  برع  ناـیم  تیلهاـج ، ناـمز  رد  هک  دراد  يراـک  هب 
دندرک و یم  رکذ  هتفر ، تسد  زا  صخـش  هرابرد  ینعم  یب  ياه  هغلابم  غورد و  فاصوا  یعونـصم ، دایرف  هلان و  داد و  اب  زین  اهنآ  دندرک .

دلج نایاپ  دندرک . یم  مرگ  ار  وا  يازع  ياضف  راجنهان ، لامعا  نیا  اب  و  دـندز ، یم  تروص  رـس و  رب  هدرک و  هراپ  ار  دوخ  ياه  سابل  هاگ 
، میا هتفاـین  نطاـب  يافـص  قـالخا و  نسح  سفن و  بیذـهت  رد  ار  تئاـیلوا  هار  ندومیپ  قیفوت  اـم  رگا  یناد ، یم  بوخ  وـت  ادـنوادخ ! مّود 

هارمه امن و  قحلم  ْمِْهیَلَع » ُهللا  َمَْعنَا  ْنَم   » هورگ هب  امرف و  يرای  ار  ام  هار  نیا  رد  راد و  ّقفوم  راک  نیا  رب  ار  ام  میتسه ، نآ  قشاـع  ناـهاوخ و 
هحفص 103. دلج 79 ، راونالا ، راحب  یقرواپ 1 - نیملاعلا . َّبر  ای  نیمآ  نک ! ًاقِیفر » َکَئلوأ  َنُسَح  و   » مدمه و 

دلج 3

یبلط هاج  .1

هراشا

بلاط یعمج  یلو  دنلامک ، ناهاوخ  یهورگ  لامج ، هب  رگید  یضعب  دنزرو ، یم  قشع  لام  هب  یضعب  تسا ، دنم  هقالع  يزیچ  هب  سک  ره 
هتـشاد دـمآ  تفر و  اهنآ  هناخ  هب  و  دـنراذگب ، مارتحا  اهنآ  هب  همه  مدرم  دـنراد  تسود  دـنمان ، یم  بلط  هاج  ار  ریخا  هورگ  نیا  دـنماقم و 

ره دنزن ، فرح  اهنآ  فرح  يور  یسک  دشاب و  اهنآ  نخس  نخس ، نیرخآ  دنشاب ، رترب  ندرگ  رس و  کی  نارگید  زا  حالطصا  هب  و  دنشاب ،
. دنمان یم  ماقم  هزاوآ و  مسا و  بلاط  بلط و  هاج  ار  دارفا  هنوگ  نیا  دنـشاب . هتـشادن  ار  روما  نیا  يارب  مزال  تیارد  تیافک و  لقع و  دنچ 

مامت دوش ، یمن  ادـج  ناسنا  زا  رمع  رخآ  ات  هاگ  و  تسا ، رتمک  ناوجون  ناوج و  رد  و  دوش ، یم  ادـیپ  لاسگرزب  دارفا  رد  ًابلاغ  تفـص  نیا 
هدرتسگ رت و  يوق  نس  شیازفا  اب  هکلب  تسا ، یقاب  دوخ  توق  هب  شبلق  قامعا  رد  نانچمه  یبلط  هاـج  یلو  دور ; یم  لـیلحت  وا  ياـهورین 

ار وا  دنک و  یم  رود  ادخ  قلخ  ادـخ و  زا  ار  ناسنا  تسا ، یعامتجا  يدرف و  دـسافم  زا  يرایـسب  همـشچرس  هلیذر  تفـص  نیا  دوش . یم  رت 
دننام کین  تافـص  اب  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  هک  نیا  رتدـب  همه  زا  و  دتـسرف ، یم  یکاـنرطخ  ناـهانگ  لاـبند  هب  شدـصقم  هب  لوصو  يارب 

رد دوش . یم  هابتـشا  اه  نیا  لاثما  هعماج و  رد  حـلاص  تیریدـم  موزل  یعامتجا و  هفیظو  ماجنا  رب  میمـصت  تیلوؤسم و  ساسحا   14 هحفص
یم جراخ  نیتسار  نانمؤم  بلق  زا  ایند  تبحم  زا  هک  يزیچ  نیرخآ  هاْجلا ; ُّبُح  َنیقیِّدِّصلا  ِبُوُلق  ْنِم  ُجُرْخَی  ام  ُرِخآ  : » تسا هدمآ  ثیدـح 

تـسا يروآدای  هب  مزال  تسا . كانرطخ  یقالخا  هلیذر  نیا  دـح  هچ  ات  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا  تسا .» یبلط  هاج  دوش ،
هب هراشا  نیا  اب  دوش ، یم  هابتشا  تهج  نیمه  هب  هاگ  هک  دراد  يدنـسپدوخ  بجُع و  ربکت و  يراکایر و  اب  یکیدزن  دنویپ  تفـص ، نیا  هک 

يارجام رد  1 ـ میهد : یم  رارق  یـسررب  دروم  دـیجم ، نآرق  رد  ار  نآ  بقاوع  یبلط و  هاج  زا  ییاـه  هرهچ  و  میدرگ ، یم  زاـب  نآرق  تاـیآ 
هورگ یهارمگ  شدوخ و  یهارمگ  ببس  وا  یبلط  هاج  هلأسم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا  هدمآ  ات 98  هیآ 85  زا  هط  هروس  رد  هک  يرماس 
ْمَُهل َجَرْخَاَف  ... ُّيِِرماّسلا ُمُهَّلَـضَا  َو  َكِدـَْعب  ْنِم  َکَمْوَق  اّنَتَف  دَـق  ّانِاَف  َلاق  . » دـش اـهنآ  زا  یمیظع  عمج  نتفر  داـب  رب  و  لیئارـسا ، ینب  زا  يریثک 

ْنِم ًۀَْضبَق  ُتْضَبَقَف  ِِهب  اوُرُْصبَی  َْمل  اِمب  ُتْرَُصب  َلاق  ُّيِِرماس ـ  ای  َُکبْطَخ  امَف  َلاق  َیِسَنَف ... یَـسُوم  ُهِلا  َو  ْمُکُهِلا  اذه  اُولاقَف  ٌراوُخ  َُهل  ًادَسَج  الْجِع 
ُْمْتنَا َو  ُۀَقِعاّصلا  ُمُْکتَذَخَاَف  ًةَرْهَج  َهّللا  يََرن  یّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  یَـسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِا  َو  2 ـ (. 1 «) یِسْفَن ِیل  َْتلَّوَس  َِکلذَک  َو  اُهتْذَبَنَف  ِلوُسَّرلا  َِرثَا 

. ًارِیبَک ًاُّوتُع  اْوَتَع  َو  ْمِهِـسُْفنَا  یف  اوُرَبْکَتْـسا  دََـقل  انَّبَر  يََرن  َْوا  ُۀَِـکئالَْملا  اْنیَلَع  َلِْزنُا  الَْول  اـنَئاِقل  َنْوُجْرَی  ـال  َْنیِذَّلا  َلاـق  َو  ( 55 هرقب ـ  . ) َنوُرُْظنَت
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ِهِذه َو  َرْـصِم  ُْکُلم  ِیل  َْسَیلَا  ِمُوق  ای  َلاق  ِهِمْوَق  ِیف  ُنْوَعِْرف  يَدان  َو  15 3 ـ هحفص تایآ 85 و 88 و 95 و 96 . هط ، یقرواپ 1 . ( 21 ناقرف ـ  )
ْملِع یَلَع  ُُهتِیتُوا  امَّنِا  َلاق  4 ـ 51 و 52 ) فرخز ـ   ) ٌْنِیُبی ُداکَی  َو ال  ٌْنیِهَم  َوُه  يِذَّلا  اَذه  ْنِم  ٌْریَخ  انَا  ْمَا  َنوُرِْصُبت ـ  الَفَا  ِیتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ُراْهنالا 

78 و صـصق ـ  . ) میِظَع ٍّظَح  وَُذل  ُهَّنِا  َنوُراق  َِیتُوا  ام  َْلثِم  اَنل  َْتَیل  ای  اْینُّدلا  َةایَْحلا  َنوُدـْیُِری  َنیذَّلا  َلاق  ِِهتَْنیِز ـ  ِیف  ِهِمْوَق  یَلَع  َجَرَخَف  يِدـْنِع ...
َْنل َو  ِءامَّسلا  ِیف  یَقَْرت  َْوا  فُرْخُز  ْنِم  ٌْتَیب  َکـَل  َنوُکَی  َْوا  6 ـ ( 29 ارعش ـ  . ) َْنِینوُجْـسَْملا َنِم  َکَّنَلَعْجََال  يْریَغ  ًاهِلا  َتْذَخَّتا  ِِنَئل  َلاق  5 ـ ( 79

ُۀَِبقاْعلاَو ًاداسَفال  َو  ِضِرْالا  ِیف  ًاُّولُع  َنوُدـْیُِری  َْنیذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُةرِخْالا  ُراّدـلا  َْکِلت  ( 93 ءارـسا ـ  . ) ُُهئَْرقَن ًاباتِک  اْنیَلَع  ُلِّزَُنت  یّتَح  َکِِّیقُِرل  َنِمُؤن 
(83 صصق ـ  . ) َْنیِقَّتُْمِلل

همجرت

ییادص هک  يا  هلاسوگ  همّسجم  نانآ  يارب  و  تخاس ...! هارمگ  ار  اهنآ  يرماس  میدومزآ و  وت  زا  دعب  ار  وت  موق  ام  یسوم )! يا  : ) دومرف 1 ـ
ینامیپ  ) درک شومارف  وا  و  تسا )! یـسوم  يادخ  امـش و  يادخ  نیا   ) دنتفگ رگیدکی ) هب   ) دروآ و دیدپ  تشاد  هلاسوگ  يادص  نوچمه 

اهنآ هک  مدید  يزیچ  نم  تفگ : يرماس !؟ يا  يدرک  ار  راک  نیا  ارچ  وت  تفگ : درک و ) يرماس  هب  ور  یسوم  !(... ) دوب هتسب  ادخ  اب  هک  ار 
مرظن رد  ار  راک  نیا  نم  سفن  ياوه )  ) نینچ نیا  مدـنکفا و  ار  نآ  سپ  متفرگ  ار  ادـخ ) هداتـسرف  و   ) لوسر راثآ  زا  یتمـسق  نم  دـندیدن ،

اب  ) اراکـشآ ار  ادـخ  هکنیا  رگم  دروآ ، میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  یـسوم ! يا  : » دـیتفگ هک  ار  یماگنه  دـیروآ ) دای  هب  ( ـ 2 داد ! هولج 
ار زیخاتسر  و   ) دنرادن ام  رادید  هب  يدیما  هک  یناسک  و  دیدرک ...! یم  اشامت  هک  یلاح  رد  تفرگ  ار  امش  هقعاص  سپ  مینیبب »! دوخ ) مشچ 

ربکت دوخ  هرابرد  اهنآ  مینیب »!؟ یمن  دوخ  مشچ  اب  ار  نامراگدرورپ  ای  دـنا و  هدـشن  لزان  اـم  رب  ناگتـشرف  ارچ  : » دـنتفگ دـننک ) یم  راـکنا 
نیا و  تسین ، نم  ِنآ  زا  رصم  تموکح  ایآ  نم ! موق  يا  : » تفگ داد و  ادن  دوخ  موق  نایم  رد  نوعرف  3 ـ دندرک ! یگرزب  نایغط  دندیزرو و 

تسا یتسپ  هقبط  هداوناخ و  زا  هک  یسوم )  ) درم نیا  زا  نم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دینیب ـ !؟ یمن  ایآ  دنرادن ؟ نایرج  نم  نامرف  تحت  اهرهن 
تسد هب  تسا  نم  دزن  هک  یشناد  هلیـسو  هب  ار  تورث  نیا  : » تفگ نوراق ) ( ـ 4 16 هحفص مرترب !؟ دیوگب  نخس  حیـصف  دناوت  یمن  زگره  و 
شاک يا  : » دنتفگ دندوب  ایند  یگدـنز  ناهاوخ  هک  اهنآ  دـش ، رهاظ  شموق  ربارب  رد  دوخ  تنیز  مامت  اب  نوراق ) زور  کی  و  ( ـ...! ما هدروآ 
نیمز رد  شیاهجنگ  نوراق و  هک  یماگنه  اما  !« ) دراد یمیظع  هرهب  وا  هک  یتسار  هب  میتشاد ! زین  ام  تسا  هدش  هداد  نوراق  هب  هچنآ  دننامه 

زا ار  وـت  ینیزگرب  نم  زا  ریغ  يدوـبعم  رگا  تفگ : یـسوم ) هب   ) دـش و نیگمـشخ  نوـعرف ) ( ـ 5 دـندش .) نامیـشپ  دوخ  هتفگ  زا  تفر  ورف 
نامسآ هب  ای  یشاب ، هتشاد  الط  زا  راگن  شقن و  رپ  يا  هناخ  ات ) میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  ام  دنتفگ  ناکرـشم  ( ـ 6 داد ! مهاوخ  رارق  ناینادنز 
ترخآ يارـس  نیا  يرآ )، !... ) میناوخب ار  نآ  هک  ینک  لزان  ام  رب  يا  همان  هکنآ  رگم  میروآ  یمن  نامیا  تنتفر  نامـسآ  هب  یّتح  يور  الاب 

. تسا ناراکزیهرپ  يارب  کین  تبقاع  و  دنرادن ، ار  داسف  نیمز و  رد  ییوج  يرترب  هدارا  هک  میهد  یم  رارق  یناسک  يارب  اهنت )  ) ار

يدنب عمج  ریسفت و 

! روفنم نابلط  هاج 

لوا تمسق 

هب تمیق و  ره  هب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  شـشوک  شالت و  ماقم و  هاج و  هب  یطارفا  هقالع  ینعی  یبلط  هاج  دش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
یعامتجا يرهاظ و  رظن  زا  دنک ، یم  دراو  همطل  يونعم  ياه  هبنج  رد  ناسنا  تفرشیپ  هب  اهنت  هن  هک  تسا  یکانرطخ  لیاذر  زا  تروص ، ره 

یم هدید  یئاهتمسق  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  نانمـشد  نیـشیپ و  ماوقا  ءایبنا و  خیرات  لوط  رد  دزاس . یم  يوزنم  روفنم و  ار  وا  زین 
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دیاب نمض  رد  دش . سکعنم  الاب  تایآ  رد  نآ  زا  یـشخب  هک  تسا  یقالخا  هلیذر  نیا  راب  تبکن  هنماد  یگدرتسگ  زا  یکاح  همه  هک  دوش 
کی تسا  نکمم  و  دـنمه ، راوید  هب  راوید  حالطـصا  هب  دراد و  مه  هب  کـیدزن  یمیهاـفم  یقـالخا ، لـیاذر  زا  يرایـسب  هک  تشاد  هجوـت 
هارمه تفص  دنچ  ياه  باتزاب  هاگ  زین  نآرق  تایآ  رد  و  دوش ، یشان  رگیدکی  اب  مأوت  تفص  نیدنچ  زا  یعامتجا  يدرف و  تشز  تکرح 

ره هب   17 هحفـص تسا  لیبق  نیا  زا  یبلط  هاـج  نینچمه  يراـکایر  و  يدنـسپدوخ ، یهاوخدوخ و  رورغ ، ّربکت ، دوش ; یم  سکعنم  مه  اـب 
لیئارـسا ینب  خـیرات  رد  وا  دـنا ، هدینـش  شیب  مک و  همه  ار  شناتـساد  هک  مینک  یم  دروخرب  يرماس »  » يارجام هب  تایآ  نیتسخن  رد  لاـح 

هب مالسلا ) هیلع  ) یـسوم نتفر  زا  دوب  بلط  هاج  رایـسب  يدرم  هک  وا  تسا . هدراذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  یفنم  روفنم و  تشز و  رایـسب  هرهچ 
زا هک  یتالآ  تنیز  زا  و  درک ، هدافتـسا  راگدرورپ  هدـهاشم  ياـضاقت  هب  خـساپ  ندینـش  يارب  لیئارـسا  ینب  نارـس  زا  یهورگ  اـب  روط  هوک 

يادـص داد  یم  رارق  داب  ریـسم  رد  ار  نآ  یتقو  هک  تخاس  ییالط  يا  هلاسوگ  تفرگ و  هرهب  دوب ، هداتفا  لیئارـسا  ینب  تسد  هب  ناـینوعرف 
هدش رهاظ  ناینوعرف  قرغ  يارجام  رد  هک  ار  شبکرم  ای  لیئربج  ياپ  ریز  كاخ  زا  یتمـسق  هک  نیا  ای  تساخ و  یم  رب  نآ  زا  یـصوصخم 

درک و توعد  نآ  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  سپـس  دوب . نآ  تکرب  زا  ادـص  رـس و  نیا  و  تخیر ، ییـالط  هلاـسوگ  نورد  دوب و  هتفرگ  رب  دوـب 
هراشا ینعم  نیا  هب  الاب  تایآ  رد  نآرق  دندرک . شیاین  ار  نآ  و  دنداتفا ، هدجـس  هب  هلاسوگ  نآ  ربارب  رد  يدایز  هورگ  هک  تشذـگن  يزیچ 

ْدَق ّانِِاف  َلاق  « ) درک هارمگ  ار  اهنآ  يرماس  میدرک و  شیامزآ  وت  زا  دعب  ار  وت  موق  ام  تفگ : مالسلا ) هیلع  ) یـسوم هب  ادخ  : » دیوگ یم  هدرک 
اهنآ رب  تشگ و  زاب  دوخ  موق  يوس  هب  باتش  اب  دش و  ینابصع  تخس  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ّيِِرماسلا .) ُمُهَّلـضَا  َو  َكِدَْعب  ْنِم  َکَمْوَق  اَّنَتَف 
نیا یلـصا  لماع  و  دـندرک ، يریـصقت  یب  راـهظا  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم موق  داد ، رارق  تساوخ  زاـب  دروم  ار  نوراـه  شردارب  دز و  داـیرف 
هیهت تشاد  هلاسوگ  يادص  نوچمه  ییادص  هک  هلاسوگ  زا  يا  همّـسجم  اهنآ  يارب   » هک دـندومن  یفرعم  يرماس  ار  یتسرپ  تب  فارحنا و 

شومارف دندوب ) هتـسب  ادخ  اب  هک  ار  ینامیپ   ) تسا و مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم يادخ  امـش و  يادخ  نیا  دنتفگ : و  رگیدکی ) هب   ) دوب و هدرک 
يرماس هب  ار  نخس  يور  مالسلا ) هیلع  ) یسوم اجنیا  رد  َیِسَنَف .) یَـسُوم  ُهِلا  َو  ْمُکُهِلا  اذه  اُولاقَف  ٌراوُخ  َُهل  ًادَسَج  الْجِع  ْمَُهل  َجَرْخَاَف  « ) دندرک

، دـندیدن اهنآ  هک  مدـید  يزیچ  نم  تفگ : يرماس ! يا  يدرک  ار  راک  نیا  ارچ  : » تفگ هدومن و  گرزب  داـسف  نیا  یلـصا  لـماع  ناونع  هب 
مرظن رد  ار  راک  نیا  نم  بلط ) هاج   ) سفن نینچ  نیا  مدنکفا و  هلاسوگ ) نورد   ) ار نآ  سپـس  متفرگ  ار  لیئربج )  ) لوسر راثآ  زا  یتمـسق 

ِیل َْتلَّوَس  َِکلذَـک  َو  اُهتْذَـبَنَف  ِلوُسَّرلا  َِرثَا  ْنِم  ًۀَْـضبَق  ُتْضَبَقَف  ِهب  اوُرُْـصبَی  َمل  اِمب  ُتْرَُـصب  َلاق  ُّيِِرماـس ـ  اـی  َکـُبْطَخ  اـمَف  َلاـق  «: ) داد هولج 
یتازاجم نانچ  دـنوادخ  دـسرب ، یماقم  هاج و  هب  قیرط  نیا  زا  هک  تساوخ  یم  يرماس  هک  عوضوم  نیا  مغر  یلع  یلو   18 هحفص یِسْفَن .)

ورب : » تفگ وا  هب  یـسوم  دـیوگ  یم  نآرق  هک  هنوگ  نآ  درک و  دورطم  هعماج  زا  يوزنم و  الماک  ار  وا  هک  داد  رارق  وا  يارب  ناهج  نیا  رد 
: تفگ یهاوخ  دوش ، کیدزن  وت  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  تتایح  تّدـم  رد  وت  هرهب  و  ریگن ) سامت  یـسک  اب  وش و  رود  مدرم  نایم  زا  (و 
( مالـسلا هیلع  ) یـسوم تعیرـش  یئازج  نیناوق  زا  یکی  نیا  ایآ  َساسِم .) َلْوُقَت ال  ْنَا  ِةویَْحلا  ِیف  ََکل  َّنِاَف  ْبَهْذاَف  َلاق  «: ) ریگن ساـمت  نم  اـب 
و تفرگ ، یم  سامت  وا  اب  یسک  هن  هک  دوب ، كاپان  سجن و  دیلپ و  يدوجوم  هلزنم  هب  دش ، یم  بکترم  ینیگنس  هانگ  یـسک  رگا  هک  دوب 
وا اب  سک  چیه  هک  تخاس  التبم  يزومرم  يرامیب  هب  ار  وا  دـنوادخ  شلمع  رفیک  هب  هک  نیا  ای  و  دریگب ، سامت  یـسک  اب  تشاد  قح  وا  هن 
هب یناور  يرامیب  عون  کـی  راـتفرگ  يرماـس  هک  نیا  اـی  و  دـش ، یم  يراـمیب  راـتفرگ  تفرگ  یم  ساـمت  رگا  هک  ارچ  تفرگ  یمن  ساـمت 

سامت نم  اب   ) َساسِم دز ال  یم  دایرف  دـش  یم  کیدزن  وا  هب  یـسک  رگا  هک  يروط  هب  دـش ، اـهناسنا  زا  تشحو  دـیدش و  ساوسو  تروص 
تایآ زا  شخب  نیمّود  رد  دـننک . یم  دوخ  یبلط  هاج  هبعلم  ار  قح  نییآ  نید و  یّتح  هک  ینابلط  هاـج  لاـمعا  رفیک  تسا  نیا  يرآ  ریگن .)

تـساوخرد مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم زا  بیجع  ياضاقت  کی  رد  اهنآ  مینک ، یم  دروخرب  لیئارـسا  ینب  یبلط  هاج  زا  يرگید  هرهچ  هب  نآرق ،
رگا هک  دندش  یکانتـشحو  هقعاص  راتفرگ  ماجنارـس  دروآ ، دنهاوخن  نامیا  هنرگو  دننیبب  اراکـشآ  دوخ  مشچ  اب  ار  ادخ  دـیاب  هک : دـندرک 

( دیروایب رطاخ  هب  :») دیوگ یم  نینچ  دیجم  نآرق  تایآ  نیا  رد  دندوب ، هدش  دوبان  هشیمه  يارب  تفرگ ، یمن  ار  اهنآ  تسد  دـنوادخ  فطل 
ماجنارـس مینیبب ، اراکـشآ  دوخ ) مشچ  اـب   ) ار ادـخ  هک  نیا  رگم  دروآ  میهاوخن  ناـمیا  وت  هب  زگره  اـم  یـسوم  يا  دـیتفگ  هک  ار  یماـگنه 
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نازخ گرب  دننام  دیتشادن و  ار  نآ  بیهم  يادص  هقعاص و  قرب  ياشامت  ناوت  اّما   ) دیدرک یم  اشامت  هک  یلاح  رد  تفرگ  ار  امش  هقعاص 
َنِمُؤن َْنل  یَسُوم  ای  ُْمْتُلقِْذا  َو  «: ) دیروآ اجب  ار  وا  تمعن  رکـش  ات  میدیـشخب  تایح  ناتگرم  زا  دعب  ار  امـش  ام  سپـس  دیداتفا ) نیمز  يور  هب 

؟ تسیچ هقعاص   19 هحفـص َنوُرُکْـشَت .) ْمُکَّلََعل  ْمُِکتوَم  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکاْنثََعب  َُّمث  َنوُرُْظنَت  ُْمْتنَا  َو  ُۀَـقِعاّصلا  ُمُْکتَذَـخَاَف  ًةَرْهَج  َهّللا  يََرن  یّتَح  ََکل 
هتیسیرتکلا ياراد  هک  نیمز  هب  ندش  کیدزن  ماگنه  هب  تسا  تبثم  هتیسیرتکلا  راب  ياراد  هک  ربا  هعطق  کی  نایم  زا  هک  تسا  یقرب  هّقرج و 

نآ دنک  تباصا  اج  ره  هب  و  میظع ، رایـسب  نآ  يادص  و  دارگیتناس ، هجرد  رازه  هدزناپ  دودح  رد  نآ  ترارح  دنک  یم  نتـسج  تسا  یفنم 
هوک هب  یبیجع  هزرل  درک و  یـشالتم  مه  زا  ار  نآ  دروخ ، هوک  يالاب  هب  هقعاص  هک  یماگنه  لیئارـسا  ینب  ناتـساد  رد  دزاس . یم  دوباـن  ار 
هزرل هب  تخـس  دندوب  هدـمآ  هوک  هب  راگدرورپ  رادـید  خـساپ  ندینـش  يارب  ( مالـسلا هیلع  ) یـسوم اب  هک  يرفن  داتفه  هورگ  نآ  همه  داتفا و 

وفع ياضاقت  اهنآ  يارب  ادخ  زا  دندمآ ، شوه  هب  هک  یماگنه  و  داتفا ، شوهیب  هک  دوب  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم اهنت  دنتخاب ، ناج  دندمآرد و 
هّقرج کـی  ندـید  زا  هک  هاوخدوخ  ناـبلط  هاـج  جوـجل و  نابّـصعتم  نیا  دوـمن و  تباـجا  ار  شتوـعد  دـنوادخ  درک و  تاـیح  ياـضاقت  و 

، اجنیا هک  دندیمهف  ینشور  هب  دنتفای و  کچوک  ریقح و  رایسب  راگدرورپ  تمظع  ربارب  رد  ار  دوخ  دنداد ، تسد  زا  ار  زیچ  همه  ینامـسآ ،
ناتـساد نیمه  هب  رگید  ياج  رد  دیجم  نآرق  دـنک . یم  اوسر  ار  شدوخ  ادـخ ، تردـق  ربارب  رد  بلط  هاج  ناسنا  تسین و  یبلط  هاج  ياج 

َلِّزَُنت ْنَا  ِباتِْکلا  ُلْهَا  َُکلَئْـسَی  « ) ینک لزان  اهنآ  رب  نامـسآ  زا  یباتک  هک  دـننک  یم  اـضاقت  وت  زا  باـتک  لـها  : » دـیوگ یم  هدرک و  هراـشا 
زا اهنیا  : » دـیوگ یم  دـیجم  نآرق  دـشاب ، ود  ره  ای  یبلط و  هاج  اـی  ییوج  هناـهب  اـضاقت  نیا  هزیگنا  تسا  نکمم  ِءاـمَّسلا .) َنِم  ًاـباتِک  ْمِْهیَلَع 
هب ینامسآ  هقعاص  سپس  هد »، ناشن  ام  هب  اراکشآ  ار  ادخ  : » دنتفگ دنتساوخ و  نیا ، زا  رت  بیجع  رتگرزب و  ییاهزیچ  مالسلا ) هیلع  ) یسوم
(. ْمِهِْملُِظب ُۀَـقِعاّصلا  ُمُْهتَذَـخَاَف  ًةَرْهَج  َهّللا  اَنِرَا  اُولاقَف  َِکلذ  ْنِم  َرَبْکَا  یَـسُوم  اُولَئَـس  ْدَـقَف  ( ) 1 «.) تفرگ ورف  ار  اـهنآ  متـس ، ملظ و  نیا  رطاـخ 

لیلد نیمه  هب  دوب ; اـمرف  مکح  اـهنآ  رب  تجاـجل  بّصعت و  رورغ و  ربک و  یبلط و  هاـج  حور  هک  دـهد  یم  ناـشن  تاریبـعت  نیا   20 هحفص
رترب و يداژن  ار  دوخ  میبای ، یم  نانآ  زا  يریثک  هورگ  رد  زین  نونکا  هک  تسا  نامه  هلیذر ، تافص  نیا  و  دندرک ، یم  ییوج  هناهب  هتسویپ 

هاج دـنریگب . دوخ  هضبق  رد  ار  ناهج  تسایـس  داصتقا و  تقایل ، تیافک و  نتـشادن  اب  هک  دنتـسه  نیا  رکف  رد  دـنناد و  یم  هژیو  ياـهناسنا 
زا شخب  نیموس  رد  هک  هنوگناـمه  دـندوب  نآ  زراـب  قیداـصم  زا  زین  اـهدورمن  اـهنوعرف و  دوبن ، يرماـس  لیئارـسا و  ینب  صوصخم  یبلط ،
نم نامرف  تحت  اـهرهن  نیا  و  تسین ، نم  نآ  زا  رـصم  تموکح  اـیآ  نم ! موق  يا  داد : ادـن  دوخ  موق  ناـیم  رد  نوعرف  : » میناوخ یم  تاـیآ 

وا رگا  مرترب ـ ! دیوگب  نخـس  حیـصف  دناوت  یمن  زگره  تسا و  یتسپ  هقبط  زا  هک  درم  نیا  زا  نم  نیقی  هب  دـینیب ـ !؟ یمن  ایآ  دراد ؟ نایرج 
َو (« ) دننک دییأت  ار  شنخـس  ات  ( !؟ دنا هدماین  وا  هارمه  ناگتـشرف  ارچ  هکنیا  ای  هدشن ؟ هداد  وا  هب  الط  ياهدنب  تسد  ارچ  دـیوگ  یم  تسار 
َو ٌْنیِهَم  َوُه  يذَّلا  اَذه  ْنِم  ٌْریَخ  اَنَا  ْمَا  َنوُرِْصُبت ـ  الَفَا  ِیتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ُراْهنالا  ِهِذه  َو  َرْصِم  ُْکُلم  ِیل  َْسَیلَا  ِمُْوق  ای  َلاق  هِموَق  ِیف  ُنْوَعِْرف  يَدان 

هلیذر تفـص  دنچ  نایم  عقاو  رد  دوخ  راتفگ  نیا  رد  نوعرف  َْنِینِرَتقُم .) ُۀَِـکئالَْملا  ُهَعَم  َءاجْوَا  بَهَذ  ْنِم  ٌةَروْسَا  ِْهیَلَع  َیِْقُلا  الوَلَف  ُْنیُبی  ُداکَی  ال 
دوخ مشچ  اب  هک  ار  ( مالسلا هیلع  ) یسوم میظع  تازجعم  وا  هکنیا  بجع  و  یبیرف ، ماوع  و  یبلط ، هاج  ینیب ، گرزبدوخ  رورغ ، دومن ، عمج 
یلاح رد   ) دیبسچ نابز  تنکل  یعامتجا و  هقبط  الط و  دنب  تسد  هلأسم  هب  درک و  اهر  دندوب  نآ  رظان  دـهاش و  زین  شنایفارطا  دوب و  هدـید 

هتساوخ دنوادخ  درک و  دنوادخ  زا  هک  یئاضاقت  قبط  ندش  ثوعبم  زا  دعب  دوب و  هتشذگ  هب  طوبرم  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم نابز  تنکل  هک 
نآ زا  دـعب  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  لاـح  ره  هب  یلو   21 هحفص هیآ 153 . ءاسن ، یقرواپ 1 . دـیدرگ ) فرطرب  شتنکل  دومرف  تباـجا  ار  وا 

ناتـساد هب  تایآ  نیا  زا  مراـهچ  شخب  رد  دـننک . تعاـطا  يو  زا  اـت  درک  ماـخ  قیمحت و  ار  دوخ  موق  نانخـس  نیا  اـب  نوعرف  تسا  هدـمآ 
تخبدب ار  وا  ماجنارس  هک  یتشز  تفص  نامه  دوب ، لیئارـسا  ینب  یبلط  هاج  زراب  ياه  هنومن  زا  یکی  مه  وا  هک  مینک  یم  دروخرب  نوراق » »

هک دـنکفا  یم  ناسنا  كرد  هدـید و  رب  یمیخـض  باجح  ناـنچ  یبلط  هاـج  رورغ و  هکنیا  بجع  داتـسرف .! نیمز  رعق  هب  دومن و  هراـچیب  و 
هداد وت  هب  تمعن  همه  نیا  ادخ  هک  دنداد  زردنا  ار  وا  لیئارـسا  ینب  ناهاگآ  هک  یماگنه  دراپـس . یم  یـشومارف  هب  ار  لئاسم  نیرت  یهیدـب 

ناسنا رمع  هک  ینکن  شومارف  ایند  زا  ار  تا  هرهب  يزاس و  دابآ  دوخ  يارب  ار  ترخآ  يارـس  داد ، ادـخ  ياهتمعن  نیا  اب  هک  رتهب  هچ  تسا ،
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!. يزیخرب ادـخ  ربمایپ  اب  هزرابم  هب  یهد و  رارق  نیمز  رد  داسف  هیام  تسد  ار  میظع  تورث  نیا  ادابم  لاوز ، ریـسم  رد  اهتورث  تسا و  هاـتوک 
ما هدروآ  تسد  هب  مریبدـت ) تیافک و  تقایل و  و   ) مدوخ شناد  ملع و  اب  ار  میظع  تورث  نیا  : » تفگ خـساپ  رد  رـس ، هریخ  رورغم  درم  نآ 

دوخ یـشکرس  هب  تفگ و  ار  نخـس  نیا  يِدـْنِع .)... ْملِع  یلَع  ُُهتِیتُوا  َلاق  ( ) دـینک فیلکت  نییعت  نم  يارب  هراـب  نیا  رد  دـیرادن  قح  امـش  )
رب هک  رایـسب  نامالغ  نازینک و  تمیق و  نارگ  ياهبـسا  اب   ) دوخ تنیز  مامت  اـب   » دـنک ءاـضرا  ار  دوخ  یبلط  هاـج  سح  هکنیا  يارب  دوزفا و 

22 هحفص ِِهتَنیِز .) ِیف  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف  « ) دندش رهاظ  یسوم  موق  نایم  رد  دندوب ) قرغ  الط  تالآ  تنیز  عاونا  رد  و  راوس ، ییالط  ياهنیز 
نوراق هب  هچنآ  دننامه  شاک  يا  : » دنتفگ هک  يا  هنوگ  هب  دوبر  لیئارسا  ینب  لد  زا  ار  ایند  نید و  لد و  هک  دوب  هدنبیرف  ابیز و  نانچ  هرظنم 

ام َْلثِم  اَنل  َْتَیل  ای  اْینُّدلا  َةایَْحلا  َنوُدیِِری  َنیِذَّلا  َلاق  (« ) تّذـل زا  رپ  یگدـنز  و   ) دراد یمیظع  هرهب  وا  هک  یتسار  هب  میتشاد ، تسا  هدـش  هداد 
ورف نیمز  رد  ار  شلاوما  اهرـصق و  نوراق و  دنوادخ  تسا  هدـمآ  تایآ  نیا  لیذ  رد  هک  هنوگنامه  یلو  میظَع .) ٍّظَح  وُذـَل  ُهَّنِا  َنوُراق  َِیتُوا 

نآ هن  دوـب و  ینوراـق  هن  ییوـگ  هک  ناـنچنآ  تفر ، ورف  نیمز  ماـک  رد  اـهنیا  هـمه  تـشادرب و  فاکـش  نـیمز  دـش ، رهاـظ  يا  هـلزلز  درب ،
رادـیب تلفغ  باوخ  زا  دـندروخ ، یتخـس  ناکت  نوراق ، هاـگیاج  ناگدـننکوزرآ  ماـگنه  نیا  رد  هدـننک ! هریخ  قرب  قرز و  رپ  تالیکـشت 

زا ار  ناسنا  هک  تسا  هدـننک  لفاغ  نانچ  تلفغ  رورغ و  یبلط و  هاج  يرآ  دـندرب ، هانپ  ادـخ  هب  دنتـشگ و  نامیـشپ  دوخ  هتفگ  زا  دـندش و 
یمیـسن زا  تسا و  نوگانوگ  ثداوح  ضرعم  رد  ًامئاد  هک  ناوتان  فیعـض و  ناسنا  هک  اجنآ  ات  دنک  یم  لفاغ  تایح  لئاسم  نیرت  یهیدـب 

. دنک یم  تیهولا  يوعد  یّتح  لالقتسا و  تردق و  يوعد  ددرگ ، یم  انف  شوختسد  وا  زیچ  همه  دروخ و  یم  مه  رب  شیگدنز  تایح  رتفد 
: تفگ هدرک  یسوم  هب  باطخ  راو  هناوید  یبلط ، هاج  زیمآ و  نونج  يزاورپ  دنلب  اب  هک  تسا  نوعرف  زا  نخس  تایآ ، زا  شخب  نیمجنپ  رد 
، کش یب  َنِینوُجْـسَْملا .) َنِم  َکَّنَلَعْجََـال  يِریَغ  ًاـهِلا  َتْذَـخَِّتا  ِْنَئل  !« ) داد مهاوخ  رارق  ناینادـنز  زا  ار  وت  ینیزگرب  نم  زا  ریغ  يدوبعم  رگا  »

یـسوم توعد  درادنپب و  نیمز  نامـسآ و  قلاخ  ار  دوخ  هک  دوبن  حول  هداس  ردق  نیا  درک  یم  تموکح  رـصم  روانهپ  روشک  رب  هک  نوعرف 
نیقی هب  دـنکن . كرد  تسا ، هدـش  لابند  نشور  رایـسب  یقطنم  اب  هیآ  نیا  زا  لـبق  تاـیآ  رد  دـش و  عورـش  نیملاـعلا  ّبر  یفرعم  اـب  هک  ار 

رـس مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ادخ  ربمایپ  قطنم  ربارب  رد  دوش و  اریذـپ  ار  قح  هک  داد  یمن  هزاجا  وا  هب  یبلط  هاج  ییوج ، يرترب  یهاوخدوخ ،
ناهرب خساپ  دننک و  روز  رب  هیکت  قح  ربارب  رد  هک  هدوب  نیا  هشیمه  بلط  هاج  نارگ  نایغط  مسر  هار و  يرآ   23 هحفص دروآ . دورف  میظعت 

رد هزرل  هب  ار  نوعرف  تموکح  ناکرا  هک  نارمع  نب  یسوم  مایق  ربارب  رد  نادنز  تازاجم  هک  دوش  روصت  تسا  نکمم  دنهدب ! نادنز  اب  ار 
اهنت دربب ، نوریب  تمالس  هب  ناج  نآ  زا  یـسک  هک  دوبن  ینادنز  نوعرف  نادنز  نارّـسفم  زا  یـضعب  هتفگ  هب  یلو  دوب  یمک  زیچ  دوب  هدروآ 

. دنهدب ناج  هجنکش  جنر و  اب  ات  دندنام  یم  نادنز  رد 

مود تمسق 

هللا یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  هدنز  هزجعم  ناهرب و  لیلد و  بلط  ياج  هب  هک  تسا  برع  ناکرـشم  زا  نخـس  تایآ ، نیا  زا  شخب  نیمـشش  رد 
هاگ دنتساوخ و  یم  زاجح  نازوس  کشخ و  نیمزرس  رد  يراج  ياه  همـشچ  وا  زا  هاگ  دندز ; یم  تسد  اهییوج  هناهب  عاونا  هب  هلآو ) هیلع 

ناگتـشرف دنوادخ و  روضح  هاگ  نانآ و  رب  ینامـسآ  ياهگنـس  دورف  هاگ  دـشاب و  يراج  نآ  نایم  رد  اهرهن  هک  روگنا  امرخ و  زا  رپ  یغاب 
نامیا مه  نآ  هب  یتح  يور  الاب  نامـسآ  هب  هک  نیا  رگم  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  ام  : » دـنتفگ ماجنارـس  الط و  زا  يا  هناخ  هاگ  ناـنآ و  دزن 

یّتَح َکِِّیقُِرل  َنِمُْؤن  َْنلَو  ِءامَّسلا  ِیف  یقَْرت  َْوا  فُرْخُز  ْنِم  ٌتَیب  ََکل  َنوکَی  ْوأ  (; « ) ینک لزان  ام  رب  ادـخ  زا   ) يا هماـن  هکنیا  رگم  میروآ  یمن 
ریثأت تحت  ناسنا  دندرک  تباث  دنداد و  ناشن  ار  دوخ  یبلط  هاج  ینیب و  گرزب  دوخ  تیاهن  تاریبعت ، نیا  رد  اهنآ  ُهُءَْرقَن .) ًاباتِک  اْنیَلَع  َلِّزَُنت 

دنا هداد  لامتحا  ود  نارّـسفم  تسیچ ؟ فُرْخُز » ْنِم  ٌْتَیب   » زا دارم  هکنیا  رد  دـنا . هدـش  رود  لقع  قطنم و  زا  دـح  هچ  اـت  دـیلپ  تافـص  نیا 
راگن شقن و  زا  رپ  هک  تسا  يا  هناخ  روظنم  ای  دـشاب ، هدـش  هتخاس  الط  زا  هک  یئایـشا  اـی  ـالط  زا  رپ  تسا  يا  هناـخ  روظنم  هکنیا : تسخن 
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نیرخآ نیمتفه و  رد   24 هحفص دسر . یم  رظن  هب  رت  حیحص  فُرْخُز » ْنِم   » ریبعت هب  هجوت  اب  لوا  ریسفت  دشاب و  ییالط ) ياهراگن  شقن و  )
اهنت ار  ترخآ  يارـس  نآ  : » دـیامرف یم  یّلک  روتـسد  کی  ناونع  هب  تسا ، هدـمآ  نوراق  هب  طوبرم  تایآ  لیذ  رد  هک  تایآ  نیا  زا  شخب 

ُراّدـلا َْکِلت  ;  ) تسا ناراگزیهرپ  يارب  کـین  تبقاـع  دـنرادن و  ار  داـسف  نیمز و  رد  ییوج  يرترب  دـصق  هک  میهد  یم  رارق  یناـسک  يارب 
تـسا نوراق  تبقاع  نامه  ربکتـسم  نابلط  هاج  تبقاع  يرآ  َنیقَّتُْمِلل .) ُۀَِبقاْعلا  َو  ًاداسَفال  َو  ِضْرالا  ِیف  ًاُّولُع  َنوُدیُریال  َنیِذَِّلل  اُهلَعَْجن  ِةَرِخْالا 

دروم هشیمه  يارب  داد و  نایاپ  شنیگنن  یگدنز  هب  تفرگ و  ار  وا  ادخ  مشخ  تشاذگ و  رابکتسا  یبلط و  هاج  رس  رب  ار  دوخ  زیچ  همه  هک 
بلط هاـج  وج و  يرترب  دارفا  هک  دوش  هدافتـسا  نینچ  ضرـالا  یف  وـلع  هب  داـسف  ندرک  فـطع  زا  تسا  نکمم  تشگ . عـقاو  نیرفن  نعل و 

رد هکنیا  بلاج  دـننک . یمن  راذـگ  ورف  یتیاـنج  چـیه  زا  دوخ  شطع  ندرک  باریـس  يارب  دـننز و  یم  ضرا  رد  داـسف  هب  تسد  ماـجنارس 
یم یئامنهار  ار  هدـشمگ  دارفا  دز ، یم  مدـق  اهرازاب  رد  ًاصخـش  يرهاظ  تفالخ  ماگنه  هب  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  یثیدـح 

ُراّدـلا َْکِلت   » دومن یم  توالت  اـهنآ  يارب  ار  هیآ  نیا  دـش و  یم  در  هبـسک  ناگدنـشورف و  راـنک  زا  دومن و  یم  کـمک  ار  نافیعـض  درک ،
یم نارادمامز  لماش  اهنت  هن  هک  يا  هنوگ  هب  تخادرپ  یم  نآ  ریسفت  هب  سپس  ًاداسَفال ; َو  ِضْرالا  ِیف  ًاُّولُع  َنوُدیُریال  َنیِذَِّلل  اُهلَعَْجن  ِةَرِخْالا 

: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  دش .» یم  لماش  تروص ) ره  لکش و  رهب   ) ار تردق  نابحاص  همه  هکلب  دش ،
هتفر داب  رب  اهوزرآ  همه  هیآ  نیا  دوجو  اب  ِۀَیْالا ; ِهِذه  َدـْنِع  ُِّینامالا  ُهّللاَو  ْتَبَهَذ  : » دومرف درک و  هیرگ  دومن  توالت  ار  هیآ  نیا  هک  یماگنه 
یتح هک  دـناد  یم  یناسک  نآ  زا  اهنت  ار  ترخآ  يارـس  دـنوادخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا : نیا  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما روظنم  دـیاش  ( 1 «.) تسا
لیذ میهاربا ، نب  یلع  ریسفت  یقرواپ 1 . تسا . لکشم  رایسب  راک  دننارورپ  یمن  رس  رد  یبلط  هاج  رذب  دنرادن و  لد  رد  ییوج  يرترب  هدارا 
یبلط هاج  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هباشم  تایآ  رگید  یـضعب  دـش و  رکذ  الاب  رد  هک  یتایآ  عومجم  زا   25 هحفص ثحب . دروم  هیآ 

یم دراد و  اهناسنا  یگدـنز  رد  رابگرم  راثآ  دوش  مأوت  تجاجل  بّصعت و  رورغ و  ربک و  نوچمه  رگید  تشز  تافـص  اـب  رگا  ًاـصوصخم 
. دناشکب طوقس  هب  ار  يا  هعماج  هکلب  درف  کی  اهنت  هن  دناوت 

یمالسا تایاور  رد  هاج  ّبح 

تحت هاگ  و  تسایر » ّبح   » ناونع تحت  هاگ  هاج ،» بح   » ناونع تحت  هاگ  هدش  دیدش  شهوکن  هلیذر  تفص  نیا  زا  یمالسا  تایاور  رد 
نید رد  یقالخا  هلیذر  نیا  بّرخم  ریثأـت  1 ـ تسا : هدـش  نیچلگ  تایاور  هوبنا  نایم  زا  لـیذ  تاـیاور  هنومن ، ناونع  هب  هک  فرـش »  » ناونع
ُرَثْکَا مَنَغ  ِۀَبیِرَز  ِیف  الِسُْرا  ِنایِراض  ِناْبثِذ  ام  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  هک  تسا  دیدش  يردق  هب  ناسنا 
رتشیب اهنآ  یبارخ  داسف و  دنوش  اهر  نادنفسوگ  لغآ  رد  هک  هدنرد  گرگ  ود  ِِملْسُْملا ; ِلُجَّرلا  ِنیِد  ِیف  ِهاْجلا  َو  لاْملا  ِّبُح  ْنِم  اهِیف  ًاداسَف 

، دهد یم  داب  رب  ار  ناسنا  نامیا  نید و  یتسرپ ، ماقم  یبلط و  هاج  نایب ، نیا  قباطم  ( 1 «.) تسین ناملسم  ناسنا  نید  رد  ماقم  لام و  ّبح  زا 
ِیف َقافِّنلا  ِناِتْبُنی  ِلاـْملا  َو  ِهاـْجلا  ُّبُح  : » میناوخ یم  ترـضح  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ ار . نادنفـسوگ  هنـسرگ  گرگ  هک  هنوگنآ 
یم ار  هزبـس  بآ  هک  هنوـگ  ناـمه  دـننایور  یم  ناـسنا  بلق  رد  ار  قاـفن  لاـم ، ماـقم و  هب  دـیدش  هقـالع  َلـْقَْبلا ; ُءاـْملا  ُِتْبُنی  اـمَک  ِبـْلَْقلا 

و  ) دـشاب ماقم  بلاط  هک  یـسک  َکَلَه ; َۀَـسائِّرلا  َبَلَط  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  3 ـ ( 2 «.) دنایور
هناشن نیرتمک  روهظ  هب  تبـسن  یمالـسا  تایاور  رد  هک  دراد  تیمها  يردـق  هب  هلأـسم  نیا  4 ـ ( 3 «.) دوش یم  كاله  ددرگ ) نآ  هتخاـبلد 

َنیِذَّلاِءاـسَؤُّرلا ِءـالؤه  َو  ْمُکاـِّیا  : » دومرف هک  میناوـخ  یم  راوـگرزب  ماـما  ناـمه  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا  تسا  هدـش  هداد  رادـشه  نآ  ياـه 
اهـشفک يادـص  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیزیهرپب ، بلط  تسایر  هورگ  نیا  زا  َکَلْهَا ; َو  َکَلَه  ِّالا  لُجَر  َْفلَخ  ُلاعِّنلا  ِْتفَفَخ  ام  ِهّللاَوَف  نوُسَّأرَتَی 

، همکحلا نازیم  یقرواپ 1 . ( 1 «.) دنک یم  كاله  ار  نارگید  مه  دوش و  یم  كاله  شدوخ  مه  هکنیا  رگم  دوش  یمن  دنلب  یسک  رس  تشپ 
ثیدح 2. هحفص 297 ، دـلج 2 ، یفاـک ، لوصا  . 3 هحفـص 112 . دـلج 6 ، ءاضیبلا ، ۀـجحملا  . 2 ثیدـح 3034 .)  ) هحفـص 492 دلج 1 ،
ناتـسرپایند و هب  طوبرم  رادادـص  ياهـشفک  دـندوب و  اه  هنهرباپ  ًابلاغ  نامز  نآ  رد  نامورحم  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هجوت   26 هحفص
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یمارگ لوسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد  5 ـ دنور . یمن  یـسک  لابند  تیونعم  ادخ و  يارب  دارفا  هنوگ  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دوب ، نادـنمتورث 
ِّبُح لاصِخ  ِّتِسب  یلاعَت  َو  َكَرابَت  ُهّللا  یِـصَع  ام  ُلَّوَا  : » تسا هدـمآ  نینچ  ناهانگ  یلـصا  ياه  هشیر  هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا

ماجنا راگدرورپ  نامرف  ربارب  رد  ناهج  رد  هک  یناهانگ  نیتسخن  ِۀَحاّرلاَو ; ِمْوَّنلا  ِّبُح  َو  ِءاسِّنلا  ِّبُح  َو  ِماعَّطلا  ِّبُح  َو  ِۀَـسایِّرلا  ِّبُح  َو  اْینُّدـلا 
باوخ و هب  هقالع  نانز و  هب  دـیدش  هقالع  نیگنر ، ياهاذـغ  هب  دـیدش  هقالع  ماقم ، هب  قشع  یتسرپ ، ایند  دوب : زیچ  شـش  ببـس  هب  تفرگ 
ماقم و هب  هقالع  ِبِهاّرلا ; ِِفئاْخلا  ِْبلَق  ِیف  ِنانُوکَی  ِرْکِّذلا ال  َو  ِفَرَّشلا  َّبُح  َّنِا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  6 ـ (. 2 «) یتحار
: دومرف هک  میناوخ  یم  موصعم  ماما  ناـمه  زا  7 ـ (. 3 «) دوب دهاوخن  تسا  ناسرت  وا  زا  دراد و  ادـخ  فوخ  هک  یـسک  بلق  رد  هزاوآ  مسا و 

دهاوخ مورحم  قح  هب  دـنوادخ  تعاـطا  زا  دـنک  بلط  قحاـن  هب  ار  تساـیر  هک  یـسک  ٍّقَِحب ; َُهل  ُۀَـعاّطلا  َمِرُح  ٍّقَح  ِْریَِغب  َۀَـسائِّرلا  َبَلَط  ْنَم  »
هدافتـسا زین  هتکن  نیا  ثیدح  نیا  زا  تسا . داضت  رد  یتسرپ  قح  اب  ماقم  بح  یبلط و  هاج  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  (. 4 «) دش

دلج یفاک ، لوصا  . 3 هحفص 330 . دلج 1 ، لاصخ ، . 2 ثیدح 3 . كردم ، نامه  یقرواپ 1 . تسا . هنوگود  رب  یبلط  تسایر  هک  دوش  یم 
27 هحفص هحفص 237 . لوقعلا ، فحت  . 4 ثیدح 7 . هحفص 69 ، ، 2

لطاب قح و  تسایر 

اْنلَعْجا َو  : » دنیوگ یم  هک  تسا  نیا  ِنامْحَّرلاُدابِع )  ) ادـخ صاخ  ناگدـنب  ياه  هتـساوخ  زا  یکی  هک  میناوخ  یم  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد 
مومذم هشیمه  یبلط  تسایر  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا  (. 1 «) هد رارق  ناراگزیهرپ  ياوشیپ  ار  ام  ادنوادخ ! ًاماِما ; َنیِقَّتُْمِلل 

، لـطاب قح و  دوش ، یم  میـسقت  هنوگ  ود  رب  تساـیر  راونـالاراحب ،»  » رد هیلع ) یلاـعت  هللا  ناوضر  « ) یـسلجم همّـالع   » هتفگ هب  هکلب  تسین ،
دراد و ار  راک  نیا  تیلها  هک  یـسک  دیوگ : یم  دـنز و  یم  ظعو  سیردـت و  اوتف و  ماقم  ندـش  يدـصتم  هب  لاثم  قح  تسایر  يارب  سپس 

ینیع بوجو  هاگ  هک  تسا  قح  تسایر  عون  زا  نیا  دشاب  نید  لئاسم  میلعت  قلخ و  تیاده  شفدـه  تسا و  تنـس  باتک و  نوتم  هب  ملاع 
لام و لیصحت  بولق و  بلج  یبلط و  ترهش  اهنت  شفده  یلو  دراد  یهاگآ  ای  درادن  روما  نیا  زا  یهاگآ  هک  یسک  یلو  دراد ، یئافک  ای 

ناققحم زا  یضعب  زا  سپـس  دنراتفرگ . یبلط  هاج  هلیذر  تفـص  هب  هک  تسا  یناسک  راک  نیا  تسا و  لطاب  تسایر  عون  زا  نیا  تسا  ماقم 
تـسا يروما  زا  همه  اهنیا  تسا ، لاوما  کلمت  مکح  نآ  مکح  و  تساهنآ . رد  ذوفن  اهلد و  کلمت  نامه  هاـج »  » ینعم هک  دـنک  یم  لـقن 

يا هشوت  داز و  روما  نیا  زا  هک  یـسک  سپ  تسا ; ترخآ  هعرزم  ایند  دبای و  یم  نایاپ  گرم  اب  دشاب و  یم  ایند  یگدنز  فادها  ءزج  هک 
عقاو رد  (. 2) تسا هراچیب  تخبدب و  دهد  رارق  ینارـسوه  هلیـسو  ار  نآ  هک  یـسک  تسا و  تخبـشوخ  دنمتداعـس و  دریگرب  ترخآ  يارب 

هن دنبلط و  هاج  هن  دنبلط  یم  یهلا  فادها  يارب  رگید  ریبعت  هب  یناسنا و  یعامتجا و  سدـقم  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  ار  ماقم  هک  یناسک 
َْول ال َۀَمَـسّنلا  َأََرب  َو  َۀَّبَحلا  َقَلَف  يذَّلاَو  اَـمَا  : » دـیامرف یم  هک  دـننک  یم  تکرح  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  طـخ  رد  اـهنآ  تسرپ ; ماـقم 

یلَع اهَْلبَح  ُْتیَْقلََال  مُولْظَم  ِبَغَـس  َو ال  ِملاَظ  ِۀَّظِک  یلَع  اوُّراَُقیّالَا  ِءامَلُعلا  یَلَع  ُهّللا  َذَـخَا  اـم  َو  ِرِـصاَّنلا  ِدوُجُِوب  ِۀَّجُْحلا  ُماـیق  َو  ِرِـضاحلا  ُروُضُح 
هک دوب  نیا  هن  رگا  دیرفآ ، ار  ناسنا  و  تفاکـش ، ار  هناد  هک  یئادخ  دنگوس ، ادـخ  هب  دیـشاب ! هاگآ  اِهلَّوَا ; ِسأَِکب  اهَرِخآ  ُْتیَقََـسل  َو  اِهبِراَغ 
هک یتیلوئـسم  دهع و  دوبن  رگا  تسا ، هدش  مامت  تجح  تهج ، نیا  زا  دـنا و  هدرک  مایق  میرای  هب  هتفرگ و  ار  مدرگادرگ  يرایـسب  تیعمج 
نم دننکن ، توکـس  ناگدیدمتـس  یگنـسرگ  نارگمتـس و  يراوخمکـش  ربارب  رد  هک  هتفرگ  هعماج ) ره   ) نادنمـشناد ءاملع و  زا  دـنوادخ 

یقرواپ 1. (. 1 «) مدرک یم  باریـس  شزاغآ  ماج  اـب  ار  نآ  رخآ  مدومن و  یم  رظن  فرـص  نآ  زا  متخاـس و  یم  اـهر  ار  تفـالخ  رتش  راـهم 
28 هحفص صیخلت .) اب   ) دعب هب  هحفص 147  دلج 70 ، راونالاراحب ، . 2 هیآ 74 . ناقرف ،

یبلط هاج  ياه  هناشن 
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یم ماجنا  هک  ار  یکین  ياهراک  مامت  دـنراد  لیامت  اهنآ  تخانـش ; ناـشراتفر  تاـملک و  تاـکرح و  زا  ناوت  یم  ًاـبلاغ  ار  بلط  هاـج  دارفا 
زین يراکایر  هب  ًابلاغ  نابلط  هاج  لیلد  نیمه  هب  دـننک . ادـیپ  یتلزنم  ماـقم و  مدرم  دزن  رد  اـت  دـنوش  هاـگآ  نآ  زا  همه  دـننک و  ولباـت  دـنهد 

ار يراکایر  یبلط و  هاج  قالخا  ناگرزب  زا  یـضعب  اذل  دوش  یمن  عابـشا  اهنآ  یبلط  هاج  ّسح  يراکایر  نودب  هک  ارچ  دنوش  یم  هدیـشک 
هب دنا  هدادـن  ماجنا  هک  مه  ار  ییاهراک  دـنراد  هقالع  یتح  نابلط  هاج  زا  يرایـسب  (. 2) دنا هدرک  ناونع  دوخ  ياهباتک  رد  رگیدـکی  هارمه 

هدادن ماجنا  هک  یکین  راک  هب  تبسن  دنراد  تسود  اُولَعفَی ; َْملاِمب  اوُدَمُْحی  ْنَا  َنوُّبُِحی  َو  : » هفیرـش هیآ  تومـضم  هب  دنراذگب و  اهنآ  باسح 
هکنیا يارب  هن  دـشاب  هک  یقیرط  ره  زا  تـسا  هزاوآ  مـسا و  یموـمع و  تهاـجو  بـسک  اـهنآ  فدـه  ( 3 !«) دنریگ رارق  شیاتـس  دروم  دـنا 

دنیاتسب و ار  اهنآ  مدرم  هک  روظنم  نیا  هب  هکلب  دنهد ، رارق  ریخ  ياهراک  یعامتجا و  تاحالصا  ماجنا  يارب  يا  همدقم  ار  یمومع  تهاجو 
هزاوآ و مسا و  هک  دنورب  ییاهراک  غارـس  هب  دـننک  یم  یعـس  نابلط  هاج  دـنزادرپب . اهنآ  شیاتـس  حدـم  هب  و  دـننک ، عوضخ  اهنآ  ربارب  رد 
ره دنهد  یمن  ناشن  لیامت  درادن  يا  هزاوآ  ادصورس و  هک  ییاهراک  هب  زگره  دشاب و  هتشاد  فیعـض  هدزاب  دنچ  ره  تسا ، نآ  رد  یترهش 

دعب هب  هحفص 106  دلج 6 ، ءاضیبلا ، ۀـجحم  هب  . 2 هبطخ 3 . هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . دشاب . دایز  هداعلا  قوف  هعماج  يارب  نآ  هدـیاف  دـنچ 
راظتنا عقوت و  نابلط  هاـج   29 هحفص هـیآ 188 . نارمع ، لآ  . 3 تسا . هدومن  ثحبود  نیا  هرابرد  هحفـص  دـص  دودـح  رد  هک  دوش  هعجارم 
یـسک دننک و  مارتحا  ار  اهنآ  همه  سلاجم  رد  دنراد  راظتنا  دیاین ، لمع  هب  اهنآ  زا  شهوکن  دقن و  نیرتمک  دوش ، اهنآ  حدـم  امئاد  دـنراد 
میظعت میرکت و  ار  اهنآ  هک  يدارفا  دشاب . اهنآ  نخس  رخآ ، نخس  حالطصا  هب  دیوگن و  نخس  اهنآ  نانخس  ءانثا  رد  دنیـشنن ، اهنآ  زا  رتالاب 

نیمه هب  دنسانشن ; کمن  تفرعم و  یب  يدارفا  دنرادن ، ییانتعا  اهنآ  هب  تبسن  هک  يدارفا  دنتـسه و  یتفرعم  اب  دارفا  اهنآ  رظن  رد  دننک  یم 
یم هتخانش  دوز  رایـسب  دارفا  نیا  تسا . يراچان  رابجا و  يور  زا  دننک  هعجارم  اهنآ  هب  ینادنمزاین  رگا  دنرّفنت و  دروم  ًابلاغ  دارفا  نیا  لیلد 

مدرم دـنراد  تسود  هک  یناسک  ُهَبِقَع ; َأَّطَُوی  ْنَا  َّبَحَا  ْنَم  ْمُکَرارِـش  َّنِا  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  یتح  دـنوش 
َهل َلَّثَُمی  ْنَا  َّبَحَا  ْنَم  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  رگید  ثیدـح  رد  ( 1 «.) دنتسه امش  نیرتدب  دنتفیب  اهنآ  رـس  تشپ 

(2 !«) دـنک خزود  شتآ  يایهم  ار  دوخ  دنتـسیاب  وا  لباقم  رد  هنیـس  هب  تسد  مدرم  دراد  تسود  هک  یـسک  ِراّنلا ; َنِم  ُهُدَـعْقَم  ؤَبَُتْیلَف  َلاجِّرلا 
هب تلزنم  ماقم و  زا  ینیع  تیعقاو  رد  ار  هچنآ  دـنرب و  یم  رـس  هب  لایخ  مهو و  زا  یئایند  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  اـهنآ  ياـه  هناـشن  زا  رگید 

. دنزاس یم  مهارف  دوخ  يارب  تالایخ  ماهوا و  ملاع  رد  دنروآ ، یمن  تسد 

هاج ّبح  ياه  هزیگنا  بابسا و 

تیکلام رگید  ریبعت  هب  ای  و  ماقم ، هاج و  هب  مدرم  رطاخ  ّقلعت  : » دیوگ یم  دراد ، یبلاج  نخس  هاج » ّبح   » ثحب رد  یناشاک » ضیف   » موحرم
قیرط زا  هاج  هب  ندیسر  زا  تسا  رت  ناسآ  هاج  قیرط  زا  لام  هب  ندیـسر  اریز  تسا ; تورث  لام و  هب  اهنآ  رطاخ  ّقلعت  زا  شیب  اهلد  بولق و 
ذوفن مدرم  ياهلد  رد  دـنناوتب  هک  یناسک  اما  دنتـسین ، مکاح  مدرم  بولق  رب  یلو  دـنراد  يدایز  لاوما  هک  یناسک  دنرایـسب  هکنیا  هچ  لام ،

، قالخا مراکم  .2 ثیدح 8 . هحفص 299 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . تسا .» ناسآ  نانآ  يارب  تورث  لام و  ندروآ  تسد  هب  دـننک 
بولق تیکلام  دناوتب  یـسک  رگا  یلو  تسین  ناسآ  نآ  يرادهگن  دراد و  رارق  فلت  ضرعم  رد  لاوما  ًایناث ـ  30 هحفص هحفص 26 . دلج 1 ،

رت هدرتسگ  زور  هب  زور  اهلد  تیکلام  الومعم  ًاثلاث ـ تسا .) ناسآ  هار  نیا  رد  دـنچ  ره   ) تسا رتناسآ  نآ  ظـفح  دزاـس  مهارف  دوخ  يارب  ار 
شیازفا يارب  هک  یلاح  رد  تسا  یفاک  نآ  شرتسگ  يارب  مدرم  یناوخانث  نامه  دشاب و  هتـشاد  یناوارف  تمحز  هب  زاین  هکنآ  یب  دوش  یم 

زا یلو  هدرک  رکذ  ماقم » هاج و   » تیبوبحم ناـیب  يارب  ار  ـالاب  بلاـطم  ضیف »  » موحرم هچرگ  ( 1 «.) تسا مزال  یناوارف  تمحز  الومعم  لاـم 
ددرگ و اوه  اهوزرآ و  هب  ندیسر  لام و  شیازفا  ببس  ماقم  هاج و  یتقو  هک  ارچ  درمش  هاج » ّبح   » ياه هزیگنا  ار  اهنآ  ناوت  یم  رظن  کی 

رتمک تفگ  ناوت  یم  هک  يروط  هب  دوش  یم  بلج  نآ  يوس  هب  اهرظن  هک  تسا  یعیبط  دوش ، مدرم  عضاوت  عوضخ و  ببـس  نآ  رب  هفاـضا 
: تسا هدـمآ  ناگرزب  هنـسلا  رد  یفورعم  ترابع  رد  دـشاب و  یلاخ  گنرمک  فیعـض و  تروص  هب  دـنچ  ره  هاـج  بح  زا  هک  تسا  یـسک 
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(2 «.) تسا یبلط  هاج  دوش ، یم  جراخ  نیتسار  ياـهناسنا  ياـهلد  زا  هک  يزیچ  نیرخآ  ِهاـْجلا ; ُّبُح  َنیِقیدّـصلا  بُوُلق  ْنِم  ُجُرْخَی  اـم  ُرِخآ  »
تسد و اب  دنک  یم  یعس  دنز و  یم  تسد  يراک  ره  هب  نآ  عابـشا  يارب  ناسنا  هک  تسا  یطارفا  تاذ » ّبح  « » یبلط هاج   » بابـسا زا  رگید 

هتشاد دناوت  یم  یتوافتم  ياهلمعلا  سکع  زین ، ینیب  مکدوخ  تراقح و  هدقع  دنک . یـضار  ار  دوخ  عامتجا ، رد  يرتالاب  تاماقم  ندرک  اپ 
هاج قیرط  زا  دننک  یم  یعـس  دهد  یم  جـنر  ار  اهنآ  تراقح  دـنا و  هدـش  ریقحت  لیلد  ره  هب  هک  يدارفا  تسا ; یبلط » هاج   » هلمج زا  دـشاب 
یم زین  یئوج  ماقتنا  يزوت و  هنیک  نینچمه  نارگید و  هب  تبسن  تداسح  دنیامن . ناربج  ار  دوخ  ینورد  تسکش  نیا  يزاورپ  دنلب  یبلط و 

دارفا زا  ای  دنک  یلمع  ار  دوخ  تداسح  دهد و  رارق  رت  تسپ  عضوم  رد  ار  نارگید  قیرط  نیا  زا  ات  دشاب  هلیذر  تفص  نیا  بابـسا  زا  دناوت 
بتک رد  تیاور  ناوـنع  هب  ار  تراـبع  نیا  . 2 صیخلت . اب  هحفص 115ـ116  دلج 6 ، ءاضیبلا ، ۀـجحم  یقرواپ 1 . دریگب . ماـقتنا  رظن  دروم 
هلیذر تافـص  زا  یبلط  هاـج  هک  نیا  نخـس  هاـتوک   31 هحفـص میتفاین . لماک  یـسررب  اب  لئاسولا  كردتـسم  لئاسو و  راـحب ، دـننام  یئاور 

. دراد رگید  ياه  هلیذر  زا  يرایسب  رد  هشیر  هک  تسا  يا  هدیچیپ 

یبلط هاج  نامرد  قرط 

رگا هک  تسا  هدش  نشور  ام  يارب  یّلک  لصا  کی  میا  هتشاد  یقالخا  لئاذر  نامرد  ای  يریگشیپ  يارب  هتشذگ  رد  هک  ییاهثحب  هب  هجوت  اب 
رد لصا  نیا  داتفا . دنهاوخ  نآ  كرت  نامرد و  رکف  هب  ًابلاغ  دنـشیدنیب  تافـص  نیا  ءوس  ياهدمایپ  هب  یقالخا  لیاذر  لاگنچ  رد  ناراتفرگ 
ادخ قلخ  رظن  رد  هکلب  دزاس ، یم  رود  ادـخ  زا  ار  اهنآ  اهنت  هن  هلیذر  تفـص  نیا  دـننادب  نابلط  هاج  رگا  تسا ، قداص  زین  یبلط  هاج  دروم 

زا هک  يراکایر  هب  ار  اهنآ  تفـص ، نیا  دنهد ، یم  تسد  زا  یناسآ  هب  ار  دوخ  ناتـسود  دـنزیرگ و  یم  اهنآ  زا  مدرم  دـنوش ، یم  روفنم  زین 
رگا اهنآ  دهد ، یم  قوس  یهلا  ناربمایپ  اب  هلباقم  رفک و  هب  نوراق » يرماس و   » نوچمه هاگ  یتح  و  دناشک ، یم  تسا  ناهانگ  نیرتکانرطخ 

ار قافن  و  دهد ، یم  داب  رب  ار  ناسنا  نامیا  نید و  دوش  دراو  عافد ، یب  نادنفـسوگ  هلگ  نایم  رد  هک  یگرگ  نوچمه  یبلط  هاج  هک  دـننادب 
هب رگا  اهنآ  درک . دـنهاوخ  رظن  دـیدجت  دوخ  راک  رد  نیقی  هب  دـنایور ، یم  نیمز  رد  ار  ناـهایگ  بآ ، هک  هنوگ  ناـمه  دـنایور  یم  لد  رد 
هک یناسک  مامت  رگا  هک  دننادب  قالخا ، ناگرزب  زا  یضعب  هتفگ  هب  و  دنشیدنیب ، اهتمعن  ندوب  یتیراع  رمع و  ندوب  هاتوک  ایند و  يرادیاپان 

ًاملسم دوجسم ; هن  دنام و  یم  یقاب  هدننک  هدجس  هن  هک  درذگ  یمن  يزیچ  دننک  هدجس  ناسنا  يارب  اهلاس  دنتسه  ناهج  برغ  قرـش و  رد 
يارب يرگید  سرد  زین  اهنآ  یگدنز  زیگنا  فسا  نایاپ  و  اهیرماس ، اهنوراق ، اهدورمن ، اهنوعرف ، تالاح  هعلاطم   32 هحفص دنوش . یم  رادیب 

یلاعفا دـیحوت  هب  داقتعا  ًاصوصخم  نامیا  فعـض  زا  یبلط  هاـج  رگید  يوس  زا  و  وسکی ، زا  اـهنیا  تسا  ناـبلط  هاـج  يرایـشوه  يرادـیب و 
شنیرفآ ملاع  مامت  هک  دناد  یم  دشاب  ادخ  تمظع  زا  هاگآ  هک  یسک  دوش ، یم  فرطرب  نامیا  ياه  هیاپ  تیوقت  اب  دریگ و  یم  همـشچرس 

ياهلد رتمهم  همه  زا  تسا و  وا  تسد  رد  تراقح  تمظع و  تلذ ، تزع و  دـناد  یم  هوالع  هب  تسا ، يزیچان  هرذ  وا  كاـپ  تاذ  ربارب  رد 
میب نآ  زا  هک  اهنآ  رابدا  دنا و  هتسب  لد  نآ  هب  بلط  هاج  دارفا  هک  مدرم  لابقا  هتشذگ  اهنیا  همه  زا  دشاب  یم  وا  تیافک  اب  فک  رد  ناگدنب 
لاح رد  هک  یگید  نوچمه  اهلد  لاـبقا  راـبدا و  یـضعب ، هتفگ  هب  تسین و  یباـسح  نآ  يارب  هک  تسا  رادـیاپان  يردـق  هب  دـنراد  ساره  و 
ایرد جاوما  يور  دـهاوخب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک  يزیر  همانرب  نآ  ساسا  رب  هک  یـسک  تسا و  رییغت  لاح  رد  ًامئاد  تسا  ندیـشوج 
ياه هبنج  زا  نامرد  قرط  همه  اهنیا  تسین . هنالقاع  زین  ایند  رد  ترخآ  ياـهنایز  زا  رظن  عطق  هار  نیا  رد  يراذـگ  هیامرـس  دزاـسب و  یئاـنب 

رد سلاجم  رد  الثم  دنکشب ، ار  هاج » بح   » هک دهد  رارق  یطیارش  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  نامرد  هار  یلمع  ياه  هبنج  رد  اما  دوب ، یملع 
یم ار  نآ  دـنمزاین  ای  طسوتم  دارفا  هک  دـنک  باختنا  یـسابل  ار  دوخ  سابل  دننیـشن ، یم  اه  تیـصخش  هن  يداـع و  دارفا  هک  دنیـشنب  ییاـج 

، هاـج بح  عطق  يارب  هار  نیرتهب  دـندقتعم  قـالخا  ملع  ناـگرزب  زا  یـضعب  نآ . دـننام  هیذـغت و  هناـخ و  بکرم و  رد  نینچمه  و  دنـشوپ ،
بسک يارب  يا  هلیـسو  هاگآدوخان  زین  اه  شور  نیا  باختنا  هک  نیا  رب  طورـشم  تسا  یمانمگ  هب  ندروآ  يور  مدرم و  زا  ندیزگ  يرود 

اب زگره  هک  دنروآ  یم  هدروآ و  يور  ییاهراک  هب  هاج  ّبح  نتسکش  يارب  نافرع  نایعّدم  هفّوصتم و  زا  يرایسب  دشابن . مدرم  رظن  رد  هاج 
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! تسا ناربج  ضامغا و  لباق  هک  دنراذگ  یم  يروص !» ناهانگ   » ار نّیب  ناهانگ  نیا  مان  هاگ  هک  نیا  بجع  تسین و  راگزاس  عرش  نیزاوم 
هک یماگنه  دـهاز  نآ  دـسرب ، ناـمز  داّـهز  زا  یکی  روضح  هب  درک  دـصق  میدـق  ناـهاش  زا  یکی  دـنک  یم  لـقن  یناـشاک » ضیف   » موحرم

يزبـس ناـن و  ندروخ  هب  صرح  علو و  اـب  دـننک و  رـضاح  وا  يارب  يزبـس  ناـن و  درک  شرافـس  دوـش  یم  کـیدزن  دراد  وا  درک  ساـسحا 
وگتفگ نودـب  داـتفا و  وا  مشچ  زا  دـهاز  دـید  ار  هرظنم  نیا  هاـش  هک  یماـگنه  تشاد  یم  رب  گرزب  ياـه  هـمقل  هـک  یلاـح  رد  تـخادرپ ،

رگید یضعب  زا   33 هحفـص تخاس .» فرـصنم  نم  زا  ار  وت  هک  ار  ییادخ  رکـش  یّنَع ; َکَفَرَـص  يذَّلا  ِهّللُدْمَْحلَا  : » تفگ دـهاز  تشگزاب ،
راوخ بارـش  دـننک  نامگ  مدرم  ات  دیـشون  یم  داد  یم  نآ  هب  بارـش  گنر  هک  یفرظ  رد  ار  یلکلا  ریغ  تابورـشم  هاگ  هک  دـننک  یم  لقن 
دراو وا  دندرک ، لابقا  وا  هب  مدرم  دوب و  هدـش  فورعم  دـهز  هب  يا  هقطنم  رد  هک  دـننک  یم  لقن  يرگید  زا  و  دـتفیب ! اهنآ  مشچ  زا  تسا و 

دندز و دنتفرگ و  دنتخانـش و  ار  وا  مدرم  ات  داتـسیا ، هار  رـس  دمآ و  نوریب  دیـشوپ و  هنایفخم  ار  يرگید  صخـش  سابل  ًادمع  دـش و  مامح 
زا یـضعب  رد  اهراک  هنوگ  نیا  کش  یب  دندرک !! یم  يرود  وا  زا  رادرب و  هالک  تسا  يدرم  نیا  دنتفگ : و  دنتفرگ ، سپ  زاب  وا  زا  ار  سابل 
مان دـب  تشز  لامعا  نیا  باکترا  اب  ار  دوخ  ناسنا  هک  دـهد  یمن  هزاجا  مالـسا  عرـش  زگره  تسا و  هورکم  يدراوم  مّلـسم و  مارح  دراوم 

. تسین زاجم  زین  نظ  ءوس  لماوع  داجیا  تسا ، عونمم  مالـسا  رظن  زا  ادخ  قلخ  هب  نظ  ءوس  هک  هنوگ  نامه  دزادنیب ، مدرم  مشچ  زا  دـنک و 
، عورشم قرط  دوجو  اب  تسا و  راگزاس  لقع  رایعم  عرش و  نیزاوم  اب  هک  دیزگرب  ار  ییاه  هار  دیاب  هاج  ّبح  نتسکش  مهرد  يارب  نیاربانب 
« یناشاک ضیف   » موحرم هک  نیا  بجع  و  تسا . عورـشمان  ای  بولطمان و  هک  دورب  يروما  غارـس  هب  اه  هناهب  نیا  اـب  ناـسنا  هک  درادـن  ینعم 
( دهد یم  ناشن  یلکلا  تابورشم  تروص  هب  ار  نآ  هک  یفرظ  رد  لالح  بورشم  ندروخ   ) دمآ الاب  رد  هچ  نآ  زا  ییاه  هنومن  رکذ  زا  دعب 
هک دندرک  یم  نامرد  يروما  هب  ار  دوخ  یهاگ  لاح  لها  یلو  تسا  لّمأت  لحم  یلمع  نینچ  باکترا  ندوب  زاجم  یهقف  رظن  زا  دیازفا  یم 

ناربج کین  لامعا  هب  ار  يروص  ناهانگ  هنوگ  نیا  سپس  و  دندرمش ، یم  بلق  حالصا  يارب  هار  ار  نیا  دهد و  یمن  اوتف  نآ  هب  زگره  هیقف 
بجعت ياج  نادنچ  دنتفگ  یم  هفّوصتم  زا  یضعب  ار  نخس  نیا  رگا   34 هحفص ( 1 .) دنک یم  رکذ  ار  مامح  دزد  ناتساد  سپس  دندومن ، یم 

ًاصوصخم مامح ، رد  يرگید  سابل  نارگید و  لاوما  رد  فّرـصت  تسا ، دیعب  نخـس  نیا  یناشاک ، ضیف  نوچمه  يربتعم  هیقف  زا  اما  دوبن ;
هفاضا بلق ، حالصا  هیام  هن  تسا  لاح  لها  بسانم  هن  هانگ  باکترا  يروص و  هانگ  هن  تسا  یمّلسم  هانگ  ینیبدب ، نظ و  ءوس  داجیا  يارب 

دسر یم  رظن  هب  دوش . هدیـشک  یقطنم  ریغ  تشز و  ياهراک  نیا  يوس  هب  ناسنا  هک  دراد  یلیلد  هچ  حابم  عورـشم و  قرط  دوجو  اب  نیارب ،
نانخـس هنوگ  نیا  زا  یلازغ  هدـش و  عقاو  مولعلاءایحا »  » رد یلازغ »  » نانخـس ریثأـت  تحت  تاـملک  زا  شخب  نیا  رد  راوگرزب  ملاـع  نیا  هک 

رد تسا  هیفوـص  فورعم  قرف  زا  یکی  هـک  ( 2 «) هّیتمالم  » هقرف دـییأت . هن  هدوب  لوق  لقن  طـقف  ضیف »  » موحرم رظن  مه  دـیاش  و  دراد ، رایـسب 
اب زگره  مالـسا  یلو  دندش ; فورعم  هّیتمالم »  » ناونع هب  لیلد  نیمه  هب  و  دـندرک ، یم  طارفا  یماندـب ، یمانمگ و  يارب  شور  نیا  باختنا 
یم هیصوت  ار  عورشم  بابسا  بولطم  فادها  هب  ندیسر  يارب  دنک و  یمن  تقفاوم  عرـش  لقع و  قطنم  زا  رود  هنالقاع و  ریغ  ياهراک  نیا 

ناهانگ باکترا  اب  دنتـشاد  یعـس  هک  ار  هیتمالم  ياهـشور  لامعا و  شنانخـس  زا  رگید  رد  ضیف  موحرم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دـنک .
.2 هحفص 130 . دلج 6 ، ءاضیبلا ، ۀـجحملا  یقرواـپ 1 . درمـش . یمن  زاـجم  ار  نآ  و  دـنک ، یم  یفن  دـنزادنیب  مدرم  مشچ  زا  ار  دوخ  هریبک 
ار سفن  قح  رد  ینامگدـب  اـهنآ  دـنتفای ، ترهـش  ناـسارخ  رد  نآ  زا  دـعب  يرجه و  موس  نرق  رد  هک  هیفوص  زا  دـندوب  يا  هفیاـط  هّیتمـالم 

یعـس شیوخ ، رـصع  شوپ  هنیمـشپ  ناـیفوص  فـالخ  رب  ور  نیا  زا  دنتـسناد  یم  تسا  تفرعم  لـصا  هک  قح  هب  نظ  نسح  مدـق  نیتـسخن 
ریخ و راهظا  رد  زگره  هک  دنتـشاد  یعـس  ًاصوصخم  دنـشاب  هتـشادن  توافت  مدرم  ریاس  اب  يرهاظ  لاوحا  راتفر و  سابل و  ثیح  زا  دنتـشاد 

ءابا مدرم  هدوت  دزن  رد  سفن  بیاعم  حئابق و  راهظا  زا  دـنوشن ، یبلط  هاج  ایر و  راتفرگ  دوخ  رادـنپ  هب  راک  نیا  يارب  دنـشوکن و  ّرـش  ءافخا 
نآ زا  ناسنا  هک  دـندش  یم  یلامعا  بکترم  و   ) دـنوشن رورغم  ات  دـنداد  یم  رارق  قلخ  تمالم  ضرعم  رد  ًادـمع  ار  نتـشیوخ  و  دنتـشادن ،

35 هحفص دیئامرف . هعلاطم  هحفص 63 و 64  قح ، هولج  باتک  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  حرش  دنک . یم  تشحو 

تجاجل ییوج و  هناهب  .2
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هراشا

رد هکلب  دسرن  قح  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  ببس  رما  نیا  اریز  تسناد  تقیقح  كرد  عناوم  نیرتمهم  زا  ناوت  یم  ار  تجاجل  ییوج و  هناهب 
لاؤس یپ  رد  یپ  دـنک و  يراـشفاپ  تقیقح  فشک  يارب  ناـسنا  هک  تسین  نیا  تجاـجل  ییوج و  هناـهب  زا  روظنم  ددرگ .! رت  خـسار  لـطاب 

ای لطاب  نخـس  رب  مه  زاب  قح  ندـش  راکـشآ  زا  دـعب  تسا ، نیا  روظنم  هکلب  تسا ، قیاقح  فشک  یلـصا  دـیلک  لاؤس  اریز  دـیامن ، حرطم 
تفص نیا  دنز . زاب  رس  قح  شریذپ  زا  قطنم  زا  رود  نانخس  یهاو و  ياهرذع  اه و  هناهب  هب  ّثبشت  ای  و  دراشفب ، ياپ  دوخ  تسردان  لمع 
خیرات ددرگ . تلم  کی  يوخ  قلخ و  هب  لّدـبم  ماع  تروص  هب  ای  دوش ، رهاظ  يدارفا  ای  درف  رد  یـصوصخ  تروص  هب  تسا  نکمم  هلیذر 

زا نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  لیلد  نیمه  هب  و  دندوب ، وج  هناهب  جوجل و  همه  زا  شیب  لیئارـسا  ینب  نیـشیپ ، ماوقا  نایم  رد  هک  دهد  یم  ناشن 
نادان و ماوقا  مامت  نایم  رد  تفگ  ناوت  یم  تخادرپ . میهاوخ  نآ  هب  ادخ  تساوخ  هب  تایآ  ریـسفت  رد  هک  دیوگ  یم  نخـس  اهنآ  تجاجل 

نیا لاح  ره  هب  دراد . دوجو  یقالخا  هلیذر  نیا  دنهد  تسد  زا  ار  دوخ  راتفر  لامعا و  یناسآ  هب  دنتسین  رضاح  هک  تسرپدوخ  هاوخدوخ و 
هب و  دوب . ناطیـش  تخومآ ، ناجوجل  هب  ار  تجاجل  سرد  هک  یـسک  نیتسخن  دیاش  و  تسا ، یناطیـش  ياهوخ  نیرترابنایز  زا  تشز  يوخ 

ار دابآ  ياهرهـش  دهد و  یم  دابرب  ار  لاوما  سوفن و  ددرگ و  یم  نینوخ  ياهگنج  همـشچرس  هاگ  هک  تسا  دایز  نآ  رابگرم  راثآ  يردـق 
دروم رد  فلتخم  ياه  لیلحت  زا  سپـس  میدرگ و  یم  زاـب  یمالـسا  تاـیاور  دـیجم و  نآرق  هب  هراـشا  نیا  اـب   36 هحفـص دزاس . یم  ناریو 

ِیف اوُّجََلل  ٍّرُض  ْنِم  ْمِِهب  ام  انْفَـشَک  َو  ْمُهانْمِحَر  َْولَو  1 ـ تفگ . میهاوخ  نخـس  نآ  نامرد  قرط  نآ و  رابنایز  راثآ  تشز و  يوخ  نیا  لـماوع 
َیِلا ِینْرِْظنَا  َلاق  3 ـ ( 21 کلم ـ  . ) روُُفن َو  ٍُّوتُع  ِیف  اوَُّجل  َْلب  ُهَقْزِر  َکَْـسمَا  ْنِا  مُُکقُزْرَی  يِذَّلا  اَذـه  ْنَّمَا  2 ـ ( 75 نونمؤم ـ  . ) َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط 

ُتْوَعَد یِّنِا  ِّبَر  َلاـق  4 ـ ات 16 )  14 فارعا ـ  . ) َمیِقَتْـسُْملا َکَطارِـص  ْمَُهل  َّنَدـُْعق  ِینَْتیَوْغَا ََال  اِمبَف  َلاق  َنیرَْظنُملا  ْنِم  َکَّنِا  َلاـق  َنُوثَْعُبی ـ  ِمْوَی 
َو اوُّرَـصَا  َو  ْمَُهباِیث  اْوَشْغَتْـسا  َو  ْمِِهناذآ  ِیف  ْمُهَِعباصَا  اُولَعَج  ْمَُهل  َرِفْغَِتل  مُُهتْوَعَد  امَّلُک  یِّنِاَو  ًارارف ـ  ِّالا  یئاعُد  ْمُه  ْدِزَی  ْمَلَف  ًاراهَن ـ  َو  ـْالَیل  یِمْوَق 

ِءالُؤه ام  َتِْملَع  ْدََـقل  ْمِهِـسوُؤُر  یلَع  اوُسُِکن  َُّمث  َنوُِملاّـظلا ـ  ُُمْتنَا  ْمُکَّنِا  اُولاـقَف  ْمِهِـسُْفنَا  یِلا  اوُعَجَرَف  5 ـ ات 7 )  5 حون ـ  . ) ًارابِْکتِْسا اُورَبْکَتْـسا 
ات 68)  64 ءایبنا ـ  . ) َنیلِعاف ُْمْتنُک  ْنِا  ْمُکَتَِهلآ  اوُرُْصنا  َو  ُهُوقِّرَح  اُولاق  ... ْمُکُّرُـضَی َو ال  ًاَْئیَـش  ْمُکُعَْفنَی  الام  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدبْعَتَفَا  َلاق  َنوُقِْطنَی ـ 

اوُداک ام  َو  اهوَُحبَذَف  َنِیلِهاجلا ... َنِم  َنوُکَا  ْنَا  ِهّللِاب  ُذوُعَا  َلاَق  ًاوُزُه  انُذِخَّتَتَا  َلاق  ًةَرََقب ، اوَُحبْذـَت  ْنَا  ْمُکُُرمْأَی  َهّللا  َّنِا  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  لاق  ْذِا  َو  6 ـ
ْنِم ْمُکاْنثََعب  َُّمث  َنوُرُْظنَت ـ  ُْمْتنَا  َو  ُۀَقِعاّصلا  ُمُْکتَذَـخَاَف  ًةَرْهَج  َهّللا  يََرن  یّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  یـسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِا  َو  7 ـ ات 71 )  67 هرقب ـ  . ) َنُولَعْفَی
انُهه ّانِا  ِالتاقَف  َکُّبَر  َو  َْتنَا  ْبَهْذاَف  اهِیف  اُومادام  ًادـَبَا  اهَلُخْدـَن  َْنل  ّانِا  یـسُوم  ای  اُولاـق  8 ـ  و 56 )  55 هرقب ـ  . ) َنُورُکْـشَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکتْوَم  ِدَْعب 

ْمُه اذِا  َباذْعلا  ُمُْهنَع  انْفَـشَک  اّمَلَف  َنوُدَتْهَُمل ـ  انَّنِا  َكَْدنِع  َدِهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  ُرِحاّسلا  اَهُّیَا  ای  اولاق  َو  37 9 ـ هحفص ( 24 هدئام ـ  . ) َنُودِعاق
ُْلق ُهُؤَْرقَن  ًاباتِک  اْنیَلَع  َلِّزَُنت  یّتَح  َکِِّیقُِرل  َنِمُْؤن  َْنلَو  ِءامَّسلا  ِیف  یقَْرت  َْوا  فُرْخُز  ْنِم  ٌْتَیب  َکـَل  َنوُکَی  َْوا  10 ـ 49 و 50 ) فرخز ـ  . ) َنُوثُْکنَی

(93 ءارسا ـ  . ) الوُسَر ًارََشب  ِّالا  ُْتنُک  ْلَه  یِّبَر  َناْحبُس 

همجرت

تجاـجل ناـشنایغط  رد  هکلب ) دـنوش  یمن  رادـیب  اـهنت  هن   ) میزاـس فرطرب  ار  ناشتالکـشم  اـهیراتفرگ و  مینک و  مـحر  ناـنآ  هـب  رگا  و  1 ـ
یم یـسک  هچ   ) دراد زاب  ار  شیزور  رگا  دـهد  یم  يزور  ار  امـش  هک  یـسک  نآ  ایآ  2 ـ دننام ! یم  نادرگرـس  يداو ) نیا  رد   ) دـنزرویم و

( مدرم  ) هـک يزور  اـت  ارم  : » تـفگ 3 ـ دـنزرویم ! تجاـجل  تـقیقح  زا  رارف  یـشکرس و  رد  اـهنآ  یلو  دـنک )!؟ نیمأـت  ار  امـش  زاـین  دـناوت 
رـس رب  نم  یتخاس ، هارمگ  ارم  هک  نونکا  : » تفگ یناگدش ـ » هداد  تلهم  زا  وت  : » دومرف راذگب ) هدـنز  و  « ) هد تلهم  دـنوش  یم  هتخیگنارب 
اما مدرک ـ ، توعد  وت ) يوسب   ) زور بش و  ار  دوخ  موق  نم  اراگدرورپ ! : » تفگ حون ) ( ـ 4 منک »! یم  نیمک  اهنآ  ربارب  رد  وت ، میقتسم  هار 

، يزرماـیب ار  اـهنآ  وت  دـنروایب و ) ناـمیا   ) هک مدرک  توـعد  ار  اـهنآ  ناـمز  ره  نم  و  دوزفین ! ناـنآ  رب  قـح  زا  رارف  زج  يزیچ  نم  توـعد 
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رابکتـسا تّدش  هب  دـندیزرو و  رارـصا  تفلاخم  رد  دـندیچیپ و  دوخ  رب  ار  ناشیاهـسابل  هداد و  رارق  ناشیاهـشوگ  رد  ار  شیوخ  ناتـشگنا 
و  ) دندش هنوگژاو  ناشیاهرـس  رب  سپـس  دیرگمتـس ـ » امـش  هک  اّقح  : » دنتفگ دوخ ) هب   ) و دنتـشگ ، زاب  شیوخ  نادجو  هب  اهنآ  5 ـ دندرک !

یم ار  يزیچ  ادخ  زج  ایآ  : » تفگ میهاربا ) ( ـ ! دنیوگ یمن  نخس  اهنیا  هک  یناد  یم  وت  دنتفگ ) دندرک و  شومارف  یلک  هبار  نادجو  مکح 
ـ...)؟ ناشنایز زا  یسرت  هن  و  دیراد ، ناشدوس  هب  يدیما  هن  ( »؟ دناسر یم  امش  هب  ینایز  هن  دراد و  امش  يارب  يدوس  نیرتمک  هن  هک  دیتسرپ 

هب یـسوم  هک  ار  یماگنه  دیروآ ) دای  هب   ) و 6 ـ تسا .»! هتخاس  امـش  زا  يراک  رگا  دینک  يرای  ار  دوخ  نایادخ  دـینازوسب و  ار  وا  : » دـنتفگ
هتخانـش وا  لتاق  هک  یلوتقم  هب  ار  نآ  ندب  زا  يا  هعطق  و   ) دینک حـبذ  ار  يواگ  هدام  دـهد  یم  روتـسد  امـش  هب  دـنوادخ  : » تفگ دوخ  موق 

: تفگ یـسوم ) ( »!؟ ینک یم  هرخـسم  ار  ام  ایآ  : » دنتفگ ددرگ ») شوماخ  اغوغ  دنک و  یفرعم  ار  شیوخ  لتاق  دوش و  هدنز  ات  دینزب  هدـشن 
ار راک  نیا  دندوبن  لیام  یلو  دندیرب  رـس  ار  نآ  و  دندرک ) ادیپ  ار  يواگ  نانچ   ) سپـس مشاب ...»! نالهاج  زا  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  »

ادخ هکنیا  رگم  دروآ ، میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  یـسوم ! يا  : » دنتفگ هک  ار  یماگنه  دیروآ ) دای  هب  زین   ) و 38 7 ـ هحفص دنهد . ماجنا 
تایح ناتگرم ، زا  سپ  ار  امش  سپس  دیدرک ـ  یم  اشامت  هک  یلاح  رد  تفرگ  ار  امش  يا  هقعاص  سپ  مینیبب »! دوخ ) مشچ  اب   ) اراکـشآ ار 

میهاوخن دراو  زگره  ام  دنتسه ، اجنآ  رد  اهنآ  ات  یـسوم ! يا  : » دنتفگ لیئارـسا ) ینب  ( ـ 8 دیروآ . اجب  ار ) وا  تمعن   ) رکش دیاش  میدیـشخب ،
! رحاس يا  : » دـنتفگ یم  دـندش ) یم  الب  راـتفرگ  یتقو  ( ـ 9 میا »! هتـسشن  اجنیمه  ام  دـیگنجب ، نانآ ) اب   ) دـیورب و تراـگدرورپ  وت و  دـش !
ای 10 ـ میروآ .»)! یم  نامیا  و   ) تفای میهاوخ  تیاده  ام  هک  دـناهرب ) الب  نیا  زا  ار  ام  ات   ) ناوخب هدرک  وت  اب  هک  يدـهع  هب  ار  تراگدرورپ 
رب يا  همان  هکنآ  رگم  میروآ  یمن  نامیا  يور ، نامسآ  هب  رگا  یتح  يور  الاب  نامـسآ  هب  ای  دشاب  الط  زا  راگن  شقنرپ و  يا  هناخ  وت  يارب 
.»!؟ متسه ادخ  هداتسرف  یناسنا  زج  نم  رگم  ینعم )! یب  نانخس  نیا  زا   ) مراگدرورپ تسا  هّزنم  : » وگب میناوخب ـ »! ار  نآ  هک  يروآ  دورف  ام 

يدنب عمج  ریسفت و 

لوا تمسق 

، دنک یم  فرطرب  اهنآ  زا  ار  اهالب  جاوما  دنوش و  یم  دـنوادخ  ياهتمعن  لومـشم  یتقو  هک  تسا  جوجل  نارفاک  زا  نخـس  هیآ  نیتسخن  رد 
محر اهنآ  هب  رگا  : » دیامرف یم  دنهد ، یم  همادا  ناشنایغط  هب  و  دوش ، یم  هدوزفا  ناشرورغ  رب  دـنوش  رادـیب  تفأر  ّتبحم و  قیرط  زا  دـیاش 

َْولَو  ) دـنوش یم  نادرگرـس  دـنزرویم و  رارـصا  ناشنایغط  رد  هکلب ) دـنوش ، یمن  رادـیب  اهنت  هن   ) میزاـس فرطرب  ار  ناـنآ  یتحاراـن  مینک و 
ار ربمغیپ  هاگ  هیآ  نیا  زا  لبق  تایآ  یهاوگ  هب  جوجل  هورگ  نیا  يرآ  َنوُهَمْعَی .) ْمِِهناـیْغُط  ِیف  اوُّجََلل  ٍّرُـض  ْنِم  ْمِِهب  اـم  انْفَـشَک  َو  ْمُهاـنْمِحَر 

یم ار  هنّیب  هیآ  نشور و  هزجعم  ره  و  دـشاب ، اهنآ  نانخـس  میلـست  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دنتـشاد  راظتنا  هاـگ  و  دـندناوخ ، یم  هناوید 
هب ناوارف  تمعن  هاگ  داد و  یم  رارق  اهالب  راشف  رد  ار  اهنآ  هاگ  اهنآ  ندرکرادیب  يارب  دنوادخ  و  دندیزرو ، یم  رارـصا  راکنا  رب  زاب  دندید 

نادان بّصعتم و  جوجل و  نوچ  تشادـن  رثا  اهنآ  رد  کی  چـیه  تمحر ، تمعن و  نیا  هن  و  باذـع ، الب و  نآ  هن  تشاد ، یم  ینازرا  ناـنآ 
، تدابع نایغط  لخب و  لام ، نایغط  و  رخافت ، نامه  ملع ، ِنایغط  دراد ، یفلتخم  لاکشا  نایغط  نارسفم ، زا  یضعب  هتفگ  هب   39 هحفص دندوب 

ناکرشم زا  نخـس  زاب  هیآ  نیمّود  رد  دوش . یم  اهنایغط  نیا  همه  راتفرگ  تجاجل  رثا  رب  ناسنا  و  ( 1) تاوهش زا  يوریپ  سفن ، نایغط  ایر و 
یگتخاس نایادخ  و  دـنوش ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  نشور  ایوگ و  قطنم  میلـست  دـندوبن  رـضاح  تمیق  چـیه  هب  هک  تسا  جوجل 

زاب امش  زا  دنک و  عطق  ار  شیزور  رگا  دهد  یم  يزور  ار  امش  هک  یـسک  نآ  ایآ  : » دیوگ یم  هیآ  نیا  رد  دیجم  نآرق  دنزاس . اهر  ار  دوخ 
ْنِا ْمُُکقُزْرَی  يِذَّلا  اَذه  ْنَّمَا  « ) دندیزرو یم  تجاجل  قح  زا  رارف  یـشکرس و  رد  اهنآ  یلو  دنهد )؟ يزور  امـش  هب  دنناوت  یم  اهتب  ایآ   ) دراد

يراک چیه  امش  ياهتب  زا  هک  دنک  یم  رارکت  ناتسرپ  تب  ربارب  رد  ار  نخس  نیا  ررکم  دیجم  نآرق  روُُفن .) َو  ٍُّوتُع  ِیف  اوَُّجل  َْلب  ُهَقْزِر  َکَْسمَا 
هن دنراد و  ینایز  هن  دنیوگ ، یم  نخس  امش  اب  هن  دنهد ، یم  يزور  امـش  هب  هن  دننک و  یم  عافد  نمـشد  ربارب  رد  امـش  زا  هن  تسین ، هتخاس 
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مه زاب  دنتشادن  نخس  نیا  يارب  یخساپ  چیه  اهنآ  هک  نیا  اب  یلو  تسیچ ؟ اهنآ  شتـسرپ  لیلد  لاح  نیا  اب  يروعـش ، هن  لقع و  هن  یعفن و 
، دـنک یم  هراـشا  ناطیـش  ینعی  بصعتم  جوجل و  نیتسخن  هب  تاـیآ  نیا  زا  شخب  نیموس  رد  دـنداد . یم  همادا  اـهتب  شتـسرپ  هب  هناـجوجل 

رثا رب  و  داد ، تسد  زا  یّلک  هب  تـشاد  ناگتـشرف  ناـیم  رد  هـک  ار  یعینم  ماـقم  دـش و  دـنوادخ  هاـگرد  دورطم  ّربـکت ، رثا  رب  هـک  یماـگنه 
نیا و  ددرگ ، زاب  ادخ  يوس  هب  و  دوش ، دوخ  گرزب  هابتـشا  هّجوتم  تسیاب  یم  ًاتدـعاق  تشگ ، زیچان  ریقح و  تیاهن  یب  ینیب ، گرزبدوخ 

شالت هکلب  درکن ، ار  راک  نیا  یلو  دنک ، شوماخ  يراسمرـش  کشا  اب  هتـسشن  شنماد  رب  هک  ار  یـشتآ  دـیوشب و  هبوت  بآ  اب  ار  یگدولآ 
وا نادنزرف  مدآ و  زا  تفرگ  میمـصت  تشادـن ، جاجل  تداسح و  ّربکت و  زج  یلیلد  نیا  دور و  رتورف  مه  زاب  نایـصع  راز  نجل  رد  هک  درک 

نیا هب  ایند  نایاپ  ات  هکلب  لاس ، کی  هام و  کی  و  زور ، ود  زور و  کی  اهنت  هن  دـنک ، هارمگ  دوخ  ياـه  هسوسو  اـب  ار  اـهنآ  دریگب و  ماـقتنا 
نز و دناوت  یم  هک  اجنآ  ات  دیامن و  ینکارپ  نجل  یعامتجا  ره  رد  دـنک و  مرگ  ار  هانگ  مزب  اج  همه  دـهد ، همادا  زیگنا  ترفن  تشز و  راک 
: درک ضرع  هک  دوب  اجنیا   40 هحفص هحفص 98 . دلج 6 ، نایبلا ، حور  یقرواپ 1 . دناشکب  یتخبدـب  داسف و  هب  ار  گرزب  کچوک و  درم و 
اب نونکا   ) یتسه ناگدش  هداد  تلهم  زا  وت  متفریذپ ، ار  وت  تساوخرد  دومرف : راذـگب ـ  هدـنز  هد و  تلهم  زیخاتـسر  زور  ات  ارم  ادـنوادخ ! »

منیشن یم  وت  میقتسم  هار  رـس  رب  نم  یتخاس  هارمگ  ارم  هک  لاح  درک : ضرع  یهد ) ماجنا  یهاوخ  یم  يراک  هچ  بیجع  ِینالوط  رمع  نیا 
َلاق َنیِرَْظنُْملا ـ  َنِم  َکَّنِا  َلاق  َنُوثَْعُبی ـ  ِمْوَی  َیِلا  ِینْرِْظنَا  َلاق  ( ) مزادرپ یم  اهنآ  نتخاـس  هارمگ  هب  وس  ره  زا  و   ) منک یم  نیمک  اـهنآ  يارب  و 

رب نآ  رد  هک  دـشاب  دـناوت  یم  سک  ره  يارب  یگرزب  هیامرـس  ینـالوط  رمع  کـش  یب  َمیقَتْـسُْملا .) َکَطارِـص  ْمَُهل  َّنَدـُْعقََال  ِینَْتیَوْغَا  اـِمبَف 
یلو دنک ، ینارون  يا  هدنیآ  هب  لّدبم  ار  نآ  تسا  هتـشاد  یکیرات  هتـشذگ  رگا  و  دنک ، حالـصا  ار  دوخ  تاهابتـشا  دیازفیب ، دوخ  تانـسح 
یهلا تمحر  کی  ینالوط  رمع  نیا  هنیمز  رد  وا  ياعد  تباجا  تشاد . سوکعم  هجیتن  ناجوجل  نایغای و  نایغاط و  يارب  ینالوط  رمع  نیا 
تـسد هب  هک  یماگنه  تمعن  نیا  یلو  ددرگ ، زاب  دوش و  رادیب  دیاش  ایند ، رد  وا  لاس  رازه  نیدنچ  تدابع  يارب  دوب  یـشاداپ  دـیاش  دوب و 

ربارب رد  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) حون موق  تجاجل  زا  نخـس  هیآ  نیمراهچ  دوش . یم  تمقن  هب  لیدـبت  دـتفیب  یغاـی  یغاـط و  جوجل ، دارفا 
یم اهنآ  تاجن  يارب  تولج  تولخ و  رد  درک و  یم  ششوک  شالت و  اه  نآ  تیاده  يارب  زور  بش و  هک  زوسلد  نابرهم و  رایـسب  ربمایپ 
نم اراگدرورپ ! : » تفگ و  درب ، تیاکـش  ادـخ  هاگرد  هب  اهنآ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) حون  41 هحفص داد . ناشن  یبیجع  یتخسرس  هچ  دیـشوک و 

مدرک توعد  ار  اهنآ  نامز  ره  نم  و  دوزفین ، اهنآ  رب  قح )  ) زا رارف  زج  نم  توعد  اما  مدرک  توعد  وت ) يوس  هب   ) زور بش و  ار  دوخ  موق 
رد دـندیچیپ و  دوخ  رب  ار  ناشیاهـسابل  و  هداد ، رارق  اهـشوگ  رد  ار  شیوـخ  ناتـشگنا  اـهنآ  يزرماـیب ، ار  اـهنآ  وـت  دـنروایب و ) ناـمیا   ) هک

َو ًاراِرف  ِّالا  ِیئاعُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف  ًاَراهَن  َو  ْالَیل  یِمْوَق  ُتْوَعَد  یِّنِا  َّبر  َلاق  «. ) دـندرک رابکتـسا  ًادـیدش  و  دـندیزرو ، تجاجل  رارـصا و  تفلاخم 
یتجاجل بصعت و  هچ  نیا  ًارابِْکتْـسا .) اوُرَبْکَتْـسا  َو  اوُّرَـصَا  َو  ْمَُهباـِیث  اوَشْغَتْـسا  َو  ْمِِهناذآ  ِیف  ْمُهَِعباـصَا  اُولَعَج  ْمَُهلَرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد  اـمَّلُک  یِّنِا 

رب ار  شسابل  دنیبن  ار  نابلط  قح  هرهچ  هک  نیا  يارب  دراذگب و  دوخ  شوگ  رد  تشگنا  دونشن ، ار  قح  فرح  هک  نآ  يارب  ناسنا  هک  تسا 
رد باسح  یب  اهنآ  دراد و  یباسح  زین  يزیتس  قح  يزیرگ و  قح  دزیرگب . قح  زا  و  دنک ، فرب  ریز  هب  رـس  کبک  نوچمه  و  دـچیپب ، دوخ 

راتفرگ دزیرگب و  دوخ  بیبط  زا  تسا  نکمم  رامیب  ناسنا  هنوگچ  دنتشادن . دادبتسا  بّصعت و  تجاجل و  زج  یلماع  دندیود و  یم  هار  نیا 
ره تریح  یتسار  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـنزب ، بقع  ار  دوخ  هدـنهد  تاـجن  تسد  بادرگ ، رد  قیرغ  و  دـنک ، غارچ  هب  تشپ  تاـملظ ، رد 

هیلع ) حون هزادـنا  هب  سک  چـیه  یهلا  ناربمایپ  نایم  رد  دراد . رایـسب  اه  هرهچ  نیا  زا  رابکتـسا ، دانع و  جاجل و  یلو  دزیگنا  یم  رب  ار  سک 
هب هراشا  تسا  نکمم  هک  راهن  لـیل و  و  درک ، دـیکأت  رارـصا و  تفگ و  تفگ و  لاـس  هاـجنپ  ودـصهن  درکن ، توعد  ار  دوخ  موق  مالـسلا )

یلو داد ، همادا  ار  دوخ  هنارگنـشور  توعد  دشاب ، اهزور  رد  اه  نآ  یمومع  تاسلجرد  اهبـش و  رد  اه  نآ  یـصوصخ  تاسلج  رد  روضح 
ْمُهَِعباصَا اُولَعَجَو   » هب ریبعت  دروآ . نامیا  رفن  کی  اهنت  لاس  هدزاود  ره  طسوتم  روط  هب  یـضعب  هتفگ  هب  دندرواین و  نامیا  یکدنا  هورگ  زج 

دیاش دراذـگ  یم  شوگ  رد  ندینـشن  يارب  ار  تشگنا  كون  ناـسنا  هک  نیا  اـب  دنتـشاذگ » ناشـشوگ  رد  ار  ناـشیاه  تشگنا  ْمِِهناذآ ; ِیف 
هب ریبعت   42 هحفص دنونشن . ار  قح  نخس  ات  دننک  شوگ  رد  ار  تشگنا  مامت  دنتـساوخ  یم  ییوگ  تسا ، اهنآ  يزیرگ  قح  تّدش  هب  هراشا 
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سوکعم هجیتن  اهنآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) حون توعد  هک  دـهد  یم  ناشن  دوزفین » اـهنآ  رب  رارف  زج  نم  توعد  ًاراِرف ; ّـِالا  یئاـعُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف  »
يا هلبزم  نوچمه  دنیازفا ، یم  دوخ  تجاجل  رب  دنونش ، یم  ار  نابلط  قح  يادص  هک  یماگنه  ربکتسم  دونع و  جوجل و  دارفا  يرآ  تشاد ،
تب و  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا موق  تجاـجل  هب  هراـشا  هیآ  نیمجنپ  رد  دوش . یم  رت  هدرتسگ  نآ  تنوفع  هک  دزیر  ورف  نآ  رد  ناراـب  بآ  هک 

درک و تباث  ار  اهنآ  موهوم  یگتخاس و  نایادخ  يرابتعا  یب  نکـش  نادند  یلیلد  اب  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا هک  یماگنه  تسا  لباب  ناتـسرپ 
، هدروآ اهتب  ریاس  رـس  رب  ار  الب  نیا  یـسک  هچ  دنـسرپب  گرزب  تب  زا  هک  تساوخ  اهنآ ـ  زا  گرزب ـ  تب  زجب  اهتب ـ  همه  نتـسکش  زا  دـعب 

طخ زا  ار  اهنآ  تفای ، یم  همادا  رگا  هک  يرادیب  نامه  دندرک ، شنزرـس  تمالم و  ناج  نورد  رد  ار  دوخ  دندش و  رادـیب  هظحل  کی  اهنآ 
هنوگژاو ناشاهرس  رب  سپس  : » دیوگ یم  نآرق  هک  هنوگنآ  و  درک ، لگ  اهنآ  تجاجل  بّصعت و  ناهگان  یلو  دیناشک  یم  دیحوت  هب  كرش 
ْمِهِـسوُؤُر یلَع  اوُسُِکن  َُّمث  « ) دنیوگ یمن  نخـس  اهنیا  هک  یناد  یم  وت  دنتفگ ) دندرک و  شومارف  ار  نادجو  مکح  هک  نیا  هب  هراشا   ) دـندش

؟ ینایز هن  دراد و  امش  يارب  يدوس  هن  هک  دیتسرپ  یم  ار  يزیچ  ادخ  زج  ایآ  : » تفگ مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا نوُقِْطِنی .) ِءالُؤه  ام  َتِْملَع  ْدََقل 
ٍُّفا ْمُکُّرُضَی  َو ال  ًائیَش  ْمُکُعَفنَی  الام  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبعَتَفَا  َلاق  ( »؟ دیرادن لقع  ایآ  دینک ، یم  شتـسرپ  ادخ  زا  ریغ  هچنآ  رب  امـش و  رب  فا 

هاگهانپ ار  هچنآ  دـنیب  یم  دوخ  مشچ  اب  هک  یماگنه  دـشابن  بّصعتم  جوجل و  ناسنا ، رگا  نُولِقعَت .) الَفَا  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  َنودـُبْعَت  اـِمل  َو  ْمَُکل 
هدش هدـنامرد  لیلذ و  نانچ  نونکا  درب ، یم  هانپ  نآ  هب  ینافوط  يراتفرگ و  ياهزور  تخـس و  ثداوح  رد  و  درمـش ، یم  دوخ  تالکـشم 

زا هشیمه  يارب  دیابن  نایادخ ، يرای  هب  ناگدنب  و  دـنزیخرب ، دوبعم  يرای  هب  نادـباع  ات  دـنک  یفّرعم  دـناوت  یمن  ار  دوخ  هدننکـش  یّتح  هک 
، بّصعت تجاـجل و  يرآ   43 هحفـص دزیرب . نوریب  دوخ  زغم  زا  ار  فیخـس  تاداـقتعا  یفارخ و  راـکفا  نیا  و  دوـش ، رادـیب  تلفغ  باوـخ 
: دیوگ یم  تسخن  هیآ  رد  هک  نیا  بلاج  دنک . یم  ربخ  یب  لیاسم  نیرت  حـضاو  زا  ار  ناسنا  هک  اجنآ  ات  تسا  ینیگنـس  تخـس و  باجح 

هیآ رد  یلو  دنک ، یم  يرایـشوه  يرادیب و  زا  تیاکح  هک  يریبعت  دندرک .» دوخ  نادجو  لقع و  هب  تشگزاب  اهنآ  ْمِهِـسُْفنَا ; یِلا  اوُعَجَرَف  »
یقطنم ریغ  هنالهاج و  يدرگ  بقع  زا  یکاح  هک  يریبعت  دندش .» نوگژاو  ناشاهرـس  رب  اهنآ  ْمِهِـسوُؤُر ; یَلَع  اوُسُِکن  َُّمث  : » دیوگ یم  دعب 

نیا رد  هقباس ، یب  ای  هقباس  مک  ریظن و  یب  یتجاجل  تسا ، لیئارسا  ینب  تجاجل  زا  نخـس  هیآ  نیمـشش  رد  تسا  هشیدنا  رکف و  زا  یلاخ  و 
لیئارسا ینب  فیاوط  دوب  کیدزن  هک  یلتق  دنک ، یم  داد  خر  لیئارسا  ینب  رد  هک  یکوکشم  لتق  ناتـساد  هب  هراشا  نآ ، زا  لبق  تایآ  هیآ و 

یم یفرعم  امش  هب  ار  لتاق  ادخ  نامرف  هب  نم  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) یسوم دوش . یمیظع  يزیرنوخ  لادج و  ببس  و  دزادنیب ، مه  ناج  هب  ار 
تریح هیام  بیجع  داهنـشیپ  نیا  دنک . یم  یفّرعم  ار  لتاق  شدوخ  دینزب  لوتقم  رکیپ  هب  ار  نآ  ندب  زا  یـشخب  دینک و  حبذ  ار  يواگ  منک ،

ارجا ار  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم روتـسد  دنورب و  رتدوز  هچ  ره  هک  تشاد  نیا  ياج  يراودـیما ، هیام  لاح  نیع  رد  دـش و  لیئارـسا  ینب  همه 
دیاب ردقچ  واگ  نیا  ّنس  دنتفگ  یهاگ  دندرک ، تجاجل  یـشارت و  لاکـشا  هب  عورـش  یتفگـش  تیاهن  اب  یلو  دنهد ، نایاپ  هلئاغ  هب  دننک و 

شیادیپ سناش  اجیب  تالاؤس  نیا  رطاخ  هب  نآ ;و  راک  زا  هاگ  دندیـسرپ و  نآ  عون  زا  هاگ  دشاب ؟ هچ  نآ  گنر  دندیـسرپ  یهاگ  و  دشاب ؟
تمیق هب  دنتفای و  فاصوا  نآ  اب  ار  يواگ  رایسب  يوجتـسج  دایز و  تمحز  اب  ماجنارـس  و  دنتخاس ، رتمک  هظحل  هب  هظحل  ار  رظن  دروم  واگ 

رگا هک  ارچ  دوب ، لح  لکـشم  دـندرک ، یم  حـبذ  داتفا  یم  ناشتـسد  هب  يواـگ  ره  لوا  ناـمه  رگا  هک  یلاـح  رد  دـندیرخ ، یفازگ  رایـسب 
تجاح تقو  زا  نایب  ریخأت  : » دـنا هتفگ  نویلوصا  هک  هنوگ  نامه  دوش ، نایب  تجاح  ماقم  رد  تسیاب  یم  تشاد  یطرـش  دـیق و  هب » ٌرومأم  »

اریز دنتـشادن ، نامیا  راـگدرورپ  تمکح  هب  اـهنآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  یپ ، رد  یپ  ياـه  یفاکـشوم  تـالاؤس و  نیا  عقاو  رد  تسا .» حـیبق 
ییوج هناهب  نیا  اب  دنتساوخ  یم  لیئارسا  ینب  دیاش  درادن ، لاؤس  هب  زاین  دنک ، یم  نایب  شدوخ  دشاب  مزال  طیارش  زا  هچنآ  میکح  دنوادخ 
نآرق دنهد ، همادا  دوخ  ییوجارجام  هب  ات  دوشن  ادیپ  يواگ  نینچ  الصا  هک  دنک  داهنشیپ  ار  یطیارش  ( مالسلا هیلع  ) یسوم اه ، تجاجل  اه و 

، دهد یم  روتـسد  امـش  هب  دنوادخ  تفگ  دوخ  موق  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هکار  یماگنه  دـیروایب ) رطاخ  هب  : ») دـیامرف یم  قوف  هیآ  رد 
یفّرعم ار  شیوخ  لتاق  و  دوش ، هدنز  ات  دینزب  هدـشن  هتخانـش  وا  لتاق  هک  یلوتقم  هب  ار  نآ  ندـب  زا  يا  هعطق  و   ) دـینک حـبذ  ار  يواگ  هدام 

ْذِا َو  «. ) مشاب نالهاج  زا  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  تفگ ) یـسوم  ( ؟ ینک یم  هرخـسم  ار  ام  ایآ  دنتفگ : ددرگ ) شوماخ  اغوغ  دنک و 
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تایآ هک  نیا  اب   44 هحفـص َِنیلِهاْجلا .) َنِم  َنوُکَا  ْنَا  ِهّللِاب  ُذوُعَا  َلاق  ًاوُزُه  انُذِـخَّتَتَا  اُولاق  ًةرََقب  اوَُحبْذـَت  ْنَا  ْمُکُُرمأَی  َهّللا  َّنِا  ِهِمْوُِقل  یَـسُوم  َلاق 
نیا يور  و  دوب ، هتفرگ  الاب  رایـسب  لتاق  ندرک  ادـیپ  يارب  لیئارـسا  ینب  ناـیم  رد  عازن  فـالتخا و  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  هروس  نیا 

، دوش ارجا  لتاق  ندرک  ادیپ  يارب  دـش  غالبا  اهنآ  هب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم روتـسد  رتدوز  هچ  ره  تسیاب  یم  باسح 
دنوادخ دندرک و  لاؤس  ردقنآ  دبای و  همتاخ  عوضوم  داد  یمن  هزاجا  لیئارـسا  ینب  ییوج  هناهب  يرـس و  هریخ  تجاجل و  لاح  نیا  اب  یلو 

درز دـشاب ، هدام  هک  يواگ  دـمآ ، رد  یجنرغب  هدـیچیپ و  هلأسم  تروص  هب  يواگ  نانچ  ندرک  ادـیپ  المع  هک  تفرگ  تخـس  اـهنآ  رب  مه 
یـشک بآ  نآ  اب  تعارز  يارب  هن  دـشاب و  هدز  مخـش  هن  هک  يواگ  ناوج ، دایز  هن  هداـتفا ، راـک  زا  ریپ  هن  گنرـشوخ ، ـالماک  تسدـکی و 

یلو دوبن ، يا  هداس  رما  يواگ  نینچ  ندرک  ادیپ  تسا  یهیدب  دشاب . هتشادن  زین  يرگید  گنر  صقن و  بیع و  هنوگ  چیه  و  دنـشاب ، هدرک 
رـس اج  همه  هب  يواگ  نینچ  ندرک  ادـیپ  يارب  راچان  دـهدب ، ار  دوخ  ییوج  هناهب  تجاجل و  هراّفک  دـیاب  ریگ  هناهب  جوجل و  ّتیعمج  کی 
واگ ندب  زا  یشخب  هدومن  حبذ  ار  نآ  سپس  دننک ، يرادیرخ  یفازگ  رایسب  تمیق  هب  دندش  روبجم  دندرک  ادیپ  ار  نآ  هک  یماگنه  دندز و 

. درک یفرعم  ار  دوخ  لتاق  دش و  هدنز  یهلا  زاجعا  هب  وا  دندز و  لوتقم  ندب  رب  ار  حوبذم 

مود تمسق 

هب دـنتفرگ و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم فارطا  هک  اجنآ  تسا  لیئارـسا  ینب  بیجع  تجاجل  هرابرد  زین  تایآ  زا  شخب  نیمتفه   45 هحفص
یبیترت هک  نیا  رگم  دروآ  میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  یسوم ! يا  : » دنتفگ دندرک و  شفک  کی  رد  ار  دوخ  ياپ  ود  فورعم  حالطـصا 

ادـخ دنتـسناد  یم  اهنآ  ًارهاظ  ًةَرْهَج .) َهّللا  يََرن  یّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  یَـسُوم  اـی  ُْمْتُلق  ْذِا  َو  « ) مینیبب دوخ  مشچ  اـب  اراکـشآ  ار  ادـخ  هک  یهد 
، دنتفگ مالسلا ) هیلع  ) یـسوم هب  رابکتـسا  یـشکرس و  نایغط و  تجاجل و  رـس  زا  ار  نخـس  نیا  یلو  درادن ، تهج  ناکم و  تسین و  مسج 

داد روتسد  اهنآ  هب  دهد ، یلامشوگ  ار  ناجوجل  نیا  زین  و  دزاس ، رترهاظ  رتراکـشآ و  ار  ادخ  تیؤر  ناکما  مدع  هک  نیا  يارب  زین  دنوادخ 
رد ار  دوخ  بیجع  تساوخرد  نیا  خساپ  دنور و  روط  هوک  هب  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم هارمه  هک  دننیزگرب  ار  دوخ  موق  ناگرزب  زا  رفن  داتفه 

درک و هدهاشم  ياضاقت  اه  نآ  فرط  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم دـندمآ ، روط  هوک  هب  هک  یماگنه  دـننک . وگزاب  هیقب  يارب  دنونـشب و  اجنآ 
هوک هب  یهاگن  یلو  دـید  یهاوخن  ارم  زگره  هک  دـمآ  باطخ  منیبب ، ار  وت  مشچ  اب  ات  هد  ناشن  نم  هب  ار  تدوخ  اراـگدرورپ  تشاد  هضرع 

باـت کـچوک  هّقرج  نیا  لـباقم  رد  هوک  رگا  میتـسرف  یم  هوک  رب  يا ) هقعاـص  تروـص  هب   ) ار دوـخ  تاذ  تاوـلج  زا  يا  هوـلج  اـم  نک ،
هلزلز درک ، رپ  ار  اضف  نآ  بیهم  يادـص  تفرگرد ، یمیظع  هقعاـص  دـینک . نوریب  دوخ  زغم  زا  ار  ادـخ  تیؤر  رکف  تشادـن ، ار  تمواـقم 

هیلع ) یـسوم اهنت  دنتخاب ، ناج  دندرک و  یهت  بلاق  تشحو  زا  لیئارـسا  ینب  دندش و  یـشالتم  گرزب  ياه  هرخـص  داتفا ، هوک  رد  یبیجع 
ارف ار  امـش  هقعاص  : » دـیامرف یم  هاتوک  هراشا  کی  رد  الاب  هیآ  لـیذ  رد  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  دـش  شوهیب  مه  وا  دـنام و  هدـنز  مالـسلا )
هک یماگنه  َنوُرُْظنَت .) ُْمْتنَا  َو  ُۀَقِعاّصلا  ُمُْکتَذَخَاَف  ( ) دیتخاب ناج  تشحو  زا  یگمه  نآ  لابند  هب  و  « ) دـیدرک یم  هاگن  هک  یلاح  رد  تفرگ 

تشاد هضرع  و  درک ، ایند  هب  ار  اهنآ  تشگزاب  ياضاقت  دنوادخ  زا  دیاین  شیپ  یلکشم  هک  نیا  يارب  دمآ ، شوه  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم
یگدنز تایح و  هب  یگمه  دش و  تباجا  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ياعد  نکم . تازاجم  لیئارسا  ینب  ناهیفـس  نیا  ياهراک  هب  ار  ام  ادنوادخ 

ياجب ار  وا  تمعن  رکش  دیاش  میدیشخب  تایح  ناتگرم  زا  سپ  ار  امش  : » دیامرف یم  دعب  هیآ  رد  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دنتـشگ ، زاب  ددجم 
ترـضح زگره  هک  دـش  نشور  یبوخ  هب  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هچنآ  زا   46 هحفـص َنوُرُکْـشَت .) ْمُکَّلََعل  ْمُِکتْوَم  ِدَعب  ْنِم  ْمُکاْنثََعب  َُّمث  « ) دـیروآ

، دنک رارکت  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  لیئارسا  ینب  ياضاقت  دوب  رومأم  هکلب  درکن ، دوخ  هتساوخ  لیم و  رس  زا  ار  اضاقت  نیا  مالسلا ) هیلع  ) یسوم
ار شنیرفآ  رایعم  رد  کچوک  هقرج  کی  ینعی  هقعاـص  هدـهاشم  باـت  هک  ییاـج  دـنمهفب  دوش و  هداد  اـهنآ  هب  یملع  سرد  کـی  مه  اـت 

ربارب رد  هدوهیب  هک  جوجل  ناشکرـس  نیا  يارب  دشاب  یلامـشوگ  تازاجم و  مه  و  دنراد ؟ ار  راگدرورپ  هدـهاشم  ياضاقت  هنوگچ  دـنرادن 
نانآ دنوادخ  هک  یماگنه  تسا  لیئارسا  ینب  تجاجل  زا  نخس  زاب  تایآ ، زا  شخب  نیمتشه  رد  دننکن . يراشفاپ  رارـصا و  لاحم  رما  کی 
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هب لوصو  اهنآ  يوزرآ  هک  سدقملا  تیب  ینعی  سّدقم  نیمزرس  يوس  هب  دش  عطق  ناینوعرف  نوعرف و  ّرش  و  درک ، زوریپ  ناشنانمـشد  رب  ار 
دیوش نیمزرس  نیا  دراو  دش  هداد  نامرف  اهنآ  هب  دنوادخ  يوس  زا  دندیـسر  سدقملا  تیب  کیدزن  هب  هک  یماگنه  دندرک  تکرح  دوب  نآ 

دننک یم  یگدنز  هقلامع ) مان  هب   ) دنمروز یتیعمج  نیمزرس  نیا  رد  دنتفگ : مالسلا ) هیلع  ) یسوم هب  اهنآ  یلو  دیسرتن ، نآ  تالکـشم  زا  و 
دراو دیـسرتن ، هقلامع  زا  امـش  دندرک  هیـصوت  اهنآ  هب  نیتسار  نانمؤم  زا  یـضعب  دش . میهاوخن  نآ  دراو  ام  دنوشن  جراخ  اجنآ  زا  اهنآ  ات  و 
همادا دوخ  تجاجل  هب  نانچمه  لیئارسا  ینب  یلو  دش . دیهاوخ  زوریپ  یهلا  تایانع  نامرف و  هب  دیوش ، دراو  هک  نیمه  دیوش ، رهـش  هزاورد 

رهـش دراو  زگره  اـم  نک ) نوریب  دوخ  زغم  زا  ار  رکف  نیا   ) یـسوم يا  : » دـنتفگ میناوخ  یم  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  و  دـنداد ،
ربخ ام  هب  دیدش  زوریپ  هک  یماگنه   ) دیگنجب هقلامع ) اب   ) دیورب تسا ) هداد  يزوریپ  هدـعو  هک   ) تراگدرورپ تدوخ و  وت  دـش ، میهاوخن 

رد  47 هحفص َنوُدِعاق .) انُهیه  ّانِا  ِالتاقَف  َکُّبَر  َو  َْتنَا  ْبَهْذاَف  اَْهِیف  اُومادام  ًادبَا  اهَلُخْدَن  َْنل  ّانِا  یَسُوم  ای  ُولاق  « ) میا هتـسشن  اجنیا  رد  ام  دینک )
هب لاس  لهچ  ار  سدقملا  تیب  رد  دورو  نمشد و  رب  يزوریپ  دنوادخ  دندیشچ و  ار  دوخ  تجاجل  موش  خلت و  هرمث  لیئارـسا  ینب  زین  اجنیا 

نیمزرـس نآ  اهنآ  ینادرگرـس  رطاخ  هب  هک  دـندش  نادرگرـس  سدـقملا  تیب  کیدزن  ياه  نابایب  رد  لاس  لهچ  نیا  رد  تخادـنا و  ریخأت 
تجاـجل و هک  نیا  هجوـت  لـباق  هتکن  دوـب . ءانیـس »  » يارحـص زا  یـشخب  ناـبایب  نیا  و  تسا ) ینادرگرـس  ینعم  هب  هـیت   ) دـش هدـیمان  هـْیَت » »

عقاو رد  َنْوُدِعاق » انُهه  ّانِا  ِالتاقَف  َکُّبَر  َو  َْتنَا  ْبَهْذاَف   » هلمج دننک ; تناها  راگدرورپ  سدق  تحاس  هب  یتح  هک  دش  ببس  اهنآ  یتخـسرس 
هلاس لهچ  ینادرگرس  عقاو  رد  دنراد . رایسب  اه  هتفگ  نیا  زا  جوجل  هاوخدوخ و  نادان و  دارفا  یلو  تسا ، راکـشآ  تناها  ءازهتـسا و  یعون 

یگنهرف يرکف و  رمتـسم  راـک  دوب و  هتفاـی  شرورپ  رـصم  رد  هک  یلیلذ ـ  نوـبز و  لـسن  هک  دوـب  یهلا  فـطل  تمکح و  کـی  ناـبایب ، رد 
نایم رد  نابایب و  لد  رد  هک  يرگید  لسن  دنور و  نوریب  عامتجا  هنحص  زا  دزاس ـ  نوگرگد  ار  اهنآ  یّلک  هب  تسناوتن  ( مالسلا هیلع  ) یـسوم

هک ینادرم  تفرگ و  تروص  موق  نیا  رد  ینورد  هیفـصت  هنوگ  نیدب  دنبای و  شرورپ  دندوب  هدش  دـّلوتم  زاب  ییاضف  رد  تالکـشم و  هوبنا 
زین تازاجم  نیا  عقاو  رد  دنبای و  شرورپ  دـنزاس  رارقرب  نآ  رد  ار  یهلا  تموکح  دازآ و  نانمـشد  لاگنچ  زا  ار  سدـقم  نیمزرـس  دـنناوتب 

دنوادخ هک  تسا  نوعرف  موق  زا  نخس  تایآ  زا  شخب  نیمهن  رد  تسا . نینچ  یهلا  ياهتازاجم  زا  يرایـسب  دوب و  تمحرم  فطل و  یعون 
هن ( ) 1 «) تایآ عست   » ناونع هب  گرزب  تازجعم  نیا  ددـع  نآرق  رد  هک  داتـسرف  اهنآ  تیادـه  يارب  یگرزب  تازجعم  اـه و  هناـشن  تاـیآ و 

نینچ ماجنارس  دندرک ، یم  ییوج  هناهب  بترم  دنتـشادن ، لیئارـسا  ینب  زا  یمک  تسد  تجاجل  رد  هک  اهنآ  یلو  تسا ، هدمآ  مهم ) هزجعم 
هدش راتفرگ  نآ  هب  هک  ییاه  جـنر  درد و  نیا  زا  ار  ام  ات   ) ناوخب هدرک  وت  اب  هک  يدـهع  رطاخ  هب  ار  تراگدرورپ  رحاس ! درم  يا  : » دـنتفگ
اهنآ میتخاس  فرطرب  اهنآ  زا  ار  باذع  هک  یماگنه  اما  میروآ ـ ) یم  نامیا  وت  هب  و   ) دش میهاوخ  تیادـه  ام  تروص  نیا  رد  دـناهرب ) میا 
ُمُْهنَع انْفَـشَک  اّمَلَف  َنوُدَتْهَُمل ـ  انَّنِا  َكَدـْنِع  َدِـهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُْعدُا  ُرِحاّسلا  اَهُّیَا  ای  اُولاق  َو  « ) دـندرواین نامیا  زگره  و  دـندرک ، ینکـش  نامیپ 

تجاجل رـس  زا  نانخـس  نیا  همه  هک  دهد  یم  ناشن  الماک  هیآ  تاریبعت   48 هحفص هیآ 101 . ءارسا ، یقرواپ 1 . َنُوثُْکنَی .) ْمُه  اذِا  َباذَْـعلا 
ّکبر ریبعت  دننز ، یم  الب  زا  ییاهر  يارب  وا  نماد  هب  تسد  لاح  نیع  رد  دـندناوخ و  یم  رحاس  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم وس  کی  زا  دوب ;

هلمج رد  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هب  نامیا  دروم  رد  دّـکؤم  لوق  تسا . تجاجل  نیا  زا  يرگید  هناشن  ام ) راگدرورپ  هن  وت و  راـگدرورپ  )
دنتـسکش دنتـسب و  نامیپ  اهراب  دهد  یم  ناشن  هدمآ و  عراضم  لعف  تروص  هب  هک  نوثکنی »  » ریبعت و  تسا ، راکـشآ  الماک  نودتهمل » اّننا  »

دمآراک تارفن  نارس و  همه  دنوادخ  و  دندش ، راتفرگ  دوخ  تجاجل  همیرج  هب  زین  اهنآ  ماجنارس  و  تسا . نوعرف  موق  تجاجل  رگنایب  همه 
ناکرـشم تجاجل  هب  رظان  تاـیآ  نیا  زا  شخب  نیرخآ  نیمهد و  (. 1) تجاجل هجیتن  تسا  نیا  و  درک ، قرغ  ایرد  جاوما  ناـیم  رد  ار  اـهنآ 

عاونا اـب  هتخیمآ  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربـمغیپ  توعد  لوبق  زا  اـه  ییوج  هناـهب  عاوـنا  اـب  هک  دنتـشاد  رارـصا  اـهنآ  تسا ، برع 
هک دیجم  نآرق  دوخ  هلمج  زا  گرزب و  تازجعم  نیا  زا  یکی  دوب  مکاح  اهنآ  رب  یبلط  قح  حور  رگا  هک  نیا  اب  دننز ، زابرس  دوب  تازجعم 

یلو دنتساوخ  یم  يدیدج  هزجعم  دندرک و  یم  يا  هزات  داهنشیپ  هتسویپ  اهنآ  یلو  دوب  یفاک  اهنآ  يارب  تسا  ءایبنا  متاخ  نادیواج  هزجعم 
ام دـنتفگ  اهنآ  : » دـیامرف یم  دـندوب . هدـناسر  دـح  نیرخآ  هب  ار  تجاجل  اهنآ  هک  دـهد  یم  ناشن  تایآ  نیا  دـندروآ . یمن  نامیا  مه  زاب 
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رد روگنا  لخن و  زا  یغاب  ای  يزاـس ـ  جراـخ  اـم  يارب  نازوس ) کـشخ و   ) نیمزرـس نیا  زا  يا  همـشچ  اـت  میروآ  یمن  ناـمیا  وت  هب  زگره 
يروآ دورف  ام  رس  رب  يرادنپ ـ  یم  هک  نانچنآ  ار ـ  ینامسآ  ياهگنس  تاعطق  ای  ینک ـ  يراج  نآ  يالبال  رد  اهرهن  و  یشاب ، هتشاد  رایتخا 
نامسآ هب  یّتح  يور  الاب  نامـسآ  هب  ای  یـشاب  هتـشاد  الط  زا  راگن  شقن و  رپ  يا  هناخ  ای  يزاس  رـضاح  ام  ربارب  رد  ار  ناگتـشرف  ادخ و  ای 

اَنل َرَْجفَت  یّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َنل  اُولاق  َو  « ) میناوخب ار  نآ  هک  ینک  لزان  ام  رب  ادخ ) يوس  زا   ) يا همان  هکنآ  رگم  میروآ  یمن  نامیا  زین  تنتفر 
حرش اب  هکلب  تاریبعت  نیمه  ریظن  یقرواپ 1 . ُُهئَْرقَن .)... ًاباتِک  اْنیَلَع  َلِّزَُنت  یّتَح  َکِِّیقُِرل  َنِمُْؤن  َْنلَو  ِءامَّسلا  ِیف  یقَْرت  َْوا  ًاـعُوُبنَی ... ِضْرْـالا  َنِم 

نایامن الماک  نآ  رد  تجاجل  ییوج و  هناهب  ياه  هناشن  هک  نانخس  نیا   49 هحفص تسا . هدمآ  ات 135  تایآ 131  فارعا ، هروس  رد  رتشیب 
یم مالـسلا ) هیلع  ) ربمایپ هک  دندرک  یم  رّوصت  نینچ  اهنآ  داد  یم  ناشن  هک  نیا  نآ  و  دوب ، زین  يرگید  یفارحنا  هتکن  کی  زا  یکاح  تسا 

هک هنوگ  نآ  تسا و  ادخ  نامرف  هب  هشیمه  تازجعم  هک  یلاح  رد  مراد ، ّتیمکاح  یتسه  ناهج  مامت  رب  متـسه و  ءاشی  ام  لاّعف  نم  دیوگ :
ياهوگتفگ نیا  زا   ) مراگدرورپ تسا  هزنم  وگب ! ربمغیپ  يا  : » میناوخ یم  نینچ  تایآ  نیا  ناـیاپ  رد  اذـل  و  دوش ، یم  لزاـن  دـهاوخب  ادـخ 

دهد یم  ناشن  تایآ  لوزن  نأش  الوُسَر .) ًارََشب  ِّالا  ُْتنُک  ْلَه  یِّبَر  َناْحبُس  ُْلق  « ) مشاب یم  ادخ  هداتسرف  هک  متسه  يرـشب  زج  نم  رگم  امش )
یلص ) ربمایپ راک  نوماریپ  و  دندرک ، عامتجا  هبعک  هناخ  رانک  رد  لهجوبا » هریغم و  نب  دیلو   » اهنآ سأر  رد  هکم و  ناکرشم  زا  یهورگ  هک 

داهنشیپ وا  هب  و  دورب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم غارس  هب  یسک  دیاب  هک  دنتفرگ  هجیتن  نینچ  ماجنارـس  دنتفگ ، یم  نخـس  هلآو ) هیلع  هللا 
ًاروف دنا  هدش  قح  شریذپ  هدامآ  دیاش  هک  نآ  دیما  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دیوگب ، نخـس  ام  اب  دیایب و  گنج  نیا  رد  وا  اب  هک  دنک 

رد قح و  لابند  هب  اهنآ  رگا  نیقی  هب  رگید . زیمآ  تناها  ساسا و  یب  بلاطم  هفاضا  هب  دش ، وربور  الاب  نانخس  اب  یلو  تفاتش  اهنآ  غارـس  هب 
اهنآ هب  ار  تازجعم  نیا  زا  یکی  لقادح  دنک و  لمع  اهنآ  هتـساوخ  هب  دوب  فّظوم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـندوب  تقیقح  يوجتـسج 

زین اضاقت  نیمه  رد  هزاـت  دـندوب و  هتفریذـپن  دـندوب و  هدـید  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  زا  یتازجعم  اـهراب  ناـنآ  یلو  دـهد  هئارا 
دنهاوخن نامیا  زاب  دورب  نامـسآ  هب  اهنآ  مشچ  شیپ  رد  هزجعم  ناونع  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رگا  هک  دـننک  یم  فارتعا  ناشدوخ 

لامتحا هب  زین  درک  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ار  يراک  نینچ  رگا  هزات  دروایب ، اهنآ  يارب  ادـخ  يوس  زا  يا  هماـن  هک  نیا  رگم  دروآ 
ربارب رد  هک  یتقو  دـهد  یم  ناشن  اهنآ  قباوس  تسا ; ییوج  هناهب  تجاجل و  هاوگ  نیرتهب  اهنآ  هقباـس  هک  ارچ  دـندروآ ، یمن  ناـمیا  يوق 

رانک زا  یگداس  هب  یهاو  ماـّهتا  نیا  اـب  و  رحاـس ، درم  نیا  تسا و  رحـس  راـک  نیا  دـنتفگ : یم  ًاروف  دـنتفرگ  یم  رارق  تازجعم  نیرت  يوق 
مامت رد  ییوج  هناهب  تجاجل و  هلأسم  هک  تفایرد  ار  هتکن  نیا  یبوخ  هب  ناوت  یم  الاب  تایآ  عومجم  زا   50 هحفص دنتشذگ . یم  تازجعم 

نیا دوجو  ار  ءایبنا  گرزب  تالکـشم  زا  یکی  تسا و  هدوب  قح  هار  مهم  عناوم  زا  یکی  هشیمه  نونک  ات  تقلخ  زاغآ  زا  رـشب  خـیرات  لوط 
تشز و يوخ  نیا  دیاب  راک  ره  زا  لبق  دسرب  قح  هب  دهاوخب  ناسنا  رگا  تسا و  هداد  یم  لیکشت  نیـشیپ  ماوقا  ناج  قمع  رد  هلیذر  تفص 

. دزاس نک  هشیر  دوخ  دوجو  زا  ار  یقالخا  هلیذر 

یمالسا تایاور  رد  ییوج  هناهب  تجاجل و 

هک ار  تجاجل  هب  طوبرم  ياه  ثحب  تایاور و  تایآ و  میتخادرپ و  تجاجل  بّصعت و  هب  طوبرم  ياه  ثحب  هب  باـتک  نیا  مهن  لـصف  رد 
تسا تجاجل  ییوج و  هناهب  زا  نخس  ینونک  ثحب  رد  میتخاس ، نشور  دوش  یم  هناروکروک  ياهدیلقت  هنالهاج و  ياه  بصعت  زا  یـشان 
هناهب يوخ  رطاخ  هب  هکلب  هناروکروک ، دـیلقت  یموق و  ياه  بّصعت  رطاخ  هب  هن  طلغ ، هلأـسم  کـی  يور  ندرک  يراـشفاپ  رگید  ریبعت  هب  و 

قح زا  رارف  يارب  دنوش و  یمن  میلست  قح  ربارب  رد  یقطنم  لیلد  چیه  نودب  هک  دوش  یم  هدید  دارفا  زا  یـضعب  رد  هک  يا  هناکدوک  ییوج 
زا نامه  رطاخ  هب  هدوب و  ماوقا  زا  يرایـسب  رد  یقالخا  هلیذر  نیا  میدـید  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دـندرگ . یم  يا  هناـهب  لاـبند 
رد 1 ـ دوش . یم  هدـید  هنیمز  نیا  رد  يا  هدرتسگ  ثحب  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد  دـنداتفا ، یتخبدـب  بادرگ  رد  دنتـشگ و  مورحم  تداعس 
یم رد  تداع  تروص  هب  ًاجیردـت  کین  ياهراک  ٌۀَـجاَجل ; ُّرَـشلا  َو  ٌةَداع  ُْریَْخلَا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  یثیدـح 
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َو َكاِّیا  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  51 2 ـ هحفص ( 1 «.) تسا تجاجل  زا  یشان  دب  ّرش و  ياهراک  یلو  دیآ ،
هب هراشا  مومذم  تجاجل  هب  ریبعت  ( 2 «.) تسا اهگنج  زورب  هیام  هک  زیهرپب  هدیهوکن  مومذم و  تجاجل  زا  َبْوُرُْحلا ; ُرِیُثی  هَّنِاَف  ِجاجَّللا  َمُومْذَم 
راک يراشفاپ  رارـصا و  نیا  کش  یب  دنک ، یم  يراشفاپ  یقطنم  تروص  هب  دزرویم و  رارـصا  ریخ  ياهراک  رد  ناسنا  یهاگ  هک  تسا  نیا 

« جاجللا مومذـم   » هب ریبعت  نآ  زا  هک  هنایوج  هناهب  هناجوجل و  يراشفاپ  رارـصا و  یلو  تیقفوم . يزوریپ و  همـشچرس  تسا و  یبوخ  رایـسب 
ثیدح رد  3 ـ دشک . یم  يزیرنوخ  گنج و  هب  نآ  همادا  ددرگ و  یم  نارگید  رد  سح  نیمه  کیرحت  ببس  تسا ، هدش  قوف  ثیدح  رد 

بّـصعت لادج  ثحب و  تجاجل و  نامه  داسف  ّرـش و  نوناک  ِةارامُْملا ; ُةَْرثَک  َو  ُجاجَّللَا  ِّرَّشلا  ُعامِج  : » میناوخ یم  ترـضح  نامه  زا  يرگید 
ثحب و هب  یهورگ  وس  کی  زا  درادن ، روما  نیمه  زج  يا  همشچرس  یعامتجا ، بئاصم  تالکـشم و  زا  يرایـسب  عقاو  رد  ( 3 «.) تسا زیمآ 
، دنهد یم  همادا  ار  هار  نیمه  یهاوخدوخ  ینادان و  لهج و  رثا  رب  زین  رگید  یهورگ  يرگید ، يوس  زا  و  دـنزیخ ، یم  رب  تجاجل  لدـج و 

فرط کی  رگا  هک  یلاح  رد  دنتفا ، یم  مه  ناج  هب  دننک  لابند  ار  یفدـه  هکنآ  یب  هورگ  ود  ره  و  دوش ، یم  روهلعـش  عازن  شتآ  ناهگان 
راوگرزب ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  4 ـ دوش . یم  هتفرگ  یمیظع  دسافم  ولج  دهد  جرخ  هب  يراد  نتشیوخ  یمک  دیایب و  لقع  رس  رب 
تجاـجل زا  هک  تسا  یقـالخا  قـالخا ، نیرتـهب  ِجاـجَّللا ; ِنَع  اهُدَْـعبَا  ِقـالَخْالا  ُْریَخ  : » دومرف تشز  يوخ  نیا  تّمذـم  رد  هک  میناوخ  یم 

تسا رثؤم  اهنآ  رد  ای  دراد ، دنویپ  هلیذر  تافـص  مامت  اب  ییوج  هناهب  تجاجل و  حور  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  ( 4 «.) دشاب رترود 
دلج مکحلاررغ ، یسراف  حرش  . 2 ثیدح 18114 . همکحلا ، نازیم  ثیدح 221 ، هجام ، نبا  ننس  یقرواپ 1 . دـشاب . یم  رثأتم  اهنآ  زا  ای  و 

نآ زا  زین  و  52 5 ـ هحفص هحفص 425 . دلج 3 ، مکحلاررغ ، یسراف  حرـش  . 4 هحفص 376 . دلج 3 ، كردـم ، نامه  . 3 هحفص 298 . ، 2
نیا ( 1 «.) تسین تجاجل  زا  رت  شکرـس  یبکرم  چیه  ِجاجَّللا ; َنِم  ُحَـمْجَا  َبَکْرَم  ال  : » دومرف هطبار  نیمه  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  ترـضح 

هب یهاگ  غورد ، هب  ار  وا  هاگ  تسین ، شراظتنا  رد  زین  نآ  بحاص  هک  دـناشک  یم  ییاهیداو  هب  ار  ناسنا  تجاجل  هک  دـهد  یم  ناشن  ریبعت 
هیلع ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  6 ـ دـش . هراشا  نآ  هب  قباس  تایاور  رد  هک  لادـج ، گنج و  هب  هاگ  گـنرین و  هعدـخ و  هب  یهاـگ  ّربکت ،

وا زا  دوش  ادـج  مالـسلا ) هیلع  ) رـضخ شمّلعم  داتـسا و  زا  تساوخ  یم  ( مالـسلا هیلع  ) نارمع نب  یـسوم  هک  یماـگنه  میناوخ  یم  مالـسلا )
َکَحْضَت ْنَا  َْوا  ۀَجاح  ِْریَغ  ِیف  یِشْمَت  َْوا  َۀَجاجَّللا  َو  َكاِّیا  : » دوب نیا  مالـسلا ) هیلع  ) رـضخ ياه  هیـصوت  هلمج  زا  درک ، زردنا  دنپ و  ياضاقت 

نآ رد  وت  زاین  هک  یقیرط  رد  نتـشادرب  ماگ  زا  نینچمه  زیهرپب و  تجاـجل  زا  ِساـّنلا ; اـیاطَخ  َو  َكاـِّیا  َو  َکـِتَئیِطَخ  ْرُکْذاَو  بَجَع  ِریَغ  ْنِم 
یسررب زا  شاب و  شیوخ  ناهانگ  دای  هب  هراومه  و  ینعم ، یب  ياه  هدنخ  زا  نینچمه  و  درادن ) طابترا  وت  اب  هک  يروما  رد  تلاخد   ) تسین

رارق درادـن  ناسنا  هب  یطابترا  هک  يروما  رد  تلاخد  فدـه و  یب  ياه  ماگ  فیدرمه  تجاجل  ثیدـح  نیا  رد  ( 2 «.) زیهرپب مدرم  ناهانگ 
نایاپ مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  يرگید  يانعم  رپ  ثیدـح  اب  ار  ثحب  نیا  7 ـ تسین . قطنم  عبات  زگره  جوجل  دـهد  یم  ناشن  نیا  هدـش و  هداد 

تجاجل هک  یـسک  ِهِسْأَر ; یَلَع  ِءُوّسلا  ُةَِرئاد  ْتَراـص  َو  ِِهْبلَق  یَلَع  ُهّللا  َنار  يِذَّلا  ٌسِکار  َوُهَف  يَداـمَت  َو  َّجـَل  ْنَم  : » دومرف هک  اـجنآ  میهد  یم 
یتخبدب اهیدب و  دهن و  یم  شبلق  رب  راگنز  دنوادخ  دوش و  یم  هنوراو  شرکف  هک  تسا  یـسک  وا  دـهد ، همادا  نانچمه  ار  هار  نیا  دـنک و 

يزراب هنومن  دمآ  الاب  رد  هچنآ  تسا و  رایـسب  یقالخا  هلیذر  نیا  شهوکن  رد  ثیداحا  لاح  ره  هب  ( 3 «.) دنز یم  رود  وا  دوجو  درگ  رب  اه 
یم رود  قح  زا  دنک ، یم  هراچیب  تخبدب و  ار  شبحاص  هک  تسا  یلیاذر  نآ  زا  تشز  يوخ  نیا  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  ثیداحا  نآ  زا 

هحفص دلج 6 ،  ، نامه یقرواپ 1 . دزاس . یم  راتفرگ  تسین  شراظتنا  رد  هک  یکاندرد  تشونرـس  هب  دـنک و  یم  کیدزن  لـطاب  هب  دزاـس ،
53 هحفص همان 58 . هغالبلا ، جهن  . 3 ّجل . هدام  راحبلا ، ۀنیفس  . 2 . 395

تجاجل ییوج و  هناهب  ياهدمایپ  اه و  هزیگنا 

لقاع دارفا  تسا ، يرکف  هتوک  ینادان و  لهج و  زیچ ، ره  زا  لبق  نآ  همشچرس  تسا  ناکدوک  قالخا  هرمز  رد  وخ  قلخ و  نیا  هک  اجنآ  زا 
ار يراک  دنک ، تباث  اهنآ  يارب  یقطنم  ناهرب  اب  یـسک  هاگره  دنلالدتـسا ، قطنم و  عبات  هشیمه  دنتـسه  قیمع  يرکف  ياراد  هک  هدـیمهف  و 
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هار زا  یناسآ  هب  نادان  لهاج و  رکف و  هتوک  دارفا  یلو  دندرگ ، یم  زاب  نآ  زا  تعاس  نامه  تسا  هابتـشا  دـنهد  یم  ماجنا  زارد  نایلاس  هک 
زا رگید  یکی  تسا . رثا  یب  گنر و  یب  اهنآ  ربارب  رد  یقطنم  تالالدتـسا  مامت  و  دـندرگ ، یمن  زاب  دـنا  هدرک  تداع  نآ  هب  هک  یـشور  و 
هک یفالخ  راک  هب  تبسن  ار  یسک  هاگره  دوش ، یم  لیمحت  یسک  رب  جراخ  زا  هک  تسا  يدروم  یب  ياه  شنزرس  نآ  ياه  هزیگنا  للع و 

يرادیب و ببـس  ًابلاغ  دـشاب ، ّتبحم  فطل و  اب  هتخیمآ  تمالم  دـنیوپن و  ار  طارفا  قیرط  تمالم ، هار  رد  دـننک و  تمالم  تسا  هداد  ماجنا 
دارفا ًابلاغ  دـشاب  مومع  راظنا  رد  ای  تنوشخ و  اب  مأوت  و  درذـگب ، دـح  زا  شنزرـس  تمـالم و  رگا  یلو  دوش ، یم  قح  قیرط  هب  تشگزاـب 

رـس رب  تسا  دروم  یب  اه  تمالم  دـنا و  هدادـن  ماجنا  ار  یفالخ  راک  دـننک  تاـبثا  هک  نیا  يارب  اـهنآ  و  دروآ ، یم  جـل  رـس  رب  ار  راـکاطخ 
و دـنهد ، یم  ماجنا  یبوخ  راک  دـننک  یم  رواب  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راک  ًاجیردـت  دـننک و  یم  يراشفاپ  شیوخ  هار  همادا  دوخ و  فرح 
; ِۀَـجاّجللا َناْرِین  ُبُّشَی  ِۀَـمالَْملا  یف  ُطارفِْالَا   » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  ور  نیمه  زا  داد ، همادا  ار  نآ  دـیاب 
، تسا تراقح  ساسحا  تفـص ، نیا  شیادیپ  لماع  نیمّوس  ( 1 «.) دنک یم  رو  هلعـش  ار  تجاجل  شتآ  شنزرـس ، تمالم و  رد  يور  هدایز 

نانخس دنهدن ، سک  چیه  فرح  هب  شوگ  شیوخ  تیصخش  تابثا  يارب  دنورن و  نارگید  راب  ریز  دارفا  هک  دوش  یم  ببس  تراقح  هدقع 
زا زاین  یب  ار  دوخ  تیـصخش  اب  دارفا  هک  یلاح  رد  دننک  يراشفاپ  رارـصا و  شیوخ  لطاب  راتفگ  راتفر و  رادـنپ و  رب  دـنریذپن و  ار  یقطنم 

یقرواپ دنزرو . یمن  رارـصا  دوخ  ياهاطخ  رب  زگره  و  دنوش ، یم  میلـست  ناهرب  قطنم و  ربارب  رد  یتحار  هب  دننیب  یم  فالخ  ياهراک  نیا 
یمراهچ لماع  ناوت  یم  ار  يریگ  میمصت  باختنا و  رد  تیصخش  مدع  هدارا و  فعـض   54 هحفص هحفص 212 . دلج 74 ، راونالاراحب ، . 1
نینچمه و  هتفرگ ، وخ  نآ  هب  اهتّدم  ناسنا  هک  دولآ  هابتـشا  ياه  همانرب  زا  ندـش  ادـج  تسا  یهیدـب  تسناد ، ییوج  هناهب  تجاجل و  يارب 

هب ور  دـنمورحم ، یناسنا  تیلـضف  نیا  زا  هک  اهنآ  دراد ; تعاجـش  هدارا و  تّوق  هب  زاین  و  تسین ، يا  هداس  راـک  هابتـشا  اـطخ و  هب  فارتعا 
تـسا هتـشاد  اهتّدـم  ناسنا  هک  يریـسم  كرت  هک  ارچ  درمـش ، مجنپ  لماع  ناوت  یم  ار  یبلط  تحار  دـنروآ . یم  ییوج  هناـهب  تجاـجل و 

هک دوب  یلماوع  اهنیا  تسین . راگزاس  نیقی  هب  هاوخ  تیفاع  بلط و  تحار  دارفا  هّیحور  اب  هک  دراد ، یتالکـشم  ًابلاغ  تسین ، ناـسآ  هشیمه 
وـس کی  زا  اریز  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  زین  تشز  يوخ  نیا  یفنم  راثآ  درک . رکذ  تجاجل  ییوج و  هناـهب  تشز  يوخ  يارب  ناوت  یم 

هناهب تجاجل و  اب  اهنآ  هک  تسا  هدمآ  لیئارـسا  ینب  واگ  ناتـساد  رد  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  يا  هتـساوخان  تالکـشم  راتفرگ  ار  ناسنا 
تجاجل رارصا و  زا  دعب  هک  تافص  نآ  هب  يواگ  ندرک  ادیپ  هک  اجنآ  ات  دندرک ، رت  تخـس  تعاس  هب  تعاس  ار  ناشدوخ  فیلکت  ییوج 

رب ییاـناوت  اـت  دـندراذگ  رگیدـکی  يور  ار  دوخ  لاوما  اـهنآ  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد  تشاد ، ینیگنـس  رایـسب  هنیزه  دوب ، هدـش  نییعت 
هب هدش و  ریقف  ام  هلیبق  یـسوم ! يا  دنتفگ  دندادرـس و  دایرف  هلان و  دندمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یـسوم دزن  سپـس  دندرک  ادیپ  واگ  نآ  ندیرخ 

درک و تبحم  اهنآ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم اجنیا  رد  دـش و  هاتوک  شیب  مک و  زا  نامتـسد  ام  تجاـجل ، رطاـخ  هب  تسا و  هداـتفا  ییادـگ 
تـسا ناسنا  لماکت  زاس  هنیمز  هک  اه  تیعقاو  كرد  زا  ندش  مورحم  (. 1) دوش لح  ناشتالکـشم  نآ  هیاس  رد  ات  تخومآ  نانآ  هب  ییاعد 

حالـصا ار  شیوخ  ياهاطخ  دـهد  یمن  هزاجا  ناسنا  هب  ییوج  هناهب  تجاـجل و  هک  ارچ  تسا  تشز  يوخ  نیا  یفنم  راـثآ  زا  رگید  یکی 
یقرواـپ 1. دتـسیا . یم  زاـب  لـماکت  یقرت و  تفرـشیپ ، زا  لـیلد  نیمه  هب  دروآ و  دورف  میظعت  رـس  قیاـقح ، اـه و  تیعقاو  ربارب  رد  دـنک و 

تـشز يوخ  نیا  ءوس  دـمایپ  نیمّوس  ناسنا  درگ  زا  مدرم  یگدـنکارپ  یعاـمتجا و  ياوزنا   55 هحفص هحفص 272 . دلج 13 ، راونالاراحب ،
هب زاین  یعامتجا  يراکمه  الوصا  دنتـسین ، اهنآ  اب  يراکمه  هب  رـضاح  دنرازیبو و  رفنتم  وج  هناهب  جوجل و  دارفا  زا  مدرم  مومع  اریز  تسا ،

هعماج رد  ینادان  يزغم و  کبـس  هب  صاخـشا  هنوگ  نیا  نیا ، رب  هفاضا  تسین . هتخاس  جوجل  زا  هک  يراک  دراد ، يریذپ  رکذـت  فاطعنا و 
، رفک مئاعد  فورعم  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  رت  يوزنم  دنار و  یم  بقع  هب  ار  اهنآ  هعمـسءوس ، نیمه  و  دـنوش ، یم  روهـشم 
هب هک  یـسک  ِجاّجِللا ; ِلوُط  ْنِم  ِلَشَْفلِاب )  ) ِلَثَملِاب َرُهَـش  َمَصاخ ، َو  ِْيأَرلا  ِیف  َعَزان  ْنَم  َو  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا 

هاتوک ( 1 «.) دوش یم  ینادان  هب  روهـشم  شتجاجل  رطاخ  هب  دـنک ، همـصاخم  نافلاخم  اب  دزیخرب و  دوخ  داقتعا  زا  هناـجوجل  دـیدش و  عاـفد 
يوخ نیا  كرت  اب  زج  و  دزاس ، یم  رود  نتـشیوخ  زا  یتح  قلخ و  ادـخ و  زا  ار  ناسنا  ییوج  هناهب  تجاـجل و  تشز  يوخ  هک  نیا  نخس 
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. دوش رادروخرب  يا  هتسیاش  تناکم  تیعقوم و  زا  دناوت  یمن  ناسنا  تشز ،

! تجاجل تماقتسا و  توافت 

ربص و تلیـضف  نامه  نیا  و  تسا ، هداد  ماجنا  ار  اهراک  نیرت  هتـسیاش  زا  یکی  دنک ، یگداتـسیا  قح  ریـسم  ریخ و  قیرط  رد  ناسنا  هاگره 
یفاطعنا هنوگ  چیه  دتسیاب و  تسردان  ریسم  لطاب و  قیرط  رد  رگا  یلو  میا ، هتفگ  نخس  رایسب  نآ  هرابرد  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  تماقتسا 

دشابن شیوخ  ياهاطخ  حالطصا  هب  رـضاح  زگره  و  درادنپب ، قلطم  قح  ار  دوخ  و  دنادب ، هابتـشا  رد  ار  نافلاخم  همه  دهدن ، ناشن  دوخ  زا 
. تسا تشز  ياهوخ  نیرت  تشز  زا  هک  دنمان  یم  تجاجل  ار  نآ 

تجاجل نامرد  هار 

هحفص 119. دلج 69 ، راونالاراحب ، یقرواـپ 1 . تسا ، قیرط  ود  زا  یلک  روط  هب  یناور  یقـالخا و  ياـهیرامیب  ناـمرد  میناد  یم  هکناـنچ 
یئوـج و هناـهب  یفنم  راـثآ  هک  یـسک  قـیرط  نیا  هب  و  یقـالخا ، هلیذر  نآ  ءوـس  ياهدـمایپ  یـسررب  یملع و  قـیرط  زا  تسخن   56 هحفص

یم وا  يور  هب  ار  لماکت  هار  دنک و  یم  رود  ادـخ  قلخ  ادـخ و  زا  ار  ناسنا  هلیذر  تفـص  نیا  دـنادب  دـبایرد و  قیمع  لیلحت  اب  ار  تجاجل 
یم ناسنا  لقع  يور  هب  هک  تسا  یمیخـض  باجح  عقاو  رد  دـیامن و  یم  مورحم  قیاقح  كرد  زا  دزاس و  یم  يوزنم  عامتجا  رد  ددـنب و 
دوخ حور  نیمزرـس  زا  ار  نآ  هدیدنگ  ياه  هشیر  دریگب و  هلـصاف  تشز  يوخ  نیا  زا  هک  دوش  یم  ادـیپ  وا  رد  یگدامآ  نیا  نیقی  هب  دـتفا 

میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگنامه  تسینراگ  زاس  نامیا  اب  یئوج  هناهب  تجاجل و  هک  دنادب  زین  و  دـنکرب .
نامیا اب  دارفا  رد  هک  تسا  زیچ  شش  ُیغَْبلا ; َو  ُدَسَْحلا  َو  ُبْذِکلا  َو  ُۀَجاجَللا  َو  ُدْکَّنلا  َو  ُرْسُعلا  َلاق  یه ؟ ام  َو  َْلیق  ِنِمؤُملا  یف  ُنوُکَت  ٌۀَّتِس ال  »

رگید قیرط  ( 1 «.) ملظ دـسح و  غورد و  تجاـجل و  لـخب و  يریگ و  تخـس  دومرف : تسا ؟ مادـک  زیچ  شـش  نآ  دندیـسرپ  درادـن  دوجو 
دیآرد و میلـست  رد  زا  ًاروف  دنک  یعـس  دوش  یم  ادیپ  وا  رد  تفـص  نیا  زاربا  تامدقم  هک  یماگنه  ینعی  تسا ، یلمع  ياهراکهار  هزرابم 

رـس زا  ار  نخـس  کی  زگره  دیامن ، یهاوخرذع  هداد  ناشن  یتخـسرس  دوخ  زا  ادتبا  رد  رگا  دنک و  رکـشت  هدنیوگ  زا  دوش و  اریذپ  ار  قح 
یماگنه دراپـسب  ادخ  هب  ناطیـش  هسوسو  زا  ار  دوخ  دنک و  توکـس  هلـصافالب  دش  يراج  وا  نابز  رب  راب  کی  رگا  دنکن و  رارکت  تجاجل 

جوجل دارفا  اب  دش . دهاوخ  نک  هشیر  هار  نیا  همادا  ابو  دوش  یم  هتساک  وا  تجاجل  تّدش  زا  ًاجیردت  دنک  یلمع  ار  همانرب  نیا  راب  دنچ  هک 
فرح هنوگچ  هکدنک  هعلاطم  ار  نیشیپ  ناگرزب  تالاح  دزادرپن ، هلداجم  ثحب و  هب  دنیشنن و  ءارم  لادج و  هبو  دنکن  تساخرب  تسـشن و 
تیانع اب  دـندید  یم  تسرد  ار  داریا  دـنتفرگ و  یم  يداریااهنآ  نادرگاش  رگاو  دـنتفریذپ  یم  هدربو  مالغ  ای  كدوک  کی  زا  یتح  ار  قح 

حالـصا رد  ردـقره  تسا  ینادان  لهج و  يراـکایر و  نآ  ياـه  هزیگنا  زا  یکی  اـی  راـثآ  زا  یکی  هک  اـجنآ  زا  دـندش و  یم  اریذـپ  مارتحاو 
ایبنا ربارب  رد  تجاـجل  رثا  رب  هک  ار  نیـشیپ  ماوقا  تـالاح  زینو  دـش  دـهاوخ  هتـساک  وا  تجاـجل  زا  دـهاکب  هلیذر  تفـصود  نیا  زا  شیوخ 

جاـجل هار  ندـیئوپ  دـنادب  دـنارذگبرظن و  زا  دـندش  یهلا  ياـه  باذـع  راـتفرگ  ماجنارـس  دـنداد و  حـیجرت  ناـمیا  رب  ار  رفکو  دنتــساخرب 
بعت جـنر و  هب  تخـس  ایند  یگدـنز  رد  دوشن  یهلا  باذـع  راتفرگ  رگا  دـش و  جوجل  رفاک  ماوقا  نآ  ریگنماد  هک  تسا  نامه  شماجنارس 

دنتشاد هچ  ره  لیئارسا  ینب  دش  ببس  مالسلا ) هیلع  ) یسوم روتسد  ربارب  رد  تجاجل  هک  تسا  هدمآ  لیئارـسا  ینب  واگ  ناتـساد  رد  دتفا  یم 
دنتفر مالسلا ) هیلع  ) یسوم دزن  دنداتفا و  یئادگ  هب  اهنآ  زا  یهورگ  هک  اجنآ  ات  دنزادرپب  شـصاخ  ياه  یگژیو  اب  واگ  نآ  ياهب  ناونع  هب 

یقرواپ 1. ( 1 !) دـنک عیـسو  ار  ام  يزور  دـنوادخ  ات  نک  اعد  ام  يارب  میداد  تسد  زا  میتشاد  هچره  تجاجل  رطاخب  هک  دـندرک  فارتعا  و 
59 هحفص  58 هحفص هحفص 272 . دلج 13 ، راونألا ، راحب  یقرواپ 1 .  57 هحفص ثیدح 29 . هحفص 301 ، دلج 64 ، راونالاراحب ،

يرازگساپس تمعن و  نارفک  .3
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هراشا

ای اهتمعن و  هب  یئانتعا  یب  یـساپسان » نارفک و   » نیاربانب لمع ، رد  ای  دـشاب  نابز  هب  هاوخ  تسا  تمعن » زا  یناد  ردـق   » نامه تمعن » رکـش  »
عقاو رد  یعامتجا و  یگدـنز  رد  ای  دـشاب  يدرف  یگدـنز  رد  هاوخ  تسا  یقـالخا  مهم  لـئاذر  زا  یکی  نیا  و  تسا ، اـهنآ  عییـضت  ریقحت و 

هعماج دنک و  یم  عطق  ار  اهدنویپ  یساپسان  هک  یلاح  رد  یناسنا ، هعماج  رد  تبحم  ياه  هتشر  ماکحتـسا  اهلد و  دنویپ  ببـس  يرازگرکش 
زین سوفن  بیذهت  هّللا و  یلا  ریس  یناسنا و  حور  لماکت  ریـسم  رد  دنک ! یم  لّدبم  ینیبدب  توادع و  هنیک و  زا  ینازوس  منهج  هب  ار  یناسنا 

هک معنم » رکـش   » عوضوم درب . یم  نیب  زا  ار  نطاب  تینارون  فیعـض و  ار  نادجو  هدولآ و  ار  حور  تسا ، یگرزب  عنام  یـساپسان  نارفک و 
ياهثحب نیتسخن  رد  دـئاقع  ياملع  زا  يرایـسب  هک  تسا  یـسانشادخ  دـیحوت و  هار  ياشگ  هار  هدـش ، هداهن  تعیدو  هب  اـهناسنا  ترطف  رد 

اب دمآ . دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  هدنیآ  ياهثحب  رد  نآ  حرش  هک  دنا  هدرک  هیکت  نآ  رب  اهتمعن » هدنشخب  تخانش  ترورـض   » ینعی یتدیقع 
دروم دـنک  یم  شیاتـس  تمعن  رکـش  زا  شهوکن و  تمعن  نارفک  زا  هک  ار  ینآرق  تایآ  زا  یـشخب  میدرگ و  یم  زاـب  نآرق  هب  هراـشا  نیا 

َرَکَش ْنَم  َو  60 2 ـ هحفص ( 7 میهاربا ـ  . ) ٌِدیدََشل یباذَع  َّنِا  ُْمتْرَفَک  ِنَئل  َو  ْمُکَّنَدیِزََال  ُْمتْرَکَـش  ِنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذََأتِذا  َو  1 ـ میهد . یم  رارق  یسررب 
ـ  نامقل . ) ٌْدیِمَح ٌّیِّنَغ  َهّللا  َّنِاَف  َرَفَک  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْشَی  امَّنِاَف  ْرُکْشَی  ْنَم  َو  3 ـ ( 40 لمن ـ  . ) ٌمیرَک ٌیِّنَغ  ّیبَر  َّنِاَف  َرَفَک  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْشَی  امَّنِاَف 
ُهَّنِا یّنَع  ُتائِّیَّسلا  َبَهَذ  ََّنلوقََیل  ُْهتَّسَم  َءآّرَـض  َدَْعب  َءآمْعَن  ُهاْنقَذَا  ِْنَئل  َو  ٌروُفَک ـ  ٌسُؤََیل  ُهَّنِا  ُْهنِم  اهانْعََزن  َُّمث  ًۀَمْحَر  اّنِم  َناسنِْالا  اَْنقَذَا  ِْنَئل  َو  4 ـ ( 12

. ًاروُفَک ُناسنِْالا  َناک  َو  ُْمتضَرْعَا  ِّرَبلا  َیِلا  مُکاَّجن  اّمَلَف  ُهاِّیا  ِّالا  َنوُعْدَت  ْنَم  َّلَض  ِرْحَْبلا  یف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اذِا  َو  5 ـ 9 و 10 ) دوه ـ  . ) ٌروَخَف ٌحِرََفل 
َو 7 ـ 28 و 29 ) میهاربا ـ  . ) ُرارَْقلا َْسِئب  َو  اهَنْوَلْـصَی  مَّنَهَج  ِراوَْبلا ، َراَد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَا  َو  ًاْرفُک  ِهّللا  َۀَمِْعن  اُولََّدب  َْنیذَّلا  َیِلا  ََرت  َْملَا  6 ـ ( 67 ءارسا ـ  )

اُوناک اِمب  ِفْوُْخلا  َو  ِعْوُْجلا  َساِبل  ُهّللا  اهَقاذَاَف  ِهّللا  ِمُعنَِاب  ْتَرَفَکَف  ناکَم  ِّلُک  ْنِم  ًادَغَر  اهَقْزِر  اْهِیتأَی  ًۀَِّنئَمْطُم  ًۀَّنِمآ  َْتناَک  ًۀَـیْرَق  الَثَم  ُهّللا  َبَرَض 
ٌّبَر َو  ٌۀَبِّیَط  ٌةَدََلب  َُهل  اوُرُکْشاَو  ْمُکِّبَر  ِقْزِر  نِم  اُولُک  لاَمِـش  َو  ْنیمَی  نَع  ِناَتَّنَج  ٌۀَیآ  ْمِِهنَکْـسَم  یف  إَبَِـسل  َناک  دََقل  8 ــ ( 112 لحن ـ  . ) َنوُعَنْصَی
اِمب ْمُهاْنیَزَج  َِکلذ  ِلِیلَق ـ  رْدِس  ْنِم  ءیَش  َو  لثَا  َو  طْمَخ  لُُکا  یَتاوَذ  ِْنیَتَّنَج  ْمِْهیَتَّنَِجب  مُهاْنلََّدب  َو  ِمِرَْعلا  َْلیَس  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَاَف  اوُضَرْعَاَف  ٌروُفَغ ـ 

15 و 17) أبس ـ  . ) َروُفَکلا َِّالا  يِزاُجن  ْلَه  َو  اوُرَفَک 

همجرت

دوزفا مهاوخ  امش  رب  ار ) دوخ  تمعن   ) دینک يرازگرکش  رگا  هک  تشاد  مالعا  ناتراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  دیروایب  رطاخب  نینچمه ) ( ـ 1
نم راگدورپ  دنک  نارفک  سک  رهو  تسا  هدرک  رکش  شیوخ  دوس  هب  دنکرکش  سک  ره  2 ... ـ تسا . دیدش  متازاجم  دینک  نارفک  رگا  و 

یمن ادـخ  هب  یناـیز   ) دـنک نارفک  هک  سک  نآو   ، تسا هدرک  رکـش  شیوخ  دوـس  هب  دـنک  يرازگرکـش  سک  ره  3 ـ تسا . مـیرکو  ینغ 
ساپس انو  دیمون  رایسب  میریگب  وا  زا  سپـس  میناشچب  یتمعن  ناسنا  هب  رگاو  61 4 ـ هحفص تسا . هدوتـس  زاین و  یب  دنوادخ  هک  ارچ  دناسر )
تشگ دهاوخن  زاب  رگید  دش و  فرط  رب  نم  زا  تالکـشم  دیوگ  یم  میناسرب  وا  هب  یتحاران  تدش و  زا  سپ  ییاهتمعن  رگاو  دوب ـ  دهاوخ 
دیهاوخ شومارف  وا  زج  ار  سک  همه  دـسرب  امـش  هب  یتحاران  اـیرد  رد  هک  یماـگنه  و  5 ـ دوش . یم  یـشورف  رخفو  تلفغ  يداـش و  قرغو 
تمعن هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  6 ـ تسا . هدننک  نارفک  ناسنا  دینادرگ و  یم  يور  دهد  تاجن  یکشخ  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  اما  درک ،

رد اهنآ  هک  تسا  منهج  نامه ) راوبلاراد  ( ـ  دندناشک يدوبان ) یتسین و   ) راوبلاراد هب  ار  دوخ  تیعمج  دـندرک و  لیدـبت  نارفک  هب  ار  ادـخ 
هک ار  يدابآ  هقطنم  تسا : هدز  یلثم  دننک ) یم  تمعن  نارفک  هک  اهنآ  يارب   ) دنوادخ 7 ـ تسا . یهاگرارق  دب  دنوش و  یم  دراو  نآ  شتآ 

رطاخب دنوادخ  دـندرک و  نارفک  ار  ادـخ  تمعن  اما  دیـسر  یم  ارف  یناکم  ره  زا  رفاو  روطب  شیزور  هراومه  هدوب و  ینئمطم  مارآ و  نما و 
زا  ) يا هناشن  ناشتنوکـس  لـحم  رد  ابـس »  » موق يارب  8 ـ دـیناشوپ . ناشمادـنا  رد  ار  سرت  یگنـسرگ و  سابل  دـنداد  یم  ماجنا  هک  یلاـمعا 

دـیروخب و ناتراگدرورپ  يزور  زا  میتفگ ) اهنآ  هب  ناوارف ، ياه  هویم  اب   ) پچ تسار و  زا  هدرتسگ ) میظع و   ) غاـب ود  دوب ، یهلا ) تردـق 
ام و  دـندش ، نادرگ  يور  ادـخ ) زا   ) اهنآ اما  نابرهم ـ ) و   ) هدـنزرمآ يراگدرورپ  هزیکاپ و  كاپ و  تسا  يرهـش  دـیروآ ، اـجب  ار  وا  رکش 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 415 

http://www.ghaemiyeh.com


ام و  دـندش ، نادرگ  يور  ادـخ ) زا   ) اهنآ اما  نابرهم ـ ) و   ) هدـنزرمآ يراگدرورپ  هزیکاپ و  كاپ و  تسا  يرهـش  دـیروآ ، اـجب  ار  وا  رکش 
یکدـنا و  زگ ، هروش  ناتخرد  و  خـلت ، ياه  هویم  اب  شزرا ) یب   ) غاب ود  هب  ار  ناش  تکربرپ )  ) غاب ود  میداتـسرف و  اهنآ  رب  ار  رگناریو  لـیس 

!؟ میهد یم  رفیک  یتازاجم  نینچ  هب  ار  هدننک  نارفک  زج  ایآ  میداد و  ازج  اهنآ  هب  ناشرفک  رطاخب  ار  نیا  و  میتخاس ـ ! لّدبم  ردس  تخرد 

يدنب عمج  ریسفت و 

لوا تمسق 

دوش و یم  روآدای  اهنآ  هب  ار  یهلا  مهم  ياهمایپ  زا  یکی  هک  لیئارسا  ینب  هب  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  زا  تسا  يراتفگ  هیآ  نیتسخن 
دوزفا و مهاوخ  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  دـینک  يرازگرکـش  رگا  درک  مالعا  ناتراگدرورپ  هک  ار  یماـگنه  دـیروایب  رطاـخ  هب  : » دـیوگ یم 

یباذَـع َّنِا  ُمترَفَک  ِنَئل  َو  ْمُکَّنَدَـیْزَال  ُمترَکَـش  ِنَئل  ُمُکَّبَر  َنَّذََأت  ْذِا  َو  « ) تسا كاـندرد ) و   ) دـیدش متازاـجم  دـینک  یـساپسان  رگا   62 هحفص
لالقتسا و هتفای و  یئاهر  ناینوعرف  نوعرف و  لاگنچ  زا  هک  دیوگ  یم  لیئارسا  ینب  هب  یماگنه  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ار  نخـس  نیا  دیدَشل )

تادیکات عاونا  اب  هک  ْمُکَّنَدـْیِزََال »  » هلمج دـنا ! هدرازگ  ار  یـساپسان  يانب  اهنآ  زا  يریثک  هورگ  دـنا و  هتفایرد  ار  تمعن  يدازآ و  تمظع و 
نارفک هراـبرد  هکنیا  بلاـج  دـنک و  یم  نوزفا  ار  اـهنآ  تـمعن  هـک  تـسا  نارازگ  ساپـس  ربارب  رد  یهلا  یعطق  هدـعو  کـی  تـسا  هارمه 
فطل تیاـهن  رب  لـیلد  ریبـعت  تواـفت  نیا  تسا » دـیدش  نم  باذـع  : » دـیامرف یم  هـکلب  مـنک  یم  باذـع  ار  امـش  دـیامرف  یمن  ناگدـننک 

رثا رب  لیئارسا  ینب  هک  هنوگنامه  دننک  یم  یساپسان  تمعن ، ربارب  رد  هک  يدارفا  هب  تسا  يدیدش  رادشه  لاح  نیع  رد  تسا و  راگدرورپ 
ترـضح زا  نخـس  هیآ  نیمود  رد  دـندش . نادرگرـس  هیت »  » نابایب رد  لاس  لـهچ  دـش ، هراـشا  ـالاب  رد  هک  یئاـه  تمعن  ربارب  رد  یـساپسان 

زا هک  وا  ناکیدزن  زا  یکی  دـنروایب و  نمی  هب  ماش  زا  ار  ابـس »  » هکلم تخت  درک  داهنـشیپ  دوخ  نایفارطا  نارای و  هب  یتقو  هک  تسا  ناـمیلس 
نامداش رایـسب  نامیلـس  داد ، ماجنا  ار  راک  نیا  مروآ و  یم  وت  دزن  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  ار  نآ  نم  تفگ : تشاد  یهاگآ  باـتک  ملع 

دوخ طیحم  رد  ار  یفرگش  تافرصت  نینچ  دناوت  یم  هک  يونعم  یناحور و  تردق  نینچ  اب  یئاهتیـصخش  هنوگنیا  شنارای  نایم  رد  هک  دش 
شیوخ دوس  هب  دنک  يرازگرکـش  یهلا  ياهتمعن  ربارب  رد  سک  ره  تفگ : سپـس  دمآرب و  يرازگرکـش  ماقم  رد  دنوش ، یم  ادـیپ  دـیامنب 
ُرُکْـشَی امَنِاَف  ُرُکْـشَی  ْنَم  َو  « ) تسا میرک  زاین و  یب  نم  راگدرورپ  هک  ارچ  هدرک ) دوخ  نایز  هب   ) دنک نارفک  سک  ره  هدرک و  يرازگرکش 

هب اهـساپسان  رفیک  دروـم  رد  یلو  هدـش  رکذ  ینـشور  هب  نارازگرکـش  يازج  هک  نیا  هجوـت  لـباق  ٌمیرَک .) ٌِینَغ  ِّیبَر  َّنِاَـف  َرَفَک  ْنَم  َو  ِهِسفَِنل 
اب ًاصوصخم  ریبعت  نیا  تسا »، میرک  زاین و  یب  نم  راگدرورپ  دنک  نارفک  هک  یـسک  : » دیوگ یم  تسا  هدیدرگ  نایب  میقتـسم  ریغ  تروص 
هک دوش  یم  هدافتسا  الاب  هلمج  زا  زین  هتکن  نیا  نمض  رد   63 هحفص دهد . یم  ناشنار  وا  مرک  فطل و  تیاهن  دنوادخ  ندوب  میرک  رب  هیکت 
یم یتوافت  وا  يارب  هک  تسین  نیا  رطاخب  دیامن  یم  توعد  يرازگ  ساپـس  هب  دراد و  یم  رذح  رب  یـساپسان  زا  ار  ناگدـنب  دـنوادخ ، رگا 

تمعن و زا  ار  دوخ  دنوش و  رادیب  دیاش  دـهد  یم  همادا  شیوخ  مرک  فطل و  هب  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  زین  یـساپسان  ضرف  رد  یتح  دـنک ،
اهنآ تیبرت  ياهـسالک  ددرگ و  یم  زاب  ناگدـنب  هب  شا  هجیتن  یهلا  فیلاکت  مامت  الوصا  دـننکن . مورحم  یـساپسان  رثا  رب  راگدرورپ ، ماعنا 

نایـصع زا  هن  درب و  یم  يدوس  ناگدنب  تاعاط  زا  هن  درادن  هار  شکاپ  تاذ  هب  زاین  نیرتمک  تسا و  تاذلاب  ینغ  هک  یئادخ  هنرگو  تسا 
تسا هدمآ  میکح » نامقل   » ناتساد رد  لبق  هیآ  نامه  نومـضم  زین  هیآ  نیموس  رد  دنیـشن ! یم  يدرگ  شیئایربک  نماد  رب  اهنآ  یـساپسان  و 

شیوـخ دوـس  هب  دـنک  يرازگرکـش  سک  ره  روآ ، اـج  هـب  ار  ادـخ  رکـش  میتـفگ ) وا  هـب  و   ) مـیداد تـمکح  ناـمقل  هـب  اـم  : » دـیامرف یم 
َنامُْقل اْنیَتا  دََقل  َو  «. ) تسا هدوتـس  زاین و  یب  دنوادخ  هک  ارچ  دناسر ) یمن  ادـخ  هب  ینایز  و   ) دزرو رفک  هک  سک  نآ  هدرک و  يرازگرکش 

لماش تخومآ  نامقل  هب  دنوادخ  هک  ار  یتمکح  ٌدـْیمَح .) ٌِّینَغ  َهّللا  َّنِاَف  َرَفَک  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْـشَی  امَّنِاَف  َرُکـشَی  ْنَم  َو  ِهّلل  ْرُکْـشا  ِنَا  َۀَـمْکِحلا 
نامه رد  نآ  زا  يا  هشوگ  هک  دوب  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  شور  نیرتهب  تیادـه و  قرط  زا  یهاـگآ  یتسه و  ناـهج  رارـسا  تخاـنش 

زا دایز  تیمها  اب  دنوادخ  هک  تسا  يونعم  تمعن  تبهوم و  کی  نیا  تسا و  هدمآ  شدنزرف  هب  نامقل  ياهزردنا  يالبال  رد  نامقل  هروس 
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ار تمعن  دـنوشن و  قرغ  يدام  بهاوم  رد  مدرم  ات  دوب  هدـش  هیکت  يونعم  تمعن  کی  رب  زین  لـبق  هیآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هدومرف  داـی  نآ 
هدش و رکذ  عراضم  لعف  تروص  هب  يرازگرکـش  هک  نیا  تسخن  تسا : هجوت  نایاش  هتکن  ود  اجنیا  رد  دـننادن . يدام  تمعن  رد  رـصحنم 
رد تسا  مزال  رکش  موادت  هللا  یلا  برق  یناحور و  تفرشیپ  لماکت و  ریـسم  رد  هکنیا  هب  هراشا  یـضام  لعف  تروص  هب  یـساپسان  نارفک و 

ینغ و  » تفص ود  يور  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  نیا  رگید  دراد . لابند  هب  یکاندرد  ءوس و  بقاوع  یساپسان ، راب  کی  هظحل و  کی  هک  یلاح 
توافت نیا  دوب و  هدش  هیکت  میرک » ینغ و   » تفص ود  يور  نامیلس  هب  طوبرم  هیآ  رد  هک  یلاح  رد  هدش  هیکت  هدوتـس ) زاین و  یب  « ) دیمح

دنیوگ یم  انث  دمح و  ار  وا  هتسویپ  شناگتـشرف  تسا و  ناگدنب  رکـش  زا  زاین  یب  ینغ و  لاح  ره  رد  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  دیاش 
رد  64 هحفـص دـننک . یم  ادـیپ  وا  رتنوزف  مرک  هب  یهار  يرازگرکـش  قیرط  زا  هک  دـنناگدنب  نیا  درادـن ، زاین  وا  ياـنث  دـمح و  هب  دـنچ  ره 
یم تسا ، هدـش  اهنآ  دوجو  هریمخ  ءزج  یـساپسان  هک  هدـمآ  نایم  هب  اوقت  نامیا و  دـقاف  تیفرظ و  مک  ياـهناسنا  زا  نخـس  هیآ  نیمراـهچ 

تدـش و زا  دـعب  یئاـهتمعن  رگا  و  دوب ـ  دـهاوخ  ساپـسان  سویأـم و  رایـسب  میریگب  وا  زا  سپـس  میناـشچب  یتمعن  ناـسنا  هب  رگا  : » دـیامرف
تلفغ و يداش و  قرغ  تشگ و  دـهاوخن  زاب  رگید  دـش و  فرطرب  نم  زا  تالکـشم  دـیوگ : یم  رورغ ) يور  زا   ) میناـسرب وا  هب  یتحاراـن 

َبَهَذ ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  ءاَّرَـض  َدَْعب  َءآمْعَن  ُهاْنقَذَا  ِْنَئل  َو  ٌروُفَک ـ  ٌسُؤََیل  ُهَّنِا  ُْهنِم  ُهانعََزن  َُّمث  ًۀَـمْحَر  اّنِم  َناسنِْالا  اَْنقَذَا  ِْنَئل  َو  ،« ) دوش یم  یـشورف  رخف 
تـسا هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  قلطم  روطب  ناسنا  يارب  هک  يا  هدـیهوکن  فاصوا  میناد  یم  هک  هنوگناـمه  ٌروُخَف .)  ٌحِرََفل  هَّنِا  یّنَع  ُتائِّیَـسلا 

یم هدمآ  ثحب  دروم  تایآ  زا  دـعب  هک  يا  هیآ  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا  نامیالا  فیعـض  ای  نامیا و  یب  هتفایان و  تیبرت  ياهناسنا  هب  هراشا 
هب تماقتسا  ربص و  يوق ) نامیا  هیاس  رد   ) هک یناسک  رگم  ٌمیرَک ; ٌرْجَا  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  َِکئلُوا  ِتاحلاصلا  اُولِمَع  َو  اوُرَبَص  َنیذَّلا  َِّالا  : » میناوخ

ياهناسنا هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ءانثتـسا  نیا  تسا .» یگرزب  رجا  شزرمآ و  اهنآ  يارب  هک  دـندروآ  اجب  حـلاص  لمع  دـنداد و  جرخ 
زا عومجم  رد  65 و  هحفص دنا . هتفاین  هار  حلاص  لمع  ربص و  نامیا و  يالاب  هلحرم  هب  هک  دنتسه  یناسک  رورغم  لفاغ و  ساپسان و  دیماان و 
زا دناشک و  یم  يرگید  ءوس  تافـص  هب  ار  ناسنا  تالکـشم  ربارب  رد  یـساپسان  اهتمعن و  نارفک  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هیآ  دـنچ  نیا 
یب ياهناسنا  دـیوگ : یم  هک  تسا  یفیطل  ریبعت  دروم  ود  ره  رد  میناشچب ) رگا  « ) اْنقَذَا نئل   » هب ریبعت  دزاس . یم  مورحم  ریبک  رجا  ترفغم و 

سأی و راهظا  يرکـشان و  هب  اهنآ  نابز  دوش  بلـس  اهنآ  زا  یهلا  معن  زا  یتمعن  رـصتخم  رگا  هک  دنتـسه  نانچ  ناـمیالا  فیعـض  اـی  ناـمیا 
رد نیا  دـننک  یم  ناـیغط  دـنور و  یم  ورف  تلفغ  رد  دـنوش و  یم  رورغم  دـسرب  اـهنآ  هب  یتمعن  رـصتخم  رگا  دوش و  یم  هدوشگ  يدـیماان 

کچوک و هتاذ  دح  یف  شخب  نآ  رگا  تسا و  يرتکچوک  شخب  دسر  یم  ناسنا  کی  هب  هچنآ  یکچوک و  زیچ  ایند  مامت  هک  تسا  یلاح 
تسا اهنآ  تیفرظ  دوبمک  رطاخ  هب  نیا  دهد و  یم  ناکت  ار  نامیا  یب  دارفا  لاح ، نیا  اب  یلو  دوب  دهاوخ  شزرا  مک  هزادنا  یب  دشاب  زیچان 

ثداوح هک  دشخب  یم  ناسنا  هب  یتیفرظ  نانچ  دراد  یئاناوت  ملع و  تردق ، تیاهن  یب  هک  ادخ  كاپ  تاذ  اب  یئانشآ  نامیا و  هک  یلاح  رد 
اهتبیـصم ندروآ  يور  ماگنه  هب  هک  دنک  یم  یناسک  لاح  هب  هراشا  هیآ  نیمجنپ  رد  دزاس . یمن  نوگرگد  ار  وا  دـب  کین و  زا  معا  گرزب 

ار زیچ  همه  تسـشن  ورف  الب  نافوط  هک  نیمه  اما  دـنناوخ  یم  ار  ادـخ  شیوخ  دوجو  مامت  اب  دـننز و  یم  راـگدرورپ  فطل  نماد  هب  تسد 
بادرگ و نافوط و  راتفرگ  و   ) دـسرب امـش  هب  یتحاران  ایرد  رد  هک  یماگنه  : » دـیامرف یم  دـنروآ  یم  يور  یـساپسان  هب  هدرک و  شومارف 

يور دهد  یم  تاجن  ودناسر  یم  یکـشخ  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  اما  دینک  یم  شومارف  ادـخ  زج  ار  سک  همه  دـیوش ) كانرطخ  جاوما 
ِّرَّبلا َیِلا  ْمُکاَّجن  اّـمَلَف  ُهاـِّیا  ّـِالا  َنوُعْدـَت  ْنَم  َّلَـض  ِرْحَْبلا  ِیف  ُرُّضلا  ُمَکَّسَم  اَذِا  َو  «. ) تسا هدـننک  نارفک  ناـمیا ) یب   ) ناـسنا دـینادرگ و  یمرب 

راتفرگ هک  یماگنه  نامیالا  فیعـض  دارفا  هک  میا  هدید  ار  عوضوم  نیا  هیبش  زین  دوخ  یگدـنز  رد  اهراب  ًاروُفُک .) ُناْسنِْالا  َناک  َو  ُمتْـضَرْعَا 
ادخ هاگرد  هب  ور  صالخا  تیاهن  اب  دـسر  یم  اهنآ  هب   66 هحفـص رگید  بئاصم  يراتفرگ و  ْْرقَف ، يرامیب ، نافوط ، دنوش و  یم  الب  جاوما 

هک یلاح  رد  دنریگ  یم  شیپ  ار  یـساپسان  هار  هداد و  هرهچ  رییغت  یلک  هب  دش  مارآ  عاضوا  تسـشن ، ورف  جاوما  هک  نیمه  اما  دـنروآ ، یم 
ریبعت دیجم  نآرق  هیآ  نیا  همادا  رد  دشاب . هتشاد  تالکشم  لّالح  رب  اهتمعن و  نیا  هدنشخب  هاگرد  هب  يرتشیب  هجوت  دیاب  یطیارش  نینچ  رد 

ار امش  دیدش ) هلزلز  کی  اب  و   ) دزاس یگرزب  بئاصم  راتفرگ  ار  امش  یکـشخ  رد  دناوت  یمن  دنوادخ  ایآ  : » دیامرف یم  دراد  یبلاج  رایـسب 
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تاجن يارب  يروای  رای و  چیه  هک  يا  هنوگب  دنک ) نوفدم  نآ  نایم  رد  و   ) دزیر ورف  امش  رس  رب  هزیر  گنس  زا  ینافوط  ای  درب  ورف  نیمز  رد 
امش دتسرفب و  امش  رب  يا  هدنبوک  نافوط  دنادرگ و  زاب  ایرد  هب  یگدنز ) ياهمازلا  مکح  هب   ) ار امش  رگید  راب  هکنیا  ای  دیشاب ، هتشادن  دوخ 

َلِـسُْری َوا  ِّرَْبلا  َِبناج  ْمُِکب  َفِسْخَی  ْنَا  ُمْتنِمَاَفَا  « ) دنک امـش  نوخ  هبلاطم  هک  دوشن  ادـیپ  یـسک  هک  يا  هنوگب  دـنک  قرغ  ناترفک  رطاخ  هب  ار 
َُّمث ُمتْرَفَک  اِمب  مُکَقِْرُغیَف  ِحـیِّرلا  َنِم  ًافِـصاق  ْمُْکیَلَع  ُلِسُریَف  يرُْخا  ًةراـَت  ِْهِیف  مُکَدـیِعَی  ْنَا  ُمْتنِمَا  ْمَا  ًـْالیکَو ـ  ْمَُکل  اوُدَِـجت  ـال  َُّمث  ًابِـصاح  ْمُْکیَلَع 

تردق لاگنچ  رد  دیـشاب  اج  ره  هکنیا  اب  دیوش  یم  رورغم  دینک و  یم  یـساپسان  امـش  هنوگچ  هکنیا  هب  هراشا  ًاعِیبَت .) ِِهب  اَْنیَلَع  ْمَُکل  اوُدَجتال 
رد دنک و  یم  دـنلب  اج  زا  ار  گیر  ياه  هدوت  یکـشخ  ارحـص و  رد  دزیگنا ، یم  ار  جاوما  وا  نامرف  هب  ایرد  رد  هک  ینافوط  دـیراگدرورپ ،

هجوت  ) درب ورف  نیمز  قامعا  رد  دناوت  یم  زین  یکـشخ  رد  دنک ، قرغ  ایرد  رد  ار  امـش  دـناوت  یم  هک  سک  نآ  دزیر و  یم  ورف  رگید  هطقن 
رد نتفر  ورف  يرگید  نیمز و  رد  نتفر  ورف  یکی  دراد ; مه  هیبـش  یموهفم  هدـمآ  قوف  تاـیآ  رد  هک  قرغ »  » و فسخ »  » هک دیـشاب  هتـشاد 

ار یهلا  ياهتمعن  نارفک  هجیتن  تسا و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  هب  نخـس  يور  تایآ ، زا  شخب  نیمـشش  رد  تسا .) بآ  جاوما 
هب ار  دوخ  موق  دـندرک و  نارفک  هب  لیدـبت  ار  ادـخ  ياهتمعن  هک  ار  یناسک  يدـیدن  اـیآ  : » دـیامرف یم  دـهد  یم  حرـش  ترـضح  نآ  يارب 

دیازفا یم  سپـس  ِراوَْبلاَراد .) ْمُهَمْوَق  اُوـّلَحَا  َو  ًاْرفُک  هّللا  َتَمِْعن  اُولَّدـَب  َْنیِذَّلا  َیِلا  ََرت  َْملَا   ) 67 هحفص دنداتسرف » تکاله ) نیمزرـس   ) راوبلاراد
(. ِرارَقلا َْسِئب  َو  اهَنُولْـصَی  َمَّنَهَج  « ) تسا اـههاگرارق  نیرتدـب  دـنور و  یم  ورف  شنازوـس  ياـه  هلعـش  رد  هک  تسا  منهج  ناـمه  راوـبلاراد  »

ياج هاگیاج ، نیرتدـب  رد  دتـسرفب و  منهج  هب  ار  یتّلم  موق و  تسا  نکمم  یهلا  ياـه  تمعن  نارفک  هک  دـهد  یم  ناـشن  هیآ  نیا  تاریبعت 
یـضعب تسیچ ؟ هیآ  نیا  رد  ادخ  تمعن  زا  روظنم  هکنیا  رد  دـنک . نازوس  منهج  هب  لّدـبم  اهنآ  يارب  زین  ار  ایند  تسا  نکمم  یتح  دـهد و 

، دندرک طوقس  راوبلاراد  هب  دندرک و  نارفک  ار  نآ  برع  ناکرشم  هک  دنا  هدرک  ریسفت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـساربمایپ دوجو  هب  ار  نآ 
ياهتمعن همه  هک  دراد  يا  هدرتسگ  موهفم  هیآ  ًارهاظ  یلو  دندومن ، نارفک  ار  نآ  هیما  ینب  هلمج  زا  یهورگ  هک  تیب  لها  همئا  هب  یضعب  و 

هک دهد  یم  ناشن  هدمآ  هیآ  ود  نیا  زا  دعب  هک  يا  هیآ  دنچ  ره  تسا  نآ  نشور  قیداصم  زا  دـمآ  الاب  رد  هچنآ  دوش و  یم  لماش  ار  یهلا 
هب رظان  دناوت  یم  مهنآ  یلو  دندروآ  يور  یتسرپ  تب  كرـش و  هب  هتخاس و  اهر  ار  دـیحوت  مالـسا و  هار  رد  هک  تسا  یناسک  هب  رظان  هیآ 

رکذ قوف  تایآ  يارب  یلوزن  نأش  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  موحرم  يزار و  رخف  دننام  نارسفم  زا  یـضعب  دشاب . نآ  زراب  قیداصم  زا  یکی 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تثعب  همه  زا  رت  مهم  هک  داد  اهنآ  هب  ار  اهتمعن  عاونا  دنوادخ  هک  دـنا  هتـسناد  هکم  لها  هب  رظان  ار  نآ  هدرک و 

اهنآ نارفک  عقاو  رد  دندش و  راتفرگ  یکاندرد  تشونرس  هب  دنتفرگ و  شیپ  ار  نارفک  هار  هتسادن  ار  تمعن  ردق  اهنآ  اما  دوب ، نانآ  نایم  زا 
رد دـنز . یمن  صاخ  دروم  هب  صیـصخت  ار  تایآ  موهفم  اهلوزن  نأـش  میناد  یم  یلو  دوب ! اـهنآ  رفک  ناـمه  ربماـیپ  تثعب  تمعن  هب  تبـسن 

تمعن ناوارف و  يزور  شمارآ و  تینما و  تمعن  دندوب ; هدش  یهلا  ياه  تمعن  عاونا  لومشم  هک  تسا  یهورگ  زا  نخس  زاب  هیآ  نیمتفه 
هب دـش و  هتفرگ  اـهنآ  زا  اـه  تمعن  نآ  همه  دـندرک و  تمعن  نارفک  اـهنآ  یلو  دوب  هدیـسر  اـهنآ  هب  ناـشربمایپ  هلیـسوب  هک  يوـنعم  ياـه 

نما و هک  يدابآ  هقطنم  تسا : هدز  یلثم  دـننک ) یم  تمعن  نارفک  هک  اهنآ  يارب   ) دـنوادخ : » دـیامرف یم  دنتـشگ ، راتفرگ  یهلا  تازاـجم 
ببـس هب  دنوادخ  دندرک و  نارفک  ار  ادـخ  تمعن  اهنآ  اما  هدیـسر  یم  ارف  شیارب  یناکم  ره  زا  ناوارف  روطب  شیزور  هراومه  هدوب و  مارآ 

بیذـکت ار  وا  اما  دـمآ  اهنآ  تیادـه  يارب  اهنآ  دوخ  زا  يربمایپ  دـیناشوپ ـ  ناشمادـنا  رب  ار  ینماان  سرت و  یگنـسرگ و  ساـبل  ناـشلامعا 
اُهقْزِر اِهیتْأَی  ًۀَِّنئَمْطُم  ًۀَنِمآ  َْتناک  ًۀَیْرَق  الَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َو   ) 68 هحفـص دندوب .» ملاظ  هک  یلاح  رد  تفرگ  ورف  ار  اهنآ  یهلا  باذع  دـندرک و 

ُهُوبَّذَـکَف ْمُْهنِم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  ْدََـقل  َو  َنوُعَنْـصَی ـ  اُوناـک  اـِمب  ِفْوَْخلا  َو  ِعْوُْجلا  َساـِبل  ُهّللا  اَـهَقاذَاَف  ِهّللا  ِمُْعنَاـِب  ْتَرَفَکَف  ناـکَم  ِّلُـک  ْنِم  ًادَـغَر 
(. َنوُِملاظ ْمُه  َو  ُباذَْعلا  ُمُهَذَخَاَف 

مود تمسق 

دندقتعم یعمج  تسا . وگتفگ  نارسفم  نایم  رد  دشاب  یم  یلک  لاثم  کی  نایب  ای  تسا  یـصاخ  نیمزرـس  هب  هراشا  هیآ  نیا  ایآ  هک  نیا  رد 
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نیا دیـسر » یم  ارف  ناکم  ره  زا  ناوارف  روطب  اهنآ  يزور  ناکَم ; ِّلُک  نِم  ًادَـغَر  اُهقزِر  اهِیتْأَی   » ریبعت تسا و  هکم  نیمزرـس  هب  رظاـن  هیآ  هک 
هب هک  تسا  یفلع  بآ و  یب  نازوس و  کـشخ و  نیمزرـس  اریز  تسا  هکم  طئارـش  رب  قبطنم  ـالماک  هک  ارچ  دـنک  یم  تیوـقت  ار  لاـمتحا 

ناما نما و  لحم  نآ  ًۀَِّنئَمْطُم ; ًۀَنِمآ  َْتناک   » هب ریبعت  تسا . ریزارـس  نآ  يوس  هب  ایند  ياج  همه  زا  اه  تمعن  عاونا  هشیمه  ادخ  هناخ  تکرب 
تکرب هب  هکم  رهـش  یلو  تخوس  یم  ینمااـن  شتآ  رد  ًاـبلاغ  زاـجح  طـیحم  هک  ارچ  تسا  ریـسفت  نیا  رب  يرگید  هنیرق  زین  دوب » نئمطم  و 

نآ رب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تثعب  يونعم  تمعن  هک  دیـسر  دوخ  جوا  هب  يدام  ياـهتمعن  نیا  یماـگنه  دوب . ناـما  نما و  ادـخ  هناـخ 
هنوگ نیا  دـندش و  راتفرگ  ینماان  یلاس و  کشخ  یطحق و  هب  دـندرک و  نارفک  ار  يونعم  يدام و  ياـهتمعن  نیا  ناـیّکم  یلو  دـش  هدوزفا 

هک دشاب  هتشاد  يا  هدرتسگ  عماج و  موهفم  هیآ  دناوت  یم  همهنیا  اب  یلو  دننک ! یساپسان  یهلا  ياهتمعن  ربارب  رد  هک  یناسک  ماجنارس  تسا 
قبط هک  دـندوب  نآ  زراب  قیداصم  زا  یکی  هکم  لها  دـنچ  ره  دوش  لماش  ار  يونعم  يداـم و  ياـه  تمعن  هدـننک  نارفک  ياـههورگ  ماـمت 

نیرتدیدش یمالـسا  تاوزغ  رد  دندرک و  هدافتـسا  رادرم  زا  عوج  ّدـس  يارب  هک  اجنآ  ات  هدـش  راتفرگ  یلاس  کشخ  هب  تایاور  زا  یـضعب 
لومشم هک  تسا  ابس » موق   » ینعی ماوقا ، نیرت  ساپسان  زا  یکی  زا  نخس  تایآ ، زا  شخب  نیمتشه  رد   69 هحفص دش . دراو  اهنآ  رب  تابرض 

نآ ادـخ  و  دـنتفرگ ، شیپ  نارفک  هار  يزاـب ، سوه  تلفغ و  رورغ و  رثا  رب  یلو  دـندش  وا  ياـه  تمعن  نیرترب  یهلا و  تاـیانع  نیرتگرزب 
زا  ) يا هناشن  ناشتنوکـس  لحم  رد  ابـس  موق  يارب  : » دـیامرف یم  دـیناشن ، هایـس  كاـخ  رب  ار  اـهنآ  تفرگ و  ناساپـسان  نآ  زا  ار  تمعن  همه 

يزور زا  میتفگ ) و  میداد ، اهنآ  هب  ناوارف ، تالوصحم  اه و  هویم  اب   ) پچ تسار و  زا  هدرتسگ  میظع  غاـب  ود  دوب ، یهلا ) تمعن  تردـق و 
ْدََقل (« ) نابرهم و   ) هدنزرمآ تسا  يراگدرورپ  و  هزیکاپ ، كاپ و  تسا  يرهـش  هک ) ارچ   ) دیروآ اجب  ار  وا  رکـش  دـیروخب و  ناتراگدرورپ 
نیا اب  دنا  هتشون  نارّسفم  ٌروُفَغ .) ٌّبَر  َو  ٌۀَبِّیَط  ٌةَْدَلب  َُهل  اوُرُکْشاَو  ْمُکِّبَر  ِقْزِر  ْنِم  اُولُک  لامِش  َو  ْنیِمَی  ْنَع  ِناتَّنَج  ٌۀَیآ  ْمِِهنَکْـسَم  یف  أبَِـسل  َناک 
یمن يرادرب  هرهب  كاخ  نآ  زا  تشادـن  یمهم  هناـخدور  نوچ  یگداـمآ  نیا  مغر  یلع  یلو  دوب  زیخ  لـصاح  هدرتسگ و  نمی  كاـخ  هک 

دنتخاس فلتخم  طاقن  رد  يدایز  ياهدس  دننک ، راهم  ار  اه  ناتـسهوک  یبالیـس  ياه  ناراب  هک  دنداتفا  رکف  نیا  هب  نیمزرـس  نیا  مدرم  دش 
بآ یکاـخ  ّدـس  نیا  تشپ  رد  و  درک ، راـهم  ار  قلب »  » هوک ود  میظع  ياهلیـس  هک  دوـب ، برغم ) نزو  رب  « ) بِرأـم دـس   » رتـمهم همه  زا  هک 
هیرق ًاجیردت  دـنروآ ، دوجو  هب  بآ  ریـسم  فرط  ود  رد  ینالوط  میظع و  غاب  هتـشر  ود  دنتـسناوت  نآ  زا  هدافتـسااب  هک  دـش  هریخذ  یمیظع 

، هتسویپ رگیدکی  هب  نآ  ناتخرد  هیاس  و  دوب ، لصتم  مه  هب  هک  ییاه  هیرق  دش ، مدرم  عّمجت  زکرم  میظع  يزرواشک  نیا  وترپ  رد  دابآ  ياه 
راگدرورپ و تعاـطا  يارب  هک  یطیحم  دوب ، هتخاـس  هداـمآ  كاـپ  یگدـنز  کـی  يارب  هّفرم  رایـسب  یطیحم  تینما  اـب  هتخیمآ  تمعن  روفو 
هب ار  ادـخ  دنتـسنادن ، ار  تمعن  همه  نیا  ردـق  اهنآ  دـیوگ : یم  قوف  هیآ  همادا  رد  نآرق  دوب . بسانم  رایـسب  يونعم  ياـه  هبنج  رد  لـماکت 

هجیتن هب  ماجنارـس  دندز و  یم  نماد  یتاقبط  فالتخا  هب  دندرک و  یم  رخافت  رگیدکی  هب  دنتخادرپ ، تمعن  نارفک  هب  دـندرپس و  یـشومارف 
رپ  ) غاب ود  میداتـسرف و  اـهنآ  رب  ار  رگناریو  لیـس  اـم  دـندش و  نادرگ  يور  ادـخ ) زا   ) اـهنآ  » نآرق ریبعت  هب  و  دندیـسر ، دوخ  لاـمعا  موش 

رطاخ هب  ار  نیا  میتخاس ـ  لّدـبم  ردـس  تخرد  یکدـنا  زگ و  هروش  ناتخرد  خـلت و  ياـه  هویم  اـب  شزرا ) یب   ) غاـب ود  هب  ار  اـهنآ  تکرب )
َو ِمِرَْعلا  َْلیَـس  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَاَف  اوُضَرْعَاَـف  ( »؟ میهد یم  رفیک  یتازاـجم  نینچ  هب  ار  هدـننک  نارفک  زج  اـیآ  مـیداد و  ازج  اـهنآ  هـب  ناـشنارفک 
70 هحفص َروُفَْکلا .) ِّالا  يِزاُجن  ْلَه  َو  اوُرَفَک  اِمب  ْمُهاْنیَزَج  َِکلذ  ْلِیلَق ـ  رْدِس  ْنِم  ءیئَش  َو  ْلثَا  َو  طْمَخ  لُُکا  ْیَتاوَذ  ِْنیَتَّنَج  ْمِْهیَتَّنَِجب  ْمُهاْنلََّدب 

تسم رورغم و  مدرم  مشچ  زا  رود  ییارحص  ياه  شوم  زا  يدادعت  هدمآ : خیراوت  زا  یضعب  رد  هک  تسا  نیا  ناتساد  نیا  ياه  یتفگش  زا 
ناهگان دندرک ، تسـس  نورد  زا  ار  نآ  دندش و  روهلمح  هلمح  یکاخ  ّدـس  نیا  هراوید  هب  دـندوب ، لوغـشم  نارفک  شون و  شیع و  هب  هک 

تسکـش و مه  رد  هبترم  کی  دوبن  بالیـس  راشف  لمحت  هب  رداق  هک  دس  ياهراوید  درک ، تکرح  یمیظع  بالیـس  دیراب و  يدیدش  ناراب 
نیمزرـس نآ  و  درک ، ناریو  ار  للجم  ياه  هناخ  اهرـصق و  نایاپراچ ، اهرازتشک ، اه ، غاب  اه ، يدابآ  ماـمت  و  داـتفا ، هار  هب  یمیظع  بـالیس 

ار دوخ  ياج  دندرک و  چوک  اجنآ  زا  ناوخ  لزغ  ناغرم  دـش ، لّدـبم  ینابایب  ناهایگ  یمک  اب  فلع  بآ و  یب  کشخ و  ییارحـص  هب  دابآ 
دوخ هتـشذگ  رب  ًامئاد  هک  ردبرد  ریقف و  یتیعمج  دش . هدـنکارپ  فارطا  رد  میظع  ياه  يدابآ  نآ  تیعمج  و  دـندرپس ، اه  موب  اه و  غاز  هب 
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، دوب شوغآ  رد  هک  یتسد  مرجال  متفگن  ترکـش  تیفاـع ، راـگزور  يا  رعاـش : هتفگ  هب  رثا و  یب  هدوهیب و  یفـسأت  دـندروخ ، یم  فسأـت 
تیاکـش نیا  زا  ابـس  موق  نادـنمتورث  هک : نیا  بلاج  ربخ . یب  لفاغ و  موق  نیا  یـساپسان  هجیتن  دوب  نینچ  يرآ  مزگ  یم  نادـند  هب  نونکا 

رفـس هتـشذگ  رد  تسا ، ناسآ  همه  يارب  اهنآ  نایم  رد  دمآ  تفر و  هدـش و  لصتم  رگیدـکی  هب  نینچ  نیا  ام  ياه  يدابآ  ارچ  هک  دنتـشاد 
هویمرپ و ناتخرد  هیاس  رد  رفـس  هک  ارچ  دنوش ، یم  رفـسمه  ام  اب  زین  ارقف  نونکا  مه  یلو  میتشاد  ناوارف  تاناکما  هک  دوب  ام  نآ  زا  ندرک 

اهنآ ياهرفـس  نایم  رد  هک  دـندرک  اضاقت  ادـخ  زا  لیلد  نیمه  هب  درادـن ، یلکـشم  یـسک  يارب  رگیدـکی  هب  لصتم  ياه  يداـبآ  لوط  رد 
زین ناشتازاجم  و  دندناسر ، یلعا  ّدح  هب  ار  ادخ  تمعن  نارفک  اهنآ  يرآ  دننک ، رفس  اهنآ  شود  هب  شود  دنناوتن  نایاونیب  ات  دنکفیب  يرود 
نایم رد  یگدنکارپ  رد  لثملا  برض  کی  ناونع  هب  اهنآ  تشذگرـس  هک  دش  یـشالتم  اهنآ  تیعمج  نیمزرـس و  نانچ  و  دوب . العا  ّدح  رد 

مه و  دـیوگ ، یم  قلطم  روـط  هب  تمعن  نارفک  زا  نخـس  مه  هک  قوـف  تاـیآ  عوـمجم  زا   71 هحفـص ابَـس .) يِدایَا  اُوقَّرَفَت   ) دنام یقاب  مدرم 
هزادنا هچ  ات  تمعن  نارفک  یساپسان و  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  دهد ، یم  حرش  هجو  نیرت  یلاع  هب  ار  نیـشیپ  ناساپـسان  تشذگرس 

. تسا كانرطخ  موش و  دح  هچ  ات  نآ  راثآ  و  تشز ،

یمالسا تایاور  رد  تمعن  نارفک 

هدش ثحب  نآ  بلاج  تاکرب  رکش و  ییابیز  زا  نآ و  موش  راثآ  یتشز و  تمعن و  نارفک  زا  هدرتسگ  عیسو و  روط  هب  یمالـسا  تایاور  رد 
هک یهانگ  ِۀَمْعِّنلا ; ُناْرفُک  ًَۀبوُقُع  ِبُونُّذلا  ُعَرْسَا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ترـضح  زا  یثیدح  رد  1 ـ هلمج : زا  تسا ،
یم مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  2 ـ ( 1 «.) تسا تمعن  نارفک  دریگ  یم  ار  ناسنا  ناـماد  شتبوقع  ناـهانگ  همه  زا  رتدوز 

نامه زا  يرگید  ثیدـح  رد  3 ـ ( 2 «.) تسا نارفک  دوش  یم  اـه  تمعن  لاوز  ثعاـب  هچنآ  ُناْرفُْکلا ; ِمَعِّنلا  ِلاَوز  ُبَبَـس  : » دومرف هک  میناوخ 
نآ ماود  ببـس  تمعن  رکـش  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  نآ  تمعن  یـساپسان  اهُمیدَتْـسُم ; اهُرْکُـش  َو  اـُهْلیُزم  َۀَـمْعِّنلا  ُْرفُک  : » تسا هدـمآ  راوگرزب 
مدق شزغل  ببس  تمعن  نارفک  ِمَعِّنلا ; ُُبلْسَی  َو  َمَدَْقلا  ُّلُِزی  ِمَعِّنلا  ُناْرفُک  : » تسا هدمآ  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  4 ـ ( 3 «.) تسا

.2 هحفـص 70 . دـلج 66 ، راونـالاراحب ، یقرواـپ 1 . ( 1 «.) ددرگ یم  اـه  تـمعن  بلـس  بجوـم  و  یگدـنز ) رد  ندروـخ  نـیمز  هـب  و   ) اـه
تفآ ُنارفُْکلا ; َمَعِّنلا  ُۀَـفآ  : » میناوخ یم  راوگرزب  ناـمه  زا  زاـب  72 5 ـ هحفص هحفـص 627 . نامه ، . 3 هحفص 121 . دلج 4 ، مکحلاررغ ،
نارفک ِهّللا ; ِلْضَف  ُِرفاک  ِۀَمعِّنلا  ُِرفاک  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  زین  و  6 ـ ( 2 «.) تسا یساپسان  اه ، تمعن 

دنوادـخ هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  و  تسا ، جاردتـسا  تازاجم  یهلا  ياه  تازاجم  زا  یکی  7 ـ ( 3 «.) تسا یهلا  لضف  رکنم  تمعن ، هدـننک 
قوف وا  رب  تمعن  هک  یماگنه  دـهد  یم  رارق  دوخ  ياه  تمعن  لومـشم  دـنک  تازاجم  دـهاوخ  یم  هک  ار  ملاظ  رگنایغط و  دارفا  زا  یـضعب 

هیلع ) نیـسح ماما  زا  یثیدحرد  تهج  نیمه  هب  دنک . باذع  درد و  ساسحا  ًادـیدش  ات  دـنک  یم  بلـس  ار  تمعن  ناهگان  دـش ، دایز  هداعلا 
ندرک ریگلفاـغ  تمعن و  رد  جاردتـسا  َرْکُّشلا ; ُهَُبلْـسَی  َو  َمَعِّنلا  هـْیَلَع  َِغبُْـسی  ْنَا  ِهِدـبَِعل  هناحبـس  ِهـّللا  َنـِم  ُجارِْدتْـسِْالَا  : » میناوـخ یم  مالـسلا )

همه دروخ و  یم  نیمز  هب  ناهگان   ) دنک یم  بلس  وا  ار  يرازگرکش  قیفوت  دهد و  یم  ناوارف  تمعن  شا  هدنب  هب  هک  تسا  نیا  يدنوادخ 
ِساـّنلا یَلَع  ُیْغَبلا  َمَعِّنلا  ُرِّیَُغت  یتَّلا  ُبُونُّذـلَا  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  داّجـس  ماـما  8 ـ ( 4 «.) دـهد یم  تـسد  زا  ار  زیچ 

رب ملظ  دهد ، یم  رییغت  ار  یهلا  ياه  تمعن  هک  یناهانگ  ِرْکُّشلا ; ُكَْرت  َو  ِمَعِّنلا  ُناْرفُکَو  ِفوُْرعَْملا ، ُعانِطْـصاَو  ِْریَْخلا  ِیف  َةَداْعلا  ِنَع  ُلاوَّزلاَو 
( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد  9 ـ ( 5 «.) تسا رکـش  كرت  تمعن و  نارفکو  ریخ  روما  رد  تداع  ندادرییغت  و   ، مدرم

یگدـنکفا رـس  ببـس  قمحا  اـب  یتسود  و  تسا ، یتـسپ  هناـشن  تمعن  یـساپس  اـن  ٌمْؤُش ; قمحَـالا  ُۀَبْحُـص  َو  ٌمُْؤل  ِۀَـمْعِّنلا  ُْرفُک  : » تسا هدـمآ 
ار شنایرکشل  لقع و  دهد ، یم  رکشل ع   ) لهجو لقع  دونج  نایب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  اب  ار  ثحب  نیا  10 ـ ( 6 «.) تسا

یم مالسلا ) هیلع  ) ماما دنهاوخ  یم  يرتشیب  تاحیضوت  نارای  زا  یضعب  هک  یماگنه  و  دنشاب ، ربخاب  زین  شنایرگشل  لهج و  زا  و  دنـسانشب ،
ردص رد  هک  رکشل  جنپوداتفه  نیا  نمض  رد  و  تسا ، لهج  دونج  اهنآ  دض  هک  هداد  رارق  رکشل  جنپ  داتفه و  لقع  يارب  دنوادخ  : » دیامرف
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نارفک نآ  دـض  تـسا و  رکـش  لـقع  نایرکـشل  زا  یکی  ُناْرفُْکلا ; ُهُّدِـض  َو  ُرْکُّشلاَو  : » دـیامرف یم  هدـش  عـقاو  مالــسلا ) هـیلع  ) ماـما مـالک 
هناگهد تایاور  رد  هک  یتاریبعت  روتـسد  شنارای  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  میناوخ  یم  اجنآ  رد  میهد ، یم  نایاپ  یناداـنو ) لـق  ( 1 «.) تسا

يدرف و یگدـنز  رد  نآ  ءوس  راثآ  دـح  هچ  ات  تسا و  كانرطخ  یقالخا  هلیذر  نیا  هزادـنا  هچ  ات  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هدـمآ  الاب 
ادخ و زا  يرود  هیام  دنک و  یم  بلـس  ار  تاقیفوت  دناشک ، یم  ّتلذم  كاخ  رب  تمعن  جوا  زا  ار  ناسنا  هنوگچ  و  تسا ، نایامن  یعامتجا 
، راونالاراحب . 4 هحفص 634 . دلج 4 ، نامه ، . 3 هحفص 98 . دلج 3 ، نامه ، . 2 هحفص 630 . نامه ، یقرواپ 1 . تسا . ناطیـش  هب  یکیدزن 

رکذ نایاش  هتکن  دنچ  اجنیا  رد   73 هحفص هحفص 630 . دلج 4 ، مکحلاررغ ، . 6 هحفص 375 . دلج 70 ، نامه ، . 5 هحفص 117 . دلج 75 ،
ندیناشوپ رد  یعـس  عقاو  رد  ساپـسان  صخـش  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، يزیچ  ندیناشوپ  ینعم  هب  لصا  رد  رفک  تمعن  نارفک  ینعم  1 ـ تسا :

رد لمع . رد  هاگ  و  نابز ، اب  هاگ  تسا و  بلق  رد  هاگ  تمعن ، نارفک  تسا  یهیدـب  دـنیوگ . یم  نارفک  وا  لمع  هب  دـنک  یم  تمعن  شزرا 
شزرا یب  تمعن و  هب  تبسن  یئانتعا  یب  هناشن  هک  دیوگ  یم  نخس  زین  نابز  اب  و  درمـش ، یم  تیمها  مک  ای  رادقم  یب  ار  تمعن  دوخ  ِبلق 

ملع ناگرزب  لیلد  نیمه  هب  دنک ، یم  هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  هدافتـسا  نسح  ياج  هب  و  دهد ، یمن  تیمها  نآ  هب  لمع  رد  و  تسا ، نآ  ندوب 
تمعن ادـخ ، ناگدـنب  هک  تسا  نآ  تمعن  رکـش  ِِهلْجَِال ; َِقلُخ  ام  یف  َیلاعَت  ُهّللا  ُهَمَْعنَا  ام  َْعیِمَج  ِدـْبَْعلا  ُفْرَـص  ُرْکُّشلَا  : » دـنا هدومرف  قـالخا 

هک تسا  نآ  یـساپسان  نارفک و  نیاربانب  و  هدش » هدیرفآ  نآ  يارب  هک  دـننک  فرـصم  یهار  نامه  رد  تسا ، هدیـشخب  اهنآ  هب  هکار  ییاه 
تایآ هدهاشم  هاچ و  زا  هار  صیخشت  یتسه و  ملاع  رد  وا  تمظع  راثآ  ندید  يارب  ادخ  هک  ار  یمـشچ  دننک ، فرـصم  اجبان  ار  اه  تمعن 

، لوا دلج  راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ار . تورث  لام و  ای  اپ  تسد و  ناـبز و  شوگ و  نینچمه  و  دریگ ، راـک  هب  مارح  قیرط  رد  هدـیرفآ  یهلا 
: دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  هک  تسا  یثیدـح  زا  هتفرگ  رب  نخـس  نیا  ییوگ   74 هحفص صیخلت .) اب   ) هحفص 110
ود ره  یـساپسان  ساپـس و  ینعم  بیترت  نیا  هـب  و  ( 1 «.) دوش زیهرپ  ناهانگ  زا  هک  تسا  نآ  تمعن  رکـش  ِمِراـحملا ; ُباـِنتِْجا  ِۀَمْعِّنلاُرْکُـش  »

کی زا  دراد ، اه  ناسنا  یگدـنز  رد  يدام  يونعم و  رظن  زا  يا  هدرتسگ  ءوس  راثآ  تمعن  یـساپسان  نارفک  ياهدـمایپ  2 ـ دوش . یم  نشور 
تهج یب  هن  دشخب و  یم  یسک  هب  يزیچ  باتک  باسح و  یب  هن  تسا ، میکح  دنوادخ  میناد  یم  اریز  دوش ، یم  اه  تمعن  لاوز  ببس  وس 

باجیا دنوادخ  تمکح  میتسین و  تمعن  نیا  قیال  ام  دـنیوگ  یم  لاح  نابز  اب  دـننک  یم  یـساپسان  هک  اهنآ  دریگ ، یم  یـسک  زا  ار  يزیچ 
رب ار  تمعن  میا ، هتسیاش  قیال و  ام  دنیوگ  یم  عقاو  رد  دنروآ  یم  اجب  ار  تمعن  رکـش  هک  اهنآ  دریگب و  اهنآ  زا  ار  تمعن  نیا  هک  دنک  یم 

، دنروآ یم  رب  گرب و  دننک و  یم  ومن  دشر و  تعرس  هب  ناتخرد  غاب  زا  یـشخب  رد  هک  دنک  هدهاشم  نابغاب  رگا  لثملا  یف  نک ، نوزفا  ام 
، یگرب هن  دنراد و  یتوارط  هن  دنک  یم  ییاریذپ  اهنآ  زا  مه  ردق  ره  رگید  شخب  رد  دنیبب  رگا  و  دننک ، یم  رتشیب  ییاریذـپ  اهنآ  زا  نیقی  هب 
: دـنا هتفگ  هک  ارچ  دـهد ، رارق  يرهم  یب  دروم  ار  اـهنآ  ناـبغاب  هک  دوش  یم  ببـس  تمعن  نارفک  نیا  يا ، هیاـس  هن  یلگ و  هن  يا ، هویم  هن 

ْنَم : » تسا هدـمآ  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  ار  يرب  یب  رم  تسا  نیمه  دوخ  ازـس  رب  یب  ناتخرد  بوچ  دـنزوسب 
تقایل دیوگ ، رکـش  نابز  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دنک  تمعن  رکـش  ًابلق  هک  یـسک  ِِهناِسل ; یلَع  َرَهْظَی  ْنَا  َْلبَق  َدـیزَْملا  َّقَحَتِْـسا  ِِهنانَِجب  َمَعِّنلا  َرَکَش 

دلج 2، نیلقثلارون ، ثیدح 10 ; هحفص 95 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . ( 2 «.) تسا هدرک  تباـث  تمعن  ندـش  نوزفا  يارب  ار  دوخ 
هدش لقن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  هک  تایاور  زا  یضعب  زا  یتح   75 هحفص هحفص 399 . دلج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  . 2 هحفص 529 .

