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دلج 1) ( ) س  ) ارهز ترضح  يهبطخ  حرش 

باتک تاصخشم 

یناجنزینیـسح نیدلازع  فیلات  (ع /  ءارهز ترـضح  هبطخ  حرـش  روآدیدپ :  مان  ناونع و  نیدلازع 1300 -  یناجنز  ینیسح  هسانـشرس : 
همانباتک تشاددای :  لاـیر  500 کـباش :  ج . يرهاـظ :  تاصخـشم  یمالـسا 1363 . تاـغیلبت  رتـفد  مق  هیملع  هزوح  مق  رـشن :  تاصخـشم 

Fatimah عوـضوم :  ریـسفت  دـقن و  اـههبطخ --  11ق --  ترجه -  زا  لــبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاـف  عوـضوم :  سیوـنریز  تروـصهب 
Zahra, The Saint -- Public speaking -- Religious aspects -- Islam -- Criticism and

رتفد مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش  حرـش  اههبطخ . 11ق  ترجه -  زا  لـبق  8 ؟ (س ،  ارهز همطاف  هدوزفا :  هسانـش   interpretation

م1025-64 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/973 ییوید :  يدنب  هدر  BP27/22/ح5ش4 1363  هرگنک :  يدنب  هدر  یمالسا  تاغیلبت 

ءادها

هراشا

ناهج راگدیرفآ  دزن  رد  رتدنمجرا ، رتگرزب و  دنریگ . تمه  شددم  زا  دـنراد و  میدـقت  ناگرزب  زا  یکیب  ار  باتک  هاگره  هک  تسا  مسر 
نب ۀـجح  هضرا  یف  هللا  ۀـیقب  نایناهج ، راظتنا  طحم  نامز  رخآ  حلـصم  توبن ، راگدای  دوبعم ، دزیا  ياـمن  ماـمت  رهظم  دوجو  هرئاد  بطق  زا 

زا نونکا  ددرگ . میدقت  شسدقم  هاگشیپ  هب  باتک  نیا  ات  تسیک ؟! فیرشلا  هجرف  هللالجع  هیلع  همالس  هللا و  تاولـص  يرکـسعلا  نسحلا 
نیرخالاو نیلوالا  نم  نیملاعلاءاسن  ةدیـس  راوگرزب ، مام  هبطخ  حرـش  رد  هک  ار  رثا  نیا  مراد  تساوخرد  هناعـضاخ  شرادم  تیالو  هاگرد 

وت و یباتفآ  اگرزب ! دـنیامرف . لوبق  هاگرد  هدـنب  نیا  زا  يراوگرزب  فطل و  تیانع و  رظن  اب  هتفای ، شراگن  تساهیلع  همالـس  هللا و  تاولص 
طارـص زا  اما  میهایـس ، همان  راکهبت  هچرگا  اهلاراب ! راع  ناـبات  باـتفآ  دـنکن  زگره  يرورپ  هرذ  زا  هکنوچ  رادرب  ارم  تیبرت  هر  زا  هرذ  منم 

هک نایاپ  یب  ساپـس  دمح و  میدومیپ . هار  وت  يوسب  هدیدرگ ، نومنهر  تربمایپ  هک  يرد  نآ  زا  ياهدومرف و  تیادـه  دوخ  هک  یمیقتـسم 
تناگتـشرف دوخ و  یهانتمان  دورد  يدومن . رادروخرب  تیالو  نیتم  لبحب  ندز  گنچ  زا  ار  ام  يدومرف و  ینازرا  امب  ار  گرزب  تمعن  نیا 

هدـنراد هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  ءارفـس و  متاخ  هب  [ 1  ] یبنلا یلع  هحفـص 11 ] نولـصی [  هتکئالم  هللا و  نا   » ینادواج تنـس  هب  اـنب  ار 
باذع يدمرس و  نیرفن  امرف . راثن  ناشنیرهاط  ترتع  رب  نیملاعلاءاسن و  ةدیس  رب  نینمؤملاریما و  ءایصوا  دیس  [ 2 « ] انسفناو  » دنمجرا تلزنم 

ار تیرشب  يهعماج  هتخاس  فرحنم  دوخ  یهلا  ریسم  زا  ار  تفالخ  تداعـس و  شخب  حور  میـسن  هک  نازیرورف  یناسکان  رب  يدبا  كاندرد 
مورحم يدوب ؟ هدومرف  نیبـعت  تطیحم  شنادـب  ار  اـهنآ  تدوخ  هک  ییاـههنومن  و  حـلاص » دـعب  حـلاص   » نارادـمامز تموکح  تاـکرب  زا 

امو  » يداد میب  دوخ  هک  [ 3  ] رقس باذع  رد  دنتشاد  اور  تیرـشب  رب  ار  یمتـس  نینچ  هزور  دنچ  تسایر  رطاخب  هک  ار  اهنآ  اهلاراب ! دندومن .
هحفص 12] نیملاعلابر [ . ای  نیمآ  امرف ، رقتسم  نیزگیاج و  [ 4 « ] رذتالو یقبتال  رقس  ام  کیردا 

يرکسع دنزرف  یهلا  يهغلاب  تجح 

هک امـش  تعیب  زا  هک  مینکیم  تفلاخم  نالعا  یناسکان  اب  دوخ ، یبلق  دنویپ  میکحت ، يارب  و  بلق ، میمـص  زا  يرازیب  تئارب و  راهظا  اب  ام ،
يرازیب اب  و  دنداهنن ، جرا  امـش  يالاو  تلزنمب  و  دندومن ، تفالخ  تیالو و  راکنا  هدیـشک و  تسد  دوب  مهیدـیا » قوف  هللا  دـی   » یهلا تعیب 
ندودز یمالسا و  روغث  دسو  یهلا ، نامرف  نیئآ و  نتشاد  اپرب  زا  ار  امش  هتسج و  بّرقت  شیوخ  نارود  ياهنوعرفب  امش  نادناخ  زا  نتـسج 

زاس و  اههطسفس ، اهتعدب و  زا  ینامسآ  تعیرـش  عورف  لوصا و  نتخاس  كاپ  ینوزومان و  ره  میمرت  حالـصا و  راکنا و  کش و  هنوگره 
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ار فط ! زادگ  ناج  شارخلد و  يهنحص  ماجنارس  دنتخادنا و  هار  نینوخ  ياهگنج  و  دنتخیگنارب ، اههنتف  دنتشگ . عنام  نیغورد  ياهگرب  و 
هب دـندناسر . ناکقلد  ناصاق و  رب  ار  ناـنز  هویب  ناـمیتی و  لاـملاتیب  یـشایع و  يراـسگ و  یمب  سمخ  زا  ار  امـش  مهـس  و  دـندومن ، اـپرب 

هداـتفا و گرم  رتـسب  رد  شیـسدق  رکیپ  زوـنه  هکنآ  اـب  دندرمـش و  تـصرف  ار  نیتـسار  ربماـیپ  گرم  هـک  میتـسرفیم  تـنعل  یناـگیامورف 
رارقرب و مخریدـغ - رد  یهلا - رماب  هک  امـش  تعیب  نتـسکشب  دـندرکیم ، هیرگ  هتـسشن  يو  گوسب  شنازیزع  رگید  اب  هرهاـط  يهقیدـص 
هک هناش  لج  وا  تناـماب  دوب و  هدـش  هتـسب  ملاـع  راـگدرورپ  ناـمرفب  هک  مکحم  ياـهنامیپ  هحفـص 13 ] هب [  دنتفاتـش و  دوب ، هدـش  راوتـسا 

، لوهج مولظ و  كدرم  راکمتـس ، ملاظ و  نیتسخن  هب  صخالاب  دندیزرو . تنایخ  دندومن ، هبال  هدـمآرد  ونازب  نآ  لمح  زا  میظع  ياههوک 
ناگدـنام یقاب  وخ و  هدـنرد  نادان  یـشحو و  ياهبرع  وا  نامرفب  و  دز ، زابرـس  قح ، شریذـپ  کین  ماجنارـس  زا  هک  هیاـمورف  هشیپ و  داـنع 

دـهع و دـندرب و  شروی  تیالو  تیاصو و  ندـعم  تیالو و  هاش  عیفر  هاـگیاج  تلاـسر و  یحو و  طـبهم  توبن و  لزنمب  بازحا ! ناـفلاخم 
اب ار  راوگرزب  نآ  بلق  و  دنتـسکش ، مهرد  تلالـض ، زا  تاـجن  هار  يهدـننک  راکـشآ  تیادـه و  ملع  شردارب : يهراـبرد  ار  يوـبن  ناـمیپ 

راوخ ار  شمیظع  تلزنم  دنتـشادرب و  تسد  شماقم  الاو  یـصو  يرای  زا  و  دـنتخاس . راد  هحیرج  شدـنمجرا  زیزع و  رتخد  هناـگی  ندرزآ 
تفالخ راک  ماجنارس  دندومن و  راکنا  ار  شتیالو  دندینادرگ و  يور  شیتسود  زا  و  دندش ، رکنم  یمارگ  ربمایپ  اب  ار  شیردارب  دنتشادنپ و 

ربج و اب  ار  تیالو  هاش  اغیرد ! دنتسشن . عمطب  دنتـشادن  تبکن  یئاوسر و  زج  ياهیامرـس  هک  زین  هیامورف  نادیلپ  هک  دندناسر  اجنآب  ار  یهلا 
هیلع همالس  هللا و  تاولص  یقیقح  مقتنم  روهظ  نامزات  نونکات و  هک  یتعیب  دنتشاداو .! تعیب  هب  فساو  مشخ  زا  هدنکآ  یبلق  اب  [ 5  ] ریشمش

هاگتـسد تشاک . نایناهج  لد  هعرزم  رد  ار  يدـیلپ  قافن و  هانگ و  مخت  و  تفرگ ، ارف  ار  نایناهج  همه  هکلب  ناناملـسم  طقف  هن  نآ ، یموش 
يارحـص هب  ار  رذوبا  قدـص  يهجهل  و  تفگ ، كرت  یئوـگ  قـح  مرجب  ار  دادـقم  دـنار و  دوـخ  زا  ار  تیبلـها  ناملـس  هک  یمتـس  ملظ و 

ینب نارودزم  تفالخ و  نامیخژد  دـگل  اب  ار  رـسای  رامع  مکـش  هک  یتعیب  دومن . دـیعبت  یلاـسنهک  نس  رد  هذـبر  فلع  بآ و  یب  کـشخ 
لاومأ سومان و  ناج و  قلطم  ياورنامرف  ار  هیامورف  و  هحفص 14 ] تسپ [  نامدرم  و  داد ، رییغت  ار  یهلا  ماکحا  و  دیرد ، مه  زا  سمـشدبع 
ناریو ارنآ  هتـسکش  مه  رد  ار  ادـخ  يهناـخ  ناـمیا و  مالـسا و  تمرح  هک  یتـعیب  تخیمآ . لـالح  هب  ار  یهلا  مارح  و  داد ، رارق  ناناملـسم 

ار راصنا  رجاهم و  نارتخد  و  داد ، رارق  هیماینب  نایرکشل  زات  تخات و  موجه  دروم  ار  توبن  لزنم  ترجه و  نیمزرـس  ماجنارـس ، تخاس و 
گـنن و ساـبل  دومن و  تفعیب  ناشناردـپ ، یهاوـخداد  مرجب  دیـشک و  نوریب  فاـفع  شـشوپ  زا  دـندرب  ینمادـکاپ  تفع و  يهنوـمن  هک 

ریـسا تلاسر و  روراب  تخرد  نتخاس  نک  هشیر  توبن و  نادناخ  نتخادنارب  رد  ار  تسرپ  ایند  نادـنمزآ  و  دـیناشوپ ، ناشمادـنارب  یئاوسر 
ماقتنا روجف  هانگ و  ناگداز  نینچ ، نیا  يرآ  دومن . صیرحت  قیوشت و  ار  شناراـثن  ناـج  ریلد و  نارواـی  نتـشک  توبن و  مرح  لـها  ندرک 

ار نومیمان  تخرد  نیا  خلت  لوصحم  نامز  تشذـگ  و  دـندناشنیم ، ورف  تماما  رهپـس  نالدنـشورب  روج  هار  زا  ار  دوخ  رفک  يزوتهنیک و 
رتخد تروص  ندـش  نوگلین  ولهپ و  ندـید  بیـسآ  و  تدابع ، بارحم  رد  یـضترم  یلع  ندـش  هتـشک  نآ  موش  يهجیتن  و  تخاس ، روراـب 

ناوختـسا نتـسکش  مهرد  و  شمود ، هناحیر  رـس  نتفر  ین  يالاب  رب  و  زادگناج ، ياهریت  اب  ربمغیپ  يهناحیر  نفک  ندـیرد  و  ادـخ ، بیبح 
هحفص 15] وت [ . راسخر  رادید  زا  تیرشب  هعماج  نتخاس  مورحم  هرخالاب  و  اهنادنز ، جنک  رد  اوشیپ  نیمتشه  ياهقاس 

راتفگشیپ

هراشا

. كدف بیقعت  زا  فده  خیرات -  رد  كدف  هبطخ -  دنس  رد  یقیقحت  - 

هبطخ دنس  رد  یقیقحت 
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هللاتاولص بنیز  ترضح   ) موصعم هبترم  یلات  ای  و  ع )  ) موصعم زا  يددعتم  ياهدنس  اب  دوشیم ، هراشا  لیذ  رد  هکیروطب  هبطخ ، نیا  نوچ 
هب يرظن  دیاب  نآ  لولدم  حرش  رد  عورش  زا  لبق  نیاربانب  هدیدرگ . ءادا  هباطخ  ناونعب  هچ  رگا  تسا  تجح  ام  رب  نآ  دافم  هدش  لقن  اهیلع )
زا روبزم  يهبطخ  مینک . نایب  ارنآ  بیقعت  زا  فدـه  كدـف و  خـیرات  زا  يرـصتخم  نآ  يانعم  ندـش  نشور  يارب  هاگنآ  میئامن و  نآ  دـنس 

هلمج زا  دـناهدرک . تیاور  اهیلع  هللا  تاولـص  يربک  يهقیدـص  زا  ربتعم  ياهدنـسب  ارنآ  هصاخ  هماع و  هک  تسا  روهـشم  ياـههبطخ  هلمج 
هدرک دای  نآ  زا  هغالبلاجهن  حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  لقنب  هحفص 16 ] كدف [  هفیقس و  مانب  دوخ  فیلأت  رد  يرهرج  زیزعلادبع  نب  دمحا 

هک يروطب  تسا  قوثو  دروم  راکزیهرب و  تایبدا ، رد  رهام  ثّدـحم  هدربمان  رکبوبا  : » دـیامنیم یفرعم  نینچ  ار  هدربماـن  دـیدحلایبا  نبا  و 
نبا لـقن  هـب  و  [ . 11 «. ] دـناهدرک تـیاور  وا  زا  ار  نارگید  دوـخ و  تافنـصم  يهـمه  دناهدوتـس و  یکین  هـب  ار  وا  هماـع  ناثدـحم  يهـمه 

زا شردـپ  زا  هرامع  نبا  دـمحم  نب  رفعج  زا  ایرکز  نب  دـمحم  زا  يرهوج  - 1 تسا : هدرک  تیاور  ار  هبطخ  نیا  قیرط  راـهچب  دـیدحلایبا 
-2 مهیلع . هللا  تاولـص  هرهاط  هقیدـص  شردام  زا  نینمؤملاریما  تخد  بنیز  زا  مشاهینب  تیبلـها  زا  نت  ود  زا  یح  نب  حـلاص  نب  نسح 

نب نامثع  زا  يرهوج  - 3 مهیلع . هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  زا  شردپ  زا  هرامع  نب  دـمحم  نب  رفعج  زا  يرهوج ،
يرهوج - 4 مهیلع . هللا  تاولـص  رقاب ) ماما   ) یلع نب  دمحم  رفعج  یبا  زا  یفعج  رباج  زا  رمـش  نب  رمع  زا  حـیجن  نب  لئان  زا  یعیجف  نارمع 

. هدرک تیاور  ینثملا  نسحلا  نبا  نیـسحلا و  تنب  همطاف  نبا  ضحم  هللادبعب  فورعملا  نسح  نب  هللادـبع  زا  دـیزی  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا 
 ] هفیقس باتک  زا  دوخ  فیلأت  رد  ار  هبطخ  نیا  [ 12 ( ] همغلا فشک  باتک  فلؤم   ) تسا هیماما  ءاملع  ناگرزب  زا  هک  یلبرا  یسیع  نب  یلع 

زیزعلادـبع نب  دـمحا  فیلأـت  هفیقـس  باـتک  زا  ار  هبطخ  نم  : » تسا هتفگ  نینچ  هدومن و  لـقن  يرهوـج  زیزعلادـبع  نب  دـمحا  هحفص 17 ]
هدرک تیاور  فلتخم  ياهدنـسب  هک  هدـش  حیحـصت  تئارق و  فلؤم  رب  لاس 322  رد  هک  تسا  یمیدـق  هخـسن  نیا  منکیم و  لـقن  يرهوج 

نب دـمحا  لضفلاوبا  زاب  و  هدومن . هبطخ  هب  هراشا  [ 9 ( ] بهذلا جورم   ) باتک رد  يدوعـسم  زین  و  تسا .) رکذلا  قوف  ياهدنـس  دارم  [ ) 13]
يوار - 1 هدرک : تـیاور  ار  نآ  دنـس  دـنچب  ءاـسنلا ) تاـغالب   ) باـتک رد  لاس 204  دـلوتم  یـسابع  نومأم  رـصع  نادنمـشناد  زا  رهاطیبا 

هک یعقوم  رکبوبا  اـب  اـهیلع  هللا  تاولـص  همطاـف  يوگتفگ  دروم  رد  مالـسلامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نیـسحلاوبا  دزن  نم  دـیوگیم 
نیا دنیوگیم  هک  تسنیا  نآ  دنراد و  ینخـس  هبطخ  نیا  دروم  رد  هماع  متفگ : مدرک و  هرکاذم  تشادزاب ، كدف  فرـصت  زا  ار  شترـضح 

ار بلاطیبا  نادناخ  ناگرزب  دوخ  نم  : » تفگ خساپ  رد  دیز  درادن . اهیلع  هللا  تاولـص  هرهاط  هقیدصب  یطبر  تسا و  انیعلاوبا  ءاشنا  هبطخ 
ع)  ) همطاف زا  بیترت  هب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  مردـپ  زا  ار  هبطخ  نیا  نم  زین  دـندرکیم و  لـقن  دوخ  ناردـپ  زا  ار  هبطخ  نیا  هک  مدـیدیم 
. دوش دلوتم  انیعلاوبا  دج  هکنآ  زا  لبق  دندرکیم  سیردت  رگیدکی  هب  هدرک و  تیاور  هعیـش  ناگرزب  ار  هبطخ  نیمه  هوالع  منکیم  ثیدح 
زا ءاسنلا  تاغالب  فلؤم  هدرک . لقن  شردـپ  زا  نسحلا  هحفـص 18 ] نب [  هللادـبع  زا  واو  یفوع  هیطع  زا  ناوـلع  نب  نسح  ار  هبطخ  نیا  - 2
هب ار  نخـس  نیرتگرزب  دنرـضاح  هکیتروص  رد  دشاب  ع )  ) همطاف نخـس  نیا  دنرادیمن  اور  هنوگچ  تفگ : دیز  هک  دـنکیم  لقن  يوار  لوق 

دمحم نب  رفعج  - 3 دنراد . تیبلها  ام  اب  هک  یتوادع  رگم  تسین  نیا  دننکیم ؟ دیدرت  ماهدجب  هبطخ  نیا  تبسن  رد  اما  دنهد  تبسن  هشیاع 
تفگ داد و  ربـخ  ار  اـم  یـسیع  نب  یـسوم  تفگ  درک و  ثیدـح  نم  يارب  مردـپ  تفگ  مدـید  هقفار  رد  ار  وا  تسا و  رـصم  راـید  رد  هـک 

نب یلع  نینمؤملاریما  تنب  بنیز  شاهمع  زا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دـیز  زا  ار  ام  رمحا  رفعج  تفگ  داد و  ربخ  ار  ام  سنوی  نب  هللادـیبع 
زا و  مدید . نافحیبا  دزن  رد  طقف  ار  ثیدح  نیا  يهمه  نم  تفگ : رهاطیبا  نب  دمحا  لضفلاوبا  درک . ثیدح  مهیلع  هللا  تاولص  بلاطیبا 

تسا هدش  لقن   ) ینابزرم نارمع  نب  دمحم  هللادبع  وبا  - 1 هدومرف . لقن  قیرط  ودب  [ 10  ] یفاش سیفن  باتک  رد  یضترم  دیس  هصاخ  قیرط 
زا قاحـسا  نب  دمحم  زا  یماطق  نب  یقرـش  زا  يدانز  زا  يوحن  هللادیبع  نب  دمحا  زا  بتاک  دمحا  نب  دـمحم  زا  هدوب ) دـیفم  خـیاشم  زا  هک 
وبا  ) هشیاع نبا  زا  ینامی  مساق  نب  دمحم  زا  یکم  دمحم  نب  دمحا  زا  ینابزرم  [ 11  ] دنس لیوحتب  - 2 هشیاع . زا  ةورع  زا  ناسیک  نب  حلاص 

جاجتحا رد  هک  ار  هبطخ  زا  یتمسق  [ 12  ] فئارط باتک  رد  سواط  نبا  و  هحفص 19 ] یمیت [ .) نیـسح  نب  دمحم  نب  هللادیبع  نمحرلادبع 
باتک زا  یناهفـصا  هیودرم  یـسوم  نب  دـمحا  هماع ) دزن  رد   ) مظعم هقث و  ظفاح  خیـش  زا  قئاف  باتک  رد  ةورفـش  نب  دعـسا  خیـش  زا  تسا 

دلج 1) ( ) س  ) ارهز ترضح  يهبطخ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


قودص خیش  تسا . هدرک  تیاور  هشئاع  زا  يرهز  زا  ناسیک  نب  حلاص  زا  ماطق  نب  یقرـش  زا  میهاربا  نب  هللادیبع  نب  قاحـسا  زا  يو  بقانم 
زا یناطقای  لیلجلادبع  زا  ملـسا  نب  دـمحم  زا  متاح  نب  یلع  ار  ام  داد  ربخ  دـیوگیم : هدرک  تیاور  يافوتم 371  هیوباب  نبا  یلع  نب  دـمحم 
اب ع .)  ) همطاف زا  ع )  ) نینمؤملاریما تنب  بنیز  زا  مالـسلامهیلع  تیبلها  زا  یلاجر  زا  يولع  دمحم  نب  هللادبع  زا  باشخ  یـسوم  نب  نسح 
نب نوراه  زا  يرـصم  میهاربا  نب  دمحم  زا  ةرامع  نب  دمحم  زا  ریمع  نب  دمحم  زا  متاح  نب  یلع  ار  ام  داد  ربخ  دـیوگیم  زاب  دنـس ، لیوحت 

بنیز شاهمع  زا  دیهش  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  زا  رمحا  صفح  زا  يرمعم  یـسوم  هللادیبع  زا  یـسیع  یـسوم  نب  هللادیبع  زا  بشان  ییحی 
زا لـکوتملا  نبا  زا  تسا  ماـکحا  عیرـشت  هفـسلف  ناـیب  نمـضتم  هک  عیارـشلا  لـلع  رد  ار  یتمـسق  دنـس ، لـیوحت  اـب  ع .)  ) نینمؤملاریما تنب 
هک ار  یتایبا  سلاجم  رد  دیفم ، تسا . هدرک  تیاور  ع )  ) بنیز زا  رباج  نبا  دمحم  نب  دمحا  زا  نارهم  نب  لیعامـسا  زا  یقرب  زا  يدابآدعس 
نب دمحم  نب  هللادبع  زا  سنوی  زا  نارهم  نب  یـسیع  زا  ینـسح  رفعج  نب  دمحم  زا  یناعج  دنکیم : لقن  ریز  دنـسب  تسا  روکذـم  هبطخ  رد 

هک نیمه  دـیوگیم : مهیلع  هللا  تاولـص  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هحفـص 20 ] رتخد [  بنیز  زا  شدج  زا  شردپ  زا  یمـشاه  نامیلس 
ربق يور  رب  ار  دوخ  تشگرب و  ردـپ  ربق  يوسب  دـش  سویأم  اهیلع  هللا  تاولـص  همطاف  دـش  رداص  یلاوع  كدـف و  بصغ  رب  رکبوبا  ناـمرف 

: ینعی بطخلا  رثکت  مل  اهدهاش  تنک  ول  ۀثبنهو  ءابنأ  كدعب  ناک  دق  دـناوخ : ار  تایبا  نیا  رخآ  رد  درک و  هیرگ  دومن و  ملظت  تخادـنا و 
هیماما و نادنمشناد  زا  يدحا  مینیبیم  ناسنیدب  سپ  دیشکیمن . اج  نیاب  راک  يدوب  رـضاح  وت  رگا  داد  يور  اههثداح  اهربخ و  وت  زا  سپ 

تبـسن يرـصب  يزاوها  مساق  نب  دمحم  انیعلاوبا  هب  ارنآ  تیبلها  نانمـشد  زا  ینیدناعم  هکنیا  رگم  دناهدرکن ، تیاور  دنـسب  یلاکـشا  ۀماع 
، هتـشادن یبرع  بدا  زج  ياهیام  هدوبن و  شیب  یبرع  بدا  ملع  نادنمـشناد  زا  یکی  دـیآیم : تسدـب  يو  لاح  همجرت  زا  هچنآ  و  دـناهداد .

اما دنک ؟! داریا  ینخس  نینچ  نآرق  جاجتحا  ماکحا و  عیارـش  هفـسلف و  توبن و  تایهلا و  هدیچیپ  لئاسم  رد  هک  دراد  تردق  هنوگچ  یبیدا 
فاـصنا قیرط  زا  ناـسنا  هکیتقو  یلو  تسین ، یـسانشادخ  هلئـسم  زا  یلقع  سرد  رد  رتنشور  رتيرطف و  یئاـنعم  تسین . ياهراـچ  ار  داـنع 

، دوشن جراخ  فاصنا  قیرط  زا  هراومه  هک  درب  هانپ  ادخب  دیاب  ناسنا  اعقاو  و  دنکیم ، راکنا  ار  نشور  لئاسم  دومیپ  ار  دانع  هار  دش و  جراخ 
دوخ تردـق  هیاس  تحت  رد  يدـیرفآ و  ار  یتسه  ملاع  هک  یتردـق  يا  اراـگدرورپ ! : » دـیامرفیم هراـشا  هیعدا  زا  یـضعب  رد  اـنعم  نیمهب  و 

[13 « ] دنک راکنا  ارت  دوجو  دناوتیمن  فصنم !! لقع  زگره  و  تسین ، یئادـخ  وت  زج  هک  تسا  هاوگ  نیرتهب  یتسه  ناهج  مامت  یتخادرپ و 
هار زا  لـقع  هک  تسا  یتروـص  رد  كرد  نیا  یلو  تسه  ياهدـنزاس  راگدـیرفآ و  ناـهج ، نیا  يارب  هـک  تـسا  حـضاو  هحفـص 21 ] رپ [ 
هک يدهلاملع  یضترم  دیـس  نیا  رب  هوالع  تخاس . عناق  ار  وا  ناوتیمن  یلیلد  چیه  اب  تسا  دناعم  هک  یـسک  هنرگ  و  دوشن ، جراخ  فاصنا 

تماما و تابثا  رد  یفاش  باتک  رد  میرادـن ، نآ  یعون  تیجح  رب  یعطق  لیلد  تسا  یعدـم  هک  ینعم  نیاب  تسا  دـحاو  ربخ  تیجح  رکنم 
لالدتـسا و دـشاب ، ملع  دـیفم  یعطق و  نئارق  هب  فوفحم  هک  يدـحاو  ربخب  یلزتـعم ) رابجلادـبع  یـضاق  جاـجحلا  ینغم   ) در رد  تیاـصو 
رد هیعطق  نئارق  دوشیم  مولعم  سپ  تسا . دـحاو  ربخ  نوج  دـنک ، لالدتـسا  تسیابیمن  دوخ  هیرظن  قبط  هکنآ  لاح  تسا و  هدرک  جاجتحا 

دیـس صوصخلا  یلع  هیماـما  خـیاشم  لـقن  تهجب  زین  مه  هبطخ  نیا  راـبتعا  هدومن و  لالدتـسا  دوخ  ياعدـم  رب  هک  تسا  هدوـب  دروـم  نیا 
یتمارک شخب  نیا  همتاخ  رد  تسا  بسانم  تسا . هفیرش  هبطخ  نیاب  نانیمطا  يالعا  هجرد  لوصح  بجوم  هماع  نادنمـشناد  يدهلاملع و 

لقن باتک  نیا  رد  هل  مظعم  قوقح  زا  يرادقم  ءادا  ناونعب  مدینش  هبطخ  نیا  صوصخ  رد  هیلعهللاناوضر )  ) دلاو هللا  تیآ  موحرم  زا  هک  ار 
يربک هقیدص  ترضح  هیزعت  هماقا  یناثلا  يدامج  رد  یناهفصا  يزامن  تعیرش  هللا  ۀیآ  همالع  داتـسا  موحرم  هک  دندومرف : هر )  ) دلاو منک .
نونفب هک  یبـیجع  يهطاـحا  اـب  دادـیم و  رارق  نخـس  ناونع  ار  هبطخ  نیع  تفریم و  ربـنم  موحرم  نآ  دوخ  دومنیم و  ار  اـهیلع  هللا  تاولص 

ات دومنیم . ءادا  ار  هبطخ  نیا  حرـش  قح  تفگ  ناوتیم  دومرفیم و  داریا  بلاج  رایـسب  تانایب  شاهداعلاقراخ  يهظفاـح  تشاد و  یمالـسا 
زا یکی  ماگنه  نیا  رد  هدیدرگ . يو  نانخس  بذج  ناعمتـسم  هحفص 22 ] يهمه [  شوه  لقع و  دوب و  دوخ  هغلاب  تادافا  لوغـشم  يزور 
نز کی  تردـق  زا  هبطخ  نیا  تفگ : هتـسهآ  دروآ  نم  شوگب  رـس  دوب  هتـسشن  نم  رانک  رد  هک  ملع  لها  ناتعاضب  كدـنا  ناگیام و  مک 

موحرم نآ  ندـش  ماـمت  نراـقم  دز  ار  فرح  نیا  هکنیمه  دومرفیم  دـلاو  تسا . هدوـمرف  میلعت  ع )  ) نینمؤـملاریما بش  ارنآ  تسا و  جراـخ 
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اریز دینک  كرت  ار  وا  تفگ  رمع )  ) نوعلم ینعی  ۀملعم » اهناف  اهوعد  نوعلملا  لاقف  : » تفگ دنلب  يادص  اب  ربنم  يالاب  رد  یناهفصا  تعیرش 
ونـشب و ار  تباوج  متفگ  اروف  مدـش و  تحاران  صخـش ، نخـس  نآ  زا  دومرف  دـلاو  موحرم  تسا . هداد  شمیلعت  یلع  ار  اهفرح  نیا  هناـبش 

. شاب تمارک  هجوتم 

خیرات رد  كدف 

رد ات  دوب ، نیشن  يدوهی  نیمزرس  ربیخ  تسا . هار  رتمولیک  لهچ  دصکی و  هنیدم  ات  نآ  هلصاف  زاجح و  رد  تسا  يزیخ  هلغ  نیمزرس  كدف 
زا و  دندرک ؟ حلـص  ص )  ) مرکا لوسرب  ارنآ  يهمه  ای  فصن و  دنتـشاد  ناناملـسمزا  ربیخ  حتف  زا  دعب  هک  یمیب  تلع  هب  يرجه  متفه  لاس 

يادخ دندوب و  هدومنن  يراکیپ  كدف  ندروآ  تسدب  رد  ناناملـسم  اریز  دمآرد ، ص )  ) یمارگ لوسر  صلاخ  صاخ و  کلمب  خیرات  نآ 
لوـسر و ادـخ و  صوـصخم  لاوـما  نآ  دیــشخب  دـنادرگرب و  اههدــکهد  یلاـها  لاوـما  زا  ادــخ  هـچ  ره  : » هدوـمرف نآرق  رد  مـه  لاـعتم 
دش و هدیشخب  و  هحفـص 23 ] هدنادرگرب [  لوسرب  لاوما  زا  هک  هچنآ  : » دیامرفیم رگید  هیآ  رد  زین  وا  [ . 14 ...« ] دشابیم يو  نادنواشیوخ 

سکره رب  ار  شناربمایپ  لاعتم  دنوادخ  یلو  دیدرواین ) تسدب  گنج  اب  ینعی   ) دیدنارن رتسا  بسا و  نآ  رد  ناناملسم ) يا   ) امـش هچنآ  زا 
ص)  ) مرکا لوسر  قلط  کلمب  كدـف  نآرق ، هفیرـش  هیآ  ود  نیا  صن  ربانب  و  [ . 15 «. ] اناوت زیچ  ره  رب  تسوا  اریز  دزاسیم  طلـسم  دهاوخب 

لقن يردخ  دیعـسوبا  زا  محر  يهلـص  باب  رد  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  رد  دنراد . قافتا  یمالـسا  بهاذم  يهمه  عوضوم  نیا  رد  دمآرد و 
نآ زا  كدـف  همطاـف  يا  كدـف ، کـل  ۀـمطاف  اـی  دومرف : ص )  ) مرکا یبن  دـیدرگ  لزاـن  هقح » یبرقلا  اذ  تآو   » هیآ هک  یتقو  تسا : هدرک 

ع)  ) هیـضرم يارهز  فرـصت  زا  ارنآ  لوا  يهفیلخ  دمآرد . اهیلع  هللا  تاولـص  رهطا  يارهز  کلمب  كدـف  تیاور  نیا  بجومب  سپ  تست .
نامز رد  داد و  ص )  ) مرکا لوسر  هثروب  ار  كدـف  مود  يهفیلخ  ناـمز  رد  اـت  درک  مـالعا  یلم  تورث  یمومع و  لاوما  هلمج  زا  دروآرد و 

. درادن كدف  تشذگرس  رد  یحیرـصت  خیرات ، نآ  زا  دعب  دروآرد . مکحلا  نب  ناورم  [ 16  ] هیعطق تروص  هب  ارنآ  شتفالخ  مایا  ناـمثع و 
هب زین  وا  دیسر و  هیواعم  هب  تفالخ  ات  دروآرد ، ناورم  گنچ  زا  ارنآ  نامثع  تفالخ  رد  ع )  ) نینمؤملاریما سدقم  دوجو  تسا  ملسم  هچنآ 

. دیشخب شدنزرفب  ار  موس  ثلث  نامثع و  نب  رمعب  ار  مود  ثلث  مکحلا و  نب  ناورم  يهیعطق  موس ) کی   ) ثلث کی  درک  هیعطق  تمـسق  هس 
وا هدنادرگرب  همطاف  نادنزرفب  ار  كدف  زیزعلادـبع  نب  رمع  درک و  دوخ  نآ  زا  ار  همه  دیـسر  مکحلا  نب  ناورم  هب  تفالخ  هک  نآ  زا  سپ 

همطاـف نادـنزرف  هک  شناـبحاصب  ار  كدـف  هک  تشوـن  مزح  نب  ورمع  نـب  رکبوباـب  هحفـص 24 ] موسوم [  هنیدـم  رد  دوخ  یلاوـب  ياهماـن 
نم رگا  تشون  باوج  رد  میامن . در  اهنآ  زا  کی  مادکب  دراد  دایز  لسن  ع )  ) همطاف تشون  ورمع  نب  رکبوبا  نادرگرب  دنتـسه  مالـساهیلع 

نادـنزرف هب  ار  كدـف  همان  نیا  ندیـسر  ضحمب  دـشاب ؟ هنوگچ  شگنر  واـگ  هک  ینکیم  لاؤس  نم  زا  اـمتح  نک  حـبذ  يواـگ  مسیونب  وتب 
دندرک و تمالم  هیماینب  ار  زیزعلادبع  نب  رمع  دش ، یلمع  هک  نامرف  نیا  نادرگرب . دنتـسه  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  لسن  زا  هک  ع )  ) همطاف

یتسرپرـسب هفوک  زا  یتعامج  تسا : روطـسم  خـیراوت  رد  يدرک . هئطخت  ار  اهنآ  المع  يدرک و  راتفر  نیخیـش  لمع  فـالخ  رب  وت  دـنتفگ 
متلهج مکنإ  تفگ : باوج  رد  يو  دـندرک . شنزرـس  راـک  نیا  رد  ار  وا  هدـمآ و  زیزعلادـبع  نبرمع  دزنب  دـندرک و  جورخ  سیق  نبورمع 

نبورمع نب  دمحم  نب  رکبوبا  اریز  مراد . رطاخب  نم  دیاهدرک و  شومارف  امـش  هاگآ ، نم  دـیتسه و  نادان  امـش  ترکذو - متیـسنو  تملعو 
ام ینیـضرتو  ینطخـسیام  اهطخـسی  ینم  ۀعـضب  ۀمطاف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هک  درک : تیاور  دوخ  دج  زا  ردـپ و  زا  مزح 

هدینادرگ دونـشخ  ارم  دنادرگ  دونـشخ  ار  يو  هچنآ  دروآیم و  مشخب  زین  ار  وا  دروآ  مشخب  ارم  هچنآ  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  اهاضرأ - .
مناردارب زا  نـم  سپـس  مـیدرب . ثرا  ردـپ  زا  ارنآ  مـناردارب  نـم و  و  دیــشخب ؟ زیزعلادـبع  هـب  ار  نآ  دوـب  ناورم  کـلم  رد  كدـف  تـسا -
تحلـصم نینچ  زین  نم  دش ، نم  کلم  كدف  يهمه  ات  دـنتخورف  یـضعب  دندیـشخب و  اهنآ  زا  یـضعب  دـننک  لقتنم  نمب  مدرک  تساوخرد 

. رادهگن ار  كدف  دوخ  نک و  راذگاو  ار  شتادیاع  يراد  یمیمـصت  نینچ  هک  لاح  دنتفگ  اهنآ  میامن ، در  همطاف  نادنزرفب  ارنآ  هک  مدید 
ضارقنا زا  سپ  هحفـص 25 ] دیدرگ [ . ضرقنم  اهنآ  موئـشم  تلود  ات  دوب  ناورم  ینب  تسد  رد  هتفرگ و  ارنآ  کلملادـبع  نب  دـیزی  سپس 
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بلاطیبا نب  یلع  نبا  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللادـبعب  ارنآ  حافـس  سابعلاوبا  یـسابع  هفیلخ  نیلوا  دیـسر  سابعلاینب  هب  تفالخ  رود  هیماینب 
رد دومن و  ضبق  ارنآ  هرابود  يدهملا  نب  یسوم  دنادرگرب  ارنآ  یـسابع  يدهم  تفرگ . سپ  وا  زا  ارنآ  یقیناود  روصنم  زاب  دنادرگرب . (ع )

رفعج نب  مشق  شرادنامرفب  ياهمان  نومأم  لاس 210  رد  دش . هدنادرگرب  نییمطافب  اددجم  نومأم  تفالخ  رد  ات  دوب  یـسابع  يافلخ  تسد 
و ص )  ) مرکا لوـسر  زا  هـک  یتفـالخ  بـصنم  دراد و  ادــخ  نـید  رد  هـک  یتـیعقوم  تـلزنمب و  نومأـم )  ) نینمؤـملاریما : » تشوـن هنیدــمب 

شبحاصب تسا  هدومن  يدرفب  هک  ياهقدـص  هیطع و  و  دـنک ، بیقعت  ار  وا  تنـس  هک  تسا  دارفا  نیرتراوازـس  دراد  وا  اب  هک  يدـنواشیوخ 
یفالتخا رما  نیا  رد  ار  تیبلها  نادـناخ  زا  کی  چـیه  هدیـشخب و  ع )  ) همطافب ار  كدـف  ص )  ) مرکا لوسر  هک  تسا  حـضاو  رپ  دـناسرب .

لاعتم و دـنوادخب  برقت  زج  راـک  نیا  رد  و  دـنک ، در  اهیلعهللامالـس  همطاـف  هثروب  ار  كدـف  هک  دـش  نآ  میمـصت  ار  نینمؤملاریما  تسین ،
رد ترـضحنآ و  هثرو  کـلم  امـسر  كدـف  هک  داد  ناـمرف  اذـل  تسین . يرظن  يرتـسگ  تلادـع  و  قح ، نتـشاد  اـپرب  و  ص )  ) مرکا لوسر 

ص)  ) مرکا لوـسر  تلحر  زا  سپ  یتاونـس  لوـمعم  قـبط  يداـنم  جـح  مسوـم  رد  هکناـنچ  دوـش . تـبث  یتـلود  یمـسر  ناوـید  ياـهرتفد 
مالساهیلع همطاف  دوشیم ، یگدیسر  اهنآ  يهتساوخ  بسحرب  هدش  هداد  اهنآ  هب  حالصا  هدعو  ای  شـشخب و  ياعدا  هک  يدارفا  یهاوخدادب 

كدـف هک  داد  نامرف  يربط  كرابم  مانب  هنیدـم  رد  دوخ  رادراکب  نینمؤملاریما  ددرگ . عقاو  قیدـصت  دروم  شیاعدا  هک  تسا  قحا  یلوا و 
هب ارنآ  دـیامن و  در  هریغ  تالغ و  زا  تادـیاع  قوقح و  يهمه  اب  تسه  نیمزرـس  نآ  رد  هک  هچنآ  دودـح و  مامت  اـب  ع )  ) همطاـف هثروب  ار 
هک ع )  ) نیسحلا نب  یلع  نب  نب  نسحلا  نب  هللادبع  نب  دمحم  و  ع )  ) نیـسحلا هحفص 26 ] نب [  یلع  نب  دیز  نب  نیـسحلا  ییحی  نب  دمحم 

نامهب و  راد ، مالعا  صاوخ  نایفارطا و  يهمهب  ارنآ  نادب و  ار  نینمؤملاریما  میمصت  نیا  دنک . میلـست  دنتـسه  نینمؤملاریما  فرط  زا  یلوتم 
یتدایز ینادابآ و  ریمعت و  رد  امن و  راتفر  هللادبع  نب  دـمحم  ییحی و  نب  دـمحم  رفن  ود  نیا  اب  يدرکیم  راتفر  يربط  كرابم  اب  هک  شور 

هتفرگ همطافینب  تسد  زا  اددجم  كدف  لکوتم  نامز  رد  مالسلاو .» هدب . ماجنا  نانآ  هب  تبسن  تسا  تدعاسم  يهمزال  هچنآ  كدف  دئاوع 
تـسد اب  ار  اهنآ  ص )  ) مرکا لوسر  هک  دوب  امرخ  تخرد  هلـصا  هدزاـی  كدـف  رد  و  درک . راـیزابلا  رمع  نب  هللادـبع  هعیطق  ارنآ  يو  دـش و 

مه وا  دنک . عطق  ار  اهتخرد  نآ  ات  درک  هناور  هنیدمب  ار  یفقث  هیما  یبا  نب  نارـشب  مانب  ار  یـسک  رمع  نب  هللادبع  دوب . هتـشاک  دوخ  كرابم 
هقیدـص نایم  هک  یتارکاذـم  هبطخ و  رد  هعلاطم  اب  رـصتخم و  خـیرات  نیا  زا  دـش . جـلف  تعجارم  رد  داد و  ماجنا  ار  دوخ  سحن  تیرومأم 

طقف هک  یکچوک  يهعرزم  ای  هدکهد و  كدف  هک  دننکیم  لایخ  ضعب  هچنآ  هک  دوشیم  هدافتسا  تسا  هدش  لدب  در و  هفیلخ  و  ع )  ) هرهاط
كدنا لصاح  هک  ینیمز  اریز  دوب . زیخ  لصاح  تالغتسم  نیرتمهم  زا  یکی  هکلب  هدوبن ، تسا ، هدرکیم  ار  تیبلها  هنالاس  جراخم  فافک 

مرکا لوسر  تلحر  تبـسانمب  هک  یتـقو  رد  اـصوصخم  دوشیم  مـالعا  یلم  تورث  یمومع و  لاوما  زج  هنوـگچ  دـشاب  هتـشاد  یمهم  ریغ  و 
باوج زا  نیا  رب  هوالع  دشاب . هتشاد  يزهجم  هاپـس  یمالـسا  تلود  تسیابیم  تفریم و  مالـسا  هزوحب  نید  نانمـشد  يهلمح  لامتحا  (ص )

لاجرلا و هب  یبنلا  لمحی  نیملـسملا  لاوما  نم  الام  ناک  امناو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  نکی  مل  لاملا  اذه  نا  : » تفگ هک  هفیلخ 
جراخم نآ  اب  لوسر  هک  تسا  اهناملـسم  یمومع  لاوما  زا  هکلب  دوبن  ص )  ) مرکا لوسر  هحفص 27 ] کلم [  لام  نیا   - هللا لیبس  یف  هقفنی 

نایم هیواعم  هک  تسا  یمیـسقت  رتمهم  ود  ره  زا  زاب  و  دوشیم . نشور  كدف  عضو  یبوخب  دومنیم  قافنا  ادـخ  هار  رد  دادـیم و  ار  ياهدـع 
دوش نیمات  ياهداوناخ  يهلاس  کی  جراخم  نآ  زا  تمحز  اب  هک  ياهعرزم  تسا  یهیدـب  داد . ماـجنا  ناـمثع  نبرمع  ناورم ، دـیزی ، رفن  هس 

هنوگچیه ياج  نیا  ربانب  دوب !؟ دـهاوخ  دـندوب  نادـنمتورث  زا  دوخ  نامز  رد  کی  ره  هک  اهتیـصخش  زا  رفن  هس  نایم  شـشخب  لباق  هنوگچ 
و دشاب : تسار  هدرک  لقن  [ 17 ( ] ۀجهملا ةرمثل  ۀجحملا  فشک   ) سیفن باتک  رد  هیلعهللاناوضر  سواط  نب  دیس  هچنآ  هک  تسین  داعبتـسا 

بـسح رب  لاس  ره  رد  كدف  تادیاع  ۀنـس - لک  یف  رانید  فلا  نیرـشع  ۀعبرا و  يراصنالا  دامح  نب  هللادبع  خیـشلا  ۀیاور  یف  اهلخد  ناک 
. تسا هدوب  رانید ! رازه  راهچ  تسیب و  يراصنا  دامح  هللادبع  خیش  لقن 

كدف بیقعت  زا  فده 
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تبیـصم و راهظا  ای  ياهسامح و  ینارنخـس  کی  دح  زا  دـیاب  خـیرات  ياههشوگ  رگید و  تایاور  رد  هعلاطم  يرگن و  عقاو  اب  ار  هبطخ  نیا 
ضارتعا ناونع  هب  هن  یتح  و  درک ، جراخ  تسا  هتفر  تسد  زا  هدوب و  ص )  ) ربماـیپ تاـیح  رـصع  رد  هک  يداـع  عاـضوا  هکنیا  زا  تیاـکش 

زا یتحاسم  تساوخرد  ینعی  صخش ، عوضوم  ناونعب  هن  زین  و  هتفای ، لکش  يروش  ساسا  رب  هک  یباختنا  تلود  يداصتقا  یلام و  تسایسب 
نیمزرـسب یبایتسد  ای  كدف و  مساب  هحفـص 28 ] دودـحم [  نیمزرـس  رد  يدام  عازن  ای  تسا و  هداوناخ  کی  يداـصتقا  يهریخذ  هک  نیمز 

، كدـف دـشابیم . یناهج  تموکح  يزیرهیاپ  هتـشذگ و  زاجح  دودـح  زا  هک  تسا  یخیراـت  ماـیق  زمر  كدـف ، هکلب  درک ؟ یقلت  زیخ  هلغ 
رب بالقنا  كدف ، داد . دهاوخ  لیکشت  ار  يدعب  خیرات  هک  تسا  یئانبریز  گنـس  نداهن  تموکح و  ساسا  نتخادنارب  يارب  تسا  یبالقنا 

نوخ تامحز و  يهمه  نتفرگ  هدـیدان  اب  هک  تسا  یتلم  حالـصا  یهلا و  يامظع  تفـالخ  ندـنادرگرب  يارب  تقو و  تلود  تسایـس  هیلع 
نآ هب  طوبرم  هدمآ  نایمب  یـشکشیپ )  ) هلحن ای  ثاریم و  هبلاطم  زا  یتبحـص  هبطخ  یط  رد  رگا  و  ددرگرب . تسخن  تیلهاجب  دهاوخیم  اهلد 

يهلئسم و  قافن ، نامیا و  رفک ، مالسا و  تبحص  رتحضاو  ترابعب  و  دوشیم ؟ یناهج  تموکح  يربک و  تماعزب  طبترم  هک  تسا  يرادقم 
نیماضم رد  يریـس  راـصتخا  روطب  نآ ، حرـش  هبطخ و  يهعلاـطم  زا  لـبق  هک  تسا  یفاـک  قوف  بتارم  قیدـصت  يارب  تسا . يروش  صن و 

ناج اهیراکادـف و  يروآدای  و  ع )  ) نینمؤملاریما سدـقم  دوجو  یفرعم  هبطخ  يهدـمع  تمـسق  هک  دوش  نشور  ات  میئاـمنب  نآ  زا  ياهعطق 
تیبلها ملـسم  قح  ندومن  صخـشم  و  هدروآ ، لـمعب  نآ ، فعـض  نارود  مالـسا و  داـجیا  رد  ع )  ) یلع هک  تسا  یئاـهتمواقم  اـهیناشف و 

نیاب يراک  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  تداعـس  ناناملـسم  هنوگچ  و  تشگرب . مالـسا  سابل  رد  تیلهاـج !! هنوگچ  هکنیاو  مالـسلامهیلع 
نینچ شراوـگرزب  مـع  رـسپ  یفرعم  رد  دـنروآیم . دوـجوب  دنتـشگ  نآ  راـتفرگ  هـک  یگرزب  هـنتف  دنراپـسیم و  لـهاان  تسدـب  ار  تـمظع 

ای دندرکیم  دنلب  یخاش  اهتفص  ناطیش  رگا  و  تخاسیم ، شوماخ  ارنآ  ادخ  دنتخورفایمرب  ار  گنج  زا  یشتآ  یـشتآ  هاگره  : » دیامرفیم
يهلعش دیلامیمن و  ار  نمشد  شوگ  ات  مه  هحفص 29 ] يو [  تخادنایم و  ور  شیپ  رد  ار  شردارب  دشیم  زاب  یناهد  ناکرشم  يهیحان  زا 

هب کیدزن  اشوک ، ادخ  رما  رد  ریذپ ، جنر  ص )  ) مرکا لوسر  اب  يردارب  رد  تشگیمنرب . درکیمن  شوماخ  شرادـبآ  ریـشمش  اب  ار  شتآ 
ینارذگ شوخ  لابند  شمارآ  لامک  رد  یگدنز  يانخارف  رد  امـش  اماو  دوب ، صلاخ  عافد  يارب  هدامآ  ادخ ، يایلوا  زا  يرورـس  هللالوسر ،

هک یتارکاذم  زا  نشور  رایسب  عوضوم  نیا  زین  و  دیدرکیم .» ینیشنبقع  گنج  زا  دیدوب و  رابخا  يایوج  ام  تسکش  راظتنا  رد  و  دیدوب ،
هحفص دش [ . دهاوخ  نایب  لیـصفت  هب  دوخ  ياج  رد  هللاءاشنا  هک  تسا  ادیپ  هداد  ماجنا  دندوب  هدمآ  شتدایعب  هک  راصنا  رجاهم و  ياهنز  اب 

[33

یهلا يانث  دمح و 

هراشا

مامتو اهادسا  ءالآ  غوبـس  اهادتبا و  معن  مومع  نم  مدـق  امب  ءانثلاو  مهلاام  یلع  رکـشلا  هلو  معنا  ام  یلع  دـمحلا هللا  مالـس :) اهیلع  - ) تلاقف
دمحتساو اهلاصتال  رکشلاب  اهتدازتسال  مهبدنو  اهدبأ  كاردالا  نع  توافت  اهدمأ و  ءازجلا  نع  يانو  اهددع  ءاضحالأ  نع  مج  اهالاو  ننم 

ینازرا هک  یئاهتمعن  رب  تسا  یهلا  تالامک  عماج  تاذ  صوصخم  شیاتس  هحفص 34 ] اهلاثمأ [ . یلإ  بدنلاب  ینثو  اهلازجإب  قئالخلا  یلا 
ندوب خارف  اسر و  یمومع و  ياهتمعن  زاغآ  زا  هدومرف  تمحرم  هک  هچنآ  رب  ناوارف  دورد  هدومرف و  ماهلا  هچنآ  رب  ناوارف  ساپـس  هتـشاد و 

يردـقب تمعن  هنماد  تسین و  شرامـش  لباق  هک  تسا  دایز  يردـقب  اهنآ  ددـع  هک  اهبنارگ  ياـیاطع  ندوب  مهرـس  تشپ  ماـمتو و  اـهتمعن 
اهتمعن ینوزف  يارب  تسین  كرد  لباق  هک  تسا  یلاعتم  يردـقب  اهتمعن  نیا  تیدـبا  تساخرب . شاداپ  ماقم  رد  ناوتیمن  هک  تسا  نایاپیب 

. دومن توعد  اهتمعن  نیا  لثمب  ار  مدرم  ترخآ  رد  دناوخارف و  شیاتس  هب  اهتمعن  ندرک  لماک  نداتسرف و  ورف  اب  دومن و  رکشب  توعد 

تادرفم حیضوت 
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الاحف الاح  ینثیف  سانلا  دـماحم  یف  رکذـیام  ءانثلا  : » دـیوگیم تادرفم  رد  بغار  ددرگ . رداص  رارکت  اب  هک  تسا  شیاتـس  زا  یتمـسق  اـنث :
زین ندوب و  یمومع  لومـش و  تهج  زا  اهتمعن  نوچ  و  ددرگیم . رارکت  تقوب  تقو  مدرم ، شیاتـس  رد  هک  هچنآ  زا  تسا  ترابع  انث  هرکذ »

رد غوبـس : دوش . هدروآ  تسا  شیاتـس  رارکت  هک  ءاـنث  تروصب  شیاتـس  هک  درکیم  ءاـضتقا  تبـسانم  دوـشیم  هظحـالم  ندوـب  یپ  رد  یپ 
[18  ] ۀنطاب ةرهاظ و  همعن  مکیلع  غبسأو  : » تسا يهفیرـش  هیآ  رد  هاتوک . هن  زارد و  هن  اسر  هرز  غباس - عرد  دنیوگیم : هناحیـصف  تارواحم 
: تسا رگید  يهیآ  رد  زاب  و  دـشاب . اهنآ  اب  گنهآ  مه  دـنک و  قیبطت  اهزاین  اب  هک  دومن  لماک  اسر و  امـش  رب  ار  ینطاب  يرهاظ و  ياـهتمعن 
هک سکره  هوئفاکف - أفورعم  مکیلإ  يدسأ  نم  هدـش : دراو  تیاور  رد  ندیـشخب . ءاطع  ءادـسا : هحفص 35 ] [ . ] 19 «. ] تاغباس لمعا  نا  »

ردـقنارگ و ياهتمعن  تنم ، عمج  ننم : تمعن  هزمه . رـسک  حـتف و  اب  یلإ . عمج  ءـالآ : دـیهدب . شاداـپ  تاـفاکم و  ار  وا  دومن  یکین  امـشب 
رب تشاذگ  تنم  ادخ  الوسر » مهیف  ثعب  ذا  نینمؤملا  یلع  هللا  نم  دقل  : » توبن دنام  دیآیم  تسدـب  نآرق  لامعتـسا  عبتت  زا  هکنانچ  نیگنس :
زا جراخ   ) ار لام  دـنرادیم  تسود  دایز  امج » ابح  لاملا  نوبحی  : » هفیرـش هیآ  رد  دایز . مج : تخیگنارب . ار  ربمایپ  اهنآ  نایم  زا  هک  ناـنمؤم 
رد بغار  دـبأ : دـما ، دـشابن . نکمم  نآب  یـسرتسد  هکیوحنب  ناسنا  زا  يزیچ  ندـش  رود  دـیوگ : بغار  توافت : تسا . رود  يأن : هزادـنا .)

ةدم دمألاو  اذک . دبا  لاقیال  دیقتی  الو  دودحم  دح  اهل  سیل  یتلا  نامزلا  ةدم  نع  ةرابع  دبالا  نکل  نابراقتم  دبالاو  دمالا  : » دـیوگ تادرفم 
نامزلاو ۀیاغلا ، رابتعاب  لاقی  دمألاو  نامزلا  نیب  قرفلاو  اذک . نامز  لاقی  امک  اذک  دمأ  لاقی  ناوحن  رـصحنی  دقو  قلطا ، اذا  لوهجم  دـح  اهل 
تـسین دودحم  هک  تسا  ینامز  رادقم  زا  ترابع  دبا  تسه  هک  یقرف  تسا  مهب  کیدزن  ینعم  رد  دماو  دبا  ینعی : ۀیاغلاو .» ءدبملا  یف  ماع 

مهبم دح  دییقت ، مدع  تروص  رد  دما  راک . نالف  دما  تفگ  ناوتیم  اما  راک  نالف  دبا  تفگ  ناوتیمن  الثم  دنکیمن  لوبق  مه  یظفل  دیقو 
نامز دنیوگیم و  ماجرف  رابتعاب  ار  دما  هک  تسنآ  دماو ، نامز  نایم  قرف  راک . نالف  دما  دوشیم : هتفگ  رـصح  تروص  رد  دراد و  لوهجم  و 

نآ دوخ  هک  تسا  يوحنب  دروم  ره  رد  دودـحم  ریغ  نامز  رادـقمب  دـبا  هک  تفگ  دـیاب  بغار  لابق  رد  یلو  تسا . ماجرف  زاـغآ و  لـماش ،
دـش میهاوخن  هیرق  لخاد  زگره  ام  اهیف ،» اومادام  ادـبا  اهلخدـن  نل  اـنإ  : » هفیرـش هیآ  رد  ـالثم  قلطم . دودـحم  ریغ  هن  دراد  شیاـجنگ  دروم 

نآ ینعی  هدش ، هظحالم  هدع  نآ  تدـم  رد  هک  تسا  یلومـش  هطاحا و  يانعمب  تیدـبا  اجنیا  رد  دنتـسه - اجنآ  هدـع  نآ  ادـبا )  ) هکیمادام
دراو اهنآ  تماقا  رخآ  رد  هچ  طـسو و  رد  هچ  لوا و  رد  هچ  ینعی  هتفرگ  ارف  ار  همه  تسا  ماـجرف  طـسو ، زاـغآ ، لـماش  هک  ناـمز  زا  هعطق 
رخآ تسا و  دودحم  ریغ  هچنآ  يانعمب  نئارق  اب  تسا  نکمم  هک  دناسریم  ار  هتسویپ » - هشیمه  » موهفم انعم و  یـسراف  رد  و  میوشیمن . هیرق 
رخآ هحفص 36 ] هک [  ینامز  ینعی  دودحم  ریغ  نامزب  شتآ  رد  دنتـسه  تباث  ینعی  ادبأ » اهیف  نیدلاخ   » الثم دوش ، لامعتـسا  دشاب  هتـشادن 

هک ار  دما  زین  و  درک . هدافتـسا  ماقم  نئارق  زا  دیاب  هکلب  دوشیم  لامعتـسا  دودـحم  ریغ  رد  تفگ  ناوتیمن  یلک  روطب  نیاربانب  سپ  درادـن .
یـصحأ نیبزحلا  يأ  ملعنل  مهانثعب  مث   » هدش دراو  هتـشذگ  يانعمب  میرک  نآرق  رد  اریز  تسین ، حیحـص  دوشیم  قالطا  ماجرف  رابتعاب  هتفگ 

رادـقم نامز و  ثیح  زا  بزح  ود  زا  کـی  مادـک  میرادـب  مولعم  اـت  میتخیگنارب  باوخ  زا  ار  فهک  باحـصا  سپـس  [ 20 « ] ادـمأ اوثبل  امل 
. تسین ماجرف  رابتعاب  اقلطم  سپ  تسا . نامز  يانعمب  اجنیارد  دما  هک  تسا  ملـسم  دـنراد - هطاحا  شاهرامـشب  رتشیب  دـناهدومن  هک  یفقوت 

. ندومن توعد  بدن :

رکش دمح و 

هراشا

ساپس هتشاد و  ینازرا  هکیئاهتمعن  رب  یهلا  تالامک  عماج  تاذ  صوصخم  شیاتس   » مهلأ ام  یلع  رکـشلا  هلو  معنأ  ام  یلع  دمحلا هللا  نتم :
روـطب يرطف  يزاـکترا و  مهفب  دـناوتیم  دراد  یبرع  ناـبز  هب  یئانـشآ  هک  سک  ره  هچرگ  حرـش : تسا . هدوـمرف  ماـهلا  هک  هچنآ  رب  ناوارف 
موهفم زایتما  نییعت  اما  تسا . يرازگساپس  يانعمب  رکش  و  شیاتس ، ندوتس و  ینعی  دمح  هک  دروآ  تسدب  ار  رکـش  دمح و  يانعم  لامجا 
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فـالتخا اـهنآ  فـیرعت  رد  نادنمـشناد  تهج  نیدـب  تسین ، یگدـیچیپ  زا  یلاـخ  رگیدـمه  زا  اـنث  رکـش و  دـمح و  هملک  هـسره  یقیقح 
دمح و - 3 تسا . رکش  يانعم  فدارم  دمح  - 2 تسا . حدم  اب  فدارم  دمح  - 1 دناهتفگ : میزادرپیم . اهنآ  زا  یـضعب  لقنب  ام  دنرادرظن و 

نیا نایم  رد  دشابیم . دوش ، رداص  رایتخا  هار  زا  هک  یکین  لعف )  ) لمع ربارب  رد  شیاتـس  دمح ، - 4 دنتسه . فدارتم  هس  ره  رکـش  حدم و 
هحفـص نیا [  زا  و  تسا . شنزرـس )  ) مؤل لباقم  رد  دـمح  ددرگیم . نشور  هیقب  نالطب  نآ  حیـضوت  اب  و  تسا ، تسرد  مراهچ  هتفگ  لاوقا 

رد یتسیاشان  تشز و  لمع  یـصخش  زا  هک  تسا  تسرد  تقو  نآ  یـسک  شنزرـس  میروآ ، تسدـب  ار  دـمح  يانعم  میناوتیم  هلباـقم  [ 37
سپ تفرگ . رارق  شنزرـس  دروم  اذـل  دـیامن ، كرت  ار  تشز  لمع  نآ  تسناوتیم  دوب و  رایتخا  ياراد  نوچ  دوش . رداـص  راـیتخا  تلاـح 
هدننک شیاتـس  يارب  یکین  بجوم  وکین  لمع  نآ  هاوخ  دبای ، رودـص  رایتخا  هار  زا  هک  یکین  لمع  ندوتـس  زا  تسا  ترابع  دـمح  يانعم 

، دـشابن رایتخا  هار  زا  نآ  یبوخ  هچرگا  ار  یبوخ  زیچ  ناوتیم  هکلب  دـشاب . يرایتخا  لمع  لباقم  رد  هک  تسین  مزال  حدـم  اـما  هن ، اـی  دـشاب 
رثا يراـیتخا و  ریغ  ود  ره  تسا  بآ  رثا  هک  یگنـشت  عفر  نینچمه  بآ و  يارب  تسا  یتفـص  ندوب  اراوگ  یکنخ و  لـثملایف  درک . حدـم 

ندوب اراوگ  یکنخ و  دـنیوگیم ، حدـم  ار  هلمج  نیا  تساراوگ ، کنخردـقچ و  همـشچ  نالف  تفگ  ناوتیم  حدـم  ماـقم  رد  تسنآ . یعبط 
نیاربانب و  هن ؟ ای  تسا  هدوب  رایتخا  تلاح  رد  ایآ  هک  دوش  ثحب  سپـس  دیامن و  قدص  نآ  رد  لمع  ات  درادن  يرودص  يهبنج  بآ و  تاذ 

یکین ناسحا و  ربارب  رد  شیاتـس  ینعی  دمح  موهفم  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  نیاربانب  مدرک . دـمح  ار  همـشچ  نالف  بآ  تفگ  دوشیمن 
یلامعا تافـص و  لباقم  رد  حدم  و  دـشاب . هتـشادن  یطابترا  هدـننک  شیاتـس  هب  ناسحا  نآ  هچ  رگا  ددرگ و  رداص  رایتخا  هار  زا  هک  تسا 

. تسا دمح  زا  رتعیسو  حدم  هرئاد  ناسنیدب  سپ  دشاب . یتاذ  تافص  نآ  ای  دوش و  رداص  رایتخا  هار  زا  هک  تسا 

رکش دمح و  نایم  قرف 

 ] نآ زا  هدومن و  تمعن  زا  هدافتسا  هک  یـسک  زا  رگم  تسین  حیحـص  نارفک  هکنانچ  و  تسا ، نارفک  لباقم  رد  يرازگـساپس  يانعمب  رکش 
هک تسا  حیحـص  یتمعن  رب  زین  ساپـس  رکـش و  دـشاب . هدرکن  ینادردـق  نآ  زا  هدرک و  ینامرفان  ضوع  رد  اما  هدـش  دـنمهرهب  هحفص 38 ]

هملک هسره  یقیقح  موهفم  حیـضوت  اب  یئوکین . قلطم  ربارب  رد  تسا  یـشیاتس  میتفگ  هک  دمح  فالخ  رب  دشاب ، هدیـسر  رازگـساپس  دوخب 
نیا دراد و  ناکما  دـشاب  هتـشاد  ندوب  يرایتخا  ریغ  يانعم  هکنیا  لامتحا  دوش ، هتفگ  حدـملا هللا  دـمحلا هللا ، ياجب  رگا  هک  دوشیم  نشور 
يور زا  هک  تسا  یناسحا  ربارب  رد  حیرـص  صاخ و  شیاتـس  دمح ، اما  تسین . راگزاس  تیدحا  تاذ  يهلماک  تردق  تمظع و  اب  لامتحا 

روهقم يدوجوم  چـیه  لباقم  رد  ینعی  تسا  راهق )  ) هدـمآ نآرق  رد  هک  يریبعت  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  هچ  دوش ، رداـص  راـیتخا  لاـمک 
هار زا  هنأش  لج  يراـب  تاذ  ناـسحا  هک  دراد  ینمـض  فارتعا  دـمحلا هللا  هدـنیوگ  هک  دوشیم ، هدافتـسا  مه  ياهتکن  اـجنیا  زا  و  ددرگیمن .
هک تسا  یتمعن  ساپس  رکش  تشذگ  هچنانچ  اریز  تفگ ، ناوتیمن  هللارکشلا  دمحلا هللا - ياجب  زین  و  تسین . راک  رد  يربج  هدوب و  رایتخا 

يهـمه هـک  یموـمع  ناـسحا  ماـعنا و  ربارب  رد  ار  ادـخ  هـک : تـسنیا  هفیرـش  يهـبطخ  نـیا  رد  دارم  یلو  دـشاب ، هدیـسر  رازگـساپس  دوـخب 
اب دـمح  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دوشیمن . ادا  رکـش  هملک  اـب  نآ  میوگیم و  اـنث  هتفرگ  ارف  ار  رازگـساپس  دوـخ  هلمج  زا  تادوـجوم ،

- يرازگساپس بتارم  ماجنا  تهجب  تسا  یهلا  تاذ  صاخ  شیاتس  ارکـش - دمحلا هللا  هدش : دراو  مه  اعد  رد  و  [ 21  ] تسا فدارتم  رکش 
زا دـمح  تروص  نیا  رد  تسا و  لـعف  تیفیک  ناـیب  يارب  هک  قلطم  لوعفم  ارکـش  هحفص 39 ] هملک [  یبرع  نابز  روتـسد  حالطـصا  رد  و 

ناـیب يارب  یبرع  ناـبز  رد  هل  لوعفم  هشیمه  تسا و  هل ) لوعفم   ) رکـش هملک  اریز  تسین  حیحـص  لالدتـسا  نیا  اـما  دوـشیم . رکـش  ماـسقا 
يرازگساپس تلع  رکش  مه  ارکش  دمحلا هللا  هلمج  رد  مدز و  بیدأت  تلعب  ابیدأت  تبرض  دنیوگیم : هکنانچ  دوشیم  لامعتـسا  لعف  يهزیگنا 

زا ریغ  رکـش  موهفم  سپ  تسا ، رکـش  ندروآ  اـجب  يارب  شیاتـس  نیا  تسا و  یهلا  سدـقا  تاذ  صوصخم  شیاتـس  هک  اـنعم  نیاـب  تسا 
. دنتسین فدارتم  هناگ  هس  تاملک  نیا  زا  مادک  چیه  دش و  مولعم  مه  حدم  دمح و  نایم  قرف  زین  و  تسا ، دمح  موهفم 

.. معنأ و ام  رد  ام )  ) يهملک رد  یقیقحت 
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.. معنأ و ام  رد  ام )  ) يهملک رد  یقیقحت 

تروص ود  ره  رد  اههلمج  موهفم  و  ۀـّیردصم . ءاـم  - 2 هلوصوم . ام  دراد 1 - دوجو  لامتحا  ود  قوف  ياههلمج  رد  اـم  يهملک  يهراـبرد 
ناسحا و هک  تسا  یئاهتمعن  ربارب  رد  تالامک  عماج  تاذ  صوصخم  شیاتس  دوشیم : نینچ  ینعم  دشاب  هلوصوم  ام  رگا  اریز  دنکیم . قرف 

تاذ صوصخم  شیاتـس  مینک  ینعم  روطنیا  دیاب  دشاب  يردصم  ام  رگا  و  تسا . اهتمعن  دوخ  شیاتـس  دروم  تروص  نیا  رد  هدومرف ، ماعنا 
. دـشابیم ماعنا )  ) نداد تمعن  لمع  دوخب  هکلب  تسین و  اهتمعن  دوخب  رظن  ریبعت  نیا  رد  ناسحا و  ماعنا و  لمع  ربارب  رد  تسا  یهلا  سدـقم 

طابترا عون  کی  دـمح  شیاتـس و  لمع  - 1 تهج : ودـب  دوش  هتفرگ  هلوـصوم  اـم  هک  تسنآ  رتـهب  یلو  تفرگ  ار  لاـمتحا  ود  ره  ناوـتیم 
یناسنا ره  داهن  رد  هک  يرطف  طاـبترا  زا  دـعب  یمدآ  طاـبترا  نیتسخن  هک  تسا  ادـیپ  تسا . لاـعتم  هحفـص 40 ] ءدـبم [  اب  ناسنا )  ) قولخم

لعف رثا  مهنآ  تسا و  لاعتم  هدـنیاپ )  ) مّویق دـنوادخ  لـعف  هک  تسا  یکین  ماـعنا و  هجیتن  هک  تسا  یگتـسب  طاـبترا و  ناـمه  تسا  دوجوم 
قح يهضافا  تینامحر و  يهلحرم  زا  یـشان  هک  تسوا  ناسحا  ماعنا و  همه  ثسا  دوهـشم  یتیگ  يهنحـص  رد  هچره  و  لعف . دوخ  هن  تسا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  يهفیرش  يهیآ  رد  هکنانچ  تسود 2 - هچ  نمشد  هچ  امغی  ناوخ  نیا  رب  تسوا  ماع  يهرفس  نیمز  میدا  دشابیم .
يهکیرـش تسا . دنوادخ  یمومع  ناسحا  ماعنا و  تفـص  مه  نامحر  تسا و  یهلا  تاذ  رادومن  نیلوا  هک  نامحر  مسا  هللا  يهملک  زا  دـعب 

تاذ تهج  هب  شیاتس  رد  رظن  نوچ  رتنـشور ، ترابعب  و  دیامرفب . تسا  بسانم  نآرق  قبط  رب  مه  اهیلع  هللا  تاولـص  رهطا  يهمطاف  نآرقلا 
دمحلا هللا دومرف : دشابیم ، یهانتیال  تاذ  رثا  یلجت و  نیتسخن  طابترا و  نیلوا  نامه  هک  تسا  یهلا  ماعنا  تفص  اهنآ  زا  یکی  هک  تافص  و 
ام یلع  دــمحلا هللا   ) رد یلو  تـسا  مـعنم  هـب  رظن  نودــب  اـهتمعن  ربارب  رد  شیاتــس  تراـبع  نـیا  رد  اریز  هللا  مـعن  یلع  دــمحلا  دوـمرفن  و 

ماعنا تسا  شیاتـس  روخ  رد  دوخ  هک  یهلا  تاذ  يهظحالم  زا  دـعب  هک : نآ  هصالخ  تسوا . ماعناب  رظن  هاگنآ  معنم و  هب  رظن  تسخن  ( معنأ
دشاب هلوصوم  ام )  ) يهملک هک  تسنآ  بسانم  نیاربانب  سپ  دشابیم . شیاتس  لومـشم  تسا  قولخم  قلاخ و  نیب  طابترا  نیلوا  هک  مه  يو 
راکب لوصوم  زا  دـعب  برع  تغل  رد  نایب ) نم   ) هشیمه تسا و  هدـمآ  یناـیب  نم )  ) اـب معن )... مومع  نم   ) يدـعب تـالمج  نیا  رب  هوـالع  و 

هحفص 41] تسین [ . دوجوم  لقعت  رکف و  يهلحرم  رد  زج  نداد ) تمعن  ینعی   ) يردصم يانعمب  ماعنإ  لعف  دوریم .

تادوجوم حیبست  نآرق و 

هدمحب حبسی  الا  ءیش  نم  ناو   » هفیرش يهیآ  رد  هلمج  زا  دهدیم  تبسن  تادوجوم  همهب  ار  حیبست  دمح و  میرک  نآرق  رد  يددعتم  تایآ 
هجوتم ار  اهنآ  حیبست  امـش  یلو  دـنکیم  دای  یکاپ  هب  ار  وا  شیاتـس  اب  هکنیا  رگم  تسین  يدوجوم  چـیه  [ 22  ] مهحیبست نوهقفیال  نکلو 

تادوجوم زا  اهنیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  ضرألاو - تاومسلا  یف  ام  حبـسی هللا  ای  حبـس هللا  هدمآ : ررکم  رگید  ياههروس  رد  و  دیوشیمن -
، نیملکتم ددرگ . نشور  تادوـجوم  حـیبست  زا  دارم  موـهفم و  هک  تسا  مزـال  نیارباـنب  سپ  دـنیوگیم - ار  قـح  تاذ  حـیبست  هـمه  تـسه 

هدنروآ دیدپ  ار  اهنآ  هکنیا  راگدرک و  تاذب  اهنآ  تلالد  زا  تسا  ترابع  میرک  نآرق  رد  تادوجوم  حـیبست  ای  دـمح و  زا  دارم  دـناهتفگ :
هار زا  ای  و  میئوگب ، دندش ) دیدپ  ثداح و  دـعب  دـندوبن و  تادوجوم  يهمه  ینعی   ) ثودـح هار  زا  ار  تادوجوم  تلالد  نیا  هاوخ  تسیا ،
اما دـشابیم  تیدـحا  تاذ  دوجو  رادومن  طقف  ملاع  تادوجوم  مامت  نایب  نیدـب  و  دراد .) تلع  هب  زاـین  نکمم  دوخ  تاذ  رد  ینعی  ناـکما )
هک دش  هتفگ  دمح  يانعم  رد  اریز  تسا . صقان  اسران و  رایـسب  ریـسفت  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ  و  تسین ، اهنآ  يهدـنزاس  لامک  زا  فشاک 
دای یکاپ  هب  ار  یتاذ  هک  تسنآ  حـیبست  يانعم  هکنانچ  دوشیم  هتفگ  دـمح  دوش  رداص  رایتخا  بسح  رب  هک  یئاـهیکین  اهتلیـضف و  شیاـتس 

تانمؤملاو نونمؤملا  هحفـص 42 ] نظ [  هومتعمـس  ذإ  الول  : » دـیامرفیم هفیرـش  يهیآ  رد  هکنانچ  صقن ، زا  ندوب  كاپ  ینعی  یکاپ  مینک ،
يهراـبرد یکین  ناـمگ  دیدینـش ، ار ) اـهتمهت  نآ   ) تاـنمؤم نینمؤـم و  همه  هک  یتـقو  ارچ  [ 23 « ] نیبم کفإ  اذـه  اولاـقو  اریخ  مهـسفناب 

صقن و هنوگره  زا  ار  قح  تاذ  نآ  هک  تسنآ  تیدحا  تاذ  رد  حیبست  يانعم  سپ  تسا - یگرزب  ناتهب  نیا  دیتفگن : دـیدربن و  رگیدـکی 
زا یخرب  درادـن . حـیبست  دـمحب و  یطبر  تیدـحا ، تاذـب  ناکما  ای  ثودـح و  هار  زا  هچ  تادوجوم ، تلـالد  الـصا  و  مینادـب ، هزنم  بیع 
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ود تبـسن و  ود  ار  یتـسه  دوجو و  تسا : هتفگ  رافـسا  يهیـشاح  دوخ - تاـفیلأت  زا  یـضعب  رد  يراوزبـس  میکح  هلمج  نآ  زا  و  ءاـمکح ،
، نامـسآ نیمز و  ناسنا و  تیهام  لثم  هدـش ، هفاضا  نآ  رب  دوجو  هک  یتیهامب  تبـسن  يرگید  دوخ و  ءدـبمب  تبـسن  یکی  تسا ، هظحـالم 
هک دوخ ، صاخ  دحب  تبسن  دوجو  نیمه  و  دشابیم ، صاخ  يهبترم  رد  وا  روهظ  دوخ و  ءدبم  دوجو  رگنشور  لوا  تبـسن  تهج  زا  یتسه 

لماک يهنومن  هک  دیـشروخ  الثم  دـنکیم . تیاکح  دوخ  يهدـنروآ  دـیدپ  لامج  لامک و  زا  هزادـنا  نامهب  تسا ، لامج  لاـمک و  دـجاو 
تیدبا رگنایامن  شماود  دح ، تهج  زا  دـیامنیم و  دوخ  هدـنروآ  دـیدپ  لاعتم و  يراب  تمظع  تعفر و  زا  تیاکح  تسا  تعفر  تمظع و 

ناگراتس نیا  تیهام  سپ  دشابیم : یهلا  لالج  لامج و  زا  نآ  فشاک  تیهام و  نامه  راهظا  درخ  تیهامب  هفاضا  تهج  زا  هنأش و  لج  وا 
ضورفم اریز  تسا ، لاعتم  يراب  لامج  زا  یکاـح  یتسه ، زا  يرادروخرب  هبترم و  يهزادـناب  دوخ و  صاـخ  تادوجو  اـب  ـالثم  زورفا  بش 
ناگراتـس دیـشروخ و  یتسه  وحن  نیدب  تسین ، شیب  يدومن  تسین و  اراد  تایتاذ  تاذ و  زج  يزیچ ، تاذ  يهبترم  رد  تیهام  هک  تسنآ 

نوچمه هدـنام و  ظوفحم  هحفـص 43 ] حـیبست [  يانعم  لصا  ریـسفت  نیا  رد  دراد ، قلطم  لاـمک  زا  تیاـکح  هک  تسا  تادوجوم  ریاـس  و 
تیاکح ثودـح  ای  ناکما و  تهجب  لاعتم  ءدـبم  زا  هکنیارب  هوالع  دوجوم  ره  ءامکح  هیجوت  ربانب  و  تسا . هدـشن  خـسم  نیملکتم  ریـسفت 
تقیقح یتسه  دوخ  هک  دـناهتفگ : ءامکح  نیققحم  زا  رگید  یـضعب  و  دـشابیم . تیدـحا  تاذ  یلامج  یلامک و  تهج  زا  یکاح  زین  دراد 

دوجو کیبو  یئاتکی )  ) يدـحا دوجو  دوجو ، تقیقحرد  میهافم  نیا  يهمه  هک  انعم  نیاب  تسا ، تاـیح  تردـق و  هدارا و  ملع و  نیع  نآ 
اجره تسا و  دوجوم  دـحاو  دوجو  کیب  جراخ  تقیقح و  رد  یلو  دنتـسه  ادـج  مه  زا  نهذ  ملاع  رد  هچرگا  میهافم  نیا  تسا و  دوجوم 

الثم دنکیم . قرف  اهنآ  زورب  روهظ و  دوجو  فعض  تدشب و  تبسن  هکنیا  تیاهن  دنشابیم ، دوجوم  میهافم  نیا  همه  تسه  یتسه  دوجو و 
هبلغ نآ  رب  فعـض  یتسین و  راثآ  دوشیمن و  مولعم  نآ  رد  تردق  ملع و  دیدرگ  تملظ  مدعب و  هتخیمآ  فیعـض و  دوجو  هدام  دننام  رگا 

دوجو زا  هک  هزادـنا  رهب  دوجو  ره  نیاربانب  دـنکیم . ادـیپ  هبلغ  زین  رگید  میهافم  نآ  همه  دـش  کـیدزن  دوجو  يهمـشچرس  هب  رگا  و  دراد ،
هک تسا  هتـسیاش  سپ  تسا . موـهفم  رد  تواـفت  تسا و  روعـش  نیع  دوـجو  اریز  تسا  رادروـخرب  زین  كاردا  روعـش و  زا  تسا  دـنمهرهب 

ندیسر میشماخ و  ام  نامرحمان  امش  اب  میـشهاب  ریـصب و  میعیمـسام و  نابـشو  نازور  دنیوگیم  وت  اب  ناهن  رد  ملاع  ءازجا  يهلمج  میئوگب :
دارفا زا  ریغب  یکرد  نینچ  نیا  تسا و  تالامک  يهمه  قادـصم  عبطلاب  یتسه  دوخ  دـنک . كرد  ناسنا  هک  نیارب  تسا  فوقوم  انعم  نیاـب 
دمحب هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چیه  [ 24  ] مهحیبست نوهقفتال  نکلو  هدمحب  حبسی  الإ  ءیـش  نم  ناو  دیامرفیم : اذل  دهدیمن . تسد  ردان 
رتشیب واب  دوجو  رون  عاعـش  یتقو  دامج  نیمه  تهج  نیدب  دـینکیمن . كرد  ار  اهنآ  حـیبست  امـش  یلو  دـنیوگیم  هحفـص 44 ] حیبست [  وا 
هکیتقو ناراک  هنگ  [ - ) 25  ] ءیش لک  قطنا  يدلا  هللا  انقطنا  اولاق  انیلع  متدهش  مل  مه  دولجل  اولاقو  ددرگیم : تداهش  قطن و  اپ  اترـس  دیبات 

ار زیچ  همه  هک  یئادخ  نونکا  دنیوگیم : خساپ  رد  دیداد ؟! تداهـش  ارچ  دنیوگیم  دنونـشیم ) هدرک  دـهاشم  ار  دوخ  ندـب  اضعا  تداهش 
ياراد یتسه ، زا  دوخ  بیـصن  ظح و  يهزادـناب  تادوجوم  زا  کـی  ره  نیارباـنب  سپ  دروآ - قطنب  زین  ار  اـم  دروآ  قطنب  شیوخ  تردـقب 
لامک لامج و  فاصوا  رکذب  دنکیم و  ار  لاعتم  دزیا  شیاتس  شیوخ  تکرحب  نامـسآ  : » دیوگیم مکحلا  صوصف  رد  یباراف  تسا . روعش 
یـشاب هجوتم  هکنیا  نودـب  زین  وت  درازگیم و  زاـمن  دوـخ  دـنت  شزیرب  ناراـب  ناـیرجب و  بآ  یمئاد و  تکرحب  نیمز  تسا و  لوغـشم  قـح 
ترابع دوشیم  هدافتسا  هفیرش  تایآ  دوخ  زا  لاوقا  نیا  لابق  رد  هچنآ  یلو  [ . 26 «. ] تسارتگرزب ادخ  رکذ  ههبش  یب  یتسه و  وا  رازگزامن 
هنوگچ دننکیم . حیبست  شدـمحب  تادوجوم  همه  دـیامرفیم  میرک  نآرق  دنتـسه . یکی  تیدـحا  تاذ  رد  حـیبست  دـمح و  هک  تسنیا  زا 

هک تسا  یتافـص  نآ  هیلامج ، تافـص  دوشیم : نشور  ياهمدقم  نایب  اب  تسوا ؟ ماعنا  شیاتـس  دمح و  هب  هیزنت  حیبست و  تشگرب  عجرم و 
هکنانچ و  تساهنآب . فاصتا  زا  هزنم  یبوبر  تاذ  هک  دنتـسه  یتافـص  یلالج  تافـص  و  تسا . اراد  ار  یئابیز  یئوکین و  نآ  اب  لاعتم  تاذ 

دودح بلـس  ینعی  یبلـس  يانعمب  یمود  هحفـص 45 ] تشگرب [  تسا و  دوجو  بوجوب  یلوا  تشگرب  تسا  هدـش  تباـث  دوـخ  لـحم  رد 
ینعی ناکما  بلـس  نیاربانب  تسا  لامک  نادـقف  دودـح و  بلـس و  زا  ترابع  ناکما  يانعم  دوخ  نوچ  و  دـشابیم . سدـقم  تاذ  زا  ناـکما 

رد نآ  قادصم  هک  ناکما  بلـس  زا  ترابع  لاعتم  يراب  هیزنت  سپ  درادـن . تیدـحا  تاذ  زج  یقادـصم  جراخ  رد  هک  تسا  بولـس  بلس 
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سپ یلاـمج . تافـصب  دوشیم  شیاتـس  هک  تسا  یقادـصم  ناـمه  دوـشیم  هیزنت  ناـکما  زا  هک  یقادـصم  زین  و  تسا ، یبوـبر  تاذ  جراـخ 
هعسزا و تسا  ترابع  دریگیم  رارق  شیاتـس  دروم  هک  یلامج  هیتوبث  تافـص  لصا  رگید ، ترابعب  و  تسا . دمحب  تاذ  رد  حیبست  تشگرب 
. دـشابیم دریگرب ، رد  ار  مدـع  دوجو و  ره  هکلب  مودـعم و  دوجوم و  ره  نآ  لاسرا  قالطا و  هطاحا و  هکیئاج  ات  تطاسب  دوجو و  يهطاحا 

يهطاحا ببـسب  مه  مدـعب  تیموکحم  ینعی  موکحم  توبث  و  تسا ، دوجو  ینهذ  ررقت  يهبترم  رد  تسا و  دوجو  عیاـش  لـمحب  مدـع  اریز 
تیدودـحم همه  بلـس  زا  ترابع  دومن  حـیبست  نآب  دـیاب  هک  تسا  یلـالج  یبلـس  تافـص  لـصا  هکناـنچ  تسنآ ، قـالطا  تعـسو  دوجو 

بجاو تاذ  نامه  بلسلا  بلس  قادصم  بلس و  بلس  اب  يواسم  تیدودحم  بلس  نیاربانب  تسا ، یبلس  یمدع و  رما  دج  دوخ  و  دشابیم .
ققحت لامک و  بلـس  يانعم  تانکمم  اـما  دـشابیم . تسا ، شیاتـس  دـمح و  كـالم  هک  هیتوبث  هیلاـمج و  تافـص  ياراد  هک  تسا  دوجولا 

تـشگرب یلک  روطب  سپ  دوجو . دوخ  زا  هن  دوشیم  عارتنا  تانکمم  يدوجو  دح  زا  هک  تسا  رگید  تادوجو  لامک  بلـس  تسا و  ناصقن 
دمحی امب  الإ  حبـسی  الو  هب  حبـسی  ام  یلع  الإ  دمحیال  نم  ناحبـسف  تسا . یلامج  یتوبث و  تافـصب  دمح  هب  لاعتم  قح  رد  هیزنت  حیبست و 
شیاتـس هچنآـب  رگم  دوشیمن  حـیبست  و  دوـشیم ، حـیبست  هک  هجنآ  هب  رگم  دوـشیمن  شیاتـس  هک  ار  یئادـخ  منکیم  داـی  یکاـب  هب  هیلع -

هحفص 46] دوشیم [ .

تسا یهلا  تاذ  صوصخم  شیاتس  دمح و  يهمه 

دوخ هک  تسنآ  يارب  ناسنالاو  ءاملاو  لجرلا  دننام  دوشیم  دراو  فنص  سنجرب و  هک  مالو  فلا  هک  تسا  هدش  تباث  هقف ) لوصا  نف   ) رد
نودـب دـناسریم  ار  تعیبط  دوخ  هک  تسا  یفرح  مالو - فلا  - هک انعم  نیاب  دـهدیم  رارق  یفرح  ظاحل  تحت  رد  ار  ءاـمای  لـجر و  فنص 

يرکذ و دـهع  ای  دارفا و  قارغتـسا  تسا و  هدـش  عقاو  یفرح  ظاحل  دروم  يرکذ - دـهع  مومع و  لومـش و  تهج  نودـب  یتح  دـئاز - زیچ 
دـمح و تعیبط  دـمحلا هللا - هیمـسا  هلمج  نیا  رد  نیاربانب  تسا . تعیبط  دوخ  يهظحالم  زا  جراخ  اریز  دراد  هنیرقب  جایتحا  همه  یجراـخ 

تـسنیا لثم  تسا و  هدش  هللا - تیدحا - تاذب  تباث  هتفرگ و  رارق  هظحالم  دروم  دارفا  لومـش  یتح  رگید ، زیچ  يهظحالم  نودب  شیاتس 
. تسا تالامک  عماج  تاذ  صوصخم  دمح  تعیبط  تالامکلا ) هلا  عماجلا  تاذلل  صتخی  دمحلا  ۀـعیبط  : ) دوش هتفگ  دـمحلا هللا  ياجب  هک 
؟ تسا لاـعتم  قح  هب  اهدـمح  ماـمت  تشگرب  تفگ  ناوتیم  هنوـگچ  سپ  تسا . ناوارف  یهلا  سدـقا  تاذ  ریغ  يارب  شیاتـس  هکیلاـح  رد 
، دـشاب يراـیتخا  ریغ  هاوخ  دـشاب و  يراـیتخا  نآ  یکین  هاوخ ، زیچ  کـی  هک  یـسک  - 1 دومن : ناـیب  هجو  دـنچ  هب  ار  عوـضوم  نیا  ناوـتیم 

اریز لاـمک . دوخ  لـباقم  رد  هکلب  زیچ  نآ  دودـحم  لاـمک  لـباقم  رد  یـشیاتس  هن  تسا . هدرک  لاـمک  شیاتـس  تقیقح  رد  دـنک  شیاـتس 
نآ زیوالد  رطع  يزیمآ و  گنر  تهج  زا  لـک  لاـمک  ـالثم  تسین  شیاتـس  لـباق  تسا و  یبلـس  صقن و  ياـنعم  دودـحم  لاـمک  شیاـتس 

لامک تسا  یگنر  لامک  نامه  دـجاو  هکنیا  نیع  رد  رگا  اذـل  تسا . دـقاف  ار  اـهرطع  اـهگنر و  رگید  لاـمک  هک  یتهج  زا  هن  اـما  دـشابیم .
رد صوصخم  رطع  گنر و  نتشاد  تروص  رد  الثم  دشیم و  رتشیب  شیاتس  يهرئاد  ملسم  روطب  تشادیم  هحفص 47 ] مه [  يرگید  یگنر ،

دمح يهمه  نطاب  سپ  تسا . یبوخ  رایـسب  لگ  میئوگیم  تسا ، يرتشیب  لامک  دجاو  هک  لاح  و  تسا . یبوخ  لگ  میتفگیم : نآ  فیرعت 
طقف دمح  ماگنهب  رگشیاتس   » ماهتشون نینچ  رگید  ياج  رد  دشابیم . ضحم ) یئابیز  یکین و   ) لامکلا فرص  شیاتس  دمح و  اهشیاتس ، و 

غاب رب  رگا  دیآ : تفگـش  هب  لگ  یئابیز  يهدـهاشم  زا  يدرف  رگا  سپ  تسا . ناصقن  هب  هتخیمآ  هک  یلامک  هن  تسا  رکذـتم  ار  لامک  دوخ 
دنک نونجم  نامدولآ  درد  هداـب  [ 27 [ ؟! هدوب دـهاوخ  هنوگچ  وا  لاح  دـبای  لاصتا  لامک  يهمـشچرس  هب  اـی  دوش و  لـخاد  یمرخ  زبسرس 

نآ يربیم  رـسب  هچره  بلط  رد  تسین  هار  نیا  يهدنیوج  هک  هنرو  تسین  هاگآ  سک  شیوخ  بلطزا  دنک ؟! نوچ  منادن  دـشاب  رگا  فاص 
دوخ تین  تشرس و  قبطرب  یـسکره  وگب  [ 29  ] هتلکاش یلع  لمعی  لک  ئف  دـیامرفیم : [ 28  ] نایب باـتک  رد  يرگنب 2 - رگا  تسوا  بـلط 
لعف هزیگنا  لعاف و  هزادـنا  ره  دـشابیم ، لعاف  لامک  نسح و  عبات  لعف  لامک  نسح و  هفیرـش  يهیآ  نیا  مکح  هب  دـهدیم - ماجنا  ار  لـمع 

ره زا  هزنم  تیدـحا  سدـقم  تاذ  هک  میئوگیم  همدـقم  نیا  زا  دـعب  تسا . رتدایز  نآ  لامک  رتشیب و  لعف  یکین  هجرد  نامهب  دـشاب  رتلماک 
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زا وا  ریغ  اما  و  دـشاب ، لامک  نسح و  يهجرد  یلعا  رد  شلعف  هک  تسنآ  شاهمزال  نیاربانب  تسا و  نسح  لاـمک و  ءدـبم  تسا و  ناـصقن 
دنچ ای  کی و  زا  لعاف - لعف و  تیخنـس  مکحب - مه  وا  لعف  هحفـص 48 ] سپ [  تسا  ناصقن  هب  بوشم  دودحم و  صقان و  اتاذ  تانکمم 

يرگید هک  تسا  عنتمم  دشابیم و  تالامک  عماج  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  شیاتـس ، دمح و  قحتـسم  نیاربانب  دوب . دـهاوخن  یلاخ  ناصقن 
شـسدقم تاذ  هب  ملع  هک  هدش  هداد  رارق  هللا  دوخ  رد  دمحلا هللا - يهکرابم - يهملک  رد  قاقحتـسا  عوضوم  اذـل  و  ددرگ ، دـمح  قحتـسم 

هراشا هک  میحرلل  دـمحلا  ای  میرکلل و  دـمحلا  دومرفن  هک  انعم  نیاب  دـشاب . قاقحتـساب  مکح  تلع  تهجب و  هراشا  ات  تسا  تالامک  عماج 
: دومرف ماما  ع )  ) قداص ماما  زا  تسا  یتیاور  انعم  نیا  رب  لیلد  زین  و  درادرب . رد  ار  تالامک  مامت  هللا  ظـفل  یلو  تسا . لاـمک  تهج  کـیب 
هک درک  مهاوخ  دای  یئاهـشیاتسب  ار  ادخ  دومرف  در  نمب  ارنآ  ادخ  دش و  ادـیپ  ناویح  نیا  رگا  دومرف  مردـپ  دـش . مگ  ع )  ) مردـپ زا  يرتسا 

عمج ار  دوخ  ياهسابل  دش و  ناویح  راوس  مردپ  سپس  دندروآ و  ماجل  نیزاب و  ار  رتسا  هک  تشذگن  یمک  دوش . عقاو  یهلا  تیاضر  دروم 
ارنآ عاونا  اهشیاتس و  يهمه  مدومنن و  راذگ  ورف  كرت و  شیاتـسزا )  ) ار يزیچ  دومرف  دعب  تفگن ! يزیچ  رگید  دمحلا هللا . دومرف : دومن و 
هدش دراو  رگید  تیاور  رد  زین  و  دشابیم . دمح  نیا  رد  لخاد  هکنیا  رگم  تسین  دمح  زا  یمسق  چیه  مداد و  رارق  تیدحا  تاذ  صوصخم 

: تفگ ساپـس  ماقم  رد  وا  هکنیا  رگم  تشادن  ینازرا  شناگدـنب  زا  ياهدـنب  هب  دـنوادخ  کچوک ، هچ  گرزب و  هچ  ار  یتمعن  چـیه  تسا :
تیاور رد  اریز  تسا  تیدـحا  تاذ  صتخم  دـمح  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  ود  نیا  زا  و  داد . ماجنا  ار  يرازگـساپس  قح  و  دـمحلا هللا -

زین یمود  رد  تفرگ و  ارف  ارنآ  دمحلا هللا  هملک  هکنیا  رگم  دنامن  يدمح  چیه  مدومن و  ادخب  ار  اهشیاتس  عاونا  يهمه  دومرف  (ع ) ماما یلوا 
هحفـص هک [  تسنیا  ام  ياعدم  اریز  تسین  مامت  نایب  نیا  دیآیم  رظنب  هچنآ  تسا . هدش  ادا  رکـش  يرازگـساپس و  قح  دـمحلا هللا  هملک  اب 

رداص یکین  لمع  لباقم  رد  يرگید  زا  هک  یـشیاتس  دمح و  ره  هک  ینعم  نیاب  تسا  تیدحا  تاذ  صوصخم  دـمح  سنج  تعیبط و  [ 49
لاحم دراد  قاقحتـسا  یهلا  سدقا  تاذ  هک  ار  دمح  زا  یخماش  يهبترم  هکنیا  زا  رتشیب  قوف  نایب  یلو  تسا . ادـخ  صوصخم  مهنآ  دوشیم 
کین لـعف  ره  ربارب  رد  یـشیاتس  ره  هک  ار  اـم  يوـعد  اـما  تسا  ملـسم  عوـضوم  نیا  دـناسریمن و  دـشاب  هتـشاد  قاقحتـسا  يرگید  تـسا 

اهـشیاتس يهمه  دمحلا هللا  هلمج  نیا  اب  هک  دنکیم  تابثا  ار  رادقم  نیا  یلوا  تیاور  اما  و  دـنکیمن . تابثا  تسا  ادـخ  صوصخم  يرایتخا 
دمح سپ  دنشاب  نآ  قحتسم  نارگید  تسا  عنتمم  هک  تسا  قحتسم  ار  دمح  زا  ياهبترم  یلاعتیراب  تاذ  هک  تهج  نیا  زا  تسا  هدش  ماجنا 
هبترم رد  سپـس  صاخ و  هبترم  رد  دمح   ) یلوط بتارم  رد  اهدمح  مامت  ینعی  دمح . تعیبط  هن  تسا  ادخ  صوصخم  یـصاخ  يهبترم  رد 

نیا اب  هک  تسنآ  زا  ترابع  شرهاظ  مه  یمود  تیاور  زین  و  دراد . تیدحا  تاذـب  صاصتخا  دـشابن ) عنتمم  یلاعت  قح  ریغ  هب  هک  یمومع 
زا ياهبترم  هب  ادـخ  یگتـسیاش  تهجب  مهنآ  تسا و  ادـخ  صوصخم  دـمح  سنج  تعیبط و  ینعی  هدـش  ادا  رکـش  قح  دـمحلا هللا )  ) هلمج
ود يدوجوم  ره  دـناهتفگ  اـمکح  - 3 دـیآیم . شیپ  یلوا  داریا  نامه  دنـشاب و  هتـشاد  ار  یگتـسیاش  نآ  تاـنکمم  تسا  عنتمم  هک  دـمح 
مود لامک  تادوجوم . مامت  هب  یتسه  دوجو و  يهضافا  زا  تسا  ترابع  لوا  لامک  زا  دارم  مود . لامک  لوا و  لامک  تسا . اراد  ار  لاـمک 

تسا و مزال  يو  صاخ  تقلخ  لیمکت  رد  هک  یئاهراک  هب  يدوجوم  ره  يزیرغ  صاخ و  تیاده  زا  تسا  ترابع  تقلخ  دوجو و  زا  دـعب 
ءیـش لک  یطعأ  يذلا  دومرف : میرک  نآرق  رد  اذل  هحفـص 50 ] دش [ . دهاوخ  هابت  هدیـسرن  دوخ  صاخ  لامکب  دشابن  يزیرغ  تیاده  رگا 

- دومرف تیاده  تسوا  یگدنز  ءاقب  ماود و  مزال  هچنآب  سپس  درک و  وکین  ار  زیچ  همه  تقلخ  هک  یلاعتم  راگدرورپ  [ 30  ] يده مث  هقلخ 
تیادـهب دـنهدیم و  صیخـشت  ار  دوخ  ياهررـض  عفانم و  دـنراد و  مزال  یگدـنز  رد  هک  هچنآب  تارـشح  یتح  تاناویح و  تیادـه  دـننام 
يهیحاـن زا  اـهنیا  يهمه  هک  تسا  یهیدـب  و  دـنیامنیم . رود  دوـخزا  تسا  ررـض  هچنآ  بلج و  دوـخ  يوـسب  تسا  تعفنم  هـچنآ  يزیرغ 
دنمهرهب اهنآ  زا  همه  هک  یعامتجا  تامدـخ  دـننام  دنزیمرـس  دارفا  زا  راـیتخا  روط  هب  هک  یکین  ياـهراک  دـنامیم  تسا . لاـعتم  راـگدرورپ 

دوشیم یهتنم  لـمع  ندوب  يراـیتخا  نیع  رد  اـما  میئاـمن  شیاتـس  ار  راـکوکین  صخـش  دوخ  تسا  حیحـص  دروم  نیا  رد  هچرگا  دـنوشیم .
تردـق نآ  ار  صخـش  دـشابن  راکددـم  رای و  وا  صاخ  تیادـه  یناـبر و  قیفوت  اـت  تسا  حـضاو  رپ  اریز  هتردـق . تلج  بابـسالا  ببـسمب 

یلاعتم رداق  ياناوت  تسدب  اهراک  هتشررس  نوچ  مینک  شیاتـس  ار  درف  نیا  رگا  سپ  ددرگ . رداص  ارایتخا  وا  زا  ریخ  لمع  هک  دوب  دهاوخن 
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اذـل دوش ؟ رداـص  يریخ  راـک  نینچ  وا  زا  دوب  لاـحم  درکیمن  یهارمه  قیفوت  هچناـنچ  هدومن و  ریخ  راـکب  قـفوم  ار  صخـش  نآ  هک  تسا 
هتفگ هک  تسا  حیحـص  نایب  نیدب  سپ  دوب . دهاوخ  یئایربک  تاذـب  دـهدیم  ماجنا  رایتخا  روطب  ار  يریخ  هک  یـسکره  شیاتـس  تشگرب 

( نازیملا  ) سیفن ریسفت  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  یئابطابط  ياقآ  عراب  میکح  داتـسا  دیـس  - 4 تسا . تیدحا  تاذ  صوصخم  دـمح  سنج  دوش :
هحفـص 51] ءانثتـسا [  نودب  زیچ  همه  هک ، نآ  هصالخ  تسا . قارغتـسا  ای  سنج و  هللادمحلا  رد  لا )  ) دنیامرفیم هکنیا  زا  دـعب  دنـسیونیم :
ربج و نودب  رایتخا و  لامک  رد  مه  تقلخ  یفرط  زا  و  تسا . نسح  وکین و  تسا  وا  يهدیدپ  تاقولخم  يهمه  نوچ  تسا و  ادـخ  قولخم 
، تسا هدـش  رداص  لاعتم  قح  يهیحان  زا  همه  دوشیم  عقاو  رایتخا  روطب  ناسنا  زا  هک  یلاعفا  مامت  میریگیم  هجیتن  نینچ  سپ  دـشابیم ، رهق 

دنوادخب یشیاتس  ره  تشگرب  سپ  دهدیم  ماجنا  دوخ  رایتخا  اب  ار  وکین  لمع  ناسنا  هک  تسنیا  ناحبس  دنوادخ  تاقولخم  زا  یکی  نوچ 
تایآ زا  ار  بلاطم  نیا  مامت  داتـسا  دیـس  هاـگنآ  هدـش  رداـص  وا  زا  تقیقح  رد  هکنیا  رگم  دوشیمن  رداـص  یـشیاتس  چـیه  تسا و  لاـعتم 

ادخ نیا  [ - 31  ] ءیش لک  قلاخ  مکبر  هللا  مکلذ  دیامرفیم : هفیرش  يهیآ  رد  تسا  ادخ  قولخم  زیچ  همه  هکنیا  اما  دنیامرفیم : داهـشتسا 
لک نسحأ  يدلا  دیامرفیم : رگید  هیآ  رد  تسا ، نسح  وکین و  تاقولخم  يهمه  هکنیا  اماو  تسا - زیچ  ره  هدنروآ  دیدپ  امـش  راگدرورپ 

یئابیز یئوکین و  نیاربانب  سپ  تسا  ابیز  وکین و  هدش  رداص  هنأش  لج  وا  زا  زیچ  ره  هک  تسنیا  هفیرش  هیآ  نیا  موهفم  [ - 32  ] هقلخ ءیش 
واب و بوسنم  هکنیا  رگم  تسین  یئابیز  یکین و  چیه  تسوا و  ناسحا  نوچ  تسوکین ، هکنیا  رگم  تسین  یقولخم  تسا : تقلخ  رادم  رئاد 
هل تنع  راهقلا  دحاولا  هللاوه  تسا : هفیرـش  هیآ  حیرـص  هدش  رداص  وا  زا  رایتخا  لامک  رد  تاقولخم  يهمه  هکنیا  اماو  دـشابیم . وا  قولخم 

يادـخ دـشابیم . عضاخ  وا  مویق  یح  تردـق  ربارب  رد  اهتروص  يهمه  و  راهق ، راـگدرک  هناـگی ، يادـخ  تسوا  [ 33  ] مویقلا یحلل  هوـجولا 
هار زا  وا  تقلخ  و  دزاس ؟ روبجم  روهقم و  ار  وا  دـناوتب  هک  تسیک  سپ  تسا  نارهاق  يهمه  رب  يهریچ ) رایـسب   ) راهق وا  دـیامرفیم : لاـعتم 
زا ترابع  هجیتن  ددرگیم و  رداص  وا  زا  یهاگآ  رایتخا و  لامک  اب  طقف  یئابیز  کین و  راـک  ره  هحفص 52 ] نیاربانب [  تسا ، رایتخا  لامک 

رداص ریخ  راک  يارب  یـسک  زا  یـشیاتس  چـیه  سپ  ددرگیم  رداص  یـسک  زا  هک  تسا  یکین  راک  ره  یقیقح  لعاف  لاـعتم  تاذ  هک  تسنیا 
زا یلاخ  تایآب  داهشتسا  اما  تسا  نیتم  حیحص و  دناهدومرف  داتسا  هک  یلـصا  ددرگیمرب . لاعتم  يادخب  نآ - تقیقح  هکنیا - رگم  دوشیمن 

اهنآ رد  هک  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  تقلخ  دننام  دنراد  دوجو  لالقتسالاب  هک  تسا  یتادوجوم  ءیـش  لک  قلاخ  زا : رهاظ  اریز  تسین  رظن 
تاوامـسلا نم  اوفلخ  اذام  ینورأ  لق  : » دندیتسرپیم ار  بوچ  گنـس و  لیبق  زا  تاقولخم  هک  تسا  نیکرـشم  لباقم  رد  هیآ  نیا  دشابیم و 

هیآ زین  و  دـناهدیرفآ -؟! ار  نیمز  نامـسآ و  زا  يزیچ  هچ  دـیهد  ناـشن  نمب  دـیتسرپیم ) امـش  هک  هچنآ   ) وگب ربماـیپ  يا  [ - 34  ] ضرألاو
ياهدـیاف هک  تسا  تماـیق  رد  يرارطـضا  عوضخ  هوجولا ... هل  تنع  هیآ : زا  دارم  و  تسا . رارق  نیا  زا  مه  قـلخ  ناـسحا  نسحأ )... يذـلا  )

شتقو رد  نوچ  و  تسا - ماکان  امتح  دنکیم  ملظ  هک  یسک  املظ - لمع  نم  باخ  دق  دومرف : هیآ  يهیقب  رد  اذل  دشخبیمن و  عضاخ  لاحب 
تسا ینیوکت  عوضخ  هک  دوش  تباث  هیآ  زا  دیاب  و  تسا . رگمتس  نونکا  هدرک  يزرو  متـس  تسا و  هدشن  میلـست  دنک و  عوضخ  تسیابیم 

هحفص 53] تسا [ . تباث  یلقع  نیهارب  هب  عوضوم  لصا  لاح  ره  رد  دشاب  تامدقم  دهاش  ات 

تسیچ ماهلا 

هراشا

دراوم زا  دـیاب  یلیـصا  يانعم  ندروآ  تسدـب  يارب  اما  هدـش  داـیز  ماـهلا  یحو و  ناـیم  قرف  رد  یحالطـصا )  ) یعانـص تاـقیقحت  هچرگا 
هاوخ دنکیم  ساسحا  همدقم  نودب  دوخ  رد  صخش  هک  تسا  یتفایرد  تلاح  زا  ترابع  ماهلا  تسج : دادمتسا  تنس  باتک و  رد  لامعتسا 

. يوـقتلا ینمهلأ  مـهللا  میناوـخیم : قـالخالا  مراـکم  ياـعد  رد  هکناـنچ  دــشاب . يوـقت  قـالخا و  زا  یملع  ریغ  اـی  یملع و  عوـضوم  رد 
هدش دراو  رگید  ياعد  رد  ناسرب . نمب  تسا  يونعم  ذئاذل  هلمج  زا  هک  ار  يوقت  تفایرد  تذل  ینعی  امن - ماهلا  نمب  ار  يوقت  اراگدرورپ !
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هک  ) ریخ دراوم  نتـسناد  رظن  زا  هچ  ریخ  ماهلا  ینعی  ارنآ  هب  لـمع  نک و  ماـهلا  نمب  ار  ریخ  ایادـخ ! هب - لـمعلاو  ریخلا  ینمهلأ  مهللا  تسا :
تذل كرت  تذل  رگا  امرف . تمحرم  نمب  تسا  اهتذل  نیرتالاب  تسا و  یبلق  تفایرد  تذـل  هک  لمع  رظن  زا  هچ  و  تسا ) ریخ  لمع  مادـک 
رـشب دارفا  يهمه  هحفـص 54 ] یناهر [  شزاب  دـیق  ربنچ  زا  رگ  تحور  غرم  دـنک  يولع  ياهرفـس  یناوخن  تذـل  سفن  تذـل  رگد  ینادـب 
شیب مک و  هزیرغ  نیا  دننکیم و  ساسحا  رمع  لوط  رد  همدقم  نودب  ار  یمهف  شیپ  تلاح  دوخ  رد  هدـش  هک  مه  مک  رایـسب  روطب  هچرگا 

یگدنز يهرمزور  یمرگرس  ساره و  نوگانوگ و  راکفاب  ناسنا  ساوح  لاغتـشا  رثا  رد  لاح  نیا  تسه  هک  يزیچ  تسا . دوجوم  رـشب  رد 
راکنا دوخ  رد  ار  یـساسحا  نینچ  دوجو  یلک  روطب  هک  دـنکیم  بالقنا  دـیلوت  ناسنا  رد  اهیراتفرگ  نیا  نانچنآ  اسب  هچ  دوریم و  نیب  زا 
زگره یـساسحا  نینچ  تسا  نشور  تسین و  یکـش  دوشیم  دراو  ناسنا  بلق  هب  ناـهگان  هک  یتاـمولعم  دوجو  رد  لاـح  رهب  یلو  دـنکیم .

لیلد كدنا  راورخ و  هنومن  تشم  هک  دـنبایرد  ات  هداهن  دارفا  رد  لاعتم  يادـخ  ار  هزیرغ  نیا  دـیاش  و  دوشیمن . لصاح  همدـقم  يهلیـسوب 
هکیزیچ لصاب  كدـنا  يهنومن  نیا  زا  دـناوتیم  یناسآب  دومن  ساسحا  دوخ  نورد  رد  ناسنا  ار  یتفایرد  نینچ  لصا  هک  یتقو  تسا . رایـسب 

هک تسا  نامه  نیا  و  [ «. 35  ] دـحاو زوجی  الام  زوجی و  امیف  لاثمالا  مکح   » لقع ترطف  مکحب  اریز  درب . یپ  تسا  یحو ) ( ) ع  ) ءاـیبنا رد 
قح و ساسا  رب  اهنآ  ملع  نیقیلا -. حور  اورـشاب  ةریـصبلا و  ۀقیقح  یلع  ملعلا  مهب  مجه  : » دندومرف ع )  ) همئا فصو  رد  ع )  ) نایقتم يالوم 

تالاح تفایرد  لوصح و  ینعی  ماهلا  هصالخ  روطب  سپ  دنتـشاد . میقتـسم  سامت  ترـشابم و  نیقی  حور  اـب  ناـنآ  دروآ و  موجه  تقیقح 
مولعم هک  لالدتـسا  رکف و  همدقم و  نودب  تسا  هیلاع  قیاقح  هحلاص و  لامعا  هب  ندش ) بذـج  ندـش و  هدیـشک  [ ) هحفص 55 باذجنا [ 

رد ثفن  ای  عور  رد  ثفنو  ماهلا  ار  تلاح  نینچ  نیا  دـباییمرد . یعفد  روطب  ارنآ  صخـش  هکلب  دـش ؟ لصاح  اـجک  زا  هنوگچ و  دوشیمن 
دنمانیم بلق 

تلاح نیا  يهزیگنا 

عبنمب لاصتا  كرد و  زا  عنام  یئاـهباجح  اـما  ددرگ ، سکعنم  نآ  رد  تاـمولعم  قیاـقح  هک  دراد  ارنآ  دادعتـسا  یمدآ  ناور  ههبـش  نودـب 
، هتـسب شقن  حول  رد  هک  یقیاقح  لباقم  رد  ناـسنا  ناور  دوشیم . ریبعت  حول  هب  عرـش  فرع  رد  عبنم  نآ  زا  هک  ددرگیم ، تقیقح  ناـشورخ 

ارف لالدتـسا و  اب  هدرپ  نیمه  یهاگ  هنیآ . ود  نیا  نایم  رد  تسا  ياهدرپ  باجح  نامه  لاح  دـنریگ . رارق  مه  يورایور  هک  هنیآ  ود  دـننام 
هکنانچ بلق  رب  موجه  اب  یهاگ  و  دوشیم . كرد  عقاو  هدش و  فرطرب  تسا ) نادنمشناد  صوصخم  هک   ) راصبتـساو رابتعا  ارنآ  هک  نتفرگ 

بلق رد  ار  نآ  هک  یکلم  ینعی  دـشن ، لـصاح  یعـالطا  هدـننک  ءاـقلا  زا  رگا  دوـشیم ، ءاـقلا  ناـسنا  بلق  رد  هک  یمـسق  رد  تـفر . تراـشا 
ۀتکن هبلق  یف  تکن  أریخ  دبعب  هللا  دارأ  اذإ   » هدش دراو  ثیدح  رد  هچنانچ  دنیوگیم . [ 36  ] عور رد  ثفنو  ماهلا ، ارنآ  دشن ، هدید  دزادنایم ،

رگا کلم  اب  وگتفگ  دـهدیم . رارق  وا  بلق  رد  رون  زا  ياهتکن  دـیامرف  هدارا  ياهدـنب  يارب  ار  يریخ  لاعتم  يادـخ  هکیتقو  [ - 37 « ] رون نم 
هدهاشم کلم  رگا  و  دننکیم ؟ سابتقا  اهنآ  راونا  زا  هک  تسا  [ 38  ] یئایلوا ةاده و  هحفص 56 ] همئا [  تاصتخم  زا  دشاب  شوگ  اب  ندینش 

اثدحم هیلع  هللا  مالـس  یلع  ناک  : » تسا هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  شیوخ  دنـسب  تاجردلا ، رئاصب  باتک  رد  دـنمانیم . یحو  ارنآ  دـش 
تفگ دوـب  ثدـحم  ع )  ) نینمؤـملاریما یلع  دوـمرف : تیک » تیک و  هبلق  یف  تکنیف  کـلم  هیتاـی  لاـق  ثدـحملا ؟ ۀـیآ  هل  اـمف  هل  تلق  لاـق 

ع)  ) ترـضح نآ  زا  رگید  تیاور  زین  و  نانچ . نینچ و  دنکیم  شقن  شبلق  رد  دیآیم و  هتـشرف  دومرف  تسیچ ؟ ثدحم  يهناشن  مدیـسرپ 
زور رد  هناثدحی  هراسی  نع  لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیئربج  ناک  ریـضنلا  ینب  ۀـظیرق و  ینب  موی  ناک  ع )  ) أیلع نا  دومرف : هک  تسا  هدـش  دراو 

ترایز رد  بلطم  نیاب  زین  و  دـندرکیم - تبحـص  وا  اب  پچ  فرط  زا  لیئاکیم  تسار و  فرط  زا  لـیئربج  ریـضن  ینب  هظیرق و  ینب  گـنج 
هک یسک  رب  دورد  نیعلا » هبرقتام  لکب  هابح  نیرادلا و  یف  هفلزا  لیئاکیمب و  هناعأ  لیئربجب و  هللا  هدیأ  نم  یلع  مالسلا  : » هدش هراشا  مشش 

بجوم هک  هچنآ  هدومرف و  اطع  یمیظع  تلزنم  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  و  دومرف ، تناعا  دییأت و  لیئاکیم  لیئربج و  اب  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ 
لاق : » هدرک لقن  ع )  ) شراوگرزب ردپ  زا  قداص  ماما  زا  حیحص  دنسب  تاجردلا  رئاصب  رد  زین  و  هدرک - تمحرم  وا  هب  تسا  مشچ  ینـشور 
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لاق تنأ  لاع  کیلع  اذه  یلمأ  نم  لاق  هدی  دمف  باتکلا  یلإ  رظن  عجر  املف  ۀسعن  سعن  ۀـمون و  مانف  یلع  یلع  یلمی  ص )  ) هللالوسر ناک 
هاگن باتک  هب  يرادیب ، زا  سپ  دندیباوخ و  يرصتخم  رادقم  دندومرفیم  ءالما  ع )  ) یلع ترضح  رب  ص )  ) هللالوسر هکیتقو  لییربجب » لبال 

لیئربج هکلب  هن  دندومرف  ترضح  امش ، دندومرف  باوج  رد  (ع ) یلع ترضح  درک  الما  وت  رب  ار  نیا  یسک  هچ  دندومرف : سپس  دندومرف و 
رد دنراد و  لاصتا  تسا  لیئاکیم  لیئربج و  زا  رتالاب  هک  سدقلا  حور  اب  دیآیم  تسدب  تایاور  زا  هچنآ  ربانب  ع )  ) همئا هتبلا  و  هحفص 57 ] ] 

نودـب یمود  دوشیم و  لصاح  همدـقمب  یلوا  هک  تسنآ  ماهلاو  لالدتـسا  نایم  قرف  نیاربانب  سپ  دوش . هعجارم  (ع ) همئا ملع  باب  هب  یفاک 
دناسریم ار  تقیقح  هک  یکلم  یحو  رد  هک  تسنآ  یحو  ماهلا و  ناـیم  قرف  و  دوشیم . كرد  تقیقح  عقاو و  يراـیتخا  يهلیـسو  همدـقم و 

هفیرـش يهبطخ  نیا  رد  ماـهلا ، زا  دارم  و  تسین . دوهـشم  یکلم  ماـهلا ، رد  اـماو  ددرگیم  تفاـیرد  وا  زا  یحو  امیقتـسم  دوـشیم و  هدـهاشم 
هرهطم يهرهاط  نآ  اریز  ماهلا ، قلطم  هن  دومرفیم  ساسحا  ع )  ) هرهاط هقیّدص  سدـقم  دوجو  دوخ  هک  تسا  یـصاخ  ياهتفایرد  زا  ترابع 

سپ دـشاب  هدیـسر  رازگـساپسب  هک  یئاهتمعن  لـباقم  رد  تسا  یـساپس  هک  دـش  هتفگ  مه  رکـش  فیرعت  رد  تسا و  رکـش  ءاـشنا  ماـقم  رد 
هتشادن ار  رتشیب  حرـش  ءاضتقا  هدوب و  هباطخ  ماقم  نوچ  هدوب و  شترـضح  صوصخم  یتاماهلا  اهتفایرد و  هک  تسنآ  رکـش ، ءاشنا  يهمزال 

قداص ترضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  نامثع  نبدامح  - 1 مینکیم : ءافتکا  ثیدح  ود  هب  بلطم  نیا  تابثا  يارب  هدومرف و  تیافک  هراشاب 
فحصم امو  تلق : لاق . ع )  ) ۀمطاف فحصم  یف  ترظن  ینا  کلذو  ةأم  نیرشعو  نامث  ۀنس  یف  ۀقدانزلا  رهظی  لوقی  : » دومرفیم مدینـش  (ع )
اهثدـحی اهمغ و  یلـسی  اکلم  اهیلإ  لسرأف  لجوزع  هللا  الإ  هملعی  الام  نزحلا  نم  ۀـمطاف  یلع  لخد  ص )  ) هیبن ضبق  امل  هللا  نإ  لاق  ۀـمطاف ؟

نینمؤملاریمأ لعجف  کلذـب  هتملع  ام  یل  یلوف  توصلا  تعمـس  کلذـب و  تسـسحا  اذإ  اـهل  لاـقف  ع )  ) نینمؤملاریمأ یلإ  کـلذ  تکـشف 
لاس 128 رد  ملع »... هیف  نکل  مارحلاو  لالحلا  نم  ءیـش  هیف  سیل  هنأ  امأ  لاق : مث  لاـق . افحـصم  کـلذ  تبثا  یتح  عمـسی  اـم  لـک  بتکی 

متفگ نم  دیوگ  دامح  هحفص 58 ] مدومن [ . ع )  ) همطاف فحصم  رد  هاگن  هک  متفایرد  اجنآ  زا  ار  ربخ  نیا  دومن و  دنهاوخ  روهظ  ناقیدنز 
هک تفرگ  ارف  هودنا  مغ و  نانچنآ  ار  همطاف  دومن  حور  ضبق  ار  شربمغیپ  لاعتم  يادخ  هک  یتقو  دومرف  تسا ؟ مادک  ع )  ) همطاف فحصم 

(ع) نینمؤملاریماب ار  لاح  نیا  بعر  دهد  تیلست  ار  شاهصغ  هودنا و  ات  داتـسرف  ار  یکلم  لاعتم  يادخ  تسنادیم . لاعتم  يادخ  ارنآ  طقف 
هاگآ ار  ترضح  زین  ع )  ) همطاف نک . هاگآ  ارم  يدومن  ار  ادص  ندینـش  کلم و  ندمآ  ساسحا  تقو  ره  دومرف : ترـضح  دومرف . تیاکش 
دشاب مولعم  دومرف : ع )  ) قداص ترضح  سپس  دش . لماک  فحـصم  کی  ات  تشونیم  دینـشیم  ع )  ) همطاف زا  هک  هچنآ  ترـضح  تخاس 

رقاب ترضح  زا  یفاک  رد  - 2 داتفا . دـهاوخ  قافتا  هک  تسا  یثداوح  رابخا  نآ  رد  اما  تسین ، يزیچ  یهلا  ماـکحا  زا  فحـصم  نآ  رد  هک 
کتمطف ینإ  لاق  مث  ۀمطاف  هامـسف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ناسل  هب  قلطناف  کلم  یلا  هللا  یحوأ  ۀمطاف  تدـلو  امل  : » دـنکیم لقن  (ع )

ادخ دش  دـلوتم  ع )  ) همطاف هک  یتقو  قاثیملا » یف  ثمطلا  نعو  ملعلاب  هللاأ  اهمطف  دـقل  هللاو  رفعجوبا : لاق  مث  ثمطلا .» نم  کتمطفو  ملعلاب 
ارت نم  دومرف : ص )  ) مرکا لوسر  سپـس  داهن . مان  همطاف  مانب  ار  همطاف  تخاس و  يراج  ار  ص )  ) لوسر ناـبز  وا  درک و  یحو  ياهتـشرفب 

صوصخم همطاـف  قاـثیم  ذـخا  تقو  رد  دـنگوس  ادـخب  دومرف  رفعجوبا  سپـس  متـشادزاب  ارت  تداـع  نوخ  زا  مدومن و  شنادـب  صوصخم 
دوخب هک  هدوب  یصاخ  ياهتمعن  لباقم  رد  رکش  هک  درب  یپ  ناوتیم  یبوخب  تایاور  نیا  نتشاد  تسد  رد  اب  دوب . كاپ  اهیدیلپ  زا  شنادب و 

هحفص 59] تسا [ . هدیسر  هرهاط  هقیدص 

هرهاط هقیدص  ملع  رد  هاتوک  یثحب 

ع)  ) هرهاط هقیدـص  سدـقم  دوجو  هتـشگ  لزان  ریهطت  يهیآ  ناـشقح  رد  هک  تیبلـها  زا  یکی  تسا  هدـش  تباـث  عاـمجا  قاـفتاب و  نوچ 
ملع دروم  رد  و  تسا . دجاو  ار  هبترم  نامه  زین  مه  راوگرزب  نیا  دنتسه  اراد  ع )  ) همئا هک  هزادنا  نامهب  شناد  ملع و  رظن  زا  سپ ، دشابیم .
رباج . » میزادرپیم نآ  حیـضوت  هب  سپـس  مینکیم و  ءافتکا  یفاک  زا  تیاور  کیب  هنومن  يارب  اـم  هدـش و  دراو  يداـیز  تاـیاور  ع )  ) همئا

-1 تسا : حور  جـنپ  ءایـصوا  ءایبنا و  يارب  رباج  دـندومرف : باوج  رد  مدرک ؟! لاؤس  ماـما  ملع  دروم  رد  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  دـیوگیم  یفعج 
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ات شرع  رد  هک  ار  هچنآ  سدـقلا  حور  اب  همئا  رباـج ! توهـش  حور  ورین 5 - ةوـق و  حور  ةویح 4 - حور  نامیا 3 - حور  سدقلا 2 - حور 
 ] بعلو وهل  هب  زگره  هک  سدـقلا  حور  رگم  دوشیم  ینوگرگد  راچد  حور  راهچ  نآ  رباج ! دومرف : سپـس  دـننادیم . تسا  نیمز  رد  هچنآ 

لئان یلمع  یلقع و  لاـمک  يهلحرم  نیرخآ  هب  سفن  یتقو  هدـش  تباـث  دوخ  لـحم  رد  هچناـنچ  حیـضوت : [ . 39 . ] دزادرپیمن هحفص 60 ]
لمع و شملع  دندرگیم ، دحتم  يو  یلمع  یملع و  تردـق  دـش ، زاینیب  لوهجم  بولطمب و  ندیـسر  يارب  راکفا  تاکرح و  زا  دـیدرگ و 

نیع حراوج و  يوق و  همه  ناسنا  سفن  ناسنیدب  و  تسا . نینچ  دوخ  نودامب  تبسن  تادرجم  رد  تردق  ملع و  دننام  دوشیم . ملع  شلمع 
رمخلا تقر  جاجزلا و  قر  ددرگیم . هزع  دجامت  هنأش و  یلاعت  هیهلا  ۀیعمج  هقح  تدحو  لظ  و  ددرگیم . سفن  نیع  مه  ندبو  هتـشگ  ندـب 

ماج همه  مادم  ماج و  گنر  تخیمآ  مهب  ماج  تفاطلو  یم  يافـص  زا  رمخ  الو  حدق  امناک  حدـق و  الو  رمخ  امناکف  رمألا  لکاشتف  اهباشتف 
يهمه و  هدرک ، فرـصت  توکلم  کلم و  رد  ناسنا  هک  تسا  ياهبترم  نینچ  رد  ماـج  یئوگ  تسین  تسا  مادـم  اـی  یم  یئوگ  تسین  تسا 

هک دیآیم  شنامرف  رد  ناهج  نیا  یلویه  هک  دـسریم  یئاجب  ات  یمدآ  سفن  هوق و  : » دـیوگ يراوزبس  میکح  ددرگیم . يو  نامرف  هب  ناهج 
شاهداراـب اـی  دـیآیم و  ناراـب  يو  تساوخب  دـیامنیم و  بلقنم  ار  اوه  ـالثم  دزاـسیم  لدـبم  رگید  تروصب  هدروآرد و  یتروـص  زا  ار  نآ 

يهمه ددرگیم و  صخـش  ندب  دننام  وا  نامرف  زا  تعاطا  رد  ملاع  نیا  رـصنع  هصالخ  و  دوشیم . كاله  راکهبت  ای  دـسریم و  ارف  نافوط 
رد هک  یئاهباتک  هب  ناوتیم  لاـثم  يارب  و  [ . 40 .« ] ددرگیم ملاع  نیا  یلک  حور  هللا - نذاـب  واو - وا  ندـب  هحفـص 61 ] دننام [  ناهج  نیا 

(ع) اضرلارابخأ نویع  ای  راونألاراحب و  يدنوار و  بطق  حئارج  جئارخ و  دننام  درک  هعجارم  هدش  فیلأت  ع )  ) نیرهاط همئا  زاجعا  تردق و 
رتتسپ لقع و  زا  فرشا  تانکمم  رد  يرآ  بدایب . روسج و  درم  نآ  ندناسر  تکالهب  اهنآ و  ندش  ریش  هدرپ و  ياهریـشب  رما  دروم  رد 

بتارم مامت  رد  یلک  روطب  دـنوشیم : عمج  لماک  ناسنا  رد  ود  ره  تسا و  دوجو  يهیـشاح  ود  رگید : ترابع  هب  تسین و  يرـصنع  هدام  زا 
: تسا ع )  ) ناـیقتم يـالومب  بوسنم  ناوید  رد  تسا . یتـسه  يهمه  رب  لمتـشم  دوخ  تدـحو  رد  ناـسنا  تسین و  روطف  یئادـج و  یتـسه 
. ینیبیمن اما  تسه  تدوخ  زا  مه  درد  ینادیمن . اما  تسه  تدوخ  رد  اهیرامیب  يوراد  رـصبتالو  کنم  كءادو  رعـشت  ام  کیف و  کئاود 
!؟ ریغص مرج  کنا  معزتأ  دنک . روهظ  ملاع  نیا  نطاب  وا  تایآب  هک  یتسه  نیبم  باتک  نآ  وت  رمـضملا و  رهظی  هتایآب  يذلا  باتکبلا  تنأو 
رد تسا . هتفهن  گرزب  ناـهج  وت  رد  اریز  یلطاـب  ناـمگ  هچ  هو ! یتـسه  یکچوک  مرج  يراد  ناـمگ  اـیآ  ربکـألا !! ملاـعلا  يوطنا  کـیفو 
بر هک  تسا  یباتک  تروص  هحفص 62 ] نآ [  و  تسا . لاعتم  رداق  لیلد  نیرتگرزب  یمدآ  تقیقح  تروص و  : » دیوگیم هعیرـشلا  حابـصم 

قیاـقح اـهتروص و  يهمه  یئاـهنت  هب  تروـص  ناـمه  و  هتخاـس ، دوـخ  تمکحب  هک  تسا  یئاـنب  نآو  هتـشون ، شیوـخ  تردـق  ملقب  ةزعلا 
نامه تسا و  رکنم  دناعم و  همه  رب  لیلد  دهاش و  بئاغ  همه  رب  نآ  و  تسا ، ظوفحم  حول  ياهشناد  زا  يرـصتخم  نامه  تسا و  شنیرفآ 

هک تسه  یتردـق  نینچ  فراعتم  ناـسنا  رد  سپ  [ . 41 « ] تسا خزود  تشهب و  ناـیم  رد  دوجوم  طارـص  یئوکین و  ریخ و  هب  میقتـسم  هار 
شزرایب لافس  هب  ارنآ  تسا  نوریب  ناکم  نوک و  فدص  زا  هک  يرهوگ  هتخانشن و  ار  دوخ  ردق  ناسنا  یلو  دسرب . اههیاپ  نیا  ات  دناوتیم 

میدید قوف  تیاور  رد  هکنانچ  تضایر  لیـصحت و  يهمدقم  نودب  ار  اهنآ  ادـخ  هک  یناگیاپ  دـنلب  هب  دـسر  هچ  ات  هتخورف ، ایند  نیا  يدام 
رد اب  سپ  تسا - عضاخ  امشلباقم  رد  زیچ  ره  - مکل ءیـش  لک  لذو  دیامرفیم : هعماج  ترایز  رد  دشاب . هدومرف  سدقلا  حور  صوصخم 
اب دنیامن  یئاسرف  ملق  عوضوم  نیا  رد  دنراد  یفراعتم  تالیـصحت  هک  یـصاخشا  تسین  راوازـس  یلقن  یلقع و  كرادـم  نیا  نتـشاد  تسد 

، مدرم شیپ  دـیوگیم : نیفراـعلا  تاـماقم  رد  سیئرلا  خیـش  دـنراد  فارتعا  ناراوگرزب  نیا  تاـماقم  كرد  زا  زجع  هب  تیرـشب  غباون  هکنیا 
تیرشب ناگیاپ  دنلب  نیا  تاماقم  زا  ار  هچنآ  هک  تسا  یـسک  وا  زا  رتهداس  نم  دزن  و  دنک . رواب  دینـش  ار  هچنآ  هک  تسا  یـسک  حول  هداس 

دیدینش و ار  ام  تاماقم  زا  هچ  ره  دندومرف . هک  دومن  راتفر  ع )  ) همئا دوخ  روتـسد  هب  دیاب  نیاربانب  هحفص 63 ] [ . ] 42  ] دیامن راکنا  دینش 
هفـسالف ءامکح و  : » دیوگیم یلزتعم  دیدحلایبا  نبا  زین  و  دیئاین . راکنا  ماقم  رد  هنرگ  و  دیریذپب . دیدید  ارنآ  لمحت  يارای  دوخ  بلق  رد 

كرد اجک و  وت  نوطالفا ! وطـسرا و  دنراد ، دننکیم  هدجـس  نانآ  رب  ناگتـشرف  دنایهلا و  يامـسا  رهظم  هک  يدارفا  لباقم  رد  یماقم  هچ 
همئألا نماث  ترـضح  زا  ملـسم  زیزعلادبع  زا  اضرلارابخا  نویع  رد  یفاک و  رد  لصفم  تیاور  رد  [ . 43 [ »؟! ناگیاپ دـنلب  نیا  ماقم  تقیقح 
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هریخ و اهمـشچ  هتـشگرس و  نادـنمدرخ  تلالـض و  راـچد  راـکفا  هارمگ و  اـهلقع  زگره  زگره ، : » دـنیامرفیم هک  تسا  هدرک  تـیاور  (ع )
ینأش کی  دنناوتیمن  دنزجاع و  تغالب  نابحاص  نابیدا و  ءارعش و  ابطخ و  ملح و  نابحاص  و  ریحتم ، امکح  یکچوک و  ساسحا  ناگرزب 

تماما هکنیا  هچ  دـشابن ؟! هنوگنیا  ارچ  دـننکیم . فارتعا  دوخ  زجعب  و  دـننک ، فیـصوت  ار  وا  لـئاضف  زا  یتلیـضف  اـی  و  ع )  ) ماـما نوئـش  زا 
هحفص 65] [ . ] 44 « ] تسا رود  ناگدننک  فیصوت  ناگدنیوج و  تسد  زا  هک  تسا  ایرث  نوچمه 

اهتمعن ندوب  یئادتبا  يانعم 

هراشا

معنلا نم  مدـق  امب  ءاـنثلا  : ) مینادرگرب بیکرت  نیا  هب  ار  اهادـتبا ) معن  مومع  نم   ) هلمج میناوتیم  اـم  حرـش : اهادـتبا ... معن  مومع  نم  نتم :
ياهتمعن زا  دارم  هدومرف . تمحرم  أدتبا  هک  یمومع  ياهتمعن  زا  هچنآب  تسا  یهلا  تاذ  صوصخم  شیاتـس  دمح و  اهادتبا ) یتلا  ۀماعلا 

ناراب باتفآ ، بآ ، اوه ، تمعن  دننام  تسا ، یمومع  نآ  زا  هدافتـسا  تسین و  درف  کیب  مئاق  اهنآ  هک  تسا  یئاهتمعن  زا  ترابع  یمومع ،
دننام تسا ، دارفا  صوصخم  هک  تسا  یئاهتمعن  ربارب  رد  ماع  ياـهتمعن  نیارباـنب  ددرگیم . تادوجوم  يهمه  لـماش  هک  اـهنیا  دـننام  و 

اما دوشیم  درفب  مئاق  هک  تسا  یئاهتمعن  روبزم و  ياهتمعن  یمومع  ياهتمعن  زا  دارم  تفگ  ناوتیم  زین  و  لقع . یئاونش و  یئانیب و  تمعن 
زا ضوع و  لباقم  رد  هک  تسین  نآ  اهتمعن  ندوب  یئادتبا  زا  دارم  دـناتیلقا . رد  نآ  زا  نامورحم  هدـش و  هداد  رـشب  تیرثکاب  هکنیا  رابتعاب 
زا لبق  اهتمعن  هب  هدننک  ءادتبا  يا  اهقاقحتسا - لبق  معنلاب  أدتبم  ای  : » دوشیم هدیمهف  اعد  ترابع  زا  هکنانچ  دشاب  قاقحتسا  هحفص 66 ] هار [ 

تمعن ياطع  قاقحتسا ، يهمزال  دشاب و  هتشاد  قاقحتسا  صخـش  نوچ  هک  تسین  نینچ  نابرهم  يادخ  ياهتمعن  نیاربانب  اهنآ » قاقحتـسا 
ار يزیچ  دوخ  يهیحان  زا  صخـش  هک  تسا  حیحـص  يدروم  رد  قح  نتـشاد  اریز  دشاب . قاقحتـسا  زا  دـعب  يهبترم  رد  تمعن  هدرب و  یهلا 

يورین زا  داتسا  ای  ردپ  الثم  تسا . تباث  هدنهد  يارب  یقح  يدروم  نینچ  رد  دهدب ؟ یـسکب  ضوع  ربارب  رد  ای  ناگیارب و  ارنآ  دشاب و  اراد 
دناهدومن لذب  دنتـسه  کلام  هک  ار  هچنآ  هکنیا  تهج  زا  اجنیا  رد  دـیامنیم  فرـص  دـنزرف  درگاش و  تیبرت  يارب  شیوخ  یندـب  يرکف و 

نینچ ياراد  ناـسنا  دراوم  نیا  رد  دـهدیم . رارق  یترجا  ربارب  رد  تسا  نآ  کـلام  هک  ار  دوـخ  یندـب  يورین  يرودزم  اـی  دـناهدش ، قـحیذ 
مود هبترم  رد  دهدب  یـشاداپ  امرفراک  درگاش و  ای  دنزرف و  رگا  لاح  دنکیم . ادیپ  قاقحتـسا  دوخ  يورین  لذـب  لباقم  رد  تسه و  یئورین 

هک رگید  ياوق  رد  لوا و  لاـمک  هک  یتسه  رد  دـشابن و  اراد  زیچ  چـیه  دوخ  زا  يدوجوم  رگا  اـما  تسین . یئادـتبا  ياـپایاپ و  ینعی  تسا .
روصتم یقح  تروصنیا  رد  دـشابن  کلام  دـهدب  ماجنا  ار  يراک  نآ  اـب  هکیاهلیـسو  یتح  دـشاب و  زاـین  جاـیتحا و  نیع  تسا  یناـث  لاـمک 

وا زا  سپس  و  درک ، ددم  تمه و  و  داد ، حراوج  ءاضعا و  دیشخب  دوب  اراد  دوخ  هک  یندب  يورین  رگراک  هب  یسک  مینک  ضرف  رگا  تسین .
حیـضوت و  تسا . زاین  اپ  اترـس  زا  لاوحا  يهمه  رد  اریز  تسا ؟ روصتم  رگراک  يارب  یقح  يدروم  نینچ  رد  ایآ  دومن ، يراـک  تساوخرد 

ار وا  شقاقحتسا  تلعب  هک  تسین  نآ  بجوتسم  سک  چیه  : » مینیبیم نینچ  هیداجـس ) يهفیحـص   ) رد ع )  ) داجـس ماما  نابز  زا  ار  انعم  نیا 
دونـشخ هکره  زا  تست و  ناسحا  ماعنا و  زا  يزرمایب  هحفص 67 ] هک [  ار  هک  ره  سپ  یشاب . دونـشخ  وا  زا  شیراوازـس  ببـسب  ای  يزرمایب 
شاداـپ ياهتـشامگ  نآ  رب  ار  وا  دوخ  وت  هکنآ  اـب  شلمع  درجم ) هب   ) ار عـیطم  رگا  و  : » دـیامرفیم هک  اـجنآ  اـت  تساوـت » لـضفت  زا  يوـش 
تدمب یناف  هاتوک  تدم  ربارب  رد  ار  وا  دوخ  مرکب  وت  یلو  ددرگ ؟ لیاز  وا  زا  تتمعن  دـهدب و  فک  زا  ارت  باوث  هک  دوب  نآ  میب  يدادـیم 

ات هدروخ  وت  تمعن  ناوخ  زا  هک  یقزر  ربارب  رد  هاـگنآ  ياهداد  شاداـپ  رمتـسم  باوثب  رذـگدوز  لـمع  لـباقم  رد  ینادواـج و  ینـالوط و 
رما هب  ندیـسر  يهلیـسو  ار  اهنآ  لامعتـسا  هکیرازبا  تالآ و  رد  يدرکن و  ءاهب  و  ضوع ، هبلاطم  وا  زا  هتفرگ  ورین  تتعاط  رب  نآ  يهلیـسوب 

ربارب رد  وا  ششوک  يهجیتن  شجنرتسد و  لصا  هرسکی  يدوب ، هدرک  راتفر  نینچ  وا  اب  رگا  و  ياهدومنن . يریگتخـس  وا  اب  هداد  رارق  تشز 
یک تروصنیا  رد  سپ  دـنامیم  ورگ  رد  تیاهتمعن  ریاس  يارب  وت  هاگـشیپ  رد  دوخ  تفریم و  تسد  زا  وت  ياـیاطع  اـهتمعن و  نیرتکچوک 
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.« دشاب هدرک  تعاطا  ارت  هک  تسا  یـسک  لاح  نم ! يادـخ  يا  نیا  تشادـیمن ؟) قاقحتـسا  ! ) هن تشادـیم !؟ قاقحتـسا  ارت  باوث  زا  يزیچ 
صوصخ رد  دوش  روصت  یقاقحتسا  رگا  اریز  تسین ، روصتم  یقح  هنوگچیه  مینیبیم  تسا ، صخاش  درف  هک  دروم  نیا  رد  تقد  اب  [ . 45]

یناهن فاطلأ  اب  تدابعب  قوش  راگدرورپ و  قزر  اب  ار  يربنامرف  يورین  عبطم  رد  تسا . نشور  ناراـکهانگ  باـسح  هنرگ  تسا و  ناـعیطم 
، دوش راب  هنالداع  باسح  دشابن و  لضفت  يانب  رگا  هک  هدومن  یگدنب  فئاظوب  مایق  هدیـشخب  يو  هک  یحراوج  ءاضعا و  اب  هدرک و  ادیپ  وا 

هحفـص تسا [ . یئادـتبا  یهلا  ياهتمعن  مامت  سپ  تفر . دـهاوخ  نیب  زا  رامـشیب  ياهتمعن  زا  تمعن  کی  ربارب  رد  ناعیطم  شـشوک  همه 
[68

تمعن فیرعت  رد  یلازغ  اب  یثحب 

باتک نیا  رد  ارنآ  يهصالخ  ام  تسا و  هتخادرپ  نآ  ماسقا  تمعن و  موهفم  حرـشب  لیـصفت  هب  مولعلا  ءایحا  زا  [ 46  ] رکش باتک  رد  یلازغ 
ره هکلب  تداعـس و  تذـل و  ریخ و  ره  زا  تراـبع  تمعن  : » یلازغ نخـس  کـنیا  میزادرپیم . نآ  نوماریپ  رد  ثحب  هب  سپـس  میروآیم و 
زا ریغ  تسا و  يورخا  تداعـس  نیتسار  یقیقح و  تمعن  اما  دوشیم  هدیمان  تمعن  دـشابن  يرگید  بولطم  هب  لین  يارب  همدـقم  هک  یبولطم 

ترخآ رب  کمک  هک  ار  يویند  تداعـس  ندـیمان  تمعن  هکنانچ  تسا  [ 47  ] زاجم ای  طلغ و  ندـیمان  تداعـس  تمعن و  ار  يورخا  تداعس 
ترخآ تداعـسب  ار  یمدآ  هطـساو  نودـب  ای  هطـساو  اب  هک  تسا  یببـس  هلیـسو و  ره  زا  ترابع  تمعن  نیارباـنب  تسا  ضحم  طـلغ  دـیامنن 

دنچ ای  کیب و  يزیچ  ره  هک  دش  نیا  زا  ترابع  یلازغ  دزن  رد  تمعن  فیرعت  سپ  تسا » حیحص  تمعن  قالطا  تروص  نیا  رد  و  دناسرب .
و دناسریمن . یقیقح  تداعسب  ار  وا  اریز  تسا  ضحم  طلغ  تمعن  ندیمان  هنرگ  تسا و  تمعن  دیناسر ، ترخآ  تداعـسب  ار  ناسنا  هطـساو 
ره رد  يورخا و  تداعـسب  لـین  يارب  تسا  يزیچ  ره  ندوـب  همدـقم  دـش  هـتفگ  هکیروطناـمه  يو  دزن  رد  تـمعن  قـالطا  رگید : تراـبعب 

دیاب تسا  ایند  رد  هچره  یلازغ  يهتفگ  ربانب  و  تسا . هدش  لامعتسا  نآ  رد  زاجم  وحنب  ای  طلغ و  واب  تمعن  نتفگ  دشابن  تیمدقم  هکیزیچ 
ققحت زا  لبق  لوا - مسق  دزادرپیم : اـهتمعن  ماـسقا  حرـشب  هحفـص 69 ] وحن [  نیدـب  یلازغ  سپـس  تسیرگن » ندوب  همدـقم  هظحالمب  نآب 

دننام تسا  رضم  ود  ره  رد  - 2 نامیا . ملع و  دننام  تسا  عفان  ترخآ  ایند و  رد  - 1 دنوشیم : مسق  دنچ  روما  اهراک و  یلک  روطب  یجراخ -
عفان ترخآ  رد  رضم و  ایند  رد  - 4 اهنآ . ندادرارق  فده  تاوهش و  لثم  تسا . رـضم  ترخآ  رد  عفان و  ایند  رد  - 3 لمع . داسف  ینادان و 

. تسین تمعن  دشابیم و  الب  اقیقحت  موس  مود و  مسق  تسا  یقیقح  تمعن  املـسم  لوا  مسق  سفن . اب  تفلاخم  تاوهـش و  عمق  علق و  دننام 
خلت هک  خـلت  ياود  دـننام  مراهچ  اما  تسین و  تمعن  اعطق  دـشاب  ررـض  نآ  تبقاع  هک  يزیچ  تسنآ  تبقاـع  هب  اـهراک  راـیعم  هراومه  اریز 

- یجراخ ققحت  زا  دـعب  مود  مسق  دـشاب . رـش  دـب و  نانادان  دزن  رد  هچرگا  تسا  تمعن  تریـصب  نابحاص  دزن  رد  تسا و  عفاـن  یلو  تسا 
لایع و دـنزرف و  تورث و  دـننام  تسین . ترودـک  زا  فاص  صلاخ و  تداعـس  ریخ و  تسا و  هتخیمآ  مهب  رـش  ریخ و  تسا  اـیند  رد  هچنآ 

دننام رتمک  ررـض  اـب  رتشیب  عفن  - 1 دوشیم : میـسقت  تمـسق  دـنچب  مه  شخب  نیا  و  تسا . رـشب  طولخم  ریخ  هک  تلزنم  ماـقم و  ناگتـسب و 
هاج و دایز و  تورث  دننام  كدنا  عفن  اب  ررـض  - 2 تیرثکا . يارب  يویند  لئاسو  هاج و  تورث و  زا  تیافک ) رادـقمب   ) هیافکلا هبام  نتـشاد 

اـسب هچ  تسا . تیرثکا  بسح  رب  میـسقت  نیا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  عفن . ررـض و  ندوب  يواستم  - 3 مدرم . تیرثکا  قح  رد  یلاع  ماـقم 
مه دـنکیم و  هدافتـسا  دوـخ  مه  داـیز  تورث  نتـشاد  اـب  هبجاو  قوـقح  زا  هک  نآ  دـننام  دـشاب . تداعـس  يهیاـم  عفاـن و  هـک  داـیز  تورث 

. دراد ررض  وا  يارب  تیافک  رادقم  نتشاد  يدرف ، اسب  هچ  و  دناسریم . تاحلاص  تایقاب  هعفنملا و  ماع  فراصم  هب  نادنمتسم و  يریگتسدب 
مـسق فلخت . لـباقریغ  یلک  هن  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  بلغا  بسح  رب  میـسقت  نیا  دـنادیم . كدـنا  دوخ  يارب  هحفـص 70 ] ارنآ [  اریز 

يرگیدـب تبـسن  نآ  لامک  ای  تسا و  تیبولطم  لامک و  دـجاو  دوخ  رابتعا  کیب  يرگید  اب  هسیاقم  رظن  زا  تداعـس  یبوخ و  ریخ و  موس :
راگدرورپ اریز  ترخآ . تداعـس  و  ادخ ، تاقالم  تداعـس  دننام : دـشاب ، بولطم  لامک  دـجاو  دوخ  - 1 تسا . مسق  هس  مه  نـیا  تـسا و 

يارب ياهلیـسو  نآ  رگا  اریز  درادن  یـسفن  تیبولطم  هک  رانید  مهرد و  دننام  دراد  لامک  يرگیدب  تبـسن  - 2 تسا . اهفده  نیرخآ  لاعتم 
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تبـسن مه  تسا و  یـسفن  لامک  دـجاو  دوخ  - 3 درادـن . یتوافت  هزیر  گنـس  اـب  هرقن  ـالط و  تروص  نیا  رد  دـشابن  يرگید  ياـهتمعن 
اهتمعن و يهمدقم  هکنیا  رظن  زا  مه  تسا و  بولطم  مه  تیفاع  دوخ  اریز  جازم  یتمالس  یتسردنت و  دننام : دشاب  هتشاد  تیبولطم  يرگیدب 

بولطم ترخآ  تمعن  هب  شلاـصیا  تهج  زا  زین  یموس  مسق  تسا و  یقیقح  تمعن  دراد  یـسفن  تیبوـلطم  هچنآ  تسا . رگید  ياـهتداعس 
نودب هک  دش  یتمعن  يارب  ياهلیـسو  رگا  درادن . یتاذ  تیبولطم  دوخ  نوچ  تسا  يرگیدـب  تبـسن  نآ  تیبولطم  طقف  هک  یمود  اما  تسا .
تیافک رادـقم  هب  درادـن و  تدابع  ملاع و  زج  یفدـه  هک  یـسک  نیا  ربانب  تسا . تمعن  تروص  نیا  رد  دیـسر  تمعن  نآب  ناوتیمن  اـهنآ 

- عفان تسا . مسق  هس  رظن  کی  زا  ریخ  روما  مراهچ : میـسقت  [ . 48 . ] دوب دـهاوخ  ناسکی  وا  رظن  رد  هزیر  گنـس  هرقن و  الط و  دراد  شاعم 
عومجم نیاربانب  دیقم . ای  تسا و  قلطم  هحفص 71 ] وحنب [  ای  مسق  هس  نیا  زا  کیره  و  كاندرد . تشز - رـضم - لباقم  رد  ذیذل  لیمج -

عفان مه  هک  نادنمشناد  دزن  رد  تمکح  ملع و  دننام : دشاب  هتشاد  ار  رگید  تیصوصخ  هس  ره  هک  تسنآ  قلطم  زا  دارم  دوشیم . مسق  شش 
هتشاد ار  اهنآ  زا  یضعب  هچنانچ  و  تسا . كاندرد  مه  تشز و  رضم و  هک  ینادان  دننام  رش  فرط  رد  شخب و  تذل  مه  ابیز و  مه  تسا و 

: دـننام حـیبق  تشز و  دـشاب و  عفان  كاندرد . اما  تسا  عفان  هک  ندـب  ءاضعا  زا  یکی  رد  یحارج  لمع  دـننام : دوشیم  هدـیمان  دـیقم  دـشاب ،
ره درادن . درخ  هکنآ  تسا  هدوسآ  ینعی : هل ، لقعال  نم  حارتسا  تسا  هدش  هتفگ  اذل  تسا . عفان  لاوحا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  اریز  تقامح ،
هب تبسن  هک  یتشک . قرغ  تقو  رد  ایردب  لام  نتخادنا  دننام  رضم . مه  دشاب و  عفان  مه  ینعی  دشاب  يواسم  رش  ریخ و  فرط  رد  ناونع  ود 

. درادن ضوع  لدب و  هک  تسنآ  يرورض  يرورض ، ریغ  يرورض و  تسا  مسق  ود  مه  عفان  دوشیم . دراو  لامب  ررض  اما  تسا  عفان  یصخش 
عون هس  رب  تذل  دـشاب ، تذـل  تمعن  زا  دارم  رگا  مجنپ : مسق  دـشاب . هتـشاد  لدـب  هک  تسنآ  يرورـض  ریغ  و  حـلاص ، لمع  نامیا و  دـننام 

تمکح و ملع و  دننام  یلقع  تذل  تاناویح . همه  اب  كرتشم  یندب  تذل  تاناویح ، زا  یضعب  اب  كرتشم  یندب ، تذل  یلقع ، تذل  تسا :
؟ تسین روآتلـالم  تسا و  یمئاد  یتذـل  نینچ  اریز  تسا . اهتذـل  نیرتفیرـش  نیرتهب و  دـنکیمن و  كرد  لـقع  حور و  زج  ار  تذـل  نیا 

میسقت نتشاد  رظن  رد  اب  ملع  درادن . تیبولطم  نآ  زا  غارف  زا  دعب  یـسنج  توهـش  ندش و  ریـس  زا  سپ  اذغ  الثم  اریز  یندب . تذل  فالخب 
يوسب فرطب  یهاگ  ار  ناسنا  هک  دراد  نآ  زا  يهدافتسا  هب  یگتسب  تسین و  نینچ  لام  اما  تسا  قلطم  ابیز و  شخب و  تذل  عفان و  مراهچ 

حدـم مه  ار  نآ  هحفـص 72 ] میرک [  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  تکـاله و  فرطب  یهاـگ  دـشکیم و  تاـجن 
امنا : » هدومرف رگید  ياـج  رد  لاـم و  بح  ینعی : دـیدشل » ریخلا  بحل  هناو   » دـننام تسا  هدـیمان  ریخ  یئاـج  رد  هدرک : تمذـم  مهو  هدومن 
دجاو تهج  زا  تمعن  - 1 دراد : اهتمعن  يهمه  رب  هطاحا  تسا و  یلبق  تامیـسقت  لماش  میـسقت  نیا  مشـش : مسق  ۀنتف .» مکدالوا  مکلاوما و 
مهنآ ریغ  يارب  تمعن  تیبولطم  - 2 تسین . ملأ  درد و  هب  نورقم  الـصا  هک  ترخآ  ذئاذل  دننام  ندوب  ابیز  عفان و  یـسفن و  تیبولطم  ندوب 

رترود و یمک  ( 3  ) یندـب تالامک  دـننام  رترود  سک  ( 2 . ) یقالخا لئاضف  دـننام  یقیقح  تمعن  هب  کـیدزن  رایـسب  ( 1  ) تسا مسق  دـنچ 
، قیفوت تسا : زیچ  هس  نآ  تسا و  یندـب  یقالخا و  لئاضف  ناـیم  طـبار  هک  یلئاـسو  ( 4  ) نادـنواشیوخ تورث و  دـننام  رتشیب  شعفن  عاعش 

تلادع تفع و  هلماعم  ملع  هفـشاکم و  ملع  رب  لمتـشم  رگید  ریبعت  هب  هک  قلخ  نسح  نامیا و  دننام  یـسفن  لئاضف  تمعن  دـشر . تیادـه ،
يانعمب یئاـبیز  هن  تسا  تقلخ  لاـمک  ینعی  یئاـبیز  ندـب  توق  یتسردـنت ، زا  تراـبع  هک  تسا  طـبترم  یندـب  لـئاضف  اـب  عون  نیا  تسا .

. هداوناخ نادنواشیوخ ، یگرزب و  تباجن و  ماقم ، لام ، دشاب : هارمه  رگید  مسق  راهچ  اب  مسق  راهچ  نیا  رمع و  لوط  توهـش و  نتخیگنارب 
تیاده تسا : مسق  راهچ  زین  نآ  دـشاب و  یحور  یندـب و  لئاضف  نایم  طبار  ياهتمعن  هکنیا  رگم  دـناسریمن  یعفن  اهتمعن  نیا  یلک  روطب 

. تسا هدـش  هتفگ  درادـن ، عوضومب  یطابترا  هک  دـئاوز  فذـح  اب  مولعلا  ءایحا  رد  هچنآ  يهصالخ  دوب  نیا  دـییأت . دـیدست ، دـشر ، یهلا ،
 ] هیآ نیا  رد  تقد  اب  تسا  يراتفرگ  ءالب و  لباقم  رد  تمعن  اریز  تسین ، تسرد  هدومن  حرطم  تمعن  ماسقا  تیهام و  رد  یلازغ  هک  یثحب 

رگم تسین  امـش  رد  اهتمعن  زا  کی  چیه  [ « 49  ] نورأجت هیلافرـضلا  مکـسم  اذا  مث  هللا  نمف  ۀمعن  نم  مکب  امو  : » دوشیم مولعم  هحفص 73 ]
تسا و هدیمان  الب  ررض و  ار  تمعن  ندوبن  دنوادخ  دیلانیم  وا  يوسب  طقف  دیسر  امـش  هب  ءالب  هک  یتقو  سپـس  تسا  ادخ  نآ  زا  همه  هکنیا 

تمعن رگا  سپ  دنکیم  ادخ  دای  تقو  همه  رد  هکلب  تسین  الب  هجوت  تقو  رد  نمؤم  هلان  هجوت و  اریز  تسا . رفاک  قح  رد  نیا  تسا  ملـسم 
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سپ تسا  هدـش  هتفگ  تمعن  مینیبیم  هکیلاح  رد  دـشیمن  هتفگ  تمعن  هیآ  نیا  رد  تسیابیم  دـشاب  ادـخ  دای  ترخآ و  همدـقم  زا  تراـبع 
رد نمـشد  زا  تاجن  - 1 میوشیم : رکذـتم  تسا  اـم  يهدـیقع  دـهاش  هک  ار  یتاـیآ  تسا و  تمعن  اـعطق  یتـحار  تورث و  تحـص و  دوـخ 

مکنم لفـسأ  نم  مکقوف و  نم  دونج  مکئاج  ذا  مکیلع  هللا  ۀـمعن  اورکذا  : » دـیامرفیم اهناملـسم  يهرابرد  اما  لیئارـساینب : رد  ناناملـسم و 
هنیدم نیئاپ  زا  رس و  يالاب  زا  نانمشد  هک  دیشاب  ناتدوخ  هب  ادخ  ياهتمعن  رکذتم  ناناملـسم ! [ 50 « ] اهورت مل  ادونجو  احیر  مهیلع  انلسرأف 
نوعرف لآ  نم  مکانیجن  ذاو   » لیئارـساینب دروم  رد  اماو  دیدیدن . هک  میداتـسرف  ینایرکـشل  داب و  اهنآ  ندیبوک  يارب  ام  دندروآیم و  موجه 
رکذتم لیئارـسا  نادنزرف  يا  [ « 51  ] میظع مکبر  نم  ءالب  مکلذ  یف  مکءاـسن و  نویحتـسی  مکءاـنبأ و  نوحبذـی  باذـعلا  ءوس  مکنوموسی 

زاب ار  ناتیاهنز  دـندیربیم و  رـس  ار  ناتناکدوک  دـندادیم  امـشب  ار  هجنکـش  نیرتدـب  هک  اهنآ  میداد  تاجن  ناینوعرف  زا  ار  امـش  هک  دیـشاب 
[ « 52  ] مکانیجنأ رحبلا و  مکب  اـنقرف  ذاو  : » هزجعم قیرطب  بآ  زا  نتـشذگ  - 2 هحفـص 74 ] دوب [ . یمیظع  سب  يالب  نیا  رد  دنتـشاذگیم و 
هللا ۀمعن  اورکذا  اونمآ  نیذلا  اهیأ  ای  : » ینامسآ باتک  ربهر و  نتـشاد  - 3 میداد . تاجن  نوعرف  زا  ار  امـش  میتفاکـش و  ار  ایرد  ام  هک  یتقو 

باتک و زا  هک  هچنآ  ناـتدوخ و  رب  ار  یهلا  تمعن  دـیاهدروآ  ناـمیا  هکیدارفا  يا  [ « 53  ] ۀـمکحلاو باتکلا  نم  مکیلع  لزنأ  اـم  مکیلع و 
نملا مکیلع  انلزنأ  مامغلا و  مکیلع  انللظو  : » يولـس نم و  لوزن  دـننام  فراعتم  قوف  تاـیانع  - 4 دـیروآ . دایب  تسا  هدومرف  لزان  تمکح 

مانب تسیاهدـنرپ   ) يولـسو لسع ) دـننام  ینیریـش  هداـم   ) نم ناـنآ  رب  میداد و  رارق  هیاـس  لیئارـساینب )  ) اـهنآ رب  ار  ربا  و  [ « 54  ] يولسلاو
رخسم تنطلس و  - 5 تسا . هدـش  رکذ  تمعن  ناونعب  يرگید  تایآ  رد  بآ  ندـش  يراج  گنـس و  نتفاکـش  زین  میداتـسرفورف و  ینامس )

[55  ] یلع تمعنأ  یتلا  کتمعن  رکشأ  نأ  ینعزوأ  بر  : » مالسلاامهیلع دواد  نب  نامیلس  يارب  بابسا  يهمه  یگدامآ  سنا و  نج و  ندوب 
اذا : » يزور تمعن و  یخارف  ندب و  تحص  - 6 هحفص 75 ] هدم [ . مشومارف  یتشاد  لوذبم  مردپ  دوخ و  رب  هک  یتمعن  رکش  زا  ارم  ایادخ  « 

یخارف ندـب و  تحـص  زا   ) ماعنا ناسحا و  یمدآب  هکیماـگنه  [ 56 « ] اسؤی ناک  رـشلا  هسم  اذاو  هبناجب  يآـن  ضرعأ و  ناـسنالا  یلع  اـنمعنأ 
ارف ار  وا  يدـیماان  سأی و  دـیآیم  شیپ  یئالب  يراتفرگ و  هکیماگنه  دـنکیم و  يرود  ضارعا و  ام  دای  زا  میرادـیم  ینازرا  ماقم ) يزور و 

« اناوخا هتمعنب  متحبـصاف  مکنیب  فلءاف  ءادـعأ  متنک  ذا  مکیلع  هللا  ۀـمعن  اورکذاو  : » عاـمتجا رد  تبحم  دـنویپ  بولق و  فیلأـت  - 7 دریگیم .
رد داد و  تفلأ  امش  ياهبلق  نایم  ادخ  سپس  دیدوب  رگیدمه  ماشآ  نوخ  نمشد  هک  ار  یتقو  دیـشاب  ناتدوخ  رب  یهلا  تمعن  رکذتم  [ . 57]

دنفسوگ و كرک  مشپ و  زا  هدافتسا  رداچ و  فوکس و  لحم  لزنم و  نتشاد  - 8 دیدش . مه  ردارب  هکیلاح  رد  دیدرک ؟ حبص  تفلا  نیا  رثا 
رد هکنانچ  تسا  تمعن  همه  هرز  امرگ و  امرس و  زا  يریگولج  يارب  سابل  اههاگ و  یفخم  اهنابیاس و  نتشاد  شرف و  هثاثا و  يهیهت  رتش و 

نمو مکتماقإ  موی  مکنعظ و  موی  اهنوفختـست  اتویب  ماعنألا  دولج  نم  مکل  لـعجو  أنکـس  مکتویب  نم  لـعج  هللاو  : » دـیامرفیم هفیرـش  يهیآ 
لیبارـس مکل  لعج  انانکأ و  لابجلا  نم  مکل  لعجو  الالظ  قلخ  امم  مکل  لعج  هللاو  نیح  یلا  اعاتم  اثاثأ و  اهراعـشأ  اـهرابوأ و  اـهفاوصأ و 
شیاسآ لحم  امش  يارب  ار  اههناخ  لاعتم  دنوادخ  [ « 58  ] نورکشت مکلعل  مکیلع  هتمعن  متی  کلذک  مکساب  مکیقت  لیبارـسو  رحلا  مکیقت 

لام هیثاثا و  نانآ  يوم  كرک و  مشپ و  زا  دینکفایم و  تماقا  لحر  هکیئاهاج  رد  رفس و  يارب  یلئاسو  نایاپ  راهچ  زا  و  هحفص 76 ] رارق [ 
هاگهانپ اههوک  زا  و  دنک ، ظفح  دیشروخ  ترارح  زا  ار  امش  هک  داد  رارق  هیاس  امش  يارب  هدومرف  قلخ  هچنآ  زا  دنوادخ  دادرارق و  ةراجتلا 

ادخ ناسنیدب  دادرارق  دراد  ظوفحم  گنج )  ) یتخس عقوم  رد  ار  امش  هک  یئاهسابل  یمرگ و  زا  ار  امش  هک  یئاهـسابل  درک و  تسرد  راغ ) )
اهترفاسم و رد  تفاسم  یط  رد  عیرست  رفس و  تلوهس  يارب  هلیسو  نتـشاد  - 9 دیشاب . رازگساپس  هک  دشاب  ات  درک  مامت  امـش  رب  ار  شتمعن 

ایرد ندش  ایهم  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهغاب و  اهناتسکات و  نوتیز و  ياهتخرد  عرازم و  نتـشاد  ناراب و  ندیراب  لامج و  تنیز و  لوصح 
ۀمعن اودعت  نا  هللا و  ۀـمعن  نوفرغت  : » دـیامرفیم هراشا  لحن  يهروس  لئاوا  رد  تسا و  تمعن  همه  تالآ ، تنیز  ندروآرد  اهدیـص و  يارب 

زین تسین و  شرامـش  لـباق  ادـخ  تمعن  هنرگ  تسا و  یهلا  تمعن  زا  یئاـههنومن  میدرمـشرب  هکیئاـهتمعن  نآ  ینعی  [ « 59  ] اهوصحتال هللا 
ناکم لک  نم  ادغر  اهقزر  یتای  ۀنمطم  ۀنمآ  تناک  ۀیرق  الثم  هللا  برض  : » دیامرفیم رگید  هیآ - رد  ار  تشیعم  تعـسو  یعامتجا و  تینما 

دندرکیم یگدنز  يدابآ  رد  هک  دنکیم  دای  یموق  لاح  زا  هنومن  ناونعب  ادـخ  [ « 60  ] فوخلاو عوجلا  سابل  هللا  اهقاذاف  هللا  معناب  ترفکف 
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اهتمعن نیا  هب  تبـسن  هدومنن  ینادردـق  اما  دـمآیم  هیحاـن  ره  زا  تعـسو  لاـمک  اـب  يزور  دـندوب . رادروخرب  شمارآ  تینما و  تمعن  زا  و 
تاروکذم نیا  همه  لاعتم  دنوادخ  هک  دوشیم  نشور  یبوخب  تایآ ، نیا  رد  هظحالم  اب  هحفص 77 ] دندرک [ . یساپسان  دندیزرو و  نارفک 

ادخ هچنآ  ره  زا  تسا  ترابع  تمعن  نیاربانب  سپ  دنتسه . تمعن  دندش  ترخآ  همدقم  رگا  هک  هدشن  دیق  کی  چیه  رد  هدیمان و  تمعن  ار 
اهنیا يهمه  سپ  دـناسرب . یحور  يدام و  لامک  هب  ار  وا  دـیامنب و  ار  ناسنا  یحور  يدام و  زاـین  عفر  يدـنمهرهب و  تیحالـص  اـت  هدـیرفآ 

زا یلازغ  هابتـشا  يهزیگنا  هک  تسنیا  رهاظ  و  تسین . طلغ  ندیمان  تمعن  ار  اهنآ  هجو  چـیهب  تسا و  تمعن  عیاش ) لمح   ) قطنم حالطـصاب 
تقوم دودحم و  رادیاپان و  ناهج  نیا  رد  ار  اهتمعن  دوجو  نوچ  هکنیا : حیـضوت  تسا ، قادصمب  موهفم  ای  تیهامب و  دوجو  هابتـشا  باب 

هداد و تیارـس  موهفمب  ار  دوجو  مکح  تسا  دوجوم  تاـفآ  جـنر و  نودـب  ترخآ  ياـهتمعن  مه  یفرط  زا  هدـید و  هراـکمب  فوفحم  و 
تمعن موهفم  ترخآ  ایند و  يهلحرم  ود  ره  رد  هکیلاح  رد  هدش  ذخا  تمعن  موهفم  تیهام و  رد  يرادیاپ  ماود و  هک  تسا  هتشادنپ  نینچ 

يهلیـسو ار  اهنآ  یـسک  تسین  مزال  تسا و  تمعن  اـهنآ  يهمه  نیارباـنب  تسا . تواـفتم  ـالماک  دوجو  يهوحن  هتبلا  تسا ، ققحتم  ـالماک 
دربن دوس  ترخآ  رفـس  يارب  تسا  ایند  رازاب  رد  هیامرـس  يهلزنمب  هک  اهتمعن  نیا  زا  رگا  دنک و  قدص  اهنآ  رب  تمعن  ات  دهدب  رارق  ترخآ 
نسح تمعن  نآ  زا  یسک  هچ  رگا  تسا  تمعن  یتسردنت  یناوج و  دوشیم . بلـس  تمعن  زا  ندوب  تمعن  ناونع  هکنیا  هن  هدرک  ررـض  دوخ 

هداد تمعن  فیرعت  رد  هک  یحیـضوت  نیاربانب  هن . ای  دـهدب  شوگ  یـسک  وا  نامرفب  هاوخ  تسا  هیامرـس  تمعن و  لقع ، اـی  دومنن  هدافتـسا 
تیاهن تسا  تمعن  املسم  تسین  تمعن  تسا  ترخآ  رد  رضم  ایند و  رد  عفان  تسا  هتفگ  هکیتمسق  نآ  اریز  تسا ، طلغ  یلوا  میـسقت  هدش 

زا جورخ  يورهدایز و  عورشم و  ریغ  هار  زا  الثم  تورث  هحفص 78 ] ندروآ [  تسدب  تسا  رضم  هچنآ  هدش . هدافتسا  ءوس  تمعن  زا  هکنیا 
ات مینک  ذخا  ار  لعفلاب  يهدافتـسا  تمعن  موهفم  ردام  تسین  مزال  هدومرف و  یهن  عرـش  هک  تسا  يدراوم  رد  نآ  فرـصم  یعرـش و  نازیم 

درکن هدافتسا  نآ  زا  تشاد و  ار  تیبوبحم  یناوج و  تورث و  تمعن  صخش  نالف  میئوگب  تسا  حیحص  اریز  میوشب  یهابتـشا  نینچ  راچد 
تمعن تقوچیه  سپ  دـنکیمن . قدـص  نآ  رب  تمعن  دادـن  رارق  ترخآ  يهمدـقم  درک و  هدافتـسا  ءوس  ای  هدرکن و  هدافتـسا  نوچ  هکنیا  هن 

ایآ [ « 61  ] ارفک هللا  ۀمعن  اولدب  نیدلا  یلإ  رت  ملاأ  دنکیم : نارفک  هک  تسا  ناسنا  نیا  دراد و  ار  هدافتسا  تیحالص  هتـسویپ  تسین و  رـضم 
یقالخا يدام و  زاین  عفر  تیحالـص  هک  یهلا  تاقولخم  زا  هچره  یلک  روطب  دندومن - رفکب  لیدبت  ار  ادخ  تمعن  هک  ار  یئاهنآ  ینیبیمن 

هدومرف نیعم  نآ  زا  هدافتـسا  رد  سدـقم  عرـش  هک  ار  يدودـح  نیزاوم و  زا  یطخت  تسا و  تمعن  دـشاب ، هتـشاد  ار  یلاـمک  اـی  یـساسا و 
دودح تیاعر  اب  [ « 62  ] نورکشت مکلعل  هللا  اوقتاف  : » هدرک رکش  ار  تمعن  دنک  راتفر  سدقم  عرـش  تاروتـسد  قباطم  رگا  تمعن و  نارفک 

لوا میـسقت  رد  زین  و  دیوش . ادخ  ياهتمعن  رازگرکـش  هک  دشاب  دیئامن ، يرادهگن  راگدرورپ  لدع  باذـع و  زا  ار  دوخ  یهلا  تاررقم  و 
نآ رایـسب  دراوم  زا  یکی  مه  نیا  سفناب ، مامت  تفلاخم  تاوهـش  عمق  دـننام  دـشاب . ترخآ  رد  عفاـن  اـیند و  رد  رـضم  هک  تسا  هدز  لاـثم 
دنک ادیپ  تاجن  تیـصعم  زا  هکنیا  يارب  یـسک  الثم  تسا  مارح  تاوهـش  ندرب  نیب  زا  اریز  تسا . تنـس  باتک و  فلاخم  هک  تسا  باتک 

باتک قباطم  يدح  ات  حاکن  باتک  رد  دوخ  هکنیا  هچ  تسا . هحفص 79 ] بیجع [  اعقاو  تسا . مارح  لمع  نیا  املسم  دزاس . نینع  ار  دوخ 
يهمه لاح  ره  رد  [ 63  ] دروخیم مشچب  تنس  باتک و  حیرص  فالخ  رب  يدایز  دراوم  شتاملک  رد  همه  نیا  اب  یلو  هدرک  ثحب  تنس  و 

رد و  تسا . تمذم  خیبوت و  دروم  تاوهـش  نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  دش  هتفگ  هک  مسقنامهب  یهتنم  تسا  عفان  تمعن و  دوخ  دـح  رد  تاوهش 
يهنوگب اتقوم و  صخـش  هک  دـشاب  یتاهج  تسا  نکمم  تسین . يروتـسد  نینچ  مهیلع  هللا  تاولـص  ترتع  نآرق و  ماـکحا  زا  کـی  چـیه 

روطب هک  ضیرم  يارب  ذـیذل  بولطم و  ياهاذـغ  زا  زیهرپ  دـننام  دـیامن  باـنتجا  يریگهراـنک و  یتـمعن  زا  هشیمه  ماود و  روطب  هن  صاـخ 
: دوشیم هدافتسا  دیرفلادقع  یفاک و  هغالبلاجهن و  رد  هک  هفیرش  تیاور  زا  هکنانچ  دریگن  رارق  هدافتسا  دروم  تقوم 

عیبر اب  یلع  نخس 

رب يریت  دوب  راوگرزب  نآ  يهباحـص  زا  هک  دایز  نب  عیبر  رارق : نیدـب  تسا  عیبر  زا  ع )  ) نایقتم يالوم  تداـیع  زیمآتمکح  ناتـساد  نآ  و 
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لزنم رد  ار  وا  ع )  ) نایقتم يالوم  درکیم . دوع  هاتوک  يدوبهب  زا  دـعب  لاـس  ره  و  تشادرب . تخـس  یتحارج  نآ  رثا  رد  دیـسر و  شیناـشیپ 
طایحب ترخآ  رد  هکیلاح  رد  یهاوخیم ؟! راک  هچب  ار  تعـسو  نیاب  طایح  : » دندومرف وا  هب  و  دومرف . تدایع  تشاد  هرـصب  رد  هک  یعیـسو 

رد نآ  و  رتـهب . هچ  هحفـص 80 ] یـسرب [  یترخآ  فدـهب  عیـسو  طایح  ندوب  اراد  اب  یتسناوت  رگا  يرآ ! دوب . یهاوخ  رتجاتحم  يرتعیـسو 
تقد [ . 64 . ] یـسرب مه  ترخآب  شنابحاصب  قوقح  ندـناسر  نادـنواشیوخ و  اب  ندرک  دـنویپ  هلـصو و  يرادنامهم  اب  هک  تسا  یتروص 

هک یتروص  رد  گرزب  طایح  ندوب  اراد  هک  دیمهف  دینـش  ار  تاملک  نیا  هکیتقو  عیبر  تسین . تمعن  هناخ  یگرزب  دومرفن  ترـضح  دـینک 
تـسد زا  ع )  ) نینمؤملاریما ای  درک  ضرع  تهج  نیدب  یلک . روطب  هن  تسین  بوخ  دشاب  وکین  لامعا  ترخآ و  یـشومارف  تلفغ و  يهیام 

ار وا  دومرف  تسا . هدومن  ءافتکا  ابع  کیب  هدرک و  ضارعا  ایند  زا  یلکب  نوچ  درک  ضرع  ارچ ؟ دومرف  منکیم . تیاکـش  وتب  مصاع  مردارب 
ارت ناطیـش )  ) ثیبـخ دوخ ، سفن  نوبز  ریقح و  نمـشد  يا  : » دومرف خـیبوت  ماـقم  رد  ترـضح  دـندرک ، رـضاح  ار  مصاـع  دـیزاس . رـضاح 
ادخ وت  لایخب  تسه ، یقح  وت  رب  ار  تیاهنامهم  و  تسا ، یقح  وت  رب  ار  تندب  يرادن ؟ محر  تادـنزرف  رـسمه و  لایعب و  هدرک ، مگردرس 

هک ینآ  زا  رتتسپ  رتنوبز و  ون  درک ؟! لالح  وتب  ارنآ  یئامن  هدافتـسا  ایند  تابیط  زا  تشادـن  لیم  هکنیا  اب  تشاد  یـسرت  هظحالم و  وت  زا 
دوخب نینچ  اذغ  سابل و  رد  تدوخ  ارچ  سپ  نینمؤملاریما  ای  درک : ضرع  دیامن . راهظا  ار  يرما  دوخ  يهدارا  فالخرب  وت  هظحالمب  ادـخ 

نم دنتـسه . دایز  ناـگراچیب ! نادنمتـسم و  نا  رد  زونه  هک  متـسه ، یتما  ياوشیپ  نم  مراد . رایـسب  قرف  وت  اـب  نم  دومرف : يریگیم ؟ تخس 
هیشاح رد  هدبع  هحفص 81 ] [ . ] 65 « ] دهدن رارق  راشف  تحت  ار  اهنآ  یتسدگنت  ات  مروآیم  ورف  اهنآ  یگدـنز  دحرـس  ات  ار  دوخ  یگدـنز 

اعبط يداـم  ياهتذـل  هک  دـناسریم  یبوخب  هلمج  نیا   » دـسیونیم دوخ ) سفن  کنمـشد  يا  کـسفن - يدـع  اـی   ) ریـسفت رد  هغالبلاجـهن 
فالخ بیترت  نیاب  توهـش  ندرب  نیب  زا  سپ  دروآیم » يرود  اهنآ  ندومن  فرـصم  دب  دصق و  ءوس  هکلب  ددرگیمن  ادـخ  زا  يرود  بجوم 

یلـصاح یلازغ  میـسقت  هک  ددرگیم  مولعم  دـش  هداد  تایآ  عومجم  زا  هدافتـسا  اب  تمعن  يانعم  رد  هک  یحیـضوت  اـب  تسا . تنـس  نآرق و 
يدام و زاین  تاهج  زا  یتهج  رد  يدـنمهرهب  يارب  يزیچ  تیحالـص  ینعی : تمعن  هصالخ  روطب  و  تسا ، نایب  لیوطت  درجم  طقف  درادـن و 

ترخآ فدهب  ار  ناسنا  هک  تسین  طرش  دوشیم  هدافتسا  نآرق  زا  هکیروطنامه  و  تهج . ود  ره  رد  قیال  لامکب  ندیسر  يهلیسو  يونعم و 
رارق هدافتـسا  ءوس  دروم  دـش و  زواـجت  یهلا  دودـح  زا  رگا  درک و  زواـجت  تسا  هدرک  نیعم  عرـش  هکیزرم  دـحزا و  دـیابن  هتبلا ! دـناسرب .