وا هرابرد  دنوادخ  يوس  زا  شیازفا  نامرف  هلـصافالب  دیوگب  ار  ادخ  دـمح  دسانـشب و  ار  یتمعن  ناسنا  هک  نیا  درجم  هب  دوش ، یم  هدافتـسا 
هب ( 1 «.) دیزَْملِاب َُهل  َرَمُْؤی  یّتَح  ُهُمالَک  َّمَتَف  ِِهناِسِلب  ًارِهاظ  َهّللا  َدِمَح  َو  ِِهْبلَِقب  اهَفَرَعَف  ۀَمِْعن  ْنِم  ْدبَع  یلَع  ُهّللا  َمَْعنَا  ام   » دیامرف یم  دوش . یم  رداص 

یلو دتفیب ، ریخأت  تمعن  بلس  تازاجم  هک  دنک  باجیا  ادخ  فطل  تسا  نکمم  تسا . نینچ  زین  اه  تمعن  بلـس  رد  یـساپسان  ریثأت  نیقی 
رگید يوس  زا  تسا . يدـنوادخ  تمکح  همزـال  هک  ارچ  تسا ، یمتح  تازاـجم  نیا  دـنکن  ناربـج  دوشن و  رادـیب  ناـسنا  رگا  لاـح  ره  هب 
ثحب نیتسخن  رد  مالک  ملع  ناگرزب  تسا ، نایز  نارـسخ و  نیرتگرزب  نیا  دنامب و  رود  هللا  ۀفرعم  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  یـساپسان 

رّکـشت و اریز  تـسا  راـگدرورپ  تخانـش  هزیگنا  نیتـسخن  تـمعن  رکـش  هـک  دـنا  هـتفر  هلأـسم  نـیا  غارــس  هـب  هللا  ۀـفرعم  هزیگنا  دروـم  رد 
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رد تمعن  همه  نیا  دناد  یم  دنیب و  یم  تمعن  قرغ  ار  دوخ  هک  یماگنه  ناسنا  تسا ، ینادـجو  رما  کی  تمعن  هدنـشخب  زا  يرازگـساپس 
راومه وا  يارب  ار  یسانشادخ  هار  رما  نیمه  و  دوش ، یم  تمعن  هدنـشخب  زا  رکـشت  رکف  هب  تسین  وا  دوخ  زا  تسا ، وا  دوجو  نوربو  نورد 

رگید يوـس  زا  دـنوش . یم  مورحم  زین  هللا  ۀـفرعم  زا  اذـل  و  تمعن ، هدنـشخب  هن  دـنراد و  تمعن  هـب  یئاـنتعا  هـن  ناساپـسان  یلو  دزاـس ، یم 
اه تبحم  يارب  یـشزرا  اـهنت  هن  دوش ، یم  ساپـسان  زین  قولخم  ربارب  رد  ناـسنا  هک  دوش  یم  ببـس  قلاـخ  ياـه  تمعن  ربارب  رد  یـساپسان 
یم دارفا  نینچ  زا  مدرم  يرازیب  رّفنت و  ببـس  تفـص  نیا  و  دـنادب ، ناـنآ  راـکبلط  ار  دوخ  هکلب  دوشن ، لـئاق  نارگید  هبئاـش  یب  تامدـخو 

. دش دنهاوخ  یگدنز  تالکشم  ربارب  رد  روای ، رای و  نتشادن  یعامتجا و  ياوزنا  راتفرگ  ناساپسان  بیترت  نیا  هب  و  دوش ،

نآ نامرد  هار  یساپسان و  ياه  هزیگنا  بابسا و 

و درادـن ، اه  تمعن  هب  تبـسن  لماک  تفرعم  ناسنا  هک  دریگ  یم  همـشچرس  اجنیا  زا  هاگ  یـساپسان  هب  شیارگ  يرازگ و  رکـش  رد  ریـصقت 
نآ رد  دـنوادخ  هک  یقیقد  رایـسب  بیجع و  هاگتـسد  شیوخ و  ندـب  شنیرفآ  رد  یمک  ام  رگا  دـشیدنا ، یمن  یهلا  ياه  تمعن  هب  ـالوصا 

، تسا ناسنا  دوجو  ءزج  هک  يرازگرکـش  سح  و  میوش ، یم  هاگآ  نامدوجو  زا  شخب  نیا  رد  وا  ياـهتمعن  تیمها  هب  میـشیدنیب  هدـیرفآ 
بلق و دننام   ) تسا ناسنا  دوجو  رد  ییاه  هاگتسد   76 هحفص ثیدح 9 . هحفص 95 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . دوش . یم  کیرحت 

اههد هاگ  تشاد  دهاوخ  ینییاپ  رایـسب  ییاراک  ًاعطق  هک  دزاسب  ار  اهنآ  یعونـصم  لداعم  دـناوتب  رـشب  رگا  هک  اه ) شـش  اه و  هیلک  دـبک و 
هیامرـس بحاص  دید  میهاوخ  میراذگب  دوخ  ءاضعا  کی  کی  رب  یتمیق  میهاوخب  رگا  بیترت  نیا  هب  دراد و  هنیزه  نویلیم  اهدص  ای  نویلیم 

لقن ءاملع  زا  یـضعب  زا  هک  نانچ  دراد ، شزرا  ایند  کـی  هزادـنا  هب  بآ  هعرج  کـی  هاـگ  ینوریب  ياـه  تمعن  رد  میتسه . یمیظع  رایـسب 
گرزب ملاع  نآ  هب  هاش  دشونب ، تساوخ  یم  دوب و  وا  تسد  رد  یبآ  فرظ  هک  یلاح  رد  دش  دراو  ناهاش  زا  یکی  رب  يزور  هک  دنا  هدرک 
تموکح کلم و  مامت  هک  نیا  رگم  دنریگ ، زاب  وت  زا  ار  بآ  نیا  یشاب و  هنـشت  هداعلا  قوف  رگا  تفگ  ملاع  درم  نآ  هد ، يدنپ  ارم  تفگ :
یتموکح هب  یگتـسب  لد  هنوگچ  تفگ : ملاع  درم  مهد ، یم  ار  دوخ  کلم  مامت  مرادن ، يا  هراچ  تفگ  درک ؟ یهاوخ  هچ  یهدـب  ار  دوخ 

کی ار  گرم  دنچیپ و  یم  دوخ  هب  جنر  درد و  تّدـش  زا  هک  دـنیب  یم  ار  ینارامیب  ناسنا  هاگ  تسین . شیب  یبآ  هعرج  نآ  ياهب  هک  يراد 
درادن یشزرا  يرامیب  نیا  اب  هارمه  دنهدب  وا  هب  ار  ملاع  مامت  رگا  دنک  یم  رکف  ناسنا  لاح  نآ  رد  دنرمش ، یم  دوخ  يارب  ینامـسآ  هّیطع 

رد تیمها  مک  رایـسب  کچوک و  رهاظ  هب  ياه  تمعن  دراد . شزرا  دـنهدب  وا  هب  یتسردـنت  تیفاع و  دـنریگب و  وا  زا  ار  ناهج  همه  رگا  و 
هک دنک  یم  راک  مئاد  روط  هب  ناسنا  ناهد  رد  یبآ  ياه  همـشچ  دـتفا ، یم  رطخ  هب  ناسنا  تایح  دوش ، بلـس  یتقو  هک  تسا  ناسنا  دوجو 
یم هداعلا  قوف  شـشوج  اذـغ  ندروخ  ماگنه  هب  و  دراد ، یم  هگن  مرن  ار  ولگ  اه و  بل  ناهد و  نابز و  ًاـمئاد  دراد و  ماـن  قازب  ياـه  هّدـغ 
یّلک هب  اه  همشچ  نیا  يزور  رگا  دنک . یم  کمک  زین  نآ  مضه  هب  لاح  نیع  رد  و  دیامن ، یم  ندرب  ورف  يارب  هدامآ  مرن و  ار  اذغ  و  دنک ،

و درادـن ، نتفگ  نخـس  رب  تردـق  و  دـهد ، یم  تسد  وا  هب  یگفخ  تلاح  دوش ، یم  بوچ  لثم  ناسنا  يولگ  نابز و  اـه و  بل  دکـشخب ،
ّتیمها یب  رهاظ  هب  ادـیپان و  کچوک  ياه  همـشچ  نیمه  نیقی  هب  دـهد ، همتاخ  وا  تایح  هب  دوش و  ریگولگ  تسا  نکمم  ماعط  همقل  کی 

عاونا رورپ و  حور  ياوـه  و  باـتملاع ، باـتفآ  تمعن  زا  میرذـگب   77 هحفـص تسا . رتالاب  رترب و  ناهج  ياـه  تورث  ماـمت  زا  ناـسنا  يارب 
ار ادخ  ياه  تمعن  رگا  اهوُصُْحتال ; ِهّللا  َۀَـمِْعن  اوُّدـُعَت  ْنِا  َو   » نآرق ریبعت  هب  هک  رگید  میظع  بهاوم  اه و  بکرم  ناهایگ و  نیمز و  بهاوم 

یمدآ زا  زگره  نوچ  هک  تسا  یهلا  ياه  تمعن  زا  يرایسب  هک  نیا  هجوت  لباق  ( 1 «.) دیبای یمن  رداق  نآ  شرامش  هب  زگره  دینک  شرامش 
بلـس ناسنا  نامز  تشذـگ  اب  دوب ، یمئاد  ناسنا  يارب  هتـشذگ  رد  هک  دوب  ییاه  تمعن  دـش ، دـهاوخن  هتخانـش  هاگچیه  دوش ، یمن  بلس 

هک دشاب  يرگید  رامش  یب  ياه  تمعن  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  هدرب  یپ  تمعن  نآ  تمظع  هب  هدید و  دراوم  زا  یـضعب  رد  ار  نآ  ندش 
هبذاج يورین  تسناد  یمن  ناسنا  دوب  هدـماین  شیپ  یگدـنز  طیحم  رب  ینزویب  تلاح  ریثأت  ییاضف و  ياهرفـس  هلأسم  ات  تسا . موتکم  زونه 

اوه هب  يزیچ  كدنا  اب  همه  اه  تخرد  اه و  تعارز  اه و  خاک  اه و  هناخ  دوبن  هبذاج  رگا  هک  میمهف  یم  زورما  تسا و  یگرزب  تمعن  هچ 
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یتح دش و  یم  هدنکارپ  فارطا  هب  یتکرح  رصتخم  اب  اذغ  هرفـس  دروخ ، یم  راوید  فقـس و  هب  یتکرح  كدنا  اب  ناسنا  دش و  یم  باترپ 
نیمز ینارود  تکرح  دریگب  ناسنا  زا  دنوادخ  يزور  ار  تمعن  کی  نیمه  رگا  دوب ، لکشم  ناسنا  يارب  بآ  هعرج  اذغ و  همقل  ندرب  ورف 
رکش هب  ار  رمع  مامت  رگا  دینک  رکف  ددرگ ، لیدبت  نازوس  کشخ و  ینابایب  هب  نیمز  دوش و  شخپ  اضف  رد  اهایرد  بآ  هک  دوش  یم  ببس 
لوزن و  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ياهدومنهر  ءایبنا و  تیادـه  ینعی  يونعم  ياه  تمعن  رگا  و  دوب ؟ میهاوخ  رداق  میزادرپب  تمعن  نیمه 
میظع ام  رب  یهلا  بهاوم  دح  هچ  ات  هک  تسناد  میهاوخ  هاگنآ  مییازفیب  نآ  رب  تسا  رترب  رایسب  يدام  ياه  تمعن  زا  هک  ار  ینامـسآ  بتک 

و دنازوس ، یم  ار  یساپسان  ياه  هشیر  روما  نیا  هب  هّجوت   78 هحفص هیآ 18 . لحن ، یقرواپ 1 . زیچان . وا  ساپس  رکـش و  رب  ام  ناوت  تسا و 
: دنا هتفگ  ور  نیا  زا  و  مینک . ادـیپ  یبوخ  هب  ار  یـساپسان  نامرد  هار  میناوت  یم  اجنیا  زا  و  دـنک . یم  هدـنز  ناسنا  رد  ار  يرازگرکـش  حور 

ندرک هاگن  رگید  هار  ( 1 .) تسا وا  ینطاب  يرهاظ و  ياه  تمعن  عاونا  هّیهلا و  عیانص  رد  رّکفت  تفرعم و  يرازگرکش  لیصحت  هار  نیتسخن 
یم رت  هدـنز  وا  رد  يرازگرکـش  حور  دوش ، رت  قیقد  اهنآ  یگدـنز  رد  ردـق  ره  دـنراد . ناـسنا  زا  يرت  تسپ  یگدـنز  هک  تسا  يدارفا  هب 

هلأسم نیا  هب  موس  يوس  زا  دوش . یم  راکـشآ  وا  رد  یـساپسان  یناطیـش  ياه  هسوسو  درگنب  دوخ  تسد  ـالاب  هب  رگا  هک  یلاـح  رد  ددرگ ،
. دوشن نآ  زا  رتدب  راتفرگ  هک  دنک  رکش  دوش ، یم  رّوصت  مه  نآ  زا  رتدب  دیآ  دورف  وا  رب  ایند  ياهالب  زا  ییالب  تبیصم و  ره  هک  دیشیدنیب 

ورب تفگ : وا  هب  تسا ، هدرب  دوخ  اب  ار  زیچ  همه  هدمآ و  نم  هناخ  هب  دزد  تفگ : درب و  تیاکش  ناگرزب  زا  یکی  هب  یـسک  تسا  هدش  لقن 
( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  ( 2 (؟ يدرک یم  هچ  درب  یم  ار  وت  نامیا  دمآ و  یم  وت  هناخ  هب  ناطیـش  دزد  نآ  ياج  هب  رگا  هک  نک  ادـخ  رکش 

نایب یناوارف  نانخـس  زیگنا ، تفگـش  ياه  لیلحت  نشور و  لیالد  ایوگ و  تارابع  دیحوت ، قیاقح  زا  هک  لّضفم  فورعم  دیحوت  باتک  رد 
رد هلمج  زا  دزاس . انـشآ  یقیقح  معنم  تخانـش  هب  ار  اه  ناسنا  قیرط  نیا  زا  ات  دزادرپ ، یم  یهلا  گرزب  ياـه  تمعن  رکذ  هب  هاـگ  هدومرف 

یحورشم نایب  زا  دعب  دیامرف و  یم  هراشا  تسا  یناسنا  نّدمت  یلصا  هیاپ  ود  هک  نتشون  نتفگ و  نخـس  تمعن  هب  دوخ  نانخـس  زا  یـشخب 
نابز و دنوادخ  يرآ  نتشون ، هن  تشاد  نتفگ  نخس  رب  ناوت  هن  دوب ، هتـشاذگن  وا  رایتخا  رد  ار  راک  ود  نیا  رازبا  دنوادخ  رگا  دیامرف : یم 
دریگب و تسد  هب  ملق  هک  هدیشخب  وا  هب  یناتشگنا  تسد و  و  دیوگب ، نخس  دناوت  یم  ود  نآ  کمک  هب  هک  هدراذگ  رـشب  رایتخا  رد  ینهذ 
ملع و هن   ) دنـسیون یم  يزیچ  هن  دـنیوگ و  یم  نخـس  هن  هک  دوب  ناـیاپ  راـهچ  نوچمه  ناـسنا  دوبن  ود  نیا  رگا  دـسیونب ، ار  فلتخم  روـما 
هب  ) دنک نارفک  سک  ره  و  تسا ، وا  راظتنا  رد  یهلا  شاداپ  دروآ ، اجب  ار  تمعن  نیا  رکـش  سک  ره  یناشخرد ) نّدمت  هن  دنراد و  یـشناد 

هحفص هداعسلا ، جارعم  یقرواپ 1 . ( 1 .) تسا زاین  یب  نایناهج  زا  دنوادخ  اریز  دـناسر ) یم  نایز  شدوخ  هب  هکلب  دـناسر  یمن  نایز  ادـخ 
79 هحفص هحفص 227 . دلج 7 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  . 2 . 810

راگدرورپ ياه  تمعن  هب  لوصو  هار  رکش 

نامه بلق  اب  اما  تسا . لمع  نابز و  بلق و  اب  اه  تمعن  زا  ینادردق  نآ  موهفم  و  تسا ، راگدرورپ  رکـش  یـساپسان ، نارفک و  لباقم  هطقن 
ینادردق و رگنایب  هک  تسا  ییاه  هلمج  نتفگ  نابز ، اب  و  تسا ، وا  يایاطع  هب  يدونـشخ  اضر و  وا و  ربارب  رد  میلـست  راگدرورپ و  تفرعم 
هک دـنک  فرـص  ییاـج  رد  ار  یتبهوم  تمعن و  ره  هک  تسا  قیرط  نیا  هب  لـمع  اـب  اـّما  و  تسا ، اـه  تمعن  قلاـخ  ربارب  رد  ناـسنا  ساـپس 

، تسا نآ  زاربا  راـهظا و  تمعن و  رّوـصت  ینعم  هب  رکـش  دـیوگ : یم  تادرفم  رد  بغار  تـسا . هدـیرفآ  نآ  يارب  هداد و  روتـسد  دـنوادخ 
هاگره هک  دنیوگ  یم  یناویح  هب  روکش » ّهباد   » و تسا ، راهظا  زاربا و  ینعم  هب  هک  هدوب  فشک ) نزو  رب  « ) رشک  » لصا رد  دنا  هتفگ  یضعب 

هب رکـش  نیاربانب  تسا ، بآ  رپ  همـشچ  ینعم  هب  ءارکـش ،» نیع   » و دوش ، یم  رت  قاـچ  زور  هبزور  دـننک ، وا  فلع  بآ و  زا  یفاـک  تبقارم 
رکـش یعیرـشت ، رکـش  ینیوکت و  رکـش  تسا : هنوگ  ود  رب  عقاو  رد  رکـش  تسا . اـه  تمعن  هدنـشخب  داـی  زا  ناـسنا  دوجو  ندـش  رپ  ینعم 

يا هویم  لگ و  تخرد و  دننام  دـنک  هدافتـسا  رکـش  ومن  يارب  دراد و  رارق  شرایتخا  رد  هک  یبهاوم  زا  دوجوم  کی  هک  تسا  نآ  ینیوکت 
رهاظ نآ  رد  نابغاب  ییاریذـپ  تبقارم و  زا  يرثا  هک  تسا  نآ  یـساپسان  و  دروآ ، راب  هب  شزرا  اب  ياه  هویم  لـگ و  ناـبغاب ، تبقارم  اـب  هک 
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نایـصع قیرط  رد  ار  یهلا  ياـه  تمعن  هک  یـسک  نیارباـنب ،  80 هحفـص صیخلت .) اب   ) هحفص 82 دـلج 3 ، راونالاراحب ، یقرواـپ 1 . دوشن .
زا نابز  بلق و  اب  دیآرب و  يرازگرکـش  ماقم  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  یعیرـشت  رکـش  دنک . یم  یـساپسان  ینیوکت  روط  هب  دنک ، یم  فرص 
هک ارچ  درادن ، ار  ادـخ  ياه  تمعن  رکـش  ناوت  سک  چـیه  دـش  هراشا  زین  قباس  رد  هک  هنوگ  نامه  دـیامن . يرازگـساپس  دوخ  راگدرورپ 

دهد یم  ماجنا  ار  یلمع  یناسل و  یبلق و  رکـش  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  ییاپ  تسد و  ناـبز و  لـقع و  رکف و  يرازگرکـش و  قیفوت  نیمه 
هک تسا  يرگید  تمعن  دوش  یم  هتفرگ  راـک  هب  يرازگرکـش  ریـسم  رد  هک  یماـگنه  زاربا  قیفوت و  نیا  تسا و  ادـخ  ياـه  تمعن  زا  همه 

زجع و راـهظا  یمدآ  رکـش  نیرترب  هدـش  هراـشا  یمالـسا  تاـیاور  رد  هک  هنوگ  ناـمه  لـیلد  نیمه  هب  تسا . يرگید  رکـش  دـنمزاین  دوخ 
دناوت یمن  یسک  ار  ادخ  يدنوادخ  راوازس  هنرو  ندرب ، قح  هاگشیپ  هب  ریـصقت  رذع  تسا و  وا  ياه  تمعن  ربارب  رد  ادخ  رکـش  زا  یناوتان 
يارب و  میدروآ ، هتـشذگ  ياـه  ثحب  رد  تسا  یـساپسان  نارفک و  لـباقم  هطقن  هک  ار  رکـش  هب  طوبرم  بلاـطم  زا  يرایـسب  دروآ . ياـجب 

يرازگرکش ربص و  دیجم  نآرق  مینک . یم  هدنـسب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تایاور  ینآرق و  تایآ  زا  یـضعب  رکذ  هب  ثحب  نیا  لیمکت 
ِیف ِراْوَْجلا  ِِهتایآ  ْنِم  َو  : » دـیامرف یم  تسا  هدرمـش  ناـسنا  بلق  نوناـک  رد  ناـمیا  ملع و  ییافوکـش  هلیـسو  ار  نآ  هداد و  رارق  مه  نیرق  ار 

ییاه یتشک  ادخ ، ياه  هناشن  زا  روکَـش ; راّبَـص  ِلُِّکل  تایَال  َِکلذ  ِیف  َّنِا  ِهِرْهَظ  یلَع  َدِکاوَر  َْنلَلْظَیَف  َحیِرلا  ِنِکُْـسی  أْشَی  ْنِا  ِمالْعَالاَک  ِرْحَْبلا 
فّقوتم ایرد  تشپ  رب  اه  یتشک  ات  دزاس  یم  مارآ  ار  داب  دـهاوخب  رگا  دـنک  یم  تکرح  داب ) يورین  هب   ) اهایرد رد  هوک  نوچمه  هک  تسا 

زا يرگید  تایآ  رد  ریبعت  نیمه  هیبش  (. 1 «) رازگرکش هدننک  ربص  ره  يارب  تسا ) ادخ  تمظع  زا   ) ییاه هناشن  رما  نیا  رد  نیقی  هب  دنوش ،
: دیامرف یم  هدرک و  هراشا  تسا  یناسنا  تفرعم  تخانـش و  رازبا  نیرت  مهم  هک  لقع  شوگ و  مشچ و  تمعن  هب  هاگ  تسا . هدمآ  زین  نآرق 
دیـسانشب و) ار  وا   ) دیاش داد  رارق  لقع  مشچ و  شوگ و  امـش  يارب  دـنوادخ  َنوُرُکْـشَت ; ْمُکَّلََعل  َةَدـِْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعَمَّسلا  ْمَُکل  َلَعَج  َو  »

تلیضف نیا  دوجو  هب  هراشا  يدایز  دراوم  رد  دیجم  نآرق   81 هحفص هیآ 32 و 33 . يروش ، یقرواپ 1 . ( 1 «.) دیروآ اجب  ار  وا  تمعن  رکش 
نایم رد  یعقاو  نارازگ  رکـش  دـیامرف : یم  هاـگ  و  (. 2) تسا هداد  يرازگرکـش  روتـسد  اهنآ  هب  ای  هدرک ، گرزب ) ءاـیبنا  رد  يرازگرکـش  )
همه نآ  ربارب  رد  ! ) دواد لآ  يا  رُوکَّشلا ; َيِدابِع  ْنِم  ٌلِیلَق  َو  ًارْکُش  َدُواد  َلآ  اُولَمِْعا  : » دیامرف یم  دواد  لآ  هب  باطخ  دنتـسه . مک  اه  ناسنا 

دیروآ ياج  هب  ار  ادخ  ياه  تمعن  رکـش  میدراذگ ،) امـش  رایتخا  رد  هک  یتردق  شناد و  ملع و  هدرتسگ و  تموکح  میظع و  ياه  تمعن 
: دیامرف یم  تسا  يرازگرکش  امش  زا  دنوادخ  يدونشخ  طرش  دیامرف  یم  رگید  ياج  رد  ( 3 «.) دنرازگرکش نم  ناگدنب  زا  یمک  دنچ  ره 
و تسا ، زاین  یب  امـش  زا  دـنوادخ  دـینک  نارفک  رگا  ْمَُکل ; ُهَضْرَی  اوُرُکْـشَت  ْنِا  َو  َرُفُْکلا  ِهِدابِِعل  یـضْرَی  َو ال  ْمُْکنَع  ٌِّینَغ  َهّللا  َّنِاَف  اوُرَفْکَت  نِا  »

تایآ ( 4 «.) دوش یم  یـضار  ددنـسپ و  یم  امـش  يارب  ار  نآ  دیروآ ، اجب  ار  وا  رکـش  رگا  ددنـسپ و  یمن  شناگدـنب  يارب  ار  نارفک  زگره 
زا یکی  ناونع  هب  يرازگرکـش  تفـص  هک  نیا  بلاـج  و  دوش ، هیآ  داـتفه  رب  غلاـب  دـیاش  و  تسا ، رایـسب  دـیجم  نآرق  رد  رکـش  هب  طوبرم 
ُهّللا َناک  َو  ُْمْتنَمآ  ُْمتْرَکَـش  ْنِا  مُِْکباذَِعب  ُهّللا  ُلَعْفَی  ام  : » میناوخ یم  هیآ 147  ءاسن ، هروس  رد  تسا . هدـمآ  تایآ  نیا  رد  راگدرورپ  فاصوا 

دیروایب نامیا  و  دییامن ،) فرـصم  اج  هب  ار  شیاه  تمعن  و   ) دینک يرازگرکـش  رگا  دراد  امـش  تازاجم  هب  يزاین  هچ  ادـخ  ًامِیلَع ; ًارِکاش 
ینعم هب  يرازگرکش  رگا  تسا : نیا  هیآ  موهفم  هک  نیا  هجوت  لباق  تسا .») ربخاب  امش  تاّین  لامعا و  زا  و   ) تسا هاگآ  رازگ و  رکش  ادخ 

زا یکی  ناونع  هب  اجنیا  رد  يرازگرکش  تفص  هوالع  هب  دوش . یم  هدیچرب  یّلک  هب  یهلا  باذع  اه و  تازاجم  همشچرس  دوش  ماجنا  یعقاو 
اهتنم تسا ، كرتشم  ناگدـنب  اـب  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یتافـص  زا  يرازگرکـش  دـهد  یم  ناـشن  تسا و  هدـش  حرطم  یهلا  فاـصوا 
ینعم هـب  دـنوادخ  يرازگرکـش  و  تـسا ، وا  ياـضر  دراوـم  رد  وا  ياـه  تـمعن  فرـص  ینعم  هـب  دـنوادخ  ربارب  رد  ناگدـنب  يرازگرکش 
نامقل  12 ءارسا ،  3 لحن ، تایآ 121  هب  . 2 هیآ 78 . لحن ، یقرواپ 1 . تسا . هتسیاش  ياه  شاداپ  قیرط  زا  رازگرکـش  ناگدنب  زا  ینادردق 
تمعن هب  هجوت  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  رگید  یضعب  زا   82 هحفص هیآ 7 . رمز ، . 4 هیآ 13 . أبس ، . 3 دییامرف . هعجارم  أبس  و 13 
فارعا هروس  هیآ 74  رد  تسا ، ناهانگ  ربارب  رد  يا  هدنرادزاب  لماع  دیآرب  يرازگرکش  ددص  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  ببس  هک  یهلا  ياه 

رد و  دیروآ ، دای  هب  ار  ادخ  ياه  تمعن  َنیدِسْفُم ; ِضْرألا  ِیف  اوَثعَت  الَو  ِهّللا  َءالآ  اوُرُکْذاَف  : » دیامرف یم  نیـشیپ  ماوقا  زا  یهورگ  هب  باطخ 
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دیاش دـیروآ  داـی  هب  ار  ادـخ  ياـه  تمعن  َنوُِحْلُفت ; ْمُکَّلََعل  ِهّللا  َءـالآ  اوُرُکْذاَـف  : » دـیامرف یم  هروس  نیمه  هیآ 69  رد  دـینکن .» داـسف  نیمز 
نخـس هاتوک  تسا . يراگتـسر  ببـس  وا  ساپـس  دنوادخ و  ياه  تمعن  يروآدای  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  دیوش .» راگتـسر 
دنویپ رتکیدزن و  ادخ  هب  ار  ناسنا  زور  هب  زور  هک  تسا  يرازگرکش  نامه  یهلا  تاکرب  میظع  همشچرس  اه و  تداعس  مامت  هشیر  هک  نیا 

. تسا يراگتسر  يوس  هب  یقیرط  يراگزیهرپ و  اوقت و  يارب  یلماع  هک  دزاس  یم  رت  مکحم  ادخ  اب  ار  ناگدنب  ّتبحم  قشع و 

يرازگرکش هفسلف 

هب طیارش  زا  یضعب  رد  یّتح  ای  و  دنشاب ، هتشاد  يرازگرکش  راظتنا  دنشخب  یم  يرگید  هب  هک  ییاه  تمعن  ربارب  رد  اه  ناسنا  تسا  نکمم 
زاین یب  ناگمه  زا  هک  يدـنوادخ  کش  یب  یلو  یعامتجا . ياه  تیعقوم  رطاخ  هب  زاین  ای  و  دـشاب ، یحور  زاـین  هاوخ  دنـشاب ، دـنمزاین  نآ 

، درادـن ناگدـنب  يرازگرکـش  هب  يزاین  دنیـشن ، یمن  شیئایربک  ناماد  رب  يدرگ  دـنوش  رفاک  ای  دـننک ، نارفک  نایناهج  ماـمت  رگا  تسا و 
رگا و  دنک ، یم  تشگزاب  اه  ناسنا  دوخ  هب  شا  هجیتن  تادابع ـ  ریاس  دننامه  تسا ـ  هدرک  يرازگرکش  هلأسم  رد  دیکأت  همه  نیا  نیاربانب 

اب ای  دشاب  لد  رد  هاوخ  دـنک ، یم  ینادردـق  راگدرورپ  ياه  تمعن  زا  هک  یـسک   83 هحفـص دوش . یم  نشور  نآ  هفـسلف  مینک  ّتقد  یمک 
زا ار  یتمعن  لیلد  نودب  هن  تسا ، تمکح  يور  زا  اج  همه  شراک  زین  میکح  دنوادخ  تسا ، تمعن  قیال  هک  دهد  یم  ناشن  لمع ، ای  نابز 
هب دنک  یم  يرازگرکـش  وا  ياه  تمعن  ربارب  رد  ناسنا  هک  یماگنه  نیاربانب  دـشخب ، یم  یـسک  هب  ار  یتمعن  لیلد  یب  هن  دریگ  یم  یـسک 

نوزفا هکلب  دـنک  رادـیاپ  وا  رب  ار  تمعن  نآ  اهنت  هن  دـنک  یم  باجیا  راگدرورپ  تمکح  مرتشیب و  رکـش  قیـال  نم  دـیوگ  یم  لاـح  ناـبز 
دریگب وا  زا  ار  تمعن  هک  دنک  یم  باجیا  راگدرورپ  تمکح  دراد و  یم  هضرع  ار  دوخ  یتقایل  یب  لاح  نابز  اب  ساپـسان  درف  یلو  دـیامن .

یم راتفر  وا  اب  شور  رییغت  نیا  قباطم  دنوادخ  تسویپ  ناگدننک  نارفک  فص  هب  رگید  زور  و  دوب ، نارکاش  فص  رد  يزور  ناسنا  رگا  و 
هک تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  (1 ;)و  ٌمِیلَع ُعیِمَـس  َهّللا  َّنَا  َو  ْمِهِـسُْفنَِاب  ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  موَق  یلَع  اهَمَْعنَا  ًۀَمِْعن  ًارِّیَغُم  ُکَی  َْمل  َهّللا  َّنَأب  َِکلذ  . » دنک

رگا و  تسا .» اناد  اونـش و  دنوادخ  و  دنهد ، رییغت  ار  ناشدوخ  اهنآ  هکنآ  زج  دهد  یمن  رییغت  هداد  یهورگ  هب  هک  ار  یتمعن  چـیه  دـنوادخ 
هیلع ) یلع نانمؤمریما  یثیدح  رد  تسا . نیمه  شلیلد  هدـش  هدرمـش  نآ  شیازفا  ای  تمعن  ماود  ببـس  رکـش  یمالـسا  تایاور  تایآ و  رد 
; ِمَعِّنلا ُةَدایِز  ِرْکُّشلا  ُةَرَمَث  : » دیامرف یم  رگید  ثیدـح  رد  و  ( 2 «.) تسا تمعن  ماود  ببس  رکـش  ُمَعِّنلا ; ُموُدَت  ِرْکُّشلِاب  : » دیامرف یم  مالـسلا )

قولخم رکش  هب  قلاخ  رکـش  زا  دبای ، شرورپ  ناسنا  رد  يرازگرکـش  حور  هک  یماگنه  نیا  رب  هفاضا  ( 3 «.) تسا تمعن  ینوزف  رکش  هرمث 
یناسنا و هعماج  رد  رتشیب  تکرح  يارب  دوش  یم  يّرثؤم  هزیگنا  قولخم  تامحز  تامدـخ و  ربارب  رد  يرازگـساپس  رکـشت و  و  دـسر ، یم 

هیآ لافنا ، یقرواپ 1 . دنک . یم  تکرح  شیپ  هب  هعماج  هجیتن  رد  و  صاخـشا ، يدوجو  ياه  تیفرظ  قّالخ و  ياهدادعتـسا  ندـش  افوکش 
يوس هب  یهار  قلاخ  زا  يرازگرکـش   84 هحفص هحفص 328 . كردم ، نامه  . 3 هحفص 198 . دلج 3 ، مکحلاررغ ، یسراف  حرـش  . 2 . 53

ملع ثحب  نیتسخن  رد  دـش  هراشا  زین  ًاقباس  هک  هنوگ  نامه  و  دـنک ، یم  رت  مکحم  راگدـیرفآ  اب  ار  ناسنا  دـنویپ  دـیاشگ و  یم  وا  تفرعم 
هب تسا و  ینادـجو  لـیاسم  زا  هک  تسا  معنم  رکـش  هلأـسم  ناـمه  لـیلد  نیرتـمهم  دوش ، یم  حرطم  هّللا  ۀـفرعم  بوجو  هلأـسم  هک  مـالک 

تفرعم دراد ، لابند  هب  ار  اه  تمعن  هدنـشخب  تفرعم  هک  نیا  رب  هوالع  يرازگرکـش  تسا .» نآ  دوخ  اب  شلیلد  اهعم ; اـهتاسایق   » حالطـصا
يارب و  دبلط ، یم  رتنوزفا  يرکش  دشاب ، رتشیب  رتالاب و  ّتیمک  ّتیفیک و  رظن  زا  تمعن  ردق  ره  هک  ارچ  تشاد ، دهاوخ  هارمه  زین  ار  تمعن 

دزاس و یم  رت  مکحم  ادخ  اب  ار  ناگدنب  دـنویپ  زور  هب  زور  تمعن  تفرعم  نیمه  و  تسا ، يرورـض  تمعن  تفرعم  معنم ، رکـش  قح  يادا 
هب نآ  زا  هک  دشاب  هتشاد  لابند  هب  يونعم  بهاوم  نانچ  نآ  يّدام  بهاوم  نیا  اسب  يا  و  دنک ، یم  رترو  هلعـش  اه  لد  رد  ار  شقـشع  شتآ 
وا تسم  ددرگ  هک  تسم  سگرن  رد  رگن  يرایـشه  هب  رای  خر  نسح  هنییآ  دوب  ملاع  نارایـشه  مشچ  رد  ناهج  دشاب . رتالاو  رترب و  بتارم 

رادیدپ لد  مشچ  هب  منیب  یمن  ربلد  يابیز  خر  زج  ملاع  هب  رایشه  مشچ  مه 

ثیدح عبانم  رد  يرازگرکش 
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ثیدح عبانم  رد  يرازگرکش 

1ـ تسا : راورخ  هنومن  نامه  هک  مینارذـگ  یم  زیزع  هدـنناوخ  رظن  زا  ار  نآ  زا  ینیچلگ  هک  تسا  ءاصحا  دـح  قوف  هنیمز  نیا  رد  تاـیاور 
َُهل رِکاّشلا  یفاعُْملا  َو  ُبِسَتْحُمْلا  ِِمئاّصلا  ِرْجَاَک  ِرْجالا  َنِم  َُهل  ُرِکاّشلا  ُمِعاّـطلَا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد 

اجب ار  ادـخ  تمعن  رکـش  دروخب و  اذـغ  هک  یـسک  ِِعناْقلا ; ِمُورْحملا  ِرْجَاَک  ِرْجالا  َنِم  َُهل  رِکاّشلا  یطْعُْملا  َو  ِِرباّصلا  ِیلَْتبُملا  ِرجَاَک  َرْجالا  َنِم 
ار يرامیب  رجا  دروآ  یم  اجب  ار  ادـخ  رکـش  هک  یتسردـنت  صخـش  تسا و  هتفرگ  هزور  ادـخ  يارب  هک  دراد  ار  يراد  هزور  شاداپ  دروآ ،
ار ابیکـش  هشیپ  تعاـنق  مورحم  رجا  دروآ ، یم  اـجب  ار  تمعن  رکـش  هک  يا  هدـنراد  و  دراد ، ییابیکـش  ربـص و  يراـمیب  ربارب  رد  هـک  دراد 

نینچ مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  85 2 ـ هحفص ثیدح 1 . هحفص 94 ، دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . ( 1 «.) دراد
اذِا اَهل  َءاَقب  َو ال  ْتَرِکُـش ، اذا  ِءامعَّنِلل  َلاَوز  ُهَّنِاَـف ال  َكَرَکَـش  ْنَم  یلَع  ُمِْعنَا  َو  َکـیلَع  ِمَعِّنلا  َنِم  ُرکُّشلا  ِتاروُّتلا ، ِیف  ٌبُوتْکَم  : » تسا هدـمآ 

، شخبب تمعن  دنک  یم  رّکشت  وت  زا  هک  یسک  رب  و  نک ، رّکشت  دشخب  یم  وت  هب  یتمعن  هک  یسک  زا  تسا  هدش  هتشون  تاروت  رد  ْتَرِفُک ;
یم ناشن  ثیدح  نیا  ( 1 «.) تشاد دـهاوخن  اقب  دوش  نارفک  رگا  و  تشاد ، دـهاوخن  لاوز  دوش ، يرازگرکـش  اه  تمعن  ربارب  رد  رگا  اریز 

3ـ دنهد . تمعن  شیازفا  دیاب  اهرّکـشت  ربارب  رد  زین  ادخ  ناگدنب  دهد ، یم  شیازفا  ار  اه  تمعن  رکـش ، ربارب  رد  دـنوادخ  اهنت  هن  هک  دـهد 
َو ِْبنَّذلا ، دَنِع  ِرافِْغتْسِْالا  َو  ِبْرَْکلا ، َْدنِع  ُءاعُّدلَا  ٌءیَـش ، َّنُهَعَم  ُّرُـضَیال  ٌثالَث  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 
، هانگ ماگنه  هب  رافغتسا  و  تخـس ، ثداوح  ماگنه  هب  اعد  دیناسر ، دهاوخن  نایز  يزیچ  نآ  دوجو  اب  هک  تسا  زیچ  هس  ِۀَمْعِّنلا ; َْدنِع  َرْکُّشلا 

رارق دراد ، یمالـسا  گنهرف  تایاور و  تایآ و  رد  رافغتـسا  اـعد و  هک  يا  هداـعلا  قوف  ّتیمها  هب  هجوت  اـب  ( 2 «.) تمعن ماگنه  هب  رکـش  و 
یم وا  هب  یتمعن  ای  دوش ، یم  یتبیـصم  راتفرگ  ای  تسین  جراخ  تلاح  هس  زا  ناسنا  دوش . یم  رهاـظ  شتیمها  اـهنآ  فیدر  رد  رکـش  نتفرگ 

، تسا هدمآ  ینعم  رپ  تیاور  نیا  رد  اهنآ  زا  کی  ره  يوراد  دنز ، یم  رـس  وا  زا  یهانگ  شزغل و  ای  و  دراد ، میب  نآ  يرادهگن  زا  هک  دسر 
زا هنیمز  نیمه  رد  و  يرازگرکش . هلیـسو  هب  اه  تمعن  تیبثت  و  رافغتـسا ، هلیـسو  هب  هانگ  راثآ  و  دور ، یم  نیب  زا  اعد  هلیـسو  هب  تالکـشم 

دننامه دوشن ، يرازگرکـش  نآ  ربارب  رد  هک  یتمعن  ْرَفُْغت ; ۀئّیِـسَک ال  ُرَکُْـشت  ٌۀَـمِْعن ال  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماـما 
هللا یلص  ) مرکا ربمایپ  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  4 ـ ( 3 «.) دوشن رافغتسا  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  یهانگ 

بکرم رب  راوس  تساخرب و  هک  یماگنه  دروآ ، اجب  رکـش  هدجـس  جنپ  دـش و  هدایپ  ناهگان  دوب ، راوس  دوخ  رتش  رب  يرفـس  رد  هلآو ) هیلع 
ّزع هّللا  نِم  تاراشَِبب  ینَرَّشَبَف  ُلیئَْربَج  ینَلَبْقَتِْسا  ٌمَِعن  : » دومرف میدیدن ، نونکات  هک  میدید  امش  زا  يراک  ادخ ! لوسر  يا  دندرک  ضرع  دش ،
نم داد ، نم  هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  ییاه  تراشب  دمآ و  نم  لابقتسا  هب  لیئربج  يرآ  ًةَدْجَس ; يرُْـشب  ِلُِّکل  ًارکُـش  هِّلل  ُتْدَجَـسَف  لَج  و 

یسراف حرـش  . 3 ثیدـح 7 . نامه ، . 2 ثیدـح 3 . نامه ، یقرواـپ 1 . ( 1 «.) مدروآ اجب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  رکـش  هدجـس  یتراـشب  ره  يارب 
دنتـشاد ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  گرزب  نایاوشیپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ثیدح  نیا  زا   86 هحفص هحفص 170 . دلج 6 ، مکحلاررغ ،

لماک عماج و  رکش  يارب  يروتسد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  5 ـ دندروآ . یم  اجب  هناگادج  يرکش  یتمعن  ره  يارب 
تاّرَم َرْشَع  ْلُقَف  َْتیَْسمَا  َو  َتحَبْـصَا  اذِا  : » دومرف تسین )، هتخاس  ناسنا  زا  هملک  یعقاو  ینعم  هب  لماک  عماج و  رکـش  دنچ  ره  ، ) تسا هدمآ 

یّتَح ِّبَر  ای  َّیَلَع  اِهب  ُرْکُّشلا  ََکل  َو  ُدْمَْحلا  ََکل  ََکل ، َکیرَـش  َكَدْحَو ال  َْکنِمَف  اْینُد  َْوا  نیِد  ْنِم  ۀَِیفاع  َْوا  ۀَمِْعن  ْنِم  یب  َتْحَبْـصَا  ام  َّمُهّللَا 
نم رب  ناهاگحبـص  اه ، تمعن  زا  هچنآ  ادـنوادخ ! ناوخب ، ار  اعد  نیا  راب  هد  ینک ، یم  ماـش  حبـص و  هک  یماـگنه  اـضِّرلا ; َدـَْعب  َو  یـضَْرت 

هب هچنآ  رطاخ  هب  تسا ، وت  صوصخم  رکش  دمح و  هتسویپ  يرادن ، ییاتمه  يا ، هناگی  تسا ، وت  زا  همه  ایند  ای  نید  تمالس  هدش ، ینازرا 
ار راک  نیا  هاگره  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما دعب  میوگ .» یم  ساپس  دمح و  ار  وت  اضر ، زا  دعب  یّتح  و  يوش ، یضار  نم  زا  ات  يداد ، نم 

ثیدح رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  6 ـ ( 2 «.) يا هدرک  ادا  دـسر  یم  وت  هب  بش  زور و  نآ  رد  هک  ار  ییاه  تمعن  رکـش  یهد  ماـجنا 
ببـس و  دوش ، یم  تمعن  لاوز  عنام  تمعن  رکـش  اهدـِییأَِتب ; ٌلیفَک  َو  اِهلیلَْحت  ْنِم  ٌنامَا  ِۀَـمْعِّنلا  ُرُکُـش  : » دـیامرف یم  نینچ  ییانعمرپ  هاتوک و 
تسا یسک  مدرم  نیرتدب  َۀَمُرُْحلا ; یعْرَی  َو ال  َۀَمْعِّنلا  ُرُکْشَی  ْنَم ال  ِساّنلا  ُّرَـش  : » دیامرف یم  رگید  ثیدح  رد  و  7 ـ ( 3 «.) ددرگ یم  نآ  دییأت 
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رد نآ  ریثأت  رکـش و  تیمها  هنیمز  رد  ( 4 (.) قلخ قلاخ و  مارتحا  «. ) دنک یمن  مارتحا  تیاعر  دـنک و  یمن  يرازگرکـش  تمعن  ربارب  رد  هک 
هـشوگ دمآ  الاب  رد  هچنآ  دجنگ و  یمن  رـصتخم  نیا  رد  اهنآ  همه  رکذ  هک  تسا  هدش  دراو  ثیداحا  ردـقنآ  نآ ، ینوزف  اه و  تمعن  ماود 

دلج 4، مکحلا ، ررغ  یسراف  حرش  . 3 ثیدح 28 . نامه ، . 2 ثیدح 24 . هحفص 98 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواـپ 1 . تسا . نآ  زا  يا 
87 هحفص هحفص 170 . نامه ، . 4 هحفص 179 .

نایاوشیپ هریس  رد  يرازگرکش 

نشور ام  يارب  ار  ینید  فراعم  اه  نآ  راتفگ  لوق و  هک  هنوگ  نامه  ینعی  تسا ، موصعم  ریرقت  لعف و  ثیدح ، لاکـشا  زا  یکی  میناد  یم 
. تسا قالخا  ماکحا و  فراعم و  زا  نارک  یب  يایرد  نوچمه  هدـنزومآ و  فلتخم  دراوم  رد  اـهنآ  توکـس  نینچمه  لـمع و  دزاـس ، یم 

هیلع هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  1 ـ هلمج : زا  دراد  دوجو  يدایز  ياه  هنومن  يرازگرکش  هنیمز  رد  ًاصوصخم 
هک یلاـح  رد  ینکفا  یم  تمحز  هب  ار  دوـخ  ردـق  نیا  ارچ  تفگ : هشیاـع  دوـب ) تداـبع  لوغـشم  هتـسویپ  و   ) دوـب هشیاـع  دزن  یبـش  هلآو )

هدـنب نم  اـیآ  ًارُوکَـش ; ًادـْبَع  َنوُکَا  ّـالَا  ! » هشیاـع يا  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تسا ، هدوشخب  ار  وت  هدـنیآ  هتـشذگ و  دـنوادخ 
ثیداـحا رد  ریبـعت  نیا  دوب . وا  ياـه  تمعن  رکـش  هّللا  ءاـیلوا  تداـبع  هزیگنا  هک  دوش  یم  مولعم  ریبـعت  نیا  زا  ( 1 «.) مشابن ادخ  رازگرکش 

َنُوکَا الَفَا  : » دومرف رارکت  ار  هلمج  نیا  یفلتخم  دارفا  لاؤس  ربارب  رد  هک  تسا  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  ًارارک  یمالسا 
نآ اب  نم  دیوگ : یم  هک  میناوخ  یم  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  نارای  زا  هک  رمحا  نب  ماشه  زا  یثیدح  رد  2 ـ ًاروُکَش .» ًاْدبَع 

، داد همادا  ار  هدجس  ینالوط  تّدم  داتفا و  هدجس  هب  هدش و  هدایپ  بکرم  زا  ماما  مدید  ناهگان  مدوب ، هنیدم  فارطا  زا  یضعب  رد  ترـضح 
ًۀَمِْعن ُتْرَکَذ  ِینَّنِا  : » دومرف يدومرف ؟ ینالوط  ار  هدجـس  موش  تیادـف  مدرک  ضرع  دـش ، بکرم  رب  راوس  تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  سپس 

ار مراگدرورپ  رکـش  متـشاد  تسود  دومرف ، ینازرا  نم  هب  دـنوادخ  هک  مداتفا  یتمعن  دای  هب  نم  ّیبَر ; َرُکْـشَا  ْنَا  ُْتبَبحَاَف  َّیَلَع  اِهب  ُهّللا  َمَْعنَا 
هکلب دنروآ . اجب  هناگادج  يرکـش  یتمعن  ره  ربارب  رد  دندوب  دـّیقم  گرزب ، نایاوشیپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  ( 2 «.) مروآ اجب 

هب امش  زا  یکی  هاگره  تسا : هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  ور  نیا  زا  دنداد ، یم  روتـسد  ار  ینعم  نیمه  زین  دوخ  نارای  هب 
كاخ رب  تروص  دوش و  هدایپ  تسا  هراوس  رگا  و  دروآ ، اجب  ادخ  رکـش  دراذگب و  كاخ  رب  تروص  دتفیب ، ادـخ  ياه  تمعن  زا  یکی  دای 

و تسا ) نیز  ولج  یگدمآرب  تمـسق  سوبرق  . ) دراذگب نیز  سوبرق  رب  تروص  دوش  هدایپ  دناوتن  ندـش  امن  تشگنا  سرت  زا  رگا  و  دـهن ،
هحفص دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . ( 1 .) دروآ اجب  ار  ادخ  رکـش  دراذگب و  تسد  فک  رب  تروص  دهد  ماجنا  دـناوتن  مه  ار  نآ  رگا 

زا یکی  هب  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  88 3 ـ هحفص ثیدح 26 . هحفص 98 ، دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  . 2 . 95
، دنک یم  تشهب  لها  ار  وا  نآ  رطاخ  هب  دنوادخ  و  دشون ، یم  بآ  زا  یفرظ  امش  زا  یکی  هک  دوش  یم  هاگ  دومرف : ریصبوبا  مان  هب  شنارای 

یم یمک  دیوگ  یم  هّللا  ِمِْسب  دراذگب  بل  رب  دهاوخ  یم  هک  یماگنه  و  دریگ ، یم  ار  بآ  فرظ  تسخن  دومرف : مالک  نیا  حرش  رد  سپس 
دراد و یمرب  بل  زا  ار  فرظ  سپـس  دشون ، یم  مود  راب  دیوگ ، یم  ادـخ  رکـش  دراد و  یم  رب  بل  زا  ار  نآ  هدـشن  باریـس  زونه  دـشون و 
ار وا  نآ  تکرب  هب  دنوادخ  َۀَّنَْجلا ; اِهب  َُهل  َّلَجَو  َّزَع  ُهّللا  ُبِجُویَف   » دنک یم  رارکت  ار  راک  نیمه  زین  راب  نیمّوس  يارب  دیوگ و  یم  ادـخ  رکش 

(2 «.) دنک یم  تشهب  لها 

؟ درک رکش  دیاب  هنوگچ 

نارفک و و  بلق ، هب  ای  نابز و  هلیـسو  هب  ای  دشاب  لمع  رد  هاوخ  تسا ، تمعن  زا  ینادردق  نامه  يرازگرکـش  هک  میتفگ  رکـش  فیرعت  رد 
يرازگرکـش شخب  نیرتمهم  و  تمعن . بحاص  هب  هجوت  مدـع  تسا و  اـهنآ  عییـضت  ریقحت و  اـه ، تمعن  هب  یئاـنتعا  یب  تمعن ، یـساپسان 

فارـسا و هک  یناسک  دننک . یم  نارفک  لمع  رد  یلو  دـنیوگ ، یم  ادـخ  رکـش  نابز  اب  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  تسا ، یلمع  رکـش  نامه 
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دنوش یم  تسم  تمعن  رثا  رب  ای  دنهد ، یم  رارق  نارگید  رب  یشورف  رخف  هلیسو  ار  یهلا  ياه  تمعن  ای  دنتـسه ، لیخب  ای  و  دننک ، یم  ریذبت 
یمن نامتک  ار  یهلا  ياه  تمعن  هک  اهنآ  سکع  هب  دنراد ، یم  رب  ماگ  تمعن  نارفک  قیرط  رد  و  دنـساپسان ، اهنآ  همه  دـننک ، یم  نایغط  و 

تمعن دنراد  یعـس  دوش و  یم  رتشیب  قلخ  قلاخ و  لباقم  رد  اهنآ  عضاوت  تمعن ، شرتسگ  اب  دنیامن و  یم  قافنا  ناهنپ  راکـشآ و  و  دننک ،
یقرواپ 1. تمعن . ینوزف  هتسیاش  دنتسه و  يرازگرکـش  ناگدنب  اهنآ  ددرگن ، عیاض  نآ  زا  يزیچ  و  دوش ، فرـصم  دوخ  ياج  رد  همه  اه 
. تسا هدش  یفیطل  تاراشا  رکـش  هلحرم  هس  ره  هب  یمالـسا  تایاور  رد   89 هحفص ثیدح 16 . هحفص 96 ، نامه ، . 2 ثیدح 25 . نامه ،

دنوادخ هک  یسک  اهَرْکُش ; ّيدَا  ْدَقَف  ِِهْبلَِقب  اهَفَرَعَف  ۀَمِْعِنب  ِْهیَلَع  ُهّللا  َمَْعنَا  ْنَم  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدحرد 
، نآ تیمها  شزرا و  تمعن و  تخانش  تسا  یهیدب  ( 1 «.) تسا هدروآ  اجب  ار  نآ  رکش  دسانشب ، لد  نورد  رد  ار  نآ  دهدب و  وا  هب  یتمعن 
هب هک  تسا  هدمآ  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  دوب . دهاوخ  ینابز  یلمع و  رکش  يارب  يا  هزیگنا  مه  معنم و  ییاسانش  ببـس  مه 
زا معا  دـنوادخ  یتمعن  ره  اهَرْکُـش ; ّيدَا  ّـِالا  ِهّللُدْـمَْحلا  َلاـقَف  ْتَُربَـک  َْوا  ْتَرُغَـص  ۀَـمِْعِنب  دـْبَع  یلَع  ُهّللا  َمَْعنَا  اـم  : » دومرف شناراـی  زا  یکی 

اهنت هّللدمَْحلَا  نتفگ  زا  روظنم  نیقی  هب  ( 2 «.) تسا هدروآ  اجب  ار  تمعن  نآ  رکش  هّللدمحلا ، دیوگب  وا  دهدب و  یسک  هب  گرزب  کچوک و 
هک میناوخ  یم  راوگرزب  ماما  نامه  زا  یمّوس  ثیدـح  رد  دزیخرب . لد  نورد  ناج و  قمع  زا  هک  تسا  يدـمح  روظنم  تسین ، ناـبز  هَقَْلَقل 
نآ يرآ ، دومرف : دوش ، بوسحم  نارکاش  زا  دهد  ماجنا  ار  نآ  یتقو  ناسنا  هک  دراد  ینّیعم  ّدح  رکش  ایآ  دیـسرپ  وا  زا  شناتـسود  زا  یکی 
رد ار  ادخ  ُهاّدَا ; َّقَح  ِِهلام  یف  ِهیَلَع  ُهّللا  َمَْعنَا  ام  یف  َناک  ْنِا  َو  لام  َو  لْهَا  یف  ِْهیَلَع  ۀَمِْعن  ِّلُک  یلَع  َهّللُدِمْحَی  : » دومرف تسیچ ؟ درک  لاؤس  درم 
ای نادنمزاین  يارب   ) یّقح تسا  هداد  وا  هب  ادخ  هچنآ  رد  رگا  دیوگ و  یم  ساپـس  هدیـشخب  شلاوما  ای  هداوناخ  رد  وا  هب  هک  یتمعن  ره  ربارب 

یلَع ِِملاْعلا  ُرْکُـش  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  زین  و  ( 3 «.) دـنک یم  ادا  ار  نآ  دـشاب ، هدوب  رگید ) فراصم 
لذـب نادـنمزاین  هب  دـنک و  لـمع  نآ  هب  هک  تـسا  نـیا  دراد  هـک  یملع  ربارب  رد  ملاـع  يرازگـساپس  ِهِّقَحَتْـسُِمل ; ُُهلْذـَب  َو  ِهـِب  ُهَـلَمَع  ِهِْـملِع ،

زا ای  و  دنک ، یمن  لمع  شملع  هب  هک  یملاع  نیقی  هب  داد . ماجنا  دیاب  یتمعن  ره  ربارب  رد  هک  تسا  یلمع  رکش  هب  هراشا  اه  نیا  ( 4 «.) دیامن
دلج یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . متـسین . گرزب  تمعن  نیا  قیال  نم  دیوگ : یم  لاح  نابز  اب  تسا و  یـساپسان  هدنب  دراد ، یم  غیرد  نارگید 

هحفص 160، دلج 4 ، یسراف ، مکحلاررغ  حرش  . 4 ثیدح 12 . هحفص 96 ، نامه ، . 3 ثیدح 14 . نامه ، . 2 ثیدح 15 . هحفص 96 ، ، 2
هک هنوگ  نامه  دوب ، دهاوخ  یلکش  هب  اج  ره  رد  تسا و  توافتم  دارفا  ربارب  رد  یلمع  رکـش  هک  نیا  هجوت  لباق   90 هحفص ثیدح 5667 .

، ِءانَّثلا ِلُوِطب  َکِهِلا  ُرْکُـش  : » دیامرف یم  تسا ، هدومن  هراشا  نآ  هنومن  راهچ  هب  ینعم  رپ  هاتوک و  ثیدح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
ًامئاد هک  تسا  نیا  تراگدرورپ  رکـش  ِءاطَْعلا ; ِْبیَِـسب  َکَنُود  ْنَم  ُرْکُـش  ِءاخالا ، ِنْسُِحب  َكِریظَن  ُرْکُـش  ِءـالَْولا ، ِقْدِِـصب  َکَـقْوَق  ْنَم  ُرْکُش 

بتارم هک  تسا  نآ  تفیدرمه  رکش  یشاب ، قداص  وا  زا  يوریپ  رد  هک  تسا  نیا  هب  تسا  وت  تسد  يالاب  هک  یسک  رکـش  ییوگ ، شیانث 
زا یکی  ( 1 «.) ینکن هقیاضم  اهنآ  هب  شـشخب  زا  هک  تسا  نیا  هب  دنتـسه  وت  تسد  ریز  هک  یناسک  رکـش  یهد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  تّوخا 

وفع و دـنک ، یمن  داجیا  یلکـشم  تسا و  نکمم  هک  اجنآ  اـت  دوش  زوریپ  شنمـشد  رب  رگا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یلمع  رکـش  ياـه  هخاـش 
َتْرَدَق اذِا  : » دیامرف یم  شفورعم  ثیدح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هک  هنوگ  نامه  دـهد  رارق  دوخ  يزوریپ  هنارکـش  ار  تشذـگ 

نیا ( 2 «.) هدب رارق  يزوریپ  نیا  هنارکش  ار  وفع  يدش ، زوریپ  تنانمشد  رب  هک  یماگنه  ِْهیَلَع ; ِةَرْدُْقِلل  ًارْکُـش  ُْهنَع  َْوفَْعلا  ِلَعْجاَف  َكِّوُدَع  یلَع 
هک هنوگ  نامه  تسا ، ادخ  هار  رد  نآ  زا  یشخب  ندرک  قافنا  اه  تمعن  ربارب  رد  رکش  قرط  نیرتهب  زا  یکی  هک  تسا  رکذ  نایاش  زین  هتکن 

ربارب رد  شیاین  تدابع و  ( 3 «.) تسا نآ  زا  ندیشخب  اه  تمعن  رکش  نیرتهب  اِهب ; ُماْعنِْالَا  ِمَعِّنلا  ِرْکُش  ْنِسْحَا  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع
يرازگرکـش هلأسم  تدابع  هزیگنا  نیرتهب  یمالـسا  ثیداـحا  قباـطم  هکلب  تسا ، یلمع  يرازگرکـش  يارب  يرگید  هقیرط  زین  راـگدرورپ 

زا سرت  ناونع  هب  خزود  زا  سرت  هزیگنا  و  نارجاـت ، تداـبع  ناونع  هب  تداـبع  يارب  تشهب  ياـه  تمعن  هزیگنا  هک  یلاـح  رد  هدـش ، رکذ 
ًاَمْوَق َّنِا  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تاملک  رد  تسا ، هدـش  ریبعت  ناگدازآ  تدابع  ناونع  هب  رکـش  هزیگنا  یلو  هدـش ، رکذ  ناگدـنب 

.3 تمکح 11 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جـهن  . 2 ثیدح 5653 . هحفص 158 ، نامه ، یقرواپ 1 . ( 4 «.) ِرارْحالا ُةَدابِع  َْکِلتَف  ًاَرْکُـش  ُهُودَبَع 
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91 هحفص ثیدح 18 . هحفص 69 ، دلج 75 ، راونالاراحب ، .4 هحفص 407 . دلج 2 ، مکحلاررغ ، یسراف  حرش 

يرازگرکش ياه  هزیگنا 

یم تسا ، اـه  تمعن  تفرعم  تسخن  درک ، هدافتـسا  ناوت  یم  ینوگاـنوگ  قرط  زا  دوش ، تیوـقت  ناـسنا  رد  يرازگرکـش  حور  هک  نیا  اـب 
تمعن ینطاب و  يرهاظ و  ياه  تمعن  يونعم ، يدام و  ياه  تمعن  دریگ ، یم  رب  رد  ار  ناسنا  دوجو  ياپ  ات  رـس  دنوادخ  ياه  تمعن  میناد 

وترپ رد  تسا و  هدرک  اه  تمعن  تخانش  هب  يّرثؤم  رایسب  کمک  يرشب  ياه  شناد  مولع و  تفرشیپ  هناتخبـشوخ  یعامتجا . يدرف و  ياه 
هب ام  زورما  دوش ، یم  بوسحم  یگرزب  تمعن  مادک  ره  هک  هدـش  فشک  ناهج  تادوجوم  ناسنا و  دوجو  ياه  یتفگـش  زا  يرایـسب  اهنآ 

رایـسب نامتخاس  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  هدش  لیکـشت  هتخای  مان  هب  هدـنز  کچوک  دـحاو  اهدرایلیم  زا  ناسنا  کی  مسج  هک  میناد  یم  یبوخ 
اه نویلیم  ام  نوخ  نورد  رد  میناد  یم  اـم  هک  تسا  زورما  تسا ، ادـخ  ياـه  تمعن  زا  یتمعن  مادـک  ره  و  دراد ، يزیگنا  تریح  هدـیچیپ و 

ياه برکیم  هوبنا  موجه  ربارب  رد  ناسنا  تمالس  زا  یعفادم  زابرس  تروص  هب  مادک  ره  هک  دراد  دوجو  دیفـس  لوبلگ  مان  هب  هدنز  دوجوم 
ود یـسفن  ره  رد  دـش  یم  هتفگ  زور  کی  رگا  دـننک ، یم  عافد  دـنوش  یم  ناـسنا  ندـب  دراو  اذـغ  بآ و  اوه و  نیمز و  زا  هک  از  يراـمیب 

دوجو تمعن  اـه  نویلیم  هکلب  نارازه  سفن  ره  رد  هک  میناد  یم  یبوخ  هب  اـم  زورما  بجاو ، يرکـش  یتـمعن  ره  رب  تسا و  دوـجوم  تمعن 
کلف دیـشروخ و  هم و  داـب و  ربا و  دـنتفگ . یم  دوخ  ناـمز  مولع  زا  یهاـگآ  اـب  ناینیـشیپ  رگا  تسا . بجاو  يرکـش  یتمعن  ره  رب  دراد و 

ام هب  هک  دنتـسین  دوجوم  راهچ  نیا  اهنت  میناد  یم  ام  مولع  تفرـشیپ  وترپ  رد  زورما  يروخن  تلفغ  هب  يرآ و  فک  هب  ینان  وت  ات  دـنراکرد 
هزیگنا نیاربانب  دوش . یناسنا  كاروخ  دـیورب و  نیمز  زا  یمدـنگ  ات  دـهد  یم  مه  تسد  هب  تسد  لـماع  نارازه  هکلب  دـننک ، یم  کـمک 

يرازگـساپس ماود  نیاربانب ، تسا . هدرک  ادـیپ  يرت  هدرتسگ  داعبا  ام  نامز  رـصع و  رد  دوش ، یم  لصاح  تمعن  تفرعم  قیرط  زا  هک  رکش 
ناتـسدریز هب  هشیمه  ناسنا  هک  تسا  نیا  يرازگرکـش  يارب  رگید  هزیگنا   92 هحفـص دوش . یم  لصاح  اه  تمعن  یـسررب  هعلاطم  ماود  زا 

هدادـن نارگید  هب  یفلتخم  لیالد  هب  هک  هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  یتاناکما  هچ  هداهن و  ّتنم  وا  رب  ردـقچ  دـنوادخ  دـنیبب  دـنک و  هاـگن  دوخ 
تـشون ینادْـمَه  ثراح  شفورعم  باحـصا  زا  یکی  هب  هک  يا  همان  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  هک  میناوخ  یم  یثیدـح  رد  تسا ،

باوبا زا  دوخ  نیا  هک  نک ، هاگن  دایز  دوخ  زا  رت  نییاپ  دارفا  هب  ِرْکُّشلا ; ِباْوبَا  ْنِم  َِکلذ  َّنِاَف  ِْهیَلَع ، َْتلُِّضف  ْنَم  یِلا  َرُْظنَت  ْنَا  ِْرثْکَاَو  : » دومرف
وا رد  یناطیش  ياه  هسوسو  هارمه  یساپسان  حور  نیقی  هب  درگنب  دوخ  زا  رتالاب  دارفا  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ( 1 «.) تسا رکش 

هدرتسگ روط  هب  هتشذگ  ياه  ثحب  رد  و  تسا ، نآ  ءاقب  ماود و  تمعن و  ینوزف  هک  يرازگ  ساپـس  راثآ  تاکرب و  هعلاطم  دوش . یم  هدنز 
نآ هار  نیرتهب  زین  رگیدـکی  هب  تبـسن  مدرم  هدوت  رد  رکـش  ياه  هزیگنا  داجیا  يارب  دوش . یم  بوسحم  مهم  ياـه  هزیگنا  زا  زین  دـش  رکذ 

، دـنریگ رارق  قیوشت  دروم  دـننک  یم  هدافتـسا  بوخ  اه  کمک  ایاطع و  تامدـخ و  زا  هک  یناسک  رازگرکـش و  نادردـق و  دارفا  هک  تسا 
: دیامرف یم  کلام  هب  باطخ  رتشا  کلام  فورعم  هماندهع  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  يراتفر . ياه  قیوشت  و  يراتفگ ، ياه  قیوشت 

یَلَع ِۀـَئاسِْالا  ِلْهَِال  ًابیرْدـَت  َو  ِناسْحِْالا  یف  ِناسْحِْالا  ِلْهَِال  ًادـیهَْزت  َکـِلذ  یف  َّنِاَـف  ءاوَس  ۀـَلَْزنَِمب  َكَدـْنِع  ُیئیـسُْملا  َو  ُنِسحُمْلا  ّنَنوُکَیـالَو  »
یب ناشیاه  یکین  رد  ناراکوکین  هک  دوش  یم  ببـس  راک  نیا  اریز  دنـشاب ، ناسکی  وت  دزن  راکدـب  راـکوکین و  دارفا  دـیابن  زگره  ِۀـَئاسِْالا ;

(2 «.) دندرگ قیوشت  ناشدب  لامعا  رد  ناراکدب  و  دنوش ، تبغر 

قولخم رکش  قلاخ و  رکش 

دـنک و یم  تمدـخ  يرگید  هب  هک  یـسک  تسا . بولطم  زین  قولخم  ربارب  رد  هک  قلاخ  ربارب  رد  اهنت  هن  ساپـس ، يرازگرکـش و  کش  یب 
هک یناسنا  هفیظو  دشاب ، هتـشادن  رّکـشت  ینادردق و  راظتنا  دنچ  ره  دـشخب  یم  وا  هب  شیوخ  بهاوم  زا  دراذـگ و  یم  وا  رایتخا  رد  یتمعن 
رد دـنک ، ینادردـق  يو  زا  لمع  نابز و  بلق و  اب  و  دـیآرب ، ساپـس  يرازگرکـش و  ماـقم  رد  هک  تسا  نیا  تسا  هدـش  وا  تمعن  لومـشم 
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; لجوّزَع َهّللا  ِرُکْـشَی  َْمل  َنیقُولْخملا  َنِم  َمِْعنُْملاِرُکْـشَی  َْمل  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) امهیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  یفورعم  تیاور 
، هغالبلا جهن  یقرواپ 1 . ( 1 «.) تسا هدرواین  اجب  ار  لاعتم  دنوادخ  رکش  دنکن ، يرازگرکش  نیقولخم  نایم  زا  ار  تمعن  هدنشخب  هک  یـسک 

تاـیاور نوـتم  رد  تراـبع  نیا  هب  دـنچ  ره  قلاـخلا » رکـشی  مل  قوـلخملا  رکـشی  مل  نم   » هـلمج  93 هحفص همان 53 . ناـمه ، . 2 همان 69 .
، دراد ریـسفت  ود  بات  ،و  دوش یم  هدـید  تاـیاور  رگید  ـالاب و  تیاور  رد  نآ  نومـضم  اوتحم و  یلو  هدـشن  دراو  مالـسلا ) هیلع  ) نیموصعم
هک تسا  صخش  دوجو  رد  یساپسان  حور  رب  لیلد  تمعن ، ناگدنـشخب  ربارب  رد  یـساپسان  ای  قولخم ، يرازگرکـش  كرت  هک  نیا  تسخن 

قلاخ ربارب  رد  نیقی  هب  یـسک  نینچ  دـناد ، یم  مه  راکبلط  ار  دوخ  هاگ  هکلب  تسین ، لـیاق  مدرم  ياـه  تمعن  يارب  یـشزرا  نآ ، رطاـخ  هب 
عقاو هاگهگ  تسا و  دودحم  نوچ  دنهد  یم  رگیدکی  هب  مدرم  هک  ییاه  تمعن  هک  نیا  صوصخ  هب  درک ، دهاوخن  يرازگرکـش  زین  لاعتم 

تّدـش زا  هاگ  لیلد  نیمه  هب  هدرک و  هطاحا  رمع  مامت  رد  ار  ام  دوجو  مامت  هک  یهلا  ياـه  تمعن  فـالخرب  دـیآ ، یم  مشچ  هب  دوش ، یم 
لاـقتنا يارب  يا  هطـساو  قولخم  هک  ارچ  تسا ، ادـخ  زا  رّکـشت  عقاو  رد  قولخم  زا  رّکـشت  هک  نیا  رگید  دوش . یم  ناـهنپ  یفخم و  روـهظ 

رد لاح  ره  هب  تسا . هدرواین  اجب  ار  ادخ  رکش  عقاو  رد  درواین  اجب  ار  قولخم  رکش  هک  یسک  نیاربانب  تسین ، شیب  ناگدنب  هب  ادخ  تمعن 
هک یـسک  هب  مه  دیـشاب و  رازگ  ساپـس  دشخب  یم  امـش  هب  یـسک  هک  یتمعن  ربارب  رد  مه  هک  هدـش  دـیکأت  ینعم  نیا  رب  یمالـسا  تایاور 

هلمج نیا  تاروت  رد  هک : تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  هکناـنچ  دـیهدب . يرتشیب  تمعن  دـنک  یم  يرازگ  ساـپس 
رّکشت وت  زا  هک  یسک  هب  نک و  رّکشت  دشخب  یم  یتمعن  وت  هب  هک  یسک  زا  كَرَکَش ; ْنَم  یلَع  ْمِْعنَا  َو  َْکیَلَع  َمَْعنَا  ْنَم  ْرُکُْشا  : » هدش هتـشون 

ار نآ  هدرک و  رداص  ار  ناگدنب  هب  تبسن  يرازگرکش  روتـسد  ًاحیرـص  زین  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  ( 2 «.) شخبب يرتشیب  تمعن  دنک ، یم 
ِنَا ِْنیَماع  یف  ُُهلاِصف  َو  نْهَو  یلَع  ًانْهَو  ُهُُّما  ُْهتَلَمَح  ِْهیَدـِلاِوب  ُناْسنِْالا  اْنیَّصَوَو  : » دـیامرف یم  تسا ، هداد  رارق  شدوخ  زا  يرازگرکـش  رانک  رد 

لمح تمحز  يور  یتمحز  اب  زور  ره  شردام  میدرک ، شرافـس  شردام  ردـپ و  هرابرد  ناسنا  هب  ام  ریـصَْملا ; ََیِلا  َْکیَدـِلاِولَو  یل  ْرُکْـشا 
یم تروص  ناوارف ) تمحز  اب   ) لاس ود  رد  وا  یگراوخ  ریش  نارود  و  تشاذگ ) رس  تشپ  ناوارف  ياه  جنر  اب  ار  يرادراب  نارود  و   ) درک

یقرواپ 1. ( 1 «.) تسا نم  يوس  هب  امـش  همه  تشگزاب  هک  نک  يرازگرکـش  تردام  ردـپ و  يارب  نم و  يارب  هک  میتفگ  ناـسنا  هب  دریگ ،
رب هک  دنتـسین  یناسک  اهنت  ردام  ردـپ و  نیقی  هب   94 هحفص هحفص 94 . دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  . 2 هحفص 24 . دـلج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع 

. درک رّکشت  وا  ربارب  رد  دیاب  دشاب  هتـشاد  يدام  ای  يونعم  یّقح  سک  ره  تسا ) گرزب  رایـسب  اهنآ  قح  دنچ  ره   ) دنراد قح  ناسنا  ندرگ 
هیده ناتـساد  ، » دنتفگ یم  خساپ  تمعن  نیرتگرزب  اب  ار  تمدخ  نیرتمک  هاگ  هک  تسا  هدش  هدید  زین  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  تالاح  رد 

( مالـسلا هیلع  ) ماـما هلیـسو  هب  وا  نتخاـس  دازآ  ربارب ، رد  ترـضح و  نآ  هب  یلگ  هخاـش  ( مالـسلا هـیلع  ) نیـسح ماـما  نازینک  زا  یکی  ندرک 
دریگ یم  رارق  کچوک  راک  نآ  لباقم  رد  هنوگچ  گرزب  تمدخ  نیا  هک  دنتـساوخ  حیـضوت  شترـضح  زا  هک  یماگنه  و  تسا ، فورعم 

زا یکی  رد  هـک  میناوـخ  یم  يرگید  فورعم  ناتــساد  رد  زین  و  ( 2 «.) تسا هدرک  بدا  ار  اـم  دـنوادخ  هنوگ  نیا  ُهّللا ; اـَنبَّدَا  اذـک  : » دومرف
رود زا  دـندش ، هنـشت  نابایب  رد  دـندنام و  بقع  هلفاق  زا  رفعج  نب  هّللادـبع  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  و  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  اهرفس 

و درک ، باریـس  ار  اـهنآ  هک  دـندید  نآ  رد  ییاـهنت  کـت و  نز  ریپ  دـندمآ ، نآ  غارـس  هب  دومن ، ار  اـهنآ  هجوت  بلج  ینیـشن  رداـچ  همیخ 
نیا میناوتب  دیاش  ایب  ام  غارـس  هب  يدمآ  هنیدم  هب  رگا  دـندومرف  نزریپ  هب  اهنآ  تخاس و  هدامآ  اهنآ  هیذـغت  يارب  تشاد  هک  ار  يدنفـسوگ 

هب نانیـشنرداچ  هک  يا  هنوگ  هب  دش  هنیدـم  فارطا  ياه  نابایب  رد  يدـیدش  یلاسکـشخ  سپـس  مینک ، ناربج  يا  هزادـنا  ات  ار  ّتبحم  همه 
هچوک رد  هک  داتفا  نزریپ  نامه  هب  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  مشچ  يزور  دندرک ، یم  کمک  تساوخرد  مدرم  زا  دندروآ و  موجه  اهرهش 

وت دزن  نابایب  رد  میومع  رسپ  ردارب و  نم و  هک  يراد  رطاخ  هب  دیسرپ  وا  زا  دز و  ادص  ار  وا  ترضح  دنک . یم  کمک  ياضاقت  هنیدم  ياه 
هب نم  يرادـن ، رطاخ  هب  وت  رگا  دومرف : ماما  یلو  تشادـن ، رطاخ  هب  يزیچ  راـکوکین  نزریپ  يدرک ، اـم  هب  ار  کـمک  نیرتهب  وت  میدـمآ و 
زین ترضح  نآ  داتسرف ، مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  شردارب  دزن  ار  وا  دیـشخب و  وا  هب  یناوارف  نادنفـسوگ  دایز و  لوپ  سپـس  مراد . رطاخ 

نایاپ رد  دیشخب و  نزریپ  نآ  هب  يدایز  تمعن  زین  وا  دنداتسرف ، رفعج  نب  هّللادبع  غارـس  هب  ار  وا  سپـس  دنداد و  نزریپ  هب  يرتشیب  يایاطع 
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دلج راونالاراحب ، . 2 هیآ 14 . نامقل ، یقرواپ 1 . ( 1 «.) دش مدرم  نیرتدنمتورث  زا  یکی  وا  ِساّنلا ; یَنْغَا  ْنِم  ْتَراص  : » تسا هدـمآ  ثیدـح 
95 هحفص هحفص 343 . دلج 43 ، راونالاراحب ، تسا . هدش  لقن  زین  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  دروم  رد  نایرج  نیا  دـننام  هحفص 195 . ، 44

تامدخ رطاخ  هب  ترضح  نآ  هک  یتمدخ  ّتبحم و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یعاضر  رهاوخ  هیدعـس  همیلح  رتخد  ءامیـش »  » ناتـساد
هورگ نینح »  » گنج زا  دعب  هک  تسا  نیا  شا  هصالخ  هدمآ و  خـیراوت  زا  يرایـسب  رد  زین  درک  ءامیـش  هب  وا  ندادریـش  نارود  رد  شردام 

ناریسا نایم  رد  ار  ءامیش  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  یماگنه  دندمآرد ، تراسا  هب  هیدعـس » همیلح   » هلیبق دعـس و  ینب  هفئاط  زا  يدایز 
نآ يور  ار  ءامیش  دنارتسگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  يابع  تساخرب و  داتفا  دوخ  یگراوخریـش  نارود  رد  شردام  وا و  ياه  تبحم  دای  هب  دید 
زین تردام   ) يدرک تبحم  نم  هب  یگراوخریـش  راگزور  رد  هک  یتسه  ناـمه  وت  دومرف : درک و  یـسرپ  لاوحا  وا  زا  یناـبرهم  اـب  دـناشن و 

ناریسا درک  اضاقت  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  امیش  تشذگ ، یم  خیرات  نآ  زا  لاس  تصـش  دودح  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  درک ) تبحم 
هاگآ ارجام  نیا  زا  ناناملـسم  هک  یماگنه  مشخب ، یم  ار  مدوخ  مهـس  نم  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دزاـس . دازآ  ار  شا  هفیاـط 

نیا هب  و   ) دندش دازآ  هفیاط  نآ  ناریسا  همه  هجیتن  رد  دندیـشخب و  ار  دوخ  مهـس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  يوریپ  هب  زین  اهنآ  دندش ،
رد یلمع  ینادردق  يرازگرکـش و  نیا  رظن  و  ( 2 .) دنتفای زاب  ار  دوخ  يدازآ  يدایز  هورگ  یگراوخریـش ، نارود  تمدـخ  رطاخ  هب  بیترت 

، راونالاراحب صیخلت ;) سابتقا و  اب   ) يرصم یجنلبـش  دمحم  راصبالارون  یقرواپ 1 . تسا . ناوارف  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم نایاوشیپ  تالاح 
رکـش و هنوگ  نیا  زا  رگید  هنوـمن   96 هحفـص ملح .»  » هدام راحبلا ، ۀیفـس  و 127 ، هحفـص 126  يرولا ، مالعا  . 2 هحفص 348 . دلج 43 ،
رد هک  نیا  نآ  تسا و  هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  خـیرات  رد  هک  تسا  يزیچ  ادـخ  ناگدـنب  تامدـخ  ربارب  رد  يرازگـساپس 
هب تبـسن  ندوـب  هـیاد  راـختفا  هیدعـس » هـمیلح   » هـک نآ  زا  شیپ  هـک  هبیوـث »  » ماـن هـب  دوـب  ینز  ( هـلآو هـیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  رـصع 

. داد ریـش  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ حورـسم ، مان  هب  شدنزرف  ریـش  زا  يزور  دنچ  دـنک  ادـیپ  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ
شومارف ار  هبیوث  هاـگ  چـیه  تفرگ ، رارق  ترـضح  نآ  راـیتخا  رد  یلاوما  دومرف و  ترجه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمغیپ هک  یماـگنه 

. دیـشوپ ناهج  زا  مشچ  ربیخ »  » گنج زا  دعب  نز  نآ  داتـسرف . یم  وا  يارب  ییایادـه  سابل  نز ، نآ  یگدـنز  نایاپ  ات  هراومه  و  درک ، یمن 
ربماـیپ دـلوت  تراـشب  بهلوبا  هب  هک  یماـگنه  دوـب و  بهلوـبا »  » زینک هبیوـث »  » هک تسا  هدـمآ  خـیراوت  زا  یـضعب  رد  هک  نیا  روآ  تفگش 

زا هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ اب  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  نامز  نآ  رد  بهلوبا  تسا  ادیپ   ) درک دازآ  ار  وا  داد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
همه نآ  زا  دعب  بهلوبا  هک  یماگنه  دـمآ .) دوجو  هب  يدـنزرف  هّللادـبع  شردارب  زا  هک  دـش  لاحـشوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـلوت 

: تفگ تسا ؟ هنوگچ  تلاح  درک : لاؤس  دید  باوخ  رد  ار  وا  سابع  شردارب  تفر ، ایند  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  اب  ینمـشد 
ربمایپ هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  و  مشون ، یم  بآ  مناتـشگنا  ناـیم  زا  دـبای و  یم  فیفخت  نم  تازاـجم  هبنـشود  ياهبـش  یلو  مشتآ ، رد 

دنچ هک  مدش  هاگآ  و  مدینش ، مدوخ  زینک  هبیوث  زا  ار  وا  دلوت  تراشب  هک  یماگنه  نم  و  دش ، دلوتم  هبنـشود  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
(. هبیوث هژاو   ) ص 522 دلج 1 ، راحبلا ، ۀنیفـس  یقرواپ 1 . ( 1 .) مدرک دازآ  ار  وا  داد  ریـش  ار  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  يزور 

97 هحفص

بیغلا ظفح  باقلألاب و  زبانت  تبیغ ، .4

هراشا

هب نابز ) ياه  تفآ   ) ناسللا تافآ  اب  هزرابم  نوماریپ  یثحب  دوب ، یقالخا  ثحابم  یّلک  لوصا  نوماریپ  ثحب  هک  باتک  نیا  زا  لّوا  دلج  رد 
ثحب رد  نآ  تایئزج  میداد  هدعو  دش ، حرطم  هّللا  یلا  كولس  ریـس و  سفن و  بیذهت  قالخا و  حالـصا  ياهماگ  نیتسخن  زا  یکی  ناونع 

و تسا . یقالخا  دسافم  نیرت  كانرطخ  نیرت و  تشز  نیرت و  عیاش  زا  هک  تسا  تبیغ  هلأسم  اهنآ  زا  یکی  دش . دهاوخ  ناونع  هدنیآ  ياه 
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ياه هیاپ  لزلزت  بجوم  ماجنارـس  ناشناهانگ و  رد  ناراک  هنگ  نتخاس  روسج  و  ءاشحف ، هعاشا  رارـسا ، فشک  دارفا ، ّتیثیح  کـته  ببس 
هطقن بویع و  نیا  رگا  هداتفا  نآ  رب  هدرپ  ًابلاغ  هک  دنراد  ییاه  فعض  هطقن  مدرم  زا  يرایسب  کش  یب  تسا . یعامتجا  یگدنز  رد  دامتعا 

هب تفرگ ، دهاوخ  ارف  ار  هعماج  حطس  دش  هراشا  الاب  رد  هک  يددعتم  دسافم  و  دوش ، یم  بلـس  یمومع  دامتعا  ددرگ ، راکـشآ  اه  فعض 
ره  ) تسا هدـش  رکذ  نابز  تافآ  نیرتدـب  زا  یکی  ناونع  هب  تبیغ  قالخا  ياملع  بتک  رد  هدرک و  یهن  ًادـیدش  نآ  زا  مالـسا  لیلد  نیمه 

نیا زا  زیهرپ  نودـب  هک  اجنآ  زا  و  دوش .) یم  ماجنا  زین  وربا  مشچ و  تسد و  تاراشا  اـی  ملق  قیرط  زا  تسین  ناـبز  هب  رـصحنم  تبیغ  دـنچ 
نآ يارب  دیاب ، دنیب  یمن  ار  تداعس  حالص و  حور  یناسنا  هعماج  دسر و  یمن  ییاج  هب  هللا  یلا  برق  ریـسم  رد  ناسنا  زگره  یقالخا  هلیذر 
زین دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  صاخـشا  بایغ  رد  ًابلاغ  هک  رگیدـکی  رب  تشز  ياه  بقل  نتـشاذگ   98 هحفـص دش . لئاق  هداعلا  قوف  تیمها 

هارمه ار  ثحب  ود  نیا  ام  ور  نیمه  زا  تسا ، هدـش  دای  نآ  زا  یلقتـسم  ناونع  تحت  یهاگ  دـنچ  ره  تسا ، تبیغ  ياه  هخاش  زا  يا  هخاش 
زا یسک  رگا  و  دنک ، دای  یکین  هب  اهنآ  زا  صاخشا  رـس  تشپ  رد  ناسنا  هک  تسا ، بیغلا  ظفح  تبیغ  لباقم  هطقن  میدرک . ناونع  رگیدکی 

نیا و  دنک ، ظفح  ار  وا  يوربآ  دش  دـهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  ًادـعب  هک  یفلتخم  تاریبعت  اب  دزیخرب و  اهنآ  تیثیح  زا  عافد  هب  دـنک  تبیغ  اهنآ 
نآرق عوضوم ، تیمها  هب  هجوت  اب  لاح  ره  هب  دراد . هارمه  هعماج  درف و  يارب  ار  يداـیز  تاـکرب  هک  تسا . یقـالخا  مهم  لـیاضف  زا  یکی 
ُّبُِحیَا ًاضَْعب  ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  ـالَو  1 ... ـ تسا : هدومن  رداص  يدـکؤم  ياهروتـسد  هتفر و  عوضوم  نیا  غارـس  هب  يددـعتم  تایآ  رد  دـیجم 

ُۀَشِحاْفلا َعیِشَت  ْنَا  َنوُّبُِحی  َنیذَّلا  َّنِا  3 ـ ( 1 هزمه ـ  . ) ةَزَُمل ةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌلـْیَو  2 ـ ( 12 تارجح ـ  . ) هوُُمتْهِرَکَف ًاْتیَم  ِهیخَا  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَا  ْمُکُدَـحَا 
ًاعیمَـس ُهّللا  َناک  َو  َِملُظ  ْنَم  ِّالا  ِلْوَْقلا  َنِم  ِءوُّسلاـِب  َرْهَْجلا  َهّللا  ُّبُِحی  ـال  4 ـ ( 19 رون ـ  . ) ِةَرِخْالا َو  اْینُّدلا  ِیف  ٌمیلَا  ٌباذَـع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیذـّلا  ِیف 

(148 ءاسن ـ  . ) ًاِمیلَع

همجرت

همه نیقی  هب  دروخب ؟ ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امـش  زا  یـسک  ایآ  دنکن ، تبیغ  ار  يرگید  امـش  زا  کی  چـیه  و  ...« ـ 1
نامیا اب  مدرم  نایم  رد  اه  یتشز  دنراد  تسود  هک  یناسک  « ـ  3 هدننک . هرخسم  يوج  بیغ  ره  رب  ياو  2 ـ دیراد .» تهارک  رما  نیا  زا  امش 

ي  ) اهیدب دوخ  نانخـس  اب  یـسک  درادن  تسود  دـنوادخ  99 4 ـ هحفـص تسا . ترخآ  ایند و  رد  نانآ  يارب  یکاـندرد  بذـع  دـبای  عویش 
. تسا اناد  اونش و  دنوادخ  دشاب ، هدش  عقاو  متس  دروم  هک  سک  نآ  رگم  دنک ، راهظا  ار  نارگید )

يدنب عمج  ریسفت و 

زا دـعب  و  دـب ، ناـمگ  زا  تسخن  دـنرگیدکی . لوـلعم  ّتلع و  عـقاو  رد  هک  دـنک  یم  یهن  زیچ  هس  زا  تحارـص  اـب  نآرق  هیآ ، نیتـسخن  رد 
زا دنک و  یم  اهنآ  رارـسا  فشک  و  نارگید ، لاوحا  رد  سّـسجت  هب  راداو  ار  ناسنا  دب  نامگ  تسا  نشور  تبیغ . زا  ماجنارـس  و  سّـسجت ،
یم تبیغ  ببـس  یناهنپ  بیع  نآ  رب  عالطا  دوش ، فشک  سّـسجت  اـب  هک  دـشاب  هتـشاد  یـصقن  بیع و  تسا  نکمم  یناـسنا  ره  هک  اـجنآ 
ایوگ یلیلد  هب  ّللدم  ار  نآ  هک  ارچ  هدش  لئاق  سّسجت  دب و  نامگ  هلأسم  زا  شیب  یتّیمها  تبیغ  يارب  هیآ  نیا  رد  دیجم  نآرق  یلو  ددرگ .

ار دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امـش  زا  کی  چیه  ایآ  دـنکن  تبیغ  ار  يرگید  امـش  زا  یـسک  : » دـیامرف یم  هتخاس  ییاسر  و 
نیا ُهوُُمتْهِرَکَف .) ًاْتیَم  ِهیِخَا  َمَْحل  َلُْکاَی  ْنَا  ْمُکُدَحَا  ُّبُِحیَا  ًاضَْعب  ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  َو ال  « ) دیراد تهارک  رما  نیا  زا  امـش  همه  نیقی ) هب   ) دروخب

، دنک یم  هیبشت  هدرم  هب  ار  بئاغ  صخـش  هدرک ، نایب  ار  تبیغ  هلأسم  داعبا  مامت  دهد  یم  لیکـشت  ار  یقطنم  لیلد  کی  عقاو  رد  هک  هیبشت 
ره هک  يراـک  وا ، تشوـگ  ندروـخ  هلزنم  هب  ار  تبیغ  وا و  نـت  هراـپ  هـب  ار  وا  يوربآ  تّوـخا و  يردارب و  ناوـنع  هـب  ار  وا  ینید  هـطبار  و 

دناوت یم  هیبشت  نیا  دنک . نینچ  تسین  رضاح  تالاح  نیرت  تخس  رد  یتح  و  دراد ، تشحو  ابا و  نآ  زا  دشاب ، فیعـض  ردق  ره  ینادجو ،
یـسک رب  ندرب  موجه  و  درادن ، شیوخ  زا  عافد  رب  تردق  هک  تسا  هدرم  نوچمه  بئاغ  درف  دشاب : زین  يرگید  ناوارف  ياه  هتکن  هب  هراشا 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 432 

http://www.ghaemiyeh.com


یمن ناج  مسج و  تمالـس  ببـس  هدرم  تشوگ  ندروخ  کش  یب  تسا . يدرم  ناوجان  عون  نیرتدـب  تسین ، شیوخ  زا  عافد  رب  رداـق  هک 
نیقی هب  دـناشن  ورف  ًاتّقوم  تبیغ  اب  ار  دوخ  دـسح  هنیک و  شتآ  رگا  هدـننک  تبیغ  نیارباـنب  تسا ، اـه  يراـمیب  عاونا  همـشچرس  هکلب  دوش ،

یم رازآ  ار  وا  نالیغم  ياهراخ  نوچمه  دـشک و  یم  رـس  وا  ناج  نورد  رد  یقالخا  دـسافم  هتفهن  ياهرذـب  نامه  هک  درذـگ  یمن  يزیچ 
ردارب هدرم  هب  لیلد  نیمه  هب  درادن و  ار  لیاسم  اب  ییور  ایور  تماهـش  هک  تسا  یناوتان  فیعـض و  ناسنا  هدـننک  تبیغ   100 هحفص دهد .

صخـش ددرگ ، یم  يرامیب  ياه  برکیم  عاونا  راشتنا  ببـس  راوخ ، رادرم  ناسنا  اـی  ناویح  کـی  هک  هنوگ  ناـمه  درب . یم  موجه  شیوخ 
لاثم و نیا  رکذ  اب  دیجم  نآرق  دزاس . یم  مهارف  ار  ءاشحف  هعاشا  لماوع  ناملسم  ناردارب  یناهنپ  بویع  ناهانگ و  رکذ  اب  زین  هدننک  تبیغ 

نیمه هب  دـیاش  و  دزادرپ ، یم  گرزب  هانگ  نیا  ربارب  رد  اه  ناسنا  ترطف  نادـجو و  کیرحت  هب  هدـش  هتفهن  نآ  رد  هک  ییاـه  يراـک  هزیر 
زا کی  چـیه  ایآ  : » دـیامرف یم  دوش ، رت  يوق  نآ  ریثأت  دزیخرب و  اه  ناسنا  نورد  زا  نآ  خـساپ  ات  دـنک ، یم  عورـش  لاؤس  اب  ار  هلمج  لیلد 

تبیغ زاوج  دراوم  هک  دـشاب ، زین  هتکن  نیا  هب  يا  هراشا  دـناوت  یم  هیآ  نمـض  رد  دروخب »؟ ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  دراد  تسود  اـمش 
تعانق لقادح  هب  دیاب  ناسنا  هک  تسا  هتیم  لکا  هب  رارطضا  دراوم  دننام  عقاو  رد  نیبلا  تاذ  حالصا  تروشم و  متـس و  عفر  مّلظت و  دننام  )

هدرم تشوگ  یـسک  هک  مینک  یم  دروخرب  يدروم  هب  لاس  کی  لوط  رد  تردن  هب  ایند  مامت  رد  ام  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  یلو  دنک .)
هک یلاـح  رد  دـننک ، یم  زیهرپ  نآ  زا  همه  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  رما  نیا  یتشز  دـشاب ، هدروخ  شیوخ ـ  ردارب  هب  دـسر  هچ  ار ـ  یناـسنا 

توافت نیا  یتسار  تسا ، تاسلج  رد  یمرگرس  حیرفت و  لیاسو  زا  یکی  هکلب  دوش ، یم  هدید  عماوج  همه  رد  هک  تسا  یجیار  رما  تبیغ 
هدرک مک  اهرظن  رد  هنافـسأتم  ار  نآ  یتشز  حبق و  تبیغ ، جاور  هک  درادن  نیا  زج  یلیلد  ًارهاظ  عوضوم  نیا  دریگ ؟ یم  همـشچرس  اجک  زا 
تبیغ يوج  بیع  ره  هب  ياو   » دیامرف یم  دور ، یم  ناگدـننک  تبیغ  نایوج و  بیع  غارـس  هب  يا  هدـنبوک  دـیدهت  اب  هیآ  نیمّود  رد  تسا .

نانمؤم ور ، شیپ  رـس و  تشپ  رد  وربا ، مشچ و  تسد و  تاکرح  نابز و  شین  اب  و  دنریگ ، یم  هیرخـس  هب  ار  نامیا  اب  مدرم  هک  يا  هدـننک 
و زمر ) نزو  رب   ) زمل هدام  زا  « ) ةَزَُمل  » هژاو هک  نیا  رد   101 هحفص ةَزَُمل .) ةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو  « ) دنهد یم  رارق  تمهت  نعط و  ياهریت  فده  ار 

یم نایوج  بیع  ناگدـننک و  تبیغ  هب  هراشا  و  تسا ، ینعم  کی  هب  تسا ، هغلاـبم  هغیـص  ود  ره  هک  نزو ) نیمه  رب   ) زمه هداـم  زا  هَزَمُه » »
، ینعم ود  هب  یضعب  دنناد  یم  ینعم  کی  هب  ار  ود  ره  یضعب  تسا . رایـسب  يوگتفگ  نارّـسفم  نایم  رد  تسا ، یتوافت  اهنآ  نایم  رد  ای  دنک 
ار نآ  سکع  یضعب  دنا و  هدرک  ریـسفت  وجبیع  ینعم  هب  ار  هَزَُمل  و  هدننک ، تبیغ  ینعم  هبار  هَزَمُه  یـضعب  دراد  ینعم  ود  دندقتعم  هک  اهنآ 
اب هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  هَزَُمل  و  دـنک ، یم  ییوج  بیع  تاراشا  اـب  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  هَزَمُه  دـنیوگ  یم  یـضعب  و  دـنا ، هتفگ 

هراشا ای  ناهنپ و  ییوج  بیع  ینعم  هب  ار  یمود  و  راکشآ ، ییوج  بیع  ینعم  هب  ار  یلوا  یـضعب  دهد . یم  ماجنا  ار  تشز  لمع  نیا  نابز ،
راک نیا  رس ، تشپ  رد  هک  تسا  یسک  هَزَُمل  و  دنک ، یم  ییوج  بیع  روضح ، رد  هک  تسا  یسک  هَزَمُه  دنراد  هدیقع  یضعب  و  دنا ، هتسناد 
اریز تسا  هدش  بیکرت  ّربکت  بضغ و  لهج و  زا  هک  تسا  هلیذر  تفـص  ود  زمل ، زمه و  دنا  هتفگ  نارـسفم  زا  یـضعب  دـهد . یم  ماجنا  ار 
یم یعـس  دـنیب  یمن  یتلیـضف  دوخ  رد  هک  اـجنآ  زا  و  تسا ، هتفهن  نآ  رد  یبلط  يرترب  یعون  مه  تسا و  نارگید  رازآ  ّتیذا و  ببـس  مه 
نایب یثیدح ـ  قبط  ناقفانم ـ  فاصوا  زا  ار  تفص  ود  نیا  ریسفت  نامه  رد  ( 1 .) دهد ناشن  رترب  ار  شدوخ  ات  دراذگب  بیع  نارگید  هب  دنک 
ینعم هب  نیرفن و  ماقم  رد  هک  دوش ، یم  هدید  دـیجم  نآرق  زا  دروم  رد 27  تسا ، هدـمآ  هیآ  نیا  زاغآ  رد  هک  لیو »  » هب ریبعت  ( 2 .) دنک یم 

یلک ریسفت  لیبق  زا  عقاو  رد  تسا  منهج  رد  یباذع  رپ  يداو  ای  هاچ  هب  هراشا  دنا  هتفگ  هک  نیا  و  تسا ، باذع  عاونا  ینعم  هب  ای  تکاله و 
حیبق تشز و  ياهراک  دراوم  رد  لیو  اهتنم  دنک  یم  نایب  ار  ناسنا  فسأت  تلاح  همه  ْحیَو »  » و ْسیَو »  » هژاو هژاو و  نیا  تسا . قادـصم  هب 

.3 كردم . نامه  . 2 هحفص 58 . دلج 10 ، نایبلا ، حور  یقرواپ 1 . ( 3 .) محرت ماقم  رد  حـیو  و  ریقحت ، لـباقم  رد  سیو  و  دوش ، یم  هتفگ 
نیا هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  نآرق ، رد  لـیو  لامعتـسا  دراوم  هب  هجوـت  اـب   102 هحفص هحفص 91 . دلج 32 ، يزار ، رخف  ریبک  ریـسفت 

زا ییوج  بیع  تبیغ و  هک  دوش  یم  نشور  اـجنیا  زا  و  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  یتـشز  رایـسب  ياـهراک  هک  دور  یم  راـک  هب  يدراوم  رد  هژاو 
بکترم دـیدش  دـیدهت  ءاـشحف و  هعاـشا  شهوکن  زا  نخـس  ًامیقتـسم  هیآ  نیمّوـس  رد  تسا . اـهراک  نیرت  تشز  زا  دـیجم  نآرق  هاگدـید 
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: دیامرف یم  تسا . تمهت  ای  تبیغ  قیرط  زا  ًابلاغ  ءاشحف  هعاشا  اریز  دنک ، یم  تبیغ  زا  تّمذم  ینمـض ، روط  هب  دمآ و  نایم  هب  ناگدـنوش 
دناد و یم  دنوادخ  و  دنراد ، ترخآ  ایند و  رد  یکاندرد  باذع  دبای ، عویـش  نامیا  اب  مدرم  نایم  رد  اه  یتشز  دـنراد  تسود  هک  یناسک  »
(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنا ال  َو  ُمَْلعَی  ُهّللا  َو  ِةَرِخآلا  َو  اینُّدلا  ِیف  ٌمیلَا  ٌباذَـع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیذَّلا  ِیف  َۀَـشِحاْفلا  َعیِـشَت  ْنَا  َنوُّبُِحی  َنیذَّلا  َّنِا  « ) دـیناد یمن  امش 

هلأسم یلو  دوب ، هدش  هدز  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارـسمه  زا  یکی  هب  ناقفانم  يوس  زا  هک  تسا  یتمهت  دروم  رد  هیآ  لوزن  نأش  هتبلا 
رد دوش . یم  لماش  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ار  تبیغ  ًاصوصخم  هک  دراد  یماع  موهفم  مدرم ) ناـیم  رد  اـهیتشز  نداد  عویـش   ) ءاـشحف هعاـشا 
اریز تسا ، نآ  یعمج  رگ  ناریو  راثآ  هب  هراـشا  هیآ  نیا  تشاد و  تبیغ  يدرف  ساـّنلا  ّقح  دـُعب  هب  هراـشا  ـالاب  تاـیآ  زا  هیآ  نیتسخن  عقاو 

نامیالا فیعـض  دارفا  زا  يرایـسب  دوش ، الم  رب  تسین  هاگآ  نآ  زا  یـسک  دنا و  هداد  ماجنا  یناهنپ  رد  مدرم  هک  ار  یفالخ  ياهراک  هاگره 
تروص دوش و  جراخ  لادـتعا  دـح  زا  هک  تسا  يراک  ره  ینعم  هب  لصا  رد  شحف  هدام  زا  هشحاف » . » دوش یم  اهراک  هنوگ  نیا  هب  قیوشت 

نآرق رد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـنچ  ره  دوش ، یم  حـیبق  تشز و  رایـسب  ياهراک  تارکنم و  مامت  لماش  نیارباـنب  دریگب ، دوخ  هب  شحاـف 
هشحاف و ّتیمومع  زا  عنام  نیا  یلو  دور ، یم  راک  هب  یسومان  ياه  یگدولآ  یسنج و  تافارحنا  صوصخ  رد  هّرمزور  تاملک  رد  ای  دیجم 
زا دراوم  زا  يرایسب  رد  و  هدمآ ، هیآ  رد  هک  ءاشحف  هعاشا  نیاربانب  تسا ، زراب  قادصم  کی  رد  لامعتسا  لیبق  زا  عقاو  رد  و  تسین ، ءاشحف 
ِنَع یْهنَت  َةالَّصلا  َّنِا  : » میناوخ یم  زامن  هرابرد  توبکنع  هیآرد 45  تسین . یسنج  ياه  یگدولآ  هب  رـصحنم  دوش ، یم  ماجنا  تبیغ  قیرط 

رد لیلد  نیمه  هب   103 هحفـص تسا . ماع  نآ  موهفم  نیقی  هب  و  دراد » یم  زاب  تارکنم  اه و  یتشز  زا  ار  ناـسنا  زاـمن  ِرَْکنُْملا ; َو  ِءاـشْحَْفلا 
َنیذَّلا ّنِا  َّلَج  َو  َّزَع  هّللا  َلاق  َنیذَّلا  َنِم  َوُهَف  ُهانُُذا  ُْهتَعِمَـس  َو  ُهاْنیَع  ُْهتَأَرام  نِمُْؤم  ِیف  َلاق  ْنَم  : » دیامرف یم  هک  هدش  دراو  یثیدح  هیآ  نیا  لیذ 

یم ار  هچنآ  و  یناهنپ ) بویع  زا   ) دـنیب یم  ار  هچنآ  نمؤم  هرابرد  هک  یـسک  ٌمیلَا ; ٌباذَـع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیذَّلا  ِیف  ُۀَـشِحاْفلا  َعیِـشَت  ْنَا  َنوُّبُِحی 
ءاشحف هعاشا  دـنراد  تسود  هک  یناسک  هتفگ  اهنآ  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دـنیوگ ) یم  وا  هراـبرد  مدرم  هک   ) دونش

باذع ار  صاخشا  هنوگ  نیا  تازاجم  الاب  هیآ  رد  نآرق  هک  تسا  تیمها  زئاح  زین  هتکن  نیا  دنراد .» یکانرد  باذع  دوش  نانمؤم  نایم  رد 
نخـس نیرخآ  دراد . زین  اه  ناسنا  یگدنز  رد  ییوس  ياهدـمآ  یپ  ءاشحف  هعاشا  تبیغ و  دـهد  یم  ناشن  نیا  و  هدرک ، رکذ  ترخآ  ایند و 

، دـننک اشحف  هعاشا  هک  یناسک  دـیوگ  یمن  دراذـگب  مهم  هلأسم  نیا  رب  دـیکأت  هک  نیا  يارب  دـیجم  نآرق  هک  نیا  قوف  هیآ  ریـسفت  هراـبرد 
نینچ دوش  ناـنمؤم  ناـیم  رد  ءاـشحف  هعاـشا  دـنراد ، تسود  هک  یناـسک  دـیوگ  یم  هکلب  دـنوش ، یم  ترخآ  اـیند و  میلا  باذـع  راـتفرگ 
یمرب یهاوخداد  هب  هک  ینامولظم  يارب  ناملاظ  دروم  رد  تبیغ  زاوج  زا  نخـس  ثحب ، دروم  هیآ  نیرخآ  نیمراهچ و  رد  دنراد . یتشونرس 

اب یـسک  درادـن  تسود  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  تسین ، زیاج  زوجم  نودـب  تبیغ  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  نآ  زا  هک  تسا  هدـمآ  دـنزیخ 
ال ( ) دیامن ملظ  عفر  دنک و  مّلظت  قیرط  نیا  زا  دهاوخ  یم  و   ) دش عقاو  متـس  دروم  هک  سک  نآ  رگم  دـنک  راهظا  ار  اه  يدـب  دوخ  نانخس 

تیاکـش تروص  هب  هاوخ  تسا  یظفل  راهظا  زاربا و  هنوگ  ره  لوقلا ، نم  لهج  زا  روظنم  َِملُظ .) ْنَم  ِّالا  ِلْوَْقلا  َنِم  ِءوُّسلاـِب  َرْهَْجلا  هّللا  ُّبُِحی 
دنناوت یم  نتشیوخ  زا  عافد  يارب  دنا  هتفرگ  رارق  ناملاظ  متس  دروم  هک  ینامولظم  نیاربانب  تمّذم . نیرفن و  ای  تبیغ ، ای  تیاکح ، ای  دشاب 

اج ره  دنا ، هدش  عقاو  مولظم  هک  نیا  هناهب  هب  و  دننکن ، هدافتـسا  ءوس  ءانثتـسا  نیا  زا  يدارفا  هک  نیا  يارب  و  دنرمـشرب . ار  ناملاظ  ياهراک 
ًاَعیمَس ُهّللا  َناک  َو  .) تسا هاگآ  تاّین  زا  دونـش و  یم  ار  نانخـس  دنوادخ  دیامرف : یم  هیآ  نایاپ  رد  دنزادرپب ، نآ  نیا و  تبیغ  هب  دننیـشنب و 

یم نشور  یبوخ  هب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  كاندرد  بقاوع  تبیغ و  هداـعلا  قوف  یتشز  دـمآ  قوف  تاـیآ  رد  هچنآ  زا   104 هحفص ًامیلَع .)
. دوش

یمالسا تایاور  رد  تبیغ 

هراشا
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هدـنهد ناکت  دـیدش و  يردـق  هب  تایاور  نیا  نومـضم  هدـش ; دراو  تبیغ  شهوکن  رد  يدایز  تایاور  قالخا  بتک  ثیدـح و  عباـنم  رد 
یم یثیدـح  رد  تسا . هدـش  هدـیزگرب  ریز  تیاور  هد  اهنآ  نایم  زا  هک  تفای  ار  تاریبعت  هنوگنیا  ناوت  یم  یهاـنگ  رتمک  هراـبرد  هک  تسا 

دیـسر دندوب  کیدزن  هک  ییاه  هناخ  رد  هک  ینانز  شوگ  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دناوخ  هبطخ  دنلب  رایـسب  يادـص  اب  ربمغیپ  يزور  هک  میناوخ 
یّتَح ُهَتَرْوَع  َهّللا  ُعَّبَتَتَی  ِهیِخَا  َتَرْوَع  َعَّبَتَت  ْنَم  َّنِاَف  ْمُهَتاروَع  اوُعَّبَتَت  َو ال  َنیِملْـسُْملا  اُوباتْغَتال  ِِهْبلَِقب  ْنِمُْؤی  َْمل  َو  ِِهناِسِلب  َنَمآ  ْنَم  َرَـشْعَم  ای  : » دومرف

فـشک ددـص  رد  و  دـینکن ، ناملـسم  تبیغ  تسین ، نامیا  ناتبلق  رد  دـیا و  هدروآ  نامیا  نابز  هب  هک  یهورگ  يا  ِِهْتَیب ; ِفْوَج  یف  ُهَحِـضْفَی 
ات دوب  دهاوخ  وا  بویع  فشک  ددص  رد  دنوادخ  دـشاب  شناملـسم  ردارب  بویع  فشک  ددـصرد  سک  ره  هک  ارچ  دیـشابن ، اه  نآ  بویع 

دـناوخ و هبطخ  يزور  هک  میناوخ  یم  ترـضح  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ ( 1 «.) دـنک یم  شیاوسر  شا  هناـخ  نورد  رد  هک  اـجنآ 
ابِّرلا َابْرَا  َّنِا  : » دومرف سپـس  درمـش ، انز  شـشویس  زا  رتدـب  ار  ابر  زا  مهرد  کی  هانگ  هک  اجنآ  ات  دومرف  ینانخـس  ابر  هانگ  تیمها  هراـبرد 

هب تبسن  تبیغ  هانگ  تیمها   ) ریبعت نیا  ( 2 «.) تسا نآ ) دننام  تبیغ و  قیرط  زا   ) ناملسم يوربآ  ندرب  ابر  نیرتدب  ِِملَـسُْملا ; ِلُجَّرلا  ُضْرِع 
دهاوخ هدوشخب  یقیقح  هبوت  زا  سپ  راکانز  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هدـمآ و  يددـعتم  تایاور  رد  انز )
یقرواپ ( 1 .) دنک یـضار  ار  تبیغ  بحاص  ات  دش ، دهاوخن  یهلا  تمحر  لومـشم  هدرک  عیاض  ار  سانلا  قح  نوچ  هدننک  تبیغ  یلو  دـش ،

هیلع ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  105 3 ـ هحفص هحفص 303 . دلج 2 ، تاداسلا ، عماج  . 2 هحفص 303 . دلج 2 ، تاداسلا ، عماج  . 1
مارح یناملسم  ره  رب  تبیغ  َبَطَْحلا ; ُراّنلا  ُلُکَْأت  امَک  ِتانَسَْحلا  ُلُکأََتل  اّهنِا  َو  ِملْـسُم  ِّلُک  یلَع  ٌمارَح  ُۀَْبیَْغلَا  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا )

ياهثحب رد  هک  هنوگ  نامه  یگژیو  نیا  ( 2 «.) دنک یم  دوبان  دـنازوس و  یم  ار  مزیه  شتآ  هنوگنامه  درب ، یم  نایم  زا  ار  تانـسح  تسا و 
لقتنم هدنوش  تبیغ  لامعا  همان  هب  ار  هدننک  تبیغ  تانـسح  و  دراد ، ساّنلا  ّقح  هبنج  تبیغ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  زین  دمآ  دـهاوخ  هدـنیآ 

درک و باطخ  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هب  دنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  کی  رد  4 ـ دوش . وا  يوربآ  عییـضت  ناربج  اـت  دـننک  یم 
یلاح رد  دریمب  هک  یـسک  َراّنلا ; ُلُخْدَی  ْنَم  ُلَّوَا  َوُهَف  اهیَلَع ، ًاّرِـصُم  َتام  ْنَم  َو  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَـی  ْنَم  ُرِخآ  َوُهَف  ِۀَْـبیَْغلا  َنِم  ًابئُات  َتام  ْنَم   » دومرف
نیلوا دنکن ، هبوت  دزرو و  نآ  رب  رارصا  دریمب و  هک  یسک  و  دوش ، یم  تشهب  دراو  هک  تسا  یسک  نیرخآ  دشاب ، هدرک  تبیغ  زا  هبوت  هک 

ْنَم : » دومرف دوش ، یم  هدید  يرگید  هدنهد  ناکت  ریبعت  مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  5 ـ ( 3 «.) دوش یم  خزود  دراو  هک  تسا  یـسک 
فـشک شناملـسم و  ردارب  تبیغ  قیرط  رد  هک  یـسک  َمَّنَهَج ; یف  اهَعَـضَو  اـهاطَخ  ةَوْطُخ  ُلَّوَا  َناـک  ِِهتَرْوَع  ِفْشَک  َو  ِهیِخَا  ِۀَْـبیَغ  ِیف  یـشَم 

یم راوگرزب  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  6 ـ ( 4 «.) دراذـگ یم  منهج  رد  دراد  یمرب  هک  ار  یماـگ  نیلوا  درادرب ، ماـگ  وا  یناـهنپ  بوـیع 
چیه ِْمثِالا ; ِیف  ِناکیِرَـش  اَهل  َعِمَتْـسُْملا  َو  َِلئاْقلا  َّنِاَف  ِۀَْبیَْغلا  ِعاِمتْـسا  ْنِم  ْمُکَعامْـسَا  َوُهَّزَنَف  ِنیِّدـلِاب  َبِّرُخ  ِّالا  ِۀَْـبیَْغلِاب  ٌسلجَم  َرّمُع  ام   » میناوخ

دیراد كاپ  تبیغ  ندینـش  زا  ار  دوخ  وگ  تسا  نینچ  هک  لاح  ددرگ ، یم  ناریو  نید  رظن  زا  هکنیا  رگم  دوش  یمن  دابآ  تبیغ  اـب  یـسلجم 
، تاداسلا عماج  . 2 ثیدح 18 . هحفص 601 ، دلج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  یقرواپ 1 . ( 5 «) دنکیرش هانگ  رد  ود  ره  هدنونـش  هدنیوگ و  هک  ارچ 

ثیدح رد  106 7 ـ هحفص هحفص 259 . دلج 75 ، راونالاراحب ، .5 هحفص 303 . نامه ، . 4 هحفـص 302 . نامه ، . 3 هحفص 305 . دلج 3 ،
َْنل ًۀَِملْسُم  َْوا  ًاِملْسُم  َباتِْغا  ْنَم  : » میناوخ یم  نینچ  تبیغ  يونعم  هداعلا  قوف  ياهنایز  دروم  رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  يرگید 

هزور زامن و  دنوادخ  دنکب  یناملسم  نز  ای  یناملسم  درم  تبیغ  هک  یسک  ُُهبِحاص ; َُهل  َرِفْغَی  ْنَا  ِّالا  ًۀَْلَیل  َنیَِعبْرَا  ُهَمایِص  َو ال  ُهَتالَـص  هّللا  َلَبْقَی 
هیلع ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  8 ـ ( 1 «.) ددرگ یـضار  وا  زا  تبیغ  بحاـص  هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  لوبق  زور  هنابـش  لـهچ  ار  وا 
ِۀَیالِو یِلا  ِِهتَیالِو  ْنِم  هّللا  ُهَجَرْخَا  َو  ِساّنلا ، ُِنیْعَا  ْنِم  ُطُقْسََیل  ِِهتَّوَُرم  َمْدَه  َو  ُهَْنیَـش  اِهب  ُدیُری  ۀَیاوَر  نِمُْؤم  یلَع  يَور  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا )

رد ار  شتیصخش  و  دهن ، وا  رب  یبیع  هک  دشاب  نیا  شفده  دنک و  لقن  ینامیا  اب  درف  هرابرد  ینخـس  هک  یـسک  ُناْطیَّشلا ; ُُهلَبْقَی  الَف  ِناْطیَّشلا 
یمن ار  وا  ناطیش  و  دتسرف ، یم  ناطیش  یتسرپرس  تحت  هب  شدوخ  یتسرپرـس  تحت  زا  ار  وا  دنوادخ  دتفیب ، مدرم  مشچ  زا  ات  دنکـشب  مه 

مه رد  و  نینمؤم ، رب  نداهن  بیع  تبیغ  زا  شفده  هک  تسا  هدننک  تبیغ  صخش  الاب  تیاور  حضاو  قادصم  هک  تسا  نشور  ( 2 «.) دریذپ
اهنآ تیالو  نتفریذـپ  زا  ناطیـش  یتح  هک  تسا  میظع  ناـشناهانگ  يردـق  هب  يدارفا  نینچ  تسا و  اـه  نآ  یعاـمتجا  تیـصخش  نتـسکش 
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ُهُمْوَص َلََطب  ًاِملْسُم  ًءَْرما  َباتِْغا  ْنَم  َلاق  َو  ِۀَْبیَْغلا  ِنَع  یهَن   » تسا هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  یهانم  ثیدح  رد  9 ـ دراد .» تشحو 
یهن تبیغ  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ِِفقْوَْملا ; ُلْهَا  ِِهب  ُئَّذَأَتَی  ِهَفیِْجلا  َنِم  ُنَْتنَا  ٌۀَِحئار  ِهِیف  ْنِم  ُهوُفَی  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َءاج  َو  ُُهئوُضَو ، َضَقَن  َو 
جراخ ییوب  وا  ناهد  زا  تمایق  زور  و  دنکش ، یم  شیوضو  و  دوش ، یم  لطاب  شا  هزور  دنک ، تبیغ  ار  یناملسم  هک  یسک  دومرف : درک و 

زا یثیدـح  اب  ار  ثحب  نیا  10 ـ ( 3 «.) دـنوش یم  تحاراـن  نآ  زا  رـشحم  لـها  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، رادرم  يوب  زا  رت  نّفعتم  هک  دوـش  یم 
، میدروآ الاب  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  رایسب  هدنام  یقاب  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  دنچ  ره  میهد ، یم  نایاپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
; َكَرْجَا ُُطبَْحت  َو  َساّنلا ، َو  َهّللا  َیِلا  َُکتِقُْمت  اهَّنِاَف  َۀَْبیَْغلا  َو  َكاِّیا  : » دومرف تسا  یفاک  تبیغ  هانگ  تیمها  كرد  يارب  دمآ  الاب  رد  هچنآ  اما 
(4 «.) دهد یم  داب  رب  هحلاص ) لامعا  ربارب  رد   ) ار وت  شاداپ  رجا و  و  دنک ، یم  ضوغبم  مدرم  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  ار  وت  هک  زیهرپب  تبیغ  زا 
دلج 8، هعیشلا ، لئاسو  . 3 ثیدح 1 . هحفص 358 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  . 2 ثیدح 53 . هحفص 258 ، دلج 72 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 .
هب ثیداـحا  نیا  زا  یکی  یتح  نیقی  هب   107 هحفص ثیدح 2632 . هحفص 687 ، دلج 2 ، مکحلا ، ررغ  حرـش  . 4 ثیدح 13 . هحفص 599 ،
مه رانک  رد  ار  اهنآ  همه  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا  یفاـک  مالـسا  ناـیاوشیپ  هاگدـید  زا  تبیغ  هاـنگ  تیمها  هب  ندرب  یپ  يارب  ییاـهنت 

تمرح رب  نیملـسم  عامجا  یمالـسا و  هرتاوتم  تایاور  دـیجم و  نآرق  تداهـش  رب  هوالع  هک  تسین  کـش  میریگب . رظن  رد  یکی  مینیچب و 
حبق هک  تسا  متس  ملظ و  زراب  قیداصم  زا  یکی  هک  ارچ  درمـش ، یم  تازاجم  شنزرـس و  روخ  رد  حیبق و  تشز و  ار  نآ  زین  لقع  تبیغ ،
یقاب یمهم  لیاسم  اـجنیا  رد  دـشاب . یم  یهقف  هعبرا  ّهلدا  ماـمت  تبیغ ، تمرح  لـیلد  نیارباـنب  دـشاب ، یم  هیلقع  تّالقتـسم  زا  نآ  یتشز  و 

: دریگ رارق  یسررب  ثحب و  دروم  دیاب  هک  تسا  هدنام 

تبیغ فیرعت  1 ـ

هراشا

یم زاب  ینعم  کی  هب  اهنآ  همه  عقاو  رد  هک  دـنا  هدرک  رکذ  یفلتخم  ياهریـسفت  قالخا ، ياملع  اـهقف و  تغل و  باـبرا  تبیغ ، فیرعت  رد 
رس تشپ  ناسنا  هک  تسا  نآ  تبیغ  : » دیوگ یم  هغّللا  حاحص  تسا . ییاه  توافت  اهنآ  نایم  رد  صیصخت  میمعت و  رظن  زا  دنچ  ره  ددرگ ،
نآ تبیغ  : » دیوگ یم  رینملا  حابـصم  دوش .» تحاران  دسرب  وا  شوگ  هب  رگا  هک  دـیوگب  ینخـس  تسا  هدیـشوپ  شلمع  بیع و  هک  یـسک 

یضعب زا  يراصنا  خیش  هموحرم  ینک .» ییوگ  زاب  وا ) رس  تشپ   ) دوش یم  تحاران  نآ  ندش  شاف  زا  هک  ار  یسک  یناهنپ  بویع  هک  تسا 
زا هک  تسا  نآ  تبیغ  تقیقح  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم راـبخا  عاـمجا و  هک  تسا  هدرک  لـقن  اـملع  ناـگرزب  زا 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  نومـضم  نیا  ( 1 .) دوش تحاران  دونـشب  رگا  هک  ییوگب  يزیچ  شرـس ) تشپ  رد   ) يرگید
ییوگب يزیچ  تناملسم  ردارب  هرابرد  هک  تسا  نآ  تبیغ  هک  میناوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  تسا . هدش  لقن 

دمآ الاب  رد  هچنآ  زا   108 هحفص هحفص 41 . يراصنا ، خیش  همّرحم  بساکم  یقرواپ 1 . ( 1 .) تسا هتشاد  روتـسم  وا  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک 
ناونع دوش ، هتفگ  شروـضح  رد  رگا  و  دـیوگب ، یـسک  رـس  تشپ  ار  ینخـس  هک  نیا  تسخن  دراد ، یناـکرا  تبیغ  هک  دوـش  یم  هدافتـسا 

روتـسم و بیع  مه  نآ  و  دـشاب ، بویع  رکذ  لیبق  زا  دـیاب  هک  نیا  رگید  نآ ) دـننام  کـته و  اـی  ءاذـیا ، ناونع   ) دریگ یم  دوخ  هب  يرگید 
هدنوش تبیغ  هک  یماگنه  هک  نیا  رگید  و  دشاب ، مارح  يرگید  نیوانع  هب  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسین ، تبیغ  دشاب  راکشآ  رگا  هک  ناهنپ 

نآ یناهنپ  بیع  ندرک  راکـشآ  هک  نیا  يارب  تسا  یحیـضوت  دیق  کی  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  دوش ، تحاران  نیگمغ و  دونـشب  ار  نآ 
هتفگ اه  نآ  هراـبرد  هچ  ره  هک  دـنوش  ادـیپ  يراـب  دـنب و  یب  دارفا  تسا  نکمم  تسا . زیگنا  مغ  یناـسنا  ره  يارب  صاخـشا  رـس  تشپ  مه 
ماوع زا  یـضعب  هک  نیا  دوش  یم  نشور  زین  هتکن  نیا  دـمآ  الاب  رد  هچنآ  زا  دـنمک . رایـسب  دارفا  هنوگ  نیا  یلو  دنـشاب ، هتـشادن  اورپ  دوش ،
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زا مییوگ ، یم  مه  اهنآ  يور  شیپ  ار  نانخس  نیا  دنیوگ  یم  يدرک ؟ تبیغ  سک  نالف  رس  تشپ  ارچ  دوش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه 
رازآ مه  هک  ارچ  تسا  یگرزب  هانگ  مه  نآ  و  تسین ، تبیغ  زّوجم  زگره  نتفگ  اـهنآ  يور  شیپ  هک  ارچ  تسا  هاـنگ  زا  رتدـب  رذـع  لـیبق 

یضعب دندرب  ربمایپ  دزن  ار  یصخش  مان  هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  وا . مارتحا  کته  مه  تسا و  نمؤم 
لوسر يا  دندرک : ضرع  دیدرک ؟ شتبیغ  امش  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تسا ، یناوتان  رایسب  زجاع و  مدآ  وا  دنتفگ  نارضاح  زا 

هن دیدوب ، هدز  تمهت  وا  هب  دوبن ، وا  رد  هک  دیتفگ  یم  ار  يزیچ  هاگره  ; ُهوُُمْتتُِهب ْدَقَف  ِهِیف  َْسَیل  ام  ُْمْتُلق  ْنِا  : » دومرف میتفگ ، ار  شتفـص  ادخ ،
یم غورد  رگم  دنیوگ  یم  تبیغ  زا  یهن  ربارب  رد  هک  دنوش  یم  لّسوتم  نآ  هب  نادان  دارفا  زا  یضعب  هک  يا  هناماوع  رگید  رذع  ( 2 «.) تبیغ

تمهت دنیوگب  دشابن و  یـسک  رد  یبیع  رگا  هک  ارچ  درادن ، الاب  هّجومان  رذع  زا  یمک  تسد  زین  نیا  دراد ، ار  بیع  نیا  سک  نالف  مییوگ 
باوبا دلج 8 ، هعیّـشلا ، لئاسو  یقرواـپ 1 . دـنیوگب . وا  رـس  تشپ  تسه  وا  رد  هک  يا  یناـهنپ  بیع  هک  تسا  نآ  تبیغ  تـبیغ ، هـن  تـسا 

زا یـضعب  زا  هک  تسا  تیمها  زئاـح  زین  هتکن  نیا  رکذ   109 هحفص هحفص 256 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  . 2 هحفص 602 . هرشعلا ، ماکحا 
دوخ هانگ  زا  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  اهنت  هکلب  تسین ، نانمؤم  همه  دروم  رد  تبیغ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هاـگ  ناـگرزب  تاـملک 

و دشاب ، ناهنپ  ناشهانگ  دنچ  ره  تسا ، زیاج  ناشتبیغ  راکهنگ ، قساف و  دارفا  اما  و  دنتلادع . دح  رـس  رد  دـنا و  هدرک  هبوت  ای  و  دننامیـشپ ،
َو مُْهبِذْکَی ، ْمَلَف  ْمُهَثَّدَحَو  ْمُهِْملْظَی ، ْمَلَف  َساّنلا  َلَماع  ْنَم  : » دومرف هک  دنا  هتـسج  دانتـسا  زین  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  تیاور  نیا  هب  هاگ 
و دنکن ، متس  مدرم  اب  شطباور  رد  هک  یـسک  ُُهتَوِْخا ; ْتَبَجَو  َو  ُُهَتلادِع ، َرَهَظ  َو  ُهَتَّوُُرم ، ْتَلُمَک  َو  ُُهتَْبیَغ  َمِّرُح  ْنَّمِم  َناَک  ْمُهِْفلُْخی  ْمَلَف  ْمُهَدَعَو 
و لماک ، شتیـصخش  مارح و  شتبیغ  یـسک  نینچ  دـیوجن ، فّلخت  شیاه  هدـعو  زا  دـیوگن و  غورد  مدرم  هب  دـیوگ  یم  هک  ینانخـس  رد 

دنچ ره  ار  قساف  صخش  دشاب و  لداع  هک  دنرمش  یم  مارح  ار  یـسک  تبیغ  بیترت  نیا  هب  ( 1 «.) تسا بجاو  شتّوخا  و  رهاظ ، وا  تلادع 
یلیامت نخس  يادتبا  رد  زین  هرـشعلا  باتک  رد  راونالاراحب  دلج 72  رد  یـسلجم  همّالع  موحرم  دنناد . یم  هبیغلا  زئاج  دشاب  روتـسم  شلمع 
تیرثکا هک  دوش  یم  ببس  هدیقع  نیا  تسا  مّلسم  یلو  (. 2) دنک یم  لودع  ًابیرقت  نآ  زا  مالک ، لیذ  رد  دنچ  ره  هدرک ، ادیپ  نخس  نیا  هب 

رب هفاضا  تسا . هدـمآ  تبیغ  تمرح  هنیمز  رد  هک  تسا  يرامـش  یب  تایاور  نآرق و  هیآ  قالطا  فالخ  رب  نیا  دـنوش و  هبیغلا  زیاج  مدرم 
هک تسا  یقساف  هلمج  زا  تسین ، اهنآ  يارب  یتبیغ  ای  تسا ، زیاج  اهنآ  تبیغ  هک  دنهورگ  دنچ  دیوگ : یم  هک  میراد  يددعتم  تایاور  نیا 

ِِنْلعُْملا ُقِساْفلا  ٌۀَْبیَغ ، ْمُُهتَْبیَغ  ْتَْسَیل  ٌۀََعبْرَا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  و  دشاب ، شقسف  هب  رهاجتم 
تیاور رد  نومـضم  نـیمه  ( 3 «.) دـنک هاـنگ  اراکـشآ  هک  تسا  یقـساف  تسخن  تسین ، تبیغ  اـهنآ  تبیغ  هک  دـنهورگ  راـهچ  ... ِهِقْـسِِفب ;

دلج 72، راونالاراحب ، . 2 ثیدح 28 . هحفص 239 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . تسا . هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  يرگید 
یلَع َُهل  َۀَمْرُح  الَف  ِهِقْسِِفب  ُقِساْفلا  َرَهاج  اذِا  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما   110 هحفص هحفص 261 . نامه ، . 3 ات 237 . هحفص 235 
هیلع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و  ( 1 «.) یتبیغ هن  دراد و  یمارتحا  هن  دـنک ، قسف  هب  رهاظت  قساف  هک  یماگنه  ۀَْـبیَغ ;

ددـعتم ثیداحا  و  ( 2 «.) درادـن تبیغ  دریگرب  رـس  زا  ار  ایح  رداچ  هک  یـسک  َُهل ; َۀَْـبیَغ  ـالَف  َءاـیَْحلا  َباـْبلَج  یْقلَا  ْنَم   » میناوخ یم  مالـسلا )
یفن زارتحا و  ماقم  رد  هک  طرـش  موهفم  هکلب  فصو ، موهفم  ياـضتقم  هب  ثیداـحا  نیا  تسا ، هدرک  عوضوم  نیا  هب  حیرـصت  زین  يرگید 
ثحب رد  هک  نانچ  و  تسین . زیاج  وا  تبیغ  دشاب ، روتـسم  دنک و  یهانگ  یـصخش  رگا  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  تسا ، هدـش  نایب  ریغ ،
تبـسن هن  تسا ، زیاج  دنک  یم  نآ  هب  رهاظت  هک  یلمع  نآ  صوصخ  رد  زین  قسف  هب  رهاظتم  صخـش  تبیغ  دمآ ، دهاوخ  تبیغ  تائانثتـسا 
يوربآ نتخیر  رارـسا و  ءاشفا  متـس و  ملظ و  یعون  هک  ارچ  تسا ، تباث  زین  لقع  لیلد  اب  تبیغ  تمرح  هتـشذگ  نیا  زا  شلاـمعا . ماـمت  هب 

ای رکنم ، زا  یهن  ببـس  تبیغ  هک  يدراوم  رد  رگم  تسین ، هنیمز  نیا  رد  لداـع  قساـف و  ناـیم  یقرف  کـش  یب  و  دوش ، یم  بوسحم  مدرم 
رد يرتشیب  حرش  تبیغ ، تائانثتسا  ثحب  رد  تسین . یتوافت  لداع  قساف و  نایم  مه  نآ  رد  و  ددرگ ، نیملـسم  هعماج  زا  ررـض  رطخ و  عفد 

. دمآ دهاوخ  هنیمز  نیا 
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تبیغ ماسقا 

رگا هک  یناـهنپ  بویع  راـهظا  میتـسناد ـ هک  هنوگ  نآ  تبیغ ـ  تقیقح  هک  یلاـح  رد  تسا  ناـبز  اـب  اـهنت  تبیغ  هک  دوـش  یم  روـصت  هاـگ 
مشچ و تسد و  تاراشا  یتح  ای  و  ملق ، قیرط  زا  ای  دریگ ، ماجنا  نابز  هلیسو  هب  تسا  نکمم  راک  نیا  دوش . یم  تحاران  دونـشب  شبحاص 

زنط یخوش و  سابل  رد  هک  ییاه  تبیغ  ناهانگ و  اسب  ياو  زنط ، يدـج و  سابل  رد  هاگ  دـشاب و  يدـج  ساـبل  رد  تسا  نکمم  هاـگ  وربا .
یم ساسحا  يرتشیب  يدازآ  زنط  یخوش و  رد  ناسنا  هک  ارچ  تسا . يدـج  سابل  رد  هک  تسا  یناـهانگ  زا  رت  كاـنرطخ  دوش ، یم  ماـجنا 

دلج 72، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . دـنک . یم  نایب  زنط  یخوش و  سابل  رد  دوبن ، نآ  نایب  رب  رداق  يدـج  تروص  هب  هک  ار  یبلاـطم  و  دـنک ،
( ینّمـضت یقباطم و  تلالد  حالطـصا  هب   ) حیرـص تاریبعت  اب  تبیغ  هاـگ  نیا  رب  هفاـضا   111 هحفص هحفـص 260 . نامه ، . 2 هحفص 253 .

نایم هب  ینمؤم  زا  نخـس  هک  یماگنه  الثم  تسا ، حیرـصّتلا  نم  غلبا  هک  ییانک  تاریبعت  یمازتلا و  ياه  تلالد  هب  هاـگ  و  دریگ ، یم  ماـجنا 
یتشز ناهانگ  بکترم  وا  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  اب  و  تسا ، هتـسب  اجنیا  رد  ار  ام  ناهد  سدقم  عرـش  میرذـگب ، دـیوگ  یم  دـیآ  یم 

غارس هب  فرط  نهذ  دنک  یم  نایب  یلامجا  هراشا  اب  نوچ  اما  دیسر ، یم  رظن  هب  یمک  زیچ  درک ، یم  نایب  ًاحیرص  رگا  اسب  يا  تسا و  هدش 
ماقم رد  هاگ  و  دنک . یم  توکـس  سپـس  ... یلو تسا  یبوخ  رایـسب  تافـص  ياراد  سک  نالف  دـیوگ : یم  هک  نیا  ای  دور . یم  یهانگ  ره 
عقاو رد  مکانمیب و  تخـس  وا  تبقاع  زا  نم  دیوگ : یم  ای  دنک .» ریخ  هب  ار  سک  نالف  تبقاع  دنوادخ  : » دیوگ یم  يزوسلد  یهاوخریخ و 
تبیغ يراکایر ، مه  تبیغ و  مه  دوش ، یم  یفعاضم  هانگ  بکترم  ناگرزب  زا  یضعب  هتفگ  هب  و  دنک . یم  هضرع  تعاط  سابل  رد  ار  هانگ 

نم دـیوگب  دـهاوخ  یم  هک  رظن  نیا  زا  يراکایر  تسا ، هداد  تبـسن  فرط  هب  ار  يدایز  بیاعم  هتـسب ، رـس  راتفگ  نیمه  اـب  هک  رظن  نیا  زا 
. مراگدرورپ نامرف  عیطم  متسین و  تبیغ  لها 

تبیغ ياه  هزیگنا 

دسح 2ـ 1 ـ هلمج : زا  دوـش ، تبیغ  همـشچرس  دـناوت  یم  ییاـهنت  هب  مادـک  ره  هک  دراد ، يرامـش  یب  لـماوع  هک  تسا  یناـهانگ  زا  تبیغ 
ماقم 8ـ لام و  هب  هقالع  یتسرپ و  اـیند  یبلط 7 ـ هاج  يزوت 6 ـ هنیک  یبلطراصحنا 5 ـ توخن 4 ـ رورغ و  ینیب 3 ـ رترب  دوخ  یهاوـخدوخ و 

ندناشنورف بلق و  یّفشت  ییوج 13 ـ ماقتنا  نظ 12 ـ ءوس  ملاسان 11 ـ یمرگرس  داجیا  اوقت 10 ـ یکاپ و  راهظا  سفن و  هیکزت  يراکایر 9 ـ
تبیغ اب  دنک  یم  یعس  ناسنا  هک  تسا  نیا  اهنیا  همه  كرتشم  ردق   112 هحفص لیبق . نیا  زا  يرگید  روما  ءازهتسا و  هیرخس و  بضغ 14 ـ

ای دریگب  ماقتنا  قیرط  نیا  زا  و  دنک ، رادقم  یب  راوخ و  اهرظن  رد  ار  وا  دنکـشب و  مهرد  ار  وا  یعامتجا  تیعقوم  فرط و  تیـصخش  ندرک 
دنادنخب ار  نارضاح  ای  دنک ، سدق  دهز و  راهظا  ای  دریگب  دوخ  رایتخا  رد  دزاس و  مورحم  لام  ماقم و  زا  ار  وا  ای  دناشن ، ورف  ار  دوخ  مشخ 

دایز و لماوع  هچ  تسا و  هدرتسگ  دـح  هچ  ات  تبیغ  الوا  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  دـنک . یفرعم  نارگید  زا  رتـالاب  رترب و  ار  دوخ  اـی  و 
َو مْوَق  ِةَدَعاسُم  َو  ْظیَغ  ِءافِـش  عاْونَا ; ِةَرْـشَِعب  ُعَّوَنَتَت  ِۀَْـبیْغلا  ُلْصَا  : » تسا هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  و  دراد ، یعونتم 

َقُولْخملا َِقلاْخلا َال  ِرُکْذاَف  َۀَـمالَّسلا  َْتدَرَا  ْنِاَـف  نُّیََزت ، َو  مُّرَبَت  َو  بُّجَعَت  َو  ۀَّیِرْخُـس  َو  دَـسَح  َو  ٍّنَظ  ِءوُس  َو  ِهِفْـشَکِالب ، رَبَخ  ِْقیِدْـصَت  َو  ۀَـمُْهت ،
و بضغ ) شتآ  ندناشنورف   ) بلق یّفشت  دوش ، یم  میسقت  عون  هد  هب  تبیغ  همشچرس  ًاباَوث ; ِْمثِْالا  َناکَم  َو  ًةَْربِع  ِۀَْبیِْغلا  َناکَم  َِکلذ  ُْریِـصَیَف 
نظ و ءوس  و  هدـشن ، راکـشآ  نآ  بذـک  قدـص و  هک  يربخ  هنالوجع  قیدـصت  و  ندز ، تمهت  و  یهورگ ) بّصعت   ) نارگید اب  یماـگمه 
، قولخم دای  هب  هن  شاب  قلاخ  دای  هب  ینامب  ملاس  یهاوخ  یم  رگا  و  ییارآ . نتـشیوخ  یتحاران و  زاربا  بجعت و  راهظا  و  ءازهتـسا ، دـسح و 

تسا نشور  ( 1 «.) دوش لصاح  وت  يارب  شاداپ  هانگ  ياـج  هب  يریگب و  تربع  نارگید ) بویع  زا   ) تبیغ ياـج  هب  هک  دوش  یم  ببـس  نیا 
اهنیا زا  تبیغ  لماوع  دـش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا ، هدوب  تبیغ  هدـمع  لـماوع  زا  یـشخب  ناـیب  ددـص  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک 
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. تسا رت  ناوارف 

تبیغ رابنایز  ياهدمایپ 

ییوس راثآ  نیا ، رب  هفاضا  دوب ، دـهاوخ  رتشیب  نآ  رطخ  دوش  هتفرگ  مک  تسد  رگا  هک  دراد  یناسنا  هعماج  رد  يداـیز  بّرخم  راـثآ  تبیغ 
: درمش رب  ناوت  یم  ار  ریز  روما  لوا  دروم  رد  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هک  دراد  یهلا  ياه  تبوقع  يونعم و  یناحور و  رظن  زا 
، درب یم  نیب  زا  ار  دامتعا » هیامرـس   » ینعی هعماـج  هیامرـس  نیرتمهم  تبیغ  113 1 ـ هحفص هحفص 257 . دـلج 72 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 .

رگیدکی هب  تبسن  مدرم  دامتعا  دننامب ، هدیشوپ  اهنآ  رگا  دنراد  نآ  نامتک  رد  یعس  هک  دنتسه  یفعـض  طاقن  ياراد  صاخـشا  بلاغ  اریز 
دامتعا یعامتجا ، يراکمه  نواعت و  ساسا  میناد  یم  و  دنک ، یم  داجیا  یبیجع  يدامتعا  یب  اهنآ  فشک  یلو  دوب . دهاوخ  رارق  رب  یقاب و 

یعامتجا یگدنز  تالکشم  هک  دوش  یم  لیدبت  ینازوس  منهج  هب  يرشب  هعماج  نآ  نودب  و  تسا ، رگیدکی  هب  تبسن  هعماج  دارفا  لباقتم 
یعمج یفخم  بویع  هک  یماگنه  اریز  تسا ، ناگمه  هب  تبسن  نظ  ءوس  همشچرس  تبیغ  2 ـ تفر . دهاوخ  نیب  زا  نآ  عفانم  یلو  دراد ، ار 
تولخ رد  زین  اهنآ  دـبال  دـیوگ : یم  و  دوش ، یم  نیبدـب  مه  ناکین  ناکاپ و  همه  هب  تبـسن  ناـسنا  ددرگ ، راکـشآ  تبیغ  قیرط  زا  دارفا  زا 
ءاشحف هعاشا  بابسا  زا  یکی  تبیغ  3 ـ تسا .» التبم  درد  نیمه  هب  يرگنب  هک  ره  رب   » و میناد ، یمن  ام  هک  دنراد  ییاهراک  نینچ  دوخ  ياه 

هانگ تّهبا  الوصا  و  دنوش ، یم  هانگ  هب  قیوشت  زین  نارگید  ددرگ ، راکـشآ  تبیغ  قیرط  زا  دارفا  یفخم  ناهانگ  هک  یماگنه  هک  ارچ  تسا 
زین تسا  رتهاـگآ  رتـهب و  اـم  زا  هک  سک  نـالف  مینک  یم  نینچ  اـم  رگا  هک  دوش  یم  ناـگدولآ  يارب  يا  هناـهب  رذـع و  و  دور ، یم  نیب  زا 

ُهانُُذا ُْهتَعِمَس  َو  ُهاْنیَع  ُْهتأرام  نِمُْؤم  یف  َلاق  ْنَم  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  دوش . یم  لمع  نیا  بکترم 
ار هچنآ  ینمؤم  هرابرد  هک  یـسک  ٌْمِیلَا ; ٌباذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَـشِحاْفلا  َْعیـشَت  ْنَا  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِا  َّلَجَو : َّزَع  ُهّللا  َلاق  َنیِذَّلا  َنِم  َوُهَف 
هک یناسک  هدومرف : نانآ  قح  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دیوگب ، دونـش و  یم  شـشوگ  و  دنیب ، یم  اه ) يدـب  زا   ) شمـشچ
یم روسج  ناشهانگ  رد  ار  ناراکهنگ  تبیغ ، 4 ـ ( 1 «.) دنراد یکاندرد  باذع  دوش ، عیاش  نانمؤم  نایم  رد  تشز  ياهراک  دنراد ، تسود 

سوک هک  یماگنه  اما  تسا  رت  ینلع  رتشیب و  ناهانگ  زا  عنام  ایح  مرـش و  تسا  هدـشن  هتـشادرب  ناسنا  لامعا  زا  هدرپ  هک  مادام  اریز  دـنک ،
114 5ـ هحفص هحفص 357 . دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . تشاد  دهاوخن  ییاورپ  هانگ  باکترا  زا  دندز  رازاب  رس  رب  ار  یسک  ییاوسر 
هک یلاح  رد  تسا ، وا  یعاـمتجا  تیـصخش  وربآ و  ناـسنا  هیامرـس  نیرتمهم  هک  ارچ  تسا ، اـضغب  توادـع و  هنیک و  داـجیا  ببـس  تبیغ 
هب هک  یتروص  رد   ) هدنوش تبیغ  لد  رد  ار  يدیدش  توادع  هنیک و  لیلد  نیمه  هب  درب و  یم  نیب  زا  ار  اهب  نارگ  هیامرس  نیا  هدننک  تبیغ 

نارگید بویع  هک  یماگنه  دننک ، یم  رکف  هک  ارچ  دزادنا ، یم  مدرم  مشچ  زا  ار  هدـننک  تبیغ  تبیغ ، 6 ـ دزیگنا . یم  رب  دسرب ) وا  شوگ 
ْنَم : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  اذل  تفگ . دهاوخ  نارگید  دزن  ار  اهنآ  بویع  دـبال  دـیوگ ، یم  اهنآ  دزن  ار 

ثیدح رد  ( 1 «.) درک دـهاوخ  لقن  نارگید  يارب  ار ) وت  بویع   ) دـنک لقن  ار ) مدرم  بویع   ) وت يوس  هب  سک  ره  َْکنَع ; َلَقَن  َکـَْیِلا  َلَـقَن 
تبیغ ناهانگ  هیجوت  يارب  يا  هناهب  رذع و  تبیغ  7 ـ ( 2 «.) درادن یمارتحا  تیصخش و  هدننک  تبیغ  باتْغُِمل ; َةَّوُرمال  : » میناوخ یم  يرگید 
شیب نآ  يونعم  ءوس  راثآ  اما  و  دور . یم  تبیغ  غارـس  هب  دنامب ، ناما  رد  مدرم  تاضارتعا  تالمح و  زا  هک  نیا  يارب  وا  دوش ، یم  هدـننک 

تایاور رد  1 ـ مینک : یم  هراشا  هدـمآ  تحارـص  اب  یمالـسا  تایاور  رد  هک  نآ  زا  یتمـسق  هب  اجنیا  رد  دـجنگ و  ناـیب  رد  هک  تسا  نآ  زا 
ياه باتک  زا  یکی  رد  ییاهب  خیـش  راوگرزب  ملاع  ار . مزیه  شتآ  هک  هنوگ  نامه  دنک  یم  دوبان  ار  تانـسح  تبیغ  هک  میدناوخ  هتـشذگ 
مدرم تبیغ  هک  یسک  دیوگ : یم  سپس  دنک  یم  دوبان  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  ار  تانـسح  هک  دنک  یم  هیبشت  هقعاص  هب  ار  تبیغ  دوخ 

(. 3) دبوک یم  ار  نآ  برغ  قرـش و  هدرک و  يریگ  هناشن  ار  دوخ  تانـسح  نآ  اب  هدرک و  بصن  یقینجنم  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک ، یم 
دوش هدوشخب  رگا  هدننک  تبیغ  3 ـ دروخ . یم  ار  نت  ياه  تشوگ  هروخ  يراـمیب  هک  هنوگ  ناـمه  درب  یم  نیب  زا  ار  ناـسنا  نید  تبیغ  2 ـ
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ررغ حرش  یقرواـپ 1 . ددرگ . یم  خزود  دراو  هک  تسا  يرفن  نیلوا  دوشن  هدوـشخب  رگا  و  دوـش ، یم  تشهب  دراو  هک  تسا  يرفن  نیرخآ 
شرورپ باتک  لقن  قباطم   ) هحفص 295 دلج 2 ، ییاهب ، خیش  لوکشک  . 3 هحفص 347 . دلج 4 ، نامه ، . 2 هحفص 451 . دلج 5 ، مکحلا ،

میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد  دوش ، یم  ناـسنا  ییاوسر  ببـس  تبیغ  115 4 ـ هحفص هحفص 422 .) حور ،
ْنَم َو  ُهَتَرْوَع  ُهّللا  َعَّبَتَت  ِْهیِخَا  َةَرْوَع  َعَّبَتَت  ْنَم  ُهَّنِاَف  ْمِِهتارْوَع  اوُعَّبَتَت  َو ال  َنیِملْـسُْملا  اُوباتْغَت  ِِهْبلَِقب ال  ْنِمُْؤی  َْملَو  ِِهناـسِلب  َنَمآ  ْنَم  َرَـشْعَم  اـی  : » دومرف

، دینکن ناناملسم  تبیغ  دیا ، هدرواین  نامیا  ناتبلق  اب  یلو  دیا  هدروآ  نامیا  نابز  اب  هک  یهورگ  يا  ِِهْتَیب ; ِفْوَج  ِیف  ُهُحَضْفَی  ُهَتَرْوَع  ُهّللا  َعَّبَتَت 
یم فشک  ار  وا  بویع  دنوادخ  دشاب  شناملـسم  ردارب  بویع  فشک  ددص  رد  سک  ره  هک  ارچ  دیـشابن ، اهنآ  بویع  فشک  ددـص  رد  و 

تبیغ تانسح  هک  دوش  یم  ببـس  تبیغ  5 ـ ( 1 «.) دوش یم  اوسر  شا  هناخ  نورد  رد  یتح  دـنک  فشک  ار  شبویع  ادـخ  سک  ره  و  دـنک ،
ربمایپ زا  یثیدـح  رد  هک  نانچ  دوش ، لـقتنم  هدـننک  تبیغ  لاـمعا  هماـن  هب  هدـنوش  تبیغ  تائیـس  و  هدـنوش ، تبیغ  لاـمعا  هماـن  هب  هدـننک 
ُلوُقَیَف ِِهتانَـسَح  يَرَی  الَف  ُُهباتِک  ِْهَیِلا  ُعَفُْدی  ُهّللا  ِيَدَـی  َْنَیب  ُفَقُوی  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  دَـحَِاب  یتُْؤی  : » دومرف هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
ُعَفْدـُی َو  َرَخِآب  یتُْؤی  َُّمث  ِساّنلا  بایتْغِاب  َُکلَمَع  َبَهَذ  یـْسنَی ، َو ال  ُّلِضَی  َکَّبَر ال  َّنِا  َلاقَف  یتَعاط  اهیف  َيرَا  یِّنِاَف ال  ِیباـتِک  اذـه  َْسَیل  یِهِلا 
ُُهتانَـسَح ْتَعفُدَـف  ََکباتِْغا  ًانالُف  َّنِا  ُلوُقَیَف : ِتاعاّطلا ، ِهِذَـه  ُْتلِمَع  ام  یِّناَف  یباتِک  اذـه  ام  یهِلا  ُلوُقَیَف  ةریثَک ، تاعاط  اـهیف  يرَیَف  ُُهباـتِک  ِْهَیِلا 
تانـسح دنک  یم  هاگن  دـنهد ، یم  وا  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  و  دـننک ، یم  رـضاح  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  ار  یـسک  تمایق  زور  َْکَیِلا ;

دیوگ یم  وا  هب  دنوادخ  منیب ، یمن  نآ  رد  ار  دوخ  تاعاط  اریز  تسین  نم  لمع  همان  نیا  ایادخ  دراد  یم  هضرع  دنیب ، یمن  نآ  رد  ار  دوخ 
یم ار  يرگید  سپـس  تفر ، نیب  زا  مدرم  تبیغ  ببـس  هب  وت  تاـعاط  دـنک ، یم  شومارف  ار  يزیچ  هن  دوش و  یم  هارمگ  هن  وـت  راـگدرورپ 
همان نیا  ادنوادخ  دـنک  یم  ضرع  دوب  هدادـن  ماجنا  هک  دـنیب  یم  يدایز  تاعاط  نآ  رد  دنراپـس ، یم  شتـسد  هب  ار  شلمع  همان  دـنروآ و 

هب شتانـسح  ببـس  نیدب  درک ، تبیغ  ار  وت  سک  نالف  دیامرف : یم  دنوادخ  ما ، هدادـن  ماجنا  ار  تاعاط  نیا  نم  هک  ارچ  تسین ، نم  لمع 
مسر هب  بطر  زا  یقبط  دنک  یم  تبیغ  وا  هرابرد  یسک  دینش  هک  هدش  لقن  نیشیپ  فورعم  لاجر  زا  یضعب  زا  ور  نیا  زا  ( 2 «.) دش هداد  وت 

یقرواـپ 1. منک .» ناربـج  هلیـسو  نیا  هب  متـساوخ  يا  هدرک  هیدـه  نم  يارب  ار  تتانـسح  وـت  مدینـش  : » داد ماـغیپ  داتـسرف و  وا  يارب  هیدـه 
هک هدش  لقن  يرگید  زا  116 و  هحفص ثیدح 30 . هحفص 121 ، دلج 9 ، لئاسولا ، كردتسم  . 2 هحفص 252 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا 

تبیغ 6 ـ تسا .» رتراوازس  نم  تانسح  هب  سک  ره  زا  وا  هک  ارچ  منک  یم  تبیغ  ار  مردام  منک  تبیغ  ار  یسک  مهاوخب  رگا  نم  تفگ  یم 
هدش لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  هک  نانچ  دوشن ، دنوادخ  هاگرد  لوبقم  زور ، لهچ  ات  ناسنا  هزور  زامن و  هک  دوش  یم  ببس 

نز ای  درم  هک  یسک  ُُهبِحاص ; َُهل  َرِفْغَی  ْنَا  ِّالا  ًۀَْلَیل  َو  ًامْوَی  َْنیَِعبْرَا  ُهَمایِص  َو ال  ُهَتالَص  یلاعَت  ُهّللا  لَبْقَی  َْمل  ًۀَِملْسُم  َْوا  ًاِملْـسُم  َباتِْعا  ْنَم  : » دومرف
(1 «.) دشخبب ار  وا  هدنوش  تبیغ  هک  نیا  رگم  درک  دهاوخن  لوبق  زور  هنابش  لهچ  ار  وا  هزور  زامن و  دنوادخ  دنک ، تبیغ  ار  یناملسم 

تبیغ نامرد 

، عومجم رد  تسا و  توافتم  یتاهج  زا  و  هباشم ، یقالخا  ياه  يرامیب  ریاس  نامرد  اب  یتاهج  زا  یقـالخا  كاـنرطخ  يراـمیب  نیا  ناـمرد 
اب زج  یقالخا  یناور و  ای  یمـسج  يرامیب  ره  یلـصا  ناـمرد  1 ـ تسا : زاسراک  رایـسب  تبیغ  نامرد  ای  يریگـشیپ  يارب  ریز  روما  تیاـعر 

دوب رثؤم  تشز  تفـص  نیا  روهظ  زورب و  رد  يدایز  لماوع  هک  اجنآ  زا  و  تسین ، ریذـپ  ناکما  اهنآ  ندرک  عطق  نآ و  لـماوع  یباـی  هشیر 
هب ار  یمدآ  هک  دوب  یمهم  لماوع  زا  ینیب ، رتربدوخ  ربک و  ییوج ، ماقتنا  یبلطراـصحنا ، يزوت ، هنیک  دـسح ، تفر ، اـه  نآ  غارـس  هب  دـیاب 

تبسن ناسنا  هک  یماگنه  دش . دهاوخن  نک  هشیر  تبیغ  هلیذر  تفص  دوشن ، نک  هشیر  ناسنا  دوجو  زا  اهنیا  ات  و  داتـسرف ، یم  تبیغ  غارس 
یم تبیغ  يوس  هب  ار  وا  هک  يرگید  لیاذر  زا  نینچمه  و  دشابن ، نیبرتربدوخ  دنکن ، ییوج  ماقتنا  دشابن ، زوت  هنیک  دزرون ، دسح  یسک  هب 

ياهدـمآ یپ  هب  هجوت  یقالخا ، هلیذر  نیا  نامرد  يارب  رگید  مهم  هار  2 ـ دنک . تبیغ  هدولآ  ار  دوخ  هک  درادن  یلیلد  ددرگ ، كاپ  دتـسرف 
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هب دزادـنا و  یم  مدرم  مشچ  زا  ار  وا  تبیغ  هک  دـنک  هجوت  هتکن  نیا  هب  ناسنا  هاـگره  تسا ، نآ  یعاـمتجا  يدرف و  يداـم ، يونعم و  ءوس 
یم لزلزتـم  هعماـج  رد  ار  ناـنیمطا  داـمتعا و  دـنویپ  و  دـنک ، یم  یفرعم  هعماـج  رد  ناوتاـن  فیعـض و  سانـشن ، قح  نئاـخ ، يدرف  ناوـنع 
وزج و  دوـش ، یمن  هتفریذـپ  زور  لـهچ  اـت  وا  تاداـبع  دراذـگ ، یم  وا  شود  رب  ار  نارگید  تائّیـس  درب ، یم  نـیب  زا  ار  وا  تانـسح  ، دزاـس

تشهب دراو  هک  تسا  یسک  نیرخآ  دوش ، هتفریذپ  وا  هبوت  دنک و  هبوت  رگا  دنوش و  یم  خزود  دراو  همه  زا  لبق  هک  تسا  یناسک  نیتسخن 
هک ارچ  تسا ، ساـنلا  قح  تبیغ ، هک  دـنک  هجوت  تقیقح  نیا  هب  زین  117 و  هحفص ثیدح 34 . هحفص 122 ، نامه ، یقرواپ 1 . دوش . یم 

ار وا  ادـخ  دوشن ، یـضار  قح  بحاص  ات  و  تسا . وا  لاـم  ناـج و  شزرا  نوچمه  سک  ره  يوربآ  شزرا  و  درب ، یم  ار  ادـخ  قلخ  يوربآ 
وا شود  رب  هشیمه  يارب  هانگ  راب  نیا  و  دـنک ، یمن  ادـیپ  فرط  تیاضر  بلج  يارب  یـسر  تسد  دـنک و  یم  تبیغ  اسب  يا  دـشخب و  یمن 

هلیـسو ار  تبیغ  هک  اهنآ  و  دوش ، یم  فرـصنم  نامیـشپ و  دوخ  راک  زا  نیقی  هب  دنک ، تقد  روما  نیا  رد  هدننک  تبیغ  رگا  يرآ  دـنام . یم 
هب دیاب  هدننک  تبیغ  3 ـ درک . دنهاوخ  رظن  دیدجت  ًاعطق  دنشیدنیب  بقاوع  نیا  رد  رگا  دنهد  یم  رارق  ناشدوخ  سلاجم  یمرگرس  حیرفت و 

ّتیعقوـم نتـسکش  صاخـشا و  يوربآ  عییـضت  فرـص  هک  ار  ییورین  رگا  تسا ; دودـحم  ناـسنا  ياـهورین  هک  دـنک  هجوـت  تـقیقح  نـیا 
ماقم و  دریگ ، یـشیپ  دوخ  نابیقر  زا  یهاتوک  تّدـم  رد  اسب  يا  دـیامن ، هدـنزاس  حیحـص و  ياه  تباقر  فرـص  دـنک ، یم  اهنآ  یعاـمتجا 

ترخآ ایند و  تابوقع  و  دنک ، دراو  هعماج  ای  درف  رب  يا  هبرـض  هکنآ  یب  دزاس ، مهارف  شیوخ  يارب  هعماج  رد  دراد ، راظتنا  هک  ار  ییالاو 
دابآ و يا  هلحم  رد  ات  دزادرپب  شیوخ  هناخ  ینادابآ  هب  نارگید  بیرخت  ياـج  هب  ناـسنا  هک  رتهب  هچ  رگید  ریبعت  هب  دزاـس . دوخ  هجوتم  ار 
رت هناریو  يا  هناخ  هناریو و  يا  هلحم  رد  ماجنارس  تسا  هتسب  لد  نارگید  هناخ  یناریو  هب  هک  یـسک  یلو  دنک . یگدنز  رتدابآ  يا  هناخ  رد 

یناوتان فعض و  زراب  ياه  هناشن  زا  یکی  ندرک  تبیغ  هک  دنک  هجوت  تقیقح  نیا  هب  دیاب  هدننک  تبیغ   118 هحفص درک . دهاوخ  یگدنز 
هک نآ  زا  شیپ  و  دزاس ، یم  راکـشآ  ار  دوخ  ینورد  تافـص  نیا  ندرک  تبیغ  اب  وا  و  تسا ، ینیب  مک  دوخ  هدـقع  تیـصخش و  نادـقف  و 
ـ  تبیغ كرت  يارب  هک  تسا  تـیمها  زئاـح  زین  هـتکن  نـیا  دـبوک . یم  مـه  رد  ار  دوـخ  تیـصخش  دنکـشب  ار  فرط  یعاـمتجا  تیـصخش 

تراظن دـیدش و  تبقارم  زیچ  ره  زا  لبق  هدـمآ ، رد  اه  نآ  يارب  تداع  کـی  تروص  هب  تشز  راـک  نیا  هک  یناـسک  دروم  رد  ًاـصوصخم 
تبیغ يارب  اّیهم  هک  یـسلاجم  و  دـننک ، یم  قیوشت  تبیغ  هب  ار  وا  هک  یناتـسود  زا  زیهرپ  نینچمه  و  تسا ، مزال  نانخـس  ناـبز و  رب  دـیکا 

هک میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  دراد . ترورـض  دنک  یم  داجیا  وا  رد  تبیغ  هسوسو  هک  يروما  هیلک  تسا و 
هتکن ( 1 «.) تشگ بارخ  نید  رظن  زا  هک  نیا  رگم  دشن  دابآ  تبیغ  هلیـسو  هب  یـسلجم  ِنیِّدلا ; َنِم  َبِرَخ  ِّالا  ِۀَْبیَْغلِاب  ٌسلْجَم  َرِّمُع  ام  : » دومرف

رت ملاع  نم  زا  هک  سک  نالف  مدش ، هانگ  بکترم  نم  رگا  دیوگ  یم  الثم  تسا ، نتشیوخ  هئربت  تبیغ ، ياه  هزیگنا  زا  یکی  هک  نیا  رگید 
دراد دوجو  يدایز  ياه  هار  نتشیوخ  هئربت  يارب  هک  یلاح  رد  هداد ، ماجنا  ار  نیا  زا  رتدب  ای  هداد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  تسا  رت  هقباس  اب  و 
رذـع نیرترثؤم  نیرت و  ملاس  دراوم  هنوگ  نیا  رد  اطخ  هابتـشا و  هب  فارتعا  الوصا  و  دوش ، یمن  تبیغ  ینعی  گرزب  هانگ  نیا  هب  یهتنم  هک 

دنکن و هسیاقم  ناکین  ناکاپ و  اب  ارچ  دنک  هسیاقم  ناگدولآ  اب  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  گرزب  تاهابتشا  زا  یکی  نیا  رب  هفاضا  تسا ،
نالف زا  ار  فارحنا  هانگ و  نالف  هک  یتقو  زا  هک  دنوش  یم  ّثبشتم  رذع  نیا  هب  شیوخ  هئربت  يارب  زین  یهاگ  دشاب . هتـشادن  تباقر  اهنآ  اب 

اهرذـع هنوگ  نیا  متـشگ . لزلزتم  داـعم  رما  رد  مدـش و  تواـفت  یب  زیچ  همه  هب  تبـسن  دـش و  بلـس  زیچ  همه  زا  نم  هدـیقع  مدـید  ملاـع 
اجنآ ات  و  دنک ، شیوخ  ياطخ  هب  فارتعا  ناسنا  هک  رتهب  هچ  دراد ، یکانرطخ  رایـسب  بقاوع  و  تسا ، هانگ  زا  رتدب  رذـع  نشور  قادـصم 
هناهب ار  وا  هدرک ، ادـیپ  یفارحنا  یگرزب  ای  سیئر  لهاج و  ای  ملاع  هک  ضرف  هب  دـنک و  تّحـص  رب  لمح  ار  نارگید  لاـمعا  دـناوت  یم  هک 

. دـنکفیب قح  هاگرد  ناـبّرقم  ناـکین و  ناـکاپ و  میظع  لـیخ  هب  رظن  هکلب  تسا  یناطیـش  هناـهب  کـی  نیا  هک  دـهدن  رارق  شیوخ  فارحنا 
روخ رد  زین  اهنآ  هک  تسا  هدـنام  یقاب  عوضوم  دـنچ  تبیغ  هب  طوبرم  ثحاـبم  رد   119 هحفص هحفص 542 . نیظعاولا ، ۀضور  یقرواپ 1 .

نانخس هب  نداد  شوگ  تبیغ و  سلجم  رد  تکرش  تسا ، گرزب  ناهانگ  زا  ندرک  تبیغ  هک  هنوگ  نامه  تبیغ  عامتسا  1 ـ تسا : تیمها 
هدـننک و تبیغ  تسا ، فرط  ود  يراکمه  هب  طوبرم  تبیغ  دـسافم  مامت  هک  ارچ  دوش ، یم  بوسحم  كرزب  ناـهانگ  زا  زین  هدـننک  تبیغ 
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تبیغ تیهام  هدش  هتشادرب  رکنم  زا  یهن  قیرط  رد  یماگ  هک  نیا  رب  هوالع  دنک ، شوگ  تبیغ  هب  دوشن  رـضاح  یـسک  رگا  تبیغ ، عمتـسم 
راب هب  یعامتجا  رگید  دسافم  هن  و  دوش ، یم  تمرح  کته  هن  دزیر ، یم  یناسنا  يوربآ  هن  دوش  یم  شاف  یسک  بویع  هن  دبای ، یمن  ققحت 
هدش بوسحم  هدننک  تبیغ  ود  زا  یکی  تیاور  ریبعت  هب  ای  هدننک  تبیغ  راکمه  تبیغ  عمتسم  یمالسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  دیآ . یم 

هک تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  و  ( 1 «) َْنِیباتْغُْملا ُدَحَا  ُعِمَتْسُْملَا  : » میناوخ یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  هک  نانچ  تسا .
هدهاشم هک  یماگنه  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 2 «.) َنِیباتْغُْملا ُدَحَا  ِۀَْبیَْغِلل  ُعِماّسلَا  : » دومرف

یف ام  ِثَبْخَا  یِلا  َرَظَن  ُهَّنِاَف  اذـه  ِْلثِم  ْنَع  َکَعْمَـس  ْهَِّزن  َّیَُنب  ای  : » دومرف دـنک  یم  تبیغ  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماـما  شدـنزرف  دزن  یـسک  درک 
رد هک  ار  يزیچ  نیرت  فیثک  هدننک ) تبیغ   ) وا هک  ارچ  راد ، كاپ  نانخس  هنوگ  نیا  زا  ار  دوخ  شوگ  مدنزرف ! َِکئاعِو ; یف  ُهَغَْرفَاَف  ِِهئاعِو 

دلج 72، راونالاراحب ، ; هحفص 297  دلج 2 ، تاداعّـسلا ، عماج  یقرواپ 1 . ( 1 «.) تخیر وت  فرظ  رد  درک و  باـختنا  تشاد  دوـخ  فرظ 
و دزیخرب ، شناملسم  ناردارب  زا  عافد  هب  دیاب  تبیغ  هدنونـش  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  یّتح   120 هحفص كردم . نامه  . 2 هحفص 226 .

ُِملْـسُْملا ُهُوُخَا  ُهَدـْنِع  َْبِیتُْغا  ْنَم  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  دـشاب . وا  عفادـم  تّحـص  هب  لـمح  قیرط  زا 
دشاب هتشاد  وا  يرای  رب  ییاناوت  و  دوش ، وا  دزن  شناملسم  ردارب  تبیغ  هک  یسک  ِةَرِخْالا ; َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهّللا  َُهلَذَخ  ُهْرُْصنَی  ْمَلَف  ُهَرْصَن  َعاطَتْـساَف 

یف َعِّقُو  اذا  : » میناوخ یم  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 2 «.) دنک یم  لوذخم  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـنکن ، شیرای  و 
دننک یم  عمج  نایم  رد  ار  یـسک  تبیغ  ییوج و  بیع  هک  یماگنه  ْمُْهنَع ; ُْمق  َو  ًارِجاز  ِموَْقِلل  َو  َو  ًارِـصان  ِلُجَّرِلل  ْنُکَف  ألَم  یف  َْتنَا  َو  لُجَر 
لقن ترضح  نامه  زا  زین  و  ( 3 «.) زیخرب هانگ )  ) سلجم نآ  زا  و  رکنم ، زا  یهن  ار  نارضاح  نک و  يرای  ار  وا  يراد ، روضح  اجنآ  رد  وت  و 

زا يرگید  ثیدـح  اب  ار  نخـس  نیا  ( 4 «.) تسا هدننک  تبیغ  کیرـش  هدننک  توکـس  باتْغُملا ; ُکیرـش  ُتکاّسلَا  : » دومرف هک  تسا  هدـش 
ُْهنَع ُهّللا  َّدَر  ُْهنَع  اهَّدَرَف  سِلْجَم  یف  ِهِیف  اهَعِمَـس  ۀَْبیَغ  یف  ِْهیِخَا  یلَع  َلَّوَطَت  ْنَمَو  الَا  : » دومرف میهد  یم  نایاپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ 

ردارب رب  هک  یـسک  ًةَّرَم ; َنیْعبَـس  َُهباتِْغا  ْنَم  ِرْزِوَک  ِْهیَلَع  َناک  اهِّدَر  یلَع  ٌرِداق  َوُه  َو  اهَّدُرَی  َْمل  َوُه  ْنِاَف  ِةَرِخْالا ، َو  اینُّدلا  ِیف  ِرَّشلا  َنِم  باب  َْفلَا 
زا ترخآ  ایند و  رد  ار  يدب  ّرش و  زا  رد  رازه  دنوادخ  دنک ، عافد  هدینـش  یـسلجم  رد  وا  زا  هک  یتبیغ  ربارب  رد  دراذگب و  ّتنم  شناملـسم 

تسا نکمم  ( 5 «.) دوب دهاوخ  وا  رب  هدـننک  تبیغ  هانگ  ربارب  داتفه  تسا  عافد  رب  رداق  هک  یلاح  رد  دـنکن  عافد  رگا  و  دـنادرگ ، یم  زاب  وا 
، تسین نینچ  هدننک  تبیغ  هک  یلاح  رد  تسا  یتیـصخش  اب  ذوفن و  بحاص  ناسنا  عمتـسم  صخـش  هک  دـشاب  يدراوم  هب  رظان  تیاور  نیا 
. تسا هدـننک  تبیغ  مالک  زا  رتشیب  رایـسب  ناملـسم  درف  نآ  تمرح  کته  دروم  رد  شرابنایز  راـثآ  یـصخش  نینچ  توکـس  تسا  نشور 
ص ج 16 ، نیقداصلا ، راثآ  . 4 ثیدح 8028 . لامعلازنک ، . 3 هحفص 2339 . نامه ، . 2 هحفص 2339 . دلج 3 ، همکحلا ، نازیم  یقرواپ 1 .

دش هتفگ  تبیغ  فیرعت  رد  هچنآ  قباطم  هّللا ؟ قح  ای  سانلا  قح  تبیغ  121 2 ـ هحفص هحفص 8 و 9 . دلج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 5 . 98
يوربآ میناد  یم  و  دوش ، یم  یناملـسم  يوربآ  عییـضت  تیثیح و  کـته  ثعاـب  اریز  دراد  ساـنلا  قح  هبنج  تبیغ  هک  تسا  نشور  ـالماک 

را دعب  نمؤم  ردارب  تشوگ  ندروخ  هب  هدمآ و  تبیغ  هرابرد  تارجح  هروس  هیآ  رد  هک  یهیبشت  زا  تسا . وا  لام  ناج و  نوچمه  ناملـسم 
تبیغ هک  دوش  یم  هدافتـسا  تقیقح  نیا  زین  یناوارف  ثیداـحا  زا  ددرگ . یم  رت  نشور  نآ  ندوـب  ساـنلا  قـح  هبنج  هدـش  هیبـشت  وا  گرم 

: دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  عادولا  ۀجح  هبطخ  رد  1 ـ هلمج : زا  ددرگ  ناربج  دیاب  هک  تسا  متس  ملظ و  یعون 
امَک َۀَْبیَْغلا  َمَّرَح  َهّللا  َّنِا  اذه  ْمُکِدََلب  یف  اذه  ْمُکِرْهَـش  یف  اَذه  ْمُکِمْوَی  ِۀَمْرُحَک  ٌمارَح  ْمُْکیَلَع  ْمُکَـضارْعَا  َو  ْمَُکلاْومَا  َو  ْمُکَئامِد  َّنِا  ُساّنلا  اَهُّیَا  »
نیا و  هجحلا ) يذ   ) هام نیا  زورما و  مارتحا  دننام  تسا  مرتحم  رگیدکی  رب  امـش  يوربآ  لاوما و  اه و  نوخ  مدرم ! يا  َمَّدـلا ; َو  َلاْملا  َمَّرَح 
یب نوخ  ره  کش  یب  ( 1 «.) ار نوخ  لام و  هب ) ضّرعت   ) تسا هدرک  مارح  هک  هنوگ  نامه  ار  تبیغ  تسا  هدرک  مارح  دـنوادخ  هکم )  ) رهش

ره هب  دـیاب  زین  تبیغ  تخادرپ ، ار  نآ  ضوع  دـیاب  دوش ، عییـضت  سک  ره  زا  یعورـشم  لام  ره  و  ددرگ ، ناربج  دـیاب  دوش  هتخیر  یهانگ 
وربآ عییـضت  هک  نیا  رب  تسا  ینـشور  لیلد  وا  نوخ  لام و  رانک  رد  نمؤم  يوربآ  نتفرگ  رارق  الوصا  دوش . ناربج  تسا  نکمم  هک  يوحن 

نآ زا  رتدـیدش  انز ، اب  هسیاقم  اب  تبیغ  هک  نآ  زا  دـعب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ دراد . سانلا  قح  هبنج 
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اما ُُهبِحاص ; َُهل  َرِفْغَی  یّتَح  َُهل  ُرَفُْغی  ِۀَْبیِْغلا ال  َبِحاص  َّنِا  دوش ; یم  یهلا  وفع  لومشم  هناصلاخ )  ) هبوت زا  دعب  یناز  : » دیامرف یم  هدش  هدرمش 
هحفص 62. ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  یقرواپ 1 . ( 1 «.) دنک وفع  ار  وا  هدنوش  تبیغ  ات  دش  دهاوخن  هدوشخب  هدـننک  تبیغ 

ٌمارَح ِِملْـسُْملا  یَلَع  ِِملْـسُْملا  ُّلُک  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  ماّرو  هعومجم  باتک  رد  122 3 ـ هحفص
تبیغ و  وا ، يوربآ  وا ، لام  وا و  نوخ  تسا ، مارح  ناملـسم  رب  ناملـسم  زیچ  همه  هب  ضرعت  ِضْرِْعلا ; ِلُوانَت  ُۀَْـبیِْغلاَو  ُهُضْرِع ، َو  ُُهلاـم  َو  ُهُمَد 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ مالک  زا  هاوخ  دنک  یم  رکذ  وربآ  هب  ضرعت  قادصم  ار  تبیغ  هک  ریخا  هلمج  ( 2 «.) تسا وربآ  هب  تبسن  ضّرعت 
ببـس تبیغ  دیوگ  یم  هک  یتایاور  دشاب . ام  دوصقم  يارب  یهاوگ  دهاش و  دناوت  یم  لاح  ره  رد  ثیدـح ، نایوار  تاملک  زا  هاوخ  دـشاب 

رد و  ، ) دوش یم  هدـننک  تبیغ  هب  هدـنوش  تبیغ  لامعا  همان  زا  تائیـس  لقن  و  هدـنوش ، تبیغ  هب  هدـننک  تبیغ  لامعا  همان  زا  تانـسح  لـقن 
عیاض يوربآ  ناربج  يارب  تائیس  تانسح و  لقن  هک  ارچ  تسا ، تبیغ  ندوب  سانلا  قح  رب  يرگید  نشور  لیلد  دش ) هراشا  نآ  هب  هتشذگ 
تبیغ هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  ددرگ ، ناربج  دیاب  سانلا  قح  و  تسا ، سانلا  قح  تبیغ  دش  نشور  هک  لاح  تسا . هدنوش  تبیغ  هدش 
هدیسر هدنوش  تبیغ  شوگ  هب  تبیغ  رگا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  یـضعب  زا  دنک . ناربج  ار  دوخ  ياطخ  دناوت  یم  هنوگچ  هدننک 

نومضم نیا  دوش ) ناربج  وا  قح  ات   ) درک شزرمآ  بلط  ادخ  هاگشیپ  رد  وا  يارب  دیاب  هدیـسرن  رگا  دبلطب و  ّتیلح  وا  زا  دورب و  دیاب  تسا 
َْمل َو  ُهُْغْلبَی  َْمل  ْنِا  َو  ُْهنِم  َّلِحَتْـسَت  ْنَا  ِّالا  َْقبَی  ْمَلَف  َباتْغُْملا  َغَلَبَف  َْبِیتُْغا  ْنِاَف  : » تسا هدـش  لقن  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  یثیدـح  رد 

تسا هدیسرن  هدنوش  تبیغ  صخش  هب  تبیغ  رگا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دیاش  حیضوت  ریسفت و  نیا  ( 3 «.) َُهل َهّللا  ِرِفْغَتْساَف  َِکلذ  َْملِع  ُهْقَْحلَی 
روتـسد اهنت  لـیلد  نیمه  هب  دروآ ، یم  راـب  هب  يرت  نیگنـس  تیلوئـسم  و  دوش ، یم  يرتشیب  رازآ  تیذا و  ببـس  اـسب  يا  وا  يارب  نآ  لـقن 

و تسین . دیعب  ندیبلط  ّتیلح  بوجو  دوش ، یمن  تحاران  هدنوش  تبیغ  هک  دـشاب  يدروم  رگا  نیاربانب  تسا . هدـش  هداد  وا  يارب  رافغتـسا 
هک یـسک  يارب  هک  تسا  نآ  تبیغ  هرافک  ُهَْتبَتِْغا ; ْنَِمل  َرِفْغَتْـسَت  ْنَا  ِباـِیتْغِْالا  ُةَراّـفَک  : » دـیوگ یم  هک  يددـعتم  تاـیاور  ریـسفت  اـجنیا  زا 

دـلج 1، ماّرو ، هعومجم  . 2 هحفص 251 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀـجحملا  یقرواـپ 1. دوش . یم  نشور  ( 1 «.) ینک رافغتــسا  يا  هدرک  ار  شتبیغ 
یلـص ) ربمایپ زا  هک  تسا  یثیدح  قوف  لیلحت  رب  يرگید  يایوگ  دـهاش   123 هحفص هحفص 242 . دلج 72 ، راونالاراحب ، . 3 هحفص 123 .

َو ٌرانیِد  َكانُه  َْسَیل  َمْوَی  ِیتْأَی  ُنَا  ِلبق  ْنِم  ُْهنِم  اْهلَّلَحَتَْیلَف  لام  َْوا  ضْرِع  یف  ٌۀَـمَلْظَم  ُهَدـْنِع  ِْهیِخَال  َْتناک  ْنَم  : » تسا هدـش  لـقن  هلآو ) هیلع  هللا 
ناملسم ردارب  هب  تبـسن  سک  ره  ِِهتائِّیَـس ; یلَع  ْتَْدیِزَف  ِِهبِحاص  ِتائِّیَـس  ْنِم  َذُِخا  ٌتانَـسَح  َُهل  ْنُکَت  َْمل  ْنِاَف  ِهتانَـسَح  ْنِم  ُذَخُْؤی  امَّنِا  ٌمَهْرِدال 
يرانیدو مهرد  زور  نآ  رد  هک  يزور  دسر  ارف  هک  نآ  زا  شیپ  دبلطب  ّتیلح  وا  زا  دـیاب  دـشاب  هدرک  وا  لام  ای  وربآ  دروم  رد  یمتـس  دوخ 

دشاب هتشادن  یتانسح  رگا  و  دنهن ) یم  تسا  هدش  عییضت  وا  يوربآ  ای  لام  هک  يردارب  تانسح  رب   ) دنراد یم  رب  وا  تانسح  زا  هکلب  تسین 
نب یلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  هـک  هـتفه  ماـّیا  فورعم  ياـهاعد  رد  ( 2 «.) دـنراذگ یم  وا  ناـهانگ  رب  دــنراد و  یمرب  شقیفر  ناـهانگ  زا 

هک دوش  یم  هدید  هراب  نیا  رد  ینشور  تاریبعت  زین  هبنشود  زور  ياعد  رد  هدش  لقن  هیداّجس  هفیحـص  تاقحلم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا
وت ناگدـنب  زا  یـسک  رب  نم  و  تسا ، نم  دزن  دابع  زا  یملاظم  رگا  دـهاوخ : یم  نینچ  نارگید ) يارب  قشمرـس  ناونع  هب   ) دـنوادخ زا  ماـما 
اور وا  رب  یلیمحت  اـی  و  ما ، هدرک  وا  زا  یتبیغ  اـی  شنادـنزرف ، هداوناـخ و  لاوما و  دروم  رد  اـی  يوربآ ، ضرع و  رد  ما  هدرک  یمتـس  ملظ و 

ای منادرگ  زاب  وا  هب  ار  وا  قح  هک  دـسر  یمن  متـسد  نونکا  و  ما ، هتـشاد  وا  ربارب  رد  ییامندوخ  يراکایر و  ای  بّصعت  ربکت و  اـی  ما ، هتـشاد 
سانلا قح  لامتحا  لاـح  ره  هب  ( 3 «.) ییاـمرف یـضار  نم  زا  یناد  یم  تحلـصم  هنوگ  ره  هب  ار  وا  هک  مبلط  یم  وت  هاـگرد  زا  مبلطب  ّتیلح 
تیمها زئاح  زین  هتکن  نیا  درک . مادقا  دیاب  دشاب ، هتـشادن  یلکـشم  ندـیبلط  ّتیلح  ای  ندرک  ناربج  رگا  اذـل  تسا  يوق  رایـسب  تبیغ  ندوب 

نمؤم ردارب  لمع  و  دورب ، هتفرگ  ماـجنا  اـهنآ  روضح  رد  تبیغ  هک  یناـسک  دزن  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تبیغ  ناربج  قرط  زا  یکی  هک  تسا 
يوج هب  هتسب  بآ  حالطصا  هب  و  دوش ، هدیچرب  یلک  هب  اهنآ  ناهذا  زا  تبیغ  راثآ  هک  دنک ، تّحـص  رب  لمح  هیجوت و  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ 

هحفص 306. دلج 2 ، تاداعّسلا ، عماج  . 2 ات 15548 . ثیداحا 15543  هحفص 2339 ، دلج 3 ، ۀمکحلا ، نازیم  یقرواپ 1 . ددرگ . زاب  دوخ 
124 هحفص صیخلت .) اب   ) هبنشود زور  ياعد  هیداجس ، هفیحص  تاقحلم  . 3
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تبیغ تاینثتسم 

یهاگ یتح  زیاـج و  نآ  رد  ندرک  تبیغ  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدراوم  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  هتکن  نیا  رد  اـهقف  نینچمه  قـالخا و  ياـملع 
مارح و کش  یب  یلوا  ناونع  هب  تبیغ  رگید ، ریبعت  هب  دوش . یم  بترتم  تبیغ  رب  هک  تسا  یّـصاخ  ضراوع  رطاخ  هب  نیا  و  تسا ، بجاو 

تحت ار  یتاذ  ناونع  تسا  نکمم  هلصاح  ضراوع  هیوناث و  نیوانع  یلو  دنلوقلا  قفتم  نآ  رد  مالسا  ياملع  همه  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا 
نایم رد  يرتمهم  تحلـصم  ياپ  هک  تسا  يدراوم  رد  عوضوم  نیا  و  دوش . بجاو  ای  زاجم  تبیغ  یـصاخ  دراوم  رد  و  دهد ، رارق  عاعّـشلا 

1ـ تسا : ریز  دراوم  تسا  ءانثتسا  نیا  رد  لخاد  هک  يدراوم  هلمج  زا  دنک . یم  هبلغ  تبیغ  میظع  دسافم  رب  تحلـصم  نآ  ظفح  هک  تسا ،
یم لامیاپ  وا  قح  و  دـسر ، یمن  وا  داد  هب  یـسک  دـنکن  يرگاشفا  مولظم  صخـش  رگا  هک  قح ، نتفرگ  ملظ و  عفر  یهاوخداد و  دروم  رد 
; ًامیلَع ًاعیمَـس  ُهّللا  َناک  َو  َِملُظ  ْنَم  ـَِّالا  ِلْوَْقلا  َنِم  ِءْوُّسلاـِب  َرْهَْجلا  ُهّللا  ُّبُِحی  ـال   » دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  ددرگ .
(1 «.) تسا اناد  اونـش و  دنوادخ  هدش ، عقاو  مولظم  هک  سک  نآ  رگم  دنک  راهظا  ار  اه  يدب  دوخ  نانخـس  اب  یـسک  درادن  تسود  دنوادخ 

اجنیا رد  دنـشک ، یمن  ناشراک  زا  تسد  راکهنگ  دارفا  ای  درف  دـنکن  يرگاـشفا  ناـسنا  رگا  هک  ییاـج  رد  ینعی  رکنم ، زا  یهن  دروم  رد  2 ـ
ناراذگ و تعدـب  دروم  رد  3 ـ دوـش . یم  بجاو  هکلب  زاـجم  و  دـنک ، یم  هبلغ  تبیغ  هدـسفم  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تحلـصم 

يریگولج و  دنزیخ ، یم  اپ  هب  مدرم  دوش ، الم  رب  اهنآ  راک  رگا  هک  دنـشک ، یم  هشقن  نیملـسم  حـلاصم  ّدـض  رب  هک  یناسک  نارگ و  هئطوت 
دروم رد  125 4 ـ هحفص هیآ 148 . ءاـسن ، یقرواپ 1 . تسا . بجاو  هکلب  زیاـج ، زین  صاخـشا  هنوگ  نیا  تبیغ  دـننک ، یم  یبسن  اـی  لـماک 
یهاگ هکلب  زیاج  زین  رطخ  نیا  ندرک  اشفا  تسین ، هاگآ  وا  هتفرگ و  رارق  رطخ  رد  يرگید  يوس  زا  شـسومان  ای  لام  ای  ناج  هک  یناملـسم 

ترفاسم ای  دهد  لیکشت  یتکرش  ای  دنک  تلـصو  يرگید  اب  الثم  دهاوخ  یم  یـسک  هک  اجنآ  رد  ینعی  تروشم  دروم  رد  5 ـ تسا . بجاو 
رد تناما  هکلب  دراد  هانگ  فرط ، بیع  ياشفا  تفگ : ناوت  یمن  اجنیا  رد  دـنک ، یم  لاؤس  شرظن  دروم  صخـش  هرابرد  ناسنا  زا  دـیامن و 
زا یقادصم  تسا  نکمم  هک  نیا  زا  و  دنک ، اشفا  دراذـگ ، یم  ریثأت  همانرب  نآ  دروم  رد  دـناد و  یم  ار  هچنآ  هک  دـنک  یم  باجیا  تروشم 
رد 6 ـ تسین . زیاج  تروشم  رد  تنایخ  و  تسا ، تنایخ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یـشوپ  هدرپ  هک  ارچ  دـهدن ، هار  دوخ  هب  یـسرت  دـشاب  تبیغ 

. تسا رت  يوق  تداهش  تحلصم  هک  ارچ  تسا ، زیاج  ندرک  تبیغ  زین  دننک ، تداهش  ياضاقت  ناسنا  زا  هک  ییاج  رد  نداد  تداهش  دروم 
برش لوغشم  صخش  نالف  هک  دنشاب ) هدرک  یـصاخ  سّـسجت  هک  نآ  یب   ) دننیبب رفن  دنچ  رگا  هک  یهلا  دودح  يارجا  دروم  رد  نینچمه 

هداد تداهـش  يرما  هرابرد  يدوهـش  ای  .و  دوش دح  يارجا  اهنآ  دروم  رد  ات  دنهد ، تداهـش  عرـش  مکاح  دزن  دنیایب و  و  تسا ، انز  ای  رمخ 
حرج رگید  ریبعت  هب  ای  يرگاشفا و  زین  اجنیا  رد  تسین  ربخ  اب  رهاظ  رد  عرـش  مکاح  اـما  دـنراکهنگ ، قساـف و  نطاـب ، رد  دوهـش  یلو  دـنا ،

(. دنشاب هتشاد  روضح  بلطم  تابثا  يارب  یفاک  هزادنا  هب  دوهش  هک  تسا  يدروم  رد  اه  نیا  مامت  هتبلا  . ) تسا زیاج  دوهش ،

قسف هب  رهاجتم  مکح 

هراشا

تاینثتـسم ءزج  ار  دوش  یم  هانگ  بکترم  اراکـشآ  هک  یـسک  ینعی  قسف  هب  رهاجتم  تبیغ  راوگرزب ، ياهقف  قالخا و  ياملع  همه  ـالومعم 
تیصعم بکترم  مدرم  مشچ  ربارب  رد  اراکـشآ  هدیرد و  ار  ایح  ياه  هدرپ  هک  صاخـشا  هنوگ  نیا  تبیغ  دننک  یم  حیرـصت  و  دنا ، هدرمش 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  زا  یثیدح  رد   126 هحفص دنا . هتـسج  کّسمت  هنیمز  نیا  رد  زین  یتایاور  هب  و  دنرادن ، تبیغ  دنوش ، یم 
یقـساف تسخن  دوش ، یمن  بوسحم  تبیغ  اهنآ  تبیغ  هک  دنهورگ  راهچ  .. هقـسفب ; نلعملا  قسافلا  ۀبیغ  مهتبیغ  تسیل  ۀعبرا  : » میناوخ یم 
نیملـسم تعامج  زا  هک  اهنآ  و  دننک ، یم  رگیدکی  ردام  هب  ییوگدب  هک  یناسک  وگغورد و  ياوشیپ  سپـس  . ) دنک یم  هانگ  اراکـشآ  هک 
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نیملـسم تعامج  زا  هک  اهنآ  و  دننک ، یم  رگیدکی  ردام  هب  ییوگدب  هک  یناسک  وگغورد و  ياوشیپ  سپـس  . ) دنک یم  هانگ  اراکـشآ  هک 
عدتبم يوه  بحاص  ۀمرح  مهل  سیل  ۀثالث  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 1 («.) دومرف نایب  ار  دنا  هدش  جراخ 

ياـه بتکم  ناـبحاص  هب  هراـشا   ) تسا راذـگ  تعدـب  فرحنم  درف  دـنرادن ، مارتـحا  سک  هس  قـسفلا ; نلعملا  قساـفلا  رئاـجلا و  ماـمالا  و 
( مالسلا هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 2 «.) تسا قسف  هب  رهاجتم  قساف  ملاـظ و  ياوشیپ  رگید  و  تسا ) یفارحنا 

لوسر زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 3 «.) درادن تبیغ  دنکفیب  رـس  زا  ار  ایح  رداچ  هک  یـسک  َُهل ; َۀَبَیِغ  الَف  ِءایَْحلا  َباْبلِج  یْقلَا  ْنَم  : » تسا هدـمآ 
ندرب مان  زا  دـینک  یم  هظحالم  ایآ  ُساّنلا ; ُُهفِْرعَی  ُهوُرُکْذاَف  ُهوُرُکْذـَت ، ْنَا  ِرِجاـفلا  ِرْکِذ  ْنَع  نُوَعَْزنَا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ

نیا هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  یلو  تسا . ناوارف  هنیمز  نـیا  رد  ثیداـحا  و  ( 4 «.) دنـسانشب ار  اهنآ  مدرم  ات  دـیربب  ار  اهنآ  مان  قساف ، دارفا 
لوا دوب ، طرـش  زیچ  ود  تبیغ  رد  هک  ارچ  دنـشاب  هدش  انثتـسا  نآ  مکح  زا  هک  نیا  هن  دـنجراخ  تبیغ  عوضوم  زا  یّلک  روط  هب  دارفا  هنوگ 

اراکـشآ دـندوب  تحاران  رگا  اریز  تسین ، اهنآ  رد  زین  نآ  هک  نآ ، رکذ  زا  ندـش  تحاران  مّود  و  دـنرادن ، دارفا  نیا  هک  بیع  ندوب  یفخم 
رد صیـصخت . هن  تسا  صـصخت  تروص  هب  صاخـشا  لیبق  نیا  ندـش  جراخ  لوصا  ياملع  ریبعت  هب  و  دـندش . یمن  فالخ  راـک  بکترم 
رد ای  دنهد  یم  ماجنا  اراکشآ  هک  تسا  یناهانگ  صوصخم  قسف  هب  زواجتم  تبیغ  زاوج  ایآ  هک  نیا  تسخن  دیآ  یم  شیپ  یتالاؤس  اجنیا 

یقرواـپ 1. لـحم  رد  اـما  دـشاب  قـسف  هب  رهاـجتم  یتعاـمج  دزن  اـی  یّلحم  رد  یـسک  رگا  هک  نیا  رگید  تسا ؟ زیاـج  اـهنآ  تبیغ  زیچ  همه 

ثیدح 8069. هحفص 595 ، دلج 3 ، لاّمعلازنک ، . 4 هحفص 260 . نامه ، . 3 هحفص 253 . نامه ، . 2 هحفص 261 . دلج 72 ، راونالاراحب ،
تبیغ زاوج  ایآ  هک  نیا  موس  تسا ؟ زیاج  وا  تبیغ  مه  زاـب  اـیآ  دـشاب ، ناـهنپ  هدیـشوپ و  وا  راـک  رگید  تعاـمج  دزن  رگید و   127 هحفص
زیاـج هنرگ  دـشاب و  هتـشاد  ار  يریثأـت  نینچ  تبیغ  ینعی  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارـش  دوجو  هب  طورـشم  قـسف  هب  رهاـجتم 

رد اهنت  هک  نیا  نآ  و  دوش ، یم  نشور  تالاؤس  نیا  همه  خساپ  دـش ، هداد  دارفا  هنوگ  نیا  دروم  رد  الاب  رد  هک  یحرـش  هب  هجوت  اب  تسین .
هک ارچ  تسین ، زیاج  رگید  ياه  طیحم  رد  ای  و  رگید ، ییاهراک  رد  یلو  دـنراد ، قسف  هب  رهاجت  تلاح  هک  تسا  زیاج  اهنآ  تبیغ  يدروم 
رما طیارش  يوجتـسج  دنتـسه  رهاجتم  هک  ییاج  رد  تسا  مولعم  دوش و  یمن  دراوم  هنوگ  نیا  رد  اهنآ  تبیغ  لماش  تبیغ  ندوب  مارح  ّهلدا 

زا روظنم  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  تسین . اهنآ  رد  تبیغ  هدنهد  لیکـشت  رـصانع  نوچ  درادـن  یترورـض  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب 
یمارتـحا اـهنت  هن  دارفا  نینچ  تسا ; كاـب  یب  روسج و  ناـهانگ  ربارب  رد  هدـیرد و  ار  اـیح  هدرپ  یلک  هب  هک  تسا  یـسک  قسف  هب  رهاـجتم 

ایح رداچ  هک  یـسک  ِءایَْحلا ; َباْبلِج  یْقلا  نَم   » هب ریبعت  دننامب ، ناما  رد  اهنآ  تارطخ  زا  مدرم  ات  دنوش  یفرعم  مدرم  هب  دیاب  هکلب  دـنرادن ،
: تفگ ناوت  یم  نیاربانب  تسا . ینعم  نیمه  هب  رظان  دنـسانشب » ار  وا  مدرم  اـت  دـیربب  ار  وا  ماـن  َساـنلا ; ُُهفِْرعَی  ُهوُرُکْذاَـف   » ریبعتو دـنکفیب » ار 

رگید و  تسا ، زیاج  اهنآ  تبیغ  لمع  نامه  رد  اهنت  هک  دـنراد  رهاجت  لمع  کـی  رد  هک  اـهنآ  تسخن  تسا : هنوگ  ود  رب  قسف  هب  رهاـجتم 
يرگاشفا دنرادن و  یمارتحا  زیچ  چـیه  رد  صاخـشا  هنوگ  نیا  دـننز ، یم  یهانگ  ره  هب  تسد  هناروسج  هدـیرد و  ار  ایح  هدرپ  هک  یناسک 

تـسخن میهد : یم  نایاپ  هتکن  ود  رکذ  اب  ار  نخـس  نیا  دنوش . هاگآ  اهنآ  تارطخ  زا  هاگآان  دارفا  ات  تسا  يرورـض  مزال و  اهنآ  دروم  رد 
نخس رابخا  نایوار  یتسردان  یتسرد و  بذک و  قدص و  زا  نآ  رد  هک  تسا  لاجر  ملع  یمالسا  فورعم  مولع  زا  یکی  میناد  یم  هک  نیا 
تسا حضاورپ  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  دارفا  تبیغ  نآ  رد  هک  ارچ  دنا  هتشاد  ابا  ملع  نیا  نتخومآ  زا  ناهاگآان  زا  یضعب  دیآ ، یم  نایم  هب 

ام هب  هک  تسا  الاو  فده  نیمه  و  رتالاب ، رترب و  رایـسب  تسا  یفده  فالخ  بلاطم  غورد و  هب  نتخیمآ  زا  مالـسا  ماکحا  میرح  ظفح  هک 
مینک تبث  لاجر  ياه  باتک  رد  میرمشب و  ار  اهنآ  فعض  ياه  هطقن  مینک و  وجتـسج  تقد و  رابخا  نایوار  قباوس  هرابرد  دهد  یم  هزاجا 

شنیزگ يارب  یـسایس  یعامتجا و  لیاسم  رد  هک  نیا  رگید   128 هحفـص دوشن . نآ  نیا و  ياه  سوه  اوه و  شوخ  تسد  یهلا  ماکحا  اـت 
، تسا رثؤم  هعماج  تشونرس  رد  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یناهنپ  ییاه  فعـض  هطقن  رگا  راک  همادا  رد  ای  ساّسح و  ياه  تسپ  تهج  دارفا ،

یثنخ فشک و  یمالـسا و  هعماج  ماـظن  ظـفح  تیمها  رطاـخ  هب  یلو  تسا ، تبیغ  ناونع  لومـشم  تاذ  ّدـح  رد  هچرگ  اـهنآ  ندرک  اـشفا 
ادابم دنهن  یم  شوپرـس  بویع  هنوگ  نیا  رب  هک  یناسک  دوش و  یم  بجاو  هاگ  هکلب  درادن ، یلاکـشا  اهنت  هن  نآ  هب  مادـقا  اه  هئطوت  ندرک 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  البق  هک  یثیدح  دننک . یم  صاخـشا  يادف  ار  یمالـسا  هعماج  حـلاصم  عقاو  رد  دـنوش ، تبیغ  راتفرگ 
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ار ناـنآ  مدرم  اـت  دـننک  اـشفا  ار  اـهنآ  داد  یم  روتـسد  و  نارجاـف »... هاـنگ  رب  یـشوپ  هدرپ  زا  : » دوـمرف یم  درک و  یم  تمـالم  هک  میدروآ 
رد دننک و  زواجت  مزال  دح  زا  ای  دنربب و  ار  صاخـشا  يوربآ  تهج  یب  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  یلو  تسا . ینعم  نیا  هب  رظان  دنـسانشب ،
زین یمالـسا  روشک  یتاعالطا  ياههاگتـسد  فیلکت  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هچنآ  زا  دـنوش . دراو  اـهنآ  یـصوصخ  یـصخش و  یگدـنز  میرح 

ساسح ياـه  تسپ  يارب  اـه  شنیزگ  تمالـس  اـه و  هئطوت  ندرک  یثنخ  فشک و  تهج  رد  اـهنآ  ياـه  تیلاـعف  رگا  هک  دوش  یم  نشور 
يادا هکلب  مارح  تبیغ  ناونع  لومشم  هن  تسا و  سّسجت  ناونع  لومشم  هن  اهنآ  راک  دننکن ، زواجت  دنورن و  رتارف  نآ  زا  دشاب و  یعامتجا 

. تسا بجاو  ماجنا  هفیظو و 

تبیغ هریاد  لومشم  1 ـ

نیملسم مالسا و  هب  ندز  هبرـض  ای  يدوبان  يارب  هک  یبرح  رافک  تبیغ  کش  یب  و  تسا ، مارح  لقاع  غلاب و  نمؤم و  دارفا  تبیغ  کش  یب 
یناناملـسم ریغ   ) هّمذ لها  نیملـسم و  قرف  ریاس  تبیغ  ایآ  یلو   129 هحفص دنتسین . مرتحم  اهنآ  نوچ  درادن ، یلاکـشا  چیه  دنا  هتـسب  رمک 

ظوفحم و ناشلام  ناج و  دـننک و  یم  یگدـنز  یمالـسا  ياهروشک  رد  ملاس  ّتیلقا  کی  تروص  هب  دنتـسه و  ینامـسآ  باتک  ياراد  هک 
هتـسناد ماع  ار  تبیغ  تمرح  هیافک ، بحاص  يراوزبس  همّالع  یلیبدرا و  قّقحم  دـننام  ءاهقف  ناگرزب  زا  یـضعب  تسا ؟ زیاـج  تسا  مرتحم 

ياج چـیه  اهنآ  تبیغ  ندوب  مارح  دـنا  هتفگ  دـنا و  هدرک  لالدتـسا  هتفر  راک  هب  نآ  رد  سانلا »  » ای ملـسملا »  » ناونع هک  یتایاور  هب  و  دـنا ،
ناوضر رهاوج  بحاص  موحرم  یلو  دـشابن . ظوفحم  اهنآ  يوربآ  ضرع و  ارچ  تسا ، ظوفحم  اـهنآ  ناـج  لاـم و  هک  ارچ  تسین ، بّجعت 

هلأـسم نیا  هک  تسا  نیا  رگید  ضعب  هـب  یـضعب  مامـضنا  زا  دـعب  تاـیاور ، رهاـظ  دـیوگ  یم  هتـساخرب و  تفلاـخم  هـب  ًادـیدش  هـیلع  هـّللا 
رگا ( 1 .) تسا هدومرف  لالدتسا  زین  ماوع  املع و  نیب  هرمتسم  هریس  هب  یّتح  و  تسا . مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نایلاوم  نانمؤم و  صوصخم 

هن کش  یب  دـشاب  ناناملـسم  نانمؤم و  نمـشد  دـناعم و  یبصاـن و  دارفا  مالـسا ) ناـفلاخم   ) تیـالو ناـفلاخم  زا  راوگرزب  هیقف  نیا  روظنم 
هّمذ رد  هک  باتک  لها  نینچمه  تسا و  مرتحم  ظوفحم و  ناشلام  ناج و  هک  یمالسا  قرف  زا  نخـس  رگا  یلو  یتبیغ ، هن  دنراد و  یمارتحا 

ضرع دشاب ، ظوفحم  ناج  لام و  اج  ره  هک  ارچ  دسر  یم  رظن  هب  رت  هّجوم  يراوزبس  یلیبدرا و  ققحم  تارظن  دشاب  هدوب  دنتسه  نیملـسم 
نمؤم هب  ریبعت  ای  و  تبیغ ) هیآ  رد   ) تارجح هروس  هیآ 12  رد  نانمؤم  هب  باطخ  و  تسین ، زیاج  نآ  هب  ضّرعت  تسا و  ظوفحم  زین  وربآ  و 

یمن ادعام  یفن  ءیش ، تابثا  رگید  ریبعت  هب  و  دوش ، یمن  نارگید  هب  تبسن  تبیغ  مکح  لومش  مدع  رب  لیلد  زگره  تایاور  زا  یـشخب  رد 
هتبلا تسا . سانلا  قح  لومشم  اهنآ  همه  و  درک . زیهرپ  تسا  مرتحم  ناشـضرع  لام و  ناج و  هک  یناسک  مامت  تبیغ  زا  دیاب  نیاربانب  دنک .

بویع و هکلب  دریگن ، دوخ  هب  نیملـسم  هب  رارـضا  هئطوت و  لکـش  اهنآ  ياهراک  دنـشابن و  قسف  هب  رهاجتم  اـهنآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
. درادـن یعرـش  زّوجم  نیقی  هب  نانآ  هب  تبـسن  يزیر  وربآ  اهنآ و  ياشفا  دـشاب ، ناشدوخ  صوصخم  هک  دنـشاب  هتـشاد  ناهنپ  رد  یناهانگ 

لوبق دـیاب  زین  دـنوش  یم  تحاران  تبیغ  زا  هک  ّزیمم  ناکدوک  دروم  رد  اـما   130 هحفص هحفص 62 . دـلج 22 ، مالکلا ، رهاوج  یقرواپ 1 .
ناونع : » دیوگ یم  هدرک و  هراشا  نآ  هب  همرحم  بساکم  رد  هرـس  سدق  يراصنا  خیـش  موحرم  هک  هنوگ  نامه  تسا  مارح  تبیغ  هک  درک 

یتسیزمه نانآ  اب  رگا  ْمُُکناوْخِاَف ; ْمُهُوُِطلاُخت  ْنِا  َو  : » دـیامرف یم  ماـتیا  هراـبرد  دـیجم  نآرق  هک  ارچ  تسا  قداـص  اـهنآ  رب  زین  نمؤم  ردارب 
كدوک یناـهنپ  بویع  فشک  رگا  هک  ارچ  درک  ّزیمم  هب  دـّیقم  ار  نآ  دـیابن  هک  تسا  نیا  قـح  یلو  ( 1 «.) دنتسه امـش  ناردارب  اهنآ  دیراد 

یناث دیهـش  موحرم  لیلد  نیمه  هب  تسا ، یفالخ  راک  مه  نآ  دوش ، یم  وا  هداوناخ  تیثیح  کته  ای  هدنیآ و  رد  وا  تیثیح  کته  ّزیمم  ریغ 
رظن زا  دنتـسه  نانمؤم  دوخ  مکح  هب  نینمؤم  لاـفطا  رگید  ریبعت  هب  تسا و  هتـشاذگن  ریبک  ریغـص و  ناـیم  یقرف  هبیّرلا » فشک   » باـتک رد 

. دوش یم  نشور  زین  ناگناوید  نیناجم و  مکح  اجنیا  زا  و  وربآ . ضرع و  لام و  ناج و 
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یصوصخ یمومع و  تبیغ  2 ـ

یهاگ یلو  دـش . نییبت  فلتخم  تاهج  رد  هتـشذگ  ياه  ثحب  زا  نآ  مکح  هک  تسا  نیعم  صاخـشا  ای  صاخ  صخـش  هرابرد  تبیغ  هاگ 
يدابآ نالف  یلاها  دـیوگ  یم  ای  دـنحول ، هداس  نادان و  ای  سیـسخ  رهـش  نالف  لـها  دـیوگ  یم  ـالثم  دـنک . یم  ادـیپ  یمومع  یّلک و  هبنج 

ناوت یم  دوش ؟ یم  يراج  یمومع  ياه  تبیغ  نیا  رب  تبیغ  ماکحا  مامت  ایآ  دـنراب . دـنب و  یب  یـسومان  لئاسم  رد  ای  دـنداتعم  اـی  دـندزد ،
صاخـشا ای  صخـش  هدـنوش ، تبیغ  هک  ییاجنآ  رد  131 1 ـ هحفص هـیآ 220 . هرقب ، یقرواـپ 1 . تسا : تروص  دـنچ  ياراد  تبیغ  تفگ 

دندید ار  رفن  دنچ  ای  کی  يدابآ  نالف  ای  رهش  نالف  رد  دیوگب  هک  نیا  لثم  دنسانش ، یمن  ار  اهنآ  نیبطاخم ، هک  دنشاب  يدودعم  دودحم و 
بلطم نخـس  نیا  اب  هک  ارچ  تسین ، يراج  اجنیا  رد  تبیغ  ماکحا  کش  یب  دندوب ، يرگید  تشز  لامعا  ای  بارـش  ندیـشون  لوغـشم  هک 
ریثکلا یف  ریثک  ای  لیلقلا  یف  لیلق  ههبش  حالطـصا  هب   ) دنک نایب  ار  بلطم  هروصحم  ههبـش  تروص  هب  هک  نآ  2 ـ دوش . یمن  راکشآ  یناهنپ 

ار دیز  نارـسپ  زا  یکی  دیوگب  ای  دربب  ار  رفن  راهچ  نآ  مان  و   ) دوب رمخ  برـش  لوغـشم  مدید  ار  رفن  راهچ  نآ  زا  یکی  دیوگب  ًالثم  دـشاب )
یم لمع  نیا  بکترم  رهـش  نالف  ای  يدابآ  نالف  یلاها  زا  يریثک  هورگ  دـیوگب  هک  نیا  ای  داد ، یم  ماجنا  ار  فالخ  راـک  نـالف  هک  مدـید 

هب و  دوش ، یم  لماش  ار  يدروم  نینچ  تبیغ  ّهلدا  هک  تسا  نیا  رهاظ  دور . هناشن  اـهنآ  همه  يوس  هب  ماـهتا  تشگنا  هک  يا  هنوگ  هب  دـنوش 
رد وا  نداد  رارق  نمؤم و  مارتـحا  کـته  تهج  زا  نآ  ندوب  مارح  هدـش ، یـصقان  ّرـس  فـشک  نوـچ  میراذـگن  تبیغ  ار  نآ  ماـن  هک  ضرف 

کته لقاال  ای  تبیغ و  ماکحا  زین  اجنیا  رد  کش  یب  دهد ، تبسن  ار  يزیچ  يدابآ  ای  رهـش  کی  لها  مامت  هب  3 ـ تسا . تباث  ماهتا  ضرعم 
هک تسا  لومعم  هچنآ  نیاربانب ، اهنآ . تیرثکا  اـی  دـشاب  ءانثتـسا  نودـب  رهـش  لـها  ماـمت  شروظنم  هاوخ  دوش ، یم  يراـج  نینمؤم  مارتحا 

شروظنم هک  دـشاب  هنیرق  هک  نیا  رگم  تسین ، زیاج  مالـسا  رظن  زا  دـننک ، یم  دای  یتشز  فاصوا  اب  ار  اه  يدابآ  ای  دـالب  زا  یـضعب  یلاـها 
، دننادب همه  ار  فاصوا  نآ  دوجو  هک  نیا  ای  و  دوش . هروصحم  ریغ  ههبش  ای  ریثکلا  یف  لیلق  ههبش  حالطـصا  هب  و  تسا ، اهنآ  زا  یمک  دارفا 

. دشاب هتشادن  زین  تمذم  کته و  دصق  لاح  نیع  رد  و 

تبیغ ربارب  رد  عافد  3 ـ

، تسا اطخلا  زیاج  رشب  دیوگب  الثم  تساخرب   132 هحفـص تسا  هدش  وا  تبیغ  هک  ینامیا  اب  درف  زا  عافد  هب  دیاب  هدـننک  تبیغ  ربارب  رد  ایآ 
هدـش ماجنا  يراک  شومارف  يور  زا  ای  ًاوهـس  راک  نیا  تسا  نکمم  دوش  هتفگ  ای  دـنک ، ادـیپ  یـشزغل  یگدـنز  رد  تسا  نکمم  یـسک  ره 
دشاب هیجوت  لباق  رگا  نیاربانب  درک . تحص  رب  لمح  ار  ناملسم  ردارب  لعف  دیاب  تسا ، هدوب  لالح  عوضوم  نالف  صخـش  نآ  رظن  ای  دشاب 

هنوگ نیا  ضرعم  رد  اـم  همه  اریز  مینک ، رافغتـسا  وا  يارب  تبیغ  ياـج  هب  هک  رتهب  هچ  دـیوگ  یم  دـشابن  هیجوت  لـباق  رگا  و  دـنک ، هیجوت 
ثحب رد  يراصنا  خیـش  همّالع  موحرم  مظعالا  انخیـش  هلمج  زا  تسا ، بجاو  عافد  هک  دندقتعم  اهقف  ناگرزب  زا  یـضعب  میتسه . اه  شزغل 

موـحرم هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموـصعم زا  تبیغ  ّدر  موزل  هراـبرد  زین  يداـیز  تاـیاور  تسا . همّرحم  بساـکم  زا  تـبیغ 
ربـمغیپ زا  یثیدـح  رد  هـلمج : زا  تـسا  هدوـمن  يروآدرگ  جـح  ةرــشعلا  ماـکحا  باوـبا  زا  باب 156  رد  هعیـشلا  لـئاسو  باـتک  بحاـص 

یسک ِةرخآلا ; َو  اْینُّدلا  یف  ُهّللا  َُهلَذَخ  ُهُرُْصنَی  َْمل  َو  ُهَرْصَن  َعاطَتْساَف  ملسُملا  ُهوُْخا  هدنِع  َبِیتُْغا  ْنَم  یلع  ای  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
یم لوذـخم  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـنکن  شیرای  دـشاب و  هتـشاد  وا  يرای  رب  یئاـناوت  دوش و  شناملـسم  ردارب  تبیغ  وا  دزن  هک 

. تسا هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  يرگید  ددعتم  تایاور  رد  نآ  هیبش  ای  ریبعت  نیمه  دنک .»
ًۀَْبیَغ هیخَا  ْنَع  َّدَر  ْنَم  : » دوـمرف مدرم  موـمع  يارب  يا  هبطخ  رد  هک  میناوـخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد 

زا هک  یـسک  َباتْغا ; ْنَم  ِرْزِوَک  ْهیَلَع  َناک  ُهَبَجْعَا  َو  ُْهنَع  َّدُرَی  َْمل  ْنِاَف  ِةَرِخْالا ، َو  اْینُّدلا  ِیف  ِّرَـشلا  َنِم  باب  َْفلَا  ُْهنَع  ُهّللا  َّدر  سِلْجَم  یف  اُهَعِمَس 
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زا ترخآ  ایند و  رد  ار  يدب  ياهرد  زا  رد  رازه  دنوادخ  دیامن ) عافد  نآ  ربارب  رد  و   ) دنک در  دونش  یم  یسلجم  رد  هک  ار  یتبیغ  شردارب 
ثیدح رد  زین  و  ( 1 «.) دوب دهاوخ  وا  يارب  هدننک  تبیغ  هانگ  دننامه  دوش  لاحـشوخ  نآ  زا  دنکن و  در  ار  تبیغ  نآ  رگا  و  دنک . یم  در  وا 

عافد شردارب  يوربآ  زا  هک  یسک  ِراّنلا ; نِم  ًاباجِح  َُهل  َناک  ْهیخَا  ِضْرِع  ْنَع  َّدَر  ْنَم  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  راوگرزب  نامه  زا  يرگید 
نیا عوـمجم  زا  یلو   133 هحفص هحفص 66 . دلج 8 ، هعیـشلا ، لئاسو  یقرواپ 1 . ( 1 «.) دوب دـهاوخ  وا  يارب  خزود  شتآ  زا  یباجح  دـنک 

رد هک  ندرک  لوذخم  هب  ریبعت  اریز  درک ، هدافتـسا  ناوت  یم  دّـکؤم  بابحتـسا  رما ، تیاهن  هکلب  دوش ، یمن  هدافتـسا  عافد  بوجو  تایاور 
ترـصن و كرت  ینعم  هب  نالذخ  هک  ارچ   ) دراد یم  رب  یـسک  نینچ  يرای  زا  تسد  ادخ  هک  دـناسر  یمن  نیا  زا  شیب  هدـمآ  تیاور  دـنچ 

یلو دوب ، دـهاوخن  بوجو  رب  لـیلد  مه  نآ  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  خزود  زا  تاـجن  اـی  تشهب  باوـث  هدـعو  نینچمه  تسا ) يراـی 
ثیدح نآ  رد  یلو  تسا ، عافد  بوجو  رب  لیلد  دنـسیون  یم  وا  يارب  هدننک  تبیغ  هانگ  دننام  هک  تسا  هدـمآ  مود  تیاور  رد  هک  يریبعت 

هاوخ لاح  ره  هب  دوش . یم  مه  لاحـشوخ  شناملـسم  ردارب  تبیغ  زا  هکلب  دنک  یمن  عافد  طقف  هن  هک  هدـش  رکذ  یـسک  دروم  رد  هانگ  نیا 
زا یهن  هبنج  رگا  و  تسا . یمالـسا  ساّسح  فیاـظو  زا  یکی  دّـکؤم ، بحتـسم  هاوخ  دـشاب و  بجاو  ناملـسم  ردارب  تبیغ  ربارب  رد  عاـفد 

. تسا بجاو  نیقی  هب  دریگب  دوخ  هب  رکنم 

؟ دراد یمکح  هچ  ناگدرم  تبیغ  4 ـ

یمن لماش  ار  ناگدرم  تسا و  هدـنز  دارفا  هب  رظان  دـش  دراو  تبیغ  هرابرد  هک  یتاـیاور  نینچمه  تبیغ و  موهفم  هک  دوش  یم  رّوصت  هاـگ 
ِتِّیِْملا ُۀَـمْرُح  : » یمالـسا تاـیاور  قـبط  اریز  تسا  یگرزب  هابتـشا  نیا  یلو  درادـن ، یلاکـشا  هدرم  رـس  تشپ  ندرک  تبیغ  نیارباـنب  دوـش ،

رت و تشز  یتاـهج  زا  هدرم  تبیغ  تفگ  ناوـت  یم  هـکلب  ( 2 «.) تسا وا  هدـنز  مارتحا  نوچمه  ناملـسم  هدرم  مارتـحا  ٌّیَح ; َوُه  َو  ِِهتَمرُحَک 
دوخ زا  عافد  هب  رداـق  زگره  هدرم  یلو  دـنزیخرب ، دوخ  زا  عاـفد  هب  دنونـشب و  ار  تبیغ  يزور  تسا  نکمم  ناگدـنز  اریز  تسا ، رتدنـسپان 

زگره بلطم  نیا  ناگدرم  دروم  رد  یلو  دبلطب  ّتیلح  اهنآ  زا  دـنیبب و  ار  هدـنز  دارفا  تسا  نکمم  هدـننک  تبیغ  صخـش  هوالع  هب  تسین ،
یتاروتسد نیا ، رب  هفاضا   134 هحفص باب 24 . هحفص 47 ، دلج 19 ، هعیّشلا ، لئاسو  . 2 هحفص 607 . نامه ، یقرواپ 1 . دنک . یمن  قدص 

نفد و تسا و  هدـمآ  زاـمن  رد  هک  یمیهاـفم  ّتیم و  زاـمن  نفک و  لـسغ و  لـیبق  زا  هدـش  هداد  ناملـسم  هدرم  دـسج  هب  مارتحا  هراـبرد  هک 
. دوش ظفح  دیاب  زین  ندرم  زا  دعب  ناناملسم  يوربآ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  یگمه  نمؤم  ربق  هب  یمارتحا  یب  ندوب  مارح  روبق و  لها  ترایز 

135 هحفص

یقلخ جک  قلخ و  نسح  .5

هراشا

اب اج و  ره  رد  و  دوش ، وربور  مدرم  اب  میالم  مرن و  نابز  داش و  هرهچ  ییور و  هداشگ  اـب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  صاـخ ، ینعم  هب  قلخ  نسح 
یقالخا لیاضف  زا  یکی  نیا  دـشاب . هتـشاد  فطل  تبحم و  زا  رپ  یتاملک  و  مّسبت ، زا  رپ  ییاه  بل  دـنک ، دروخرب  یئور  شوخ  اـب  سک  ره 

فطل و دـقاف  کـشخ و  نشخ و  نانخـس  یئور و  شرت  یقلخ و  جـک  سکع ، هب  تسا . رثؤم  هداـعلا  قوـف  یعاـمتجا  طـباور  رد  هک  تسا 
نتـسسگ ناـسنا و  رود  زا  یگدـنکارپ  موـمع و  ترفن  ثعاـب  دراد و  ناـسنا  ناـج  نورد  رد  ییاـه  هـشیر  هـک  یقـالخا  لـیاذر  زا  تـبحم 

تلیذر نیا  تلیضف و  نآ  هنیمز  رد  یناوارف  بلاطم  نایاوشیپ ، هریس  یمالسا و  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  دش . دهاوخ  یعامتجا  ياهدنویپ 
هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ تیقفوم  زا  یمهم  تمـسق  تسا . هعماـج  درف و  تشونرـس  رد  نآ  هداـعلا  قوف  تیّمها  زا  یکاـح  هک  دوش  یم  هدـید 
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تسا هدوب  تلیضف  نیمه  نوهرم  نایاوشیپ ، املع و  ناگرزب  و  مالسلا ) هیلع   ) نیموصعم ریاس  نینچمه  و  دوخ ، فادها  درب  شیپ  رد  هلآو )
ءاـیلوا و ءاـیبنا و  خــیرات  تـسا . تلیــضف  نـیا  ندوـب  دــقاف  هعماــج  ناریدــم  ناربـهر و  زا  يرایــسب  تسکــش  مـهم  لــماوع  زا  یکی  و 

زاب نآرق  هب  هراشا  نیا  اب   136 هحفص عوضوم . نیا  هدنز  دهاوش  زا  تسا  رپ  ناهج  ناربهر  خیرات  یّلک  روط  هب  و  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم
ْمَُهل َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ۀَمْحَر  اِمبَف  1 ـ میهد : یم  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ار  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  تایآ  زا  یـضعب  میدرگ و  یم 

ُّبُِحی هّللا  َّنِا  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِاَف  ِْرمالا  ِیف  ْمُهْرِواش  َو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـساَو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف  َِکلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  ًاّظَف  َْتنُک  َْول  َو 
َهّللا ال َّنِا  ًاحَرَم  ِضْرالا  ِیف  ِشْمَت  َو ال  ِساّنِلل  َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  َو ال  3 ـ ( 4 ملق ـ  . ) ُمیظَع ُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا  َو  2 ـ ( 159 نارمع ـ  لآ  . ) َْنیلِّکَوَتُْملا

اُولُوقَو 4 ـ 18 و 19 ) نامقل ـ  . ) ِریمَْحلا ُتْوََصل  ِتاوْصالا  َرَْکنَا  َّنِا  َِکتْوَص  ْنِم  ْضُـضْغا  َو  َِکیْـشَم  یف  ْدِْـصقا  َو  روُخَف ـ  لاتُْخم  َّلُـک  ُّبُِحی 
43 هط ـ  . ) یشْخَی َْوا  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  یغَط ـ  ُهَّنِا  َنْوَعِْرف  یِلا  ابَهِْذا  5 ـ ( 83 هرقب ـ  . ) ِةوَکَّزلا اُوتآ  َو  ِةولَّصلا  اومیقَا  َو  ًانْسُح  ِساّنِلل 

ّظَح ُوذ  ِّالا  اهاّقَُلی  ام  َو  اُورَبَص  َنیذَّلا  ّـِالا  اـهاّقَُلی  اـم  َو  ٌمیمَح ـ  ُِّیلَو  ُهَّنَاَـک  ٌةَوادَـع  ُهَْنَیب  َو  َکَْـنَیب  يذَّلا  اذِاَـف  ُنَسْحَا  َیِه  یتَّلاـِب  ْعَفِْدا  6 ـ و 44 )
34 و 35) تلّصف ـ  . ) میظَع

همجرت

یم هدـنکارپ  وت ، فارطا  زا  يدوـب ، لدگنـس  نشخ و  رگا  و  يدـش ! ناـبرهم )  ) مرن و مدرم )  ) ناـنآ ربارب  رد  یهلا ، تمحر  تکرب )  ) هب 1 ـ
شاب عطاق  ، ) یتفرگ میمـصت  هک  یماگنه  اما  نک ! تروشم  نانآ  اب  اهراک ، رد  و  بلطب ، شزرمآ  اهنآ  يارب  شخبب و  ار  اهنآ  سپ  دـندش ،

زا یئانتعا  یب  اب  مرـسپ )! ( ـ 3 يراد ! يا  هتـسجرب  میظع و  قـالخا  وت  و  2 ـ دراد . تسود  ار  نالکوتم  دـنوادخ  اریز  نک ! لکوت  ادـخ  رب  و )
ار لادتعا  نتفر ، هار  رد  مرـسپ )! ( ـ  درادن تسود  ار  يرورغم  ربکتم  چـیه  دـنوادخ  هک  ورم ; هار  نیمز  رب  هنارورغم  و  نادرگم ، يور  مدرم 

کین مدرم  هـب  و  137 4 ... ـ هحفـص تسا . نارخ  يادـص  اهادـص  نیرتشز  هک  نزم ) دایرف  زگره  و  ! ) هاـکب دوخ  يادـص  زا  نک ،. تیاـعر 
دیاش دیئوگب  نخـس  وا  اب  یمرن  هب  اما  هدرک ـ  نایغط  هک  دـیورب ! نوعرف  يوس  هب  5 ـ دیهدب .... ار  تاکز  و  دـیراد ، اپ  رب  ار  زامن  دـیئوگب و 
یئوگ تسا ، ینمـشد  وا  وت و  نایم  هک  سک  ناـمه  دـید  یهاوخ  هاـگان  نک ! عفد  یکین  اـب  ار  يدـب  6 ـ دسرتب . ادـخ ) زا   ) ای دوش ، رّکذـتم 

زا  ) یمیظع هرهب  هک  یناسک  زج  و  دنـسر ، یمن  ماقم  نیا  هب  دنتماقتـسا  ربص و  ياراد  هک  یناـسک  زج  اـما  تسا ـ  یمیمـص  مرگ و  یتسود 
. دندرگ یمن  لئان  نآ  هب  دنراد  اوقت ) نامیا و 

يدنب عمج  ریسفت و 

لوا تمسق 

رد وا  تفرـشیپ  لماوع  زا  یکی  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یقالخا  ياه  یگژیو  زا  یکی  ناونع  هب  قلخ » نسح   » هلأسم هیآ  نیتسخن  رد 
يدوب لدگنس  نشخ و  رگا  و  يدش ، نابرهم ) و   ) مرن اه  نآ  ربارب  رد  یهلا  تمحر  رطاخ  هب  : » دیامرف یم  تسا ، هدش  رکذ  یمالسا  هعماج 

قلخ و نیاربانب  ( 1 (.) َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفن  ِْبلَْقلا َال  َظیلَغ  ًاّـظَف  َْتنُک  َْول  َو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ۀَـمْحَر  اـِمبَف   ) دـندش یم  هدـنکارپ  وت  فارطا  زا 
نـسح ینابرهم و  شمرن و  نیا  نیقی  هب  و  دوب . تّما  مامت  هرابرد  وا و  هرابرد  یهلا  تمحر  کی  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يوکین  يوخ 
هراشا زین  ینابرهمان  یقلخ و  جک  تنوشخ و  ینعی  نآ  لباقم  هطقن  هب  قوف  ریبعت  رد  تسا . تکرب  تمحر و  هیام  دشاب  سک  ره  رد  قلخ  و 

جک و  تسا ، یناسنا  عماوج  دنویپ  هیام  ریمخ  قلخ  نسح  رگید  ریبعت  هب  و  تسا ، ناسنا  رود  زا  مدرم  یگدنکارپ  نآ ، میقتـسم  رثا  هک  هدش 
ار توافتم  ینعم  ود  ای  تسا  دـیکأت  ینعم  هب  ینعم و  کی  هب  ود  ره  بلقلا » ظیلغ   » و ّظـف »  » هک نیا  رد  ترفن . یگدـنکارپ و  لـماع  یقلخ 

نیا اب  فصو  ود  نیا  نیب  عمج  دنا  هتفگ  یـضعب  : » دیوگ یم  دراد  یعماج  بلاج و  ریبعت  نایبلا » عمجم   » رد یـسربط »  » موحرم دناسر ، یم 
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ظیلغ  » و دور ، یم  راک  هب  نخـس  رد  تنوشخ  دروم  رد  الومعم  ّظـف »  » هک تسا  نیا  رطاـخ  هب  دنتـسه  قفـالا  بیرق  ینعم  رظن  زا  ود  ره  هک 
رد تنوشخ  ینعم  هب  یکی  یلو  تسا ، تنوشخ  ینعم  هب  ود  ره  نیاربانب  تسا . یلدگنـس  زا  یـشان  هک  لمع  رد  تنوشخ  دروم  رد  بلقلا »
ای تسا  هلوـصرم  هّللا .».. نم  ۀـمحر  اـمبف   » هلمج رد  اـم »  » هـک نـیا  رد  یقرواـپ 1 . تـسا . یلمع  دروـخرب  رد  تنوـشخ  يرگید  و  نـخس ،

عمجم  » رد یـسربط »  » موحرم دشاب ، هدئاز  ای  هلوصوم  هک  تسا  نآ  قح  یلو  هدـش ، هداد  يددـعتم  تالامتحا  هدـئاز ، ای  هیفان  ای  هیماهفتـسا 
یب هک  نیا  هن  دـناسر ، یم  ار  دـیکأت  هدـئاز ، فورح  هنوگ  نیا  هتبلا  . ) تسا هدـئاز  نیرّـسفم  قافتا  هب  اجنیا  رد  ام »  » هک دـیوگ : یم  نایبلا »

رد هک  يا  هنوگ  هب  دوب  هداد  ییوخ  شوخ  ییور و  شوخ  فاطعنا و  شمرن و  شربمایپ  هب  دـنوادخ  لاح  ره  رد   138 هحفص تسا ). ینعم 
یم بذج  بلج و  مالـسا  يوس  هب  ًابلاغ  ار  دارفا  نیرت  نشخ  هلیـسو  نیا  هب  داد و  یم  ناشن  شمرن  لدگنـس ، نشخ و  راک ، هنگ  دارفا  ربارب 
ياه هبنج  دـیآ و  نوریب  رهاظت  تروص  زا  ییوخ  شوخ  ییور و  شوخ  هک  دـهد  یم  یلمع  تاروتـسد  هلـسلس  کی  نآ  لابند  هب  و  درک .

هک یماگنه  و  نک ، تروشم  اهنآ  اب  اهراک  رد  و  بلطب ، شزرمآ  ادخ  زا  نانآ  يارب  نک و  وفع  ار  اهنآ  : » دیامرف یم  دریگب ، دوخ  هب  یلمع 
ِْرمالا ِیف  ْمُهْرِواش  َو  ْمَُهل  ٌرِفْغَتْساَو  ُمُْهنَع  ُفْعاَف  «. ) دراد تسود  ار  نالکوتم  دنوادخ  هک  امن  لّکوت  ادخ  رب  و  شاب )! عطاق   ) یتفرگ میمـصت 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوجو  روحم  رب  يا  هداعلا  قوف  هبذاـج  بیترت  نیا  هب  و  َنیلِّکَوَتُْملا .) ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِاَـف 
هک تسا  دحا  گنج  هب  طوبرم  تایآ  زا  هیآ  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  تایآ  قایـس  درک . بلج  دوخ  يوس  هب  ار  دارفا  نیرترود  هک  دش  ادیپ 

تشذـگ و وفع و  تسا  یهیدـب  درک ، دراو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رب  گنج  نیا  لوط  رد  ار  اـهراشف  نیرت  تخـس  نمـشد  تسود و 
ییوخ و شوخ  حطـس  نیرتـالاب  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نتـشاد  رارق  هناـشن  یطیارـش ، نینچ  رد  زیمآ  تبحم  دروـخرب  رافغتـسا و 

نیمود  139 هحفـص دنکن . ییوخ  دنت  دورن و  رد  هروک  زا  یطیارـش  نینچ  رد  هک  تفای  ناوت  یم  ار  یناسنا  رتمک  و  دوب ، ینابرهم  تبحم و 
َکَّنِا و  : » دـیامرف یم  هدـش  ریبعت  میظع  قـالخا  هب  نآ  زا  هک  تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـساربمایپ بیجع  قلخ  نسح  هب  هراـشا  زین  هیآ 

هدافتـسا بغار  تادرفم  زا  هک  يروط  هب  و  دراد ، ینعم  کی  لفق ) نزو  رب   ) قلخ اب  و  تسا ، درفم  قفا ) نزو  رب  « ) ُْقلُخ «. » میظَع ُقلُخ  یلََعل 
. ینورد تافص  هب  ُقلُخ »  » و ْقلُخ »  » و دوش ، یم  هتفگ  يرهاظ  تافـص  هب  ْقلَخ »  » اهتنم دراد  كرتشم  هشیر  ْقلَح ) نزو  رب   ) ْْقلَخ اب  دوش  یم 
رد ( 1 .) دنناد یم  ناسنا  ینطاب  تروص  ار  نآ  دنا و  هدرک  ریسفت  هّیجس  تعیبط و  نید و  ینعم  هب  ار  ُقلُخ »  » و ْقلُخ »  » تغل بابرا  زا  یضعب 

ءایبنا تافـص  نیرتالاو  زا  یقالخا  یگژیو  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  میظع ، قلخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  فیـصوت  لاـح  ره 
قفر و و  روما ، ریبدـت  شـشخب ، لذـب و  تعـسو  قح ، هار  رد  ربص  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ میظع  قلخ  نارـسفم  زا  یـضعب  تسا .

هدرک ریـسفت  دسح  صرح و  كرت  راگدرورپ و  هار  رد  داهج  تشذگ و  وفع و  ادـخ و  يوس  هب  توعد  هار  رد  اه  یتخـس  لّمحت  ارادـم و 
تافص زا  يا  هعومجم  ار  نآ  هکلب  دنا  هتـسنادن  ارادم  شمرن و  ییوخ و  شوخ  هب  رـصحنم  ار  میظع  قلخ  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  و  ( 2) دنا

ماما زا  هک  یثیدـح  دـنا . هدـید  یعمج  روط  هب  میظع  قلخ  رد  ار  هنـسح  قـالخا  همه  ًاـبیرقت  رگید  ریبعت  هب  و  دـنا ، هدرمـش  یناـسنا  يـالاو 
اّمَلَف ُهبَدَا  َنَسْحَاَف  ُهَّیبَن  َبَّدَا  َّلَـج  َو  َّزَع  َهّللا  َّنِا  : » دـیامرف یم  تسا  ینعم  نیا  دـّیؤم  زین  تسا  هدـش  لـقن  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص

: دومرف وا  هب  دـش  لماک  وا  تیبرت  هک  یماگنه  درک ، یقـالخا  تیبرت  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  میظَع ; ُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا  َلاـق  َبَدـالا  َُهل  َلَـمْکَا 
مالسا و هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هدش  ریسفت  ینآرق  بادآ  ای  مالـسا  هب  میظع  قلخ  تایاور  زا  یـضعب  رد  رگا  و  ( 3 «.) میظَع ُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا 
شمرن و ییور ، شوخ  هب  قلخ » نسح   » تایاور زا  یـضعب  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . یقـالخا  لـئاضف  عومجم  هدـنرادرب  رد  نآرق 
( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  میناوخ : یم  هدش  لقن  هیآ  نیمه  لیذ  رد  نیلقثلا » رون   » رد هک  یثیدح  رد  هلمج  زا  هدش ، ریـسفت  راتفگ  یبوخ 

دوخ راتفر  هک  تسا  نآ  قلخ  نسح  نَسَح ; رُْـشِبب  َكاخَا  یْقَلت  َو  َکَمالَک  ُبِّیَُطت  َو  َکَِـبناج  ُنیَلت  : » دومرف تسیچ ؟ قلخ  نسح  دندیـسرپ :
مه اب  ود  نیا  1)و  «.) ییامن تاقالم  ار  تناملسم  ردارب  هداشگ  هرهچ  اب  و  ینک ، زیمآ  ّتبحم  هزیکاپ و  ار  دوخ  مالک  و  شمرن ، اب  هتخیمآ  ار 

هحفص دلج 5 ، نیلقثلارون ، . 3 قوف . هیآ  لیذ  هحفص 331 ، دلج 10 ، نایبلا ، عمجم  . 2 قلخ . هدام  برعلا ، ناسل  یقرواپ 1 . دنرادن . یتافانم 
نیا میناد  یم  تقد  هتـسیاش  هیآ  نیا  هنیمز  رد  هـک  ار  يا  هـتکن  نـیرخآ   140 هحفص ثیدح 4 . هحفص 26 ، دـلج 1 ، یفاک ، لوصا  ; 389
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، درادرب رد  ار  هطلـس  موهفم  الومعم  یلَع »  » هک نیا  هب  هجوت  اـب  میظَع » ُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا   » رد یلَع »  » هب ریبعت  زا  نارّـسفم  زا  یـضعب  هک  تسا 
دوجو زا  ییزج  لئاضف  نیا  هک  نانچ  نآ  تشاد ، یقالخا  لئاضف  رب  یلماک  هطلس  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  دنا  هدرک  هدافتـسا  نینچ 

هک هدش  لقن  شدـنزرف  هب  میکح » نامقل   » زا يراتفگ  هیآ  نیموس  رد  ( 2 .) تخاس یم  رهاظ  ار  اهنآ  فّلکت  نودب  و  داد ، یم  لیکـشت  ار  وا 
(. ِساّنِلل َكَّدَـخ  ْرِّعَُـصت  الَو  « ) نادرگم يور  مدرم  زا  ییانتعا  یب  اـب   » دـیوگ یم  هک  نیا  تسخن  تسا : هدومن  دـیکأت  زیچ  راـهچ  رب  نآ  رد 

ِضْرـالا ِیف  ِشْمَت  ـال  َو  «. ) دراد یمن  تسود  ار  يرورغم  ربـکتم  چـیه  دـنوادخ  هک  ورم  هار  نیمز  يور  رب  هنارورغم  و  : » دـیازفا یم  سپس 
جوا زا  نک و  تیاـعر  ار  لادـتعا  نتفر  هار  رد  : » دـیوگ یم  هلمج  نیمراـهچ  نیموـس و  رد  و  روُـخَف .) لاـتُْخم  َّلُـک  ُّبُحی  ـال  َهّللا  َّنِا  ًاـحَرَم 
َرَْکنَا َّنِا  َکـِتْوَص  ْنِم  ْضُـضْغا  َو  َکیْـشَم  یف  ْهدِْـصقا  َو  « ) تسا نارخ  يادـص  اهادـص  نیرت  تشز  هـک  نزن  داـیرف  هاـکب و  دوـخ  يادـص 

زا يا  هزیمآ  هک  ار  قـلخ  نسح  زا  یمهم  شخب  تسا  نارگید  اـب  دروـخرب  اـب  هطبار  رد  ًاـبلاغ  هک  روتـسد  نیا  ِریمَْحلا .) ُتْوََـصل  ِتاوْصـالا 
رد هک  هتسناد  شزرا  اب  نانچ  ار  میکح  درم  نیا  نخس  دنوادخ  و  دنک ، یم  سکعنم  ار  راتفر  نخـس و  رد  شمرن  عضاوت و  ییور و  شوخ 

لیذ نایبلا ، حور  يزار و  رخف  ریـسفت  هب  . 2 هحفص 391 . دلج 5 ، نیلقثلارون ، یقرواپ 1 . تسا . هدومرف  نایب  ار  نآ  دوخ  تاـملک  يـالبال 
دـهد و یم  تسد  رتش  هب  هک  تسا  يرامیب  یعون  لصا  رد  رطخ ) نزو  رب  « ) رَعَـص  » هدام زا  رِّعَُـصت »  » 141 هحفص دوش . هعجارم  هفیرـش  هیآ 
هک دـشاب  ینعم  نیا  رگناـیب  تسا  نکمم  ریبـعت  نیا  تسا ، هدـش  قـالطا  ینادرگ  يور  هنوگ  ره  هب  سپـس  دـنک ، یم  جـک  ار  دوـخ  ندرگ 

دروم رد  هکلب  تسین  نانمؤم  دروم  رد  اهنت  راک  نیا  زا  یهن  هک  نیا  بلاج  و  تسا . یناویح  ياـهراک  هیبش  يراـمیب و  عون  کـی  یقلخدـب 
هار رد  يراک  طارفا  ربکت و  رانک  رد  هلیذر  تفص  نیا  نتفرگ  رارق  لاح  ره  هب  و  ِساّنِلل » َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  الَو  : » دیامرف یم  تسا ، اهناسنا  همه 

لقن مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  دوش . یم  مدرم  رّفنت  ثعاب  هک  تسا  يا  هلیذر  تافص  زا  همه  هک  دهد  یم  ناشن  ادص  نتفر و 
هک یسک  زا  نادرگم و  رب  مدرم  زا  ار  تتروص  هک  تسا  نآ  شموهفم  دومرف : ِساّنِلل » َكَّدَخ  ْرِّعَُـصت  الَو   » هلمج ریـسفت  رد  هک  تسا  هدش 
هب ار  ار  لیئارـسا  ینب  دـنوادخ  ثحب  دروم  هیآ  نیمراـهچ  رد  ( 1 .) باتم رب  تروص  فافحتـسا  نیهوت و  ناونع  هب  دـیوگ  یم  نخـس  وت  اب 

نامیتی و نادـنواشیوخ و  ردام و  ردـپ و  هب  ناسحا  صلاخ و  دـیحوت  رب  دـیکأت  زا  دـعب  هتخاـس و  بطاـخم  یهلا  ناـمیپ  کـی  ذـخا  ناونع 
ُوتآ َو  َةولَّصلا  اوُمیقَا  َو  ًانْـسُح  ِساّنِلل  اُولُوق  َو   ) دـیهدب ار  تاـکز  دـیراد و  اـپ  رب  ار  زاـمن  و  دـییوگب ، کـین  مدرم  هب  دـیامرف : یم  نانیکـسم 

، تاکز نداد  زامن و  نتـشاد  اپ  رب  يراکوکین و  دـیحوت و  هب  طوبرم  ياه  نامیپ  نایم  رد  ًانْـسُح » ساـنِلل  اُولُوق   » هلمج نتفرگ  رارق  ةوکَّزلا )
نیرتمهم و فیدر  رد  مدرم  هدوت  اـب  بوخ  دروخربو  ییوخ  شوخ  بیترت  نیا  هب  و  تسا ، مدرم  هب  تبـسن  دروخرب ، نسح  ّتیمها  رگناـیب 

زاین یب  نآ  اب  ار  نادنمزاین  ناتسود و  همه  دناوت  یمن  تسا و  دودحم  ناسنا  لام  نوچ  عقاو  رد  دراد . رارق  مالسا  تاروتسد  نیرت  یـساسا 
هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  فورعم  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، ریذپانانف  هک  يا  هیامرـس  نامه  هداد ، قلخ  نسح  لذب  هب  روتـسد  دنک ،

ار مدرم  همه  دـیناوت  یمن  امـش  ِْقلُْخلا ; ُنْسُح  َو  َهْجَْولا  ُطَْـسب  ْمُْکنِم  ْمُهُعَـسَی  ْنِکلَو  ُمُِکلاْومَاـِب  َساـنلا  َنوُعَـسَت  ـال  ْمُکَّنِا  : » میناوـخ یم  هلآو )
یقرواپ 1. ( 1 «.) دزاـس یم  دونـشخ  دوش و  یم  لـماش  ار  همه  امـش  يوس  زا  قلخ  نسح  ییور و  شوخ  یلو  دـینک ، یـضار  دوخ  لاومااـب 

ِساْنِلل اُولُوق  : » هدومرف هک  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یثیدح  رد   142 هحفص هحفص 207 . دلج 4 ، نیلقثلارون ،
نیبطاخم هک  تسا  تسرد  ( 2 «.) دوش هتفگ  امـش  هب  دـیراد  تسود  هک  دـیئوگب  ینانخـس  نیرتهب  مدرم  هب  ْمَُکل ; َلاُقی  ْنَا  َنوُّبُِحت  ام  َنَسْحَا 

. تسا همه  يارب  یّلک  لصا  کی  نایب  نآ  رکذ  زا  نآرق  فده  یلو  دنتسه ، لیئارسا  ینب  هیآ  نیا 

مود تمسق 

ماقم رد  ًاصوصخم  دوش ، یم  لـماش  زین  ار  نانمـشد  یتح  دارفا  اـب  بوخ  دروخرب  ییور و  شوخ  هلأـسم  هک  دـهد  یم  ناـشن  هیآ  نیمجنپ 
هب ار  لیئارسا  ینب  هک  رگنایغط  نوعرف  هب  ار  یهلا  مایپ  دش  رومأم  مالسلا ) هیلع   ) یسوم هک  یماگنه  ور  نیمه  زا  قح ، يوس  هب  اهنآ  توعد 

یمرن هب  اما  تسا ، هدرک  نایغط  هک  دیورب  نوعرف  يوس  هب  نوراه  تردارب  وت و  : » دش بطاخم  باطخ  نیا  اب  دناسرب ، دوب  هدیـشک  یگدرب 
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نیا یـشْخَی .) َْوا  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  ًانَّیل ـ  الُوَق  َُهل  الوُقَف  یغَط ـ  ُهَّنِا  َنْوَعِْرف  یِلا  ابَهِْذا  « ) دسرتب ادـخ ) زا   ) ای دوش  رّکذـتم  دـیاش  دـییوگب  نخـس  وا  اب 
نیا دیما  دشاب ، هارمه  زیمآ  تبحم  دروخرب  شمرن و  اب  قح  يوس  هب  توعد  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت 
نیا روظنم  تفگ  ناوت  یم  تسا ؟ یتوافت  هچ  یـشْخَی » َْوا  ُرَّکَذَتَی   » نایم هک  نیا  رد  دراذـگب . رثا  دارفا  نیرت  لدگنـس  رد  یتح  هک  دور  یم 
نیا لامتحا  دینک  نایب  تیعطاق  تحارص و  اب  ار  مزال  بلاطم  لاح  نیع  رد  دیوش و  وربور  وا  اب  میالم  مرن و  نانخـس  اب  امـش  رگا  هک  تسا 
لقن زین  یعیش  عبانم  رد  نومضم  نیا  هیبش  ثیدح 5158 . هحفص 6 ، دلج 3 ، لامعلازنک ، یقرواپ 1 . دوش ، اریذپ  ار  یقطنم  لئالد  هک  تسا 

زا لقاال  تسا  نکمم  درواین  نامیا  رگا  و  دروایب . نامیا  ناـج  قاـمعا  زا  143 و  هحفص ثحب . دروم  هیآ  لیذ  ناهرب  ریـسفت  . 2 تسا . هدش 
دنوادخ ارچ  میناد  یمن  ام  دـیوگ : یم  يزار » رخف  . » درادرب نارگید  نامیا  قیرط  رد  ینکـشراک  تفلاخم و  زا  تسد  یهلا  تازاجم  سرت 

ام هک  نیا  زج  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دیوگ : یم  سپس  دروآ . یمن  نامیا  زگره  وا  تسناد  یم  هک  نیا  اب  داتـسرف  نوعرف  يوس  هب  ار  یـسوم 
یمن تسا و  نشور  لاؤس  نیا  خساپ  یلو  ( 1 .) تسین شیپ  رد  يرگید  هار  مییاشگن  ضارتعا  هب  بل  میشاب و  نآرق  تایآ  لباقم  رد  میلـست 
یمن نامیا  ًانیقی  هک  یناسک  هب  تبـسن  یّتح  ینعی  تسا ، تجح  مامتا  دنوادخ  راک  اریز  دنامب ، یفخم  يزار  رخف  لثم  یـصخش  رب  تسیاب 
نیقی هب  دـندمآ  یم  ام  غارـس  هب  یهلا  نالوسر  رگا  هک  دـنیاشگب  ضارتعا  هب  بل  تازاجم  ماگنه  هب  ادابم  دـنک ، یم  تجح  ماـمتا  دـنروآ 

َدَْعب ًۀَّجُح  ِهّللا  یَلَع  ِساْنِلل  َنوُکَی  ّالَِئل  َنیرِْذنُم  َو  َنیرِّشَبُم  الُـسُر  : » دـیامرف یم  ءاسن  هروس  هیآ 165  رد  هک  هنوگ  نامه  میدروآ . یم  ناـمیا 
مامتا همه  رب  و   ) دـنامن یقاب  ادـخ  رب  مدرم  يارب  یتجح  ناربمایپ  نیا  زا  دـعب  ات  دـندوب  هدـنهد  میب  هدـنهد و  تراشب  هک  یناربمایپ  ِلُسُّرلا ;

شمرن و اـب  هتخیمآ  غیلبت  تعیبط  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دـسرتب ، ادـخ  زا  اـی  دوش ، رکذـتم  وا  دـیاش  دـیامرف : یم  هک  نیا  و  دوش .») تجح 
هب و  دنک ، دروخرب  یتخـس  عناوماب  دارفا  زا  يا  هراپ  رد  تعیبط  نیا  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسا ، يا  هجیتن  نینچ  هب  ندیـسر  ییوخ ، شوخ 

تسا نوراه  شردارب  یسوم و  هچرگ  هیآ  نابطاخم  تسا  یهیدب  هّمات . ّتلع  هن  دراد  یضتقم  هبنج  ییور  شوخ  اب  مأوت  غیلبت  رگید ، ریبعت 
یم یمرنو  تناتم  بدااب و  ناسنا ، هک  ردـقنآ  و  دوش ، یم  رکنم  زا  نایهان  فورعم و  هب  نارمآ  نید و  ناغلبم  ماـمت  لـماش  هیآ  موهفم  یلو 
رخف  » ریسفت یقرواپ 1 . تسا . هدش  هبرجت  اهراب  اهراب و  ینعم  نیا  و  دـشاب ، يداه  دـناوت  یمن  یتشرد  تنوشخ و  اب  دـنک ، تیادـه  دـناوت 

اب یتح  ارادم  شمرن و  زا  نخس  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  نیمـشش و  رد   144 هحفص هحفص 59 .) دـلج 22 ،  ) ثحب دروم  هیآ  لیذ  يزار ،»
نوچمه تخسرس  نانمـشد  ات  نک  عفد  یکین  اب  ار  يدب  : » دیامرف یم  دراد  راک  نیا  هک  یفرگـش  ریثأت  نایب  و  تسا ، تخـس  رـس  نانمـشد 

، تانـسح اب  تائیـس  عفد  هتبلا  ٌمیِمَح .) ٌِّیلَو  ُهَّنَاَک  ٌةَوادِـع  ُهَْنَیب  َو  َکَْنَیب  يِذَّلا  اذِاَف  ُنَسْحَا  َیِه  یتَّلِاب  ْعَفِْدا  «. ) دـنوش یمیمـص  مرگ و  ناتـسود 
رد هک  تسا  تخـسرس  جوجل و  نانمـشد  ربارب  رد  بدا  ییور و  شوخ  ارادـم و  یمرن و  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یفلتخم  قیداـصم  قرط و 
هیآ رد  هک  نیا  بلاج  دیامن . یم  لیدبت  نابرهم  ناتسود  هب  ار  تخسرس  نانمـشد  و  دنک ، یم  بلقنم  یلک  هب  ار  اه  نآ  تاقوا  زا  يرایـسب 

نانمشد اب  ار  يدروخرب  نینچ  قیفوت  دنتماقتـسا  ربص و  ياراد  هک  یناسک  اهنت  تسین ; هتخاس  سک  ره  زا  راک  نیا  : » دیامرف یم  نآ  زا  دعب 
ِّالا اهاّقَُلی  ام  َو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َِّالا  اهاّقَُلی  ام  َو  « ) دنوش یم  لئان  نآ  هب  دـنراد  اوقت  نامیا و  زا  یمیظع  هرهب  هک  یناسک  اهنت  و  دـننک ، یم  ادـیپ 
هب جایتحا  اریز  تسین  سک  ره  راک  دیوگ  خساپ  یکین  هب  ار  اه  يدـب  ناسنا  هک  قلخ  نسح  زا  هلحرم  نیا  هب  ندیـسر  هتبلا  میِظَع .) ٍّظَح  ُوذ 

دوخ دوجو  زا  ار  ییوج  ماقتنا  دـنرادروخرب و  یفاک  ردـص  هعـس  زا  دـنا و  هدرک  يزاسدوخ  هک  یناسک  اهنت  دراد و  سفن  رب  لـماک  هطلس 
شمرن و قلخ و  نسح  يدانم  نآرق  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  الاب  تایآ  عومجم  زا  دـنراد . يراـک  نینچ  رب  ناوت  دـنا  هتخاـس  نک  هشیر 
هک يا  هنوگ  هب  تسا ، هدوب  نآ  زا  یلماک  هنومن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  ًاصوصخم  مالـسا  نایاوشیپ  و  تسا ، تفطالم  تبحم و 

. درمش وا  یقالخا  هزجعم  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  تازجعم  زا  یکی  ناوت  یم 

یمالسا ثیداحا  رد  قلخ  نسح  تّیّمها 

، دـسر یم  رتاوت  ّدـح  هب  هک  دوش  یم  هدـید  یمالـسا  عباـنم  رد  یناوارف  تاـیاور  مدرم ، همه  اـب  بوخ  دروـخرب  یقلخ و  شوـخ  هنیمز  رد 
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تیاهن رگنایب  تاریبعت  نیا  دوش ، یم  هدید  يرگید  دروم  رتمک  رد  تسا  هدمآ  یقالخا  تلیـضف  نیا  ربارب  رد  تایاور  نیا  رد  هک  یتاریبعت 
رد 145 1 ـ هحفـص درذـگ : یم  رظن  زا  الیذ  هک  میا  هدرک  ینیچلگ  تایاور  نیا  نایم  زا  تسا ، یقـالخا  مهم  هلأـسم  نیا  هب  مالـسا  ماـمتها 

ریبعت نیا  ( 1 «.) تسا ییور  شوخ  نامه  مالسا  ِْقلُْخلا ; ُنْسُح  ُمالْسِْالَا  : » دومرف هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح 
عماج و ریبعت  کی  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  زا  یثیدح  رد  2 ـ تسا . قلخ  نسح  نامه  مالـسا  تامیلعت  هراصع  هک  دـهد  یم  ناشن 
رد هچنآ  میناد  یم  ( 2 «.) تسا وا  قلخ  نسح  نامیا  اب  ناسنا  لمع  همان  هحولرـس  هقلُخ ; ُنسح  نمؤملا  ُۀفیحـص  ُناونع  : » میناوخ یم  بلاج 

کین لامعا  همه  عماج  ردق  هک  تسا  يزیچ  رگید ، ریبعت  هب  تسا و  اهنآ  نیرتمهم  نیرتهب و  دریگ ، یم  رارق  لامعا  همان  هحولرـس  ناونع و 
ام ُرَثْکَا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ دزاس . یم  هّجوتم  دوخ  هب  ار  اهرظن  زیچ  ره  زا  لبق  تسا و 

قلخ نسح  اوـقت و  دـنوش  یم  تـشهب  دراو  نآ  ببـس  هـب  نـم  تـما  هـک  يزیچ  نـیرت  شیب  ِقـْلُْخلا ; ُنْـسُح  َو  يوـقَّتلَا  َۀَّنَْجلا  یتَُّما  ِهـِب  ُجـَِلت 
تـشهب رد  دورو  یلـصا  لـماع  ود  زا  یکی  ناونع  هب  هدـش و  هداد  رارق  اوـقت  زارطمه  گنـسمه و  قـلخ  نسح  ثیدـح  نیا  رد  ( 3 «.) تسا

زا شنامیا  هک  یسک  ًاْقلُخ ; ْمُُکنَسْحَا  ًاناْمِیا  ْمُُکلَمْکَا  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  يرگید  ثیدح  رد  4 ـ تسا . هدش  یفرعم 
یم نخـس  قلخ  نسح  ّتیمها  زا  هک  دوب  یتایاور  زا  یـشخب  دمآ  الاب  رد  هچنآ  ( 4 «.) تسا رتشیب  همه  زا  شقلخ  نسح  دـشاب ، رتلماک  همه 

لوسر زا  یثیدح  رد  1 ـ دنک : یم  ثحب  نآ  يونعم  يدام و  ياهدمآ  یپ  راثآ و  زا  هک  میور  یم  يرگید  شخب  غارـس  هب  نونکا  دـیوگ و 
یم ار  نآ  راـثآ  و  «. ) دـنک یم  بوذ  ار  ناـهانگ  قـلخ  نـسح  َۀَـئِّیَّسلا ; ُبیذـُی  ُنَـسَْحلا  ُقـْلُْخلَا  : » میناوـخ یم  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلــص  ) ادـخ

لوصا . 3 ثیدـح 59 . هحفـص 392 ، دـلج 68 ، راونالاراحب ، .2 ثیدح 5225 . هحفـص 17، دـلج 3 ، لاّـمعلا ، زنک  یقرواـپ 1 . ( 5 (.) دیوش
هحفـص 321. دـلج 72 ، راونالاراحب ، . 5 ثیدـح 34 . هحفـص 387 ، دـلج 68 ، راونالاراحب ، . 4 ثیدح 6 . هحفـص 100، دـلج 2 ، یفاک ،

نـسح هدـنراد  ِِمئاْقلا ; ِِمئاّصلا  ِرْجَا  ُْلثِم  َُهل  ِنَسَْحلا  ِْقلُْخلا  َبِحاـص  َّنِا  : » میناوخ یم  ترـضح  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  146 2 ـ هحفص
َو َكَرابَت  َهّللا  َّنِا  : » تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یمّوس  ثیدح  رد  3 ـ ( 1 «.) دراد راد  هدنز  بش  راد  هزور  نوچمه  یشاداپ  قلخ 

قلخ نسح  ربارب  رد  شا  هدـنب  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ِهّللا ; ِلـِیبَس  ِیف  َدِـهاجُمْلا  یِطُْعی  اـمَک  ِْقلُْخلا  ِنْسُح  یلَع  ِباوَّثلا  َنِم  َدـْبَْعلا  یِطُْعَیل  یلاـعَت 
هک دنـسر  یم  یئالاو  تاجرد  هب  قلخ  نسح  ناـبحاص  بیترت  نیا  هب  و  ( 2 «.) دهد یم  ادخ  هار  رد  دهاجم  هب  هک  دـهد  یم  یـشاداپ  نامه 
رد نیا  دوش ، یم  وشتـسش  اهنآ  ناهانگ  قلخ  نسح  وترپ  رد  دنـسر و  یم  ادخ  هار  نادهاجم  و  تدابع ، هب  ناراد  هدـنز  بش  ناراد و  هزور 

یلص ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  4 ـ هلمج : زا  دوش ، یم  هدید  یمهم  رایسب  تاریبعت  زین  نآ  يویند  راثآ  هنیمز  رد  و  نآ ، يونعم  راثآ  هنیمز 
مه هب  ار  هدـنکارپ  ياـهلد  و  «. ) دـنک یم  تیبـثت  ار  یتـسود  تبحم و  قلخ  نسح  َةَّدَوَْملا ; ُِتْبُثی  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  : » میناوـخ یم  هلآو ) هیلع  هللا 

، یگدنز چیه  ِْقلُْخلا ; ِنْسُح  ْنِم  ُأَنْهَا  َْشیَع  ال  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  5 ـ ( 3 (.) دهد یم  دنویپ 
ِنارُمْعَی ِْقلُْخلا  ُنْسُح  َو  ُِّرْبلَا  : » تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  6 ـ ( 4 «.) تسین قلخ  نسح  اب  هتخیمآ  یگدنز  زا  رتاراوگ 

ثیدح رد  7 ـ ( 5 «.) دـهد یم  شیازفا  ار  اهرمع  دـنک و  یم  داـبآ  ار  اـه  هناـخ  قلخ ، نسح  يراـکوکین و  ِراـمْعالا ; ِیف  ِنادـیزَی  َو  َرایِّدـلا 
یم ناوارف  ار  اه  يزور  قلخ  نسح  َقافِّرلا ; ُِسنُْؤی  َو  َقازْرالا  ُّرِدـُی  ِقالْخالا  ُنْسُح  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید 

رد ِقازْرالا ; ُزُونُک  ِقالْخالا  ِۀَعِـس  ِیف  : » تسا هدـمآ  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  8 ـ ( 6 «.) دیازفا یم  ناتـسود  تبحم  رب  دـنک و 
هداعلا قوف  ّتیمها  دـش  هئارا  نآ  زا  ینیچلگ  الاب  رد  هک  یمالـسا  تایاور  عومجم  زا  ( 7 «.) تسا هتفهن  اه  يزور  ياه  جنگ  قلخ ، تعـسو 

راثآ و همه  عقاو  رد  و  تسا ، نایامن  یبوخ  هب  دراد ، رما  نیا  رب  مالـسا  هک  يدـیکأت  و  اه ، ناـسنا  يونعم  يداـم و  یگدـنز  رد  قلخ  نسح 
. درمش مالـسا  تامیلعت  نیرت  یـساسا  زا  یکی  ار  قلخ  نسح  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدش  رکذ  نآ  يارب  يونعم ، يدام و  تاکرب 
هحفص 148، دلج 74 ، راونالاراحب ، . 3 هحفص 101 . دلج 2 ، یفاک ، لوصا  .2 ثیدح 5 . هحفص 100 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 .

هحفص دلج 3 ، یسراف ، ررغ  حرش  . 6 ثیدح 8 . هحفص 100 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  . 5 هحفص 399 . دلج 6 ، مکحلاررغ ، . 4 ثیدح 71 .
نسح قلخ  نسح  فیرعت  1 ـ تسا : مزال  یتاـکن  هب  هجوت  اـجنیا  رد   147 هحفص ثیدح 86 . هحفص 53 ، دلج 75 ، راونالاراحب ، . 7 . 393
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نسح تفگ : ناوت  یم  رتشیب  حیـضوت  يارب  یلو  دنتـسه ، انـشآ  نآ  اب  مدرم  همه  تسا و  فیرعت  زا  زاین  یب  هک  دشاب  يروما  زا  دیاش  قلخ 
تیاعر تبحم ، راهظا  بوخ و  نابز  ییور ، هداـشگ  ارادـم ، شمرن و  : » تسا هتفاـی  لیکـشت  اـهدروخرب  تافـص و  زا  يا  هعومجم  زا  قلخ 

نآ هب  دش ، هتخیمآ  مه  هب  لامعا  تافـص و  نیا  هک  یماگنه  نآ ». نیا و  ياه  تمحازم  لباقم  رد  يرابدرب  لمحت و  نادنخ و  هرهچ  بدا ،
نارای زا  یکی  تسا ، هدمآ  نینچ  قلخ  نسح  فیرعت  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یبلاج  عماج و  ثیدـح  رد  دـنیوگ . یم  قلخ  نسح 
یْقَلت َو  َکَـمالَک  ُبِّیُطت  َو  َکَِـبناج  ُنیَلت  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماـما تسیچ »؟ قلخ  نسح  فیرعت  ِقـْلُْخلا ; ِنْسُح  ُّدَـح  اـم  : » دیـسرپ ماـما 
ییور شوخ  اب  ار  تردارب  و  ینادرگ ، یم  هزیکاـپ  ار  شیوخ  نخـس  و  ینک ، یم  راـتفر  مدرم  اـب  ارادـم  شمرن و  اـب  نَسَح ; رِْـشِبب  َكاـخَا 

: دیامرف یم  هدش  هراشا  قلخ  نسح  ریـسفت  زا  یـشخب  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 1 «.) ییامن یم  تاقالم 
، دسرب وا  هب  ایند  زا  رادقم  ره  هک  تسا  نیا  قلخ  نسح  ریسفت  ْطَخْسَی ; َْمل  ُْهبُِصی  َْمل  ْنِا  َو  یضْرَی ، اْینُّدلا  َباصَا  ام  ِْقلُْخلا  ِنْسُح  ُریـسْفَت  امَّنِا  »

دلج لامعلازنک ، . 2 ثیدح 42 . هحفص 389 ، دلج 68 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 2 «.) دوشن كانمشخ  دسرن  ایند  هب  رگا  دشاب و  دونـشخ 
ياهدـمایپ هرابرد  یمهم  تاکن  دـمآ  الاب  رد  هک  یتایاور  رد  قلخ  نسح  ياهدـمایپ  راـثآ و  148 2 ـ هحفص ثیدح 5229 . هحفص 17، ، 3

، تسا تبحم  بلج  هیام  قلخ  نسح  هک  نیا  نآ  يویند  یعامتجا و  راثآ  زا  دراد . لیلحت  هب  زاین  هک  دوب ، هدمآ  قلخ  نسح  يونعم  يدام و 
اه لد  دیـص  ناوت  یم  هنابّدؤم  زیمآ و  تبحم  ياهدروخرب  قلخ و  نسح  اب  هک  تسا  هدش  تباث  سک  همه  يارب  ًابیرقت  هبرجت  هب  هلأسم  نیا 

دنریگن هناد  ماد و  هب  رظن  لها  دیص  ناوت  قلخ  نسح  هب  ظفاح : هتفگ  هب  هکلب  دنوش ، یم  هنـسح  قالخا  بوذجم  يداع  دارفا  اهنت  هن  درک ،
اه شکمشک  رثا  رب  اه  يدابآ  یناریو  هک  ارچ  دنک  یم  دایز  ار  اهرمع  دابآ و  ار  اهرهش  ییورشوخ  قلخ و  نسح  هک  نیا  رگید  ار  اناد  غرم 

همـشچرس هک  داـحتا  تّدوم و  تفلا و  دـهد ، قلخ  نسح  ییور و  شوخ  هب  ار  دوخ  ياـج  يرگـشاخرپ  هاـگره  تسا . اـه  يرگـشاخرپ  و 
زیمآ تبحم  ياهدروخرب  میقتـسم  راـثآ  زا  یکی  هک  حور  شمارآ  نیا  رب  نوزفا  دوش . یم  لـصاح  تسا ، یتکرب  ریخ و  يداـبآ و  هنوگره 
دراو ناسنا  رب  هک  تسا  ییاهراشف  اه و  سرتسا  اهریم  گرم و  زا  يرایسب  لماع  هدش  تباث  زورما  اریز  دوش  یم  رمع  شیازفا  ببـس  تسا 

ياـهراشف زا  زیمآ ، تبحم  ياـهدروخرب  قلخ و  نسح  هک  تسا  مّلـسم  تسا و  فـلتخم  ياـهیرامیب  یلـصا  لـماوع  زا  یکی  هک  دوـش  یم 
تـسا اهدمآرد  اه و  يزور  ینوزف  ببـس  قلخ  نسح  هک  نیا  رگید  دوش ، یم  بوسحم  رمع  لوط  لماع  ببـس  نیدب  دـهاک و  یم  یحور 
لماوع زا  یکی  دنک ، نیعجارم  دامتعا  بلج  هک  دشاب  قفوم  دوخ  راک  رد  دناوت  یم  یماگنه  بیبط  رگتعنص و  بساک و  رجات و  کی  اریز 
قالخا شوخ  دروخرب و  شوخ  دارفا  زا  ار  یطـسوتم  سانجا  دیرخ  دنهد  حـیجرت  دارفا  هک  دوش  یم  رایـسب  تسا  قلخ  نسح  دامتعا  بلج 

یعس ایند  یصوصخ  يداصتقا  مهم  تاسـسؤم  رد  لیلد  نیمه  هب  دنهد ، حیجرت  دروخرب  دب  ور و  شرت  سوبع و  دارفا  زا  يرتهب  سانجا  رب 
یتعنـص ای  يراجت  هسـسؤم  نآ  هب  ار  دارفا  دامتعا  قیرط  نیا  زا  دـنهد و  شزومآ  نیعجارم  اب  دروخرب  یگنوگچ  يارب  ار  ناـشدارفا  دـنراد 

رد هک  یناکدوک  کـت  کـت  هب  ناـگیار  ياـه  هچیزاـب  اهرادـنامهم  يوس  زا  اـهامیپاوه  رد  هک  میا  هدـید  رایـسب   149 هحفـص دننک . بلج 
دارفا حور  رد  یقیمع  رثا  دروخرب  نیا  یلو  دشاب  هتـشادن  ینادنچ  شزرا  عومجم  رد  تسا  نکمم  دوش ، یم  هداد  دـنوش  یم  راوس  امیپاوه 
هنوگ نآ  هناراکایر ، ناونع  هب  قلخ  نسح  رادفرط  مالـسا  هتبلا  دـنک . یم  بلج  ار  نایرتشم  هاگآدوخان  روط  هب  دروخرب  نیا  دراذـگ و  یم 

ینوزف رد  نآ  ریثأـت  يور  درمـش و  یم  يزور  جـنگ  ار  قـلخ  نسح  لاـح  نیع  رد  یلو  تسین ، تسا ، لوـمعم  زورما  يداـم  ياـیند  رد  هک 
نشور نآ  لیلد  هدش و  هدرمش  هّللا  لیبس  یف  دهاجم  باوث  ناسمه  قلخ  نسح  باوث  يونعم  ياه  هبنج  رد  دراذگ . یم  تشگنا  اه  تمعن 

. دنوش یم  نیملسم  مالسا و  يوس  هب  بولق  بلج  ببـس  زین  نسح  قلخ  نابحاص  دنـشوک و  یم  مالـسا  تمظع  يارب  نادهاجم  اریز  تسا 
قیرط نیا  زا  هنابـش  تداـبع  هب  ناـمئاق  ناـمئاص و  هک  ارچ  هدـش  هدرمـش  مئاـق  مئاـص و  رجا  قـلخ ، نـسح  ناـبحاص  رجا  تاـیاور  رد  زینو 

شرورپ قیرط  نیا  زا  ار  دوخ  ناج  حور و  زین  دنراد  یکین  دروخرب  ادـخ  رطاخ  هب  تامئالمان  ربارب  رد  هک  یناسک  دـننک و  یم  يزاسدوخ 
یصخش یگدنز  رد  مه  ادخ ، قلخ  دزن  مه  دنبوبحم و  ادخ  هاگـشیپ  رد  مه  دنقلخ  نسح  ياراد  هک  اهنآ  هک  نیا  نخـس  هاتوک  دنهد . یم 

طیارـش اـههد  رگا  و  تسا ، زاـسراک  يوـق و  تیریدـم  یلـصا  ناـکرا  زا  یکی  قـلخ  نسح  نیقی  هب  یعاـمتجا . یگدـنز  رد  مه  دـنقفوم و 
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زا يرایـسب  دناوت  یم  وا  قلخ  نسح  هک  یلاح  رد  دروخ  دـهاوخ  تسکـش  دـشابن ، وا  رد  قلخ  نسح  اما  دـشاب ، عمج  یـسک  رد  تیریدـم 
. دنک ناربج  ای  دناشوپب و  ار  وا  ياه  فعض 

قلخ نسح  ياه  همشچرس 

دیاب تسا . هدشن  سک  ره  بیصن  هک  تسا  یهلا  بهاوم  زا  یکی  نیا  دندروخرب و  شوخ  قالخا و  شوخ  یعیبط  روط  هب  مدرم  زا  یـضعب 
لوصا نتـسب  راک  هب  تسرامم و  نیرمت و  اب  دنناوت  یم  اما  دنتـسین ، نینچ  یهورگ  یلو   150 هحفص دیوگ . رکـش  شدوجو  مامت  اب  ار  ادخ 

هب ندیـسر  يارب  هار  نیرتهب  دوش . هّیوناث  تعیبط  هک  دنک  ذوفن  ناشناج  قمع  رد  نانچ  دـننک و  هدـنز  دوخ  دوجو  رد  ار  قلخ  نسح  یقیقد 
نآ لیذ  رد  هک  ییاه  لیلحت  دش و  هتفگ  الاب  رد  هک  یتایاور  و  دنـشیدنیب ، هزور  همه  نآ  يدام  يونعم و  راثآ  رد  هک  تسا  نآ  لامک  نیا 

دنوش لوغشم  قلخ  نسح  نیرمت  هب  زین  یلمع  رظن  زا  دیاب  رگید  ییوس  زا  دننک . رارکت  ار  نآ  یتبـسانم  ره  هب  و  دنراپـسب ، رطاخ  هب  ار  دمآ 
، نیرمت یتدـم  زا  سپ  ناراـک  شزرو  هک  هنوگ  ناـمه  دوش  یم  تیوقت  نیرمت  قیرط  زا  ینامـسج  ياـهورین  دـننام  یقـالخا  لـئاضف  اریز 

ناگرزب دـنک . یم  دـمآراک  ابیز و  يوق و  ار  ناسنا  حور  زین  یقالخا  ياـه  شزرو  دـنوش ، یم  دـمآراک  اـبیز و  دـنمورین و  یمادـنا  ياراد 
اهنآ يارب  راک  نیا  زاغآ ، رد  دنـشخبب . نآ  نیا و  هب  دوخ  لاوما  زا  دنراذگب و  رگج  يور  نادـند  دـیاب  لیخب  صاخـشا  دـنا ، هتفگ  قالخا 

زین و  دـنتحاران ! دنـشخبن  يزیچ  يزور  رگا  هک  دنـسر  یم  ییاج  هب  جـیردت  هب  دوش و  یم  رت  ناـسآ  زور  هبزور  یلو  تسا  لکـشم  رایـسب 
رد تعاجش  يریلد و  هیحور  دزیرب و  اهنآ  سرت  نامز  تشذگ  اب  ات  دنبای  روضح  هزرابم  ياه  نادیم  رد  دیاب  وسرت  دارفا  دنا  هدرک  هیـصوت 

دوخ يارب  ار  قلخ  نسح  میظع  هیامرـس  دـنناوت  یم  ریگ  یپ  رمتـسم و  نیرمت  قیرط  نیمه  زا  زین  ءوس  قـالخا  ناـبحاص  دوـش . هدـنز  اـهنآ 
زین ینیب و  رترب  دوخ  ربکت و  یقلخ  جـک  لماوع  زا  یکی  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  اـه  نیا  رب  نوزفا  دـنریگب . هرهب  نآ  تاـکرب  زا  دـننک و  مهارف 

شوخ ینعم  مامت  هب  دهاوخب  یسک  رگا  تسا  تداسح  لخب و  يرظن و  گنت  هاگ  ناسنا و  حور  رب  ییوج  هزیتس  مشخ و  هبلغ  تینابصع و 
ربک و دشاب ، رظن  هعـس  ياراد  دسرب ، لادتعا  ّدحرـس  هب  هیوهـش  هیبضغ و  ياوق  رد  دنک : رود  دوخ  زا  ار  یفنم  لماوع  نآ  دـیاب  دـشاب  قلخ 
. دـنامب ناما  رد  مدرم  هب  تبـسن  یقلخ  جـک  زا  ددرگ و  هتـسارآ  نسح  قلخ  هب  دـناوتب  ات  دـنک  رود  دوخ  زا  ار  لخب  تداسح و  ینیبدوخ و 
. درک هدنز  دوخ  دوجو  رد  دیاب  ار  کین  تافـص  زا  يا  هعومجم  یقالخا ، گرزب  تلیـضف  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  نیاربانب   151 هحفص
هب اهنت  ابیز  تروص  هک  هنوگ  نامه  دیوگ : یم  دراد و  یبلاج  ریبعت  اجنیا  رد  یلاّزغ » . » دش دهاوخن  راکشآ  قلخ  نسح  اهنآ  نودب  هک  ارچ 
هب رهاظ  نسح  ات  دـشاب ، ابیز  تروص  ياضعا  مامت  دـیاب  هکلب  دوش  یمن  لصاح  اه  هنوگ  ناهد و  ینیب و  یئاـبیز  نودـب  اـه  مشچ  ییاـبیز 

نیا دسرن  لامک  لادتعا و  ّدـح  هب  تلادـع  توهـش و  بضغ و  یهاگآ و  هناگ  راهچ  ياوق  ات  قلخ  نسح  نطاب و  یئابیز  رد  دـسرب . لامک 
ُنْـسُح : » دـیامرف یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ماـما  تسا ، رثؤم  اـجنیا  رد  زین  ثراوـت  لـماع  کـش  یب  دوـش . یمن  لـصاح  یئاـبیز 
ِساّنلا ُرَهْطَا  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  و  ( 1 «.) تسا تثارو  ياه  هشیر  يراوگرزب  لیلد  قالخا  نسح  ِقارْعـالا ; ِمَرَک  ُناـهُرب  ِقـالْخالا 

دیاب زین  یقالخا  ثحاـبم  ماـمت  رد  زین  هتکن  نیا  ( 2 «.) دـنراد يرتهب  قالخا  دـنراد ، يرت  كاپ  ياه  هشیر  هک  اهنآ  ًاقالْخَا ; ْمُُهنَـسْحَا  ًاقارْعَا 
مامت اب  دز و  یهلا  فطل  نماد  هب  تسد  دـیاب  تسین ، نکمم  یقـالخا  لـیاضف  ندرک  مهارف  یهلا  ياهدادـما  نودـب  هک  دـشاب  هجوت  دروم 

ُقالْخالَا : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  دومن . ار  لئاضف  نیا  ندروآ  تسد  هب  قیفوت  شهاگـشیپ  زا  دوجو 
هک یماگنه  تسا ، یهلا  بهاوم  قالخا ، ًائِّیَـس ; ًاْقلُخ  ُهَحَنَم  ًادـْبَع  َضَْغبَا  اذِا  َو  ًانَـسَح  ًاْقلُخ  ُهَحَنَـس  ًادـْبَع  َّبَحَا  اذِاَف  َّلَجَو  َّزَع  ِهّللا  َنِم  ٌحـِیانَم 

( شلامعا تاّین و  رطاخ  هب   ) ار يا  هدنب  هک  یماگنه  و  دشخب ، یم  وا  هب  کین  قالخا  دراد ، تسود  شلامعا ) تاّین و  رطاخ  هب   ) ار يا  هدنب 
(3 «.) دهد یم  وا  هب  ءوس  قالخا  دراد  ضوغبم 

نایاوشیپ هریس 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 455 

http://www.ghaemiyeh.com


لوا تمسق 

: تسا نید  گرزب  نایاوشیپ  لاح  یـسررب  نآ ، زیگنا  تفگـش  راـثآ  هظحـالم  و  قلخ ، نسح  تلیـضف  بسک  يارب  اـه  هار  نیرتهب  زا  یکی 
152 هحفص ثیدح 64 . هحفص 394 ، دلج 68 ، راونالاراحب ، . 3 ثیدح 3032 . نامه ، . 2 هرامـش 4855 . ثیدح  مکحلا ، ررغ  یقرواپ 1 .
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ شور  زا  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع مردپ  زا  دیامرف : یم  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  زا  یثیدح  رد  1 ـ
اب تفرگ و  یم  ناـسآ  مدرم  رب  تشاد ، نادـنخ  يا  هرهچ  هشیمه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ : » دومرف مدرک  لاؤـس  مدرم  اـب  دروـخرب  رد 

شیاتس ّقلمتم و  درک ، یمن  یئوجبیع  تفگ ، یمن  ازسان  یسک  هب  زگره  دیشک ، یمن  دایرف  دوبن و  لدگنس  نشخ و  درک ، یم  راتفر  شمرن 
دیما ان  ار  ناراودیما  دز ، یم  لفاغت  هب  ار  دوخ  دنوشن ، تحاران  دارفا  هک  نیا  يارب  دش ، یم  ماجنا  وا  لیم  فالخرب  يزیچ  هاگره  دوبن ، رگ 
دیما هک  یئاـج  رد  رگم  تفگ ، یمن  نخـس  مدرم ، رارـسا  رد  وجتـسج  یئوجبیع و  تمذـم ، دوـمن ، یم  اـهر  هشیمه  ار  زیچ  هس  درک ، یمن 

دنتخود یم  نیمز  هب  مشچ  هدرک و  توکس  سلجم  لها  همه  هک  تشاد  هبذاج  نانچ  تفگ  یم  نخـس  هک  یماگنه  تشاد و  یهلا  شاداپ 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تّهبا  دنتفگ و  یم  نخـس  اهنآ  دش  یم  تکاس  هک  یماگنه  و  تسا . هتـسشن  اهنآ  رـس  يالاب  يا  هدـنرپ  ییوگ 
( مالسلا هیلع  ) یلع تالاح  رد  2 ـ ( 1 «.) دـنک يرگ  شاخرپ  عازن و  يرگید  اب  ترـضح  نآ  ربارب  رد  درک  یمن  تئرج  یـسک  هک  دوب  نانچ 

یهار ود  رس  رب  هک  یماگنه  دش ، رفسمه  ترـضح  نآ  اب  يدوهی  رفن  کی  ًاقافتا  دوب ، هفوک  مزاع  ماما  هک  میناوخ  یم  یفورعم  ثیدح  رد 
هار مالـسلا ) هیلع  ) یلع دید  بجعت  لامک  اب  يدوهی  درم  يدوهی ) ِدـصقم  يوس  هب  يرگید  هار  تفر و  یم  هفوک  يوس  هب  یهار   ) دندیـسر
اهر ار  هفوک  هار  ارچ  سپ  دیراد ، ار  هفوک  دـصق  دـیدومرفن  امـش  رگم  درک : ضرع  دـمآ . دوب  مزاع  وا  هک  یقیرط  زا  و  درک ، اهر  ار  هفوک 
دیاب رفسمه  دومرف : دیدمآ ؟ نم  اب  هدرک  رظن  فرـص  دوخ  هار  زا  هناهاگآ  ارچ  سپ  دیناد  یم  رگا  درک : ضرع  مناد . یم  دومرف : دیدرک ؟

روتسد ام  هب  ام  ربمایپ  هنوگ  نیا  دنک . هقردب  ار  شرفـسمه  يرادقم  یئادج  ماگنه  دیاب  نآ  لیمکت  يارب  دراد و  هگن  ار  شرفـسمه  مارتحا 
دندرک يوریپ  وا  زا  هک  یناسک  دبال  تفگ : يدوهی  يرآ . دومرف : تسا ؟ امـش  ربمایپ  روتـسد  نیا  ایآ  دیـسرپ  بجعت  اب  يدوهی  تسا : هداد 

تفگ و ار  نخـس  نیا   ) تسا قح  امـش  نییآ  هک  مهد  یم  یهاوگ  مه  نم  تسا ، وا  یناـسنا  لاـمعا  هناراوـگرزب و  ياـهراک  نیا  رطاـخ  هب 
ۀنیفس . 2 هحفص 79 . دـلج 1 ، حور ، شرورپ  باتک  لقن  قباـطم  هحفـص 92 ، يزوج ، میق  نبا  ماـهفالاءالج  یقرواپ 1 . ( 2 (.) دش ناملسم 
تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  ریـسفت  زا  یثیدح  رد  153 3 ـ هحفص هحفص 692 . قلخ ، هدام  دلج 2 ، دیدج ، پاچ  راحبلا ،

، هدمآ شیپ  وا  يارب  یلکشم  شزامن  لیاسم  رد  و  مراد ، یفیعض  و  ریپ )  ) ردام تفگ : دیسر و  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  تمدخ  ینز  هک 
ترـضح درک . حرطم  يرگید  لاؤس  نز  نآ  یلو  دومرف ، نایب  ار  وا  خـساپ  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف منک ، لاؤس  نآ  زا  هک  تسا  هداتـسرف  ارم 

وا سپس  تفگ ، ار  وا  خساپ  راب  ره  ترضح  و  درک ، رارکت  راب  هد  ات  ار  راک  نیاو  دینـش  خساپ  درک و  لاؤس  راب  نیموس  يارب  تفگ ، خساپ 
هچ ره  دومرف : مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ادخ ! لوسر  رتخد  يا  مهد  یمن  تمحز  امش  هب  رگید  درک : ضرع  دش و  هدنمرـش  اه  لاؤس  ینوزف  زا 

، دـشاب رانید  رازه  دـص  نآ  هیارک  دربب و  الاب  يدـنلب  لحم  زا  ار  ینیگنـس  راب  هک  دریگب  هدـهع  رب  یـسک  رگا  اـیآ  نک ، لاؤس  یهاوخ  یم 
هب میوگ ، یم  خساپ  نم  ینک و  یم  نم  زا  وت  هک  یلاؤس  ره  دومرف : ترـضح  هن ، درک : ضرع  نز  داد ؟ دهاوخ  تمحز  ار  وا  راب ، ینیگنس 

نیا ( 1 «.) دوب دهاوخن  نیگنـس  نم  رب  يراب  نینچ  یلوا  قیرط  هب  دوب ، دـهاوخ  نم  شاداپ  ؤلؤل ، زا  ولمم  شرع  نیمز و  نایم  هلـصاف  هزادـنا 
هنومن مادک  ره  لاؤس ، ترثک  زا  هدننک  لاؤس  یگدنمرش  ندرک  فرطرب  يارب  ابیز  هیبشت  نآ  زیمآ و  تبحم  دروخرب  نآ  بیجع و  هلصوح 
ماـهلا نآ  زا  مدرم  داـشرا  قـیرط  رد  و  دـشاب ، تربـع  سرد  همه  يارب  تسا  راوازـس  هک  گرزب  ناـیاوشیپ  یقلخ  شوـخ  زا  تـسا  یبلاـج 

رد  ) ار ماما  یماش  درم  کی  يزور  هک  میناوخ  یم  مدرم ، اـب  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماـما  دروخرب  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  4 ـ دنریگب .
هک یماگنه  تفگ ، یمن  وا  هب  یخساپ  ماما  درک ، ترضح  نآ  هب  ازسان  نعل و  هب  عورش  تسا . بکرم  رب  راوس  هک  دید  هنیدم ) ياه  هچوک 
وت هک  منک  یم  نامگ  مرتحم ! درم  يا  دومرف : دیدنخ  وا  هرهچ  رد  دومرف و  مالس  درک  وا  هبور  ماما  درک ، لصاح  تغارف  اهازسان  نعل و  زا 
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یم وت  هب  یهاوخب ، يزیچ  رگا  مشخب و  یم  ار  وت  ینک ، وفع  بلط  اـم  زا  هاـگره  تسا  هدـش  هبتـشم  وـت  رب  قیاـقح  یبـیرغ و  راـید  نیا  رد 
تریـس يا  هنـسرگ  رگا  میراذـگ ، یم  ترایتخا  رد  یهاوخب  ام  زا  یبکرم  رگا  و  مینک ، یم  یئامنهار  ار  وت  یهاوخب  یئاـمنهار  رگا  میهد ،

یم تهانپ  يا  هدش  هدنار  ییاج  زا  رگا  و  مینک ، یم  تزاین  یب  يدـنمزاین  رگا  میناشوپ ، یم  تمادـنا  رد  سابل  يا  هنهرب  رگا  و  مینک ، یم 
عقوم ات  یـشاب ، ام  نامهیم  یئایب و  ام  هناخ  هب  يریذـپب و  ار  ام  توعد  رگا  و  مینک . یم  هدروآرب  یـشاب  هتـشاد  یتجاح  ره  هصالخ )  ) میهد

یلکـشم ام  يارب  رادقم ، ره  هب  وت  زا  یئاریذـپ   ) رایـسب لام  ناوارف و  تاناکما  میراد و  یعیـسو  لحم  ام  مینک ، یم  یئاریذـپ  وت  زا  تکرح 
نانخس ربارب  رد   ) ار زیمآ  تبحم  نخس  نیا  درم  نآ  هک  یماگنه   154 هحفص هحفص 3 . دلج 2 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . دنک .) یمن  داجیا 

، یتسه نیمز  رد  هّللا  ۀفیلخ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : و  دش ) نوگرگد  بلقنم و  یلک  هب  و   ) درک هیرگ  دینش  دوب ) هتفگ  هک  یکیکر 
ضوغبم تردپ  وت و  منیبب  امـش  زا  ار  تبحم  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  دهد . رارق  نادناخ  مادک  رد  ار  تماما ) و   ) توبن هک  تسا  رت  هاگآ  ادـخ 

( مالـسلا هیلع  ) نسح ماما  هناخ  هب  تفگ و  ار  نیا  یتسه ، نم  رظن  رد  ادـخ  ناگدـنب  نیرتبوبحم  نونکا  و  يدوب ، ام  دزن  رد  ادـخ  قلخ  نیرت 
« لوقعلا فحت   » باـتک رد  5 ـ ( 1 .) دـش اهنآ  تبحم  هب  نادـقتعم  زا  و  دوب . ماما  ناـمهیم  دورب ، اـجنآ  زا  تساوخ  یم  هک  يزور  اـت  دـمآ و 
زا نک  ظفح  ار  دوخ  يوربآ  : » دومرف ماما  تشاد . یتجاح  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تمدـخ  راصنا  زا  يدرم  ریپ  هک  تسا  هدـمآ 

همان رد  وا  مهد .» یم  ماجنا  ار  دوخ  راک  نم  هد و  نم  هب  سیونب و  يذـغاک  رد  ار  تتجاـح  ینک ، اـضاقت  نم  زا  اراکـشآ  یهاوخب  هک  نیا 
یئاناوت ات  دهد  تلهم  نم  هب  هک  دیهاوخب  وا  زا  دبلط  یم  نم  زا  تسا و  راکبلط  نم  زا  رانید  دصناپ  سک  نالف  هّللادبعابا ! يا  : » تشون شا 

رازه  ) دوب رانید  رازه  نآ  رد  هک  دروآ  يا  هسیک  دـش ، لزنم  لخاد  دـناوخ  ار  وا  همان  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  هک  یماـگنه  منک .» ادـیپ 
هاـگره نک و  لـح  ار  تیناگدـنز  تالکـشم  رگید  راـنید  دـصناپ  اـب  مداد و  وت  هب  نید  يادا  يارب  ار  راـنید  دـصناپ  : » دومرف ـالط ) لاـقثم 

ای تیـصخش ، بحاص  ای  راد ، نید  درف  ای  نک ; اضاقت  سک  هس  زا  یکی  زا  هکلب ) نکن  اـضاقت  ییاپورـس  یب  ره  زا   ) ینک اـضاقت  یتساوخ 
یم مرـش  شتیـصخش  رطاخ  هب  تیـصخش  اب  ناسنا  اما  و  دنک ، ظفح  ار  وت  يوربآ  هک  دوش  یم  ببـس  شنید  راد  نید  اما  يا ، هداز  گرزب 

دنک و یم  ظفح  ار  وت  يوربآ  اذـل  يا ، هدرکن  شهاوخ  وا  زا  تهج  یب  وت  دـناد  یم  هداز  گرزب  اما  و  دـهدن ، ماجنا  ار  تتجاح  هک  دـنک 
نیز مراهچ  ماما  تـالاح  رد  155 6 ـ هحفص هحفص 344 . دلج 43 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 1 «.) دراذـگ یمن  باوج  یب  ار  وت  ياـضاقت 

ار وا  دمآ  ترـضح  دزن  مالـسلا ) هیلع  ) تیب لها  زوت  هنیک  نانمـشد  زا  يدرم  : » میناوخ یم  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  نیدباعلا 
اب مراد  تسود  نونکا  دومرف : نارضاح  هب  ماما  تفر ، ترضح  دزن  زا  درم  نآ  نوچ  دومرفن ، يزیچ  وا  باوج  رد  ماما  داد ، مانـشد  ازـسان و 

ترـضح دـیداد ، یم  لوا  نامه  ار  وا  باوج  شاک  يا  دـندرک  ضرع  دیونـشب ، وا  مانـشد  زا  ارم  باوج  اـت  درم ، نآ  دزن  میورب  دـیئایب  نم 
هدـننک تیاور  دـناوخ . یم  ار  َْنِینِـسْحُمْلا » ُّبُِحی  ُهّللا  َو  َساّنلا  ِنَع  َنیِّفاْعلا  َو  ِظیَْغلا  َنیِمِظاْکلا  َو   » هفیرـش هیآ  هک  یلاـح  رد  دومرف ، تکرح 

، دندیـسر وا  هناخ  ِرد  هب  هک  یماگنه  دنک . وا  اب  يدنت  دروخرب  درادن  رظن  رد  ماما  هک  میتسناد  هیآ  نیا  ندناوخ  زا  دیوگ : یم  ثیدـح  نیا 
وا هناخ  رد  یتعامج  اب  ماما  هک  دش  هجوتم  درم  نآ  هک  یماگنه  تسا . نیـسحلا  نب  یلع  دـیئوگب : دومرف : دز ، ادـص  رد  تشپ  زا  ترـضح 

يدمآ و ام  دزن  وت  ردارب ! يا  دومرف : دید  ار  وا  ترضح  هک  یماگنه  درک ، یم  هدامآ  یتحاران  ّرـش و  يارب  ار  دوخ  درک و  تشحو  دندمآ ،
یتفگ و غورد  رگا  و  دزرمایب ، ارم  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  دشاب  تسار  يداد  تبـسن  نم  هب  هک  ار  یئاه  يدب  هاگره  یتفگ ، نانچ  نینچ و 

تفگ دیسوب و  ار  ماما  یناشیپ  دش  هدنمرش  يراتفر  شوخ  يراوگرزب و  نیا  زا  درم  نآ  دزرمایب . ار  وت  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  يدز  تمهت 
لها زا  يدرم  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  تـالاح  رد  7 ـ ( 2 .) مرتراوازـس اـه  يدـب  نیا  هب  نم  و  تسین ، وت  رد  متفگ  نم  هچنآ 
لزنم هب  یتسود  تبحم و  رطاخ  هب  نم  دوشن  هابتـشا  تفگ  یم  دمآ و  یم  ترـضح  نآ  سلجم  هب  ًابلاغ  و  دوب ، هدیزگ  لزنم  هنیدم  رد  ماش 

تعاطا ادخ و  تعاطا  امش  اب  ینمشد  مناد  یم  و  تسین ، رت  ضوغبم  نم  دزن  تیب  لها  امش  زا  یـسک  نیمز ، يور  رد  هکلب  میآ ، یمن  امش 
یم مشوخ  تنانخس  زا  یتسه ، نایب  تحاصف  اب  هارمه  فلتخم  مولع  لئاضف و  ياراد  وت  نوچ  یلو  تسا ، ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 

وا خساپ  رد  ماما   156 هحفص هحفص 4 . دلج 2 ، لامآلا ، یهتنم  . 2 هحفص 178 . لوقعلا ، فحت  یقرواپ 1 . میآ . یم  وت  سلجم  هب  اذل  دـیآ 
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هدـش و رامیب  یماـش  درم  هک  دـنداد  ربخ  ماـما  هب  تشذـگ ، یتدـم  تسین .» ناـهنپ  ادـخ  رب  يزیچ  ٌۀَِـیفاخ ; ِهّللا  یَلَع  یفَْخت  َْنل  : » دومرف یم 
( مالـسلا هیلع  ) رقابلا یلع  نبدـمحم  دزن  مدرم  نم  هک  یماگنه  دوب ، هدرک  شرافـس  شناگدـنامزاب  هب  یماـش  درم  تسا ، دـیدش  شیراـمیب 
وا دنداد  ربخ  ماما  هب  هک  دوب  ناهاگحبص  مدرک . ار  یتیـصو  نینچ  نم  هک  دیئوگب  وا  هب  و  دراذگب ، زامن  نم  رب  هک  دیهاوخب  وا  زا  دیورب و 

زامن بیقعت  لوغـشم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دجـسم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  یلاـح  رد  تسا ـ  هدرک  یتیـصو  نینچ  هتفر و  اـیند  زا 
صخـش نیا  تسا  نکمم  تسا ، مرگ  هقطنم  زاجح ، و  درـس ، نیمزرـس  ماش  نیمزرـس  میایب ، نم  اـت  دـینکن  هلجع  دومرف : ماـما  دوب ـ  حـبص 

یماش درم  نآ  لزنم  هب  تساخرب و  سپـس  درک . اعد  یتدم  و  تشادرب ، اعد  هب  تسد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  ماما  دـشاب ، هدـش  هدزامرگ 
ار وا  ترـضح  ِهّللا .» ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیََّبل  : » تفگ یماش  درم  دز . ادـص  تسا  هدرم  دـندرک  یم  روصت  هک  ار  درم  نآ  دـنلب  يادـص  اب  دـمآ و 

نامه  ) دـینک کـنخ  ار  وا  مکـش  هنیـس و  دومرف : سپـس  دـناشون ، وا  هب  و  درک ، بلط  وا  يارب  یقیقر  ياذـغ  داد ، يزیچ  هب  هیکت  دـناشن و 
تمدخ تفای ، زاب  ار  دوخ  یتمالـس  یماش  درم  هک  تشذگن  يزیچ  تشگزاب ، ترـضح  هاگنآ  دننک ) یم  ناگدزامرگ  اب  زورما  هک  يراک 

تجح وت  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  درک : ضرع  یماش  درم  درک ، تولخ  ار  سلجم  ترـضح  مراد . یـصوصخ  ضرع  تفگ : هدـمآ  ماما 
مرادن یکـش  درک : ضرع  هدش ؟ هچ  رگم  دومرف : ترـضح  تسا . راک  نایز  هارمگ و  دورب  امـش  هار  زج  یهار  سک  ره  و  یقلخ ، رب  ادـخ 
دمحم نوچ  دینادرگزاب  شنت  هب  ار  وا  حور  تفگ  یم  هک  مدینش  ییادص  هاگان  مدید  دوخ  مشچ  اب  ار  گرم  دندرک و  ضبق  ارم  حور  هک 

« لّضفم دـیحوت   » همدـقم رد  مشـش و  ماما  تالاح  رد  یفورعم  ثیدـح  رد  8 ـ ( 1 .) تسا هدرک  تساوخرد  ام  زا  مالـسلا ) اـمهیلع  ) یلع نب 
رد رـصع  زامن  زا  دـعب  يزور  دـیوگ  یم  لّـضفم » : » میناوخ یم   157 هحفـص صیخلت .) اب   ) هحفص 63 دـلج 2 ، لامآلا ، یهتنم  یقرواپ 1 .

یبهاوم و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  تمظع  رد  مدوب و  هتسشن  مرکا ) ربمایپ  ربنم  هربقم و  نایم  ( ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هضور 
نایم رد  هک  داتفا ، نامز ) نآ  فورعم  نادحلم  زا  یکی  « ) ءاجوعلا یبا  نبا   » هب ممـشچ  ناهگان  مدرک ، یم  هشیدنا  تسا  هداد  وا  هب  ادخ  هک 

تالامک هب  ربق  نیا  بحاص  تفگ : یم  مدینش ، یم  ار  شنانخس  نم  هک  يروط  هب  دیوگ  یم  نخس  اهنآ  يارب  هتـسشن و  شنارای  زا  یعمج 
ار اه  لقع  دروآ ، مدرم  يارب  یتازجعم  و  درک ، یمظع  تّوبن  ياـعّدا  هک  دوب  یفوسلیف  درم  وا  تفگ : شناراـی  زا  یکی  دـش ، لـئان  يداـیز 

راب جنپ  زور  هنابـش  رد  داد و  رارق  ادـخ  مان  رانک  رد  ار  دوخ  مان  وا  دـندش ، دراو  وا  نید  رد  هورگ  هورگ  مدرم  هک  یماگنه  تخاس ، ریحتم 
لقع هک  راذگب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم هرابرد  نخـس  تفگ : اجوعلا » یبا  نبا  ، » دنرب یم  ادـخ  مان  هارمه  ار  وا  مان  هماقا  ناذا و  رد 

. درادن يا  ّیبرم  قلاخ و  تسا و  یلزا  يدـبا و  ناهج  تسا ، نیا  نم  روصت  هک  وگب  شنیرفآ  ساسا  زا  نخـس  هدـش ، ناریح  وا  هرابرد  نم 
شیپ رد  ار  راکنا  داحِلا و  هار  وت  ادخ  نمـشد  يا  متفگ : مدرک و  وا  هبور  تفرگ ، ارف  ارم  دوجو  مامت  بضغ ، مشخ و  دیوگ : یم  لّضفم » »

ارچ تفگ : ءاجوعلا » یبا  نبا  . » تسا نایامن  وت  دوجو  مامت  رد  شتمظع  تردق و  راثآ  هک  یئادـخ  يدرک ، راکنا  ار  لاعتم  قلاخ  یتفرگ و 
زا رگا  و  میریذـپ ، یم  اـم  یتشاد  يا  هدـننک  عناـق  لـیلد  رگا  نک ! لالدتـسا  يدـئاقع  مـالک و  ياـملع  زا  رگا  یئوگ  یم  نخـس  هنوگ  نیا 

نخس نینچ  نیا  ام  اب  زگره  وا  یتسه  مالـسلا ) هیلع  ) قداصلا دمحم  نبرفعج  نارای  زا  رگا  و  تسین ، ینخـس  وت  اب  ار  ام  یتسین  نادنمـشناد 
وا هتفگن  نخـس  ام  اب  یتشرد  اب  زگره  یلو  تسا ، رتدیدش  رتدنت و  يا  هدینـش  وت  هچنآ  زا  رایـسب  هک  هدینـش  ام  زا  ینانخـس  وا  دیوگ ، یمن 

هلـصوح اب  وا  دـیوگ ، یمن  نخـس  یتشرد  هب  دـنک و  یمن  دـنت  دروخرب  یـسک  اب  زگره  هک  تسا  يراد  نتـشیوخ  هدـیمهف و  لـقاع و  مدآ 
یتردقرپ لئالد  يوق و  قطنم  اب  وا  میا ، هدرک  عناق  ار  وا  میتشادنپ  دیسر و  نایاپ  هب  ام  نخس  هک  یماگنه  دهد ، یم  ارف  ام  نانخس  هب  شوگ 

(1 .) وگب نخس  ام  اب  هنوگ  نیا  یتسه ، وا  نارای  زا  وت  رگا  ددنب ، یم  ام  رب  ار  هار  دیوگ و  یم  خساپ  ام  هب 

مود تمسق 

ماـما هک  دـهد  یم  ناـشن  ثیدـح  نـیا   158 هحفــص ینعم .) هـب  لـقن  صیخلت و  اـب   ) و 58 هحفـص 57  دـلج 3 ، راونـالاراحب ، یقرواپ 1 .
9ـ دومن . یم  دوخ  قلخ  نسح  هتفیش  ار  اهنآ  و  تفگ ، یم  نخس  شمرن  اب  بّدؤمان ، جوجل و  نانمـشد  ربارب  رد  یتح  مالـسلا ) هیلع  ) قداص
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رازآ تیذا و  رایسب  ار  ماما  هک  دوب  هنیدم  رد  مود ، هفیلخ  نامدود  زا  يدرم  هک  میناوخ ، یم  مالـسلا ) امهیلع  ) رفعج نب  یـسوم  تالاح  رد 
وا ّرش  و   ) میناسرب لتق  هب  ار  وا  هدب  هزاجا  دندرک  ضرع  ماما  نارای  زا  یضعب  تفگ ، یم  ازسان  ( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هب  و  درک ، یم 
زا یکی  رد  دـندرک  ضرع  تسا ؟ اجک  ام  نمـشد  نیا  هاگیاج  دیـسرپ  درک و  عنم  راک  نیا  زا  تدـش  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما مینک .) عفد  ار 
اب ماما  تسا  هعرزم  رد  وا  درک ، هدـهاشم  دـمآ و  وا  هعرزم  يوس  هب  دـش و  بکرم  رب  راوس  ماـما  دـنک ، یم  تعارز  هنیدـم  فارطا  یحاون 
اب دـمآ و  وا  دزن  درکن و  انتعا  ماـما  نکن . لاـمیاپ  ار  اـم  تعارز  ینک ؟ یم  راـک  هچ  دیـشک  داـیرف  درم  نآ  دـش ، هعرزم  دراو  دوخ  بکرم 

يرادرب هرهب  نآ  زا  يراد  دـیما  ردـقچ  دومرف : راـنید ، دـص  درک : ضرع  يا ؟ هدرک  هعرزم  نیا  جرخ  ردـقچ  دومرف  هدـنخ  ییور و  شوخ 
نیا دومرف : ماما  رانید ، تسیود  درک : ضرع  دوش ، وت  دئاع  يراد  دیما  ردـقچ  میوگ  یم  نم  دومرف : مرادـن ، بیغ  ملع  درک : ضرع  ینک ؟

دـش و) عقاو  ماما  تبحم  سفن و  تمارک  قلخ و  نسح  نیا  ریثأت  تحت  ًادـیدش   ) درم نآ  تدوخ  لاـم  وت  تعارز  ریگب و  ار  راـنید  دـصیس 
هک تفای  دجسم  رد  ار  درم  نآ  ناهگان  دمآ ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دجـسم  هب  تشگزاب و  ماما  دیـسوب ، ار  ترـضح  رـس  تساخرب و 

( تماما و   ) توبن هک  تسا  رت  هاگآ  ادخ  ُهََتلاسِر ; ُلَعْجَی  ُثیَح  ُمَلْعَا  ُهّللَا  : » تفگ داتفا  ماما  هب  شمـشچ  هک  یماگنه  هتـسشن ، يا  هشوگ  رد 
نخس يدنت  هب  شنارای  اب  وا  يدز ، یم  نیا  فالخ  رب  ییاه  فرح  البق  وت  تسیچ ؟ تناتـساد  دنتفگ  وا  هب  شنارای  دهد .» رارق  اجک  رد  ار 

زا کیمادک  : » دومرف دنتـشاد  ار  وا  نتـشک  هدارا  البق  هک  دوخ  باحـصا  هب  ماما  درک ، یم  اعد  ماما  هب  هتـسویپ  درک و  یهن  ار  اهنآ  تفگ و 
هحفـص 7. دـلج 2 ، هعیـشلا ، نایعا  یقرواـپ 1 . ( 1 «.) متـشاد دـصق  نم  هک  يراـک  اـی  دـیتشاد ، دـصق  امـش  هک  ار  يراـک  دوب ، رتهب  ود  نیا 

نارای زا  یکی  تسا : هدـمآ  نینچ  مدرم  اب  وا  زیمآ  تبحم  دروخرب  و  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  تالاح  رد  159 10 ـ هحفص
لاؤس مارح  لالح و  لئاسم  زا  دندوب و  هدرک  عامتجا  مدرم  زا  يدایز  هورگ  هک  یلاح  رد  مدوب  یسلجم  رد  شتمدخ  رد  نم  دیوگ : یم  وا 

ناردپ و ناتـسود  زا  و  امـش ، ناتـسود  زا  یکی  نم  تفگ  درک و  مالـس  دش و  دراو  وا  رب  نوگمدنگ  دنلب و  دق  يدرم  ناهگان  دـندرک ، یم 
دینادب حالـص  رگا  مرادن  دناسرب  مدصقم  هب  ارم  هک  يزیچ  ما و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هشوت  داز و  میآ ، یم  جح  زا  نم  متـسه ، ناتدادجا 

اطع نم  هب  هک  ار  هچنآ  مدیـسر  مرهـش  هب  هک  یماـگنه  هداد  تمعن  نم  هـب  دـنوادخ  دـیناسرب ، دوـخ  رهـش  هـب  ارم  دـیهدب و  نـم  هـب  یغلبم 
اب درک و  مدرم  هب  ور  سپس  دنک  تتمحر  ادخ  نیشنب  دومرف  مرادن . هقدص  هب  زاین  نم  نوچ  منک ، یم  قافنا  امـش  فرط  زا  ار  نآ  دیدومرف 

دیهدب هزاجا  دومرف : میدوب ، شتمدخ  رد  رگید  رفن  ود  اب  نم  دندش و  هدنکارپ  ات  داد ) یم  باوج  ار  ناشتالاؤس  و   ) تفگ یم  نخـس  اهنآ 
درم نیا  دز  ادص  دروآ و  نوریب  رد  يالاب  زا  ار  دوخ  تسد  تشگرب و  سپس  دش ، دوخ  قاتا  لخاد  تساخرب و  مورب ، هناخ  نوردنا  هب  نم 

زا يزیچ  يوجب و  كّربت  نآ  هب  نک و  يرادرب  هرهب  نآ  زا  ترفـس  هنیزه  يارب  ریگب و  ار  رانید  تسیود  نیا  دومرف : تساـجک ؟ یناـسارخ 
زا یکی  دـمآ ، نوریب  ماـما  تفر ، یناـسارخ  درم  هک  یماـگنه  منیبن . ار  وت  زین  نم  ینیبـن و  ارم  هک  ورب  نونکا  مه  و  نکن . قاـفنا  نم  فرط 

راثآ مدیـسرت  یم  دومرف : دـیدومن ؟ ناهنپ  نآ  زا  ار  دوخ  ارچ  دـیدرک ، درم  نیا  هرابرد  يدایز  تبحم  موش  تیادـف  درک ، ضرع  نارـضاح 
تسا هدمآ  مالـسلا ) امهیلع  ) یلع نب  دمحم  داوج  ماما  تالاح  رد  11 ـ ( 1 (.) دوشن هدنمرش  متـساوخ  یم   ) منیبب وا  تروص  رد  لاؤس ، ّتلذ 

اه هیاسمه  زا  یکی  دوب ، هدش  مگ  ترضح  نآ  نازینک  زا  یکی  زا  يدنفسوگ  مدوب ، ترـضح  نآ  تمدخ  دیوگ : یم  شنارای  زا  یکی  هک 
ام ناگیاسمه  زا  تسد  دومرف : ماما  يا . هدرک  تقرـس  ار  ام  دنفـسوگ  وت  دنتفگ  یم  دندروآ و  شتمدـخ  ناشک  ناشک  دـندوب و  هتفرگ  ار 

دنتفر اهنآ  دیروایب ، وا  هناخ  زا  ار  نآ  دیورب و  تسا  سک  نالف  هناخ  رد  امش  دنفسوگ  دنا ، هدرکن  تقرس  ار  امش  دنفـسوگ  اهنآ  دیرادرب ،
هک درک  یم  دای  دنگوس  وا  هک  یلاح  رد  دندرک ، هراپ  ار  شـسابل  دـندز و  دـنتفرگ و  ار  هناخ  بحاص  دـندید و  وا  هناخ  رد  ار  دنفـسوگ  و 

نودب دنفـسوگ  دیا ، هدرک  متـس  درم  نیا  هب  امـش  رب  ياو  دومرف : ماما  دـندروآ . ترـضح  دزن  ار  وا  ماجنارـس  هدرکن . تقرـس  ار  دنفـسوگ 
یضار ار  وا  و   ) دنهدب وا  هب  يزیچ  ندز  کتک  وا و  سابل  ندرک  هراپ  ربارب  رد  داد  روتـسد  ماما  سپـس  تسا  هدش  شا  هناخ  دراو  وا  عالطا 

. صیخلت یمک  اـب  ثیدـح 3 ، هحفـص 23 ، دـلج 4 ، یفاـک ، عورف  یقرواـپ 1 . ( 1 (.) دـندرک نینچ  اهنآ  و  دـننادرگزاب ، تبحم  اـب  دـننک و 
رد دـیوگ  یم  يرفعج » مشاهوبا   » مان هب  ترـضح  نآ  نارای  زا  یکی  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  تالاح  رد  160 12 ـ هحفص
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ماما منک ، زاغآ  نخس  نم  هک  نآ  زا  شیپ  منک ، تیاکش  وا  هب  ات  متفر ، مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  تمدخ  هب  مدش و  عقاو  يدیدش  يانگنت 
نخـس نیا  زا  نم  دـیوگ : یم  مشاـه  وـبا  ینک ؟ ادا  ار  نآ  رکـش  یهاوـخ  یم  ار  یهلا  ياـه  تمعن  زا  کـی  مادـک  مشاـهوبا »  » يا دوـمرف :

و درک ، يزور  وت  هب  ار  نامیا  دـنوادخ  دومرف  داد و  همادا  شدوخ  ماما  میوگب . خـساپ  رد  هچ  متـسنادن  مدرک و  توکـس  مدـش و  تحاران 
دنوادـخ درک ، يراـی  شتعاـطا  رب  ار  وت  داد و  وت  هب  یتسردـنت  تمالـس و  دـنوادخ  دومن ، مارح  خزود  شتآ  رب  نآ  هلیـسو  هب  ار  وت  ندـب 

یهاوخ یم  مدرک  نامگ  هک  نیا  يارب  مدرک  نخـس  هب  ادتبا  نم  مشاه ! وبا  يا  يوشن . شزرا  یب  مدرم  شیپ  رد  ات  داد  يزور  وت  هب  تعانق 
ار نآ  دنهدب ، وت  هب  رانید  دصکی  مداد  روتسد  نم  و  ینک ، حرطم  نم  دزن  تسا  هتشاد  ینازرا  وت  هب  ار  اه  تمعن  نیا  هک  یسک  زا  یتیاکش 

حرط هکنآ  یب  دونـشخ ، یـضار و  وا  هک  دـش  ببـس  دروـخرب  نسح  يراوـگرزب و  نـیا  ( 2 (.) نک عـفترم  نآ  اـب  ار  دوـخ  لکـشم  و   ) ریگب
نـسح ماما  ترـضح  هرابرد  یفاک » لوصا   » لوا دلج  رد  ینیلک »  » موحرم 13 ـ ددرگ . زاب  ماما  تمدخ  زا  دـنک ، دوخ  یگدـنز  زا  یتیاکش 

لآ هب  تبسن  مدرم  نیرت  نمشد  زا  هک  شمران » نب  یلع   » مان هب  یصخش  دزن  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع
تخـس ترـضح  نآ  رب  یناوت  یم  هچ  ره  هک  دوب  هدش  هداد  روتـسد  درم  نآ  هب  دندوب و  هدرک  سبح  سابع ) ینب  يوس  زا   ) دوب بلاط  یبا 

ياپ رب  تروص  هک  دش  مرن  ماما  ربارب  رد  نانچ  نشخ ) یبصان   ) درم نآ  هک  دوب  هتشذگن  رتشیب  زور  کی  یلو  نک ! هجنکش  رازآ و  ریگب و 
ماما دزن  زا  هک  یماگنه  درک . یمن  ترـضح  هب  هاگن  تخادـنا و  یم  ریز  هب  مشچ  تشادـگرزب  مارتحا و  ناونع  هب  دراذـگ و  یم  شکرابم 
ناشن نیا  ( 1) تفگ یم  ترـضح  هرابرد  ار  نانخـس  نیرتهب  هدرک و  ادیپ  داقتعا  ماما  هب  تخـس  دوب و  هدش  نوگرگد  یلک  هب  دـمآ  نوریب 
نیرت تخسرس  هاتوک ، تدم  نیا  رد  هک  هدوب  یلاع  يردق  هب  راتفر  نسح  قلخ و  نسح  تعاطا و  تدابع و  رظن  زا  ماما  راتفر  هک  دهد  یم 

ترضح هرابرد  161 14 ـ هحفص نامه . . 2 هحفص 47 . دـلج 50 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . تخاس . لدـبم  ناتـسود  نیرتهب  هب  ار  نانمـشد 
دنا هدیـسر  شرـضحم  هب  هک  يدارفا  هب  شتیاـنع  فطل و  زا  ولمم  دروخرب  قلخ و  نسح  و  هادـفانحاورا ، مالـسلا ) هیلع  ) رـصع یلو  يدـهم 

رد هک  دنک  یم  لقن  فرشا  فجن  دمتعم  ياملع  زا  یکی  زا  يوأملا » ۀّنج   » باتک رد  يرون » ثدحم   » موحرم هلمج  زا  تسا ، رایـسب  نخس 
طالخا هفرس ، هارمه  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  هنیس  دیدش  یتحاران  راتفرگ  وا  دمحم ،» خیش   » مان هب  دوب  یـصلخم  نامیا و  اب  درم  فرـشا  فجن 

هب اما  تفر ، یم  يزور  لیـصحت  يارب  فجن  فارطا  هب  ًابلاغ  و  تسیز ، یم  یتسدگنت  تیاهن  رد  و  دش ، یم  جراخ  وا  هنیـس  زا  دولآ  نوخ 
يراگتساوخ نامز  ره  و  دنک ، جاودزا  فجن  لها  زا  يرتخد  اب  هک  دوب  دنمقالع  تخـس  لاح  نیع  رد  دش ، یمن  وا  دیاع  يزیچ  یفاک  ردق 

وا رتخد ، نآ  اب  جاودزا  زا  يدیمون  يرامیب و  رقف و  هک  یماگنه  دوب ، تاناکما  دـقاف  ریقف و  اریز  دـش ، یم  وربور  یفنم  باوج  اب  تفر  یم 
هب هبنـش  راـهچ  بش  لـهچ  لکـشم ، لـح  يارب  هک  دوـب  فورعم  فـجن  لـها  ناـیم  رد  هچنآ  هب  تفرگ  میمـصت  داد ، رارق  راـشف  تـحت  ار 

دوخ دوصقم  هب  دـندرگ و  لیان  راوگرزب  ماـما  نآ  رادـید  هب  اـت  دـنوش  لـسوتم  جـع ) ) رـصع یلو  تیاـنع  لـیذ  هب  دـنورب و  هفوکدجـسم » »
دوب یبش  دیسر ، ارف  رخآ  بش  ات  تفر  یم  هفوک  دجسم  هب  هبنش  راهچ  ياه  بش  یپ  رد  یپ  درک و  عورـش  ار  راک  نیا  دنک . لمع  «، دنـسرب
یم وا   162 هحفص ثیدح 8 . هحفص 508 ، دلج 1 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . ناراب . یمک  تخس و  ياهداب  اب  مأوت  کیرات و  یناتـسمز و 

هک مدیـسرت  یم  نیا  زا  اریز  موش ، دجـسم  دراو  متـسناوت  یمن  مدوب و  هتـسشن  دوب  دجـسم  رد  کیدزن  هک  ییوکـس  رب  نم  بش  نآ  دیوگ 
درک یم  ینیگنس  نم  رب  يدیدش  هودنا  متشادن ، امرس  ربارب  رد  یششوپ  دوب و  درس  اوه  دوش . هدولآ  ما  هنیـس  يزیر  نوخ  رطاخ  هب  دجـسم 

تقشم تمحز و  جنر و  همه  نیا  اب  تشذگ و  يرگید  زا  سپ  یکی  اهبش  مدرک ، یم  رکف  دوخ  شیپ  دوب ، هدش  رات  هریت و  مرظن  رد  ایند  و 
روضح دجـسم  رد  يدـحا  دوب ، هتفرگ  ارف  ارم  دوجو  مامت  يدـیمون  سأی و  هک  یلاح  رد  مدیـسرن ، ییاـج  هب  بش  لـهچ  نیا  رد  فوخ ، و 
رایسب دوب  نم  اب  هک  يا  هوهق  و  منک ، كرت  متـسناوت  یمن  متـشاد و  تداع  نآ  هب  هک  مدوب  هتخورفارب  هوهق  هیهت  يارب  یـشتآ  نم  تشادن ،

ياـه برع  زا  یکی  نیا  متفگ : دوخ  شیپ  داـتفا ، وا  هب  ممـشچ  هک  نیمه  دـمآ ، نم  يوس  هب  رد  فرط  زا  يدرم  مدـید  ناـهگان  دوـب ، مک 
نیا رد  هک  لاح  نیمه  رد  منامب . هوهق  یب  کیرات  بش  نیا  رد  و  دشونب ، نم  هوهق  زا  هک  تسا  هدـمآ  تسا و  دجـسم  فارطا  نیـشن  هیداب 
یم ارم  مان  هنوگچ  مدرک ، بجعت  تسـشن ، نم  ربارب  رد  درک و  مالـس  تخاس  بطاخم  ارم  ماـن  اـب  و  دـمآ ، نم  دزن  درم  نآ  مدوب ، هشیدـنا 
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زا امش  ایآ  مدرک  لاؤس  مور ، یم  اهنآ  غارـس  هب  کمک  نتفرگ  يارب  یهاگ  نم  هک  دشاب  فجن  فارطا  لیابق  زا  یکی  زا  دیاش  متفگ  دناد 
ءازهتـسا ناونع  هب  مدش و  ینابـصع  نم  داد ، یفنم  باوج  متفگ  هچ  ره  و  هن ، تفگ : مدرب  مان  ار  يرگید  هلیبق  هن . تفگ : دیا ؟ هفیاط  نالف 

، دشن نیگمشخ  و  درک ، مّسبت  دینـش  هک  ار  نخـس  نیا  راوگرزب  نآ  دوب ) ییانعم  یب  ظفل  هرط  يرط   ) دیتسه هرِط  يَرُط  هلیبق  زا  امـش  متفگ 
: دومرف ینک ؟ یم  تلاخد  اـهراک  نیا  رد  هک  تسا  طوبرم  هچ  وت  هب  متفگ  يا ؟ هدـمآ  اـجنیا  هب  هچ  يارب  منیبب  وگب  درادـن  يداریا  دومرف :
ره دش ، لیامتم  وا  هب  مبلق  متفر و  ورف  یتفگش  رد  تخس  وا  نیریـش  نایب  قالخا و  نسح  زا  نم  ینک ! وگزاب  نم  يارب  رگا  درادن ، يررض 
هب مدرک و  هدامآ  مدرک ، یم  هدافتسا  پیپ  زا  متشاد و  نوتوت  ندیـشک  هب  تداع  نم  دش . یم  هدوزفا  متبحم  رب  تفگ  یم  نخـس  رتشیب  هچ 

، تفرگ نم  زا  متخیر ، وا  يارب  هوهق  ناـجنف  کـی  منک ، یمن  هدافتـسا  نآ  زا  نم  یلو  درادـن  یلاکـشا  وت  يارب  دومرف  مدوـمن ، فراـعت  وا 
وا هب  دـش  یم  رتـشیب  وا  هب  نم  هقـالع  هظحل  هب  هظحل  شوـنب ،! ار  هیقب  تفگ : هداد  نم  هب  ار  هـیقب  دیـشون و  نآ   163 هحفص زا  یمک  رادقم 
هـس رکذ  اب  وا  يارب  ار  دوخ  لاح  حرـش  سپـس  یـشاب ! نم  سنوم  هک  هداتـسرف  نم  يارب  ار  وت  کیرات  بش  نیا  رد  دنوادخ  ردارب ! متفگ :
وت هنیس  اما  دومرف : مدرک ، راومه  دوخ  رب  تمحز  همه  نیا  هدمآ و  اجنیا  هب  اهنآ  لح  يارب  هک  متفگ  و  مدرک ، وگزاب  میگدنز  مهم  ِلکشم 

متشادن هجوت  نم  دش . دهاوخن  فرط  رب  رمع  نایاپ  ات  وت  رقف  یلو  دیآ  یم  رد  وت  جاودزا  هب  رتخد  نآ  زین  یکیدزن  هدنیآ  رد  و  دش ، بوخ 
حبـص ماگنه  دش ، ناهنپ  مرظن  زا  یبیجع  يارجام  زا  دعب  و  تشذـگ ، بلطم  نیا  دـهد ، یم  ربخ  هدـنیآ  زا  هنوگچ  دـیوگ و  یم  هچ  وا  هک 

متـشادن راظتنا  هک  ییاج  زا  رتخد  نآ  اب  جاودزا  لیاسو  هک  دوب  هتـشذگن  هتفه  کی  زا  شیب  تسا و  ملاس  ـالماک  ما  هنیـس  مدرک  ساـسحا 
یتایلجت و  مالسلا ) مهیلع  ) مالسا گرزب  نایاوشیپ  هریس  زا  ییاه  هشوگ  دمآ  الاب  رد  هچنآ  ( 1 .) دنام یقاب  نانچمه  نم  رقف  یلو  دش ، مهارف 

دیکأت و هنیمز  نیا  رد  دح  هچ  ات  ناراوگرزب  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  اه  هنومن  نیا  دوب ، نمـشد  تسود و  اب  دروخرب  رد  اهنآ  قلخ  نسح  زا 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ هرابرد  دیجم  نآرق  ار  هچنآ  و  دننک . راتفر  ار  قلخ  نسح  تیاهن  دوخ  ياهدروخرب  رد  همه  هک  دنتشاد  رارصا 

. دنداد ام  هب  ار  مایپ  نیرت  یلاع  لمع  اب  هکلب  دوبن ، تایاور  نابز  اب  اهنت  قلخ  نسح  هب  اهنآ  توعد  يرآ  دنهد . ناشن  المع  هدومرف ،

نآ راثآ  قلخ و  ءوس 

، قلخ ءوس  ياراد  قـالخا و  دـب  دارفا  درک . ریـسفت  تنوشخ  یناـبز و  دـب  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  قلخ  ءوس  قـلخ ، نسح  لـباقم  هطقن 
ترفن و لماوع  نیرتمهم  زا  قلخءوس  دنوش . یم  بوسحم  دـننک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يا  هعماج  هداوناخ و  دوخ و  يارب  یمیظع  يالب 

هطبار عطق  اهنآ  اب  مدرم  و  دـنوش ، یم  يوزنم  هعماج  رد  ًابلاغ  دنتـسه ، التبم  گرزب  درد  نیا  هب  هک  یناـسک  تسا و  یگدـنکارپ  راـجزنا و 
ات و  دنتسرف ، یم  نیرفن  اهنآ  رب  لد  رد  دنشاب ، اهنآ  اب  هدوارم  هب  روبجم  ناشماقم  تسپ و  ای  یعامتجا  ياه  مازلا  رطاخ  هب  رگا  و  دننک ، یم 

هاگره  164 هحفص هحفـص 240 . هدش ، پاچ  راونالاراحب  دلج 53 ، همیمـض  هب  هک  يوأملا  ۀّنج  یقرواپ 1 . دنزیرگ . یم  اه  نآ  زا  دـنناوتب 
ءوس ینیبدب و  ببس  هک  نیا  نآ  دراد و  لابند  هب  يرتگرزب  رایسب  رطخ  دوش ، ادیپ  بهذم  نامداخ  ینید و  ناملاع  رد  یقالخا  يرامیب  نیا 

هب دنک . ناربج  ار  نآ  دناوت  یمن  يزیچ  هک  گرزب  رایـسب  تسا  یهانگ  نیا  و  دش . دـهاوخ  نید  زا  اهنآ  رارف  بهذـم و  لصا  هب  مدرم  نظ 
هک از ، تشحو  هاگ  هدنهد و  ناکت  رایـسب  یتاریبعت  دوش ، یم  هدید  قلخءوس  هرابرد  تاریبعت  نیرتدیدش  یمالـسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه 
هک میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد  1 ـ مینارذـگ : یم  زیزع  ناگدـنناوخ  رظن  زا  لـیذ ، رد  ار  نآ  زا  ینیچلگ 

بحاص و  « ) تسا شتآ  رد  ماجنارـس  لمع  نیا  هک  دیزیهرپب  قلخ  ءوس  زا  ََۀلاُحم ; ِراّنلا ال  ِیف  ِْقلُْخلا  َءوُس  َّنِاَف  ِْقلُْخلا  َءوُس  َو  ْمُکاِّیا  : » دومرف
هک تسا  یهانگ  قلخ  ءوس  هک : میناوخ  یم  ترـضح  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ ( 1 (.) دـنک یم  راـتفرگ  خزود  شتآ  هب  زین  ار  دوخ 

لوسر ای  دندرک : ضرع  دراد » ابا  قالخا  دب  دارفا  هبوت  شریذپ  زا  دنوادخ  ِۀـَبْوَّتلِاب ; یِّیَّسلا  ِْقلُخلا  ِبِحاِصل  ُهّللا  یبَا  : » دومرف و  درادـن . هبوت 
رد دـنک  هبوت  یهانگ  زا  هک  یماـگنه  اریز  ُْهنِم ; َباـت  يِذَّلا  ِْبنَّذـلا  َنِم  َمَظْعَا  یف  َعَقَو  ْبنَذ  ْنِم  َباـت  اذِا  ُهَّنَِـال  : » دومرف هنوگچ ؟ ارچ و  هللا !
یم هبوت  يدروم  رد  هک  یماـگنه  قـالخا ، دـب  دارفا  هک  دـشاب  نیا  نخـس  نیا  زا  روـظنم  تسا  نکمم  ( 2 «.) دوش یم  عقاو  يرتگرزب  هاـنگ 
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هب و  دـننک ، یم  زاب  رتدـیدش  تروص  هب  رگید و  ياج  رد  ار  نآ  هدـقع  هدـشن ، نک  هشیر  اهنآ  دوجو  زا  یقالخا  دـب  هک  یلاـح  رد  دـننک ،
ترضح 3 ـ دـنزاس . نک  هشیر  دوـخ  دوـجو  زا  ار  یقـالخا  هلیذر  نیا  هک  نیا  رگم  دـنوش ، یمن  لـماک  هبوـت  هب  قـفوم  زگره  لـیلد  نیمه 

قلخ ءوس  اه  تبیـصم  نیرتدیدش  ِْقلُْخلا ; ِءوُس  ِِبئاصَْملا  ُّدَـشَا  : » دـیامرف یم  هدرمـش و  تبیـصم  نیرتدـب  ار  قلخ  ءوس  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
رتالاب نآ  زا  یتبیـصم  هچ   165 هحفص هحفص 299 . دلج 70 ، راونالاراحب ، . 2 هحفص 383 . دلج 68 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 1 «.) تسا
میناوخ یم  ترضح  نامه  زا  زین  و  4 ـ دیامن . یم  عطق  قلاخ  قلخ و  وا و  نایم  ار  اهدـنویپ  مامت  دـنک و  یم  يوزنم  هعماج  رد  ار  ناسنا  هک 
ییاهنت رد  ار  ناـسنا  اریز  تسا ، نشور  نآ  لـیلد  ( 2 «.) تسین قلخ  ءوس  زا  رتدـب  یتشحو  ِْقلُْخلا ; ِءوُس  ْنِم  ُشَحْوَا  َۀَـشْحَو  ـال  : » دومرف هک 

ارچ ( 3 «.) درادن یگدنز  قالخا  دب  ناسنا  ِْقلُْخلا ; یِّیَِـسل  َْشیَع  ال  : » دیامرف یم  يرگید  ثیدـح  رد  لیلد  نیمه  هب  5 ـ درب . یم  ورف  یبیجع 
ثیدـح کی  رد  نشور  توافت  کی  اب  اما  ریبعت  نیا  هیبش  6 ـ دـنباذع . رد  وا  نیرـشاعم  نایفارطا و  مه  تسا و  تمحز  رد  شدوخ  مه  هک 

نآ لیلد  ( 4 «.) دنک یمن  ادیپ  ییاقآ  یگرزب و  هعماج ، رد  قالخا  دـب  ناسنا  ِْقلُْخلا ; یِّیَِـسل  َدَدْوُسال  : » تسا هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید 
، درادن ار  هیامرـس  نیا  هک  سک  نآ  و  تسا ، بدا  تبحم و  رهم و  یقالخا و  هبذاج  ییاقآ  یگرزب و  طرـش  نیتسخن  اریز  تسا  نشور  مه 
، ۀکیرالا ُنَِّیل  ُنِمْؤُْملَا  : » دـیامرف یم  تسا ، هدـمآ  هنیمز  نیا  رد  يرگید  يایوگ  ثیدـح  ترـضح  نامه  زا  زین  و  7 ـ دیـسر . دهاوخن  نآ  هب 

شور دـب  قالخا و  دـب  رفاـک  و  تسا ، قلخ  شوخ  ریذـپ و  فاـطعنا  مرن و  نمؤم  ِۀَْـقیِرَّطلا ; ُیِّیَـس  ِۀَْـقِیلَْخلا  ُسَرَـش  ُِرفاـْکلَا  ِۀَْـقِیلَْخلا ، ُلـْهَس 
. دشاب یم  رفک  ياه  هناشن  زا  یکی  قلخ  ءوس  و  نامیا ، ياه  هناشن  زا  یکی  قلخ ، نسح  بیترت  نیا  هب  و  ( 5 «.) تسا

قلخ ءوس  نامرد 

یهاوگ ینـشور  هب  دش ، يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  نخـس ، ندش  ینالوط  زا  زیهرپ  يارب  هک  يرگید  ناوارف  تایاور  دـمآ و  الاب  رد  هک  هچنآ 
حرش . 2 هحفص 83 . دلج 1 ، حور ، شرورپ  زا  لقن  هب  هحفص 37 ، دلج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  یقرواپ 1. زا  یکی  قلخ  ءوس  هک  دـهد  یم 

محازم نیرتدب و   166 هحفص ثیدح 1381 . هحفص 364 ، دلج 1 ، نامه ، . 5 نامه . . 4 هحفص 359 . نامه ، . 3 هحفص 400 . دلج 6 ، ررغ ،
ناسنا ماک  رد  ار  تایح  دهش  رات و  هریت و  ار  یناگدنز  قفا  و  دراد ، وا  نایفارطا  ناسنا و  یگدنز  رد  يرابگرم  راثآ  هک  تسا  تافص  نیرت 

زا و  دنـشوکب ، دوخ  نامرد  يارب  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  دنتـسه  یقالخا  هلیذر  نیا  راتفرگ  هک  یناـسک  نیارباـنب  دـنک . یم  گنرـش  هب  لّدـبم 
موش بقاوع  رد  هزور  همه  دـیاب  هلیذر  تفـص  نیا  هب  نایالتبم  هک : نیا  هلمج  زا  دـنریگ ، هرهب  دـنا  هتفگ  قالخا  ناگرزب  املع و  هک  یقرط 

هدـهاشم نآ  هب  نایالتبم  یگدـنز  رد  ار  نآ  موش  راثآ  دـننک و  رورم  ررکم  رد  ررکم  ار  ناگرزب  نانخـس  ـالاب و  تاـیاور  دنـشیدنیب و  نآ 
ادخ و هاگرد  هدنار  عومجم  رد  و  دننام ، یم  اهنت  تخـس  ثداوح  ربارب  رد  یگدنز  رد  و  دنوش ، یم  رّفنتم  اهنآ  زا  مدرم  هنوگچ  هک  دنیامن 

هدافتـسا تضایر  نیرمت و  زا  دـیاب  یقالخا  تشز  تافـص  ندرک  نک  هشیر  يارب  هک  تسا  تیمها  زئاح  زین  هتکن  نیا  دـش . دـنهاوخ  قلخ 
رد هکلم  تداع و  تروص  هب  رما  نیا  ات  تخاس ، دوخ  هشیپ  دشاب ـ یعّنصت  دنچره  ار ـ  یقلخ  شوخ  دومن ، يراشفاپ  قیرط  نیا  رد  و  درک ،

تدابع زامن و  هب  دزاس ، لوغشم  يرگید  يروما  هب  دنک و  رود  نآ  زا  ار  شدوخ  ناسنا  دیآ ، یم  شیپ  قلخ  ءوس  لماوع  هک  نیمه  و  دیآ ،
قالخا دـب  نم  هک  دـنک  نیقلت  دوخ  هب  زور  همه  زین  و  دـیامن . رگید  ملاس  ياه  یمرگرـس  شزرو و  مرگرـس  ار  دوخ  ای  دزیخرب ، ترایز  و 

راثآ و  دوش ، یم  نایامن  شدوجو  راسخاش  رب  قلخ  نسح  ياه  هناوج  و  دراذـگ ، یم  رثا  ًاجیردـت  نیقلت  نیا  مقلخ ، نسح  ياراد  متـسین و 
نیا رد  دوش  یم  ادیپ  ینامـسج  ياه  يرامیب  ای  یگنـشت و  یگنـسرگ ، رثا  رب  قلخ ، ءوس  هک  دوش  یم  هاگ  دش . دهاوخ  هدـیچرب  قلخ  ءوس 

زا یقالخا  هلیذر  نیا  هک  دوش  یم  هاگ  و  درک . يراددوخ  مدرم  اب  دایز  سامت  زا  و  تخادرپ ، نآ  ياـه  هشیر  ناـمرد  هب  دـیاب  دراوم  هنوگ 
ياراد هک  درک  رارقرب  هطبار  یناسک  اب  و  دومن ، هطبار  عطق  دارفا  هنوگ  نیا  اـب  دـیاب  دوش  یم  لـقتنم  ناـسنا  هب  قلخ  دـب  ناـقیفر  ناتـسود و 

حالـصا يارب  يوـق  هدارا  میمـصت و  دـننک و  لـمع  ـالاب  ياهروتـسد  هب  رگا  مدرم  نـیرت  قـالخا  دـب   167 هحفص دنقالخا . نسح  تلیـضف 
. تفرگ دنهاوخ  هجیتن  نیقی  هب  دنشاب ، هتشاد  نتشیوخ 
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یخوش حازم و 

همه يدنب  عمج  هک  تسا  هدمآ  یخوش  حازم و  هنیمز  رد  يا  هدرتسگ  ياه  ثحب  قالخا ، ناگرزب  تاملک  نینچمه  یمالسا و  تایاور  رد 
ناوت یم  هکلب  تسین  يدب  زیچ  اهنت  هن  دوشن ، یهانگ  هب  هدولآ  دشاب و  لادـتعا  دـح  رد  رگا  حازم »  » هک دـناسر  یم  اجنیا  هب  ار  ناسنا  اهنآ 

هانگ اب  ای  دوش ، هدیـشک  طارفا  هب  رگا  کش  یب  و  تشاد ، بوسحم  هلـضاف  قالخا  ییور و  هداـشگ  قلخ و  نسح  هلأـسم  زا  یـشخب  ار  نآ 
هک ارچ  دـشاب ، رتشیب  يدـج  نانخـس  تارطخ  زا  نآ  تارطخ  تسا  نکمم  هاگ  و  دوش . یم  یقالخا  لیاذر  زا  یکی  هب  لدـبم  ددرگ  هدولآ 

و مالـسلا ) مهیلع  ) ناـماما و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  هریـس  زا  تسین . يدـج  نانخـس  رد  هک  دراد  دوجو  يدازآ  یعون  حازم  رد 
زا یـشخب  غارـس  هب  هراشا  نیا  اب  دنتـشاد . دوخ  یگدـنز  رد  لدـتعم  تروص  هب  ار  حازم  المع  اهنآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  نید  ناگرزب 
زا هورگ  ود  نیا  نایم  عمج  قیرط  ات  میور  یم  تسا  هدرک  تمذم  نآ  زا  هک  یتایاور  غارس  هب  سپـس  هدرمـش و  وکین  ار  حازم  هک  یتایاور 
یم نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هرابرد  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  زا  یثیدح  رد  1 ـ دوش . نشور  تاـیاور  ياوحف 
دوخ نارای  زا  یکی  هاگره  ادخ  لوسر  ِۀَبَعادُْملِاب ; ًاموُمْغَم  ُهآَر  اذِا  ِِهباحْصَا  ْنِم  َلُجَّرلا  ُّرُـسََیل  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ُلوُسَر  َناک  : » دومرف
هرهب بولطم  یناسنا  فده  کی  يارب  حازم  زا  ترـضح  نآ  يرآ  ( 1 «.) درک یم  لاحـشوخ  حازم  یخوش و  اب  ار  وا  دید  یم  نیگهودنا  ار 
نارای زا  یکی  هب  هک  میناوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  درک . یم  رورـس  زا  رپ  ار  نیگمغ  ياه  لد  و  تفرگ ، یم 

رگیدکی اب  امـش  هنوگچ  ًاضَْعب ; ْمُکِـضَْعب  ُۀَـبَعادُم  َْفیَک   » 168 هحفص هحفص 408 . دلج 8 ، لئاسولا ، كردتـسم  یقرواـپ 1 . دومرف : دوخ 
یلَع َروُرُّسلا  اِهب  ُلِخْدـَُتل  َکَّنِا  َو  ِْقلُْخلا ، ِنْسُح  ْنِم  َۀَـبَعادُْملا  َّنِاَف  اُولَعْفَت  الَف  : » دومرف ماما  مک . رایـسب  تفگ : خـساپ  وا  دـینک ؟» یم  یخوش 
حازم اریز  دییوگن ) كرت  ار  حازم  و   ) دینکن ار  راک  نیا  ُهَّرُسَی ; ْنَا  ُدیُِری  َلُجَّرلا  ُبِعاُدی  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهّللا ُلوُسَر  َناک  ْدََقل  َو  َکیِخَا 

يدارفا اـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ینک و  یم  دراو  دوخ  نمؤم  ردارب  لد  رد  يداـش  نآ  هلیـسو  هب  و  تسا ، قـلخ  نسح  زا  يا  هخاـش 
نِمُْؤم ْنِم  ام  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  3 ـ ( 1 «.) دنک لاحـشوخ  ار  اهنآ  ات  درک ، یم  یخوش 
مدرک لاؤس  دـیوگ : یم  يوار  دراد ، دوجو  هباعد  وا  رد  هک  نیا  رگم  تسین  ینمؤم  چـیه  ُحازَْملا ; َلاق  ُۀـَباعُّدلا  اَم  َو  ُْتُلق  ٌۀـَباعُد ، ِهِیف  َو  ِّالا 

قلخ نسح  ياه  هخاـش  زا  یکی  و  دنـشاب ، کـشخ  دـیابن  ناـنمؤم  دوش  یم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  ( 2 «.) تسا حازم  دومرف : تسیچ ؟ هباـعد 
قیوشت ار  نارگید  مالسلا ) امهیلع  ) موصعم نایاوشیپ  هاگ  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  4 ـ تسا . اوقت  اب  مأوت  هدش و  باسح  ياه  حازم 

هک دنک ، یم  لقن  یثیدح  رد  یفاک »  » باتک رد  ینیلک »  » موحرم دندرگ . رورّسلا  لاخدا  هیام  دننک و  حازم  اهنآ  سلجم  رد  هک  دندرک  یم 
ار ام  هیده  لوپ  درک : یم  ضرع  سپـس  دروآ ، یم  يا  هیده  دمآ و  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدخ  هاگ  هک  دوب  یبارعا  رفن  کی 

يا تسا  اجک  یبارعا  دومرف : یم  دش ، یم  نیگهودنا  ترـضح  هک  یهاگ  اذل  و  دیدنخ . یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـیئامرف . تبحم 
بلاج دوخ  عون  رد  هک  دوش  یم  هدـید  دارفا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ياه  حازم  زا  ییاه  هنومن  ثیداحا ، رد  5 ـ ( 3 .) دمآ یم  شاک 

امـش زا  مرـسمه  درک : ضرع  هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) ربمایپ تمدـخ  نمیا » ّما   » مان هب  ینز  هک : میراد  یثیدـح  رد  هلمج  زا  تسا  هدـنزومآ  و 
دیفـس وا  مشچ  دـنگوس  ادـخ  هب  درک  ضرع  نز  تسا . يدیفـس  شمـشچ  رد  هک  یـسک  ناـمه  تسیک ، ترـسمه  دومرف : هدرک ، توـعد 

شنامـشچ رد  یـسک  ره  : » دومرف دنگوس .» ادـخ  هب  هن  ِهّللاَو ; ال  : » درک ضرع  تسا ، يدیفـس  وا  مشچ  رد  هک  مناد  یم  نم  دومرف : تسین ،
.4 ثیدح 1 . نامه ، . 3 ثیدح 2 . نامه ، . 2 ثیدح 3 . هحفص 663 ، دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . ( 4 «.) تسا یهایـس ) و   ) يدیفس
1ـ هلمج : زا  دنک  یم  یهن  حازم  زا  هک  هدش  دراو  یناوارف  ثیداحا  ثیداحا ، نیا  ربارب  رد   169 هحفص هحفص 112 . دلج 1 ، رطاوخلا ، هیبنت 

وربآ هک  دیزیهرپب  حازم  زا  ِلاجِّرلا ; َِۀباهَم  َو  ِهْجَْولا  ِءاِمب  ُبَهْذَی  ُهَّنِاَف  َحازَْملا  َو  ْمُکاِّیا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد 
; ِهِراُمت ـال  َو  ُهْحِزاـُمت  ـالَف  ـالُجَر  َْتبَبْحَا  اذِا  : » میناوخ یم  ترـضح  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  زاـب  2 ـ ( 1 «.) درب یم  ار  ناـسنا  تّـهبا  و 

هدمآ مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  3 ـ ( 2 «.) امنم وا  اب  ثحب  ّرج و  نکم و  وا  اب  حازم  یتشاد  تسود  ار  یـسک  هک  یماگنه 
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توادع هنیک و  ببـس  هک  دیزیهرپب  حازم  زا  ُرَغْـصالا ; ُّبَّسلا  َوُه  َو  َۀَـنیِغَّضلا  ُثِرُوی  َو  َۀَـمیِخَّسلا  ُّرُجَی  ُهَّنِاَف  َحازَْملا  َو  ْمُکاِّیا  : » دومرف هک  تسا 
ْحِزاـُمت ـال  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 3 «.) دوش یم  بوـسحم  کـچوک  مانـشد  و  تسا ،

حازم تسا ، هدمآ  ینعم  رپ  هاتوک و  تایاور  نیا  رد  هچنآ  ربانب  ( 4 «.) دنوش یمن  روسج  يرج و  وت  رب  دارفا  هک  نکم  حازم  َْکیَلَع ; ُءَرَتُْجیَف 
تئرج و بجوم  دراذگب و  ءوس  ریثأت  مانـشد  دننام  و  ددرگ ، ینمـشد  توادع و  ببـس  دهد ، داب  رب  ار  ناسنا  تیـصخش  وربآ و  دناوت  یم 
هک تاـیاور  زا  لوا  هورگ  ناـیم  عمج  هار  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  یبوخ  هب  تاریبـعت  نیا  هعلاـطم  زا  ددرگ . ناـسنا  رب  ناداـن  دارفا  تراـسج 
هاگ و  هدیچیپ ، رایسب  تسا  يرما  حازم  هک : نیا  حیـضوت  تسیچ ؟ دنک  یم  یهن  تدش  هب  نآ  زا  هک  مود  هورگ  دنک و  یم  حازم  هب  قیوشت 
راثآ دوش ، جراخ  باتک  باسح و  زا  رگا  و  تسا ، هدننکش  فیرظ و  رایسب  حازم  رگید ، ریبعت  هب  و  تسا ، رت  يدج  اه  يدج  زا  اه  یخوش 

اه و یگتسخ  عفر  نمؤم و  بلق  رد  ینامداش  رورس و  لاخدا  يارب  ًافرص  لادتعا و  دح  رد  حازم  رگا  تسا . بّرخم  رگ و  ناریو  رایـسب  نآ 
دلج 2، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . ادخ . ياضر  دروم  تسا و  بولطم  نیقی  هب  ددرگ  تیاعر  نآ  رد  یعرـش  تاهج  مامت  و  دشاب ، اه  هودنا 
ثیدح 18. هحفص 665 ، نامه ، . 4 ثیدح 12 . هحفـص 664 ، نامه ، . 3 ثیدح 9 . هحفـص 664 ، نامه ، . 2 ثیدح 16 . هحفص 665 ،

قیرط زا  هک  يدراوم  رد  ًاصوصخم  تسا ، يزوت  هنیک  لامعا  و  صاخشا ، يوربآ  ندرب  ییوج و  ماقتنا  دصق  هب  حازم  رگا  یلو   170 هحفص
کـش نودب  دنرب ، یم  هانپ  دوخ  یناطیـش  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  حازم  یخوش و  هب  یهورگ  و  تسین ، ریذـپ  ناکما  اهراک  نیا  يدـج ،

یب دوش  هدافتسا  هناکدوک  کبس و  نانخس  کیکر و  تاملک  زا  حازم  رد  رگا  نینچمه  تسا . رتدب  مه  مانشد  زا  هاگ  و  روفنم ، ضوغبم و 
میرح دـنرادن و  ار  نآ  تـیفرظ  هـک  یناـسک  ربارب  رد  حازم  رگا  زین  و  تـسا . ناـسنا  تیــصخش  نـتفر  نـیب  زا  يزیروربآ و  ببــس  کـش 

یم دنهاوخب  هچ  ره  زین  اهنآ  دـنک و  یم  زاب  اهنآ  تراسجو  تئرج  يارب  ار  هار  اسب  يا  دریگ ، ماجنا  دنـسانش  یمن  ار  صاخـشا  تیـصخش 
یلا ناکلاس  قح و  هار  نایهار  دریگ . یم  رارق  هریبک  ناهانگ  کلـس  رد  یهاگ  هکلب  تسین ، بولطم  اـهنت  هن  اـه ، حازم  هنوگ  نیا  دـنیوگ .

کشخ سوبع و  یناسنا  تروص  هب  و  دننک ، فذح  یگدنز  زا  ار  نآ  هن  دنـشاب ، شوه  هب  حازم  دروم  رد  دیاب  سفن  بیذهت  نابلاط  هّللا و 
ًارهاظ ِدارفا  هک  میا  هدـید  رایـسب  و  دـندرگ ، تّورم  یفانم  لامعا  ای  ناهانگ  هدولآ  نآ  هلیـسو  هب  هن  و  دـنیآ ، رد  تبحم  ساـسحا و  دـقاف  و 

ای تمهت و  ای  تبیغ  هاگ  هک  دـننک  یم  لقن  یتایاکح  اـی  دـنیوگ  یم  ینانخـس  یخوش  حازم و  ناونع  هب  دوخ  تاـسلج  رد  یهاـگ  نیدـتم 
دایز رگا  دشابن  نآ  رد  یفالخ  بلطم  چیه  دـنچ  ره  حازم  هتـشذگ  نیا  زا  ددرگ . یم  ناناملـسم  يوربآ  نتخیر  ببـس  ای  و  ءاشحف ، هعاشا 

تساذغ رد  کمن  دننام  نخس  رد  حازم  ِماعَّطلا ; ِیف  ِْحلِْملاَک  ِمالَْکلا  ِیف  ُحازَْملَا  : » ناگرزب زا  یضعب  هتفگ  هب  و  دراد ، یفنم  راثآ  ًابلاغ  دوش 
اهنآ يدج  نانخـس  دننک  یم  یخوش  دایز  هک  یناسک  نیا  رب  هفاضا  دوش .») یم  کمن  یب  دشاب  مک  رگا  و  روش ، درذگب  دـح  زا  رگا  هک  )
هدش دراو  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ثیدح  رد  هکنانچ  دننک ، یمن  لوبق  يّدج  ناونع  هب  ار  نانآ  نانخـس  مدرم  و  دتفا ، یم  شزرا  زا 

هرامش 8356، مکحلاررغ ، یقرواپ 1 . ( 1 «.) دوش یم  لطاب  شا  يّدج  دوش ، دایز  شا  یخوش  هک  یـسک  ُهُّدِـج ; َلََطب  ُُهلْزَه  َُرثَک  ْنَم   » تسا
فدـه نیا  رگا  دـنک ، یم  بیقعت  ار  يدـج  فادـها  اه ، حازم  هاگ  هک  تسا  تیمها  زئاح  زین  هتکن  نیا   171 هحفص هحفص 279 . دلج 5 ،

ینید و روما  رد  دـیاب  هک  دوش  هدـنامهف  یـسک  هب  یخوش  قیرط  زا  الثم  تسا ، بوخ  رایـسب  دـشاب  هدـنزاس  یتیبرت و  لیاسم  يدـج ، ياه 
ماقتنا زیگنا و  هدـسفم  یبیرخت و  لیاسم  حازم  رد  هتفهن  يدـج  ياه  فدـه  رگا  یلو  تسا ، یبوخ  رایـسب  راک  نیا  دـشاب ، اشوک  یقـالخا 

دراو هبرض  اهنآ  ّتیصخش  رب  دربب و  ار  دارفا  يوربآ  حازم  سابل  رد  ناسنا  هک  تسا  هنادرمناوجان  تشز و  رایـسب  دشاب ، نآ  دننام  ییوج و 
173 هحفص  172 هحفص دنک .

تنایخ تناما و  .6

هراشا
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تسا و هدش  دای  نآ  زا  ثیداحا  نآرق و  رد  ناوارف  دیکأت  اب  هک  تسا  یناسنا  یمالـسا و  ياهـشزرا  یقالخا و  لیاضف  نیرت  مهم  زا  تناما 
نیرت هدـیهوکن  ناـهانگ و  نیرتگرزب  زا  تناـیخ  سکع  هب  و  دـنلئاق ، نآ  يارب  يا  هداـعلا  قوف  تیمها  هللا  یلا  ناـکلاس  قـالخا و  ياـملع 

هک یلاح  رد  تسا ، اهنآ  داعم  شاعم و  مظن  رگیدکی و  اب  مدرم  دنویپ  ببـس  یناسنا و  هعماج  یلـصا  هیامرـس  تناما  تسا . یقالخا  لیاذر 
زا تناما  تسا . یتخبدب  فعـض و  رقف و  هعماج و  جرم  جره و  ببـس  و  درب ، یم  نایم  زا  ار  اهدـنویپ  همه  هک  تسا  ینازوس  شتآ  تنایخ 

طیحم هب  تبـسن  مه  شدوخ و  هب  تبـسن  ناسنا  مه  رگیدـکی و  هب  تبـسن  اـه  ناـسنا  مه  قلاـخ و  اـب  قلخ  هطبار  رد  مه  هک  تسا  یتاـفص 
هک يدام  يونعم و  ياه  تمعن  تسا . مدرم  دزن  رد  ادـخ  ياـه  تناـما  یهلا  ياـه  نییآ  ینامـسآ و  ياـه  باـتک  تسا . قداـص  وا  تسیز 

تناما یعامتجا ، ياه  ماقم  اه و  تسپ  مدرم و  ياه  تورث  لاوما و  دنتـسه . وا  ياه  تناما  مه  هدـیرفآ  ناـسنا  ناـج  مسج و  رد  دـنوادخ 
یهلا ياه  تناما  همه  نامّلعم  دزن  رد  نادرگاش  و  رداـم ، ردـپ و  تسد  رد  نادـنزرف  دنتـسه . اـهنآ  ظـفح  هب  رومأـم  مدرم  هک  تسا  ییاـه 
مادـک ره  هدـیرفآ  تعیبط  ناهج  رد  رـشب  تایح  یگدـنز و  يارب  دـنوادخ  هچنآ  اوه و  كاـخ و  بآ و   174 هحفـص دنوش . یم  بوسحم 

و تنایخ »  » و تناما »  » موهفم تعـسو  هب  هجوت  اب  تسا . یگرزب  هانگ  اهنآ  هب  تبـسن  تنایخ  هک  تسا ، اه  ناسنا  تسد  رد  اـهبنارگ  یتناـما 
یم زاب  نآرق  تاـیآ  هب  هراـشا  نیا  اـب  دوش . یم  راکـشآ  شیپ  زا  شیب  یقـالخا  تلیـضف  نیا  تیمها  فلتخم  داـعبا  رد  نآ  هنماد  شرتسگ 

رارکت اهراب  عمج  ای  درفم  تروص  هب  تناما  دـیجم  نآرق  رد  میهد . یم  ارف  ناج  شوگ  تنایخ  تناما و  هنیمز  رد  یهلا  مـالک  هب  میدرگ و 
نآرق تایآ  رد  متـسه » ینیما  هداتـسرف  امـش  يارب  نم  ٌنیِمَا » ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِا   » هلمج یهلا  گرزب  ناربماـیپ  زا  رفن  شـش  دروم  رد  و  هدـش .

و ( 178 ءارعش ـ   ) بیعش و  ( 162 ءارعش ـ   ) طول و  ( 143 ءارعش ـ   ) حلاص و  ( 125 ءارعش ـ  ) دوه و  ( 107 ءارعش ـ  ( ) مالسلا هیلع  ) حون هرابرد 
نودب و  هتفرگ ، رارق  تلاسر  رما  رانک  رد  هک  تسا  یقالخا  تلیضف  نیا  تیمها  زا  یحضاو  هناشن  هک  دوش ، یم  هدید  ( 18 ناخد ـ   ) یسوم

تناما و تیمها  نوماریپ  فلتخم  ياه  هروس  رد  يددـعتم  تایآ  هتـشذگ  نیا  زا  دوش . یمن  بلج  نـالوسر  هب  اـه  تما  داـمتعا  زگره  نآ 
،8 نونمؤم ـ  . ) َنوُعار ْمِهِدْهَع  َو  ْمِِهتانامَِال  ْمُه  َنیِذَّلاَو  1 ـ میور . یم  اهنآ  ریسفت  غارـس  هب  الیذ  هک  دوش  یم  هدید  نآ  ندرک  تیاعر  موزل 

َهّللا َّنِا  ِِهب  ْمُکُظِعَی  اّمِِعن  َهّللا  َّنِا  ِلْدَْـعلِاب  اوُمُکَْحت  ْنَا  ِساّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِا  َو  اِهلْهَا  یِلا  ِتاـنامالا  اوُّدَُؤت  ْنَا  ْمُکُُرمْأَـی  َهّللا  َّنِا  2 ـ ( 32 جراعم ـ 
ْنِاَف ... ـ 4 ( 27 لافنا ـ  . ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَا  َو  ْمُِکتانامَا  اُونوَُخت  َو  َلوُسَّرلا  َو  َهّللا  اُونوَُختـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  3 ـ ( 58 ءاسن ـ  . ) ًاریَِصب ًاعیِمَـس  َناک 

َو ِضْرالا  َو  ِتاوامَّسلا  یَلَع  َۀَنامالا  انْـضَرَع  ّانِا  175 5 ـ هحفص ( 283 هرقب ـ  ... ) ُهَّبَر َهّللا  ِقَّتَْیل  َو  ُهَتَنامَا  َنُِمتُْؤا  يِذَّلا  ِّدَُؤْیلَف  ًاـضَْعب  ْمُکُـضَْعب  َنِمَا 
(72 بازحا ـ  . ) الوُهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِا  ُناْسنِالا  اهَلَمَح  َو  اْهنِم  َنْقَفْشَا  َو  اهَْنلِمْحَی  ْنَا  َْنَیبَاَف  ِلابِْجلا 

همجرت

یماگنه و  دیهدب ! شنابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دهد  یم  نامرف  امـش  هب  دنوادخ  2 ـ دننک . یم  تیاعر  ار  دوخ  دـهع  اهتناما و  هک  اهنآ  و  1 ـ
يا 3 ـ تسانیب . اونـش و  دنوادخ  دهد  یم  امـش  هب  یبوخ  ياهزردنا  دـنوادخ ، دـینک ! يرواد  تلادـع  هب  دـینک ، یم  يرواد  مدرم  نایم  هک 

و 4 ... ـ دیناد . یم  هک  یلاح  رد  دیرادم  اور  تنایخ  دوخ  تاناما  رد  زین )  ) دینکن و تنایخ  ربمایپ  ادـخ و  هب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک 
هک یئادخ  زا  دزادرپب و  عقوم ) هب  ار  دوخ  یهدب  و   ) تناما هتفرگ ) يرگید  زا  يزیچ  ناگورگ  نودب  و   ) هدش هدرمـش  نیما  هک  یـسک  دیاب 

لمح زا  اهنآ  میتشاد  هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامسآ و  رب  ار  هیهلا ) تیالو  و  فیلکت ، دهعت ،  ) تناما ام  5 ـ دزیهرپب . ... تسا  وا  راگدرورپ 
تخانشن و ار  میظع  ماقم  نیا  ردق  نوچ   ) دوب لهاج  ملاظ و  رایسب  وا  دیشک  شود  رب  ار  نآ  ناسنا  اما  دندیساره ، نآ  زا  دنتفاترب و  رـس  نآ 

!(. درک متس  دوخ  هب 

يدنب عمج  ریسفت و 

تیمها نایب  زا  دعب  و  تسا ، هدش  نایب  يراگتـسر  حالف و  هب  اهنآ  نداد  تراشب  نمـض  نیتسار ، نانمؤم  هتـسجرب  فاصوا  هیآ  نیتسخن  رد 
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هلأسم هب  هراشا  فیصوت  نیمشش  نیمجنپ و  رد  یـسنج  فارحنا  هنوگ  ره  زا  زیهرپ  تاکز و  نتخادرپ  یگدوهیب و  وغل و  زا  ضارعا  زامن و 
«. دـننک یم  تیاعر  ار  دوخ  دـهع  اه و  تناما  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم  : » دـیامرف یم  هدرک  نامیپ  دـهع و  هب  يدـنب  ياپ  تناما و  ظـفح 
رد تسا و  هدش  نایب  هتسیاش  ياه  ناسنا  فاصوا  نمـض  هیآ 32  جراعم  هروس  رد  ریبعت  نیمه  َنوُعار .) ْمِهِدـْهَع  َو  ْمِِهتانامال  ْمُه  َنیِذَّلاَو  )

هدـش رکذ  عمج  تروص  هب  اجنیا  رد  تاناما »  » هک نیا  هجوت  لباق   176 هحفـص تسا . هدش  هیکت  دهع  هب  يافو  تناما و  تیمها  رب  زین  اجنآ 
یلام ياه  تناما  لماش  اهنت  هیآ ، نیا  رد  تناـما  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  نارـسفم  زا  يرایـسب  و  تسا ، تناـما  ماـسقا  عاونا و  هب  هراـشا  هک 

دنوادخ هک  یفلتخم  ياه  تمعن  لماش  نینچمه  هیعرـش و  فئاظو  تادابع ، ادخ و  نییآ  نآرق و  دننام  يونعم  تاناما  لماش  هکلب  تسین ،
ار اه  تناما  نیا  مامت  هک  دنتسه  یناسک  هتسیاش  ياه  ناسنا  یعقاو و  نانمؤم  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و  دوش . یم  تسا  هداد  ناسنا  هب 

زاب هشیر  کی  هب  ود  ره  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  تناما  ظفح  رب  دهع  هب  يافو  فطع  دنشاب . اهنآ  همه  ظفح  بقارم  و  دننک ، تاعارم 
یم بوسحم  نامیپ  دـهع و  هب  يرادافو  یعون  تناما  تیاعر  تسا و  نامیپ  دـهع و  رد  تنایخ  یعون  ینکـش  ناـمیپ  هک  ارچ  دـندرگ ، یم 

ماگنه هب  نادنفسوگ  زا  تبقارم  ینعم  هب  یعر »  » هدام زا  هژاو  نیا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت   ) تسا تیاعر  هدام  زا  هک  نوعار »  » هب ریبعت  دوش .
یم هیـصوت  ار  نآ  زا  هبناج  همه  تبقارم  هکلب  تسا ، تناما  يادا  زا  شیب  يزیچ  نآ  زا  روظنم  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا ) هدـش  هتفرگ  ارچ 

ناسنا هب  یناسنا  هک  یلام  تناما  کی  دننام   ) دوش یم  هدرپس  صخـش  کی  تسد  هب  دراد و  يدرف  هبنج  یهاگ  تناما  تسا  یهیدـب  دـنک .
هب هک  تسا  ییاه  تناما  یمالـسا ، ياهروشک  لالدتـسا  ظفح  ادخ و  ِنییآ  نآرق و  ظفح  الثم  دراد  یهورگ  هبنج  هاگ  و  دـهد ) یم  رگید 

روتـسد ود  تحارـص  اب  هیآ  نیمود  رد  تسا . مزال  یعمج  هتـسد  یهورگ و  تکرح  نآ  ظفح  يارب  هدـش و  هدرپس  یمالـسا  عماوج  تسد 
ار اه  تناما  هک  دهد  یم  روتسد  امـش  هب  دنوادخ  دیامرف : یم  تلادع ، هرابرد  يرگید  روتـسد  تناما و  هرابرد  يروتـسد  تسا ; هدش  نایب 
هب بوخ  ياهزردنا  دنپ و  دنوادخ  دـینک . يرواد  تلادـع  يور  زا  دـینک  یم  يرواد  مدرم  نایم  هک  یماگنه  و  دـیناسرب ، اهنآ  نابحاص  هب 
َهّللا َّنِا  ِلْدَْعلِاب  اوُمُکَْحت  ْنَا  ِساّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِا  َو  اِهلْهَا  َیِلا  ِتانامالا  اوُّدَُؤت  ْنَا  ْمُکُُرمْأَی  َهّللا  َّنِا  . ) تسا انیب  اونش و  دنوادخ  دهد . یم  امش 

رایسب هاگیاج  مدرم  نایم  رد  حیحـص  يرواد  هنالداع و  تموکح  هلأسم  هک  نیا  اب   177 هحفص ًاریَِصب .) ًاعیِمَس  َناک  هّللا  َّنِا  ِِهب ، ْمُکُظِعَی  اّمِِعن 
رد هک  یبیترت  و  تسا . نآ  هداعلا  قوف  تیمها  هناشن  هک  تسا  هدـش  هداد  تاناما  يادا  هب  روتـسد  نآ  زا  شیپ  لاـح  نیع  رد  دراد ، ییـالاو 
اریز تسا ، نآ  قیداصم  زا  یکی  مدرم  نایم  رد  هنالداع  يرواد  هک  دراد  یماع  موهفم  تناما  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دیاش  هدـش  هراشا  هیآ 

اه ماقم  نآ  نابحاص  تسد  رد  مدرم ، ياه  تناما  ادـخ و  ياه  تناما  هک  ار  یعامتجا  ياه  تسپ  تاماقم و  مامت  نآ  ماع  موهفم  هب  تناما 
یم راگدرورپ  کین  ياهزردنا  دنپ و  ار  تلادع  تناما و  هب  هیـصوت  وس  کی  زا  هدـمآ  هیآ  لیذ  رد  هک  یئاهدـیکأت  دوش . یم  لماش  تسا 

تیاعر ینعی  عوضوم  ود  نیا  هب  یفعاضم  تیمها  تسا . اهنآ  لامعا  بقارم  ادخ  هک  دهد  یم  رادـشه  ناگمه  هب  رگید  يوس  زا  و  درمش ،
تناما و  راگدرورپ ، تاناما  تسا ; هدش  نایب  هخاش  هس  تناما  يارب  هک  میناوخ  یم  يزار  رخف  ریبک  ریـسفت  رد  دهد . یم  تلادـع  تناما و 

ءزج ار  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هلمج  زا  دراد  یحورشم  ثحب  اه  نیا  زا  کی  ره  حرش  رد  سپس  نتـشیوخ . تاناما  مدرم و  ياه 
هانگ هب  دـیاب  نابز   ) دـنک یم  رکذ  شوگ  مشچ و  تناما  نابز ، تناما  هلمج  زا  ددـعتم ، ياه  هخاش  هب  ار  اـهنآ  و  درمـش ، یم  یهلا  تاـناما 
دزن هک  ییاـه  هدرپس  لـیبق  زا  ار  یمدرم  ياـه  تناـما  و  دونـشن .) مارح  راـتفگ  شوگ ، دـیامنن و  زیمآ  تناـیخ  هاـگن  مشچ  دـنکن ، شدرگ 

لطاب ياه  بصعت  رد  ماوع  کیرحت  مدع  و  اه ، تموکح  هیحان  زا  تلادع  تیاعر  تبیغ و  كرت  یـشورف و  مک  كرت  دنراد و  رگیدـکی 
میلـست و  دـنیزگرب ، تسا  وا  يایند  نید و  ریخ  ار  هچنآ  هک  دـناد  یم  نیا  شیوخ  هب  تبـسن  ار  ناسنا  تناـما  و  درمـش . یم  ار  نآ  دـننام  و 

(. ثحب دروـم  هیآ  لـیذ  . ) هحفـص 139 دـلج 10 ، يزار ، رخف  ریــسفت  یقرواـپ 1 . ( 1 .) دوشن اـهنآ  زا  یـشان  ناـهانگ  بضغ و  توـهش و 
ریـسفت هلمج  زا  ریـسافت  زا  يرایـسب  رد  اه  تمعن  مهم و  فیاـظو  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  نآ  لومـش  تناـما و  موهفم  شرتسگ   178 هحفص

ًادـعب هکنانچ  یمالـسا  تایاور  رد  تسا . هدـش  عقاو  دـیکأت  دروم  اه  نیا  ریغ  و  نایبلا » عمجم   » و لالظ » یف   » یبطرق و و  يزار » حوتفلاوبا  »
ار تناما  موهفم  یگدرتسگ  یبوخ  هب  زین  هدش  لقن  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  هچنآ  تسا . هدـش  ینعم  نیا  هب  حیرـصت  زین  درک  میهاوخ  هراشا 
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« هحلط نب  نامثع  ، » دش هکم  دراو  لماک  يزوریپ  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  یماگنه  میناوخ  یم  لوزن  نأش  رد  اریز  دهد  یم  ناشن 
ساـبع دوصقم  نیا  ماـجنا  زا  سپ  دزاـس . كاـپ  اـهتب  ثول  زا  ار  هبعک  نورد  اـت  تفرگ  وا  زا  ار  دـیلک  دومرف و  راـضحا  ار  هبعک  راد  دـیلک 

یلو دوش ، هدرپـس  وا  هب  دوـب ، يا  هتـسجرب  رایـسب  ماـقم  هک  هللا  تیب  يراد  دـیلک  بصنم  درک  اـضاقت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ يوـمع 
َهّللا َّنِا  : » دومرف یم  توالت  ار  قوف  هیآ  هک  یلاح  رد  داد  هحلط » نب  ناـمثع   » تسد هب  ار  دـیلک  درکن و  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
یهن زیچ  هس  زا  ًاحیرص  هیآ  نیمّوس  رد  دوب . هدشن  ناملـسم  نامثع »  » زونه هک  تسا  یلاح  رد  نیا  اِهلْهَا »... یِلا  ِتانامالا  اوُّدَُؤت  ْنَا  ْمُکُُرمْأَی 

يا دـیامرف  یم  تسا  مدرم  نایم  رد  هک  ییاه  تناـما  هب  تناـیخ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هب  تناـیخ  ادـخ و  هب  تناـیخ  هدـش ;
َنیِذَّلا اَهُّیَا  ای   ) دیرادن اور  تنایخ  زین  دوخ  تاناما  رد  دینکن و  تنایخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ادـخ و  هب  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

هللا یلـص  ) ربمایپ ادخ و  تناما  زا  روظنم  هک  تسا  نآ  نارـسفم ، نایم  رد  فورعم  ( 1 (.) ْمُِکتانامَا اُونوَُخت  َو  َلوُسَّرلا  َو  َهّللا  اُونوَُخت  ـال  اُونَمآ 
عفانم ظفح  رطاخ  هب  نامیالا  فیعض  دارفا  زا  یضعب  هک  تسا ، ناناملـسم  رارـسا »  » نامه تسا  هدش  نآ  رد  تنایخ  زا  یهن  هک  هلآو ) هیلع 

یم هدید  هبابلوبا »  » ناتساد رد  نآ  زا  هنومن  کی  هک  تخاس  هاگآ  نآ  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ  دندرک و  اشفا  ناکرشم  يارب  دوخ  یـصخش 
تکرح ناتـساد  اـی  و  تخاـس . شاـف  هظیرق » ینب   » دوهی دـننام  یتخـسرس  نانمـشد  يارب  ار  ناناملـسم  یماـظن  رارـسا  زا  یـضعب  هک  دوش .