یمالـسا ياههقرف  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يدنه  ناضاترم  ثاریم  اهنیا  رئاظن  تاوهـش و  ندرب  نیب  زا  و  تسا . تمالم  خیبوت و  دروم  تفرگ 
ماقم نیارد  هچرگ  تسا . هدروآ  مولعلاءایحا  رد  تنـس  باتک و  نازیمب  ندیجنـس  نودب  ار  اهنآ  رثکا  مه  یلازغ  هدرک و  ذوفن  هاگآ  دوخان 
نینچ ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هک  دنشاب  هجوتم  مرتحم  ناگدنناوخ  متساوخ  تسا  رایـسب  یلازغ  یملع  يهزاوآ  نوچ  اما  دش  ینالوط  نخس 

! مدرم اـب  ار  قح  هکنیا  هن  دیـسانشب  قح  اـب  ار  مدرم  هراومه  هلهأ » فرعت  قـحلا  فرعإ  لاـجرلاب ، قحلاـال  قحلاـب  لاـجرلا  فرعإ  : » دوـمرف
هحفص 83] یسانشیم [ . ار  شلها  یتخانش  ار  قح  هکیتقو 

اهتمعن یگنهآمه 

هراشا ینآرق  قیاقح  زا  یکیب  توبن  يهعـضب  زارف  نیارد  حرـش : هدومرف . اطع  هک  یئاهتمعن  یخارف  یئاسر و  اهادسأ و  ءالآ  غوبـس  و  نتم :
رظن تقد  اـب  سپ  [ «- 66  ] ریـسح وه  ائـساخ و  رـصبلا  کیلإ  بلقنی  نیترک  رـصبلا  عجرا  مث  روطف  نم  يرت  له  رـصبلا  عجراف  : » دیامرفیم
اهنآ ناـیم  رد  یئادـج  یگدیـشاپ و  تسا ) طاـبترایب  رهاـظ  رد  رامـشیب و  تادوجوم  هکنیا  فصو  اـب   ) اـیآ نکفا  یتسه  ناـهجب  ار  دوخ 

ناـهج ینکیم . تراـقح  ساـسحا  دوـخ  رد  دوـشیم و  هتـسخ  تاهدـید  ناـهج  تمظع  لـباقم  رد  نکرظن . ررکم  زگره ) هـن  ( ؟! ینیبیم
مه بآ  راوگ  بآ  وک  هک  دـیوگیم  هنـشت  دـنرگیدکی . راـک  لـیمکت  رد  طربرم و  رگیدـمهب  زیچ  همه  هعطق و  هکت و  کـی  همه  شنیرفآ 

لامک رد  شنیرفآ  ناهج  تادوجوم  يهمه  سپ  ابر  نهآو  نهآ  نوچ  ارت  نم  ابحرم  ار  نیمز  دیوگ  نامـسآ  راوخ  بآ  نآوک  هک  دـیوگ 
یگتسویپ مهب  طابترا و  نیا  دشابیم . هحفص 84 ] دایز [ ) هن  مک و  هن  غوبس -  ) یعقاو موهفم  نامه  هک  دنتسه  رگیدمهب  یگتـسب  طابترا و 
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ترابع ماـقم  نیا  رد  تسا  نیا  رتهب  دـنکیم . تباـث  زین  ار  هدـنروآ ) دـیدپ   ) عدـبم تدـحو  دـنکیم ، تباـث  ار  میکح  ّربدـم  هکنیارب  هوـالع 
مظن بیترت و  اب  تادوجوم  يهمه  دـنویپ  : » دـیوگیم نینچ  اردـص  میروایب . ماقم  نیارد  دـشابیم  شتادافا  سئاـفن  زا  هک  ار  نیهلأتملاردـص 

تهابـش مه  اب  رهاظ  رد  هک  یمدآ  ندـب  ءاضعأ  دـنویپ  نوچمه  تسا ، ضحم  هناـگی  اـهنآ  يهدـنرآ  دـیدپ  هک  دراد  تلـالد  زیمآتمکح 
مظن و یعیبط و  یگنهآ  مه  هتـشاد و  بسانت  رگیدـمه  اب  هک  تهج  نآ  زا  اما  دـنراد . لـماک  زاـیتما  رگیدـمه  زا  تقلخ  بسحرب  هتـشادن 
زا ار  اهنآ  هک  تسا  مکاح  فلتخم  حراوج  ءاضعا و  نیارب  يدـحاو  يورین  کی  هک  دراد  تلالد  تسا  امرفمکح  اهنآ  نیب  لـماک  طاـبترا 

تـسا صاخ  رثا  تعیبط و  ياراد  ادج و  رگیدمه  زا  هک  نوگانوگ  ياههدیدپ  دوجو  اب  مه  یتسه  ناهج  دوشیم . عنام  یگتـسگو  یئادـج 
زا ار  اهنآ  يدـحاو  يهدـنرادهاگن  ّربدـم و  هک  دراد  تلالد  تساـمرفمکح  اـهنآ  نیب  رد  هک  یعیبط  طاـبترا  هتفرگ و  رارق  فص  کـی  رد 

، دنـشاپن مه  زا  ات  دیامنیم  يرادهگن  ار  نیمز  اهنامـسآ و  روصت  قوف  میظع و  سب  یتردـق  اب  مهنآ  دـنکیم . ظفح  یئادـج  یگدیـشاپ و 
مهو طاـبترا  نیا  رگید  ناـهج  یعـضو  نـینچ  رد  دـشیم  زاـتمم  ادـج و  رگید  زا  کـی  ره  تعنـص  رثا  هجیتـنرد  دوـب  عناـص  ود  رگا  نوـچ 

تادوجوم نیب  طابترا  ندومن  مسجم  لاثم و  ناونعب  تخادرپیم . دوخ  عونصمب  نایادخ  زا  کی  ره  و  دادیم ، تسد  زا  ار  دوخ  یگتـسویپ 
ندرک طسب  عمج و  یهاگ  یلو  تسا ، داضتم  هکلب  درادـن و  مه  اـب  یطاـبترا  هکنیا  اـب  دـیروآ : رظنرد  ار  صقر  نوزوم  تاـکرح  فلتخم 

رد داضتم  تاکرح  نیا  عومجم  مامت  شمارآ ، اب  ینامز  نداد و  ماجنا  ار  تاکرح  تعرس  اب  یهاگ  نداتـسیا و  یهاگ  ندش و  مخو  تسد 
نینچ طابترا  ددرگیم . نارگاشامت  رد  ترسم  یلاحـشوخ و  هحفـص 85 ] بجوم [  یبیجع  مظن  اب  هک  دراد  ار  بساـنت  لاـمک  شلها !! دزن 

نوزوم و هک  ار  یهلا  ياهتمعن  یئاـسر  ع )  ) هرهاـط يهقیدـص  زارف  نیارد  سپ  [ . 67 « ] تسا یگنهآ  مهو  تدـحو  زا  یکاح  یتاکرح 
هب ار  مرتـحم  ناگدـنناوخ  عوضوم  ندـش  نشور  يارب  و  دـیامنیم . اـنث  شیاتـس و  اـهنآ  ربارب  رد  هدروآ و  رظنب  تسا  تاـجایتحا  يهزادـناب 

يارب ام  هک  تسه  یناوارف  بلاطم  یهلا  ياهتمعن  ندوب  اسر  يهرابرد  میرک  نآرق  رد  و  میئامنیم . هیـصوت  لّضفم - دـیحوت  باتک - هعلاطم 
انلعج اسابل و  لیللا  انلعج  اجاوزأ و  مکانقلخ  اداتوأ و  لابجلاو  اداهم  ضرـألا  لـعجن  ملا  : » میهدـیم حیـضوت  دروم  نیا  رد  ار  یتاـیآ  هنومن 

[68 « ] افافلأ تانج  اتابن و  ابح و  هب  جرخنل  اجاجث  ءام  تارصعملا  نم  انلزنأ  اجاهو و  اجارس  انلعج  ادادش و  اعبـس  مکقوف  انینبو  اشاعم  راهنلا 
و شیاسآ ، امـش  يارب  ار  باوخ  و  میدرکن ؟ قلخ  تفج  ار  امـش  ایآ  و  میدادن ؟ رارق  خـیم  ار  اههوک  و  هراوهگ ، امـش  يارب  ار  نیمز  ام  ایآ 

یناروـن غارچ  ار  دیـشروخ  و  میدرکن ؟ اـنب  امـش  يارب  ار  مـکحم  نامـسآ  تـفه  و  میدادـن ؟ رارق  یگدـنز  يارب  ار  زور  و  ساـبل ، ار  بـش 
ضرألا لعجن  ملأ  مینک ؟ تسرد  ار  تخردرپ  ياهغاب  ناویح و  ناـسنا و  توق  هکنیا  اـت  میتخیرن ؟ اـهربا  زا  ناوارف  ناراـب  و  میدادـنرارق ،؟
تمـسق هک  تسا  نینچ  ندوب ، داـیز  مک و  هدافتـسا و  يارب  هداـمآ  میدادـن ؟ رارق  هراوهگ  دـننام  هدرتـسگ و  هداـمآ و  ار  نیمز  اـیآ  اداـهم :

ای تخـس و  گنـس  نهآ و  دننام  ای  تشاد و  دوجو  قیمع  ياههرد  ای  دنلب و  ياههوک  مدق  دـنچ  ره  هچنانچ  تسا و  حطـسم  نآ  يهدـمع 
دیامن و يزرواشک  تسناوتیم  یتروص  نینچ  رد  رـشب  ایآ  دـمآیم ؟! شیپ  اهیراوشد  هچ  دوب  یمرن  تیاغ  رد  قالتاب  هحفص 86 ] دننام [ 

روخ رد  مه  نیمز  هرک  تمعن  سپ  دوب ، نکممریغ  نآ  رد  یگدـنز  دوب  مرگ  ای  درـس و  رایـسب  نیمز  هرک  رادـج  رگا  و  دزاسب ؟ ینامتخاس 
نآ نادنمشناد  تاقیقحت  نیرخآ  يهجیتن  میدادن ؟ رارق  خیم  ار  اههوک  ایآ  اداتوأ - لابجلاو  دایز . هن  تسا و  مک  هن  تسا  يرشب  تاجایتحا 
زا یمک  رادقمب  ناشف  شتآ  ياههوک  يهناهد  زا  هک  دتفایم  قافتا  اسب  هتفای و  لیکـشت  نیـشتآ  هدـش  بوذ  داوم  زا  نیمز  زکرم  هک  تسا 

هدش باترپ  داوم  نآ  ریز  رد  رشب  ششوک  اهنرق  لصاح  میظع و  ياهندمت  هک  یئاج  ات  دوشیم  باترپ  نیمز  حطـسب  ینورد  هتخادگ  داوم 
یگدـنز يارب  هک  دراد  رارق  نیمز  مجح  زا  یکزاـن  يهتـسوپ  نیـشتآ  داوم  نیا  يور  هدوبن ، يزیچ  نینچ  یئوگ  هک  دوشیم  نوفدـم  ناـنچ 

راشف رثا  رد  نیمز  حطـس  دوبیمن  اهخیم  اههاگهیکت و  نیا  رگا  تسا . هتفرگ  رارق  اههوک  دایز  ای  مک  يهلـصاف  رد  هدش و  هدامآ  نارادناج 
هگن مارآ  اهخیم  دـننام  ار  نیمز  حطـس  اههوک ، سپ  دادـیم ، خر  كاـنلوه  ياهفاکـش  هلزلز و  هتـسوپ  هدـش و  رجفنم  نیـشتآ  باذـم  داوم 
يارب میدـیرفآ » تفج  ار  امـش  اجاوزأ - مکانقلخو  . » تسا ینافوط  دـیدش  ياهداب  زا  يریگولج  اههوک  نیا  رگید  یئاـسر  زین  و  دـنرادیم ،

مکـسفنأ نم  مکل  لعج  نأ  هتایآ  نمو  : » دـیامرفیم هفیرـش  يهیآ  رد  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  رهوش  نز و  نایم  یحور  تفلأ  ناسنا  ءاـقب 
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ات داد  رارق  تفج  امش  يارب  ناتدوخ  زا  هک  تسنآ  یهلا  تمکح  تردق و  ياههناشن  زا  ۀمحر » ةدوم و  مکنیب  لعجو  اهیلا  اونکستل  اجاوزأ 
نوچ نز  درم و  زا  کی  ره  رد  مه  یفرط  زا  و  داد - رارق  ار  تمحر  یتسود و  امش  نایم  دینک و  ادیپ  یحور  شمارآ  دوخ  رـسمه  رانک  رد 

عامتجا زج  ياهراچ  تروصنیا  رد  دشابیم  يرگیدـب  تبـسن  کیره  هحفـص 87 ] رد [  يوق  يهبذاج  ياراد  تسه و  یلـسانت  زاهجب  زهجم 
باوخ تمعن  رد  یئاسر  غوبـس و  اتابـس ،) مکمون  انلعجو  . » دـیدرگ یعامتجا  لفاکت  يهزیگنا  يرطف  ياههتـساوخ  نیمه  دوبن و  اـهنآ  نیب 

دباییم و زاب  ار  دوخ  يهتفر  تسد  زا  يورین  یناسنا  ندب  باصعا و  هک  تسا  تمعن  نیمه  يهلیـسوب  اریز  تسا . یحور  یندب و  شیاسآ 
رگید یطاشن  هدیباوخ  یفاک  يهزادناب  بش  هک  یسک  ناهاگحبـص  دیآیمرد . اپ  زا  هدش و  هدوسرف  تعرـسب  ناسنا  دشابن  تمعن  نیا  رگا 

، ناـهج نیا  زا  تقوم  عاـطقنا  اـب  باوخ  رگید  يوـنعم  یلقع و  يهدـئاف  و  اـسر . یفاـک و  تسا  یتـمعن  ار  حور  ندـب و  باوـخ  سپ  دراد .
بیغ ملاع  يهنزور  دنیبیم  یمدآ  هک  یئاهباوخ  دـشابیم . اهندـب  ندـش  هدـنز  رـشح و  زا  ياهنومن  تسا  ندـش  رادـیب  گرم و  زا  ياهنومن 
يدام ندب  تسین و  ناوختـسا  تشوگ و  زا  بکرم  يدام  ندب  نیمه  ناسنا  دنک  نیقی  هک  دنکیم  تیافک  فاصنا  اب  صخـش  يارب  تسا و 

اوق اهورین و  يهمهب  زهجم  هکلب  ندـب و  نیا  دـننام  مه  نآ  هک  تسا  رگید  یـسابل  رگید و  یبلاق  ار  حور  تسا و  حور  يارب  رازبا  ساـبل و 
ترخآ خزرب و  ملاـع  هب  لاـصتا  يهلیـسو  هدـنزومآ و  سـالک  شباوخ  دـیامنب  شیوخ  راـتفر  لاـمعا و  رد  تبقارم  یمدآ  رگا  و  دـشابیم .

رد نانمؤم  حاورا  تسا ) هماع  دارم   ) دـننکیم تیاور  دـش  هتفگ  ترـضح  نآب  هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  یفاـک  رد  دوب . دـهاوخ 
زا رتیمارگ  ادخ  دزن  رد  نمؤم  تسین . روطنیا  دندومرف : باوج  رد  ع )  ) ماما دنشابیم . یهلا  شرع  نوماریپ  رد  یتشهب  زبس  ناغرم  نادگنس 

هتـشاد اـیند  رد  هک  یندـب  ریظن  یندـب  رد  ناـنمؤم  حاورا  هک  تسنآ  حیحـص  هکلب  دـهدب ، رارق  یغرم  يهنیـس  رد  ار  وا  حور  هک  تـسا  نآ 
ندب نآ  اب  دـهدیم و  هحفـص 88 ] رارق [  ایند  بلاـق  دـننام  یبلاـق  رد  ارنآ  دومن و  ضبق  ار  نمؤم  حور  ادـخ  هک  تسا  یتقو  نآ  دـنوریم و 
أـسابل لیللا  انلعجو  . » دیامنیم ار  قیبطت  لامک  دراد  یخزرب  يدام و  بلاق  هک  یمدآ  جایتحا  ای  باوخ  تمعن  سپ  دـنماشآیم . دـنروخیم و 

اب یئانشور  رون و  دیامرفیم . نایب  ار  زور  بش و  تمعن  یئاسر  تیافک و  میداد - رارق  شاعم  ار  زور  سابل و  ار  بش  أشاعم » راهنلا  انلعجو 
، دـشابیم دیـشروخ  غورفرپ  غارچ  بورغ  عولط و  ریـسم  رد  هک  نیمز  تکرح  اب  لاعتم  يادـخ  تسین ، راـگزاس  یمدآ  يرورـض  تحارتسا 

بـش دنزادرپب و  تحارتسا  هب   » نارادـناج يهمه  یلک  روطب  رـشب و  ات  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  بش  رارکت  اب  زین  داد و  رارق  ار  زور  بش و 
شـشوک و راک و  اب  بسانت  لامک  زور ، اماو  دـیامن . يریگولج  هزادـنا  زا  شیب  يوپاکت  شالت و  زا  ات  تسا  یـششوپ  ناسنا  ساـبل  دـننام 
هب ار  زور  بش و  هک  اریادـخ  ساپـس  : » دـیامرفیم ناهاگماش  ناهاگحبـص و  ياـعد  رد  ار  تمعن  نیا  حرـش  (ع ) داجـس ماـما  دراد . بسک 

، داد رارق  نیعم  یتدـم  دودـحم و  يدـح  ودـنآ  زا  کیره  يارب  و  درک ، رارقرب  زاـیتما  شیوخ  تردـقب  ودـنآ  ناـیم  دـیرفآ و  دوخ  يورین 
، يریگهزادنا يور  زا  ناگدـنب  ات  [ 69  ] دـنکیم لخاد  بش  رد  ار  زور  هکیلاح  نامه  رد  دزاسیم  لـخاد  زور  رد  ار  بش  لاـعتم ، دـنوادخ 
رد ات  دیرفآ  ار  بش  تیرـشب  عفانم  تحلـصم و  يارب  سپ  [ . 70  ] دننک لیـصحت  دشابیم  نانآ  يامنو  وشن  يهیام  هک  اذـغ  توق و  زا  هچنآ 
ات دـنباوخب  دـنیاسایب و  نآ  شوغآ  رد  هک  تخاـس  يرتسب  ارنآ  و  هحفـص 89 ] دـنمارایب [  زیمآجـنر  ياهتیلاعف  زیگنابعت و  تاکرح  زا  نآ 

، نآ رد  ات  دیرفآ ، هدننک  انیب  ناشیا  يارب  ار  زور  و  دنسرب ، دوخ  لد  ماک  تّذلب و  هلیـسو  نآب  دشاب و  ناشیا  يورین  طاشن و  دیدجت  بجوم 
( تداعـس تابجوم   ) كرد دوخ و  يایند  زا  ینونک  عفانمب  ندیـسر  لـئاسو  یپ  رد  و  دـنبای . تسد  شیزورب  دـننک و  وجتـسج  وا  لـضف  زا 
دـیامزآیم و ارناـشلامعا  دروآـیم و  ناـماسب  ار  ناـشیا  راـک  اهریبدـت ، نیا  يهمه  يارب  دـنتفا . هارب  ادـخ  نـیمز  رد  دوـخ ، ترخآ  رد  هدـنیآ 
دـناسرب و دوخ  لمع  رفیکب  دـناهدرک  دـب  هک  ارنانآ  ات  دـناهنوگچ ؟ یهلا  ماکحا  دراوم  بجاو و  روما  رد  تعاط و  تاقوا  رد  هک  درگنیم 

یئانیب زور و  یئانشور  زا  نتخاس  دنمهرهب  حبـص و  رد  ندوشگرب  ارت  ساپـس  سپ  اهلاراب ! دهد . کین  شاداپ  دناهدرک  کین  راک  هک  ارنانآ 
- میدرک تسرد  امشرس  يالاب  راوتسا  مکحم و  نامسآ  تفه  و  ادادش » اعبـس  مکقوف  انینبو  [ . » 71 «. ] تافآ زا  نتشادهگن  اهیزور و  عبانمب 

میتسه شنیرفآ  ناهج  ياههدیدپ  اهتمعن و  نایب  ماقم  رد  ام  اریز  تسین ؟ ماقم  بسانم  نونکا  مه  نآ  بسانم  ریسفت  نامسآ و  تفه  هیجوت 
کیب یئرمان  مکحم و  هداعلاقوف  ياهنوتـس  اب  گرزب  رایـسب  تارک  نیا  همه  دـیامرفیم  هک  تسا  تمعن  نایب  راصتخاب  اـجنیا  رد  فدـه  و 
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اـضف رد  دایز  مک و  نودـب  تسا  لاس  اهنویلم  شیوخ  رادـم  رد  نوحبـسی » کـلف  یف  لـک   » نآرق ریبعتب  مادـکره  دـناهدش و  طـبترم  رگید 
نیمز طیحم  ياوه  رگا  دـناهتفگ : نف  ناّققحم  هکنانچ  درذـگیم . یئالب  هچ  امرـس  يالاب  زا  هک  مینادـب  تسا  یفاـک  طـقف  دنتـسه ، رگاـنش 

راجفنا قارتحا و  هدرک و  دروخرب  نیمز  هب  بقاث  باهش  ینامسآ و  مارجا  نویلم ! دنچ  رادقمب  زور  ره  دوب  رتقیقر  تسه  هچ  نآ  زا  یکدنا 
لماوع تابجوم و  نارازه  میتخاس - روهلعش  مرک و  نازورف و  ار  دیشروخ  اجاهو » اجارس  انلعجو  [ . » 72 . ] تفرگیم هحفص 90 ] تروص [ 

زا رتمک  ای  رتدایز  دیـشروخ  ات  نیمز  يهلـصاف  رگا  میوش . دنمهرهب  دیـشروخ  حّرفم  شخب و  یگدنز  ابیز و  رون  زا  ام  ات  تسا  هدـش  مهارف 
نم اـنلزنأو  . » دیـشابیم مه  زا  نیمز  يور  تادوـجوم  يهمه  یگدـنز  دـشیم  رتدـنت  اـی  رتدـنک  نیمز  تـکرح  رگا  دوـبیم و  تـسه  هـچنآ 

ار زاین  دروم  كاروخ  ناراب ، ندـمآ  اب  دومرف ؟ نایب  ار  شیاسآ  يهلیـسو  رـسمه و  نکـسم و  تمعن  هکنآ  زا  سپ  اجاجث » ءام  تارـصعملا 
زین تسا و  بآ  اب  نارادناج  تاتابن و  ماوق  هک  تسا  مولعم  میداتـسرف . ورف  نازیر  تخـس  ياهبآ  اهربأ  زا  دیامرفیم : ورنیدب  دزاسیم  هدامآ 
دراد هدـیچیپ  مهبرـس  هوبنا و  ناتخرد  هک  یئاهغاب  تاجیزبس و  تابوبح و  ناتخرد و  اـفافلأ - تاـنج  اـتابن و  اـبح و  هب  جرخیل  دـیامرفیم :

. میتخاس روهرهب  بآ  يهلیسو 

یعقاو طاشن 

حبـص هک  دوشیمن  روصت  نیا  زا  رترب  یتداعـس  يهمانرب  مینک  قیدصت  هک  تسا  یفاک  لمأت  تقد و  یکدـنا  زیزع ! دـنمجرا و  يهدـنناوخ 
زامن يهدامآ  ار  دوخ  ینطاب  يرهاظ و  هحفص 91 ] تراهط [  اب  دیوشب و  ار  دوخ  تروص  رـس و  زیمت و  ار  دوخ  دزیخرب و  باوخ  زا  ناسنا 
حور یلاع ، تامیلعت  نیا  يهعلاطم  اهاعد و  نیا  ندناوخ  اب  یئایربک  هاگراب  زا  تساوخرد  نابزب  سپس  دیامن  تاجاحلا  یضاق  اب  شیاین  و 
دوخ هتفرگ ، همـشچرس  یگدنز  تایح و  عبنم  زا  هک  یطاشن  هکلب  یگتخاس ، یطاشن  هن  اما  دـیامنب ، یباداش  طاشن و  زا  راشرـس  ار  شیوخ 
ایهم هدامآ و  اجنآب  دورو  زا  لبق  تسنآ  هب  دـنمزاین  دراد و  جایتحا  هچنآ  تسین و  فیـصوت  لباق  نآ  یئابیز  هک  دـنیب  هب  ابیز  يرـصق  رد  ار 

شنیرفآ نیا  تاهج  يهمه  ناسنا  هداد و  رارق  يو  تداعس  شیاسآ و  رطاخب  تسنآ  رد  هچره  اب  ار  رـصق  نآ  نابرهم  يادخ  تسا و  هدش 
فدـه یب  دوجوم  ار  دوخ  هک  يرگید  تشادرب  و  اجک ؟ شنیرفآ  زا  كرد  قطنم و  تشادرب و  نینچ  نیا  دروآ ، رامـشب  شیوخ  نآ  زا  ار 

يارب یهاگهانپ  دنادوجوم و  فده  تیاغ و  نودـب  هک  دـنیبب  هدرـسفا  هدرم و  ار  همه  تسا  یتسه  رد  هچنآ  و  اجک !؟ دـنیبب  تمکح  یب  و 
هار تسا . هتفرگ  ارف  یکیرات  تملظ و  ار  اهنآ  اپ  اترـس  دنربیم و  یطارفا  ياهتذـل  هب  هانپ  حور ، يروجنر  يدـصقم و  یب  زا  تسین و  اهنآ 

دارمیب شرت و  غاب  رد  رگد  نآ  داش و  تسم و  نادنز  جنک  رد  یکی  نآ  نوصح  رصق و  زا  نتـسج  ناد  یهلبا  نورب  زن  ناد  نورد  زا  تذل 
یف قحلا  يری  هنأل  ناحرف  شبو  شه  فراعلا  دـیوگیم : سیئرلا  خیـش  تسا . طاشن  زا  راشرـس  نمؤم  هراومه  هک  تسا  تهج  نیمه  يور 

يزمر هب  هراشا  هاتوک  يهلمج  نیا  رد  ردـقنارگ - ياهتمعن  ربارب  رد  یلاوتم  شیاتـس  انث و  حرـش : اهالاو » ننم  مامت  و  : » نتم ءایـشألا  عیمج 
دـشابن یگتفهن  لاوز و  ار  يزیچ  رگا  هک  تسا  یناوتان  فعـض و  یعون  ار  يرـشب  كرد  هک : تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  هدش و  گرزب  سب 

رون و ـالثم  دـنک . كرد  ارنآ  دـناوتیمن  دـنیبن ، تسا  زیچ  نآ  هحفـص 92 ] لـباقم [  يهطقن  هک  ار  يزیچ  اـت  تـسا و  زجاـع  نآ  كرد  زا 
هنوگچ دوب ، نشور  اج  همه  تخاون  کی  دـیدیمن و  ار  یکیرات  رون  لباقم  رد  ناسنا  هاـگچیه  دوب و  نشور  ناـهج  رـساترس  رگا  تملظ ،
تملظ دوخ  دض  اب  رون  سپ  تسیچ . رون  هک  دمهفب  دناوتیم  تسه  بورغ  لوفا و  ار  رون  نوچ  اما  دنک ؟ كرد  ار  یئانـشور  تسناوتیم 

دیامن و سح  ار  يریس  تذل  دناوتیمن  هتفاینرد ، ار  یکنسرگ  جنر  هک  یناسنا  دشابیم . اهتمعن  كرد  رد  تیـصاخ  نیمه  دوشیم و  هتخانش 
ار تذل  ساسحا  یشایع  تذل و  رارکت  زین  دنهدیم و  تسد  زا  ذئاذل  كرد  زا  ار  دوخ  تیساسح  نادنمتورث  هک  تسا  تهج  نیمه  يور 

كرد ار  يرگناوت  شیاسآ و  ياـنعم  دـناوتیم  هنوگچ  هدرک  یگدـنز  یتخبدـب  رقف و  رد  اـمئاد  هک  یـسک  بیترت  نیمهب  دربیم و  نیب  زا 
یتح رضلا  سم  تدوعت  دیوگیم : نینچ  دربیم  رسب  یتخـس  لامک  رد  یقیناود  روصنم  نادنز  رد  هک  ع )  ) نسحلاینب تاداس  زا  یکی  دنک ؟

تسد زا  یتحارب  تبسن  ار  دوخ  ساسحا  ماهتفرگ و  وخ  ءالبب  رگید  متـسه  ءالتبم  هک  سب  زا  مدیـشک و  هجنکـش  جنر و  هک  سب  زا  هتفلا -
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تسا و دراو  لیمک  ياعد  رد  تسین . روصتم  يدـض  ار  حوبـس  تاذ  نآ  اریز  تسین . كرد  لباق  لاعتم  دـنوادخ  همدـقم ، نیاربانب  ماهداد .
هللا تسا : نآرق  رد  اـی  و  تسا - هدیـشخب  یئانـشور  ار  زیچ  همه  هک  وت  هجو  رونب  دـنگوس  ارت  ءیـش - لـک  هلءاـضأ  يذـلا  کـهجو  روـنب 

هدهاشم ار  یئایربک  لامج  ناوتب  هلیـسو  نادـب  ات  تسین  روصتم  یئالخ  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  رون  لاعتم  يادـخ  ضزألاو  تاومـسلارون 
تسا وت  هحفـص 93 ] یئادیپ [  زا  وت  ندوب  ناهن  يدـش  ناهنپ  رون  روهظ و  تدـش  زا  هکیراگدرورپ  يا  دـیوگیم : يراوزبس ، میکح  دومن .
شیپ یتخبدب  هچ  دیـسریمن  ایلاوتم  اهتمعن  رگا  هکنیا  يهعلاطم  اب  ار  عاطقنا  نودـب  شیاتـس  ررکم و  ءانث  دـیاب  قوف ، سایقب  سپ  [ . 73]
نتفر تسد  زا  هجیتـن  رد  نارفک و  راـتفرگ  هتخاـس و  لـفاغ  ار  اـهنآ  اـهتمعن  یلاوت  هک  ار  یتـیعمج  میرک  نآرق  تفرگ ؟! رظن  رد  دـمآیم ،
اهنآب ءایبنا  نابزب  پچ ، تسار و  فرط  زا  غاب  ود  دوب ، ياهناشن  اهنآ  نکاـسم  رد  ابـس )  ) مدرم يارب  دـنکیم : ناـیب  نینچ  دـناهدش ، اـهتمعن 

هزیکاپ بوخ و  رایسب  يرهش  دیروآ . اجب  ار  شرکش  دیئامن و  هدافتسا  تسا  هدومرف  ینازرا  امش  هب  لاعتم  يادخ  هک  یئاهتمعن  زا  میتفگ 
ود هب  ار  غاب  ود  نآ  میداتسرف و  اهنآ  ياهغاب  هب  ار  نک  ناینب  لیس  ام  دندومن و  یشکرس  ابس  مدرم  اما  تسا . هدنشخب  رایسب  يراگدرورپ  و 

ياههدکهد اب  هک  اهرهـش  اهنآ و  نایم  ام  و  دیامرفیم : هک  اجنآ  ات  میدومن  لیدبت  كدنا  ردس  هزمیب و  خـلت و  طمخ )  ) هایکگ ياراد  غاب 
نانآ یلو  دنزادرپب  شدرگو  ریـسب  قلطم  تینما  رد  زور  بش و  دابآ  ياههدکهد  نیا  رد  هک  میدوب  هتـشاد  ررقم  هدـینادرگ و  كرابم  دابآ 

نابایب رد  ار  یتفاسم  ات  ! ) زادنا يرود  ام  ياهرفس  نایم  اراگدرورپ ! دنتفگ  دندوب  هدش  هتـسخ  ریـس و  تخـس  تمعن  یلاوت  ترثک و  رثا  رد 
هحفص 94] [ . ] 74  ] میتخاس اههناسفا  اهنآ  زا  هدرب و  نیب  زا  ار  اهنآ  هجیتن  رد  دندومن و  متس  دوخ  هب  نانآ  و  میئامن )! تکرح  کشخ 

اهتمعن شرامش  یئاناوت  مدع 

تهج زا  یلبق  ياهزارف  دروآرد . هرامـش  هب  ار  اـهنآ  ناوتب  هک  تسنآ  زا  رتنوزف  یهلا  ياـهتمعن  حرـش : اهددـع  ءاـصحالا  نع  مج  نتم :
تـسا هدومرف  هراشا  اـهنآ  ّتیمک  هب  زارف  نیا  رد  دوب . رظن  دروم  اـهنآ  ندوب  اـسر  یمومع و  یئادـتبا و  دـننام  اـهتمعن  یگنوگچ  تیفیک و 

رد دـیناوتیمن . دـینک ، هرامـش  ار  ادـخ  ياـهتمعن  دـیهاوخب  رگا  اـهوصحتال » هللا  ۀـمعن  اودـعت  ناو  : » دـیامرفیم مه  نآرق  رد  هکیروطناـمه 
رد دومرفیم ، تئارق  ار  اودـعت »... نإو   » هیآ نیا  ع )  ) ماما هکیماگنه  دـنکیم ، تیاور  ع )  ) داجـسلا نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  یفاـک  يهضور 

دننادب هک  رادقم  نیا  رگم  درکن ، بیـصن  ار  دوخ  ياهتمعن  یئاسانـش  تردق  سکچیه  رب  هک  یئادـخ  تسا  هزنم  درکیم : راهظا  نآ  حرش 
یهلا تاذ  دننادب  هک  دادن  رارق  نآ  زا  شیب  ار  شسدقم  تاذ  یئاسانش  تردق  سکچیه  رد  هکیروطنامه  دنرادن . ار  نآ  یئاسانـش  تردق 

هکناـنچ دومرف ، لوبق  اـهتمعن  هب  تبـسن  يرازگـساپس  ناونعب  ار  اـهتمعن  كرد  زا  یناوتاـن  زجع و  نیا  لاـعتم  يادـخ  تسین و  كرد  لـباق 
هنکب ناوتیمن  زگره  تسین و  یتفرعم  نینچ  يارای  ار  رـشب  هک  تسنادـیم  دوخ  اریز  هداد  رارق  داقتعا  نامیا و  ار  شتاذ  تفرعم  زا  یناوتاـن 

رگا دـیوگیم : نینچ  اودـعت »... نإ  و   » هیآ ریـسفت  رد  يزار  رخف  هحفـص 95 ] [ . ] 75 . ] درب یپ  تسا  ماجنا  تیاـغ و  زا  رتـالاب  هک  یئادـخ 
اب دیامن و  لمأت  رکف و  یئزج  رهاظب  تمعن  کی  رد  تسا  یفاک  تسا ، لاحم  ادخ  ياهتمعن  شرامـش  هک  دروآ  تسدـب  دـهاوخب  یمدآ 

همقل هکیماگنه  دیوگیم : مینکیم ؟ همجرت  تسا  هدروآ  شریـسفت  رد  هک  ار  یمود  نایب  راصتخا  يارب  تسا . هدرک  تابثا  ار  نخـس  نایب  ود 
سپـس و  امنب ، هداتفا  راکب  نآ  زا  لبق  همقل و  کی  نامه  ندـمآ  تسدـب  رد  تامدـقم  لئاسو و  زا  هچنآ  رد  یلمأـت  يراذـگیم  تناهدـب  ار 

، دوش هدامآ  دراد ، ترورـض  هچنآ  يهمه  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  همقل  ناـمه  ندـمآ  مهارف  اریز  نکفا ، رظن  رگید  تامدـقم  لـئاسوب و 
هک نیا  هب  دراد  طابترا  زین  نآ  دـیایب و  دوخ  عقومب  ناراب  داب و  دـشاب و  هناـگراهچ  لوصف  دـیاب  هدـش  هیهت  ناـن  نآ  زا  هک  مدـنگ  رد  ـالثم 

ندرک و ورد  لئاسو  دـیاب  دـش  مهارف  مدـنگ  هک  هاگنآ  دـنهدب و  همادا  دوخ  تاکرحب  مظن  لاـمک  رد  يوج  لـماوع  یـسمش و  يهموظنم 
دـنیامن و هیهت  يرگید  ینهآ  لئاسو  اب  زین  ار  نآ  مه  و  ددرگ . مهارف  تسا  اههوک  لد  رد  هک  نهآ  اـی  گنـس و  زا  ندرک  درآ  ندـیبوک و 

دیاب نهآ  ندـش  مهارف  زا  سپ  دروآ و  تسدـب  تسا  هدروآ  مهارف  ارنآ  تمحز  رازهب  رـشب  هک  رگید  ینهآ  يهلیـسو  کیب  یهتنم  زین  نآ 
ندروآ تسدـب  زا  لبق  هک  تسا  یئاهتمعن  زا  يرادـقم  يهرامـش  اهنیا  مامت  دـنزپب . شتآ  رد  ار  ینان  اـت  ددرگ  مهارف  رگید  تاودا  رازبا و 
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اهتـشا و ات  دشاب  ملاس  شراوگ  همـضاه و  زاهج  تسا . مزال  همقل  نآ  ندروآ  تسدب  زا  دعب  هک  یئاهتمعن  اما  دوش . مهارف  دـیاب  همقل  کی 
یئاهتمعن هچ  هحفـص 96 ] هک [  دمهفب  دناوتیمن  دشابن  دراو  ءاضعالا  فئاظو  تبابط و  نفب  یـسک  ات  مه  ارنآ  دیآ و  دـیدپ  همقل  بلط 

ار ادخ  ياهتمعن  ناوتیمن  بیترتنیدب  سپ  ددرگ . یگدنز  يهمادا  بجوم  دوش و  ندب  بذـج  رگید  ياذـغ  ای  نان  يهمقل  هک  دـشاب  دـیاب 
هتکن ود  هبطخ  شخب  نیا  زا  همتاـخ  رد  درک  رازه  زا  یکی  رکـش  هکنآ  تـسیک  اـی  درک  رامـش  دـناوت  هـک  ار  يادـخ  لـضف  درک . ءاـصحا 
لباق یهلا  ياهتمعن  مینادب  طقف  هک  تسین  نآ  ضرغ  هبطخ  ای  هفیرـش و  يهیآ  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  لصف  نیا  رد  - 1 دوشیم : هدافتسا 

اب سأی  يدیمون و  تلاح  یگدرمژپ و  دنیبب و  یهلا  ياهتمعن  ناسحا و  قرغ  هشیمه  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسنآ  روظنم  هکلب  تسین ، شرامش 
قوش لاـمک  اـب  یـضار و  دوخ  ناـبرهم  يادـخ  زا  هتـسویپ  هکلب  ددرگن  هریچ  يو  رب  رگید  یـضعب  هب  ندیـسرن  اـی  یتمعن و  نداد  تسد  زا 

یگدنز زا  دیما  عطق  یتمعن  نداد  تسد  زا  اب  هک  ددرگن  یتلاح  نانچ  راتفرگ  و  دشاب ، رطاخ  شمارآ  نیرق  هراومه  يرادربنامرف و  يهدامآ 
ار اهتمعن  رکذـت  هتـشذگ  ياهتماب  تبـسن  ع )  ) ءایبنا يهمانرب  رد  میرک  نآرق  تهج  نیمهب  و  دـیاشگب . هوکـش  هیالگ و  ناـبز  هدومن و 
ای : » دومرف لیئارـساینب  هب  و  دیوش . راگتـسر  دیاش  دیـشاب  ادخ  ياهتمعن  رکذتم  نوحلفت » مکلعل  هللا  ءالآ  اورکذاف  . » تسا هدومن  هیـصوت 
رد ینشورب  ار  ینعم  نیا  دیشاب - مدومن  ماعنا  امشب  هک  یتمعن  دای  هب  لیئارـسا  نادنزرف  يا  مکیلع » تمعنأ  یتلا  یتمعن  اورکذا  لیئارـساینب 

یتسد گنت  ارم  تفگ : مشاهوبا  میروآ . تسدـب  میناوتیم  هیلع  هللا  تاولـص  يداه  ماـما  اـب  يرفعج  مشاـهوبا  شرازگ  زا  قودـص  یلاـما 
زا کی  مادـک  رکـش  مشاـهوبا ! يا  دومرف : مرادـب  يراـهظا  دوخ  عضو  زا  هکنآ  زا  لـبق  متفر  (ع ) يداـه ماـما  تراـیزب  دـمآ ، شیپ  یتخس 
ادخ دومرف : متـشادن ، باوج  يارای  دش و  هریچ  نم  رب  هحفص 97 ] توکـس [  تفگ  مشاهوبا  يروآ ؟ ياجب  یهاوخیم  ار  یهلا  ياهتمعن 
ارت شدوخ  تعاط  اب  داد و  یتسردـنت  تیفاع و  ارت  درک و  مارح  خزود  شتآب  ار  تندـب  دومرف و  يزور  داقتعا  ناـمیا و  گرزب  تمعن  ارت 

مدرک نخـسب  ءادتبا  تهج  نآ  زا  نم  مشاهوبا ! درک . يرادـهگن  ارت  سفن  تزع  ياهلیـسوب  ای  دومن و  وت  بیـصن  ار  تعانق  درک و  کمک 
رانید دص  هک  مداد  روتـسد  کنیا  یئامن . تیاکـش  تسا  هدومرف  ینازرا  ار  اهتمعن  نیا  وتب  هک  یـسک  زا  یتساوخیم  وت  مدرک  نامگ  اریز 
نادب البق  دوخ  دندومرفیم  هچنآب  تلاسر  ندـعم  توبن و  تیب  لها  - 2 هدب . رارق  دوخ  شاعم  يهلیـسو  ار  نآ  ریگب و  دنیامن  تدعاسم  وتب 

قح هارب  شیوخ  لـمعب  هکلب  ناـبزب  هن  ار  مدرم  مکتنـسلأ » ریغب  ساـنلل  ةاـعد  اونوک  : » نومـضم هب  ار  مدرم  زین  دـندوب و  هتـسارآ  قـقحتم و 
دش دهاوخ  نشور  ع )  ) رصع یلو  كرابم  دوجو  يهصاخ  تایانع  راگدرورپ و  لضفب  هکنانچ  دندومرفیم  توعد  لمع  اب  دیئامن . توعد 

تحاصف و تیاـهن  اـب  هک  تسا  عیرـشت  رارـسا  نآرق و  یفرعم  تماـما و  توبن و  یـسانشادخ و  لـئاسم  تاـمهم  رب  لمتـشم  هبطخ  نیا  هک 
دوخ هکنانچ  تسا  هدومرف  داریا  هدـمآ  شیپ  ع )  ) هرهاط هقیدـص  كرابم  دوجوب  هک  یعامتجا  یـصخش و  عاضوا  نیرتینارحب  رد  تغالب 

روآور نشور  ياهزور  رب  اهنآ  رگا  هک  هدش  روآور  نمب  یئاهتبیـصم  ایلأیل  نرـص  مایألا  یلع  تبـص  اهنأول  بئاصم  یلع  تبـص  دومرف :
ادخب نامیا  يهتـشر  تشادیمن و  یهلا  ياهتمعن  هب  هجوت  دوخ  توبن  راگدای  هکنانچ  رگا  و  دـش . دـنهاوخ  کیرات  ياهبـشب  لیدـبت  دـنوش 

ره هحفص 98 ] تداهشب [  هک  ياهبطخ  نینچ  داریا  هب  دسرب  هچ  ات  دادیمن  ار  يداع  نخس  لاجم  زادگ  ناج  ياهتبیصم  راشف  دوبن  مکحم 
نع توافت  اهدمأ و  ءازجلا  نع  يآنو  : » نتم تسا . یهلا  مالک  نودام  يرشب و  نخس  قوفو  ملکلا  عماوج  خنـس  زا  ناد ، نخـس  يهدنناوخ 

شیاتـس و انث و  زا  دعب  توبن  راگدای  تسا - كاردا  زا  رتالاب  اهنآ  تیدـبا  رود و  اهنآ  نامز  تیاغ و  هکیئاهتمعن  حرـش : اهدـبأ » كاردالا 
تیدبا ای  شاداپ و  ار  اهنآ  ماود  تیاغ و  هکنیا  ینیع و  تروص  تهج  زا  ار  اهتمعن  هلمج  ود  نیا  رد  یفیک  یّمک و  تهج  زا  اهتمعن  نایب 

هچنآ هک  تسین  نآ  يارای  ار  یـسک  ءازجلانع )... يآن   ) یلوا هلمج  رد  دـیامرفیم  هداد ، رارق  یـسررب  هعلاطم و  دروم  درک  كرد  ار  اهنآ 
یمود هلمج  رد  تسا و  یهانتیال  هب  دودحم  تبـسن  ازج  لمع و  نایم  تبـسن  اریز  دوشب  وا  دودـحم  وکین و  لامعا  يازج  تسا  ترخآ  رد 

ع)  ) داجـس ماما  شیامرف  قباطم  یلوا  يهلمج  و  تسا . ام  دودحم  مهف  كرد و  زا  یلاعتم  هک  تساهتمعن  نیمه  تیدباب  هراشا  توافت )... )
ۀلئازلا ۀبیرقلا  ۀیاغلا  یلع  ةدلاخلا و  ۀلیوطلا  ةدملاب  ۀینافلا  ةریـصقلا  ةدملا  یلع  هتیذاج  کمرکب  کنکلو  : » میدش رکذتم  زین  البق  هک  تسا 

يدبا و ياهتمعن  یناف ! دودحم و  لمع  شاداپ  رد  اریز  دروآ  ياجب  ارت  رکـش  قح  دناوتیم  لمع  اب  یـسک  هنوگچ  ینعی  ةدیدملا - ۀـیاغلاب 
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هلمج نیا  زا  تسا . يرـشب  كاردا  ندیـسر  زا  رتـالاب  اـهتمعن  نیمه  ماود  تیدـبا و  هک  دـیامرفیم  مود  هلمج  رد  يدومرف » تمحرم  یقاـب 
ینعی ددرگیمرب  تسا  تمعن  عمج  هک  معن  هملک  هب  اهدبا  اه ) ) ریمـض اریز  تسا ، يدبا  هنیعب  يویند  ياهتمعن  نیا  دوخ  هک  دوشیم  مولعم 

«. كاردالا نع  ۀتوافتم  معنلا  هذه  ۀـیدبأ  : » درک ریبعت  نینچ  ار  هلمج  نیا  ناوتیم  و  تسا . يدـبا  تمعن  زا  ياهولج  عاعـش و  اهتمعن  نیمه 
یتیدـبا زا  همه  همه و  اوه ... ناراب و  هام و  باتفآ و  بآ و  دـننام  یـصوصخ  یمومع و  ياهتمعن  تیدـبا  دـیامرفیم  ع )  ) هرهاـط هقیدـص 

نیا ياروام  رد  دیاب  راچان  تسا ؟ یناف  سوسحم و  ملاع  نیارد  اهنآ  يهمه  نوچ  و  تسین . كرد  لباق  هحفص 99 ] هک [  تسا  رادروخرب 
: دوشیم وگزاب  کنیا  هک  دناهدومن  یتاقیقحت  تایاور  تایآ و  رد  يرگن  فرژ  اب  یمالسا  يهفسالف  دشاب . اهتمعن  نیا  عبنم  سوسحم  ملاع 

ملاع - 3 لاثم . ملاع  - 2 یلقع . ملاع  تسا 1 - هدـش  عقاو  مه  لوط  رد  هس  ره  هک  تسا  هنوگ  هس  هللا  ياوسامو  اـهناهج )  ) ملاوع رـساترس 
یمامت تبیغ و  ملاع  نآ  تادوجوم  رد  كاردا و  رساترس  ضحم و  ریخ  تیدبا و  یقیقح و  یگدنز  ناهج  یلقع  ملاع  سوسحم . يدام و 

اوناک ول  ناویحلا  یهل  ةرخآلا  رادـلا  نإو  : » دومرف هراشا  هفیرـش  يهیآ  رد  تقیقح  نیاب  تسا و  ماـمت  ملاـع  نآ  یتسه  تسین و  یناـصقن  و 
ناهج نیا  دننام  هن  دنـشاب - هتـشاد  ملع  هجوت و  عوضوم  نیاب  رگا  تسا  تایح  یگدنز و  هچراپکی  رگید  يارـس  ههبـشیب  [ « 76  ] نوملعی

زا ع )  ) قداص ترضح  زا  نیظعاولا ) ۀضور   ) باتک رد  تسا . ندش  مامت  تبیغ و  نآ  يهمزال  یتسه و  زا  یصقان  روهظ  دومن و  هک  يدام 
نإو یلاعت : هلوق  لیوأت  اذـهو  رحبلاو  ربلا  یف  هللا  قلخ  ام  عیمج  لاثمت  شرعلا  یف  نإ  : » هدومرف لقن  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  شراوگرزب  دـج 

يهتفگ لیوأت  نیا  تسا و  دوجوم  هدش  قلخ  ایرد  یکشخ و  رد  هچنآ  لاثم  شرع  رد  مولعم » ردقب  الإ  هلزنن  امو  هنئازخ  أندنع  الإ  ءیش  نم 
رد حیـضوت : نیعم . يهزادـناب  رگم  میروآیمن  ورف  ارنآ  اـم  تسا و  اـم  دزن  رد  نآ  ياـههنیزخ  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چـیه  تـسا : یهلا 
ادج ۀکرـشلل - عطاق  لیـصفتلا   ) اهقف لوقب  هدش و  عقاو  مولعم  ردقب  لیزنت  لباقم  رد  تادوجوم  ءایـشأ و  ندوب  هللادـنع  ماقم  هفیرـش  يهیآ 

هللادنع 2- ماقم  - 1 ملاع : ود  نایم  یتکرـش  هنوگ  چیه  هحفـص 100 ] نیاربانب [  تسا ) ودنآ  نیابت  يهناشن  رگیدـمه  زا  موهفم  ود  ندرک 
ملاع رد  روهظ  زا  لبق  اندـنع  ماقم  یلو  تسا  نیعم  يهزادـنا  هب  دودـحم  لیزنت  ماقم  هک  تسنآ  هیآ  رهاظ  تسین . مولعم  ردـقب  لیزنت  ماـقم 

یموهفم تسا و  زیچ )  ) فدارم یـسراف  تغل  رد  هرکن و  ءیـش )  ) هفیرـش يهیآ  رد  اریز  نئازخب . موسوم  دراد  یلـصا  تیدودـحم  سح و 
مومع يهدافا  یفن  قایـس  رد  هرکن  یلوصا  دعاوق  بسح  رب  هدش و  دـیکأت  نم )  ) يهملک اب  یفن و  قایـس  رد  هملک  نیا  و  دراد . عیـسو  سب 

(. نم  ) هب نآ  دیکأت  ءیـش و  يهملک  ندروآ  اب  - 1 هدناسر . هلیـسو  ودب  ار  مومع  هکنیا  هصالخ  دش . دهاوخ  ءایـشأ  يهمه  لماش  هدومن و 
زیچ ای  لسع و  ای  هویم و  ای  دیز و  صخـش  الثم  تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  ءایـشا  همه  ءانثتـسا  نودب  تروص  نینچ  رد  هرکن  یفن  هب  هیدأت  اب  - 2

نئازخ ادخ  دزن  رد  دیز  يارب  هفیرش  يهیآ  دافمب  نیاربانب  تسا . ءیش )  ) زین دارفا  تکرـش  دوجو  اب  ناسنا  عون  تسا و  ءیـش )  ) همه رگید 
هک اـنعم  نیاـب  تسا  ورمع  زا  دـیز  زاـیتما  نییعت و  بجوم  نیمه  و  دـشابیم . مولعم  هزادـناب )  ) ردـقب قـلخ  یلوزن و  هبترم  ار  وا  مه  تسا و 

هکلب تسین . دشاب  وضع  همه  ناکم و  نامز و  ره  لاح و  ره  رد  هک  يدید  تعسو  دودحم و  شدید  قیضم و  رایسب  ملاع  نیا  رد  شدوجو 
تشاد و اهدح  نیا  يهمه  هب  هطاحا  دوبن  دودحم  رگا  صوصخم  طئارش  اب  صاخ  رـصبم  روطنامه  تسا و  دودحم  ناکم  نامز و  لاحب و 

تهج نیدب  تسا و  ءیـش  نامه  نیا  فصو  اب  اما  درادن . هزادنا  دح و  هک  تسا  ینئازخ  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  دـیز )  ) ءیـش نیمه  يارب 
نتشاد هرامـش  ددع و  هک  تسا  حضاو  رپ  تسا و  عمج  نئازخ  اریز  تسا . هزادنا  ردق و  قوفام  دومرف  نئازخ  یفرعم  رد  مینیبیم  هک  تسا 

ره ملاع و  نیا  هحفص 101 ] قوف [  هک  نئازخ  ملاع  رد  اما  تسا  یکی  دحاو و  دیز  هکنیا  اب  ناسنیدب  تسا و  مولعم  هزادنا  نتـشاد  يهجیتن 
ناهج نیا  ياههدـیدپ  دـیوگیم : نینچ  تایبوبرلا ) نف   ) اـیجولوثا باـتک  رد  وطـسرا  [ . 77  ] دـشابیم هرامـش  ددـع و  زا  رتالاب  تسا  ملاـع 

نآ هکنیا  هن  دریگیم  همـشچرس  يدـحاو  عبنم  زا  اهنآ  تاـیح  و  [ 78  ] دشوجیم اهنآ  رد  یگدـنز  یئوگ  دـشابیم  تایح  انغ و  زا  هدـنکآ 
دنراد معط  هک  یئایشا  رئاس  اهیندیشون و  اهینیریش و  مامت  نآ  رد  هک  يدحاو  تیفیک  ياراد  اهنآ  همه  هکلب  ای  ترارح و  ياراد  تادوجوم 

سح دروم  هک  یتادوجوم  يهمه  یلک  روطب  دونـشیم و  شوگ  هکیئایـشا  ماـمت  دـنیبیم و  مشچ  هک  یئاـهگنر  عوبطم و  ياـهوب  ماـمت  و 
مامت تسا و  یلقع  تایح و  يهمـشچرس  یتیفیک  نینچ  اریز  دنتـسه . دوجوم  یطوسبم  دـحاو  تیفیک  کی  رد  همه  ددرگیم  عقاو  ناـسنا 
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دوخ ياـج  رد  مادـک  ره  دـنوشیمن و  دـساف  اـی  طولخم و  رگیدـمهب  دوشیمن و  مک  نآ  زا  یکدـنا  درادرب و  رد  میتـفگ  هک  ار  یتاـیفیک 
یمامت هک  تسا  ساسا  نیمه  يور  دریگیم و  همـشچرس  یهلا  یئانـشور  زا  اریز  تسا  رون  ملاع  نیا  مامت  : » دیوگیم زاب  دـشابیم و  ظوفحم 

همه تادوجوم و  مامت  يهدـنیامن  هدـیدپ  کی  هتـسویپ و  مه  رد  هحفـص 102 ] همه [  ینیبیم و  تسا  يرگید  رد  هکنیا  نـیع  رد  ار  ایـشا 
دنشاب و هدرک  سبح  یکدوک  لوا  زا  يراغ  رد  ار  ياهدع  مینک  ضرف  : » دیوگیم نوطالفا  [ . 79 « ] دنشابیم هدیدپ  کی  هدنیامن  تادوجوم 

باتفآ هک  دشاب  راغ  نوریب  هب  ياهنزور  اج  نامه  زا  دـشاب و  يراوید  اهنآ  رـس  تشپ  رد  دنـشاب و  راغ  ياهراوید  زا  يراوید  يوربور  اهنآ 
زا یلکب  ناینادنز  نیا  دتفیب . تسا  نیسوبحم  ناگهدید  لباقم  رد  هک  يراویدب  صاخـشا  دارفا و  نآ  هیاس  دیامن و  روبع  راغ  نآ  يولج  زا 

یلامجا شبات  رثا  رد  هک  تساهنآ  يهیاس  اهتروص  نیا  تساجنآ و  رد  تقیقح  لصا و  هک  تسه  مه  ینوریب  دننادیمن  دـنربخیب و  نوریب 
مامت هکنیا  زا  لفاغ  تسین . دنرادنپ ، تقیقح  ار  اههیاس  نآ  هکنیا  زج  ياهراچو  دناهدوب  سبح  راغ  نآ  رد  رمع  لوا  زا  اریز  هدش  ادـیپ  رون 

راغ لخاد  رد  هک  ياهدع  نآ  طابترا  تسین .» راغ  نوریب  رد  یعقاو  تادوجوم  زا  يدومن  زا  شیب  دـننیبیم  لباقم  راوید  رب  هک  اههیاس  نیا 
ریبعت ردـص  حرـشب  نآ  زا  هک  دنـشابن  دـقتعم  شیوخ  دودـحم  یگدـنز  هب  هک  دریگیم  ماجنا  جـیردت  وحن  هب  طقف  جراخ  ملاع  اـب  دنتـسه 

ص)  ) مرکا لوسر  زا  مالسالل » هردص  حرشی  هیدهی  نأ  هللا  دری  نمف   » يهیآ ریسفت  رد  دش  دهاوخ  ثحب  نآ  دروم  رد  هدنیآ  رد  دوشیم و 
: معن لاق  اهب ؟ فرعی  ۀمالع  کلذـل  له  کلذـب ، حرـشنی  حـسفنیف و  بلقلا  یف  لخدـی  رون  : » دومرف تسیچ ؟ ردـص  حرـش  هک  دـش  لاؤس 

نآ رثا  رد  دوشیم و  دراو  بلق  رب  هک  تسا  يرون  ردص  حرـش  دومرف  توملل » دادعتـسالاو  دولخلا  راد  یلإ  ۀبانالاو  رورغلا  راد  نع  یفاجتلا 
دومرف دوش ؟ هتخانش  هک  تسه  هحفص 103 ] ياهناشن [  رون  نآ  رب  ایآ  ص )  ) هللالوسر ای  دش  لاؤس  دوشیم . هتفاکـش  هتفای و  تعـسو  بلق 

رب دودـیم  شاهیاس  نارپ و  الاب  رب  غرم  گرم : يارب  یگدامآ  تیدـبا و  يارـسب  ندروآ  ورو  هدـنبیرف  يارـس  نیا  زا  لد  ندـش  هدـنک  يرآ 
نآ لصا  هک  ربخیب  تساوه  غرم  نآ  سکع  ناک  ربخیب  دوش  هیامیب  هک  نادنچ  دودـیم  دوش  هیاس  نآ  دایـص  یهلبا  شو  غرم  نارپ ، كاخ 
هیاس راکـش  رد  ندیود  زا  تفر  رمع  دش  یهت  شرمع  شکرت  وجتـسج  رد  دوش  یلاخ  شـشکرت  وا  هیاس  يوسب  دزادنا  ریت  تساجک  هیاس 
ناهج ادخ  هدنز  ملاع و  نیا  هدرم  ادخ  يهدنب  دوب  نادزی  يهیاس  شاهیاس  لایخ و  زا  دناهراو  شاهیاد  دشاب  وچ  نادزی  يهیاس  [ . 80  ] تفت
نامزب دودحم  یلو  يدام  ماسجا  هیبش  يرادقم  ترثک  دادـتما و  رد  هک  انعم  نیاب  تسا ؟ سوسحم  یلقع و  ملاع  نایم  يهطـساو  هک  لاثم -

مه تسین و  نامز  ناکم و  رد  محازت  بجوم  نآ  ترثک  اما  تسین ، يداـم  ماـسجا  دـننام  رگید  یـضعب  تینیع  تمـسق و  لوبق  ناـکم و  و 
رد هک  هچنآ  ای  ءایـشا و  نوگانوگ  ياهتروص  زا  رکف  رد  هچره  تسین  دـشاب  بئاـغ  رگید  ضعب  زا  ءازجا  زا  یـضعب  هکنیا  تمـسق و  لوبق 

یئاهباوخ دوخ  رمع  رد  سکره  هک  تسنآ  یملاع  نینچ  دوجو  يارب  ناهرب  اما  تسا . لاثم  ملاـع  تادوجوم  زا  همه  دوشیم ، هدـید  باوخ 
یلاثم تروص  صخش  دوخ  - 1 تسین : نوریب  لامتحا  دنچ  زا  نیا  هدید و  یباوخ  نینچ  رگید  یسک  هک  دونشیم  رتاوتم  روطب  ای  دنیبیم و 

-2 هحفص 104 ] تسا [ . هدومن  داجیا  نآ  قباطم  ار  یتروص  هدنیآب  هطاحا  تهج  زا  ینعی  هدرک  داجیا  دوشیم  عقاو  هدنیآ  رد  هک  ار  هثداح 
زا تروص  تفایرد  - 3 دریگیمن . تروص  هدـنیآب  هطاحا  تهج  زا  داجیا  نیا  اما  دـنکیم  داجیا  ار  هدـنیآب  ملع  دوخ  شیپ  زا  ناسنا  سفن 

دشابیم و دوخ  سفن  رد  رضاح  شتروص  هدنیآب  طیحم  یـصخش  نوچ  یلوا  لامتحا  اما  تسا ؟ لطاب  یمود  یلوا و  لامتحا  رگید . یملاع 
یمود لامتحا  اما  درکیم . هدافتـسا  نآ  زا  يرادـیب  لاح  رد  دوب  اراد  ار  هدـنیآب  هطاحا  تردـق  رگا  هوـالع  درادـن  رگید  تروصب  یجاـیتحا 
تروص نیا  رد  دـیامن و  تروص  عارتخا  دوخ  شیپ  زا  هدـنیآ  قبط  رب  هک  دـشاب  ملاـع  شلمع  عارتخا و  زا  لـبق  سفن  دـیآیم  مزـال  نوچ 

سفن دوخ  تاذ  زا  هک  تسا  نّیعتم  نامه  هک  یموس  لامتحا  دـنامیم  تسا . لطاب  لامتحا  ود  ره  سپ  دـیآیم  مزال  تروص  نامه  میدـقت 
یملاع رد  دـیآیم  رظنب  تادوجوم  ماسقا  زا  هک  هچنآ  نیاربانب  ددرگیم و  ملاـع  نآـب  لـصتم  سفن  هک  تسا  رگید  یملاـع  رد  هکلب  تسین 

هنیعب رکذلا  قباس  ياهتمعن  نیمه  هک  تسنآ  ع )  ) توبن يهعضب  شیامرف  يهصالخ  دراد . طابترا  تسا  ریذپانانف  هک  يرگید  یتسهب  رگید 
، بیـس تیهام  نیمه  لسع  تیهام  الثم  رگید ، ترابعب  تسا و  عنتمم  فراـعتم  يرـصنع  ندـب  نیا  اـب  تیدـبا  نآ  كاردا  دراد و  تیدـبا 
زا رتالاب  ملاع  نآ  تسا و  اهیتسین  هب  هتخیمآ  فعـض و  هب  یلاعتم و  یعمج  دوجو  اـب  رگید  ملاـع  رد  شروهظ  اـما  تسا  بآ  اوه ، روگنا ،
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یعیبـط هن  يدارا  تومب  رگم  [ ، 81  ] دـنک كرد  ار  نآ  دـناوتیمن  تسا  یتسه  دـبلاک  نیا  يانگنت  رد  ناسنا  هکیمادام  تسا و  ملاـع  نیا 
اوتام نم  یلع  توملا  نوهأ  ام  ةایحلاوهف  کتوم  لـبق  تم  دـیامرفیم : هقف  يهموظنم  رد  مولعلا  هحفص 105 ] رحب [  دیـس  هچنانچ  دیآ  لئان 

رایـسب اهنآ  يارب  گرم  دـناهدمآ  لـئان  هبترم  نیاـب  هک  يدارفا  تسا  یقیقح  یگدـنز  ناـمه  ریمب و  يدارا  گرم  اـب  یعیبط  گرم  زا  لـبق 
رگیدمه و زا  ءازجا  یئادج  رییغت و  رد  هتـسویپ  تروص و  هدام و  زا  بکرم  تسا و  تاسوسحم  ناهج  هک  هدام - ملاع  دوب . دـهاوخ  ناسآ 

ناهج فصو  رد  هغالبلاجـهن  رد  نایقتم  يالوم  تسا  لاوز  انف و  اب  هارمه  مه و  زا  بیاغ  اـهنآ  زا  کـیره  سپ  تسا . رگیدـکی  زا  بیاـغ 
یلو تسا  زیگناتفگش  ناهج  نیا  يامیـس  لئام » دانـس  لئاز و  لظو  لفآ  ءوضو  لئاح  رورع  اهربخم  قبویو  اهرظنم  قنوی  : » دیامرفیم هدام 
. تسا راوتساان  یهاگهیکت  دوشیم  فرطرب  يدوزب  هک  تسیاهیاس  دراد  بورغ  هک  یئانشور  تسا  هدننک  كاله  هدنبیرف و  نآ  تیعقاو 

اهتمعن ربارب  رد  تیلوئسم 

هراشا

رد نخـس  زارف  نیا  زا  لبق  حرـش : اهلاثمأ .» یلا  بدنلاب  ینثو  اهلازجاب  قئالخلا  یلا  دمحتـساو  اهلاصتال  رکـشلاب  اهتدازتسال  مهبدنو  : » نتم
مالک حور  دیامرفیم . هحفص 106 ] نایب [  ار  اهتمعن  ربارب  رد  تیلوئسم  زارف  نیا  رد  هدوب  انثو  يرازگساپس  شیاتس و  ناونع  اهتمعن و  حرش 
نیاب تسا . ینیوکت  هدـعاق  نیاو  تسنآ ، لابق  رد  تیلوئـسم  زایتما و  تبهوم و  ره  نایم  يهمزـالم  ندـنایامن  زارف ، نیا  رد  نخـس  ناـج  و 

ماکحتسا یتخس و  تبالص و  زایتما  زا  یگنـس  رگا  تادامج  رد  هنومن  باب  زا  تسا . ادیوه  الماک  تقیقح  نیا  تقلخ ، ماظن  رد  هک  ینعم 
نیاب هچنانچ  دوشیم . هتشاذگ  نآ  يهدهعب  نامتخاس  ظفح  تیلوئـسم  هزادنا  نامهب  تسا  رادروخرب  ندوب  شارت  شوخ  زا  لاح  نیع  رد  و 
نیاب زین  مه  یندیئور  ناهج  رد  دـشاب . هتـشاد  دـیاب  ارنآ  يرگ  هولج  اهراوید و  ظفح  تیلوئـسم  دـش  هفاضا  یگنر  شوخ  یفافـش و  زایتما 

رئاس هرجنپ و  رد و  نآ  زا  دوشیم و  هداهن  شاهدهعب  اهتیلوئسم  هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  دراد  ار  ماکحتـسا  زایتما  ودرگ  تخرد  تسا . هنوگ 
اقیقحت هک  دناهدرب  راکب  ار  یبوچ  هیناطلـس  يهیرق  میظعو  فورعم  دبنگ  ریز  رد  هک  ماهدید  دوخ  هدنراگن  دـنزاسیم . ار  یگدـنز  جاتحیام 
زاـیتما زا  هک  یبسا  مینیبیم  زین  تاـناویح  ناـهج  رد  و  دراد . ار  اـنب  ینیگنـس  ظـفح  تیلوئـسم و  لاـس  اهدـص  یط  رد  رتمکحم و  نهآ  زا 
هراشا تقیقح  نیاب  اعد  نحل  رد  هیداجس  هکرابم  هفیحـص  رد  دراد . ار  اهگنج  رد  تکرـش  تیلوئـسم  تسا  رادروخرب  یکالاچ  يورزیت و 

کب حـضوأ  ملظلا و  کب  رون  نمب  تنمآ  ریبدـتلا  کلف  یف  فرـصتملا  ریدـقتلا  لزانم  یف  ددرتملا  بئادـلا  عیطملا  قلخلا  اهیا  : » دـیامرفیم
لوفألاو عولطلاو  ناصقنلاو  ةدایزلاب  کنهتماو  : » دیامرفیم هک  اجنآ  ات  هناطلـس .» تامالع  نم  ۀمالع  هکلم و  تایآ  نم  ۀـیآ  کلعج  مهبلا و 

فرـصتم ياو  ریدقت . لزانم  رد  هدننک  دش  دمآو و  هحفـص 107 ] راتفر [ ، مرگ  يهدنیوپ  ياو  رادربنامرف . يهدـیرفآ  يا  هام ! يا  ةرانالاو -
زا یناشن  ارت  و  تخاس ، راکـشآ  توترپ  رد  ار  تامهبم  درک و  نشور  وت  يهلیـسوب  ار  اهیکیرات  هک  سکنآب  مدروآ  نامیا  ریبدت ، خرچ  رد 
ارت یگتفرگ  یگدنبات و  بورغ و  عولط و  یتساک و  ینوزف و  ربنچ  رد  و  داد . رارق  دوخ  تنطلـس  تامالع  زا  یتمالع  یهاشداپ و  ياهناشن 
زا هک  اهیندیئور  تادامج و  دـننام  یتادوجوم  مینیبیم  تسا ، گنهآ  مه  نیوکت  اب  مه  عیرـشت  داد ». رارق  تیلوئـسم  نیا  لوبق  يهلحرم  رد 

یناسنا دوشیم  هنوگچ  لاح  دنشابیم . دهعتم  زایتما  يهزادناب  هتفرگ  هدهعب  ار  اهتیلوئسم  نیوکت  ناهج  رد  دنتـسین  دنمهرهب  رایتخا  تمعن 
؟! دشاب هتـشادن  تیلوئـسم  تمعن  نیا  ربارب  رد  دشابیم و  [ 82 « ] میتشاد مرکم  ززعم و  ار  یمدآ  اـم  مدآ ... ینب  اـنمرک  دـقلو   » راد جاـت  هک 

ۀمعن مظعت  مل  هنإ  : » دیامرفیم دومرف ، داریا  نیفص  رد  هیواعم  اب  دربن  هب  تمیزع  تقو  رد  دوخ  نایهاپسب  هک  ياهبطخ  رد  ع )  ) نایقتم يالوم 
رب لاعتم  رداق  قح  نآ  تازاومب  هکنیا  رگم  دوشیمن  گرزب  یـسک  رب  یهلا  تبهوم  تمعن و  امظع » هیلع  هللا  قح  دادزا  ـالإ  دـحأ  یلع  هللا 

تحت رد  هک  زین  امش  مسق  نیمهب  مراد و  ینیگنـس  فئاظو  دوخ  زایتما  يهزادناب  متـسه  امـش  ربهر  اوشیپ و  هک  نم  ینعی  دوشیم - رتشیب  وا 
مکنإف هدـالب  هداـبع و  یف  هللا  اوقتا  : » دـیامرفیم هغالبلاجـهن  رد  دـیراد . ینیگنـس  دـیدش و  ياهتیلوئـسم  دـیتسه ؟ نم  يربهار  ناـمرف و 
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ياهطیحم ادخ و  ناگدـنب  هحفـص 108 ] هب [  یگدیـسر  ررقم و  فئاـظوب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  [ « 83  ] مئاـهبلاو عاـقبلا  نع  یتح  نولووسم 
دیهاوخ لاوئـس  دوخ  ینوکـسم  ياهلزنم  نایاپ و  راهچ  زا  یتح  اریز  تسا . دیدش  امـش  تیلوئـسم  هک  دـینادب  دـیئامن و  لمع  دوخ  تسیز 

هللا یلإ  یـسفن  یجارخال  ءانث  لیمجب  یلع  اونثت  الف  : » دیامرفیم عنم  دوخب  تبـسن  یئوگانث  زا  ار  دوخ  نایهاپـس  هبطخ  نیمه  رد  اذل  دـش -
مراد ارنآ  سرت  زونه  نم  ةربابجلا » هب  ملکت  امب  ینوملکت  الف  اهئاضمإ  نم  دـبأل  ضئارف  اهئادا و  نم  غرف  أـمل  قوقح  یف  ۀـیقتلا  نم  مکیلاو 

اب مشاب . هدماینرد  یهلا  ضئارف  يارجا  زا  يرادمامز و  فئاظو  ندروآ  اجب  زا  مدرم و  امـش  ادخ و  شیپ  يربهر  تیلوئـسم  يهدهع  زا  هک 
هتخاس و هبتشم  دوخ  رد  ار  صخـش  دوخ  هزادناب  دیجمت  ره  اریز  دیئوگن - نخـس  یـضار !! نتـشیوخ  زا  شکندرگ و  نارادمامز  دننام  نم 

تـسا هرطاخمرپ  تیلوئـسمرپ و  سب  يربهر  ماقم  هک  تسنادیم  دوخ  ع )  ) ماما نوچ  و  تسا . يربهر  يرادـمامز و  دـصاقم  تفرـشیپ  عنام 
! زگره [ 84  ] يرح دابکأ  یبرغ و  نوطب  یلوحو  أناطبم  تیبأ  وأ  ۀمعطألا  ریخت  یلإ  یعـشج  یندوقی  ياوه و  ینبلغی  نا  تاهیه  : » دومرفیم
رد مباوخب  ریـس  مکـش  اـب  بش  منک و  مهارف  دوخ  يارب  ار  ماـعط  نیرتـهب  دـنک و  هبلغ  نم  رب  زآ  هریچ و  نم  رب  دـناوتیمن  سوـه  يوـه و 
زا یتمسق  تسا  مزال  ینید  ناربهر  نیگنس  تیلوئسم  دروم  رد  اما  دنـشاب !! نازوس  ياهرگج  هنـسرگ و  ياهمکـش  نم  نوماریپ  رد  هکیلاح 

ماما هک  دنکیم  لقن  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  زا  ربتعم  دنسب  باتک  نآ  رد  [ ، 85  ] دوش لقن  تسا  یسربط  جاجتحا  رد  هک  یلصفم  تیاور 
لوانت زجعی  نم  رثکأ  امف  مکترغی ! ادیورف ال  هتاکرح  یف  عضاخت  هقطنم  یف  توامتو  هیدهو  هتمس  نسح  دق  لجرلا  متیأر  اذإ  : » دومرف (ع )

نإف هرهاظب ! سانلا  لتخی  لازیال  وهف  اهل  اخف  نیدـلا  بصنف  هبلق  نبجو  هحفص 109 ] هتناهم [  هتین و  فعـضل  اهنم  مراحملا  بوکر  ایندلا و 
نم رثکأ  امف  هلقع ! ام  اورظنت  یتح  مکنرغیال ! ادـیورف  کلذ  نع  فعی  هومتدـجو  اذاو  : » دـیامرفیم هک  اـجنآ  اـت  همحتفا ! مارح  نم  نکمت 

! مکنرغیال ادـیورف  انیتم  هلقع  متدـجو  اذإف  هلقعب . هحلـصی  امم  رئکأ  هلهجب  هدـسفیام  نوکیف  نیتم  لقع  یلإ  عجریال  مث  عمجأ  کلذ  كرت 
رـسخ سانلا  یف  نإف  اـهیف ، هدـهز  ۀـلطابلا و  تاـسایرلل  هتبحم  فیک  هاوه و  یلع  هلقع  عم  نوکی  وأ  هلقع  یلع  نوکی  هاوه  عم  اورظنت  یتح 

ابلط عمجأ  کلذ  كرتیف  ۀـللحملا  ۀـحابملا  معنلاو  لاومألا  نم  لضفأ  ۀـلطابلا  ۀـسایرلا  ةذـل  نأ  يری  ایندـلل و  ایندـلا  كرتی  ةرخآلاو  ایندـلا 
ۀلوذبم هاوفو  هللارمأل ! اعبت  هاوه  لعج  يدـلا  وه  لجرلا  نکلو  دـیامرفیم : هک  اجنآ  ات  مثالاب . ةزعلا  هتذـخأ  هللا ، قتإ  لیق : اذإ  یتح  ۀـسایرلل 
ینتورف رهاظب  شتاکرح  رد  دنکیم و  تبحـص  یگدرم  دوخ  تلاحب  هتـسهآ و  تسا و  بوخ  شیتسه  يدرم  دیدید  رگا  هللا »! یـضر  یف 

! یلدزب ینوبز و  هدارا  یتسس  هک  يدارفا  دندایز  هچ  اریز  دیروخن ! ار  يرهاظ  نینچ  بیرف  دینکم و  باتش  يو  حالـصب  مکح  رد  دیامنیم !
ناشراک دناهدرتسگ ! سانلا  ماوع  دیـص  يارب  هک  تسا  یماد  رهاظت  نیا  دـنرادن و  تنایدـب  رهاظتزج  ياهراچ  هدـش ، ناشایند  زا  عنام  اهنآ 

زاب دزرویم  بانتجا  مارح  زا  يدرف  نینچ  دـیدید  رگا  و  دـنرادن ! یکاب  مارح  زا  اـمتح  دـنتفای  یتصرف  رگا  تسا و  ناداـن  مدرم  نداد  بیرف 
رد دـناهرهبیب و  لماک  لقع  زا  هک  یمدرم  تسا  ناوارف  هچ  دـیئامن . شیامزآ  ار  وا  لقع  تسرد  ات  دـیئامنن  يو  حالـصب  مکح  رد  باـتش 

ار هچنآ  تسا و  رصاق  اما  تسا  یقیقح  دهاز  هکنیا  اب  یسک  نینچ  دنرادن  لماک  هرهب  لقع  كاردا و  زا  اما  دنزرویم  دهز  ایند  رد  تقیقح 
دیدید لماک  ار  وا  لقع  رگا  و  دـسریم . نید  هب  يو  زا  هک  تسا  یعفن  یحالـصا و  زا  رتشیب  یلیخ  دـنزیم  نید  هب  همدـص  شیوخ  ینادان  اب 

زا ار  لقع  یهاوخ  تسایر  ماگنهب  ایآ  هک  دـیروآ  تسدـب  ات  دـیئامنن  ار  يو  تماعز  هحفص 110 ] نتشاد [  حالصب و  مکح  رد  باتـشزاب 
يارب دناهدش ، مورحم  ایند  نید و  زا  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یهورگ  اریز  هن ؟ ای  درادـیم  تسود  رایـسب  ار  لطاب  ياهتسایر  دـهدیم و  تسد 

تورث و زا  رتهب  تسایر  هاج و  تذل  يدرف  نینچ  رظن  هب  و  دناهدرک . یـشوپ !! مشچ  ایند  زا  دنوش  لیان  هلطاب ) تسایر   ) لطاب يایندب  هکنآ 
هک تسا  رورغم  دوخب  یضار و  دوخ  زا  نانچ  نآ  هدرک و  رظن  فرص  اهتمعن  همه  زا  تسایرب  یبایتسد  رطاخب  تسا و  ادخ  لالح  ياهتمعن 

يوه هک  تسنآ  لماک ! ینعم و  مامت  هب  درم  اما  دـنادیم !! هانگ  هب  یگدولآ  رد  ار  دوخ  مارتحا  تزع و  وا  سرتب  ادـخ  زا  دـنتفگ : ار  وا  رگا 
تسنآ مدرم  امش  تیلوئسم  اما  دراد . لوذبم  ادخ  يدونشخ  رد  ار  دوخ  يورین  يهمه  و  دهدب ، رارق  ادخ  نامرف  يوریپ  رد  ار  دوخ  سوهو 

یئاورنامرفب و هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیاب  و  دیئامن ، يوریپ  ینید  ردقیلاع  ناربهر  زا  نید  فدـه  دربشیپ  رد  لد  ناج و  اب  دـیاب  هک 
برحلا اخأ  ناو  هنع  مانیال  مان  نم  دجلاب و  الإ  قحلا  كردی  الو  لیلدلا ، میضلا  عفدی  ال  . » دیـسر ناوتیمن  تلذ  تلاح  اب  يرتسگ  تلادع 
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تماقتـسا شـشوک و  يهیاس  رد  زج  ار  دوخ  قح  ناوتیم  رگم  تسین . یـصالخ  نارگمتـس  گـنچ  زا  ار  لـیلذ  مدرم  زگره  [ 86 « ] ناظقیلا
رادیب و دیاب  هراومه  یگنج  درم  هتـسشنن  ورف  رادیب  ياهمـشچ  وا  ررـض  رب  یـشکهشقن  زا  تفر  باوخب  هک  سکره  دینادب  دروآ ؟! تسدب 
اهتمعن و یگتسویپ  روظنمب  حرش : هحفص 111 ] رکـشلاب [ .»... اهتدازتسال  مهبدن  : » نتم دشاب !! دوخ  نارادمامز  روشک و  عاضوأ  زا  هاگآ 

ذاو : » دیامرفیم هفیرش  يهیآ  نیاب  هراشا  مالسلااهیلع  هرهاط  هقیدص  زارف  نیا  رد  دومن . رکشب  توعد  اهنآ  ربارب  رد  ار  رشب  اهنآ  نتـسسگن 
یتدایز ار  امـش  ههبـشیب  دـیدش  رازگـساپس  هچنانچ  دومن  نالعا  امـش  راگدرورپ  هکیماـگنه  [ « 87  ] مکندـیزأل مترکـش  نئل  مکبر  نذات 

يرازگـساپس تلاح  هک  ار  یـسک  ةدایزلا  یطعأ  رکـشلا  یطعأ  نم  هدرک : تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  یفاـک  رد  [ 88  ] دیشخب دهاوخ 
رکش و قادصم  يهرابرد  کنیا  تفر و  نخس  لیصفت  هب  رکش  موهفم  يهرابرد  هتشذگ  رد  دوشیم . هداد  يوب  مه  تمعن  یناوارف  دش  هداد 

يرازگـساپس هک  دیآیم  تسدب  میظع  نآرق  هفیرـش  تایآ  رد  لمأت  زا  میزادرپیم : ثحب  هب  دریگ ، ماجنا  رکـش  دـیاب  هلیـسو  هچب  هک  نیا 
نیا یلو  تسا . رکـش  زا  ياهبترم  مه  رکـش  ندـنار  نابزب  هچرگا  دـشاب ، رازگـساپس  نابزب  اهتمعن  يروآدای  اب  یمدآ  هک  تسین  نآ  طقف 

مناگدنب زا  روکـشلا » يدابع  نم  لیلقو  : » هدومرف یفرعم  كدنا  رایـسب  ار  نارازگـساس  هرامـش  نآرق  رد  مینیبیم  اریز  تسین . یفاک  رادقم 
نابز اب  طقف  راتفگ و  اب  رکـش  هچنانچ  تسا و  ناسآ  هداس و  رایـسب  يراک  نابز  رب  رکـش  ندروآ  تسا  نشور  و  تسا - كدنا  رازگـساپس 

هکنانچ رکـش  هکلب  تسین ، نابز  نتفگب  اهنت  رکـش  سپ  دـیدرگیمن . رداص  اهنآ  ندوب  كدـناب  لاعتم  قح  خـیبوت  زگره  دـشیم ، تسرد 
نخـس نیرتعماج  تسین و  دوصقم  رگنـشور  دیاب  هکنانچ  فیرعت  نیا  هدـش » قلخ  هچنآ  رد  تسا  یهلا  ياهتمعن  ندربراکب   » هدـش هتفگ 

ام [ « 89  ] اروفک ؤأ  أرکاش  امإ  لیبسلا  هانیده  انإ  : » هدش دراو  هفیرش  هیآ  رد  هک  تسا  نامه  هحفص 112 ] رکش [  قادصم  هنومن و  نایب  رد 
یتخبشوخ و تداعـس و  هار  ود  زا  کی  مادک  میدیرفآ ) شیوخ  رادرک  رد  رایتخا  بحاص  ار  وا  مه  و   ) میتخاس راکـشآ  ناسنا ) رب   ) ار هار 

هار نآ  ای  دشاب و  رازگساپس  هار ، نآ  یط  يهجیتن  رد  ات  هداد  ناشن  یحو  بتکم  ار  تداعـس  هار  دیامن ؟! باختنا  ار  یتخبدب  تواقـش و  ای 
طارص رد  نتشاذگ  مدق  يرازگساپس  رکش و  هک  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  یبوخب  دنشاب . روفک  ساپسان و  ماجنارس  هدومنن و  باختنا  ار 

زا نوریب  هرامش و  زا  جراخ  یصوصخ  یمومع و  ياهتمعن  تسا  حضاو  رپ  دشابیم . نآ  زا  يرود  یساپسان  تسا و  یحو  بتکم  میقتسم 
هک هدش  قلخ  يروظنمب  راچان  تسین ، هدوهیب  ثبع و  شنیرفآ  ياههدـیدپ  هکنیا  هچ  دـشابیم . دـش  نایب  هبطخ  لوا  رد  هک  فیـصوت  دـح 
نآ رد  رگا  هدمآ و  لمعب  تسا  يرازگـساپس  تقیقح  هک  تمعن  نآ  قح  هدوب و  شدروم  رد  دوش  فرـص  دـصقم  روظنم و  نامه  رد  رگا 

قالخا ياملع  زا  هک  يریبعت  میتفگ  دوب . دهاوخ  یساپسانو  هداد  رارق  میکح  ربدم  هک  تسا  یتاماظن  دودح  زا  جراخ  دشن ؟ فرـص  دروم 
ءاقب هدافتـسا و  يارب  هک  هچنآ  دوخ  تعیبط  تقلخ و  هب  رـشب  هک  دـنیامن  اـعدا  دـنناوتیم  همه  اریز  تسا  اـسران  هدیـسر  یلمع  تمکح  و 

یـسنج يهزیرغ  زا  عون  ءاقب  رد  ای  دـیناسر و  كاروخ  فرـصمب  ار  تالوکأم  دـیاب  هک  دـنادیم  ـالثم  تسا و  هاـگآ  هدـش  هدـیرفآ  صخش 
زا هدافتسا  زرط  رد  يرـشب  لقع  دید  تسا : نیا  هدنام  هتفگان  هک  هچنآ  اما  تسین . یحو  بتکمب  یجایتحا  تروص  نیا  رد  درک و  هدافتـسا 

ندید نارذـگ و  ناهج  نیا  يهظحالمب  ای  ندـب و  حور و  زا  معا  یمدآ  دوجو  مامتاب  اهنآ  تبـسن  نآ و  دودـح  تیـصوصخ و  اهتمعن و 
هطاحا یهلا  دـییأت  اب  اهتمعن  نیا  ندرب  راکب  هدافتـسا و  بناوج  مامت  هب  هک  ءایبنا  دـیداب  رـشبریس ، نیرخآ  اـت  هحفـص 113 ] نآ [  حلاصم 

أئیش و اوهرکت  نأ  یسع  مکلرش و  وهو  ائیش  اوبحت  نا  یسع  : » دوشیم هدافتسا  هفیرش  هیآ  زا  الامجا  انعم  نیمه  دراد و  رایسب  توافت  دنراد ،
هدوبن و امـش  تحلـصم  هب  عقاو  رد  اما  تسا  امـش  تبحم  هقـالع و  دروم  يزیچ  اـسب  هچ  [ « 90  ] نوملعتـال متنأو  ملعی  هللا  نإ  مکلریخ  وـه 

ههبـشیب لاعتم  دنوادخ  تسا ، امـش  تداعـس  ریخب و  نآ  یلو  دیرادیم  دنیاشوخان  راوشد و  ار  يزیچ  اسب  هچ  و  دشاب ، هتـشاد  يدب  تبقاع 
رب ءایصوا  ءایبنا و  يارب  زجب  دشاب  هتشاد  هطاحا  رـشب  بناوج  مامتب  هک  يدید  نانچ  زگره  و  دینادیمن . ار  اهنآ  امـش  هک  تساناد  يروماب ) )

نیا ندمآ  دهاوخ  لاس  دص  رد  هچنآ  تسین  هدرپ  هدنرد  زج  هدنو  رزج  تسین  هدرـسفا  نآ  هک  یئاهرظن  نآ  دش . دـهاوخن  رـسیم  نانآ  قح 
ات درک  سپ  رظن  نوچ  دناوخ  بیغ  حول  مشچ و  هراذگ  دـش  دـنامن  سپ  يدـسو  شیپ  يدـس  هک  نوچ  [ . 91  ] نتـشیوخ مشچب  دنیب  نامز 

شیپ رد  رظن  نوچ  هحفـص 114 ] ام [  ياباب  ندرک  هفیلخ  رد  ایربک  اب  نیمز  [ 92  ] كالما ثحب  دومن ! ور  یتسه  زاغآ  رخآ و  دوجو  ودـب 
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رظنی نآ  تسین  لصف  زور  ات  نایع  دـنیبیم  شیپ  لصا  لصا  ات  وا  دـنیبیم  سپ  سپ ز  دـیدپ  رـشحم  ات  درب  دـهاوخ  هچنآ  دـیدب  وا  دـنکفا 
يرارق ساسا  نودـب  نامتخاس  هک  دومن  هیبشت  ینامتخاس  ساـسا  هب  ناوتیم  ار  رـشب  لـقع  فاکـش  نودرگ  دوب  یناـبر  رون  فازگ  هللارونب ،
بتکم دومن و  هیبشت  مشچب  ار  لقع  ناوتیم  زین  و  تسین . بترتم  وا  رب  ياهدئاف  هدوبن و  شیب  ياهصرع  نامتخاس  نودب  ساسا  مه  درادـن و 
ياهرمث مشچ  نودـب  رون  هکنانچ  تسین . یئاـنیب  تردـق  جراـخ ، زا  عاعـش  شباـت و  نودـب  ار  مشچ  زگره  رون و  عاعـشب  ار  توبن  یحو و 

رون و هللا  نم  مکئاج  دـق   » دومرف هفیرـش  هیآ  رد  تهج  نیمهب  دـیاش  دـنکیمن و  ساسحا  یمرگ  زج  دیـشروخ  زا  انیبان  مشچ  اریز  درادـن ،
رون و لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  [ 93  ] هنذإـب رونلا  یلإ  تاـملظلا  نم  مهجرخی  مالـسلا و  لبـس  هناوضر  عبتأ  نم  هللا  هب  يدـهی  نیبم  باـتک 

تاملظ زا  ار  نانآ  دومرف و  دهاوخ  تیاده  دـناهدوب  وا  تیاضر  یپ  رد  هک  يدارفا  نآ  يهلیـسوب  ادـخ  هک  دـمآ  ياهدـننک  راکـشآ  باتک 
هیبشت تسا  هد  یئانـشور  هک  ینغور  دـننام  یحو  بتکم  غارچ و  دـننامب  لقع  میرک  نآرق  رد  درک - دـهاوخ  تیادـه  رون ، هب  هدروآرد و 

: دـیامرفیم هک  اجنآ  ات  حابـصم » اهیف  ةوکـشمک  هرون  لثم   » تسا هراشا  انعم  نیمهب  ددرگیمن و  نشور  غارچ  دـشابن  غارچ  نغور  اـت  هدـش 
هچ دنـشابیم و  رگیدـکی  لیمکت  رد  ود  ره  هک  تسناد  لصتم  عرـش  ار  لقع  لصفنم و  لـقع  ار  یحو  بتکم  ناوتیم  زین  و  رون ،» یلع  رون  »

: تسا هدومرف  یفرعم  لقعیب  ارنارفاک  لاعتم  يادـخ  تسا  یجراخ  لقع  یحو  رون  نوچ  دـنراد و  داـحتا  هحفـص 115 ] يدراوم [  رد  اسب 
نکلو ءاهفـسلا  مه  مهنإ  الأ  : » هدـیمان هیفـس  ارنانآ  نآرق  یلو  دنتـسه  يرهاظ  لقع  لامک  رد  هکنیا  اـی  و  نولقعی » ـال  مهف  یمع  مکب  مص  »
تـسا بترتم  يرـشب  لقع  رب  هکیاهدئاف  طقف  تسا . زجاع  درخ  راضم  حلاصم و  كرد  زا  یحو  ددـم  یب  یمدآ  لقع  نیاربانب ، نوملعیال :»

رونب زج  تسا ، راک  يهدـمع  هک  ار  تایئزج  اما  دـشابیم . اهنآ  ندرب  راکب  اـهتمعن و  ندـناسر  فرـصم  رد  یلک  تاـهج  كرد  زا  تراـبع 
يارجا تسا و  بوخ  یئوگ  تسار  ـالثم  تفریذـپ . ارنآ  قـح  عـقاو و  زیچ  همه  رد  دـیاب  هک  دـنکیم  كرد  لـقع  دـیمهف ، ناوـتیمن  یحو 

تـسا یحو  بتکم  رد  هلئـسم  نیا  خساپ  دبایرد ؟! دناوتیم  هنوگچ  ارنآ  تایئزج  اما  تسا  بوخ  تفع  ینمادـکاپ و  تسوکین و  تلادـع 
داقتعا ترخآ  خزرب و  یگنوگچ  و  ع )  ) همئا و  ص )  ) لوسر ادـخ و  هب  دـیاب  هنوگچ  الثم  دـباییمرد  یهلا  میلعتب  ار  تایئزج  تایلک و  هک 

تالوکأم و زا  هدش  عنم  هک  ار  هچنآ  دـمهفب  دـناوتیمن  دوخ  شیپ  زا  لقع ، تسیچ ؟ ندـیماشآ  ندروخ و  رد  لدـع  تایئزج  درک و  ادـیپ 
مارح بارـش  كوخ و  تشوگ  الثم  تسین  راگزاس  يو  مسج  حور و  اب  ای  دراد و  ررـض  ادـخ  يوسب  شریـسم  رد  ناـسنا  يارب  تابورـشم 

عونمم هلاخ  همع و  ردام و  رهاوخ و  اب  جاودزا  ای  و  درک . يراد  دوخ  دـیاب  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  ناضمر  هام  رد  ای  دراد و  ناـیز  تسا و 
بتکم سپ  وو ... تسین  بوخ  یگنانز  تداع  تلاح  رد  يرتسب  مه  تسا و  هدـسفم  ياراد  رهاوخ  ود  نایم  عمج  ای  دراد و  ناـیز  تسا و 

ناهج ربمغیپ  شیپ  هحفص 116 ] دیامنیم [ . نیعم  هبخن  دارفا  دید  زا  رترب  رایـسب  دید  نتـشاد  تسد  رد  اب  ار  رکـش  تایئزج  هک  تسا  یحو 
هلمج نیا  ماوع  اب  ونـش  هتکن  وا  گنـس  خولک و  زا  ورزیت  شمـشچ  شیپ  الاب  تسپ و  داـمج !! هدرم و  نارگید  ممـشچ  شیپ  دادو  قشع  رپ 
لقع [ . 95  ] ءاـیبنا شیپ  هب  هرفح  هضور و  اـم  مشچ  شیپ  هـب  ناـسکی  اـهروگ  يهدرپ !! مدـیدن  نـم  رتبـجع  نـیز  يهدرم  تـسپ و  [ 94]

بیـصم شلقع  اودرد  دوبن  کیل  بیبط  يوس  شدرآ  روجنر  لقع  نتخومآ  دوخب  یناوتن  هکنوچ  [ 97  ] نت [ 96  ] باتک رب  تفگ  كدوک ،
فرـصمب یهار  هچ  رد  ار  ملع  مهف و  نیا  هکنیا  كرد  زا  اـما  تسا  بوخ  شناد  كاردا  مهف و  هک  دـنکیم  كرد  یبوخب  یناـسنا  لـقع 

هدیشک و هدرپ  ناسنا  كرد  لقع و  شیپ  رد  هفطاع  نیمه  تسا و  مکاح  یئوج  يرترب  يهفطاع  رـشب  رد  هراومه  اریز  تسا ، زجاع  دناسر 
تاومـسلا یف  اذام  اورظنأ  لق  : » دـیوگیم یحو  بتکم  اما  زوماـیب ، ارنآ  تسا  ناـگمه  رب  ینوزفا  توهـش و  يهیاـم  هچنآ  دـهدیم . ناـمرف 

ملع تردـق و  ياههناشن  ام  دـننیبیم ؟! هچ  ات  دـننک  هاگن  تقد  اب  نیمز  اهنامـسآ و  رد  وگب  وقافآلا »... یف  انتایآ  مهیرنـس   » ای و  ضرألاو »
ماما زا  یفاک  رد  تسا ... يدـبا  تقیقح  ادـخ  هک  دـنبایرد  ات  داد  میهاوخ  ناـشن  هحفـص 117 ] ناـشدوخ [  دوجو  رد  قاـفآ و  رد  ار  دوخ 

ار یـسک  فارطا  دجـسم  رد  هک  دندید  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدرک : تیاور  شراوگرزب  دـج  زا  رفعج  نب  یـسوم 
. دـینادیم گرزب  دنمـشناد  ار  وا  ارچ  دـندومرف  تسا ! یگرزب  رایـسب  دنمـشناد  همالع و  نیا  دـش : هتفگ  تسیک ؟ نیا  دندیـسرپ  دـناهتفرگ ،

لاحب هک  تسا  یملع  نیا  دندومرف  تسا . یلهاج  يارعش  یبرع و  تیلهاج  خیرات  عیاقو و  اهبسن و  هب  مدرم  نیرتاناد  نوچ  دنداد  باوج 
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تایآ - 1 دومن : فرص  تمسق  هس  نیا  رد  ار  شوه  رکف و  دیاب  دومرف : دعب  دناسریمن . يررـض  نآ  نتـسنادن  یعفن و  نآ  نتـسناد  یـسک 
یتابجاو - 2 تسا . گرزب  ینایز  شلهج  دراد و  تعفنم  نآرق  نتـسناد  ندـیمهف و  ینعی  تسنآ ، رد  ایند  نید و  تداعـس  هک  یهلا  مکحم 

ناگتـسب و عامتجا و  لباقم  رد  ای  راگدرورپ و  لباقم  رد  تسا  یفئاظو  بجاو  نآ  لاح  تسا ، یگدنز  تداعـس  بجوم  اهنآ  نتـسناد  هک 
نیموصعم يایـصوا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  يراد  تکلمم  نیئآرد  یعاـمتجا  نیناوـق  اهتنـس و  - 3 ناعونمه .

ندرب و راکب  رد  يونعم  بهاوم  هظفاح و  مهف و  تمعن  رکش  هصالخ ، تسین . مهم  رگید  اهنیا  زا  ریغ  اما  تسا . هدنام  راگدایب  مالـسلاهیلع 
هچ رد  اـهنآ  فرـص  حراوج و  ءاـضعا و  زا  رگید  ياـهتمعن  زین  دـشابیم و  هدـش  داـی  هفیرـش  تیاور  رد  هک  تسا  یموـلع  نینچ  نتخوـمآ 

فرـصمب لامعتـسا و  دراوم  تاـیئزج  رـشب ) دودـحم  هاگدـید  زا  هن  توبن  قفاو  هاگدـید  زا   ) تسا لدـع  نیع  هک  یحو  بتکم  يدراوـم ؟
هدـناسر و فرـصمب  دوـخ  دروـم  رد  ار  اـهتمعن  تفاـی  ار  بیترت  نآـب  لـمع  قـیفوت  هـک  سکره  تـسا  ملـسم  هدرک و  ناـیب  ارنآ  ندـناسر 
 ] فرص رد  هداد : یمتح  هدعو  ارنآ  یتدایز  هدرک و  رداص  نامرف  نآب  لاعتم  يادخ  هک  ییاهتمعن  رکش  سپ  دوشیم . اهتمعن  نآ  رازگساپس 
هک یح  رـشب  تایئزج  نآ  ندروآ  تسدـب  تمعن و  دـیزم  بجوم  نامه  هداد و  روتـسد  یحو  بتکم  هک  یبیترت  هب  تساهنآ  هحفص 118 ]

هکیروط نامه  تسا  یعامتجا  ياهالب  نارفک و  بجوم  دـشن  یلمع  بیترت  نآـب  هچناـنچ  و  تسین ، نکمم  یحو  بتکم  ریغ  رد  تشذـگ 
اهقاذأف هللا  معناب  ترفکف  ناکم  لک  نم  ادغر  اهقزر  اهیتای  ۀنئمطم  ۀنمآ  تناک  ۀیرق  الثم  هللا  برـض  : » دیامرفیم دیدهت  نآرق  رد  دـنوادخ 

رد هک  دروآیم  لثم  ناونع  هب  ار  يدابآ  کـی  لـها  يریگدـنپ ، يارب  لاـعتم  يادـخ  [ « 98  ] نوعنـصی اوناک  امب  فوخلا  عوجلا و  ساـبل  هللا 
ار یهلا  ياهتمعن  سپس  دندربیم و  رسب  یشوخ  یگدنز  رد  دیـسریم  اهنآب  وس  همه  زا  هک  ناوارف  يزوراب  رطاخ  تنوکـس  شمارآ و  لامک 
نآ رب  نارفک  ناـهانگ و  يهجیتـن  رد  مه  ادـخ  دـندناسر ) فرـصمب  دوبن  یهلا  تاروتـسد  قباـطم  هک  يدراوم  رد  ارنآ  و   ) دـندومن نارفک 
رد یتخبدب  يزور و  هریت  و  یحو ، بتکم  زا  يوریپ  اهتمعن  يرازگساپس  هار  هناگی  سپ  دیناشچ  ساره  یگنـسرگ و  زا  یـششوپ  يدابآ 

يهزیگنا هک  تسا  اهیشکرس  دروآیم و  مهارف  ار  هعماج  دارفا  یشوخلد  تابجوم  هک  تسا  یحو  بتکم  زا  يوریپ  و  تسا ، نآ  زا  یشکرس 
ندمت دهم  تسا و  یناهج  میظع  ياهتردق  زا  یکی  هک  اکیرمآ  زورما  دنهاگآ ، همه  هک  یتخبدب  نارازه  زا  هنومن  کی  دشابیم . اهیتخبدب 

ای و  دربیم ؟ رـسب  تداعـس  رد  تفگ  ناوتیم  عیانـص ، تفرـشیپ  میظع و  ندـمت  همه  نیا  دوجو  اب  اعقاو  اما  تسا  يدازآ  شناد و  طـیحم  و 
هرهلد و رد  زور  بش و  یمارآان  رد  ندش  روهطوغ  یحو و  بتکم  تامیلعت  نتخادنا  رـس  تشپ  تایدام و  رد  ندـش  قرغ  هجیتن  رد  هکنیا 

رفن کـی  هقیقد  جـنپ  یـس و  ره  هحفـص 119 ] طسوتم [  روطب  اکیرمآ  رد  : » دـیوگیم یگنراک  لـید  فورعم  دنمـشناد  تسا .؟! بارطـضا 
تـسا ناـهنپ  یبهذـم  ياـهاعد  بهذـم و  رد  هک  یـشمارآ  نآ  لاـبند  مدرم  رگا  و  دوشیم ، هناوید  رفن  کـی  هقیقد  ود  ره  دـنکیم و  راـحتنا 

سپ درادن . يدوبمک  ندـمت  رظن  زا  اکیرمآ  تسا  لاوئـس  ياج  کنیا  [ . 99 « ] دشیم یفتنم  اهیگناوید  اهیـشکدوخ و  نیا  رتشیب  دنتفریم 
راحتنا یگناوید و  ندـمت  دـهم  نآ  رد  ارچ  و  دـیامن ؟ مهارف  تسا  تداعـس  راـیعم  هک  ار  اـهرطاخ  شمارآ  هتـسناوتن  میظع  ندـمت  نآ  ارچ 

هچ رگا  تشادن و  دایب  ناملسم  دارفا  زا  یسک  یمالـسا  ياهروشک  رد  برغ  رگرامعتـسا  ياهطیحم  اب  یئانـشآ  زا  لبق  ارچ  و  دراد ؟ عویش 
ندروآ تسدب  يارب  هک  دش  نشور  نایعلاب  سپ  تردـنب .؟ رایـسب  رگم  دـنزب ؟ یـشکدوخب  تسد  هک  دـشیم  عقاو  طیارـش  نیرتینارحب  رد 

اهاعد رد  نآ  زا  هک  هرهلد  جنر و  رـساترس  یگدنز  زا  تسا  ادـخ  هب  ندرب  هانپ  تسا  رـسیم  ناهج  نیا  رد  هک  یبسن  یتخبـشوخ  تداعس و 
اب مأوت  یعقاو  یگدنز  هدـم و  رارق  تقـشم  جـنر و  اب  هارمه  ارم  یگدـنز  اهلاراب ! [ 100 « ] ادک ادک  یـشیع  لعجتال  مهللا  : » تسا هدـش  دای 

ینامـسآ و یبیع و  بتکم  اب  ار  دوخ  هطبار  تیرـشب  يهعماـج  هچناـنچ  تسین و  یحو  ناـمیا و  زا  تیعبت  رد  زج  دـشاب  تذـل  تحارتسا و 
: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  تسا . یمتح  لاوز  يدوبان و  درادن  راوتسا  ع »  » تراهط تمـصع و  تیبلها  توبن و  نادناخ  نآرق و  مالـسا و 
: دیامرفیم مالسلاهیلع  نایقتم  يالوم  دینک . رارف  ادخ  يوسب  نیگمهس  ثداوح  اهرطخ و  زا  [ 101 « ] نیبم ریذن  هنم  مکل  ینإ  هللا  یلإ  اورفف  »

لک مهیلع  درل  مهبولق  نم  هلوو  مهتاین  نم  قدصب  مهبر  یلإ  اوعزف  معنلا  مهنع  لورت  مقنلا و  هحفص 120 ] مهب [  لزنت  نیح  سانلا  نأ  ولو  »
تین و قدـص  اب  ادـخب  دوشیم  لیاز  نانآ  زا  یهلا  ياهتمعن  هدروآ و  ور  نانآب  اهیتخبدـب  هکیتقو  مدرم  رگا  دـساف » لک  مهل  حلـصأو  دراـش 
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یلا دمحتـساو  : » نتم دیامرفیم . حالـصا  ار  يدساف  ره  دتـسرفیم و  زاب  ار  هتفر  تسد  زا  تصعن  ره  ادـخ  دـنروآور  قوش  زا  هدـنکآ  یلد 
هب ررکم  توعد  دـیدرگ و  قولخم  زا  شیاتـس  راتـساوخ  اهتمعن ، ندومن  لـماکاب  حرـش : اـهلاثمأ .» یلا  بدـنلاب  ینثو  اـهلازجاب  قئـالخلا 
زا رایتخا  اب  هک  تسا  یئاهوکین  ربارب  رد  شیاتس  يانعمب  دمح  هک  تشذگ  رکش  دمح و  قرف  رد  دومن . ترخآ ) رد   ) اهتمعن نآ  ياتمه 
هک تسا  یناسحا  تمعن و  ربارب  رد  يرازگـساپس  يانعمب  رکـش  اما  هن . ای  دسرب  رگـشیاتسب  یئوکین  ناسحا و  نآ  هاوخ  دوش  رداص  یـسک 
هک ار  یئاهتمعن  اهیکین و  ارچ  - 1 دوش : نشور  دیاب  هتکن  ود  تمسق  نیا  حرش  رد  کنیا  دشاب . هدیسر  رازگساپس  صخشب  صوصخلاب 

شرامـش دـح  زا  اـهنآ  ترثـک  اـهتمعن و  لاـمک  دوخ  هنوگچ  - 2 دومن ؟ شیاتـس  دـیاب  تسا  یناـگمه  تسین و  طوـبرم  صخـشب  اـهنت 
تمعن ماـمتا  لاـمکا و  دوـخ  دوـشیم و  هدافتـسا  اـهلازجاب ، قئـالخلا  یلا  دمحتـسا  : قوـف يهلمج  زا  هکناـنچ  تـسا . شیاتـس  يراتـساوخ ،

ياهبتکم هک  تسا  نآ  لوا  هتکن  قیقحت  اما  دریگیم ؟ تروص  نتشون  ای  نابز و  اب  الومعم  نتساوخ  هکنآ  لاح  تسا و  دمح  يراتساوخ 
دوجو زار  تقیقح  رد  دزاسیم و  هجوتم  شیوخ  دوجو  قیمع  افرژب و  ار  ناسنا  نآرق  مالـسا و  اهنآ  نیرترب  نیرتلماک و  صخـالاب  یهلا و 

يهدودحم طقف  یمدآ  هکنیا  و  هحفص 121 ] قیمع [  یئایرد  ینودرگ و  هکلب  قیفر  شوخ  يا  یتسین  یکی  وت  هک : دنکیم  شاف  ار  یناسنا 
دوجو تقیقح  رگا  و  دریگ . نتفهن  قافآ  همه  دریگ  نتفکش  نوچ  لد  يهچنغ  رگا : تسین و  يدام  ياههتساوخ  تاجایتحا و  اب  دبلاک  نیا 

هنیـس ندشزاب  ینعی  ردص ) حرـش   ) هب ریبعت  میرک  نآرق  رد  ینعم  نیمه  زا  و  ددرگیم ، دودـحم  ناکم  نامز و  قفا  زا  رتالاب  دوش  زاب  یمدآ 
مالـسالل هردص  هللا  حرـش  نمفأ  : » دیامرفیم یئاج  رد  تسا . هللا ) ۀغبـص   ) یئادخ گنر  ای  یئادخ و  رون  نتفرگ  اب  يواسم  هک  هدش  یمدآ 

يارب ار  وا  يهنیس  لاعتم  تاذ  هک  یسک  نآ  ایآ  [ . 102 « ] نیبم لالض  یف  کئلوا  هللا  رکذ  نم  مهبولق  ۀیـساقلل  لیوف  هبر  نم  رون  یلع  وهف 
چیه تسا و  تخـس  هچراپ و  کی  شاهنیـس  و  تسین ) نینچ  هک  یـسک  اب   ) هدـش رقتـسم  راگدرورپ  زا  يرون  رب  هجیتن  رد  هدرک  زاب  مالـسا 

هک تسا  ینانآ  يارب  یتخبدب  هجیتن ، رد  و  تسا ؟! يواسم  هتفرگ  تواسق  ار  شبلق  درادـن و  ارنآ  شریذـپ  قیاقح و  تفایرد  يارب  یفاکش 
هیدهی نا  هللا  دری  نمف  : » دیامرفیم رگید  یئاج  رد  دنـشابیم . راکـشآ  یهارمگ  رد  نانآ  هدش و  تخـس  نانآ  ياهلد  ادخ  دای  یـشومارف  زا 

نیدلا ال یلع  سجرلا  هللا  لعجی  کلذک  ءامسلا  یف  دعصی  امناک  اجرح ، اقیـض  هردص  لعجی  هلـضی  نا  دری  نم  مالـسالل و  هردص  حرـشب 
دنکیم و تفایرد  ار  قیاقح  دـنکیم و  زاب  مالـساب  ار  وا  يهنیـس  دومن ، ار  شتیادـه  هدارا  لاعتم  تاذ  هک  ار  یـسک  سپ  [ . 103 « ] نونموی

هکنیا دننام  دهدیم . رارق  یتخس  رد  گنت و  رایسب  ار  وا  يهنیـس  دومن . صخـش ) دوخ  رایتخا  بسحرب   ) ار وا  یهارمگ  هدارا  هک  ار  یـسک 
نتفاکـش لوا  يهیآ  رد  دهدیم . رارق  دناهدرواین  نامیا  هک  يدارفا  رد  ادـخ  ار  يدـیلپ  هنوگنیدـب  هحفص 122 ] دوریم [ ! الاب  نامـسآ  رد 

حور یگنت  هب  ار  یهارمگ  مالـساب و  هنیـس  نتفاکـش  فدارم  ار  تیادـه  یمود  يهیآ  رد  هدرک و  ریبـعت  یئادـخ  روـن  نتفرگ  تلع  ار  هنیس 
هحفص 123] [ . ] 104  ] تسا هدرک  ریبعت  دور  الاب  نامسآ  رد  دهاوخب  هک  یسک  يهنیس  ناسب 

ردص حرش  حیضوت 

هکنیا ضحمب  اما  تسین . يزیچ  يو  رد  یکیرات  یگنت و  زا  ریغ  دودحم و  رایسب  شدوجو  تسا  هتـسب  یتخرد  يهتـسه  هک  یتقو  مینیبیم 
اب هکلب  تسین و  یضار  دوجو  هقیضمب  رگید  و  هدش ، زاب  هتسب  يهتـسه  نامه  يهنیـس  دش  عقاو  یـصاخ  ماظن  تیبرت و  طیارـش و  تحت  رد 

ملاس و داوم  زا  هچنآ  ياریذـپ  تقونآ  تسا و  ملاع  زا  یئزج  هک  دـنادیم  هدرک و  ادـیپ  طابترا  شیرخ  دوجو  يهدودـحم  زا  جراـخ  ملاـع 
رون هچنآ  دـنکیم و  ادـیپ  شزیمآ  شناج  اب  هداهن  ناهج  نیارد  نیملاعلا  بر  هک  راگزاس  یبرم و  داوم  نآ  الماک  و  ددرگیم . تسا  بسانم 

زبسرـس و تخرد ، يهتـسه  نامه  هک  دـنکیم  ادـیپ  لماکت  نانچنآ  دریگیم و  دوخ  هب  تسا  ینامـسآ  تاکرب  ریاس  ینیمز و  داوم  اوه و  و 
هداس رهاظب  يهتـسه  نامه  تخرد  نیا  هک  تشادـن  نیقی  ناسنا  رگا  و  تسا . یمرخ  يزبسرـس و  لاح  رد  هتـسویپ  هک  دوشیم  نکفا  هیاـس 

نانچنآ ردص  ندـشزاب  حارـشنا و  رثا  رد  هک  تسا  رذـب  هتـسه و  کی  نامه  هویم  نیا  دـنمونت و  روراب  تخرد  نیا  هک  درکیمن  رواب  تسا ،
دوشب و زاب  یمدآ  يهنیس  هک  یتقو  نینچمه  زین  و  هدیدرگ ، غاب  دوخ و  یمرخ  يزبسرس و  تکرب و  ریخ و  يهیام  هتفای و  يدوجو  تعـسو 
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رثا رد  هک  مینیبیم  اذل  دباییم . ییاهر  اهیگنت  زا  هدرب و  الاب  ار  دوخ  دودحم  دوجو  دریذپ  ناجب  ار  ینامسآ  هحفص 124 ] بتکم [  قیاقح 
راوخنوخ برع  ناـمه  تشگ . دـیدپ  ناـنآ  رد  يدوـجو  بـالقنا  هنوـگچ  دـندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  اـب  هک  يدارفا  تیبرت 
ظلغتساف هرزاف  هاطـش  جرخا  عرزک  لیجنالا  یف  مهلثمو  ةاروتلا  یف  مهلثم  : » دیامرفیم میرک  نآرق  رد  دیدرگ ، یعقاو  ناسناب  لدبم  رگتراغ 

هداد و نوریب  ار  دوخ  ياههخاش  هک  یندـیئور  تسا  یهایگ  دـننام  اهنآ  لثم  [ 105 « ] رافکلا مهب  ظیغیل  عارزلا  بجعی  هقوس  یلع  يوتـساف 
يهیامو دـیدرگ ، نازرواشک  نیـسحت  یتفگـش و  دروم  لماکت  نیا  داتـسیا و  اجرباپ  دوخ  ياپب  هاگنآ  هدومن  ربتـس  مکحم و  ار  اهنآ  سپس 
تخرد يالابب  ات  دنتفاکـشب  ار  خاـش  نوچ  اـهگرب  دـش  داـب  فیرح  دروآبرـس و  دـش  دازآ  كاـخ  سبح  زا  گرب  خاـش و  نارفاـک . هودـنا 
درورپب هک  : » ادخ حیبست  رکذ و  دیارـسیم  اهخاش  گرب و  رابره  نابز  یب  ادج  یگرب  ورب  ره  دیارـسیم  ادخ  دـمح  هئاطـش  نابز  اب  دنتفاتـشا 

قـشع ياوه  رد  لد  داش  اهلگ  بآ و  زا  دنهد  نوچ  لگ  بآ و  ردنا  هتـسب  ياهناج  يوتـساف » دمآ  ظلغتـسا  تخرد  ات  اطعلاوذ  ار  نآ  لصا 
ردص و حرـش  نوچ  نوملعی و  یموق  تیلای  يهرعن : نوگبآ  ناهج  ردنا  دنز  ناج  دنوش  ناصقنیب  دـنیآ و  ردـب  وچمه  دـنوش  ناصقر  قح 

بلط اذا  مالـسلاهیلع  هءاـعد  « ) یبلق کـنید  دـشارم  حرـشاو  - » میناوخیم هفیحـص  ياـعد  رد  تسا  یمدآ  لـماکت  بجوم  هنیـس  نتفاـکش 
ةوکزلا ءاتیال  يردـص  حرـشاو  : » نیماضملا هیلاع  ياعد  رد  و  فاکـشب . تست  نید  رد  لماکت  بجوم  هک  هچنآب  ارم  بلق  اـهلاراب ! ۀـیفاعلا )

یکین فورعم و  لذب  هقدص و  و  هحفص 125 ] ةوکز [  ءادا  يارب  ارم  يهنیـس  اراگدرورپ  ناسحالا -» فورعملا و  لذب  تاقدصلا و  ءاطعاو 
ار شنیرفآ  ناهج  يهمه  و  دربب ، نوریب  شیوخ  دوجو  يهدودحم  زا  ار  یمدآ  هک  دهاوخیم  مالسا  هکنآ ، لصاح  فاکـشب . نک و  هدامآ 

دوخ هجیتن  رد  ندید و  دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  ینیبدوخ و  نوچ  دنادب . نآ  زا  يوضع  ار ، دوجو  لماک  یگتـسباب  مه ، زا  ادج  هن  هچراپکی 
لیخب و نوبز و  فیعض و  دورن  نوریب  شیوخ  دودحم  راصح  زا  یمدآ  ات  تسا و  یئادخ  رون  نتفرگن  هنیس و  نتفاکشن  یگنت و  زا  یتسرپ 

ینآرق تاـمیلعت  يورین  هب  ار  راـصح  نیا  هک  یتـقو  اـما  تسا ، ربـکتم  یـضار و  دوـخ  زا  هلـصوح و  مـک  هاوخدـب و  زوـتهنیک و  دوـسح و 
زا دارم  تسین و  ثبع  شیوخب  قلعت  يراتساوخ و  يهزیرغ  نیاربانب  [ . 106 « ] دوشیم لیدبت  وکین  تافص  هب  هلیذر  تافص  يهمه  تسکش ،

تالیامت و تحیدودـحم  دریگرب و  رد  ار  تقلخ  ناـهج  يهمه  هک  تسنآ  نتفاـی  هعـسوت  شیوخ و  دوجو  يهدودـحم  زا  نتفر  نوریب  نآ 
هک تسا  یمدآ  يهنیس  نتفاکش  يدوجو و  تعـسو  نیا  دنیبب و  دوخ  درومب  دوخ و  ياج  رد  ار  زیچ  همه  دزیخرب و  نایم  زا  راکفا  زئارغ و 

یهلا گنر  هبر » نم  رون  یلع   » ياراد ددرگیم و  ادـخ  زا  یـصاخ  رونب  نورقم  شدـید  اـج  همه  رد  دـنکیم و  ضوع  ار  يو  یتسه  نوناـک 
دودـحمان دوجو  زا  جراخ  هنیـس  نتفاکـش  تبـسانمب  لاـح  نیع  رد  یمومع و  ناـسحا  اـهتمعن و  هکنیا  زا  و  دریگیم ، دوخ  هب  هللا ) ۀغبـص  )

لباقم رد  حور  شیاتـس  اهتمعن و  اـهیبوخ و  كرد  زا  تسا  تراـبع  هحفـص 126 ] دـمح [  هصالخ  و  دوشیم . تقوشوخ  تسین ، شیوخ 
همه هک  ملاع  همه  رب  مقـشاع  تسوا  زا  مرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناهجب  دشابیم . شیوخ  دوجو  يانگنت  هدودـحمب و  هجوت  نودـب  اهنآ 

دـنیبیم و یمومع  شیاتـس  نمـض  رد  ار  شیوخب  عجار  ساپـس  هک  دـنکیم  ادـیپ  لماکت  نانچنآ  ناسنا  هلحرم  نیا  رد  و  تسوا . زا  ملاـع 
قداـص ترـضح  زا  یفاـک  رد  دـنکیم . یمومع  دـمح  شیاتـس و  ردـص  حارـشنا  تهج  زا  زین  شیوخب  عجار  يرازگـساپس  ماـقم  رد  یتح 

یف هیلع  ۀمعن  لک  یلع  هللا  دـمحی  لاق : وه ؟ ام  تلق  معن  لاق  ارکاش . ناک  دـبعلا  هلعف  اذإ  ادـح  رکـشلل  له  : » هک هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع 
هلوق هنم  و  نینرقم ،» هل  انک  ام  اذه و  انل  رخس  يذلا  ناحبس  : » لجوزع هلوق  هنمو  هنم . هادأ  قح  هلام  یف  هیلع  معنأ  امیف  ناک  ناو  لامو . لهأ 

کندل نم  یل  لعجاو  قدص  جرخم  ینجرخا  قدص و  لخدم  ینلخدأ  بر  : » هلوقو نیلزنملاریخ ،» تنا  اکرابم و  الزنم  ینلزنا  بر  : » یلاعت
. يرآ دندومرف : دشاب ؟ رازگـساپس  دهدب  ماجنا  ار  وا  رگا  هک  تسه  يدح  رکـش  يارب  دوشیم  لاوئـس  مالـسلاهیلع  ماما  زا  «. » اریـصن اناطلس 

نآ هداد  رارق  یقح  هتـشاد  ینازرا  يو  هب  هک  یتمعن  رد  رگا  و  دـنک . شیاتـس  لام  لـها و  زا  یتمعن  ره  رد  ار  ادـخ  دومرف : تسیچ ؟ متفگ 
یکاپب هدومرف  تمحرم  نمب  نم  یگتـسیاش  مدع  دوجو  اب  ار  تمعن  نیا  هک  ار  یئادـخ  یهلا : شیامرف  تسا  رکـش  زا  و  دـیامن . ادا  ار  قح 
هدومرف زین  و  ياهدـنهد . هاگیاج  نیرتهب  وت  هکنیا  هچ  هدـب ، رارق  كراـبم  یهاـگیاج  رد  ارم  اراـگدرورپ ! تسا : هدومرف  زین  و  منکیم . داـی 

رارق ياهدـنهد  يرای  يورین  دوخ  يهیحاـن  زا  نم  يارب  و  زاـس . جراـخ  یکین  ماجنارـس  هب  روآرد و  یتسار  زاغآرـس  هب  ارم  اـهلاراب ! تسا :
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ادخ شیاتـس  هک : دیامرفیم  باوج  رد  دوشیم و  هحفص 127 ] لاؤس [  مالسلاهیلع  ماما  زا  يرازگـساپس  دح  مینیبیم  تیاور  نیا  رد  هدب ».
نآ هدادرارق  لام  رد  یقح  رگا  دش و  رازگـساپس  دیاب  مه  المع  هکلب  صخـش  هاگدید  زا  طقف  هن  هک  انعم  نیاب  يروآ  اجب  تمعن  ره  رد  ار 

هراـشا دـیامرفیم  مـیلعت  ار  يرازگرکــش  قـیرط  ادـخ  هنوـگچ  هـک  ینآرق  تاـیآب  ماـما  هـلمج  زا  و  دوـمن . تـخادرپ  شناـبحاصب  ار  قـح 
رمأ درو  اذإ  ص )  ) هللالوسر ناک  لاق  دوشیم : لقن  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  یفاک  زا  تیاور  کی  کسم  ماتخ  باب  زا  و  دنیامرفیم .
یتقو دندومرف : مالسلاهیلع  قداص  ترضح  لاح - لک  یلع  دمحلا هللا  لاق  هب  متغی  رمأ  هیلع  درو  اذا  ۀمعنلا و  هذه  یلع  دمحلا هللا  لاق  هرسی 
بلق ياهلئـسم  رگا  و  میاتـسیم . تمعن  نیا  رب  اریادـخ  دـندومرفیم : درکیم  رورـسم  یعوـضوم  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  هـک 

اب طقف  هک  تسین  مزال  بلط  تساوخرد و  مود : يهتکن  قیقحت  میاتـسیم . لاح  ره  رد  ار  ادخ  دومرفیم : درکیم  نیگهودـنا  ار  شکرابم 
دـشابن نابزب  هچرگا  ياهلیـسو  ره  اب  ناسنا  دصقم  تساوخرد و  رگا  تسین و  دصقم  راهظا  يارب  ياهلیـسو  زج  نابز  دریگ و  تروص  نابز 

ماگنه رد  رگا  امـش  هنومن  ناونعب  دـنکیم . قرف  زورب  راهظا و  يهلیـسو  هکنیا  تیاـهن  دـباییم  ققحت  نتـساوخ  حور  ینعم و  دوش ، مولعم 
تکرح رد  اهراسخاش  یمئالم  میـسن  اب  هداد و  یـصاخ  يهولج  اهرازلگ  يافـص  رب  دـینیبیم  دـینکفیب  رظن  هام  شباـت  هب  هدومن  تقد  بش 

هراظن اشامت و  تساوخرد  دوخ  نیمه  دـلانیم ، دوخ  گناب  کـتاب  گنهابـش  غرم  هتفر  ورف  هنابـش  توکـس  شمارآ و  رد  ناـهج  دنتـسه و 
هدـش هداهن  اـهنآ  رد  هک  یبئاـجع  نامـسآ و  نیمز و  زا  دوجو  راوید  رد و  رب  هچنآ  وگب  ضرـألاو - تاومـسلا  یف  اذاـم  اورظنا  لـق  : » تسا
همغن هک  دنـشوماخ  قشع  نایارـسهمغن  هک  رگم  دونـشیمن : اهـشوگ  يهمه  ار  تساوـخرد  لاؤـس و  ره  هتبلا  هحفـص 128 ] دننک [ . هراظن 

نینمؤملاریما باحـصا  ناگرزب  زا  یکی  تسا : هدرک  تیاور  لئاسلا » حالف   » باتک رد  سواط  نب  دیـس  دنـشوگ  رد  هبنپ  باحـصا  كزاـن ،
رد قرغ  هدرک و  هفوک  دجـسم  راویدـب  هیکت  هک  مدـید  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  یئاورناـمرف  ناـمز  رد  یبش ، هاگرحـس  رد  ار  مالـسلاهیلع 

دوب قرغ  نانچ  و  تسا ، هدیدرگ  نامسآ  بئاجع  و  یتسه ، يایرد  رد  قرغ  شدوجو  يهمه  اب  یئوگ  تسا  ناگراتـس  نامـسآ و  ياشامت 
لاـح ناـسلب  و  نارمع ) لآ  « ) باـبلألا یلوـال  تاـیآل  ضرـألاو  تاؤمـسلا  قـلخ  یف  نإ  : » دـناوخیم بل  ریز  مدینـشو  دـشن  نم  هچوـتم  هک 

نوچمه ماب  نادـنز  هک  تسا  ناـسچ  تناویا  ماـب  منادـن  تسا  نیچ  ناتـسراگن  نوچ  یئوگ  هک  تسا  نینچ  تنادـنز  ماـب  اـناج : تفگیم :
راوید رد و  رب  بجع  ياهـشقن  وا  تمعن  همه  نیا  سپ  تسا ، یئاـیوب  تساوـخرد  اـهنآ  يزیمآگـنر  اـهلک و  زیوـالد  رطع  تسا  ناتـسوب 

شدرگ رد  بجع  شقن  همه  نیاک  مینک  ناشفاناج  شاقن  نیا  کلک  رب  ات  زیخ  تساهنآ . عبنم  لصاب و  یگتـسویپ  كرد و  لاوئـس  دوجو 
رد و شسرپ  خساپ  رد  هک  تسا  دمح  حور  اهتمعن  اهیئابیز و  كرد  قوذ و  زا  ندش  زیربل  نیسحت و  یتفگـش و  هاگنآ  تشاد و  راگرپ 

بلط دوخ  هتفرگ و  ارف  ار  ملاع  رساترس  هک  شنیرفآ  لامج  زا  تسا  ترابع  دمحتـسا  يانعم  سپ  دریگیم . رارق  دمحتـسا - دوجو - راوید 
اهیبوخ لـصاب  هدرب و  نوریب  شیوخ  دوجو  ياـنگنت  زا  ار  ناـسنا  ناـیاپ  رد  هک  دوخ  ياـتمهیب  تاذـب  تبـسن  تسا  یلزا  شاـقن  زا  دـمح 
شیاتس راتـساوخ  ناهج  يادخ  رـصح  دح و  زا  جراخ  بئاجع  اهتمعن و  همه  نیا  شیامن  اب  هحفـص 129 ] هصالخ [ ، ددرگیم . نومنهر 

فطل ینابرهم و  شمارآ و  لامک  اب  هتفرگ  ار  رـشب  تسد  مالـسلامهیلع  ءایبنا  نآرق و  تسه  یمدآ  نطاـب  رد  هزیرغ  نیا  و  تسا . هدـیدرگ 
يهمه هک  تسا  هدرک  میلعت  دراوم ، يهمه  رد  قلطم  تیبولطم  هب  اهزامن و  رد  یمتح  مکح  تروصب  دنتـشاداو و  هراظن  هب  ار  اهنآ  صاـخ 

بوذجم قلطم  لامکب  ار  وا  دنادیم و  همه  زا  ار  نتـشیوخ  دوخ و  زا  ار  زیچ  همه  هاگنآ  دیآ و  نوریب  شیوخ  دوجو  روصحم  دـح  زا  رـشب 
هرهاط يهقیدص  زارف  نیا  رد  سپ  دنرادیم . تسود  ار  ادخ  یبوبحم  ره  زا  رتنوزف  نانمؤم   165  / هرقب ابح هللا -) دشأ  اونمآ  نیدلاو   ) دزاسیم

اب تسا و  قیمع  یئایرد  نودرگ و  تعـسوب  نطاب  رد  هک  یمدآ  دودحم  دوجو  راصح  زا  ندمآ  نوریب  يارب  لاعتم  يادـخ  دـیامرفیم : (ع )
هدومن و كرد  ار  دوخ  يهدودحم  زا  نوریب  ياهتمعن  اهیئوکین و  ناسنا  ات  تسا  شیاتس  حور  اهنآ و  كرد  راتـساوخ  اهتمعن  شرتسگ 
« هللارکذ نم  مهبولق  ۀیساقلل  لیوف  : » دنامب شیوخ  دوجو  يانگنت  رد  دیاب  هراومه  هنرگ  دنیبب و  نیا  رد  ار  تیدبا  لامج  لامک و  ياههناشن 
« الیبس لضأو  یمعأ  ةرخآلا  یف  وهف  یمعأ  هذه  یف  ناک  نمو  : » دیامرفیم زین  و  دناهدش . نیگنس  لد  ادخ  دایزا  هک  نانآرب  افـسااو ! [ 107]

نیا رد  و  دوب . دـهاوخ  رتهارمگ  یهار  رد  تسا و  روک  لد  زین  ترخآ  رد  دـشاب  شنیب  دـقاف  هدوب و  روک  لد  ناـهج  نیا  رد  هک  ره  [ 108]

دلج 1) ( ) س  ) ارهز ترضح  يهبطخ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


 ] هتفگ نم )  ) اب هک  تسنیا  رب  مه  هدـعاق  رهاظ  رد  و  قئالخلا ) نم   ) دومرفن دومرف و  یلا )  ) هب ریبعت  اهلازجاب - قئالخلا  یلا  دمحتـسا  هلمج :
( یلا  ) يانعم هکناـنچ  قئـالخ  يوسب  شیاتـس  راتـساوخ  هکنیا  هن  دـش  قئـالخ  زا  شیاتـس  راتـساوخ  لاـعتم  يادـخ  هچ  دوش  هحفص 130 ]

یتفاطل زا  هلمج  نیا  رد  یلا  هب  ریبعت  یـسک . يوسب  هن  مدش  راتـساوخ  یـسک  زا  دنیوگیم : فراعتم  تاریبعت  رد  رگید  ترابعب  و  تسنامه .
يهلزنمب یهلا  فطل  يهطاحا  نوگانوگ و  ياهتمعن  ماـمت  رد  ناـسحا  لومـش  اـهتمعن و  ندومن  یفرعم  زا  تراـبع  نآ  تسارادروخرب و 

رد ریبعت  نیا  ریظن  دناسریم . مه  ار  اهتمعن  يهطاحا  لاح  نیع  رد  و  دشابیم . دنتـسه  ساسحا  ياراد  هک  يدارفا  يوسب  تساوخرد  ندـمآ 
یلا فرعتت  نا  ینم : كدارم  نأ  راوطألا  تالقنتو  راثآلا  فالتخاب  تملع  یهلإ  : » دوشیم هدید  ع )  ) نیـسحلا هللادـبع  ابا  انالوم  هفرع  ياعد 

ار دوخ  نتفای : لماکت  ندیسر و  رگید  یلاحب  یلاح  زا  نوگانوگ و  ياهرثا  اب  نم ! راگدرورپ  ءیـش - یف  کلهجا  یتح أل   » ءیـش لک  یف 
اب ار  فرعتت )  ) هعطق نیا  رد  مینیبیم  مربن » دای  زا  يزیچ  چـیه  رد  ار  وت  ات  یئاـمنب  نمب  ار  شیوخ  هتـشاد و  فطعنم  زیچهمه  رد  نم  يوسب 
هک تسنآ  زارف  نیا  یتیبرت  يهجیتن  ارت و  منک  اشامت  هدید  رازه  دص  اب  نم  هک  يدمآ  نورب  هولج  رازه  دص  اب  تسا . هدومرف  هیدـعت  یلا ) )
اب و  لاح » لک  یلع  دـمحلا هللا  : » دـیوگب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـننام  یتحاران  یـشوخ و  رد  لاح  همه  رد  دـیاب  هراومه  ناسنا 

. دنک رارکت  ار  هلاعف » لک  یف  دومحملا  هللا  ای  : » لد نابز 

رکش بتارم 

هتبلا دـشاب . هدـیدرگ  عفتنم  نآ  زا  هدیـسر و  صخـشب  صوصخلاب  هک  تسا  یناسحا  تمعن و  ربارب  رد  ساپـس  يانعم  هب  رکـش  دـش  مولعم 
نیا و  لمع . لاح ، ملع ، تسا  هلحرم  هس  یقالخا  بتارم  ریاس  دننام  يرازگساپس  رکـش و  قالخا ، ياملع  قیقحت  هحفص 131 ] بسحرب [ 

. ددرگیم لعف  لمع و  ببس  زین  لاح  لاح و  دیلوت  بجوم  ملع  تسا . يراج  یناسفن ، لئاضف  تافص و  رد  لاعتم  دنوادخ  تنـس  ياضتقمب 
تمعن و دوخ  - 1 دوش : نشور  زیچ  هس  دـیاب  ملع  رد  لوا ) هلحرم   ) دوشیم ققحم  هلحرم  هس  ره  رد  رکـش  هک  دوشیم  رهاـظ  ناـیب  نیا  زا  و 
و ناسحا . تمعن و  لحم  هیلع ، معنم  - 3 ددرگیم . رداص  معنم  زا  ماعنا  ناسحا و  نآ  اـب  هک  وا  تافـص  معنم و  هب  ملع  - 2 نآ . یگنوگچ 

مکبامو  » دشابیم تسوا  زا  تسه  هچ  ره  هک  انعم  نیا  نتفای  ندیمهف و  وا  رد  اما  تسا . یلاعتیراب  تاذ  ریغ  رد  زیچ  هس  نیا  هک  تسا  ملسم 
تبحم ینعی  جوزمم  ياهفطاع  لاح و  اعبط  تساجک  زا  تمعن  لصا  هک  درب  یپ  یمدآ  هک  یتقو  لاـح ) مود - هلحرم  «. ) هللا نمف  ۀـمعن  نم 

هن تمعن  يهدنـشخب  هب  ماعنا  ترـسم  ینامداش و  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دوشیم . دـیدپ  هدنـشخب  ربارب  رد  عوضخ  اب  مأوت  یناـمداش  و 
ینامداش مسق  هس  اجنیا  رد  دـشخبب  یـسکب  یبسا  الثم  یگرزب  تسا : بیترت  نیدـب  انعم  نیا  حیـضوت  دـشاب . وا  ماـعنا  هب  هن  تمعن و  دوخب 
نوـنکا درکیم و  وزرآ  دوـب  اهتدـم  ار  یبـسا  نینچ  هدـش و  شبیـصن  تمیق  رپ  عاـتم  سیفن و  لاـم  هک  تهج  نآ  زا  تسخن  تسا . روـصتم 

نودـب ار  بسا  هکنانچ  درادـن و  معنم  دوخب  یطبر  ترـسم  نینچ  تسا . هدـیدرگ  کـلام  ار  طیارـش  دـجاو  بسا  هدیـسر و  دوخ  دـصقمب 
. درکیم لصاح  ار  ترسم  نامه  دیدیم  ار  یتمیقرپ  بسا  نینچ  یئارحص  رد  رگا  ینعی  دوب . لصاح  ترسم  نیا  زاب  درکیم  کلمت  هطـساو 

تقوشوخ تهج  نآ  زا  یلو  دوب  نکمم  کلمت  رگید  يهلیـسو  اریز  هدـش  کلام  ار  یبسا  هک  تهج  نآ  زا  هن  دوشیم  لصاح  ترـسم  مود 
هحفـص 132] هک [  تسا  گرزب  صخـش  نآ  يزرورهم  تیاـنع و  يهزیگنا  طـقف  هدـش و  عـقاو  یگرزب  صخـش  تیاـنع  دروـم  هک  تـسا 

موس دیامن . داجیا  ار  یبلق  ترـسم  دناوتب  هک  تسین  لحم  نآ  صخـش  نیا  دزن  رد  دشاب  یتمیق  ره  ار  بسا  هنرگ  هدـش و  ینامداش  بجوم 
دناوتب هچره  ات  دـیامنب  ار  رفـس  جـنر  لمحت  يو  مازتلا  رد  گرزب و  نآ  تمدـخ  رد  دوش و  راوس  ار  بسا  اـت  دـشاب  نآ  یناـمداش  بجوم 

تمه اب  هکلب  دزاس  عناق  هبترم  نیا  هب  ار  دوخ  هدـش  عقاو  تیاـنع  دروم  هک  تهج  نآ  زا  دـناوتیمن  دـیامن و  لـصاح  گرزب  نیا  هب  برقت 
تسنآ يارب  طقف  ینامداش  اریز  درادن  یطابترا  رکشب  الصا  یلوا  اما  دیامن . زارحا  شدزن  رد  ار  تیقفوم  نیرتمهم  هک  تسنآ  یپ  رد  یلاع 

هقیلس قباطم  ذیذل و  هک  دش  لاحـشوخ  تهج  نآ  زا  یتمعن  هب  یـسک  رگا  لاح  تسین . معنم  هب  یهجوت  هنرگ  دروآ و  تسدب  ار  یلام  هک 
دوخب ینامداش  تهج  زا  هن  اما  تسه  رکـش  ياـنعم  رد  لـخاد  یمود  تسارودـب . رکـش  موهفم  ینعم و  زا  یناـمداش  نینچ  تسوا ، لـیم  و 
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ناشهجوت هک  وکین  حـلاص و  نامدرم  زا  رکـش  نینچ  دوب ، دـهاوخ  لماش  ار  وا  هتـسویپ  هک ، گرزب  نیا  تیاـنع  زارحا  تهج  زا  هکلب  معنم 
بتارم زا  نیا  دریگیم . تروص  دـشابیم ، لاعتم  دـنوادخ  تبوقع  زا  سرت  شاداپ و  باوث و  هب  دـیما  تهج  زا  اهنآ  شیاین  لاـعتم و  ءدـبمب 

: ددرگ کیدزن  واب  هدـمآ و  لئان  شراوجب  دـناوتب  تمعن  نیا  اب  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ترـسم  موس  يهبترم  تسا . صقان  یلو  تسا  رکش 
ار گرزب  صخش  هک  تسا  قرف  یلیخ  نیاربانب  سپ  دشابیم . رتهب  تسا  لاح  هک  مود  هلحرم  زا  تسا و  رکـش  تقیقح  ترـسم  نینچ  نیا 
هک یناـمداش  تاـبجومب  لـمع  موس .) هلحرم  . ) شراوج برقب  ندیـسر  اـی  تیاـنع و  زارحا  يارب  ار  تمعن  اـی  دـهاوخب و  تمعن  تهج  زا 

و مومع ، يارب  یهاوخریخ  تین و  یکاپب  بلق  رد  اما  دوب . دهاوخ  سکعنم  ندـب  اضعا و  نابز و  بلق و  رد  لمع  نیا  تسا و  هدـش  لصاح 
رد نآ  ندرکن  فرـص  هدـش و  هداد  روتـسد  هـک  هـچنآ  هحفـص 133 ] رد [  یهلا  ياـهتمعن  فرـصاب  اـضعا  رد  ساپـس و  راـهظا  ناـبز  رد 

تسد هدش  یهن  هچنآ  يوسب  تسد  تمعن  اب  درادب و  یفخم  ارنآ  دید  یناملسم  زا  ار  یبیع  ره  هک  تسنآ  مشچ  رد  تمعن  الثم  اهینامرفان .
«123 نارمع ) لآ   ) نورکـشت مکلعل  هللا  اوقتاف  : » هدش هراشا  هکرابم  يهیآ  رد  رکـش  زا  هلحرم  نیمهب  دیاش  بیترت ... نیاب  دـنکن و  يزارد 
هک هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  یفاک  رد  دیـشاب . رازگرکـش  هلیـسو  نیدـب  ات  دـیراد  هگن  تسا  هدرک  یهن  ادـخ  هچنآ  زا  ار  دوخ 
زا بانتجا  زا  ترابع  تمعن  زا  يرازگـساپس  نیملاعلا .» بر  هللادـمحلا  لجرلا  لوق  رکـشلا  مامت  مراحملا و  بانتجا  معنلارکـش  : » دـندومرف

. تسا نیملاعلا » بر  هللادمحلا  : » نتفگ لماک  رکش  ندروآ  اجب  تسا و  یهلا  تامرحم 

حیبست رکش و  دمحب و  نآرق  دیکأت  زار 

هراشا

هک ياهزادنا  ات  هدش  ناوارف  دیکات  یهلا  يانث  شیاتس و  ساپسب و  مالسلامهیلع  نیرهاط  همئا  یمارگ و  ربمایپ  نانخس  رد  میرک و  نآرق  رد 
دیمهف دـیاب  لاح  دـشاب . هدـشن  دراو  ماقم  لاـح و  تبـسانمب  تیدـحا  تاذ  ساپـس  شیاتـس و  نآ  رد  هک  تسین  ینوکـس  تکرح و  چـیه 

نامتخاس رد  میئامن . لمأت  یمدآ  نامتخاس  رد  دـیاب  تهج  نیا  كرد  يارب  تسیچ ؟ ناـسنا  تـالاح  يهمه  رد  دـیکأت  همه  نیا  يهفـسلف 
تیلاعف صاخ و  راثآ  أشنم  رد ، نیا  زا  کی  ره  و  فطاوع . بلق و  نوناـک  يرگید  هشیدـنا ، لـقع و  نوناـک  یکی  تسا  نوناـک  ود  ناـسنا 

دراو ناـسنا  ینعی  دوجوم  هفرط  نیا  ساـسا  هب  لـلخ  هنرگو  دـنزادرپب  دوخ  تیلاـعف  هب  دـیاب  ود  ره  ناـسنا  لـماکت  رد  و  تسا ، صوصخم 
زا یلک  یناعم  طابنتـسا  نتـسیرگن و  هحفـص 134 ] اهراک [  جـیاتن  نایاپ و  رد  ندیـسر و  اـهراک  باـسح  هب  هشیدـنا  لـقع و  رثا  دـیآیم .

نوناک فطاوع و  رثا  مینکیم . هدـهاشم  هک  تسا  ینوگانوگ  ياهشناد  اهرنه و  همه  نیا  شیادـیپ  يهزیگنا  هک  تایلک  كرد  تایئزج و 
دوجو نامتخاس  ینعی  دنلب  خاک  نیا  هک  زور  نآ  میکح  راگدیرفآ  تیمیمـص . افـص و  داجیا  صاخ و  فده  دصقم و  فرطب  شـشک  لد 

ره راچان  هب  تسین ، هدوهیب  ثبع و  تقلخ  رد  يدوجوم  چـیه  نوچ  داد و  رارق  شداـهن  رد  ار  نوناـک  عبنم و  ود  ره  نیا  درک  اـنب  ار  یمدآ 
دنزرف و نز و  تساوخ  هجیتن  رد  تشادن  دوجو  ششک  فطاوع و  یمدآ  رد  رگا  دراد . یئازـسب  ریثأت  یمدآ  تقلخ  لیمکت  رد  نوناک  ود 

دوخ زا  یگدنز  يهنحـص  رد  یتیلاعف  زگره  دیدرگیم و  درـس  تکرحیب و  کشخ و  يدوجوم  هب  لیدبت  دشیمن و  داجیا  وارد  لام و ...
هدرپسن اهنت  لقع  نوناکب  زگره  هدومرف و  داجیا  ینطاب  ششک  اب  ار  اهنآ  لاعتم  يادخ  تسا  مزال  متا  ماظن  رد  هچنآ  ورنیدب  دادیمن . زورب 
بهذـلا نم  ةرطنقملا  ریطانقلاو  نینبلاو  ءاسنلا  نم  تاوهـشلا  بح  ساـنلل  نیز  : » هدـش ریبعت  تنیز  هب  میرک  نآرق  رد  ینعم  نیا  زا  و  تسا .

دنع اوقتا  نیدلل  مکلذ  نم  ریخب  مکئبنوا  لق  بآملا . نسح  هدنع  هللاو  ایندلا  ةویحلا  عاتم  کلذ  ثرحلاو  ماعنألاو  ۀموسملا  لیخلاو  ۀضفلاو 
دش هداد  تنیز  مدرم  يارب  [ . 109 « ] دابعلاب ریصب  هللاو  هللا  نم  ناوضر  ةرهطم و  جاوزأو  اهیف  نیدلاخ  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهبر 

تشک و نایاپ ، راهچ  مادنا و  شوخ  ياهبـسا  و  هرقن ، الط و  زا  ناوارف  ياههتخودنا  نادـنزرف و  نانز و  زا  ینورد )  ) ياهتـساوخ اهتوهش و 
ربخ هحفص 135 ] امشب [  یمارگ  ربمایپ  يا  وگب  تسا . هاگهانپ  أجلم و  نیرتهب  لاعتم  دنوادخ  و  تسا . یگدنز  يهرهب  روما ، نیمه  و  راک ،
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یئاهتشهب نانآ  يارب  دـنتخاس ، دوخ  هشیپ  ار  يوقت  ادـخ  رطاـخ  هب  هک  يدارفا  يارب  ناوارف ) ياـهتمعنو   ) اـهتنیز نیا  زا  رتبلاـج  هب  مهد 
يهیاس رد  مادنا و  كاپ  ینارـسمه  نانآ  رانک  رد  درک و  دـنهاوخ  یگدـنز  هنادواج  اجنآ  رد  درذـگیم و  اهرابیوج  اهنآ  ریز  زا  هک  تسا 
یتاکن هب  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد  تسا . هاگآ  ناگدـنب  رادرک  لاـمعا و  زا  لاـعتم  دـنوادخ  دـنزادرپیم ، یگدـنزب  یهلا  صلاـخ  يدونـشخ 
ینورد شـشک  اب  لاعتم  يادخ  تسا  يرورـض  نوچ  تسا و  يرورـض  هدـش  هدرمـش  هیآ  رد  هک  اهنیا  همه  یگدـنز  ماظن  رد  میروخیمرب :

ینعم رد  نیرسفم  زا  ياهدع  هچنآ  سپ  تسا . مزال  اهتساوخ  نیا  ندوب  تسا ، يرورض  ماظن  نیا  نوچ  و  هدومرف ، داجیا  رـشب  يارب  ار  اهنآ 
، دشیم هدرپس  یمدآ  لقع  هب  طقف  دـنزرف  نز و  تساوخ  رگا  الثم  اریز  تسا . هابتـشا  دـناهدیمهف ، ار  اهنیا  يرادتـسود  زا  شهوکن  هیآ  نیا 

یتمحز رپ  راک  درخ  رظن  زا  ینطاب  ششک  نودب  یگدنز - روماب  نتخادرپ  هکنیا  هچ  درکیمن  مایق  هداوناخ  لیکـشت  فئاظوب  يدرف  زکره 
ات هک  تسناد  وکین  دـیاب  سپ  درکیمن . راومه  دوخ  رب  ار  تالکـشم  همه  نیا  ناسنا  ینطاب  بذـج  نودـب  دـشابیم و  اـسرفناوت  هک  تسا 

نیا شهوکن  رد  هیآ  هکنیا  هن  نیاربانب  تسا . لاحمب  کیدزن  راوشد و  رایـسب  دصقم  نآ  شیادیپ  دشابن  يدـصقم  هارمه  شـشک  هفطاع و 
فاـص و ياهتـساوخ  لـصا  دـیامرفیم  هـکنیا  لـثم  دـنکیم و  توـعد  ینادواـج  ياـههبذاج  هـب  ینورد  شـشک  هار  زا  هـکلب  تساهتـساوخ 

نیمهب دنک  راتفر  رگا  ءایبنا  روتـسد  قباطم  ینعی  لادـتعا  تاعارم  اب  ناسنا  هکنانچ  تسا . ایند  نیا  ياروام  رد  تاقـشم  اهجنر و  شیالآیب 
وـش نز ، زا  رتمک  لالجلاوذ  لامج  فسوی  دـص  لصا  هحفـص 136 ] هک [ : تفای  دهاوخ  تسد  ینادواج  یگـشیمه و  تروصب  اهتـساوخ 

رد هک  تسا  نیا  يهناشن  دوخ  اهنیا  همه  هدش  دیکأت  حیرصت و  يزیخرحـس  ادخ و  دای  دئاوفب  هک  يرامـشیب  تیاور  رد  لامج و  نآ  يادف 
يدوس تادـیکأت  نیا  دوبن  بلاـطم  نیاـب  تبـسن  یـششک  یمدآ  ناـج  قـمع  رد  رگا  و  تسه ، روـما  نیاـب  یـششک  تذـل و  ناـسنا  نورد 

ار دوخ  دای  تذـل  ینیریـش و  اراگدرورپ ! كرکذ -» ةوالح  ینقذأ  : » دوشیم تساوخرد  اـعد  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  دیـشخبیمن .
تولخ اراگدرورپ ! راهنلاو -» لیللاب  کتاجانمب  درفتلا  یل  نیزو  : » تسا هدـش  دراو  هکراـبم  يهفیحـص  يهفرع  ياـعد  رد  و  ناـشچب . نمب 

نیـشون باوـخ  رگید ، ياهتذـل  هب  نتفاـین  تـسد  اـب  دوـشیم  هنوـگچ  هدـب . تـنیز  نـم  يارب  ار  زور  بـش و  تاـجانم  دوـخ و  اـب  ندرک 
ششک نم  ناج  تفای  ات  مرجنـس  کلم  سوه  دوب  رگا  [ 110  ] رقف اب  داب  هایـس  متخب  خر  يرجنـس  رتچ  نوچ  درک .؟! كرت  ار  ناهاگرحس 

ار تاجانم  قوذ  رات  ياهبـش  لد  رد  تفای  هک  وکنآ  دـهد  یک  تسدز  تولخ  نماد  مرخیمن  وج  کیب  زورمین  کلم  دـص  بش  مین  قوذ 
هشیدـنا و دوبن  ای  دوبمک  راتفرگ  یمدآ  رگا  سپ  تسا  یگدـنزاس  تکرح و  أشنم  هک  تسا  ینورد  ياهشـشک  هفطاـع و  نخـس ، هاـتوک 

يایرد رد  نابداب  یب  قیاق  نوچمه  یمدآ  ددرگیم و  يو  یتخبدب  يزور و  هریت  يهیام  هشیدـنا  يربهر  یب  دـنت ، ياهتـساوخ  ددرگ ؟ رکفت 
هارهاشب ار  فطاوع  هک  تسا  لقع  غارچ  اریز  دوریم . نیئاپ  ـالاب و  هدـش و  كاـنلوه  جاوما  شوختـسد ، هحفـص 137 ] ینافوط [  کیرات و 

قشع يزیچ  هب  هک  یسک  هلقع -» تامأو  هرصب  یمعأ  ائیش  قشع  نمو  : » دنیامرفیم مالسلاهیلع  نایقتم  يالوم  دوشیم . نومنهر  یتخبـشوخ 
هدش و لیمکت  ات  دنزادرپ  تیلاعف  هب  ناسنا  رد  دیاب  نوناک  ود  ره  سپ  داد . دهاوخ  تسد  زا  ار  یلقع  یگدنز  هدـش  انیبان  يو  مشچ  تخاب 

تسا نینچ  نوچ  تخیر . دهاوخ  ورف  یمدآ  تقلخ  ناینب  میشاب  اشوک  یکی  شرورپ  رد  هکنانچ  و  دندرگ . هنادواج  تداعس  لزنم  راپسهر 
اهناـسنا باـسح  رد  ار  نادـنمدرخ  زج  هدوـمن و  ار  لـقع  شیاتـس  مه  دراد ، هبناـج  همه  هاـگن  اـههمانرب  يهـمه  رد  مـیرک  نآرق  مالـسا و 

نانآ رتشیب  هک  يربیم  نامگ  اـیآ  [ 111 « ] الیبس لضأ  مه  لب  ماـعنالاک  ـالإ  مه  نا  نولقعی  وأ  نوعمـسی  مهرثکأ  نأ  بسحت  مأ  : » دروآیمن
نادنمشیدناب طقف  ار  دوخ  نآرق  دنتسین . اهنآ  زا  رتهارمگ  نایاپ و  راهچ  زج  نانآ  هکلب  تسین ؟ نینچ  هن  دندنمدرخ ؟ هتـشاد و  اونـش  شوگ 

. دنادیم يرورض  لادتعا  روطب  ار  اهنآ  زا  هدافتسا  تقلخ  ماظن  رد  مزال و  ار  ینورد  ياههتساوخ  زین  و  دنادیم . دنمدوس  درخاب 

نیرترب يهفطاع 

هک تسا  ریسکا  نامه  تسا و  نیرفآ  ورین  دنمورین و  هک  تسا  تبحم  يهزیرغ  تسا  دنمورین  رایسب  دراد و  يرترب  اههفطاع  نایم  رد  هچنآ 
ربارب رد  وسرت و  مارآ ، درـس و  هجوج ، نتـشادن  تقو  رد  هنوگچ  دـینک  هظحالم  یگناخ  غرم  رد  دـنکیم . تیهام  بلق  فورعم  حالطـصاب 
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یلو دـشابیم  راکعمط  وسرت و  کشخ و  اـما  تسا  سدـقم  رازآیب و  هچرگ  دـهدیمن . ناـشن  یئورین  عناـم  هحفـص 138 ] نیرتکچوک [ 
هدرک و عمج  تشپ  رب  لاـب  مارآ  دوجوم  ناـمه  دوـشیم . نوـگرگد  شلاـح  يهدوـمن  ریخـست  ار  شدوـجو  تبحم  نیرترب  هفطاـع  هکنیمه 
زا دوشیم و  ممصم  نیگمشخ و  دزادنایم و  نیئاپ  عافد  يارب  زابرس  يهحلسا  دننام  ار  تکرحیب  ياهلاب  دنکیم  ادیپ  ار  اهباقع  تیصاخ 
زا هک  نوبز  غرم  نامه  يرآ  دـنکیم . ادـیپ  هنایماظن  هنارمآ  نحل  دـنکیم ، ضوع  ار  ادـص  گـنهآ  هکلب  دـهدیم و  ناـشن  یگتـشذگ  دوخ 

، تبحم قشع و  ناسنیدـب  دزادرپیم  اه  هجوج  دوخ و  زا  عافدـب  هنامیمـص  اـههجوج  شیپاـشیپ  نونکا  تبحم  ددـمب  تخیرگیم ، یئادـص 
دش كالفا  رب  قشع  زا  كاخ  مسج  دزاسیم . تیلاعف  ترارح و  نوناک  يدرـس  دوجوم  زا  دنکیم ، گنر  ار ز  یلبنت  و  كالاچ ، ار  ینیگنس 
هک تسا  تبحم  سپ  درب  یلیل  شکامـس  هب  ات  کمـس  زا  دش  نونجم  دوخ  رـس  نونجم  هک  رادنپم  وت  دـش  كالاچ  دـمآ و  صقر  رد  هوک 

و دشابیم . شخبافص  زیگناتمه و  ینورد و  يهتفخ  ياهدادعتسا  نطاب و  يهتفهن  ياههلعـش  شزیگنا  يهیام  زاس و  نامرهق  شخبماهلا و 
يرگید زیچ  تبحم  زجب  نید  ایآ  بحلا -» الإ  نیدـلا  له  : » دـندومرف ع )  ) قداص ترـضح  تسا  تبحم  نیمه  يهدـهعب  یگدـنزاس  نوچ 

زا رترب  دـیاب  تسا  یتسه  عبنم  هک  يدرخ  لقع و  اب  ناـسنا  تبحم  و  دـنکیم . عابـشا  ار  ورین  ودره  میرک  نآرق  مالـسا و  تاـمیلعت  تسه ؟!
اهداسک نوشخت  ةراجت  اهومتفرتفا و  لاومأ  مکتریـشعو و  مکجاوزأ  مکناؤخا و  مکؤانبأ و  مکوابآ و  ناک  نإ  لق  . » دشاب اهتبحم  يهمه 

هحفـص 139] موقلا [  يدـهیال  هللاو  هرماـب  هللا  یتاـی  یتح  اوصبرتـف  هلیبـس  یف  داـهج  هلوسر و  هللا و  نم  مکیلإ  بحأ  اـهنوضرت  نکاـسم  و 
نآ يداـسک  زا  هـک  اـهيرگادوس  اههتخودـنا و  نادـنواشیوخ و  نارـسمه و  ناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  رگا  وـگب  [ 112 « ] نیقسافلا

نامرف ات  دیشاب  دشاب ، يو  هار  رد  داهج  شلوسر و  ادخ و  زا  رتبوبحم  امش  دزن  رد  دیاهتخاس  دوخ  يهقیلس  اب  هک  یلزانم  دیتسه و  كانمیب 
ادخ و تبحم  هک  دنادیم  نآ  ار  عامتجا  درف و  تداعس  هار  نآرق  سپ  تسین . نومنهر  ار  دیلپ  ناراکهزب  ادخ  دسر ، رد  ینادزی  يهدنب  وک 

لقع نوناک  مه ، یفرط  زا  و  تسا . یعطق  یهابت  تکاله و  هنرگ  دشاب و  اهتبحم  يهمه  زارف  رب  هتفرگ و  رارق  ریمض  هحولرـس  رد  شلوسر 
يهمه زا  و  دومن . تلالد  تسا  يرگانیم  یئابیز و  تمکح و  تردـق و  رادومن  هک  یئاـهناشن  هب  هتـشاداو و  تقلخ  ماـظن  رد  هعلاـطم  اـب  ار 

ذفنت نأ  لبق  رحبلا  دـفتل  یبر  تاملکل  دادـم  رحبلا  ناک  ول  لق  . » دنتـسه نارکیب  یتسه  باتک  رد  هک  دـیامنیم  ریبعت  تاملک  هب  اهشنیرفآ 
دهاوخ نایاپب  دوش  مامت  ادخ  تاملک  هکنیا  زا  لبق  ایرد  یتسه ، تاملک  نتـشون  يارب  دشاب  بکرم  ایرد  رگا  ربمایپ ! يا  وگب  یبر » تاملک 

. دیسر

تبحم داجیا  هار 

عیرهت مکاـیإ و  مث  : » دـنیامرفیم ع )  ) ناـیقتم يـالوم  تسا . هـکلم  داـجیا  ببـس  نآ  رد  نـیرکت  رارکت و  یتفـص ، ره  داـجیا  يارب  مینادـیم 
هعفنت يوقت  یقتی  ادـبع  يرأ  ام  هللاو  هبحاصل  حومج  ناسللا  اذـه  ناف  هناسل  لجرلا  نزخیلو  أدـحاو ، ناسللا  اولعجاو  اهفیرـصت  قـالخألا و 

، هبلق میقتسی  هحفص 140 ] یتح [  دبع  نامیا  میقتسیال  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر   » لاق دقل  : » دیامرفیم هک  اجنآ  ات  هناسل ،» نزخی  یتح 
ینعی  ) دیشاب نابز  کی  لد و  کی  همه  اب  مرادیم  رذحرب  ندش  نوگانوگ  قالخا و  نولت  زا  ار  امـش  هناسل » میقتـسی  یتح  هبلق  میقتـسی  الو 

نابز نیا  هنرگو  دـشاب  شنابز  رادرایتخا  یلام و  دـیاب  درم  هتبلا  دـیئامن ) شهوکن  تبیغ  رد  هدرک و  یـسولپاچ  شیاتـس و  وررد ، هکنیا  هن 
شنابز کلام  هک  یتقو  رگم  تسین  يدوس  ار  يراگزیهرپ  چیه  دنگوس  ادخب  درادیمرب . هی  ور  نودـب  ار  یمدآ  شکرـس  ياپ  راهچ  دـننام 
راوتـسا شبلق . هکنیا  رگم  ددرگیمن  راوتـسا  رارقرب و  زگره  ینمؤم  درف  نامیا  دومرف : ص )  ) یمارگ لوسر  دـندومرف : هک  اجنآ  اـت  ددرگ .

نیرمت رارکت و  هار  زا  زج  حور  تماقتسا  ع )  ) یلع رظن  زا  سپ  دریذپ . يراوتـسا  شنابز  رگم  دریذپیمن ، يراوتـسا  بلق ، حور و  ددرگ و 
اب هک  تسین  نآ  طقف  یـسانشادخ  رد  مالـسا  صخألاب  ءایبنا و  فدـه  میئوگیم : همدـقم  نیا  حرط  اب  دوشیمن . لصاح  ناـبز  زا  يریگولج 

تبحم و ینعی  هفطاع  نیرتالاب  هک  تسنآ  ضرغ  هکلب  دیامن . اهر  ار  یمدآ  فطاوع  رگید  دیامن و  عابشا  عناق و  ار  یمدآ  لقع  لالدتـسا ،
رـصع و ره  رد  هک  موصعم  ناربهر  ناریفـس و  يو و  تبحم  زا  ار  يو  يهفطاع  نوناک  دنازیگنارب و  یتسه  لازیال  تقیقحب  ار  ناسنا  قشع 
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، ددرگب ناسنا  رد  یحور  بالقنا  ینوگرگد و  يهزیگنا  نیمه  و  دوش ، عابشا  یمدآ  نوناک  ود  ره  هک  دیامن  لامالام  دنتـسه ، رادیاپ  نامز 
تسا رادروخرب  لقع  زایتما  زا  هک  ناسنا  رد  تبحم  نیمه  درک ، تیهام  بلق  دش و  نوگرگد  تبحم  اب  هنوگچ  هک  میدید  ار  یگناخ  غرم 
یصاخ حیبست  صوصخم و  شیاتس  کی  لاح  ره  يارب  ناسنا و  نوکس  تکرح و  ره  رد  ور  نیدب  دنکیم . داجیا  ياهداعلاقوف  ینوگرگد 

رهم ناوارف  رهاظم  یهلا ، تمکح  تردق و  رثا  ندـنایامن  زا  هوالع  صوصخم  ياهاعد  اب  زور و  بش و  يهمانرب  رد  نآ  رارکت  اب  هک  تسا 
مکحتـسم تیدحا  لاعتم  تاذ  اب  تبحم  هفطاع و  یلمع  نیرمت  رثا  هحفـص 141 ] رد [  ات  تسا . رگهولج  اهاعد  نیماضم  رد  یهلا  تفأر  و 

هتفرگ رارق  تسبنب  رد  یلقع  رظن  زا  لالدتسا و  يورین  هب  هک  ار  یئادخ  طقف  هک  تسین  نآ  فده  و  ددرگ . هتخیمآ  يو  تشرس  اب  هدش و 
ار ینعم  نیا  هک  تسا  یفاک  میرک  نآرق  تایآ  رد  رصتخم  لمأت  تسا . کشخ  ناملکتم  هفـسالف و  زا  ياهدع  فده  هکیروطنامه  دریذپب 

ءام ءامـسلا  نم  لزنأو  ضرألاو ، تاومـسلا  قلخ  يدلا  هللا  : » دیامرفیم ادخ  اب  یتسود  حرط  يزیگنارب و  هفطاع  ماقم  رد  الثم  مینک  قیدـصت 
لیللا مکلرخـس  و  نیبـئاد ، رمقلاو  سمـشلا  مکلرخـس  و  هرمأـب ، رحبلا  یف  يرجت  کـلفلا  مکلرخـس  و  مکل ، اـقزر  تارمثلا  نم  هب  جرخأـف 

زا هلیـسو  نیدـب  تخیرورف و  بآ  نامـسآ  زا  و  دـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  لاعتم  يادـخ  [ 113 « ] هومتلأس ام  لـک  نم  مکیتآو  راـهنلاو 
يارب  ) ار اهدور  و  تسا ؟ ناـیرج  رد  وا  ناـمرفب  هک  درک  رخـسم  اـهایرد  رد  ار  یتشک  و  تخاـس ، مهارف  يزور  رـشب )  ) امـش يارب  اـههویم 

تباجا دـیدوب  نآ  ناهاوخ  لد ) هت   ) زا هچره  دومن و  رخـسم  امـش  يارب  ار  زور  بش و  یمئاد و  تکرح  اب  ار  هاـم  دیـشروخ و  و  يراـیبآ )
انقلخ انأ  اورت  ملوأ  : » دـیامرفیم هفطاع ، لقع و  تبهوم : ود  ره  عابـشا  ماقم  رد  زاب  تسا . ناوارف  یهلا  باتک  رد  تایآ  لیبق  نیا  زا  و  درک .