نایم رد  هک  تسا  یتاناما  نامه  مود  هلمج  رد  تاناما  رد  تنایخ  زا  روظنم  و  دندرک . شاف  نایفسوبا »  » يارب ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ
نآ رت  بسانم  همه  زا  و  هدش ، هداد  يددـعتم  تالامتحا  مکتاناما » اونوخت  و   » هلمج بارعا  لحم  دروم  رد  یقرواپ 1 . تسا . لومعم  مدرم 
واو واو ، نیارباـنب  تسا ، هدـمآ  لوا  هلمج  رد  هک  اونوختـال  رب  تسا  فوـطعم  تسا و  یفوذـحم  ءـال  هلیـسو  هب  موذـجم  اوـنوخت  هک  تسا 

یلـص ) ربمایپ هب  تنایخ  و  تابجاو ، ضئارف و  هب  طوبرم  ار  ادـخ  هب  تنایخ  رگید  یـضعب  َعَم .»  » ینعم هب  واو  هن  هیلاح و  واو  هن  تسا  هفطاع 
هک هدش  هداد  زین  يرگید  لامتحا   179 هحفص دنا . هتسناد  اهنآ  لاوما  هب  طوبرم  ار  مدرم  هب  تنایخ  و  اه ، تنـس  هب  طوبرم  ار  ( هلآو هیلع  هللا 

یلام يدامو و  يونعم  تناما  هنوگ  ره  لماش  هک  دراد  يا  هدرتسگ  موهفم  هیآ  هک  نیا  نآ  تسا و  رتهب  رت و  عماج  قباس  تـالامتحا  زا  هک 
دوخ نییآ  زا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  ییاه  تناما  مه  تسا  عونمم  یهلا  ياه  تناما  هب  تنایخ  مه  نیارباـنب  دوش . یم  یلاـم  ریغ  و 

ثیدح رد  اذل  یگدنز . رارـسا  هچ  یلام و  روما  هب  طوبرم  رد  هچ  دنراد  رگیدکی  هب  تبـسن  مدرم  هک  ییاه  تناما  مه  هدراذگ و  تّما  دزن 
سلاجم رد  هک  ییاهوگتفگ  رذوبا  يا  ٌۀـَنایِخ ; َکیِخَا  ِّرِـس  ُءاـْشِفا  َو  ِۀـَنامَالِاب  ُِسلاـجملَا  ْرَذاـبَا  اـی  : » دومرف رذوبا  هب  ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ 

قباس هیآ  لابند  رد  هک  لاـفنا  هروس  نیمه  هیآ 28  ( 1 «.) دوش یم  بوسحم  تنایخ  تردارب  ّرـس  ءاشفا  تسا و  تناما  دوش  یم  یـصوصخ 
رد هک  هنوگ  نامه   ) درک تنایخ  اهنآ  رطاخ  هب  دـیابن  دـتفیب  رطخ  هب  ناسنا  دالوا  عفانم  لاوما و  رگا  یتح  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا  هدـمآ 
یم دنک ) تنایخ  نیملسم  یماظن  رارسا  هب  تبـسن  هک  دش  ببـس  نایدوهی  نایم  رد  وا  دالوا  لاوما و  دوجو  هک  تسا  هدمآ  هبابلوبا  ناتـساد 

میظع شاداپ  تسا و  شیامزآ  هلیسو  امـش  دالوا  لاوما و  دینادب  ٌمیِظَع ; ٌرْجَا  ُهَْدنِع  َهّللا  َّنِا  َو  ٌۀَْنِتف  ْمُکِدالْوَا  َو  ْمُُکلاْومَا  امَّنِا  اوُمَلْعَاَو  : » دیامرف
یقرواپ 1. دنک . تنایخ  نآ  رد  فلتخم  ياه  هناهب  هب  دـناوتب  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  یمدرم  یهلا و  ياه  تناما  نیاربانب  تسا .» ادـخ  دزن 

میظنت زا  نخـس  هک  یتایآ  يالبال  رد  تسا و  یلام  ياـه  تناـما  هب  صوصخم  هیآ  نیموس   180 هحفص هحفص 89 . دلج 74 ، راونالاراحب ،
دنس نتشون  نودب  دناوت  یم   ) دشاب هتشاد  نانیمطا  رگید  یضعب  هب  تبسن  امش  زا  یضعب  هاگره  دیامرف : یم  هدش  عقاو  دهد  یم  یلام  دانسا 

زا و  دزادرپب ، عقوم ) هب   ) ار تناما  دیاب  هدش  هدرمش  نیما  هک  یسک  تروص  نیا  رد  و  دراپـسب . وا  هب  ار  شیوخ  تناما  ناگورگ ، نتفرگ  ای 
ریبعت هَّبَر .) َهّللا  ِقَّتَْیل  َو  ُهَتَناـمَا  َنُِمتْؤا  يِذَّلا  َّدُؤْیلَف  ًاـضَْعب  ْمُکُـضَْعب  َنِمَا  ْنِاَـف  ( ) دـنکن تناـیخ  و  . ) دزیهرپب تسا  وا  راـگدرورپ  هک  يدـنوادخ 

هب نانیمطا ـ  دامتعا و  رطاخ  هب  اهنت  ناگورگ ـ  نداد  دنـس و  نتـشون  نودـب  هک  دـشاب  ییاه  ماو  هب  هراشا  تسا  نکمم  ـالاب  هیآ  رد  تناـما 
موزل رب  تسا  ینـشور  لیلد  تروص  ره  رد  و  ود . ره  ای  و  دـش ، یم  هدرپس  نهر  ناونع  هب  هک  دـشاب  یلاوما  هب  هراـشا  اـی  دـنداد ، یم  دارفا 

گرزب و یتناما  تسا  یهلا  تناما  زا  نخـس  مه  زاب  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  نیمجنپ و  رد  تروص . ره  رد  لکـش و  ره  رد  تناـما  مارتحا 
ار تناما  ام  : » دیامرف یم  دیـشک  شود  رب  ار  نآ  هنت  کی  ناسنا  دندوب و  زجاع  نآ  يرادهگن  زا  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامـسآ  هک  هدرتسگ 
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وا دیـشک و  شود  رب  ار  نآ  ناسنا  اما  دنتـشاد  ساره  نآ  زا  دـندرک و  ابِا  نآ  لمح  زا  اهنآ  میتشاد  هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامـسآ  هب 
َو ِضْرالا  َو  ِتاوامَّسلا  َیلَع  َۀـَنامالا  اَنْـضَرَع  ّانِا  ( ) درک متـس  دوخ  هب  تخانـشن و  ار  الاو  ماقم  نیا  ردـق  هک  ارچ  . ) دوب نادان  ملاـظ و  رایـسب 
اب نیمز  تمظع و  نآ  اب  نامـسآ  هک  دوب  یتناما  هچ  نیا  الوُهَج .) ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِا  ُناْسنِْالا  اهَلَمَح  َو  اْهنِم  َنْقَفْـشَاَو  اهَْنلِمْحَی  ْنَا  َْنَیبَاَـف  ِلاـبَْجلا 

شود رب  ار  نآ  شکچوک  هّثج  نیا  اب  یکاخ  ناسنا  نیا  هک  یلاح  رد  دـندوب  ناوتان  نآ  لـمح  زا  تبالـص  نآ  اـب  اـه  هوک  و  تعـسو ، نیا 
نیا دسر  یم  رظن  هب  رت  حیحص  هچنآ  یلو  دنا  هدرک  رکذ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  يدایز  تالامتحا  رـصاعم  ناگرزب  نیـشیپ و  نارـسفم  دیـشک .

181 هحفـص تسین . رّـسیم  هدارا  يدازآ و  لقع و  نودـب  هک  تسا  تیلوئـسم  فیلکت و  نامه  یهلا  گرزب  تناـما  نیا  زا  روظنم  هک  تسا 
شریذپ دادعتسا  ناسنا  زج  يدوجوم  چیه  هک  تسا  ینیگنس  رایسب  راب  نتـشیوخ  قلخو و  ادخ  ربارب  رد  تیلوئـسم  فیلکت و  دّهعت و  يرآ 

هـس نیا  عومجم  و  داد ، وا  هب  تسا  باختنا  هلیـسو  يدازآ و  و  باقع ، باوث و  كالم  هک  ار  لقع  دنوادخ  نآ  لابند  هب  و  تشادـن ، ار  نآ 
، لوهج مولظ و  ناسنا  نیا  یلو  دـیناسر . یهّللا  ۀـفیلخ  ماقم  هب  ار  وا  و  داد ، ناسنا  هب  يریظن  یب  تمظع  يدازآ ) لقع و  فیلکت و   ) تفص

متس نتشیوخ  هب  دنام و  رود  دوب  وا  راظتنا  رد  هک  یگرزب  تداعس  زا  و  دش ، روهطوغ  تاوهش  بادرگ  رد  تخانشن ، ار  عینم  ماقم  نیا  ردق 
اریز تسا ، وا  راختفا  ببـس  لقع و  هناشن  نآ  شریذپ  هک  ارچ  دوبن ، تناما  نیا  شریذپ  رطاخ  هب  ناسنا  ندوب  لوهج  مولظ و  نیاربانب  درک .

. دوب نآ  رد  تنایخ  و  تناما ، نیا  ظـفح  مدـع  رطاـخ  هب  شندوب  لوهج  مولظ و  هکلب  دیـسر ، یمن  یهللا  ۀـفیلخ  ماـقم  هب  زگره  نآ  نودـب 
هدناشک اه  ّتلذ  نیرت  تسپ  هب  هک  دش  ببس  نآ  رد  تنایخ  دناسرب  تداعـس  نامـسآ  جوا  هب  ار  وا  تسناوت  یم  نآ  ظفح  هک  یتناما  يرآ 

تمظع و همه  نآ  اب  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامـسآ  رگید  ریبعت  هب  دوش . رت  تسپ  مه  نایاپ  راهچ  زا  ُّلَضَا » ْمُه  َْلب   » قادصم هب  یتح  دوش و 
مدـع لاـح  ناـبز  اـب  تفرگ  تروـص  ینیوـکت  لکـش  هب  هک  یهلا  هضرع  نیا  رد  دنتـشادن و  تناـما  نیا  شریذـپ  يارب  دادعتـسا  تعـسو ،

نیا رد  دوب ، هداد  وا  هب  ادخ  هک  ییالاب  ياهدادعتسا  رطاخ  هب  ناسنا  یلو  دنتشاد  مالعا  تیلوئسم  فیلکت و  شریذپ  يارب  ار  دوخ  یگدامآ 
ادا ار  یهلا  تناما  نیا  قح  اه  ناسنا  زا  یمیظع  هورگ  هک  اجنآ  زا  یلو  دوب . وا  راختفا  نیرتگرزب  نیا  و  تفریذـپ ، ار  تناما  ینیوکت  هضرع 
زا دـندرک و  نتـشیوخ  هب  ار  ملظ  نیرتگرزب  اریز  دـندش ، لوهج  مولظ و  ناونع  قحتـسم  ور  نیا  زا  دندیـشوکن و  نآ  ظفح  رد  و  دـندرکن ،

، تناما رد  تناـیخ  هک  مهم  هتکن  نیا  هب  تسا  يا  هراـشا  عقاو  رد  هیآ  نیا  لـیذ  دـندنام . لـفاغ  دوب  هداد  اـهنآ  هب  ادـخ  هک  یمیظع  راـختفا 
رب لیلد  تناما ، ظفح  يرآ   182 هحفـص مینک . یم  لابند  ار  نآ  ثحب  نیا  رد  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا و  لهج  ملظ و  زا  یـشان 

نیا زا  روظنم  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  دـش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا  تلاـهج . ملظ و  رب  لـیلد  نآ  رد  تناـیخ  و  تسا ، تلادـع  لـقع و 
اهنآ ریـسم  رد  هک  یناکاپ  ناکین و  هّللا و  ءایلوا  هنرگو  تسا  اوقت  یب  فیعـض و  نانمؤم  ای  ناـمیا و  یب  رفاـک  دارفا  لوهج ، مولظ و  ناـسنا 

رد هک  یتایآ  عومجم  زا  دنناسنا . عون  شنیرفآ  فدـه  اه  نامه  عقاو  رد  دـننک و  یم  هدرک و  ادا  ار  تناما  نیا  قح  هراومه  دنتـشادرب  ماگ 
یتایح رما  نیا  هب  دـح  هچ  ات  مالـسا  هک  دوش ، یم  نشور  یبوخ  هب  یناسنا ) یهلا و  ياـه  تناـما  زا  معا   ) تناـما ظـفح  تیمها  دـمآ  ـالاب 

. تسا هدرمش  تلادع  نامیا و  لقع و  هناشن  ار  نآ  هداد و  تیمها 

یمالسا تایاور  رد  تنایخ  تناما و 

هلأسم نیا  هب  يا  هداعلا  قوف  تیمها  تسا  هدیـسر  ام  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ زا  هک  یثیداـحا  رد 
یلـصا هناشن  ناونع  هب  هاگ  و  هدـش ، دای  ینامـسآ  نایدا  همه  نایم  رد  كرتشم  یـساسا  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  تناما  زا  هاـگ  هدـش  هداد 

هک تسا  هدـش  دای  يزاین  یب  اـنغ و  اـیند و  نید و  تمالـس  مدرم ، داـمتعا  يزور و  قزر و  بذـج  بلج و  ببـس  ناونع  هب  هاـگ  ناـمیا و 
( مالسلا هیلع  ) یلع هب  باطخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  1 ـ مینارذـگ : یم  رظن  زا  لیذ  رد  ار  تایاور  نیا  زا  ینیچلگ 
هچ ار  تناما  نسحلاوبا ! يا  ِطیِخملا ; َو  ِْطیَخلا  ِیف  یّتَح  َّلَجَو  َّلَق  ام  ِیف  ِرِجاـْفلا  َو  ِّرَْبلا  َیِلا  َۀـَنامَالا  ِّدَا  ِنَسَْحلاـَبَا  اـی  : » دومرف هک  میناوخ  یم 
یم مالسلا ) هیلع  ) یلع ( 1 «.) نزوس خن و  رد  یتح  ناسرب ، شبحاص  هب  دایز  هچ  دشاب  مک  هچ  راکدب ، ای  دشاب  راکوکین  صخـش  هب  طوبرم 
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یقرواـپ 1. درک . رارکت  ار  نآ  راـب  هس  دوـمرف و  نم  هب  شتاـفو  زا  شیپ  یتعاـس  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  ار  نخـس  نـیا  دـیوگ 
ال : » دومرف هک  میناوـخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  183 2 ـ هحفص هحفص 273 . دلج 74 ، راونالاراحب ،

هدمآ مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ ( 1 «.) درادن نامیا  دنک  یمن  تیاعر  ار  تناما  هک  یـسک  َُهل ; َۀـَنامَا  ْنَِمل ال  َناْمِیا 
رگم درکن ، ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  دـنوادخ  ِرِجاْفلا ; َو  ِّرَْبلا  َیِلا  ِۀـَنامالا  ِءادَا  َو  ِثیِدِْـحلا  ِقْدِِـصب  ِّالا  ًاِّیبَن  ْثَْعبَی  َْمل  َّلَجَو  َّزَع  َهّللا  َّنِا  : » تسا

نایدا مامت  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  ریبعت  نیا  ( 2 «.) دوب وا  تامیلعت  ءزج  راکدـب  راـکوکین و  هب  تبـسن  تناـما  ءادا  ییوگ و  تسار  هک  نیا 
هدش لقن  راوگرزب  ماما  نامه  زا  4 ـ دوش . یم  هدرمش  یهلا  نایدا  تباث  لوصا  زا  هدوب و  تامیلعت  نیرتمهم  ءزج  تناما  یتسار و  ینامـسآ 

َِکلذـِل َشَحْوَتِْـسا  ُهَکََرت  وَلَف  ُهَداتِْعا  ٌْیئَـش  َِکلذ  َّنِاَف  ِهِدوُجُـس ، َو  ِلُجَّرلا  ِعوُکُر  ِلْوُط  َیِلا  اوُرُْظنَت  ال  : » دومرف مدرم  نامیا  شیاـمزآ  يارب  هک 
ارچ دینادن ) اهنآ  تناید  هناشن  ار  نآ  اهنت  و   ) دـینکن دارفا  ینالوط  دوجـس  عوکر و  هب  هاگن  ِِهتَنامَا ; ِءادَا  َو  ِِهثیِدَـح  ِقْدِـص  یِلا  اوُرُْظنُا  ْنِکلَو 

ییوگ و تسار  هب  هاگن  یلو  دوش  یم  نارگن  دنک ، كرت  ار  نآ  هاگره  و  دـشاب ، هدرک  تداع  نآ  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  يزیچ  نیا  هک 
: دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  يرت  هدـنهد  ناـکت  ریبعت  اـب  ینعم  نیمه  هیبش  5 ـ ( 3 «.) دینک اهنآ  تناما 

هاگن ِۀَنامالا ; ِءادَا  َو  ِثیِدِْحلا  ِقدِص  یِلا  اوُرُْظنُا  ْنِکلَو  ِْلیَّللِاب  ْمِِهتَنَْطنَط  َو  ِفوُْرعَْملا  َو  ِّجَْحلا  ِةَْرثَک  َو  ْمِهِمْوَص  َو  ْمِِهتالَص  ِةَْرثَک  َیِلا  اوُرُْظنَتال  »
هب هاگن  هکلب  دینکن ، ادخ ) اب  زاین  زار و  ماگنه   ) بش رد  ناشیادـص  رـس و  اهنآ و  يراکوکین  جـح و  ترثک  اهنآ و  هزور  زامن و  ینوزف  هب 

فده هکلب  دوش ، هدرمـش  کبـس  قافنا ، جح و  هزور و  زامن و  هک  تسین  نیا  ریبعت  نیا  زا  فدـه  ( 4 «.) دـینک اهنآ  تناما  ییوگ و  تسار 
6ـ دوش . هجوت  رتشیب  تناما  یتسار و  ینعی  نید  یـساسا  نکر  ود  هب  هکلب  ددرگن ، یفرعم  دارفا  يراد  نید  هناشن  اهنت  اـه  نیا  هک  تسا  نآ 

هللا یلـص  ) ًادّمَُحم َثََعب  يِذَّلاوَف  ِۀـَنامالا  ِءادِاب  ْمُْکیَلَع  : » دومرف یم  شنایعیـش  هب  دراد ; یبیجع  ریبعت  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما 
ءادا هب  داب  امـش  هب  ْهَیِلا ; ُُهْتیَّدََال  ِِهب  ُهَلَتَق  يِذَّلا  ِْفیَّسلا  یَلَع  ِینَنَمَْتئَا  مالـسلا ) امهیلع  ) ٌِّیلَع ِْنبا  ِْنیَـسُْحلا  َِیبَا  َِلتاق  َّنَا  َْول  ًاِّیبَن  ِّقَحلاـِب  هلآو ) هیلع 
هیلع ) نیــسح مردــپ  لـتاق  رگا  داد ، رارق  شیوـخ  ربماـیپ  قـح  هـب  ار  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلــص  ) دــمحم هـک  سک  نآ  هـب  دــنگوس  تناــما ،
یمن تنایخ  شتناما  رد  مدرک ) یم  لوبق  ار  وا  تناما  نم  و   ) درپس یم  تناما  نم  دزن  درک  دیهـش  ار  مردپ  نآ  اب  هک  ار  يریـشمش  ( مالـسلا

دـلج 72، راونالاراحب ، . 4 ثیدح 13 . هحفـص 105 ، نامه ، . 3 هحفـص 104 . دـلج 2 ، یفاـک ، لوصا  . 2 ناـمه . یقرواـپ 1 . ( 1 «.) مدومن
َّنِا : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید ـ  ریبعت  هب  ینعم ـ  نیمه  هیبش  184 7 ـ هحفص ثیدح 5 . هحفص 114 ،

( مالـسلا هیلع  ) یلع سک  نآ  َۀَنامالا ; ِْهَیِلا  ُْتیَّدَال  ُْهنِم ، َِکلذ  ُتِلبَق  َُّمث  ِینَراشَتْـسا ، َو  ِینَحَْـصنَتْسا  َو  ِینَنَمَْتِئا  َْول  هَِلتاق  َو  ِْفیَّسلِاب  ٌِّیلَع  َبِراض 
اجب ار  تناما  قح  مریذپب ، وا  زا  نم  و  دنک ، یتروشم  ای  دهاوخب  یتحیصن  ای  دراذگب  نم  دزن  یتناما  هاگره  درک ، دیهـش  دز و  ریـشمش  اب  ار 

هب هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  زا  8 ـ ( 2 (.) يداع ياـه  تناـما  رد  مه  تروشم و  تحیـصن و  رد  «. ) مروآ یم 
، دوب ۀنامالاءادا  ثیدحلا و  قدص  هیاس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نوچمه  گرزب  نایاوشیپ  میظع  تاماقم  یتح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ 

نک ناگن  ُْهمَْزلاَف ; هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ِلوُسَر  َْدنِع  ٌِیلَع  ِِهب  َغََلب  ام  ْرُْظنُا  : » دومرف روفعی » یبا  نب  هللادـبع   » مان هب  شنارای  زا  یکی  هب  ماما 
. نکم اهر  سانشب و  ار  نآ  درک ، ادیپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  دزن  ماقم  همه  نآ  يزیچ  هچ  هیاس  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نیبب 

همه نآ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اریز  ِۀَنامالا ; ِءادَا  َو  ِثیِدَْحلا  ِقْدِِصب  ِهّللا  ِلوُسَر  َدـْنِع  ِِهب  َغََلب  ام  َغََلب  امَّنِا  ( مالـسلا هیلع  ) ًاِّیلَع َّنِاَف  : » دوزفا سپس 
راثآ دروم  رد  يرگید  ثیدـح  رد  9 ـ ( 3 «.) دوب تناما  يادا  ییوگ و  تسار  رطاخ  هب  دیـسر  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دزن  رد  تاـماقم 

و دروآ ، یم  يزور  قزر و  تناما  َْرقَْفلا ; َّرَُجت  ُۀَنایِْخلا  َو  َقْزِّرلا  ُّرَُجت  ُۀـَنامالَا   » میناوخ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  تنایخ  تناما و  يویند  مهم 
هشیر و  ) سأر ُۀَنامالَا ; ِمالْسِْالا  ُْسأَر  : » میناوخ یم  راوگرزب  نامه  زا  ینعم  رپ  رایـسب  هاتوک و  ثیدح  رد  10 ـ ( 4 «.) تسا رقف  هیام  تنایخ 

َۀَنامالا ِّدَا  َّیَُّنب  ای  : » دومرف هدـش  لقن  میکح  ناـمقل  زا  تواـفت  یمک  اـب  ینعم  نیمه  هیبش  11 ـ ( 5 «.) تسا تناما  مالسا  همـشچرس ) ساسا و 
ینغ ات  شاـب  نیما  و  دـشاب ، ملاـس  وت  ترخآ  اـیند و  اـت  نک  ادا  ار  تناـما  مرـسپ ! ًاـِّینَغ ; ْنُکَت  ًاـنیِمَا  ْنُکَو  َکـُتَرِخآ  َو  َكاـْینُد  َکـَل  ُُملْـسَت 

ثیدح 5. هحفص 104 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  . 3 هحفص 20 . دلج 1 ، ماّرو ، هعومجم  . 2 ثیدح 3 . كردم ، نامه  یقرواپ 1 . ( 1 «.) يوش
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لوسر زا  يرگید  بان  ثیدـح  اب  ار  ثحب  نیا  185 12 ـ هحفص هحفص 47 . دلج 4 ، مکحلاررغ ، حرش  . 5 هحفص 60 . دلج 78 ، راحب ، . 4
َو َْفیَّضلا  اوُرَّقَو  َو  َمارَْحلا  اُوِبنَتِْجا  َو  َۀـَنامالا  اُوَّدَا  َو  اوُّداهَت  َو  اوُّباَحت  ام  ْریَِخب  ِیتَُّما  ُلاَزتال  : » دومرف میهد  یم  ناـیاپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا

رگیدکی اب  هک  مادام  دنتداعـس  ریخ و  ریـسم  رد  هراومه  نم  تما  ِْنِینِّسلا ; َو  ِطحَْقلِاب  اوَلَْتبِا  َِکلذ  اُولَعْفَی  َْمل  اذِاَف  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَا 
رب ار  زامن  دنراد ، یمارگ  ار  نامهم  دننک ، زیهرپ  مارح  زا  دنزادرپب و  نآ  نابحاص  هب  ار  تناما  و  دننک ، دامتعا  رگیدـکی  هب  دـننک و  تبحم 

ینیچلگ اهنت  هک  تایاور  نیا  ( 2 «.) دنوش یم  راتفرگ  یلاسکشخ  یطحق و  هب  دندرکن  نینچ  هک  یماگنه  و  دنزادرپب ، ار  تاکز  و  دننک ، اپ 
و دراد ، یمالسا  تامیلعت  نایم  رد  یهاگیاج  هچ  تناما  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  تسا ، یمالـسا  عبانم  رد  تناما  هب  طوبرم  تایاور  زا 
تناما و هدنزاس  راثآ  داعبا  زا  یکی  هب  الاب  تایاور  زا  کی  ره  تسا . ادخ  زا  يرود  یتخبدب و  هیام  رگ و  ناریو  رابنایز ، دح  هچ  ات  تنایخ 

. دزومآ یم  ناسنا  هب  رایسب  ياهزیچ  اهنآ  رد  تقد  لمأت و  هک  دنک  یم  هراشا  تنایخ  رگ  ناریو  داعبا 

تناما ياه  هخاش 

اب تایآ  ریسفت  رد  هک  هنوگ  نامه  یلو  دننک ، یم  هجوت  یلام  روما  رد  تناما  هب  مدرم  بلاغ  دیآ  یم  نایم  هب  تناما  زا  نخس  هک  یماگنه 
ياه تمعن  یهلا و  بهاوم  مامت  لـماش  هک  دراد  يا  هدرتسگ  عیـسو و  رایـسب  ینعم  تناـما  دوب ، هدـش  لـقن  مالـسا  ناـیاوشیپ  زا  تحارص 

تناما عیـسو  موهفم  رد  همه  يونعم  يدام و  بهاوم  نیرت  کچوک  ات  هتفرگ  تیالو  نامیا و  مالـسا و  دیجم و  نآرق  زا  دوش . یم  دادادخ 
. تسا يدام  یلام و  ياه  تناما  هب  رظان  تسا  رقف  بجوم  تنایخ  و  يزاین ، یب  ینغ و  بجوم  تناما  دـیوگ  یم  هک  یثیداـحا  تسا . جرد 

هیآ یلو   186 هحفص هحفص 115 . دلج 72 ، راونالاراحب ، . 2 هحفص 117 . دلج 72 ، راونالاراحب ، هحفص 253 ; رابخالا ، یناعم  یقرواپ 1 .
هکلب تسین ، یلام  يدام و  تناما  ینعم  هب  نیقی  هب  دـنک  یم  نیمز  اه و  نامـسآ  هب  تناما  ندـش  هضرع  هب  هراشا  هک  یتاـیاور  زا  یـضعب  و 

ارف زامن  تقو  هک  یماگنه  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما زا  یثیدح  رد  دشاب . یم  يونعم  ياه  تناما  هب  رظان  و  تسا ، نآ  زا  رتارف 
یتناما تقو  نامه  هدیـسر  زامن  تقو  : » دومرف یم  دندرک  یم  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هک  یماگنه  و  دش ، یم  نوگرگد  وا  لاح  دیـسر  یم 

ماما هک  میناوخ  یم  یثیدـح  رد  ( 1 «.) دندش ناسرت  دـندرک و  ابا  نآ  لمح  زا  و  تشاد ، هضرع  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک 
مهیلع ) نیموصعم هّمئا  و  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  )و  هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ حاورا  دنوادخ  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص

ثیداحا زا  ( 2 «.) نم قلخ  دزن  رد  تسا  یتناما  اهنآ  تیالو  یِْقلَخ ; َْدنِع  ٌۀَنامَا  ْمُُهتَیالَو  : » هک نیا  هلمج  زا  دومرف : ینانخس  دیرفآار ، مالسلا )
و ( 4 .) تسا تناما  جح  تاکز و  زامن و  هک  نیا  ای  ( 3 .) تسا تناما  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  تفالخ  هک  دوش  یم  هدافتسا  يرگید 
هک میناوخ  یم  سیق  نب  ثعـشا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  همان  رد  هغالبلا  جـهن  رد  و  ( 5 .) دنتسه یهلا  تناما  امش  دزن  نارـسمه  ای 

ندرگ رد  تسا  یتناما  هکلب  تسین ، نانو  بآ  هلیـسو  وت  يارب  يرادنامرف  ًۀَنامَا ; َکُِقنُع  ِیف  ُهَّنِکلَو  ۀَمْعُِطب  ََکل  َْسَیل  َکَلَمَع  َّنِا  َو  : » دومرف
( دوـش یم  هتفگ  نآ  رد  رارـسا  هک  یـصوصخ   ) سلاـجم هک  میناوـخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد  زین  و  ( 6 «.) وت

شناگدنب دزن  دنوادخ  هک  تسا  یتناما  یهلا ) فیلکت  کی  ناونع  هب   ) تبانج لسغ  هک  دراد  تایاور  زا  یـضعب  رد  یتح  ( 7 .) تسا تناما 
ياهدـمآ یپ  راثآ و  هک  ارچ  تخاس  دودـحم  ینیعم  همانربو  صاخ  لمع  رد  ناوت  یمن  ار  تنایخ  تناما و  لاـح  ره  هب  ( 8 .) تسا هدراذگ 

دلج 26، راونالاراحب ، . 2 هحفص 313 . دلج 4 ، نیلقثلارون ، یقرواپ 1 . دوش . یمن  دودـحم  یلام  تناـیخ  تناـما و  شخب  رد  اـهنت  زین  نآ 
.7 همان 5 . هغالبلا ، جـهن  . 6 هحفص 381 . دـلج 21 ، نامه ، . 5 هحفـص 274 . نامه ، . 4 هحفص 175 . دـلج 99 ، نامه ، . 3 هحفص 320 .

187 هحفص هحفص 181 . دلج 10 ، راونالاراحب ، . 8 هحفص 327 . دلج 3 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا 

تنایخ تناما و  ياهدمایپ  راثآ و 

اب هزرابم  يارب  يراکمه  نواعت و  راک  ساسا  هک  یعامتجا  یگدـنز  رد  میناد  یم  تسا . دامتعا  هلأسم  تناما ، رثا  نیرتراکـشآ  نیرتمهم و 
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لباقتم دامتعا  رگا  هک  ارچ  دـنک ، یم  اـفیا  ار  یلـصا  شقن  داـمتعا  هلأـسم  تسا ، تاـیح  بهاوم  زا  رتشیب  هچ  ره  يریگ  هرهب  تالکـشم و 
یگدنزاس تهج  رد  اهورین  هک  نیا  ياج  هب  و  دنراد ، تشحو  رگیدکی  زا  همه  هک  دوش  یم  لیدبت  ینازوس  منهج  هب  يرـشب  هعماج  دشابن 

زیچ همه  لباقتم ، دامتعا  نودب  یناسنا  هعماج  رگید  ریبعت  هب  دش . دهاوخ  هتفرگ  راک  هب  تشحو  نیا  زا  يریگـشیپ  تهج  رد  دـتفیب  راک  هب 
دنچ ره  دراد ، زیچ  همه  لباقتم  دامتعا  نتشاد  اب  سکع  هب  و  دشاب ، هتـشاد  رایتخا  رد  ار  تاناکما  همه  دنچ  ره  دهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ 

میدناوخ هتـشذگ  تایاور  رد  هک  نیا  و  تقادـص . تناما 2 ـ  1 ـ  تسا : زیچ  ود  دامتعا  نیا  ساسا  هیاپ و  دـشاب . تاـناکما  دـقاف  رهاـظ  هب 
مامت دوب  هدـمآ  زین  تایاور  رد  هک  نیا  و  دـمآ . الاب  رد  هک  تسا  نامه  شلیلد  رقف ، هیام  تنایخ  و  دوش ، یم  يزاین  یب  انغ و  ببـس  تناما 

نیا رد  یبلاج  يارجام  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  تسا . نیمه  رطاخ  هب  زین  هتشاد  دوخ  ياهروتسد  نتم  رد  ار  تقادص  تناما و  یهلا  يایبنا 
یم لقن  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  صاخ  نادنم  هقالع  زا  هک   ) هباّیـس دنزرف  نمحّرلادبع  مان  هب  يدرم  دیوگ : یم  دـنک  یم  لقن  هنیمز 
امش يارب  يزیچ  تردپایآ  دوزفا  سپس  تفگ  تیلست  نم  هب  دمآ و  ام  هناخ  ِرد  شناتـسود ، زا  یکی  تفر ، ایند  زا  مردپ  هک  یماگنه  دنک 
هرهب نآ  دـمآرد  زا  نک و  يرادـهگن  لاـم  نیا  زا  تفگ  داد  نم  هب  دوـب  نآ  رد  مهرد  رازه  هک  يا  هسیک  وا  هن  متفگ  تسا  هتـشاذگ  یقاـب 
عاتم مهرد  رازه  نآ  هلیـسو  هب  یتسود  کمک  اب  سپـس  متفگ ، مردام  هب  مدوب  لاحـشوخ  رایـسب  هک  یلاح  رد  ار  ربخ  نیا  نم  امن ، يرادرب 

هب متفگ  مردام  هب  نم  دیـسر  ارف  جح  نامز  درک ، يزور  نم  هب  يدایز  لاوما  دنوادخ  مدش و  بسک  لوغـشم  يا  هزاغم  رد  مدیرخ و  ییاه 
هب ار  شتناما  مدـمآ ، وا  دزن  نم  نادرگرب ، وا  هب  ار  درم  نآ  مهرد  رازه  تفگ : مردام  مورب ، ادـخ  هناخ  ترایز  هب  هک  تسا  هداتفا  نم  بلق 
جح مهاوخ  یم  یلو  مدرب ) ناوارف  هدافتـسا  نآ  زا  نم   ) هن متفگ  مهدـب ، وت  هب  رتشیب  هدوب  مک  رادـقم  نیا  دـیاش  تفگ  وا  مدـنادرگزاب . وا 
ماما تمدـخ  مدـمآ ، هنیدـم  هب  مدروآ  اجب  ار  جـح  کـسانم  هک  یماـگنه   188 هحفـص منادرگزاـب . وت  هب  ار  تتناـما  متـشاد  تسود  مورب .
متفر شدزن  دومرف ، يا  هراشا  نم  هب  ماما  دش  تولخ  سلجم  هک  یماگنه  دندوب ، ترضح  دزن  يدایز  تیعمج  مدیسر  ( مالسلا هیلع  ) قداص

ترـضح دـش ، موحرم  مدرک  ضرع  درک ؟ هچ  تردـپ  دومرف  متـسه . هباّیـس  نب  نمحرلادـبع  نم  مدرک  ضرع  يراد ؟ يزاـین  اـیآ  دوـمرف 
؟ يدرک جح  هنوگچ  سپ  دومرف  هن  متفگ  تسا ؟ هتشاذگ  امش  يارب  يزیچ  ایآ  دومرف : سپـس  درک ، وا  يارب  شزرمآ  بلط  دش و  تحاران 

شبحاـص هب  مدرک  ضرع  يدرک ؟ هچ  ار  مهرد  رازه  دومرف  دوب  هدـشن  ماـمت  منانخـس  زونه  مدرک ، وگزاـب  ار  مردـپ  تسود  يارجاـم  نم 
ِءادَاَو ِثیِدَْحلا  ِقْدِِصب  َْکیَلَع  : » دومرف يرآ ، موش  تیادف  مدرک  ضرع  مهد ؟ وت  هب  يدـنپ  یتسه  لیام  ایآ  تنـسحا » : » دومرف مدـنادرگرب 

نیا يوش  مدرم  لام  کیرـش  ات  تناما  ءادا  ییوگ و  تسار  هب  داب  وت  رب  ِهِِعباصَا ; ـ  َْنَیب  َعَمَج  َو  اذَکَه ـ  ْمِِهلاْومَا  ِیف  َساّنلا  ُكُرْـشَت  ِۀـَنامالا 
 -«. ناتـشگنا نیا  دننام  ینعی  داد ، یم  ناشن  نم  هب  دوب و  هدرک  عمج  مه  هبار  دوخ  ناتـشگنا  تفگ  یم  ار  نخـس  نیا  هک  یماگنه  نینچ ـ 

نم لاوما  تاکز  لاس  کی  رد  هک  تفرگ  الاب  يردـق  هب  نم  راک  و  مدرپس ، رطاـخ  هب  ار  ینارون )  ) نخـس نیا  نم  دـیوگ  یم  نمحرلادـبع 
دوب فرـشا  فجن  رد  یتلیـضف  اب  رجات  میا ، هدید  ار  صاخـشا  هنوگ  نیا  ریظن  دوخ  یگدـنز  نارود  رد  مه  ام  ( 1 .) دش مهرد  رازه  دصیس 

ره زا  شرکف  و  درپس ، یم  وا  تسد  هب  تشاد  هچ  ره  سک  ره  يراد ، تناما  هب  شترهـش  رطاخ  هب  دنـسانش ، یم  وا  همه  اـم  نیرـصاعم  هک 
دندیرخ یم  هک  ار  ییاه  هناخ  دنتشادن ، بالط  الضف و  ءاملع و  زا  يرایسب  تشاد و  ار  قارع  تیعبات  وا  نوچ  هک  اجنآ  ات  دوب ، تحار  رظن 

وربور یلکـشم  اب  مادـک  چـیه  هک  دوب ، وا  مان  هب  فلتخم  دارفا  زا  هناخ  دـصناپ  زا  شیب  شتافو  ماگنه  دـیاش  و  دـندرک ، یم  وا  مان  هب  همه 
تناما هک  یماگنه  رگید  يوس  زا   189 هحفص صیخلت .) یمک  اب  . ) هحفص 134 دلج 5 ، یفاک ، عورف  یقرواپ 1 . هیلع .) هّللا  ۀمحر   ) دندشن

مه زا  همه  تنایخ  لامتحا  تروص  رد  اریز  تسا ، اهنآ  حور  رکف و  شمارآ  هیام  دوش ، امرف  مکح  هداوناـخ  کـی  رد  اـی  هعماـج  کـی  رد 
هب و  دتفین ، رطخ  هب  ناشماقم  ای  سومان  ای  ناج  ای  لام  و  دریگن ، تروص  اهنآ  هب  تبـسن  یتنایخ  هک  دننارگن  نیا  زا  ًامئاد  دـنراد و  تشحو 

یناوارف یحور  یمـسج و  ياه  يرامیب  ببـس  اسب  ياو  تسا  كاندرد  راوگان و  دنـسرتب  رگیدـکی  زا  دارفا  هک  یگدـنز  نینچ  همادا  نیقی 
اریز تسا ، لاـم  رمع و  تقو و  رد  ییوج  هفرـص  ببـس  و  دـنک ، یم  مک  ار  یگدـنز  ياـه  هنیزه  زا  يرایـسب  تناـما  موس  يوـس  زا  دوـش .

نیگنـس ياه  هنیزه  اب  ییاه  سر  باسح  اه و  سرزاب  دـنراچان  فلتخم  نالؤسم  ناریدـم و  دوش  زاب  طـیحم  رد  تناـیخ  هار  هک  یماـگنه 
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ياه سرزاب  مه  اه  سرزاب  هب  تبـسن  دوش  یم  مزال  هاگ  و  دـنرامگب ، فلتخم  ياه  شخب  رد  یلامتحا  ياه  تناـیخ  زا  يریگ  شیپ  يارب 
ار تنایخ  زا  یـشان  تالکـشم  ولج  دناوت  یمن  لماک  روط  هب  زین  روما  نیا  دنچ  ره  دـنریگب . رظن  رد  دـننک  لرتنک  ار  اهنآ  لامعا  هک  رگید 

یکاندرد لیاسم  رظان  دـهاش و  دوخ  هعماج  رد  نونکا  مه  دریگ ، یم  ار  يداـیز  هیامرـس  ورین و  نتفر  نیب  زا  ولج  لاـح  ره  هب  یلو  دریگب ،
اهنیا ياج  هب  رگا  هک  میتسه  هطبار  نیا  رد  يدایز  دارفا  نداتفا  نادـنز  هب  يداصتقا و  تینما  دامتعا و  نتفر  نایم  زا  یلام و  دانـسا  هنیمز  رد 

یتسود دنویپ  تبحم و  بلج  ببـس  تناما  مراهچ  يوس  زا  میدش . یمن  میظع  تاعیاض  نیا  راتفرگ  هاگچیه  دوب ، تناما  تقادـص و  یمک 
تایانج مئارج و  ياه  هدـنورپ  رگا  تسا  یعامتجا  راوگان  ثداوح  تایانج و  زا  يرایـسب  لماع  تنایخ  هک  یلاح  رد  تسا ، دارفا  نایم  رد 

همـشچرس مینک ، یـسررب  ثحب و  اه ، ییادـج  اه و  قالط  هراـبرد  رگا  تسا ، اـه  تناـیخ  هدـیئاز  اـهنآ  زا  يرایـسب  مینیب  یم  مینز  قرو  ار 
نیا هب  یفیطل  هراشا  هتشذگ ، تایاور  زا  یضعب  رد   190 هحفص مینیب . یم  رگیدکی  هب  تبسن  رسمه  ود  زا  یکی  تنایخ  ار  اهنآ  زا  يرایـسب 

اُوِبنَتِْجا َو  َۀـَنامالا  اُوَّدأ  َو  اوُداـهَت  َو  اوُّباـَحت  اـم  ْریَِخب  ِیتَُّما  ُلاَزتـال  : » دوـمرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربماـیپ هک  اـجنآ  دوـب  هدـش  ینعم 
رگیدـکی هب  تبـسن  هک  مادام  دنتـسه  تکرب ) و   ) ریخ ریـسم  رد  نم  تما  هتـسویپ  نِینِّسلا ; َو  ِطْـحَْقلِاب  اُوِلْتبُا  َکـِلذ  اُولَعْفَی  َْمل  اذِاَـف  َمارَْحلا ...

دننک كرت  ار  اـهراک  نیا  هک  یماـگنه  ... دـننک یم  زیهرپ  مارح  زا  و  دـنیامن ، یم  تیاـعر  ار  تناـما  دـننک و  یم  کـمک  دـنراد و  تبحم 
تفرشیپ ببس  دوش ، یم  زین  یملع  لیاسم  لماش  هک  هدرتسگ  موهفم  هب  تناما  مجنپ  يوس  زا  ( 1 «.) دنوش یم  یلاسکشخ  یطحق و  راتفرگ 

ار هچنآ  دنهد و  جرخ  هب  تقد  دوخ  ياه  شیامزآ  تاعلاطم و  رد  دننک  یم  یعـس  تقادص  اب  نیما و  نادنمـشناد  تسا ، اه  شناد  مولع و 
زا تناما  لصا  رگا  هک  یلاح  رد  تسا  شناد  ملع و  تفرـشیپ  ببـس  نیمه  و  دنراذگب ، نارگید  رایتخا  رد  تساک  مک و  یب  دـنا  هتفای  زاب 
هک میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  ددرگ . هاگآان  دارفا  یهارمگ  ببـس  تسا  نکمم  دوش ، هتـشادرب  یملع  تاعلاطم 

ْنَِمل الیِمَتْـسُم  ِهِیف ، ِۀـَنامِالل  ًایِّدَُؤم  ِِهلَمَِعب ، ًاقِذاح  َنوُکَی  ْنَا  َوُه  َو  َبِسَتْکَْملا  اَِـهب  ُِبلَتْجَی  لـالَخ  ِثـالَث  َیِلا  ٌّرَطْـضُم  ۀَعانَـص  ِيذ  ُّلُـک  : » دومرف
رد هک  نیا  تسخن  دهد ، قنور  ار  دوخ  راک  بسک و  اهنآ  هلیسو  هب  هک  دشاب  هتشاد  تفـص  هس  تسا  مزال  یتعانـص  بحاص  ره  ُهَلَمْعَتِْـسا ;

هتکن نیا  ( 2 «.) دشاب نابرهم  فوطع و  دنریگ  یم  راک  هب  ار  اهنآ  هک  یناسک  هب  تبـسن  و  دـنک ، ادا  نآ  رد  ار  تناما  و  دـشاب ، رهام  شراک 
يوس هب  ار  ناـسنا  یتسار  تقادـص و  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک  یم  توعد  یتسار  تقادـص و  هب  ار  ناـسنا  تناـما  هک  تسا  تیمها  زئاـح  زین 

رد هشیر  کی  هب  ود  ره  بیترت  نیا  هب  لمع ، رد  تقادص  یعون  تناما  و  تسا ، راتفگ  رد  تناما  یعون  تقادص  اریز  دناوخ  یم  ارف  تناما 
َیِلا يِّدُؤت  ُۀـَنامالَا  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یمالـسا  ثیداحا  رد  اذـل  دـندرگ . یم  زاب  فلتخم  هرهچ  ود 

دلج 75، نامه ، . 2 هحفص 115 . دلج 72 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 1 «.) دنک یم  توعد  ییوگتسار  قدص و  هب  ار  ناسنا  تناما  ِقْدِّصلا ;
تناـما هک  یماـگنه  ُقْدِّصلا ; َُرثَـک  ُۀـَنامالا  ِتَیِوَق  اذِا  : » میناوـخ یم  ماـمه  ماـما  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  191 و  هحفص هحفص 236 .

(2 «.) دبای یم  ینوزف  تقادص  دوش ، تیوقت 

تنایخ تناما و  ياه  هزیگنا 

يرایسب رد  تنایخ  اریز  دنـشیدنا ، یم  رذگدوز  عفانم  هب  ًابلاغ  دنهد  یم  حیجرت  تناما  رب  ار  نآ  و  دنور ، یم  تنایخ  غارـس  هب  هک  یناسک 
زا یشان  تفگنه  ياه  نایز  هب  هکنآ  یب  دهد  یم  رارق  هدننک  تنایخ  رایتخا  رد  سردوز  عیرس و  تروص  هب  دایز ، ای  مک  یعفانم  دراوم  زا 

مشچ و رب  هدرپ  سردوز  عفانم  اریز  دنـشیدنا  یم  تنایخ  بقاوع  هب  رتمک  دنتـسه  عمط  زآ و  صرح و  راتفرگ  هک  دارفا  نیا  دنـشیدنیب . نآ 
و هدرک ، نیمـضت  ار  يزور  هک  نانم  رداق  دنوادخ  لازیال  تردق  هب  هجوت  مدع  نامیا و  فعـض  رثا  رب  اهنآ  دنکفا . یم  اهنآ  لقع  شوگ و 
رد هدرپس و  یـشومارف  تسد  هب  ار  اه  نیا  همه  و  هدراذـگ ، مه  رب  مشچ  تسا ، هداد  هدـعو  ار  ترخآ  ایند و  ياه  شاداـپ  ناراد  تناـما  هب 
هب هجوت  مدع  هدـیقع و  نامیا و  فعـض  1 ـ درمـش : ریز  روما  ناوت  یم  ار  تنایخ  ياه  همـشچرس  نیاربانب  دـنوش . یم  راـتفرگ  تناـیخ  ماد 

4ـ ناسنا . رب  عمط  زآ و  صرح و  ندـش  هریچ  3 ـ یتسرپاـیند . سوه و  اوه و  هبلغ  2 ـ زیچ . همه  رب  وا  تیمکاح  و  دنوادخ ، یلاعفا  دـیحوت 
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زا دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  رمتـسم  ياه  شـشوک  شالت و  ندرک  اـهر  5 ـ يونعم . يدام و  یگدـنز  رد  تنایخ  ياهدـمایپ  هب  ندیـشیدنین 
. دوش یم  نشور  تسا  تناـما  ياـه  هزیگنا  هک  نآ  لـباقم  هطقن  روـما ، نیا  هب  هجوـت  اـب  و  هدارا . فعـض  یلبنت و  رطاـخ  هب  عورـشم  قـیرط 
ملاع و راگدرورپ  هب  نیقی  نامیا و  زا  تناما   192 هحفص هحفص 134 . دلج 3 ، نامه ، . 2 هحفص 7 . دلج 2 ، ررغ ، یسراف  حرش  یقرواپ 1 .
. تسا اهراک  جیاتن  روما و  تبقاع  هب  هجوت  تیارد و  لقع و  هدیئاز  تناما  دریگ ، یم  همـشچرس  وا  ياه  هدعو  هب  دامتعاو  وا  تردق  ملع و 

ناسنا يالاو  الاب و  تیـصخش  زا  تناما  تسا . دولآ  سوه  ياهرادـنپ  ماـهوا و  لاـگنچ  زا  وا  ییاـهر  و  ناـسنا ، ینیب  عقاو  رب  لـیلد  تناـما 
دوش یم  لـصاح  تناـیخ  قیرط  زا  هک  يداـم  رذـگدوز  بهاوم  ماـقم و  لاـم و  هب  ار  دوخ  دوش  یمنرـضاح  هک  ارچ  دریگ ، یم  همـشچرس 

رقف و تنایخ  لماع  هک  دوش  یم  هاگ  . تسا تیـصخش  صالخا و  نامیا و  لقع و  روعـش و  مهف و  دولوم  تناما  هملک  کی  رد  و  دـشورفب .
اهنآ تسد  و  دنریگ ، یم  رارق  رقف  راشف  تحت  تهج  نیا  هب  و  دنسر ، یمن  هعماج  رد  دوخ  عورشم  قوقح  هب  هک  ییاه  هورگ  و  تسا ، ملظ 

زا ار  وا  دیاب  شتواضق  رد  یـضاق  تناما  ظفح  يارب  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  ياهروتـسد  رد  لیلد  نیمه  هب  و  دوش ، یم  هدولآ  تنایخ  هب 
یم تسا  تیریدـم  همانرب  نیرت  یلاع  هک  رتشا  کـلام  هماندـهع  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  درک . هرادا  لـماک  روط  هب  لاـملا  تیب 

َِکتَّصاخ ْنِم  ُهُْریَغ  ِهِیف  ُعَمْطَی  ام ال  َْکیََدل  َِۀلِْزنَْملا  َنِم  ِهِطْعَا  َو  ِساّنلا ، َیِلا  ُهتَجاح  ُهَعَم ، ُّلِقَتَو  ُهَتَّلِع ، ُلیُِزی  ام  ِلْذَْـبلا ، ِیف  َُهل  ْحَْـسفاَو  : » دـیامرف
نآ رتسگب  ار  تتواخـس  هرفـس  یـضاق )  ) وا هب  شـشخب  لذـب و  رد  ًاْغِیَلب ;و  ًارَظَن  َِکلذ  یف  ْرُْظناَف  َكَدـْنِع ، َُهل  ِلاجِّرلا  َلاِیتِْغا  َِکلذـِب  َنَمْأَیل 
هک ربب  الاب  تدوخ  دزن  ار  شماقم  ردق  نآ  تلزنم  ماقم و  رظن  زا  و  دـنکن ، ادـیپ  مدرم  هب  یتجاح  و  دورب ، نایم  زا  شا  يدـنمزاین  هک  هنوگ 

تقد اب  عوضوم  نیا  رد  و  دشاب ، ناما  رد  وت  دزن  دارفا  هنوگ  نیا  هئطوت  زا  و  دنکن ، عمط  وا  رد  ندرک  ذوفن  هب  تکیدزن  نارای  زا  کی  چـیه 
ياه همـشچرس  دـهد  یم  ناشن  هک  یثیدـح  میهد ، یم  نایاپ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  ییاـنعم  رپ  ثیدـح  اـب  ار  ثحب  نیا  ( 1 «.) رگنب
ْدَقَف اهاّدَاَف  ۀَنامَا  یلَع  َنُِمتُْؤا  ْنَم  : » دیامرف یم  درک ، هجوت  اه  همـشچرس  نآ  مامت  هب  دـیاب  تناما ، ظفح  يارب  و  تسا ، عونتم  رایـسب  تنایخ 

ُهوُّلُِضِیل ِِهناوْعَا  ِةَدَرَم  ْنِم  ناْطیَـش  َةَِأم  ُسِیْلبِا  ِِهب  َلَّکَو  ۀَنامَا  یلَع  َنُِمتُْؤا  ْنَم  َّنِاَف  ِۀَنامالا ، ِءادَِاب  اوُرِدابَف  ِراّنلا ، ِدَقُع  ْنِم  ِهُِقنُع  ْنِم  ةَدْقُع  َْفلَا  َّلَح 
ياـه هرگ  زا  هرگ  رازه  دـنک  ادا  ار  نآ  ودوش  هدرپس  وا  هب  یتناـما  سک  ره  َّلَـج ; َو  َّزَع  ُهّللا  ُهَمَـصَع  ْنَم  ّـِالا  ُهوُِکلُْهی  یّتَـح  ِْهَیِلا  اوسِوْسَُوی  َو 

زا رفن  دـص  کی  سیلبا  دنراپـسب  یـسک  هب  یتناما  ره  هک  ارچ  دـینک ، لیجعت  تناما  يادا  رد  سپ  تسا ، هدوشگ  وا  ندرگ  زا  خزود  شتآ 
هک یـسک  رگم  دـننک  شکاله  ات  دـننک  تنایخ  هسوسو  وا  لد  رد  و  دـنزاس ، هارمگ  ار  وا  ات  دـنک  یم  وا  رومأم  ار  شنارایتسد  زا  نیطاـیش 

193 هحفص همان 53 . هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . ( 1 «.) دنک ظفح  اروا  لاعتم  دنوادخ 

نامرد يریگ و  شیپ  هار 

ثحب رد  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسین ، ریذپ  ناکما  نامیا  ینابم  تیوقت  هیاس  رد  زج  تنایخ  زا  يریگ  شیپ  دارفا و  رد  تناما  حور  شرورپ 
نامیالا فیعض  دارفا  تسا . وا  ّتیقزار  راگدرورپ و  تردق  هب  لماک  داقتعا  مدع  كرش و  تنایخ  هدمع  ياه  هشیر  زا  یکی  دمآ ، هتشذگ 

دنهد یم  تنایخ  ّتلذ  هب  نت  دوش ، یمن  نیمأت  اهنآ  عفانم  و  دـننام ، یم  بقع  یگدـنز  رد  دـنیالاین  تنایخ  هب  تسد  رگا  هک  نیا  نامگ  هب 
هار هک  دوش  یم  ببـس  وا  ریذـپان  فلخت  ياه  هدـعو  هب  نانیمطا  و  ادـخ ، رب  دامتعا  لکوت و  دـش ، تیوقت  نامیا  ياه  هیاپ  هک  یماگنه  اما 
هک اجنآ  ات  دیاب  تسا  زاین  تنایخ ، مهم  لماوع  زا  یکی  نوچ  رگید  ییوس  زا  دیامیپن . یگدنز  بهاوم  هب  لوصو  يارب  ار  كرـش  فارحنا 

ریجنز هک  دوش  ببـس  ناشزاین  ادابم  دـننک  هدروآرب  دـنراد  رارق  ناسنا  تیریدـم  تحت  هک  ار  یناسک  عورـشم  لوقعم و  ياهزاین  دوش  یم 
اـه و ییاوسر  و  ترخآو ، اـیند  رد  تناـیخ  موش  بقاوع  هب  هجوت  موس  يوس  زا  دـنروآ . يور  تناـیخ  هب  دـننک و  هراـپ  ار  تناـما  ییـالط 
هب دزیرگ ، یم  نآ  زا  ناسنا  هک  يرقف  لاـگنچ  رد  ندـش  راـتفرگ  قلاـخ و  قلخ و  ربارب  رد  یگدنکفارـس  و  نآ ، زا  یـشان  ياـه  تیمورحم 

ناسنا  194 هحفص هحفص 114 . دلج 72 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . تسا . تنایخ  نامرد  يریگشیپ و  بابسا  زا  هدنراد و  زاب  لماوع  زا  نیقی 
ْنُکَو َُکتَرِخآ  َو  َكاْینُد  ََکل  ُُملْـسَت  َۀَنامالا  ِِّدا  َّیَُّنب  ای   » تفگ یم  هک  دـتفا  یم  شدـنبلد  دـنزرف  هب  نامقل  تحیـصن  نیا  دای  هب  هک  یماگنه 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 473 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش یم  قیوشت  شدوجو  مامت  اب  ( 1 «.) يوش ینغ  ات  شاب  نیما  و  دشاب ، ملاس  تترخآ  ایند و  ات  نک  ادا  ار  تناما  مدـنزرف  ًاِّینَغ ; ْنُکَت  ًانیِمَا 
ناـنمؤمریما هتفگ  هب  هک  مینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  رگا  دزیرگب . تناـیخ  زا  و  دـنک ، تکرح  تناـما  ینعی  یقـالخا  تلیـضف  نیا  يوس  هب  هک 

قافن هتشر  رس  َۀَنایِْخلَا ; ِقافِّنلا  ُْسأَر  : » دومرف رگید  ياج  رد  و  ( 2 «.) تسا تنایخ  رفک  هتشر  رس  ُۀَنایِْخلَا ; ِْرفُْکلا  ُْسأَر  (: » مالسلا هیلع  ) یلع
زا يریگ  هرانک  ببـس  هک  دینک  يریگ  هرانک  تنایخ  زا  َمالْـسِْالا ; ُۀَِبناُجم  اهَّنِاَف  َۀَنایِْخلا  ِِبناج  : » دومرف رگید  ياج  رد  و  ( 3 «.) تسا تنایخ 
یم انـشآ  دـنک  یم  يربارب  مالـسا  زا  يرود  قافن و  رفک و  اب  هک  هانگ  نیا  تمظع  هب  و  درک ، میهاوخ  تشحو  تنایخ  زا  (4 «.) تسا مالسا 

مالــسا راذـگ  ناـینب  هـک  مـیهد  ارف  شوـگ  هدـنهد  ناـکت  ثیدـح  نـیا  هـب  هـک  یماـگنه  تـسا . یمهم  هدــنرادزاب  لـماع  نـیا  و  میوـش ،
َو ِرْمَْخلا  ُبْرُـش  َو  ُۀَقِرِّسلا  َو  ُۀَنایِْخلَا  ِۀَکَرَْبلِاب  ْرُمْعَی  َْمل  َو  َبِرَخ  ِّالا  َّنُْهنِم  ٌةَدِـحاو  ًاْتَیب  ُلُخْدـَت  ٌَعبْرَا ال  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ
، درک دـهاوخن  دابآ  ار  نآ  یهلا  تاکرب  زگره  و  ددرگ ، یم  ناریو  دوش ، دراو  يا  هناـخ  رد  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  زیچ  راـهچ  اـنِّزلا ;

راهچ نیا  زا  یکی  هک  زین  يا  هعماج  تسا  یهیدـب  میرب . یم  یپ  رتشیب  تناما ، هب  تناـیخ  رطخ  هب  ( 5 «) انز و  رمخ ، برش  تقرس ، تنایخ ،
تقد لباق  زین  هتکن  نیا  دوش . یم  یلاـخ  تکرب  زا  ددرگ و  یم  ناریو  تسا ، مکح  نیمه  لومـشم  دوش ، دراو  نآ  رد  اـه  نآ  همه  اـی  زیچ 

تـسد هب  ار  شیوخ  تناما  هک  دنـشاب  شوه  هب  دیاب  زین  ناراذگ  تناما  دـننکن ، تنایخ  تناما  رد  دـیاب  ناراد  تناما  هک  هنوگ  نامه  تسا 
تمالم ار  نتـشیوخ  دیاب  دنک ، تنایخ  تناما  رد  وا  و  دراپـسب ، يا  هقباس  دب  ناسنا  تسد  هب  ار  شتناما  یـسک  رگا  دـنرپس ، یم  یـسک  هچ 

; ُهَنِمَتْأَی ْنَا  ُهاَهَن  ْدَق  هَّنَِال  ٌنامِـض  ِهّللا  یَلَع  َُهل  َْسیَلَف  نیِمَا  َْریَغ  َنَمَتَْئا  ِنَم  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  دـنک .
هدرک یهن  یسک  نینچ  هب  تناما  ندرپس  زا  ار  وا  ادخ  اریز  تسین ، نآ  ظفح  نماض  ادخ  دراپـسب ، نیما  ریغ  هب  ار  شیوخ  تناما  هک  یـسک 

هحفص 125. دلج 76 ، راونالاراحب ، .5 نامه . . 4 مکحلاررغ . . 3 نامه . . 2 هحفص 215 . دـلج 1 ، همکحلا ، نازیم  یقرواپ 1 . ( 1 «.) تسا
و  ) درمـشب نیما  ار  نیما  ریغ  درف  هک  یـسک  ِهّللا ; یَلَع  َُهل  َۀَّجُح  الَف  نَمَتُْؤم  َْریَغ  َنَْمِتئا  ِنَم  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماـما   195 هحفص

مزال یمالسا  هعماج  ناریدم  مامت  رب  نیاربانب  ( 2 «.) درادن راگدرورپ  ربارب  رد  یتجح  و  هدرک ) عیاض  ار  دوخ  لام  دراپـسب ، وا  هب  ار  شتناما 
نئاخ دارفا  تسد  هب  دنتـسه ، یهلا  ياه  تناـما  نیرت  مهم  هک  ار  تموکح  فلتخم  تاـماقم  اـه و  تسپ  اداـبم  دنـشاب ، شوه  هب  هک  تسا 

. دنراد ینیگنس  تیلوؤسم  ادخ  هاگشیپ  رد  و  ار ، دوخ  نید  مه  دننک و  یم  هابت  ار  شیوخ  يایند  مه  هک  دنراپسب ،

لاملا تیب  رد  تنایخ  تناما و 

هب هن  دراد ، هعماـج  هب  قلعت  هک  يداـم  يونعم و  ياـه  هیامرـس  یمومع و  لاوما  رد  مالـسا  هاگدـید  زا  یلو  تسا  بولطم  اـج  همه  تناـما 
قلعت اه  هیامرس  نیا  نوچ  دنرادنپ ، یم  نینچ  یهورگ  الوا  اریز  تسا ، نشور  زین  نآ  هفـسلف  تسا  يرتشیب  دیکأت  ياراد  یـصاخ ، صخش 
ماظن دوش  جیار  لاملا  تیب  یمومع و  لاوما  رد  تنایخ  رگا  ًایناث  و  دننک ، لمع  نآ  رد  دنهاوخ  یم  هنوگره  دـندازآ  اهنآ  دـنراد ، مومع  هب 
تسا یفاک  عوضوم  نیا  تیمها  هب  ندرب  یپ  يارب  دنیب . یمن  تداعـس  يور  زگره  يا  هعماج  نینچ  و  دش ، دهاوخ  هتخیـسگ  مه  زا  هعماج 

رب یمک  دوب  هدرک  اضاقت  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ردارب  لیقع  هک  اجنآ  میروایب  رطاخ  هب  رگید  راب  ار  ةامُْحم » هدـیدح   » ناتـساد هک 
( مالـسلا هیلع  ) یلع دـهد ، رییغت  یمک  يردارب  هطبار  رطاخ  هب  ار  نیملـسم  نیب  تلادـع  هطباـض  و  دـیازفیب ، لاـملا  تیب  مدـنگ  زا  وا  هیمهس 

اهامْحَا ةَْدیِدَح  ْنِم  ُِّنئَتَا  لیقع  ای  : » دومرف تینابـصع  اب  ماما  و  دـش ، دـنلب  لیقع  دایرف  درب ، وا  تسد  کیدزن  و  دراذـگ ، شتآ  رد  ار  ینهآ 
کیدزن و   ) هدرک خرـس  يزاب  هب  ار  نآ  یناسنا  هک  يا  هدـیتفت  نهآ  زا  لیقع  يا  ِِهبَـضَِغل ; اـهُراّبَج  اهَرَجَـس  راـن  یِلا  ِینُّرَُجت  َو  ِِهبِعَِلل  اـُهناْسنِا 

ُِّنئَتَا « .»؟ هتخورفارب ار  نآ  شبـضغ  مشخ و  هلعـش  اب  رابج  دنوادخ  هک  یناشک  یم  یـشتآ  يوس  هب  ارم  اما  ینک ، یم  هلان  هدروآ ) وت  تسد 
دلج 106، نامه ، یقرواپ 1 . ( 1 (.»؟ ملانن نازوس  شتآ  نآ  زا  نم  یلان و  یم  رصتخم  یتحاران  نیا  زا  وت  ایآ  یََظل ; ْنِم  ُِّنئَا  َو ال  يَذالا  ْنِم 
هک ار  ییایاطع  هک  یماگنه  هدـنهد  ناکت  نخـس  کی  رد  رگید  ياـج  رد  196 و  هحفص هحفص 299 . دـلج 5 ، یفاک ، عورف  . 2 ص 179 .
ِِهب َجِّوُُزت  ْدَق  ُُهتْدَـجَو  َْول  ِهّللاَو  : » دومرف دـینادرگ  زاب  لاملا  تیب  هب  دوب ، هداد  شناگتـسب  ماوقا و  هب  لاملا  تیب  زا  باتک  باسح و  یب  نامثع 
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زا هچنآ   ) ار اهنآ  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  ُقَیْـضَا ; ِْهیَلَع  ُرْوَْجلاَف  ُلْدَْـعلا  ِْهیَلَع  َقاض  ْنَم  َو  ًۀَعَـس ، ِلْدَْـعلا  ِیف  َّنِاَف  ُُهتْدَدََرل ، ُءامِْالا  ِِهب  َِکُلم  َو  ُءاسِّنلا 
نانز نیباک  رهم و  دنچ  ره  منادرگ ، یم  زاب  لاملا  تیب  هب  مبایب ، هدش  هدیشخب  نآ  نیا و  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  هدوهیب  نامثع ) يایاطع 

تلادع هک  سک  نآ  و  تسا ، هعماج  تفرشیپ  شیاشگ و  ببس  تلادع  هک  ارچ  دنشاب ، هتفرگ  رایتخا  رد  نآ  اب  ار  ینازینک  ای  و  دشاب ، هدش 
تتموکح راک  تفرـشیپ  يارب  دـندرک  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  هب  هک  یماـگنه  و  ( 2 «.) تـسا رت  نارگ  وا  رب  روـج ، لـمحت  دـیآ  نارگ  وا  رب 

: دومرف دش و  نیگمـشخ  داهنـشیپ  نیا  زا  ماما  دشاب ، لیاق  لاملا  تیب  يایاطع  رد  يزایتما  ذوفن  بحاص  دارفا  يارب  راک ) زاغآ  رد  لقادح  )
ِیل ُلاْملا  َناک  َْول  ًامَْجن ، ِءامَّسلا  ِیف  ٌمَْجن  َّمَا  اـم  َو  ٌریِمَـس  َرَمَـس  اـم  ِِهب  ُروُطَا  ـال  ِهّللاو  ْمِْهیَلَع  ُْتیِّلُو  ْنَمِیف  ِرْوَْجلاـِب  َرْـصَّنلا  َُبلْطَا  ْنَا  یِّنوُُرم  ْأـَتَا  »
اهنآ رب  هک  یناسک  قح  رد  متس  روج و  زا  دوخ  يزوریپ  يارب  هک  دیهد  یم  روتـسد  نم  هب  ایآ  ِهّللا ; ُلام  ُلاْملا  امَّنِا  َو  َْفیَکَف  ْمُهَْنَیب  ُْتیَّوََسل 
یم بورغ  عولط و  مه  یپ  رد  نامسآ  ناگراتس  تسا و  رارقرب  زور  بش و  ما و  هدنز  ات  دنگوس  ادخ  هب  منک ؟ هدافتـسا  منک  یم  تموکح 

ار تلادع  و   ) مدرک یم  میـسقت  اهنآ  نایم  رد  يواسم  روط  هب  دوب ، مدوخ  زا  لاوما  نیا  رگا  منز ، یمن  تسد  يراک  نینچ  هب  زگره  دـننک ،
هبطخ هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . ( 3 («.) تسا لاملا  تیب  هب  قلعتم  و   ) تسا ادخ  لاوما  لاوما ، نیا  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  مدومن ) یم  تیاعر 
تیب رد  تنایخ  دروم  رد  ار  دوخ  ناتـسود  نیرت  کـیدزن  هاـگ  یتح   197 هحفص هبطخ 126 . نامه ، . 3 هبطخ 15 . هغالبلا ، جـهن  . 2 . 224

هک يا  هماـن  رد  هطبار  نیمه  رد  تـسا . يدـج  رایـسب  هلأـسم  نـیا  دـننادب  و  دنـسرب ، دوـخ  باـسح  هـب  نارگید  اـت  درک  یم  دـیدهت  لاـملا 
گنج زا  يا  هراپ  زورب  رطاخ  هب  یمالسا  هعماج  ندوب  هتفشآ  زا  هک  یمالسا  روشک  نارادنامرف  زا  یضعب  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
ْلَعْفَت َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  ْمَُهلاْومَا ، ِموَْقلا  ِءالؤه  یِلا  ْوُدْراَو  َهّللا  ِقَّتاَف  : » دسیون یم  دوب  هدرب  تراغ  هب  ار  لاملا  تیب  لاوما  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  اه 

َْنیَسُْحلا َو  َنَسَْحلا  َّنَا  َْول  ِهّللاَو  َو  َراّنلا ، َلَخَد  ِّالا  ًادَحَا  ِِهب  ُْتبُرَض  ام  يِذَّلا  َیفیَِسب  َکََّنبِرْـضََال  َو  َکِیف  ِهّللا  َیِلا  َّنَرِذْعَُال  َْکنِم  ُهّللا  ِینَنَْکمَا  َُّمث 
تیب لاوما   ) مدرم لاوما  سرتب و  ادخ  زا  امُْهنِم ; َّقَْحلا  َذُخآ  یّتَح  ةَدارِِأب  یِّنِم  ارِفَظ  َو ال  ٌةَداوَه ، يِدـْنِع  امَُهل  َْتناک  ام  َْتلَعَف  يِذَّلا  َْلثِم  الَعَف 

مهاوخ ماجنا  وت  هرابرد  ادخ  ربارب  رد  ار  ما  هفیظو  دزاس  طلـسم  وت  رب  ارم  دنوادخ  ینکن و  ار  راک  نیا  رگا  هک  نادرگزاب  اهنآ  هب  ار  لاملا )
نیـسح نسح و  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دز ، مهاوخ  وت  هب  دش  خزود  لخاد  هک  نیا  رگم  مدزن  نآ  اب  ار  سک  چیه  هک  مریـشمش  نیا  اب  و  داد ،

هک نامز  نآ  ات  دنک ، یمن  ریثأت  نم  هدارا  رد  و  تشاد ، دنهاوخن  نم  يوس  زا  یهاوخاوه  ینابیتشپ و  چـیه  دـنهد ، ماجنا  وت  دـننامه  يراک 
ریغ شیرق و  ناراک  تیانج  نامرجم و  مامت  هب  هکم  حتف  ماگنه  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  میناد  یم  ( 1 «.) مناتسب اهنآ  زا  ار  قح 
وفع ناـمرف  دـنتخیر ، ار  ناناملـسم  زا  يداـیز  ياـه  نوخ  دـندرک و  هئطوت  شناراـی  ترـضح و  نآ  دـض  رب  لاـس  تسیب  بیرق  هک  شیرق 

شـشخب وفع و  تمحرم و  زور  ار  زور  نآ  و  تشاد ، مالـسا  هب  هکم  مدرم  بذـج  بلج و  رد  یبولطم  رایـسب  رثا  هک  ینامرف  داد ، یمومع 
اهنآ زا  یکی  دنناسرب ، لتق  هب  دنبایب  ار  اهنآ  اجک  ره  داد  روتـسد  دومرف و  انثتـسا  یمومع  وفع  نیا  زا  ار  رفن  دنچ  لاح  نیا  اب  تشاذـگ ، مان 
عمج رومأم  ار  وا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ درک  ترجه  هنیدـم  هب  دروآ و  مالـسا  هک  یماـگنه  هک  دوب  نیا  شهاـنگ  و  دوب ، لـطخ  نبا 

ار شقیفر  یلو  درک ، يروآ  عمج  تاکز  يا  هظحالم  لباق  رادـقم  وا  داتـسرف ، وا  هارمه  ار  هعازخ  هفیاـط  زا  یـسک  و  درک ، تاـکز  يروآ 
امـش نییآ  زا  رتهب  ینییآ  تفگ : یتشگرب ؟ ارچ  دـندرک  لاؤس  شیرق  هک  یماگنه  تشگرب  هکم  هب  تشادرب و  دوخ  اـب  ار  لاوما  و  تشک ،

دـنناوخب و زاوآ  هب  ات  داد  یم  اهنآ  هب  تفگ و  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ وجه  رد  يراعـشا  و  تشاد ، يا  هدـنناوخ  نازینک  متفاـین و 
اجنآ زا  و  دندیشون ، یم  بارش  دندناوخ و  یم  زاوآ  سلجم  نآ  رد  دندرک و  یم  تکرش  نآ  رد  ناتـسرپ  تب  داد و  یم  لیکـشت  یتاسلج 

یتسرپ و تب  هب  تشگزاب  وا و  دادـترا  ببـس  لاملا  تیب  رد  تنایخ  و  دوب ، هدـناسر  تیاـهن  ّدـح  هب  ار  یمرـش  یب  تحاـقو و  درم  نیا  هک 
هانپ هبعک  ياه  هدرپ  هب  وا  درک ، رداص  وا  هرابرد  ار  يروتسد  نینچ  دوب  هدش  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ مالسا و  هب  تبـسن  نیهوت  کته و 

همان 41. هغـالبلا ، جـهن  یقرواـپ 1 . ( 1 .) دنتـشک دندیـشک و  نوریب  ار  وا  تسین ) ناراـکتیانج  هنوـگ  نیا  هاـگهانپ  هبعک  هـک  اـجنآ  زا   ) درب
نیملـسم لاملا  تیب  هب  تنایخ  مدرم  زا  یهورگ  هک  نیا  مغر  یلع  دهد  یم  ناشن  هدنهد  ناکت  نانخـس  دـیدش و  تاریبعت  نیا   198 هحفص

نامز زا  ییارجام  هب  هراشا  اب  ار  نخس  نیا  تسا . اهرفیک  نیرتدیدش  زا  نآ  رفیک  اه و  تنایخ  نیرتگرزب  زا  دندرمش ، یم  هداس  لهـس و  ار 
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ماگنه هک  تسا  رارق  نیا  زا  نایرج  میهد ، یم  نایاپ  دهد  یم  ناشن  ار  لاملا  تیب  هداعلا  قوف  تیمها  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر 
ار وا  دیز  نب  ۀعافر  هک  دوب  یمالغ  ترضح  نآ  اب  و  دندیسر ، يرقلا  يداو  نیمزرس  هب  ربیخ  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تشگزاب 

هدایپ لوغـشم  تشاد ) مان  مَعْدِم  تایاور  زا  یـضعب  قبط  هک   ) مالغ نآ  و  دندرک ، فقوت  اجنآ  رد  ناناملـسم  دوب ، هداد  هیدـه  ترـضح  هب 
، درک دیهش  ار  وا  و  دش ، باترپ  وا  يوس  هب  نمـشد  هیحان  زا  يریت  ناهگان  هک  دوب  رتش  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رفـس  لیاسو  ندرک 

ناج هک  یسک  هب  دنگوس  هن ، دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ داب » اراوگ  وا  رب  تشهب   » دنتفگ هثداح ) نیا  رب  فّسأت  نمـض   ) باحـصا
میانغ زا  ربیخ  زور  هک  یسابل  نامه  دزوس ، یم  خزود  شتآ  رد  شنت  رد  سابل  نآ  نونکا  تسا  وا  تسد  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم

ار نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارای  زا  یکی  دنتفرگ ، رارق  ریثأت  تحت  تخس  و  دندرک ، بجعت  باحصا  دوب ، هدرب  تنایخ  هب  نیملـسم 
شتآ رد  شفک  دـنب  نآ  دـننامه  دومرف : مدرب ، میاـنغ  زا  ار  شفک  دـنب  ود  مه  نم  ادـخ  لوسر  يا  درک  ضرع  دیـسر ، شتمدـخ  دـینش و 

دلج 3، ماشه ، نبا  هریس  . 2 هحفص 14و15 . دلج 18 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  یقرواپ 1 . ( 2 .) دوش یم  هدیرب  وت  يارب  خزود 
199 هحفص هحفص 353 .

یتسار قدص و  .7

هراشا

یتسرد یتسار و  ناونع  هب  دوش و  هارمه  تناما  اب  هک  یماگنه  و  تسا ، یناـسنا  ره  تیـصخش  ياـه  هناـشن  نیرتزراـب  زا  یکی  تفـص  نیا 
هرهب یب  ود  نیا  زا  هک  یـسک  رب  ار  یعقاو  ناسنا  مان  ناوت  یمن  هک  يا  هنوگ  هب  دهد  یم  ناشن  ار  ناسنا  تیـصخش  هعومجم  ددرگ ، حرطم 

تسین و لمع  رد  تقادص  زج  يزیچ  تناما  و  راتفگ ، رد  تناما  زج  يزیچ  ییوگتسار  اریز  دنراد ، یکرتشم  هشیر  ود  نیا  تشاذگ . تسا 
يداع ياهوگتفگ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدش  رکذ  مه  اب  ۀـنامالا  ءادا  ثیدـحلا و  قدـص  مالـسا ، نایاوشیپ  تاملک  رد  لیلد  نیمه  هب 
هکنیا هچ  دنرگیدکی  موزلم  مزال و  عقاو  رد  هک  تسا  يرگید  زاتمم  تافص  تفص  نیا  رانک  رد  دنروآ . یم  مه  اب  ار  یتسرد  یتسار و  زین 

هک یلاـح  رد  دنبـصعت ، یطارفا و  ياـه  ضغب  بح و  زا  رود  صـالخا و  اـب  عمط ، مک  هجهّللا ، حیرـص  عاجـش ، يدارفا  ًاـبلاغ  نایوگتـسار 
رد وگتـسار  دارفا  دنـشاب . یم  طلغ  ياه  ضغب  بح و  راتفرگ  ای  عاّمط و  جوجل ، بصعتم و  راـکایر ، وسرت ، يدارفا  ـالومعم  ناـیوگغورد 

یتسرد یتسار و  تفگ : ناوت  یم  هملک  کی  رد  دنقفانم . تقولا و  نبا  نایوگغورد  هک  یلاح  رد  دنتـسه ، یلوصا  هب  دنبیاپ  دوخ  یگدـنز 
تاـملک رد  دـمآ  دـهاوخ  تاـیاور  ثـحب  رد  هـک  هنوـگ  ناـمه  اذـل  و  دـنفلتخم ، ياـه  هـبنج  زا  صاخــشا  نطاـب  فـشک  يارب  دـیلک  ود 

رد ار  وا  دیـسانشب ، ار  یـسک  يدـب  یبوخ و  دـیهاوخ  یم  رگا  هک  دـنا  هداد  رارق  دارفا  نومزآ  هلیـسو  ار  ود  نیا  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم
هنیمز رد  یمالـسا  تایاور  نآرق و  تایآ  غارـس  هب  هراـشا  نیا  اـب   200 هحفـص دـیراذگب . شیامزآ  هب  تناما ، يادا  ییوگ و  تسار  هلأـسم 
هرابرد ثحب  هب  سپـس  مییوگ و  یم  نخـس  نآ  هب  طوبرم  روما  ریاس  تفـص و  نیا  ياه  هجیتن  اـه و  هزیگنا  زا  میور . یم  یتسار  قدـص و 

1ـ تسا . اهنآ  زا  ینیچلگ  ریز  تایآ  هک  هدش  دراو  یتسار  قدـص و  تیمها  هرابرد  يدایز  تایآ  نآرق  رد  میزادرپ . یم  نآ  راثآ  غورد و 
ُزوَْفلا َِکلذ  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهّللا  َیـضَِر  ًاَدبَا  اَهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنالا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاّنَج  ْمَُهل  ْمُُهقْدِص  َنِیقِداّصلا  ُعَْفنَی  ُموَی  اذـه  ُهّللا  َلاق 
َبِّذَُعی َو  ْمِِهقْدِِصب  َنِیقِداّصلا  ُهّللا  َيِزْجَِیل  ... ـ 3 ( 119 هبوت ـ  . ) َنِیقِداّصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهّللا  اوُقَِّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَا  ای  2 ـ ( 119 هدئام ـ  . ) ُمیِظَْعلا

َو ِتاـنِمؤُْملا  َو  َنِینِمؤُْملا  َو  ِتاِملْـسُْملا  َو  َنیِِملْـسُْملا  َّنِا  4 ـ ( 24 بازحا ـ  . ) ًاـمیِحَر ًاروُفَغ  َناـک  َهّللا  َّنِا  ْمِْهیَلَع  َبوـُتَی  َْوأ  َءاـش  ْنِا  َنیِِقفاـنُملا 
ُْرمالا َمَزَع  اذِاَف  ٌفوُْرعَم  ٌلْوَق  َو  ٌۀَـعاط  5 ـ ( 35 بازحا ـ  . ) ًامیِظَع ًارجَا  َو  ًةَرِفْغَم  ْمَُهل  ُهّللا  َّدَـعَا  ... ِتاقِداّصلا َو  َنِیقِداّصلا  َو  ِتاـِتناْقلا  َو  َنِیِتناـْقلا 

(3 توبکنع ـ  . ) َنِیبِذاْکلا َّنَمَْلعََیل  َو  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  ُهّللا  َّنَمَْلعَیَلَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  يِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََقل  َو  6 ـ ( 21 دمحم ـ  . ) ْمَُهل ًاریَخ  َناَکل  َهّللا  اُوقَدَص  ْوَلَف 
201 هحفص
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همجرت

اهرهن هک  تسا  تشهب  زا  ییاهغاب  اهنآ  يارب  دشخب ، یم  دوس  اهنآ  هب  نایوگتـسار ، یتسار  هک  تسا  يزور  زورما  : » دیوگ یم  دنوادخ  1 ـ
، نیا دندونشخ  ادخ  زا  اهنآ  مه  و  تسا ، دونـشخ  اهنآ  زا  دنوادخ  مه  دننام ، یم  نآ  رد  هنادواج  دبا ، ات  درذگ و  یم  نآ  ناتخرد )  ) ریز زا 

تسا نیا  فده  3 ـ دیشاب . ناقداص  اب  دیزیهرپب و  ادخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  2 ـ تسا »! گرزب  يراگتسر 
ار اهنآ  هبوت  دـننک ) هبوت  رگا   ) ای دـیامن  باذـع  دـنک  هدارا  هاگره  ار  ناقفانم  و  دـهد ، شاداپ  ناشقدـص  رطاخ  هب  ار  ناقداص  دـنوادخ  هک 

عیطم نادرم  نامیا ، اب  نانز  نامیا و  اب  نادرم  ناملسم ، نانز  ناملسم و  نادرم  نیقی  هب  4 ـ تسا . میحر  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  ارچ  دریذپب ،
هتخاس مهارف  یمیظع  شاداپ  ترفغم و  نانآ  همه  يارب  دـنوادخ  ... وگتـسار نانز  وگتـسار و  نادرم  ادـخ ، نامرف  عیطم  نانز  ادـخ و  نامرف 

و  ) دنیوگ تسار  ادخ  هب  دوش  یم  یعطق  داهج  نامرف  هک  یماگنه  رگا  و  تسا ، رتهب  نانآ  يارب  هدیجنس  نخس  تعاطا و  یلو ) ( ـ 5 تسا .
یم ناحتما  زین  ار  اـهنیا  و   ) میدومزآ دـندوب  ناـنآ  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک  اـم  6 ـ دشاب ! یم  رتهب  اهنآ  يارب  دـنیآرد ) افـص  قدـص و  رد  زا 

!. دبای ققحت  دنیوگ  یم  غورد  هک  یناسک  دنیوگ و  یم  تسار  هک  یناسک  هرابرد  ادخ  ملع  دیاب  مینک ،)

يدنب عمج  ریسفت و 

رد هک  تسا  يریبعت  هلمج  زا  تسا ، يریظن  یب  ای  ریظن  مک  تاریبعت  هدمآ  قدص  ییوگتسار و  تیمها  هرابرد  دیجم  نآرق  رد  هک  یتاریبعت 
ترـضح زا  دـنوادخ  لاؤـس  دـیحوت و  زا  نایحیـسم  فارحنا  هراـبرد  یحورـشم  يوـگتفگ  زا  دـعب  هـک  هدـمآ  ثـحب  دروـم  هـیآ  نیتـسخن 

نیا دـیامرف : یم  دـنوادخ  ماّهتا ، نیا  زا  ار  شدوخ  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم هئربت  فارحنا و  نیا  هرابرد  تمایق  زور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم
هک نیا  هب  هراشا  ْمُُهقْدِـص .) َنِیقِداّصلا  ُعَْفنَی  ُموَی  اذـه  ُهّللا  َلاـق   ) دـشخب یم  دوس  اـهنآ  هب  ناـیوگ  تسار  قدـص  یتسار و  تسا ك  يزور 

ببس تمایق  رد  اهنآ  قدص  هک  نیا  هن   ) دوش یم  ناشتاجن  ببـس  دباتـش و  یم  اهنآ  يرای  هب  تمایق  زور  رد  ایند ، رد  اهنآ  قدص  یتسار و 
يارب دـیازفا  یم  هدرک  هراشا  اهنآ  شاداپ  هب  نخـس  نیا  همادا  رد  سپـس   202 هحفـص تسین .) فیلکت  ياراد  تمایق  هک  ارچ  تسا  تاـجن 

اهنآ مه  یـضار و  اهنآ  زا  دنوادخ  مه  دنام و  دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  زا  هک  تشهب  زا  ییاه  غاب  اهنآ 
ُهّللا َیِـضَر  ًاَدبَا  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنالا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاّنَج  ْمَُهل   ) تسا یگرزب  يراگتـسر  يزوریپ و  نیا  و  دندونـشخ ، یـضار و  ادخ  زا 

يدونـشخ تیاـضر و  رگید  يوس  زا  و  شندوب ، هنادواـج  شبهاوم و  نآ  اـب  تشهب  وس  کـی  زا  ُمیِظَعلا .) ُزْوَْفلا  َکـِلذ  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع 
رطاخ هب  نیا  دیاش  و  تسا ، الاو  دح  هچ  ات  ناقداص  ماقم  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  گرزب ) يراگتـسر   ) میظع زوف  هب  ریبعت  و  دـنوادخ ،

ییوگتـسار تقادص و  اهنآ  دیلک  رگید  ریبعت  هب  ای  و  درک ، هصالخ  یتسار  قدص و  ناونع  رد  ناوت  یم  ار  کین  لامعا  مامت  هک  تسا ، نآ 
هتساوخ مامت  هب  ناسنا  هک  یماگنه  تسا  یعیبط  و  دهد ، یم  وا  هب  دهاوخب  وا  زا  هچ  ره  دشاب  دونشخ  سک  ره  زا  ادخ  تسا  یهیدب  تسا .

چیه هک  تسا  یتمعن  لباقتم  يدونـشخ  نیا  و  دوش ، یم  وا  يدونـشخ  ببـس  ادـخ  يدونـشخ  نیاربانب  دـش  دـهاوخ  دونـشخ  دـسرب  شیاه 
راهچ رد  ُْهنَع ) اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهّللا  َیِـضَر   ) ریبعت نیا  دوش . یم  نایوگتـسار  ناقداص و  بیـصن  هک  یتبهوم  و  دـسر . یمن  نآ  ياپ  هب  یتمعن 

نیعبات راصنا و  نارجاهم و  زا  نخـس  اـج  کـی  رد  دـهد ، یم  ناـشن  ار  نآ  موهفم  تمظع  اـهنآ  رد  تقد  هک  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  دروم 
ثحب دروم  هیآ  رد  و  تسا ، اـه ) ناـسنا  نیرتهب   ) هّیِرَبلا ُریَخ  زا  نخـس  موس  دروم  رد  و  تسا ، هللا  بزح  زا  نخـس  رگید ، ییاـج  رد  تسا ،

. دـنوش یم  بوسحم  نیعبات  راصنا و  نارجاهم و  هرمز  رد  هّیربلا و  ریَخ  َو  هّللا ، ُبزِح  ناـقداص  دـهد  یم  ناـشن  و  تسا ، ناـقداص  زا  نخس 
دنـشاب ناقداص  اب  هراومه  دننک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دـهد  یم  روتـسد  هداد و  رارق  بطاخم  ار  نانمؤم  عیمج  هیآ  نیمود  رد   203 هحفص
تاباطخ هب  ریبعت  اهنآ  زا  ًاحالطـصا  هک  اـه  باـطخ  هنوگ  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  َنِیقِداـْصلا .) َعَم  اُونوُک  َو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  )

يا هفیظو  ناقداص  رانک  رد  ندوب  هک  ددرگ  یم  نشور  دوش ، یم  لماش  یناکم  ره  رد  ینامز و  ره  رد  ار  نانمؤم  ماـمت  دوش ، یم  ههفاـشم 
فارحنا و نودـب  ار  اوقت  مخ  چـیپرپ و  هار  دـنناوتب  هک  نیا  يارب  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  ناکم و  ره  رد  ناـمز و  ره  رد  ناـگمه  يارب  تسا 
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فارحنا و نودـب  ار  اوقت  مخ  چـیپرپ و  هار  دـنناوتب  هک  نیا  يارب  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  ناکم و  ره  رد  ناـمز و  ره  رد  ناـگمه  يارب  تسا 
نآ يارب  یفلتخم  ياهریسفت  دنتسه ، یناسک  هچ  هیآ  رد  نیقداص  زا  روظنم  هک  نیا  رد  دنرادرب . ماگ  ناقداص  هارمه  دیاب  دننک ، یط  هابتشا 
رد یتسرد  تین و  قدص  ياراد  هک  یناسک  هب  ار  نآ  یضعب  و  دنا ، هدرک  ریسفت  شنارای  مالـسا و  ربمایپ  هب  ار  نآ  یـضعب  تسا . هدش  رکذ 

تایآ ریاس  هب  هعجارم  یلو  دنا . هدرک  رکذ  نآ  يارب  يرگید  ياهریـسفت  یـضعب  و  دندشن ، ادـج  وا  زا  زگره  و  دـنا ، هدوب  لامعا  دـیاقع و 
اوُدَـهاج َو  اُوباـتْرَی  َْمل  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْوُْملا  اـمَّنِا   » میناوخ یم  تارجح  هیآ 15  رد  دـنک . یم  ریـسفت  ار  هیآ  نیا  نآرق ،

کش و سپـس  هدروآ  نامیا  شربمایپ  ادـخ و  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنمؤم  َنُوقِداّـصلا ; ُمُه  َکـِئلُوا  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَا  َو  ْمِِهلاْومَاـِب 
اب ناقداص  هیآ  نیا  رد  دـنناقداص .» اه  نیا  دـنا ، هدرک  داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ  ياـه  ناـج  لاوما و  اـب  و  دـنا ، هدادـن  هار  دوخ  هب  يدـیدرت 

هروس هیآ 8  رد  و  دـنا . هدـش  فیـصوت  ادـخ ، هار  رد  لام  ناج و  اب  داهج  دـیدرت و  کش و  هنوگره  زا  یلاخ  نامیا  دـننام  یئالاو  فاصوا 
ترجه ادخ  ياضر  بلج  يارب  هدرک و  اهر  ار  دوخ  ياه  هناخ  لاوما و  هک  دـنک  یم  رکذ  ینارجاهم  ار  اهنآ  زراب  قیداصم  زا  یکی  رـشح 

هب ار  اـهنآ  هرقب  هروس  هیآ 117  رد  و  دنتفاتـش . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمغیپ  وا ، هداتـسرف  ادخ و  نید  يرای  هب  هتـسویپ  و  دنا ، هدرک 
رد دوخ  لاوما  نیرتهب  قافنا  نینچمه  ناربمایپ و  ینامسآ و  بتک  ناگتشرف و  تمایق و  زور  ادخ و  هب  نامیا  لیبق  زا  يرگید  مهم  فاصوا 
زا  204 هحفـص دـنک . یم  فیـصوت  داهج ، ماگنه  رد  تالکـشم و  رد  ییابیکـش  دـهع و  هب  يافو  تاـکز و  ءادا  زاـمن و  هماـقا  ادـخ و  هار 

لمع و نامیا و  رد  قدص  هکلب  دنتسین ، مالک  نخس و  رد  ناقداص  طقف  ناقداص  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  یبوخ  هب  فاصوا  نیا  عومجم 
لماک و هنومن  یلو  تسا ، یعیـسو  موهفم  موهفم ، نیا  هچرگ  تسا ، اهنآ  همانرب  رد  زین  راگدرورپ  تعاطا  یناشف و  ناج  راـثیا و  قیرط  رد 
بلاط و یبا  نب  یلع  هب  ریـسفت  هیآ  نیا  هک  میناوخ  یم  هدش  لقن  تنـس  لها  تیب و  لها  قرط  زا  هک  یتایاور  رد  اذل  دنناموصعم . اهنآ  ّمتا 

عم  » تفگ هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  همّالع  تسا . هدـش  شتیب  لها  بلاط و  یبا  نب  یلع  هب  ریـسفت  ای  شنارای ،
طبس و  بلاطلا ، ۀیافک  رد  یجنگ  همّالع  دننام  تنـس  لها  ياملع  زا  يرگید  هورگ  ( 1 «.) هباحصا بلاط و  یبا  نب  یلع  عم  ینعی  نیقداّصلا 

: میناوخ یم  نآ  لیذ  رد  و  هدمآ ، تیب  لها  باحـصا ، ياج  هب  هک  توافت  نیا  اب  دنا . هدرک  لقن  ار  ینعم  نیمه  زین  هرکذـت ، رد  يزوج  نب 
نب رباج  زا  زین  یتاـیاور  رد  ( 2 «.) تسا ناقداص  رورس  دیـس و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تفگ : سابع  نبا  نیقِداّصلا ; ُدِّیَـس  ٌِّیلَع  سابع : ُْنب  َلاق  »
هیلع هللا  یلـص  ) دّـمحم لآ  روظنم  دّـمحم ; لآ  يا  : » دومرف هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  يراـصنا  هّللادـبع 

نامز و ره  رد  اه  ناملـسم  همه  لماش  روتـسد  نیا  هک  دـنا  هدرک  هدافتـسا  نینچ  هیآ  ندوب  قلطم  زا  نارـسفم  زا  يرایـسب  ( 3 «.) تسا هلآو )
ياوـشیپ دـیاب  ناـمز  ره  رد  هـک  دـنک  یم  تلـالد  تـسا ، مالـسلا ) هـیلع  ) موـصعم ماـما  قـلطم  قداـص  هـک  اـج  نآ  زا  و  دوـش ، یم  ناـکم 

هجیتن تسا .) اه  نامز  مامت  رد  نابطاخم  عومجم  رطاخ  هب  نیقداص ـ  عمج ـ  هغیـص  هب  ریبعت  و  . ) دـشاب هتـشاد  دوجو  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم
ناـیاوشیپ نآ  ّمـتا  هنوـمن  و  دـمآ ، ـالاب  تاـیآ  رد  ناـشفاصوا  هـک  یناـقداص  میـشاب ، ناـقداص  اـب  هـشیمه  هـک  میفّظوـم  اـم  هـمه  هـک  نـیا 

هحفص 280. دلج 2 ، نیلقثلارون ، ریسفت  .3 كردم . نامه  . 2 هحفص 297 . دلج 3 ، قحلا ، قاقحا  یقرواپ 1 . تسا . مالسلا ) مهیلع  ) موصعم
هداد رارق  ناقفانم  ربارب  رد  ار  ناقداص  هدرمـش و  یتسار  قدـص و  هلأسم  اب  طابترا  رد  ار  تماـیق  شاداـپ  ازج و  هیآ  نیموس  رد   205 هحفص

دندوب تداهش  داهج و  راظتنا  رد  هک  يرگید  هورگ  دندیشون و  تداهـش  تبرـش  هک  ییاهنآ  هب  نیتسار  نانمؤم  لاح  حرـش  زا  دعب  تسا و 
ای دـیامن و  باذـع  دـنک ، هدارا  رگا  ار  ناقفانم  و  دـهد ، شاداپ  ناشقدـص  رطاخ  هب  ار  ناقداص  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  فدـه  دـیامرف : یم 

َبِّذَُعی َو  ْمِِهقْدِِصب  َنِیقِداّصلا  ُهّللا  َيِزْجَِیل   ) تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  هک  دریذپب  ار  اهنآ  هبوت  دشخبب و  دـندرگزاب ) دـننک و  هبوت  هاگره  )
ناقداص راظتنا  رد  تشهب  يدام  يونعم و  میظع  ياه  شاداپ  بیترت  نیا  هب  ًامیِحَر .) ًاروُفَغ  َناک  َهّللا  َّنِا  ِمِْهیَلَع  َبُوتَی  َْوا  َءاـش  ْنِا  َنیِِقفاـنُملا 

ور هچز  یناد  دـننک . یم  طوقـس  قافن  هّرد  رد  دـنهن  یم  نوریب  اپ  قدـص  هرئاد  زا  هک  اهنآ  و  هدـیقع ، راتفر و  راتفگ و  رد  ناـقداص  تسا ;
ناز هشیمه  نمچ  فرط  رب  تقو  همه  رد  یتـسار  تسا  وا  بهذـم  نوـچ  تسا  زبسرـس  ناتـسود  هب  ارچ  هتـسویپ  تـسا  زبسرـس  ناور  ورس 

نادرم  ) تاقداص نیقداـص و  ار  اـهنآ  نیمراـهچ  دـهد و  یم  میظع  شاداـپ  ترفغم و  تراـشب  هورگ  هد  هب  هیآ  نیمراـهچ  رد  تسا  زبسرس 
ناشن دروآ و  یم  نایم  هب  یتسار  قدص و  زا  نخس  ادخ  نامرف  تعاطا  نامیا و  مالسا و  زا  دعب  ینعی  درمش ) یم  وگتسار  نانز  وگتـسار و 
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( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) يوبن فورعم  ثیدح  تسا . تیمها  دجاو  نانز  رد  هچ  نادرم و  رد  هچ  یقالخا  تلیضف  نیا  دح  هچ  ات  هک  دهد  یم 
و دوش ، تسرد  شبلق  ات  دوش  یمن  تسرد  سک  چیه  نامیا  ُُهناِسل ; َمیِقَتْسَی  یّتَح  ُُهْبلَق  َمیِقَتْسَی  َو ال  ُُهْبلَق  َمیِقَتْسَی  یّتَح  ْدبَع  ُنامِیا  ُمیِقَتْـسَیال  »

هدافتسا ثیدح  نیا  زا   206 هحفص دنک . یم  ینعم  نیمه  هب  هراشا  زین  ( 1 «.) دیارگ یتسرد  هب  شنابز  ات  دوش  یمن  تسرد  سک  چیه  بلق 
زا دـنراد ، غورد  هب  هدولآ  ینابز  هک  اهنآ  و  ددرگ ، یم  لصاح  راـتفگ  حالـصاو  یتسار  قدـص و  زا  سپ  لـماک  ناـمیا  یتح  هک  دوش  یم 

سرت و لمع و  نخـس و  رد  اهنآ  یگناگود  ناقفانم و  بولطمان  عضو  هب  هراشا  زا  دعب  هیآ  نیمجنپ  رد  دوب . دـنهاوخ  هرهب  یب  لماک  نامیا 
یم دوش  لزان  داهج  نامرف  هک  نآ  زا  لـبق  اـهنآ  دـیامرف : یم  تسا ، وربآ  تّزع و  هیاـم  هک  يداـهج  داـهج ، هلأـسم  رد  ناـشبیجع  تشحو 

مدـع تشگ  یم  یعطق  داهج  نامرف  دـش و  یم  مکحم  راـک  هک  یماـگنه  اـما  مییوگ ، یم  یکین  هب  نخـس  مینک و  یم  تعاـطا  اـم  دـنتفگ 
يارب دندمآ ) یم  رد  افـص  قدص و  ِرد  زا  و   ) دـنتفگ یم  تسار  رگا  هک  یلاح  رد  دـنتخاس ، یم  راکـشآ  نخـس  نیا  رد  ار  دوخ  تقادـص 
هناشن زا  یکی  ییوگغورد  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  ْمَُهلًاریَخ .) َناَکل  َهّللا  اُوقَدَص  ْوَلَف  ُْرمالا  َمَزَع  اذِاَف  ٌفوُْرعَم  ٌلوَقَو  ٌۀَعاط   ) دوب رتهب  اهنآ 

ناشغورد تقادـص و  مدـع  لمع  ماگنه  هب  یلو  دـنهد ، یم  هدـعو  هنوگ  همه  دـسر ، ارف  لمع  نادـیم  هک  نآ  زا  لبق  تسا ; ناقفانم  ياـه 
هک نآ  زا  دعب  ثحب  دروم  هیآ  نیمـشش  رد  ( 2 .) قاـفن يوس  هب  تسا  يا  هچیرد  غورد )  ) یقـالخا هلیذر  نیا  عقاو  رد  و  دوش ، یم  راکـشآ 

یقرواپ باحـصا  صوصخم  شیاـمزآ  هیآ  نیا   ) دـیازفا یم  دوش ، یم  ناـگمه  لـماش  تسا و  یعطق  یهلا  شیاـمزآ  هک  دـنک  یم  مـالعا 
هک دـنا  هداد  يداـیز  تـالامتحا  نارـسفم  فورعم ) لوق  ۀـعاط و   ) هیآ لوا  هلمج  ریـسفت  رد  .2 هحفص 193 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀـجحملا  .1
ام هچنآ  تسیچ ؟ فوذحم  تروص  ود  ره  رد  ادتبم و  ای  تسا  فوذـحم  الاب  هلمج  رد  ربخ  ایآ  تسا . هلمج  بارعا  بیکرت و  زا  هتـساخرب 

ریسفت يزار و  حوتفلاوبا  نایبلا و  عمجم  ریـسفت  هب  دیناوت  یم  رتشیب  عالطا  يارب  تسا . هیآ  تالامتحا  نیرتنـشور  زا  یکی  میدروآ ، الاب  رد 
زین دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  ام  تسین ) هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ  207 هحفـص دییامرف . هعجارم  قوف  هیآ  لیذ  يزار  رخف  ریبک 
دوخ هب  ینیع  تیعقاو  و   ) دبای ققحت  دنیوگ ، یم  غورد  هک  اهنآ  دـنیوگ و  یم  تسار  هک  یناسک  دروم  رد  دـنوادخ  ملع  دـیاب  میدومزآ و 

رد هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارای  هک  تسین  کش  َنیبِذاْکلا .) َّنَمَْلعََیل  َو  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  ُهّللا  َنَّمَلَعَیَلَف  ْمُِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََقلَو  (، ) دریگب
مشچ دوخ و  هنال  هناخ و  ندز  مه  هب  ینعی  ترجه  دوب . ترجه  نومزآ  اهنآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  دنتفرگ  رارق  یتخس  ياه  نومزآ  ربارب 

رد و  دنک ، عورش  رفص  زا  ار  زیچ  همه  دیاب  هک  يا  هطقن  هب  نتفای  لاقتنا  و  دراد ، نطو  رد  ناسنا  هک  یتاقّلعت  مامت  فولأم و  نطو  زا  یشوپ 
یم رتشیب  بتارم  هب  لکـشم  دنـشابن  ترجه  رد  گنهامه  وا  اب  وا  دنزرف  نز و  هک  یتروص  رد  و  دیامن ، یگدـنز  اه  تیمورحم  عاونا  نایم 

هجنکـش تحت  دینامب  هکم  رد   ) تسا یهلا  گرزب  ناحتما  کی  نیا  هک  دهد  یم  رادشه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارای  هب  نآرق  دوش .
يرگید ياه  نومزآ  گرزب و  نومزآ  نیا  دـینکن  رّوصت  دـیوش ) یم  ییاه  تیمورحم  راـتفرگ  دـیورب  هنیدـم  هب  دـیتسه و  نانمـشد  ياـه 

رب ایند  یگدنز  ًاساسا  میدرک ، مارتحا  ار  ناینیـشیپ  همه  ام  تسا ، امـش  هب  رـصحنم  نمـشد  زا  تامیالمان  ندید  ندینـش و  داهج و  نوچمه 
نایوگغورد زا  نامیا  ياعّدا  رد  نایوگتسار  ناقداص و  دهاوخ  یم  ادخ  تسا  گرزب  شیامزآ  نادیم  ناهج  نیا  و  دراد ، رارق  نومزآ  هیاپ 

رد بذک  قدـص و  هتبلا  هدـش . یفرعم  رفک  قافن و  هناشن  غورد  نامیا و  هناشن  ناونع  هب  یتسار  قدـص و  اجنیا  رد  عقاو  رد  دـنوش . هتخانش 
قدـص دـشاب  وا  یعامتجا  یـشم  طخ  ناسنا و  یلبق  ياهاعدا  اب  گنهامه  هک  یلمع  نخـس ، رد  هن  تسا  لـمع  رد  بذـک  قدـص و  اـجنیا 
تقیقح نایب  قدص  اریز  دـنراد ، یکرتشم  ياه  هشیر  راتفگ ، اب  لمع  رد  بذـک  قدـص و  هتبلا  و  تسا . بذـک  گنهامهان  لمع  و  تسا ،
تیمها الاب  تایآ  عومجم  زا  دوش . یم  رهاظ  لمع  هلیـسو  هب  هاگ  نخـس و  هلیـسو  هب  هاگ  نییبت  نیا  تسا ، نآ  سکع  نایب  بذـک  تسا و 

قدـص و هک  اجنآ  يرآ  دوش . یم  نشور  تسا  یناـسنا  رگید  لـیاضف  ياـنب  ریز  هک  تلیـضف  کـی  ناونع  هب  یتسار  قدـص و  هداـعلا  قوف 
رب تخر  تافص  نیا  همه  دشابن ، یتسار  قدص و  هک  اجنآ  و  تسا ، لصاح  تعاجش  دامتعا و  تناما و  تیمیمص و  افـص و  تسا ، یتسار 

تفص هک  نیا  بلاج  208 و  هحفص دنک . یم  دراو  همطل  زین  ناسنا  هدیقع  نامیا و  هب  یتح  و  دزاس . یم  یهت  نورد  زا  ار  ناسنا  ددنب و  یم 
رد هشیمه و  هک  دـنک  یم  توعد  ار  همه  هدـش و  رکذ  قدـص  ییوگ و  تسار  قوف ، تایآ  زا  یـضعب  رد  یهلا  نایاوشیپ  ناربهر و  یلـصا 
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زا لبق  اهنآ  تخانـش  يارب  و  دنز ، یم  رود  قدص  روحم  رب  ءایلوا  ءایبنا و  لیاضف  هیقب  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  و  دنـشاب ، ناقداص  اب  اج  همه 
. میدرگب فصو  نیا  لابند  هب  دیاب  زیچ  ره 

یمالسا تایاور  رد  یتسار  قدص و 

و هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  هک  یتایاور  دجنگب و  نخـس  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  یمالـسا  تایاور  رد  یقالخا  تلیـضف  نیا  تیمها 
ار نآ  زا  ینیچلگ  اهنت  تسا ، شرامش  اصحا و  ّدح  زا  شیب  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  مالسلا ) مهیلع  ) يده همئا  و  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

تایاور نیا  زا  و  تسا . یناسنا  تافـص  مامت  نایم  رد  تفـص  نیا  تیعقوم  رگنایب  راورخ  هنومن  تشم  ناونع  هب  هک  مینک  یم  نایب  لیذ  رد 
هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  رد  1 ـ دریگ . یم  همـشچرس  یتسار  قدـص و  زا  یناسنا  لیاضف  همه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب 
یِلا اوُرُْظنَتال  : » میناوخ یم  مییامن ، یم  رارکت  شا  هداعلا  قوف  تیمها  رطاخ  هب  میا و  هدرک  هراشا  نآ  هب  زین  هتـشذگ  رد  هدـش و  لقن  هلآو )

دینکن هاگن  ِۀَنامالا ; ِءادَا  َو  ِثیِدَْحلا  ِقْدِص  یِلا  اوُرُْظنُا  ِلیَّللِاب ، ْمِِهتَنَْطنَطَو  ِفوُْرعَْملا  ِةَْرثَک  َو  ِةاکَّزلا  َو  ِّجَْحلا  ِةَْرثَک  َو  ْمِهِمایِص  َو  ْمِِهتالَص  ِةَْرثَک 
ناحتما ار  اهنآ  دیهاوخ  یم  رگا   ) مدرم زا  یضعب  هنابش  تادابع  يادص  رـس و  اه و  قافنا  تاکز و  جح و  يدایز  هزور و  زامن و  ینوزف  هب 

َهّللا َّنِا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ ( 1 «.) دینک شیامزآ  تناما  يادا  ییوگتـسار و  هب  ار  اهنآ  دینک )
یتسار هب  رگم  درکن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  لاعتم  دنوادخ  ِرِجاْفلا ; َو  ِرَّْبلا  َیِلا  ِۀـَنامالا  ِءادَا  َو  ِثیِدَْـحلا  ِقْدِِـصب  ِّالا  ًاِّیبَن  ْثَْعبَی  َْمل  َّلَجَو  َّزَع 

رد 209 3 ـ هحفص ثیدح 13 . هحفص 9 ، دلج 68 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1. ( 1 «.) راکدـب راـکوکین و  هب  تناـما  يادا  نتفگ و  نخـس  رد 
ُُهناِسل َقَدَـص  ْنَم  : » میناوخ یم  راوگرزب  ماما  نامه  زا  دراذـگ  یم  ناسنا  لاـمعا  همه  رد  ییوگتـسار  هک  يریثأـت  هراـبرد  يرگید  ثیدـح 

حرش تسا و  حلاص  لامعا  هشیر  ییوگتسار  اریز  ( 2 «.) دوش یم  هزیکاپ  كاپ و  شلامعا  دیارگ  یتسار  هب  شنابز  هک  یـسک  ُُهلَمَع ; یکَز 
ناتـسود زا  یکی  هب  یماـیپ  رد  هک  میناوـخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  4 ـ دمآ . دـهاوخ  هدـنیآ  رد  بلطم  نیا 

ِهّللا ِلوُسَر  َدـْنِع  ِِهب  َغََلب  ام  َغََلب  امَّنِا  ًاـِّیلَع  َّنِاَـف  ُْهمِْزلَاَـف  ِهّللا  ِلوُسَر  َدـْنِع  ٌِیلَع  ِِهب  َغََلب  اـم  ْرُْظنُا  : » دومرف روفعی  یبا  نب  هللادـبع  ماـن  هب  شراوگرزب 
ادیپ هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  دزن  ماقم  همه  نآ  هلیـسو  هچ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نیبب  نک  هاگن  ِۀَنامالا ; ِءادَا  َو  ِثیِدَْحلا  ِقْدِِصب 

تناما ءادا  ییوگ و  تسار  رطاخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دزن  ار  ماقم  همه  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اریز  نکن ، اهر  ار  نآ  درک 
دزن الاو  ماقم  نآ  هب  تلیضف  ود  نیا  هیاس  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع دننام  یگرزب  تیـصخش  یتح  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  ( 3 «.) درک ادیپ 

یـسک دـش و  اه  ناسنا  تیـصخش  ماقم و  هراـبرد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  هک  یلاؤس  رد  5 ـ دیـسر . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
تـسار اج  همه  هک  یـسک  ِنِطاوَْملا ; ِیف  َقَدَص  ْنَم  : » دومرف تسا »؟ رت  یمارگ  لاعتم ) دـنوادخ  دزن   ) یـسک هچ  ُمَرْکَا ; ِساّنلا  ُّيَا   » دیـسرپ

«. تسا امـش  نیرتاوـقت  اـب  ادـخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  ْمُکاـْقتَا ; ِهّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا   » دـیوگ یم  نآرق  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  ( 4 «.) دیوگب
هرابرد مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  يرگید  ثیدح  رد  6 ـ تسا . یتسار  قدـص و  نامه  اوقت  حور  هک  دوش  یم  نشور  ( 13 تارجح ـ  )

ار ییوگ  تسار  زگره  ٌةاْجنَم ; ُهَّنِاَف  َقْدِّصلا  اُومِْزلَا  : » دیامرف یم  تارطخ  تالکـشم و  لاگنچ  زا  اه  ناسنا  تاجن  رد  یتسار  قدـص و  ریثأت 
یم یتسار  قدص و  هرابرد  یبلاج  هیبشت  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  تسا .» ناسنا  تاجن  ببـس  هک  ارچ  دـینکن ، اهر 
; اهانْعَم یلَع  ُعَقَی  ناصُْقن  ِریَغ  ْنِم  ُهاشْغَی  ءیَـش  ُّلُک  اِهب  ُءیِـضَتْسَی  ِسْمَّشلاَک  ِهَِملاع  ِیف  ِّالا  عِشْعَـشَتُم  َریَغ  ٌرُون  ُقْدِّصلَا  : » دـیامرف یم  هک  مینیب 

رارق نآ  شبات  ضرعم  رد  هک  يزیچ  هک  باـتفآ  نوچمه  دـنک  یم  نشور  ار  دوخ  فارطا  ناـهج  هک  تسا  يرون  ییوگ  تسار  قدـص و 
، كردم نامه  .2 ثیدح 1 . هحفص 104 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1. ددرگ .» دراو  نآ  رد  یناصقن  هکنآ  یب  دوش  یم  نشور  دریگب 

ناـمه زا  ثیدـح  نیا  لـیذ  رد  210 و  هحفص ثیدح 12 . هحفـص 9 ، دـلج 67 ، راونالاراحب ، .4 ثیدح 5 . كردـم ، نامه  .3 ثیدح 3 .
نآ اجک  ره  تسا ، نامسآ  نیمز و  رد  ادخ  ریشمش  قدص  ُّدَُقی ; ِِهب  يوَه  امَْنیَا  ِِهئامَس  َو  ِهِضْرَا  ِیف  ِهّللا  ُْفیَس  ُقْدِّصلَا  : » میناوخ یم  راوگرزب 

: تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  هک  سب  نـیمه  قدـص  تـیمها  رد  7 ـ ( 1 «.) دوـش یم  رگراـک  دروآ ، دورف  ار 
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ببس یتسار  ءیَش ; ِّلُک  ُحالَص  ُقْدِّصلَا  : » دیامرف یم  يرگید  ثیدح  رد  و  تسا .» نید  ساسا  ییوگتسار  قدص و  نیِّدلا ; ُْسأَر  ُقْدِّصلَا  »
نامیا ياه  نوتـس  نیرت  يوق  قدـص  ِنامیِْالا ; ِِمئاـعَد  يْوقَا  ُقْدِّصلَا  : » دـیامرف یم  يرگید  هباـشم  ثیدـح  رد  و  تسا .» يزیچ  ره  حالـصا 

رد هرخألاب  و  تسا .» نامیا  نوتـس  ناسنا و  لامج  قدص  ِناْمیِْالا ; ُۀَماعَد  َو  ِناْسنِْالا  ُلامَج  ُقْدِّصلَا  : » دیامرف یم  يرگید  ریبعت  رد  و  تسا .»
ار ثحب  نیا  8 ـ ( 2 «.) تسا نیقی  بحاص  دارفا  قالخا  نیرت  فیرش  قدص  ِِنقْوُْملا ; ِِقئالَخ  ُفَرْـشَا  ُقْدِّصلَا  : » دیازفا یم  يرگید  مهم  ریبعت 

دیوگ یم  منهج  تشهب و  دـیلک  زا  نخـس  نآ  رد  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  اـب  تسا  يراد  هنماد  ثحب  رایـسب  هک 
َنَمآ اذِا  َو  َنَمآ ، ََّرب  اذِا  َو  ََّرب ، ُدـْبَْعلا  َقَدَـص  اذِا  ُقْدِّصلا  َلاق  ِۀَّنَْجلا ؟ ُلَمَع  ام  ِهّللا  َلوُسَر  اـی  َلاـقَف  ِیبَّنلا  َیِلا  َءاـج  ـالُجَر  َّنِا  : » میهد یم  ناـیاپ 

لوسر زا  یـسک  َراّنلا ; َلَخَد  َرَفَک  اذِا  َو  َرَفَک ، َرَجَف  اذِا  َو  َرَجَف  ُْدبَْعلا  َبِذَـک  اذِا  ُبْذِْـکلَا ، َلاق  ِراّنلا ؟ ُلَمَع  ام  َو  هّللا  َلوُسَر  ای  َلاق : َۀَّنَْجلا  َلَخَد 
تـسار ناسنا  هک  یماـگنه  اریز  ییوگ ، تسار  دومرف : تسیچ ؟ دـنک  یم  یتشهب  ار  ناـسنا  هک  یلمع  دیـسرپ : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ

درک ضرع  دوش ، یم  تشهب  لخاد  دروایب  نامیا  هک  یماگنه  دروآ و  نامیا  دنک  يراکوکین  هک  یماگنه  دـنک و  یم  يراکوکین  دـیوگب 
و دـهد ، یم  ماجنا  دـب  راـک  دـیوگب  غورد  هک  یماـگنه  تسا ، غورد  دومرف : تسیچ ؟ دـنک  یخزود  ار  ناـسنا  هک  یلمع  ادـخ ! لوسر  يا 

دلج راونالاراحب ، یقرواپ 1. ( 1 «.) ددرگ یم  خزود  لخاد  دوش  رفاک  هک  یماگنه  و  دوش ، یم  رفاک  دـهد  یم  ماجنا  دـب  راـک  هک  یماـگنه 
همـشچرس ییوـگ  تسار  ثیدـح  نیا  رد  هک  نیا  بلاـج   211 هحفص هحفص 200 . دلج 7 ، ررغ ، حرـش  .2 ثیدـح 18 . هحفـص 10 ، ، 68

هب الومعم  دوخ  لامعا  هیجوت  يارب  راکدب  دارفا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا ، هدـش  هدرمـش  نامیا  همـشچرس  يراکوکین  يراکوکین و 
هب ماجنارـس  و  دنک ، یم  فیعـضت  ار  نامیا  ًاجیردت  دراذگ و  یم  رثا  یمدآ  حور  رد  رگید  يوس  زا  وس ، کی  زا  نیا  دـنرب ، یم  هانپ  غورد 
; َنُوئِزْهَتْـسَی اِهب  اُوناک  َو  ِهّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَا  ءوُّسلا  اُوئاسَا  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َُّمث   » دیوگ یم  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دـناشک ، یم  رفک 
9ـ ( 2 «.) دنتفرگ هیرخس  هبار  نآ  دندرک و  بیذکتار  ادخ  تایآ  هک  دیـسر  ییاج  هب  دندش  بکترم  دب  لامعا  هک  یناسک  ماجنارـس  سپس 

تـسود ار  یـسک  ادخ  هک  یماگنه  ُقْدِّصلا ; ُهَمَْهلَا  ًاْدبَع  ُهّللا  َّبَحَا  اذِا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
یم نایاپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدـح  اب  ار  ثحب  نیا  10 ـ ( 3 «.) دنکفا یم  وا  بلق  هب  ار  ییوگتـسار  دنوادخ  درادـب 

هک تسا  زیچ  راهچ  ْقلُخ ; ِنْسُح  َو  نَْطب  ِۀَّفِع  َو  ۀَنامَا  ُءادَا  َو  ثیِدَح  ُقْدِص  ، ِةَرِخْالا َو  اْینُّدلا  ُْریَخ  َیِطُْعا  ْدَقَف  َّنُهَیِطُْعا  ْنَم  ٌَعبْرَا  : » دومرف میهد :
نـسح مارح و  زا  مکـش  يرادـهگن  تناـما ، ءادا  نخـس ، رد  ییوـگ  تـسار  هدـش ; هداد  وا  هـب  ترخآ  اـیند و  ریخ  دوـش  هداد  سک  ره  هـب 

بحاـص دارفا  شیاـمزآ  مدرم . شیاـمزآ  قرط  زا  یکی  دوش : یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ریز  مهم  تاـکن  ثیداـحا  نیا  عوـمجم  زا  ( 4 «.) قلخ
. تسا لمع  یکاپ  ببـس  ییوگ  تسار  تسا . هدوب  ناربمایپ  ماـمت  یلـصا  هماـنرب  ءزج  ییوگ  تسار  هب  توعد  تسا . ییوگ  تسار  ناـمیا 
دلج 3، ۀـمکحلا ، نازیم  یقرواـپ 1. دننایوگتـسار . مدرم  نیرت  یمارگ  تسا . ییوگ  تسار  ورگ  رد  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ناـسنا  يـالاو  ماـقم 

تسار  212 هحفص هحفص 151 . دلج 2 ، كردـم ، نامه  .4 هحفص 161 . دلج 3 ، يدمآ ، ررغ  حرـش  .3 هیآ 10 . مور ، .2 هحفص 2674 .
ناشن ییوگ  تسار  تسا . تشهب  دـیلک  ییوگ  تسار  تسا . نید  نوتـس  نیرت  يوق  ییوگ  تسار  تسا . ترخآ  رد  تاـجن  ببـس  ییوگ 

راثآ نیا  هب  هجوت  اب  و  دنک . یم  دوخ  بیـصن  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  تسا  وگ  تسار  هک  سک  نآ  تسا . ادخ  هاگـشیپ  رد  ناسنا  تیبوبحم 
. دسرب تفـص  نیا  ياپ  هب  هک  تسا  قالخا  لیاضف  زا  یتفـص  رتمک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  دش  رکذ  ییوگ  تسار  يارب  هک  يا  هناگهد 
هب ینـشور  تاراشا  هتـشذگ  تایاور  تایآ و  يالبال  رد  دنچ  ره   ) تسا مزال  اهنآ  هب  هجوت  هک  دنام  یم  یقاب  مهم  عوضوم  دـنچ  اجنیا  رد 

یـسک رب  لامجا  روط  هب  رـشب  یگدـنز  رد  قدـص  یتسار و  ریثأت  هچرگ  اـه  ناـسنا  یگدـنز  رد  ییوگ  تسار  ریثأـت  1 ـ تسا .) هدـش  اهنآ 
ییاسآزجعم راثآ  هب  میوش  نآ  لیـصافت  دراو  هک  یماگنه  یلو  تسا ، حـضاو  حیـضوت  رظن ـ  کی  زا  نآ ـ  نوماریپ  ثحب  تسین ، هدیـشوپ 

هب شیارگ  يارب  يدنمورین  هزیگنا  دناوت  یم  نآ  هب  هجوت  و  دراد ، رشب  یگدنز  ياه  شخب  مامت  رد  یتسار  قدص و  هک  مینک  یم  دروخرب 
رد دامتعا  نانیمطا و  بلج  هلأسم  دراذگ  یم  راگدای  هب  دوخ  زا  یتسار  قدـص و  هک  يریثأت  نیتسخن  ددرگ . یقالخا  گرزب  تلیـضف  نیا 
راک چیه  نآ  نودب  دهد و  یم  لیکشت  یعمج  هتسد  یهورگ و  راک  ار  ناسنا  یگدنز  ساسا  میناد  یم  تسا . یعمج  هتسد  ياه  يراکمه 
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و دنـشاب ، هتـشاد  لماک  نانیمطا  رگیدـکی  هب  تبـسن  هورگ  دارفا  هک  تسا  ریذـپ  ناکما  یماگنه  یهورگ  راک  یلو  دور . یمن  شیپ  یمهم 
نامه دامتعا  بلج  هلیسو  نیرترثؤم  يرآ  دشاب . مکاح  اهنآ  نایم  رد  تناما  تقادص و  هک  دوش  یم  لصاح  یتروص  رد  نانیمطا  دامتعا و 

یـسایس يداصتقا و  یگنهرف  یملع ، ياه  تیلاعف  نایم  رد  یتوافت  و  تسا ، غورد  نآ ، نمـشد  نیرت  كاـنرطخ  و  تسا ، یتسار  قدـص و 
کی دهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  ذوفن  تعرـس  هب  دیوگب  غورد  مدرم  هب  راب  دنچ  ای  کی  رگا  ذوفن  رپ  رادمتـسایس  کی   213 هحفص تسین .

هب رگید  و  دوش ، یم  بلـس  وا  تاقیقحت  تاراکتبا و  زا  یملع  لفاحم  مامت  دامتعا  دـنک ، هدولآ  غورد  هب  ار  دوخ  تاـقیقحت  رگا  دنمـشناد 
مامت هب  تبـسن  مدرم  دـیوگب  غورد  شیاهالاک  زا  عون  کی  یفرعم  رد  طقف  رگا  يداـصتقا  هسـسؤم  کـی  تسین . يداـمتعا  وا  ياـه  هتفگ 

راتفگ و رد  ریدم  رگا  اه  تیریدم  رد  دـنهد . یم  تسد  زا  يدوز  هب  ار  دوخ  نایرتشم  نارادـفرط و  و  دـنوش ، یم  نیبدـب  وا  ياه  هدروآرف 
ره ساسا  هیاپ و  هک  میـسر  یم  اجنیا  هب  بیترت  نیا  هب  دوش . یم  یـشالتم  مه  زا  وا  تیریدـم  طابـضنا  ماظن و  دـشابن ، قداـص  دوخ  راـتفر 

هیلع ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یتیاور  رد  اذـل  تسا . یتسار  قدـص و  زا  هتـساخرب  لـباقتم  داـمتعا  عاـمتجا  رد  يداـم  يونعم و  تفرـشیپ  هنوگ 
همه داسف  ببس  غورد  زیچ و  ره  حالصا  ببـس  ییوگ  تسار  ءیَـش ; ِّلُک  ُداسَف  ُبْذِکلَا  ءیَـش  ِّلُک  ُحالَـص  ُقْدِّصلَا  : » میناوخ یم  مالـسلا )

ِتِّیَْملا یَلَع  ِّیَْحلا  َۀَلیِـضَف  َّنِاَف  ٌءاوَس  ُتِّیَْملا  َو  ُباّذَْکلَا  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  ( 1 «.) دوش یم  زیچ 
، تسا وا  هب  دامتعا  نامه  هدرم  رب  هدنز  ناسنا  يرترب  اریز  تسا ، ناسکی  هدرمو  وگ  غورد  ُُهتایَح ; ْتَلََطب  ْدَقَف  ِهِمالََکب  َُقثُوی  َْمل  اذِاَف  ِِهب ، ُۀَقِّثلَا 

یم تیـصخش  وربآ و  ناسنا  هب  یتسار  تقادص و  هک  نیا  رگید  ( 2 «.) تسا رثا  یب  وا  ندوب  هدنز  دـشابن  يدامتعا  وا  راتفگ  هب  هک  یماگنه 
وربآ یب  ریز و  هب  رـس  نایوگ  غورد  و  دندنموربآ ، دنلبرـس و  هشیمه  ناقداص  تسا . ییوربآ  یب  ییاوسر و  هیام  غورد  هک  یلاح  رد  دهد ،

َّلَج ِِهلاْوقَا  ِیف  َقَدَص  ْنَمَف  ِقْدِّصلِاب ، َْکیَلَع  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  لیلد  نیمه  هب  دنتـسه .
یم ـالاب  هعماـج  رد  وا  ماـقم  ردـق و  دـشاب ، وـگ  تسار  دوـخ  نانخـس  رد  هک  سک  نآ  هک  ارچ  نک  هشیپ  ار  ییوـگ  تسار  هشیمه  ُهُرْدَـق ;

يوس زا   214 هحفص هحفص 296 . دلج 4 ، ررغ ، حرش  .3 هحفص 139 . دلج 2 ، نامه ، . 2 هحفص 281 . دلج 1 ، نامه ، یقرواپ 1 . ( 3 «.) دور
زا يا  هلاه  رد  ار  ناسنا  هشیمه  تناـیخ  غورد و  هک  یلاـحرد  دـشخب ، یم  تماهـش  تعاجـش و  ناـسنا  هب  تناـما  یتسار و  قدـص و  موس 

تسار مراهچ  يوس  زا  دوش . بآ  رب  شقن  وا  ياه  هشقن  مامت  و  ددرگ ، رهاظ  وا  تنایخ  ییوگ و  فالخ  ادابم  درب ، یم  ورف  سرت  فوخ و 
هانگ هب  فارتعا  دناوت  یمن  دننک ، لاؤس  وا  زا  دنک و  یفالخ  رگا  دناد  یم  هک  ارچ  دهد ، یم  تاجن  ناهانگ  زا  يرایـسب  زا  ار  ناسنا  يوگ 

شتمدخ يدرم  هک  تسا  هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  ددرگن . هانگ  درگ  هک  رتهب  سپ  دـیامن ، شیوخ 
امـش رطاخ  هب  دـییامرفب  ار  اهنیا  زا  کی  ره  غورد ; تقرـس و  رمخ ، برـش  انز ، متـسه : یناهنپ  هانگ  راهچ  راـتفرگ  نم  درک  ضرع  دـمآ و 

یماگنه تشگزاب . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدخ  زا  درم  نآ  نک . اهر  ار  غورد  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ منک . یم  كرت 
نامیپ میوگب  غورد  رگا  دـنک  یم  لاؤس  نم  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ادرف  تفگ  دوخ  هب  تفرگ  تفع  یفاـنم  لـمع  هب  میمـصت  هک 

زاب تفرگ  بارش  ندیشون  تقرـس و  هب  میمـصت  هک  یماگنه  و  دوش ، یم  يراج  نم  رب  یعرـش  دح  میوگب  تسار  رگا  متـسکش و  ار  دوخ 
و یتسب ، نم  رب  ار  هانگ  ياه  هار  مامت  هّللا ! لوسر  ای  : » درک ضرع  دمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدخ  هب  دش  ادیپ  وا  يارب  رکف  نیمه 

دصقم هب  لوصو  هار  دنک ، یم  لح  هعماج  رد  ار  تالکشم  زا  يرایسب  یتسار  تقادص و  مجنپ  يوس  زا  ( 1 .) مدومن كرت  ار  اهنآ  همه  نم 
رطاخ شمارآ  دناسر و  یم  لقادح  هب  ار  یقوقح  ياه  هدنورپ  مجح  دهاک ، یم  اه  یسرزاب  نکش  رمک  ياه  هنیزه  زا  دزاس ، یم  ناسآ  ار 
هتـشر و  دراد ، یم  رب  نایم  زا  دوش  یم  ادـیپ  فلتخم  دارفا  يارب  ییوگ  غورد  لامتحا  رطاخ  هب  هک  ار  ییاـه  ینارگن  دـشخب و  یم  مدرم  هب 

ماما زا  یمالـسا  تاـیاور  رد  رگا  و  دـشخب . یم  تّهبا  تیـصخش و  ناـسنا  هب  دـنک و  یم  مکحم  دارفا  ناـیم  رد  ار  یتسود  تبحم و  ياـه 
زا رتهب  و  تسا ، نآ  هدـنیوگ  ییوگ  تسار  زا  رتـهب  ُُهلِعاـف ; ِْریَْخلا  َنِم  ٌْریَخ  َو  ُُهِلئاـق  ِقْدِّصلا  َنِم  ُنَسْحَا  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص
ریخ ياهراک  هزیگنا  ییوگ و  تسار  قدص و  ببس  ناسنا  يالاو  یتاذ و  تیصخش  هک  نیا  هب  هراشا  ( ) 1 «) تسا نآ  هدنهد  ماجنا  اه  یکین 
نیا قداص  دـهاش  هک  یثیدـح  اب  ار  نخـس  نیا   215 هحفص هحفص 357 . دلج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  یقرواپ 1. تسا ).
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َُۀباهَْملاَو َُهل  ُۀَّبَحملا  َو  ِۀَـقِّثلا  ُنْسُح  ًاثالَث ، ِِهقْدِِـصب  ُقِداّصلا  ُبِسَتْکَی  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  میرب ، یم  ناـیاپ  هب  تسا  بلطم 
تهبا و و  یتـسود ، تبحم و  بلج  و  مدرم ، داـمتعا  نسح  دروآ : یم  تسد  هب  ار  زیچ  هس  شتقادـص  رطاـخ  هب  وـگ  تسار  صخـش  ُهـْنِم ;

(2 «.) تیصخش

قدص ياه  هزیگنا 

هب دامتعا  فلا : تسا : ریز  تافص  هلمج  زا  دراد ، ناسنا  ناج  قامعا  رد  ییاه  هشیر  رگید  یقالخا  لیاضف  همه  دننام  یقالخا  تلیضف  نیا 
هک دوش  یم  ببس  یباستکا  یتاذ و  تماهـش  تعاجـش و  ب : دنک . یم  توعد  ییوگ  تسار  هب  ار  ناسنا  تراقح ، هدقع  نتـشادن  سفن و 
رد دـنک ، ادـیپ  یتسار  هب  شیارگ  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  فعـض  هتکن  نتـشادن  باسح و  ندوب  كاپ  ج : دـیوگب . ار  اه  تیعقاو  ناسنا 
زا يرادروخرب  ازج و  زور  ادـخ و  هب  نامیا  رتمهم  همه  زا  د : دـنور . یم  غورد  غارـس  هب  دوخ  بویع  ندـیناشوپ  يارب  ناگدولآ  هک  یلاـح 

ُنامیِْالَا : » میناوخ یم  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هک  یفورعم  ثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا . یتسار  قدـص و  یلـصا  لماع  یهلا  ياوقت 
دناسر یم  نایز  وت  هب  هک  اجنآ  رد  ار  ییوگ  تسار  هک  تسا  نآ  نامیا  هناشن  َکُعَْفنَی ; ُْثیَح  ِبْذِْکلا  یَلَع  َكُّرُضَی  ُثیَح  َقْدِّصلا  َِرثُْؤت  ْنَا 

جهن .3 هحفص 876 . دلج 2 ، مکحلا ، ررغ  .2 هحفص 9 . دلج 68 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1. ( 3 «.) يراد مدقم  دراد  دوس  هک  اجنآ  رد  غورد  هب 
216 هحفص . 458 هرامش راصق ، تاملک  هغالبلا ،

قدص موهفم 

نآ فیرعت  رد  نادنمـشناد  نایم  رد  لاح  نیع  رد  میتسه  انـشآ  نآ  موهفم  ینعم و  اـب  یگمه  هک  تسا  ییاـه  هژاو  زا  هژاو  نیا  هک  نیا  اـب 
هک یلاح  رد  دـنا ، هدرک  رکذ  تیعقاو  اب  نخـس  ياوتحم  تقباـطم  ینعم  هب  ار  ییوگ  تسار  قدـص و  یـضعب  تسا ، يداـیز  ياـهوگتفگ 

، دنتـسج دادمتـسا  نخـس  نیا  يارب  نوقفانم  هروس  هفیرـش  هیآ  زا  و  دنناد ، یم  هدنیوگ  داقتعا  صیخـشت و  اب  تقباطم  ار  نآ  رگید  یـضعب 
; َنُوبِذاَکل َنیِقفانُْملا  َّنِا  ُدَهْـشَی  ُهّللاَو  ُُهلوُسََرل ـ  َکَّنِا  ُمَْلعَی  ُهّللا  َو  ِهّللا  ُلوُسََرل  َکَّنِا  ُدَهْـشَن  اُولاق  َنوُِقفانُْملا  َکـَئاج  اذِا  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ 
، یتسه وا  لوسر  وت  هک  دناد  یم  دنوادخ  ییادخ ، لوسر  وت  ًانیقی  هک  میهد  یم  تداهـش  ام  دـنیوگ  یم  دـنیآ  وت  دزن  ناقفانم  هک  یماگنه 

هیلع هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  تلاسر  هب  تداهـش  هک  ناقفانم  تسا  یهیدب  ( 1 «.) دنتـسه وگغورد  ناقفانم  هک  دهد  یم  یهاوگ  دنوادخ  یلو 
نیا خـساپ  رد  یلو  دـندش  یفرعم  وگغورد  ناونع  هب  دوبن  اهنآ  داقتعا  قباطم  نوچ  یلو  دـنتفگ ، یم  عقاو  قباطم  ینخـس  دـنداد  یم  هلآو )

ار هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تلاسر  هب  تداهش  اهنآ  هک  دریگ  یم  همشچرس  اجنیا  زا  ناقفانم  هب  غورد  تبـسن  هک  تفگ  ناوت  یم  نخس 
تبـسن دوبن  قباطم  تیعقاو  اب  نخـس  نیا  نوچ  و  تسا ، اـم  ینورد  داـقتعا  قباـطم  هک  دوب  نیا  شموهفم  هک  دنتـشاد  یم  زاربا  یتروص  هب 

قدص و نیاربانب  دندوب ، وگغورد  تسا  اهنآ  ینورد  داقتعا  قفاوم  نخـس  نیا  هک  راهظا  نیا  رد  اهنآ  ینعی  تسا ، هدـش  هداد  اهنآ  هب  غورد 
تیدوبع هیواز  زا  ار  زیچ  همه  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  یلو  دوش  یم  صخـشم  اه  تیعقاو  اب  قباطت  ساسا  رب  لاح  ره  رد  بذک 

ُلاَوز ُبْذِْکلا  َو  یِهلِْالا  ِعْضَْوِلل  ِقِْطنَْملا  ُۀَِقباطَم  ُقْدِّصلَا  : » دیامرف یم  دراد  يرگید  نخـس  بذک ، قدـص و  فیرعت  رد  دـنیب  یم  راگدرورپ 
روظنم ( 2 «.) تسا یهلا  عضواب  نخـس  یگنهامهان  بذک  و  تسا ، یهلا  عضو  اب  نخـس  تقباطم  نامه  قدـص  یِهلِْالا ; ِعْضَْولا  ِنَع  ِقِْطنَْملَا 

ناـنمؤمریما فیرعت  نیارباـنب  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  ادـخ  ناـمرف  هدارا و  هب  هک  تسا ، شنیرفآ  ناـهج  عضو  ناـمه  ًارهاـظ  یهلا  عـضو  زا 
هروس یقرواپ 1. تسا . هدـش  ظوفحم  نآ  يدـیحوت  لکـش  هک  هفاضا  نیا  اب  دـمآ  ـالاب  رد  هک  تسا  یفیرعت  ناـمه  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

رب هک  هنوگ  نامه  بذک  قدص و  هتبلا   217 هحفص هحفص 400 . لوا ، دلج  ثیدح 1552 و 1553 ، یسراف ، ررغ  حرش  .2 هیآ 1 . نوقفانم ،
، دنتـسه وگغورد  دننک  یم  ناشلاح  رهاظ  فالخ  رب  یلمع  هک  یناسک  دـهد ، یم  ناشن  ار  دوخ  زین  ناسنا  لمع  رد  دوش ، یم  يراج  نابز 

219 هحفص  218 هحفص دنقداص . تسا  گنهامه  ناشلامعا  نطاب و  رهاظ و  هک  اهنآ  و 
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نآ بقاوع  راثآ و  غورد و  .8

هراشا

یم هتخانـش  رگیدـکی  اب  هسیاـقم  رد  ود  نیا  هکارچ  میدروآ ، یم  هتـشذگ  ثحب  رد  مه  اـب  هارمه  ار  بذـک  قدـص و  اـم  هک  دوب  نیا  قح 
هدش عقاو  هجوت  دروم  هدرتسگ  روط  هب  غورد  بذک و  هلأسم  قالخا  گرزب  ياملع  نانخس  تایاور و  تایآ و  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  دنوش ،

بذک اب  هزرابم  دروم  رد  مالـسا  تامیلعت  رد  يرآ  دوش . ادا  اهنآ  رد  ثحب  قح  ات  مینک ، کیکفت  مه  زا  ار  ود  نیا  هک  میدـید  رتهب  تسا ،
ناهانگ مامت  دیلک  ار  غورد  و  درمـش ، یم  یهلا  نارکنم  نارفاک و  فیدرمه  ار  نایوگغورد  هک  اجنآ  ات  هدش ، دیکأت  هداعلا  قوف  غورد ، و 

نیمه دیشچ . دهاوخن  ار  نامیا  معط  دیوگن  كرت  تروصره  هب  لکش و  ره  هب  ار  غورد  ات  ناسنا  هک  دنک  یم  حیرـصت  و  دنک . یم  یفرعم 
یـسررب ار  بذـک  هب  طوبرم  تایآ  زا  یـشخب  میدرگ و  یم  زاب  نآرق  هب  هراشا  نیا  اب  تسا  یفاک  غورد  تارطخ  هب  ندرب  یپ  يارب  هزادـنا 

َهّللا َّنِا  3 ـ ( 3 رمز ـ  . ) ٌراّفَک ٌبِذاک  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َهّللا ال  َّنِا  2 ـ ( 105 لحن ـ  . ) ِهّللا ِتایِآب  َنُونِمُْؤیال  َنیِذَّلا  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  امَّنِا  1 ـ مینک : یم 
. َنُوبِذْکَی اُوناک  اِمب  َو  ُهوُدَـعَو  ام  َهّللا  اوُفَلْخَا  اِمب  ُهَنوَْقلَی  ِمْوَی  یِلا  ْمِِهبُوُلق  یف  ًاقاِفن  ْمُهَبَقْعَاَف  4 ـ ( 28 رفاغ ـ  . ) ٌباّذک ٌفِرْـسُم  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  ال 

غورد بذک و  یعون  زین  نآ  هک  یهلا  بیذـکت  دروم  رد  و  ( 10 هرقب ـ  . ) َنُوبِذْکَی اُوناک  اِمب  ٌمِیلَا  ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  220 5 ـ هحفص ( 77 هبوت ـ  )
ـ  سنوی . ) َنوُِحْلُفی َبِذَْـکلا ال  ِهّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  َّنِا  ُْلق  6 ـ هلمج : زا  دوش  یم  هدید  نآرق  رد  يا  هدنهد  ناکت  رایـسب  تاریبعت  تسا ،

(61 نارمع ـ  لآ  . ) َنیبِذاْکلا یَلَع  ِهّللا  َۀَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  7 ... ـ ( 69

همجرت

هک ار  سک  نآ  دـنوادخ  ... ـ 2 دنتـسه ! اهنآ  یعقاو  نایوگغورد  يرآ )  ) دـنرادن نامیا  ادـخ  تایآ  هب  هک  دـندنب  یم  غورد  یناسک  اهنت  1 ـ
4ـ دنک . یمن  تیاده  تسوگغورد  رایسب  راکفارسا و  هک  ار  یسک  دنوادخ  ... ـ 3 دنک . یمن  تیاده  زگره  تسا  هدننک  نارفک  وگغورد و 

یهلا نامیپ  زا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تخاس  رارقرب  ناـشیاهلد  رد  دـننک ، تاـقالم  ار  ادـخ  هک  يزور  اـت  ار ، قاـفن  ِحور ) ، ) لـمع نیا 
. تساهنآ راظتنا  رد  یکاندرد  باذع  دـنتفگ  یم  هک  ییاهغورد  رطاخ  هب  و  5 ـ دنتفگ . یم  غورد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنتـسج و  فّلخت 

رارق نایوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  و  مینک ، هلهابم  هاـگنآ  ... ـ 7 دنوش .» یمن  راگتـسر  زگره )  ) دـندنب یم  غورد  ادـخ  هب  هک  اهنآ   » وگب 6 ـ
. میهد

يدنب عمج  ریسفت و 

امَّنِا  ) دنتـسه اهنآ  یعقاو  نایوگ  غورد  و  دـنرادن ، ادـخ  تایآ  هب  نامیا  هک  تسا  یناـسک  راـک  ارتفا  غورد و  دـیامرف : یم  هیآ  نیتسخن  رد 
نادان ناکرشم  مالـسا و  نانمـشد  هک  دش  رداص  یماگنه  نخـس  نیا  َنُوبِذاْکلا .) ُمُه  َِکئلُوا  َو  ِهّللا  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی 

هزات ماکحا  هب  ار  دوخ  ياج  یهلا  ماکحا  زا  یضعب  هاگ  طئارـش  رییغت  رثا  رب  هک  دندید  یم  ار  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  خسن  هک  یماگنه 
دنتفگ یم  هـک  نـیا  اـی  و  دـندرک ، یم  غورد  هـب  مـهّتم  ار  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مالــسا ربماـیپ  هدروآ و  تـسد  هـب  يا  هناـهب  داد  یم  يا 

و ربج »  » و راسی »  » مان هب  ینارـصن  مالغ  ود  ملعم  زا  ناشروظنم   ) دزومآ یم  وا  هب  ار  تایآ  نیا  هک  دراد  یملعم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
221 هحفـص دـندوب . مجع  زا  همه  اهنآ  هدـش و  لزان  یحیـصف  یبرع  نابز  هب  نآرق  هک  یلاح  رد  دوب ، یمور  ینارـصن  ماعلب  مان  هب  يدرم  ای 

تسا هدرک  لزان  وا  رب  دنوادخ  يوس  زا  سدقلا  حور  هک  ار  یهلا  یحو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دیوگ  یم  اه  نیا  همه  خساپ  رد  نآرق 
ینعی دنرادن ، نامیا  ادخ  هب  هک  دنیوگ  یم  غورد  یناسک  تسا ، ادـیوه  وا  نانخـس  مامت  زا  یتسار  قدـص و  نامیا و  راثآ  دـنک و  یم  نایب 

عقاو رد  َبِذَْـکلا » يِرَتْفَی   » هلمج دـنک . یمن  شدرگ  یتـسار  قدـص و  هب  زج  ناـشنابز  یقیقح  ناـنمؤم  و  دوش ، یمن  عمج  غورد  اـب  ناـمیا 
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ُعِرَتْـخَی ینعم  هب  ناـیبلا  عـمجم  رد  یـسربط ، هتفگ  هب  اـی  دـننز ، یم  تمهت  مه  دـنیوگ و  یم  غورد  مه  هـک  اـهنآ  غورد  رب  تـسا  يدـیکأت 
عطق ینعم  هب  لـصا  رد  طرف ) نزو  رب   ) يْرَف ینعم  هب  ارتفا  دیـشاب  هتـشاد  هجوت   ) دـنزاس یم  دوخ  شیپ  زا  ییاـه  غورد  ینعی  تسا  َبِذَْـکلا 

تبـسن ارتفا  غورد و  نیب  تبـسن  عقاو  رد  تسا .) هدـش  قـالطا  تمهت  غورد و  كرـش و  هلمج  زا  یفـالخ  راـک  ره  هب  سپـس  تسا ، ندرک 
هدنرادرب رد  فالخ  نخس  نیا  هک  تسا  نآ  تمهت  یلو  دشاب ، عقاو  فالخ  رب  هک  تسا  ینخـس  ره  غورد  تسا ، قلطم  صوصخ  مومع و 

غورد اهنآ  هک  تسا  رفک  كرش و  نارادمدرس  هب  هراشا  َبِذَْکلا » يِرَتْفَی   » هک دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  دشاب . یـسک  هب  ییاوران  تبـسن 
ره هب  دندرک . یم  يوریپ  اهنآ  زا  نارگید  و  دنتخاس ، یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هرابرد  رحاس  رعاش و  دننام : ییاه  غورد  دندوب ، زاس 

ربمایپ زا  هک  میناوخ  یم  یتیاور  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  اذـل  تسین و  راگزاس  نامیا  اب  غورد  هک  دـنک  یم  تلالد  یبوخ  هب  قوف  هیآ  لاـح 
تسا نکمم  ایآ  دندرک  ضرع  دراد ، لامتحا  دومرف : دوش ؟ یتفع  یب  هدولآ  تسا  نکمم  نمؤم  ایآ  دندیسرپ : هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا

يا َۀَـیالا ; ِهِذـه  َءَرَق  َُّمث  ـال ، َلاـق  ُبِذْـکَی ؟ ُنِمْؤُْملَا  هّللا  َلوُسَر  اـی   » دـندرک ضرع  تسا . نکمم  دومرف : ددرگ ؟ تقرـس  هدوـلآ   222 هحفص
ناـمیا هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  ( 1 «.) دومرف توـالت  ار  قوف  هیآ  سپـس  هن ، دومرف : دـیوگب ؟ غورد  تسا  نکمم  نمؤم  اـیآ  ادـخ  لوسر 

( زگره  ) تسا هدننک  نارفک  وگغورد و  هک  ار  یـسک  دنوادخ  : » دـیامرف یم  تحارـص  اب  ثحب  دروم  هیآ  نیمود  رد  تسا . یلحارم  ياراد 
راک و فارسا  هک  ار  یسک  دنوادخ  میناوخ : یم  ثحب  دروم  هیآ  نیموس  رد  و  ٌراّفَک .) ٌبِذاک  َوُه  ْنَم  يِدْهَیال  َهّللا  َّنِا  «. ) دنک یمن  تیاده 

یتح تسا ، ادخ  تسد  هب  تلالض  تیاده و  میناد  یم  ٌباّذَک .) ٌفِرْـسُم  َوُه  ْنَم  يِدْهَیال  َهّللا  َّنِا   ) دنک یمن  تیاده  تسا  وگغورد  رایـسب 
َهّللا َّنِکلَو  َْتبَبْحَا  ْنَم  يِدْهَتال  َکَّنِا   » دنک تیاده  دـناوت  یمن  دـنکن  هدارا  ادـخ  ات  دـنک ، تیادـه  ار  یـسک  دـهاوخب  رگا  مه  ادـخ  ربمایپ 
نیا یلو  ( 2 «.) دنک یم  تیاده  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  یلو  ینک  تیاده  یناوت  یمن  يرادب  تسود  ار  سک  ره  وت  ُءاشَی ; ْنَم  يِدهَی 
ياه تمعن  نایم  رد  ار  لوا  هورگ  دـعب  دـنک ، هارمگ  رابجا  هب  ار  یهورگ  تیادـه و  راـبجا  هب  ار  یهورگ  دـنوادخ  هک  تسین  ینعم  نادـب 

روظنم هکلب  یهلا . لدـع  اب  هن  تسا و  راگزاس  قطنم  لقع و  اب  هن  نیا  هک  درب ، ورف  خزود  شتآ  رد  ار  مود  هورگ  دزاس و  رو  هطوغ  یتشهب 
تقاـیل و قباـطم  ار  سک  ره  دـنوادخ  دوـش ، مهارف  مدرم  دوـخ  لاـمعا  قـیرط  زا  تلالـض  تیادـه و  ياـه  هنیمز  هک  یماـگنه  تسا ، نیا 
رب مود  هورگ  زا  ار  شتیانع  فطل و  و  دناسر ، یم  دوصقم  لزنمرـس  هب  دریگ و  یم  ار  یهورگ  تسد  دـهد . یم  شاداپ  شیاه  یگتـسیاش 

غورد و دزاس ، یم  مهارف  ار  یهارمگ  هنیمز  هک  يروما  نیرتمهم  زا  و  دنسرن . تداعس  لزنمرس  هب  زگره  و  دنوش ، نادرگرـس  ات  دریگ ، یم 
تیاده و هک  اهنآ  تفایرد  ناوت  یم  یبوخ  هب  هیآ  نیا  تاریبعت  زا  هدـش و  هراشا  نآ  هب  قوف  هیآ  ود  رد  هک  تسا  تمعن  نارفک  فارـسا و 
رد یسربط  یقرواپ 1. دنهابتـشا . رد  هزادـنا  هچ  ات  دنرمـش  یم  ربج  رب  لیلد  ار  نآ  هب  طوبرم  تایآ  و  دـنناد ، یم  يرابجا  يرما  ار  تلالض 

يرآ  223 هحفص هیآ 56 . صصق ، .2 ثحب . دروم  هیآ  لیذ  نایبلا  حور  رد  ییوسرب  نانجلا و  حور  ریـسفت  رد  يزار  حتفلاوبا  نایبلا ، عمجم 
لـصا زا  فارحنا  و  ادخ ، رب  نتـسب  غورد  هیآ  ود  نیا  دروم  تسا  نکمم  تسا . ناسنا  یتخبدب  یهارمگ و  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  غورد 

هدش دراو  هیآ  ود  نیا  رد  هک  یلک  مکح  تیمومع  زا  عنام  دروم  تیـصوصخ  ینعی  تسین ، صِّصَُخم  زگره  دروم  یلو  دشاب ، هدوب  دیحوت 
هیلع ) یـسوم دوجو  تمعن  اـهنآ  هک  تسا  رظن  نیا  زا  دـیاش  هدـمآ  لوا  هیآ  رد  هک  تمعن  نارفک  غورد و  ناـیم  يا  هطبار  دوش . یمن  تسا 

هک تسا  رظن  نیا  زا  غورد  فارـسا و  نایم  هطبار  و  دنتخادرپ . ناشبیذـکت  هب  دـندرک و  نارفک  دوب  هدـمآ  ناشتیادـه  يارب  هک  ار  مالـسلا )
( مالسلا هیلع  ) یسوم تّوبن  دندومیپ و  ار  فارسا  هار  اهنآ ، نادنزرف  نتشک  و  لیئارـسا ، ینب  رب  ملظ  دنوادخ و  نامرف  تفلاخم  رد  ناینوعرف 

ۀبلعث نوچمه  دندرک و  یم  حلاص  لمع  نامیا و  هب  رهاظت  هک  تسا  ناقفانم  زا  نخـس  ثحب ، دروم  هیآ  نیمراهچ  رد  دـندرک . بیذـکت  ار 
رارق تیانع  تیامح و  دروم  ار  نادـنمزاین  دـنبای ، تسد  یعیـسو  يزور  هب  رگا  هک  دنتـسب  یم  نامیپ  دـهع و  ادـخ  اب  يراـصنا  بطاـح  نب 

ناشیاهلد رد  ار  قافن  ینکش ) نامیپ   ) لمع نیا  دیامرف : یم  دنوادخ  دوب ، غورد  دنتفگ  یم  هچنآ  هک  داد  ناشن  اه  نآ  یگدنز  یلو  دنهد ،
تـسا نآ  رطاخ  هب  نیا  : » دیازفا یم  سپـس  ُهَنوَْقلَی .) ِمْوَی  یِلا  ْمِِهبُوُلق  یف  ًاقاِفن  ْمُهَبَقْعَاَف   ) تخاس رارقرب  دـننک  تاقالم  ار  ادـخ  هک  يزور  ات 
ینتفگ َنُوبِذْـکَی .) اُوناک  اِمب  َو  ُهوُدَـعَو  ام  َهّللا  اوُفَلْخَا  اِمب  «. ) دـنتفگ یم  غورد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنتـسج و  فلخت  یهلا  ناـمیپ  زا  هک 
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دهع و نتسکش  دیوگ  یم  تحارص  اب  قوف  هیآ  لاح  ره  هب  تسا . یلمع  غورد  یعون  هدش  هتـسب  ادخ  اب  هک  ییاهدهع  زا  فّلخت  هک  تسا 
نیا هطبار   224 هحفص رتدب . نیا  زا  يرفیک  هچ  و  دراد ، یم  هگن  هدنز  رمع  نایاپ  ات  ناسنا  لد  رد  ار  قافن  حور  نتفگ  غورد  یهلا و  نامیپ 

زین وگغورد  نانکـش  نامیپ  تسین . نطاب  رهاظ و  یگناگود  زج  يزیچ  قافن  اریز  تسا ، نشور  قافن  اب  غورد ) ینکـش و  نامیپ   ) هاـنگ ود 
دنرایـسب يرآ  تسا . نآ  زا  ریغ  يزیچ  اهنآ  نطاب  هرهچ  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم  یتسار  تقادـص و  تادـهعت و  هب  ندوب  دـنبیاپ  هب  رهاظت 

مامت اب  دنروآ و  یم  يور  ادـخ  هاگرد  هب  دـنریگ  یم  رارق  یگدـنز  ياهانگنت  رد  یتقو  هک  يراصنا  بطاح  نب  ۀـبلعث  نوچمه  هک  یناسک 
ياه هرگ  هک  یماگنه  اما  دـننک  یم  اهرذـن  دـندنب و  یم  ادـخ  اـب  اـه  ناـمیپ  اهدـهع و  و  دـنهاوخ ، یم  وا  زا  ار  دوخ  لکـشم  لـح  دوجو 
بذک غورد و  ینکش و  نامیپ  زراب  قادصم  نیا  هک  دنراپس ، یم  یشومارف  هب  ار  اه  نآ  همه  دندیـسر  دصقم  هب  دش و  هدوشگ  تالکـشم 
لامعا تافـص و  زا  نخـس  هیآ  نیمجنپ  رد  دـنک .) ظفح  لامعا  هنوگ  نیا  زا  ار  ام  همه  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا   ) تسا ییورود  قافن و  و 
يرامیب یعون  اهنآ  ياه  لد  رد  : » دـیامرف یم  دـنک  یم  هیکت  اهنآ  ییوگ  غورد  هلأسم  يور  صوصخ  هب  و  تسا ، ناـیم  رد  ناـقفانم  تشز 

ُهّللا ُمُهَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  یف  « ) دراد دـنتفگ  یم  هک  ییاه  غورد  رطاخ  هب  یکاندرد  باذـع  دـیازفا و  یم  اهنآ  يرامیب  رب  دـنوادخ  تسا ;
تسا نکمم  دز ، یم  رـس  اهنآ  زا  ییاه  غورد  عون  هچ  هک  تسا  هدشن  رکذ  ًاقیقد  هیآ  نیا  رد  َنُوبِذْکَی .) اُوناک  اِمب  ٌمِیلَا  ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاضَرَم 
رگید و  دنتـشادن ، نامیا  لد  رد  هک  یلاح  رد  تسا  نامیا  ياعّدا  هلمج  زا  دش  هراشا  اهنآ  هب  لبق  تایآ  رد  هک  دـشاب  ییاه  غورد  هب  هراشا 

یتصرف ره  زا  هک  نآ  رتمهم  همه  زا  و  دنداد ، یم  بیرف  ار  اهنآ  دوخ  ياه  غورد  اب  دنتشاد و  نانمؤم  هب  تبـسن  هک  تسا  یگنرین  هعدخ و 
رطاخ هب  اه  نآ  میلا  باذع  دـیوگ : یم  هیآ  نیا  لاح  ره  رد  یلو  دـندرک . یم  هدافتـسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  بیذـکت  يارب 

رد هدش ، نآ  هب  دنتـسم  میلا  باذع  هک  تسا  هدوب  اهنآ  ییوگ  غورد  ناقفانم  راک  نیرتدب  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  و  تسا . اهنآ  ياه  غورد 
يرامیب کی  هک  تسا  قافن  يرامیب  اج  نیا  رد  يرامیب  زا  روظنم  هک  تسا  نشور   225 هحفص دنتشاد . زین  يرگید  دایز  ناهانگ  هک  یلاح 

هیآ نیمشش  رگید . يزیچ  نطاب  رد  تسا و  يزیچ  رهاظ  رد  هک  تسا  قفانم  تیصخش  یگناگود  زا  یـشان  هک  دوش  یم  بوسحم  یقالخا 
یم هدرک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  ار  نخـس  يور  تسا ، ادخ  رب  نتـسب  غورد  نآ  تسا و  بذک  ياه  هخاش  زا  ینّیعم  هخاش  هب  رظان 

الوصا َنوُِحْلُفی .) َبِذَْکلا ال  ِهّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  َّنِا  ُْلق   ) دـنوش یمن  راگتـسر  زگره )  ) دـندنب یم  ادـخ  هب  غورد  هک  اهنآ  وگب  دـیامرف :
هنیرق هب  هیآ ـ  نیا  رد  ادخ  رب  غورد  زا  روظنم  دشاب و  یهلا  ناربمایپ  ادـخ و  رب  غورد  رگا  صوصخ  هب  دوش  یمن  عمج  يراگتـسر  اب  غورد 

هب تبسن  ار  نایحیسم  ياعدا  تسا  هدش  هتفگ  هاگ  و  دنتشادنپ ، یم  ادخ  نارتخد  ار  ناگتـشرف  ناکرـشم  هک  تسا  نیا  نآ ـ  زا  شیپ  تایآ 
رد و  دوش ، یم  لماش  زین  دنتسناد  یم  ادخ  دنزرف  ار  اهنآ  هک  مالسلا ) هیلع  ) ریزُع ترضح  هب  تبسن  ار  دوهی  و  مالسلا ) هیلع  ) حیسم ترضح 

، دوش یم  هریچ  وا  رب  ینامسج  ضراوع  هن  دراد و  مسج  دنوادخ  هن  اریز  تسا ، يراکشآ  رهاظ و  غورد  دنوادخ  هب  یتبـسن  نینچ  لاح  ره 
نادـنزرف و کمک  هب  اه  ناسنا  یعیبط  يرطف و  زاین  اه ، ناسنا  زاین  شنیرفآ  ماظن  رد  دـنزرف  دوجو  هفـسلف  ـالوصا  يدـنزرف . رـسمه و  هن  و 

موهفم تسا  يراک  ره  رب  رداق  زیچ و  همه  زا  زاین  یب  يدباو و  یلزا  هک  يدنوادخ  يارب  دنزرف  و  تسا ، اهنآ  قیرط  زا  لسن  ءاقب  هب  جایتحا 
نآ رطاخ  هب  نیا  تسا ، هدـش  هدرمـش  ود  ره  ارتفا  غورد و  قادـصم  ناکرـشم  لمع  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  تقد  لباق  زین  هتکن  نیا  درادـن .
نآ غورد  تسا ) قلطم  صوصخ  مومع و  تبـسن  اهنآ  نایم  تبـسن  فورعم ، ریبعت  هب  و   ) دراد ارتفا  زا  رت  هدرتسگ  یموهفم  غورد  هک  تسا 
ریغ اوران و  یتبـسن  هک  تسا  نآ  ارتفا  تمهت و  یلو  يزیچ ، ای  دـیوگب  صخـش  هرابرد  هاوخ  دـیوگب  عقاو  فالخ  ینخـس  ناـسنا  هک  تسا 

هک اجنآ  تسا  هدـمآ  زین  لحن  هیآ 116  رد  هیآ  نیمه  نومـضم  تمهت . مه  تسا و  غورد  مه  تروص  نیا  رد  هک  دـهدب  یـسک  هب  یعقاو 
فورعم هیآ  ناـمه  هک  ثحب  دروـم  هیآ  نیرخآ  نیمتفه و  رد   226 هحفـص َنوُِحْلُفی .» َبِذَْکلا ال  ِهّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  َّنِا  : » دـیامرف یم 

ار ادـخ  تنعل  هک  تسا ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هب  نتـسب  غورد  ینعی  غورد  زا  يرگید  هخاـش  زا  نخـس  تسا  هلهاـبم 
هّجاهم هب  وت  اب  یناسک  زاب )  ) هدیسر وت  هب  حیسم ) هرابرد   ) هک یشناد  ملع و  زا  دعب  هاگره  : » دیامرف یم  تسا ، هدرک  نایوگ  غورد  بیـصن 

یم توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار ، دوخ  نادنزرف  مه  امـش  مینک ، یم  توعد  ار  دوخ  نادـنزرف  ام  دـییایب  وگب  اهنآ  هب  دـنزیخ  یم  رب  زیتس  و 
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رب ار  ادـخ  تنعل  و  مینک ، یم  هلهابم  هاگنآ  دوخ ، سوفن  زا  مه  امـش  مینک  یم  توعد  دوخ  سوفن  زا  اـم  ار ، دوخ  ناـنز  مه  امـش  مییاـمن ،
انَـسُْفنَا َو  ْمُکَئاِسن  َو  انَئآِسن  َو  ْمُکَئاْنبَأ  َو  انَئاْنبَأ  ُعْدَن  اَولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َکَئاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیف  َکَّجاح  ْنَمَف  «. ) میهد یم  رارق  نایوگغورد 

رد یتح  تسا و  ندرک  اهر  ینعم  هب  لهـس ) نزو  رب   ) لهب هدام  زا  لصا  رد  هلهابم  َنیبِذاْکلا .) یَلَع  ِهّللا  َۀَـنَْعل  ْلَـعْجَنَف  ْلِـهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَا  َو 
رد و  دـنا . هدوـمن  اـهر  دوـخ  لاـح  هب  ینعی  دـنا  هدرک  لِِـهب  ار  سک  نـالف  هک  میرب  یم  راـک  هب  ار  هـلمج  نـیا  زین  دوـخ  یـسراف  تاریبـعت 

يرگید هرابرد  مادک  ره  و  دـنریگ ، رارق  مه  ربارب  رد  یبهذـم  رما  کی  رـس  رب  هورگ  ود  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  هلهابم  یبهذـم  ياهریـسفت 
هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  نایم  رد  مالـسا  ردص  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، وا  تیناقح  لیلد  دش  عقاو  رثؤم  مادک  ره  نیرفن  دنک ، نیرفن 

نسح و ارهز و  همطاـف  یلع و   ) شتیب لـها  هارمه  هب  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هـک  یماـگنه  و  دـش ، عـقاو  نارجن  نایحیـسم  و  هـلآو )
دندرک ینیشن  بقع  نارجن  نایحیسم  دندید ، نانآ  هرهچ  رد  ار  اعد  تباجا  راثآ  و  دمآ ، هلهابم  يارب  هاگداعیم  هب  مالـسلا )) مهیلع  ) نیـسح

هب زاین  اجنیا  میا و  هدروآ  هیآ  نیمه  لـیذ  هنومن  ریـسفت  رد  حورـشم  روط  هب  ار  نآ  ثحب  هک  دـندمآ  رد  هحلاـصم  رد  زا  مرکا  ربمغیپ  اـب  و 
قوف ریبـعت  میهد » یم  رارق  ناـیوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  َنِیبِذاـْکلا ; یَلَع  ِهّللا  َۀَـنَْعل  ْلَـعْجَنَف   » ریبـعت هک  تسا  نیا  روظنم  تسین . نآ  حرش 
یتشز دروم  رد  نآرق  ياهدـیکأت  زا  یّمهم  شخب  هک  قوف  تایآ   227 هحفـص دنک . یم  وگزاب  ار  غورد  هانگ  تمظع  هک  تسا  يا  هداعلا 

اب دارفا  و  تسا ، كانرطخ  روفنم و  تشز و  مالـسا ، رظن  زا  هانگ  نیا  دـح  هچ  ات  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  تسا  نآ  موش  راثآ  غورد و 
. دننک كاپ  نآ  ثول  زا  ار  عامتجا  هنحص  و  دنهد ، ناشن  لماک  تیساسح  نآ  ربارب  رد  دیاب  یمالسا  هعماج  نامیا و 

یمالسا تایاور  رد  ییوگ  غورد 

هراشا

زا یضعب  زا  1 ـ دـینک : یم  هعلاطم  الیذ  ار  نآ  زا  ینیچلگ  هک  تسا  غورد  یتشز  هرابرد  يا  هدـنهد  ناکت  ياهریبعت  یمالـسا  تاـیاور  رد 
ِّرّشِلل َلَعَج  َّلَج  َو  َّزَع  َهّللا  َّنِا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  یثیدح  رد  تسا . ناهانگ  دیلک  غورد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور 

نآ دیلک  و  تسا ، هداد  رارق  ییاه  لفق  ّرـش  يارب  لاعتم  دنوادخ  ِبارَّشلا ; َنِم  ٌّرَـش  ُبْذِْـکلا  َو  َبارَّشلَا ، ِلاْفقالا  َْکِلت  َحـیتافم  َلَعَجَو  الاْفقَا 
(1 «.) تسا رتدب  مه  بارش  زا  غورد  و  دزادنا ) یم  راک  زا  ار  لقع  بارش  تسا و  لقع  اه  یتشز  یلصا  عنام  هک  ارچ   ) تسا بارش  اه  لفق 

مامت َبْذِْـکلَا ; ُهُحاـتْفِم  َلـِعُج  َو  ْتَیب  یف  اـهُّلُک  ُِثئاـبَْخلا  ِتَلِعُج  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماـما  زا  يرگید  ریبعت  رد  2 ـ
رد ار  دوخ  هک  یماگنه  راکهنگ  ياه  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  ( 2 «.) تسا غورد  قاتا ، نآ  دیلک  هدش و  هداد  رارق  یقاتا  رد  اه  يدیلپ 

ار ناـهانگ  عاونا  هک  دـهد  یم  هزاـجا  اـهنآ  هب  غورد  رگید  ریبـعت  هب  و  دـنناشوپ ، یم  ار  دوخ  ناـهانگ  غورد  اـب  دـننیب  یم  ییاوسر  ضرعم 
ییوگ تسار  هک  ارچ  دنک  كرت  ار  رگید  ناهانگ  تسا  راچان  وگتسار  ناسنا  هک  یلاح  رد  دنـسرتب ، ییاوسر  زا  هکنآ  یب  دنوش ، بکترم 

دزن هـک  يدرم  فورعم  ثیدـح  دــنک . یم  توـعد  هاـنگ  كرت  هـب  ار  وا  اـه  ییاوـسر  زا  سرت  دــهد و  یمن  ار  هاـنگ  راـکنا  هزاـجا  وا  هـب 
و دـیوگن ، غورد  هک  تفرگ  نامیپ  وا  زا  طقف  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دوب و  ناـهانگ  عاونا  هدولآ  دـمآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
هحفـص 339. دـلج 3 ، یفاک ، لوصا  یقرواـپ 1. ( 3 .) تسا اعّدـم  نیا  ياـیوگ  دـهاش  دـنک  كرت  ار  ناـهانگ  ماـمت  هک  دـش  ببـس  نیمه 

يرگید ثیداحا  زا  228 3 ـ هحفص هحفص 357 . دلج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  .3 هحفص 263 . دلج 169 ، راونالاراحب ، .2
ُنِمؤُْملا ُنوُکَی  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ُلوُسَر  َِلئُـس  : » میناوخ یم  نینچ  یثیدح  رد  تسین ، راگزاس  نامیا  اب  غورد  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

نمؤم ناسنا  ایآ  دندیـسرپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  ال ; َلاق : ًاباَّذَک  ُنوُکَی  َلِیق  ْمَعَن . َلاق : الیَِخب ؟ ُنوُکَی  َو  َلیق  ُمَعَن ; َلاق : ًانابَج ؟
تـسا نکمم  ایآ  دندیـسرپ  يرآ . دومرف : دـشاب ؟ لیخب  تسا  نکمم  اـیآ  دندیـسرپ  زاـب  يرآ . دومرف : دـشاب ؟ وسرت  ًاـنایحا )  ) تسا نکمم 

ال : » دومرف هک  اجنآ  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  تروص  هب  نومـضم  نیمه  ( 1 «.) هن دومرف : دشاب ؟ وگغورد 
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یخوش هاوخ  دیوگ  كرت  ار  غورد  ات  دشچ  یمن  ار  نامیا  معط  هاگ  چیه  ناسنا  ُهَّدِجَو ; َُهلْزَه  َبْذِْکلا  َكُْرتَی  یّتَح  ِنامیِْالا  َمْعَط  ُْدبَْعلا  ُدِجَی 
ییاهر یلکـشم  زا  ای  دـسرب  یتعفنم  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ای  غورد  اریز  تسین ؟ راگزاس  نامیا  اب  غورد  ارچ  ( 2 «.) يدج ای  دشاب 

دیاشگب و ار  تالکشم  روک  هرگ  دناوت  یم  هک  تسا  وا  تسا  ادخ  تسد  هب  رـشو  ریخ  هک  دناد  یم  دشاب  يوق  ناسنا  نامیا  هک  نانچ  دبای 
تـسا یلاعفا  دـیحوت  ياه  هخاش  زا  يا  هخاش  هک  رما  نیا  هب  ناسنا  رگا  و  دـنک ، عافد  ناسنا  زا  تامیالمان  ربارب  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  وا 

هک میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد  4 ـ ددرگ . لسوتم  غورد  هب  هک  دراد  يزاین  نینچ  دشاب  هتـشاد  داقتعا 
ثیدـح رد  زاب  5 ـ تسا . رتدـب  يدـب  نخـس  ره  زا  نآ  رابگرم  راـثآ  اریز  ( 3 «.) تسا غورد  نخـس ، نیرتدب  ُبْذِْکلَا ; ِلوُْقلا  ُّرَـشَو  : » دومرف

ُّرَـش َو  ِبوُذَْـکلا  ُناِسْللَا  ِهّللاَدـْنِع  ایاطِْخلا  ُمَظْعَا  : » دـیامرف یم  هدـش  یفرعم  ناهانگ  نیرتدـب  ناونع  هب  غورد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  يرگید 
رد 6 ـ ( 4 «.) تسا تمایق  زور  ینامیـشپ  نیرتدـب  و  تسا ، وگ  غورد  نابز  هاـنگ )  ) ادـخ دزن  ناـهانگ  نیرتدـب  ِۀَـمایِْقلا ; ِمْوَی  ُۀَـمادَن  ِۀَـمادَّنلا 

: دیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  تسا ، هدش  هدرمش  خزود  رد  دورو  ببس  روجف ، همـشچرس  غورد  يرگید ، ثیدح 
، دنک یم  توعد  روجف  هب  غورد  هک  ارچ  زیهرپب  غورد  زا  ِراّنلا ; َیِلا  يِدْهَی  َروُجُْفلا  َّنِا  َو  ِروُجُْفلا  َیِلا  يدْهَی  َبْذِْکلا  َّنِاَف  َبْذِْـکلا  َو  ْمُکاِّیا  »

جهن .3 ثیدح 11 . هحفص 340 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  .2 هحفص 322 . دلج 2 ، تاداعّسلا  عماج  یقرواپ 1. ( 1 «.) خزود شتآ  هب  روجف  و 
یمارگ ربماـیپ  زا  لاـمعلا  زنک  رد  تواـفت  یمک  اـب  ثیدـح  نـیمه  هیبـش  هحفـص 243 ، دـلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀـجحملا  .4 هبطخ 84 . هغـالبلا ،
راگزاس لقع  اـب  غورد  229 7 ـ هحفص ثیدح 8203 .) هحفص 619 ، دلج 3 ، لامعلا ، زنک   ) تسا هدـش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا

غورد لقاع  ناسنا  ُهاوَه ; ِهِیف  َناک  ْنِا  َو  ُبِذْـکَیال  َِلقاْعلا  َّنِا  : » میناوخ یم  ( مالـسلا هیلع  ) مظاک ماـما  زا  یثیدـح  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسین ،
یلص ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  رد  دنک ، یم  رود  ناسنا  زا  ار  تمحر  ناگتشرف  غورد  8 ـ ( 2 «.) دشاب هتشاد  لیامت  نآ  هب  دنچ  ره  دیوگ  یمن 

یغورد ناگدنب  زا  یکی  هک  یماگنه  ِِهبَءاجام ; ِِنتَن  ْنِم  لیم  َةریـسَم  ُْهنِم  ُکَلَْملا  َدَعابَت  ًۀـَبْذِک  ُدـْبَْعلا  َبِذَـک  اذِا  : » میناوخ یم  ( هلآو هیلع  هللا 
رتشیب و رتمولیک  کی  زا  لیم  ( ) 3 «) دوش یم  رود  وا  زا  لیم  کی  هزادنا  هب  دزیخ  یم  رب  غورد  نآ  زا  هک  نّفعت  يوب  رطاخ  هب  هتـشرف  دیوگب 

ْنِم ٌباب  َبْذِْکلا  َّنِا  : » دیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تسا ، قافن  يوس  هب  يا  هچیرد  غورد  9 ـ تسا .) رتمک  رتمولیک  ود  زا 
شنطاب هک  یلاح  رد  دهد  یم  رارق  وگتـسار  هرهچ  رد  ار  دوخ  وگغورد  ناسنا  اریز  ( 4 «.) تسا قافن  ياهرد  زا  يرد  غورد  ِقافِّنلا ; ِباْوبَا 

مدرم دامتعا  وگ  غورد  10 ـ تسا . ناقفانم  عیاش  ياهراک  زا  یکی  غورد  و  قافن ، یعون و  نطاب  رهاـظ و  یگناـگود  نیا  تسا ، نآ  زا  ریغ 
یـسک ِِهب ; ُۀَقِّثلا  ِّتلَق  ِبْذِْکلِاب  َفِرُع  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  تاملک  زا  یکی  رد  هک  نانچ  دهد ، یم  تسد  زا  ار 

هک هدـمآ  راوگرزب  نآ  تاـملک  رد  زین  ینعم  نیا  لـباقم  هطقن  و  ( 5 «.) دوش یم  مک  وا  هب  مدرم  داـمتعا  دوش ، هتخانـش  ییوـگ  غورد  هب  هک 
اب ار  راد  هنماد  ثحب  نـیا  11 ـ ( 6 «.) دوش یم  هتفریذپ  شنانخـس  دزیهرپب  غورد  زا  هک  یـسک  ُُهلاْوقَأ ; ْتَقِّدُـص  َبْذِْـکلا  َبَّنََجت  ْنَم  : » دومرف

نایاپ هتشاد  رذح  رب  نایوگغورد  اب  یتسود  زا  ار  مدرم  تسا و  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  راصق  تاملک  رد  هک  يرگید  ثیدح 
زیهرپب وگغورد  اب  یتسود  زا  َبیرَْقلا ; َْکیَلَع  ُدِّعَُبی  َو  َدـیِعَْبلا  َْکیَلَع  ُبِّرَُقی  ِباَرَّسلاَک  ُهَّنِاَف  ِباَّذَْـکلا  َۀَـقَداصَم  َو  َكاِّیا  َو  : » دومرف میهد . یم 

، لامعلا زنک  یقرواپ 1. ( 1 (.) دـنک یم  هارمگ  ار  وت  و  «. ) دزاس یم  رود  ار  کیدزن  و  کـیدزن ، وت  رظن  رد  ار  رود  تسا ، بارـس  دـننام  هک 
ثیدح لامعلازنک ، .4 هحفص 357 . دلج 6 ، دیدحلا ، یبا  یبا  هغالبلا  جهن  حرـش  .3 هحفص 305 . دلج 75 ، راونالاراحب ، .2 ثیدح 8219 .

هک دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ـالاب  تاـیاور  زا   230 هحفص هحفـص 461 . كردم ، نامه  .6 هحفص 390 . دلج 5 ، ررغ ، حرـش  .5 . 8212
ياه هخاش  زا  يا  هخاش  یصاعم و  عاونا  هب  هدننک  توعد  نانخس و  نیرتدب  نامیا و  ناکرا  هدننک  لزلزتم  ناهانگ و  عاونا  همشچرس  غورد 

تاکن اجنیا  رد  دوش . یم  هدید  تّمذـم  شهوکن و  همه  نیا  یهانگ  رتمک  هرابرد  و  تسا ، داّحتا  دامتعا و  ياه  هتـشر  هدـننک  هراپ  قافن و 
: میزادرپ یم  نآ  هب  هدرشف  روط  هب  هک  تسا  هدنام  یقاب  یمهم 

غورد راب  نایز  راثآ  1 ـ
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هراشا

رد ار  يرتشیب  ياه  لیلحت  عوضوم  تیمها  یلو  تشادرب ، هلأسم  نیا  يور  زا  هدرپ  یفاک  ردـق  هب  دـمآ  الاب  رد  هک  یتایاور  تایآ و  هچرگ 
لثملا برـض  تسا . مدرم  دامتعا  یعامتجا و  هاگیاپ  نداد  تسد  زا  ییوربآ و  یب  ییاوسر و  غورد  راب  نایز  رثا  نیتسخن  دـبلط . یم  اـجنیا 

ناوت یمن  ینالوط  تدـم  يارب  ار  نخـس  کی  ندوب  غورد  هک  دـهد  یم  ناشن  تایبرجت  و  درادـن ، هظفاـح  وگ  غورد  دـیوگ : یم  یفورعم 
یم ناشن  ار  دوخ  اه  تیعقاو  ماجنارـس  دشاب  یمهم  هلأسم  رگا  یلو  دوش ، شومارف  تسا  نکمم  دـشاب  یتیمها  یب  هلأسم  رگا  تشاد  ناهنپ 

ار نآ  هک  تسین  يزیچ  غورد  هک  نیا  رطاـخ  هب  هکلب  درادـن ، هظفاـح  وگغورد  هک  نیا  رطاـخ  هب  هن  دوش ، یم  شاـف  وـگغورد  زار  دـهد و 
اب لولعم  تلع و  ياهدـنویپ  دراد و  دوخ  فارطا  ثداوح  هب  يداـیز  طاـبترا  دوش  یم  عـقاو  هک  هثداـح  کـی  اریز  درپـس  هظفاـح  هب  ناوـتب 

دزاس یم  غورد  هب  ار  يا  هثداح  هک  یسک  دزاس . یم  طوبرم  ثداوح  رگید  اب  ار  هثداح  نآ  بانتجا ، لباق  ریغ  مزاول  دعب و  لبق و  ثداوح 
دـح و طـباور  نیا  هک  اـجنآ  زا  و  دزاـسب ، زین  نآ  فارطا  ثداوح  صاخـشا و  ناـکم و  ناـمز و  اـب  ار  نآ  یگتخاـس  طـباور  تسا  روبجم 

هیلع ) فسوی ناتـساد  دـننام  تسرد  دـنام . یم  او  هیقب  رد  دراپـسب  رطاـخ  هب  ودـنک  تسرد  ار  نآ  دروم  دـنچ  هک  ضرف  هب  درادـن  یباـسح 
هک دندرک  شومارف  اما  دندروآ ، ردپ  يارب  هتـشغآ و  ینوخ  هب  ار  وا  نهاریپ  دروخ و  گرگ  ار  وا  دـنتفگ  غورد  هب  شناردارب  هک  مالـسلا )

زیزع رـسمه  دننام  ای  درک و  رهاظ  ار  ناشغورد  تشادرب و  اهنآ  راک  زا  هدرپ  نهاریپ  ندوب  ملاس  دـننک . هراپ  هراپ  اج  نیدـنچ  زا  ار  نهاریپ 
هک دوب  هدرک  شومارف  تسا ، هتشاد  ار  وا  هب  زواجت  دصق  هدیود و  وا  لابند  هب  مالسلا ) هیلع  ) فسوی درک  اعدا  غورد  هب  هک  یماگنه  رصم ،

لاـبند هب  وا  هـکنیا  اـخیلز و  غورد  رب  تـسا  ینـشور  لـیلد  هـک  هدـش  هراـپ  رـس  بـقع  زا  مالـسلا ) هـیلع  ) فـسوی نـهاریپ  ارجاـم ، نـیا  رد 
یم یتحار  هب  هاـگآ  ناـسرپزاب  زورما   231 هحفص هملک 38 . راصق ، تاملک  هغـالبلا ، جـهن  یقرواپ 1. تسا . هدـیود  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی
رتمک دننک و  تباث  ار  اعدا  کی  ندوب  تسار  ای  غورد  نآ ، تایـصوصخ  مزاول و  هثداح و  کی  هب  طوبرم  یپ  رد  یپ  ياه  لاؤس  اب  دـنناوت 

ماجنارـس لاح  ره  هب  دشاب و  هتـشاد  هظفاح  دـناوت  یمن  وگ  غورد  يرآ  دـشخبب . ییاهر  اه  نآ  لاگنچ  زا  ار  دوخ  دـناوت  یم  ییوگ  غورد 
، دـنک یم  توعد  رگید  ناهانگ  ای  رگید ، ياه  غورد  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  غورد  راثآ  زا  رگید  تسا . ییوربآ  یب  ییاوسر و  شراـک 

یکانرطخ ياهراک  هب  تسد  ای  دـیوگب  يرگید  داـیز  ياـه  غورد  دوش  یم  روبجم  هاـگ  شغورد  نتخاـس  یفخم  يارب  وگ  غورد  هک  ارچ 
دوخ ياه  يراکفالخ  رب  يا  هدرپ  تقوم  روط  هب  هک  دـهد  یم  ناکما  وگغورد  صخـش  هب  هک  تسا  نیا  غورد  راب  نایز  رثا  نیمّوس  دـنزب .

ار ناسنا  هک  تسا  نیا  غورد  راـب  ناـیز  رثا  نیمراـهچ  دـنک . كرت  ار  لاـمعا  نآ  دوب  راـچان  تفگ  یم  تسار  رگا  هک  یلاـح  رد  دزادـنیب 
هرهچ هب  ار  دوخ  وگغورد  هک  ارچ  تسا  قاـفن  ياـه  هخاـش  زا  يا  هخاـش  دوخ  غورد  اریز  دزاـس  یم  قـحلم  ناـقفانم  فوفـص  هب  ًاجیردـت 

یگناگود نیا  دـیوگ  یم  يرگید  زیچ  شنورد  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  اقلا  تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  شنخـس  هدروآ و  رد  نایوگ  تسار 
زا یثیدح  رد   232 هحفـص دزاس . یم  رایع  مامت  یقفانم  وا  زا  دـنک و  یم  تیارـس  وا  راتفر  لامعا و  ریاس  هب  جـیردت  روط  هب  نطاب  رهاظ و 
رثا نیمجنپ  ( 1 «.) دـناشک یم  قافن  هبار  ناسنا  غورد  ِقاـفَّنلا ; َیِلا  يِّدَُؤی  ُبْذِْـکلَا  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما 

هرهب یعامتجا  فادها  درب  شیپ  رد  نآ  زا  ناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  یناوارف  ياه  تقایل  اه و  یگتـسیاش  یـسک  رگا  تسا  نیا  نآ  راب  نایز 
اب هجاوم  مدق  ره  رد  وا  ربارب  رد  ناسنا  هک  ارچ  دریگب ، هرهب  اه  یگتسیاش  نآ  زا  دناوت  یمن  یسک  دشاب ، وگغورد  یلو  درک  ناوارف  يریگ 

ُباّذَْکلَا : » دیامرف یم  تسا ، هدش  هدرمش  ناسکی  هدرم  اب  وگ  غورد  یمالسا  تایاور  زا  یضعب  رد  لیلد  نیمه  هب  دوش . یم  دیدرت  کش و 
رب هدنز  تلیضف  اریز  تسا  ربارب  هدرم  اب  وگغورد  ُُهتایَح ; ْتَلََطب  ِهِمالِکب  َُقثُْوی  َْمل  اذِاَف  ِِهب ، ُۀَقِّثلَا  ِّتیَْملا  یَلَع  ِّیَْحلا  َۀَلیضَف  َّنِاَف  ٌءاوَس  ُّتیَْملا  َو 
وا یگدنز  ییوگ  دشابن  يدامتعا  شندوبوگغورد ) رطاخ  هب   ) هک یسک  نخس  هب  هک  یماگنه  دراد و  وا  هب  ناسنا  هک  تسا  يدامتعا  هدرم 

، دهد ماجنا  يرگید  تشز  ياهراک  دناوت  یم  غورد  رازبا  زا  هدافتـسا  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  شرابنایز  دـمایپ  نیمـشش  تسا .» هدـش  لطاب 
يرایـسب دروم  رد  نینچمه  دنیامن و  لامعا  ار  دوخ  لخب  ای  هنیک  ای  دسح  دنناوت  یم  غرود  هلیـسو  هب  مادـک  ره  لیخب  زوت و  هنیک  دوسح و 
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ای متفرگ ، ماو  یگدـنز  يارب  زورما  مدوخ  نم  دـیوگ  یم  غورد  هب  دـنک  یم  ماو  ياضاقت  وا  زا  یـسک  هک  یماگنه  الثم  رگید ، ناهانگ  زا 
، تسا يرابتعا  یب  مدآ  صخـش  نآ  دیوگ  یم  شیزوت  هنیک  دـسح و  رطاخ  هب  دـننک  یم  هعجارم  وا  هب  یـصخش  یفرعم  يارب  هک  یماگنه 

یققحم دارفا  رگا  هک  تسا  نیا  ددرگ  یم  رهاظ  اه  شناد  مولع و  رد  هک  نآ  رابنایز  رثا  نیمتفه  تسا . يربتعم  درم  عقاو  رد  هک  یلاـح  رد 
دنک ادیپ  عویـش  لمع  نیا  رگا  و  دنزادنا ، یم  رابتعا  زا  ار  دوخ  یملع  ياه  باتک  تاقیقحت و  مامت  دـنیوگب  غورد  دروم  دـنچ  ای  کی  رد 

، مکحلاررغ حرش  یقرواپ 1. دوش . یم  فقوتم  يرـشب  شناد  ملع و  ناوراک  دـنام و  دـهاوخن  یقاب  نارگید  مولع  تاقیقحت و  رب  يداـمتعا 
راثآ نیا  رب  هفاضا  درب . یپ  نآ  هب  ناوت  یم  نایوگغورد  یگدـنز  رد  تقد  اب  هک  يرگید  رابنایز  راـثآ  233 و  هحفص هحفص 310 . دلج 1 ،
هلمج زا  تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  یمالـسا  تایاور  رد  هک  دوش  یم  بترتم  غورد  رب  زین  يونعم  ءوس  ياهدـمایپ  دراد ، یعامتجا  هبنج  هک 

اذِا : » میدـناوخ مالـسلا ) هیلع  ) اضّرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدـح  رد  البق  هک  هنوگ  نامه  دـنوش  یم  رود  ناـسنا  زا  ناگتـشرف  هک : نیا 
هزادنا هب  دوش  یم  رود  وا  زا  هتـشرف  دیوگب  یغورد  ناسنا  هک  یماگنه  ُِهبَءاجام ; ِِنتَن  ْنِم  لیم  َةَریـسَم  ُْهنِم  ُکَلَملا  َدَعابَت  ًَۀبْذِک  ُْدبَْعلا  َبِذَک 

زا یثیدح  رد  دزاس ، یم  مورحم  بش  زامن  زا  ار  ناسنا  غورد  هک  نیا  رگید  ( 1 «.) دزیخ یمرب  وا  لمع  زا  هک  يدب  يوب  رطاخ  هب  لیم  کی 
ناسنا هاگ  ُقْزِّرلا ; اِهب  َمِرُح  ِْلیَللا  ُةالَص  َمِرُح  اذِاَف  ِْلیَْللا ، َةالَص  اِهب  ُمَرُحیَف  ََۀبْذِْکلا  ُبِذْکََیل  َلُجَّرلا  َّنِا   » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

یم مورحم  عیــسو )  ) يزور زا  دوـش  یم  مورحم  بـش  زاــمن  زا  هـک  یماــگنه  و  دوـش ، یم  مورحم  بـش  زاــمن  زا  دــیوگ و  یم  یغورد 
رد تسا  هدـمآ  ناراد  هزور  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  تادابع  زا  یـضعب  یلوبق  مدـع  ثعاب  نتفگ  غورد  هک  نیا  رگید  ( 2 «.) ددرگ
هک یماگنه  ْمُکَراْصبَا ; اوُّضَغ  َو  ِبْذِْکلا  ِنَع  ْمُکَتَنِْـسلَا  اوُظَفْحاَف  ُْمتْمُـص  اذِاَف  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدـح 
هک تسا  نآ  رب  لیلد  ثیدح  نیا  ( 3 «.) دیریگ ورف  دولآ ) هانگ  هاگن  زا   ) ار دوخ  نامـشچ  و  دینک ، ظفح  غورد  زا  ار  نابز  دیریگ  یم  هزور 

نانچ ددرگ ، عطق  ناسنا  زا  یهلا  تاکرب  هک  دوش  یم  ببـس  هاگ  نتفگ  غورد  هک  نیا  رگید  دـهاک . یم  هزور  شزرا  زا  لاـمعا  هنوگ  نیا 
غورد نارادـمامز  هک  یماگنه  ُرَطَْملا ; َسِبُح  ُةالُْولا  َبِذَـک  اذِا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  یثیدـح  رد  هک 

هبنج مه  دـشاب  هتـشاد  يوـنعم  هبنج  تسا  نکمم  مه  هـک  هدـمآ  تاـیاور  رد  غورد  يارب  راـثآ  یـضعب  ( 4 «.) دوش یم  عطق  ناراـب  دـنیوگب 
یم یتسدـگنت  رقف و  ببـس  دـهاک و  یم  ناسنا  يزور  زا  غورد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  يددـعتم  تایاور  زا  هلمج  زا  يرهاظ ، یعاـمتجا و 

دلج 7، هعیـشلا ، لئاسو  .3 هحفص 260 . دلج 69 ، راونالاراحب ، .2 هحفص 357 . دلج 6 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  یقرواـپ 1. دوش .
هیلع ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح  رد   234 هحفص هحفـص 280 . دلج 1 ، مالـسلا ،) هیلع  ) اضرلا مامالا  دنـسم  .4 ثیدـح 13 . هحفص 119 ،

يرگید ثیدح  رد  و  ( 1 «.) تسا یتسدگنت  رقف و  ببـس  ییوگ  غورد  هب  ندرک  تداع  ُْرقَْفلا ; ُثِرُوی  ِبْذِْکلا  ُداِیتِْعا  : » میناوخ یم  مالـسلا )
نکمم قزر  شهاک  نیا  ( 2 «.) دهاک یم  ناسنا  يزور  زا  غورد  َقْزِّرلا ; ُصِّقَُنی  ُبْذِْکلَا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  زا 

زااب دـهد و  یم  تسد  زا  ار  مدرم  دامتعا  وگغورد  هک  ارچ  یعامتجا ، يرهاظ و  راـثآ  زا  اـی  و  دـشاب ، غورد  يونعم  راـبنایز  راـثآ  زا  تسا 
. دوش یم  وا  يزور  قزر و  ناصقن  ببس  رما  نیمه  و  دوش ، یم  دودحم  وا  يداصتقا  تیلاعف  یمومع  دامتعا  نداد  تسد 

غورد ياه  هزیگنا 

رگا هک  ارچ  داقتعا . نامیا و  فعض  1 ـ تسا : ریز  حرش  هب  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  یفلتخم  ياه  همشچرس  هلیذر  تافص  ریاس  دننام  غورد 
، ماقم هاج و  لیـصحت  ای  ایند  لاوما  هب  ندیـسر  يارب  زگره  دشاب  هتـشاد  یفاک  دامتعا  وا  ياه  هدعو  دـنوادخ و  تردـق  ملع و  هب  وگغورد 

یعامتجا ذوفن  نتفر  داب  رب  مدرم و  ندش  هدنکارپ  زا  دسرت ، یمن  رقف  زا  دـنیب . یمن  ییوگ  غورد  رد  ار  دوخ  تیقفوم  دـیوگ و  یمن  غورد 
ماـما زا  یتـیاور  رد  اذـل  دوش . یمن  لـسوتم  غورد  هب  نآ  ظـفح  يارب  دـناد و  یم  ادـخ  يوـس  زا  ار  تردـق  ماـقم و  درادـن و  ساره  دوـخ 

ادـج نامیا  زا  غورد  هک  ارچ  دـینک ، يریگ  هرانک  غورد  زا  ِناْمیِْالا ; ُِبناُجم  َبْذِْـکلا  َّنِاَف  َبْذِْـکلا  اُوِبناج  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب
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يارب دنتـسه ، اه  فعـض  نیا  راتفرگ  هک  يدارفا  تسا ، تراقح  هدقع  تیـصخش و  فعـض  غورد  ياه  همـشچرس  زا  رگید  2 ـ ( 3 «.) تسا
ْنِم ِّالا  ُبِذاْکلا  ُبِذْکَیال  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  دنوش . یم  غورد  هب  لسوتم  دوخ  فعـض  ندناشوپ 

دلج 69، راونالاراحب ، یقرواپ 1. ( 4 «.) شیوخ رظن  رد  شدوخ  ندوب  شزرا  یب  رطاخ  هب  رگم  دـیوگ  یمن  غورد  یـسک  ِْهیَلَع ; ِهِسْفَن  ِۀـَناهَم 
هحفص دلج 3 ،  ) ثیدح 8231 لاّمعلازنک ، .4 هحفـص 386 . دـلج 66 ، راونالاراحب ، .3 ثیدـح 17463 . همکحلا ، نازیم  .2 هحفص 261 .
تمهت نتفگ و  غورد  همشچرس  دارفا  هب  تبـسن  توادع  ینیبرتربدوخ و  ربکت و  لخب و  دسح و  هک  دوش  یم  رایـسب  235 3 ـ هحفص (. 625

همادا مه  غورد  دوشن ، هتفرگ  اه  همشچرس  نیا  ات  و  رورغ ، ربک و  رطاخ  هب  شیوخ  هرابرد  نتفگ  غورد  ای  و  دوش ، یم  اهنآ  هب  تبـسن  ندز 
يرامیب 4 ـ دش . هراشا  نآ  هب  البق  هک  هنوگ  نامه  دنوش  یم  لسوتم  غورد  هب  دوخ  یعقاو  هرهچ  ندـناشوپ  يارب  زین  ناقفانم  تفای . دـهاوخ 

دنیوگ یم  هک  اجنآ  ات  دوش ، یم  غورد  هب  يا  هدع  قیوشت  ببس  ناهانگ  عاونا  هب  یگدولآ  قح و  ریـسم  زا  فارحنا  هعماج و  یقالخا  ياه 
هب دیدش  هقالع  5 ـ دباوخ . یم  ام  تراجت  بسک و  ای  و  تسا ، لکشم  ام  يارب  عامتجا  نیا  رد  ندرک  یگدنز  میوشن  لسوتم  غورد  هب  رگا 

هغالبلا جهن  هبطخ 147  رد  ددرگ . یم  ربمایپ ـ  ادخ و  رب  غورد  یتح  غورد ـ  عویش  مهم  لماوع  زا  رگید  یکی  زین  نآ  تاماقم  ظفح  ایند و 
َو ال ِلِطاْبلا  َنِم  َرَهْظَا  َو ال  ِّقَْحلا  َنِم  یفْخَا  ٌءیَـش  ِهِیف  َْسَیل  ٌنامَز  يِدَْعب  ْنِم  ْمُْکیَلَع  یتأَیَـس  ُهَّنِا  َو  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  میناوخ  یم 
رت ناوارف  لطاب و  زا  رتراکشآ  قح و  زا  رت  ناهنپ  يزیچ  هک  دسر  یم  ارف  امش  يارب  ینامز  نم  زا  دعب  ِِهلوُسَر ; َو  ِهّللا  یَلَع  ِبْذِْکلا  َنِم  َرَثْکَا 

«. تسین شربمایپ  ادخ و  هب  غورد  زا 

غورد نامرد  قرط 

یم دراو  یقالخا  لیاذر  ریاس  نامرد  قیرط  رد  هک  دش  دراو  دـیاب  یقرط  نامه  زا  ییوگ ) غورد   ) هلیذر تفـص  نیا  ندرک  نک  هشیر  يارب 
غورد هزیگنا  رگا  تساـجرباپ . ناـنچمه  موش  لاـهن  نیا  دوشن ، عطق  اـه  هشیر  اـت  هک  ارچ  میورب ، اـه  هشیر  غارـس  هب  تسخن  ینعی  میوـش ;
يزور قزر و  تسناد ، زیچ  همه  رب  رداق  ار  ادخ  درک ، تیوقت  ار  نامیا  ياه  هیاپ  دیاب  تسا ، یلاعفا  دیحوت  هب  تبسن  نامیا  فعـض  ییوگ 

نآ هزیگنا  رگا  و  ددرگ . فرطرب  دوش  یم  غورد  هب  لـسوت  ببـس  هک  ییاـه  فعـض  اـت  مینادـب ، وا  تسد  هب  ار  وربآ  تّزع و  تیقفوم و  و 
تقادـص و زج  يزیچ  دوش ، عطق  ًاجیردـت  اه  هشیر  نیا  رگا  نیقی  هب  تخادرپ و  اـهنآ  ناـمرد  هب  دـیاب  تسا  رورغ  ربک و  لـخب و  دـسح و 
یتخبدـب و يزور و  هریت  ببـس  هـک  غورد  راـبنایز  ءوـس  ياهدـمایپ  يور  دـیاب  رگید  يوـس  زا  236 و  هحفـص دنام . دـهاوخن  یقاب  یتسار 
رپ تایاور  رد  هژیو  هب  میدرک ، نایب  ًاقباس  حورشم  روط  هب  هک  اه  نیا  رد  سک  ره  نیقی  هب  و  دیشیدنا ، دوش  یم  ترخآ  ایند و  رد  ییاوسر 

یقـالخا هلیذر  نیا  هب  ـالتبم  هک  یـصاخشا  رگا  و  دراد . يا  هدـنرادزاب  مهم  ریثأـت  دـشیدنیب  تسرد  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاوتحم 
هنوگ نامه  دنوش ، یم  نامرد  رت  عیرس  دنزیهرپب  دنک  یم  قیوشت  غورد  هب  ار  اهنآ  هک  ییاه  طیحم  وگغورد و  بابان و  ناتسود  زا  دنتـسه 

. دش دهاوخ  يرامیب  نیا  دوبهب  تعرس  ببس  اه  يرامیب  برکیم  هب  هدولآ  ياه  طیحم  یمـسج و  ياه  يرامیب  هب  هدولآ  دارفا  زا  زیهرپ  هک 
کی دارفا  یتقو  ارچ ك  دنشاب  هتـشاد  ییوگ  تسار  هب  مدرم  نداد  تداع  رد  دناوت  یم  يرثؤم  شقن  زین  هداوناخ  گرزب  هعماج و  ناربهر 
کی سکع ، هب  دنروآ و  یم  يور  یتسار  قدص و  هب  تعرـس  هب  دننیبن  اهرتگرزب  زا  یتسار  قدـص و  زج  يزیچ  هداوناخ  ءاضعا  ای  هعماج 
قرط دـیابن  نمـض  رد  دـنزاس . یم  مهارف  هلیذر  تفـص  نیا  هب  ار  هداوناخ  اـی  هعماـج  یگدولآ  ياـه  هنیمز  دوش  رداـص  ناـنآ  زا  هک  غورد 
ِیَنب َّنِاَف  َنُوبِذْـکَیَف  َساْنلا  اُونِّفَُلت  ال  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هک  میناوخ  یم  یثیدـح  رد  داد ، دای  مدرم  هب  ار  ییوگغورد 

، دینکن مدرم  هب  غورد  نیقلت  زگره  ُْبئِّذلا ; ُهَلَکَا  اُولاق  ُْبئِّذـلا . ُُهلُکْأَی  ْنَا  ُفاخَا  ّینِا  ْمُهَنََّقل  اّمَلَف  َناْسنِْالا  ُلُکْأَی  َبئِّذـلا  َّنِا  اوُمَْلعَی  َْمل  َبوُقْعَی 
اهنآ هب  بوقعی  ناشردـپ  هک  یماـگنه  دروخب ، ار  ناـسنا  تسا  نکمم  گرگ  هک  دنتـسناد  یمن  ناـمز ) نآ  اـت   ) بوقعی نادـنزرف  هک  ارچ 

گرگ ار  فسوی  دنتفگ  دنتفرگ و ) دای  اهنآ   ) دروخب ار  وا  گرگ  هک  مراد  میب  نیا  زا  نم  تفگ  دنـشاب و ) فسوی  بقارم  درک  شرافـس  )
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. داد بوقعی  نارـسپ  تسد  هب  يا  هناـهب  یلوا  كرت  نیا  يرآ  ( 1 («.) دوب ناعنک  هاچ  رد  فسوی  دـنتفگ و  یم  غورد  هک  یلاـح  رد   ) دروخ
نامرد قرط  نیرترثؤم  زا  رگید  یکی  دارفا ، رد  تیـصخش  داجیا   237 هحفص ثیدح 8228 . هحفص 624 ، دلج 3 ، لامعلازنک ، یقرواپ 1.