یتحار نیمأت   ) يارب ام  هک  دننیبیمن  ایآ  [ 114 « ] نولکای اهنم  مهبوکر و  اهنمف  مهل  اهانللذ  نوکلام و  اهل  مهف  اماعنأ  انیدیأ  تلمع  امم  مهل 
میتخاس لیلذ  نوبز و  نانچنآ  ار  اهنآ  و  هدروآرد ، دوخ  کلم  رد  ار  اهنآ  هک  میدیرفآ  ینایاپ  راهچ  دوخ  تردق  تسد  اب  اهنآ  تداعس ) و 

غالاو بسا  هکنیا  اب  هحفـص 142 ] دننکیم [ . هدافتـسا  كاروخ  يارب  ار  رگید  ضعب  هدروآرد و  يراوس  فرـصمب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک 
نیا زا  تسا . هتفرگ  رارق  رشب  رایتخا  رد  فصولاعم  تسا ، لکشم  رایسب  اهنآ  زا  هدافتسا  دنراذگب  یشکرس  يانب  هچنانچ  دنتسه و  دنمورین 
قلخ يذـلاو  : » دـیامرفیم رگید  هیآ  رد  زین  و  دـنکیم . نابرهم  میکح و  ربدـم  زا  تیاـکح  تقلخ  ماـظن  نیا  هک  دوشیم  هدـیمهف  یبوخب  هیآ 

دیرفآ و ار  اههدیرفآ  ماسقا  يهمه  هکیئادخ  نآ  [ . 115 ... ] هروهظ یلع  اوتستل  نوبکرت  ام  ماعنألا  کلفلا و  نم  مکل  لعج  اهلک و  جاوزألا 
رد ار  تمعن  دـیروآ  رطاخب  هتفرگ ، رارق  اـهنآ  تشپ  رب  اـت  دومن . مهارف  يراوس  يهلیـسو  بکرم و  امـش  يارب  ناـیاپ  راـهچ  اـهیتشک و  زا 
زا يریبدـت  نینچ  رگا  و  منکیم . دای  یکاپب  تخاـس  رخـسم  اـم  ناـمرف  رد  ار  ناویح  نیا  هک  يراگدـیرفآ  دـیئوگب : نتفرگ و  رارق  ماـگنه 
درخ هکنیا  نیع  رد  دـیئامرف  هظحالم  میراپـسهر . دوخ  راگدرورپ  يوسب  ام  دوبن و  واب  ندـش  کیدزن  ياراـی  ار  اـم  زگره  دوبن ؟ وا  بناـج 
لاح هن  لصاح و  یتیفیک  وا  زا  هن  هک  کشخ  داقتعا  شور  و  اجک ؟ شور  دتم و  نیا  دزیریم : هفطاع  تبحم و  حرط  دهدیم  اذغ  ار  یمدآ 

هفطاع لقع و  عابـشا  هک  هتکن  نیا  يهدافتـسا  نآرق و  تایآ  رد  تقدب  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  ام  تسا و  یکدنا  رایـسب  يهنومن  نیا  اجک !؟
بتکم قرف  لاثم  کی  اب  نخس  نایاپ  رد  مینکیم . هیصوت  تسا  هدش  دراو  هک  یئاهاعد  تایآ و  رد  تقد  اب  تسا  یمدآ  هدنزاس  يهیاپ  ود 

هب ار  اـم  رگا  هحفـص 143 ] مینکیم [ . نشور  ار  رگید  ياهبتکم  اب  تسا  مالـسلامهیلع  ءاـیبنا  بتکم  لـماک  يهنومن  هک  نآرق  مالـسا و 
. دنشاب هتخاس  یتیعمج  يارب  ار  نامتخاس  نآ  دشاب و  یتسدربز  شاقن  سدنهم و  تسدب  نامتخاس  لمع  راکتبا  دننک و  تیاده  ینامتخاس 

رظن ندرک و  اشامت  يهلیـسوب  دننک  یگدنز  نامتخاس  نیا  رد  تسانب  هک  يدارفا  - 1 دنراد . فده  ود  نامتخاس  نیا  رد  شاقن  سدـنهم و 
. دنربب سدنهم  شاقن و  یتسدربز  تردق و  هب  یپ  هتفر  راکب  نامتخاس  زا  یتمـسق  هشوگ و  ره  رد  هک  اهیراک  تفارظ  اهرنه و  هب  نتخادـنا 

ياهزاین بسح  رب  نانآ  دورو  زا  لبق  هدومن و  تاعارم  نآ  رد  ار  یگدنز  عفانم  حـلاصم و  مامت  هکلب  تسین  نارگاشامت  هجوت  فدـه ، - 2
نامتخاس نیا  رد  دننادب  تسا و  تدوم  یئانـشآ و  حرط  فدـه  هدـیدرگ و  مهارف  اهنآ  يریگ  هرهب  تاجایتحا و  قوفام  هدـش و  ینیبشیپ 

هب ارنامتخاس  نآ  نیدراو  رظن  بلج  طقف  مکحم  یقطنم و  ياهلالدتسا  اب  دنشاب  ياهدع  نامتخاس  نیا  رد  لاح  هدشیمن . مهارف  نیا  زا  شیب 
نایمب ینخـس  سدـنهم  تیانع  تفأر و  تمحر و  زا  دنـشاب و  هتـشادن  يراـک  یتسود  حرط  اـب  اـماو  دـنیامنب  اهیـشاقن  يراـک  هزیر  رنه و 
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باختنا ار  نانآ  سدنهم  دوخ  هک  دنتـسه  نایم  نیا  رد  مه  ياهدع  یلو  دنهدیم . لیکـشت  ناملکتم  هفـسالف و  اعون  ار  هدـع  نیا  دـنرواین ،
يهدنزاس هدمع و  فده  هکلب  تسین  یلقع  هبنج  عانقا  طقف  نانیا  فده  دنتـسه  ءایبنا  هدـع  نیا  هداتـسرف ، دوخ  راثآ  یفرعم  يارب  هدومن و 

اناد و هک  روبزم  نامتخاس  يهدـننیرفآ  سدـنهم و  اب  نامتخاس  نیا  تقوم  نینکاس  نیدراو و  دـنهاوخیم  هک  تسنیا  نآ  دـنراد و  يرگید 
باـسح مظن و  اـب  هک   ) ناـمتخاس هد  ینـشور  غارچ  نیا  هک  دـنیوگیم  لوا  يهتـسد  دـننک . رارقرب  يراوتـسا  مکحم و  هطبار  تسا  ناـبرهم 
شاعمب جایتحا  یگدنز  رد  وت  نآ  زا  هوالع  دنیوگیم  سدنهم  هدش  باختنا  تئیه  یلو  دراد . یکرحم  راچان  تسا ) تکرح  رد  صوصخم 

يداع هلیـسو  نودب  یغارچ  و  یئامن ، تحارتسا  دیاب  عورـشم  ياهتذـلب  ندیـسر  اوق و  دـیدجت  يارب  مه  يرادوپاکت و  و  هحفص 144 ] ] 
( رـشب هعماج   ) وتب شتیانع  تبحم و  رهم و  تمالع  مه  دـشاب و  وا  یتسد  هریچ  رنه و  هناشن  مه  ات  هدرک  اـهر  اـضف  رد  ناـطلغ  يوگ  دـننام 
ام کناحبـس  کناش  مظعأ  ام  کناحبـس  : » دنیامرفیم مالـسلاهیلع  نایقتم  يالوم  تسا  رایـسب  زا  یکدـنا  راورخ و  زا  ياهنومن  اهنیا  دـشاب .
نم انع  باغ  امیف  کلذ  رقحأ  ام  کـتوکلم و  نم  يرن  اـم  نوهأ  اـم  کتردـق و  بنج  یف  ۀـمیظع  رغـصأ  اـمو  کـقلخ  نم  يرن  اـم  مظعأ 

اههدیرفآ هللا ! ناحبس  يراد ! یمیظع  سب  ماقم  هچ  وت  یهزنم  كاپ و  ةرخآلا » معن  یف  اهرغصأ  ام  ایندلا و  یف  کمعن  غبـسأ  ام  کناطلس و 
زا هچنآ  ربارب  رد  نیا  هزاـت  تسا . زیگناساره  اههدـیدپ  رد  وت  تردـق  ذوفن و  هکنیا  هچ  کـچوک ! وـت  تردـق  بنج  رد  یلو  دـنگرزب  هچ 
هب تبـسن  اهتمعن  نیمه  تسا  هدننک  تیافک  اسر و  ردقچ  ناهج  نیا  رد  وت  ياهتمعن  تسپ . نوبز و  تسا  ناهنپ  ام  رب  وت  تردق  تنطلس و 

هحفص 147] کچوک [ ! رایسب  ترخآ  ياهتمعن 

یهلا تافص  دیحوت و 

هراشا

نم عنتمملا  اهلوقعم  رکفلا  یف  رانأو  اهلوصوم  بولقلا  نمخو  اهلیوات  صالخألا  لعج  ۀملک  هل  کیرـش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأو 
، هتردقب اهنوک  اهلثتما  ۀلثمأ  ءاذتحا  الب  اهأشنأو  اهلبق  ناک  ءیش  نمال  ءایشألا  عدتبإ  هتیفیک  ماهوألا  نمو  هتفص  نسلألا  نمو  هتیؤر  راصبألا 

اراهظاو هتعاط  یلع  اهیبنتو  هتمکحل  اـتیبثت  ـالإ  هحفـص 148 ] اهریوصت [  یف  ةدـئاف  اـهنیوکت و ال  یلإ  هنم  ۀـجاح  ریغ  نم  هتیـشمب  اـهارذو 
یلإ مهل  ۀشایح  هتمقن و  نم  هدابعل  ةدایذ  هتیـصعم  یلع  باقعلا  عضو  هتعاط و  یلع  باوثلا  لعج  مث  هتوعدل  ازازعاو  هتیربل  ادبعتو  هتردقل ،

هک تسیاهملک  ادخ ) یگناگی  هب  تداهـش   ) تداهـش هملک  نیا  تسین  یئادخ  درادن  يزابنا  هک  یئاتکی  يادـخ  زج  مهدـیم  یهاوگ  هتنج .
. تسا هتـشگ  رونم  یهلا  تایآ  تمظع  رونب  هشیدنا  رکف و  هدش و  هداد  رارق  اهلد  مامت  نورد  رد  وا  دیحوت  كرد  تسوا و  لیوأت  صالخا 

دنباـی تسد  وا  تاذ  تیفیک  هب  هک  تسا  اهرادـنپ  اههشیدـنا و  كرد  اـهنابز و  فیـصوت  اهمـشچ و  ندـید  زا  رتارف  یلاـعتم و  هک  یئادـخ 
دومرف و داجیا  ار  اهنآ  یتروص  هشقن و  زا  يوریپ  نودب  دروآ و  دوجوب  دشاب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یلبق  يهدام  نودـب  یتسین و  زا  ار  اههدـیدپ 
زج اهنآ  ندیـشخب  تروص  رد  ياهدئاف  دوس و  بلج  اهنآ و  يروآ  دیدپ  هب  يزاین  چیه  نودـب  دیـشخب  دوجو  شیوخ  تئیـشم  تردـقب و 

ناگدـنب و تیدوـبع  دـهد و  زورب  ار  دوـخ  تردـق  دراداو و  دوـخ  تعاـطب  ار  مدرم  دـیامن و  راوتــسا  ار  دوـخ  تـمکح  تساوـخ  هـکنیا 
زا ار  دوخ  ناگدـنب  هکنیا  ات  داد  رارق  شیوخ  تیـصعم  رب  ار  باقع  تعاـط و  رب  ار  باوث  سپـس  دـنک  تباـث  ار  دوخ  توعد  تشادـگرزب 

هحفص 149] دزاس [  کیدزن  تشهب  يهدعو  هب  درادزاب و  دوخ  مشخ  بضغ و 

تادرفم حیضوت 

يوریپ ءاذتحا : یلبق . هشقن  لاثم و  نودب  داجیا  عارتخا و  عدتبا : نورد  لخاد ، نمـض ، هدام  زا  نمخ : تشگرب . يانعمب  لوا  هدام  زا  لیوأت :
مکروصی يذـلا  وه  : » هدـمآ میرک  نآرق  رد  داومب ، نداد  تروص  ریوصت : ندروآرد . یتسهب  نیوکت  ندـیرفآ  ءرذ ، هدام  زا  اهأرذ : ندرک 
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نیا رد  دهاوخیم . وا  تیشم  هکیوحنب  اهمحر  رد  ار  امش  دهدیم  تروص  هک  تسا  یئادخ )  ) نانچنآ وا  [ : 116 « ] ءاشی فیک  ماحرألا  یف 
تـسین هفـسلف  حالطـصا  رد  تروص  اجنیا  رد  تروص  زا  دارمو  رگید  تروص  هب  راد  تروص  يهداـم  نداد  رییغت  ینعی  نداد  تروص  هیآ 

رد الثم  دـنیوگیم  تمکح  ارنآ  دـشاب  یلقع  فدـه  ياراد  هک  يراک  ره  تمکح : دـنربیم . راکب  هدام  ربارب  رد  ار  تروص  ناـنآ  هکنیا  هچ 
يارب ار  بش  ادـخ  سپ  بصنلا - تاضهت  بعتلا و  تاکرح  نم  هیف  اونکـسیل  لیللا  مهل  لعجف  : » هدـمآ ع )  ) داجـس ماما  هکراـبم  يهفیحص 

تسا و بش  شنیرفآ  ياهتمکح  زا  اوق  دیدجت  نتفرگ و  مارآ  دریگب .» مارآ  زیمآجنر  ياهتیلاعف ، زا  نآ  رد  ات  داد  رارق  رشب  راک  حالـصا 
رد دوبن  هک  ماـخ  يا  تمکح  دراد  هشپ  دوجو  دـشاب ، ناـهنپ  یحطـس  رظن  زا  هک  دـنچ  ره  تسا  یتـمکح  تادوجوم  يهمه  رد  ناسنیدـب 
هب نآ  زا  میرک  نآرق  رد  دشاب و  یلقع  حیحـص  دـصقم  دـقاف  هک  تسا  فازگ  هدوهیب و  راک  ربارب  رد  تمکح  هصالخ : مارهب  ریت و  دوجو 

دقاف  ) هدوهیب ار  امـش  ام  هک  دـیدرک  نامگ  ایآ  [ 117  ] نوعجرت انیلإ ال  مکناو  اثبع  مکانقلخ  امنا  متبـسحفأ   » دـننام تسا  هدـش  ریبعت  ثبع » »
هداجو هار  دبعم » قیرط   » هدـمآ تغل  رد  للذـتو ، عوضخ  دـبعت : تشگ »؟! دـیهاوخنرب  ام  يوسب  امـش  میدـیرفآ و  هحفـص 150 ] فده [ )

دنمجراو یمارگ  زازعا : تسا . ریزبرـس  عضاـخ و  هار  هدـنیوپ  تساوخ  ربارب  رد  هکتـسنآ  دـننام  تسا  راومه  هک  یهار  نوچ  هدـش . راومه 
: هدمآ زین  میرک  نآرق  رد  تغل  نیا  تسنآ  ردصم  ود  ره  لاذ ) حـتفب   ) دوذ ةدایز و  ندرک ، درط  ندـنار و  راد ، هطقن  لاذ  اب  ةدایز : نتـشاد .

رسکب ۀشایح : ار ») دوخ  نادنفسوگ   ) دندناریم هک  ار  نزود  هورگ  نآ  زا  ریغ  یسوم ع )  ) تفای [ 118  ] نادوذت ناتأرما  مهنود  نم  دجو  «و 
دننارب یـسک  فرطب  ار  يراکـش  رگا  هیلإ ، هتقـسو  هوحن  هترفن  اذا  هتـشحأو  دیـصلا  هیلع  تشح  هدروآ : ۀغللا  ۀیاهن  باتک  رد  ریثا  نبا  ءاح .

هداس ندنار  یسک ) يوسب  یشحو  ناویح  ندنار   ) هک تسا  حیضوت  هب  مزال  مدنار و  وا  يوسب  ار  راکـش  نم  دیـصلا  هیلع  تشح  دنیوگیم 
هحفص 151] دنک [ . تکرح  دوخ  لیم  عبط و  فالخ  رب  نیعم  يهطقن  هب  ناویح  هک  تسا  ریبدت  هلیح و  اب  ندنار  هکلب  تسین  یلومعم  و 

یبدا ثحب 

یفن قایـس  رد  هرکن   » یبدا يهدـعاق  اب  قبطنم  تسا و  مومع  ینعم  يهدافا  يارب  ۀـجاح ) ریغ  نم   ) ترابع رد  هرکناب  تجاـح  ریبعت  رـس  - 1
نم ینعی : ریبعت  نیا  هتجاح ،) نود  نم   ) ای دوش  نایب  ۀجاحلا ) نم   ) نوچ یتارابع  اب  دوب  نکمم  هکیلاح  رد  دـشابیم . دـنکیم » مومع  يهدافا 

دیکات نم »  » ظفل ندروآ  اب  نآ  زا  رتالاب  هکلب  دـنکیم و  یفن  یبوبر  تاذ  زا  دـیآرد  روصتب  هک  ار  یجایتحا  زاین و  هنوگره  هنم ، ۀـجاح  ریغ 
تـسا هدـش  هدافا  هفیرـش  يهیآ  رد  نم  ظفل  ندـش  هفاضا  اب  دـیکأت  نیمه  مینیبیم  هکنانچ  دوشیم ، هفاضا  مومع  ياـنعم  دـیکات  رب  يرتشیب 

چیه یتح  تفرگ  دنهاوخن  ندرگب  ار  ناگدش  هارمگ  شزغل  اطخ و  ناگدننک ، هارمگ  [ - 119 ،« ] ءیش نم  مهایاظخ  نم  نیلماحب  مهامو  »
هب دوخ  تسا و  هرکن  ءیـش  ظفل  دوخ  دنچ  ره  تسا  یفن  قارغتـسا  يریگارف و  لامک  يارب  ءیـش » نم   » رد نم  ظفل  ندش  هفاضا  اب  ار  زیچ 

مهامو  » دوب وحن  نیدب  ترابع  رگا  هکنیا  هچ  دوشیم  فعاضم  يریگارف  لومش و  نم  ظفل  ندش  هفاضا  اب  یلو  دنکیم  مومع  يهدافا  یئاهنت 
ۀجاح ریغ  نم   ) ترابع نیمه  رد  ریغ ، ظفل  دـشیم . رتشیب  دـیکات  يانعم  دـقاف  یلو  درکیم  مومع  هدافا  هچرگ  ائیـش » مهایاطخ  نم  نیلماـحب 

( هتیم ندروخب   ) راچان سکره  هحفص 152 ] مثال [ » فناجتم  ریغ  ۀصمخم  یف  رطضأ  نمف   » هفیرش هیآ  دننام  هدش  هدروآ  ال »  » يانعمب هنم )
ندـنار ینعمب  تغل  رد  هشایح  دـش ، هتفگ  هکناـنچ  ۀـشایح »  » هب ریبعت  رد  هتکن  - 2 [ . 120 ... ] دنکن زواجت  ترورـض  زا  هک  یلاح  رد  دـش 

ماجنا تسین ، راگزاس  یهلا  فیلکت  اب  هدیدرگن  راوتسا  وا  رد  نامیا  زونه  هک  یمدآ  عبط  نوچ  دشابیم  نیعم  يهطقن  يوسب  یشحو  ناویح 
هک لیحلا ، فیاطل  ریبدت و  اب  ارنآ  دیاب  هک  تسا  يراکش  دننامب  یمدآ  عبط  سپ  تسا  نیرفآ  تلالم  نیگنس و  یعبط  نینچ  رب  یفیلکت  ره 

یلع اهیبنتو  هتمکحل  اـتیبثت  ـالا   » تـالمج فطع  - 3 دومن . کـیدزن  یناـسنا  فدـهب  تسا ، هتخاـس  ع )  ) ءاـیبنا بتکم  زا  طـقف  ریبدـت  نیا 
يارب برع  تغل  رد  وا  هکنیا و  هچ  تسا ، ریخأت  يانعم  يهداـفا  يارب  مث )  ) فرح اـب  باوثلا » لـعج   » هلمج یلو  واو )  ) فرح اـب  هتعاـط »...

یـسراف رد  دوشیم و  هدرب  راـکب  یناـمز  يهلـصاف  تلهم و  رد  برع  تغل  رد  مث  ینعی  تسا ، یخارتاـب  فطع  مث  یلو  تسا  فـطع  درجم 
لاح نیع  رد  تسا و  ریخأت  اب  فطع  یخارت و  دـیفم  هدـش  فطع  مث  اب  هک  هتعاط » یلع  باوثلا  لعج  مث   » يهلمج دـشابیم . سپـس  لداـعم 
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دوشیم لصاح  هار  ود  زا  لاـعتم  قح  هاگـشیپ  ربارب  رد  ناـسنا  میلـست  دـبعت و  عوضخ و  هکنآ : حیـضوت  تسا . یفیرظ  هتکن  کـی  هب  هراـشا 
لباقم رد  ار  ناـسنا  یتخانـش  تفاـیرد و  نینچ  هک  تسا  ناـهج  ءازجا  یگتـسب  مه  شنیرفآ و  تمظع  كرد  تخانـش و  قیرط  زا  تسخن 

دوشیم و لصاح  باوث  هب  يراودیما  باذع و  هب  دیدهت  فرص  قیرط  زا  هحفص 153 ] رگید [  درادیماو  میلست  عوضخ و  هب  تقلخ  تمظع 
دیاـمرفیم هکنیا  لـثم  مث  هب  فطع  اـب  ع »  » توبن راـگدای  ور  نیا  زا  میلـست  دـبعت و  هنوگ  ود  نیا  نیب  تسا  يرایـسب  قرف  تسا  حـضاو  رپ 

دولوم هک  قوش  تبحم و  هار  زا  میلـست  دبعت و  هب  نالدـبحاص  ندومن  هاگآ  دوجو  راوید  رد و  رب  بجع  شقن  همه  نیا  شنیرفآ  زا  ضرغ 
دـبعت و ماقمب  دوشیم  لصاح  ناهج  يازجا  يهمه  رد  تردـق  ياههناشن  بئاجع و  يهدـهاشم  اب  دـیدهت و  زا  سرت  نودـب  ناسنا  تخانش 
دـیدهت و اب  هک  رگید  يهبترم  نآ  تدابع و  كرد و  زا  هبترم  نیا  نیب  دـمآ . دـهاوخ  هتعاط » یلع  اهیبنت   » حرـش رد  هکناـنچ  دـیآرب  میلـست 

يرگید تلزنم  تبحم  هار  زا  تدابع  اما  تسا . بولطم  دبعت و  دوخ  دح  رد  زین  نیا  دنچره  تسا  دایز  رایـسب  هلـصاف  دوشیم  لصاح  سرت 
اورفک نیدلا  مث  رونلاو  تاملظلا  لعجو  ضرألاو  تاومـسلا  قلخ  يذلا  هللادـمحلا   » میباییم هفیرـش  هیآ  رد  ار  مث  هب  فطع  نیا  ریظن  دراد .
داقتعا هفیرـش  هیآ  نیا  رد  درک »- داجیا  ار  رون  اهیکیرات و  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  یئادخ  نآ  زا  شیاتـس  نولدـعی - مهبرب 

نیمز اهنامسآ و  تقلخ  هکنیا  اب  دهد  هئارا  ار  رکفت  ود  نیب  يهلصاف  ات  دومرف  مث »  » فرح اب  دنهدیم  رارق  کیرش  ادخ  يارب  هک  ار  نارفاک 
هک رفک  يهشیدـنا  لباقم  رد  تسا . هدز  ملق  ارنآ  یئاتمهیب  تردـق  هک  دـنکیم  تباث  ار  انعم  نیا  درادرب  رد  هک  یئاهتمظع  اهیفرگـش و  اـب 

رکفت زرط  ود  نیا  نیب  يهلـصاف  دیئامرفیم  هظحالم  هک  روطنامه  دنهدیم . رارق  مه  ار  يرگید  تردـق  راگدـیرفآ  تردـق  لابق  رد  هراومه 
رد مث  هب  فطع  مث »؟ ینعم  ام  : » دنکیم لاؤس  دوخ  زا  دنکیم و  هراشا  هتکن  نیا  هب  هیآ  نیا  ریسفت  رد  فاشک  رد  مه  يرـشخمز  تسا . دایز 
مث هب  فطع  اب  ینعی  هتردق » تایآ  حوضو  دعب  هب  اولدعی  نأ  داعبتـسا  : » دهدیم باوج  دـعب  دـنک ؟ نایب  دـهاوخیم  ار  ياهتکن  هچ  هیآ  نیا 

ۀکیرش هصالخ : دنهد ؟! رارق  وا  ياتمه  ار  یسک  شتردق  ياهیناشن  ندش  راکشآ  زا  سپ  هحفص 154 ] هک [  درادیم  داعبتسا  لاعتم  يادخ 
يهدـهاشم اب  كرد  لقع و  بحاص  ره  هک  دـناسرب  ار  بلطم  نیا  دراد  دـصق  مثاب  هتعاـط » یلع  باوثلا  لـعج   » يهلمج فطع  رد  نآرقلا 

ار ءایبنأ  توعد  ددرگ و  یبوبر  تاذ  میلـست  تبغر  لیم و  اب  دوخ  دیاب  سفنا  قافآ و  رد  تردـق  ياههناشن  شنیرفآ و  ناهج  ياهیتفگش 
يهدعو اب  ندش  هدیـشک  اجک و  تلزنم  نیا  دبای . یـصالخ  باذع  زا  دوش و  هدناشک  ینادواج  تشهب  هب  هجیتن  رد  دریذپب و  لد  ناج و  اب 

اودبع اموق  ناو  راجتلا  ةدابع  کلت  ۀبغر  هللا  اودبع  اموق  نإ  : » هدمآ تیاور  رد  اجک ؟ ینامرفان  تروص  رد  باذع  هب  دیدهت  باوث و  هب  دزم 
باوث و كرد  يارب  ار  ادـخ  یهورگ  انامه  رارحألا - ةدابع  کلتف  ألهأ  هودـجو  مهنال  هللا  اودـبع  اموق  ناو  دـیبعلا  ةدابع  کـلتف  ۀـبهر  هللا 

ادخ یهورگ  تسا و  ناگدرب  تدابع  نآ  دنتسرپیم و  خزود  سرت  زا  ار  وا  یهورگ  تسا و  نارگادوس  تدابع  نیا  دننکیم ، تدابع  دزم ،
هحفص 155] هغالبلاجهن [ ) «. ) تسا ناگدازآ  تدابع  نیا  دننکیم  تدابع  دنتفای  تدابع  هتسیاش  نوچ  ار 

كرش زا  لبق  یتسرپاتکی  دیحوت و 

. میروآیم تسا  رثؤم  مالک  مهف  رد  هک  ار  یثحب  دـنچ  همدـقم  ناونعب  ریزگان  مینک  ثحب  هفیرـش  هبطخ  ياههلمج  دوخ  رد  هکنیا  زا  شیپ 
ترطف رد  یمدآ  دراد . قرف  نآ  اـب  رگید  تاـهج  زا  دراد ، ناوـیح  اـب  يداـم  تاـجایتحا  زئارغ و  رظن  زا  هک  یتهابـش  كارتـشا و  اـب  یمدآ 
تـسا یتبهوم  نیا  و  تسا . هشیدنا  لقعت و  رکف و  نامه  هک  دباییمرد  دیاب ) یتلع  ار  ياهدـیدپ   ) ره هکنیا  لولعم و  تلع و  نوناق  شیوخ 

ناگچروم کیرات  تکلمم  رد  ینعم ، نامه  هک  مینیبیم  تسین  یعامتجا  تلادـع  زا  رتالاب  یعمج  یگدـنز  رد  یتح  اریز  هزیرغ ، زا  رتالاب 
لالدتـسا و هشیدـنا و  رکف و  سپ  تسین . ریذـپ  تروص  يرـشب  هعماج  رد  اـما  تسا ، رارقرب  يرتهب  يهنوگب  لـسع  ناروبنز  يودـنک  رد  و 
وا هتساوخ و  تلع  دوخ  طیحم  عاضوا  ءایشاب و  تبـسن  دوخ  ردام  ردپ و  زا  كدوک  مینیبیم  تسا . یمدآ  زایتما  لماع  هناگی  رایتخا  سپس 
رد هدننکهریخ  هبناج و  همه  تایقرت  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  يریگهجیتن  لالدتـسا و  یهاوخ و  تلع  هزیرغ  نیمه  دـنکیم و  چـیپ  لاوئـس  ار 

یناویح چیه  تعیبط  راتفر و  زا  ترطف  نیا  دش  دای  هکنانچ  هتخاس و  لئان  تعنص  شناد و  نونف  رد  ریگمشچ  ياهتفرـشیپ  يدام و  یگدنز 
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همه نیا  الاح  دـنکیم  لاؤس  دوخ  زا  دوشگ  روانهپ  هحفـص 156 ] ناهج [  نیاب  هک  مشچ  هزیرغ  نیا  ساسا  هیاپ و  رب  ناسنا  تسین . دوهـشم 
یـسرپدوخ زا  يهزیگنا  ترطف ، نیا  تسا . دـیاب ) یتلع  ار  ياهدـیدپ  ره   ) ریذـپان للخ  هدـعاقب  موکحم  ناهج  نیا  رد  رامـشیب  ياههدـیدپ 

دوشیمن هجیتن  یتمکحیب  لامها و  یمظنیب و  زا  تمکح  بیترت و  مظن و  زگره  هکنیا  هچ  تسا ؟ یئادخ  زین  ار  ناهج  نیا  ایآ  هک  تسا 
لامک تداعـس و  بلاط  رـشب  اریز  دیامنیم  یمارآان  ساسحا  تدـشب  دوخ  نطاب  رد  مه  یفرط  زا  تسا  يراگدـیرفآ  ار  ناهج  راچانب  سپ 

یتخبشوخ اریز  دراد ، زیامتم  يهرهچ  ود  لامک  تداعـس و  نیا  اما  تسا  راتـساوخ  تسوا  لامک  اب  راگزاس  هدنزاس و  هک  ار  هچنآ  تسا و 
تمظع ربارب  رد  میلست  زا  ترابع  دنادیم . اناوت  رهاق و  اناد و  راگدیرفآ  قولخم  ار  ناهج  هک  یتسه  ءدبمب  دنمهدیقع  ناسنا  هاگدید  زا  يو 

يهدیدپ زج  ار  ناهج  هک  تسا  یتداعس  یتخبشوخ و  زا  ادج  الماک  نیا  تسوا و  يهتساوخ  قبط  رب  یگدنز  همانرب  قیبطت  وا و  یئایربک  و 
گرم ماجنارـس  یگدـنز و  هزور  دـنچ  نیمه  هرهب  تسین و  تادوجوم  نیا  زا  یفدـه  یماـجنا و  هن  دراد و  يزاـغآ  هن  هک  دـنادیمن  يداـم 
تمینغ ار  مدزیربیم  هک : تسا  مایخ  يهفـسلف  نامه  نیا  دـنیبیمن و  رارکت  یگتـسخ و  زج  درگنیم  ناهجب  هیواز  نیا  زا  هک  یـسک  تسا .

زئارغ دیاب  تسناوت  یمدآ  رگا  تسا . قطنم  نیا  لصاح  راحتنا  ماجنارس  دایرف و  سپس  یگدنز ، ربارب  رد  یگتفشآ  نایـصع و  هاگنآ  ناد و 
سوفن اهنویلمو  ناریو  اهیدابآ  هچ  رگا  دیامنن  یهاتوک  دراد  تردق  رد  هک  هچناب  یـسرتسد  هیهت و  رد  دیامن و  عابـشا  لماک  دـحب  ار  دوخ 

هلئسم امتح  و  دیامن . نشور  ار  فیلکت  دیاب  تسا و  توافتم  الماک  هدیقع  ود  هاگدید  زا  یتخبشوخ  سپ  ددرگ . فلت  یتسین و  شوختسد 
نیا ندید  زا  ملاس  ترطف  یلو  هحفص 157 ] ددرگ [ . نشور  تسین ؟ يزیچ  شتاروطت  هدام و  زج  هکنیا  ای  تسا و  یئادخ  ار  ناهج  هکنیا 

زا مظن  تمکح و  هک  دـنکب  مکح  دـناوتیمن  زیگنا  تشهد  بیترت  مظن و  دوجو و  راوید  رد و  رب  بجع  شقن  همه  نیا  اهیتفگـش و  همه 
اب ار  ناهج  يهنودرگ  هک  تسیاهریچ  تردق  تسد  سوسحم  يهدرپ  نیا  ءاروام  رد  دنکیم  نیقی  هتفرگ و  تروص  فداصت  یتمکح و  یب 

قبط رب  ار  شنیرفآ  ناـهج  زیگناتشهد  ماـظن  هدـیرفآ و  شیوـخ  تردـقب  ار  اههدـیدپ  همه  هک  تسوا  مه  دـنادرگیم و  ریبدـت  تمکح و 
وا هرخـالاب  هدومرف و  تیادـه  تقلخ  تیاـغ  دوـجو و  لاـمک  هب  ار  تادوـجوم  يهمه  هدروآ و  تکرحب  یئاـهن  ریـس  رد  شیوـخ  يهدارا 

هحفص 158] رخآلاو [ . لوألاوه  تسا . ماجنارس  وا  مه  تقلخ و  هلسلسرس 

رشب رد  یتسرپ  هناگود  لماع 

نخـس دونـشیم ، دـنیبیم ، تسا  تاسوسحم  اب  رتشیب  یمدآ  راـک  رـس و  نوچ  - 1 تسا : رـشب  رد  یتسرپ  هناـگ  ود  هزیگنا  لـماع  هس  اـهنت 
یلقع یناعم  مهف  يارب  ناسنا  يهلیسو  هناگی  تسا . یـصاخ  هنوگ  لکـش و  ياراد  يدام و  يهدیدپ  تسا و  سوسحم  همه  همه و  دیوگیم 

يانعمب ندیـسر  يارب  الثم  دنیبیم و  صاخ  تلاح  صوصخم و  نامز  صاخ و  ناکم  رد  ار  يزیچ  لوا  اریز  تسا  یمدآ  لایخ  ساسحا و 
یلک مکح  هتخادنا و  رود  درادـن  یلک  يانعمب  یطبر  هک  ار  فرظ  نامز و  ناکم و  تایـصوصخ  تسا ) هدـنزوس  شتآ  ره   ) یلقع یلک و 

تسا و هتفرگ  وخ  تاسوسحمب  لـقعت  يهلحرمب  ندیـسر  اـت  ناـسنا  هکنیا  لـصاح  و  دـنکیم . رداـص  ار  ناـکم  ناـمز و  ضراوع  زا  درجم 
راگدیرفآ تهج  نیمهب  دنرادیمنرب و  تسد  تسا  یصاخ  لکـش  ياراد  هک  يدام  ياههدیدپ  تاسوسحمب و  سنا  زا  رـشب  دارفا  تیرثکا 

يهدـننادرگ هک  دـننکیم  لاـیخ  دـنرادنپیم و  هدـید  يداـم  روما  زا  هچنآ  قباـطم  دوـخ  لاـیخ  رد  لکـش  تروـص و  ياراد  زین  ار  ناـهج 
زکرم تختیاپ ، دـشابیم و  تسا  هدینـش  اـی  هدـید  هک  ینادـنمورین  زا  یکی  دـننام  روصت  زا  رترب  میظع و  يورین  اـب  نیمز  هاـم و  دیـشروخ و 
ندوب تحلـصم  تروص  رد  ارنآ  سپـس  دزادـنایم و  راکب  ار  دوخ  يهشیدـنا  رکف و  راـک ، ره  ماـجنا  زا  لـبق  وا  دراد و  یـسوسحم  تردـق 
مالسا رد  زین  و  میروخیمرب ، هحفص 159 ] ساسایب [  اهرادنپ  تاهیبشت و  هنوگ  نیاب  تاروت  حیرص  رد  هکنانچ  دروآیمرد . ءارجا  هلحرمب 

هقالع و - 2 دروخیم . مشچب  تافارخ  هنوگنیا  هتـسشن  نآ  زارف  رب  هک  تسا  یتخت  ار  ادخ  دـنیوگیم  دنتـسه و  میـسجت  هب  لئاق  هک  اهیلبنح 
، دـنیبب ار  وا  دومنور  هک  فرط  رهب  دـشاب و  سامت  رد  وا  اب  ناـکمالایتح  اـت  شیوخ  بولطم  بوبحم و  نتخاـس  رادومن  هب  دـیدش  تبحم 

تـسا ناسنا  ینتورف  عوضخ و  موس  لماع  - 3 دزاسب . یتروص  لاثم و  زین  ناهج  راگدیرفآ  يارب  هتـشاداو  ار  رـشب  هک  تسا  يرگید  لماع 
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شیادـیپ يهزیگنا  لماع ، هس  نیا  دوشیم . کچوک  نتورف و  یلامک  تردـق و  ره  لباقم  رد  هرطفلاـب  ناـسنا  هک  تردـق  لاـمک و  ربارب  رد 
راگدیرفآ هب  هک  يرطف  ناعذا  مامتاب  تسناوتیمن  دوب  هدیـسرن  يرکف  غولب  هلحرمب  هک  رـشب  اریز  هدـیدرگ  یتسرپ  تب  لاثمت و  تروص و 

اب تشادیم  لومعم  دوخ  بوبحم  لاجر  ناگرزب و  اب  هک  ار  يراتفر  راچانب  دیامن  كرد  سوسحم  عاضوا  زا  ادج  ار  لاعتم  يادـخ  تشاد ،
یمومع تفص  هس  اب  راگدیرفآ  هک  تسنآ  زمر  ثولاث - نایدنه - يهرهچ  هس  يادخ  رد  هکنانچ  دادیم . ماجنا  ارنامه  زین  اتکی  راگدیرفآ 

راـمآ تسا  يرکف  نشور  رـصع  حالطـصاب  هک  نونکا  مه  و  تسا . هدـش  رادومن  تروص  نیمه  هب  تسا و  وربور  دوخ  قولخم  اـب  شیوخ 
عیارـشلا للع  یمق و  ریـسفت  رد  هک  ار  یتیاور  نخـس ، تاـبثا  يارب  دـسریم . نیمز  فلتخم  یحاون  رد  نویلم  اهدـص  هب  ناـهج  ناتـسرپتب 

اهنآ ارسنو )، قوعی  ثوغی و  الو  اعاوس  الو  ادو  نرذت  الو  مکتهلآ  نرذتأل  اولاقو  : » میروآیم دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  قودص 
اهر دنتـسجیم  برقت  اهنآب  امـش  ناردـپ  هک  رـسنو  ثوغی  عاوسو و  دو  دـیئوگن ، كرت  ار  دوخ  هحفـص 160 ] نایادخ [  زگره  هک  دـنتفگ 

ات دندوب  دوخ  عامتجا  دیدش  يهقالع  دروم  هک  دندوب  تسرپاتکی  ناگرزب  زا  ياهدع  یماسا  هدش  دای  هفیرش  هیآ  رد  هک  اهمان  نیا  دیزاسن .
دندش و تحاران  هثداح  نیا  زا  تدشب  دنتسشن و  اهنآ  يوسب  دنتـشاد  هقالع  تدشب  روبزم  دارفا  هب  مدرم  نوچ  دیـسر  ارف  اهنآ  گرم  هکنیا 

اهنآ تروص  اب  دـینک و  هاگن  اهنآب  امـش  منکیم  تسرد  یئاهلاثمت  اهنآ  تروصب  نم  تفگ  اهنآب  هتـسناد و  تمینغ  ار  یتصرف  نینچ  سیلبا 
اتکی يادخ  تدابعب  مه  مدرم  درک و  تسرد  تب  نیدنچ  نانآ  يارب  سیلبا  سپـس  و  دیهد . نیکـست  هلیـسو  نیدب  ار  دوخ  هدـش و  سونأم 

فرب و امرـس و  لصف  ات  ، دندادیم شمارآ  اهنآ  ياهلاثمت  هب  ندرک  هاگن  اب  ینید  لاجر  نادقف  زا  ار  دوخ  ینورد  هودنا  مه  دندومنیم و  مایق 
هک دنتفگ  دیسر  دیدج  لسن  هب  تبون  دندش  ضرقنم  روبزم  لسن  هک  نآ  ات  دندومن  هدیشوپ  رـس  یلحم  لخاد  ار  اهتب  راچان  دیـسر  ناراب 

نامه جـیردتب  ماجنارـس  دـندادیم و  نیکـست  ار  دوخ  هودـنا  اهتروص  نآ  ندـید  اب  هکنیا  هن  دـندرکیم  شتـسرپ  ار  اهلاثمت  نیا  اـم ، ناردـپ 
هدوب هداوناخ  یلاها  شتسرپ  دروم  نادناخ  سیئر  میدق  مور  نانوی و  رد  هک  دهدیم  یهاوگ  زین  خیرات  و  دش . عقاو  شتسرپ  دروم  اهتروص 

زا یکی  هصالخ  دندیتسرپیم . ار  تب  نامه  شتشذگرد  زا  سپ  دندرکیم و  تسرد  یتب  وا  مانب  ناگدنامزاب  دیـسریم  ارف  يو  گرم  رگا  و 
ای یعامتجا و  ای  یلم و  ای  دـشاب  ینید  گرزب  هاوخ  هدوب  تیرـشب  هتـشذگ  رد  خـیرات  ناگرزب  لاـثمت  نتخاـس  لومعم  موسرم و  ياـهتداع 

ظوفحم و یئامهرب  ياهتیـصخش  زا  يدایز  هدـعو  ادوب  دـننام  ینید  ناگرزب  لاثمت  اـم  ناـمز  دوجوم  ياـههناخ  تب  رد  نونکا  هداوناـخ و 
اهنآ حور  یگدـنزب  نانچمه  دنتـسنادیمن و  قلطم  یتسین  ار  هحفـص 161 ] گرم [  هک  تسنآ  لیلد  نانآ  لمع  نیاو  تسا . شتـسرپ  دروم 
ادـیپ هدارا  توق  يدوجو و  تدـش  نت  باجح  ندـش  هتـشادرب  زا  دـعب  هکلب  تساراد و  ار  یگدـنز  لاح  تیانع  ناـمه  هک  دـندوب  دـقتعم 

ضرألا یف  اودسفیل  هموق  یسوم و  رذتا  نوعرف  موق  نمألملا  لاقو  : » دنکیم لقن  مالـسلاهیلع  یـسوم  نامز  نوعرف  زا  میرک  نآرق  دناهدرک 
نیمز يور  رد  یتشاذگاو  نانچمه  ار  شموق  یـسوم و  وت  هک  دنتفگ  نوعرف  هب  ناینوعرف  ناگرزب  فارـشا و  [ 121 « ] کتهلآ كرذی و  و 
دروم نوعرف  دوخ  هکنیا  اب  دوشیم  مولعم  هیآ  نیا  زا  دـننز ؟ زابرـس  یتسرپیم  ار  اهنآ  وت  هک  ینایادـخ  وت و  شتـسرپ  زا  و  دـنیامن ؟! یهابت 

. تسا هدرکیم  شتسرپ  ار  یئاهتب  لاوحا  نیا  يهمه  اب  هدوب  شتسرپ 

عونلا بر 

تشاد و تیدج  ینید  نارادمامز  ای  یسایس و  ای  يدام و  ربهر  تروصب  هاوخ  عامتجا  ناگرزب  لاثمت  نتخاس  رد  تیرشب  يهعماج  هکنیا  اب 
تـسدب يدـحات  مالـسلامهیلع  ءایبنا  میلعت  هب  يرـشب  تاعامتجا  اریز  درکن . تسرد  راگدـیرفآ  زا  یلاثمت  دیـسر ، اهنآ  شتـسرپ  هلحرم  اـت 
ناتسرپ تب  هکلب  تسین و  تسرد  تیدحا  تاذ  زا  لاثمت  نتخاس  تهج  نیاب  تسا  نامگ  سایق و  زا  رتالاب  ناهج  يادخ  هک  دندوب  هدروآ 

تبسانمب هک  يرشب  ياهتیعمج  دندرک . مادقا  لاثمت  تب و  نتخاس  هب  درک  كرد  ناوتیم  يدح  ات  هک  وا  ریبدت  راثآ  نتخاس  رادومن  يارب 
صوصخم تب  شتـسرپ  اب  ار  دحاو  هحفـص 162 ] يادخ [  دندز و  تسد  صوصخم  ریبدـت  هب  نآ  نتخاس  رادومن  هب  يرورـض  تاجایتحا 

ار اهنآ  هدرک  تسرد  همسجم  شیوخ  ینید  یعامتجا و  یلم و  ناگرزب  يارب  هک  رشب  الثم  دندرکیم . تدابع  دوب  یصاخ  ریبدت  رادومن  هک 
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مهو نامگ و  سایق و  زا  هک  یئادخ  اما  دوش  هتخاس  همـسجم  زین  راگدیرفآ  يارب  تسا  بوخ  دش  هاگآ  ۀعفد  دومن  شتـسرپ  نورق  یط  رد 
رادومن رکفب  هتـشادرب  تسد  راگدـیرفآ  تاذ  يارب  همـسجم  نتخاـس  زا  راـچان  هب  درک ؟ تسرد  ار  وا  همـسجم  ناوـتیم  هنوـگچ  تسا  رترب 

تاریبدت زا  تمـسق  کی  دندوب و  هدرک  مهارف  دوخ  تسد  اب  هکیزیچ  نامه  يهلیـسوب  ار  ادخ  دنداتفا و  يو  ریبدت  تاهج  زا  یکی  نتخاس 
اهایرد هدئاف  تاکرب و  هجیتن  رد  ات  دندیتسرپیم  ار  اهایرد  نیشن  لحاس  مدرم  الثم  دندیتسرپ  دندوب  هتـشاذگاو  نآب  لطاب  داقتعاب  ار  ناهج 
اهگنج ربدم  ناروشحلس  اهارحص و  ربدم  نانیشنارحص ، ای  و  دنشاب . ناما  رد  نایغط  نافوط و  ایرد و  رورش  تافآ و  زا  هدش و  ینازرا  اهنآب 

رورم بسح  رب  تشاد و  یگتـسب  نآب  يو  عفانم  هک  درکیم  تدابع  ار  ربدـم  نآ  یعمج  ره  یـسکره و  بیترت  نیاب  دـندرکیم  شتـسرپ  ار 
ادخ بوچ ، ای  تازلف  دننام  تشاد  رایتخا  رد  هک  هدام  زا  دوخ  یباختنا  يادخ  يارب  یتروص  شیوخ  قوذ  هقیلس و  قباطم  یـسک  ره  نامز 

ابیرقت هک  هچنآ  دـیناسر . جرم  جرهب و  ار  راک  نایادـخ  باـختنا  رد  طابـضنا  مدـع  هرخـالاب  درکیم و  یناـبرق  وا  ربارب  رد  درکیم و  تسرد 
ریخ و بلج  هلیسو  نآب  ات  دنتـسنادیم  یهلا  هاگرد  ناعیفـش  اههطـساو و  ار  اهتب  نیا  هک  تسنآ  دیامنیم  ناتـسرپ  تب  تیرثکا  قافتا  دروم 
دنتـسنادیم و ادـخ  لاعتم ، يادـخ  ربارب  رد  القتـسم  ارنآ  دـندوب  هدرک  تسرد  تب  هک  ار  هچنآ  اهنادان  زا  یـضعب  اسب  هچ  ددرگ و  رـش  عفد 
: دنکیم لقن  نآرق  هحفـص 163 ] هکنانچ [  دندرکیم  ضرف  ادخ  زا  رتلماک  رتهب و  ار  اهنآ  دنتـسنادیم  هطـساو  ار  اهنآ  هکنیا  اب  رگید  یـضعب 

لئاق یناـبرق  زا  ادـخ  ناکیرـش  يارب  هک  ار  ياهرهب  [ 122 « ] مهئاکرـش یلإ  لصی  وهف  ناک هللا  امو  هللا  یلإ  لصی  ـالف  مهئاکرـشل  ناـک  اـمف  »
تباث ناگراتس  یخرب  دندیتسرپیم و  ار  هکئالم  یضعب - دوب . بیـصن  نآ  رد  ار  ناکیرـش  دوب  ادخ  يهرهب  هچنآ  اما  دیـسریمن  ادخب  دندوب 
يارب دندرکیم  شتـسرپ  هک  ار  يزیچ  اههدوت  نیا  زا  کی  ره  تسه  هکیزیچ  دندیتسرپیم  ار  رگید  ياهراتـس  رگید  هدع  و  يرعـش ، دـننام 
تروص ندوب  اراد  زا  هزنم  عاونا  بابرا  دننام  نایادخ  هک  دنتفگیم  دوخ  شیپ  اریز  دنتخاسیم  دوخ  هلبق  ارنآ  دندرکیم و  تسرد  یلاثم  نآ 
. داد رارق  وا  منص  هدنیامن و  ار  يزیچ  تسا  مزال  شتسرپ  رد  نیاربانب  تسا . لکشم  اهنآ  هب  هجوت  دنشاب و  تباث  یئاج  رد  ات  دنتسه و 

مالسا زا  لبق  برع 

حیرـشت رد  مالـسلاهیلع  نایقتم  يالوم  دـندوب . ندـمت  هنوگره  زا  رود  تیلهاـج  دـهع  رد  مالـسا و  زا  لـبق  برعلاةریزج  ناـنکاس  تیرثکا 
- مـتنأو لـیزنتلا  یلع  اـنیمأو  نیملاـعلل  اریذـن  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  ثـعب  هللا  نا  . » دـیامرفیم مالـسا  عوـلط  زا  لـبق  برع  عاـضوا 

مکءامد نوکفستو  بشجلا  نولکأت  ردکلا و  نوبرشت  مص  تایح  نشخ و  ةراجح  نیب  نوخینم  رادرـش  یفو  نید ! رـش  یلع  برعلارـشعم -
يهدنهد میب  تخیگنارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لاعتم  يادـخ  ۀـبوصعم » مکب  ماثآلاو  ۀـبوصنم  مکیف  مانـصألا  مکماحرأ  نوعطقتو 

نایم رد  دیدربیم  رسب  نیمز  نیرت  تخـسرس  و  هحفـص 164 ] نیئآ [ ! نیرتدب  رد  برع  تلم  امـش  و  نآرق )  ) دوخ لیزنت  رب  نیما  نایناهج و 
زج یلغـش  دـیدرکیم  هدافتـسا  بسانتم  هقوذآ  زا  هن  دیدیـشونیم و  فاص  ياهبآ  زا  هن  كانرطخ  یمـس  ياهرام  راومهان و  ياـهخالگنس 

ندمت هنوگره  زا  رود  برع  هصالخ  روطب  دوب . اپ  رب  اههلیبق )  ) امـش نایم  رد  اهتب  دـیتشادن ، يدـنواشیوخ  دـنویپ  نتـسسگ  يزیرنوخ و 
یئوخ نینچ  دوب و  تنوشخ  ینیـشنارحص و  عبطب  هتخیمآ  زین  نآ  دروخیم  مشچب  نمی  تلود  دننام  ندمت  زا  يرثا  ياهشوگ  رد  رگا  دوب و 
. دوب ناتسودنه  هشبح و  رصم ، مور ، ناریا ، رگید : دنمورین  للم  زا  سابتقا  دنتشاد  هچره  دننک و  اپرب  ندمت  هک  دهدیمن  هزاجا  زگره 

برع ناکاین 

زا حلاص  دوه و  موق  دومث و  داع و  هک  دوشیم  ریبعت  هدش ) ضرقنم   ) هدئاب برع  ای  هبراع ، برع  هب  برع  ناکاین  زا  ناسیون  خیرات  نابز  رد 
ای هیلیعامـسا  دیـسریم و  ناطحق  هب  اهنآ  تبـسن  هک  شنارواجم  نمی و  نکاس  ياهبرع  ناطحق ،»  » دـندوب هریت  ود  هیقاـب ، برع  دـندوب  اـهنآ 

رجاه زا  مالسلاهیلع  میهاربا  دنزرف  لیعمساب  اهنآ  تبسن  دنتشاد و  ینکس  برعلاةریزج  زکرم  رد  هک  دجنو  رواجم  نیمزرس  نانکاس  ناندع 
نآ داد و  ینکس  زاجح  رد  ار  مالسلاهیلع  لیعامسا  شدنزرف  مالسلاهیلع  میهاربا  هکنآ  حیضوت  دنیوگیم . يدعمو  يرضم  ار  اهنآ  دسریم و 
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دنتـشاد تنوکـس  اـجنآ  رد  مهرج  ماـنب  ياهلیبق  ـالبق  دوب و  فلع  بآیب و  کـشخ  يارحـص  عرز » يذ  ریغ  داو  : » نآرق ریبعت  هب  نیمزرس 
هحفص راگدرورپ [  رماب  دومن  انب  ار  هکم  رهـش  دیـسر و  دشر  دحرـسب  مالـسلاهیلع  لیعامـسا  ات  داد ، ینکـس  اجنآ  رد  ار  شدنزرف  رجاه و 
رواجم ياهنیمزرـس  زاـجح و  درک  توعد  یتسرپاـتکی  دـیحوتب و  ار  برع  مدرم  داـهن و  اـنب  ار  هبعک  شدـنزرف  تدـعاسمب  میهاربا  [ 165

: دنکیم لقن  میرک  نآرق  رد  هکنانچ  تشاذـگ  ار  جـح  ندروآ  اجب  يهضیرف  هیاپ  ع )  ) ترـضح نآ  دـندومن . لوبق  ار  ترـضح  نآ  توعد 
دروخ و مهب  لیعامـسا  نادـناخ  اب  مهرج  طباور  راد . مـالعا  مدرم  ناـیم  رد  ار  جـح  هضیرف  ندروآ  اـجب  [ 123 « ] جـحلاب سانلا  یف  نذأؤ  »
زا ار  مهرج  يهلیبق  دندش و  زوریپ  لیعامـسا  نادنزرف  اهدروخودز  زا  سپ  تفرگرد و  مهرجو  ع )  ) لیعامـسا نادنزرف  نایم  رد  یئاهگنج 
زا اقلب  رد  دنتفگ  ار  يو  تفرگرد  يرامیب  ار  وا  ات  دیدرگ . فارطا  هکم و  ياورنامرف  یحلا  نب  ورمع  مانب  يدرم  و  دندنار . زاجح  نیمزرس 
رد ینتبآ  رثا  رد  دومن و  تمیزع  ماش  تمسب  هجلاعم  دصقب  ورمع  تسا ، يرامیب  شخبافش  هک  تسایمرگ  بآ  يهمـشچ  ماش  نیمزرس 

یلمع هچ  نیا  هک  دیـسرپ  دوب  هدرک  ترجاهم  دـیحوت  نیمزرـس  زا  هک  يو  دنتـسرپیم  ار  اهتب  ماش  مدرم  دـید  تفاـی . يدوبهب  همـشچ  نآ 
يهرکیپ مه  دنتـسه و  رثوم  دـهدیم  خر  نیمز  يور  رد  هک  یثداوح  عاضوا و  رد  هک  تسا  يولع  مارجا  همـسجم  اـهنیا  هک  دـنتفگ  تسا ؟

زا دادمتـسا  اب  دوشیم  یلاسکـشخ  یتقو  هکنانچ  دنیامنیم  يرای  ار  ام  زین  اهنآ  میئوجیم و  يرای  اهنآ  زا  ام  هک  دنتـسه  يردـق  یلاع  نادرم 
یتخبشوخ هنوگنامهب  ات  دومن  تساوخرد  اهنآ  زا  ار  اههرکیپ  نآ  زا  یکی  و  تفرگ . رارق  ریثأت  تحت  یتخسب  ورمع  دزیریم . ورف  ناراب  اهنآ 

مدرم داد . رارق  هبعک  ماب  رب  ار  لبه  تعجارم  رد  ورمع  دندیشخب و  يوب  ار  هلئان  فاساو و  لبه  مه  نانآ  دسرب . دنتسه  رادروخرب  نانآ  هک 
مدرم تشاد  نیمزرـس  نآ  رد  هک  يذوفن  رثا  رد  تشاـمگ  هحفـص 166 ] تمه [  یتسرپ  تب  جـیورت  هب  درک و  توعد  اهنآ  شتـسرپ  هب  ار 
ارجام نیا  زا  سپ  و  دندیمانیم . ءافنح  ار - دوخ  دندوب  میهاربا  نادناخ  زا  نوچ  دـندیورگ و  یتسرپ  تب  كرـش و  نیئآب  زاجح  تسرپاتکی 

ار یتسرپ  هناگی  دیحوت و  نید  مامت  رارصا  اب  میرک  نآرق  تسا  تهج  نیمه  يور  دیاش  دنام و  یقاب  یمسم  نودب  یمـسا  ءافنح  دیحوت و 
. دمانیم ءافنح  فینح و  تسا  یتسرپ  تب  فلاخم  هک 

یتسرپ تب  هب  برع  دیدش  شیارگ  تهج 

فلتخم لـلم  ناـیم  رد  صاـخ  یتیعقوم  تیبوبحم و  ار  هفرـشم  هبعک  هک  دوب  نآ  دومنیم  کـیدزن  تب  ندـیتسرپ  هب  تدـشب  ار  برع  هچنآ 
يارب هعطق  دنچ  هکم  ياهگنس  زا  هکنیا  رگم  دومنیمن  تعجارم  هکم  رهـش  زا  يرفاسم  دوب . رگید  ناتـسرپ  تب  و  سوجم ، يراصن ، دوهی ،

شتـسرپ يهلحرمب  جـیردتب  راـک  نیمه  درکیم و  فاوـط  وا  درگرب  دادـیم و  رارق  شیاتـس  دروـم  ارناـمه  دربیم و  هارمه  دوـخ  اـب  كربـت 
اهتب زا  يدودـعم  و  ددرگ . عیاش  فلتخم  ياهتروصب  یتسرپ  تب  مالـسا  زا  لبق  تیلهاج  برع  تلم  رد  دـش  ببـس  تاهج  نیا  دیـسریم .

-9 عاوس . . 8 ّدو . - 7 ةانم . - 6 يزع . تال و  4 و 5 - هلئان . - 3 فاسا . - 2 لبه . - 1 میروآیم : ار  اهنآ  مان  هک  دوب  اـهنآ  رگید  زا  رتفورعم 
هدرک تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  دهدیم . تبسن  حون  موق  هب  نآرق  ار  ریخا  تب  جنپ  نیا  هک  رـسن  - 11 قوعی . - 10 ثوغی .

هدش دراو  رگید  تیاور  رد  و  پچ . تمس  رد  رـسن  تسار و  فرط  رد  قوعی  تشاد  ياج  هبعک  برد  ربارب  رد  ثوغی  لحم  دندومرف - هک 
. بلک هب  قلعتم  ّدو  -1 هک : هدـش  دراو  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  و  دوب . هحفـص 167 ] هورم [  افـص و  هوک  زارف  رد  هلئان  فاسا و  هک 

تنس زا  یئاهراگدای  نیا ؟ يهمه  اب  دوب . نیصح  هلیبق  هب  قلعتم  رـسن  نادمه . لام  قوعی  دارم . هلیبق  لام  ثوغی  لیذه . هلیبق  تب  عاوس ، - 2
نایرع فاوط  هبعک و  رودب  ندب  ندیلام  دننام  یتسرپ ، تب  موس  رب  هتخیمآ  اما  جح ، ترایز  هنتخ و  دننام  تشاد  دوجو  مالسلاهیلع  میهاربا 

. تیلهاج عاضوا  زا  ياهمالخ  دوب  نیا  دوب . لومعم  مالسا  روتسد  هیبش  يدح  ات  نتفگ  کیبل  و 

نآرق مالسا و  يانبریز  دیحوت 

تینات دراد و  یمدآ  لامعا  رب  همات  تنطلس  تموکح و  تین  رکف و  هک  تسا  حضاو  رپ  تسیچ ؟ تاداقتعا  ریاس  دیحوت و  هب  داقتعا  يانعم 

دلج 1) ( ) س  ) ارهز ترضح  يهبطخ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


تین رب  لمع  ساسا  هیاپ و  تاینلاب - لامعألا  امنا  هدش : هراشا  تقیقح  نیمهبو  دـش . دـهاوخن  نوگرگد  لمع  دوشن  ضوع  هرخالاب  رکف  و 
میرک و نآرق  رد  درب و  یپ  تسا  ترطف  رد  نآ  لـصا  هک  یلیلد  هار  زا  دـیاب  هک  تـسه  يداـقتعا  تاـبجاو  نـید ، رد  رظن  نـیمهب  تـسا و 

دوخ داقتعا  رکف و  دیاب  ناسنا  تداعس  هار  رد  تسخن  ات  هدش . رکذ  يرطف  تفایرد  میکحت  لصا  رد  یلئالد  مه  مالسلامهیلع  همئا  تایاور 
یهار دشابیم - هدرک  لمع  هچنآ  ورگ  رد  رـشب  ره  [ 124 « ] ۀنیهر تبـسک  امب  سفن  لک  . » ددرگ حالـصا  لمع  هجیتن  رد  ات  دنک  ضوع  ار 
لمع زا  لبق  هکنیا  رـس  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  و  تسا . ندب  ياورنامرف  رکف  تین و  نوچ  تسین  رکف  حالـصا  هار  زا  زج  لمع  حالـصا  يارب 

هار زا  نید  ساسا  ناونعب  ار  اهنآ  دیامن و  نیقی  دشاب و  دقتعم  دوخ  ریمـض  نطاب و  رد  لصا  دـنچ  هب  هحفص 168 ] دیاب [  ناملسم  مالسارد 
شرادرک هک  تسا  فوقوم  یمدآ  تداعس  سپ  دزاس . مکحتسم  يوق و  ار  تاداقتعا  نآ  لمع ، اب  هتشاد و  داقتعا  دوخ  لاح  بسانم  لیلد 

يانبریز ساسا و  مینک  قیدـصت  هک  تسا  یفاک  میرک  نآرق  تایآ  رد  رظن  رـصتخم  اب  رکف . حالـصاب  تسا  فوقوم  مهنآ  دـشاب و  تسرد 
تـسا شنیرفآ  ناهج  يارب  دحاو  یئادخ  هک  هدشن  افتکا  نآب  ساسا  نیا  رد  و  تسا . كرـش  زا  كربت  يرازیب و  دـیحوت و  تاداقتعا  همه 

نوچ دیاش  دشابیم و  مالـسا  نآرق و  تاداقتعا  نکر  ود  ره  تسا و  تابثا  یفن و  تمـسق  ود  زا  بکرم  مالـسا  نآرق و  دیحوت  هکلب  سبو .
زا مسق  کیب  هتخیمآ  تیرثکا  نامیا  [ 125 « ] نوکرشم مهو  الإ  هللااب  مهرثکأ  نمؤی  امو  : » دومرف دیـسر  ناوتیمن  اهیدوز  نیاب  تقیقح  نیاب 

اوبنتجأو هللا  اودـبعا  نأ  ـالوسر  ۀـمأ  لـک  یف  اـنثعب  دـقلو  : » دـیامنیم مـالعا  ار  یحو  ناریفـس  يهمه  ءاـیبنا و  توعد  ـالامجا  تسا . كرش 
ار ادـخ  شتـسرپ  هک  میتخیگنارب  یناربمایپ  هتـشذگ ) ياهنامز  رد   ) هدـش لیکـشت  رـشب  زا  هک  یعامتجا  تما و  ره  رد  ام  [ 126 « ] توغاطلا

هناگی تاذ  شتـسرپ  طقف  مالـسلامهیلع  ءایبنا  توعد  يانبریز  همانرب و  ساـسا  مینیبیم  هیآ  نیا  رد  دـیئامن . باـنتجا  توغاـط  زا  دـینکب و 
نم دشرلا  نیبت  دق  نیدلا . یف  هارکإ  ال  : » دیامرفیم هفیرـش  هیآ  رد  زین  و  تسا . توغاط  زا  بانتجا  ادـخ و  شتـسرپ  زا  بکرم  هکلب  تسین 

نـشور یهارمگ  دشر و  تسا . هشیدنا  و  هحفـص 169 ] تفرعم [  هار  زا  كرد  داـقتعا و  زا  تبحـص  تسین  یهارکا  نید  رد  [ 127 « ] یغلا
تداعـس و دـشر  هجیتن  رد  هک  دـش  نایب  حوضو  ینـشور و  لامک  اب  لیلد  تجح و  ماـمتا  تداعـس و  دـشر  يهجیتن  هک  تسا  مولعم  دـش ،

دراد ار  یکیرات  هاچ  مکح  ینعم ، ناهج  نما  عیـسو و  هاگیاجب  تبـسن  دوعـص و  ءاقترا و  يهلیـسو  تایدام  ملاع  تسا . یهارمگ  تلالض 
اجنآ زا  دـیاب  تامیالمان  رازهب  هدـیچیپ  تافالتخا  یکیرات و  یگنت و  رازه  راتفرگ  رـشب  دـهد و  یـصالخ  اجنآ  زا  دـیاب  ار  دوخ  یمدآ  هک 
نمؤی توغالطلاب و  رفکی  نمف   » زا تسا  ترابع  نآ  زا  ندمآرب  نابدرن  هار  دراذـگب و  مدـق  دـیجملا  شرعلاوذ  عیفر  ناویاب  هدـمآ و  نوریب 

اتکی عماج  تاذـب  نامیا  مود  يهلحرم  رد  درک  راکنا  ار  توغاط  لوا  يهلحرم  رد  هک  سکره  [ 128 « ] یقثؤلا ةورعلاب  کسمتسا  دقف  هللااب 
نیا رد  نوچ  و  تسین . یندش  هراپ  نامسیر  نیا  زگره  اریز  تسا  یعطق  تاجن  رگید  هدز  تسد  رتمکحم  نامسیرب  تروص  نیا  رد  هدروآ 

هلزنمب تسا  هللااب  نامیا  توغاط و  هب  رفک  ینعی -: تسا  بکرم  نامیا  تاجن  هار  طقف  دـیامرفیم  دـنکیم و  نایب  ار  يهراچ  هار  هفیرـش  هیآ 
ای توغاطب و  رفک  یساسا  نکر  ود  زا  یکی  رگا  انعم  نیاب  تسا . لیلد  تجح و  طرـش  موهفم  هک  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد  تسا و  طرش 

. تسین یصالخ  تاجن و  هار  دروخب  مهب  هللااب  نامیا 

تسیچ توغاط 

دوخ تفرگ  رارق  ادـخ  لـباقم  رد  هک  یـسک  هداد . رارق  دوـخب  ناـمیا  لـباقم  رد  ار  نآ  اریز  هدوـمرف  نیعم  ار  توغاـط  ياـنعم  نآرق  دوـخ 
بآ هک  یتقو  [ 129 « ] ءاملا یغط  امل  انإ  : » دـیامرفیم نارق  رد  تسا ، هتفر  رتارف  دوخ  دـح  زا  رایـسب  هک  تسا  هحفص 170 ] نیا [  رگنـشور 

تکرب ریخ و  هب  [ 130 « ] اکربم ءام  ءامـسلا  نم  انلزنا  : » دـیامرفیم هک  بآ  نامه  تسا  مولعم  و  داهن . رتارف  مدـق  دوخ  ياهزرم  زا  نایغط و 
ربارب رد  ناعذا  زا  ترابع  نامیا  زا  دارم  دوشیم و  رگناریو  برخم و  لماع  کیب  لیدبت  دوخ  زرم  زا  مدق  نتشاذگارف  رثا  رد  هدش  فیـصوت 

عقاو لباقم  رد  هک  توغاط  بیترتنیدب  سپ  دش ، دهاوخ  هراشا  هکنانچ  دـنادب  فرـصتم  یلو و  تاهج  همهرد  ار  ادـخ  هک  مسق  نیاب  ادـخ 
. تسا نتسناد  یلو  فرصتم و  ار  وا  زا  ریغ  ینعی  هدش 

دلج 1) ( ) س  ) ارهز ترضح  يهبطخ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگتشذگ زا  تربع 

اوتوا نیکلا  یلإ  رت  ملآ  : » دومرف شنزرس  ار  اهنآ  دنوشن  لیجنا  تاروت و  ناوریپ  يراتفرگ  راچد  نآرق  تلم  هک  نآ  يارب  لاعتم  راگدرورپ 
توغاط تبجب و  اهنآ  هدـش  هداد  اهنآب  باـتک  زا  يهرهب  هک  يدارفا  ینیبیمن  اـیآ  [ 131 « ] توغاطلا تبجلاب و  نونمؤی  باتکلا  نم  ابیـصن 

[132 « ] توغاطلا دبع  ریزانخلاو و  ةدرقلا  مهنم  لعجو  : » دیامرفیم رگید  يهیآ  رد  دنتـسناد . دوخ  رما  یلو  فرـصتم و  ار  اهنآ  دندیورگ و 
ار یتـب  أمـسر  تاروت  اـی  لـیجنا و  ناوریپ  املـسم  میداد . رارق  توغاـط  ناگدنتـسرپ  كوخ و  هنیزوب و  لیئارـساینب )  ) ار اـهنآ  زا  ياهدـع 

تکرـش ینارمکح !! و  هحفـص 171 ] يراذـگ [  نوناـق  رد  تـشاد و  رارق  لـیجنا  تاروـت و  ربارب  رد  هـک  یماـظن  زا  هـکلب  دـندیتسرپیمن 
نیدلا یلإ  رت  ملآ  : » دیامرفیم رگید  هیآ  رد  زاب  و  دیامنیم . یفرعم  توغاط  ار  اهنآ  ناگدننک  شتسرپ  دنتشادن  يرازیب  نانآ  زا  دندرکیم و 
ألالـض مهلـضی  نأ  ناطیـشلا  دیری  هب و  اورفکی  نأ  اورمأ  دقو  توغالطلا  یلإ  اومکاحتی  نأ  نودـیری  کیلا و  لزن  امب  اونمآ  مهنأ  نومعزی 

ایآ [ 133 « ] امیلـست اوملـسیو  تیـضق  امم  أجرح  مهـسفنا  یف  اودـجتال  مث  مهنیب  رجـش  امیف  كومکحی  یتح  نونمؤی  کبرو ال  ـالف  ادـیعب 
رارق سرداد  ار  توغاط  دنراد  دـصق  دـناهدروآ و  نامیا  هدـش  هداتـسرف  وتب  هک  هچنآب  دـننکیم  نامگ  هک  ار  یـصاخشا  ربمایپ  يا  ینیبیمن 

تراگدرورپ هب  هن  اما  دزاس . هارمگ  رود  یهارمگب  ار  اهنآ  دـهاوخیم  ناطیـش  دـنوش و  رفاک  نآب  دـنراد  تیرومأـم  هک  یلاـح  رد  دـنهد !
لامک رد  دـنیامنن و  یتیاضران  ساسحا  وت  نامرف  زا  دـنهد و  رارق  دـنراد  فالتخا  هک  هچنآ  رد  سرداد  ارت  ات  دـنروآیمن  نامیا  دـنگوس !
داقتعا تیدـحا  تاذ  یگناگیب  طقف  هک  تسنآ  دـیحوت  هب  ناـمیا  - 1 دوشیم : نشور  دنچ  يروما  هیآ  دـنچ  نیا  عومجم  زا  دنـشاب . میلـست 

ار يرگید  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  ناـمیا  - 2 تشاد . دیاب  ادخب  نامیا  سپـس  توغاط و  نتخادـنارب  زا  بکرم  نامیا  هکلب  میـشاب  هتـشاد 
یفن دیحوت و  بتارم  کنیا  دریگب  رارق  ادـخ  ربارب  رد  هک  تسا  يدـح  زا  زواجتمره  توغاط ، - 3 نتسناد . یلو  دوخ و  روما  رد  فرـصتم 

نم دـیوگب  دـیآرد و  ماـقم  نیاـب  هک  هحفـص 172 ] يدرف [  تـسین  اـتکی  راگدـیرفآ  زج  يراگدـیرفآ  هـک  تاذ  رد  دـیحوت  - 1 توغاط :
وا هکنآ  زا  دعب  ینعم  نیاب  یئاورنامرف ، رد  دیحوت  - 2 تسا . توغاط  یلعألا » مکبر  انأ  : » دنتفگیم هک  دورمن  نوعرف و  دننام  مراگدیرفآ 
نم ملعیالا  : » هدومرف هک  دشابیم  رترب  تادوجوم  همهب  زین  وا  یملع  هطاحا  راچان  زیچ  همهب  هدـننک  هطاحا  و  مویق ، هدـنز و  میتسناد  یتاذ  ار 

يراذگ نوناق  سپ  هاگآ . رایسب  فیطل  تسوا  و  درادن ؟ دوخ  قولخمب  هطاحا  هدرک  قلخ  هک  یئادخ  ایآ  [ 134 « ] ریبخلا فیطللا  وهو  قلخ 
اوذـختا : » هک هدومن  تیحیـسم  دوـهی و  زا  خـیبوت  هفیرـش  هیآ  رد  اذـل  دـشابیم . وا  صوـصخم  قـح  تـالماعم  قـالط و  جاودزا و  رد  ـالثم 

ار دوخ  نادنمشناد  اهنآ  [ 135 « ] نوکرـشی امع  یلاعت  هناحبـس و  ادحاو  اهلإ  اودـبعیل  الإ  اورما  ام  هللا و  نود  نم  ابابرأ  مهنابهر  مهرابخأ و 
ادخ تسا  یلاعتم  هزنم و  كاپ و  دننکن  شتـسرپ  ار  دحاو  يادخ  زجب  هک  دندوب  رومأم  هک  یلاح  رد  دنداد  رارق  راگدرورپ  ادخ  لباقم  رد 

ربارب رد  دوخ  عفنب  حیـسم  دوهی و  ینید  ناربـهر  نوچ  هدـش  دراو  هماـع  هصاـخ و  قیرط  زا  تیاور  رد  دـنهدیم . رارق  کیرـش  هک  هچنآ  زا 
ادـخ مـکح  ربارب  رد  یـسک  رگا  نآرق  حیرــصب  اـنب  سپ  دـیمان . شتــسرپ  ارنآ  مـه  لاـعتم  يادـخ  دـندومن  يراذـگنوناق  لـیجنا  ةاروـت و 

دنادـیم وا  طقف  اریز  اوشیپ ، ربهر و  نییعت  رد  دـیحوت  - 3 تسا . توغاط  تدابع  نآ  نتخانش  تیمـسرب  تسا و  كرـش  دیامن  يراذگنوناق 
اب ای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دننام  هطـساوالب  دنکیمن  قرف  هدش  نییعت  ربهر  دروم  رد  دراد و  يربهر  تیحالـص  يدرف  هچ  هک 

دوب غیلبت  يارب  هک  هیکاطناب  هحفص 173 ] ار [  ع )  ) یسیع ناگداتـسرف  تهج  نیمه  يور  و  دوش . نییعت  لوسر  فرط  زا  هک  دشاب  هطـساو 
رفن ود  اـم  هک  یتـقو  [ 136 « ] نولـسرم مکیلإ  انإ  اولاقف  ثلاثب  اـنززعف  امهوبذـکف  نینثا  مهیلإ  انلـسرأ  ذإ  : » دـیامنیم یفرعم  دوخ  يهداتـسرف 

رب ام  دنتفگ  ناگدش  هداتـسرف  نآ  میداتـسرف و  نانآ  یهارمهب  ار  موس  رفن  دندومن و  بیذکت  ار  ودنآ  میداتـسرف  هیکاطنا ) رد   ) اهنآ يوسب 
نطاب رد  یلو  دـحوم  تروص  رد  هکنیا  هن  دـنوش  لئان  یتسرپ  اتکی  تقیقح  هب  دـیحوت  ناوریپ  هکنآ  يارب  میرک  نآرق  میتسه . لوسر  اـمش 

اهنآ شنزرس  دنشابن . لیجنا  تاروت و  ناوریپ  دننام  دنوش و  طلسم  اهنآ  رب  اهرگنایغط  هجیتن  رد  دنیامیپب و  ار  طاطحنا  هار  دنشاب و  كرشم 
« توغالطلاو تبجلاب  نونمؤی  باتکلا  نم  ابیـصن  اوتوا  نیدلا  یلإ  رت  ملا  : » درادیم نایب  نینچ  شنزرـس  شهوکن و  يهفـسلف  اب  نآرق  رد  ار 
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ینامسآ باتک  دصقم  حور و  ینعی  دناهدیورگ . توغاط  تبج و  هب  دنراد  ینامسآ  باتک  زا  كدنا  يهرهب  هکیئاهنآ  ینیبیمن  ایآ  [ 137]
نیا يهجیتـن  رگید  يهیآ  رد  و  تسا . یتـسرپ  اـتکی  تقیقح  دـیحوت  سپـس  یتوغاـط  ماـظن  نتخادـنارب  تسخن  نآ  هک  دـندرکن  كرد  ار 

هیلع و بضغ  هللا و  هنعل  نم  هللا  دنع  ۀبوثم  کلذ  نم  رـشب  مکئبنا  له  لق  : » دـیامرفیم دزـشوگ  ارنآ  فیرحت  دـیحوت و  بتکم  زا  فارحنا 
نیرتدب هک  منک  هاگآ  ار  امـش  ایآ  وگب  [ 138 « ] لیبسلا ءاوس  نع  لضأ  اناکم و  رـش  کئلوأ  توغاطلا  دـبعو  ریزانخلاو  ةدرقلا  مهنم  لـعج 

ناگدنتـسرپ ناکوخ و  ناگنیزوب و  اـهنآ  زا  دومرف و  وا  رب  بضغ  هدرک و  تنعل  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  یـسک  هحفـص 174 ] نآ [  زا  شاداپ 
تاروت ناوریپ  ههبـش  یب  [ . 139 . ] دـنوریم یهارمگ  هب  طسو  هار  زا  هدوب و  اراد  ار  هاـگیاج  تلزنم و  نیرتدـب  اـهنآ  و  داد . رارق  توغاـط 
نوناـق یهلا و  ماـظن  لـباقم  رد  هک  يدارفا  دـش  ناـیب  هکناـنچ  هکلب  دـندرکن  شتـسرپ  ار  ناـشکندرگ  ناراکمتـس و  یئادـخ  ناونعب  زگره 

ار اهنآ  شیوخ  لقعب  هیکت  اـب  يراذـگنوناق  ادـخ و  نذا  نودـب  یئاورناـمرف  دـننام  دوب  تهج  کـی  رد  هچ  رگا  دـندرک  ملع  دـق  ینامـسآ 
راک نیا  یلاعت  قح  دندش ، یتبوقع  نینچ  راتفرگ  دنتساخنرب و  راکیپ  هب  نانآ  اب  دندرک و  لوبق  بصنم  نیاب  ار  نانآ  دنتخانـش و  تیمـسرب 
یلإ اومکاـحتی  نأ  نودـیری  کـلبق  نم  لزنأ  اـمو  کـیلإ  لزنأ  اـمب  اونمآ  مهنأ  نومعزی  نیدـلا  یلإ  رت  ملا  : » دـمانیم تداـبع  شتـسرپ و  ار 

هدرک و قباـس  هیآ  رد  هک  تسا  يرظن  بلج  ناـمه  [ . 140 « ] ادیعب الالـض  مهلـضی  نأ  ناطیـشلا  دیریو  هب  اورفکی  نأ  اورمأ  دقو  توغاطلا 
زا شیپ  هک  هچنآب  هدش و  هداتـسرف  ورف  وتب  هچنآب  دنراد  نامگ  هک  يدارفاب  ینکیمن  هاگن  ایآ  هک  هدومن  لیجنا  تاروت و  ناوریپ  زا  بجعت 

مکاح و دوخ  رب  ار  اهنآ  دنیامن و  عوجر  توغاطب  همکاحم  ماگنهب  دنهاوخیم  نامیا ) ياضتقا  فالخرب  اما   ) دنراد نامیا  هدش  هداتـسرف  وت 
ارنانآ اهنآب  اهراک  رد  ندرکن  عوجر  یئانتعایب و  اب  و   ) دـنیامن راکنا  ارنآ  تهج  ره  زا  دـنراد  تیرومأم  هک  یلاـح  رد  دـنهد ، رارق  یـضاق 

توغاط ماظن  ربارب  رد  توکـس  اـهنت  سپ  هحفـص 175 ] دزاس [ . راتفرگ  رود  قیمع و  یهارمگب  ار  اهنآ  دـهاوخیم  ناطیـش  مهو  دـنبوکب )
دـشاب نکمم  اهنیا  نتخانـشن  تیمـسربو  یفنم  هزرابم  رگا  تسا و  ناهاوخ  ار  ماظن  نآ  اب  نداتفا  رد  راکیپ و  راظتنا  نآرق  هک  تسین  یفاـک 

نآ يالعا  يهبترم  رگا  تسا  ینیقی  نآ  تیبولطم  هک  يرما  رد  روسعملاب » كرتیال  روسیملا   » مکحب اریز  داد . ماجنا  نآرق  مکحب  ارنآ  دیاب 
يراصنا مظعأ  خیـش  دیامرفیم و  لقن  ار  یلـصفم  تیاور  لوقعلا » فحت   » باتک رد  داد . ماجنا  تسا  نکمم  هکیرادقم  ات  دیاب  دشن  مهارف 
تموکح ساسا  رب  ار  شاعم  روما  يهمه  ماظن  حالص و  رادم  تسا : نیا  تیاور  نآ  هصالخ  هدومرف  لقن  شیوخ  رجاتم »  » باتک رد  هدق ) )

یفرعم یتوغاط  ماظن  دساف و  تموکح  ساسارب  ار  كانرطخ  ياهدادیور  تعنـص و  تراجت و  تعارز و  زا  یهابت  داسف و  يهیام  حلاص و 
هلک لطابلا  ءایحاو  هلک  قحلا  سورد  روجلا  ةالو  ۀیألو  یف  نأل  کلذو  : » هدومرف وگزاب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تیاور  نآ  رد  و  دـیامنیم .
هدنز لطاب  يهموثرج  هتشگ و  سردنم  یلک  روطب  تقیقح  قح و  رگمتس  نارادمامز  يربهر  رد  هکنیا  يارب  ءایبنألا » لتقو  دجاسملا  مدهو 
زاتمم تقلخ  ياراد  شنیرفآ و  دبـسرس  لگ  ناسنا  میرک  نآرق  یفرعم  بسحرب  دنوشیم ! هتـشک  ءایبنا  ددرگیم و  مدهنم  دجاسم  دوشیم و 

ماوق و نیرتهب  رد  ار  وا  میتخاس و  دنمجرا  زیزع و  ار  یمدآ  ام  [ 141 « ] میوقت نسحأ  یف  ناسنالا  انقلخ  دقلو  مدآ ، ینب  انمرک  دقلو  : » تسا
اهغاب و اهرابیوج ، اهایرد و  اههوک ، میدـیرفآ ، شتداعـس  لین  وا و  رطاـخب  ار  زیچ  همه  مه  یفرط  زا  میدـیرفآ و  ندـب  حور و  یگتـسبمه 
تلاصا و ياراد  زاـتمم و  ناـسنا  تقلخ  سپ  هدـش  هدـیرفآ  یمدآ  رطاـخ  هب  همه  همه و  ناـیاپ  راـهچ  تساـههوک و  لد  رد  هک  يرئاـخذ 

رهوگ ءاکتاب  دوخ  وا  ات  دنـشاب  راکب  يو  حلاصم  يروآدرگ  رطاخب  کلف  دیـشروخ و  هم  داب  ربا و  هحفص 176 ] دیاب [  هک  تسا  لالقتـسا 
هدش لالقتـسا  هیام  هک  تشذگ  هکنانچ  ناسنا  زایتما  تهج  هناگی  مه  یفرط  زا  و  دیامن . یگدـنز  دوخ  حـلاصم  يارب  دراد  هک  يدـنمجرا 

و تسا . لقعت  هشیدـنا و  رکف و  دراد ، هتفرگ ، رارق  شرایتخا  تحت  رد  هک  ییاههدـیرفآ  همهب  تموکح  قح  هتفای و  زایتما  تهج  نآب  هکلب 
یمدآ حـلاصم  نیمأت  رطاخب  هک  دنتـسه  ياهناـخراک  دـننام  اـهنآ  ناـسنا ، ریغ  تقلخ  ندوب  همدـقم  تیدودـحم و  بسحرب  رگید  تراـبعب 

اذغ نیرتهب  نیمأت  رطاخب  لسع  روبنز  دریگیم . تروص  اهنآ  زا  راک  هدارا  نودـب  هک  هدـش  هداد  یعیابط  اهنآب  هاگآ  دوخان  هزیرغ و  ءاضتقاب 
يو تقلخ  اریز  هچروم  نینچمه  دوریمن و  غارـس  تیرـشب  خـیرات  رد  لاح  ات  هک  دـنرادروخرب  یعاـمتجا  هاـفر  مظن و  زا  هزیرغ  بسحرب 
اما هدش  هدرامگ  نامهب  نیوکت  رد  دشابن و  نانچ  دناوتیمن  دهد و  ماجنا  ار  راک  نامه  دیاب  هک  تسا  یمادختسا  تقلخ  دودحم و  رایـسب 
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نآرق یفرعم  ءایبنا و  کمکب  دشاب و  هشیدنا  رکف و  اب  رادرایتخا و  زاسدوخ و  دیاب  دناهدمآرد  وا  مادختـساب  تاقولخم  همه  نیا  هک  یمدآ 
تهج و  مدآ ، تقلخ  لالقتسا  تلاصا و  تهج : ود  زا  و  دبایرد . ار  دوخ  لالقتسا  تلاصا و  دسانشب و  ار  دوخ  يالاو  رایـسب  تلزنم  میرک 

بـسحرب روعـش و  كاردا و  نودب  هک  تسا  لمع  مجح  ّتیمک و  هار  زا  هن  یمدآ  لمع  شزرا  هک  میریگیم  هجیتن  لقعتو ، هشیدـنا  رکف و 
تـسنآ شتقلخ  تهج  اریز  تسا  لمع  مجح  تیمک و  هب  اهنآ  راک  رابتعا  هک  دنانایاپ  راهچ  تاناویح و  نیا  ددرگیم و  رداص  وا  زا  هزیرغ 
يورزیت بسا ، کی  شزرا  رایعم  الثم  دـنکیم . ادـیپ  رتشیب  شزرا  داد  ماـجنا  مجح  تیمک و  رهب  دـیآرد و  رـشب  رامثتـساب  هاـگآدوخان  هک 

یمدآ عفانم  زا  تهج  کی  هحفص 177 ] نوچ [  دراد  شزرا  بوخ  رطاق  غالا و  ای  دیامنب و  یط  ار  يدتمم  تفاسم  مک  تدم  رد  هک  تسا 
لیصا تقلخ  هک  ناسنا  اما  تسنآ و  تیمک  ناویح  لمع  شزرا  رد  رایعم  سپ  دراد . رتشیب  لمح  تردق  الثم  دیامنیم  نیمأت  هاگآدوخان  ار 

دوخ رایتخا  اب  اجکب  ات  دشابیم . تسوا  ریمـض  هشیدنا و  رکف و  هک  شزایتما  هچ  نامهب و  وا  لمع  شزرا  تسین  یلیفط  دراد و  یلالقتـسا  و 
دـشابیم شتلزنم  ماقم و  بسانم  هک  یلعأو  الاو  فدهب  هک  دراد  رایتخا  وا  مه  و  دوشب ؟ دنمهدیقع  دـهدب و  شرتسگ  ار  شاهشیدـنا  رکف و 

هک دیامن  یفرعم  ار  یمدآ  لمع  شزرا  هکنیا  يارب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  اذل  دیآورف . تسین  شماقم  بسانم  هک  یئاجب  دناوتیم  مه  دسرب و 
مالـسلاهیلع رفعج  نب  یـسوم  ماما  رادزغم  تیاور  نیا  حرـش  رد  تاینلاب - لاـمعألا  اـمنإ  دومرف : تسا  هشیدـنا  رکف و  اـب  تسین و  مجح  اـب 

راهچ ای  يراکتمدخ  گنج  نیا  رد  دنتفگ  یضعب  داتسرف . یگنجب  يرکشل  اب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دومرف 
لامعألا امنإ  دومرف : دیـسر  ترـضح  نآ  عالطاب  ارجام  داتفا ؟ دـهاوخ  ام  گنچ  هب  دروخب  دردـب  هک  یتمینغ  اـی  بسا  اـی  رتش  دـننام  یئاـپ 

ار گنج  یسک  رگا  هدرک  هک  تسا  یتین  هب  هتسب  شجرا  شاداپ و  هدش  هتسب  هشیدناب  لمع  شزرا  طقف  ینعی  يونام - ءرمأ  لکلو  تاینلاب 
شـشاداپ تساـیند  لاـم  ندروآ  تسدـب  گـنج  زا  فدـه  دـصقم و  رگا  و  داد . دـهاوخ  ار  شـشاداپ  ادـخ  داد  ماـجنا  قـح  ياـضر  يارب 

. تسنامه

یبوبر تاذب  رکف  یگتسب 

فدهب و لماک  یگتـسب  هتفای و  زایتما  لقعت  هشیدنا و  اب  هکلب  تسین  لمع  مجح  تیمک و  هار  زا  ناسنا  لمع  شزرا  هک  دش  مولعم  اجنیا  ات 
رب لمع  ساسا  هیاپ و  نوچ  ددرگ و  صخـشم  هشیدنا  فده  دـیاب  سپ  هحفص 178 ] دشاب [ . هتـشاد  یگتـسب  اجک  هب  لمع  ات  دراد  وا  تین 

تاذ ینعی  یلاع  دصقم  یلعا و  فدهب  ار  یمدآ  یگتسب  هک  دراد  یعس  میظع  نآرق  مالسا  ینامسآ  باتک  تسا ، راوتسا  رکف  تین و  يور 
طقف و  [ 142 « ] قحلاوه هللا  نأب  کلذ  . » درادـن فارتعا  رگید  یتقیقحب  یبوبر  سدـقم  تاذ  زا  زجب  نآرق  هلاـصالاب  اریز  دـهد  رارق  یبوبر 

اهیبوخ و زا  هچره  تسین ، تسا  تافـص  اهیبوخ و  همه  رهظم  عمجم و  هک  وا  زج  یلاـمک  و  تسا . رادـیاپ  هلاـصالاب  هنادواـج و  هک  تسوا 
دوش ادـیپ  مه  وا  ریغ  رد  رگا  تسوا و  زا  هرخالاب  همه  همه و  بیترت  مظن و  و  تردـق ... یئاـناد و  یگرزب و  هوکـش و  یئاـبیز و  اـهیکین و 

يهمه میرک  نآرق  تسین . يرگید  زیچ  ینـسحلا  ءامـسألا  هللاو  وا  لاـمک  ءامـسا  تافـص و  زا  زج  تـسوا و  یهاـنتیال  لاـمک  زا  ياهحـشر 
دـیحوت و نآ  تسا و  یکی  نید  ياـنبم  لوصا و  نآرق  قطنم  رد  تقیقح  رد  و  دـنادرگیمرب . وا  ینـسح  ءامـسا  تافـص و  واـب و  ار  تاـهج 

دهاوخ هکیروطنامه   ) ادـخ یکناـگی  دـیحوت و  هکنیا  هچ  تسا  یکیب  زین  مه  يداـقتعا  هناـگجنپ  لوصا  تشگرب  و  تسا . ادـخ  یئاـسانش 
رد رتهب  لمکا و  ره  سپ  دوش  روهقم  هک  دیآیم  مزال  هنرگ  دنک و  دودحم  ار  وا  دناوتیمن  دشاب  یتسه  زا  دـحره  تسا  راهق  نوچ  دـمآ )

امئاق ملعلا  ولوأو  ۀـکئالملاو  وه  الا  هلإ  هنأ ال  هللادهـش   » تسا طـسقلاب  مئاـق  اریز  تسا  دـیحوت  یگناـگی و  اـب  فدارم  مه  لدـع  و  تسوا .
رادـیاپ تلادـع  طسق و  رب  هحفـص 179 ] هک [  یئادـخ  وا  زج  هک  دـنهدیم  یهاوـگ  مـلع  ناـبحاص  ناگتـشرف و  ادـخ و  [ . 143 « ] طسقلاب

ملظ هک  درادن  یئالخ  راهق  دحاو  يادـخ  دریگیم . همـشچرس  ءالخ  فعـض و  لهج و  زا  يرگدادـیب  ملظ و  اریز  درادـن -. دوجو  تسودـب 
قداـص ماـما  شیاـمرفب  تسا و  میکح  نوچ  هک  تسنآ  ربماـیپ  نداتـسرف  يهلئـسم  توبن و  و  دـنکیمن . ملظ  نوـبز  ناوتاـن و  زج  و  دـنک .

تبث دومرف : هک  اجنآ  ات  ایلاعتم . امیکح  عناصلا  کلذ  ناک  قلخ و  ام  عیمج  نع  انع و  ایلاعتم  اعناص  اقلاخ  انل  نأ  انتبثا  اـمل  اـنإ  مالـسلاهیلع :
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عناص و وا  مه  تسا و  تاقولخم  يهمه  زا  ام و  زا  رتالاب  قلاخ و  یئادـخ  ار  ام  هکنیا  ادـخ و  تاـبثا  زا  دـعب  ینعی  هقلخ - یف  ءارفـس  هل  نأ 
هللا اوردق  امو   » تسا هفیرـش  هیآب  هراشا  دتـسرفب . یناگدنیامن  دـیاب  راچان  هک  دوشیم  تباث  تسین  شتمکح  رد  یـصقن  تسا  لاعتم  میکح 
ادخ دنتفگ : هکنیا  هچ  دندرکن  ریدقت  تسوا  تاذ  يهتسیاش  هکیروطنآ  ار  ادخ  [ « 144  ] ءیش نم  رشب  یلع  هللا  لزنأ  ام  اولاق  ذإ  هردق  قح 

زگره تسا و  ناحبس  هزنم و  لاعتم  يادخ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  مه  نیسپاو  زور  ءدبمب و  داقتعا  تسا . هداتسرفن  یباتک  رشب  يارب  زگره 
هحفص نانآ [  هک  دنکیم  لقن  نادنمـشیدنا  لوق  زا  نآرق  [ 145 « ] رانلا باذع  انقف  کناحبـس  الطاب  اذه  تقلخ  ام  . » دـنکیمن هدوهیب  راک 
هدیرفآ یگدنز  دودحم  يهزور  دنچ  نیا  يارب  طقف  ار  تمظع  نیاب  تقلخ  رگا  دنیوگیم  دننکیم  هاگن  شنیرفآ  تمظع  اب  هاگتسدب  [ 180

رد دراد  كانلوه  ياهیراتفرگ  هک  نیـسپاو  زور  اـمتح  سپ  ندرک  لـمع  هدوهیب  زا  یهزنم  اـهلاراب ! دوب . دـهاوخ  تمکح  فـالخ  ثبع و 
نیمهب و  دوشیم . وا  یلاـمک  تافـص  ءامـسا و  ادـخب و  تاداـقتعا  همه  تشگرب  سپ  راد ، هگن  تدوخ  شتآ  باذـع  زا  ار  اـم  تسا  شیپ 
ترخآ ایند و  تداعـس  لاـمک و  زا  هچره  تسوا و  یلاـمک  تافـص  ءامـسا و  زا  یکی  لولعم  نیناوق ، یئاورناـمرف و  تاـهج  يهمه  ساـیق 

نم نوعدـی  ام  نا  و  . » تسوا ریغب  عجار  هچره  زا  يرود  وا و  زا  يرادربناـمرف  وا و  ربارب  رد  ندـش  میلـست  وا و  یئاسانـش  رد  طـقف  دـشابیم 
لاعتم ءدـبمب  هک  دراد  لـماک  یگتـسب  یمدآ  تداعـس  سپ  تسا - هدوهیب  لـطاب و  دوش  هدـناوخ  وا  زا  ریغ  هچ  ره  عقاو  رد  [ 146 « ] لطابلا
یتولـص نإ  . » دهد یگتـسب  واب  ار  دوخ  يهشیدنا  دـهدب و  هحفـص 181 ] رارق [  دوخ  کلام  راـیتخا و  بحاـص  ار  وا  طـقف  دروآ و  ناـمیا 
شرورپ يادـخ  ياناوت  تسد  رد  همه  نم  ندرم  یگدـنز و  تدابع و  زامن و  اـنامه  [ 147 « ] نیملاعلا بر  یتامم هللا  ياـیحم و  یکـستو و 

رد تقد  لمأت و  اب  رـشب  دـهاوخیم  ـالبق  هکلب  هدادـن  یتاروتـسد  هتـسب  مشچ  زگره  مالـسا  نخـس : هاـتوک  [ . 148  ] تسا اهملاع  يهدـنهد 
دوجوب یپ  اهیناشن  همه  زا  حیحـص  لقع  تواضق  قباطم  هکنآ  زا  سپ  تسا و  يراگدـیرفآ  ارناـهج  ههبـشیب  هک  دـنک  فشک  اـهیتفگش 
مالسالا دیامرفیم : ع )  ) نایقتم يالوم  هکنانچ  ددرگیم  میلست  وا  ربارب  رد  طقف  تسا  تداعـس  لامک و  يهمه  همـشچرس  وا  نوچ  درب  عناص 

بحاـص ره  ار  شدوـجوب  نیقی  اریز  تسین  شخبرمث  رثایب  هداـس و  نیقی  و  تسا . تیدـحا  تاذ  ربارب  رد  میلـست  ینعی  مالـسا  میلـستلاوه 
ار یهلا  تایآ  [ 149 « ] اولعو املظ  مهـسفنأ  اهتنقیتساو  اهب  اودحجو  : » دیآیم راکنا  هلحرمب  زور  حـلاصمب  انب  هکنیا  تیاهن  تسا  رادروعش 
الإ ءالؤه  لزنا  ام  تملع  دقل  : » دنکیم لقن  ع )  ) نارمع نب  یـسوم  لوق  زا  نآرق  زین  و  دنتـشاد - نیقی  نطاب  رد  هک  یلاح  رد  دـندومن  راکنا 

رطاخب نیمز  اهنامـسآ و  راگدرورپ  زج  ار  هناـگ  هن  ياـههزجعم  نیا  هک  ینادـیم  همه  زا  رتهب  دوخ  [ 150 « ] رئاصب ضرالاو  تاومـسلا  بر 
نید ساسا  نطاب  رد  دنادیم و  واب  یگتـسب  ورگ  رد  ار  تداعـس  ادخب و  تشگرب  ار  زیچ  همه  نآرق  سپ  هداتـسرفن ؟! مدرم  نتخاس  نشور 

رس و  هحفـص 182 ] زمر [  زا  دراد و  تاقولخم  همهب  لـماک  يهطاـحا  وا  نوچ  مه  لـمع  حالـصا  رد  تسا . یـسانشادخ  دـیحوت و  ناـمه 
ار رشب  نوناق  لمعلاروتسد و  رگید  ترابعب  اهراک و  زرم  دح و  دیاب  سپ  دراد  لماک  یهاگآ  یعامتجا  هچ  يدرف و  هچ  اهتشرس  تعیبط و 

اوبحت نأ  یـسعو  مکل  ریخ  وهو  ائیـش  اوهرکت  نأ  یـسعو  مکل  هرک  وه  و  لاتقلا ، مکیلع  بتک  : » دـیامرفیم هراشا  هتکن  نیاب  و  دـیامن . نایب 
امـش لیم  قباطم  گنج  نیا  اسب  هچ  دش ، یمتح  رازراک  گنج و  نانمؤم  امـش  رب  [ 151 « ] نوملعتأل متنأو  ملعی  هللا  نإ  مکل  رـش  وهو  ائیش 

ار يزیچ  اـسب  هچ  تسا و  امـش  حالـص  ریخ و  هب  عقاو  رد  یلو  دـیرادیم  راوشد  ار  يزیچ  اـسب  هچ  اریز  تسنآ  رد  امـش  حالـص  اـما  دـشابن 
ملعی الا   » تسا رگید  يهیآ  رد  زین  و  دینادیمن - امش  دنادیم و  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  هچ  تسامـش . ررـض  هب  عقاو  رد  یلو  دیرادیم  تسود 

مزلتـسم ندرک  قلخ  و  تسا . هاگآ  فیطل و  وا  هک  یلاح  رد  دنادیمن ؟! هدومرف  قلخ  هک  یئادخ  ایآ  [ 152 « ] ریبخلا فیطللا  وه  قلخ و  نم 
. مکحلا هل  الأ  دشاب  وا  يهیحان  زا  نوناق  طقف  دیاب  نیاربانب  تسین  وا  يهطاحا  زا  عنام  ياهدرپ  چیه  دشابیم و  دوخ  عونصمب  لماک  يهطاحا 

ضحم لطاب  دـشاب  هتـشادن  یگتـسب  واب  هک  هچنآ  سپ  دریگیم  همـشچرس  وا  زا  تداعـس  لامک و  تقیقح  تسا و  قح  لاعتم  تاذ  نوچ  و 
زج قح  زا  دـعب  لالـضلا  الإ  قحلا  دـعب  اذامف   » یهارمگ ای  تسا و  قح  ای  تسین  لطاب  قح و  نایم  ياهطـساو  رگید  قح  زا  دـعب  اریز  تسا 

لاعتم و ءدبم  هب  هدیقع  ندرک  راوتسا  رد  ار  تداعس  ساسا  مالسا  ارچ  دوشیم  نشور  یبوخب  هک  تساجنیا  زا  تسین . یهارمگ  تلالض و 
هتشادن واب  یگتسب  هحفـص 183 ] زجب [  اهراک  رد  يدصقم  یفده و  تین  نطاب و  رد  ناسنا  هک  تسا  هداد  رارق  وا  ربارب  رد  میلـست  نامیا و 
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. هداتسرف دوخ  ناریفس  يهلیسوب  وا  هک  تسا  ياهمانرب  قباطم  شیاهراک  همه  و 

تسا هدنزاس  مالسا  رد  هدیقع 

لثملایف دروآیمن . یساسحا  ام  رد  كاردا  تفرعم و  اهنت  نوچ  دشاب  ساسحا  اب  هتخیمآ  هک  دیاتـسیم  ارنآ  تخانـش  تفرعم و  زا  مالـسا 
نکمم كاردا  هنوگ  هس  نانیمطا  ملع و  نیارد  دمآ . دهاوخ  هدعو  بسحرب  هک  دراد  نانیمطا  تسا و  یـسک  ندمآ  رظتنم  هناخ  رد  یـسک 

دیاب یعامتجا  طباوض  لومعم  بسحرب  تسا  یئانشآ  کی  طقف  دراو  صخش  هک  تسا  یتقو  نآ  درجم و  یلاخ و  كاردا  - 1 دشاب : تسا 
يو یلقع  اـی  یعیبط و  هقـالع  دروم  دراو  صخـش  نیا  هکنیا  كاردا  - 2 تسین . هقالع  هار  زا  یئاریذـپ  نیا  اـما  درک  یئاریذـپ  دراو  نآ  زا 

نیرفآ و ساسحا  كاردا  اجنیا  رد  تسا . يراوگرزب  هتـسراو و  درم  ای  دراد و  تیمیمـص  تقافر و  ـالماک  هک  تسا  یتسود  ـالثم  دـشابیم 
زج هراچ  اما  دراد  مه  ترفن  هکلب  تسین  شاهقالع  دروم  دراو  صخش  اما  دراد  كاردا  - 3 تسا . رگید  رورس  تذل و  ساسحا  هب  نورقم 

اـسب هچ  نکمأ  ول  اهعطق  يانم  ناک  ةرورـضل و  اهتلبق  دی  بر  و  دـنکیم : هراشا  یعامتجا  ترورـض  نیاب  رعاش  هکنانچ  تسین . تاقالم  زا 
یلو تسا  ساـسحا  اـب  كاردا  اـجنیا  رد  مدـیربیم . ار  تسد  نآ  شاـکیا  هک  متـشاد  وزرآ  هشیمه  هـک  مدیـسوب  ترورـض  يور  ار  یتـسد 

رگتروص نیرفآ و  شقن  ساسحا  اب  مأوت  تخانـش  اما  تسین  هدـنزاس  تسا و  هجیتنیب  اـهنت  تخانـش  سپ  هحفـص 184 ] یفنم [ . ساسحا 
يریوصت دننام  دنامیم و  يروئت  هب  رتشیب  نیا  هژیو . تموکح  اب  تسه و  يرگید  ناهج  ای  تسه و  یئادخ  هکنیا  اهنت و  تخانش  اذل  تسا .

يهمه رد  ناـسنا  يهدـیقع  دـیاب  تسین و  نیا  تسا  مالـسا  رظن  دروم  هک  یتخانـش  زگره  هدومن و  هلـضاف  يهنیدـم  زا  نوطـالفا  هک  تسا 
يارب اریز  تسا  هدادن  ار  تیمها  نآ  لیلد ، دوخب  هداد  دیاقع  هدزاب  ّتیلاعف و  يهبنج  هب  هک  ار  یتیمها  مالسا  هکلب  دیامن و  فرصت  تاهج 

مینک لمأت  هیآ  نیا  رد  تسا . یفاک  نتشاد  هدیقع  يارب  بیجع  ياهتمعن  طوطخ و  همه  نیا  اب  یتسه  باتک  دشاب  هتشاد  فاصنا  هک  یسک 
هللا لیبس  نع  کلـضیف  يوهلا  عبتتال  قحلاب و  سانلا  نیب  مکحاف  ضرألا  یف  ۀفیلخ  كانلعج  انإ  دواد  ای  : » تسا باطخ  مالـسلاهیلع  دوادـب 
دوخ ياهـسوه  يوه و  يوریپ  زا  نک و  یئاورنامرف  نیمز  يور  رد  قحاب  سپ  میداد  رارق  نیـشناج  نیمز  يور  رد  ارت  ام  دواد  يا  [ « 153]
زور نوچ  كاندرد . يهجنکـش  تساهنآرب  ادـخ  هار  زا  دـندش  هارمگ  هک  ینانآ  و  تسا ، یهارمگ  نیع  سوه  زا  يوریپ  اریز  رادرب  تسد 
زور دنسرپب  رگا  ینعی  تسیچ ؟ دیامرفیم  هفیرش  يهیآ  نیا  رد  هک  یشومارف  زا  دارم  ایآ  - دندومن شومارف  ار  اهباسح  هب  یگدیـسر  ازج و 

تیلاعف یمدآ  ناج  سفن و  رد  هک  تسا  باسح  زورب  هدـیقع  رکذـت و  هکلب  تسین  نینچ  اـمتح  دـنزجاع . نآـب  خـساپ  رد  تسیچ  باـسح 
دـض هک  رکذـت  باسح و  زور  یـشومارف  ببـس  یهارمگ و  ببـس  يوه  زا  تیعبت  سپ  دـیامنیم . لطاب  ياهـسوه  زا  يریگولج  هتـشاد و 

هحفص 185] دشابیم [ . لطاب  ياهسوه  زا  هدنرادزاب  لمع و  زا  يریگولج  يهزیگنا  تسا  یشومارف 

تسا يدعب  دنچ  مالسا 

ادج دعب  دنچ  ياراد  هک  ناسنا  یگدـنزاس  يارب  ار  یمدآ  ینطاب  يرهاظ و  ياهورین  همه  تفرعم  تخانـش و  رد  ینامـسآ  باتک  مالـسا و 
سفن کیرات  يهشوگ  رد  دشاب - یلاع  دـنچره  يرکف - الثم  هک  هدومنن  تعانق  نآب  زگره  ینعی  تسا . هدومن  جیـسب  تسا  مه  زا  یندـشن 

اب ماجنارـس  يدرف و  ياهرثا  اب  مأوت  هک  تسا  یتروص  رد  دـیامنیم  ریدـقت  لـمأت  رکفت و  زا  یتقو  هکلب  دـنامب  تیلاـعفیب  تکاـس و  یمدآ 
دباییم تسد  شنیرفآ  ناهج  زا  یئاهیئابیز  اهیتفگـشب و  شیوخ  ندوب  یناهن  نیع  رد  رکف  هکلب  دشاب . هبناج  همه  یعامتجا و  ياهتیلاعف 

دوخ یگدـنزاس  تمدـخ  رد  يرهاظ  ياهتیلاعف  ینطاب و  اهورین  نآ  يهمه  هک  دـیامن  راداو  تیلاـعفب  مه  ار  رگید  ياـهورین  دـیاب  مه  و 
، دـیامن زاورپ  یلاع  تفرعم  کـی  حطـسب  هچرگا  يدـعب  کـی  يورین  رکف و  نآ  يارب  الـصا  هنرگو  دـتفیب  راـکب  تیرـشب  هعماـج  یمدآ و 

الماک نآرق  هاگدید  ات  مینکیم  هاگن  رعاش  کی  دید  هیواز  زا  مه  فوسلیف و  رظن  هطقن  زا  یلمع  يهشیدنا  کیب  لاح  تسین . لئاق  یـشزرا 
يارب همه  و  تسین ، شنیرفآ  رد  هدوهیب  فازگ و  ثبع و  تکرح  الـصا  هک  تسنآ  دنمـشزرا  یلاـع و  رایـسب  راـکفا  زا  یکی  دوش . نشور 
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ءامسک امئاد  نوکیال  رسقلاو  عئابطلا  یه  لعاوف  یتح  عبتتسم  ۀیاغ  ءیـش  لکو  دیامرفیم : دوخ  هموظنم  رد  يراوزبس  میکح  تسا . یفده 
، دراد یفدـه  دوخ  تکرح  رد  يزیچره  هحفـص 186 ] ۀیاغل [  نکمم  لک  لاصیا  ۀیانعلاو  ۀمکحلا  یـضتقم  ذإ  امـسحنیلف  رثکالاب  کی  مل 
زا ندـنادرگرب  راشف و  ربج و  زگره  و  تسا . هویم  يارب  هک  تاتابن  ناهایگ و  تکرح  دـننام  درادـن  يروعـش  هک  یعیبط  ياهتکرح  یتح 

تمکح تیانع و  اریز  دیـسر . دهاوخ  دوخ  یلامک  فدـهب  تکرح  ره  هرخالاب  تسین و  رارقرب  ینالوط  تدـمب  مه  تسین و  نیعم  فدـه 
یشزرا همه  اب  یلو  تسا . شزرا  اب  یلاع و  رایـسب  یفـسلف  رظن  هطقن  زا  رکف  نیا  دناسرب . دوخ  يدوجو  تیاغب  ار  نکمم  ره  تسنآ  ینابر 

دعب یـصخش ، دعب  دراد ، دعب  دـنچ  ناسنا  مینادـیم  و  تسا ، یمدآ  داعبا  زا  دـعب  نیدـنچ  زا  یکی  تسین و  اهنت  رکف  کی  زا  شیب  دراد  هک 
رگید داعبأ  زا  يربخ  یلاع  يهنافوسلیف  رکف  نیا  رد  یلو  یگدـنزاس ، دـعب  نیمز ، يور  يدابآ  دـعب  یناـهج و  دـعب  هرخـالاب  و  یعاـمتجا ،

يهدرپارس تسا  يرگیزاب  رهب  زک  رادنپم  رهم  هام و  نتشگرب  درگ  یمه  رهپـس  يدروجال  ندیمارخ  رعاش : هاگدید  زا  رکف  نیمه  و  تسین .
ار هتـشررس  هن  نتفات  ناوتیم  رـس  هتـشر  نیز  هن  تسین  رادیدپ  ام  رب  هتـشر  رـس  تسین  راکیب  هرذ  کی  هتـشر  نیا  رد  تسیرـسرس  نینچ  نیا 

ارنآ هدش و  صخشم  گرزب  یفده  يارب  اهزور ) نآ  رکفب   ) يدروجال کلف  ناگراتس و  دیشروخ و  تکرح  هاگدید  نیا  رد  نتفای  ناوتیم 
تسنآ هتفرگ  رکف  نیا  زا  هک  ياهجیتن  اما  تسا . تکرح  رد  یفده  يارب  هرذ  ره  هکلب  دیامنیم و  یفرعم  ندوب  فازگ  يرـسرس و  زا  رتالاب 

رـس راکفا و  جـیهت  يارب  تسا و  یمگرد  رـس  هصالخ  و  دومن ، ادـیپ  ار  هتـشر  رـس  ناوتیم  هن  دومن و  اهر  ار  شنیرفآ  هتـشر  ناوتیم  هن  هک 
نیاب کنیا  تسا . هدشن  یفرعم  دید  هیواز  نیا  اب  رکف  نیا  زا  تبثم  يهجیتن  و  دروخیم . دردـب  هحفص 187 ] نویفا [ ! لقنم  ياپ  نداد  ناکت 

یلع ادوعق و  امایق و  هللا  نورکذی  نیدـلا  بابلألا  یلوال  تایآل  راهنلاو  لیللا  فالتخاو  ضرألاو  تاومـسلا  قلخ  یف  نإ  : » مینک تقد  تایآ 
هتیزخأ دقف  رانلا  لخدت  نم  کنإ  انبر  رانلا  اذع  انقو  کناحبس  الطاب  اذه  تقلخ  ام  انبر  ضرألاو ، تاومـسلا  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و 

عم انفوت  انتائیـس و  انع  رفک  انبونذ و  انل  رفغاف  انبر  انماف  مکبرب  اونمآ  نأ  نامیإلل  يدانی  اـیدانم  انعمـس  اـننإ  اـنبر  راـصنأ  نم  نیملاـظلل  اـمو 
لماع لمع  عیـضأ  ینأ ال  مهبر  مهل  باجتـساف  داعیملا ، فلخت  کنإ ال  ۀـمایقلا  موی  انزخت  الو  کلـسر  یلع  انتدـعو  ام  انتآو  اـنبر  راربـألا 

مهتائیـس مهنع  نرفکـال  اولتاـق  یلیبـس و  یف  اوذوأو  مهراـید  نم  اوـجرخأ  اورجاـه و  نیذـلاف  ضعب  نم  مکـضعب  یثـنأ  رکذ و  نم  مـکنم 
هک تسا  رکفت  مالـسا  رد  داـعبا  زا  یکی  [ . 154 «. ] باوثلا نسح  هدـنع  هللاو  هللا  دـنع  نم  اباوث  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  بانج  مهنلخدـالو 

تمظع تردق و  زا  یگرزب  ياههناشن  زیگناتشهد  قیقد و  بیترت  مظن و  اب  زور  هنابـش  نایرج  نیمز و  اهنامـسآ و  تقلخ  رد  : » دـیامرفیم
لاعتم يادخ  ادخ ، دای  رکذ و  رب  هوالع  دنتسه .» ادخ  دای  هب  لاح  همه  رد  هراومه  هکینادنمدرخ  نآ  تسا . نادنمدرخ  نادنمشیدنا و  يارب 

طقف روعش ، ياراد  ناسنا  يارب  هکنیا  هچ  دنتسه  هللا  دایب  هتسویپ  دننکیمن و  شومارف  ندیمرآ  تساخرب و  تسـشن و  رد  لاوحا  همه  رد  ار 
! اراگدرورپ . » تسا هدومن  هفاضا  ار  هشیدنا  رکف و  رکذ  دعب  هب  اذل  درادـن  یـشزرا  دـشابن  رکفت  هشیدـنا و  اب  هارمه  هک  یندرک  دای  نابز  اب 
هحفص 188] دشاب [  راب  تقشم  يهزور  دنچ  یگدنز  نیمه  تقلخ  فده  رگا  و   ) یهزنم ثبع  راک  زا  و  يدیرفاین ، هدوهیب  ار  هاگتسد  نیا 
هک ار  سکنآ  اراـگدرورپ ! رادزاـب . خزود  باذـع  زا  ار  اـم  تسه ) یتماـیق  زور  سپ  یهزنم  ثبع  زا  نکلو  دـیآیم  مزـال  ثبع  وت  راـک  رد 

شوگ درکیم  نامیا  هب  توعد  هکیدانم  هب  ام  اراگدرورپ ! تسین . يروای  ازج ) زور  رد   ) ناراکمتـس رب  و  یتخاس ! شیاوسر  يدرب  خزودـب 
ناکین اب  ار  ام  ناشوپب و  ار  ام  ياهیتشز  رذـگ و  رد  ام  ناهانگ  زا  اراگدرورپ ! میدروآ  ناـمیا  دـیروآ و  ناـمیا  راـگدرورپ  هب  هک  میدادارف 

اوسر تمایق  زور  رد  ار  ام  امرف و  تمحرم  يدرک  هدـعو  تناربمایپ  نابزب  هک  ار  هچنآ  اراگدرورپ ! اـمرف . نیرق  راـی و  ناـماما ) ناربماـیپ و  )
اما دومرف . یفرعم  ار  شاداپ  يراتساوخ  شیاین و  سپس  يرکذ  دعب  سپـس  يرکف و  دعب  تسخن  یتسین .» نکـشنامیپ  زگره  وت  اریز  زاسم 

ههبشیب مهل ... باجتساف  : » دیامرفیم نایب  القتسم  ارنآ  دنشاب و  یهلا  شاداپ  يهتـسیاش  ات  دنزادرپب  تیلاعف  هب  مه  رگید  ياهدعب  دیاب  زونه 
يدارفا زا  تساوخرد  نیا  ینعی  تخاس » دهاوخن  هابت  ار  نز  درم و  زا  يدرف  ره  لمع  لاعتم ! قح  هک  دش  تباجا  اهنآ  تساوخرد  شیاین و 

نتخاس و هناهب  ار  يریگهشوگ  رکذ  ناونعب  ندیزخ و  ياهشوگب  دننکن  لایخ  دـنیامنن و  ءافتکا  رکذ  رکفب و  طقف  هک  تسا  شریذـپ  دروم 
یناهج شرتسگ  یمومع  جیـسب  اب  ار  اهرکف  نیا  دـیاب  درادـن  لوبق  میظع  نآرق  ارنیا  زگره  هن  دوشیم . مامت  راـک  نتفر  رد  هفیظو  راـبریز  زا 
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شرتسگ يارب  هدـش  عقاو  شریذـپ  دروم  ناـنآ  توعد  هک  يدارفا  نآ  دوب . شوج  بنج  تیلاـعف و  رد  اـهزور  رکذ و  رکف و  رد  اهبـش  داد 
و دندنار ، نوریب  دوخ  يهناشاک  زا  ار  اهنآ  اریز  دندش  نطو  زا  يرود  تبرغ و  راتفرگ  یعامتجا  تیلاعف  رد  دندومن و  ترجاهم   » تامیلعت
و میدرک ) تباـجا  مه  اـم  دنتـسه و  تباـجا  يهتـسیاش  يدارفا  نینچ  نیا  ! ) دـندش هتـشک  دـندرک و  گـنج  دـندید و  اـهجنر  ادـخ  هار  رد 

تـسا يراج  اهرابیوج  شناتخرد  هحفـص 189 ] رانک [  رد  هک  یئاهتـشهب  هب  هدومن  اـفو  تشهب  هدـعو  هب  میناـشوپیمار و  ناـنآ  ياـهیتشز 
نآرق زا  هـعطق  نـیا  رد  [ . 155 !« ] تساهدـنهد شاداـپ  نیرتهب  ناحبـس  دـنوادخ  هکنیا  هچ  تسا ، یهلا  شاداـپ  ناـمه  نیا  و  درب ، میهاوخ 

شرتسگ یعامتجا و  حالـصا  دـعب  زین  و  دوشیم . یفرعم  دـعب  کـی  اـتمهیب  رداـق  زا  یئوجددـم  اـب  يزاـسدوخ  رکف و  رکذ و  هک  مینیبیم 
يزاسدوخ زا  سپ  هک  يدارفا  دوب ! یهلا  هدـعو  راظتنا  رد  ناوتیمن  يریگهشوگ  اب  هدـش و  هفاضا  نامایب  يریگیپ  اب  راـکفا  نیا  یناـهج 

. دنیامن ترجاهم  دوخ 1 - رایتخا  اب  اهنآ  ندیشخب  ققحت  يارب  دنیامن و  يراکادف  هدنزاس  راکفا  نیا  ندرک  هدایب  يارب  دنـشاب و  زاسهعماج 
ادخ هار  رد  - 3 دنیامن . دیعبت  نطو  هناخ و  زا  ار  اهنآ  هچرگا  دنـسارهن ، دوخ  تیلقا  زا  راکفا  مداصت  رثا  رد  دنـشابرثا و  أشنم  هعماج  رد  - 2

ندیـشک رانک  رکذ و  رکف و  کیب  اهنت  هصالخ ، روطب  و  دـنوش . هتـشک  هدومن و  راکیپ  گـنج و  - 4 دنـشکب . اهتیذا  جنر و  یلیبس ) یف  )
موقلا نیأ  : » دیامرفیم دای  نآرق  بتکم  ناگدش  تیبرت  زا  نینمؤملاریما  دـشابیمن . اههدـعوب  ندیـسر  شزرمآ و  بجوم  تسین و  هتفریذـپ 

اهدامغأ فویـسلا  اوبلـسو  اهدالوأ  یلإ  حاقللا  هلو  اوهلاف  داـهجلا  یلإ  اوجیهو  هومکحاـف  نآرقلا  اوأرقو  هولبقف ؟ مالـسالا  یلإ  اوعد  نیدـلا 
دنتسه اجک  [ 156 « ] یتوملا نع  نوزعی  الو  ءأیحالاب  نورشبیأل  اجن  ضعب  کله و  ضعب  افص  افـصو  افحز  افخز  ضرألا  فارطأب  اوذخأو 
گنج هب  هکیتقو  نانآ  و  دندومن ! مکحم  ارنآ  دوخ  لمع  اب  دندناوخ و  ار  نآرق  و  دنتفریذپ ؟! ارنآ  دندش و  هدناوخ  مالـساب  هکیاهتـسد  نآ 

ماین زا  ریـشمش  دـندمآیم ! راکیپ  هب  قوش  اب  هدـنام  رود  شاهچب  زا  هک  يرتش  هداـم  ناـسب  دـندشیم  هحفـص 190 ] هدناوخ [  ارف  نمـشد  اب 
اما دنتفاییم . تاجن  رگید  یضعب  دندشیم و  هتشک  یضعب  دندوب ، راکیپ  رد  لکشتم  یفوفص  اب  هورگ و  هورگ  یمالـسا  ياهزرم  رد  هدیـشک 

اب مالسا  يهعماج  دندوبن .! نیگمغ  ناشیاقفر  تداهش  زا  و  لاحـشوخ ! نتفای  تاجن  زا  زگره  دوب  یگدنز  زا  رتهب  ادخ  هار  رد  گرم  نوچ 
اوقرف نیذلا  نإ  : » هدرک دای  میرک  نآرق  هک  دندش  یعضو  نامه  راتفرگ  مالسلامهیلع  تیبلها  حیحص  راثآ  میرک و  نآرق  زا  نتفرگ  هلصاف 

هدـنکارپ ار  هبناج ) همه   ) نید هکنانآ  [ 157 « ] نولعفی اوناک  اـمب  مهئبنی  مث  هللا  یلإ  مهرمأ  اـمنإ  ءیـش  یف  مهنم  تسل  اعیـش  اوناـکو  مهنید 
يارب يرگید  عامتجا ، زا  رود  دـهز  يریگ و  هشوگب  يرگید  شیوخ و  يهعماج  عاضواب  هجوت  نودـب  یلاخ  رکف  اب  طـقف  یکی   ) دـنتخاس
ارنانآ ات  تسا  ادخ  يوسب  نانآ  تشگرب  یتسین و  نانآ  هورگ  زا  ربمایپ  يا  امـش  دناهتخادرپ ) وو ... هیرجم ! هوقب  هجوت  نودـب  ماکحا  ظفح 

. دناشک يزور  هریت  نیاب  ار  اهناملسم  راگزور  اهندرک ! ادج  نیمه  يرآ  دزاس . هاگآ  دندرکیم  لمع  هچنآ  ياطخ  هب 

ادخ تینادحوب  تداهش 

هراشا

نیرتیمیدق زا  تسا  راگدیرفآ  اتکی  وا  هکنیا  ناهج و  عناص  هب  هدیقع  دنچره  حرـش : هل » کیرـش  هدـحو ال  هللا  الإ  هلإ  نا ال  دهـشأ  : » نتم
 ] هک یتسرپتب  رد  رگا  هک  اجنآ  ات  تسا  هدوب  یلـصا  ترطف  گنهآ  مه  هکنیا  هچ  هتخاـس  فوطعم  دوخب  ار  رـشب  رکف  هک  تسا  یلئاـسم 

فرحنم دوخ  یلـصا  ریـسم  زا  دراد و  دـیحوت  يانبم  زین  نامه  هک  دـید  میهاوخ  مینک  يرگنفرژ  هدـش  انب  كرـش  ساسارب  هحفص 191 ]
: هفیرـش يهیآ  زا  هکنانچ  تسا . هدوب  هدننک  تعافـش  ناونعب  البق  هداد  لالقتـسا  تلاصا و  اهنآ  هب  رـشب  ادعب  هک  ینایادخ  نامه  اریز  هدش 

یتفص یتاذ و  یئایربک  تمظع و  رد  هک  يادخ  یگناگی  هب  تداهـش  هچرگا  یلـصا  ترطف  [ 158 « ] یفلز هللا  یلإ  أنوبرقیل  الإ  مهدـبعنام  »
ناکرـشم ناتـسرپ و  تب  اب  تناید  نابحاص  يراتفرگ  يددع و  تدحوب  یمدآ  يریگوخ  سنا و  اما  دهدیم ، تسا  یهانتمریغ  دودـحمان و 

راـثآ رد  هک  یئاـج  اـت  تسا . هدـنام  روجهم  كورتم و  یلـصا  ترطف  مکح  هدـیدرگ و  تیدـحا  تاذ  رد  يددـع  تدـحوب  هدـیقع  أـشنم 
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باتک رد  زین  انیس  نبا  یلعوبا  سیئرلا  خیـش  دننام  تسین و  دوهـشم  يددع  تدحو  زج  هیردنکـسا  نانوی و  رـصم و  زا  ناتـساب  يهفـسالف 
مالسا نیملکتم  نافوسلیف و  نایم  رد  يرجه  رازه  لاس  دودح  ات  میراد  غارس  هک  یئاج  ات  هدیقع  نیا  هتفگ و  ار  يددع  تدحو  مه  افـش » »

نآرق دوشیمن . هدید  يددع  تدحو  زج  نیا  همه  اب  هدش ، هتفرگ  نآرق  زا  نیملکتم  صخألاب  هفسالف و  ياهلالدتسا  هکنیا  اب  هدوب و  عیاش 
عماوج ریـسفت و  رامـشیب  ياـهباتک  تداهـشب  هدوـمن و  حیرـصت  هقح ) تدـحو   ) دـیحوت تقیقحب  هک  تسا  ینامـسآ  باـتک  نیلوا  میرک 
زگره هدربن و  یپ  ینآرق  گرزب  زار  نیاب  ناعبات  هباحص و  زا  یسک  تسا  تسد  رد  يدعب  ياهنرق  نیعبات و  هباحـص و  دهع  زا  هک  ثیدح 

رد شنیرهاط  يایصوأ  هغالبلاجهن و  رد  مالسلاهیلع  نایقتم  يالوم  زا  هک  یئاههبطخ  رد  رگم  هدومنن  نایب  ناهرب  لالدتـسا و  بلاق  رد  ارنآ 
فلتخم تاریبعت  اب  هدومرف و  ناـیب  ار  ینآرق  هحفـص 192 ] تقیقح [  نیا  نایب  نیرتنشور  اب  اهنآ  تسا  تسد  رد  هیماـما  ثیداـحا  عماوج 

. درک میهاوخ  لقن  ارنآ  زا  ياهنومن  ثحب  لیذ  رد  هک  دناهداد  حیضوت  ارنآ 

يددع تدحو 

يریدقت يهزادنا  بسحرب و   ) تسا دجاو  ارنآ  هک  دوجو  تیدودحم  ياضتقمب  دـحاو  کی  هک  تسنآرب  يددـع  تدـحو  يهیاپ  ساسا و 
زا ادج  اهفرظ  نآ  زا  کیره  میئامن  میـسقت  فرظ  نیدـنچب  ار  یـضوح  بآ  رگا  لثملا  یف  دـشاب . زاتمم  ادـج و  رگید  دـحاو  زا  دراد ) هک 
زا بآ ، زا  دوخ  صاخ  ياوتحم  اب  اهنآ  زا  کیره  مه  دهدیم و  لیکشت  ار  بآ  زا  دحاو  کی  اهنآ  زا  کیره  تسنآ و  زا  زاتمم  يرگید و 

تـسا یلامک  دقاف  اهنآ  زا  کیره  مه  دیدرگ و  دودحم  اهنآ  زا  کیره  نوچ  دش ؟ ادـیپ  یتدـحو  نینچ  ارچ  تسا . زاتمم  ادـج و  يرگید 
سپ دـشاب . زئاح  ار  رگید  نآ  لامک  هک  تسا  عنام  ددـعتم  ياهفرظ  رد  دوجوم  ياهبآ  زا  کـیره  دـحو  تسا  بآ  زا  رگید  دـحاو  رد  هک 

تـشاد يرگید  ار  کیره  يدوجو  لامک  رگا  هکنانچ  تسا  يرگید  لامک  نادقف  صقن و  يددع ) تدحو   ) تدحو نینچ  شیادیپ  أشنم 
تـسا يددع  تدحو  يهدنهد  لیکـشت  درادن  رگید  لامک  هکنیاودح  ندوب  اراد  نیاربانب  دوبن . لصاح  تدـحو  نیا  دـشیمن  ادـج  وا  زا  و 
میهاوخ تسدب  الماک  مینک  رکف  تسرد  رگا  رگید ، ترابعب  و  دشاب . هزنم  تدـحو  نیا  زا  تسا  لامک  همه  هک  تیدـحا  تاذ  دـیاب  راچان 

ناسنا کی  رگید و  ناسنا  ناـسنا و  کـی  میئوگیم  یتقو  ـالثم  تسا ، تهج  نیا  زا  هدـش  ادـیپ  یئاـنعم  رد  یترثک  ددـع و  هچره  هک  دروآ 
دوب رگید  دارفا  يدوجو  لامک  عماج  دارفا  نآ  زا  یکی  هکنانچ  تسا و  يرگید  لامک  دـقاف  اـهنآ  زا  کـیره  هحفص 193 ] نوچ [  یموس 

رب بلاغ  هک  تسا  يدوجو  دـح  يددـع  تدـحو  رایعم  سپ  دوبن ، روصتم  اهنآ  یگناـگ  هس  زگره  دریذـپ  كاـکفنا  دـشیمن  هک  یمیـسقت 
تسا و بلاغ  ددرگن و  روهقم  زگره  هک  تسا  قالطالا  یلع  رهاق  تیدـحا  لاعتم  تاذ  یفرط  زا  اریبک . اولع  کـلذ  نع  هللا  یلاـعت  تسنآ 

ترثک يهدنهد  لیکـشت  هدش و  ادیپ  صاخ  دحب  تیروهقم  تیدودحم و  زا  هک  يددـع  تدـحو  نیاربانب  تسین . یهار  وا  رب  ار  تیبولغم 
بابرأأ - 2 [ 159 «. ] راهقلا دـحاولاوه  - » 1 میئاـمن : قمعت  تاـیآ  نیا  رد  کـنیا  تشاد . دـهاوخن  یهار  لاـعتم  دـنوادخ  رب  تسا  يددـع 

. راهقلا دـحاولا  هللا  الإ  هلإ  نمامو  - 3 [ 160 . ] مکؤابآ متنا و  اهوتیمـس  ءامـسا  الا  هنود  نم  نودـبعت  ام  راـهقلا  دـحاولا  هللا  مأ  ریخ  نوقرفتم 

. هریچ رایسب  ياتکی  يادخ  تسوا  - 1 [ . 162 . ] راهقلا دحاولا  وه  هناحبس  ءاشیام  قلخی  امم  یفطـصال  ادلو  ذختی  نا  هللا  دارا  ول  - 4 [ 161]
ناونعب امـش  ناردـپ  امـش و  هک  یئاهمان  زج  دـیدیتسرپیم  امـش  هک  هچنآ  و  راهق ؟ ياتکی  يادـخ  ای  تسا و  رتهب  هقرفتم  ياهادـخ  ایآ  - 2

قلخ هچنآ  زا  دریگب  يدنزرف  دوخ  يارب  تساوخیم  لاعتم  قح  رگا  - 4 تسین . راهق  ياتکی  يادخ  زج  - 3 تسین . دناهدرک  یفرعم  یئادخ 
یفن دشاب  یـصاخ  ترثک  ربارب  رد  هک  تدحو  هنوگره  قوف  تایآ  رد  تسا . هزنم  رما  نیا  زا  راهق  دحاو  يادخ  یلو  درکیم  باختنا  هدرک 

يددع تدحو  دشاب . سنج  ای  عون  ای  درف  رد  تدحو  هاوخ  هدرک ، فیـصوت  قالطالا  یلع  تیراهق  اب  ار  دـحاو  اریز  هدـش  هحفص 194 ] ] 
، میئوگیم یعون  دـحاو  رفن  دـنچ  ربارب  رد  ناسنا  رفن  کی  درف و  دـنچ  لباقم  رد  بآ  زا  هساـک  کـی  تدـحو  دـننام  میداد  حیـضوت  هک  ار 
تدحو و شیادـیپ  تاروکذـم  نیا  يهمه  رد  تسا . یـسنج  دـحاو  کی  یـسنج  يانعمب  ناویح  هکنانچ  تسا ، ناویح  زا  عون  کی  ناسنا 
عون و ینعمب  ناسنا  ای  تسا و  هریچ  نآ  رب  صاخ  دحو  تسا  يدوجو  دح  روهقم  درف  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ناسنا  دارفا  رد  يدرف  ترثک 
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دح رد  تیروهقم  ریدـقت  رهرب  دـشابیم و  یلاع  سانجا  ای  یلاع و  عاونا  تالامک  دـقاف  تهج  نیمهب  دوخ و  دـح  روهقم  یـسنج  ناویح  ای 
لعف رد  هچ  تافـص و  رد  هچ  تاذ و  رد  هچ  یتیدودحم  چیه  رد  يرهاق  قوفام  چیه  ار  لاعتم  رهاق  يادخ  اما  تسا . هدش  تدحو  بجوم 

نیاربانب سب  تسا . ضرف  فالخ  رب  مه  نیا  دوریم و  نیب  زا  لاعتم  قح  قالطالا  یلع  تیرهاق  تیبلاـغ و  هنرگو  دـیامن . روهقم  دـناوتیمن 
هدنز و و  ددرگیمن . شـضراع  نالطب  زگره  هک  تسا  یقح  و  مدع ، دح و  هنوگره  طلخ  زا  هزنم  ناحبـس و  تسا  يدوجو  لاعتم  يادـخ 
وا رب  زجع  هک  تسا  يرداـق  و  تسا . لـهج  زا  هزنم  یلاـعتم و  یمیلع  و  تسا . یتـسین  گرم و  هنوـگره  تفآ  زا  هزنم  هک  تسا  ینادـیواج 

تاذ هصـالخ  تسین . یهار  وا  رب  ار  تلذ  هک  تسا  يزیزع  دیـسر . شکلم  نارکیب  تحاـسب  ناوـتیمن  هـک  تـسا  یکلاـم  و  درادـن . هـبلغ 
نیا و  دـیآیم . مزـال  تـهج  کـیرد  تیدودـحم  تیروـهقم و  هـنرگو  تـسا  تباـث  لاـمجره  صلاـخ  لاـمک و  ره  فرــص  ار  تیدـحا 

هک تسا  يدوجو  دوجولا  بجاو  رداـم  ضورفم  میئوـگیم  لاـح  تسا . قـالطالا  یلع  تیرهاـق  ضرف  فـالخرب  دـش  هتفگ  هکیروطناـمه 
دهاوخ یهانتمریغ  راچان  هدوب و  اراد  تیدودـحم  هحفـص 195 ] مدـع [  ياضتقمب  تسا  يدوجو  لاـمک  هک  هچنآ  تسا و  دوجولا  فرص 
يدـح هبئاش  نودـب  طسبا  یلعا و  وحنب  ارنامه  وارب و  تسا  بلاغو  رهاق  یهانتیال  دوجو  نیا  دوش  ضرف  دوجو  زا  يدودـحم  ره  سپ  دوب .

دوب دهاوخ  شدوخ  میدرک  ضرف  دوجو  زا  هچره  نیاربانب  تاذ . رد  هقح  تدحو  يانعم  تسا  نیا  و  دوب . دهاوخ  اراد  تطاسب  وحنب  هکلب 
هبانب تاحیولت  رد  قارشا  خیش  انعم  نیمهب  و  دوب . دهاوخن  فرص  هدش  ضرف  فرـص  هک  هچنآ  ینعی  دیآیم  مزال  فلخ  هنرگ  يرگید و  هن 

هتضرف املک  هنم  متأ  يذلا ال  دوجولا  فرـص  !! » تسا یگرزب  تقیقحرپ و  مالک  تسا و  هدرک  هراشا  [ 163  ] رافسا رد  نیهلاتملاردص  لقن 
ضرف یناث  وا  يارب  هاگره  تسین  وا  زا  رتلماک  رتمامت و  هک  دوجو  فرـص  رگا  ینعی  ءیـش » فرـص  یف  زیمـال  ذا  وه  وهف  ترظن  اذاـف  اـیناث 
ضرف دش  مولعم  نایب  نیا  اب  تسین . نکمم  ءیـش  فرـص  رد  يزایتما  اریز  يرگید  هن  هدوب  شدوخ  دـید  یهاوخ  يرگنب  کین  رگا  يدرک 

( ضرف يارب  لاحم  ندوب  تفـص   ) لاحم ضرف  و  لاحمب ) ضرف  هفاضا  اب   ) لاحم ضرف  ناـیم  قرف  حیـضوت : تسا . لاـحم  یئود  تینینثا و 
و تسا . لاحم  ضرف  دوخ  تروص  نیا  رد  دنکیمن  لمح  لوبق  ار  نآ  یفانم  ضیقن و  هک  مینکیم  روصت  یمسقب  ار  ءیش  یتقو  هک  تسنآ 
. تسا ناـنچ  نآ  هقح ، تدـحو  ثحب ، عوضوم  دوش . یفن  تسا  یفاـنم  هچنآ  تاـبثا و  تسا  بجاو  هک  هچنآ  دـیاب  روصت  زا  مسق  نیا  رد 

نیا زا  زین  ار  یلامک  تافـص  رد  هطاحا  مسق ، نیمهب  و  دـش . هدافتـسا  يدرورهـس  خیـش  مالک  زا  هکنانچ  تسا  لاحم  ندوب  ود  ضرف  دوخ 
دیامنیم رصحنم  وا  تاذ  رد  ار  یلامک  هحفص 196 ] تافـص [  يهمه  تایآ  نیا  رد  اریز  میئامنیم . هدافتـسا  دوشیم  رکذ  لیذ  رد  هک  تایآ 

فرظ تسا . تباث  وا  رب  یلامک ) تافـص   ) ینـسح ءامـسا  طقف  تسین و  وا  زج  یهلا  [ 164 ،« ] ینـسحلا ءامـسألا  هلوه  الإ  الإ  هللاا أل  : » دننام
روطب [ 165 « ] نیبـملا قحلاوه  هللاا  نأ  نوملعیو  - » 2 دـیامنیم . ار  راصحنا  يهدافا  تسا  ریخأت  شقح  هچنآ  میدـقت  تسا و  مدـقم  ربخ  هل ) )

ةوقلا هللا نإ  - » 5 [ ، 167 « ] ریدقلا میلعلا  وهو  - » 4 [ ، 166 « ] وه الإ  هلإ  ـأل  یحلا ، وه  - » 3 تسا . راکـشآ  قح  ادخ  طقف  هک  دینادیم  قیقحت 
هللا یلإ  ءارقفلا  متنأ  - » 9 [ 171 « ] کبر نم  قحلا  - » 8 [ ، 170 « ] اعیمج ةزعلا هللا  نإ  - » 7 [ ، 169 « ] دمحلا هلو  کلملا  هل  - » 6 [ 168 « ] اعیمج

هک تسا  لاعتم  يادخ  تسا و  ادخ  نآ  زا  ۀلاصالاب  لامک  تفص  هنوگره  هک  هدش  حیرصت  ینشورب  تایآ  نیا  رد  [ . 172 «. ] ینغلاوه هللاو 
رد هکناـنچ  ددرگ  لزعنم  رود و  هدیـشخب  هچنآ  زا  دوش و  هتـساک  شدوـخ  یبوـبر  لاـمک  زا  هک  ياهنوـگب  هن  اـما  دـشخبیم . لاـمک  ریغب ،

نامه دوش  روصت  ادخ  ربارب  رد  رهاظ  رد  هک  میدرک  غارس  يزیچ  رد  ای  یئاج و  رد  هک  ار  یلامک  ره  نیاربانب  تسا . نانچ  ام  ياهشـشخب 
تسادخ و نآ  زا  دودحم  هحفص 197 ] لامک [  نیمه  و  دشابیم ، وا  نآ  زا  دودحم  لامک  هب  هنأش  لج  وا  یلامک  يهطاحا  تبسانمب  لامک 
[173 « ] لطابلا هنود  نم  نوعدـیام  نإو  قحلاوه  هللا  نأب  کـلذ  . » تسا تباـث  تیدـحا  تاذ  يارب  تساراد  لاـمک  زا  دودـحم  هک  ار  هچنآ 

الو اعفنالو  أرـض  مهـسفنأل  نوکلمی  ـال  : » يرآ تسین . کـلام  ار  يزیچ  درادـن و  چـیه  دوخ  زا  هک  تسا  لـطاب  وا  زج  تسا و  قح  وا  اریز 
هن دـننک و  بلج  دوخب  ار  يدوس  عفد و  ار  يررـض  دوخ  ياهناج  زا  هک  دـنرادن  یئاناوت  ناـنآ  [ 174 « ] اروشن الو  ةویح  الو  اـتوم  نوکلمی 
هک تسا  تافـص  تاذ و  نوئـش  يهمه  رد  ندوب  رهاق  بلاغ و  یهانتیال و  نیمه  و  دنراد . هگن  هدنز  ار  دوخ  هن  هدـنار و  دوخ  زا  ار  گرم 

دوبن طیحم  يوسام  تادوجوم  رگیدب  هک  دوب  يدودحم  دوجوم  ینعی  دوبیم  يددع  دحاو  وا  رگا  اریز  تسا  يددـع  تدـحو  یفن  بجوم 
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ءیـش نآ  عوقو  جراخ  رد  هچ  دـشاب  وا  يارب  یئاتمه  لـثم و  اـت  دـیامن  ضرف  تاذ  نآ  رب  دـشاب  یمود  هک  يدـننام  لـقع  هک  دوب  حـیحص 
. لاحم ای  دشاب  نکمم 

دیحوت يهروس  ریسفت  هجیتن و 

يرگید ضرف  ناوتب  جراخ  رد  هجیتن  رد  هک  تشاد  دودحم  يدحب  ارنآ  ناوتن  هک  تسا  يدوجو  ینعی  تسا  دـحاو  لاعتم  يادـخ  هصالخ 
ار يرگید  ضرف  ناـکما  دـحا  ظـفل  اریز  تسا  نیمه  دمـصلا »... هللاا  دـحا  هللاوه  لـق   » دـیحوت يهروس  ياـنعم  دـیاش  و  دوـمن ، وا  يارب  ار 
مه تابثا  رد  و  رتشیب . ای  دـشاب  رفن  کی  هاوخ  دـماین ) نم  شیپ  سکچیه  ینعی  دـحأ  ینئاج  اـم  : ) میئوگیم یفن  رد  ـالثم  دزاـسیم  فرطرب 
وت تساوخ  هاـنپ  وـت  زا  ناکرـشم  زا  یکی  رگا  [ ، 175 « ] هرجأف كراجتسا  نیکرـشملا  هحفـص 198 ] نم [  دـحأ  نإو  : » دراد ار  اـنعم  نیمه 

سپ تسا  دحأ  زا  مه  تعامج  اریز  تسین  جراخ  دحأ  مکح  زا  يددع  چـیه  تسارتشیب و  ود و  لماش  دـحأ  مه  هیآ  نیا  رد  هدـب . شهانپ 
هفاضا و دیق  نودب  دحأ »... هللاوه  لق   » هیآ رد  دحأ  لامعتسا  نیاربانب  دزاسیم  فرطرب  ار  ددعت  ضرف  ناکما  دش  لامعتسا  هاگره  دحأ  ظفل 

یکی هاوخ  دزاسیم  فرطرب  يدـحا  تاذ  تیوه  رد  ار  لثم  ضرف  تسا و  نانچ  تیدـحأ  سدـقم  تاذ  تیوه  هک  دـناسریم  ارنآ  فیـصوت 
اریز هدـش  دمـصب  فیـصوت  تبـسانم  نامه  هب  و  تسا . لاحم  کیرـش  ضرف  میئامن  لقعت  ضرف و  تسرد  رگا  هرخآلاب  رتدایز و  ای  دـشاب 

. دوب ءالخ  املـسم  دوب  يدح  سدقم  تاذ  نآ  يارب  رگا  و  دشاب . هتـشادن  یناکم  ءالخ  فوج و  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  تغل  رد  دمص 
یفن و  دلی ) مل   ) ندومن دیلوت  ار  يرگید  و  دلوی ) مل   ) ندش دـیلوت  يرگید  زا  دـننام  هدرک  یفن  دوخ  زا  ار  تحیدودـحم  زا  يراثآ  ادـخ  و 

ار سدـقم  تاذ  فیـصوت  نآ  يهلیـسوب  هک  وا  یلاـمک  فاـصوأ  نوچ  و  تسا . تیدودـحم  مزاوـل  زا  همه  اـهنیا  هک  نتـشاد  وـفک  لـثم و 
. نوفصی امع  هللا  ناحبس   » دومرف تسا  تیدودحم  دیقب و  دیقت  ره  زا  ناحبس  هزنم و  دش  هتفگ  هکنانچ  لاعتم  قح  تسا و  دودحم  میئامنیم 

نآب ار  ادخ  هک  یلامک  یناعم  اریز  دوشیم  فیصوت  هچنآ  زا  تسا  هزنم  ناحبس و  ادخ  [ 176 « ] املع هب  نوطیحیالو  نیصلخملا . هللا  دابع  الإ 
رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  هک  تسا  نامه  تسا و  دیق  دح و  زا  رتالاب  لاعتم  يادخ  تسا و  دودحم  همه  میئامنیم  فیـصوت 

ار وت  يانث  ددعب  مناوتیمن  اهلاراب ! کسفن - هحفص 199 ] یلع [  تینثأ  امک  تنأ  کیلع  اءانث  یصحا  أل  دومرف : دوخ  روهشم  دمح  حیبست و 
رد هک  یتیدودـحم  هار  زا  هن   ) یلامک تفـص  ره  هک  تسنآ  یتدـحو  نینچ  مزال  يدرک . انث  دوخ  هک  یتسه  روطنآ  دوخ  وت  میامن  ءاصحا 

. تسین ادج  زگره  تسا و  دجاو  ار  يرگید  لامک ، رد  دـیدرگ  تباث  تسنآ ) لامک  زا  ءالخ  تسا و  رگید  موهفم  زا  ادـج  دراد و  موهفم 
دح رد  دشابیم ، لامک  زا  ياهبترم  عیمس  هک  یلومعم  فیـصوت  - 1 دوش : فیصوت  تسا  نکمم  مسقود  ندوب  عیمس  یلامک  تفـص  الثم 

لامک دوخ  تهج  زا  یلامک ، تسا  یفیصوت  - 2 دوشیم . قالطا  نکممب  انعم  نیاب  تسا و  تردق  ملع و  رصب و  لامک  هلحرم  زا  ادج  دوخ 
زا رایـسب  تایاور  رد  هکنانچ  دوشیم  قالطا  لاعتم  يادـخب  اـنعم  نیاـب  يرگید و  دوبن  هب  تسا  دودـحم  هکنیا  تهج  زا  هن  لاـمک ) وهاـمب  )

ریغب رصبی  رـصبی و  يذلا  ریغب  عمـسی  هنأ  قارعلا  لها  نم  موق  معزی  كادف  تلعج  تلق  لاق  هدش : دراو  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  هلمج 
تلق لاق  عمـسی ، امب  رـصبی  رـصبی و  امب  عمـسی  ریـصب : عیمـس  هنإ  کلذ  نع  هللا  یلاعت  اوهبـشو  اودـحلاو  اوبذـک ، لاقف : لاق  عمـسی . يذـلا 
ماماب دیوگیم : يوار  [ . 177  ] کلذک هللا  سیلو  قولخملا  ۀفـصب  ناک  لقعی  امنإ  هللاأ  یلاعت  لاقف : لاق  هنولقعی ، ام  یلع  ریـصب  هنأ  نومغزی 

ناویح و رد  هکنانچ   ) دنیبیم نآ  اب  هک  یلامک )  ) تهج ریغ  زا  دونـشیم  ادـخ )  ) وا دـنیوگیم  نایقارع  زا  یعمج  موش  تیادـف  مدرک  ضرع 
دناهتفگ غورد  اهیقارع  دومرف : ماما  تفگ  يوار  دونشیم . نآ  اب  هک  یلامک  تهج  ریغ  زا  دنیبیم  و  تسا ) عمـس  زا  ریغ  رـصب  لامک  ناسنا 

هک یلامک  تفص  نامه  اب  تسا  ریصب  عیمس و  املسم  تسنآ  زا  رتالاب  ادخ  دناهدرک . هیبشت  قولخمب  تافص  رد  ار  ادخ  دناهدش و  دحلم  و 
نامهب ادـخ  ندوب  ریـصب  دـنیوگیم  تفگ  يوار  دـنیبیم . دونـشیم  هک  نامه  اب  دـنیبیم و  نامه  اب  لاـح  نیع  رد  هحفص 200 ] دونـشیم [ 

كرد تسا  دودـحم  هک  دوخ  قولخم  تفـصب  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  ادـخ  دومرف : ماـما  تفگ  يوار  دـنمهفیم . اـهنآ  هک  تسا  یمـسق 
لامک دقاف  رصب  دشاب و  رصب  لامک  دقاف  عمس  هک  تسین  نکمم  ادخ  تاذ  رد  سپ  دشاب . دح  لباق  شتفـص  هک  تسین  نینچ  ادخ  دوشب و 
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ارهق تسه  هک  يزیچ  تسا . ملاع  هکنآ  نیع  رد  تسا  رداق  تسا  ریصب  هک  نامه  نیعب  تسا  عیمـس  هکلب  ددرگیم  دودحم  اریز  دشاب  عمس 
تاذ نآ  رب  مالـسلاهیلع  موصعم  ریبعت  هب  ای  قبطنم و  ریغ ، لامک  ندوب  دـقاف  نتـشادن و  يدـح و  تهج  زا  هن  یلامک  تهج  زا  تافـص  نیا 

زا مکح  نب  ماشه  زا  یفاک  رد  نینچ  مه  درادـن . ارنآ  تیدودـحم  تهج  اما  دراد  ار  تابن  ناویح و  لامک  یمدآ  هکناـنچ  دـندرگیم . عقاو 
هلکب عیمس  هنإ  لوقأف  میئوگب : دیاب  يدیسرپ  هک  لاح  دومرف : قیدنزب  مالسلاهیلع  ماما  هک  دیامرفیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح 

دـح و نتـشاد  نودـب  تسا  یئاونـش  لامک  هب  وا  تاذ  هطاحا  ینعی  تسا  اونـش  وا  هک  میتفگ  رگا  ینعی  [ - 178  ] ضعب هل  هنم  لکلا  نأ  ـال 
هتفگب هکنآ  هصالخ  تسا . ندینـش  دودـحم  هناگادـج و  لامک  کی  رب  لمتـشم  شتاذ  هکنآ  هن  تسا  عمـس  نیع  شتاذ  سپ  ندوب . ضعب 
رارکت لوبق  ءیش  فرص  ددرگیم و  ررکم  هن  دوشیم و  ود  هن  دوش  ضرف  صلاخ  هک  هچنآ  ررکتی . الو  ینثتیال  ءیشلا  فرص  قارشا : خیش 

اهنآ اریز  میبای  یئاـهر  تسا  لـئاق  تیحیـسم  هحفـص 201 ] هک [  یتـسرپ  هناـگ  هس  زا  میناوتیم  اـم  هک  تسا  يدـیحوت  نینچ  اـب  دـنکیمن .
کی هکنیا  نیع  رد  اریز  مینک  فیـصوت  ندوب  اناد  هدـنزب و  ار  یناسنا  هک  دـنام  نآب  ینعی  میدـقتعم  یگناـگ  هس  هب  ادـخ  رد  اـم  دـنیوگیم :

. تسا ةایح  ملع و  تاذ و  ینعی  حور  نباو و  بأ  هک  تسا  نینچ  مه  ادـخ  اناد - هدـنز - ناسنا - تسا - ات  هس  لاح  ناـمه  رد  تسا  ناـسنا 
ةایح زا  ریغ  ملع و  زا  ریغ  لامک  تاذ و  رد  ادخ  ینعی  دننکیمن  یترثک  چیه  یفن  هک  دنتـسه  لئاق  يددـع  تدـحوب  زین  اهنآ  هک  نآ  همالخ 

یئایربک تاذ  رد  نآرق  زا  يریگارف  اب  ام  یلو  دنتسه . یکی  سپ  دناهدش  دوجوم  دوجو  کیب  نوچ  اما  تسا  اناد  هدنز و  ناسنا  دننام  تسا 
دح زا  ندوب  الاب  تهجب  دوش  ضرف  هچره  تافـص و  هچ  تاذ و  رد  هچ  تسا  لاحم  یترثک  ره  ضرف  نآ  اب  هک  میتفگ  ار  تدـحو  ناـمه 

یصالخ نآ  ریظن  ثیلثت و  ياوران  تاداقتعا  زا  میناوتیم  تسا  يرگید  تفص  نیع  تفصره  تافص و  نیع  شتاذ  سپ  تسا  يرگید  نیع 
دـشاب مولعم  ات  تیراهقب  سپـس  هدرک  فصو  تدحوب  لوا  دنکیم  فیـصوت  تیراهقب  ار  سدـقا  تاذ  هک  یتایآ  تسا  تهج  نیمهب  میبای 
هتـشاد ار  دوجو  زا  ياهرهب  دـبای و  ققحت  جراخ  رد  لثم  هک  دـسر  هچ  ات  تسین  نتـشاد  لثم  يارب  ضرف  لاجم  هک  تسا  نانچ  وا  تدـحو 

ایآ [ 179 ،« ] مکئابآ متنأ و  اهومتیمـس  ءامـسا  الإ  هنود  نم  نودبعتام  راهقلا . دحاولا  هللاا  مأ  ریخ  نوقرفتم  بأبراأ  : » دیامرفیم هکنانچ  دشاب 
- دیدیتسرپیمن دیاهدیمان  ناتناردپ  دوخ و  هک  یئاهمـسا  زجب  امـش  و  راهق ؟! دحاو و  يادـخ  ای  تسا و  بوخ  هدـنکارپ  نایادـخ  بابرأ و 

ادـخ اریز  دـنامیم  یمـسمیب  مسا  وا  ریغ  يارب  تساهدـح و  يهمهب  بلاغ  رهاق و  هک  هدـش  فیـصوت  یتدـحوب  تیدـحأ  تاذ  هیآ  نیارد 
ۀیکلاملا فرـص  شور  قیرط و  نیمهب  و  تسین . رگید  لاـمک  يارب  یلاـجم  دراد و  ار  لاـمک  يهمه  هک  تسا  هحفـص 202 ] راهق [  دحاو 

هطاحا وا  تیکلام  هدش  ضرف  یکلام  هک  نیا  دراد و  یلوأ  متأ و  وحنب  ار  لامک  نامه  ادخ  دوش  ضرف  رگید  تیکلم  ره  اریز  تسوا  يارب 
. دراذگیمن يرگید  يارب  تیکلام  ضرف  لاجم  وا  فرص  تیکلام  تسا و  نامه  لامک  وه  امب  لامک  تهج  زا  دراد و  يراهق  یمویق و 

تایاور رد  هقح  تدحو 

هدرک تیاور  شردپ  زا  یناه  نب  حیرـش  نب  مادقم  زا  لاصخ  دیحوت و  باتک  رد  يدنـسب و  رابخألا  یناعم  باتک  رد  هیوباب ) نبا   ) قودـص
یبارعاب مدرم  لاوئـس  نیا  یپ  رد  دـیوگیم : يوار  تسا ؟ اتکیادـخ  یئوگیم  نینمؤملاریما  ای  تفگ  تساخاپب و  یبارعا  لمج  گنج  رد  هک 

نطاـب زا  هک  ناـشدوخ  لاـیخب  هتبلا  ( ؟ تسین عـمج  شـساوح  گـنج و  لوغـشم  نینمؤـملاریما  ینیبیمن  رگم  درم ! يا  هک  دـندش  روهلمح 
نیا اریز  دهد . همادا  دوخ  لاوئـس  هب  دیراذگب  دیـشاب و  هتـشادنو  اب  يراک  دومرف : نینمؤملاریما  دیوگیم  يوار  دنتـشادن ) ربخ  هیلک  تیالو 

نکمم یبارعا  يا  دومرف  سپس  هحفص 203 ] [ . ] 180 . ] میتسه گنج  نیا  لوغشم  نآ  دربشیپ  يارب  ام  هک  تسا  یفده  گنهآ  مه  لاوئس 
انعم ود  نآـب  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  رگید  مسق  ود  و  تفگ ، ادـخب  ناوتن  ارنآ  زا  مسق  ود  هک  ددرگ  ریـسفت  ینعم  راـهچ  هب  دـیحوت  تسا 

تدحو یگناگی و  نامه  نآ  زا  دارم  تسا و  یکی  ادـخ  میئوگب  هکنیا  - 1 دوش : هتفگ  ادـخب  تسین  اور  هک  ود  نآ  اما  تساتکی . دـحاو و 
درادن یمود  فصو ) تاذ و  رد   ) هک يزیچ  اریز  تسین ، اور  ادخب  ینعم  نیاب  یگناگی  دوشیم . هتفگ  اههرامـش )  ) دادعا باب  رد  هک  دـشاب 

هللا نإ  : » دـنتفگ هک  ارنایحیـسم  میرک  نآرق  هک  ینیبیمن  یبارعا ! دـشاب . دادـعا  لیبق  زا  هک  تسا  لاحم  دراد  ارنآ  فرـص  لاـمک و  همه  و 
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میئوگب هکنیا  - 2 [ . 182 «. ] ۀثلث ثلاث  هللا  نإ  اولاق  نیذلارفک  دـقلو  : » دومرف هدرمـش و  رفاک  تسا - هس  زا  نیموس  ادـخ  [ 181 « ] هثلث ثلاث 
هدش هیبشت  تروص  نیا  رد  ادخ  اریز  تسا  عون  نامه  زا  رـشب و  دارفا  زا  یکی  ینالف  میئوگیم  الومعم  هک  دشاب  نآ  دارم  تسا و  یکی  ادخ 
دوخ تاذ  دودـحم  زا  جراـخ  رد  ار  یتسه  تسین و  دوجوم  هتاذـب  هحفـص 204 ] دوخ [  تسا  یناسنا  تیهاـم  دـح و  ياراد  وا  هک  يدرفب 

رد ینعی  تسا  هناگی  صخش  نالف  میئوگب  هکنیا  - 1 دشاب : انعم  ود  نآب  ادخ  یکناگی  تسا  هتـسیاش  هک  رگید  يانعم  ود  نآ  اماو  هتفایرد .
هتـشاد دـننام  لثم و  لامک  تاذ و  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  تسا و  یهلا  ماقم  يهتـسیاش  انعم  نیا  هتبلا  درادـن . ریظن  شیوخ  نفو  تعنص 

نینچ تسین و  هیزجت  میـسقت و  لباق  لایخ  لقع و  رد  هن  یتسه و  رد  هن  ینعی  تسا  ینعملا  يدـحأ  لاعتم  يادـخ  میئوگب  هکنیا  - 2 دشاب .
(. هقح تدحو   ) لاعتم يادخ  تسا 

يددع تدحو  هنومن 

یفن هل  صالخإلا  لامک  هل و  صالخالا  هدـیحوت  لامک  هدـیحوت و  هب  قیدـصتلا  لامک  هب و  قیدـصتلا  هتفرعم  لاـمک  هتفرعم و  نیدـلا  لوأ 
دقف هنرق  نمو  هنرق  دقف  هناحبس  هللا  فصو  نمف  ۀفصلا  ریغ  هنأ  فوصوم  لک  ةداهش  فوصوملا و  ریغ  اهنا  ۀفص  لک  ةداهشل  هنع  تافـصلا 

تالمج نیا  هدع . دقف  هدحو  نم  هدحو و  دقف  هیلإ  راشأ  نم  هیلا و  راشأ  دـقف  هلهج  نم  هلهج و  دـقف  هنزج  نم  هنزج و  دـقف  هانث  نمو  هانث 
راچان دوشب  تافص  تابثا  رگا  - 2 دوش . تافص  یفن  وا  زا  هک  تسنآ  ادخ  یئاسانـش  تفرعم و  تیاهن  - 1 دوشیم : هصالخ  تمسق  ود  رد 

تیاـهن هک  تسا  نیا  تمـسق  ود  نیا  يهجیتن  و  تسین . زیاـج  لـقع  رظن  زا  هک  دـش  هتفگ  هک  میوش  لـئاق  يددـع  تدـحوب  تاذ  رد  دـیاب 
، تسا هبطخ  لوا  ياعد  رد  راوگرزب  نآ  دارم  نیمه  و  رگید ، یمسقب  تاذ  تدحو  تابثا  تسا و  يددع  تدحو  یفن  انامه  یهلا  تفرعم 

الو هحفـص 205 ] دودعم [  تقو  الو  دوجوم  تعن  الو  دودحم ، دح  هتفـصل  سیل  يدلا  نتفلا  صوغ  هلانی  الو  ممهلا  دعب  هکردـیال  يدـلا  )
یـسرتسد واب  تیارد  شوه و  يانفرژ  مهو  درادن  ارنآ  ندیـسر  تردق  یلعا ، ياهلقع  هک  هدرک  یتاذ  صوصخم  ار  دمح  دودـمم -» لجأ 

نیا رد  مالسلاهیلع  ماما  دیآرد . تقو  يهرطیس  رد  ای  دیامنب و  دودحم  دناوتیمن  يدح  ار  شتفص  هک  تسا  یلاعتم  تاذ  نانچ  نآ  درادن .
رد ار  روبزم  بتارم  دوشیم و  قیمع  قیقد و  بلطم  جـیردتب  هدومرف و  عورـش  هیاپ  هلحرم و  نیرتهداـس  زا  ار  یهلا  تفرعم  هبطخ  زا  تمـسق 

داقتعا تسا و  تیدحا  تاذ  یئاسانش  نید  زا  دارم  و  ادخ )  ) تسوا تفرعم  نید  لوأ  هتفرعم - نیدلا  لوأ  - 1 دیامرفیم : هصالخ  هبترم  جنپ 
تیحیسم دوهی و  ناتسرپ و  هناگود  ناتسرپ و  تب  دننام  كرشم  دحوم و  داقتعا  نیا  رد  تسه و  یئادخ  عناص و  ار  شنیرفآ  ناهج  هکنیاب 

وا ربارب  رد  عوضخ  میلست و  دبعت و  زا  دیامن و  ءافتکا  نآب  هتشاد و  ادخب  ملع  داقتعا و  هک  یـسک  ره  هرخآلاب  دنتـسه  کیرـش  ناناملـسم  و 
تفرعم و هب - قیدصتلا  هتفرعم  لامکو  - 2 دشاب . ادخ  راکنا  هک  تسنآ  نتشادن  ربارب  رد  نید  زا  دارم  نیاربانب  دراد . واب  ملع  دنک  یچیپرس 

واب تیدوبع  شتـسرپ و  رد  هک  تسنآ  بجوم  تیدحأ  تاذب  قیدصت  لمع  يهلحرم  رد  و  تسواب . قیدصت  زا  ترابع  واب  لماک  یئاسانش 
تـسا نیا  دیامن و  عوضخ  واب  امـسج  احور و  دیامن  تابثا  قیدـصت و  ار  شداقتعا  زین  ألمع  دـیامنن و  ءافتکا  داقتعاب  اهنت  ددرگ و  عضاخ 

راـتفر لـمع و  شرثا  هک  دـش  قلعتم  يزیچب  ملع  هک  یتقو  تسا  حـضاو  رپ  و  تسا . نمؤم  صخـش  راکـشآ  ناـهن و  رد  مکاـح  هک  ناـمیا 
اذإ اکـش  مکنیقیو  الهج  مکملع  اولعجت  ال  دـیامرفیم : ۀـغالبلاجهن  رد  تهج  نیمهب  تسین و  لـماک  ملع  دـشابن  رثا  نآ  اـت  تسا  یجراـخ 
دـش لصاح  شناد  ملع و  تقو  ره  دیزاسن  کش  دـننام  ارناتنیقی  دـینکن و  لیدـبت  ینادان  هب  ارناتملع   » اومدـقاف متنقیتسا  اذاو  اولمعاف  متملع 

تفرگن تروص  لمع  رگا  تسا  لمع  يارب  همدقم  ملع  دیئامن . مادقا  دیدومن  نیقی  يزیچ  هب  رگا  دـینک و  لمع  نآ  هحفص 206 ] قبطرب [ 
لمع دوخ  یملع  داقتعا  قبطرب  دراد و  ناـمیا  هک  یـسک  نیارباـنب  سپ  ددرگ . رهاـظ  یمدآ  لـمع  رد  نآ  رثا  دـیاب  و  دوب . دـهاوخ  یناداـن 
دحلم دیامنیمن  راتفر  دوخ  داقتعا  قباطم  هک  یـسک  لباقم  رد  تسا  هدننک  شتـسرپ  ینعی  دـیامنیم  شتـسرپ  لاعتم  قح  ربارب  رد  دـیامنیم 
ینعی وا  دیحوت  - دشاب وا  دیحوتب  هک  تسا  یتروص  رد  لمع  هطـساوب  نتخاس  قداص  قیدـصت و  هدـیحوت - هب  قیدـصتلا  لامکو  - 3 تسا .

اربم كرـش  زا  ار  يدحا  تاذ  هک  يدیحوت  نایدا  هلحرم  نیا  رد  درادن و  یکیرـش  تسا و  درف  هناگی و  تیدـحا  تاذ  هکنیاب  داقتعا  تابثا 
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کیرـش تابثا  ات  هچرگا  تسا  قیدصت  هک ، ادخ  هب  یلمع  عوضخ  دنکیم . ادیپ  زایتما  دنتـسه  لئاق  نایادخ  ددـعت  هب  هک  ینایدا  زا  دـنادیم 
مامت لماک و  عوضخ  دوشن  یفن  وا  ریغ  زا  ات  ادخب  شتـسرپ  عوضخ و  اما  دنیامنیم  شتـسرپ  ار  اهتب  ادخ و  ناتـسرپ  تب  اریز  تسا  راگزاس 

ادخب و قیدصت  سپ  تسوا . رب  يزارف  ندرگ  يانعم  رد  يدح  ات  تسوا و  زا  ضارعا  تقیقح  رد  ادـخ  لباقم  رد  يزیچ  هب  عوضخ  تسین .
ددرگ لصاح  فارـصنا  هدـش  عقاو  تدابع  رد  وا  کیرـش  تسوا و  زج  هک  هچنآ  شتـسرپ  زا  هکنیا  رگم  تسین  لماک  شربارب  رد  عوضخ 

بتارم ياراد  دیحوت  تسواب  صالخا  وا  لماک  دیحوت  هل - صالخالا  هدیحوت  لامک  و  - 4 عوضخ . رد  یگناگی  ینعی  لماک  قیدصت  سپ 
دوش لصاح  داقتعا  درفب  رصحنم  يادخ  هب  ددرگ و  ضارعا  وا  ریغ  زا  دشاب و  ققحم  تیدحا  تاذب  صالخا  هک  تسا  مامت  هاگنآ  تسا و 
نداد يزور  نرک و  قلخ  دننام  دراد  دوجو  زا  یبیـصن  ار  هچره  هکلب  دوشن  ءافتکا  طقف  ادخ  مسا  ندـیمان  اب  هک  تسا  ققحتم  یتقو . نیا  و 
عوشخ عوضخ و  الصا  وا  زج  يرگیدب  دوش و  هتسناد  وا  زا  هحفص 207 ] همه [  همه و  ندرک  عنم  شـشخب و  ندناریم و  نتخاس و  هدنز  و 

ملع و رد  و  دـهدن . هار  دوخ  لد  هب  هدومرف  ردـقم  هچنآـب  زج  یعمط  وا و  بضغ  زا  یمیب  وا و  تمحرب  زج  يدـیما  هکلب  دریگن و  تروص 
یفن یهلا  سدـقم  تاذ  رب  صالخا  تیاهن  و  هنع - تافـصلا  یفن  صالخالا  لامکو  - 5 تسا . دـیحوت  لامک  هک  دزرو  صالخا  واب  لمع 

رد یطرش  دیق و  دشاب و  تباث  یضرف  ریدقت و  ره  رب  هک  تسنآ  تسا  تباث  قح و  وا  دوجو  هکنیا  يانعم  هکنآ  حیضوت  تسوا - زا  تافص 
دوجو ققحت و  هکنیا  هچ  تسا . ضرف  فالخ  رب  مهنیاو  دریذپ  ققحت  دیق  طرـش و  دوجو  ضرف  رب  هک  دیآیم  مزال  هنرگو  دشابن . شدوجو 

انعم نیاب  یجراخ ) یمهو و  یلقع و   ) تسا يدح  ره  زا  رتالاب  لاعتم  تاذ  نیاربانب  سپ  طرـش . دـیق و  نودـب  ینعی  تسا  قالطالا  یلع  وا 
یلع توبث  اـب  نیاـبم  نیا  دـشیم و  طرـش  دـیق و  ورگ  رد  وا  ققحت  هنرگو  تسا . قـالطالا  یلع  قحو  درادـن  یطرـش  دـیق و  هنوـگچیه  هک 

دیق و دنبرد  وا  دوجو  درادن و  قالطالا  یلع  توبث  تسا و  يریدقت  دوجو  نوچ  دـشاب  دودـحم  دـیاب  امتح  هللايوسام  اماو  تسا . قالطالا 
خنـس زا  رگید  بیترت  نیدـب  درادـن  یتیاهن  دـحو و  هدـش  ضرف  دـح  زا  رتـالاب  تیدـحا  تاذ  دوشیم  مولعم  ناـیب  نیا  زا  سپ  تسا . طرش 
لباق دراد  یتاذ  تیدودحم  هک  تافص  میهافم  نیاربانب  تسین . رارکت  لباق  ءیـش  فرـص  اریز  دومن  روصت  يرگید  دوجوم  ناوتن  شدوخ 
تافص هک  دسریم  صالخا  ماقمب  نمؤم  هک  یتقو  هنع - تافصلا  یفن  هل  صالخالا  لامک  هدش : نایب  هبترم  نیا  رد  هک  دوب  دهاوخن  قابطنا 

فـصو ناوتیمن  تسا  يو  یئایربک  ماقم  قیال  هچنآب  درک و  ءادا  ناوتیمن  ار  قح  فیـصوت ، اب  دنیبیم  اریز  دـیامن . یفن  لاعتم  قح  زا  ار 
هحفص 208] اهنآ [  هک  دنیبیم  درگنیم  هک  یلامک  فصو  ره  رد  اریز  كاپ !؟ ملاع  اب  ار  كاخ  تبسن  هچ  بابرألا ، برو  بارتللام  دومن ،
بیکرت و نهذ  رد  هتفرگ و  تسا  قلاخ  عونـصم  هک  یئاهزیچ  زا  ار  اهنامه  هتفرگ و  ياج  وا  نهذ  رد  هک  دنتـسین  شیب  یمیهافم  یناـعم و 

رگیدـمه اب  زگره  دـنک و  عفد  ار  يرگید  یکی  هک  تسین  شیب  يدودـحم  ینهذ  ياهتروص  اـهنآ  همه  لاـح  ره  رد  و  تسا . هداد  فیلأـت 
زا یموهفم  ینعمره و  درادن و  یـشزاس  رگیدمه  اب  نآ  رئاظن  ینغ و  تزع و  تایح و  تردق و  ملاع و  یتسه و  موهفم  الثم  درادن  شزاس 

يانعم رد  زین  تسین و  ملع  رد  نآ  يانعم  لامک و  دوشیمن و  روصت  تردـق  ملع ، روصت  ماـگنهب  اریز  تسا  يرگید  زا  یلاـثم  یناـعم  نیا 
زا رتاسران  رتهاتوک و  تاـکاردا  مولع و  نیارباـنب  سپ  میربخیب . تسا  فوصوم )  ) هک تاذ  زا  یلاـمک  فاـصوأ  زا  تسا  یتفـص  هک  ملع 

جالع لباق  هک  دوخ  روصق  زجعب و  فارتعا  صلخم  نمؤم  راچان  هب  دـیامنب  یتیاکح  وا  زا  ای  دـشاب و  قیبطت  لـباق  یهلا  تاذ  رب  هک  تسنآ 
لک ةداهـش  فوصوملاریغ و  اهنا  ۀفـص  لک  ةداهـشل  دـیامنیم . بلـس  دومن  تابثا  دـیاب  یلامک  فاـصوأ  زا  هک  ار  هچنآ  دـیامنیم و  تسین 

- هنرق دقف  هناحبـس  هللا  فصو  نمف  تسا . يرگید  زا  ریغ  کیره  هک  دـهدیم  تداهـش  فوصوم  تفـص و  نوچ  ۀفـص - ریغ  هنا  فوصوم 
، ریغ ود  ناـیم  ندرک  عمج  تسا و  فوصوم  زا  ریغ  تفـص  اریز  هتخاـس  نیرق  رگید  زیچب  ار  وا  دـیامن  فیـصوت  ار  ادـخ  سکره  نیارباـنب 

اریز هتخاـس ) جراـخ  یگناـگی  زا  و   ) هداد رارق  ود  ار  وا  تخاـس  ینیرق  ادـخ  يارب  هک  سکره  هاـنث - دـقف  هنرق  نمو  تسنآ . ندومن  نیرق 
زج ودـب  ار  وا  دادرارق  یمود  ادـخب  سکره  هازج - دـقف  هاـنث  نمو  تسا . هدـش  لـئاق  یهلا  تاذ  رد  تسا  زیچ  ود  هک  تفـص  فوـصوم و 

يدح دوخ ، هحفـص 209 ] لقعب [  وا  تاذ  يارب  دومن  هیزجت  ار  وا  سکره  هلهج - دقف  هأزج  نمو  تسا . هدرک  میـسقت  فوصوم  تفص و 
ینادان لهج و  دوخ  نیا  و  دوشیم . ادج  رگیدمه  زا  درادن  ار  تفص  لامک  تاذ  هلحرم  رد  دودحم و  هک  فوصوم  تاذ  اریز  دهدیم ، رارق 
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اریز تسا  هتخاسل  دودحم  ار  وا  دومن  یلقع  يهراشا  واب  سکره  هدح - دقف  هیلاراشأ  نمو  تسا . دـح  هنوگره  زا  یلاعتم  هک  تسا  یتاذـب 
دوشیم متخ  هیلاراشم  رد  دوشیم و  عورـش  ریـشم  زا  هک  ود  نآ  نایم  يدـعب  داجیا  هراـشا  تسا و  هیلاراـشم  زا  ریـشم  لاـصفنا  هراـشا  همزـال 

میتفگ اریز  هداد  رارق  يددع  دحاو  ار  وا  دومن  دودحم  ار  وا  سکره  هدع - دقف  هدح  نمو  تسا . دح  شیادیپ  بجوم  هراشا  سپ  دیامنیم .
ع)  ) نینمؤملاریما سدقم  دوجو  هک  مینیبیم  ناسنیدب  تسنآ . زا  رتگرزب  ادخ  تسا و  يدوجو  لازعنا  ماسقنا و  زا  هرامـش  ددع و  شیادـیپ 

. دیامرفیم یفن  ار  يددع  تدحو  تیدحأ  تاذ  زا 

دیحوت رد  نآرق  ناهرب 

هراشا

هکلب هن ، ای  دراد  دوجو  داجیا  رد  لقتـسم  دوجولا  بجاو  ود  هک  تسین  نآ  رد  ناکرـشم  ناتـسرپ و  اتکی  فالتخا  هک  تشذـگ  همدـقم  رد 
نآ ءازجا  تاقبط  بسحرب  شنیرفآ  ناهج  ریبدـت  هک  دـنیوگیم  ناکرـشم  ناتـسرپ و  تب  هن ؟ اـی  تسا  یکی  دوبعم  هک  تسنآ  رد  فـالتخا 

ات دومن  مایق  اهنآ  شتسرپ  هب  تسا  مزال  تسا و  میظع  سب  یتلزنم  ناهج  راگدرورپ  دزن  رد  ار  اهنآ  هک  هدش  راذگاو  هیاپ  دنلب  تادوجومب 
نامـسآ و ریبدت  الثم  دندرگ . وا  هاگردب  یکیدزن  يهطـساو  اهنآ  دـنیامن و  تعافـش  دوجولا  بجاو  دزن  رد  ار  دوخ  ناگدنتـسرپ  هجیتن  رد 

نایادخ يادخ  دوجولا  بجاو  يادخ  هدوب و  دوخ  ناتسدریز  ربدم  اهنآ  هک  هدش  هدرپس  فیرـش  تادوجومب  ناسنا  اهیکـشخ و  اهایرد و 
[183  ] میلعلازیزعلا نهقلخ  نلوقیل  ضرألاو  تاومسلا  قلخ  نم  مهتلئس  نئلو  : » دوشیم هدافتـسا  تایآ  نیا  هحفص 210 ] زا [  هکنانچ  تسا 

هدـیرفآ اناد  زیزع و  يادـخ  ار  اـهنآ  دـنیوگیم : باوج  رد  اـمتح  هدـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  نآ  تسیک  ینک  لاؤس  ناکرـشم  زا  رگا 
دنهاوخ هتبلا  هدـیرفآ ؟ ار  اهنآ  تسیک  هک  ینک  لاؤس  اـهنآ  زا  رگا  [ 184 « ] هللا نلوقیل  مهقلخ  نم  مهتلئـس  نئل  » رگید هیآ  رد  زاـب  و  تسا .