، تسا تیصخش  دوبمک  تراقح و  ساسحا  ییوگ  غورد  مهم  لماوع  زا  یکی  میدرک  هراشا  هتـشذگ  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا  غورد 
یم نآ  شرورپ  اب  هک  تسا  ییاهورین  اهدادعتـسا و  بحاص  دنک  ساسحا  رگا  و  دنک ، ناربج  ار  نآ  ندز  فال  اب  دهاوخ  یم  وگ  غورد  و 

هب رگا  هژیو  هب  دنیب . یمن  دوخ  رد  بذاک  تیـصخش  داجیا  يارب  غورد  هب  نتـسج  لسوت  هب  يزاین  دسرب  هعماج  رد  یلاع  تاماقم  هب  دـناوت 
تمایق رد  نانآ  نیـشنمه  قیفر و  دنتـسه و  نادیهـش  ءایبنا و  فص  رد  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ناقیّدـص  نایوگتـسار و  هک  دوش  هداد  هجوت  اهنآ 
َلوُسَّرلا َو  َهّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  دـش ، دـنهاوخ  قیوشت  ییوگ  تسار  هب  لابقا  غورد و  كرت  يارب  نیقی  هب  دوب  دـنهاوخ 

ار ربمایپ  ادـخ و  هک  یـسک  ًاقِیفَر ;و  َکـِئلُوا  َنُسَح  َو  َنیِِحلاّـصلا  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیِدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َمَْعنَا  َنیِذَّلا  َعَم  َکـِئلوُاَف 
ادهش و ناقیدص و  ناربمایپ و  زا  هدرک  مامت  نانآ  رب  ار  دوخ  تمعن  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نیشنمه  زیخاتسر ) زور  رد   ) دنک تعاطا 
رد رگید  تافـص  دننام  ییوگغورد  تشز  تفـص  ذوفن  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  ( 1 «.) دنتـسه یبوخ  ياه  قیفر  اهنآ  و  ناحلاص ،

ماما هک  هنوگ  نامه  دـناشک  یم  كانرطخ  ياه  غورد  هب  ار  ناسنا  ًاجیردـت  دوش و  یم  عورـش  کچوک  هداـس و  ياـهاج  زا  ناـسنا  دوجو 
زا ِریبَْکلا ; یَلَع  َءَرَتِْجا  ِریغَّصلا  ِیف  َبِذَک  اذِا  َلُجَّرلا  َّنِاَف  لْزَه  َو  ٍّدِـج  ِّلُک  ِیف  ریبَک  َو  ریِغَـص  ِیف  َبْذِْـکلا  اوُقَِّتا  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) داجس

دیوگب غورد  کچوک  تاعوضوم  رد  هک  یماگنه  ناسنا  هک  ارچ  یخوش ، ای  دـشاب  يّدـج  گرزب ، ای  دـشاب  کـچوک  هاوخ  زیهرپب  غورد 
(2 «.) دیوگب مه  گرزب  غورد  هک  دنک  یم  تئرج 

غورد تائانثتسا 

زاب یلو  دراد ، یعامتجا  يدرف و  يونعم ، يدام و  رظن  زا  یناـسنا  ره  يارب  يداـیز  تارطخ  تسا و  ناـهانگ  نیرتمهم  زا  غورد  هک  نیا  اـب 
. تسا هدـمآ  ثیداـحا  نآ  زا  يوریپ  هب  قـالخا  ياـملع  اـهقف و  نانخـس  یمالـسا و  تاـیاور  رد  ءانثتـسا  تروص  هب  هک  دراد  يدراوـم  مه 

تاذ حالـصا  يارب  غورد  1 ـ زا : دـنترابع  ًاتدـمع  دراوم  نیا   238 هحفص هحفص 235 . دلج 69 ، راونالاراحب ، .2 هیآ 69 . ءاسن ، یقرواپ 1.
سومان ناج و  هک  يدراوم  مامت  رد  ناملاظ ;5 ـ ّرش  عفد  يارب  هّیقت ;4 ـ ماقم  رد  گنج ;3 ـ نادیم  رد  نمشد  لافغا  يارب  غورد  نیبلا ;2 ـ

درک هصالخ  یلک  هدعاق  کی  رد  ناوت  یم  ار  دراوم  مامت  تسین . غورد  هب  لسوت  زج  یهار  رطخ  زا  تاجن  يارب  دتفا و  یم  رطخ  هب  ناسنا 
مامت رگید  ریبعت  هب  و  دشاب ، هتـشاد  ترورـض  غورد  هب  لسوت  تارطخ ، نآ  عفد  يارب  دـتفیب و  رطخ  هب  يرتمهم  ياه  فدـه  هک  نیا  نآ  و 

زا دـنوش و  یم  راتفرگ  محر  یب  قطنم و  یب  بّصعتم و  یعمج  لاـگنچ  رد  ناـسنا  لـثملا  یف  تسا  مهم  مها و  هدـعاق  لومـشم  دراوم  نیا 
خـساپ اب  ناسنا  هک  دـنهد  یم  هزاجا  اـجنیا  رد  عرـش  لـقع و  دـنزیر  یم  ار  وا  نوخ  ًاروف  دـیوگب  تقیقح  رگا  دـننک  یم  لاؤس  وا  بهذـم 

نتفگ اب  دناوت  یم  ناسنا  هدرک و  زورب  رفن  ود  نایم  رد  يدیدش  فالتخا  هک  يدراوم  رد  ای  دهد . تاجن  اهنآ  ّرش  زا  ار  دوخ  ناج  نیغورد 
ود نآ  نایم  رد  یتشآ  افص و  حلص و  تفگ ) یم  ار  امـش  ریخ  رکذ  رـس  تشپ  رد  اهراب  دراد و  دایز  هقالع  وت  هب  سک  نالف  الثم   ) یغورد

تائانثتسا نیا  و  دوش ، غورد  هب  لسوتم  یئزج  ياهراک  یـصخش و  عفانم  رطاخ  هب  ناسنا  هک  نیا  هن  مهم ، فادها  نیا  لاثما  دزاس و  رارقرب 
عقاو رد  دیوگب . غورد  یئزج  عوضوم  ره  يارب  غورد  تائانثتسا  زا  هدافتسا  هناهب  هب  و  دزاس ، غورد  هب  لسوت  يارب  يزیواتـسد  ار  يرورض 

رد اهنت  ترورـض و  رادقم  هب  دیاب  هک  تسا  ترورـض  دراوم  رد  هتیم ) لکا   ) رادرم ندروخ  ندوب  لالح  دننام  دراوم  نیا  رد  غورد  زیوجت 
تـسا يددعتم  تایاور  مهم ) مها و  هدـعاق   ) الاب یلقع  هدـعاق  رب  هوالع  تائانثتـسا  نیا  لیلد  دوش . افتکا  تسین  نآ  زج  یهار  هک  يدراوم 

یم مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یفورعم  ثیدح  رد   239 هحفص تسا . هدش  لقن  مالسلا ) امهیلع  ) نیموصعم زا  یمالـسا  فلتخم  عبانم  هک 
هک یـسک  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین  یهلا  یمارح  چـیه  ِْهَیِلا ; َّرُطْـضا  ِنَِمل  ُهَّلَحَا  ْدَـقَو  ِّالا  ُهّللا  َمَّرَح  اّمِم  ٌءْیَـش  َْسَیل  : » میناوخ
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( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دیوگ  یم  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  زا  2 ـ ( 1 «.) هدومرف لالح  تسا  هدش  رطـضم 
تاجن قحان ) هب   ) ندـش هتـشک  زا  ار  تردارب  نک و  دای  ادـخ  مان  هب  غورد  دـنگوس  ِلـْتَقلا ; َنِم  َكاـخَا  ِّجـَن  َو  ًاـبِذاک  ِهّللاـِب  ِْفلِْحا  : » دومرف

ٌلُجَر ِّالا  ِمَدآ  ِنبإ  یلَع  ُُبتْکَی  ِبْذِْکلا  ُّلُک  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ترضح نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ ( 2 «.) هد
نایم ات  دیوگب  رفن  ود  نایم  رد  غورد  هک  یـسک  رگم  دوش ، یم  هتـشون  ناسنا  لمع  همان  رد  یغورد  ره  امُهَْنَیب ; ُِحلُْـصی  ِْنیَلُجَر  َْنَیب  َبَذَـک 

ِّرَـش ُْعفَد  ِْنیَْرمَا  ِیف  ِّالا  ٌمُومُذَم  ُبذِْکلَا  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  4 ـ ( 3 «.) ددرگ رارقرب  حلـص  ود  نآ 
زا يرگید  ثیدح  رد  5 ـ ( 4 «.) نیبلا تاذ  حالصا  ناملاظ و  رش  عفد  زیچ ، ود  رد  رگم  تسا  هدیهوکن  غورد  ِْنیَْبلا ; ِتاذ  ُحالِْـصا  َو  ِۀَمَلَّْظلا 

َبْرَْحلا َّنِاَف  ِبْرَْحلا  ِیف  ُلُجَّرلا  ُبِذْکَی  ْنَا  ِّالا  ََۀلاحَم  ًابْذِک ال  ٌبُوتْکَم  ِبْذِْکلا  ُّلُک  : » تسا هدش  لقن  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 
هک نیا  رگم  دوش ، یم  هتـشون  غورد  ًامتح  اه  غورد  مامت  اهیِـضُْری ; ُهَتَأَْرِما  ُثِّدَُـحی  ُْوا  اـمُهَْنَیب  ُِحلُْـصیَف  ٌءانخَـش  ِْنیَلُجَر  َْنَیب  ُنوُکَی  َْوا  ٌۀَـعْدُخ 

دشاب و یتاودع  هنیک و  رفن  ود  نایم  رد  ای  تسا ، نمـشد )  ) بیرف گنج  رد ) يزوریپ  قرط  زا  یکی   ) اریز دـیوگب ، غورد  گنج  رد  ناسنا 
ار وا  هک  نیا  رطاخ  هب  درادـن ) تیعقاو  هک   ) دـیوگ یم  نخـس  شرـسمه  اب  ای  دزاس ، رارقرب  یتشآ  حلـص و  اهنآ  نایم  غورد ) هلیـسو  هب   ) وا
هک تسا  يدراوم  هب  رظاـن  هکلب  دـیوگب  غورد  شرـسمه  هب  دـهاوخب  هچ  ره  ناـسنا  هک  تسین  نیا  ریخا  هلمج  زا  روـظنم  ( 5 «.) دنک یضار 

هحفص 134، دلج 16 ، هعیـشلا ، لئاسو  .2 هحفص 284 . دلج 101 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1. رد  هک  دراد ، ییاجبان  تاـعّقوت  ناـسنا  رـسمه 
ۀجحملا .5 هحفـص 263 . دـلج 69 ، راونالاراحب ، .4 هحفـص 245 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀـجحملا  .3 ناـمیالا .) باـتک  زا  باـب 12  ثیدح 4  )

يا و  دنک ، یم  شوماخ  ار  وا  يادص  رـس و  نیغورد ، هدعو  اب  وا  دـجنگ ، یمن  رهوش  تاناکما   240 هحفص هحفص 245 . دلج 5 ، ءاضیبلا ،
زین رهوش  یقطنم  ریغ  تاعّقوت  دروم  رد  ینعم  نیا  دـمآ . دـهاوخن  شیپ  يا  هعزانم  يریگرد و  و  دوش ، یم  شومارف  نامز  تشذـگ  اب  اـسب 

(1 .) تسا هدش  هراشا  نآ  هب  زین  تایاور  زا  یضعب  رد  و  تسا ، قداص 

( هیروت  ) غورد زا  رارف  هار 

هب ای  دنک ، یم  هدارا  ار  يرگید  زیچ  نآ  زا  هدنیوگ  دمهف و  یم  يزیچ  نآ  زا  هدنونش  هک  دوش  یم  هتفگ  ینخس  هب  هیصوت ) نزو  رب   ) هیروت
لـسوتم نآ  هب  هاگ  دنتـسه  غورد  زا  زیهرپ  هب  دیقم  هک  يدارفا  و  دراد ، ار  ینعم  ود  ره  بات  ترابع  هک  ولهپ ، ود  تسا  ینخـس  رگید  ریبعت 

1ـ دنک : نشور  الماک  ار  ینعم  نیا  دناوت  یم  ریز  ياه  لاثم  دوشن . هاگآ  اهنآ  رارسا  زا  هدنونش  مه  دنشاب و  هتفگن  غورد  مه  ات  دنوش ، یم 
زا هدنونش   ) مرب یم  ادخ  هب  هانپ  هّللارفغتـسا  دیوگ  یم  باوج  رد  وا  يا ؟ هدرک  وت  ار  فالخ  راک  نیا  ایآ  دنک  یم  لاؤس  يرگید  زا  یـسک 

یسک 2 ـ تسا .) هداد  ماجنا  هک  تسا  هدوب  یفالخ  لمع  زا  رافغتـسا  شروظنم  هدنیوگ  هک  یلاح  رد  دمهف  یم  ار  راک  نآ  یفن  نخـس  نیا 
باوج نیا  زا  هدنونـش   ) تسا نکمم  يزیچ  نینچ  رگم  دیوگ : یم  وا  درک ، ییوگدـب  نم  زا  وت  دزن  سک  نالف  دـنک  یم  لاؤس  يرگید  زا 

یم دیآ و  یم  يرگید  هناخ  رد  یـسک  3 ـ دوب .) ماهفتـسا  کی  اهنت  مالک  نآ  زا  هدنیوگ  روظنم  هک  یلاح  رد  دـمهف ، یم  ار  مالک  نآ  یفن 
رد تسین ، هناخ  رد  دنک  یم  رّوصت  هدنونـش   ) تسین اجنیا  دـیوگ  یم  دـنک  یم  هناخ  رد  تشپ  هب  هراشا  وا  تسا ؟ هناخ  سک  نالف  دـیوگ :

هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ لصفالب  نیـشناج  دندرک ، لاؤس  نادنمـشناد  زا  یکی  زا  4 ـ تسا .) هدوب  هناخ  رد  تشپ  شروظنم  هدـنیوگ  هک  یلاـح 
هک سک  نآ  ِِهْتَیب ; ِیف  ُُهْتِنب  ْنَم  : » تفگ باوج  رد  دنک  نایب  ًاحیرص  ار  دوخ  هدیقع  تسیاب  یمن  هک  دوب  یطئارـش  رد  هک  وا  دوب ؟ هک  هلآو )

دوب هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هناخ  رد  شرتخد  هک  یسک  تسا  نیا  شروظنم  هک  درک  یم  رکف  نینچ  هدنونش  « ) دوب وا  هناخ  رد  شرتخد 
، دوب وا  هناخ  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاـف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رتخد  هک  یـسک  نآ  دوب  نیا  هدـنیوگ  روظنم  یلو  رکبوبا ) ینعی 

میناوخ یم  جاجح  ریبج و  نب  دیعـس  ناتـساد  رد  241 5 ـ هحفص هحفص 243 . دلج 69 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1. مالـسلا .) هیلع  ) یلع ینعی 
تنا تفگ : یناد ؟ یم  یمدآ  هنوگچ  ارم  وت  دیـسرپ  دـشارتب ، وا  لتق  يارب  يا  هناهب  تساوخ  یم  درک ، یتالاؤس  وا  زا  جاجح  هک  یماـگنه 
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يارب کیرـش  لیدـع و  هک  تسا  رفاک  صخـش  ینعم  هب  رگید  هشیپ و  تلادـع  ینعم  هب  یکی  دراد  ینعم  ود  برع  تغل  رد  لداـع   ) لداـع
رارق هیبش  کیرـش و  دوخ ، راگدرورپ  يارب  نارفاک  َنُولِدـْعَی ; ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َُمث  : » دـیوگ یم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  تسا ، لئاق  ادـخ 

زین وا  تارابع  هدوب و  یتسار  نخـس  هدنیوگ  ّتین  هک  ارچ  تسین ، غورد  زگره  هیروت  هک  دـش  نشور  دـمآ  الاب  رد  هچنآ  زا  ( 1 «.) دنهد یم 
رد هدنونـش  هابتـشا  تسا  مولعم  هدیمهف و  نآ  زا  ار  يرگید  زیچ  شدوخ  تینهذ  رطاخ  هب  هدنونـش  دـنچ  ره  تسا  هتـشاد  ار  ینعم  نآ  بات 

زیاج نتفگ  غورد  یمهم  ياه  ترورـض  رطاخ  هب  هک  يدراوم  رد  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و  درادن . هدـنیوگ  هب  یطابترا  مالک  ینعم  مهف 
هک تسا  زاجم  یترورـض  رد  اهنت  نتفگ  غورد  نیاربانب  دزیهرپب ، غورد  زا  دوش و  لسوتم  نآ  هب  دیاب  دـنک  هیروت  دـناوتب  ناسنا  رگا  تسا ،

ار هیروت  یلازغ  دننام  يدارفا  هک  نیا  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و  دشابن . راک  رد  يا  هحودـنم  یملع  حالطـصا  هب  و  دـشاب ، هتـسب  هیروت  هار 
هیروت هک  نیا  رگم  تسین ، تسرد  تسا  رتمک  یلومعم  ياه  بذک  زا  نآ  داسف  یتشز و  نازیم  دنیوگ  یم  یلو  دنناد ، یم  بذک  قادصم 
نکمم ات  ناسنا  هک  تسا  دایز  يردق  هب  غورد  داسف  یتشز و  لاح  ره  هب  دشاب . غورد  قادصم  ًاعقاو  هک  دشاب  هدرک  ریسفت  يرگید  روط  ار 
تایاور رد  هک  دوش  یم  هدید  دیجم  نآرق  رد  ءایبنا  نانخـس  زا  يدراوم  دشاب . هیروت  هب  لسوت  قیرط  زا  دنچ  ره  دزیهرپب ، نآ  زا  دیاب  تسا 

لاؤس وا  زا  یتقو  هک  لباب  ناتسرپ  تب  اب  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا يوگتفگ  دننام  غورد . هن  دنا  هدرک  یفرعم  هیروت  ناونع  هب  ار  اهنآ  یمالـسا 
تفگ میهاربا ) ;  ) َنوُقِْطنَی اُوناک  ْنِا  ْمُهُولَئْساَف  اذَه  ُمُهُریبَک  ُهَلَعَف  َْلب  : » تفگ خساپ  رد  وا  يا ، هدروآ  ام  نایادخ  رـس  رب  ار  الب  نیا  وت  دندرک 

زا هدنونش  هچرگ   242 هحفص هیآ 1 . ماعنا ، یقرواپ 1. ( 1 «.) دنیوگ یم  نخـس  رگا  دیـسرپب  اهنآ  زا  تسا  هدرک  ناشگرزب  ار  راک  نیا  هکلب 
اهنآ رگا  « ) َنوُقِْطنَی اُوناک  ْنِا   » هلمج یلو  تسا ، هداد  تبسن  گرزب  تب  هب  ار  ینکش  تب  میهاربا  هک  دمهفب  نینچ  تسا  نکمم  ترابع  نیا 

گرزب تب  نآ  ِراک  راک  دـننزب  فرح  دـنناوت  یم  اـه  نآ  رگا  ینعی  هدـش ، هداد  رارق  تبـسن  نیا  يارب  طرـش  ناونع  هب  دـنیوگ ) یم  نخس 
تایآ هب  هجوت  اب  دـنتفگ  ناردارب  هب  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی نارازگراک  هک  ( 2 «) دیتسه قراس  امـش  َنُوقِراَسل ; ْمُکَّنِا   » هلمج نینچمه  تسا .

( مالـسلا هیلع  ) فسوی تقرـس  ناشروظنم  هک  یلاح  رد  دندوب ، هدیدزد  ار  هاش  هنامیپ  اهنآ  هک  دنک  یم  سکعنم  نهذ  رد  نینچ  نآ  زا  لبق 
رطاـخ هب  بطاـخم  دـنچ  ره  تسین  بذـک  قادـصم  زگره  ولهپ  ود  نانخـس  نتفگ  هیروت و  هک  نیا  نخـس  هاـتوک  دوب . ناـعنک  رد  ردـپ  زا 
سایقم هک  اهنآ  تسا و  یتسرد  حیحـص و  موهفم  شروظنم  ملکتم  اـما  درادـن ، تقباـطم  تیعقاو  اـب  هک  دـمهف  یم  نآ  زا  يزیچ  شتینهذ 

نینچ هک  یلاح  رد  دننادب  فیفخ  غورد  یعون  ار  هیروت  تسا  نکمم  هدنیوگ  دوصقم  دارم و  هن  دنناد ، یم  مالک  رهاظ  ار  بذک  قدـص و 
: دسرپ یم  يرگید  زا  یـسک  الثم  دشاب . ترابع  ياوتحم  رب  قیبطت  لباق  هک  تسا  هدـنیوگ  دوصقم  دارم و  بذـک ، قدـص و  رایعم  تسین ،

هیروت تروص  هب  باوج  رد  دـنک  یفن  ًاحیرـص  ار  بلطم  نیا  تسین  لیام  هک  بطاخم  تسا ؟ هدرکادـها  امـش  هب  سک  نالف  ار  ساـبل  نیا 
هدنیوگ هک  یلاح  رد  تسا  هداد  نم  هب  وا  يرآ  هک  دـنک  طابنتـسا  نینچ  نخـس  نیا  زا  هدنونـش  اسب  يا  دـهد . رمع  ار  وا  ادـخ  دـیوگ : یم 

243 هحفص هیآ 70 . فسوی ، .2 هیآ 63 . ءایبنا ، یقرواپ 1. تسا . هدرک  وا  قح  رد  ییاعد  اهنت  تسا ، هتشادن  ار  يدصق  نینچ 

ینکش نامیپ  دهع و  هب  يافو  .9

هراشا

ار یگتـسبمه  داـمتعا و  نیا  هک  يزیچ  ره  دـنراد و  رگیدـکی  هب  دارفا  هک  تسا  يداـمتعا  هعماـج  کـی  هیامرـس  نیرتمهم  میا  هتفگ  اـهراب 
يروما نیرتمهم  زا  تسا . یتخبدب  تسکش و  لماع  دنک ، دراو  همطل  نآ  رب  راک  ره  تسا و  هعماج  تفرـشیپ  تداعـس و  هیام  دنک  تیوقت 

هب دوش و  یم  بوسحم  یقـالخا  مهم  لـیاضف  زا  هک  تسا  ناـمیپ  دـهع و  هب  ياـفو  دـنک  یم  افوکـش  ار  یـصوصخ  یمومع و  داـمتعا  هک 
زا رگید  ریبعت  هب  و  تسا ، اه  ناسنا  ترطف  تشرـس و  ءزج  دـهع  هب  ياـفو  موزل  تسا . یقـالخا  لـیاذر  نیرتدـب  زا  ینکـش  ناـمیپ  سکع ،

یناهرب لیلد و  هب  زاین  هکنآ  یب  دریذـپ  یم  دـنک و  یم  كرد  ار  نآ  یناسنا  ره  هک  دنتـسه  يروما  تاـیرطف  تسا . ریذـپانراکنا  تاـیرطف 
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ره تایرطف  نیرت  حضاو  ءزج  ینکـش ، نامیپ  ندوب  دنـسپان  دـهع و  هب  يافو  تیمها  نینچمه  ملظ و  یتشز  تلادـع ، یبوخ  دـشاب ، هتـشاد 
مامت نایم  رد  لیلد  نیمه  هب  دراذـگ . یم  ۀحـص  نآ  رب  دـنک و  یم  كرد  ار  نآ  شیوخ  نادـجو  هب  هعجارم  اـب  سک  ره  هک  تسا  ناـسنا 

، دوش یم  هدرمش  مزال  اهنامیپ  دهع و  هب  يدنبیاپ  دنا ، هناگیب  بهذم  نید و  زا  ای  دنتسه  ینییآ  نید و  بحاص  هک  اهنآ  زا  معا  للم  ماوقا و 
نیب زا  نانآ  رابتعا  و  دنوشن ، مهتم  ینکـش  نامیپ  هب  ات  دننک  ادـیپ  دوخ  راک  يارب  يزیواتـسد  هناهب و  دـننک  یم  یعـس  نانکـش  نامیپ  یتح 

دهاوخن لئاق  یشزرا  اهنآ  تادهعت  اه و  هدعو  اه و  لوق  يارب  سک  چیه  دنسانشب  ینکش  نامیپ  هب  ار  اهنآ  مدرم  رگا  دنناد  یم  اریز  دورن ،
فئاظو زا  نامیپ  دـهع و  هب  يدـنبیاپ  یلهاج  ماوقا  ناـیم  رد  یتح   244 هحفـص دـهد . یم  تسد  زا  زیچ  همه  رد  ار  مدرم  ینابیتشپ  و  دـش ،

هب هلأسم  نیا  زین  یمالـسا  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  دننکـشن ، ار  دوخ  نامیپ  دـهع و  دـنناوت  یم  اـت  دنتـشاد  یعـس  هدـش و  هدرمـش  یمتح 
تخـس نانکـش  نامیپ  زا  و  تسا . هدـش  دـیکأت  دـهع  هب  يافو  موزل  رب  اه  نایب  تاریبعت و  نیرت  يوق  اب  هدـش و  حرطم  يا  هدرتسگ  تروص 

1ـ میوش : یم  روآدای  هنیمز  نیا  رد  ار  نآرق  تایآ  زا  یـشخب  میدرگ و  یم  زاب  دیجم  نآرق  هب  هراشا  نیا  اب  تسا . هدـمآ  لمع  هب  شهوکن 
َّنِا ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  َو  3 ـ ( 32 جراعم ـ  ( ) 8 نونمؤم ـ  . ) َنوُعار ْمِهِدْهَع  َو  ْمِِهتانامَِال  ْمُهَنیِذَّلاَو  2 ـ ( 177 هرقب ـ  . ) اوُدَهاع اذِا  ْمِهِدـْهَِعب  َنُوفوُْملاَو 
َنِم ُْمتْدَـهاع  َنیِذَّلا  َِّالا  5 ـ ( 76 نارمع ـ  لآ  . ) َنیِقَّتُْملا ُّبُِـحی  َهـّللا  َّنِاَـف  یقَّتا  َو  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَـم  یَلب  4 ـ ( 34 ءارـسا ـ  . ) الُؤْسَم َناک  َدـْهَْعلا 

اُوفُوَأ َو  6 ـ ( 4 هبوت ـ  . ) َنیِقَّتُْملا َّبُِحی  َهّللا  َّنِا  ْمِِهتَّدُم  یِلا  ْمُهَدْهَع  ْمُْهَیِلا  اوُِّمتَأَف  ًادَحَا  ْمُْکیَلَع  اوُرِهاُظی  َْمل  َو  ًاَْئیَـش  ْمُکوُصُْقنَی  َْمل  َُّمث  َنیِکِرْـشُْملا 
َو دْهَع  ْنِم  ْمِهِرَثْکَِال  انْدَجَو  ام  َو  7 ـ ( 91 لحن ـ  . ) الیِفَک ْمُْکیَلَع  َهّللا  ُُمْتلَعَج  ْدَق  َو  اهِدیِکَْوت  َدَْعب  َناْمیالا  اوُضُْقنَت  َو ال  ُْمتْدَـهاع  اذِا  ِهّللا  ِدـْهَِعب 

245 هحفص ( 100 هرقب ـ  . ) َنُونِمُؤیال ْمُهُرَثْکَا  َْلب  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُهَذَبَن  ًادْهَع  اوُدَهاع  امَّلُک  ََوا  8 ـ ( 102 فارعا ـ  . ) َنیِقِساَفل ْمُهَرَثْکَا  انْدَجَو  ْنِا 

همجرت

یم تیاعر  ار  دوخ  دـهع  اهتناما و  هک  اهنآ  و  2 ـ دننک . یم  افو  دنتـسب  دهع  هک  یماگنه  هب  دوخ ـ  دـهع  هب  هک  یناسک  نینچمه )  ) و 1 ... ـ
دیامن هشیپ  يراکزیهرپ  دنک و  افو  دوخ  نامیپ  هب  هک  یسک  يرآ  4 ـ دوش ! یم  لاؤس  دهع  زا  هک  دینک ، افو  دوخ )  ) دـهع هب  و  3 ... ـ دننک .
يزیچ دیتسب و  دهع  اهنآ  اب  هک  ناکرـشم  زا  یناسک  رگم  5 ـ دراد . تسود  ار  ناراکزیهرپ  دنوادخ  اریز ) دراد  یم  تسود  ار  وا  دـنوادخ  )

اریز دیرمـشب ، مرتحم  ناشتدم  نایاپ  ات  ار  اهنآ  نامیپ  دندومنن  تیوقت  امـش  دض  رب  ار  يدـحا  دـندرکن و  راذـگورف  امـش  قح  رد  ار  نآ  زا 
نتخاس مکحم  زا  دعب  ار  اهدـنگوس  دـینک و  افو  وا  دـهع  هب  دـیتسب  دـهع  ادـخ  اب  هک  یماگنه  و  6 ـ دراد ! تسود  ار  ناراکزیهرپ  دـنوادخ 

و 7 ـ تسا . هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  نیقی  هب  دـیا ، هداد  رارق  دوخ  دـنگوس  رب  نماض  لیفک و  ار  ادـخ  هک  یلاحرد  دینکـشن 
ینامیپ دوهی )  ) اهنآ راب  ره  هک  تسین  نینچ  اـیآ  و  8 ـ میتفای ! راکهنگ  قساف و  ار  اهنآ  رثکا  هکلب )  ) میتفاین دوخ  نامیپ  رـس  رب  ار  اـهنآ  رتشیب 

! دنرادن نامیا  نانآ  رتشیب  يرآ  دندرک ) تفلاخم  و   ) دندنکفا رود  ار  نآ  یعمج  دنتسب  ربمایپ ) وادخ  اب  )

يدنب عمج  ریسفت و 

زور ادخ و  هب  نامیا  زا  تسخن  هتخادرپ  ناونع  شـش  نایب  هب  تسا  اهیکین  همه  ساسا  هشیر و  زا  نخـس  هک  قوف  تایآ  زا  هیآ  نیتسخن  رد 
رب و  یبحتـسم ) ياهقافنا   ) هللا لیبس  یف  قاـفنا  هلأـسم  هب  دـعب  هدروآ و  ناـیم  هب  نخـس  ینامـسآ  باـتک  ناربماـیپ و  ناگتـشرف و  تماـیق و 

تماقتسا ربص و  تیمها  هب  ناونع  نیمشش  رد  دهع و  هب  يافو  زا  نخـس  ناونع  نیمجنپ  رد  دنک و  یم  هراشا  تاکز  يادا  زامن و  نتـشاداپ 
شیوخ دهع  هب  هک  یناسک  و  : » دیوگ یم  نینچ  دهع  هب  يافو  دروم  رد  دزادرپ و  یم  گنج  نادیم  ثداوح  یگدنز و  تالکشم  ربارب  رد 

زا دهع  هب  يافو  هک  دـهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا   246 هحفـص اوُدَهاع .) اذِا  ْمِهِدْهَِعب  َنُوفوُْملا  َو  « ) دننک یم  افو  دـندنب  یم  نامیپ  هک  یماگنه 
تـسا نیا  افو »  » یلـصا هدام  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . تاکز  زامن و  ادخ و  هب  نامیا  فیدرمه  هک  دراد  تیمها  ردـقنآ  نآرق  مالـسا و  رظن 

یفَو  » دور و یم  راک  هب  وا  هرابرد  هژاو  نیا  دـنک  لمع  دوخ  نامیپ  دـهع و  هب  یـسک  هک  یماگنه  دـسرب ، مامت  لامک و  دـح  هب  يزیچ  هک 
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ینعم هب  لصا  رد  دهع »  » هژاو دهد .) یم  ینعم  کی  ود  ره  هژاو  نیا  دیزم  درجم و  یثالث  نیاربانب   ) دوش یم  هتفگ  هِدْهَِعب » یفُوَا   » ای هِدْهَِعب »
هتفگ دـهع  دومن  تیاعر  ًاقیقد  درک و  ظفح  ار  اهنآ  دـیاب  هک  یئاهدادرارق  هب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  يزیچ  زا  يرادـساپ »  » و ندیـشکرس » »

نیاربانب تسا ، هدشن  لئاق  هیآ  نیا  رد  دهع  هب  يافو  بوجو  يارب  یطرـش  دیق و  چـیه  نآرق  هک  تسا  تیمها  زئاح  زین  هتکن  نیا  دوش . یم 
هک مادام  ینعی  ناناملـسم  ریغ  ای  دـشاب  ناناملـسم  ربارب  رد  هاوخ  ار ، یمدرم  ياهنامیپ  دـهع و  مه  دوش و  یم  لماش  ار  یهلا  ياهدـهع  مه 

حرـش رد  هک  هیآ  نیمود  رد  دننک . تیاعر  دنراد  نانآ  اب  هک  یئاهنامیپ  دهع و  دیاب  زین  نیملـسم  دنـشاب  دـنبیاپ  دوخ  نامیپ  دـهع و  هب  اهنآ 
نانمؤم تافص  نیرت  یـساسا  نیرتمهم و  زا  فصو  تفه  هب  دوش ، یم  عورـش  نونمؤملا » حلفا  دق   » اب تسا و  هدمآ  نیتسار  نانمؤم  تافص 

یم تیاعر  ناشنامیپ  دهع و  اه و  تناما  هب  تبسن  هک  دنتسه  یناسک  اه  نآ  دیامرف : یم  تفص  نیمشش  نیمجنپ و  نایب  رد  هک  هدش  هراشا 
تـسا هدمآ  تساک  مک و  یب  نآرق  هروس  ود  رد  هک  هیآ  نیا  رد  نوُعار .) ْمِهِدْهَع  مِِهتانامَِال و  مه  َنیِذَّلاَو  ( ) دنتـسه دنبیاپ  نآ  هب  و   ) دننک

اه نامیپ  هک  هنوگ  نامه  دـننامیپ ، دـهع و  یعون  اه  تناما  هک  دـشاب  هراشا  نیا  هب  دـیاش  هک  هتفرگ  رارق  رگیدـکی  رانک  رد  دـهع  تناما و 
اریز دـناسر ، یم  ار  دـهع  هب  ياـفو  موهفم  زا  شیب  يزیچ  دوش  یم  هدافتـسا  نوعار »  » هژاو زا  هک  تیاـعر »  » هب ریبـعت  تسا . تناـما  یعوـن 

دـهع و ای  هتفریذـپ ، ار  یتناما  هک  یـصخش  دـسرن ، نآ  هب  یبیـسآ  هنوگ  چـیه  ات  تسا  يزیچ  زا  لماک  تبقارم  ینعم  هب  تاعارم  تیاعر و 
رایسب موهفم  تناما  مه  هتبلا   247 هحفص دسرن . شدهع  تناما و  هب  یبیسآ  هنوگ  چیه  هک  دنک  تاعارم  نانچ  دیاب  هتـسب  یـسک  اب  ینامیپ 

ریبعت هب  دـهع  هب  يافو  موزل  هلأسم  هرابرد  هیآ  نیمّوس  رد  درک . میهاوخ  هراشا  ثحب  نیا  ناـیاپ  رد  هک  ناـمیپ  دـهع و  مه  دراد و  یعیـسو 
(. الُوئـسَم ُْهنَع  َناک  َدـْهَْعلا  َّنِا  ِدـْهَْعلِاب  اُوفوأَو  « ) دوش یم  لاؤس  دـهع  زا  هک  دـینکافو  دوخ  دـهع  هب  دـیامرف : یم  مینک  یم  دروخرب  يا  هزات 

الاب رد  نآ  یـسراف  همجرت  رد  هک  تسا  نامه  یکی  دـنا ، هدرک  ینوگانوگ  ياهریـسفت  الوئـسم » هنع  ناک  دـهعلا  ّنا   » هلمج يارب  نارـسفم 
زا هک  نیا  رگید  دوش . یم  لاؤس  اه  ناسنا  زا  دـهع  هب  يافو  هرابرد  ینعی  تسا  هنع » لوئـسم   » دـهع تسا و  لوئـسم  ناسنا  هک  دـش  هراـشا 

یتادوجوم اـه  نیا  ییوگ  دوش ، یم  لاؤس  هدـش ) روگ  هب  هدـنز  نادازون   ) ُةَدؤوَم زا  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ، یم  لاؤس  ناـمیپ  دـهع و  دوخ 
دیکأت يارب  هک  تسا  يزاجم  ینعم  عون  کی  نیا  و  هن ؟ ای  تسا  هدـش  ادا  اهنآ  قح  اـیآ  هک  دوش  یم  لاؤس  ناـشدوخ  زا  دـنلقاع و  هدـنز و 

زا یشخب  ات 39  هیآ 22  زا  ءارسا  هروس  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نمـض  رد  دسر . یم  رظن  هب  رت  بسانم  لوا  ریـسفت  یلو  تسا . هدش  هتفگ 
لاوما ندروخ  انز و  ات  هتفرگ  سفن  لتق  هلأـسم  زا  و  رداـم ، ردـپ و  قح  هلأـسم  اـت  هتفرگ  دـیحوت  زا  هدـش ، ناـیب  یمالـسا  ماـکحا  نیرتمهم 

هب يافو  هلأسم  هک  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  و  دنراد ، هدهع  رب  لد  شوگ و  مشچ و  هک  ییاه  تیلوؤسم  ات  هتفرگ  دهع  هب  يافو  زا  و  نامیتی ،
یحُوَا امِم  َِکلذ  : » دـیامرف یم  ماکحا  نیا  نایاپ  رد  هک  نیا  بلاـج  و  تسا . هتفرگ  رارق  مالـسا  ماـکحا  نیرت  یـساسا  هبوچراـچ  رد  دـهع 

رد  248 هحفـص تسا .» هداتـسرف  یحو  وـت  هب  تراـگدرورپ  هک  تسا  ییاـه  تمکح  زا  مهم ) ماـکحا   ) نـیا ِۀَـمْکِْحلا ; َنـِم  َکـُبَر  َکـَْیِلا 
هب هک  یـسک  يرآ  دیازفا : یم  هدروآ  لمع  هب  شهوکن  دننک  یمن  تناما  تیاعر  هک  باتک  لها  زا  یهورگ  زا  هکنآ  زا  دعب  هیآ  نیمراهچ 

یفوَا ْنَم  یَلب  . ) دراد یم  تسود  ار  ناراکزیهرپ  دنوادخ  هک  ارچ  دراد ) تسود  ار  وا  ادخ   ) دیامن هشیپ  يراکزیهرپ  دنک و  افو  دوخ  نامیپ 
رد ناـسنا  هشوت  داز و  نیرتهب  هک  ییاوقت  هدـش ، هدرمـش  اوقت  فیدرمه  دـهع  هب  ياـفو  اـجنیا  رد  َنیِقَّتُْملا .) ُّبُِحی  َهّللا  َّنِاَـف  یقَّتا  َو  ِهِدـْهَِعب 
زا یکی  دهع  هب  يافو  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  تسا . ادخ  هاگشیپ  رد  ناسنا  ماقم  تیصخش و  رایعم  تشهب و  رد  دورو  ببس  تمایق و 
زا نخـس  ثحب  دروم  هیآ  نیمجنپ  رد  تسا . صاخ  رکذ  زا  دـعب  ماع  رکذ  لیبق  زا  ود  نیا  هراـبرد  هیآ  ریبعت  تسا و  اوقت  مهم  ياـه  هخاـش 
زین امش  دنشاب  رادافو  ناشنامیپ  هب  اهنآ  هک  مادام  دهد  یم  روتسد  و  دنتشاد ، نیکرشم  اب  نیملسم  هک  تسا  ییاه  نامیپ  هب  ندراذگ  مارتحا 
رگم تسا ) اهنآ  همه  يارب  نیکرشم  زا  تئارب  مالعا  : ) دیامرف یم  دشاب ) كرشم  تعامج  امش  لباقم  فرط  دنچ  ره   ) دینکن ینکش  نامیپ 

ار اهنآ  نامیپ  دندرکن ، تیوقت  امش  دض  رب  ار  يدحا  و  دنتساکن ، نآ  زا  يزیچ  امـش  قح  رد  دیتسب و  دهع  اهنآ  اب  هک  ناکرـشم  زا  یناسک 
َو ًاْئیَـش  ْمُکوُصُْقنَی  َْمل  َُّمث  ِنیکِرْـشُْملا  َنِم  ُْمتْدَهاع  َنیِذَّلا  ِّالا  «. ) دراد تسود  ار  ناراکزیهرپ  دنوادخ  اریز  دیرمـشب ، مرتحم  ناشتّدم  نایاپ  ات 

مهن لاس  رد  هک  ناکرـشم  زا  تئارب  مسارم  رد  میناد  یم  َنیقَّتُملا .) ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  ْمِِهتَّدُم  یِلا  ْمُهَدْهَع  ْمِْهَیِلا  اوُِّمتَاَف  ًادحا  ْمُْکیَلَع  اوُرِهاَُظی  َْمل 
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داد روتسد  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  دش ، تباث  زاجح  نیمزرس  رد  نیملسم  رارقتـسا  مالـسا و  رارقتـسا  هکم و  حتف  زا  دعبو  ترجه 
فیلکت دیاب  ناکرـشم  همه  هک  دنک  مالعا  و  دناوخب ، همه  ربارب  رد  ار  تئارب  هروس  نیتسخن  تایآ  جـح  مسارم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک 

مارحلادجـسم هب  دورو  زا  ای  و  دنریگ ، رارق  یمالـسا  دیحوت  هیاس  رد  هدرک و  اهر  ار  یتسرپ  تب  نیئآ  ای  دننک ، نشور  هام  راهچ  ات  ار  دوخ 
دهع و همه  نیا  اب  یلو   249 هحفـص دندرگ  راکیپ  هدامآ  دنـشکن ، یتسرپ  تب  زا  تسد  هام ، راهچ  ءاضقنا  زا  سپ  رگا  و  دننک ، يراددوخ 

تلهم ناشنامیپ  تدم  نایاپ  ات  نانآ  هب  و  درمش ، یم  مرتحم  دندوب  رادافو  دنبیاپ و  دوخ  نامیپ  هب  تبسن  هک  ار  ناکرشم  زا  یهورگ  نامیپ ،
مالسا رد  دهع  هب  يافو  تیمها  هب  مینک  یم  هاگن  هبوت  هروس  زاغآ  تایآ  دیدش  نحل  رانک  رد  ار  هورگ  نیا  ءانثتـسا  هک  یماگنه  دهد . یم 

اغلا ار  يرگید  ياه  هورگ  نامیپ  دهع و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  رگا  هک  دهد  یم  ناشن  ءانثتسا  نیا  نمض  رد  میوش و  یم  انـشآ 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هک  تشادن  یلیلد  هنرگ  و  دنا ، هدرک  زاغآ  نانآ  ار  ینکش  نامیپ  هک  تسا  هدوب  لیلد  نیا  هب  اهنت  دومرف ،
1ـ دـش : مالعا  جـح  مسارم  رد  مدرم  همه  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هلیـسو  هب  عوضوم  راهچ  زور  نآ  رد  دراذـگب . یقرف  نارگید  اهنآ و  نایم 
هب ناکرشم  دورو  ندوب  عونمم  3 ـ هدنیآ . لاس  رد  جح  مسارم  رد  ناکرشم  تکرـش  قح  مدع  2 ـ نکش . نامیپ  ناکرشم  ياه  نامیپ  ياغلا 

نیا هک  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  ره  هب  دوب . لومعم  يا  هدع  نایم  رد  نامز  نآ  رد  هک  هنهرب ، نایرع و  دارفا  فاوط  ندوب  عونمم  4 ـ ادخ . هناخ 
نیع رد  تشادن و  ار  اهنآ  اب  هلباقم  ناوت  یتردق  چیه  و  دنتـشاد ، هطلـس  هقطنم  نآ  مامت  رب  ناناملـسم  دـش و  عقاو  هکم  حـتف  زا  دـعب  ارجام 

راکنا ضامغا و  لباق  یطیارـش  چـیه  رد  دـهع  هب  يافو  هلأسم  هک  دوش  یم  نشور  دـش  هدرمـش  مرتحم  ناکرـشم ، زا  یهورگ  نامیپ  لاـح 
لقادـح نامز  نآ  رد  هک  دوب ، هیبیدـح  حلـص  زا  لاس  هد  دـندوب ) همیزخ  ینب  هفیاط  هک   ) هورگ نیا  نامیپ  تدـم  هک  نیا  بلاج  ( 1 .) تسین
يدیدش عضوم  كرـش و  هلأسم  هک  نیا  اب  دندرک ، لمحت  تدـم  نآ  نایاپ  ات  ار  اهنآ  نامیپ  نیملـسم  و  دوب ، هدـنام  یقاب  نآ  زا  لاس  تفه 

تایآ ریـسفت  نوماریپ  رتشیب  حرـش  یقرواـپ 1 . دوـشن . لـمحت  نآ  رد  ًاتدـعاق  تسیاـب  یم  هک  دوـب  يزیچ  تشاد ، نآ  ربارب  رد  مالـسا  هـک 
ناناملسم همه  هب  باطخ  هیآ  نیمـشش  رد   250 هحفص دینک . هعلاطم  دعب  هب  هحفـص 288  نآرق  مایپ  مهن  دـلج  رد  ار  تئارب  هروس  نیتسخن 

ِهّللا ِدْهَِعب  اُوفوأَو   ) دینکـشن نآ  دیکأت  زا  دعب  ار  ناتیاهدنگوس  و  دینک ، افو  دیتسب ـ  نامیپ  هک  یماگنه  یهلا ـ  نامیپ  هب  دـیامرف  یم  هدرک و 
وگتفگ نارـسفم  نایم  رد  تسیچ  هیآ  نیا  رد  یهلا ) نامیپ   ) هللادهع زا  دارم  هکنیا  رد  اهِدـیکُوت .)... َدـَْعب  َناْمیالا  اوُضُْقنَت  َو ال  ُْمتْدَـهاع  اذِا 
یضعب هک  یلاح  رد  دنناد  یم  دندوب  هدرک  وا  ربمغیپ  اب  هک  یتعیب  ای  دنتـسب  یم  ادخ  اب  مدرم  هک  ییاه  نامیپ  ینعم  هب  ار  نآ  یـضعب  تسا ،

یماع موهفم  نیاربانب  و  تسا ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ادخ و  اب  ای  اه  ناسنا  همه  اب  اه  نامیپ  همه  روظنم  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  رگید 
تـسا ییاه  نامیپ  روظنم  ای  و  دوش ، یم  بوسحم  یهلا  نامیپ  عون  کی  نیاربانب  دوش ، لمع  نآ  هب  تسا  هداد  روتـسد  دنوادخ  اریز  دراد ،

. دنک یم  دای  نارگید  ربارب  رد  يدهعت  ماجنا  هب  تبـسن  ادخ  مان  هب  ناسنا  هک  ییاه  مسق  هیبش  دوش ، یم  هتـسب  دارفا  اب  ادخ  مان  هیاس  رد  هک 
هک نآ  زا  دعب  هک  نیا  بلاج  تسا . نآرق  مالـسا و  هاگدـید  زا  دـهع  هب  يافو  تیمها  رب  یلیلد  صاخ  ای  دـشاب  ماع  هیآ  موهفم  لاح  ره  هب 

( زغم کبـس   ) نز نآ  دننامه  : » دیامرف یم  نآ  لابند  هب  دهد ، یم  رارق  دیکأت  دروم  ار  اهدـنگوس  دـهع و  هب  يافو  هلأسم  هیآ  نیا  رد  نآرق 
( دهع و   ) دنگوس و  دیشابن ) نینچ  ناتیاهدنگوس  هب  تبسن  مه  امش   ) دیبات یم  او  ندش ، مکحم  زا  سپ  ار  دوخ  هدیبات  ياه  مشپ  هک  دیشابن 

نیا زا  ْمُکَْنَیب .) الَخَد  ْمُکَناْمیَا  َنوُذِـخَّتَت  ًاثاَْکنَا  ةَُّوق  ِدـَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  ِیتَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال   ) دـیهدن رارق  داسف  تناـیخ و  هلیـسو  ار  دوخ 
زا هدافتـسا  نینچمه  و  تسا . تقامح  يزغم و  کبـس  یعون  نامیپ  دـهع و  دـنگوس و  هب  يدـنبیاپ  مدـع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  ریبعت 

، دوش لزلزتم  هعماج  رد  نامیپ  دهع و  هب  يافو  ناکرا  رگا  تسا ، نشور  مه  نآ  لیلد  داسف . بلقت و  تنایخ و  يارب  اهدـنگوس  اه و  نامیپ 
بکترم دیابن  یلقاع  چیه  هک  يراک  دـننز ، یم  دوخ  هشیر  رب  هشیت  عقاو  رد  نانکـش  نامیپ  تخوس و  دـنهاوخ  يدامتعا  یب  شتآ  رد  همه 

دوخ و  دننکـشب ، ار  دوخ  نامیپ  یهاو  ياه  هناهب  هب  هک  دنهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  رت  يوق  ياه  هورگ  دارفا و  یهاگ  هک  اجنآ  زا  و  دوش . نآ 
نیا هب  هراشا  ـالاب  هیآ  لـیذ  رد  ۀَُّما » ْنِم  یبْرَا  َیِه  ٌۀَُّما  َنوُکَت  ْنَا   » هلمج اـب  دـیجم  نآرق  دـنناهرب  یعاـمتجا  يدرف و  تادـهعت  راـب  ریز  زا  ار 

ماجنارس زین  اهنآ  هک ) ارچ  ، ) دننکشب ار  دوخ  نامیپ  ادابم  تسا ، رتشیب  رگید  هورگ  زا  ناشتیعمج  یهورگ  رگا  دیوگ : یم  هدرک و  تقیقح 
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رت فیعـض  دارفا  اب  اهنآ  هک  درک  دنهاوخ  هلماعم  نامه  اهنآ  اب  تردـق  توق و  ماگنه  هب  نارگید  و  دـش ، دـنهاوخ  نارـسخ  نایز و  راتفرگ 
َنوُکَت ْنَا   » ریبعت و  دریگ ، یم  رب  رد  زین  ار  یناهج  یعمج و  ياه  ناـمیپ  هکلب  يدرف  ياـه  ناـمیپ  اـهنت  هن  هیآ  نیا   251 هحفص دنداد . ماجنا 

فعض و طاقن  زا  یشخب  نیشیپ و  ماوقا  كاندرد  تشذگرس  هب  هراشا  زا  دعب  هیآ  نیمتفه  رد  تسا . نیمه  هب  هراشا  ۀَُّما » ْنِم  یبْرَا  َیِه  ٌۀَُّما 
یتباث نامیپ  دـهع و  اهنآ  رثکا  يارب  ام  و  دـندوب ) نکـش  نامیپ  دارفا  اهنآ  : ) دـیامرف یم  دـنک  یم  اهنآ  مهم  هانگود  هب  هراشا  اـهنآ  فارحنا 

دهع نیا  َنیِقِـساَفل .) ْمُه  َرَثْکَا  انْدَجَو  ْنِا  َو  دْهَع  ْنِم  ْمِهِرَثْکَِال  انْدَـجَوام  َو   ) میتفای نامرف  تعاطا  زا  جراخ  قساف و  ار  اهنآ  رثکا  هکلب  میتفاین 
دهع و مادـک  دـندنامن  رادافو  نآ  هب  تبـسن  و  دنتـسکش ، ار  نآ  ناشرثکا  دوب و  هتفرگ  نیـشیپ  ياه  تما  زا  دـنوادخ  هک  یمومع  نامیپ  و 
هب دنوادخ  هک  تسا  يرطف  نامیپ  دهع و  روظنم  دوش  یم  هتفگ  هاگ  تسا ، رایسب  وگتفگ  هنیمز  نیا  رد  نارـسفم  نایم  رد  تسا  هدوب  نامیپ 

لقع اهنآ  هب  هک  یماگنه  هوالع  هب  دننامب ، مدق  تباث  اوقت  دیحوت و  ریـسم  رب  هک  تسا  هتفرگ  دوخ  ناگدـنب  همه  زا  ترطف  شنیرفآ  مکح 
يور هب  ار  شوه  لـقع و  ياـهرد  دـننک و  زاـب  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  دـنراد  هفیظو  هک  دوب  نیا  شموهفم  داد  شوگ  مشچ و  شوـه و  و 

زا دوخ  توعد  زاغآ  رد  ناربمایپ  هک  دشاب  ییاه  نامیپ  دهع و  هب  هراشا  تسا  نکمم  زین  و  دنـشاب . میلـست  نآ  ربارب  رد  دـنیاشگب و  قیاقح 
ياه نامیپ  همه  هب  هراشا  تسا  نکمم  252 و  هحفص دنتسکش . یم  سپس  دنتفریذپ و  یم  زاغآ  رد  ار  نآ  يرایـسب  یلو  دنتفرگ ، یم  مدرم 

، اهدـهع هب  يدـنبیاپ  مدـع  ینکـش و  نامیپ  هلأسم  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  هاوگ  الاب  هیآ  لاح  ره  هب  دـشاب . یعیرـشت  يرطف و  زا  معا  ـالاب 
دهع رادفرط  دنناوتان  فیعـض و  ات  تسا  نینچ  زین  زورما  يایند  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدوب  اه  تما  همه  یتخبدب  ّرثؤم  لماوع  زا  یکی 

رد تسا . نارگید  اب  اهنآ  هطبار  رایعم  يردلق  روز و  و  دنـسانش ، یمن  تیمـسر  هب  ار  ینامیپ  دهع و  دندش  دنمتردق  هک  نیمه  دننامیپ و  و 
ادخ و اب  ینامیپ  دهع و  اهنآ  راب  ره  ایآ  دیامرف : یم  نآ  لماوع  دوهی و  تایانج  زا  یشخب  رکذ  زا  دعب  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  نیمتـشه و 
و  ) دندروآ یمن  نامیا  اهنآ  رثکا  يرآ  دندرکن ، تفلاخم  نآ  اب  دندنکفین و  رود  ار  نآ  نانآ ، زا  یعمج  دنتسب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
ْمُهُرَثْکَا ال ْلـَب  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُهَذَـبَن  ًادـْهَع  اوُدَـهاع  اـمَّلُک  ََوا  ( ) دـهد یم  لیکـشت  ار  اـهنآ  یناـمیا  یب  رفک و  زا  یـشخب  زین  ینکـش  ناـمیپ  نیا 

نامیا اهنت  هن  دنروایب ، نامیا  تسا  هدمآ  تاروت  رد  شتراشب  هک  دوعوم  ربمایپ  هب  هک  دوب  هدـش  هتفرگ  نامیپ  اهنآ  زا  وس  کی  زا  َنُونِمُؤی .)
ترـضح نآ  نانمـشد  هب  لقاال  هک  دنتـسب  هنیدـم  هب  ترجه  ماـگنه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  اـب  هک  ار  یناـمیپ  هکلب  دـندرواین 

عضوم نیملسم  مالسا و  دضرب  و  دندش ، ادص  مه  هکم  ناکرشم  اب  اراکشآ  بازحا  گنج  رد  ًاصوصخم  و  دنتـسکش ، زین  ار  نآ  دندنویپن ،
مامت دتفیب ، رطخ  هب  ناشعفانم  زا  يا  هشوگ  نامزره  و  دنتسین ، رادافو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  ًابلاغ  هک  تسا  دوهی  هنیرید  هویـش  نیا  دنتفرگ .

یم اه  تسینویهـص  هک  ییاه  نامیپ  رد  دوخ  نامز  رـصع و  رد  ار  نآرق  راتفگ  قدص  نونکا  مه  دنرپس  یم  یـشومارف  تسد  هب  ار  اهدهع 
اـضما دوخ  نافلاخم  اب  شیپ  هام  دنچ  ای  زور  دـنچ  هک  ار  ییاه  هماندـهع  دـتفیب ، رطخ  هب  ناشعفانم  تقو  ره  هک  مینک  یم  هدـهاشم  دـندنب 
هتسویپ نآ  هب  هک  یناهج  عماجم  تابّوصم  اه و  تلم  طباور  هنیمز  رد  یللملا  نیب  تادهاعم  هب  یتح  و  دنراذگ ، یم  اپ  ریز  ًامسر  دنا  هدرک 

یم اج  همه  هک  تسـس  یهاو و  ياه  هناهب  زا  هشیمه  دـننک و  یم  شومارف  یلک  هب  ار  نآ  هدرکن و  هجوت  دـنناد  یم  نآ  ءزج  ار  نآ  دـنا و 
هک تسا  نشور  يردق  هب  ام  نامز  رصع و  رد  هلأسم  نیا   253 هحفص دنوش . یم  ّثبشتم  دوخ  ینکش  نامیپ  يارب  تفای  تسد  نآ  هب  ناوت 

ماگنه هب  ییوگ  تسا و  هدـش  هداد  رود  يا  هدـنیآ  زا  ربخ  نآ  رد  هک  دـنناد  یم  يزیمآزاجعا  تاـیآ  زا  ار  قوف  هیآ  ( 1) نارسفم زا  یضعب 
ناشربمایپ اب  يدایز  ياه  نامیپ  اهنآ  تسا . هدوب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نامـشچ  ربارب  رد  ام  رـصع  دوهی  ياه  ینکـش  نامیپ  هیآ  لوزن 

رادافو مادـک  چـیه  هب  یلو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  اـب  مه  ییاـه  ناـمیپ  و  دنتـشاد ، وا  زا  دـعب  ناربماـیپ  و  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم
تیعمج تیرثکا  اجنیا  رد  قیرف  زا  روظنم  هک  دـهد  یم  ناشن  نآ  ناـیاپ  رد  رثکا  هب  ریبعت  و  هیآ ، زاـغآ  رد  هورگ )  ) قیرف هب  ریبعت  دـندنامن .

تایآ تاریبعت  دنراد  مه  اب  یکیدزن  هطبار  نامیا  مدع  ینکش و  نامیپ  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  زین  تسا و  لیئارـسا  ینب  نکـش  نامیپ 
اوقت زارطمه  نامیا و  ياه  هناشن  زا  یکی  دراد ، یعیفر  هاگیاج  مالـسا  تامیلعت  رد  نامیپ  دهع و  هب  يافو  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  الاب 

ای صخـش  اب  ناسنا  هک  یماگنه  ینعی  تسا ، ناـسکی  نآ  رد  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  دراد  تیمها  يردـق  هب  تسا و  تناـما  گنـسمه  و 
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رادافو شدهع  هب  وا  هک  مادام  قساف ، يرفاک  ای  دشاب  ینمؤم  ناملـسم  وا  فرط  هاوخ  دشاب  دنبیاپ  نآ  هب  دیاب  ددنبب ، نامیپ  دهع و  یهورگ 
. تسا دهع  هب  يافو  مدع  ینکش و  نامیپ  ناسنا  یتخبدب  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دهد  یم  ناشن  زین  و  میشاب . رادافو  مه  ام  دیاب  تسا 

254 هحفص هحفص 177 . لوا ، دلج  یغارم ، ریسفت  یقرواپ 1.

یمالسا تایاور  رد  دهع  هب  يافو 

حیضوت

اجنیا رد  تسا . هدنزومآ  ینعم و  رپ  رایـسب  هک  دوش  یم  هدـید  یبلاج  مهم و  رایـسب  تاریبعت  دـهع  هب  يافو  هنیمز  رد  یمالـسا  ثیداحا  رد 
هاتوک هلمج  کی  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  1 ـ میهد : یم  رارق  زیزع  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  ار  ثیداحا  نآ  زا  ینیچلگ 
مامت رگا  هک  دـهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  ( 1 «.) درادن نید  تسین  دوخ  نامیپ  دهع و  دنبیاپ  هک  یـسک  َُهل ; َدـْهَع  ْنَِمل ال  َنیِد  ال  : » دـیامرف یم 

يرگید ریبعت  رد  اذل  و  تسا . دـهع  هب  يافو  نید ، مهم  ناکرا  زا  یکی  لقادـح  مینکن  هصالخ  قلخ  قلاخ و  هب  تبـسن  يرادافو  رد  ار  نید 
یم ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  2 ـ ( 2 «.) ِدوُهُْعلِاب ِءافَْولا  َو  ِۀَنامالا  ُءادَا  ِنیِّدلا  ُلْصَا  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا 

هدرکن ادـیپ  نامیا  نیقی و  ادـخ  هب  دـنکن ، ار  شیوخ  نامیپ  دـهع و  تیاـعر  هک  یـسک  ُهَتَّمِذ ; َو  ُهَدوُهُع  َعْرَی  َْمل  ْنَم  ِهّللاـِب  َنَْقیَا  اـم  میناوخ :
ناشداقتعا ياه  هیاپ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  و  دننک ، یم  وجتسج  راگدرورپ  نایصع  رد  ار  شیوخ  عفانم  نانکش ، نامیپ  اریز  ( 3 «.) تسا

دیکأت نآ  رب  مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  یلیاسم  نیرتمهم  زا  رتشا ، کلام  فورعم  نامرف  رد  3 ـ تسا . لزلزتم  تسس و  یلاعفا  دیحوت  هب  تبسن 
َْکنِم ُهَتْـسَْبلَا  َْوا  ًةَدْقُع ، َكِّوُدَع  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  َتْدَقَع  ْنِا  َو  : » دیامرف یم  تسا ، هورگ  ره  سک و  ره  ربارب  رد  دهع  هب  يافو  هلأسم  دـنک  یم 

ِْهیَلَع ُّدَـشَا  ُساّنلا  ٌءْیَـش  ِهّللا  ِِضئارَف  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِاَف  َْتیَطْعَا  ام  َنُود  ًۀَّنُج  َکَسْفَن  ْلَعْجا  َو  ِۀـَنامالَاب ، َکَتَّمِذ  َعْرا  َو  ِءافَْولِاب ، َكَدـْهَع  َّطُحَف  ًۀَّمِذ 
اُوَلبْوَتْسا اَِمل  َنیِِملْـسُْملا  َنُود  ْمُهَْنَیب  امِیف  َنوُکِرْـشُْملا  َِکلذ  َمَِزل  ْدَق  َو  ِدوُهُْعلِاب ، ِءافَْولا  ِمیِظْعَت  ْنِم  ْمِِهئارآ  ِتُّتَـشَت  َو  ْمِِهئاوْهَا  ِقُّرَفَت  َعَم  ًاعاِمتِْجا 
تادهعت و  ناشوپب ، شیوخ  دهع  رب  ار  افو  هماج  يداد  وا  هب  ار  نداد  هانپ  دهعت  ای  دش  هتسب  نمـشد  وت و  نیب  نامیپ  رگا  ِرْدَغلا ; ِِبقاوَع  ْنِم 

دهع و هب  يافو  نوچمه  هک  تسین  یهلا  ضئارف  زا  کی  چـیه  اریز  هد ، رارق  شیوخ  تادـهعت  رپس  ار  دوخ  ناج  و  رامـشب ، مرتحم  ار  دوخ 
رب هوالع  تیلهاج  نامز  ناکرشم  یتح  دنشاب . هتـشاد  رظن  قافتا  نینچ  نیا  نآ  هب  تبـسن  دنراد ، هک  یتافالتخا  مامت  اب  ناهج  مدرم  نامیپ ،

هحفص 198، دلج 69 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 1 «.) دندوب هدومزآ  ار  ینکش  نامیپ  بقاوع  هک  ارچ  دندرک  یم  تاعارم  ار  نآ  ناناملـسم 
هللا یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  255 4 ـ هحفص ثیدح 9577 . مکحلاررغ ، .3 ثیدح 1762 . مکحلاررغ ، . 2 ثیدح 26 ) )

َو ًاْقلُخ  ْمُُکنَـسْحَا  َو  ِدـْهَْعلِاب  ْمُکاـفْوَا  َو  ِۀـَنامِالل  ْمُکاّدَا  َو  ِثیِدَْـحِلل  ْمُُکقَدْـصَا  ِِفقْوَْملا  ِیف  یِّنِم  ًاَدَـغ  ْمُُکبَْرقَا   » تسا هدـمآ  نینچ  هلآو ) هیلع 
همه زا  دـشاب ) تفـص  جـنپ  ياراد  هک   ) تسا رت  کـیدزن  همه  زا  نم  هب  یـسک  رـشحم  هـصرع  رد  تماـیق  يادرف  رد  ِساـّنلا ; َنـِم  ْمُُـکبَْرقَا 

زا يرگید  ثیدــح  رد  5 ـ ( 2 «.) دـشاب مدرم  هب  رت  کـیدزن  رت و  قـالخا  شوـخ  هـمه  زا  و  دـهع ، هـب  هدـننکافو  و  رت ، نـیما  و  رتوگتـسار ،
ُمَأَْوت َءافَْولا  َّنِا  ُساّنلا  اَهُّیَا  : » هدمآ نینچ  رذـع  ینکـش و  نامیپ  موش  بقاوع  دـهع و  هب  يافو  تیمها  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
ُلْهَا ْمُهَبَسَن  َو  ًاْسیَک ، َرْدَْغلا  ِِهلْهَا  ُرَثْکَا  َذَخَّتَا  ْدَق  نامَز  ِیف  انْحَبْصَا  ْدََقل  َو  ُعِجْرَْملا ، َْفیَک  َِملَع  ْنَم  ُرِدْغَی  ام  َو  ُْهنِم  یقْوَا  ًۀَّنُج  ُمَلْعَا  َو ال  ِقْدِّصلا ،
دازمه افو  مدرم ! يا  ِِهیْهَن ; َو  ِهّللا  ِْرمَا  ْنِم  ٌِعنام  اهَنوُد  َو  ِۀَـلیِْحلا  َهْجَو  ُبَّلُقلا  ُلَّوُحلا  يَرَیْدَـق  ُهّللا  ُمُهََلتاق  ْمَُهل  ام  ِۀَْـلیِْحلا ، ِنْسُح  یِلا  ِهِیف  ِلـْهَْجلا 

دنک یمن  ینکـش  نامیپ  تسا  هاـگآ  تماـیق  زا  هک  سک  نآ  مرادـن ، غارـس  نآ  زا  رت  هدـنرادهگن  رت و  مکحم  يرپس  تسا ، ییوگ  تسار 
صاخشا هنوگ  نیا  نادان  دارفا  دنرادنپ و  یم  لقع  ار  يرگ  هلیح  ینکش و  نامیپ  مدرم  رثکا  هک  میرب  یم  رس  هب  ینامز  رد  هنافسأتم ) یلو  )

و تسا ، هاگآ  هدنیآ  ثداوح  مامت  هب  تبـسن  نیب  نشور  ناسنا  اسب  هچ  دـشکب ، ار  اهنآ  ادـخ  دـنیوگ ؟ یم  هچ  دـنناوخ ، یم  ریبدـت  لها  ار 
رد ماما  ( 3 (.) تسا وا  دوخ  صخـش  اجنیا  رد  ماـما  روظنم  «. ) تسا وا  عناـم  یهلا  یهن  رما و  یلو  دـناد ، یم  یبوخ  هب  ار  هلیح  رکم و  قیرط 
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ار ینکـش  نامیپ  هلیح و  رکم و  مدرم  زا  يرایـسب  هنوگچ  هک  دـنک  یم  تیاکـش  شیوخ  نامز  رـصع و  رد  اـه  شزرا  ینوگرگد  زا  اـجنیا 
َضاف َو  ُءافَْولا  َضاغ  رعاش : هتفگ  هب  و  دننک . یم  باسح  فعـض  یعون  ار  دـهع  هب  يافو  یتسار و  قدـص و  اوقت و  و  دـنرادنپ ، یم  ریبدـت 

نایم هلـصاف  هتـشگ و  ناوارف  ینکـش  نامیپ  ییافویب و  هدش و  بایمک  افو  ام  رـصع  رد  ِلَمَْعلا  َو  ِلْوَْقلا  َْنَیب  ِْفلُْخلا  ُۀَفاسَم  ْتَعَّـستا  َو  ُرْدَْـغلا 
، یبوقعی خیرات  ثیدح 82 ; هحفص 150 ، دلج 74 ، راونالاراحب ، . 2 همان 53 . هغالبلا ، جـهن  یقرواپ 1. هدـش .» دایز  رایـسب  لمع  راتفگ و 

َْمل ٌثالَث  : » تسا هدمآ  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  256 6 ـ هحفص هبطخ 41 . هغالبلا ، جهن  . 3 هحفص 92 . دلج 2 ،
; ِْنیَرِجاف َْوا  اناک  ِْنیََّرب  ِْنیَِدلاْولا  ُِّرب  َو  ِرِجاْفلا ، َو  َّرَْبِلل  ِدْهَْعلِاب  ِءافَْولا  َو  ِرِجاْفلا ، َو  ِّرَبلا  َیِلا  ِۀَنامالا  ُءادَا  ًۀَصْخُر  َّنِهِیف  دَـحَِال  َّلَج  َو  َّزَع  ُهّللا  ِلَعْجَی 
ای دـشاب  يراکوکین  ناسنا  تناما  بحاص  هاوخ  تناما  يادا  تسا ; هدادـن  ار  نآ  اب  تفلاـخم  هزاـجا  يدـحا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  زیچ  هس 

(1 «.) راکدب ای  دنـشاب  راکوکین  ود  نآ  هاوخ  ردام  ردپ و  هب  یکین  و  راکدب ، ای  دشاب  راکوکین  لباقم  فرط  هاوخ  دـهع ، هب  يافو  و  راکدـب ،
نوناق رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا  ( 2 .) تسا هدـش  لقن  زین  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  رگید  ياـج  رد  نومـضم  نیمه 

دهع و مالـسلا ) هیلع  ) ماما يرگید  ثیدح  رد  7 ـ درادن . دوجو  ییانثتـسا  هنوگ  چـیه  ردام  ردـپ و  هب  یکین  تناما و  يادا  دـهع و  هب  يافو 
ْنَم َو  ُهّللا ، ُهَلَصَو  اهَلَـصَو  ْنَمَف  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یِلا  ِقانْعالا  ِیف  ٌِدئالَق  َدوُهُْعلا  َّنِا  : » دیامرف یم  دناد  یم  ناسنا  ندرگ  رب  یقوط  نوچمه  ار  نامیپ 

دنوادخ دنک ) افو  نآ  هب  و   ) دهد دنویپ  ار  نآ  هک  یـسک  تمایق ، زور  ات  تسا  ناسنا  ندرگ  رب  یقوط  اه  نامیپ  دهع و  ُهّللا ; َُهلَذَـخ  اهَـضَقَن 
ربارب رد  ات   ) دزاس یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دنوادخ  دنکشب ، ار  نآ  هک  یـسک  و  دزاس ، یم  رارقرب  شیاهتمعن ) اهـشاداپ و  اب   ) ار وا  دنویپ 
ضرع ( مالسلا هیلع  ) داجس ماما  نیـسحلا  نب  یلع  هب  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  8 ـ ( 3 («.) دنکشب مهرد  راگزور  ثداوح 
ِّقَْحلا ُلْوَق  : » دومرف یهاتوک  خساپ  رد  ماما  امرف .» نایب  نم  يارب  هدرشف ) روط  هب   ) ار مالسا  لوصا  مامت  ِنیِّدلا ; ِِعیارَش  ِعیِمَِجب  ِینِْربْخَا  : » درک

، یفاک لوصا  یقرواپ 1 . ( 4 «.) تسا ندومن  افو  دهع  هب  و  ندرک ، تلادع  هب  يرواد  و  نتفگ ، قح  نخـس  ِدْهَْعلِاب ; ُءافَْولا  َو  ِلْدَْعلِاب  ُمْکُْحلاَو 
. دهع هدام  راحبلا ، ۀنیفـس  .4 ثیدـح 3650 . مکحلاررغ ، .3 ثیدـح 118 . هحفـص 140 ، لاصخ ، . 2 ثیدـح 15 . هحفـص 162 ، دلج 2 ،

نیرتهب دهع  هب  يافو  ُءافَْولَا ; ِِقئالَْخلا  ُفَرْـشَا  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ییاوتحم  رپ  هاتوک و  ثیدـح  رد  257 9 ـ هحفص
دنچ ره   ) میهد یم  ناـیاپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  يرگید  مهم  ثیدـح  اـب  ار  ثحب  نیا  10 ـ ( 1 «.) تسا ناـسنا  يوخ  قلخ و 
دننک ینکـش  ناـمیپ  مدرم  هک  یماـگنه  ْمُهَّوُدَـع ; ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َطَّلَـس  َدـْهَْعلا  اوُضَقَن  اذِا  : » دومرف تسا ) ناوارف  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  ثیداـحا 

رد نآ  قیمع  راثآ  دـهع و  هب  يافو  تیمها  هرابرد  یمهم  قئاـقح  ـالاب  تاـیاور  رد  ( 2 «.) دزاس یم  طلـسم  نانآ  رب  ار  ناشنانمـشد  دنوادخ 
رد ربمایپ  هب  برق  ببـس   » و نیقی » هناشن   » و نید » ساسا   » ناونع هب  دـهع  هب  يافو  هک  يا  هنوگ  هب  هدـمآ  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز 

نوناق کی  دهع  هب  يافو  هک  دراد  حیرصت  یمالسا  تایاور  نیا  رب  هفاضا  هدرمش ، یعامتجا » ثداوح  ربارب  رد  مهم  رپس   » و زیخاتـسر » زور 
زا تیمورحم   » ببس ینکش  نامیپ  و  يزوریپ » يدنلب و  رس   » ببس دهع  هب  يافو  دریگ . یم  رب  رد  ار  رفاک  ناملسم و  تسا و  لومـش  ناهج 

. دوش یم  یهلا » فاطلا 

دهع هب  يافو  یعامتجا  يدرف و  راثآ  1 ـ

یعامتجا یگدنز  دولوم  تسا  هدش  اه  ناسنا  بیـصن  هک  يداصتقا  یگنهرف و  یملع و  ياه  تفرـشیپ  مامت  هک  دـش  هتفگ  زین  نیا  زا  شیپ 
یتکرح دنهد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  اهندـمت  عیانـص و  دوش و  یم  همیمـض  رگیدـکی  هب  راکفا  ددـنویپ ، یم  مه  هب  براجت  تسا ، اهنآ 

هب دوخ  اب  ار  شیوخ  یگدنز  هبرجت  رـصتخم  یـسک  ره  ًاعبط  دنتـسیز  یم  مه  زا  ادج  اهناسنا  رگا  دیآ . یم  دـیدپ  یناسنا  عماوج  رد  میظع 
مالـسا لیلد  نیمه  هب  تسرد  یگنهرف و  هن  یندـمت و  هن  یتفرـشیپ ، هن  دوب و  یلّوحت  هن  دـندز  یم  اـج  رد  ًاـمئاد  دارفا  همه  درب و  یم  روگ 

کمک اهدـنویپ  نیا  تیوقت  هب  کمک  هک  يزیچ  ره  نیقی  هب  تسا و  هدـش  لئاق  یعاـمتجا  ياهدـنویپ  ماکحتـسا  يارب  ار  تیمها  نیرتشیب 
، راونالاراحب . 2 ثیدح 2859 . مکحلاررغ ، یقرواپ 1. تسا . روفنم  ددرگ  اهنآ  فیعضت  ببس  هک  يزیچ  ره  بولطم و  مالـسا  رظن  زا  دنک 
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هدـمع طیارـش  زا  هجیتن  رد  اهدـنویپ و  نیا  تیوقت  ببـس  هک  يزیچ  نیتسخن  تسا  یهیدـب   258 هحفص ثیدح 3 . هحفص 46 ، دلج 97 ،
یتح یللملا  نیب  يدرف و  ياهقاثیم  دـهع و  هب  يافو  هلأسم  رگا  تسا ، اهدـهع  اهنامیپ و  هلأـسم  نیمه  تسا  یعاـمتجا  يراـکمه  نواـعت و 

هب ددرگ . یم  فقوتم  المع  یناسنا  هعماج  تفرـشیپ  دوش و  یم  هتـسسگ  مه  زا  رـشب  یگدـنز  هزاریـش  دوش  هتـشاذگ  رانک  زور  کی  يارب 
یتسود هب  ِهِدـْهَِعب ; ِیفُوی  ْنَم ال  ِةَّدَوَم  یلَع  ْدِـمَتْعَتال  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ماما  زا  یثیدـح  رد  لیلد  نمه 

هب وا  يدـنبیاپ  نازیم  هب  یگدـنز  رد  ار  دارفا  تیقفوم  نازیم  ناوـت  یم  ـالوصا  ( 1 «.) نکم دامتعا  تسین  شیوخ  دـهع  هب  دـنبیاپ  هک  یـسک 
ُنْـصِح ُءافَْولَا  : » دیامرف یم  يرگید  نخـس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  دنرتزیزع . دـنرترادافو  هک  اه  نآ  درک ، یبایزرا  شیاهدـهع 

يا هعماـج  حطـس  رد  اـه  ینکـش  ناـمیپ  رگا  نآ  لـباقم  هطقن  رد  ( 2 «.) تسا تیـصخش  یگرزب و  مکحم )  ) هعلق دـهع  هـب  ياـفو  ِدَدؤُّسلا ;
وناز نمـشد  ربارب  رد  یناسآ  هب  ددرگ و  یم  هراپ  اهنآ  داحتا  هتـشر  دنوش و  یم  دامتعا  یب  نیبدب و  رگیدکی  هب  تبـسن  همه  دبای  شرتسگ 

هاگره ْمُهَّوُدَع ; ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َطَّلَـس  َدْهَْعلا  اوُضَقَن  اذِا  : » تسا هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  ور  نیمه  زا  دـننز ، یم 
یم ریزارس  ناسنا  يوس  هب  ار  نارگید  ياه  هیامرس  دهع  هب  يافو  ( 3 «.) ددرگ یم  طلسم  اهنآ  رب  نمشد  دننکشب  ار  نامیپ  دهع و  اهناملسم 

یبوخ يداصتقا  قنور  زا  دنناوتب  هکنیا  يارب  ناهج  ياهتلود  مامت  لیلد  نیمه  هب  دریگ  یم  قنور  وا  یگدنز  يدام  تاهج  رد  یتح  و  دنک ،
خر بالقنا  هک  ییاهروشک  رد  یتح  دش ، دنهاوخ  يوزنم  ّالا  دنـشاب و  دنبیاپ  دوخ  ياهنامیپ  دهع و  هب  دننک  یم  یعـس  دـندرگ  رادروخرب 

رب هک  دـننک  یم  مالعا  دـنریگ  یم  تسد  هب  ار  يروشک  مامز  نویبالقنا  هک  یماگنه  دوش  یم  نوگرگد  یلک  هب  هعماـج  ماـظن  دـهد و  یم 
رگا هک  ارچ  دشاب  اهنآ  صیخشت  هقیلس و  فالخ  رب  اهنامیپ  دهع و  دنچ  ره  دنرادافو ، تسا  هتشاد  نیـشیپ  ماظن  هک  ییاهنامیپ  دهع و  مامت 
لصا اهنیا  رب  هفاضا  تسا . قداص  زین  صاخـشا  دارفا و  هرابرد  هلأسم  نیا  داد ، دنهاوخ  تسد  زا  ار  یللملا  نیب  دامتعا  دنورب  نیا  زج  یهار 
نانکش نامیپ  دوش و  یمن  هدایپ  یناسنا  عماوج  رد  نامیپ  دهع و  هب  يافو  نودب  تسا  یعامتجا  یقالخا  لوصا  نیرت  یهیدب  زا  هک  تلادع 

یم ناشن  نیا  دنک و  یم  ریقحت  شنزرس و  تمالم و  ار  يدارفا  نینچ  شیوخ  دادادخ  ترطف  اب  یناسنا  ره  دننارابج و  ناملاظ و  فص  رد 
، راونالاراحب .3 ثیدح 1044 . مکحلاررغ ، .2 ثیدح 10290 . مکحلاررغ ، یقرواپ 1 . تسا . يرطف  رما  کی  دهع  هب  يافو  موزل  هک  دـهد 

259 هحفص ثیدح 3 . هحفص 46 ، دلج 97 ،

ینکش نامیپ  يرادافو و  ياه  همشچرس  2 ـ

راوازس دراد ، لئاذر  نامرد  لئاضف و  لیصحت  رب  یمهم  ریثأت  یقالخا  لئاذر  نینچمه  هتسجرب و  تافـص  ياه  هزیگنا  تخانـش  هک  اجنآ  زا 
زا یکی  دنوادخ  یلاعفا  دـیحوت  هب  داقتعا  نیتسار و  نامیا  کش  یب  میورب . ینکـش  نامیپ  يرادافو و  ياه  هزیگنا  غارـس  هب  اجنیا  رد  تسا 

دـنور و یم  تشز  راک  نیا  غارـس  هب  لجاع  تعفنم  يارب  نانکـش  نامیپ  هک  ارچ  تساـهنامیپ  دـهع و  هب  ندوب  دـنبیاپ  يراداـفو و  بابـسا 
هاتوک و نانخـس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ور  نیمه  زا  دنراپـس ، یم  یـشومارف  هب  ار  وا  ياه  هدعو  دـنوادخ و  ّتیقزار  تردـق و 

نامه زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 1 «.) تسا دهع  هب  يافو  نامیا  ياه  هناشن  زا  یکی  ِدـْهَْعلِاب ; ُءافَْولا  ِنامیِْالا  ِِلئالَد  ْنِم  : » دـیامرف یم  شینارون 
هدرواـین ادـخ  هب  ناـمیا  تسین  راداـفو  شناـمیپ  دـهع و  هب  هک  یـسک  ُهَتَّمِذ ; َو  ُهَدوُـهُع  َعْرَی  َْمل  ْنَـم  ِهّللاـِب  َنَْـقیَا  اـم  : » میناوـخ یم  ترـضح 

نامیپ هزاجا  دوخ  هب  زگره  تیـصخش  اب  دارفا  تسا  يرادافو  رب  يرگید  هزیگنا  ناـسنا  یتاذ  ینورد  تیـصخش  هتـشذگ  نیا  زا  ( 2 «.) تسا
( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  لیلد  نیمه  هب  دنرمش ، یم  تیصخش  نادقف  ینوبز و  فعـض و  هناشن  ار  ینکـش  نامیپ  دنهد و  یمن  ینکش 

يرادافو نسح  هلیـسو  هب  ار  ناکین  ُراْربالا ; ُفَْرُعی  ِءافَْولا  ِنْسُِحب  : » دـیامرف یم  دنرمـش  یم  ناکاپ  ناکین و  ياه  هناشن  زا  یکی  ار  يراداـفو 
زا تلفغ  يربخ و  یب  لـهج و   260 هحفص ثیدح 9575 . مکحلاررغ ، . 2 ثیدح 9414 . مکحلاررغ ، یقرواپ 1 . ( 1 «.) تخانش ناوت  یم 
هک یـسک  دـننام  تسرد  تسا  یقالخا  هلیذر  نیا  هب  نداد  رد  نت  لـماوع  زا  رگید  یکی  هعماـج ، درف و  هراـبرد  ینکـش  ناـمیپ  موش  راـثآ 

لقع و زا  هک  اهنآ  درادن . ربخ  راک  تبقاع  زا  دروخ و  یم  اهتـشا  لیم و  اب  ار  هدنـشک  رهز  هب  مومـسم  نطاب  رد  اما  نیریـش  رهاظ  هب  ياذـغ 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 501 

http://www.ghaemiyeh.com


تسد یقالخا  تلیضف  نآ  زا  زگره  دننک  یم  كرد  یبوخ  هب  ار  ینکش  نامیپ  ياهنایز  يرادافو و  کین  راثآ  دندنم و  هرهب  يرتشیب  درخ 
ُناْونَع َو  ِلْقَْعلا  ُۀَْـیلِح  ُءافَْولَا  : » دـیامرف یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  هکناـنچ  دـنهد  یمن  رد  نت  هلیذر  تفـص  نیا  هب  دـنراد و  یمن  رب 

(2 «.) تسا یمدآ  تلیضف  تباجن و  رگنایب  درخ و  تنیز  يرادافو  ِْلبُّنلا ;

ینکش نامیپ  نامرد  قرط 

ياههار مه  تخانش و  ناوت  یم  ار  يرادافو  یقالخا  تلیضف  ندروآ  تسد  هب  قرط  مه  دمآ  اه ) هزیگنا  ثحب   ) هتشذگ ثحب  رد  هچنآ  زا 
تیوقت هب  زیچ  ره  زا  لبق  دیاب  دنشاب  هدمآرب  شیوخ  حالـصا  ددص  رد  ًاعقاو  رگا  نکـش  نامیپ  دارفا  ار . نامیپ  دهع و  هب  يدنبیاپان  نامرد 

هرابرد اهنآ  تفرعم  حطس  رگا  تسا  نآ  نادقف  ای  نامیا و  فعض  راثآ  زا  ینکـش  نامیپ  میتسناد  هک  ارچ  دنزادرپب  شیوخ  نامیا  ياه  هیاپ 
تفـص نیا  نماد  هب  تسد  لالج  هاج و  ماقم و  لام و  لیـصحت  يارب  زگره  دننادب  وا  تیافک  اب  تسد  هب  ار  زیچ  همه  دورب و  الاب  دـنوادخ 
هتـشاد هارمه  هب  يدوس  تسا  نکمم  تدـم  هاتوک  رد  هچرگ  راک  نیا  هک  دـننک  هعلاطم  نآ  موش  راـثآ  رد  رگا  نینچمه  دـننز . یمن  هلیذر 

دوش و یم  هعماج  لـک  رد  نایانـشآ و  ناتـسود و  ناـیم  رد  ییوربآ  یب  يراـبتعا و  یب  یگتـسکشرس و  ببـس  تدـم  زارد  رد  یلو  دـشاب 
قلخ ربارب  رد  مه  تسا و  هایس  ور  قلاخ  هاگـشیپ  رد  مه  دهد ، یم  تسد  زا  یلک  هب  ار  مدرم  دامتعا  ینعی  شیوخ  ياه  هیامرـس  نیرتگرزب 
روما نیا  رد  ناسنا  هاگره  يرآ  دراد . رارق  ام  نامـشچ  ربارب  رد  خیرات  لوط  مامت  رد  هرمزور و  یگدـنز  رد  نآ  ینیع  ياه  هنومن  و  ادـخ ،

: دوـمرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  یثیدـح  رد  نومـضم  نیمه  درک . دـهاوخ  ادـیپ  ار  هلیذر  نیا  كرت  ناوـت  نیقی  هـب  دـشیدنیب 
، مکحلاررغ یقرواپ 1 . ( 1 «.) دوش یم  مدرم  مشخ  دنوادخ و  مشخ  بجوم  ینکـش  نامیپ  ِساّنلا ; َْدنِع  َو  ِهّللاَدـْنِع  َْتقَْملا  ُبِجُوی  ُْفلُْخلاَو  »

نامیا نید و  زا  يربخ  هک  عماوج  زا  يرایسب  رد  لیلد  نیمه  هب   261 هحفص مکحلاررغ . .2 ثیدح 153 . ءابلا ، فرح  هحفص 337 ، دلج 1 ،
رتارف یتح  هاگ  دننک و  ارجا  تقد  اب  ار  دوخ  ياهنامیپ  اهدادرارق و  دنشوک  یم  هک  دنوش  یم  هدید  ییاهتکرش  اه و  نامزاس  تسین  ادخ  هب 
یتسار هب  دنا و  هدید  راک  نیا  رد  ار  رتشیب  دمآرد  هجوت و  بلج  هجیتن  رد  نیعجارم و  دامتعا  ندروآ  تسدب  هار  هک  ارچ  دـنور  یم  نآ  زا 

. تسا نینچ  مه  بلطم 

نامیپ دهع و  ماسقا 

. نتشیوخ اب  دهع  مدرم 3 ـ  اب  دهع  ادخ 2 ـ  اب  دهع  1 ـ درک : میـسقت  مسق  هس  هب  ار  نآ  ناوت  یم  رظن  کی  زا  دراد و  یماسقا  عاونا و  دـهع 
ادـخ اب  یـسک  رگا  دـنا و  هدرک  ناونع  ار  دـهع  ثحب  رذـن ، ثحابم  رانک  رد  دوخ  یهقف  بتک  رد  ءاهقف  زا  يرایـسب  دـنوادخ  اـب  دـهع  رد 
دهع ادخ  اب  اذَک ; َو  اذُِکب  ُقَّدَصَتَا  َْوا  ماّیَا  َۀَثالَث  ُموصَا  ُهّللا  ِینافَـش  یتم  ُهَّنَا  َهّللا  ُتْدَهاع  : » دیوگب الثم  دناوخب  ار  دهع  هغیـص  دنک و  يدهع 

یتوافت یـسراف  ای  یبرع و  هغیـص  « ) مهد یم  هقدـص  رادـقم  نالف  اـی  مریگ  یم  هزور  زور  هس  دـهد  افـش  يراـمیب  زا  ارم  هاـگره  هک  هدرک 
هام ندروخ  هزور  هراّفک  روهـشم  رب  انب  شا  هرافک  دراد و  هراّفک  دنک  تفلاخم  رگا  دنک و  افو  دوخ  دهع  هب  هک  تسا  بجاو  وا  رب  درادـن )
هن دنوادخ  اب  نامیپ  دـهع و  نیاربانب   262 هحفص رتشا .) کلام  فورعم  هماندهع   ) همان 53 هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . تسا  ناضمر  كرابم 

ار دـهع  هغیـص  ناسنا  رگا  یتح  دراد . هراّفک  نآ  اب  تفلاـخم  تسا و  نینچ  زین  یهقف  رظن  زا  هکلب  تسا  ءاـفولا  مزـال  یقـالخا  رظن  زا  اـهنت 
نامیالا فیعض  نانمؤم  زا  یهورگ  تمذم  رد  دیجم  نآرق  دنک . افو  هدرک  ادخ  اب  هک  يدهع  هب  تسا  رتهب  دنک  تین  لد  رد  اهنت  دناوخن و 

اب البق  اهنآ  الوئْـسَم ; ِهّللاُدـْهَع  َناک  َو  َرابْدالا  َنوُّلَُوی  ُْلبَق ال  ْنِم  َهّللا  اوُدَـهاع  اُوناک  ْدََـقل  َو  : » دـیامرف یم  بازحا  گنج  يارجام  رد  قفانم  ای 
رد و  ( 1 «.) تفرگ دهاوخ  رارق  لاوس  دروم  یهلا  دهع  و  دندرک ) تفلاخم  یلو   ) دننکن نمشد  هب  تشپ  هک  دندوب  هتـسب  نامیپ  دهع و  ادخ 

نیا نارـسفم  زا  یـضعب  « ) دینک افو  دوخ  دهع  هب  دیتسب  دهع  ادخ  اب  هک  یماگنه  ُْمتْدَهاع ;و  اذِا  ِهّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَاَو  : » دـیامرف یم  رگید  ياج 
لقع مکح  هب  هک  يراک  ره  ینعم  هب  یـضعب  ادخ و  اب  دنگوس  ینعم  هب  یـضعب  داهج و  ینعم  هب  یـضعب  ربمغیپ و  اب  تعیب  ینعم  هب  ار  دهع 
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هیعرـش و بلاق  رد  هچنانچ  دوش و  یم  لماش  ار  ینامیپ  دادرارق و  هنوگره  مدرم  اب  دـهع  و  ( 2 .) دنا هدرک  ریـسفت  تسا  بجاو  وا  رب  لقن  ای 
هنوگ نیا  دنک  کمک  وا  هب  هک  دنک  یم  دهع  يرگید  اب  ناسنا  هکنیا  لثم  هفرطکی  ياهدهع  یلو  تسا  بجاو  نآ  هب  لمع  دیآرد  هیئالقع 

تسین بجاو  یهقف  رظن  زا  نآ  هب  يافو  دریگ  یم  تروص  هبناج  کی  هک  ییاه  هدعو  نینچمه  دوش و  یم  هدیمان  ییادتبا  دهع  هک  اهدهع 
تاماقم یقالخا و  لئاضف  هب  لین  زا  ناسنا  هنرگو  تسا  افولا  مزال  مرتحم و  اهنآ  همه  قالخا  هاگدـید  زا  یلو  تسا  دّـکؤم  بحتـسم  هکلب 

دنچ ره  هدـش  هدرمـش  رذـن  هلزنم  هب  دـهد  یم  يرگید  هب  نمؤم  ناسنا  هک  ییاه  هدـعو  تایاور  زا  یـضعب  رد  دـنام . یم  زاب  یناسنا  هیلاـع 
َو َضَّرَعَت  ِِهتْقَِمل  َو  َءَدـَب  ِهّللا  ِْفلُِخبَف  َفَلْخَا  ْنَمَف  َُهل  َةَراّفَکال  ٌرْذـَن  ُهاخَا  ِنِمْؤُْملا  ُةَدِـع  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  درادـن . هراّفک 

یم شنمؤم  ردارب  هب  نمؤم  هک  يا  هدعو  َنُولَعْفَت ; ام ال  اُولوُقَت  ْنَا  ِهّللاَْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت  ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَا  ای  ُُهلْوَق  َِکلذ 
نیا تسا و  هدش  ببـس  ار  ادخ  مشخ  هدرک و  تفلاخم  نم  اب  دنک  تفلاخم  نآ  اب  هک  یـسک  سپ  درادن ، هرافک  دنچ  ره  تسا  رذـن  دـهد 

مـشخ بجوم  راک  نیا  دینک  یمن  لمع  هک  دـیئوگ  یم  يزیچ  ارچ  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیامرف  یم  نآرق  رد  هک  تسا  نامه 
هحفص 106. دلج 20 ، يزار ، رخف  ریـسفت  .2 هـیآ 15 . بازحا ، یقرواپ 1 . ( 1 «.) دـینک یمن  لمع  دـیئوگب و  نخـس  هک  تسا  ادـخ  میظع 

اذِا ِفَْیلَف  ِرِخْالا  ِمْوَْیلا  َو  ِهّللِاب  ُنِمُْؤی  َناک  ْنَم  : » دومرف تسا  هدـش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد   263 هحفص
ییاهدهع دنک  شدوخ  اب  ناسنا  هک  ییاهدـهع  اما  ( 2 «.) دنک افو  شدوخ  هدعو  هب  دیاب  دراد  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  یـسک  َدَـعَو ;

هنومن کی  تسا . هدنزاس  رثؤم و  رایسب  دوش و  یم  عقاو  هحلاص  لامعا  کین و  تافـص  لماکت  قیرط  رد  يزاسدوخ و  ماگنه  هب  هک  تسا 
نآ لابند  هب  هک  هطراشم  ناونعب  نآ  زا  دنرامـش و  یم  كولـس  ریـس و  نیتسخن  ياـه  ماـگ  زا  ار  نآ  یمالـسا  ياـفرع  هک  تسا  ناـمه  نآ 
زج هک  دنک  دهع  شدوخ  اب  ناهاگحبـص  زور  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  هطراشم  زا  روظنم  و  دننک ، یم  رکذ  دراد  رارق  هبـساحم  هبقارم و 

دنک و لمع  دهع  طرش و  نیا  هب  هک  دشاب  شیوخ  لامعا  بقارم  زور  رد  سپس  دزیهرپب و  ناهانگ  زا  درادنرب و  ماگ  قح  تعاط  ریـسم  رد 
نادـجو نابحاص  تیـصخش و  اب  دارفا  هن ! ای  دومن  لمع  هدرک  دوخ  اب  هک  يدـهع  طرـش و  نیا  هب  اـیآ  هک  دزادرپب  هبـساحم  هب  ناـهاگماش 

نآ نتسکش  هب  رـضاح  یناسآ  هب  دنهد و  یم  ناشن  تیـساسح  دنراد  نتـشیوخ  اب  هک  اهدهع  طرـش و  هنوگ  نیا  هب  تبـسن  کش  یب  رادیب 
لئاضف هب  لین  سفن و  بیذهت  قرط  زا  یکی  دنک  یم  نتشیوخ  اب  ناسنا  هک  ییاهدهع  هب  ندوب  دنبیاپ  هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  دنتـسین .

264 هحفص ثیدح  هحفص 364 ، كردم ، نامه  . 2 ثیدح 1 . هحفص 36 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . دشاب . یم  یقالخا 

اه نامیپ  دهع و  هب  نیملسم  يدنبیاپ 

تـسرد نآ  لماوع  للع و  هب  رگا  یلو  تسا  یتفگـش  هیام  برغ  قرـش و  ناخروم  همه  يارب  نیتسخن  ياـهنرق  رد  مالـسا  عیرـس  تفرـشیپ 
هب مالـسا  رکـشل  يدنبیاپ  نآ ، للع  زا  یکی  نیقی  هب  درب . یپ  ياسآ  قرب  عیرـس و  تفرـشیپ  نآ  زار  وزمر  هب  ناوت  یم  یناسآ  هب  میـشیدنیب 

اهنآ يارب  يردـق  هب  هلأسم  نیا  دنتـشاد ، هیکت  نآ  رب  اهراب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  دـیجم و  نآرق  هک  يزیچ  دوب ، ناشیاهنامیپ 
هدمآ یمالسا  تاروتسد  رد  هک  ناما »  » مهم نوناق  دننک . نآ  يادف  ار  رذگدوز  ياه  يزوریپ  زا  يرایـسب  دندوب  رـضاح  هک  تشاد  تیمها 
ناما ًاتقوم  نمـشد  دارفا  زا  یـضعب  هب  دنناوت  یم  دنـشاب  هک  يا  هبتر  ره  رد  مالـسا  نازابرـس  زا  مادک  ره  هک  دراد  دـیکأت  انعم  نیا  رب  تسا 
ناوت یم  ار  نآ  زا  يدایز  ياه  هنومن  دنشاب . رادافو  یعطق  هماندهع  کی  نوچمه  نآ  هب  تبسن  هک  دنفّظوم  مالـسا  نازابرـس  مامت  دنهد و 

دنک یم  لقن  یبیجع  ناتـساد  ( 1) جایرْهُـس رهـش  حتف  هرابرد  نادلبلا  مجعم  رد  يومح  توقای  1 ـ هلمج : زا  درک  هدهاشم  مالـسا  خیرات  رد 
حتف ار  رهـش  زور  کی  میدوب  هتفرگ  میمـصت  ام  دیوگ  یم  رکـشل  ناگرزب  زا  یکی  دـش  مازعا  اجنآ  هب  يرکـشل  افلخ  زا  یکی  نامز  رد  هک 
يارب رکـشل  سپـس  تفرگ  رد  مالـسا  نایرکـشل  رهـش و  لها  نایم  رد  یگنج  ادتبا  رد  میتشاد ) یفاک  هزادـنا  هب  هّدُـع  هّدِـع و  نوچ   ) مینک
ناـما وا  زا  اـهنآ  دوب  هدـنام  یقاـب  رهـش  فارطا  رد  دوب  ناـگدرب  زا  هک  وجگنج  دارفا  زا  یکی  اـهنت  دنتـشگرب  دوخ  هاـگیاپ  هب  اوـق  دـیدجت 

رهـش فارطا  هب  دربن  همادا  يارب  مالـسا  رکـشل  هک  یماگنه  درک  باترپ  اهنآ  يوس  هب  تسب و  يریت  هب  تشون و  يا  همان  ناما  وا  دنتـساوخ 
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هب يذغاک  هدش و  جراخ  هعلق  رد  زا  دنا و  هدرک  زاب  ار  رهـش  ِرد  اهنآ  دـندرک  هدـهاشم  هک  نیا  نآ  و  دـندید ، ار  یبیجع  هنحـص  تشگزاب 
، دنرامشب ربتعم  ار  همان  ناما  هک  دنتساوخ  اهنآ  زا  مالـسا و  نایرکـشل  زا  یکی  يوس  زا  تسا  يا  همان  ناما  دهد  یم  ناشن  هک  دنراد  تسد 

ناملسم درف  کی  تشون  باوج  رد  وا  دندرک ، فیلکت  بسک  دنتشون و  همان  تقو  هفیلخ  هب  دندنام . ناریح  دوخ  راک  رد  مالسا  نایرکـشل 
رایـسب رثا  و   ) دـندرک نینچ  اهنآ  دـیهد ! ناما  رهـش  لها  هب  دیرامـشب و  مرتحم  ار  نآ  دـیاب  تسا  ناناملـسم  لـک  ناـمیپ  نوچمه  شناـمیپ 

مانب دراد  دوجو  يا  هبـصق  سراف  تاناوب  شخب  زکرم  رد  یقرواپ 1 . (. 1 () تشاد مالسا  يوس  هب  رهـش  نانکاس  بذج  بلج و  رد  یبولطم 
هک  ) تسا هدرک  رکذ  جنایروس  ار  نآ  یـسراف  مان  ناتـساد  نیمه  لیذ  رد  نادـلبلا  مجعم  رد  اریز  دـشاب  جایرْهُـس  نامه  ًارهاظ  هک  نایروس 

ۀّجح رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  فورعم  ثیدـح  زا  هتفرگ  تأـشن  ناتـساد  نیا   265 هحفـص دـشاب .) یم  نایروس  نآ  ففخم 
یعْـسَی ْمُهاوِس  ْنَم  یلَع  ٌدَی  ْمُه  َو  ْمُُهئامِد  ُأَفاکَتَت  ٌةَوِْخا  َنُونِمؤُْملَا  : » دومرف تیعمج  ربارب  رد  ینِم  نیمزرـس  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  عادولا 

دناوت یم  اه  نآ  نیرتمک  دـندحتم و  نمـشد  ربارب  رد  اهنآ  تسا و  ناسکی  اهنآ  ياهنوخ  دـنردارب ، مه  اب  نامیا  اـب  دارفا  ْمُهاـنْدَا ; ْمِِهتَّمِذـِب 
ار نایناساس  مود ، هفیلخ  رصع  رد  ناناملسم  هک  یماگنه  میناوخ  یم  مالـسا  خیراوت  رد  2 ـ ( 2 «.) دریگب هدهع  رب  تیعمج  يوس  زا  يدهعت 

نامیپ ام  اب  اهراب  امـش  تفگ  وا  هب  هفیلخ  دـندروآ ، رمع  دزن  ار  وا  دـش ، ریگتـسد  ناریا  رکـشل  هلیـسو  هب  گرزب  نازمره  دـنداد و  تسکش 
تفگ هفیلخ  یناسرب ! لتق  هب  ارم  میوگب  ار  شلیلد  هکنآ  زا  لبق  مسرت  یم  تفگ : نازمره  تسیچ ؟ شلیلد  دیدرک  ینکـش  نامیپ  دـیتسب و 

: تفگ نازمره  دندروآ . وا  يارب  هدرک  بآ  زا  رپ  یـشزرا  یب  هداس و  فرظ  يدوز  هب  درک و  بآ  ياضاقت  نازمره  ماگنه  نیا  رد  سرتن .!
ار فرظ  دشاب ، شلوبق  دروم  هک  دـیروایب  یبآ  فرظ  تفگ : هفیلخ  دروخ ! مهاوخن  بآ  یفرظ  نینچ  رد  زگره  مریمب  مه  یگنـشت  زا  رگا 

هتشک مشاب  بآ  ندیـشون  لوغـشم  هک  یلاح  رد  مسرت  یم  تفگ  یم  دیـشون و  یمن  بآ  درک و  یم  هاگن  فارطا  هب  وا  دنداد و  وا  تسدب 
.2 جایرهُس . هدام  دلج 3 ، نادلبلا ، مجعم  یقرواپ 1. میرادـن . يراک  وت  اب  یـشونن  ات  مهد  یم  نانیمطا  وت  هب  نم  سرتن  تفگ : هفیلخ  موش .

هفیلخ تخیر  نیمز  يور  هب  ار  اهبآ  درک و  نوگژاو  ار  فرظ  ناـهگان  نازمره   266 هحفص ثیدح 2 . هحفص 404 ، دلج 1 ، یفاک ، لوصا 
بآ نم  تفگ : نازمره  دیشکن . هنشت  ار  وا  دیروایب و  وا  يارب  يرگید  بآ  تفگ  تسا  هدش  هتخیر  وا  رایتخا  نودب  بآ  درک  یم  رکف  هک 

هب وت  داد  باوج  نازمره  یلو  تشک . مهاوخ  تروص  ره  هب  ار  وت  نم  تفگ : هفیلخ  مریگب . وت  زا  ناـما  هک  دوب  نیا  مروـظنم  مهاوـخ  یمن 
وت دیوگ  یم  تسار  نازمره  تفگ  دوب و  رـضاح  سنا » . » مدادـن ناما  وت  هب  نم  ییوگ  یم  غورد  تفگ : هفیلخ  يداد . نانیمطا  ناما و  نم 
ارم وت  تفگ  نازمره  هب  دـنام و  ورف  دوخ  راک  رد  هفیلخ  یـشونب !؟ ار  بآ  اـت  مرادـن  راـک  وت  اـب  نم  یتفگن  وا  هب  رگم  يا  هداد  ناـما  وا  هب 
هب ناناملـسم  ندوب  دـنبیاپ  و   ) هنحـص نیا  هدـهاشم  زا  نازمره  ینک . مالـسا  لوبق  وت  هک  مدروخ  بیرف  نیا  رطاـخ  هب  نم  یلو  يداد  بیرف 

یتح هک  دوش  یم  هدافتسا  یمالـسا  تایاور  زا  هکنیا  بلاج  ( 1 .) دش ناملسم  تفرگ و ) ندیـشخرد  شلد  رد  نامیا  رون  ناشنامیپ  دهع و 
َنامالا ُمُهُولأَسَف  ًۀنیدَم  اوُرَـصاح  ًامْوَق  َّنَا  َْول  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  تسا . ءافولا  مزال  زین  ناما  دـهع و  ههبش 

یلو دننک  ناما  ياضاقت  دنـشاب و  مالـسا  نایهاپـس  هرـصاحم  رد  یهورگ  هاگره  َنِینِمآ ; اُوناک  ْمِْهَیِلا  اُولُِزنَف  ْمَعَن  اُولاق : ْمُهَّنَا  اوُّنَظَف  ال ، اُولاقَف :
دهع و اهنت  هن  بیترت  نیا  هب  ( 2 «.) دنناما رد  اهنیا  دنیایب  ناناملسم  يوس  هب  هدوب  تبثم  خساپ  هکنیا  نامگب  اما  دنهد  یفنم  خساپ  ناناملـسم 

لئاسو . 2 هحفص 383 . دلج 11 ، هنومن ، ریسفت  یقرواپ 1 . دـشاب . یم  ءافولا  مزال  دراوم  یـضعب  رد  زین  نآ  لامتحا  تسا  ءافولا  مزال  ناما 
267 هحفص ثیدح 4 . هحفص 50 ، دلج 11 ، هعیشلا ،

ءارم لادج و  یقطنم و  ثحب  .10

هراشا

اریز تسا  تجاـجل  بصعت و  هنوـگ  ره  زا  یلاـخ  یقطنم و  ثحب  ملاـس ، حیحـص و  تارظن  هب  ندیـسر  قیاـقح و  نییبـت  يارب  هار  نیرتـهب 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 504 

http://www.ghaemiyeh.com


یم نشور  ار  زیچ  همه  هک  دوش  یم  عطاس  يرون  ددنویپ  مه  هب  غوبن  دادعتسا و  ياه  هقرج  دنوش و  همیمض  رگیدکی  هب  راکفا  هک  یماگنه 
یناملظ و نانچ  دریگ ، ارف  ءارم  لادج و  هملک  کی  رد  اهتنوشخ و  اه و  یهاوخدوخ  اهتجاجل و  اهبصعت و  ار  ثحب  ياضف  رگا  یلو  دزاس .

اهتیعقاو هرهچ  رب  يرتشیب  ياه  هدرپ  دبای  همادا  اهثحب  ردق  ره  دنام و  یم  موتکم  ناهنپ و  قیاقح ، نیرت  یهیدـب  هاگ  هک  دوش  یم  رات  هریت و 
يارب هن  لباقم و  فرطرب  ییوج  يرترب  يارب  هک  يدولآ  بصعت  ياهثحب  رگید  ریبعت  هب  ای  ءارم  لادج و  مالسا  رد  لیلد  نیمه  هب  دتفا . یم 

قح و هار  دـس  نیرتگرزب  هک  ارچ  هدـش  داـی  هریبک  ناـهانگ  زا  یکی  ناونعب  نآ  زا  هدـش و  شهوکن  ًادـیدش  دریگ  یم  تروص  قح  نییبـت 
، درک میهاوخ  نایب  ادـخ  تساوخ  هب  ار  ود  نیا  نایم  تواـفت  ءارم و  لادـج و  قیقد  ریـسفت  دوخ  ياـج  رد  هتبلا  تسا . اـهتیعقاو  هب  ندیـسر 

فاصنا هار  هک  تسا  یناسک  زا  شیاتـس  حدم و  هدیهوکن و  يوخ  قلخ و  نیا  زا  مالـسا  ترفن  داعبا  هب  يا  هتـسبرس  هراشا  اجنیا  رد  فده 
1ـ میدرگ . یم  رب  نآرق  هب  هراـشا  نـیا  اـب   268 هحفـص دـنوش . یمن  فرحنم  تلادـع  قـح و  قـطنم و  ریـسم  زا  دـنیامیپ و  یم  ثحب  رد  ار 

لَثَم ِّلُک  ْنِم  ِساّنِلل  ِنآرُْقلا  اذه  ِیف  اْنفَّرَص  ْدََقل  َو  2 ـ ( 6 لافنا ـ  . ) َنوُرِْظنَی ْمُه  َو  ِتْوَْملا  َیِلا  َنُوقاُسی  امَّنَاَک  َنَّیَبَتام  َدَْعب  ِّقَْحلا  ِیف  َکَنُولِداُجی 
َنِم َو  4 ـ ( 3 جح ـ  . ) دیِرَم ناْطیَـش  َّلُک  ُِعبَّتَی  َو  ْملِع  ِْریَِغب  ِهّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  3 ـ ( 54 فهک ـ  . ) الَدَج ءْیَـش  َرَثْکَا  ُناْسنِْالا  َناک  َو 
ِیف ْنِا  ْمُهاتَا  ناْطلُـس  ِْریَِغب  ِهّللا  َتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َّنِا  5 ـ ( 8 جـح ـ  . ) رِینُم باتِک  َو ال  يًدُـه  َو ال  ْملِع  ِْریَِغب  ِهّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  َساّنلا 
َْلب الَدَج  ِّالا  ََکل  ُهُوبَرَـض  ام  َوُه  ْمَا  ٌْریَخ  اُنتَِهلآَء  اُولاق  َو  6 ـ ( 56 رفاغ ـ  . ) ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِا  ِهّللِاب  ْذِعَتْـساَف  ِهیِِغلاِبب  ْمُه  ام  ٌْربِک  ِّالا  ْمِهِروُدُص 

8ـ ( 121 ماعنا ـ  . ) َنوُکِرْـشَُمل ْمُکَّنِا  ْمُهوُُمتْعَطَا  ْنِا  َو  ْمُکُولِداُجِیل  ْمِِهئاِیلْوَا  یِلا  َنوُحُوَیل  َنیِطایَّشلا  َّنِا  َو  7 ـ ( 58 فرخز ـ  . ) َنوُمِصَخ ٌمْوَق  ْمُه 
ِۀَعاّسلا ِیف  َنوُراُمی  َنیِذَّلا  َّنِا  الَا  9 ـ ( 197 هرقب ـ  . ) ِّجَْحلا ِیف  َلادِج  َو ال  َقوُُسف  َو ال  َثَفَر  الَف  َّجَْحلا  َّنِهِیف  َضَرَف  ْنَمَف  ٌتامُوْلعَم  ٌرُهْـشَا  ُّجَْحلَا 

(36 رمق ـ  . ) ِرُذُّنلِاب اْوَرامَتَف  انَتَشَْطب  ْمُهَرَْذنَا  ْدََقل  َو  10 ـ ( 18 يروش ـ  . ) دیَِعب لالَض  یَِفل 

همجرت

گرم يوس  هب  ییوگ  هک ) دوب  هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  تشحو  سرت و  نانچ  و   ) دندرک یم  هلداجم  وت  اب  زاب  قح ، ندـش  نشور  زا  سپ  اهنآ  1 ـ
یلو مـیا  هدرک  ناـیب  مدرم  يارب  یلثم  هنوـگ  ره  زا  نآرق ، نـیا  رد  و  269 2 ـ هحفـص دنرگن . یم  دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  و  دـنوش ، یم  هدـنار 

ره زا  دنزیخ و  یم  رب  ادخ  هرابرد  هلداجم  هب  یشناد ، ملع و  چیه  نودب  مدرم  زا  یهورگ  3 ـ دزادرپ . یم  هلداجم  هب  زیچ  ره  زا  شیب  ناسنا 
هلداجم ادخ  هرابرد  یـشخب  ینـشور  باتک  تیاده و  چیه  شناد و  چیه  نودب  مدرم ، زا  یهورگ  و  4 ـ دننک . یم  يوریپ  یشکرس  ناطیش 

و  ) ربکت طقف  ناشیاه  هنیس  رد  دننک  یم  ییوج  هزیتس  دشاب  هدمآ  اه  نآ  يارب  هک  یلیلد  نودب  دنوادخ  تایآ  رد  هک  یناسک  5 ـ دننک . یم 
وا ای  دنرتهب  ام  نایادخ  ایآ  : » دنتفگ و  6 ـ تسانیب ! اونش و  وا  هک  رب  هانپ  ادخ  هب  سپ  دیسر  دنهاوخن  دوخ  هتـساوخ  هب  زگره  تسا و  رورغ )

لادج قیرط  زا  زج  ار  لثم  نیا  اهنآ  یلو  هدش ) عقاو  دوبعم  هک  ارچ  تسا ، خزود  رد  زین  حیـسم  دـنخزود ، رد  ام  نادوبعم  رگا  ( !؟) حیـسم )
امش اب  ات  دننک  یم  اقلا  هنایفخم  یبلاطم  دوخ  ناتسود  هب  نیطایش  و  7 ... ـ دنرگشاخرپ ! زوت و  هنیک  یهورگ  نانآ  دندزن  وت  يارب  جاجل ) (و 

نتـسب اب   ) هک یناسک  و  تسا ! ینیعم  ياههام  رد  جح ، 8 ـ دوب ! دیهاوخ  كرـشم  مه  امـش  دینک  تعاطا  اه  نآ  زا  رگا  دنزیخرب ، هلداجم  هب 
. تسین لادج  هانگ و  نانز و  اب  یسنج  شزیمآ  جح  رد  هک ) دننادب  دیاب   ) دنا هدرک  ضرف  دوخ  رب  ار  جح  جح ) کسانم  هب  عورش  و  مارحا ،

اهنآ یلو  داد  میب  ام  تازاـجم  زا  ار  اـهنآ  وا  10 ـ دنتـسه . یقیمع  یهارمگ  رد  دـننک ، یم  دـیدرت  تمایق  رد  هک  یناسک  دیـشاب  هاگآ  ... ـ 9
. دنتشاد کش  ياقلا  هلداجم و  رب  رارصا 

يدنب عمج  ریسفت و 

اب ًاـبترم  ردـب  گـنج  نادـیم  يوس  هب  هار  ریـسم  رد  هک  ار  هلـصوح  مک  ناـمیالا و  فیعـض  ناـنمؤم  زا  یهورگ  دـنوادخ  هیآ  نیتـسخن  رد 
قباطم ریسم  نیا  هک   ) دندوب هتفایرد  ار  تیعقاو  هک  نیااب  اهنآ  : » دیامرف یم  دنک . یم  شهوکن  دنتـشاد  هلداجم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
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هب ییوگ  هک  دوب  هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  دوجو  تشحو  سرت و  نانچنآ  دنتـشاد و  یمن  رب  شیوخ  ضارتعا  زا  تسد  زاب  یلو  ( تسا ادخ  نامرف 
ْمُهَو ِتوُْملا  َیِلا  َنُوقاـُسی  اـمَّنَاَک  َنَّیَبـَت  اـم  َدـَْعب  ِّقَْحلا  ِیف  َکـَنُولِداُجی  « ) دـننیب یم  ار  نآ  دوـخ  مشچ  اـب  دـنوش و  یم  هدـنار  گرم  يوـس 

نادـیم يوـس  هب  تکرح  زا  تخـس  دنتـشادن  گـنج  هبرجت  هک  ناناملـسم  هزاـت  زا  یهورگ  دـهد  یم  ناـشن  نـئارق   270 هحفص َنوُرِْظنَی .)
اب زاـب  مور  یم  ادـخ  ناـمرف  هب  ار  هار  نیا  نم  دوـب : هتفگ  اـهنآ  هب  تحارـص  اـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  نیا  اـب  دنتـشاد و  تشحو 

عقاو رد  دندید و  یم  دوخ  یمدق  دنچ  رد  ار  گرم  ییوگ  ددرگرب ، هار  نیا  زا  هک  دندرک  یم  هلداجم  هتسویپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
هدارا فیعــضت  هـب  نوگاـنوگ  ياـه  هناـهب  یهاو و  لـیالد  اـب  هـک  دوـب  هدرک  راداو  ار  اـهنآ  تداهــش  گرم و  زا  سرت  ناــمیا و  فـعض 
هتفرگ رارق  نیا  رب  ادخ  هدارا  هک  دنک  یم  حیرـصت  دعب  تایآ  رد  دنک و  یم  شهوکن  ار  اهنآ  نآرق  دـنزیخرب . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

هیآ نیا  زا  دندوب .) هدش  یماهوا  تالّیخت و  راتفرگ  نامیالا  فعیـض  دارفا  دنچ  ره   ) دیامن عطق  ار  نارفاک  هشیر  دنک و  تیوقت  ار  قح  دوب 
رد تسا . مهم  ثداوح  اب  هلباقم  زا  سرتو  سفن  فعـض  یقطنمریغ  ياهثحب  لادـج و  ياه  همـشچرس  زا  یکی  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب 

دوب و هار  رد  هک  ناش  یتراجت  ناوراک  تاجن  يارب  هکم  زا  شیرق  رکـشل  تکرح  ربخ  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  یمالـسا  فورعم  خیراوت 
یلص ) ربمایپ زا  ًادّکوم  فیعض  ناناملـسم  زا  یهورگ  دش ، رـشتنم  اج  همه  رد  دنراد ، ار  ناوراک  نآ  هب  هلمح  دصق  ناناملـسم  دندوب  هدینش 
هلمج زا  دنا . هدماین  گنج  يارب  الوصا  دنرادن و  شیرق  رکـشل  اب  ار  هلباقم  ناوت  هک  ارچ  ددرگ ، زاب  هنیدم  هب  هک  دنتـساوخ  هلآو ) هیلع  هللا 

ام و  دندروخن ، تسکـش  هاگچیه  و  دندرواین ، نامیا  یـسک  هب  زگره  شیرق  نارادمدرـس  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  تساخرب و  رکبوبا 
(1 .) نیـشنب دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  میوشن .) وربور  اهنآ  اب  میدرگ و  زاب  هنیدـم  هب  تسا  رتهب  ینعی   ) میتسین گنج  هدامآ 
، يدقاو يزاغم  یقرواپ 1 . نیشنب . دومرف  زین  وا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ درک ، رارکت  ار  رکبوبا  نخـس  نامه  تساخرب و  رمع  سپس 

روتسد ادخ  هک  یهار  نامه  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  يا  درک  ضرع  تساخرب و  دادقم  سپس   271 هحفص هحفص 48 . دلج 1 ،
( نمی هیحاـن  رد  یتسد  رود  هقطنم  « ) داـمعلا كرب   » هب وت  رگا  هدرک  ثوعبم  قح  هب  ار  وت  هک  ییادـخ  هب  مسق  ... میاوت اـب  اـم  ورب  تسا  هداد 
. درک میهاوخ  نانچ  میورب ، ورف  زیت  ياـهراخ  كون  شتآ و  ياـه  هلعـش  ناـیم  رد  یهد  روتـسد  اـم  هب  رگا  و  دوب ، میهاوخ  وت  اـب  اـم  يورب 

يربط و  دوخ ، هریـس  باـتک  رد  ماـشه  نبا  هک  نیا  بجع  و  ( 1 .) درک اعد  وا  يارب  دـش و ) داش  وا  راـتفگ  زا  ( ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
هدیسر هک  مود  لوا و  هفیلخ  مالک  هب  یلو  دنا ; هدرک  لقن  ردب  گنج  هرابرد  شباحـصا  اب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ياروش  ناتـساد 

لقن ار  اهنآ  نخـس  هکنآ  یب  ( 2) دـنا هدرک  تعانق  َنَسْحَا » َو  َلاق  َو  ِباّطَْخلا  ِْنب  ُرَمُع  َماق  َُّمث  َنَسْحَا ، َو  ُرَکبُوبَا  َلاق   » هتـسب رـس  هلمج  اب  دـنا 
اهنآ نخس  هک  دوش  یم  مولعم  نیا  زا  و  دش . یم  رکذ  ًاحورشم  دادقم  نخس  دننام  دبال  دندوب  هتفگ  یبلاج  نخـس  رگا  هک  یلاح  رد  دننک ،

بصعتم و جوجل و  ياه  ناسنا  همه  زا  نخس  هیآ  نیمّود  رد  تسا . هدوبن  راگزاس  باتک  ود  نیا  ناگدنسیون  تابـصعت  اب  هک  هدوب  ینخس 
خیراوت زا  ییاه  هنومن  اه  نآ  تیاده  يارب  و   ) میدرک نایب  مدرم  يارب  ار  یلثم  هنوگ  ره  نآرق  نیا  رد  ام  دـیامرف : یم  تسا ، هتفایان  تیبرت 

( میدروآ بصعتم  جوجل و  ماوقا  زا  شکرـس و  رگمتـس و  ناهاش  زا  نامیا  یب  دارفا  یگدـنز  كاندرد  ثداوح  زا  ناینیـشیپ  هدـنهد  ناکت 
اْنفَّرَص ْدََقل  َو  . ) ددنب یم  دوخ  يور  هب  نآ  رطاخ  هب  ار  قح  لوصو  هار  و   ) دزادرپ یم  هلداجم  هب  قح ) ربارب  رد   ) زیچ ره  زا  شیب  ناسنا  یلو 

تیبرت ياه  ناسنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا  الَدَـج .) ءیَـش  َرَثْکَا  ُناْسنِْالا  َناـک  َو  لَـثَم  ِّلُـک  نِم  ِساـّنِلل  ِنآرُْقلا  اذـه  ِیف 
فرحنم نیتسخن  كاپ  ترطف  زا  رگا  ناسنا  هک  دـهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  لاح  ره  رد  و  دنتـسه . لدـج  لـها  يدوجوم  ره  زا  شیب  هتفاـیان 

نیا ددنب و  یم  دوخ  يور  هب  ار  تیاده  هار  دتسیا و  یم  قح  ربارب  رد  شدولآ  بصعت  لطاب و  نانخس  اب  و  دروآ ، یم  يور  لدج  هب  دوش ،
هحفص 266 و دلج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  . 2 هحفص 15 . دلج 9 ، لاجرلا ، سوماق  یقرواپ 1. تسا . خـیرات  لوط  رد  وا  ناج  يالب  نیرتگرزب 
ار ناگدننک  هلداجم  تشونرـس  لطاب ، هلداجم  زا  ینـشور  فیرعت  نمـض  هیآ  نیموس  رد   272 هحفص هحفص 140 . دلج 2 ، يربط ، خـیرات 

يوریپ يدّرمتم  ناطیش  ره  زا  دنزیخ و  یم  رب  ادخ  هرابرد  هلداجم  هب  یشناد  ملع و  چیه  نودب  مدرم  زا  یضعب  دیامرف : یم  دنک و  یم  نایب 
زا یعمج  دنا و  هدرک  لقن  یلوزن  نأش  هیآ  نیا  يارب  هچرگ  دیِرَم .) ناْطیَش  َّلُک  ُِعبَّتَی  َو  ْملِع  ِْریَِغب  ِهّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو   ) دننک یم 
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و تفگ ، یم  یهاو  نانخـس  نآرق  هرابرد  هک  هدش  لزان  دوب ، بصعتم  جوجل و  ناکرـشم  زا  هک  ثراح  نبرـضن  هرابرد  دنا  هتفگ  نارـسفم 
اهنت یهاگآ و  ملع و  نودب  هک  ار  یناسک  مامت  و  دراد ، تیمومع  هیآ  موهفم  هک  تسا  ادیپ  یلو  تشادنپ ، یم  ادـخ  نارتخد  ار  ناگتـشرف 

ناطیـش ره  وریپ  ار  ناگدننک  هلداجم  هیآ  نیا  رخآ  رد  هک  نیا  بلاج  دوش . یم  لماش  دننک  یم  لدـج  ثحب و  تجاجل  بصعت و  يور  زا 
و دنک ، یم  ذوفن  ناگدننک  هلداجم  رد  یناطیـش  ره  هکلب  تسا ، ناطیـش  هار  لطاب ، هب  لادـج  دـهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  هدرمـش و  يدرمتم 

فـص رد  ناگدـننک  هلداـجم  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـیب  دّرمتم ) ینعی  « ) دـیِرَم  » هب ناطیـش  فیـصوت  دـناشک . یم  دوـخ  هار  هب  ار  اـهنآ 
لصا ای  ادخ  تافص  زا  یتفص  هرابرد  هک  تسا  نیا  هّللا ، یف  لداجی  هلمج  زا  روظنم  و  ( 1 .) دنراد رارق  قح  لباقم  رد  ناشکرس  نادرمتم و 
یبوخ هب  هیآ  نیا  زا  لطاب  هب  لادج  دیدش  تمذم  لاحره  هب  دزیخ و  یم  رب  هلداجم  هب  وا  ياهراک  ای  شملع ، تردق و  ای  دـنوادخ ، دوجو 

یگنهرب و ینعم  هب  لصا  رد  تسا و  قح  زا  لماک  یگناگیب  نایغط و  ینعم  هب  درم ) نزو  رب   ) درم هدام  زا  دیرم  یقرواپ 1. دوش . یم  نشور 
هک تسا  یتخرد  ینعم  هب  ءادْرَم  ٌةرجش  و  دوش ، یم  هتفگ  درمَا  هدییورن  ناشتروص  يوم  زونه  هک  ینارـسپ  هب  تهج  نیمه  هب  هدمآ ، درجت 

نیمه  273 هحفص تسا . هدش  جراخ  نامرف  تعاطا  زا  لماک  روط  هب  هک  تسا  شکرس  صخش  ینعم  هب  درام  درمتم و  درادن و  گرب  چیه 
ملع چیه  نودب  ادخ  هرابرد  هک  دنتسه  مدرم  زا  یضعب  : » دیامرف یم  تسا . هدمآ  جح ) هروس   ) هروس نیمه  متشه  هیآ  رد  یتافاضا  اب  ینعم 

(. رِینُم باتِک  َو ال  يًدُـه  َو ال  ْملِع  ِْریَِغب  ِهّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  « ) دـنزیخ یم  رب  هلداـجم  هب  ینـشور  باـتک  تیادـه و  یـشناد و  و 
بتک زا  ینـشور  باتک  ای  هاگآ ، ییاوشیپ  ییامنهار  تیاده و  ای  یـصخش  یهاگآ  ملع و  اب  هتخیمآ  رگا  وگتفگ  ثحب و  هک  نیا  هب  هراشا 

یهاگآ ملع و   ) الاب هناگ  هس  روما  هک  یماگنه  یلو  دشاب . تالکشم  لح  دیلک  دناوت  یم  هکلب  درادن ، يررض  اهنت  هن  دشاب  هدوب  ینامـسآ 
اه بصعت  سوه و  اوه و  قیرط  زا  هلداجم  دشاب ، هتشادن  دوجو  ینامسآ ) شخب  ینشور  ياه  باتک  هاگآ ، نایاوشیپ  ییامنهار  یـصخش ،

یبوخ هب  زین  هدـمآ  قوف  هیآ  لابند  هب  هک  هروس  نیا  مهن  هیآ  زا  تسا . یتخبدـب  یهارمگ و  شا  هجیتن  هک  دریگ  یم  تروص  اه  تجاجل  و 
نیا و  دوش ، یم  زین  نارگید  یهارمگ  ببس  هک  تسا  ینیب  رترب  دوخ  ربک و  لطاب ، هب  لادج  ياه  همـشچرس  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
َمْوَی ُهُقیُِذن  َو  ٌيْزِخ  اْینُّدلا  ِیف  َُهل  ِهّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل  ِهِفْطِع  َِیناث   ) دنوش یم  نازوس  باذـع  راتفرگ  ترخآ  رد  و  اوسر ، ایند  رد  دارفا  هنوگ 

هزیگنا اه و  همـشچرس  زا  یکی  هب  لطاب  هب  هلداـجم  موهفم  ناـیب  رد  يرگید  فیـصوت  نمـض  هیآ  نیمجنپ  رد  ( 1 (.) ِقیِرِْحلا َباذَع  ِۀَمایِْقلا 
هدمآ اهنآ  يارب  هک  یکردم  لیلد و  هنوگ  چیه  نودب  ادـخ  تایآ  رد  هک  یناسک  دـیامرف : یم  هدرک  هراشا  یقالخا  هلیذر  نیا  یلـصا  ياه 

َنُولِداُجی َنیِذَّلا  َّنِا   ) دیـسر دنهاوخن  دوخ  روظنم  هب  زگره  تسا و  رورغ  ربک و  طقف  ناشیاه  لد  رد  دننک  یم  ییوج  هزیتس  لدج و  دشاب ،
ناهرب تجح و  لیلد و  ینعم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ناْطلُس »  » هژاو  274 هحفص هیآ 9 . جح ، یقرواپ 1 . ْمُهاتَا .) ناْطلُس  ِْریَِغب  ِهّللا  ِتایآ  ِیف 

نایاوشیپ تیادـه  مه  دریگ و  یم  ار  یـصخش  یهاگآ  ملع و  مه  دوش ، یم  دوب  هدـمآ  لبق  هیآ  رد  هک  يا  هناـگ  هس  روما  لـماش  هک  تسا 
ناج نورد  رد  هک  تسا  يربکت  اهنآ  ییوج  هزیتس  هلداجم و  یلصا  هشیر  دیوگ : یم  هک  نیا  بلاج  ینامسآ . بتک  یئامنهار  مه  و  هاگآ ،
یم راوخ  لیلذ و  هکلب  دیسر ، دنهاوخن  نآ  هب  زگره  یلو  دنـسرب ، یگرزب  هب  دنهاوخ  یم  لطاب  هب  لادج  قیرط  زا  و  هدش ، نیزگیاج  اهنآ ،
ادخ هب  تسا  نینچ  هک  نونکا  : » دیامرف یم  هیآ  لیذ  رد  تسا  ناطیـش  كانرطخ  ياهماد  زا  یکی  یقالخا  هلیذر  نیا  هک  اجنآ  زا  و  دـنوش .
دوخ كرش  رفک و  رب  هک  تسا  یناکرشم  زا  نخس  هیآ  نیمشش  رد  ُریِصَْبلا .) ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِا  ِهّللِاب  ْذِعَتْساَف  «. ) تسا اناد  اونـش و  وا  هک  رب  هانپ 
امش دیوگ  یم  نآرق  هک  یماگنه  دنتساخ ، یم  رب  هلداجم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ربارب  رد  ناشیاهراک  هیجوت  يارب  دنتشاد و  رارصا 

دش و عقاو  دوبعم  مه  وا  حیـسم ؟ ای  تسا  رتهب  ام  نایادـخ  ایآ  : » دـنتفگ یم  هلداجم  ماقم  رد  اهنآ  دـیتسه ، منهج  هریگـشتآ  ناتیاهدوبعم  و 
لادج يور  زا  زج  ار  لثم  نیا  و   » دنناد یم  ار  تقیقح  اهنآ  دـیازفا : یم  نآرق  سپـس  َوُه .) ْمَا  ٌْریَخ  اُنتَِهلآَء  اُولاقَو  «. ) دوش خزود  دراو  دـیاب 

نایم توافت  هب  نآرق  سپـس  َنوُمِـصَخ .) ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  الَدَـج  ِّالا  ُهُوبَرَـض  ام  «. ) دنرگـشاخرپ زوت و  هنیک  یهورگ  اهنآ  هکلب  دـندزن ، وت  يارب 
« میدوب هدرک  مامت  وا  رب  ار  دوخ  تمعن  هک  دوب  يا  هدنب  مالسلا ) هیلع  ) حیسم  » دیوگ یم  هتخادرپ و  اه  تب  و  مالسلا ) هیلع  ) حیسم ترـضح 

زگره و  تسناد ، یم  ادـخ  هدـنب  ار  دوـخ  وا  هک  نیا  هب  هراـشا   275 هحفص هـیآ 59 . فرخز ، یقرواپ 1 . ( 1 (.) ِْهیَلَع انْمَْعنَا  ٌدـْبَع  ّـِالا  َوُه  ْنِا  )
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وا هجوتم  یهانگ  دنتشادنپ  هناگ  هس  نایادخ  زا  یکی  ار  وا  دندییوپ و  فارحنا  هار  نارگید  رگا  و  دنک ، شتـسرپ  ار  وا  یـسک  دوبن  یـضار 
یم ناشن  َنوُمِـصَخ » ٌمْوَق  ْمُه  َْلب   » هلمج تسین . نوعرف  لثم  يدارفا  ای  اه  تب  اب  هسیاقم  لباق  نیارباـنب  دـشاب ، ناـیخزود  زا  دـیابن  و  تسین ،

و دراد . یماو  یقطنم  ریغ  ییوج  هزیتس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  اه  توادع  اه و  تموصخ  لطاب ، هب  لادج  ياه  همـشچرس  زا  یکی  هک  دـهد 
زا سپ  هیآ  نیمتفه  رد  دهد . یمن  قح  ربارب  رد  میلـست  هزاجا  وا  هب  توادـع ، يزوت و  هنیک  یلو  دـیوگ ، یم  لطاب  دـناد  یم  شدوخ  ًابلاغ 
نآ رب  ادـخ  مان  ناویح ، حـبذ  ماگنه  هب  هک  ییاه  تشوگ  ای  دـندرک ، یم  ینابرق  اه  تب  يارب  هک  یتاـناویح  رادرم و  ندوب  مارح  هب  هراـشا 
یم هدرک  هراشا  دنتـشاد  دوخ  راک  يارب  هک  یطلغ  تاـهیجوت  هب  سپـس  ٌقْسَِفل .) ُهَّنِا  َو  « ) تسا هاـنگ  راـک  نیا  : » دـیامرف یم  دـش  یمن  هدرب 

كرـشم دـینک ، تعاطا  اهنآ  زا  رگا  دـنزیخرب و  هلداجم  هب  امـش  اب  ات  دـننک  یم  اقلا  هناـیفخم  ینانخـس  دوخ  ناتـسود  هب  نیطایـش  : » دـیازفا
زا یعمج  هتفگ  هب  اهنآ ـ  لطاب  هلداجم  َنوُکِرْـشَُمل .) ْمُکَّنِا  ْمُهوُُمتْعَطَا  ْنِا  َو  ْمُکَُولِداُجِیل  ْمِِهئاِیلْوَا  یِلا  َنوُحُوَیل  َنیِطایَّشلا  َّنِا  َو  «. ) دوب دیهاوخ 

ار هدرم  تاناویح  تشوگ  ام  رگا  هک  دنتفگ  یم  اهنآ  هک  دوب  نیا  لالظ ـ  یف  يزار و  حوتفلاوبا  یـسربط و  موحرم  دـننام  گرزب  نارـسفم 
یب عون  کی  رادرم  میرحت  تقیقح  رد  تسا ، رتهب  میـشک  یم  اـم  هک  یناویح  زا  و  هتـشک ، ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  میروخ  یم 
دوخ ناتـسود  هب  نج  سنا و  نیطایـش  هک  تسا  يزیچ  نامه  يراوخ  رادرم  يارب  لطاب  فیخـس و  هیجوت  نیا  تسا . ادـخ  راک  هب  ییاـنتعا 
ادخ مان  هب  هک  یناویح  هزیکاپ  تشوگ  اب  ار  رادرم  هدولآ  ياهتـشوگ  و  دنزیخرب ، قح  مالک  اب  هلداجم  هب  نآ  کمک  هب  ات  دـندرک ، یم  اقلا 

یناطیـش هزیگنا  اه  هلداجم  هنوگ  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا  دننادب . رترب  ار  نآ  هکلب  دننک ، هسیاقم  تسا  هدـش  حـبذ 
هتخومآ شیرق  ناکرشم  هب  يا  همان  رد  سوجم  زا  یهورگ  ار  لطاب  هیجوت  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا   276 هحفص دراد .

اب  ) هک یناسک  و  تسا ، ینیعم  ياه  هام  رد  جح  : » دیامرف یم  تسا . جـح  مارحا و  ماگنه  رد  لادـج  زا  نخـس  هیآ  نیمتـشه  رد  ( 1 .) دندوب
ٌرُهْـشَا ُّجَْـحلَا   ) تسین لادـج  هانگ و  نارـسمه و  اب  یـسنج  شزیمآ  جـح  رد  دـننادب ) دـیاب   ) دـنا هدرک  ضرف  دوخ  رب  ار  جـح  مارحا ) ماجنا 

يونعم و هداعلا  قوف  تلاح  کی  مارحا ، تلاح  میناد  یم  ِّجَْـحلا .) ِیف  َلادِـج  َو ال  َقوُُسف  َو ال  َثَفَر  الَف  َّجَْـحلا  َّنهِیف  َضرَف  ْنَمَف  ٌتاـمُوْلعَم 
زا یـضعب  تسا و  عونمم  مارحا  رد  حاـبم  ياـهراک  زا  يرایـسب  لـیلد  نیمه  هب  درب ، یم  ادـخ  برق  يوـس  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  یناـحور 
زا یکی  هک  تسا  عونمم  مارحا  ماگنه  هب  هک  تسا  راک  هک 25  تسا  فورعم  دراد . یفعاضم  تمرح  مارحا  ماگنه  هب  هک  مارح ، ياهراک 

يارب ار  یلوا  . ) تسا هّللاَو  ـال  نتفگ  اـی  هّللاَو  یلب  نتفگ  لادـج  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  اـهقف  ناـیم  رد  فورعم  هچرگ  تسا ، لادـج  اـهنآ 
نایب نارگید و  رب  يرترب  راـهظا  نداد و  مانـشد  نتفگ و  غورد  قوسف  زا  روظنم  و  دـنیوگ ) یم  یبلطم  یفن  يارب  ار  یمود  یبلطم و  تاـبثا 

زا عنم  لاـح  ره  هب  و  دریگ . رب  رد  ار  ییوج  هزیتـس  هلداـجم و  عون  ره  لادـج  هژاو  هک  تسین  دـیعب  یلو  تسا ، مارحا  لاـح  رد  اـهنآ  صقن 
یم رود  ادخ  زا  ًادـیدش  ار  ناسنا  و  تسین ، راگزاس  یناحور  مهم  رایـسب  تدابع  نیا  اب  راک  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  مارحا  لاح  رد  لادـج 

، تسا عوضوم  نیا  رد  يرتشیب  دـیکأت  رگنایب  درادـن ، دوجو  جـح  رد  لادـج  دـیوگ : یم  هک  الاب  هیآ  رد  هیربخ  هلمج  ندرب  راـک  هب  دـنک .
هیآ لـیذ  يزار ، حوتفلاوبا  ریـسفت  نینچمه  ناـیبلا و  عمجم  یقرواپ 1 . تسین .» راگزاس  ًادـبا  جـح  حور  اب  لـمع  نیا  : » دـیامرف یم  ییوگ 

دیـشاب هاـگآ   » دـیامرف یم  هدـمآ  ناـیم  رد  تسا  لادـج  هب  هیبـش  يزیچ  هک  ءارم  ناوـنع  زا  نخـس  هیآ  نیمهن  رد   277 هحفـص ثحب . دروم 
َنیِذَّلا َّنِا  ِالا  «. ) دـنراد رارق  يرود  قیمع و )  ) یهارمگ رد  دـنزیخ ، یمرب  راـکنا ) دـیدرت و  و   ) ییوج هزیتس  هب  تماـیق  هراـبرد  هک  یناـسک 

ره دزن  ار  قح  دـشاب و  بلط  قح  وج و  قح  ناسنا  هک  تسا  نآ  رب  عرف  تیادـه  هک  تسا  نشور  دـیَِعب .) لالَـض  یَِفل  ِۀَـعاّسلا  ِیف  َنوُراـُمی 
ددرگ قحان  ربارب  رد  قح  میلـست  زا  عنام  رورغ  ربک و  اه و  تجاجل  اه و  بصعت  هاگره  و  دوش ، اریذـپ  زاب  شوغآ  اب  دـنیبب  اـج  ره  سک و 
ًادـعب ار  ود  نیا  كرتـشم  تاـهج  ءارم و  لادـج و  ناـیم  قرف  یکاـنرطخ . قیمع و  یهارمگ  مه  نآ  دوـش  یم  هدیـشک  یهارمگ  هب  ناـسنا 

زا ار  اهنآ  داد و  رادشه  اهنآ  هب  گرزب  ربمایپ  نیا  ردـق  ره  هک  تسا ، طول  جوجل  موق  زا  نخـس  هیآ ، نیرخآ  نیمهد و  رد  تفگ . میهاوخ 
وا ربارب  رد  ییوج  هزیتس  هلداجم و  هب  و  دـنتفریذپن ، اهنآ  درک ، دزـشوگ  اهنآ  هب  ار  تازاـجم  ندوب  یعطق  يدـج و  و  داد ، میب  یهلا  باذـع 
«. دنتشاد ههبـش  کش و  ءاقلا  هلداجم و  رب  رارـصا  اهنآ  یلو  دوب ، هتخاس  هاگآ  ام ) میظع   ) تازاجم زا  ار  اهنآ  طول   » دیامرف یم  دنتـساخرب ،
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نامرف هک  ینامز  ات  دنور  ورف  يربخ  یب  تلفغ و  زا  یباجح  رد  طول  موق  هک  دش  ببس  رما  نیمه  و  ِرُذُّنلِاب .) اْوَرامَتَف  انَتَشَْطب  ْمُهَرَْذنَا  ْدََقلَو  )
یب ياهدسج  اه و  هناریو  رب  ینامسآ  ياه  گنـس  زا  یناراب  تشگ و  ور  ریز و  دیدش  ياه  هلزلز  رثا  رب  اهنآ  ياهرهـش  و  دش ، رداص  یهلا 

دهد و یم  ناشن  ار  یقالخا  هلیذر  ود  نیا  تارطخ  یبوخ  هب  تایآ  نیا  قح . ربارب  رد  ءارم  لادج و  هجیتن  تسا  نیا  يرآ  دیراب . اهنآ  ناج 
عاونا دیعب و  لالـض  رد  و  دـهد ، یم  رد  نت  ناطیـش  تیالو  هب  دـنام و  یم  زاب  تیادـه  زا  لادـج  رثا  رب  ناسنا  هنوگچ  هک  دـنک  یم  وگزاب 

278 هحفص دوش . یم  رو  هطوغ  یهلا  ياه  باذع 

ءارم لادج و  فیرعت 

همصاخم ءارم و  لادج و  نایم  قرف 

یـسک ییوگ  هدش ، هتفرگ  مدیبات ) مکحم  ار  بانط  « ) َْلبَْحلا ُْتلَدَج   » زا دـیوگ  یم  تادرفم  رد  بغار  هک  يروط  هب  لادـج  لدـج و  هژاو 
رد لادج  دـنا  هتفگ  زین  یـضعب  دزاس . رود  شدـئاقع  راکفا و  زا  روز  اب  ار  لباقم  فرط  دـهاوخ  یم  دـیوگ  یم  هنایوج  هزیتس  نانخـس  هک 
نآ رد  هژاو  نیا  دراد ، نآ  هب  تهابـش  یظفل  تارجاشم  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، يرگید  ندز  نیمز  رب  شالت  نتفرگ و  یتشک  ینعم  هب  لـصا 
نیا زا  تسا ، مومذم  یمود  حودمم و  یلوا  هک  لطاب  هب  لادج  قح و  هب  لادج  تسا ، هنوگ  ود  رب  لادج  هتبلا  تسا . هتفر  راک  هب  زین  دروم 

رد ( 1 «.) نک هرظانم  لالدتسا و  تسا  رتوکین  هک  یقیرط  هب  اهنآ  هب  ُنَسْحَا ; َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  : » دیامرف یم  اجکی  رد  دیجم  نآرق  رد  ور 
لادج اما  تسا . هداد  رارق  هنسح  هظعوم  تمکح و  رانک  رد  ار  نآ  و  هدش ، قح  هب  لادج  هب  رومأم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  اجنیا 
ییوج هزیتس  اب  ار  قح  لیالد  ِنیرت  نشور  و  دنوش ، یم  نآ  راتفرگ  بصعتم  جوجل و  دارفا  هک  دمآ  الاب  تایآ  رد  هک  تسا  نامه  لطاب  هب 
بغار دراد . دوجو  دیدرت ) کش و   ) هیرم نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  رد  ندرک  وگتفگ  ینعم  هب  باجح ) نزورب  « ) ءاِرم  » اما دننک و  یم  راکنا 

هب سپس  تسا ، هدش  هتفرگ  متفرگ ، تسد  هب  ندیـشود  يارب  ار  رتش  ناتـسپ  ینعی  َۀَقاّنلا » ُْتیَرَم   » زا لصا  رد  دیوگ : یم  تادرفم  باتک  رد 
يارب يزیچ  رتش  ناتـسپ  رد  ایآ  دراد  دیدرت  ناسنا  هک  بسانت  هب  دیاش   ) هدش قالطا  تسا  دـیدرت  کش و  دروم  هک  يزیچ  نوماریپ  وگتفگ 

یم هتفگ  ییاج  رد  َۀَقاّنلا » ُْتیَرَم  : » دـنیوگ یم  دـنراد ، تغل  نیا  یلـصا  هشیر  هرابرد  يرت  قیقد  ریبعت  یـضعب  هن ) ای  دراد  دوجو  ندیـشود 
ار نآ  دوش ، جراخ  تسا  هدـنام  یقاب  ناتـسپ  رد  هک  ییاـیاقب  هک  نیا  دـیما  هب  سپـس  هدـش  هدیـشود  رتش  ناتـسپ  رد  دوجوم  ریـش  هک  دوش 
هیآ 125. لحن ، یقرواپ 1 . تسا . نینچ  ءارم  اب  مأوت  ياه  ثحب  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  ماجنا  دیدرت  کش و  اب  لمع  نیا  هک  دنـشودب ،

قح تبثم و  يوگتفگ  ثحب و  هاوخ  تسا ، دـیدرت  لحم  هک  یبلطم  ره  هراـبرد  وگتفگ  ثحب و  عون  ره  هب  ًادـعب  هژاو  نیا  یلو   279 هحفص
هفیرـش هیآ  هتفر  راک  هب  تبثم  ینعم  رد  ءارم »  » هک يدراوم  زا  تسا . هدـیدرگ  قالطا  دـشاب  هنارگـشاخرپ  زیمآ و  تجاجل  هاوخ  و  هنایوج ،

نافلاخم اـب  فهک  باحـصا  هراـبرد  دـهاوخ  یم  رگا  دـهد  یم  روتـسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  هب  هک  تسا  فهک  هروس   22
رد هک  دروـم  ود  هلمج  زا  تـسا  ناوارف  نآ  یفنم  دراوـم  و  ( 1 (.) ًارِهاظ ًءاِرم  ِّالا  ْمِهیف  ِراُمت  الَف   ) دنیـشنب وگتفگ  هب  اراکـشآ  دـنک ، تبحص 

و تسا ، يریگ  میمصت  رد  دیدرت  ینعم  هب  هیرق ) هیزج و  نزو  رب   ) هیرَم هژاو  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  زین  هتکن  نیا  دوب . هدمآ  الاب  تایآ 
(. هبیر دننامه  . ) دنا هتفرگ  تمهت  نئارق  اب  مأوت  کش  ینعم  هب  یضعب 

یمالسا تایاور  رد  ءارم  لادج و 

تاـیاور رد  دوش ، یم  يرگید  رامـش  یب  دـسافم  تنوشخ و  بصعت و  شیازفا  قـح و  ندـش  یفخم  ببـس  لـطاب  هب  هلداـجم  هک  اـجنآ  زا 
یثیدح رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  1 ـ هلمج : زا  . دشاب ینید  حلاصم  رد  هلداجم  رگا  ًاصوصخم  هدش  یهن  نآ  زا  تدش  هب  یمالسا 

نآ رگم  دندشن  هارمگ  درک  ناشتیاده  ادخ  هک  نآ  زا  دعب  ار  یهورگ  چیه  َلَدَْجلا ; اُوتُوا  ِّالا  ُهّللا  ُمُهادَه  ْنَا  َدـَْعب  ٌمْوَق  َّلَضام  : » دـیامرف یم 
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َّلَض ام  : » دومرف تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  يرـصتخم  توافت  اب  يرگید  ثیدح  رد  نومـضم  نیمه  2 ـ ( 2 «.) دندش لادج  راتفرگ  هک 
هیلع ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  3 ـ ( 3 «) دـندرک لادـج  رب  داـمتعا  هک  نیا  رگم  دـندشن  هارمگ  یموق  چـیه  َلَدَْـجلا ; ََقثْوَا  َو  ّـِالا  ٌمْوَـق 

وا نید  رد  هک  یناـسک  دـنک  تنعل  دـنوادخ  ِهِِّیبـَن ; ِناـِسل  یلَع  َنُونوُْعلَم  َکـِئلُوا  ِِهنیِد  ِیف  َنُولِداـُجی  َِنیَّذـلا  ُهّللا  َنََعل  : » میناوخ یم  مالـسلا )
هیآ 22. فهک ، یقرواپ 1 . ( 1 «.) دـنا هتفرگ  رارق  نعل  دروم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نابز  رب  اـهنآ  دـننک ، یم  ییوج  هزیتس  هلداـجم و 

ماما نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  280 4 ـ هحفص ثیدح 52 . هحفص 138 ، دلج 2 ، راونالا ، راحب  .3 هحفص 1553 . دلج 3 ، مولعلاءایحا ، .2
ماما زا  یثیدح  رد  5 ـ ( 2 «.) دوش یم  نیقی  نامیا و  داسف  ببـس  نید ، رد  لادج  َنیِقَْیلا ; ُدِسُْفی  ِنیِّدلا  ِیف  ُلَدَْجلَا  : » هک تسا  هدـمآ  راوگرزب 

ُبِـسْکَت َو  َقافِّنلا ، ُثِرُوت  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهّللا  ِرْکِذ  ْنَع  َْبلَْقلا  ُلِغُْـشت  اهَّنِاَف  ِنیِّدـلا  ِیف  َۀَـموُصُْخلا  َو  ْمُکاـِّیا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص
لوغشم دوخ  هب  ادخ  رکذ  زا  ار  ناسنا  رکف  هک  ارچ  دیزیهرپب ، يرگشاخرپ ) لادج و  و   ) نید رد  تموصخ  زا  َبْذِْکلا ; ُریِجَتْسَتَو  َِنئاغَّضلا ،

ره نید  رد  تموصخ  هب  ریبعت  ( 3 «.) دوش یم  غورد  هب  ندرب  هانپ  ببـس  ددرگ و  یم  توادـع  هنیک و  قافن و  فالتخا و  ببـس  دراد و  یم 
هیلع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  زا  ینعم  نیمه  هیبش  6 ـ دشاب . یم  ینعم  نامه  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یلو  تسا ، لادج  ناونع  زا  ریغ  دنچ 
ُرَفُْغی الَف  ءیَِـشب  َمّلَکَتَی  ْنَا  یـسَع  َو  اِهبِحاِصب ، يِدُْرت  َو  َلَمَْعلا  ُِطبَْحت  َو  َّکَّشلا  ُثِرُوت  اهَّنِاَف  َۀَموُصُْخلا  َوَکاِّیا  دومرف : تسا  هدش  لقن  مالـسلا )
دناشک یم  تکاله  هب  ار  شبحاص  دنک و  یم  دوبان  طبح و  ار  ناسنا  لامعا  دوش ، یم  دیدرت  کش و  ببـس  هک  لادج  تموصخ و  زا  َُهل ;

دوب لادج  كرت  هب  هیـصوت  زین  درک  شدنزرف  هب  میکح  نامقل  هک  یحیاصن  زا  7 ـ ( 4 «.) دوشن هدوشخب  زگره  هک  دیوگب  ینخـس  اسب  يا  و 
مورحم ناشمولع  زا  و  « ) دنراد یم  نمـشد  ار  وت  هک  نکم  ییوج  هزیتس  نادنمـشناد  اب  مدنزرف ! َكُوتُقْمَیَف ; َءامَلُْعلا  ِلِداُجت  َّیَُنب ال  ای  تفگ :

نید سک  ره  َقَْدنََزت ; َلَدَْجلِاب  َنیِّدلا  َبَلَط  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  8 ـ ( 5 (.) ینام یم 
دوخ نارای  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  9 ـ ( 6 «.) دـشک یم  رفک  هب  وا  راک  دـنک  بلط  ییوج  هزیتس  لادـج و  اب  ار 

ْمُهُْرم َو  ِۀَنامَألا  ِءادَا  َو  ِْثیِدَْحلا  ِیف  ِقْدِّصلِاب  ْمُهُْرم  َو  الِیبَس  ْمِهِـسُْفنَا  یلَع  ِناْطیِّشِلل  اُولَعَْجت  ْنَا ال  ْمَُهل  ُْلق  َو  َمالَّسلا  َِیئاِیلْوَا  یِّنَع  ْغلبَا  : » دومرف
ار اهنآ  و  دنیاشگن ، شیوخ  يوس  هب  ار  ناطیش  هار  وگب  اهنآ  هب  ناسرب و  مناتسود  هب  ارم  مالـس  ْمِْهِینْعَی ; امِیف ال  ِلادِْجلا  ِكَْرت  َو  ِتوُکُّسلِاب 

روتـسد تسین  طوبرم  اهنآ  هب  هک  يروما  رد  لادـج  كرت  توکـس و  هب  ار  اـهنآ  و  نک ، تناـما  يادا  نخـس و  رد  یتسار  قدـص و  هب  رما 
هحفص 128، دـلج 2 ، راونالاراحب ، . 3 ثیدح 1177 . مکحلاررغ ، .2 ثیدح 13 . هحفص 129 ، دلج 2 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1. ( 1 «.) هد

ۀجحملا . 6 حازملا .) ءارملا و  یف  ءاجام  باـب  ، ) هحفص 117 دـلج 1 ، ماّرو ، هعومجم  . 5 ثیدح 30 . هحفص 134 ، نامه ، . 4 ثیدح 6 .
هک اجنآ  میرب ، یم  نایاپ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  ثحب  نیا  281 10 ـ هحفص هحفص 107 . دلج 1 ، ءاضیبلا ،

رگم دناسر  یمن  لامک  هب  ار  نامیا  تقیقح  ناسنا  ًاّقُِحم ; َناک  ْنِا  َو  َلَدَْجلا  َو  َءارِْملا  َعَدَـی  یَّتَح  ِنامیِْالا  َۀَـقیِقَح  ٌدـْبَع  ُلِمْکَتْـسَی  ال  : » دومرف
دـش و هتفگ  لادـج  اب  نآ  توافت  قباس  ياـهثحب  رد  هک  ءارم  اـما  ( 2 «.) دـشاب وا  اب  قح  دـنچ  ره  دـیوگ  كرت  ار  لادـج  ءارم و  هک  ینامز 

وگتفگ ینعم  هب  ءارم  هک  یلاـح  رد  تسا  مـالک  رد  ییوج  هزیتـس  یظفل و  هرجاـشم  هنوگ  ره  ینعم  هب  لادـج  هک  دوـب  نیا  مـالک  لـصاح 
تجاجل و بصعت و  رطاخ  هب  هاگ  ییوج و  قح  بلط  يارب  وگتفگ  نیا  هاگ  دراد . دوجو  دیدرت  کش و  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  رد  ندرک 
ره ! ) دوش یم  هدید  يرتشیب  شهوکن  ناونع ، نیا  يور  یمالسا  تایاور  رد  تسا و  هدیهوکن  رایسب  هک  تسا  ییوج  يرترب  لضف و  راهظا 

یّتَح َنامیِْالا  َۀَقیِقَح  ٌْدبَع  ُلِمْکَتْـسَیال  : » میناوخ یم  مرکا  ربمغیپ  زا  قوف  ثیدح  ریظن  یثیدـح  رد  1 ـ درادن .) لادج  اب  يدایز  توافت  دـنچ 
دنچ ره  دیوگ  كرت  ار  ءارم  هکنیا  رگم  دناسر  یمن  لامک  هب  ار  نامیا  تقیقح  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  چیه  ًاّقُِحم ; َناک  ْنِا  َو  َءارِْملا  َعَدَی 
قح هک  یلئاسم  رد  یتح  دوش  یم  ماجنا  ییوج  يرترب  لضف و  راهظا  يارب  هک  هناجوجل  ياهثحب  رج و  هکنیا  هب  هراشا  ( 3 «.) دشاب وا  اب  قح 
یم هباحص  زا  رفن  دنچ  نابز  زا  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  2 ـ دوش . یم  یقالخا  یتدیقع و  ینابم  رد  ناسنا  طوقس  ببس  تسا 

هحفص دلج 2 ، راونالاراحب ، . 3 هحفص 208 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀـجحملا  . 2 هحفص 372 . دـلج 1 ، همکحلا ، نازیم  یقرواـپ 1 . هک  میناوخ 
هلئسم کی  رد  ءارم  لوغـشم  هک  یلاح  رد  دش  دراو  ام  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  يزور  دنتفگ :  282 هحفص ثیدح 53 . ، 138
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َکَلَه امَّنِا  : » دومرف سپس  میدوب  هدیدن  هنوگ  نآ  نامز  نآ  ات  ار  وا  هک  دش  كانبـضغ  تدش  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ میدوب ، ینید 
َُهل ُعَفْـشَا  يِرامُملا ال  َّنِاَف  ِءارِْملا  اُورَذ  ُهتَراسَخ ، ْتَّمَت  ْدَق  يِرامُملا  َّنِاَف  ِءارِْملا  اُورَذ  يِراُمیال ، َنِمْؤُْملا  َّنِاَف  َءارِْملا  اُورَذ  اذِهب ، ْمُکَْلبَق  َناک  ْنَم 
َّنِاَف ِءارِْملا  اُورَذ  ٌقِداص ، َوُه  َو  ِءارِْملا  َكََرت  ْنَِمل  اهالْعَا  َو  اهِطَـسْوَا  َو  اهِـضایِر  ِیف  ِۀَّنَْجلا  ِیف  تاْیبَا  ِۀَثالَِثب  ٌمیِعَز  اَناَف  ِءارِملا  اُورَذ  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی 
اهر ار  ءارم  دـندش . كاله  دولآ  سوه  ياهثحب  رج و  نیمه  رطاخ  هب  امـش  زا  لبق  ماوقا  ُءارِْملا ; ِناثْوالا  ِةَدابع  َدـَْعب  یِّبَر  ُْهنَع  ِیناهَن  ام  َلَّوَا 

تمایق زور  نم  هک  دینک  اهر  ار  ءارم  دوش ، یم  لماک  تراسخ  راتفرگ  هدننک  ءارم  اریز  دینک  اهر  ار  ءارم  دـنک ، یمن  ءارم  نمؤم  هک  دـینک 
وا يارب  یتشهب  هناخ  هس  نماض  دیوگب  قح  دنچ  ره  دنک  اهر  ار  نآ  سک  ره  هک  دـینک  اهر  ار  ءارم  منک ، یمن  تعافـش  هدـننک  ءارم  يارب 
ریز رد  تشهب  مامت  هکنیا  هب  هراشا   ) تشهب يالاب  رد  يا  هناخ  طسو و  رد  يا  هناخ  و  نیئاپ ) تمـسق   ) تشهب ضایر  رد  يا  هناـخ  متـسه ;

ثیدح رد  3 ـ ( 1 «.) تسا هدوب  ءارم  درک  یهن  نآ  زا  ارم  یتسرپ  تب  زا  دـعب  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیلوا  هک  دـینک  اهر  ار  ءارم  تسا ) وا  ياپ 
هک ارچ  دـینک  كرت  ار  ءارم  ُهتَْنِتف ; ُنَمُْؤت  َو ال  ُُهتَمْکِح  ُمَهْفَتال  ُهَّنِاَف  َءارِْملا  اُورَذ  : » تسا هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  يرگید 
ٌءاد ُءارِْملَا  : » هدمآ مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  4 ـ ( 2 «.) دوب دـیهاوخن  ناما  رد  نآ  هنتف  زا  دوش و  یمن  هدـیمهف  نآ  زا  یتمکح 
ْنِم ًاموُرْحَم  ِهِْریَِغب  َو  ِهِسْفَِنب  الِهاج  َناک  ْنَم  ِّالا  َناک  لاح  ِّيَا  یف  يراُمی  الَف  ِِهتَبِْسن  َو  َسیْلبِا  ُْقلُخ  َوُه  َو  ُْهنِم  ٌّرَش  ُۀَلْـصَخ  ِناْسنِِْالل  َْسَیل  َو  ٌّيِدَر 

سیلبا و قالخا  نآ ، تسین و  نآ  زا  رتدب  ناسنا  يارب  یتفـص  چـیه  تسا و  يدـب  درد  یقطنم ) ریغ  ياهثحب  رج و  و   ) ءارم ِنیّدـلا ; ِِقیاقَح 
قیاقح زا  و  تسا ، لهاج  نارگید  دوخ و  تیعقوم  هب  تبسن  هک  یسک  رگم  دنک  یمن  ءارم  یلاح  چیه  رد  سکچیه  تسا و  وا  هب  نیبوسنم 

لیلد نیا  دـناد و  یم  راکاطخ  ًامئاد  ار  نارگید  اـطخ و  زا  یلاـخ  ار  دوخ  هدـننکءارم  صخـش  هکنیا  هب  هراـشا  ( 3 «.) دـشاب یم  مورحم  نید 
ثیدح 50. نامه ، یقرواپ 1 . دنام . یم  مورحم  نید  قیاقح  كرد  زا  نیقی  هب  یسک  نینچ  ار و  نارگید  هن  هتخانـش و  ار  دوخ  هن  هک  تسا 

هیلع ) نیـسح ماما  هب  يدرم  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  283 5 ـ هحفص ثیدح 32 . هحفص 135 ، نامه ، . 3 ثیدح 31 . هحفص 134 ، . ، 2
ینیِدب ٌریـَصب  اَنَا  اذه  ای  : » دومرف وا  خساپ  رد  ماما  مینک . ثحب ) رج و  و   ) هرظانم رگیدکی  اب  ینید  لئاسم  رد  ات  نیـشنب  درک  ضرع  مالـسلا )

ِرِظان ُلوُقَی  َو  ِهیجاُنی  َو  ِلُجَّرِلل  ُسِوْسَُوِیل  َناْطیَّشلا  َّنِا  َو  ْتارامُْمِلل  َو  یلام  ُْهُبلْطا  َو  ْبَهْذاَف  َِکنیدـِب  ًـالِهاج  َْتنُک  ْنِاَـف  َيادُـه  َّیَلَع  ٌفوُشْکَم 
تبـسن رگا  وت  تسا  نشور  نم  يارب  متیاده  مهاگآ و  منید  هب  تبـسن  نم  درم ! يا  ... َلْهَْجلا ; َو  َزْجَْعلا  َِکب  اوُّنُظَی  ْیَک ال  ِنیِّدلا  ِیف  َساّنلا 

اب دیوگ  یم  وا  شوگ  رد  دنک و  یم  هسوسو  ار  ناسنا  هتسویپ  ناطیش  نادب )  ) راکچ و ءارم  اب  ارم  نک  قیقحت  ورب و  یتسه  لهاج  تنید  هب 
هللا یلـص  ) ادخ لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد  6 ـ ( 1 «.) یتسه ناوتان  لهاج و  وت  دـننکن  نامگ  اـت  نک  نید  رد  ثحب  رج و  هرظاـنم و  مدرم 

َو ُلوُقَی  َو  ُلوُقَت  ِقَمْحالا  ُتارامُم  َو  َّنُهَتَداُحم  ینْعَی  ِءاِسنلا  ِۀَشَقانُم  ُةَْرثَک  َو  ِْبنَّذلا  یَلَع  ُْبنَّذـلَا  َبُولُْقلا  َْنتُِمی  ٌَعبْرَا  : » تسا هدـمآ  هلآو ) هیلع 
ناهانگ دناریم : یم  ار  بلق  هک  تسا  زیچ  راهچ  ٌفَْرتُم ; ِینَغ  ُّلُک  َلاق  یتْوَْملا  ام  َو  ِهّللا  ُلوُسَر  ای  ِلیَقَف  یتْوَْملا  ُۀََسلاُجم  َو  ْریَخ  یِلا  ُعِجْرَی  ال 

دیـسر و یمن  یبوخ  هجیتن  هب  رگید و  زیچ  وا  یئوگ و  یم  يزیچ  وت  قمحا . اب  ثحب  رج و  و  هاگآان )  ) نانز اب  دایز  يوگتفگ  یپ و  رد  یپ 
لفاغ دنمتورث  ره  دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  تسیچ  ناگدرم  زا  امش  روظنم  دندرک  ضرع  دندرک و ) بجعت   ) یضعب ناگدرم . اب  ینیـشنمه 

یَلَع َبُولُْقلا  ِناضُرْمَی  امُهَّنِاَف  َۀَـموُصُْخلا  َو  َءارِْملا  َو  مُکاـّیَا  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  7 ـ ( 2 «.) تورث تـسم  رورغم و  و 
دزاس و یم  رامیب  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  ناردارب  ياه  لد  هک  زیهرپب  هنازوت  هنیک  ياهثحب  رج و  ءارم و  زا  َقاِفنلا ; اَمِْهیَلَع  ُِتْبُنی  َو  ِناوخِْالا 

نآ عماج  نانخـس  زا  یکی  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب  8 ـ ( 3 «.) دوش یم  نانآ  هقرفت  ببس 
دنچ ره  دـیوگ  كرت  ار  ءارم  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتراکزیهرپ  ًاقُِحم ; َناک  ْنِا  َو  َءارِْملا  َكََرت  ْنَم  ِساّنلا  َُعرَْوا  : » تسا هدـمآ  ترـضح 
رـش نوناک  ِةاَرامُْملا ; ُةَْرثَکَو  ُجاجِّللا  ِرَّشلا  ُعامِج  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ماما  زا  یثیدـح  رد  9 ـ ( 4 «.) دشاب وا  اب  قح 

هحفص نامه ، . 3 ثیدح 10 . هحفص 128 ، نامه ، . 2 ثیدح 32 . نامه ، یقرواپ 1 . ( 1 «.) تسا قطنم  یب  ياهثحب  رج و  ترثک  تجاجل و 
ربـمغیپ زا  یـسراف  ناملـس  زا  يرگید  ثیدـح  اـب  ار  ثحب  نـیا  284 10 ـ هحفص ثیدـح 3 . هحفـص 127 ، نامه ، . 4 ثیدـح 56 . ، 139

ُْنب ُرَمُع  َلاقَف  ٌّقُِحم  َوُه  َو  َءارِْملا  َعَدَـی  یّتَح  َو  یْتَیب  ِلْهَا  َّبُِحی  یّتَح  ٌلُجَر  ُنِمُْؤی  ال  : » دومرف هک  میهد  یم  ناـیاپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
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دروآ یمن  نم ) هب   ) نامیا سک  چیه  مالـسلا ;) هیلع  ) ِبلاط یبَا  ِْنب  ِِیلَع  یلَع  ِهِدَِیب  َبَرَـضَف  اذه ، َلاق : َِکْتَیب ؟ ِلْهَا  ِّبُح  ُۀَمالَع  ام  ِباطَْخلا 
تبحم تمالع  تفگ  و  دوب ) رـضاح  اجنآ  رد   ) رمع دنک . كرت  دشاب  وا  اب  قح  دـنچ  ره  ار  ءارم  دراد و  تسود  ارم  تیب  لها  هک  نیا  رگم 

(2 .) دز ( مالـسلا هیلع  ) یلع هناش )  ) رب شتـسد  اب  و  درادـب ) تسود  ار   ) نیا دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  تسیچ ؟ وت  تیب  لها 
شا هطبار  تسا  نکمم  دراد ، هطبار  مه  اـب  تسا  هدرک  رکذ  هناـشن  ناونع  هب  دوخ  مـالک  رد  مرکا  ربمغیپ  هک  ار  عوضوم  ود  نیا  کـش  یب 

ءارم و لادـج و  لها  یـسک  رگا  هک  تسا  نشور  يردـق  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تلیـضف  لئالد  هک  دـشاب  نیا 
میدرک رکذ  الاب  رد  هک  یثیدـح  هد  تسا . ناوارف  رایـسب  ءارم  شهوکن  هنیمز  رد  تاـیاور  درب . یم  یپ  نآ  تقیقح  هب  دـشابن  يرگـشاخرپ 
برخم زیگنا و  فسا  راثآ  هدـیهوکن و  يوخو  قلخ  نیا  تارطخ  هب  ندرب  یپ  يارب  ثیداحا  نیمه  رد  تقد  دوب و  اـهنآ  ناـیم  زا  ینیچلگ 

. تسا نشور  هعماج  درف و  رد  نآ 

ءارم لادج و  ياهدمایپ  راثآ و 

دراو قطنم  یب  هنارگـشاخرپ و  ياهثحب  رج و  ءارم و  لادج و  تمذـم  رد  یمالـسا  رتاوتم  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هک  ناوارف  ياهدـیکات 
نایم ار  باجح  نیرتدـب  تسا و  قیاقح  هرهچ  رب  ندـنکفا  هدرپ  ءوس  قالخا  راک و  نیا  یفنم  رثا  نیتسخن  الوا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هدـش 

دزادرپ یم  يروما  راکنا  هب  دنک و  یمن  كرد  ار  تایهیدب  نیرت  حـضاو  یتح  هاگ  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  یم  داجیا  قیاقح  كرد  ناسنا و 
زیچ همه  دوش  یم  لادج  ارم و  مرگ  یتقو  ناسنا  هکنیا  رطاخ  هب  رگم  تسین  نیا  تسا و  کحـضم  یتسار  هک  دـنک  یم  عافد  یبلاطم  زا  ای 

«; ءَرَم  » هدام راحبلا ، ۀنیفـس  . 2 ثیدح 4795 . هحفص 376 ، دلج 3 ، ررغ ، یقرواپ 1. دـنک . یم  راـکنا  دـیوگ  یم  شدوخ  هچنآ  زا  ریغ  ار 
ءارم لادج و  تموصخ و  میدـناوخ  هتـشذگ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هکنیا  285 و  هحفص ثیدح 79 . هحفص 107 ، دلج 27 ، راونالاراحب ،

و قیاقح . كرد  مدع  ینعم  هب  نآ  يرامیب  تسا و  لقع  ینعم  هب  بلق  اریز  دشاب  ینعم  نیمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  دنک  یم  رامیب  ار  بلق 
لادج هکنیا  ای  دشک و  یم  رفک  هب  ناشراک  دنروآ  يور  لادج  هب  هک  یناسک  هک  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ثیدح  رد  رگا  زین 

نیا یفنم  راثآ  زا  رگید  دـش . هتفگ  ـالاب  رد  هچنآ  هب  تسا  یفیطل  هراـشا  اـهنیا  همه  ددرگ ، یم  نیقی  داـسف  ادـخ و  نید  رد  کـش  بجوم 
ثیداحا رد  هک  تسا  اهغورد  عاونا  هب  ندـش  هدیـشک  ادـخ و  دای  یـشومارف  ناتـسود و  نایم  رد  ینمـشد  توادـع و  داـجیا  هلیذر  قـالخا 

يرترب دنک و  هبلغ  دوخ  ناتسود  رب  ءارم  لادج و  اب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  اریز  تسا  نشور  مه  نآ  لیلد  دوب  هدش  هراشا  اهنآ  هب  هتـشذگ 
قافن و بابـسا  نیرتدب  اهنیا  دـشک و  یم  رگیدـکی  مانـشد  ریقحت و  هب  اهنآ  راتفگ  ًابلاغ  دـنک و  یم  کیرحت  دوخ  دـض  رب  ار  اهنآ  دـیوجب 

عومجم تسا و  يرگید  گرزب  يالب  دوخ  نیا  هک  دنوش  یم  لسوتم  اهغورد  عاونا  هب  دوخ  نانخس  هیجوت  يارب  یهاگ  یتح  تسا  یئادج 
رد لیلد  نیمه  هب  دنکفیب . يونعم  تکاله  هب  ار  ناسنا  دوش و  راتفرگ  ناطیـش  ماد  رد  ددرگ و  رود  ادخ  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  اهنیا 
قح رب  ار  دوخ  دنچ  ره  دیوگ  كرت  ار  لادج  ءارم و  هک  ینامز  ات  دبای  یمن  تسد  نامیا  تقیقح  هب  ناسنا  هک  میدناوخ  هتـشذگ  ثیداحا 

دننام رگید  ناهانگ  عاونا  هب  ار  ناسنا  هاگ  تسا و  اهتوادـع  اهتموصخ و  عاونا  ببـس  زین  قح  لئاسم  رد  هناـیوج  هزیتس  نانخـس  اریز  دـنادب 
رب هفاضا  دنک . یم  هدولآ  یئوج  يرترب  ربکت و  بذک و  غورد و  وربا و  مشچ و  تسد و  تاراشا  ای  نخـس  قیرط  زا  تناها  نمؤم و  ریقحت 

نادان يدارفا  اب  رگا  دنک  یم  زاب  ناسنا  يور  هب  ار  نالهاج  نابز  دنکـش و  یم  مه  رد  ار  ناسنا  تیـصخش  تَُهبُا و  ءارم  لادج و  اهنیا  همه 
رد  286 هحفـص دنزاس . یم  ریقح  بولغم و  ار  وا  دنک  یئوج  هزیتس  نادنمـشناد  اب  رگا  دنوش و  یم  وا  نیهوت  کته و  ببـس  دـنک  هلداجم 

رامیب ار  ناسنا  حور  دـناریم و  یم  ار  بلق  هک  تسا  يزیچ  راهچ  زا  یکی  ءارم  لادـج و  میدـناوخ  قباس  تایاور  رد  هک  روطناـمه  عومجم 
رازگرب قح  يوجتـسج  تروص  هب  ینابرهم و  عضاوت و  یتسود و  تبحم و  اـب  نارگید  اـب  ار  دوخ  ياـهثحب  ناـسنا  هک  رتهب  هچ  دزاـس . یم 

ار هدیچیپ  بلاطم  دنناوتب  رگیدکی  کمک  اب  دنوش و  دنم  هرهب  وا  شناد  ملع و  زا  اهنآ  مه  دریگ و  هرهب  اهنآ  شناد  ملع و  زا  مه  هک  دـنک 
. تسا قح  رب  لادج  نامه  نیا  دنسرب و  اهتیعقاو  هب  دنفاکشب و 
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ءارم لادج و  ياه  هزیگنا 

بوسحم رگیدـکی  لولعم  تلع و  دـنطبترم و  رگیدـکی  اب  اهنآ  بلاغ  دراد و  دوجو  هلیذر  تافـص  نایم  رد  هک  یکیدزن  هطبار  هب  هجوت  اب 
زا 1 ـ دریگ . یم  همـشچرس  رگید  تشز  تافـص  زا  زین  قطنم  یب  يرگـشاخرپ  ءارم و  لادج و  ینعی  هدیهوکن  يوخ  قلخ و  نیا  دـنوش  یم 
هک دنک  یم  راداو  ار  وا  دوش و  میلـست  قح  ربارب  رد  یناسآ  هب  دـهد  یمن  هزاجا  ناسنا  هب  هک  تسا  رورغ  ربک و  ءارم  لادـج و  مهم  لماوع 

ناردـپ زا  مالـسلا ) هـیلع  ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح  رد  اذـل  دـیامن  راـکنا  ءارم  لادـج و  قـیرط  زا  ار  قـح  دوـخ  ییوـج  يرترب  ظـفح  يارب 
ْنَم یلَع  َمِّلَُـسی  ْنَا  َو  ِسِلْجملا  َنُود  ِسِلْجملِاب  ُلُجَّرلا  یـضْرَی  ْنَا  ِعُضاوَّتلا  َنِم  َّنِا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا ) مهیلع  ) شراوگرزب

: هتـسناد عضاوت  هناـشن  ار  زیچ  راـهچ  ماـما  ثیدـح  نیا  رد  يْوقَتلا ; یَلَع  َدَـمُْحی  ْنَا  َّبُِحی  ـال  َو  ًاّـقُِحم  َناـک  ْنِا  َو  َءارِْملا  َكُْرتَـی  ْنَا  َو  یْقلَی 
مدع دشاب و  وا  اب  قح  دنچ  ره  ءارم  كرت  دنک و  یم  تاقالم  هک  یسک  ره  رب  ندرک  مالس  دشاب و  رّـسیم  هک  سلجم  ياج  ره  رد  نتـسشن 

ءارم و لادـج و  ياه  هزیگنا  زا  رگید  یکی  يراکایر  لضف و  راهظا  یئاـمندوخ و  2 ـ ( 1 «.) اوقت ربارب  رد  نارگشیاتس  شیاتس  زا  يدونـشخ 
دهاوخب دنشاب و  هتشاد  روضح  ماوع  زا  یهورگ  هک  یسلجم  رد  هژیو  هب  تسا  لومعم  لوادتم و  رایسب  هک  تسا  هنارگشاخرپ  ياهثحبوّرج 

هیلع ) نیسح ماما  زا  البق  هک  یثیدح  رد  دیاشگب . دوخ  يارب  ییاج  لضف  بابرا  ربارب  رد  دهاوخب  ای  دهد  ناشن  نانآ  هب  ار  شیوخ  تلیـضف 
ْیَک ال ِِنیِّدـلا  ِیف  ِساّنلا  ِرِظان  ُلوُقَی  َو  ِِهیجاُنی  َو  ِلُجَّرِلل  ُسِوْسَُوَیل  َناْطیَّشلا  َّنِا  َو  : » دومرف هک  دـش  یم  هدـید  هلمج  نیا  میدرک  لقن  مالـسلا )

هرظانم نید  رما  رد  مدرم  اب  دیوگ  یم  دناوخ و  یم  وا  شوگ  رد  دنک و  یم  هسوسو  ار  ناسنا  هتـسویپ  ناطیـش  َلْهَْجلا ; َو  َزْجَْعلا  َِکب  اوُّنُظَی 
زین يرگید  ثیدح  رد   287 هحفص ثیدح 20 . هحفص 131 ، دلج 2 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 1 «.) ینادان زجاع و  وت  دننکن  نامگ  ات  نک 

یهورگ دنملع و  بلاط  ءارم  لادج و  يارب  هک  یهورگ  دنک  یم  میسقت  هورگ  هس  هب  ار  ملع  نابلاط  هک  یماگنه  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
: دـیامرف یم  لوا  هورگ  فیــصوت  رد  سپــس  ندرک ) لـمع  و   ) ندیــشیدنا ندــیمهف و  يارب  يرگید  هورگ  مدرم و  رب  یــشورفرخف  يارب 

شنانخـس دـبلط  یم  ءارم  لادـج و  يارب  ار  ملع  هک  سک  نآ  ِلاـجِّرلا ; ِۀَـیِْدنَا  یف  ِلاـقَْمِلل  ضِّرَعَتُم  راـمُم  ذُوم  ِءارِْملا  َو  ِلـْهَْجلا  ُبِحاـصَف  »
رد و  دنک ) یم  لضف  راهظا  ییامندوخ و  و  «. ) دیوگ یم  نخس  دنراد  روضح  اهتیصخش  هک  یسلاجم  رد  تسا ، هنارگشاخرپ  هدنهدرازآ و 

(2 «.) دلامب كاخ  رب  ار  وا  ینیب  دنوادخ  ُهَمُوُْشیَخ ; اذه  ْنِم  ُهّللا  َقَدَف  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  نیرفن  وا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ثیدـح  نایاپ 
، ار دوخ  هک  ارچ  تسا  نارگید  نتـشیوخ و  ماـقم  هب  تبـسن  یناداـن  لـهج و  هنارگـشاخرپ  ياـهوگتفگ  لادـج و  ياـه  هزیگنا  زا  رگید  3 ـ
زا دـعب  میدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  البق  هک  یثیدـح  رد  اذـل  نادان  لهاج و  ار  نارگید  درادـنپ و  یم  نیرتملاـع  نیرتگرزب و 

يراُمی الَف  : » دیامرف یم  دـنک  یم  یفرعم  یناطیـش  ياهوخ  زا  ار  نآ  درمـش و  یم  كاندرد  يرامیب  کی  ار  ءارم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هکنآ 
نارگید دوخ و  تیعقوم  هب  تبسن  هکنآ  رگم  دنک  یمن  ءارم  یلاح  چیه  رد  سکچیه  ِهِْریَِغب ; َو  ِهِسْفَِنب  الِهاج  َناک  ْنَم  ِّالا  َناک  لاح  ِّيَا  یف 

ار لباقم  فرط  يوربآ  هکنیا  يارب  تسا ; ءارم  لادـج و  ياـه  هزیگنا  زا  رگید  هزیگنا  ود  دـسح  یئوج و  ماـقتنا  4 و 5 ـ ( 3 «.) تسا لهاج 
نیهوتاب و ماوت  ياهثحب  رج و  هب  لسوتم  دـهاکب  اهرظنرد  وا  ماقم  ردـق و  زا  دـیامن و  لامعا  ار  دوخ  تداسح  دریگب و  ماـقتنا  وا  زا  دربب و 
ثیدح 32. هحفص 135 ، نامه ، یقرواپ 1 . دـشاپب . تسا  هتفهن  وا  لد  رد  هک  دـسح  هنیک و  شتآ  رب  یبآ  قیرط  نیا  زا  ات  دوش  یم  ریقحت 
زا زین  تجاـجل  بصعت و  288 6 ـ هحفص ثیدح 31 . هحفص 134 ، دلج 2 ، راونالاراحب ، . 3 هحفـص 11 . لوصالا ، ملاعم  باتک  همدقم  . 2

يور اذل  دنرادرب  دوخ  دساف  دئاقع  زا  تسد  یناسآ  هب  دنتسین  رضاح  جوجل  بصعتم و  صاخـشا  هک  ارچ  تسا  ءارم  لادج و  مهم  لماوع 
دساف داقتعا  ات  دنوش  یم  ّثبشتم  یشیشح  ره  هب  دنفاب و  یم  مه  هب  ار  نامسیر  نامـسآ و  دننک ، یم  ثحب  ّرج و  هتـسویپ  دنتـسیا و  یم  نآ 

ناربمایپ ریاس  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ربارب  رد  ناکرـشم  نارفاـک و  زا  يرایـسب  هک  يراـک  ناـمه  دـنناشنب  یـسرک  رب  ار  دوخ 
میهاربا يایوگ  قطنم  هک  ماگنه  نآ  رد  ( مالسلا هیلع  ) نکـش تب  میهاربا  ربارب  رد  لباب  ناتـسرپ  تب  يوگتفگ  نآ  نشور  هنومن  هک  دنتـشاد 

ياه هدرپ  یناملظ  ربا  کی  دـننامه  تجاـجل  بصعت و  یلو  دـندش ، رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ًاـتقوم  داد و  رارق  دـیدش  تسب  نب  رد  ار  اـهنآ 
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رثکا ای  ناهانگ  همه  یلصا  لماع  هک  یتسرپ  ایند  7 ـ دنداد ! همادا  دوخ  هناقمحا  تمواقم  هب  مه  زاب  تخادنا و  اهنآ  لقع  رکف و  رب  کیرات 
قیرط نیا  زا  دنهاوخ  یم  دنا  هلیذر  تفـص  نیا  ياراد  هک  یناسک  دوش  یم  بوسحم  ءارم  لادـج و  مهم  لماوع  زا  یکی  زین  تسا  ناهانگ 
یفنم لماوع  هکنیا  نخـس  هاتوک  ددرگ . داـبآ  اـهنآ  ياـیند  دنـسرب و  یئاون  هب  نآ  هلیـسو  هب  دـننک و  بسک  دوخ  يارب  هعماـج  رد  یماـقم 

هک دنک  یم  راداو  ار  وا  دناشک و  یم  فاصنا  تیناسنا و  بدا و  زا  رود  ياهثحب  ّرج و  هب  ار  ناسنا  دهد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  یناوارف 
. دنک عافد  لطاب  ربارب  رد  دتسیاب و  قح  ربارب  رد  یتخسرس  تجاجل و  اب 

لادج ءارم و  ماسقا 

لیاسم و نییبت  يارب  وگتفگ  یقطنم و  ياـه  ثحب  ینعی  تبثم  ءارم  لادـج و  درک ، میـسقت  شخب  ود  هب  ناوت  یم  ًاتدـمع  ار  ءارم  لادـج و 
ياـه ثـحب  ینعی  یفنم  لادـج  ءارم و  و  قـیرط . نـیا  زا  تاـیعقاو  هـب  ندیـسر  رگیدـکی و  ياـهرظن  هـطقن  زا  یهاـگآ  قیاـقح و  حیـضوت 

لامعا نآ  زا  فده  هکلب  تسین  قیاقح  ندش  نشور  ریسم  رد  و  دنک ، یمن  لابند  ار  یحیحص  فده  هک  يا  هنایوج  هزیتس  هنارگـشاخرپ و 
تایآ رد  يدنب  میسقت  نیا   289 هحفـص تسا . نارگید  ربارب  رد  لضف  راهظا  ییامندوخ و  ییوج و  يرترب  جاجل و  بصعت و  اـی  تموصخ 

هب زج  يراصنا ) دوهی و   ) باتک لها  اب  ُنَسْحَا ; َیِه  یتَّلِاب  ِّالا  ِباـتِْکلا  َلـْهَا  اُولِداـُجت  ـال  و  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  تسا  سکعنم  زین  نآرق 
رتوکین یشور  اب  ُنَسْحَا ;و  َیِه  یتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  (. 48 توبکنع ـ  «. ) دینکن هلداجم  تسا  رتوکین  هک  یقیرط 
امَدـَْعب ِقَْحلا  ِیف  َکَنُولِداُجی  : » دـیامرف یم  نارفاک  زا  یعمج  شهوکن  رد  رگید  ياج  رد  و  (. 125 لحن ـ  «. ) نک هرظانم  هلداجم و  اهنآ  اـب 

« فهک باحصا   » ناتساد رد  تبثم  ءارم  دروم  رد  و  (. 6 لافنا ـ  «. ) دننک یم  هلداجم  وت  اب  زاب  هدـش  نشور  اهنآ  يارب  قح  هک  نیا  اب  َنَّیَبَت ;
فهک «. ) شاب هتشادن  لالدتسا  اب  مأوت  یقطنم  هزرابم  زج  اهنآ  دادعت  هرابرد  سپ  ًارِهاظ ; ًءاِرم  ِّالا  ْمِهیف  ِراُمت  الَف  : » دیامرف یم  اهنآ  دادعت  و 

یم دیدرت  تمایق  رد  هک  اهنآ  دیـشاب  هاگآ  دیَعب ; لالَـض  یَفل  ِۀَعاّسلا  ِیف  َنوُراُمی  َنیِذَّلا  َّنِا  الَا  : » دـیامرف یم  یفنم  ءارم  دروم  رد  و  (. 22  ـ
هک يدارفا  بسح  رب  زین  يرگید  تامیسقت  و  (. 18 يروش ـ  «. ) دنتسه یقیمع  یهارمگ  رد  دنزادرپ  یم  هّجاحم  هب  دانع  جاجل و  اب  دننک و 

یلقاع هدیمهف و  ناسنا  دیاب  ناسنا  هرظانم  فرط  هلمج  زا  دنراد . دوش  یم  ءارم  لادـج و  نآ  رد  هک  یلیاسم  دـنراد و  رارق  لباقم  فرط  رد 
َِعد : » تسا هدمآ  ( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  تیصو  رد  هک  هنوگ  نامه  تفای ، تسد  وا  مولع  رب  یقطنم  هرظانم  قیرط  زا  ناوتب  هک  دشاب 

هرظانم صخش  و  ( 1 «.) نک اهر  ملع  هن  دراد و  لقع  هن  هک  یـسک  اب  ار  هرظانم  وگتفگ و  َْملِع ; َو ال  َُهل  َلـْقَع  ـال  ْنَم  ِتاراـُجم  َو  ِتاراـمُْملا 
تـسکش تامولعم  فعـض  رثا  رب  دـنیایب و  نادـیم  هب  قح  زا  عافد  ناونع  هب  هاـگآان  دارفا  رگا  هک  ارچ  دـشاب ، یهاـگآ  ناـسنا  دـیاب  هدـننک 

ضرع مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هب  راّیط  هب  فورعم  هللادبع  نب  دمحم  هک  میناوخ  یم  یثیدح  رد  اذل  دوش ، یم  عیاض  قح  نییآ  دـنروخب ،
ُمالَک اّمَا  دومرف : ماما  دیراد ؟ تهارک  نافلاخم  اب  نایعیـش )  ) هرظانم زا  امـش  هک  دـنا  هتفگ  نم  هب  ِساّنلا ; َةَرَظانُم  َتْهِرَک  َکَّنَا  ینَغََلب  : » درک

وت دـننام  یـصخش  ياـهوگتفگ  زا  ُهُهَرْکَن ; ـال  اذَـکه  َناـک  ْنَمَف  َریطَی  ْنَا  ُنُسْحَی  َعَقَو  ْنِا  َو  َعَـقَی  ْنَا  ُنُسْحَی  َراـط  اذَا  ْنَم  ُهَرْکَی ، ـالَف  َکـِْلثِم 
دناوت یم  دنیشن  یم  هک  یماگنه  و  دنیشنب ، یبوخ  هب  دوخ  ياج  رد  دناوت  یم  دیآ  یم  رد  زاورپ  هب  هک  یماگنه  هک  یسک  میرادن  تهارک 

تحاران یـسک  نینچ  هرظاـنم  وگتفگ و  زا  اـم  ددرگ ) یم  جراـخ  نآ  زا  تراـهم  اـب  دوش و  یم  ثحب  دراو  تراـهم  اـب   ) دـیآ رد  زاورپ  هب 
هثحابم و رد  هک  اریز  تسا  ینعم  نیمه  هب  هراشا  زین  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  فورعم  یباحـص  نیا  يارب  راّیط  بقل  باـختنا  (1 «.) میتسین
هحفص 129، دـلج 2 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . دـنک . عافد  قح  زا  تسناوت  یم  تراهم  تردـق و  اـب  دوب و  دـنمورین  يوق و  رایـسب  لدـج ،
. دـننک عافد  وا  زا  تردـق  اب  دـنناوت  یمن  و  دـنرادن ، نید  لئاسم  زا  یفاک  عالطا  هک  یناسک  مامت  هب  هک  تساجنیا   290 هحفص ثیدح 14 .
یگدنکفارـس و بجوم  نانآ  تسکـش  دـنروخ و  یم  تسکـش  هک  ارچ  دـنوشن ، ناـفلاخم  اـب  هرظاـنم  ثحب و  دراو  هک  میهد  یم  رادـشه 

یناسک دراد  دوجو  نادان  دارفا  نایم  رد  فلتخم  روما  رد  ًابلاغ  طـیرفت  طارفا و  هک  اـجنآ  زا  تسا . نارگید  رظن  رد  بهذـم  یناـبم  فعض 
ثحب دیابن  یـسک  اب  الـصا  هدش  میرحت  ًادیدش  مالـسا  رد  ءارم  لادج و  نوچ  دنیوگ  یم  دـنیوپ و  یم  ار  طارفا  هار  هناهاگآان  هک  دنتـسه 
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لاق لیق و  یضعب  هتفگ  هب  ای  لالدتسا  ثحب و  هنوگ  ره  رب  دیاب  ار  توکس  دشاب ، قح  ریسم  رد  رگنـشور و  لدتـسم و  یثحب  دنچ  ره  درک ،
هار نیا  نتسب  و  تسین ، رسیم  لالدتـسا  قطنم و  هیاس  رد  زج  قیاقح  نییبت  هک  ارچ  تسا  گرزب  فارحنا  کی  نیقی  هب  مه  نیا  داد . حیجرت 
یم نایاپ  یبلاج  ثیدـح  اب  ار  نخـس  نیا  تسا . اـه  تیعقاو  قیاـقح و  هب  لوصو  زا  یمیظع  هورگ  نتخاـس  مورحم  ینعم  هب  مدرم  يور  هب 

دلج 2، راونالاراحب ، یقرواپ 1. نآ  كرابم  رـضحم  رد  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  شدـج  زا  يرکـسع  نسح  ماما  میهد .
همئا و  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلــص  ) ادــخ لوـسر  هـک  نـیا  دــش و  نـید  رد  لادــج  زا  نخــس  ماــما   291 هحفـص ثیدــح 39 . هـحفص 136 ،

زا یهن  هکلب  تسا ، هدشن  یهن  لماک  روط  هب  هلأسم  نیا  دندومرف  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دندرک ، یهن  نآ  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم
َیِه یتَّلِاب  ِّالا  ِباتِْکلا  َلْهَا  اُولِداَجت  َو ال  : » دیوگ یم  دـنوادخ  هک  دیونـش  یمن  ایآ  دومرف : سپـس  تسا  هدـش  حیحـص  هقیرط  ریغ  هب  لادـج 

دنوادخ هیآ  ود  نیا  رد  (. 2 «) ُنَسْحَا َیِه  یتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَظِعوُْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلیبَس  یِلا  ُْعدُا  : » دیامرف یم  زین  و  ( 1 «) ُنَسْحَا
، تسا نسحا  ریغ  لادج  تسا  مارح  هچنآ  اهـشور ، نیرتهب  اب  لدتـسم  یقطنم و  يوگتفگ  ثحب و   ) دننک نسحا  هب  لادج  هک  هداد  روتـسد 

یم هک  يراصن  دوهی و  ربارب  رد  دـهد  یم  روتـسد  شربمایپ  هب  هک  یلاـح  رد  دـنک  میرحت  ار  نسحا  لادـج  دـنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ 
نیا هب  ( 3 «) دـیروایب ار  دوخ  لیلد  دـییوگ  یم  تسار  رگا  َنیقِداص ; ُْمْتنُک  ْنِا  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  : » دـیوگب تسا  اـم  نآ  زا  اـهنت  تشهب  دـنتفگ 

یماگنه و  دوش . یم  هدروآ  نسحا  هب  لادـج  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  لیلد  ناهرب و  و  هتخاس ، نیرق  ناهرب  اب  ار  ناـمیا  قدـص و  بیترت 
هلداجم تسا  لطاب  لها  هک  یـسک  اـب  هک  تسا  نآ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ نسحا  ریغ  هب  لادـج  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  یـضعب  هک 

ار وت  هتفگ  نم  هک  ینک  تعانق  نیا  هب  اهنت  ییوگب و  خساپ  وا  هب  حیحـص  قطنم  اب  یـشابن  رداق  وت  یلو  دـنک  هماقا  یتسردان  لیلد  وا  ینک ،
تسردان دصقم  يارب  نآ  زا  دهاوخب  هک  دیوگب  ار  یقح  نخس  تسا  لطاب  لها  هک  صخـش  نآ  هک  نیا  ای  لیلد ) هماقا  نودب   ) مرادن لوبق 

هنتف و ببـس  هک  تسا  مارح  نم  نایعیـش  رب  راک  نیا  ینک . راکنا  ار  قح  نخـس  حیحـص  باوج  نتـشادن  سرت  زا  وت  دریگب و  کمک  دوخ 
تسد و دوخ  تیناقح  رب  يدهاش  هاوگ و  لالدتسا  رد  صاخشا  هنوگ  نیا  یناوتان  زا  لطاب  لها  دنوش و  نامیالا  فیعـض  ناردارب  فارحنا 

یم رکذ  هتـشاد ، ناکرـشم  ربارب  رد  داعم  رما  رد  نآرق  هک  یتالالدتـسا  زا  يددعتم  ياه  هنومن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  سپـس  دنیامن . اپ 
(4 .) تسا هدـش  یم  اهنآ  تاهبـش  هلازا  رافک و  رب  تجح  مامتا  ثعاـب  هک  درمـش  یم  نسحا  لادـج  قیداـصم  ناونع  هب  ار  اـهنآ  دـیامرف و 
(. صیخلت اـب   ) ثیدـح 2 هحفـص 125 ، دـلج 2 ، راونالاراحب ، . 4 هـیآ 111 . هرقب ، . 3 هیآ 125 . لـحن ، . 2 هیآ 46 . ، توـبکنع یقرواپ 1 .