ناحبـسف اتدسفل  هللا  الإ  ۀهلآ  امهیف  ناک  ول  : » هدش لالدتـسا  انعم  نیاب  دیحوتب  هک  یتایآ  هلمج  زا  میوشیم : عوضوم  دراو  لاح  ادخ . تفگ 
املـسم هدش  راذگاو  نایادخ  نیاب  اهنآ  ریبدت  هک  دندوب  ادـخ  زج  ینایادـخ  نیمز  نامـسآ و  رد  رگا  [ 185 « ] نوفـصی امع  شرعلا  بر  هللا 
ریبدـت رگا  ینعی  دـننکیم . فصو  هچنآ  زا  تسا  هزنم  تسا  شرع  بحاص  هک  يدـنوادخ  دـشیم و  دـساف  لتخم و  نیمز  اهنامـسآ و  راـک 

رد انعم  نیاو  دیآیم  مزال  یهابت  داسف و  دشاب  هتشادن  اهنآ  رد  یفرـصت  رگید  ناحبـس  قح  دشاب و  هدش  راذگاو  نایادخب  تاقبط  زا  یـشخب 
ترابعب دندوبن و  دقتعم  ناتسرپ  تب  ناکرشم و  ار  انعم  نیا  اریز  دنتسه  لاعتم  دنوادخ  ياتمه  اهتب  هکنیا  هن  تسا . هدش  یفن  هفیرـش  هیآ 

دوب رتشیب  ای  ادخ  ود  شنیرفآ  ناهج  رد  رگا  ناهرب : حیـضوت  تسا . لاعتم  راگدرورپ  هناگی  تاذـب  رـصحنم  نیمز  اهنامـسآ و  ریبدـت  رگید 
لقأدـح هاگره  اریز   ) تفرگیمن تروص  ندوب  رتشیب  ای  ود  هنرگو  دنـشاب  نئابتم  فلتخم و  مهاب  تاذ  تقیقح و  رد  اهنآ  هک  دـمایم  مزال 

ریبدت املسم  و  دنکیم ) ادج  يرگید  زا  ار  مادکره  هک  صاصتخا  تهج  کی  تشاد و  دنهاوخ  كرتشم  ردق  هحفص 211 ] کی [  ادخ  ود 
داسف يهیام  هتخاس و  هابت  ار  رگیدمه  ناهج  تاریبدت  فالتخا  هک  دیآیم  مزال  هجیتن  رد  دوب و  دـهاوخ  نئابتم  رگیدـمه  اب  نئابتم  تاذ  ود 
ماظن کی  نامرف  رد  اهناشکهک  ات  هتفرگ  هرذ  زا  تسا . مظن  کی  عبات  ناهج  هک  مینیبیم  اـما  ددرگ . نیمز  اهنامـسآ و  یگدیـشاپ  مه  زا  و 

شهدـم مظن  بیترت و  ندوب  جرم و  جره و  داسف و  ندوبن  زا  سپ  تساـمرفمکح  شنیرفآ  ناـهج  رـسارس  ماـمت  رد  دـحاو  ریبدـت  تسا و 
. دراد یئاورنامرف  ناهج  رسارس  رب  ریبدت  کی  هک : مینکیم  فشک 

لاکشا ود 

لاکشا 01
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دوشیم و تسرد  یغاب  يزرواشک  طباوض  تاعارم  اب  الثم  مینیبیم  هک  یلاح  رد  تسین ؟ ناهج  نیا  غاضوأ  رد  داـسف  یهاـبت و  هنوگچ  - 1
ار اهتخرد  دسریم و  رد  یئامرـس  يهعفد  تسا ، راگدیرفآ  ریبدـت  تنـس و  زا  یـشان  همه  دـننکیم  انب  یـسدنه  دـعاوق  قباطم  ار  يرهـش  ای 

خر یهابت  داسف و  هجیتن  رد  دـسریم و  ملاع  داومب  اهتلع  بابـسا و  داسف  دـیامنیم و  ناسکی  كاخ  اب  ار  نآ  هلزلز  اـی  و  دـنکیم . کـشخ 
. تسا دوجوم  شنیرفآ  ناهج  رد  داسف  سپ  دهدیم 

خساپ

رگید یعیبط  لماع  ای  امرس  سپس  تسشن  هویمب  یغاب  ناتخرد  داد  لصاح  یتعارز  میئوگیم  الثم  هکنآ  یکی  تسا : یهابت  داسف و  مسق  ود 
کی زا  یـشان  رگیدمه  زا  يدام  تارثوم  تابجوم و  و  هحفـص 212 ] ریثأت [  نیا  دـیدرگ . هجیتن  لوصح  عنام  دومن و  ریثات  یلوا  لماع  رد 

رد ینوناق  يور  مه  نآ  هک  نتخاـس  هاـبت  نیا  دزاـسیم . دودـحم  ار  يرگید  رثا  یکی  یلک  متا  ماـظن  تحلـصم و  بسحرب  اـت  تسا ، ربدـم 
هویم ندش  فلت  امرـس و  ندـمآ  ینعی  دـیامنیمن  تعنامم  ریثأت ، تیلاعف و  زا  ار  رگیدـمه  دزاسیم  یثنخ  ار  نآ  رثا  دـنکیم و  ریثات  يرگید 
مزال طئارش  ملاس و  كاخ  رد  ار  یلاهن  یـسک  رگا  و  ددرگ . لطاب  دوجو  يهحفـص  رد  عرز  تشک و  نوناق  ماظن و  هک  ددرگیمن  بجوم 

تسا يرگید  نتفر  الاب  بجوم  نآ  ینیگنس  یکی و  ندمآ  نیئاپ  وزارت  هفک  ود  رد  رتنـشور  یلاثم  زین  و  داد . دهاوخ  رمث  زاب  دناشن  كاخب 
بحاص هک  دـشابیم  یتحلـصم  عبات  فالتخا  نیمه  اب  لاح  نیع  رد  اما  دراد  داضت  فـالتخا و  ندـمآ  نیئاـپ  نتفر و  ـالاب  رد  هفک  ود  ره  و 
بحاص تسد  رد  داضت  فالتخا و  دوجو  اب  هفک  ود  ره  رایتخا  دراد و  تسدـب  ار  وزارت  هک  تسا  یـسک  ضرغ  عباـت  هدرک و  هدارا  وزارت 

کی ریبدـت  تحت  رد  همه  دوشیمن و  دوجو  يهحفـص  زا  يرگید  وحم  بجوم  يرگید  رد  یعیبط  لماوع  تیلاعف  ریثاـت و  سپ  تسوزارت 
لوا لماع  نیـشناج  مود  لماع  ددرگب و  دوجو  يهحفـص  زا  يرگید  نتخادنارب  بجوم  یهابت  داسف و  مود : دشابیم . یمومع  یلک و  ربدـم 

وحم و یلکب  تسا  رگید  يادخ  ریبدت  تحت  رد  هک  ار  راک  تشک و  نوناق  تسیابیم  دوبیم  يرگید  ریبدت  تحت  رد  امرـس  رگا  الثم  ددرگ .
هک یلاـح  رد  دـیامن  دـشر  یتـخرد  دوش و  تسرد  یغاـب  عرز  تشک و  طئارـش  تاـعارم  اـب  یتـح  دوـبیمن  نکمم  رگید  درکیم و  دوباـن 
ود هک  دـنکیم  فشک  رما  نیمه  و  دوشیمن . يرگید  نالطب  بجوم  دـنراد  هک  يداضت  فـالتخا و  اـب  نیناوق  يهمه  تسین . نینچ  مینیبیم 

هحفص 213] تسین [ . شنیرفآ  ناهج  رد  ریبدت 

لاکشا 02

ناهج رد  يرگید  ربدـم  هک  دوشیمن  تباث  نیا  يهمه  اب  اما  تسین . یتسه  رد  ماظن  ود  تسا و  یکی  ریبدـت  دـحاو و  ماظن  هک  میریذـپیم 
هجوتم هدیسر و  فده  نیاب  ود  ره  ینعی  دشاب  یلقعت  ریبدت  اهنآ  ریبدت  یلو  دشاب  رتشیب  ای  ربدم  ود  دراد  یلاکـشا  هچ  اریز  تسین  شنیرفآ 

. ددرگ داجیا  فالتخا  تسین  حالص  دوش و  هرادا  دوهشم ، ماظن  یلعف و  ریبدت  نیاب  ناهج  هک  تسا  نیا  رد  تحلصم  هک  دناهدش 

خساپ

نیناوق قبطرب  لاعفا  هک  تسنآ  یلقعت  ریبدـت  و  دـشاب . یتحلـصم  نآ  زا  جراخ  رد  تیدـحا و  تاذ  ياروام  هک  تسا  نیا  رب  لاکـشا  يهیاپ 
زا ار  نیناوق  نآ  ام  هک  تسا  بیترت  نیدـب  یلقع  ریبدـت  اب  یتکلمم  ای  هسـسؤم  ندرک  هرادا  الثم  دریگ . تروص  تاذ  زا  جراـخ  یلقع  یلک 

تفایرد ار  یقیاقح  شیوخ  تاذ  زا  جراخ  رد  ام  یـضرف  نینچ  رد  میهدـیم  قیبطت  نآ  اب  ار  دوخ  لاـعفا  میباـییمرد و  دوخ  تاذ  زا  جراـخ 
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تـسا ناهج  ربدم  هک  تیدحا  سدقم  تاذ  اما  تسا . یجراخ  ماظن  عبات  مه  نآ  یلقع و  نیناوق  عبات  یلقعت  يریبدـت و  لاعفا  سپ  مینکیم .
یلقع نیناوق  هکلب  دـشاب  یلقع  نیناوق  عبات  راگدرورپ  لعف  هک  تسلاحم  تسا و  یلقع  نیناوق  عوبتم  ناـمه  هک  تسا  یجراـخ  ماـظن  دوخ 

هتفای و لیکـشت  ینیقی  تامدـقم  زا  هک  تسا  یلقع  ناهرب  رب  لمتـشم  هیآ  هک  دـیدرگ  مولعم  قوف  ریرقت  زا  تسا . ملاـع  متا  ماـظن  تروص 
ارنآ نیرسفم  اما  تسا . هدش  رداص  ءدبم  ربدم و  کی  زا  هتفرگ  ارف  ار  صاخ  تاریبدت  هحفص 214 ] همه [  هک  یلک  ریبدت  هک  دراد  تلالد 
اعبط دناهدومن و  هیآ  قوطنم  رب  هفاضا  ار  یتامدقم  هداتفارد  فلکت  هب  راچانب  دناهدرک و  روصت  ناهج  يهدـننک  داجیاو  عناص  ددـعت  در  رد 

توکس بجوم  هک  تسا  یعانقا  لیلد  تجح و  هکلب  تسین  یناهرب  لیلد  هیآ  هک  دناهتفگ  اهنآ  زا  یضعب  تسا . هدش  ینالوط  ثحب  هنماد 
[186 « ] ضعب یلع  مهـضعب  العل  قلخ و  امب  هلإ  لک  بهذل  اذإ  هلإ  نم  هعم  ناک  امو  دلو  نم  هللا  ذـختا  ام  : » مود هیآ  نیقی . هن  ددرگ  فرط 
تفریم و دوخ  قولخم  يوسب  اهنآ  زا  کی  ره  دوبیم  نینچ  رگا  هکنیا  هچ  تسین ، يدوبعم  هلا و  وا  اب  هتفرگن و  دوخ ) يارب   ) يدـنزرف ادـخ 
ار دوخ  نایادخ  هک  تسا  ناکرشم  ناتسرپ و  تب  اب  نخس  يور  مه  هیآ  نیا  رد  دومنیم - یـشکرس  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  نآ  زا  یـضعب 

هدش راذگاو  اهنآب  ناهج  زا  یتمسق  ریبدت  هک  هبترم  یلاع  سب  نکمم و  تادوجوم  ار  اهنآ  هکلب  دننادیمن  داجیا  رد  لقتسم  دوجولا  بجاو 
تاذلاب دوجولا  بجاو  اتکی و  هک  دنشابیم  نیملاعلا  بر  يادخ  بوبرم  مه  ناشدوخ  دنتسه  دوخ  نود  ام  راگدرورپ  هکنیا  نیع  رد  اهنآ  و 

تیهولأ و يانعم  رد  هکیروطب  دنـشاب  توافتم  رگیدـمه  اب  تهج  کی  رد  اهنآ  هک  تسنیا  مزلتـسم  ادـخ  رد  ددـعت  لالدتـسا : ناـیب  تسا .
لقتسم وا  هک  هدش  ضیوفت  يوب  تمسق  نامه  ریبدت  هک  تسنآ  اب  تانئاک  زا  یتمـسق  رد  یئادخ  تیبوبر و  ینعم  دنـشابن و  دحتم  تیبوبر 

ناهج يادخب  یتح  درادن  يرگیدب  یجایتحا  ادبا  شیوخ  تیبوبر  يهدودحم  رد  تسا و  هدش  راذگاو  واب  هک  دشاب  یتمـسق  ریبدت  رما  رد 
زین اهنآ  يدوجو  رثا  راچان  دـندش  فلتخم  نئاـبتم  دوجوم  دـنچ  اـی  ود  هک  نیارباـنب  دـشابیم . ریبدـت  هحفـص 215 ] يهدننک [  راذـگاو  هک 

لقتـسم شیوخ  ریبدت  عون  رد  نایادخ  زا  کی  ره  دیاب  سپ  تسا . لاحم  دحاو  رثا  فالتخا ، تهج  زا  فلتخم  ود  زا  اریز  دنتـسه  فلتخم 
صاخ ربدم  ار  کی  ره  هک  تسنآ  ضورفم  اریز  دشاب  لقتـسم  ادج و  رگیدمه  زا  ملاع  رد  يراج  تاریبدـت  رد  لاصتا  داحتا و  يهطبار  و 

اهارحـص و اههوک و  تاناویح و  ماسقا  یکـشخ و  ایرد و  ناهایگ و  ملاع  رد  يراج  تاماظن  زا  یناسنا  ملاـع  ماـظن  سپ  تسه  یلقتـسم  و 
تدحو و هکنآ  لاحو  دوب . دهاوخ  تانئاک  یگدیشاپ  مه  زا  داسف و  مهزا ، یئادج  لالقتـسا و  نیا  رثا  رد  تسا و  ادج  يرگید  زا  کیره 

مه زا  ار  ملاع  ياهتمـسق  رب  یئادخ  لالقتـسا و  يراج  تاریبدـت  لاصتا  رگیدـمهب و  نآ  ءازجا  یگتـسب  ملاع و  يراج  ماظن  یگتـسبمه 
وا زا  هک  یصاخ  ریبدت  اب  يرگید  زا  نایادخ  زا  یـضعب  هک  تسا  نیمه  قلخ  امب  هلإ  لک  بهذل  اذإ  هلمج - زا  دارم  و  دزاسیم . لطاب  رگید 

ملاع نیارد  مظن  یگناگی و  تاریبدت و  لاصتا  هجیتن  رد  درکیم و  لصاح  یئادج  تسا ، رگید  نایادـخ  تاریبدـت  زا  ادـج  الماک  هدزرس و 
دحاو ریبدـت  دـهاش  مهب و  دـنویپ  طابترا و  لامک  رد  ملاع  ءازجا  يهمه  هک  یلاـح  رد  دـیئارگیم  داـسف  یهاـبت و  هب  ناـهج  دروخیم و  مهب 

هک یضرع  ریبدت  - 1 میراد . ریبدت  ناهج  رد  هنوگ  ود  هکنآ  حیضوت  تسا . رگید  ناهرب  زین  هعطق  نیا  ضعب - یلع  مهـضعب  العلو  دشابیم .
نامه عبات  مه  ضرع  رد  اهنآ  زا  کیره  تسا و  نایرج  رد  اـهلگنج  اهیکـشخ و  اـهایرد و  رد  هک  یعیبط  نیناوق  دـننام  تسا  مه  راـنک  رد 
تسا يرگید  رب  طلـسم  مکاح و  اهنآ  هحفـص 216 ] زا [  یکی  ینعی  هتفرگ  رارق  مه  لوط  رد  هک  یعیبـط  نیناوق  ریبدـت و  - 2 تسا . ریبدت 
ریبدـت تسا  موکحم  هک  يرگید  میماـنیم و  ماـع  یلک و  ریبدـت  ار  قوـف  ریبدـت  هک  تسا  لاوزب  موـکحم  مه  يرگید  دـشابن  رگا  هکیوـحنب 

ههبشیب دروخب  مهب  نیمز  یعیبط  نیناوق  رگا  هک  تسا  حضاو  دنتـسه  نیمز  رد  هک  ناهایگ  ریبدت  نیمز و  هرک  ریبدت  دننام  یئزج  صاخ و 
. دشابیم هتـسویپ  نآب  نیمز و  هرک  اب  ناهایگ  ماوق  سپ  دروخ  دهاوخ  مهب  تسنآ  زا  یئزج  هدـش و  عقاو  نیمز  رد  هک  ناهایگ  ناهج  ریبدـت 

ریبدـت نیمز  هرک  یگدیـشاپ  مهب  تروص  رد  مسق  نیمهب  دوب و  دـهاوخ  هاـبت  هدروخ و  مهب  ناـهایگ  ریبدـت  دـشابن  ینیمز  نیناوق  رگا  اریز 
هایگ و ریبدـت  یئادـخ  میدرک  ضرف  هک  لاح  دـیدرگ . دـهاوخ  دـساف  تسا  يراج  نآ  رد  صوصخلاب  هک  یعیبط  نیناوق  یناـسنا و  ناـهج 

یملاوع اب  یکاخ  هرک  همه  ریبدت  هک  ادخ  نآ  ربارب  رد  یگمه  تسوا  تسد  رد  اهایرد  ریبدت  يرگید  یناسنا و  ناهج  ربدم  رگید  یئادـخ 
ینعی رتگرزب  ۀبسنلاب  ملاع  لوط  رد  هک  اهنآ  ملاع  ریبدت  اریز  دنیامن  يرادربنامرف  یکچوک و  دیاب  تسوا  تسد  رد  تسا  نیمز  هرک  رد  هک 
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يادخ نامه  هک  تسنآ  ضورفم  اریز  تسا . لاحم  رگید  يادخ  رب  یئادخ  يزارف  ندرگ  العتـسا و  نیا  يهمزال  هتفرگ و  رارق  یکاخ  هرک 
ریبدـت و رد  تیعبت  همزال  هک  یلاح  رد  تسا  زاـینیب  ناـهج  همه  يادـخ  باـبرألا و  بر  زا  یتح  مه و  زا  ادـج  لقتـسم و  ـالماک  نوداـم 

دنمزاین دوخ  ملاعب  شریثات  رد  نودام  يادخ  نیاربانب  دنشاب . قوفام  يادخب  جایتحا  لامک  رد  نودام  نایادخ  هک  تسنآ  واب  ندش  فقوتم 
نیدب سپ  هدش ، ضرف  هکیروطب  لقتـسم  يادخ  هن  ددرگیم و  رترب  يادخ  لماوع  بابـسا و  زا  یکی  نودام  يادخ  هجیتن  رد  رترب و  يادخ 
زگره ناتـسرپ  تب  هک  دش  مولعم  دـش  هداد  هک  یحرـش  زا  هحفـص 217 ] دوب [ . دهاوخن  ادـخ  دوب  هدـش  ضرف  ادـخ  هک  يدوجوم  بیترت 
اهنآب ناـهج  ریبدـت  هک  دـنمجرا  یلاـع و  رایـسب  هبترم  رد  اـما  نکمم  تادوجوم  هکلب  دـننادیمن  دوجولا  بجاو  ار  دوخ  يهتخاـس  نایادـخ 

ناتـسرپ و تب  دزن  رد  نایادـخ  ندوب  دوجولا  نکمم  نیارباـنب  دنـشابیم . دوـخ  ریغ  زا  زاـینیب  دـنراد و  لـماک  لالقتـسا  هدـش و  راذـگاو 
دنشاب يواسم  تردق  رد  رگا  دندومن  يزارف  ندرگ  رگیدمه  هب  نایادخ  رگا  هکنیاب  نارسفم  لالدتسا  و  تسا . تاملسم  هلمج  زا  ناکرشم 

رد ای  دـشاب و  دودـحم  تردـق  رد  ای  بولغم و  ادـخ  دـیآیم  مزال  ددرگ  يرگید  روهقم  بولغم و  یکی  رگا  دـیآیم و  مزال  ناهج  یهاـبت 
تسا دوجولا  بجاو  ادخ  تسا و  دوجولانکمم  مزاول  زا  اهنیا  يهمه  دوشب و  بکرم  دودحم و  ای  يرگید و  دنمزاین  دوخ  يدوجو  لامک 

دوـجولا بجاو  ار  دوـخ  نایادـخ  ناکرـشم  هک  دوـشیم  نشور  دـش  هداد  هک  یحرـش  زا  اریز  تسین  تسرد  تـسا . هزنم  اـهزاین  هـمه  زا  و 
دنیوگیم ندوب  دوجولا  نکممب  ناعذا  اب  اهنآ  هکلب  تسین ، ادخ  سپ  دشن  دوجولا  بجاو  هک  لاح  دننک : ریگ  روذـحم  نیا  رد  ات  دـننادیمن 

بهذل اذإ  هلمج : اریز  تسا  نارـسفم  مهف  اب  قباطم  هیآ  رهاظ  هک  دیایب  شیپ  لاوئـس  نیا  تسا  نکمم  اجنیا  رد  دـنراد . ار  لالقتـسا  لامک 
. روما ریبدت  رد  يادخ  هن  دنتـسنادیم  داجیا  رد  لقتـسم  دوجولا  بجاو  ار  مادک  ره  هک  تسا  رهاظ  نایادخ  لالقتـسا  رد  قلخ - امب  هلإ  لک 
هک دیآیم  تسدب  نینچ  تایآ  نآ  زا  دیامرفیم و  لقن  نیکرـشم  لوق  زا  لاعتم  دنوادخ  رگید  تایآ  يهنیرقب  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  خساپ 

یگدیسر لاعتم  يادخ  هک  دنتشادنپیم  رترب  فیرش و  تادوجوم  ار  اهتب  دنتـسنادیم و  یهلا  سدقا  تاذ  رد  رـصحنم  ار  راگدیرفآ  اهنآ 
: دوشیم موـلعم  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  هکناـنچ  هحفـص 218 ] تسا [ . هدیـشخب  لالقتـسا  ار  اـهنآ  هدومرف و  ضیوفت  اـهناب  ار  ملاـع  زا  یـشخب 

تسا تهج  نآ  زا  اهتب  هب  ام  شتـسرپ  زار  دنیوگیم . هک  دنکیم  لقن  ناکرـشم  لوق  زا  ادخ  [ 187 « ] یفلز هللا  یلإ  انوبرقیل  الإ  مهدبعنام  »
يانعمب قلخ  هکلب  دشاب  ندـیرفآ  داجیا و  خنـس  زا  همه  هک  تسین  مزال  قلخ  يانعم  رد  نآ  رب  هوالع  و  دنـشاب . ام  برقت  هلیـسو  اهنآ  ات  هک 

ناسنا هک  انعم  نیاب  تسا  مدآ  قولخم  یمدآ  لاعفا  هکنانچ  و  تسا . تسرد  دریذـپیم  مامتا  یلک  ماـظن  نآ  اـب  هک  یتمـسق  کـی  ریبدـت و 
« نولمعت امو  مکقلخ  يهللا   » هفیرـش يهیآ  هکنانچ  تسا  تیدـحا  تاذ  صوصخم  ءایـشا  رب  دوجو  ءاطعا  هفاـضا و  یلو  هدـش  دوجو  ببس 

نودام داجیا  ببـس  ۀهلآ )  ) نایادـخ زا  کیره  دـندوب  لئاق  مه  ناکرـشم  تسا ، انعم  نیا  دـهاش  هدـیرفآ - ار  ناتلاعفا  امـش و  ادـخ  [ 188]
دوجولا هنمام  لعاف  ام  حالطصاب  و  میتسین . دوجو  هدنشخب  یلو  میتسه  داجیا  هطـساو  ام  دنزیم و  رـس  ام  زا  هک  يریبدت  لاعفا  دننام  دنتـسه 

( دریگیم تروص  دوجو  وا  هطـساو  هلیـسوب و  هک  یلعاـف   ) دوـجولا هباـم  لـعاف  هکلب  میتـسین و  دریگب ) همـشچرس  وا  زا  دوـجو  هک  یلعاـف  )
تروصنیا رد  دنـشاب  لقتـسم  نایادخ  نآ  ریبدت  رد  رگا  و  تسا . داجیا  لعف و  يانعمب  هن  ریبدـت  قلخ  يانعمب  اجنیا  رد  قلخ  سپ  میـشابیم .

هچنآ زا  تیدحا  تاذ  نوفـصی »... امع  هللا  ناحبـس  : » دیامرفیم متخ  هیزنت  هملکب  تهج  نیمه  يور  دنکیم  ادـیپ  تیدودـحم  قح  تیلعاف 
. تسا هزنم  دننکیم  فیصوت 

اهلوقعم رکفتلا  صالخإلا .. لعج  ۀملک  حرش 

هراشا

لیوأت صالخا ، هک  تسیاهملک  دـیحوت  حرـش : اهلوقعم . رکفتلا  یف  رانأو  اهلوصوم  بولقلا  نمـضو  اهلیوات  صـالخإلا  لـعج  ۀـملک  نتم :
زارف رد  هتـشگ . نشور  اهرکف  رد  نآ  یلقعت  يانعم  هدش و  هداد  رارق  اهلد  نمـض  رد  دـیحوت )  ) هملک نیا  هحفص 219 ] لوصوم [  تسنآ ،
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؟ تسا دیحوت  هملک  لیوأت  صالخا  هنوگچ  - 2 تسیچ .؟ لیوأت  زا  دارم  - 1 دوش : نشور  دیاب  بلطم  ود  لوا 

؟ تسیچ لیوأت  زا  دارم 

ۀقیقح نایب  لیوأتلاو  دارملا  لیلد  نایبریسفتلا  تسا : نیا  اهنآ  راتفگ  رثکا  يهصالخ  دناهدومن  فالتخا  لیوأت  يانعم  رد  ریسفت  نادنمـشناد 
نواهتلا نع  ریذـحتلا  هلیوأت  بقار و  اذا  دـصری  دـصر  مهلوق  نم  لاعفم  دامرملا  نا  هریـسفتف  داصرملابل  کبر  نا  یلاـعت  هلوق  هلاـثم  دارملا 

کبر نا  : » هیآ ـالثم  تسا  دارم  تقیقح  ناـیب  لـیوأت  و  تسا . ملکتم  دارم  یلوأ  لولدـم  ندرک  نشور  ریـسفت  ینعی  هنع - ۀـلفغلاو  هللارمأـب 
زا ترابع  لیوأت  اما  دـشابیم . ندومن  تبقارم  ياـنعمب  هک  هدـش  هتفرگ  دـصر  زا  لاـعفم  نزو  رب  داـصرم  هک  تسنآ  شریـسفت  داـصرملابل »

. دناهتـسناد لیوأت  ار  هلمج  یناعم  میهافم و  مینیبیم  اج  نیا  رد  تسا . یهلا  نامرف  زا  تلفغ  ادخ و  رمأ  ندرمـش  کبـس  زا  نتـشاد  رذحرب 
هلوـقم زا  لـیوأت  هک  دـیآیم  تسدـب  نینچ  میرک  نآرق  رد  هملک  نیا  لامعتـسا  رد  لـمأت  عـبتت و  اـب  هک  تسا  رارقنیدـب  بلطم  قـیقحت  یلو 

( لوأ  ) نامه هک  ینعم  حور  هک  تسا  هیجراخ  تادوجو  خنـس  هلوقم و  زا  لیوأت  هکلب  تسین  دوش  هدـنامهف  ظافلأ  اـب  هک  دـشاب  یمیهاـفم 
تقد دروـم  مالـسلاهیلع  فـسوی  هروـس  رد  ار  هـملک  نـیا  لامعتـسا  دراوـم  تـسنآ . رب  قـبطنم  هتـشاد و  طاـبترا  یجراـخ  هیـضق  اـب  تـسا 

باختنا ار  وت  تراـگدرورپ  ناـنچمه  [ 189 « ] ثیداحألا لـیؤات  نم  کـملعی  و  هحفـص 220 ] کبر [  کیبتجی  کلذـک  و  : ») مهدـیمرارق
زا جراخ  رد  هک  تسا  یئاهتروص  اهنآ  اریز  دشابیم  ایؤر  ثیداحأ  لیوأت  زا  دارم  دهدیم - دای  ثیداحأ  لیوأت  زا  دنیزگیمرب و  دنکیم و 
ود يایؤر  ریبعت  ناتساد  تفای  یهاگآ  مالـسلاهیلع  فسوی  یهلا  میلعت  بسحرب  هکیدراوم  هلمج  زا  و  دوشیم . عقاو  يرادیب  رد  باوخ  ملاع 

انبنف هنم  ریطلا  لکات  أزبخ  یـسار  قوف  لمحأ  ینارأ  ینإ  رخآلا  لاـق  ارمخ و  رـصعأ  ییارأ  ینإ  امهدـحأ  لاـق  : » هک دوب  دوخ  ینادـنز  قیفر 
بارـش مدید  باوخ  نم  تفگ  ودـنآ  زا  یکی  [ 190 « ] هلیوأتب امکتابن  الإ  هناقزرت  ماعط  امکیتایال  لاق  نینـسحملا . نم  کـیرن  اـنإ  هلیواـتب !

ات تفگ  زاس . هاگآ  ار  ام  باوخ  نیا  لیوأت  زا  دروخیم ، نآ  زا  غرم  مربیم و  ار  ینان  مرـس  يالاب  رد  مدـید  نم  تفگ  يرگید  مراـشفیم و 
امأ أرمخ و  هبر  یقـسیف  امک  دحأ  امأ  نجـسلا  یبحاص  ای  : » دیامرفیم هیآ  دنچ  زا  دعب  تفگ - مهاوخ  ار  اهباوخ  لیوأت  دـسرب  امـش  ياذـغ 
اماو داد . دـهاوخ  یم  دوخ  گرزب  دزن  تداع  قبط  رب  امـش  زا  یکی  اما  ینادـنز  قیفر  ود  يأ  [ 191 « ] هسار نم  ریطلا  لکأتف  بلـصیف  رخآلا 

رد مالـسلاهیلع  فسوی  زاب  دـشابیم . ایؤر  ود  نآ  لیوأت  یجراخ  هثداح  ود  نیا  سپ  دروخ . دـهاوخ  شرـس  زا  غرم  هدز و  رادـب  ار  يرگید 
جراخ رد  دنیبیم و  باوخ  رد  هک  تسنآ  یعقاو  تروص  دوخ  نیا  دننکیم ، هدجـس  شربارب  رد  ناگراتـس  هام و  باتفآ و  دنیبیم  باوخ 

هب شربارب  رد  دـندوب  دوخ  طیحم  هدنـشخرد  ناگراتـس  نارومان و  هداز و  گرزب  هک  فسوی  ناردارب  هک  یماـگنه  دراد  یلآـم  تشگرب و 
هدجسب  ) دوب نیا  ردپ ! يا  [ 192 « ] اقح یبر  اهلعج  دـق  هحفـص 221 ] يایؤر [  لیوات  اذه  تبأ  أی  : » تفگ درک و  ردپب  ور  دنداتفا ، هدـجس 

نآرق داعم  زور  باتک  باسحب و  عجار  داد . رارق  تباـث  قح و  ادـخ  ارنآ  هک  نم  نیـشیپ  باوخ  لـیوأت  تشگرب و  ناـمه  ناردارب ) نداـتفا 
رد دنکیم . ادیپ  يدوجو  یجراخ  تروص  ینهذ  یناعم  نآ  هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  يزور  [ 193 « ] هلیوات یتای  موی  : » هدومرف لـیوأت  هب  ریبعت 

هطاحا نآ  شنادب  هک  ار  يزیچ  دندرک  بیذکت  اهنآ  هکلب  [ 194 « ] هلیؤات مهتای  املو  هملعب  اوطیحی  مل  امب  اوبذک  لب  : » دیامرفیم رگید  هیآ 
دوجوم رمأـب  ار  لـیوأت  هک  مینیبیم  تالامعتـسا  نیا  رد  تسا . هدـماین  نآ  یجراـخ  تقیقح  زونه  ینعی  هدـماین - شلیوأـت  زونه  دـنرادن و 
یجراخ تقیقح  زا  ترابع  لیوأت  میئوگب : لیوأت  فیرعت  رد  میناوتیم  سپ  تسا . هدومن  قالطا  تسا  یناعم  هدـنهد  لکـش  هک  یجراـخ 

باوج حور  هکنانچ  دـشابیم  موهفم  نآ  حور  قابطناو  قیبطت  لحم  دروم و  موهفم و  نآ  هدـنهد  لکـش  رگناـیامن و  هک  تسا  موهفم  کـی 
. تسا یجراخ  تقیقح  هک  دش  قبطنم  ناردارب  ندرک  هدجسب  هدوب  یئاورنامرف  نتشاد  طیحم و  رب  میظع  طلست  هک  فسوی 

؟ تسا لیوأت  صالخا  هنوگچ 

تاذ طقف  یناسنا  نوئـش  لحارم و  مامت  رد  هک  تسنآ  هللا  الا  هلإ  موهفم ال  ینعم و  ندرک  ادـیپ  یجراخ  تقیقح  نتفرگ و  لکـش  مسجت و 
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دنویپ ره  زا  رتالاب  واب  یگتسب  هک  هدیقع  هحفص 222 ] يهلحرمرد [  هچ  دشابن  یتلاخد  یفرصت و  ار  وا  تاذ  زا  ریغ  دیامن و  فرصت  لاعتم 
یئاورنامرف و تموکح و  رد  هدـیقع  رد  تسوا  زج  یفن  یجراخ  تقیقح  نیا  دوش  عقاو  عاعـشلا  تحت  اـههقالع  همه  هک  دـشاب  یگتـسب  و 

عیرـشت هلحرم  رد  هچ  دشابن و  ادخ  زا  زج  یمکاح  هدیقع  زا  جراخ  هلحرم  رد  هچ  دیامنن و  تموکح  وا  زج  هک  تقیقح  نیا  نتفرگ  لکش 
ۀغبـص : » دریگب يادخ  گنر  تیرـشب  نوئـش  مامت  زیچ و  همه  هرخالاب  دشابن و  یتلاخد  ار  وا  زج  یتیبرت  هلحرم  رد  هچ  يراذـگ و  نوناق  و 

نتـشادن هصـالخ ، تفریذـپ . ار  وا  گـنر  ناوتیم  هک  ادـخ  زا  رتهب  تسیک  تسا و  یئادـخ  گـنر  [ 195 « ] ۀغبـص هللا  نم  نسحأ  نـمو  هللاأ 
ادخ زا  ریغ  یئادخ  هکنیا  يانعمب  صخـش  دشاب و  هتـشاد  نطاب  حاوراب و  یگتـسب  تسا  نکمم  هقیقح  هقح  تدحو  تیهولأ و  رد  کیرش 
نیا ضرف  نوچ  یلو  دـشابن . لماع  دـقتعم و  یجراخ  عاضوأ  رد  نآ  ندرک  هدایپ  شلیوأت و  رد  اما  دـشاب  هتـشاد  داقتعا  تسین  روصت  لباق 

هک کشخ  يهدـیقع  نیاب  مالـسا  رد  زگره  و  تسین . تاهج  زا  یتهج  چـیه  رد  یلاـمک  وا  زج  تاذـلاب  زین  تسین و  یهلا  وا  زج  هک  تسا 
دیامن فرصت  هدیـشخب و  تیفیک  هداد و  لکـش  یجراخ  تاهج  يهمهب  موهفم  نیا  تسا  مزال  هدشن و  افتکا  تسا  كاردا  روحم  رد  طقف 

هب یگدنز  لحارم  زا  هلحرم  ره  رد  هچنانچ  تسا . هدیدرگن  مسجم  جراخ  رد  صولخ  هنرگ  ددرگ و  ققحم  شیجراخ  قادصم  لیوأت و  ات 
هداد تلاخد  وا  نذا  نودب  وا و  زج  هکنیا  هچ  هتفای  ققحت  دیحوت  دض  هدش و  مسجم  كرـش  بتارم  زا  ياهبترم  دش  هداد  تلاخد  وا  زا  ریغ 

شلیـصفت هکناـنچ  دوـش  هداد  رارق  کیرـش  یبـجاو  تاذ  لـصا  رد  هک  تسنآ  هن  دـیامنیم  هزراـبم  نآ  اـب  میرک  نآرق  هک  یکرـش  هدـش و 
هک ینایادـخ  باسح  [ 196 « ] ناطلـس نم  اـهب  هللاأ  لزنا  اـم  . » دوـش هداد  تلاـخد  وا  هحفـص 223 ] يهزاـجا [  نذا و  ریغب  هـکلب  تشذـگ ،

. دندادیم رارق  راگدرورپ  نذا  نودب  دوخ  فرط  زا  لاعتم  رداق  هاگردب  عیفش  هلیسو و  ار  اهنآ  هک  دوب  هنیمز  نیا  رد  دندوب  هتفرگ  ناکرـشم 
ققحم هلحرم  نیا  رد  صالخا  اریز  دـنکیمن  ادـیپ  لیوأت  مسجت و  هللا  آلا  هلإ  دـشاب ال  نذا  نودـب  مه  اورنامرف  مکاح و  نییعت  رد  رگا  سپ 

شـسدقم دوجو  زا  رـصع  نادنمـشناد  ءاملع و  روباشین  هب  ع )  ) اـضر ترـضح  یئاـمرف  فیرـشت  تقو  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب  هدـشن و 
هک دومرف  نایب  تیدحا  سدقم  تاذ  ات  شیمارگ  كاپ و  ناکاین  زا  یثیدـح  دومرف و  تباجا  راوگرزب  نآ  دـندومن  ار  یثیدـح  تساوخرد 

سکره تسا  نم  مکحم  هعلق  ژد و  دیحوت  يهملک  یباذع - نم  نمأ  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  هللا  الإ  هلإ  ۀملک ال  دومرف : لاعتم  يادخ 
تموکح زا  شتمدـخ  رد  نارـضاح  مدرم و  شترـضح  شیامرف  نیا  نایب  ماگنه  رد  تسج . ینمیا  نم  باذـع  زا  دـش  لخاد  هعلق  نآب  هک 

زا نیمأت  دنس  هک  دندش  لاحشوخ  ترضح  نآ  شیامرف  زا  نارـضاح  يهمه  دندوبن و  دنمهرهب  تسا  یهلا  تموکح  هک  ع )  ) نیرهاط همئأ 
نیا کشخ  موهفم  طقف  هدنهد  تاجن  املـسم  ینعی  اهطورـش - نم  أنأ  اهطورـشب و  دومرف : هدرک و  مدرمب  ور  سپ  دنتفایرد  ار  یهلا  باذع 

تموکح هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  لحارم  نیرتمهم  دنک و  ادیپ  لکـش  لحارم  همه  رد  زیچ و  همه  رد  هتفای و  مسجت  دـیاب  تسین  هملک 
زج هچنانچ  دوشیمن و  ققحم  هللا  الا  هلإ  هملک ال  لیوأت  هنرگ  يرگید و  زا  هن  دومن  نآ  زا  تیعبت  دیاب  هک  دشابیم  سدقم  تاذ  نآ  زا  طقف 

هلیـسوب هچرگا  دـباییمن  ققحت  يدوـجو  هلحرم  نیا  رد  ریغ  زا  صـالخا )  ) ندوـمن صلاـخ  دـنک  تلاـخد  یئاورناـمرف  تموـکح و  رد  وا 
نینچ عجرم  تروـص  ره  رد  دـشاب  یمالـسا  تما  يهمه  عاـمجاب  ضرفرب )  ) هچرگا یتـح  دـشاب و  هحفـص 224 ] ناملـسم [  مدرم  باختنا 

اذإ ۀنمؤم  الو  نمؤمل  ناک  امو  : » دیامرفیم میرک  نآرق  دنشاب . هللا  الا  هلإ  نادقتعم ال  ناگدنیوگ و  رهاظ  رد  هچرگا  تسا  كرـش  تموکح 
شلوسر ادخ و  نامرف  مکح و  لباقم  رد  يرایتخا  هنوگ  چیه  ینمؤم  نز  درم و  يارب  [ 197 « ] ةریخلا مهل  نوکی  نأ  أرمأ  هلوسرو  هللا  یضق 

نآ ریغ  ام  تموکح ، رد  رگا  سپ  دـنیامنب  هدـیقع  راهظا  شلوسر  ادـخ و  یمتح  رما  ربارب  رد  دـنهدب و  ناشن  يراـیتخا  دوخ  زا  هک  تسین 
ع)  ) ماما تسین  دیعب  دیحوت . هن  تسا  كرش  ققحت  لیوأت و  جراخ  رد  یـشریذپ  نینچ  میریذپب  دیامرفیم  نییعت  لاعتم  قح  هک  یئاورنامرف 

یثیداحأ نتـشاد  ظفاحلا و  مامالا  دننام . دـندوب  گرزب  یعامتجا  نیوانع  اهبقل و  ياراد  هک  دارفا  زا  هدـع  نآب  شاهمتت  ثیدـح و  نیا  اب 
ع)  ) تیبلهأ بتکم  رد  دیاب  و  دیتسه ، هرهبیب  هللا  الا  هلإ  لیوأت ال  انعم و  زا  زونه  هک  هدومرف  ضرعت  هنیس  رد  ص )  ) مرکا لوسر  زا  رایسب 
زج نوناق  مکحب و  اما  دنتـسه  لئاق  هللا  الا  هلإ  ال  هب : دوش  نامگ  هچنانچ  تسا  تیدحا  تاذ  صوصخم  قح  يراذگ  نوناق  دیناوخب . سرد 

: دیامرفیم هفیرش  هیآ  رد  اذل  دناهدربن  یپ  بلطم  قحب  هدیـسرن و  هللا  الا  هلإ  مسجت ال  هب  قوف  تامدقم  ربانب  دنهدب . تیمـسر  یهلا  نوناق  زا 
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تیحیسم دوهی و  [ 198 « ] نوکرشی امع  یلاعت  هناحبـس و  أدحاو  اهلإ  اودبعیل  الإ  اورما  امو  هللا  نود  نم  ابأبرأ  مهنابهر  مهرابحأ و  اوذختإ  »
گرزب وا و  تسا  هزنم  دـندوب  هدـشن  رمأ  هناگی  يادـخ  تدابع  هب  زج  هک  یلاح  رد  دـنتفرگ  يراگدرورپ  هب  ار  دوخ  ناـنابهر  ناـیاوشیپ و 

هکنانچ  ) تسین نآ  لاعتم  يادـخ  دارم  هک  هدـش  دراو  هیماما  هماع و  زا  تاـیاور  رد  دـنهدیم - هحفص 225 ] رارق [  کیرـش  هچنآ  زا  تسا 
تفرشیپ دنتشاد  مدرم  زا  یعقوت  نینچ  نایاوشیپ  رگا  دنداد و  رارق  ادخ  کیرـشو  هتفرگ  ادخ  یتسارب  ار  اهنآ  هک  دراد ) تیاکح  هیآ  رهاظ 

ادـخ مکح  لباقم  رد  ناشدوخ  ینیب  تحلـصم  دـیاقع و  ءارآ و  قبط  رب  اهنآ  ینید  ناگرزب  هک  تسنآ  لاـعتم  يادـخ  دارم  هکلب  درکیمن ،
نیاربانب دـیمان . كرـش  ارنآ  ادـخ  دـندومن  تیعبت  نیناوق  نیا  زا  مدرم  نوچ  دـندرک  لعج  دوخ  شیپ  زا  ار  یئاهنوناق  لیجنا ) تاروت و  رد  )

دیناسر نایناهج  شوگب  دـندوب و  رـضاح  هک  یمدرم  شوگب  اهلیوأت ) صالخالا  لعج  ۀـملک   ) اـنعمرپ هلمج  نیا  اـب  ع )  ) هرهاـط يهقیدـص 
اب ار  هملک  نیا  قیقحت  لیوأت و  هنافـسأتم  اـما  دـندیگنجیم  هناریلد  نآ  نتخاـس  راوتـسا  رد  دـندربیم و  رـسب  دـیحوت  مچرپ  ریز  رد  هچرگا 
زا دـنداد . تسد  زا  دوب  هدومرف  نیعم  لاعتم  دـنوادخ  هک  هچنآ  نتـشاذگ  اجب  تموکح و  رد  دـساف  يأر  تلاـخد  دوخ و  صقاـن  باـختنا 

ساسا نیمه  يور  دندرک  كرت  ار  دیحوت  دندش و  دترم  مدرم  ص )  ) هللالوسر تلحر  زا  دعب  دـیامرفیم  موصعم  هچنآ  دوشیم  مولعم  اجنیا 
الا هللااب  مهرئکأ  نمؤی  امو  : » میربیم یپ  موصعم  لوق  تقیقح  هب  رتشیب  مینک  لمأت  هیآ  نیا  رد  رگا  نآ  رب  هوـالع  درک . بجعت  دـیابن  هدوب و 

هحفص 226] دنتسه [ . كرشم  تقیقح  رد  هکنیا  رگم  دناهدرواین  نامیا  اهنآ  رتشیب  [ 199 « ] نوکرشم مهو 

؟ لقع ترطف  لد و  ترطف  نایم  قرف 

هراشا

: يامن مامت  يهنیئآ  توبن و  راگدای  نوچ  تسین  بجعت  تسا ، قیمع  لاح  نیع  رد  فیطل و  هلمج  نیا  ردـقچ  اـهلوصوم . بولقلا  نمـضو 
میهاوخ هللاءاشنا  هک  یحرـشب  ار  دـیحوت  ندوب  يرطف  هاتوک  هلمج  نیا  اـب  تسا . هدـش ) هدیـشخب  نمب  اهتلیـضف  همه   ) ملکلا عماوج  تیتوأ 

نایم رد  هملک  نیازا  هچنآ  و  هدـش . هتـشاذگ  اهبلق  نایم  رد  هللا ) الا  هلإ  ـال   ) يهملک تسا : نینچ  ظـفللا  تحت  ياـنعم  هدومرف . ناـیب  تشون 
اصوصخم هدش ، هداد  اج  اهلد  نمض  رد  هک  هدش  هتسب  تسیئزج  هملک  نیا  رگید  ةرابعب  و  تسین ، هللا »  » تاذ هب  یگتسب  زج  هدش  هتسب  اهبلق 

ناـعذا داـقتعا و  دارم  هک  دوـشیم  نشور  یبوـخب  دزاـسیم ، نشور  ار  رکف  هک  تسا  یلقعت  زج  زین  هملک  نیا  هک  يدـعب  يهـلمج  يهـنیرقب 
تـسا یباذجنا  شـشک و  زین  یمدآ  نطاب  رد  هکنیاب  دراد  تلالد  ع )  ) نیموصعم همئا  ثیداحا  میرک و  نآرق  تسا . تیدحا  تاذـب  يرطف 

هداد حیـضوت  نادجو  لد و  ترطف  لقع و  ترطف  نایم  قرف  دیاب  دوش  نشور  تسرد  ترطف  هار  زا  لالدتـسا  هکنیا  يارب  زومرم . يورین  هب 
یئایاضق اـهنآ  تسا و  يرطف  ياـیاضق  دروآیم  ینیقی  ملع  هک  ینیهارب  زا  یکی  دـنیوگیم  هکنیا  نآ  تسه و  یحالطـصا  قطنم ، رد  دوش .

مکح نیا  تسا  هد  مجنپ  کی  ود  دـیوگیم  لقع  هکنیا  لثم  تسا . هداـمآ  نهذ  رد  هراومه  اریز  درادـن  رکفب  جاـیتحا  اـهنآ  لـیلد  هک  تسا 
راهچ وا  هب  میـسقت  لباق  هک  يددع  ره  ود و  جنپ و  هب  هدـش  میـسقت  هد  اریز  دراد  طسو  دـحب  جایتحا  نیا  همه  اب  اما  تسا  یهیدـب  دـنچره 
لقع ترطف  نیا  تسا . هحفص 227 ] هد [  مجنپ  کی  هک 2  میریگیم  هجیتن  سپ  تسا  ددع  نآ  مجنپ  کی  ددع  نآ  دـشاب  نآ  ریظن  ددـع 
دننام یئوجادخ  هدـش  هدـیرفآ  وجادـخ  دوخ  تقلخ  هزیرغ و  بسحرب  ناسنا  ینعی  لد  ترطف  دوریم . راکب  یلالدتـسا  يایاضق  رد  تسا و 

يروعـشریغ تروصب  تسا و  سفن  یهاگآ  هب  هزیرغ  نیا  كدوک . رد  ردامب  لیم  هزیرغ  نوچمه  هدـش  هداهن  یمدآ  نطاـب  رد  زئارغ  ریاـس 
دنادن دوخ  لیم  رهب  ناردام  اب  ناکدوک  لیم  وچمه  دشاب . لیم  نیازا  یساکعنا  يرهاظ  روعـش  حطـس  رد  هکنیا  نودب  دراد  دوجو  رـشب  رد 
يونعم يهبذاج  یعون  یهاوخ  ادـخ  هزیرغ  تسا  لگ  خاش  نآز  هیاس  نیا  شبنج  تسا  لـک  لـقع  نآ  زا  نیا  لـقع  ءزج  [ . 200  ] نابل رد 

. رگید فرط  زا  یلعا  ءدبم  یتسه و  نوناک  فرط و  کی  زا  ناسنا  تاساسحا  لد و  نوناک  نایم  تسا 

! تسه نم  ود  ناسنا  رد 
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ار وا  تسا و  رتتـسم  رگید  نم )  ) شدوـجو رد  يرهاـظ  نم )  ) زا ریغ  هـک  دـناهدرب  یپ  تـقیقح  نیاـب  مالـسا  روـنب  یمالـسا  ناسانـش  ناور 
هدش نالان  ناهد  کی  يو  ياهبل  رد  تسناهنپ  ناهد  کی  ینوچمه  ایوگ  میراد  ناهد  ود  دـشابیم . وسنآب  لصتم  رگید و  یئاون  تساوخ و 

هکناـنچ قیمع  یئاـیرد  ینودرگ و  هکلب  قیفر  شوخ  يا  یتسین  وت  یکی  وت  رگید : ریبعت  هب  امـسرد و  هدـنکفرد  یئوه  ياـه و  امـش  يوس 
نم ایآ  هک  دـنراد  فالتخا  اما  دراد . دوجو  نطاب  نم  رهاـظ  هحفـص 228 ] نم [  هدرپ  نیا  سپ  رد  هک  دـناهدرب  یپ  ریخا  نرق  ناواـک  ناور 

نامیا و نطاب  روعـش  تلاصاب  یخرب  و  هداد . لیکـشت  ار  نطاب  نم  هتخیرگ و  نطاب  هب  هک  تسا  يرهاظ  نم  نیمه  ای  دراد و  تلاصا  نطاـب 
هکنیا تیاهن  تسا  دوجوم  ناسنا  رد  یتشرس  كرد  نیا  دننادیم و  ناسنا  تشرـس  رد  لقتـسم  لیـصا و  ار  یبهذم  روعـش  دنراد و  فارتعا 

هنیآ دوشیم و  فرطرب  ترطف  يامیـس  زا  هدرپ  نآ  ياهحناس  رثا  رد  هکنانچ  دشکیم  لیـصا  ترطف  نیا  يور  هدرپ  طیحم  هعماج و  زا  دیلقت 
، ۀـعاسلا مکتتأ  وأ  هللاباذـع  مکاتأ  نإ  مکتیأرأ  لق  : » دـهدیم رکذـت  هاگآدوخان  ترطف  نیاب  میرک  نآرق  ددرگیم . رادومن  ترطف  فاـص 

هاگآ ارم  ربمغیپ  يا  وگب  [ 201 « ] نوکرـشتام نوسنت  ءاش و  نإ  هیلإ  نوعدت  ام  فشکیف  نوعدت  هایإ  لب  نیقداص  متنک  نإ  نوعدـت  هللا  ریغأ 
( ترطفب عاجرا  ( ؟! دینک هجوت  یتسار  قدص و  يور  زا  رگا  دیناوخیم  ار  وا  زا  ریغ  ایآ  دسر  رد  زیخاتسر  زور  ای  یئادخ  باذع  رگا  دینک 
ار يراتفرگ  تفرگ ، قلعت  ادـخ  تیـشم  هچنانچ  و  دـینکیم ! شومارف  ار  اهنآ  دـیدوب  هداد  رارق  کیرـش  هچنآ  دـیناوخیم و  ار  وا  طقف  اـی  و 

ۀقدنزلا ضعب  نأ  يور  دیامرفیم : لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  يزار  رخف  ریسفت  رد  هدش  لقن  نیقیرف  قیرط  زا  هک  یتیاور  رد  دزاسیم . فرطرب 
اموی تجاه  یلب  لاق  لوه ) عمج   ) هلاوهأ تیار  له  لاق  معن . لاق  رحبلا ؟ تبکر  له  ع )  ) رفعج لاقف  ع )  ) قداصلا رفعج  دـنع  عناـصلارکنأ 

جاومألا مطالت  یف  عوفدم  انأ  اذإف  حوللا  کلذ  ینع  بهذ  مث  اهحاولأ  ضعبب  انأ  تقلعتف  نیحالملا . تفرغ  نفسلا و  ترـسکف  هلئاه ، حایر 
هذه تبهذ  املف  کیجنت  یتح  حوللا  یلع  مث  حالملاو  ۀنیفـسلا  یلع  لبق  نم  كدامتعا  ناک  دـق  ع )  ) رفعج لاقف  لحاسلا  یلإ  تعفد  یتح 

؟ اـهوجرت تنک  هحفـص 229 ] نمم [  لاق  ۀمالـسلا ، توجر  لب  لاق  دـعب ؟ ۀمالـسلا  وجرت  تنک  مأ  كـألهلل  تملـسأ  لـه  کـنع  ءأیـشالا 
هدـیب لجرلا  ملـسأف  قرغلا . نم  كاجنأ  يدـلاوه  تقولا  کلذ  یف  وجرت و  تنک  يدـلا  وه  عناـصلا : نإ  ع )  ) رفعج لاـقف  لـجرلا ! تکـسف 

ایرد ترفاسم  دندومرف : لاوئس  ع )  ) قداص ترـضح  دومن . راکنا  ار  راگدرورپ  دوجو  ع )  ) قداص ماما  دزن  رد  نانید  یب  زا  يدرفا  [ . 202]
اهیتشک و تفرگرد و  یکانتشحو  تخس و  ياهداب  يزور  یلب . تفگ  ياهدش ؟ ایرد  جاوما  راتفرگ  ایآ  دندومرف : يرآ . تفگ  ياهدرک ؟
فرط و نیاـب  ارم  مطـالت  ناـفوط و  مدومن و  نازیوآ  یتـشک  يهتـسکش  مهرد  حوـل  هب  ار  دوـخ  تاـجن  يارب  نم  دـندش و  قرغ  نیحـالم 

یتشاد دامتعا  حالم  یتشک و  رب  حالم  یتشک و  ندـش  قرغ  زا  لبق  دـندومرف : ترـضح  درک . باترپ  لحاسب  ارم  هکنیا  اـت  دـناریم  فرطنآ 
راودیما ای  یتسنادیم و  یمتح  ار  دوخ  گرم  ایآ  تفر  نیب  زا  لئاسو  نیا  مامت  هکیتقو  دهد  تاجن  ارت  هک  حول  هب  ندش  قرغ  زا  دعب  سپس 
ترضح دش . تکاس  درم  اجنیا  رد  یتشاد ؟! يراودیما  یسک  هچ  زا  دندومرف  منامب . هدنز  هک  مدوب  راودیما  تفگ  ینامب ؟ هدنز  هک  يدوب 

دزن رد  وگتفگ  نیا  زا  سپ  هدیـشخب . تاجن  ندش  قرغ  زا  ارت  نامه  يدوب و  راودـیما  وا  هبوت  هک  تسا  یئدـبم  نامه  راگدرورپ  دـندومرف 
رد اهتدابع  دنکیم و  بذج  ادخ  يوسب  ار  صخش  لقعت ، يورین  زا  رتالاب  هک  تسا  یگتسسب  نیاو  ترطف  لیلد  نیا  دش . ناملسم  ترـضح 

هحفص 230] تسا [ . يرطف  دنویپ  نیا ، ندرک  مکحم  هزیرغ و  نیا  تیوقت  يارب  عرش 

ناهج تادوجوم  رد  مظن 

هراشا

هک درک  هراشا  هاتوک  يهلمج  اب  قباس  يهلمج  رد  دروآیم . دیدپ  ینـشور  رکف  رد  دـیحوت )  ) هملک نیا  لقعت  و  اهلوقعم . رکفتلا  یف  رانأو 
اهلقع رد  ادخ ) دوجوب  ندرب  یپ  لقعت و( دیامرفیم  هلمج  نیا  رد  و  دشابیم . هتخیمآ  اهنآ  ترطف  رد  دنتسه و  هتسب  ادخب  تشرس  زا  اهبلق 
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دوخب دوخ  ینونک  ناـهج  تادوجوم  هکنیاـب  هتـسد  ودره  رارقا  فارتعا و  زا  دـعب  يرگیداـم  دـیحوت و  ناـیم  ثحب  عجرم  و  تسا . نشور 
رب روعش  دقاف  تعیبط  زا  ای  هتفرگ  همشچرس  تسا  هدارا  ملع و  ياراد  هک  یئدبم  زا  اهنآ  شیادیپ  ایآ  هک  تسا  هتکن  نیاب  دناهدماین  دوجوب 

یتسه باتک  دوجو و  رتفد  رد  هک  تسا  نامه  یسانشادخ  میقتـسم  طارـص  لح و  هار  نیرتهب  هنیمز  نیارد  هدمآ ؟ دوجوب  فداصت  بسح 
. میروآیم نامیا  یتسه  ملاع  راگدـیرفآ  هب  مینیبیم و  تساناوت  ءدـبم  رگنایامن  هک  تمکح  فدـه و  مظن و  زا  میئامنب و  قیقد  يهعلاـطم 

دنوادـخ یئاسانـش  يارب  تادوجوم  نامتخاس  تقلخ و  رد  هعلاـطمب  ار  رـشب  رایـسب  تادـیکأت  اـب  میرک  نآرق  هک  تسا  هزیگنا  نیمه  يور 
يرـشب يهعماج  هک  هدش  يرایـسب  تادیکأت  لضفم ) دیحوت   ) دننام ع )  ) نیموصعم همئا  زا  هدراو  تایاور  هغالبلاجهن و  رد  دهدیم و  قوس 

. دنـشخب ینـشور  ار  دوخ  ناج  هدومن  تقد  شنیرفآ  ناهج  رد  لاـعتم  راـگدرورپ  يهدارا  تمکح و  ملع و  ياـههناشن  رایـسب و  تاـیآ  رد 
تسد هک  یناتـساب  ندمت  راثآ  ندروآ  تسدب  يارب  یملع  ياهـشواک  رد  هک  یتقو  يرـشب  ترطف  میئامنیم : نایب  ار  لالدتـسا  شور  کنیا 

رازبا و هب  لماک  تهابش  هک  دننکیم  ادیپ  هدیشارت  و  هحفص 231 ] هدیرب [  ار  یئاهگنس  هتخت  نیمز  تاقبط  رد  اسب  هچ  دننزیم  یئاهشواکب 
هب تالآ  رازبا و  نآب  یبایتسد  زا  سپ  نارگـشواک  ناکیپ . وقاچ و  هراو و  ساد  دـننام  تسا  هدافتـسا  دروم  زین  ـالعف  هک  دراد  ینهآ  تـالآ 

يارب صوصخم  تئیه  نآب  ساد  الثم  دناهدش  تسرد  يدـصقم  يارب  همه  رـشب و  تسد  هتخاس  اهنیا  - 1 دننکیم : ادیپ  نیقی  عوضوم  دنچ 
. هدش رداص  یصوصخم  دصقم  يارب  يرکف  روعش و  زا  اهنآ  - 2 دراد . ندیرب  هب  جایتحا  هچنآ  ندیرب  يارب  وقاچ  هدـش  تسرد  ندرک  ورد 

قیبطت هدوب  روظنم  هک  یصاخ  ضرغ  اب  هدش  هتخاس  هک  یـصاخ  تئیه  لکـش و  هزادنارهب و  - 4 هتـشاد . رایتخا  هدارا و  اهنآ  يهدنزاس  - 3
يهبرقع هس  ياراد  ابیز و  هحفص  ياراد  هک  دیراد  یتعاس  رگا  الثم  تسنآ . يهدنزاس  تمکح  شناد و  رگنایامن  هجرد  نامهب  دیامنیم و 

متخ هدزاود  هرامـش  رد  هدـش و  عورـش  کی  هرامـش  زا  هدـش  باسح  هلـصاف  صاـخ و  بیترت  هب  هحفـص  نآ  يور  رد  کـچوک  گرزب و 
هاگنآو اههقیقد  يارب  کچوک  ياهتمالع  طخ و  جنپ  تعاس  ود  کی  ره  نایم  تساهتعاس و  هرامـش  يهدـنهد  ناشن  هلـصاف ، دوشیم و 

يارب رگید  کـبرقع  نیعم  هلـصافب  هقیقد و  تهج  زا  يرگید  تعاـس و  تهج  زا  تـقو  صیخـشت  يارب  هدـش  بـصن  هـبرقع  ود  زکرم  رد 
هکنیاو هدـش  صخـشم  تقو  هتـساوخ  هک  تسا  بیترت  مظن و  اـنامه  دوـشیم  هدـیمهف  هـکیزیچ  نیتـسخن  دـش  هداد  رارق  اـههیناث  صیخـشت 
دباوخب دوخ  تقو  رد  دیامنب  ار  هدافتسا  رثکادح  بیترت  مظن و  يور  دوخ  تاقوا  زا  دسرب و  تاهج  يهمهب  ددرگ و  مظنم  یمدآ  ياهراک 

رد دـتفایم و  تیلاعفب  رکف  هوق  دـصقم  نیاب  لین  يارب  تسا  یهیدـب  دوشن  توف  شیاهراک  زا  کی  جـیه  هجیتن  رد  دـنک و  راک  هزادـناب  و 
لیللا ۀیأ  انوحمف  نیتیآ  راهنلاو  لیللا  انلعجو  : » دیئامرف تقد  هفیرش  هیآ  نیاب  لاح  دوشیم . تسرد  روظنم  فده  يارب  ياهلیسو  نینچ  هجیتن 

ام [ 203 « ] الیصفت هانلصف  ءیش  لک  باسحلاو و  نینـسلا  هحفص 232 ] ددع [  اوملعتلو  مکبر  نم  الـضف  اوغتبتل  ةرـصبم  راهنلا  ۀیآ  انلعج  و 
وپاکت هب  هکنیا  اـت  میتخاـس  راکـشآ  ار  زور  يهناـشن  هدومن و  وحم  ار  بش  يهناـشن  هک  بیترت  نیدـب  میداد  رارق  هناـشن  ود  ار  بش  زور و 

ادـج و رگیدـمه  زا  ار  يزیچ  رهام  و  دوش . نشور  امـش  يارب  باسح  اـهلاس و  يهرامـش  زین  دـیوش و  رادروخرب  یهلا  لـضف  زا  هتخادرپ و 
يارب یهار  رونخس  کی  نخس  رد  یتح  اههدیدپ  اهراک و  همه  زا  هک : تسا  یلقع  یلک و  يهدعاق  نیا  بیترت  نیدب  سپ  میتخاس . نشور 

تایـصوصخ زا  زج  نیا  و  تسا . هدش  هتخاس  تمکح  روعـش و  هدارا و  يور  زا  هدـیدپ  ای  راک و  نآ  هکنیا  ندروآ  تسدـب  ندومن و  نیقی 
اناد نآ  يهدنزاس  هک  دوشیمن  فشک  يرگید  هار  زا  هدش  هتخاس  یصاخ  فده  ضرغ و  يارب  هک  هدیدپ  نآ  نامتخاس  لکش و  تئیه و 
زاـب تسا  نم  هتخاـس  هدرک و  تسرد  نم  ار  اـهنیا  همه  تفگیم  دـشیم  رهاـظ  هطقن  نآ  رد  هدـنزاس  دوخ  رگا  ضرفرب  اریز  تسا . میکح  و 

زا هک  تسا  مزال  درادن  یناور  ضرم  دیوگیمن و  نایذه  دنامهفب و  ار  ینخس  دهاوخیم  دراد و  روعـش  هدنیوگ  نیا  هکنیاب  ندرب  یپ  يارب 
ادخ يادص  لاحم  ضرفرب  رگا  تسه  مه  تقلخ  رد  هدعاق  نیا  میربب  نآ  تمکح  ملع و  روعشب و  یپ  شضرغ  اب  نآ  قیبطت  نخس و  ماظن 

تسا یبحاص  ار  ادص  نیا  هکنیا  هار  زا  اریز  تسین  دش  هتفگ  هک  یهار  زج  زاب  متسه  نم  تادوجوم  نیا  قلاخ  دومرفیم  هک  میدینـشیم  ار 
ماظن نیرتهب  اب  ناسنا  دوخ  یتسه  نیمز و  نامـسآ و  رد  تایآ  بیاجع  همه  نیا  هک  مینکیم  فشک  ضرغ  اب  قباـطت  تاـملک و  مظن  زا  و 

و هحفـص 233 ] میکح [  دیرم و  عناص  تاسوسحم  نیا  يهدرپ  تشپرد  هک  تسا  لیلد  نیرتهب  دوشیم  لد  هاگآ  هدـننیبره  ریحت  يهیام  هک 
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رد هک  روطنامه  تسه  راکنا  خیبوت و  ياج  لاعتم  ءدبم  رد  ندرک  کش  روآنیقی  تامدـقم  همه  نیا  زا  سپ  اعقاو  و  تسه . رایتخا  ياراد 
يهدنزاس هک  یئادـخ  دوشیم ؟! ادـیپ  کش  راگدـیرفآ  رد  هنوگچ  ایآ  [ 204 « ] ضرألاو تاومـسلا  رطاف  کش  هللاا  یفأ  : » دـیامرفیم نآرق 

مظن و زج  میرگنیم  هک  ار  هشوگ  ره  تسین . شرامش  لباق  شنیرفآ  رد  یگتسبمه  مظن و  بئاجع  هکنیا  هصالخ  تسا . نیمز  اهنامـسآ و 
هب اهتمعن  یگنهامه  شخب  رد  هراب  نیارد  و   ) دوشیمن هدـید  تاقولخم  رد  هدارا  دـصق و  راثآ  زج  یگنهآمهو و  صاخ  دـصقم  اب  قابطنا 
امل دجسنأ  نمحرلا ؟! امو  اولاق  نمحرلل  اودجسا  مهل  لیق  اذإو  : » دیامرفیم یگنهامه  حیضوت  رد  رگید  هیآ  رد  زین  و  تفر ) نخس  لیـصفت 
نأ دارأ  نمل  ۀـفلخ  لیللا  لعج  يدـلا  وه  و  ارینم ، ارمق  اجارـس و  اهیف  لعج  اجورب و  ءامـسلا  یف  لعج  يدـلا  كرابت  أروفن  مهداز  انرمات و 
وت هکیزیچب  ام  ایآ  تسیچ ؟! نمحر  دنیوگیم  دینک  هدجـس  نمحر  يادخب  هک  دوش  هتفگ  اهنآب  هکیماگنه  [ ) 205 « ] اروکش دارأ  وأ  رکذتی 

اهجرب اهنامسآ  رد  هک  یئادخ  تسا  گرزب  وگب ) باوج  رد  . ) دهدیم ینوزف  ار  اهنآ  ترفن  هدجسب  توعد  نیا  مینک و  هدجـس  ینکیم  رما 
دوش رکذتم  دهاوخب  هک  یـسک  يارب  داد  رارق  رگیدکی  تشپ  ار  زور  بش و  هک  یئادخ  تسوا  داد و  رارق  هدنزورف  هام  غارچ و  اهنآ  رد  و 

ۀمعنلا میسجو  ةردقلا ؟ میظع  یف  اورکف  ولو  : » دیامرفیم تقلخ  بئاجع  رد  تقد  مدعب  خیبوت  زا  دعب  نایقتم  يالوم  دیامن . يراذگرکش  و 
فیک هحفـص 234 ] قلخ [  ام  ریغـص  یلإ  نورظنیالأ  ۀـلوخدم  رئاصبلاو  ۀـلیلع  بولقلا  نکلو  قیرحلا  باذـع  اوفاـخ  قیرطلا و  قلإ  اوعجرل 
لانت داکتال  اهتئیه  ۀفاطلو  اهتثج  رغص  یف  ۀلمنلا  یلإ  اورظنا  رـشبلاو ، مظعلا  هل  يوسو  رـصبلاو  عمـسلا  هل  قلفو  ۀبیکرت ، نقتاو  هقلخ  مکحأ 

یف عمجت  اهرقتسم  یف  اهدعت  اهرحج و  یلا  ۀبحلا  لقنت  اهقزر  یلع  تبـصو  اهـضرا  یلع  تبد  فیک  رکفلا  كردتـسمب  الو  رـصبلا  ظحلب 
رجحلاو سبایلا  ءافـصلا  یف  ولو  نایدـلا  اهمرحی  الو  نانملا  اهلفغی  اهقفوب ال  ۀـقورزم  اهقزرب  لوفکم  اهردـصل  اـهدرو  یف  اـهدربل و  اـهرح 
تیضقل اهنذا  اهنیع و  نم  سارلا  یف  ام  اهنطب و  فیـسارش  نم  فوجلا  یف  ام  اهلفـس و  اهولع و  یف  اهلکا  يراجم  یف  ترکف  ولو  سماجلا 

یلع هنعی  ملو  رطاف  اهترطف  یف  هکرـشی  مل  اهمئاعد  یلع  اهانب  اهمئاوق و  یلع  اهماقا  يدلا  یلاعتف  ابعت ! اهفـصو  نم  تیقل  ابجع و  اهقلخ  نم 
لک لیـضفت  قیقدـل  هلخنلا  رطاف  وه  هلمنلا  رطاف  نا  یلع  الا  هلالدـلا  کتلد  ام  هتاـیاغ  غلبتل  كرکف  بهاذـم  یف  تبرـض  ولو  رداـق . اـهقلخ 

رد مدرم  رگا  [ . 206 « ] ءاوسالا هقلخ  یف  فیعـضلاو  يوقلاو  فیفخلاو  لیقثلاو  فیطللاو  لیلجلا  ام  یح و  لک  فالتخا  ضماـغ  و  ءیش ،
نازوس شتآ  یتخـس  تقـشم و  زا  دندرگیم و  زاب  تسار  هارب  دننک  هشیدنا  رکف و  لاعتم  شـشخب  یگرزب  تردـق و  یئاناوت و  تمظع و 

ار نآ  شنیرفآ  هنوگچ  هدـیرفآ  هک  ار  یکچوک  ناویح  دـننکیمن  هاگن  اـیآ  تسا ! بویعم  اـهیئانیب  راـمیب و  اـهلد  نکلو  دنـسرتیم ، تماـیق 
بسانت هب  تسوپ  ناوختسا و  هدروآ و  دیدپ  مشچ  شوگ و  نآ  يارب  یکچوک  همه  اب  هدینادرگ و  مکحم  ار  شندرک  دنویپ  مهب  راوتسا و 

، ددرگیمن كرد  هشیدناب  دوشیمن و  هدید  مشچ  يهشوگ  اب  هاگن  هب  هک  شمادنا  یکزان  هثج و  یکچوک  اب  هچروم  هب  دینک  هاگن  هتسارآ .
زور يارب  شرابنا  رد  ارنآ  دهدیم و  لاقتنا  شاهنال  هب  ار  هناد  دباتـشیم  شیزور  ندروآ  تسدـب  يارب  دـیامیپیم و  ار  دوخ  ریـسم  هنوگچ 

اههناد درس  ياهزور  نتشگزاب  تقو  يارب  مرگ  ياهزور  ندمآ  ماگنه  ناتـسمز و  يارب  ناتـسبات  رد  هحفص 235 ] دنکیم [  هدامآ  یتخس 
لفاغ نآ  زا  هدنهد  ششخب  تمعن و  رایـسب  راگدرورپ  هداشگ ، ار  شیزور  هار  لاح  بسانم  هدوب  شیزور  نماض  دنوادخ  دروآیم  درگ  ار 

عـضاوم رد  رگا  و  دشاب . تخـس  گنـس  کشخ و  گنـس  رد  هچرگا  دـنادرگیمن  هرهبیب  مورحم و  ارنآ  هدـنهد  ءازج  دـنوادخ  و  تسین ،
هـشیدنا شوگ  مشچ و  زا  تسنآ  رـس  رد  هچنآ  شمکـش و  عالـضا  فارطا  زا  تسا  هچروم  نورد  رد  هچنآ  نیئاـپ و  ـالاب و  رد  ندروخ و 

يورب ار  هچروم  هکیئادخ  دیآرد ، هشیدنا  هب  هک  تسنآ  زا  رتدـنلب  سپ  یئآرد ، جـنرب  نآ  فصو  زا  هدـمآ  تفگـشب  نآ  شنیرفآ  زا  ینک 
یئاناوت هتشادن و  تکرش  ياهدننیرفآ  نآ  شنیرفآ  رد  هکیلاح  رد  درک  انب  شئاضعا  اهنوتس و  يور  رب  ارنآ  تشاد و  رارقرب  شیاپ  تسد و 
هچروم يهدـننیرفآ  هکنیاب  تفای  یهاوخن  یهار  یـسرب  نآ  ياهتناب  ات  یئامیپ  هب  ار  دوخ  هشیدـنا  ياههار  رگا  و  تسا ، هدرکن  يراـی  ار  وا 

درخ و گرزب و  يرادـناج ، ره  ندوب  نوگانوگ  تیمها  و  هدرب ، راکب  زیچره  زایتما  يارب  هک  یتقد  تهجب  تسا  اـمرخ  يهدـننیرفآ  ناـمه 
ماظن هکنیا  نخـس  هاتوک  تسا .» ناسکی  لاعتم  يادخ  تردـقب  تبـسن  هکنآ  رگم  تسین  شتاقولخم  رد  ناوتان  اناوت و  کبـس و  نیگنس و 
دیدـپ هدارا  ملع و  تیاهن  رد  میکح  ربدـم و  هک  دراد  یفاک  تلالد  تسا و  یـسانشادخ  هار  نیرتهب  تعیبط ، ناـقتا  تقلخ و  زیگناتشهد 
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یناور ضرم  هک  تسا  یـسک  اب  نخـس  يور  تسا و  تاسوسحم  رد  کش  کش ... هللا  یفأ  دـش : هراـشا  هفیرـش  يهیآ  رد  هکناـنچ  هدروآ 
مهللا : » دیامرفیم ع )  ) نینمؤملا همئا  هعماج  ترایز  زا  دعب  ياعد  رد  هکنانچ  دشاب . هدشن  خلسنم  یلقع  سومان  ترطف و  زا  دشاب و  هتشادن 

هللا تنا  کناب  هیف  کعنص  دهاوش  تقطنف  ۀمظعلا  هحفـص 236 ] لظ [  تحت  اروطفم  اهیلع  اوربم  انوکم  ملاعلا  اهنع  ردص  یتلا  ةردقلا  اذای 
هجاح الو  كریغال  ذا  کیلع  تلخد  هشحول  الو  ءیـش ، یف  یـش و ال  یلع  یـش و ال  نم  هتعدتبا ال  هرطفم  هئراب و  هنوکم و  تنا  الا  هلا  ال 
هلقعل فصنملا  قیطیالف  عنصلا  نم  نیاب  کناب  کیلع  الیلد  نوکیل  هتاشنا  لب  هدعب ، قلخلا  یلع  کنم  هناعتـسال  الو  هنیوکت  یف  کل  تدب 

یتسهب یتسین  زا  تردق  نآ  يهیاس  رد  ناهج  هک  یتردق  يهدـنراد  يا  اهلاراب ! [ . 207 « ] كدوحج هفورعملا  هحصب  موسوملاو  كراکنا ،
يزیچ و رب  هن  يزیچ و  زا  هن  ار  ناهج  نیا  هک  تسین  یئادخ  وت  زج  هکنیاب  دهدیم  یهاوگ  یتسه  مامت  وت  تمظع  هب  هدش  قلخ  هدـمآرد و 

داجیا تشحو  وا  زا  ات  تسین  یـسک  وت  زج  هکنیا  هچ  هدش  هریچ  وت  رب  هک  تسا  تشحو  هار  زا  هن  يروآ  دیدپ  نیا  يدـیرفآ ، يزیچ  رد  هن 
هک دوب  نآ  داجیا  رد  ضرغ  هکلب  یئوجب ، تناعتـساب  شنیرفآ  زا  سپ  ار  قلخ  هکنیا  هن  ملاع و  نیا  داـجیا  رد  يدـنمزاین  هار  زا  هن  و  دوش !!

ار فاـصنا  دوخ  لـقع  رد  هک  یـسک  سپ  هدـیرفاین  یـسک  ار  وت  یتسه و  تاعونـصم  نیا  قلاـخ  ربدـم و  وت  هک  دنـشاب  هاوگ  لـیلد و  همه 
مولعم ناسنیدب  سپ  دیامنیمن . راکنا  ارت  تسین  لیلع  ضیرم و  شتخانـش  هک  یـسک  زین  مه  دیامن و  راکنا  ارت  دناوتیمن  دیامنیم  تاعارم 

ضیرم و وا  صیخـشت  تخانـش و  يهوق  هک  یـسک  زا  زج  تسا ، شرامـش  دـح  زا  شیب  شتردـق  دوجو و  لیلد  هکیزیچ  راکنا  هک  دوشیم 
تیدـحا سدـقا  تاذ  یئاسانـش  تفرعم و  نتم =  ** تاذ رد  راتفگ  ناـیاپ  = ناونع  ** 3= هلپ  ** هحفـص 237 درادن [ . یلمحم  هدـش  لیلع 
يهدـنروآ دـیدپ  هک  دـننک  نیقی  دـنربب و  یپ  عناـصب  تعنـص  راـثآ  هلدا و  زا  هک  تسنآ  هجرد  نیرتنیئاـب  تسا  تاـجرد  بتارم و  ياراد 

ترابع تخانـش  يهبترم  نیرخآ  نیرتیلاع و  دنیوگیم . ینإ (  ( لیلد دـنربب  رثومب  یپ  رثا  زا  هک  ار  لالدتـسا  هوحن  نیا  دراد . دوجو  یلاعتم 
نایقتم يالوم  زا  دوهی  نادنمـشناد  زا  یکی  هک  هدرک  تیاور  ع (  ( قداص ترـضح  زا  یفاک  رد  هکنانچ  تسا . یبلق  یلقع و  يهدـهاشم  زا 
مهاوخ تدابع  منیب  هن  هک  ار  یئادـخ  هنوگچ  دومرف  ياهدـید ؟! ینکیم  شتـسرپ  هک  ار  تدوخ  يادـخ  زگره  نینمؤملاریما  ای  دیـسرپ  )ع (

ناــمیإلا قئاــقحب  بوـلقلا  هـتار  نـم  راــصبألا  ةدــهاشمب  نوـیعلا  هکردــتال  دوـمرف : ياهدــید ؟ هلیــسو  هـچب  هنوـگچ و  دیــسرپ  درک ؟!
رورـس نانخـس  تسا  غیرد  دننیبیم . نامیا  قیاقح  اب  ار  وا  اهبلق  هکلب  تسین  اهمـشچ  نیا  يهلیـسوب  وا  دـید  هغالبلاجـهن - ]. = سیونریز **

لدتـسی فیک  کیلا  ینلـصوت  همدـخب  کیلع  ینعمجاف  رازملا  دـعب  بجوی  راثآلا  یف  يددرت  یهلإ  میهدـن  رارق  کسم  ماـتخ  ار  نادـیهش 
یلا جاتحت  یتح  تبغ  یتم  کل  رهظملا  وه  نوکی  یتح  کل  سیل  ام  روهظلا  نم  كریغل  نوکیا  کـیلا  رقتفم  هدوجو  یف  وه  اـمب  کـیلع 

لعجت مل  دبع  هقفص  ترسخ  ابیقر و  اهیلع  كارت  نیع ال  تیمع  کیلا  لصوت  یتلا  یه  راثآلا  نوکت  یتح  تدعب  یتم  کیلع و  لدی  لیلد 
مدصقم یتسه ، ناهج  ياهدومن  رد  نم  ددرتو  اشامت  نم  يادخ  هحفص 238 ] [ . ] 208 . ] کیلا لوصولا  بلطا  کنم  ابیصن  کبح  نم  هل 

تادوجوم نیا  اب  هنوگچ  موش . راپـسهر  وت  يوسب  هفیظو  ماجناب  ات  امرف  ملاح  لماش  ار  تقیفوت  دزاسیم ، رود  تست  هاـگراب  تراـیز  هک  ار 
نم رب  ارت  دناوتب  هک  دراد  ار  یئانـشور  نآ  وت  زا  ریغ  یتقیقح  ایآ  میـشاب . هتـشاد  وت  يوسب  یبایهار  دنـشابیم  وت  دنمزاین  دوخ  دوجو  رد  هک 

ياهدومن ات  ياهدوب  رود  نم  زا  یک  مشاب ؟ هتـشاد  جایتحا  دزاسب  منومنهر  وت  يوسب  هک  یلیلدـب  ات  ياهدوب  ناهنپ  وت  ایآ  دزاـسب ؟ راکـشآ 
تبحم زا  رگا  تسا  هدرب  تراسخ  هدـنب  نآ  يالاک  دـنکیمن . كرد  دوخ  رب  ارت  تراـظن  هک  مشچ  نآ  تسا  روک  دـناسرب ؟ وتب  ارم  ناـهج 

. میوش لئان  وت  تفرعمب  ات  میئوجیم  ددم  وت  زا  ياهدومرفن ، شبیصن  يزیچ  دوخ 

ادخب ناسنا  تخانش  یئاسران  زار  رد  یلازغ  نخس 

نوکیأ : » اعد زا  هعطق  نیاـب  هژیوب  دـشاب . اـعد  نیا  تـالمج  زا  یـضعب  رد  ریـسفت  نیرتهب  دـیاش  هک  تسا  یثحب  مولعلا  ءاـیحا  رد  ار  یلازغ 
نیا مزال  تسا و  تیدحا  سدقم  تاذ  تادوجوم  نیرتراکـشآ  نیرترهاظ و  ههبـشیب  دـیوگیم : نینچ  کل »... سیلام  روهظلا  نم  كریغل 
دراد یتلع  راچان  تسنآ . فلاخم  تسرد  هکیلاح  رد  دشابن  لیلدب  یجایتحا  هدوب و  هیلوا  تایهیدب  دننام  وا  یئاسانش  هک  تسنآ  يراکشآ 
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نیرتراکـشآ تیدـحا  تاذ  هک  ار  عوضوم  نیا  دـیاب  البق  ام  دـشاب . تابثا  لـیلد و  دـنمزاین  هدوب و  هتفهن  يراکـشآ  همه  نآ  اـب  يزیچ  هک 
ار یـسابل  اـی  دـسیونیم  یطخ  یناـسنا  میدـید  رگا  هکنیا  نآ  میزاـسیم و  نشور  لاـثم  کـی  اـب  ار  عوضوم  مینک : تاـبثا  تسا  تادوجوم 
طخ و و  هحفص 239 ] یطایخ [  نف  نتسناد  يو و  ندوب  هدنز  تسا  رتراکشآ  زیچ  همه  زا  صخش  نیا  زا  هچنآ  یعـضو  نینچ  رد  دزودیم 
بضغ و توهـش و  دـننام  ینطاب  تافـص  تسا  رتراکـشآ  يو  يرهاظ  ینطاب و  تافـص  يهمه  زا  تفـص  ود  نیا  تسا و  نآ  رب  شیئاناوت 

میباییمنرد ار  يو  مادـنا  دـق و  يهزادـنا  دـننام  يو  يرهاظ  تافـص  میمهفیمن  لوا  دروخرب  رد  ار  اهنآ  اریز  دـشابیم  يو  ینطاب  يراـمیب 
دـشابیم یطایخ  ای  طـخ و  نفب  اـناد  اـناوت و  هدـنز و  هکنیا  رد  یلو  میراد  کـش  میددرم و  تفـص  ود  ره  رد  اـما  مینکیم . کـش  لـقأالو 

تکرح کی  اب  طقف  هکلب  میدرکن  ساسحا  هناگ  جنپ  ساوح  زا  یکی  اب  روبزم  نف  ود  نیاب  ار  وا  شناد  تردق و  هکنیا  اب  میرادن  يدـیدرت 
هن لیلد و  کی  اب  لاونم  نیدب  ار  ناهج  تادوجوم  ریاس  تساناد . اناوت و  هک  میدـیمهف  هچراپ  ای  ذـغاک و  يور  رد  صوصخم  زرطب  تسد 

رگید ملاع و  یئاناوت و  تیدحا و  تاذ  یتسه  اما  ددرگیم . راکـشآ  شتافـص  لیلد  هناگی  نامه  اب  میروآیم و  تسدب  ارنآ  تافـص  رتشیب 
اهیکـشخ و ناگراتـس و  نیمز و  نامـسآ و  ناتخرد و  تاناویح و  هایگ و  خولک و  گنـس و  زا  شنیرفآ  رد  هچنآ  رهب  ار  وا  یلامک  تافص 

همه زا  یهارگ  هکلب  دـشابیم ، هنأـش  لـج  وا  لاـمک  یتـسهرب و  لـیلد  همه  همه و  ضرع  رهوـج و  و  اوـه ، بآ و  شتآ و  داـب و  اـهایرد و 
دوجو ام  ملع  رد  ءایـشا  نیرتنشور  و  تسا . تارییغت  اهینوگرگد و  عاوناب  ام  حور  رکیپ و  ندوب  شوختـسد  ام و  دوخ  دوجو  رب  رتکیدزن 

اب هک  ار  هچنآ  بلغا  میباییمرد و  لقع  اب  هک  ار  هچنآ  مه  مینکیم و  ساـسحا  هناـگجنپ  يرهاـظ  ساوح  اـب  هک  ار  هچنآ  سپـس  اـم و  دوخ 
بیترت نیدب  تسا و  ياونـش  يهوق  لیلد  اهیندینـش  رب  و  مشچ ، لیلد  اهیندـید  يارب  الثم  دراد ، لیلد  کی  طقف  میباییمرد  ساسحا  ای  لقع 
تـسا يراکـشآ  ياهلیلد  ایوگ و  دـهاوش  تسا ، شنیرفآ  ناهج  رد  هچنآ  و  ددرگیم . نشور  لیلد  کی  اب  دوشیم  كرد  لقع  اـب  هک  هچنآ 

فطل و تردـق و  ملع و  رب  لیلد  نآ  رب  هوالع  زین  و  هحفـص 240 ] دشابیم [ ، اهنآ  كرحم  هاگآ  ربدم و  هدنهد و  رییغت  ربدم و  یئدـبم  هک 
رد تسین  يدوجوم  چـیه  هک  يراگدـیرفآ  هنوگچ  لاـح  درادـن . يرـصح  دـح و  كرد ، لـباق  تادوجوم  و  دـشابیم . یهلا  تاذ  تمکح 
هک دیوگیم  لاح  نابز  اب  هرذ  ره  اریز  دشابن ؟! راکـشآ  دشابیم  شلالج  تمظع و  یتسه و  رب  هاوگ  هکنیا  رگم  نآ  زا  نوریب  سفن و  نررد 

يدـنب و ناوختـسا  ءاـضعا و  بیکرت  اریز  دراد  كرحم  هدـنروآ و  دـیدپ  هب  زاـین  تسین و  دوخ  شیپ  زا  شتکرح  يو و  یتـسه  دوـجو و 
زا اهنآ  یتسه  هک  دـهدیم  یهاوگ  تداهـش و  ینطاب  يرهاـظ و  ءاـضعا  رگید  ءاـضعا و  لکـش  ندـب و  يوم  ندـیئور  تسوپ و  تشوگ و 

هدنـسیون تسد  هک  میراد  نیقی  ياهدنـسیون  رد  هکیروطنامه  دـناهتفاین  بیکرت  دوخ  يدوخب  اهنآ  هک  میراد  نیقیام  اریز  تسین  ناـشدوخ 
لیلد دهاش و  بئاغ  رضاح و  لوقعم و  سوسحم و  زا  تساهدیدپ  زا  شنیرفآ  ناهج  رد  هچنآ  يهمه  نوچ  اما  درادن . یتکرح  دوخب  دوخ 
روطب تسا و  هدـش  راچد  يروصق  عون  کـیب  شکاردا  زا  اـهلقع  هک  تسیاهزادـناب  یلجت  روهظ و  تدـش  رد  دـشابیم ، وا  دوجو  ناـهرب  و 
دشاب حضاو  رایسب  - 2 دشاب . لکـشم  هدیچیپ و  یفخم و  تاذ  دح  رد  - 1 ددرگیم . يزیچ  كرد  زا  مهف  روصق  بجوم  لماع  ود  هصـالخ 
تهج زا  هکلب  تسین  نشور  زور  هک  تهج  نآ  زا  هن  تسا  تیؤر  دید و  زا  زجاع  زور  رد  اما  دنیب  هب  دناوتیم  بش  ماگنه  شافخ  لثملایف 

دوشیم و عنام  ار  وا  باتفآ  رون  دایز  شـشخرد  شبات و  راچان  تسا  ناوتان  هرپ ) بش   ) شاـفخ مشچ  نوچ  رون و  تدـش  روهظ و  یتداـیز 
هتساک شروهظ  تدش  زا  هکنیا  رگم  دنیب  هب  دناوتیمن  طئارش  نیا  رد  تسا و  دید  عنام  ناویح  نآ  مشچ  یناوتان  اب  ینـشور  ینوزفا  تدش 

تسناوتان زین  ام  یلقع  كرد  هحفص 241 ] نانچمه [  و  دریگ . یتساک  شروهظ  ددرگ و  طولخم  رون  اب  تملظ  یکیرات و  زا  یمک  دوش و 
زا ياهرذ  هک  یئاج  ات  تسا  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  لماش و  تیاغب  تسا و  يرگنشور  قارشا و  تیاهن  رد  یبوبر  ترـضح  لامج  راسخر  و 

هدح زواج  اذا  ءیـشلا   ) هک تسا  هدیدرگ  ءافخ  بجوم  روهظ  تدـش  نامه  و  تسین ، رودـب  وا  لامج  روهظ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم 
، هرون قارـشاب  بجتحا  نم  ناحبـسف  : » دـیامرفیم هاگنآ  دوشیم ) لیدـبت  دوخ  دـض  هب  درک  زواجت  دوخ  دـحزا  هکیزیچ  ره  هدـض - سکعنا 

اهلقع اههدـید و  زا  هدـش و  شلاـمج  يهدرپ  شرون  قارـشا  هک  یئادـخ  تسا  هزنم  كاـپ و  سپ  هروهظب » راـصبألاو  رئاـصبلا  نع  یفتخاو 
هک دیوشن  تفگـش  رد  زگره  و  تسوت .) یئادیپ  زا  وت  یناهن  هک  یئادخ  يا  هرون - طرفل  یفتخا . نم  ای  - ) دیدرگ هتفهن  شروهظ  تدـشب 
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هک اجنآ  ات  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  نآ  یتسه  هک  يزیچ  دوشیم  ادـیوه  شدـض  اب  اهزیچ  اریز  ددرگیم !؟ یناـهن  ببـس  روهظ  تدـش  هنوگچ 
دوجو ياههدیدپ  زا  یـضعب  دندوب ، فلتخم  تلالد  رد  ءایـشا  رگا  دوب و  دهاوخ  لکـشم  نآ  تفایرد  مهف و  تسین  روهظ  لاجم  ار  يدض 

دوخ يهدـنروآ  دـیدپ  رب  قسن  کیب  اهنیا  يهمه  نوچ  اـما  دـشیم ، مولعم  فـالتخا  تقو  نیا  رد  تشادـن ، رگید  یـضعب  تشاد و  تلـالد 
هدش و ادیپ  نیمز  رد  هک  تسیاهدیدپ  رون  نآ  هک  مینادـیم  ام  دـباتیم  نیمزب  هک  دیـشروخ  رون  الثم  هتخاس ، لکـشم  ار  راک  دراد ؟ تلالد 
ار اهنآ  صوصخم  گنر  طقف  ءایـشا  زا  ام  تشادن  یبورغ  زگره  دوب و  یمئاد  باتفآ  رون  اضرف  رگا  تسا ؟ دـیدپان  باتفآ  بورغ  ماگنهب 

عاعش مانب  يرگید  زیچ  میدشیمن  هجوتم  زگره  میتفاییم و  ار  رگید  ياهگنر  لاغذ و  یهایـس  کمن و  يدیفـس  اهنت  طقف  ینعی  میتفاییم 
هدوب و يرگید  ینـشور  اهگنر  زا  ریغ  هک  میباییمرد  دریگیم  ارف  ار  اج  همه  یکیرات  دنکیم و  بورغ  دیـشروخ  نوچ  اما  تسا . دیـشروخ 

دنکیم نشور  يرگید  زیچ  هحفص 242 ] ار [  ماسجا  هک  میمهفیم  هاگنآ  یکی و  یکیرات  يرگید  ینشور و  یکی  تسا  لاح  ود  هجیتن  رد 
رود زگره  دیشروخ  رگا  مینکیم ، كرد  نآ  یتسیناب  ار ، رون  یتسه  سپ  دوشیم . ادج  اهنآ  زا  بورغ  تقو  رد  هک  دراد  يرگید  تفص  و 

رد میدیدیم و  ینـشور  زا  لاونم  کیب  ار  ماسجا  همه  اریز  یتخـسب . رگم  دوبن  نآ  رون  عاعـش  كرد  يارای  ار  ام  درکیمن  بورغ  دشیمن و 
تداهن رد  هچنآ  نیبب : لاح  تسا . باتفآ  عاعـش  رون و  هدـیدپ  نیرتنشور  هکنیا  يارب  میدرکیمن  كرد  ار  یفـالتخا  ینـشور  یکیراـت و 

یتسه همه  وا  اب  تسا و  نشور  ره  زا  رتنشور  زین  لاعتم  بر  تفای ؟! یناهنپ  يراکشآ  زا  هنوگچ  تسنآ  اب  اههدیدپ  يرگنشور  نشور و 
هقرفت و هاگنآ  دیدرگیم و  لطاب  توکلم  کلم و  دشیم و  ناریو  نیمز  اهنامسآ و  دوب  يّریغت  ای  یتبیغ و  یتسین و  ار  وا  رگا  هدش و  راکشآ 

لاوحا يهمه  رد  دـنراد و  تلالد  وا  رب  قسن  کیب  تادوجوم  يهمه  نوچ  اـما  دـیدرگیم ؟ سوسحم  ادـخ  دوبن  ادـخ و  دوب  نیب  رد  كرد 
هکنآ اما  وا . یناهنپ  ببـس  تسا  نیا  هدش و  یناهنپ  ببـس  وا  يراکـش  روهظ و  تدش  راچانب  تسا  لاحم  وا  دوبن  تسا و  رادـیاپ  وا  یتسه 

وا یئاناوت  تردـق و  رثا  هک  ار  وا  ياهراک  یتسه و  تاملک  دـنیبیمن و  لاعتم  بر  زا  زج  شنیرفآ  ناهج  رد  تسین  ناوتان  لماک و  شلقع 
اهراک لاـعفا و  همه  هک  تسیاهناـگی  قح  نآ  زا  یتسه  تسین و  يدوجو  ارنآ  تقیقح  رد  دـمهفیم  هدـید و  لاـعتم  تاذ  عبت  هب  ارنآ  تسا 

ترابعب و  تسا . لفاغ  لعف »  » لقتـسم دـید  زا  لعاف و  هکنیا  رگم  دـنیبیمن  ار  یلعف  هدـیدپ و  یهاگآ ، لد  نینچ  تسوا و  تیـشم  تسدـب 
تاذ رد  رصحنم  وا  دید  دنکیم و  هدهاشم  تسا  راگدرورپ  عنص  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دنیبیمن  لقتـسم  ادج و  ار  نیمز  نامـسآ و  وا  رگید 
باتک فنصم  طاطخ و  رعاش و  هحفص 243 ] دید [ ، نآ  رد  دنارذگیم و  رظن  زا  ار  یسک  فیلأت  ای  طخ  ای  رعش  هک  یسک  دننام  تسا  قح 

شنیرفآ ناـهج  تسا . هدـیدن  ار  باـتک  فنـصم  زج  هک  تسا  دـید  نیا  رد  درادـن و  ار  ذـغاک  رب  یهایـس  بکرم و  هب  رظن  و  دـنیبیم ، ار 
رظان يدرف  نینچ  دیزرو  تبحم  نآب  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  لعف  هک  دـید  تهج  نآ  زا  ارناهج  یـسک  رگا  تسا  یلاعت  قح  باتک  یگمه 

هک دزادنایمن  دوخب  یهاگن  وا  هکلب  دنیبیمن و  ادخ  زج  اریز  تسوا  یقیقح  دـحوم  تقیقح  رد  و  تسا . بحم هللا  هللااب و  فراع  هللا و  یف 
نابحاص دزن  رد  اهنیا  دننکیم . دیحوت  رد  ءانفب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  دید  نیا  دـنیبیم ، ادـخ  يهدـنب  ار  دوخ  هکلب  دـشاب  هتـشاد  یلالقتـسا 

تاریبعت و اب  ناوتان و  نانخس  نیا  ندرک  نشور  رد  نادنمشناد  هکنیا  هچ  تسا ، هدش  لکشم  نانیب  هاتوک  دزن  رد  اما  تسا  نشور  تریـصب 
نیا تسین . هماع  مهف  روخرد  نانخس  هنوگنیا  هکنیا  رگید  دنتسه و  لوغشم  دوخب  تخس  اهنآ  نوچ  ای  دننک و  نشور  ارنآ  دنتسناوتن  اهلاثم 
همه دوشیم و  كرد  اههدیدپ  یکدوک  رد  هکنآ  رگید  تلع  و  تسا . هدـمآ  دوجوب  تیدـحا  تاذ  یئاسانـش  زا  اهمهف  یئاسران  هک  تسا 
دوخ ياههتساوخ  تاوهش و  مرگرس  شرکف  همه  هک  یلاح  رد  لقع  نتشادن  ماگنهب  یکدوک  رد  دنتسه ، وا  دوجو  هاوگ  یتسه و  رب  لیلد 
يور دوشیم و  هتـساک  شرظن  زا  یتسه  ياههدـیدپ  تیمها  هدومن و  دـشر  شلقع  مکمک  دـشابیم و  تاـسوسحم  تاکردـمب و  سونأـم  و 

، دنک هدـهاشم  تداع  فالخ  رب  راگدرورپ  يهداراب  ار  يروما  ای  دـنیب و  هب  ۀـعفد  رگا  ار  هقلخلا  بیجع  ناویح  الثم  هک  یتقو  تهج  نیمه 
نوچ تسا  یهلا  سدـقا  تاذ  رب  لیلد  نیرتایوگ  تسا و  سونأم  اهنآ  اـب  هراومه  هک  یناـتاویح  اههدـیدپ و  اـب  یلو  هللا ! ناحبـس  دـیوگیم :
تفای یئانشور  شمـشچ  هعفد  کی  دشر  نسب  هک  مینک  ضرف  ار  يدازردام  روک  رگا  و  دنکیمن . سح  دراد  تسنآؤم  اهنآ  اب  موادت  روطب 

عقاو تمظع  همهنآ  لـباقم  رد  هک  یتـشهد  رثا  رد  دوریم  نآ  مـیب  تخادـنا  هحفـص 244 ] ناـهایگ [  ناـتخرد و  نیمز و  نامـسآب و  رظن  و 
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اهتوهـش رد  یگتفرورف  لماوع و  هنوگنیا  دهدیم ، دوخ  راگدیرفآب  یهاوگ  تادوجوم  نیا  هنوگچ  هک  دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  دوشیم 
دنامیم ار  یـشوهدم  نوچمه  مدرم  سپ  دـنوش . رگانـش  شنارکیب  تفرعم  يایرد  رد  دوش و  نشور  نانآ  رب  یهلا  تفرعم  هک  دوشیم  عناـم 

يروباشینراطع تسا . هللا  ۀـفرعمب  ندیـسرن  لـماوع  نیرتمهم  زا  نیا  و  ددرگیم . شیوخ  بکرم  بلط  رد  هدـش و  راوس  دوخ  بکرم  رب  هک 
هن نایم  رد  وت  مگ و  وت  رد  همه  هن  ناهج  رد  وت  رپ و  وت  زا  ناهج  یئور  وت  يور  اب  تسین  ار  وا  هک  یئوم  رادـقم  ناـهج  رد  منیب  هن  دـیوگ :

مدرم یئاناوت  مدـع  تلع  نایب  رد  مولعلا  ءایحا  تبحم  باتک  رد  یلازغ  هچنآ  تسا  نیا  منیب و  هللا  هجو  مث  ملاع  ود  منیب  هار  هرذ  هرذ  ات  ارت 
کهجو روـنب  کلئـسأو  : » دراد تلـالد  عوـضوم  نـیمهب  لـیمک  فیرـش  ياـعد  لوا  تارقف  دـیاش  و  تـسا . هـتفگ  دـنوادخ  یئاسانـش  زا 

نآ وترپ  رد  اههدـیدپ  مامت  هک  وت  هجو  رون  زا  اراگدرورپ  ءیـش - لک  ناکرأ  تألم  یتلا  کئامـسأب  کلئـسأو  ءیـش ، لک  هل  ءاضايذـلا 
«. مراد تلئسم  تسا  نآ  زا  هدنکآ  یتسه  ناکرا  مامت  هک  وت  ياهمانب  و  میامنیم ، تلئسم  تسا  نشور 

یفنم تبثم و  تافص  شخب 

هراشا

دننادیم نادنمشناد  انهه - امب  الإ  ملعیال  کلانه  ام  نأ  بابلألایف  ولوأ  ملع  دق  هدمآ : ع )  ) همئالا نماث  ام  يالوم  زا  تیاور  رد  - 1 همدقم :
نف رد  دـیاب  ار  هدـعاق  نـیا  سوـسحم .) ناـهج   ) دــشابیم اـجنیا  رد  هچنآـب  رگم  دوـشیمن  موـلعم  یبوـبر ) ملاـع   ) تساـجنآ رد  هـچره  هـک 

ار وا  میراگنب و  الثم  یناسنا  دارفا  زا  يدرفب  دـیاب  یهلا  تافـص  ندروآ  تسدـب  يارب  نیاربانب  میئامن  هحفص 245 ] تاعارم [  یـسانشادخ 
هکنیا دننام  یفنم )  ) یبلس تافـص  - 1 تسا : هنوگراهچ  هدـش  عقاو  هعلاطم  دروم  یناـسنا  درف  رد  هک  یتافـص  میهدـب . رارق  هعلاـطم  دروم 
نخـس ندوب و  تسوپ  دیفـس  و  ندوب ، هدـنز  دـننام  ضحم ، یقیقح و  تبثم )  ) یتوـبث تافـص  - 2 تسین . تخرد  تسین و  گنـس  ناـسنا 

یفاضا و توبث  دش  هتفگ  هکنیا  يانعم  تردق ، نتـشاد  هسدنهب و  یئاناد  دـننام  هفاضا ، تبـسن و  ياراد  تبثم )  ) یتوبث تافـص  - 3 نتفگ .
یئاناوت رد  نینچمه  دنک و  هولج  ملع  ات  دشاب  یمولعم  دیاب  نتسناد  رد  دوش و  قلعتم  زیچ  کیب  دیاب  نتسناوت  نتسناد و  ینعی  تبسن  ياراد 
یناسنا اب  یناسنا  يردارب  دـننام  ضحم ، یبسن  یفاضا و  - 4 ندوب . هدنز  تفـص  فالخ  رب  دشاب  ناسنا  تردق  قلعتم  هک  دـهاوخیم  يزیچ 

ملاع رد  ارنآ  دـش  مولعم  تسا  ملاع  نیا  رد  هک  یناسنا  رد  تفـص  هنوگراـهچ  نیا  هکیتروص  رد  سپ  نآ . دـننام  ندوب و  ردـپ  اـی  رگید و 
لالج تافص  ار  نآ  تسا  میرک  نآرق  زا  يریگارف  اب  هک  تیدحا  تاذ  رد  یبلس  تافص  - 1 مینکیم . هدایپ  نآ  ءدبم  ینعی  سوسحم  قوف 

یتوبث و تافـص  - 2 تساـهنآب .) ندوب  فصتم  زا  رتگرزب  یلاـعتم و  تیدـحا  تاذ  هک  دنتـسه  یئاهتفـص  یبلـس  تافـص  اریز   ) میماـنیم
تردـق ملع و  دـننام  نآ  يانعم  رد  ریغب  ندـش  هفاضا  یلالقتـسا و  موهفم  ياراد  تایح  اریز  تیدـحا  تاذ  رد  ةویح  دـننام  ضحم  یقیقح 

ادخ ملع  دننام  تبسن  هفاضا و  ياراد  یتوبث  تافص  - 3 تسا . ضحم  یتوبث  تافص  زا  دوخ  تاذب  تیدحا  تاذ  ملع  تفـص  زین  تسین و 
دنتسه يرابتعا  تافص  اهنیا  ندوب  لضفم  معنم و  تیئدبم -  تیقازر - دننام  ضحم  یفاضا  تافص  - 4 تردق . هدارا و  تادوجوم و  رئاسب 

هحفـص 246] رابتعا [  قولخم  ندوب  ءدبم  هدنریگ و  يزور  هدنهد و  يزور  هدش ، ماعنا  وهدننک  ماعنا  فرط  ود  زا  ار  اهنآ  لقع  نهذ و  هک 
هب الثم  ددرگ  ریبعت  طیسب  تبثم و  ظفل  هب  تسا  نکمم  هچنانچ  دوش  هتفگ  بلس  فرح  اب  تسا  نکمم  یبلس  تافص  - 2 دیامنیم . عازتنا  و 
اذل تسا  یفن  هب  ود  ره  تشگرب  هنرگ  تسا و  ریبعت  رد  قرف  تسا . داوسیب  نادان و  و  تسا . یما  تفگ : ناوتیم  داوسیب  لهاج و  صخش 

. تسا ناکما  بلسب  یبلس  تافص  همه  تشگرب  هدش و  دراو  هیعدا  رد  هکنانچ  میئامن  ریبعت  حوبـس  سودقب و  یبلـس  تافـص  زا  میناوتیم 
ناـصقن و شیـالآ  زا  ندوـب  هزنم  هب  تشگرب  همه  درادـن  یلحم  تسین  یئرم  تسین  مسج  تسین و  بـکرم  لاـعتم  يادـخ  میئوـگیم  ـالثم 
. تسا یفن  یفن  هب  یبلـس  تافـص  تشگرب  - 3 تسین . ضحم  یتسه  زج  دشابیمن و  يدـحب  دودـحم  تیدـحا  تاذ  تسا و  تیدودـحم 

تهج تسا : یـصقن  تهج  یلامک و  تهج  رهوج  يارب  یلقع  لـیلحت  رد  تسین  رهوج  ـالثم  تیدـحا  تاذ  میئوگیم  یتقو  هکنآ  حیـضوت 
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شدوجو رد  هک  تسا  یتیهام  ار  رهوج  هکنیا  دـننام  یـصقن  تهج  دوخ و  رد  دوجو  ندوب  نآ و  ندوب  یلالقتـسا  دوجو و  نتـشاد  یلامک 
اب هک  هچنآ  و  تسا . یمدع  صقن و  تهج  دح  ندوب  اراد  تیهام و  تهج  ود  ره  تسا و  دودحم  شدوجو  مه  درادـن و  عوضومب  جایتحا 
زا تراـبع  هک  رهوج  یبلـس  تهج  ناـمه  تسین  رهوـج  تیدـحا  تاذ  میئوـگیم  ـالثم  مینکیم و  یفن  تیدـحا  تاذ  زا  سیل )  ) یفن فرح 

هچنانچ و  تسا . یفنردـنا  یفن  اب  يواسم  مهنآ  رهوج و  یفنم  تهج  یفن  اب  يواسم  رهوج  یفن  يانعم  سپ  تسا ، تیهاـم  دـح و  نتـشاد 
تاذ دوخ  لامک  زا  بکرم  تاذ  اریز  دیآیم  مزال  تیدحا  تاذ  رد  بیکرت  دوش  بلـس  تیدـحا  تاذ  زا  رهوج  یلامک  يدوجو و  تهج 

هفسالف حالطصا  رد  ارنآ  تسادح و  ندوب  اراد  نیع  هحفـص 247 ] بیکرت [  نیا  تسا و  رهوج  رد  هک  يرهوج  لامک  دوبن  هفاضاب  سدقا 
تافص يهمه  - 4 تسا . یفن  یفنب  ای  بلس  بلـسب  یبلـس  تافـص  تشگرب  سپ  اریبک . اولع  کلذ  نع  هللا  یلاعت  دنمانیم  بیکأرتلا » رـش  »

جایتحا بکرم  ره  نوچ  تسین  بکرم  لاـعتم  يادـخ  میئوگیم  ـالثم  اریز  تسا . جاـیتحا  بلـس  نآ  دـنکیم و  بلـس  کـیب  تشگرب  یبلس 
مسق نیمهب  تسا و  جایتحا  شتاذ  رد  درادن و  ار  رگید  ءزج  یلامک  یجراخ ، ای  دشاب  یلقع  هاوخ  ءزج  ره  هکنیا  هفاضاب  دراد  دوخ  ءازجاب 

یب لحم  هن  یئرم  هن  مسج و  دوب و  بکرم  هن  دناهتفگ : رعشب  هدش و  فورعم  یبلس  تافـص  زا  هک  هچنآ  - 5 تسا . روطنیمه  لحم  نتشادن 
میدـق و مه  كردـم  دـیرم و  تسا و  یحو  رداق  ملاع و  هدـش : فورعم  یتوبث  تافـص  زا  ای  قلاخ و  ناد  ینغ  وت  یناـعم  تسا و  کـیرش 

ءامـسا زا  ولمم  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا  زا  هدراو  هیعداو  میرک  نآرق  اریز  تسا  نایذـه  هیبـش  بلطم  قداـص  ملکتم  ناد  يدـبا 
ود نیا  و  دشابیم - اهنیا  ریظن  ای  نولمعت و  امع  لفاغب  هللا  امو  لیبق : زا  یبلـس  تافـص  مسق  نامهب  و  دشابیم . ایلع  لاثمأ  تافـص و  ینـسح و 

تیقزار تیرداق و  تیملاع و  دننام  درادن  یموهفم  هفاضا  تبسن و  زج  هک  یتافص  - 6 دشاب . هیعدا  تایآ و  زا  لفاغ  نیملکتم  زا  دیاب  رعش 
تبـسن تاذ  دیآیم  مزال  دشابن  تاذ  رب  دـئاز  اهنآ  رگا  اریز  تسین  یفالخ  نآ  رد  ار  نیملکتم  امکح و  زا  ار  یـسک  تسا و  تاذ  رب  دـئاز 

نیع یفاضا  يانعمب  نیا  رگا  تسا و  قولخم  ءدـبم و  ای  رودـقم و  رداق و  نیب  تبـسن  نیع  تیئدـبم  اب  تیرداق  تفـص  اریز  دـشاب  يرابتعا 
تقیقح و نتم  سدقا  تاذ  اریز  تسا ، حضاو  مزال  نالطب  دیآیم و  مزال  تاذ  ندوب  یفاضا  يرابتعا و  روذحم  دشاب  هحفص 248 ] تاذ [ 

نأ زوجیال  هنا  هتفگ : قارـشا  خیـش  هچنانچ  دـنکیم ، تیمویقب  تشگرب  همه  قلخ ، لضف ، ماـعنا ، قزر ، اـهنیا  يداـبم  اـما  تسا . توبث  نیع 
تاـفاضالا عیمج  ححـصی  ۀـیمویقلا  یه  ةدـحاو  ۀـفاضا  یلاـعت - هل - لـب  هیف  تاـیثیح  تاـفالتخا  بجوت  ۀـفلتخم  تاـفاضا  بجاولا  قـحلی 

تاذ تایثیح  فالتخا  ببـس  هک  دوش  قحال  نوگانوگ  تارابتعا  هفاـضا و  ار  یلاـعت  بجاو  تسین  زیاـج  املـسم  ۀـیروصملاو - ۀـیقزارلاک 
نیهلأتملا ردص  اهنیا . ریظن  تیروصم و  تیقزار و  دـننام  تسا  تافاضا  عیمج  ححـصم  هک  تسا  یمویق  هفاضا  کی  طقف  ار  وا  هکلب  ددرگ 

ةدـحولا مالثنا  یلا  يدؤیف  ـالا  ماـقملا و  ققح  اذـکه  ۀـیمویقلا  ۀـفاضا  یه  ةدـحاو - ۀـفاضا  یلا  عجرت  تاـفاضالا  عیمجو  هتفگ : رافـسأ  رد 
نیا تسا ، یمویق  هفاضا  نآ  ددرگیمرب و  هفاضا  کیب  یفاضا  تافـص  همه  اریبک . اولع  کـلذ  نع  یلاـعت  ۀـیدحألا  هتاذ  یلا  ةرثکلا  قرطتو 

مه تیمویق  زا  دارم  کـلذ . نع  هللا  یلاـعت  دـباییم  هار  ترثک  هدروخ و  مهب  تاذ  هفرـص  تدـحو  هنرگ  دوش و  بلطم  قیقحت  دـیاب  نینچ 
ینیع دوجو  تیموقم  روهظ و  يهبترم  قح و  قارـشا  یقیقح  تبـسن  هکلب  تسین  دـشاب  تاذـب  مایق  رد  هغلاـبم  زا  تراـبع  هک  یلقع  موهفم 

هک قلطم  ءافخ  نیب  خزرب  هطساو و  نوچ  هدش  هدیمان  یقارـشا  هفاضا  ارچ  تسا  رون  روهظ و  ره  ساسا  هکنیا  اب  هفاضا  نیا  تسا و  یجراخ 
هکنیا لثم  دش و  هدیمان  یقارشا  تطاسو  تهج  نآب  دشابیم و  تسا  تادرجم  تایدام و  زا  هدیقم  تادوجو  نایم  یفخ و  زنکب  ریبعت  نآ  زا 

 ] میهافمب یبلـس  یتوبث و  رد  هچ  لاعتم  يراب  تافـص  دـنچره  - 7 ءیـشود . نایم  هفاضا  دـننام  هدـش  طسبنم  اهنآ  يهمه  رب  یقیقح  دوجو 
دوـجو يهلحرم  رد  اـما  لـضفم ... معنم ، قازر ، سودـق ، حوبـس ، یقاـب ، مـئاد ، یح ، میئوـگیم  ینعی  دوـشیم  ریبـعت  هدّدـعتم  هحفص 249 ]

زج هک  تیدحا  تاذ  طقف  تسا و  تافـص  همه  يارب  قادصم  هتاذـب  تیدـحا  سدـقم  تاذ  دوخ  هکلب  تسین  یفالتخا  ددـعت و  هنوگچیه 
نیا يارب  قادـصم  یلیلعت  اـی  يدـییقت  تیثیح  هاوخ  یتـیثیح  چـیه  نودـب  یهلا  تاذ  تسین و  يرگید  زیچ  ضحم  طیـسب  دوجولا و  فرص 

تیثیح تسا : مسق  هسرب  تیثیح  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  حالطـصا  حرـش  رد  ياهمدـقم  نایب  هب  زاین  بلطم  نیا  حیـضوت  دـشابیم . تافص 
ار دیکأت  راک  هکلب  دـنکیمن و  هفاضا  عوضومب  يزیچ  هک  تسا  یتیثیح  نآ  یقالطا : تیثیح  - 1 یلیلعت . تیثیح  يدییقت ، تیثیح  یقالطا ،
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هک مینیبیم  لاثم  ود  نیا  رد  مان ، رجـش - وه  ثیح  نم  رجـشلا  ای  قطان  ناویح  ناسنا - وه  ثیح  نم  ناسنالا - میئوگیم : الثم  دـهدیم  ماجنا 
يرگید هدئاف  تسا ، عوضوم  يدیق  نودب  عوضوم  دوخ  هکنیا  دیکات و  يارب  طقف  رجـش  وه  ثیح  نم  دـیق  ای  ناسنا ، وه  ثیح  نم  دـیق  ود 

هفاضا عوضومب  يدیق  هک  تسا  یتیثیح  نآ  يدییقت : تیثیح  - 2 دنمانیم . یقالطا  ار  ثیح  دیق و  نیا  درادن  يرثا  ثیح  نیا  نوچ  درادـن و 
، ندوب گنر  یبآ  ای  درز  ای  ندوب  دیفس  ثیح  زا  ذغاک  میئوگیم  الثم  دیامنیم ، دیقم  قیضم و  ندوب  عوضوم  تهج  رد  ار  عوضوم  دنکیم و 
تسا و مسج  گنر  تاذلاب  یئرم  اریز  تسین  یئرم  ندوب  مسج  تهج  زا  ذغاک  هک  دـنامهفیم  تیثیح  اجنیا  رد  تسا  تیؤر ) لباق   ) یئرم

دیق اب  هکلب  تسین  یئاهنت  هب  ذـغاک  مسج  دوخ  طقف  ندوب  یئرم  يارب  عوضوم  نیاربانب  تعـسا  یئرم  ضرعلاب  صاخ  گـنرب  نیگنر  مسج 
یئرم ذغاک  مسج  تاذـلاب و  هحفـص 250 ] یئرم [  گنر  یلو  دـنوشیم  هدـید  ود  ره  ذـغاک - مسج و  تسا و - تیؤر  لـباق  ندوب  نیگنر 

عوضوم تاذ  رد  هکنیا  نودـب  تسا ؟ عوضوم  هب  لومحم  ضورع  يارب  تلع  هک  تسا  یتیثیح  نآ  و  یلیلعت : تیثیح  - 3 دشابیم . ضرعلاب 
رد کحاض  بجعتم ) وه  ثیح  نم   ) ناسنالا میئوگیم : هکنیا  دـننام  دـیامن  دودـحم  ّقیـضم و  مود  تیثیح  نوچمه  ارنآ ، هتـشاد و  یتلاخد 

تـسین بجعت  ناسنا و  زا  ترابع  عوضوم  هدـشن و  ذـخأ  يدـییقت  عوضوم  تاذ  رد  تسا و  ناـسنا  دوخ  کـحاض  يارب  عوضوم  مسق  نیا 
ضرعلاب ایناث  تاذلاب و  الؤا  توافت  اب  یهتنم  دوب  گنر  ذغاک و  مسج  هتـشذگ . لاثم  رد  یئرم  ینعی  تسا  نینچ  نیا  مود  مسق  رد  هکنانچ 

ضورع تلع  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دشابیم  مزال  عوضوم  هب  لومحم  توبث  يارب  هطساو  هک  تسنآ  تسه  موس  مسق  رد  هک  يزیچ  اما  دشابیم 
کحاض و هدزن و  عوضومب  يدـیق  دروم  نیا  رد  بجعت  کحاض  بجعتملا  ناسنالا  لاثم  رد  نیاربانب  میئاـمنیم  ناـسنا  تاذـب  هب  کـحض 

دوخ هکنیا  هن  دوشیم  هدروآ  دیق  ناونعب  تحسا  ناسناب  کحض  ضورع  يارب  تلع  بجعت  نوچ  یلو  تسا  ناسنا  نامه  کحاض  عوضوم 
اجنآ رد  اریز  دـشابیم . یئرم  نیگنر ، ذـغاک  میتـفگ  مود  مسق  رد  هچنآ  فـالخ  رب  نیا  و  دـشاب . کـحاض  يارب  زا  عوـضوم  دوـخ  بجعت 

ایناث و  » وحن هب  رگم  تسین  یئرم  ذغاک  تقیقح  رد  دوشیم و  هدید  زین  ذغاک  هدش  مسج  اب  دحتم  گنر  نوچ  تسا و  گنر  نامه  عوضوم 
بآ نایرج  تبـسانمب  تسا و  ءاملا  يرج  تقیقح  رد  هک  دـشابیم  بازیملا  يرج  لثم  تسا و  يزاجم  نآب  ندوب  یئرم  دانـسا  و  ضرعلاـب »
ماقم رد  ینعی  تسا  تیؤر  لباق  گنر  تهج  زا  ذغاک  میئوگیم  هکنیاو  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  بازیم  هب  نایرج  نادوان )  ) بازیم زا  ناراب 

هحفـص 251] تقیقح [  رد  ذغاک و  دوخ  یتح  هدشن  هظحالم  الـصا  يرگید  زیچ  عوضوم  يهبترم  رد  تسا و  گنر  نامه  لمح  دانـسا و 
ثیح نم  ناسنالا  موس  مسق  رد  اما  تسا . يدییقت  تیثیح  يانعم  نیا  تسا و  یئرم  گنر  هک  تسا  نیا  تسا ، یئرم  نیگنر  ذـغاک  يانعم :

هدش ضراع  لمح و  ناسناب  کحض  اعقاو  تسین و  دانـسا  رد  يزاجم  هنوگچیه  تسا و  کحاض  هقیقح  ناسنا  دوخ  کحاض  بجعتم  وه 
هب ندوـب  یئرم  مود  مسق  رد  هکنیا  هچ  دـش  نشور  ـالماک  مسق  ود  ناـیم  قرف  نیارباـنب  سپ  دراد . هطـساوب  جاـیتحا  لـمح  نیا  رد  طـقف  و 

روطب سپ  بجعت . هن  ددرگیم  لمح  ناسنا  دوخب  کحـض  موس  مسق  رد  ذـغاک و  دوخ  هن  دوشیم  ضراع  ذـغاک  گنر  یهایـس  ای  يدـیفس 
رد هطـساو  نامه  تسا و  يدـییقت  تیثیح  الثم  درز  ای  هایـس  ای  دیفـس  ذـغاک  رد  رگید  گنر  ره  اـی  یهایـس  اـی  يدیفـس  تیثیح  هصـالخ ،

بجعتم وه  ثیح  نم  ناـسنالا  رد  بجعت  تیثـیح  دوشیم . تیؤر  ضرعلاـب  اـیناث و  ذـغاک  مسج  تاذـلاب و  ـالوا و  گـنر  تسا و  ضورع 
ره ضورع و  رد  هطساو  تقیقح  رد  يدییقت  ثیحره  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  نینچ  سپ  تسا  توبث  رد  هطساو  نآ  یلیلعت و  تیثیح  کحاض 
ای دوجوم  رجـشلا  ای  دوجوم  ناسنالا  لاثم ، رد  رگا  دوشیم : هتفگ  دـش  نشور  همدـقم  نیا  هک  لاـح  تسا . توبث  رد  هطـساو  یلیلعت  تیثیح 

رجش و ای  ناسنا  هب  تیدوجوم  ضورع  رد  هطـساو  دوجو  تسا و  يدییقت  تیثیح  تیهامب  نآ  لمح  تیدوجوم و  ضورع  دوجوم ، رجحلا 
دوخ تاذ  زا  ریغ  يرگید  تهج  دوشن و  همیمـض  يرگید  زیچ  رجـش  ای  رجح  اـی  ناـسنا  تیهاـمب  رگا  تسا  حـضاو  رپ  اریز  تسا  رجح  اـی 
ثیح نم  ۀیهاملا  : » هدش هتفگ  هکنانچ  اریز  تسین  حیحـص  نآ  رب  دوجوم  لمح  املـسم  دوش  هظحالم  يرجـش  ای  يرجح  ای  یناسنا  تیهام 

دوجوم لمح  رد  سپ  مودـعمال  هن  تسا و  مودـعم  هن  دوجومـال و  هن  تسا و  دوجوم  هن  تیهاـم  یقـالطا  تیثیح  اـی  یه -» ـالا  تسیل  یه 
رب دوجوم  لمح  دشاب  هحفـص 252 ] حیحـص [  هاگنآ  ات  دومن  نآ  اب  دیقم  دومن و  هظحالم  دوجو  اب  ارنآ  دیاب  یقالطا  تیثیح  زا  ریغ  راچان 

، دوجوم ۀیهاملا  دوجو  هک  دنکیم  نیاب  تشگرب  تسا و  دوجوم  تیهام  رد  دوجو  تشذـگ  يدـییقت  تیثیح  رد  هک  یحرـشب  سپ  تیهام .
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میئوگیم لاـعتم  قحب  رگا  هکنآ  هجیتـن  تسا . دوجوم  دوجو  دوخ  هکلب  تسین  دوـجوم  تیهاـمزاب  تیهاـمب  دوـجو  ضورع  لاـح  رد  ینعی 
رد هطساو  وا  تیدوجوم  يارب  تسا و  دوجوم  یهلا  تاذ  تقیقح  رد  سپ  تسا  دوجوم  يدییقت  تیثیح  نودب  هتاذب  وا  تاذ  تسا  دوجوم 

نودب ینعی  هتاذب  هک  یتاذ  دوب . دـهاوخ  نینچ  هتاذـل  هتاذـب - هتاذـل ، فورعم : ترابع  يانعم  سپ  دـشابیمن . توبث  رد  هطـساو  ضورع و 
تاذ نآ  دشاب و  دوجوم  لمح  قحتـسم  توبث  رد  هطـساو  یلیلعت و  تیثیح  نودب  ینعی  هتاذل : ضورع  رد  هطـساو  نودب  يدییقت و  تیثیح 

زین یهلا  تافـص  دشابیم  دوجوم  لمح  قحتـسم  یلیلعت  تیثیح  يدـییقت و  تیثیح  نودـب  یهلا  سدـقم  تاذ  هکیروطنامه  تسا . تیدـحا 
و تسا . یح  لمح  يارب  عوضوم  وا  تاذ  دوخ  ینعی  رداق  هللا  اـی  یح ، هل  هللا  میئوگب  رگا  ـالثم  دوشیم  تاذ  رب  لـمح  تیثیح  ود  ره  نودـب 

ءالخ دشاب و  یلاخ  زین  تافص  نیا  لباقم  زا  هک  دیآیم  مزال  دشاب  تالامک  نیا  زا  یلاخ  تاذ  هبترم  رگا  تسا : نینچ  یعدم  نیا  رب  ناهرب 
تردق و ملع و  لامک  زا  یلاخ  تاذ  هبترم  رگا  هکنآ  حیضوت : تسا . دوجولابجاو  یهلا  تاذ  هک  تسنآ  ضرف  تسا و  ناکما  اب  يواسم 

کلذ نع  هللا  یلاعت  دوشیم . گرم  زجع و  لهج و  نیع  دشابن  یلاخ  رگا  اریز  دشاب  یلاخ  دیاب  زین  توبث  زجع  لهج و  زا  املسم  دشاب  ةایح 
مسق ود  مه  ناکما  عوضوم  دوشیم و  ناکما  تاذ  هبترم  رد  يولخره  دش ، یلاخ  نآ  لباقم  یلامک و  تافـص  زا  هک  یتقو  سپ  اریبک . اولع 
هداـم شعوضوم  رگید  مسق  کـی  تسا و  یتاذ  ناـکما  زا  تراـبع  هک  تسا  یلمعت  تیهاـم  نآ  عوضوم  هحفـص 253 ] مسق [  کی  تسا 

تاذ هکیلاح  رد  دـشاب  هتـشاد  دوجو  زا  ریغ  یتیهام  بجاو  تاذ  دـیآیم  مزـال  لوا  مسق  رد  تسا . يدادعتـسا  ناـکما  زا  تراـبع  هک  تسا 
ره دـشاب و  هدام  دـیآیم  مزال  مود  مسق  رد  و  دـشاب . دـناوتیمن  يرگید  زیچ  تسا  نایعا  نتم  عقاو و  قاح  هک  فرـص  دوجو  زا  ریغ  بجاو 
یح یهلا ، سدقم  تاذ  سپ  اریبک . اولع  کلذ  نع  هللا  یلاعت  دوشیم . مسج  تروص  هدام و  زا  بکرم  ره  دـهاوخیم و  یتروص  راچان  هدام 
تاذ رب  دئاز  تردق  ةایح و  ملعب و  دشاب  رداق  ای  یح و  ای  ملاع  هکنیا  هنو  ریصب ... عیمس و  هتاذل ، هتاذب  رداق  هتاذل ، هتاذب  ملاع  هتاذل ، هتاذب 
اعیمج یهو   ) هتافص نم  ۀفص  لک  نا  همزال  هدوجو و  عزتنا  ام  هنیعب  وه  هبوجو  هنع  عزتنا  ام  نا  : » دیامرفیم میکحلا : داتسالا  اندیس  [ . 209]

، تحبلا دوجولا  یف  نیعت  هنا  اـمبو  ناونع ، راـبتعاب  بوجو  ینعی  [ . 210 « ] ۀیلاعتملا تاذلا  نیع  اعیمج  یه  يرخألا و  ۀفـصلا  نیع  ۀـبجاو )
دکأت ینعی  یناونع  بوجو  سپ  یهانتمریغ . دیدش و  دوجو  زا  هک  ینعم  نیاب  دوشیم ، عازتنا  تاذ  زا  تیثیح  جیه  نودب  هک  دـشابیم  تفص 
دوجو سفن  زا  تفـص  نآ  اریز  دوشیم  رگید  تفـص  نیع  دوش  تباث  هک  یتفـص  ره  ددرگیم و  عازتنا  طیـسب  یهانتیال و  تاذ  زا  هک  دوجو 

- رتشیب ای  زیچ  ود  هک  هدش  تباث  دوخ  لحم  رد  دوشیم و  تاذ  نیع  تافـص  همه  نیاربانب  سپ  ددرگیم  لمح  عازتنا و  دح  نودـب  یهانتیال 
هدانساب قودصلا  يور  [ » هحفـص 254 دوشیم [ : مولعم  هفیرـش  تیاور  يانعم  نایب  نیا  زا  و  دـنوشیم . يواسم  دوخ  ثلاث - ءیـشاب  يواسم 

عیمـسلاوه تلقف  تاه  لاق : معن  تلق : هللاأ ؟ تعنتأ  یل : لاقف  هیلع  هللا  تاولـص  هللادـبع  یبأ  یلع  تلخد  لاق  ملاس  نب  ماـشه  نع  حیحـصلا 
قحو هیف ، لهجال  ملعو  هیف  تومال  ةویح  و  ۀملظالب ، رون  وه  لاقف : هتعنت ؟ فیکف  تلق : نوقولخملا . اهیف  كرتشی  ۀفـص  هذـه  لاق : ریـصبلا 

هتفریذپن ار  ریصب  عیمس و  فیصوت  ملاس  نب  ماشه  زا  ماما  هفیرش  تیاور  نیا  رد  [ . 211 .« ] دیحوتلاب سانلا  ملعأ  انأو  تجرخف  هیف . لطابال 
ودره رگید و  کی  ریغ  ریصب  عیمس و  دشاب و  دودحم  تافص  هک  هدرک  یقلت  نینچ  رهاظ  ماشه  نوچ  هدرواین  باسح  هب  یهلا  تعن  ارنآ  و 

تیدودـحم يوهام و  دـح  فذـحاب  ار  فاصوا  همه  هکلب  هدرمـشن  حیحـص  ار  يو  فیـصوت  تهج  نیاـب  دـشاب ، شتیدـحا  تاذ  ءارواـم 
عیمج نم  اهنآ  ندوب  قلطم  طیسب و  فرص و  یتسهب  تالامک  همه  عجرم  اریز  هتـسناد  دیحوت  تقیقح  ار  دوجولا  فرـص  و  اهنآ ، یموهفم 

یگرم هک  یگدـنز  و  درادـن ، هار  نآ  رب  یتملظ  هک  يرون  تملظالب ، رونب  تیدودـحم ، قوف  زا  تیالو  توبن و  ناـسل  رد  تسا . تاـهجلا 
فرـص و هچنآ  دشاب  هتـشاد  ءالخ  یلامک  هب  تبـسن  لاعتم  تاذ  نآ  رگا  و  تسا . یتسه  فرـص  لاعتم  يادخ  هصالخ  هدش ، ریبعت  درادـن 

: ] هدش تیاور  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  زا  زاب  تسا . یتسه  فرـص  فالخ  نتـشاد و  دح  نیع  بکرم  دوشیم و  بکرم  هدـش  ضرف  طیـسب 
[ . 212 «. ] ةریثک ناعمب  سیل  ینعملا  يدحا  يدـحاو ، هنا  لاق  عمـسی و  امبرـصبی  و  رـصبی ! امب  عمـسی  ریـصب  عیمـس  لاق : هنا  [ » هحفص 255

يانعم ياراد  و  هناگی ، لاعتم  يادـخ  دومرف  و  دونـشیم . هچنآ  اب  دـنیبیم  و  دـنیبیم ! هچنآ  اب  دونـشیم  تسا  ریـصب  عیمـس و  ادـخ  دومرف 
میحر روفغ و  یفاش ، داوج و  یطعم و  قزار و  قلاخ و  دـننام  لاعتم  دـنوادخ  هیفاضا  تافـص  تسین . دایز  یناـعم  وا  رد  هک  تسا  یئاـتکی 
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نآ نوچ  دـشابیم و  ریغ  ققحت  هب  جاتحم  ققحت  رد  دوخ  یفاضا  یبسن و  موهفم  تهج  زا  تافـص  نیا  تسا ، تیمویقب  اـهنیا  همه  تشگرب 
لعف ماـقم  زا  هک  هدـیمان  تاذ  رب  دـئاز  ار  تافـص  هنوـگنیا  سپ  دوـب ، دـهاوخ  رخأـتم  هبتر  رد  تسا  یهلا  سدـقا  تاذ  لوـلعم  زین  مه  ریغ 
تلع زا  رظن  عطق  اب  ار  دوجو  نآ  دوخ  رگا  ریغب ، یکتم  دوجو  هکلب  هسفنب  هنامأ  دراد  يدوجو  یناکما  دوجوم  الثم  دوشیم . عازتنا  تیدـحا 

: هفلتخم تارابتعاب  ار  دوجو  نیمه  دوب و  دـهاوخ  داـجیا  دوجو ، ناـمه  نآ  هدـنروآ  دـیدپ  هب  رظن  فطع  اـب  دوب و  دـهاوخ  دوجو  میرگنب 
یناکم ینامز و  دوجوم  ره  و  دنیوگیم . میحر  معنم ، خاص ، قلاخ ، عدبم و  هدنروآ  دیدپ  هب  ۀبـسنلاب  تمحر و  تمعن ، عنـص ، قلخ ، عادبا ،

هسفن دح  یفام  رگا  ار  هلیسو  نامه  دهد ، همادا  دوخ  تایح  هب  نآ  يهلیـسوب  دناوتب  هک  تسا  دنمزاین  یلئاسوب  راچان  شتایح  يهمادا  يارب 
نآ میرگنب  شاهضایف  تلع  رظن  زا  رگا  و  دوشیم ، هدـیمان  قزر  مساب  تسا  تایح  دـمم  هک  مدـنگ  بآ و  اوه و  الثم  زا  ترابع  هک  میرگنب 

و هحفـص 256 ] باـهو [  یطعم و  قزار  هب  مرک و  دوـج و  تبهوـم  تمعن ، هیطع ، يراـبتعاب  قزر  ناـمهب  زین  و  دوـشیم . هتفگ  قزار  تلع 
تافـص نیا  قدـص  و  دوجو ، رد  یلاـمک  رثکت  اـب  رثـکتم  یلعف و  تافـص  صیخـشت  يارب  تسا  ینازیم  نیا  و  دوشیم . هتفگ  میرک  داوج و 

-2 یهلا . تاذ  زا  اهنآ  رخأت  ثودـح و  تهج  - 1 دنراد : هبنج  ود  تافـص  نیا  هکنیا  تیاهن  تسا  یقیقح  قدص  تیدحا  تاذ  هب  تبـسن 
لامک ره  تاذ  نآ  ببسب  هک  تسا  یلامک  ریخ و  ره  عبنم  یلعا  تاذ  نامه  هک  دنشابیم  اراد  ار  تیدحا  سدقا  تاذ  زا  یلصا  هکنیا  تهج 

ّریغت و تروـص  نآ  رد  اریز  تسناد ، ناوـتیمن  لوا  يهبنج  زا  ار  یفاـضا  تافـص  نیا  قدـص  لاـح  دریگیم . رارق  دوـخ  صاـخ  نطوـم  رد 
تـسا یمود  هبنج  ثیح و  نامه  تیدحا  تاذب  یلعف  تافـص  همه  قدص  ححـصم  سپ  دیایم ، مزال  هریاغتم  تایثیح  زا  یهلا  تاذ  بکرت 

[ . 213 . ] تسا مویق  اهنآ  همه  عماج  هک 

هتفص نسلألا  راصبألا .. نع  عنتمملا  حرش 

-1 دومرف : نایب  ار  یبلس  تافـص  هلمج  زا  تفـص  هس  حرـش : هتفـص .» نسلألا  نعو  هتیفیک  ماهوألا  نعو  هتیؤر ، راصبألا  نع  عنتمملا  : » نتم
حیرـص قباطم  دوشیمن  هدید  مشچ  اب  هک  یلوا  تفـص  اما  مهولاب . فوصوم  سیلو  - 3 مهولاب . فیکمب  سیل  - 2 راصبألاب . یئرمب  سیل 

هک تسوا  دنکب  كرد  دناوتن  اهمـشچ  ار  ادخ  [ . 214 « ] ریبخلا فیطللا  وه  راصبألا و  كردی  وه  راصبألا و  هکردـت  أل   » تسا هفیرـش  هیآ 
ار وا  هک  دومن  تساوخرد  نم  زا  ثدحم  هرقوبا  هک  هدرک  تیاور  ناوفص  زا  یفاک  رد  تسا . هاگآ  فیطل و  وا  دراد و  یئانیب  اهمشچ  همهب 
زا رفن  ود  نایم  ار  مالک  رادید و  لاعتم  دنوادخ  هک  هدیسر  امش  زا  تیاور  تفگ  هرقوبا  هحفص 257 ] مربب [  ع )  ) اضرلا نسحلاوبا  رضحمب 

نینچ نخس  رگا  دندومرف  (ع ) اضر ترضح  دومرف . (ص ) دمحم بیصن  ار  رادید  نارمع و  نب  یسوم  بیصن  ار  نخس  هدومن  میـسقت  ءایبنا 
«، ءیـش هلثمک  سیل  اـملع و  هب  نوطیحیـألو  راـصبألا ... هکردـتأل  : » دوـمن غـالبا  سنا  نج و  هب  ادـخ  فرط  زا  هک  تـسیک  نآ  سپ  تـسا 

ندید يارب  نوچ  یمود  هیآ  اما  دش  مولعم  هک - یلوا  هیآ  تسین  نکمم  رادید  هک  دراد  تملالد  یبوخب  هیآ  هس  نیا  زا  مادک  ره  حیضوت  )
اهیندید ریاس  اب  دبال  دشاب  نکمم  رادید  رگا  یموس  هیآ  اما  تسا و  یملع  هطاحا  رادید  نوچ  دـشاب  هتـشاد  یتروص  هک  تسا  مزال  يزیچ 

هک دوبن  ص )  ) دـمحم دوخ  ایآ  دـشاب .) هتـشاد  لثم  ریظن و  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادـخ  دـش . دـهاوخ  هیبش  تیفیک  تهج و  ناـکم و  رد 
فرط زا  نم  دیامرفب  قلخ  همهب  هک  دوش  هداد  تبسن  ص )  ) مرکا لوسر  دننام  یصخش  هب  یتیاور  تسا  نکمم  هنوگچ  دومرف : یلب ، تفگ 
سیلو املع ... هب  نوطیحی  الو  راصبألا ... هکردتال  : » هدومرف ادخ  دیوگب  هاگنآ  منکیم  توعد  ادخ  يوسب  ادخ  رماب  متـسه و  هداتـسرف  ادخ 

؟! تسا یناسنا  تروصب  وا  ماهدرک و  ادیپ  یملع  هطاحا  واب  ماهدید و  مشچ ! اب  ار  ادخ  نم  هک  دشاب  یعدم  شدوخ  سپس  و  ءیش ... هلثمک 
ادخ لوسر  هب  ار  یتمهت  نینچ  هک  دنتشادن  اور  نایقیدنز  دینکیمن . ایح  مرش و  ایآ  دزاس ؟ لطاب  هدروآ  ادخ  فرط  زا  دوخ  هک  ار  هچنآ  و 
ۀلزن هار  دـقلو   » هدومرف ادـخ  تفگ  ةرقوبا  درک . ضقن  ارنآ  دوـخ  سپـس  دروآ  یماـیپ  ادـخ  فرط  زا  راوـگرزب  نآ  هک  دـنزاس  دراو  (ص )

هیآ هس  نیا  تسا : نیا  شاهصالخ  هک  دومرف  یـشیامرف  ع )  ) ماما دید . ههبـشیب  هحفـص 258 ] ندمآ [  دورف  عقوم  رد  ار  وا  [ 215 « ] يرخا
اب ار  هچنآ  ربمغیپ  بلق  يار »... ام  داوفلا  بذک  ام   » تسا نیا  رگید  هیآ  تسا . هدـمآ  هیآ  نیا  زا  سپ  هیآ  ود  رد  هآر  ریمـض : مهب و  طبترم 
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زا ههبـشیب  يربـکلا » هبر  تاـیآ  نم  يار  دـقل  : » دوـمرف اریز  داد  ربـخ  ینـشورب  دوـب  هدـید  هک  ار  هچنآ  سپـس  درکن  بیذـکت  دـید  مشچ 
یلاح رد  وا . سدقا  تاذ  دوخ  هن  تسا  یهلا  تایآ  هار »... دقل   » هفیرـش هیآ  رد  تیؤر  دروم  سپ  دـید . ار  شراگدرورپ  گرزب  ياههناشن 

؟ ینکیم بیذـکت  ار  تایاور  نیاربانب  تفگ  هرقوبا  دنـشاب . هتـشاد  دـنناوتیمن  یملع  هطاحا  واب  اـملع )... هب  نوطیحی  ـالو   ) دومرف ادـخ  هک 
ماما راتفگ  زا  دومن . مهاوخ  بیذکت  دشاب  نآرق  فلاخم  تایاور  هچنانچ  هتبلا  دومرف  ماما  هدرکن ) تاعارم  ار  بدا  بناج  هیفس  لوضف و  )
زور رد  اــهتروص  زا  دارم  [ 216 « ] هرظاـن اـهبر  یلا  هرـضان  ذـئموی  هوجو   » دـننام زین  رگید  تاـیآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  اـنعم  نیا  یلک  روطب 

زا ترابع  هک  دوش  رگید  يانعم  هب  لمح  دـیاب  هفیرـش  يهیآ  رد  راگدرورپ  هب  هدـننک  هاگن  دنتـسه و  تّرـسم  ینامداش و  رد  هک  تماـیق ) )
دیایب رکفب  هچ  ره  اریز  تسا  لاحم  نابز  اب  وا  فصو  رکف و  مه و  اب  وا  كرد  هک  یمود  تفـص  اما  تسا . راـگدرورپ  ياـهتمالع  هاـشن و 

(: ع  ) نییبنلا مولع  رقاب  هدومرف  وکین  هچ  و  تسا . فیک  دـح و  ره  زا  رتـالاب  دـنوادخ  تسا و  رکف  عونـصم  هتخاـس و  همه  تسا و  دودـحم 
عونـصم قولخم  وهف  هیناعم  قدا  یف  مکماهواب  هومتزیم  ام  لک  نیرداقلل و  هردـقلاو  ءاملعلل  ملعلا  بهو  هنا  الا  ارداـق  اـملاع و  یمـس  لـه  »

اهلامک امهناف  نیتینابز  هحفـص 259 ] نا هللا [  مهوتت  راغـصلا  لمنلا  لعل  توملا ، ردقم  هویحلا و  بهاو  یلاعت  يرابلاو  مکیلا  دودرم  مکلثم 
يارب یهار  ینعی  [ 217 « ] عزفملا هللا  یلا  هب و  یلاعت  هللا  نوفـصی  امف  ءالقعلا  لاح  اذـکه  هل  نانوکی  ـال  نمل  ناـصقن  امهمدـع  ناروصتی  و 

هب عجار  ناتراکفا  رد  هچنآره  داد و  تردق  نادنمورین  هب  ملع و  نادنمـشیدنا  هب  لاعتم  يادخ  هکنیا  هچ  تسین  ادخ  تردق  يهوحن  كرد 
ناـتدوخ هب  تسا و  امـش  رکف  يهتخاـس  قوـلخم و  ناـمه  دـینکیم  لـیلحت  هیزجت و  مه  زا  قـیقد  کـیراب و  رایـسب  یناـعم  زا  یبوـبر  تاذ 

دننام راگدرورپ  تقلخ و  تمظع  لباقم  رد  اههشیدنا  تسا و  گرم  يهدـننکریدقت  یگدـنز و  يهدنـشخب  گرزب  راگدـیرفآ  ددرگیمرب .
، تسا کخاش  ود  نتشاد  هرشح  نآ  دزن  رد  لامک  اریز  تسا  کخاش  ود  ار  ادخ  هک  دیآیم  شرکفب  هک  تسا  یکچوک  رایسب  يهچروم 
رد هچنآ  زین  مه  نادنمـشناد  لاـح  درادـن و  ار  کـخاش  ود  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  بیع  ناـصقن و  کـخاش  ود  نآ  نتـشادن  شلاـیخب 

هبـشیال هللا  نا  : » هدش تیاور  ص )  ) مرکا لوسر  زا  درب . هانپ  ادخب  دیاب  تسا و  هچروم  نامه  رادـنپ  دـننام  دـننکیم  فیـصوت  ادـخ  تمظع 
هچنآ ره  تسین و  هیبش  واب  زیچ  چیه  تسین و  يزیچ  هیبش  لاعتم  راگدـیرفآ  هفالخب -» وهف  مهولا  یف  عقو  ام  لک  ءیـش و  ههبـشی  ائیش و ال 

. تسا رکف  يهجیتن  حرش  فیصوت و  تسا  حضاورپ  هتفص ، نسلألا  نع  یموس : تفـص  اما  تسنآ . زا  رتالاب  تیدحا  تاذ  دیآ  رکف  رد  هک 
هنوگچ دیدرگ  هچروم  رکف  دننام  رـشب  غباون  راکفا  هک  دـیدرگ  ریقح  نانچنآ  دـش و  هاتوک  اهرکف  یتقو  تسا  راکفا  نایب  يارب  یتلآ  نابز 

دوب دهاوخ  ص )  ) مرکا لوسر  تحاصف  تفرعم و  زا  رتدنلب  یتحاصف  رتشیب و  یتفرعم  اب  ینابز  مادک  و  دوب ؟ دهاوخ  فیوصت  يارای  ارنابز 
نوچمه وت  فصو  دمح و  انث و  هدـهع  زا  زگره  اهلاراب ! کسفن » یلع  هحفص 260 ] تینثا [  امک  تنا  کیلع  ءانث  یـصحا  ال  : » هدومرف هک 

دهاوخ دوجو  بوجو  هک  تیهام  دح و  بلس  هب  تشذگ  هکنانچ  یبلـس  تافـص  نیا  تشگرب  میآیمنرب . ياهدومرف  انث  ار  دوخ  هک  یئانث 
رگا سپ  هدـش  دراو  اـههبطخ  اـعد و  تاـیاور و  نآرق و  رد  تافیـصوت  ینـسح و  ءامـسا  همه  نیا  دوش  لاکـشا  تسا  نکمم  دوشیم . دوـب 

زا هکیروطنآ  لاکشا  نیا  باوج  دیآ ؟ مزال  تافـص  لیطعت  دیاب  و  هدش ، دراو  هنوگچ  تافیـصوت  همهنیا  سپ  تسا  لاحم  نابز  هب  فصو 
نکمم رد  لامک  دوجو  زا  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتسا  ع )»  » مهد ماما   ) يداهلا دمحم  نب  یلع  ماما  ترـضح  و  ع )  ) رقاب ترـضح  تیاور 
لـصاح شلاـمک ، يدوـجو و  تهج  زا  هکلب  شتیدودـحم  یناـصقن و  تهج  زا  هن  اـما  تسه  مه  ادـخ  رد  یلاـمک  نینچ  هک  میربیم  یپ 

هیبشت هک  طیرفت  دیآ و  مزال  نالطب  لیطعت و  هک  دومن  طارفا  یئایربک  تاذ  هبترم  رد  ردقنآ  دـیابن  هک  تسنآ  لدـتعم  يهدـیقع  بهذـم و 
بهذـملا نا  هللا  کـمحر  ملعاـف  : » دومرف هک  دوـمن  راـتفر  ع )  ) قداـصلا دـمحم  نب  رفعج  ماـما  روتـسدب  دـیاب  دـیآ و  شیپ  تسا  قوـلخم 

سپ [ - 218 « ] هیبشت الو  یفن  الف  هیبشتلاو  نالطبلا  یلاـعت  هللا  نع  فناـف  یلاـعت ، هللا  تافـص  نم  نآرقلا  هب  لزناـم  دـیحوتلا  یف  حیحـصلا 
فرط ود  ادخ  زا  هدش ، لزان  یهلا  تافـص  زا  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  دیحوت  رد  میقتـسم  حیحـص و  بهذم  دنک  تمحر  ارت  ادخ  نادب -

. هیبشت هن  یفن و  هن  هنوگب  و  نک ، كرت  ار  تاقولخمب  هیبشت  لیطعت و  نالطب و 

اهلثتما هلثما  ءایشالا .. عدتبا  حرش 
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لبق هک  يزیچ  زا  هن  ار  تادوجوم  ادخ  حرش : هحفص 261 ] اهلثتما [ » هلثما  ءاذتحا  الب  اهءاشنا  اهلبق و  ناک  ءیش  نمال  ءایشالا  عدتبا  : » نتم
تسا و مامتلا  قوفو  مامت  نآ  هکنیا  لاعتم و  قح  تیلعاف  نایب  رد  یلبق . هشقن  لاثم و  تروص و  زا  هن  اما  درک  داجیا  هدوب ، اهنآ  شنیرفآ  زا 

قبـس لاثمالب  قلخ  ام  عدتبا  : » مینیبیم مه  هغالبلاجـهن  رد  ار  ترابع  نیا  ریظن  درادـن . جایتحا  یلبق  هشقن  لاثمب و  تروص  هدام و  رد  هکنیا 
هن یلبق و  هشقن  هار  زا  هن  دـیرفآ  هک  ار  هچنآ  هدـیرفآ  عنـص -» ءیـش  نم  هللاو ال  عنـص . ءیـش  نمف  ءیـش  عناص  لک  بصن و  الو  بعت  ـالو 

فیعض نیا  رظنب  یناهرب  هلئسم  نیا  تابثا  رد  دزاسیمن . يزیچ  زا  هللا ! اما  دزاسیم  یلبق  يهدام  زا  ادخ  زا  ریغ  ياهدنزاس  ره  جنر ، تمحز و 
يهلحرم رد  لاـمک  نآ  هک  تسا  نیاـب  ضرف  نیا  تشگرب  دوشب  یتروـص  یلبق و  هداـم  ضرف  تیلعاـف  رد  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  هدـمآ و 

هکیلاح رد  دـشاب  دودـحم  لاـعتم  تاذ  دـیآیم  مزـال  دوب و  دـهاوخن  هیلعاـفلا  ماـت  دـقاف و  ار  يدوجو  لاـمک  تاذ  هجیتن  رد  دـشابن و  تاذ 
ات تسین  نکمم  یلبق  تروص  ای  هدام و  مساب  تاذ  زا  جراخ  رد  یلامک  سپ  دراد  یلعا  متا و  وحنب  ار  لامک  نآ  ادخ  هک  تسنآ  ضورفم 

دشاب تاذ  ياروام  ضرع و  رد  یلامک  هک  تسین  روصتم  تسا و  مامتلا  قوف  هکلب  مات و  يراب  تاذ  و  دبای ، ققحت  اهنآ  اب  تادوجوم  قلخ 
. درادن یلبق  لاثم  تروص و  هب  جایتحا  شنیرفآ  ادبم  رد  داجیا  ءاشنا و  سپ  دشاب ، هتشاد  یتیحالص  نینچ  و 

یتوبث تفص  ود  هب  هراشا 

هراشا

هتعاط و یلع  اهیبنت  هتکمحل و  اتیبثت  الا  اهریوصت  یف  هل  هدـئاف  الو  اهنیوکت  یلا  هنم  هجاح  ریغ  نم  هتیـشمب  اـهءرذ  هتردـقب و  اـهنوک  : » نتم
یتسهب یتسین  زا  نیوکت : نوک و  دومن ، داجیا  شیوخ  تردقب  ار  زیچ  همه  هتوعدـل . ازازعا  و  هحفص 262 ] هتیربل [  ادبعت  هتردقل و  اراهظا 

هیلا ضرالا و  یف  مکارذ  يذلا  وه  و  : » دوشیم هدافتسا  تایآ  نیا  رد  لمات  زا  هکنانچ  نتخاس  رـشتنم  دایز  یعارتخا و  قلخ  أرذ : ندروآرد ،
اههدیدپ همه  دش . دیهاوخ  رشح  وا  يوسب  تخاس و  هدنکارپ  دومن و  قلخ  نیمز  رد  ار  امش  هک  یئادخ  تسوا  و  نونموم ) : 79 « ) نورشحت

اهنآ و ندروآ  دیدپ  رد  يزاین  چـیهیب  دومن  هدـنکارپ  نیمز  يور  رد  درک و  قلخ  شیوخ  تساوخ  اب  دروآ و  دوجوب  شیوخ  تردـقب  ار 
نتخاس راکـشآ  دوخ و  تعاط  هب  نداد  یهاگآ  شیوخ و  تمکحب  نداد  ققحت  تاـبثا و  رگم  اـهنآ  نداد  لکـش  زا  ياهدـئاف  يروظنمیب 

نایب زا  دعب  ع )  ) توبن راگدای  زارف  نیا  رد  نامدرم . نتخاس  دنمجرا  زیزع و  قلخ و  ندناوخ  یکچوک  شتـسرپ و  هب  دوخ و  تردق  ورین و 
نیاب دومرف  نایب  نوگاـنوگ  ياههدـیدپ  ندـیرفآ  شنیرفآ و  ناـهج  داـجیا  رد  ار  تیدـحا  تاذ  ضرغ  ناـیب  یتوبث  تفـص  ودـبب  هراـشا  و 

میلـست و هب  رـشب  نتخاس  راداو  یئاـناوت و  راـهظا  - 3 دوخ . تعاط  نتخاـس  راکـشآ  - 2 شنیرفآ . رد  دوـخ  تـمکح  قـقحت   - 1 بیترت :
ماجنا یتیاغ  رظن و  روظنمب  ار  یلمع  بجاو  تاذ  زا  ریغ  یلعاـف  ره  تسناد  دـیاب  ثحب  يهمدـقم  رد  توعد  نتخاـس  دـنمجرا  یکچوک و 

نینچ ناوتیمن  تیدـحا  تاذ  رد  یلو  هدـش  روظنم  نآ  رد  هک  تسا  یتعفنم  روظنمب  رتهب و  شلوصح  مدـع  زا  نآ  لوصح  راچان  دـهدیم 
ینغ يارب  دیاب  هکنیا  رگم  دومن  ضرف  ناوتن  تاذ  نآب  تبسن  ار  یتمکح  هدئاف و  چیه  تسا  تاذلاب  ینغ  تهج  ره  زا  وا  اریز  درک  یضرف 

ضرغ هنأش  یلاعت  وا  لاعفا  رد  سپ  کلذ  نع  هللا  یلاعت  دباییم  هار  شتاذب  یتساک  و  هحفص 263 ] صقن [  هنرگ  دشاب و  دوجوم  تاذلاب 
لاـسیال  » تسا هفیرـش  هیآ  رد  هکناـنچ  تسین  دوخ  تاذ  زا  ریغ  یـضرغ  دوخ  لاـعفا  رد  دومن و  روصت  ناوتیمن  دوخ  تاذ  زا  ریغ  یتلع  و 

هچنآ زا  ناگدـنب  یلو  تسا ) لاوئـس  باوج  تاذ  دوخ  اریز   ) دوشیمن لاوس  دـنکیم  هک  هچنآ  زا  لاعتم  يادـخ  نولاسی »! مه  لعفی و  امع 
ار قح  تیلعاف  ضرغ  تیاغ و  نآ  راچان  دوب  تاذ  زا  زج  یـضرغ  ار  یبوبر  تاذ  لعف  رگا  رگید  ناهرب  هب  و  دـنوشیم . لاوس  دـنکیم  لمع 

دـشاب صقان  تاذ  يهبترم  رد  تیلعاف  ثیح  زا  هک  دیآیم  مزال  نیاربانب  دراد . مزال  یتیاغ  تیلعاف  ندوب  ققحم  تیلعف و  اریز  درکیم  مامت 
هکلب فطل » تمحر و  ياراد  زاین و  یب  تسوت  راگدرورپ  ۀـمحرلا - وذ  ینغلا  کبر  و   » هک یلاح  رد  دـیامن  لصاح  لامک  تیاغ  نآ  اـب  و 

تیلعف و روفو  تهج  زا  تیدـحا  تاذ  سپ  درادـن  هار  وا  رب  ینادـقف  ترثـک و  تسا و  ماـمت  تهج  ره  زا  تاذـلاب  سدـقت - یلاـعت و  وا -
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یلا نا  اهاوس  يذلا  لکلا  هیاغ  و  دیامرفیم : میکحلا  هقحت  رد  یناهفـصا  ققحم  موحرم  تسا ، تایاغلا  ۀیاغ  مه  لعاف و  هتاذب  مه  تدـحو 
يزیچ تسا  راگدرورپ  هب  تادوجوم  همه  رخآ  اهتنا و  ههبـشیب  هکنیا  هچ  دـشابیم  شدوخ  زا  زج  همه  رخآ  تیاغ و  وا  اهاهتنم و  کـبر 

ار يزیچ  سک  ره  هراثا -» بحا  ائیش  بحا  نمف  : » تسا مولعم  دشابیم و  دوخ  سدقا  تاذبذ  جاهتبا  نیع  لامج و  لامک و  مامت  تسه  هک 
یکل قلخلا  تقلخف  فرعا  نا  تببحاف  اـیفخ  ازنک  تنک  : » تسا فورعم  یـسدق  ثیدـح  رد  تسا . دـنمقالع  زین  نآ  راـثآ  هب  دراد  تسود 
تسنآ تیدحا  تاذ  ضرغ  هحفص 264 ] موش [ . هتخانش  ات  مدیرفآ  ار  قلخ  موش  هتخانش  هک  متساوخ  مدوب  یناهنپ  يهنیجنگ  نم  فرعا -»

یتاذ يانغاب  یتافانم  قلخ  داجیا و  یتفص و  یتاذ و  روهظ  هک  دنامن  یفخم  و  دشاب . فورعم  تسا  ینابر  ماظن  يهخـسن  هک  دوخ  راثآب  هک 
ضرف واب  شدانتسا  تهج  زا  ریغلاب و  بجاو  زاینیب و  لاعتم  قح  هضافاب  هکنیا  الا  دشابیم  شتاذ  زا  ریغ  يرظنب  دنچ  ره  وا  لعف  اریز  درادن 

زج یلاعفا  روهظ  تقیقح  رد  تسین و  يزیچ  قح  یقارشا  هفاضا  زج  و  تسا . ضحم  ءیشال  دوخب  رظن  هطقن  زا  هچ  رگا  تسین  نکمم  مدع 
هک تسین  عنام  تهج  نیا  اما  دشاب  دناوتیمن  یضرغ  سدقا  تاد  زا  زج  هک  دش  نشور  ناهرب  لیلد و  هب  سپ  تسین . یبوجو  تافـص  زورب 

ضارغا کنیا  تاذلاب  هن  تسا  عبتلاب  هدومرف  زارف  نیا  رد  هک  یئاهتمکح  ضارغا و  نیاربانب  دـشاب  ضرعلاب  يدـصاقم  عبتلاب و  یـضارغا 
تقد هجوت و  لباق  هدارا ) و  تیـشم -  ) لـعف تافـص  زا  يرگید  و  تردـق )  ) تاذ تافـص  زا  یکی  تبوث  تافـص  زا  تفـص  ود  - 1 عبتلاب :

تقیقح کیب  ةدئاف )... الو  ۀجاح  ریغ  نم   ) هلمج ود  نیا  اب  تافص  يهوحن  یفرعم  رتشیب و  حیـضوت  يارب  ینابر  فراعم  هخـسن  هک  تسنآ 
ارنآ دومن و  داـجیا  شیوخ  تردـقب  ار  شنیرفآ  ناـهج  ياههدـیدپ  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  نآ  و  دومرف . هراـشا  تاـیبوبر  نف  قیاـقح  زا 
وغل هنرگ  تسا و  یضرغ  تهج و  يور  میکح  زا  لعف  ره  هک  ددرگیم  هجوتم  یلاوئس  دروم  نیا  رد  تخاس . هدنکارپ  قلخ و  دوخ  تیشمب 

تحاصف و لاثم  اذـل  دراد  تافانم  ندوب  تاذـلاب  ینغ  اب  دـشاب  ندرب  دوس  ای  زاـین و  عفر  نآ  زا  یئاـهن  ضرغ  رگا  دوب و  دـهاوخ  فازگ  و 
دیاب هک  دناهتفگ : یمالسا  ءامکح  هک  تسا  ياهدعاقب  هراشا  نیا  و  هدوبن ، راک  رد  يدوس  زاین و  هنوگ  چیه  هک  دومرف  كاردتسا  تمکح 
هحفص زین [  دشابن و  ناکما  دادعتسا و  ندوب  اراد  هوقلاب و  هبئاش  نآ  رد  هدوب و  بسانم  تاذ  لامک  اب  هک  دیمهف  نانچ  نآ  ار  یهلا  تافص 

ادخ تردق  هک  دناهتفگ  میوشیم . تردق  موهفم  دراو  نونکا  مه  و  دیآ . مزال  تاذ  رد  جایتحا  بیکرت و  ترثک و  هک  دشابن  یمسقب  [ 265
تهجب دوش  رداص  وا  زا  تادوجوم  هک  دشاب  نانچ  نآ  هتاذـب  هتاذ  ینعی  دوخ  ببـس  هب  هکلب  یجراخ  تلع  زا  هن  تیدـحا  تاذ  هک  تسنآ 
تردق دعب  دـشابن  دوجوم  جراخ  رد  لعف  تسین  ربتعم  تردـق  موهفم  انعم و  رد  دوشیم و  رداص  دـشاب  شتاذ  نیع  هک  ریخ  ماظنب  وا  هطاحا 

«- لعفی مل  اشی  مل  نا  لعف و  ءاش  نا  : » زا ترابع  رداق  موهفم  نیاربانب  هن ، ای  دشاب  رییغتلا  زیاج  تیـشم  هاوخ  دوش  دوجوم  دریگب و  قلعت  واب 
هتـساوخن و امئاد  ارنآ  هن و  ای  دـشاب و  تیـشم  دروم  امئاد  لعف  هاوخ  دـشابیم  دـهدیمن  ماـجنا  تساوخن  رگا  دـهدیم و  ماـجنا  تساوخ  رگا 

یطرش يایاضق  زا  ضرغ  هکلب  دشاب  قداص  ود  ره  هیـضق  نیفرط  هک  تسین  مزال  هیطرـش  هیـضق  رد  هدش  تباث  قطنم  رد  اریز  دریگن  ققحت 
مزال رگید  ترابعب  و  تسا ، راگزاس  نآ  زا  یکی  بذک  ای  هیـضق  ود  ره  بذک  اب  هفیرظ  هیـضق  موهفم  نیاربانب  تسا  هیطرـش  ود  موزل  نایب 

راتفگ لصاح  و  نآ ، كرت  هب  رگید  تقو  دریگ و  قلعت  لعفب  تقو  کی  دشاب و  ادـج  یتقو  رد  لعاف  زا  لعف  هک  تردـق  قدـص  رد  تسین 
دوجو جراخ  رد  لعف  نآ  ات  ددرگ ، همیمـض  لعف  نآب  هدارا  ملع و  دـیاب  دـهدب  ماجنا  ار  یلعف  دـهاوخب  دـشاب  ناـسنا  هک  یلعاـف  رگا  هکنآ 

اب هچرگا  دـشابیم ، لاحم  لـعف  هداراـب  شکرت  تسا و  یمتح  يرورـض و  جراـخ  رد  عوقو  دـیدرگ  همیمـض  هدارا  ملع و  هچناـنچ  دریگب و 
نیع شاهدارا  ملع و  هک  تیدـحا  تاذ  رد  لاح  تسا . یتاذ  ناکماب  نکمم  هدارا  ندـش  همیمـض  زا  رظن  عطق  اـب  لـعف  دوخ  تاذ  هظحـالم 

هک تسا  مزال  هتکن  کی  رکذـت  و  تسا . عنتمم  شکرت  بجاو و  لعف  عوقو  تسا  تاذ  نیع  هک  هدارا  ملع و  يهظحـالم  اـب  دـشابیم  شتاذ 
لعاف اریز  دـشاب  باجیالاب  لعاف  لاعتم  يادـخ  هللااب - ذایعلا  هک - دـنکیمن  باجیا  ار  عوقو  هرورـض  و  هحفـص 266 ] رودص [  بوجو  نیا 

تسا و تیـشم  ملعب و  نورقم  لعف  هک  تسنآ  تیدحا  تاذ  رد  ضورفم  دشابن و  لعف  يهمیمـض  هدارا  ملع و  هک  دنیوگیم  ارنآ  باجیالاب 
: دناهتفگ هک  ءامکح  فیرعت  نیاربانب  تاذ و  زا  جراخ  ای  دشاب  تاذ  نیع  هدارا  ملع و  هاوخ  دوب ، دـهاوخن  باجیالاب  لعاف  تروص  نیا  رد 

دننام دشاب  تاذ  نیع  ای  نکمم  دننام  دـشاب  تاذ  رب  دـئاز  تیـشم  هاوخ  لعفی » مل  ءاشی  مل  نا  لعف و  ءاش  نا  هتاذ  یف  لعافلا  نوک  هردـقل  »
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دزن رد  هکنآ  هصالخ  دـهاوخن ، رگید  تقو  رد  دـهاوخب و  یتقو  رد  ای  دـشاب  دـبا  ای  ماود  لـیبس  رب  وا  لـعف  تساوخ و  هاوخ  یلاـعت  بجاو 
ماود لعف و  ماود  - 3 دریگ . قلعت  تقو  ود  رد  كرت  لعفب و  تسین  طرـش  - 2 لعاف . زا  لعف  کیکفت  - 1 تسین : طرش  تردق  رد  دامکح 

تروص هدارا  ملع و  هک  باجیالاب  لـعاف  لـباقم  رد  دـشابیم  يهدارا  ملع و  هب  لـعف  ندوب  نورقم  تردـق  راـیعم  هکلب  تسین  ربتعم  كرت 
نا ثیحب  هتردـق  هدـش : هراشا  تایبأ  نیا  رد  هکنانچ  دـشابیم  ثیدـحا  تاذ  بسانم  هک  تسا  ءامکح  دزن  رد  تردـق  يانعم  نیا  دریگیم و 
یف سیلو  هیتاذـلا  هرورـضلاب  تاذـلل  هیلعف  اهلک  توعنلا  لب  ناصقن  هناف  هتاذ  یف  ناکما  الو  هوق  سیل  ذا  لزألا  نم  هتباث  هل  یه  لعف و  ءاـش 

هردقلاو ملعلاب  هیلکلاب  هیرایتخالاو  راتخملا  یلع  ناکمالا  فصوال  رایتخالا  لابق  یف  وه  لب  باوصلا  نع  ادـج  هدـعبل  باجیا  نم  بوجولا 
هیراـیتخالاو رونلا  ضیفی  هتاذ  رون  نم  ریدـق  هتاذ  سفنب  وهف  هحفـص 267 ] ناهربلاب [  هیرایتخالا  یف  ناکمالاو  بوجولل  لخد  هیـشملاو ال 

لزا زا  تیدحا  تاذب  تردق  نیا  و  دـنکب ، تساوخ  رگا  هک  تسنآ  لاعتم  يادـخ  تردـق  [ . 219  ] هضایفلا هتاذ  نیع  ملعلاک  هضاـفالا  یف 
يادعتسا ای  يوهام   ) ناکما دادعتـسا و  هوق و  زا  یلاعتم  سدقا  تاذ  هک  تسنآ  لعف - ءاش  نا  يانعمب - تردق  توبث  رب  لیلد  تسا و  تباث 

لاعتم يراب  تاذ  تسا و  تاذ  ناصقن  بجوم  ناکما  فصو  ندوب  اراد  تاذ و  ندوب  هوقلاب  دادعتـسا و  اب  یتاذ  ناکما  نتـشاد  اریز  تسا )
تردـق هیلزا و  ترورـض  لزا و  زا  ملع  تیـشمب و  نورقم  لعف  تردـق ، هیلزا  ترورـضب  هک  دـیآ  مزال  سپ  تسنآ  ضیفم  لامکلا و  نیع 

هدجم و یلاعت  قح  دوجو  يایاضق  زا  هک  یلزا  ترورض  نیا  هکلب  تسا ، فلخ ) نیا  و   ) دشابن بجاو  تاذ  دیآیم  مزال  هنرگ  دشاب و  یلزا 
یتاذ ترورـض  زا  رتالاب  هیلزألا ، هرورـضلاب  رداق  یح  هللاو  هیلزألا ، هرورـضلاب  دوجوم ، یلاعت  هللا  میئوگیم  الثم  دـباییم  لیکـشت  شتافص 

دیآیم مزال  لعف  ترورـض  ناکما و  یفن  تردق و  ترورـض  نتـشاد  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  تسا و  يداریا  مهوت  اج  نیا  رد  تسا .
زا هک  تسنآ  باجیالاب  لعاف  هک  نیاب  دومرف  هراشا  باوج  رد  دـشابن . هللااب - ذایعلاو  یهلا - لـعف  رد  يراـیتخا  دـشاب و  رارطـضا  ربج و  هک 

هدارا ملع و  نودب  لعف  رودص  شلباقم  رد  تسا  هدارا  ملع و  اب  لعف  رودص  ندوب  يرایتخا  طانم  ددرگ و  رداص  هدارا  روعـش و  نودب  عبط 
رد یتلاخد  ار  ناکما  بوجو و  دـشاب و  نکمم  ای  بجاو  راتخم  لعاف  هاوخ  لـعف  ندوب  يراـیتخا  طاـنم  نیمه  و  دوب . دـهاوخ  باـجیا  هک 

دوشیم و رون  هضافا  تاذ  هحفص 268 ] رون [  زا  دراد  ار  لعف ... ءاش  نا  يانعمب  تردق  یتاذ  ترورضب  نوچ  دشابیمن و  لعف  ندوب  رایتخا 
نینچ هلمج  نیا  يانعم  سپ  تسین . جراخ  زا  دـشابیم و  تاذ  نیع  نینچ  نیا  زین  تسیرایتخا  دـشابیم  ضایف  تاذ  نیع  تیـشم  ملع و  نوچ 

نیا رهاظ  دیاش  هک  دوش  لاکـشا  زاب  تسا  نکمم  درک . داجیا  دوخ  یتاذ  تردق  اب  ار  اههدیدپ  همه  تیدحا  تاذ  هتردـقب ... اهنوک  تسا :
زا لاعتم  دـنوادخ  ار  اهنآ  هاگنآ  دـشاب  مدـع  متک  رد  دـیاب  اههدـیدپ  ءایـشا و  همه  ینامز  رادـقم  رد  هک  دـشاب  نآ  هتردـقب ... اهنوک  هلمج 

بجاو و شتاذ  دننام  تیدحا  هک  دـش  هتفگ  اریز  دراد  تافانم  دـش  هداد  تردـق  يانعم  رد  هک  یحرـش  اب  انعم  نیا  دروآرد  یتسهب  یتسین 
هنوگچ سپ  ۀـیلزا  هرورـضب  تسا  ققحم  لصاح و  هکلب  درادـن  يراظتنا  تلاح  یلعف  تیـشم و  تسین  يدادعتـسا  ناـکما و  هلحرم  نآ  رد 

تاذ تبـسن  دـیامن : ینیگنـس  فراعتم  ياهمهف  يارب  دـیاش  هک  تسا  یقیمع  حرـشب  جاـتحم  لاکـشا  نیا  زا  باوج  دوب . دـهاوخ  ثداـح 
ددجت و نامز و  زا  رتالاب  هک  تسا  هیمویق  تبـسن  ۀیوسلا و  یلع  تبـسن  دبا  لزا و  هب  نامز  ناکم و  زا  تاقولخم  زا  ياوسام  همهب  تیدـحا 

يزیچ بوجو  تیلعف و  زج  ياوسامب  تیدحا  تاذ  تبسن  رد  اما  دشابیم  دوخ  تاذب  تبسن  ناکم  نامز و  رد  تادوجوم  همه  تسا و  ریغت 
: هدش هراشا  هیآ  رد  انعم  نیاب  هکنانچ  تسا  هطقن  کی  دننام  شندوب  طاحم  تیدحا و  تاذب  تبسن  تساهنآ  رد  هچنآ  اهناکم و  تسین و 

هطاحا تدش  زا  بیجع  فیطل و  يهیانک  هدش - هدیچیپ  مه  رد  هناش  یلاعت  وا  تسدب  اهنامـسآ !! همه  [ 220 « ] هنیمیب تایوطم  تاومسلاو  »
فج : » تسا تیاور  رد  هک  تسا  نآ  کی  دـننام  وا  تاذـب  تبـسن  اهدـبا  اهلزا و  زا  تسنآ  رد  هچنآ  ناـمز و  زین  و  هحفص 269 ] تسا [ .