292 هحفص

یقالخا هلیذر  نیا  نامرد  قرط 

هب و  دـناودب ، هشیر  ناسنا  دوجو  نورد  رد  نسحا  ریغ  لادـج  تاـیاور  ریبعت  هب  و  لـصاح ، یب  ثحب  ّرج و  يرگـشاخرپ و  تلاـح  هاـگره 
تارطخ زا  تاجن  يارب  تسا  مزال  و  دریگ ، یم  رارق  هرطاـخم  رد  یناـسنا  نینچ  ياوقت  ناـمیا و  نید و  دـیآ ، رد  وا  يوخ  قلخ و  تروص 

ءزج دیاش  هک  نامرد  هار  نیتسخن  دشخب . ییاهر  نآ  ّرش  زا  ار  دوخ  و  دنک ، نامرد  ار  نآ  دوش و  راک  هب  تسد  هلیذر  تفص  نیا  زا  یـشان 
دهد یم  لامتحا  هک  اج  ره  رد  تسا  توکـس  رایتخا  دزادرپب ، یقمع  نامرد  هب  ات  دوش  بوسحم  هدـنهد  نیکـست  لماع  کی  اـی  تامدـقم 
هنیمز دنک ، لمحت  ار  شتالکشم  دراذگب و  رگج  رب  نادند  حالطصا  هب  و  داد ، همادا  یتدم  ار  توکـس  نیا  هاگره  و  دشاب . لطاب  هب  لادج 
نخـس يزوت ، هنیک  دـسح ،  ) تسا یقالخا  لیاذر  زا  يرایـسب  نامرد  توکـس  هّتبلا  دوش . یم  مهارف  ییاـهن  ناـمرد  يارب  يدـعاسم  رایـسب 

دوش و یم  لامعا  نخس  قیرط  زا  هک  تسا  یقالخا  لیاذر  زا  رگید  يرایـسب  و  ییوج ، يرترب  غورد ، تمهت ، يرکـشان ، يراکایر ، ینیچ ،
شیاتس حدم و  یمالسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  دوش ، هتفرگ  راک  هب  دراوم  نیا  مامت  رد  يریگشیپ  هار  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  توکس 

نک هشیر  يارب  رگید  هار  میا . هدروآ  طوسبم  روط  هب  باتک  نیا  لوا  دـلج  رد  ار  نآ  حرـش  اـم  هک  تسا  هدـش  توکـس  هب  تبـسن  يداـیز 
يراتفرگ قیاقح و  كرد  زا  ندنام  بوجحم  دننام  تسا  تفص  نیا  موش  بقاوع  رابگرم و  راثآ  یسررب  تقد و  یقالخا  هلیذر  نیا  ندرک 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 515 

http://www.ghaemiyeh.com


مشخ و لاگنچ  رد  يراتفرگ  نامیا و  تقیقح  زا  ندنام  رود  ناتـسود و  نایم  رد  ینمـشد  توادـع و  داجیا  اهبـصعت و  ماهوا و  لاگنچ  رد 
زاب رد  یقیمع  ریثأت  ءوس ، ياهدـمایپ  رد  ندیـشیدنا  نیقی  هب  نآ . دـننام  ماع و  صاخ و  دزن  رد  یناـسنا  تهبا  ندـش  هتـسکش  یهلا  بضغ 

یّمس ياذغ  یسک  دروخب ; نآ  زا  لاح  نیع  رد  تسا و  هدنشک  یّمـس و  اذغ  نالف  دنادب  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دراد . ناسنا  نتـشاد 
نامرد قرط  زا  یکی  اه  هزیگنا  نتخاس  فرطرب  اه و  هشیر  حالـصا   293 هحفـص تسا  ربخ  یب  نآ  ياهدمایپ  راثآ و  زا  هک  دنک  یم  لوانت 

بصعت و یتسرپاـیند ، یئوـج ، ماـقتنا  دـسح ، یئاـمندوخ ، ییوـج ، يرترب  ربـکت ، ءارم و  لادـج و  هزیگنا  میئوـگ  یم  هک  یماـگنه  تسا ،
دوجو اب  یلو  دوش  یم  نک  هشیر  ام  زا  ءارم  لادـج و  تفـص  میزاس  ورد  دوخ  زا  ار  هلیذر  تافـص  نیا  میناوتب  رگا  نیقی  هب  تسا  تجاجل 

نیا اب  وگتفگ  زا  زیهرپ  بصعتم و  جوجل و  دارفا  زا  يرود  تسا . لکشم  رایسب  هلیذر  تفـص  نیا  ندرب  نیب  زا  ناج  نورد  رد  تافـص  نآ 
هیلع ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  تسا . نامرد  ياههار  زا  رگید  یکی  دناشک  یم  لادج  ءارم و  هب  ار  ناسنا  هاوخان  هاوخ  هک  دارفا  هنوگ 
لاق لیق و  هدامآ  دیاب  دوش  نیشنمه  بصعتم ) و   ) لهاج مدآ  اب  هک  یسک  لاق ; َو  لیِقل  َّدِعَتْـسَْیلَف  َلِهاْجلا  َسَلاج  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا )

هلیذر نیا  زا  زیهرپ  نتـشاد و  لادـج  ءارم و  كرت  رب  عطاـق  میمـصت  هدارا و  روـما ، نیا  هـمه  زا  لـبق  نـیقی  هـب  ( 1 «.) دشاب ءارم  لادـج و  و 
. دوش یم  زوریپ  ماجنارس  دشاب  كرت  رب  مّمصم  ًاعقاو  هک  سک  نآ  تسا و  مزال  یقالخا 

نخس رد  فاصنا 

زا درگن و  یم  شیوخ  نانخـس  هب  هک  درگنب  هنوگ  نآ  نارگید  نانخـس  هب  ناسنا  ینعی  تسا ، ثحب  رد  فاصنا  لادـج  ءارم و  لباقم  هطقن 
دبایب اج  ره  سک و  ره  دزن  رد  ار  نآ  دـشاب و  قح  بلاط  رگید  ریبعت  هب  دـنک و  یم  عافد  شیوخ  نخـس  زا  هک  دـنک  عافد  هنوگ  نامه  نآ 
یقح نخـس  یملاظ  رفاک و  ای  یکدوک  رگا  یتح  دـشاب  هزاوآرپ  گرزب و  یملاع  وا  يداع و  درف  کـی  قح  هدـنیوگ  دـنچ  ره  دوش  اریذـپ 

شیوخ و عفانم  هب  نتـسیرگن  ناسکی  ینعم  هب  هدـش  ناوارف  شیاتـس  نآ  زا  یمالـسا  تاـیاور  رد  هک  فاـصنا  هتبلا  دریذـپب . ار  نآ  دـیوگب 
( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  هک  میناوخ  یم  یفورعم  ثیدـح  رد  دـشاب . یم  نخـس  رد  فاصنا  نآ  ياـه  هخاـش  زا  یکی  یلو  تسا  نارگید 

ِهّللا ُرُکِذ  َو  ِلاْملا  ِیف  َخالا  َُکتاساُوم  َو  ُهَْلثِم  ْمَُهل  َتیِضَر  ِّالا  ءیَِشب  یضَْرت  یّتَح ال  َکِسْفَن  ْنِم  ِساّنلا  ُفاْصنِا  ٌۀَثالَث : ِلامْعالا  ُدِّیَـس  : » دومرف
یهاوخن دوخ  يارب  ار  يزیچ  هک  اجنآ  ات  نتـشیوخ  هب  تبـسن  مدرم  قح  رد  فاصنا  تیاعر  تسا : زیچ  هس  لامعا  نیرترب  لاح ; ِلُـک  یلَع 

دلج راحبلا ، ۀنیفس  یقرواپ 1 . ( 1 «.) لاح ره  رد  ادخ  رکذ  لام و  رد  ینید  ردارب  اب  تاساوم  یهاوخب و  اهنآ  يارب  ار  شدـننامه  هکنیا  رگم 
یماگنه مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  مینیب  یم  تایاور  زا  یـضعب  رد  هکنیا  بلاج   294 هحفص ءارم .) هدام   ) میدق پاچ  هحفص 532 ، ، 2
نیمراهچ ار  مدرم  ربارب  رد  نداد  فاصنا  لـمع و  نیموس  ار  ءارم  كرت  دـنک  یم  نیمـضت  لـمع  راـهچ  ربارب  رد  ار  یتشهب  هناـخراهچ  هک 

295 هحفص هحفص 144 . دلج 2 ، یفاک ، یقرواپ 1. دشاب . هدوب  نخس  رد  فاصنا  هب  يا  هراشا  تسا  نکمم  هک  درمش  یم  لمع 

نیبلا تاذ  حالصا  ینیچ و  نخس  .11

هراشا

تروص دارفا  نایم  رد  هک  تسا  یئاهوگم  وگب و  محازت  ياه  هخاش  زا  یکی  تسا و  اهعازن  اهمحازت و  اـب  ماوت  هشیمه  یعاـمتجا  یگدـنز 
هفیظو دوش ! یهتنم  يزیر  نوخ  هب  تسا  نکمم  تاـقوا  یـضعب  رد  یتـح  دـیدش و  تارجاـشم  هب  دـنک و  یم  ادـیپ  هنماد  هاـگ  دریگ و  یم 
ریگرد هک  يدارفا  نایم  رد  نظ  نسح  ینیب و  شوخ  ّوج  ندروآ  مهارف  مهاـفت و  ءوس  عفر  نیبلا و  تاذ  حالـصا  رد  هک  تسا  نیا  نارگید 
تسرد فلتخم  ياه  هزیگنا  رثا  رب  هک  دنتسه  یهورگ  هنافسأتم  یلو  دنشاپب . شتآ  يور  هب  بآ  حالطصا  هب  دنـشوکب و  دنتـسه  تاشقانم 

مامت رد  نیقی  هب  دننک و  یم  رتعیسو  ار  قیرح  نیا  هنماد  دنـشاپ و  یم  شتآ  رب  نیزنب  یئوگ  دنراد  یمرب  ماگ  بلطم  نیا  فالخ  تهج  رد 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 516 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یهاـگ  یتح  نیا و  يارب  ار  نآ  نخـس  دـنرب و  یم  نآ  يارب  ار  نیا  نخـس  دـنا ; میهـس  کیرـش و  دـیآ  یم  راـب  هب  نآ  زا  هک  يدـسافم 
ناحلاص لوا  هورگ  هک  یلاح  رد  دنتـسه  ادخ  قلخ  نیرتدب  زا  دنمان و  یم  نیچ  نخـس  ار  هورگ  نیا  دنیازفا  یم  نآ  رب  زین  يزیچ  ناشدوخ 

َْنَیب ِِحلْـصُْملا  ُرْجَا  : » تسا هدـش  دراو  تایاور  رد  هک  هنوگناـمه   296 هحفـص تسا . هّللا  لیبس  یف  داهج  دـح  رد  اهنآ  راـک  دنناحلـصم و  و 
رایسب لئاذر  زا  دیآ و  یم  رد  يوخ  قلخ و  کی  تروص  هب  دوش  رارکت  هاگ  ره  ینیچ  نخـس  ( 1 «.) ِبْرَْحلا ِلْهَا  َْنَیب  ِدِهاجُمْلاِرْجَاَک  ِساّنلا 

تاذ حالـصا  هرابرد  ناوارف  شیاتـس  یقالخا و  هلیذر  نیا  شهوکن  رد  يدایز  تاراشا  یمالـسا  تایاور  تایآ و  رد  تسا  یقالخا  تشز 
هشیر لیلحت  هب  سپس  مینک  یم  یسررب  ار  تفص  ود  نیا  هب  طوبرم  تایآ  میدرگ و  یم  زاب  نآرق  تایآ  هب  هراشا  نیا  اب  تسا . هدمآ  نیبلا 

یم تلیـضف  نیا  تیوقت  یقـالخا و  هلیذر  نآ  ناـمرد  قرط  نیبلا و  تاذ  حالـصا  تاـکرب  ینیچ و  نخـس  بولطماـن  راـثآ  اهدـمایپ و  اـه ،
َِکلذ َدَْعب  ٍُّلتُع  مِیثَا ـ  دَـتْعُم  ِْریَْخِلل  عاّنَم  میِمَِنب ـ  ءاّشَم  زاّمَه  نیهَم ـ  فّالَح  َّلک  ْعُِطت  َو ال  2 ـ ( 1 هزمه ـ  . ) ْهَزَُمل ةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو  1 ـ میزادرپ .

. َنیمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْـصتَف  ۀـَلاهَِجب  ًاـمْوَق  اُوبیُِـصت  ْنَا  اُونَّیَبَتَف  ءاـبَِنب  ٌقِساـف  ْمُکَءاـج  ْنِا  اُونَمآ  َْنیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  3 ـ اـت 13 )  11 ملق ـ  . ) مـِْینَز

. اَْتیِقَم ءیَش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َناک  َو  اْهنِم  ٌلْفِک  َُهل  ْنُکَی  ًۀَئِّیَس  ًۀَعافَش  ْعَفْشَی  ْنَم  َو  اْهنِم  ٌْبیِصَن  َُهل  ْنُکَی  ًۀَنَسَح  ًۀَعافَش  ْعَفْشَی  ْنَم  4 ـ ( 6 تارجح ـ  )

. َْنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  اوُْعیِطَا  َو  ْمُکَْنَیب  َتاذ  اوُِحلْـصَا  َو  َهّللا  اوُقَّتاَف  ِلوُسَّرلا  َو  ِهِّلل  ُلاْفنألا  ُِلق  ِلاْفنألا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  5 ـ ( 85 ءاسن ـ  )
ریثَک ِیف  َْریَخ  ال  7 ـ ( 224 هرقب ـ  . ) ٌمیلَع ٌعیمَس  ُهّللا  َو  ِساّنلا  َْنَیب  اوُِحلُْـصت  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُّرَبَت  ْنَا  ْمُِکناْمیَِال  ًۀَضْرُع  َهّللا  اُولَعَْجت  َو ال  6 ـ ( 1 لافنا ـ  )

ـ  ءاسن . ) ًاْمیِظَع ًارْجَا  ِْهِیتُْؤن  َفْوَسَف  ِهّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  ِساـّنلا  َْنَیب  حالِْـصا  َْوا  فوُْرعَم  َْوا  ۀَـقَدَِصب  رَمَا  ْنَم  ّـِالا  مُهاوَْجن  ْنِم 
ِْهیَلَع ِهّللِاب  ِّالا  یِْقِیفَْوت  ام  َو  ُْتعَطَتْسا  اَم  َحالْصِألا  ِّالا  ُْدیُرا  ْنِا  297 8 ...ـ هحفص هحفص 417 . ج 8 ، نیقداصلا ، جهنم  ریسفت  یقرواپ 1 . ( 114

(88 دوه ـ  . ) ُْبِینُا ِْهَیِلا  َو  ُتلَّکََوت 

همجرت

راک عنام  رایسب  و  دنک ـ  یم  دش  دمآ و  ینیچ  نخـس  هب  تسوجبیع و  رایـسب  هک  یـسک  زا  و  2 ـ يا ! هدننک  هرخـسم  يوجبیع  ره  رب  ياو  1 ـ
هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  3 ـ نکم . يوریپ  تسا  ماندـب  نشخ و  روخرپ و  زوت و  هنیک  اهنیا  رب  هوالع  تسا ـ  راکهانگ  زواجتم و  و  ریخ ،

هدرک زا  دیناسرب و  بیـسآ  ینادان  يور  زا  یهورگ  هب  ادابم  دـینک  قیقحت  نآ  هرابرد  دروایب ، امـش  يارب  يربخ  یقـساف  صخـش  رگا  دـیا !
تعافش هک  یسک  و  دوب ، دهاوخ  وا  يارب  نآ  زا  یبیصن  دنک  یکین  راک  هب  کمک ) قیوشت و   ) تعافش هک  یـسک  4 ـ دیوش ! نامیشپ  دوخ 

لافنا هرابرد  وت  زا  5 ـ تسا . زیچ  ره  رادهگن  سرباسح و  دنوادخ  تشاد و  دـهاوخ  نآ  زا  یمهـس  دـنک  يدـب  راک  هب  کمک ) قیوشت و  )
ادخ نامرف ) تفلاخم   ) زا سپ  تسا ، ربمایپ  ادخ و  صوصخم  لافنا  وگب  دننک ، یم  لاؤس  صخـشم ) کلام  نودب  یلام  هنوگ  ره  مئانغ و  )

ضرعم رد  ار  ادخ  6 ـ دیراد ! نامیا  رگا  دینک  تعاطا  ار  شربمایپ  ادخ و  و  دیهد ! یتشآ  تسامش  نایم  رد  هک  ار  ییاهتموصخ  دیزیهرپب و 
و دـیئامنن ) دای  دـنگوس   ) دـینک حالـصا  مدرم  ناـیم  رد  دـیزاس و  هشیپ  اوقت  و  دـینک ، یکین  هکنیا  يارب  و  دـیهدن ! رارق  دوخ  ياهدـنگوس 

نیا هب   ) هک یـسک  رگم  تسین ، يدوس  ریخ و  اهنآ  هنامرحم ) تاسلج  و   ) یـشوگ رد  نانخـس  زا  يرایـسب  رد  7 ـ تساناد . اونـش و  دنوادخ 
شاداپ دـنک  نینچ  راگدرورپ  يدونـشخ  يارب  سک  ره  دـنک و  مدرم  نایم  رد  حالـصا  ای  کین  راک  اـی  نارگید ، هب  کـمک  هب  رما  هلیـسو )

مدرک و لکوت  وا  رب  تسین ، ادخ  هب  زج  نم  قیفوت  مهاوخ و  یمن  مراد  ییاناوت  هک  اجنآ  ات  حالصا  زج  نم  ... ـ 8 داد . میهاوخ  وا  هب  یگرزب 
298 هحفص مدرگ ! یم  زاب  وا  يوس  هب 

يدنب عمج  ریسفت و 

ود نیا  نایم  قرف  و  هزمل »  » و هزمه »  » ریسفت رد  هزمل .) ةزمه  لکل  لیو   ) یئوج هرخسم  هدننک  بیع  ره  رب  ياو  دیامرف : یم  هیآ  نیتسخن  رد 
نیا تسا  هدش  قوف  هیآ  يارب  هک  یئاهریسفت  زا  یکی  هک  تسا  نآ  مهم  میا  هدروآ  هفیرش  هیآ  لیذ  هنومن  ریسفت  رد  هک  تسا  رایسب  نخس 
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هک دنتـسه  یناـسک  هچ  اـهنآ  و  تسیچ ؟ هیآ  نیا  زا  روـظنم  دندیـسرپ  ساـبع  نبا  زا  دـنک . یم  نیچ  نخـس  دارفا  هب  هراـشا  هیآ  هـک  تـسا 
ِسانِلل َنُوتِعانلَا  ِۀَّبِحالا  َْنَیب  َنُوقِرَفُْملَا  ِۀَـمیِمَنلِاب  َنؤاشَْملا  ُمُه  : » تفگ خـساپ  رد  سابع  نبا  تسا ؟ هدرک  لیو  هب  تمذـم  ار  ناـشیا  دـنوادخ 

«. دنراذگ یم  مدرم  رب  بیع  دنیامن و  یم  داجیا  هقرفت ، ناتـسود  نایم  دننک و  یم  ینیچ  نخـس  هب  مادـقا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  ِْبیَْعلِاب ;
ریسفت نیرخآ  نیمتفه و  ار  نآ  يزار » رخف   » هدرک و رکذ  هیآ  يارب  ریـسفت  نیلوا  ناونعب  ار  ینعم  نیا  نایبلا » عمجم   » رد یـسربط »  » موحرم
نخـس دوش  یم  لـماش  ار  یئوج  بیع  تبیغ و  هنوـگ  ره  دراد و  هزمل  هزمه و  هک  یعیـسو  موـهفم  هب  هجوـت  اـب  دـنک و  یم  رکذ  هیآ  يارب 

هک یهلا  هتخورفارب  شتآ  نامه  تسا ; هداد  ار  هَمَطُح »  » تازاجم هدعو  صاخشا  هنوگنیا  هب  دنوادخ  تسا ; جرد  هیآ  موهفم  رد  زین  ینیچ 
هب تسخن  ایند  شتآ  سکع ـ  رب  تمایق ـ  شتآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  دریگ . یم  ارف  ار  یمدآ  دوجو  مامت  دنز و  یم  رس  اهلد  زا 
زا نآ  زا  یـشان  تشز  لامعا  یقالخا و  لئاذر  هک  دشاب  نیا  رطاخب  دـیاش  نورب و  هب  سپـس  دـنازوس  یم  ار  بلق  قامعا  دـنز و  یم  نورد 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیمود  رد  تسا . نوریب  لاـمعا  رد  شباـتزاب  دریگ و  یم  همـشچرس  ناـسنا  نورد 
. نکم تعاطا  دنشاب  یم  نیچ  نخس  وج و  بیع  رایـسب  دنتـسه و  یتسپ  دارفا  دننک و  یم  دای  دنگوس  رایـسب  هک  اهنآ  زا  دیامرف : یم  هدرک 

درمش یم  اهنآ  يارب  دعب  تایآ  رد  ار  يرگید  تشز  تافص  تشز  تافـص  نیا  لابند  هب  و  میِمَِنب .) ءاّشَم  زاّمَه  ْنیِهَم  فّالَح  َّلُک  َعُِطتالَو  )
گنن غاد  وا  ینیب  رب  ام  دـیامرف : یم  نآ  لابند  هب  یهلا و  تایآ  هب  رفک  و  تنوشخ ، يزوت ، هنیک  يرگزواجت ، ریخ ، راک  زا  تعناـمم  دـننام 

رگید و مهم  لئاذر  فیدر  رد  یماـمن  ینیچ و  نخـس  رکذ   299 هحفـص میزاس .) یم  اوسر  ترخآ  اـیند و  رد  ار  وا  و  ( ) ُهُمِـسَنَس  ) میهن یم 
یناسک هب  هراشا  هغلابم ، هغیـص  تروص  هب  میمنب » ءاّشم   » هب ریبعت  تسا ! لمع  نیا  هداعلا  قوف  یتشز  رب  لـیلد  یهلا  تاـیآ  رب  رفک  نینچمه 
ینمشد تاودع و  مخت  دننک و  یم  نیبدب  رگیدکی  هب  تبـسن  ار  اهنآ  دننک و  یم  ینیچ  نخـس  تیاعـس و  مدرم  نابم  رد  هتـسویپ  هک  تسا 

دـنک و یم  دای  دـنگوس  رایـسب  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  فّـالح » . » تسا هریبک  ناـهانگ  نیرتمهم  زا  یکی  نیا  دـنراک و  یم  اـهلد  رد 
هاوگ زین  ْتْسَپ )  ) نیهم هب  اهنآ  فیـصوت  ناشدوخ و  هب  تبـسن  ناشدوخ  هن  دـنراد و  دامتعا  اـهنآ  هب  مدرم  هن  هک  دنتـسه  یناـسک  ـالومعم 

یم داسفا  ینیچ و  نخس  هتسویپ  دنراذگ و  یم  بیع  نارگید  رب  هک  تسا  یتسپ  یگیامورف و  نیمه  رطاخ  هب  تسا و  ینعم  نیا  رب  يرگید 
دنا هداتفا  مدرم  مشچ  زا  ناشدوخ  هک  هنوگناـمه  دـنهاوخ  یم  دـنرب و  یم  جـنر  رگیدـکی  هب  تبـسن  مدرم  تفلا  تبحم و  زا  یئوگ  دـننک 

يروآ عمج  يارب  یهورگ  اب  هبقع » نب  دیلو   » دراد هک  یفورعم  لوزن  نأش  قباطم  هیآ  نیمّوس  رد  دنوش . نینچ  رگیدکی  هب  تبـسن  زین  مدرم 
لوسر هدنیامن  هک  دندش  ربخ  اب  هلیبق  لها  هک  یماگنه  دـندش . مازعا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يوس  زا  قلطـصم » ینب   » هفیاط زا  تاکز 

درک روصت  دوب  يدیدش  تموصخ  دیلو »  » اهنآ و نایم  هک  اجنآ  زا  یلو  دنتفاتـش  وا  لابقتـسا  هب  یلاحـشوخ  اب  دـیآ  یم  اهنآ  يوس  هب  ادـخ 
ضرعو تشگزاب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدخ  درک ) يدصق  نینچ  هب  مهتم  ار  اهنآ  دمع  هب  هکنیا  ای   ) دنراد ار  وا  نتـشک  دصقاهنآ 

راشف مدرم  یتیاور  قباطم  دـش و  هورگ  نآ  اب  هلباقم  هدامآ ، تفـشآ و  رب  تخـس  ربمایپ  دـندرک ، يراددوخ  تاـکز  تخادرپ  زا  اـهنآ  درک 
قیقحت نآ  هرابرد  دروآ  امـش  يارب  يربخ  یقـساف  هاگره  هک  داد  روتـسد  ناناملـسم  هب  دـش و  لزاـن  هیآ  ( 1) دـندروآ نانآ  اب  گنج  يارب 
یهورگ اب  هک  داد  دیلو » نب  دلاخ   » هب قیقحت  روتسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  دشاب ) ینیچ  نخـس  تمهت و  ای  غورد  ادابم   ) دینک

. دنرادافو مالسا  هب  الماک  قلطـصملا  ینب  هفیاط  دش  مولعم  قیقحت  زا  سپ  دادن ، ماجنا  يراک  چیه  یگدز  باتـش  اب  وا  دورب . اهنآ  غارـس  هب 
يوس زا  ندومن  قیقحت  ندرک و  گنرد  ِناْطیَّشلا ; َنِم  ُۀَـلَجَْعلا  َو  ِهّللا  نِم  ّینَاَّتلَا  دومرف : ربمایپ  دیـسر و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هب  ربخ 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  قبط   300 هحفص هحفص 308 . دلج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  یقرواپ 1 . ( 1 .) تسا ناطیـش  زا  هلجع  ادخ و 
یم لـماش  زین  ار  غورد  نانخـس  ینیچ ، نخـس  یماّـمن و  هک  دوش  یم  نشور  ریبعت  نیا  زا  ( 2 .) دراد نیچ  نخـس  ماّمن و  هب  هراـشا  قوف  هیآ 

يارب تعافش  هک  یسک  دیامرف : یم  دنا  هدروآ  همیمن  ثحب  رد  ار  نآ  یسلجم  همّالع  دننام  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  هیآ  نیمراهچ  رد  دوش .
هک دراد  يا  هدرتسگ  عیسو و  موهفم  هیآ  نیا  اْهنِم ) ٌلْفِک  َُهل  ْنُکَی  ًۀَئِّیَس  ًۀَعافَش  ُعَفْشَی  ْنَم  َو  . ) تشاد دهاوخ  ار  نآ  زا  یمهس  دنک  يدب  راک 

دزاس رو  هلعـش  ار  ینمـشد  توادـع و  شتآ  ناملـسم  ود  نایم  رد  هک  رتدـب  نیا  زا  یئوس  تعافـش  هچ  دوش  یم  لماش  زین  ار  ینیچ  نخس 
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َْوا ِْهیَلَع  َّلَد  َْوا  ءوُِسب  َرَمَا  ْنَم  : » دومرف هک  هدش  لقن  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  اذل  دزادنیب و  مه  ناج  هب  هدرک و  نیبدب  رگیدکی  هب  تبـسن  ار  اهنآ 
رد تسا .» راک  نآ  رد  کیرـش  دـنک  هراشا  یتح  ای  دـیامن و  نآ  هب  یئامنهار  ای  دـنک  يدـب  راک  هب  توعد  هک  یـسک  ٌکیرَـش ; َوُهَف  َراـشَا 

هشیپ یهلا  ياوقت  دیامرف : یم  دراد  رارق  نیبلا  تاذ  داسفا  ینیچ و  نخس  لباقم  هطقن  رد  هک  تسا  نیبلا  تاذ  حالصا  زا  نخس  هیآ  نیمجنپ 
، یبطرق ریسفت  یقرواپ 1 . دیراد . نامیا  رگا  دینک  ار  وا  ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  دیهد و  یتشآ  دنراد  فالتخا  مه  اب  هک  ار  یناردارب  دـینک و 
َو َهّللا  اوُعیُطا  َو  ْمُِکْنَیب  َتاذ  اوُِحلْـصَا  َو  َهّللا  اوُقَتاَف   ) 301 هحفص هحفص 152 . دلج 10 ، راحبلا ، ۀنیفس  كردتـسم  . 2 هحفص 6131 . دلج 9 ،

یگنج مئاـنغ  رـس  رب  راـصنا  زا  رفن  ود  ناـیم  ردـب  گـنج  ناـیاپ  زا  دـعب  هک  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  رد  َنینِمُؤم .) ُْمْتنُک  ْنِا  َُهلوُسَر 
فالتخا هک  يدارفا  نایم  رد  دـیاب  تسا و  ربمایپ  اب  یگنج  مئانغ  رایتخا  هک  درک  حیرـصت  دـش و  لزان  قوف  هیآ  تفرگ  رد  یظفل  هرجاـشم 

هـشیپ اوقت  ندرک و  یکین  يارب  دـیهدن ، رارق  دوـخ  ياهدـنگوس  ضرعم  ار  دـنوادخ  دـیامرف : یم  هیآ  نیمـشش  رد  دـینک . حالـصا  دـنراد 
َْنَیب اوُِحلُْـصت  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُّرَبَت  ْنَا  ْمُِکناْمیَِال  ًۀَـضْرُع  َهّللا  اُولَعَْجت  الَو   ) تسا اناد  اونـش و  دـنوادخ  و  ندرک ، مدرم  ناـیم  رد  حالـصا  و  ندومن ،

ینابصع یسک  هب  تبسن  یهاگ  هک  تسا  یناسک  هب  رظان  هک  نیا  تسخن  دراد  دوجو  رظن  ود  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ٌمیلَع .) ٌعیمَـس  ُهّللاَو  ِساّنلا 
: تفگ دش و  لزان  هفیرـش  هیآ  مینک ، یمن  یمادقا  چیه  ناشحالـصا ، يارب  و  درک ، میهاوخن  ریخ  راک  وا  هرابرد  ام  دنتفگ  یم  دندش و  یم 

زین هدش  رکذ  هیآ  يارب  هک  یلوزن  نأش  . ) دوش مدرم  حالـصا  ریخ و  راک  عنام  دناوت  یمن  يزیچ  چیه  تسا ، هدوهیب  لطاب و  اهدـنگوس  نیا 
« هحاور نب  هّللادبع   » مان هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارای  زا  یکی  رتخد  داماد و  نایم  تسا  هدش  لقن  هک  ارچ  دنک  یم  دییأت  ار  رظن  نیا 

ساسا یب  ار  اهدـنگوس  هنوگ  نیا  دـش و  لزان  هیآ  دـنکن ، یمادـقا  ناـشراک  حالـصا  يارب  هک  درک  داـی  دـنگوس  وا  داد و  يور  یفـالتخا 
ناحجر هک  ارچ  دـینکن ، دای  دـنگوس  مدرم  نایم  رد  حالـصا  اوقت و  ریخ و  راـک  ماـجنا  يارب  هک  تسا  نیا  رگید  ریـسفت  ( 1 (.) درک یفرعم 
نـشور یبوخ  هب  هیآ  زا  مدرم  نایم  رد  حالـصا  تیمها  تروص  ره  رد  درادن . دنگوس  هب  زاین  هک  تسا  نشور  يردـق  هب  اهراک  نیا  ماجنا 

هلمج رد  ریسفت  نیا  قباطم  یقرواپ 1 . تسا . هداد  رارق  يراـکزیهرپ  اوقت و  ریخ و  ياـهراک  راـنک  رد  ار  نآ  هک  نیا  صوصخ  هب  دوش  یم 
هب دـعب  ریـسفت  رد  یلو  تسا ، عنام  ینعم  هب  اجنیا  رد  هَضْرُع »  » هژاو و  تسا ، هدوب  ... اُورَّبَت ّالَا  لصا  رد  تسا و  ریدـقت  رد  ال »  » هملک اوُّرَبَت  ْنَا 

نارگید و رازآ  ببس  عقاوم  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  یـشوگ  رد  ياهوگتفگ  زا  نخـس  هیآ  نیمتفه  رد   302 هحفص تسا . تیضرعم  ینعم 
رد نانخس  زا  يرایسب  رد  دیامرف : یم  اذل  دزاس ، یم  مهارف  هنایفخم  یناطیـش و  ياه  هشقن  يارب  ار  هار  هاگ  و  دوش ، یم  نظ  ءوس  ینیبدب و 

هیصوت دهاوخب  هک  یـسک  رگم  دیازفا : یم  هلـصافالب  اما  ْمُهاوَْجن .) ْنِم  ریثَک  یف  َْریَخ  ال  ( ) تسین يا  هدیاف  ریخ و  اهنآ   ) هنامرحم یـشوگ و 
شیاهررـض رب  اهاوجن »  » هنوگ نیا  هدـیاف  تروص  رد  هک   ) دـهد مدرم  نایم  رد  حالـصا  ای  کین  راک  ماجنا  ای  نارگید  هب  ندرک  کمک  هب 

روما نیا  هب  تبـسن  زیمآ  قیوشت  رایـسب  ریبعت  کی  رد  هیآ  نایاپ  رد  و  ِساّنلا .) َْنَیب  حالِْـصا  َْوا  فوُْرعَم  َْوا  ۀَـقَدَِصب  َرَمَا  ْنَم  ِّالا  ( ) دراد يرترب 
ِهّللا ِةاضْرَم  َءاِغْتبِا  َِکلذ  ْلَـعْفَی  ْنَم  َو   ) داد میهاوخ  وا  هب  یگرزب  شاداـپ  يدوز  هب  دـنک  نینچ  ادـخ  يدونـشخ  يارب  سک  ره  دـیازفا و  یم 

هقدـص و راـنک  رد  حالـصا  نتفرگ  رارق  وس و  کـی  زا  اوجن  شهوکن و  زا  نیبلا  تاذ  حالـصا  هلأـسم  ءانثتـسا  ًاـمیظَع .) ًارْجَا  ِهِیتُْون  َفْوَسَف 
ناـیم قرف  هک  نیا  رد  تسا . راـک  نیا  تیمها  رب  هاوـگ  یگمه  موـس ، يوـس  زا  نآ  يارب  میظع  شاداـپ  هدـعو  و  رگید ، يوـس  زا  فورعم 

یم هنـسحلا  ضرق  ینعم  هب  فورعم  و  تسا ، ضوع  الب  یبحتـسم  ياه  کمک  ینعم  هب  هقدص  دـنتفگ  یـضعب  تسیچ ؟ فورعم  هقدـص و 
تبـسن هقدص ، اب  نآ  تبـسن  نیاربانب   ) دوش یم  کین  ياهراک  مامت  لماش  هک  دنا  هدـش  لئاق  یماع  موهفم  فورعم  يارب  یـضعب  و  دـشاب ،

ادخ و هک  تاقدص »  » نیرتهب زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  تسا .) قلطم  صوصخ  مومع و 
هب اـهنآ  نتخاـس  کـیدزن  دـنوش و  نیبدـب  رگیدـکی  هب  تبـسن  هک  یماـگنه  تسا  مدرم  ناـیم  رد  حالـصا »  » دراد تسود  ار  نآ  شربماـیپ 
اذِا ْمُهَْنَیب  ْبِّرَُقتَو  اوُدَـسافَت  اذِا  ِساـّنلا  َْنَیب  ِْحلُْـصت  ُُهلوُسَر ؟ َو  ُهّللا  اـهُّبُِحی  ۀَـقَدَص  یلَع  َکُّلُدَا  ـالَا   » دـنوش رود  هک  یماـگنه  تسا ، رگیدـکی 
هب و  فورعم . هقدص و  هدمع  قیداصم  زا  یکی  ناونع  هب  مه  و  هدش ، رکذ  لقتسم  روط  هب  مه  مدرم  نایم  رد  حالـصا  نیاربانب  ( 1 «.) اوُدَعابَت

دلج 3، یبطرق ، ریسفت  یقرواپ 1 . تسا . هدش  رکذ  هناگادـج  تسا  هقدـص  فورعم و  لماک  درف  مدرم  نایم  رد  حالـصا  نوچ  رگید  ریبعت 
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زا فدـه  وا  تسا ، بیعـش »  » مان هب  یهلا  گرزب  ناربمایپ  زا  یکی  هماـنرب  زا  نخـس  هیآ  نیرخآ  نیمتـشه و  رد   303 هحفص هحفص 1955 .
نامه نیا  ُْتعَطَتْـسا .) ام  ُحالْـصِْالا  َِّالا  ُدیُِرا  ْنِا   ) مهاوخ یمن  مراد ، ییاناوت  هک  اجنآ  ات  حالـصا  زج  نم  دـنک : یم  نایب  نینچ  ار  دوخ  مایق 

یعامتجا طباور  حالـصا  لمع و  حالـصا  قالخا ، حالـصا  هدیقع ، حالـصا  دندرک ، یم  بیقعت  ار  نآ  یهلا  ناربمایپ  مامت  هک  تسا  یفده 
تدابع اـب  ار  امـش  ترخآ  تلادـع و  اـب  ار  امـش  ياـیند  مهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  دـنا ، هتفگ  حالـصا  ریـسفت  رد  یـضعب  مدرم .

نیا رد  قیفوت  يارب  سپس  دوش . یم  لماش  زین  ار  تلادع  زا  رتارف  هک  دراد  يرت  عیـسو  موهفم  حالـصا  هک  تسا  نشور  یلو  منک ، حالـصا 
هب زج  نم  قیفوت  دیوگ : یم  دـبلط و  یم  قیفوت  گرزب  دـنوادخ  زا  اه  هنیمز  مامت  رد  اه  ناسنا  يایند  نید و  حالـصا  ینعی  مهم  رایـسب  رما 

بیعـش هک  نیا  بلاج  ُبِینُا .) ِْهَیِلا  َو  ُْتلَّکََوت  ِهیَلَع  ِهّللِاب  ِّالا  یقیفُْوتام  َو  . ) مدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  و  مدرک ، لکوت  وا  رب  تسین ، ادـخ  يرای 
یشورف و مک  اه و  تب  تدابع  زا  ار  بیعش  یهن  و  دندوب ، یقالخا  یلام و  داسف  قرغ  اهنآ  هک  تفگ  هارمگ  موق  هب  ار  نخـس  نیا  یماگنه 

ولج یهاوخب  تسا  دـیعب  یتسه  يا  هدـیمهف  لـقاع و  مدآ  هک  وت  زا  دـنتفگ  یم  دـندرک و  یم  دادـملق  دوخ  يدازآ  فلاـخم  یلاـم ، داـسف 
ای دنناد  یمن  دنربخ و  یب  يدازآ  حیحص  موهفم  زا  هک  ام  رـصع  مدرم  زا  یهورگ  دننام  زین  اهنآ  ایوگ  يریگب  ار  ام  یلمع  يرکف و  يدازآ 

اهنآ هب  بیعش  هک  دندوب ، نادرگرـس  اه  ههاریب  رد  تسا ، اه  شزرا  بوچ  راهچ  رد  اهنت  رـشب ، زیمآراختفا  يدازآ  هک  دننادب  دنهاوخ  یمن 
هیلع ) بیعـش موق  هک  نیا  هجوت  لباق  ندش . امـش  ياه  سوه  اوه و  میلـست  هن  تسا ، هملک  یعقاو  ینعم  هب  حالـصا  نم  فده  تفگ  خساپ 
يارب هک  نیمه  اـما  دـندوب ، فرتـعم  وا  يارب  ار  دیـشر »  » و میلح »  » ناونع و  دنتخانـش ، یم  هنازرف  لـقاع و  یناـسنا  ناونع  هب  ار  وا  مالـسلا )

نـشور الماک  هتکن  ود  قوف  تایآ  عومجم  زا   304 هحفص دنتساخرب . وا  اب  تفلاخم  هب  درک ، مایق  اهنآ  یلام  داسف  یتدیقع و  داسف  حالـصا 
هدـیهوکن ناهانگ و  نیرتگرزب  زا  یکی  اه ، ناسنا  نایم  رد  فالتخا  داـجیا  ینیچ و  نخـس  تیاعـس و  یماّـمن و  هک  نیا  تسخن  دوش ، یم 

ار نآ  ناوت  یمن  يرذع  چیه  اب  هک  تسا  یناسنا  یهلا و  مهم  فیاظو  زا  یکی  مدرم  نایم  رد  حالصا  هک  نیا  رگید  و  تسا . تافـص  نیرت 
. تفگ كرت 

یمالسا تایاور  رد  همیمن )  ) ینیچ نخس 

رامش و یب  دسافم  همشچرس  و  دزیر ، یم  مه  هب  ار  هعماج  هک  تسا  یعامتجا  موش  ياه  هدیدپ  نیرتدب  زا  ینیچ  نخس  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
زا تسا  هدـش  دراو  نآ  نوماریپ  يا  هدـنهد  ناـکت  تاـیاور  هدـش و  یهن  نآ  زا  ًادـکؤم  یمالـسا  ثیداـحا  رد  دوش ، یم  يزیر  نوخ  یتح 
زا ار  امـش  اـیآ  ْمُکِرارِِـشب ; ْمُُکئِّبَنُا  ـالَا  : » دیـسرپ دوخ  ناراـی  زا  هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  1 ـ هلمج :

ِءاُربـِْلل َنوُغاـْبلَا  ِۀَّبِحـالا  َْنَیب  َنُوقِّرَفُْملا  َو  ِۀَـمیِمَنلِاب  َنُوئاّـشَْملَا  : » دوـمرف ادـخ »! لوـسر  يا  يرآ  دـندرک  ضرع  مزاـس ؟ هاـگآ  دارفا  نیرتدـب 
یم یئوجبیع  كاپ  دارفا  رب  دننکفا و  یم  ییادـج  ناتـسود  نیب  و  دـننک ، یم  شالت  ینیچ  نخـس  يارب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  ِِبیاعَْملا ;
هار ماگنه  نیمز  هب  ناسنا  ياپ  دروخرب  زا  اـی  يزیچ  تکرح  زا  هک  تسا  يا  هتـسهآ  هاـتوک و  يادـص  ینعم  هب  لـصا  رد  همیمن  ( 1 «.) دننک
ربخ ناونع  هب  ات  دنناسر ، یم  نآ  نیا و  هب  یشوگ  رد  هتسهآ و  ار  دوخ  نانخس  الومعم  نیچ ، نخـس  دارفا  هک  اجنآ  زا  دزیخ و  یم  رب  نتفر 

هحفـص 616. دـلج 8 ، هعیـشلا ، لئاسو  یقرواـپ 1 . ( 1 .) تـسا هدـش  قـالطا  ینیچ  نخـس  رب  هژاو  نـیا  دریگ ، رارق  لابقتــسا  دروـم  یمهم 
یتـح دـننک ، یم  یعـس  نیچ  نخـس  دارفا  هک  ارچ  ، ) تسا نیغورد  مـالک  نییزت  ینعم  هب  لـصا  رد  همیمن  دـنا  هتفگ  یـضعب  305 و  هحفص

رد 2 ـ ( 3 .) تسا هدـش  لـقن  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  ینعم  نیمه  هیبش  ( 2 (.) دـنروآ رد  ابیز  ساـبل  هب  ار  دوخ  غورد  ناـنخس 
رد شالت  هک  تاّتق  دارفا  هب  تشهب  ِۀَمیِمنَّلِاب ; َنیئاّشَْملَا  ِنیتاّتَْقلا  یلَع  ٌۀَمَّرَُحم  ُۀَّنَْجلَا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  يرگید  ثیدـح 

هاوخ تسا ، ندومن  عمـس  قارتسا  نتفگ و  غورد  ینعم  هب  لصا  رد  طش ) نزو  رب  « ) تَق  » هدام زا  تاّتق  ( 4 «.) تسا مارح  دنراد  ینیچ  نخس 
دنک داسفا  اهنآ  نایم  رد  دوش و  ربخاب  مدرم  رارسا  زا  هنایفخم  دهاوخ  یم  هک  تسا  یسک  تاّتق  نیاربانب  دشابن  ای  دشاب  نآ  رد  ینیچ  نخس 

ثیدح رد  3 ـ تسا . هدش  ریسفت  ینعم  کی  هب  ماّمن  تاّتق و  تغل  بتک  تایاور و  زا  یضعب  رد  دوش . یم  زین  ینیچ  نخـس  اب  مأوت  هاگ  هک 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 520 

http://www.ghaemiyeh.com


ِیف ِهّللا  ِباذَع  ْنِم  ُحیرَتْسَی  ِۀَمیِمنَّلا ال  ُبِحاص  ْرَذابَا  ای  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  رذوبا »  » زا يرگید 
دارفا هرابرد  يرتدـیدش  ریبعت  يرگید  ثیدـح  رد  4 ـ ( 5 «.) دش دـهاوخن  هدوسآ  یهلا  باذـع  زا  ترخآ  رد  نیچ  نخـس  صخـش  ِةَرِخْالا ;
َطَّلَـس ِنیْنِثا  َْنَیب  ۀَمیِمَن  یف  یـشَم  ْنَم  َو  : » دومرف شیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  تسا ، هدـش  لقن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  نیچ  نخس 

ات هک  دنک  یم  ّطلسم  یشتآ  شربق  رد  دنوادخ  دنک  ینیچ  نخـس  رفن  ود  نایم  رد  هک  یـسک  ِۀَمایِْقلا ; ِمْوَی  یِلا  ُُهقِرُْحت  ًاران  ِهِْربَق  ِیف  ِْهیَلَع  ُهّللا 
لیئارـسا ینب  اه  لاس  زا  یکی  رد  هک : تسا  هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  5 ـ ( 6 «.) دـنازوس یم  ار  وا  تمایق  زور 

نیا زا   ) دشن باجتسم  وا  ياعد  تخادرپ و  ءاقـستسا  زامن  هب  هبترم  دنچ  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم دندش ، یطحق  دیدش و  یلاسکـشخ  راتفرگ 
درف اهنآ  نایم  رد  هک  ارچ  منک ، یمن  باجتـسم  ار  تناـهارمه  وت و  ياـعد  نم  هک  داتـسرف  یحو  وا  هب  دـنوادخ  تفر ) ورف  بجعت  رد  رظن 
دوخ نایم  زا  ار  وا  ام  هک  تسیک ؟ درم  نآ  اراگدرورپ  درک  ضرع  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم دراد ، دوخ  راک  رب  رارـصا  هک  تسا  ینیچ  نخس 

ار راکهنگ  نآ  ّرس   ) منک یمامن  مدوخ  تسا  نکمم  ایآ  منک  یم  یهن  ینیچ  نخس  زا  ار  امش  نم  یـسوم  يا  دومرف : دنوادخ  مینک ؟ نوریب 
هژاو  ) بغار تادرفم  زا  ساـبتقا  یقرواپ 1 . ( 1 .) دـش لزان  ناراب  دـندرک و  هبوت  یگمه  داد ) روتـسد  یـسوم  ماگنه  نیا  رد  میامن ، شاـف 

(. ثیدح 4 ، ) كردم نامه  .5 كردم . نامه  .4 هحفص 617 . دلج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  .3 همیمن .) هژاو   ) برعلا ناسل  زا  ساـبتقا  . 2 همیمن .)
ٌۀََعبْرَا ال : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  306 6 ـ هحفص ثیدح 6 . هحفص 618 ، دلج 8 ، ، هعیشلا لئاسو  .6
هب هک  اهنآ   ) نهاک دـنوش : یمن  تشهب  دراو  هک  دـنهورگ  راهچ  ُماّمنلا ; َوُه  َو  ُةاّتَْقلا  َو  ِرْمَْخلا  ُنِمْدـُم  َو  ُِقفاـنُْملا  َو  ُنِهاـْکلَا  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَـی 

ینعی تاّتق  یلکلا و  تابورـشم  هب  داتعم  قفانم و  و  دنراد ) بیغ  رارـسا  رب  یهاگآ  ياعدا  دـنهد و  یم  ربخ  هدـنیآ  یناهنپ و  روما  زا  غورد 
رد 8 ـ ( 3 «.) تسا داسف  ّرـش و  لپ  نیچ  نخـس  ِّرَّشلا ; ُرْـسِج  ُمامنَّلَا  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  7 ـ ( 2 «.) ماّمن
«. دوش یمن  عمج  زگره  ینیچ  نخـس  اب  يراکتـسرد  تناما و  ٌۀَـمیِمَن ; َو  ٌۀـَنامَا  ُعِمَتَْجتال  : » تسا هدـمآ  راوگرزب  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح 

هنیمز نیا  رد  ثیداحا  دـنچ  ره  میهد  یم  نایاپ  مرکا  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدـح  اب  ار  نخـس  نیا  9 ـ ( 4 (.) تسا نئاخ  نیچ  نخس  صخش  )
; ِناوْخِْـالا َْنَیب  َنوـُقِّرَفُْملَا  ِۀَـمیِمَنلِاب ، َنُوئاّـشَْملَا  ِهّللا  َیِلا  ْمُکَـضَْغبَا  َّنِا  َو  َنوُِفلْأَـی  َو  َنوـَُفلُْؤی  َنیِذَّلا  ِهّللا  َیِلا  ْمُکَّبَحَا  َّنِا  : » دوـمرف تـسا  رایـسب 
ار یتسود  تبحم و  زین  ناشدوخ  دـننک و  یم  داـجیا  یتسود  تفلا و  مدرم  ناـیم  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  دـناودخ  دزن  امـش  نیرت  بوبحم 

یم ییادـج  ناتـسود  ناـیم  رد  و  دـنراد ، ینیچ  نخـس  رد  یعـس  هک  دنتـسه  یناـسک  دـنوادخ  دزن  امـش  نیرتـضوغبم  دـنوش و  یم  اریذـپ 
(. همیمنلا میرحت  باب   ) ثیدح 11 هحفص 619 ، دلج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  . 2 هحفص 276 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا  یقرواپ 1. ( 5 «.) دننکفا

عومجم زا   307 هحفص هحفص 416 . دلج 24 ، نیقداصلا ، راثآ  .5 ثیدح 10581 . مکحلاررغ ، .4 هحفص 279 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا  .3
ایند و نایز  نارـسخ و  ببـس  كانرطخ و  رایـسب  هریبک و  ناـهانگ  زا  ینیچ  نخـس  یماـمن و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ثیداـحا  نیا 
، دید دنهاوخن  ار  تشهب  يور  زگره  دـننکفا  ییادـج  اه  هداوناخ  ناتـسود و  نایم  رد  دـنوش و  راک  نیا  بکترم  هک  یناسک  تسا  ترخآ 
لمع و نیا  ندوب  مارح  هفـسلف  هب  ییانعمرپ  تاراشا  تایاور  نیا  لـالخ  رد  دـنزادرپب . شیوخ  لاـمعا  ناربج  هب  دـننک و  هبوت  هک  نیا  رگم 

. تفرگ دهاوخ  رارق  هجوت  دروم  رت  حورشم  هدنیآ  ياه  ثحب  رد  هک  دوب  هدش  نآ  ياهدمایپ 

ینیچ نخس  ءوس  راثآ  اهدمایپ و 

فوفص و داحتا  ببس  لباقتم  دامتعا  نیا  دنراد ، رگیدکی  اب  دارفا  هک  تسا  ینانیمطا  دامتعا و  هعماج  کی  یلـصا  هیامرـس  میا  هتفگ  اهراب 
یمومع و دامتعا  ظفح  هب  يا  هداعلا  قوف  تیمها  هک  مالـسا  تسا . اه  هنیمز  مامت  رد  هعماج  تفرـشیپ  ـالعا و  دـح  رد  نواـعت  يراـکمه و 

هاگ  ) دناد یم  مزال  ددرگ  نآ  تیوقت  ببس  هچ  ره  هدرمش و  مارح  دزاس  دراو  نآ  رب  يا  همطل  هک  ار  يزیچ  ره  دهد  یم  فوفص  تدحو 
داـجیا هقرفت و  مهم  لـماوع  زا  ینیچ  نخـس  یماّـمن و  کـش  یب  تسا .) هدرک  نآ  هب  توعد  بابحتـسا  قیرط  هب  هاـگ  بوجو و  قـیرط  هب 

الاب تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا . اه  هداوناخ  ندش  یـشالتم  بجوم  هاگ  و  ینمـشد ، توادـع و  ببـس  هعماج و  دارفا  نایم  رد  ینیبدـب 
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هک میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  تسا . هدـش  هدرمـش  هعماـج  دارفا  نیرترورـش  نیچ ، نخـس  ماّـمن و  صخش 
زا يرگید  ثیدح  رد  و  ( 1 «.) تسا ینمشد  هنیک و  ببس  هک  دیشاب  رذح  رب  ینیچ  نخس  زا  َِنئاغَّضلا ; ُثِرُوت  اهَّنِاَف  َِمئامنَّلا  َو  ُمُکاِّیا  : » دومرف

توادـع و مخت  هک  زیهرپب  ینیچ  نخـس  زا  ِساّنلا ; َو  ِهّللا  ِنَع  ُدِّبَُعت  َو  َۀَـنیغَّضلا  ُعَرَْزت  اـهَّنِاَف  َۀَـمیِمنَّلا  َو  َكاـِّیا  : » تسا هدـمآ  راوگرزب  ناـمه 
ثیدـح 63. هحفـص 293 ، دـلج 68 ، راونالاراحب ، یقرواـپ 1. ( 2 «.) دزاــس یم  رود  مدرم  ادــخ و  زا  ار  ناــسنا  دــشاپ و  یم  ینمـــشد 
ار ینمشد  توادع و  ینعم  نامه  هک  تسا  هدش  ءانحش »  » هب ریبعت  ثیداحا  زا  رگید  یـضعب  رد   308 هحفص ثیدح 2663 . مکحلاررغ ، .2

ییادج ناتـسود  نایم  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  هدش  هدرمـش  ادخ  قلخ  نیرتدب  نیچ  نخـس  هک  میدناوخ : زین  هتـشذگ  ثیداحا  رد  دناسر . یم 
نیفرط اریز  ددرگ ، یم  دورطمو  روفنم  هعماج ، رد  نیچ  نخس  ماّمن و  صخـش  هتـشذگ  نیا  زا  دزاس . یم  مهّتم  ار  كاپ  دارفا  و  دنکفا ، یم 

یم ریزارس  هتشگ  اه  ییادج  ببس  هک  یـسک  هب  ار  نیرفن  نعل و  لیـس  دنوش و  یم  نامیـشپ  ًابلاغ  دنداد ، ارف  شوگ  وا  نانخـس  هب  هک  عازن 
ادخ زا  مه  نیچ  نخـس  هک  میدناوخ  زین  الاب  ثیداحا  زا  یکی  رد  دنراد ، یم  رذـحرب  یـصخش  نینچ  اب  نتفرگ  سامت  زا  ار  مدرم  دـننک و 

ییادج ناتسود ، نایم  رد  شرحـس  اب  هک  هدرک  هیبشت  رحاس  هب  ار  نیچ  نخـس  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ادخ . قلخ  زا  مه  دوش و  یم  رود 
ُِبلْجَی َو  َِنیباحَتُْملا  َْنَیب  اِهب  ُقِّرَُفی  ِۀَمیِمنَّلَا  ِرْحِـسلا  ِرَبْکَا  ْنِم  َّنِا  : » دیامرف یم  نینچ  هدـنبوک  یتاریبعت  اب  ایوگ و  ثیدـح  کی  رد  دـنکفا . یم 

زا یکی  مَدَِقب ; ِضْرالا  یَلَع  َأَطَو  ْنَم  ُّرَـشَا  ُمامنَّلاَو  َرُوتُّسلا ، اِهب  ُفِشْکَی  َو  َروُّدلا  اِهب  ُمِدْهَی  َو  َءامِّدلا  اِهب  ُکِفْـسَی  َو  َنیّفِداصَتُْملا  َیلَع  َةَوادـِْعلا 
ببـس دشاپ و  یم  نادنم  هقالع  نایم  ار  توادع  مخت  و  دنکفا ، یم  ییادج  تسود  ود  نایم  رد  هک  تسا  ینیچ  نخـس  اهرحـس  نیرتگرزب 
هداـهن مدـق  نیمز  رب  هک  تسا  یـسک  نیرتدـب  نـیچ  نخـس  و  ددرگ ، یم  اـه  هدرپ  ندـیرد  اـه و  هناـخ  ندـش  ناریو  و  اـه ، نوـخ  نـتخیر 

نیا هب  هجوت  تسا . رحس  عاونا  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا  هدومرف  ماما  اذل  دراد ، ار  رحس  راثآ  یلو  تسین  رحس  ینیچ  نخس  هتبلا  ( 1 «.) تسا
یم رثا  دراد  حالصا  هبنج  هک  يروما  زا  رتدوز  دراد  بیرخت  هبنج  هک  يروما  الومعم  دراد و  یبیرخت  رثا  ینیچ  نخس  هک  تسا  مزال  هتکن 

دـنک و یم  ریثأت  تعرـس  هب  دـنز  یم  نماد  نآ  هب  نیچ  نخـس  هک  یماگنه  دراد ، دوجو  اه  لد  رد  الومعم  ینیبدـب  ياه  هنیمز  نوچ  دـنک 
نکمم بآ  هریخذ  يارب  دیفم  ّدس  کی  نتخاس  هک  هنوگ  نامه  دزاس . ادج  مه  زا  ار  هلاس  لهچ  تسود  رفن  ود  هلمج  دنچ  اب  تسا  نکمم 

ماما زا  یثیدـح  اب  ار  نخـس  نیا  تسا . ریذـپ  ناکما  تعاس  دـنچ  رد  هرجفنم  داوم  اـب  نآ  ندرک  ناریو  اـما  دـشکب  لوط  لاـس  اـههد  تسا 
مه هدننک  تیاعس  ِْهَیِلا ; یعُْسی  ْنَم  ُِلتاق  َو  ِِهب  یعُْسی  ْنَم  ُِلتاق  َو  ِهِسْفَن  ُِلتاق  ۀَثالَث  ُِلتاق  یِعاسلَا  : » دومرف میهد  یم  نایاپ  مالسلا ) هیلع  ) قداص

تیاعـس يرگید  زا  يو  دزنرد  هک  تسا  یـسک  لتاق  مه  دنک و  یم  تیاعـس  وا  دـض  رب  هک  تسا  یـسک  لتاق  مه  و  تسا ، نتـشیوخ  لتاق 
دزن رد  یسک  هب  تبسن  تیاعس  هک  دوش  یم  رایسب   309 هحفص ثیدح 14 . هحفص 21 ، دلج 60 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1. ( 1 «.) تسا هدرک 

دوش و یم  بوسحم  ادخ  هاگشیپ  رد  نتـشیوخ  لتاق  زین  هدننک  تیاعـس  یتروص  نینچ  رد  و  ددرگ ، یم  وا  لتق  ببـس  ًاعقاو  ءارما  ناهاش و 
ار یهانگ  یب  نوچ  تسا  هدیسر  لتق  هب  هدننک  تیاعس  تسد  هب  ییوگ  یفاک ، قیقحت  مدع  رطاخ  هب  تسا  هدش  تیاعـس  وا  دزن  هک  یـسک 

تسا نکمم  هک  یلاح  رد  دنا ، هتسناد  ینعم  کی  هب  ار  یمامن  تیاعس و  ناگرزب  زا  یعمج  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  تسا . هتـشک 
ای دنواشیوخ  ود  ای  تسود  ود  نایم  هک  تسا  نآ  ینیچ  نخـس  یمامن و  دنتـسه ) قفالا  بیرق  رایـسب  دنچ  ره   ) دـشاب ود  نآ  نایم  رد  یقرف 

رطخ هب  ار  وا  ناج  ای  وا  راـک  دـنک و  یـسک  زا  ییوگدـب  یگرزب  صخـش  دزن  هک  تسا  نیا  تیاعـس  یلو  دزادـنیب  ییادـج  ار  راـکمه  ود 
ود ره  قفا  ندوب  کیدزن  اما  تسا . هتفر  راک  هب  نآ  دـننام  ناطلـس و  دزن  تیاعـس  ناونع  هب  تاـیاور  زا  يرایـسب  رد  تیاعـس  اذـل  دزادـنیب .

. دوش رکذ  ناونع  کی  تحت  هک  هدش  ببس  ینعم ،

ینیچ نخس  ياه  هزیگنا 

دوسح صخش  اریز  تسا ، دسح  اه  نآ  هلمج  زا  دراد ، یقالخا  لئاذر  زا  يرایسب  اب  ینتسسگان  دنویپ  رگید  تافص  دننام  هلیذر  تفص  نیا 
شیپ تعرس  هب  ار  دوخ  ياهراک  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  ناتسود  هک  نیا  زا  دنک و  لمحت  ار  نارگید  یگدنز  شمارآ  دناوت  یمن  هک 
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تبسن ار  اهنآ  ینیچ  نخس  قیرط  زا  دنک  یم  یعس  و  درب ، یم  جنر  دنراد  مه  اب  يوق  تبحم  دنویپ  هک  نارـسمه  اه و  هداوناخ  ای  دنرب ، یم 
یتسرپایند  310 هحفص هثالثلا .) باب   ) هحفص 122 قودص ، خیش  مجرتم )  ) لاصخ یقرواپ 1 . دزادنیب . مه  ناج  هب  ای  نیبدب و  رگیدـکی  هب 

ار اهنآ  راک  بسک و  و  دنکفیب ، فالتخا  نارگید  نایم  رد  دهاوخ  یم  تسرپایند  صخش  هک  ارچ  تسا ، ینیچ  نخس  يارب  يرگید  هزیگنا 
هراـبرد دـیجم  نآرق  تسا . ینیچ  نخـس  يارب  يرگید  مهم  لـماع  قاـفن  دـنک . يریگ  هرهب  شدوخ  اـت  دـناشکب  یگتـسکشرو  دوکر و  هب 

يرآ ( 1 «.) دنمهف یمن  نکلو  دنتسه ، یعقاو  ناگدننکداسف  ناقفانم )  ) اهنآ َنوُرُعْـشَیال ; ْنِکلَو  َنوُدِسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِا  الَا  : » دیوگ یم  ناقفانم 
یَلَع ُّثَْحلَا  ِقافِّنلا  ُۀَمالَع  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  دوش ، نکمم  هک  یقیرط  ره  هب  تسا  داسف  داجیا  اهنآ  راک 

زا ییوگدـب  یهاوـخریخ  ناوـنع  هب  دـیآ و  یم  فرط  نیا  دزن  يرآ  ( 2 «.) تسا ینیچ  نخـس  رب  رارـصا  قافن  ياه  هناشن  زا  یکی  ِۀَـمیِمنَّلا ;
ود صخش  نیا  دنک . یم  رارکت  ار  لمع  نیمه  زین  لباقم  فرط  دزن  و  دیامن ، یم  لقن  يو  زا  يدولآرهز  نانخـس  و  دنک ، یم  لباقم  فرط 

نخـس يارب  رگید  لماع  دـشکب  هتـسهآ  سفن  نایم  نآ  رد  ات  تسا  یعامتجا  ياه  شکمـشک  و  فالتخا ، داجیا  شفدـه  قفاـنم ، هرهچ و 
تراقح هدقع  رثا  رب  هک  دنتسه  یضعب  تسا ، فورعم  مسیداس  ای  یهدرازآ  یقالخا  يرامیب  ناونع  هب  زورما  هک  تسا  يزیچ  نامه  ینیچ 

نخـس هب  دارفا  هنوگ  نیا  دـنتحاران  اهنآ  یـشوخ  زا  و  دـنرب ، یم  تذـل  نارگید  رازآ  تیذا و  زا  یناور  رگید  تافارحنا  ای  ییوج  ماقتنا  اـی 
زا یضعب  زا  دنربب . تذل  اهنآ  ياوعد  گنج و  رد  دننیـشنب و  يا  هشوگ  رد  دنزیرب و  مه  هب  ار  مدرم  ات  دنوش  یم  هدیـشک  تیاعـس  ینیچ و 

ار دارفا  هک  نیا  هن  تسا  زاس  هنیمز  هتبلا   ) تسا ینیچ  نخـس  تیاعـس و  هب  شیارگ  لماوع  زا  زین  هفطن  یکاـپان  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور 
; ِهِدْـشُر ِْریَِغل  ِساّنلا  َیِلا  ِساّنلِاب  یعاّسلَا  : » تسا هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  هک  نانچ  دـنک ) راک  نیا  هب  روبجم 

َْسَیل  » ینعی دنا  هتفگ  هدشر » ریغل   » هلمج ریسفت  رد  یضعب  « ) تسین حیحص  ریسم  رد  دنک  یم  تیاعس  يرگید  دض  رب  مدرم  دزن  هک  یـسک 
ثیدـح 8. هحفـص 207 ، دـلج 69 ، راونـالاراحب ، . 2 هــیآ 12 . هرقب ، یقرواـپ 1 . ( 1 «.) تسین هدادز  لـالح  یـسک  نـینچ  لـالَح ; ِدـَلَِوب 
هب صخش  نیا  زا  ینخـس  هک  دراد  رارـصا  وگغورد  صخـش  تسا . ینیچ  نخـس  لماوع  زا  رگید  یکی  ییوگ  غورد  هب  تداع   311 هحفص

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  یلّـصفم  ثیدـح  رد  دـشاب . غورد  هب  ینانخـس  دـنچره  دـنک  داسفا  اهنآ  نایم  دـناسرب و  صخـش  نآ 
َو ْقِّدَُصی  َْمل  َُهل  َلِیق  ْنِا  َو  ْقُدْصَی  َْمل  َلاق  ْنِا  ... ٌۀََعبْرَاَف ِباَّذَْکلا  ُۀَمالَع  اّمَا  : » میناوخ یم  تسا ، هدـمآ  دـب  بوخ و  تافـص  ياه  هناشن  هرابرد 

یمن قیدصت  دـنیوگب  وا  هب  ینخـس  رگا  و  دـیوگ ، یمن  تسار  دـیوگب  ینخـس  هاگره  تسا : زیچ  راهچ  وگغورد  هناشن  ُتُْهْبلا ; َو  ُۀـمیمَنلا 
وا زا  لمع  راهچ  نیا  دوش  زکرمتم  ناسنا  ناـج  نورد  رد  ییوگغورد  هلیذر  تفـص  هک  یماـگنه  ینعی  ( 2 «.) ناتهب ینیچ و  نخـس  و  دنک ،

. دوش یم  راکشآ 

نامرد قرط 

هب تفر ، نآ  ياه  هزیگنا  غارـس  هب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  یمدآ  ناج  نورد  زا  نآ  ياه  هشیر  عطق  یقالخا و  موش  هدیدپ  نیا  اب  هزرابم  يارب 
دشاب یم  ینیچ  نخـس  همیمن و  موش  هدیدپ  یلـصا  لماوع  هک  ییوج  ماقتنا  یهدرازآ و  تلاح  قافن و  یتسرپایند و  دسح و  لماع  ات  نیقی 
یفنم ای  دودـحم  يوق ، ياه  میمـصت  هدارا و  اب  یتدـم  تسا  نکمم  دوش . یمن  هدـیچرب  ناسنا  دوجو  زا  یقالخا  هلیذر  نیا  دورن ، ناـیم  زا 
ریثأت رگیدکی  رد  یقالخا  لیاذر  ای  یقالخا  لیاضف  زا  يرایـسب  هک  مینکن  شومارف  داد . دـهاوخ  ناشن  ار  دوخ  یعقاوم  رد  زاب  یلو  ددرگ ،
يوس زا  دهد . یم  يور  فلتخم  طیارـش  تالاح و  رد  نیا  و  ددرگ ، نآ  زا  ّببـسم  هاگ  يرگید و  ببـس  دناوت  یم  مادک  ره  دنراد  لباقتم 

بقاوع اه و  هداوناـخ  نورد  هعماـج و  حطـس  رد  نآ  يرگناریو  تیاعـس و  ینیچ و  نخـس  یماّـمن و  ءوس  راـثآ  اهدـمایپ و  رد  تقد  رگید 
ياه تازاجم  اه و  باذـع  نینچمه  و  دـش ، هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد  و  دریگ ، یم  ار  همه  نماد  رذـگهر  نیا  زا  هک  يراوگاـن 

.2 هحفص 270 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا  یقرواپ 1 . تسا . يرگید  هدنرادزاب  لماع  ًاعطق  تسا ، بترتم  نآ  رب  ترخآ  ایند و  رد  هک  یهلا 
یعامتجا موش  راثآ  نآ  دیاب  دنا ، هدرک  تداع  نآ  هب  هک  یناسک  هژیو  هب  نیچ  نخـس  دارفا   312 هحفص هحفص 122 . دلج 1 ، راونالاراحب ،
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تسا نیا  ینیچ  نخـس  یماّمن و  ماجنارـس  هک  دننک  نیقلت  دوخ  هب  یپ  رد  یپ  و  دننارذگب ، رظن  زا  زور  همه  ار  لمع  نیا  یهلا  ياهرفیک  و 
نیچ نخـس  ماّمن و  دارفا  اب  نامیا  اب  مدرم  دروخرب  تشاذـگ . دـهاوخن  هدوسآ  ار  اهنآ  سوه  اوه و  یناطیـش و  ياـه  هسوسو  هنرگ  و  نیا ،!

ار اهنآ  مدرم  و  دندرگ ، هجاوم  یئانتعا  یب  اب  و  دوشن ، انتعا  اهنآ  ياه  هتفگ  هب  هک  یماگنه  اریز  دشاب . يرگید  هدـنرادزاب  لماع  دـناوت  یم 
رد ار  اهنآ  هدارا  رما  نیمه  ددرگ . یم  مدرم  ترفن  ینیبدب و  ببس  و  درادن ـ  يرادیرخ  اهنآ  نانخس  هک  دنبای  یم  رد  يدوز  هب  دننک ، درط 
َْوا َْتناک  ًۀَلِطاب  َۀَـمیمنَّلا  َۀَـیاعِّسلا و  ِبِذْـکَا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  دـنک . یم  فیعـضت  تشز  راک  نیا 

تـسار رگا  و  دوش ، بیذکت  دـیاب  دـشاب  غورد  رگا  ( 1 «.) حیحـص ای  دشاب  لطاب  هاوخ  نک ، بیذکت  ار  ینیچ  نخـس  تیاعـس و  ًۀَـحیِحَص ;
نآ رد  هک  داد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  تمدخ  يا  همان  يدرم  هک  میناوخ  یم  يرگید  ثیدح  رد  ددرگ . وربور  یئانتعا  یب  اب  دشاب 
َْلب َكاْنلَقَا  َۀَلیِْقلا  َْتبَبْحَا  ْنِا  َو  َكاْنبَقاع  ًابِذاک  َْتنُک  ْنِاَو  َكاْنتَقَم  ًاقِداص  َْتنُک  ْنِا  : » دومرف وا  هب  ماما  دوب . هدش  ینیچ  نخـس  یـسک  هرابرد 

و مینک ، یم  تازاجم  ار  وتام  دشاب  غورد  رگا  و  میراد ، یم  ضوغبم  ار  وت  ام  دشاب  تسار  يا  هتـشون  ار  هچنآ  رگا  َنینِمْؤُْملاَریمَا ; ای  یُنلیُقت 
هجوت لـباق  زین  هتکن  نیا  ( 2 «.) ریذـپب ارم  هبوت  ناـنمؤمریما  يا  منک  یم  هبوت  درک  ضرع  درم  نآ  میریذـپ . یم  ار  وـت  هبوـت  ینک  هبوـت  رگا 

رد هک  هنوگ  ناـمه  درک . دـنهاوخ  ینیچ  نخـس  زین  نارگید  دزن  وت  هراـبرد  دـننک  یم  وت  دزن  ار  نارگید  ینیچ  نخـس  هک  یناـسک  تسا ;
نخس وت  دزن  هک  یـسک  َْکیَلَع ; ُُّمنَیَـس  َْکَیِلا  َّمَن  ْنَم  َو  : » میناوخ یم  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  راونالاراحب  هضور  رد  یثیدح 
ثیدح دلج 4 ، ۀـمکحلا ، نازیم  . 2 ثیدـح 2442 . مکحلاررغ ، یقرواـپ 1 . ( 1 «.) درک دـهاوخ  ینیچ  نخـس  زین  وت  دـض  رب  دـنک ، ینیچ 
دسافم بلاغ  هک  تسا  نیا  هنیمز  نیا  رد  نخس  نیرخآ   313 هحفص تسا . هدمآ  نآ  هیبش  هحفص 270  دلج 72، راونالاراحب ، رد  ; 20685

مک لیاذر  نیا  ددرگ ، رت  مکحم  لد  رد  ازج  زور  هب  نامیا  ياه  هیاپ  ردـق  ره  دوش  یم  یـشان  نامیا  فعـض  زا  هلیذر  تافـص  رد  یقـالخا 
. دش دهاوخ  رتگنر  مک  رتگنر و 

ءانثتسا دراوم 

هجوت دروم  هشیمه  دـیاب  هک  تسا  یـساسا  لصا  کی  قالخا  ملع  رظن  زا  نآ  یتشز  هریبک و  هانگ  کی  ناونع  هب  ینیچ  نخـس  ندوب  مارح 
نیا فرح  ندرک  لقن  دراوم  نآ  رد  هک  دشاب  هتـشاد  ییاهءانثتـسا  عرـش  ماکحا  ریاس  دننام  مکح  نیا  تسا  نکمم  تردـن  هب  یلو  دـشاب ،

نتـشک دصق  یهورگ  ای  درف  مینک  ساسحا  هک  ییاج  دراوم  نیا  هلمج  زا  دشاب ، بجاو  هاگ  هکلب  دشاب ، زیاج  اهنت  هن  سکعلاب  ای  نآ  يارب 
زا ای  دشوکب  نتـشیوخ  تظفاحم  رد  ات  مینک  لقن  رظن  دروم  درف  يارب  ار  اهنآ  نخـس  تسا ، يدج  هلأسم  دراد و  ار  يدرف  هب  ندز  هبرـض  ای 

هیلع ) یسوم دزن  یسک  زواجتم  یطبق  نتشک  ناتساد  زا  سپ  هک  دش  عقاو  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم دروم  رد  هچنآ  ریظن  دوش ، رود  رطخ  هقطنم 
هتسشن تروشم  هب  وت  نتشک  يارب  تیعمج  نیا  َنیحِـصاّنلا ; َنِم  ََکل  ّینِا  ْجرْخاَف  َكُوُلتْقَِیل  َِکب  َنوُرِمَتأَی  ََالَْملا  َّنِا  : » تفگ دمآ و  مالـسلا )
نمشد فوفص  نایم  غورد  ای  تسار  ینیچ  نخس  هلیسو  هب  دوش  یم  هاگ  ( 2 «.) متسه وت  ناهاوخریخ  زا  نم  هک  وش  جراخ  رهش  زا  ًاروف  دنا 

ود نایم  رد  هک  هدش  لقن  بازحا  گنج  دوعـسم و  نب  میعن  هرابرد  هچنآ  ریظن  تسا  نآ  بوجو  ای  زاوج  دراوم  زا  زین  نیا  دنکفا ، فالتخا 
تائانثتسا هنوگ  نیا  یلو  ( 3 .) دومن تسس  گنج  رما  رد  نیبدب و  رگیدکی  هب  تبسن  ار  اهنآ  دنکفا و  فالتخا  مالـسا  نانمـشد  زا  یهورگ 

هیلع ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  دوش . نانیچ  نخـس  نانخـس  زا  لابقتـسا  ای  هانگ  نیا  هب  ندـش  هدولآ  يارب  يا  هناهب  دـیابن  زگره  رداـن 
ره نکن  هلجع  نیچ  نخس  دارفا  نانخس  قیدصت  رد  َْنیِحِصاّنلِاب ; َهَّبَـشَت  ْنِا  َو  شآَو  ِْقیِدْصَت  یِلا  َّنَلَْجعَت  ال  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا )

نیا حرـش  . 3 هیآ 20 . صـصق ، . 2 هحفـص 230 . دـلج 75 ، راونالاراحب ، یقرواـپ 1 . ( 1 «.) دـنروآرد ناهاوخریخ  ساـبل  رد  ار  دوخ  دـنچ 
314 هحفص دیناوخب . بازحا  هروس  هیآ 25  لیذ  هحفص 259 ، دلج 17 ، هنومن  ریسفت  رد  ار  ناتساد 

نیبلا تاذ  حالصا 
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حلص و تسا  فالتخا  هک  رفن  ود  نایم  دوخ  نانخـس  اب  دشوک  یم  درف  هک  تسا  نیبلا  تاذ  حالـصا  تیاعـس ، ینیچ و  نخـس  لباقم  هطقن 
. تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  یمالـسا  تایاور  دـیجم و  نآرق  تایآ  رد  هک  تسا  یقالخا  مهم  لیاضف  زا  یکی  تفـص  نیا  دزاس . رارقرب  افص 
زا یشخب  غارـس  هب  اجنیا  رد  میدروآ و  ینیچ  نخـس  یماّمن و  شهوکن  هب  طوبرم  تایآ  لیذ  رد  دنک  یم  هراشا  ینعم  نیا  هب  هک  ار  یتایآ 
ْنَم : » دومرف هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  1 ـ میور . یم  تسا  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  هک  یمهم  تاـیاور 
ماگ رفن  ود  نایم  حالـصا  قیرط  رد  هک  یـسک  ِرْدَْـقلا ; ِۀَْـلَیل  َباَوث  َیِطُْعا  َو  َعِجْرَی  یّتَح  ِهّللا  ُۀَِـکئالَم  ِْهیَلَع  یّلَـص  ْنیَْنِثا  َْنَیب  ْحلُـص  یف  یـشَم 

ثیدح رد  2 ـ ( 2 «.) دوش یم  هداد  وا  هب  ردـق  بش  باوث  و  ددرگ ، زاـب  هک  یناـمز  اـت  دنتـسرف ، یم  دورد  وا  رب  نامـسآ  ناگتـشرف  درادرب ،
امهیلع ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  شا  یمارگ  نادـنزرف  هب  شیایاصو  نیرخآ  رد  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید 

ِۀَّماع ْنِم  ُلَْضفَا  ِنِیْبلا  ِتاذ  ُحالَـص  ُلوُقَی  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) امُکَّدَج ُْتعِمَـس  یِّنِاَف  ، » دینکن كرتار  نیبلا  تاذ  حالـصا  دومرف : مالـسلا )
هیلع هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ ( 3 «.) تسا رترب  اه  هزور  اهزامن و  مامت  زا  مدرم  نایم  رد  حالـصا  ِمایِّصلا ; َو  ِةـالَّصلا 
َیِه ِنیبلا  ِتاذ  َداـِسف  َّنِاَـف  ِنیبلا  ِتاذ  ُحالِْـصا  ِۀَـقَدَّصلاَو  ِةـالَّصلا  َو  ِماـیِّصلا  ِۀَـجَرَد  ْنِم  ِلَْـضفَِاب  ْمُکُِربُْخا  ـالَا  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  هلآو )

هماـن 47. هغـالبلا ، جـهن  . 3 ثیدـح 7 . هحفـص 163 ، دـلج 13 ، هعیـشلا ، لـئاسو  . 2 هرامـش 10327 . مـکحلاررغ ، یقرواپ 1 . ; ُۀَِـقلاْحلا 
مدرم نایم  داسف  اریز  تسا ، مدرم  نایم  حالـصا  نآ  تسا ، رترب  هقدـص  زامن و  هزور و  زا  هک  يزیچ  زا  مهدـب  ربخ  امـش  هب  ایآ   315 هحفص

اذِا ْمُهَْنَیب  ُبُراقَتَو  اوُدَسافَت  اذِا  ِساّنلا  َْنَیب  ُحالِْصا  ُهّللا  اهُّبُِحی  ٌۀَقَدَص  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  4 ـ ( 1 «.) درب یم  نیب  زا  ار  زیچ  هـمه 
نتخاس کیدزن  و  دوش ، بارخ  اهنآ  طباور  هک  یماـگنه  تسا  مدرم  ناـیم  رد  حالـصا  دراد  تسود  ار  نآ  ادـخ  هک  يا  هقدـص  اوُدَـعابَت ;

نب لضفم  هب  هک  تسا  هدمآ  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  5 ـ ( 2 «.) دنوش رود  رگیدکی  زا  اهنآ  یماگنه  تسا . رگیدـکی  هب  اهنآ 
روما رـس  رب   ) يدید یعازن  نم  نایعیـش  زا  رفن  ود  نایم  هک  یماگنه  ِیلام ; ْنِم  اهْدَْتفَاَف  ًۀَعِزانُم  اِنتَْعیِـش  ْنِم  ِْنیَْنِثا  َْنَیب  َْتیَاَر  اذِا  : » دومرف رمع 

هب مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نارای  زا  یکی  ساسا  نیمه  رب  ( 3 «.) زاس رارقرب  شزاس  حلـص و  اهنآ  نایم  رد  نم ، لام  اب  نآ ) دـننام  یلام و 
یمک تشذگ ، یم  هک  اج  نآ  زا  لّضفم  دوب . هدش  عقاو  یثاریم  هرابرد  مداماد  نم و  نایم  رد  یعازن  دـیوگ  یم  جـحلا  قباس  هفینح  وبا  مان 

نیا دینادب  تفگ  سپس  درک ، لح  ار  ام  نایم  فالتخا  مهرد ، دصراهچ  اب  میتفر و  اجنآ  ام  دییایب ، نم  لزنم  هب  ود  ره  تفگ : سپس  داتسیا 
نآ لام  زا  دوش  عقاو  نایعیـش  نایم  رد  یفـالتخا  هاـگره  هدومرف  روتـسد  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  لاـم  زا  هکلب  دوبن  نم  لاـم  زا 
هیلع ) قداص ماما  هک  تسا  هدمآ  ْمُِکناْمیَِال » ًۀَـضْرُع  َهّللا  اُولَعَْجت  الَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  6 ـ ( 4 .) مهد حلص  ار  اهنآ  و  مریگرب ، ترـضح 
حلـص رفن  ود  نایم  هک  دـندرک  توعد  ار  وت  هک  یماگنه  َلَْـعفَا ; ـال  ْنَا  ینیمَی  َّیَلَع  ْلـُقَت  ـالَف  ِِنیَْنِثا  َْنَیب  ْحلُِـصل  َْتیِعُد  اذِا  : » دومرف مالـسلا )

هب هراشا  ثیدـح  نیا  ( 5 (.) نک رظن  فرـص  نآ  زا  درادـن  يراـبتعا  مسق  نیا  «. ) منکن يراـک  نینچ  هک  مدروخ  مسق  نم  وـگن  ینک  رارقرب 
درگ رگید  هک  دننک  یم  دای  دنگوس  دنوش و  یم  یتالکشم  راتفرگ  سپس  دننک ، یم  نیبلا  تاذ  حالـصا  هب  مادقا  یهاگ  هک  تسا  یناسک 

نازیم یقرواپ 1. دوش . مهم  راکنیا  عنام  دناوت  یمن  نیـشیپ  تالکـشم  و  تسا ، رابتعا  یب  اهدنگوس  نیا  دیامرف : یم  ماما  دندرگن ، راک  نیا 
ثیدح كردم ، نامه  .4 ثیدح 3 . كردم ، نامه  .3 . 1 ثیدح هحفص 209 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  .2 ثیدح 10517 . دلج 2 ، همکحلا ،

َحَلْـصَتِْسا ْنَم  : » هک میناوـخ  یم  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  316 7 ـ هحفص ثیدـح 6 . هحفـص 210 ، دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  .5 . 4
دادضا الاب  ثیدح  رد  دادـضا  زا  روظنم  ( 1 «.) دوش یم  لیان  شیوخ  فده  هب  دهد  حلـص  ار  داضتم  دارفا  هک  یـسک  َدارُْملا ; َغََلب  َدادْـضالا 

نایم رد  دناوتب  ناسنا  رگا  هکنیا  نآ  دراد و  زین  يرگید  ریـسفت  ثیدح  هتبلا  تسا ، یفرع  دادضا  هکلب  دـشابن  عمج  لباق  هک  تسین  یفـسلف 
حالصا تیمها  8 ـ دیـسر . دهاوخ  هعماج  تیریدم  رد  دوخ  فادها  هب  دنک ، داجیا  یگنهامه  دنراد  فلتخم  راکفا  هک  ییاههورگ  دارفا و 

( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  هکنانچ  تسا  هدش  هدرمـش  زاجم  زین  هار  نیا  رد  نتفگ  غورد  هاگ  هک  تسا  دح  نآ  ات  نیبلا  تاذ 
َنِم ُعَمْـسَت  َلاق  َساّنلا . َْنَیب  ُحالـصِْالا  ام  َكاِدف  ُْتلِعُج  َُهل  َلیق  ِساّنلا  َْنَیب  ٌحالِْـصا  َو  ٌبْذِک  َو  ٌقْدِص  ٌۀـَثالَث  ُمالَْکلَا  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ 
هنوگ هس  نخـس  ُْهنِم ; َْتعِمَـس  ام  ُفالِخ  اذَـک  َو  اذَـک  ِْریَْخلا  َنِم  َکیف  َلاق  نالُف  ْنِم  ُْتعِمَـس  ُلوُقَتَف  ُهاقلَتَف  ُهُسْفَن  ُُثبْخَتَف  ُهُُغْلبَی  ًامالَک  ِلُجَّرلا 
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ماما تسیچ ؟ مدرم  نیب  زا  روظنم  موش  تیادـف  درک : ضرع  یـسک  مدرم . نایم  رد  حالـصا  هاـگ  و  غورد . هاـگ  تسا و  تسار  هاـگ  تسا :
ییوگ یم  ینک و  یم  تاقالم  ار  وا  وت  دوش  یم  تحاران  دسرب  وا  هب  رگا  هک  دیونش  یم  ینخـس  يرگید  هرابرد  یـسک  زا  هک  نیا  دومرف :

رگیدـکی هب  تبـسن  ار  ود  نآ  هلیـسو  نیا  هب  و  ( .» ـ  يدوب هدینـش  وا  زا  هچنآ  فـالخرب  تشاد ـ  یناوارف  ریخ  رکذ  وـت  هراـبرد  سک  نـالف 
، تسا غورد  تغل  فرع و  رظن  زا  دنچ  ره  ینخس  نینچ  دیامرف : یم  ثیدح  نیا  حرش  رد  یـسلجم  همّالع  موحرم  ( 2 (.) ینک یم  نیبشوخ 
رد ندرک  هیروت  یتح  دیازفا  یم  سپـس  دنقفتم . نخـس  نیا  رد  مالـسا  لها  مامت  و  دشاب ، یم  زیاج  مدرم  نیب  حالـصا  دـصق  رطاخ  هب  یلو 

فالخ رب  ای  تسا  عقاو  قباطم  ای  تسین  رتشیب  هنوگ  ود  مـالک  کـش  یب  ( 3 .) دومن يدیعب  هیروت  ناوتب  دـنچ  ره  تسین ، بجاو  دراوم  نیا 
داسف بجوم  ای  تسا  مسق  ود  رب  زین  دوخ  هبون  هب  عقاو  فالخ  نانخس  هک  اجنآ  زا  یلو  بذک . یمود  دوش و  یم  هدیمان  قدص  یلوا  عقاو ،

یقرواپ تسا . هدرمـش  یموس  مسق  تسا  حالـص  بجوم  هچنآ  هدرک و  ادـج  مه  زا  ار  ود  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما حالـص ، بجوم  ای  تسا 
317 هحفص ثیدح 19 . هحفص 251 ، دلج 9 ، راحب ، .3 ثیدح 16 . هحفص 341 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  .2 ثیدح 8043 . مکحلاررغ ، .1
هک اجنآ  ات  تسا ، نیبلا  تاذ  حالـصا  تیمها  هب  یلمع  رتمک  ریخ  لامعا  ناـیم  رد  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  قوف  ثیداـحا  عومجم  زا 

. تسا هّللا  لیبس  یف  داهج  نوچمه  وا  راک  و  تسا ، هزور  زامن و  زا  رترب  وا  لمع  و  دنتـسرف ، یم  دورد  هدـننک  حالـصا  صخـش  رب  هکئالم 
ياهدنویپ میکحت  هعماج و  فلتخم  راشقا  ماجسنا  ببس  هکلب  دراذگ  یمن  رثا  دارفا  ای  درف  حطـس  رد  اهنت  نیبلا  تاذ  حالـصا  تسا  یهیدب 

. تسا یمالسا  هعماج  رادتقا  تّزع و  يزوریپ و  ببس  ماجسنا  داحتا و  نیا  و  دوش . یم  اهنآ  نایم  رد  تبحم 

نیبلا تاذ  حالصا  قرط 

هب دشاب ، هنهک  راد و  هشیر  اه  ینمـشد  اه و  هنیک  رگا  ًاصوصخم  تسا  يا  هدـیچیپ  راک  ًابلاغ  فیاوط  اههورگ و  ای  مدرم  نایم  رد  حالـصا 
انـشآ يواک  ناور  یـسانش و  ناور  اب  و  تفرگ ، هرهب  یقیاقد  تاکن و  زاو  دومیپ  ینالوط  هار  دیاب  یهاگ  نآ  هب  ندیـسر  يارب  لیلد  نیمه 

ات هک  ارچ  قافن ـ  فالتخا و  ياه  هشیر  ندرک  ادیپ  1 ـ تسا : رثؤم  دیفم و  دوصقم  نیا  هب  ندیسر  يارب  لیذ ، لوصا  تیاعر  نیقی  هب  دوب و 
ياه هشیر  ندرکدوبان  غارـس  هب  ناسنا  دوش و  یباـی  هشیر  تاـفالتخا  رگا  و  تسا ، لکـشم  اـه  هجیتن  ناـمرد  دسانـشن  ار  اـه  هشیر  ناـسنا 
رگا صوصخ  هب  دراد  سوکعم  هجیتن  عقاوم ، زا  يرایـسب  رد  نیبـلا  تاذ  حالـصا  یگدزباتـش  2 ـ دـش . دـهاوخ  قفوم  رتدوز  دورب  فالتخا 

، دروآ ذـغاک  يور  هرامـش  تحت  هاگ  درک و  یـسررب  ار  فـالتخا  تاـهج  دـیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دـشاب ، راد  هشیر  قیمع و  تاـفالتخا 
. دماجنایب حالـصا  هب  راک  و  ددرگ ، رارقرب  یلداعت  و  دوش ، هداد  يزایتما  فرط  ود  زا  کی  ره  هب  و  تخادرپ ، اهنآ  کی  کی  لح  هب  سپس 
ره يارب  تفرگ و  هرهب  دنک  یم  جیسب  کیرحت و  ار  نیفرط  یبهذم  فطاوع  هک  یتایاور  تایآ و  زا  یفطاع  لئاسم  زا  دیاب  318 3 ـ هحفص

. دوشب دوخ  ياه  هتساوخ  زا  یضعب  هب  تبسن  تشذگ  وفع و  هب  رضاح  تیصخش  ساسحا  رطاخ  هب  ات  دش  لئاق  ییالاو  تیصخش  فرط  ود 
رد هک  هنوگ  نامه  دریگب ، هدهع  رب  ار  نیفرط  ياعدا  زا  یغلبم  الثم  دهد و  جرخ  هب  يراکادـف  یعون  دوخ  زا  دـیاب  هدـننک  حالـصا  هاگ  4 ـ

نیرتهب زا  دوش  یم  جرخ  هار  نیا  رد  هک  یلام  نیقی  هب  و  میدـناوخ ، الاب  ثیداحا  نمـض  رد  لّضفم  و  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  ثیدـح 
ار دوخ  رگید  ریبعت  هب  و  دزیهرپب ، فرط  کی  يرادبناج  زا  تدش  هب  دیاب  حلـصُم  صخـش  5 ـ دوش . یم  بوسحم  ادـخ  هار  رد  ياه  قافنا 

زاب دوصقم  هب  ندیـسر  زا  ار  وا  فرط  زا  یکی  زا  يرادبناج  هنوگ  ره  اریز  دهد ، ناشن  تبحم  اب  دنم و  هقالع  ود  ره  هب  تبـسن  فرط و  یب 
يرگید مکح  اهنآ  دندروآ  یمن  دورف  حالـصا  تلادـع و  قح و  ربارب  رد  رـس  زگره  هک  دنتـسه  یقطنم  یب  وگروز و  دارفا  هتبلا  دراد . یم 

يدرس نوخ  هلـصوح و  ربص و  هب  زاین  حالـصا  ینالوط  هار  ندومیپ  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  6 ـ دش . نایب  هتـشذگ  تایآ  حرـش  رد  هک  دنراد 
یم ار  تافالتخا  نیرت  هدیچیپ  دنادب  دیاب  هکلب  دنیبب ، هتسب  دوخ  يور  هب  ار  حالصا  ياهرد  دوش و  سویأم  دوز  دیابن  حلصم  صخش  دراد .

هب درک ! مالعا  هتفای  نایاپ  دـیابن  ار  هلأسم  دوش  ماکان  هلحرم  کی  رد  رگا  نیارباـنب  درک . لـح  ریبدـت  تیارد و  ییابیکـش و  ربص و  اـب  ناوت 
ار میظع  يانب  کی  تسا . يا  هدیچیپ  راک  دراد و  یگدـنزاس  هبنج  حالـصا  یلو  تسا  یناسآ  راک  دراد و  یبیرخت  هبنج  داسفا  رگید  ریبعت 
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تبحم و یتسود و  دامتعا و  يانب  دراد . مزال  تقو  اه  لاس  نآ  نتخاس  یلو  دومن ، ناسکی  كاخ  اب  درک و  رجفنم  بمب  دـنچ  اـب  ناوت  یم 
حالـصا رما  رد  نیاربانب  تدـم . زارد  هدـیچیپ و  نآ  نتخاـس  و  عیرـس ، ناـسآ و  نآ  بیرخت  تسا ، نینچ  زین  یناـسنا  عماوج  رد  تیمیمص 

همّالع موحرم  میهد : یم  نایاپ  تسا  هدـمآ  راونالاراحب  رد  هک  يزومآ  تربع  ناتـساد  اب  ار  نخـس  نیا  تسین . هنـالقاع  یگدزباتـش  زگره 
مالغ نیا  تفگ  يرتشم  هب  دشورفب ، ار  نآ  تساوخ  یم  تشاد ، یمالغ  يدرم  هتشذگ  ياه  نامز  رد  هک  دنک  یم  لقن  یضعب  زا  یـسلجم 
مالغ تنطیـش   ) دـیرخ ار  مالغ  درادـن ، یلاکـشا  تفگ  درمـش و  کبـس  ار  بیع  نیا  يرتشم  تسا ،! نیچ  نخـس  هک  نیا  زج  درادـن  یبیع 
مهد یم  وت  هب  یغیت  دریگب ، يرگید  رـسمه  دـهاوخ  یم  درادـن و  تسود  ار  وت  ترهوش  تفگ : دوخ  ياقآ  رـسمه  هب  يزور  دـش ) عورش 
تفگ وا  هب  دمآ و  شرهوش  دزن  سپس  درادب . تسود  ار  وت  وا  هک  منک  مهارف  يرحس  نآ  اب  نم  ات  نک  عطق  ار  وا  رـس  تشپ  يوم  زا  یمک 
باوخ هب  ار  دوخ  یبش  درم  یبایرد . ار  تقیقح  ات  نزب  باوخ  هب  ار  دوخ  وت  دراد ، ار  وت  نتـشک  دصق  هدرک و  ادیپ  یناهنپ  تسود  نز  نیا 

هلیبق تشک . ار  نز  تساخرب و  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  دـهاوخ  یم  هک  درک  رواب  دـمآ ، وا  غارـس  هب  غیت  اب  نز  هک  درک  ساسحا  ناهگان  دز ،
ازارد هـب  راـک  و  دـنتفر ، ناـیم  زا  یهورگ  تـفرگ و  رد  یگنج  هلیبـق  ود  ناـیم  رد  دنتـشک ، ار  درم  دـندرک و  تـکرح  دـندش و  ربخاـب  نز 

نیا هب  اـهنآ  ناـیم  رد  حالـصا  نیقی  هب  یلو  تفرگ ، یناـبرق  تخادـنا و  مه  ناـج  هب  ار  هلیبـق  ود  ناوـت  یم  یناـسآ  نیا  هب  يرآ  ( 1) دیشک
321 هحفص  320 هحفص هحفص 270 . دلج 72 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1.  319 هحفص تسین . یناسآ 

نظ نسح  نظ و  ءوس  .12

هراشا

و اه ، هداوناخ  یگدیشاپ  مه  زا  بجوم  هک  تسا  یقالخا  لیاذر  نیرتمهم  زا  دیآرد  ینورد  تلاح  کی  تروص  هب  هک  یماگنه  ینامگدب 
نکمم ریغ  يراکمه  دورب ، نایم  زا  دامتعا  هک  یماگنه  تسا و  دامتعا  مدع  ینامگدب  موش  هرمث  نیتسخن  تسا . یناسنا  عماوج  اههورگ و 

یثنخ رکف  رد  دنـسرت و  یم  رگیدـکی  زا  همه  هک  دوش  یم  لیدـبت  ینازوس  منهج  هب  یناسنا  عماوج  يراکمه  نتفر  نایم  زا  اب  و  دوش ، یم 
هلأسم زا  تسا  لئاق  يا  هداعلا  قوف  تیمها  اه  تما  دارفا و  لباقتم  دامتعا  يارب  هک  مالـسا  لیلد  نیمه  هب  دـنرگیدکی . ياه  تیلاعف  ندرک 
ببـس نظ  نسح  هک  اـجنآ  زا  سکع  هب  هدرمـش و  عوـنمم  دوـش  یم  ینامگدـب  بابـسا  ار  هچنآ  تسا و  هدرک  یهن  تدـش  هـب  ینامگدـب 

هب مکحم  رایسب  تاریبعت  اب  هدرمـش و  هتـسجرب  لامعا  تافـص و  زا  ار  نآ  تسا  یلاعتو  تفرـشیپ  يراکمه و  دامتعا و  تبحم و  شـشوج 
اب نآ  تاـعیاض  زگره  یلو  دـشاب  هتـشاد  یتاـعیاض  دراوم  زا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  نظ  نسح  کـش  یب  تسا . هدومن  توعد  نآ  يوس 

هّللاب نظ  ءوس  نآ  ياه  هخاش  نیرتدـب  زا  یکی  هک  دراد  ییاه  هخاش  نظ  ءوس  هتبلا  تسین . هسیاقم  لـباق  نظ  ءوس  موش  ياهدـمایپ  راـثآ و 
هدیـسر نظ  نسح  نظ و  ءوس  هنیمز  رد  هک  ار  یتایآ  میدرگ و  یم  زاب  نآرق  هب  هراشا  نیا  اب  دمآ . دـهاوخ  هدـنیآ  ياه  ثحب  رد  هک  تسا 

َْلب 2 ـ ( 12 تارجح ـ  . ) ٌْمِثا ِنَّظلا  َضَْعب  َّنِا  ِّنَّظلا  َنِم  ًاْرِیثَـک  اُوِبنَتِْجا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  322 1 ـ هحفـص میهد : یم  رارق  هجوت  دروم  تسا 
َو 3 ـ ( 12 حـتف ـ  . ) ًارُوب ًامْوَق  ُْمْتنُک  َو  ِءوُسلا  َّنَّظ  ُْمْتنَنَظ  َو  ْمُِکبُوُلق  یف  َکـِلذ  َنِّیُز  َو  ًادـَبَا  ْمِهِیلْهَا  َیِلا  َنُونِموُملا  َو  ُلوُسَّرلا  َِبلَْقنَی  َْنل  ْنَا  ُْمْتنَنَظ 

َّدَعَا َو  ْمُهَنََعل  َو  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َبِضَغ  َو  ِءوَّسلا  ُةَِرئاد  ْمِْهیَلَع  ِءوُسلا  َّنَّظ  ِهّللِاب  َنیِّنآَّظلا  ِتاکِرْـشُْملا  َو  َْنیِکِرْـشُْملا  َو  ِتاِقفانُْملا  َو  َْنیِِقفاـنُْملا  ُبِّذَُـعی 
َنوُّنُظَت َو  َرِجانَْحلا  ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  َو  ُراْصبالا  ِتَغاَز  ْذِا  َو  ْمُْکنِم  َلَفْـسَا  نِم  َو  ْمُِکقْوَف  نِم  ْمُکُوئآج  ْذِا  4 ـ ( 6 حتف ـ  . ) ًاریِصَم َْتئاس  َو  َمَّنَهَج  ْمَُهل 

ْذِا الَْول  6 ـ ( 154 نارمع ـ  لآ  .... ) ِۀَِّیلِهاـْجلا َّنَظ  ِّقَْـحلا  َْریَغ  ِهّللاـِب  َنوُّنُظَی  ْمُهُـسُْفنَا  ْمُْـهتَّمَهَا  ْدَـق  ٌۀَِـفئاط  َو  ... ـ 5 ( 10 بازحا ـ  . ) اـنُونُّظلا ِهّللاـِب 
(12 رون ـ  . ) ٌنِیبُم ٌْکِفا  اذه  اُولاق  َو  ًاْریَخ  ْمِهِسُْفنَِاب  َتانِمؤُْملا  َو  َنُونِمؤُْملا  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَس 

همجرت
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دیدرک نامگ  امش  یلو  2 ـ تسا . ... هانگ  اهنامگ  زا  یـضعب  هک  ارچ  دیزیهرپب . اهنامگ  زا  يرایـسب  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  1 ـ
دیدرک و دب  نامگ  دوب و  هتفای  تنیز  امـش  ياهلد  رد  طلغ ) رادنپ   ) نیا تشگ و  دنهاوخن  زاب  دوخ  ياه  هداوناخ  هب  زگره  نانمؤم  ربمایپ و 

یم دب  نامگ  ادـخ  هب  هک  ار  كرـشم  نانز  نادرم و  قفانم و  نانز  نادرم و  زین )  ) و 3 ـ دیدش ! كاله  دیداتفا و ) ناطیـش  ماد  رد   ) ماجنارس
نانآ رب  دـنوادخ  دوش ! یم  لزان  ناشدوخ  رب  اـهنت  دنـشک ) یم  راـظتنا  ناـنمؤم  يارب  هک   ) يراوگاـن ثداوح  يرآ )  ) دـنک تازاـجم  دـنرب 
رطاخ هب  ( ـ 4 323 هحفـص تسا . یماجنارـس  دـب  هچ  و  هدرک ، هداـمآ  ناـنآ  يارب  ار  منهج  هتخاـس و  رود  دوـخ  تمحر  زا  هدرک و  بـضغ 
تدش زا  اهمشچ  هک  ینامز  و  دندرک ) هرـصاحم  ار  هنیدم  و   ) دندش دراو  امـش  رب  رهـش )  ) نیئاپ الاب و  فرط  زا  اهنآ  هک  ار  ینامز  دیروایب )

دندش و شیامزآ  نانمؤم  هک  دوب  اجنآ  دـیدرب ! یم  ادـخ  هب  يدـب  نوگانوگ  ياهنامگ  و  دوب ، هدیـسر  بل  هب  اهناج  هدـش و  هریخ  تشحو 
بش رد   ) هک دوب  یکبس  باوخ  تروصب  شمارآ  نیا  داتسرف  امش  رب  یـشمارآ  هودنا ، مغ و  نیا  لابندب  سپـس  5 ـ دندروخ ! یتخس  ناکت 
اهنآ تفرن ) ناشنامـشچ  هب  باوخ  و  ، ) دندوب شیوخ  ناج  رکف  رد  يرگید  هورگ  اما  تفرگ ، ارف  ار  امـش  زا  یهورگ  دـُحا ) هثداح  زا  دـعب 

؟ دوش یم  ام  بیـصن  يزوریپ  زا  يزیچ  ایآ   » دـنتفگ یم  و  دنتـشاد ، ادـخ  هرابرد  تیلهاج ـ  نارود  ياهنامگ  نوچمه  یتسرداـن  ياـهنامگ 
یم دـنزاس ، یمن  راکـشآ  وت  يارب  هک  دـنراد  یم  ناـهنپ  ار  يزیچ  دوخ  لد  رد  اـهنآ  تسادـخ »! تسد  هب  اـهیزوریپ ) و   ) اـهراک همه  وگب 
ندش هتـشک  هک  ییاهنآ  دیدوب  دوخ  ياه  هناخ  رد  مه  رگا  وگب  میدش »! یمن  هتـشک  اج  نیا  رد  میتشاد  يزوریپ  زا  یمهـس  ام  رگا   » دنیوگ

نیا هک  یماگنه  ارچ  6 ـ دـندناسر . ...) یم  لتق  هب  ار  اهنآ  و   ) دـندمآ یم  نوریب  دوخ  ياههاگمارآ  يوس  هب  ًاعطق  دوب  هدـش  ررقم  اـهنآ  رب 
یغورد نیا  دنتفگن  دندربن و  ریخ  نامگ  دوب ) اهنآ  دوخ  نوچمه  هک  یسک  و   ) دوخ هب  تبسن  نامیا  اب  نانز  نادرم و  دندینـش ، ار  تمهت ) )

. تسا راکشآ  گرزب و 

يدنب عمج  ریسفت و 

یناسک يا  دیامرف : یم  تسا  هدش  هدرمـش  تبیغ  سّـسجت و  يارب  يا  همدقم  ًاحیولت  هدش و  یهن  نظ  ءوس  زا  تحارـص  اب  هیآ  نیتسخن  رد 
دینکن سّسجت  نارگید ) یصوصخ   ) راک رد  زگره  تسا و  هانگ  اهنامگ  زا  یضعب  هک  دیزیهرپب  اهنامگ  زا  يرایسب  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک 
ْبَتْغَی ـال  َو  اوُسَّسََجت  ـال  َو  ٌمِثا  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِا  ِنَّظلا  َنِم  ًاْرِیثَـک  اُوِبنَتِْجا  اوَنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  « ) دـنکن تبیغ  ار  يرگید  امـش  زا  سک  چـیه  و 

قح رد  مدرم  ياه  نامگ  نیرتشیب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا  هدـش  اـهنامگ ) زا  يرایـسب   ) نظلا نم  ًاریثک  هب  ریبعت  ارچ  ًاـضَْعب .) ْمُکُـضَْعب 
تـسین نیا  ریثک  زا  روظنم  هک  هدش  هداد  زین  لامتحا  نیا   324 هحفـص دشاب . یم  نآ  هب  هراشا  ًاریثک  ریبعت  اذل  تسا  دب  ياه  نامگ  رگیدکی 

دایز بوخ  ياه  نامگ  اب  هسیاقم  رد  دـنچ  ره  تسا  دایز  شدوخ  هب  تبـسن  دـب  ياه  ناـمگ  هکلب  تسا ، دـب  ناـمک  اـه  ناـمگ  بلاـغ  هک 
نآ تلع  نایب  رد  دنک ، یم  اه  نامگ  زا  يرایـسب  زا  یهن  هک  نآ  زا  دـعب  هک  نیا  هجوت  لباق  تسا . لوا  ینعم  نامه  هیآ  رهاظ  یلو  دـشابن .
رب یضعب  تسا و  عقاو  قباطم  یـشخب  تسا ; هنوگود  رب  دب  ياه  نامگ  هک  نیا  هب  هراشا  تسا ، هانگ  اه  نامگ  زا  یـضعب  نوچ  دیامرف  یم 

نامگ زا  دـیاب  ناسنا  عقاو ، فلاخم  مادـک  عقاو و  قباطم  مادـک  تسین  مولعم  نوچ  و  تسا ، هانگ  تسا  عقاو  فالخ  رب  هچنآ  عقاو . فالخ 
زا یکی  مدرم  یـصوصخ  لامعا  هرابرد  نظ  ءوس  هک  اجنآ  زا  و  دـتفین . هانگ  هب  دوشن و  عقاو  فالخ  نظ  ءوس  راتفرگ  اـت  دزیهرپب  دـب  ياـه 

نامگ زا  تسخن  هفیرش  هیآ  رد  دوش ، یم  تبیغ  همشچرس  نآ  لابند  هب  یناهنپ و  بویع  رب  یهاگآ  ببس  هاگ  سّسجت  و  سّسجت ، بابـسا 
و يرایتخا ، ریغ  ای  تسا  يراـیتخا  رما  نظ  ءوس  هک  نیا  رد  تسا . هدـش  یهن  تبیغ  زا  موس  هلحرم  رد  سّـسجت و  زا  دـعب  هلحرم  رد  و  دـب ،

لمع رد  نآ  قباـطم  یماـگ  ناـسنا  هک  نیا  نودـب  اـیآ  تسا  يراـیتخا  رگا  و  درک ، یهن  نآ  زا  ناوـت  یم  هنوـگچ  تسا  يراـیتخا  ریغ  رگا 
تـساوخ هب  تاـیاور  تاـیآ و  ناـیاپ  رد  هک  تسا  یثحب  دوش  یم  مارح  نظ  ءوس  هب  نداد  رثا  بیترت  تروص  رد  اـی  تسا و  مارح  درادرب ،

نایرج رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ باکر  تمزالم  زا  هک  ناقفانم  زا  یهورگ  شهوکن  ماقم  رد  هیآ  نیمود  رد  درک . میهاوخ  نایب  ادخ 
زاب زگره  دـنور  یم  هکم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدـخ  رد  هک  نانمؤم  زا  هنوگ  نآ  دـندرک  یم  نامگ  دـندز و  زاب  رـس  هیبیدـح 
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يا هزات  يزوریپ  اب  ناناملـسم  دش و  سکع  رب  الماک  هیـضق  هک  یلاح  رد  دنوش ، یم  رامو  رات  هکم  ناکرـشم  هلیـسو  هب  و  تشگ ، دنهاوخن 
هناخ هب  زگره  نانمؤم  ربمایپ و  دیدرک  نامگ  امش  هکلب  دیامرف : یم  دنتشگ  زاب  هنیدم  يوس  هب  ملاس  تفرگ  همشچرس  هیبیدح  حلص  زا  هک 

تداعس زا  و  دیدش ، كاله  ماجنارس  و  دیدرک ، دب  نامگ  دوب و  هتفای  تنیز  امش  ياه  لد  رد  طلغ  رادنپ  نیا  و  تشگ ، دنهاوخن  زاب  دوخ 
ُْمْتنُک َو  ِءوُسلا  َّنَظ  ُْمْتنَنَظ  َو  ْمُِکبُوُلق  یف  َِکلذ  َنِّیُز  َو  ًاَدبَا  ْمِهِیلْهَا  یِلا  َنُونِمؤُملا  َو  ُلوُسَّرلا  َِبلَْقنَی  َْنل  ْنَا  ُْمْتنَنَظ  َْلب  . ) دـیتشگ مورحم  یگرزب 

، دوش یم  داـسف  ثعاـب  يداـسک  تدـش  نوچ  و  تسا ، يزیچ  ندوب  داـسک  تدـش  ینعم  هب  لـصا  رد  روـب »  » هژاو  325 هحفـص ًارُوب .) ًاموَق 
هب و  تسا ، هدش  قالطا  تکاله  ینعم  هب  سپس  داسف  ینعم  هب  هملک  نیا  َدَسَف ،» یتح  دسک  : » هدمآ برع  فورعم  لثملا  برض  رد  هکنانچ 

نامگ نیا  راتفرگ  هک  ناقفانم  هورگ  تسا . هدرم  دـساف و  تقیقح  رد  نوچ  دـنیوگ  یم  رئاـب  هاـیگ  لـگ و  تخرد و  زا  یلاـخ  ياـه  نیمز 
اجنیا رد  روب  نیاربانب  تفرگن ، ار  اهنآ  ناماد  گرم  ینعم  هب  تکاله  نیقی  هب  دندوبن و  یمک  هّدع  دندش  هیبیدـح  حلـص  يارجام  رد  لطاب 
نامیا هبّیط  هرجـش  یقالخا و  لئاضف  ياه  لـگ  زا  اـهنآ  ياـه  لد  نیمزرـس  ندوب  یلاـخ  و  باوث ، زا  تیمورحم  يونعم ، تکـاله  ینعم  هب 

رب تسا  ینـشور  لیلد  هیآ  لاح  ره  هب  و  تسا ، ییاوسر  ببـس  هب  ایند  رد  و  یهلا ، باذـع  ببـس  هب  ترخآ  رد  تکاله  روظنم  ای  و  تسا ،
سدق تحاس  هب  تبسن  نظ  ءوس  زا  نخس  ثحب  دروم  هیآ  نیمّوس  رد  هلآو .) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  هرابرد  ًاصوصخم  نظ  ءوس  زا  یهن 

حتف نیبم ـ  حـتف  زا  رگید   ) فدـه دـیامرف : یم  دوب  اه  ناسنا  هب  نظ  ءوس  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا  ملاع  راـگدرورپ 
هک ار  يدب  ثداوح  دـنک ، تازاجم  دـندرب  دـب  نامگ  ادـخ  هب  هک  ار  كرـشم  نانز  نادرم و  و  قفانم ، نانز  نادرم و  هک  دوب  نیا  هیبیدـح )

ار منهج  هتخاس و  رود  شتمحر  زا  هدرک و  بضغ  اهنآ  هب  دـنوادخ  دوش ، یم  لزان  ناشدوخ  رب  اـهنت  دنتـشاد ، راـظتنا  ناـنمؤم  يارب  اـهنآ 
َّنَظ ِهّللِاب  َنیِّناَّظلا  ِتاکِرْـشُْملا  َو  َْنیِکِرْـشُْملا  َو  ِتاِقفانُْملا  َو  َْنیِِقفانُْملا  ُبِّذَُـعی  َو  . ) تسا یماجنارـس  دـب  هچ  تسا و  هدرک  هدامآ  ناـنآ  يارب 
هتفگ هب  نیـس ) حـتف  هب   ) ءْوَس یقرواـپ 1 . ًاریِـصَم .) ْتئاـس  َو  َمَّنَهَج  ْمَُهل  َّدَـعَا  َو  ْمُهَنََعل  َو  ْمِْهیَلَع  ِهّللا  َبِضَغ  َو  ِءوُـسلا  ُةَِرئآد  ْمِْـهیَلَع  (1) ِءوُسلا

. تسا ینعم  کی  هب  ود  ره  فاّشک  رد  يرشحمز  هتفگ  هب  یلو  يردصم ، مسا  ینعم  نیس  مض  هب  ءوس  دراد و  يردصم  ینعم  هغللا  حاحص 
تفای دهاوخن  ققحت  زگره  شربمایپ  هب  یهلا  ياه  هدعو  هک  دندرک  یم  نامگ  هک  دوب  نیا  دندرب  ادخ  هب  اهنآ  هک  يدب  نامگ   326 هحفص

دنتـشاد نامگ  زین  ناکرـشم  هک  هنوگ  نامه  تشگ  دنهاوخن  زاب  هنیدـم  هب  زگره  هکلب  دـنوش ، یمن  زوریپ  نانمـشد  رب  اهنت  هن  ناناملـسم  و 
لوفا يدوز  هب  مالـسا  هراتـس  دنوش و  یم  هدیبوک  مه  رد  یفاک  هحلـسا  نتـشادن  مک و  عمج  نآ  اب  شنارای  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم

ار نیملـسم  هب  هلمح  تئرج  اهنت  هن  ناکرـشم  دش . نینچ  ماجنارـس  دوب و  هداد  ناناملـسم  هب  يزوریپ  هدعو  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنک ، یم 
هب هن  دندوب  هدمآ  ادخ  هناخ  ترایز  دصق  هب  نوچ  و  دـندوب ، اهنآ  لاگنچ  رد  هکم  کیدزن  هیبیدـح  رد  نیملـسم  هک  نیا  اب   ) دـندرکن ادـیپ 

تخادنا ناکرشم  لد  رد  یتشحو  بعر و  نانچ  نآ  دنوادخ  دنتشادن ) دوخ  اب  تسا  رفاسم  حالـس  هک  ریـشمش  زج  یحالـس  گنج ، دصق 
ره هب  دوشگ . ناناملسم  يور  هب  ار  هدنیآ  ياه  يزوریپ  هار  هک  يا  همانحلص  نامه  دندش ، هیبیدح  فورعم  همانحلـص  میظنت  هب  رـضاح  هک 
رد هک  نیا  بلاج  دهد . یم  نآ  نابحاص  هب  ار  كاندرد  ياه  باذع  هدعو  و  دنک ، یم  شهوکن  ًادیدش  ار  نظ  ءوس  نیا  دیجم  نآرق  لاح 

معا اهنآ  همه  دهد  یم  ناشن  و  هدرمش ، تاکرشم  نیکرـشم و  تاقفانم و  نیقفانم و  نایم  یکرتشم  ردق  ار  ادخ  هب  نظ  ءوس  هلأسم  هیآ  نیا 
نیا دنناد  یم  دراد ، نظ  نسح  شربمایپ  وا و  ياه  هدعو  ادخ و  هب  تبـسن  هشیمه  هک  نانمؤم  سکع  هب  دنکیرـش . رما  نیا  رد  درم  نز و  زا 

گرزب دنوادخ  هک  ارچ  تسین ، نآ  رد  زوس  تخوس و  اما  دوش  دوز  رید و  یحلاصم  قبط  رب  تسا  نکمم  دـبای ، یم  ققحت  ًاعطق  اه  هدـعو 
. تسین ریذپ  ناکما  شیاه  هدعو  رد  فلخت  هقلطم  تردق  ملع و  نیا  اب  اناوت ، رداق و  زیچ  ره  رب  مه  و  تسا ، هاگآ  ملاع و  زیچ  همه  هب  مه 
; ًامیِکَح ًازیزَع  ُهّللا  َناک  َو  ِضْرالا  َو  ِتاوامّـسلا  ُدُونُج  ِهّللَو  : » دـیوگ یم  هدـمآ  حـتف  هروس  رد  هیآ  نیا  لاـبند  هب  يا  هیآ  رد  لـیلد  نیمه  هب 
هب نظ  ءوس  راتفرگ  ناکرـشم  ناقفانم و  هک  نیا  تسا .» میکح  ریذپان و  تسکـش  دنوادخ  و  تسادـخ ، نآ  زا  نیمز  نامـسآ و  ياهرگـشل 

، دننیب یم  ار  روما  رهاوظ  ناقفانم  ناکرـشم و  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـشاب ، یم  زیربل  نظ  نسح  زا  نانمؤم  بلق  هک  یلاح  رد  دنتـسه  ادـخ 
تسا یهلا  ياه  هدعو  هب  تبسن  نظ  ءوس  دروم  رد  زین  هیآ  نیمراهچ   327 هحفص دنراد . هجوت  روما  نطاب  هب  نیتسار  نانمؤم  هک  یلاح  رد 
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گنج نیرت  كاـنرطخ  ناوـنع  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  خـیرات  رد  هک  یگنج  تـسا ، بازحا  گـنج  ناتـساد  هـب  طوـبرم  و 
نادیم هب  ار  نامز  نآ  يورین  نیرت  میظع  و  دندوب ، هدش  دـحتم  مالـسا  دـض  رب  مالـسا  نافلاخم  عیمج  اب  ناکرـشم  اریز  دوش ، یم  بوسحم 
لزلزتم نیملسم  يزوریپ  تهج  رد  یهلا  ياه  هدعو  هب  تبـسن  لد  رد  و  داتفا ، نامیالا  فیعـض  دارفا  مادنا  رب  هزرل  هک  يا  هنوگ  هب  دندروآ 

همه و   ) دندش دراو  هنیدم ) ینعی   ) امش رهش )  ) نیئاپ الاب و  فرط  زا  مالسا ) نانمشد   ) اهنآ هک  ینامز  دیروایب  رطاخ  هب  : » دیامرف یم  دندش ،
) دوب هدیسر  بل  هب  اه  ناج  و  هدش ، هریخ  تشحو  تدش  زا  اه  مشچ  هک  ار  ینامز  دیروایب  رطاخ  هب  و  دندروآ ) رد  دوخ  هرصاحم  هب  ار  اج 

یتخـس ناکت  دـندش و  شیامزآ  ناـنمؤم  هک  دوب  اـجنآ  دـیدرب ، یم  ادـخ  هب  يدـب  نوگاـنوگ  ياـه  ناـمگ  و  دوب ) هتفرگ  ار  ولگ  ضغب  و 
َِیُلْتبُا َِکل  انُه  ًانُونُّظلا  ِهّللِاب  َنوُّنُظَت  َو  َرِجانَحلا  ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  َو  ُراـْصبالا  ِتَغاز  ْذِا  َو  مُْکنِم  َلَفْـسَا  ْنِم  َو  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ْمُکُوئآـج  اذِا  . ) دـندروخ

هب ًاـبلاغ  مدرم  هب  نظ  ءوس  اریز  دراد ، رایـسب  تواـفت  مدرم  هب  نظ  ءوس  ادـخ و  هب  نظ  ءوس  کـش  یب  ًادـیِدَش .) ـالاْزلِز  اُولِْزلُز  َو  َنوـُنِمؤُملا 
نآ زا  ای  و  تسا ، نامیا  ياه  هیاپ  لزلزت  ببـس  ادـخ  هب  نظ  ءوس  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  یهتنم  باوصان  هانگ و  لمع  کی  ماجنا  لاـمتحا 
زا یـشان  ای  هدـعو  فلخ  هک  ارچ  تسا ، رفک  دراد  دوجو  فالخ  شیاه  هدـعو  رد  دـنوادخ  هک  نیا  هب  داـقتعا  اریز  دریگ ; یم  همـشچرس 
هب نظ  ءوس  هب  طوبرم  تایآ  رد  لیلد  نیمه  هب  درادـن . هار  وا  كاپ  تاذ  رد  اه  نیا  زا  کی  چـیه  نیقی  هب  غورد . ای  زجع و  اـی  تسا  لـهج 

دشاب یم  دُحا  گنج  هب  رظان  هک  هیآ  نیا  تسا ، هّللاب  نظ  ءوس  زا  نخـس  زاب  هیآ  نیمجنپ  رد  دوش . یم  هدید  يدیدش  ياه  شهوکن  ادخ ،
یهلا ياه  هدعو  هب  تبـسن  نظ  ءوس  راتفرگ  دش  ناناملـسم  ریگنماد  نادیم  نیا  رد  هک  یتسکـش  زا  دعب  ناملـسم  هزات  دارفا  زا  یهورگ  هک 
یهلا هدعو  هک  هدش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  نآ ، زا  لبق  تایآ  رد  هک  یلاح  رد  درک ، شهوکن  ار  اهنآ  ًادیدش  دـش و  لزان  قوف  هیآ  دـندش ،
ببـس مئانغ  يروآ  عمج  هب  نتخادرپ  امـش و  زا  یهورگ  یتسرپ  ایند  یلو  تفای ، ققحت  گنج  زاـغآ  رد  دـُحا  رد  نمـشد  يزوریپ  هراـبرد 

یم ثحب  دروم  هیآ  رد  سپس  دیدرکن . لمع  امش  درک ، لمع  دوخ  هدعو  هب  ادخ  دش ، كاندرد  تسکـش  نآ  نمـشد و  هناریگلفاغ  موجه 
دوب یکبس  باوخ  تروص  هب  شمارآ  نیا  داتسرف ، امش  رب  یـشمارآ  دحا ) تسکـش  زا  یـشان   ) هودنا مغ و  نیا  لابند  هب  دنوادخ  : » دیامرف

ناشنامشچ باوخ  و   ) دندوب شیوخ  ناج  رکف  رد  هک  يرگید  هورگ  اما  تفرگ  ارف  ار  امش  زا  یعمج  دحا ) هثداح  زا  دعب  بش  رد  هک   ) هک
بیصن يزوریپ  زا  يزیچ  ایآ  دنتفگ : یم  تیلهاج و  نارود  ياه  نامگ  دننامه  دنتـشاد ، ادخ  هرابرد  یتسردان  ياه  نامگ  تفرگن ) ارف  ار 

رگا دنیوگ  یم  دننک ، یمن  راکـشآ  وت  يارب  هک  دنراد  یم  ناهنپ  ار  يروما  لد  رد  اهنآ  تسا ، ادخ  تسد  هب  اهراک  همه  وگب  دوش ، یم  ام 
دوب ناشتشونرس  رد  دندش  هتـشک  هک  ییاهنآ  دیدوب ، مه  ناتیاه  هناخ  رد  رگا  وگب  میدش  یمن  هتـشک  اجنیا  رد  میتشاد  يزوریپ  زا  یبیـصن 

ْدَق ٌۀَِفئآط  َو  ْمُْکنِم  ًۀَِفئآط  یـشْغَی  ًاساعُّن  ًۀَنَمَا  ِّمَغلا  ِدَْعب  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَا  َُّمث  « ) دندناسر یم  لتق  هب  ار  اهنآ  و   ) دـنتخیر یم  ناشرتسب  هب  يدارفا 
ام ال ْمِهِـسُْفنَا  یف  َنوُفُْخی  ِهِّلل  ُهَّلُک  َْرمالا  َّنِا  ْلـُق  ءْیَـش  ْنِم  ِْرمـالا  ْنِم  اـَنل  ْلَـه  َنُولوُقَی  ِۀَِّیلِهاـْجلا  َّنَظ  َّقَحلا  َْریَغ  ِهّللاـِب  َنوُّنُظَی  ْمُهُـسُْفنَا  ْمُهَتَّمَهَا 

لآ ( ) ْمِهِعِجاضَم یِلا  ُْلتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  یف  ُْمْتنُک  َْول  ُْلق  انُهَه  اْنِلُتق  ام  ءْیَـش  ِْرمالا  َنِم  اـَنل  َناـک  َْول  َنُولوُقَی  َکـَل  َنوُدـُْبی 
يرادـیاپ نامیا و  نازیم  ات  تسا  اهامـش  يارب  یهلا  ناحتما  کی  نیا  هک  دـنک  یم  هراشا  هیآ  نیمه  لیذ  رد  328 و  هحفص (. 154 نارمع ـ 

رد ًاـبلاغ  دـنوادخ  هب  نظ  ءوس  هلأـسم  هک  دوش  یم  نشور  هتکن  نیا  لـبق  تاـیآ  هیآ و  نیا  تاریبـعت  زا  دوش . نشور  مالـسا  هب  ناـتیرادافو 
نیا رد  عقاو  رد  و  هیبیدح . رد  هاگ  دحا ، رد  هاگ  بازحا ، گنج  رد  هاگ  هدـش ، یم  ادـیپ  نامیالا  فیعـض  دارفا  ياهلد  رد  ینارحب و  عقاوم 

توعد ماع و  روط  هب  نظ  ءوس  زا  تمذـم  زین  هیآ  نیرخآ  نیمـشش و  رد  دوش ! یم  هدومزآ  صالخا  ناـمیا و  رهوگ  هک  تسا  عقاوم  هنوگ 
هللا یلص  ) ربمایپ نارسمه  زا  یکی  ناقفانم  زا  یهورگ  میناد  یم  تسا ; تمهت ) غورد و   ) کفا ناتساد  هب  رظان  هیآ  نیا  تسا ، نظ  نسح  هب 

مامت رد  ار  هعیاش  نآ  نامز  کـی  رد  هدرک و  تسرد  نآ  يارب  يا  هعیاـش  دـندرک و  فاـفع  هداـج  زا  ندـش  جراـخ  هب  مهتم  ار  هلآو ) هیلع 
یلـصا فده  عقاو  رد  یلو  دوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارـسمه  زا  یکی  يوس  هب  ًارهاظ  يریگ  فده  هچرگ  دندرک . شخپ  هنیدـم 

ار اهنآ  ياه  هشقن  دز و  رانک  ار  ناقفانم  قافن  ياه  هدرپ  هک  دـش  لزان  يا  هدـنبوک  تایآ  ماگنه  نیا  رد  دوب ، نآرق  مالـسا و  ربمایپ و  دوخ 
هک تسا  قیقد  یناور  تاکن  اب  هتخیمآ  هدش و  باسح  يردـقب  تایآ  نیا  تاریبعت  درک . هفخ  هفطن  رد  ار  هئطوت  نیا  و  دومن ، بآ  رب  شقن 
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یم نینچ  دـش  لزان  کِفا  ناتـساد  رد  هک  تسا  يا  هناگ  هدزناـپ  تاـیآ  زا  یکی  هک  ثحب  دروم  هیآ  دزیگنا . یم  رب  ار  یناـسنا  ره  باـجعا 
( دوب اهنآ  دوخ  نوچمه  هک  یـسک  و   ) دوخ هب  تبـسن  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  دیدینـش ، ار  گرزب ) تمهت   ) نیا هک  یماگنه  ارچ  : » دیامرف

اذه اُولاقَو  ًاریَخ  ْمِهِسُْفنَِاب  ِتانِمؤَملا  َو  َنُونِمؤُملا  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَس  ْذِا  الَْول  « ) تسا راکـشآ  گرزب و  غورد  نیا  دیتفگن  ارچ  دندربن ، ریخ  نامگ 
و تسا . ناناملـسم  هب  تبـسن  نظ  نسح  نامیا  ياه  هناشن  زا  یکی  هک  دهد  یم  ناشن  تانمؤم  نونمؤم و  هب  ریبعت   329 هحفص ٌنِیبُم .) ٌْکِفا 
زاس و هعیاش  ناقفانم  یهورگ  دـندش ، میـسقت  هورگ  هس  هب  مدرم  اجنیا  رد  عقاو  رد  تسین . راگزاس  نامیا  هرهوج  اـب  ینامگدـب  نظ و  ءوس 

لدکاپ نانمؤم  یهورگ  و  هدش ، دای  ُهَْربِک » ّیلََوت  يذَّلاَو   » ناونع هب  اهنآ  زا  دـیجم  نآرق  رد  هک  اهنآ  نارادمدرـس  یهورگ  و  نکارپ ، هعیاش 
تخـس ار  اهنآ  تسا و  موس  هورگ  هب  قوف  هیآ  رد  دـیجم  نآرق  نخـس  يور  دـندش . راتفرگ  هعیاش  ماد  رد  یلد  هداس  رطاـخ  هب  هک  دـندوب 

نظ ءوس  هرابرد  یـضعب  هک  هناگ  شـش  تایآ  نیا  رد  دنا  هدش  نکارپ  هعیاش  زاس و  هعیاش  ناقفانم  تسد  تلآ  ارچ  هک  دنک  یم  شهوکن 
زا یـضعب  هب  هدـش و  موـکحم  ًادـیدش  یقـالخا  هلیذر  نیا  تسا  ملاـع  راـگدرورپ  هب  تبـسن  نظءوـس  دروـم  رد  یـضعب  مدرم و  هب  تبـسن 
هچ ات  درک  یم  تیافک  دوبن  تایآ  نیا  زا  یـضعب  زج  هدیهوکن  تفـص  نیا  تمذم  رد  رگا  و  تسا ، هدیدرگ  هراشا  زین  نآ  ءوس  ياهدمایپ 

330 هحفص دمآ . دهاوخ  هدنیآ  ثحب  رد  هک  يرتشیب  تایاور  ددعتم و  تایآ  نیا  هب  دسر 

یمالسا تایاور  رد  نظءوس 

ناونع هب  دراد . يا  هدرتسگ  باـتزاب  یمالـسا  تاـیاور  رد  یقـالخا  لـئاذر  نیرت  تشز  نیرتدـب و  زا  یکی  ناونع  هب  نظ  ءوس  زا  شهوکن 
ُبَذْـکَا َّنَْظلا  َنِاَـف  ُّنَّظلا  َو  ْمُکاـِّیا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد  1 ـ دـییامرف : هجوت  ریز  تاـیاور  هب  هنومن 

َهّللا َّنَا  : » میناوخ یم  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  2 ـ ( 1 «.) تسا غورد  عون  نیرتدب  دب ، نامگ  هک  دیزیهرپب  دب  نامگ  زا  ِبْذِْکلا ;
نینچمه هدرک و  مارح  رگیدکی  رب  ار  ناناملسم  يوربآ  لام و  نوخ و  دنوادخ  ِءوُّسلا ; ِِهب  َّنُظَی  ْنَا  َو  ُهُضْرِع  َو  ُُهلام  َو  ُهَمَد  ِِملْـسُْملا  َنِم  َمَّرَح 

نظ ءوس  هک  یـسک  ٍّنَظ ; ِءوُس  َعَم  َناْمِیا  ال  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  يا  هدنهد  ناکت  ثیدح  رد  3 ـ ( 2 «.) اهنآ هرابرد  دب  نامگ 
ثیدح رد  4 ـ دـشاب . هدوب  ودره  ای  ادـخ و  هب  تبـسن  ای  مدرم  هب  تبـسن  نظلاءوس  هب  هراشا  تسا  نکمم  ریبعت  نیا  ( 3 «.) درادن نامیا  دراد 

ءوس هک  ارچ  زیهرپب  نظ  ءوس  زا  َرْزِْولا ; ُمِّظَُعی  َو  َةَدابِْعلا  ُدِسُْفی  ِنَّظلاَءوُس  َّنِاَف  َّنَظلا  َءییُِست  ْنَا  َكاِّیا  : » میناوخ یم  ترضح  نامه  زا  يرگید 
یم مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  5 ـ ( 4 «.) دـنک یم  نیگنـس  هانگ  راب  زا  ار  ناسنا  تشپ  و  دـساف ، ار  تداـبع  نظ 

(5 «.) تسا يرگمتس  نیرت  تشز  هانگ و  نیرتدب  راکوکین  دارفا  هب  تبسن  ینامگدب  ِْملُّظلا ; ُحَْبقَا  َو  ِْمثِْالاُّرَـش  ِنِسْحُمْلِاب  ِنَّظلا  ُءوُس  : » میناوخ
هحفص دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀّـجحملا  .2 هحفص 195 . دـلج 72 ، راونالاراحب ، ثیدح 42 ،)  ) هحفص 38 دلج 18 ، هعیّـشلا ، لئاسو  یقرواپ 1 .

زا زینو  331 6 ـ هحفص هحفص 132 . دلج 4 ، نامه ، .5 هحفص 308 . دلج 2 ، كردم ، نامه  .4 هحفص 362 . دلج 6 ، مکحلاررغ ، .3 . 268
ببس دشک و  یم  داسف  هب  ار  اهراک  نظءوس  ِروُرُّشلا ; یَلَع  ُثَْعبَی  َو  َرُومُْالا  ُدِسُْفی  ِنَّظلا  ُءوُس  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ترـضح  نامه 
ِءوُِسل ٌدَحَا  ِِهب  ُِقثَیال  َو  ِهِّنَظ  ِءوُِسل  دَحَِاب  ُِقثَیال  ْنَم  ِساّنلا  ُّرَـش  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  راوگرزب  ماما  نامه  زاو  7 ـ ( 1 «.) دوش یم  رش  عاونا 

یمن داـمتعا  وا  هب  یـسک  شدـب  لاـمعا  رطاـخ  هب  و  درادـن ، داـمتعا  سک  چـیه  هب  نظءوس  رطاـخ  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـب  ِِهْلِعف ;
ره الِمْحَم ;)  ) ـالَمَتُْحم ِْریَْخلا  ِیف  اـَهل  ُدَِـجت  َْتنَا  َو  ًءوُس  دَـحَا  ْنِم  ْتَجَرَخ  ۀَِـملَِکب  َّنَّنُظَتـال  : » میناوخ یم  زین  هغـالبلا  جـهن  رد  8 ـ ( 2 «.) دنک
رد 9 ـ ( 3 «.) ینک حیحـص  رب  لمح  ار  نآ  یناوت  یم  هک  یلاح  رد  ربَم ، نآ  هب  تبـسن  دب  نامگ  دوش ، یم  جراخ  یـسک  ناهد  زا  هک  ینخس 
ِءوُس َو  ِهِّنَظ  ِءوُِسب  ِّالا  ِنامیِْالا  َدـَْعب  ًانِمُؤم  ُهَناْحبُـس  ُهّللا  ُبِّذَُـعی  ام  ِهّللاَو  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ماما  زا  يرگید  ثیدـح 

رد زینو  ( 4 «.) وا یفالخادب  نظ و  ءوس  رطاخ  هب  رگم  دنک ، یمن  باذـع  نامیا  زا  دـعب  ار  ینمؤم  ناحبـس  دـنوادخ  دـنگوس  ادـخ  هب  ِهِْقلُخ ;
وا رب  نظءوس  هک  یسک  ًاْحلُـص ; لیلَخ  َْنَیب  َو  ُهَْنِیب  ْكُْرتَی  َْمل  ِّنَظلا  ُءوُس  ِْهیَلَع  َبَلَغ  ْنَم  : » میناوخ یم  راوگرزب  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدح 
هب ناـمیا  مدـع  ادـخ و  هب  نظ  ءوس  زا  شهوکن  دروـم  رد  ( 5 «.) دش دـهاوخن  رارقرب  افـص  حلـص و  شناتـسود  وا و  نایم  زگره  دوش  بلاغ 
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: هلمج زا  دراد ، ناسنا  يدام  يونعم و  یگدنز  رد  نآ  رابگرم  تارثا  زا  تیاکح  هک  هدـش  دراو  يدایز  تایاور  زین  راگدرورپ  ياه  هدـعو 
هک دـنک  یم  لقن  نینچ  یثیدـح  نمـض  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یثیدـح  رد  1 ـ

َوِهِْقلُخ ُءوُس  َو  ِهّللِاب  ِِهئاجَر  ْنِم  ریِـصْقَت  َو  ِهّللِاب  ِهِّنَظ  ِءوُِسب  ِّالا  ِرافِْغتْـسِْالاَو  ِۀـَبُوتلا  َدـَْعب  ًانِمُؤم  ُهّللا  ُبِّذَُـعی  ـال  َوُه  ّـِالا  َهِلا  ـال  يذَّلا  ِهّللاَو  : » دومرف
هب رگم  دنک  یمن  باذع  رافغتسا  هبوت و  زا  دعب  ار  ینمؤم  چیه  دنوادخ  هک  دنگوس  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  هب  َنینِمؤُْمِلل ; ِِهباِیتِْغا 

هحفص كردم ، نامه  یقرواپ 1. ( 1 «.) نینمؤم تبیغ  یقالخادب و  وا و  كاپ  تاذ  هب  يراودـیما  رد  یهاتوک  دـنوادخ و  هب  نظءوس  رطاخ 
.4 هحفص 187 . دلج 71 ، راونالاراحب ، ثیدح 360 ، ، راصق تاملک  هغالبلا ، جهن  . 3 هحفص 178 . كردم ، نامه  .2 ثیدح 5575 . ، 132

ترــضح زا  يرگید  ثیدـح  رد  332 2 ـ هحفص هحفـص 406 . دـلج 5 ، نامه ، . 5 ثیدـح 10140 . هحفـص 244 ، دـلج 6 ، مکحلاررغ ،
َّنَظلا ِنِسُْحی  ْمَلَف  َکَفَرَع  ْنَم  َِکب  َنَمآ  اـم  ِّبَر  اـی  : » دـنک یم  لـقن  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) ربماـیپ دواد  زا  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

هیلع ) یلع نانمؤمریما  3 ـ ( 2 «.) تسا هدرواـین  ناـمیا  وت  هب  دـشاب  هتـشادن  وت  هب  نظ  نسح  دسانـشب و  ار  وـت  هک  یـسک  اراـگدرورپ ! َکـِب ;
دنتسه یفلتخم  ياه  هزیرغ  لخب  صرح و  سرت و  ُهَناحبُس ; ِهّللِاب  ِّنَّظلا  ُءوُس  اهُعَمْجَی  ءوُس  ُِزئارَغ  ُلُْخْبلا  َو  ُصْرِْحلا  َو  ُْنبُْجلَا  : » دومرف مالسلا )

ادخ نانمشد  زا  یسرت  دشاب  هتشاد  نامیا  یهلا  ترصن  اهدادما و  هب  هک  یسک  نیقی  هب  ( 3 «.) دنعمج دنوادخ  هب  نظ  ءوس  رد  اهنآ  مامت  هک 
نیاربانب تسا  رازیب  لخب  زا  دنز و  یمن  صرح  دشاب  نئمطم  يزور  هنیمز  رد  راگدرورپ  ياه  هدعو  هب  هک  یـسک  و  دهد ، یمن  هار  دوخ  هب 

یفیطل ياه  هتکن  اب  هتخیمآ  هک  دـمآ  الاب  تایاور  رد  هچنآ  دریگ . یم  همـشچرس  دـنوادخ  هب  نظ  ءوس  زا  عقاو  رد  روبزم  هناگ  هس  تاـفص 
ربتعم عبانم  رد  نظءوس  هرابرد  هک  تسا  یناوارف  تایاور  زا  یشخب  دوب  ادخ  هب  مدرم و  هب  نظءوس  ياهدمآ  یپ  اه و  هزیگنا  للع و  هرابرد 

میدرک و نیچلگ  ار  دـنوادخ  هب  نظءوس  دروم  رد  تیاور  هس  مدرم و  هب  تبـسن  نظءوس  هرابرد  تیاور  هد  اهنآ  نایم  زا  اـم  تسا و  هدـمآ 
. میزادرپ یم  تسا  هدمآ  تایاور  نیا  رد  هک  یفلتخم  تاکن  هب  اه  لیلحت  شخب  رد 

یمالسا تایاور  رد  نظ  نسح 

هیام نظ  نسح  تسا ، مسج  حور و  یتحاران  اـهراک و  ّتتـشت  اـه و  ناـسنا  یتخبدـب  هعماـج و  یناریو  هیاـم  نظءوس  هک  تبـسن  ناـمه  هب 
دیکأت دروم  دنوادخ  هب  تبـسن  نظ  نسح  مه  مدرم و  هب  تبـسن  نظ  نسح  مه  يدایز  ثیداحا  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا  تدحو  شمارآ و 
هحفص دلج 67 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . تسا : بلاج  رایـسب  ریز  ثیداحا  مدرم ، هب  تبـسن  نظ  نسح  دروم  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  ناوارف 

یم مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  333 1 ـ هحفص هحفص 60 . دلج 2 ، ررغ ، حرش  .3 هحفص 394 . كردم ، نامه  .2 . 394
یهلا بهاوـم  نیرتراـبرپ  یناـسنا و  تافـص  نیرتـهب  زا  نظ  نسح  اـیاطَْعلا ; ِلَزْجَاَو  اـیاجَّْسلا  ِلَْـضفَا  ْنِم  ِّنَّظلا  ُنْسُح  : » دوـمرف هـک  میناوـخ 

نیرتهب زا  نظ  نسح  ِمَسِْقلا ; ِلَْضفَا  َو  ِمَیِّشلا  ِنَسْحَا  ْنِم  ِّنَّظلا  ُنْسُح  : » میناوخ یم  راوگرزب  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ ( 1 «.) تسا
ِدُّلَقَت ْنِم  یْجُنی  َو  َّمَهلا  ُفِّفَُخی  ِّنَظلا  ُنْسُح  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  ترـضح  نامه  زا  زین  و  3 ـ ( 2 «.) تسا اه  هرهب  نیرترب  اـه و  يوخ 
مامه ماما  نامه  زا  زاب  يرگید  ثیدح  رد  4 ـ ( 3 «.) دشخب یم  ییاهر  هانگ  هب  ندش  هدولآ  زا  و  دنک ، یم  کبس  ار  هودنا  نظ  نسح  ِْمثِْالا ;

ثیدح رد  زاب  5 ـ ( 4 «.) تسا نید  تمالـس  بلق و  شمارآ  هیام  نظ  نسح  ِنیّدـلا ; ُۀَمالَـس  َو  ِْبلَْقلا  ُۀَـحار  ِّنَّظلا  ُنْسُح  : » هدـش لقن  نینچ 
شوخ مدرم  هب  تبسن  هک  یسک  َۀَّبَحملا ; ُمُْهنِم  َزاح  ِساّنلِاب  ُهُّنَظ  َنُسَح  ْنَم  : » میناوخ یم  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  نامه  زا  يرگید 

رد یبان  ثیداحا  زین  ملاع  راـگدرورپ  هب  تبـسن  نظ  نسح  دروم  رد  و  ( 5 «.) درک دـهاوخ  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  تبحم  دـشاب  نامگ 
ِّالا َهِلاال  يذَّلاَو  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ضعب  زا  یثیدح  رد  1 ـ هلمج : زا  دوش  یم  هدید  یمالسا  ربتعم  عبانم 
; َنینِمؤُْملا ِباـِیتِْغا  ْنَع  ِّفَْکلا  َو  ِهِْقلُخ  ِنْسُح  َو  َُهل  ِِهئاـجَر  َو  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهّللاـِب  ِهِّنَظ  ِنْسُِحب  ـِالا  ِةَرِخْـالا  َو  اینُّدـلا  َْریَخ  ُطَـق  ٌنِمُْؤم  َیِطُْعا  اـم  َوُه 
( زیچ دـنچ   ) رطاخ هب  رگم  دـسر  یمن  ترخآو  ایند  ریخ  هب  زگره  ینامیا  اـب  درف  چـیه  تسین  وا  زج  يدوبعم  چـیه  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 
ثیدح 4834. مکحلاررغ ، یقرواپ 1 . ( 6 «.) نانمؤم تبیغ  زا  يراددوخ  قلخ و  نسح  و  وا ، هاگرد  زا  دیما  و  لاعتم ، دنوادخ  هب  نظ  نسح 
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دـلج 2، یفاک ، لوصا  .6 ثیدـح 8842 . مکحلاررغ ، .5 ثیدـح 4816 . نامه ، . 4 ثیدـح 4823 . نامه ، .3 ثیدـح 4824 . نامه ، . 2
ِهّللِاب َّنَّظلا  ِنِسْحَا  َو  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  334 2 ـ هحفص ثیدح 2 . هحفص 71 ،

هک ارچ  شاب ، هتـشاد  نظ  نسح  دنوادخ  هب  تبـسن  ًاّرَـشَف ; ًاّرَـش  ْنِا  َو  ًاْریَخَف  ًاْریَخ  ْنِا  یب  ِنِمؤُْملا  يِْدبَع  ِّنَظ  َْدنِع  اَنَا  ُلوُقَی : َّلَجَو  َّزَع  َهّللا  َّنِاَف 
یم لمع  وا  اب  یکین  هب  دشاب  هتـشاد  ریخ  نامگ  رگا  مهارمه ) نآ  اب  و   ) مشیوخ نمؤم  هدنب  نامگ  دزن  رد  نم  دـیامرف : یم  لاعتم  دـنوادخ 
هدش لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  يرت  عماج  تروص  هب  ینعم  نیمه  هیبش  3 ـ ( 1 «.) يدب هب  دشاب  هتشاد  يدب  نامگ  رگا  منک و 

ُتاْریَْخلا ِهِدَِـیب  ٌْمیِرَک  َهّللا  َّنَِال  ِنِمؤُْملا  ِهِدـْبَع  َّنَظ  َدـْنِع  ُهّللا  َناک  ّـِالا  ِهّللاـِب  نِمُؤم  دـْبَع  ُّنَظ  ُنُسْحَیـال  َوُه  ّـِالا  َهِلا  ـال  يِذَّلاَو  : » دومرف هک  تسا 
يدوبعم هک  ییادخ  هب  مسق  ِْهَیِلا ; اُوبَغْرا  َو  َّنَّظلا  ِهّللِاب  اُونِسْحَاَف  ُهَئاجَر  َو  ُهَّنَظ  ُِفلُْخی  َُّمث  ِّنَّظلا  ِِهب  َنَسْحَا  ْدَق  ُنِمؤُْملا  ُهُْدبَع  َنوُکَی  ْنَا  ِییْحَتْـسَی 

مامتو تسا  میرک  دنوادخ  اریز  تسا  شیوخ  نمؤم  هدنب  نامگ  دزن  ادخ  دشاب  هتـشاد  ادخ  هب  نظ  نسح  ینمؤم  هدـنب  هاگره  تسین  وا  زج 
، دنک ماکان  ار  وا  دیما  نامگ و  وا  سپـس  دشاب ، هتـشاد  وا  هب  نظ  نسح  شنمؤم  هدـنب  هک  نیا  زا  دـنک  یم  ایح  تسا ، وا  تسد  هب  اه  یکین 

نینچ هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  4 ـ ( 2 «.) دینک تبغر  وا  يوس  هب  دیشاب و  هتـشاد  ادخ  هب  نظ  نسح  نیاربانب 
َّنَکَّسَف ِهّللِاب  ِهِّنَظ  ُنْسُح  ُهَئاج  َو  فِصاع  ْحیِر  ِمْوَی  یف  ُۀَفْعَّسلا  ُدِعَتَْرت  امَک  ُدِعَتْرَی  ِطارِّصلا  یلَع  یتَُّما  ْنِم  الُجَر  ُْتیَأَر  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ 

لخن تخرد  هخاش  هک  هنوگ  نآ  دزرل ، یم  ًادیدش  هک  مدید  طارـص  هب  ار  متّما  زا  يدرم  جارعم ) ماگنه  هب  ای  هفـشاکم ، ملاع  رد  ;  ) ُهَتَدْعَر
ماما زا  یثیدـح  رد  5 ـ ( 3 «.) دیـشخب شمارآ  وا  هب  دـمآ و  وا  غارـس  هـب  ادـخ  هـب  شنظ  نـسح  ماـگنه  نـیا  رد  دزرل ، یم  یناـفوط  زور  رد 

هب نظ  نسح  ُهَْبنَذ ; ّـِالا  َفاـَختال  َو  َهّللا  ّـِالا  اَوُجَْرتـال  ْنَا  ِهّللاـِب  ِّنَّظلا  ُنْسُح  : » میناوـخ یم  هّللاـب  نظ  نسح  ریـسفت  رد  مالـسلا ) هـیلع  ) قداـص
.2 ثیدـح 3 . هحفـص 72 ، ناـمه ، یقرواـپ 1 . ( 4 «.) یـسرتن تهاـنگ  زا  زج  یـشاب و  هتـشاد  دـیما  ادـخ  هب  اـهنت  هک  تـسا  نـیا  دـنوادخ 
هحفـص 72، دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  .4 هحفـص 250 . دلج 11 ، لئاسولا ، كردتـسم  .3 ثیدـح 14 . هحفـص 365 ، دـلج 67 ، راونالاراحب ،

335 هحفص ثیدح 4 .

نظ نسح  نظءوس و  فیرعت 

رـس یـسک  زا  يراک  هاگره  هک  تسا  نآ  نظءوس  موهفم  دراد ; ینـشور  موهفم  دور  یم  راک  هب  مدرم  دروم  رد  هژاو  ود  نیا  هک  یماـگنه 
دنیبب یـسانشان  نز  اب  ار  يدرم  هک  یماگنه  الثم  مینک ، ریـسفت  یتسردان  تروص  هب  ار  نآ  دـشاب  تسردان  حیحـص و  ریـسفت  لباق  هک  دـنز 

ای مرحم  ًامتح  وگب  دـیوگ  یم  نظ  نسح  هک  یلاح  رد  دـشاب ، یم  فـالخ  لاـمعا  باـکترا  اـهنآ  تین  تسا و  مرحماـن  نز  نآ  دـنک  رکف 
شفدـه تسا  نآ  نظءوس  ياضتقم  دـنک  یم  يرگید  ریخ  ياـنب  اـی  دجـسم  نتخاـس  هب  مادـقا  یـصخش  هک  یماـگنه  اـی  تسا . وا  رـسمه 

زا تسا . هداد  ماجنا  هناهاوخریخ  تین  یهلا و  هزیگنا  اب  ار  لمع  نیا  دـیوگ  یم  نظ  نسح  هک  یلاـح  رد  تسا ، مدرم  لاـفغا  اـی  يراـکایر 
، یعاـمتجا لـئاسم  رد  هکلب  تاداـبع  رد  اـهنت  هن  تسا و  هدرتـسگ  عیـسو و  رایـسب  نظءوـس  نظ و  نسح  هرئاد  هک  دوـش  یم  نشور  اـجنیا 

تـسا نآ  نظ  نسح  زا  روظنم  دور ، راک  هب  دنوادخ  هرابرد  هژاو  ود  نیا  هک  یماگنه  و  دوش . یم  يراج  زین  یـسایس  يداصتقا و  یقالخا ،
ناهانگ شزرمآ  هدعو  نادهاجم ، يزوریپ  هدعو  شنارای ، ندرک  يرای  هدعو  يزور ، قزر و  هدعو  دشاب ، راودیما  یهلا  ياه  هدعو  هب  هک 
ندـمآ شیپ  ماـگنهو  دوش ، لزلزتم  یهلا  ياـه  هدـعو  هب  تبـسن  تالکـشم  زورب  ماـگنه  هب  هک  تسا  نآ  نظ  ءوس  ینعم  و  اـهنیا . دـننام  و 

تاریبعت زین  هتـشذگ  تایاور  رد  دروآ . هانگ  هب  ور  هدرک  شومارف  ار  دـنوادخ  ياه  هدـعو  نآ ، ریغ  یلاـم و  لـئاسم  رد  راوشد  تاـناحتما 
336 هحفص دنک . یم  دییأت  میتفگ  الاب  رد  ار  هچنآ  هک  دوش  یم  هدید  ینشور  هدنز و 

تخادرپ اهنآ  لیلحت  هب  دیاب  هک  تسا  یمهم  تاکن  اجنیا  رد 

نظءوس موش  راثآ  اهدمایپ و  1 ـ
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هراشا

رد یلو  تسین ، هدیـشوپ  یـسک  رب  لاـمجا  روط  هب  هک  دراد  یبولطماـن  راـبنایز و  رایـسب  راـثآ  يرـشب ، عماوج  رد  نظ  ءوس  هنماد  شرتـسگ 
زا نظ  ءوس  شرتسگ  رطاخ  هب  تسا ، هعماج  هیامرس  نیرتمهم  هک  دامتعا »  » نتفر نایم  زا  فلا ) تسا : هجوت  لباق  لیذ  تاهج  نآ ، حیضوت 

نیرتدـب : » دومرف یم  هک  نیا  هلمج  زا  دوب ، هدـش  هراشا  نآ  هب  زین  هتـشذگ  رابخا  رد  هک  دـشاب  یم  یقـالخا  هلیذر  نیا  ءوس  راـثآ  نیرتمهم 
يا هعماج  رد  دنک .» یمن  دامتعا  وا  هب  یـسک  شدب  لامعا  رطاخ  هب  و  درادن ، دامتعا  سک  چیه  هب  نظءوس  رطاخ  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم 

رد دور . یم  نایم  زا  یعمج  هتـسد  یگدـنز  تاکرب  راثآ و  درادـن و  دوجو  نواعت  يراکمه و  یلدـمه ، تسا ، امرفمکح  يدامتعا  یب  هک 
یـسک هب  تبـسن  دشاب  نامگدب  هک  یـسک  ُهنوُخَی ; ْنَِمب ال  َۀَنایِْخلا  َدَقَتِْعا  ُهنُونُظ  َْتئاس  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  زا  یثیدح 

هک هنوگ  نامه  دـنز ، یم  مه  رب  ار  هعماـج  شمارآ  نظءوس  ب ) ( 1 «.) درادـنپ یم  نئاخ  ار  وا  دوش و  یم  نیبدـب  هدرکن  یتناـیخ  وا  هب  هک 
هک دـنک  یم  روصت  هاـگ  دراد و  تشحو  همه  زا  دراد ، نظءوس  هک  یـسک  دـنز ، یم  مه  رب  ار  یقـالخا  هلیذر  نیا  ناـبحاص  حور  شمارآ 

دوخ نظءوس  لابند  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نیا  رب  هفاضا  ج ) دریگب . دوخ  هب  یعافد  تلاح  دیاب  ًامئاد  دنراد و  یم  رب  ماگ  وا  دض  رب  همه 
سیماون هب  یّنظءوس  دارفا ، هک  يدراوم  رد  ًاصوصخم  دوش . یم  یهتنم  يزیر  نوخ  هب  یتح  هاگ  و  دنیرفآ ، یم  هثداح  دـنک و  یم  تکرح 

زا يرایسب  یلصا  لماع  تفگ  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دنتـسه ، اهنآ  سیماون  ای  لاوما  یپ  رد  نارگید  هک  دننک  نامگ  ای  دننک ، ادیپ  دوخ 
ثیدـح 8837. مکحلاررغ ، یقرواـپ 1. تـسا . هدرک  يریگ  فدـه  ار  ناـهانگ  یب  هـک  تـسا  اـجیب  ياـه  نظءوـس  ییاـنج  ياـه  هدـنورپ 

یَلَع ُثَْعبَی  َو  َرُومُْـالا  ُدِـسُْفی  ِّنَّظلاُءوُـس  : » دوـمرف یم  هک  میدـناوخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  هتـشذگ  تاـیاور  رد  لـیلد  نیمه  هـب   337 هحفص
زا يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  رتمهم  نیا  زا  و  دـنک .» یم  راداو  اه  يدـب  عاونا  هب  ار  مدرم  دـشک و  یم  داـسف  هب  ار  اـهراک  نظءوس  ِرُورُّشلا ;

ساسحا لیلد  نیمه  هب  هتشذگ ، راک  زا  راک  هک  دندرگ  یم  ربخ  اب  دوخ  هابتشا  زا  ینامز  دنوش ، یم  تایانج  بکترم  نظءوس  رثا  رب  دراوم 
هراشا ناوت  یم  ییارجام  هب  هنومن  ناونع  هب  دـناشک . یم  نونج  دـح  رـس  ات  ار  اهنآ  هاگ  هک  دـهد  یم  تسد  اهنآ  هب  يدـیدش  يراـکهانگ 

هملک بترم  هک  درک  دروخرب  ینونجم  درف  هب  یناتـسرامیت  زا  دـیدزاب  ماگنه  هب  هک  دوب  هدـش  عقاو  یناور  ناکـشزپ  زا  یکی  يارب  هک  درک 
شرـسمه فیک  رد  يزور  هک  تسا  هدوب  نیا  وا  نونج  لماع  هک  دیـسر  اجنیا  هب  دومن  يریگیپ  هک  یماـگنه  درک ، یم  رارکت  ار  لامتـسد 

درم اب  هک  دوش  یم  نیبدب  شرسمه  هب  تبسن  هلصافالب  تسا ، نادرم  بسانم  يایاده  زا  یضعب  نلکدا و  يوتحم  هک  دنیب  یم  ار  یلامتـسد 
يذغاک دنک  یم  زاب  ار  لامتسد  هک  دعب  دناسر ، یم  لتق  هب  دایز  مشخ  رثا  رب  ار  دوخ  رسمه  رتشیب  قیقحت  نودب  و  دراد ، طابترا  يا  هناگیب 

یم تسد  وا  هب  يدـیدش  كوش  ناهگان  ما ، هتفرگ  مرهوش  دـلوت  زور  لاس  يارب  ار  هیدـه  نیا  تسا  هتـشون  نآ  يور  هک  دـنیب  یم  نآ  رد 
رد ار  هانگ  یب  دارفا  هک  ارچ  تسا ، راکـشآ  ملظ  کی  عقاو  رد  نظءوس  د ) دـتفا . یم  لامتـسد  نآ  داـی  هب  بترم  دوش و  یم  هناوید  دـهد و 

يور دوش ، یم  رتشیب  ياه  ملظ  بکترم  دـنک ، راب  نآ  رب  یلمع  راثآ  رگا  و  دـهد ، یم  رارق  تمهت  ياـهریت  عاونا  فدـه  دوخ  رکف  هقطنم 
یم ببـس  نظءوس  ه )ـ تسا .» اه  ملظ  نیرتدب  ینامگدب  : » دومرف یم  هک  میدـناوخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  هتـشذگ  ثیداحا  رد  تهج  نیا 
ارچ تسا  تبرغ  نیرت  كانتشحو  نیا  و  دنراذگب ، اهنت  ار  وا  شناکیدزن  یتح  دهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  ناتسود  تعرـس  هب  ناسنا  هک  دوش 
راک ره  هب  ار  وا  دنک و  ریـسفت  ینامگدب  اب  ار  وا  کین  لامعا  هک  دـنک  ترـشاعم  یـسک  اب  دوش  یمن  رـضاح  یتیـصخش  اب  ناسنا  چـیه  هک 

بلاغ وا  رب  نظءوس  هک  یـسک  : » دومرف یم  هک  میدـناوخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  زین  هتـشذگ  ثیداحا  رد  دزاـس . مهتم  یفـالخ 
تدابع نظءوس ، هک  میدـناوخ  هتـشذگ  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  338 و ) هحفص ددنب .» یم  ار  شناتسود  وا و  نایم  افـص  حلـص و  هار  دوش ،
دـشاب راگدرورپ  هب  نظءوس  تیاور ، نیا  رد  نظءوس  زا  روظنم  رگا  دیامن . یم  نیگنـس  هانگ  راب  زا  ار  وا  تشپ  دـنک و  یم  دـساف  ار  ناسنا 

رد هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـهد ) یم  یهاوگ  تیاور  لیذ  هک  هنوگ  نامه   ) دـشاب مدرم  هب  تبـسن  رگا  و  تسا . نشور  تداـبع  داـسف  تلع 
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تبیغ میناد  یم  و  دوش ، یم  تمهت  هاگ  تبیغ و  بکترم  سّسجت  لابند  هب  و  سّسجت ، بکترم  ناسنا  نظءوس  لابند  هب  دراوم  زا  يرایـسب 
یم رثا  زین  یناسنا  راکفا  ریاس  رد  ًاجیردت  تسا  یفارحنا  رکفت  کی  نوچ  نظءوس  ز ) تسا . تدابع  یلوبق  مدـع  بابـسا  زا  یکی  تمهت  و 

. دنام یم  زاب  تسا  تیقفوم  تفرـشیپ و  هنیمز  هک  اه  تیعقاو  هب  ندیـسر  زا  و  دوش ، یم  تسردان  ثداوح  زا  زین  وا  ياه  لیلحت  و  دراذـگ ،
دـشاب هتـشاد  نظ  ءوس  هک  یـسک  هُمْهَو ; َءاس  ُهُّنَظ  َءاس  ْنَم  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدـح  رد 

«. دوش یم  بارخ  وا  رکفت 

ادخ هب  نظءوس  ياهدمایپ 

ناینب رد  یبرخم  راثآ  هدـش ، دراو  ربتعم  ثیداحا  دـیجم و  نآرق  رد  هچنآ  یهلا و  ياـه  هدـعو  هب  تبـسن  ینیبدـب  راـگدرورپ و  هب  نظءوس 
هللا یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هک  میدناوخ  هتـشذگ  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  دزاس ، یم  رود  ادـخ  زا  ار  ناسنا  و  دراد ، ناسنا  دـئاقع  نامیا و 

دشاب هتـشادن  وت  هب  نظ  نسح  دسانـشب و  ار  وت  هک  یـسک  اراگدرورپ  تفگ : یم  شتاجانم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) دواد : » دومرف یم  ( هلآو هیلع 
یم ناسنا  رد  ار  صالخا  حور  هک  ارچ  ددرگ ، یم  تدابع  داسف  ببـس  یهلا  ياه  هدـعو  هب  نظءوس  نیا  رب  هفاـضا  تسا .» هدرواـین  ناـمیا 

هتکن  339 هحفص دشاب . نیمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  دنک » یم  دساف  ار  تدابع  نظءوس  : » میدناوخ هتـشذگ  ثیداحا  رد  هک  نیا  و  دناریم ،
رد هک  هنوگ  نامه  دـنک ، یم  ناوتان  تسـس و  هدـیچیپ ، تخـس و  ثداوح  ربارب  رد  ار  ناـسنا  یهلا  ياـه  هدـعو  هب  نظءوس  هک  نیا  رگید 
هب نظءوس  راتفرگ  ناناملـسم  هزات  زا  یهورگ  هنوگچ  گنج ، ياـه  نادـیم  زا  یـضعب  رد  هک : میدـناوخ  نظءوس  هب  طوبرم  تاـیآ  ریـسفت 
اب دنتشاد ، ادخ  هب  نظ  نسح  هک  تفرعم  اب  نیتسار و  نانمؤم  هک  یلاح  رد  دنتشگ  تسـس  نمـشد  اب  هزرابم  رد  و   ) دندش یهلا  ياه  هدعو 

، دنک یم  مورحم  یهلا  تایانع  زا  ار  ناسنا  هّللاب ، نظءوس  هوالع  هب  دندش .) زوریپ  دنداتسیا و  نانمـشد  ربارب  رد  يراودیما  تردق و  لامک 
نامقل  » هک دوب  هدش  هراشا  هتـشذگ  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  دیامن ، یم  لمع  وا  نظءوس  نظ و  نسح  قباطم  سک  ره  اب  دـنوادخ  اریز 

نامگ ادخ  هب  تبسن  هک  تسیک  نک  لاؤس  مدرم  زا  سپس  شاب ، هتـشاد  نظ  نسح  ادخ  هب  تبـسن  مدنزرف  : » تفگ یم  شدنزرف  هب  میکح »
یگداتسیا و تماقتسا و  شمارآ و  بلاط  ناسنا ، رگا  هک  نیا  نخس  هاتوک  ( 1 (.»؟ دنکن راتفر  وا  اب  نآ  قباطم  دنوادخ  دشاب و  هتشاد  کین 

. دشاب هتشاد  نظ  نسح  وا  ياه  هدعو  دنوادخ و  هب  تبسن  دیاب  تسا ، صلاخ  نامیا  راگدرورپ و  تایانع  بلج 

نظءوس ياه  هزیگنا  لماوع و 

هدولآ دوخ  هک  يدارفا  نورب : نورد و  یگدولآ  1 ـ دریگ : یم  تأشن  يددعتم  ياه  همـشچرس  زا  رگید  لئاذر  دننامه  یقالخا ، هلیذر  نیا 
هب ار  مدرم  تسا  اـه  ناـسنا  بلاـغ  تافـص  زا  یکی  هک  سفن ،» هب  هسیاـقم   » قیرط زا  و  دـنرادنپ . یم  هدولآ  دوخ  نوچمه  ار  نارگید  دـنا ،

نانمؤمریما زا  یثیدح  رد  تشاد . دنهاوخن  نارگید  هب  نظ  نسح  دنوشن ، كاپ  یگدولآ  زا  ات  و  دـنرادنپ ، یم  دوخ  شور  هب  دوخ و  شیک 
; ِهِسْفَن ِْعبَِطب  ِّالا  ُهارَیال  ُهَّنَِال  ًاْریَخ  دَحَِاب  ُّنُظَیال   » 340 هحفص هحفص 240 . دلج 12 ، نیقداصلا ، راثآ  یقرواپ 1. میناوخ : یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع
ار شنارشاعم  هک  یسک  نادب : اب  ینیشنمه  2 ـ ( 1 «.) درادنپ یم  دوخ  نوچمه  ار  نارگید  اریز  درب ، یمن  بوخ  نامگ  سک  چیه  هب  دب  مدآ 
وا نارـشاعم  دنک  یم  روصت  هک  ارچ  دنک ، ادیپ  نظ  ءوس  مدرم  همه  هب  تبـسن  هک  تسا  یعیبط  تسا ، هدرک  باختنا  دسفم  دساف و  دارفا  زا 

ِرارْـشالا ُۀََسلاُجم  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  فورعم  ثیدـح  رد  هک  هنوگنامه  دـنمدرم ، ریاس  زا  ییاه  هنومن 
یماگنه دساف : ياه  طیحم  رد  یگدـنز  3 ـ ( 2 «.) دوش یم  ناکین  هب  تبسن  ینامگدب  ببـس  نادب  اب  ینیـشنمه  ِرایْخالِاب ; ِّنَّظلا  َءوُس  ُثِرُوت 

دب ناکین  هب  یتح  دارفا  همه  هب  تبسن  وا  رظن  دنک ، یگدنز  تسا  هدش  مکاح  نآ  رب  داسف  هک  يروشک  رهش و  رد  ای  هداوناخ  رد  ناسنا  هک 
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يزوت و هنیک  دسح و  4 ـ دنک . یم  نظءوس  داجیا  دوخ  راک ، طیحم  رب  داسف  هبلغ  یلو  دنـشاب  یبوخ  دارفا  وا  نارـشاعم  دـنچ  ره  دوش . یم 
دوسحم صخش  ماقم  زا  قیرط  نیا  زا  دهاوخ  یم  زوت  هنیک  دوسح و  صخش  هک  ارچ  تسا  نظءوس  لماوع  زا  رگید  یـشخب  رورغ : ربکت و 

دوخ و رکف  رد  ار  اهنآ  ات  دنوش  یم  نظ  ءوس  هب  لسوتم  نارگید  ریقحت  يارب  ربکتم  دارفا  دنک ، لامعا  قیرط  نیا  زا  ار  دوخ  هنیک  دـهاکب و 
و هدش ، ینیب  مک  دوخ  راتفرگ  هک  یسک  تسا . نظءوس  لماوع  زا  رگید  یکی  تراقح : هدقع  5 ـ دهد . هولج  ریقح  تسپ و  يدارفا  هعماج ،

راکهنگ هدولآ و  تسپ و  ریقح و  دوخ  رکف  طـیحم  رد  مه  ار  نارگید  دـنک  یم  یعـس  تسا  هتـشگ  عقاو  ریقحت  دروم  نارگید  يوس  زا  اـی 
فعـض زا  ًاتدـمع  دـنوادخ ، هب  تبـسن  نظءوس  اما  دزاس . مهارف  شیوخ  يارب  یبذاک  شمارآ  و  دـهاکب ، دوخ  هدـقع  زا  ات  دـنک ، باـسح 

ریاس ّتیقزار و  تینامحر و  تردق و  ملع و  هب  تبسن  اهرواب  فعض  و  لاعفا ، تافص  تاذ و  تافص  هب  نامیا  مدع  دوش ، یم  یشان  نامیا 
یقرواپ 1. ددـنب . یم  ناسنا  يور  هب  ار  تاجن  تداعـس و  ياـههار  و  دـناشک ، یم  شیاـه  هدـعو  رد  نظءوس  هب  ار  وا  راـگدرورپ  تاـفص 

341 هحفص هحفص 197 . دلج 71 ، راونالاراحب ، .2 ثیدح 1903 . ، مکحلاررغ

نظءوس بتارم 

ناسنا رگا  يرایتخا ؟ ریغ  ای  تسا  يرایتخا  رما  کی  نظءوس  اـیآ  ـالوصا  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  اـجنیا  رد  هک  یمهم  تـالاؤس  زا  یکی 
هرئاد رد  تسا  نکمم  و  تسا ؟ شهوکن  لباق  نیا  ایآ  درب ، یم  صاخشا  ای  صخـش  هرابرد  يدب  نامگ  رایتخا  یب  دنیب و  یم  ار  يا  هنحص 

ریغ رما  کـی  هب  رفیک  تمذـم و  همه  نآ  تسا  نکمم  هنوـگچ  و  هدوـب ؟ يراـیتخا  ریغ  نآ  تامدـقم  همه  هک  نـیا  اـب  دریگ ، رارق  فـیلکت 
هب هدش  ادیپ  ناسنا  رکف  رد  هک  ینامگدـب  نیا  هک : نیا  تسخن  1 ـ دومیپ : ناوت  یم  ار  هار  ود  لاؤس  نیا  خـساپ  يارب  دریگ ؟ قلعت  يرایتخا 

، دیوگن ینخس  دهدن ، نآ  رب  يرثا  بیترت  ناسنا  و  دوشن ، رهاظ  لمع  هلحرم  رد  رگا  هکلب  تسین ، اه  شهوکن  اهتازاجم و  لومـشم  یئاهنت 
، قالخا ملع  ناگرزب  زا  یـضعب  لیلد  نیمه  هب  رفیک . هن  دراد و  شهوکن  ياج  هن  دهدن ، ماجنا  دـنک  یم  ینامگدـب  رب  تلالد  هک  يراک  و 

ُْلیِمَت َو  ُسْفَّنلا ، ِْهَیِلا  ُنَکَْرت  اّمَع  ٌةَرابِع  ُّنَّظلا  َو  َّنُظَت ، ْنَا  ُْهنَع  َّیِْهنَْملا  َّنِکلَو  ... ُْهنَع ٌّوُفْعَم  َوُهَف  ِسْفَّنلا  ُْثیِدَح  َو  ُرِطاوَْخلا  اّمَا  َو  : » دنا هتفگ  نینچ 
: هک تسا  نیا  هدـش  یهن  نآ  زا  هچنآ  ... هدـش عقاو  وفع  دروم  دـیوگ ، یم  شدوخ  اب  ناسنا  دـنک و  یم  روطخ  رطاـخ ، هب  هچنآ  ُْبلَْقلا ; ِْهَیِلا 

هاتوک ( 1 («.) ددرگ رهاظ  لمع  رد  ًاعبط  و   ) دوش لیام  نآ  هب  بلق  و  دـنک ، دامتعا  نآ  هب  وت  رکف  هک  تسا  نآ  نامگ  و  يربب ، دـب )  ) ناـمگ
فیلکت لومـشم  تسا  بلق  رد  هچنآ  یلمع .» نظءوس  «، » یناـبز نظءوس  «، » یبلق نظءوس  : » تسا هلحرم  هس  ياراد  نظءوس  هک  نیا  نخس 
تایاور زا  یـضعب  رد  لیلد ، نیمه  هب  دـشاب . یم  عونمم  مارح و  تسا ، لمع  رد  نابز و  رد  هچنآ  یلو  تسا ، نوریب  رایتخا  زا  نوچ  تسین 

; ْقَّقََحت الَف  َْتنَنَظ  اذِاَو  : » دومرف سپـس  تسا » دـب  نامگ  اـهنآ  زا  یکی  دـنام ، یمن  راـنکرب  نآ  زا  سکچیه  هک  تسا  زیچ  هس  : » میناوخ یم 
تامدـقم ادـتبا  رد  ای  يرایتخا  ریغ  ياه  نظءوس  زا  يرایـسب  هکنیا : رگید  2 ـ ( 2 «.) هدـم نآ  هب  رثا  بیترت  يدرب  يدـب  نامگ  هک  یماـگنه 

تسا مزال  اهنآ  رب  نیاربانب  درک ، دنهاوخ  ادیپ  ناکین  هب  نظءوس  دننک  یم  ینیـشنمه  دب  دارفا  اب  هک  يدارفا  هار ، همادا  رد  ای  دراد  يرایتخا 
يرایتخا تامدـقم  نودـب  رگا  و  تسا . يرایتخا  رما  کی  نیا  و  ددرگ ، فرط  رب  نانآ  نظءوس  تلاـح  اـت  دـنزیهرپب  نادـب  اـب  ینیـشنمه  زا 

نز نیا  دـیوگب : الثم  دـهد . رارق  رظن  دـم  ار  حیحـص  تالامتحا  و  دـشیدنیب ، دـیاب  نآ  هرابرد  ناسنا  دـش  ادـیپ  ناـسنا  يارب  یناـمگ  نینچ 
، مسانـشن ار  اهنآ  نم  تسا  نکمم  و  تسا ، وا  رـسمه  ای  ردارب ، دنزرف  ای  رهاوخ ، دنزرف  ای  وا  رهاوخ  دـیاش  تسا  سک  نالف  اب  هک  سانـشان 
زا یثیدح  لیلد  نیمه  هب  دوش . فرطرب  یلک  هب  ای  ددرگ  تسس  نظءوس  هک  دوش  یم  ببـس  حیحـص ، تالامتحا  نیا  رد  هشیدنا  کش  یب 

تهج  ) تناملـسم ردارب  يارب  ًارْذُع ; َُهل  ْسِمتلاَف  ًارْذُع  َُهل  ْدَِجت  َْمل  ْنِاَف  ًارْذُع  َْکیِخَِال  ُْبلُْطا  : » میناوخ یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
دلج 5، ءاضیبلا ، ۀجحملا  یقرواپ 1. ( 1 «.) یبایب يرذع  نک  شـشوک  مه  زاب  یتفاین  يرذـع  رگا  نک و  وجتـسج  يرذـع  شلامعا ) هیجوت 
342 و هحفص ثیدح 9 . لیذ  هحفص 320 ، دلج 55 ، راونالاراحب ، عفر . ثیدح  ثحب  رد  يراصنا ، خیـش  لوصالا  دـئارف  . 2 هحفص 268 .

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 536 

http://www.ghaemiyeh.com


لمح تروص  نیرتهب  هب  ار  تردارب  راک  : » دومرف یم  هک  میدـناوخ  میدرک ، تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  البق  هک  یثیدـح  رد 
نیا هب  ینک .» ادیپ  نآ  يارب  یحیحص  لمحم  یناوت  یم  هک  یلاح  رد  ربم ، دوش ، یم  هدینش  تردارب  زا  هک  ینخـس  هب  يدب  نامگ  و  نک ...
نیا دوش . یم  ادـیپ  راـتفر  نخـس و  رد  شراـثآ  هک  ینظءوس  1 ـ مینک : میـسقت  هنوگ  هس  هب  ار  نظءوـس  رظن  کـی  زا  میناوـت  یم  اـم  بیترت 
نیا دریذپ ، یم  لاوز  یجراخ ، تامدـقم  ندرب  نیب  زا  هشیدـنا و  رکفت و  اب  یلو  درادـن ، يرهاظ  رثا  هک  ینظءوس  2 ـ تسا . مارح  نظءوس 

راـیتخا زا  یلک  هب  دوش و  یمن  بترتـم  نآ  رب  یجراـخ  رثا  چـیه  هک  ینظءوس  3 ـ دـشاب . تمرح  هلدا  لومـشم  دراد  لامتحا  نظءوس  هنوگ 
نآ رب  يرثا  بیترت  ناسنا  هک  مادام  تسین ، عرـش  فیلاکت  لومـشم  ینظءوس  نینچ  دور  یمن  نایم  زا  يراک  چـیه  اب  و  تسا ، نوریب  ناسنا 
ُّلُک َداؤُْفلا  َو  َرَصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِا  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَتال  َو  : » میناوخ یم  ءارسا  هروس  هیآ 36  رد  دیجم  نآرق  رد  هک  نیا  و  دشاب . هدادن 

ینعم نیمه  هب  رظان  زین  دنلوئـسم ». همه  لد ، مشچ و  شوگ و  هک  ارچ  نکن ، يوریپ  يرادن  نآ  هب  ملع  هچنآ  زا  الُوئْـسَم ; ُْهنَع  َناک  َِکئلُوا 
343 هحفص ثیدح 15 . هحفص 196 ، دلج 72 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1. تسا 

ینامگدب نامرد  قرط 

نآ راب  تبکن  راثآ  رد  ندیـشیدنا  نامه  هک  میورب  لئاذر  یقالخا و  ياه  يرامیب  نامرد  رب  مکاح  لوصا  غارـس  هب  دـیاب  تسخن  اـجنیا  رد 
ار هعماج  شمارآ  درب و  یم  نیب  زا  ار  یعامتجا  دامتعا  هیامرـس  هنوگچ  هک  دشیدنیب ، نظءوس  ياهدمایپ  هب  ناسنا  هک  یماگنه  اریز  تسا ،
هب ار  ناسنا  دزاس و  یم  لفاغ  عامتجا  ياه  تیعقاو  زا  ار  وا  دهد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناتـسود  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  و  دنز ، یم  مه  رب 
یم هلصاف  یقالخا  هلیذر  تشز و  يوخ  نیا  زا  هاوخان  هاوخ  تشذگ ـ  اهنآ  حرش  هک  هنوگنآ  دنک ـ  یم  راداو  نارگید  قح  رد  متس  ملظ و 

رگید يوس  زا  ءوس ، کی  زا  نیا  دوش ، یم  نآ  زا  نتفرگ  هلـصاف  ببـس  اذـغ ، کی  ندوب  مومـسم  رب  ناسنا  یهاگآ  هک  هنوگ  نامه  دریگ ،
زا دـناوت  یم  ات  دزیهرپب و  تسا  ناکین  هب  نظ  ءوس  ببـس  هک  نادـب  اب  ینیـشنمه  زا  ینعی  دـنک  عطق  ار  هانگ  نیا  ياه  هشیر  ناـسنا  هاـگره 

دزاس رود  دوخ  زا  دنتـسه  نظءوس  یلـصا  لماوع  زا  هک  ار  رورغ  ربکت و  يزوت و  هنیک  دسح و  دوش ، رود  دـساف  ياه  طیحم  رد  یگدـنز 
یم ریز  روما  اه  نیا  رب  هفاضا  دش . دهاوخ  هدیچرب  وا  دوجو  زا  یقالخا  هلیذر  نیا  نیقی  هب  دنک  عطق  ار  اه  هشیر  اه و  هزیگنا  ریاس  نینچمه 

نظءوس ببس  تسا  نکمم  هک  یمهبم  لامعا  يارب  حیحـص  هیجوت  يوجتـسج  فلا ) دنک : کمک  تشز  يوخ  نیا  ّرـش  زا  تاجن  هب  دناوت 
َْتنَا َو  ًءوُس  دَحَا  ْنِم  ْتَجَرَخ  ۀَِـملَِکب  َنَّنُظَتال  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هک  میدـناوخ  قباس  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  ددرگ .

نآ يارب  یحیحص  هیجوت  یناوت  یم  هک  یلاح  رد  ربم  دب  نامگ  دوش  یم  رداص  یسک  زا  هک  ینخـس  هب  زگره  الِمَتُْحم ; ِْریَْخلا  ِیف  اَهل  ُدَِجت 
هیجوت و لباق  ناشلامعا  دـنوش  یم  عقاو  ینامگدـب  نظءوس و  دروم  یـصخش  یگدـنز  رد  هک  یناسک  زا  يرایـسب  تسا  نشور  ( 1 «.) یبایب

یم نظءوس  دـیدشت  ببـس  دریگ  یم  همـشچرس  نظءوس  زا  هک  نآ  نیع  رد  نارگید  راک  رد  سّـسجت  هشیمه  ب ) تسا . تحـص  رب  لمح 
یقرواپ تسا . هتخاس  رود  دوخ  زا  ار  نظءوس  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  دزیهرپب ، دارفا  یصوصخ  یگدنز  رد  سّـسجت  زا  ناسنا  رگا  دوش ،

اریز تسا ، نآ  نامرد  قرط  زا  رگید  یکی  زین  ینامگدب  هب  ندادن  رثا  بیترت  344 ج ) هحفص ثیدح 360 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  .1
شلامعا يالبال  رد  هصالخ  و  دومن ، يدامتعا  یب  راهظا  تفرگ و  هلـصاف  وا  زا  نآ  لابند  هب  و  دـش ، نامگدـب  یـسک  هب  تبـسن  ناسنا  رگا 

هب ددرگ . یم  وحم  فیعض و  ًاجیردت  ندادن  رثا  بیترت  ییانتعا و  یب  اب  یلو  دوش ، یم  تفص  نیا  دیدشت  ببس  دش ، رهاظ  ینامگدب  راثآ 
کش یب  ( 1 «.) دیهدن رثا  بیترت  نآ  هب  دیدرب ، دب  نامگ  هک  یماگنه  اوُقَّقََحت ; الَف  ُْمْتنَنَظ  اذِا  : » میناوخ یم  یمالسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه 

يوق و رثا  زین  تشذـگ ، ثحب  زاغآ  تایاور  رد  نآ  زا  يا  هنومن  هک  یقالخا  هلیذر  نیا  يونعم  ءوس  راثآ  یهلا و  ياـه  تازاـجم  هب  هجوت 
. دنک یم  توعد  نآ  كرت  هب  ار  ناسنا  و  دراد ، هنیمز  نیا  رد  هدنرادزاب 

ءانثتسا دراوم 
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هراشا نآ  هب  یمالـسا  تایاور  رد  هک  دراد  زین  یتائانثتـسا  تسا  لوبق  دروم  یلک  هدعاق  کی  ناونع  هب  دنچ  ره  نظءوس ، یتشز  دـیدرت  یب 
نینچ رد  نظ  نسح  دننک ، ادیپ  هبلغ  ناگدولآ  و  دیآرد ، بلاغ  يوخ  کی  تروص  هب  یطیحم  رد  داسف  هاگره  فلا ) هلمج : زا  تسا  هدش 

هب تبـسن  یمالـسا  تایاور  رد  اذـل  دـنک . يراوگان  بقاوع  راتفرگ  ار  ناسنا  تسا  نکمم  هکلب  تسین ، یقالخا  لیاضف  زا  اـهنت  هن  یطئارش 
َُّمث ِِهلْهَا  َو  ِنامَّزلا  یَلَع  ُحالَّصلا  َیلْوَتْسا  اذِا  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  تسا . هدش  هداد  رادشه  عوضوم  نیا 

یماگنه َرَّرَغ ; ْدَقَف  لُجَِرب  َنَّظلا  ٌلُجَر  َنَسْحَاَف  ِِهلْهَا  َو  ِنامَّزلا  یَلَع  ُداسَْفلا  َیلْوَتْسا  اذِا  َو  مَلَظ ، ْدَقَف  ٌَۀبْوَح  ُْهنِم  ْرَهْظَت  َْمل  لُجَِرب  َّنَظلا  ٌلُجَر  َءاسَا 
، دنک ادیپ  نظءوس  تسا  هدشن  راکشآ  وا  زا  یهانگ  هک  يرگید  هب  تبسن  یسک  سپس  دوش ، بلاغ  شلها  نامز و  رب  یتسود  حالص و  هک 
ار دوخ  دـنک ، ادـیپ  نظ  نسح  يرگید  هب  یـسک  لاـح  نیا  رد  و  ددرگ ، هریچ  شلها  ناـمز و  رب  داـسف  هاـگره  و  تسا ، هدرک  متـس  ملظ و 
ثیدـح 114. راصق ، تاـملک  هغـالبلا ، جـهن  . 2 ثیدـح 7585 . هحفـص 497 ، دـلج 3 ، لامعلازنک ، یقرواـپ 1. ( 2 «.) تسا هداد  بـیرف 

یثیدح ( 1 .) تسا هدش  لقن  فلتخم  تاریبعت  اب  مالسلا ) مهیلع  ) يداهلا یلع  ماما  مظاک و  ماما  قداص و  ماما  زا  نومضم  نیمه   345 هحفص
يرادساپ دوخ  زا  مدرم  ربارب  رد  نظءوس  اب  ِّنَّظلا ; ِءوُِسب  ِساّنلا  َنِم  اوُسِرَتِْحا  : » دیامرف یم  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  هک 

شیاتـس دروم  زگره  لصا  کی  ناونع  هب  نظءوس  هنرگو  دـشاب . یلاوحا  لاح و  نینچ  ناـمز و  نینچ  هب  هراـشا  تسا  نکمم  زین  ( 2 «) دینک
سکع هب  و  دراذگ ، نظ  نسح  رب  دیاب  ار  لصا  ملاس ، ًاتبسن  ياه  طیحم  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  عومجم  رد  تایاور  نیا  زا  تسین .