رد هک  هچنآ  هاوخ  تادوجوم  همه  هصالخ  هدش  دوجوم  هک  نیا  رگم  تسین  نتشون  يارب  یتکرح  رگید  ار  تقلخ  ملق  نیاک » وه  امب  ملقلا 
هفیرـش هیآ  رد  تسا . دوجوم  کی  دـننام  تیدـحا  سدـقم  تاذ  زا  ندـمآ  دـیدپ  رد  دنتـسه  تداهـش  رـضاح و  لـماع  رد  اـی  بیغ  ملاـع 

دننام تاریغت  زا  هک  ار  هچنآ  ام  تسا . سفن  کـی  دـننام  امـش  ثعب  قلخ و  [ 221 « ] هدـحاو سفنک  الا  مکثعب  الو  مکقلخ  اـم  : » میناوخیم
ینعی تسا  رگیدمهب  تادوجوم  تبـسن  رد  اهنیا  همه  مینیبیم  ندـش  بیاغ  ندوب و  رـضاح  ندـش و  رادـیدپ  نتفر و  نیب  زا  رّخأت  مدـقت و 
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هک ع )  ) مدآ تبسن  تسا و  بیغ  ایند  لهاب  ترخآ  تبسن  هکنانچ  تسا  بئاغ  ترخآ  رـضاح و  ایند  هک  تسنآ  ایندب  ترخآ  ملاع  تبـسن 
مهف كرد و  نیا  تسین و  یبیغ  رـضاح و  لعفلاب  همه  تیدحا  تاذب  تبـسن  اما  تسا  تیلع  تبـسن  امب  هدوب  صوصخم  ناکم  نامز و  رد 
نامز رد  دـعب  دـشاب و  تسین  یلکب  یتقو  رد  دـیاب  زیچ  همه  هک  میمهفیم  نینچ  هک  تسا  ناکم  ناـمز و  دـحب  نآ  یگتـسب  اـم و  دودـحم 
کی يور  رد  هک  مینک  ضرف  ار  يرگید  کـچوک  هرـشح  اـی  هچروم  ـالثم  تخاـس  نشور  یلاـثم  اـب  ار  ینعم  نیا  ناوتیم  ددرگ و  دوجوم 

نامسیر هک  یناسناب  هک  بوچ  ای  هتخت  نیا  تبـسن  لاح  دشاب . تکرح  رد  هدش  يزیمآگنر  گنر  نیدنچ  اب  هک  بوچ  هتخت  ای  نامـسیر 
رایـسب رایـسب  شیدوجو  دعب  دراد و  یکچوک  زیر و  مشچ  نوچ  هرـشح  اریز  هرـشح  نآب  تسنآ  تبـسن  زا  ریغ  دراد  تسد  رد  ار  بوچ  ای 

، ] دوشیم بیاغ  هدش و  رهاظ  مه  رـس  تشپ  هک  دیآیم  ینامز  یجیردت و  وا  رظنب  تسا  دوجوم  لعفلاب  هک  اهگنر  نیا  همه  تسا  دودـحم 
وا زا  يزیچ  تسا و  اهگنر  همهب  طیحم  دراد و  هطاحا  اهگنر  همهب  لعفلاب  تسوا  تسد  رد  بوچ  نامـسیر و  هک  یـسک  اـما  هحفص 270 ]
ات ناوتیم  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  یـشایع  هک  یتیاور  زا  ار  نایب  نیا  و  درادـن . ینعم  وا  يارب  نامز  شیادـیپ  تسین و  رود  بیاـغ و 
وه هللا  نا  هدرک - لقن  ع )  ) ماما زا  [ 222 « ] نیرباصلا ملعیو  مکنم  اودهاج  نیذلا  هللا  ملعی  املو  : » هیآ ریسفت  رد  یشایع  دروآ  تسدب  يدح 

مهو مهتوم  مهری  ملو  مهتیمی  نأ  لبق  هقلخ  تیمی  هنأ  امک  دـهاجی  نمو ال  دـهاجی  نم  ملع  رذ و  مهو  هنوکی  نا  لبق  هنوکم  وه  اـمب  ملعأ 
دومرف ماما  دنتـسه . ابیکـش  دـهاجم و  هک  ار  ینانآ  هدرکن  مولعم  ادـخ  زونه  دـش و  دـیهاوخ  لخاد  تشهب  هب  دـیدرک  نامگ  اـیآ  ءاـیحأ -»

کچوک ناگچروم  دـننام  اهنآ  داجیا  زا  لبق  اما  دـیامن  داجیا  ارنآ  هکنآ  زا  لبق  دـنکیم  داجیا  ارنآ  هک  هچنآ  هب  تسا  رتاناد  ادـخ  ههبـشیب 
تسه هکیزیچ  دناریمیم ، ار  اهنآ  مدرم  ندناریم  زا  لبق  هکنانچ  دنادیم  دننکیمن  هدهاجم  هک  يدارفا  زا  دنتسه  دهاجم  هک  ارنانآ  دنتـسه و 

نامز لاعتم و  دـنوادخ  نایم  دوشیم  لایخ  تسا  رـصاق  گنت و  اهمهف  نوچ  میئوگیم  لاح  دادـن . ناشن  ار  ناشگرم  اهنآب  یگدـنز  لاح  رد 
جیردتب هاگنآ  لاعتم  يادخ  يارب  تسا  فرظ  لزا  تسا و  لزا  نآ  رد  نامز  زا  لبق  ادخ  تسا و  نامز  رب  مدقم  دوجوم و  لزا  مساب  یفرظ 

اهنآ همهب  نامز و  ناکم و  زا  رتالاب  لاـعتم  يادـخ  اریز  تسا  تسـس  تخـس  نخـس  نیا  داـینب  دومرف : قلخ  ناـمز  فرظ  رد  ار  تادوجوم 
تـسا شیادـیپ  ود  روهظ و  ود  ار  تادوجوم  يهمه  هکنیا ، نخـس  هاتوک  و  دوشیمن . لاعتم  تاذ  نآب  فرظ  يزیچ  زگره  تسا و  طـیحم 

. رگیدمهب بستنم  دوخب و  قلعتم  دوجو  يرگید  و  هحفص 271 ] تسا [  تیدحا  تاذ  يارب  هک  ریغت  زا  رتالاب  ینادحو  یعمج  دوجو  یکی 
رگیدـمهب تبـسن  تاددـجت  تاریغت و  نیا  تسا و  تباـث  ادـخب  یعمج  دوجوب  دوخ  نطوم  لـحم و  رد  یگمه  یعمج  دوجوب  تادوجوم 

هک تسین  ناـمز  دـننام  هتفرگارف و  تسنآ  زا  جراـخ  هک  هچنآ  ار و  اـهنامز  يهمه  ار و  ثداوـح  میدـق و  تسا  يزیچ  لزا  نیارباـنب  تـسا 
العف دشاب  رود  هدنیآ  رد  هچرگا  ناسنا  ینهذ  روص  هکنانچ  دشاب ، رخؤم  رگید  یئزج  مدقم و  نآ  زا  یئزج  دشاب و  یئانگنت  رد  روصحم و 
یتقو تسا . دوجوم  نآ  العف  ناکم  هچ  رد  نامز و  هچ  رد  تفگ  ناوتیمن  دـح  نآ  رد  هدـید و  رون  رد  ار  ناـکم  ناـمز و  تسا و  دوجوم 
نینچ مه  تسا . خماش  دوجوب  دوجوم  نامه  دوجو  دش  هتـشادرب  جراخ  دیق  نوچ  دوشیم و  یجراخ  دوجوم  دیدرگ  دوجوم  جراخ  رد  هک 
دعب نآ  رگا  اریز  تسین  ینیعم  هلـصاف  دـعب و  ملاع  لاعتم و  يادـخ  نایم  نامز و  اب  هن  اما  دراد  تقبـس  نامز  رب  هچنآ  زا  تسا  ترابع  لزا 

هچ لبق و  نامز  هچ  اریز  داد  تبـسن  ناوتیمن  نامز  اب  ادـخ  هب  ار  ناـهج  تسا و  ملاـع  زا  هکلب  دوشیمن  ملاـع  ادـخ و  ناـیم  تسا  دوجوم 
هک تسا  نیا  لثم  اریز  تسین  تسرد  هدش  قلخ  تسه و  ینامز  هچ  رد  ملاع  هکنیا  لاوئـس  نیاربانب  تسا . یفتنم  لاعتم  قح  رد  لاح  نامز 
زا یـضعب  لوقب  نیاربانب  تسین . ینامز  ملاع  زا  لبق  تسا و  نامز  زا  لاوئـس  نیا  هکنیا  هچ  هدمآ ؟ دیدپ  یک  ینامز و  هچ  رد  ادخ  میـسرپب 

ثداح ملاعلاف  ملعلا  دوجو  وه  مدـعلا و  نم  دوجو  و  قحلا ، دوجو  وه  مدـعلا و  نم  سیل  صلاخ  تحب  دوجو  الا  سیلف  : » ءاـمکح نیققحم 
زا هک  میراد  يدوجو  تسا و  قح  دوجو  نآ  دشاب و  هدـمآ  دـیدپ  تسین  زا  هکنیا  هن  تسین  صلاخ  دوجو  زج  نیاربانب  سپ  نامز » ریغ  یف 
ریغ رد  تسا  هدـیدپ  ثداح و  ناـهج  ملاـع و  هحفـص 272 ] نیاربانب [  سپ  تسا ، تقلخ  ناـهج  ملاـع و  دوجو  نآ  هدـمآ و  دـیدپ  یتسین 

هدـنکارپ قلخ و  شیوخ  يهدارا  اـب  عارتـخا  وحنب  دوخ  صوصخم  ناـمز  لـحم و  رد  ار  تادوـجوم  همه  هتیـشمب - اـهءرذ  و  ناـمز . فرظ 
ثحب دیاب  ماقم  دنچ  رد  تیـشم  هدارا و  يانعم  ندروآ  تسدب  يارب  هدش و  ضرعتم  ءامکح  ار  تیدـحا  تاذ  رد  هدارا  تیـشم و  تخاس .
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-1 نکمم . بجاو و  رد  هدارا  قادصم  - 3 يونعم . ای  تسا  یظفل  كارتشا  بسحرب  نکمم  بجاو و  رد  هدارا  - 2 هدارا . موهفم  - 1 دومن :
هدارا و تغل  يهشیر  رد  تقد  اریز  دـنیوگیم  هدارا  ارنآ  دـشاب  هتـشاد  همات  تیلعف  ماـمت و  دارم )  ) يزیچ ندروآ  تسدـب  يارب  ءاـضتقا  رگا 

دئار دنیوگیم  الثم  تسا  يزیچ  بلط  رد  ششوک  یعـس و  ینعمب  هک  تسا  دور )  ) زا قتـشم  يهدارا  اریز  دهدیم  ار  انعم  نیا  نآ  تاقتـشم 
بآ و يوجتـسج  رد  هک  یـسک  هلهأ » بذکیال  دئارلا   » زین و  دنیامن . قارطا  اجنآ  ياهدع  هک  تسا  رازغرم  يوجتـسج  رد  هک  یـسک  ینعی 
. تسا گرم  روآمایپ  دصاق و  بت  توملا -» دئار  یمحلا  : » تسا ثیدح  رد  ای  دـیوگیمن . غورد  اهنآب  تسا  دوخ  هداوناخ  يارب  كاروخ 

ياـج و  دـنک ، یعـس  شیوخ  باـشیپ  يارب  هک  تسنآ  درم  یئاـناد  زا  هلوب -» عـضرمل  دأـتری  نأ  لـجرلا  هقف  نم  : » تسا ثیدـح  رد  زاـب  و 
يزیچ رد  ریثأت  ندوب  مامت  ءاضتقا و  تیلعف  هدارا ، موهفم  سپ  تسا  هدام  نیا  تاقتشم  رد  ءاضتقا  تیلعف  مینیبیم  هکنانچ  دبایب . ار  یبسانم 

دق ةدارـالا  : » دـیوگ تادرفم  رد  بغار  هن ، اـی  دـشاب  روعـش  ياراد  دراد  ءاـضتقا  تیلعف  هک  هچنآ  هاوخ  تسا  رگید  يزیچب  یباـیتسد  يارب 
: ] یلاعت هلوق  وحن  ناویحلاو  دامجلا  یف  لمعتست  کلذلو  ۀیرایتخالا  ةوقلا  بسحب  نوکت  دق  امک  ۀیعیبطلاو  ۀیریخـستلا  ةوقلا  بسحب  نوکت 

یناـمز تسا و  يریخـست  یعیبط و  بسح  رب  یناـمز  هدارا  ینعی  نبتلادـبری -» سرفوا  [ 223  ] هماقاف ضقنی  نأ  دـیری  ارادـج  [ » هحفص 273
ار هاک  ندروخ  دصق  بسا  ای  و  تشاد ، ار  ندـش  بارخ  دـصق  راوید  هکیروطب  دومرف  هفیرـش  يهیآ  رد  اذـل  رایتخا . يهوق  بسح  رب  رگید 

هدارا موهفم  - 2 دـنیوگیم . دارم  تسنآـب  یباـیتسد  ضرغ  هک  ار  يزیچ  دـیرم و  ارنآ  دراد  دوجو  ءاـضتقا  تیلعف  وا  رد  هک  يزیچ  تشاد و 
رد دـشاب و  یموهفمب  هنأش  لج  بجاو  تاذ  رد  هک  هن  تسا و  یکی  نکمم  رد  هتمظع و  تلج  بجاو  تاذ  رد  دـش  هتفگ  هک  ینعم  نامهب 
زا ریغ  تسا  يراب  تاذ  رد  هک  هدارا  تسا  دوجوم  یقادـصم  توافت  هتبلا  دـیرم ) دـیز   ) ای دـیرم ) هللا   ) میئوگب هچ  رگید ، یموهفمب  نکمم 

نیاربانب دراد ، قادصم  فالتخا  موهفم و  تدحو  بیترت  نیاب  مه  تایح  تردق و  ملع و  دـننام  رگید  تافـص  هکنانچ  تسا  نکمم  هدارا 
، درادن یهجو  هدومن  تیارس  [ 224  ] هقف لوصا  نف  ناگرزب  هب  اجنآ  زا  دناهتفگ و  ءامکح  هکنانچ  ملعب  ار  تیدحا  تاذ  هدارا  ندـنادرگرب 
اب اریز  تسا  رگید  یتوبث  تافـصب  شتـشگرب  یتوبث  تافـص  همه  تسین و  هداراب  رـصحنم  تروصنیا  رد  دشاب  یقادصم  تدحو  رگا  اریز 

شقادـصم تهج  زا  ملعب  هدارا  تشگرب  هک  تسین  نیا  دارم  ارهاـظ  دـشابیم و  یکی  تافـص  میهاـفم  نیا  قادـصم  اذـل  تسا و  یکی  تاذ 
ملع و دـننام  یتوبث  تافـص  میهافم  اریز  تسین  تسرد  زین  نیا  تسا  یکی  یلاعتیراب  ملع  اب  هدارا  موهفم  هک  دـشاب  نآ  دارم  رگا  و  دـشاب .

نادـجولاب اـم  اریز  مـینادرگرب  میهاـفم  ریاـسب  هدارا  موـهفم  هـک  درادـن  یهجو  نیارباـنب  دنتــسه و  نیاـبتم  مـه  زا  هدارا  تردـق و  ةاـیح و 
دوب یکی  رگا  تسا و  ینعم  ود  اـب  هحفص 274 ] هیـضق [  ود  هک  دیرم  هللا  - 2 ملاع . هللا  - 1 تسا : ادج  مهزا  هیـضق  ود  نیا  هک  میباییمرد 

داقتعا دننام  ملاع  هللا  هب : داقتعا  تروص  نیارد  اریز  تسین  نینچ  ادـبا  هک  یلاح  رد  میمهفب  ار  ملاع  هللا  یمود  هیـضق  رد  هک  دـمآیم  مزال 
موهفم هک  تسنآ  يهناشن  نیا  تسین و  نینچ  یلو  دشیم  هدارا  تابثا  يارب  ناهرب  لاعتم  دـنوادخ  يارب  ملع  تابثا  رد  ناهرب  و  دـیرم ، هللااب 

-1 تسا : بیترت  نیدب  نکمم  يهدارا  دوجو  اما  لاعتم ، دنوادخ  رد  نکمم و  رد  هدارا  قادصم  نییعت  - 3 تسا . ملاع  موهفم  زا  ریغ  هدارا 
ماجناب و سفن  میمصت  - 4 نآ . ندروآ  تسدب  رد  دـشاب ) عبطاب  میالم  هکیتروص  رد   ) مامت قوش  - 3 نآ . هدئافب  قیدصت  -2 ءیش . روصت 

سپس هدئافب  قیدصت  بجوم  روصت  دنتسه  مهرس  تشپ  لماوع  نیا  و  تالضع . تکرح  - 5 شمدع . رب  دوجو  بناج  حیجرت  نآ و  داجیا 
رد اهنیا  يهمه  دریگیمن و  تروص  جراخ  رد  لمع  دشابن  همدـقم  راهچ  نیا  ات  تالـضع و  تکرح  هاگنآ  میمـصت و  سپـس  قوش  لوصح 
رد لعف  اهنآ  يهمه  عامتجا  زا  دعب  و  دریذپیم ، ققحت  تروص  یتسین  دوبن و  زا  دـعب  همه  دنتـسه و  نآ  رب  ضراع  تاذ و  رب  دـئاز  نکمم 

ندوب مامت  ءاضتقا و  تیلعف   ) قادصم ینعی  تسا ؟ هدارا  موهفم  قادصم  مادک  تامدقم  نیا  زا  دید  دیاب  نونکا  دنکیم . ادـیپ  دوجو  جراخ 
اما هدـش  كاردا  عبط  اب  يزیچ  تمیالم  هک  رایـسب  هچ  اریز  تسین  مات  ءاضتقا  املـسم  عبط  اب  تمیالم  كاردا و  ملع و  روصت و  اما  ریثأـت .)

دکّوم قوش  اماو  دشابن . قلعتم  قوش  هک  دیدرگ  بجوم  عناوم  اب  تایضتقم  محازت  ددعت و  تهجب  هدوبن  یقوش  نوچ  هدشن  هتفرگ  میمـصت 
ءیـش دوجوب  تبـسن  مات  ریثأت  ءاضتقا و  اریز  داد  رارق  هدارا  موهفم  زا  يدرف  ناوتیم  ار  ءیـشب  یناسفن  کیرحت  سفن و  يراتـساوخ  ینعی 

يراتـساوخ تدش  تلاح و  انامه  دوشیم  ادیپ  سفن  قفا  زا  مامت ) ریثأت  ءاضتقا و   ) هدارا موهفم  ندوب  درف  يارب  هکیزیچ  لوا  تسا و  لصاح 
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نیاب دشابیم  ءیـشب  مات  ءاضتقا  درف  همه ، تالـضع  تکرح  دعب  دـکؤم و  قوش  رب  هحفص 275 ] بترتم [  هک  لمع  هب  میـصت  سپـس  تسا 
یناسفن تافص  میمصت ، دکؤم و  قوش  تسه  هک  یقرف  تسا  نکمم  رد  هدارا  قادصم  كرحت  و  میمـصت ، دکؤم ، قوش  زا  کیره  بیترت 

لعاف ال اریز  تسین  تالضع  تکرح  العو  لج  بجاو  رد  اما  تسا . نکمم  رد  هدارا  حرـش  نایب  نیا  و  تسا . تالـضع  تفـص  تکرح  و 
. میمـصت زین  تسا و  عادـبا  وا  لعف  هکلب  تسین  رازبا  تالآ و  اب  ندرک  راک  تکرح و  يانعمب  قح  تیلعاـف  [ 225  ] ۀلآلاو تاکرحلا  ینعمب 
ثودـح و مزلتـسم  هک  دـکؤم  قوش  زین  تسین و  یهار  قح  تاذ  رب  ار  ود  نیا  هک  تسا  موـلعم  تسا و  ددرت  ریحت و  زا  دـعب  میمـصت  اریز 

نکمم هدارا  رد  هک  روـصت  اـما  تسا . یفتنم  راـگدرورپ  زا  تالـضع  تکرح  میمـصت و  دـکؤم و  قوـش  ياـنعمب  هدارا  سپ  تسا . لاـعفأ 
رد دـیاب  یلو  تسا  دوجوم  نآ  تمیالم  كرد  لعف و  يروضح  ملع  تروصب  دـش  هتفگ  هکیروطب  لاـعتم  قح  رد  میـشابیم  نآ  زا  ریزگاـن 

تباث لاعتم  دـنوادخب  همدـقم  ود  هدارا ، تامدـقم  زا  نیارباـنب  سپ  دـشابیم  شتاذ  نیع  هکلب  تسین  شتاذ  رب  دـئاز  شملع  هک  تشاد  رظن 
. عادبا هکلب  تالضع  تکرح  ینعمب  هن  لعف  یمود  دشابیم ، شتاذ  نیع  هک  يزیچب  يروضح  ملع  یلوا  دش ،

تسا یلعف  ای  یتاذ  تافص  زا  هدارا  ایآ 

 ] ناـیم فورعم  میزادرپیم . ثحب  هب  هلئـسم  نیا  نوـماریپ  رد  لاـمجا  روـطب  یلو  [ 226  ] تسا یلقتـسم  هلاـسر  روـخ  رد  ثحب  نیا  هچرگ 
نیدـهتجم مالعا  زا  یـضعب  و  تسا . یتاذ  تافـص  زا  تایح  تردـق و  ملع و  دـننام  تیدـحا  تاذ  هدارا  هک  تسنآ  هفـسالف  هحفص 276 ]

یتاذ تافـص  زا  ار  هدارا  هیاـفک  هیـشاح  رد  یناهفـصا  يورغ  نیـسح  دـمحم  خیـش  جاـح  راوگرزب  ققحم  هیاـفک و  بحاـص  ققحم  دـننام 
نخـس نیاب  ۀـیاردلا » ۀـیاهن   » رد یناهفـصا  ققحم  ماتلا .» لماکلا  ماظنلاب  ملعلاوه  ۀـینیوکتلا  هتدارا  نا  : » هدومرف نینچ  هیافک  رد  دناهتـسناد .

زا ریغ  هدارا  موهفم  اریز  تسین  حیحـص  متا  ماـظن  هب  ملع  موهفمب  هدارا  موـهفم  ندـنادرگرب  - 1 تسا : نینچ  نآ  هصـالخ  هک  هدوـمن  داریا 
حیحـص ملع  هب  هدارا  ریـسفت  سپ  تسا ، فاـشکنا  زا  تراـبع  مه  ملع  موهفم  و  تسا ، اـضر  جاـهتبا و  زا  تراـبع  هدارا  تسا  ملع  موـهفم 

دشابیم و تردق  ملع و  دننام  تاذ  تافص  زا  هللا ، ةدارا  - 2 دشاب . تیدحا  تاذ  زا  ترابع  هک  دشاب  یکی  قباطم  قادصم و  دنچره  تسین 
رد تیفیک  نیا  دوجو  تسا و  دارم  فرطب  تالـضع  كرحم  هک  دکؤم  قوش  زا  تسا  ترابع  ناسنا  رد  هدارا  - 3 تسین . یلعف  تافص  زا 
مات ادخ  تیلعاف  اریز  درادن  روصت  تیدحا  تاذ  رد  هدارا  نینچ  و  ود ، نیا  ریظن  هدئافب و  قیدصت  روصت ، دراد : دنچ  یتامدـقمب  زاین  سفن 

تسا هیلعف  هدارا  نامه  لعف  هلحرم  رد  جاهتبا  - 4 درادن . دوخ  تاذ  زا  جراخ  ياهمدقمب  يزاین  هجو  چیهب  تسین و  نآ  رد  یناصقن  ادـبا  و 
رثا هک  تسا  هیلعف  هدارا  ناـمه  دراد  هدارا  ثودـح  رب  تلـالد  هک  یتاـیاور  تسا . هیتاذ  هدارا  ناـمه  هک  تسا  یتاذ  جاـهتبا  زا  ثعبنم  هـک 

تسنیا دسریم  رظن  هب  هچنآ  یلو  هحفـص 277 ] هدومرف [ . ۀیاهن  رد  هچنآ  هصالخ  دوب  نیا  هراثآ » بحأ  ائیـش  بحأ  نم  . » تسا یتاذ  هدارا 
تغل رد  هدارا  موهفمب  ام  یتقو  یلو  دـشاب . تاذـب  اضر  جاهتبا و  نامه  هدارا  موهفم  هک  تسا  مامت  یتقو  راوگرزب  ققحم  نیا  شیامرف  هک 

هب ار  هدارا  لـیذ  تاـهج  هب  تسا  نکمم  تسا و  هفـسالف  زا  ریـسفت  نیا  و  تسین . اـضر  جاـهتبا و  ياـنعمب  هدارا  مینیبیم  میرگنیم  فرع  و 
بسحب هدارا  - 3 دـشاب . دـیکأ  قوش  ياـنعمب  دوشیمن  هدارا  - 2 دـشابیم . جراـخ  رد  شتاذ  نیع  ادـخ  هدارا  - 1 دناهدومن : ریـسفت  جاهتبا 

یلو تسین . تاذـب  تاذ  اضر  جاهتبا و  نامه  زج  هداراب  یبسانم  ياـنعم  نیارباـنب  سپ  تسا . تاـیح  تردـق و  ملع و  موهفم  ریاـغم  موهفم 
یموس موهفم  رگید  تسا و  دیکأ  قوش  يانعمب  ای  و  تسا ، تردق  لامعا  يانعمب  ای  هدارا  موهفم  هک  تسنیا  دیآیم  شپی  اجنیا  هک  یلاوئس 

هفـسالف رب  هک  یمهم  داریا  نیارب  هوالع  دوب ، دهاوخ  نیعتم  یلوا  يانعم  راچان  تسین  روصتم  یهلا  تاذ  هرابرد  مود  يانعم  نوچ  و  درادن .
تافص زا  رگا  لاعتم و  راگدرورپ  زا  نآ  بلس  تحص  لیلدب  تسا  راگدرورپ  یلعف  تافص  زا  ودره  طخـس  اضر و  هک  تسنآ  تسا  دراو 

لیلد هچب  دشاب  یتاذ  تافـص  زا  اضر  هک  میدرک  لوبق  ضرف  رب  رگا  و  تشادیمن . دوجو  بلـس  تحـص  دوبیم  تردق  ملع و  دننام  تاذ 
الماک انعم  نیا  و  تسین . اضر  جاهتبا و  يانعمب  هدارا  فرع  رد  هن  تغل و  رد  هن  میتفگ  هکیروطنامه  اریز  تسا ؟ یتاذ  تافـص  زا  زین  هدارا 

زا لاعتم  دنوادخ  تنطلس  تیلعاف و  ینعی  [ . 227 « ] نوکیف نک  هل  لوقن  نا  هاندرأ  اذإ  ءیشل  انلوق  امنإ  : » دوشیم هدافتسا  هفیرش  هیآ  نیا  زا 
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جراخ رد  لعف  یجراخ  همدـقم  نودـب  تنطلـس  تردـق و  لامعا  درجم  هب  تسین  وا  رد  یـصقن  و  هحفـص 278 ] تسا [  مات  تاـهج  عیمج 
لاق مالسلاهیلع ، قداص  ماما  زا  دیمح  نب  مصاع  هحیحص  - 1 دننام : هدش  هیتاذ  هدارا  یفن  هحیحـص  تایاور  رد  یتح  و  دش . دهاوخ  ققحم 
ماـما  ) واـب دـیوگیم  مصاـع  دـیمح  دارا . مث  أرداـق  اـملاع  هللا  لزی  مـل  هـعم ، دارملا  ـالإ  نوکیـال  دـیرملا  نا  لاـق  أدـیرم ؟ هللا  لزی  مـل  تـلق 
رداق ملاع و  هتـسویپ  لاعتم  دنوادخ  تسا ، رگیدمه  نورقم  هشیمه  هدننک  هدارا  اب  دارم  تفگ : دراد ؟ هدارا  ادـخ  امئاد  متفگ  مالـسلاهیلع )

هللا نا  معز  نمف  لاعفألا  تافص  نم  ۀیـشملا  مهیلع : هل  هللا  تاولـص  ججحلا  نماث  ام  يالوم  زا  يرفعج  تیاور  دومرف . هدارا  سپـس  هدوب و 
دحوم هتـشاد  تیـشم  دیرم و  هتـسویپ  ادخ  هک  دنک  نامگ  سکره  سپ  تسا  لاعفا  تافـص  زا  تیـشم  دحومب ! سیلف  ایئاش  ادیرم  لزی  مل 

ریبعت وحن  ودب  تایاور  رد  تردق  تنطلـس و  لامعا  نیا  زا  و  تسا . یتاذ  هدارا  یفن  رد  صن  ابیرقت  یمود  اصوصخ  تیاور  ود  نیا  تسین !
: لاق مالسلاهیلع . هللادبع  یبأ  نع  ملسم  نب  دمحم  ۀحیحص  - 1 تسا . تیاور  ود  لوأ  ریبعت  رب  دهاش  لعف ، ثادحا و  - 2 تیشم . - 1 هدش :
زا دارم  ۀیـشملاب . ءایـشألا  قلخ  مث  اهـسفنب  ۀتیـشملا  هللا  قلخ  لاق : مالـسلاهیلع  هللادـبع  یبا  نع  هنیذأ ، نبرمع  ۀحیحـص  - 2 هثدحم . ۀیـشملا 
رب دهاش  و  دـیآیم . مزال  لسلـست  هنرگ  درادـن و  رگید  تردـق  لامعا  هب  يزاین  دـشابیم و  هسفنب  قولخم  نآ  تسا و  تردـق  لامعا  تیـشم 

. لعفلا نم  کلذ  دعب  مهل  اودـبی  امو  ریمـضلا  قلخلا  نم  ةدارالأ  [ » هحفص 279 مالسلاهیلع [ : لاق  ییحی ، نب  ناوفـص  هحیحـص  مود ، ریبعت 
هللا ةدارإف  قلخلا  تافـص  یه  هنع و  هیفنم  تافـصلا  هذـه  رکفتیالو و  مهیالو  يوریأل  هنأل  کلذ  ریغ  هثادـحا ال  هتدارإف  یلاعت  هللا  نم  امأو 

ریمـض مدرم  زا  هدارا  هل .» فیک  هنا ال  امک  فیک  الو  رکفت  الو  ۀـمهال  ناسلب و  قطن  الو   » ظفل الب  نوکیف  نک  هل  لوقی  کلذ  ریغ  لعفلا ال 
زیچ تسا و  داجیا  ثادحا و  نامه  هدارا  لاعتم  يادـخ  زا  اما  ددرگیم و  راکـشآ  جراخ  رد  لمع  نآ  زا  دـعب  هک  هچنآ  تساهنآ و  نطاب  و 

تحلـصم ندروآ  تسدـب  يارب  هک  رـشب  دـننام   ) دـنکیم فرطنآ  فرطنیا و  نطاـب  رد  ار  يراـک  هن  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  تـسین ، يرگید 
. تسا قولخم  تافـص  اهنیا  اریز  دوشیم  یفن  وا  سدق  تحاس  زا  تافـص  نیا  دنکیمن و  هشیدنا  دصق و  لاعتم  يادـخ  و  دـنکیم ) یبایزرا 
. تفای دهاوخ  دوجو  رکفت  ینابز و  قطن  ظفل و  نودب  وش  دیدپ  دیوگب  يزیچ  رهب  تسین  يرگید  زیچ  وا  لعف  زج  ادخ  هدارا  ناسنیدب  سپ 

دناهدومرف هیاهن  رد  راوگرزب  ققحم  هکیروطناـمه  ناـسنا  رد  هدارا  تسوا . ینیوکت  رما  لاـعتم  يادـخ  هدارا  هک  تسا  صن  هحیحـص  نیاو 
تیـشم تردـق و  اب  هک  تسنآ  یلعف  ندوب  يرایتخا  رایعم  و  ددرگیم ، دارمب  تنطلـس  تردـق و  لامعا  ببـس  هک  تسا  دـکؤم  قوش  نامه 

يرایتخاریغ تامدقم  هنوگچ  سپ  تسا  يرایتخاریغ  هدارا  تامدقم  همه  اریز  دشاب  هداراب  قوبـسم  هک  تسین  نآ  شرایعم  دریذـپ و  ماجنا 
لعف هلحرم  رد  جاـهتبا  هک  ناـیب  نیاـب  یلعف  یتاذ و  هب  ار  یهلا  هدارا  راوگرزب  ققحم  میـسقت  هیجوـت و  یلو  ددرگیم ؟ يراـیتخا  لـعف  تلع 
هدارا هک  هدش  حیرـصت  نآ  فالخرب  هکلب  هدشن و  نآب  تایاور  رد  ياهراشا  چـیه  تسا  یتاذ  جاهتبا  زا  ثعبنم  هک  تسا  هیلعف  هدارا  نامه 
تسا هراشا  هعم  دارملا  الا  نوکیال  دیرملا  نا  دیامرفیم : ماما  مصاع  هحیحـص  تیاور  رد  هحفص 280 ] تسین [ . شتردق  ملع و  دننام  ادخ 
نامگ یسکره  : » دومرف هک  مالـسلاهیلع  همئألا  نماث  زا  يرفعج  تیاور  رد  ای  دوش و  میدق  ملاع  هک  دیآیم  مزال  دوب  یتاذ  هدارا  رگا  هکنیاب 
یلیلد هکنیا  هصـالخ  روـطب  تسین . شتاذ  نیع  هدارا  هک  هدـش  حیرـصت  تیاور  نیا  رد  تسین » دـحوم  هتـشاد  هدارا  هشیمه  ادـخ  هک  دـنک 

نایب ماقم  رد  تایاور  اریز  تسا  باوص  زا  رود  یتاذ  یلعف و  هداراـب  تاـیاور  رد  هدارا  لـمح  زین  و  دـشاب ، یتاذ  تافـص  زا  هدارا  میرادـن 
. تسا هدارا  راصحنا 

اهریوصت یف  هنم .. ۀجاح  ریغ  نم  حرش 

هراشا

نایب ار  یبوبر  تاذ  قلطم  يزاینیب  تالمج  نیا  رد  نآرقلا  ۀکیرـش  حرـش : اهریوصت .» یف  ةدیاف  الو  اهنیوکت  یلإ  هنم  ۀجاح  ریغ  نم   » نتم
وذ ینغلا  کبرو   » هفیرش هیآ  و  [ ، 228 « ] نیملاعلا نع  ینغل  هللاا  نإ   » هیآ دننام  هدش  دراو  يددـعتم  تایآ  مه  میرک  نآرق  رد  دـیامرفیم و 
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نآرق و  ع )  ) هرهاـط هقیدـص  دـیکأت  هزیگنا  رد  ار  ياهمدـقم  دـیاب  ریزگاـن  دوش  نشور  لـماک  روطب  زارف  نیا  هکنیا  يارب  [ . 229 « ] ۀمحرلا
دراد دوجو  نآ  هب  یبایتسد  لامک و  هب  یناوارف  هقالع  یگتسب و  رشب  ترطف  رد  داد . حیضوت  یهلا  لامک  تافص  ینسح و  ءامـسا  رب  میرک 

ساسحا نیمه  يور  دشخب . یئاهر  ءالخ  نآ  زا  ار  دوخ  هلیـسو  رهب  دنکیم  یعـس  دشکیم و  جـنر  هراومه  شیوخ  تاذ  صقن  ءالخ و  زا  و 
ياهبذج لامک  رگید ، تاهج  ای  یندب و  تردـق  ای  دـشاب و  شناد  ملع و  لامک  نآ  هچ  دوشیم  عضاخ  لامک  ره  لباقم  رد  ناسنا  هک  تسا 
یخولک شیپ  یسک  ره  دشاب . دودحم  حطس  رد  هحفص 281 ] لامک [  نآ  هچرگا  دزرویم  قشع  هداد و  ناشن  هقالع  نآ  هب  ناسنا  هک  دراد 

هعماج تیبرت  رد  رـشب  يدادادـخ  يهزیرغ  نیا  زا  لاعتم  قح  میلعت  ددـم و  هب  ع )  ) ءایبنا كانبآ  دـشاب  نسح  زا  خولک  نیاک  كاـچ  هنیس 
تـسا یبوبر  تاذ  هک  قلطم  لامک  فرط  هب  ار  نانآ  رـشب ، يرطف  يهبذـج  اب  ناسمه  هدومن و  هدافتـسا  دوخ  لاـمک  هب  ندـناسر  يرـشب و 
دهاوخ بذج  لامک  نآ  يوسب  يرطف  شـشک  هب  عبطلاب  دومن  هدـهاشم  ار  نآ  رهاظم  درب و  یپ  یلامک  هب  ناسنا  یتقو  اذـل  دـناهدناوخارف .

هب مدـیمد » دوخ  حور  زا  ناسنا )  ) وا رد  یحور - نم  هیف  تخفن  دـعب  و  نونـسم - امح   » دـعب ظفح  اـب  هک  دراد  ارنآ  ناوت  رـشب  نوچ  دـش و 
نیا هب  هک  هدیـشخب  ار  یگژیو  نیا  وا  هب  ناسنا  دوجو  نوناک  رد  داضتم  دـعب  ود  نیا  دوجو  دوش  هنوگادـخ  دـیآ و  لئان  فرگـش  تاـیقرت 

لاعتم يادـخ  یفرعم  رد  دـش  هتفگ  هتـشذگ  ثحابم  رد  هکنانچ  تسا  رادروخرب  یـصاخ  یگژیو  زا  ءایبنا  توعد  هتبلا  دوش . لئان  تاـیقرت 
کیاکی دننکیم و  تقلخ  میظع  هاگشیامن  دراو  ار  وا  هتفرگ و  هنامیمص  ار  رشب  تسد  هکلب  دنیامنیمن  ءافتکا  یلقع  میهافم  نایب  فرـصب 

ار دوخ  یگدنیاپ  یگدنزاس و  همه  نایاپ  ات  زاغآ  زا  میرک  نآرق  دنهدیم . ناشن  وا  هب  ار  تمحر  لاح  نیع  رد  تمکح و  تردق و  رهاظم 
رد یعبتت  تقد  اب  یسک  رگا  دش  هتفگ  یلبق  ياهثحب  رد  هکنانچ  هداد و  رارق  وا  سدقم  تاذ  تافص  ءامسا و  ادخ و  ندیناسانش  روحمرب 
هک تفگ  ناوتیم  تفای و  دهاوخ  شتافـص  ءامـسا و  ادخ و  یفرعم  روحم  رب  ار  نید  عورف  لوصا و  هصالخ  دـیامنب  یهلا  باتک  نیا  تایآ 

تافص ءامسا و  نآ  مزاول  هب  تاداقتعا  همه  تشگرب  ادخ و  یئاسانـش  نآ  دیامنیم و  لصا  کیب  رـصحنم  ار  نید  لوصا  نآرق  تقیقح  رد 
یلاعتیراب تاذ  هک  لامک  نیرتالاب  ندناسانش  - 1 هحفص 282 ] دنکیم [ : تابثا  ار  زیچ  ود  مک  تسد  بیترت  نیا  زا  فده  و  تسا . یبوبر 

ینسح ءامسا  تافص و  زا  یکی  طسقب  مایق  لدع و  لثملا  یف  ینید . عورف  ماکحا و  تاداقتعا و  يارب  تاذ  نآ  نداد  رارق  روحم  - 2 تسا .
یهاوگ ادخ  [ .- 230 « ] میکحلازیزعلا وه  الإ  هلإ  طسقلاب ال  امئاق  ملعلا  اولوأو  ۀکئالملاو  وه  الإ  هلإ  هنأ ال  هللا  دهـش  . » تسا تیدـحا  تاذ 

نآرق هیآ  نیا  رد  دراد ... مایق  طسق  لدـعب و  وا  هک  دـنهدیم  یهاوگ  شناد  نابحاص  ناگتـشرف و  تسین و  وا  زج  یئادـخ  هکنیا  هب  دـهدیم 
راگدرورپ املـسم  میقتـسم » طارـص  یلع  یبر  نإ  : » دیامرفیم دوه  يهروس  رد  ع )  ) ءایبنأ لوق  زا  دیامنیم و  یفرعم  لدع  تدحوب و  ار  ادخ 

هاگنآو داهن ... انب  ناهج  رسارس  رد  ار  لدع  طسق و  هکنآ  هب  نازیملا » عضو  و  : » هدومرف رگید  يهیآ  رد  ای  و  تسا ... میقتسم  طارـص  رب  نم 
مأ ضرألا  یف  نیدـسفملاک  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  لعجی  مأ  . » دـهدیم عاجرا  دوخ  ترطفب  ار  ام  مسا  نیا  همزـال  زا  هدافتـسا  اـب 

نادسفم دننام  دنهدیم  ماجنا  وکین  هتسیاش و  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  ار  يدارفا  ام  هک  تسا  حیحـص  ایآ  [ 231 « ] راجفلاک نیقتملا  لعجن 
اریز تسا  یفنم  شباوـج ، املـسم  میروآ ...؟ باـسحب  نارجاـف  دـننام  ار  ناراـگزیهرپ  هک  تسا  حیحـص  اـی  و  میهد ؟ رارق  نـیمز  يور  رد 

مورحم و ناـنمؤم  [ 232  ] اـعون دـنراد و  هبلغ  نادـسفم  ءاـنف  راد  نیا  رد  نوچ  مه  رگید  فرط  زا  و  تسا . لدـع  طـسقب و  ماـیق  فـالخرب 
هحفص دیامرفیم [ : ورنیا  زا  دوش  یلجتم  راگدرورپ  طسق  دوش و  ناربج  دیاب  رگید  تاهج  زا  هک  دنکیم  ءاضتقا  یهلا  لدع  دنتـسه  بولغم 

ای  » هدش دراو  زین  اعد  رد  و  میهنیم ... رب  داد  لدع و  ياهوزارت  زیخاتـسر  زور  رد  ام  [ - 233 « ] همایقلا مویل  طسقلا  نیزاوملا  عضتو  [ » 283
روحم رب  ار  ماکحا  یتح  تاداقتعا و  لامعا و  يهمه  نآرق  هصـالخ : تسا . تماـیق  رد  وا  يرگداد  هک  یئادـخ  يا  هلدـع » ۀـمایقلا  یف  نم 

الثم تسنآ . بذج  تخانـش و  نیا  زا  سپ  ناسنا  ندـش  هنوگ  ادـخ  هداد و  رارق  وا  سدـقم  تاذ  تافـص  ءامـسا و  یـسانشادخ و  راوتـسا 
هللا نإف  ءوس  نع  اوفعت  وأ  هوفخت  وأ  اریخ  اودـبت  نإ  اریـصب  اعیمـس  هللا  ناک  ملظ و  نم  ألإ  لوقلا  نم  ءوسلاب  رهجلا  هللا  بحی  ال  : » دـیامرفیم
انیب اونـش و  ادخ  دشاب و  هتفر  یمتـس  يو  قح  رد  هک  یـسک  زا  رگم  درادیمن  تسود  ار  نتفگ  دب  اراکـشآ  ادخ  [ . 234 « ] اریدق اوفع  ناک 

رد هاگره  ینعی  تسا ... اناوت  هدنـشخب و  ادخ  دینک  تشذگ  هدش  امـش  قح  رد  هک  ار  يدب  ای  دـینک و  ناهن  ای  راکـشآ  ار  یکین  رگا  تسا 
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ماما راتفر  دینک . هشیپ  اروفع  دیشاب و  هنوگ  ادخ  هک  تسنآ  امش  تیناسنا  ماقم  قیال  اما  تسین  یهانگ  دیشاب  ناملاظ  متس  زا  یئوگدب  ماقم 
دوب بش  هک  دنچره  دننکیم  یئوگدب  ع )  ) ماما هب  تبسن  ترضح  ياهومعرسپ  زا  یضعب  هک  دید  یبش  ع )  ) ماما نارای  زا  یکی  ع )  ) قداص

وگزاب دوب  هدینش  هک  ار  هچنآ  باتشرپ  باتیب و  رای  نیا  دوب  هتفر  باوخ  تخر  هب  ترضح  دیـسر  ع )  ) ماما رـضحم  هب  درواین  تقاط  یلو 
! اهلاراب درک : ضرع  راگدرورپ  هحفص 284 ] هاگردب [  ور  تخاس  وضو  ون  زا  شدوخ  يومع  رسپ  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  ع )  ) ماما دومن 
وا زا  زین  وت  متـشذگرد  وا  زا  نم  هدش  یهانگ  بکترم  یئوگدب  نیا  رد  وا  رگا  رذگرد و  دوخ  مرکب  دـشابیم  ام  رادرک  زاوت  دنـسپان  هچنآ 

تافـص نآ  هب  شیب  زا  شیب  دوخ  دـننکیم و  توعد  نآ  هب  ار  رـشب  ءایبنا  هک  تیناسنا  جوا  یهلا و  تمحر  رهظم  تسا  نیا  يرآ  رذـگرد .
قلختم ار  دوخ  يدنوادخ  تافـص  قالخاب و  ینعی  هللا » قالخأب  اوفلخت  : » هدش هتفگ  هک  تسنامه  نیا  مهیلع و  هللا  تاولـص  دندوب  هتـسارآ 

لین رب  هوالع  دزرو  تماقتـسا  طخ  نآ  بیقعت  رد  دوشن و  فرحنم  دوخ  صوصخم  لامک  طخ  زا  یمدآ  رگا  طخ : نیا  زا  يورجک  دـینک .
اونمآ يرقلا  لهأ  نأ  ول  : » دیامرفیم حیرصت  میرک  نآرق  دش . دهاوخ  نیمأت  زین  وا  یگدنز  یعرف  یبنج و  ياهفده  شیوخ  صاخ  لامک  هب 

زا ملسم  روطب  دنشاب  هتشاد  يوقت  هدروآ و  نامیا  اهاتـسور  نانیـشنرهش و  رگا  [ - 235 « ] ضرألاو ءامـسلا  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوقتاو 
ناسنا دوش و  لصاح  فارحنا  دنتسه  نآ  هدننک  میسرت  ع )  ) ءایبنا هک  طخ  نیا  زا  رگا  یلو  دش ... دنهاوخ  دنمهرهب  نیمز  نامسآ و  تاکرب 
تایقرت هب  مه  يداـم  مولع  رد  دـنچره  درک  دـهاوخ  هنخر  وا  یگدـنز  نوئـش  همه  رد  یهاـبت  داـسف و  دوش ، جراـخ  دوخ  لاـمک  ریـسم  زا 

سابل هللا  اهقاذاف  هللا  معنأب  ترفکف  ناکم  لک  نم  ادـغر  اهقزر  اهیتای  ۀـنئمطم  ۀـنمآ  تناـک  ۀـیرق  ـالثم  هللا  برـض  . » دـیآ لـئان  يریگمشچ 
، دندرکیم یگدنز  تینما  شمارآ و  لامک  رد  نآ  مدرم  هک  دروآیم  لاثم  هنومن  ناونعب  ار  يرهش  ادخ  نوعنصی » اوناک  امب  فوخلاو  عوجلا 

شیوخ لمع  يهجیتن  رد  و  هحفص 285 ] دندرک [  یساپسان  اهتمعن  نیا  لباقم  رد  اما  دشیم ، مهارف  یخارفاب  ناشیزور  زور  ره  هک  ناسنیاب 
... دیناشوپ اهنآ  رب  ار  تشحو  یگنسرگ و  سابل  ادخ 

ینسح ءامسا  زا  یکی  یفرعم 

هراشا

زا هچ  ناهج و  تقلخ  لصا  زا  هچ  ار  تیدـحا  سدـقم  تاذ  يزاینیب  اهنیوکت »... یلإ  ۀـجاح  ریغ  نم  : » هلمج نیا  رد  ع )  ) نآرقلا ۀـکیرش 
تیدحا سدقم  تاذ  يارب  یتفص  نینچ  ندوب  اراد  دش . هتفگ  هک  تسا  میرک  نآرق  قباطم  نیا  دیامرفیم و  نایب  نانآ  کیاکی  تیصوصخ 

نتـشاد زاین  ای  نآ و  زا  ندرب  هدئاف  روظنمب  وا  زا  يراک  چیه  هک  تسنآ  لاعتم  يراب  ندوب  زاینیب  موهفم  و  [ 236  ] تسا لقع  مکح  قباطم 
تاذ يزاینیب  لصا  نتـشاد  رظن  رد  اب  سپ  تسا  میکح  نوچ  تسا و  ادخ  لعف  تادوجوم  يهمه  مه  یفرط  زا  دریگیمن و  تروص  نآ  هب 

. دـنزب رـس  وا  زا  هدوهیب  راک  هک  تسنآ  زا  رترب  یهلا  ياـتمهیب  تاذ  تسیچ ؟ دـشابیم  شلعف  هک  تادوجوم  تقلخ  زا  روظنم  شـسدقم 
.؟ تسیچ هیماما  نادنمشناد  يهدیقع  مینیب  هب  لاح  تسه  یتمکح  امتح  تسه ؟! شنیرفآ  رد  یتمکح  هچ  سپ 

هیماما نادنمشناد  يهدیقع 

لاعتم يادخ  دـیامرفیم : « 22 ج 1 / میقتـسملا - هحفـص 286 ] طارـصلا [   » دنمـشزرا باتک  رد  یلماـع  نیدـلانیز  راوگرزب  هیقف  ملکتم و 
تسا و لاحم  تاذ  رد  زاـین  اریز  دوخ ، تیدـحا  تاذ  هب  هن  دراد و  قلخ  هب  تشگرب  ود  نآ  هک  تسا  یتحلـصم  ضرغ و  ساـسا  رب  شلعف 

راک دوب و  دـهاوخ  هدوهیب  ثبع و  تقلخ  لعف و  دریگ ، تروص  شناگدـنب  هب  تحلـصم  ضرغ و  نودـب  لاعتم  دـنوادخ  لـعف  قلخ و  رگا 
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هنوگره هرعاشا  اما  دنزیمنرس . وا  زا  زگره  حیبق  لعف  شدوخ ) فیلأت  رد   ) تشذگ هکنانچ  تسا و  حیبق  لقع  دزن  رد  تمکحیب  ثبع و 
لاعتم دنوادخ  يهدومرف  زا  اریز  دناهداتفا . رود  رایـسب  میقتـسم  طارـص  زا  هدـیقع  نیا  رد  هدرک و  یفن  ادـخ  لعف  زا  ار  تحلـصم  ضرغ و 

دیهاوخن تشگرب  ام  يوسب  امـش  میاهدـیرفآ و  هدوهیب  ار  امـش  ام  دـینکیم  نامگ  اـیآ  ینعی  متبـسحفأ »... : » دـیامرفیم هک  دـناهدش  فرحنم 
هچنانچ و  [ 237 « ] دنامن ادـخ  رب  یتجح  ار  مدرم  ات  : » هدومرف نایب  ار  ناربمایپ  تثعب  زا  ضرغ  تمکح و  لاعتم  يادـخ  هک  یلاح  رد  درک ؟

نینچ دـنکیم  یعـس  هتـسج و  يربت  هدوهیب  راک  نآ  ماجنا  زا  يداد ، ماجنا  ثبع  هدوهیب و  ار  راک  نالف  وت  هک  دوش  هتفگ  نایرعـشا  زا  یکیب 
هناروکروک هک  هدش  هچ  لاح  دـبایم  رد  ار  هدوهیب  راک  حـبق  شلقع  هک  تسا  تهج  نآ  زا  یعـس  نینچ  يهزیگنا  دوشن ، هداد  وا  هب  یتبـسن 

هـس زا  رتشیب  ناهج  راـگدرورپ  لـعف  رد  هکنیا  هصـالخ  هحفـص 287 ] [ . ] 238 [ ؟! دـهدیم شیوخ  راـگدرورپ  هب  ار  یحیبـق  تبـسن  نینچ 
ضرغ و - 3 دـیامنیم . تیدـحا  تاذ  هـب  تـشگرب  دراد و  هدـئاف  ضرغ و  - 2 دشاب . تحلـصم  ضرغ و  نودـب  الـصا  - 1 تسین : لاـمتحا 

تیدحا تاذ  زا  لقع  ترورـض  مکحب  حبق  تسا و  حیبق  اتاذ  ثبع  راک  دـیآیم و  مزال  ثبع  لوا  لامتحا  رد  تساهناسنا . رطاخب  تحلـصم 
یهانتیال لامک  ياراد  هک  یتاذ  رد  زاین  دـبای و  هار  زاین  تیدـحا  تاذ  هب  هک  دـیآیم  مزـال  اریز  تسا  یفتنم  زین  مود  لاـمتحا  دـنزیمنرس .

ضرغ و هک  تسا  نیعتم  نآ  دـنامیم و  یقاـب  موس  لاـمتحا  تفر  نیب  زا  لاـمتحا  ود  ره  نوچ  و  دراد . تاـفانم  نآ  اـب  تسا و  لاـحم  تسا 
. دشابیم لماکت  فرطب  نانآ  نداد  قوس  قلخ و  هب  هدئاف  ندناسر  فده ، تسا و  راک  رد  یتحلصم 

میرک نآرق  اب  تقباطم 

هراشا

رد ملاع  تادوجوم  يهمه  تقلخ  زین  یعرـش و  تاروتـسد  ماکحا و  هک  دـنامهفب  دـهاوخیم  مامت  رارـصا  اب  یناوارف  تایآ  رد  میرک  نآرق 
سدـقم تاذ  دوصقم  اهنآ  همه  تیاهن  رد  هک  هتفر  راـکب  يروظنم  فدـه و  اههدـیدپ  همه  تقلخ  رد  - 1 دشابیم . فده  ود  يهدـنریگرب 

تاـقولخم تادوجوم و  مینیبـیم  هکناـنچ  تسا  اـهناسنا  عوـن  هب  یناـبرهم  تفأر و  تادوـجوم  تقلخ  زا  یلک  فدـه  - 2 دشابیم . تیدـحا 
حیـضوت يارب  تسا . یهلا  تجهب  تفأر و  رهاظم  زا  یکی  نیا ، دوخ  هک  دـشابیم  تیرـشب  زاین  يهدـننک  هحفـص 288 ] نیمأت [  ینوگانوگ 

. میروآیم یلاثم  اهناملسم  يهلبق  رییغت  دروم  رد  رتشیب 

فئاظو ماجنا  رد  تفأر  رهظم 

دهد ماجنا  لماک  روطب  دناوتیمن  رذع  تاقوا  رد  هک  ار  یعرش  فیاظو  دشابیم  ص )  ) مرکا ربمایپ  ادخب و  نامیا  زا  هدنکآ  شلد  هک  یناسنا 
ررـض شندـب  هب  بآ  لامعتـسا  رثا  رد  هک  یناسنا  اسب  هچ  تسا  ممیت  اب  زامن  زا  رتلماک  لسغ  وضو و  اب  زامن  الثم  تسا  ینارگن  رد  هراومه 
ملاس صخـش  دننام  ار  دوخ  يهفیظو  هتـسناوتن  هک  درب  رـسب  یتحاران  رد  راک  نیا  زا  دروآ و  اجب  ممیت  اب  ار  زامن  هک  دـشاب  روبجم  دـسریم 
دندش رومأم  هک  یتقو  مالـسا  لوا  ردص  ناناملـسم  تیعقاو  نیمه  ساسا  رب  زین  دـیامن و  ساسحا  دوخ  رد  تیمورحم  یعون  دـهد و  ماجنا 

عیاض هابت و  همه  دـناهدناوخ  سدـقملا  تیب  فرط  هب  هک  ار  یئاهزامن  هک  داد  تسد  نانآ  هب  یـساسحا  نینچ  دـنرازگب  زامن  هبعک  تمـسب 
فؤرل سانلاب  هللا  نإ  مکنامیإ  عیضیل  هللا  ناک  ام  : » دیامرفیم هدیشک  ناناملسم  يور  رـسب و  شزاون  تسد  هکنآ  لثم  نابرهم  دنوادخ  هدش .

انامه درواین  باسحب  ارنآ  دـنادرگ و  هابت  يرازگزامن ) رهظم  رد   ) ار امـش  نامیا  هک  تسین  نابرهم  يادـخ  تفأر  راوازـس  [ - 239 « ] میحر
ضرغ و اـما  تسا . هدـش  ناـیب  نینچ  نیا  یهلا  تفأر  مـه  یهلا  ماـکحا  رد  مـینیبیم  ناسنیدـب  سپ  تـسا ... ناـبرهم  فؤر و  مدرمب  ادـخ 

هدش تاقولخم  بیجع  تقلخ  رکذتم  یفرط  زا  اهنآ  رد  هک  تسا  هحفص 289 ] يرایسب [  تایآ  میرک  نآرق  رد  تقلخ  رد  نتشاد  دوصقم 
اهایرد نیمز و  نامسآ و  تقلخ  زا  ضرغ  یلکروطب  هتشاد و  نایب  اهزاین  نتخاس  فرطرب  رد  ار  تاقولخم  نآ  تیحالص  رگید  فرط  زا  و 
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نیا اب  و  درادیم ، نایب  تیرـشب  عفانم  حـلاصم و  يارب  ار  همه  همه و  تساهنآ  لد  رد  هچنآ  اههوک و  اهراغ و  یتح  نایاپ و  راهچ  واهرهن  و 
کنیا دباییمرد . میرک  نآرق  تایآ  رد  لمأت  اب  یکدنا  سکره  ار  نشور  تقیقح  نیا  دیامن . مرگلد  دوخ  تفأرب  ار  مدرم  دـهاوخیم  نایب 

نم هب  جرخاف  ءام  ءامـسلا  نم  لزناو  ضرـألا  تاومـسلا و  قلخ  يذـلا  هللا  - » 1 میوشیم . رکذـتم  ار  میرک  باـتک  زا  هیآ  ود  هنوـمن  باـب  زا 
لیللا مکلرخـس  نیبئاد و  رمقلاو  سمـشلا  مکل  رخـسو  راهنألا  مکلرخـس  رماب و  رحبلا  یف  يرجتل  کلفلا  مکل  رخـس  مکل و  اـقزر  تارمثلا 
يارب اههویم  زا  هجیتن  رد  داتـسرف و  ورف  بآ  نامـسآ  زا  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  يراگدـیرفآ  نآ  دـنوادخ  [ 240 « ] راهنلاو
باتفآ اهرهن و  دینک و  تکرح  ایرد  رد  راگدرورپ  رماب  ات  داد  رارق  امش  نامرف  رد  ار  یتشک  امش  تحلـصم  رطاخ  هب  تخاس و  يزور  امش 

هکیروطنامه تخاسرخـسم ... امـش  يارب  ار  بش  زور و  دنـشاب و  تکرح  رد  امـش  حـلاصم  ظـفح  يارب  هتـسویپ  اـت  درک  رخـسم  ار  هاـم  و 
نولکای اهنم  عفانم و  فد و  اهیف  مکل  اـهقلخ  ماـعنألاو  - » 2 دنتـسه . رادرب  نامرف  هتـشگرس و  وت  رهب  زا  همه  يدعـس  لوقب  دینکیم  هظحالم 

مکبر هحفـص 290 ] نا [  سفنألا  قشب  الا  هیغلاب  اونوکت  مل  دـلب  یلا  مکاـقثا  لـمحت  نوحرـست و  نیح  نوحیرت و  نیح  لاـمج  اـهیف  مکلو 
داد رارق  مه  ار  يرگید  رایـسب  عفانم  امرـس و  زا  تظفاحم  يارب  ار  نانآ  مشپ  دـیرفآ و  امـش  رطاخ  هب  ار  نایاپ  راـهچ  [ 241 « ] میحر فؤرل 

دیزاسیم اهر  ناشهاگارچ  هب  ای  ناشهاگتحارتسا و  هب  ار  اـهنآ  هکیماـگنه  اـهنآ  یئاـبیز  زا  هدومن و  هدافتـسا  اـهنآ  تشوگ  زا  هک  ناسنیدـب 
تقشم و اب  رگم  دیرادن  ار  اهنآ  هب  ندیسر  تقاط  امش  هک  دنناسریم  رود  ياهرهشب  هدومن و  لمح  ار  امش  نیگنـس  راب  اهنآ  دیربیم و  تذل 

رهاظم زا  یکی  هدرپ  نیا  هدـش و  صخـشم  تقلخ  زا  فدـه  تایآ  نیا  رد  تسا »... هدنـشخب  نابرهم و  امـش  راگدرورپ  يرآ  ناوارف  جـنر 
. دشابیم فؤر » میحر و   » ینعی یهلا  ینسح  ءامسا 

هتوعدل ازازعإ  و  اتیبثت .. الإ  حرش 

هراشا

اهزارف نیا  رد  ع )  ) توبن راـگدای  حرـش : هتوعدـل »... ازازعإ  هتیربـل و  ادـبعتو  هتعاـط  یلع  اـهیبنتو  هتمکحل  ن خ ) اـنیبت -  ) اـتیبثت ـالإ  : » نتم
تقلخ رگید  تراـبعب  ادـخ و  تردـق  راـهظا  ادـخ و  تمکح  تاـبثا  ناـیب  رگم  تسین  ناـهج  شنیرفآ  زا  یـضرغ  هـک  دـیامنیم  صخـشم 

هک تسا  یقاب  لاوئس  ياجزاب  دنزیم ؟ رود  ود  نیا  روحم  رد  طقف  یلک  ضرغ  ایآ  دشابیم ، تردق  راهظا  تمکح و  نایب  يارب  تادوجوم 
يارب - 1 دهدیم : بیترت  هب  قوف  تالمج  ار  لاوئس  نیا  هب  خساپ  تسیکرهب ؟ تسیچ و  يارب  ضرغ و  هچ  هب  تردق  راهظا  تمکح و  نایب 

هچ دروآ  تسدب  دیاب  لاح  شیوخ . توعد  نتـشاد  دـنمجرا  - 3 تیرـشب . هماج  دبعت  - 2 دوخ . زا  يرادربنامرف  تعاـطب و  نداد  یهاـگآ 
البق تسا ؟ رگید  ضرغ  ود  يرادربنامرف و  تعاـطا و  تادوجوم و  تقلخ  ناـیم  و  هحفـص 291 ] تردق [  راهظا  تمکح و  نایم  یطابترا 

تمکح راهظا  طقف  تادوجوم  شنیرفآ  زا  ضرغ  هکنآ  هن  تسا  لاثم  هنومن و  ناونعب  تردق  تمکح و  زا  ندرب  مان  هک  دومن  نشور  دیاب 
لامک ود  ای  کی  هب  راصحنا  تسوا و  تالامک  مامت  رگـشیامن  رـساترس  یتسه  ناهج  تالامک و  مامت  نیع  یهلا  تاذ  اریز  تسا  تردق  و 

نیا یتشادرب  وا  زا  سنج  تناـیخیب  یتشاـک  يورد  هچره  نیما  كاـخ  دـیوگیم : يولوم  [ 242  ] تسوا هاگهولج  شنیرفآ  مامت  درادـن .
ار تافـص  هیقب  هک  تسنآ  دننام  هدش  هدرب  مان  تردق  تمکح و  زا  رگا  سپ  تسا  هتفات  يورب  لدع  باتفاک  تسا  هتفای  تیانع  ناز  تناما 

رهاظم ندـنایامن  هک  ناـهج  تقلخ  زا  یئادـتبا  ضرغ  لوا  میـسقت  هدـش  میـسقت  مسق  ود  هب  ضرغ  بیترت  هب  قوف  تـالمج  رد  هدومرف  زین 
تعاطرب و یهاگآ  لوصح  نآ  یئاهن و  ضرغ  مود  میسقت  تسا . ینسح  ءامسا  نآرق  ریبعت  هب  یلامک و  تافـص  رئاس  تردق و  تمکح و 

يانعم هتعاـط » یلع  اـهیبنت  « ؟ دـنکیم تعاـطا  هب  راداو  یتسه  يهعلاـطم  هنوگچ  تسا . توعد  نتـشاد  دـنمجرا  تیرـشب و  يهعماـج  دـبعت 
هحفص [ . ] 243  ] نوئـش مامت  رد  هک  تسا  نیا  فیرحت  زا  لبق  ینامـسآ  نایدا  هکلب  مالـسا و  نید  تازاـیتما  زا  یکی  تسا  يرادربناـمرف 
هدایپ دراد . یعیـسو  قیقد و  يهمانرب  تاعوضوم ، [ 245  ] نیرتهدـیچیپ ات  هتفرگ  ناسنا  تالاح  [ 244  ] نیرتیئادتبا زا  ناسنا  یگدـنز  [ 292
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تـسا رادروـخرب  لد  یهاـگآ  زا  هک  يدرف  هـکنآ  حیـضوت  تـسین . دـبعت  یلو  تـسا  تعاـطا  یگدـنز  نوئـش  ماـمت  رد  هماـنرب  نآ  ندرک 
یتسهرب يرثا  ره  هک  دربیم  یپ  تقیقح  نیا  هب  دـنکیم و  هعلاـطم  لد  مشچب  شنیرفآ  رـساترس  رد  ار  میظع  تردـق  تمکح و  ياـههناشن 

لیلجلا ام  : » دـیامرفیم ع )  ) یلع دـشابیم . شرثؤم  یلاـمک  تافـص  هدـنهد  ناـشن  زین  رثا  یگژیو  تافـص و  دـنکیم و  تلـالد  رثؤم ، يورین 
ناشن رد  همه  همه و  فیعـض  دـنمورین و  کبـس و  فیطل و  تشرد و  ءاوس » ـالا  هقلخ  یف  فعیـضلا  يوقلاو  فیفخلاو  لـیقثلاو  فیطللاو 

ره زا  رگا  هک  تـسا  نـیا  دـیایم  تسدـب  هاـتوک  یـسررب  کـی  رد  هـچنآ  رگید  تراـبعب  و  تـسا ... هیوـسلا  یلع  تاذ  یلاـمک  راـثآ  نداد 
یتسه هب  دناوتب  نآ  اب  هک  درادـن  چـیه  دوخ  زا  رگید  میریگب  سپ  زاب  هتفرگ  سپ  زاب  هتفرگ  شیوخ  تاذ  زا  جراخ  هک  ار  هچنآ  يدوجوم 

تفاـیرد يارب  تسا  یفرظ  دوجوم  ره  يرآ  سب . تسا و  ددـم  رظتنم  هک  یهت  موقلح  نوچمه  دـنامیم  وا  زا  هچنآ  دـهدب و  همادا  شیوـخ 
نینچ هب  هجوت  اب  درادـن . ار  دوخ  تاذ  يهمادا  ناوت  رگید  دـسرن  وا  هب  اهناوت  اههرهب و  نیا  ياهظحل  رگا  هک  اهدوجو  و  [ 246  ] اهترورض

نإ  » هک تسا  نشور  زاینیب  ریغتیال و  تاذ  کیب  اهناوت  اهشـشوج و  يهطقن  ندیـسر  ترورـض  اهندوب  یهت  ناـیم  اـهزاین و  ياهعومجم 
ناوت ره  لصا  تمکح و  ره  عبنم  تسوا  هحفص 293 ] تساوت [ ... راگدرورپ  تیاهن ، يهطقن  نیرخآ  قیقحتب  [ 247 « ] یهتنملا کبر  یلإ 

رظن رد  اب  دشابیم . ملع  دـننام  رگید  لامک  تافـص  هچ  تردـق و  هچ  تمکح و  هچ  لامک  ره  ناشوج  عبنم  هرخالاب  تمحر و  تردـق و  و 
هتـشادن رـشب  يارب  ياهماـنرب  دوشیم  هنوگچ  تمکح  تردـق و  ملع و  همه  نیا  عبنم  هک  دوشیم  تاـبثا  حوضوب  ـالماک  همدـقم  نیا  نتفرگ 

تداعس و نماض  هک  دنک  يزیریپ  ار  ياهمانرب  دناوتیم  تمحر  تفأر و  اب  لاح  نیع  رد  تمکح و  ملع و  ياضتقمب  هک  تسوا  و  دشاب ؟
تسوا و  دنادیمن ؟! هدیرفآ  دوخ  هک  یـسک  ایآ  [ 248 « ] ریبخلا فیطللا  وهو  قلخ  نم  ملعی  الأ   » دـشاب داعبا  مامت  رد  ناهج  ود  یتخبـشوخ 

تسا یبقع  ایند و  حالـصا  يواح  هک  هدش  میـسرت  راوتـسا  مکحم و  ساسا  نیا  رب  هک  ياهمانرب  تسانـشآ ... هاگآ و  ناشتالاح  قیاقدب  هک 
دنچ ره  تسا  هتفرگن  رظن  رد  ار  ناسنا  دوجو  داعبا  يهمه  مک  تسد  تسا و  يدـعب  کـی  صقاـن و  نآ  لاـبق  رد  يرگید  هماـنرب  ره  رگید 
رظنی نآ  تسین  دنکیم : مسجم  یلاع  رایـسب  نارگید  اب  ار  ءایبنا  دید  توافت  یناتـساد  نمـضرد  يولوم  دشاب . هتـشاد  مه  يدایز  نارادفرط 
مـشچ فعـضز  وت  ورگ  یناویح  سح  ردنا  یتسه  ورب )  ) ور رون  نآ  وت  مشچ  ردـنا  تسین  فاکـش  نودرگ  دوب  ینابر  رون  فازگ  هللارونب 

ناهاوخ عبطلاب  درب  یپ  تقیقح  نیا  هب  یهاگآ  لد  اـب  هک  یناـسنا  هحفص 294 ] [ . ] 249  ] اوشیپ تفیعـض  مه  فیعـض و  وت  اپ  شیپ  ینیب 
دالوا و تیبرت  یـصخش و  ياهراک  رد  ار  همانرب  نآ  هدـش و  هئارا  لاعتم  دـنوادخ  فرط  زا  ع )  ) ءایبنا يهلیـسوب  هک  دوب  دـهاوخ  ياهماـنرب 

حیحص الماک  ع )  ) هرهاط يهقیدص  يهدومرف  مینیبیم  ناسنیدب  سپ  تخانش  دهاوخ  یلمع  يرادرسمه  شور  یعامتجا و  عاضوا  حالصا 
تعاطا هب  ار  تیرـشب  هعماج  ات  یلامک  تافـص  رئاس  تردق و  تمکح و  راهظا  هئارا و  يارب  دیرفآ  ار  تادوجوم  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا 

. دزاس هاگآ  یگدنز  نوئش  مامت  رد  دوخ  نامرف  زا 

هتیربل ادبعت  حرش 

هراشا

هک تسا  حیضوت  هب  مزال  تسا . شتسرپ  نآ  لداعم  یسراف  نابز  رد  تسا  عوضخ  تیاهن  يانعمب  دبعت  میتفگ  هکیروطنامه  هتیربل .» ادبعت  »
ربارب رد  طقف  دیاب  دشاب  شتسرپ  دحرد  هک  عوضخ  تیاهن  نیاربانب  دنکیم . قرف  نانآ  تمظع  هب  تبـسن  دارفا  ربارب  رد  یکچوک  عوضخ و 
یهلا ماقم  يهتـسیاش  هک  یـشتسرپ  ریزگان  درادـن  یئاتمه  سدـقم  تاذ  نآ  اریز  دریگ  ماجنا  تسا  تـالامک  يهمه  عماـج  هک  یهلا  تاذ 

تعاطا زا  ریغ  ینعم  نیا  دوشیم . ریبعت  تسا  میلـست  تیاهناب  هارمه  هک  عوضخ  هب  ینعم  نیا  زا  تسین و  راوازـس  يدرف  چیه  ربارب  رد  تسا 
جح هزور و  هناگجنپ و  ياهزامن  دـننام  یلامعا  بلاق  رد  هک  تسا  یعوضخ  تیاهن  دـبعت  اما  تسا  يرادربنامرف  ینعمب  تعاطا  اریز  تسا 
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هحفص 295] دومن [ . ثحب  مالسا  رد  دبعت  رس  زا  دیاب  هلمج  نیا  حرش  رد  دریگیم . لکش  یبحتسم  روما  و 

مالسا رد  دبعت  رس 

تقلخ و زا  ضرغ  هنوگچ  سپ  دوریمن  راـکب  قطنم  لـقع و  نآ  رد  رگید  تسا  دـبعت  هک  یئاـجرد  دـشابن  یقطنم  یحطـس ، رظنب  اـسب  هچ 
قح ربارب  رد  میلست  دبعت و  زا  دارم  هک  تسناد  دیاب  دشاب . دناوتیم  دایقنا  عوضخ و  تلاح  دبعت و  ندمآ  تسدب  تمکح  تردق و  يهئارا 

تشگرب اریز  تسا  قطنم  نیع  نیا  دشابیم و  دناهدش ، ثوعبم  تیرشب  هعماج  لاوحا  حالصا  يارب  وا  فرط  زا  قح  رب  هک  یناریفس  لاعتم و 
دبعت میلـست و  نیا  زج  ياهراچ  دوش  لـمأت  تسرد  رگا  دـشابیم و  تحلـصم  ربارب  رد  قلطم و  لاـمک  ربارب  رد  میلـست  دـبعت  میلـست و  نیا 

شهار رـس  رد  ناطیـش  دـننام  تخـسرس  ینمـشد  هژیوب  نوگاـنوگ و  فـطاوع  تاوهـش و  زئارغ و  جاوـما  راـتفرگ  هک  يرـشب  اریز  تسین ،
: دنکیم لقن  ناطیـش  زا  میرک  نآرق  دراد ؟ يرگید  يهراچ  ددرگ  میلـست  وا  ربارب  رد  دوش و  هدـنهانپ  قح  هاگرد  هب  هکنیا  زج  ایآ  دـشابیم ،
رب بچ  فرط  تسار و  فرط  زا  تشپ و  وربور و  زا  هتبلا  [ 250 « ] مهلئامش نع  مهنامیأ و  نع  مهفلخ و  نم  مهیدیأ و  نیب  نم  مهنیتال  مث  »

: دـیامرفیم رگید  هیآ  رد  زین  دروآ و  دـهاوخ  دوخ  يهرـصاحم  رد  ار  رـشب  ناطیـش  هک  تسادـیپ  هفیرـش  يهیآ  زا  الماک  میآیم . ورف  نانآ 
ياعد رد  هکرابم  يهفیحص  رد  ع )  ) داجس ماما  ماهتسشن ... نیمکب  اهنآ  میقتسم  هار  رـس  رد  هتبلا  [ 251 « ] میقتسملا کطارص  مهل  ندعقأل  »

انترما و ام  باوث  یف  اـنتبعرو  هحفـص 296 ] انتیهت [  انترمأ و  انتقلخ و  کنإ  مهللا  : » دـنکیم مسجت  نینچ  ار  ناطیـش  طلـست  مجنپ  تسیب و 
انلفغ و نا  لفغیال  انئامد  يریجم  هتیرجا  انرودص و  تنکـسا  هنم  هیلع  انطلـست  مل  ام  یلع  انم  هتطلـس  اندیکی  اودع  انل  تلعج  هباقع و  انتبهر 

تاوهشلاب انل  ضرعتی  هنع  انطبث  حلاص  لمعب  انممه  نا  اهیلع و  انعجش  هشحافب  انممه  نا  كریغب  انفوخی  کباقع و  انموی  انیسن  نا  یـسنی  ال 
رد هک  باوـث  رجأـب و  ار  اـم  یتشادزاـب و  ار  اـم  تشز  ياـهراک  زا  يداد و  ناـمرف  يدـیرفآ و  ار  اـم  وـت  اـهلاراب ! تاهبـشلاب » اـنل  بصنی  و 

يدرک طلسم  ام  رب  ار  وا  تسا و  ام  نداد  بیرف  رد  هتسویپ  هک  يداد  رارق  ینمـشد  ار  ام  يدومن و  قیوشت  بیغرت و  تسه  وت  يرادربنامرف 
رد هک  ناسنیدـب  دراد و  نایرج  ام  ياـهگر  رد  نوخ  دـننام  يداد و  شیاـج  ار  وا  اـم  ياـهلد  رد  تسین و  ياهطلـس  وا  رب  ار  اـم  هک  يوحنب 

یهانگ هب  رگا  دـناسرتیم . وت  ریغ  زا  دزاسیم و  نمیا  وت  باقع  زا  ار  ام  دـنکیمن و  شومارف  اـم  یـشومارف  رد  دـنکیمن و  تلفغ  اـم  تلفغ 
ار ههبـش  کش و  دـهدیم و  هولج  امب  ار  اهتوهـش  درادـیم و  زاب  ار  ام  تدـشب  میهن  تمه  یلمعب  رگا  دـهدیم و  تأرج  مینک  دـصق  گرزب 

رـسب تکاله  رطخ  رد  هظحلره  هک  دـنکیم  یگدـنز  یطیارـش  نینچ  رد  رـشب  يرآ  دـهنیم ... ام  لـباقم  رد  قح  يارجا  هار  رد  ماد  نوچمه 
دیامن بلاغ  مکاح و  دوخ  تشونرـس  رد  ار  وا  دوش و  هدـنهانپ  لاوحا  همه  رد  قح  هاگردـب  هکتـسنیا  زج  ایآ  تسیچ ؟ هراـچ  اـعقاو  دربیم .

راچد دهاوخب  يدرف  ای  عامتجاره  دش . دـهاوخ  راچد  یگراچیب  تکاله و  عاونا  هب  ههبـشیب  دور  هار  نیا  ریغب  رگا  و  دراد ؟ يرگید  هراچ 
درف نآ  دنچ  ره  دنادرگب  مکاح  دوخ  دوجو  ای  عامتجا و  رب  ار  ادخ  ریزگان  دیاب  دبایزاب  ار  دوخ  تداعـس  دوشن و  یگراچیب  یگتـشگرس و 

لاـیما و دوشیم و  راـچد  اهتواقـش  اهیتخبدـب و  بادرگ  رد  هنرگ  دـشاب و  رادروخرب  يداـم  مولعب  دـسر  هچ  اـت  ینید  مولع  زا  عاـمتجا  اـی 
زا هحفص 297 ] دارم [  دنادیم و  دبعت  میلست و  ار  یئاهر  هار  طقف  مالسا  هک  تساج  نیا  دشکیم . تکاله  يهطروب  ار  نانآ  روک  ياهيوه 
هک ینامـسآ  تاروتـسد  ربارب  رد  تسا  رادروـخرب  راـیتخا  روعـش  لـقع و  زا  رگید  تادوـجوم  ناـیم  رد  هـک  یناـسنا  ینعی  دـبعت  میلـست و 

ار دوخ  میلـست  تلاح  دـبعت  اب  هدـش و  میلـست  دوشیم  غالبا  قح  رب  نانیـشناج  هطـساواب  اـی  هطـساو و  نودـب  مالـسلامهیلع  ءاـیبنا  يهلیـسوب 
زا هک  تسیاهمانرب  ءایبنا  يهمانرب  هک  دـنادب  دـشاب و  اریذـپ  دوخ  یگدـنز  نوئـش  همه  رد  ار  ءایبنا  نوناق  لد  ناج و  اب  دـیامن و  يرادـهگن 

رارق تیرـشب  يهعماج  رایتخا  رد  یفرـصت  لخد و  كدـنا  نودـب  زین  نانآ  هدیـسر و  ءاـیبنا  هب  یحو  يهلیـسوب  لاـعتم  راـگدرورپ  يهیحاـن 
لبق يدرف  هک  منک  فیرعت  نانچنآ  ار  مالسا  میلستلا » وه  مالسالا  یلبق ، دحأ  اهبسنیال  ۀبسن  مالسالا  نبـسنأل  : » دیامرفیم ع )  ) یلع دناهداد .

... میلست ینعی  مالسا  دشاب  هدرکن  فیرعت  ارنآ  نم  زا 
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هتوعدل ازازعا  حرش 

هجو تسا . هتفرگ  ماجنا  مالـسلامهیلع  ءایبنا  هلیـسوب  هک  تسا  یتوعد  نتخاس  دـنمجرا  موس ، یئاـهن  ضرغ  حرـش : هتوعدـل .» ازازعا  : » نتم
هناوتشپ راد و  تشپ  هک  تسنآ  ءایبنا  توعد  نتشاد  یمارگ  اب  شنیرفآ  ناهج  تمقلخ  رد  تمکح  تابثا  ای  نایب و  تردق و  راهظا  طابترا 

تلالد انامه  ءایبنا  هیلعرب  ألم »  » نآرق ریبعت  هب  دـنمناوت و  ياهرـشق  ماـیق  مدرم و  توعد  تثعب و  ءادـتبا  رد  يرواـی  راـی و  یب  همه  اـب  اـهنآ 
ماجنارـس تسا  ملـسم  يوق ، هناوتـشپ  نینچ  نتـشاداب  دناهدش . ثوعبم  نایناهج  راگدرورپ  فرط  زا  ءایبنا  دـنکیم  تباث  هک  تسا  یتازجعم 

ندروآ دایب  سفنا و  قافآ و  رد  یهلا  تایآ  يهعلاطم  دوب . دـهاوخن  نانآ  تمظع  ناـشدوخ و  یتخبدـب  زج  ناـنآ  هیلع  ياهزراـبم  هنوگره 
روظنمب راگدرورپ و  روتـسدب  همه  مالـسا  هلمج  زا  یهلا و  نایدا  دـبایرد  ناـسنا  هک  دوشیم  بجوم  فصو ، قوفاـم  تردـق  نینچ  تمظع 

هرهاط هقیدص  دنتسه . دنمجرا  زیزع و  سب  یماقم  ياراد  نیملاعلا  بر  يهداتـسرف  ءایبنا  و  هحفص 298 ] دشابیم [ ، رشب  تداعس  لماکت و 
ربارب رد  ار  ناربکتـسم  یتخـسرس  يهلداجم و  هملاکم و  لاعتم  دنوادخ  دنراد ، هدمآ ، میهاربا  يهروس  رد  هک  هچنآب  رظن  اهیلع  هللا  تاولص 

یف ندوعتل  وأ  انـضرأ  نم  مکنجرخیل  مهلـسرل  اورفک  نیذلا  لاق  : » تسا هدومرف  مسجم  ار  توعد  نتـشاد  دـنمجرا  زازعا و  ءایبنا و  توعد 
زا امتح  ار  امـش  ام  دـنتفگ : ناشناربمایپ  هب  نارفاـک  [ . 252 « ] مهدـعب نم  ضرألا  مکننکـسنلو  نیملاظلا  نکلهنل  مهبر  مهیلإ  یحوأف  اـنتلم 
هب راگدرورپ  رافک  دیدهت  ربارب  رد  هاگنآ  دیدرگرب ، ام  نیدب  هتشادرب و  دوخ  توعد  زا  تسد  هکنیا  رگم  میناریم  نوریب  نامدوخ  نیمزرس 

و دومن ، میهاوخ  كاله  میاهداد  هک  یتصرف  زا  سپ  ار  ناراکمتس  دیدرت  نودب  ام  و  دیئامنن ) اهدیدهت  نیاب  یئانتعا  امش   ) درک یحو  ءایبنا 
هرهبیب يرهاظ  شیاریپو  لالج  زا  رهاظب  هچرگا  ع )  ) ءایبنا تیرثکا  يرآ  داد ... میهاوخ  ناکـسا  ناـنآ  نیمزرـس  رد  ار  امـش  ناـنآ  زا  سپ 

يهمه هداد و  رارق  ریثأـت  تـحت  ار  دـناعم  ریغ  يهدـننیب  ره  هـک  دوـب  هدرمرف  اـطع  ناـنآب  یتیـصخش  ناـنچ  نآ  لاـعتم  يادـخ  اـما  دـناهدوب 
ءایبنا یحور  تمظع  زا  هعـصاق  يهبطخ  رد  ع )  ) نایقتم يالوم  دـندادیم . رارق  عاعـشلا  تحت  دوخ  یحور  تمظع  اب  ار  يرهاظ  تالیکـشت 

بولقلا ألمت  ۀـعانق  عم  مهتالاح  نم  نیعألا  يرت  امیف  ۀفعـض  مهمئازع و  یف  ةوق  یلوا  هلـسر  لـعج  هناحبـس  هللا  نکلو  : » دـنکیم داـی  نینچ 
. ] داد رارق  دـنمورین  يهدارا  مزع و  نابحاص  ار  شناربماـیپ  كاـپ  دـنوادخ  اـما  ئذأ .» عامـسألاو  راـصبألا  ـألمت  ۀـصاصخ  ینغ و  نویعلاو 
رزب يزاینیب  زا  هدنکآ  ار  نانآ  ياهمـشچ  اهبلق و  هک  تسا  یتعانقاب  هارمه  یلو  دروخیم  مشچب  اهنآ  رهاظ  رد  هک  یغعـض  اب  هحفص 299 ]

: دـیوگ يولوم  تشگیم . ناگدـننیب  مشچ  شوگ و  یتحاران  بجوم  يرهاظ  يزاینیب  اب  لاـح  نیع  رد  و  هدومن ، لـالج  هاـج و  رویز و  و 
هلمج راد  تشپ  میدـن  رای و  منمرـس  ردـنا  کیل  میتی  راوخ و  ناحتما  يارب  زا  ایکو  راک  زا  درخ  یبیرغ ، رد  ءاـیلوا  نیا  دـننم  لاـفطا  تفگ 
کیب يدرک  یک  هنرو  دننت  کی  رازه و  ردنا  رازه و  دص  دننم  ناشوپ  قلد  نیا  ناهو  ناه  نم  يازجا  دوخ  دنتسه  ایئوگ  نم  ياهتمصع 
هچنپ ریزودـب  لفاغ  نادان و  هش  وچمه  دـنکیم : مسجت  نینچ  ار  ءایبنا  توعد  اب  هلباقم  يولوم  دـعب  ربز  ریز و  ار  نوعرف  یـسوم  رنه  یبوچ 
کی اب  یـسوم  زا  تسکـشرو  ار  نوعرف  هزین  نارازه  دص  ریـصب  دوخ  لزی  ملو  لازیال  ریدق  یح و  ناگ  هلمج  ریزگان  ریزگان  میدق  اب  دزیم 
نانچ اب  دوب  راع  شا  یما  فرح  شیپ  دوب  راعشا  رتفد  نارازه  دص  دوب  سوسفا  شمد  یسیع و  شیپ  دوب  سونیلاج  بط  نارازه  دص  اصع 

یسخ وا  دشابن  رگ  دریمن  نوچ  یسک  يدنوادخ  بلاغ 

هتعاط یلع  باوثلا  لعج  مث  حرش 

هراشا

ار باوث  سپـس  حرـش : هتنج .» یلا  مهل  ۀشایح  و  هتمقن ، نع  هدابعل  ةدایذ  هتیـصعم  یلع  باقعلا  عضو  و  هتعاط ، یلع  باوثلا  لعج  مث  : » نتم
کیدزن تشهب  يهدعو  هب  دراد و  زاب  دوخ  مشخ  بضغ و  زا  ار  دوخ  ناگدنب  هکنیا  ات  داد  رارق  شیوخ  تیـصعم  رب  ار  باقع  تعاط و  رب 
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هار هک  يوحنب  تسا  یناسنا  هعماج  هب  نداد  عالطا  تروص  رد  تیـصعم  رب  ار  باـقع  تعاـط و  رب  باوث  نداد  رارق  زا  دارم  هتبلا  دـنادرگ .
غـالب و تروص  نیا  رد  اریز  دـشاب . هحفـص 300 ] ماهبایب [ ، راکـشآ و  ندـناسر  نیبم ،» غالب  : » نآرق ریبعت  هب  دـشابن و  يدـحارب  يرذـع 
باذـع و زا  ناسنیدـب  ات  درادـیم  زاب  هدومرف  یهن  هچنآ  زا  دزاسیم و  یهلا  نامرفب  شوگ  ار  دوخ  الماک  لـقاع  صخـش  هک  تسا  ندـناسر 

راگدای هک  میرادیم  نایب  باذع  هجنکـش و  باوث و  ندنایامن  رد  ار  هیآ  ود  هنومن ، يارب  دـیآ . لئان  یمئاد  باوث  هب  هتفای و  یئاهر  هجنکش 
تفرعم ملع و  اب  ردقره  یسفنره  [ . 253 « ] نولمعی اوناک  امب  ءازج  نیعأ  ةرق  نم  مهل  یفخا  ام  سفن  ملعت  الف  : » دیامرفیم اهنآب  هراشا  توبن 

باذع هجنکش و  دروم  رد  دشاب . نانآ  لمع  شاداپ  ات  هدش  هدامآ  ترسم  مشچ و  ینـشور  زا  نانآ  يارب  يزیچ  هچ  دنادیمن  دشاب  لامک  و 
زا ناشکرـس - ناراـکهانگ و  ياهتـسوپ - یتـقوره  [ . 254 « ] باذـعلا اوقوذـتل  اهریغ  ادولج  مهانلدـب  مهدولج  تجـضن  اـملک  : » دـیامرفیم

. دنشچب ار  باذع  ات  مینکیم  نیزگ  ياج  يرگید  تسوپ  ون  زا  ار  اهنآ  ام  داتفا  باذع  ساسحا 

یفسلف ثحب 

یهورگ مینک . ثحب  راصتخا  وحنب  ماقم  نیا  رد  تسا  بسانم  تسه . ینوگانوگ  دئاقع  لامعا  رفیک  شاداپ و  رد  ار  یمالـسا  نادنمـشناد 
اهنآ خنس  زا  تاررقم و  عبات  ایند  ياهرفیک  اهشاداپ و  دننام  هکلب  تسین و  ینیوکت  یعقاو و  طابترا  شاداپ  لمع و  نایم  هک  دنتـسه  دقتعم 

خـیبوت و نوناق  فالخ  لاـمعا  ربارب  رد  دـهدیم و  رارق  هزئاـج  یکین  لـمع  ربارب  رد  راـک  رادراـیتخا  ناـهج  نیا  رد  هچناـنچ  ینعی  دـشابیم 
زین یهلا  باـقع  باوث و  رد  تسا  يدادرارق  یلعج و  هحفـص 301 ] طابترا [  هکلب  هدوبن و  یعقاو  طابترا  اهنآ  نایم  دهدیم و  رارق  هجنکش 

ینعی تسا  یمدآ  سفن  قولخم  اهشاداپ  اهرفیک و  مامت  دنتـسه  دقتعم  شنادرگاش  اردصالم و  هلمج  زا  رگید  یهورگ  تسا . لاونم  نیدب 
یمدآ سمفن  رد  یتروص  دـنزیم  رـس  ناسنا  زا  هک  یلمعره  حیـضوت : دـنکیم . قلخ  هللا  نذاب  دوخ  ترخآ  ةءاشن  رد  ار  اـهنآ  یمدآ  حور 

دوشیم و اهتروص  قالخ  هیور  نودب  دوخ  هکیوحنب  دنکیم  ادـیپ  تیقالخ  هبنج  هدـش و  سفن  هکلم  جـیردتب  تروص  نیا  دـنکیم و  داجیا 
هکلم رارکت  زا  سپ  دریگیم و  ماجنا  زرل  سرت و  رازه  اب  زاغآ  رد  رنه  راـک و  رد  ـالثم  تسا . دوهـشم  ناـهج  نیا  رد  نآ  زا  هنومن  اهدـص 

وخ نآ  اب  هدش و  سفن  هکلم  هداد  ماجنا  ناسنا  هک  یکین  ياهراک  زین  ترخآ  رد  و  ددرگیم ، لمع  ياهتروص  قالخو  کلام  سفن  هدش و 
تاروصت راکفا و  هلـسلس  کی  اب  ناهج  نیا  رد  حلاص  وکین و  نامدرم  دـنکیم ، داجیا  باذـع  تمعن و  زا  شیوخ  بسانم  یتروص  هتفرگ 
زیخاتـسر زور  خزرب و  رد  تاـکلم  نیا  دنـشابیم  دوخ  ياـجبان  تاروـصت  دـیلپ و  راـکفا  رد  قرغ  كاـپان  دارفا  دـنراد و  راـک  رـس و  وـکین 

تافص و تاقولخم  ياروام  میناوخیم  خزود  ياههجنکش  تشهب و  يهرابرد  هچنآ  رگید  ترابع  هب  دننیرفآیم و  ار  اههجنکش  اهتمعن و 
هدـش و هدـیرفآ  ود  ره  خزود  تشهب و  هک  یعطق  يهدـیقع  اب  مود  نایب  هک  تسنآ  قیقحت  تسین . يرگید  زیچ  ناسنا  بوخ  دـب و  تاکلم 

دح زا  جراخ  هیداجـس  يهکرابم  يهفیحـص  دـننام  هربتعم  هیعدا  تایاور و  رد  تسا و  فلاخم  تسا  اههجنکـش  اهتمعن و  عاونا  اـهنآ  رد 
همالع لوقب  دشابیم و  اهنآ  حیرص  هکلب  رهاوظ و  فالخ  املسم  اهنآ  يهمه  لیوأت  دباییم و  تسد  نآب  یناسآب  یعبتتم  ره  هک  تسا  رصح 
یبوبر سدـق  تحاسب  تراـسج  هناحبـس ، هللا  یلع  ةأرج  هدومرف : تـالیوأت  نیا  خنـس  در  رد  هعم  انرـشحو  هیلع  یلاـعتهللاناوضر  یـسلجم 

یلومعم حالطـصا  رد  هک  تسا  نامه  لمع  نتفای  زا  دارم  دـیآیم  رظنب  تایاور  تایآ و  ناـیم  عیمج  زا  هچنآ  هحفـص 302 ] هکلب [  و  تسا .
ياههجنکـش اهتمعن و  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  نیاربانب  سپ  ار ، دوخ  لمع  هجیتن  هدزاب و  ینعی  دید  دهاوخ  ار  دوخ  لمع  سکره  تسا 

داجـس ماما  تسه . يورخا  تالاح  سفن و  تایفیک  لامعا و  نایم  یقیقد  طبر  هتبلا  دـنیرفآیم . ار  اهنآ  سفن  هکنیا  هن  تسا  هداـمآ  يورخا 
ام لامعا  سپ  ددرگ . نشور  خزرب  ياهکیرات  نآ  هلیسوب  هک  یشیاتس  نانچنآ  خزربلا .» تاملظ  هب  انل  ءیضیا  ادمح  : » دیامرفیم مالسلاهیلع 

يورخا تروص  هک  ترخآ  رد  نانمؤم  يارب  رون  لوصح  دـننام  دراد  ترخآ  رد  رگید  تروص  اـب  دـنویپ  کـی  دراد و  رهاـظ  رد  یتروص 
ای لماع و  یتحار  شمارآ و  بجوم  دنکیم و  هولج  يورخا  لکش  رد  اهینوگرگد  زا  سپ  ام  لمع  زیخاتسر  زور  خزرب و  رد  و  تسا ، لمع 
رد نیزح  هب  موسوم  ياـعد  رد  دوشیم . فقاو  دوـخ  لاـمعا  هب  هدـش و  هئارا  يروـشنم  تروـصب  ناـسنا  لاـمعا  ماـمت  و  ددرگیم . يو  رازآ 
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کت هکیزور  رد  نک  محر  اهلاراب ! یلمع .» ادلقم  يرصب  کیلإ  اصخاش  ادرف  کیتآ  موی  ینمحرا  : » هدمآ نینچ  بش  زامن  زا  دعب  تابیقعت 
هحفـص نیرهاطلا [ . هلآ  دـمحم و  هاجب  انمحرا  مهللا  دـشابیم . مندرگ  يهزیوآ  نم  لمع  وت ، يوسب  هتخود  مشچ  میآـیم ، وت  يوسب  اـهنت  و 

[305

توبن

هراشا

نا لبق  هافطـصاو  هلبتجإ  نأ  لبق  هامـسو  هلـسرأ  نأ  لبق  هبجتناو  هراـتخإ  هلوسر  هدـبع و  ادـمحم  یبأ  نأ  دهـشأو  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
روهدلا و ثداوحب  ۀـطاحا  رومالا و  لئامب  هللا  نم  املع  ۀـنورقم  مدـعلا  ۀـیاهنب  ۀـنوصم و  لیواهألا  رتسلو  ۀـنونکم  بیغلاب  قئالخلا  ذا  هثعتبا 

یلع افکع  اهنایدا  یف  اقرف  ممالا  يارف  همتح  ریداقمل  اذافنا  همکح و  ءاضما  یلع  ۀـمیزع  هرمـأل و  اـمامتا  هللا  هثعتبا  رودـقملا  عقاومب  ۀـفرعم 
یلج اهمهب و  بولقلا  نع  فشک  اهملظ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحمب  هللا  راناف  اهنافرع  عم  ةرکنم هللا  هحفص 306 ] اهناثوأل [  ةدباع  اهنارین 

قیرطلا یلا  مهاعد  میوقلا و  نیدلا  یلا  مهاده  ۀیامعلا و  نم  مهرـصب  ۀیاوغلا و  نم  مهذقنا  ۀیادهلاب و  سانلا  یف  ماق  اهممع و  راصبألا  نع 
فح دـق  ۀـحار  یف  رادـلا  هذـه  بعت  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمف  راـثیا  ۀـبغر و  راـیتخا و  ۀـفأر و  ضبق  هیلا  هللا  هضبق  مـث  میقتـسملا 

قلخلا و نم  هتریخ  هیفـص و  یحولا و  یلع  هنیما  یبا و  یلع  هللا  یلـص  رابجلا  کلملا  ةرواجم  راـفغلا و  برلا  ناوضر  راربـألا و  ۀـکئالملاب 
شیپ ار  وا  دشابیم  شربمایپ  ادخ و  يهدنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مردپ  هک  مهدیم  تداهش  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  هیلع و  مالسلا  هیضر و 

زا شیپ  ار  وا  دومرف و  یفرعم  اـهنآ  تما  ءاـیبنا و  هب  شـشنیرفآ  زا  شیپ  ار  وا  مه  و  دـیزگرب . دومن و  راـیتخا  دتـسرفب  يربماـیپ  هب  هکنآ  زا 
و روتسم ، بیغ  يهدرپ  رد  تادوجوم  همه  زونه  هکیماگنه  هحفص 307 ] تفای [  ماجنا  ملاع  تقلخ  زا  لبق  يو  شنیزگ  دیزگرب و  شتثعب 

تاذ ملع  تهج  هب  ملاع  شیادیپ  زا  لبق  تقو  نآ  رد  باختنا  شنیزگ و  نیا  دندوب ، هتفرورف  مدع  متک  رد  باجح و  رد  كانلوه  ثداوح 
زا سپ  لاعتم  راگدیرفآ  ار ، وا  دوب . دوخ  تاردقم  ناکم و  نامز و  هب  یئانشآ  و  راگزور ، ياهدادیور  هب  هطاحا  و  اهراک ، نایاپ  هب  یبوبر 

و دزادنا ، هار  هب  تثعب  نیرخآ  رود  رد  ار  شیوخ  نامرف  وا  اب  و  دـناسرب ، رخآب  وا  صخـش  اب  ار  يربمایپ  راک  ات  دومرف  ثوعبم  ءایبنا  يهمه 
نید رد  اهتما  هناگی ، يادـخ  هب  رـشب  يرطف  تخانـش  مغریلع  تفایرد  ندـش  هتخیگنارب  زا  سپ  وا  دزاـس ، يرجم  ار  دوخ  یمتح  تاردـقم 

ماگنه نیا  رد  دوشیم ، شتـسرپ  اهتب  اههدکتب  رد  و  تسا ) تثعب  نامز  ناریا  دارم   ) دناهتـسشن فاکتعاب  اههدکـشتآ  رد  زونه  و  دنقرفتم ،
وا و  دودزب ، ار  تریح  يهیاس  اهمـشچ  زا  و  ماهبا ، اهلد  زا  و  دومن ، نشور  ربمایپ  يهلیـسوب  ار  تملظ  يهریت  ياهربا  لاـعتم  يادـخ  هک  دوب 

طارـص هب  و  تیادـه ، راوتـسا  نید  هب  ار  نانآ  و  دیـشخب ، تاجن  اـهیئانیبان  و  اـهیهارمگ ، زا  ار  ناـنآ  و  تشاد ، او  تیادـهب  ار  ناـهج  مدرم 
ترخآ رب  ایند  راثیا  شدوخ و  تبغر  لیم و  اب  ینابرهم و  فطل و  هب  ار  وا  ادخ  داد ) ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  هک   ) هاگنآ دناوخ . ارف  میقتـسم 
ناوضر و  راربا ، ناگتـشرف  نایم  رد  و  تحار ، ایند  هناخ  جنر  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  نونکا  مه  ناسنیدب  و  دناوخ ، شیوخ  يوس  هب 

هدـیزگرب و نیما و  ربمایپ و  مردـپ  رب  شتاکرب  تمحر و  ادـخ و  دورد  تسا . هتفای  راب  راـبج  کـلم  برق  رد  و  هتفرورف ، راـفغ  راـگدرورپ 
هحفص 308] داب [ . يو  يهدیدنسپ 

تادرفم حیضوت 

ار وا  درک  رایتخا  هافطـصا : ار  وا  دیرفآ  هلبتجا : ار  وا  درک  صخـشم  هامـس : ار  وا  دـیزگرب  هبجتنا : ار  وا  دومن  باختنا  هراتخا : ربمایپ  لوسر :
، لاوها عمج  لیواها : ندیشوپ  يانعمب  ردصم  نیس ) حتف  هب  : ) رتس هدرپ  نیس ) رـسک  هب  : ) رتس روتـسم  ۀنونکملا : تشاد  ثوعبم  ار  وا  هثعتبا :

راک رخآ  تبقاـع و  لاـم ، عمج  لـئام : دوشیم . ماـمت  اـجنآ  رد  ءیـش  هک  يدـح  ۀـیاهن : ظوفحم . ۀـنوصم : روآ . سرت  ثداوح  لوه : عمج 
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یمتح هدارا  ۀمیزع : هدش  ردقم  رودـقملا : هثداح  نامز  ای  لحم  عقوم ، عمج  عقاوم : زارد  ناراگزور  رهد ، عمج  رهد : اهدادـیور  ثداوحلا :
دید سپ  ممألا : يأرف  ۀیمتحلا ) ریداقملا  تفـص ، هب  فوصوم  هفاضا   ) شاهیمتح تاردقم  همتح : ریداقم  ندنارذگ  هاضمأ : فلخت  لباقریغ 

: نارین نامزالم  فکاع ، عمج  فاک ) دیدشت  نیع و  مض  هب  : ) افکع هورگ  هقرف ، عمج  ار ) هحتفو  افرسک  اب  : ) قرف ار  نانآ  تفای  ار ، اهتلم 
اظ و مض  هب  : ) ملظ تخاس  نشور  رانأ : رگید ) زیچ  ای  بوچ  ای  دـشاب  گنـس  زا   ) تب نثو ، عمج  ناثوأ : هحفص 309 ] اهشتآ [  ران ، عمج 

تخاس نشور  یلج : همهب ) عمج :  ) از تریح  هدـیچیپ و  لکـشم و  لئاسم  اههحتف ) اب و  مض  هب  : ) مهب اـهیکیرات  تملظ ، عمج  مـال ) هحتف 
: راثیا یهارمگ  يروک و  نیع ) حتف  هب  : ) ۀیامع دشر  دض  یهارمگ ، نیغ ) حتف  هب  : ) ۀیاوغ نتفاین  هار  ریحت و  میم ) حتف  نیغ و  مض  هب  : ) ممغ
هب  ) رب عمج  راربا : هدـش  هتفرگارف  اهحـتف ،) هب   ) فح لوهجم  یـضام  لعف  ءاح ) مضب  : ) فح دوخ . رب  يرگید  ندـیزگرب  هب  نداد  حـیجرت 

تنطلس ياراد  ناطلس ، مال ) رسک  میم و  حتف  هب  : ) کلم يدونشخ  ءار ) رسکب  : ) ناوضر ناراکوکین  ناسرت - ادخ  زا  نایوگتـسار و  اب ) حتف 
. يدونشخ دروم  یضر :

تقلخ یئاغ  تلع  اب  یهلا  تفالخ  دنویپ 

نارضاح اریز  تسا ، هدش  ءافتکا  ص )  ) ناربمایپ متاخ  گرزب  تیصخش  یفرعم  هب  طقف  هتفرن و  ینخس  توبن  لصا  تابثا  زا  شخب  نیا  رد 
و هدزتردق ، هاگآان و  نامدرم  ای  دندوب و  قفانم  ای  تیرثکا  اما  دندوب ، هتفریذـپ  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  توبن  لصا  رهاظ  هب  هسلج ، رد 

تخانـش زگره  دوب و  یحطـس  رایـسب  اهنآ  تخانـش  اما  دنتـشاد ، توبن  هب  رارقا  رهاظ  هب  دنچره  دـندوب  هداد  لیکـشت  ار  تیرثکا  هک  نانیا 
زا تسا و  ینامـسآ  صوـصخم  فیرـشت  تعلخ و  تماـما ، نآ  يهلاـبند  و  یهلا ، بصنم  نیا  هـک  دنتـسنادیمن  دنتـشادن و  نآ  زا  یقیمع 
رد لاح ، ياضتقم  رب  هیکت  اب  ع )  ) تغالب تحاصف و  ناـشورخ  يهمـشچ  توبن و  راـگدای  تهج  نیمهب  تسا . یتسه  ناـهج  ياـهترورض 

مالعا هدومن و  اـفتکا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هحفـص 310 ] مرکا [  لوسر  شراوگرزب  ردـپ  یلاعتم  قوفام و  تیـصخش  حرـش  هب  شخب  نیا 
یهلا يایبنا  يهلیـسوب  تیمکاح  نیا  هتفرگ و  قلعت  نآ  رب  یهلا  تیـشم  هک  تسا  یترورـض  نیمز  يهنهپرد  یهلا  تیمکاح  هک : دـیامرفیم 
هکنیا هچ  تسا . يریذپان  بانتجا  ترورض  نیمز  يور  رد  یهلا  تفالخ  يهلئـسم  سپ  هدمآرد ، ءارجا  هب  دنراد  ار  یهلا  تفالخ  ماقم  هک 

تیمکاح نیا  هنوگچ  ایآ  دراد ، همادا  تیمکاح  نیا  ملاع ، نیا  رارمتـسا  ات  دهدیم و  لیکـشت  ار  ملاع  تقلخ  یئاهن  فدـه  یهلا  تیمکاح 
ص)  ) ربمایپ يهلیسوب  هک  یسک  ای  دشاب و  ربمایپ  دوخ  هطـساو ، نآ  لاح  تسا ؟ روصتم  هطـساو  نودب  ایآ  دوش ؟ هدایپ  نیمز  يور  رد  دیاب 

تجح ربمایپ  هکنیا ، تیاهن  دنـشابیم ، یهلا  تجح  ود  ره  رگید ، ترابعب  و  دنتـسه ، یهلا  تفالخ  ماقم  دجاو  ودره  هک  دـشاب  هدـش  نییعت 
ناهج ياههدـیدپ  ریاس  هام و  باتفآ و  ندـیرفآ  زا  رتـالاب  یهلا ، تفـالخ  ماـقم  ترورـض  و  تسا . هطـساولاعم  تجح  ماـما ، هطـساوالب و 

هک تسا  یئاغ  تلع  ناسب  یهلا  تفالخ  هلئـسم  يروص و  يدام و  تلع  ناسب  دیـشروخ ، هاـم و  نوچمه  یئاههدـیدپ  اریز  تسا ، شنیرفآ 
یلاعت دوب . دهاوخ  ثبعو  فدهیب  يراک  یئاغ  تلع  زا  رظن  عطق  اب  ناهج  تقلخ  و  دراد . تیولوا  لوا و  ماقم  رگید ، ياهتلع  هب  تبـسن 

دربب راکب  نآ  رد  ار  دوخ  تراهم  شـشوک و  تقد و  لامک  دهن و  انب  ار  ینامتخاس  یتسدربز  سدنهم  رگا  لثملایف  اریبک . اولع  کلذ  نع 
يالعا دـحرد  شیوخ  قوذ  يریگراکب  اـب  ناـمتخاس  نآ  ناـنکاس  زاـین  ساـسارب  ار  ناـمتخاس  نآ  دـمآو  تفر  لـحم  تاـهج و  يهمه  و 

ملـسم دزاس ، اهر  نامتخاس  نآ  رد  ار  نایاپ  راهچ  ناگدـنرد و  زا  يدادـعت  شـشوک ، همه  نآ  زا  سپ  ماجنارـس ، اما  دـهد . ماجنا  تراهم 
نینچ ایآ  تشاد . دنهاوخن  يراک  رگیدمه  ندیرد  زا  ریغ  نآ و  تامدـقم  مکـش و  زاین  هحفـص 311 ] نیمات [  زجب  تاناویح  نآ  هک  تسا 

نیا ملـسم  دـشاب  لماک  ناسنا  ياهنم  رـشب  طقف  فدـه  رگا  زین  شنیرفآ  ناهج  رد  لاح ، تشاذـگ ؟! ماـن  ناوتیم  تهافـس  زج  ار  يراـک 
تایونعم و زا  هتـشادن و  يراک  رگید  مه  ندیرد  زج  هک  ناسنا  تروصب  یناگدـنرد  قوف  لاثم  نوچمه  دوب و  دـهاوخ  ثبع  وغل و  تقلخ 
رکم و [ . 255  ] درک دنهاوخ  يرپس  ار  دوخ  رمع  یهلا  تامعن  زا  دودحم  هدافتـسا  رگیدمه و  يدوبان  رد  درب و  دـنهاوخن  ياهرهب  اهیئابیز 
دشاب و یئاغ  تلع  ياراد  تقلخ  هک  تسا  مزال  ناهج ، راگدیرفآ  تمکح  رد  سپ  دیدپ  دـیان  رگد  ناویحز  وا  دـیلپ  دـنام  وا  هک  یـسیبلت 
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دادتما نوچ  ربمایپ  ینیشناج  تسا . رولبتم  راوگرزب  نآ  هّیّرذ  تبترم و  یمتخ  ترـضح  هژیوب  یهلا  يایبنا  دوجو  رد  هک  لماک  ناسنا  مهنآ 
بتک همه  رد  و  ددرگ ، صخـشم  نیعم و  نیرفآ  ناهج  فرط  زا  دـیاب  عبطلاب  دـشاب و  وا  اب  ناـسمه  يهبترم  رد  دـیاب  تسا ، یهلا  تلاـسر 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هار  زا  زج  دشاب ، نیگنس  طیارش  هنوگنیا  دجاو  هک  يدرف  نینچ  نتخانش  و  دوش . نییعت  تاصخـشم  مسا و  اب  ینامـسآ 
نوچمه ینیـشناج  نینچ  ترورـض  هکنیا  هچ  دوش ، یفرعم  ص )  ) ربماـیپ دوخ  يهلیـسوب  دـیاب  دوشیمن و  هتخانـش  يرگید  قیرط  زا  هلآ  و 
راگدای دروآ ؟! تسدـب  تیرثکا  يأر  باختنا و  اب  دوشیم  ار  یبصنم  هحفـص 312 ] نینچ [  لاح  دراد ، دنویپ  یئاغ  فده  اب  ءایبنا  تلاسر 

ءایبنا هب  یفرعم  ربمایپ و  ندش  صخشم  - 1 دیامرفیم : هراشا  دشاب  دیاب  زین  وا  نیشناج  رد  هک  متاخ  ربمایپ  تافـص  هب  ترابع  نیا  رد  توبن 
هراتخا دیامرفیم : هراشا  ریز  تالمج  رد  عوضوم  نیا  هب  و  متاخ . ربمایپ  زا  يوریپ  رب  ینبم  ناربمایپ  ياهتما  ءایبنا و  زا  دـکؤم  نامیپ  ذـخا  و 

راک نیا  تسیابیم  تشاد و  ینایاپ  هدش و  عورش  مالـسلاهیلع  مدآ  زا  هک  دوب  هتـشر  کی  ءایبنا  تثعب  - 2 هامسو ... هلسرأ  نأ  لبق  هبجتناو 
ردرس هنوگره  يزاس  فرطرب  - 3 همکح . ءاضما  یلع  ۀمیزع  هرمأل و  امامتإ  هثعتبا  هدـش : هراشا  ریز  تالمج  رد  رما  نیاب  و  دـسرب . مامتاب 
هعماج تیاده  - 4 اـهممغ . راـصبألا  نع  یلجو  اـهمهب  بولقلا  نع  فشک  و  هدـش : هراـشا  تـالمج  نیا  رد  عوضوم  نیاـب  و  رـشب . یمگ 

... ۀیادهلاب سانلا  یف  ماقو  تسا : هدش  هراشا  تالمج  نیا  رد  انعم  نیاب  و  یناسنا ،

ءایبنا همه  هب  ربمایپ  یفرعم  یگدیزگرب و 

ءاـیبنا و يهمه  هب  دـیزگرب و  دتـسرفب  يربماـیپ  هب  هکنا  زا  شیپ  ار  وا  حرـش : هلبتجإ  نأ  لـبق  هامـسو  هلـسرا  نأ  لـبق  هبجتناو  هراـتخإ  نتم :
باتک و نم  مکتیتآ  امل  نییبنلا  قاثیم  هللا  ذخأ  ذا  و  : » دیامرفیم هفیرش  يهیآ  هب  هراشا  نآرقلا  ۀکیرـش  زارف  نیا  رد  دومن . یفرعم  ناشناوریپ 
هحفص 313] لاق [  انررقا  اولاق  يرـصإ  مکلذ  یلع  متذخأو  متررقاأ  لاق  هنرـصنتلو  هب  ننمؤتل  مکعم  امل  قدصم  لوسر  مکءآج  مث  ۀمکح 
دـش و هداتـسرف  نانآب  تمکح  باتک و  هک  یتقو  تفرگ  دـکؤم  نامیپ  ناربمایپ  زا  دـنوادخ  [ . » 256 « ] نیدهاشلا نم  مکعم  انأو  اودهـشاف 
(« ناربمایپ  ) هب ادـخ  دـننک و  يرای  هدروآ و  ناـمیا  تسناـنآ  دزن  رد  هک  [ 257  ] هچنآب درک  قیدـصت  هدـش و  ثوعبم  نانآب   » يربماـیپ سپس 

تفگ ناربمایپ  هب  ادخ  « » میدرک رارقا  دنتفگ  دـنیامن  يرای  ار  يدـعب  ربمایپ  هک  دـیدرک  غالبا  دوخ  ياهتما  هب  ارم  دـکؤم  نامیپ  ایآ  دومرف  »
دیآیم تسدب  هفیرـش  هیآ  نیا  رهاظ  زا  هچنآ  هحفص 314 ] [ . ] 258 « ] مهاوگ دهاش و  امـش  اب  زین  مه  نم  دیـشاب  دـهاش  یهلا  نامیپ  نیارب 

ذاو دـننام - رگید  تایآ  و  نییبنلا - قاثیم  هللا  ذـخأ  يهنیرقب - اریز  تسا . نانآ  ياهتما  زا  مه  ءایبنا و  دوخ  زا  مه  قاـثیم  ذـخا  هک  تسنیا 
ناربمایپ توبن  يارب  ءایبنا ، زا  کیره  زا  سپ  تسا  هدش  هتفرگ  ءایبنا  دوخ  زا  دـنگوس  نامیپ  هک  تسنآ ، ینعم  لیئارـساینب - قاثیم  انذـخأ 

یتقو نتفرگ  رارقا  دیدومن ؟ رارقا  ایآ  يرـصإ - مکلذ  یلع  متذخأ  اب - نآ  هلباقم  متررقأ و  هملک - زا  زین  تسا و  هدش  هتفرگ  قاثیم  هدنیآ ،
یلع متذـخأو  هلمجزا - ع )  ) ءایبنا ياهتما  زا  قاثیم  ذـخا  دروم  رد  و  دوش . هتـشاذگ  وا  هدـهعب  ینیگنـس  زیچ  هک  تسا  حیحـص  صخـش  زا 
رهاظ دـیتفرگ . ارم  هدـنیآ ) ربمایپ  يرای  توبن و  هب  نامیا   ) نیگنـس نامیپ  نیا  ایآ  دوشیم  لاوئـس  ءاـیبنا  زا  دوشیم ، هدافتـسا  يرـصإ - مکلذ 

نتم تسا . هدـش  نامیپ  ذـخا  اهتما  زا  نانآ  هلیـسوب  ءایبنا و  دوخ  زا  ناسنیدـب  سپ  دـشاب  يرگید  زا  هک  تسا  نیا  دـیتفرگ . ینعی  متذـخأ » »
ءایبنا فراعم  لوصا  دـیامنیم و  قیبطت  وا  اـب  روکذـم  تاصخـشم  هحفـص 315 ] همه [  دـمآ و  دـهاوخ  هک  يربماـیپ  هب  تسا : نینچ  ناـمیپ 
هکلب دـشاب ، هدـنیآ  ناربمایپ  زا  یکی  صوصخم  دـناوتیمن  نامیپ  نیا  و  دـیئامن . يرای  هدروآ و  ناـمیا  دومن  دـهاوخ  قیدـصت  ار  هتـشذگ 

هب نداد  ربخ  هک  یتقو  سپ  دناهداد ، ربخ  هدنیآ  ناربمایپ  زا  هتشذگ  ناربمایپ  هدوب و  هتـشذگ  ربمایپ  يهدننک  قیدصت  هدنیآ  ناربمایپ  يهمه 
لوسر تراشب  ءایبنا  مامت  ناسنیدب  دـنهدب و  ربخ  اهنآ  متاخ  زا  دـیاب  یلوا  قیرطب  دـشاب ، هدوب  ءایبنا  تلاسر  راک  روتـسد  رد  يدـعب  يایبنا 
روطب و  يو ، نانیـشناج  ماکحا و  ینامـسآ و  باتک  زا  دروآیم : هچنآ  مامت  هب  نامیا  ینعی  هدـنیآ  لوسرب  ناـمیا  دـناهداد . ار  ص )  ) متاـخ
هلهابم يهیآ  مکحب  هک  یـسک  هب  نامیا  نیاربانب  سپ  [ 259 « ] اقح نورفاکلا  مه  کئلوأ   » تسا رفک  نیع  لطاب و  ناـمیا  رد  ضیعبت  ملـسم 
ياهتما ءایبنا و  مامت  زا  يو ، يرای  نایقتم و  يالومب  نامیا  نامیپ  تفگ  ناوتیم  ورنیا  زا  تسا . لوسر  دوخ  هب  نامیا  دـشابیم  لوسر  سفن 
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: مالسلاهیلع نینمؤملاریمأ  لاق  : » دومرف هک  مالسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  تسا  یتیاور  هفیرـش ، يهیآ  نیمه  لیذ  رد  تسا . هدش  هتفرگ  نانآ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  رونلا  کلذ  نم  قلخ  مث  ارون ، تراصف  ۀملکب  ملکت  مث  هتینادحو  یف  درفت  دحاو  دحأ  یلاعتو  كرابت  هللا  نا 

نع بجتحا  انبو  هتاملک  هللا و  حور  نحنف  اننادبأ  یف  هنکسأ  رونلا و  کلذ  یف  هللا  هنکـسأف  احور  تراصف  ۀملکب  ملکت  مث  یتیرذ  ینقلخ و 
، هقلخ قلخی  نا  لبق  هحبـسن  هسدقن و  هدـبعن و  فرطت ، نیع  الو  راهن  الو  لیل  الو  رمق  الو  سمـشال  ثیح  ءارـضخ  ۀـلظ  یف  انلز  امف  هقلخ .

ۀمکح باتک و  نم  مکتیتآ  امل  نییبنلا  قاثیم  هللا  ذـخأ  ذإو  : » یلاعت هلوق  کلذ  و  هحفص 316 ] انل [ . ةرصنلاو  نامیالاب  ءایبنألا  قاثیم  ذخأو 
هیصو و اورصنی  ملو  دمحمب  اونمآ  دقف  هیصو  نرـصنتلو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحمب  ینعی  هب » ننمؤتل  مکعمامل  قدصم  لوسر  مکءاج  مث 

دوخ تینادـحو  رد  تسا و  هناگی  اتکی و  یلاعتو  كرابت  يادـخ  کـشیب  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  [ . 260 ...« ] اعیمج هنورصنیس 
ياهملک هب  سپـس  دومرف . قلخ  ارم  يهّیرذ  نم و  و  ص )  ) دـمحم روـن  نآ  زا  دـش و  روـن  هک  ياهملک  هب  دوـمرف  ملکت  سپـس  تسا . درفتم 

نایم رد  وا  يهطـساو  ادـخ و  تاـملک  حور و  ناسنیدـب ، سپ  داد ، رارق  حور  نآ  رد  ار  اـم  ياهندـب  ربماـیپ و  دـش و  حور  هک  دومرف  ملکت 
دوجو ياهدـننیب  دوبن و  يربخ  زور  بش و  باتفآ و  دیـشروخ و  زا  هکیماـگنه  میدوب  يزبس  يهیاـس  ریز  رد  هراومه  اـم  و  میتسه . شقلخ 

. تفرگ نامیپ  ام  ترـصن  نامیا و  رب  ءایبنا  مامت  زا  ادخ  میدرکیم و  حیبست  سیدقت و  تدابع و  ار  ادخ  تقلخ  شنیرفآ  زا  لبق  تشادن و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ینعی  وا  هب  دـیروایب  نامیا  هب » ننموتل  هللا ... ذـخا  ذاو  : » تفگ هک  دـنکیم  هراـشا  دـنوادخ  يهدومرف  نیاـب  و 
هک دش  مولعم  تسا و  قباطم  الماک  دش  هفیرـش  يهیآ  رب  هک  يریـسفت  اب  تیاور  نیا  سپ  ار ... وا  یـصو  ینعی  ار  وا  دینک  يرای  هنرـصنتل » »

هنونکم و بیغلاب  قئالخلا  ذا  هثعتبا  نا  لبق  هافطصاو  نتم : دنتخانشیم . ار  وا  قح  رب  نانیـشناج  یـصو و  ربمایپ و  اهنآ  تما  ناربمایپ و  همه 
ثداوح روتسم و  بیغ  هحفـص 317 ] يهدرپ [  رد  تادوجوم  مامت  هکیتقو  شتثعب ، زا  لبق  يو  شنیزگ  و  حرـش : هنوصم ... لیواهالا  رتسب 

هیلع و هللا  یلص  يوبن  سدقم  دوجو  ندش  صخـشم  تقلخ و  هب  تمـسق  نیا  رد  دوب . دندوب  هتفر  ورف  مدع  متک  رد  باجح و  رد  كانلوه 
کیدزن نامز  تثعب ، زا  لبق  ص )  ) ربمایپ شنیزگ  زا  دارم  و  دیامرفیم . هراشا  تاقولخم  يهمه  تقلخ  زا  لبق  توبن  هب  يو  شنیزگ  هلآ و 

یـشیپ مدـقت و  نیا  دـندوب و  مدـع  متک  رد  تاقولخم  يهمه  هک  ینارود  هب  ینعی  تثعب  زا  لبق  رایـسب  رایـسب  یناـمز  هکلب  تسین ، تثعب  هب 
نیا رد  هکنیا  هچ  تسین  زایتما  يهیام  یمدـقت  نینچ  اریز  تسین ، تسا  نهذ  ملاـع  رد  شمدـقت  طـقف  هک  یئاـغ  تلع  مدـقت  دـننام  نتفرگ 

هک تسا  یئادـخ  نآ  وا  [ 261 « ] اعیمج ضرألا  یف  ام  مکل  قلخ  يذـلاوه   » دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  دنتـسه . كرتشم  اهناسنا  همه  مدـقت 
ار هام  دیشروخ و  دنوادخ  [ 262 « ] راهنلاو لیللا  مکل  رخس  نیبئاد و  رمقلاو  سمشلا  مکل  رخـس  و« دیرفآ . امـش  يارب  تسا  نیمز  رد  هچنآ 

مدقت رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یگژیو  هکلب  تخاس . رخسم  امـش  يارب  ار  بش  زور و  دنتـسه و  تکرح  لاح  رد  هراومه  هکیلاح  رد 
[263 « ] ۀـلظأ ملاع   » هب نآ  زا  تایاور  ناـسل  رد  هک  رگید  ناـهج  ملاـع و  رد  تاـقولخم  ریاـس  رب  ع )  ) نیرهاـط همئا  راوگرزب و  نآ  تقلخ 

ربمایپ دوشیم و  هدافتـسا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  هربتعم  تاراـیز  هرتاوتم و  تاـیاور  زا  یملاـع  نینچ  دوجو  و  دـشابیم . ریبعت  دوشیم ،
دیوگیم یلامث  دـناهدوب . تادوجوم  يهمه  تقلخ  زا  لبق  یملاع  نینچ  رد  تاـیاور  نیا  مکحب  هحفـص 318 ] نیموصعم [  همئا  و  (ص ،)

: مالسلاهیلع لاقف  ۀلظألا ؟ یف  متنک  ءیش  يا  هللالوسر  نبا  ای  ینربخا  : » دش لاؤس  شترضح  زا  مدوب  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  رضحم  رد 
دیئامرفب هللالوسر ! نیا  ای  [ . 264 ...« ] اوربکف انربک  و  اوللهف ، انلله  و  اوحبسف ، انحبس  قلخلا  قلخ  املف  هقلخ  قلخ  لبق  هللا  يدی  نیب  ارون  انک 

دندـش هدـیرفآ  مدرم  هکیماگنه  مدرم و  شنیرفآ  زا  لبق  یهلا  سدـقا  تاذ  يور  ارف  رد  میدوب  يرون  دومرف  دـیدوب ؟ هلظا  رد  هنوگچ  امش 
رد و  دـنتفگ ... ریبکت  میتفگ  ربکت  دـنتفگ و  لـیلهت  میتفگ  لـیلهت  نوچ  و  دـنتفگ ، حـیبست  اـم  زا  يوریپ  هب  مدرم  میتفگ  حـیبست  اـم  هکیتقو 
هک یتیاور  زا  یـشخب  هنومن  يارب  دـناهدوب ، ملاـع  داـجیا  تلع  یئاـغ  فدـه  ع )  ) راـهطا همئا  ءاـیبنا و  هک  هدـش  دراو  رگید  داـیز  تاـیاور 
نآ و  ع )  ) نایقتم يالوم  راوگرزب  دـج  زا  ترـضح  نآ  میروآیم . دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  همئالانماث  اـم  يـالوم  زا  يوره  تلّـصلایبا 

ینم و ال لضفا  اقلخ  هللا  قلخ  ام  یلع  ای  : » دومرف مرکا  یبن  هک  تسا  هدومرف  لـقن  هلآ  هللا و  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  زین  ترـضح 
يدعب نم  لضفلاو  نیلسرملاو  نییبنلا  عیمج  یلع  ینلـضف  نیبرقملا و  هتکئالم  یلع  نیلـسرملا  هءایبنا  لضف  هللا  نا  یلع  ای  ینم ... هیلع  مرکا 
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الو رانلا  الو  هنجلا  الو  اوح  الو  مدآ  هللا  قلخ  ام  نحن  ـالول  اـنیبحم ... مادـخ  انمادـخل و  هکئـالملا  نا  كدـعب و  نم  ۀـمئألل  یلع و  اـی  کـل 
قلخ هللا  قلخ  ام  لوا  نال  هسیدقت  انبر و  ۀفرعم  یلا  مهانقبس  دقو  ۀکئالملا ؟ نم  لضفا  نوکت  ال  هحفص 319 ] فیکف [  ضرالا  الو  ءامسلا 

ۀکئالملا ملعتل  انحبسف  انرمأ ، اومظعتـسا  ادحاو  ارون  انحاورا  اودهاش  املف  ۀکئالملا  قلخ  مث  هدیمحت  هدیجمت و  هدیحوتب و  انقطناف  انحاورا ،
... دشاب نم  زا  رترب  رتدنمجرا و  هک  دیرفاین  ار  یقولخم  ادخ  یلع ! ای  [ . 265 « ] انحیبستب هکئالملا  تحبسف  انتافص  نع  هزنم  هناو  قولخم  انا 
ای نم  زا  دعب  يرترب  و  تشاد ، رترب  ناگداتسرف  ءایبنا و  عیمج  رب  ارم  دیشخب و  يرترب  نیبّرقم  هکئالم  رب  ار  دوخ  لسرم  يایبنا  ادخ  یلع ! ای 

اوح و مدآ و  ادـخ  ام ، میدوبن  رگا  و  دنـشابیم ... ام  نارادتـسود  ام و  ناراذـگتمدخ  هکئـالم  تسا و  همئا  اـب  وت  زا  سپ  تسا و  وت  اـب  یلع 
رب وا  سیدقت  راگدرورپ و  نتخانش  رد  ام  هکیلاح  رد  میـشابن ؟ لضفا  هکئالم  زا  ارچ  سپ  دیرفآیمن  ار  نیمز  نامـسآ و  منهج و  تشهب و 

سپـس میدوشگ  نابز  يو  شیاتـس  دیجمت و  دیحوت و  هب  هک  دوب  ام  حاورا  دیرفآ  ادخ  هکیزیچ  نیتسخن  هکنیا  هچ  میتفرگ  تقبـس  هکئالم 
قولخم ام  دننادب  هکئالم  ات  میتفگ  حیبست  ام  دنتـشادنپ و  گرزب  ار  ام  ماقم  میتفای  يدحاو  رون  ار  ام  حاورا  نانآ  هکیتقو  دیرفآ ، ار  هکئالم 

هب رگید  تایاور  تیاور و  ود  نیا  عومجم  زا  دنتفگ . حیبست  ام  حـیبست  زا  سپ  هکئالم  ناسنیدـب  تسا و  هزنم  ام  تافـص  زا  ادـخ  میتسه و 
يهغلاب ياهتجح  دروآ  تسدـب  ناوتیم  ور  نیا  زا  تسا  تلاسر  نامه  يهمتت  هلابند و  تماـما  هک  دوشیم  مولعم  یلقع ، لـیلد  يهمیمض 

هحفص دیامن [ . نییعت  ار  يربهر  نینچ  دناوتیمن  مدرم  يار  باختنا و  هجو  چیهب  دندرگ و  صخشم  نیعم و  ادخ  فرط  زا  دیاب  همه  یهلا 
[320

تیمتاخ رس 

هراشا

ات دومرف  ثوعبم  ار  ص )  ) دـمحم ترـضح  ادـخ  حرـش : همتح . ریدامقل  اذافنا  همکح و  ءاـضما  یلع  همیزع  هرمـال و  اـمامتا  هللا  هثعتبا  نتم :
ار دوخ  ریذـپان  فلخت  تاردـقم  و  دـنک ، ءاضما  اهناسنا  تواقـش  تداعـس و  رد  ار  دوخ  خـسار  مزع  و  دـنک ، مامت  ار  شنیرفآ  زا  تمکح 

نایاپ هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  يهلیـسوب  هک  دـیامرفیم  هراشا  ّتیمتاـخ  هلئـسم  هب  ع )  ) هرهاـط يهقیدـص  شخب  نیا  رد  دزاـس . يراـج 
هراب نیا  رد  ار  یسیفن  يهعطق  ضیف  راوگرزب  ملاع  تشاد . ینایاپ  زیزگان  زاغآ و  ع )  ) مدآ زا  هک  دوب  ياهتـشر  ءایبنا  تثعب  هکنیا  و  دیـسر .

ندناسانش اب  زجب  تداعس  نیا  تسا و  یهلا  ترضح  برق  تداعس  هب  لین  ناسنا  فده  نیرتلماک  نیرتالاب و  : » دنکیم لقن  ءاملع  ضعب  زا 
زاغآ هن  تسا  توبن  یئاهن  یلامک و  ریـس  توبن  زا  دارم  و  دـهدیم ، لیکـشت  ار  تقلخ  یلـصا  دوصقم  توبن  سپ  دوبن ، نکمم  ع )  ) ءاـیبنا
کی ياـنب  دـننام  دـشابیم ، دـسریم  دوـخ  لاـمک  هب  جـیردتب  هک  یهلا  تـمعن  لومـشم  رگید  ياههدـیدپ  نوـچمه  مـه  توـبن  اریز  و  نآ -

يهلیـسوب ات  دومن  ومن  دشر و  جیردتب  دـش و  يزیریپ  مدآ  زا  توبن  لصا  ناسنیدـب ، سپ  دوشیم . مامت  هتفر و  ولج  جـیردتب  هک  نامتخاس 
لماکت یئاهن و  ریـس  ارم  دهدیم  لیکـشت  ار  تقلخ  یلـصا  فده  توبن  میئوگیم  هکنیا  و  دیـسر . دوخ  لامک  هب  ص )  ) دـمحم ترـضح 
تروص هب  لین  يارب  تسا  هلیـسو  یـشکراوید  انب و  يزیریپ  دـننام  لماک  هب  ندیـسر  يارب  تسا  ياهلیـسو  مه  توبن  زاغآ  تسا و  توبن 
یجورع هطقن  لامک  زا  رتالاب  هکنیا  هچ  تسا  نیّیبنلامتاخ  ص )  ) دمحم ترـضح  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  تسا . یلماک  تروص  هک  هناخ 

لثم  » دیامرفیم هراشا  هتکن  نیمهب  و  تسد . هناگجنپ  ناتـشگنا  هحفـص 321 ] رب [  تشگنا  ندش  دایز  دـننام  تسا . ناصقن  رگید  تسین و 
نآ زا  هدـنامن  یقاب  هک  انب  لاح  رد  تسیاهناخ  دـننام  توبن  لثم  ۀـنبللا » کلت  انا  تنک  هنبل و  عضوم  الا  اهیف  قبی  مل  ةرومعم  راد  لثم  ةوبنلا 
وا يهلیـسوب  هکنیا  هچ  تسا ، نیّیبنلامتاخ  ص )  ) دمحم ترـضح  تهج  نیدـب  سپ  متـسه . يرخآ  رجآ  نامه  نم  رجآ و  کی  نداهن  زج 

ربمایپ يهدومرف  تسا و  رخآ  دوجو  رد  لوا و  يهشیدـنا  رد  دـناهتفگ  هکیروطنامه  مه  یئاغ  تلع  و  دیـسر . دوخ  یئاـهن  لاـمک  هب  توبن 
هتفگ هک  هچنآب  هراشا  زین  دوب . لگ  بآ و  نیب  رد  مدآ  هک  یتقو  مدوب  ربمایپ  نم  نیطلاو » ءاـملا  نیب  مدآ  اـیبن و  تنک   » هلآ هیلع و  هللا  یلص 
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زا جـیردتب  هکنیا  رگم  تسویپ  هن  عوقوب  مدآ  تقلخ  اریز  دوب  ربمایپ  ع )  ) مدآ تقلخ  ندـش  مامت  زا  لـبق  یهلا  ریدـقت  رد  وا  هک  تسا  دـش 
[ . 266 « ] تشگ دیدپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم  یسدق  حور  ناسنیدب  سپ  دسرب . یفاص  لامک  هب  هدش و  فاص  وا  هیرذ 

تشذگ هچنآ  يهصالخ 

دوب تثعب  زا  لبق  نامز  رد  هن  دیآرد ، يدام  تروصب  هکنآ  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  مسا  یتح  یگدـیزگرب و  باختنا و 
تاذ هب  ینامسآ ، فیرشت  بصنم و  نیا  هکلب  هدش  تسرد  يدودحم  تدم  رد  یناسآب  هلئـسم  هک  تسا  اهلایخ  نیا  زا  رتالاب  ناتـساد  هکلب 

زا هن  هک  ناشک  درد  يهفئاط  زا  نم  زورنآ  مدوب  دندوب  روتـسم  بیغ  رتسب  رد  تادوجوم  يهمه  هک  تفرگ  تروص  یماگنه  يوبن  سدقم 
یهلا تفالخ  يهتـشر  نامه  دادتما  تسین ، ياهقباسیب  دادیور  ص )  ) متاخ ربمایپ  تثعب  هحفـص 322 ] ناشن [  كات  زا  هن  دوب  ناشن  كات 

تیاصو تماما و  توبن  يهلابند  رد  ریس  نیمه  دسرب و  دوخ  یئاهن  ریس  هب  هدومن و  مامت  ار  دوخ  ریس  تسیابیم  هک  تسا ، نیمز  يور  رد 
تیاصو هلئـسم  زا  تشادرب  نیا  دریذـپیم . همتاخ  هجرف  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  رد  زاغآ و  ع )  ) یلع ترـضح  زا  هک  تسا  يراـج  زین 
میمصت یهلا  تیمکاح  يهمادا  رد  دنیآ و  مه  درگ  يراک  بیرف  یگدز و  باتش  اب  یتشم  هک  اجک ؟! يزاب  گنرین  تشادرب  اجک و  ربمایپ 

یهلا و تناما  نیا  دریگ ؟! شود  رب  ینادان  راکبیرف و  ار  نیگنـس  تیلوئـسم  یهلا و  تناما  نیا  دوشیم  هنوگچ  اریز  دـنریگب ، هنابلط  تصرف 
نیا دزمان  هدش و  هدز  ملق  تادوجوم  تقلخ  زا  لبق  نانآ  یگتسیاش  هک  دنـشک  شود  رب  دنناوتیم  يدارفا  ار  يربهر  تماما و  نیگنـس  راب 
نینچ رب  يزاب  گنرین  اب  يدرف  رگا  و  دـنورب . یهلا  نیگنـس  تناـما  نیا  راـب  ریز  دـنناوتیم  يدارفا  نینچ  نیا  دنـشاب و  هدـش  ریطخ  بصنم 
فده تهج  رد  اریز  دوب  دهاوخ  مدرم  نیرتراکمتـس  يدرف  نینچ  کشیب  تسا و  هدرک  ضقن  ار  تقلخ  تمکح  ضرغ و  دیآرب  یماقم 

اههنتف و راذـگ  ناینب  دـنزیم و  مهب  دوخ  نوزومان  تکرح  کـی  اـب  ار  تقلخ  نوزوم  حیحـص و  تکرح  هتـشادنرب و  ماـگ  تقلخ  یئاـهن 
اب [ . 267  ] لاقتال هرثع  تاـهیه  نولیقتـسی  اهدـعب  نم  اوواـج  مث  لاـقث  یه  لاـبجلا و  فخت  ارازوا  هفیقـسلا  موی  اـهولمح  دوشیم . اـهمتس 

اهنآ ربارب  رد  اههوک  هک  نیگنـس  ناهانگ  هچ  دـنتفرگ ، هحفص 323 ] شود [  رب  ینیگنـس  ناهانگ  تیلوئـسم و  تفالخ ، ندیـشک  شودرب 
شزغل نیا  تاهیه ! اما  دـندومن  شزوپ  افعتـسا و  ياـضاقت  فراـعت  مسرب  دوخ  تمـس  میکحت  يارب  هنارّوزم  دـندمآ  سپـس  تسا . کـبس 

. تسین ریذپ  شزوپ  زگره 

تثعب نارود  رد  ناهج  عاضوا 

وریپ دید  ار  نیمز  نامدرم  ص )  ) ربمایپ سپ  حرش : اهنافرع . عم  هرکنم هللا  اهناثوال  هدباع  اهنارین  یلع  افکع  اهنایدا  یف  اقرف  ممألا  يارف  نتم :
اب دنتـسرپیم و  ار  دوخ  تسد  يهتخادرپ  هتخاس و  ياهتب  رگید  هتـسد  هتـسشن  فاکتعاب  شتآ  رانک  رد  ياهتـسد  دنتـسه و  یفلتخم  نایدا 

حوـن ءاـیبنا  ناـیم  رد  دـیامرفیم و  هراـشا  ربماـیپ  یناـهج  تلاـسر  هب  شخب  نـیا  رد  دـننکیم . راـکنا  ار  وا  ادـخ ، یلقع  يرطف و  تخاـنش 
تمایق زور  ات  نایناهج  همه  هب  هک  تسنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهیگژیو  زا  یکی  یلو  هتـشاد  یناهج  تلاسر  زین  مالـسلاهیلع 

رد ادخ  تخادرپ و  نایناهج  حالص  اب  زاغآ و  هدیسوپ  ياهنیئآ  اب  نداتفارد  اب  ار  یناهج  مایپ  نیا  ص )  ) ربمایپ [ . 268  ] تسا هدش  ثوعبم 
میلگ و ردنا  شکم  رس  هحفـص 324 ] هد [ . میب  ار  مدرم  زیخاپب و  هدنـشک  رد  هماج  يا  [ 269 « ] رذناف مق  رثدملا  اهیا  ای  : » دـیامرفیم نآرق 
اب اهتما  اب  دیاب  دـشکیم و  شـشود  هب  ار  ینیگنـس  رایـسب  يهفیظو  کنیا  يرآ  شوه  وت  نادرگرـس  تسا  یمـسج  ناهج  هک  شوپم  ور 

نورد رد  دیامن . توعد  یهلا  نیئآ  هب  ریـشمش  اب  لادـج  ماجنارـس  هظعوم و  تمکح و  اب  ار  اهنآ  دـتفارد و  نوگانوگ  ياههدـیقع  نتـشاد 
هب رگید  ياـهتلم  و  شتآ ) رب  ناـفکتعم   ) ناریا زورنآ  مدرم  اـب  برعلاةریزج  ياـهزرم  زا  نوریب  رد  ناکرــشم و  اـب  برعلاةریزج  طــیحم 

تسار هار  زا  هتشاذگ و  اپریز  ار  دوخ  يرطف  نادجو  نوناق  هک  یئاهتلم  همه  اب  هکلب  ناتسرپ  تب  رگید  سوجم و  طقف  هن  دزادرپ ، هزرابم 
ناکرـشم دادع  رد  دایز  تافارحنا  رثا  رد  یلو  دناهدوب  دیحوت  باتک  لها  دـننام  یهلا  نایدأ  دزیخرب . حالـصاب  دـناهدش  هدیـشک  فارحناب 
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نیب هتشتم  قئارط  ةرشتنم و  ءاوهأ  هقرفتم و  للم  ذئموی  ضرالا  لها  و  : » دنکیم دای  نینچ  تثعب  رصع  زا  ع )  ) نایقتم يالوم  دنریگیم . رارق 
زورنآ مدرم  : » همجرت [ . 270 ...« ] ۀلاهجلا نم  هناکمب  مهذقنأ  هلالضلا و  نم  مهادهف  هریغ ، یلا  ریشم  وا  همسا  یف  دحلم  وا  هقلخب  هبـشم هللا 
دنتشاد يورجک  وا  مان  رد  دندرکیم و  هیبشت  قلخ  هب  ار  ادخ  فلتخم ، ياههتسد  نوگانوگ و  ياهفده  ياراد  دندوب  ياهدنکارپ  ياهتلم 

رد زاب  و  داد »... یئاهر  ینادان  زا  يو  تلزنم  اب  هدیـشخب و  تاـجن  یهارمگ  زا  ار  مدرم  شلوسر  اـب  ادـخ  دـندادیم ، رارق  کیرـش  وا  رب  و 
ءاـیربکلا و مهلزتسا  ءاوهـالا و  مهتوهتـسا  دـق  هنتف  یف  نوطباـخ  و  ةریح ، یف  لالـض  ساـنلاو  هثعب  [ » هحفـص 325 دـیامرفیم [ : رگید  ياج 
هقیرطلا و یلع  یضم  هیحصنلا و  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  غلابف  لهجلا  نم  ءالب  رمالا و  نم  لازلز  یف  يرایح  ءالهجلا  هیلهاجلا  مهتفختـسا 

یهارمگ تریح  رد  مدرم  هک  دومرف  ثوـعبم  ادـخ  ار  ص )»  » دـمحم  ) وا یماـگنه  : » همجرت [ . 271 « ] ۀنـسحلا هظعوملاو  همکحلا  یلا  اعد 
هدیشک و شزغل  هب  ار  نانآ  ایند  ناگرزب  هتـشگ و  هریچ  نانآ  رب  اهـسوه  يوه و  هدوب ، راتفرگ  اههنتف  اهتعدب و  هب  اهیورجک  رثا  رد  دندوب و 

یلص وا  سپ  دندوب ، هتفر  ورف  ینادان  ءالب  رد  مگرد و  رـس  ریحتم و  یمدرم  دوب  هدرک  يزغم  کبـس  تفخ و  راچد  ار  نانآ  قیمع  تلاهج 
مهرد و عاضوا  دومن »... توعد  هنـسح  يهظعوم  تمکح و  هب  ار  مدرم  تسار  هار  رد  دیزرو و  هغلابم  هناصلاخ  تیاده  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

هقیدص دنیامن . هعجارم  يدج  دیرف و  فراعملا  ةرئاد  خیرات و  هب  دنناوتیم  نابلاط  دشاب . دیدرت  لباق  هک  تسین  ياهلئسم  تثعب  نامز  مهرب 
شتآ مزالم  هک  تفای  ار  یئاهتلم  اـهنارین » یلع  اـفکع  : » میاـمنیم بلج  نآـب  ار  امـش  هجوت  هک  دراد  یفیطل  ریبعت  اـجنیا  رد  ع )  ) هرهاـط
هاوـگ خـیرات  هک  تسا  ياهتکن  ناـیب  نیا  تسا و  شتآ  سیدـقت  تشادـگرزب و  دارم  هکلب  تسین  شتآ  شتـسرپ  اـجنیا  رد  دارم  دـندوب ...

ناونعب ناـنآ  زا  مالـسا  هقف  رد  هکنیا  هچ  تسین ، روط  نیا  تقیقح  یلو  دنـشابیم  تسرپ  شتآ  هک  تسا  فورعم  سوجم  نیئآ  رد  تسنآ .
شوختسد نامز  رورم  هحفـص 326 ] اب [  هدوب و  یهلا  نید ، نآ  لصا  هک  دزاسیم  نشور  مهم  یخیرات  تاقیقحت  هدـش و  داـی  باـتک  لـها 

يارب سوجم ) نویناحور   ) نادـبوم دـناهدومن و  راتفر  هماکدوخ  نیطالـس  هک  تسا  يزیچ  [ 272  ] مراحم اب  جاودزا  یتح  هدـش و  فیرحت 
تشدرز خیرات  تداهشب  هکلب  تسین . يروتسد  نینچ  تشدرز  نیئآ  لصا  رد  هنرگ  و  دناهداد ، رارق  نیئآ  وزج  ارنآ  اهنآ ، تاوهش  ياضرا 
تـشدرز نیئآ  هکنیا  هن  هدوب  نایادـخ  هلمج  زا  شتآ  تشدرز  زا  لـبق  نیئآ  رد  هچ  رگا  تسا  هتـشاد  داـقتعا  داـعم  زور  هب  هدوـب و  دـحوم 

: باـتک رد  تسا . هدوب  تیـسوجم  ربماـیپ  زا  دـعب  تاـفیرحت  زا  مه  نداد  رارق  ادزم  روها  ضوع  رد  ار  نمرها  دـیاش  و  تسا . یتسرپ  شتآ 
تـشدرز دـنتخادرپ ، وگتفگ  هب  تشدرز  اب  بساتـشگ  دزن  رد  دـندوب  تسرپ  تب  هک  میدـق  نید  ناـنهاک  : » هدـمآ نینچ  تانایدـلا » ۀـصق  »

«. دومن فیصوت  تینادحو  هب  ار  ادخ  درک و  داقتنا  دندیتسرپیم ، ار  اههوک  ناگراتس و  شتآ و  هام و  باتفآ و  هک  نانآ  تدابع  زا  تدشب 
. تسا كاپ  ناصقن  يدیلپ و  هنوگ  ره  زا  و  تسا ، درجم  هزنم و  يدام  ضراوع  هنوگ  همه  زا  یلزا  میدق  وا  رتگرزب و  يادخ  وا  ادزم  روها  »

ناکم ره  رد  وا  و  دنیبهب . دناوتیمن  ار  وا  اهمـشچ  دنکیمن و  هانگ  اما  دنیبیم  وا  تسا . حاورا  حور  وا  دریمیمن و  زگره  هدشن و  هدیئاز  وا 
وا و  دراد . تسا  اهلد  رد  هچنآ  بیغ و  هب  هطاحا  وا  و  تسا . بئاغ  رـضاح و  هچنآب  ملاع  وا  و  دوشیمن . هدـید  یناـکم  چـیه  رد  یلو  تسا 
زا عناـم  هودـنا و  يهدـنهد  شیاـشگ  هحفــص 327 ] نارواـییب و [  راـی  وا  و  درادــن . ار  وا  رب  يرترب  ناوـت  زیچ  چــیه  اــناوت و  زیچ  هـمهب 

يوس هب  مدرم  يهمه  هک  تسا  يزومرم  يورین  وا  و  دـنیامنیم . یناوتان  ساسحا  وا  ربارب  رد  مدرم  نیرتدـنمورین  تسا و  مدرم  ياهیراتفرگ 
و درادـن . ارنآ  تقیقح  كرادا  يار  ای  يرـشب  لقع  چـیه  تهج  نیمهب  دـشخب . ورین  اهنآ  هب  دـشاب و  اهنآ  نابیتشپ  ات  دـناهدشک  ندرگ  نآ 

يورین نیا  شیوخ  ناوت  يهزادناب  دنناوتب  مدرم  هکنآ  يارب  : » دیوگیم باتک  فلؤم  هاگنآ  دنکب .» ار  وا  روصت  دناوتیمنیمدآ  لایخ  چـیه 
اب ات  دـناهدرک ، هراشا  ادزم » روها   » هب سوسحم  يدام  زمر  ود  اـب  دـنزاس  کـیدزن  دوخ  نهذ  هب  دـنروآرد و  دوخ  روصت  هب  ار  یبیغ  یفخم 

و ینیمز » ینامسآ و  زمر  تسا ، شتآ  باتفآ و  زا  ترابع  زمر  ود  نآ  دنروآ و  تسد  هب  ار  ادزم  روها  تافـص  يدح  ات  زمر  ود  نآ  ندید 
يدـبا و هداس  رـصنع  کی  اـهنت  وا  دـیامنیم ، مسجم  ار  ادزم » روها   » نیرترب هوق  نآ  هک  تسا  يرـصنع  نیمز  يور  رد  شتآ  : » دـیوگیم زین 

نیا و  : » دیوگیم دعب  درادن » هار  وا  رب  داسف  زگره  هک  تسیا  هدـننک  كاله  دـنمدوس و  يهدـننک  كاپ  كاپ و  يورین  وا  هکلب  تسین  یلزا 
هکلب دنتسرپیمن  ار  شتآ  نانآ  تسین ، نینچ  دنتـسرپیم . ار  شتآ  تشدرز  ناوریپ  هک  دننکیم  نامگ  مدرم  ینیمز  زمر  اب  ادزم  روها  تسا 
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يادخ هب  ار  نداد  رارق  کیرـش  یتسرپتب و  نایتشدرز  و  دـنرادیم . یمارگ  ینیمز و  زمر  ار  شتآ  تسا  ینامـسآ  زمر  هک  باتفآ  رانک  رد 
ناـیتشرز دوخ  و  دـننک . راـکنا  ار  ادزم » روها   » هناـگی يادـخ  یگناـگی  هک  تسنآ  كرـش  يهمزـال  اریز  دـننادیم  هاـنگ  نیرتـگرزب  هناـگی 

هصالخ هحفـص 328 ] [ . ] 273 « ] مینادیم سدـقم  زمر  کـی  ناونعب  ارنآ  اریز  میتـسرپیم  هکنیا  هن  مینکیم  سیدـقت  ار  شتآ  دـنیوگیم :
تـسا روهـشم  هچنآ  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  لحن  للم و  نادنمـشناد  تاقیقحت  سوجم و  صوصخ  رد  ربتعم  تاـیاور  زا  هکیزیچنآ 

مـالک تمظع  اـجنیا  زا  و  دـناهدوب . شتآ  مزـالم  فکتعم و  ناـیناریا  هکلب  تسا ، یخیراـت  هابتـشا  نتـسناد  تسرپ  شتآ  ار  یتشدرز  نیئآ 
يهراـبرد ص )  ) مرکا لوسر  يرآ ! ددرگیم . مولعم  ناگدـننک  شتـسرپ  هن  شتآ  ناـمزالم  اـهنارین » یلع  اـفکع   » دومرف هک  توبن  راـگدای 

هکیروطنامه تسا ... جردـنم  يو  رد  نم  تقیقح  مامت  ینعی  تسا » نم  حور  همطاـف  « » یبنج نیب  یتلا  یحور  همطاـف  : » دومرف ع )  ) همطاـف
دومرفن اریز  تشاد  لماک  دح  هب  ار  روبزم  لامک  زین  مه  هرهاط  يهقیدـص  دوب ، هتفای  تمارک  ملکلا » عماوج  تیتوا   » تبهوم هب  شترـضح 

دوخ تاذ  رب  جاهتبا  ترـسم و  هک  يراگدرورپ  يا  [ 274 « ] لامجلاو هجهبلا  سبل  نم  ای   » تسا ملکلا  عماوج  زین  و  اهنارینل .» ةدـباع   » ـالثم
وا سپ  تسا ، ملع  روضح و  نیع  لامج و  لامک و  نیع  یبوبر  سدقم  تاذ  هک  دناهدومن  تابثا  ینالوط  ياهثحب  اب  امکح  ياهدیشوپ ...

هرکنم هللا اهناثوأل  هدـباع  . » تسا هدومرف  هصالخ  هلمج  ود  رد  ار  بلاطم  نآ  مامت  مینیبیم  تسا . اراد  شیوخ  تاذ  هب  ار  تجهب  نیرتـالاب 
اب هنوگچیه  هدوب و  ترطف  رب  لیمحت  اهتدابع  هنوگنیا  یلو  دـندوب  تسرپ  تب  ای  شتآ و  فکتعم  اهتما  ماـمت  رهاـظب  هچرگ  اـهنافرع » عم 

بولقلا نمض   » تمسق رد  دیحوت  شخب  رد  دراد و  ياج  ناسنا  ترطف  میمـص  رد  هک  تسا  هناگی  يادخ  هب  داقتعا  طقف  دوبن و  زاسمد  نآ 
: هدمآ ص )  ) يوبن ثیدح  رد  هکنانچ  دراد ، یگتسب  یمدآ  ترطف  اب  هحفص 329 ] لاعتم [  ءدبم  دوجو  هب  داقتعا  هک  دش  هتفگ  اهلوصوم »

هنارـصنی هنادوهی و  هاوبأ  نوکی  یتح  ةرطفلا  یلع  دلوی  دولوم  لک  : » دیامرفیم رگید  ثیدح  رد  ای  و  ةرطفلا » یلع  دـلوی  الا و  دولوم  نم  ام  »
يدوهی ار  وا  ردام  ردپ و  سپـس  دوشیم ، دلوتم  ردام  زا  دراد  بیغ  ءدبم  هب  یگتـسب  هک  شیوخ  ترطف  رب  دولوم  ره  [ . 275 « ] هناسجمی و 

زا یلیمحت  ياـهباقن  یتـقو  رد  و  دـشکیم ، ترطف  يور  رب  میخـض  ياـههدرپ  تـالیمحت  هنوـگنیا  و  دـنروآیم . راـب  یـسوجم  ینارــصن و  و 
و دنکیم . ساسحا  ار  ترطف  رون  افص و  ناسنا  هک  تسا  هاگنآ  دوشب و  ياهدنهد  ناکت  ثداوح  راچد  هک  دوشیم  هتشادرب  ترطف  يهحفص 

متنک نا  نوعدـت  هللا  ریغا  هعاـسلا . مکتتأ  وأ  هللا  باذـع  مکاـتأ  نا  مکتیارا  لـق  : » دـیامرفیم هراـشا  هفیرـش  هـیآ  رد  يرطف  یگتـسب  نـیمهب 
راچد رگا  نیشیپ  ياهتما  نوچمه  دینک  هاگآ  ارم  [ . » 276 « ] نوکرـشت ام  نوسنت  ءاش و  نا  هیلا  نوعدت  ام  فشکیف  نوعدت  هایا  لب  نیقداص 
تدـش عقاوم  رد  ار  وا  طـقف  هکلب  دـیئوگیم ؟ تسار  رگا  دـیناوخیم  ار  ادـخ  زا  ریغ  اـیآ  دـسر  رـس  تماـیق  زور  اـی  دـیوش و  یهلا  باذـع 

دیاب دشاب  تسار  یلیمحت  نایادخ  شتسرپ  رگا  ینعی  دینکیم »... شومارف  دیدوب  هداد  رارق  کیرش  هک  ار  یلعج  نایادخ  نآ  دیناوخیم و 
دمحمب هللا  رانأف  : » نتم دینکیم . شومارف  ار  اهنآ  دیروآیمن و  ور  نانآ  هب  ملـسم  روطب  امـش  هکیتلاح  رد  دـیوش  هدـنهانپ  اهنآب  اهتدـش  رد 

كرش و رفک و  ياهتملظ  ص )  ) دمحم ترضح  تدهاجم  هلیسوب  لاعتم  دنوادخ  سپ  حرـش : هحفـص 330 ] اهملظ [ » هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
اهتب تدابع  زیمآكرـش و  تدابع  رکفت  ساسا  ص )  ) مرکا لوسر  نیهارب  لئالد و  يهیاس  رد  ینعی  تخاس . نشور  ناهرب  رون  اب  ار  لـهج 

لیلد و يهلیـسوب  یئانـشور  ندش  نشور  زا  دوصقم  تشگ و  نشور  رگید  نایدا  نالطب  دش و  تباث  مالـسا  ّتیناقح  تخیر و  مهب  رفک  و 
. تسا یلقع  يرطف و  لئالد  اب  نآ  ندوب  هارمه  یهلا  ياهتجح  توعد  زایتما  نیرتمهم  زا  یکی  هلطاب . ناـیدا  نتفر  نیب  زا  هن  تسا  ناـهرب 

يرگید يهزیگنا  جاجل  دانع و  زج  نآ  لباقم  رد  میلـست  مدع  دوشیم و  رکنم  تهب  بجوم  هک  تسا  عطاق  نانچنآ  یگداس  نیع  رد  اهناهرب 
یلع میهاربا  اهانیتآ  انتجح  کلتو  : » دیامرفیم دـنکیم  لقن  ار  ناتـسرپ  هراتـس  اب  ع )  ) میهاربا يوگتفگ  هکنیا  زا  سپ  لاعتم  يادـخ  درادـن .

لالدتسا شیوخ  موق  اب  ات  میداد  میهاربا  هب  هک  تسام  تجح  لالدتسا  نآ  و  [ . » 277 « ] میلع میکح  کبر  نا  ءاشن  نم  تاجرد  عفرن  هموق 
میکح و وت  راگدرورپ  هکنیا  هچ  میـشخبیم ، تعفر  میهاوخب  ار  هکنآ  ام  تسا و  یگیاپ  دنلب  لالدتـسا  هنوگنیا  و  دـنک . جاجتحا  دـیامن و 
هتفگ و نخس  لیـصفت  هب  تسا  یلقع  نازیبم  نآ  دناهدوب و  نازیم  ياراد  ع )  ) ءایبنا هکنیا  تابثا  رد  هدق  نیهلاتملاردص  تسا »... اناد  رایـسب 
رد هک  یئاهنازیم  دیوگیم : اردصالم  میروآیم : اجنیا  رد  یفرـصت  اب  ارنآ  ام  و  دهدیم . ناشن  نآرق  رد  نآ  لاکـشا  اب  ار  یقطنم  ياهلالدتـسا 
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هسب لداعت  نازیم  لداعت  نازیم  فلا  دناعت . نازیم  - 3 مزالت . نازیم  - 2 لداعت . نازیم  - 1 هحفـص 331 ] دشابیم [ : مسق  هس  هتفر  راکب  نآرق 
راکب دورمن  اب  جاجتحا  رد  ارنآ  لـیلخ  میهاربا  هک  ینارتقا ) ساـیق  زا  لوا  لکـش   ) ربکا نازیم  - 1 رغـصا . طسوا ، ربکا ، دوشیم : مسقنم  مسق 

: تفگ لیلخ  دشاب . هتـشاد  تردق  زیچ  همهب  هک  تسنآ  ناشدوخ  فارتعاب  ادـخ  دومن و  یئادـخ  ياعدا  دورمن  هکنآ : حیـضوت  تسا . هدرب 
تردق يراک  نینچ  هب  دورمن ! يا  وت  و  دـنکیم ... هدـنز  دـناریمیم و  هک  تسا  نانچ  نآ  نم  راگدرورپ  [ 278 « ] تیمیو ییحی  يذلا  یبر  »

. مشکیم ار  یناسنا  منکیم و  هدـنز  ار  ياهدرم  هفطن  یـسنج  لمع  اب  مه  نم  تیمأو » ییحأ  انأ  : » تفگ دورمن  لیلخ  نایب  زا  سپ  يرادـن .
نم سمـشلاب  یتأی  هللا  نا  لاقف  : » تفگ داد و  رییغت  ار  لالدتـسا  شور  هنارهام  روطب  دیمهف و  ار  دورمن  كاردا  مدع  تعرـسب  ع )  ) میهاربا

برغم زا  ارنآ  یتـسه ) یئادـخ  یعدـم  هک  وت   ) دروآیم قرـشم  زا  ار  باـتفآ  ادـخ  تفگ : میهاربا  [ 279 « ] برغملا نم  اهب  تاـف  قرـشملا 
تام رفاک  ناسنیدب  سپ  [ 280 « ] رفک يذلا  تهبف   » درکن ادیپ  یباوج  رگید  دورمن  هک  هدومرف  دیجمت  نآرق  هنارهام  شور  نیا  زا  روآرد ...

هب رداـق  هک  تسیئادـخ  نآ  نم  يادـخ  هحفـص 332 ] دوشیم [ : نینچ  یقطنم  ناـهرب  تروـصب  ع )  ) میهاربا لالدتـسا  نیا  دـش ! توـهبم  و 
!.« دورمن يا  وت  هن  تسادـخ  نم  يادـخ  سپ  تسادـخ . وا  دـشاب  رداق  دیـشروخ  ندروآرد  هب  هک  یـسکره  و  تسا . دیـشروخ  ندروآرد 
هچ دیآیم . تسدب  دورمن ) يا  وت  هن  تسادخ  نم  يادخ  سپ   ) هجیتن همدقم  ود  نیا  نراقت  زا  يربک ، مود  همدقم  يرغص و  لوا  يهمدقم 
اریز دشاب ، هتشادن  لوبق  ار  هجیتن  دیامن و  قیدصت  ار  همدقم  ود  ره  یـسک  تسین  لوقعم  تسین و  دیدرت  کش و  لباق  همدقم  ود  نآ  هکنیا 

باتفآ عولط  رب  ادخ  تردق  هک  مود  يهمدقم  و  تسا . لوبق  دروم  باتفآ  عولط  هلمج  زا  دشاب  رداق  زیچ  همهب  دیاب  ادخ  هک  لؤا  يهمدـقم 
-2 تسا .» يرورض  يهجیتن  توبث   » دوشیم هتفگ  هکنیا  يانعم  تسا  نیا  دیآیم و  تسدب  هجیتن  ترورـضب  سپ  تسا . سوسحم  قرـشم  زا 

تروص [ 281 « ] نیلفآلا بحأ  ـال   » هلمج نیا  رد  تسا  هدرب  راـکب  ارنآ  ع )  ) لـیلخ میهاربا  هک  ینارتقا ) ساـیق  زا  مود  لکـش   ) طـسوا نازیم 
... تسین ادخ  هام  سپ  دنکیمن ، بورغ  ادخ  دـنکیم ، بورغ  هام  هلإب » سیل  رمقلاف  لفآب  سیل  هل  الاو  لفآ ، رمقلا  : » تسا نینچ  لالدتـسا 

نیابتم مهاب  ود  نآ  راچان  دـشابن و  تفـص  نآ  يرگید  همدـقم  رد  تسا  همدـقم  کـی  رد  هک  یتفـص  تسا  نیا  رب  ینتبم  ناـهرب  نیا  حور 
رمق هب  یلو  هدش  بلـس  یفن و  ادخ  زا  لوفا  قوف  لاثم  رد  دومن  بلـس  يرگید  زا  ار  همدقم  ود  نآ  زا  یکی  ناوتیم  هک  انعم  نیاب  دـنوشیم 

هدافتـسا نازیم  نیا  زا  ملعت » نکت  ملاـم  کـملع   » یناـبر میلعت  هب  زین  مه  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  تسا . نیاـبت  بجوـم  نیمه  تـسا و  تباـث 
باطخ نانآ  باوج  رد  میتسه  ادخ  نارـسپ  ام  هک  دندش  یعدم  يراصن  دوهی و  [ » هحفـص 333 دوشیم [ : نایب  نآ  هنومن  کنیا  هک  هدومرف 

ناتناهانگ تهجب  ار  امش  ارچ  سپ  دیدوب  ادخ  نارـسپ  امـش  رگا  [ 282 « ] قلخ نمم  رـشب  متنأ  لب  مکبونذب  مکبذعی  ملف  لق  : » وگب هک  دـش 
دیدوب ادخ  نارـسپ  امـش  رگا  تسا : لکـش  نیدب  لالدتـسا  تروص  دیتسه ... قولخم  رـشب  دارفا  ریاس  لثم  مه  امـش  هکلب  دننکیم ، باذع 

هک تسا  هبرجت  ساسا  رب  لؤا  يهمدقم  دیتسین . ادخ  نارسپ  امـش  تروصنیا  رد  سپ  دیوشیم ، باذع  امـش  هکیتلاح  رد  دیدشیمن ، باذع 
دنزرف امـش  هک  تسنآ  همدقم  ود  نیا  يهمزال  تسا و  دهاشم  سوسحم و  یمود  يهمدقم  و  دنکیمن . باذع  راچد  ار  دوخ  دـنزرف  ناسنا 

ای : » هدمآ نینچ  اهنآ  باوج  رد  میتسه  ادخ  ناتسود  ام  دنتفگیم  دوهی  هءابحأو »... هللا  ءانبأ  نحن   » دیدوب یعدم  هکیروطنامه  دیتسین  ادخ 
رگا دـیتسه  يدوهی  هکیدارفا  يا  [ » 283 « ] نیقداص متنک  نإ  توملا  اونمتف  ساـنلا  نود  نم  ءاـیلوأ هللا  مکنا  متمعز  نإ  اوداـه  نیذـلا  اـهیأ 
نینچ لالدتـسا  تروص  دیتسه »... وگتـسار  رگا  دینکب  ار  گرم »  » ادخ تاقالم  يوزرآ  دـیتسه  ادـخ  ناتـسود  امـش  طقف  دـینکیم  نامگ 

يوزرآ ادـخ  تسود  ره  و  دـیرادن ، گرم  يوزرآ  امـش  ءاـیلوأب » متـسل  متنأـف  توـملا  ینمتی  یلو  لـکو  توـملا ، نونمتتاـم  متنأ  : » تسا
قح هللا  اوردقامو  : » تسا هفیرش  هیآ  نیا  رد  نآ  و  موس ) لکش   ) رغـصا نازیم  - 3 دیتسین . ادخ  تسود  امـش  سپ  دراد ، ار  گرم »  » تاقالم

هحفص هکیماگنه [  دنرادن  یهاگآ  تخانـش و  نآب  تسا  یهلا  ماقم  هتـسیاش  هچنآ  [ » 284 « ] ءیـش نم  رـشب  یلع  هللا  لزنأ  ام  اولاق  ذإ  هردق 
ماقم يهتسیاش  ار  روصت  نیا  ادخ  هدرکن و  یحو  يرشب  هب  ادخ  دنتفگیم  دوهی  دنکیمن »... لزان  يزیچ  يرـشب  چیهب  ادخ  دنیوگیم  [ 334

، تسا رـشب  ع )  ) یـسوم دزاسیم : نشور  شخب  هجیتن  همدقم  ود  اب  ار  هلئـسم  نیا  إدرادن ؟ تردـق  يراک  نینچ  هب  ادـخ  هک  دـنادیمن  دوخ 
باتک يرـشب  هب  الـصا  هک  اعدا  نیا  دوشیم و  لزان  باتک  رـشب  دارفا  زا  یـضعب  هب  دوشیم  تباث  سپ  تسا ، هدـش  لزان  باتک  وا  رب  یـسوم 
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ار تاروت  زا  یخرب  ناشدوخ  فارتعاـب  مه  یمود  همدـقم  تسا و  سوسحم  دوهـشم و  لوا  يهمدـقم  اریز  ددرگیم . لـطاب  دوشیمن  لزاـن 
و مزالت . نازیم  ب - دوشیم . تباث  اریثک » نوفخی  اهنودبی و   » دیامرفیم هیآ  نیا  رد  هچنانچ  دنتـشادیم  یفخم  ار  نآ  زا  يرایـسب  راکـشآ و 

يزیچ ینعی  تسا  مزـالت  ساـسا  رب  تسا  ادـیپ  شناوـنع  زا  هکیروطناـمه  ساـیق  نیا  حور  تسا و  لـصتم  یئانثتـسا  ساـیق  زا  تراـبع  نآ 
مزالت نیا  تسا ، زور  دـباتب  دیـشروخ  رگا  میئوگیم : الثم  تسا  موزلم  دوجو  عبات  هراومه  مزال  تسا  نشور  دـشاب و  يرگید  زیچ  يهمزال 

یبرجت و همدـقم  ود  نیا  دوجو  اـب  هدرک ، عوـلط  دیـشروخ  نکل  میئوـگیم  دـعب  هدـش . زارحا  هبرجت  اـب  زور  دوـجو  سمـش و  عوـلط  ناـیم 
رد رگا  [ . 285 « ] اتدسفل هللا  الإ  ۀهلآ  امهیف  ناکول  : » هدش هدافتـسا  سایق  نیا  زا  میرک  نآرق  رد  تسا . دوجوم  زور  دـیآیم : مزال  سوسحم 

بـسحب مزالت  نیا  تسا و  مزالت  داسف  ۀهلآ و  دوجو  نایم  دروخیم . مهب  نیمز  نامـسآ و  مظن  دوب  ادـخ  زا  ریغ  ینایادـخ  نیمز  نامـسآ و 
. دریذپیم لالتخا  اجنآ  مظن  دـننک  تلاخد  دـنهاوخب  مه  ضرع  رد  ربدـم  ود  رگا  یتکلمم  کی  رد  هک  هدـش  تباث  هحفص 335 ] هبرجت [ 

مظن اریز  تسا ، سوسحم  مه  همدـقم  نیا  و  تسین ، دـحاو  يادـخ  زج  نآ  رد  سپ  تسین ، داـسف  مکاـح و  مظن  ملاـع  نیا  رد  نوچ  نکلو 
اتکی يادـخ  زج  ار  ناهج  هک  میروآیم  تسدـب  همدـقم  ود  نیا  عومجم  زا  درادـن ، یهار  نآ  رد  یمظنیب  هنوگچیه  رارقرب و  نیوکت  ملاـع 

ود نیب  یعمجان  دـناعت و  ساسا  رب  سایق  نیا  حور  و  تسا . هیقیقح  هلـصفنم  زا  بکرم  یئانثتـسا  ساـیق  دـناعت ، نازیم  ج - تسین . یعناـص 
تـسا دناعت  ددع  ود  نیا  نایم  درادن و  ار  مسق  ود  نیا  زا  شیب  و  درف . ای  تسا  جوز  ای  ددع  اریز  ددع  رد  تیدرف  تیجو و  زلثم  تسازیچ 
هفیرـش هیآ  رد  ار  نازیم  نیا  زین  نآرق  جوزب . سیلف  درف  هنکلو  درف  اما  جوز و  اما  ددعلا  اذـه  لثم : دـیآیم  مزال  يرگید  دوبن  یکی  ندوب  زا 

اهنامسآ و زا  ار  امش  یک  وگب  [ » 286 « ] نیبم لالض  یف  وأ  يده  یلعل  مکایإ  اناو و  هللا  لق  ضرألاو  تاومسلا  نم  مکقزری  نم  لق  هدروآ :
هیآ نیا  رد  يراسم  روطب  دیئامرفیم  هظحالم  هکیروطنامه  میتسه »... راکـشآ  تلالـض  ای  تیاده و  رب  امـش  ای  ام و  دـهدیم ، يزور  نیمز 

زا سپ  [ 287 « ] لالضلا ألإ  قحلا  دعب  اذامف   » دیامرفیم رگید  هفیرش  هیآ  رد  هچنانچ  تسین  مسق  ود  زا  شیب  ینعی  امـش » ای  ام و   » هدشن رکذ 
مکایإو انإ  دوشیم : نینچ  سایق  تروص  تسا . تلالـض  تسین  قح  تیادـه و  رگا  تسین  نایم  رد  هطـساو  ینعی  تسا  تلالـض  رگید  قح 

لالض یف  هحفـص 336 ] مکنا [  هک  میریگیم  هجیتن  همدـقم  ود  نیا  زا  نیبم ، لالـض  یف  انـسل  انا  مولعمو  نیبم  لالـض  یف  وأ  يدـه  یلعل 
[ . 288  ] دهدیم يزور  ادخ  میئوگیم  هک  میتسه  تیاده  رب  ام  نیبم و 

ءایبنا بتکم  رد  شمارآ  نیمأت 

مهاده ۀیامعلا و  نم  مهرـصب  ۀیاوغلا و  نم  مهذقنأ  ۀیادهلاب و  سانلا  یف  ماق  اهممغ و  راصبألا  نع  یلجو  اهمهب  بولقلا  نع  فشک  : » نتم
ماهبا و تملظ  اهمشچ  زا  دومن و  زاب  ربمایپ  هلیسوب  اهلد  زا  ار  اههرگ  اههدقع و  حرش : میقتسملا .» طارـصلا  یلا  مهاعد  میوقلا و  نیدلا  یلا 

كرد مدـع  يروک  زا  دیـشخب و  تاجن  نوگانوگ  ياهیهارمگ  زا  تشاداو و  تیادـهب  ار  نانآ  تسار  هار  هئارا  اـب  دودزب و  ار  یمگردرس 
زا یحو  بتکم  زراب  تازایتما  زا  رگید  یکیب  ترابع  نیا  رد  دومن . توعد  میقتـسم  طارـص  هب  دومرف و  تیادـه  راوتـسا  نیدـب  درک و  انیب 

فطاوع زئارغ و  همه  دوجو و  داـعبا  ماـمت  هب  تسین . یمگرد  رـس  ماـهبا و  هنوگیچیه  یحو  بتکم  رد  هک  دوـشیم  هراـشا  اـهبتکم  رگید 
ینیبشیپ مجسنم  مظنم و  همانرب  ناسنا  تقلخ  زا  یئاهن  فده  هب  ندیسر  يارب  هدش و  هجوت  وا  زاین  ساسا  رب  لامها  عییضت و  نودب  ناسنا 
یهودـنا میب و  هنوگچیه  دـنیامن  يوریپ  دوخ  یگدـنز  رد  یهلا  هماـنرب  زا  اـهناسنا  رگا  هک  دوـشیم  نیـضت  تیعطاـق  اـب  ماجنارـس  هدـش و 

زا یسکره  [ » 289 « ] نونزحی مهالو  مهیلع  فوخالف  يادـه  عبت  نمف  . » دوب دـنهاوخ  تداعـس  نیرق  دـبا  ات  دـبای و  هار  اـهنآ  هب  دـناوتیمن 
ناطلس هاگشیپ  رد  یقیقح  هاگیاج  راپـسهر  هحفـص 337 ] تبقاع [  دوب و  دهاوخن  یهودـنا  میب و  رگید  نانآ  رب  دـنک  يوریپ  نم  تیادـه 

، تسا رادروخرب  یـشیدنا  تبقاع  لـقعت و  تبهوم  زا  هک  ناـسنا  [ . 290 « ] ردتقم کیلم  دنع  قدص  دـعقم  یف   » دـش دـنهاوخ  دوجو  کلم 
تیرـشب خـیرات  لوط  رد  یهلا  يایبنا  توعد  زا  هک  تسا  يرطخ  نآ  درازآیم و  ار  وا  لد ، میمـص  رد  یگدـنز ، لوط  رد  رکف  کی  هراومه 
باختنا زج  ياهراچ  دشاب و  توافتیب  دناوتیمن  زگره  راذنا )  ) میب دیدهت و  نیا  ربارب  رد  لقاع  ناسنا  هک  تسا  ملـسم  تسا ، هدـمآ  لمعب 
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. تسین يربـخ  هدرپ  نیا  يارو  رد  هک  دـنک  لـصاح  نـیقی  دزاـس و  فرطرب  دوـخ  نـهذ  زا  یلکب  ار  رطخ  لاـمتحا  درادـن . هار  ود  زا  یکی 
رد لقع  مکحب  دوثیمن ) هک   ) هدـشن فرطرب  رطخ  هکنیا  مود  لامتحا  دـناهداد . ربخ  غورد  هب  خـیرات  لوط  رد  ءاـیبنا  يهمه  هللااـب ، ذاـیعلاو 

یلکب ار  رطخ  لوا و  یئوج  هراچ  اما  دوشن . نآ  بقاوع  راتفرگ  دـمآرد ، تسار  ءایبنا  يهتفگ  رگا  هک  دـنک  ادـیپ  ینیمأت  دـیاب  ناسنا  اـجنیا 
ياراد رادرک  تسار  وگتـسار و  ینامدرم  ار  نادرم  نیا  تیـصخش  خیرات  هکنیا  هچ  درادن ؟ ناکما  ءایبنا  خیرات  يهعلاطم  اب  نتفرگ  هدـیدان 

يرادـیاپ اهنت  هن  ناشنانمـشد  هدرـشف  ياهفـص  ربارب  رد  هوک  ناسب  هک  تماقتـسا  اب  عاجـش و  یهاگآ و  لد  تیمیمـص و  افـص و  قدـص و 
هار دوخب  یـساره  میب و  كدنا  تیدحا  سدقم  تاذ  رب  هیکت  اب  دندومنیم و  توعد  شیوخ  هیلع  مایق  رب  ار  همه  اهنتو  هکی  هکلب  دـندومن 

شلد هاگنآ  دنک و  بیذکت  ار  نانآ  دـناوتب  هک  تسا  یملاس  هحفص 338 ] نادجو [  میلس و  لقع  مادک  [ 291  ] دنکیم یفرعم  دندادیمن 
وا يوسب  ار  مدرم  هک  هچنآ  ربارب  رد  ایند  رطخ  هب  یئاـنتعایب  يریلد و  یکاـب و  یب  همه  نآ  اـب  مینیبیم  زاـب  دـبای ؟ شمارآ  بیذـکت  نیاـب 

میادخ رگا  ربمایپ  يا  وگب  [ . 292 « ] میظع موی  باذع  یبر  تیصع  نإ  فاخأ  ینا  لق  . » دندوب ناساره  همه  زا  شیب  ادخ )  ) دننکیم توعد 
دوبن و يربخ  رگا  بیترت  نیدـب  دـنکیم . لقن  نینچ  نیا  زین  رگید  ناربمایپ  لوق  زا  نآرق  مسرتیم . گرزب  زور  باذـع  زا  منک  ینامرفان  ار 

هدوسآ يزاسهراچ و  لوا  هار  زا  ناوتیمن  ناسنیدـب  سپ  دـندوبیمن . كانمیب  نانچنآ  ناشدوخ  زگره  دوب  عقاو  فالخرب  نانآ  ياـههتفگ 
زا ای  ءایبنا و  هار  زا  هار  مادک  زا  درک ، نیمأت  لیـصحت  دیاب  لقع  مکحب  هک  لاح  درک . تسرد  نیمات  ناوتیمن  مود  هار  زا  زج  دـش و  رطاخ 

رطخ يولج  زین  هار  نامه  زا  دیاب  دوشیم  ساسحا  رطخ  هک  یهار  نامه  زا  دـنکیم  مکح  لقع  منیبیم  لقع  هب  هعجارم  رد  رگید ؟ ياههار 
بتکم زا  یبنجا  هک  رگید  ياهبتکم  و  دـشخب . یئاهر  رطخ  زا  دـناوتیم  وا  نیمأت  طقف  هدومن  ینیبشیپ  ار  رطخ  یـسکنآ  اریز  تفرگ  ار 

هئارا رشب  يارب  نانآ  هک  ار  یهار  طقف  هک  تسنآ  ءایبنا  ياعدا  اریز  درادن . ار  ندیشخب  نیمأت  تیحالص  زگره  لقع  دزن  رد  دنـشابیم  یحو 
دوخ موق  هب  هک  دـنکیم  لـقن  ع )  ) میهاربا لوق  زا  میرک  نآرق  هحفـص 339 ] دشخب [ . تاجن  ترخآ  رطخ  زا  ار  ناسنا  دناوتیم  دـنهدیم 
متنک نإ  نمألاب  قحأ  نیقیرفلا  يأف  اناطلـس  مکیلع  هب  لزنی  ملام  هللااـب . متکرـشأ  مکنا  نوفاـخت  ـالو  ممکرـشأ  اـم  فاـخأ  فیک  : » دـیوگیم
ادـخ رب  لیلد  نودـب  ار  یئاـهزیچ  امـش  هکیلاـح  رد  مسرتب ، دـیاهداد  رارق  کیرـش  ادـخ  هب  هک  یئاـهزیچ  زا  نم  هنوگچ  [ . 293 « ] نوملعت

هام دیشروخ و  هراتس و  ع )  ) میهاربا دیتسه ... اناد  رگا  میتسه  نیمأت  هتـسیاش  هقرف  ود  زا  کی  مادک  سپ  دیـسرتیمن . دیاهداد  رارق  کیرش 
ادخ يارب  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  تسین  حیحص  سرت  لصا  هک  تهج  نآ  زا  هن  مسرتن  امش  نایادخ  زا  هک  مراد  قح  نم  تفگ : ار  ناتـسرپ 

لیلدیب نیمأت  هب  میب  رطخ و  زا  یئاهر  ربارب  رد  امـش  یلو  تسا . لـیلد  اـهنآ  ندوبن  ادـخ  رب  سکعب  تسرد  یلو  تسین ، لـیلد  اـهنآ  ندوب 
نیا زا  دیسرتب . تسا  لیلد  یب  نوچ  دیاب  تسا و  هدماین  اهنآ  رب  یلیلد  هنوگچیه  هکیتروص  رد  دیاهداد ، رارق  کیرـش  ادخ  رب  هدز و  تسد 

دباییم یئاهر  دیدهت  نیا  میب  زا  ناسنا  یتقو  و  دیـشوک . دیدهت  نآ  عفر  رد  دیاب  تسه و  رـشب  يارب  میب  دیدهت و  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ 
ع)  ) میهاربا رگید  نایب  هب  و  درادن . نیمأت  تیحالـص  دشن ، ناهرب  هب  نورقم  ادخ  فرط  زا  رگا  دشاب و  ناهرب  هب  نورقم  ادـخ  فرط  زا  هک 

تـسا هدـنهد  میب  هک  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  لیلد  اب  طقف  میب  نیا  عفر  میاهتفرگ و  رارق  سرت  میب و  ربارب  رد  امـش  نم و  تفگ : شموق  هب 
ات نیاربانب  سپ  میرادن . باذع  زا  نیمأت  میرادرب  مدـق  رطخ  نیا  عفر  رد  وا  بناج  هحفص 340 ] زا [  لیلد  نودب  رگا  دش و  دهاوخ  لصاح 

. دشاب هتشاد  ياهدنبیرف  يهولج  رهاظب  دنچ  ره  تسین  حیحص  یشخب  نیمات  دیماب  نآ  زا  يوریپ  دشابن  لیلد  اب  هارمه  ادخ  بناج  زا  یبتکم 
رد لـقع  هاگدـید  زا  تسین  ناـشهارمه  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  یتجح  دـنرادن و  ع )  ) تیبلـها زا  يوریپ  ، هک یئاـهبتکم  ور  نیدـب  سپ 

رادروخرب و زور  مولع  زا  بتکم  نآ  نایعدـم  دـنچره  دـشابیم  ناـنآ  نیمک  رد  ترخآ  رطخ  ناـنچمه  تسین و  یعطق  نیماـت  اـهنآ  يوریپ 
هحفص 341] [ . ] 294  ] دشاب مه  هفشاکمب  نورقم  یتح 

نآرق رد  مدآ  تقیقح 

هراشا
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دوشیم ماهبا  بجوم  هک  ار  یئوگ  یلک  هویش  قیاقح  نایب  رد  نآرق  هک  میوشیم  رکذتم  همدقم  ناونعب  میوشب  عوضوم  دراو  هکنیا  زا  شیپ 
ارنآ فلتخم  تاهج  دـیامرفیم و  نایب  ار  تقیقح  درف  کی  رد  تاصخـشم  داعبا و  ندومن  زاب  اب  ساسح  لاـثم  نمـض  رد  هکلب  هدربن  راـکب 

نآرق ياهناتـساد  هک  دوش  روصت  ادـتبا  اـسب  هچ  دـهدیم و  حرـش  ار  تاـهج  نآ  زا  یکی  یتبـسانمب  دروم  دـنچ  رد  هداد و  رارق  هجوت  دروم 
یـسررب دروم  ار  فلتخم  تاهج  نآ  زا  یکی  میرک  نآرق  دروم ، نآ  زا  کی  ره  رد  هک  دوشیم  مولعم  قمعت  تقد و  اـب  یلو  تسا  يرارکت 

دهاوخ اجک  هب  هدـمآ و  اجک  زا  تسیچ ، یمدآ  تقیقح  هکنیا  نداد  ناـشن  يارب  میرک  نآرق  ع .)  ) مدآ ناتـساد  لـثملایف  تسا . هداد  رارق 
هجوت دروم  هلحرم  دنچ  رد  تسا  سکعنم  وا  رد  یمدآ  داعبا  همه  هک  هنومن  يدرف  ناونعب  ار  ع )  ) مدآ تسیچ ؟ وا  تقلخ  زا  فده  تفر و 

مدـق كاـخ  نیا  هب  فدـه  هچ  هب  ارچ و  و  تسیچ ،؟ وا  تقیقح  و  هتفاـی ؟ بیکرت  زیچ  دـنچ  زا  و  تسیچ ،؟ وا  تقلخ  لـصا  هـک  هداد  رارق 
تیهام تسیچ و  وا  لـصف  سنج و  هکنیا  لـیبق  زا  یفـسلف  مخو  چـیپ  ياـهثحب  رد  رگید  و  تسیچ ؟ یکاـخ  هرک  نیا  رد  شاهفیظو  داـهن ؟

يارب میرک  نآرق  بیترت  هب  ام  کنیا  دوشیمن . لطعم  تسا ، رـصاق  ملع  ای  دیـسر  ءایـشا  تیهاـم  هب  ناوتیم  الـصا  تسا و  زیچ  هچ  ناـسنا 
هتخادرپ و ناسنا  تقیقح  حرـش  هب  دـنکیم  هیکت  نآ  رب  ع )  ) تراهط تمـصع و  يوناـب  هک  هحفص 342 ] مهب [ »  » ماهبا فشک  حیـضوت و 
زا رترب  ار  یمدآ  يهبترم  نآرق  میهدیم . رارق  هجوت  دروم  دهدیم  ناشن  مدآ  ترضح  يهلیـسوب  مدآ  نادنزرف  رد  میرک  نآرق  هک  ار  يداعبا 

هفیلخ نیشناج و  مهاوخیم  نم  دریگیم : رارق  باطخ  دروم  هکئالم  [ 295 « ] ۀفیلخ ضرألا  یف  لعاج  ینإ   » دنکیم یفرعم  تادوجوم  يهمه 
« اهلک ءامـسألا  مدآ  ملع   » باـطخ هب  دـنوشیم ! تفگـشرد  تقلخ  نیا  زا  هکئـالم  دـینک . هدجـس  ار  وا  همه  دـیاب  مهد و  رارق  نیمز  يور 

ءامـسا ملع  میداد . میلعت  هدومن  میظعت  مارکا و  هنوگ  همه  راوازـس  یکاخ  شنیرفآ  دوجو  اب  ار  وا  هک  قیاـقح  ءامـسا و  همه  مدآ  هب  [ 296]
رد جیردتب  نانیشناج  نآ  و  تسا ، دوجوم  تیلعفب  یبیغ  میلعت  اب  موصعم  هدیزگرب  نانیـشناج  رد  هک  تسا  تادوجوم  قیاقح  هب  ملع  نامه 
هن دراد . رگید  يدعب  تقلخ  نیا  هکنیا  هچ  تسین  يدروم  امـش  بجعت  يارب  هک  دش  میهفت  هکئالم  هب  و  دـیدرگ . دـهاوخ  رهاظ  مدآ  لسن 

دراد ترورـض  یناکما  نسحا  ماـظنرد  تقلخ  نیا  تسوا و  زا  مدآ  ینب  يادـیوس  رـس  رد  هچنآ  لـصاح  ار  کـلم  هن  ملـسم  تسار  کـلف 
وا يارب  يو و  رطاخ  هب  زیچ  همه  اریز  ددرگ . یکاخ  هرک  ربدـم  دـیاب  هفرط  دوجوم  نیمه  و  ددرگ ، اـهداسف  اـهیزیرنوخ و  اـب  مأوت  دـنچره 

هدش هداد  نیکست  یکاخ  هرک  نیمه  رد  مدآ  هب  و  هحفص 343 ] [ . ] 297 « ] اعیمج ضرألا  یف  ام  مکل  قلخ  يذلا  وه  . » تسا هدش  هدـیرفآ 
راومه و ار  نیمز  هک  تسا  یئادخ  نانچنآ  وا  [ 298 « ] روشنلا هیلا  هقزر و  نم  اولکو  اهبکانم  یف  اوشماف  الولذ  ضرألا  مکل  لعج  يذلاوه  »
وا يوسب  طقف  و  دیروخب ، نیمز  يور  رد  يزور  زا  دـیزادرپب و  تیلاعف  هب  شود ) رب  ندـش  راوس   ) ناسب طلـست  اب  سپ  داد  رارق  امـش  عیطم 

هتسویپ هک  ناراکراوس  دننام  و  دیامنب ، نیمز  يور  رد  ار  تافرصت  هنوگره  دیاب  نیکمت ، نیمه  ياضتقمب  ناسنا  دش ... دیهاوخ  هتخیگنارب 
يونعم يرهاظ و  بولطم  لامک  هب  ءایبنا  میلاعت  زا  يوریپ  اب  دیامنب و  هدافتـسا  نآ  تاکرب  زا  هتخادرپ و  تیلاعف  هب  دـناتکرح  وپاکت و  رد 

. دیآ لئان 

داضتم ياهدعب  اب  مدآ 

لگ لاصلص »  » رگید هیآ  رد  ای  و  نّفعتم ... گنر  هریت  لگ  نونسم » أمح   » دعب لوا  هتفای : بیکرت  داضتم  دعب  ود  زا  نآرق  حیرـصت  هب  یمدآ 
زا وا  رد  یحور » نم  هیف  تخفنو   » دعب مود  دهدیم ... ادص  لافس  دننام  یکشخ  زا  هک  هدیکشخ  لگ  راخفلاک » لاصلص   » ای و  هدیکشخ ...
هب دوش  عابشا  ناسنا  يدوجو  يهزوح  رد  دعب  ود  ره  دیاب  هتفای و  لیکـشت  یمدآ  تقلخ  داضتم  دعب  ود  نیا  بیکرت  زا  مدیمد ... دوخ  حور 
اب ود  نآ  زا  یکی  رگا  هک  هدوب  دـعب  ود  نیا  شزیمآ  رد  یناسنا  لاـمک  ـالوصا  و  ددرگن . هریچ  يرگید  رب  ود  نآ  زا  مادـکچیه  هک  یمـسق 

قیقد رایـسب  نوزوم و  رایـسب  تبـسن  اب  یلـصا  رـصانع  زا  ناهایگ  ناتخرد و  هچنانچ  تسین . تقیقح  نآ  رگید  دورب  نیب  زا  صاـخ  تبـسن 
صاخ قیقد و  تبـسن  اب  رـصانع  نامه  هب  یگتـسباو  لداعت و  نامه  ورگ  رد  هحفـص 344 ] هایگ [  عون  ره  تقیقح  هک  تسا  هدـش  بیکرت 

تقیقح هنوگنامه  تسین . هایگ  نآ  رگید  دش ، دایز  ای  مک  تسا  تابن  جازم  يهدنهد  لیکـشت  هک  يرـصانع  صاخ  تبـسن  رگا  دـشابیم و 
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يارب رصنع  ود  نیا  عابشا  رد  یگنهآ  مه  نیا  و  دراد . یحور » نم  هیف  تخفن   » و نونسم » أمح   » رـصنع ود  نیا  هب  لماک  لکـشب  ناسنا  عون 
هک دنک  حرط  ياهمانرب  دناوتیم  هدیرفآ  ار  وا  هک  يراگدیرفآ  تردق  تسد  طقف  هک  تسا  مهم  فیرظ و  قیقد و  يردـقب  مدآ  يراوتـسا 
امش ام  ناسنیدب  [ 299 « ] طسو ۀمأ  مکانلعج  کلذکو  . » دنامب رادیاپ  یمدآ  تقیقح  هدش و  عابـشا  دعب  ود  زا  یکی  هبلغ  نودب  دـعب  ود  ره 
ناور هب  دنگوس  [ 300 « ] اهیوقت اهروجف و  اهمهلاف  اهیوس  امو  سفنو  : » دـیامرفیم هیآ  نیا  رد  رگید  ینایب  هب  و  میداد ... رارق  طـسو  تما  ار 

[301 ... ] دش ماهلا  يوب  يوقت  مه  روجف و  مه  یگنهآ  مه  نیا  يهجیتن  رد  هک  شداضتم  داعبا  نایم  رد  بیجع  یگنهآمه  يرارقرب  مدآ و 
ناطیـش و یجراخ  لماع  ود  طابترا  أـشنم  لاـح  ود  نیمه  تسا و  مزـال  نوزوم  تقلخ  هیوست و  رد  يوقت  روجف و  هوق  ود  ره  ندوب  سپ  . 

يهمدقم روجف  نیمه  اما  درادیم . زاب  يوقت  هب  دایقنا  زا  ار  ناسنا  روجف  هوق  دنتسه ، عزانت  رد  هتسویپ  هوق  ود  نیا  دوشیم و  یمدآ  اب  کلم 
يدام ناهج  نیاب  ششک  هحفص 345 ] نیا [  دوشیم و  لقع  نتفرگ  ورین  أشنم  [ 302  ] داضت تهج  نیمه  اریز  ددرگیم ، يو  لماکت  ریخ و 

هدام تعیبط و  ملاع  رد  دناوتیم  اجک  تسا ، توکلم  ملاع  زا  هک  یلقع  هنرگ  دزاس و  نشور  ار  تقلخ  ياهیتفگـش  هک  درادیماو  ار  لقع 
يداشرا  ) دوبن مدآ  ترضح  ینامرفان  رگا  هللاریداقم ... متام  مدآ  نایـصع  الول  دناهتفگ : تهج  نیمهب  و  دزاس ؟! نشور  ار  قیاقح  ءامـسا و 

هب ار  اهنآ  ات  دنک  هلباقم  نآ  نایهاپـس  و  روجف »  » اب هک  دنکیم  دوعـص  یتقو  ناسنا  سپ  دشیمن . مامت  ادـخ  تاردـقم  [ ، 303 ( ] يولوم هن 
زا تسا  یتیاور  دـهد . نامزاس  حالطـصاب  هتخاس و  ار  دوخ  ءایبنا  يهمانرب  زا  ماهلا  اب  دـنیامنن و  زواجت  دوخ  زرم  زا  دروآرد و  لقع  نامرف 
ام هاگره  هللالوسر ! نبای  تفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  رینتـسم  نب  مالـس  تسا . یناسنا  لامک  رد  دـعب  ود  موزل  يهدـنهد  ناشن  هک  ع )  ) ماـما
اما مینکیم . لد  الماک  دالوا  لام و  ایند و  هب  دنویپ  هقالع و  زا  میونشیم  ار  امش  ياریگ  نانخس  میـسریم و  امـش  سلجم  روضح  فرـشب 

ماـما مینکیم . ادـیپ  ار  يداـع  تلاـح  نآ  زاـب  میریگیم  رارق  دوـخ  نادـنزرف  رـسمه و  راـنک  رد  مـیدرگیمرب و  دوـخ  هناـخ  هـب  هـک  یتـقو 
. دیسریم ناگتشرف  ماقمب  دننکیم و  هحفاصم  امش  اب  ناگتشرف  دینامب  دیراد  ام  تاقالم  زا  هک  لاح  نامه  رد  امش  رگا  دومرف : مالسلاهیلع 

نانآ هک  دـنیرفآیم  ار  یتیعمج  ناهج  يادـخ  کشیب  دـینامب  هحفـص 346 ] یقاب [  لاح  نآ  رد  امـش  رگا  و  تسین . نیا  ادـخ  تیـشم  اـما 
ریبـعت هب  سپ  [ . 304  ] دوش لصاح  ملاع  يهناشن  نیا  تقلخ  زا  یئاهن  ضرغ  اـت  دـنیامن  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  دـنوش و  هاـنگ  بکترم 

رد نآرق  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و  دش ، دـهاوخ  لیاز  ناسنا  تقیقح  ودـنآ  زا  یکی  لاوز  اب  دـشابیم و  مدآ  مّوقم  دـعب  ود  نیا  یملع 
نوقباسلا نوقباسلاو  . » تسا يدام  ياهتذـل  نیمه  دـعب  زا  دـهدیم  هک  یـشاداپ  دنتـسه ، یهلا  هاگرد  ناـبرقم  هک  نوقباـس »  » هب مه  ترخآ 

نادـلو مهیلع  فوطی  نیلباقتم  اهیلع  نیئکتم  ۀـنوضوم  ررـس  یلع  نیرخالا  نم  لیلق  نیلوألا و  نم  ۀـلث  میعنلا  تانج  یف  نوبرقملا  کـئلوأ 
نیع روحو  نوهتـشی  امم  ریط  محلو  نوریختی  امم  ۀـهکاف  نوفزنی و  الو  اـهنع  نوعدـصیال  نیعم  نم  سأـک  قبراـبأ و  باوکأـب و  نودـلخم 

یهورگ تمعن ، زا  رپ  ياهتشهب  رد  دنتـسه  نابرقم  نانآ  دنماگ ، شیپ  نوقباس  [ . 305 « ] نولمعی اوناک  امب  ءازج  نونکملا  ؤلؤللا  لاـثمأک 
عوهت هن  هک  ترخآ  ياهبارـش  اههزوک و  اب  نالاسدرخ  هلیـسوب  هدز ، هیکت  اـبیز  مظنم و  ياـهتخت  رد  ناکدـنیآ  زا  یکدـنا  ناینیـشیپ و  زا 
شاداپ نیا  دـنوشیم و  یئاریذـپ  دنـشخردیم  دـیراورم  دـننام  هک  ینایروح  ناگدـنرپ و  تشوگ  هاوخلد و  ياههویم  رـس و  درد  هن  دراد و 

هک يداـم  دـعب  هب  هجوت  اـب  مه  ترخآ  یگدـنز  دادـتما  رد  دنتـسه  ناـبرقم  هک  نوقباـس »  » يارب میرک  نآرق  مینیبیم  تساـهنآ .... رادرک 
هحفص 347] [ . ] 306  ] دهدیم شاداپ  تسا  ناملغ  نایروح و  ناگدنرب و  تشوگ  اب  بسانتم 

یکاخ يهرک  نیا  رد  یمدآ  نداهن  مدق  زا  فده 

میرک نآرق  دننک ... تدابع  نانآ  هکنیا  رگم  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  [ 307 « ] نودبعیل الإ  سنإلاو  نجلا  تقلخ  امو  : » دیامرفیم میرک  نآرق 
دوشیم روصت  ءادتبا  تسیچ ؟ تدابع  زا  دارم  مینیبب  کنیا  دیامنیم . یفرعم  یلاعت  يراب  تاذ  تدابع  ار  كاخ  هریت  نیا  هب  ندمآ  زا  فدـه 

لد هحفص 348 ] عوضخ و [  تیاهن  دارم ، هکلب  دوشیمن  هصالخ  اهبلاق  نآ  رد  تدابع  زا  دارم  یلو  تسا  جح  هزور و  زامن و  نامه  تدابع 
رقف و زج  تادوـجوم  يهمه  دوـخ و  هک  دـنبایرد  سنا  نج و  هکنیا  دریگیم و  همـشچرس  وا  تمظع  كرد  زا  هک  تسا  دوـبعم  هب  یگتـسب 
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ندرک هدایپ  اب  طقف  دـناهداهن  وا  شود  رب  هک  ار  یتفالخ  و  دراد . هطاـحا  یتسه  همه  هب  وا  دـنرادن و  يرگید  تقیقح  دوبعمب  ضحم  طـبر 
اریز تسا ، ریذپناکما  همانرب  نآ  نتخاس  یلمع  اب  ملاع  ود  ره  تداعس  و  دناسر . ماجناب  دناوتیم  وا  شخب  تایح  هبناج و  همه  ياههمانرب 

روصتم نآ  زا  رتارف  هک  ياهمانرب  نیرتلماک  هب  یگدنز  داعبا  يهمه  رد  ار  تیرـشب  يهعماج  ّتیدحا  تاذ  هکنیا  هب  داقتعا  ناعذا و  يهمزال 
همانرب نآ  ندرک  هدایپ  نیمه  و  دشابیم . دوخ  یگدنز  تاهج  رد  همانرب  نامه  ندرک  هدایپ  هدومرف ، یئامنهار  دوخ  ناریفـس  هلیـسوب  تسین 

نیمه رب  و  دـشاب . یگدـنز  نوئـش  ریاس  ای  هعرزم و  هب  یگدیـسر  رهاظ  تروصب  دـنچره  دـشابیم  تدابع  للذـت و  قادـصم  لمع  ماقم  رد 
یفرعم یمالـسا  تنـس  هدرمـش و  اهتدابع  نیرترب  ارنآ  دـندومرفیم و  یگدیـسر  دوخ  یگدـنز  داعبا  مامت  هب  ع )  ) ام ناماما  هک  تسا  ساسا 

رقاب ترضح  اب  ار  نایفوص  زا  یکی  تاقالم  هنومن ، يارب  دنتـسنادیم . قح  عییـضت  لامعا و  زجع و  رگید  دعب  رب  ار  يدعب  هبلغ  دندومنیم و 
نیسحلا نب  یلع  متـسنادیمن  زگره  نم  تفگیم : دوب  هماع  ناگرزب  زا  هک  ردکنم  نب  دمحم  فورعم ، یفوص  دهاز و  میروآیم : مالـسلاهیلع 

دندیـسرپ شنارای  داد . زردنا  ارم  وا  اما  میوگ  زردنا  ار  وا  متـساوخ  مدید  ار  ع )  ) یلع نب  دمحم  ات  تسا  رتهب  وا  دوخ  زا  هک  دراد  يدنزرف 
مدید اسر  تماقاب  ار  يدرم  رود  زا  ناهگان  مدوب  هتفر  هنیدم  جراخ  هب  دوب  مرگ  تدش  هب  اوه  هک  يزور  تفگ : داد ؟ زردـنا  ارت  وا  هنوگچ 
راداو ار  وا  اـیند  صرح  هک  تسا  شیرق  نادـنمتورث  زا  یکی  اـمتح  متفگ  دوـخ  شیپ  متخانـشن  ار  وا  هدرک ، شیوـخ  هدـنب  ود  رب  هیکت  هک 
قرع هکیلاـح  رد  وا  متفر  يو  کـیدزن  هب  هاـگنآ  مـهد . زردـنا  ار  وا  دـیاب  دـیایب ، هحفـص 349 ] نوریب [  اـمرگ ، تدـش  نیا  رد  هـک  هدرک 
راکچ دسر  ارف  لجا  ارت  رگا  یتسه ! ایند  یپ  رد  امرگ  نیا  رد  یتسه  شیرق  ناگرزب  زا  یکی  وت  متفگ  ار  وا  داد . یئاسر  باوج  تخیریم 

وا نامرف  وریپ  رد  نم  اریز  تسا . هتفایرد  قح  يرادربنامرف  تعاط و  رد  ارم  دبایرد ، ارم  لجا  یلاح  نینچ  رد  رگا  داد : باوج  يو  ینکیم ؟
ياج تفاییمرد  لاعتم  يادخ  ینامرفان  لاح  رد  ارم  لجا  رگا  ردکنم ! نب  دمحم  مزاسیم . زاینیب  رگید  مدرم  وت و  زا  ار  ماهداوناخ  دوخ و 

ع)  ) نایقتم يالوم  [ . 308  ] داد دنپ  ارم  وا  اما  مهد  دنپ  ار  وا  متـساوخیم  نم  ناسنیدب  نارای  تفگ : ردکنم  نب  دـمحم  دوب . سرت  ینارگن و 
انایبت باتکلا  مکیلع  لزنأ  و  یمع ... الو  ۀلاهج  یف  مکعدـی  ملو  يدـس  مککرتی  ملو  اثبع  مکقلخی  مل  هللا  ناف  : » دـیامرفیم هغالبلاجـهن  رد 

نم ۀـباحم  هناسل  یلع  مکیلإ  یهنأو  هسفنل  یـضر  يذـلا  هنید  هباتک  نم  لزنأ  امیف  مکلو  هل  لمکأ  یتح  انامزأ  هیبن  مکیف  رمعو  ءیـش  لکل 
... تخاسن اهر  يروک  ینادان و  رد  تشاذگن و  فیلکت  یب  لمهم و  دیرفاین و  ثبع  ار  امش  لاعتم  دنوادخ  [ . 309 ...« ] ههراکم لامعألا و 
ادخ هک  ینید  باتک  نیمارف  ات  دیـشخب  یگدنز  امـش  نایم  رد  یتدم  ار  دوخ  ربمایپ  تسا و  زیچ  ره  رگنـشور  هک  داتـسرف  باتک  امـش  رب  و 

هحفص 350] دزاس [ . انشآ  درادن  تسود  هک  ار  هچنآ  دراد و  تسود  لامعا  زا  هک  هچنآب  ار  امش  يو  نابز  اب  دنک و  لیمکت  تسا  هتفریذپ 
داعبا يهمه  لماکت  هب  ءایبنا  یـشم  طـخ  وترپ  رد  رـشب  هک  تسنآ  یکاـخ  هرک  نیا  هب  ناـسنا  ندـمآ  زا  ضرغ  نآرق  هاگدـید  زا  ور  نیا  زا 

زا و  دـیامن ، هدایپ  تسا  ناهج  ود  ره  تداعـس  نماض  هک  یگدـنز  نوئـش  همه  رد  ار  لاعتم  يادـخ  تاروتـسد  دزادرپ و  شیوخ  يدوجو 
یگدنز رد  ناسنا  رگید  دیدرگ . مولعم  فده  صخـشم و  الماک  یکاخ  هرک  نیا  هب  ندـمآ  زا  ضرغ  سپ  دـیآرب . یهلا  تفالخ  يهدـهع 

نامهب هراشا  تشادرب ... ار  یمگرد  رـس  اهلد  زا  اهمهب » بولقلا  نع  فشک  ( » ع  ) تراهط تمـصع و  يوناب  يهدومرف  و  تسین . مگ  ردرس 
. تسا صخشم  ناسنا  ریسم  تسین و  یمگرد  رس  ءایبنا  بتکم  رد  هک  تسا  هتکن 

تامعن زا  هدافتسا  مدآ و 

هراشا

مهانلـضف تابیطلا و  نم  مهانقزر  رحبلاو و  ربلا  یف  مهاـنلمحو  مدآ  ینب  اـنمرک  دـقل  . » تسا تادوجوم  همه  زا  رترب  ناـسنا  دـیوگیم  نآرق 
تابیط و زا  هتشاد و  او  اهایرد  اهتشد و  رد  ار  نانآ  هدیـشخب و  يراوگرزب  مدآینب  هب  ام  یتسردب  [ . 310 « ] الیضفت انقلخ  نممریثک  یلع 

ریخ نآ  اب  هک  تسا  هدش  هداد  واب  هک  تسا  یلقع  تهجب  هیآ  نیا  رد  ناسنا  يرترب  میداد ... يرترب  تاقولخم  رتشیب  رب  هداد و  يزور  ذئاذل 
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رب مکاح  ماظن  هلیـسو  نآب  ات  دشابیم ، دوخ  عفانم  تهج  رد  تعیبط  ياوق  ریخـست  نآ  رثا  دـهدیم و  صیخـشت  ار  رـضم  دـنمدوس و  رـش و  و 
یتـقلخ ياراد  دوب . یهلا  ياـهتمعن  قرغ  تشهب  رد  دوـخ  تقوـم  يانکـس  رد  مالـسلاهیلع  مدآ  هحفـص 351 ] دروآ [ . تسدـب  ار  تعیبـط 

[ . 311 « ] ادـغر اهنم  الک   » دوش دـنمهرهب  هدرب و  هدافتـسا  اهنآ  يهمه  زا  تعـسوب ، هک  تشاد  یتشهب  ياـهتمعن  دوب و  نوزوم  گـنهامه و 
رایسب یتیدودحم  درکیم ، باجیا  مزال  حلاصم  تمکح و  تاعارم  مه  یفرط  زا  اما  دیئامن ... هدافتـسا  یتشهب  ياهتمعن  زا  تعـسو  اب  ینعی :

تعـسو و زا  وا  هکنانچ  تسا  هدـش  هداد  شیامن  مدآ  ترـضح  رد  هک  تسا  ناـسنا  نوزوم  تقلخ  زا  يریوصت  نیا  دـشاب . هتـشاد  كدـنا 
رامـشیب ياهتمعن  تعـسو  ربارب  رد  زین  مه  ناسنا  تیدودحم  دوب . كدـنا  يو  تیدودـحم  رادروخرب و  شدوجوب  مزال  تشیعم  يانخارف 

[312 « ] مکیلع مرح  امم  عسوأ  مکل  لحأ  امف  : » دیامرفیم هغالبلاجهن  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دشابیم . كدنا  هدش  هتـشاذگ  يو  رایتخا  رد  هک 
میهاربا دننام  یطارفا  ياهارگ  نورد  زا  هچنآ  سپ  هدیدرگ ... مارح  امش  هب  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  رتعیـسو  رتشیب و  هدش  لالح  امـشب  هچنآ 

رب هدـش  تیاکح  مولعلاءایحا  دـننام  یقـالخا  ياـهباتک  رد  هک  تاـبیط  قلطم  كرت  اـب  یلمع  میرحت  يریگهراـنک و  رد  وا  دـننام  مهدا و 
. دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تنس  نآرق و  فالخ 

نآرق اب  تفلاخم  اما 

يذلا هللا  اوقتاو  ابیط  الالح  هللا  مکقزر  امم  اولکو  « » نیدتعملا بحیال  هللا  نا  اودـتعت  الو  هللا  لحأ  ام  تابیط  اومرحتال  اونمآ  نیذـلا  اهیأ  ای  »
رب هدومن  لالح  امـش  رب  ادـخ  هک  امـش  تعیبط  اب  گنهامه  هک  یئاهزیچ  ناگدـنروآ ! نامیا  يا  هحفـص 352 ] [ . ] 313 « ] نوـنمؤم هب  متنأ 
زا یهلا و  ياراوگ  لالح و  ياهيزور  زا  دیروخب  و  درادن . تسود  ار  ناراکزواجت  ادخ  هکنیا  هچ  دیریگن  زواجت  هار  دینکن و  مارح  دوخ 

. درادـیم زاب  هدـش  لالح  هک  هچنآ  ندرک  مارح  زا  ار  نانموم  لاعتم  يادـخ  مینیبیم  دیـشاب . هتـشاد  اورپ  دـیاهدروآ  نامیا  واـب  هک  یئادـخ 
زا یکی  كرت  هب  مازلا  ینعی  ندومن  مارح  ادخ . نوناق  ربارب  رد  يراذـگ  نوناق  عیرـشت و  ناونعب  ندومن  مارح  تسا . هنوگ  ود  لالح  میرحت 

تـسا هفیرـش  هیآ  رد  هک  ياهتکن  تسا . یهلا  ماکحا  هب  عوضخ  مدـع  دراوم  زا  ود  ره  هدومن  یهن  لاـعتم  يادـخ  ار  مسق  ود  ره  تاـحابم .
هللا لحأ  ام  تابیط  اومرحت  ال  هدومرف : هکلب  دـینکن . مارح  درخ  رب  هدـش  لـالح  امـش  رب  هچنآ  مکل ... هللا  لـحأ  اـم  اومرحتـال  دومرفن : ادـخ 
مدع ادخ و  یگدنب  میرح  زا  زواجت  هکنآ  زا  هدومرف  لالح  ادخ  هچنآ  میرحت  هک  تسا  یهن  تلع  هب  هراشا  يارب  تابیط  هملک  دـیق  مکل ...

هیآ زا  هچنآ  سپ  تسا . گنهآ  مه  هدـش  لالح  هچنآ  اب  ناسنا  ترطف  اریز  تسا  ترطف  نوناق  زا  نتفر  نوریب  تسا  یهلا  نوناق  هب  عوضخ 
 - 2 لـمع . رد  هاوخ  هدـیقع و  رد  هاوخ  تسا ، لـالح  كرت  هب  مازتلا  لـالح ، میرحت  زا  دارم  - 1 تسا : نیا  هصالخ  روطب  دوشیم  هدافتـسا 

تاذ یعیرشت  تنطلـس  رب  زواجت  ینعی  ءادتعا  - 3 دـشاب . بجاو  ای  بحتـسم و  ای  حابم و  هاوخ  دـشابن ، مارح  هک  تسیزیچنآ  میرحت  قلعتم 
لاعتم يادخ  هک  تسا  يزرم  زا  نتفر  نوریب  تسوا و  نامرف  لابق  رد  عوضخ  مدع  يرادرب و  نامرف  میرح  زا  زواجت  ای  تیدـحا و  سدـقم 

زین هدـش  لـالح  هک  هچنآ  زا  يراددوخ  رد  تسا  ریذـپ  تروص  تاـمرحم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  اـنعم  نیا  هحفـص 353 ] تـسا [ . هداد  رارق 
. تسا لاعتم  يادخ  ربارب  رد  دایقنا  میلست و  يربنامرف و  دض  ود  ره  دریگیم و  تروص 

تنس اب  تفلاخم 

اب رفن  دنچ  نآ  اریز  هدش ، لزان  هباحـص  زا  یعمج  صوصخ  رد  هیآ  نیا  هک  هدمآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هفیرـش  هیآ  نیمه  ریـسفت  رد 
نب نامثع  و  دیامنن . راطفا  زور  رد  زگره  دروخ  دنگوس  يرگید  دباوخن . الصا  ار  اهبـش  هک  درک  دای  دنگوس  یکی  دنتـشاذگ ، يرارق  دوخ 

هشیاع دش . دراو  هشیاع  رب  دوب  یئابیز  نز  هک  نوعظم  نب  نامثع  رسمه  يزور  ات  دنکن . یکیدزن  شرسمه  اب  زگره  دروخ  دنگوس  نوعظم 
هدیشوپ و سالپ  هتفگ و  كرت  ارم  مرهوش  هک  تسا  اهتدم  مسق  ادخب  یسک ! هچ  رطاخ  هب  شیارآ  تفگ : منیبیم ؟! شیارآ  یب  ارت  دیسرپ 
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. داد یمومع  عاـمتجا  ناـمرف  ص )  ) هللالوـسر درک . شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  هب  ار  ارجاـم  نیا  هشیاـع  هدرک . كرت  ار  اـیند 
مهـسفنأ یلع  نومرحی  ماوقأ  لاب  ام  : » دومرف درب و  فیرـشت  ربنم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دـندومن ، عامتجا  دجـسم  رد  ناناملـسم 

هاگآ دـناهدرک . مارح  دوخ  رب  ار  تابیط  یهورگ  ارچ  ینم » سیلف  یتنـس  نع  بغر  نمف  راهنلاب  رطفأو  حـکنأو  لیللاب  مانأ  ینإ  الا  تابیطلا 
يرود نم  تنس  زا  سکره  نم و  تنس  هحفص 354 ] تسا [  نیا  منکیم  راظا  زور  رد  موشیم و  رتسبمه  مرسمه  اب  مباوخیم و  نم ! دیـشاب 

: تسا هدـمآ  اجنآ  رد  لیذ  تمـسق  نیا  هدروآ و  ار  تیاور  نیا  يرگید  لیـصفت  هب  نایبلاعمجم  ریـسفت  رد  و  [ . 314  ] تسین نم  زا  دنیزگ 
نمو ءاسنلا  یتآو  مسدلاو  محللا  لکآ  ورطفأو  موصأو  مانأو  موقأ  یناف  اومونو  اوموقو  اورطفاو  اوموصف  اقح  مکیلع  مکسفنأل  نإ  لاق : مث  »

دیریگب و هزور  نیاربانب  دینک . تاعارم  دـیاب  هک  تسا  یقح  امـش  رب  نآ  ياههتـساوخ  ناتدوخ و  سفن  يارب  ینم » سیلف  یتنـس  نع  بغر 
يارب مباوخیم و  ار  اهبـش  مه  هک  تسا  نیا  نم  شور  اریز  دیوش  رادـیب  تدابع  يارب  مه  دـیباوخب و  مه  ار  اهبـش  دـینکب  مه  راطفا  اهزور 

. مباوخیم نانز  اب  مروخیم و  یبرچ  تشوگ و  زا  منکیم و  راطفا  مه  ار  یئاـهزور  مریگیم و  هزور  ار  یئاـهزور  موشیم و  رادـیب  تداـبع 
رد رکبیبا  نبدمحم  هب  ع )  ) نینمؤملاریما هماندهع  زا  یـشخب  رد  تسین . نم  زا  دـنیزگ  يرود  نم  شور  زا  سکره  نم و  شور  تسا  نیا 

ایندلا لهأ  اوکراشف  ةرخالا  لجآو  ایندـلا  لجاعب  اوبهذ  نیقتملا  نا  هللا  دابع  اوملعاو  : » هدـمآ نینچ  رـصم  یئاورنامرف  هب  يو  باصتنا  نامز 
هب یظح  امب  ایندـلا  نم  اوظحف  تلکاام  لضفأب  اهولکاو  تنکـسام  لضفأب  ایندـلا  اونکـس  مهترخآ  یف  ایندـلا  لهأ  اوکراشی  ملو  مهایند  یف 

[315 « ] مهایند یف  ایندلا  دهز  ةذل  اوباصأ  حبارلا . رجتملاو  غلبملا  دازلاب  اهنع  اوبلقنا  مث  نوربکتملا  ةربابجلا  هذخأ  ام  اهنم  اوذخاو  نوفرتملا 
اهنآ اب  ترخآ  رد  یلو  دـندش  کیرـش  اـیند  لـها  ياـیند  رد  هکنیا  هچ  دـندرب . ار  ترخآ  اـیند و  تمعن  نیقّتم  هک  ادـخ  ناگدـنب  دـینادب  . 

نانارذگ شوخ  نوچمه  ایند  زا  دندروخ و  اهیندروخ  نیرتهب  زا  دندرک و  تنوکس  وحن  نیرتهب  هب  ایند  رد  دیتسین . هحفص 355 ] کیرش [ 
نوریب دـنمدوس  تراجت  یفاک و  هشوت  اب  ایند  نیا  زا  سپـس  دـنتفای  زین  نانآ  دـنتفای  هرهب  ایند  نیا  زا  ربکتم  ناراـبج  هچنآ  هدـش و  دـنمهرهب 
يراذگ نوناق  ناونعب  میرحت  میرحت  زا  دارم  هک  تسادیپ  تایاور ، نیا  عومجم  زا  دـنتفای . تسد  ناشایند  رد  ایند  دـهز  تذـل  هب  دـندش و 

. تسا لمع  رد  مازتلا  دهعت و  هکلب  هدوبن 

یبلطابیز هزیرغ 

نآ دراد و  رگید  يهزیرغ  یمدآ  هدـش  هتـشاذگ  ناـسنا  سرتسد  رد  هک  نکـسم  كاـشوپ و  كاروخ و  رد  تایرورـض  زا  هکنیا  رب  هوـالع 
رد ملـسم  روطب  هداـهن و  ارنآ  یهلا  تردـق  تسد  هک  تسا  دوجوم  لـمجت  عبط  یمدآ  تعیبط  رد  تسا . یبلطاـبیز  یهاوخ و  تنیز  هزیرغ 
... تخاس لداعتم  نوزوم و  ارنآ  دیرفآ و  هک  يراگدیرفآ  يوسف » قلخ  يذـلا  . » تسا هدـش  هداهن  هک  هدوب  مزال  نوزوم  تقلخ  نیا  هیوست 

دناشوپب و ار  امش  هک  میداتـسرف  ورف  سابل  امـش  هب  مدآ ! نادنزرف  يا  [ . 316 « ] اشیر مکتأوس و  يراوی  اسابل  مکیلع  انلزنأ  دـق  مدآ  ینباـی  »
فد اهیف  مکل  اهقلخ  ماعنألاو  . » تسا هتشاذگ  تنس  یتسود  ابیز  لمجت و  بابسا  ندومن  مهارف  اب  نآرق  دیامن ... نیمأت  ار  امش  یبلط  تنیز 

هک دیرفآ  امـش  رطاخ  هب  ار  نایاپ  راهچ  هحفص 356 ] [ . ] 317 « ] نوحرـست نیح  نوحیرت و  نیح  لامج  اهیف  مکلو  نولکأت  اهنم  عفاـنم و  و 
عابشا يارب  سپـس  تسا  هیلوا  تایرورـض  اهنیا   ) اهنآ تشوگ  زا  هدافتـسا  رگید و  ياهتعفنم  هدننک و  مرگ  لئاسو  اهنآ  رد  تسامـش  يارب 

اهر ندیرچ  يارب  ناهاگحبـص  ناشهاگیاج و  هب  هاگنابـشب  ار  اهنآ  هکیماگنه  یئابیز  اهنآ  رد  تسامـش  يارب  و  دیامرفیم ) یبلطابیز  هزیرغ 
: دیامرفیم هفیرـش  يهیآ  رد  هکنانچ  درادن ، تافانم  شتـسرپ  شیاین و  لصا  اب  یهاوخ  لّمجت  یتسودابیز و  هزیرغ  نیا  زگره  دـیزاسیم و 
[319  ] تنیز دیشوپب . هاگتدابع  ره  رد  ار  بوخ ) سابل   ) دوخ تنیز  مدآ ! نادنزرف  يا  [ . 318 « ] دجسم لک  دنع  مکتنیز  اوذخ  مدآ  ینبای  »

هداد وا  هب  هچنآ  دننام  مه  ار  ام  شاک  يا  یتوأ » ام  لثم  انل  تیلای  : » دنیوگیم دـشکیم و  دوخب  ار  اهلد  هدرک و  رظن  بلج  هک  دـنیوگیم  ارنآ 
ار یئاهتنیز  یک  وگب  [ . 320 « ] قزرلا نم  تابیطلاو  هدابعل  جرخأ  یتلا  هللا  ۀنیز  مرح  نم  لق  : » دـیامرفیم رگید  هیآ  رد  زاب  دوبیم . هدـش 

شـشک نیا  تقلخ ، ندوب  گنهآ  مه  نوزوم و  رد  دوخ  ادخ  تسا ؟ هدومن  مارح  ار  يزور  زا  تابیط  و  هدروآ ، شناگدنب  يارب  ادـخ  هک 
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هچره زا  ناسنا  تعیبط  گنهآ  مه  مئالم و  ّبیط ، دـیامن . عنم  میرحت و  ارنآ  دوشیم  هنوگچ  سپ  هداهن  ناسنا  ترطف  هحفص 357 ] رد [  ار 
لاعتم يادخ  تسا . قزر  تابیط  همه  دنکیم ، تاهج  زا  یتهج  کی  رد  ار  وا  زاین  عفر  ای  دـنکیم و  شیاسآ  نآ  رد  ای  دـنکیم  هیذـغت  هک 
ترطف تسا  ملـسم  تسا ، هتخاس  رهاظ  شناگدـنب  يارب  ار  تنیز  يزیرغ ، تساوخرد  يرطف و  ماهلا  هار  زا  هک  دومن  مالعا  قوف  يهیآ  رد 

هچنآ هب  یعیبط  لیم  زاین و  ساسحا  زا  رتهب  يزیچ  ندوب  عافتنالازیاج  رب  رتهب  یلیلد  دوشیمن و  ماهلا  دراد  ترورـض  هک  هچنآـب  زج  ناـسنا 
يهدـنزاس فرطرب  دوجو و  لمکم  هک  هچنآ  هب  ناسنا  تعیبط  طابترا  هلیـسو  ینعی  رتقیمع  ریبعت  اب  زاین  تسین . دزاسیم  فرطرب  ار  زاین  هک 

دنکیم رکذتم  ۀنیز ... مرح  نم  لق  دیوگیم : يراکنا  ماهفتـسا  هار  زا  میرک  نآرق  هک  تسا  ورنیا  زا  دشابیم . وا  دوجو  رد  اهدوبمک  ءالخ و 
. تسا ناسنا  دوخ  يرطف  هاگیاپ  اب  طابترا  رد  قزر  تابیط  تنیز و  لامعتسا  ندوب  زیاج  هک 

اهتیدودحم يهرئاد 

قزر تاـبیط  اـهتنیز و  ناـیب  زا  سپ  هدـش  مـسجم  ع )  ) مدآ ریوـصت  رد  يرـشب  هعماـج  یگدـنز  يهماـنرب  میتـفگ  لـبق  رد  هکیروطناـمه 
يارب ةرجـشلا » هذـه  ابرقتال   » دوشن کیدزن  زرم  نآب  هک  دـش  صخـشم  شیارب  يزرم  داـیز  ياـهتمعن  لـباقم  رد  ع )  ) مدآ هکیروطناـمه 

لق : » تسا هدـش  نایب  هیآ  نیا  رد  تیدودـحم  نآ  يهصالخ  دـیامنن  زواجت  هدومن و  تاعارم  دـیاب  هک  تسا  یئاهتیدودـحم  زین  مه  ناسنا 
اولوقت نأو  اناطلس  هب  لزنی  ملام  هللااب  اوکرشت  هحفـص 358 ] نأو [  قحلا  ریغب  یغبلاو  مثالاو  نطب  امو  اهنم  رهظ  ام  شحاوفلا  یبر  مرح  امنإ 

رب لیلد  نودـب  و  قح ، نودـب  ملظ  هانگ و  ینطاب و  يرهاظ و  هچ  گرزب  ياهتیـصعم  نم  راگدرورپ  وگب  [ . 321 « ] نوملعت الام  هللا  یلع 
هیآ نیا  رد  ار  تایهنم  تسرهف  لاعتم  دنوادخ  تسا ... هدومرف  مارح  نتفگ  ادخ  يهرابرد  دینادیمن  هک  ار  يزیچ  نداد و  رارق  کیرش  ادخ 

راـتفگ و رد  هک  یئاـهیندرکن  ینطاـب 2 - يرهاـظ و  تسا  مسق  ود  دـنزیم  رـس  یمدآ  زا  هـک  یئاـهراک  رد  تاـیهنم  - 1 تسا : هدرمـشرب 
هک تسا  دایز  راکـشآ و  حبق  ياراد  ای  و  تسا . هدیمان  قح » ریغب  یغب   » هیآ رد  ارنآ  هک  تسا  عون  مه  دارفا  هب  عجار  نیا  و  تسا . اههدـیقع 
هک یئاهیندرکن  - 3 تسا . هدرک  دای  ۀـشحاف »  » رگید هیآ  رد  تشز  لمع  ود  ره  زا  هک  [ 322  ] طاول انز و  دننام  تسا  هدیمان  ۀـشحاف »  » ارنآ

-4 تسا . هدـیمان  مثا »  » ارنآ هک  نآ  رئاظن  يزابرامق و  يراسگیم ، دـننام  ددرگیم  يو  طاطحنا  يراوخ و  بجوم  دـنزیم و  رـس  ناسنا  زا 
هیآ رد  تیعطاق  اب  تامرحم  هصالخ  ندومن  نشور  زا  سپ  تسا . یهلا  سدقم  تحاسب  ءارتفا  و  ادـخب ، كرـش  هدـیقع ، هرئاد  رد  اهیندرکن 

مهالو مهیلع  فوخ  الف  حلـصأو  یقتا  نمف  یتایآ  مکیلع  نوصقی  مکنم  لـسر  مکنیتأـی  اـمإ  مدآ  ینباـی  [ » هحفـص 359 دیامرفیم [ : رگید 
اورپ هک  یـسکره  دندرک  وگزاب  امـش  يارب  ارم  تایآ  دندش و  ثوعبم  امـش  دوخ  زا  یناربمایپ  هاگره  مدآ ! نادنزرف  يا  [ . 323 « ] نونزحی
مدآ يهرابرد  نآرق  هک  ياهلئسم  زین  و  تسین . یهودنا  میب و  نانآ  رب  رگید  هدومن و  يوریپ  نانآ  همانرب  زا  دشاب  حالصا  ددص  رد  هتشاد و 
یتقو تافالتخا  هرئاد  زا  تسا و  يرشب  هعماج  نایم  رد  تافالتخا  بجوم  هک  تسا  یناسنا  دارفا  يریگرد  یئوج و  هزیتس  يهلئـسم  هدومرف 
يده ینم  مکنیتأی  اماف  ودع  یغعبل  مکـضعب  اعیمج  اهنم  اطبها  لاق  : » دیامن يوریپ  یحو ، بتکم  زا  هک  دـیایب  نوریب  ملاس  دـناوتیم  ناسنا 
تقو ره  نایم  نیا  رد  دوب  دهاوخ  نمشد  رگید  ضعب  رب  امش  زا  ضعب  دیئآ  ورف  ود  ره  تفگ  [ . 324 « ] یقشی الو  لضیالف  ياده  عبت  نمف 

هیآ زا  [ . 325  ] دوب دـهاوخ  تواقـش  تلالـض و  مدـع  بجوـم  وا  تیادـه  زا  تیعبت  دـمآ  يرگنـشور  رگ و  تیادـه  يدرف  نم  فرط  زا 
تیعطاق اب  هک  تسا  یحو  بتکم  طقف  رگنشور  نایم  نیا  رد  دوب و  دهاوخ  رادیاپ  مدآ  لسن  رد  تافالتخا  اهیریگرد و  هک  دوشیم  هدافتسا 

هک یهلا  يهمانرب  زایتما  سپ  هحفـص 360 ] دوب [ . دهاوخ  یتخبدب  مدع  یهارمگ و  مدع  بجوم  يوریپ  هک  تسا  هدـش  نایب  رتمامت  هچره 
زا یکی  هب  ع )  ) توبن راگدای  هک  تسا  یفیلکتالب  یمگرد و  رـس  یفده و  یب  هنوگره  دـقاف  دوشیم  غیلبت  تیرـشب  هعماج  رد  شناریفـس  اب 

. تخاس نشور  یمگرد  رس  تریح و  زا  ار  اهلقع  اهبلق و  اهمهب » بولقلا  نع  فشک  : » دیامرفیم دیکات  شردپ  توعد  یگژیو 

یگدنز نارود  رد  ربمایپ  درکلمع  لصاح 
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و یهارمگ ، زا  اهنآ  تاجن  مدرم و  تیاده  يارب  درک  مایق  حرـش : ۀیامعلا  نم  مهرـصب  ۀیاوغلا و  نم  مهذقنأو  هیادـهلاب  سانلا  یف  ماق  نتم :
هن تفرگرب ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  ناحبـس  يادخ  تلاسر ، نایاپ  زا  سپ  تسار . هار  رادیاپ و  نید  هب  نانآ  تیادـه  يروک و  زا  نداد  یئانیب 
ایند رب  ترخآ  حیجرت  رابجا و  هارکا و  هن  رایتخا  اب  دوخ  دوب و  هفیظو  نایاپ  هکنآ  تلع  هب  هکلب  ناهج ، نیا  زا  ندـش  ریـس  یگنتلد و  هار  زا 

سفن بحاص  يا  [ 326 « ] یتنج یلخداو  يدابع  یف  یلخداف  ۀیـضرم  ۀیـضار  کبر  یلا  یعجرا  ۀـنئمطملا  سفنلا  اهتیأ  ای  . » تفر وا  يوسب 
دونشخ و دوخ  مه  هک  درگرب  تراگدرورپ  يوسب  کنیا  يربمایپ ، نیگنس  فئاظو  ماجنا  زا  زارفارس  دونشخ و  شود ) رب  تلاسر   ) راوتـسا

هحفـص وش [ . دراو  نادـیواج  تشهب  هب و  لصاو  نم  برقم  ناگدـنب  يهرمز  رد  تلاسر  ماجنا  زا  دـعب  سپ  تسا ، دونـشخ  راگدرورپ  مه 
[361

شخب نیا  يهصالخ 

اجک زا  دسرپیم  دوخ  زا  وا  دنامب  توافتیب  دوشیم  حرطم  شنورد  رد  هک  یتاماهبا  تالاوئـس و  ربارب  رد  دـناوتیمن  رکفتم  لقاع و  رـشب 
دنراد هک  یعیسو  دعب  اب  اهبتکم  تفر ؟ دهاوخ  اجک  هب  ماجنارس  و  دنک ، راکچ  دیاب  تسا ، يرصنع  هچ  رـشب  الـصا  و  هدمآ ؟ ارچ  و  هدمآ ،

نانآ تامیلعت  زا  یـشکرس  هک  دـنهدیم  رادـشه  هداد و  یعطاق  باوج  تالاوئـس  نیاب  ءایبنا  یلو  دـنهد  خـساپ  تالاوئـس  نیاـب  دـنهاوخیم 
- مود ءایبنا  بذک  هب  نیقی  لوا - درادن : هار  ود  زا  شیب  ءایبنا  رادشه  ربارب  رد  رشب  داد . دهاوخ  رارق  طوقس  يهطرو  رد  ار  يرـشب  يهعماج 

مدآ ترضح  ناتساد  رد  ار  ناسنا  تقیقح  نآرق  تسا . نیعتم  یمود  لاحم و  یلوا  دنیوگیم . ءایبنا  دوخ  هک  هنوگ  نامه  هب  نیمات  لیـصحت 
تیدوبع رد  ناسنا  یئاهن  فدـه  ندرک  نییعت  اب  تفر . دـهاوخ  اجک  هب  هدـمآ و  اـجک  زا  و  تسیچ ، ناـسنا  تقیقح  هک  هدومن  مسجم  (ع )

مهنآ و  ادـخ ، ربارب  رد  عوضخ  تیاـهن  للذـت و  هکلب  تسین  نآ  يرهاـظ  مسارم  اـهنت  تداـبع  زا  دارم  هتـشادرب . ناـسنا  تقلخ  زا  ار  ماـهبا 
زا خارف  روطب  هک  مدآ  هب  باطخ  ادغر - اهنم  الکات  نأ  شیامن - اب  دشابیم . یگدنز  نوئش  مامت  رد  یئادخ  يهمانرب  ندرک  هدایپ  زا  ترابع 

و تاـبیطلا ... نم  اوـلک  اـیند : نیا  رد  نآ  مـسجت  هحفـص 362 ] دـینک [  يراددوخ  يدودـحم  تخرد  زا  دـیئامن و  هدافتـسا  تشهب  تابیط 
فالخ اههزیرغ  ندیبوک  یمالـسا و  رهاظ  هب  يدنه  ياهدهز  اهیریگ و  تخـس  سپ  تسا . تمـسق  ره  رد  مارح  هب  تبـسن  لالح  تعـسو 

هحفص 365] هزیرغ [ . ود  ره  عابشا  موزل  یبلط و  ابیز  يهزیرغ  داضتم و  دعب  ود  دوجو  ناسنا و  تقلخ  حیرشت  تسا . تنس  باتک و 

ماکحا يهفسلف  نآرق و 

هراشا

ممالا یلا  هواغلب  مکـسفنا و  یلع  هللا  ءانما  هیحو و  هنید و  هلمح  هیهن و  هرما و  بصن  هللا - دابع  متنا - تلاق : سلجملا و  لها  یلا  تتفتلا  مث 
هنیب عماللا  ءایـضلاو  عطاـسلا  رونلاو  قداـصلا  نآرقلاو  قطاـنلا  هللا  باـتک  مکیلع  اهفلختـسا  هیقب  مکیلا و  همدـق  دـهع  مکیف و  هل  قح  میعز 
ججح لانت  هب  هعامتـسا  هاجنلا  یلا  دوم  هعابتا  ناوضرلا  یلا  دئاق  هعایـشا  هب  طبتغم  هرهاوظ  هیلجتم  هحفص 366 ] هرئارس [  هفشکنم  هرئاصب ،

نم مکل  اریهطت  نامیالا  لعجف  هبوتکملا  هعئارـش  هیفاـکلا و  هنیهارب  هیلاـجلا و  هتاـنیب  هرذـحملا و  همراـحم  هرـسفملا و  همئازع  هرونملا و  هللا 
لدعلاو نیدـلل  ادییـشت  جـحلاو  صالخالل  اتیبثت  مایـصلاو  قزرلا  یف  ءامن  سفنلل و  هیکزت  هاکزلاو  ربکلا  نم  مکل  اهیزنت  هالـصلاو  كرـشلا 

رمالاو هحفص 367 ] رجالا [  باجیتسا  یلع  هنوعم  ربصلاو  مالـسالل  ازع  داهجلاو  هقرفلل  اناما  انتماما  هلملل و  اماظن  انتعاطا  بولقلل و  اقیـسنت 
اـضیرعت رذـنلاب  ءافولاو  ءامدـلل  انقح  صاصقلاو  ددـعلل  هامنم  ماحرالا  هلـصو  طخـسلا  نم  هیاقو  نیدـلاولا  رب  هماعلل و  هحلـصم  فورعملاب 

هنعللا و نع  اـباجح  فذـقلا  باـنتجا  سجرلا و  نع  اـهیزنت  رمخلا  برـش  نع  یهنلاو  سخبلل  ارییغت  نیزاوملاو  لـییاکملا  هیفوت  هرفغملل و 
مکرما امیف  هللا  اوعیطا  نوملسم و  متنا  الا و  نتومت  الو  هتاقت ، قح  هللا  اوقتاف  هیبوبرلاب  هل  اصالخا  كرشلا  مرح  هفعلل و  اباجیا  هقرـسلا  كرت 
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یهن رما و  باطخ  دروم  ادخ ! ناگدنب  امش  دومرف : دش و  سلجم  لها  هجوتم  سپس  ءاملعلا  هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنا  هناف  هنع  مکاهن  هب و 
قح يهدـنرادهگن  اهتما . هب  اهنآ  ناگدـننک  غالبا  یهلا و  ماکحا  يارجا  رد  راگدرورپ  نیما  ادـخ و  یحو  نید و  نـالماح  دـیتسه و  یهلا 
، ] تسا قداص  نآرق  یهلا : يایوگ  باتک  هداد ، رارق  امش  نایم  رد  هک  ینیـشناج  و  هدومرف ، راذگاو  امـش  هب  هکینامیپ  امـش و  دزن  رد  ادخ 

هراومه نآرق ، ناوریپ  و  تسا . نشور  يرهاوظ  راکشآ و  فیاطل  حضاو و  لیالد  رگنشور و  یعاعش  دنلب و  يرون  ياراد  هک  هحفص 368 ]
بجوم نآرق  يادـن  هب  نداد  شوگ  و  دوشیم ، نومنهر  تشهب  هب  نآرق  زا  يوریپ  دنتـسه . نارگید  يوزرآ  دروم  هک  دنتـسه  ياهبترم  رد 
تمظع تردـق و  تایآ  دوش و  بانتجا  دـیاب  اهنآ  زا  هک  یتامرحم  ادـخ و  تاـبجاو  یهلا و  ینارون  لـئالد  هب  نآرق  هلیـسوب  تسا . تاـجن 

ناسنیدـب سپ  دیـسر . ناوتیم  هدـیدرگ ، بجاو  تاررقم  هدـش و  اطع  نذا  هکیدراوم  یناـسنا و  لـئاضف  راکـشآ و  نیهارب  یهلا و  نشور 
ینوزف سفن و  یکاپ  يارب  ار  ةوکز  و  توخن ! ربک و  زا  يرود  يارب  ار  زامن  و  كرـش ، زا  امـش  یکاـپ  يهلیـسو  ار  ناـمیا  لاـعتم  دـنوادخ 

ام زا  تعاطا  اهلد و  نتسویپ  نتـسارآ و  يارب  ار  لدع  و  داد . رارق  نید ! یئاپرب  يارب  ار  جح  و  صالخا ، يراوتـسا  يارب  ار  هزور  و  يزور ،
ار تالکـشم  ربارب  رد  يرادـیاپ  ربص و  مالـسا و  تزع  يهیام  ار  داهج  هقرفت و  زا  ینمیا  يارب  ار  ام  تماما  تلم و  رد  مظن  داـجیا  يارب  ار 

ادـخ مشخ  زا  تسارح  ظـفح و  يهلیـسو  ار  رداـم  ردـپ و  هب  یکین  مدرم و  تحلـصم  يارب  ار  فورعمب  رما  یهلا و  رجا  هـب  لـین  يهلیـسو 
ترفغمب و ندیـسر  يارب  ار  رذن  هب  ءافو  و  هحفـص 369 ] اهنوخ [  ظفح  يارب  ار  صاصق  تکرب و  ریخ و  ومن و  بجوم  ار  ماحرا  يهلـصو 

يارب ار  بارـش  ندیـشون  زا  یهن  و  داد . رارق  نایز  صقن و  زا  لاوما  ظفح  دامتعا و  داجیا  يارب  ار  نزو  لیک و  نداد  مامت  یهلا و  شزرمآ 
تینما تفع و  داـجیا  يارب  ار  تقرـس  يدزد و  كرت  و  نیرفن ، تنعل و  زا  تینوـصم  يارب  [ 327  ] فذق زا  بانتجا  و  اهيدـیلپ ، زا  يرود 

رگا دیـشاب و  هتـشاد  اورپ  ادـخ  زا  هتـسیاش  روطب  مدرم  يا  سپ  ددرگ . صلاـخ  شتیدوبع  اـت  درک  مارح  ار  كرـش  و  دومرف . ررقم  یمومع 
ادخ ناگدنب  زا  هکنیا  هچ  دینک ، تعاطا  هدومرف  یهن  رما و  هچنآ  رد  و  یعقاو ، ناملسم  يدنلبرـس و  اب  رگم  دیوریمن  ایند  زا  دیدرک  نینچ 

هحفص 370] دنراد [ . میب  یهلا  سدق  ماقم  زا  هک  دنتسه  نادنمشناد  طقف 

تادرفم حیضوت 

يزیچ و ندرک  اپرب  يانعم  هب  بصن  ینعی  رجحلاو » ءاـنبلا  حـمرلا و  بصنک  اـیتان  هعـضو  ءیـشلا  بصن   » هدروآ تادرفم  رد  بغار  بصن :
ابصن ةزنع  وأ  ةاشو  بصنا ، سیت  : » دیوگیم برع  دنیوگیم . ار  گنس  ای  انب و  ای  هزین و  ندرک  اپرب  دننام  یگتسجرب  لاح  رد  نآ  نتـشاذگ 

هدش لامعتسا  دشاب ، رادومن  هک  ناویح  يهنیس  اهخاش و  یگتسجرب  ینعم  هب  دروم  ود  ره  رد  ردصلا » ۀبصتنم  ءابـصن  ۀقانو  نرقلا ، بصتنم 
زین ملع  تب و  يانعم  هب  دندیربیم و  رـس  اهینابرق ، نآ  رانک  رد  درکیم و  شتـسرپ  ارنآ  برع  هک  تسا  یگنـس  بیـصن  عمج  بصن ، تسا .

ناناملـسم نوچ  اجنیا  رد  و  دنتـسه ، تکرح  رد  یئاـهملع  يوسب  اـهنآ  یئوگ  [ 328 « ] نوضفوی بصن  یلإ  مهناک   » دـیوگیم نآرق  هدـمآ .
بلغا ۀلمح : دمانیم . یهلا  تاروتسد  ماکحا و  صخاش  فده  ار  نانآ  اذل  دنتـسه ، تاروتـسد  رادومن  هتـسجرب و  دصقم  فده و  ياراد 
نیعبرا ترایز  رد  الثم  دوشیم . لامعتـسا  سوسحم  هب  لوقعم  هیبشت  باب  زا  مه  یناعم  رد  و  تسا . نیگنـس  ءایـشا  نتـشادرب  لمح ، زا  دارم 

یهلا شرع  ینیگنس  نوچ  نیبرقم » ۀکئألمب  شرعلا  ۀلمح  : » دنیوگیم ای  و  نیگنـس . ناهانگ  نالماح  رازوألا » ۀلمح  : » هدمآ ع »  » ءادهثلادیس
اهنلمحی نا  نیبأف  لابجلاو  ضرألاو  تاومـسلا  یلع  ۀـنامالا  انـضرع  انإ  : » دـیامرفیم هفیرـش  يهیآ  رد  ای  و  تسا . برقم  ناگتـشرف  شود  رب 

هفیرش يهبطخ  نیا  رد  تسا . هدومرف  ریبعت  لمح  هب  تسا  نیگنس  رایسب  یهلا  تفالخ  تناما و  يرادهگن  نوچ  [ 329 ...« ] ناسنالا اهلمحو 
عمج ءانمأ : سوسحم . هب  لوتعم  هیبشت  باب  زا  هدیمان  تساراد  تیلوئسم  نیگنس و  رایسب  یتسارب  هک  یحو  نید و  نالماح  ار  ناناملسم  زین 
عمج هئاغلب : تسا . هدـش  هدرپس  وا  هب  هک  دـیامنب  يزیچ  يرادـهگن  رد  ار  مزال  تبظاوم  تبقارم و  هک  تسا  یـسک  نئاخ ، لـباقم  رد  نیمأ 

. تسا هدمآ  زین  تلاکو  دهعت  ینعم  هب  و  یتسرپرس . تماعز : شردصم  و  سیئر . میعز : هحفص 371 ] ربخ [ . ای  مایپ  ناگدنناسر  ینعی  غیلب 
... مدـهعتم لیفک و  دادرارق  نیاب  نم  دوشیم و  هداد  واب  رتش  راب  کـی  دروآ ، ار  نآ  سکره  [ 330 « ] میعز هب  اناو  ریعب  لمح  هب  ءاـج  نملو  »
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مدآ یلإ  اندهع  دقلو   » تسنآ قیداصم  زا  فیلکت ، لابق  رد  تیلوئسم  و  نتـسب . نامیپ  ندومن و  شرافـس  هلمج  زا  دراد . انعم  نیدنچ  دهع :
ناطیـش ياههسوسو  لباقم  رد  ار  وا  درک و  شومارف  وا  یلو  میتسب  شیپ  زا  ار  دوخ  نامیپ  مدآ  اـب  [ 331 « ] أمزع هل  دجن  ملو  یـسنف  لبق  نم 
تـسا دهع  قیداصم  زا  زین  تماماو  نیملاظلا .» نم  انوکتف  ةرجـشلا  هذـه  ابرقت  الو   » تسا یهلا  یهت  نامه  نامیپ . زا  دارم  میتفاین ... راوتـسا 

هک یتقو  سپ  [ 332 « ] نیملاظلا يدهع  لانیال  لاق  یتیرذ  نم  لاق و  أمامإ  سانلل  کلعاج  ینا  لاق  نهمتاف  تاملکب  هبر  میهاربإ  یلتبإ  ذاو  »
. داد میهاوخ  رارق  مدرم  ربهر  ماما و  ار  وت  دـش  باطخ  درک ، مامت  ار  اهنآ  همه  میهاربا  دروآ ، شیاـمزآ  ماـقمب  ار  يو  میهاربا ، راـگدرورپ 

تماما زا  میهاربا  تساوخرد  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد  دسریمن ... ناراکمتـس  هب  نم  تماما ،)  ) دـهع دومرف  ادـخ  روطچ ؟ نم  هیرذ  زا  تفگ 
زا دعب  یـسک  رگا  دشابیم . ولج  يانعم  هب  مادق  لباقم  رد  تشپ . ینعی  فلخ  زا  فالختـسإ : دیامرفیم . ریبعت  دهع  هب  نآ  زا  ادـخ  هک  تسا 

حبص وب و  ندش  دنلب  عطس  عطاس : تسا . تفالخ  نآ  ردصم  دنمانیم  فالختـسا  ارنآ  داد  رارق  دوخ  زا  سپ  ار  يزیچ  ای  و  دمآرد ، یـسک 
تاملک فورح و  ندومن  همیمض  زا  ترابع  بتک ، دیوگیم : بغار  هللا : باتک  تسا . یگدنـشخرد  اب  هارمه  هدمآرب  رون  عطاس  رون  تسا .

زا تراـبع  تغل  هشیر  یلو  دوـشیم . هتفگ  بتک  زاـب  دریگ  رارق  مه  راـنک  ظـفلت  اـب  تاـملک  فورح و  رگا  مهراـنک و  وـلهپ و  رد  طـخ  اـب 
هتشون زونه  هک ، هللا » مالک   » هب اذل  دوشیم  هتفگ  زین  مه  رانک  ظافلأ  هب  هراعتسا  باب  زا  و  تسا ، طخ  يهلیسوب  تاملک  نتفرگ  رارق  مهرانک 
یگرب مسا  باتک : تسا . هتفرگ  رارق  مه  رانک  رد  هک  تسا  یظافلأ  دارم  بیرال »... باتکلا  کلذ  ملأ ،  » دـننام دوشیم ، هتفگ  باتک  هدـشن 

[333 ...« ] ساطرق یف  اباتک  کیلع  انلزن  ولو  : » دوشیم مولعم  هحفص 372 ] هفیرش [  يهیآ  زا  هکنانچ  دوش ، هتشون  یتاملک  نآ  رد  هک  تسا 
ظافلأ طابترا  دوشیم . هتفگ  دشاب ، هدش  طبض  قاروا  رد  هک  ادخ  مالک  زا  هچنآ  هللا ، باتک  سپ  میتسرف ... ورف  ذغاک  رد  ياهتـشون  وتب  رگا 

وا رد  هک  تسیزیچ  نآ  باتک  هیف . رطـسیام  باتک : یلک  روطب  میئوگب : میناوتیم  ور  نیا  زا  دوشیم ، نزو  ینعم  اـب  تسا و  یناـعم  حور  اـب 
هللا باتک  انأ  دـیامرفیم : ع »  » نایقتم يالوم  تسا  تبـسانم  نیاب  درجم . ای  روعـشیب و  دـماج و  ای  دـشاب و  يدام  هاوخ  دوش ، هتـشون  يزیچ 

هتـشون نآ  هاوخ  دوش ، هتـشون  یتامولعم  یحول ، رد  هک  تسنآ  زا  ترابع  باتک  يانعم  حور  اریز  متـسه ... ادـخ  قطان  باـتک  نم  قطاـنلا .
. تسادخ قطان  باتک  ع »  » نایقتم يالوم  انعم  نیاب  سپ  تسا . تروص  بلاق و  رد  توافت  طقف  دـشاب  دـماج  ای  دوش و  قطن  ظفل  تروصب 

راک نیا  و  دشاب . دارم  زا  فشاک  هک  اهعطقم  فورح و  ياراد  توص  اب  تسا  یظفل  رگید  ترابعب  و  نتفگ ، نخـس  نون  مضب  قطن  قطانلا :
دراد تلالد  دارمب  حـضاو  روطب  همان  اذـکب ... تامکلا  قطن  دـنیوگیم : زاجم  لیبس  رب  و  دـنکیم . نایب  حـضاو  ار  دوخ  دارم  هک  تسا  ناسنا 

تئارق نآرقلا : قطانلا . هللا  باتک  دومرف : قطان  هب  فیصوت  ار  میرک  نآرق  ع »  » هرهاط يهقیدم  تهج  نیازا  دیوگیم . نخس  هک  یسک  دننام 
عمج تسام  هدهعب  [ 335 « ] هنآرق عبتاف  هانارق  اذإف  و« [ 334 « ] هنآرق هعمج و  انیلع  نإ  : » هدش دراو  هفیرـش  يهیآ  رد  هکنانچ  تسا  ندـناوخ 
ناـک رجفلا  نآرق  نا   » هدـش هدـیمان  نآرق  حبـص  زاـمن  زاـجم  روـطب  و  نـک . يوریپ  نآزا  میدـناوخ  ارنآ  هکیماـگنه  نآ . ندـناوخ  نآرق و 

رد وگتـسار  قداصلا : دـشابیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رادـیاپ  يهزجعم  هک  تسا  يدـنوادخ  باتک  مسا  نآرق  [ 336 « ] ادوهشم
قرف تسا . يدـعتم  مزال و  ندـش ، نشور  ندرک و  نشور  هئاضا  تسا . یئانـشور  يانعمب  ود  ره  حـتفو  مضب  ءوض  ءایـضلا : بذاک . لباقم 
هتفرگ يرگید  زا  هک  یئانشور  هب  تسا و  معأ  رون  اما  دباتیم . ینارون  مرج  دوخ  زا  هک  تسا  یئانـشور  ءوض  هک  تسنآ  رون  ءوض و  نایم 

نآ [ 337 « ] ارون رمقلاو  ءایـض  سمـشلا  هحفـص 373 ] لعج [  يذـلا   » دوشیم هدافتـسا  هفیرـش  يهیآ  زا  هچناـنچ  دوشیم . هتفگ  دـشاب  هدـش 
شوج دوخ  نآرق  يرگنـشور  هکنیاب  هراشا  اب  ع »  » توبن راگدای  ترابع  نیا  رد  داد ... رارق  رون  هام  يارب  ءوض و  دیـشروخ  يارب  هکیئادخ 

يانعمب ردصم ، ناعمل  زا  لعاف  مسا  عماللا : تسا . هدماین  ءوض  هملک  یلو  هدمآ  ءایض  نآرق  رد  نوچ  ءایـض ، دومرف : نآرق  شور  هب  تسا ،
شوهزیت نامدرم  دنیوگ . ناعمل »  » ار دایز  هداعلاقوف  یگدنشخرد  ششخرد . اب  یئانشور  عماللا : ءایضلا  تسا . ندیشخرد  ندش و  نشور 

يانعمب ۀنیب  تسا . نشور  وا  ۀـنیب  یهو  نیب  وه  دـنیوگیم : دـش . نشور  ینعی  أنایب ، نیبی  ءیـشلا  نابزا  ۀـنیب : دـنیوگیم . یعملأ »  » ار نشور  و 
دشاب یلقع  ای  هزجعم و  دننام  دشاب  سوسحم  نشور  رما  نآ  هاوخ  دزاسیم  نشور  ار  یمهبم  رما  هک  هچنآ  ینعی  هدش  لامعتـسا  زین  يددعتم 

: دوشیم لامعتـسا  هدننک  نشور  رگنـشور و  يدـعتم  يانعمب  مهو  نشور  ینعی  مزال  يانعمب  مه  هنیب  تسا . ۀـنیب  ود  ره  یلقعناهرب ، دـننام 
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هفیرش يهیآ  رد  و  دوب ؟... هتشذگ  ءایبنا  ياهباتک  رد  هدننک  نشور  هچنآ  دماین  نانآب  ایآ  [ 338 « ] یلوألا فحصلا  یفام  ۀنیب  مهتأت  ملوأ  »
هدش راکشآ  گرزب و  هانگ  دوشیم : نینچ  نآ  يانعم  هک  هدش  لامعتـسا  يدعتم  مه  مزال و  يانعمب  مه  [ 339 « ] ۀنیبم ۀشحافب  نیتات  نا  الإ  »

زین ةریـصب و  عمج  [ 340 « ] مکبر نم  رئاصب  مکئاج  دـق  . » تسا هدـمآ  ررکم  نآرق  رد  هرئاصب : دـشاب . اهنآ  راک  رگنـشور  هک  یهانگ  اـی  و 
دوـخ و هک  تسا  نم  هار  نیا  وـگب  [ 341 « ] ینعبتا نم  انأ و  ةریـصب  یلع  هللا  یل  اوعدأ  یلیبس  هذـه  لـق  : » هدـمآ هفیرـش  يهیآ  رد  تریـصب 

ياهلیلد ینعی  هرئاصب : ۀنیب  تسا . حضاو  تجح  نایب و  يانعمب  تریصب  سپ  منکیم ... توعد  ادخ  فرطب  یهاگآ  تریـصب و  اب  ار  مناوریپ 
. دـننک ناهنپ  هچنآ  زار و  يانعم  هب  نیـس  حـتف  اب  هریرـس : عمج  رئارـس : راکـشآ . رهاظ و  ینعی  ۀفـشکنم : تسا . رگنـشور  ای  نشور و  نآرق 
دشیمن و زار  ورس  الاو  دشابیم . هحفص 374 ] شلها [  دزن  رد  ندوب  راکشآ  زا  دارم  تسا . راکشآ  رهاظ و  نآرق  ياهزار  هرئارس : ۀفشکنم 
رون و وحن  کیاب  هارمه  راوتسا  نشور و  لیلد  تجح و  يانعم  هب  هدمآ  ررکم  نآرق  رد  نارفغ  نزو  رب  ناهرب : تشگیم . ینلع  راکـشآ و 
نشور و لـیلد  یتسارب  مدرم ! يا  [ 342 « ] رودـصلا یف  امل  ءافـشو  مکبر  نم  ناهرب  مکئاج  دـق  سانلا  اهیأ  ای  : » دـیامرفیم هچناـنچ  مسجت .
وا یتسارب  [ 343 « ] هبر ناهرب  يأر  نأ  الول  اهب  مهو  هب  تمه  دقلو   » هیآ رد  زین  و  تسا ... هدـمآ  امـشب  راگدرورپ  هیحان  زا  اهناج  شخبافش 

هتفگ ناـهرب  هزجعم  هب  نآرق  حالطـصا  رد  زین  و  تشاد ... ار  وا  گـنهآ  دـیدیمن  ار  یهلا  ناـهرب  رگا  زین  فسوی  درک و  دـصق  فسوی  رب 
لئالد سپ  دشابیم . راگدرورپ  فرط  زا  ناهرب  ود  ءاضیب ) دـی  و  اهدژا - هب  اصع  لیدـبت   ) ود نیا  [ 344 « ] کبر نم  ناناهرب  کناذف   » هدش
لیللا فالتخاو  ضرألا  تاومـسلا و  قلخ  یف  نا   » دـننام تسا . مسجت  اب  هارمه  یـشاقن  يولبات  دـننام  فلأ : تسایگژیو : ود  ياراد  نآرق 

هب فارحنا ، زا  هدنراد  زاب  راوتـسا و  نشور و  ب : تسا . هدـش  لالدتـسا  ادـخ  دوجو  هب  شنیرفآ  رب  مکاح  عاضوا  مسجتاب  [ 345 « ] راهنلاو
ار ینابر  تیانع  ع »  » فسوی دوشیم . هدافتـسا  هبر »... ناهرب  يأر  نأ  الول   » هفیرـش يهیآ  زا  انعم  نیا  هکنانچ  تسا ، رگید  مامتان  ياـهلیلد 

نـشور رادومن و  يزیچ  ینعی  یلجتم  ثنوم  ۀـیلجتم : درک . يراددوخ  ءاشحف  يوسب  فارحنا  زا  ینـشور  هب  دـید  دوخ  رد  لاح  نآ  رد  هک 
هلمج و ره  زا  ندش . راکـشآ  زورب و  ینعی  ةرهاظ . عمج  رهاوظ : دوشیم ... نشور  هک  یتقو  زور  هب  دنگوس  [ 346 « ] یلجت اذإ  راهنلاو  . » دش

يانعم لامتحا  دـنچ  ره  دـنمانیم  رهاظ  ارنآ  هک  دـنمهفیم  ار  یئاـنعم  نآ ، وحن  فرـص و  تغل و  دـعاوق  بسحرب  یناـبزرم  مدرم  یتراـبع ،
کسمت و نآب  ناوتیم  دراد و  یلجت  نآرق  رهاوظ  دیامرفیم : اریز  تسا ، تجح  نآرق  رهاوظ  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  دورب . مه  يرگید 

دشاب موصعم  ریسفت  اب  نآ  یمامت  دیاب  و  هحفص 375 ] تسا [  لمجم  شاهمه  نآرق  هک  دنیوگیم  هک  ام  اهیرابخا  نخس  و  دومن ، لالدتـسا 
رد دـهاوخب ، يو  ارنآ  لاوز  هکنآ  نودـب  تسا  یـسک  لاح  هب  ندرب  وزرآ  ینعی  طابتغا  شردـصم  لوعفم و  مسا  طـبتغم : تسین . حـیحص 

و دنتسه . دحتم  نآرقب  داقتعا  رد  هک  فلتخم  ياهتیموق  اههورگ و  ینعی  هعیـش  عمج  هعایـشأ : دنکیم . وزرآ  ارنآ  لاوز  هک  دسح  لباقم 
نیمهب هراشا  و  دنیوگیم ... هعیش  نانآب  دوب  شور  ای  بهذم  رد  یفالتخا  هک  یتقو  ۀقیرط » بهذم و  یف  اوفلتخا  اذا  ۀقرفلا  ۀعیـش  : » دناهتفگ

رد ای  و  دندش .... هتـسد  هتـسد  هتخادنا و  هقرفت  ناشنید  رد  هکینانآ  [ 347 « ] اعیـش اوناک  مهنید و  اوقرف  نیذلا  نا  : » هفیرـش يهیآ  تسا  انعم 
هناگادـج دـصقم  یپ  رد  همه  هک  دومن  میـسقت  فلتخم  ياـههفیاط  هب  ار  شدوخ  موـق  نوـعرف  [ 348 « ] اعیـش اهلهأ  لـعج  و  : » رگید يهیآ 
لامعتسا درفم  رد  هیآ  نیا  رد  تسا . حیحص  ثنؤم  رکذم و  عمج و  رفن و  ود  رفن و  کی  هب  هعیش  قالطا  تغل ، لهأ  حیرـصت  هب  و  دندوب ...

عومجم زا  نوـملعتملا .» انتعیـش  ءاـملعلا و  نحن   » هفیرـش تیاور  دـننام  عـمج  رد  و  [ 349 « ] هودع نم  اذـه  هتعیـش و  نم  اذـه  : » تسا هدـش 
رد دنیآ و  مهدرگ  يداقتعا  هدیقع و  روحم  رد  هک  دوشیم  هتفگ  ياهقرف  هب  هعیـش  هک  دیآیم  تسدب  فلتخم  دراوم  رد  ظفل  نیا  لامعتـسا 
«. هدح یلع  ۀقرفلا  ۀعیشلا  . » دنک یم  هراشا  سوماق  رد  انعم  نیاب  دیاش  تسا . عایشأ  عیـش و  نآ  عمج  و  دننک . کمک  رگیدمهب  نآ  تیوقت 

يرهق يهوق  اب  تسا ، تحلصم  فالخ  رب  نوچ  اما  دنوشیم  عمج  ياهدع  الثم  تسا ، ندومن  هدنکارپ  طقف  یهاگ  هقرفت  هک  تسنآ  لصاح 
ایند هک  ینیعم  فده  شـشوپ  ریز  تسا  یهورگ  لیکـشت  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  زا  هک  يرتقیمع  يانعم  یلو  دـننکیم . هدـنکارپ  ار  اهنآ 

یعیبط دنشخبیم ، موادت  ار  دوخ  تموکح  يرـشب  تاعامتجا  رد  روز  اب  یئاههنیمز  نینچ  داجیا  اب  يرـصع  ره  رد  نارادمتـسایس  ناراد و 
نوعرف هراـبرد  نآرق  هک  تسا  ور  نیا  زا  دوشیم . رتقیمع  فـالتخا  يهشیر  هدوـمن و  ادـیپ  ینارادـفرط  عاـمتجا  رد  رورمب  اـههورگ  تسا 
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هدافتسا هیآ  نیا  زا  رهق  يانعم  هچنانچ  دوب . دهاوخ  رادیاپان  یحطس و  رایسب  روزب  لسوت  نودب  هقرفت  اما  اعیش »... اهلها  لعج  و  : » دیامرفیم
سأب مکضعب  قیذیو  اعیش  مکـسبلی  وأ  مکلجرأ  تحت  نم  وأ  مکقوف  نم  اباذع  مکیلع  ثعبی  نأ  یلع  رداقلاوه  لق  [ » هحفص 376 دوشیم [ :
هورگ هورگ  ار  امـش  ای  دتـسرفب و  ناتیاهماگ  ریز  زا  ای  رـس و  زا  یباذـع  امـش  رب  هک  تسا  اناوت  رداق و  ادـخ  ربمایپ ، يا  وگب  [ 350 « ] ضعب
اوقرف نیذلا  نا  : » دیامرفیم دیدهت  لاعتم  يادخ  رگید  هیآ  رد  ای  و  دـناشچب ... رگید  یـضعب  هب  ار  ناتدوخ  زا  یـضعب  رطخ  سرت و  هدرک و 

، دوـب ناـشیاوه  لـیم و  قباـطم  هک  ار  یتمـسق  ره  هدوـمن و  هیزجت  تسا ، هیزجت  لـباقریغ  هک  يدـحاو  نید  ینعی  اعیـش »... اوناـک  مـهنید و 
ربارب رد  دـنراد  هک  یتافالتخا  دوجو  اب  هورگ  دـنچ  دوشیم  یهاگ  تسا . هعیـش  عمج  عیـش  دـننام  عایـشا  دـندرک . اهر  ار  هیقب  دـندیزگرب و 

فلتخم عاونا  دوجو  اب  ةدحاو . ۀلم  رفکلا  يانعمب : و  دنیامنیم . یئارآ  فص  نآ  ربارب  رد  ۀملکلا  دـحتم  هتـشاذگ و  رانک  ار  فالتخا  یتهج 
ینعی تسا  هتـشاد  همادا  خـیرات  لوط  رد  هارمه  یئارآ  فص  نیا  و  دوـشیم . بوـسحم  تلم  کـی  دـنریگیم  رارق  ناـمیا  لـباقم  رد  نوـچ 

ياهنارود هیبش  زین  ص »  » تبترم یمتخ  ترـضح  توبن  رـصع  دـندومن . یئارآ  فص  ءایبنا  هیلع  رب  دوخ  تافالتخا  دوجو  اب  ءاـیبنا  نارکنم 
كاله ار  امـش  زا  دایز  ياـههورگ  یتسارب  [ 351 « ] مکعایـشأ انکلهأ  دـقلو  : » دـیامرفیم نآرق  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دوب و  هتـشذگ 

. مکعایشأ دیامرفیم : اذل  دندوب  هیبش  یئارآ  فص  رد  توبن  رصع  ياههورگ  اب  نوچ  امأ  دندوب  هتـشذگ  رد  هچرگ  اههورگ  نیا  میدرک ...
داجیا ینیبمک  سح  نانآ  رثکا  ای  یـضعب و  رد  فلتخم  لـماوع  رثا  رد  دـننیبیم و  مک  ار  دوخ  تاـنیقلت  رثا  رد  هک  دـنوشیم  ادـیپ  يدارفا 
راعـشا مکعایـشا ... طـبتغم  هاـتوک : يهلمج  نـیا  رد  ع »  » هرهاـط يهقیدـص  دـمهفیمن . يزیچ  تـسا  یتاـهد  نـیا  دـنیوگیم  ـالثم  دوـشیم .

. دـش دـیهاوخ  ناهج  للم  يهطبغ  دروم  تافالتخا ، همه  اب  نآرق )  ) فدـه نیا  زا  يوریپ  طرـش  اب  اما  دـیتسه ، قرفتم  دـنچره  دـیامرفیم :
صوصخم نآرق  رد  ناوضر  ورنیا  زا  تسا  رایـسب  گرزب و  یتیاضر  هنأش  لـج  یهلا  تیاـضر  نوچ  و  رایـسب . يدونـشخ  اـضر و  ناوضر :

مسا دئاق : هحفـص 377 ] تسا [ . هدـش  هدروآ  هرکن  تهج  نیمهب  و  [ 352 « ] اناوضر هللا و  نم  الـضف  نوغتبی  . » تسا تیدحا  سدـقم  تاذ 
حتف هب  قوس  ربارب  رد  داوف  ةداق و  عمج  رارف و  زا  هدنشک  دئاق  دشابیم . نآ  ریغ  نایاپ و  راهچ  ندیـشک  ینعمب  ةدایق  ةداقم و  ردصم  زا  لعاف 

هب نایبت : تسا . نتـسر  ياـنعمب  ردـصم  ةاـجنلا : ندـناسر . لاـصیا و  ینعی  يدأ  زا  لـعاف  مسا  دؤم : دـشابیم . بقع  زا  ندـنار  ياـنعمب  نیس 
« یـسوم مدآ  جحف   » هدمآ ثیدح  رد  هبلغ ، اب  هارمه  ناهرب  لیلد و  يانعم  هب  تجح  عمج  جـجح : رگنـشور . رمألا ، ناب  زا  ردـصم  اترـسک ،
، تسا عنم  يانعم  هب  همه  شتاقتـشم  مرح و  هدام  تسا . مارح  يانعم  هب  مرحم  عمج  مراحم : درک . هبلغ  یـسوم  رب  لیلد  ناـهرب و  اـب  [ 353]

نیقتم لاوـما  رد  [ 354 « ] مورحملاو لـئاسلل  قح  مهلاومأ  یفو   » تسا هدـش  لامعتـسا  یتسدـگنت  ياـنعم  هب  نآرق  رد  عوـنمم . ینعی  مورحم 
ار شزاین  عفر  هک  تسا  يدـنمزاین  دارم  هدـش  عقاو  لئاس  لـباقم  رد  مورحم  نوچ  هیآ  نیا  رد  تسا ... مورحم  هدـننک و  لاوئـس  يارب  یقح 

عنم هب  عونمم  هاوخ  دوشیم  هتفگ  مارح  عونمم  ياهزیچ  هب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  درادرب . نایم  زا  ار  شزاین  عنام  دـنکب و  راهظا  دـناوتیمن 
رد تمرح  ملسم  میدرک ... مارح  ار  اهریش  مامت  یسوم  هب  [ 355 « ] لبق نم  عضارملا  هیلع  انمرح   » دننام دشاب . ینیوکت  عنم  هب  ای  یعیرـشت و 

مارح لیئارـساینب  رب  ار  ماش  هب  دورو  [ 356 « ] مهیلع ۀـمرحم  اهناف  : » دـیامرفیم رگید  يهیآ  رد  ای  و  تسا ، ینیوکت  تسین و  یعیرـشت  اجنیا 
لجر دـنیوگیم : سرت . اـب  يزیچ  زا  ندومن  زیهرپ  ندـیناسرت و  ياـنعمب  ریذـحت  زا  هدـش  ریذـحت  ةرذـحملا : ینیوکت ... عنم  ینعی  میدرک ...

دینادب [ » 357 « ] هورذـحاف مکـسفنأ  یف  ام  ملعی  هللا  نا  اوملعاو   » دـننام هدـمآ  دایز  هدام  نیا  میرک  نآرق  رد  راک . طایتحا  درم  ینعی  رذاح ،
ریذحت نآ  باکترا  زا  یعیرـشت  عنم  هب  میرک  نآرق  رد  هچنآ  ةرذحملا : همراحم  دیـسرتب .» وا  زا  سپ  دنادیم  ادخ  تسامـش  نطاب  رد  هچنآ 

بش و زامن  دننام  هدـش ، هحفـص 378 ] توعد [  عرـش  رد  اهنآب  هک  وکین  لامعا  اهناسحا و  زا  بجاو  ریغ  لامعا  ۀـبودنملا : هلئاـضف  هدـش .
هـصخر تسا . هدـش  توعد  اـهنآب  عرـش  رد  نوچ  دوشیم  هتفگ  بودـنم  زین  بحتـسم  هب  ناهاگرحـس و  رد  رافغتـسا  اـب  بحتـسم و  لـفاون 

هک هچنآ  هدـش ، هدیـشخب  ینعی  ۀـبوهوم ، دـشابیم . راک  رد  یخارف  یناسآ و  يانعمب  فرغ  هفرغ و  دـننام  تصخر  عمج  صخر  ۀـبوهوملا :
بآ و هب  ندمآرد  دورو و  ياج  نآ  لصا  تعیرش  عمج  هعیارـش : هدومرف . تیانع  هدیـشخب و  مدرمب  ار  اهنآ  هتفرگ و  ناسآ  لامعا  زا  ادخ 
اب سپس  هدش و  هتفگ  عرش  عرش و  نآ  هب  هداشگ و  ادیپ و  هار  يارب  هدش  مسا  تسا و  ردصم  عرش  دیوگیم : بغار  دنیوگیم . ار  نشور  هار 
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ندوب یمتح  زا  هیانک  ۀـبوتکملا : [ . 358 « ] اجاهنم ۀعرـش و  انلعج  لکل   » هدمآ هیآ  رد  هکنانچ  دـنیوگیم  هیهلا  يهقیرط  هب  زاجم  هراعتـسا و 
هدمآ میرک  نآرق  رد  زین  نآ  زا  بانتجا  دوخ و  هب  یهانگ  یب  نداد  تبـسن  دوخ و  ندوتـس  و  ندرک . هزیکاپ  ۀـیکزت : تسا . اهتعیرـش  نآ 

امـش و رب  دـنوادخ  لـضف  رگا  [ 359 « ] ءاـشی نم  یکزی  هللا  نکلو  ادـبأ  دـحأ  نم  مکنم  یکزاـم  هتمحر  مـکیلع و  هللا  لـضف  ـالول  : » تـسا
مض و هب  طخـس : نداد . بیترت  مظن و  قیـسنت : دـنکیمن ... ادـیپ  شیارگ  یئوکین  حالـص و  يوس  هب  اهامـش  زا  رفن  کـی  دـشابن  شمتحر 

رایـسب ینعی  لاضفم ، دننام  ومن  زا  هغلابم  هغیـص  ةامنم : يدونـشخ . يانعم  هب  اضر  لباقم  رد  نتفرگ  مشخ  اخو ، نیـس  يهحتف  ای  اخ  نوکس 
، نازیم عمج  نیزاوملا : اههنامیپ . حاتفم ، نزو  رب  لایکم  عمج  لییاکملا : نتخیر . زا  نوخ  نتـشادزاب  يرادهگن  نقح : ومن . دـشر و  هلیـسو 

اهنآ لامعا  [ » 360 « ] نوسخبیال اهیف  مهو  مهلامعأ  مهیلإ  فون  : » هدمآ هفیرش  يهیآ  رد  نداد  مک  صقن و  يانعم  هب  سخب : شجنـس . تلآ 
فسوی [ 361 « ] سخب نمثب  هورـش  و  : » هیآ رد  زین  و  دننیبیمن ... یناصقن  ناشلامعا  رد  نانآ  میهدـیم و  هئارا  نانآب  تساک  مک و  نودـب  ار 

« بعرلا مهبولق  یف  فذقو  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  ءیـش . نتخادـنا  فذـق : دـنتخورف ... كدـنا  لزان و  تمیق  هب  ار  هحفـص 379 ] «ع [ »
هحفص دشابیم [ . نآ  رب  ندز  تمهت  طاول و  هب  انز و  هب  یناملسم  نداد  تبسن  عرش  حالطصا  رد  و  تخادنا . ار  بعر  نانآ  بلق  رد  [ 362]

[380

لامک نیرتالاب  تیدوبع 

هتکن نآ  تسا و  يرورـض  ياهتکن  حیـضوت  قوف  تالمج  حرـش  زا  لبق  شخب  نیا  رد  ادخ . ناگدنب  يا  امـش  حرـش : هللا ... دابع  متنأ  نتم :
بورغ اب  هک  دـهدیم  رادـشه  دـنکیم  دـیدهت  ار  نانآ  لخاد  کـیدزن و  زا  هک  يرطخ  زا  ار  ناناملـسم  ع »  » هرهاـط هقیدـص  هک  تسا  نیا 

- فلأ دراد : یگتـسب  زیچ  دـنچ  هب  یلقع  روصت  رد  مدرم  یهاگآ  دـشر و  يهنیمز  دـناهتخادرپ . يراد  نادـیم  هب  اههرپ  بش  توبن  باـتفآ 
نیا . ) هلیسو زا  حیحص  هدافتسا  ج - تسا .) رایتخا  زا  جراخ  همدقم  ود  نیا  . ) راک هلیـسو  نتـشاد  تقایل  رب  هوالع  راک ب - هضرع  تقایل و 

راگدای شخب  نیا  رد  دنبای . تسد  روظنم  ياهفده  مامت  هب  دنناوتیم  اهناسنا  اههنیمز  نیا  مامت  نتـشاد  اب  و  تسا ) ناسنا  رایتخا  رد  همدـقم 
نانآ رد  سفن  هب  دامتعا  داجیا  ناناملسم و  تقایل  تابثا  فلا - دیامرفیم : هراشا  یمالسا  هعماج  نایم  رد  اههنیمز  نیا  دوجو  هب  ع ،»  » توبن
یهلا یحو  نید و  نالماح  ناناملـسم  - 3 هیهن .» هرمأ و  بصن  . » یهلا نامرف  هب  ندوب  بطاـخم  تفارـش  - 2 ادخ . یگدنب  - 1 نایب : جنپ  هب 

ناناملسم - 5 هحفص 381 ] مکسفنأ [ .»... یلع  هللا  ءانمأ  . » دنشابیم دوخ  عامتجا  تسرپرـس  نانیما و  ناناملـسم  - 4 هنید »... ۀلمح  . » دنتسه
هب یهلا  يهمان  دـهع  زا  ترابع  هک  قح  ياوشیپ  دوجو  هلیـسو ، نتـشاد  ب - ممألا »... یلا  هئاغلب  . » دنتـسه اهتما  هب  یهلا  مایپ  غالبا  لماح 

تیعبت و زا  تراـبع  هلیـسو ، زا  حیحـص  يهدافتـسا  ج - تسا . دوجوم  دـشر  يارب  هلیـسو  سپ  مکیف »... هل  قح  میعز   » تسا یمالـسا  تما 
دیدهت يرطخ  رگید  هلیسو  نیا  زا  حیحص  هدافتسا  اب  هعامتـسا » ةاجنلا  یلا  دؤم  هعابتا و  ناوضرلا  یلا  دئاق  . » تسا هلیـسو  زا  ندومن  يوریپ 

یلص يوبن  دجسم  رد  نارـضاح  هب  باطخ  هلمج  نیا  رد  میزادرپیم : قوف  ترابع  حرـش  هب  کنیا  قوف  ياهفده  بیقعت  رد  درک . دهاوخن 
« يدابع  » ای و  هللا » دابع   » هب رـشب  دارفا  زا  تایاور ، میرک و  نآرق  رد  دشابیم . هدـش  لیکـشت  نارجاهم  راصنا و  تیرثکا  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا 

ادخ یگدنب  [ . 364 « ] ةولـصلا اومیقی  اونمآ  نیذلا  يدابعل  لق   » ای و  [ 363 « ] نیمأ لوسر  مکل  ینا  هللا  دابع  یلإ  اودأ  نأ  : » دننام هدـش  ریبعت 
ياهزامن رد  ناناملسم  تداهش  تیعقاو  نیا  رب  هاوگ  دناسرب . لامک  نیا  هب  ار  يرشب  هعماج  دهاوخیم  مالسا  هک  تسا  ناسنا  یعقاو  لامک 

هب تداهش  تلاسر ، هب  تداهش  زا  لبق  هلوسر » هدبع و  ادمحم  نا  دهشأ  : » تسا لاعتم  يادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسا  ربمایپ  تیدوبع  هب  هنازور 
تداعـس ادـخ  تیدوبع  و  دـشابیم ، تسا  تیدوبع  هک  یناسنا  لامک  نیرتـالاب  ربماـیپ و  هک  تسا  لـیلد  نیرتهب  دوخ  نیا  تسا و  تیدوبع 

زا تادوجوم  مامت  یتسه  میتسه ، وا  نآ  زا  وا و  كولمم  یگمه  ام  هحفص 382 ] هللاانإ [ » : » دیامرفیم نآرق  هک  تسنیا  هنرگم  تسا ، یعقاو 
کتیـشم و انمـضتو  کناطلـس  ککلم و  انیوحی  کتـضبق  یف  انحبـصأ  : » دـیامرفیم ع »  » داجـس ماما  تسا . تادوجوم  يهمه  مویق  وا  وا و 

يهضبق رد  میدرک  حبص  [ . » 365 « ] تیطعأ ام  الإ  ریخلا  نم  الو  تیضقام  الإ  رمألا  نم  انل  سیل  كریبدت ، یف  بلقتن  كرمأ و  نع  فرصتن 
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فرـصت ملاع  نیا  رد  وت  ریبدـت  اب  هدـیچیپ و  دوخ  رد  ار  ام  وت  هدارا  تیـشم و  و  هتفرگ ، ارف  ار  اـم  وت  یقیقح  تنطلـس  کـلم و  وت ، تردـق 
يهضبق رد  اـم  تاروصت  هکناـنچ  تسین »... ياهدوـمرف  ینازرا  هچنآ  ریخ  زا  و  هتفرگ ، قـلعت  وـت  ياـضق  هچنآ  هب  زج  اـم  يارب  میئاـمنیم و 

موقأ هتوق  هللا و  لوحب  . » تسا یبوبر  تاذ  يهضبق  رد  زین  تادوجوم  مامت  تساهتروص ، نآ  همه  مویق  ام  سفن  دـشابیم و  ام  سفن  تردـق 
تسـشن و زا  یهلا  هوق  لوح و  ندوب  الاب  زا  تراـبع  دراد  رکذ  نیا  هک  یفیرظ  هتکن  منیـشنیم ... مزیخیمرب و  یهلا  هوق  لوحب و  دـعقأ ،» و 
تایئزج و مامت  رد  دـیاب  ینآرق  ناملـسم  ینعی  هدـشن ، ریبعت  هتوقو » هللا  لوحب  دـعقأ  موقأ و   » تهج نیمهب  و  تسا . نم  يرایتخا  نتـساخرب 
یگدـنب و وا و  تنطلـس  تقیقح  تـسا  نـیا  و  دـنادب . وا  هوـق  لوـح و  ورملق  هـطیح و  رد  ار  دوـخ  تاـکرح  هتـشاد و  یهلا  شنیب  تـالاح 

هنوگ ره  زا  یگدنب  تخانش  تیعقاو و  نیا  هب  میلست  اب  رـشب  اریز  تسا ، تداعـس  ره  يهیام  هویـش  نیاب  میلـست  یگدنب و  ناسنا . یگراچیب 
سرد و نیمه  هیاس  رد  تسادـخ . ناسنا و  نیب  تیدوبع  يهطبار  نتخاس  راوتـسا  مالـسا  يهمانرب  و  تفای . دـهاوخ  یئاـهر  تراـسا  دـیق و 
 ] رد و  تسا ؟ هدوب  هچ  شتقلخ  زا  ضرغ  تسیچ و  وا  تقیقح  تسیچ و  شهار  دنادیم و  هتخانش  ار  دوخ  دودح  ناسنا  هک  تسا  تخانش 

الباقتم مه  وا  دیاب  تسا و  نابرهم  درادیم و  تسود  ار  وا  ادخ  هکنیا  و  تسا ، هزادنا  هچ  ات  شتنطلس  رایتخا و  دودح  دباییم  هحفص 383 ]
هب ای  هدیشخب و  ناسناب  ار  یعقاو  يدازآ  هک  تساهفارتعا  اهتخانـش و  نیا  دزرو ، تماقتـسا  وا  نامرف  يارجا  رد  درادرب و  مدق  شتیاضر  رد 
ره ربارب  رد  یکچوک  عوضخ و  زا  هک  دنکیم  داجیا  یتلاح  ناسنا  رد  تیدوبع  زا  یتخانـش  نینچ  دـهدیم . دـیدج  دـلوت  وا  هب  رگید  ریبعت 

لوأو : » هدـمآ نینچ  داهج  دودـح  نایب  رد  هیماینب  ءافلخ  زا  یکی  هب  ع »  » رقاب دـمحم  ماما  زا  ياهماـن  رد  دوشیم . دازآ  دوخ  دـننام  یقولخم 
توعد داهج  دح  نیلوا  [ 366 « ] دابعلا ۀیالو  نم  هللا  ۀیالو  یلاو  دابعلا  ةدابع  نم  هللا  ةدابع  یلاو  دابعلا  ۀعاط  نم  هللا  ۀعاط  یلا  ءاعدـلا  کلذ 

مدرم و یتسرپرـس  زا  ندـمآ  نوریب  و  ناگدـنب ، تدابع  زا  یئاهر  ادـخ و  تدابع  هب  و  ناگدـنب ، تعاط  زا  ندـمآ  نوریب  ادـخ و  تعاط  هب 
دیق زا  دـیاب  ادـخ  ناگدـنب  هک  دـش  روآدای  ادـخ »! ناگدـنب  يا  : » نارـضاح هب  باطخ  اب  ع »  » توبن راـگدای  تسا ... یهلا  یتسرپرـس  لوبق 

. دنشاب نایناهج  نابقارم  و  سانلا » یلع  ءادهش   » دیاب و  هتفای ، یئاهر  اهیگدنب  اهتراسا و 

یهلا باطخ  هب  ندوب  بطاخم  تفارش 

دیتسه یهلا  باطخ  فرط  میظع و  فیرـشت  ریطخ و  بصنم  ياراد  امـش  دیامرفیم : تمـسق  نیا  رد  حرـش : هیهنو ... هرما  بصن  متنأ  نتم :
ار گرزب  فیرشت  نیا  توبن  راگدای  هطـساو . نودب  ای  و  دهدب ، هطـساو  اب  ار  یتفارـش  هحفـص 384 ] ناـسنا [  هب  هک  تسین  یقرف  هکنیا  هچ 

تاروتـسد یهن و  رما و  دصقم  فد و  هربمایپ  يهطـساوب  ادخ  ناگدنب  امـش : هک  دـینادب  ار  دوخ  تیعقوم  ردـق  هک  دـیامرفیم  ناشدزـشوگ 
تّیلوئـسم میقتـسم  روطب  اهناسنا  دوخب  یتفارـش  نینچ  و  دـیتسه . وا  یحو  نید و  گرزب  تنامأ  نالماح  امـش  و  دیـشابیم ، نیرفآ  تداـعس 

ینآرق تقیقح  کیب  هراشا  نیا ، دیـشکیم . دوخ  شود  رب  ار  یهلا  یهنورما  تیلوئـسم  راب  هک  دیتسه  امـش  ادخ ! ناگدنب  يا  ینعی  دهدیم .
نیا امأ  دنتسه ، لوئسم  ءانثتسا  نودب  هچرگ  یهارمگ  نایعاد  يهمه  دنشابیم و  دوخ  تشونرس  لوئـسم  دارفا  يهمه  دیوگیم : نآرق  تسا ،

نآرق دـشاب . فرط  کی  هجوتم  تیلوئـسم  هک  تسا  یلطاب  روصت  نیا  دـنک و  بلـس  ناگدروخ  بیرف  زا  ار  تیلوئـسم  هک  تسین  انعم  نآب 
نیذـلل ءافعـضلا  لاقف  اعیمج  اوزربو هللا  : » دـنکیم مسجم  تماـیق  زور  رد  ناطیـش  اـب  ناـگدروخ  بیرف  يوگتفگ  بلاـق  رد  ار  تقیقح  نیا 

نم انلام  انربص  ما  انعزجا  انیلع  ءاوس  مک  انیدهل  هللا  انیدهول  اولاق  ءیـش  نم  هللا  باذـع  نم  انع  نونغم  متنا  لهف  اعبت  مکل  انک  انإ  اوربکتـسا 
مکتوعد نا  الا  ناطلس  نم  مکیلع  یل  ناک  ام  مکتفلخاف و  مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدعو  هللا  نا  رمألا  یـضق  امل  ناطیـشلا  لاق  و  صیحم .

مهل نیملاظلا  نا  لبق  نم  نومتکرـشا  امب  ترفک  ینا  یخرـصمب  متنا  ام  مکخرـصمب و  انا  اـم  مکـسفنا  اومولو  ینومولت  ـالف  یل  متبجتـساف 
زا دنیوگیم ، ناربکتسم  هب  ناتسدریز  نافیعض و  دنوشیم ، راکـشآ  یهلا  لدع  همکحم  هب  هک  یگمه  تمایق  زور  رد  [ . » 367 «. ] میلا باذع 

لماش ام  رگا  دنیوگیم  باوج  رد  دیریگب ؟! فیفخت  یهلا  باذع  زا  یکدنا  رادقمب  دیناوتیم  امـش  هحفص 385 ] ایآ [  میدوب ، امش  ناوریپ 
هک یتقو  یباتیب . اـی  مینک و  تماقتـسا  هچ  میرادـن ، مه  ياهراـچ  چـیه  نونکا  مه  میدرکیم و  تیادـه  ار  امـش  هتبلا  میدوب  یهلا  تیادـه 
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روز ربج و  اب  ار  امش  مه  نم  دیدرک و  تفلاخم  داد و  یقخ  هدعو  امشب  ادخ  دیوگیم : ناطیش  دوشیم ، صخشم  تشهب  منهج و  ياههورگ 
سردایرف نم  هن  دـینک ! تمالم  ار  دوخ  دـینکن و  تمالم  مزع  سپ  دـیدومن ، تباجا  امـش  مدرک و  توعد  ار  امـش  هکنیا  زج  مدرکن  راداو 
یکاندرد باذع  نارگمتـس  يارب  مدوب ، رفاک  نم  شیپ  زا  دیدادیم  رارق  كرـش  امـش  هچنآب  یتسارب  دیتسه ، نم  سردایرف  امـش  هن  امش و 

دوخ تیلوئـسم  ساسا  رب  دیاب  دنلوئـسم و  یهارمگ  نایعاد  لباقم  رد  اهناسنا  مامت  هک  هدـش  مسجم  تقیقح  نیا  وگتفگ ، نیا  رد  تسا .»...
لیکـشت ار  دحاو  کی  یلو  دوشیم ، هدـید  مه  زا  ادـج  رهاظب  هچرگ  توبن  يهتـشر  [ 368 « ] ضعب نم  اهـضعب  ۀیرذ   » يانعمب دـنیامن . لمع 

لوئسم ار  مدرم  مامت  نیفـص  يهبطخ  رد  ع »  » نایقتم يالوم  هک  مینیبیم  ساسا  نیا  رب  دنرادن . یفالتخا  دنرگید و  ضعب  زا  یـضعب  هداد و 
تمظع نا  و  ؤرما - سیلو  مهنیب . قحلا  ۀماقا  یلع  نواعتلاو  مهدهج  غلبمب  ۀحیـصنلا  هدابع  یلع  هللا  قوقح  بجاو  نم  نکلو  : » دهدیم رارق 

- نویعلا هتمحتقاو  سوفنلا ، هترغص  ناو  ؤرما - الو  هقح  نم  هللا  هلمح  ام  یلع  ناعی  نا  قوفب  هتلیـضف - نیدلا  یف  تمدقت  هتلزنم و  قحلا  یف 
هحفـص 386] ردقب [  هک  تسنآ  شناگدنب  رب  یهلا  یمتح  قوقح  هلمج  زا  نکلو  [ . » 369 ...« ] هیلع ناعی  نأ  وأ  کلذ  یلع  نیعی  نا  نودب 

تلزنم قح  رد  هچرگ  يدرف  چـیه  اریز  دنـشوکب . ناـشدوخ  ناـیم  رد  قح  نتـشاداپب  رد  يراـیمه  تین و  نسح  صولخ و  ساـسأ  رب  ناوـت 
چیه زین  و  تسین . هتشاذگ ، وا  شود  رب  دوخ  قح  زا  ادخ  هچنآ  مدرم  تدعاسم  تیامح و  زا  رتالاب  دشاب ، ماگشیپ  نید  رد  هتشاد و  گرزب 

هب ندـیناسر  یمک  رد  یمهـس  زین  ار  وا  هـک  تـسین  نآ  زا  رتـمک  درامـش ، راوـخ  ار  وا  اـهلد  دـنیب و  کـچوک  ار  وا  اهمـشچ  هـچرگ  يدرف 
هک ار  تسردان  رادنپ  نیا  دـهاوخیم  ماما  دـیامن .»... هاگآ  تیلوئـسم  نینچ  رب  ار  اهنآ  هکنیا  ای  دـشاب و  شیوخ  تیلوئـسم  رد  نارادـمامز 

میلگ زا  ار  اپ  دیاب  مدرم  تسا و  درومیب  نانآ  راک  رد  تلاخد  دنـشابیم و  تین  صولخ  یهاگآ و  شناد و  يالعا  يهبترم  رد  نارادـمامز 
سک چـیه  اریز  تسا ، باوص  زا  رود  اطخ و  رکف  ود  ره  دـیامرفیم  ماما  دربب . نایم  زا  راـک ! هچ  اـهراک  نیاـب  ار  تلم  دـنهنن و  رتارف  دوخ 

هب زاین  و  تسین . مدرم  تدعاسم  تیامح و  زا  رتالاب  شاهبترم  دشاب  نید  رد  تلیـضف  ياراد  دنلب و  قح  هار  رد  يو  ماقم  تلزنم و  دـنچره 
راوخ و ار  وا  عامتجا  دارفا  دشابن و  یتلزنم  جرا و  ار  وا  هعماج  رد  دنچره  يدرف  چـیه  زین  و  دراد . یهلا  تیلوئـسم  ماجنا  رد  مدرم  يرایمه 

دقاف يدرف  نینچ  رگا  و  دشابن ، تیلوئـسم  رد  نارادمامز  هب  ندیناسر  کمک  رد  یمهـس  زین  ار  وا  هک  تسین  نآ  زا  رتمک  دننادب ، رادقمیب 
دایز ار  هعماـج  يرایـشوه  تبقارم و  سح  هعماـج  رد  يروعـش  نینچ  دـناسر . کـمک  وا  یهاـگآ  هب  دـیاب  تسا ، یهاـگآ  روعـش و  نینچ 

ءادهـش  » دح هب  نآرق  ریبعت  هب  هعماج  دنکیم و  کمک  ملاس  حیحـص و  روطب  يدعب  ياهلـسن  هب  نآ  لاقتنا  اهـشزرا و  ظفح  رد  دـنکیم و 
رگید ياهتما  هب  ار  مالـسا  دوخ  لامعا  راتفر و  رد  دیاب  زین  امـش  تسامـش ، یلامک  يهدنزاس  بقارم و  لوسر  هکنانچ  دسریم . سانلا » یلع 
مکیلع لوسرلا  نوکی  سانلا و  یلع  ءادهـش  اونوکتل  اطـسو  ۀما  مکانلعج  کلذـکو  : » دـیامرفیم هفیرـش  يهیآ  رد  هحفـص 387 ] دیناسرب [ .
تسار طسو  رد  هلبق  هکنانچمه  دشاب »... هاوگ  امش  رب  مه  لوسر  دیـشاب و  مدرم  رب  هاوگ  ات  میداد ، رارق  طسو  تما  ار  امـش  [ 370 « ] ادیهش
ياهتما حالـصا  بقارم  ءادهـش و  امـش  ات  داد  رارق  طسو » تما   » زین ار  امـش  تسا ، مالـسا  هار  فرعم  لـمع  نیا  و  هدـش ، هداد  رارق  پچ  و 

تسار هب  ناگدش  جک  هک  دراد  ارنآ  تیحالص  تسا ، میقتسم  طارص  رد  درادن و  پچ  تسار و  هب  فارحنا  هک  یـسک  اریز  دیـشاب . رگید 
«. ممألا یلا  هئاغلب   » دیامرفیم هراشا  انعم  نیاب  و  دیامن . تیاده  ار  پچ  و 

هلیسو نیرتهب  نآرق 

: حرش [ . 371  ] عمـاللا ءایـضلاو  عطاـسلا  رونلاو  قطاـنلا  هللا  باـتک  مکیلع ، اهفلختـسا  ۀـیقب  مکیلإ و  همدـق  دـهعو  مکیف  هل  قح  میعز  نتم :
دنلب و رون  ایوگ و  باتک  دادرارق ، امش  نایم  رد  هک  ینیـشناج  هتـشاد و  ینازرا  امـشب  هک  یقاثیم  امـش و  نایم  رد  وا  يارب  زا  قح  تسرپرس 
، نآ ياهدومنهر  اب  تقایل  نتشاد  زا  دعب  هک  دیامرفیم  هراشا  هلیسو ، فیصوت  هب  تمسق  نیا  رد  هحفص 388 ] تسا [ . یهلا  ناشخرد  وترپ 

هدافتـسا اب  طابترا  تهج  دـیاب  تشاد ، دـهاوخن  رثا  هدـننک  هدافتـسا  اب  طابترا  نودـب  دیـسر  نوچ  و  دوشیم . لئان  هتـسیاش  لامک  هب  ناـسنا 
هدش ریبعت  عاضوا ، رب  امش  تراظن  اب  مکیلع »  » و امش ، روظنم  هب  مکیلإ »  » و امـش ، سرتسد  رد  مکیف »  » اب ینعم  نیاب  و  دشاب ، مکحم  هدننک ،
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زیچ ود  نم  « » یترتـع هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  : » تسا يوبن  رتاوـتم  ثیدـح  هب  هراـشا  اهفلختـسا »... ۀـیقب   » هلمج رد  و  تسا ،
هللا باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  : » هدمآ نینچ  هیاهن »  » باتک رد  مترتع .». ادخ و  باتک  متشاذگ ، یقاب  امـش  نایم  رد  نیگنـس  اهبنارگ و 

هچ دـیمان  لیقث  ار  ترتع  ادـخ و  باتک  [ ... » 372 « ] لقث ریطخ  لکل  لاقی  لیقث و  امهب  لمعلاو  اـمهب  ذـخألا  نـأل  نیلقث  امهامـس  یترتعو 
تـسدب مهم  لـئاسم  زا  یکی  عطاـسلا »... رونلاو  .« » دوـشیم هتفگ  لـقث »  » مهم رما  ره  هب  تسا و  لـیقث  ودـنآ  هب  لـمع  نتفاـی و  تسد  هکنیا 

ینعی رون  هدش ، لامعتسا  زاجم  روطب  هک  دناهتفگ  نیرسفم  هدش  لامعتـسا  رایـسب  هیعدا  ثیداحا و  نآرق و  رد  هک  تسا  رون  يانعم  ندروآ 
تلالـض هب  توم »  » زا و  ةایح »  » هب نامیا  زا  مینیبیم  ای  و  تسا . هدـش  لامعتـسا  لهج  يهرابرد  ازاـجم  هک  تملظ  لـباقم  رد  کـین  لاـمعا 

هدشن لامعتـسا  زاجم  روطب  تسا و  یعقاو  قیاقح  زا  یکی  رون  ةایح و  هک  دیمهف  ناوتیم  تایآ  رد  ربدـت  لمأت و  اب  یلو  تسا . هدـش  ریبعت 
کئلوأ هللا  رکذ  هحفص 389 ] نم [  مهبولق  ۀیساقلل  لیوف  هبر  نم  رون  یلع  وهف  مالسالل  هردص  هللا  حرـش  نمفأ  : » دیامرفیم نآرق  رد  تسا .

« هللارکذ یلا  مهبولق  مهدولج و  نیلت  مث  مهبر  نوشخی  نیذـلا  دولج  هنم  رعـشقت  اـهباشتم  اـباتک  ثیدـحلا  نسحأ  لزن  هللا  نیبـم  لالـض  یف 
هنیـس یگنت  راچد  هکنانآ  اب  دشابیم  شراگدرورپ  زا  يرون  ياراد  هداد و  هنیـس  یگداشگ  وا  هب  ادخ  هک  یـسک  امـش  هنوگچ  ایآ  [ . » 373]

یهارمگ رد  ناـنآ  دـنریذپیمن ، ار  ادـخ  رکذ  هک  نـالد  تخـس  رب  ياو  و  دـیهدیم ؟ رارق  ناـسمه  دـنکیمن ، ذوفن  نآ  رد  ناـمیا  هدـش و 
ناشیادخ زا  هکینانآ  نت  رب  وم  نآ  ندناوخ  زا  هک  تسا  یهباشتم  باتک  نآ  داتـسرف و  ورف  ار  ثیدح  نیرتهب  ادـخ  دـنربیم . رـسب  راکـشآ 

هیدهی نأ  هللا  دری  نمف  : » دیامرفیم رگید  هیآ  رد  ای  و  ددرگیم ». مارآ  مرن و  ادخ  رکذ  هب  ناشبلق  تسوپ و  سپـس  دوشیم ، تسار  دنـسرتیم 
نیذلا یلع  سجرلا  هللا  لعجی  کلذک  ءامـسلا  یف  دعـصی  امناک  اجرح  اقیـض  هردـص  لعجی  هلـضی  نأ  دری  نم  مالـسالل و  هردـص  حرـشی 

دنک هارمگ  دهاوخب  ار  یـسک  دنکیم و  زاب  مالـسا  يارب  ار  وا  هنیـس  دنک  شتیاده  دهاوخیم  ادـخ  هک  ار  یـسک  سپ  [ . 374 « ] نونمؤیال
کنا مهللا   » دیامرفیم ع »  » هیداجس هفیحـص  رد  و  دنکیم ... دوعـص  نامـسآ  هب  هکیـسک  نوچمه  دیامنیم  تمحز  راچد  گنت و  ار  وا  هنیس 
يهیآ دـنچ  رد  و  يدومرف . کـمک  يداتـسرف  رون  هک  ینآرق  متخ  هب  ارم  وـت  اـهلاراب ! [ 375 « ] ارون هتلزنأ  يذـلا  کـباتک  متخ  یلع  ینتنعأ 

. ] تسا هدـمآ  نباـغت  فصو و  هبوت  فارعا و  هروـس  رد  زین  و  [ 376 « ] نیبم باتک  رون و  مکءاج  دـق  . » تسا هدـش  فیـصوت  رون  هب  نآرق 
لیوف  » تواـسق فلا - هدـش : ریبـعت  هنوگ  دـنچ  هب  نآ  لـباقم  رد  و  تسا . ردـص  حرـش  يهجیتـن  رون  مینیبیم  تاـیآ  نیا  رد  هحفص 390 ]
هردـص لعجی   » هنیـس یگنت  د - تاملظلا » یف  هلثم  نمک   » تاملظ ج - هانییحأف » اتیم  ناک  نم  وأ   » ندرم ندوب و  تیم  ب - مهبولق » ۀیـساقلل 
تسا تایح  اب  يواسم  ردص و  حرـش  يهجیتن  رون  تسا . جرح  زا  معأ  قیـض »  » نوچ هدش  ریبعت  جرح »  » هب نآ  زا  هک  ندوب  هتـسب  ه - اقیض »

رد شمرن  ساسحا  هاگنآ  ندش و  تسار  مادنارب  وم  هریرعـشق »  » ندب رهاظ  رد  ردـص  حرـش  رثاو  ارون » هل  انلعجو  هانییحأف  اتیم  ناک  نم  وأ  »
یلو تسا ، دامج  رهاظ  رد  هچرگ  ناهایگ  مخت  ناتخرد و  يهتـسه  مینزیم : یلاثم  ناـسنا  رد  لـحارم  نیا  ندـش  نشور  يارب  تسا . حور 
دامج زا  رتالاب  ملاـع  اـب  دـناوتیم  هک  تسه  یئاـههار  دادعتـسا و  شدوجو  رد  هکلب  تسین . هتفرگ  دوخ  تخـس و  تفـس و  گنـس  دـننام 
یئاهر يدامج  ملاع  زا  دـیامن و  داجیا  طابترا  تسه  شدوجو  اب  گنهامه  هک  رگید  داوم  شخب و  لامک  طیارـش  اب  دـنک و  ادـیپ  طاـبترا 

هداد همادا  دوخ  دشر  هب  دیامن  ادیپ  شزیمآ  اهنآ  اب  دوش و  اریذـپ  دوخ  ناج  رد  رون  اوه و  بآ و  زا  ار  یتالامک  یطیارـش  ، تحت رد  هتفای و 
ياراد نورد  رد  هتـسه  هک  تسنآ  رثا  رد  لماکت  نیا  دوشب . شخب  تذـل  عوبطم و  هویم  ماجنارـس  گرب و  لگو و  هقاـس  هخاـش و  مک  مک 
یلماک دوجوم  کی  هدـش و  دـحتم  دـسریم  الاب  ملاع  زا  هک  یتالامک  راونا و  اب  دـناوتیم  و  تسا ، ردـص  حرـش  حالطـصاب  زاـب و  ياهنیمز 
هحفـص نتفای [  رارق  الاب و  ملاع  داوم  نتفریذپ  الاب و  ملاع  اب  طابترا  يهلیـسو  ذـفنم و  ندوب  دـجاو  هجیتن  رد  هتـسه  رگید  ترابعب  و  دوشب .

تایح تسا  رگید  ملاوع  باـتفآ و  رون و  اوه و  كاـخ و  بآ و  رد  هک  یتاـیح  داوم  اـب  شزیمآ  یئاریذـپ و  هتـسه و  داـهن  رد  اـهنآ  [ 391
دقاف رگید  تشادـیمن ، ملاع  رگید  داوم  اب  طابترا  يارب  ذـفنم  هار و  هنوگچیه  دوب و  گنـس  دـننام  هتـسه  نیمه  رگا  لاح  دـبایب . يدـیدج 

. دمآیم رد  هدرم  تروص  هب  تسا  هتسه  نامه  گرم  اب  يواسم  هک  یگدنز  دادعتسا  یطیارش و  نینچ  نداد  تسد  زا  اب  دشیم ، زاب  يهنیس 
طابترا يارب  الثم  دراد ، نوگانوگ  ياهذـفنم  اههار و  جراخ  ناهج  اب  طابترا  يارب  ناسنا  ندـب  نیمه  ناسنا ، دوخ  دوجو  زا  رگید  یلاثماو 
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دوشیم رهاظ  ندب  رد  هریرعشق »  » یناکت اسب  هچ  میسن  اب  دروخرب  اب  هک  تسه  ناسنا  رد  ینیب  خاروس  ود  زا  یهار  رورپ  حور  میـسن  اوه و  اب 
رترب تایح  يهیام  هتفای و  بیکرت  یلصا  رصانع  اب  هتفرگ و  رارق  اههیر  رد  اوه  هدش و  داجیا  شمارآ  تلاح  ناسنا  رد  قاشنتـسا  زا  سپ  اما 
تایح اوه و  لامک  عون  کی  تسا  هدـنکارپ  اضف  رد  هک  ریذـپ  لد  میالم و  ياهرطع  عوبطم و  ياوه  نیا  دوخ  دوشیم . ناسنا  رد  داـمج  زا 

نتـشاد اب  ناسنا  ندب  سپ  میدوب . مورحم  تسا  لامک  عون  کی  هک  تایح  نیا  زا  دربن  دوجوم  یهار  نینچ  ام  دوجو  رد  رگا  تسا ، يرترب 
زا یئاهر  جراخ و  ملاع  زا  لامک  تفایرد  يارب  یحرـشنم  زاب و  يهنیمز  تسوپ و ... غامد و  مشچ و  شوگ و  دننام  اهذـفنم  اههار و  نینچ 

تازاومب زین  مه  ناسنا  حور  لاثم ، ود  نیا  ندـش  نشور  زا  سپ  دـنکیم . ادـیپ  يرگید  تایح  رون و  دراد و  دوخ  دوجو  ياـنگنت  گرم و 
خنـس تـالامک  عاونا  اـب  دـناوتیم  هک  دراد  یئاـههار  دادعتـسا و  دـشابیم ، یحور » نم  هیف  تخفنو   » ملاـع زا  نوچ  ناـسنا  ندـب  هتـسه و 

یحو و نآرق و  رون  اـب  هداـهن و  رتارف  اـپ  یلومعم  یگدـنز  زا  ناـسنا  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  دـنک ، ادـیپ  داـحتا  شزیمآ و  دوخ  يدوجو 
ادـیپ یئادـخ  رون  اـعقاو  ناـسنا  حراوج  يهمه  و  هتفاـی ، شزیمآ  رون » مکمـالک   » هک تراـهطو  هحفـص 392 ] تمـصع [  تیبلها  تاملک 

یحراوج عیمج  یفو  ارون  يرصب  یلع  ارون و  یبلق  یف  لعجاو  . » دیامنیم تلئـسم  ادخ  زا  ار  يرون  نینچ  موصعم  مینیبیم  هکنانچ  دنکیم .
ناسنا دـهدیم ، ياج  دوخ  رد  ار  لامک  رون و  هک  ناسنا  حور  ياهذـفنم  اههار و  نیمه  و  [ . 377 « ] سانلا یف  هب  یـشمأ  ارون  ینلعجاو  ارون 

رد زیچ  هس  هصالخ ، روطب  سپ  تسین . ناویح  رد  اـعطق  یلاـمک  نینچ  دزاـسیم و  ادـج  ناویح  زا  ناویح ، اـب  داـیز  تاـکرتشم  دوجو  اـب  ار 
اعد رد  هک  جراخ ، لامک  شریذـپ  يارب  ینورد  ياهچیرد  هنیمز و  دوجو  - 1 دسرب : دوخ  لامک  هب  هک  تسا  يرورـض  ناسنا  حور  لماکت 
ماما زا  تیاور  رد  زین  و  نک »... زاب  تدوخ  رکذ  هب  ارم  بلق  ياهـشوگ  اهلاراب  [ » 378 « ] كرکذل یبلق  عماسم  حتفا  مهللا  : » تسا هدش  دراو 
يادخ هک  یتقو  [ . » 379 « ] هبلق عماسم  حتف  رون و  نم  ۀتکن  هبلق  یف  تکن  اریخ  دبعب  دارأ  اذا  یلاعت  كرابت و  هللا  نإ  : » هدش لقن  ع »  » قداص

هب تیاور  نیا  رد  دـنکیم .»... زاب  ار  شبلق  ياهـشوگ  دـنزیم و  مقر  وا  بلق  رد  رون  زا  ياهطقن  دـیامرف ، هدارا  ياهدـنب  رب  ار  يریخ  لاعتم 
. دنک ادیپ  طابترا  جراخ  ملاع  اب  دناوتیم  هلیسو  نیا  اب  ناسنا  هک  دیامرفیم  هحفص 393 ] حیرصت [  ناسنا  دوجو  رد  هچیرد  ذفنم و  دوجو 

هراشا ع »  » نایقتم يالوم  هکنانچ  دشاب . افـص  اب  هارمه  هدش و  فاص  تارودک ، زا  نهذ  هک  دوشیم  ادـیپ  ناسنا  رد  یتقو  یطابترا  نینچ  و 
زا رگید  یتمـسق  مهف  [ . » 380 ...« ] مالـسالل هردص  هللا  حرـش  نمف  هزیمت  حصو  هسح  فطلو  هنهذ  افـص  نمالإ  هفرعیال  امـسقو  : » دیامرفیم

زیمت تحـص  سح و  تفاطل  نهذ و  يافـص  ياراد  هدرک و  زاب  مالـسا  هب  ار  نانآ  هنیـس  ادـخ  هک  دـش  دـهاوخ  یناـنآ  بیـصن  طـقف  نآرق 
دیامرفیم هراشا  قوف  تیاور  رد  زین  نیاب  و  لاـمک ، نآ  اـب  ناـسنا  حور  نتفاـی  تدـحو  تهج  یجراـخ  لاـمک  داوم و  ندوب  - 2 دنشاب .»...

يو رب  ار  ياهتـشرف  « » هددـسی اکلم  هب  لکو  : » دـیامرفیم رگید  تیاور  رد  ای  و  دربیم . ورف  وا  بلق  رد  ار  رون  رون » نم  ۀـتکن  هبلق  یف  تکن  »
نا : » دـیامرفیم ع »  » قداص ماما  ناج . میمـص  رد  تالامک  نآ  تسـشن  شیزیمآ و  - 3 دـیامن .»... راوتـسا  تسار  هار  هب  ار  وا  هک  درامگیم 

هیدـهی نأ  هللا  دری  نمف  ۀـیآلا : هذـه  هیلع  هللا  تاولـص  هللادـبع  وبأ  الت  مث  رقو  نأمطا  هباصأ  اذاـف  قحلا ، بلطی  فوجلا  یف  لـجلجتی  بلقلا 
ادیپ تنوکس  هتفرگ و  مارآ  دیـسر  قح  هب  هکیتقو  دربیم ، رـسب  بارطـضا  رد  قح  بلط  رد  بلق  هراومه  [ . » 381 « ] مالسالل هردص  حرشی 
دراد ءالخ  تهج  نیا  زا  ناسنا  بلق  حور و  ینعی  هللا »... دری  نمف  دومرف : توـالت  ار  هیآ  نیا  هحفص 394 ] ع [ »  » هللادبعوبا سپس  دنکیم .

نأ کلئسأ  : » تسا هدش  حیرشت  اعد  بلاقرد  یشزیمآ  نینچ  و  دنکیم . ادیپ  تنوکس  هدش و  نوگرگد  یجراخ  ملاس  داوم  اب  شزیمآ  اب  و 
اهب لمعتـستو  یخمو  یماظعو  یمدو  یمحل  اهب  طلاخت  ناو  يرـصبو  یعمـسو  یبلق  یف  اهتبثت  نأو  ملعلا  فانـصأو  نآرقلا  ظـفح  ینقزرت 

بلق و رد  ار  اهنآ  و  ینادرگ ، يزور  نمب  ارنآ  نوگانوگ  ياهملع  نآرق و  ظـفح  هک  مراد  تلئـسم  وت  زا  اـهلاراب ! [ . » 382 « ] يراهنو یلیل 
زور بش و  رد  اهنآ  درب  راـک  هب  راداو  ارم  و  يزیمآرد ، مزغم  ناوختـسا و  نوخ و  تشوگ و  رد  ار  اـهنآ  و  ینک ، تباـث  نم  مشچ  شوگ و 

هنوگچیه اـما  دریگ  ارف  ار  ملع  مدآ  هک  تسنآ  لـباقم  موـهفم  هب  هراـشا  ینک »... اـهنآ  دربراـک  هب  راداو  ارم  : » دـیامرفیم ماـما  یئاـمنب .»...
لثمک اهولمحی  مل  مث  ةاروتلا  اولمح  نیذـلا  لثم  : » دـنکیم مسجم  فیطل  روط  نیا  ار  لـمع  ياـهنم  ملع  نآرق  دـشابن . نآ  رد  یگدـنزاس 

هک دننامیم  یشوگزارد  دننام  دندرکن  لمح  یتسارب  ارنآ  سپس  دندرکیم  لمح  ار  تاروت - هکینانآ  لثم  [ . » 383 « ] ارافسأ لمحی  رامحلا 
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ملع اب  يرهاظ  سامت  هچرگ  دـشن  جوزمم  ناـشحور  ناـج و  اـب  یناـبر  یحو  یهلا و  تاـملک  نآ  نوچ  ینعی  دـننکیم .»... لـمح  باـتک 
لاقی زخ  سابل  رامحلا  سبل  ولو  رعاش : لوقب  و  تسا . باتک  اب  شوگ  زارد  ساـمت  دـننام  دنیـشنن ، ناـج  رد  هک  یملع  نینچ  یلو  دنتـشاد 

زا هک  یتقو  ع »  » قداص ماـما  زا  هحفـص 395 ] رخ [  يا  دـنیوگیم : زاب  واب  مدرم  دـشوپب  زخ  سابل  شوگزارد  رگا  رامح  نم  کل  ای  سانلا 
دقعو قحلاب  هناسل  قطن  کلذ  هاطعا  اذاف  مالـسالل  هردص  هللا  حرـش  اریخ  دبعب  دارأ  اذا  هللا  نا  اوملعاو  : » دندومرف دـش  لاوئـس  ردـص  حرش 

ادخ ار  یتبهوم  نینچ  رگا  و  دنکیم . زاب  مالسا  يارب  ار  وا  هنیـس  دنک  هدارا  ياهدنب  رب  ار  يریخ  ادخ  هک  یتقو  [ . 384 « ] هب لمعف  هیلع  هبلق 
حرـش نادـقف  زا  ماما  و  دـیامنیم ... لمع  قح  هب  هجیتن  رد  هتـسویپ و  قح  اب  شبلق  هدـش و  ایوگ  قح  هب  شنابز  هاـگنآ  تشاد ، ینازرا  وا  هب 

هک یلاـح  رد  ماـما  هن . متفگ : ینادـیم ؟ هدـش  دراو  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هـک  ار  جرح  اـیآ  : » دـیوگیم و  دـیامرفیم : ریبـعت  جرح »  » هبردـص
دناوتیمن درادن و  فوجو  تسارب  هک  يزیچ  ینعی  تمصم  تمصم . زیچ  دننام  تمصملا . ءیشلاک  دومرف : دوب  هتسب  ار  شتـسد  ناتـشگنا 

جرخی الو  ءیش  هیف  لخدی  يذلا ال  تمـصملا  ءیـشلاک  دیامرفیم : ماما  هک  تسا  تمـصم  ریـسفت  نیرتهب  نیا  دنک و  ادیپ  طابترا  جراخ  اب 
يارب یهار  ذـفنم و  یحور  ره  رد  سپ  دوشیمن ». جراخ  نآ  زا  يزیچ  دوشیمن و  لخاد  نآ  رد  يزیچ  هک  تسیزیچ  تمـصم  ءیـش . هنم 

نیب زا  ار  اههچیرد  اهذفنم و  نآ  ءالخ  هک  دشاب  ملاس  داوم  دیاب  ذـفنم  دوجو  رب  هوالع  و  تسا ، دوجوم  بیغ )  ) دوخ خنـس  ملاع  اب  طابترا 
ءالخ هک  تسا  ناسنا  حور  يارب  ملاس  داوم  اذـغ و  نیرتهب  نآرق  دـبایب . رگید  یگدـنز  تایح و  ملاـس ، داوم  زا  هدافتـسا  وترپ  رد  اـت  دربب ،

هب ار  باتک  قطانلا ،» هللا  باتک  ، » دـیامرفیم هراـشا  عطاـسلارونلا »  » هلمج هتکن ، هحفـص 396 ] نیمهب [  و  دربیم ، نـیب  زا  ار  نآ  رد  دوـجوم 
هملع  » دمانیم نایب  ار  قطن  نآرق  رد  دیوگیم ، نخس  هک  تسنآ  دننام  دناسریم ، اسآزجعم  یتغالب  اب  ار  دوصقم  نوچ  دومرف  فیصوت  قطان 
انلزنأ مأ  : » دـیامرفیم نآرق  رد  دـنکیم . نشور  ار  ینعم  هک  تسا  قطن  و  دـنکیم ، نایب  ار  دوخ  دـصاقم  قطن  يهلیـسوب  ناسنا  نوچ  ناـیبلا »
تلالد دـنهدیم  رارق  کیرـش  نانآ  هچنآرب  میداتـسرف  ورف  ام  هک  یلئـالد  اـیآ  [ . » 385 « ] نوکرـشی هب  اوناک  اـمب  ملکتی  وهف  اناطلـس  مهیلع 

نیا [ . » 386 « ] قحلاب مکیلع  قطنی  انباتک  اذه  : » هفیرش يهیآ  نیا  ای  و  دیامنیم . ریبعت  ملکت  زاجم  روطب  ار  تلالد  ینـشور و  نآرق  دراد .»؟
ياج رگید  هک  نایب  قطن و  دننام  تسا  نشور  ياهزادـناب  نآرق  دـصاقم  ینعی  قطان ، هللا  باتک  سپ  دـیوگیم .»... امـش  رب  ار  قح  ام  باتک 
سپ تسین ، نآ  رد  یماهبا  چیه  تسا و  حضاو  نشور و  هنوگنیا  نآرق  رگا  هک  دیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  اجنیا  رد  دـنامیمن . یقاب  یماهبا 

،؟ دندرکیمن هدافتسا  نآ  زا  لطاب  بهاذم  همهنیا  رگید  دوب ، نشور  الماک  رگا  و  دناهدرک ، لالدتـسا  نآرق  هب  یمالـسا  بهاذم  مامت  ارچ 
نکن ثحب  نآرق  اب  جراوخ  اب  دیامرفیم : هیصوت  دتـسرفیم  جراوخ  يوس  هب  ثحب  يارب  ار  وا  هک  یماگنه  سابع  نبا  هب  ع »  » نایقتم يالوم 

میئوگیم ام  هک  تسا  نیا  لاوئـس  نیا  خساپ  تسا . هجو  نیدنچ  ددعتم و  یناعم  ياراد  نآرق  هحفص 397 ] هوجو [ » وذ  لامح  نآرقلا  ناف  »
زا یکی  و  هدـش ، لزان  نانآ  تیب  هب  باتک  هک  ینانآ  يارب  تسا  حـضاو  هک  اـنعم  نیاـب  شاهدـنیوگ  هب  تبـسن  تسا  نشور  نآرق  دـصاقم 

. دنیامن هعجارم  نانآب  نآرق  یناعم  یقیقح  فشک  رد  راچانب  و  دنیامنن ، كرت  ار  ع »  » تیبلها مدرم ، هک  تسنآ  راک  نیا  یـساسا  ياهفده 
، هرئاصب ۀنیب  نتم : دوب . دـهاوخ  فالتخا  ببـس  دوخ  هدـش  لزان  فالتخا  عفر  يارب  هک  ینآرق  نیمه  دـشابن ، نایم  رد  یفدـه  نینچ  رگا  و 

همه هدروآ  تمایق  توبن و  دیحوت و  رب  نآرق  هک  یلئالد  هرئاصب ، ۀـنیب  حرـش : [ . 387 . ] هعایشا هب  طبتغم  هرهاوظ ، ۀیلجتم  هرئارس ، ۀفـشکنم 
مـسجم ع »  » فسوی ترـضح  ناتـساد  رد  ار  عوضوم  نیا  تسا ، بلاغ  ادـخ  يهدارا  دـهدب  ناشن  هکنیا  يارب  ـالثم  تسا . حـضاو  نشور و 

سک چیه  هک  دـنامهفیم  ناردارب ، دـسح  نداد  شیامن  اب  البق  نآرق  [ . 388 « ] نوملعیال سانلا  رثکأ  نکلو  هرمأ  یلع  بلاغ  هللاو   » دـنکیم
مدـقت و زا  تسا  نکمم  ارچ  رگید . ناکیدزن  هب  دـسر  هچ  اـت  ردارب . یتح  دـنیبب ، ار  يزاـیتما  یتیزم و  دوخ  رب  يرگید  رد  هک  تسین  لـیام 

نادناخ زا  هک  تسنآ  یلاحشوخ  نیا  يهزیگنا  یلو  دندرگ ، رورسم  لاحشوخ و  هداوناخ  نامه  دارفا  يهیقب  نادناخ  دارفا  زا  یکی  تلیضف 
عطقم نیا  رد  املسم  دوشیمن ، ودره  يربب و  دیاب  تردارب  ای  وت  ار  يزایتما  هک  دوش  هدیسرپ  يردارب  زا  رگا  هنرگ  هدشن و  جراخ  ناشدوخ 

فـسوی هب  ع »  » بوقعی هحفـص 398 ] هک [  تسا  ساـسا  نیمه  رب  و  دوشیم . تحاراـن  دـنهدب  ردارب  هب  رگا  داد و  دـهاوخ  حـیجرت  ار  دوخ 
كرد فسوی  هب  تبسن  ار  ردپ  رتشیب  تبحم  ناردارب  طایتحا ، نیا  دوجو  اب  اما  دراد . هدیشوپ  ناردارب  زا  ار  دوخ  باوخ  هک  دنکیم  دیکات 
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هاچ زا  فسوی  دـندرک . روگب  هدـنز  هتخادـنا و  هاچ  رد  ار  وا  و  دـندز ، هئطوت  هب  تسد  دنتـشادن ، ار  يزایتما  نینچ  لـمحت  باـت  دـندرک و 
دنتـسه هبـصع »  » هک دنتـشادنپیم  ناردارب  مه  یفرط  زا  دومن . تماـقا  رـصم  زیزع  لزنم  رد  یگدرب  هب  دـش و  هتخورف  یگدرب  هب  دـمآرد و 

ات دراد . هبلغ  دوخ  راک  رب  هکلب  تسین  شراک  بولغم  ادـخ  اما  دوب ، تحار  فسوی  يهیحان  زا  ناشلایخ  دـنمورین و  لکـشتم و  هورگ  ینعی 
رضلا انلهأو  انسم  زیزعلا  اهیا  ای  دنتفگ : يوب  هنالیلذ  هدیشک و  فص  اورنامرف ، فسوی  ربارب  رد  دنمورین  نادرم  نیا  يهمه  هک  يزور  دیسر 

یتسدگنت راچد  ام  نادـناخ  ام و  دـنمجرا ! يا  [ . » 389 « ] نیقدـصتملا يزجی  هللا  نا  انیلع  قدـصتو  لیکلا  انل  فوأف  ةاجزم  ۀـعاضبب  انئجو 
ازج ار  ناگدنهد  هقدص  ادخ  نک ، راتفر  ام  اب  هقدص  مسرب  نک و  راشرـس  ار  ام  هنامیپ  سپ  میدمآ  وت  هاگـشیپ  هب  كدـنا  هیامرـس  اب  هدـش ،

ۀفـشکنم . » دوشیم بلاـغ  دریگ  قلعت  شاهدارا  هچ  ره  رب  هک  دـهدیم  هئارا  ار  دـنوادخ  يهبلغ  زا  مسجم  ریوصت  هنوگنیا  نآرق  دـهدیم .»...
تـسا نکمم  و  دـشاب - ینطاب  ياهیآ ، رهاظ  لباقم  رد  نآرق ، نطاـب  زا  دارم  تسا  نکمم  تسا . فشکنم  رهاـظ و  نآرق  ياـهنطاب  هرئارس »

« نآرق نوطب   » زا دارم  هدراو  تایاور  رد  دـشاب . دـباییمنرد ، ار  اهنآ  شلها  زج  هک  تایآ  کی  کی  یفخم  یناعم  ینعی  نطاـب ، دـنچ  دارم 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیبلها  زا  ترابع  هک  تسه  شلها  دزن  رد  نطاـب  فاـشکنا  زا  هحفـص 399 ] دارم [  و  تسا . یمود  يانعم 

لوصا ملع  حالطـصا  رد  رهاظ  یلو  تسا ، نطاب  لباقم  تغل ، رد  رهاـظ  تسا . یلجتم  نآرق  رهاوظ  هرهاوظ » ۀـیلجتم  [ . » 390 . ] دشابیم هلآ 
نآ ظفل ، نآ  زا  فرع  هک  دـنیوگیم  ار  یئاـنعم  نآ  رهاـظ  تسا . هدـش  هتفرگ  يوغل  يهشیر  زا  مه  حالطـصا  نیا  و  تسا ، صن  لـباقم  رد 
ره رد  رهاظ  ترابع  نیا  تسا ،» مرتحم  دنمـشناد ، ره  : » میئوگیم الثم  دـشاب . هتـشاد  مه  رگید  يانعم  لاـمتحا  دـنچره  دـمهفیم  ار  ینعم 

نیا زا  سپ  هدنیوگ  رگا  ورنیا  زا  دشاب ؟ نادنمشناد  زا  یصاخ  يهتسد  دراد  مه  لامتحا  قساف و  هاوخ  دشاب و  لداع  هاوخ  تسا  يدنمشناد 
لداع و رد  صن  یلبق  ترابع  هکنیا  هچ  هتفگن  ضقانت  هنوگچیه  درادـن  مارتحا  قساف  دنمـشناد  دـیوگب  یتدـم  زا  سپ  اـی  هلـصافالب  مـالک 

نآرق دنیوگیم  دننادیمن و  تجح  ار  نآرق  رهاوظ  نانآ  هک  هدش  هداد  تبـسن  نیثدـحم  زا  یـضعب  هب  دورن . فالخ  لامتحا  ات  تسین  قساف 
ام هک  تسا  یتالالدتـسا  ارناـنآ  باـب  نیا  رد  دوـشب . ریـسفت  ع ،»  » تیبلـهأ قـیرط  زا  دـیاب  هک  تسا  صملا »  » دـننام لـمجم و  یلک  روـطب 

نایب راصتخا  روطب  تسا  حرش  نیا  بسانم  هچنآ  یلو  میهدیم . عاجرا  هدق ) يراصنا  خیـش  لئاسر   ) لیبق زا  هطوبرم  بتک  هب  ار  ناگدنناوخ 
و تسا ، مکحم  لباقم  رد  هباشتم  اریز  دراد  ّتیجح  مه  نآرق  هباشتم  تاـیآ  هک  تسا  نیا  هن  نآرق  ّتیجح  زا  دارم  هحفص 400 ] دوشیم [ :

دارم زین  و  دـسرب . ینایب  موصعم  فرط  زا  رگم  تسا  جراخ  هدر  زا  تاهباشتم  تایآ  یلک  روطب  سپ  تسا . تامکحم  ماـسقا  زا  مه  رهاوظ 
الثم درک . لمع  نآرق  رهاظ  هب  ناوتب  دیقم  لیلد  ای  صصخم و  لیلد  خسان و  زا  لماک  صحفت  نودب  هک  تسین  نآ  نآرق  رهاوظ  تیجح  زا 

ریغ لوقنم و  زا  معأ  رهوش  كرتام  مامت  لماش  هیآ  رهاـظ  تسا ... کـی  تشه  ناتنارـسمه  يارب  ینعی  متکرتاـمم » نمثلا  نهلو   » يهیآ رد 
شمومع تسا ، ماـع  هک  هیآ  نیا  رهاـظ  هک  مینیبیم  تاـیاور  رد  صحف  زا  سپ  یلو  دـشابیم . یعورزم  ریغ  اـی  یعورزم و  نیمز  لوـقنم و 

هک تسا  يدراوم  رد  رهاوظ  ّتیجح  زا  دارم  سپ  دربیمن . ثرا  نز  نیمز  زا  تسه و  نیمز  ریغ  رد  کـی  تشه  ینعی  هدروـخ ، صیـصخت 
اریز دـنهدیم ، عاجرا  رهاوظ  هب  ع »  » همئأ دوخ  مینیبیم  هکنانچ  دوشیم . طـقاس  ّتیجح  زا  رهاـظ  نآ  هنرگ  دـشابن و  نآ  فـالخ  رب  ياهنیرق 

؟ دـنهدیم رارق  عاجرا  كالم  ار  نآرق  رهاظ  همئأ  ارچ  سپ  دوبن  تجح  نآرق  رهاوظ  رگا  دیجنـسب ، نآرق  اب  ار  ضراـعتم  راـبخا  دـناهدومرف 
باوـج رد  ع »  » ماـما تسنآ ؟ زا  یتمـسقب  تسین و  رـس  يهمه  هب  حـسم  هـک  ددرگیم  موـلعم  هـیآ  ياـجک  زا  دـسرپیم : ع »  » ماـما زا  ةرارز 

دیامن و هدافتـسا  نآرق  رهاوظ  زا  هنوگچ  هک  دهدیم  دای  ةرارزب  ماما  اجنیا  رد  مکـسؤرب »  » رد اب  ندوب  تهجب  ینعی  ءابلا ، ناکمل  دـیامرفیم :
هک يودب ، روهظ  مسق  کی  تسه . روهظ  هنوگ  ود  نآرق  رد  دادیمن . دای  ةرارز  هب  ار  هدافتسا  زرط  ع »  » ماما دوبن ؟ كالم  نآرق  رهاظ  رگا 

ظفل رثوک  يهروس  رد  الثم  دراد . لمأت  هحفص 401 ] هب [  زاین  یکدنا  هک  يودب  ریغ  روهظ  رگید  مسق  کی  و  دوشیم . مولعم  هجوت  كدناب 
. تسا يودب  روهظ  نیا  تسا ، هداد  رارق  دایز  تمعن  دروم  ار  وا  هک  دراذگیم  تنم  شربمایپ  هب  دنوادخ  هدـش ، ریـسفت  ریثک  ریخ  هب  رثوک » »

هکلب تسین و  ریثک  ریخ  رثوک  زا  دارم  هک  دوشیم  مولعم  تسا . دـنزرف  یب  وت  يوج  بیع  رتبألاوه » کئناش  نإ   » هروس رخآ  رد  تقد  اب  یلو 
...« کئناش نا   » يهنیرق هب  سپ  تسا . داـیز  يهیرذ  لوسر  يارب  راوگرزب  نآ  يهلیـسوب  اریز  تسا ؟ ع »  » هرهاـط يهقیدـص  سدـقم  دوجو 
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هتـسناوتن هیآ  نیا  ریـسفت  رد  دزرویم  دانع  هراومه  هک  يزار  رخف  دشابیم . تسا  هرهاط  هقیدص  هلیـسوب  هک  ربمایپ  دایز  هیرذ  رثوک  زا  دارم 
لاعتم دـنوادخ  اریز  تسا  نآرق  تازجعم  زا  هیآ  نیا  : » دـیوگیم وا  تسا . ع »  » ارهز همطاف  ترـضح  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دـنک  راکنا  تسا 

هیرذ نتخادـنارب  رد  ساـبعلاینب  هیماینب و  ياـفلخ  اریز  هدـش ، ققحم  یئوگـشیپ  نیا  و  دـهدیم . ربـخ  ار  ص »  » مرکا لوسر  هیرذ  یتداـیز 
لاثما ءاـملع  رباـکا  زا  ناـنآ  ناـیم  رد  و  تسا . رپ  هیرذ  نیا  زا  برغ  قرـش و  فصولاعم  یلو  دـندرکن ؟ راذـگورف  يراـک  چـیه  زا  هرهاـط 

ياهتلم يوزرآ  هطبغ و  دروم  دیاب  باتک  نیا  ناوریپ  هعایـشا » هب  طبتغم  [ . » 391 « ] تسا قداصلا  دمحم  نبرفعج  رقابلا و  یلع  نبدـمحم 
ناوضرلا یلا  دئاق  نتم : دنـشاب ... نارگید  کشر  ترـسح و  يهیام  ات  دنروآ  تسدب  یگدنز  داعبا  مامت  رد  یخماش  ماقم  دـندرک و  رگید 

زا تیعبت  هعابتا » ناوضرلا  یلا  دئاق  : » حرـش هحفـص 402 ] ةرـسفملا [ . همئازع  و  ةرونملا ، هللا  ججح  لانت  هب  هعامتـسا  ةاجنلا  یلا  دوم  هعابتا 
هک نتـشاد  دب  نتـشادن و  شوخ  يدونـشخان و  لباقم  رد  ندیدنـسپ  يدونـشخ و  تشذگ  هکنانچ  ناوضر  تسا . نومنهر  تشهب  هب  نآرق 

اهنم اوطعأ  ناـف  تاقدـصلا  یف  كزملی  نم  مهنمو  : » هدـش دراو  هیآ  نیارد  طخـس  نآ  لـباقم  اـضر و  دوشیم . هتفگ  تسا  بضغو  طـخس 
هکنیا هچ  دنهدیم  رارق  بیع  دروم  ارت  تاقدص  شخپ  رد  افخ  رد  نیقفانم  زا  یضعب  [ . » 392 « ] نوطخسی مه  اذإ  اهنم  اوطعی  مل  ناو  اوضر 

اهيدونشخ و نیرتگرزب  راگدرورپ  يدونـشخ  دندشیم ». نیگمـشخ  دشیمن  هداد  رگا  دونـشخ و  دشیم  هتخادرپ  نانآ  هب  تاقدص  زا  رگا 
یصاخ زرط  اب  تسا  یهلا  يدونـشخ  اضر و  هدعو  ماقم  رد  نآرق  هک  تقوره  تسا  تهج  نیا  هب  تسا ؟ یتخبکین  تداعـس و  ره  ساسا 

هک نارمع  لآ  هیآ 15  هب  تسا . اهتداعـس  اهتمعن و  همه  زا  رتـالاب  تیدـحا  تاذ  يدونـشخ  هب  ندیـسر  دوش  مولعم  اـت  دـنکیم . ریبعت  ارنآ 
نینچ ار  بلطم  نیا  نآرق  دوخ  دناسریم . تاجن  هب  ار  ناسنا  نآرقب  نداد  شوگ  هعامتسا » ةاجنلا  یلا  دؤم  . » دوش هعجارم  تشذگ  شحرش 
نآرق زا  تمحر  ءافـش و  هچنآ  [ » 393 « ] أراسخ الإ  نیملاظلا  دیزیالو  نینمؤملل  ۀمحر  ءافـشوه و  ام  نآرقلا  نم  لزننو  : » دـنکیم فیـصوت 

دشابن و نآرق  شریذپ  دادعتسا  لحم  رد  صخش  ات  درب .». دنهاوخن  يدوس  نآرق  زا  تراسخ  رج  نارگمتـس  یلو  میداتـسرف  نینمؤم  رب  دوب 
رثا رد  هک  تسا  شخب  تاجن  یطرشب  هحفص 403 ] نآرق [  عامتسا  سپ  دیشخب . دهاوخن  يدوس  نآرق  ندینش  دشاب  دودسم  بلق  ياههار 

هب ناوتیم  نآرق  هلیـسوب  ةرونملأ » هللا  جـجح  لاـنت  هب  . » تسا تمحر  افـش و  نآرق  یطرـش  نینچ  اـب  دـشابن و  ترودـک  بلق  رد  یـصاعم 
ربمایپ هب  یهلا  سدقا  تاذ  هک  یئاهتجح  هاوخ  دراذگن  یقاب  يرذع  رگید  هک  يرگنشور  نانچ  تفای ، تسد  یهلا  رگنـشور  ياهتجح 

. دش نایب  توبن  شخب  رد  نآ  زا  یئاههنومن  هک  ع »  » لیلخ میهاربا  دننام  هدومرف ، ماهلا  رگید  ناربمایپ  هب  هک  یئاهتجح  ای  هدومرف و  یحو 

ناهج تدحو  نآرق و 

کنیا دش و  هراشا  هئالآ » غوبس   » ناونع ریز  رد  دیحوت  شخب  رد  هک  تسا  تقلخ  یگنهآ  مه  يهرابرد  نآرق  نشور  ياهلالدتسا  زا  یکی 
تسا اههدیدپ  نیب  یگنهآ  مه  یگچراپ و  کی  لصا  تسا ، مکاح  دوجو  رـسارس  رب  هک  یلـصا  دیوگیم  نآرق  دوشیم : هداد  يرتشیب  حرش 

: تسا هدش  ریوصت  هیآ  نیا  رد  لصا  نیا  و  دیآ . رظن  هب  طابترایب  رهاظ  رد  هچرگ  تسین ؟ رگید  يهدیدپ  اب  طابترا  نودب  ياهدـیدپ  ینعی 
« ریـسح وه  ائـساخ و  رـصبلا  کیلإ  بلقنی  نیترک  رـصبلا  عجرأ  مث  روطف  نم  يرت  له  رـصبلا  عجراف  توافت  نم  نمحرلا  قلخ  یف  يرتاـم  »

اهنآ نایم  رد  یگدیـشاپ  مهزا  یئادـج و  ایآ  نک  رظن  یتسه  ناهجب  تقد  اب  سپ  ینیبیمن ، یبسانتیب  [ 395  ] نمحر تـقلخ  رد  [ . » 394]
اب ینکیم .»... تراقح  ساسحا  دوخ  رد  دوشیم و  هحفص 404 ] هتـسخ [  تاهدید  انفرژ  تمظع  لباقم  رد  نک  رظن  ررکم  زاب  « .»؟ ینیبیم

مامت هک  تسا  یلصا  تدحو  لصا  هک  میباییمرد  - 1 دوشیم : هدیمهف  تسا  تقلخ  ناهج  رب  مکاح  هک  یلوصا  هفیرش  يهیآ  نیا  رد  تقد 
رد همه  طبترم و  مهب  ریجنز  ياههقلح  نوچ  ناهج  و  تسین ، ادـج  يرگید  زا  ملاـع  نیا  رد  ياهدـیدپ  چـیه  و  تسا ، لـماش  ار  تادوجوم 

نیا ةرورضلاب  تسا و  شیوخ  تاذ  زا  نوریب  هب  اهنآ  زاین  يهدنهد  ناشن  رگید  ترابعب  یگتسب  مه  طابترا و  نیاو  تسا . رگیدکی  لیمکت 
رد تسا  يریغتیال  تاذ  هک  اهشـشوج  هطقن  - 2 دسرب . تسا  دمـصو  لماک  تاذ  هک  اهزاین  اهناوت و  نیا  شـشوج  يهطقن  هب  دـیاب  اهزاین 

. دوشیم ادیپ  تادوجوم  طابترا  ماظن و  رد  للخ  هنرگو  دـشاب ، یکی  دـیاب  هدـش ، ریبعت  رپ  نایم  ینعی  دمـص »  » هب نآ  زا  هک  نآرق  حالطـصا 
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لیلد دوخ  نیا  دنربیم و  عفن  رگیدمه  زا  رگیدکی و  اب  طابترا  لامک  رد  رگیدـکی  زا  زایتما  فالتخا و  دوجو  اب  ناسنا  رکیپ  ءاضعا  هکنانچ 
طابترا و زین  یتسه  لک  رد  تسا ، ناسنا  حراوج  اضعا و  یگتـسسگ  مه  زا  عنام  يدحاو  يورین  عدـبم و  ءاضعا  نیا  ياروام  رد  هک  تسا 
« الوزت نأ  ضرألاو  تاومسلا  کسمی  . » دنکیم هرادا  هتشادهگن و  ار  یتسه  تادوجوم  مامت  هک  تسا  يدحاو  ربدم  رگناشن  قاقشنا  مدع 

طابترا نیا  ارهق  دوب و  زاتمم  نآ  رثا  املـسم  دوب  يرگید  ربدـم  رگا  تسا .» يدوبان  یهابت و  زا  نیمز  اهنامـسآ و  يهدـنرادهگن  وا  [ . 396]
 ] هللا ناحبـس  یغعب  یلع  مهـضعب  یلعلو  قلخامب  هلإ  لک  بهذلاذإ  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دروخیم ، مهب  دوجوم 

يرگید رب  یکی  دوریم و  دوـخ  هدـیدپ  يوـسب  یئادـخ  ره  تعنـصو ) عنـص  یئادـج   ) ماـگنه نیا  رد  [ » 397 « ] نوفـصی امع  هحفص 405 ]
ریبدتلا لاصتا  لاق  دحاو ؟ هللا  نا  یلع  لیلدلا  ام  : » دوشیم لاوئـس  ع »  » قداص ماما  زا  تسا ». هزنم  دـنیوگیم  هچنآ  زا  ادـخ  دـیامنیم . یگرزب 

یگتـسویپ و دومرف : تسا ؟ یکی  ادـخ  هک  دـیراد  یلیلد  هچ  [ . » 398 «. ] اتدـسفل هللا  الإ  ۀـهلآ  امهیف  ناکول  لجوزع  لاق  امک  عنـصلا  مامتو 
نیمز نامسآ و  مظن  دوب ، یئادخ  ادخ ، زا  ریغ  ناهج  رد  رگا  دیامرفیم : ادخ  هک  تعنص  ندوب  مامت  و  ناهج ) نیارد  دوهشم   ) ریبدت لاصتا 

ناـسنا ندـب  رد  هکناـنچمه  تسا . یهلا  تمکح  و  هریچ ، تردـق  رب  لـیلد  یگتـسویپ  مه  هب  یکنهآ و  مه  نیا  دوجو  - 3 دروخیم .». مهب 
زا تسا  هدومن  داجیا  ار  یگنهآمه  نیا  یقوفام  تردق  زین  یتسه  ناهج  رد  دـنکیم ؟ هرادا  ار  ناسنا  حراوج  اضعا و  مامت  یقوفام ، يورین 

اممو مهسفنأ  نم  ضرألا و  تبنت  امم  اهلک  جاوزألا  قلخ  يذلا  ناحبس  : » دنکیم یفرعم  زاینیب  ار  دوخ  تیدحا  تاذ  هک  تسا  تهج  نیا 
قلخ دینادیمن  زونه  هکیئاهزیچ  زا  ناتدوخ و  زا  دـیوریم و  نیمز  زا  هچنآ  زا  ار  اهتفج  مامت  هک  یئادـخ  تسا  كاپ  [ . » 399 « ] نوملعیال

میلست ادخب  میلست  و  دوشب . هحفـص 406 ] میلـست [  يرهاق  تردق  نینچ  لباقم  رد  دیاب  ناسنا  تسا  یهیدب  دشاب ».) اهنآ  لثم  دوخ   ) دومرف
املک : » دنکیم ریوصت  نینچ  نمحرلا »... قلخ  یف  يرتام   » يهیآ زا  سپ  لاعتم  يادـخ  ار  تقیقح  نیا  و  تسا ، یهلا  ناگداتـسرف  لباقم  رد 

، ریبک لالـض  یف  الإ  متنأ  نإ  ءیـش ، نم  هللا  لزن  ام  انلقو  انبذکف  ریذـن  انئاج  دـق  یلب ، اولاق  زیذـن ، مکتأی  ملأ  اهتنزخ  مهلأس  جوف  اهیف  یقلأ 
ناربکتسم و زا  ياهتسد  هاگره  [ . » 400 « ] ریعسلا باحصأل  اقحسف  مهبنذب  اوفرتعاف  ریعسلا  باحصأ  نم  انکام  لقعن  وأ  عمـسن  انکول  اولاقو 

دمآ ياهدنهد  میب  ارچ ! دنیوگیم  دماین ؟ امش  نایمب  ياهدنهد  میب  رگم  ایآ  دنسرپ  یم  منهج  نانزاخ  دنوشیم  هتخادنا  منهج  هب  ناشکندرگ 
اونـش و شوگ  ام  رگا  دنتفگ  و  .« » دیتسه گرزب  یهارمگ  رد  امـش  هداتـسرفن و  یباتک  یحو و  ادـخ  میتفگ  هدرک و  بیذـکت  ارنآ  ام  یلو 

باحـصا ادـخ  تمحر  زا  دـنرود  هچ  دـننکیم ، فارتعا  دوخ  هانگ  هب  ناسنیدـب  میدوبن . شتآ  باحـصا  زا  نونکا  مه  میتشاد  میلـس  لقع 
« ةرـسفملا همئازع  و  . » دـیامرفیم هراشا  نآـب  ع »  » هرهاـط يهقیدـص  هک  تسا  نآرق  لـئالد  نیرتاـسر  نیرتمکحم و  زا  ياهنومن  نیا  منهج »!

تسد یمتح  یتمیزع و  ماکحا  ریـسفت  هب  ناوتیم  نآرق  يهلیـسوب  هک  تسا  نیا  ترابع  يانعم  تسا . ةرونملا » هللا  ججح   » هلمج هب  فطع 
نـشور نآ  خـساپ  قوف  هلمج  رد  تقد  اب  هک  تسا  یلاوئـس  میـسریم  مئازع  رب  لمتـشم  تایآ  ریـسفت  هب  نآرق  هلیـسوب  هنوگچ  لاح  تفاـی .
ترابع تغل  رد  تمیزع  دش  هداد  حیضوت  تاغل  شخب  رد  هکیروطنامه  هدش  ریسفت  تابجاو  هب  نآرق  ياهتمیزع  هحفص 407 ] دوشیم [ .

دوخب گنج  راـک  هک  یماـگنه  [ » 401 « ] رمألا مزع  اذاف  : » هدـمآ میرک  نآرق  رد  تسا . راک  ندـش  يدـجو  راـک ، ماـجناب  ندـش  ممـصم  زا 
ناوتیم نآرق  هلیسوب  دوشیم  نینچ  قوف  ترابع  يانعم  سپ  تسا . شـشوپ »  » عانق فشک  يانعمب  تغل  رد  ریـسفت  تفرگ ». يدج  تروص 

امو هوذخف ، لوسرلا  مکاتآ  ام  : » دـیوگیم نآرق  تسیک ؟ هدرپ  يهدـنرادرب  نیا  دیـسر . هدـش  هتفرگرب  اهنآ  زا  هدرپ  هک  یتابجاو  مئازع و  هب 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  دینک »... بانتجا  هدومرف ، یهن  هچنآ  زا  دیریگب و  هدروآ  امـش  يارب  لوسر  هچنآ  [ » 402 ...« ] اوهتناف هنع  مکاهن 
لقث ود  نیا  زا  دـیاب  نآرق  مکحب  سپ  دـیامنیم . یفرعم  یندـشن  ادـج  مهزا  لقث  ود  زا  یکی  ار  دوخ  ع »  » تیبلهأ رتاوتم  تیاور  رد  هلآ  و 
تایآ یضعب  رهاظ  لاثم  روطب  دوشیم . ریسفت  نآرق  مئازع  نآرق  دوخ  يهلیسوب  دوشیم و  تیبلها  هدرپ  يهدنرادرب  ناسنیدب  و  دوش ، هتفرگ 

زا تیبلها  يهلیـسوب  مینیبیم  سپ  هدـش . ریـسفت  يدـج  یمتح و  مکح  ینعی  تمیزع  تایآ  نآ  تیبلـها ، يهلیـسوب  یلو  تسا  ضیخرت 
[ . 403 « ] ةولصلا نم  اورـصقت  نأ  حانج  مکیلع  سیلف  ضرألا  یف  متبرـض  اذإ  : » هفیرـش يهیآ  رد  تسا . هدش  يرادرب  هدرپ  یتمیزع  ماکحا 

، درادـن یعنام  ینعی  حانجال »  » هملک رهاـظ  هحفـص 408 ] دـینک [ ». هاتوک  ار  دوخ  زامن  دـیتفر  ترفاسمب  هک  یتقو  تسین  یهاـنگ  امـش  رب  »
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هیآ رهاظ  سپ  تسا ، یمتح  يدـج و  مکح  زاـمن ، رـصق  مکح  هکلب  تسین  دارم  هیآ  نیا  رهاـظ  یلو  ماـمت . دوشیم  دـناوخ و  رـصق  دوشیم 
ماما هب  ام  دنیوگیم  ملسم  نب  دمحم  و  هرارز ، . » تسا هدش  ریسفت  یمتح  یتمیزع و  مکح  همئأ  يهلیسوب  یلو  تسا  یصیخرت  مکح  هچرگ 

یف متبرـض  اذا  دیامرفیم : لاعتم  يادـخ  دومرف : یئوگیم ؟ هچ  تسا ، تعکر  دـنچ  رفـس و  رد  زامن  هرابرد  میتفگ : مالـسلاهیلع  رقاب  دـمحم 
.« تسا بجاو  رفس  رد  زین  رصق  تسا  بجاو  رضح  رد  ندناوخ  مامت  هکیروطنامه  تسا  رصق  رفـس  رد  زامن  حانج ... مکیلع  سیلف  ضرالا 

نآرق زا  ینعی  دـینکب . اولعفا »  » هدومرف هن  و  تسین ، یهانگ  امـش  رب  حانج » الف  : » دـیامرفیم لاعتم  يادـخ  میتفگ : ماـما  هب  اـم  دـنتفگ  ودـنآ 
نا هیلع  حانج  الف  رمتعا  وأ  تیبلا  جح  نمف  : » دیامرفیم يادخ  ةورم  افص و  نایم  یعس  رد  دومرف : ماما  دوشیمن . هدافتسا  رصق  ندوب  یمتح 

دینادیم ایآ  دیامن ... هورم  افـص و  نایم  یعـس  هک  درادن  یعنام  دومن  ار  هبعک )  ) تیب هرمع  ای  جح و  دصق  هک  یـسک  [ 404 « ] امهب فوطی 
و : » نتم [ . 405  ] تسا هدروآ  اجب  شربمایپ  هدومرف و  دوخ  باتک  رد  ارنآ  لاعتم  يادخ  اریز  تسا ، هضیرف  بجاو و  ودنآ  نایم  فاوط  هک 
: حرش هحفـص 409 ] ۀـبوتکملا [ .» هعئارـش  ۀـبوهوملا و  هصخر  ۀـبودنملا و  هلئاضف  ۀـیفاکلا و  هنیهارب  ۀـیلاجلا و  هتانیب  هرذـحملا و  همراحم 

مارح زا  و  دـش . هاگآ  ینعی  تفای  تسد  تسا  یهلا  طخـس  باذـع و  بجوم  هک  یمارح  ياهراک  هب  ناوتیم  نآرق  اب  ةرذـحملا » همراحم  »
زا ارناـنآ  دـناهداد  یعجر  قـالط  ار  ناـشیاهنز  هکیناـنآ  دـیامرفیم : قـالط  يهروـس  رد  دـیامنیم . ریبـعت  اـهزرم  دودـح »  » هب نآرق  رد  یهلا 
ملظ دقف  هللا  دودح  دعتی  نم  و  هللا ، دودـح  کلت  : » دـیامرفیم سپـس  دـنوشب . گرزب  هانگ  بکترم  هکنیا  رگم  دـننکن  نوریب  ناشیاههناخ 

زا سک  ره  هکنیا  هچ  دیئامنن ، زواجت  اهنآ  زا  دنتسه ، یهلا  ياهزرم  قالط  رد  رگید ، تاروتسد  و  هناخ ، زا  ندرک  نوریب  میرحت  نآ  هسفن »
نشور و لئالد  هب  ناوتیم  نآرق  يهلیـسوب  ۀـیفاکلا » هنیهارب  و  ۀـیلاجلا ، هتاـنیب  و  ... » تسا هدرک  متـس  دوخ  هب  دومن  زواـجت  یهلا  ياـهزرم 

سما  » لثم تسا . دیکأت  دیفم  هیلا و  دنسم  فیصوت  باب  زا  هدش  قیحقت  یناعم  ملع  رد  هکنانچ  ۀیلاج ، هب  فیصوت  دیـسر . یفاک  ياهناهرب 
يهلمج ود  رد  رتشیب ، دیکات  تهج  هدش  هتشذگ » رباد :  » هب فیصوت  یلو  تسه  هتـشذگ  سما »  » موهفم رد  هچرگ  هتـشذگ ، زورید  ربادلا »

هتفهن نآ  موهفم  رد  ءـالج  نشور و  لـیلد  دوخ  هنیب  اریز  تسا  رتـشیب  دـیکات  يارب  ۀـیفاک  هب  نیهارب  و  ۀـیلاج ، هب  تاـنیب  فیـصوت  زین  قوف 
تسه لیلد  شدادعتـسا  روخارف  مهف و  يهزادنا  هب  سکره  يارب  میرک ، نآرق  رد  هکنیا  هب  تسا  هراشا  ۀیفاکلا » هنیهارب   » هلمج رد  و  تسا .