رد هکلب  دهد  تبسن  یـسک  هب  هتـسنادن  ار  يزیچ  ناسنا  هک  نیا  ینعم  هب  هن  هتبلا  تشاذگ . نظ  ءوس  رب  دیاب  ار  لصا  دساف ، ياه  طیحم  رد 
هناهب ثیداحا  هنوگ  نیا  ءانثتـسا و  نیا  دیابن  هتبلا  دوش . ریذپان  ناربج  ياه  نایز  راتفرگ  ادابم  دهدن ، تسد  زا  ار  طایتحا  دیاب  ینامز  نینچ 

دیاب مه  دساف  ياه  نامز  رد  یتح  تسا . طلغ  نظ  نسح  هدش و  دساف  هنامز  دـیوگب  دـنک و  ادـیپ  نظءوس  سک  ره  هب  سک  ره  هک  ددرگ 
نظءوس دروم  دیابن  هدشن  هدید  اهنآ  زا  ینـشور  فالخ  دنراد و  رارق  نابوخ  فص  رد  هک  حالّـصلا  رهاظ  دارفا  درک ، يدـنب  هورگ  ار  دارفا 

هب تبـسن  زگره  هدش  هدید  ررکم  اهنآ  زا  فالخ  ياهراک  و  دـنا ، هتفرگ  رارق  نازیگنا  هدـسفم  فص  رد  هک  ییاه  هورگ  یلو  دـنوش . عقاو 
ره هب  ینیبشوخ  اب  ناوت  یمن  تسا ، طوبرم  هعماج  تشونرـس  هب  هک  یتاعالطا  یتینما و  لیاسم  رد  ب ) دوب . نیبشوخ  دـیابن  اهنآ  تاـکرح 

تاکرح هنوگ  نیا  اب  مزال  طایتحا  اب  دیاب  رگید  ریبعت  هب  ای  تشاذگ . رانک  ار  نظ  نسح  اجنآ  رد  دـیاب  هکلب  درک ، هاگن  هعماج  رد  یتکرح 
روظنم هکلب  دریگ ، رارق  يرهم  یب  ای  تناها و  کته و  ای  تازاجم  دروم  یـسک  نظءوس  اب  هک  تسین  نآ  نخـس  نیا  موهفم  درک . دروخرب 

راک ماجنا  رب  ینـشور  لئالد  قیقحت  زا  دـعب  رگا  دوش ، قیقحت  نآ  نوماریپ  و  دـشاب ، رظن  ریز  دـیاب  كوکـشم  تاکرح  ماـمت  هک  تسا  نیا 
.2 ات 11577 . ثیدح 11575  هحفص 1787 ، دلج 2 ، همکحلا ، نازیم  یقرواپ 1 . ددرگ . بیقعت  دـمآ  تسد  هب  ءوس  تین  اب  مأوت  فـالخ 

تـسا نکمم  هکلب  تسا  زیاـج  اـهنت  هن  نظءوس  هک  يرگید  دراوـم  زا  346 ج ) هحفص ثیدح 142 . هحفص 158 ، دلج 74 ، راونالاراحب ،
ام يوس  هب  یتسود  تسد  دنزب و  هیور  رییغت  تبحم و  یتسود و  حلـص و  زا  مد  نمـشد  تسا  نکمم  تسا ، نانمـشد  ربارب  رد  دشاب  بجاو 

دیاب هکلب ; درک ، دامتعا  وا  هب  درـشف و  ار  نمـشد  تسد  هلـصافالب  و  دـش ، نظ  نسح  راتفرگ  دـیابن  زگره  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دـنک . زارد 
نامرف رد  لصا  نیمه  يور  نتخاس . ریگلفاغ  يارب  يا  هئطوت  و  دشاب ، گنرین  هعدخ و  بیرف و  رکم و  اهنیا  مامت  تسا  نکمم  داد  لامتحا 

َِکلذ یف  ْمِهَّتا  َو  ِمْزَْحلِاب  ْذُخَف  َلَّفَغَتَِیل  َبَراق  اَمبُر  َّوُدَْعلا  َّنِاَف  ِهِْحلُص  َدَْعب  َكِّوُدَع  ْنِم  ِرَذَْحلا  َلُک  َرَذَْحلَا  : » تسا هدمآ  رتشا » کلام   » فورعم
ریگلفاغ ار  فرط  ات  دوش  یم  کیدزن  هاگ  نمشد  اریز  شاب ، رذح  رب  وا  زا  الماک  یتسب ، حلص  نامیپ  تنمشد  اب  هک  یماگنه  ِّنَّظلا ; َنْسُح 

جهن یقرواپ 1 . ( 1 «.) زاس مهتم  ار  شیوخ  نظ  نسح  و  شاب ، شیدـنارود  و  هدـن ، تسد  زا  ار  طایتحا  یطیارـش  نینچ  رد  نیارباـنب  دـنک ،
347 هحفص همان 53 . هغالبلا ،

مدرم یصوصخ  ياهراک  رد  يرگوجتسج  ای  سّسجت  .13
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هراشا

یم راک  هب  قالخا  فالخ  بولطمان و  روما  دروم  رد  ًاـبلاغ  و  تسا ، نارگید  هب  طوبرم  روما  لاـمعا و  رد  يرگوجتـسج  ینعم  هب  سّـسجت 
ناسنا هک  دوش  یم  ببس  دب  نامگ  نظءوس و  تقیقح  رد  تسا . تبثم  روما  رد  يرگوجتـسج  ینعم  هب  برع  تغل  رد  سّـسجت  یلو  دور ،
تـسا نکمم  يرظن  گنت  دـسح و  لخب و  دـننام : يرگید  لماوع  هاگ  و  دزادرپب ، وجتـسج  هب  مدرم  یناـهن  ياـهزار  رارـسا و  فشک  يارب 

همشچرس عامتجا و  ینماان  ببـس  تسا و  عونمم  ًادیدش  مالـسا  رد  دش  هتفگ  الاب  رد  هک  یتروص  هب  سّـسجت  دشاب . تشز  راک  نیا  هزیگنا 
يوربآ تسا  نکمم  دزادرپب ، نارگید  یصوصخ  یگدنز  رد  يرگوجتسج  هب  یسک  ره  دوش  هداد  هزاجا  رگا  دوش ، یم  اه  تموصخ  عاونا 

نآ رد  عامتجا  دارفا  مامت  هک  دیآ  دوجو  هب  یمنهج  و  دوش ، نشور  هعماج  رد  ینمشد  يزوت و  هنیک  شتآ  و  دورب ، داب  رب  دارفا  زا  يرایسب 
یمالـسا تموکح  رد  یتاعالطا  ياه  هاگتـسد  دوجو  ترورـض  اب  يداضت  هاگچیه  یمالـسا  یقالخا و  مکح  نیا  هتبلا  دنـشاب . باذـع  رد 

هناگیب و لماوع  ذوفن  زا  يریگ  شیپ  و  هعماـج ، تشونرـس  هب  طوبرم  نیا  تسا و  دارفا  یـصوصخ  یگدـنز  هب  طوبرم  نآ  هک  ارچ  درادـن ،
زا یهن  تحارـص  اب  دیجم  نآرق  رد  هک  يا  هیآ  اهنت   348 هحفـص میدرگ . یم  زاب  دیجم  نآرق  هب  هراشا  نیا  اب  تسا . نانآ  بیرخت  هئطوت و 

َو اوُسَّسََجت  َو ال  ٌْمِثا  َّنَّظلا  َضَْعب  َّنِا  ِنَّظلا  َنِم  ًاْرِیثَک  اُوِبنَتِْجا  اوَنَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَا  ای  : » دـیامرف یم  تسا  تارجح  هروس  هیآ 12  دنک  یم  سّسجت 
رد  ) تسا و هانگ  اه  نامگ  زا  يا  هراپ  هک  ارچ  دیزیهرپب  اه  نامگ  زا  يرایـسب  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ًاضَْعب ; مُکُـضَْعب  ْبَتْغَیال 
زا قوف  هفیرش  هیآ  هدش ، هراشا  زین  نظءوس  تبیغ و  ثحب  رد  هک  هنوگنامه  دیامنن .».. تبیغ  ار  رگیدکی  و  دینکن ، سّـسجت  نارگید ) راک 
هک سّسجت  زا  سپس  دوش ، یم  سّسجت  همـشچرس  هک  دب  نامگ  زا  تسخن  دنرگیدکی ، لولعم  تلع و  عقاو  رد  هک  دنک  یم  یهن  زیچ  هس 
رد الومعم  دراد و  یفنم  راب  سّـسجت »  » دـش هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  ددرگ . یم  نانآ  تبیغ  مدرم و  یناهنپ  بویع  رب  یهاـگآ  ببس 

يوجتـسج رد  ناسنا  هک  دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  سّـسجت »  » یلو دریگ . یم  تروص  یقالخا  ریغ  راک  کـی  هک  دوش  یم  هتفگ  يدراوم 
اوـُبَهِْذا َّیَُنب  اـی  : » داد روتـسد  شنادـنزرف  هب  بوـقعی »  » هک میناوـخ  یم  ( مالـسلا هیلع  «) فـسوی  » ناتـساد رد  هکناـنچ  دـشاب . یبوـلطم  ءیش 

دینک وجتـسج  شردارب  فسوی و  نم ) ياه  هدش  مگ   ) زا دیورب و  نم  نادنزرف  يا  ِهّللا ; ِْحَور  ْنِم  اوُسَْئیَت  َو ال  ِْهیِخَا  َو  َفُسُوی  ْنِم  اوُسَّسَحَتَف 
نانخـس هب  تبـسن  عمـس  قارتسا  ای  هنایفخم  نداد  شوگ  ینعم  هب  سّـسحت  دـنا : هتفگ  زین  یـضعب  ( 1 «.) دـیوشن سویأـم  یهلا  تمحر  زا  و 

زا یهن  هک  تسا  هجوـت  لـباق  هتکن  نـیا  دـشاب . یم  نارگید  بوـیع  رارـسا و  زا  یلمع  يوجتـسج  سّـسجت ، هـک  یلاـح  رد  تـسا  نارگید 
یلک هدـعاق  کی  ناونع  هب  سّـسجت  تمرح  رب  لصا  دـهد  یم  ناشن  نیا  و  درادـن ، یطرـش  دـیق و  چـیه  تارجح ، هروس  هیآ  رد  سّـسجت 

هیآ 87. فسوی ، یقرواپ 1 . تشاد . دهاوخ  ءانثتسا  ناونع  دوش ، هدرمش  زاجم  يرتمهم  فادها  رطاخ  هب  یـصاخ  طیارـش  رد  رگا  و  تسا ،
ءالتبا دروم  لئاسم  رد  زین  مدرم  هدوت  هک  تسا  هدوب  نشور  يردـق  هب  نیملـسم  ناـیم  رد  سّـسجت  تمرح  قوف و  هیآ  هب  هجوت   349 هحفص

، تسا اعّدم  نیا  دهاش  هدش  لقن  يدنکروث )  ) زا لامّعلازنک )  ) تنس لها  عبانم  زا  یضعب  رد  هک  یثیدح  دندرک . یم  لالدتـسا  نآ  هب  دوخ 
هک دینـش  ار  يدرم  يادص  يا  هناخ  نورد  زا  دز  یم  تشگ  هنیدم »  » رد یتینما  لیاسم  يارب  اهبـش  رد  یهاگ  باطخ » نب  رمع   » دـیوگ یم 

روتسم ار  وت  دنوادخ  یهانگ و  لوغشم  وت  يدرک  نامگ  ایآ  ادخ  نمشد  يا  تفگ : تفر و  الاب  راوید  زا  رمع » ، » دوب یناوخ  زاوآ  لوغـشم 
: دـیامرف یم  دـنوادخ  يا ، هدرک  هاـنگ  هس  وـت  ما  هدرک  هاـنگ  کـی  نم  رگا  نکم ! هلجع  هفیلخ  يا  تفگ  رمع »  » هب درم  نآ  تـسا ؟ هتـشاد 

دنوادخ و  يدمآ ! راوید  زا  وت  ( 1 «) دیوش هناخ  دراو  رد  زا  اِهباْوبَا ; ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأَو  : » دیامرف یم  زین  و  يدرک ، سّسجت  وت  اوسّسجتالو ،» »
هزاجا ات  دیوشن  دراو  دوخ  ياه  هناخ  زا  ریغ  ییاه  هناخ  رد  اِهلْهَا ; یَلَع  اوُمِّلَُـست  َو  اوُِسنْأَتْـسَت  یّتَح  مُِکتُوُیب  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَتال  : » دیامرف یم 

دروم ار  وت  رگا  تفگ : وا ) هب  و   ) دنام او  لالدتسا ) نیا  ربارب  رد   ) رمع يدش . دراو  هزاجا  نودب  وت  ( 2 «.) دینک مالس  هناخ  لها  رب  دیریگب و 
(3 .) دمآ نوریب  درک و  رظن  فرص  وا  زا  رمع  يرآ ، تفگ : دمآ ؟ یهاوخ  تسار  هار  هب  مهد  رارق  وفع 

یمالسا تایاور  رد  سّسجت 
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یم فقاو  الماک  نآ  تیمها  هب  يا  هدنناوخ  ره  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدش  عقاو  دیدش  شهوکن  دروم  یمالسا  تایاور  رد  سّسجت  هلأسم 
َو ال ِْثیِدَْحلا  ُبَذْـکَا  َّنَّظلا  َّنِاَف  َّنَّظلا  َو  ْمُکاِّیا  : » دومرف هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  1 ـ هلمج : زا  دوش 

ثیدح رد  2 ـ ( 4 «.) دینکن سّسجت  سّسحت و  و  تسا ، نخـس  نیرت  غورد  دب )  ) نامگ اریز  دیزیهرپب  دب )  ) نامگ زا  اوُسَّسََجتال ; َو  اوُسَّسََحت 
; ًاناوِْخا ِهّللا  َدابِع  اُونوُک  َو  اوُشَجانَت  َو ال  اوُسَّسََحت  َو ال  اوُسَّسََجت  َو ال  اوُضَغابَتال  اوُدَساَحت و  ال  : » میناوخ یم  نینچ  ترضح  نامه  زا  يرگید 

ياهراک اب   ) ار مدرم  و  دینکن ، سّـسجت  سّـسحت و  نارگید  راک  رد  و  دیـشاب ، هتـشادن  هنیک  ضغب و  دـیزرون و  دـسح  رگیدـکی  هب  تبـسن 
دلج 3، لامعلازنک ، . 3 هیآ 27 . رون ، . 2 هیآ 189 . هرقب ، یقرواپ 1. دیـشاب .» ینید  ناردارب  ادخ و  ناگدنب  و  دینارن ، دوخ  زا  دوخ ) فلتخم 

یم تسد  هب  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا  زا   350 هحفص ثیدح 2563 . هحفص 1985 ، دلج 4 ، ملسم ، حیحص  .4 ثیدح 8827 . هحفص 808 ،
ینیلک موحرم  ( 1 .) تسا عامتجا  هزاریش  ندیشاپ  مه  زا  رگیدکی و  زا  مدرم  يرود  ببـس  ترفن ، هنیک و  دسح و  دننامه  سّـسجت  هک  دیآ 
ُِملُْـسی َْمل  َو  ِِهناِسِلب  َمَلْـسَا  ْنَم  َرَـشْعَم  ای  : » دندومرف هک  دنک  یم  لقن  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  یفاک  باتک  رد 

ناـبز اـب  هک  یهورگ  يا  ُهْحِـضُْفی ; ُهَتَْرثَـع  ُعَّبَتَت  ْنَم  َو  ُهَتَْرثَـع  ُهّللا  ُعَّبَتَت  َنیِملْـسُْملا  ِتارَـشَع  ُعَّبَتَت  ْنَم  ُّهنِاَـف  َنیِملْـسُْملا ، ِتارَثَـع  اوُِعبَّتَت  ـال  ِِهْبلَِقب 
شزغل هرابرد  سّسجت  سک  ره  هک  ارچ  دینکم ، وجتسج  ناناملسم  ياه  شزغل  زا  تسا ، هتفریذپن  ار  مالسا  امـش  لد  اما  دیا  هدش  ناملـسم 
دهاوخ شیاوسر  دـنک ، وجتـسج  وا  شزغل  زا  دـنوادخ  هک  سک  ره  و  درک ، دـهاوخ  وجتـسج  وا  شزغل  زا  دـنوادخ  دـنک ، نیملـسم  ياـه 
وجتسج ِتائِّیَّسلا ; ِّرَـش  َو  ِبُویُْعلا  ِحَْبقَا  ْنِم  ِبُویُْعلا  ُعَّبَتَت  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  3 ـ ( 2 «.) دومن

َثََحب ْنَم  : » میناوخ یم  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  4 ـ ( 3 «.) تسا ناهانگ  نیرتدـب  بویع و  نیرتشز  زا  نارگید  بیع  زا  ندرک 
ثیدح رد  5 ـ ( 4 «.) دزاس یم  ـالم  رب  ار  وا  رارـسا  دـنوادخ  دـنک ، شیتفت  نارگید  رارـسا  زا  هک  یـسک  ُهَرارْـسَا ; ُهّللاَرَهْظَا  ِهِریَغ  ِرارْـسَا  ْنَع 
بویع يوجتسج  رد  هک  یسک  ِبُولُْقلا ; ِتاّدَوَم  ُهّللا  ُهَمَّرَح  ِبُویُْعلا  ِتاّیِفَخ  َعَّبَتَت  ْنَم  : » تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) ترـضح نامه  زا  يرگید 

( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  6 ـ ( 5 «.) دزاس یم  مورحم  مدرم  ياه  لد  یتسود  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب  نارگید  یناهنپ 
یب هک  نکن  شیتفت  مدرم  دئاقع  هرابرد  قیِدَـص ; ِالب  یْقبَتَف  ْمِِهنایْدَا  نَع  َساّنلا  ِشَّتَفَت  ال  : » دومرف شنارای  زا  یکی  هب  هک  میناوخ : یم  نینچ 

هحفص دلج 3 ، ررغ ، حرـش  .3 ثیدـح 4 . هحفـص 354 ، دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  .2 كردـم . نامه  یقرواـپ 1. ( 6 «.) دـنام یهاوخ  تسود 
دلج 75، راونالاراحب ، . 6 ثیدح 8800 . كردم ، نامه  .5 ثیدح 8799 . هحفص 371 ، دلج 5 ، كردم ، نامه  .4 ثیدح 4581 . ، 1386
دنامب و ناهنپ  هاگره  هک  دنراد  لمع ) رد  ای   ) هدـیقع رد  یتالاکـشا  بویع و  مدرم  بلاغ  هک  ارچ   351 هحفص ثیدح 109 . هحفص 253 ،

. دنام یم  اهنت  تسود و  نودب  ناسنا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ، رّسیم  رگیدکی  اب  مدرم  یتسود  دوشب  لاح  رهاظ  هب  لمع 

سّسجت ءوس  ياهدمایپ 

هک رگوجتسج  زا  مدرم  ترفن  ببس  وس  کی  زا  اریز  دراد  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  یفنم  رایـسب  راثآ  نارگید  راک  رد  يرگوجتـسج 
وا یـصوصخ  یگدـنز  رد  يرگید  هک  دـنک  یمن  لـمحت  سک  چـیه  دوش ، یم  درب  یم  موجه  اـهنآ  رارـسا  یـصخش و  یگدـنز  میرح  هب 

. دنرفنتم تخس  وا  زا  مدرم  و  دنناد ، یم  تیصخش  یب  مرش و  یب  زواجتم ، ار  یسک  نینچ  دشاب ، وا  رارـسا  فشک  یپ  رد  ای  دنک و  تلاخد 
نیا هب  هراـشا  تسا  نکمم  دـننام  یم  تسود  نودـب  مدرم  بویع  رارـسا  رب  رگوجتـسج  دارفا  دومرف : یم  میدـناوخ و  ـالاب  رد  هک  یثیدـح 
یلو دننک ، یگدنز  مه  اب  دنناوت  یم  دنامب  روتـسم  هچانچ  دنتـسه  یبویع  فعـض و  طاقن  ياراد  مدرم  بلاغ  رگید  ییوس  زا  دشاب . بلطم 
یم مهزا  ار  یعامتجا  روما  هزاریـش  رما  نیمه  و  دش ، دهاوخ  سک  ره  هب  تبـسن  يدامتعا  یب  ینیبدـب و  ببـس  یناهنپ  بویع  ندـشالم  رب 

مامت نداد  تسد  زا  همه و  هب  ینیبدب  ببـس  نارگید  لاح  رد  شیتفت  هک  دشاب  هتـشاد  هراشا  دناوت  یم  زین  هتکن  نیا  هب  الاب  ثیدـح  دـشاپ .
هنحـص رد  توادـع  يزوت و  هنیک  ببـس  نارگید  بویع  رارـسا و  دـئاقع و  هراـبرد  شیتفت  وجتـسج و  موس  يوس  زا  دوش . یم  اـه  تسود 
تدش هب  رما  نیا  زا  دیاب  میـشاب ، بلاط  ار  شمارآ  تینما و  هعماج و  تمالـس  رگا  دوش . یم  دـیدش  ياه  يریگرد  هب  رجنم  هاگ  عامتجا و 
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بویع یگدنز و  رارسا  هب  دننک  یم  یعـس  ینعی  دننک ، یم  لثم  هب  هلباقم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  مدرم  زا  يرایـسب  مراهچ  يوس  زا  میزیهرپب .
هک یسک  ُهَرارْـسَا ; ُهّللا  َرَهْظَا  ِهِریَغ  ِرارْـسَا  ْنَع  َثََحب  ْنَم  : » دیوگ یم  هک  یثیدح  دیاش  دنزاس و  الم  رب  دنربب و  یپ  ناگدننک  شیتفت  یناهنپ 

َباجِح َفَشَک  ْنَم  : » دیوگ یم  هک  يرگید  ثیدح  352 و  هحفص ( 1 «.) دنک یم  شاف  ار  وا  رارسا  دنوادخ  دنک ، وجتسج  نارگید  رارسا  زا 
نیمه هب  هراـشا  تسا  نکمم  ( 2 «.) دش دهاوخ  شاف  وا  هناخ  رارـسا  درادرب ، نارگید  رارـسا  زا  هدرپ  هک  یـسک  ِِهْتِیب ; ِتاروَع  َفَشَْکنِا  ِِهیِخَا 
َعَلَّطَت ْنَم  : » تسا هدمآ  راوگرزب  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  دـشاب . ایند  رد  لمع  نیا  یهلا  تازاجم  یعـضو و  رثا  هب  هراشا  ای  ینعم ،

نیا ياه  همشچرس  ( 3 «.) دوش یم  هراپ  وا  رارـسا  هدرپ  دنک ، دوخ  هیاسمه  رارـسا  زا  شیتفت  هک  یـسک  ُهُراتْـسَا ; ْتَکَهَْتنِا  ِهِراج  ِرارـسَا  یلَع 
سّـسجت يوس  هب  ار  ناسنا  ًابلاغ  ینیبدب  نظءوس و  1 ـ هلمج : زا  تسا ، رایـسب  زین  نارگید  رارـسا  لاوحا و  رد  شیتفت  ینعی  یقـالخا  هلیذر 

لیلد نیمه  هب  داتفا . دهاوخن  نارگید  بویع  نوماریپ  شیتفت  رکف  هب  دهدب ، نظ  نسح  هب  ار  دوخ  ياج  هاگره  دـنار و  یم  نارگید  هرابرد 
2ـ تسا . هتفرگ  رارق  نظ  ءوس  زا  یهن  لاـبند  هب  سّـسجت  زا  یهن  تارجح ، هروـس  هیآ 12  رد  دـش ـ  هراشا  زین  قباـس  رد  هک  هنوگ  ناـمه   ـ

یم بیع  رپ  هدولآ و  دارفا  هک  ارچ  تسا ، نارگید  لاـح  رد  يرگوجتـسج  لـماوع  زا  رگید  یکی  فـلتخم  بوـیع  ناـهانگ و  هب  یگدوـلآ 
زا یثیدح  رد  دشابن . هدولآ  هک  تسیک  میا  هدولآ  ام  رگا  هک  دـنهد  بذاک  شمارآ  دوخ  هب  قیرط  نیا  زا  دـننک و  ادـیپ  ینایاتمه  دـنهاوخ 

دـنناگدنرب و نظءوس  مدرم  نیرتدـب  ... َنوُسِّسَجَتُْملَا ; َنیِّناّـظلا  ُّرَـش  َو  َنوُّناّـظلَا  ِساـّنلا  ُّرَـش  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
یلماع دناوت  یم  مادک  ره  ینیب  رترب  دوخ  ربکت و  توادع و  يزوت و  هنیک  دـسح و  3 ـ ( 4 «.) دنناگدننک شیتفت  ناگدنرب ، نظءوس  نیرتدب 

یقرواپ دـنک . عابـشا  ار  ینیب  رترب  دوخ  و  دزیرب ، ار  دوخ  توادـع  رهز  و  دزادـنیب ، رابتعا  هجرد  زا  ار  دوصقم  ات  دـشاب  يرگوجتـسج  يارب 
كردتسم .4 ثیدح 8798 . كردم ، نامه  .3 ثیدح 8802 . كردم ، نامه  .2 ثیدح 8799 . هحفص 371 ، دلج 5 ، مکحلاررغ ، حرش  .1

تافص زا  يرایسب  لماوع  زا  یکی  زین  نامیا  فعض  353 4 ـ هحفص باب 141 .)  ) ثیدح 15 هحفص 147 ، دلج 9 ، دیدج ، پاچ  لئاسولا ،
هب و  تسین ، لـئاق  نارگید  تیثیح  ناـمیا و  يارب  یمارتحا  ناـمیالا  فیعـض  ناـسنا  اریز  تسا ، نارگید  لاـح  رد  شیتفت  هلمج  زا  هلیذر و 

یمن بوسحم  یمهم  هلأسم  وا  يارب  دنموربآ  ناناملـسم  يوربآ  ندرب  نیب  زا  دـنک و  یم  زواجت  اهنآ  یـصوصخ  یگدـنز  میرح  هب  یناسآ 
َرَشْعَم ای   » ناونع هب  ار  دارفا  هنوگ  نیا  هک  میدناوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  مالک  رد  هتـشذگ  ثیداحا  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش ،

یم باطخ  هدشن » دراو  امـش  لد  رد  نامیا  یلو  دـیا ، هدروآ  نامیا  نابز  هب  هک  یهورگ  يا  ِِهْبلَق ; یف  ُنامیِْالا  ِلُخْدَـی  َْمل  َو  ِِهناسِلب  َنَمآ  ْنَم 
. دیامرف

تائانثتسا

هراشا

مارح عونمم و  یقالخا  دـض  لمع  کی  ناونع  هب  دراوم  مامت  رد  سّـسجت  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاوس  نیا  هتـشذگ  ياه  ثحب  لاـبند  هب 
عیـسو ياـه  ناـمزاس  ياراد  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  زا  معا  اـیند  ياـهروشک  همه  دراد ، مـه  یتائانثتـسا  دراوـم و  اـی  دوـش و  یم  هدرمش 

هک يرگید  دراوم  دنراد ، اهنآ  رارـسا  فشک  رد  یعـس  و  دنهد ، یم  رارق  سّـسجت  دروم  ار  دارفا  یگدـنز  مامت  هاگ  هک  دنتـسه  یتاعالطا 
تفگ دیاب  لاوس  نیا  خساپ  رد  دراد . دوجو  زین  دوش  یم  هدرمـش  مزال  هکلب  تسین  عونمم  اهنت  هن  ناهج  يالقع  رظن  زا  شیتفت  سّـسجت و 

: هلمج زا  دراد  يراکنا  لباق  ریغ  تائانثتسا  رگید  لوصا  زا  يرایسب  دننام  زین  یلک  لصا  نیا  هک 

یتاعالطا ياه  نامزاس  1 ـ

ناریدم رگا  کش  یب  دنک . ظفح  نمشد  ناسوساج  ینورد و  ینوریب و  نانمشد  ياه  هئطوت  ّرـش  زا  ار  شروشک  دراد  هفیظو  یتموکح  ره 
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یلخاد و ناقفانم  ياه  هئطوت  كاندرد  بقاوع  راـتفرگ  يدوز  هب  دـننک  دروخرب  نظ  نسح  اـب  يدـمآ  شیپ  ره  ربارب  رد  دـنهاوخب  هعماـج 
شیتفت و اب  زج  و  دـننک ، یم  ظـفح  ار  رهاوظ  ـالماک  اـهنآ  دارفا  و  زومرم ، رایـسب  ناـنآ  ياـه  هشقن  اریز  دـش ، دـنهاوخ  یجراـخ  نانمـشد 

راـنک ار  نظ  نسح  دـیاب  يدراوم  نینچ  رد   354 هحفـص درادـن . دوجو  اهنآ  ندرک  یثنخ  اه و  هئطوت  نآ  رب  یهاگآ  ناکما  قیقد  سّـسجت 
تخادرپ سّسجت  هب  یمالـسا  تما  حلاصم  ینعی  رتالاو  رتگرزب و  فادها  ظفح  يارب  تسیرگن و  يا  هدیدپ  ره  هب  نظ  ءوس  اب  و  تشاذگ ،

نیا رگید  ریبعت  هب  و  تسا . نیمه  هناـگیب ) ناـسوساج  دـض   ) نمـشد یتاعالطاّدـض  یتاـعالطا و  ياههاگتـسد  لیکـشت  هفـسلف  عقاو  رد  و 
هب شیتفت  اهنآ  یگدنز  رارـسا  رد  دنوش و  یم  عقاو  نظءوس  دروم  هک  يدارفا  اسب  يا  و  دریگ ، یم  همـشچرس  مهم  مها و  نوناق  زا  ءانثتـسا 
زج يا  هراچ  نمـشد  نارودزم  یعقاو و  ناراکهنگ  ندرک  ادـیپ  يارب  تسا  یهیدـب  یلو  دنـشاب  یهاـنگ  یب  ملاـس و  دارفا  دـیآ ، یم  لـمع 

نایم هب  فلتخم  سابل  رد  یناسوساج  دوش ، یم  مزال  هاگ  یّتح  دشاب . یمن  دراد  دوجو  نآ  لامتحا  هک  يدراوم  مامت  رد  عیسو  يوجتـسج 
يا هنتف  رذب  رگا  ات  دننک  ثوعبم  نآ  دننام  یچتفاظن و  رگراک و  دنمراک و  بلاق  رد  يدارفا  یلخاد  مهم  تاسّسؤم  رد  ای  دنتسرفب  نانمشد 

رد درب ، ورف  دوخ  ماک  رد  ار  تما  حلاصم  دشک و  هنابز  نآ  شتآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، نتفرگ  لکـش  لاح  رد  يا  هئطوت  هدش و  هدیـشاپ 
دارفا و همه  یصوصخ  یگدنز  رد  تلاخد  يارب  دوش  يا  هناهب  رما  نیا  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  موهفم  هّتبلا  دننک . شوماخ  هفخ و  هفطن 

هدش ییاه  هدافتـسا  ءوس  هشیمه  ییالقع  لصا  نیا  زا  هنافـسأتم  دـنچ  ره  درادـن ، تما  حـلاصم  اب  یطابترا  هنوگ  چـیه  هک  يرارـسا  ياشفا 
مدـق کی  یتح  دوش و  لابند  دراد  دوجو  نآ  هفـسلف  هک  يدراوم  رد  ًاقیقد  دـیاب  تسا  ییانثتـسا  مکح  کی  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا ،

نیا هب  ینـشور  تاراشا  یمالـسا  تایاور  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یگدـنز  خـیرات  نآرق و  تایآ  رد  تسین . زیاج  نتفر  نآ  زا  رتارف 
(، ْمَُهل َنوُعاّمَس  ْمُکیف  َو   ) دنراد دوجو  نمشد  ناسوساج  امـش  نایم  رد  هک  دنک  یم  حیرـصت  نآرق  هبوت  هیآ 47  رد  دوش . یم  هدـید  هلأسم 

هلیـسو هب  درب ، یم  نایفـسوبا  يارب  هکم  حـتف  نایرج  هناتـسآ  رد  ار  هنیدـم  راـبخا  هک  ینز  شیتفت  ناتـساد  دیـشاب . اـهنآ  بقارم  دـیاب  ینعی 
دوب هدرک  ناهنپ  دوخ  يوسیگ  يالبال  رد  هک  ار  ناقفانم  هماـن  دـش  روبجم  هک  اـجنآ  اـت  ریـشمش  اـب  وا  دـیدهت  قیرط  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

رابخا ندروآ  اهنآ و  رکشل  بلق  رد  ذوفن  نمشد و  عضو  زا  بازحا  گنج  رد  هفیذح  رابختسا  يارجام  و  ( 1) دهد لیوحت  دروایب و  نوریب 
رـصع رد  هلأسم  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا   355 هحفص ( 2 .) تسا فورعم  مالـسا  خـیرات  رد  هّللا  لوسر  يارب  اـهنآ 
دننام تسد  رود  قطانم  عاضوا  زا  یهاـگآ  يارب  ناگدـنرپ  زا  یتح  زیمآزاـجعا  تروص  هب  هاـگ  تسا و  هتـشاد  دوجو  زین  هتـشذگ  ياـیبنا 

َناک : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  دندرک . یم  هدافتـسا  هدمآ  دهده  نامیلـس و  ناتـساد  رد  هچنآ 
یلص ) مرکا ربمایپ  ُهرَبَخ ; َُهل  ُسَّسَجَتَی  ْنَم  ِِهتاِقث  ْنِم  ُمُهَعَم  َثََعب  ًاریما ـ  مهَّتَاَف  ای  ًاریمَا ـ  َمَهَّتاَف  ًاَْشیَج  َثََعب  اذِا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ُهّللا ُلوُسَر 

وا هارمه  دوش ) عقاو  ماّهتا  دروم  یهاگ  دوب  نکمم  هک   ) تشامگ یم  اهنآ  رب  يریما  داتـسرف و  یم  ار  يرکـشل  هک  یماگنه  هلآو ) هیلع  هللا 
جهن همان 33  رد  هغالبلا  جهن  رد  ( 3 «.) دهد شرازگ  هّللا  لوسر  هب  هدرک و  وجتسج  ار  وا  رابخا  ات  داتسرف  یم  ار  دامتعا  دروم  دارفا  زا  یکی 
َبَتَک َبِْرغَْملِاب  ینیَع  َّنِاَف  ُدَْعب  اّمَا  : » دسیون یم  نینچ  هکم  رادنامرف  سابع  ِنب  ِمَُشق  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ماما  هک  میناوخ  یم  هغالبلا 

ِۀَیِـصْعَم ِیف  َقُولْخملا  َنوُعیُطی  َو  ِلِـطابلِاب  َّقَْحلا  َنوُِسْبلَی  َنیِذَّلَا  ِبوـُلُْقلا ...  ِیْمَْعلَا  ِماّـشلا ، ِلـها  ْنِم  ٌساـنُا  َمِسوُْـملا  َیِلا  َهِّجُو  َهَّنِا  ینُِمْلُعی  ََّیِلا 
هک هتخاس  هاگآ  ارم  هتـشون و  میارب  ماش )  ) برغم رد  نم  تاعالطا  رومأم  دـعب  اما  بِیلَّصلا ; ِمِزاْحلا  َماِیق  َْکیَدَـی  ِیف  ام  یلَع  ِْمقَاَف  ... ِِقلاخلا

قیرط رد  قولخم  زا  و  دـنزیمآ ، یم  لـطاب  اـب  ار  قح  هک  ... لدروـک یهورگ  دـنا ، هدـش  هداد  لیـسگ  جـح  يوـس  هب  ماـش  مدرم  زا  یهورگ 
زا يرگید  ثیدـح  رد  دـنمورین .» شیدـنارود و  یـصخش  تبقارم  شاب  شیوخ  هقطنم  بقارم  نیاربانب  ... دـننک یم  تعاطا  قلاخ  ینامرفان 

رومأم ناونع  هب  ار  شناراـی ) زا  یـصخش  ( ) 4) هُسبَْـسب دوش  هدـید  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  لـقن  کـلام  نب  سنا 
هب هحفص 403  نآرق ، مایپ  دلج 10  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  یقرواپ 1 . ( 5 .) دروایب وا  يارب  نایفسوبا  هلفاق  زا  ییاهربخ  ات  داتـسرف  یتاعالطا 

دلج 11، هعیـشلا ، لئاسو  . 3 دـیئامرف . هعجارم  دـعب  هب  هحفـص 403  نآرق ، مایپ  دـلج 10  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  . 2 دیئامرف . هعجارم  دـعب 
.5 هحفص 265 .) دلج 2 ، ماشه ، نبا  هریـس  . ) تسا ورمع  نب  سبـسب  وا  هدش ، لقن  ْسَبَْـسب  بتک  زا  یـضعب  رد  . 4 ثیدح 4 . هحفص 44 ،

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 542 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع ) یلع نانمؤمریما  هک  دوش  یم  هدـید  بلطم  نیا  هب  ینـشور  هراشا  زین  رتشا  کلام  همان  رد   356 هحفص ثیدح 2618 . دواد ، یبا  ننس 
هک يا  هنوگ  هب  دتسرفب  هنایفخم  نانکراک  نادنمراک و  لاح  یـسررب  يارب  ار  دوخ  یتاعالطا  نارومأم  هک  دهد  یم  روتـسد  وا  هب  مالـسلا )

ِلْهَا ْنِم  َنُویُْعلا  ِثَْعباَو  ْمَُهلامْعَا  ْدَّقَفَت  َُّمث  : » دـیامرف یم  تسا  اهنآ  راک  بقارم  مولعمان  هطقن  زا  ییاه  مشچ  ًامئاد  هک  دـننک  ساـسحا  ناـنآ 
زا یفخم  نارومأم  نداتـسرف  اب  ِۀّیِعَّرلِاب ; ِْقفِّرلاَو  ِۀَنامالا  ِلامِْعتِْـسا  یلَع   َ ُمَُهل ٌةَوْدَح  ْمِهِرُومُِال  ِّرِّسلا  ِیف  َكَدُـهاعَت  َّنِاَف  ُمِْهیَلَع ، ِءافَْولاَو  ِقْدِّصلا 
یم ببـس  اهنآ  ياهراک  هب  تبـسن  یناهنپ  موادم  يوجتـسج  اریز  ریگب ، رظن  ریز  ار  تنانکراک  نادـنمراک و  لامعا  افواب ، وگتـسار و  دارفا 

دروم رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  فورعم  ثیدح  رد  ( 1 «.) دوش بیقعت  ناتـسدریز  هب  تبـسن  ندرک  ارادـم  يراد و  تناـما  هب  هک  دوش 
البرک يوس  هب  اجنآ  زا  هکم و  هب  هنیدم  زا  تکرح  هدامآ  ترضح  هک  یماگنه  میناوخ : یم  نینچ  ترـضح  نآ  ردارب  هیفنح  دمحم  ندنام 
َمیُِقت ْنَا  َْکیَلَع  الَف ، َْتنَا  اّمَا  : » دومرف ( مالـسلا هیلع  ) ماما دـشاب ، يو  هارمه  ات  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) دـمحم شردارب  دـش ،

زا يزیچ  ات  شاب  اجنآ  رد  نم  مشچ  نامب و  هنیدـم  رد  اـین ، نم  هارمه  وت  اـما  ْمِهِروَُما ; ْنِم  ًاْئیَـش  یّنَع  َفَْخت  ـال  ًاـْنیَع  ِیل  ُنوُکَت  َو  ِۀَـنیِدَْملَاب 
(2 «.) دنامن یفخم  نم  رب  نانمشد )  ) اهنآ رابخا 

یسرزاب ياه  نامزاس  2 ـ

هراشا

نادنمراک لامعا  رب  تراظن  اهنآ  راک  هک  دراد  دوجو  یسرزاب  ياه  نامزاس  مان  هب  ییاه  نامزاس  مهم ، تاسسؤم  تارادا و  مامت  رد  زورما 
رد سّـسجت  اهنآ  راک  تسا  یهیدـب  دـشاب . یم  ناـنآ  يوس  زا  هفیظو  ماـجنا  نسح  لرتنک  اـه و  لـیم  فیح و  زا  يریگولج  ناـنکراک و  و 

تسا تما  حلاصم  تیاعر  یعامتجا و  فیاظو  ماجنا  هب  طوبرم  روما  رب  نانآ  تراظن  هکلب  تسین  نانکراک  نادنمراک و  یـصخش  یگدنز 
یقرواپ دریگب . ار  عامتجا  رسارس  داسف ، تسا  نکمم  دنریگ ، رارق  نآ  رد  حلاصان  دارفا  ای  دوش  هدیچرب  یلک  هب  ییاه  نامزاس  نینچ  رگا  و 

یصاخ ناکم  نامز و  هب  صوصخم  هلأسم  نیا  تسا  نشور   357 هحفص هحفص 263 . دلج 2 ، نیسحلا ، ةایح  . 2 همان 53 . هغالبلا ، جهن  . 1
نیا رد  یـسرزاب  ياه  نامزاس  اب  یتاعالطا  ياه  نامزاس  تواـفت  تسا . هتـشاد  دوجو  ناـهج  فلتخم  قطاـنم  رد  هتـشذگ  رد  هکلب  تسین ،

كوکشم هک  یلئاسم  هرابرد  هدش  هتخانش  اراکـشآ و  یـسرزاب  ياهنامزاس  یلو  دننک ، یم  راک  هنایفخم  یتاعالطا  ياه  نامزاس  هک  تسا 
رد سّسجت  3 ـ دوش . هدرپس  تلادـع  تسد  هب  راـکفالخ  دوش و  فشک  هدـش  عقاو  یفـالخ  رگا  اـت  دـنیامن  یم  سّـسجت  دـسر  یم  رظن  هب 

يدنمراک ای  دنیزگرب  هلماعم  يارب  یکیرـش  ای  دنک  باختنا  دوخ  يارب  يرـسمه  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  زاس ـ  تشونرـس  یـصخش  لئاسم 
یم هزاجا  وا  هب  عرـش  لقع و  و  دنک ، یمن  ار  يراک  نینچ  قیقحتو  سّـسجت  صحفت و  نودب  نیقی  هب  درامگب  ساسح  هسـسؤم  کی  يارب 

لصاح نانیمطا  ات  دشاب  وا  بقارم  کیدزن  رود و  زا  ًاصخش  ای  دنک ، وجتسج  شنارشاعم  ناگیاسمه و  ناتـسود و  زا  ار  اهنآ  لاح  هک  دهد 
، تسا جراخ  مارح  سّسجت  عوضوم  زا  يرگوجتسج  نیا  نیقی  هب  تسا . بسانم  دراد  هک  یفده  يارب  تسا و  یحلاص  صخش  وا  هک  دنک 

جاودزا رب  نادنچ  میمصت  العف  هک  یلاح  رد  و  ددرگ ، دارفا  یصوصخ  یگدنز  رد  دورو  يارب  يا  هناهب  لئاسم  هنوگ  نیا  دیابن  زگره  یلو 
سّـسجت و زورما  مه  سپ  دوش  لصاح  یتجاح  نینچ  يزور  تسا  نکمم  هک  نیا  هناهب  هب  درادن  دـنمراک  مادختـسا  ای  کیرـش  باختنا  ای 

هنوگره هک  نیا  نخس  هاتوک  ددرگ . عرـش  دودح  زا  يدعت  يارب  زّوجم  دناوت  یمن  زگره  یناطیـش  ياه  هناهب  نیا  دنک ، عورـش  ار  صحفت 
زا سّسجت  تمرح  هناهب  هب  ناوت  یم  هن  رگید  ریبعت  هب  و  دوش ، یم  مالـسا  لیـصا  تامیلعت  زا  فارحنا  ببـس  هلأسم  نیا  رد  طیرفت  طارفا و 

و تخاس ، عافد  یب  نمشد ، ياه  هئطوت  ربارب  رد  ار  تما  حلاصم  و  دنام ، رود  یمالـسا  هعماج  زاس  تشونرـس  لیاسم  رد  صحفت  قیقحت و 
دراوم تسا و  هابتـشا  ود  ره  درب ، درادن  روما  نآ  اب  یطابترا  چیه  هک  مدرم  یـصوصخ  یگدنز  هب  موجه  تما  حلاصم  هناهب  هب  ناوت  یم  هن 
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358 هحفص مالسا . زا  جراخ 

نامرد قرط 

نآ ندرک  كرت  دوشن ، هدیچرب  ناسنا  دوجو  زا  نارگید  یـصوصخ  یگدـنز  رد  يرگوجتـسج  هب  تداع  تشز و  يوخ  نیا  ياه  هشیر  ات 
نظءوس دیاب  لوا  هجرد  رد  دـنزاس  رود  دوخ  زا  ار  تشز  يوخ  نیا  و  دـننک ، يزاسدوخ  دـنهاوخ  یم  هک  اهنآ  نیاربانب  تسا ، نکمم  ریغ 

. دراد یم  او  يرگوجتـسج  هب  ار  ناـسنا  نظءوس  هشیمه  هک  ارچ  دـنیامن ، رود  میتشاد ـ  هتـشذگ  ثحب  رد  هک  يا  هماـنرب  قبط  دوخ ـ  رد  ار 
دوجو زا  رگا  هک  دشاب ، نارگید  یـصوصخ  یگدنز  رد  سّـسجت  يارب  یلماع  دناوت  یم  کی  ره  ربکت ، توادـع و  يزوت و  هنیک  دـسح و 

دوخ دننام  يدارفا  دنک  یم  توعد  ار  ناسنا  هک  هانگ  هب  یگدولآ  تراقح و  هدقع  تفر . دهاوخ  نیب  زا  زین  نآ  هجیتن  دنوش  هدیچرب  ناسنا 
نارگید تالاح  رد  شیتفت  دوشن ، هدیچرب  ناسنا  دوجو  زا  رگا  دننک ، ادیپ  یبذاک  شمارآ  َْتباط  ْتَّمَع  اذِا  ُۀَِیلَْبلَا  قادـصم  هب  ات  دـنک  ادـیپ 

وا یـصوصخ  یگدنز  رد  نارگید  تسه  یـضار  ایآ  هک  دـشیدنیب  عوضوم  نیا  رد  دـیاب  سک  ره  هتـشذگ  اه  نیا  زا  تفای . دـهاوخ  همادا 
رارـسا هب  و  دـنک ، شیتـفت  نارگید  یگدـنز  رد  دراد  لـیامت  شدوـخ  ارچ  تسین  یـضار  رگا  دـنبای ، تسد  وا  رارـسا  هـب  دـننک و  شیتـفت 

هب هجوت  دشاب . هتـشاد  يدنمورین  يوق و  هدنرادزاب  هبنج  دناوت  یم  تشز  ياهوخ  زا  يرایـسب  رد  هسیاقم  نیا  دـبای ، تسد  اهنآ  یـصوصخ 
رارـسا ندرک  شاـف  يارب  سک  ره  هکنیا  و  ترخآ ، اـیند و  رد  نآ  یهلا  دـیدش  ياـهرفیک  هعماـج و  درف و  يارب  سّـسجت  ءوس  ياهدـمایپ 

رثا دناوت  یم  زین  درد ، یم  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  ياه  هدرپ  و  دومن ، دهاوخ  الم  رب  ار  وا  یناهنپ  بویع  رارـسا و  ادخ  دنک  شالت  نارگید 
لئاذر مامت  رد  هکلب  تشز  يوخ  نیا  نامرد  رد  اهنت  هن  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  دـشاب . هتـشاد  تشز  يوخ  نیا  زا  یگدـنرادزاب  رد  یمهم 
هـشیر ادخ ، تساوخ  هب  ات  دنوش ، يرگنزاب  میدرک  هراشا  الاب  رد  ار  هچنآ  ررکم  رد  ررکم  و  دنوش ، رارکت  هدنرادزاب  لماوع  دـیاب  یقالخا 

359 هحفص دبای . شمارآ  تینارون و  لئاضف ، راونا  وترپ  رد  حور  و  دوش ، هدنک  ناسنا  بلق  نیمزرس  زا  لئاذر  هدیدنگ  ياه 

ّرس ءاشفا  يرادزار و 

تلیضف و کی  ناونع  هب  ار  ّرس  ءاشفا  يرادزار و  ناوت  یم  رگید  ریبعت  هب  ای  دنک ، یم  لیمکت  ار  هتشذگ  ياه  ثحب  تقیقح  رد  هلأسم  نیا 
باـسح هب  نارگید  رارـسا  هراـبرد  سّـسجت  هلأـسم  ياـه  هخاـش  زا  ار  نآ  ناوت  یم  داد و  رارق  هجوت  دروم  لقتـسم  روط  هب  یقـالخا  هلیذر 

نایز دوش  اشفا  رگا  هک  دنراد  دب  بوخ و  زا  معا  ییاهزار  مدرم  زا  يرایسب  تفگ ، ناوت  یم  نینچ  يرادزار  فیرعت  رد  لاح  ره  هب  دروآ .
زا یللع  هب  یـصاخ  دارفا  ای  درف  و  هدش ، يا  هنایفخم  گرزب  هانگ  بکترم  ناطیـش  ياه  هسوسو  رثا  رب  يدـنموربآ  صخـش  الثم  دـننیب . یم 

روتسم ار  وا  زار  دنک  یم  شهاوخ  رفن  دنچ  نآ  زا  اذل  دنک ، یم  طوقس  وا  یعامتجا  تیصخش  دوش  الم  رب  زار  نیا  رگا  دنا  هدش  هاگآ  نآ 
زا دتفیب و  اه  نابز  رـس  رب  تسا  نکمم  دنرب  یپ  وا  یلاع  تاماقم  هب  مدرم  دوش و  شاف  رگا  هک  هدزرـس  وا  زا  يریخ  راک  هک  نیا  اب  دـنراد .

هدش ربخاب  نآ  زا  هک  يدارفا  ای  درف  زا  اذل  ددرگ ، رورغ  بجع و  راتفرگ  ای  و  دوش ، بوشم  وا  صلاخ  دـصق  دـننک و  دـیجمت  فیرعت و  وا 
وا يدام  عفانم  دنوش  ربخاب  نابیقر ; رگا  هک  هدرک  يداصتقا  مهم  راک  کی  هب  مادقا  هک  نیا  اب  دنراد . موتکم  ار  وا  زار  دنک  یم  اضاقت  دـنا ،

ناهانگ و هب  طوبرم  اهنت  يرادزار  هلأسم  نیاربانب  دنراد . موتکم  ار  وا  زار  دنک  یم  اضاقت  دنا  هدـش  هاگآ  هک  یناسک  زا  دـتفا ، یم  رطخ  هب 
هب طوبرم  يرادزار  هملک  کـی  رد  و  تسا ، يداـم  تبثم  مهم و  عفاـنم  اـی  يوـنعم  لـئاضف  هب  طوـبرم  یهاـگ  هکلب  تسین  یقـالخا  لـئاذر 

هعماج هب  طوبرم  ای  دشاب و  یصاخ  صخـش  هب  طوبرم  هاوخ  دوش . یم  نآ  بحاص  نایز  ررـض و  ببـس  نآ  ندش  شاف  هک  تسا  يرارـسا 
دشاب ّرس  ءاشفا  یتشز  يرادزار و  موزل  رب  تلالد  ًاحیرص  هک  يزیچ  دیجم ، نآرق  تایآ  رد  دنمدرم . عقاو  رد  زار  نابحاص  دشاب و  یمالسا 
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همه هب  دـنوادخ  یهاگآ  زا  ًابلاغ  هکلب  تسین  ام  ثحب  هب  طوبرم  مادـک  چـیه  یلو  تسا  ناوارف  دـیجم  نآرق  رد  ّرـس  هب  ریبعت  هتبلا  میتفاـین ،
ياوتحم هب  هجوت  نودب  ناگدنسیون  زا  یضعب  هنافـسأتم  و  تسا ، هّللا  ملع  شرتسگ  يایوگ  رگید  ریبعت  هب  و  دهد . یم  ربخ  اهزار  رارـسا و 

حیرـص تلالد  هب  هن   ) هک دوش  یم  هدید  يرگید  تاریبعت  نآرق  تایآ  رد  اما   360 هحفـص دنا . هدروآ  يرادزار  هلأسم  رد  ار  نآ  تایآ  نیا 
یم هبوت  هروس  هیآ 16  رد  1 ـ هلمج : زا  دهد ، یم  ربخ  ّرس  ءاشفا  یتشز  يرادزار و  تلیـضف  زا  یمازتلا ) تلالد  هب  هکلب  ینمـضت  یقباطم و 
ُرِیبَخ ُهّللاَو  ًۀَْجیلَو  َنینِمؤُْملا  َو َال  ِِهلوُسَر  َو ال  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذِخَّتَی  َْمل  َو  ْمُْکنِم  اوُدَـهاج  َنیِذَّلا  ُهّللا  ِمَْلعَی  اَّمل  َو  اوُکَْرُتت  ْنَا  ُْمْتبِـسَح  ْمَا  : » میناوخ

ادـخ و زا  ریغ  و  دـندرک ، داهج  امـش  زا  هک  اهنآ  زونه  هک  یلاح  رد  دـیوش ، یم  اهر  دوخ ) لاح  هب   ) هک دـیدرک  ناـمگ  اـیآ  َنُولَمْعَت ; اـِمب 
و دوش ) ادج  مه  زا  فوفـص  دیوش و  نومزآ  دیاب   ) دـنا هدـشن  صخـشم  نارگید ) زا   ) دـندومنن باختنا  شیوخ  رارـسا  مرحم  ار  شلوسر 

نآ ظفح  هب  نئمطم  هک  دـنیوگب  یناسک  هب  ار  دوخ  رارـسا  ناناملـسم  دـیوگ  یم  هیآ  نیا  تسا .» هاگآ  دـینک  یم  لـمع  هچنآ  هب  دـنوادخ 
بوسحم لئاذر  زا  ّرس  ءاشفا  و  تسا ، تلیضف  يرادزار  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  موهفم  دننک . یم  ّرس  ءاشفا  هک  ینئمطمان  دارفا  هب  هن  دنشاب 

هک یناسک  يا  الابَخ ; ْمُکَنُولْأَیال  ْمُِکنوُد  نِم  ًۀـَناِطب  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَا  اـی  : » میناوخ یم  زین  نارمع  لآ  هیآ 118  رد  2 ـ دوش . یم 
هناطب دـننک .» یمن  یهاتوک  امـش  هرابرد  يداسف  ّرـش و  هنوگره  زا  اهنآ  دـینکن ، باختنا  ناتدوخ  ریغ  زا  يرارـسا  مرحم  دـیا  هدروآ  نامیا 
دیوگ یم  هتخاس و  بطاخم  ار  نانمؤم  همه  دنوادخ  هک  نیا  و  تسا . رارـسا  مرحم  ینعم  هب  ود  ره  و  دراد ، هجیلو  دـننامه  یموهفم  ًابیرقت 

نیا اهتنم  دراد ، ّرس  ءاشفا  زا  شهوکن  رارسا و  ظفح  موزل  هب  يا  هراشا  عقاو  رد  دینادن ، دوخ  ّرس  مرحم  ار  نمؤم ) صلخم و   ) ناناملسم ریغ 
. دنک یم  دراو  نیملسم  هب  يا  هبرض  نآ  ياشفا  هک  دراد  یمالسا  هعماج  رارـسا  هب  رظن  هکلب  تسین  یـصخش  رارـسا  هب  رظان  لبق  هیآ  هیآ و 
زا یضعب  ای  ناقفانم ، زا  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  ِِهباوَع ) اذِا  ِفوَخلا  َِوا  ِْنمالا  َنِم  ٌُرمَا  ْمُهَئاج  اذِا  َو   ) ءاسن هروس  هیآ 83  هک  دوش  یم  روصت  هاگ 

دـسر یم  اهنآ  هب  نیملـسم  زا  یهورگ  تسکـش  ای  يزوریپ  هرابرد  ینخـس  هک  یماگنه  اهنآ  هک  دـنک  یم  شهوکن  نامیالا  فیعـض  دارفا 
هن تسا  كوکشم  ای  ساسا  یب  تاعیاش  شخپ  هب  رظان  هیآ  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  هیآ  لیذ  یلو   361 هحفص دننک . یم  شخپ  ار  نآ  دوز 

هعجارم دنراد ) یفاک  صیخشت  تردق  هک  یناگرزب   ) رمالا یلوا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هب  اهنآ  رگا  دیامرف : یم  نوچ  رارسا ، شخپ 
هدـمآ هیآ  رد  هک  فوخ  نما و  هب  ریبعت  دـننز .) یمن  تاعیاش  شخپ  هب  تسد  هدوهیب  و   ) دـش دـنهاوخ  هاـگآ  لـئاسم  ياـه  هشیر  زا  دـننک 

هاگ و  دـنک ، تسـس  داهج  رما  رد  ار  اهنآ  اـت  درک  یم  رـشتنم  نیملـسم  يزوریپ  هب  طوبرم  یتاـعیاش  نمـشد  هب  یهاـگ  تسا  نیا  هب  هراـشا 
هـشقن ادابم  هک  دراد  یم  رذحرب  تاعیاش  هنوگ  نیا  شخپ  زا  ار  ناناملـسم  نآرق  دزاس ، سویأم  ار  نانآ  ات  اهنآ ، تسکـش  هرابرد  یتاعیاش 

نارسمه يرادزار  صوصخ  دروم  رد  دیجم  نآرق  رد  هتبلا  دنوش . لئان  تسا  نیملسم  فیعضت  هک  دوخ  دوصقم  هب  اهنآ  دنک و  رثا  نمـشد 
یهاتوک يرادزار  رد  هک  ربمایپ  نارسمه  زا  یـضعب  هب  تبـسن  يدیدش  شنزرـس  دنوادخ  تسا و  هدمآ  یحورـشم  ثحب  میرحت  هروس  رد 

ُهّللا ُهرَهْظَا  َو  ِِهب  ْتَأَبَن  اّمَلَف  ًاثیِدَـح  ِهِجاوْزَا  ِضَْعب  یِلا  ُِّیبَّنلا  َّرَـسَا  اذِا  َو  : » دـیامرف یم  تسا  هدومن  دـندرک  اشفا  ار  تلاسر  تیب  رارـسا  هدرک و 
َو امُُکبُوُلق  ْتَغَـص  ْدَـقَف  ِهّللا  َیِلا  ابُوتَت  ْنِا  َرِیبَْخلا ـ  ُمِیلَْعلا  َِینَأَّبَن  َلاق  اذـه  َكَأَْبنَا  ْنَم  َْتلاق  ِِهب  اهَأَّبَن  اّمَلَف  ضَْعب  ْنَع  َضَرْعَا  َو  َهَضَعب  َفَّرَع  هیَلَع 

یلـص ) ربمایپ هک  ار  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب  ٌریِهَظ ; َِکلذ  َدَْعب  ُۀَِـکئالَْملا  َو  َنینِمؤُْملا  ُحـِلاص  َو  ُلیِْربِج  َو  ُهالوَم  َوُه  َهّللا  َّنِاَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنِا 
زا ار  شربمایپ  دـنوادخ  درک و  اشفا  ار  نآ  يو  هک  یماگنه  یلو  تفگ ، شنارـسمه  زا  یـضعب  هب  ار  دوخ  ياـهزار  زا  یکی  هلآو ) هیلع  هللا 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  یماـگنه  دومن ، يراددوخ  رگید  تمـسق  زا  و  درک ، وگزاـب  وا  يارب  ار  نآ  زا  یتمـسق  تخاـس  هاـگآ  نآ 
دوخ راک  زا  رگا  تخاس ـ  هاگآ  ارم  هاگآ  ملاع و  يادخ  دومرف  هتخاس  هاگآ  زار  نیا  زا  ار  وت  یسک  هچ  تفگ  داد  ربخ  نآ  زا  ار  شرسمه 

دیهاوخن شیپ  زا  يراک   ) دیهد مه  تسد  هب  تسد  وا  دـض  رب  رگا  هتـشگ و  فرحنم  قح  زا  ناتیاهلد  اریز  تسا ) امـش  عفن  هب   ) دـینک هبوت 
یقرواپ 1. ( 1 «.) دنتـسه وا  نابیتشپ  اـه  نآ  زا  دـعب  ناگتـشرف  و  حـلاص ، ناـنمؤم  لـیئربج و  نینچمه  و  تسا ، وا  رواـی  دـنوادخ  اریز  درب )

ياه ثحب  دوب ، هچ  دندرک  اشفا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارـسمه  زا  یـضعب  هک  يزار  نیا  هک  نیا  رد   362 هحفص هیآ 3و4 . میرحت ،
هعجارم میرحت  هروس  هیآ 3و4  لیذ  هنومن  ریـسفت  هب  دـیناوت  یم  دـشک  یم  ازارد  هب  نآ  حرـش  نوچ  و  تسا ، ناناملـسم  نایم  رد  یلـصفم 
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وبا ناتـساد  رد  تسا ، هدـمآ  حیرـصت ) اب  هن  هراشا  اب  هتبلا   ) يرادزار هرابرد  صاخ  تروص  هب  دـیجم  نآرق  رد  هک  يرگید  دروم  دـییامرف .
تروشم وا  اب  دندرک ) یمن  راذگ  ورف  نیملـسم  هرابرد  تنایخ  ینکـشراک و  هنوگ  چیه  زا  هک  دوهی  زا  یهورگ   ) هظیرق ینب  هک  تسا  هبابل 

سپس درک ، دهاوخ  مادعا  ار  امش  همه  دیوش  میلست  رگا  تفگ ، هراشا  اب  وا  دنوش ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ مکح  میلست  ایآ  هک  دندرک 
ماجنارس دوب  يراز  هیرگ  هبوت و  لوغـشم  تسب و  دجـسم  نوتـس  هب  ار  دوخ  یلاوتم  ياهزور  درک و  هبوت  دش و  نامیـشپ  دوخ  هتفگ  نیا  زا 

َو ًاِحلاص  الَمَع  اوُطَلَخ  ْمِِهبُونُذـِب  اُوفَرَتْعا  َنوُرَخآ  َو  . » دـیدرگ لزان  وا  هبوت  شریذـپ  رد  هبوت  هروس  هیآ 102  تفریذپ و  ار  وا  هبوت  دـنوادخ 
ار یحلاصان  حلاص و  لامعا  دندرک و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  رگید  یهورگ  ٌمیِحَر ;و  ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِا  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْنَا  ُهّللا  یسَع  ًائِّیَـس  َرَخآ 
هک تسا  نیا  هب  هراـشا  یهورگ »  » هب ریبـعت  تسا .» میحر  روـفغ  ادـخ  دریذـپب ، ار  اـهنآ  هبوـت  دـنوادخ  هک  دور  یم  دـیما  دـنتخیمآ ، مه  هب 

دوخ هبوت  رد  دـنیآ و  یم  رب  ناربج  ددـص  رد  دـننک و  یم  یهاـنگ  هک  یناـسک  ماـمت  هکلب  تسین  یـصاخ  درف  هب  صوصخم  هیآ  ياوتحم 
. تسا هدمآ  ّرس  ياشفا  يرادزار و  هب  تبسن  نآرق  تایآ  رد  هک  دوب  یتاراشا  هعومجم  ًابیرقت  نیا  دوش . یم  لماش  ار  دنقداص  صلاخ و 

یمالسا تایاور  رد  يرادزار 

نیا هب  مالـسا  ماـمتها  هدـنهد  ناـشن  هک  دوش  یم  هدـید  ینوگاـنوگ  تاریبعت  ّرـس  ياـشفا  كرت  يرادزار و  هراـبرد  یمالـسا  ثیداـحا  رد 
یثیدح رد  1 ـ تسا . تناما  رد  تنایخ  ناونع  هب  ّرس  ياشفا  هدش و  هدرمش  اهنآ  ياهتناما  هلزنم  هب  نارگید  رارسا  هک  اجنآ  ات  تسا  عوضوم 
يرگید اب  ینخس  یصخش  هک  یماگنه  ٌۀَنامَا ; َیِهَف  َتَفَْتِلا  َُّمث  َثیِدَْحلَا  ُلُجَّرلا  َثَّدَح  اذِا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا 
نوچمه ّرس  نیا  ءاشفا  و   ) تسا تناما  هلزنمب  نآ  دونـشن ) ار  نآ  يرگید  هک   ) 363 هحفص دنک  یم  هاگن  دوخ  فارطا  هب  سپـس  دیوگ  یم 

سک ره  َناخ ; ْدَقَف  ُهَعَدوَتِْـسا  ًاّرِـس  یـْشفَا  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  2 ـ ( 1 (.) تسا تناما  رد  تناـیخ 
َباجِح َفَشَک  ْنَم  : » میناوخ یم  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ ( 2 .) تسا هدرک  تنایخ  دنک  شاف  هدش  هدرپس  وا  هب  هک  ار  يّرس 

رد 4 ـ ( 3 «.) دنک یم  الم  رب  ار  وا  رارسا  بویع  دنوادخ  درادرب  شناملسم  ردارب  رارـسا  يور  زا  هدرپ  هک  یـسک  ِِهْتَیب ; َباجِح  َفَشَْکنِا  ِْهیِخَا 
ِیف ِرَّشلا  َعیِمَج  َو  ِرایْخألا  ُۀَقِداصُم  َو  ِّرِـسلا  ِناْمتِک  ِیف  ِةرخآلا  َو  اینُّدلا  ُْریَخ  َعِمُج  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما زا  يرگید  ثیدـح 
زیچ ود  رد  اه  يدـب  مامت  ناکین و  اب  یتسود  يرادزار و  رد  هدـش ; عمج  زیچ  ود  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  مامت  رارـشَألا ; ُةاـخاُوم  َو  ِۀَـعاذألا 

لماش ثیدح  قالطا  یلو  دشاب  نتشیوخ  ّرس  نامتک  هب  هراشا  تسا  نکمم  رـس  نامتک  هتبلا  ( 4 «.) نادب اب  یتسود  ّرـس و  ياشفا  تسا  عمج 
هب شیوخ  ظعاوم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  میناوخ  یم  يرگید  ثیدح  رد  5 ـ دوش . یم  ود  ره  نارگید  شیوخ و  رارسا  نامتک 
ّرـس ءاشفا  و  تسا ، تناما  یـصوصخ  تاسلج  َِکلذ ; ِْبنَتْجاَف  ٌۀَنایِخ ، َکیخَا  ِّرِـس  ُءاْشِفا  َو  ِۀَنامالِاب ، ُِسلاجملَا  ُرَذابَا  ای  : » دومرف نینچ  رذوبا 
; نتشیوخ رارسا  ظفح  نارگید ;2 ـ رارسا  ظفح  1 ـ دراد : يددعتم  ياه  هخاش  يرادزار  ( 5 «.) زیهرپب نآ  زا  دشاب ، یم  تنایخ  نمؤم  ردارب 

نامه . 3 ثیدح 8295 . هحفص 268 ، دلج 5 ، ررغ ، حرش  .2 هحفص 237 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا  یقرواپ 1. نید ; ءایلوا  رارسا  ظفح  3 ـ
364 هحفص هحفص 89 . دلج 74 ، راونالاراحب ، .5 ثیدح 17 . هحفص 178 ، دلج 71 ، راونالاراحب ، .4 ثیدح 8802 . هحفص 371 ، كردم ،

رارـسا ظـفح  دروم  رد  اـما  و  دوب ، نارگید  رارـسا  ظـفح  هب  طوبرم  دـمآ  تاـیاور  زا  ـالاب  رد  هچنآ  یمالـسا . تموـکح  ماـظن و  رارـسا  4 ـ
نآ ياشفا  هک  ارچ  دننک ، ظفح  ار  دوخ  یصوصخ  یگدنز  رارـسا  دنک  یم  هیـصوت  ناناملـسم  هب  هک  میراد  یناوارف  تایاور  زین  نتـشیوخ 

حلاصم دوش و  یم  عقاو  زوت  هنیک  رظن و  گنت  دارفا  مجاهت  دروم  ناسنا  و  ددرگ ، یم  ملاسان  ياه  تباقر  يزوت ، هنیک  دـسح ، أشنم  یهاگ 
َكُّرِـس : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  1 ـ درذـگ : یم  رظن  زا  ـالیذ  نآ  زا  يا  هنوـمن  هک  دـتفا ، یم  رطخ  هب  وا 

ار نآ  رگا  و  ینک ، نامتک  ار  نآ  هک  نآ  طرش  هب  تسا  وت  یلاحشوخ  رورـس و  هیام  وت  ّرـس  َكَرُوُبث ; َناک  ُهَتْعَذَا  ْنِا  َو  ُهَتْمَتَک  ْنِا  َكُروُرُس 
وت ریسا  وت  ّرس  ُهَریسَا ; َتْرِس  ُهَْتیَْشفَا  ْنِاَف  َكُریسَا  َكُّرِـس  : » دیامرف یم  رگید  ریبعت  رد  2 ـ ( 1 «.) دوش یم  وت  كاله  هیام  اسب ) يا   ) ینک اـشفا 
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ُقوُْدنُـص ِِلقاْعلا  ُرْدَص  : » تسا هدـمآ  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  زاب  3 ـ ( 2 «.) يوش یم  وا  ریـسا  وـت  ینک  اـشفا  ار  نآ  رگا  تسا 
ِْریَغ ْنِم  َّنَیِرْجَی  الَف  َکِمَد  ْنِم  َكُّرِس  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  4 ـ ( 3 «.) تسا وا  ّرس  قودنص  لقاع  هنیس  ِهِّرِس ;
یلع ماما  زا  يرگید  ییانعمرپ  ثیدـح  رد  5 ـ ( 4 «.) دـشاب يراج  وت  ياه  گر  رد  دـیاب  طقف  هک  تسا  وت  نوخ  هلزنم  هب  وت  ّرـس  َکِجادْوَا ;

زا یتنس  دشاب : هتشاد  دوجو  وا  رد  تلـصخ  هس  هک  نیا  رگم  دشاب  نمؤم  دناوت  یمن  نمؤم  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب 
: َّلَج َو  َّزَع  ُهّللا  َلاق  ِهِّرِس  ُناْمتِک  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَّنُـسَف  : » دیامرف یم  سپـس  وا ، ّیلو  زا  یتنـس  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  یتنـس  و  راگدرورپ ،
، دـنک یمن  شاف  یـسک  رب  ار  بیغ  رارـسا  تسا و  بیغلا  ملاع  دـنوادخ  لوُسَر ; ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ِّالا  ًادَـحَا  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع 
و مدرم ، اب  تارادم  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ّتنـس  سپـس  تسا .» هتفریذپ  بیغ ) رارـسا  ظفح  يارب   ) ار اهنآ  هک  ینالوسر  يارب  رگم 

هحفص نامه ، . 2 ثیدح 5616 . هحفص 141 ، دلج 4 ، مکحلاررغ ، یقرواپ 1 . ( 5 .) درمـش یم  تالکـشم  ربارب  رد  ربص  ار  وا  ّیلو  تنس 
365 هحفص هحفص 68 . دلج 72 ، راونالاراحب ، . 5 هحفص 427 . دلج 4 ، ۀمکحلا ، نازیم  .4 . 6 ثیدح راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  .3 . 146
هک ارچ  دییوگن ، ناتـسود  نیرتکیدزن  هب  یتح  ار  دوخ  یـصوصخ  یگدنز  رارـسا  همه  هک  تسا  هدش  هیـصوت  تایاور  زا  یـضعب  رد  یتح 
یم مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  دزادرپب . وربآ  نتخیر  رارـسا و  ياـشفا  هب  و  دوش ، نمـشد  تسود ، نآ  ددرگرب و  قرو  يزور  تسا  نکمم 

رب ار  تتسود  ام ; ًامْوَی  ًاوُّدَع  ُنوُکَی  ْدَق  َقیدَّصلا  َّنِاَف  َكْرُضَی ، َْمل  َكوُّدَع  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  َْولام  یلَع  ِّالا  َكِّرِـس  ْنِم  َکَقیِدَص  ِْعلَّطَت  ال  : » دیامرف
نمـشد يزور  تسا  نکمم  تسود  هک  ارچ  دسرن ، ینایز  وت  هب  يزاس  هاگآ  نآ  زا  ار  تنمـشد  رگا  هک  زاس ، هاگآ  ترارـسا  زا  رادقم  نآ 

نیا نامتک  رب  دیدش  دیکأت  هدش و  دراو  یمهم  رایسب  تایاور  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  هّللا و  ءایلوا  رارسا  ياشفا  دروم  رد  ( 1 «.) دوش
دنوش هاگآ  نآ  زا  نانمشد  رگا  هک  دشاب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم مهم  تاماقم  هب  هراشا  تسا  نکمم  رارـسا  نیا  تسا . هدیدرگ  رارـسا 
دوجو یبلاطم  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  اهنآ  ندرب  نایم  زا  اـی  فیعـضت  نایعیـش و  ریفکت  يارب  يزیواتـسد  ار  نآ  دـننک و  یم  ّولغ  هب  لـمح 

رـشن دروم  رد  اهنآ  رارـسا  هب  هراشا  ای  دـشاب . یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تنـس  دـیجم و  نآرق  اب  گنهامه  هدـش و  باـسح  هک  دراد 
هب هراشا  ای  و  دوب . زیگنارب  تیساسح  رایسب  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نانمشد  يارب  هک  فلتخم  قطانم  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم 

همئا زا  یـضعب  دراد ، هراـشا  تاـیاور  زا  یـضعب  هـک  هنوـگ  ناـمه  و  تـسا ، مالــسلا ) مـهیلع  ) تـیب لـها  زا  جـع )  ) مئاـق ماـما  ماـیق  ناـمز 
اشفا ار  رارسا  هاگآان  نایعیش  زا  یهورگ  نوچ  یلو  دنتشاد ، نامز  ملاس  ياه  تموکح  ربارب  رد  مایق  رب  میمـصت  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم

یم هراشا  هدش  دراو  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم رارـسا  نامتک  هنیمز  رد  هک  یتایاور  زا  یـشخب  هب  لیذ  رد  و  دـش . میقع  مایق ، نآ  دـندرک ،
دلج 4، همکحلا ، نازیم  یقرواپ 1. ِهَّیِقَّتِلل ; ُّدَشَا  َناک  ُْرمالا  اذـه  َبَراقَت  اذِا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  1 ـ مینک :

رارـسا ظفح  رد  و  «. ) دـینک رتشیب  ار  ناـمتک  هیقت و  دوش  یم  کـیدزن  اـم  ماـیق  رما  هک  یماـگنه   366 هحفص ثیدح 8419 . هحفص 427 ،
رارسا هک  یـسک  ِدیِدَْحلا ; َّرَح  ُهّللا  ُهَقاذَا  ِْتیَْبلا  َلْهَا  انَّرِـس  یـْشفَا  ْنَم  : » میناوخ یم  مامه  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  2 ـ ( 1 (.) دیشوکب
حالـس یمرگ  هب  هراـشا  تسا  نکمم  ریبـعت  نیا  « ) دـناشچ یم  وا  هب  ار  نهآ  یمرگ  دـنوادخ  دـنک ، اـشفا  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  اـم 

ْنَا َكُُرمآ  : » دومرف دوخ  ناراـی  زا  یکی  هب  هک  میناوخ  یم  يرکـسع  نسح  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  3 ـ ( 2 (.) دشاب وا  رکیپ  رب  نانمـشد 
اْنیَلَع ُعَنْشَی  ْنَم  یِلا  انَّرِـس  ِشُْفت  و ال  ... ِدانِْعلِاب اُهِلباُقی  ْنَِمل  انَمُولُع  ِْدُبت  الَف  َكاْنلَّمَح  يِذَّلا  انَرارْـسَا  َو  َكانْعَدْوَا ، يِذَّلا  انَْملِع  َو  َکَْنیِد  َنوُصَت 

و ینک ، ظفح  میدراذگ  تعیدو  هب  وت  دزن  هک  ار  یـشناد  و  يراد ، موصم  ار  دوخ  نید  هک  مهد  یم  روتـسد  وت  هب  اِنلاوْحَِاب ; َنِیلِهاْجلا  َدـْنِع 
رارسا و  نکم ، راکـشآ  دنزیخ  یم  رب  ینمـشد  هب  نآ  اب  هک  جوجل  دارفا  دزن  ار  ام  مولع  نیاربانب  میدرپس ، وت  هب  هک  ار  دوخ  رارـسا  نینچمه 

دوش یم  مولعم  نمض  رد  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  ( 3 «.) امنن اشفا  دـنریگ  یم  ام  رب  بیع  ار  نآ  هک  ام  لاوحا  هب  تبـسن  ناربخ  یب  دزن  ار  اـم 
دنتسه جوجل  دونع و  دارفا  نیا  درادن ، یلکشم  چیه  بلط ، قح  وج و  قح  دارفا  ناهاگآ و  دزن  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا رارـسا  ندرک  نایب  هک 

دـنریگ و یم  هدرخ  نآ  رب  دنونـشب  ماکحا  یمالـسا و  فراعم  رد  ار  ناشمولع  نانآ و  لیاضف  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تاماقم  رگا  هک 
مهیلع ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  4 ـ دـنیامن . یم  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  ناوریپ  يارب  تمحازم  داـجیا  دـنیوگ و  یم  هاریب  دـب و 
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اَهل ْمُهُظْفِح  َْفیَک  ْمُهَرارْسَا  َْدنِع  َو  اْهیَلَع ، ْمُُهتَِظفاُحم  َْفیَک  ِةالَّصلا  ِتِیقاوَم  َْدنِع  ثالَث : َْدنِع  انَتَْعیِش  اُونِحَْتِما  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا )
ار نآ  هنوگچ  هک  زامن  تقو  اب  یکی  دـینک ، ناحتما  زیچ  هس  اب  ار  ام  نایعیـش  اـهِیف ; ْمِِهناوْخِِـال  ْمِِهتاـساُوم  َْفیَک  ْمِِهلاْومَا  َیِلا  َو  انّوُدَـع  ْنَع 

یم تظفاحم  نانمـشد  زا  ار  نآ  هنوگچ  تسا  اـهنآ  دزن  هک  يرارـسا  اـب  رگید  و  دـنناوخ ) یم  تقو  لوا  ار  اـهزامن  اـیآ   ) دـننک یم  ظـفح 
هحفـص 412. دـلج 72 ، راحب ، یقرواـپ 1. ( 1 (.»؟ دـنراد نآ  رد  دوخ  ینید  ناردارب  اـب  تاـساوم  اـیآ  ناـشلاوما ، هب  تبـسن  موس  و  دـنیامن ،
هک تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  367 5 ـ هحفص هحفص 418 . دلج 72 ، راونالاراحب ، .3 كردم . نامه  .2

هکلب هتشکن ، اطخ  لتق  تروص  هب  ار  ام  دنک  شاف  ار  ام  رارـسا  هک  یـسک  دْمَع ; َْلتَق  انَلَتَق  ْنِکلَو  ءاَطَخ  َْلتَق  انَثیِدَح  َعاذَا  ْنَم  انلَتَق  ام  : » دومرف
محر یب  ناملاظ  لاگنچ  رد  اهنآ  يراتفرگ  و  مالسلا ) مهیلع  ) همئا تالکشم  زا  يرایـسب  عقاو  رد  6 ـ ( 2 «.) تسا هتشک  دمع  لتق  تروص  هب 

تشادن یتسرد  دنب  كاچ و  اهنآ  نابز  هک  نایعیش  زا  یضعب  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  دوسح  تخسرس و  نانمـشد  و 
ملاظ ماکح  شوگ  هب  و  دندرک ، یم  شاف  ار  نآ  دندینش و  یم  اهنآ  نانمـشد  لئاذر  اه و  فعـض  ای  ناراوگرزب  نآ  لئاضف  هرابرد  یبلاطم 
مهیلع ) تیب لها  مئاق  هرابرد  هک  يرابخا  نینچمه  دـیماجنا ، یم  ناراوگرزب  نآ  لـتق  هب  هاـگ  دـش و  یم  رـسدرد  هیاـم  و  دیـسر ، یم  تقو 

نآ يارب  یمیظع  تالکشم  تشگ ، یم  اشفا  هک  یماگنه  دش ، یم  نانمشد  تشحو  هیام  تخـس  هک  هدوب  نانمـشد  زا  وا  ماقتنا  و  مالـسلا )
نامه زا  دـنک  یم  لابند  يا  هزات  لکـش  هب  ار  قباـس  ثیدـح  نومـضم  ناـمه  هک  يرگید  ثیدـح  رد  7 ـ دـمآ . یم  تسد  هب  ناراوـگرزب 

یم ( 3 «) دنشک یم  قحان  هب  ار  ادخ  ناربمایپ  دوهی ـ  ینعی  اهنآ ـ  ٍّقَح ; ِْریَِغب  َءاِیْبنالا  َنُوُلتْقَی  َو   » هفیرش هیآ  یسفت  رد  هک  میناوخ  یم  راوگرزب 
، دنتشکن ناشریـشمش  اب  ار  ناربمایپ  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب  اُوِلتُقَف ; ْمِْهیَلَع  اْوَْشفَا  َو  ْمُهَّرِـس  اوُعاذَا  ْنِکلَو  ْمِِهفایْـسَِاب  ْمُهُولَتَق  ام  هّللاَو  امَا  : » دیامرف

یهلا ناربمایپ  هجیتن  رد  دوش ) ادـیپ  ناشتموکح  جات  تخت و  يارب  یمحازم  دندیـسرت  قح  نانمـشد  و   ) دـندرک شاـف  ار  اـهنآ  رارـسا  هکلب 
ماما نارای  زا  یکی   ) سینخ نب  یّلعم  هک  زور  نآ  دـیوگ : یم  هک  هدـش  لـقن  رمع  نب  لـضفم  زا  يرگید  ثیدـح  رد  8 ـ ( 4 «.) دندش هتشک 

قافتا هعیـش  يارب  زورما  هک  یمهم  هثداح  نیا  ایآ  هّللا ! لوسر  نبای  مدرک  ضرع  مدیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  نم  دنتـشک  ار  قداـص )
هحفص دلج 80 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1. دومرف : دنتـشک  ار  سینُخ  نب  یّلعم  مدرک  ضرع  تسا ؟ هدـش  هچ  دومرف : ینیب ؟ یمن  تسا  هداـتفا 

(. هرامش 7 ثیدح  . ) هحفص 64 دلج 11 ، لوقعلا ، ةآرم  . 4 هیآ 112 . نارمع ، لآ  . 3 ثیدح 4 . هحفص 370 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  .2 . 22
; انَّرِـس اْنیَلَع  ُعیِرُْملا  َنِم  اْنیَلَع  ًۀَنُؤَم  ِمَظْعَِاب  ًابْرَح  اَنل  ُبِصاّنلا  َْسَیل  َو  انَّرِـس ، َعاذَا  ْدَـق  ُهَّنَا  َِکلذ  ُعَّقََوتَا  ُْتنُک  ْدَـق  یِّلَعُْملا  ُهّللا  َمِحَر   » 368 هحفص

دزیخرب گنج  هب  ام  ربارب  رد  هک  یـسک  و  درک ، شاف  ار  ام  رارـسا  وا  متـشاد ، وا  هرابرد  يراظتنا  نینچ  مه  نم  دنک ، تمحر  ار  یّلعم  ادخ 
یلک روط  هب  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همئا  رارسا  ظفح  لاح  ره  هب  ( 1 «.) دنک شاف  ار  ام  رارسا  هک  تسین  یسک  زا  شیب  ام  رب  وا  تقشم 

تسد نآ  رب  نانمشد  دوش و  شاف  رارسا  نیا  رگا  هک  ارچ  درک ، دیدرت  نآ  رد  ناوت  یمن  هک  تسا  یمّلـسم  لئاسم  زا  بهذم  رارـسا  ظفح 
یثنخ ار  اهنآ  مامت  دـننک ، یم  یعـس  نانآ  یتیبرت  یعامتجا و  ياـه  هماـنرب  دروم  رد  و  دـنزرویم ، تداـسح  اـهنآ  لـیاضف  دروم  رد  دـنبای ،
روشک یـسایس  یماظن و  رارـسا  ظـفح  يرادزار ، زا  رگید  هخاـش  تسا . هدـش  هداد  رارـسا  ظـفح  هب  دـیکا  روتـسد  لـیلد  نیمه  هب  دـنیامن ،

قوف هلأـسم  نیا  هب  تبـسن  شدوخ  مه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  لـیلد  نیمه  هب  تسا ، تاّیهیدـب  زا  نآ  موزل  هک  تسا ، یمالـسا 
نیمه ظفح  رطاخ  هب  نیملـسم  ياـه  يزوریپ  زا  يرایـسب  و  درک ، یم  هیـصوت  نآ  هب  ار  شناراـی  باحـصا و  مه  و  داد ، یم  تیمها  هداـعلا 

هب هکم  حـتف  يارب  ار  اه  ناملـسم  یگداـمآ  دوب  رومأـم  نانمـشد  يوس  زا  هک  هراـس )  ) نز نآ  رگا  هکم  حـتف  ناتـساد  رد  ـالثم  دوب . رارـسا 
یم نیمز  رب  نیفرط  زا  يدایز  ياه  نوخ  اسب  يا  و  دش ، یمن  حتف  یناسآ  نیا  هب  هکم  دش  یم  قفوم  دوخ  راک  رد  دناسرب ، شیرق  ناکرـشم 

میظع رکـشل  هک  دـش  ببـس  نیچربخ  زومرم و  نز  نآ  ندرک  فیقوت  اه و  هار  لرتنک  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دـیکأت  یلو  تخیر .
نیا هب  یمالـسا  تایاور  رد  دندش . میلـست  دنتفای ، هدش  ماجنا  لمع  ربارب  رد  دوخ  هک  ناکرـشم  و  دـش ، هدایپ  هکم  رانک  رد  ناهگان  مالـسا 

هحفص 62. دـلج 11 ، لوقعلا ، ةآرم  یقرواپ 1 . هلمج : زا  دوش  یم  هدـید  تاـیاور  نیا  رد  ییاـنعمرپ  ياـهریبعت  هدـش و  هراـشا  زین  هلأـسم 
وترپ رد  يزوریپ  ِرارْسالا ; ِنیِصحَِتب  ُْيأَّرلا  َو  ِْيأَّرلا  َِۀلاجِِاب  ُمْزَْحلا  َو  ِمْزَْحلِاب  ُرَفَّظلَا  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  369 1 ـ هحفص
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2ـ ( 1 «.) تسا رّسیم  يرادزار  يرادهگن و  اب  حیحص  هشیدنا  و  تسا ، هشیدنا  حیحـص  يریگراک  هب  رد  یـشیدنارود  و  تسا ، یـشیدنارود 
َوا ِْنمالا  َنِم  ٌْرمَا  ْمُهَئاج  اذِا  َلاـقَف  ِۀَـعاذِْالِاب ، ًاـمْوَق  َرَّیَع  َلَّج  َو  َّزَع  َهّللا  َّنِا  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح  رد 

یبلطم هک  یماگنه  تسا  هتفگ  هدومرف و  شنزرـس  رارـسا  ياشفا  رطاخ  هب  ار  یهورگ  لاعتم  دنوادخ  َۀَعاذِْالاَو ; ْمُکاّیِاَف  ِِهب ، اوُعاذَا  ِفْوَْخلا 
نمشد تارطخ  زا  يزوریپ  ناونع  هب  ار  اهنآ  ای  ) دننک یم  شاف  ار  نآ  ًاروف  دسر ، یم  اهنآ  هب  تسکـش ) ای  يزوریپ   ) فوخ ای  تینما  هرابرد 

هیلع ) رقاب ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ ( 2 «.) دیزیهرپب رارـسا  ءاشفا  زا  نیاربانب  دننک ) یم  سویأم  تسکـش  ناونع  هب  ای  دنزاس و  یم  لفاغ 
یم نآ  داسف  ببـس  دبای ، ماکحتـسا  هک  نآ  زا  لبق  يزیچ  ندرک  راهظا  َُهل ; ٌةَدَـسْفَم  َمُکْحَتْـسَی  ْنَا  َْلبَق  ءیَّشلا  ُراهِْظا  : » میناوخ یم  مالـسلا )

(3 (.) دنوش یم  عنام  هجیتن  هب  ندیسر  زا  اسب  هچ  و  دنزادنا ، یم  نآ  هار  رد  گنس  دنوش و  یم  هاگآ  نافلاخم  هک  ارچ  «. ) دوش

رارسا ياشفا  يرادزار و  ياهدمایپ 

اه و يزوریپ  هب  طوبرم  هاگ  تسا و  اهنآ  بویع  اه و  فعـض  هب  طوبرم  هاگ  هک  دنراد  ییاهزار  دوخ  یـصخش  یگدـنز  رد  اه  ناسنا  همه 
و درب ، یم  لاؤس  ریز  ار  دارفا  یعامتجا  تیثیح  رابتعا و  تسا ، بیع  فعـض و  هب  طوبرم  هچنآ  ندرک  اشفا  نیقی  هب  دـشاب ، یم  اه  تیقفوم 
، نارگید مه  دنناشوپب و  ار  رارسا  نآ  دیاب  ناشدوخ  مه  لیلد  نیمه  هب  دوش ، يزیروربآ  تسکش و  یمومع و  دامتعا  بلـس  هیام  ياسب  يا 
رد ار  دسح  شتآ  تسا  اه  يزوریپ  هب  طوبرم  هچنآ  ندرک  اشفا  و  دوش . لصاح  اه  فعض  ندرک  فرطرب  بویع و  حالصا  يارب  یلاجم  ات 
ّرش هیام  لاح  ره  رد  و  دنک ، یم  کیرحت  تیقفوم  بابسا  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  لیخب  رظن و  گنت  دارفا  و  دزاس ، یم  روهلعش  نادوسح  لد 

.2 ثیدح 48 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . دیشوک . رارسا  نیا  ظفح  رد  دیاب  لیلد  نیمه  هب  تسا  یماکان  یتخبدب و  داسف و  و 
لقن نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  زا  یثیدح  رد   370 هحفص هحفص 71 . دلج 72 ، راونالاراحب ، . 3 هحفص 65 . دلج 11 ، لوقعلا ، ةآرم 

رایتخا مامز  و  یـشاب ، دنموربآ  ات  نک  ظفح  ار  تنابز  َلُِّذتَف ; َِکتَبَقَر  ِداِیق  ْنِم  َساّنلا  نِّکَُمت  الَو  َزُِعت ، َکَناِسل  ْظَفِْحا  : » دومرف هک  تسا  هدش 
ِهِذـه َكِدَـی  ِیف  َناک  ْنِا  : » تسا هدـمآ  نینچ  ثیدـح  نیا  زاغآ  رد  هکنیا  بلاـج  ( 1 «.) دـش یهاوخ  لـیلذ  هک  هدـن  مدرم  تسد  هب  ار  دوخ 
دوشن ربخ  اـب  رگید  تسد  هک  ینک  يراـک  یناوتب  دـشاب و  يزیچ  وت  تسد  کـی  رد  هاـگره  ْلَْـعفاَف ; ِهِذـه  َمَْلُعت  ّـالَا  َْتعَطَتِْـسا  ْنِاَـف  ٌءیش ،

رد تنایخ  دـنک  اشفا  ار  نآ  رگا  تسا  تناما  وا  دزن  دوش ، ربخاـب  يرگید  رارـسا  زا  یـسک  هاـگره  هک  دوش  یم  نشور  اـجنیا  زا  ( 2 «.) نکب
نارظن و گنت  ای  دـتفا و  رطخ  هب  وا  یعامتجا  تیعقوم  ماـقم و  اـی  دوش ، یمیظع  تاراـسخ  راـتفرگ  وا  هک  دوش  یم  ببـس  و  هدرک ، تناـما 

ثیداحا رد  لیلد  نیمه  هب  دـنزرو . عمط  وا  سومان  ضرع و  لام و  رد  شابوا  لذارا و  ای  و  دـنوش ، جیـسب  کیرحت و  وا  دـض  رب  نادوسح 
امـش تکاله  هیام  دـینک  اشفا  رگا  یلو  دـینک ، نامتک  ار  اهنآ  رگا  تسا  امـش  یلاحـشوخ  هیام  امـش  رارـسا  : » دومرف یم  هک  میدـناوخ  الاب 

یترورض رگا  و  دشاب ، وا  ّرس  قودنص  وا  هنیس  رگید  ریبعت  هب  دیوگن و  یـسک  هب  ار  دوخ  رارـسا  دیاب  تسا  نکمم  ات  ناسنا  نیاربانب  تسا .»
رد دـنکن . تنایخ  شنمؤم  ردارب  هب  تبـسن  دـشوکب و  رارـسا  ظفح  رد  دـیاب  وا  دـش ، هاگآ  نآ  زا  يرگید  یفداصت  رثا  رب  ای  درک ، باـجیا 

يرکف چیه  و  دننک ، یمن  لمحت  ار  یبتکم  بهذم و  چـیه  هک  زوت  هنیک  جوجل و  نابـصعتم  ربارب  رد  بتکم  بهذـم و  رارـسا  ياشفا  دروم 
مهیلع ) نیموصعم همئا  لـئاضف  دروـم  رد  ًاـصوصخم  تسا  هنوـگ  نیمه  بلطم  زین  دسانـش  یمن  تیمـسر  هب  ار  شیوـخ  رـصاق  رکف  زا  ریغ 
روشک یماظن  یسایس و  رارسا  ظفح  دروم  رد  نینچمه  تسا . نیگنس  تخس و  رظن  گنت  دوسح و  نانمشد  يارب  نآ  ندینـش  هک  مالـسلا )

دوش و هتخیر  يدایز  ناهانگ  یب  ياهنوخ  دوش  یم  ببـس  ای  دزادـنا  یم  رطخ  هب  ار  مالـسا  روشک  تشونرـس  هاگ  هک  نآ  ياشفا  مالـسا و 
رفیک نآ  كرت  و  تسا ، یقالخا  لئاذر  نیرت  تشز  زا  رارسا  ياشفا  و  فئاظو ، مها  زا  يرادزار  دور ، داب  رب  ییاه  ناج  اهوربآ و  لاوما و 

ثیداـحا رد  لـیلد  نیمه  هب   371 هحفـص كردم . نامه  .2 ثیدـح 14 . هحفـص 225 ، دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواـپ 1. دراد . ینیگنس 
ار ام  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دنک ، شاف  ار  ام  رارـسا  زا  يزیچ  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  میدـناوخ  هتـشذگ 
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هک میناوخ  یم  تسا  هدرک  لقن  راونالاراحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  یبلاج  ثیدح  رد  اطخ .» لتق  ناونع  هب  هن  هدناسر  لتق  هب  ًادمع 
، دوب هدز  شین  وا  هب  یبرقع  يرگید  دوب و  هدیزگ  يرام  ار  اهنآ  زا  یکی  دـندمآ ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع دزن  رفن  ود  تسا : نینچ  شا  هصالخ 

ناشلزنم هب  ار  اهنآ  دـنا ، هداد  ماجنا  هک  دـننک  یم  لمحت  ار  يراـک  رفیک  اـهنیا  دومرف : ( مالـسلا هیلع  ) یلع دـندرک . یم  هیرگ  تخـس  اـهنآ 
، دندرک رضاح  وا  دزن  ار  اهنآ  داد  روتسد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  سپس  دندرب ، یم  رـس  هب  تالاح  نیرت  تحاران  رد  هام  ود  دندرب و 

هدیشک اجنیا  هب  ار  امـش  هک  یهانگ  زا  دومرف : میرب  یم  رـس  هب  اهجنر  درد و  نیرت  تخـس  رد  دندرک  ضرع  تسا ؟ هنوگچ  ناتلاح  دومرف :
: دومرف درک و  اهنآ  زا  یکی  هب  ور  ماما  تسا ؟ هدز  رـس  ام  زا  یهانگ  هچ  نانمؤمریما  يا  دندرک  ضرع  دیرب . هانپ  وا  هب  و  دـینک ؟ هبوت  تسا 
وا زا  عافد  وت  یلو  درک  یم  ییوگدـب  ام  هب  شا  هقالع  رطاـخ  هب  یـسراف  ناملـس  هب  تبـسن  سک  نـالف  يزور  يراد  رطاـخ  هب  اـیآ  وت  اـما  »
یم رگا  دوشب ) دیاب  یمن  هک   ) دش وت  عنام  يراسمرش  یعون  اهنت  یشاب ، هتـشاد  شیوخ  نادنزرف  لام و  ناج و  هب  یـسرت  هکنآ  یب  يدرکن 
ینک شیرای  یناوت  یم  وت  درک و  ییوگدب  ام  ناتـسود  زا  یـسک  ره  نیا  زا  دعب  هک  ریگب  میمـصت  دنک  نامرد  ار  وت  درد  دـنوادخ  یهاوخ 

هب ایآ  يدش ؟ راتفرگ  عضو  نیا  هب  ارچ  یناد  یم  ایآ  : » دومرف یمود  هب  و  یسرتب .» تا  هداوناخ  لام و  ناج و  رب  هک  نیا  رگم  نکن  یهاتوک 
وت هب  روج  مکاـح  یتساـخرب ، وا  مارتـحا  هب  يدوـب و  اـجنآ  رد  وـت  دـش و  روـج  ماـکح  زا  یکی  سلجم  دراو  نم  ربـنق  يزور  يراد  رطاـخ 

ناگتـشرف هک  یلاح  رد  مزیخنرب  وا  مارتحا  هب  هنوگچ  نم  یتفگ  خـساپ  رد  وت  يدرک ؟ مارتحا  ربنق  هب  نم  روضح  رد  ارچ  هک  درک  ضارتعا 
دش و ینابصع  وا  یتفگ  ار  نخـس  نیا  هک  یماگنه  دور . یم  هار  ناگتـشرف  ياه  لاب  يور  و  دننارتسگ ، یم  وا  هار  رد  ار  دوخ  ياهلاب  ادخ 
هک نکن  يراک  ام  نانمشد  ربارب  رد  زگره  دهد ، وت  هب  تیفاع  دنوادخ  یهاوخ  یم  رگا  تخادرپ ، ربنق  رازآ  متـش و  برظ و  هب  تساخرب و 

ار ییاه  سوساج  مالـسا  نایاوشیپ  زا  یـضعب  هک  میدـناوخ  یم  خـیراوت  رد  رگا  نینچمه   372 هحفص ( 1 «.) دوش مامت  ام  ناتـسود  نایز  هب 
هتخیر نیمز  رب  اهنآ  كاپان  نوخ  دـیاب  ور  نیا  زا  دزیر ، یم  نیمز  رب  ار  یکاپ  ياه  نوخ  اهنآ  راـک  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـندرک  مادـعا 

. دوش

اه ترورض 

هک تسا  هدش  هداد  روتـسد  ام  هب  زین  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دیوگب ، يرگید  هب  ار  دوخ  ّرـس  ناسنا  هک  دنک  یم  باجیا  یترورـض  ای  زاین  هاگ 
شیوخ ّرس  هک  یسک  ُهَْرمَا ; َعَّیَض  ْدَقَف  ۀَِقث  ِْریَغ  یِلا  َّرَسَا  ْنَم  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع مینک . ادیپ  راک  نیا  يارب  ار  ینیما  لقاع و  دارفا 

هب ار  دوخ  ّرـس  ترورـض  تروص  رد  هک  دنا  هداد  روتـسد  یتح  ( 2 «.) تسا هدرک  عیاض  ار  دوخ  ّرـس  دـنک  وگزاـب  نئمطم  ریغ  دارفا  دزن  ار 
هیلع ) یلع نانمؤمریما  دنکن . اشفا  ار  امـش  ّرـس  شیوخ ، ّرـس  ظفح  رطاخ  هب  ات  دشاب ، هتـشاد  امـش  دزن  رد  يرـس  مه  وا  هک  دیراپـسب  یـسک 

(3 «.) راذگن درادن  وت  دزن  يرـس  هک  یـسک  دزن  ار  دوخ  ّرـس  َكَْدنِع ; َُهل  َّرِـس  ْنَم ال  َْدنِع  َكَّرِـس  ْعَضَتال  : » دـیامرف یم  یثیدـح  رد  مالـسلا )
زا دیاب  دنتـسین  نارگید  رارـسا  ظفح  يارب  يدامتعا  لباق  دارفا  دننک ، یم  شاف  ار  شیوخ  رارـسا  هک  یناسک  تشاد  هجوت  دـیاب  ًاصوصخم 

دوخ ّرـس  ظفح  زا  هک  یـسک  ِهِْریَغ ; َّرِـس  ْقُِطی  َْمل  ِهِّرِـس ، ِْظفِح  ْنَع  َفُعَـض  ْنَم  دیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  درک . زیهرپ  اهنآ 
حرش . 2 صیخلت .) اــب  . ) هحفـص 237 دـلج 26 ، راونـالاراحب ، یقرواـپ 1 . ( 4 «.) درادـن نارگید  رارـسا  ظـفح  رب  ییاـناوت  تـسا ، ناوتاـن 

373 هحفص هحفص 403 . دلج 5 ، كردم ، نامه  . 4 هحفص 255 . دلج 5 ، مکحلاررغ ، حرش  . 3 هحفص 257 . دلج 5 ، مکحلاررغ ،

نآ نامرد  هار  ّرس و  ياشفا  ياه  هزیگنا 

هب ندز  هبرض  يارب  دوسح  دارفا  1 ـ هلمج : زا  دریگ  یم  همشچرس  اه  ناسنا  یضعب  رد  هک  تسا  یفلتخم  ياه  فعض  زا  هلیذر  تفـص  نیا 
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رطخ هب  ناشعفانم  ای  دنوش  رابتعا  یب  یمومع  راکفا  رد  قیرط  نیا  زا  ات  دنراد  اهنآ  رارسا  ياشفا  رد  یعس  تسا  ناشدسح  دروم  هک  یـسک 
زا رگید  3 ـ دـنریگب . ماقتنا  اهنآ  زا  ات  دـننک  یمن  يراددوخ  نارگید  رارـسا  ياشفا  زا  دوخ  ياه  هنیک  لامعا  يارب  زوت  هنیک  دارفا  2 ـ دتفیب .
رد دوب . دـنهاوخن  رادـهگن  زار  زگره  دـنتالاح  نیا  راـتفرگ  هک  یناـسک  تسا . يربـخ  یب  یناداـن و  لـهج و  تیفرظ و  یمک  ياـه  هزیگنا 

قمحا صخـش  ار  سک  هس  زا  یکی  و  دـیراذگن ، سک  هس  دزن  ار  دوخ  رارـسا  هک  میناوـخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح 
هک راذگن  لهاج  دزن  ار  دوخ  ّرـس  ُهَناْمتِک ; ُقیُطیال  ًاْئیَـش  ِلِهاْجلا  َیِلا  َّرُِـستال  : » تسا هدمآ  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 1 .) درمش
زا یهورگ  يارب  زیگنا  تفگـش  ًانایحا  هزات و  یناهنپ و  ياهربخ  رـشن  یلک  روط  هب  ّرـس و  ءاشفا  ـالوصا  4 ـ ( 2 «.) درادـن ار  نآ  نامتک  ناوت 

نارگید ّرـس  ءاشفا  هب  هک  دنک  یم  هسوسو  ار  مدرم  زا  یـضعب  ینعم  نیمه  دـنراد ، نآ  ندینـش  يارب  يدایز  یگدامآ  و  دراد ، هبذاج  مدرم 
زین لئاسم  زا  یـضعب  ندوب  يّرـس  هب  هجوت  مدع  تاهابتـشا و  اه و  شزغل  5 ـ دننک . بلج  دوخ  هب  ار  فرحنم  ناگدنونـش  رظن  دـنزادرپب و 
اجنآ ات  دبای ، یم  ینوزف  رس  ياشفا  لامتحا  دشاب ، رتشیب  رادزار  دارفا  هچ  ره  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، يارـسا  ياشفا  رد  يرگید  مهم  لماع 
هیلع ) قداص ماما  هک  میناوخ  یم  یثیدـح  رد  دوش .» یم  شاـف  درذـگب  رفن  ود  زا  يزار  ره  َعاـش ; ِناـْنثِْالا  َزَواـج  ٍّرِـس  ُّلُـک  : » دـنا هتفگ  هک 

هب زج  متفگن  سکچیه  هب  هن  درک  ضرع  یتفگ ؟ یسک  هب  متفگ  وت  هب  هک  ار  يرس  نآ  ایآ  دیسرپ  رامع  مان  هب  شنارای  زا  یکی  زا  مالسلا )
، مکحلاررغ یقرواپ 1. دـیوگ : یم  هک  يا  هدینـش  ار  رعاش  لوق  ایآ  تسا ) هدـش  شاف  لـیلد  نیمه  هب  و   ) نیرفآ دومرف : دـلاخ . نب  ناـمیلس 

نایم هک  يّرس  ُعیاش  ِْنیَْنثِْالا  َزَواج  ٍّرِس  ُّلُک  الَا  ًاِثلاث  َكِّرِـس  َو  يِّرِـس  ْنَوُدْعَی  الَف   374 هحفص ثیدح 10265 . مکحلاررغ ، .2 ثیدح 4662 .
ارچ تسا  نشور  مه  نآ  لیلد  ( 1 .) دوش یم  شخپ  دنک ، زواجت  رفن  ود  زا  يّرس  ره  هک  ارچ  دسرب ، یموس  صخـش  هب  دیابن  تسا  وت  نم و 

یمراهچ یموس و  دهد ، یم  ماجنا  ار  راک  نیمه  زین  مود  رفن  دیوگب  شرارسا  مرحم  زا  یکی  هب  ار  يرگید  ّرـس  یـسک  ره  دوش  انب  رگا  هک 
. دوش یم  شخپ  هعماج  رسارس  رد  یهاتوک  تدم  رد  دنیوگب  رارسا  مرحم  هب  زین 

نامرد هار  اما  و 

یمومع دامتعا  و  دور ، یم  اهنآ  تیثیح  و  وربآ ، دوش ، ماجنا  صاخشا  دروم  رد  رارسا  ءاشفا  عوضوم  رگا  هک  میتسناد  نیشیپ  ياه  ثحب  زا 
و دوش . یم  وحم  هعماج  زا  نانآ  يدوجو  راثآ  و  دنک ، یم  طوقس  یلک  هب  یهاگ  هک  اجنآ  ات  دهد  یم  تسد  زا  تسا  یلصا  هیامرس  هک  ار 
، دزاس یم  راتفرگ  ار  یبهذم  ناوریپ  دزادـنا و  یم  رطخ  هب  ار  يروشک  هاگ  دـشاب  بهذـم  بتکم و  هعماج و  هب  طوبرم  رارـسا  ياشفا  رگا 
، رارسا ياشفا  كاندرد  بقاوع  هب  هجوت  دور . یم  داب  رب  رگتراغ  نابـصعتم  تسد  هب  اهنآ  لاوما  و  دوش ، یم  هتخیر  ناهانگ  یب  ياه  نوخ 

هدنرادزاب لماع  هلیذر ، تافـص  زا  کی  ره  ياهدمایپ  رد  تقد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، یقالخا  هلیذر  نیا  هرابرد  هدنرادزاب  لماوع  زا  یکی 
يارب يرگید  مهم  هار  نآ  دـننام  يزوت و  هنیک  دـسح و  لـهج و  ینعی  یقـالخا  هلیذر  نیا  ياـه  هشیر  ندیناکـشخ  تسا . نآ  ربارب  رد  يا 
دناوت یم  وا  حور  شیاجنگ  ناـسنا و  تیفرظ  شیازفا   375 هحفص ثیدح 9 . هحفص 224 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1. تسا . نامرد 

هب هتشذگ  رد  هک  دراد  هعماج  درف و  رارسا  ياشفا  هک  یهلا  نیگنس  ياهرفیک  رد  هشیدنا  دنک . نارگید  رارـسا  ظفح  يرادزار و  هب  کمک 
ییاه نایز  ررض و  ببس  نارگید  رارسا  ياشفا  رگا  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  تسا . يرگید  روما  هدنرادزاب  لماع  دش  هراشا  نآ  زا  يا  هشوگ 

يرگید هدـنرادزاب  لماع  زین  تسا ، اه  نایز  ررـض و  نآ  نماـض  دراوم  زا  يرایـسب  رد  بیبست ، ناونع  هب  ّرـس  هدـننک  شاـف  دوشب ، اـهنآ  هب 
377 هحفص  376 هحفص تسا .

بضغ ملح و  .14

هراشا
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تـسد زا  یگناوید و  نونج و  عون  کی  لکـش  هب  هاگ  دوش ، اهر  نآ  ولج  رگا  هک  تسا  ناسنا  تـالاح  نیرت  كاـنرطخ  زا  بضغ  مشخ و 
هرافک و دـیاب  رمع  کی  ناسنا  هک  یتایانج  كانرطخ و  ياه  میمـصت  زا  يرایـسب  دـنک و  یم  ییامندوخ  باـصعا  رب  لرتنک  عون  ره  نداد 

قافنا تفص  زا  دعب  ناراکزیهرپ  تفـص  نیمود  ار  نآ  دیجم  نآرق  مینیب  یم  رگا  دوش و  یم  ماجنا  یتلاح  نینچ  رد  دزادرپب ، ار  نآ  همیرج 
ًاجیردـت نآ  هّقرج  کـی  هاـگ  هک  تسا  نازوس  یـشتآ  نوـچمه  بضغ  مشخ و  تسا . نیمه  رطاـخ  هب  هدرمـش  نارمع ) لآ  هیآ 134  رد  )

ار یمیظع  تالکـشم  مینزب  قرو  ار  خـیرات  رگا  درب . یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  ییاهرهـش  اه و  هناخ  و  دوش ، یم  شتآ  زا  ییایرد  هب  لدـبم 
تاعیاض و زا  يرایسب  همـشچرس  هک  دید  میهاوخ  مینک  یـسررب  هدمآ  دوجو  هب  مشخ  بضغ و  نازوس  هلعـش  رثا  رب  یناسنا  عماوج  رد  هک 
زا هتفرگ  ار  تاـعامتجا  اـه و  هداوناـخ  دارفا و  نماد  هک  یتاراـسخ  تسا و  هدوـب  بضغ  مشخ و  نـیمه  كاـندرد  ثداوـح  تاـمئالمان و 
نآ لباقم  هطقن  هک  يرابدرب  ملح و  تاکرب  هلیذر و  نیا  تارطخ  میدرگ و  یم  زاب  نآرق  تایآ  هب  هراشا  نیا  اـب  تسا . تاراـسخ  نیرتشیب 

(37 يروش ـ  . ) َنُورِفْغَی ْمُهُوبِـضَغ  ام  اذِا  َو  َشِحاوَْفلا  َو  ِْمثِْالا  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلاَو  378 1 ـ هحفص میهد . یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  تسا 
ْذِا ِنوُّنلااَذَو  3 ـ ( 134 نارمع ـ  لآ  . ) َنینِـسْحُمْلا ُّبُِحی  هّللا  ِساّنلا و  ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  ِْظیَْغلا  َنیمِظاـْکلا  َو  ِءاّرَّضلا  َو  ِءاّرَّسلا  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیذَّلَا  2 ـ

َمیهاْربِا َّنِا  4 ـ ( 87 ءایبنا ـ  . ) َنیِملاّظلا َنِم  ُْتنُک  ِّینِا  َکَناْحبُـس  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ِتاُملُّظلا  ِیف  يداـنَف  ِهَیَلَع  َرِدـْقَن  َْنل  ْنَا  َّنَظَف  ًابِـضاغُم  َبَهَذ 
َنُولِهاْجلا ُمُهَبَطاخ  اذِا  َو  7 ـ ( 101 تافاص ـ  . ) میلَح مالُِغب  ُهانْرَّشَبَف  6 ـ ( 75 دوه ـ  . ) ٌبِینُم ٌهاَّوا  ٌمیلََحل  َمیهاْربِا  َّنِا  5 ـ ( 114 هبوت ـ  . ) ٌمِیلَح ٌهاّوََال 

(199 فارعا ـ  . ) َنِیلِهاْجلا ِنَع  ْضِرْعَا  َو  ِفْرُْعلِاب  ُْرمْأ  َو  َْوفَْعلا  ِذُخ  8 ـ ( 63 ناقرف ـ  . ) ًامالَس اُولاق 

همجرت

رد هک  اهنامه  2 ـ دننک . یم  وفع  دنوش  نیگمشخ  هک  یماگنه  و  دنزرویم ، بانتجا  تشز  لامعا  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  یناسک  نامه  1 ـ
تـسود ار  ناراکوکین  ادـخ  دـنرذگ و  یم  رد  مدرم  ياطخ  زا  دـنرب و  یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  دـننک و  یم  قافنا  یتسد  گـنت  يرگناوت و 

گنت وا  رب  ام  هک  تشادـنپ  یم  نینچ  و  تفر ، دوخ ) موق  نایم  زا   ) نیگمـشخ هک  ماگنه  نآ  رد  روآداـی ) هب   ) ار سنوی )  ) نونلاذ 3 ـ دراد .
تـسین يدوبعم  وت  زج  ادـنوادخ )  ) دز ادـص  مکارتـم ) ي   ) اـه تملظ  نآ  رد  تفر ) ورف  گـنهن  ماـک  رد  هک  یعقوم  اـما   ) تفرگ میهاوخن 

هب  ) هدـننک تشگزاب  زوسلد و  راـبدرب و  میهاربا  هک  ارچ  5 ـ دوب . رابدرب  ناـبرهم و  میهاربا  نیقی  هب  4 ـ مدوب . ناراکمتـس  زا  نم  وت ، یهزنم 
ار اـه  نآ  نـالهاج  هک  یماـگنه  و  7 ـ میداد . تراـشب  روبـص  راـبدرب و  یناوـجون  هب  ار  مـیهاربا )  ) وا اـم  379 6 ـ هحفـص دوب . ادخ ) يوس 
اب لاـح ) ره  هب  ( ـ 8 دنرذگ .) یم  يراوگرزب  یئانتعا و  یب  اب  و   ) دـنیوگ یم  مالـس  اهنآ  هب  دـنیوگ ) هنادرخبان  نانخـس  و   ) دـنزاس بطاخم 

(. نکم هزیتس  نانآ  اب  و   ) نادرگب يور  نالهاج  زا  امن و  توعد  اه  یکین  هب  ریذپب و  ار  ناشرذع  نک و  ارادم  اهنآ 

يدنب عمج  ریسفت و 

نامیا و رکذ  زا  دعب  دیوگ ، یم  نخس  قح  تایانع  لومـشم  لدکاپ و  نانمؤم  زا  یهورگ  فاصوا  هرابرد  هک  ثحب  دروم  هیآ  نیتسخن  رد 
دنوش نیگمـشخ  هک  یماگنه  و  دنزرویم ، بانتجا  تشز  لامعا  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  : » دیامرف یم  ادـخ  رب  لکوت 

اهنآ رگید  ریبعت  هب  َنوُرِفْغَی .) مُهُوبِـضَغ  ام  اذِا  َو  َشِحاوَْفلاَو  ِْمثِْالا  َِرئاـبَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیذَّلاَو   ) دـننک یم  وفع  دـنرب و ) یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  )
یمن هدولآ  تاـیانج  ناـهانگ و  عاوـنا  هب  تسد  دـننک و  یم  لرتـنک  ار  دوـخ  دوـش  یم  رو  هلعـش  ناـشنورد  رد  بضغ  شتآ  هک  یماـگنه 

زا يرایـسب  همـشچرس  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دـیاش  تشز  لاـمعا  گرزب و  ناـهانگ  زا  باـنتجا  هلأـسم  زا  دـعب  تفـص  نیا  رکذ  دـنزاس .
اهنآ دـیامرف : یمن  هکنیا  بلاج  دزات . یم  وس  ره  هب  هنادازآ  درب و  یم  نوریب  لقع  تسد  زا  ار  سفن  مامز  هک  تسا  بضغ  تلاح  ناهانگ ،

بـضغ رب  اهنآ  هک  تسا  نآ  مهم  تسا ، یناسنا  ره  یعیبط  تخـس ، تامیالمان  زورب  ماگنه  هب  بضغ  مشخ و  هک  ارچ  دـننک ، یمن  بضغ 
يرگناریو یفنم و  هبنج  هشیمه  ناسنا  رد  بضغ  دوجو  هکنیا  صوصخ  هب  دـنریگ ، یمن  رارق  بضغ  هطلـس  ریز  زگره  دنطّلـسم و  شیوخ 
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هک نآ  زا  دعب  هیآ  نیمّود  رد  میزادرپ . یم  نآ  هب  ادخ  تساوخ  هب  حورـشم  روط  هب  ًادعب  هک  تسا  هدنزاس  رایـسب  هک  دوش  یم  هاگ  درادن ،
اهنآ فاـصوا  ناـیب  رد  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  تعـسو  هب  نآ  تعـسو   380 هحفـص هک  دهد  یم  نادـیواج  تشهب  هدـعو  ناراکزیهرپ ، هب 

َنیذَّلَا « ) دننک یم  قافنا  یناشیرپ  تعـسو و  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ناراکزیهرپ  نیا  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  حرطم  ار  قافنا  هلأسم  تسخن 
یم مدرم  ياـهاطخ   » زا هجیتن  رد  و  ِظـیَْغلا ) َنیمِظاـْکلا  َو  « ) دـنرب یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  و  : » دـیازفا یم  سپـس  ِءاّرَّضلاَو ) ِءاّرَّسلا  یف  َنوُقِْفُنی 

ُّبُِحی ُهّللا  َو  « ) دراد تسود  ار  ناراـکوکین  دـنوادخ  هـک  ارچ  ، » دـنراکوکین يدارفا  اـهنآ  عوـمجم  رد  و  ِساـّنلا ) ِنَـع  َْنِیفاـْعلاَو  « ) دـنرذگ
یهانگ و  دوش ، ادیپ  اهنآ  يارب  یـشزغل  رگا  هک  هدش  هداد  اهنآ  هب  ترفغم  شزرمآ و  هدعو  نآ  زا  دعب  هیآ  رد  هک  نیا  بلاج  َنینِـسحُمْلا .)

هک هنوگ  نامه  هک  نیا  هب  هراشا  دهد . یم  رارق  دوخ  وفع  لومـشم  ار  اهنآ  دنوادخ  دننک ، رافغتـسا  دنتفیب و  ادـخ  دای  هب  دنزرـس  اه  نآ  زا 
لاح ره  هب  درذگ . یم  ناشیاهاطخ  زا  دنک و  یم  وفع  ار  اهنآ  مه  دـنوادخ  دـنرذگ ، یم  ناشیاهاطخ  زا  دـننک و  یم  وفع  ار  نارگید  اهنآ 

رد ( 1 .) تسا هدـش  نایب  لوا  ياـه  هدر  رد  و  ناراـکزیهرپ ، هتـسجرب  تافـص  زا  یکی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  مشخ » ندرب  ورف  ظـیغ ; مظک  »
رهاظ رد  هک  یمشخ  تسا . شیوخ  تما  هب  تبسن  ( مالسلا هیلع  «) سنوی  » ینعی یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  بضغ  مشخ و  زا  نخـس  هیآ  نیمّوس 

يانگنت رد  ار  وا  یلوا » كرت   » نیا رطاخ  هب  دـنوادخ  لیلد  نیمه  هب  تفرگ و  یم  تأشن  یگچاپتـسد  هلجع و  زا  عقاو  رد  یلو  دوب  سدـقم 
زا  ) نیگمشخ ماگنه  نآ  رد  روآدای ) هب   ) ار سنوی ) « ) ِنوُّنلااذو : » دیامرف یم  درک ، هبوت  یلوا » كرت   » نیا زا  ماجنارـس  داد و  رارق  يدیدش 

« میظَک . » یقرواپ 1 ورف  گنهن  ماک  رد  هک  یماگنه  اما   ) تفرگ میهاوخن  گـنت  وا  رب  اـم  هک  تشادـنپ  یم  نینچ  و  تفر ، دوخ ) موق  ناـیم 
یـسک هب  میظک  لیلد  نیمه  هب  تسا ، ندـش  رپ  زا  دـعب  کشم  يولگ  نتـسب  ینعم  هب  لـصا  رد  مظن ) نزو  رب   ) مظک هداـم  زا  هغلاـبم  هغیص 

و دنک ، یم  رظن  فرـص  دراذگ و  یم  رگج  رب  نادـند  حالطـصا  هب  دـنک و  یم  يراد  نتـشیوخ  هدـش و  بضغ  زا  ولمم  هک  دوش  یم  هتفگ 
يالاب دـیدش و  هلحرم  ظیغ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـهد و  یم  تسد  ناسنا  هب  تامیالمان  زورب  رثا  رب  هک  تسا  مشخ  تدـش  ینعم  هب  ظـیغ 
رایـسب تفـص  نیا  تسا و  بضغ  تّدـش  زورب  ماـگنه  هب  سفن  رب  هطلـس  يراد و  نتـشیوخ  ینعم  هب  ظـیغ  مظک  نیارباـنب  دـشاب  یم  مشخ 

مدوب ناراکمتـس  زا  نم  وت ، یهّزنم  تسین ، يدوبعم  وت  زج  ادنوادخ  دز  ادـص  مکارتم  ياه  تملظ  نآ  رد  تفر )  381 هحفص تسا . ییالاب 
دعب ماجنارس و  َْنیِملاّظلا .) َنِم  ُْتنُک  ِّینَا  َکَناْحبُس  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ِتاُملُّظلا  ِیف  يدانَف  ِْهیَلَع  َرِدْقَن  َْنل  ْنَا  َّنَظَف  ًابِضاغُم  َبَهَذ  ْذِا  َنوُّنلااَذَو  )

رایـسب ینت  اب  داتـسرف ، نوریب  ار  وا  دوش ، مضه  گنهن  مکـش  رد  هکنآ  یب  تفریذـپ و  ار  وا  هبوت  دـنوادخ  ناوارف  ياـه  یتخـس  لـمحت  زا 
، زور هس  ای  هتفه  کی  ای  زور  لهچ  هدوب  ردقچ  یهام  مکش  رد  مالـسلا ) هیلع  ) سنوی فقوت  تدم  هک  نیا  رد  ناوتان . فیعـض و  روجنر و 

کی یتح  دوب  هدننک  تحاران  هاکناج و  رایـسب  دوب  هچ  ره  تسا ، فالتخا  تعاس ، هن  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  هک  یتیاور  قبط  ای 
رـس یتیـصعم  هانگ و  ءایبنا  زا  میناد  یم  هک  نیا  اب  دـش ؟ يرفیک  نینچ  قحتـسم  هک  دوب  هدرک  یلوا » كرت   » هچ سنوی »  » یتسار نآ . هظحل 
هیلع ) سنوی دننام  يزوسلد  ربمایپ  هناهاوخریخ  توعد  هک  یهارمگ  موق  ربارب  رد  بضغ  مشخ و  هک  تسا  نیا  رب  ییادتبا  روصت  دنز ، یمن 

يدوز هب  هک  نیا  زا  یهاـگآ  زا  سپ  هک  دوب  نیا  یلوا  وا ، دـننام  یگرزب  ربماـیپ  يارب  یلو  تسا ، یعیبـط  ـالماک  دـنریذپ ، یمن  ار  ( مالـسلا
رگا و  دوـشن ، سویأـم  نخـس  ریثأـت  زا  و  دـیوگن ، كرت  ار  اـهنآ  هظحل  نیرخآ  اـت  مه  زاـب  دیـسر ، دـهاوخ  ارف  موـق  نآ  يارب  یهلا  باذـع 

تاظحل نیرخآ  رد  موق  نآ  هک  داد  ناشن  زین  هبرجت  درک ، یم  رظن  دـیدجت  دوخ  راک  رد  دـیاش  دـش ، یمن  نیگمـشخ  ( مالـسلا هیلع  ) سنوی
مه دایز  هک  ار ـ  یمشخ  نینچ  هک  ییاج  تفرگرب . نانآ  زا  ار  باذع  دنوادخ  دنتـشادرب و  قح  هاگرد  هب  هبانا  هبوت و  تسد  دندش و  رادیب 

هلیذر ياه  يوخ  دـسح و  ماقتنا و  يزوت و  هنیک  زا  هک  ار  یمـشخ  ياه  هلعـش  هنوگچ  دـشخب  یمن  شناربمایپ  رب  دـنوادخ  دوبن ـ  لیلد  یب 
َْنل ْنَا  َّنَظَف   ) هلمج زا  روظنم  و  تسا ، راکهنگ  موق  رب  مشخ  اجنیا  رد  مشخ  زا  روظنم  تسا  یهیدب  دیـشخب ؟ دهاوخ  دـشک  یم  هنابز  رگید 

و دشاب ، رفیک  شنزرـس و  روخ  رد  هک  تسین  يدـب  راک  راکهنگ  موق  نآ  نایم  زا  شترجه  درک ، یم  نامگ  وا  هک  تسا  نیا  ِْهیَلَع ;) َرِدـْقَن 
. دـش یلوا » كرت   » تازاـجم راـتفرگ  هک  تسا  نتـشیوخ  رب  متـس  ملظ و  ناـمه  متـس  ملظ و  هـب  ( مالـسلا هـیلع  ) سنوـی فارتـعا  زا  روـظنم 

دروم تایآ  زا  هیآ  نیمّود  نیلّوا و  رد  تسا : ریز  حرش  هب  دنک  یم  شیاتـس  بضغ  كرت  يرابدرب و  ملح و  زا  هک  یتایآ  اما  382 و  هحفص
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رزآ یچیپرس  ناتساد  لابند  هب  یلّوا  دنک ، یم  یفرعم  هاّوا » میلح   » ای میلح » هاّوا   » ناونع هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  دنوادخ ، ثحب 
ندادربـخ لاـبند  هب  یمود  و  وا ، يارب  مالـسلا ) هیلع  ) مـیهاربا رافغتـسا  ینکـش و  تـب  دـیحوت و  يوـس  هـب  وا  توـعد  زا  مـیهاربا ) يوـمع  )

ینعم هب  ُهاَّوا » . » تسا هدمآ  نانآ  تازاجم  فیفخت  دروم  رد  دنوادخ  زا  ( مالـسلا هیلع  ) میهاربا ياضاقت  و  طول » موق   » تازاجم زا  ناگتـشرف 
هیلع ) میهاربا ترضح  فیـصوت  لاح  ره  هب  ( 1 .) دـنک یم  ناوارف  يزوس  لد  دارفا  تیادـه  يارب  و  تسا ، میحر  نابرهم و  هک  تسا  یـسک 

بضغ و ندرب  ورف  هک  دهد  یم  ناشن  تسا . رگیدکی  اب  فصو  ود  نیا  یکیدزن  هطبار و  رگنایب  هک  هاّوا » میلح   » ای میلح » هاّوا   » هب مالـسلا )
تـسا يا  هتـسجرب  تافـص  زا  رفیک  هانگ و  مرج و  لاگنچ  زا  اهنآ  تاجن  يارب  شالت  نامرجم و  هرابرد  یتح  يزوسلد  يراـبدرب و  ملح و 

دوب جوجل  بصعتم و  يدرم  هک  رزآ »  » شیومع ربارب  رد  اـهنت  هن  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  دـندوب . فصّتم  نآ  هب  گرزب  ءاـیبنا  هک 
ار اهنآ  دـشاب  نکمم  رگا  هک  تشاد  يزوسلد  بیجع ، ياه  یگدولآ  نآ  اب  طول » موق   » ربارب رد  یتح  هکلب  داد  یم  ناشن  يراـبدرب  ملح و 
ملح و هزادـنا  نیمه  هک  دیـسر  ارف  یهلا  نامرف  یلو  دـنوشن . یهلا  باذـع  راتفرگ  ات  دـشخب  ییاهر  گرزب  ناهانگ  اـه و  یگدولآ  نیا  زا 

هدـنبوک دـیدش و  باذـع  نآ  راتفرگ  طول  موق  ًاصوصخم  و  دنتـسین . تیادـه  لباق  اـهنآ  تسا ، یفاـک  طول  موق  ومع و  ربارب  رد  يراـبدرب 
رکذ يرگید  يانعم  هاّوا »  » يارب هتبلا  یقرواپ 1 . درمش ، یم  میهاربا  رب  ار  شیوخ  گرزب  بهاوم  زا  یکی  دنوادخ ، هیآ  نیمشش  رد  دندش .
رطاخ هب  هاوخ  دشک  یم  هآ  ناوارف  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  هاّوا »  » لصا رد  هدش و  هتفگ  الاب  رد  هک  تسا  ینعم  نامه  بسانم  یلو  هدـش ،

هب ار  وا  مـیدرک و ) تباـجا  دـنزرف  هراـبرد  ار  وا  ياـعد  : ) دـیامرف یم   383 هحفـص مدرم . هب  تبـسن  يزوسلد  ای  تیلوؤسم ، اـی  دـشاب  هبوت 
نیا رد  ناسنا ، هتـسجرب  تافـص  مامت  نایم  زا  هک  نیا  بلاج  میلَح .) مالُِغب  ُهانْرَّشَبَف   ) میداد تراشب  تماقتـسا  رپ  رابدرب و  میلح و  یناوجون 

ماـگنه هب  يراد  نتـشیوخ  ینعم  هب  ملح  دـیوگ : یم  تادرفم  باـتک  رد  بغار  تسا . هدـش  هیکت  يراـبدرب  ملح و  تفـص  يور  اـهنت  هیآ 
نیا تسا . هتفر  راک  هب  زین  درخ  لقع و  ینعم  هب  ملح  هاگ  هک  دوش  یم  یـشان  درخ  لـقع و  زا  تلاـح  نیا  اـجنآ  زا  تسا و  بضغ  ناـجیه 

هب ار  دوخ  يرابدرب  ملح و  لقع و  يرایشوه و  دمآرد  یـسرون  ناوج  تروص  هب  هک  یماگنه  تفای ، ققحت  لیعامـسا »  » هرابرد ییوگـشیپ 
ام ْلَْعفا  َِتبَا  ای  : » درک ضرع  شردـپ  هب  ، » تسا هدـمآ  نآ  زا  دـعب  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  داد و  ناشن  وا  حـبذ  هرابرد  یهلا  ناـمرف  ماـگنه 

( مالـسلا هیلع  ) میهاربا هب  يراددوخ  نامرف  هک  هلحرم  نیرخآ  ات  حـبذ  هلأسم  ربارب  رد  و  هد » ماجنا  يراد  روتـسد  ار  هچنآ  ناـج  ردـپ  ْرَمُْؤت ;
هتسجرب تافص  نمض  رد  دنک  یم  ادخ ) صاخ  ناگدنب  « ) نمحّرلادابع  » تافص نایب  هک  هیآ  نیمتفه  رد  دوب . میلست  درـسنوخ و  دش  هداد 

یم راثن  اهنآ  هب  نوزومان  نانخـس  و   ) دـننک یم  باطخ  ار  اه  نآ  نالهاج  هک  یماگنه  ، » درمـش یم  رب  ار  تفـص  نیا  اه  نآ  هناـگ  هدزاود 
رد هچرگ  ًامالَس .» اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِاَو  ( » دنرذگ یم  يراوگرزب  ملح و  اب  اهنآ  رانک  زا  و   ) دنیوگ یم  مالـس  خساپ  رد  اهنآ  دننک )

تـشز نانخـس  ًاصوصخم  تامیالمان  ربارب  رد  ادخ  صاخ  ناگدنب  هک  تسا  نآ  هیآ  عومجم  موهفم  یلو  هتفرن ، راک  هب  ملح  هژاو  هیآ  نیا 
ییاهر يرابدرب  ملح و  هلیـسو  هب  دارفا  هنوگ  نیا  اب  يریگرد  رـش  زا  ار  دوخ  و  دنهد ، یم  ناشن  يرابدرب  دنوش و  یمن  نیگمـشخ  نالهاج 

زا یعمج  دومرف : يزور  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  هک : میناوخ  یم  نینچ  تسا  هدـمآ  هیآ  ریـسفت  رد  هک  یثیدـح  رد  دنـشخب . یم 
منیب یم  ار  ناـشیا  اـیوگ  دـنا ، هدـماین  دوجو  هب  زونه  اـهنآ  و  دـنراد ، تسود  ارم  زین  اـهنآ  مراد و  تسود  ار  اـهنآ  نم  هک  دنـشاب  نم  تما 

و ... دنشاب هتسارآ  ملح  ربص و  تفص  هب  و  دیسر ) اجنیا  هب  ات  درمش  ار  اهنآ  هتسجرب  فاصوا  زا  یشخب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ سپـس  )
دنرادن و مالغ  اهنآ  هن ، دومرف : دننک ، ارادم  قفر و  دوخ  نامالغ  اب  هّللا  لوسر  ای  درک  ضرع  یـسک  دننک ، كولـس  ارادم  قفر و  قیرط  رد 

ِنمْحَّرلا ُدابِع  َو  : ) دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دنیامن  ارادم  ناهیفـس  نالهاج و  اب  هکلب  دنهد ، یم  ماجنا  ار  شیوخ  تمدـخ  ناشدوخ 
اب اـهنآ  اـب  تسا  نیا  اـجنیا  رد  مالـس  زا  روظنم   384 هحفص ( 1 (.) ًامالَـس اُولاق  َنُُولِهاـْجلا  ُمُهَبَطاـخ  اذِا  َو  ًاـنْوَه  ِضْرـالا  یَلَع  َنوُشُمَی  َنیذَّلا 

دنتـسه انتعا  یب  اهنآ  تشز  نانخـس  هب  دنیوگ و  یمن  دـشاب  مانـشد  وغل و  لثم و  هب  هلباقم  اب  مأوت  هک  یخـساپ  دـننک و  یم  راتفر  تملاسم 
هب یهاتوک  ترابع  رد  مهم  روتسد  هس  تسا  هدمآ  فارعا  هروس  رد  هک  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  نیمتـشه و  رد  دنا . هدینـشن  الـصا  ییوگ 

توعد اه  یکین  هب  ریذپب و  ار  ناشرذع  دیامرف : یم  تسا  هدش  هداد  نانمؤم ـ  همه  هدـنیامن  ناونع  هب  هلآو ـ ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ 
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زا ینادرگ  يور  تسا  یعیبط  َْنِیلِهاْجلا .) ِنَع  ْضِرْعا  َو  ِفْرُْعلِاب  ُْرْما  َو  َْوفَْعلاِذُـخ  ( ) نکم هزیتس  اهنآ  اـب  و   ) نادرگب يور  نـالهاج  زا  اـمن و 
روتـسد هک  مه  لبق  هلمج  ود  تفگ : ناوت  یم  هکلب  تسا . نانآ  ربارب  رد  يرگـشاخرپ  هنوگ  ره  كرت  يرابدرب و  ملح و  ینعم  هب  نالهاج 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  مسر  هار و  دراد . ینعم  نیمه  رب  تلالد  یعون  هب  دهد  یم  اه  یکین  توعد  هب  رذع  شریذـپ  ارادـم و  هب 
رطاـخ هب  زگره  داد و  یم  ناـشن  ار  يراـبدرب  لـمحت و  هلـصوح و  ربص و  تیاـهن  نادرخباـن  نـالهاج و  ربارب  رد  هک  دوب  نیمه  هشیمه  زین 

ياه هسوسو  رگا  دـیوگ : یم  هک  هیآ  نیا  زا  دـعب  هیآ  دـش . یمن  هریچ  وا  رب  بضغ  مشخ و  اهنآ  هناـبدا  یب  ياـهراک  نوزوماـن و  ناـنخس 
دناوت یم  ٌمیلَع ) ٌعیمَـس  ُهَّنِا  ِهّللِاب  ْذِعَتْـساَف  ٌغَْزن  ِناطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَْزنَی  اِّما  َو   ) تسا اناد  هدنونـش و  وا  هک  رب  هانپ  ادـخ  هب  دـسرب ، وت  هب  ناـطیش 

. درب هاـنپ  ادـخ  هب  دـیاب  نآ  ربارب  رد  سک  ره  هک  تسا  یناطیـش  هزیگنا  کـی  بضغ  مشخ و  شتآ  هک  دـشاب  ینعم  نیا  هب  يرگید  هراـشا 
دلج نایبلا ، حور  ریسفت  و  ثحب ) دروم  هیآ  لیذ  يرشع  ینثا  ریسفت  لقن  قباطم  ، ) هحفص 417 دلج 6 ، نیقداصلا ، جهنم  ریسفت  یقرواپ 1 .

تسا هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  رد  نایبلا  حور  ریسفت  رد  هک  تسا  یتیاور  نخـس  نیا  دهاش   385 هحفص ثحب .) دروم  هیآ  لیذ   ) هحفص 241 ، 6
َو ِّبَر  ای  َْفیَک   » تشاد هضرع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمغیپ داد  نالهاج  ربارب  رد  يرابدرب  روتـسدو  دـش  لزاـن  لوا  هیآ  هک  یماـگنه 
رد هک  داد  روتـسد  ترـضح  دش و  لزان  دعب  هیآ  دوش »؟ یم  لصاح  بضغ  مشخ و  هک  یلاح  رد  منک » لمحت  مناوت  یم  هنوگچ  ُبضَْغلا ;

نآرق تایآ  نیرت  عماـج  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 1 .) ربب هانپ  ادـخ  هب  یناطیـش  تاکیرحت  ربارب 
همه و  نتفرگ ، شیپ  رد  ار  رذع  شریذـپ  وفع و  اهاطخ ، ربارب  رد  اریز  تسا  نینچ  مه  یتسار  ( 2 .) تسا هیآ  نیمه  قالخا ، مراکم  هرابرد 
ياه تیلاعف  یعامتجا و  یگدـنز  اب  هطبار  رد  مهم  همانرب  هس  ندـشن ، ریگرد  نادرخباـن  نـالهاج و  اـب  و  ندومن ، یکین  هب  توعد  ار  مدرم 

تیمها قوف  تایآ  عومجم  زا  دـش  دـهاوخ  لح  یعاـمتجا  تالکـشم  رثکا  دوش ، هداـیپ  شـصاخ  طیارـش  اـب  هس  ره  رگا  هک  تسا  یعمج 
دوش یم  راکشآ  یبوخ  هب  بضغ  مشخ و  هلیذر  تارطخ  يرابدرب و  ملح و  یقالخا  تلیضف 

یمالسا تایاور  رد  بضغ  مشخ و 

هب یقـالخا  هلیذر  نیا  تارطخ  زا  هک  تسا ، هدـش  دراو  بضغ  مشخ و  هراـبرد  يا  هدـنهد  ناـکت  بیجع و  تاریبعت  یمالـسا  تاـیاور  رد 
، نایبلا حور  ریسفت  یقرواپ 1. تسا . اـهنآ  زا  ینیچلگ  درذـگ ، یم  نازیزع  امـش  رظن  زا  ـالیذ  هک  ثیدـح  هدزاود  دراد ، یم  رب  هدرپ  یبوخ 
هک میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  386 1 ـ هحفص هیآ . لیذ  نایبلا ، عمجم  . 2 هیآ . لیذ  هحفص 298 ، دلج 3 ،
زا يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ ( 1 «.) ناطیـش يوس  زا  تسا  يا  هتخورفارب  نازوـس و  هراـپ  شتآ  بضغ ، ِناـْطیَّشلا ; َنِم  ٌةَرْمَج  ُبَضَْغلَا  : » دوـمرف

نامه دنک  یم  دساف  ار  نامیا  بضغ  َلَسَْعلَا ; ُْربَّصلا  ُدِسُْفی  امَک  َناْمیِْالا  ُدِـسُْفی  ُبَضَْغلَا  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ترـضح نامه 
نانمؤمریما زا  یثیدح  رد  3 ـ ( 2 «.) دـنک یم  بارخ  ار  لسع  تسا ) لثملا  برـض  یخلت  رد  هک  تسا  یخلت  رایـسب  يوراد   ) ربص هک  هنوگ 

نمشد نیرت  تخس  ُهَتَیاغ ; َغََلب  َو  ُهَتَجَرَد  ْتَلَع  امُهَکَلَم  ْنَمَف  ُُهتَوْهَش ، َو  ُُهبَضَغ  ِءْرَْمِلل  ٍّوُدَع  يَدْعَا  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
یم لاـمک  هلحرم  نیرخآ  هب  و  دوـش ، یم  دـنلب  وا  هجرد  دـنک ، راـهم  ار  ود  نـیا  دـناوتب  سک  ره  تـسا ، وا  سفن  ياوـه  بـضغ و  ناـسنا 

قِرَتُْحم ُلَّوَا  َناک  ُهَقَلْطَا  ْنَم  َو  اهَأَفْطَا ، ُهَمَظَک  ْنَم  ٌةَدَـقُْوم ، ٌران  ُبَضَْغلَا  : » میناوخ یم  مامه  ماـما  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  4 ـ ( 3 «.) دسر
نیتسخن دـنک ، اهر  ار  نآ  ولج  سک  رهو  هدرک ، شوماخ  ار  شتآ  نآ  درب ، ورف  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  يا  هتخورفارب  شتآ  بضغ  اِهب ;

نِم ُّدَـشَا  ٌدـْنُج  َْسیْلبِِال  َْسَیل  : » تسا هدـمآ  راوگرزب  نآ  زا  يرگید  ياـیوگ  تراـبع  رد  5 ـ ( 4 «.) دزوـس یم  شتآ  نآ  هب  هک  تسا  یـسک 
رد مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  6 ـ ( 5 «.) تسین بضغ  و  دساف )  ) نانز زا  رت  يوق  یهاپس  ناطیـش  يارب  ِبَضَْغلا ; ِءاسِّنلا 

بضغ تارطخ  7 ـ ( 6 «.) تسا اه  يدب  مامت  دیلک  بضغ  مشخ و  ٍّرَش ; ِّلُک  ُحاتْفِم  ُبَضَْغلَا  : » میناوخ یم  ینعم  رپ  رایسب  هاتوک و  هلمج  کی 
: دراد یم  هضرع  درب و  یم  هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  هیداجس  هفیحص  فورعم  ياهاعد  زا  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  هک  تسا  يردق  هب 
زا مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  ادنوادخ  ِۀَعانَْقلا ; َۀَِّلق  َو  ِْربَّصلا  َفُعَـض  َو  ِدَسَْحلا  ِۀَـبَلَغ  َو  ِبَضَْغلا  ِةَرْوَس  َو  ِصْرِْحلا  ِناجَیَه  ْنِم  َِکبُذْوُعَا  ّینِا  َّمُهّللَا  »

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 555 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 265. دلج 70 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1. ( 7 «.) تعانق یمک  یئابیکش و  فعض  دسح و  ندش  هریچ  بضغ و  تدش  صرح و  ناجیه 
دلج 15، نیقداصلا ، راثآ  . 5 ثیدح 1787 . هحفص 47 ، نامه ، . 4 ثیدح 3269 . هحفص 454 ، دلج 2 ، ررغ ، حرش  . 3 كردم . نامه  .2

ناـنمؤمریما زا  يرگید  ثیدــح  رد  387 8 ـ هحفص ياعد 8 . هیداجس ، هفیحـص  .7 هحفـص 303 . دـلج 2 ، یفاک ، لوصا  .6 هحفص 454 .
ینامیـشپ شرخآ  یگناوید و  شزاغآ  هک  زیهرپب  بضغ  زا  ٌمَدـَن ; ُهُرِخآ  َو  ٌنُونُج  ُُهلَّوَاَـف  َبَضَْغلا  َو  َكاـِّیا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

ُرَبَتُْخی ِبَضَْغلا  َو  ِْظیَْغلا  ِۀَـبَلَغ  َدـْنِع  : » میناوخ یم  لقع  بضغ و  یفنم  هطبار  رد  يرگید  ياـیوگ  ریبعت  رد  راوگرزب  ناـمه  زا  9 ـ ( 1 «.) تسا
هرابرد رگید  يانعم  رپ  راـتفگ  رد  زین  و  10 ـ ( 2 «.) دوش یم  هدراذـگ  نومزآ  هب  نالقاع  لقع  بضغ  مشخ و  هبلغ  ماگنه  هب  ِءاـُملُْحلا ; ُْملِح 

، دوسح زوت و  هنیک  نیگمـشخ و  دارفا  رفیک  ْمِهِـسُْفنَِاب ; ُءَدـْبَت  ِدوُسَْحلا  َو  ِدوُقَْحلا  َو  ِبوُضَْغلا  ُۀـَبوُقُع  : » دـیامرف یم  بضغ  كاندرد  بقاوع 
یسک ُهَتَرْوَع ; ُهّللا  رَتَس  هَبَضَغ  َّفَک  ْنَم  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  11 ـ ( 3 «.) دریگ یم  ار  اهنآ  دوخ  نماد  سک  ره  زا  لـبق 

دنچ ره  میهد ـ  یم  نایاپ  يرگید  بان  ثیدح  اب  ار  ثحب  نیا  12 ـ ( 4 «.) دراد یم  روتسم  ار  وا  بویع  دنوادخ  دراد ، زاب  ار  دوخ  مشخ  هک 
َنِم ُّدَشَا  ءیـش  ُّيَا  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تسا ـ  رابرپ  ناوارف و  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ثیداحا 
مدآ دوش ، یم  نیگمشخ  ناسنا  هک  یماگنه  تسا ، بضغ  زا  رتدب  زیچ  هچ  َنَصْحُمْلا ; ُفِذْقَی  َو  َسْفَّنلا  ُُلتْقَی  َبِضَغ  اذِا  َلُجَّرلا  َّنِا  ِبَضَْغلا 

شهوکن رد  هک  دوب  يدایز  تاـیاور  زا  ینیچلگ  هک  ـالاب ـ  تاـیاور  زا  ( 5 «.) دزاس یم  مهتم  دهد و  یم  مانـشد  ار  كاپ  دارفا  دـشک و  یم 
هنوگ نامه  تقیقح  رد  دش ، نشور  یبوخ  هب  دنیرفآ  یم  ناسنا  یگدـنز  رد  مشخ  بضغ و  هک  يا  هعجاف  داعبا  تسا ـ  هدـش  دراو  بضغ 

نونج و شزاغآ  اه ، يدب  مامت  دیلک  ناطیـش ، رکـشل  نیرتکانرطخ  نازوس ، شتآ  ناسنا ، نمـشد  نیرتدـب  مشخ  دـمآ  الاب  تایاور  رد  هک 
.3 ثیدح 6225 . هحفص 326 ، دلج 4 ، نامه ، . 2 ثیدح 2635 . هحفص 286 ، دلج 2 ، ررغ ، حرـش  یقرواپ 1. تسا . ینامیـشپ  شنایاپ 

388 هحفص بضغ . هدام  راحبلا ، ۀنیفس  .5 هحفص 293 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا  .4 ثیدح 6325 . هحفص 361 ، نامه ،

نآ ياهدمایپ  بضغ و  رگناریو  تارثا 

مولعم دوش ، هتـشون  بضغ  ءوس  راثآ  زا  یتسرهف  رگا  دروآ و  یم  راب  هب  یناریو  بضغ  هزادنا  هب  هک  تسا  هلیذر  تافـص  زا  یتفـص  رتمک 
هب دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  1 ـ درمشرب : ار  ریز  روما  ناوت  یم  هلمج  زا  و  تسا ، رتشیب  هلیذر  قالخا  زا  يرایسب  زا  نآ  ءوس  تارثا  هک  ددرگ  یم 

ناـسنا و  دـتفا ، یم  راـک  زا  یلک  هب  لـقع  بضغ ، ناـجیه  ماـگنه  هب  تسا و  یمدآ  نمـشد  بضغ  مشخ و  هـک  تـشاد  هجوـت  هـتکن  نـیا 
شتآ نتـسشن  ورف  زا  دـعب  زین  وا  دوخ  هکلب  ددرگ ، یم  شناـیفارطا  همه  بجعت  هیاـم  اـهنت  هن  هک  دـهد  یم  ماـجنا  ار  یتاـکرح  راوـهناوید 

یتح سک  ره  هب  راوهناوید  یهاگ  لاح  نآ  رد  دور ، یم  ورف  تشحو  بجعت و  رد  تسا  هداد  ماجنا  لاح  نآ  رد  هک  ییاـهراک  زا  بضغ ،
دـبوک و یم  دنکـش ، یم  مهرد  دـنز ، یم  دور ، یم  ورف  ناهانگ  یب  نوخ  رد  قفرم  ات  وا  تسد  دـنک ، یم  هلمح  دوخ  ناتـسود  نیرتکیدزن 

َباْبلالا ُدِسُْفی  ُبَضَْغلَا  : » دیامرف یم  یثیدح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  اذل  كانرطخ . هناوید  کی  دننامه  تسرد  دـنک ، یم  ناریو 
تایاور رد  لیلد  نیمه  هب  زین  و  ( 1 «.) دزاس یم  رود  حیحص  راک  زا  ار  ناسنا  و  دنک ، یم  دساف  ار  یمدآ  لقع  بضغ  ِباوَّصلا ; َنِم  ُدِْعُبی  َو 

ماگنه هب  ناشباصعا  سفن و  رب  اهنآ  تیکلام  رادـقم  هب  دـیروآ ، تسد  هب  ار  اه  ناسنا  لقع  نازیم  دـیهاوخب  رگا  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا 
ناوت یم  بضغ  عقوم  رد  طقف  ِبَضَْغلا ; َْدنِع  ُيأَّرلا  ُفَْرُعیال  : » تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  دینک ، هاگن  بضغ 

اب هک  دنوش  یم  هریبک  ناهانگ  بکترم  اهنت  هن  ینابصع  دارفا  اریز  تسا ، نامیا  یهابت  بجوم  بضغ  2 ـ ( 2 «.) دیجنس ار  دارفا  يأر  لقع و 
تمسق و تمکح و  رب  ای  و  دننک ، یم  تراسج  هّللاب ـ  ذوعن  زین ـ  راگدرورپ  سدقم  تحاس  هب  یهاگ  هکلب  تسین ، راگزاس  حیحـص  نامیا 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هک  میدناوخ  هتـشذگ  ثیداحا  رد  كانرطخ . رایـسب  تسا  يا  هلحرم  نیا  هک  دنریگ  یم  هدرخ  وا  ریبدـت 
، مکحلاررغ یقرواپ 1. دنک . یم  دساف  ار  لسع  خـلت ) رایـسب  تسا  ییوراد   ) ربص هک  هنوگ  نامه  دـنک ، یم  دـساف  ار  نامیا  بضغ  دومرف :

لطاب ییوگ و  هفازگ  هب  و  دـنک ، یم  بارخ  ار  ناـسنا  قطنم  بضغ  389 3 ـ هحفص هحفص 113 . دلج 75 ، راونالاراحب ، .2 ثیدح 1356 .
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زا یثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب  درک . دهاوخن  حیحـص  يرواد  نیقی  هب  دـشاب  تواضق  ماقم  رد  كانبـضغ  صخـش  رگا  و  دراد ، یماو  ییوگ 
ار ناسنا  قطنم  بضغ  تدش  َمْهَْفلا ; ُقِّرَُفت  َو  ِۀَّجُْحلا ، َةَّدام  ُعَطْقَت  َو  َقِْطنَْملا  ُرِّیَُغت  ِبَضَْغلا  ُةَّدِـش  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
زا تواضق  باتک  رد  ءاـضقلا  بادآ  رد  ( 1 «.) دزاس یم  هدـنکارپ  ار  روعـش  مهف و  و  دـنک ، یم  عطق  ار  لیلد  هشیر  و  دزاـس ، یم  نوگرگد 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  رد  دنیشنن . تواضق  یسرک  رب  بضغ  ماگنه  هب  یضاق  هک  تسا  هدش  حیرـصت  زین  هیهقف  بتک 
4ـ دـنکن .» تواضق  بضغ  لاح  رد  دوش ، یم  تواضق  رما  راتفرگ  هک  یـسک  ٌنابْـضَغ ; َوُه  َو  یِـضْقَی  ـالَف  ِءاـضَْقلِاب  َِیُلْتبا  ِنَم  : » میناوخ یم 
، دنک یم  لرتنک  ار  دوخ  سک  ره  يداع ، لاح  رد  اریز  تسا  ناسنا  یناهنپ  بویع  ندش  راکـشآ  بضغ ، مشخ و  ءوس  ياهدـمایپ  زا  رگید 
، دـنیامن ظفح  دـنراد  شیب  مک و  همه  ًابیرقت  هک  بویع  نیا  ربارب  رد  ار  شیوربآ  و  دراد ، ناهنپ  ار  شیوخ  ياه  فعـض  هطقن  بویع و  اـت 

ناسنا یفخم  بویع  و  دوش ، یم  هتـشادرب  لقع  لرتنک  و  دور ، یم  رانک  اه  هدرپ  دوش ، یم  روهلعـش  بضغ  مشخ و  شتآ  هک  یماگنه  اـما 
ُبَضَْغلَا ُْنیِرْقلا  َْسِئب  : » تسا هدش  لقن  نینچ  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  مکحلاررغ  رد  دور . یم  داب  رب  اهوربآ  و  ددرگ ، یم  راکشآ 

ریخ کیدزن و  ار  يدب  رش و  دزاس ، یم  راکشآ  ار  یناهن  بویع  تسا ، يدب  نیشنمه  بضغ  َْریَْخلا ; ُدِعاُبی  َو  َّرَّشلا  ِینُْدی  َو  َِبیاعَْملا ، ُيِْدُبی 
ود هک  لقع  نامیا و  اریز  دزاس ، یم  کیدزن  وا  هب  و  زاب ، ناـسنا  يوس  هب  ار  ناطیـش  هار  بضغ  مشخ و  5 ـ ( 2 «.) دزاس یم  رود  ار  یکین  و 

نیمه هب  دوش  یم  هتشادرب  ناطیش  هار  رـس  زا  عناوم  و  دنوش ، یم  ناوتان  فیعـض و  بضغ ، ماگنه  هب  دنناطیـش  تامجه  ربارب  رد  يوق  عنام 
داشرا زا  دعب  هک   ) ار دوخ  تما  مالـسلا ) هیلع  ) حون هک  یماگنه  میناوخ : یم  یفورعم  ثیدح  رد  دـنک . یم  ذوفن  ناسنا  رد  یناسآ  هب  لیلد 

یقح وت  تفگ : دمآ و  مالسلا ) هیلع  ) حون دزن  ناطیش  دندش ) دوبان  و   ) درک نیرفن  دندوب ) هدشن  تیاده  شریذپ  رمتـسم  ینالوط و  غیلبت  و 
، داهجلا باتک  هعیشلا ، ثیداحا  عماج  .2 هحفص 428 . دلج 68 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1. منک . یفالت  ار  نآ  مهاوخ  یم  يراد  نم  ندرگ  رب 
، مشاب هتـشاد  وت  رب  یقح  هک  تسا  نارگ  نم  رب  رایـسب  تفگ  تفر ، ورف  بجعت  رد  مالـسلا ) هیلع  ) حون  390 هحفص هحفص 468 . دلج 13 ،
ات نم  و  مزاس ، هارمگ  ار  وا  نم  هک  دـنامن  یقاب  يدـحا  يدومن و  قرغ  ار  اهنآ  يدرک و  تموق  هرابرد  هک  ینیرفن  نامه  تفگ  یقح ؟ هچ 

تـسناد یم  هک  نیا  اب  ( ) مالـسلا هیلع  ) حون موش . لوغـشم  اهنآ  ندرک  هارمگ  هب  نم  دزیخ و  اپب  يرگید  لسن  هک  یناـمز  اـت  متحار ، یتدـم 
یم حون  ( ؟ ینک یهاوخ  یم  یناربج  هچ  الاح  تفگ : ناطیش  هب  دش و ) تحاران  لاح  نیع  رد  دوب  هدرک  دوخ  موق  يارب  ار  ششوک  تیاهن 

رد تفگ : ناطیش  دیوگ .) یم  تسار  اجنیا  رد  ریذپب  ار  شراتفگ  هک  دمآ  راگدرورپ  فرط  زا  باطخ  یلو  دریذپن ، ار  وا  نانخس  تساوخ 
نم دای  هب  دریگ  یم  ارف  ار  وت  مشخ  هک  یماگنه  1 ـ مراد : عقوم  هس  نیا  رد  مدرم  هب  ار  هلصاف  نیرتکیدزن  نم  هک  شاب ، نم  دای  هب  نامز  هس 

رد سک  چـیه  و  یتسه ، اهنت  يا  هناگیب  نز  اب  هک  یماگنه  و  3 ـ شاب . نم  بقارم  ینک  یم  تواضق  رفن  ود  نایم  رد  هک  یماـگنه  2 ـ شاب .
: تفگ وا  هب  درک و  تاـقالم  ار  ناگتـشرف  زا  یکی  نـینرقلاوذ   » هـک میناوـخ  یم  يرگید  تـیاور  رد  ( 1 .) شاب نم  دای  هب  زاـب  تسین  اـجنآ 

ناطیش دنک ، یم  بضغ  ناسنا  هک  یماگنه  اریز  نک  كرت  ار  بضغ  مشخ و  تفگ : وا  دیازفیب . منیقی  نامیا و  رب  هک  زومایب  نم  هب  یشناد 
زا نک و  شوماخ  شمارآ  اب  ار  نآ  شتآ  و  نادرگزاب ، يراد  نتـشیوخ  راـقو  اـب  ار  بضغ  نیارباـنب  تسا ، طلـسم  وا  رب  ناـمز  ره  زا  شیب 

شاب و نابرهم  کیدزن  رود و  صاخشا  ربارب  رد  دش و  یهاوخ  مورحم  دوخ  بیصن  زا  ینک  هلجع  اهراک  رد  هک  یماگنه  هک  زیهرپب  هلجع 
يدام موش  راثآ  نیا  رب  هوالع  بضغ  کش  یب   391 هحفص هحفص 318 . دلج 11 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1. ( 1 «.) شابن دونع  ریگ و  تخس 

ورف ار  دوخ  مشخ  هک  یـسک  دوش  یم  هدافتـسا  فلتخم  تایاور  زا  هک  يروط  هب  دراد  زین  یناوارف  يونعم  ءوس  راثآ  یقالخا  یعامتجا و  و 
(4) دوش یم  رپ  نامیا  رون  زا  وا  بلق  و  ( 3  ) ءایبنا نیشنمه  تمایق  رد  دراد و  ( 2) ار ادهش  باوث  درب ،

بضغ ياه  هزیگنا  بابسا و 

زا یکی  لماوع  نیا  تخانـش  دریگ و  یم  همـشچرس  فلتخم  ياه  هزیگنا  لماوع و  زا  هک  تسا  يا  هدـیچیپ  یحور  هدـیدپ  مشخ  بضغ و 
نیا زورب  رد  یمهم  مهـس  کـی  ره  هک  درب  ماـن  ناوت  یم  ار  ریز  بابـسا  لـماوع و  هلمج  زا  تسا ، بضغ  ییوخ و  دـنت  بابـسا  نیرتـمهم 

یلا 3 دلج 1  نآرقرد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 590زکرم  هحفص 557 

http://www.ghaemiyeh.com


هب يا  هدـننک  تحاران  رابخا  زور  همه  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  هنالوجع : ياه  تواـضق  1 ـ هلمج : زا  دراد  یحور  كانرطخ  هدـیدپ 
یم یکانرطخ  تشز و  ياهراک  هب  تسد  هاگ  و  دوش ، یم  روهلعـش  وا  لد  رد  مشخ  شتآ  دنیـشنب ، تواضق  هب  ًاروف  رگا  دـسر ، یم  ناسنا 

یمن نیگمـشخ  زگره  درک ، یم  قیقحت  رگا  هک  هدوب  صقان  لقادح  ای  تسردان  ربخ  لصا  دنیب  یم  لمحت  قیقحت و  زا  دعب  اسب  هچ  و  دنز ،
زا یثیدح  رد  تسا . هدش  كاندرد  خـلت و  بقاوع  اه و  تینابـصع  لماع  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  هنالوجع  ياه  تواضق  نیا  يرآ  دـش .

نیا نالهاج  تعیبط  زا  لاح ; ِلُک  ِیف  ِبَضَْغلا  َیِلا  ُعُرَـسَّتلَا  ِلاّهُْجلا  ِِعئابَط  ْنِم  : » دـیامرف یم  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما 
یقرواپ ( 1 (.) دـنوش یم  هنـالوجع  ياـه  تواـضق  راـتفرگ  هک  ارچ   ) دـننک یم  تعرـس  بضغ  مـشخ و  يوـس  هـب  لاـح  ره  رد  هـک  تـسا 

هحفـص 478. نامه ، . 4 كردـم . نامه  .3 هحفـص 479 . دـلج 13 ، هعیـشلا ، ثیداحا  عماج  .2 هحفـص 293 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀـجحملا  .1
یم لـمحت  دوخ ، ناـج  نورد  رد  ار  خـلت  ثداوح  دنتـسه ، هدرتسگ  رکف  و  گرزب ، حور  ياراد  هک  يدارفا  تیفرظ : یمک  392 2 ـ هحفص

. دنیوگ یم  دب  نامز  نیمز و  هب  هاگ  و  دـنبوشآ ، یم  رب  تامئالمان  زا  یمئالمان  نیرتمک  اب  تیفرظ  مک  دارفا  یلو  دـنراد ، یم  هگن  دـننک و 
رتربدوخ ربکت و  3 ـ دـشاب . هتـشاد  دـناوت  یم  زین  تقیقح  نیا  هب  يا  هراشا  دوب  هدرمـش  لاّهج  يوخ  زا  ار  بضغ  تعرـس  هک  الاب  ثیدـح 

دـننادب و مدـقم  ریخ  ار  اهنآ  مدـقم  دـننک ، ظفح  ار  اهنآ  میرح  نارگید  هک  دنتـسه  لـیام  هشیمه  دـنا و  عقوت  رپ  يدارفا  ربکتم  دارفا  ینیب :
ینابصع و تعرس  هب  دننیب  یمن  مدرم  زا  ار  اه  لمعلا  سکع  نیا  هک  یماگنه  اما  دنوش ، لئاق  اهنآ  يارب  یـصاخ  تازایتما  دنراد و  یمارگ 

یثیدح رد  دنرادن . یهانگ  مدرم  نایفارطا  ناتسود و  تسا و  اهنآ  دوخ  دوجو  رد  یتخبدب  یلصا  هشیر  هک  یلاح  رد  دنوش ، یم  نیگمشخ 
رد ( 2 .) درمشرب ینیبدوخ  بجع و  ربکت و  ار  نآ  لماوع  زا  یکی  بضغ  بابسا  حرش  نمض  هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) حیسم ترضح  زا 

؟ تسیچ رت  كانرطخ  همه  زا  وگب  ام  هب  اه  یکین  هدنزومآ  يا  دـنتفگ  وا  هب  نویراوح  هک  تسا  هدـمآ  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدـح 
دندرک ضرع  دـینکن . بضغ  دومرف : میـشاب ، ناما  رد  دـنوادخ  بضغ  زا  يا  هلیـسو  هچ  اب  دـندرک : ضرع  تسا ، دـنوادخ  بضغ  دومرف :

دسح و 4 ـ ( 3 «.) ندرمش کچوک  ار  مدرم  ینیب و  گرزبدوخ  ربکت و  ِساّنلا ; ُةَرَقْحَم  َو  ُرُّبَجَّتلا  اوُْربِْکلَا  : » دومرف تسیچ ؟ بضغ  همـشچرس 
اب هک  تسا  یتوراـب  نزخم  نوچمه  ًاـقیقد  و  دـنا ، هتفهن  لد  نورد  رد  ار  يزوت  هنیک  یلـصا  داوـم  زوـت ، هنیک  دوـسح و  دارفا  يزوـت : هنیک 

ناـنمؤمریما زا  یثیدـح  رد  دوـش . یم  رهاـظ  ناـشدوجو  ماـمت  زا  مـشخ  شتآ  و  ددرگ ، یم  روهلعـش  یکچوـک  هـقرج  هـب  ندـش  کـیدزن 
دلج 6، مکحلاررغ ، حرش  یقرواپ 1 . ( 4 «.) تسا مشخ  ببس  يزوت  هنیک  ِبَضَْغلا ; ُراثَم  ُدْقِْحلَا  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
هحفص 142، دلج 1 ، ررغ ، حرش  .4 بضغ . هدام  راحبلا ، ۀنیفـس  . 3 هحفص 304 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀـجحم  . 2 ثیدح 9351 . هحفص 28 ،

نورد رد  زآ  صرح و  هدرکرپ و  ار  ناشدوجو  اـیند  هب  یگتخاـبلد  قشع و  هک  يدارفا  یتسرپاـیند : صرح و  393 5 ـ هحفص ثیدح 530 .
یگدـنز هک  اـجنآ  زا  و  دـنبوشآ . یم  رب  تعرـس  هب  و  دـننک ، یمن  لـمحت  ار  شیوخ  عفاـنم  هب  تمحازم  نیرتـمک  هدـیزگ ، هنـال  ناـشناج 

ًابلاـغ دارفا  هنوگ  نیا  دوجو  زور  همه  یئزج  ياـه  تمحازم  تفگ  ناوـت  یم  هکلب  تسین ، یپ  رد  یپ  ياـه  تمحازم  زا  یلاـخ  یعاـمتجا 
همادا رد  دروخ . یم  هروخ  نوچمه  ار  ناشناج  نورد  دنزیرب ، نآ  نیا و  رس  رب  ار  دوخ  مشخ  دنناوتن ، رگا  دنتسه و  ینابـصع  نیگمـشخ و 
ِلوُُضف یلَع  ِصْرِْحلا  ُةَّدِشَو  : » دیامرف یم  هدش و  لماع  نیا  هب  هراشا  زین  میدرک  هراشا  الاب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم ترـضح  زا  هک  یثیدح 

«. ماقم لام و  ینوزف  رب  صرح  تدش  ِهاْجلا ; َو  ِلاْملا 

بضغ نامرد 

شـشوک و دـشاپ ، یم  مه  زا  ار  ناسنا  یگدـنز  هزاریـش  هاگ  و  دراد ، یکانرطخ  رایـسب  ياهدـمایپ  موش و  راثآ  بضغ ، هک  نیا  هب  هجوت  اب 
قالخا ملع  ناگرزب  دش . دنهاوخ  نامیشپ  دنشوکن  شیوخ  لاح  حالصا  رد  رگا  ینابصع  دارفا  تسا و  مزال  رایسب  نآ  نامرد  يارب  شالت 

بضغ شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  يرثؤم  مهم و  ياهروتـسد  یمالـسا  تایاور  رد  رتالاب  نآ  زا  دنراد و  یناوارف  ياه  ثحب  هنیمز  نیا  رد 
ياه هلعـش  هک  نآ  زا  لبق  یتح  هشیمه  ینابـصع  نیگمـشخ و  دارفا  1 ـ مینارذـگ : یم  رظن  زا  ـالیذ  ار  نآ  زا  ینیچلگ  هک  تسا  هدـش  هداد 
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نکمم هک  تسا  یـشتآ  بضغ  هک  دننک  نیقلت  دوخ  هب  بترم  و  دنـشیدنیب ، نآ  موش  راثآ  رد  دیاب  دـنک ، هطاحا  ار  اهنآ  بلق  بضغ  شتآ 
زا ار  ناتـسود  بضغ  دزورفا . یم  ترخآ  ایند و  رد  ار  ادـخ  مشخ  شتآ  بضغ  دـنازوسب ، ار  اهنآ  یتسه  تداعـس و  نامیا و  نمرخ  تسا 
دنک یم  مک  ار  وا  رمع  دراذگ ، یم  ناسنا  باصعا  يور  يرگناریو  راثآ  بضغ  دهد ، یم  نانمـشد  تسد  هب  هبرح  دـنک و  یم  رود  ناسنا 
زمر يرابدرب  ملح و  سکع ، هب  دراد . یم  زاب  يدام  يونعم و  تاماقم  هب  ندیـسر  زا  ار  ناسنا  بضغ  دزادـنا . یم  رطخ  هبار  وا  یتمالـس  و 

هرابرد نینچمه  تسا . ناطیـش  يرود  ادخ و  ياضر  بجوم  هعماج و  رد  تیبوبحم  ببـس  مسج و  حور و  تمالـس  تفرـشیپ و  تیقفوم و 
رد اهنت  هن   394 هحفـص دیـشیدنیب . زین  تسا  بضغ  نابحاص  راظتنا  رد  هک  ییاهرفیک  هدـش و  هریخذ  ناراـبدرب  يارب  هک  یهلا  ياـه  باوث 

مشخ و بقاوـع  رد  رکف  2 ـ دوشن . نآ  راتفرگ  اـت  دـنک  نیقلت  دوخ  هب  دـشیدنیب و  لـئاسم  نیا  رد  دـیاب  زین  نآ  زا  لـبق  هکلب  بضغ ، لاـح 
ماـگنه هب  ناـسنا  هک  یمیمـصت  ره  هک  دـنا ، هدرک  هبرجت  نارگید  میا  هدرکن  هبرجت  اـم  رگا  میا و  هدرک  هبرجت  ار  هتکن  نیا  اـهراب  بضغ ;

زا یـضعب  زا  هک  ار  فورعم  هلمج  نیا  هک  رتـهب  هـچ  ددرگ ، یم  ینامیـشپ  بجوـم  ًاـبلاغ  تـسا و  تسرداـن  هدیجنـسن و  دریگ  یم  بـضغ 
هک نامرد  مهم  قرط  زا  3 ـ تازاجم . هن  هیبنت و  هن  میمصت و  هن  بضغ  ماگنه  هب  دنک ، همزمز  دوخ  اب  هراومه  هدنام ، راگدای  هب  نادنمـشناد 

ِناْطیَّشلا َنِم  ِهّللِابُذْوُعَا  : » دیوش یم  ینابصع  هک  یماگنه  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسا ، ادخ  رکذ  تسا  هدش  دیکأت  نآ  رب  تایاور  رد 
امـش زا  بضغ  ات  دـییوگب  ِمیِظَْعلا » َِّیلَْعلا  هّللِاب  ِّالا  َةَُّوق  ـال  َو  َلُوَح  ـال   » بضغ ماـگنه  هب  تسا  هدـمآ  رگید  یـضعب  رد  ( 1 .) دیئوگب ِْمیِجَّرلا »
دیعـس وبا  دـینک .» هدجـس  ادـخ  يارب  دـیراذگب و  نیمز  رب  تروص  بضغ  ماگنه  هب  : » تسا هدـمآ  تاـیاور  زا  رگید  یـضعب  رد  ( 2 .) دورب

نآ راثآ  و   ) دریگ یم  رارق  ناسنا  بلق  رد  هک  تسا  يا  هقرج  بضغ  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  يردخ 
دوخ رد  ار  تالاح  نیا  هک  یـسک  دوش . یم  مّروتم  وا  ياـه  گر  و  خرـس ، وا  نامـشچ  هک  دـینیب  یمن  اـیآ  دوش ) یم  ناـیامن  وا  دوجو  رد 

بضغ ناطیـش و  رـش  عفر  وا  زا  دربب و  هانپ  ادخ  هاگرد  هب  دنک و  نینچ  سک  ره  نیقی  هب  ( 3 .) دراذگب نیمز  هب  ار  شتروص  دنک ، هدهاشم 
دلج 13، ثیداحالا ، عماج  . 2 هحفص 307 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا  بضغ ، هدام  راحبلا ، ۀنیفس  یقرواپ 1 . دبای . یم  شمارآ  دهاوخب  ار 

یلو تسا ، رثؤم  بساـنم و  لاـح  نیا  رد  ادـخ  رکذ  هنوگ  ره  نیقی  هب   395 هحفص هحفص 308 . دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا  .3 هحفص 472 .
باوبا رد  بضغلا  دنع  هّللا  رکذ  بوجو  باب  ناونع  تحت  یباب  لئاسو ، رد  یلماع  ّرح  خیـش  موحرم  دشاب . یم  رترثؤم  دـمآ ، الاب  رد  هچنآ 

نامه تسا  بضغ  نامرد  قرط  زا  رگید  یکی  تلاح  نداد  رییغت  4 ـ ( 1 .) تسا عوضوم  نیا  تیمها  رب  لیلد  هک  تسا  هدروآ  سفنلا  داهج 
زا تروص  و  دنیشنب ، تسا  هداتسیا  رگا  دزیخرب و  هدش  ینابصع  نتـسشن  لاح  رد  صخـش  رگا  تسا : هدمآ  یمالـسا  تایاور  رد  هک  هنوگ 

يارب تلاح  رییغت  نیا  دزاس . لوغـشم  يرگید  راک  هب  ار  دوخ  و  دوش ، رود  لحم  نآ  زا  دناوتب  رگا  دـشکب و  زارد  ای  دـنادرگرب  هنحـص  نآ 
اذِا ِّیبَّنلا  َناک  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  تسا . دـیفم  رثؤم و  رایـسب  بضغ  مشخ و  شتآ  نتـسشن  ورف 

ياهراک رثا  رب  ( ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  یماـگنه  ُهُْضیَغ ; ُبَهْذَـیَف  َعَجَطِْـضا ، ٌِسلاـج  َوُه  َو  َبِضَغ  اذِا  َو  َسَلَج  ٌِمئاـق  َوُه  َو  َبِضَغ 
فرطرب وا  مشخ  دیباوخ و  یم  ولهپ  هب  دوب ، هتسشن  رگا  تیـشن و  یم  دوب  هداتـسیا  هک  یلاح  رد  دش ، یم  ینابـصع  نالهاج ) تشز  رایـسب 
ُبَهْذَیَـس ُهَّنِاَف  ْسِلْجَْیلَف  ٌِمئاق  َوُه  َو  َبِضَغ  لُجَر  امُّیا  َو  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  راونـالاراحب  رد  ( 2 «.) دش یم 

وا زا  ناطیـش  يدیلپ  هک  ارچ  دنیـشنب ، دشاب  هداتـسیا  هک  یلاح  رد  دوش  نیگمـشخ  هک  سک  ره  ْمُقَْیلَف ; ًاِسلاج  َناک  ْنِا  َو  ِناْطیَّشلا  ُزْجِر  ْهنَع 
دوش و نیگمشخ  شناگتسب  زا  یکی  هب  تبسن  ناسنا  رگا  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  لیذ  رد  دزیخرب .» تسا  هتسشن  رگا  و  دوش ، یم  رود 
رس و نتسش  کنخ و  بآ  ندیشون  نتفرگ : وضو  5 ـ ( 3 .) دناشن یم  ورف  ار  وا  مشخ  یندب  سامت  نیا  دنک و  سمل  دوخ  تسد  اب  ار  وا  ندب 

تـسا هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  هکلب  تسا . رثؤم  بضغ  شتآ  ندرک  شوماـخ  رد  نیقی  هب  نآ  اـب  تروص 
، راونالاراحب هحفص 308 ، دلج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا  . 2 سفنلا ) داهج  باوبا  زا  باب 54  ، ) هحفص 291 دلج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  یقرواپ 1.

امـش زا  یـسک  هک  یماـگنه  أَّضوَتَْیلَف ; ْمُکُدَـحَا  َبِضَغ  اذِا   » 396 هحفص هحفـص 272 . دـلج 70 ، راونالاراحب ، . 3 هحفـص 272 . دلج 70 ،
ورف رد  تسا و  بحتـسم  بضغ  مشخ و  ماـگنه  هب  نتفرگ  وـضو  هـک  دوـش  یم  هدافتـسا  ریبـعت  نـیا  زا  ( 1 «.) دریگب وضو  دوش  نیگمـشخ 
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هک تسین  دیعب  : » دیامرف یم  تسا  هتـشون  ثیدح  نیا  رب  هک  یهاتوک  ریـسفت  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  دراد . ریثأت  بضغ  شتآ  ندـناشن 
تسا و زامن  يوضو  نیمه  ینعم  هب  تایاور  ناسل  رد  وضو  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  دشاب .» تسد  نتـسش  اجنیا  رد  نتفرگ  وضو  زا  روظنم 

لوسر زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسا . زامن  يوضو  نامه  روبزم  ثیدح  رهاظ  تسا ، هدـش  دـیدج  ینعم  رد  هیعرـش  تقیقح  حالطـصا  هب 
َنِم َبَضَْغلا  َّنِاَف  ْلِسَتْغَْیل  َو  أَّضَوَتَیَلَف  ْمُکُدَحَا  َبِضَغ  اذِا  َو  : » دیامرف یم  تسا  هدش  دراو  مه  لسغ  وضو ، رب  هوالع  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ
یم شوماخ  بآ  ار  شتآ  و  « ) تسا شتآ  زا  بضغ  اریز  دنک ، لسغ  دریگب و  وضو  دوش  یم  نیگمشخ  امش  زا  یـسک  هک  یماگنه  ِراّنلا ;

، دنک یم  شوماخ  بآ  ار  شتآ  هدش و  هدیرفآ  شتآ  زا  ناطیـش  و  تسا ، ناطیـش  زا  بضغ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ریبعت  رد  و  ( 2 (.) دنک
رد ناسنا  اهنآ  رب  هفاضا  و  دوش ، همیمـض  رگیدکی  هب  الاب  روما  هاگره  ( 3 «.) دریگب وضو  دش  نیگمشخ  امش  زا  یـسک  هک  یماگنه  نیاربانب 

نازوس دـیدش و  دـنچ  ره  وا  بضغ  شتآ  نیقی  هب  دـشیدنیب  نآ  یهلا  تازاجم  رفیک و  و  ترخآ ، ایند و  رد  بضغ  كاـنرطخ  ياهدـمایپ 
رد ینوگرگد  رییغت و  چیه  دنامب و  هنحـص  نامه  رد  لاح و  نامه  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  ادیپ  اجنآ  لکـشم  دـش . دـهاوخ  شوماخ  دـشاب 

. دوش یم  نکمم  ریغ  هاگ  لکشم و  نآ ، ياهدمایپ  زا  تاجن  هک  دهدن  دوخ  عضو 

بضغ ماسقا 

یم نیاربانب  تسا . مزال  يرورـض و  ناسنا  يونعم  يدام و  یگدنز  يارب  دراد و  تبثم  هبنج  هاگ  درادن ، یفنم  هبنج  هشیمه  بضغ  مشخ و 
هنوگ هس  رب  بضغ  مییازفیب  نآ  رب  زین  ار  یهلا  مشخ  هاـگره  و  درک ، میـسقت  هدـیهوکن »  » و هدوتـس »  » اـی یفنم ، تبثم و  هب  ار  بضغ  ناوـت 

بضغ 397 1 ـ هحفص كردم . نامه  .3 هحفص 272 . دلج 70 ، نامه ، . 2 هحفص 312 . دلج 77 ، نامه ، یقرواپ 1 . دش : دهاوخ  میـسقت 
تایآ رد  هک  لیئارـسا  ینب  هرابرد  ًاصوصخم  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  یهلا  طخـس  بضغ و  زا  نخـس  نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  دـنوادخ :

زا یعمج  يوـس  زا  مهیلع  بوـضغم  هک  اـجنآ  اـت  تسا  هدـمآ  بضغ  زا  دـعب  بضغ  هکلب  اـهنآ ، هب  تبـسن  یهلا  بضغ  هب  هراـشا  يداـیز 
هایـس ار  تیرـشب  خیرات  هرهچ  زین  ام  نامز  رـصع و  رد  هکلب  هتـشذگ ، رد  اهنت  هن  هک  لیئارـسا  ینب  ناراکهنگ  هب  دمح ، هروس  رد  نارـسفم ،

تروص و ندـش  هتخورفارب  نآ  راـثآ  هک  ییوج  ماـقتنا  اـب  مأوـت  ینورد  ناـجیه  ینعم  هب  بضغ  کـش  یب  تسا . هدـش  ریـسفت  دـنا ، هدرک 
، درادـن یموهفم  تسا  ینوگرگد  رییغت و  تینامـسج و  مسج و  زا  رتـالاب  هک  دـنوادخ  دروم  رد  تسا  نوخ  زا  ندرگ  ياـه  گر  ندـشرپ 

زین یهلا  كاپ  تاذ  هرابرد  نمشد  رازآ  تیذا و  اب  بلق  یفـشت  حالطـصا  هب  لد و  زوس  ندناشن  ورف  ینعم  هب  ییوج  ماقتنا  هک  هنوگ  نامه 
رد بغار  دـنا . هدرک  ریـسفت  ترخآ  ایند و  رد  ناراک  هنگ  دروم  رد  وا  هنالداع  رفیک  ینعم  هب  ار  یهلا  بضغ  نارـسفم  اذـل  تسا . موهفمان 

( تازاجم و   ) ماقتنا طقف  نآ  زا  دارم  دوش  رکذ  یهلا  فاصوا  زا  یکی  ناونع  هب  بضغ  هک  یماگنه  دیوگ : یم  تحارص  اب  تادرفم  باتک 
نیا ربارب  رد  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یثیدح  رد  هکنانچ  تسا ، هدـش  هراشا  ینعم  نیا  هب  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد  تسا .

بضغ زا  روظنم  َرَفَک ; ْدَقَف  ٌءْیَـش  ُهُرِّیَُغی  َهّللا  َّنَا  َّنَظ  ْنَم  ( 1 !) ورمَع ای  ُُهباقِع . یلاعَت  ُهّللا  َبَضَغ  : » دومرف تسیچ ؟ دـنوادخ  بضغ  هک  لاؤس 
( دهد یم  تلاح  رییغت  و   ) دزاس یم  نوگرگد  ار  دنوادخ  يزیچ  دنک  نامگ  هک  یـسک  ورمع ! يا  تسا . وا  رفیک  باقع و  لاعتم ، دنوادخ 
وا ياضر  هک  هنوگ  نامه  تسا  وا  رفیک  ادخ  مشخ  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 2 «.) تسا هدش  رفاک 
(. تسا تانکمم  تافـص  زا  نیا  هک  دوش  لصاح  ینوگرگد  رییغت و  اضر  مشخ و  ماـگنه  هب  دـنوادخ  تاذ  رد  هک  نیا  هن  . ) تسا وا  باوث 

ترضح نآ  هک  نیا  نامگ  هب  دندوب ، هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  تمدخ  یتعامج  اب  هک  تسا  یلزتعم  دیبع  نبورمع  هب  هراشا  یقرواپ 1.
هک یتایاور  تایآ و  هکنیا  نخـس  هاـتوک   398 هحفص هحفص 68 . دـلج 4 ، راونالا ، راحب  . 2 دنتشگ . زاب  هدنمرـش  ماجنارـس  دنیامزایب و  ار 

ناسنا تیبرت  يارب  هک  هنالداع  تسا  ییاهرفیک  هکلب  ، درادن نیقولخم  بضغ  مشخ و  اب  یطابترا  ، دیوگ یم  ادخ  طخـس  بضغ و  زا  نخس 
تارطخ ،و  دش ثحب  نآ  نوماریپ  لماک  روط  هب  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  رگناریو  ياه  بضغ  یفنم و  ياه  مشخ  2 ـ تسا .  هدش  ررقم  اه 

3ـ مینیب .  یمن  رتشیب  حیضوت  هب  يزاین  اجنیا  رد  و  میدرک ، یـسررب  زین  ار  نآ  نامرد  قرط  اه و  هزیگنا  و   ، میتسناد ار  نآ  ءوس  ياهدمایپ  و 
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داد ادـخ  ياهورین  زا  یـضعب  ای   ، تسا هدـیرفآ  تمکح  یب  ناسنا  رد  ییورین  دـنوادخ  دـنک  نامگ  یـسک  رگا  یناسنا : تبثم  ياه  بضغ 
رکیپ رد  يوضع  تسا  لاحم  تسا . صقان  وا  یلاعفا  دیحوت  عقاو  رد  و  هتخانشن ، ار  ادخ  تمکح  یـسک  نینچ  دراد  يرگناریو  هبنج  ًافرص 

یم نیگمـشخ  ناـسنا  هـک  یماـگنه  تـسا . بـضغ  يورین  هـلمج  زا  . دـشاب هتــشادن  یتـبثم  رثا  ،و  دـشاب یمدآ  ناـج  نورد و  رد  یئورین  و 
نآ عقاو  رد  تلاح  نیا  يدوجو  هفسلف  دوش . یم  یلومعم  يداع و  نامز  ربارب  نیدنچ  وا  تردق  هاگ  ،و  ددرگ یم  جیسب  وا  ناوت  مامت  ، دوش

رایـسب تمعن  نیا  و  دـشاب ، هتـشاد  مجاهم  ربارب  رد  ار  عافد  رثکادـح  دـناوتب  دـتفیب  رطخ  هب  ناسنا  رگید  عفانم  ای  لام  ای  ناج  رگا  هک  تسا 
ای دوخ  ناج  هک  ینامز  اما  دـننک ، یم  رارف  هراشا  کی  اب  يداع  ماگنه  رد  هک  میا  هدـید  ار  يرگید  تاـناویح  اـی  ناگدـنرپ  تسا . یگرزب 

وـسرت هدنرپ  کی  هاگ  دـنرب . یم  ورف  یتفگـش  رد  ار  ناسنا  هک  دـننک  یم  عافد  دنتـسیا و  یم  نانچ  هاگ  دـننیبب ، رطخ  رد  ار  دوخ  نادـنزرف 
، دنار یم  بقع  ار  نیمجاهم  ای  مجاهم  تردـق  تّوق و  اب  و  دـنک ، یم  هلمح  باقع  کی  دـننام  دـنیبب ، رطخ  رد  ار  دوخ  دازون  هک  یماگنه 

رایـسب ناویح  هب  لدـبم  دزیخ و  یم  رب  هلباـقم  هب  دـننک ، هلمح  وا  هب  دوش و  راـتفرگ  يا  هتـسب  رد  قاـتا  رد  رگا  هبرگ  دـننام  یناوـیح  یتـح 
. دـنک یم  حورجم  ار  لـباقم  فرط  هدـنرد  ناوـیح  کـی  دـننام  دزادـنا و  یم  هـجنپ  مجاـهم  ناـسنا  ره  يور  هـب  هـک  دوـش  یم  كاـنرطخ 
هک نیا  رب  طورـشم  دراد ، ترورـض  ناسنا  تایح  ياقب  يارب  هک  تسا  یعافد  مهم  دیفم و  يورین  کی  بضغ  يورین  نیاربانب   399 هحفص

ناتساد رد  1 ـ هلمج : زا  تسا ، رایسب  یهلا  بضغ  سدقم و  مشخ  زا  نخس  یمالسا  تایاور  تایآ و  رد  دوش . هتفرگ  راک  هب  دوخ  ياج  رد 
تـصرف زا  هارمگ  يرماس  وا  بایغ  رد  و  دوب ، هدـمآ  روط  هوک  هب  یهلا  ماـیپ  نتفرگ  يارب  هک  یماـگنه  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم

روط هوک  نامه  رد  ار  ربخ  نیا  دنوادخ  و  دومن ، راداو  نآ  شتسرپ  هب  ار  لیئارـسا  ینب  تخاس و  ار  دوخ  فورعم  هلاسوگ  درک و  هدافتـسا 
نآ رد  هک  یحاولا  تشگ و  زاب  شیوخ  موق  يوس  هب  كانهودنا  نیگمشخ و  مالسلا ) هیلع  ) یسوم دیناسر ، مالسلا ) هیلع  ) یـسوم عالطا  هب 
رد ارچ  هک  دز : دایرف  وا  رب  دیشک و  تفرگ و  ار  دوخ  نیـشناج  ردارب و  شیر  ای  رـس  ياهوم  و  دنکفا ، يرانک  هب  دوب . لیئارـسا  ینب  ماکحا 
هب نوراه  اجنیا  رد  يدـنکفا و  یـشومارف  هتوب  هب  ارم  ناـمرف  و  يدرکن ؟ يوریپ  نم  زا  ارچ  یتسـشن ؟ شوماـخ  گرزب  فارحنا  نیا  لـباقم 
ام َْسِئب  َلاـق  ًافِـسَأ  َنابْـضَغ  ِهِمْوَق  یِلا  یـسُوم  َعَـجَر  اَّـمل  َو  : ) دوـمن رکذ  دوـخ  رذـع  ناوـنع  هب  ار  هقرفت  زا  سرت  تخادرپ و  دوـخ  زا  عاـفد 

ینب هب  یناکت  دـیدش  تینابـصع  مشخ و  نیا  ( 1 (.) ِْهَیِلا ُهُّرُجَی  ِهیخَا  ِسأَِرب  َذَـخأَو  َحاولـالا  یَْقلَا  َو  ْمُکِّبَر  َْرمَا  ُْمْتلِجَعَأ  يِدـَْعب  ْنِم  ینوُُـمتْفَلَخ 
بضغ اه و  تینابصع  هنوگ  نیا  نیقی  هب  دندش . كرش  هب  دیحوت  زا  فارحنا  ینعی  دوخ ، گرزب  هابتشا  هجوتم  دوز  رایـسبو  داد ، لیئارـسا 

مشخ و ماـمت  نینچمه  دراد . یهلا  هبنج  تسا و  هدـنزاس  تبثم و  دـنک ، یم  ادـیپ  زورب  روهظ و  مدرم  یهارمگ  فارحنا و  ربارب  رد  هک  اـه 
اـسب يا  درک ، یم  دروخرب  هلأسم  نیا  اب  يدرـسنوخ  اب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم رگا  نیقی  هب  هارمگ . ماوقا  ربارب  رد  یهلا  ياـیبنا  ياـه  بضغ 

ار دوخ  راک  بضغ  مشخ و  نیا  یلو  دش  یم  لکـشم  ًادعب  نآ  اب  هزرابم  دنتفرگ و  یم  یتسرپ  هلاسوگ  ياضما  رب  لیلد  ار  وا  يدرـس  نوخ 
400 هحفص دوش . هعجارم  ات 151  تایآ 150  فارعا  هروس  ات 94 و  تایآ 92  هط ، هروس  هب  یقرواپ 1 . داد . نانآ  هب  یتخـس  ناکت  و  درک ،

راثآ هک  دش  یم  ینابصع  يا  هنوگ  هب  ثداوح  زا  یـضعب  ربارب  رد  هاگ  هک  میناوخ  یم  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تالاح  رد  2 ـ
ربارب رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هک  میناوخ  یم  هّیبیدح  ناتـساد  رد  الثم  تشگ . یم  نایامن  شکرابم  هرهچ  رد  بضغ  مشخ و 
هنوگ هب  دش  ینابصع  تخس  همانحلص  تسردان  دراوم  زا  یضعب  هرابرد  حلص ) نامیپ  دقع  تهج  شیرق  هدنیامن   ) ورمع نب  لیهس  داهنشیپ 

نانمؤمریما تالاح  رد  3 ـ ( 1 (.) دـش داهنـشیپ  نآ  نتفرگ  سپ  ببـس  رما  نیمه  و   ) تشگ نایامن  وا  هرهچ  رد  بضغ  مشخ و  راـثآ  هک  يا 
، شتآ اـب  ندـنازوس  هب  ار  وا  ندرک  دـیدهت  و  شرـسمه ، هب  تبـسن  ناناملـسم  زا  یکی  مـلظ  ربارب  رد  هـک  میناوـخ  یم  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع
و  ) منک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  وت  نم  دومرف : دیشک و  ریشمش  ناوج  نآ  يور  هب  و  دش ، ینابصع  تخس  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

هنرگو نک  هبوت  ینک ، یم  تشپ  تلادع  قح و  هب  هنارگشاخرپ  نینچ  نیا  يراد  وت  میامن ) یم  وت  هب  ار  ترسمه  هب  يراتفر  کین  شرافس 
ششخب ياضاقت  دمآرد و  یهاوخرذع  رد  زا  درک و  ینیشن  بقع  تعرـس  هب  دید  نینچ  ار  عضو  هک  زواجتم  ناوج  تسا . رطخ  رد  تناج 

4ـ تسا . رثؤم  زاسراک و  رایـسب  تلادـع  قح و  يوس  هب  راکهنگ  دارفا  توعد  ماقم  رد  هک  دوب  یهلا  سدـقم  مشخ  نیا  نیقی  هب  ( 2 .) دومن
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بآ و دـب  نیمزرـس  هب  ار  وا  دـیعبت  روتـسد  درکن  لمحت  ار  وا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نامثع  هک  یماگنه  میناوخ  یم  رذوبا  هرابرد 
ْنَم ُجْراَف  لجو ) ّزع   ) ِهِّلل َْتبِـضَغ  َکَّنِا  َرَذابَا  ای  : » دومرف وا  اب  عادو  ماگنه  دمآ و  وا  هقردـب  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع درک . رداص  هذـبر  ياوه 
يا ِهیَلَع ; ْمُهَتْفِخ  اِمب  ْمُْهنِم  ْبُرْهاَو  ِهیَلَع  َكُوفاخ  ام  ْمِهیدـیَا  ِیف  ْكُْرتاَف  َِکنیِد ، یلَع  ْمُهَتْفِخ  َو  ْمُهاْینُد  یلَع  َكُوفاـخ  َمْوَْقلا  َّنِا  َُهل  َْتبِـضَغ 

نامثع و  ) مدرم نیا  شاب  راودـیما  يدومن  بضغ  شیارب  هک  سک  ناـمه  هب  سپ  يدرک ، بضغ  یتفرگ و  مشخ  ادـخ  رطاـخ  هب  وت  رذوبا !
هب و  راذـگاو . ناشدوخ  هب  دنتـشحو  رد  شیارب  اهنآ  هک  ار  هچنآ  سپ  تنید ، رب  اهنآ  زا  وت  دندیـسرت و  ناـشیایند  رب  وت  زا  وا ) هتـسد  راد و 

.3 هحفص 113 . دلج 40 ، نامه ، . 2 هحفص 360 . دلج 20 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 3 «.) نک رارف  اهنآ  زا  یـسرت  یم  نآ  رب  هچنآ  رطاخ 
میـسقت دوخ  نایم  رد  قحان  هب  ار  لاملا  تیب  لاوما  هک  یناـسک  هب  تبـسن  رذوبا  مشخ  تسا  یهیدـب   401 هحفص هبطخ 130 . هغالبلا ، جهن 

زا هیواعم  هک  یماگنه  هب  رذوبا  دوخ  زا  يرگید  نخس  رد  دوب . یهلا  سدقم  مشخ  کی  دنتشاد  یم  اور  متـس  ملظ و  مدرم  هب  دندرک و  یم 
زا یهورگ  هب  باطخ  وا  هک  میناوخ  یم  نینچ  تسا  هدـش  لقن  دـنک ، دـیعبت  هک  ماش  زا  ار  وا  تساوخ  یم  و  داتفا ، تشحو  هب  وا  تاداـقتنا 
; ِضْرَالا ِیف  َیِصُع  اذِا  ّلَجَوَّزَع  هِّلل  ًابَـضَغ  ْمُکِموَص  َو  مُِکتالَـص  َعَم  اوُعَمِْجا  ُساّنلا  اَهُّیَا  : » تفگ نینچ  دندوب  هدمآ  وا  هقردب  هب  ماش  نانمؤم 

یثیدح رد  5 ـ ( 1 «.) دیشاب هتـشاد  دوش  یم  ماجنا  نیمز  رد  یناهانگ  ربارب  رد  لاعتم  دنوادخ  يارب  مشخ  دوخ  هزور  زامن و  هارمه  مدرم ! يا 
اب تساوخ  یم  و   ) دوب هنیدـم  رادـنامرف  یلاو و  هبتع  نبدـیلو  هک  یماگنه  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ادهـشلا  دّیـس  تالاح  رد 

دیلو داد  راشف  و   ) دـیچیپ شندرگ  رب  تشادرب و  شرـس  زا  ار  وا  همامع  ماما  دـنک ) بصغ  ار  ترـضح  زا  یلاوما  دوخ  تیعقوم  زا  هدافتـسا 
تأرج و نینچ  زورما  ات  نم  تفگ  وا  هب  دـیلو ) نواعم   ) ناورم دومن ) ینیـشن  بقع  درک  هظحـالم  ار  بضغ  تعاجـش و  نیا  هک  یماـگنه 

ملح زا  هکلب  يا  هدشن  ینابصع  نم  هب  وت  مسق  ادخ  هب  تفگ : دیلو  درک ) دیلو  فعض  هب  هراشا  . ) مدوب هدیدن  شریما  رب  ار  یـسک  تراسج 
نخس نیا  دیلو » يا  مدرک  راذگاو  وت  هب  ار  لام  نیا  : » دومرف نیسح  ماما  یلو  تشاد  نیـسح  هب  قلعت  لام  نیا  يدرب ، دسح  نم  يرابدرب  و 

اب منک  تباث  وت  هب  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هکلب  دوبن  ایند  لام  رطاـخ  هب  نم  بضغ  مشخ و  هک  نیا  هب  هراـشا   ) تساـخرب ياـج  زا  دومرف و  ار 
یماگنه مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  هک  میناوخ  یم  يرگید  ثیدح  رد  6 ـ ( 2 (.) دور یمن  شیپ  يراـک  نم  ربارب  رد  ییوگروز 

ِیلَع ِهّللاِْدبَع  ْنِم  : » دوب نینچ  شزاغآ  هک  داتسرف  رصم  مدرم  يارب  يا  همان  دتسرفب  رصم  رادناتسا  ناونع  هب  ار  رتشا  کلام  تساوخ  یم  هک 
هب نانمؤمریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  يا  همان  نیا  ِهِّقَِحب ; َبِهُذ  َو  ِهِضْرَا  یف  َیِصُع  َنیِح  ِهِّلل  اُوبِـضَغ  َنیذَّلا  ِمْوَْقلا  َیِلا  مالـسلا ) هیلع  ) َنینِمؤُملاِریما

ربارب رد  مدرم  مایق  هب  هراشا  «. ) دـندرب ار  وا  قح  دـش و  نایـصع  وا  نیمز  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  دـندرک ، بضغ  ادـخ  رطاخ  هب  هک  یتیعمج 
دلج راونالاراحب ، .2 هحفص 2270 . دلج 3 ، همکحلا ، نازیم  یقرواپ 1. ( 1 (.) تسا لاملا  تیب  هب  تبـسن  نامثع  نایفارطا  يرگتراغ  تراـغ 

وت موق  زا  رفن  رازه  دص  نم  هک  داتسرف  یحو  ءایعش  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا : هدمآ  ثیداحا  زا  یضعب  رد  402 7 ـ هحفص هحفص 191 . ، 44
، دـنباذع قحتـسم  نادـب  ناراکهنگ و  درک : ضرع  ءایعـش  نابوخ ، زا  رفن  رازه  تصـش  نادـب و  زا  رفن  رازه  لهچ  درک ، مهاوخ  كـاله  ار 

بضغ رطاخ  هب  و  دندرک ، حماست  لهاست و  ناراک  تیصعم  اب  اهنآ  یبَضَِغل ; اُوبِضْغَی  ْمَلَف  یِـصاعَْملا  َلْهَا  اُونَهاد  : » دمآ باطخ  ارچ ؟ ناکین 
ادخ و يارب  هک  دراد  یـسدقم  ياه  مشخ  هب  هراشا  یگمه  تسین  مک  یمالـسا  تایاور  رد  هک  اهنیا  دـننام  اهنیا و  ( 2 «.) دنتفرگن مشخ  نم 

تحت سدقم  مشخ  الوا  هک  تسا  نیا  رد  مومزم  سدـقم و  ياه  مشخ  توافت  دریگ . یم  ماجنا  ناراکهنگ  ناملاظ و  ربارب  رد  قح  زا  عافد 
. دوش هتفرگ  نآ  ولج  ات  تسا  ماجنا  لاح  رد  هک  تسا  یفالخ  راک  ربارب  رد  اهورین  مامت  جیـسب  روظنم  هب  دراد و  رارق  عرـش  لـقع و  لرتنک 

سدـقم مشخ  ًایناث  تسا . مکاح  نآ  رب  هتخیـسگ  ماجل  ياه  سوه  اوه و  هکلب  تسین  لقع  لرتنک  تحت  اـهنت  هن  یناطیـش  ياـه  مشخ  یلو 
هن دراد و  یـسدقم  فدـه  هن  یناطیـش  ياه  مشخ  هک  یلاح  رد  تسا  يزیر  همانرب  اـب  مأوت  هراومه  دـنک و  یم  لاـبند  ار  یـسدقم  فدـه 

ار يزرم  دح و  چیه  یناطیش  مشخ  هک  یلاح  رد  دنک  یمن  زواجت  دح  زا  و  دراد ، ینیعم  دودح  هشیمه  سدقم  ياه  مشخ  ًاثلاث  يا . همانرب 
دننام سدـقم  ياه  مشخ  درک ، صخـشم  دـمآ  الاب  رد  هک  ار  ییاه  توافت  مامت  ناوت  یم  هداس  لاثم  کـی  اـب  و  دسانـش ، یمن  تیمـسر  هب 

دتفا و یم  نایرج  هب  اه  لاناک  رد  هدش  باسح  تروص  هب  دریگ و  یم  رارق  دس  تشپ  دـتفا و  یم  هار  هب  اه  هوک  زا  هک  تسا  ییاه  بالیس 
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چیه دوش و  یم  ریزارـس  هوک  زا  هک  تسا  ییاه  بالیـس  دـننامه  یناطیـش  مشخ  هک  یلاـح  رد  تسا . اـه  تکرب  اـه و  يداـبآ  عاونا  ببس 
همان 38. هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . دزاس . یم  ناریو  دـبوک و  یم  مهرد  دـبایب  دوخ  هار  رـس  رب  ار  يزیچ  ره  تسین و  نآ  هار  رـس  رب  یعناـم 

يذَّلا ُنِمؤُْملا  اَمَّنِا  : » میهد یم  نایاپ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا   403 هحفص هحفص 161 . دلج 14 ، راونالاراحب ، .2
زا ار  وا  مشخ  دوش ، نیگمشخ  هاگره  هک  تسا  یسک  نمؤم  لِطاب ; ِیف  ُهاضَر  ُْهلُخْدَی  َْمل  َیِضَر  اذِا  َو  ّقَح ، ْنِم  ُهَبَضَغ  ُهُجُرْخَی  َْمل  َبَضَغ  اذِا 

(1 «.) دزاس یمن  دراو  لطاب  رد  ار  وا  شیدونشخ  ددرگ ، دونشخ  یسک ) زا   ) هاگره و  دنک ، یمن  جراخ  قح  هرئاد 

يرابدرب ملح و 

لقن مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  زا  هک  هنوگ  نامه  و  تسا ، يراد  نتـشیوخ  يرابدرب و  ملح و  هتخـسیگ ، ماـجل  مشخ  بضغ و  لـباقم  هطقن 
سفن رب  ّطلست  بضغ و  ندرب  ورف  ملح  سْفَّنلا ; ُکِلم  َو  ِْظیَْغلا  ُمْظَک  : » دومرف دندرک  لاؤس  ملح  ریسفت  هرابرد  شترضح  زا  یتقو  هک  هدش 

هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، فورعملاـب  ترـشاعم  دارفا و  اـب  دروخرب  نسح  نآ  هناـشن  و  ( 2 «.) تسا
اهنآ اب  تسا  راچان  هک  يدارفا  هب  تبـسن  هک  یـسک  ِِهتَرِـشاعُم ; ْنِم  َُهل  َّدـُبال  ْنَم  ِفُوْرعَْملاـِب  رِـشاُعی  َْمل  ْنَم  میلَِحب  َْسَیل  : » تسا هدـمآ  هلآو )

، دننک یم  هشیپ  يرابدرب  یناوتان  زجع و  رثا  رب  هک  دنتسه  يدارفا  ( 3 «.) تسین رابدرب  میکح و  دشاب ، هتشادن  يراتفر  شوخ  دنک  ترشاعم 
زا یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  دننک ، یم  زارد  ماقتنا  هب  تسد  دندرک ، ادیپ  تردق  تقو  ره  هک  ارچ  دنتسین  ملح  تلیـضف  ياراد  عقاو  رد  و 

رطاخ هب  هک  یسک  یفَع ; َردَق  اذِا  ْنَم  ُمیلَْحلا  امَّنِا  َمَقَْتنِا ، َرَدَق  اذِا  َو  َمِجُهَف  َزَجَع  ْنَم  ُمیلَحلا  َْسَیل  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
هب هک  تسا  یـسک  میلح  تسین . رابدرب  میلح و  دریگب  ماـقتنا  ییاـناوت  ماـگنه  هب  دـنکن و  يراـک  هب  مادـقا  دوش و  تکاـس  یناوتاـن  زجع و 

یکی اه ، هداوناخ  ياه  تسرپرـس  ناریدـم و  ءاسؤر و  يارب  ًاصوصخم  سک  همه  يرابدرب  ملح و  لاح  ره  هب  ( 4 «.) دشخبب ییاناوت  ماگنه 
یقرواپ تسا . میظع  تالکشم  لح  اه و  لد  بذج  تیریدم و  نسح  یلاعت و  تفرشیپ و  ببس  هک  تسا  یقالخا  لئاضف  نیرت  شزرااب  زا 

هحفــص 130. دــلج 3 ، ثیدـح 5815 ، لاـمعلازنک ، .3 هحفــص 102 . دــلج 75 ، ناـمه ، . 2 هحفــص 354 . دــلج 64 ، راونـالاراحب ، . 1
باب نیا  تایاور  زا  ینیچلگ  ناونع  هب  هک  ار  ریز  تیاور  دـنچ  یقالخا  تلیـضف  نیا  تیمها  رد   404 هحفص ثیدح 7529 . مکحلاررغ ، .4

؟ ًاقالْخَا ِیب  ْمُکَهَبْـشَِاب  ْمُکُِربُْخا  الَا  : » هک میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  رد  1 ـ دسریم . رظن  هب  یفاک  میا  هدـیزگرب 
امش هب  ایآ  اضَّرلاَو ; ِبَضَْغلا  یف  ِهِسْفَن  ْنِم  ًافاْصنِا  ْمُکَّدَشَا  َو  ِِهَتبارَِقب  ُمَکََّربَا  َو  ًاْملِح  ْمُکَمَظْعَا  َو  ًاقالْخَا  ُمُکَنَـسْحَا  َلاقَف  هّللا  ُلوُسَر  ای  یلب  اُولاق 

شوخ همه  زا  هک  سک  نآ  دومرف : ادخ . لوسر  يا  يرآ  دندرک  ضرع  دیرت ؟ هیبش  نم  هب  قالخا  تهج  زا  امـش  زا  کیمادک  مهدـب  ربخ 
ثیدـح رد  2 ـ ( 1 «.) دـشاب هدوب  يدونـشخ  مشخ و  لاـح  رد  رت  فاـصنا  اـب  شنادـنواشیوخ و  هب  تبـسن  رتراـکوکین  رتراـبدرب و  و  رتوخ ،

رترب هک  هدشن  هارمه  يزیچ  اب  يزیچ  ْملِع ; َیِلا  ْملِح  ْنِم  ُلَْضفَا  ءْیَش  یِلا  ٌءْیَـش  َعِمُج  ام  : » تسا هدش  لقن  نینچ  راوگرزب  نامه  زا  يرگید 
َلْهَْجلا َبَلَغ  ْنَم  ِساّنلا  ُعَجْشَا  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  3 ـ ( 2 «.) دشاب ملع  اب  ملح  یهارمه  زا 

: دومرف هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  ینعم  نیمه  هیبش  ( 3 «.) دیآ بلاغ  لهج  رب  ملع  يورین  اب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  عاجـش  ِْملِْحلِاب ;
ثیدح رد  4 ـ ( 4 «.) دوش هریچ  شبـضغ  رب  شملح  يورین  اب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  يوق  ِهِْملِِحب ; ِِهبَـضَغ  یلَع  يِوَق  ْنَم  ِساـّنلا  يَْوقَا  »

بلاج ثیدـح  رد  5 ـ ( 5 «.) تسا ملح  نادرم  قـالخا  نیرترب  ُْملِْحلَا ; ِلاـجِّرلا  ِقـالْخَا  َلَْـضفَا  َّنِا  : » میناوخ یم  ترـضح  ناـمه  زا  يرگید 
اب نمؤم  صخش  ِدِّجَهَتُْملا ; ِِدباْعلا  َۀَجَرَد  َنیّللاَو  ِْملِْحلِاب  َكِرُْدِیل  َنِمؤُملا  َّنِا  : » میناوخ یم  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  يرگید 

مهم تادابع  زا  يرابدرب  ملح و  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  ( 6 «.) دسر یم  راد  هدنز  بش  هدننک  تدابع  ماقم  هب  شمرن  ملح و 
دلج 11، هعیـشلا  لئاسو  رد  توافت  یمک  اب  ینعم  نیمه  هیبش  هحفص 152 ، دلج 74 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1. تسا . راگدرورپ  هاگشیپ  رد 

هحفص نامه ، . 5 هحفص 435 . نامه ، . 4 هحفص 450 . دلج 2 ، ررغ ، یسراف  حرـش  .3 هحفـص 212 . نامه ، . 2 تسا . هدـمآ  هحفص 211 
هللا یلـص  ) ادخ لوسر  زا  يرگید  يانعمرپ  ثیدح  رد  405 6 ـ هحفص داهجلا .) باتک   ) هحفص 288 دلج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  .6 . 488
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زا ْربَِصب ; اهُّدَُرت  ۀَبیـصُم  ُۀَـعْرُج  َو  ْملِِحب  اهُدَُرت  ظیَغ  ُۀَـعْرَج  ِناتَعْرُج  لَّج  َو  َّزَع  هّللا  َیِلا  ِلیبَّسلا  ِّبَحَا  ْنِم  : » دومرف هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع 
لمحت ربـص  اـب  ار  تبیـصم  هعرج  ندرب و  ورف  ملح  هلیـسو  هب  ار  مشخ  هعرج  تسا ، هعرج  ود  ندیـشون  ادـخ  يوس  هب  اـه  هار  نیرتـبوبحم 

، دهد خـساپ  وا  هب  تساوخ  یم  ربنق  ییوگ  دـهد و  یم  مانـشد  ار  ربنق  يدرخبان )  ) درم هک  دینـش  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يزور  7 ـ ( 1 «.) ندرک
: دومرف سپـس  یـشاب . هداد  رفیک  یگدنمرـش ) اب   ) ار تنمـشد  نیگمـشخ و  ار  ناطیـش  یـضار و  ار  ادخ  ات  نک  اهر  ار  وا  ربنق ! دومرف : ماما 

ِْلثِِمب قَمْحـالا  َِبقوُع  ـال  َو  ِتْمَّصلا ، لـثِِمب  َناْطیَـشلا  َطَخْـسَا  ـال  َو  ِْملِْحلا ، ِلـثِِمب  ُهَّبَر  ُنِمؤُْملا  یـضْرَا  اـم  َۀَمَـسَّنلا  َءََرب  َو  َۀَّبَْحلا  َقَلَخ  يذَّلاَوَف  »
دننام يزیچ  هب  ار  شراگدرورپ  ینمؤم  صخش  چیه  هدیرفآ  ار  ناسنا  و  هتفاکش ، كاخ  ریز  رد  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  مسق  ُهنَع ; ِتوکـسلا 

، توکـس دـننامه  يزیچ  هب  ار  قمحا  و  هدرکن ، نیگمـشخ  بضغ  ماگنه  هب  یـشوماخ  دـننام  يزیچ  هب  ار  ناطیـش  هتخاـسن و  دونـشخ  ملح 
، ُْهنَع َُملَح  َو  ِهِذافنِا  یلَع  ٌرِداق  َوُه  َو  ًاْظیَغ  َمَظَک  ْنَم  : » هدـش لـقن  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  8 ـ ( 2 «.) تسا هدومنن  تازاجم 
، دنک هشیپ  يرابدرب  ملح و  دراد و  نآ  قباطم  يراک  ماجنا  رب  تردق  هک  یلاح  رد  درب ، ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یسک  دیهَش ; َرَجَا  هّللا  ُهاطْعَا 
( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یثیدـح  رد  9 ـ ( 3 «.) دهد یم  وا  هب  يدیهـش  رجا  دـنوادخ 

غارس هب  مشخ  ماگنه  هب  شیرابدرب  ملح و  هک  ناسنا  هک  مرب  یم  تذل  نم  ِِهبَضَغ ; َدَنِع  ُهُْملِح  ُهُکِرُْدی  ْنَا  ُلُجَرلا  ِیُنبِْجُعَیل  ُهَّنِا  : » دومرف نینچ 
ره میهد ـ  یم  نایاپ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  اب  ار  ثحب  نیا  10 ـ دشخب .) ییاهر  رطخ  لاگنچ  زا  ار  وا  و  «. ) دـیآ وا 

يراک لابند  هب  ار  وا  تشاد و  يراکتمدـخ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  نیا  رد  تسا ـ  ناوارف  هنیمز  نیا  رد  تایاور  دـنچ 
يالاب ماما  دوب ) هدرک  هبلغ  وا  رب  امرگ  و   ) تسا هدیباوخ  يا  هشوگ  رد  دید  تفر ، وا  لابند  هب  ًاصخـش  ماما  درک ، ریخأت  یلو  دوب ، هداتـسرف 

راک نیا  دومرف : وا  هب  یصوصخم ) يرابدرب  تبحم و  اب   ) ماما دش  رادیب  هک  یماگنه  دباوخب ، هدوسآ  ات  دز  داب  ار  وا  یتدم  تسشن و  وا  رس 
هحفص دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1. ( 1 .) راذـگب اـم  يارب  ار  زور  باوـخب و  ار  بش  زور ، مه  یباوـخب و  بش  مه  هک  تسین  تـسرد 
تیاهن هک  راـتفر  نیا   406 هحفص ثیدح 12 . هحفص 479 ، دـلج 13 ، ثیداحالا ، عماج  .3 ملح . هدام  راحبلا ، ۀنیفـس  .2 ثیدح 9 . ، 110
تنوشخ هنوگ  ره  زا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  دشاب  ینابصع  دارفا  يارب  یقشمرس  دناوت  یم  دناسر  یم  ار  ماما  يرابدرب  عضاوت و  تبحم و 

اه ناسنا  یگدنز  رد  يرایـسب  راثآ  يرابدرب  ملح و  1 ـ تسا : هجوت  لباق  هتکن  دنچ  اجنیا  رد  دنریگ . شیپ  رد  ار  ملح  هار  دنـشوپب و  مشچ 
. دـشخب یم  ییاهر  تاجن و  دـنک  یمن  اهر  ار  ناسنا  ناـماد  رمع  رخآ  اـت  یهاـگ  هک  بضغ  تارطخ  زا  ار  ناـسنا  هک : نیا  هلمج  زا  دراد ،

تیفرظ تیـصخش و  رب  لیلد  جوجل  نادان و  دارفا  لباقم  رد  ار  يرابدرب  ملح و  مدرم  همه  هک  ارچ  تسا ، وربآ  تزع و  هیاـم  هک  نیا  رگید 
گرزب و دـنک ، هشیپ  ملح  هک  سک  نآ  َداس ; َُملَح  ْنَم  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  رابخا  زا  یـضعب  رد  اذـل  دنرمـش ، یم  لـقع  و 

لیلد نیمه  هب  دنک  یم  مایق  نادان  دض  رب  میلح و  يرای  هب  مدرم  هک  دوش  یم  ببـس  نادان  ربارب  رد  ملح  نیا  رب  هفاضا  ( 2 «.) دوش یم  رورس 
یلَع ُُهناوـْعَا  مُهُّلُک  َساَّنلا  َّنَا  ِِهتَلْـصِخ  نِم  ِمیلَْحلا  ضَوِـع  َلَّوَا  َّنِا  : » دـیامرف یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  هـک  میناوـخ  یم  یثیدـح  رد 

شلهاج نمشد  لباقم  رد  وا  يرای  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  دریگ  یم  دوخ  ملح  زا  میلح  رابدرب و  صخـش  هک  يا  هجیتن  نیتسخن  (3;) ِهِمْصَخ
زا یثیدـح  رد  تسا . يزیروربآ  ببـس  لـهج  هب  هتخیمآ  مشخ  هک  یلاـح  رد  تسا  وربآ  تزع و  ببـس  ملح  هوـالع  هب  ( 4 «.) دنزیخ یم  رب 

یمن زیزع  شلهج  رطاخ  هب  ار  سک  چیه  دنوادخ  ُّطَق ; ْملِِحب  َّلَذَا  َو ال  ُّطَق  لْهَِجب  ُهّللا  َّزَعَا  ام  : » تسا هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 
ثیدح 3و7. هحفص 112 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1 . ( 5 «.) درک دهاوخن  لیلذ  شملح  رطاخ  هب  ار  سک  چیه  هک  هنوگ  نامه  دنک ،

لوصا .5 هحفص 66 . دلج 2 ، مکحلا ، ررغ  حرـش  .4 ص 66 . دـلج 2 ، مکحلاررغ ، . 3 ثیدح 1 . هحفص 208 ، دلج 74 ، راونالاراحب ، .2
نیرتهب و  دراد ، يدایز  تاکرب  ناسنا  يارب  یگدـنز  رد  يراـبدرب  ملح و  هک  نیا  نخـس  هاـتوک   407 هحفص هحفص 112 . دلج 2 ، یفاک ،

َو ِلیمَْجلا ، ُبوُکُر  ُْهنِمَف  ُْملِْحلا  اّمَاَف  : » دیامرف یم  تسا  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  زا  هک  تسا  ینخـس  هنیمز  نیا  رد  نخس 
ِفُوْرعَْملاَو ِلهَْملا  َو  ِوفَْعلا  َو  ِتاجَرَّدلا ، ِیلاعِم  ْنم  ُهَبِحاص  ُبِّرَُقی  َو  ِریَْخلا ، یِّهـشَت  َو  ِۀَساسَخلا ، َنِم  ٌُعفر  َو  ِهَعِّضلا ، َنِم  ٌْعفَر  َو  ِراْربالا ، ُۀَبْحُص 

یم هدرک و  ناـیب  ملح  يارب  تبثم  هجیتن  هد  ینعم  رپ  فیرـش و  ثیدـح  نیا  رد  ترـضح  نآ  ِهِْملِِحب » ِلـِقاْعِلل  َبَّعَـشَتَی  اـم  اذـهَف  ِتْمَّصلاَو ،
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بلاط یتسپ ، تّسخ و  ندـش  فرطرب  ناسنا ، تیـصخش  نتفر  ـالاب  ناـکین ، اـب  ینیـشنمه  بوخ ، ياـهراک  ماـجنا  ملح ، راـثآ  زا  : » دـیامرف
هشیپ نادان ) ربارب  رد   ) توکس ندروآ و  اجب  کین  راک  نداد ، تصرف  مدرم  هب  نتفرگ و  هرهب  وفع  زا  ندیسر ، یلاع  تاماقم  هب  ندوبریخ ،
ياراد ناسنا  تافـص  ریاس  دننام  يرابدرب  ملح و  2 ـ ( 1 «.) دریگ یم  هرهب  نآ  زا  شملع  رطاخ  هب  لـقاع  هک  دنتـسه  يروما  اـه  نیا  ندرک ،

ببس نتشیوخ ، تیکلام  سفن و  رب  هطلس  فلا ) درمـش : ریز  روما  ناوت  یم  ار  ملح  همـشچرس  تسا ، يددعتم  ياه  هزیگنا  اه و  همـشچرس 
فیرعت رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  دوشن ، اه  یگتفشآ  مشخ و  راتفرگ  و  دورن ، رد  هروک  زا  تامئالمان  ربارب  رد  ناسنا  هک  دوش  یم 

مشخ و ندرب  ورف  ملح ، ِسفَّنلا ; ُکـِْلم  َو  ِظـْیَْغلا  ُمْظَک  ُْملِْحلا  اَـمَّنِا  : » دـیوگ یم  هک  اـجنآ  تسا  هدوـمرف  همـشچرس  نیا  هب  يا  هراـشا  مـلح 
الاب تیـصخش  تمه و  يدنلب  عبط و  ّولع  ب ) ( 3 .) تسا هدش  لقن  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  زا  ینعم  نیمه  ( 2 «.) تسا سفن  تیکلام 

تیفرظ مک  نیگمشخ  دارفا  یقطنم  ریغ  ياهراک  هب  تسد  و  دنک ، راکـشآ  ار  شیوخ  مشخ  دهد  یمن  هزاجا  ناسنا  هب  هک  تسا  يروما  زا 
( ثداوح ربارب  رد   ) يدرـسنوخ يرابدرب و  ِۀَّمِهلا ; ُْولُع  امُهُجتُنی  ِنامأُْوت  ُةاـنالا  َو  ُْملِْحلَا  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  دـنزب .