، تسا هدـش  دـیکات  نآ  رب  یلو  تسین  بجاو  هک  یئاهتلیـضف  هب  ناوتیم  نآرق  رد  ۀـبودنملا » هلئاضف  . » دـش هراشا  نآ  زا  یئاههنومن  هب  هک 
! اهلاراب لضفت .» کناسحا  لک  و  ءادـتبا ، کمعن  لک  ذا  : » تسا هکراـبم  هفیحـص  ياـعد  رد  ینوزف . ینعی  صقن  لـباقم  رد  لـضف ، دیـسر .
رب نوزفا  لـضفت و  وـت  ناـسحا  هحفـص 410 ] يهمه [  و  هدـش ، ماـجنا  هک  تسا  یلمع  تاـفاکم  يارب  هـن  یئادـتبا و  وـت  ياـهتمعن  يهـمه 

: بش زامن  الثم  هدـش ، دـیکات  اهنآ  رب  تخـس  یلو  دنتـسین  بوجو  دـحرد  هک  هدـش  توعد  یلاـمعا  هب  میرک  نآرق  رد  تسا ... قاقحتـسا 
امب ءازج  نیعأ  ةرق  نم  مهل  یفخأ  ام  سفن  ملعتالف  نوقفنی  مهانقزر  امم  اـعمط و  اـفوخ و  مهبر  نوعدـی  عجاـضملا  نع  مهبونج  یفاـجتت  »

يزور هچنآ  زا  دـنناوخیم و  دـیما  میب و  اـب  ار  ناـشراگدرورپ  هتفگ و  كرت  ار  باوخ  رتـسب  یقتم ، ناـنمؤم  : » ینعی [ . 406 « ] نولمعی ناک 
نانآ رب  ینـشور  مشچ  هچ  دنهدیم  ماجنا  هک  یکین  لمع  ساپب  لاعتم  يادخ  دنادیمن  یـسک  چـیه  و  دـننکیم . قافنا  ناقحتـسم  هب  میدرک 

[ . 408 « ] نورفغتسی مهراحسألاب   » ای و  [ . 407 « ] راحسألاب نیرفغتسملاو  : » دیامرفیم ناهاگرحس  رافغتـسا  دیکات  رد  ای  و  هدومرف »؟! هریخذ 
هب ناوتیم  نآرق  يهلیـسوب  ۀبوهوملا » هصخرو  .« » دـننکیم شزرمآ  بلط  دوخ  ناهانگ  زا  ناهاگرحـس  رد  هک  تسنآ  نانمؤم  تافـص  زا  »

، هدـش هدیـشخب  مکح  نیا  یلو  هدوب  مارح  ناضمر  هام  رد  رـسمه  اب  ندـش  رتسب  مه  الثم  تفاـی . تسد  هدـش  هدیـشخب  هک ، یئاـهتصخر 
متنک مکنأ  هللا  ملع  نهل  سبابل  متنأو  مکل  سابل  نه  مکءاسن  یلا  ثفرلا  مایـصلا  ۀـلیل  مکل  لحأ  : » دوشیم هدافتـسا  لـیذ  يهیآ  زا  هکناـنچ 

اب يرتـسب  مـه  ناـضمر  هاـم  بـش  رد  [ . 409 « ] مکل هللا  بتکاـم  اوـغتباو  نهورـشاب - نـآلاف  مکنع  اـفعو  مکیلع  باـتف  مکـسفنأ  نوناـتخت 
سابل دننام  زین  مه  امش  دنرادیمزاب  مارح  زا  ار  امش  سابل  نوچمه  ناتنارـسمه  هک  هنوگنامه  هحفص 411 ] دش [  لالح  امش  رب  ناتنارسمه 

ار امـش  هبوت  دـیدزیم ، ناـضمر ) هاـم  بشرد  مارح  باـکترا   ) تناـیخ نینچ  هب  تسد  امـش  تمنادـیم  ادـخ  دـیرادیمزاب - مارح  زا  ارناـنآ 
تـسدب هدومرف  ردـقم  حـلاص  دالوا  زا  امـش  رب  ادـخ  هچنآ  دـینک و  ترـشابم  دـیناوتیم  نونکا  مه  تشذـگرد ، امـش  مرج  زا  تفریذـپ و 
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زا یـضعب  دوشیم ، مولعم  زین  هدوب و  عونمم  مه  بش  رد  زور  رب  هوالع  ناضمر  هاـم  رد  اـهنزاب  ترـشابم  دوشیم  مولعم  هیآ  نیا  زا  دـیروآ ».
. دومرف ینازرا  ار  تصخر  خسن و  ار  یلوا  تمرح  نآ  يریگناسآ  هعـسوت و  يارب  لاعتم  يادـخ  دـناهدشیم . مارح  نیا  بکترم  ناناملـسم 
رد رذـنم  نبا  ریرج و  نبا  دـندرکیم و  یکیدزن  هنایفخم  ناضمر  هام  بش  اهناوج  هک  هدـش  دراو  هماـع  قیرط  زا  اـم و  قیرط  زا  تاـیاور  رد 
رد و  دـناهدرک . تیاور  كرابم  هام  ياهبـش  رد  ار  اـهناوج  یکیدزن  ناـیرج  ساـبع ، نبا  زا  متاـحیبأ  نبا  ریرج و  نبا  تباـث و  زا  یثیدـح 

تـسا هدرب  باطخلا  نبرمع  ندوب ، مارح  ناـمز  رد  ءاـشع  زاـمن  زا  سپ  ناگدـننک  یکیدزن  زا  هدرک : تیاور  تباـث  زا  ریرج ، نبا  یثیدـح 
تاحابم و ناوتیم  هک  دـیامرفیم : ءارهزلا » ۀـبطخ  حرـش  یف  ءاضیبلا  ةردـلا   » فلؤم یمق  يوضر  یقت  دـمحم  دیـس  یناـبر ، ملاـع  [ . 410]
هک دـنکیم  قدـص  یئاج  رد  شـشخب  اریز  دـیآیمن ؟ حیحـصرظنب  ریـسفت  نیا  اما  تسناد . هدـش ، هدیـشخب  ياهصیخرت  زا  ار  تاـهورکم 

یئاج نینچ  رد  دوش ، هتـشادرب  مکح  تیلعف ، زا  سپ  ندرک  هحفص 412 ] لهـس [  تحلـصم  هب  انب  هاگره  یلو  دشاب  فیلکت  عنم و  ءاضتقا 
قدـص بوهوم  صیخرت  ات  تمین  یعنم  ياضتقا  عوضوم  تاذ  رد  هحابا  ای  تهارک و  رد  اما  دـنکیم ، قدـص  بوهوم » صیخرت   » هک تسا 
يارب یلو  دشاب  هتـشاد  ار  يولوم  یمتح  باجیا  ای  عنم و  ءاضتقا  لعف  هک  دنکیم  قدص  یئاج  رد  بوهوم  صیخرت  رگید : ترابعب  و  دـنک .
نباـی یبر » کـبر و  نم  ینبهوتـسإ  : » تسا دراو  ع »  » همئأ تاراـیز  رد  دـشاب . یـصیخرت  لـصا  رد  لـعف  هـکنیا  هـن  دوـش  هتـشادرب  لیهـست 
تیلعف زین  اعد  نیا  رد  دـشخبب . وتب  ارم  تبوقع  ات  هاوخب  ارم  شیاشخب  نم  دوخ و  راـگدرورپ  زا  مراد  تبوقع  قاقحتـسا  هک  ارم  هللالوسر !

یمتح عیارش  زا  دارم  دیـسر . ناوتیم  خسن  لباقریغ  یمتح و  ماکحاو  عیارـشب  نآرق  يهلیـسوب  ۀبوتکملا » هعئارـشو  . » تسا دارم  قاقحتـسا 
زگره يواسم و  لوصا  نیا  رد  یحو  ياهبتکم  مامت  هک  داعم  هکئالم و  ءاـیبنا و  تعفرعم  یبوبر و  تفرعم  زا  یهلا  فراـعم  لوصا  ینعی 

میهاربا و هب  انیصو  امو  کیلإ  انیحوأ  يذلاو  احون  هب  یـصوام  نیدلا  نم  مکل  عرـش  : » دیامرفیم میرک  نآرق  رد  هکنانچ  تسین ، رادرب  خسن 
هک ار  هچنآ  هدومرف و  هیصوت  حون  هب  هک  ار  هچنآ  امش  يارب  نید  زا  داهن  تعیرشو  [ . » 411 « ] اوقرفتت الو  نیدلا  اومیقأ  نأ  یسیعو : یسوم 

تهج کـی  سپ  دـیوشن »... قرفتم  دـیراد و  اـپب  ار  نید  هک  میدرک  یحو  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  هک  هـچنآ  مـیدرک و  یحو  وـت  رب 
. تسا داعم  توبن و  دیحوت  نید ، لوصا  نآ  تسا و  ینامسآ  بتکم  ره  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  و  ع »  » حون نایم  یکارتشا 
رد نید  لوصا  رد  نآرق  رد  تعیرـش  لامعتـسا  تازاومب  دوش . هحفـص 413 ] هتـشاد [  اپب  دیاب  هراومه  تسین و  رادرب  خسن  تعیرـش  نیا  و 

لزنأ امب  مهنیب  مکحاف  هیلع  انمیهم  باتکلا و  نم  هیدی  نیب  امل  اقدـصم  قحلاب  باتکلا  کیلإ  انلزنأو  : ) تسا هدـش  لامعتـسا  زین  نید  عورف 
ورف اـم  : » ینعی [ . 412 « ] ةدـحاو ۀـمأ  مکلعجل  هللا  ءاش  ولو  اجاهنم  ۀعرـش و  مهنم  انلعج  لکل  قحلا  نم  كءاـج  اـمع  مهئاوهأ  عبتت  ـالو  هللا 
هچنآ هب  نانآ  نایم  رد  تساهنآ . رب  یتسار  هاوگ  وت و  زا  لبق  ینامـسآ  ياهباتک  يهدـننک  قیدـصت  هک  قحب ، ار  نآرق  وت  يوسب  میداتـسرف 

ادـخ رگا  میداد ، رارق  یهار  و  تعیرـش »  » یتـما ره  يارب  درادـن . زاـب  قح  زا  ار  وـت  ناـنآ ، سوـه  يوـه و  نک و  مکح  هداتـسرف  ورف  ادـخ 
هکنیا يهنیرقب  تسا ، نید  عورف  دارم  تسا و  تعیرـش  ناـمه  هـیآ ، نـیا  رد  هعرـش »  » ظـفل دادـیم »... رارق  تـما  کـی  ار  امـش  تساوـخیم 

تسین و فالتخا  لباق  داعم  توبن و  دیحوت و  زا  نید  لوصا  تسا  یهیدب  میداد و  رارق  ياهژیو  جاهنم  تعیرش و  یتما  ره  يارب  دیامرفیم :
. دوشیم هتفگ  نید  عورفب  مه  نید و  لوصا  هب  مه  نآرق  حالطصا  رد  تعیرـش  سپ  دوب . یلوا  هیآ  دافم  هچنانچ  تسا  یکی  نایدأ  همه  رد 

هحفص 417] ] 

ماکحا يهفسلف 

هراشا

زا شخب  نیا  رد  داد . رارق  كرش  زا  یگزیکاپ  يهلیـسو  امـش  يارب  ارنامیا  ادخ  سپ  حرـش : كرـشلا . نم  مکل  ارهیطت  نامیالا  لعجف  نتم :
نادنمـشناد و تسا : يرورـض  ياهمدـقم  حیـضوت  قوف  تراـبع  حرـش  زا  لـبق  دوـشیم . هراـشا  یهلا  ماـکحا  دـسافم  حـلاصم و  هب  هبطخ ،
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، هن ای  هدـش  ررقم  اهنآ  رد  دوجوم  دـسافم  حـلاصم و  ساسا  رب  تامرحم  تاـبجاو و  زا  معا  یهلا  ماـکحا  اـیآ  هکنیا  رد  یمالـسا  ناـملکتم 
هّیماما و هن ؟ ای  تسا  بورشم  رد  يداسف  زامن و  رد  یتحلصم  ربانب  یلکلا  تابورـشم  ندش  مارح  زامن و  ندش  بجاو  الثم  دنراد . فالتخا 
تحلـصم و نآ  دناوتن  يرـشب  فراعتم  ياهلقع  هچرگا  تسا  راوتـسا  یعقاو  هدـسفم  تحلـصمرب و  کش  یب  ماکحا  هک : دـنیوگیم  هلزتعم 

یهلا ماکحا  يهمه  دنیوگیم  یهورگ  فلا - دناهدش : میسقت  هتسد  ودب  هدومن و  تفلاخم  هرعاشا  لباقم  رد  دنک . كرد  ار  یعقاو  هدسفم 
، هتفرگ قلعت  شتیـشم  هچره  زا  دنک و  رما  دهاوخب  هچرهب  هک  دراد  ار  ماقم  نآ  یگتـسیاش  تیدحا  تاذ  تسین و  هدسفم  تحلـصم و  عبات 
ام مکحی  هللا  نا   » اـی و  [ 413 « ] دیری ام  لعفی  هللا  نا  : » دـننام دـننکیم ، لالدتـسا  یحطـس  يهعلاطم  اب  یتایآ  رهاوظب  اسب  هچ  و  دـیامن . یهن 

یلقع كاردا  ساسا  یلقع و  حـبق  نسح و  هک  نانیا  زا  و  تسین ، راهظا  لباق  تسا و  لطاب  هدـیقع  نیا  یلو  هحفص 418 ] [ . ] 414 « ] دیری
هدش ثحب  لماک  روطب  دوخ  لحم  رد  درادن و  تلالد  نانآ  دصقم  رب  دناهدومن  لالدتـسا  هک  مه  یتایآ  هب  تسین . دـیعب  دـننکیم  راکنا  ار 
یهن ای  لعفب و  رما  دوخ  رد  هدسفم  تحلـصم و  هکلب  تسین ، یجراخ  لاعفا  دوخ  رد  هدسفم  ای  تحلـصم  دـنیوگیم : یهورگ  ب - تسا .

تـسا هدـش  رداص  هیقت  هار  زا  هک  يرماوا  ای  یناحتما و  رماوا  هب  نانیا  و  دـشابیم . هدـسفم  ای  تحلـصم و  هنوگره  دـقاف  لعف  دوخ  تسا و 
اجنیا زا  دشیمن ، هتـشادرب  هنرگو  هدوبن  یعقاو  تحلـصم  ياراد  لیعامـسا ، شدـنزرف  حـبذ  رب  میهاربا  رما  دـنیوگیم : الثم  دـننزیم ، لاثم 

لعف رد  تحلصم  مه  ع »  » میهاربا هب  رما  رد  اریز  تسین  حیحص  زین  لالدتسا ، نیا  درادن . یتحلـصم  رما ، زا  رظن  عطق  اب  عقاو  دوشیم  مولعم 
رد میلـست  دایقنا و  هک  دوب  تامدـقم  لعف  نامه  دـش و  نشور  ع »  » میهاربا ترـضح  داـیقنا  میلـست و  هبترم  تامدـقم  ماـجنا  اـب  اریز  تسا ،

تحلـصم و عبات  یهلا  ماکحا  يهمه  هیماما ، يهدـیقع  ربانب  سپ  تامدـقم . لـعف  زا  رظن  عطق  اـب  رما  دوخ  هب  هن  دوشیم  نشور  نآ  ناـیرج 
للع  » باتک رد  قودـص  و  تسا . هدـش  هراشا  ع »  » نیرهاط همئا  تایاور  نآرق و  رد  نآ  زا  یتمـسق  هب  هک  تسا  یجراـخ  لـعف  رد  هدـسفم 
هدش هراشا  ماکحا  زا  یضعب  للع  هب  ع »  » هرهاط يهقیدص  يهبطخ  زا  شخب  نیا  رد  تسا . هدرک  يروآعمج  ار  تایاور  نیا  رثکا  عیارـشلا »

هک دوشیمن  هتفرگ  هجیتن  نینچ  نآرق  تمظع  حیرـشت  اب  اربز  تسین  عیرفت  يارب  لعجف »  » رد اف  مبزادرپیم : ترابع  حرـش  هب  کنیا  تسا .
رد نآرق  تمظع  نآ  ینعم  نیا  هب  تسا . مهبم  رب  لصفم  فطع  يارب  هکلب  تسا ، كرـش  زا  ناـمیا  ریهطت  يارب  تلع  تمظع ، تاـهج  نآ 
امم امهجرخاف  ناطیشلا  امهلذاف   » يهفیرش يهیآ  دننام  تسا . رولبتم  ةاکز و ... زامن و  تسادز و  كرش  هک  ینامیا  هحفص 419 ] يهنیمز [ 

« امهجرخاف  » هفیرـش يهیآ  نیا  رد  تخاس ... جراـخ  دـندوب  هکیئاـج  زا  ار  ناـنآ  سپ  دـناشک ، شزغل  هب  ار  ناـنآ  ناطیـش  [ 415 « ] هیف اـناک 
جراخ تشهب  زا  ار  نانآ  هک  دوب  ناس  نادب  نانآ  ندناشک  شزغل  هب  ینعی  تسا . مهبم  رب  لصفم  فطع  باب  زا  هدش و  امهلذاف »  » هب فطع 

! اراگدرورپ تفگ  سپ  دناوخ ، ار  شراگدرورپ  حون  [ 416 « ] یلها نم  ینبا  نا  بر  لاقف  هبر  حون  يدان  : » يهفیرش يهیآ  رد  ای  و  تخاس .
: دهدیم حیـضوت  دعب  يهلمج  دـناوخ ؟ ار  شراگدرورپ  حون  هنوگچ  دوشیم : لاوئـس  نینچ  یئوگ  هیآ  نیا  رد  تسا ... نم  لها  زا  مرـسپ 

نامیا ریهطت  یکنوگچ  سپـس  و  نامیا ، تقیقح  ءادتبا  درک ، ثحب  عوضوم  ود  روحم  رد  دیاب  هاتوک ، يهلمج  نیا  رد  اراگدرورپ ... تفگ 
ار نامیا  روهـشم  دننامب  هکنیا  زا  سپ  دوخ  ریـسفت  رد  هدومن  ذخا  یلازغ  زا  هک  نامیا  يانعم  حیرـشت  رد  هدق )  ) نیهلاتملاردـص كرـش . زا 
هب نید  تاماقم  ریاـس  ناـمیا و  تسا : نینچ  نآ  يهصـالخ  هک  دراد  یقیقحت  مالـسا  ياـملع  لاوقا  لـقن  زا  سپ  دـنادیم و  یبلق  قیدـصت 

تاذ و یئاسانش  زا  ترابع  فراعم ، هحفص 420 ] لامعا [  تافص 3 - لاوحا و  فراعم 2 - مولع و  - 1 دوشیم : میظنت  رما  هس  رد  بیترت 
بضغ و توهـش و  لیبق  زا  يدام  تالیامت  زا  ندـبرب  لاوحا ، تسا . داعم  ناربمایپ و  ینامـسآ و  ياهباتک  تیدـحا و  تاذ  لاعفا  تفص و 

روطب داهج و  هزور و  جـح و  ندروآ  اجب  ةوکز و  نداد  زامن و  ندروآ  اجب  زا  ترابع  لاـمعا ، تسا . ترهـش  هاـج و  بح  بجع و  ربک و 
، تخانـش فراـعم و  موـلع و  هک  دـنرادنپیم  نینچ  ناـنیبرهاظ  تـسا . هدـش  یهن  هـک  هـچنآ  زا  يراددوـخ  یهلا و  ياـهنامرف  ماـجنا  یلک 
هک انعم  نیا  هب  تسا ، سکعب  بلطم  تسرد  یلو  تسا . یهلا  ماکحا  ندروآ  اجب  يهمدـقم  مهنآ  يداـم و  تـالیامت  زا  ندـیرب  يهمدـقم 
اریز تسا . یهلا  سدـقا  تاذ  تخانـش  شرتسگ  شیادـیپ و  بجوم  مهنآ  يدام و  تالیامت  زا  عاـطقنا  شیادـیپ  بجوم  ناـسنا  رد  لـمع 

ره دادعتـسا و  اپ  ات  رـس  زا  يدام  دوجوم  هکنیا  هچ  تسا ، رودب  يدام  ضراوع  زا  تسین و  مدع  هب  هتخیمآ  هک  تسا  یتلاح  ادـخ  تخانش 
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يرتشیب تفارـش  دـشاب ، رادروخرب  تادرجم  دـننام  رتشیب  یتسه  زا  هک  يدوجوم  ره  نیارباـنب  تسا . يرگید  لاـمک  نادـقف  نآ  زا  ياهطقن 
نیا یهلا . سدقا  تاذ  هب  دسر  هچ  ات  دنرودب ، لامک  نادقف  يدام و  ضراوع  زا  هک  هرهطم  حاورا  و  هکئالم . دوجو  دننام  تشاد . دـهاوخ 

دوجو مه  یفرط  زا  و  دنتسه . يرتشیب  تفارش  تیمامت و  دجاو  رادقم  نامهب  دنرودب ، هذام  صقاون  زا  هک  يرادقم  رهب  بیترت  هب  تادوجو 
تمحز و زج  تسا و  تالاعفنا  تاـکرح و  خنـس  زا  هک  ناـسنا  لاـمعا  ـالثم  دوشیمن ؟ صقاـن  دوجو  لیـصحت  يهمدـقم  لـمکا  لـماک و 

يارب فده  هنوگچ  تسا ، لصحت  تیلعف و  دـقاف  دادعتـسا و  زا  ولمم  دـشابیم و  لامعا  خنـس  زا  هک  لاوحا  زین  درادـن و  يدـیاع  تقـشم 
لمع هک : میریگیم  هجیتن  نینچ  ناـیب  نیازا  دوشیم ؟! تسین  اـهنآ  هحفـص 421 ] رد [  یلاوز  زگره  هک  بیغ  هکئالم و  ادـخ و  تخاـنش 

فراعم و نیرتالاب  هک  هللا  ۀفرعم  مه  بلق  حالـصا  زا  فده  و  تسا . بلق  حالـصا  يارب  زین  نآ  یبلق و  تافـص  لاوحا و  شیادـیپ  همدـقم 
بیذـهت اـب  ناـسنا  هک  تسا  فدـه  تیاـغ و  هللا  ۀـفرعم  یناـمیا و  فراـعم  دوخ  اردـصالم  ناـیب  رباـنب  سپ  دـشابیم . تسا  یناـمیا  مولع 

زا ترابع  تایهلا  هب  ملع  و  دـسرب . تداعـس  تقیقح  و  یقیقح ، تداس  نیا  هب  دـناوتیم  لاوحا  اـب  نطاـب  بیذـهت  لاـمعا و  اـب  دوخرهاوظ 
هکیروطنامه دـشاب  يرگید  بولطم  يهدـقم  هکنیا  هن  تسا ؟ بولطم  فدـه و  دوخ  نآ  هک  تسا  یتخانـش  مهنآ  لوسر و  ادـخب و  نامیا 

بئاوش زا  نآ  تراهط  بلق و  يافص  الثم  دشابیم . هللا  ۀفرعم  همدقم  همه  لاوحا  لامعا و  زا  هللا  ۀفرعم  زا  ریغ  هکلب  و  دنیوگیم ، نویرـشق 
هجاوم و دش  لصاح  بلق  يافص  هک  یتقو  دوشیم و  لصاح  تفرعم  رون  يارب  دادعتـسا  يویند  تالاغتـشا  كرت  اب  نوچ  تسا ، مزال  ایند 

الـصا و  تسا . تفرعم  رون  شیادـیپ  يهمدـقم  بلق  حالـصا  بلق و  حالـصا  يهمدـقم  لمع  حالـصا  سپ  ددرگیم . یئایربک  راونا  لباقم 
تیـصعم و رایعم  نینچمه  دوش و  دـیدپ  هفـشاکم  افـص و  بلق  رد  نآ  رثا  رد  هک  تسا  تهج  نآ  زا  عرـش  رد  تعاط  ندوب  بولطم  رایعم 

یهن هسفن  دح  یف  تیصعم  هن  و  هسفن ، یف  بولطم  تعاطا  هن  سپ  دشخبیم . یکیرات  تملظ و  بلق  هب  هک  تسا  تهج  نآ  هب  نآ  زا  یهن 
تسا ترابع  عرش  فرع  رد  نامیا  هحفص 422 ] [ . ] 417 . ] دشابیم بلق  رثأت  لاعفنا و  يهمدقم  ود  ره  هک  تسا  تهج  نآ  هب  هکلب  هدش ،

قیدصت هب  یهاگ  رارقا و  هب  نامیا  زا  یهاگ  و  تسا . هدش  مولعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ام  ربمایپ  نید  زا  ترورضب  هک  هچنآ  هب  قیدصت  : » زا
( هدق  ) نیهلاتملاردص قیقحت  تاکن  رد  فیرعت ، نیا  هب  هجوت  اب  تسا . ناهرب  هب  نورقم  درجوم  لاوقا  نایم  رد  هدیقع  نیا  و  دننکیم » ریبعت 

هتکن نیا  تسین ؟ نآ  تیهام  رد  لمع  یبلق و  رما  نامیا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  دیوگیم  نیهلأتملاردص  هک  ياهتکن  نیلوا  دوشیم . تقد 
: درک انعم  هنوگ  ود  دوشیم  ار  قیدصت  داد : حیـضوت  دیاب  تسا ؟ قیدـصت  زا  ترابع  نامیا  تیهام  هنوگچ  هکنیا  اما  تسا . حیحـص  الماک 
زا یلوا  بلق . دایقنا  ناعذا و  تلاح  ینعی  قیدـصت ، تسا ) اناد  دـیز   ) ملاـع دـیز  لـثم  یبلق  مزج  فرـص  تبـسن و  هب  مزج  ینعی  قیدـصت ،

عوضوم نیهلأتملاردص  دوخ  و  تسا ، یمود  يانعم  قیدـصت  زا  دارم  و  تسا . بلق  لمع  لعف و  هلوقم  زا  یمود  لاعفنا و  روصت و  يهلوقم 
تباقر و رفن  ود  نایم  یهاگ  هکنآ : حیـضوت  تسا . هدرک  نایب  یفاک  هدرتسگ و  روطب  قیدـصت  روصت و  حرـش  رد  یلقتـسم  يهلاـسر  رد  ار 

تلیضف اب  دنمرنه و  يرگید  هک  هلئسم  نیا  هب  و  دربیم ، دمسح  تلیضف  رنه و  نتشاد  تهجب  يرگیدب  ود  نآ  زا  یکی  و  تسایمشچ . مه 
دنکیم یعـس  دـیامن و  فارتـعا  رارقا و  رنه  نآ  هب  هک  تسین  رـضاح  شیوخ  ریمخ  نطاـب و  رد  همه ، نیا  اـب  اـما  دراد ، مزج  متح و  تسا 

یعون دوخ  دوسح  نورد  رد  لباقم  فرط  تلیضف  رنه و  ساکعنا  اجنیارد ، دربب . نوریب  يرنه  تروص  زا  هیجوت و  لیوأت و  ارنآ  ياهلیـسوب 
رب ناـسنا  هک  دوشیم  قیدـصت  یتـقو  و  تساروصت ، يهلوقم  زا  زونه  درادـن  رارقا  میلـست و  داـیقنا و  نوچ  یلو  تسا ، مزج  نیقی و  ملع و 

لمع نیا  دنکیم و  ادـیپ  رگید  تلاح  حور  ماگنه  نینچ  رد  و  دـنک . هحفـص 423 ] ادیپ [  فارتعا  رارقا و  میلـست و  نیقی ، ملع و  نآ  قبط 
، دشاب فارتعا  ناعذا و  نودب  یبلق  نیمی  نامه  نامیا  رگا  هک  تسنآ  اعدم  نیا  رب  لیلد  و  تسا . تلاح  نیمه  نامیا  تقیقح  تسا و  یبلق 

اریز [ 418  ] دـشاب نمؤم  تشادـن ، نامیا  دوب و  رفاک  گرم  مد  ات  نآرق  حیرـصت  هب  هک  نوعرف  ینعی  راـفک ، نیرتدـناعم  هک  دـیآیم  مزـال 
تاومـسلا بر  الا  ءالوه  لزنا  ام  تملع  دـقل  لاق  : » دـیوگیم نوعرف  هب  ع »  » یـسوم مینیبیم  هکنانچ  هتـشاد  نوعرف  ار  مزج  نیقی و  نیمه 

يادخ رگم  داتسرفن  ورف  ار  تازجعم  نیا  هک  ینادیم  کین  وت  تفگ : یـسوم  [ . » 419 « ] اروبثم نوعرف  ای  کنـضال  ینا  رئاصب و  ضرالاو 
.« دـش یهاوخ  كاله  وت  هک  مراد  نیقی  نم  يزرویم و  دانع  وت  اما  يربب  یپ  نم  توعد  یتسارب  اـت  وت  ندرک  اـنیب  يارب  نیمز  اهنامـسآ و 
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هورگ هب  مینیبیم  فصولا  عم  یلو  تسین  رحـس  نارمع  نب  یـسوم  تازجعم  هک  تسا  هتـشاد  نیقی  ملع و  نوعرف  هک  مینیبیم  هیآ  نیا  رد  »
اودحجو [ » هحفص 424 دیامرفیم [ : رگید  يهیآ  رد  و  تسا ... یئاناد  رحاس  یـسوم  یتسارب  [ 420 « ] میلع رحاسل  اذه  نا  : » دیوگیم دوخ 

نطاب و رد  هکیلاح  رد  دندرک  راکنا  ار  ادـخ  تایآ  نانآ  [ . » 421 «. ] نیدسفملا ۀبقاع  ناک  فیک  رظناف  اولعو  املظ  مهـسفنا  اهتنقیتساو  اهب 
هنوگچ نیدسفم  ماجنارس  هک  رگنب  بوخ  سپ  تشادن ، يرگید  يهزیگنا  یبلط  يرترب  متس و  زج  راکنا  نیا  و  دنتـشاد . نیقی  اهنآب  ناشبلق 

، دشاب هارمه  ینابز  فارتعا  رارقا  اب  دـیاب  دـنکیمن و  تیافک  نامیا  رد  یبلق  فارتعا  اهنت  هک  دوشیم  نشور  یبوخب  تایآ  نیا  زا  دـش »؟!
نوعرف یبلق  نامیا  قوف  تایآ  هکنیا  هچ  هتـشاد ؟! نامیا  نوعرف  هک  تفریذپ  دیاب  دشاب  یبلق  فارتعا  نامه  طقف  نامیا  كالم  رگا  هن  رگم 
نانخـس رد  رگید  يهتکن  تسا . نیقی  هب  نورقم  فارتعا  قیدـصت و  ناعذا و  تلاح  نامیا : هک  تفگ  دـیاب  راـچانب  سپ  دـنکیم . تباـث  ار 

تسا سکع  هب  تسرد  بلطم  تسا . لامعا  همدقم  لاوحا  و  لاوحا ، يهمدقم  هللا  ۀفرعم  دنیوگیم  نانیب  رهاظ  هک  دوب : نیا  نیهلاتملاردص 
بجوم نیا  یلو  تسا  تسرد  تسا  هللا  ۀفرعم  همدـقم  لامعا  يهمه  هک  بلطم  نیا  هچرگ  تسا . هللا  ۀـفرعم  يهمدـقم  اهنآ  يهمه  هکلب  و 

افرـص ار  لاـمعا  هک  دوشیم  مولعم  هدـق )  ) نیهلأتملاردـص راـتفگ  زا  هکناـنچ  مه  دوش  فرطرب  یـسفن  تاـبجاو  زا  كـالم  هک  دوـشیمن 
دوخ تسا  بلق  يافـص  لاح و  دشر  يارب  هنیمز  هکنیا  نیع  رد  لامعا  دوخ  هکلب  دنادیم ، هللا  ۀفرعم  لین  يهمدقم  ارنآ  لاوحا و  يهمدـقم 

ار تیبولطم  باوث و  هک  رایـسب  تایآ  زا  عوضوم  نیا  و  تسا . باقع  بجوم  تفلاخم  تروص  رد  باوث و  بجوم  برقت و  كالم  دـجاو 
نم تاحلاصلا  نم  لمعی  نمو  : » تسا ریز  يهیآ  تایآ  نآ  زا  یکی  و  دوشیم ، هدافتسا  دهدیم  نامیا  اب  حلاص  هحفص 425 ] لمع [  دوخب 

نامیا هک  یلاح  رد  حـلاص  لامعا  زا  نز  درم و  زا  سکره  [ . » 422 «. ] اریقن نوملظی  الو  ۀنجلا  نولخدـی  کئلواف  نمؤم  وه  یثنا و  وا  رکذ 
لاح نامیا ، تقیقح  ندش  نشور  زا  سپ  دش ». دهاوخن  ملظ  اهنآ  رب  امرخ  هتـسه  يوم  يهزادناب  هدش و  لخاد  تشهب  هب  دهد ، ماجنا  دراد 
رارق ادز  كرـش  ار  نامیا  لولعم  تلع و  ماظن  رد  ینیوکت و  لعج  هب  لاعتم  دنوادخ  ینعی  تسادز ؟ كرـش  نامیا  هنوگچ  دوش  ثحب  دیاب 
رارق بلق  ود  يدرف  چیه  نورد  رد  ادخ  [ 423 « ] هفوج یف  نیبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  امو   » يهفیرش يهیآ  هب  زارف  نیا  رد  توبن  راگدای  داد .
بلق اب  هتـشاد و  تسود  ناتبلق  ود  زا  یکی  اب  ار  يدرف  هک  هدادـن  رارق  امـش  يارب  بلق  ود  ادـخ  ینعی  دـیامرفیم  هراشا  [ 424  ] تسا هدادن 
دروم کی  رد  دوشیمن  دوب ، دهاوخ  یکی  وا  ضغب  بح و  سپ  دراد ، بلق  کی  يدرف  ره  دینک . ینمـشد  يو  هحفص 426 ] اب [  ناترگید 
هتـشاد نمـشد  مه  تسود و  مه  دحاو  نامز  رد  ار  دیز  الثم  دیآیم ، مزال  نیدـض  عامتجا  تروص  نیا  رد  اریز  دوش ، عمج  ضغب  بح و 

مه ار  دیز  دوشیمن  بلق  کی  اب  ینعی  ص »  » دمحم نب  دیز  دنتفگیم  ار  هثراح  نب  دـیز  هک  تسا  یناسک  هئطخت  همّدـقم  هیآ  نیا  دیـشاب .
لاحم مزلتسم  هک  دوش  عمج  اج  کی  رد  لثم  ود  دیآیم  مزال  تروص  نیا  رد  اریز  تسناد  ص »  » دمحم ترـضح  رـسپ  مه  هثراح و  رـسپ 

نب دیز  دـیئوگب  ینعی  دـیناوخب  ناشردـپ  مانب  ار  اههدـناوخ  رـسپ  هللادـنع » طسقا  وه  مهئابال  مهوعدا  : » دـیامرفیم هیآ  نامه  رد  دـعب  تسا 
دندیمانیم ص »  » دمحم نب  دیز  ار  هثراح  نب  دیز  هک  ینانآ  هابتشا  مالعا  نمـض  رد  میرک  نآرق  تسا . رتهنالداع  ادخ  شیپ  رد  هک  هثراح 

دـض ای  مه و  لثم  هدیقع  ود  بلق  کی  رد  هتـشاذگن و  شنورد  رد  يدرف  يارب  بلق  ود  لاعتم  يادخ  هک  دهدیم  هئارا  ار  یلک  لصا  کی 
ص»  » ربمایپ هب  يو  ندش  دنزرف  و  دوب ، دـهاوخن  ص »  » مرکا یبن  دـنزرف  رگید  دـشابیم  شدوخ  ردـپ  دـنزرف  هک  دـیز  دوشیمن . عمج  مه 

یبلق رد  ادخب  نامیا  رگا  هلمج ، نیا  رد  هرهاط  يهقیدص  شیامرف  یلک و  هدـعاق  نیاربانب  دریگیمن . ّقلعت  لاحم  هب  ینیوکت  لعج  لاحم و 
تمکح تردق و  ملع و  دننام : تافص  يهمه  رد  تسا و  لامک  ره  زا  رترب  یهلا  تاذ  هکنیاب  ناعذا  قیدصت و  اب  هارمه  درک و  ادیپ  ققحت 

یئاـهدومن هتـشاد و  یطبر  تادوـجو  وا  لـباقم  رد  تادوـجوم  رگید  تسا ، هطاـحا  لاـمک و  تیاـهن  رد  تفأر  تادوـجوم و  هب  هطاـحا  و 
 ] وا ربارب  رد  هچ  ره  هک  تسنآ  يداقتعا  نینچ  يهمزال  دش  دـیدپ  ناسنا  بلق  رد  یمیلـست  داقتعا و  نینچ  رگا  دوب . دـنهاوخ  دوب  تروصب 
هک دـش  ادـیپ  داقتعا  رگا  و  دریگب ، رارق  ادـخ  لباقم  رد  دـناوتیمن  یطبر  تادوجو  زگره  دوش و  طـقاس  لـطاب و  دریگ  رارق  هحفص 427 ]

. تشاد دـهاوخ  لماش  لماک و  هطاحا  تاقولخم  يهمهب  عبطلاـب  دـشابیم  يوساـم  راگدـیرفآ  نوچ  تسا و  ۀـطاحا  ملع و  نیع  یهلا  تاذ 
نینچ تخاس  درب ، دـهاوخ  نیب  زا  دـشاب  یهلا  رما  لباقم  رد  هک  ناسنا  یگدـنز  داـعبا  رد  ار  یئدـبم  ره  تسادز و  كرـش  يداـقتعا  نینچ 
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همه ملع  لماک و  هطاحا  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  يراذـگ  نوناق  تیحالـص  الثم  دـیادزیم . ناسنا  بلق  زا  ار  كرـش  هنیمز  انیوکت  يرواـب 
يراذگ نوناق  وا  لباقم  رد  دناوتیمن  يرگید  ءدبم  رگید  تسا  هطاحا  ملع و  نیع  یهلا  سدـقا  تاذ  نوچ  دـشاب و  هتـشاد  ریگارف  هبناج و 

تسا هاگآ  نابرهم و  رایسب  هدرک و  قلخ  هک  یسک  ایآ  [ . » 425 « ] ریبخلا فیطللا  وه  قلخ و  نم  ملعی  الا  : » تسا میرک  نآرق  رد  اریز  دـنک 
كرـشم نآرق  رد  ار  يدوهی  یحیـسم و  يهعماج  ادـخ  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسا ، كرـش  ادـخ  نوناق  لباقم  رد  ینوناق  ره  و  دـنادیمن »؟!

نود نم  ابابرا  مهنابهر  مهرابحا و  اوذختا  : » دندرکیم يراذگ  نوناق  ینامـسآ  باتک  ربارب  رد  نانآ  نید  ناگرزب  نوچ  دیامنیم ، یفرعم 
دوخ نید  ناگرزب  نایحیسم  نایدوهی و  [ . » 426 «. ] نوکرشی امع  یلاعت  هناحبس و  ادحاو  اهلا  اودبعیل  الا  اورما  ام  میرم و  نبا  حیـسملاو  هللا 
هچنآ زا  تـسا  هزنم  هحفـص 428 ] ادخ [  و  دنتـشادن . ار  اتکی  يادخ  زج  شتـسرپ  قح  هک  یلاح  رد  دنتفرگ  دحاو  يادـخ  زج  ار  حیـسم  و 

ار نانآ  هک  دوب  نآ  هن  دوخ  ینید  ناگرزب  تدابع  زا  دارم  هک  تسا  هدش  دراو  هصاخ  هماع و  قیرط  را  تایاور  رد  دـنهدیم ». رارق  کیرش 
نیناوق نآ  هب  حیـسم  دوهی و  يهعماج  هدرک و  يراذـگ  نوناق  مدرم  يارب  اهنآ  هک  تسنآ  دارم  هکلب  دـندیتسرپیم ، هداد و  رارق  ادـخ  اعقاو 

لماک تاذ  هب  داقتعا  هک  انعم  نیاب  درادیمرب  نایم  زا  ار  يراذگ  نوناق  رد  كرش  اناوت  اناد و  يادخب  ناعذا  نامیا و  سپ  دندرکیم . لمع 
یناسک نآ  زا  ار  تموکح  قح  زین  و  دوشیمن . دراو  وا  بلقب  یکرش  نینچ  هدادن و  تیمکاح  قح  شناگداتـسرف  وا و  زا  ریغ  هب  تافـصلا 

نییعت هطساولاعم  ای  هطـساوالب  تیدحا  تاذ  دوخ  هک  ار  يدارفا  دراد  ترورـض  سپ  تسا ، هداد  رارق  هفیلخ  هدرک و  نییعت  وا  هک  دنادیم 
بجوم نامیا  ناسنیدـب  سپ  دـباییم . یئاهر  تموکح  رد  كرـش  زا  ناـسنا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنـشاب ، اورناـمرف  هفیلخ و  دـنکیم 

ياهتما ای  تما و  نیا  يارب  هچ  تسادز  كرـش  نامیا  دـیامرفیم : هبطخ  نیا  رد  ترـضح  هکیروطناـمه  دوشیم . كرـش  زا  اـهلد  ریهطت 
هک ياهتکن  تسیچ ؟ صاصتخا  تهج  تسا  امـش  تراهط  هیام  نامیا  مکل » اریهطت  نامیالاو  : » دیامرفیم ياهتکن  هچ  يانبم  رب  سپ  رگید .

فورعملاب و نورمات  ساـنلل  تجرخا  ۀـما  ریخ  متنک   » دـیامنیم یفرعم  تما  نیرتهب  ار  تما  نیا  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  دـیآیم  رظنب 
دیدرکیم رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دیدش ، رهاظ  مدرم  نایم  رد  هک  دیدوب  اهتما  نیرتهب  امش  [ 427 « ] هللااب نونموت  رکنملا و  نع  نوهنت 

مهف يرترب ، تهج  هحفـص 429 ] هدش [ ؟ نیرتهب  تما  نیا  تلع  هچب  دـندوب  رگید  ياهتما  رد  نانمؤم  هکنیا  اب  دـیتشاد ... نامیا  ادـخب  و 
نیا تسا . كرش  هنوگ  همه  زا  تراهط  شاهمزال  ادخب  نامیا  هک  دنتـشاد  نامیا  دنتفایرد و  نیتسار  نایاوشیپ  ياهدومنهر  اب  هک  تسا  نیا 

توغاط ربارب  رد  میلـست  اب  ادـخب ، نامیا  تشرـس  هک  دـمهفیم  میرک  نآرق  زا  دافتـسم  یلک  لوصا  تفایرد  اب  تسا و  هتفاـی  لـماکت  تما 
. دش اهر  دیاب  تموکح  رد  كرش  زا  هژیوب  اهکرش  عاونا  زا  تسین و  راگزاس 

كرش نآرق و 

ار ادخ  زا  ریغ  ناسنا  هک  تسا  نیا  كرش  ایآ  تسیچ ؟ هدش  یهن  رایسب  نآ  زا  نآرق  رد  هک  یکرش  دنکیم ،؟ نایب  هنوگچ  ار  كرش  نآرق 
، تسا نیا  كرش  موهفم  رگا  دیامن . عوضخ  وا  ربارب  رد  دنادب و  سدقم  ار  یناکم  ای  دیامن و  تدابع  ار  شتآ  بوچ و  الثم  دیامن  تدابع 
هک ینیناوق  ءاـیبنا و  تیربهر  نتفریذـپ  اـی  و  دـشاب ؟ دـیاب  كرـش  تسا  گنـس  رود  ندـیدرگ  زا  تراـبع  هک  هبعک  هناـخ  رود  فاوط  سپ 

كرش زا  یتشادرب  نینچ  ساسا  رب  مالسا  لوا  ردص  ناناملـسم  مینیبیم  ور  نیا  زا  تسا ؟ كرـش  دنتـسه  ادخ  ریغ  همه  رهاظب  دناهدروآ و 
هب هراشا  دینکیم ؟! یتسرپتب  رگید  يهنوگب  تناوریپ  دوخ و  و  ینکیم ، یهن  اهتب  ندیتسرپ  زا  ار  ام  هک  دنریگیم  داریا  ص »  » ربمایپ هب 

ناوتیم نآرق  تایآ  رد  لمات  اب  دنکیم . نایب  هنوگچ  ار  كرش  نازیم  هک  درک  وجتسج  نآرق  رد  دیاب  سپ  [ 428  ] تسا هبعک  هناخ  فاوط 
ام  » ناونع زا  ترابع  هب » كرـشی  نا  رفغیال  هللا  نا   » دـیامرفیم هک  وفع  لباقریغ  دـکوم و  هحفـص 430 ] تمرح [  يارب  ناونع  هک  تفایرد 
اب هزرابم  رد  ءایبنا  لوق  زا  يدایز  دراوم  رد  نآرق  تسا . ندرک  عوضخ  نآ  ربارب  رد  نتفریذپ و  لیلد  نودـب  ینعی  ناطلـس » نم  اهب  هللا  لزنا 

یننولداجتا : » دیوگیم دوخ  موقب  هک  دنکیم  لقن  ع »  » دوه لوق  زا  دنکیم . دیکات  نتفریذپ ) لیلد  نودب   ) ناونع نیمه  هب  ناشموق  كرش 
باختنا دوخ  شیپ  زا  ناتناردپ  امـش و  هک  یئاهتب  ياهمان  رد  ایآ  [ . » 429 « ] ناطلس نم  اهب  هللا  لزن  ام  مکءابآ  متنا و  اهومتیمس  ءامـسا  یف 
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هب لزنی  مل  ام  هللااب  متکرشا  مکنا  نوفاخت  الو  : » دنکیم لقن  ع »  » میهاربا لوق  زا  و  هداتـسرفن .» لیلد  اهنآب  ادخ  « »؟ دینکیم هلداجم  دیاهدرک 
لوا ردص  رد  و  دیهدیم »؟! رارق  کیرـش  ادخ  رب  دـیایب  لیلد  امـش  رب  وا  هیحان  زا  هکنیا  نودـب  دیـسرتیمن  امـش  [ . » 430 « ] اناطلس مکیلع 

ياهمان زج  هب  اهنآ  « » ناطلـس نم  اهب  هللا  لزنا  ام  مکءابآ  متنا و  اهومتیمـس  ءامـسا  الا  یه  نا  : » دوشیم باـطخ  نینچ  نیکرـشم  هب  مالـسا 
دوشیم مولعم  تایآ  نیا  عومجم  زا  .« » تسا هداتسرفن  لیلد  اهنآب  ادخ  دنشابیمن و  دندیتسرپیم  دوخ  شیپ  زا  ناتناردپ  امش و  هک  یئاهتب 

نآرق رد  ادخ  مینیبیم  ور  نیا  زا  دیامن . عارتخا  ار  یتدابع  دوخ  شیپ  زا  ناسنا  تسا و  ناطلس » : » لیلد ندوبن  تسا  مارح  هک  كرش  نازیم 
وا هک  میداتـسرف  عطاق  لیلد  ناـنآ  رب  اـیآ  [ » هحفـص 431 [ . ] 431 « ] نوکرـشی هب  اوناک  امب  ملکتی  وهف  اناطلـس  مهیلع  اـنلزنا  ما  : » دـیامرفیم
زا عطاق  لیلد  ندوب  تروص  رد  هکنیا  هچ  تشادـن  یلاکـشا  چـیه  دوب  تدابع  يارب  عطاق  لـیلد  رگا  ینعی  دـینک ». تداـبع  ار  اـهتب  دـیوگب 

يهدجـس دننام  دوب ، دهاوخ  یـشکرس  نآ  زا  درمت  ادـخ و  تدابع  هب  نآ  تشگرب  یلو  تسیاهناخ  رود  فاوط  رهاظب  هچرگا  ادـخ  بناج 
نیا زا  و  تسا . تعاطا  للذت و  نیع  یلو  تسا ، قولخم  لباقم  رد  هدجس  رهاظب  هچرگا  دوب  ادخ  رما  هب  نوچ  ع »  » مدآ ترضح  هب  هکئالم 

يهدـعاق نیا  زا  دـناهدرک . تردابم  نیرـسفم  زا  یـضعب  هکنانچ  دومن  هیجوت  ار  هکئالم  لمع  هک  درادـن  یموزل  چـیه  دوشیم  مولعم  ناـیب 
نوچ درادن  یلاکشا  چیه  زین  ندرک  هدجـس  زجب  اهنآ  میظعت  اهنآ و  نداد  رارق  هطـساو  راهطا و  همئا  هب  لسوت  هک  دوشیم  هدافتـسا  ینآرق 

نارادفرط زا  یضعب  زین  و  تسین . تسرد  دننادیم  كرش  ار  لامعا  نیا  هک  اهیباهو  دننام  رامعتسا  نارکون  زا  یضعب  تسه و  اهنآ  رب  لیلد 
یتح وا  ریغب  ادخ  هاگشیپ  رد  دیرخ و  ار  تمعن  همه  نیا  وا  هکنیا  هچ  تسایلوا ، ناگرزب  زا  وا  دنیوگیم  ناطیش  لمع  حیحـصت  رد  هیفوص 

نیرتالاب ناطلـس  لیلد و  ندرب  تروص  رد  اریز  تسا . ناطیـش  دوخ  تاـثفن  زا  نآرق و  نازیم  زا  جراـخ  درکن ، هدجـس  دـشاب  وا  رما  هب  رگا 
تسنآ لباقم  رد  عوضخ  دبعت 

ربکلا نع  مکل  اهیزنت  ةولصلاو  حرش 

ار زامن  زا  فدـه  زارف  نیا  رد  توبن  راگدای  داد . رارق  ربک  زا  ندـش  كاپ  هلیـسو  ار  زاـمن  و  حرـش : ربکلا . نع  مکل  اـهیزنت  ةولـصلاو  نتم :
دیامنیم یفرعم  ربک  زا  یـصالخ  ار  زامن  زا  ضرغ  طقف  هن  هعـصاق  هبطخ  رد  ع »  » نایقتم يالوم  دـیامنیم . یفرعم  ربک  زا  یکاـپ  تهازن و 

هدابعل هللا  نمرح  ام  کلاذ  نع  و  [ » هحفص 432 دیامنیم [ : یفرعم  هلیذر  نیا  زا  یئاهر  يارب  ار  یلام  یندب و  تادابع  مامت  زا  ضرغ  هکلب 
مهـسوفنل و الیلذـت  مهراصبال و  اعیـشخت  مهفارطال و  انیکـست  تاضورفملا  ماـیالا  یف  مایـصلا  ةدـهاجم  تاوکزلاو و  تاولـصلاب  نینموملا 

ارفاصت ضرالاب  حراوجلا  مئارک  قاصتلاو  اعـضاوت  بارتلاب  هوجولا  قاتع  ریفعت  نم  کلاذ  یف  انلو  مهنع  ءالیخلل  اباهذا  مهبولقل و  اضیفحت 
و [ . » 432 .« ] رقفلاو ۀنکـسملا  لها  یلا  کلاذ  ریغ  ضرالا و  تارمث  فرـص  نم  ةاکزلا  یف  عم  اللذت  مایـصلا  نم  نوتملاب  نوطبلا  قوحل  و 
رد ناضمر  هام  يهزور  لمحت  اهتاکز و  اهزامن و  اب  ار  دوخ  نموم  ناگدنب  یهلا  سدقا  تاذ  هک  تسا  ربک ) زا  تاجن   ) هزیگنا نیمه  يور 

اهینیبدوخ و  هدـش ، یکاخ  اهلد  و  راوخ ، سفن  يوه  نتورف و  اههدـید  شمارآ و  رد  ناشمـسج  هکنیا  ات  دومرف  تسارح  بجاو  ياهزور 
راـهظا تهجب  نتـشاد  هگن  یهت  ار  نورد  هزور  رد  و  عضاوت ، هیحور  داـجیا  تهجب  نیمزب  ار  وضع  نیرتهب  ندوس  زاـمن  رد  و  دوش . هدودز 

ناتـسدیهت ناـگراچیب و  هب  هلـصاح  دوـس  زا  یتمـسق  تاـکز  رد  هکنیا  رب  هوـالع  دوـمرف . ررقم  هقلطم  تردـق  ربارب  رد  تـلذ  یکچوـک و 
نیرتـمهم و سپ  هدــش ، يریگوـلج  ربـکت »  » يرگناـیامن يروآرخف و  زا  هنوـگچ  يداــبع  لاــمعا  نـیا  رد  مـینیبیم  دراد .»... صاــصتخا 

رگا تسنآ . شیادیپ  زا  يریگولج  نایدا  مامت  رد  هکلب  مالـسا و  رد  تادابع  همه  يروآدیدپ  زا  ضرغ  هک  تسا  ربک  لئاذر  نیرتیـساسا 
و تسا . ربکت  تفص  ناسنا ، یعقاو  لامک  هب  لین  زا  اهتیمورحم  همه  ءاشنمرس  تافـص و  مامت  يهشیر  هک  دید  میهاوخ  مینک  هاگن  تقد  هب 
 ] نامه ربکت  هکلب  دهد . ناشن  نارگید  زا  زاتمم  ار  دوخ  هک  دیامن  راتفر  يروطب  نتـسشن  نتفر و  هار  رد  ناسنا  هک  تسین  نآ  ربکت  زا  دارم 

دیامنیم یفرعم  ربکتـسم »  » ار یحو  بتکم  نافلاخم  نآرق  تسادـخ . نامرف  ربارب  رد  ناسنا  ینورد  ناـیغط  ینیبدوخ و  حور  هحفص 433 ]
هبطخ نیمه  رد  ع »  » یلع دـنداد . قوس  ترخآ  ایند و  یتخدـب  هب  ار  ناشتما  دوخ و  هجیتن  رد  دـندومن و  یـشکرس  ءایبنا  ربارب  رد  ناـنآ  هک 
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یسوم لخد  دقلو  : » دنکیم نایب  نینچ  هتشگ  رورغم  دوخ  دودحم  تردق  تورث و  هب  هک  يربکتسم  ربارب  رد  ار  ع »  » یسوم عضاوت  هعصاق 
هکلم و یقب  ملسا - نا  هلاطرشف - یصعلا  امهیدیاب  فوصلا و  عرادم  امهیلع  نوعرف و  یلع  مالسلاامهیلع - نوراه - هوخا  هعم  نارمع و  نب 

ةرواسا امهیلع  یقلا  الهف  لذلاو  رقفلا  لاح  نم  نورت  امب  امهو  کلملا  اقب  زعلا و  ماود  یل  ناطرـشی  نیذـه  نم  نوبجعت  الا  لاقف  هزع  ماود 
دراو نوعرف  رب  دنتـشاد  اصع  تسد  رد  هک  یلاح  رد  هنیمـشپ و  ساـبل  اـب  ع »  » نوراـه شردارب  اـب  نارمع  نب  یـسوم  [ . 433 [ ؟» بهذ نم 
لاح زا  تفگ : درک و  نارـضاح  هب  ور  نوعرف  دنام . دهاوخ  رادیاپ  شتنطلـس  تزع و  نانچمه  دوش  میلـست  هکنانچ  دنتفگ  يوب  و  دـندش ،
سپ دنتسه  ربمایپ  نانیا  اعقاو  رگا  دننکیم . ار  تزع  کلم و  يرادیاپ  طرـش  نم  اب  یتسدگنت  رقف و  نیا  اب  دیتسین  تفگـش  رد  رفن  ود  نیا 

درادنپیم نینچ  دشکیم و  دوخ  ماک  رد  ار  ناسنا  شناد  ملع و  هار  زا  ربکت  ینیبدوخ و  مینیبیم  یهاگ  دـنرادن .»...؟! الط  دـنب  تسد  ارج 
نایب نینچ  ار  دارفا  نیا  لاح  دـننکیم  یئارآ  فص  ءایبنا  لباقم  رد  هجیتن  رد  و  هتـشگ ، قئاف  زیچ  همه  رب  دوخ  یملع  دودـحم  ياهتفایرد  اب 

اب دـنوادخ  فرط  زا  ناـشناربمایپ  هک  یتقو  [ . » 434 « ] ملعلا نم  مهدـنع  امب  اوحرف  تانیبلاب  مهلـسر  مهئاج  اـملف  [ » هحفـص 434 دنکیم [ :
رد دندیلابیم »! دوخ  رب  دندش و  نامداش  رایسب  دنتشاد  هک  يدودحم  شناد  اب  هدرک و  یشکرس  دندمآ  نانآ  نایم  رد  راکـشآ  ياههزجعم 
هب لاصتا  اب  دیاب  تسا و  جراخ  يرـشب  فراعتم  لقع  دودح  زا  نآب  لین  هک  تسا  لامک  زا  رگید  ياهلحرم  یلومعم  هلحرم  زا  رترب  هکیلاح 

برغ يایند  رد  تیونعم  طوقـس  دناهداهن . تیرـشب  رایتخا  رد  ناگیار  هب  ار  نآ  دنراد و  یطابترا  نینچ  ءایبنا  هک  دیـسر  لامک  نآ  هب  بیغ 
. دننیبیم يدام  ناهج  نیا  رد  هک  تسا  نیمه  لامک  روحم  هک  دنتـشادنپ  نینچ  دندرب و  یپ  يدام  رارـسا  هب  هک  دوشیم  زاغآ  اج  نیمه  زا 

شتسیند نیمه  اب  قلعت  هک  نتفای  ایرد  رعق  زا  اهرد  نتفاب  ار  یشکرز  ياههماج  هفسلف  بط و  ملع  موجن و  ای  هسدنه  ملع و  ياهیراکهدرخ 
ماـن زور  دـنچ  ناویح  ءاـفیتسا  رهب  تسا  رتـشا  واـگ و  دوب  داـمع  هک  تسا  روـخآ  ياـنب  ملع  همه  نیا  شتـسینرب  نامـسآ  متفهب  هر  [ 435]
حور شیوـخ و  تردـق  ملع و  تورث و  هب  رورغ  هتـشگ ، تیرـشب  رـشب و  طوقـس  بجوـم  هـک  هـچنآ  سپ  زوـمر  ناـجیگ  نـیا  دنتـسدرک 

مهارف ار  ینتورف  عوـضخ و  يهنیمز  ناـسنا  رد  هک  یلمع  لـماع  نیرتـهب  تـسا . ءاـیبنا  بـتکم  ربارب  رد  میلـست  حور  نادـقف  یـشکندرگ و 
ةولصلا ۀلع  نا  : » تسا هدش  حیرصت  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  شیامرف  هحفـص 435 ] رد [  لماک  روطب  هفـسلف  نیا  تسا و  زامن  دنکیم ،
هلاقالاو بلطلاو  فارتعالاو  عوضخلاو  ۀنکـسملاو  لذلاب  هلالج  لج  رابجلا  يدی  نیب  مایق  دادـنالا و  علخ  لجوزع و  ۀـیبوبرلاب هللا  راوقا  اهنا 
اللذتم اعـشاخ  نوکیو  رطبال  سان و  ریغ  ارکاذ هللا  نوکی  ناو  لجورع  اماظعا هللا  موی  لک  ضرالا  یلع  هجولا  عضو  و  بونذـلا ، فلاس  نم 
هربدم هدیس و  دبعلا  یـسنی  الئل  راهنلاو  لیللاب  لجوزع  هللارکذ  یلع  ۀموادملاو  باجیالا  نم  هیف  ام  عم  ایندلاو  نیدلا  یف  ةدایزلل  ابلاط  ابغار 

تلع و یتسارب   » ینعی [ . 436 « ] داسفلا نع  اعنام  یـصاعملا و  نع  هل  ارجز  هیدی  نم  همایق  هبرل و  هرکذ  یف  نوکی  یغطی و  رطبیف و  هقلاخ  و 
ینتورف و یگراچیب و  تلذ و  اب  وا  هاگـشیپ  رد  نداتـسیا  اتمه و  هنوگره  یفن  اناوت و  گرزب و  يادخ  يراگدرورپ  هب  فارتعا  زامن  هفـسلف 

دای هب  هراومه  گرزب و  يادخ  تشادـگرزب  يارب  زور  ره  رد  كاخ  هب  تروص  نداهن  تسا . هتـشذگ  ناهانگ  زا  شزرمآ  هانگ و  هب  رارقا 
هوالع دیازفیب . ایند  نید و  بلط  رد  يو  تبغر  رد  دیامن و  يرتشیب  ینتورف  دنک و  یساپسان  هدومن و  شرمارف  ار  وا  هکنیا  نودب  ندوب  يو 

یـساپسان و راچد  ات  دنکن  شومارف  ار  دوخ  ربدم  راگدیرفآ و  الوم و  ناسنا  هک  تسادخ  رکذ  رب  تموادـم  ماش  حبـص و  رد  زامن  اهنیا ، رب 
. دنادیم نداد  رارق  کیرش  یفن  دادنالا » علخ   » ار زامن  ياهتمکح  زا  یکی  ماما  دزیهرپب ». داسف  تیصعم و  زا  لاح  ره  رد  و  دوش ، نایغط 
هحفـص 436] رد [  هک  يوـحنب  یتـسرپ  تب  اربز  دـندوب  شتـسرپ  دروـم  برعلا  ةریزج  رد  هک  تسین  یتـسرپ  تب  ماـما  دارم  تـسا  حـضاو 
هب یحو  ماگنهب  ار  ناطیـش  دایرف  یتسردب  : » دیامرفیم هعـصاق  هبطخ  نیمه  رد  ع »  » یلوم هکنانچ  دوب  هدـش  هدـیچرب  هدوب  موسرم  تیلهاج 
[ . 437 «. ] دـش سویأم  اهتب  شتـسرپ  زا  هک  یتقو  زا  تسا  ناطیـش  هلان  نیا  دومرف : تسیچ ؟ هلان  نیا  هللالوسر ! ای  مدیـسرپ : مدینـش ، ربماـیپ 

. دربیم نیب  زا  ناسنا  رد  ار  یکرش  نینچ  زامن  هک  نتفریذپ  ار  یهلا  تموکح  زجب  یتموکح  ینعی  اتمه  نداد  رارق  زا  دارم  هکلب 

قزرلا یف  ءامن  سفنلل و  ۀیکزت  ةاکزلاو  حرش 
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هراشا

يزور ینوزف  ببـس  و  يدام ) یگتـسباو  يدیلپ  زا   ) یمدآ حور  یکاپ  ار  ةوکز  ادخ  حرـش : قزرلا  یف  ءامن  سفنلل و  ۀـیکزت  ةاکزلاو  نتم :
هب نآرق  حالطـصا  رد  ةوکز  هک  تسا  نآ  تسا  تمـسق  نیا  رد  رکذـتب  مزال  هچنآ  تشذـگ . تغل  ثحب  رد  ةوکز  يوغل  ياـنعم  داد . رارق 

هللا و مکیلو  امنا  : » تسا ریز  هیآ  عوضوم  نیا  رب  لیلد  تسا  هدش  قالطا  دـشاب  بحتـسم  بجاو و  زا  معا  ادـخ  هار  رد  هک  یقافنا  هنوگره 
سدقا تاذ  امش  روما  رد  فرـصتم  یلو و  : » ینعی [ . 438 «. ] نوعکار مه  ةوکزلا و  نوتوی  ةولـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و 

لاح رد  رتشگنا  ندیـشخب  دـنهدیم »... ةوکز  عوکر  لاـح  رد  دـنرادیم و  اـپب  ار  زاـمن  هدروآ و  ناـمیا  هکیناـنآ  تسا و  شربماـیپ  یهلا و 
هیآ رد  یحالطـصا  ةوکز  و  تسا . هللا  لـیبس  یف  لذـب  ناونعب  هدوـبن و  یلعف  هحفـص 437 ] حالطـصا [  رد  یلام  ةوکز  ملـسم  روطب  عوکر 
رارق زاـمن  فیدر  رد  ار  ةوکز  نآرق  دـننامب  توبن  راـگدای  تسا . ( 60  / هبوت ...« ) لیبسلا نباو  نیکاسملاو  ءارقفلل  تاقدـصلا  اـمنا   » هفیرش
یتؤی يذلا  یقتالا  اهبنجتیـس  : » تسا هفیرـش  هیآ  زا  ماهلا  انعم  نیا  و  دومرف ، یفرعم  يزور  ینوزف  دشر و  سفن و  هیکزت  ببـس  ارنآ  هداد و 
لصاح سفن  تراهط  لمع  نیا  اب  دهدیم و  ادخ  هار  رد  ار  شلام  هک  یـسک  دوب  دهاوخ  رانک  شتآ  زا  قیقحت  روطب  [ « 439  ] یکزتی هلام 

نیعم لام  هب  مالـسا  هک  يدح  زا  شیب  یگتـسباو  اب  هزرابم  يارب  تسا  حـضاو  رپ  دـنکیم ؟ سفن  هیکزت  ارچ  ةوکز  مینیبب  لاح  دـنکیم ...
فطاوع زئارغ و  رئاس  دوش و  عقاو  فده  لام  ادابم  هک  لام  تبحم  هزیرغ  لیلعت  يارب  تسا  ینیرمت  هللالیبس  یف  قافنا  دوخ  [ 440  ] هدومرف

تـسا ناسنا  يزور  دشر  ومن و  ببـس  ةوکز  هکنیا  اما  دشاب . ترخآ  ایند و  نایز  بجوم  دهدب و  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  دنمـشزرا  یلاع و 
زا ةوکز  هک  دوشیم  هدافتـسا  مه  ریز  هیآ  نیا  مومع  زا  دشابیم ، تافآ  زا  ندوب  نوصم  تکرب و  بجوم  ةوکز  نداد  هک  هبرجت  رب  هوالع 
«. ضرالاو ءامـسلا  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوقتاو  اونمآ  يرقلا  لها  نا  ولو  : » دوب دهاوخ  تمعن  دـیزم  تکرب و  بجوم  يوقت و  قیداصم 

میرک نآرق  رد  میئاشگیم »... زاب  نانآ  رب  ار  نامسآ  نیمز و  تاکرب  دنزاس  هشیپ  يوقت  هدروآ و  نامیا  اهتما  رگا  [ » هحفص 438 [ . ] 441]
راثآ هلمج  زا  نوچ  دنکیم ، تیاکح  یئاتمه  مسق  کی  زا  هدـش و  هدادرارق  زامن  فیدرمه  ةوکز  دـش  هراشا  هکنانچ  هفیرـش  هبطخ  نیا  و 
طقف ریخ  همه  وا و  کلم  یتسه  رـساترس  دنک  رواب  ناسنا  هک  تسنآ  تشذگ ، هکنانچ  لاعتم ، يادخ  ربارب  رد  ینتورف  للذت و  ادـخ و  دای 
نیمز میدا  دوجو و  کلم  ناطلس  تیدحا  تاذ  دنتسه و  وا  نآ  زا  وا و  هدنب  دنراد  هچنآ  اب  مدرم  همه  و  ریخلا » كدیب   » تسوا يهضبق  رد 

نیا اب  رازگ  زامن  تسا . هدـش  ینازرا  وا  يهیحان  زا  هک  تسا  یئورین  رثا  رد  دروآیم  تسدـب  رـشب  هچنآ  تسوا و  هدرتسگ  ماـع و  يهرفس 
تـسد رد  هچنآ  تسادخ و  رامـشیب  ناگدنب  زا  یکی  زین  وا  دشابیم و  وا  تردق  يهطیح  رد  شدوجو  رـساترس  دـنکیم  ساسحا  طیارش 

دراد ار  یقیقح  کـلام  لاـم  رد  فرـصت  هزاـجا  هک  لـیکو  کـی  دـننام  ار  دوـخ  وا  هدیـسر و  وا  هب  اـناوت  قلاـخ  زا  نآ  ریغ  لاـم و  زا  دراد 
اهنآ رد  ار  امـش  ادـخ  هکیئاـهزیچ  نآ  زا  ( 7  / دـیدح « ) هیف نیفلختـسم  مکلعج  امم  اوقفناو  : » هفیرـش يهیآ  زا  هک  دـید  نیا  اـب  و  دـنادیم .

اب مالـسا  هاگدـید  زا  لام  سپ  دـنادیمن . لیکو  بئان و  زج  ار  دوخ  ینآرق  ناملـسم  دوشیم ، هدافتـسا  دـینک ... قاـفنا  هداد  رارق  نیـشناج 
تسا رظتنم  هراومه  ینآرق  ناملسم  دشابیم و  یلـصا  یقیقح و  لام  رد  لیکو  بئان و  فرـصت  نآ ، ياضما  يرابتعا و  تیکلم  هب  قیدصت 

یـشرگن نینچ  اب  یبوبر  هاگردـب  ینیرمت  نینچ  دـیامنن . زواجت  یطخت و  دودـح  نآ  زا  ات  دـنکیم  رداص  يروتـسد  هچ  یقیقح  کلام  هک 
شوگ لام  يهدنراد  و  هدومرف ، يو  بیصن  یقیقح  کلام  هک  دنادیم  يزور  هیمهس و  ار  لام  هتساخرب و  نایم  زا  نم ، لام  تبحص  رگید 

، هدش هتـشاذگ  شرایتخا  رد  داعم  شاعم و  رد  یگدنز  نیمات  يارب  يزور  دـنچ  هک  ار  یتیراع  کلم  هحفـص 439 ] نیا [  هک  تسا  نامرفب 
هزادناب سفن  هیکزت  هجیتنرد  دیامن و  فرصت  نآ  رد  یبیترت  هچب  دناسرب و  یقیقح  کلام  روتـسد  اب  یفرـصم  هچب  دروآ و  تسدب  هنوگچ 

لامب تبسن  هدشن - تیبرت  ناسنا - یتسارب  « » دیدشل ریخلا  بحل  هناو   » قیداصم زا  دوش و  لصاح  لام  دیدش  بح  لخب و  زا  عرـش  روتـسد 
. دوشن عقاو  دراد ...» دیدش  تبحم 

مالسا رد  تیکلام 
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لیـصفت هب  زاین  هلئـسم  نیا  نوماریپ  رد  ثحب  دـنچ  ره  دریگب  رارق  ثحب  دروم  مه  مالـسا  رد  تیکلام  هک  دراد  اـج  ةوکز  ثحب  تبـسانمب 
لیمکت و يارب  مالـسا  صوصخلاب  ینامـسآ و  ياهبتکم  همه  یلک  روطب  دوشیم : حرطم  هراـشا  تروصب  هدرـشف و  رایـسب  روطب  یلو  دراد 

یهلا ناریفـس  نـیا  نآ ، ندرب  ناـیم  زا  ندـیبوک و  يارب  هـن  دـناهدش و  هـتخیگنارب  هدـش  هداـهن  یمدآ  ترطف  رد  نآ  ساـسا  هـچنآ  لیدـعت 
رد دنراذگن  و  دنراد ، زاب  دوخ  ترطف  زا  فارحنا  زا  ار  تیرـشب  هعماج  هدومن و  راتفر  نوزوم  ترطف  اب  گنهآ  مه  هک  دناهدش  هتخیگنارب 

هدش هداد  رارق  میلع  زیزع  ریدقتب  یمدآ  داهن  رد  هک  هچنآ  تسا  حضاورپ  اریز  دشکب ، طارفاب  راک  میقتسم  طارص  لادتعا و  زا  فارحنا  رثا 
يرادرب هرهب  دیاب  هک  تسنآ  تسه  هک  يزیچ  دراد ، موزل  ترورـض و  ناسنا  یلماکت  نامتخاس  رد  نآ  ندوب  دراد ، یگتـسب  نآب  ترطف  و 

رون اب  زج  طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  طسق  ماظن  هک  تسا  ملـسم  زین  نیا  دبای و  ققحت  لدع  طسق و  ماظنب  تسا  ترطف  رد  هچنآ  زا 
هعلاطم اب  مه  یفرط  زا  و  هحفص 440 ] درادن [ . ار  لدع  نوناق  نینچ  لمحت  يارای  رشب  صقان  ياهزغم  زگره  تسین و  رسیم  یحو  توبن و 

رد [ 442  ] هزیرغ تروصب  تسا  مزال  شداعبا  همه  رد  رـشب  نامتخاس  لـماکت  يارب  هچنآ  هک  میروآیم  تسدـب  سفنا  قاـفآ و  تاـیآ  رد 
یناسنا زئازغ  زا  یکی  لام ، فرطب  شـشک  هزیرغ و  لصا  نیاربانب ، تسا . هدـش  داهن  هاـیگ  ناویح و  زا  رگید  تاـقولخم  هکلب  رـشب و  داـهن 

نآ ندوـب  متا و  ماـظن  ءزج  یـششک  هقـالع و  نینچ  ندوـب  و  ( 8  / تاـیداع « ) دـیدشل ریخلا  بحل  هنا   » دـیامرفیم حیرـصت  نآرق  هک  تـسا 
يهمدـقم ربانب  هک  تسا  تیکلام  لصا  هشیر و  هقـالع ، نیمه  و  [ . 443  ] هعبتم مکح  عیمجلا  یفو  هعیدـب  هتاعونـصم  لک  دراد و  ترورض 

شـشک تبحم و  لصا  سپ  دوب . اشوک  زئارغ  رئاس  دننام  نآ  لیدعت  تیبرت و  رد  دیاب  هکلب  درب و  نیب  زا  دیبوک و  ار  هزیرغ  نآ  دـیابن  قوف 
موکحم ضحم و  ياطخ  تقلخ  نوزوم  گـنهآ  نینچ  اـب  هزراـبم  هداـهن و  اـنب  یتمکح  يور  زا  یهلا  تردـق  تسد  یمدآ  داـهن  رد  لاـم 

نداعم و جارختـسا  تعارز و  تراجت و  هب  بیغرت  اب  نآ  قیوشت  میکحت و  تیکلام و  ندوب  يرطف  لصا  ياضما  اـب  مالـسا  تسا . يدوباـنب 
تراجت اب  دوخ  تسد  هب  شاعم  ندروآ  تسدب  راک و  هب  ناوارف  دیکات  تاوم و  یـضارا  یمومع و  ياهبآ  اهایرد و  رئاخذ  زا  يرادرب  هرهب 

رگید نداعم  تاوم و  هحفـص 441 ] یـضارا [  تراجت و  بسک و  صوصخ  رد  عماج  نیناوق  عضو  تورث و  دـیلوت  رد  رگید  ياهبسک  و 
اب مالـسا  ماظن  رد  هصالخ  روطب  و  دـنام . دـهاوخن  هعماج  رد  يدـنمزاین  شتاروتـسد  ءارجا  اب  هک  هدـش  نماض  هداد و  هئارا  ار  طـسق  ماـظن 

تبونب سکره  تسا و  ینیشناج » فالختـسا و   » ناونعب لام  زا  يریگهرهب  هک  ناسنا  دید  رکف و  حالـصا  اب  لوا  هجرد  رد  تیکلام  ياضما 
هک یهلا  تساوخ  يهدودـحم  رد  لامب  شـشک  هقالع  نیا  هتفرگ و  ار  ندـش  عقاو  فدـه  نایغط و  يولج  تسا ، يرگید  نیـشناج  لام  رد 

لاوـماو مکتریــشعو  مـکجاوزاو  مکناوـخاو  مکءاـنباو  مکءاـبآ  ناـک  نا  لـق  . » دریگیم رارق  تـسا  طـسق  نازیم  لادـتعا و  لاـمک  ناـمه 
رگا ربمایپ ! يا  وگب  [ . » 444 ...« ] هلیبس یف  داهج  هلوسر و  هللا و  نم  مکیلا  بحا  اهنوضرت  نکاسمو  اهداسک  نوشخت  ةراـجت  اـهومتفرتغا و 

نآ داسک  زا  هک  یتراجت  دیاهتخودنا و  هک  یئاهلام  ناتنادنواشیوخ و  ناتناکیدزن و  ناتیاهرـسمه و  ناتناردارب و  امـش و  نادنزرف  ناردپ و 
هحفـص 442] سپ [  تسوا  هار  رد  ندرک  داهج  شلوسر و  ادـخ و  زا  [ 445  ] رتبوبحم ناتدوخ  هقیلس  قباطم  ینوکـسم  لزانم  دیراد و  میب 
اب هک  دهدیم  رارق  ياهدودحم  رد  لام  اب  ار  ناسنا  دنویپ  هقالع و  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  دسر »... رد  ادخ  باذع  دیـشاب  رظتنم 
زا يزودنا  تورث  دیکا  میرحت  اب  دـش . دـهاوخ  لماکت  بجوم  هعماج  رد  طسق  لادـتعا و  لامک  رد  یلام  نیناوق  ءارجا  نآ  نتفرگ  رظن  رد 
ای بجاو  قافنا  رب  دـیکات  تنایخ و  رب  لمتـشم  تالماعم  یـشورف و  مک  ای  راکتحا و  اـی  ضرق و  اـی  هلماـعم و  رد  اـبر  دـننام  عورـشمان  هار 
ار یطـسوتم  یگدنز  نآ  رئاظن  بجاو و  تارافک  تاریخ و  رب  ایاصو  فقواب و  نآ  زا  هک  گرم  زا  دعب  هچ  تایح و  لاح  رد  هچ  تاقدص 

مهارف یبیترت  هدومن و  يریگولج  یتاقبط  قیمع  ياهفاکـش  شیادـیپ  زا  اعبط  دـیامنیم و  نیمـضت  نیماـت و  همه  يارب  یمالـسا  هعماـج  رد 
ذئاذل تابیط و  زا  لدتعم  يدنمهرهب  نیع  رد  يرشب  عامتجا  و  درادرب ، ماگ  ناهج  ود  ره  تداعس  نیمات  رد  يرشب  عامتجا  هک  تسا  هتخاس 

دهاوخن یئاهنت  هب  يدرف  تیکلام  ءاقلا  دشاب . رادروخرب  یناسنا  ياهتلیـضف  یهلا و  فراعم  زا  نکمم  دـحب  یگدـنز  ياهتقـشم  عفر  و 
يزیرغ رما  کی  هک  ار  لام  بح  شـشک و  نیا  دوش و  يزاس  نورد  البق  ناسنا  هکنیا  نودـب  دربب  نیب  زا  ار  یعامتجا  ياههلـصاف  تسناوت 

حالـصا ورگ  رد  ار  عامتجا  حالـصا  اساسا  يداـصتقا  ياـهبتکم  زا  یـضعب  هک  هنوگناـمه  دـیامن  لرتنک  یهلا  گـنهرف  شنیب و  اـب  تسا 
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تهجب هتـشذگ  نورق  یط  رد  داد ، فاصنا  دـیاب  یلو  دـننادیم . يدرف  ياهتیکلام  ندرب  نیب  زا  رد  ار  يداصتقا  عاضوا  حالـص  داصتقا و 
مالسلاهیلع یلع  هک  هدوب  ياهنوگب  تسا و  هدشن  یلمع  یمالـسا  شخب  تایح  عیـسو و  ياههمانرب  زگره  حلاص  یهلا و  نارادمامز  نادقف 

هک هداتفا  راکهبت  درخیب و  تشم  کی  تسدب  تکلمم  هحفص 443 ] روما [  مامز  هجیتنرد  هدومن  تموکح  ناربکتسم  هتسویپ  : » دیامرفیم
هدـنکارپ نیحلاص  هداد و  لیکـشت  بزح  نیقـساف  هدیـشک و  تیدوبعب  ار  ادـخ  ناگدـنب  دـناهداد و  صاصتخا  دوخ  هورگ  هب  ار  لاـملاتیب 

.« دنوشیم

رجالا باجیتسا  یلع  ۀنوعم  ربصلاو  اتیبثت .. موصلاو  حرش 

زا ترابع  مالـسا  سدقم  عرـش  رد  هزور  داد . رارق  صالخا  ماکحتـسا  ببـس  ار  هزور  لاعتم  يادخ  حرـش : صالخالل . اتیبثت  موصلاو  نتم :
تسا لمع  ندروآ  مه  صالخا  دنوادخ  هب  تبرق  دصق  هب  هدش  نایب  لیـصفتب  هقف  رد  هک  تسا  رگید  تارطفم  ندیماشآ و  ندروخ و  مدع 

بتک امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  : » دیامنیم حیرـصت  هفیرـش  هیآ  نیا  لمع  نیا  تلیـضف  تیمها و  هب  لاعتم . دنوادخ  رما  يارجا  يارب  طقف 
هک هدوب  بجاو  امـش  زا  لبق  ياهتماب  هکنانچ  دـش  بجاو  ناضمر ) هام  رد   ) امـش رب  هزور  [ . » 446 «. ] نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذـلا  یلع 

يهزیگنا هک  تسا  توهـش  زا  يرود  بلق و  تینارون  بجوـم  هزور  ینعی  دـیزیهرپب »... ناـهانگ  زا  هدرک و  لیـصحت  ار  يوـقت  نآ  هلیـسوب 
اب هدومرف  یفرعم  صالخا  يهدـنهد  تیبثت  ار  هزور  هکنیا  زار  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  زارف  نیا  رد  تسا . ناـسنا  رد  یناـمرفان  تیـصعم و 

تـسا صـالخا  ماکحتـسا  تیبـثت و  بجوم  دوش  هدروآ  اـجب  طئارـش  اـب  رگا  ةوکز  زاـمن و  دـننام  رگید  تاـبجاو  زا  کـیره  هکنیا  دوجو 
تادابع فالخب  تسا  رانکرب  ناـشفیرعت  دـیحمت و  عقوت  زا  روتـسم و  مدرم  مشچ  زا  صوصخلاـب  لـمع  نیا  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسیچ ؟
راوتـسا رتشیب  ار  صالخا  تهج  نیمهب  تسا و  مدرم  عالطا  دـید و  ضرعم  رد  حراوج و  ءاضعا و  لاعفا  هحفـص 444 ] زا [  اهنآ  هک  رگید 

يادخ : » ینعی [ . 447 «. ] هب يزجا  اناو  یل  موصلا  لج  زع و  هللا  لاق  : » دـیامرفیم لـقن  ص »  » مرکا لوسر  زا  ع »  » رقاـب ترـضح  دـیامنیم .
هداـمآ ار  دوخ  هزور  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رد  تمظع  نیا  رـس  مهدیم ». ارنآ  شاداـپ  دوخ  نم  تسا و  نم  يارب  هزور  دوـمرف  لـجوزع 

هک تادابع  رئاس  فالخرب  تسا . هاگآ  نآ  زا  بویغلا  مالع  طقف  و  دیوج ، يرود  هدـش  رکذ  هقف  ياهباتک  رد  هک  یئاهزیچ  زا  هک  دـنکیم 
اریز تسا ، لمع  نیا  تشادگرزب  مامتها و  زا  هیانک  مهدیم » ار  شـشاداپ  مدوخ   » هکنیا يانعم  و  دـنراد . رارق  مدرم  دـید  ضرعم  رد  اهنآ 

لاعتم يادخ  حرش : نیدلل . ادییشت  جحلاو  نتم : دهدیم . ماجنا  ارنآ  هرشابملاب  دوخ  دشاب  صخـش  مامتها  دایز و  هجوت  دروم  هک  یلمع  ره 
هنکما و رد  هک  تسا  یصوصخم  لامعا  زا  ترابع  عرـش  حالطـصا  رد  دصق و  يانعمب  تغل  رد  جح  داد . رارق  نید  يراوتـسا  يارب  ار  جح 

دعب يدرف و  دـعب  تسا : دـعب  دـنچ  ياراد  مالـسا و  سدـقم  نید  ياـهتدابع  نیرتـگرزب  زا  تراـبع  نیا  و  دریگیم . ماـجنا  صاـخ  رعاـشم 
ار یگرزب  هرگنک  هدمآ و  مه  درگ  یحو  طبهم  نآ  رد  ناهج  فلتخم  طاقن  زا  ناناملسم  لاس  ره  رد  هک  یگنهرف  دعب  یسایس و  یعامتجا 

یف نذاو  : » دیامرفیم هفیرش  هیآ  هب  هراشا  زارف  نیا  رد  توبن  راگدای  هحفص 445 ] دنیامن [ . يرادساپ  ناناملسم  حلاصم  زا  هداد و  لیکشت 
ار جـح  یمومع  نالعا  ربمایپ  يا  [ . » 448 «. ] مهل عفانم  اودهـشیل  قیمع  جـف  لک  نم  نیتای  رماض  لک  یلع  الاجر و  كوتای  جـحلاب  ساـنلا 

یگدیسر میقتسم  روطب  ار  دوخ  عفانم  حلاصم و  دنیآ و  مه  درگ  اجنآ  رد  رود  رایسب  ياهتفاسم  زا  هراوس  ای  هدایپ و  هچ  مدرم  ات  نک  رداص 
هب یمدآ  ندرب  یپ  ینیبدوخ و  ربکت و  عفر  میتفگ  هتـشذگ  رد  هک  تسا  حالـصا  بجوم  جـح  يدرف  دـعب  رظن  زا  اما  دـنیامن .»... تراظن  و 

دیکات تقیقح  نیاب  هعـصاق  هبطخ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  تسا . یهلا  ياهنامرف  ربارب  رد  میلـست  تلاح  شیادـیپ  دوخ و  يزیچان  یکچوک و 
عفنت الو  رـضتال  راجحاب  ملاعلا  اذه  نم  نیرخالا  یلا  هیلع  هللا  تاولـص  مدآ  ندل  نم  نیلوالا  اوربتخا  هناحبـس  هللا  نا  نورت  الا  : » دـیامرفیم

زا یهلا  سدقا  تاذ  هک  دیرگنیمن  ایآ  ...« » ضرالا عاقب  رعواب  هعـضو  مث  امایق  سانلل  هلعج  يذلا  مارحلاهتیب  اهلعجف  عمـست  الو  رـصبت  الو 
ماقمب دونـشیم  هن  دنیبیم و  هن  دزاسیم و  دیاع  ار  یعفن  هن  دنزب و  دناوتیم  ررـض  هن  هک  یئاهگنـس  اب  ناگدنیآ  ات  ار  ناینیـشیپ  مدآ  نامز 

ياههوک يانگنت  رد  نیرتلصاح و  یب  نیمز و  يهطقن  نیرتخالگنـس  رد  ارنآ  سپـس  داد  رارق  مدرم  مایق  زکرم  ار  اـجنآ  و  دروآ . ناـحتما 
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نایاپ راهچ  هک  فلع  بآ و  یب  ياهیدابآ  شوج و  تسس  ياههمـشچ  دریگیم و  ماجنا  يراوشد  هب  نآ  رد  تکرح  هک  راز  نش  تخس و 
اهترفاسم نیا  رثا  رد  هک  دننک  اجنآ  گنهآ  هک  داد  نامرف  ار  يو  نادنزرف  مالسلاهیلع و  مدآ  هاگنآ  داد . رارق  دنتـسین  یگدنزب  رداق  نآ  رد 

فلع و بآ و  یب  ياهارحـص  زا  هک  دیدرگ  اهترفاسم  ریـس  تیاهن  فده و  و  هحفـص 446 ] دش [  لیدبت  يراجت  يداصتقا و  زکرم  هب  هک 
فاوط یعس و  رد  ار  دوخ  ياههناشن  مدرم  ات  دنیامنیم . اجنآ  گنهآ  اهایرد  ریازج  اههوک و  نایم  راومهان و  ياهنیمز  رود و  رایـسب  طاقن 

هتخادنا و رس  تشپ  ار  اههماج  هتفرگ و  درگ  هدیلوژ و  ياهوم  اب  نایوگ  [ 449  ] لیلهت ادخ  هناخ  فارطا  رد  دروآرد و  تکرح  هب  تلذ  اب 
شتمحر لوزن  یگتـسیاش  ناسنا  رد  ات  دومن  یتخـس  شیامزآ  ادخ  یلمع  نینچ  اب  دنخرچب . ناماسبان  ياههرهچ  هدـشن و  حالـصا  ياهوم 

قداـص ماـما  زا  مکحلا  نـب  ماـشه  یگنهرف ، یـسایس و  دـعب  رظن  زا  اـما  و  [ . 450 ...« ] ددرگ مهارف  نادـیواج  تشهب  هب  لـین  هدـش و  ادـیپ 
تلعج هل  تلقف  : » دیامرفیم هراشا  جح  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا و  تلع  هب  باوج  رد  ماما  دنکیم و  لاوئس  ار  جح  هفسلف  مالسلاهیلع 

رما نم  نوکی  امب  مهرماو  لاق - نا  یلا  قلخلا - قلخ  هللا  نا  لاقف  تیبلاب ؟ فاوطلاو  جحلا  دابعلا  هللا  فلک  اهلجا  نم  یتلا  ۀـلعلا  ام  كادـف ،
یلا دلب  نم  تاراجتلا  نم  موق  لک  عزنیل  اوفراعتیل و  برغلا  قرشلا و  نم  عامتجالا  هیف  لعجف  مهایند  رما  نم  مهتحلـصم  نیدلایف و  ۀعاطلا 
امنا موق  لک  ناک  ولو  یسنی  الو  رکذی  هرابخا و  فرعت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  راثا  فرعتل  لامجلاو  يداکملا  کلذب  عفنیلو  دلب 

هلع کلذو  کـلذ  یلع  اوفقت  ملو  راـبخالا  تیمع  حاـبرالاو و  بلجعا  تطقـس  دـالبلا و  تبرخ  اوکله و  اـهیف  اـمو  مهدـالب  یلع  نولکتی 
؟ داد نامرف  دوخ  هناخ  فاوط  هحفص 447 ] جح و [  هب  ار  مدرم  لاعتم  يادخ  ارچ  میدیـسرپ  ماما  زا  تفگ  ماشه  : » ینعی [ . 451 ...« ] جحلا
عاضوا و زا  دـنزیرب و  یئانـشآ  حرط  رگید  کی  اـب  دـنیآ و  مه  درگ  یمالـسا  ياـهروشک  برغ  قرـش و  زا  ناناملـسم  هکنآ  يارب  دومرف :

هاگآ رگیدمه  ياههدروآرف  زا  دنزاس و  رارقرب  رگیدمه  اب  یتراجت  يداصتقا و  طباور  دنیامن و  يرای  ار  مه  هدش و  علطم  رگیدمه  لاوحا 
افتکا شیوخ  روشک  هدودحمب  طقف  دتـس  داد و  رد  روشک  ره  لها  هک  دشاب  انب  رگا  دنربب و  دوس  هیلقن  لئاسو  ناگدـنراد  انمـض  دنـشاب و 
اهرهـش دوریم و  نیب  زا  هدش و  لزلزتم  نانآ  يداصتقا  ناینب  املـسم  دنزاسن  رارقرب  رگید  یمالـسا  ياهروشک  اب  يداصتقا  طباور  دنیامن و 

یئاسانـش دـیدزاب و  نآ  رگید  یتایح  یگنهرف و  مهم  رثا  کی  و  ددرگیم . دوبان  اههیامرـس  هداهن و  یناریوب  ور  يداصتقا  طاـطحنا  رثا  رد 
زا راثآ  نآ  ات  يو  رابخا  تخانـش  ترـضح و  نآ  تشذگرـس  يروآدای  دـشابیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  راـثآ 
رد یلکب  دـنوشن ، علطم  مه  عاضوا  زا  دریگن و  تروص  مه  اب  یمالـسا  ياهروشک  مدرم  طابترا  جـح  رد  رگا  و  ددرگن . شومارف  اههرطاخ 
زا رابخا  هدش و  هدیشک  يدوبان  هب  اههیامرـس  اهرهـش و  ماجنارـس  دریگیم و  رارق  گرزب ! للم  موجه  زات و  تخات و  دروم  هدنام و  تلفغ 

نونکا مه  هک  جـح  مسارم  رد  یلامجا  ریـس  کـی  اـب  جـح »!! تلع  تسا  نیا  دـنربیم ، رـسب  يربخیب  یکیراـت  رد  هدـش  عطقنم  رگیدـمه 
مدرم طقف  تسین و  يربخ  شخب  كرحت  هدنزاس و  یتایح و  لئاسم  نیا  زا  دیآیم  ناسنا  تسدب  هکیزیچ  دنروآیم  ياجب  ارنآ  ناناملـسم 
لهس ترفاسم  لئاسو  رصع  نیا  رد  هکنیا  اب  تسا  فسات  یسب  ياج  اعقاو  سب  دنراد و  هجوت  تسا  صاخ  لامعا  ماجنا  هک  جح  دعب  کیب 

تیعمج دیآیمن ، نایمب  ینخس  هحفص 448 ] شخب [  تایح  میلاعت  نیا  زا  یلو  دنیآیم  مهدرگ  اجنآ  رد  ناملـسم  اهنویلیم  هنالاس  هتـشگ 
یتش مهبولقو  اعیمج  مهبسحت  دیدش  مهنیب  مهـسأب  : » دیامرفیم لیئارـسا  ینب  موق  يهرابرد  هک  نآرق  يهدومرفب  تسا و  یهت  نایم  اما  دایز 
اریز تسین  نینچ  یلو  دنتسه  ناوترپ  دحتم و  یتما  هک  درادنپیم  ناسنا  راوتسا  مکحم  رهاظب   » ینعی [ . 452 ...« ] نولقعیال موق  مهناب  کلذ 

: حرش بولقلل . اقیسنت  لدعلاو  نتم : دندرخ .»... یب  یتلم  هکنیا  هچ  دنتسین  گنر  کی  لدکی و  رگیدمه  اب  تسه و  هدنکارپ  اهبلق  اهرکف و 
ودب هراشا  تسا و  رگیدکی  لمکم  ممتم و  يدعب  هلمج  ود  هلمج و  نیا  دادرارق  اهبلق  يربارب  ببـس  ار  يرتسگداد  لدع و  لاعتم  يادخ 

- فلا دـنزیم : رود  عوضوم  ود  روـحم  رب  یناـسنا  يهعماـج  رد  فـالتخا  يهشیر  ساـسا و  تسا . يرـشب  عـماوج  تاـفالتخا  میظع  نکر 
. دنوش دنمهرهب  هنالداع  روطب  نآ  زا  همه  دـیاب  هدـش و  هدـیرفآ  رـشب  مومع  رطاخ  هب  هک  تسا  یهلا  ياهتبهوم  تورث و  عیزوت  رد  يرباربان 

هعماج رد  يرکف  فالتخا  زورب  هزیگنا  یفاک  دحب  باوج  رد  عابـشا  مدع  راکفا و  دـیاقع و  رد  فالتخا  ب - تسا . نآب  هراشا  زارف  نیارد 
هعماج دوش  لصاح  يرـشب  هعماج  رد  یـساسا  هلئـسم  ود  نیا  رگا  هک  ۀـلملل »... اماظن  انتعاطا   » دـنکیم هراشا  نآـب  يدـعب  زارف  هک  دوشیم 
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زا هلمج  نیا  میزادرپیم : هلمج  حرـش  هب  کـنیا  داد . دـهاوخ  همادا  ار  دوخ  یلماـکت  یعقاو و  دـشر  هدومن و  ظـفح  ار  دوـخ  یگچراـپکی 
هب زواجت  یتمرحیب و  لتق و  تقرـس و  دننام  یئانج  ياهدادیور  يرتشیب  تقد  اب  رگا  هحفص 449 ] دراد [ . حیضوت  هب  زاین  ملکلا و  عماوج 

تلادـع و نادـقف  یلـصا  ءاشنمرـس  هک  مینیبیم  مینک  یـسررب  تیرـشب  خـبرات  رد  ار  نینوخ  ياهبالقنا  ساسا  هکلب  ینزهار و  سومان و 
زا هنالداع  روطب  سکره  دشابیم و  مورحم  نآ  زا  تیرثکا  دراد و  دودـحم  هدـعب  صاصتخا  هک  تورث  هلئـسم  رد  هژیوب  اهيرباربان  دوجو 

نطاب زا  ار  دوخ  هتـساوخ  دایرف  اـهراب  هک  تسا  ینورد  ياههتـساوخ  ناـمه  تیرثکا  ناـیغط  ءاـشنم  رگید  تراـبعب  تسین و  رادروخرب  نآ 
تاجایتحا زئارغ و  اریز  تسا . هدز  نوریب  یفارحنا  تروصب  ارهق  هتفاین  یـسردایرف  نوچ  هدرک و  لمحت  ار  اهراشف  هدومن و  مـالعا  شناـج 

رشب دارفا  تیرثکا  تسا  ملسم  زین  دوشیم و  رادومن  یفارحنا  تروصب  ملسم  روطب  هنرگ  دوش و  عابشا  عورشم  هار  زا  دیاب  امتح  رـشب  يدام 
ای تیانج و  هب  تسد  زاـب  هک  تسین  روطنیا  دوشب  نیماـت  هنـالداع  روطب  ناشیندـب  يداـم و  زئارغ  اههتـساوخ و  رگا  هیلوا  ترطف  ساـسارب 
اور ناتدوخب  كاروخ  ساـبل و  رد  ار  تعـسو  ارچ  امـش  دـنکیم  ضرع  هک  یـسک  باوج  رد  مالـسلاهیلع  ناـیقتم  يـالوم  دـنزب . تناـیخ 

گرزب دنوادخ  [ » 453 « ] هرقف ریقفلاب  غیبتیال  یک  سانلا  ۀفعـضب  مهـسفنا  اوردقی  نا  لودعلا  ۀمئا  یلع  ضرف  هللانا  : » دیامرفیم دیرادیمن 
نیا رد  درادـناو »... شروش  ناجیهب و  ارنانآ  ناتـسدیهت  زاین  ات  دـنریگب  گنت  دوخ  رب  تسا  هدرک  بجاو  یمتح  روطب  رتسگداد  ناربهر  رب 

 ] نامه ینعی  دـنکیم  لمحت  ینیعم  دـح  ات  ار  راـشف  يزیچ  ره  هک  هدومرف  یمهم  يهتکن  هب  هراـشا  [ 454 « ] دروآیم ناـجیهب  غیبتی   » هلمج
نیعم و دح  یمدآ  ندب  ياهگر  رد  نوخ  شدرگ  دننام  دوشیم  نایغط  بجوم  تشذگ  دح  زا  رگا  یعیبط و  لدـتعم و  دـح  هحفص 450 ]
. دـش دـهاوخ  گرم  بجوم  تشذـگ  نیعم  هزادـنا  نآ  زا  راشف  رگا  تسا  ندـب  رد  طاشن  یگدـنز و  يهیام  هک  دراد  ار  راـشف  زا  یلدـتعم 

لادـتعا شیاسآ و  رد  هعماج  دـش  فرطرب  طسق  داد و  اب  اهزاین  نآ  رگا  دروآیم  راشف  هعماـج  دارفا  هب  اـهزاین  اههتـساوخ و  بیترت  نیمهب 
كاشوپ و كاروخ و  دـننام  یعیبط  ياهزاین  يدرف  ره  رد  دـش . دـهاوخ  رجنم  راجفنا  ناـجیهب و  ماجنارـس  هنرگ  درک و  دـهاوخ  یگدـنز 
شوماخ و اهناجیه  دـش  رادروخرب  يدادادـخ  یعیبط و  بهاوم  زا  هنالداع  روطب  اهترورـض  نیا  رگا  تسا و  دوجوم  رـسمه و ... نکـسم و 

رگا ددرگیم . رجفنم  يو  ناوت  تردق و  دحب  دوز  ایرید  يدرف  ره  رد  هدمآرد و  رتسکاخ  ریز  شتآ  ناسب  مکارتم و  هدقع  تروصب  هنرگ 
تاملک رد  مالـسلاهیلع  الوم  مینیبیم  هکنانچ  دنکیم ، هولج  تبیغ  یئوگدب و  داقتنا و  تروصب  اههدقع  نآ  دندوب  ناوتان  زجاع و  يدارفا 

یئوگدـب رد  زجاـع  ناوـت و  تردـق و  همه  زجاـعلا » دـهج  ۀـبیغلا   » دـیامرفیم یفرعم  یناوتاـن  زجع و  ار  تبیغ  یئوگدـب و  يهشیر  راـصق 
و دـهدیم . نیکـست  تیانج  هب  مادـقا  اب  ار  یلخاد  ناجیه  راشف و  يدـح  ات  هدز و  تیانج  هب  تسد  تشاد  يرتشیب  تئرج  رگا  و  تسوا ...
هک اهنارذگـشوخ  راگزور  زا  رامد  هدز و  یمومع  بالقناب  تسد  اههدقع  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دوب  تنطیـش  اب  مأوت  ریبدت  تسایـس و  اب  رگا 

ار وا  ریقف  زاین   » دـیامرفیم هک  نایقتم  يـالوم  شیاـمرف  ریـسفت  تسا  نیا  و  دروآیمرد . دنـشیدنایمن  دوخ  ناـیفارطا  دوخ و  شیاـسآ  زج 
: ] دـسیونیم نینچ  هرـصب  رد  شرادـنامرفب  ياهمان  شخب  رد  هغالبلاجـهن  رد  ع »  » ـالوم هک  تسا  هزیگنا  نیمه  يور  و  درادـناو .» ناـجیهب 

همعطالا ریخت  یلا  یعشج  یندوقی  نا  تاهیه  نکلو  حمقلا  اذه  بابل  لسعلااذه و  یفـصم  یلا  قیرطلا  تیدتهال  تئـش  ولو  [ » هحفص 451
لـسع هب  یباـیتسد  هار  مهاوخب  رگا   » ینعی [ . 455 « ] صرقلا یف  هل  عمط  الو  عبـشلاب  هلدـهعال  نم  همامیلاو  زاجحلاب  لـعلو  ياوه  یبلغی  نا 
مورب ذیذل  ياهماعط  رایتخاب  دراداو  ارم  یبلط  نوزف  ددرگ و  هریچ  نم  رب  سفن  ياوه  هک  تاهیه  اما  متـسه  دلب  ار  مدنگ  زغم  نان  افـصم و 

نان صرق  کی  هک  تساهتدم  هدشنریس و  یلومعم  ياذغ  زا  زگره  هک  دشاب  یـسک  زاجح  همامی و  رد  نم  یئاورنامرف  ورملق  رد  اسب  هچ  و 
يارب نوچ  دروآ ؟ نیئاـپ  مدرم  نیرتریقف  یگدـنز  دـح  اـت  ار  دوخ  یگدـنز  حطـس  دـیاب  زوـسلد  ربـهر  يرآ  دـشاب »... هدرواـین  تسدـب  ار 

چیه دنکیم و  یگدنز  ءارقف  زا  یکی  دننام  عیسو  تارایتخا  نتـشاد  اب  ناشرادیب  ربهر  دنیبب  هک  دوب  دهاوخ  نآ  نیکـست  نیرتهب  نادنمزاین 
دوخب ار  بهاوـم  يروـحمدوخ و  و  [ 456 « ] دادبتـسا هرثأ : » زا مالـسا  نآرق و  تهج  نیمه  يور  دوشیمن  لـثاق  دوخ  يارب  يزاـیتما  هنوـگ 

رد تورث  هک  دـیاین  شیپ  ياهنیمز  هکنیا  اـت  ینعی  [ 457 « ] ءاینغالا نیب  ۀـلود  نوکیال  یک  : » دـیامرفیم هدومرف و  یهن  ار  نداد  صاـصتخا 
رد مالـسلاهیلع  یلع  دورب . نیب  زا  اهبلق  میظنت  قیـسنت و  دندرگ و  مورحم  نآ  زا  ءارقف  دشاب و  شدرگ  رد  تسدب  تسد  نادـنمتورث  نایم 
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اهراـجف اهءاهفـس و  ۀـمالا  اذـه  رما  یلی  نا  یـسآ  ینکلو  دـیامرفیم : رتـشا  هحفـص 452 ] کلام [  یئاورنامرف  ماـگنه  نایرـصمب  ياهماـن 
نارجاف ناهیفـس و  تسدب  تما  نیا  تماما  يربهر و  راک  هک  مکانهودنا  نآ  زا  نم  نکلو  [ . 458 « ] الوخ هدابع  الود و  هللا  لام  نوذختیف 

تـسد دوخ  نایم  رد  دوشب  فرـص  عیزوت و  اهناملـسم  همه  تاجایتحا  نیمات  حـلاصم و  رد  دـیاب  هک  لاملاتیب )  ) ادـخ لاـم  هاـگنآ  دـتفیب 
رد رتـشا  کـلامب  هک  تـسا  ساـسا  نـیمه  رب  و  . » دـنریگب هرهب  راوهدرب  ناـنآ  زا  هدوـمن و  رامثتـسا  ار  ادـخ  ناگدـنب  دـننادرگب و  تسدـب 

صاصتخا دوخب  دـنراد  يواسم  قح  مدرم  هک  یئاهزیچ  رد  ادابم  « » ءاوس هیف  سانلا  اـمب  راـثئتسالاو  كاـیا  : » دـیامرفیم دـیکات  يهماندـهع 
تینما نوکـس و  ات  داد  شرتسگ  ار  طسق  لدـع و  دـیاب  اـهبلق  قیـسنت  يارب  مالـساهیلع  هرهاـط  هقیدـص  ریبعت  هب  اـنب  نیارباـنب  سپ  یهد »...

دیدرگ و هقبط  کیب  صوصخم  یناگمه  یعیبط و  بهاوم  رگا  دندرگ و  دنمهرهب  طسوتم  یگدنز  زا  دارفا  يهمه  هدـش و  نیمات  یعامتجا 
ناـشهداوناخ دوخ و  تایرورـض  نیمأـت  رد  مورحم و  يرورـض  بهاوم  اـهتمعن و  زا  ناـنآ  داد و  لیکـشت  مورحم  رـشق  ار  هعماـج  تیرثکا 

تیمورحم ریقحت و  ساـسحا  هدروخ  مهب  اـهبلق  قیـسنت  دـیدرگ  اـمرف  مکح  نوزوماـن  تاـضیعبت  ترورث  عـیزوت  رد  اـی  دـندش و  هدـنامرد 
اهیزیرنوخ و اهیریگرد و  یلـصا  ءاشنم  نامه  دش و  دـهاوخ  لصاح  عامتجا  حطـس  رد  یتیاضران  درک و  دـهاوخ  دـیلوت  یناور  ياههدـقع 

یمالسا تما  ماظن  ار  ام  زا  تعاطا  لاعتم  يادخ  حرش : هحفص 453 ] هقرفلا [ . نم  أناما  انتماماو  همالل  اماظن  انتعاطو  نتم : دوشیم . اهبالقنا 
تما ماظن  تلاسر  توبن و  راـگدای  تسا  نومـضم  کـی  لـماش  هک  زارف  ود  نیا  رد  داد . رارق  یگدـنکارپ  زا  ینمیا  ببـس  ار  اـم  يربهر  و 

تدحو ظضح  رد  ساسا  نیمود  هک  دومرف  یفرعم  ناشدوخ  يربهر  زا  يوریپ  تماما و  ورگ  رد  ار  یگدنکارپ  زا  ندوب  نوصم  یمالسا و 
فرطرب ار  هیحان  نیا  زا  دوجوم  ءالخ  بذـج و  دوخب  ار  راکفا  مامت  ات  دـشاب  هتـشاد  يرکف  بطق  دـیاب  ياهعماج  ره  هک  دـشابیم  عامتجا 

میرک و نآرق  ندوب  اب  هک  دوشیم  حرطم  لاوئـس  نیا  اجنیارد  دـنامیمن . یقاـب  رکف  فـالتخا  يارب  ياهنیمز  هک  تسا  تروصنیا  رد  دـنک 
ماـظن دـنامیمن و  یقاـب  یفـالتخا  رگید  هدـش  باـختنا  ءارآ  تیرثکا  اـب  هک  درف  کـی  تیربـهر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تنس 

تیبلها يربهر  تماما و  ورگ  رد  هقرفت  زا  تینما  تما و  ماظن  لیلد  هچب  سپ  دوب  دـهاوخ  نوصم  جرم  جره و  یگدـنکارپ و  زا  یمالـسا 
ود زا  شتآ  یتسارب  مالک  هلوا  برحلا  نا  یکزت و  نیدوعلاب  رانلا  ناف  میهدیم : یبرع  تیب  کی  زا  ماهلا  اب  ار  لاوئـس  نیا  خساپ  دشابیم ؟

هدـش عقاو  یعفد  روطب  اهگنج  هک  تسین  روطنیا  دـیوگیم  رعاـش  نیا  دوشیم . زاـغآ  نخـس  زا  یگنج  ره  زاـغآ  دوشیم و  نشور  بوچ 
مکمک هتـسیاشان  نانخـس  ندرک  لدـب  در و  اب  هک  ناسنیدـب  دوشیم  عورـش  نخـس  زا  نآ  زاغآ  مینیبیم  مینک  یبایهشیر  رگا  هکلب  دنـشاب 
ریوصت یبرع  تیب  نیا  رد  هک  یعامتجا  هتکن  نیا  رگا  و  دوشیم . لیدـبت  رابنوخ  راکیپ  کی  هب  ماجنارـس  هدـش و  هتـسب  اههنیک  اههدـقع و 
تروص عامتجا  رد  يدنبمیـسقت  اهیدـنبفص و  رثا  رد  هک  اهگنج  رد  رثوم  لـماوع  زا  یکی  هک  دـید  میهاوخ  میرگنب  هدرتسگ  روطب  هدـش 
رابنوخ ثداوح  ماجنارس  راتفگ و  رد  فالتخاب  رجنم  نامز  رورم  هب  سپس  هدیقع و  تروصب  لوا  زین  نآ  هحفص 454 ] يهشیر [  دریگیم 

اریز دوـمن  مهارف  ار  دـیاقع  رد  یگنهآ  مه  دـیاب  دـشاب  هدوـب  نوـصم  قرفت  زا  ظوـفحم و  هعماـج  ماـظن  میهاوـخب  رگا  نیارباـنب  دوـشیم .
هنرگو دومن  دهاوخ  ظفح  ار  یگچراپکی  هک  تسا  عامتجا  نآ  رد  هدیقع  رکف و  تدحو  عامتجا  کی  ماظن  تدـحو و  رد  لماع  نیرتمهم 
نودب هنالهاج  تابـصعت  يانبمرب  تسا  نکمم  هچرکگ  دش . دـهاوخ  یـشالتم  نورد  زا  هعماج  دیـشاپ و  دـهاوخ  مه  زا  دوز  ای  رید  هعماج 

دوب دهاوخن  یعامتجا  ناینب  ظفح  نماض  تدحو  نآ  زگره  اما  درک ؟ داجیا  نآ  لاثما  تیموق و  ساسارب  یتدحو  یگنهرف ، ساسارب  هیکت 
دوجو جرمو  جره  هعماج  نآ  نطاب  رد  دوبن  عامتجا  رد  یتدحو  نینچ  رگا  تسا و  دیاقع  راکفا و  تدحو  هعماج  رد  ساسا  هدـمع و  هکلب 

دنیبیم دیامنب  يریس  مالـسا  خیرات  رد  سکره  تسین .» قیثو  نکر  هب  یگدنهانپ  « » هغالبلاجهن » رد ماما  يهدومرفب  انب  اریز  تشاد ، دهاوخ 
دیدرگ مالـسا  هزوح  رد  لـخاد  دـیدج  نوگاـنوگ  ءارآ  راـکفا و  دـیدرگ  اهناملـسم  بیـصن  هک  یناـیاش  تاـحوتف  رثارب  نورق  یط  رد  هک 

رد ینوگانوگ  ياهثحب  دوبن  مه  يرکف  لرتنک  نوچ  مه  یفرط  زا  دندروآ و  يور  نیملسم  عامتجا  هب  فلتخم  بهاذم  نایدا و  نادنمشناد 
اهنآ رب  بلاغ  مکاح و  ار  نآرق  ای  مالـسا ، فراعم  لوصا  نآرق و  هجوت  اب  تسیاـبیم  اهناملـسم  هک  دـش  حرطم  یمالـسا  فراـعم  فارطا 

هک ار  هچنآ  لوبق و  دـشاب  نآرق  اب  قباطم  هچره  تنـس  نآرق و  قیبطت ، زا  سپ  دندیجنـسیم و  نآرق  نازیم  اـب  ار  راـکفا  نآ  همه  هتـسناد و 
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تنس باتک و  هدش و  راکفا  نآ  بولغم  انطاب  هکنیا  ای  دنیامن و  ظفح  ار  نآرق  تیمکاح  تلاصا و  بیترت  نیاب  دنیامن و  در  دنتفای  فلاخم 
ارنانآ نآرق  دوخ  هک  دراد  یناسک  هب  جایتحا  یفارحنا  راـکفا  ربارب  رد  نآرق  يرترب  هحفـص 455 ] ظفح [  هتبلا  دنهد . قیبطت  راکفا  نآ  اب  ار 

يراصحنا روطب  ار  یئاناوت  تیحالـص و  نیا  ءامـسا » ملع   » ندوب اراد  قیاقح و  هب  یبیغ  هطاحا  اب  نانآ  هداد و  عاجرا  ناـنآب  دومن و  یفرعم 
اج نیا  دنامن . یقاب  فالتخا  يارب  یلاجم  رگید  ات  دـنیامن  عابـشا  ار  اهرظن  هدومن و  ریـسفت  نآرق  بوچ  راهچ  رد  ار  راکفا  همه  هک  دـنراد 

قبط رب  دهدیم و  رارق  لصا  ارنآ  دراد  دوخ  هک  يراکفا  خنـس  اب  سک  ره  راچان  هب  تسین  يراک  نینچ  رب  رداق  موصعم  زج  نوچ  هک  تسا 
زاغآ اـجنیا  زا  فـالتخا  ءاـشنا  دومن . دـهاوخ  ریـسفت  هنوگناـمهب  ار  تنـس  نآرق و  هجوت  نودـب  دوخ  ءارآ  راـکفا و  فطاوع و  هتـساوخ و 

... هلزتعم و هرعاـشا و  ماـنب  یفلتخم  ياـههورگ  نآرق » میق  نادـقف   » تهج نیمه  يور  دـیآیم و  دوجوب  دـیاقع  رد  جرمو  جره  دوشیم و 
اب طـالتخا  رثا  رد  نآرق  ریــسفت  رد  ـالثم  دوـمنیم  بـس  نـعل و  ریفکت و  ار  رگید  هـقرف  ناوریپ  هـقرف  هتــسد و  ره  ناوریپ  دــمآ و  دوـجوب 

نآرق رد  لیئارساینب  خیرات  نوچ  ناناملسم  دیدرگ و  تیحیـسم  یلیئارـسا و  ياههناسفا  زا  رپ  نآرق  ریـسفت  نایحیـسم ، دوهی و  نادنمـشناد 
اهتیاور دنس  يربط  ریسفت  رد  دمآ . دوجوب  اههناسفا  نینچ  دورو  يارب  ياهنیمز  دنونشب  لیـصفت  روطب  دندوب  لیام  هدمآ  راصتخا  هب  میرک 

عبتت ار  اـهنآ  بتک  تیدوهی  لـصا  تبـسانمب  دوـمن و  مالـسا  لوـبق  هک  دوـب  نمی  ناـیدوهی  زا  یکی  يو  دوـشیم . هبنم  نب  بهو  هب  یهتنم 
ریسفت رد  هکنانچ  دندرکیم  لقن  يو  زا  زین  اهناملـسم  نودلخ  نبا  هتفگب  درکیم ، نآرق  ریـسفت  رد  لخاد  قیقدت  ثحب و  نودب  دومنیم و 

ظافحلا ةرکذت  رد  هک  دوشیم  یکم ) حیرج  زیزعلادـبع  نب  کلملادـبع  حـیرج  نبا   ) هب یهتنم  دنـس  يهلـسلس  تیحیـسم  هب  طوبرم  تایآ 
روطب [ . 459 . ] دومنیم ثیدح  لعج  وا  دنیوگیم  یـضعب  دوب . یحیـسم ) [ ) هحفـص 456 یمور [  الـصا  يو  یمور » لصا  نم  هنا  : » هتفگ

دادیم و رارق  تنـس  نآرق و  يارب  لصا  ارنآ  دوب  يرکف  و  هحفـص 457 ] هدیقعره [  رادفرط  هجوت  نودب  ای  هجوت  اب  سکره  هکنآ  هصالخ 
ندوبن رثا  رد  و  دـندرکیم . قیبطت  ریبعت و  نآ  اب  ار  نآرق  دـندوب  نآ  ریغ  ای  دـنه و  نانوی و  راکفا  يهتخابدوخ  هک  یناسک  زین  عضو  نیمهب 

نآ رد  جـئار  یتدـیقع  یملع و  راکفا  ریثأت  تحت  یمالـسا  راودا  زا  کیره  رد  ص »  » يوبن تنـس  میرک و  نآرق  هعماـج  نتم  رد  نآرق  میق 
ادیپ ثیدح  نایوار  ردقچ  هک  دنادیم  ادخ  ص »  » يوبن ثیداحا  اما  دمآ . میرک  نآرق  ریسفت  رسب  هک  دوب  یئالب  نیا  دیدرگیم  عقاو  رصع 
ناـمز نیرتکیدزن  زا  ثیدـح  لـعج  دـندرکیم و  ثیدـح  لـعج  يرگید  ندـیبوک  دوخ و  عفنب  یهورگ  ره  تقو و  تردـق  عفنب  دـندش و 

. دش لاکشا  اب  هجاوم  میقس  زا  حیحص  زیمت  هک  دش  هحفص 458 ] دایز [  نانچنآ  ع »  » نایقتم يالوم  نامز  ینعی  ص »  » مرکا لوسر  تلحرب 
نع مالـسلاهیلع  هل  مـالک  نمو   » شخب رد  هغالبلاجـهن  رد  یلـصفم  باوـج  یلوـم  تسیچ ؟ تـلع  دنـسرپیم  ـالوم  زا  تـهج  نـیمه  يور 

ياهنم ص »  » يوبن ثیداحا  نآرق و  مینیبیم  ناسنیدـب  سپ  دـنهدیم . [ 460 « ] ربخلا فالتخا  نم  سانلا  يدـیا  یف  امع  عدـبلا و  ثیداحا 
هنوگ ره  لح  عجرم  ترـضح  دوخ  نآرق  مکحب  ص »  » ربماـیپ دوخ  ناـمز  رد  دـیامنب . راـکفا  دـئاقع و  رد  فـالتخا  عفر  تسناوتن  تماـما 

رب میداتسرفن  ورف  ام  و  [ . » 461 « ] نونقوی موقل  ۀمحر  يدهو و  هیف  اوفلتخا  يذلا  مهل  نیبتل  الا  باتکلا  کیلع  انلزنا  ام  : » فلا دوب : فالتخا 
ناگدـننکرواب يارب  تمحر  تیادـه و  دـنراد و  فالتخا  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  نانآ  يارب  ینک  نشور  هک  نآ  يارب  رگم  ار  نآرق  تایآ  وت 

ات ار  نآرق )  ) رکذ وت  يوسب  میداتـسرف  ورف  اـم  و  [ . » 462 « ] نورکفتی مهلعلو  مهیلا  لزن  ام  سانلل  نیبتل  رکذـلا  کیلا  اـنلزناو  : » ب تسا »...
فرطرب ارنآ  نآرق  اب  دیاب  هک  فالتخا  هنوگره  عجرم  سپ  دننک »... رکفت  نانآ  دشاب  ات  دش  هداتسرف  ورف  اهنآ  رب  هچنآ  مدرمب  ینک  نشور 
یئانـشور بسک  اب  دوش و  نایب  ص »  » مرکا لوسر  هلیـسوب  دـیاب  همه  یهلا  نیناوق  ماکحا و  نایب  داعم و  یهلا و  فراعم  زا  هچنآ  ای  دومن و 

هحفص دماین [ . شمپ  دئاقع  رد  مه  یفالتخا  الصا  ص »  » لوسر رصع  رد  مینیبیم  و  دومن . لمأت  رکفت و  نآرق  رد  دیاب  شفیرـش  دوجو  زا 
رکفت ربدت و  ینعی  تسا  هدش  قلطم  روطب  نآرق  رد  رکفت  ربدـت و  هب  رما  تایآ  نآ  رد  هک  دنتـسه  يرگید  تایآ  رگنایب  تایآ  نیا  و  [ 459
حـضاو رپ  و  تسین . رـسیم  بیغ  هب  لاصتا  یعون  اب  زج  نایب  هنوگنیا  و  ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نایب  زا  ماهلا  اـب  نآرق  رد 
مینیبیم اذل  تسین ، روسیم  رگید  هیحان  زا  ربمایپ  دوخ  هیحان  زا  زج  دنک  ریـسفت  ار  نآرق  بیغ  زا  ماهلا  اب  دناوتب  هک  یماقم  یفرعم  هک  تسا 

داجیا یگدـنکارپ  هدـشن و  يرکف  ءالخ  راچد  یمالـسا  هعماج  ات  « یترتعو هللا  باتک   » دـنکیم یفرعم  دوخ  زا  سپ  ار  نآرق  لیدـع  ربماـیپ 
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هتـشاد و نآرقب  هطاحا  هک  دشن  یعدم  یـسک  ع »  » نیموصعم همئا  نایقتم و  يالوم  زج  هک  مینیبیم  هک  تسا  تبـسانم  نیمهب  [ 463  ] دوشن
زا تعاطا  و  ع »  » تیبلها زا  يوریپ  نیاربانب  دـشاب . هتـشاد  هطاحا  نطب  داتفه  ات  ارنآ  ياـنعم  هکلب  فراـعتم  حطـس  رد  طـقف  هن  ارنآ  ریـسفت 

همه رد  ماظن  بجوم  تسا و  رکف  فـالتخا و  قارتفا و  هنوگ  ره  زا  نیمأـت  رما  نیمه  و  تسا . تما  ماـظن  يهیاـم  دـعب  ره  رد  هک  تساـهنآ 
داصتقا و زا  هتـشر  ره  رد  يرـشب  راکفا  دشر  يوگباوج  دنراد  بیغ  ملاع  اب  هک  یحو  خنـس  لاصتا  اب  دـشابیم و  یمالـسا  هعماج  رد  داعبا 

يولج ناوتیم  تروص  نیا  رد  و  دنـشابیم . تسا  لماکت  هحفـص 460 ] هب [  ور  هک  نآ  رئاظن  اهدص  یئازج و  یندـم و  قوقح  تسایس و 
مالـسا بتکم  ناـّیلوتم  نیتسار  ءاـملع  مالـسلامهیلع و  همئا  سپ  تفرگ  تسا  ینورب  فـالتخا  ءاـشنم  هک  ار  دـئاقع  راـکفا و  جرم  جره و 

یعقاو مظن  هتخاس و  نوصم  فارحنا  زا  هدومن و  هیذـغت  طیرفت  طارفا و  نودـب  نآرق  زا  هدافتـسا  اب  ار  يرـشب  راکفا  دـنناوتیم  هک  دنتـسه 
لباقم رد  اهقف  ای  نیملکتم و  لباقم  رد  هفسالف  دننام و  نوصم  رگیدمه  لباقم  رد  یئارآ  فص  يدنب و  هتسد  هنوگره  زا  رگید  و  دنـشخب .
فیلأت هب  تسد  قاچاق  روطب  ات  دشیمن  رارکت  ءافـصلا  ناوخا  باتک  نافلوم  دننام  یناهوژپ  شناد  خیرات  و  دـننکن . یئارآ  فص  هفـسالف 

تزع و هیاـم  ار  مالـسا  نانمـشد  اـب  راـکیپ  حرـش : مالـسالل . ازع  داـهجلاو  نتم : دوـبن . رگراـک  رگید  ریفکت  هبرح  دـندزیمن و  باـتک  نآ 
يارب یماسقا  هدراو  تایاور  تایآ و  عومجم  زا  مالـسا  ياهقف  دـشابیم . راکیپ  نآ  يوغل  ياـنعمب  زارف  نیا  رد  داـهج  داد . رارق  يدـنلبرس 

زا ترابع  ماع : يانعمب  داهج  دوشیم : هراشا  ارذگ  روطب  لیذ  رد  هک  دنراد  یصاخ  حالطـصا  کیره  يارب  هدروآ و  تسدب  داهج  ماکحا 
اب رافک و  اب  داهج  لماش  فیرعت  مالسا » هملک  ءالعا   » دیق اب  تسا . نامیا  رئاعـش  نتـشاد  اپرب  مالـسا و  هملک  يالعا  يارب  لام  سفن و  لذب 

موصعم ماما  رب  هک  دنتسه  یهورگ  اهنآ  یغاب و  عمج  ةاغب ، دوشیم . ةاغب »  » هب موسوم  هفئاط  اب  گنج  لماش  نامیا » رئاعش  نتـشاد  اپرب   » دیق
ماهلا یغاب »  » هب يراذگ  مان  هچ  و  دندوب ، نیفـص  ای  لمج و  گنج  رد  هک  یهورگ  دننام  دننک  یچیپرـس  شتعاطا  زا  دنیامن و  شروش  «ع »

رگا [ 464 « ] هللا رما  یلا  ءیفت  یتح  یغبت  هحفص 461 ] یتلا [  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهیدحا  تغب  ناف  : » دیامرفیم هک  تسا  هفیرـش  هیآ  زا 
داهج تسا . مسق  ود  رب  داهج  دـندرگرب ... ادـخ  رما  هب  نانآ  ات  دـینک  راکیپ  نارگزواجت  اـب  دومن  يرگیدـب  زواـجت  ناـنموم  زا  هورگ  کـی 

زا ندـنار  عافد و  يارب  یعافد ، داهج  نیمز ، يور  رد  نید  شرتسگ  یهلا و  نییآ  رـشن  رافک و  هب  موجه  مالـساب و  توعد  يارب  یمجاـهت 
دنتسه ماع  باون  هک  اهقف  نذا  اب  ناوتیمن  تسا و  طرش  اهقف  قافتاب  ع »  » موصعم ماما  نذا  یمجاهت  داهج  رد  تسا . یمالسا  ياهنیمزرس 

هلمج زا  هدـش و  دراو  باب  نیا  رد  هدومن ، رتاوت  ياعدا  ضایر  بحاـص  هکناـنچ  يداـیز  تاـیاور  دومن و  مادـقا  ماـیق و  داـهج  مسق  نیاـب 
ندروخ دننام  هعاطلاضرتفم  ماما  ریغ  اب  گنج  زیزنخلا » محلو  مدـلاو  ۀـتیملا  لثم  مارح  هتعاط  ضرتفملا  مامالاریغ  عم  لاتقلا  نا   » تساهنآ

ماما هیلع  رب  هک  دنتسه  يدارفا  دارم  و  ةاغب ، - 1 دریگیم : تروص  هفئاط  هس  اب  یمجاهت  داهج  تسا ... مارح  كوخ  تشوگ  نوخ و  هتیم و 
یتروص رد  هفئاط  هس  نیا  اب  داهج  سوجم و  يراصن و  دوهی و  دارم  باتک ، لها  - 2 دنریگ . تسدب  هحلسا  دنوش و  یغای  هعاطلا  ضرتفم 

هتـشادرب تسد  گنج  زا  دنداد  هیزج  رگا  دنکیم و  گنج  اهنآ  اب  موصعم  ماما  تروص  نیا  رد  دنیامن  يراددوخ  هیزج  نداد  زا  هک  تسا 
اب نانیا  اب  گنج  ناکرـشم  دـننام  رافک  اب  گنج   - 3 دـنیامن . لمع  دوخ  ینید  مسارمب  یمالـسا  کلامم  رد  هنادازآ  دـنناوتیم  دوشیم و 

ناگناگیب و هیحان  زا  يرطخ  هک  تسا  یتروص  رد  یعافد ، داهج  دنوش . هتـشک  ای  دنریذپب و  ار  مالـسا  ای  دـیاب  دریگیمن  نایاپ  هیزج  نداد 
ملاس درم و  نز و  زا  معا  دنوش  جیسب  نمشد  هیلع  رب  ناناملسم  مامت  دیاب  مسق  نیا  رد  دوشب . مالسا  هزوحب  مالـسا  هحفص 462 ] نانمشد [ 

ای دورب و  مالـسا  ساسارب  هنخر  میب  هک  يوحنب  دندروآ  موجه  ناناملـسم  هب  رافک  زا  یهورگ  رگا  : » دـیامرفیم رهاوج  بحاص  بویعم ، و 
دوشیم بجاو  ناناملـسم  همهب  رافک  زا  عافد  یتروص  نینچ  رد  دـنیامن  ریـسا  ار  نانآ  دـنروآ و  موجه  ناناملـسم  ياـهیدابآ  هب  دنتـساوخ 

رد نانآ  روضحب  جایتحا  یتروص  رد  نآ  دننام  ای  گنل و  ای  دشاب  روک  ضیرم  ای  دـشاب  ملاس  نز  ای  دـشاب و  درم  هدـنب  ای  دـشاب  دازآ  هاوخ 
هکنانچ تسا  حـضاو  رپ  تسا  مالـسا  تزع  داهج  هکنیا  اـما  [ «. 465 ... ] تسین طرـش  وا  نذا  ماـما و  روـضح  يداـهج  نینچ  رد  و  هنحص ،

قرـش و نارگرامعتـسا  زا  مالـسا  نانمـشد  زات  تخات و  دروم  یمالـسا  ياهروشک  گرزب  هضیرف  نیا  رد  هحماـسم  رثا  رد  مینیبیم  نونکا 
ذوفن و تحت  رد  اما  دـنراد  لالقتـسا  رهاظب  دـنچ  ره  ناناملـسم  دـناهدش و  طلـسم  یمالـسا  ياهروشک  نوئـش  مامت  رب  هدـش و  عقاو  برغ 
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ع»  » نایقتم يالوم  ترـضح  زا  دوخ  دنـسب  میهاربا  نب  یلع  دـناهداد . تسد  زا  ار  دوخ  لالقتـسا  تزع و  دنـشابیم و  راـفک  لود  يهرطیس 
ینعی [ . 466 .« ] هب الا  ایند  ـالو  نید  تحلـص  اـم  هللاو  هرـصان  هرـصن و  لـعج  همظع و  داـهجلا و  ضرف  هللا  نا  : » دـندومرف هک  هدرک  تیاور 

 ] حالـصا ایند  هن  نید و  هن  دنگوس  ادخب  داد  رارق  دوخ  روای  رای و  ار  داهج  هتـشاد و  گرزب  ار  نآ  دومرف و  بجاو  ار  داهج  ادـخ  یتسارب  »
رب ار  بآ  دندیـسر و  تارف  یکیدزن  هب  نیفـص  رد  هیواـعم  باحـصا  هک  یتقو  مالـسلاهیلع  یلع  داـهج ». اـب  رگم  دریذـپیمن  هحفص 463 ]

: دنیامرفیم نایب  نینچ  اویش  رایسب  نایب  اب  ار  یگدنز  رد  تلذ  تزع و  رایعم  نآ  رد  هک  دناهدومرف  داریا  ياهبطخ  دنتسب  ع »  » یلع باحـصا 
یف توملاو  نیرهاق  مکتوم  یف  ةویحلاف  ءاملا ، نم  اوورت  ءامدلاب  فویسلا  اّوور  وا  هلحم  ریخات  ۀلذم و  یلع  اورقاف  لاتقلا  مکومعطتـسا  دق  »

اهریـشمش ای  دیهدرد و  نت  نداتفا  بقع  نمـشد و  تسد  رد  یگراچیب  تلذ و  رب  ای  دنگنج ، ناهاوخ  نانیا  [ . » 467 ...« ] نیروهقم مکتایح 
و دیوش ، زوریپ  نمشد  رب  هکیلاح  رد  تسا  امـش  گرم  رد  ندوب  هدنز  اریز  دیبای ، تسد  تارف  بآ  هب  ات  دینک  باریـس  نمـشد  نوخ  زا  ار 
ربص و حرـش : رجالا  باجیتسا  یلع  ۀنوعم  ربصلاو  نتم : دیـشاب »...! بولغم  نمـشد  تسد  رد  هکیلاح  رد  تسا  امـش  ندوب  هدـنز  رد  ندرم 

یهلا یهن  رما و  زا  يرادرب  نامرف  تعاـط و  رب  ربص  - 1 تسا : هنوگ  ود  ربص  داد . رارق  شاداپ  رجا و  قاقحتـسا  يارب  کمک  ار  تماقتـسا 
رد نآرقلا  ۀکیرـش  اسرف . تقاط  روآ و  هودنا  ياهدادیور  رد  راگزور  ثداوح  لباقم  رد  ربص  - 2 تامرحم . كرت  تابجاو و  هب  لمع  رد 

یمتح هحفـص 464 ] بجوم [  یئابیکـش  دومرف  هکلب  و  تبوثم » رجا و  قاقحتـسا   » دـیامرفیم نایب  قلطم  روطب  ار  ربص  شاداپ  تمـسق  نیا 
هکنیا هچ  نآرق  زا  ماهلا  تسا و  ربص  تمظع  هب  هراشا  نیا  و  دومرفن ، ترخآ  ای  ایند و  هب  دیقم  ترخآ ، ایند و  رد  هاوخ  تسا  شاداپ  ندش 
جراخ هدودحم  نیا  زا  ار  ربص  یلو  دشابیم ... نیعم  هزادـناب  وا  دزن  رد  زیچ  ره  [ 468 « ] رادقمب هدنع  یش  لکو  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ 

ربص و دـش ... دـهاوخ  هداد  باسح  نودـب  نارباص  شاداپ  اققحم  [ 469 « ] باسح ریغب  مهرجا  نورباصلا  یفوی  اـمنا  : » دـیامرفیم هتخاـس و 
نخـس شناردارب  اب  هکیماگنه  نآرق  رد  ع »  » فسوی لوق  زا  ادـخ  تسا . يویند  شاداـپ  بجوم  یهلا  دورد  ترفغم و  رب  هوـالع  یئاـبیکش 

[ . 470 «. ] نوقتی اوناک  اونمآ و  نیذلل  ریخ  ةرخآلا  رجالو  نینسحملارجا  عیـضیال  هللا  ناف  ربصی  قتی و  نم  هنا  : » دنکیم لقن  نینچ  تفگیم 
دزن رد  دزاسیمن و  هابت  ار  ناراـکوکین  رجا  ادـخ  متح  روطب  دـنک  ربص  تماقتـسا و  دزاـس و  هشیپ  يوقت  هک  یـسک  تسا  نینچ  یتسردـب  »
...( ةرخآلا رجال   ) هنیرقب نینـسحملارجا » عیـضیال  » زا دارم  هک  تسا  مولعم  تسا »... رتهب  يورخا  رجا  دنریگ  شیپ  ار  يوقت  هار  هک  ینینمؤم 
ناو : » دیامرفیم یعمج  تسد  تماقتـسا  هنیمز  رد  ای  و  ددرگیم . رکذـتم  مه  ار  ترخآ  شاداپ  هکنیارب  هوالع  تسا ، يویند  شاداپ  نامه 

نانمـشد دیک  زگره  دشاب  يوقت  اب  هارمه  تماقتـسا  ربص و  رگا  [ 471 « ] طیحم نولمعی  امب  هللا  نا  ائیـش  مهدیک  مکرـضیال  اوقتت  اوربصت و 
لاح هغالبلاجـهن  رد  ع »  » نایقتم يالوم  تسا ... هاـگآ  نارفاـک  لـمع  زا  ادـخ  یتسارب  هحفص 465 ] دناسریمن و [  ررـض  بیـسآ و  امـشب 

رد هلیسو  نتـشادن  اب  دندوب و  دوخ  نامز  ياهنوعرف  فرط  زا  تدش  لامک  رد  نانموم  هک  دنکیم  نایب  نینچ  ار  هتـشذگ  ياهتما  نانموم 
نم هورکملل  لامتحالاو  هتبحم  یف  يذالا  یلع  مهنم  ربصلادـح  هناحبـس  هللا  يأر  اذا  یتح  : » داد تاـجن  ار  ناـنآ  ادـخ  تماقتـسا  ربص و  رثا 

تغلب دـقو  امالعا  ۀـمئاو  اماکح  اکولم  اوراصف  فوخلا  ناکم  نمالاو  لذـلا  ناکم  زعلا  مهل  دـباف  اجرف  ءالبلا  قیاضم  نم  مهل  لـعج  هفوخ 
وا سرت  زا  دننکیم و  ربص  وا  تبحم  رطاخ  هب  هک  دید  ار  نانآ  ادخ  هکیتقو  ات  [ . » 472 «. ] مهب هیلا  لامالا  بهذت  مل  ام  مهل  هللا  نم  ۀمارکلا 

لیدبت تینما  هب  ار  نانآ  سرت  تزع و  هب  ار  نانآ  تلذ  هدیـشخب و  تاجن  ار  نانآ  ثداوح  ياهانگنت  رد  اذل  دنیامنیم  لمحت  ار  اهیراوشد 
ناـنآ هراـبرد  یئوزرآ  نـینچ  هـک  دـنتفای  یگرزب  ناـنچ  دندیـسر و  تموـکح  تنطلـس و  هـب  تماقتــسا  ربـص و  رثا  رد  ناسنیدـب  دوـمن و 

ار تماقتـسا  ربص و  يازج  ترخآ  ایند و  رد  دـش و  دـهاوخن  هابت  ناراکوکین  شاداـپ  هدومرف  هدـعو  ادـخ  هک  روطناـمه  سپ  تفریمن »...
ود زا  يریگددم  اب  تسا و  هدنز  هدنزاس و  رایسب  شقن  ياراد  راوگان  ثداوح  اهدادیور و  اب  دروخرب  رد  مالـسا  دروخرب  اما  دید . دنهاوخ 

ینورد لماع  تسا . ینوریب  يرگید  ینورد و  یکی  لماع  ود  نآ  دـیآ  قئاف  روآجـنر  ثداوح  تالکـشمب و  هک  درادیماو  ار  ناسنا  لماع 
رهاظ ثداوح  زورب  عقاوم  رد  هدـش و  هریخذ  یمدآ  نطاـب  رد  هک  تسا  هحفـص 466 ] یمدآ [  صاخ  یگدیزرو  يرادـهگن و  دوخ  نامه 
میرک نآرق  رد  لماع  ور  نیا  زا  درادیمرب . دوخ  هار  رـس  زا  ار  تالکـشم  ورین  نآ  اب  هک  اهورین  عبنمب  یگدـنهانپ  ینوریب ، لـماع  دوشیم .
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ةولـص هب  تسا  یلازیال  هاـگ  هیکت  هک  ینوریب  لـماع  زا  ربص و  هب  ینورد  لـماع  زا  [ 473 « ] ةولصلاو ربصلاب  اونیعتـساو  : » دنکیم دای  نینچ 
رد هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  دـیامن . یگداتـسیا  راوگان  ثداوح  لـباقم  رد  دـناوتیم  ناـسنا  لـماع  ود  نیا  یگنهآ  مه  اـب  هک  هدـش  ریبعت 

دندشیم نیگهودنا  یتخس  يراوشد و  کی  زا  ترـضح  نآ  هاگ  ره  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  قوف  يهیآ  ریـسفت 
وربور ایند  ياههودـنا  زا  یکی  اب  هکیماگنه  دـندومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دنتـسجیم . تناعتـسا  هزور  زاـمن و  زا 

دینیبیمن ایآ  ربصلاب »... اونیعتـسا  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  اریز  دینک  اعد  زامن  لاح  رد  دیناوخب و  زامن  دجـسم  رد  هتخاس و  وضو  دـیدش 
ار ناـسنا  هک  تسا  هدـنزاس  دروخرب  نینچ  ربص  هلأـسم  اـب  مالـسا  دروخرب  يرآ  دـیئوجب . تناعتـسا  ربص  زاـمن و  زا  هدومرف  لاـعتم  يادـخ 

تـشادرب هکنیا  هچ  دهدن ، هار  دوخب  ياهمهاو  دنک و  مرن  هجنپ  تسد و  لازیال  يورین  زا  يریگددم  اب  تالکـشم  اب  دـنکیم  دامآ  هراومه 
هدـش و جراخ  ندوب  ماخ  زا  دوش و  هتخاس  اهبیـشن  زارف و  نیا  نمـض  رد  ناسنا  هک  حور  شیالاپ  يارب  تسا  ياهنیمز  تالکـشم  زا  مالـسا 

مالـسا نانمـشد  هکنانچ  دـشاب  ثداوح  لـباقم  رد  یگراـچیب  ینوبز و  ندروخرـس و  يارب  ياهلیـسو  تالکـشم  نیا  هکنیا  هن  ددرگ . هتخپ 
ناهج هک  منآ  زا  مرخ  ناهجب  تسا : نینچ  رباص  هحفص 467 ] نموم و [  لاح  ناسل  هصالخ  روطب  و  دنراد . ربص  موهفم  زا  یتشادرب  نینچ 

تسوا زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقشاع  تسوا  زا  مرخ 

ۀماعلل ۀحلصم  فورعملاب  رمالاو  حرش 

هراشا

رد رکنم  زا  یهن  هکنیا  اب  توبن  راگدای  داد . رارق  یمومع  تحلـصم  يارب  ار  فورعم  هب  رما  حرـش : ۀماعلل  ۀحلـصم  فورعملاب  رمالاو  نتم :
« فورعم هب  رما   » هب طقف  ور  نیا  زا  تسا  یلوا  يارب  ساسا  ابیرقت  تارکنم  اهیدـب و  زا  هعماج  نتـشادزاب  هکلب  رثوم و  یعاـمتجا  تحلـصم 

رگا میهدـب ؟ جاور  هعماج  رد  ار  اـهیبوخ )  ) فورعم دـیاب  ارچ  تحلـصم . رد  كارتشا  تهجب  دنـشابیم  مه  نیرق  ود  ره  یلو  دومن  اـفتکا 
جرا تلیـضف و  جاور  نآ  هدمع  تهج  هک  دید  میهاوخ  مینک  یـسررب  دارفا  رد  ار  اهیراوگرزب  یقالخا و  لئاضف  زا  يرایـسب  لماع  هشیر و 

تلیـضف نآ ، هب  ققحت  تروـص  رد  هک  دـشابیم  عاـمتجا  رد  ندـش  رادههجو  وربآ و  بجوـم  نآ  بسک  و  دـشابیم ، نآـب  هعماـج  نداـهن 
اـسب هچ  و  دزیریم . شیوربآ  دـهدیم و  تسد  زا  هعماـج  رد  ار  دوخ  تیقفوم  نآ  نادـقف  تروص  رد  مرتحم و  یمومع  راـظنا  رد  صخش 

. دـندومنیمن يراددوخ  دوبن  یعامتجا  هظحالم  نیا  رگا  دـنهدیمن  ماجنا  ماقم  وربآ و  ظفح  يارب  ار  هتـسیاشان  ياهراک  هک  يداـیز  دارفا 
هک یطیحم  وج و  رد  تسا . تیمها  زئاح  رایسب  تارکنم  اهیدب و  زا  نتـشادزاب  اهیبوخ و  هب  نتـشاداو  رد  عامتجا  یقلت  طیحم و  شقن  سپ 
هب اهتلاذر  اهیتسپ و  دیآیم و  رد  یگراچیب  ینوبز  باسحب  یگدنام و  بقع  يهیام  اهتلیضف  دوب ، دهاوخ  سکعب  هیـضق  دشاب  جیار  داسف 

عامتجا نارـس  شابوا  لذارا و  هک  تسا  یتقو  نینچ  رد  دوشیم . یفرعم  یقرت ! دـننام  رگید  گـنر  بآ  اـب  اـی  ندوب و  ولج  یگنرز و  مسا 
هدولآ ار  همه  نماد  تسا  يوق  عامتجا  ماک  نوچ  یهاوخن  یهاوخ  هک  ددرگیم  ياهدیدنگ  هحفص 468 ] بالجنم [  دننامب  هعماج  هدش و 

. دنکیم میسرت  نینچ  ار  عامتجا  داسف  يوشیمن  رـضاح  عامتجا  رد  ارچ  دنـسرپیم  وا  زا  هک  یفراع  لوق  زا  ناتـسلگ  رد  يدعـس  دنکیم .
تحلـصم يارب  فورعمب  رما  دیامرفیم  ماما  مینیبیم  هک  تسا  ور  نیا  زا  دـنزغلب  نالیپ  دـش  رایـسب  لگ  وچ  دـنزغن  نایوریرپ  اجنآ  تفگب 

فورعمب و رما  يهیاس  رد  زج  نیا  دنامب و  دب  دب ، و  دنامب ، بوخ  بوخ ، هعماج  رد  دیاب  هک  تساهشزرا  ظفح  ءایحا و  يارب  تسا و  هماع 
فرطب دوخب  دوخ  عامتجا  اـت  دومن  یعاـمتجا  ارنآ  داد و  جاور  عاـمتجا  رد  ار  اـهیبوخ  دـیاب  زین  ساـسا  نیا  رب  تسین و  رـسیم  رکنمزا  یهن 

هب دنیامنیم ، جرایب  هعماج  رد  ار  تلیضف  تفع و  عامتجا  ذوفن  تردق  ندرب  نیب  زا  يارب  نارگرامعتسا  هک  تساج  نیا  زا  دورب . حالـصا 
باسحب یگدنام  بقع  رایعم  دوشیم  هدرمش  تلیضف  هک  اهرایعم  نیا  اهناوج  صوصخلاب  دارفا و  يزغم  يوش  تسـش و  اب  زور  حالطـصا 

رنه و موهفم  رد  فرـصت  اب  عامتجا و  زا  ندش  هدنار  وا و  یگدنام  بقع  ینعی  نز  تفع  باجح و  هک  دندرکیم  رـشتنم  الثم  دندروآیم ،
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یعاـمتجا رد  رگا  تسا  زیمآرحـس  هاـگآدوخان و  روطب  دارفا  رد  عاـمتجا  قطنم  راـکفا و  ریثأـت  سپ  دـنرادیم . جاور  ار  یتـفعیب  دـنمرنه 
تفر دهاوخ  داسف  فرطب  عامتجا  زاب  دـش  مکاح  داسف  رگا  دوب و  دـهاوخ  تکرح  رد  تلیـضف  يوسب  عامتجا  عبطلاب  دـش  مکاح  تلیـضف 
رکنم دنیبهب و  فورعم  ار  فورعم  عامتجا  هکنیا  يهیاس  رد  زج  مه  نآ  دیشوک و  عامتجا  رد  لیصا  ياهشزرا  ظفح  رد  دیاب  تهج  نیمهب 

اهشزرا تنایص  ظفح و  تهج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  يهدنزاس  هحفص 469 ] تلاسر [  اجنیا  زا  دوشیمن و  تسرد  دنیبهب  دب  ار 
ظفح يارب  فورعم و  هعاشا  رد  لصا  ود  هب  مالسا  رد  تسا ؟ يوحن  هچ  هب  فورعم  يهعاشا  رد  مالسا  شقن  مینیب  هب  لاح  دوشیم . مولعم 

نایقتم يالوم  دیامن ، خیبوت  ار  ناراکدب  هدومن و  قیوشت  ناراکوکین  زا  هعماج  ربهر  قیوشت ، هار  زا  - 1 تسا : هدش  دیکات  هعماج  تحلصم 
کلذ یف  ناف  ءاوس  ۀلزنمب  كدـنع  یـسملاو  نسحملا  ننوکیال  : » دـیامرفیم روتـسد  نینچ  رتشا  کلام  هب  دوخ  یخیرات  هماندـهع  رد  «غ »

راـکوکین و اداـبم   » ینعی [ . 474 ...« ] ۀـسفن مزلا  ام  مهنم  الک  مزلاو  ۀـئاسالا  یف  ةأسالا  لهال  ابیردـت  ناسحالا  یف  ناـسحالا  لـهال  ادـیهزت 
دروم ار  راکوکین  یهدـن و  ناشن  دوخ  زا  یلمعلاسکع  هدوب و  توافتیب  ود  رهب  تبـسن  دنـشاب  هتـشاد  يواـسم  تلزنم  وت  دزن  رد  راکدـب 

درـسلد و تسوکین  دـنچره  دوخ  راـک  رد  ناراـکوکین  یتواـفتیب  تروص  رد  اریز  یئاـمنن  تبوقع  هیبـنت و  ار  راکدـب  ریدـقت و  قـیوشت و 
ياهاراک رد  هدرک و  ادـیپ  تأرج  نادـسفم  ناراکدـب و  مه  دـنهدیمن و  ناشن  دوخ  زا  یتبغر  کـین  ياـهراکب  رگید  دوشیم و  تحاراـن 

زا یعامتجا  هطبار  عطق  نتـشاداو و  یفنم  هزرابم  هب  ار  هعماج  ینعی  هعماج ، یتوافتیب  زا  يریگولج  - 2 دندرگیم »... راوتسا  دوخ  ياوران 
زا تعجارم  زا  سپ  ناناملسم  دندز  زابرس  كوبت  گنج  رد  تکرش  زا  رفن  هس  تفرگ . ماجنا  توبن  رـصع  رد  هزرابم  مسق  نیا  و  نیفلختم ،
رب هصرع  نانچ  درک و  تیارس  مه  نیفلختم  هداوناخ  هب  یفنم  هزرابم  هنماد  و  دندرک . هحفص 470 ] عورش [  نانآ  اب  ار  یفنم  هزرابم  گنج 
امب مهیلع  ضرالا  تفاض  اذا  یتح  اوفلخ  نیذلا  ۀثالثلا  یلع  و  . » دـیدرگ رات  هریت و  نانآ  رظن  رد  تعـسو  نیا  اب  ناهج  هک  دـش  گنت  نانآ 

تخـس نانچنآ  دـندرک  فلخت  گـنج  زا  هک  يرفن  هس  نآ  رب  [ . » 475 « ] هللا ـالا  هللا  نم  ءاـجلمال  نا  اونظو  مسفنا  مهیلع  تقاـض  تبحر و 
یهاگهانپ و دـندرک  نیقی  هک  يوحنب  دـیدرگ  گـنت  زین  ناـنآ  دوخ  رب  هصرع  دـش و  گـنت  ناـنآ  رب  تعـسو  نآ  اـب  نیمز  هک  دـش  هتفرگ 

نیا هک  تسا  رارق  نیا  زا  ناتساد  تسین .» یهلا  سدقا  تاذ  زج  ینادجو  ینورد و  باذع  یعامتجا و  هجنکش  نیا  زا  یئاهر  يارب  ياهراچ 
ندیسر رد  نانیا  هیما  نب  لاله  و  عیبرلا ، نب  ةرارم  بعک ، زا  دندوب  ترابع  یمق  میهاربا  نب  یلع  تیاور  بسح  رب  اپرید  فلختم و  رفن  هس 

دومرف و یئانتعایب  نانآ  هب  ص »  » ربمایپ دیـسر  ص »  » مرکا لوسر  تعجارم  ربخ  هعفد  کـی  اـت  دـندرگ  ادرف  زورما و  ص »  » مرکا ربماـیپ  هب 
زا يوریپ  هب  زین  اـهنآ  دیـسر  فلختم  رفن  هس  نارـسمهب  ناناملـسم  و  ص »  » مرکا لوسر  یئاـنتعایب  ربخ  و  ناناملـسم . يهمه  تهج  نیمهب 

ناـنآ زا  دوـمرف  مرکا  ربماـیپ  دـندرک  لاوئـس  ص »  » مرکا لوـسر  زا  ار  دوـخ  فـیلکت  دـندرک و  یئاـنتعایب  ناـشنارهوش  هـب  تبـسن  ربماـیپ 
اب درادن  هدئاف  هنیدم  رد  ام  ندنام  تسا  نینچ  لاح  هک  دنتفگ  رفن  هس  نآ  دینک . تعنامم  يرتسب  مه  یکیدزن و  زا  یلو  دینکن  يریگهرانک 
 ] زا یکی  رد  دندرک . یلمع  ار  میمـصت  نیا  و  دنریمب ، اجنآ  رد  ای  دنک  لوبق  ار  نانآ  هبوت  ادخ  هک  یتقو  ات  دنورب  هوکب  دنتـشاذگ  رارق  مه 

هکنیا نودب  دنتشاذگیم و  يرانک  دندربیم و  اذغ  نانآ  يارب  ناشنارـسمه  دنتفرگیم و  هزور  اهزور  دندیزگ  لزنم  اههوک  هحفص 471 ]
زا نیمحارلامحرا  هک  دندومنیم  اعد  هدرک و  هیرگ  بش  زور و  دـندوب  لاح  نیا  رب  اهتدـم  دنتـشگیمرب ، دـننک  تبحـص  ياهملک  نانآ  اب 

رگیدمه اب  مینک و  گنت  دوخب  ار  هصرع  زین  دوخ  ام  دیئایب  تفگ  نانآ  زا  یکی  دـش  ینالوط  تباجا  تدـم  نوچ  درذـگرد ، نانآ  ریـصقت 
نیدب زور  هس  دوش . لوبق  نانآ  هبوت  ای  دنریمب  ات  دـنیوگن  نخـس  رگیدـمه  اب  هک  دـندش  مسق  مه  دـندش و  ادـج  مه  زا  هنابـش  مینزن  فرح 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  موس  بش  دندوب . هبانا  يراز و  لوغشم  دندیدیمن و  ار  رگیدمه  هوک  زا  یئاهیحان  رد  مادک  ره  لاونم 
نیا هک  دربیم  یپ  ناسنا  ناتـساد  نیا  رد  تقد  اب  تفریذـپ . ار  نانآ  هبوت  ادـخ  دـیدرگ و  لزان  نانآ  هبوت  لوبق  هیآ  هک  دوب  هملـس  ما  لزنم 

رد حالص  يراوتسا  هعاشا و  ببس  درادیم و  زاب  فارحنا  زا  ار  یعامتجا  تسا و  هدنزاس  ردقچ  بلاج  لاح  نیع  رد  یفنم و  هزرابم  نینچ 
. ددرگیم هعماج 
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؟ تسیچ رکنم  فورعم و 

لقن ع »  » فسوی ناردارب  زا  میرک  نآرق  رد  هتخانـشان . ینعی  نآ  لباقم  رد  رکنم  هدش و  هتخانـش  ینعی  هدـش  هتفرگ  فرع  هشیر  زا  فورعم 
هل مهو  مهفرعف  فسوی  ةوخا  ءاج  املف   » دندرواین اجب  ار  فسوی  نانآ  تخانـش و  ار  ناردارب  فسوی  دـندش  يو  رب  دراو  هک  یتقو  دـنکیم 
رد ناوتیم  نیاربانب  هحفص 472 ] دندرواین [ »... اجب  ار  فسوی  نانآ  یلو  تخانـش  ارنانآ  يو  دندمآ  هک  یتقو  فسوی  ناردارب  « » نورکنم

عرـش لقع و  هک  ار  يراک  امهب ،) رکنی  ام  رکنملاو  هنـسح  عرـشلاو  لقعلاب  فرعی  لعف  لکل  مسا  فورعملا  : » تفگ نینچ  فورعم  فیرعت 
طول زا  نآرق  هکناـنچ  دوـشیم  هتفگ  رکنم  دریذـپن  ارنآ  عرـش  لـقع و  هکیراـک  ره  نآ  لـباقم  رد  دوـشیم ، هدـیمان  فورعم  دریذـپب  ارنآ 

تـسین هتفریذپ  هتخانـشان و  فرع  دزن  رد  هک  ار  يراک  امـش  « » رکنملا مکیدان  یف  نوتات   » تفگ دوخ  موق  هب  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع 
ینعی « » نوطراضتی اوناک   » دندومرف هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  هدش  دراو  ع »  » اضر ترـضح  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  دیوشیم ». بکترم 

اب هتخانشان  يراک  نینچ  نیا  تسا  ادیپ  دندادیم ». زیت  یمرـشیب  تحاقو و  لامک  اب  دوخ  تاسلج  رد  طول  موق  مرـشیب  نادان و  مدرم  نیا 
تسانـشآ و نآ  اب  دـهدیم  ماجنا  ناسنا  هک  ار  اـهراک  زا  یـضعب  هدـیرفآ و  نوزوم  ار  ناـسنا  ترطف  لاـعتم  يادـخ  تسا . یناـسنا  ترطف 

هعماج رد  ترطف  نیا  هچرگ  دوشیم  ینطاب  تمالم  راچد  باـکترا  تروص  رد  تسین و  راـگزاس  نآ  اـب  دسانـشیمن و  ار  اـهراک  یـضعب 
قبط رب  هک  تسا  كدوک  هلئـسم  نیا  رب  هاوگ  دراد  ینوزوم  ترطف  نینچ  خـسم  زا  لـبق  ناـسنا  یلو  دوشیم  لیدـبت  رییغت و  شوـخ  تسد 

اب و  تسا . هتخانـشان  كاپ  ترطف  رب  نوچ  دـیوگیمن  غورد  تسانـشآ و  شترطف  اـب  نوچ  دـیوگیم  تسار  هدروخن  تسد  ترطف  ناـمه 
نیا و  ددرگ . هتسارآ  یناسنا  یلمع  تلیضف  هب  هتخانشزاب و  مه  زا  ار  لطاب  قح و  دناوتیم  ناسنا  هک  تسا  هدروخن  تسد  ياهترطف  نیمه 

هب ناسنا  تقلخ  هب  هیواز  نیا  زا  نآرق  ساسا  رب  تسوا و  يدـعب  دـنچ  تیـصخش  زا  یکاح  تسا و  یمدآ  شنیرفآ  بیاـجع  زا  یکی  دوخ 
یمدآ ناورب  دنگوس  [ 476 « ] اهیوقتو اهروجف  اهمهلاف  اهاوسام  هحفص 473 ] سفنو و [   » دنکیم دای  دنگوس  هتسیرگن و  نیـسحت  يهدید 

ره زا  ترابع  فورعم  يانعم  هصالخ  روطب  سپ  داد ... رارق  وا  تشرـس  رد  ار  ودره  يوقت  اهیراکدب و  ماهلا  رثا  رد  هک  شنوزوم  تقلخ  و 
نینچ و  لقع . ترطف و  اب  طابترایب  هتخانشان و  تسا  يراک  زا  ترابع  رکنم  دشاب و  عرش  لقع و  ترطف و  تخانش  دروم  هک  تسا  يراک 

ءایبنالا و لـیبسرکنملا  نع  یهنلاو  فررعملاـب  رمـالا  نا  : » دـیامرفیم ماـما  هک  تسا  ریز  حـلاصم  هدـنریگرب  رد  رکنم  یهن  فورعمب و  رما 
نم فصتنیو  ضرالا  رمعت  ملاـظملا و  درت  بساـکملا و  لـحت  بهاذـملا و  نمزت  ضئارفلا و  ماـقت  اـمهب  ۀـمیظع  هضیرف  ءاحلـصلا  جاـهنم 

رب هک  تسا  یگرزب  هضیرف  ناحلاص  هماـنرب  ناربماـیپ و  هار  تارکنم  زا  نتـشادزاب  فورعم و  هب  توعد  [ . » 477 « ] رمالا میقتـسی  ءادعالا و 
دوخ نابحاصب  یبصغ  ياهلام  دریگیم و  ماجنا  عورـشم  هار  زا  تالماعم  ددرگیم و  نما  اههار  دوشیم و  اـپرب  یهلا  تاـبجاو  نآ  ساـسا 

...« ددرگیم راوتسا  لدع  يانبم  رب  اهراک  و  دوشیم ، یناتسداد  نانمشد  زا  و  دوشیم ، دابآ  مالسا ، روشک  و  ددرگیمرب ،

.. ۀیاقو نیدلاولا  ربو  حرش 

مشخ بضغ و  زا  يرادهگن  ببـس  ار  ردام  ردپ و  زا  تعاطا  يرادربنامرف و  لاعتم  دنوادخ  حرـش : طخـسلا . نم  ۀیاقو  نیدلاولا  ّربو  نتم :
دیامرفیم ع »  » ایرکز نب  یحی  حدم  رد  هفیرش  يهیآ  رد  هکنانچ  [ 478  ] دنیوگیم اب  حتفب  ّربار  نیدلاو  زا  يرادرب  نامرف  داد . رارق  شیوخ 

نانآ هب  تبسن  نافرفان  رابج و  دوب و  رادربنامرف  دوخ  ردام  ردپ و  هب  ع »  » ییحی [ 479 « ] ایصع هحفص 474 ] ارابج [  نکی  ملو  هیدلاوب  اربو  »
ربکلا كدنع  نغلبی  اماف  اناسحا  نیدلاولاب  هایا و  الا  اودبعتال  نا  کبر  یـضقو  : » هلمج زا  هدـش  ررکم  تایآ  رد  نیدـلاو  تعاطاب  رما  دوبن .

امک امهمحرا  بر  لقو  همحرلا  نم  لذـلا  حانج  امهل  ضفخاو  امیرک  الوق  امهل  لقو  اـمهرهنت  ـالو  فا  اـمهل  لـقتالف  اـمهالکوا  امهدـحا 
دـینک و یکین  دوخ  رداـم  ردـپ و  هب  دینکنشتـسرپ و  ار  وا  زج  هک  هتفرگ  نآ  رب  یهلا  سدـقا  تاذ  یمتح  تیـشم  [ . 480 « ] اریغص ینایبر 
نزن و اهنآ  رب  گناب  و  وگن ، فا ! نانآ  رب  دندش ) تقاط  مک  وخدـنت و  يریپ  رثا  رد  و   ) دندیـسر يریپ  هب  ود  ره  ای  نانآ و  زا  یکی  هچنانچ 
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ربارب رد  تمحر  فطل و  اب  زین  وت  دیاشگیم  دوخ  ياههجوج  يارب  تلذم  لاب  غرم  هک  ناس  نآ  هب  وگ  نخـس  ینابرهم  یـشوخب و  اهنآ  اب 
مـشرورپ تیلوفط  رد  ارم  نانآ  هکنانچ  راد  ینازرا  ار  دوخ  فطل  تمحر و  نانآ  رب  اراگدرورپ ! وگب  نانآ  رب  اعد  رد  امن و  یکچوک  نانآ 

یهلا بضغ  زا  عنام  نیدلاو  اب  ینابرهم  هک  ع »  » هرهاط هقیدص  دوخ  شیامرف  رب  هوالع  تسا  راگدرورپ  بضغ  زا  عنام  هکنیا  اما  دـنداد »...
ادـج ربک  دـق  یبا  نا  : » مدرک ضرع  ماما  تمدـخب  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  بیعـش  نب  میهاربا  زا  یفاـک  رد  زین  تسا 

هب مردـپ  : » ینعی ادـغ .» کل  ۀـنج  هناف  كدـیب  همقلو  لعفاف  هنم  کلذ  یلت  نا  تعطتـسا  نا  لاـقف : ۀـجاحلا . دارا  اذا  هلمحن  نحنف  فعـضو 
هحفـص 475] یتسناوت [  رگا  دومرف : ماما  منکیم . کمک  ار  وا  تجاح  ياضق  تقو  رد  هدرک و  ادـیپ  فعـض  هدیـسر و  يریپ  نس  تیاـغ 

اریز راذـگب . همقل  شناهدـب  دوخ  تسد  اب  امن و  یگدیـسر  وا  ياـهراکب  یئاـهنت  هب  دوخ  هدـب و  ماـجنا  ار  لـمع  نیا  ترـشابم  اـب  تدوخ 
: دـندومرف هک  هدـش  تیاور  داجـس  ماـما  زا  زین  و  تسا . یهلا  بضغ  رپـس  راـک  نیا  ینعی  تسا »... يرپـس  وـت  يادرف  يارب  راـکنیا  یتـسارب 

هبرو رد  ایآ  مشاب  هدادـن  ماـجنا  ارنآ  نم  هک  هدـنامن  یلمع  تارکنم  زا  هللالوسر ! اـی  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  یـصخش 
دومرف . » تسا هدنز  مردپ  تفگ  دنتسه . هدنز  تردام  ردپ و  ایآ  دوموف : ص »  » مرکا لوسر  دشابیم ؟ هداشگ  ناهانگ  همه  نآ  اب  نم  يارب 

جراخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  رضحم  زا  هدننک  لاوئس  صخش  هکنیا  ضحمب  دومرف  ع »  » داجـس ماما  نک . ینابرهم  یئوکین و  وا  هب  ورب 
هرافک رد  ردپ  زا  رتشیب  ردام  اب  ینابرهم  هک  دوشیم  مولعم  هلمج  نیا  زا  دوبیم ». تایح  دیق  رد  شردام  شاک  يا  دومرف : ص »  » ربمایپ دش 

: دنکیم تساوخرد  نینچ  یهلا  سدـقا  تاذ  زا  ياعد 24  هیداجس  هکرابم  هفیحـص  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  زین  و  تسا . رثؤم  ناهانگ 
جلثاو نانـسولا  ةدـقد  نم  ینیعل  رقا  امهل  يرب  امهل و  یتعاط  لعجاو  فؤرلا  مالارب  اـمهوباو  فوعلا  ناطلـسلا  ۀـبیه  اـمهباها  ینلعجا  مهللا  »

ناو امهل  يرب  لقتـساو  لق  ناو  یل  امهرب  رثکتـسا  امهاضر و  ياضر  یلع  مدقاو  امهاوه  ياوه  یلع  رثوا  یتح  نأمظلا  ۀبرـش  نم  يردصل 
 ] مشاب نابرهم  ود  نآ  رب  ردام  دننام  لاح  نیع  رد  مسرتب و  راکمتـس  هاشداپ  دننام  منیدلاو  زا  هک  هدب  رارق  نانچنآ  ارم  اهلاراب !  » ینعی رثک ».
زا رتذیذل و  هدولآ  باوخ  نامشچ  رب  باوخ  زا  هک  هدب  رارق  نانچنآ  نانآب  ارم  تعاطا  و  تبحم .) سرت و  زا  جوزمم  هفطاع  [ ) هحفص 476

یکین مرادـب و  مدـقم  دوخ  ياضر  رب  ار  نانآ  ياضر  دوخ و  يهتـساوخ  رب  ار  نانآ  يهتـساوخ  ات  دـشاب  رتاراوگ  ماگ  هنـشت  رب  یبآ  تبرش 
. ددـعلل ةامنم  ماحرالا  ۀلـصو  نتم : منایامنب »... لیلق  دـشاب  گرزب  هچرگا  ار  دوخ  یکین  دـشاب و  كدـنا  هچ  رگا  مرامـشب  گرزب  ار  ناـنآ 
نادنواشیوخ و تیاعر  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  داد . رارق  لسن  ددع و  ریثکت  بسـس  ار  نادنواشیوخ  اب  دنویپ  لاعتم  دـنوادخ  حرش :
هب نولءاـست  يذـلا  هللا  اوقتا  : » مینیبیم هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هکناـنچ  هداد  رارق  يوقت  فیدر  رد  هک  هدومرف  دـیکات  ناـنچنآ  ارناـنآ  زا  دـقفت 
زا نتـسسگ  زا  زین  هدومن و  يرادهگن  دـیهدیم  دـنگوس  واب  مهم  ياهراک  رد  ار  رگیدـمه  هک  لاعتم  يادـخ  بضغ  زا  ار  دوخ  ماحرالاو »

: هدرک تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  جارد  نب  لیمج  زا  هک  یتیاور  تسا  رظان  هیآ  نیمه  ریـسفت  هب  و  دیئامن ... يراددوخ  ماحرا 
يدنواشیوخ محر  دنویپ  هب  لاعتم  يادـخ  دومرف : ترـضح  .« » هعم اهلعج  هنا  يرت  الا  اهمظعو  اهتلـصبرما  هللا  نا  مالـسلاهیلع : قداصلا  نع  »

تمیمها هدئاف و  لیمکت  يارب  داد »! رارق  دوخ  ياتمهیب  تاذ  زا  هظحالم  شودمه  هک  یئاج  ات  دومن  ریبعت  گرزب  رایسب  ارنآ  دومرف و  رما 
نآ دیکأت  هحفـص 477 ] رب [  هدراو  راـبخا  ینآرق و  تاـیآ  زا  هکناـنچ  تسا . مارح  مـحر  عـطق  - 1 مینکیم : ثحب  دروم  دـنچ  رد  هلئـسم 
نع هب  جرخی  ام  وه  بجاولا و  یلا  مسقنت  اهنا  باوجلاو  ۀبحتسم ، وا  ۀبجاو  هلصلا  له  : » دیوگیم دعاوق ! رد  لوا  دیهـش  دوشیم . هدافتـسا 

. بحتسم ای  تسا  بجاو  محر  يهلص  دوشیم  لاؤس  «. » کلذ یلع  دازام  بحتسملاو  رئابکلا  نم  یه  لب  ۀیصعم  محرلا  ۀیعطق  ناف  ۀیعطقلا 
عطق اریز  دوشیم  جراـخ  محر  عطق  ناونع  زا  هک  تسا  هلـص  زا  يدـح  زا  تراـبع  نآ  تسا و  بجاو  مسق  کـی  دوـشیم  هتفگ  خـساپ  رد 

هدنراگن دشاب »... بجاو  دحزا و  رتالاب  هک  تسنآ  زا  ترابع  نآ  تسا و  بحتـسم  مسق  کی  و  تسا . هریبک  ناهانگ  زا  هکلب  هانگ و  محر 
تردقب تبـسن  هک  تسا  یلعف  رمخ  برـش  الثم  كرت . ای  لعف و  دریگیم : قلعت  فرط  کیب  مکح  هک  هدیـسر  توبث  هب  لوصا  رد  دیوگ :

و دـشابیمن ، بوجو  قلعتم  نآ  كرت  رگید  و  تسا ، لعف  هب  قلعتم  طقف  اـجنیا  رد  تمرح  نآ ، كرت  ندـیماشآ و  دراد ، فرط  ود  فلکم 
. دنتسین بکرم  دنتـسه و  طیـسب  ماکحا  هک  دوشیم : ریبعت  نیا  زا  تسین و  مارح  شکرت  یلو  بجاو  نآ  لعف  هک  زامن  تسا  هنوگنامه  زین 
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، يداشرا هن  تسا  دارم  يولوم  مارح  بوجو و  هک  تسا  ملسم  اریز  دشاب ، مارح  زین  شکرت  دش  بجاو  لعف  یتقو  هک  ینعم  نیا  هب  بکرم 
هکلب نآ ، تمرح  كرت  تباب  زا  يرگید  بجاو و  لعف  كرت  باب  زا  یکی  باقع ، ود  هن  دراد  باـقع  کـی  بجاو  كرت  ره  هرورـضلاب  و 

هلـص هکنیا  هن  تبوقع ، بجوم  تسا و  محر  عطق  هک  تسا  نینچ  قیقحت  مه  محر  دروم  رد  نیارباـنب  تسا . لـعف  كرت  تهج  زا  تبوـقع 
هجرد هللا  یلعا  لوا  دیهش  هکنانچ  نآ ، عطق  تمرح  يرگید  محر و  يهلص  بوجو  یکی  درادن  مکح  ود  محر  يهلص  و  دشاب . بجاو  نآ 
مادـک تسا  مارح  نآ  عـطق  هک  محر  زا  دارم  - 2 هحفـص 478 ] بجاو [ . نآ  يهلـص  دـح  ات  عطق  زا  جورخ  تسا و  مارح  عطق  هک  هدومرف 

کیدزن دـنواشیوخ  هک  تسین  مزـال  و  هن ، اـی  دـشاب  مرحم  هاوخ  دـنیامن  باـسح  دـنواشیوخ  ارنآ  مدرم  فرع  رد  هک  تسنآ  رهاـظ  تسا ؟
ناوتب تمرح  دودـح  زا  نآ  اـب  هک  يدـح  نییعت  يارب  راـیعم  - 3 تسا . فرع  عجرم  سپ  هدـشن  نیعم  ناونع  اعرـش  یئاـج  رد  اریز  دـشاب ،

تنوکـس لحم  یکیدزن  يرود و  تداع و  فالتخا  اب  هک  تسا  ملـسم  و  درکن . محر  عطق  دنیوگب  فرع  هک  تسنآ  زا  ترابع  دمآ  نوریب 
دراو ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  تیاور  رد  هچنانچ  دبای  ققحت  ندرک  مالـس  اب  تسا  نکمم  محر . هلـص  - 4 درک . دهاوخ  توافت 

تیاور نیا  تسا  حضاو  رپ  دشاب ... ندرک  مالـس  اب  دنچ  ره  دوخ  ناشیوخ  اب  دیروآ  اجب  محر  هلـص  مالـسلاب » ولو  مکماحرا  اولـص   » هدـش
هرادا ار  اهنآ  شاعم  دـنزرف  تسا  بجاو  دنـشاب  تسدـگنت  اهنآ  دنـشاب و  ردام  ردـپ و  محر  رگا  الثم  اریز  تسنآ  بوجو  دراوم  ریغب  رظان 

بحتـسم دشاب  ثراو  دـنواشیوخ  رگا  دومن و  هرادا  ار  اهنآ  شاعم  یتسدـگنت  تروص  رد  هک  تسا  بحتـسم  نیدـلاو  زا  ریغ  رد  دـیامن و 
ندرک مالـس  زا  زج  هک  تسا  يدروم  رد  ص »  » يوبن تیاور  و  تسا . بحتـسم  اهنآ  هب  نداد  هیده  دشابن  یتسدـگنت  رگا  و  تسا . دـکوم 

. ] دومرف ررقم  يزیر  نوخ  زا  يریگوـلج  يارب  ار  صاـصق  لاـعتم  يادـخ  حرـش : ءامدـلا  نم  اـقح  صاـصقلا  نتم : [ . 481 . ] دـشابن روسیم 
نادنمدرخ يارب  صاصق  رد  بابلالا » یلوا  ای  ةویح  صاصقلا  یف  مکلو   » هفیرش يهیآ  هب  ع »  » هرهاط هقیدص  تمـسق  نیا  رد  هحفص 479 ]

لیلد تفأر و  فالخ  ارنآ  هاگآان  ياهدع  اسب  هچ  مالـسا و  یئازج  ماکحا  زا  صاصق  نوچ  دیامرفیم . هراشا  تسا ... یـصوصخم  یگدنز 
مالـسا رد  هک  یماکحا  یلک  روطب  داد . خساپ  هدش  حرطم  تالاکـشا  هب  ياهمدـقم  نایب  اب  تسا  رتهب  دـننادب ، یمالـسا  ماکحا  تنوشخ  رب 

اریز هداهن ، ناویح  ره  ترطف  هزیرغ و  رد  میکح  راگدـیرفآ  تردـق  تسد  هک  تسا  ینیوکت  نوناق  زا  ماهلا  صاـصق  دـننام  هدـش ، عیرـشت 
رد ار  یعافد  تکرح  نیا  ام  رگا  تسا و  دوجوم  تاـناویح  ناـسنا و  رد  دوخ ، ياـج  رد  يو  ندـناشن  زواـجتم و  لـباقم  رد  عاـفد  مینیبیم 

مینک هاـگن  رگا  يرـشب  هعماـج  ره  رد  و  میاهتـشاداو . تلذ  ینوبز و  هب  هدومن و  یلوـمعم  ریغ  یناـسنا  ار  وا  میریگب  ناـسنا  زا  متـس  لـباقم 
لاسدرخ ياهکدوک  راتفر  رد  رگا  و  درادـن . زواجت  متـس و  لمحت  زج  یموهفم  مه  تلذ  تسا و  هورکم  تشز و  يراوخ  تلذ و  مینیبیم 

رهب هدمآرب و  یفالت  ددصرد  هتفرگ و  یعافد  عضوم  ادیدش  دناسریم  همدـص  تهج  نودـب  هک  یـسک  ربارب  رد  هک  دـید  میهاوخ  میرگنب 
رد تقد  درادیم . زاربا  ملاظ  یفرعم  تیمولظم و  مالعا  هیرگ و  نابز  اب  ار  دوخ  فسات  تسناوتن  رگا  دریگیم و  ماـقتنا  وا  زا  دـشاب  هلیـسو 

دوخ میرح  زا  ار  زواجتم  هدومن و  تماقتـسا  زواجتم  لباقم  رد  دـشابیم و  نانآ  رد  عاـفد  هزیرغ  دوجو  زا  فشاـک  زین  تاـناویح  یگدـنز 
يزاسکاپ نآ  یـساسا  ياـههیاپ  زا  یکی  هدـش و  يراذـگ  ناـینب  یمالـسا  عاـمتجا  ماـظن  يرطف  يزیرغ و  رما  نیمه  ساـسارب  و  دـنناریم .

ار ندب  تحص  هحفـص 480 ] نآ [  دـننام  دـش و  دـساف  ندـب  ءاضعا  زا  يوضع  رگا  مینیبیم  بط  رد  تسا . زواـجتم  محازم و  تادوجوم 
زا ءاـضعا  ریاـس  یعیبط  مظن  ندرک  لـتخم  رثا  رد  ار  ندـب  ندوب  وضع  تیحالـص  رگید  دـنیامنیم و  عطق  ار  دـساف  وضع  نآ  دومن  لـتخم 

سیل هنا  : » دـنکیم نایب  مالـسلاهیلع  حون  دـنزرف  ندرک  كاله  دروم  رد  میرک  نآرق  ار  ترطف  زا  دافتـسم  لصا  نیا  و  داد . دـهاوخ  تسد 
کیب رگ  درادن . ارت  ندوب  وضع  تیحالـص  تسا و  حلاصان  لمع  وا  تسین  وت  نادـناخ  وا  رگید  وا  [ 482 « ] حلاص ریغ  لمع  هنا  کلها  نم 
روراب ناتخرد  دیفم  ناهایگ  تسارح  يارب  دشابیم  غاب  حلاصم  رادساپ  هک  نابغاب  داتسوا  يا  شنکرب  نادند ، تسین  داتفوا  مرک  وت  نادند 
درگنب یحطـس  رظن  اب  یـسک  هکنانچ  دـنهدیمن . ناـما  دـساف  ناـتخرد  ناـهایگ و  هنرگ  و  دـنکیم ، عطق  ار  محازم  ياـههخاش  ناـهایگ و 

الماک یتواضق  نینچ  دوش ؟ عطق  ندـب  هعماج  زا  تواـسق  لاـمک  اـب  یتامدـخ  قباوس  نتـشاد  اـب  شندـب  ءاـضعا  زا  يوضع  ارچ  دـیوگیم 
لباق دوشیم  هعماـج  دـئاع  هک  ریثک  ریخ  لـباقم  رد  دـشاب  لـمع  نیا  رد  هک  یکدـنا  ناـیز  ضرف  رب  تسا  هنادرخباـن  هکلب  هدوب و  یحطس 
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تنایـص رد  ار  یمهم  ازـسب و  ریثاـت  هچ  صاـصق  مکح  دـید  میهاوخ  میریگب  رظن  رد  ار  هعماـج  دارفا و  حـلاصم  رگا  سپ  تسین . هظحـالم 
زا یکی  عطق  دننام  تسرد  نانآ  فیثک  تیصخش  زا  هعماج  يزاسکاپ  یناج و  ندرب  نیب  زا  صاصق و  قح  دومن . دهاوخ  افیا  يرشب  هعماج 

عیرـشت رد  دـیامرفیم  رگید  ریبعت  هب  هرهاط  هقیدـص  نآ  عبت  هب  میرک و  نآرق  مینیبیم  ور  نیا  زا  تسا  هدـش  دـساف  هک  تسا  ندـب  ءاـضعا 
لمع نامه  دـننام  تسا  یلمع  صاـصق  عیرـشت  دـنیوگیم : - 1 هحفـص 481 ] لاکـشا [ : دـنچ  کنیا  تسا . يرگید » یگدـنز   » صاـصق

رد تقد  اب  لاکـشا  نیا  خـساپ  - 2 تسا . موکحم  رتشیب  هکلب  نآ و  ءادـتبا  دـننام  لـقع  دزن  رد  هنـالهاج  لـمع  رارکت  یناـج و  هنادرخباـن 
اب هک  تسا  لمع  ود  تیاغ  ضرغ و  رد  لعف و  دوخ  ءدبم و  رد  هکلب  تسین ، لمع  نامه  رارکت  صاصق  هک  دوشیم  مولعم  قوف  يهمدـقم 

هوق زا  یبناج  صخـش  تسا و  ناگدنرد  ناسنا و  كارتشالا  هبام  هک  تسا  یبضغ  هوق  زا  ترابع  تنایخ  ءدبم  اریز  دنراد . نشور  قرف  مه 
يارب لقع  و  دریگیم ، نامرف  هلقاع  هوق  زا  صاصق  اما  تسا ، هدومن  هنایناج  لـمع  نیاـب  ترداـبم  هلقاـع  هوق  ناـمرف  تیاـعر  نودـب  یبضغ 

اما دـیامنیم . رداص  ار  صاصق  مکح  دارفا  ناج  مارتحا  ظفح  عامتجا و  جرم  جره و  نتخاس  فرطرب  هعماـج و  رد  تینما  مظن و  رارقتـسا 
رد یلو  دـیامنیم  تیانج  هب  مادـقا  هک  تسا  نآ  یّفـشت  بضغ و  نیکـست  یناج  يهزیگنا  اریز  دـنراد  تواـفت  مه  اـب  هزیگنا  تیاـغ و  رد 

سپ دریگیمن ، تروص  تین  دـصق و  نودـب  ناسنا  لاعفا  نوچ  و  تسا . عامتجا  حطـس  رد  لداعت  يرارقرب  مظن و  رارقتـسا  هزیگنا  صاصق 
صاصق ندومن  یلمع  تسا و  تواسق  یئوج و  ماقتنا  يهزیرغ  زا  یشان  صاصق  - 3 تسین . رارکت  تسا و  توافتم  لمع  ماجنا  رد  اهدصق 
هتخادنا هرطاخمب  ار  یعامتجا  تایح  هچنآ  زا  تنایص  ظفح و  روظنمب  صاصق  دش  هتفگ  هکنیا  خساپ  تسا - ! یناویح  دنـسپان  يوخ  کی 

تـسا بضغ  شتآ  ندـناشن  ورف  يارب  یـصخش و  رما  هک  تیانج  فالخرب  تسا ، نآ  یلمع  مکح  لـقع و  بیوصت  زا  یـشان  دـشابیم و 
هحفـص دریگیمن [ . دوخب  لمع  کی  تروص  شعناـم  يزیچ و  زگره  تسنآ و  ریگولج  عفار و  یمود  یناویح و  دنـسپان  يوخ  یلوا  سپ 

زا ار  ءالتبم  هکنیا  هن  دومن  هجلاعم  ار  یناور  لالتخا  تسیابیم  درادـن و  یناور  لالتخا  زا  زج  یئاشنم  یـشک  ناـسنا  دـنیوگیم : - 4 [ 482
باکترا نیح  رد  هلقاع  هوق  ندش  بولغم  رگا  یناور  لالتخا  زا  دارم  اریز  تسا . هطلاغم  رگید  لاکشا  ود  دننام  مه  لاکشا  نیا  درب - . نیب 

ار دوخ  رایتخا  لاح  رد  اریز  دوشیمن  هتفگ  لالتخا  دشابن  روعـش  كرد و  رایتخا و  ندرب  نیب  زا  بجوم  هک  یتیبولغم  نینچ  دشابیم  مرج 
هلقاـع و هوق  نتفر  نیب  زا  یناور  لـالتخا  زا  دارم  رگا  و  تسا . صاـصق  بیداـت و  تحـص  يارب  راـیعم  نیمه  هدومن و  یبـضغ  هوق  بوـلغم 

دومرف هتشادرب و  ار  مکح  يدرف  نینچ  زا  مالـسا  و  تخاس . ناتـسرامیت  هناور  ارنآ  دیاب  لتخم و  شرعاشم  يدرف  نینچ  دشاب  زیمت  كرد و 
: دنیوگیم - 5 دـیامن ... لصاح  دوبهب  هقافا و  ضرم  نیا  زا  ات  هدـش  هتـشادرب  مکح  هناوید  زا  [ 483 « ] قیفی یتـح  نونجملا  نع  ملقلا  عفر  »

نوناق هک  دـهدیمن  هزاجا  تیرـشب  یلعف  هتفر  شیپ  هتفای و  لماکت  هعماج ، تسا  تیرـشب  شحوت  تیعبـس و  نارود  راگدای  صاصق  نوناق 
رد دوشیم  هدافتسا  رتاوت  دح  رد  حیحـص و  تایاور  میرک و  نآرق  تایآ  رد  لمأت  اب  هچنآ  خساپ ، دوش ؟! ارجا  نآ  رد  یلگنج  یئارحص و 
هک مه  یهلا  ياهتجح  تسا  هدش  ریبعت  ینطاب  لوسر  هب  نآ  زا  عرش  ناسل  رد  هک  یلقع  تاکاردا  تازاومب  تیرـشب  هتـشذگ  راودا  مامت 
زا هزنم  یهلا  سدقا  تاذ  دوشب و  ثبع  وغل و  رشب  تقلخ  هک  دیآیم  مزال  هنرگ  دناهدش و  ثوعبم  دنشاب  يرشب  هعماج  يارب  تیاده  غارچ 

دیدپ تیلهاج  ءایبنا  تیادـه  زا  سپ  يرـشب  ياهتما  رد  یـشکرس  نایغط و  هحفـص 483 ] رثا [  رد  ارچ  تسا . ثبع  راـک  هب  ندز  تـسد 
مدع ساسا  رب  نآرق  يامیـس  رد  تیلهاج  طخ  یلک  روطب  تسا و  مالـسلامهیلع  ءایبنا  بتکم  زا  يوریپ  مدع  يهجیتن  تیلهاج  نیا  هدمآ و 
نامز ناکم و  هرود و  صوصخم  تسا و  هدـش  هئارا  تیرـشب  هب  هتـشذگ  راودا  رد  ناربمایپ  يهلیـسوب  هک  تسا  ینامـسآ  بتکم  زا  يوریپ 
نایم رد  ياهدنهد  میب  هکنیا  رگم  تسین  یتما  چـیه  [ 484 « ] ریذن اهیف  الخ  الا  ۀما  نم  ناو  : » دیامرفیم هفیرـش  هیآ  نیا  رد  تسین . یـصاخ 

زا نانآ  نایم  رد  هکنیا  رگم  هدوبن  یتما  یعاـمتجا و  چـیه  ینعی  دـناسریم ، ار  یفن  قارغتـسا  نم  هملک  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد  هدوب ... ناـنآ 
تـسرد تسا  شحوت  نارود  راگدای  لمع  نالف  دنیوگیم : هک  تسا  فورعم  دوهـشم و  هچنآ  سپ  تسا . هدوب  ياهدنهد  میب  ادـخ  فرط 

و دوب . دـهاوخ  نآرق  هاگدـید  زا  تیلهاـج  شحوت و  نارود  تقو  ناـمه  دوشن  میلـست  ءاـیبنا  بتکم  ربارب  رد  تیرـشب  تقو  ره  هچ  تسین 
عون و رد  ناسنا  لالقتسا  مدعب  داقتعا  مزاول  زا  يداقتعا  نینچ  دنـشاب و  هدمآ  یجیردت  لماکت  هب  یهلا  ناحلـصم  ءایبنا و  هک  هدوبن  روطنیا 
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لبق ياهخساپ  رد  همدقم  نیا  زا  سپ  تسا . هدرک  تیارس  مه  ام  ءالضف  ناگدنسیون و  هب  هاگآدوخان  هک  تسا ، هنیزوب  ناویح و  زا  لماکت 
هکلب تسین  دشاب  هزیگنا  دـقاف  هک  یلعف  رد  رگید  ترابعب  تسین و  یفـصوب  فاصتا  نودـب  اهنت  لعف  دوخ  رد  حـبق  نسح و  هک  دـش  هراشا 

رگا هحفـص 484 ] سپ [  دوشب ، دوش  ماجنا  لمع  نآ  دهاوخیم  ینامز  ره  رد  دهدیم  شحوت  تروص  لمع  هب  هک  تسا  هزیگنا  ضرغ و 
تحت هتفاین و  لماکت  ناسنا  هک  تسا  یـشنمدد  تیعبـس و  يهزیرغ  رگناشن  لمع  نیا  دـشاب  هدـقع  ندرک  یلاـخ  ماـقتنا و  یفـشت و  ضرغ 
یلعف نینچ  تسا  لدـع  یئاپرب  هماـقا و  ضرغ  رگا  و  شحوت ، نارود  راـگدای  هن  دـنزیم  يراـک  نینچ  هب  تسد  هتفرن  یلمع  لـقع  ناـمرف 
یتشز ابیز و  تروص  لمع  هب  ضرغ  يهزیگنا و  سپ  دشاب . هتـشاد  طابترا  هتـشذگ  نارودـب  هچ  رگا  تسا  حـیبق  شکرت  تسا و  حودـمم 

نابابرا هک  دوشیم  حرط  یناگتخابدوخ  يوس  زا  تاضارتعا  لیبق  نیا  تسا  نیا  رد  یتفگـش  درادن . تیلخدـم  یـصاخ  نامز  دـشخبیم و 
لاـسره هتخاـس و  یلمع  فوخم  ياههحلـسا  نردـم و  تروصب  ار  شحوت  هنوگره  اـهتلم  ياـهتورث  تراـغ  یبلط و  هعـسوت  هار  رد  ناـنآ 

راچد ای  كاله و  ار  هچب  نز و  زا  هانگیب  عافدالب و  ناسنا  اهنویلیم  اـهنآ  زا  هدافتـسا  اـب  هک  دـنیامنیم  عارتخا  ار  ياهدـننک  ناریو  لـئاسو 
رتالاب و لضف  تمحر و  لدعلا » قوف  ۀـمحرلا   » هک دـناهتفگ  يرآ  دـنیامنیم . تسا  رتدـب  گرم  زا  رابدـص  هک  يوضع  صقن  ای  ضارما و 

يارب مالـسا  دوشب . یمومع  حـلاصم  نابهگن  رادـساپ و  لدـع  دـننام  دـنناوتیمن  تمحر  لـضف و  تقوچیه  یلو  تسا . لدـع  زا  رتیمارگ 
رارق لوتقم  يایلوا  قح  ناونعب  ار  صاصق  عیرشت  هدرک و  زاب  شنابلاط  يور  هب  ار  یهار  دنسرب ، مالـسا  یلاع  سالکب  دنهاوخب  هک  يدارفا 

شردارب فرط  زا  یناج  دروم  رد  رگا  سپ  [ . » 485 «. ] ناسحاب هیلا  ءاداو  فورعملاب  عابتاف  یـش  هیخا  نم  هل  یفع  نمف  : » دیامرفیم هداد و 
حلاـصم تمکح و  هار  زا  مالـسا  تسا »... هدرک  ناـسحا  وا  قـح  رد  و  هدوـمن ، يوریپ  یکین  زا  دوـش  هحفص 485 ] هدیـشخب [  يزیچ  يوب 

ار صاصق  و  هتشاذگ ، زاب  مه  ار  ندوشخب  هار  لوتقم  يایلوا  يارب  تیناسنا  یلاع  فده  هب  لین  يارب  هدومن و  عیرـشت  ار  صاصق  یعامتجا 
قح - 1 هداد : رارق  ریخم  قح  هس  زا  یکی  نایم  لتاق  هب  تبـسن  ار  لوتقم  يایلوا  طاقـسا و  لباقریغ  مکح  هن  هداد  رارق  تشذـگ  لـباق  یقح 

ار لـتاق  هک  تسنآ  هیآ  رد  فیطل  يهتکن  اـهبنوخ . نودـب  وفع  - 3 دـشاب . رـضاح  یناج  هک  یتروص  رد  هید  هب  ندرک  حلـص  - 2 صاصق .
هدشن و طقاس  يردارب  زا  لوتقم  تیانج  نیا  اب  هکنیا  لوتقم و  يایلوا  فطاوع  کیرحت  اب  هیخا »... نم  هل  یفع  نمف   » دنکیم یفرعم  ردارب 
ای دوش و  یلمع  فیفخت  اب  صاـصق  هک  تسا  رتهب  هتفرن ، نوریب  ندوب  ینید  يردارب  زا  تیاـنج  نیا  اـب  زونه  دـیامرفب  هک  تسنآ  مکح  رد 

لاعتم يادخ  حرش : ةرفغملل  اضیرعت  رذنلاب  ءافولاو  نتم : طیرفت . طارفا و  زا  یلاخ  میقتسم  طارص  تسا  نیا  و  دریگ . رارق  وفع  دروم  الصا 
. دزاسیم بجاو  دوخ  هدـهع  رب  فلکم  صخـش  هک  تسا  یباوث  راک  زا  تراـبع  رذـن  داد . رارق  دوخ  ترفغم  يارب  ياهنیمز  ار  رذـنب  ءاـفو 

یبحتـسم زامن  تعکر  ود  الثم  نم  همذ  رد  تسادخ  يارب  كرتا »... وا  لعفا ... نا  یلع  هللا  : » دیوگیم هدننک  رذن  قلطم  رذن  رد  هکنیا  دننام 
نم هدـهع  رد  كرتا »... وا  لعفا  نا  اذـک  ناک  نا  یلع  هللا  : » دـیوگب طورـش  رذـن  رد  ای  و  میامن ، كرت  ار  حوجرم  لمع  نـالف  اـی  مناوخب و 

رذـن ندروآ  اجب  ءافو و  میامن . كرت  ار  حوجرم  لمع  نالف  هحفص 486 ] ای [  تدابع و  نالف  تفای  افـش  ضیرم  الثم  رگا  ادخ  يارب  تسا 
نیا « » اریطتسم هرـش  ناک  اموی  نوفاخی  رذنلاب و  نوفوی   » میناوخیم [ 486  ] 7/ یتا له  هروس  رد  هکنانچ  هدش  هداد  رارق  حدـم  دروم  نآرق  رد 

دنـسرتیم يزور  زا  دننکیم و  افو  دوخ  رذن  هب  دشابیم ) امهیلع  هللا  تاولـص  ارهز  همطاف  نایقتم و  يالوم  دارم  نیرـسفم  قافتا  هب   ) هدـع
ار يدنمجرا  سب  تیعقوم  دیاب  رذن  هب  ءافو  اریز  تسا  حدم  ماقم  رد  رذنلاب » نوفوی   » يهلمج تفرگ ...» دهاوخ  ارف  ار  اج  همه  نآ  رـش  هک 

يهنیمز ندـش  تسرد  بجوم  لمع  نیا  دومرف  هکنیا  اما  دـیامن . لیلجت  دـیجمت و  لمع  نآب  ار  دوخ  يایلوا  لاعتم  يادـخ  ات  دـشاب  هتـشاد 
تماقتسا ددنبیم و  ادخ  دوخ و  نایم  صخش  هک  تسا  ینامیپ  دهع و  ماسقا  زا  رذن  - 1 دسریم : رظن  هب  تهج  ود  العف  تسا  یهلا  نارفغ 

دوخ دهع  نامیپ و  هب  هکیدارفا  [ 487 « ] اودهاع اذا  مهدهعب  نوفوملاو   » يهیآ رد  تسا  حودمم  مه  اعرـش  یلقع  حدـم  زا  هوالع  نامیپ  رد 
ترفغم و ضرعم  رد  ار  دوخ  هلیـسو  نیدـب  ناسنا  هک  تسا  دـهعب  ناـمیپ  زراـب  قیداـصم  زا  رذـن  ندروآ  اـجب  ههبـش  نودـب  دـننکیم  اـفو 

فیلکت رذـن  هب  افو  بوجو  اما  تسین ، فلکم  رایتخا  تحت  رد  اـهنآ  بوجو  رگید  یمتح  فیلاـکت  رد  - 2 دـهدیم . رارق  یهلا  شیاشخب 
يالوم يرادرب  نامرف  میلـست و  حور  یـصخش  نینچ  رد  هک  تسا  حـضاو  دروآیم ، دوخ  همذ  رب  دوخ  رایتخا  اـب  صخـش  هک  تسا  یمتح 
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دننام يرذع  تبسانمب  هکنیا  اب  یموجه  داهج  رد  هک  تسا  یسک  دننام  و  طورـشم ، هحفـص 487 ] ریغ [  رذن  رد  هژیوب  تسا  رتشیب  یقیقح 
مزاع هتـسکش  ياپ  نامه  اب  رتمامت  هچره  قوش  اب  دراد ، ادخب  هک  یتبحم  قشع و  اب  یلو  هدش  هتـشادرب  يو  زا  داهج  فیلکت  ای  ندوب  گنل 

اب زین  وا  دندوب  داهج  مزاع  شدنزرف  ود  ره  هباحص  زا  یکی  مینیبیم . رایسب  توبن  رـصع  رد  اههنومن  نیا  زا  هکنانچ  ددرگیم  داهج  نادیم 
لییاملا ۀیفوتو  نتم : دش . گنج  نادیم  مزاع  دیبلط و  تصخر  ص »  » ربمایپ زا  دوب  ياهلیـسو  رهب  تشادـن  یفیلکت  دوب و  گنل  شیاپ  هکنیا 
ندراذگ مک  سخب  داد . رارق  یـشورف  مک  ینوگرگد  يارب  ار  اهوزارت  اههنامیپ و  نداد  رپ  لاعتم  يادـخ  حرـش : سخبلل  ارییغت  نیزاوملاو 

کین ار  اهوزارت  اههنامیپ و  [ 488 « ] مهایشا سانلا  اوسخبت  الو  نازیملاو  لیکلا  اوفواف  : » تسا هفیرش  يهیآ  هب  هراشا  تسا  صاخـشا  قوقح 
تبـسن ار  یمومع  دامتعا  نانیمطا و  ساسا  دتـس  داد و  تالماعم و  رد  بلقت  تناـیخ و  اریز  دـیهاکن ... يزیچ  مدرم  لاوما  زا  دـینک و  ءادا 

هیآ لیذ  رد  دوشیم . دراو  هعماج  رب  رذگهر  نیا  زا  يریذپان  ناربج  تاعیاض  لزلزتم و  تساهتلم ، يداصتقا  يهناوتشپ  نیرتگرزب  هک  مهب 
رتهب دنامیم  یقاب  عورشم  هار  زا  هک  يدوس  دوش  باسح  هک  مه  يدام  تحلصم  ندروآ  تسدب  يارب  مه  هک  دنکیم  لقن  بیعـش  لوق  زا 
رگا تسا  رتهب  دـنامیم  یقاب  دوس  زا  تالماعم  رد  یهلا  روتـسد  تاـعارم  اـب  هک  هچنآ  [ 489 « ] نینموـم متنک  نا  مکلریخ  هللا  ۀـیقب  : » تسا

ایند و دوسب  حـلاص  لاـمعا  رب  تسا  تروص  نیا  رد  هحفص 488 ] طقف [  اریز  دهدیم ، رارق  طرـش  ار  ادخ  هب  نامیا  دیـشاب ... هتـشاد  نامیا 
يدایز هرهب  دوس و  زا  رتشیب  شتکرب  هبترم  رازه  يوقت  تاـعارم  اـب  كدـنا  دوس  هک  هدیـسر  هبرجت  هب  عوضوم  نیا  و  دوب . دـهاوخ  ترخآ 

يارب ار  رمخ  برـش  زا  یهن  لاعتم  يادخ  حرـش : سجرلا  نم  اهیزنت  رمخلا  برـش  نع  یهنلاو  نتم : دیآیم . تسدب  يوقت  نودب  هک  تسا 
باصنالاو رـسیملا  رمخلا و  امنا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : » دـیامرفیم هیآ  نیاب  هراشا  ع »  » رهاط هقیدـص  زارف  نیا  رد  داد . رارق  يدـیلپ  زا  یکاپ 

رـسیملاو رمخلا  یف  ءاـضغبلاو  ةوادـعلا  مکنیب  عقوی  نا  ناطیـشلا  دـیری  اـمنا  نوحلفت . مکلعل  هوبنتجاـف  ناطیـشلا  لـمع  نم  سجر  مـالزالاو 
رامق و يراوخ و  یم  هک  تسا  نیا  تقیقح  دیادروآ  نامیا  هکیناسک  يا  [ . » 490 « ] نوهتنم متنا  لهف  ةولصلا  نع  هللارکذ و  نع  مکدصیو 
هک دـشاب  دـینک ، يرود  يدـیلپ  نآ  زا  سپ  تسا  ناطیـش  لـمع  زا  يدـیلپ و  اـهریت  اـب  هعرق  دوشیم و  بصن  شتـسرپ  يارب  هک  یئاـهتب 
زا ار  امش  دزادنارد و  هنیک  ینمـشد و  ندرک  رامق  يراوخ و  یم  اب  امـش  نایم  هک  تسنآ  اهراکنیا  زا  ناطیـش  ضرغ  طقف  دیوش . راگتـسر 
زا هک  هچنآ  تسا و  يونعم  يدـیلپ  سجر  زا  دارم  درکدـیهاوخ »...؟! يراددوـخ  امـش  غـالبا  همه  نیا  اـب  اـیآ  درادزاـب ، زاـمن  ادـخ و  داـی 

هحفص 489] دنکیم [ . زاینیب  دروم  نیا  رد  ثحب  زا  ار  ام  هدیـسر  تابثاب  یملع  عماجم  مامت  رد  مسج  حورب و  یلکلا  بورـشم  تارـضم 
رمخ يارب  طقف  ار  ربخ  یلو  هدش  رکذ  مالزا  باصنا و  رسیم و  رمخ ، فدارم  هفیرـش  يهیآ  رد  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  دیاب  هک  ياهتکن 

لیمج و غالبا  دراوم  زا  رمخ  فدارم ، باب  زا  ناشتمرح  هیقب  تسا و  ثئابخلا  ما  بارش  هک  تسنآ  يارب  دیاش  هوبنتجاف »...  » دومرف هدرآ و 
زا نتـسج  يرود  لاعتم  يادخ  حرـش : ۀنعللا  نم  اباجح  فذقلا  بانتجاو  نتم : تسا . مسج  حور و  یکاپ  تهازن و  يارب  هداعلاقوف  دـیکات 

هراشا هفیرـش  يهیآ  نیا  هب  زارف  نیا  رد  نآرقلا  ۀکیرـش  داد . رارق  ترخآ  ایند و  تنعل  زا  یعناـم  باـجح و  ار  فیفع ) نز  هب   ) اـنز تبـسن 
هک يدارفا  یتـسارب  [ . » 491 « ] میظع باذع  مهلو  ةرخآلاو  ایندـلا  یف  اونعل  تانمؤملا  تالفانلا  تانـصحملا  نومری  نیذـلا  نا  : » دـیامرفیم

كاندرد باذـع  نانآ  رب  هدـش و  عقاو  تنعل  دروم  ترخآ  ایند و  رد  دـننزیم  تمهت  انزب  ار  نامیا  اب  تیـصعم و  زا  لفاغ  فیفع و  ياهنز 
نیا ات  ار  یتیصعم  تسین  مولعم  هکیئاج  ات  هداد  رارق  تیمها  دروم  رایسب  ار  هنصحم » فذق   » لاعتم يادخ  هک  مینیبیم  هیآ  نیا  رد  تسا »...
همه نیا  يهزیگنا  دـیاش  تسا . هداد  میب  كاندرد  باذـعب  نوعلم و  ترخآ  ایند و  رد  ار  ناـنآ  هکنیا  هچ  دـشاب  هداد  رارق  تیمها  زا  هجرد 

مالساهیلع میرم  لوق  زا  میرک  نآرق  اریز  تسا . تیمها  يالعا  يهجرد  زئاح  رادوربآ  صخـش  تیثیح  وربآ و  -1 دشاب . تهج  ودب  دیدهت 
لبق تم  ینتیل  ای  : » دـنکیم گرم  هحفـص 490 ] يوزرآ [  لد  ناج و  زا  دـنیبیم  یتمهت  نینچ  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  یتقو  دـنکیم  لقن 

یحور هبرـض  مدـیرگیم ... شومارف  وحم و  یلکب  اههرطاخ  زا  مدوب و  هدرم  نایرج  نیا  زا  لبق  شاک ! يا  [ 492 « ] ایسنم ایسن  تنک  اذه و 
یناوتاـن و راـهظا  نآ  لـمحت  زا  تسا  هقیدـص »  » نآرق قیدـصت  هب  هک  مالـساهیلع  میرم  دـننام  هک  تسا ، يراـک  ناـنچنآ  ءارتـفا  تـمهت و 

نیا اریز  تسا . رتدـب  نتـشک  زا  راـب  نیدـنچ  ندوـمن  رادهکل  ار  تیـصخش  ياراد  رادوربآ و  درم  اـی  نز  نیارباـنب  دـنکیم . گرم  يوزرآ 
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كرادـت لباق  هجو  چـیهب  دزاسیم و  رادهکل  زین  ار  نادـنواشیوخ  ءابرقا و  يوربآ  هکلب  دریگیم ، ارف  ار  مهتم  نماد  طـقف  هن  هکل  تمهت و 
اـضر ترـضح  تراـیز  رد  هک  تسا  تهج  نیا  يور  دنـشابیم . مالـسا  لیـصا  گـنهرف  دـقاف  اـمومع  هک  ینونک  هعماـج  رد  هژیوب  تسین 

هب مالسا  رد  - 2 دنتشک ... اهنابز  اهتسد و  اب  ار  امـش  هک  ار  یـسک  تنعل  ادخ  نسلالاو » يدیالاب  کلتق  نم  هللا  لتق   » هدش دراو  مالـسلاهیلع 
اهتمهت نینچ  دشاب  دامتعا  نسح  زا  راشرس  مرگ و  هداوناخ  طیحم  دیاب  هدش و  صاخ  هجوت  تسا  اهناسنا  دشر  يهنیمز  هک  هداوناخ  نوناک 

هتسبرب و تخر  هداوناخ  نوناک  زا  تیمیمـص  مهافت و  نسح  هجیتن  رد  دیامنیم و  داجیا  نظءوس  دشاپیم و  مه  زا  ار  هداوناخ  کی  ساسا 
ریبـعت فذـق »  » هب هبطخ  رد  و  یمر »  » هب تمهت  زا  هفیرـش  يهیآ  رد  هچرگ  دوـشیم . لیدـبت  توادـع  هنیک و  زکرمب  هداوناـخ  مرگ  طـیحم 

« فذق  » نوماریپ رد  تسا  حرش  نیا  بسانم  هک  ار  يرصتخم  ماقم  بسانت  هب  کنیا  تساجب  تسا . هفیرش  يهیآ  نیمهب  هراشا  یلو  دنکیم 
ظفل يانعم  هدننز  تمهت  حیرص و  ظفل  اب  هکنآ  طرشب  طاول  ای  انزب و  یسکب  ندز  تمهت  زا  ترابع  فذق ، - 1 هحفص 491 ] میراد [ : نایب 

رد طقف  فذق  - 2 نز . هچ  دشاب  درم  هچ  دنادن و  ارنآ  يانعم  دریگیم  رارق  تمهت  دروم  هک  یـسک  هچرگا  دـیوگب . یهاگآ  ای  دـنادب و  ار 
هکیسک رد  - 3 دوش . ریزعت  دـیاب  درادـن و  دـح  يراوخ  بورـشم  رفک و  تمهت  اماو  دـباییم . ققحت  [ 493  ] هقحاسم طاول و  اـی  اـنز  دروم 
سانلا قح  فذق  دـح  - 4 دوشیم . تباث  ریزعت  طئارـش  نیا  ریغ  رد  و  دـشاب ، غلاـب  ناملـسم و  دازآ و  هک  تسا  طرـش  دوشیم  هدز  تمهت 
تمهت هکنآ  زا  لبق  رگم  دوشیمن  طقاس  هبوت  اب  فذق  دح  و  دیامن ، هبلاطم  عرش  مکاح  زا  دوشیم  عقاو  تمهت  دروم  هک  یسک  دیاب  تسا 
كرتو نتم : تشاد . دهاوخن  يرثا  مهتم  وفع  دش  تباث  تمهت  یعرـش  هنیب  اب  رگا  و  دیامن . وفع  مهتم  صخـش  دسرب  تابثا  هلحرمب  فذـق 

هب رظان  تمسق  نیا  داد . رارق  مدرم  لامب  عمط  زا  يرادهگن  سفن و  تفع  يارب  ار  يدزد  كرت  ناحبس  يادخ  حرـش : ۀفعلل  اباجیا  ۀقرـسلا 
ای نز و  هچ  دزد  ياهتسد  [ » 494 « ] میکح زیزع  هللاو  هللا  نم  الاکن  ابسک  امب  ءازج  اهیدیا  اوعطقاف  هقراسلاو  قراسلاو  : » تسا هفیرش  يهیآ 

میکح رداق و  ادـخ  هکنیا  هچ  دنـشچب  ار  یهلا  تبوقع  دـننیب و  هب  دـندروآیم  تسدـب  دوخ  لمع  اب  هک  هچنآ  رفیک  اـت  دـیئامن  عطق  ار  درم 
تمارک و رگید  درک  تنایخ  هک  یتقو  اما  دراد  ینیگنـس  رایـسب  شزرا  دـش  تفع  تناما و  دـجاو  هک  یتسد  اریز  هحفص 492 ] تسا [ »...
ار ینآرق  مکح  نیا  هفسلف  هدق )  ) يدهلاملع یضترم  دیـس  زا  يرعم  ءالعلاوبا  تسا ، هدومن  زواجت  دوخ  دودح  زا  هکنیا  هچ  درادن  یـشزرا 
هب ارچ  تسا  نآ  هید  الط  رانید  دصناپ  هک  یتسد  رانید ! عبر  یف  تعطق  اهلاب  ام  تیدوا  دجـسع  نئیم  سیمخب  دی  دنکیم : لاؤس  ناسنیدـب 

ۀمکح مهفاف  ۀنایخلا ، لذ  اهصخراو  اهالءا ، ۀنامالا  زع  دهدیم : باوج  نینچ  هدق  یضترم  دیس  دوش ؟! هدیرب  دیاب  رانید  مراهچ  کی  رطاخ 
ار یهلا  تمکح  سپ  هتخادـنا  شزرا  زا  ار  وا  هک  تسا  تناـیخ  تلذ  تسا و  تناـما  هدیـشخب  تزع  تسد  هـب  هـک  هـچنآ  [ . 495  ] يدابلا
رد یلئاسم  ماقم  تبسانم  هب  ددرگیم . تناما  تمظع و  اقب و  بجوم  تقرـس  سرت  دنکیم و  بلـس  تسد  زا  ار  تفع  تقرـس  سپ  نادب !

تسد زا  دیاب  دنداد  تداهش  لداع  دهاش  ود  ای  درک و  يدزدب  رارقا  هبترم  ود  عرش  مکاح  دزن  رد  يدزد  رگا  - 1 دوشیم : حرطم  باب  نیا 
يالط رانید  راهچ  روهـشم  رباـنب  تسا  عطق  بجوم  هک  یباـصن  - 2 تشاذـگ . یقاب  ار  ماـهبا  تشگنا  دـیرب و  ار  وا  تشگنا  راـهچ  تسار 

دیاب يدزد  - 3 تسا . رانید  سمخ  عطق  باصن  هک  دناهدومرف  رـصع  ياهقف  هلجا  زا  یـضعب  دشاب . رانید  راهچ  تمیق  هزادـناب  ای  صلاخ و 
هحفص 493] رگم [  دیامن  يدزد  يرگید  تکراشم  اب  هن  دنک و  رما  واب  يرگید  هن  درادرب  هرـشابملاب  شدوخ  زین  ینلع و  هن  دشاب  هنایفخم 

لام ینعی  زرح  زا  دارم  دشاب و  زرح  زا  لام  نتـشادرب  دیاب  هک  دناهدومن  طرـش  ام  باحـصا  - 4 دشاب . باصن  هزادـناب  کیره  يدزد  هکنیا 
رد مینیب  هب  دیاب  تروصنیا  رد  سپ  هدشن  نایب  اعرش  زرح »  » موهفم دشابن . اجنآب  دورو  قح  ار  یـسک  کلام  زجب  دشاب و  ظوفحم  یئاج  رد 

لاوماب تبـسن  دیاب  ناناملـسم  ردقچ  هک  دوشیم  مولعم  مالـسا  رظن  زا  مدرم  لاوما  مارتحا  تیمها  اجنیازا  دوشیم . هتفگ  زیچ  هچ  هب  فرع 
زا نتسج  يرود  حرـش : [ . 496  ] ملظلا نم  ةراجا  مهئیفب  راثتـسالاو  ماتیالا  لاوما  لکا  نع  هزنتلاو  نتم : دـنرگنب . طایتحا  هدـید  اب  رگیدـمه 
هیآ نیاب  هراـشا  تمـسق  نیا  رد  تسا . هداد  رارق  ناـنآ  هب  ملظ  زا  ظـفح  يارب  ار  ناـنآ  دوخ  هب  میاـنغ  صاـصتخا  ناـمیتی و  لاوما  ندروخ 

« اوربکی نا  ارادـب  افارـسا و  اهولکات  الو  مهلاوما  مهیلا  اوعفداف  دـشر  مهنم  متـسنآ  ناف  حاـکنلا  اوغلب  اذا  یتح  یماـتیلا  اولتباو  : » تسا هفیرش 
لام هاگنآ  دیتفایرد  ار  لام  يرادهگن  دشر  نانآ  زا  تدم  نیا  رد  رگا  دیئامن  ناحتما  جاودزا  تیحالص  غولب و  تقو  ات  ار  نامیتی  [ . » 497]
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فرصت تیحالص  دوخ  هدش و  گرزب  هکنیا  سرت  زا  ای  يراک و  لمعلاقح  فارسا و  هار  زا  ار  نانآ  لاوما  دیئامن و  در  ناشدوخب  ار  نانآ 
تـسا يرگدادـیب  ملظ و  ماسقا  نبرتمهم  زا  یکی  دـنچره  میتی  لام  ندروخ  دـیئامنن »... یتسد  شیپ  نانآ  لاوما  ندروخ  رد  دـننک  ادـیپ  ار 

ره دزن  رد  يدرف  نینچب  ملظ  تسا . عافدالب  زجاع و  شلام  دوخ و  عافد  هحفص 494 ] زا [  میتی  اریز  دراد  يزایتما  يرگدادیب  هنوگنیا  یلو 
ساسا نیمه  يور  و  تسا . یـشنمددو  یفاصنایب  لامک  تسا و  موکحم  هدـشن  خـسم  هدادـن و  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  ترطف  هک  يدرف 

اران و مهنوطب  یف  نولکای  امنا  یماـتیلا  لاوما  نولکاـی  نیذـلا  نا  : » دـیامرفیم هدـناسرت و  يرگدادـیب  نیا  میخو  تبقاـع  زا  لاـعتم  يادـخ 
راـتفرگ يدوزب  دـننکیم و  رپ  خزود  شتآ  زا  ار  ناشاهمکــش  دـنروخیم  ار  ناـمیتی  لاوـما  هکیناـسک  یتـسارب  [ » 498 « ] اریعس نولـصیس 

هک دوشیم  یئاهزیچ  لماش  یلوا  اریز  دراد  راثیتسا  زا  رتعیسو  موهفم  لکا  تسا . قرف  راثیتسا  لکا و  نایم  دش ... دهاوخ  خزود  ياههلعش 
: نتم دوشیم . قـالطا  شدوخ  لاـم  زا  میتی  تسد  ندـیرب  دوخ و  ندروخ  طـقف  هک  راـثیتسا  فـالخب  تسا  کیرـش  ندروخ  رد  میتی  دوخ 

زارف نیا  داد . رارق  تیعر  ندش  تبحم  اب  سنا و  بجوم  ار  روما  نایلاو  رد  تلادع  يرگداد و  حرش : [ . 499  ] ۀیعرلل اسانیا  ماکحلا  لدعو 
نآ ياعد  تباجتـسا  رگناشن  و  ص »  » لوسر هعـضب  هک  دـنکیم  تباـث  توبن  راـگدای  هک  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  نیرتراـبرپ  هلمج  زا 

تواـضق مهف و  نم  تیبلـها  هـب  اـهلاراب ! [ . » 500 « ] یمکحو یمهف  مهطعا  مهللا  : » دوـمرف هک  تسه  دوـخ  تیبلـها  يهراـبرد  راوـگرزب 
هک تسا  یسایق  يارغص  هحفـص 495 ] هلزنمب [  زارف  نیا  تسا و  يراد  تکلمم  نیئآب  عجار  نخـس  نیا  اـمرف ». ینازرا  ار  نمب  صوصخم 

، تبحم سنا و  هزیگنا  تلادع  « » ۀـلدلل حلـصم  لدـعلاف  ۀـلودل  حلـصم  ۀـیعرلل  سانیا  لکو  هیعرلل ، سانیا  لدـعلا  : » تسا نینچ  نآ  بیترت 
یکی عوضوم  نیا  و  تسا ». تلود  يهدننک  حالـصا  تلادـع  سپ  تسا  تلود  حالـصا  بجوص  تیعر  تبحم  سنا و  ره  و  تسا ، تیعر 

رد دننکیم . ریبعت  تسایسب  نآ  زا  هزورما  هک  تسا  تلود  روماب  عجار  یگمه  تیعر  هب  لدع  اریز  تسا ، يراد  تکلمم  یساسا  دعاوق  زا 
اذـل و  دـشابن ، یلیمحت  هدوب و  تاقبط  همه  تساوخرد  قباطم  ینعی  دـشاب  یلم  هک  تسنآ  اهتموکح  يهملـسم  روما  زا  یکی  زورما  ناـهج 

اب هـنادازآ  مدرم  هـک  تـسا  تموـکح  زا  متـسیس  نـیا  رد  دـنیوگیم  هداد و  صیخــشت  يروـهمج  تموـکح  ناـمه  ار  تموـکح  نیرتـهب 
تحت رد  هک  دشاب  هیرجم  هوق  سیئر  هک  دنیامنیم  باختنا  صاخ  طئارـش  اب  ارنآ  نیعم ، درف  تقایل  تیلاعف و  تمدـخ و  قباوس  يهظحالم 

تکلمم عاضوا  تسایـسب و  ناهاگآ  ناصـصختم و  زا  دـیاب  دـناهدش و  نییعت  مدرم  فرط  زا  یهاگآ  اب  زین  نآ  هک  يروش  سلجم  تراظن 
ءارآ تیرثکا  یمالسا  تموکح  رد  اما  دوب . دهاوخ  مزال  یماظن  نینچ  رد  يراذگ  نوناق  عجرم  تقیقح  رد  و  دنیامنب . هفیظو  ماجنا  دنشاب ،

يراذگ نوناق  يارب  عجرم  مدرم  تیرثکا  زگره  و  دشابیم . تسا  هیرجم  هوق  زا  ترابع  هک  تلود  سیئر  هیرجم و  يهوق  يهناوتشپ  ناونعب 
دنچره یمالـسا  تموـکح  رد  هیرجم  هوـق  سیئر  رگا  نیارباـنب  سپ  تسا  موـکحم  نآرق  رظن  زا  مدرم  تیرثـکا  هاگدـید  نیا  زا  تـسین و 

هداد تسد  زا  ار  دوخ  تیعورشم  دیامن  زواجت  یطخت و  یهلا  نیئآ  زا  رگا  دنـشاب  هدوب  هحفص 496 ] يو [  ناهاوخ  بلاط و  مدرم  يهمه 
يهتکن نیا  رد  ناهج ، رد  رگید  ياهتموکح  یمالـسا و  تموکح  نیب  یـساسا  قرف  درادـن . علخب  زاین  دـش و  دـهاوخ  لوزعم  دوخب  دوخ  و 
تـساوخ ایآ  هکنیا  رگید  تسا و  تیرثکا  يهتـساوخ  تیاـضر و  طـقف  تسا  حرطم  هچنآ  ناـهج  ياـهتموکح  ماـظن  رد  هک  تسا  یـساسا 

مود یناـهج  گـنج  رد  هک  هسنارف  ياـهلارنژ  زا  یکی  مینیبیم  ور  نیا  زا  تسین . حرطم  الـصا  هن  اـی  تـسه  یهلا  نیناوـق  قباـطم  تیرثـکا 
هـسنارف تلم  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ  دوب  لـگود  لارنژ  داد  تاـجن  يرلتیه  تموکح  غوـی  زا  ار  هسنارف  هدوـمن و  هسنارفب  یناـیاش  تامدـخ 

نایرع الماک  ياهصقرب  هجوت  اب  قوف  لارنژ  هکنیا  ات  دومن  باختنا  يروهمج  تسایر  تمسب  ار  وا  يو  ياهیناشفناج  تامدخ و  شاداپب 
هک تساوـخ  مدرم  زا  ياهیمـالعا  یط  رد  دزیم ، همدـص  یموـمع  تـفع  قـالخاب و  دوـب و  جـیار  هـسنارف  ياـههراباک  اهامنیـس و  رد  هـک 

لیـس هیمالعا ، نیا   ) رودـص درجمب  اما  دـننک ، صقر  هاـگنآ  دـنیامن و  رتس  ار  دوخ  صوصخم  عضوم  هزادـناب  صقر  ماـگنه  رد  اـههصاقر 
ود لارنژ  ینک !! ءارجا  ارچ  نوچ و  نودب  دشابیم  نانآ  يهتساوخ  هچنآ  هکنآ  يارب  دومن  باختنا  ارت  تلم  هک  دش  هناور  مدرم  تاضارتعا 

سپ صاـخ  عضوم  ندـناشوپ  صوصخ  رد  ار  دوخ  روتـسد  مدرم  زا  راذـتعا  اـب  دـید  رطخ  رد  ار  دوخ  تساـیر  تیعقوم و  یتـقو  مه  لـگ 
هب نآرق  هاگدید  سپ  دنشابیم . [ 501 « ] الیبس لضا  مه  لب  ماعنالاک  ـالا  مه  نا   » نآرق ریبعت  هب  هک  تیرثکا  هیرظن  تسا  نیا  يرآ  تفرگ .

دلج 1) ( ) س  ) ارهز ترضح  يهبطخ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


ار تیرثکا  هحفـص 497 ] یهلا [  ینیبناـهج  ساـسارب  مالـسا  تسا . ناـهج  یـسایس  یلعف و  ياـهتموکح  رد  هک  تسنآ  زا  ریغ  تیرثکا 
داحتا طرشب  یتردق  چیه  هک  دنتسه  یناشورخ  جوم  هتخاس و  راک  اهنآ  زا  یمومع  رطخ  عقاوم  رد  هک  دنادیم  یهلا  تردق  هلیـسو  ناونعب 

رد دیاب  مدرم  بختنم  هکنیا  هن  دشاب  اهنآ  تسدب  يراذگ  نوناق  رایتخا  هکنیا  هن  دیامن ، تمراقم  نآ  ربارب  رد  دناوتیمن  نانآ  اب  يرادیاپ  و 
هک مینبب  لاح  دنـشاب . تیرثکا  رظن  عبات  دـیاب  هک  یلعف  ياهتموکح  فلاـخم  تهج  رد  تسرد  هکلب  دـیامن  تیعبت  تیرثکا  يأر  زا  نیناوق 

شمارآ و ببـس  یلاو  يرتـسگداد  دـیامرفیم  وا  دـشیدنایم . هنوگچ  تیعر  يهتـساوخ  صوـصخ  رد  اـهیلع  هللا  تاولـص  توـبن  راـگدای 
هماندهع زا  ار  لاؤس  نیا  باوج  دراد ؟ تلود  تلمب و  هدئاف  هچ  مدرم  شمارآ  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  لاح  تسا . مدرم  يهدوت  تیاضر 

طخـس ناف  هیعرلا  یـضرل  اهعمجاو  لدـعلا  یف  اهمعاو  قحلا  یف  اهطـسوا  کیلا  رومالا  بحا  نکیلو  : » مینکیم لقن  رتشا  کلامب  ع »  » یلع
لقاو ءاخرلا  یف  ۀنؤوم  یلاولا  یلع  لقثا  هیعرلا  نم  دحا  سیلو  هماعلا . یضر  عم  رفتغی  هصاخلا  طخـس  ناو  هصاخلا  یـضرب  فحجی  هماعلا 

رهدلا تاملم  دنع  اربص  فعـضاو  عنملادنع  ارذع  اطباو  ءاطعالادـنع ، ارکـش  لقاو  فاحلالاب ، لأساو  فاصنالل  هرکاو  ءالبلا  یف  هل  ۀـنوعم 
[ . 502 « ] مهعم کلیم  مهل و  كوغـص  نکیلف  همالا  نم  هماعلا  ءادـعالل ، ةدـعلاو  نیملـسملا ، عامج  نیدـلا و  دامع  امناو  هصاخلا  لـها  نم 

مومع و  تیعر »  » تیاضر بجوم  هک  تسا  تلادـع  ندوب  یناگمه  قح و  رد  يور  هناـیم  دـشاب  وت  ياـهراک  نیرتمهم  زا  هکیراـک  : » ینعی
 ] ربارب رد  تیلقا ،»  » نت دـنچ  مشخ  و  دزاـسیم ، لاـمیاپ  ار  تیلقا »  » نت دـنچ  يدونـشخ  تیاـضر و  یموـمع  مشخ  هکنیا  هچ  تـسا . مدرم 
مک يراتفرگ  رد  و  یخارف ، ماگنه  رد  تیلقا  زا  رتنیگنـس  نارمکح )  ) یلاو رب  سک  چیه  و  درادن ، تیمها  یمومع  تیاضر  هحفص 498 ]
رد رتریذپ و  رذعرید  رتساپـس و  مک  میـسقت  عقوم  رد  و  رترارـصا ، رپ  شهاوخ  رد  رتیـضاران ، يربارب  فاصنا و  ربارب  رد  و  هدنهد ، يرای 

. دـشابیم نانآ  تیرثکا  مدرم و  هماع  نانمـشد  لباقم  رد  هدامآ - ناناملـسم و  عامتجا  و  نید ، نوتـس  طقف  و  تسین ، ابیکـش  رتمک  اهیتخس 
تفاب زا  ياهدـنزرا  رایـسب  یلیلحت  ع »  » یلع زارف  نیا  رد  دـشاب ». ناـنآ  اـب  وت  تبغر  لـیم و  هدوب و  هارمه  ناـنآ  اـب  دـیاب  تهج  نیدـب  سپ 

ندربشیپ رد  يرـشق  مادک  زا  هدوب و  دوخ  راتفر  بظاوم  رادمامز  دیاب  هنوگچ  هک  دـهدیم  هئارا  نآ  هدـنهد  لیکـشت  ياهرـشق  یعامتجا و 
هورگ و ود  ره  ياهتلـصخ  هدومن و  میـسقت  تیرثکا  تیلقا و  هتـسد  ود  رب  ار  عامتجا  تفاب  ماما  ساسا  نیا  رب  دریگ  ددم  عامتجا  فادـها 

یلوم ریبعت  هب  هصاـخ »  » نآ ربارب  رد  هک  دنتـسه  تیرثکا  تیعر »  » زا دارم  هماندـهع  زا  تمـسق  نیا  رد  دـنکیم . وگزاـب  ارناـنآ  درک  لـمع 
هکنانچ دوشیم  ریبعت  دنمتورث  لاح و  یب  نارذـگ و  شوخ  هفرم و  يهقبط  هب  نآ  زا  یلعف  حالطـصا  رد  هک  تسا  نامه  هصاخ ، دـشابیم .

دنـشاب و ینارذگـشوخ  یپ  رد  هک  دـهدیمن  نانآب  ياهزاجا  نانچ  دودـحم  تورث  هک  تسا  شک  تمحز  تیرثکا  اـهنآ  رد  هماـع  زا  دارم 
اب دـیاب  دوش  ارجا  تکلمم  رد  یهاوخیم  هک  اهراک  يهمه  رد  دـیامرفیم  ماما  دـننکیم . هرادا  تیدـج  راک و  بسک و  اب  ار  دوخ  شاـعم 
ارچ دیاب  لاح  دشاب . دنتـسین  رادروخرب  یهفرم  یگدـنز  نانچ  زا  هک  یمدرم  تیرثکا  حـلاصم  نتفرگ  رظنرد  اب  تلادـع و  ياضتقمب  هجوت 

هصاخ هورگ  فلا - هحفص 499 ] دیامرفیم [ : نایب  فرژ ، رایـسب  يدید  اب  ار  هورگ  ود  ره  تلـصخ  ماما  درک ؟ بلج  ار  تیرثکا  تیاضر 
هنازخ رب  هک  دنتسه  يرشق  يداع  تلاح  رد  - 1 زا : تسا  ترابع  اهنآ  هک  دنریگیم  رارق  یصاخ  عضاوم  رد  یعامتجا  تکرح  رد  تیلقا » »

حلاـصم رد  - 3 تسه . ناـنآ  یـصخش  عفاـنم  فلاـخم  تلادـع  اریز  تسا  راوشد  ناـنآ  رب  لدـع  فاـصنا و  - 2 دـنوشیم . لیمحت  تلود 
هیمهس ناثآ  هب  لیم  هزادناب  نوچ  دنتـسه  ساپـس  مک  لاملاتیب  میـسقت  ماگنه  رد  - 4 دنزرویم . رارصا  يراشفاپ و  رایـسب  دوخ  یـصخش 

رد و  - 6 دـننکیم . ادـیپ  ترودـک  یلاو  اـب  دـنریذپ و  رذـع  رید  یتکلمم  هیلاـع  حـلاصم  رطاـخب  قوقح  عنم  عقوم  رد  - 5 دوـشیمن . هداد 
نانآ - 1 دنـشابیم : ریز  ياهیگژیو  ياراد  هعماج  تیرثکا  و  تیعر »  » هماع هورگ  ب - دنتـسه . تقاط  مک  راگزور  ثداوح  تامیالمان و 
نیمه هشیمه  هک  اغعم  نیاب  دنشابیم  نمشد  موجه  ربارب  رد  هریخذ  دنهدیم . لیکشت  نانآ  ار  ناناملـسم  عامتجا  - 2 دنتسه . نید  ياههیاپ 

هراومه هک  دنیامرفیم  دیکات  رتشا  کلام  هب  هورگ  ود  ره  ياهیگژیو  نایب  اب  ماما  دـننکیم . یگداتـسیا  نمـشد  لباقم  رد  هک  دنتـسه  رـشق 
ساره رد  تیلقا  يریگ  ههبج  زا  دراد و  لوذـبم  ناوارف  شـشوک  یعـس و  ناـنآ  تیاـضر  بلج  رد  و  دـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  مدرم  هماـع 
یمومع یئاضران  دشاب  تیلقا  تیاضر  يهشیدنا  رد  رگا  هکلب  هداد و  رارق  عاعـشلاتحت  ار  تیلقا  يدونـشخان  یمومع  تیاضر  اریز  دشابن 
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تهج نآ  زا  تیرثکا  زایتما  هک  مینیبیم  تمـسق  نیا  رد  هحفص 500 ] درب [ . دهاوخ  نیب  زا  لیـس  نوچمه  ار  تیلقا  تشم  کی  يدونـشخ 
دـشابیم و تسا ، تیرثکا  نامه  هک  تیعر  شود  رب  یمالـسا  تلود  ياههیاپ  ددرگیم و  یلمع  هعماـج  رد  نید  ناـنآ  تردـقب  هک  تسا 
رد زج  نآ  دومن و  بلج  ار  نانآ  رطاخ  شمارآ  دـیاب  سپ  دنباتـشیم . شیراـیب  ینارحب  عقاوم  رد  دنتـسه و  تلود  هریخذ  تردـق و  ناـنآ 

یمالـسا نیناوق  ققحت  رد  یمرها  ناونعب  هعماج  تیرثکا  و  تسین ، ریذپ  تروص  تسنآ  يهدننک  نیمات  یمالـسا  تاررقم  هک  لدع  يهیاس 
ياـهتلم رد  ددـع  روحم  رب  طـقف  تیفیک و  نودـب  تیمک  هب  هکناـنچ  تیفیک . زا  رظن  عطق  اـب  تیمک  تهج  زا  هن  دـناهدش  هتفرگ  رظن  رد 

ما : » تسا هدـش  موکحم  تدـشب  هکلب  هدـشن ، دـیجمت  نآرق  رد  صاخ  تیفیک  نودـب  تیرثکا  دـش  هراـشا  هکناـنچمه  هدـش و  هیکت  یبرغ 
شوگ نانآ  تیرثکا  يراد  نامگ  ایآ  ربماـیپ  يا  [ . » 503 « ] الیبس لضا  مه  لب  ماعنالاک  ـالا  مه  نا  نولقعی  وا  نوعمـسی  مهرثکا  نا  بسحت 
يداه ترـضح  زا  تیاور  رد  و  دنـشابیم »... اـهنآ  زا  رتهارمگ  هکلب  یناـیاپ و  راـهچ  دـننام  ناـنیا  هن  دنتـسه ؟ لـقع  ياراد  دـنراد و  اونش 

كرـشلا هللا  مرح  و  نتم : دنتـشک ... ار  مالـسلامهیلع  ءاـیبنا  هک  ندوب  اـهتیرثکا  [ 504 « ] ءایبنالا ۀـلتق  اـغوغلا  : » دـش دراو  هیلع  هللا  تاولص 
رد هحفص 501 ] دوش [ . لصاح  صالخا  ادخب  نامیا  رد  هکنیا  ات  درک  مارح  ار  دوخ  رب  كرـش  لاعتم  دنوادخ  حرـش : ۀیبوبرلاب  هل  اصالخا 

نامیا توغاط و  یفن  زا  بکرم  هکلب  تسین ، طیـسب  مالـسا  رد  دـیحوت  هک  دـش  هتفگ  دـش و  ثحب  دروم  نیا  رد  لیـصفت  هب  تایهلا  شخب 
رد هاوخ  دشاب و  تاذ  رد  هاوخ  دشابیم ، ددرگ  عقاو  تیدحا  تاذ  ربارب  رد  هچنآ  توغاط ، زا  دارم  هک  میدرک  ثحب  زین  دـشابیم و  ادـخب 

تیبوبرب داقتعا  ات  درک  مارح  شداعبا  ماـمت  رد  ار  كرـش  لاـعتم  يادـخ  دـیامرفیم : زارف  نیا  رد  نیمز . يور  رد  تموکح  هاوخ  لاـعفا و 
شخبرمث يدیحوت  نینچ  نیا  دـشابن و  نآ  رد  ادـخ  ریغ  زا  ياهبئاش  هک  ياهنوگب  تسا  نید  ندرک  فاص  صالخا  زا  دارم  دوش و  صلاخ 

نخس دشاب ، یئادز  كرش  هک  نامیا  یعضو  رثا  زا  زارف  نیا  رد  كرشلانم » مکل  اریهطت  نامیالا  لعجف  : » دومرف شخب  نیا  زاغآ  رد  تسا .
هفیرـش يهیآ  هب  هراشا  تمـسق  نیا  رد  درادیم  تبحـص  مکح  نیا  يهفـسلف  كرـش و  ینوناق  یعیرـشت و  میرحت  زا  مه  همتاخ  رد  تفگ ،
یگرزب متس  كرـش  هک  یتسردب  اریز  هدم ، رارق  کیرـش  ادخب  مدنزرف  يا  [ 505 « ] میظع ملظل  كرـشلا  نا  هللااب  كرـشتال  ینب  ای   » هدومرف

هدابع نم  هللا  یـشخی  امنا  هناف  هنع  مکاهنو  هب  مکرما  امیف  هللا  اوعیطاو  نوملـسم ، متناو  ـالا  نتومت  ـالو  هتاـقت ، قح  هللا  اوقتاـف  نتم : تسا ...
هچنآ رد  ار  ادخ  و  دیشاب ، ناملسم  هکنیا  رگم  دسرن  رد  ار  امش  لجا  و  یهلا ، ماقم  هتسیاش  یئاورپ  دیشاب  هتشاد  اورپ  ادخ  زا  حرش : ءاملعلا .

رد عبرفت  ءاف  دنتسه . كانمیب  یهلا  سدق  تحاس  زا  هک  دنتسه  نادنمشناد  طقف  اذخ  ناگدنب  زا  هکنیا  هچ  دینک  تعاطا  هدومرف  یهن  رما و 
ناونعب هن  تجح  مامتا  ماقم  رد  ع »  » هرهاط هقیدـص  تسین  هداـبع ... نم  هحفـص 502 ] هللا [  یـشخی  امنا  هیآ  رد  هناف »  » هملکو هللاوقتاف  هیآ 

رد ار  یهلا  ماـکحا  عیرـشت  رد  رما  هـک  لاـح  ناسنیدـب : تـسا  يریگهجیتـن  ینعی  تـسا  عـیرفت  يارب  زارف  نـیا  رد  هدروآ  هـیآ  ندوـب  ءزج 
قح سپ  دیدینـش ، ار  تراهط  یحو و  زکرم  توبن و  تیبلها  ام  يرادمامز  تموکح و  جـح و  هزور و  زامن و  دـننام  فلتخم  تاعوضوم 

ای هدرک و  رما  هچنآ  رد  ار  ادخ  و  دیـشاب ، مالـسا  هار  رد  هک  یلاح  رد  رگم  دنکن  كرد  ار  امـش  لجا  دـیروآ و  اجب  ار  یـسرتادخ  يوقت و 
و تاعوضوم ، يهمه  رد  ماـکحا  يهمه  زا  يرادرب  ناـمرف  اـب  رگم  تسین  رـسیم  ندروآ  اـجب  ار  يوقت  قح  اریز  دـیرب  ناـمرف  هدومرف  یهن 

لعفی نم  ءازج  اـمف  ضعبب . نورفکت  باـتکلا و  ضعبب  نوـنموتفا  : » هداد میب  نآ  زا  نآرق  رد  هک  دـش  دـهاوخ  رارکت  هدوـهیب  خـیرات  هـنرگ 
زا یضعب  هب  ایآ   » ینعی [ . 506 « ] نولمعت امع  لفاغب  هللا  امو  باذعلا  دشا  یلا  نودری  ۀـمیقلا  موی  ایندـلا و  ةویحلا  یف  يزخ  الا  مکنم  کلذ 
رد يراـتفرگ  يراوخ و  یئاوسر و  زج  هک  دـینادب  ار  راـکنیا  هجیتـن  سپ  دـینزیم  زابرـس  رگید  ضعب  زا  هدروآ و  ناـمیا  تاروت )  ) باـتک

لفاغ دـینکیم  لمع  هچنآ  زا  ادـخ  و  دـش ، دـیهاوخ  راتفرگ  یهلا  باذـع  هب  هجو  نیرتدـب  هب  زین  ترخآ  رد  تسین و  يزیچ  ایند  یگدـنز 
هب هیآ  نیا  رد  نآرق  تسا و  رتدـب  ینامیایب  زا  دریگ  تروص  نآ  رد  ضیعبت  رگا  هک  تسا  هچراـپ  کـی  ماـظن  نید  هکنیا  هچ  دـشابیمن ».

ضعبب و نمون  نولوقی  هلسر و  هللا و  نیب  اوقرفی  نا  نودیری  هلسر  هللااب و  نورفکی  نیذلا  نا  [ » هحفص 503 دیامرفیم [ : دیکات  تقیقح  نیا 
دیشاب رایـشوه  [ . » 507 « ] انیهم اباذـع  نیرفاکلل  اندـتعاو  اقح ! نورفاکلا  مه  کئلوا  ـالیبس  کـلذ  نیب  اوذـختی  نا  نودـیری  ضعبب و  رفکن 

هتـشاد و نامیا  یـضعب  هب  دنیوگیم : دـننک ، داجیا  هقرفت  ناشربمایپ  ادـخ و  نیب  دـنهاوخیم  دـنرادن  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  يدارفا 

دلج 1) ( ) س  ) ارهز ترضح  يهبطخ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 169 

http://www.ghaemiyeh.com


. دننک داجیا  دوخ  يارب  یهار  تسا ) یندشنادج  دحاو  کی  هک   ) شلوسر ادخب و  نامیا  نایم  دنهاوخیم  میرادن و  لوبق  ار  رگید  یـضعب 
یقیقح رفک  نیع  یهلا  تاروتـسدب  نامیا  رد  ضیعبت  سپ  میاهدرک »... مهارف  یکاندرد  باذع  نیرفاک  يارب  و  دنتـسه ! رفاک  یتسارب  نانیا 

يرادرب نامرف  ام و  تماما  هک  مهم  یـضیعبت  نینچ  مهنآ  تسین . راگزاس  هجو  چیهب  رفک  قح  اب  تسا  یهلا  روتـسد  هک  يوقت  قح  تسا و 
زئاح دیاب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  یباحـص  يا  امـش  هکلب  تسا . رفک  نیع  نیا  دینک  لمع  ار  تاروتـسد  رگید  هتفریذـپن و  ار  ام  زا 

شناد عبنم  تمکح و  باتک و  ملعم  هک  مردـپ  اریز  دیـشاب . تسا  نادنمـشناد  صوصخم  تیثیح  ماقم و  هک  ار  يوقت  تاجرد  نیرتیلاـع 
زا ممالا » یلا  هئاغلب   » نایناهج هب  ناتتلاسر  دوخ و  تیقفوم  نآ  يهمادا  رد  کنیا  و  دـیدمآ ، لئان  وا  تبحـص  راختفاب  دـیدرک و  كرد  دوب 
هیآ نیمه  مکحب  هکنیا  هچ  تسادـخ  فوخ  بتارم  نبرتـالاب  زا  تیـشخ  هحفـص 504 ] [ . ] 508  ] دیتسه هاگآ  هیـضق  زا  دنمـشناد و  دارفا 

تیالو و نآ  نیرتمهم  زا  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياـهنامرف  ومبوم  دـیاب  سپ  تسا  یهلا  تمظع  كرد  زا  یـشان  تیـشخ 
تـسا يدعب  جاجتحا  يارب  ياهنیمز  راوتـسا  نشور و  لئالد  نیا  اب  شخب  نیا  دیرادن . اور  یـضیعبت  هنوگچیه  دیریذپب و  تسا  یئاورنامرف 

دعب ارچ  دیئاجک ، سپ  نامیالا » دعب  متکرشا  مادقالا و  دعب  متصکن  نالعالا و  دعب  متررسا  نایبلا و  دعب  مترح  یناف  : » دیامرفیم راصناب  هک 
؟! دیدش كرشم  نامیا  زا  سپ  دیئامنیم و  ینیشن  بقع  مادقا  زا  سپ  و  دینکیم ، نامتک  نالعا  زا  سپ  دیدش و  هتشگرس  نایب  زا 

یقرواپ

همان باوج  رد  ماما  هغالبلاجـهن  رد  هکیروطناـمه  [ 5 (. ] 27  ) رثدم [ 4 . ] خزود [ 3 (. ] 61  ) نارمع لآ  هلهاـبم  هـیآ  [ 2 (. ] 56  ) بازحا [ 1]
يهرامـش همان  هغالبلاجهن  دندیـشک . یم  ارم  هدش  مار  رتش  نوچمه  ینعی  شوشخملا » لمجلا  داقی  امک  داقا  تنک  ینا  : » دـیامرفیم هیواعم 

ج 16 هتافنـصم . ریغ  هتافنـصم و  هنعاو  ور  نوثدحملا و  هیلع  ینثأ  عرو  ۀـقث  بدألا  ریثک  ثدـحم  ملاع  اذـه ، يرهوجلا  رکبوبا  و  [ 6 . ] 28
یلع ةورقم  ۀمیدق  ۀخسن  نم  يرهوجلا  زیزعلادبع  نب  دمحا  فیلأت  هفیقـسلا  باتک  نم  اهتلقن  [ 7 . ] دیدج باچ  هغالبلاجهن  حرش  ص 210 

(. همغلا ج 2 ص 40 فشک  . ) قرط ةدعب  هلاجر  نع  يور  ةأمثلث  نیرـشع و  نیتنثا و  ۀنس 322  رخآلا  عیبر  یف  هیلع  تأرق  روکذملا  اهفلؤم 
. تسا یلاجر  حالطصا  دنـس ، لیوحت  [ 11 . ] 140 ص 139 - یفاـشلا ج 3  صیخلت  [ 10 . ] فـجن ص 12 پلچ  [ 9 . ] ص 304 ج 2  [ 8]

اهیلع اوربم  أنوکم  ملاعلا  اهنع  ردص  یتلا  ةردـقلا  اذای  مهللا  [ 13 . ] ص 263 [ 12 . ] دنک تیاور  ار  ربخ  قیرط  دـنچ  ای  ود  زا  رفن  کی  ینعی :
هعماج تارایز  حیتافم : كراکنا . هلقعل  فصنملا  عیطتـسی  الف  تنا  الا  هلا  کناب ال  هیف  کعنـص  دهاوش  تقطن  ۀـمظعلا  لظ  تحت  اروطفم 

یلع هللا  ءافأ  امو  [ 15 . ] 6/ رـشح هروس  یبرقلا ... يذلو  لوسرللو  هلظ  يرقلا  لها  نم  هلوسر  یلع  هللاأ  ءافأ  امو  [ 14 . ] نینمؤلا ص 580 ۀمئا 
. درک راذـگاو  ینعی  جارخلا  ضرا  نم  هفئاـط  يا  هعیطق : هعطقا  [ 16 . ] 5/ رـشح هروس  باکرال ... لیخ و  نم  هیلع  متفجوا  اـمف  مهنم  هلوسر 

ظفل رد  هک  رتشیب  اـی  هملک و  ود  ینعی : فدارتـم ، [ 21 . ] 12  / فهک [ 20 . ] 11  / ابس [ 19 . ] 20  / نامقل [ 18 . ] فجن ص 124 پاـچ  [ 17]
تلص [ 26 . ] 21  / تلصف [ 25 . ] 44  / ءارسا هروس  [ 24 . ] 12  / رون [ 23 . ] 44  / ءارسا [ 22 . ] رـشب ناسنا و  دننام  دشاب  یکی  ینعم  رد  فلتخم و 

رکذتی امنإ  دماحلا  نا  [ 27 . ] ربکا هللا  رکذلو  رعشت  الو  هل  یلصت  دقو  هنالطهب  رطملاو  هنالیـسب  ءاملاو  اهناججرب  ضرألاو  اهنارودب  ءامـسلا 
اذا هب  فیک  مأ  انغ  ۀـضور  درو  اذا  هب  فیکف  هدرو  لامج  هشهدا  نمف  صقنلاـب  بوشم  هنا  اـمب  وهـال  لاـمک  وهاـم  لاـمکلا  دـمحلا ، نیح 
دعر [ 33 . ] 7  / هدجس [ 32 . ] 102  / ماعنا [ 31 . ] 50  / هط [ 30 . ] 84 ءارسا : [ 29 . ] هّلظدـم یئوخ  هللاتیآ  فیلأت  [ 28 [ ؟ لامکلا عوبنیب  لصتا 

يواسم تسین  تباث  هک  یماکحا  رد  تسا و  تباث  اهنآ  رب  هک  یماکحا  رد  دنتـسه  مه  دـننام  هک  یتاـعوضوم  [ 35 . ] 40  / رطاف [ 34 . ] 16/
، دشاب یلقع  لاحم  یحو  هکنانچ  تسا و  ماهلا  زا  یلماک  يهبترم  ماهلا و  خنـس  زا  هللا  ءاشنا  دمآ  دـهاوخ  هکنانچ  مه  یحو  ینعی  دنـشابیم .

رگا سپ  تسا . تباث  مه  يرگید  رب  دوش  تباث  اـهنآ  زا  یکی  رب  هک  یمکح  ره  دنتـسه و  مه  دـننام  نوچ  دـشاب و  لاـحم  مه  ماـهلا  دـیاب 
. تکن هدام  نیرحبلا  عمجم  [ 37 . ] بلق [ 36 . ] دراد دوجو  زین  مهنآ  تسا  ماهلا  يهلماک  يهبترم  هک  یحو  مینکیم  ساسحا  ار  ماهلا  دوجو 

یل لاقف  ملاعلا ؟ ملع  نع  هتلئس  لاق  مالسلاهیلع . رفعجیبا  نع  رباج  نع  [ 39 . ] دوب ثدحم  ناملس  تسا  ثیدح  رد  هک  ناملس  دننام  [ 38]
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ای سدقلا  حوربف  ةوهشلا . حور  و  ةوقلا ، حور  ةاویحلا و  حور  نامیالا ، حور  سدقلا ، حور  حاورأ ، ۀسمخ  ءایـصوألاو  ءایبنألا  یف  نارباج  ای 
وهلت و ال اهناف ال  سدـقلا  حور  الإ  ناثدـحلا  اهبیـصی  حاورأ  ۀـعبرألا  هذـه  نارباج  ای  لاق : مث  يرثلا  تحت  یلا  شرعلا  تحت  ام  اوفرع  رباج 

ثدحی يوهلا و  بلقیف  الولح : وا  ءآش  اعلخ  داقنت  یلویهلاف  ۀلامعلا  يوقی  و  [ 40 . ] حاورألا نم  هب  مالسلامهیلع  اوصخ  ام  باب  یفاک  بعلت .
هللا ۀـجح  ربکا  یه  ۀـیناسنالا  ةروصلا  نا  [ 41 . ] دعی همـسجک  لکلاف  سفنلل  دسجلا  هعاط  رـصنعلا  هعیطی  رجف  نم  دـبی  انافوط  يدـبی  رطملا 
یف مولعلا  نم  رـصتخملا  یهو  نیملاعلا  روص  عومجم  یهو  هتمکحب ، هانب  يذـلا  لکیهلا  یهو  هدـیب  هبتک  يذـلا  باـتکلا  یهو  هقلخ ، یلع 

طارـصلا یهو  ریخ  لـک  یلا  میقتـسملا  قـیرطلا  یهو  دـهاش  لـک  یلع  يهچحلا  یه  بئاـغ و  لـک  یلع  دـهاشلا  یهو  ظوـفحملا ، حوـللا 
ای تنا  نم  دجس - كالمألا  هل  مرح  نع  ءامکحلا  ءیـسخیلف  [ 43 . ] نیفراعلا تاماقم  رخآ  طمن  تاراـشا  [ 42 . ] رانلاو ۀنجلا  نیب  دودمملا 

ترغاصت نویعلا و  تأسخ  بابلألا و  تراحو  مولحلا  تهاتو  لوقعلا  تلض  تاهیه ، تاهیه ، [ » 44 . ] دلبم ای  كدعب  طالفا ؟ نم  وطسرا و 
ءاغلبلا ص تییع  ءابدألا و  تزجع  ءارعشلا و  تلک  بابلألا و  تلهجو  ءابطخلا  ترصح  ءاملحلا و  ترصاقت  ءامکحلا و  تریحت  ءامظعلا و 

فـصو نیلواـنتملا و  دـی  نم  مجنلا  ثیحب  وـهو  یناو  فـیک ؟! ریـصقتلاو  زجعلاـب  ترقأو  هلئاـضف  نـم  ۀلیـضف  وا  هنأـش  نـم  نأـش  فـصو 
ریغ يانعم  رد  ظفل  لامعتسا  زاجم : [ 47 . ] ءاضیبلا ج 7 ص 175 ۀجحم  [ 46 (. ] 37  ) رکشلا یف  هواعد  هیداجس ، هفیحـص  [ 45 «. ] نیفصاولا

: بازحا [ 50 . ] 20 میرم : [ 49 . ] رز هچ  گنـس و  هچ  نداهن  يارب  رـسپ  يا  دوب  ندروخ  رهب  زا  رز  دیوگیم : يدعـس  [ 48 . ] تسا هل  عوضوم 
.81 لحن : [ 58 . ] 13 نارمع : لآ  [ 57 . ] 83 ءارسا : [ 56 . ] 19  / لمن [ 55 . ] 19 هرقب : [ 54 . ] 231: هرقب [ 53 . ] 50 هرقب : [ 52 . ] 49 هرقب : [ 51 . ] 9
یلازغ و تفلاخم  يزوج  نبا  سیلبا ) سیبلت   ) باتک رد  [ 63 . ] 123  / نارمع لآ  [ 62 . ] میهاربا 28 [ 61 . ] 112 لحن : [ 60 . ] 18 لحن : [ 59]

اما ایندلا  یف  رادلا  هذه  ۀعسب  عنـصتام  [ 64 (. ] دوش هعجارم  . ) تسا هدرک  نایب  تنـس  باتک و  اب  ار  یلازغلا  مهمالـسا  ۀـجح  ضیف  لوقب  زین 
اهعلاطم قوقحلا  اهنم  علطتو  محرلا  اهیف  لصتو  فیـضلا  اهیف  يوقت  ةرخـآلا  اـهب  تغلب  تئـش  نا  یلب  و  جوحأ . تیبل  ةرخـآلا  یف  اـهیلا  تنا 

اقح و کیلع  کـسفنل  نا  كدـلوو  کـلها  تمحر  اـما  ثیبخلا ، کـب  ماهتـسا  دـقل  هسفن  يدـعای  [ 65 . ] ةرخآلا اـهب  تغلب  دـق  تنا  أذاـف 
یف تنا  اذه  نینمؤملاریما  ای  لاق  کلذ  نم  هللا  یلع  نوها  تنأ  اهذـخأت ؟ نا  هرکی  وهو  تابیطلا  کل  لحا  هللا  يرتا  اقح ، کیلع  کجوزل 
یک سانلا  ۀفعضب  مهـسفنأ  اوردقی  نا  لودعلا  ۀمئا  یلع  ضرف  هللا  نا  تناک  تسل  ینا  کحیو ؟ لاق  کلکأم ؟ ۀبوشج  تلـسبلم و  ۀنوشخ 

[69 . ] 15 ، 6  / أبن [ 68 . ] دیدج ص 62 عبط  داعم  ءدبم و  بتاک  [ 67 . ] 3 و4  / کلملا [ 66 . ] هرامش 9 مالک  هغالبلاجهن  هرقف . ریقفلاب  غبتی  انل 
هراشا مه  لاس و  مایا  رد  زور  بش و  یهاتوک  يزارد و  هب  هراشا  تسا و  هیلاح  جلوی »... هبحاص و  یف  اهنم  دحاو  لک  جلوی   » هلمج رد  واو 

نیا و  سکعلاب . هاتوک و  يرگید  رد  تسا و  دنلب  لوا  يهرکمین  رد  بش  تقو  نامه  رد  هک  تسه  يرگید  هرکمین  هکنیاب  حیرصت  هکلب  و 
مکبر نم  الـضف  اوغتبتل  ةرـصبم  راهنلا  ۀـیآ  انوحمف  نیتیآ  راهنلاو  لـیللا  اـنلعجو  : » هفیرـش هیآـب  هراـشا  [ 70 . ] تـسا ع )  ) ماــما تازجعم  زا 

هدرب و نیب  زا  ار  بش  يهناشن  و  میداد ، رارق  هناشن  ود  ار  زور  بش و  ام  الیـصفت » هانلـضف  ءیـش  لـک  باـسحلاو و  نینـسلا  ددـع  اوملعتلو 
همه ام  دینادب و  ار  اهنآ  باسح  طبض و  ار  اهلاس  يهرامـش  و  دیئامن ، بلط  ار  راگدرورپ  تیانع  لضف و  ات  میتخاس  نشور  ار  زور  يهناشن 
دمع ریغب  تاومسلا  قلخ   » ریـسفت رد  [ 72 (. ] 6  ) ءاسملا حابصلا و  یف  هؤاعد  هیداجس . هفیحـص  [ 71 . ] میتخاس نشور  هداد  لیـصفت  ار  زیچ 
دراو ع )  ) همئألانماث ترضح  زا  تیاور  یئرم ؟ نوتـس  یفن  ای  تسا  نوتـس  یفن  دمع  زا  دارم  ایآ  هک  دناهدرک  فالتخا  نیرـسفم  اهنورت ،»

يهدام رد  نیرحبلا  عمجم  رد  تسین . یندید  یئرم و  اما  تسه  یئاهنوتـس  اهنامـسآ  رد  ینعی  اهنورتأل - نکلو  دمع  مث  دندومرف : هک  هدش 
ۀنیدم لک  ۀطوبرم  ضرألا  یف  یتلا  نئادـملا  لثم  نئادـم  ءامـسلا  یف  یتلا  موجنلا  هذـه  لاق  هنا  تسا . هدرک  لقن  نایقتم  يالوم  زا  بکوک 

رون نوتـس  اب  اهنآ  زا  کـی  ره  تسا و  نیمز  رد  هک  یئاهرهـش  دـننام  تسا  یئاهرهـش  ینامـسآ  ناگراتـس  مارجا و  نیا  رون . نم  نیدومعب 
نیمی نع  نأتنج  ۀیآ  مهنکاسم  یف  أبسل  ناک  دقل  [ 74 . ] هروهظ یف  نطابلا  رهاظلا  هرون - طرفل  یفتخا  نم  ای  [ 73 . ] تسا طوبرم  رگیدمهب 
یتاوذ نیتنج  مهیتنجب  مل  انلدب  مرعلا و  لیـس  مهیلع  انلـسرأف  اوضرعأف  روفغ . بر  ۀبیط و  ةدلب  هل  اورکـشأ  مکبر و  قزر  نم  اولک  لامـش  و 
ریسلا اهیف  انردق  ةرهاظ و  يرق  افیخی  انکراب  یتلا  يرقلا  نیب  مهنیب و  انلعج  و  دیامرفیم . هک  اجنآ  ات  لیلق . ردس  نم  ءیـشو  لثاو  طمخ  لکا 
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[75 . ] 15/ أبـس قزمم .... لک  مهانقزمو  ثیداحأ  مهانلعجف  مهـسفنا  اوملظو  انرافـسأ  نیب  دـعاب  انبر  اولاقف  نینمآ . امایا  یلایل و  اـهیف  اوریس 
نع ریـصقتلاب  ۀـفرعملا  ألإ  همعن  ۀـفرعم  نم  دـحأ  یف  لعجی  مل  نم  ناحبـس  لوقی  اودـعت ... نإو  ۀـیآلا . هذـه  ءرق  اذا  نیـسحلا  نب  یلع  ناک 

هتفرعم نع  ریـصقتلاب  نیفراعلا  ۀـفرعم  زع  لج و  هرکـشف  هکردـیال  هنأب  ملعلا  نم  رثکا  هکاردا  ۀـفرعم  نم  دـحا  یف  لعجی  مل  اـمک  اـهتفرعم 
هقلخ ال نم  ائیش  ناف  کلذ  زواجیال  هناب  هنم  املع  انامیا  هلعجف  هنوکردی  مهناب ال  نیملاعلا  ملع  امک  ارکش  ریـصقتلاب  مهتفرعم  لعجف  هرکش 
رد هک  تسنیا  نیرخأتم  نیـشیپ و  يامکح  تاملک  لـقن  زا  ضرغ  [ 77 . ] 64 توبکنع : [ 76 . ] فیک هل و ال  يدس  نم ال  ۀـیاغ  يدـم  غلبی 

رگا هک  هداد  میلعت  نینچ  شناوریپ  هب  تسا و  كاـپ  یبصعت  هنوگره  زا  مالـسا  نید  اریز  تشاد  یبـصعت  هنوگچیه  دـیابن  قح  مـالک  لـقن 
راتفگب دنتـسه  ملاع  نیا  رد  ریبدت  دـصق  رکنم  هک  يدارفا  دزن  رد  ع )  ) قدام ماما  لضفم  دـیحوت  رد  دـنریذپب  دـندید  یـسک  زا  ار  یتقیقح 

. دـیدرگ عقاو  تماما  تیالو و  کلف  سمـشو  توبن  هلالـس  هجوت  دروم  شنخـس  هک  وطـسرا  يارب  راخنفا  یهز  هدومرف  داهـشتسا  وطـسرا 
- دینک يوریپ  تسا  تسار  سیلبأ  نامگ  نیا  هوعبتاف - هنظ  سبلبأ  قدص  دقلو  هدومرف ، لقن  هدوب  قح  هک  ار  ناطیـش  نخـس  لاعتم  يادـخ 

تمکح یپ  رد  تسا  نمؤم  يهدشمگ  تمکح  نخـس  قافنلا  لهأ  نمول  ۀمکحلا و  ذخ  نمؤملا  ۀلاض  ۀـمکحلا  دـیامرفیم  نایقتم  يالوم 
ار نآ  دـنک و  ادـیپ  یفیثک  هاگیاج  هبارخ و  رد  ار  سیفن  يهدـشمگ  ناـسنا  هک  دوشیم  اـیآ  دـشاب . قاـفن !! لـها  دزن  رد  نآ  هچرگا  دیـشاب 
نالعف و نزو  رب  ناویح  هب  تایح  ریبعت  هظحـالم  اـب  اـصوصخم  ناویحلا )... یهل  ةرخـآلا  رادـلا  نا   ) يرخا ةراـبع  هلمج  نیا  [ 78 [ ؟ درادنرب
[80 . ] هدش پاچ  میدق  عبط  هرس  سدق  دامادریم  تاسبق  هیـشاح  رد  ایجولوثا  باتک  [ 79 . ] دراد تلالد  عوضوم  ندیهجرب  ناعبن ، نایرج و 

ماقم نیا  رد  قارـشالا  ۀمکح  بحاص  هچنآ  حیرـشت  ناهرب  نیا  [ 81 . ] دوشیم هابت  مامت و  شرمع  يهیاس  لابند  هب  ندـیود  یمرگ  اـب  ینعی 
یئاهیئوگ شیپاپ  اهباوخ و  دارفا  نیا  اریز  دـشابیم ، تسرد  ياهیئوگ  شیپ  اهباوخ و  دراد ، تلالد  لاـثم  ملاـع  رب  هکیروما  زا  : » تسا هتفگ 

حضاو نشور و  هدنیآ  ندروآ  دیدپ  زا  تیرـشب  یلکروطب  نانآ و  یناوتان  هکنیا  هچ  دننکیمن  داجیا  دوخ  دندنویپیم  عوقوب  هدنیآ  رد  هک 
يرادـیب رد  تسیاـبیم  تشادـیم  یئورین  نینچ  رگاو  تسین ، یتردـق  نینچ  درف  نآ  حور  اوق و  رد  دـنیبیم  باوخ  هکیدرف  نآ  زین  و  تسا .

مه نیا  دشاب و  ملاع  دوخ  ملع  زا  لبق  هک  تسنیا  مزلتـسم  دشاب  دوخ  سفن  هدیدپ  ملع  نیا  رگاو  دشاب . هتـشاد  داجیا  يارب  يرتشیب  تردق 
نیا هک  میمهفیم  ناسنیدـب  سپ  دریگیم ، همـشچرس  رگید  ياج  زا  اهملع  هک  دـمهفیم  لامجالاب  ناسنا  دوخ  نیا  رب  هوالع  تسا . لاحم 

ص دشابیم ، رتهب  رتالاب و  ناهج  نیا  زا  بتارمب  هک  تسا  رگید  ناهج  رد  تباث  يروما  يرادیب  ای  باوخ و  رد  هچ  دوشیم  هدید  هکیروما 
[85 . ] ةرـصبلا یف  هلماع  فینح  نب  نامثع  یلا  باـتک  هغالبلاجـهن  [ 84 . ] تریب ص 301 عـبط  [ 83 . ] ءارـسا هروس  [ 82 . ] دـیدج عبط   238

...( مکندیزال  ) قالطا زا  [ 88 . ] 14 میهاربا : [ 87 . ] رـصم لها  یلا  هباتک  یف  هغالبلاجهن  [ 86 . ] فجن عبط  دلج 2 ص 53  یسربط  جاجتحا 
ملاع ود  ره  رد  تمعن  دـیزم  بجوم  يرازگـساپس  هکلب  تسین و  ناهج  ملاع و  کیب  صوصخم  تمعن  دـیزم  هدـعو  هک  دوشیم  هدافتـسا 
عمج [ 92 . ] تسا یحو  ماـهلا و  زا  طـقف  تسین و  طابنتـسا  هار  زا  يدـید  نینچ ، ینعی  [ 91 . ] هیآ 216 هرقب  [ 90 . ] 76  / ناسنا [ 89 . ] تسا
يوبن ثیدحب  هراشا  [ 95 . ] تاداـمج گنـس و  خولک و  همه  ینعی  [ 94 . ] 15  / هدئام [ 93 . ] اهلک ءامـسألا  مدآ  ملع  هیآ : هب  راشا  و  کـلم ،

. ندینت ردصم  زا  رضاح  رما  [ 97 . ] هناخ بتکم  [ 96 . ] نارینلا رفح  نم  ةرفح  وا  ۀنجلا  ضایر  نم  ۀضور  ربقلا  ملـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هفیحـص قالخألا  مراکم  اعد  [ 100 . ] یماـما همجرت  مینک » رود  دوـخ  زا  ار  ینارگن  شیوـشت و  هنوـگچ  : » باـتک [ 99 . ] 112  / لـمن [ 98]

نآرق دوش  تقد  ءامسلا ... یف  دعـصی  امناک  هلمج : نیا  رد  [ 104 . ] 125 ماعنا : [ 103 . ] 22 رمز : [ 102 . ] 50  / تایراذ [ 101 (. ] ع  ) هیداجس
نوچ اضف  رد  هک  ریخا  فشک  اب  هلئـسم  نیا  دوشیم و  سفنت  یگنت  راچد  ناسنا  هک  دـنکیم  هیبشت  نامـسآ  رد  زاورپ  هب  ار  تلالـص  میرک 
راچد تمحز  یتخـس و  هب  رادـقم  نامهب  دورب  الاب  ناسنا  ردـق  ره  انعم  نیاب  دراد  تقباطم  ـالماک  تسین  رـسیم  مه  سفنت  تسین  نژیـسکا 

مهافتءوس هتبلا  [ 106 . ] 29  / حتف هروس  [ 105 . ] دوش فشک  یپ  رد  یپ  مولع  یقرت  اب  هک  تسا  دایز  نآرق  رد  لئاسم  لیبق  نیا  زا  و  دوشیم ،
زا هن  یتقیقح  يور  زا  زاب  تبعل  کلف  میناکتبعل و  ام  دیوگب : مایخ  ناسب  هتـشاگنا و  لمهم  ار  دوخ  یتسه  ناسنا  هک  تسین  نآ  داوم  دوشن 

تمکحیب ثبع و  ياهدیدپ  چیه  شنیرفآ  ناهج  رد  اریز  زاب  کی  کی  مدع  قودنصب  میتفر  دوجو  عطنرب  مینک  یمه  هچیزاب  زاجم  يور 
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.82  / لیئارسا ینب  [ 108 . ] 22  / رمز [ 107 (. ] تسا هراتـس  ود  مان   ) مارهب ریت و  دوجو  رد  دوبن  هک  ماـخ  يا  تمکح  دراد  هشپ  دوجو  تسین :
يانعمب هن  تسا  رگید  یناحور  ذـئاذل  اب  یئانـشآ  اهزاین و  زا  یئاـهر  نتـسج  يزاـینیب و  رقف  زا  دارم  [ 110 . ] و 15  4  / نارمع لآ  [ 109]

13،12 و  / فرخز [ 115 . ] 72،71  / سی [ 114 . ] 33 ، 32  / میهاربا [ 113 . ] 24  / هبوت [ 112 . ] 44  / ناقرف [ 111 . ] يراد ناکد ! یتسدـگنت و 
[122 . ] 127  / فارعا [ 121 . ] 3  / هدئام [ 120 . ] 12  / توبکنع [ 119 . ] 22  / صصق [ 118 . ] 115  / نونمؤم [ 117 . ] 6  / نارمع لآ  [ 116 . ] 14

هقاح [ 129 . ] 256  / هرقب [ 128 . ] 256  / هرقب [ 127 . ] 36 : / لمن [ 126 . ] 106  / فسوی [ 125 . ] 38  / رثدم [ 124 . ] 27  / جح [ 123 . ] 136  / ماعنا
.14  / سی [ 136 . ] 31  / هبوت [ 135 . ] 14  / کلم [ 134 . ] 60  / ءاسن [ 133 . ] 60  / هدئام [ 132 . ] 23  / نارمع لآ  [ 131 . ] 9  / ق [ 130 . ] 11/

دوـخ نتـشاد  یئاـفک و  دوـخ  لالقتـسا و  نداد  تسد  زا  تسا و  ناـکوخ  ناـگنیزوب و  هشیپ  نتفرگ  دارم  [ 138 . ] 23  / نارمع لآ  [ 137]
توغاط زا  ندیـشوپ  سابل  رد  یتح  هداد و  تسد  زا  ار  یهلا  ننـس  یلکب  ناملـسم  تلم  مینیبیم  هکنانچ  توغاط . مسر  ربارب  رد  یگتخاـب 

دنب یب  یئارگ و  توهش  و  يرگ !! هنیزوب  تقیقح  تسا  نیا  نآ . نتخاس  هوبنا  رگید  زور  تروص و  يوم  ندودز  يزور  دننکیم ، يوریپ  »
هتکن نیا  رکذ  [ 145 . ] ماعنا 91 [ 144 . ] 18  / نارمع لآ  [ 143 . ] 6  / جح [ 142 . ] 4  / نیت [ 141 . ] 60  / ءاسن [ 140 . ] 60  / هدئام [ 139 . ] يراب

غوی زا  ار  رـشب  هک  تسا  یلماک  يدازآ  هدرک  تبرـشب  هعماجب  مالـسا  هژیوب  دـیحوت  ناراذـگ  ناینب  ءایبنا و  بتکم  هک  یتمدـخ  تسا  مزال 
ار شنیرفآ  مالسا  بتکم  اریز  هدرواین  رشب  يارب  ار  یشزرا  نینچ  یبتکم  چیه  و  هدیـشخب ، یـصالخ  يدرف  ریغ  يدرف و  رامعتـسا  هنوگره 

ادخ زج  ار  سک  چیه  تهج  نیمهب  درادن  يرابتعا  دـشاب  يرهاظ  تمظع  زا  هجرد  رهب  یماقم  چـیه  وا  زا  ریغ  هدومن و  یفرعم  ادـخ  کلم 
و دراد . زیچ  همه  رد  ار  همات  تیالو  تسا  کـلملا  کـلام  وا  تسین و  ناـسنا  نوئـش  زا  ینأـش  چـیه  رد  تلاـخد  فرـصت و  قح  تیـالو و 

یلیلد اب  ای  تسادخ و  فرطزا  هک  دوش  تباث  تازجعم  ینیقی و  ناهرب  اب  هکنیا  رگم  دنتـسه  يواسم  تهج  نیا  زا  مالـسا  دـید  رد  اهناسنا 
تیرـشب هعماجب  هک  تسین  يدازآ  نیرتالاب  نیا  ایآ  دـنکیم . ادـخ  مکحب  تشگرب  مه  تروص  نیا  رد  ددرگ  تباث  وا  تموکح  تیالو و 

ارت دیابن  دنتسه و  يواسم  ادخ  ربارب  رد  همه  اریز  دیامن ؟! يرادربهرهب  دوخ  عفنب  وت  لمع  وت و  لام  وت و  ناج  زا  درادن  قح  یسک  دیوگیم 
راهچ نایم  یقرف  هچ  دـنریگ  رارق  يریگهرهب  دروم  اهناسنا  تسا  انب  اعقاو  رگا  و  دـهدب . رارق  نآ  تیبثت  يارب  شیوخ و  یئاورنامرف  همدـقم 

زا ضرغ  الوا  اریز  تسا  رتدـب  ناسنا  رامثتـسا  بتارمب  هکلب  و  دراد ؟ دـنیامنیم  رامثتـسا  دوخ  عفنب  ار  هتـسب  ناـبز  ناویح  اـهناسنا  هک  یئاـپ 
اهنمو مهبوکر  انمف  اهانللذو   » تسا میرک  نآرق  رد  هچنانچ  ددرگ . اهناسنا  هدافتـسا  همدـقم  اهنآ  زیچ  همه  هک  تسنامه  نایاپ  راهچ  تقلخ 
هجیتن رد  میتخاس  رادربنامرف  لیلذ و  اهنآ  يهدافتـسا  يارب  ارناـیاپ  راـهچ  اـم  ( 72  / سی « ) نولقعی الفأ  براشم  عفاـنم و  اـهیف  مهلو  نولکاـی 

كرک و مـشپ و  لـیبق  زا  رگید  تـعفنم  اـهنآ  زا  مـه  دـنیامنیم و  هدافتـسا  شـشوک  زا  رگید  یــضعب  دـنوشیم و  راوـس  ار  اـهنآ  زا  یخرب 
یناسنا رگا  هدرکن و  ضوع  ار  دوخ  تقلخ  تهج  ناویح  سپ  دـننکیمن ؟! كرد  ار  ادـخ  ياهتمعن  نیا  اـیآ  میداد  رارق  ریـش )  ) یندیـشون

نامرف هب  تسا  هدـنامرف  هک  ار  یمدآ  تقلخ  تهج  تسا  تلذ  نیع  هکنیا  زا  هوالع  دـشاب  رادربنامرف  وریپ و  ار  شناگداتـسرف  ادـخ و  زجب 
لام ناج و  نوچ  دنیامنیم  شرامعتسا  يدازآ »!  » مساب دنیامنیم و  ریخـست  دشاب  مکاح  دیاب  هک  ار  شلقع  ایناث : تسا . هدرک  ضوع  ندشرب 

مهروحن اولعج  یتـح  ةاوغلا  نم  ۀـمل  داـق  ۀـیواعم  نإ  ـالا  : » دـیامرفیم ع )  ) ناـیقتم يـالوم  دـنهدیم . رارق  دوخ  عفاـنم  يارب  همدـقم  ار  مدرم 
ات دنکیم  يربهر  ار  ناهارمگ  زا  يرایـسب  درادـن  يزایتما  چـیه  يریگ  هلیح  يزاب و  گنرین  زج  هک  هیواعم  دیـشاب ! هاگآ  ایانملا -» ضارغأ 

لباقم رد  ار  شیوخ  يولگ  و  دـنیامن . يراثن  ناج  وا  تموکح  تیبثت  يارب  دنرـضاح  ناج !! ياپ  ات  هدروخ  بیرف  ناگراچیب  نیا  هک  اجنآ 
هرقب [ 151 . ] 102  / ءارسا [ 150 . ] 14  / لحن [ 149 . ] 162  / ماعنا [ 148 . ] 62  / جح [ 147 . ] 191  / نارمع لآ  [ 146 . ] دنهد رارق  اهریت  جامآ 

[157 . ] 229  / هغالبلاجهن ص [ 156 . ] 195  / نارمع لآ  [ 155 . ] 195 ، 191  / نارمع لآ  [ 154 . ] 25  / ص [ 153 . ] 14  / کلم [ 152 . ] 216/
[164 . ] مود عبط  ج 1 ص 135  [ 163 . ] 4  / رمز [ 162 . ] 65  / ص [ 161 . ] 40  / فسوی [ 160 . ] 16  / دعر [ 159 . ] 3  / رمز [ 158 . ] 59  / ماعنا
.147  / هرقب [ 171 . ] 65  / سنوی [ 170 . ] 1  / نباغت [ 169 . ] 165  / هرقب [ 168 . ] 64  / مور [ 167 . ] 65  / نموـم [ 166 . ] 25  / روـن [ 165 . ] هط
[178 . ] تاذـلا ص 84 باب  یفاک ج 1  [ 177 . ] 159  / تافاص [ 176 . ] 6  / هبوت [ 175 . ] 3  / ناقرف [ 174 . ] 62  / جح [ 173  /. ] رطاـف [ 172]
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نوئـش و يهمه  رد  دیاب  مالـسا  رد  دیحوت  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  [ 180 . ] 40  / فسوی [ 179 . ] تاذلا ص 84 تافـص  باب  یفاک ج 1 
وا ریغ  هن  دیامن  نیعم  طقف  ادخ  دـیاب  ارنآ  هکنیا  تموکح و  رد  دـیحوتب  ریبز  هحلط و  نوچ  دـیامن و  تلاخد  تموکح  صخألاب  عاضوا و 
اب یلوم  گنج  سپ  دنیآیم . رامشب  نادحوم  يهرمز  رد  تروصب  هچرگا  دندوب  كرشم ! نطاب  رد  دیحوت  يهملک  هب  رارقا  اب  دندوبن و  لئاق 

مرکا لوسر  دندوبن  لئاق  دوشیم ) ثحب  هدنیآ  ثحابم  رد  هک   ) دیحوت لیوأتب  نانآ  نوچ  تسا و  دیحوت  كرـش و  گنج  تقیقح  رد  نانآ 
هکنیا هصالخ  دومن - یهاوخ  گنج  لیوأت  رب  نم  زا  دـعب  یلع  ای  لیوأتلا - یلع  يدـعب  لتاقت  یلع  ای  دـندومرف : ع )  ) نایقتم يالومب  (ص )
دیحوت رد  یئاهباتک  هچرگا  دنتـسه  كرـش  راتفرگ  نانچمه  دشابن  اورنامرف  ناناملـسم  تموکح  رد  صخألاب  نوئـش و  همه  رد  دـیحوت  ات 

زا کی  رهب  هک  تسا  یئانعم  ینعی  تسا  هس  زا  یکی  ادخ  هک  دنکیم  وگزاب  ار  نایحیسم  يهدیقع  هفیرـش  هیآ  نیا  [ 181 . ] دنیامن فینصت 
یکی ندوب  هس  نیع  رد  دنتسه و  ادخ  هس  ره  حور  نباو و  با  دنیوگیم : هک  تساهنآ  يهدیقع  يهمزال  نیا  اریز  دوشیم : قالطا  هس  نیا 
هسره ندوب و  ناسنا  ورمع 3 - يدنزرف  دیز 2 - دوخ  تسا 1 - زیچ  هس  اجنیا  رد  تسا . ناسنا  ورمع  رـسپ  دـیز  میئوگیم  لثملایف  تسا 

ای تسا و  یقیقح  ای  ترثک  اریز  تسا  لـطاب  تسـس و  رایـسب  راـتفگ  نیا  اـما  تسا . تاذ  کـی  يارب  فاـصوا  يهمه  اریز  تسا  یکی  مه 
یضرف اهتفـص  نیا  راچانب  تسا  يرابتعا  رگا  دنکیم و  ترثک  لوبق  زین  تفـص  هس  نیا  هب  فوصوم  املـسم  تسا  یقیقح  رگا  يرابتعا .

نیا ّدر  رد  لاعتم  يادخ  تسین . روصت  لباق  ادخ  رد  يددع  تدحو  يددع و  ترثک  نیب  عمج  سپ  دش  دناوتن  ترثک  أشنم  دوب و  دـهاوخ 
تاذ سپ  تسین  دـنکیمن ) ترثـک  لوبق  تسین و  ریذـپهیزجت  هک   ) اـتکی يادـخ  زج  ( 65 ص :  ) دـحاو هلا  الا  هلا  نم  اـمو  : » دومرف هدـیقع 

هفاضا اب  دوش و  هبزجت  ودب  هک  تسین  نانچ  تسین و  رادرب  هیزجت  لقع  مهو و  رد  هن  جراخ و  هن  ادبا  هک  تسا  تاذلا  يدحا  یهلا  سدقم 
فرخز [ 184 . ] فرخز 9 [ 183 . ] هدئام 72 [ 182 . ] يددع تدـحو  لیبس  رب  هن  اما  تسا  هناگی  دـحاو و  وا  سپ  ددرگ  ود  یتفـص  ندـش 

.41 فسوی : [ 191 . ] 36 فسوی : [ 190 . ] 6 فسوی : [ 189 . ] تافاص 96 [ 188 . ] رمز 3 [ 187 . ] نموم 91 [ 186 . ] ءایبنا 22 [ 185 . ] 87
: هبوت [ 198 . ] 36 بازحا : [ 197 . ] 40 فسوی : [ 196 . ] 138 هرقب : [ 195 . ] 39 سنوی : [ 194 . ] 49 فارعا : [ 193 . ] 100 فسوی : [ 192]
[204 . ] 12 ءارسا : [ 203 . ] ینامثع عبط  لوا ص 318  دلج  [ 202 . ] 40 ماعنا : [ 201 . ] يراوخریش نابل  [ 200 . ] 106 فسوی : [ 199 . ] 311
(. ع  ) ءادهشلادیس ترضح  هفرع  ياعد  [ 208 . ] 581 نانجلا : جیتافم  [ 207 . ] هبطخ 185 هغالبلاجهن  [ 206 . ] 62 ناقرف : [ 205 . ] 11 میهاربا :

. لمحلل قباطم  هتاذ  ذا  هتاذ  نیع  یه  هیتبعشب  هتافـص  نم  ۀقیقحلا  نا  هدش : هراشا  يراوزبس ص 153  میکح  هموظنم  رد  انعم  نیمهب  [ 209]
يراوزبس میکح ص 153  هموـظنم  رد  [ 213 . ] 144  / قودص دیحوت  [ 212 . ] 146  / قودص دیحوت  [ 211 . ] ۀمکحلا ص 53 ۀـیاهن  [ 210]

: ماعنا [ 214 . ] ۀیقارشا ۀبسن  يذ  عجرت  ۀیمویقل  اهیدابم  نکل  فوخالب  تاذلا  یلع  دیز  فاضملا  نم  یقیقحلا  نا  هدش : حیرصت  هلئـسم  نیاب 
کلملادبع اب  رصیق  میحرلادبع  هبتاکم  یفاک  [ 218 . ] هرس ص 18 سدق  ضیف  نیقیلا  ملع  [ 217 . ] 23 همایق : [ 216 . ] 13 مجن : [ 215 . ] 103

.147 نارمع : لآ  [ 222 . ] 28 نامقل : [ 221 . ] 67 رمز : [ 220 (. ] هدـق  ) یناهفـصا ققحم  هللا  تیآ  موـحرم  میکحلا  هفحت  [ 219 . ] نیعا نب 
هلاسر [ 226 . ] هغالبلاجهن [ 225 . ] هدارا بلط و  داحتا  ثحب  رد  لوصالا  ۀیافک  بحاص  دـنوخآ  موحرم  دـننام  [ 224 . ] 77 فهک : [ 223]

[232 . ] ص 28 [ 231 . ] نارمع 18 لآ  [ 230 . ] 133 ماعنا : [ 229 . ] 6 توبکنع : [ 228 . ] 43 لخن : [ 227 . ] ماهتشاگن هلأسم  نیا  رد  یلقتـسم 
ات قح  نادرم  هلیوط - هحار  هریـصق و  هدـم  یلا  هنا  اما  نیفعـضتسم  اوناکذـم  ولازی  مل  قحلا  لها  نا   » هدـمآ ع )  ) قداـص ماـما  زا  تیاور  رد 

.47 ءایبنا : [ 233 . ] دیـسر دنهاوخ  يدبا  یتحارب  ماجنارـس  و  ایند )  ) مک تدمب  فاعـضتسا  نیا  اما  دناهدوب  فعـضتسم  دهدیم - دای  خیرات 
هچنانچ دـشاب و  لامک  نآ  دـقاف  تاذ  هکتـسنآ  شاهمزال  جایتحا  زاین و  عون  ره  روصت  اریز  [ 236 . ] 96 فارعا : [ 235 . ] 148 ءاسن : [ 234]
دشابیم لامک  زا  ياهبترم  دتاف  تاذ  نآ  هک  تسا  یتاذ  ياراد  لاعتم  دنوادخ  تروم  نیا  رد  دش . دهاوخ  فرطرب  شزاین  دیسر  لامک  نآب 

تسا ناکما  مزلتسم  دوش  روصتم  جایتحا  اج  ره  تسا و  نشور  الماک  شءازجا  هب  بکرم  جایتحا  تسا و  بیکرت  ینخـس  نینچ  يهمزال  و 
نوکی الئل  نیرذنم  نیرشبم و  السر   » تسا هفیرـش  يهیآ  هب  هراشا  [ 237 . ] تسا دوجولا  بجاو  هک  تسا  یهلا  تاذ  ضرف  فـالخ  نیا  و 
دنهدیم میب  یهلا  باذـع  زا  تراشب و  یهلا  باوث  هب  هک  یناربمایپ  « 165  / ءاسن امیکح - ازیزع  هللا  ناک  لسرلا و  دـعب  هجح  هللا  یلع  سانلل 
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هقلخ یلا  نادوعی  هتحلـصم  ضرغل و  لعفی  یلاـعت  هللا  [ » 238 . ] تسا میکح  بلاغ و  ادـخ  دـنامن و  مدرم  يارب  یتجح  رگید  اـت  میداتـسرف 
مه یلاعت و  هضرغ  تسفن  هرعاش  الاو  هریرقت  یف  یـضم  امک  هنم  القع  حـیبق  وه  هضرغ و  نع  یلخول  ثبعلا  موزلل  هجایتحا  عاـنتمال  هیلاـال 
نم ضرغلا  یلاعت  هللا  نیب  دقو  نوعجرت » انیلا ال  مکنا  اثبع و  مکانقلخ  امنا  متبـسحفا  « » یلاعت هلوق  نع  اوضرعا  ثیح  نوبکانل  طارـصلا  نع 
هلقع مکح  اماو  هنم  هربت  هنع و  یـضقتل  ءالوه  نم  دـحا  یلا  ثبعلا  فیـضا  ول  نیملاعلا و  بر  نع  ساـنلا  هجح  یفنل  هناـب  نیلـسرملا  ثعب 
دوخ لحم  رد  [ 242 . ] 7 لحن : [ 241 . ] 13 میهاربا : [ 240 . ] 142 هرقب : [ 239 .« ] هلثم یلا  مهبر  بسن  اذا  یمع  فـیکف  هلعف  نع  هاـفن  هحبقب 
خیـش تسا . تردـق  نیع  شملع  ملع و  نیع  شتردـق  دراد  يرگید  هب  تشگرب  لاـعتم  قح  یلاـمک  تافـص  زا  کـیره  هدیـسر  توبث  هب 

امب رـصبی  رـصبی و  امب  ریـصب  عیمـس  هنا   » دومرف ترـضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیحوت  باتک  رد  هیلعهللاناوضر  قودص 
هک هچنآ  اب  دـنیبیم  دونـشیم  دـنیبیم  هک  هچنآ  اب  تسا  انیب  اونـش و  وا  هفلتخم » هریثک  ناعمب  سیل  ینعملا  يدـحا  دـحاو  هنا  لاـق  عمـسی و 
هک ار  يزئارغ  تالاح و  يهمه  مالسا  هکلب  [ 243 ... ] هتفاین بیکرت  فلتخم  دایز و  یناعم  زا  تسا و  یئاتکی  تقیقح  وا  دومرف  دونشیم و 

حارتسم بادآ  دننام  [ 244 . ] دهدیم رارق  ياهدـنزاس  تهج  رد  دوخ  یتیبرت  صاخ  هویـش  زا  ماهلا  تیبرت و  اب  هتفاین  لماکت  زونه  ناسنا  رد 
نیهلاتملاردص هک  تسا  رقف  يانعمب  يدوجو  ناکما  نامه  نیا  [ 246 . ] يراد تکلمم  نیئآ  تموکح و  دننام  [ 245 . ] يرتسب مه  نتفر و 

يرتش اب  رتسا  يوگتفگ  رد  ار  هلئـسم  يولوم  تسا  رارق  نیا  زا  ناتـساد  هصالخ  [ 249 . ] 14 کلم : [ 248 . ] 42 مجن : [ 247 . ] تسنآ رکتبم 
یتسه تکرح  رد  ینالوط  تفاسم  وت  اما  متفایمرد  ورب  دزغلیم و  میاپ  موریم  هک  يرادقم  نم  هدش  هچ  دیوگیم  رتسا  دـنکیم ، میـسجت 

مرادروخرب یلاع  رایسب  شنیب  زا  مدنلبرس و  نم  نوچ  دیوگیم : رتش  لوق  زا  باوج  رد  يولوم  دزغلیم  وت  ياپ  كدنا  رایـسب  ای  زگره و  و 
رظنی نموملا  مکحب  ام  دید  مبایرد و  تسا  نوریب  وت  فبعض  رون و  مک  دید  يهلـصوح  زا  هک  ار  رود  رایـسب  تفاسم  هک  مراد  ارنآ  ناوت  و 

یف ارون  تنک  کنأ  دهـشا  تسا  هزیکاپ  نم  تقلخ  هکنآ  رگید  دفاکـشیم  ار  ریـسم  تیاهن  ات  هدـیرد و  ار  نامز  ناکم و  باـجح  هللارونب 
ریت نامگیب  یئانز  دالواز  رتسا )  ) وت لالـض  لها  انز و  دالوا  ین ز  لالح  دالواز  متـسه  نم  هکناز  ةرهطملا . ماحرالاو  ۀخماشلا  بالـصالا 

.56 هدجس : [ 254 . ] 17 هدجس : [ 253 . ] 14 ، 13 میهاربا : [ 252 . ] 16 فارعا : [ 251 . ] 17 فارعا : [ 250 . ] ناـمک دـشاب  ژک  وچ  درپ  ژک 
یلع اهـضعب  رهی  ۀـیراض  غابـس  ۀـیواع و  بالک  اهلهأ  امناف  : » دـیامرفیم نینچ  ایند  لها  یفرعم  رد  هغالبلاجـهن  رد  مالـسلاهیلع  یلع  [ 255]

وخ یناگدـنرد  و  شکهزوز ، ناگـس  ایند ! لها  کشیب  ۀـلمهم » يرخأو  ۀـلقعم  معن  اهریغـص  اهریبک  رهقی  اهلیلذ و  اهزیزع  لکای  ضعب و 
یگریچ ددصرد  ناگرزب  هداد و  رارق  دوخ  همعط  ار  ناتسدیهت  نادنمروز  دننزیم و  دایرف  رگید  یضعب  رب  یضعب  دنـشابیم  ندیردب  هتفرگ 

.81 نارمع - لآ  [ 256 . ] دنشابیم هتخیگ  راسفا  هدش و  اهر  رگید  یضعب  رس و  هب  راسفا  یضعب  هک  ینایاپ  راهچ  ناسبو  دنشابیم . نادرخرب 
-2 فارتعا . رارقا و  نابز و  اـب  هدـننک  قیدـصت  ینعی  قدـصم ، - 1 درک : اـنعم  هنوگ  ود  دوشیم  هفیرـش  يهیآ  رد  ار  قدـصم  ظـفل  [ 257]

میهاربا ناتـساد  رد  ایؤرلا  تقدـص  دـق  دـننام : دـنک  قیدـصت  لوق  هب  هکنآ  هن  دراد  ار  قاـبطنا  لاـمک  هعقاو  اـب  هک  یـصخش  ینعی  قدـصم 
لامک هدش  هداد  تراشب  ربمایپ  صخش  هب  هک  یمود  يانعمب  زین  مه  هیآ  رد  دوب . ایؤر  قیدصت  مالسلاهیلع  لیعامسا  قلح  هب  دراک  ندناسر 

تاروت قدصم  راتفگ  رد  طقف  هن   ) شتاصخشم مئالع و  مامت  اب  ربمایپ  سپ  تسا . هتشاد  هدوب ، یلبق  بتک  رد  هک  یتاصخـشم  اب  ار  قابطنا 
ام دـیتاسا  دیـس  تسا . هلوصوم  امل  رد  ام  هک  دـناهتفگ  نیرـسفم  زا  ضعب  مکتیتآ »... ام  ظفل  رد  [ 258 . ] تسا ینامـسآ  ياهباتک  يهمه  و 

هلوصوم يارب  یهجو  هیآ  نیا  رئاظن  يهظحالم  اب  یلو  دـناهداد . ار  شلامتحا  یلو  هدومرفن  رایتخا  ار  لوق  نیا  دـنچره  یئابطابط  يهمـالع 
اریز نیعمجأ » مکنم  منهج  نئلمأل  مهنم  کعبت  نمل   » فارعا يهروس  هفیرش 17  هیآ  رد  نم  دننام  تسا  طرش  ةادا  ام  دنامیمن . ام »  » ندوب

دنـشابیم دهع  ماسقا  زا  مسق  رذن و  دـننام  و  تسا ، ضقن  لباقریغ  دـکؤم و  نامیپ  نامه  رـصإ »  » یلمل رگید  ریبعت  هب  و  قاثیم »  » قیقحت ربانب 
مدنبیم نامیپ  ادخ  اب  نم  اذکب »... نقدصتأل  تیفوع  نئل  هللا  تدهاع  دننام : دشاب  یمسا  موهغمب  هاوخ  دیآیم ، مال  اهنآ  همه  باوج  رد  هک 

: دننام ددرگ ، ءادا  یفرح  يانعم  روطب  ای  و  هدش ، هدروآ  مال  نآ  باوج  رد  هک  مینیبیم  مهدب ، هقدص  رادقم  نالف  متفای  یتسردـنت  هچنانچ 
رد یمـال  و  تیفوع » نئل   » تسا طرـش  هلمج  رد  یمـال  تسا  مـال  ود  هلمج  رد  دراوم  نیا  رد  ـالثم »... نآرقلا  متخـأل  تیفوع  نئل  یلع  «هللا 
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مال طرش  رد  دیامن و  رارقرب  طابترا  هدومن و  یقالت  باوج  اب  طرش  هک  تسنیا  مال  ود  نیا  هدیاف  نآرقلا » متخأل   » دننام تسا  باوج  هلمج 
باوج تاقّلعتم  زا  طرش  اریز  دشابیم ، ود  نآ  دّکوم  طبر  یقالت و  تیوقت  تسا و  مسق  هطیح  زیح و  رد  طرش  ددرگ  مولعم  ات  هدش  هدروآ 

طبر هب » ننمؤتل   » باوج رد  مکتیتآ » امل   » يهلمج رد  هدـش و  یمـسا  يانعم  روطب  قاـثبم  دوخب  حیرـصت  لوا  هفیرـش ، يهیآ  نیا  رد  تسا .
میرک نآرق  رد  و  لوسرلا .» نایتاب  دیقم  ةرـصنلاو  نامیالا   » دیامرفب هک  تسا  نیا  لثم  هدش ، تسنآ  هطیح  رد  طرـش  هکنیا  ءازج و  هب  طرش 

نم ننوکنلو  نقدـصنل  هلـضف  نم  اناتآ  نئل  هللا  دـهاع  نم  مهنمو   » دـننام هدـش  لخاد  مـال  هلمج  ود  رهب  یهاـگ  هک  تسا  ناوارف  نآ  رئاـظن 
حضاو هدش و  لخاد  مال  هلمج  ود  رهب  اناتآ »... نئل   » یفرح يانعم  روطب  دعب  هدمآ  دهع  یمسا  موهفم  هیآ  نیا  رد  هیآ 75  هبوت  نیحلاصلا »

مال هب  یهاگ  و  دوش . نایب  مال  ود  اب  هلمج  یبل  تدحو  دیاب  سپ  تسا ، باوج  دیق  لضف ، ءاطعاو  لضف  ءاطعاب  دیقم  رکـش  هقدص و  تسا 
، تسا مسق  دهع و  مال  نیا  املسم  مهنورصنیال » اولتوق  نئلو  مهعم  نوجرخیال  اوجرخا  نئل   » رشح هروس  يهیآ 12  دننام  هدش  ءافتکا  طرش 
هب یهاگ  و  رابدألا .» نلویل  اولتوق  نئلو   » دوشیم نینچ  ینعم  تقیقح  رد  رابدألا » نلویل  مهورـصن  نئل   » دـیامرفیم و هیآ  نیمه  لیذ  رد  اریز 

دوخ لطاب  راتفگ  زا  نایحیسم  رگا  اورفک » نیذلا  نسمیل  نولوقی  امع  اوهتنی  مل  نإو  : » هدئام هروس  هیآ 77  دننام  دوشیم ، ءافتکا  باوج  مال 
صخـشم رارکتب  مال  ندروآ  مالک و  قایـس  دراوم  لیبق  نیا  رد  هکنیا ، هصالخ  دش . دنهاوخ  كاندرد  باذع  راچد  امتح  دـنرادنرب  تسد 

.29 هرقب - [ 261 . ] راحب ج 26 ص 291 ناهرب ج 1 ص 294 - ریسفت  [ 260 . ] 151 ءاسن : [ 259 . ] تسا ءازج  طرـش و  هلمج  هک  دیامنیم 
تاهج زا  هن  تسا  يدام  مرج  یئالویه و  يدام و  ندب  نتشادن  تهج  زا  طقف  هیاس  هب  هیبشت  اههیاس ، ملاع  ینعی  [ 263 . ] میهاربا 33 [ 262]

[265 . ] ص 24 راـحب ج 25  [ 264 . ] تسا هدـش  رون  هب  حیرـصت  یلامث  تیاور  رد  هک  روطنامه  درادـن  روعـش  كاردا و  هیاـس  اریز  رگید 
ملع باـتک  رد  ضیف  [ 268 . ] یملید رایهم  زا  راعـشا  [ 267 . ] ضیف ص 105 نـیقیلا  مـلع  [ 266 . ] ص 262 ج 1  ع )  ) اـضرلا راـبخا  نویع 

تلاسر هک  ع )  ) حون دننام  یصوصخ ، یـضعب  هدوب و  یناهج  یـضعب  تسا  هنوگ  ود  ءایبنا  تثعب  دیامرفیم ...« : میدق  پاچ  نیقیلا ص 94 
ناگمه هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لجوزع  يادـخ  دـیامرفیم : هک  اجنآ  ات  دوب ... ثوعبم  داع  موق  هب  طقف  دوه  یلو  هتـشاد  یناهج 

[270 . ] 1 رثدـم - [ 269 «. ] دنــشابیم ربماـیپ  يایــصوا  رفن  هدزاود  وا  زا  سپ  تـسا و  ناربماـیپ  متاـخ  دوـمرف و  ثوـعبم  سنا  نـج و  ینعی 
« نیملـسملا طاطحناب  ملاعلا  رـسخ  اذاـم   » باـتک رد  [ 272 . ] ص 140 هبطخ 95  یحبـص  هغالبلاجـهن  [ 271 . ] هدـبع ص 32 هغالبلاجـهن 

مه هلئـسم  نیا  و  تسا . هدوب  ناـیناریا  صوصخم  ریظنیب و  ناـهج  رد  ینوناـق  تروـصب  رداـم  رتـخد و  رهاوـخ و  اـب  جاودزا  هک  دـسیونیم 
تیبوبحم ماکحا  نید و  تروصب  ادعب  هک  هدوب  هماک  دوخ  ناهاشداپ  راک  اّوکلا  نبا  اب  یئوگتفگ  رد  ع )  ) نایقتم يالوم  زا  یتیاور  بسحب 

(. ع  ) همطاف ترـضح  زامن  زا  دعب  دراو  حیبست  [ 274 . ] رهظم ص 311 و 312 و 313 نامیلـس  فیلأت  تانایدلا  ۀصق  [ 273 . ] تسا هدمآرد 
هرقب [ 278 . ] 83 ماعنا - [ 277 . ] 40 و 41 ماعنا - [ 276 . ] تسا روهـشم  هصاخ  هماع و  نایم  ثیدح  رطخ . دـلو و  هد  نیرحبلا  عمجم  [ 275]

[286 . ] ءایبنا 22 [ 285 . ] ماعنا 91 [ 284 . ] هعمج 2 [ 283 . ] 18 هدئام - [ 282 . ] ماعنا 76 [ 281 . ] هرقب 258 [ 280 . ] هرقب 258 [ 279 . ] 258
هرقب 38. [ 289 . ] نازیملا ماسقأ  نایب  یف  سماخلا  دهـشملا  سماخ  حاتفم  میدـق  پاـچ  بیغلا  حـیتافم  [ 288 . ] سنوی 32 [ 287 . ] ابس 24

یلعف هللا  تایآب  يریکذـت  یماقم و  مکیلع  ربک  ناک  نإ  موق  ای   » سنوی 71 هروس  دـنکیم  لقن  حون  زا  میرک  نآرق  [ 291 . ] رمق 55 [ 290]
نم هظعوم  تلزنم و  رگا  مدرم  يا  نورظنت » ـالو  ئلإ  اوضقا  مث  ۀـمغ  مکیلع  مکرمأ  نکیـال  مث  مکءاکرـش  مکرمأ و  اوعمجاـف  تلکوت  هللا 

تریح کش  زا  هدومن و  مزج  ناتنایادخ  اب  ار  اهمزع  دیورب  مرادن  یمیب  سک  چیه  زا  مدرک و  لکوت  ادـخرب  نم  سپ  دـیآیم  نارگ  ار  امش 
عالط مهو  مهتیقلول  هللاو   » دیامرفیم نایقتم  يالوم  ای  و  دیهدن ! تلهم  هدومن و  یلمع  دـیراد  نم  هرابرد  یمیمـصت  ره  سپـس  هدـمآ  نوریب 
هدرک رپ  دوخ  تیعمج  زا  ار  نیمز  يور  اهنآ  هک  منک  دروخرب  هیواعم  نارادفرط  اب  نم  رگا  دنگوس  ادخب  تشحوتسا » الو  تیلابام  ضرألا 
قیرط ریغ  زا  رگا  هـک  هنوـمن  باــب  زا  [ 294 . ] ماـعنا 81 [ 293 . ] ماـعنا 51 [ 292 . ] تشاد مهاوـخن  یتـشحو  هتـشادن و  یمیب  زگره  دنـشاب 

جرادـم یطو  يرهاـظ  مولع  لیـصحت  اهتدـم  زا  سپ  يو  میروآیم . لاـثم  ار  یلازغ  تسین  شخب  نیماـت  زگره  دوش  يوریپ  ع )  ) تیبلـها
رامـشب دوخ  رـصع  عزانمالب  سیئر  دوب و  اراد  هک  یملع  رایـسب  ماقم  اب  دـتفایم و  کـش  هب  دوخ  تاـمولعم  يهمه  رد  اـتعفد  یملع  هیلاـع 
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نطو و زا  تقیقح  يوجتسج  رد  یلازغ  هن ؟ ای  تسه  ترخآ  باذع  زا  یئاهر  ببس  تالاغتشا  اهـسیردت و  نیا  ایآ  هک  دش  ددرم  تفریم 
... یهارمگ زا  شخب  تاجن  لالـضلا » نم  ذقنملا   » باتک ددرگیمرب و  لاس  دنچ  زا  سپ  دوشیم و  نابایب  یهار  دـنکیم و  رظن  فرـص  لایع 
هک دنتسه  هیفوص  طقف  نایم  نیا  رد  لطاب و  هیماما  هعیش  یتح  یمالسا  ياههقرف  دیوگیم  هک  تسنآ  باتک  نآ  هصالخ  و  دنکیم . فیلأت  ار 

یقالخا سیفن  تاـقیقحت  ياراد  روبزم  باـتک  دـنچره  دـسیونیم . ار  نیدـلا » مولع  ءاـیحا   » باـتک هاـگنآ  دنـشابیم  تقیقح  هار  ناورهر 
هب ار  سیلبا » سیبلت   » باتک زا  یتمسق  يزوج  نبا  هک  تسا  هیفوص  زا  تنس  باتک و  فالخرب  یگتخاس  ياهناتساد  زا  هدنکآ  اما  دشابیم 

نایب نینچ  ار  دوخ  یمگرد  رـس  تریح و  يرگید  ای  و  تسا . هداد  صاصتخا  تنـس  باتک و  اـب  روبزم  باـتک  ياهناتـساد  تفلاـخم  حرش 
هچ رهب  مندـمآ  ماهدـمآ  اجک  زا  منتخاس ؟ نیا  زا  يو  دارم  تسا  هدوب  هچ  ای  ارم - تخاـس  ببـس  هچ  زک  بجع  تخـس  ماهدـنام  دـنکیم :

نورب ياهشوگ  زا  دوزفین - متریح  زج  متفر  هک  فرط  ره  زا  دنکیم : نایب  نینچ  يرگید  زین  و  منطو ؟ یئامنن  رخآ  موریم  اجک  هب  دوب -!؟
ياهلئـسم رد  دوب  لاس  یـس  تدم  هک  درادیم  راهظا  دندیـسرپ ، ار  هیرگ  ببـس  دنکیم  هیرگ  دندید  ار  يزار  رخف  تیاده  بکوک  يا  يآ 

فالخ یتدم  زا  سپ  هک  مراد  سرت  کنیا  متـشاد ، مزج  تدم  نیا  لوط  رد  هک  هدوبن  نانچ  هک  دـش . مولعم  لاح  مدرکیم و  رکف  یمـسقب 
- انرمع لوط  انثحب  نم  دفتـسن  ملو  دـیوگیم : تسا  بوسنم  يوب  هک  يراعـشا  هاگنآ  هدوب  هابتـشا  ددرگ  مولعم  مراد  نیقی  نـآلا  هک  نیمه 

هرقب [ 296 . ] هرقب 30 [ 295 . ] لاق لیق و  ندروآ  درگ  زج  مدرکن  هدافتـسا  يزیچ  دوخ  رمع  لوط  ياهثحب  رد  لاـق  لـیق و  اـنعمج  نا  يوس 
تسین نآ  زومرم ) تفایرد   ) روهـشم يانعم  ءاهلا  زا  دارم  [ 301 . ] سمش 8 [ 300 . ] هرقب 43 [ 299 . ] کلم 15 [ 298 . ] هرقب 29 [ 297 . ] 31

ماهلا نمب  ار  يوقت  اهلاراب  يوقتلا . ینمهلا  دیامرفیم : هکرابم  هفیحص  رد  مالسلاهیلع  داجس  ماما  هکنانچ  تسا  بیغ  زا  یتلاح  ندیسر  هکلب 
هیآ 66 رد  ار  دوخ  یئامن  تردـق  ادـخ  [ 302 . ] دـنکیم يرود  تیـصعم  زا  نآ  نتـشاد  اب  ناسنا  هک  هدـنرادزاب  تلاح  نامه  ینعی  امرف ...

راهچ رد  نیبراشلل » اغئاس  اصلاخ  انبل  مدو  ثرف  نیب  نم  هنوطب  یف  امم  مکیقـسن  ةربعل  ماعنألا  یف  مکل  نإو   » دنکیم نایب  نینچ  لحن  هروس 
ار یئاراوگ  یـصلاخ و  ریـش  نوخ  كرچ و  نایم  زا  تساهنآ ، ياهمکـش  رد  هچنآ  زا  امـش  يارب  تسه . یتربع  یـسانشادخ  تهج  ناـیاپ 
رد سپ  دوش . صلاخ  ات  دیآ  نوریب  داضتم  ياههزیرغ  مخو  چیپرپ  هاگرذـگ  زا  دـیاب  ریـش  نوچمه  ناسنا  رهوج  میدرک ... ندیـشون  هدامآ 

يداش رارما  تسا . يولوم  يداشرا و  هدش  میسقت  ءاهقف  حالطـصا  رد  رما  هک  یماسقا  زا  یکی  [ 303 . ] دشاب هوق  ود  ره  دیاب  ناسنا  لماکت 
وا دوخب  فلخت  ررض  دش  بکترم  صخش  رگا  و  درادن . يرگید  ضرغ  لعف  تحلصم  هب  داشرا  تحیـصن و  زج  هک  دنیوگیم  ار  يرما  نآ 

هدرک یچیپرس  الوم  تیمکاح  زا  نوچ  دوشیم  مه  تبوقع  بجوم  فلخت  تروص  رد  يولوم  رما  رد  اما  تسین  یتبوقع  رگید  ددرگیمرب و 
نابرقم شاداـپ  هک  دوش  لالدتـسا  هبوت  هروس  هیآ 77  هب  تـسا  نـکمم  [ 306 . ] و 13 . 24 هعقاولا 10 - [ 305 . ] یفاو ج 1  [ 304 . ] تسا

همه زا  ادـج  یهلا  ناوضر  طقف  ناشماقم  يرترب  تبـسانمب  نانآ  يارب  تسا و  يدام  ياهـشاداپ  زا  رتالاب  هک  تسا  یئادـخ  ربکا » ناوضر  »
نکاسم اهیف و  نیدلاخ  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  تانموملاو  نینمؤملا  هللا  دعو  : » دوشیم هتفگ  خساپ  رد  دشابیم . اهتمعن  اهتذـل و  نیا 

زا هک  دهدیم  هدعو  یتشهب  هب  ار  تانمؤم  نینمؤم و  ادـخ  هبوت .  72 میظعلا » زوفلا  وه  کلذ  ربکا  هللا  نم  ناوضر  ندع و  تانج  یف  ۀـبیط 
تماقا تسا ، رترب  اهنیا  يهمه  زا  هک  يدونشخ »  » ادخ ناوضر  تشهب و  رد  كاپ  ياهنکـسم  رد  اجنآ  رد  تسا و  يراج  اهرهن  اهنآ  رانک 
ملـسم روطب  تسا و  روکذـم  هیآ  رد  هچنآ  همه  نانمؤم  شاداپ  تسا ، رهاظ  هیآ  زا  هکناـنچ  دـش ... دـنهاوخ  لـئان  میظع  رونب  یگـشیمه و 

زا نیگنر  لصفم و  یئاریذپ  الثم  تسا . ببـس  هک  تسا  یهلا  ناوضر  اهتعن  نآ  همه  ءدـبم  و  دـثابیم . تسا  هنأش  لج  یهلا  تیاضر  رهاظم 
یئاریذپ هللاناوضر  سپ  تسا . نابزیم  هقالع  تبحم و  هتـشگ  تافیرـشت  نیا  ببـس  هک  يزیچ  اما  دـشابیم  شنابزیم  تبحم  رهظم  صخش 

زا دزیرگیم  تنج  هب  نیب - شروصق  دهاوخیم  روح  وت  زا  دـهاز  دوشیم : مولعم  تایبا  لیبق  نیا  زا  هکنانچ  تسین  صاخ  هدـع  زا  یئادـج 
رد هغالبلاجهن  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  دنکیمن . تابثا  ار  نانآ  دارم  هیآ  نیا  رد  ربکا » ناوضر   » هب لالدتسا  نیب و  شروعـش  بر  ای  ترد 

ءاوهأو تاوهشلا  ینمو  ۀمعنلا  رارق  شیعلا و  درب  یف  هنیب  اننیب و  عمجا  مهللا  : » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رب  تاولـص  هبطخ 
عوبطم و یگدنز  رد  وا  ام و  نایم  نک  عمج  اهلاراب ! هدبع ص 128 . ۀغالبلاجهن  ۀمارکلا » فحت  ۀنینأمطلا و  یهتنمو  ۀعدلا  ءاخر  تاذللا و 
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اب یگدـنز  رد  تحارتـسا  اهتذـل و  زا  یئاههتـساوخ  و  نـت ) ياههتـساوخ   ) اهتوهــش زا  یئاـهوزرآ  تـمعن و  رادـیاپ  هاـگیاپ  هاوـخلد و 
تایراذلا [ 307 . ] تسا راتـساوخ  نأشلامیظع  ربمایپ  دوخ و  يارب  نایقتم  يالوم  هک  دـنراد  يدام  ذـئاذل  رد  روهظ  اهنیا  يهمه  شیاسآ ...

[312 . ] هرقب 35 [ 311 . ] ءارـسا 70 [ 310 . ] ص 117 هبطخ 86  حـلاص  یحبـص  هغالبلاجـهن  [ 309 . ] تراجت باـتک  یفاـک  [ 308 . ] 56
لاجر یـضعب  زا  ریمع  یبا  نب  دـمحم  زا  هدـئام  هروس  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  [ 314 . ] و 88 هدئام 87  [ 313 . ] هدبع ص 221 هغالبلاجـهن 

زا تنیز  يانعم  حرش  نیا  [ 319 . ] فارعا 31 [ 318 . ] لحن 6 [ 317 . ] فارعا 26 [ 316 . ] حلاص ص 383 یحبص  هغالبلاجهن  [ 315 . ] دوخ
ام لثم  انل  تیلای  ایندلا  ةویحلا  نودیری  نیذـلا  لاق  هتنیز  یف  هموق  یلع  جرخف  : » دومرف نوراق  ناتـساد  رد  هک  اجنآ  هدـش  هتفرگ  نآرق  دوخ 
مه ام  يارب  شاک ! يا  دـنتفگ  دـندوب  بلط  ایند  هکیدارفا  دـش  جراخ  تنیز  اب  دوخ  موق  رب  نوراق  هکیتتو  صـصق . هروس   79 نوراق » یتوأ 

ای شرف و  ای  سابل  زیچنآ  هاوخ  دـیامنب  هدـننیب  ره  زا  رظن  بلج  هک  تسا  يزیچ  نآ  تنیز  سپ  دوب ... هدـش  هداد  نوراق  هب  هکیزیچنآ  لـثم 
هنا انزلا  اوبرقت  الو  : » دیامرفیم ءارـسا  هروس  هیآ 22  انز  صوصخ  رد  [ 322 . ] فارعا 33 [ 321 . ] فارعا 32 [ 320 . ] دشاب رگید  ياهزیچ 

فارعا هروـس  هیآ 80  طاول  دروم  رد  تسا ... هار  نیرتدـب  راکـشآ و  حـبق  اـنز  نوـچ  دـیوشن  کـیدزن  اـنز  هب  ـالیبس » ءاـسو  ۀـشحاف  ناـک 
نشور هانگ  نیا  هب  نامدرم  زا  يدحا  دیوشیم  راکشآ  حبق  بکترم  ایآ  نیملاعلا » نم  دحا  نم  اهب  مکقبـس  ام  ۀشحافلا  نوتاتا  : » دیامرفیم

مدآ و طوبه  اـهنت  هک  دـهدیم  یـشیامن  ریمـض  ریبـعت  اـب  میرک  نآرق  [ 325 . ] هـط 124 [ 324 . ] فارعا 35 [ 323 . ] تسا هتفرگن  تـقبس 
ءایبنا و زا  دوخ  مدآ  دندوبن و  نمشد  مهاب  شرسمه  هن  مدآ و  هن  اریز  هدش  هداد  یشیامن  لسن  فرعم  ناونعب  ود  نآ  هکلب  تسین  شرـسمه 
43 [ 328 . ] ندرک مهتم  اـنز  هب  ار  یـسک  [ 327 . ] و 30 و 29  و 28  رجفلا 27  [ 326 . ] دوش هداتـسرف  يربمایپ  دوبن  مزـال  وا  تیادـه  يارب 
هرقب 134. [ 335 . ] همایق  17 [ 334 . ] همایق  17 [ 333 . ] هرقب  124 [ 332 . ] هط  115 [ 331 . ] فسوی  72 [ 330 . ] بازحا  72 [ 329 . ] جراعم
24 [ 343 . ] ءاسن  174 [ 342 . ] فسوی  108 [ 341 . ] ماعنا  104 [ 340 . ] قالط  1 [ 339 . ] هط  133 [ 338 . ] سنوی  5 [ 337 . ] ءارسأ  78 [ 336]
[351 . ] ماعنا  65 [ 350 . ] صصق  15 [ 349 . ] صصق  4 [ 348 . ] مور  32 [ 347 . ] لیل  2 [ 346 . ] هرقب  164 [ 345 . ] صصق  32 [ 344 . ] فسوی
. هرقب  235 [ 357 . ] هدئام  26 [ 356 . ] صصق  12 [ 355 . ] تایراذ  19 [ 354 . ] ریثا ج 1 ص 341 نبا  هیاـهن  [ 353 . ] هدئام  2 [ 352 . ] رمق  51

هفیحص [ 365 . ] میهاربا  31 [ 364 . ] ناخد  18 [ 363 . ] رشح  2 [ 362 . ] فسوی  20 [ 361 . ] دوه  15 [ 360 . ] رون  21 [ 359 . ] هدئام  48 [ 358]
[369 . ] نارمع 34 لآ  [ 368 . ] میهاربا 21 و 22  [ 367 . ] هعیشلا لئاسو  داهجلا  باتک  لوا  [ 366 . ] ناهاگماش ناهاگحبص و  ياعد  هیداجس 

نیا و  دـیامرفیم ، لیـصفت  روطب  دـعب  لامجا و  روطب  ءادـتبا  شخب  نیا  رد  [ 371 . ] هرقب  143 [ 370 . ] حلاص ص 334 یحبـص  هغالبلاجهن 
قاثیم تسیک و  قح  ربهر  نیا  هک  دنکیم ، داجیا  ار  لاوئس  نیا  بطاخم  رد  هک  تسنآ  دننام  و  تسا ، نیشنلد  رایـسب  ماهبا  زا  دعب  لیـصفت 
تربک : » دیامرفیم فهک  هروس  هیآ 5  رد  هک  تسا  نآرق  زا  ماهلا  يهویش  نیا  و  تسا . یهلا  باتک  نآ  هک  دونشیم  باوج  دعب  تسیچ ؟ وا 

ریمض رسفم  زییمت  هک  تسنآ  شرس  تسا و  هدمآ  بوصنم  زییمت و  تروصب  هدماین و  لعف  لعاف  تروصب  هملک  مههاوفأ » نم  جرخت  ۀملک 
هک تسا  بطاخم  رد  لاوئس  داجیا  هباثمب  ۀملک  ۀملکلا  تربک  هدوب : نینچ  ریدقت  و  أدیز ، الجر  معن  دننام : دشابیم  تربک  هملک  رد  مهبم 
یف هیاهنلا  [ 372 . ] دـیآیمرد اهنآ  نابز  زا  هک  تسا  ياهملک  نآ  دونـشیم و  باوج  دـعب  تسا ؟ تهج  هچ  زا  تسیچ و  گرزب  هملک  نآ 
نیا [ 377 . ] هدئام  15 [ 376 . ] هیداجس هفیحص  ياعد 42  [ 375 . ] ماعنا  125 [ 374 . ] رمز  22 [ 373 . ] رثألاو ج 1 ص 216 ثیدحلا  بیرغ 

دهاوخ ارف  يزور  دیدح  هروس  مهنامیأب » مهیدیأ و  نیب  مهرون  یعـسی  تانمؤملاو  نینمؤملا  يرت  موی   » دش دـهاوخ  مسجم  ترخآ  رد  رون 
[378 ... ] درک دـهاوخ  تکرح  نانآ  يور  شیپ  رد  تسار  فرط  زا  ناـشرون  هک  دـید  یهاوخ  یلاـح  رد  ار  تاـنمؤم  نینمؤم و  هک  دیـسر 
. هیآ لیذ  رد  نیلقثلا  رون  ریسفت  [ 380 ...« ] هردص هللا  حرش  نمف   » هیآ لیذ  رد  نیلقثلا  رون  ریـسفت  [ 379 . ] هلفان زا  دـعب  ياعد  حالفلا  حاتفم 
[385 . ] هیآ لیذ  نیلقثلا  رون  ریـسفت  [ 384 . ] هعمج  5 [ 383 . ] نآرق ظفح  ياعد  باب  یفاـک  [ 382 . ] هیآ لیذ  رد  نیلقثلا  رون  ریـسفت  [ 381]

تسا ءادتبم  رد  رصح  هدافا  مدقت  هتکن  تسا . هدش  ادتبم  رب  مدقم  ربخ  يدعب  ياههلمج  هلمج و  نیا  رد  [ 387 . ] هیثاج  29 [ 386 . ] مور  35
قیاقح رد  [ 390 . ] فسوی  88 [ 389 . ] فسوی  21 [ 388 . ] تسین رگنـشور  نشور و  نآرق  لئالد  هزادـناب  یلیلد  چـیه  هک  تسا  نیا  هباثمب 
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دمحم دیـس  ردـص و  لیعامـسا  دیـس  دـننام  مظاعا  زا  ياهدـع  دـنکیم : لقن  یتیاکح  انعم  کی  زا  شیب  رد  ظفل  لامعتـسا  باب  رد  لوصالا 
...« هللالوسر مکیف  نا  اوملعاو  : » هفیرـش هیآ  زا  هدق  یلعحتفالم  جاح  ینابر  ملاع  اب  تاقالم  رد  كردتـسم ، بحاص  يرون  یجاح  ردـص و 

روطنیمه ددرگیم و  گرزب  دهتجم  ود  نآ  نیـسحت  دروم  هک  دیامنیم  هیآ  زا  يریـسفت  یلعحتفالم  دـنوخآ  موحرم  دـیآیم ، نایمب  تبحص 
ياهنومن نیا  تسا . هدوب  زاتمم  يرگید  زا  کیره  هک  دنکیم  نایب  ریـسفت  تفه  ات  يرگید  ياهریـسفت  هیآ  نیمه  رد  مک  تدـم  ضرع  رد 

هعساو و تمحر  زا  [ 395 . ] کلم  4 [ 394 . ] ءارسا  82 [ 393 . ] هبوت  58 [ 392 . ] رخآ دلج  ریبک  ریـسفت  [ 391 . ] تسا نآرق  نوطب  ریـسفت  زا 
[399 . ] دیحوت باب  یفاک ج 1  [ 398 . ] نونمؤم  91 [ 397 . ] رطاف  41 [ 396 . ] دوشیم ریبعت  نامحر  تادوجوم  يهمه  لاح  هب  هلماش  تایانع 

رون ریسفت  [ 405 . ] هرقب  158 [ 404 . ] رشح  101 [ 403 . ] رشح  7 [ 402 . ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم   21 [ 401 . ] کلم  8 [ 400 . ] سی  36
زا نازیملا  ریسفت  لقنب  [ 410 . ] هرقب  186 [ 409 . ] تایراذ  18 [ 408 . ] نارمع لآ   16 [ 407 . ] هدجس 16 و 17  [ 406 . ] نیلقثلا ج 1 ص 441

. هرقب  36 [ 415 . ] هدئام 1 [ 414 . ] جح  14 [ 413 . ] هدئام  48 [ 412 . ] يروش  13 [ 411 . ] توریب عبط  هحفص 50  ج 2  روثنملا ) ردلا  ریسفت  )
هکردآ اذإ  یتح   » سنوی هروس  هیآب 89 و 90  تسا  هراشا  [ 418 . ] میدق ص 90 و 91 پاچ  نیهلاتملا  ردص  ریـسفت  [ 417 . ] دوه  6 [ 416]
نوعرف نیدـسفلا » نم  تنک  لبق و  تیـصع  دـقو  نالا  نیملـسملا  نم  اـناو  لیئارـساونب  هب  تنمآ  يذـلا  هللا  ـالا  هلا  ـال  هنا  تنمآ  لاـق  قرغلا 

ایآ متـسه . ناگدننک  فارتعا  زا  نم  تسین و  یئادـخ  وا  زج  لیئارـساینب و  يادـخ  هب  مدروآ  نامیا  تفگ : دوشیم  قرغ  دـید  هکیماگنه 
. تسا هتـشادن  نامیا  گرم  مد  ات  نآرق  حیرـصت  هب  سپ  يدوب »؟! نیدسفم  زا  نیا  زا  شیپ  يروآیم و  نامیا  هدیـسر  ارف  وت  گرم  هک  لاح 

یگدیسر لقعت و  لحم  نآرق  رد  بلق  [ 424 . ] بازحا  4 [ 423 . ] ءاسن  124 [ 422 . ] لحن  14 [ 421 . ] ءارعش  34 [ 420 . ] يرسا  102 [ 419]
ریـس نیمز  يور  رد  اـیآ  حـج ) / 44 « ) اـهب نولقعی  بولق  مهل  نوـکتف  ضرـالا  یف  اوریـسی  ملفا   » هفیرـش هیآ  لـثم  هدـش  یفرعم  اـهباسح  هب 

یفرعم دقحو  ضغب  بح و  دننام  فطاوع  فرظ  لحم و  زین  و  دنیامن . لقعت  اهنآ  اب  هک  دـشاب  یئاهبلق  نانآ  يارب  هجیتن  رد  ات  دـننکیمن 
رارق دناهدروآ  نامیا  هک  ینانآب  توادـع  هنیک و  ام  ياهبلق  رد  اهلاراب ! رـشح ) / 10 « ) اونمآ نیذـلل  ألغ  انبولق  یف  لعجت  الو  : » تسا هدـش 

رد يدوزب  نارمع ) لآ  / 151 « ) هللااب اوکرـشا  امب  بعرلا  اورفک  نیذـلا  بولق  یف  یقلنـس   » تسا هدـش  یفرعم  میب  لـحم  بلق  زین  و  هدـم ...
/8 « ) ۀفجاو ذئموی  بولق  : » رگیدح يهیآ  رد  ای  و  تخادنا ... میهاوخ  سرت  بعر و  ادخب  اهنآ  نداد  رارق  کیرش  ببـسب  نارفاک  ياهبلق 

نیب فلاف  ءادـعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  ۀـمعن  اورکذاو  : » تسا هدـمآ  تفلا  تبحم و  لحم  زین  و  دـنکانمیب ... رایـسب  زورنآ  رد  اهلد  تاـعزان )
[425 . ] دومرف داجیا  تبحم  تفلا و  امش  ياهبلق  رد  دیدوب  نمشد  هکیزور  دیروآ  دایب  دوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  ( » نارمع لا  / 103 « ) مکبولق
[432 . ] مور / 35 [ 431 . ] ماعنا  / 81 [ 430 . ] فارعا  71 [ 429 . ] یسربط جاجتحا  [ 428 . ] نارمع لآ   104 [ 427 . ] هبوت  31 [ 426 . ] کلم  8
. دشابیم شتـسایند »  » ففخم [ 435 . ] هیآ 83 رفاـغ  [ 434 . ] 291 یحبـص ص . هغالبلاجهن  [ 433 . ] حلاص ص 294 یحبـص  هغالبلاجـهن 

اـضر ترـضح  زا  نانـس  نب  دمحم  زا  دوخ  دانـساب  هیقفلا » هرـضحیال  نم   » و عیارـشلا » للع   » باتک رد  ار  تیاور  نیا  قودص  خیـش  [ 436]
یحبص هغالبلاجهن  [ 437 . ] تسا هدومرف  لقن  مالسلاهیلع  اضرلا  نب  یلع  ام  يالوم  زا  نانـس  نب  دمحم  یبتک  لاؤس  باوج  رد  مالـسلاهیلع 

یلاکـشا چـیه  دـمآ  دـهاوخ  ثحب  نیا  رد  هکنانچ  لامب  لدـتعم  تبحم  قلعت و  اما  [ 440 . ] 8  / لیل [ 439 . ] 55  / هدئام [ 438 . ] ص 3010
فکی لالح  نم  لاملا  عمج  بحیال  نم  یف  ریخ  ال   » دیامرفیم یفاک  رد  مالسلاهیلع  موصعم  منیبیم  هکنانچ  تسا  هدیدنسپ  هکلب  درادن و 

تسه و اذغ  هب  تبسن  ششک  هزیرغ  ناویح  نانآ و  رد  لثملایف  [ 442 . ] 96  / فارعا [ 441 «. ] همحر هب  لصی  هنید و  هب  یـضقی  ههجو و  هب 
نینچ رگا  دـبای و  رارمتـسا  ناـسنا  تاـیح  دوش و  نیزگیاـج  دوشیم  عفد  ندـب  زا  هچنآ  هیذـغت  رثا  رد  هک  تسا  یتـمکح  يور  هزیرغ  نیا 

كـاله تیرثـکا  هک  اـسب  هچ  تسا ، مزـال  دوشیم  عفد  هچنآ  لدـب  ندـناسر  هیذـغت و  هک  درکیم  كرد  وا  لـقع  طـقف  دوـبن و  ياهزیرغ 
ادخ ياههدیدپ  رعـش : همجرت  یناهفـصا . همالع  میکحلا  ۀفحت  [ 443 . ] دمآیمرد لیطعت  تلاحب  شنیرفآ  عومجم  زا  یتمـسق  دـندشیم و 

و ص »  » مرکا ربمایپ  ياهنامرف  زا  يوریپ  رد  ادـخ  تبحم  [ 445 . ] 24  / هبوت [ 444 . ] تسا تمکح  اهنآ  ماـمت  رد  و  تسا . يروآون  شاهمه 
نارمع لآ  « ) هللا مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نا  لق  : » نآرق رد  ادـخ  هدومرف  لیلدـب  دوشیم  هصالخ  مهیلع  هللا  تاولـص  راهطا  همئا 
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نف لها  دزن  رد  و  درادـب ...: تسود  ار  امـش  ادـخ  هک  دـینک  يوریپ  ربمایپ )  ) نم زا  سپ  دـیتسه  ادـخ  راد  تسود  رگا  ربمایپ  يا  وگب  ( 31/
مکاح هدش  ادخ  تبحم  ناگدنراد  زا  دـیجمت  ای  هدـش و  دـیکات  ادـخ  تبحم  اهنآ  رد  هک  يرگید  تایآب  هفیرـش : هیآ  نیا  هک  تسا  ملـسم 

هک یماگنه  : » دیوگیم وا  تسا ، هدش  هجوتم  بوخ  هتکن  نیاب  فاشک ج 10 ص 3010  رد  يرشخمز  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  تسا .
زگره دنکیم  شغ  دشکیم و  هرعن  دنکیم و  برط  یبوکیاپ و  دنزیم و  فک  رکذ  ماگنهب  دنکیم و  ادخ  تبحم  ياعدا  یـسک  يدـید 

اهیبوکیاپ و اهندز و  فک  اههرعن و  نیا  همه  و  درادن . ادخ  تبحم  زا  يربخ  كدـنا  تسیچ و  ادـخ  دـنادیمن  وا  هک  هدـم  هار  دوخب  یکش 
زا رگا  دـمانیم و  ادـخ  يراع  یب  تلاهج و  يور  زا  ارنآ  هدومن و  مسجم  دوخ  لایخ  رد  هک  تسا  یئابیز  تروص  رطاـخ  هب  اـهندرک  شغ 

یتلاـح نینچ  هدومن  مسجم  دوخ  شیپ  هک  تروص  نآ  ریوـصت  ماـگنهب  هک  تسا  ینم  زا  رپ  شـسابل  هک  ینیبیم  يوـش  اـیوج  شنماد  ریز 
مود ص 5. یفاو ج  [ 447 . ] 184  / هرقب [ 446 «. ] دنزیریم کشا  هتفرگ و  ار  اهنآ  رود  یگداس  يور  زا  قمحا  ماوع  دهدیم و  تسد  يوب 

جح باتک  لئاسو ج 5  [ 451 . ] هحفص 292 حلاص  یحبـص  هغالبلاجهن  [ 450 . ] نتفگ هللا  الا  هلا  ال  لـیلهت : [ 449 . ] 27 و 28  / جح [ 448]
« هلتقیف مکدحاب  مدلا  غیبتیال  ۀماجحلاب  مکیلع   » هدش دراو  ثیدـح  رد  [ 454 . ] هدبع ص 400 هغالبلاجهن  [ 453 . ] 14  / رشح [ 452 . ] ص 9
هدبع ص هغالبلاجهن  [ 455 «. ] هغللا جارح  . » دشکن ار  امـش  هدماین و  ناجیهب  امـش  نوخ  ات  دیئامنن  كرت  ار  تماجح  جـیهتیال . يا  غیبتی  ال 

الثم تسا  هماکدوخ  نایاورنامرف  ياهیگژیو  زا  یکی  هک  تسا  دادبتـسا  ياـنعمب  مهراـثیتسا  يروحم و  دوخ  دادبتـسا و  هرثآ : [ 456 . ] 505
هیلع رب  ناناملـسم  شروش  بالقناب و  ارهق  یگماکدوخ  نیا  دـندوب و  هداد  صاـصتخا  دوخب  ار  لاـملاتیب  ناـمثع ، هماـکدوخ  نارادـنامرف 
راوس ینعی  تروص  نیرتدب  هب  ار  یگماکدوخ  دادبتسا و  نامثع »  » وا ینعی  هرثالا » ءاساف  رثأتـسا   » دومرف ع »  » نایقتم يالوم  دیماجنا . نامثع 

هغالبلاجهن [ 458 . ] 7  / رشح [ 457 . ] رتشا هماندهع  رد   83 هدـبع ج 2 / هغالبلاجـهن  درک . یلمع  مدرم  هدرگ  رب  ناورمینب  هیماینب و  ندرک 
هعبرالا ج 4 ص 457- بهاذـملاو  قداصلا  مامالا   » باتک رد  ار  هدـیقع  فالتخا  زا  رگید  هنومن  کـی  و  [ 459 . ] حلاص ص 252 یحبص 
رد تسا  میدق  تیدحا  تاذ  لثم  ای  تسا  ثداح  قولخم و  نآرق  هکنیا  هلئـسم  دنکیم : نایب  نینچ  دش  رابنوخ  ثداوح  هب  رجنم  هک  « 451

هللادبع نب  دلاخ  قارع  رادنامرف  هلیـسوب  ارنآ  تفگ  انلع  ارنآ  مهرد - نیدعج  مانب - نادنمـشناد  زا  یکی  دش . حرطم  يرجه  مود  نرق  لئاوا 
رب هدومن و  یملع  تضهن  هلزتعم  دیشرلا  نوراه  نامز  رد  ات  دوبن  قوف  هلئسم  زا  يربخ  رگید  يو  ندش  هتـشک  زا  سپ  دش و  هتـشک  يرـسق 

ندوب میدـق  زا  تدـشب  هک  دیـشرلا  نوراه  سرت  زا  دـندوب  نآرق  ندوب  قولخم  رادـفرط  هکنیا  اب  اهنآ  اما  دـندومن ، مایق  يرکف  دومج  هیلع 
رکف و يدازآ  رادـفرط  دوخ  نومأم  داقتنا ، هفـسلف و  روهظ  نارود  نومأم و  نامز  اـت  دـنربب  شیپ  زا  يراـک  دنتـسناوتن  درکیم  عاـفد  نآرق 

هلزتعم تفرگ  قنور  ثداـح  اـی  تسا  میدـق  نآرق  اـیآ  هکنیا  دـنوادخ  مـالک  رد  ثحب  هلئـسم  نیرتمهم  دوب ، نادنمـشناد  ملع و  رادتـسود 
هلزتعم هک  اجنآ  ات  درک  لابقتسا  زاب  شوغآ  اب  نانآ  زا  زین  نومأم  دنتفرگ  دوب  ناشرکف  مه  هک  ار  نومأم  فارطا  هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف 
نتفرگ تسد  رد  اب  دندومن و  اهتلاخد  تسایـس  رد  صوصخلاب  یتکلمم  نوئـش  همه  رد  دندش و  نومأم  رابرد  ذوفن  بحاص  رادرایتخا و 

ره دندروآیم ، ار  ةاضق  نادنمشناد و  دندادیم و  لیکشت  هاگداد  دنداد . اههجنکش  دندوب  نآرق  مدق  هب  لئاق  هک  ار  دوخ  نانمشد  تردق ،
نیا زا  دندادیم و  رارق  نیهوت  هجنکش و  دروم  تشادن  لوبق  ار  هدیقع  نیا  هک  سکره  دازآ و  دوب  نآرق  ثودح  قلخ و  هب  لئاق  هک  مادک 

اهقف و همه  هک  تشاد  يراشفاپ  هلئسم  نیا  رد  يدحب  نومأم  دناهدرک . ریبعت  نآرق ) قلخ  تنحم   ) ناونعب مالـسا  ناخروم  خیرات  رد  هثداح 
داتـسرف و دادغب  رد  میهاربا  نب  قحـسا  شرادنامرف  هب  یعیقوت  ماجنارـس  ات  دنـشاب  نآرق  قلخ  هب  دنمهدقع  دـیاب  هک  دومن  مازلا  ار  نیثدـحم 

یمالـسا تکلمم  فارطا  همهب  زین  و  دـیامن ، ناحتما  نآرق  قلخ  عوضوم  رد  ار  نانآ  هدومن و  راضحا  ار  نیثدـحم  ةاضق و  همه  داد  ناـمرف 
ةاضق ءاملع و  هک  تشون  دادغب  رد  شرادنامرفب  رگید  يهمان  رد  زین  و  دنیامن . راداو  نآرق  قلخ  هدیقع  هب  ار  مدرم  هک  درک  رداص  همانشخب 

درگ ار  اهقف  همه  رما  لاثتما  دادغب  رادنامرف  دـیامن ، مالعا  ار  هیـضق  ندوب  یمازلا  داهنـشیپ و  اهنآ  هب  ار  نآرق  قلخ  هدـیقع  هدومن و  عمج  ار 
. املع زا  رگید  يدودـعم  لبنح و  نب  دـمحا  زج  هب  هدومن  تقفاوم  راهظا  اهقف  همه  دـناوخ  اـهنآ  رب  ار  یـسابع  هفیلخ  هماـن  نیرخآ  دروآ و 

نآرق قلخ  هب  فارتعا  همه ، لبنح  نب  دمحا  زج  درک  ناحتما  ارنانآ  اددجم  زورنآ  يادرف  دنتسب . ریجنزب  ار  همه  داد  روتـسد  دادغب  رادنامرف 
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هفیلخ روضح  هناور  ندرگب  ریجنز  ار  حون  نب  دمحم  لبنح و  نب  دمحا  هک  داد  نامرف  وا  تشون  نومأم  هب  ار  نایرج  دادغب  مکاح  دـندومن ،
يو رب  لبنح  نب  دـمحا  تشذـگرد و  هار  نیب  رد  دادـغب  هب  تعجارم  زا  لبق  حون  نب  دـمحم  دیـسر و  نومأم  گرم  ربخ  هار  نیب  رد  دـیامن 

هثداح نبرتگرزب  قثاو  مصتعم و  دهع  رد  تفرگ و  جوا  تدشب  هکلب  تفاین  نایاپ  نومأم  گرم  اب  راب  تفخ  ناتـساد  نیا  اما  دراذـگ . زامن 
همه نیا  اب  دوب و  نانآ  نایم  رد  تنس  نآرق و  تشادیم و  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناناملسم  هک  دوب  رگید  هنومن  اهدص  هنومن و  نیا  دوب .» زور 

راـچد دـندرکیم  عوجر  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  همئا  ینعی  نآرق  میق  هب  هکناـنچ  یلو  دوـب . اـمرف  مکح  هدـیقع  جرم  جره و  فـالتخا و 
دمحم نب  یلع  بتک  : » تفگ وا  هک  هدرک ، تیاور  نیطقی  نب  دمحم  زا  هیلع  هللا  ناوضر  قودص  خیش  دندشیمن . فارحنا  شزغل و  همهنیا 

ناف هنتفلا  نم  كایا  هللا و  انمصع  میحرلا - نمحرلا  هللا  مسب  دادغبب : هتعیـش  ضعب  یلا  مهیلع  هیلع و  هللا  تاولـص  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نب 
لئاسلا یطاعتف  بیجملاو  لئاسلا  اهیف  كرتشا  ۀعدب  نآرقلا  یف  لادجلا  نا  يرن  نحن  ۀکلهلا  یهف  لعفت  نا ال  ۀـمعن و  اهب  مظعا  دـقف  لعفت 

ای ثداح  ینعی   ) كدـنع نم  امـسا  لعجتال  مالک  نآرقلاو  قولخم  هاوس  هللا و  الا  قلاخلا  سیلو  هیلع  سیل  ام  بیجملا  فلکت  هل و  سیل  ام 
زا یغعب  هب  يداه  ماما  ترضح  نوقفشم .» ۀعاسلا  نم  مه  بیغلاب و  مهبر  نوشخی  نیذلا  نم  مکایا  هللا و  انلعج  نیملاظلا  نم  نوکتف  میدق )

تبهوم و رتگرزب  تشاد  نوصم  رگا  درادب ، نوصم  هنتف  زا  ار  امش  ام و  ادخ  میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  دنتشون : همان  دادغب  رد  دوخ  ناوریپ 
هچ دـش  لصاح  اـههنتف  زا  تمـصع  رگا  ینعی  ددرگیمرب  نتف » زا  تصـصع   » هب لـعفت  ریمـض   ) میتسه تکـاله  رد  تشادـن  ظوفحم  رگا 

ندوب ثداح  ای  میدق و  رد  هلداجم  تسنآ  رب  هدیقع  ار  ام  دیامرفیم : ماما  تسا .) يورخا  تکاله  دـش  لصاح  رگا  تسا و  یگرزب  تمعن 
شلاوئسب فظوم  هک  ار  يزیچ  هدننک  لاوئس  اریز  دنتسه  کیرش  ود  ره  هدنهد  خساپ  هدننک و  لاوئـس  نآ  هانگ  رد  هک  تسا  تعدب  نآرق 

دنتـسه وا  قولخم  همه  ادخ  زا  ریغ  تسین و  ادخ  زج  راگدیرفآ  هداد و  باوج  تسین  وا  هدهعب  هک  ار  يزیچ  هدنهد  باوج  هدومن و  تسین 
هدیشوپ يادخ  زا  هک  يارفا  زا  ار  امش  ام و  دنوادخ  یشاب . ناراک  متس  زا  هجیتن  رد  هک  نکم  يراذگمانواب  دوخ  شیپ  زا  تسا  مالک  نآرق 

[463 . ] 44  / لحن [ 462 . ] 66  / لحن [ 461 . ] حلاص ص 325 یحبص  هغالبلاجهن  [ 460 . ] دهدب رارق  دنسرتیم  تمایق  زور  زا  اهمـشچ و  زا 
امـش اـیآ  متفگ : مدرک و  تبحـص  هماـع  اـب  متفگ  ع »  » قداـص ماـما  هب  هک  تسا  لوقنم  مزاـح  نبروـصنم  زا  یفاـک  رد  لالدتـسا  نیا  ریظن 

تجح دومرف  تلحر  ایند  زا  هک  یماگنه  سپ  متفگ : مینادیم . ارچ  دنتفگ : تسا ؟ مدرم  رب  ادـخ  تجح  ص »  » ادـخ لوسر  هک  دـینادیمن 
نآرق زا  درادن  نامیا  نآب  هک  یقیدـنز  یئجرم و  يردـق و  منیبیم  هکیلاح  رد  تسا  تجح  نآرق  هنوگچ  متفگ : نآرق . دـنتفگ : دوب ؟ یک 
متسه انشآ  نآرق  زومر  مامتب  دیوگب  یسک  مدیدن  دیوگیم : هک  اجنآ  ات  تسین . تجح  میق  نودب  نآرق  هک  مدیمهف  سپ  دنکیم  لالدتسا 

[464 ...«. ] دـشابیم ص »  » ربماـیپ زا  سپ  ادـخ  تجح  بجاو و  يو  زا  تعاـطا  نآرق و  میق  یلع  هـک  مـهدیم  تداهـش  سپ  ع »  » یلع زج 
.8  / دعر [ 468 . ] مود پاچ   157  / هدبع هغالبلاجـهن  [ 467 . ] داهج باتک  لـئاسو  [ 466 . ] 18 مـالکلا ج 21 / رهاوج  [ 465 . ] 8  / تارجح

هدبع هغالبلاجهن  [ 474 . ] 45  / هرقب [ 473 . ] 369  / هدبع هغالبلاجهن  [ 472 . ] 120  / نارمع لآ  [ 471 . ] 90  / فسوی [ 470 . ] 10  / رمز [ 469]
.14  / میرم [ 479 . ] ۀغللا حارص  [ 478 . ] رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  لـئاسو  [ 477 . ] سمشلا 7 و 8 [ 476 . ] 181  / هبوت [ 475 . ] ص 521
[484 . ] تامدقملا باب  هعیشلا  لئاسو  [ 483 . ] 48  / دوه [ 482 . ] فجن پاچ  لوا ج 2 ص 53  دیهش  دعاوق  [ 481 . ] 23-24  / يرسا [ 480]

یتا له  هتبجا : یلع - قحب  صن  یتا  له  لئاسو  : » هدورـس شوخ  هچ  یتآ  له  هروس  دروم  رد  رعاـش  [ 486 . ] 178  / هرقب [ 485 . ] 24  / رطاف
.176  / هرقب [ 487 . ] تسا صن  یلع  قح  رد  یتآ  له  هروس  مداد  باوج  هدمآ ، ع »  » یلع قح  رد  یـصن  ایآ  دیـسرپ  یلئاس  یلع .» قحب  صن 
. نانز اب  يزاب  سنج  مه  هقحاـسم  [ 493 . ] 23  / میرم [ 492 . ] 23  / رون [ 491 . ] 90-91  / هدئام [ 490 . ] 86  / دوه [ 489 . ] 85  / دوه [ 488]

تسا هدش  هفاضا  همغلا » فشک   » باتک رد  تمسق  نیا  [ 496 . ] هحفص 408 دحللا  یلا  دهملا  نم  ءارهزلا  همطاف  [ 495 . ] 38  / هدئام [ 494]
. تسا هدش  هفاضا  همغلا  فشک  رد  مه  زارف  نیا  [ 499 . ] 10  / ءاسن [ 498 . ] 6  / ءاسن [ 497 (. ] دحللا ص 408 یلا  دهملا  نم  ءارهزلا  همطاف  )

خیش یلاما  [ 504 . ] 56  / فارعا [ 503 . ] حلاص ص 429 یحبـص  هغالبلاجـهن  [ 502 . ] 179  / فارعا [ 501 . ] ۀـجحلا باتک  یفاـک  [ 500]
رضحم هکیدارفا  ج 1 ص 315  «ع » اضرلارابخالا نویع  رد  [ 508 . ] 151 - 150  / ءاسن [ 507 . ] 85  / هرقب [ 506 . ] 13  / نامقل [ 505 . ] قودص
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ربمایپ هب  ناناملـسم  اهقف » هلدا  نوجرخی  قاوذ و  نع  الا  نوقرتفی  الو  اداور  نولخدی  : » دـیامرفیم فیـصوت  نینچ  دـندرک  كرد  ار  لوسر 
كرد یحطـس  رایـسب  اهیـضعب  هکنیا  زج  دوبن  یتواـفت  اـهنآ  ناـیم  دـندوب و  تمکح  ملع و  ناـبلاط  هک  یلاـح  رد  دـندشیم  دراو  «ص »

... دندوب اهقف  يامنهار  هک  یلاح  رد  شرضحم  زا  دندشیم  جراخ  دندرکیم و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com

تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،
یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،

ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

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
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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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	شرح خطبهي حضرت زهرا (س) (جلد 1)
	مشخصات كتاب
	اهداء
	اشاره
	حجت بالغهي الهي فرزند عسكري

	پيشگفتار
	اشاره
	تحقيقي در سند خطبه
	فدك در تاريخ
	هدف از تعقيب فدك

	حمد و ثناي الهي
	اشاره
	توضيح مفردات
	حمد و شكر
	اشاره
	فرق ميان حمد و شكر
	تحقيقي در كلمهي (ما) در ما أنعم و..
	قرآن و تسبيح موجودات
	همهي حمد و ستايش مخصوص ذات الهي است
	الهام چيست
	اشاره
	انگيزهي اين حالت

	بحثي كوتاه در علم صديقه طاهره

	معناي ابتدائي بودن نعمتها
	اشاره
	بحثي با غزالي در تعريف نعمت
	سخن علي با ربيع

	همآهنگي نعمتها
	نشاط واقعي
	عدم توانائي شمارش نعمتها
	مسئوليت در برابر نعمتها
	اشاره
	توضيح شرح صدر

	مراتب شكر
	راز تأكيد قرآن بحمد و شكر و تسبيح
	اشاره
	عاطفهي برترين
	راه ايجاد محبت


	توحيد و صفات الهي
	اشاره
	توضيح مفردات
	بحث ادبي
	توحيد و يكتاپرستي قبل از شرك
	عامل دوگانه پرستي در بشر
	رب النوع
	عرب قبل از اسلام
	نياكان عرب
	جهت گرايش شديد عرب به بت پرستي
	توحيد زيربناي اسلام و قرآن
	طاغوت چيست
	عبرت از گذشتگان
	بستگي فكر بذات ربوبي
	عقيده در اسلام سازنده است
	اسلام چند بعدي است
	شهادت بوحدانيت خدا
	اشاره
	وحدت عددي
	نتيجه و تفسير سورهي توحيد
	وحدت حقه در روايات
	نمونه وحدت عددي
	برهان قرآن در توحيد
	اشاره
	دو اشكال
	اشكال 01
	پاسخ
	اشكال 02
	پاسخ



	شرح كلمة جعل الإخلاص.. التفكر معقولها
	اشاره
	مراد از تأويل چيست؟
	چگونه اخلاص تأويل است؟
	فرق ميان فطرت دل و فطرت عقل؟
	اشاره
	در انسان دو من هست!

	نظم در موجودات جهان
	اشاره
	سخن غزالي در راز نارسائي شناخت انسان بخدا


	بخش صفات مثبت و منفي
	اشاره
	شرح الممتنع عن الأبصار.. الألسن صفته
	شرح ابتدع الاشياء.. امثله امتثلها
	اشاره به دو صفت ثبوتي
	اشاره
	آيا اراده از صفات ذاتي يا فعلي است

	شرح من غير حاجة منه.. في تصويرها
	اشاره
	معرفي يكي از اسماء حسني
	اشاره
	عقيدهي دانشمندان اماميه
	مطابقت با قرآن كريم
	اشاره
	مظهر رأفت در انجام وظائف



	شرح إلا تثبيتا.. و إعزازا لدعوته
	اشاره
	شرح تعبدا لبريته
	اشاره
	سر تعبد در اسلام

	شرح اعزازا لدعوته

	شرح ثم جعل الثواب علي طاعته
	اشاره
	بحث فلسفي



	نبوت
	اشاره
	توضيح مفردات
	پيوند خلافت الهي با علت غائي خلقت
	برگزيدگي و معرفي پيامبر به همه انبياء
	سر خاتميت
	اشاره
	خلاصهي آنچه گذشت

	اوضاع جهان در دوران بعثت
	تأمين آرامش در مكتب انبياء
	حقيقت آدم در قرآن
	اشاره
	آدم با بعدهاي متضاد
	هدف از قدم نهادن آدمي در اين كرهي خاكي
	آدم و استفاده از نعمات
	اشاره
	اما مخالفت با قرآن
	مخالفت با سنت
	غريزه زيباطلبي
	دائرهي محدوديتها


	حاصل عملكرد پيامبر در دوران زندگي
	خلاصهي اين بخش

	قرآن و فلسفهي احكام
	اشاره
	توضيح مفردات
	عبوديت بالاترين كمال
	شرافت مخاطب بودن به خطاب الهي
	قرآن بهترين وسيله
	قرآن و وحدت جهان
	فلسفهي احكام
	اشاره
	قرآن و شرك
	شرح والصلوة تنزيها لكم عن الكبر
	شرح والزكاة تزكية للنفس و نماء في الرزق
	اشاره
	مالكيت در اسلام

	شرح والصوم تثبيتا.. والصبر معونة علي استيجاب الاجر
	شرح والامر بالمعروف مصلحة للعامة
	اشاره
	معروف و منكر چيست؟

	شرح وبر الوالدين وقاية..


	پاورقي

	درباره مرکز تحقیقات رایانهاي قائميه اصفهان