ملح هلمج  زا  وا و  تافـص  كاـپ و  تاذ  هب  هجوت  ادـخ و  هب  ناـمیا  ج ) ( 4 «.) دنا هدش  دلوتم  دـنلب  تمه  زا  هک  دنتـسه  ییولقود  نادـنزرف 
هحفص لوقعلا ، فحت  یقرواپ 1. دشاب . یقالخا  تلیـضف  نیا  يارب  يرگید  همـشچرس  دـناوت  یم  زین  نایغاط  نایـصاع و  ربارب  رد  دـنوادخ 

، راصق تاملک  هغالبلا ، جـهن  . 4 هحفص 102 . ، 75 دلج راونالاراحب ، . 3 ثیدح 3859 . هحفص 741 ، دلج 3 ، مکحلاررغ ، حرـش  . 2 . 19
ِّالا ًامیلَح  ُنوُکَی  َو ال  ِهِراوَج  یِلا  ُُهبِحاص  ِِهب  یئیـضَتْسَی  ِهّللا  ُجارِـس  ُْملِْحلَا  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما   408 هحفص ثیدح 460 .

برق راوج  يوس  هب  و  دریگ ، یم  هرهب  نآ  زا  نآ  هدنراد  هک  تسا  یهلا  غورف  رپ  غارچ  ملح  ِدیحّوتلا ; َو  ِۀَفْرعَْملا  ِراْونَِاب  َو  ِهّللا  ِراْونَِاب  ُدِّیؤَْملا 
لقع و ملع و  د ) ( 1 «.) ددرگ دییأت  دیحوت  تفرعم و  راونا  یهلا و  راونا  اب  هکنیا  رگم  دشاب ، میلح  دناوت  یمن  ناسنا  و  دور ، یم  شیپ  ادـخ 
اه ناسنا  دوجو  رد  یقالخا  تلیـضف  نیا  شیادـیپ  يارب  يرگید  لماع  زین  بضغ  مشخ و  یفنم  ياهدـمایپ  ملح و  تبثم  جـیاتن  رب  یهاگآ 

(2 «.) تسا لقع  نآ  هرهوج  هک  تسا  يرون  يرابدرب  ملح و  ُلْقَْعلا ; ُهُرَهْوُج  ٌرون  ُْملِْحلَا  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  تسا ،
رد زین  و  ( 3 «.) دوش یم  هدوزفا  زین  يرابدرب  ملح و  نازیم  رب  لـقع  شیازفا  اـب  ُْملِْحلا ; ُرَّفَوَتَی  ِلـْقَْعلا  ِرُوفُِوب  : » دـیامرف یم  يرگید  ریبعت  رد  و 

3ـ ( 4 «.) تسا ملع  تخرد  هویم  هک  يرابدرب  ملح و  هب  داب  وت  رب  ِْملِْعلا ; ُةَرَمَث  ُهَّنِاَف  ِْملِْحلاـِب  َکـْیَلَع  : » میناوخ یم  راوگرزب  ناـمه  زا  یثیدـح 
اجنآ رد  ملح  هک  دیآ  یم  شیپ  يدراوم  یلو  تسا ، یناسنا  هتسیاش  ياهوخ  زا  هتسجرب و  رایـسب  لئاضف  زا  ملح  هک  نیا  اب  ءانثتـسا : دراوم 
ببـس يرابدرب  ملح و  هک  يدراوم  رد  الثم  دوش  ادـیپ  تسا  نکمم  زین  یقالخا  لـئاضف  ریاـس  رد  تائانثتـسا  هنوگ  نیا  تسین و  هدیدنـسپ 
سکع دـیاب  تسین  هدیدنـسپ  ملح  اجنیا  رد  دـنیازفا  یم  دوخ  نایـصع  داسف و  راشف و  رب  دوش و  یم  بصعتم  نـالهاج  تراـسج  تأرج و 

یم مامت  ناسنا  هدـیقع  بتکم و  ای  هعماج و  نایز  هب  يرابدرب  ملح و  هک  يدراوم  رد  دـنک . توکـس  وا  ات  دوش  هداد  ناشن  یبساـنم  لـمعلا 
تسین و یبوخ  راک  ملح  دوش  یم  بوسحم  تلذ  فعض و  هناشن  ملح  هک  يدراوم  رد  زین  و  تسا . طلغ  توکـس  ملح و  زین  اجنآ  رد  دوش 

هحفص دلج 68 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . تسا  شتآ  نایغط  ثعاب  بابک  کشا  تسا  یهلبا  هشیپ  متـس  شیپ  زجع  راـهظا  رعاـش : هتفگ  هب 
، نامه . 4 ثیدح 4274 . هحفص 221 ، دلج 3 ، نامه ، . 3 ثیدح 1185 . هحفص 311 ، دلج 1 ، مکحلاررغ ، حرش  . 2 ثیدح 61 . ، 422

409 هحفص ثیدح 6084 . هحفص 285 ، دلج 4 ،

ماقتنا وفع و  .15

هراشا

. تسا ییوج  ماقتنا  كرت  تردـق و  ماگنه  هب  تشذـگ  وفع و  تسین ، یناسآ  راک  نآ  هب  ندیـسر  هک  یقـالخا  لـئاضف  نیرتگرزب  زا  یکی 
و دـنوش ، زوریپ  نمـشد  رب  هک  دنتـسه  يزور  راظتنا  رد  مئاد  روط  هب  و  دـننک ، یم  ناهنپ  دوخ  ياه  هنیـس  رد  ار  اـه  هنیک  مدرم  زا  يرایـسب 
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رتدب همه  زا  و  دنهد ، خساپ  يدب  نیدنچ  هب  ار  يدب  کی  هکلب  دنیوگ ، خساپ  يدـب  هب  ار  يدـب  طقف  هن  دـنریگب ، ماقتنا  وا  زا  ربارب  نیدـنچ 
وا اب  نمـشد  رب  يزوریپ  زا  سپ  هک  میتسه  یـسک  ام  دـنیوگ  یم  و  دـننک ، یم  مه  راختفا  تشز  رایـسب  هلیذر و  تفـص  نیا  هب  هاگ  هک  نیا 
هک نیا  بجع  اه . تلم  ماوقا و  لئابق و  ارما و  نیطالـس و  هنامحر  یب  ياه  ییوج  ماقتنا  زا  تسا  رپ  ناـهج  خـیرات  میدرک . ناـنچ  نینچ و 
هب لوتقم  هلیبق  دـناسر ، یم  لـتق  هب  ار  رفن  کـی  رگید  يا  هلیبـق  زا  يا  هلیبـق  ًاـضرف  دور ، یم  شیپ  يا  هریجنز  تروص  هب  اـه  ییوج  ماـقتنا 

، اهتراغ دـتفا . یم  هار  هب  نوخ  مامح  دـناسر و  یم  لتق  هب  ار  رفن  هاجنپ  تردـق  ماگنه  هب  لّوا  هلیبق  زاب  دـشک ، یم  ار  رفن  هد  تردـق  ماگنه 
هدوب نیا  ءایلوا  ءایبنا و  هریـس  سکع  هب  اـما   410 هحفـص تسا . یناویح  تشز  يوخ  نیمه  هدـییاز  الومعم  اه  ماع  لتق  اه ، سوماـن  کـته 
لدبم یمیمص  ناتسود  هب  قیرط  نیا  زا  ار  تخسرس  نانمشد  و  دنیوشب ، وفع  بآ  اب  ار  اه  هتـشذگ  ناکمالا  یتح  يزوریپ  ماگنه  هک  تسا 

ات دنتـشاد  یعـس  هکلب  ، دنیوگ خساپ  يدب  اب  ار  يدب  و  ءانثتـسا ) دراوم  رد  زج   ) دنیوشب نوخ  اب  ار  نوخ  دنتـشادن  هقالع  زگره  اهنآ  دنزاس .
هن هدوب  شتآ  ندرک  شوماـخ  ماـقتنا ، هن  هدوـب  تیبرت  اـهنآ  فدـه  هک  ارچ  دـنهد ، خـساپ  یبوـخ  هب  ار  اـه  يدـب  تسا  رودـقم  هک  اـجنآ 

دنا و هدش  تیبرت  اوقت  نامیا و  وترپ  رد  هک  تسا  يدارفا  راک  تسین ، سک  همه  راک  راک ، نیا  نیقی  هب  یلو  دیدج . ياه  شتآ  نتخورفارب 
تیمسر هب  ماقتنا  زج  ار  يزیچ  نایوخ  هدنرد  هنرگ  و  تسا ، هتسیاش  ياه  ناسنا  راختفا و  رپ  تلیضف و  اب  دارفا  راک  دنتشاد ، سفن  رب  طلست 

ماقتنا حور  زا  شهوکن  وفع و  تلیـضف  نایب  زا  تسا  ولمم  یمالـسا  تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  دـننک . یم  راختفا  نآ  هب  دنـسانش و  یمن 
کی هک  تسا  ینعم  نیا  يارب  یبوخ  هدنز و  رایسب  هاوگ  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هریـس  ییوج و 
نآرق هب  هراشا  نیا  اب  تسا . تخسرس  رایسب  راوخنوخ و  نانمشد  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ یمومع  وفع  هکم و  حتف  ناتساد  نآ  هنومن 

هب الاب  ینعم  هب  دـیجم  نآرق  رد  ماقتنا  هژاو  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت   ) میهد یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  ماقتنا  وفع و  تایآ  میدرگ و  یم  زاب 
1ـ درادن . ام  ثحب  هب  یطابترا  چیه  و  تسا ، هدش  هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  اج  همه  رد  اذـل  تسا و  یهلا  تازاجم  ینعم  هب  اهنت  هتفرن و  راک 

ِۀَعَّسلا َو  ْمُْکنِم  ِلْضَْفلا  ُولُوأ  ِلَتأَی  َـال  َو  2 ـ ( 40 يروش ـ  . ) َنیِملاَّظلا ُّبُِحیال  ُهَّنِا  ِهّللا  یَلَع  ُهُرْجَاَف  َحَلْصَا  َو  یفَع  ْنَمَف  اُهلثِم  ٌۀَئِّیَـس  ۀَئِّیَـس  ُءازَج  َو 
ـ  رون . ) ُمیحَر ٌروُفَغ  ُهّللاَو  ُمَُکل  ُهّللاَرِفْغَی  ْنَا  َنوُّبُِحت  الأ  اوُحَفْـصَْیلُو  اوُفْعَْیل  َو  هّللا  ِلیبَس  ِیف  َنیرِجاهُْملا  َو  َنیکاَـسَْملا  َو  یبْرُْقلا  ِیلْوأ  آُوتُؤی  ْنَا 

ِْنَئلَو ِِهب  ُْمْتِبقوُع  ام  ِلـْثِِمب  اُوِبقاَـعَف  ُْمْتبَقاـع  ْنِا  َو  4 ـ ( 199 فارعا ـ  . ) َنیلِهاـْجلا ِنَع  ْضِرْعَا  َو  ِفْرُْعلاـِب  ُْرْما  َو  َوـْفَْعلا  ِذُـخ  411 3 ـ هحفص ( 22
ُۀَنَسَْحلا يِوَتْسَت  َالَو  6 ـ ( 96 نونمؤم ـ  . ) َنوُفِـصَی ْاِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  َۀَئِّیَّسلا  ُنَسْحأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفِْدا  5 ـ ( 126 لحن ـ  . ) َنیِرباّـصِلل ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمترَبَص 

. ِمیظَع ٍّظحوُذ  ِّالا  اهاَقَُّلی  امَو  اوُرَبَص  َِنیذَّلا  َِّالا  اهاَّقَُلی  امَو  ٌمیمَح ـ  ٌّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌةَواَدَع  ُهَْنَیب  َو  َکَْنَیب  يِذَّلا  اَذِاَف  ُنَسْحأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفِْدا  ُۀَـئِّیَّسلا  َالَو 
ْنِم َُهل  َیِفُع  ْنَمَف  یْنثُْالِاب  یْنثُْالاَو  ِدـْبَْعلِاب  ُدـْبَعلاَو  ِّرُْحلِاب  ُّرُحلا  یْلتَقلا  ِیف  ُصاَـصِقلا  ْمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َِنیذَّلا  اَـهُّیا  َاَـی  7 ـ 34و35 ) تلصف ـ  )

(178 هرقب ـ  . ) ٌِمیلَأ ٌباَذَع  ُهَلَف  َِکلَذ  َدَْعب  يَدَتْعا  ِنَمَف  ٌۀَـمْحَر  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌفیفَْخت  َِکلذ  ناسْحِاب  ِْهَیِلا  ٌءاَدَأ  َو  ِفُوْرعَْملِاب  ٌعابِّتاَف  ٌءیَـش  ِهیِخَأ 
ـ  نباغت . ) ٌمیحَّر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِاَف  اوُرِفْغَت  َو  اوُحَفْـصَت  َو  اوُفْعَت  ْنِأ  َو  ْمُهُورَذـْحاَف  ْمَُکل  ًاَّوُدَـع  ْمُکِدالوأَو  ْمُکِجاوْزَا  ْنِم  َّنِا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  اَی  8 ـ

ًارْجَه ْمُهْرُجْهاَو  َنُولوُقَی  اـم  یلَع  ِْربْصاَو  10 ـ ( 149 ءاسن ـ  . ) ًاریدَـق ًاوُّفَع  َناَـک  ِهّللا  َّنِاَـف  ءوُس  ْنَع  اوُفْعَت  َْوا  ُهوُفُْخت  َْوا  ًاْریَخ  اُودـُْبت  ْنِا  9 ـ ( 14
(10 لّمزم ـ  . ) الیمَج

همجرت

2ـ درادن . تسود  ار  ناملاظ  دنوادخ  تسا ، ادخ  اب  وا  شاداپ  دنک  حالـصا  وفع و  سک  ره  و  نآ ، دـننامه  تسا  یتازاجم  يدـب ، رفیک  1 ـ
نادنمتسم ناکیدزن و  هب  تبسن  قافنا  زا  هک  دننک  دای  دنگوس  دیابن  دنتسه  یگدنز  تعـسو  و  یلام )  ) يرترب ياراد  امـش  نایم  زا  هک  اهنآ 

دنوادخ و  دشخبب ؟ ار  امـش  دنوادخ  دیراد  یمن  تسود  ایآ  دنـشوپب ، مشچ  دـننک و  وفع  دـیاب  اهنآ  دـنیامن ، غیرد  ادـخ  هار  رد  نارجاهمو 
رگا و  دیهد ! رفیک  هدش  يدعت  امـش  هب  هک  يرادـقم  هب  اهنت  دـینک ، تازاجم  دـیتساوخ  هاگره  و  412 3 ـ هحفـص تسا . نابرهم  هدنزرمآ و 
يور نالهاج  زا  نک و  توعد  اه  یکین  هب  ریذپب و  ار  ناشرذع  نک و  ارادم  اهنآ  اب  4 ـ تسا . رتهب  نایابیکش  يارب  راک  نیا  دینک  ییابیکش 
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دننک یم  فیـصوت  هچنآ  هب  ام  هد ) یکین  هب  ار  يدب  خساپ  و   ) نک عفد  شور  هار و  نیرتهب  هب  ار  يدب  5 ـ نکم .) هزیتس  نانآ  اب  و   ) نادرگب
ینمـشد وا  وت و  نایم  هک  سک  نامه  دـید ) یهاوخ   ) هاگان نک  عفد  یکین  اب  ار  يدـب  تسین ، ناـسکی  يدـب  یکین و  زگره  6 ـ میرتهاگآ .

هرهب هک  یناسک  زج  دنـسر و  یمن  ماقم  نیا  هب  دنتماقتـسا  ربص و  ياراد  هک  یناـسک  زج  اـما  تسا ـ  یمیمـص  مرگ و  یتسود  ییوگ  تسا 
امش رب  ناگتـشک ، دروم  رد  صاصق  مکح  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  يا  7 ـ دندرگ . یمن  لئان  نآ  هب  دـنراد  اوقت ) نامیا و  زا   ) یمیظع

وا هب  يزیچ  دوخ  ینید )  ) ردارب يوـس  زا  یـسک  رگا  سپ  نز ، ربارب  رد  نز  هدرب و  ربارب  رد  هدرب  دازآ و  ربارب  رد  دازآ  تسا ; هدـش  هتـشون 
هید هدننک  تخادرپ  لاح  نوخ ، بحاص  و   ) دنک يوریپ  هدیدنسپ  هار  زا  دیاب  ددرگ ) اهبنوخ  هب  لیدبت  وا ، صاصق  مکح  و   ) دوش هدیـشخب 

هیحاـن زا  تسا  یتمحر  فیفخت و  نیا  دـنکن ) هحماـسم  نآ  رد  و   ) دزادرپـب لوتقم ) یلو  هب   ) ار هید  یکین  هب  زین  لـتاق  و  دریگب ) رظن  رد  ار 
زا یـضعب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  8 ـ تشاد . دـهاوخ  یکاندرد  باذـع  دـنک  زواجت  نآ  زا  دـعب  هک  یـسک  و  امـش ، راگدرورپ 

( دشخب یم  ار  امش  ادخ   ) دیشخبب دیشوپب و  مشچ  دینک و  وفع  رگا  دیـشاب و  رذحرب  اهنآ  زا  دنتـسه  امـش  نانمـشد  ناتنادنزرف  نارـسمه و 
اناوت هدنـشخب و  دنوادخ  دیئامن  تشذگ  اهیدب  زا  دینک و  یفخم  ای  راکـشآ  ار  اه  یکین  رگا  9 ـ تسا . نابرهم  هدنـشخب و  دنوادخ  هکارچ 
يزرط هب  شاـب و  ابیکـش  دـنیوگ  یم  نانمـشد )  ) هچنآ ربارب  رد  و  10 ـ دـنک .) یم  تشذـگ  وفع و  تسا  ماـقتنا  رب  رداـق  هکنیا  اـب  و   ) تسا

413 هحفص نک  يرود  نانآ  زا  هتسیاش 

يدنب عمج  ریسفت و 

لوا تمسق 

نینمؤم قح  ار  نآ  دـیامرف و  یم  تبوقع  قح  رد  تازاجم  لثم و  هب  هلباـقم  هلأـسم  هب  هراـشا  تسخن  دـنوادخ  ثحب  دروم  هیآ  نیتسخن  رد 
یم دنک و  یم  ییوج  ماقتنا  كرتو  تشذگ  وفع و  هلأسم  هب  هراشا  سپس  دننیبن ) تینما  رد  ار  دوخ  راکاطخ  دارفاو  نمـشد  ات   ) درمـش یم 

تـسود ار  ناملاظ  دنوادخ  تسا و  ادخ  اب  وا  شاداپ  رجا و  دنک  حالـصا  وفع و  سک  ره  تسا و  نآ  دننامه  یتازاجم  يدـب  رفیک  دـیوگ 
ییاه هروس  زا  يروش  هروس  هک  نیا  هب  هجوت  اب  َنیِملاّظلا .) ُّبُِحی  ُهَّنِا ال  ِهّللا  یَلَع  ُهُرْجَاَف  َحَلْصَا  َو  یفَع  ْنَمَف  اُهلثَم  ٌۀَئِّیَس  ۀَئِّیَس  ُءآزَج  َو   ) درادن

رد نآرق  دنتفرگ ، یم  رارق  نافلاخم  هدرتسگ  عیسو و  ضرعت  دروم  نانمؤم  نامز  نآ  رد  میناد  یم  هدش و  لزان  هکم  رد  نآ  مامت  هک  تسا 
يرای نارگید  زا  دـنریگ  یم  رارق  متـس  دروم  هک  یماگنه  و  دـنوشن ، میلـست  ملظ  ربارب  رد  هک  دـهد  یم  روتـسد  اهنآ  هب  هروس  نیا  هیآ 39 

امش ناتـسود  زا  یـضعب  هک  نیا  رطاخ  هب  ادابم  هک  دنک  یم  هراشا  تقیقح  نیا  هب  هیآ 40  رد  سپس  دنباتـشب ، رگیدکی  کمک  هب  دنبلطب و 
هک اجنآ  رد  رگا  یتح  دیریگ ، رارق  ناملاظ  فص  رد  زین  دوخ  دینارذگب و  دح  زا  دییآرب و  ییوج  ماقتنا  ماقم  رد  دـنتفرگ  رارق  متـس  دروم 

نارسفم تسیچ ؟ هدمآ  وفع  لابند  هب  هیآ  نیا  رد  هک  حالصا  زا  روظنم  هک  نیا  رد  تسا . رتهب  دینک  حالـصا  وفع و  درادن  ییوس  راثآ  وفع 
راب هلأسم  نیا  ات  ملاظ  مولظم و  نایم  حالصا  یـضعب  و  دنا ، هدرک  رکذ  ار  ادخ  دوخ و  نایم  حالـصا  یـضعب  دنراد ، ینوگانوگ  ياهریـسفت 
عمج ( 1 .) دنا هدرک  رکذ  ار  صاصق  كرت  یضعب  بضغ و  مشخ و  ییوج و  ماقتنا  زا  ار  نتـشیوخ  حالـصا  یـضعب  و  ددرگن ، رارکت  رگید 

وفع و هک  دنک  یم  تباث  ار  تقیقح  نیا  ینـشور  هب  هیآ  لاح  ره  هب  و  دسر . یمن  رظن  هب  دیعب  زین  هیآ  نیا  یلک  ریـسفت  رد  یناعم  نیا  نایم 
( تسا ادخ  رب  وا  شاداپ  « ) ِهّللا یَلَع  ُهُرْجَاَف   » ریبعت و  دوش ، هدنک  هشیمه  يارب  اه  هنیک  هشیر  ات  دریگ  یم  تروص  نآ  لابند  هب  هک  یحالـصا 

ادخ زج  هک  تسا  میظع  يردق  هب  یـسک  نینچ  شاداپ  رجا و  دـهد  یم  ناشن  دـشاب  هدرک  نییعت  ار  تشهب  یتح  ینیعم  رجا  هک  نیا  نودـب 
هیآ نیمود  رد   414 هحفص ثحب . دروم  هیآ  لیذ  لالظ ، یف  نایبلا و  حور  يرشع و  ینثا  یبطرق و  نازیملا و  ریـسفت  یقرواپ 1 . دناد . یمن 
یم قیرط  نیا  زا  دندوب و  هدز  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارسمه  زا  یکی  هب  ناقفانم  زا  یـضعب  هک  یتمهت  ینعی  کفا  نایرج  هب  رظان  هک 

بولطم همه  هرابرد  تشذگ  وفع و  هک  دهد  یم  ناشن  هدش  لزان  دنربب  لاؤس  ریز  ار  مالسا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تیثیح  دنتساوخ 
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چیه هب  دندرک  دای  دنگوس  کفا  ناتساد  زا  دعب  هباحـص  زا  یهورگ  هک  دش  لزان  ینامز  هیآ  نیا  اریز  ناگدولآ ، ناراکهانگ و  یتح  تسا 
تشاد و زاب  تنوشخ  لمع و  تدش  زا  ار  اهنآ  و  دش ، لزان  هیآ  نیا  دـننکن . یلام  کمک  دـندوب  ریگرد  ارجام  نیا  رد  هک  یناسک  زا  کی 

تبسن ار  دوخ  قافنا  هک  دننک  دای  دنگوس  دیابن  دنراد  یگدنز  تعـسو  و  یلام )  ) يرترب هک  اهنآ  دیامرف : یم  داد ، تشذگ  وفع و  روتـسد 
َو َْنیکاسْملاَو  یبرُْقلا  ِیلُوا  اُوتُؤی  ْنَا  ِۀَـعَّسلاَو  مُْکنِم  ِلْضَْفلا  اُولُوا  ِلَتأَی  َو ال   ) دـنیامن عطق  ادـخ  هار  رد  نارجاهم  نادنمتـسم و  ناـکیدزن و  هب 

مشچ هک  لاح  ، ) دزرمایب ار  امـش  دنوادخ  دیراد  یمن  تسود  ایآ  دنیامن  تشذگ  وفع و  دیاب  دیازفا  یم  سپـس  ِهّللا .) ِلیبَس  یف  َنیرِجاهُْملا 
میحر روفغ و  دنوادخ  و  ْمَُکل .) ُهّللا  َرِفْغَی  ْنَا  َنُوبُِحت  الَا  اوُحَفْصَْیلَو  اوُفْعَْیلَو  ( ) دینک تمحر  نارگید  هب  مه  امش  دیراد  ادخ  تمحر  هب  دیما 
مالسا هک  دوب  یکانرطخ  نایرج  کفا  ناتساد  هک  تسا  اجنیا  هجوت  لباق  هتکن  ٌْمیحَر .) ٌروُفَغ  ُهّللاَو  ( ) دیشاب میحر  روفغ و  مه  امـش   ) تسا

زین لفاغ  نانمؤم  زا  یعمج  یلو  دـندوب ، نآ  راذـگ  ناینب  ناقفانم  زا  یهورگ  تفرگ ، یم  هناـشن  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ صخـش  و 
، دـنک یم  تشذـگ  وفع و  هب  هیـصوت  لـفاغ ، هدروـخ  بیرف  هورگ  نیا  هب  تبـسن  نآرق  لاـح  نیا  اـب  دـندش ، نآ  ریگرد  دـندروخ و  بیرف 
رد بغار  تسا ، یتوافت  هچ  حفـص »  » و وفع »  » نایم رد  هک  نیا  رد  درک . تشذـگ  وفع و  دـیاب  یلوا  قیرط  هب  یـصخش  لئاسم  رد  نیاربانب 

ناسنا تسا  نکمم  هک  ارچ  دشاب . یم  تشذگ  زا  رتالاب  يا  هلحرم  هک  تسا  تمالم  كرت  حفص  تسا و  تشذگ  وفع  دیوگ  یم  تادرفم 
هک دشاب  نیا  هب  هراشا  دناوت  یم  تسا  ندنادرگرب  يور  ینعم  هب  حفـص  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  دیامنن . يراددوخ  تمالم  زا  یلو  دنک  وفع 

. دشاب هتشادن  وا  اب  امـش  طابترا  رد  يریثأت  چیه  هکلب  دنکن ، تمالم  اهنت  هن  دراپـسب ، یـشومارف  تسد  هب  یلک  هب  ار  راکاطخ  ياطخ  الـصا 
يارجام ریگرد  هک  یناسک  زا  ار  دوخ  ياـه  کـمک  هک  دـندوب  هدرک  داـی  مسق  هورگ  نیا  هک  تسا  تقد  ناـیاش  زین  هتکن  نیا   415 هحفص

. تسا هدوهیب  رثا و  یب  يروما  نینچ  هب  تبـسن  امـش  ياه  مسق  ینعی  دینکن  دای  مسق  دیوگ  یم  نآرق  لاح  نیع  رد  دننک ، عطق  دندش  کفا 
هک یباطخ  تسا ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا گرزب  ربمایپ  هب  باطخ  هیآ  نیمّوس  تسین ! هتفریذپ  ریخ  راک  هب  تبـسن  یمـسق  چـیه  اریز 

کین ياهراک  هب  ار  مدرم  و  ریذپب ) ار  ناشرذـع  نک و  ارادـم  اهنآ  اب   ) ریگب ار  وفع  : » دـیامرف یم  دزاس ، یم  نشور  زین  ار  نارگید  فیلکت 
روتـسد هس  نیا  َنیلِهاْجلا .) ِنَع  ْضِرْعَا  َو  ِفْرُْعلِاب  ُْرْما  َو  ُوفَْعلاِذُـخ  ( ) نکم ییوج  هزیتس  اهنآ  اب  و   ) نادرگب يور  نـالهاج  زا  و  هد ، روتـسد 

وفع و تیمها  رگنایب  همه  تسا  هدـش  هداد  هعماج  گرزب  ربهر  کـی  ناونع  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربماـیپ هب  دـنوادخ  يوس  زا  هک 
اهنآ زا  دـنراد  تردـق  مدرم  هچنآ  زا  شیب  هک  دراد  نیا  هب  هراـشا  مود  روتـسد  دـنک . یم  وـفع  هب  هیـصوت  لوا  روتـسد  رد  تسا ، تشذـگ 

تـشذگ وفع و  یعون  اب  هتخیمآ  زین  نآ  هک  دنک  یم  هیـصوت  ار  نالهاج  ياه  تمحازم  هب  تبـسن  یئانتعا  یب  موس  روتـسد  رد  و  دهاوخن ،
جوجل لـهاج و  بصعتم و  دارفا  اـب  هعماـج  حالـصا  ادـخ و  يوس  هب  دوخ  ریـسم  رد  هراومه  قح  هار  ناگدـنیوپ  نیتسار و  ناربـهر  تسا .

یم نآرق  تایآ  زا  رگید  يرایـسب  قوف و  هیآ  دـنراد ، یم  اور  اهنآ  هب  تبـسن  ار  نیهوت  کته و  اه و  تمحازم  عاونا  هک  دـنوش  یم  وربور 
هار نیرتهب  راک  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  هبرجت  و  تسا ، اهنآ  ياهراک  نتفرگ  هدینـشن  هدیدان و  هار  نیرتهب  دـیوشن و  زیوالگ  اهنآ  اب  دـیوگ 
دـش لزاـن  قوف  هیآ  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد  تسا . اـهنآ  بصعت  دـسح و  مشخ و  شتآ  ندرک  شوماـخ  نتخاـس و  رادـیب  يارب 
یمن درک : ضرع  لیئربج  دـهد ؟ ماجنا  دـیاب  يراک  هچ  و  تسیچ ؟ هیآ  نیا  زا  روظنم  دومرف : لیئربج  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ 

َو َکَمَرَح  ْنَم  یطُْعت  َو  َکَمَلَظ  ْنَّمَع  َوُفْعَت  ْنَا  َكُُرمأَی  َهّللا  َّنِا  : » درک ضرعو  تشگرب  رگید  راب  منک . لاؤس  دـنوادخ  هاـگرد  زا  دـیاب  مناد 
ياطع لومشم  هدرک  مورحم  ار  وت  هک  یسک  و  ینکوفع ، هدرک  متس  وت  هب  هک  ار  یسک  دهد  یم  روتـسد  وت  هب  دنوادخ  َکَعَطَق ; ْنَم  ْلِصَت 

ناناملسم همه  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیمراهچ  رد   416 هحفص ( 1 «.) یشاب هتـشاد  تبحم  دنویپ  وا  اب  هدیرب  وت  زا  هک  یـسک  و  يزاس ، دوخ 
یلو نآ ) زا  رتشیب  هن   ) دینک هدنسب  هدش  يدعت  امش  هب  هک  يرادقم  هب  دینک  تازاجم  دیتساوخ  رگا  دهد  یم  روتـسد  نینچ  اهنآ  هب  هدرک و 
ْنَِالَو ِِهب  ُمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُمْتبَقاـع  ْنِا  َو   ) تسا رتهب  نایابیکـش  يارب  راـک  نیا  دـییامن ) تشذـگ  وفع و  و   ) دـینک هشیپ  ییابیکـش  رگا 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ مشچ  هک  ماگنه  نآ  رد  دش ، لزان  دـحا  گنج  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  َنیِرباّصِلل .) ٌْریَخ  َوَُهل  ُمتْرَبَص 
ار وا  بلق ) ای   ) دبک هتفاکـش و  ار  وا  يولهپ  هنیـس و  لدگنـس  نمـشد  دوب و  هدیتلغ  نوخ  كاخ و  رد  هک  داتفا  هزمح  دیـشر  ندـب  هب  هلآو )
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دـمح و زا  دـعب  دـش و  تحاران  بلقنم و  رایـسب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ دوب . هدرک  عطق  زین  ار  وا  ینیب  شوگ و  دوب و  هدیـشک  نوریب 
داتفه اب  دومرف : يرگید  تیاور  قبط  و  « ) درک مهاوخ  هلثُم  ار  اهنآ  مبای  هبلغ  اهنآ  رب  نم  رگا  دومرف : وا  هاـگرد  هب  تیاکـش  یهلا و  ساـپس 

( وفع و   ) ربص هب  توعد  ار  ناناملـسم  داد و  تازاجم  رد  يدعت  مدع  هب  روتـسد  و  هدش ، لزان  قوف  هیآ  منک ). یم  هلماعم  نیمه  اهنآ  زا  رفن 
دعب هیآ  رد  هک  نیا  بلاج  ( 2 «.) منک یم  ربص  منک ، یم  ربص  ایادخ  ُِربْصَا ; ُِربْصَا  : » درک ضرع  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هلصافالب  دومن ،

هب هراشا  تسین .» راگدرورپ  قیفوت  ادـخ و  يارب  زج  وت  ییابیکـش  نک و  هشیپ  ییابیکـش  ِهّللِاب ; ِّالا  َكُْربَصاـم  َو  ِربْصاَو  : » دـیامرف یم  نیا  زا 
رایـسب راک  تشذـگ  ربص و  دزوس ، یم  نادان  لدگنـس  نمـشد  تایانج  رطاخ  هب  ناسنا  دوجو  مامت  هک  كاندرد  تاـظحل  نیا  رد  هک  نیا 

هب عجار  دوش  یم  هدافتسا  لثم  هب  هلباقم  دروم  رد  هیآ  يادتبا  زا  هک  يا  هزاجا  هتبلا  تسین . رّـسیم  یهلا  ياهدادما  هب  زج  هک  تسا  یلکـشم 
رد ًاحیرـص  بلطم  نیا  و  تسین ، زیاج  زین  لثم  هب  هلباقم  یتح  یناسنا  ریغ  لمع  کی  هک  هْلثُم  هب  تبـسن  یلو  تسا ، دمع  لتق  نتـشک  لصا 

هلیسو هب  دش  هدافتـسا  هْلثُم  زاوج  قوف  تیاور  زا  رگا  و  ( 1) درک هلثُم  ناوت  یمن  مه  ار  هدنرد  گس  یتح  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  تایاور 
ندرک هْلثُم  رباربان و  ماقتنا  هلأسم  هک  دنا  هتفگ  زین  یعمج  ندرک . هلثُم  هن  تسا  لتق  لصا  روظنم ، هک  دـش ، دـهاوخ  ریـسفت  حیرـص  تایاور 

نیا هک  تسا  ینعم  نیمه  دـیؤم  زین  هیآ  باطخ  ّتیمومع  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ يوس  زا  هن  دـش  حرطم  ناناملـسم  يوس  زا  اـهنآ 
. ثحب دروم  هیآ  لیذ  روثنملا ، رُّدـلا  یـشایع و  ریـسفت  . 2 هحفص 512 . دـلج 2 ، نایبلا ، عمجم  یقرواپ 1. دوب . ناناملـسم  يوس  زا  میمـصت 

یم دـهد و  یم  تشذـگ  وـفع و  زا  رتارف  يروتـسد  هدرک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هب  ار  نخـس  يور  زاـب  هیآ  نیمجنپ  رد   417 هحفص
هاگآ دننک  یم  فیـصوت  دـنیوگ و  یم  اهنآ  هچنآ  هب  ام  هد ، یکین  هب  ار  يدـب  خـساپ  و  نک ، عفد  تسا  رتهب  هک  یهار  زا  ار  يدـب  دـیامرف :

: دـیامرف یم  تسا ، هدـمآ  يرگید  ریبعت  اب  ینعم  نیمه  زین  هیآ  نیمـشش  رد  َنوُفِـصَی .) اُِـمب  ُمَلْعَا  ُنَْحن  ۀَِـئیَّسلا  ُنَسْحَا  ِیِه  ِیّتلاـِب  ْعَفِْدا   ) میرت
ُهَْنَیب َو  َِکْنَیب  يذَّلا  اذِِاف  ُنَسْحَا  َیِه  یتَّلِاب  ْعَفِْدا  «. ) دنوش یمیمص  مرگ و  ناتـسود  نوچمه  تخـسرس  نانمـشد  ات  نک  عفد  یکین  اب  ار  يدب  »
حرـش ار  رکف  هشیدنا و  نابحاص  باْبلَالا و  ِیلُوا  فاصوا  هک  یماگنه  میناوخ : یم  زین  دـعر  هروس  هیآ 22  رد  و  ٌمیمَح .) ٌِّیلَو  ُهَّنَاَک  ًةَوادَـع 
ریبعت نیا  ِۀَئِّیَّسلا .) ِۀَنَـسَْحلِاب  َنُوئَردَی  َو   ) دنرب یم  نایم  زا  ار  تائیـس  تانـسح ، اب  هک  تسا  نیا  اهنآ  فاصوا  زا  یکی  دیامرف : یم  دهد ، یم 

هب هراشا  دـناوت  یم  زین  و  دـننک ، یم  ناربج  کین  لامعا  تانـسح و  اب  ار  شیوخ  ناهانگ  اهاطخ و  اهنآ  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  دـناوت  یم 
شیپ راک  هانگ  راکاطخ و  دارفا  ات  دننک ، یم  یفالت  یکین  اب  ار  يدب  هکلب  دنیوگ ، یمن  خساپ  يدب  هب  ار  نارگید  يدـب  اهنآ  هک  دـشاب  نیا 
ریسفت رد  زین  لامتحا  نیا   418 هحفص همان 47 . هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . دنیامن . رظندیدجت  شیوخ  راک  رد  دنوش و  هدنمرـش  دوخ  نادجو 

هیلع هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  هس  نیا  زا  ( 1 .) دـشاب عمج  هیآ  ریـسفت  رد  ینعم  ود  ره  هک  تسا  هدـش  هداد  هیآ 
خـساپ یکین  اب  ار  يدب  دنورب و  رتارف  زین  تشذـگ  وفع و  هلحرم  زا  دـنراد  تیرومأم  دنتـسه ) هدوب و  وا  نیتسار  وریپ  هک  یناسک  و  ( ) هلآو

ربص ياراد  هک  یناسک  زج  هلحرم  نیا  هب  دیامرف : یم  دعب  هیآ  رد  لیلد  نیمه  هب  تسین ، رّـسیم  سک  ره  يارب  نآ  لمحت  هک  يراک  دنهد ،
و میظَع .) ٍّظَحُوذ  ِّالا  اهاّقَلَیام  َو  اُورَبَص  َنیذَّلا  ِّالا  اـهاّقَُلیام  َو   ) دنـسر یمن  دـنراد  اوقت  ناـمیا و  زا  یمیظع  هرهب  هک  یناـسک  دنتماقتـسا و  و 
نامیا و زا  یمیظع  هرهب  هک  اهنآ  دـنرادن ; ار  نآ  ناوت  ناکاپ  ناکین و  زج  هک  تسا  ینیگنـس  راک  اه  يدـب  ربارب  رد  دـض  هب  هلباقم  یتسار 

نیا ًارارک  نید  گرزب  نایاوشیپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  خیرات  رد  هک  نیا  بلاج  دنراد  یقالخا  لیاضف  زا  يرفاو  مهس  اوقت و 
هدش بلقنم  یلک  هب  يدب ) ربارب  رد  یکین   ) دض هب  هلباقم  رثا  رب  زوت  هنیک  نانمشد  نیرت  تخـس  یهاگ  هک  تسا  هدیـسر  توبث  هب  عوضوم 

. تسا ریگمشچ  سوملم و  لمع ، نیا  ریثأت  هک  دهد  یم  ناشن  ناوارف  ياه  هبرجت  نیا  و  دنا ، هتشگ  یمیمص  ناتسود  هب  لدبم  و 

مود تمسق 

ار نآ  نآرق  دـشاب و  یم  اه  نوخ  ظفح  نماض  مالـسا و  یعامتجا  مهم  ماکحا  زا  یکی  هک  تسا  صاصق  هلأـسم  زا  نخـس  هیآ  نیمتفه  رد 
مکح دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرف یم  دـناد . یم  نآ  زا  رترب  ار  تشذـگ  وفع و  لاح  نیع  رد  درمـش ، یم  هعماج  تایح  هیام 
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دلج نازیملا ، ریسفت  هب  یقرواپ 1 . یْلتَْقلا .) ِیف  ُصاصِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیَذلا  اَهُّیَا  ای  « ) هدش هتشون  امـش  رب  نیلوتقم  دروم  رد  صاصق 
، دریگ رارق  وفع  دروم  دوخ  ینید )  ) ردارب يوس  زا  یـسک  رگا  دیامرف : یم  هک  اجنآ  ات   419 هحفص دوش . عوجر  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  ، 16
وا هب  ار  هید  یکین  هب  زین  لتاق  و  دـنک ، يوریپ  دوخ ) یهدـب  يادا  يارب   ) يا هدیدنـسپ  قیرط  زا  دـیاب  ددرگ ) اهبنوخ  هب  لیدـبت  صاـصق  (و 
ِْهَیِلا ٌءادَا  َو  ِفُورعَْملاـِب  ٌعاـبِّتاَف  ٌءیـش  ِْهیِخَا  ْنِم  َُهل  َیِفُع  ْنَمَف   ) امـش راـگدرورپ  يوس  زا  تسا  یتمحر  فیفخت و  نیا  دزادرپب ، لوتقم ) یلو  )
یم نامیـشپ  هید  هب  صاصق  لیدـبت  ای  تشذـگ  وفع و  زا  دـعب  هک  ییاهنآ  اب  هیآ  نایاپ  رد  و  ًۀَـمْحَر .) َو  مُکِّبَر  ْنِم  ٌفیفَْخت  َِکلذ  ناـسْحِاب 
نآ زا  دعب  سک  ره  : » دیامرف یم  تسا و  هداد  دـیدش  راطخا  دنـشک ، یم  ار  لتاق  تردـق  ماگنه  هب  دـندرگ و  یم  زاب  تنوشخ  هب  دـنوش و 
هار هید ، هب  صاصق  لیدبت  ای  وفع  زا  دـعب  اریز  ٌمیلَا .) ٌباذَـع  ُهَلَف  َِکلذ  َدـَْعب  يدَـتْعا  نَمَف  « ) تشاد دـهاوخ  یکاندرد  باذـع  دـنک  زواجت 
هک دوش  یم  بوسحم  يددجم  لتق  لتاق ، زا  ییوج  ماقتنا  و  ددرگ ، یم  طقاس  هشیمه  يارب  صاصق  و  دوش ، یم  دودسم  یلک  هب  تشگزاب 

یـسک ات  هدوشگ  ار  صاصق  هار  فرط  کـی  زا  دراد ، یم  هگن  ءاـجر  فوخ و  ناـیم  رد  ار  نـالتاق  هیآ  نیا  تسا . بیقعت  لـباق  رظن  ره  زا 
نیا و  دریگب ، ار  كانرطخ  نشخ و  ياه  یئوج  ماـقتنا  ولج  اـت  هتـسب  ار  وفع  هار  یفرط  زا  و  دـیالایب ، يرگید  نوخ  هب  تسد  دـنکن  تئرج 

نیملـسم نایم  رد  رگا  یتح  هک  دـهد  یم  ناشن  قوف ، هیآ  رد  ردارب  هب  ریبعت  تسا . یعاـمتجا  مهم  هلأـسم  نیا  رد  ریبدـت  تمکح و  تیاـهن 
نیا رب  لیلد  ریبعت  نیا  و  تفر ، صاصق  غارـس  هب  دیابن  دنکن  باجیا  یترورـض  ات  و  دوش ، یمن  عطق  يردارب  هطبار  زاب  دریگ ، تروص  یلتق 

. دزیگنارب مد  ءایلوا  رد  ار  یتسود  تبحم و  سح  دهاوخ  یم  ریبعت  نیا  اب  دهد و  یم  حیجرت  صاصق  رب  ار  تشذگ  وفع و  مالسا  هک  تسا 
نینچمه  420 هحفص هحفص 285 . لوا ، دلج  نایبلا ، حور  ریـسفت  یقرواپ 1 . ( 1 (.) تسا هدش  لقن  یتیاور  رد  سابع  نبا  زا  نومـضم  نیا  )

هیآ نیمتـشه  رد  تسا . هید  هب  صاـصق  لیدـبت  اـی  تشذـگ  وفع و  حـیجرت  رب  يرگید  لـیلد  زین  ٌۀَـمْحَر » َو  ُمُکنِم  ٌفیِفَْخت  َکـِلذ   » هب ریبعت 
، دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیوگ : یم  نینچ  یگداوناخ  ياـه  شکمـشک  تاـفالتخا و  دروم  رد  هدرک و  ناـنمؤم  همه  هب  باـطخ 

ُمَُکل ًاّودَع  ْمُکِدالوا  َو  ْمُکِجاوزَا  ْنِم  َّنِا  اُونَمآ  َنیَذلا  اَهّیَا  ای   ) دیشاب رذحرب  اهنآ  زا  دنتسه  امـش  نانمـشد  ناتنادنزرف  نارـسمه و  زا  یـضعب 
رد هنیدم  هب  ترجه  زا  ندرک  يریگولج  دننام  يونعم  ياه  هبنج  رد  ددرگ ، لامعا  یفلتخم  قرط  زا  تسا  نکمم  تاودع  نیا  ُهُورَذْـحاَف .)

دننام يدام  لئاسم  رد  ای  يونعم  لئاسم  رد  ای  ریخ  ياهراک  يارب  لاوما  زا  یـضعب  هب  ندرک  تیـصو  ای  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رـصع 
رگا دیازفا : یم  هیآ  لیذ  رد  یلو  دنهد . یم  ماجنا  رهوش  ردپ و  هب  تبـسن  عقوت  رپ  نارـسمه  لهاان و  نادـنزرف  هک  یفلتخم  ياه  تمحازم 

َو اوُفْعَت  ْنِا  َو   ) تسا نابرهم  هدنـشخب و  دـنوادخ  اریز  دـشخب » یم  ار  امـش  ادـخ   » دیـشخبب ار  راـکهنگ  دـییامن و  رظن  فرـص  دـینک و  وفع 
تمحازم رد  دهاوخب  سک  ره  و  دوش ، هدیچرب  هداوناخ  طیحم  زا  تشذـگ  وفع و  رگا  کش  یب  ٌمیحَر .) ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِاَف  اوُرِفْغَت  َو  اوُحَفْـصَت 

تینما نآ  رد  سک  چیه  هک  دوش  یم  ینازوس  منهج  هب  لدـبم  هداوناخ  طیحم  دـیآرب ، ییوج  ماقتنا  ماقم  رد  دوش ، یم  وا  قح  هب  هک  ییاه 
و وفع ، هب  روتسد  تحارـص  اب  تسخن  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  هک  نیا  هجوت  بلاج  دنوش . یم  یـشالتم  مه  زا  اه  هداوناخ  يدوز  هب  و  درادن ،

امـش دنوادخ  هک  دیرادن  تسود  ایآ  دـیامرف : یم  اریز  دـهد ، یم  نارفغ  هب  روتـسد  ینمـض  روط  هب  هیآ  لیذ  رد  دـهد و  یم  حفـص  سپس 
نارفغ حفـص و  وفع و  نایم  قرف  دـید  دـیاب  لاح   421 هحفـص دیریگ . رارق  ادخ  نارفغ  لومـشم  ات  دینک  نارفغ  مه  امـش  ینعی  دـشخببار ؟

و دـشاب ، یم  لـمعلا  سکع  هنوـگ  ره  ماـقتنا و  كرت  تشذـگ و  ینعم  هب  تسا و  نیتـسخن  هلحرم  وـفع  هک  دـسر  یم  رظن  هب  ( 1 (؟ تسیچ
ندیناشوپ ینعم  هب  نارفغ  و  دشاب ، یم  مود  هلحرم  نیا  هک  تسا  ندرپس  یـشومارف  هب  نتفرگ و  هدیدان  ندنادرگرب و  يور  ینعم  هب  حـفص 

رد نامیا  اب  ياه  ناسنا  تاماقم  نیرترب  تسا و  هلحرم  نیرخآ  نیا  و  دنراپـسب ، یـشومارف  هب  ار  نآ  مه  مدرم  هک  تسا ، هانگ  اطخ و  راـثآ 
هداد نآ  ربارب  رد  یهلا  وفع  هدـعو  هتفرگ و  رارق  ریخ  لامعا  ماجنا  رانک  رد  تشذـگ  وفع و  هیآ ، نیمهن  رد  تسا . نارگید  ياـهاطخ  ربارب 

دنوادخ دش ) دیهاوخ  ادخ  وفع  لومشم   ) دییامن تشذگ  اه  يدب  زا  و  دیزاس ، یفخم  ای  راکشآ  ار  اه  یکین  رگا  : » دیامرف یم  تسا ، هدش 
اوُفعَت َْوا  ُهوُفُْختْوَا  ًاْریَخ  اُودُبت  ْنِا  . ) دنک یم  تشذگ  وفع و  ینّیعم ـ  دراوم  رد  زج  تسا ـ  ماقتنا  رب  رداق  هک  نیا  اب  و   ) تسا اناوت  هدنـشخب و 

نآ راختفا  تسا ، يراختفا  يزوریپ  تردق و  ماگنه  هب  نتفرگ  ماقتنا  دنک  روصت  دـیابن  ناسنا  نیاربانب  ًاریدَـق .) ًاّوُفَع  َناک  َهّللا  َّنِاَف  ءوُس  ْنَع 
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وفع و دوش ، یمن  هدافتـسا  ءوس  تشذـگ  وفع و  زا  هک  اـجنآ  اـت  دـشاب و  شیوـخ  باـصعا  کـلام  دراوـم  هنوـگ  نیا  رد  ناـسنا  هک  تسا 
همه روظنم  یلو   ) تسا ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ يوس  هب  نخس  يور  زاب  ثحب  دروم  تایآ  زا  هیآ  نیرخآ  نیمهد و  رد  دیامن . تشذگ 

نک يریگ  هرانک  اهنآ  زا  يا  هتسیاش  زرط  هب  و  شاب ، ابیکـش  دنیوگ  یم  نانمـشد )  ) اهنآ هچنآ  ربارب  رد  دیامرف : یم  دشاب ) یم  اه  ناملـسم 
هتفگ دنوادخ  دروم  رد  هک  هنوگ  نامه  نارفغ »  » هدام هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  یقرواپ 1 . الیمَج .) ًارْجَه  ْمُهْرُجْها  َو  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِْربْصاَو  )

و هیآ 14 ) هیثاج ،  ) ْهّللا َماّیَا  َنوُجرَیال  َنیذَِّلل  اُورِفغَی  اونمآ  َنیذَِّلل  ُْلق  دننام : تسا  هتفر  راک  هب  زین  ناسنا  هرابرد  يددعتم  تایآ  رد  دوش  یم 
جوجل نانمشد  ناکرشم و  هنادرمناوجان  ياه  هبرح  زا  یکی  هک  میناد  یم   422 هحفص هیآ 37 .) يروش ،  ) نوُرِفغَی مُهاُوبَضَغ  ام  اذِا  َو  دننام 

یم ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هب  هک  دوب  ییاوران  ياه  تبـسن  اه و  مانـشد  اه و  نیهوت  کته و  عاونا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
ییابیکـش نآ  ربارب  رد  هک  دهد  یم  روتـسد  وا  هب  دنوادخ  همه ، نیا  اب  یلو  داد ، یم  رازآ  تخـس  ار  ترـضح  نآ  كرابم  بلق  هک  دنداد 

نـسح تبحم و  اب  هتخیمآ  نارجه  ینعم  هب  هتـسیاش ) يرود  « ) لیمَج ِرْجَه   » زا روظنم  دـیامن . لیمج  رجه  و  دریگب ، هدـیدان  ار  همه  دـنک و 
ربارب رد  رگا  هک  دـشاب ، یم  نادان  جوجل و  دارفا  ربارب  رد  یتیبرت  ياه  شور  زا  یکی  نیا  و  تسا ، قح  يوس  هب  توعد  يزوسلد و  قلخ و 

یـضعب درذگب . انتعا  یب  اهنآ  ییوگدب  یکاّته و  ربارب  رد  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  اذـل  دوش ، یم  هدوزفا  اهنآ  تجاجل  رب  دنتـسیاب  اهنآ 
نینچ هک  یلاح  رد  دنا ، هتـسناد  خوسنم  داهج  روتـسد  لوزن  اب  ار  نآ  تسا و  داهج  روتـسد  لوزن  زا  لبق  روتـسد ، نیا  هک  دنا  هدرک  روصت 

هک یـصاخ  هورگ  ربارب  رد  ًاصوصخم  ار  تشذـگ  وفع و  هیآ ، نیا  لاح  ره  هب  رگید . ياج  لیمج  رجه  و  دراد ، ییاـج  داـهج  اریز  تسین ;
لیمج رجه  هک  ارچ  دنک ; یم  هیـصوت  دنرادن  ابا  یتشز  دنـسپان و  مالک  ره  نتفگ  زا  ینادان  لهج و  رثا  رب  درادن و  يدنب  دـیق و  اهنآ  نابز 

رد  ) مالـسا ناغلبم  قح و  هار  نایدانم  مامت  هب  تسا  یمایپ  هیآ  نیا  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  موحرم  هتفگ  هب  دوش . یمن  لصاح  وفع  نودب 
دنهدن تسد  زا  ار  يدرسنوخ  و  دنوشن ، هتفشآ  رب  نادان ، نابصعتم  ياه  ییوگدب  نالهاج و  ياه  تنوشخ  ربارب  رد  هک  ناکم ) نامز و  ره 

یلص ) مالسا ربمایپ  صخش  هاگ  و  دنتسه ، ناناملـسم  همه  هاگ  شبطاخم  هک  قوف  تایآ  ( 1 .) دنزاس دوخ  هشیپ  ار  ارادـم  قالخا و  نسح  و 
، دزاس یم  نشور  تامئالمان  خلت و  ثداوح  ربارب  رد  ار  تشذگ  وفع و  يالاو  ماقم  یبوخ  هب  تسا  نیملسم  ربهر  ناونع  هب  هلآو ) هیلع  هللا 

تـشذگ وفع و  زا  هک  اجنآ  رد  نانمـشد  لباقم  رد  یتح  و  دهن ، یم  تشذگ  وفع و  هیاپ  رب  دوخ  نایم  رد  ار  نیملـسم  راک  هیاپ  ساسا و  و 
423 هحفص هحفص 379 . دلج 10 ، نایبلا  عمجم  یقرواپ 1. دنک . یم  هیصوت  نآ  هب  دوشن  هدافتساءوس 

یمالسا تایاور  رد  ماقتنا  وفع و 

یم هدید  نآ  هرابرد  يا  هدنهد  ناکت  رایـسب  تاریبعت  و  دراد ، یعیـسو  باتزاب  یمالـسا  تایاور  رد  ماقتنا  شهوکن  وفع و  تلیـضف  هلأسم 
ِهّللا یَلَع  ُهُرْجَا  َناک  ْنَم  دانُم  يدان  ِۀَـمایِْقلا  ُمْوَی  َناک  اذِا   » تسا هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد  1 ـ هلمج : زا  دوـش 
دوش یم  تمایق  زور  هک  یماگنه  باسِح ; ِْریَِغب  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَیَف  ِسانلا  ِنَع  َنُوفاْعلا  ُلاُقیَف  ِهّللا ، یَلَع  ُهُرْجَا  يذَّلا  اَذ  ْنَم  ُلاُقیَف  َۀَّنَْجلا  ِلُخْدَْـیلَف 

خـساپ رد  تسا ؟ ادخ  رب  شرجا  یـسک  هچ  دوش  یم  هتفگ  دوش ، تشهب  دراو  تسا  ادخ  رب  وا  رجا  سک  ره  دنز  یم  ادص  يا  هدـنهد  ادـن 
راوگرزب نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  2 ـ ( 1 «.) دنوش یم  تشهب  لخاد  باسح  نودب  اهنآ  و  دندرک ، وفع  ار  مدرم  هک  یناسک  دـنیوگ : یم 
ُناسْحِْالاَو َکَعَطَق  ْنَم  ُلِصَت  َو  َکَمَلَظ  ْنَّمَع  ُْوفَْعلَا  ِةَرِخآلا  َو  اْینُّدـلا  ِِقئالَخ  ِْریَِخب  ْمُکُِربُْخا  ـالَا  : » دومرف اـه  هبطخ  زا  یکی  رد  هک  میناوخ  یم 

هب هک  یسک  زا  تشذگ  وفع و  تسیچ ؟ ترخآو  ایند  قالخا  نیرتهب  هک  مهد  ربخ  امـش  هب  ایآ  َکَمَرَح ; ْنَم  ُءاطِْعا  َو  َْکَیِلا ، َءاسَا  ْنَم  یِلا 
مورحم ار  امـش  هک  یـسک  هب  شـشخب  و  هدرک ، يدب  امـش  هب  هک  یـسک  هب  یکین  و  هدیرب ، امـش  زا  هک  یـسک  اب  دنویپ  و  هدرک ، متـس  امش 

نایب فلتخم  ياه  هخاش  رد  تسا  یبوخ  اب  يدب  نداد  خساپ  نامه  هک  وفع  بتارم  نیرت  یلاع  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  ( 2 «.) تسا هتخاس 
وفع و ِمِراکَْملا ; ُجات  ُْوفَْعلَا  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  3 ـ تسا . نیتسار  ياحلـص  ءایلوا و  ءایبنا و  ماقم  نیا  تسا و  هدـش 

رـس ینعی  ندب  وضع  نیرتالاب  رب  و  تنیز ، مه  و  تسا ، تردق  تمظع و  هناشن  مه  جات  میناد  یم  ( 3 «.) تسا یقالخا  لیاضف  جات  تشذگ 
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، نامه یقرواپ 1 . دراد . ار  یـصاخ  تیعقوم  یقالخا  لیاضف  همه  نایم  رد  تشذگ  وفع و  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  دوش ، یم  هتـشاذگ 
424 هحفص ثیدح 520 .)  ) هحفص 140 دلج 1 ، مکحلاررغ ، حرش  . 3 هحفص 107 . دلج 2 ، یفاک ، لوصا  .2 يروش . هروس  هیآ 40  لیذ 

باوث يردق  هب  تسا  زیچ  ود  ُلْدَْعلاَو ; ُْوفَْعلَا  امُُهباَوث  ُنَزُوی  ِناَئیَـش ال  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  4 ـ
یم نشور  ار  وفع  تیمها  هک  نیا  رب  هوالع  تلادـع  راـنک  رد  وفع  نتفرگ  رارق  ( 1 «.) تلادع وفع و  دـیآ ، یمن  نزو  هب  هک  تسا  دایز  نآ 

هک تسا  تلیـضف  کی  وفع  یلو  هعماج ، مظن  ثعاب  تسا و  قح  تلادـع  هک  ارچ  دـهد ، یم  ناشن  رگیدـکی  اـب  ار  ود  نیا  لیدـعت  دزاـس ،
رد 5 ـ درب . یم  نیب  زا  ار  هدافتسا  ءوس  هنوگره  رگیدکی  هب  ود  نیا  مامضناو  ددرگ . یم  اه  تبحم  ششوج  اه و  هنیک  ندش  فرطرب  ببس 
; َةَرْوَْعلا ُُرتْسَی  الَو  ِۀَّلَّزلا  ِنَع  ُفْعَی  ْنَم ال  ِسانلا  ُّرَـش  : » دیامرف یم  دنک  یم  یفرعم  نینچ  ار  مدرم  نیرتدب  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  ثیدـح 

میناوخ یم  یثیدح  رد  6 ـ ( 2 «.) دناشوپ یمن  ار  مدرم  بویع  و  دنک ، یمن  وفع  درذـگ و  یمن  اه  شزغل  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـب 
رضاح مالسلا ) هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  و  دننزب ، ار  شندرگ  تشاد  میمصت  وا  دندرک ، رـضاح  نومأم  دزن  ار  يراکاطخ )  ) درم هک 

ًاّزِع ِّالا  ِْوفَْعلا  ِنْسُِحب  َكُدـیزَی  َهّللا ال  َّنِا  ُلُوقَا  َلاقَف  : » دـییامرف یم  هچ  هراب  نیا  رد  امـش  ِنَسَْحلا ; َابَا  اـی  ُلوُقَت  اـم  : » درک ضرع  نومأـم  دوب ،
هک  ) ار درم  نآ  دینش و  ار  نخس  نیا  نومأم  دیازفا .» یمن  ار  وت  تّزع  زج  وفع  نسح  اب  دنوادخ  میوگ  یم  نم  دومرف : ترضح  ُْهنَع ; یفَعَف 

تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد  7 ـ ( 3) دیشخب تشاد ) نومأم  دض  رب  یـسایس  مرج  کی  يوق  لامتحا  هب 
باتـش و  تسا ، اـه  بیع  نیرت  تشز  تشذـگ  وفع و  یمک  ِبُونُذـلا ; ُمَظْعَا  َماـِقتنالا  َیِلا  ُعُرَـسَّتلا  َو  ِبُویُْعلا ، ُحَْـبقَا  ْوفَْعلا  ُۀَِّلق  : » دوـمرف هک 

یَلَع َتْرَدَق  اذِا  : » تسا هدومرف  هغالبلا  جهن  رد  شراصق  تاملک  رد  ترضح  نامه  8 ـ ( 4 «.) تسا ناهانگ  نیرتگرزب  ماقتنا  يوس  هب  ندرک 
یقرواپ ( 1 «.) هد رارق  يزوریپ  نیا  هنارکش  ار  وفع  يدش ، زوریپ  دوخ  نمشد  رب  هک  یماگنه  ِْهیَلَع ; َةَرْدُْقِلل  ًارْکُش  ُْهنَع  َْوفَْعلا  ِلَعْجاَف  َكِوُدَع 

دلج راونالاراحب ، . 3 ثیدح 5735 .)  ) هحفص 175 دلج 4 ، مکحلاررغ ، حرش  . 2 ثیدح 5769 .)  ) هحفص 184 دلج 4 ، كردم ، نامه  . 1
دراو يرگید  ياه  تروص  هب  ینعم  نیمه   425 هحفص ثیدح 6766 . هحفص 505 ، دلج 4 ، ررغ ، حرش  .4 ثیدح 10 . هحفص 172 ، ، 49

ترضح ای  اضر  ترضح   ) نسحلاوبا ماما  زا  یثیدح  رد  9 ـ ( 2 «.) تسا يزوریپ  تاکز  وفع  ِرَفَظلا ; ُةاکَز  ُْوفَْعلَا  : » دیامرف یم  هلمج  زا  هدـش 
رارق مه  ربارب  رد  دربن  نادـیم  رد  هورگ  ود  ًاْوفَع ; امُهَمَظْعَا  ُهّللا  َرَـصَن  ِّالا  ُّطَق  ِناتَِئف  َتَقَْتلا  اَم  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلاامهیلع ) يداـه 

ناـنمؤمریما زا  يرگید  ثیدـح  اـب  ار  ثحب  نیا  10 ـ ( 3 «.) درک زوریپ  دـنراد  يرتـشیب  وفع  هک  ار  یهورگ  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـنتفرگن 
دارفا ياهراک  نیرتدب  زا  هک  نک  اهر  ار  ییوج  ماقتنا  ِرِدَتْقُْملا ; ِلاْعفَا  ِءَوْسَا  ْنِم  ُهَّنِاَف  َماِقْتنِْالا  َِعد  : » دومرف میهد  یم  نایاپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع
هجوت دیاب  دوش و  یم  نشور  ماقتنا  يزوت و  هنیک  یتشز  تشذگ و  وفع و  هداعلا  قوف  تیمها  ثیداحا  نیا  عومجم  زا  ( 4 «.) تسا دنمتردق 

. میتشون اجنیا  رد  هچنآ  زا  تسا  رتنوزف  رایسب  ثیداحا  هک  تشاد 

وفع ماسقا 

نادب نیا  اما  تسین  دیدرت  ياج  تنـس  باتک و  لقع و  عرـش و  رظن  زا  لصا  کی  ناونع  هب  یئوج  ماقتنا  كرت  تشذـگ و  وفع و  تلیـضف 
دوش یم  نایطاخ  تراسج  نایناج و  تأرج  ببس  تشذگ  وفع و  هک  دیآ  یم  شیپ  يدراوم  هکلب  دشاب ، هتـشادن  یئانثتـسا  هک  تسین  انعم 
شیپ رکنم و  زا  یهن  هعماج و  مظن  ظفح  يارب  هکلب  درمـش  یمن  تشذگ  وفع و  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ار  تشذگ  وفع و  سکچیه  نییقی  هب 

هیآ رد  لثم  هب  هلباقم  دروم  رد  دـیجم  نآرق  روتـسد  تخادرپ . هنـالداع  تازاـجم  هب  درک و  رظن  فرـص  وفع  زا  دـیاب  مرج  رارکت  زا  يریگ 
; ْمُْکیَلَع يدَتْعااَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  ِنَمَف  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  دـشاب  ینعم  نیمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  هرقب  هروس   194

یقرواپ تسا ) هنالداع  تازاجم  هکلب  تسین ، يدعت  لثم ، هب  هلباقم  عقاو  رد  « ) دینک يدعت  وا  رب  نآ  دننامه  دنک  يدعت  امـش  رب  هک  یـسک 
حرش .4 ثیدح 65 . هحفص 424 ، دلج 68 ، راونالاراحب ، . 3 ثیدح 211 . كردم ، نامه  . 2 ثیدح 11 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جـهن  . 1

صاـصق و زاوج  ناـیب  ماـقم  رد  هیآ  هک  دراد  دوـجو  زین  لاـمتحا  نیا  هتبلا   426 هحفص ثیدح 5139 ) ، ) هحفص 20 دلج 4 ، مکحلاررغ ،
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وفع و لاح  ره  هب  تسین .) بابحتـسا  اـی  بوجو  رب  لـیلد  تسا و  رظح  مّهوت  ماـقم  رد  رما  حالطـصا ، هب  و   ) دـشاب هدوب  هنـالداع  تازاـجم 
یم شیپ  ار  وفع  هار  رگا  و  دراد ، لثم  هب  هلباقم  ماقتنا و  رب  تردـق  ناسنا  هک  تسا  ییاج  رد  وفع  دراد ، يا  هژیو  ياج  مادـک  ره  تازاجم 

رب وا  طلست  لد و  يافص  ببس  اریز  هدش  زوریپ  هک  یمولظم  يارب  مه  تسا ، هدنزاسو  دیفم  وفع  هنوگ  نیا  تسین ، فعض  عضوم  زا  دریگ ،
نیا هب  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد  دراد . یم  او  نتـشیوخ  حالـصا  هب  ار  وا  اریز  هتـشگ  بولغم  هک  یملاـظ  يارب  مه  و  دوش ، یم  سفن  ياوه 

ِمیئَّللا َنِم  ُدِسُْفی  ُوُفَْعلَا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  فیطل  ینعم و  رپ  یتاراشا  هدـش ، هراشا  ءانثتـسا 
یم حالـصا  ار  تیـصخش  اب  دارفا  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  دـنک ، یم  دـساف  ار  تسپ  میل و  دارفا  تشذـگ  وفع و  ِمیرَْکلا ; َنِم  ِهِحالِْـصا  ِرْدَِـقب 

رارقا فارتعا و  هک  تسا  یـسک  هرابرد  وفع ; َرِّصُملا  ِنَعال  ِرِقُْملا  ِنَع  وُفَْعلَا  : » میناوخ یم  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 1 «.) دیامن
هک تسا  هدـمآ  مامه  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  زین  و  ( 2 «.) دراد رارـصا  هانگ  رب  هک  یـسک  دروم  رد  هن  دشاب  هتـشاد  دوخ  هانگ  هب 
زا و  هدب ، شاداپ  یکین  هب  ار  اه  یکین  ِمالـسِْالا ; ِناْطلُـس  یف  ًانْهَو  َْوا  َنیدلا  ِیف  ًامََلث  ْنُکَی  َْمل  ام  ِۀَِـئیَّسلا  ِنَع  ْزَواَجت  َو  ِۀَنَـسَْحلِاب  ِزاج  : » دومرف

غارس هب  دیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ( ) 3 «.) دنک یمن  دراو  یمالسا  تموکح  رب  یتسس  ای  نید  رب  يا  همطل  هک  مادام  نک  رظن  فرص  اه  يدب 
هحفـص 270، دـلج 20 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  هحفـص 182 ـ ، دلج 2 ، دـئاوفلازنک ، یقرواپ 1 . تفر .) هنـالداع  تازاـجم 
زا زین  یثیدح  رد   427 هحفص ثیدح 4788 . مکحلاررغ ، . 3 ثیدح 783 . هحفص 330 ، نامه ، و  ثیدح 783 ، نامه ، . 2 ثیدح 124 .

َتِْملَع ْنِا  َو  ُْهنَع ، َوُفْعَت  ْنَا  َکَئاسَا  ْنَم  ُقَح  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  نخس  نیمه  دییأت  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
هدرک يدب  وت  هب  هک  یسک  قح  لیبَس ; ْنِم  ْمِْهیَلَع  ام  َِکئلوُاَف  ِِملُظ  َدَْعب  َرَـصَْتنا  ِنََمل  َو  یلاعَت  َو  َكَرابَت  ُهّللا  َلاق  َتْرَـصَْتنِا  ُّرُِـضی  ُْهنَعَْوفَْعلا  َّنَا 

هک یسک  دیامرف  یم  لاعتم  دنوادخ  يریگب  ماقتنا  یناوت  یم  دوش  یم  نایز  ببس  وا  وفع  یناد  یم  رگا  یلو  ینک  وفع  ار  وا  هک  تسا  نیا 
ءوس ببـس  اهئانثتـسا  هنوگ  نیا  دوجو  دیابن  یلو  ( 1 «.) تسین وا  رب  يداریا  دزادرپب ) ملاظ  تازاجم  هب  و   ) دـبلط يرای  ندـش  مولظم  زا  دـعب 
هکلب دزادرپب ، ییوج  ماقتنا  هب  تسا  نایطاخ  ناراکدب و  تراسج  تئرج و  ببس  تشذگ  وفع و  هکنیا  هناهب  هب  سک  ره  ددرگ و  هدافتـسا 
نایاش زین  هتکن  نیا  درک . لمع  نآ  قبط  تخانش و  تقد  اب  ار  تشذگ  وفع و  لصا  زا  يانثتـسا  دراوم  بصعت  مدع  صولخ و  يور  زا  دیاب 

هک ارچ  تسین ، زیاج  تسا  صوصنم  تایاور  رد  هک  يدراوم  رد  زج  هیعرـش  تاریزعت  دودح و  يارجا  زا  تشذـگ  وفع و  هک  تسا  هجوت 
رد هک  یتاراشا  هب  هجوت  اب  تشذـگ  وفع و  نآ  ياه  هزیگنا  تارمث و  وفع و  راثآ  3 ـ تسا . تابجاو  زا  دوخ  ياج  رد  ریزعت  دـح و  يارجا 

وفع و 1 ـ تفگ : نینچ  ناوت  یم  هصالخ  روط  هب  هک  دراد  يزیگنا  تفگـش  بلاج و  بولطم و  رایـسب  راثآ  دوب ، هتـشذگ  تایاور  تایآ و 
یبوخ ینعی   ) دض هب  هلباقم  یکین و  اب  ماوت  هک  ینامز  صوصخ  هب  دزاس  یم  لدبم  یمیمص  ناتسود  هب  ار  تخسرس  نانمشد  هاگ  تشذگ 

تردق ماود  اهتموکح و  ءاقب  ببـس  تشذگ  وفع و  2 ـ تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  تلـصف  هروس  هیآ 34  رد  هک  دشاب ) هدوب  يدـب  لباقم  رد 
یم ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  رد  دیازفا . یم  نارادفرط  ناتـسود و  رب  دهاک و  یم  اهتفلاخم  اهینمـشد و  زا  هک  ارچ  تسا 

هحفص 2015، دـلج 3 ، همکحلا ، نازیم  یقرواپ 1. ( 2 «.) تسا تموکح  ءاقب  ببـس  ناـهاشداپ  وفع  ِکـْلُْملا ; ُءاـَقب  ِكُولُْملا  ُْوفَع  : » میناوخ
رظن رد  هک  ارچ  ددرگ ، یم  وربآ  تزع و  ببـس  تشذـگ  وـفع و  428 3 ـ هحفص هحفص 168 . دلج 74 ، راونالاراحب ، . 2 ثیدح 13225 .

رد دشاب ، یم  سفن  رب  ّطلست  مدع  يرکف و  هاتوک  هناشن  ییوجماقتنا  هک  یلاح  رد  تسا ، ردص  هعس  تیصخش و  يراوگرزب و  هناشن  مدرم 
هک ارچ  تشذگ ، وفع و  هب  داب  امـش  رب  ًاّزِع ; ِّالا  ُدیزَی  َْوفَْعلا ال  َّنِاَف  وفعلاب  مکیلع  : » تسا هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح 

ار تیانج  تنوشخ و  اه و  يزرو  هنیک  اه و  يراـجنهان  لسلـست  ولج  تشذـگ  وفع و  4 ـ ( 1 «.) دـیازفا یمن  ناسنا  رب  تزع  زج  يزیچ  وفع 
فرط لد  رد  هنیک  شتآ  ندـش  هتخورفارب  ببـس  فرط  کی  زا  ییوج  ماقتنا  اریز  دراذـگ ، یم  اهنآ  رب  یناـیاپ  هطقن  عقاو  رد  و  دریگ ، یم 

هب هاگ  و  دوش ، یم  رگید  فرط  زا  يرتشیب  تنوشخ  ببـس  رت  نشخ  ماقتنا  نآ  و  دراد ، یم  او  رت  نشخ  یماـقتنا  هب  ار  وا  و  دوش ، یم  رگید 
تورث لاوما و  و  دوش ، یم  هتخیر  نآ  رد  يدایز  ياه  نوخ  هک  ددرگ  یم  رجنم  گرزب  هلیبق  ود  ای  هفیاط  ود  ناـیم  رد  راـیع  ماـمت  یگنج 

هک دینک  وفع  ار  رگیدکی  ْمُکَْنَیب ; ُِنئاغَضلا  ُطُقْـسَت  اُوفاعَت  : » تسا هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  دور . یم  داب  رب  اه 
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هنوگ نامه  تسا ، رمع  لوط  ببس  هجیتن  رد  ناج و  شمارآ  حور و  تمالس  ببـس  وفع  5 ـ ( 2 «.) درب یم  نایم  زا  ار  اه  هنیک  اه و  ینمـشد 
نوزفا شوفع  هک  یـسک  ِهِرْمُع ; یف  َّدُم  ُهُْوفَع  َُرثَک  ْنَم  : » دومرف هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد  هک 

يونعم و جـیاتن  اما  و  تسا ، تشذـگ  وفع و  یعامتجا  تاکرب  راثآ و  دـش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  هتبلا  ( 3 «.) دوش یم  ینالوط  شرمع  ددرگ ،
هدـمآ مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  مینادـب  هک  تسا  یفاک  هزادـنا  نیمه  تسا ، اه  نیا  زا  شیب  نآ ، يورخا  ياه  شاداپ 

اما و  ( 4 «.) یهلا باذع  ربارب  رد  تسا ، يرپس  تردق  ماگنه  هب  تشذگ  وفع و  ُهَناْحبُـس ; ِهّللا  ِباذَـع  ْنِم  ٌۀـّنُج  ةردـقلا  عم  وفعلا  : » هک تسا 
، سفن فعـض  يزوـت ، هنیک  دـسح ، يرگن ، هدـنیآ  مدـع  ینیب ، هتوـک  يرظن ، گـنت  هلمج  زا  تـسا  ناوارف  زین  ییوـج  ماـقتنا  ياـه  هزیگنا 
رب اه  ناسنا  لد  رد  ار  ییوج  ماقتنا  شتآ  يرگید ، همیمـض  هب  ای  ییاهنت  هب  مادـک  ره  هک  رگید ، تشز  ياـهوخ  زا  يرایـسب  و  یتسرپاوه ،

نتفر نایم  زا  سوفن و  لاوما و  ندش  عیاض  ثعاب  هاگ  و  دزیر ، یم  مه  هب  ار  یعامتجا  ماظن  دزادنا ، یم  مه  ناج  هب  ار  مدرم  و  دزورفا ، یم 
ثیدح 7004. هحفص 373 ، دلج 3 ، لامعلازنک ، .2 هحفص 108 . دلج 2 ، یفاک ، لوصا  یقرواپ 1. ددرگ . یم  اهروشک  اه و  هعماج  تردق 
ییوج و ماقتنا  ناـمرد  قرط   429 هحفص ثیدح 1547 . هحفص 398 ، دلج 1 ، مکحلاررغ ، .4 ثیدح 13184 . دلج 3 ، ۀمکحلا ، نازیم  .3

رکفت لوا ، هجرد  رد  تشذـگ  وفع و  تلیـضف  جوا  هب  دوعـص  ییوج و  ماـقتنا  هلیذر  تفـص  ناـمرد  يارب  هار  نیرتهب  وفع  تلیـضف  بسک 
هنوگچ دراد و  ترخآ  ایند و  رد  یتاکرب  هچ  تشذگ  وفع و  دنیبب  ناسنا  هک  یماگنه  تسا ، تفـص  ود  نیا  زا  مادک  ره  ياهدمایپ  هرابرد 

دناهر و یم  ناوارف  ياهرسدرد  یگدنز و  تالکشم  زا  يرایـسب  زا  ار  ناسنا  و  دوش ، یم  قلاخ  قلخ و  دزن  تمظع  وربآ و  تردق و  ببس 
لاـم و ناـج و  و  دزیر ، یم  مه  هب  ار  وا  یگدـنز  هزاریـش  هاـگ  ییوج  ماـقتنا  هک  یلاـح  رد  دـهد  یم  ادـخ  مدرم و  دزن  رد  تیبوبحم  وا  هب 
هب هلأـسم  نیا  مک  مک  و  داد ، دـهاوخ  حـیجرت  ییوج  ماـقتنا  رب  ار  تشذـگ  وفع و  نیقی  هب  دـنک  یم  هجاوم  تارطخ  عاونا  اـب  ار  وا  يوربآ 

دسانـشب و دـش  هراشا  الاب  رد  هک  ار  ییوج  ماقتنا  ياه  هشیر  هک  یماگنه  رگید  يوس  زا  دـیآ . یم  رد  یقالخا  هکلم  وخ و  قلخ و  تروص 
هبار دوخ  ياج  ییوج  ماقتنا  يزوت و  هنیک  و  تفر ، دـهاوخ  نایم  زا  زین  لولعم  تلع ، نتفر  نایم  زا  اب  دزادرپب ، اـهنآ  کـی  کـی  ناـمرد  هب 
یم ییوج  ماقتنا  هلیذر  تشذگ و  وفع و  تلیـضف  هرابرد  ثحب  نایاپ  هب  بیترت  نیا  هب  درپس . دـهاوخ  تشذـگ  وفع و  تبحم و  یتسود و 

431 هحفص  430 هحفص تسین . مک  اجنیا  رد  هتفگان  لیاسم  زونه  دنچ  ره  میسر 

یتریغ یب  تریغ و  .16

هراشا

دیدش عافد  ینعم  هب  لصا  رد  هک  تسا  تریغ  تسا  هدمآ  یقالخا  مهم  تلیضف  کی  نایب  ناونع  هب  یمالـسا  تایاور  رد  هک  ییاه  هژاو  زا 
یـصاصتخا قح  يزیچ  هک  دور  یم  راک  هب  يدراوم  رد  هژاو  نیا  ًاـصوصخم  تسا ، نییآ  نید و  تکلمم و  لاـم و  اـی  سوماـن  ضرع و  زا 

فصو نیا  لاح  ره  هب  دزیخ . یمرب  دیدش  عافد  هب  نآ  بحاص  و  دننکـشب ، ار  نآ  میرح  دنهاوخ  یم  نارگید  و  تسا ، یهورگ  ای  صخش 
میرح هب  يا  هناگیب  دـهدن  هزاجا  ار  ناسنا  هک  رتـالاب  نیا  زا  یتلیـضف  هچ  تسا . گرزب  یتلیـضف  دـشاب ، ناـسنا  رد  لدـتعم  تروص  هب  رگا 

هک زورما  يایند  رد  هنافـسأتم  دـنک . عافد  ناج  دـح  رـس  ات  و  دتـسیاب ، وا  لـباقم  رد  هکلب  درب ، موجه  وا  نییآ  نید و  اـی  روشک  اـی  سوماـن 
دارفا اب  نادرم  نانز و  طابترا  برغ  رد  ًاصوصخم  هتفرگ ، ارف  ار  ییاه  هداوناخ  یقالخا  تاـفارحنا  هدـش و  گـنرمک  یقـالخا  ياـه  شزرا 

روک بصعت  زا  یشان  شزرا و  دض  یضعب ، رظن  رد  هاگ  دوش و  یم  هدرپس  یـشومارف  هب  ًاجیردت  هژاو  نیا  دوش ، یمن  هدرمـش  بیع  هناگیب 
ریذـپ ناکما  تاراختفا  اه و  شزرا  زا  يوق  عافد  تیامح و  تریغ ، نودـب  هک  یلاح  رد  تسا  میظع  هعجاـف  کـی  نیا  و  دوش ، یم  دادـملق 

ِهَْتنَی َْمل  ْنـِئَّل  1 ـ میریگ . یم  ماـهلا  مهم  هلأـسم  نیا  رد  نآرق  تاـیآ  زا  مـیدرگ و  یم  رب  دـیجم  نآرق  هـب  هراـشا  نـیا  اـب   432 هحفص تسین .
َو اوُذُِخا  اوُفِقَث  امَْنیَا  َنینوُْعلَم  ْالیلَق ـ  ِّالا  اهیف  َکَنورِواُجی  َُّمث ال  ْمِِهب  َکَّنَیِْرُغَنل  ِۀَنیْدَْملا  ِیف  َنوُفِجرُْملا  َو  ٌضَرَّم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْنیِذَّلا  َو  َنوُِقفانُْملا 
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اّمِم ََّیِلا  ُّبَحَا  ُنْـجِّسلا  ِّبَر  َلاَـق  2 ـ ات 62 )  60 بازحا ـ  . ) الیدـْبَت ِهّللا  ِۀَّنُِـسل  َدَِـجت  َْنل  َو  ُلـْبَق  ْنِم  اوَـلَخ  َنیذَّلا  یف  ِهّللا  َۀَّنُـس  ـالیتْقَت ـ  اوـُلُِّتق 
ْنِم َنیفُْخی  ام  َمَْلعَِیل  َّنِِهلُجْرَِاب  َْنبِرْضَی  َو ال  3 ... ـ ( 33 فسوی ـ  . ) َنیلِهاْجلا َنِم  ْنُکَا  َو  َّنِْهَیِلا  ُبْصَا  َّنُهَْدیَک  یّنَع  ْفِرْصَت  ِّالا  َو  ِْهَیِلا  ینَنوُعْدَی 

(31 رون ـ  . ) َّنِِهتَْنیِز

همجرت

رب ار  وت  دنرادنرب ، دوخ  راک  زا  تسد  دننک  یم  شخپ  هنیدم  رد  ساسا  یب  تاعیاش  غورد و  رابخا  هک  اهنآ  نالدرامیب و  ناقفانم و  رگا  1 ـ
اج ره  دـنوش و  یم  درط  اج  همه  زا  و  دـننامب ـ ! رهـش  نیا  رد  وت  رانک  رد  دـنناوت  یمن  یهاتوک  تّدـم  زج  سپـس  میناروش ، یم  نانآ  دـض 

چیه یهلا  تنس  يارب  و  تسا ، نیـشیپ  ماوقا  رد  دنوادخ  تنـس  نیا  دیـسر ـ ! دنهاوخ  لتق  هب  یتخـس  هب  دش و  دنهاوخ  راتفرگ  دنوش  تفای 
رگا و  دنناوخ ! یم  نآ  يوسب  ارم  اهنیا  هچنآ  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  نادـنز  اراگدرورپ ! تفگ : فسوی ) ( ـ 2 تفای ! یهاوخن  رییغت  هنوگ 
دوخ ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه  و  3 ... ـ دوب . مهاوخ  نالهاج  زا  دش و  مهاوخ  لیامتم  نانآ  يوسب  ینادرگن  زاب  نم  زا  ار  اهنآ  گنرین  رکم و 

433 هحفص دسر .) شوگ  هب  دنراد  اپ  رب  هک  لاخلخ  يادص  و   ) دوش هتسناد  ناشیناهنپ  تنیز  ات  دننزن  نیمز  هب  ار 

يدنب عمج  ریسفت و 

و زابـسوه ) شابوا  لذارا و   ) نالدرامیب ناـقفانم و  دـهد  یم  رارق  دـیدهت  دروم  ًادـیدش  ار  هورگ  هس  دـنوادخ  ثحب  دروم  هیآ  نیتسخن  رد 
هرابرد نیغورد  تاعیاش  رشن  نیملـسم و  هیحور  فیعـضت  مدرم و  سیماون  تمحازم  ینعی  دوخ  ياهراک  زا  تسد  رگا  هک  نانکارپ  هعیاش 

تسا و يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  اهنآ  ناقفانم و  رگا  :» دیامرف یم  دش ، دـنهاوخ  راتفرگ  تازاجم  نیرتدـیدش  هب  دـنرادنرب  نمادـکاپ  نانز 
سپـس میناروش ، یم  اهنآ  دض  رب  ار  وت  دنـشکن  دوخ  راک  زا  تسد  دـننک  یم  شخپ  هنیدـم  رد  ساسا  یب  تاعیاش  غورد و  رابخا  هک  اهنآ 

دش و دنهاوخ  ریگتسد  دنوش  تفای  اج  ره  و  دنوش ـ  یم  درط  اج  همه  زا  و  دنشاب ـ  وت  رانک  رد  رهش  نیا  رد  یهاتوک  تدم  زج  دنناوت  یمن 
ـ  الیلَق ِّالا  اهیف  َکَنُوُرِواُجی  َُمث ال  ْمِِهب  َکَّنَیِْرُغَنل  ِۀَنیدَْملا  یف  َنوُفِجْرُْملاَو  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  یف  َنیَذلاَو  َنوُِقفانُْملا  ِهَْتنَی  َُمل  ِْنَئل   ) دنسر یم  لتق  هب 

یقشمرس تسا  هدش  نیملسم  نایک  سیماون و  ضرع و  زا  دیدش  عافد  ببس  هک  هّیهلا  تریغ  نیا  الیتْقَت .) اُوِلُتقَو  اوُذُِخا  اوُفُِقث  امَْنیَا  َنینوُْعلَم 
یب دـیابن  نالدرامیب  لدروک و  ناقفانم  شابوا و  لذارا و  ربارب  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا و  یـسومان  ینید و  تریغ  هلأسم  رد  همه  يارب 

تخس دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  هدش  لقن  خیرات  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  لعف  زا  هچنآ  اب  ریبعت  نیا  دنـشاب . درـسنوخ  ای  توافت 
هتفریذپ یعامتجا  هفیظو  یقالخا و  تلیـضف  کی  ناونع  هب  هلأسم  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  درک ، یم  دـیدش  دروخرب  نافلختم  اب  دوب و  ریگ 

دـشاب ینیعم  هورگ  هب  هراشا  همه  تسا  نکمم  َنوُفِجُرُْملَا ) َو  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  یف  َنیَذلا  َنوُِقفانُم ،  ) الاب هیآ  رد  هناگ  هس  تاریبعت  تسا . هدـش 
هب هراشا  هک  دـهد  یم  ناشن  اه  لوزن  نأش  زا  يا  هراپ  و  هیآ ، رهاظ  یلو  دـنتخادرپ ، یم  نیملـسم  فیعـضت  هب  فالخ  ياهراک  عاونا  اب  هک 

ار ناناملسم  هیحور  دنتشاد  یعس  هنیدم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تاوزغ  هرابرد  یتاعیاش  شخپ  اب  ناقفانم  تسا : فلتخم  هورگ  هس 
هورگ دندرک و  یم  مهارف  ار  اهنآ  یتحاران  بابسا  ناملسم  نانز  دروم  رد  تمحازم  داجیا  اب  شابوا  لذارا و  زا  یهورگ  و  دننک ، فیعـضت 
دیعبت دیدش  تازاجم  هب  دیدهت  ار  هورگ  هس  ره  قوف  هیآ  دنداد ، یم  رازآ  تخـس  ار  اهنآ  نامیا ، اب  نانز  هرابرد  تاعیاش  شخپ  اب  يرگید 

، تسا قافن  هب  هراشا  هاگ  هتفر ، راک  هب  فلتخم  یناـعم  رد  نآرق  تاـیآ  رد  ٌضَرَم » مِِهبُوُلق  ِیف  َنیذَّلا   » هب ریبعت   434 هحفص دنک . یم  لتق  و 
شکرـس ياه  سوه  هک  یناـسک  دروم  رد  هاـگ  و  ًاـضَرَم ) ُهّللا  ُمُهَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف   ) تسا هدـمآ  هرقب  هروس  هیآ 10  رد  هچنآ  دـننام 

تبحص ماگنه  هب  هک  هدش  هداد  روتسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نانز  هب  هروس  نیمه  هیآ 32  رد  هک  نانچ  هتفر ، راک  هب  دنراد  یـسنج 
ِِهْبلَق ِیف  يذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَـضَْخت  الَف   ) دننک عمط  اهنآ  رد  نالدرامیب  هک  دنیوگن  نخـس  زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  نامرحمان ، اب  ندرک 

رصحنم و   ) تسا نیشیپ  ماوقا  رد  دنوادخ  تنس  نیا  دیازفا : یم  هیآ 60 و 61 )  ) تایآ نیمه  همادا  رد  نآرق  هک  نیا  هجوت  بلاـج  ٌضَرَم .)
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رد ماع  مکح  کی  الاب  مکح  هک  دـهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا  تفاـی . یهاوخن  يرییغت  هنوگ  چـیه  یهلا  تنـس  يارب  و  تسین ) مالـسا  تما  هب 
اب هتبلا   ) درک هناعطاق  دروخرب  نانکارپ  هعیاش  نیقفاـنم و  نیمحازم و  ربارب  رد  دـیاب  هک  ریذـپانرییغت  تسا  یتّنـس  و  هدوب ، یهلا  ناـیدا  ماـمت 

یهلا ناربمایپ  نیرتگرزب  زا  یکی  ینید  تریغ  هنومن  هب  هیآ  نیمود  رد  تسا . نیمه  تریغ  موهفم  و  یقطنم ) یعرـش و  نیزاوم  مامت  ظفح 
تفرگ رارق  مجاهت  دروم  اخیلذ  ًاصوصخم  رصم  زابسوه  نانز  يوس  زا  هک  یماگنه  مینک  یم  دروخرب  مالسلا ) هیلع  ) فسوی ترضح  ینعی 

ربارب رد  یناوج و  نس  رد  هک  فسوی  دوش  ناشدوخ  عورشمان  ياه  هتساوخ  میلست  ای  اخیلذ  عورشمان  ياه  هتساوخ  میلست  دنتساوخ  وا  زا  و 
حیجرت اهنآ  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  میلـست  رب  شیاهجنر  همه  اب  ار  نادنز  هک  اجنآ  ات  درک  تمواقم  تدـش  هب  تشاد  رارق  تاوهـش  نافوط 

دـنناوخ و یم  نآ  يوس  هب  ارم  اهنیا  هچنآ  زا  تسا  رتوبحم  نم  دزن  نادـنز  نم ! راگدرورپ   » تشاد هضرع  نینچ  راگدرورپ  هاگرد  هب  داد و 
اّمِم ََّیِلا  ُّبَحَا  ُنْجِّسلا  ِّبَر  َلاق   ) دوب مهاوخ  نـالهاج  زا  دوش و  یم  لـیام  اـهنآ  هب  نم  بلق  ینادرگنرب  نم  زا  ار  اـهنآ  گـنرین  رکم و  رگا 
یم تیاکح  فسوی  تمـصع  تفع و  ماقم  زا  مه  ریبعت  نیا  َنیلِهاْجلا ;) َنِم  ْنُکَا  َو  َّنِْهَیِلا  ُبْصَا  َّنُهَْدیَک  یّنَع  ْفِرْـصَت  ِّالا  َو  ِْهَیِلا  ینَنوُعْدَـی 

یکاپان یتقو  هک  مینک  یم  هسیاقم  رـصم  زیزع  تریغ  مدع  اب  هسیاقم  ار  كاپ  هیحور  نیا  هک  یماگنه  وا و  یئاسراپ  تریغ و  زا  مه  دنک و 
; َنیئِطاخلا َنِم  ِْتنُک  َکَّنِا  ِِکْبنَذـِل  يرِفْغَتْـساَو  اذـه  ْنَع  ْضِرْعَا  َفُسُوی  ! » درک تعانق  هلمج  نیا  هب  اهنت  دـش  تباث  وا  رب  اـخیلذ  شرـسمه 

نشور ود  نیا  نایم  قرف  ( 29 فسوی ـ  « ) يدوب ناراـکاطخ  زا  هک  نک  رافغتـسا  زین  نز  يا  وت  نک و  رظن  فرـص  عوضوم  نیا  زا  فسوی !
لمع نادنز و  نایم  رد  ار  وارگا  هک  دوب  نیا  فده  هکلب  دنک  نادنز  بلط  دـنوادخ  زا  هک  دوبن  نیا  فسوی  روظنم  تسا  حـضاو  دوش  یم 

هب يروتـسد  دنوادخ  ثحب  دروم  هیآ  نیموس  رد   435 هحفـص دهد . یم  حیجرت  ار  نادنز  دنتخاس ) هک  هنوگ  نامه   ) دننک ّریخم  عورـشمان 
يادـص دوش و  ادـیپ  شناهنپ  تنیز  ات  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه   » باجح ظـفح  رب  هوـالع  هک  دـهد  یم  هنمؤم  ناـنز 
هتخیمآ مه  هب  تریغ  تفع و  زین  هیآ  نیا  رد  َنِِهتَنیِز .) ْنِم  َنیفُْخی  ام  َمَْلُعِیل  َنِِهلِجْرَِاب  َْنبِرْضَی  الَو  !« ) دسر شوگ  هب  دنراد  اپ  رب  هک  یلاخلخ 

هراشا ـالاب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  و  ( 1) دـننک رهاظ  ار  لاخلخ  يادـص  دـنبوکب و  نیمز  رب  ار  اپ  دـهد  یمن  هزاجا  نانز  هب  هک  اـجنآ  اـت  هدـش 
یگنهآ اب  ار  دوخ  نانخس  ناگناگیب  اب  نتفگ  نخس  ماگنه  هک  دهد  یم  روتـسد  قشمرـس ) وگلا و  ناونع  هب   ) ربمایپ نانز  هب  مالـسا  میدرک 

دراد و ار  تفع  تیاهن  تیاعر  رد  دیکأت  مه  هک  تسا  یتاروتـسد  همه  اهنیا  ددرگ  نازابـسوه  کیرحت  ببـس  هک  دـننکن  ادا  زیگنا  سوه 
هار مکحم  رگا  هک  هدوب  یکچوک  ياهگنز  ای  اه  هقلح  ياراد  هک  هدوب  الطای  هرقن  زا  یکیراب  قوط  لاخلخ  یقرواپ 1 . تریغ . تیاعر  مه 

نانز هک  هدوب  نآ  یلصا  هفسلف  دنیوگ  یم  یضعب  دندرک و  یم  اپ  قاس  هب  ار  نآ  تنیز  کی  ناونعب  برع  ياهنز  هدال و  يادص  دنتفر  یم 
دنوش رود  دنونـشب و  ار  نآ  يادـص  يذوم  تارـشح  ات  دـندرک  یم  اپ  هب  ار  نآ  تسا  هدوب  هنهرب  ناـشیاهاپ  ـالومعم  هک  برع  درگ  ناـبایب 

436 هحفص تسا . هدمآ  رد  تنیز  کی  تروص  هب  سپس 

یمالسا تایاور  رد  تریغ 

هک یسک   ) رویغ ناونع  هب  دنوادخ  زا  یتح  هدش و  هداد  تلیضف  کی  ناونع  هب  تریغ  هلأسم  هب  يدایز  رایـسب  تیمها  یمالـسا  تایاور  رد 
َمَّرَح ِِهتَریِغلَو  روـُیَغ  َلُـک  ُّبُِحی  ٌروـُیَغ  َهّللا  َّنِا  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هـیلع  ) قداـص ماـما  1 ـ هـلمج : زا  تـسا  هدـش  داـی  دراد ) تریغ  رایـسب 

راکـشآ زا  معا  ار  تشز  ياهراک  مامت  شتریغ  رطاخ  هب  دراد و  تسود  ار  يرویغ  ره  تسا و  رویغ  دـنوادخ  اهَنِطاب ; َو  اهَرِهاظ  َشِحاوَْفلا 
رگا ِْبلَْقلا ; ُسوُْکنَم  َوُهَف  ُلُـجَّرلا  ِرُغَی  َْمل  اذِا  : » میناوـخ یم  راوـگرزب  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ ( 1 «.) تسا هدومرف  میرحت  ناـهنپ  و 

دننامه هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  هنوراو  بلق  زا  روظنم  یسلجم  همّالع  هتفگ  هب  ( 2 «.) تسا هنوراو  شرکف  بلق و  دشاب  هتشادن  تریغ  یناسنا 
نیا ( 3 .) تسا یناسنا  هتـسجرب  قالخا  تافـص و  زا  یهت  زین  تریغ  دقاف  دارفا  بلق  دریگ ، یمن  ياج  نآ  رد  يزیچ  هک  تسا  هنوراو  فرظ 
یلص ) مرکا ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ دراد . یناسنا  هتـسجرب  فاصوا  ریاس  اب  یکیدزن  هطبار  تریغ  تفـص  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت 
درم میهاربا  مردـپ  َنینِمؤُْملا ; َنِم  ُراُغیال  نَم  َْفنَا  ُهّللا  َمَغْرَا  َو  ُْهنِم  ُرَیْغَا  اَنَا  َو  ًارُویَغ  یبَا  ُمیهاْربِا  َناـک  : » دومرف هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا 
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هحفص دلج 5 ، یفاک ، عورف  یقرواپ 1 . ( 1 «.) دلامب كاخ  هب  دنرادن  تریغ  هک  ار  ینانمؤم  ینیب  دنوادخ  مرترویغ . وا  زا  نم  دوب و  يرویغ 
ثیدح رد  437 4 ـ هحفـص ثحب . دروم  ثیدح  لیذ  لوقعلا ، تآرم  . 3 ثیدح 2 . هحفص 536 ، نامه ، . 2 ثیدـح 1 . هریغلا ، باب  ، 535
مرویغ نم  َرُویَْغلا ; َهَدابِع  ْنِم  ُبُِّحی  یلاعَت  هّللا  َّنِا  َو  یّنِم  ُّریْغَا  َّلَجَو  َّزَع  ُهّللاَو  ٌرُویََغل  ّینِا  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  راوگرزب  ناـمه  زا  يرگید 

هک تسا  هدمآ  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  5 ـ ( 2 «.) دراد تسود  ار  شرویغ  ناگدنب  دنوادخ  و  تسا ، رترویغ  نم  زا  دنوادخ  و 
یم دوخ  سومان  روشک و  نییآ و  نید و  ظفح  هب  توعد  ار  ناسنا  نامیا  هک  ارچ  «. ) تسا ناـمیا  زا  تریغ  ِناـمیْالا ; َنِم  َةَریْغلا  َّنِا  : » دومرف

هدمآ مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  6 ـ ( 3 (.) تسین نامیا  اب  دشاب  هتـشادن  تریغ  دنکن و  عافد  اهنیا  زا  هک  سک  نآ  و  دنک ،
تعاجش و  تسا ، وا  تمه  هزادنا  هب  ناسنا  شزرا  ِِهتَریَغ ; ِرْدَق  یلَع  ُُهتَّفِع  َو  ِِهتَفَنَا  ِرْدَق  یلَع  ُُهتَعاجَش  َو  ِِهتَّمِه ... ِرْدَق  یلَع  ِلُجَرلا  ُرْدَق  : » تسا

ثیدح رد  7 ـ ( 4 «.) تسا وا  تریغ  هزادـنا  هب  وا  تفع  و  تـسا ، يداـم ) ياهـشزرا  هـب  تبـسن   ) شیئاـنتعا یب  سفن و  تّزع  هزادـنا  هـب  وا 
ناریسا نوچ   ) دندروآ هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تمدخ  ار  ناریسا  زا  یهورگ  دومرف : هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  يرگید 

ارچ درک ، لاؤس  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  وا  دومرف ، دازآ  هک  ار  اهنآ  زا  یکی  زج  داد ، ار  اهنآ  لتق  روتسد  ترضح  دندوب ) یکانرطخ 
ُةَدیدَّشلا ُةَریْغلَا   » دـنراد تسود  ار  وت  شربمایپ  ادـخ و  هک  تسا  تلـصخ  جـنپ  وت  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  دومرف  يدومرف ، دازآ  ارم 

ییوگتسار قلخ و  نسح  تواخس و  و  هداوناخ ، هب  تبسن  دیدش  تریغ  ِۀَعاجَّشلا ; َو  ِناسِللا  ُقْدِص  َو  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  َو  ُءاخَّسلاَو  ِکِمَرَح  یلَع 
یلص ) ربمایپ اب  هک  تاوزغ  زا  یکی  رد  و  دش ، هتسجرب  ناناملسم  ءزج  دروآ و  مالسا  دینش ، ار  نخس  نآ  درم  نآ  هک  یماگنه  تعاجـش ، و 

، لامعلازنک . 2 ثیدـح 33 . هحفـص 248 ، دـلج 100 ، راونالاراحب ، یقرواـپ 1 . ( 5 «.) تشگ لـئان  تداهـش  هجرد  هب  دوـب  هلآو ) هـیلع  هللا 
لئاسو . 5 ثیدـح 47 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جـهن  .4 ثیدـح 7065 . هحفـص 385 ، نامه ، . 3 هحفـص 387 .) دلج 3 ، ،) ثیدح 7076

هک تسا  هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد  438 8 ـ هحفص ثیدح 10 .) باب 77   ) هحفص 109 دلج 14 ، هعیشلا ،
ْنَم ُهّللا  َنََعل  : » دومرف دنتـشاد  طـالتخا  نادرم  اـب  يا  هدـننز  تروص  هب  لزنم  نوریب  رد  ناـشنانز  هک  قارع  مدرم  یـضعب  زا  شهوکن  نمض 

(1 «.) درادن تریغ  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  ُراُغیال ;

تریغ ماسقا  فیرعت 

و دنک ، یم  دوخ  روشک  سومان و  نییآ و  نید و  زا  دیدش  عافد  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  تسا  یتفص  تریغ  میدروآ  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
موهفم یلو  دور  یم  راک  هب  یـسومان  تریغ  هرابرد  ًابلاغ  هژاو  نیا  هچرگ  تسا . يدنمتریغ  یعون  اه  شزرا  زا  دیدش  عافد  هنوگره  الوصا 

قلخ و  دوش ، یم  دض  هب  لدبم  دوش  هدیـشک  طارفا  هار  هب  رگا  رگید  هتـسجرب  تافـص  دـننام  تفـص  نیا  هتبلا  تسا . هدرتسگ  عیـسو و  نآ 
یلـص ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  رد  دیآرد . ساوسو  اب  هتخیمآ  یقطنم و  ریغ  عافد  لکـش  هب  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  و  تسا ، يا  هدـیهوکن 

ِیف ُةرَیْغلاَف  ُّبُِحی  امامَاَف  ُهّللا  ُهَرْکَی  ام  اْهنِم  َو  َهّللا  ُبُحی  ام  ِةَریْغلا  َنِم  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا 
اما درادن ، تسود  ار  نآ  ادخ  یعون  و  دراد ، تسود  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  تریغ  زا  یعون  ِۀَْـبیَّرلا ; ِْریَغ  یف  ُةَریغلاَف  ُهَرْکَی  امامَا  َو  ِۀَْـبیَرلا 

هچنآ اما  و  دشاب ، یم  دراد ) دوجو  اه  یگدولآ  رب  ینئارق  هک   ) كوکـشم دراوم  رد  هک  تسا  یتریغ  دراد ، تسود  ار  نآ  ادـخ  هک  یتریغ 
و دزاس ، مهتم  ساسا  یب  نامگ  نظ و  اب  ار  دوخ  رـسمه  ًالثم  ناسنا  ینعی   ) دـشاب دراوم  نیا  ریغ  رد  هک  تسا  یتریغ  ددنـسپ ، یمن  ادـخ  ار 

یم داـسف  هب  نمادـکاپ  دارفا  قـیوشت  ببـس  كاـنرطخ و  تشز و  رایـسب  تفـص  نیا  هک  ددرگ  ساوـسو  راـتفرگ  وا  ینمادـکاپ  هـب  تبـسن 
هیلع ) یبتجم ماما  شیمارگ  دـنزرف  هب  اـه  هماـن  زا  یکی  رد  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 2 .(«) دوش

ریغ رد  تریغ  زا  ِْبیَّرلا ; َیِلا  َۀَّیِرَبـْلا  َو  ِمَقَّسلا  َیلِإ  َۀَـحیِحَّصلا  اوُعْدَـی  َکـلذ  َّنِاَـف  ةَْریَغ  ِعِضْوَم  َْریَغ  ِیف  َُریاـغَّتلا  َو  َكاـِّیا  َو  : » دوـمرف مالـسلا )
زا راکتـسرد  حیحـص و  دارفا  هک  دوش  یم  ببـس  ساوسو ) اـب  هتخیمآ  یفارحنا و  یطارفا  ي   ) اـه تریغ  هنوگ  نیا  هک  ارچ  زیهرپب  شدروم 

هحفص دـلج 76 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 1 .«) دـنریگ رارق  تمهت  ضرعم  رد  هانگ  یب  دارفا  دـنوش و  يراـمیب  یگدولآ و  راـتفرگ  ناـنآ ،
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تسا مومذم  زیچ  همه  رد  طارفا  هک  تسا  نیا  تقیقح   439 هحفص ثیدح 7067 . هحفص 385 ، دلج 3 ، لاّمعلا ، زنک  . 2 ثیدح 7 . ، 115
و دنک ، ادـیپ  نظ  ءوس  دوخ  مراحم  نیرت  کیدزن  هب  تبـسن  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  نآ ، رد  طارفا  هک  ارچ  تریغ  لاثما  رد  صوصخ  هب 
هک دوش  ببـس  رما  نیمه  اسب  يا  و  دهد ، رارق  ماهتا  دروم  ساسا  یب  نانخـس  كوکـشم و  تاکرح  دروم و  یب  ياه  يواکجنک  اب  ار  اهنآ 

. درک زیهرپ  نآ  زا  ًادج  دیاب  تسا و  مارح  مالـسا  عرـش  رد  اه  نظ  ءوس  اه و  تریغ  هنوگ  نیا  لاح  ره  هب  دزادنیب و  داسف  نماد  رد  ار  اهنآ 
نآ یلـصا  لماع  ای  رتخد  نادازون  ندرک  روگ  هب  هدـنز  نارتخد و  نتـشک  للع  زا  یکی  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  تیلهاج  هب  طوبرم  راـبخا  زا 

نانمـشد لاگنچ  ریـسا  یگلیبق  ياه  گنج  رد  دـنوش و  گرزب  اه  نیا  تسا  نکمم  دـنتفگ  یم  هک  دوب  قطنم  یب  یفارحنا و  تریغ  یعون 
. مییامن ظفح  ار  دوخ  سیماون  و  مینک ، دوبان  ار  اهنآ  ام  هک  رتهب  هچ  دتفیب ، نمشد  ناناوج  تسد  هب  ام  سیماون  و  دندرگ ،

اه ناسنا  یگدنز  رد  تریغ  راثآ 

، دش زوریپ  نافلاخم  نانمشد و  رب  ناوت  یم  نآ  کمک  هب  هک  تسا  میظع  یعافد  يورین  کی  تبثم  لدتعم و  حیحـص و  تروص  هب  تریغ 
دریگ یم  رارق  دـیدهت  ضرعم  رد  روشک  کی  لالقتـسا  ای  نامیا  نید و  سومان و  لاـم و  ناـج و  هک  یماـگنه  ینطاـب  يورین  نیا  هک  ارچ 

، تریغ لماع  ریثأت  تحت  رد  رویغ  ناسنا  کی  هاگ  و  دروآ ، یم  رد  تکرح  هب  ار  ناسنا  دوجو  هریخذ  ياهورین  ماـمت  و  دـنوش ، یم  جیـسب 
زا یکی  تریغ  لیلد ، نیمه  هب  دهد ، یم  ناشن  يدرمیاپ  یگداتـسیا و  يراکادف ، راثیا و  دح  ات  دنک و  یم  ادیپ  ناسنا  هد  هزادنا  هب  ییورین 
رد ار  دوخ  هک  یماـگنه  فرحنم  هدوـلآ و  دارفا   440 هحفص همان 31 . ۀغالبلا ، جـهن  یقرواپ 1 . تسا . رادتقا  يدنلبرـس و  تّزع و  بابـسا 

تاکرب زا  رگید  یکی  نیا  دـننک و  یم  ینیـشن  بقع  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تمواـقم  يدوز  هب  دـننیبب  دـنمتریغ  ناـسنا  کـی  ربارب 
هعماج تینما  ببس  تریغ  دنامب . ظوفحم  كاپ و  دنکشن و  هعماج  کی  يالاو  ياه  شزرا  میرح  هک  دوش  یم  ببـس  تریغ  تسا . تریغ 

دـهد و یم  داب  هب  ار  اه  شزرا  مه  و  دنکـش ، یم  مه  رد  ار  تینما  مه  یتریغ  یب  هک  یلاح  رد  تسا  ءاشحف  داسف و  رهاظم  نتفر  نایم  زا  و 
موق نآ  رهش  هدولآ  هنحص  مالـسلا ) هیلع  ) طول ترـضح  هک  یماگنه  دزاس . یم  لّدبم  اه  یگدولآ  داسف و  هنحـص  هب  ار  هعماج  هنحـص  مه 

یناناوج تروص  هب  هک  دندوب  یهلا  ناگتشرف  طول  ترـضح  نانامهیم   ) دنوش وا  نانامهیم  محازم  دنراد  میمـصت  یتح  هک  دید  ار  راکهنگ 
و تفر ، ورف  یتحاران  تشحو و  رد  تخـس  تسناد  یم  ار  طـیحم  یگدولآ  تشادـن و  ربخ  اـهنآ  عضو  زا  هک  واو  دـندش ، دراو  وا  رب  اـبیز 
ار اهنآ  ردـق  ره  مالـسلا ) هیلع  ) طول و  دـندمآ ، وا  هناخ  غارـس  هب  دـندش  ربخ  اـب  ناـنامهم  نیا  دوجو  زا  فرحنم  هدولآ و  موق  هک  یماـگنه 

راثیا نیا  اهنآ  دنروآ ، رد  دنروآ ) نامیا  دننک و  هبوت  هک   ) نانآ دقع  هب  ار  دوخ  نارتخد  دـندش  رـضاح  یتح  تشاذـگن  رثا  درک  تحیـصن 
ِیف ِنوُزُْخت  َو ال  َهّللا  اوُقَّتاَف  : » تفگ اهنآ  هب  مالسلا ) هیلع  ) طول دنتشاد ، يراشفاپ  دوخ ، یفارحنا  ياه  هتساوخ  رد  دنتفریذپن و  زین  ار  گرزب 

ناسنا کی  ایآ  دیزاسم ، اوسر  ارم  منانامهیم  هب  تبسن  ءوس  دصق  اب  دیربن و  ارم  يوربآ  دیسرتب و  ادخ  زا  ٌِدیـشَر ; ٌلُجَر  ْمُْکنِم  َْسَیلَا  یْفیَض 
نیا هک  یماگنه  یلو  دراد .»)؟ زاب  هنامرـش  یب  نیگنن و  لامعا  نیا  زا  ار  امـش  هک   ) درادن دوجو  امـش  نایم  رد  تریغ  اب  هتـسیاش و  لقاع و 
یم مهرد  ار  اهنآ  یهلا  باذـع  يدوز  هب  شابن ، نارگن  دـنتفگ  و  دـندرک ، یفّرعم  وا  هب  ار  دوخ  یهلا  ناگتـشرف  درکن ، رثا  اهنآ  رد  نانخس 
یم نایاپ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا   441 هحفص دش . نینچ  و  دچیپ ، یم  مه  رد  ار  ناشیناگدنز  راموط  و  دبوک ،
ٌۀَعِـس َو  ٌۀَـلیِمَج ، ٌةَرِـشاعَم  َکـِلذ ; ِهِْعبَط  ِیف  ْنُکَی  َْمل  ْنِا  َو  اـهُفَّلَکَتَی  ِلـالَخ  ِثـالَث  َیِلا  ِِهلاـیَع  َو  ِِهلِْزنَم  ِیف  ُجاـتْحَی  َءْرَْملا  َّنِا  : » دومرف هک  میهد 
دیاب دشاب  هتـشادن  دوجو  وا  تعیبط  رد  رگا  هک  دراد  تفـص  هس  هب  زاین  شا  هداوناخ  ربارب  رد  لزنم و  رد  ناسنا  نیِـصْحَِتب ; ٌةَْریَغ  َو  ریِدـْقَِتب ،

زا يرادـهگن  ظفح و  اب  هتخیمآ  تریغ  و  باسح ، هزادـنا و  اب  هتخیمآ  هعـسوت  ابیز و  ترـشاعم  دزاـس ، مهارف  دوخ  يارب  تمحز  هب  ار  نآ 
443 هحفص  442 هحفص هحفص 236 .  دلج 75 ، راونالاراحب ، یقرواپ 1 . ( 1 .«) اه یگدولآ 

یبلطاوزنا ییارگ و  عامتجا  .17
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هراشا

عامتجا  ) هطلاخم ایآ  هک  دنا  هدرک  فالتخا  هاگ  و  دـنا ، هدروآ  یقالخا  ياه  باتک  رد  تلزع  هطلاخم و  ناونع  تحت  یثحب  قالخا  ياملع 
ار نآ  زین  یهاگ  و  یبلطاوزنا ، هب  یضعب  و  دنا ، هتـشاد  هطلاخم  ندوب  لضفا  هب  لیامت  یـضعب  یبلطاوزنا ) ( ؟ تلزع ای  تسا ، لضفا  ییارگ )

ًاصوصخم ناققحم ـ  یلو  یمود . طیارـش  زا  يا  هراپ  رد  تسا و  بولطم  یلوا  طیارـش  زا  يا  هراپ  رد  هک  دنا  هتـسناد  فلتخم  طیارـش  عبات 
ناسنا دندقتعم  و  دـنناد ، یم  ییارگ  عامتجا  هب  ار  ناسنا  یگدـنز  لصا  لقع  لیلد  تنـس و  باتک و  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  ام ـ  رـصع  ناققحم 

و دنک ، عفترم  رت  ناسآ  ار  دوخ  تالکشم  دبای ، تسد  دوخ  يالاو  فادها  هب  دناوت  یم  عامتجا  هیاس  رد  اهنت  و  یعامتجا ، تسا  يدوجوم 
تامیلعت حور  اـب  هن  تسا و  راـگزاس  ناـسنا  ترطف  اـب  هن  یبلطاوزنا  يریگ و  هشوگ  دـندقتعم  اـهنآ  دـسرب . رت  عیرـس  بولطم  تداعـس  هب 

طوبرم لئاسم  ات  هتفرگ  دوش  یم  ماجنا  یعمج  هتسد  تروص  هب  تادابع  زا  تسا  مالـسا  تامیلعت  مامت  حور  ییارگ ، عامتجا  هکلب  مالـسا ،
. نآ دننام  اوقت و  ّرب و  رد  نواعت  قوقح و  قاقحا  دودح و  يارجا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  یمالـسا ، تموکح  رـشب و  قوقح  هب 

هدرمش ناطیش  ذوفن  ببس  ار  نیملسم  فوفـص  زا  ندشادج  و  ۀَعامَْجلا ) َعَم  ِهّللا  ُدَی   ) دناد یم  تعامج  اب  ار  ادخ  تسد  مالـسا   444 هحفص
ییاهدومن میدرگ و  یم  زاب  نآرق  هب  هراشا  نیا  اب  ( 1 (.) ِْبئِّذِلل ِمَنَْغلا  َنِم  ُّذاَّشلا  َو   ) دنگرگ همعط  هلگ  زا  ور  کت  نادنفسوگ  دیامرف : یم  و 

ُْمْتنُک ْذِا  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َۀَـمِْعن  اوُرُکْذا  َو  اُوقَّرَفَت  َو ال  ًاـعیمَج  ِهّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  1 ـ میهد . یم  رارق  یـسررب  دروـم  هنیمز  نیا  رد  ار  تاـیآ  زا 
ْمُکَّلََعل ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  اـْهنِم  ْمُکَذَْـقنَاَف  راـّنلا  َنِم  ةَْرفُح  افَـش  یَلَع  ْْمْتنُک  َو  ًاـناوِْخا  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَاَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَاَـف  ًءاَدـْعَأ 

َو َمَّنَهَج  ِِهلُْـصن  َو  یَّلََوت  ام  ِهِّلَُون  َنینِمؤُْملا  ِلیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  َو  يَدُْهلا  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدـَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاُشی  ْنَم  َو  2 ـ ( 103 نارمع ـ  لآ  . ) َنُودَتْهَت
َنَیب َْتفَّلَا  ام  ًاـعیمَج  ِضْرـالا  ِیف  اـم  َْتقَْفنَا  َْول  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَا  َو  َنینِمؤُْملاـِب ـ  َو  ِهِرْـصَِنب  َكَدَّیَا  يذَّلا  َوُه  3 ـ ( 115 ءاسن ـ  . ) ًاریِـصَم َْتئاس 

. ٌصوُصْرَم ٌناْیُنب  ْمُهَّنَاَک  ًاَّفَـص  ِِهلیبَس  یف  َنُوِلتاُقی  َنیذَّلا  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  4 ـ 62 و 63 ) لاـفنا -  . ) ٌمیکَح ٌزیزَع  ُهَّنِا  ْمُهَْنَیب  َفَّلَا  َهللا  َّنِکل  َو  ْمِِهبُوُلق 

. اِهتَیاعِر َّقَح  اهْوَعَر  اَمَف  ِهّللا  ِناوْضِر  َءاَِغْتبا  ِّالا  ْمِْهیَلَع  اهاْنبَتَک  اَم  اهوُعَدَْـتبِا  ًۀَِّیناَبْهَر  َو  ًۀَْـفأَر  ُهوُعَبَّتا  َنیذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  اَْـنلَعَج  َو  5 ـ ( 4 فص -  )
(27 دیدح ـ  )

همجرت

دای هب  ار  ادخ  گرزب )  ) تمعن دیوشن و  هدنکارپ  دینزب و  گنچ  تدحو ) هلیـسو  هنوگره  مالـسا و  نآرق و   ) ادخ نامـسیر  هب  یگمه  و  1 ـ
بل رب  امـش  و  دـیدش ! ردارب  وا  تمعن  تکرب  هب  درک و  داجیا  تفلا  امـش  ياه  لد  نایم  وا  دـیدوب و  رگیدـکی  نمـشد  هنوگچ  هک  دـیروآ 

ياریذـپ دـیاش  دزاس  یم  راکـشآ  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دـنوادخ  نینچ  نیا  داد  تاـجن  نآ  زا  ار  امـش  ادـخ  دـیدوب  شتآ  زا  يا  هرفح 
یهار زا  دنک و  تفلاخم  ربمایپ  اب  قح  ندش  راکشآ  زا  دعب  هک  یـسک  445 2 ـ هحفص هبطخ 127 . ۀغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . دیوش . تیاده 

رگا و  3 ـ دراد . يدـب  هاـگیاج  مینک و  یم  لـخاد  خزود  هب  مـیرب و  یم  دور  یم  هـک  هار  ناـمه  هـب  ار  وا  اـم  دـنک  يوریپ  ناـنمؤم  هار  زج 
ياه لد  و  درک ـ  تیوقت  نانمؤم  دوخ و  يرای  اب  ار  وت  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  تسا ، یفاک  وت  يارب  ادـخ  دـنهد ، بیرف  ار  وت  دـنهاوخب 

دنوادخ یلو  یتسناوت ! یمن  یهد  تفُلا  نانآ  ياهلد  نایم  هک  يدرک  یم  فرص  تسا  نیمز  يور  هچنآ  مامت  رگا  داد ! تْفُلا  مه  اب  ار  اهنآ 
ییانب یئوگ  دننک  یم  راکیپ  وا  هار  رد  هک  دراد  یم  تسود  ار  یناسک  دنوادخ  4 ـ تسا . میکح  اناوت و  وا  درک ! داجیا  تفُلا  اهنآ  نایم  رد 

نانآ رب  ام  دـندوب  هدرک  عادـبا  هک  ار  یتینابهر  میداد و  رارق  تمحر  تفأر و  دـندرک  يوریپ  وا  زا  هک  یناـسک  لد  رد  و  5 ... ـ دنا ! نینهآ 
. دندرکن تیاعر  نآ  قح  یلو  دوب  ادخ  يدونشخ  بلج  ناشفده  هچ  رگ  میدوب  هتشادن  رّرقم 

يدنب عمج  ریسفت و 
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رد تسا ، هدـش  داـحتا  تدـحو و  هب  هجوت  عاـمتجا و  هلأـسم  تیمها  هب  يا  هژیو  صاـخ و  هراـشا  دـمآ  ـالاب  رد  هک  یتاـیآ  زا  کـی  ره  رد 
مالسا و نآرق و   ) ادخ نامـسیر  هب  یگمه  و  دیامرف : یم  تسا  هدش  هقرفت  مدع  هّللا و  لبح  هب  ماصتعا  هب  توعد  هکنآ  زا  دعب  هیآ  نیتسخن 

رگیدکی نمـشد  هنوگچ  هک  دوخ  رب  ار  ادخ  گرزب )  ) تمعن دیروایب  دای  هب  دیوشن و  هدـنکارپ  و  دـینزب ، گنچ  تدـحو ) هلیـسو  هنوگره 
َو اُوقَّرَفَت  َو َال  ًاعیمَج  ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو   ) دـیدش مه  ردارب  وا  تمعن  تکرب  هب  درک و  داـجیا  تفلا  امـش  ياـه  لد  ناـیم  رد  وا  دـیدوب و 
؟ تسیچ قوف  هیآ  رد  هّللا  لبح  زا  روظنم  هک  نیا  رد  ًاناوِْخا .) ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَاَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَاَف  ًءاَدـْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِا  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َۀَـمِْعن  اوُرُکْذا 

ناونع هب  دیاب  همه  هک  تسا  دیجم  نآرق  هّللا  لبح  زا  روظنم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  دنراد ، ینوگانوگ  ياهریـسفت  نارـسفم 
همه هک  تسا  مولعم  و  تسا ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادناخ  روظنم  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  دننز ، گنچ  نآ  هب  تدحو  هطقن 

. دوـش یم  لـصاح  شلآ  ربـمغیپ و  نآرق و  قـیرط  زا  هک  تسا  ادـخ  اـب  طاـبترا  ناـمه  هـّللا  لـبح  ددرگ ، یم  زاـب  تـقیقح  کـی  هـب  اـهنیا 
یتروص رد  تسا  مّلسم  یلو  دیوگ ، یم  اه  ینمـشد  كرت  رگیدکی و  اب  نیملـسم  یتسود  زا  نخـس  هیآ  نیا  هک  تسا  تسرد   446 هحفص

هیآ رد  نآرق  هکنیا  بلاج  و  تشاد ، دهاوخن  یموهفم  هّللا  لبح  هب  اه  هورگ  همه  ماصتعا  داحتا و  یتسود و  درب ، رس  هب  اوزنا  رد  ناسنا  هک 
نمـشد هتـشذگ  رد  دـیامرف : یم  مالـسا و  ياه  یگژیو  زا  ار  ّتبحم  یتسود و  و  درمـش ، یم  یلهاج  رـصع  ّتنـس  کی  ار  توادـع  قوف ،
دیدوب شتآ  زا  يا  هرفح  بل  رب  امش  هتـشذگ  رد  دیامرف ; یم  ینعم  نیا  رب  يرتشیب  دیکأت  هیآ  لیذ  رد  و  دیرگیدکی . ردارب  زورما  دیدوب و 

ُْمْتنُک َو  . ) دیوش تیاده  ات  دزاس  یم  راکـشآ  امـش  رب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  هنوگ  نیا  داد ، تاجن  تفرگرب و  اجنآ  زا  ار  امـش  دـنوادخ  و 
درمش یمن  یتسود  هطبار  رگیدکی  اب  ار  نیملسم  هطبار  مالسا  هک  تسا  تقد  نایاش  زین  هتکن  نیا  اْهنِم .) ْمُکَذَْقنَاَف  ِراّنلا  َنِم  ةَْرفُح  افَـش  یلَع 
تسا یهیدب  دناد . یم  تسا  يربارب  تاواسم و  ساسا  رب  رگیدکی  هب  ناسنا  ود  یفطاع  هطبار  نیرت  کیدزن  هک  يردارب  هطبار  ار  نآ  هکلب 

رد کیدزن  یفطاع  دنویپ  نیا  اب  ًامتح  دننک ، یگدـنز  مه  زا  ربخ  یب  رگیدـکی و  زا  رود  دـنناوت  یمن  زگره  شوج  رپ  تبحم و  رپ  ناردارب 
ارچ دشاب ، یعامتجا  مکحم  طابترا  ببـس  تدـحو و  زمر  دـناوت  یمن  يدام  لئاسم  زگره  هک  نیا  رگید  مهم  هتکن  دوب . دـنهاوخ  مه  رانک 
نآ زا  تافالتخا  همه  و  تسا . دودـحم  يدام  روما  و  دودـحمان ، مدرم  ياـهاضاقت  تسا ، فـالتخا  عزاـنت و  أـشنم  هشیمه  يداـم  روما  هک 
ره زا  اه  ناسنا  نایم  ار  یفطاع  هطبار  نیرتهب  دـناوت  یم  تسا ، یناحور  يونعم  رما  کـی  هک  ادـخ  اـب  هطبار  هّللا و  لـبح  یلو  دزیخ ، یمرب 

نینمؤم و هعماج  زا  هک  دیوگ  یم  یناسک  كاندرد  تشونرس  زا  نخـس  هیآ ، نیمّود  رد  دزاس . رارقرب  یعامتجا  هورگ  نابز و  داژن و  موق و 
یلص ) ربمایپ اب  تفلاخم  هب  قح  ندش  راکشآ  زا  دعب  هک  یـسک  دیوگ : یم  دنیزگ ، یم  رب  دوخ  يارب  لقتـسم  هار  دوش و  یم  ادج  نیملـسم 

شیهارمگ رد  و   ) مـیرب یم  دور  یم  هـک  هار  ناـمه  هـب  ار  وا  اــم  دــنک  يوریپ  ناــنمؤم  قـیرط  زج  یقیرط  زا  و  دزیخ ، رب  هـلآو ) هـیلع  هللا 
ِلِیبَس َْریَغ  ِْعبَّتَی  َو  يدُْهلا  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاُْشی  ْنَم  َو   ) دراد يدب  هاگیاج  مینک و  یم  لخاد  خزود  رد  و  میزاس ) یم  نادرگرس 

یمالسا هعماج  زا  هک  دهد  یم  روتسد  ناناملسم  هب  ینشور  هب  هیآ  نیا   447 هحفص ًاریِصَم .) َْتئاس  َو  َمَّنَهَج  ِِهلُْصن  َو  ّیلََوت  ام  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا 
« نینمؤملا لیبس   » هب ریبعت  و  لوسرلا »...  ققاشی  نم   » هلمج هب  هجوت  اب  هتبلا  دنریگ . شیپ  رد  ار  تیاده  قیرط  مه  اب  یگمه  و  دـنوشن ، ادـج 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمغیپ زا  يوریپ  قیرط  رد  هک  تسا  يا  هعماج  اب  یگنهاـمه  یمالـسا  هعماـج  اـب  یگنهاـمه  زا  روظنم  هک  دوش  یم  نشور 
کـش یب  تسین . روظنم  يا  هعماج  ره  اب  ندش  گنرمه  هنرگ  و  دشاب ، یم  نآ  هیاپ  ساسا و  ادـخ ، تعاطا  نامیا و  و  دراد ، رب  ماگ  هلآو )

يرتهوکـش اب  زامن  هعمج  زور  دراذـگ ، یم  زاـمن  نیملـسم  اـب  تقو  جـنپ  رد  دوب ، تعاـمج  رد  هراومه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ 
تلزع ناریگ  هشوگ  نیقی  هب  دناوخ و  یم  ارف  اه  همانرب  نیا  درگ  رد  عامتجا  هب  ار  ناناملـسم  همه  يرت  میظع  عامتجا  رد  جح  رد  تشاد و 
يارب هیآ  نیا  هب  تنس  لها  ياملع  زا  یعمج  دوب . دنهاوخ  قوف  هیآ  لومـشم  و  دننانمؤم ، تعامج  زا  يادج  و  همانرب ، نیا  نافلاخم  بلط ،

هک یعامجا  یلو  دـشاب  نیملـسم  عامجا  تیجح  رب  لیلد  هیآ  نیا  هک  درادـن  یعنام  مییوگ  یم  زین  ام  دـنا ، هدرک  لالدتـسا  عاـمجا  ّتیجح 
. تسا تّجح  دشاب  یفشک  عامجا  ای  یلوخد  عامجا  یلوصا  حلطصم  ریبعت  هب  دشاب و  هتـشاد  روضح  نآ  رد  زین  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ماما 

ياهلد نایم  رد  و  درک ، عمج  وا  درگ  ار  ناـنمؤم  هک  درمـش  یم  نیا  ار  شربماـیپ  رب  دـنوادخ  گرزب  ياـه  تمعن  را  یکی  هیآ ، نیموس  رد 
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يرای اب  ار  وت  هک  تسا  یـسک  نامه  وا   » دـیامرف یم  دوب  نکمم  ریغ  طیارـش  نآ  رد  يداع  قرط  زا  هک  يراک  تخاـس ، رارقرب  تفلا  اـهنآ 
نایم هک  يدرک  یم  فرـص  تسا  نیمز  يور  ار  هچنآ  مامت  رگا  تخاس ، رارقرب  تفلا  اهنآ  ياه  لد  ناـیم  و  درک ، تیوقت  ناـنمؤم  دوخ و 

ِهِرْـصَِنب َكَدَّیَا  يذَّلا  َوُه  .« ) تسا میکح  اناوت و  وا  درک ، داجیا  تفلا  اهنآ  نایم  رد  دـنوادخ  یلو  یتسناوت ، یمن  یهد ، تفلا  اهنآ  ياه  لد 
(. ٌِمیکَح ٌِزیزَع  ُهَّنِا  ْمُـهَْنَیب  َفَّلأ  َهـّللا  َّنِـکل  َو  ْمِِهبُوـُلق  َنـَْیب  َتـْفَّلَا  اـم  ًاـِعیمَج  ِضْرـالا  ِیف  اـم  َتـْقَْفنَا  ْوـَل  مِِهبوـُُلق  َنـَْیب  َفَّلَا  َو  َنِینِمؤُْملاـِب -  َو 

رگیدکی هب  ار  اهنآ  دنویپ  نینمؤم و  بولق  نیب  فیلأت  زگره  دوب ، لئاق  یشزرا  تلزع  يریگ و  هشوگ  اوزنا و  يارب  مالـسا  رگا   448 هحفص
لد رد  یگدـنز  اـهنت  هن  هک  دـهد  یم  ناـشن  ریبـعت  نیا  درک . یمن  ناـیب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  يارب  گرزب  هزجعم  ناوـنع  هـب 

ناوت یمن  زگره  هک  تسا  یهیدـب  دـنک . هچراپ  کی  ار  اهنآ  هک  دوش  داجیا  اـه  لد  رد  يدـنویپ  ناـنچ  دـیاب  هکلب  تسا ، بولطم  عاـمتجا 
يروحم درگ  دـیاب  قح  ناعفادـم  نامز  ره  رد  هک  ارچ  هدوب ، ترـضح  نآ  رـصع  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نامز  هب  طوبرم  نیا  تفگ 

هکنیا هجوت  لباق  دـننک . عافد  دوخ  ياوشیپ  ناـمز و  ماـما  قح و  زا  و  دـنزاسب ، دـنمورین  يوق و  یتیعمج  بولق ، فیلأـت  اـب  و  دـنوش ، عمج 
هیآ رد  هک  روط  نامه  درک ، داجیا  تفلا  امش  ياه  لد  رد  ادخ  دیوگ : یم  دهد و  یم  تبسن  شدوخ  هب  ار  بولق  فیلأت  اجنیا  رد  دنوادخ 
نآ يارب  نیا  هدز ، يراک  نینچ  هب  تسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمغیپ  میناد  یم  هک  نیا  اب  هداد ، تبـسن  دوخ  هب  زین  نارمع  لآ   103

ون و ياهتوادـع  اه و  هنیک  ردـق  نآ  هن  رگ  و  داد ، رارق  شربمایپ  راـیتخا  رد  ادـخ  هک  دوب  یهلا  هزجعم  کـی  نیا  هک  دـهد  ناـشن  هک  تسا 
یتح دزاس . فرط  رب  ار  اهنآ  تسناوت  یمن  یتردق  چـیه  هک  دوب ، یلهاج  رـصع  داوس  یب  نادان و  جوجل و  بّصعتم و  مدرم  نایم  رد  هنهک 
یهلا ياهدادما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ قالخا  مالـسا و  تامیلعت  یلو  دندرک ، یم  هنیزه  هار  نیا  رد  ار  نیمز  ياه  تورث  مامت  رگا 

هب تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تازجعم  نیرت  مهم  زا  هک  میظع  يا  هزجعم  و  تخاـس ، نـکمم  ار  نـکممریغ  و  درک ، ار  دوـخ  راـک 
هدنکارپ و ياه  لد  نآ  نایم  رد   449 هحفص و  تسا ، مایتلا  سنُا و  ماجـسنا و  اب  مأوت  عامتجا  ینعم  هب  تغل  رد  هک  تفلا  و  تسویپ ، عوقو 
، تسا نیملـسم  فوفـص  تدـحو  زا  نخـس  هیآ ، نیمراهچ  رد  تسـش . اه  لد  زا  ار  هنیرید  ياه  هنیک  هدـش و  داجیا  هنیک  ضغب و  زا  ولمم 
، دـننک یم  راـکیپ  وا  هار  رد  هک  دراد ، یم  تسود  ار  یناـسک  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  دوش ، یمن  تفاـی  تلزع  اوزنا و  رد  زگره  هک  يزیچ 

انب هنوگره  ینعم  هب  ناینب  ٌصوُصْرَم .) ٌناْیُنب  ْمُهَّنَاَک  ًاّفَـص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  « ) نینهآ ییانب  نیدـالوف و  يّدـس  نوچمه 
نامز رد  هک  اجنآ  زا  و  هدـش ، هتفرگ  برـس  ینعم  هب  صاصر  هدام  زا  صوصرم  و  رگید ، ياهانب  مه  و  دوش ، یم  لـماش  ار  دـس  مه  تسا ،

نآ دننام  گنـس و  تاعطق  يالبال  رد  و  دندرک ، یم  بآ  ار  برـس  اهراوید ، یگچراپ  کی  انب و  ندش  مکحم  يارب  یهاگ  هتـشذگ ، ياه 
هب هراشا  هک  دنتفگ  یم  صوصرم  یمکحم  يانب  ره  هب  اذل  دهد ، دنویپ  مه  هب  ار  انب  حلاصم  و  دـنک ، رپ  ار  اه  هلـصاف  مامت  هک  دـنتخیر  یم 

نیمه هک  تسا  نشور  یلو  تسا ، هّللا  لـیبس  یف  داـهج  یماـظن و  راـکیپ  هراـبرد  هیآ  هک  تسا  تسرد  دوب . نآ  یگچراـپکی  ماکحتـسا و 
داحتا و یگچراپکی و  زین  اـجنآ  رد  و  تسا ، يراـج  داـصتقا ، گـنهرف و  تسایـس و  هنیمز  رد  یعاـمتجا  ياـه  تدـهاجم  ریاـس  رد  ینعم 
ای گنـس  تاـعطق  دـننامه  اـهنآ  هک  ارچ  درادـن ، دوـجو  ًالـصا  بلط  اوزنا  ناریگ  هشوـگ  ناـیم  رد  هک  يزیچ  تسا . مزـال  اـه  لد  ماجـسنا 
یم رس  اهنآ  زا  نمشد  ربارب  رد  یعافد  هن  دنا ، هداتفا  يا  هشوگ  رد  مادک  ره  یگتـسویپ  مه  هب  ماجـسنا و  چیه  نودب  هک  دنتـسه  ییاهرجآ 

هلأسم هب  هراشا  ثحب ، دروم  هیآ  نیرخآ  نیمجنپ و  رد  هعماج . یگنهرف  یـسایس و  يداـصتقا و  تالکـشم  لـح  يارب  يراـکیپ  هن  و  دـنز ،
يراک  450 هحفص دنک ، یم  شهوکن  تعدب  کی  ناونع  هب  نآ  زا  هدرک و  نایحیسم  زا  یهورگ  ینیـشنرید  ایند و  كرت  همانرب  تینابهر و 
هچرگ میدوب ، هتـشادن  ررقم  اهنآ  رب  ام  هک  دندوب  هدراذگ  تعدب  ار  یتینابهر  اهنآ  : » دیامرف یم  دوب ، هدشن  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  زگره  هک 

و میداد ، شاداپ  دـندروآ  نامیا  هورگ  نیا  زا  هک  ییاـهنآ  هب  اذـل  دـندرکن ، تیاـعر  ار  نآ  قح  یلو  دوب ، ادـخ  يدونـشخ  بلج  ناشفدـه 
َّقَح اهوَعَر  امَف  ِهّللا  ِناوْضِر  َءاِغْتبا  ِّالا  ْمِْهیَلَع  اـهاْنبَتَک  اـم  اهوُعَدَْـتبِا  ًۀَِّیناـبْهُر  َو  « ) راـگدرورپ تعاـطا  زا  جراـخ  دنقـساف و  ناـنآ  زا  يرایـسب 

میراد درم  نز و  زا  معا  ایند  كرات  نایحیسم  زا  یهورگ  زورما  میناد  یم  َنوُقِـساف .) ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َو  ْمُهَرْجَا  ْمُْهنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اْنیَتآَف  اِهتَیاعَر 
حالطصا هب  دننز و  یم  اپ  تشپ  ایند  بهاذم  مامت  هب  حالطـصا  هب  دننک و  یم  یگدنز  درجم  تروص  هب  همه  و  دنرب ، یم  هانپ  اهرید  هب  هک 
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زا هکلب  تسین ، زورما  هب  طوبرم  عوضوم  نیا  تسا . هدـشانب  دارفا  هنوگ  نیا  يارب  هک  دنتـسه  يزکارم  اهرید  دـنوش و  یم  تدابع  لوغـشم 
( مالـسلا هیلع  ) حیـسم ناوریپ  اب  وا  دیدش  هزرابم  و  سویـسید »  » یمور يروطارپما  روهظ  ماگنه  يدالیم  موس  نرق  زا  هک  تسا  ییاه  تعدب 
(1 .) دش هدیـشاپ  اهنآ  نایم  رد  تینابهر  رذب  و  دندرب ، هانپ  اه  نابایب  اه و  هوک  هب  راوخنوخ  روطارپما  نیا  زا  تسکـش  رثا  رب  اهنآ  دش ، ادـیپ 

ًادـعب هک  دوب  یتعدـب  هکلب  دوبن  زین  تیحیـسم  هیلوا  نورق  رد  تسین  راگزاس  زگره  ءایبنا  تامیلعت  حور  اب  هک  تینابهر  هنوگ  نیا  نیاربانب ،
جاودزا مه  دننک و  یم  كرت  ار  یعامتجا  یگدنز  مه  یهورگ  هک  دراد  همادا  زین  زورما  هب  ات  دش و  هدراذگ  فرحنم  نادان  دارفا  هلیسو  هب 

رثا رب  و  درذگ ، یم  هچ  اهرید  نیا  رد  لاح  دوش . یم  هتخادرپ  اهنآ  هنیزه  هاوخ ، ریخ  نایناب  حالطصا  هب  طسوت  و  ار ، اه  ّتیلاعف  ریاس  مه  و 
ناگدنسیون یکی  هک  اجنآ  ات  دراد  يزیگنا  مغ  لّصفم و  رایسب  ناتساد  دهن ، یم  يور  یبیجع  دسافم  هچ  یناسنا  يرطف  لوصا  زا  فارحنا 

تارثا اهنآ  رکف  حور و  رب  یعیبط  ریغ  یگدنز  نیا  ًالوصا  و  درمش . یم  ءاشحف  زا  ینوناک  ار  نآ  هدرک و  هراشا  اهرید  زا  یضعب  هب  یحیسم 
دمآ مالسا   451 هحفص بهر . هدام  متسیب ; نرق  فراعملا  ةرئاد  یقرواپ 1 . دوش . یم  ینوگانوگ  یناور  تالالتخا  ببـس  هدراذگ و  یفنم 

تـسا مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  دومن . ییاسراپ  اب  مأوت  یعامتجا  یگدـنز  هب  توعد  ار  مدرم  و  دیـشک ، اهراک  هنوگ  نیا  رب  ینالطب  طـخ  و 
هتفگ هب  و  تسا ، ادـخ  زا  فوخ  اـجنیا  رد  روظنم  تسا و  فوخ  سرت و  ینعم  هب  هبرـض ) نزو  رب  « ) هَبْهَر  » هداـم زا  لـصا  رد  تیناـبهر  هک 

هک اهنآ  ریغ  ای  نایحیسم  زا  یهورگ  راک  هب  هژاو  نیا  سپس  دشاب ، بارطضا  زیهرپ و  اب  هتخیمآ  هک  تسا  یسرت  تادرفم ، باتک  رد  بغار 
رد نایحیسم  تشز  ياه  تعدب  هلمج  زا  تسا ، هدش  قالطا  دنتخادرپ  یم  راگدرورپ  تدابع  هب  دوخ  نامگ  هب  هتفرگ و  شیپ  ار  یبلطاوزنا 

اه و هعموص  باختنا  یعاـمتجا و  فئاـظو  همه  هب  ندز  اـپ  تشپ  دوب و  اـیند  كراـت  ناـنز  نادرم و  يارب  جاودزا  میرحت  تیناـبهر ، دروم 
. بولطمان بولطم و  تسا : هنوگ  ود  هب  تینابهر  دوش  یم  هدافتسا  الاب  هیآ  زا  زیمآ . تعدب  يدابع  ياه  همانرب  يارب  ار  هداتفا  رود  ياهرید 
زا تالّمجت  فذـح  یتسیز و  هداـس  ناـمه  بولطم  تیناـبهر  و  دـش ، هراـشا  ـالاب  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  بولطماـن  ّتیناـبهر  نیقی  هب 
رد شیپ ، هب  هعماج  تکرح  ریـسم  رد  راکیپ  داهج و  یعامتجا و  یگدنز  اب  مأوت  هک  تسا  ماقم  لام و  لاگنچ  رد  تراسا  مدع  و  یگدنز ،

يوس زا  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم نییآ  رد  تینابهر  یعون  دـیوگ : یم  قوف  هیآ  رگید  ریبعت  هب  تسا . لوقعم  يدام  يونعم و  ياه  هنیمز  مامت 
ار تینابهر  زا  رگید  عون  دعب ) نورق  رد   ) نایحیسم یلو  دوب ، نآ  زا  يا  هنومن  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم ترـضح  دهز  هک  دوب  هدش  لزان  ادخ 
جاودزا و كرت  ایند و  یگدنز  زا  یگناگیب  یعامتجا و  ياوزنا  نآ  و  دوبن ، مالسلا ) هیلع  ) حیسم نییآ  رد  زگره  هک  دندرک  يراذگ  تعدب 
هک دومن  شومارف  دـیابن  یلو  درکن ، جاودزا  دوخ  رمع  رد  مه  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم ترـضح  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دوب . يریگ  هشوـگ 
هب لوغشم  تّدم  نیا  رد  و  دومن ، یگدنز  نیمز  يور  مدرم  نایم  رد  لاس  یس  دودح  و  تشاد ، هاتوک  يرمع  مالسلا ) هیلع  ) حیسم ترضح 

يراذگ تعدـب  ّتینابهر  مالـسا  لاح  ره  هب  تفاین . جاودزا  يارب  یلاجم  تفر و  یم  رگید  هطقن  هب  يا  هطقن  زا  هتـسویپ  و  قح ، نییآ  غیلبت 
فلتخم عبانم  رد  درادن » دوجو  تینابهر  مالـسا  رد  ِمالْـسْالا ; ِیف  َۀَِّینابْهُر  ال   » فورعم ثیدح  درک و  موکحم  تدش  هب  ار  نایحیـسم  هدـش 

هنومن ریسفت  هب  دیناوت  یم  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا ، رایسب  نآ  جیاتن  داعبا و  هچخیرات و  تینابهر و  هرابرد  نخس   452 هحفص تسا . هدمآ 
. تشاد میهاوخ  بلطم  نیا  هب  يرگید  تاراشا  زین  هدنیآ  ياه  ثحب  رد  و  ( 1) دییامرف هعجارم  قوف  هیآ  لیذ 

یمالسا تایاور  رد  یبلطاوزنا  ییارگ و  عامتجا 

، تسا عامتجا  تعامج و  رادفرط  مالسا  اج  همه  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  مالسا  تامیلعت  هب  یلامجا  هاگن  کی 
يوس هب  ماع  توعد  هماقا  ناذا و  دوش . یم  ماجنا  یعمج  هتـسد  تروص  هب  تسا و  قلاخ  قلخ و  ناـیم  هطبار  هک  یمالـسا  تاداـبع  یّتح  و 
لکش رد  و  تسا ، یعمج  تروص  هب  همه  دمح ، هروس  رد  اهریمض  ِحالَْفلا ) یَلَع  َّیَح  ِةالَّصلا ، یَلَع  َّیَح   ) تسا يراگتـسر  حالف و  زامن و 
رتارف همه  زا  هعمج و  زامن  رتارف  نآ  زا  تعامج و  زامن  نارازگزامن . نانمؤم و  همه  رب  ماع  تسا  یمالـس  زامن  نایاپ  رد  و  ریغلا ، عم  ملکتم 

یهارمه و تعاـمج و  موزل  رب  ناوارف  دـیکأت  یمالـسا  تاـیاور  رد  دـنراد . یعاـمتجا  هبنج  لـماک  روـط  هب  هک  دنـشاب  یم  یتاداـبع  جـح ،
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ْمُْکیَلَع ُساـّنلا  اـهُّیَا  : » دوـمرف هک  میناوـخ  یم  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد  1 ـ هلمج : زا  تـسا  هدـش  نآ  اـب  یماـگمه 
ثیدح رد  2 ـ ( 2 «) دیزیهرپب یگدنکارپ  ییادج و  زا  و  دیوشن ، ادج  تعامج  زا  هک  تسا  امـش  رب  مدرم ! يا  َۀَـقْرُْفلا ; َو  ْمُکاِّیا  َو  ِۀَـعامَْجلِاب 
ثیدح رد  3 ـ ( 3 .«) باذع یگدنکارپ  و  تسا ، تمحر  عامتجا  ٌباذَع ; ُۀَقْرُْفلا  َو  ٌۀَمْحَر ، ُۀَـعامَْجلَا  : » میناوخ یم  راوگرزب  نامه  زا  يرگید 
تاّشلا ُْبئِّذلا  ُفِطَتخَی  امَک  ُناْطیَّشلا  ُهَفَطَتِْخا  ْمُْهنِمَّذاّشلا  َّدَش )  ) َّدَتْـشا اَذِاَف  ِۀَعامَْجلا  یَلَع  ِهّللاُدَی  : » تسا هدمآ  ترـضح  نامه  زا  زاب  يرگید 

ار وا  ناطیـش  دروآ ) يور  اوزنا  هب  و   ) دوش ادج  تیعمج  زا  اهنآ  زا  یکی  هک  یماگنه  تسا ، تعامج  رـس  رب  ادخ  تسد  ِمَعِّنلا ; َنِم  َةَّذاّشلا 
.2 . 390 هحفص 381 -  دلج 23 ، هنومن ، ریسفت  یقرواپ 1 . ( 1 «.) دیابر یم  ار  هّلگ  زا  هدش  ادج  دنفسوگ  گرگ  هک  هنوگ  نامه  دیابر ، یم 

نیمه 453 4 ـ هحفص هحفـص 406 . ثیدـح 2438 ، لّوا ، دـلج  ۀـمکحلا ، نازیم  . 3 هحفـص 206 . ثیدـح 1028 ، دـلج 1 ، لامعلا ، زنک 
ِهّللاَدَی َّنِاَف  َمَظْعالا  َداوَّسلا  اُومَْزلَا  َو  : » دومرف میناوخ  یم  ۀـغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نایقّتم  يالوم  زا  يرگید  ریبعت  هب  ار  نومـضم 

َناک َْول  َو  ُهُوُلْتقاَف  ِراعِّـشل  اَذه  یِلا  اعَد  ْنَم  الَا  ِْبئّذِلل ، ِمَنَْغلا  َنِم  َذاّشلا  َّنَا  امَک  ِناْطیَّشِلل ، ِساّنلا  َنِم  َذاّشلا  َّنِاَف  َۀَقْرُْفلا  َو  ْمُکاِّیا  َو  ِۀَـعامَْجلا ، َعَم 
دیزیهرپب یگدنکارپ  زا  و  تسا ، تعامج  اب  ادخ  تسد  هک  دیـشاب  قح ) نارادـفرط  تیرثکا   ) مظعا داوس  اب  هراومه  ِهِذـه ; یتَم  امِع  َتَْحت 

راعش هب  هراشا   ) دنک توعد  راعش  نیا  هب  سک  ره  دیشاب ، هاگآ  گرگ . هرهب  ور  کت  دنفسوگ  هچنانچ  تسا ، ناطیـش  هرهب  اهنت  ِناسنا  هک 
هب قوف  ریبعت  تیّمها  هب  هجوت  اب  5 ـ ( 2 «.) دشاب نم  همامع  نیا  ریز  هچرگ  دیـشکب ، ار  يو  تسا ) جراوخ  داسف  هنتف و  زا  ولمم  يزادنا  هقرفت 

ِناْسنِْالا ُْبئِذ  َناـْطیَّشلا  َّنِا  : » دـیامرف یم  دـینک ، هجوت  هدـش  لـقن  هنیمز  نیمه  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  هک  يرگید  تیاور 
تسا اه  ناسنا  گرگ  ناطیش  ِدِجاسَْملا ; َو  ِۀَعامَْجلا  َو  ِۀَّماْعلِاب  ْمُْکیَلَع  َو  َباعِّشلا ، َو  ْمُکاِّیا  َةَدِراّشلا ، َو  َۀَیِحاّنلا  َو  َۀَیِصاْقلا  ُذُْخاَی  ِمَنَْغلا  ِْبئِذَک 

زا دریگ . یم  دـننک ، یم  رارف  ای  دـنریگ  یم  رارق  راـنک  رد  اـی  دـنوش  یم  رود  هلگ  زا  هک  ار  ینادنفـسوگ  هک  دنفـسوگ  يارب  گرگ  دـننام 
ناـمه زا  يرگید  ثیدـح  رد  6 ـ ( 3 .«) دیـشاب دـجاسم  تعاـمج و  مدرم و  هارمه  هک  داـب  امـش  رب  دـیزیهرپب و  ندـش  هقرف  هقرف  ییادـج و 

، تسین زیاج  یناملـسم  چیه  يارب  َۀَّنَْجلا ; ُلُخْدَی  ِْحلُّصلِاب  ُِقباّسلا  َو  ماّیَا ،)  ) ِۀَثالَث َقْوَف  ُهاخَا  َرُجْهَی  ْنَا  ِملْـسُِمل  ُّلِحَی  ال  : » تسا هدـمآ  راوگرزب 
(4 .«) دش دهاوخ  تشهب  رد  لخاد  دوش ، یم  حلص  رد  مدق  شیپ  هک  سک  نآ  و  دنک ، رهق ) و   ) يرود شناملسم  ردارب  زا  زور  هس  زا  شیب 
ْنَّمِم ال َنوُکَی  ْنَا  ِّالا  ماّیَا  ِۀـَثالَث  َقْوَف  ُهاـخَا  َرُجْهَی  ْنَا  ِملْـسُِمل  ُّلِـحَی  ـال  : » میناوخ یم  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ریبعت  اـب  ار  نومـضم  نیمه  7 ـ

ناسنا هک  دشاب  هدوب  یسک  هک  نیا  رگم  دنک ، يرود  شناملسم  ردارب  زا  زور  هس  زا  شیب  تسین  راوازس  یناملسم  چیه  يارب  ُهَِقئاَوب ; ُنِمُؤی 
ۀّجحملا .3 هبطخ 127 . ۀـغالبلا ، جـهن  . 2 ثیدـح 1032 . هحفـص 206 ، دـلج 1 ، لاّمعلازنک ، یقرواـپ 1. ( 1 .«) دـشابن نـمیا  وا  تارطخ  زا 

دننک و رهق  رگیدکی  زا  رفن  ود  رگا  : » تسا هدمآ  ثیداحا  زا  یضعب  رد  یتح   454 هحفص هحفص 7 . نامه ، . 4 هحفص 8 . دلج 4 ، ءاضیبلا ،
هب یلو  تسا ، رگیدکی  زا  ندرک  رهق  ینعم  هب  ییادج  هرابرد  ثیداحا  نیا  هک  تسا  تسرد  ( 2 .«) دنریم یمن  ایند  زا  ناملسم  دنورب  ایند  زا 

اهروتسد نیا  حور  اب  يریگ  هشوگ  تلزع و  نیقی  هب  تسا و  اه  لد  نتـسویپ  عامتجا و  رادفرط  هراومه  مالـسا  هک  دهد  یم  ناشن  لاح  ره 
هـشوگ دورب و  هوک  هب  تساوخ  یم  هک  يدرم  هب  هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد  8 ـ دزاس . یمن 
َنیَِعبْرَا ًاِیلاخ  ِِهتَدابِع  ْنِم  ٌْریَخ  ِمالْـسِْالا  ِنِطاوَم  ِضَْعب  ِیف  ُهَرْکَی  ام  یلَع  ًۀَعاس  ْمُکِدَـحَا  ُْربََصل  : » دومرف دروآ ، اجب  ادـخ  تدابع  ات  دـنک  يریگ 

(3 .«) تسا اوزنا  رد  لاس  لهچ  تدابع  زا  رتهب  ناناملسم  نایم  رد  تامیالمان  ربارب  رد  تعاس  کی  هزادنا  هب  امش  زا  یکی  ندرک  ربص  ًۀَنَس ;
زا یثیدـح  رد  هلمج  زا  هدـش  یهن  تّدـش  هب  تسا  يریگ  هشوگ  اوزنا و  یعون  هک  تیناـبهر  زا  مالـسا  رد  هک  میراد  يددـعتم  تاـیاور  9 ـ
.« تسین تحایـس  تینابهر و  نم  تما  رد  ٌۀَحایِـس ; ـال  َو  ٌۀَّیناـبْهَر  ِیتَُّما  ِیف  َْسَیل  : » دومرف هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ 

یضعب میدق  نامز  رد  اریز  تسا ، راّیس  یبلطاوزنا  تحایس  زا  روظنم  و  تسا . تدابع  يارب  ایند  كرت  يریگ و  هشوگ  تینابهر ، زا  روظنم  )
، دنتـشادنپ یم  ایند  كرت  تدابع و  یعون  ار  نآ  و  دـندوب ، شدرگ  رد  حاّیـس  تروص  هب  ًاـمئاد  دـندرک و  یم  هنـال  هناـخ و  كرت  یلک  هب 

هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  ییانعمرپ  ثیدح  رد  10 ـ ( 4 (.) درادن دوجو  راّیـس  یبلطاوزنا  هن  تباث و  يریگ  هشوگ  هن  مالـسا  رد  نیاربانب 
، تفر ایند  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ باحصا  زا  یکی  نوعظم » نب  نامثع   » دنزرف ترـضح ، نآ  رـصع  رد  هک  میناوخ  یم  نینچ  هلآو )
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درک كرت  ار  راک  همه  و   ) دش تدابع  لوغشم  دیزگرب و  دجسم  ناونع  هب  ار  شا  هناخ  زا  يا  هشوگ  هک  اجنآ  ات  دش ، نیگهودنا  ًادیدش  وا 
َْمل یلاعَت  َو  َكَرابَت  َهّللا  َّنِا  ُناْمثُع  ای  : » دومرف وا  هب  دز و  ادص  ار  وا  دیـسر . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هب  ربخ  نیا  دیدرگ ) يوزنم  و 

تّما تینابهر  هدادـن ، رارق  تینابهر  ار  ام  هفیظو  لاعتم  دـنوادخ  نامثع ! يا  ِهّللا ; ِلیبَس  یف  ُداهِْجلا  یِّتَُّما  ُۀَِّینابْهَر  امَّنِا  َۀَّینابْهَّرلا ، اْنیَلَع  ُْبتْکَی 
تداهـش ادخ و  هار  رد  داهج  دـننام  تبثم  قیرط  کی  زا  ینک ، ایند  كرت  یهاوخ  یم  رگا  هک  نیا  هب  هراشا  « ) تسا ادـخ  هار  رد  داهج  نم 

نازیم .3 رجه . هدام  راـحبلا ، ۀنیفـس  . 2 كردـم . نامه  یقرواـپ 1 . ندـش .) يوزنم  یفنم و  تروـص  هب  هن  نک ، اـیند  كرت  هـّللا  لـیبس  یف 
وا هب  شدنزرف  گرم  هرابرد  سپس   455 هحفص هحفص 115 . دلج 67 ، راونالا ، راحب  .4 ثیدح 12914 . هحفص 1966 ، دلج 3 ، ۀمکحلا ،

ناماد هک  ینیبب  اجنآ  رد  ار  تدـنزرف  یـسرب  تشهب  ياهرد  زا  يرد  ره  هب  تمایق  زور  هک  يوش  یمن  نامداش  ایآ  : » دومرف داد و  يرادـلد 
یم مالسلا ) هیلع  ) یلع نارای  زا  یکی  هرابرد  هغالبلا  جهن  رد  ار  ینعم  نیا  هیبش  11 ـ ( 1 «) دنک یم  تعافش  ار  وت  ادخ  دزن  دریگ و  یم  ار  وت 

: دومرف درک و  بجعت  دید  ار  وا  عیسو  رایسب  هناخ  هک  یماگنه  تفر ، یثراح » دایز  نب  ءالع   » ندید هب  دش ، هرصب »  » دراو یتقو  هک  میناوخ 
هلیسو هب  یناوت  یم  يرآ  دوزفا ، سپـس  تسا ، رتشیب  نآ  هب  ترخآ  رد  وت  زاین  یهاوخ ؟ یم  هچ  يارب  ایند  نیا  رد  تعـسو  نیا  هب  يا  هناخ  »

نیا رگا  يزادرپب ، ار  نآ  مزال  قوقح  ییامن و  محر  هلـص  ینک ، نامهم  نآ  رد  ار  ناـنمؤم  هک  تروص  نیا  هب  یـسرب  ترخآ  هب  هناـخ  نیا 
، تشاد رارق  وا  لباقم  هطقن  رد  هک  دایز » نب  مصاع   » شردارب زا  دایز » نب  ءالع   » اجنیا رد  یـسر .» یم  ترخآ  هب  نآ  هلیـسو  هب  ینک ، راـک 
: درک ضرع  هدـش »؟ هچ  رگم  : » دوـمرف ماـما  منک . یم  تیاکـش  امـش  هب  مردارب  راـک  زا  نم  نینمؤـملا ! ریما  اـی  درک : ضرع  تفگ و  نخس 

نینچ وا  هب  دمآ ، ترضح  تمدخ  هک  یماگنه  دینک ». رضاح  نم  دزن  ار  وا  : » دومرف ماما  تسا . هدرک  يریگ  هرانک  ایند  زا  هدیشوپ و  ییابع 
;؟ اهَذُْخاَت ْنَا  ُهَرْکَی  َوُه  َو  ِتابِّیَّطلا  ََکل  َّلَحَا  َهّللا  َّنَا  يَرت  َا  َكََدلَو ، َو  َکَلْهَا  َتْمِحَر  امَا  ُْثِیبَْخلا ، َِکب  َماهَتِْـسا  ْدََقل  ِهِسْفَن ، َّيَدُع  ای  : » دومرف

تدنزرف هداوناخ و  هب  ایآ  ینک ) یمن  محر  دوخ  هب  رگا   ) يا هتفرگ  رارق  وا  ياهریت  فده  و  هتفای ، هار  وت  رد  ناطیش  دوخ ! ناج  نمشد  يا 
؟ ینک هدافتـسا  اهنآ  زا  ار  وت  هک  درادـن  تسود  اما  هدرک ، لالح  وت  رب  ار  هزیکاپ  ياه  تمعن  دـنوادخ  ینک  یم  لایخ  وت  ینک ؟ یمن  محر 
هب مصاع »  » هک یماـگنه  سپـس   456 هحفص هحفـص 114 . دـلج 67 ، راونالا ، راحب  یقرواپ 1. تسا .»)؟ ریذـپ  ناکما  یـضقانت  نینچ  اـیآ  )

ماما منک .)؟ ادـتقا  امـش  هب  مه  نم  دـیراذگب  ( »؟ يراد راوگان  ياذـغ  نشخ و  سابل  نینچ  کی  ارچ  امـش  سپ  : » درک ضرع  نینمؤملاریما 
نیرت فیعـض  دـننام  دـنریگب و  تخـس  دوخ  رب  هک  هدرک  بجاو  تلادـع  قح و  نایاوشیپ  هب  دـنوادخ  دراد ، قرف  وت  اب  نم  هفیظو  : » دومرف

ربـمغیپ زا  يرگید  تـیاور  زا  12 ـ ( 1 (.«) دـنباترب ادـخ  نامرف  زا  رـس  ات   ) دـهدن رارق  راشف  رد  ار  اهنآ  ناریقف  رقف  اـت  دـننک ، یگدـنز  مدرم 
ینب نایم  رد  یعامتجا ، ياوزنا  و  تینابهر »  » هلأسم هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  دومرف  دوعسم  نب  هّللادبع  هب  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
ءزج زگره  دش و  لیمحت  اهنآ  رب  ییانثتسا  طیارش  کی  رد  دندرک ) ادیپ  شیارگ  مالسلا ) هیلع  ) حیـسم ترـضح  هب  هک  ینایدوهی   ) لیئارـسا
اجک زا  یناد  یم  : » دومرف میدوب  راوس  بکرم  کی  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  اب  نم  : » دـیوگ یم  دوعـسم » نبا  . » دوبن اهنآ  نییآ 

ُمِْهیَلَع ْتَرَهَظ  : » دومرف دـنرت » هاـگآ  شربماـیپ  ادـخ و  متفگ  نم  : » دـیوگ یم  دوعـسم  نبا  دـندروآ »؟ دوـجو  هب  ار  تیناـبهر  لیئارـسا  ینب 
ْنِا اُولاقَف  ُِلیلَْقلا ، ِّالا  ْمُْهنِم  َْقبَی  ْمَلَف  تاّرَم  َثالَث  ِناْمیِالا  َلْهَا  َمَزَهَف  ْمُهُوَلتاقَف  ِنامیِْالا  ُلْهَا  َبِضَغَف  ِهّللا  یِصاعَمب  َنُولَمْعَی  یـْسیِع  َدَْعب  ٌةَِربابَْجلا 

( مالسلا هیلع  ) یـْسیِع ِِهب  انَدَعَو  يذَّلا  َِّیبَّنلا  ُهّللا  َثَْعبَی  ْنَا  یِلا  ِضْرالا  ِیف  ْقَّرَفَتَن  اَْولاعَتَف  ِْهَیِلا ، اوُعْدَی  ٌدَحَا  ِنیِّدِلل  َْقبَی  َْمل  َو  انْوَْنفَا  ِءالُؤِهل  انْرَهَظ 
( مالسلا هیلع  ) یسیع ترـضح  زا  دعب  نارابج ، زا  یهورگ  ًۀَِّینابْهَر ; اُوثَدْحَا  َو  ِلابِْجلا  ِناْریِغ  یف  اُوقَّرَفَتَف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ًادَّمَُحم َنُونْعَی 

راب هس  دنتساخرب و  اهنآ  اب  گنج  هب  و  دنتفرگ ، مشخ  اهنآ  هب  مالسلا ) هیلع  ) حیسم هب  نانمؤم  دندوب ، هانگ  لوغشم  هتسویپ  هک  دندرک  روهظ 
اهنآ لباقم  رد  ام  رگا  دـنتفگ  دوخ  اب  اهنآ  دـندش ) دیهـش  هیقب  و   ) دـنامن یقاب  یمک  هورگ  ءزج  نانمؤم  نآ  زا  و  دـندش ، تسکـش  راـتفرگ 

هک يربمایپ  هک  ینامز  ات  میوش  هدنکارپ  دییایب  دنام ، یمن  یقاب  نید  هب  توعد  يارب  یسک  و  درک ، دنهاوخ  دوبان  ار  ام  همه  میوش  راکـشآ 
، دندرب هانپ  اه  هوک  ياهراغ  هب  اهنآ  دوب ـ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ناشدوصقم  دوش -  رهاظ  تسا  هداد  هدعو  ام  هب  ( مالسلا هیلع  ) یسیع
، یّصاخ طیارـش  رد  هک  دوب  یـشور  دوبن ، مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم نییآ  ءزج  تینابهر  نیاربانب  ( ) 1 «) دـندروآ دوجو  هب  ار  ّتیناـبهر  نییآ  و 
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457 هحفص هبطخ 209 . ۀغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 . دندروآ . دوجو  هب  دوخ  ظفح  يارب  مالسلا ) هیلع  ) حیسم ناوریپ  زا  یعمج 

! ضراعم فلاخم و  ثیداحا 

ثحب تایاور و  اب  داضت  رد  ًاقیقد  بولطم و  یبلطاوزنا  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  عبانم  رد  یتاـیاور  ـالاب ، تاـیاور  ربارب  رد 
تداـبع يریگ  هشوـگ  ٌةَداـبِع ; ُۀـَلْزُْعلَا  : » میناوـخ یم  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد  1 ـ هلمج : زا  تـسا ، قباـس  ياـه 

زا هک  یـسک  ُهَناْحبُـس ; ِهّللِاب  َسَنَا  ِساّنلا  ِنَع  َدَرَْفنِا  ْنَم  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ ( 2 «.) تسا
; ِحالَّصلا ُعامَج  اْینُّدلا  ِءاْنبَا  ِلاِزتْعا  ِیف  : » تسا هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ ( 3 «.) دریگ یم  سنا  ادخ  اب  دوش ، ادج  مدرم 

ِةَدابِِعل ِدارِْفنِْالا  ِیف  : » تسا هدمآ  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  زینو  4 ـ ( 4 «.) تسا اه  تحلـصم  هعومجم  ایند ، مدرم  زا  ییادج  رد 
هیلع ) مظاک ماما  زا  یثیدح  رد  5 ـ ( 5 .«) تسا هتفهن  اه  تعفنم  ياه  جنگ  راگدرورپ ، تدابع  يارب  مدرم  زا  ییادـج  رد  ِحابْرالا ; ُزُونُک  ِهّللا 

َو اْینُّدـلا  ِنَع  َلَزَتـِْعا  ِهّللا  ِنَع  َلَـقَع  ْنَمَف  ِلـْقَْعلا  ِةَُّوق  یلَع  ٌۀَـمالَع  ِةَدْـحَْولا  یَلَع  ُْربَّصلَا  : » دوـمرف مکح  نب  ماـشه  هب  هک  میناوـخ  یم  مالـسلا )
اـیند و لـها  زا  دـشاب ، هتـشاد  یهلا  لـقع  هک  یـسک  تسا ، لـقع  توـق  لـیلد  ییاـهنت  رب  ربـص  ... ِهّللاَدـْنِع ; اـم  یف  َبِـغَر  َو  اـْهِیف  َْنِیبِـغاّرلا 
زا يرود  اوزنا و  هک  دـنهد  یم  یهاوـگ  ثیداـحا  نیا  ( 6 «.) دزرو یم  تبغر  تسادـخ  دزن  رد  هچنآ  هب  دـنیزگ و  یم  يرود  ناتـسرپایند ،

هحفص 243، دلج 9 ، نایبلا ، عمجم  یقرواپ 1 . تسا . دئاوف  عاونا  هب  ندیسر  تدابع و  رد  بلق  روضح  ببـس  شناد و  لقع و  هناشن  مدرم ،
ثیدح دلج 4 ، نامه ، . 4 هحفص 338 . دلج 5 ، مکحلا ، ررغ  حرـش  . 3 ثیدح 12884 . دلج 3 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 2 دیدح . هیآ 27  لیذ 

ماـما زا  يرگید  ثیدــح  رد  458 6 ـ هحفص هحفـص 111 . دـلج 67 ، راونالا ، راـحب  . 6 ثیدـح 6504 . ناـمه ، . 5 هحفـص 406 . ، 6505
َو َدُسَْحت  َو ال  َبِذکَتال  َو  َباتْغَت  ّالَا  َکِجوُرُخ  یف  َْکیلَع  َّنِاَف  ْلَْعفاَف ، َِکْتَیب  ْنِم  َجُرَْخت  ْنَا ال  َتْرَدَق  ْنِا  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص
، درک یهاوخن  تبیغ  يورن  نوریب  هک  یماگنه  اریز  نک ، نینچ  يورن  نوریب  تا  هناخ  زا  هک  یناوتب  رگا  َنِهاُدت ; َو ال  َعَّنَـصَتَت  َو ال  َِیئاُرت  ال 

یم مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  7 ـ ( 1 «.) درک یهاوخن  هنهادـم  عنـصت و  ینک و  یمن  ایر  يزرویمن و  دـسح  تفگ و  یهاوخن  غورد  و 
ریما ماما  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  ثحب  نیا  8 ـ ( 2 .«) تسا مدرم  زا  يریگ  هشوگ  رد  نید  تمالس  ِساّنلا ; ِلاِزتْعا  ِیف  ِنیِّدلا  ُۀَمالَس  : » دومرف
یسک ْمِهِّرَش ; ْنِم  َِملَـس  َساّنلا  َلَزَتِْعا  ْنَم  : » دومرف تسا : رایـسب  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  دنچ  ره  میهد  یم  نایاپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملا 

هیفوص و نایم  رد  هک  يریگ  هشوگ  تلزُع و  هلأسم  نارادـفرط  هاـگ  ( 3 .«) دوب دهاوخ  ناما  رد  اهنآ  ّرـش  زا  دـنک ، يریگ  هرانک  مدرم  زا  هک 
ِذِا َو  : » دیامرف یم  هک  فهک  هروس  هیآ 16  هلمج  زا  دنتسج ، یم  لسوت  زین  نآرق  تایآ  زا  یضعب  هب  دنتشاد  يرایسب  ناهاوخاوه  ناضاترم ،

نانآ و زا  هک  یماگنه  اقَفِْرم ; ْمُکِْرمَا  ْنِم  ْمَُکل  ْءیَّیَُهی  َو  ۀَـمْحَر  ْنِم  ْمُکُّبَر  ْمَُکل  ْرُْـشنَی  ِفْهَْکلا  َیِلا  اْوُوْأَف  َهّللا  ّـِالا  َنُودـُبْعَی  اـم  َو  ْمُهوُمُتْلَزَتْعا 
رما نیا  ربارب  رد  و  دنارتسگ ، یم  امش  رب  ار  شتمحر  ناتراگدرورپ  هک  دیرب  هانپ  راغ  هب  دیدرک ، يریگ  هرانک  دنتـسرپ ، یم  ادخ  زج  هچنآ 

تسا هدمآ  هیآ 48 و 49  میرم  هروس  رد  هک  میهاربا  نخس  هب  نینچمه  دزاس .» یم  مهارف  امش  يارب  یشمارآ  دیراد ) راّفک  زا  هک  یتشحو  )
اّمَلَف ًاّیِقَـش ـ  ّیبَر  ِءاعُدـِب  َنوُکَا  ّالَا  یـسَع  یِّبَر  اوُعْدَا  َو  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  اـم  َو  ْمُُکلِزَتْعَا  َو  : » دـیوگ یم  هک  اـجنآ  دـنیوج ، یم  کـسمت 

منک و یم  هرانک  دیناوخ  یم  ادخ  ریغ  هچنآ  امـش و  زا  ًاِّیبَن ;و  اْنلَعَج  الُک  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحِْـسا  َُهل  اْنبَهَو  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  ام  َو  ْمَُهلَزَتْعا 
هرانک دیتسرپ ، یم  ادخ  ریغ  هچنآ  نانآ و  زا  هک  یماگنه  منامن ـ  خـساپ  یب  مراگدرورپ  ندـناوخ  رد  مراودـیما  مناوخ و  یم  ار  راگدرورپ 

ص ج 8 ، یفاک ، عورف  یقرواپ 1 . ( 1 «.) میداد رارق  گرزب )  ) يربمایپ ار  کی  ره  و  میدیـشخب ، وا  هب  ار  بوقعی  قاحـسا و  ام  درک ، يریگ 
، هـیآ ود  ره  رد   459 هحفص هحفص 238 . ثیدح 8151 ، دـلج 5 ، نامه ، . 3 هحفص 140 . ثیدح 5609 ، دلج 4 ، ررغ ، حرـش  . 2 . 128
تلزع و هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  تسا و  هدـش  هدرمـش  یهلا  بهاوم  راـگدرورپ و  تمحر  بلج  هلیـسو  هعماـج  زا  يریگ  هراـنک  تلزُع و 

. تسین يا  هدیهوکن  دنسپان و  رما  يریگ  هشوگ 

تایاور تایآ و  نیب  عمج  قیرط 
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تایاور تایآ و  نیب  عمج  قیرط 

، یعامتجا صاخ  طیارش  هلسلس  کی  رد  يریگ  هشوگ  تلزع و  هلأسم  هک  دوش  یم  تباث  یبوخ  هب  تایاور  تایآ و  نوتم  رد  تقد  اب  یلو 
هدـش راتفرگ  رابودـنب  یب  رفاک و  هعماج  کی  رد  اهنآ  هک  میناد  یم  فهک  باحـصا  دروم  رد  تسا . هدـش  هیـصوت  ییانثتـسا  تروص  هب  و 
دروم رد  دنتـشادن . راغ  هوک و  هب  ندرب  هانپ  راید و  رهـش و  زا  رارف  زج  يا  هراچ  و  دندوب ، بیقعت  تحت  ادخ ، هب  ناشنامیا  مرج  هب  دندوب و 

یلو داد ، ماجنا  ناـج  ياـپ  اـت  یتسرپ  تب  اـب  هزراـبم  قیرط  رد  ار  دوخ  شـشوک  شـالت و  تیاـهن  وا  دوب ، نینچ  زین  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا
نامز ره  رد  سک  ره  يارب  طیارـش  نیا  تسا  یهیدب  دش . تلزع  ترجاهم و  هب  رومأم  دوب ، رطخ  رد  شناج  دشن و  عقاو  رثؤم  هک  یماگنه 

هب طوبرم  ءانثتـسا  کی  هکلب  دوش  یمن  بوسحم  یـساسا  لـصا  کـی  لـصا  نیا  اـما  تسین ، تلزع  ترجه و  زج  يا  هراـچ  دوش ، لـصاح 
دوخ يارب  ار  يریگ  هشوگ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  اجنآ  رد  تسا . ناوارف  عمج  نیا  يارب  نئارق  زین  تایاور  رد  تسا . صاخ  طیارش 

هیآ 48 و میرم ، یقرواپ 1 . درمش . یم  رصع  نآ  مدرم  اب  يراکمه  ناکما  مدع  ناوخا و  رییغت  نامز و  داسف  ار  نآ  لیلد  دنک ، یم  باختنا 
ییاج هب  طوبرم  هک  دناد  یم  تلزع  رد  ار  نید  تمالـس  میدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  زا  هک  یثیدـح  رد   460 هحفص . 49

ریذپ و بیـسآ  رایـسب  و  دنراد ، یـصاخ  طیارـش  دارفا  زا  یـضعب  هاگ  دنکفیب . رطخ  هب  ار  ناسنا  نید  یتسار  هب  مدرم  اب  ترـشاعم  هک  تسا 
رایـسب دارفا  هیبش  اهنآ  دـنوش . رهاـظ  تاـعامتجا  رد  رتمک  دوش ، هیـصوت  دارفا  هنوگ  نیا  هب  تسا  نکمم  دـنداسف ، رهاـظم  ربارب  رد  فیعض 
نکمم دـنک ، یم  بذـج  دوخ  هب  ار  اه  يرامیب  عاونا  اهنآ  جازم  يدوز  هب  دـنوش  رـضاح  تاـعامتجا  رد  رگا  هک  دنتـسه  یجازملا  فیعض 

یم هدولآ  دـح  زا  شیب  اوه  هک  یماـگنه  تسا  لومعم  زورما  دوش . رهاـظ  عاـمتجا  رد  رتمک  دـهد  روتـسد  یـصخش  نینچ  هب  بیبـط  تسا 
زا کی  چیه  تسا  یهیدب  دـننامب . هناخ  رد  دوش  یم  هیـصوت  یـسّفنت  یبلق و  نارامیب  نادرمریپ و  ناکدوک و  دـننام  فیعـض  دارفا  هب  دوش ،

ناگمه و هب  ار  نآ  دیابن  نیاربانب  تسا ، درف  صاخ  طیارش  ای  تسا ، یعامتجا  صاخ  طیارـش  هب  طوبرم  هکلب  تسین ، یلک  لصا  کی  اهنیا 
تا هناخ  زا  یناوت  یم  رگا  دـیامرف  یم  شناراـی  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  مینیب  یم  رگا  درک . هیـصوت  ناـکم  ناـمز و  ره  رد 

رد هعماج  طیارـش  ای  ًامتح  تفای ، یهاوخ  تاجن  هنهادم  يزاسرهاظ و  ایر و  دـسح و  غورد و  تبیغ و  زا  هک  ارچ  نک ، نینچ  يورن  نوریب 
یم هجیتـن  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هچنآ  عومجم  زا  تسا . هدوب  یفیعـض  ریذـپ و  بیـسآ  درف  درف ، نآ  اـی  هدرک و  یم  باـجیا  نینچ  ناـمز  نآ 

هب دیاب  زور  زا  ار  یتاعاس  ای  تعاس  راگدرورپ  هب  سنا  يارب  زین  یعامتجا  ياه  ناسنا  هک  تفرگ  هدیدان  ناوت  یمن  زین  ار  هتکن  نیا  میریگ :
ناکلاس هک  نیا  رتارف  نیا  زا  و  دننک ، زاین  زار و  دنریگ و  سنُا  ادخ  اب  دنـشاب و  اهنت  بش ، رخآ  تاعاس  رد  ًاصوصخم  دـنزادرپ ، نتـشیوخ 

وا ریغ  هب  و  دننیب ، یمن  وا  زج  و  دنتـسه ، ادخ  اب  دنعمج ، نایم  رد  هک  یتاعاس  نامه  رد  هتخابکاپ  نافراع  راگدرورپ و  ناقـشاع  ادخ و  هار 
یم هناـجوجل  ار  داـسف  هار  هـک  یمدرم  زا  ندرکرهق  ییادـج و  هـک  دوـش  یم  زین  هاـگ  دـنهاوخ . یم  وا  يارب  ار  هـمه  و  دـنریگ ، یمن  سنا 

تالاح رد  دنیآ . شیوخ  هب  دنروخب و  ناکت  اهنآ  هک  دوش  یم  ببس  رما  نیا  هک  ارچ  تسا ، دسافم  اب  یفنم  هزرابم  قرط  زا  یکی  دنیامیپ ،
نوریب اهنآ  نایم  زا  رهق  تروص  هب  دنتفگ و  یم  كرت  ار  اهنآ  دـندیزرویم  رارـصا  داسف  رد  مدرم  یتقو  هک  دوش  یم  هدـید  املع  زا  یعمج 

زاب دوخ  نایم  هب  ار  وا  هتفر  ملاع  نآ  غارـس  هب  و  دندومن ، یم  دوبمک  یگتـسکشرس و  ساسحا  مدرم  هک  تشذگ  یمن  يزیچ  و  دنتفر ، یم 
ناسنا ندوب  یعامتجا  یلک  لـصا  ربارب  رد  هک  تسا  یتائانثتـسا  اـهنیا  همه   461 هحفـص دندومن . یم  حالـصا  ار  شیوخ  لامعا  هدنادرگ و 

. تسا لوبق  لباق 

یبلطاوزنا ییارگ و  عامتجا  ياهدمایپ  اه و  هزیگنا 

ُّیندـم ناسنا  هک  هلمج  نیا  و  دریگ ، یم  همـشچرس  ناسنا  تعیبط  زا  ییارگ  هعماج  یعاـمتجا و  لـئاسم  هب  اـه  ناـسنا  هجوت  یلـصا  هزیگنا 
یم رازآ  تّدـش  هب  ار  ناسنا  حور  اوزنا  يریگ و  هشوگ  تسا ، يا  هدـش  هتخانـش  هلمج  کی  ناسانـش ، هعماـج  همه  ناـیم  رد  تسا  عبَّطلاـب 

يدب رثا  يریگ  هشوگ  اوزنا و  هک  دهد  یم  ناشن  هدـمآ  لمع  هب  ایند  كرات  دارفا  دروم  رد  هک  یتاعلاطم  ناسانـش  هعماج  هتفگ  هب  و  دـهد ،
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یکی لیلد  نیمه  هب  و  ( 1 .) دنک یم  یناور  لالتخا  دیلوت  تاقوا  بلاغ  رد  مّهوت و  سأی و  یگدرـسفا و  نانآ  رد  هدراذـگ و  اهنآ  حور  رد 
لالتخا بجوم  نیقی  هب  اریز  دبای ، همادا  دیابن  ترورض  تروص  رد  یتح  هک  تسا  يدارفنا  ياه  نادنز  ناسنا  يارب  اه  هجنکش  نیرتدب  زا 

همه نیشناج  ار  وا  اب  زاین  زار و  و  دنریگب ، سنا  ادخ  اب  دنشاب و  هتشاد  يوق  هداعلا  قوف  ینافرع  حور  هک  یناسک  رد  رگم  دوش ، یم  یناور 
، زین لقع  قطنم و  هکلب  دریگ ، یمن  همـشچرس  ناسنا  ترطف  تعیبط و  زا  اهنت  یهورگ  یعامتجا و  یگدنز  هب  ناسنا  هجوت  هتبلا  دـننک . زیچ 

ناسنا رگا  و  دوش ، یمن  اه  ناسنا  بیـصن  یقرت  دشر و  هنوگ  چیه  هب  یعامتجا ، یگدنز  نودب  هک  ارچ  دنک ، یم  هیـصوت  وا  هب  ار  راک  نیا 
ناوت یم  هداس  هعلاطم  کی  اب  اریز  دندوب ، نیتسخن  ياه  ناسنا  تلاح  نامه  هب  ًابیرقت  مه  زورما  دندرک ، یم  یگدنز  ادـج  رگیدـمه  زا  اه 

و تسا ، هدمآ  دوجو  هب  رگیدکی  هب  تایبرجت  اه و  هشیدنا  راکفا و  ندش  همیمـض  زا  عیانـص  فراعم و  اه و  شناد  مولع و  مامت  هک  دیمهف 
. دناسر یم  لماکت  یقرت و  ياه  هّلق  هب  و  دـهد ، یم  روبع  اه  مخ  چـیپ و  زا  دـنار و  یم  شیپ  هب  ار  یناسنا  هعماج  راطق  هک  تسا  رما  نیمه 

يرایسب همشچرس  تلزُع  ییاهنت و  هک  تفگ  ناوت  یم  یلک  روط  هب   462 هحفص هحفص 428 . کینَک ، لیئوماس  یسانش  هعماج  یقرواپ 1 .
اوزنا زا  یقلُخدب  یشیدنا و  جک  و  هقیلس ، جاجوعا  يرکف و  تافارحنا  زا  يرایسب  1 ـ هلمج : زا  تسا ، اه  یماکان  اه و  یتخبدب  دسافم و  زا 
هتبلا  ) دنتـسه نیب  گرزبدوخ  و  جوجل ، ریگ ، تخـس  وخدنت ، دارفا  ًابلاغ  يوزنم  دارفا  لیلد  نیمه  هب  دریگ ، یم  همـشچرس  يریگ  هشوگ  و 

ناـسنا اریز  تسا  اوزنا  يریگ و  هشوگ  راـثآ  زا  رگید  یکی  يدنـسپ  دوخ  بجع و  2 ـ دراد .) یتائانثتـسا  يرگید  لصا  ره  دننام  لصا  نیا 
لـئاضف و و  دـشاب ، هتـشادن  ترـشاعم  نارگید  اـب  هاـگره  و  تسا ، دـنم  هقـالع  تخـس  شراـثآ  دوـخ و  هب  ًـالومعم  تاذ  ّبح  هزیرغ  يور 

نیمه هب  دـنک . رّوصت  اه  ناسنا  نیرتالاب  نیرترب و  ار  دوخ  هک  دوش  یم  ببـس  دـنکن ، هسیاقم  اهنآ  اب  ار  شیوخ  دـنیبن و  ار  اهنآ  تـالامک 
هداعلا قوف  ینیب  دوخ  بجع و  زا  یگمه  هک  دنراد  بیجع  یهاگ  گرزب و  ياعدا  ریگ  هشوگ  يوزنم و  دارفا  هک  هدش  هدـید  رایـسب  لیلد 

رت و لضاف  دارفا  هک  دـنیب  یم  ًابلاغ  دـنک ، ترـشاعم  نارگید  اب  ناسنا  هک  یماگنه  اما  دـنک . یم  تیاکح  يرورپ  لاـیخ  مّهوت و  تلاـح  و 
هلـصاف رادنپ  مهو و  لایخ و  ملاع  زا  ور  نیمه  زا  دنتـسه . وا  دـننامه  يدایز  دارفا  لقاال  ای  دراد ، دوجو  وا  زا  رتاوقت  اب  رت و  كاپ  رت ، ملاع 

یبلطاوزنا یفنم  راثآ  زا  رگید  یکی  ناسک ، نیرت  کـیدزن  یتح  دارفا  همه  هب  نظ  ِءوس  3 ـ دنک . یم  زیهرپ  هدوهیب  ياعدا  زا  و  دـنریگ ، یم 
دارفا هنوگ  نیا  و  رتـشیب ، نظ  ءوس  ببـس  يریگ  هشوگ  و  دوش ، یم  يریگ  هشوـگ  ببـس  نظ  ءوـس  هکنیا  بجع  و  تسا ، يریگ  هشوـگ  و 

دوخ يارب  یبوخ  ناتـسود  و  دنوش ، رهاظ  عامتجا  رد  هاگره  یلو  دنرادنپ ، یم  زوت  هنیک  دوسح و  سانـشن ، قح  هدولآ ، تسردان ، ار  مدرم 
بح رطاخ  هب  ناسنا  شیوخ . بویع  زا  ندنام  لفاغ  463 4 ـ هحفص تسا . هدوب  لطاب  تاعقوت  نیا  همه  هک  دنمهف  یم  يدوز  هب  دننیزگرب ،

هـشیمه ناسنا  هک  ارچ  درادـنپ ، یم  تّوق  ياه  هطقن  هتـسجرب و  تافـص  ار ، دوخ  بویع  هاگ  هکلب  دـنیب ، یمن  ار  دوخ  بویع  ًالومعم  تاذ 
داـقتنا و هچ  دـنیوگ و  یم  هچ  وا  هراـبرد  رظن  یب  فرط و  یب  دارفا  دـننیبب  و  دـنک ، اـشامت  نارگید  تواـضق  هنییآ  رد  ار  دوخ  بویع  دـیاب 
و دنتسه ، ییوج  بیع  ددص  رد  هک  ارچ  دنیبب ، دناوت  یم  رتهب  شناهاوخدب  رکف  هنییآ  رد  ار  دوخ  بویع  ناسنا  یهاگ  یتح  دنراد ، يداریا 

تایبرجت زا  ندـنام  مورحم  ندـنام و  رود  5 ـ دـنمورحم . يا  هنیئآ  نینچ  زا  ریگ  هشوـگ  يوزنم و  دارفا  یلو  دـنهد ; یم  حرـش  وـم  هـب  وـم 
نارگید اب  رگا  یلو  دـنک . هبرجت  دـناوت  یم  ار  یگدـنز  زا  یکچوک  ياه  شخب  اهنت  تسا و  دودـحم  یناـسنا  ره  يورین  رکف و  نارگید ـ 

همه دـناوت  یم  هک  دریگ ، یم  رارق  رایتخا  رد  نومزآ  هبرجت و  شناد و  ملع و  زا  ییاـیرد  دـشاب ، ساـمت  رد  رظن  بحاـص  دارفا  ًاـصوصخم 
نامز رد  ملع  عیرس  تفرشیپ  رارسا  زا  یکی  دیامن . لح  اه  هبرجت  مولع و  نیا  کمک  هب  ار  تالکشم  و  دبایب ، نآ  رد  ار  دوخ  ياه  هتساوخ 

، لاس ره  رد  ایند  فلتخم  طاقن  زا  ای  روشک  کی  فلتخم  قطانم  زا  هک  تسا  اه  شیامه  حالطصا  هب  و  اه ، نمجنا  اه ، هرگنک  لیکـشت  ام ،
هاگ و  دنزاس ، یم  لقتنم  رگیدکی  هب  ار  دوخ  تایبرجت  یملع و  ياه  هدروآرف  اه ، ییامهدرگ  نیا  رد  دـنوش و  یم  عمج  هام  ره  رد  هاگ  و 
هک تسا  نآ  زا  شیب  ییارگ  عامتجا  جـیاتن  راثآ و  تاکرب و  نخـس  کی  رد  دوش . یم  اه  ییاـمهدرگ  نیا  نیـشناج  یمومع  ياـه  هناـسر 

اهنیا زا  رتارف  يریگ  هشوگ  یبـلطاوزنا و  ياـه  ناـیز  نینچمه  و  دوب ، نآ  زا  يا  هشوـگ  میتـفگ  هچنآ  و  درک ، ناـیب  رـصتخم  نیا  رد  ناوـتب 
هیاس رد  راب ـ  نیتسخن  يارب  ار ـ  یقالخا  لئاسم  لوصا  يداد  قیفوت  اـم  هب  هک  میئوگ  یم  ساپـس  رکـش و  ار  وت  ایادـخ !  464 هحفص تسا .
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لئاضف و تیوقت  هار  راثآ ، جـئاتن و  للع ، لماوع و  میئوگب ، هنیمز  نیا  رد  ار  ینتفگ  ناوت  رادـقم  هب  و  مینک ، ریـسفت  تدـیجم  نآرق  تاـیآ 
ینیگنـس تیلوئـسم  لیاذر  لئاضف و  نیا  نایب  میناد  یم  اهلاراب ! میهد . حرـش  دـجنگ  یم  ام  مهف  رد  هک  اجنآ  ات  ار  لئاذر  اـب  هزراـبم  قیرط 

رد ار  ام  مینک و  لمع  ریطخ  هفیظو  نیا  هب  هک  امرف  تمحرم  ار  تردق  ناوت و  نآ  وت  میـشاب ، نآ  هب  لماع  دوخ  هک  دنک  یم  داجیا  ام  يارب 
هزرابم نادیم  رد  دشابن  وت  دادما  تیانع و  ات  تسا و  شکرس  رایسب  هراّما ، سفن  یناد  یم  دوخ  وت  اراگدرورپ ! شاب ! روای  رای و  قیرط  نیا 

رد ادوبعم ! راذـگم ! اهنت  ار  ام  میهد  یم  دـنگوس  تهار  ناکاپ  ناکین و  هب  تهاگرد ، ناصاخ  هب  ار  وت  تسین ، هتخاس  ام  زا  يراک  سفن  اب 
مسر هار و  و  هنسح ، ياهتنس  اهـشزرا و  همه  لیاذر  نافوط  و  هتـسبرب ، تخر  يرـشب  ناهج  زا  یقالخا  لئاضف  هک  مینک  یم  یگدنز  ینامز 

لآ يدـهم   ) گرزب حلـصم  نآ  اـمرف و  ققحم  ار  تا  هدـعو  تسا ، هدـش  روـج  ملظ و  زا  وـلمم  نیمز  و  دـبوک ، یم  مهرد  ار  اـیلوا  اـیبنا و 
رد قالخا  موس  دلج  نایاپ  نیملاعلا .) بر  ای  نیمآ   ) هد رارق  شهار  نادهاجم  مدقم  فوفـص  رد  ار  ام  و  ناسرب ، ار  مالـسلا )) هیلع  ) دـمحم

6/12/1379 هدعقلا 1421 ـ  يذ  رخآ  نآرق 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
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ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

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

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

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

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

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

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

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

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