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رکبوب يرترب  رد  ربمایپ  39ینارنخس 

هفیلخ زا  ناگدنورگ  ياوشیپ  42شیاتس 

دنارذگ هوک  فاکش  نآ  رد  هک  یبش  47رکبوب و 

دیامن یمن  رکبوب  دننام  ار  دوخ  52نمیرها 

تخاسن نیگهودنا  ار  ربمایپ  زگره  53رکبوب 

هدمآ دورف  رکبوب  هرابرد  هک  ادخ  همان  زا  54ییاهزارف 

54هراشا

رکبوب ییاراد  هب  55یهاگن 
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هدمآ یلع  شیاتس  هب  ناینس  رظن  زا  هک  يا  59هیآ 

رمع ياه  يرترب  رد  ییوگ  63فازگ 

63هراشا

رمع شناد  هرابرد  64ینانخس 

تسا رتسانش  نیئآ  رتناد و  نآرق  ربمایپ ، نارای  همه  زا  65رمع 

دزیرگ یم  رمع  زا  67نمیرها 

67هراشا

يرگیزاب یگدنناوخ و  هرابرد  ربمایپ  72ياهروتسد 

بهذم راهچ  رد  یناوخ  74هزاوآ 

اه ناتساد  نآ  هب  77یهاگن 

یناوخ هزاوآ  هرابرد  رمع  80هشیدنا 

رمع زا  هناراوگرزب  زیگنا و  تفگش  شیامن  83راهچ 

ناگدنورگ ياورنامرف  هب  رمع  ندش  87هدیمان 

دراد یمن  تسود  ار  یتسردان  90رمع 

دنیوگ یم  نخس  باطخ  رسپ  رمع  اب  91ناگتشرف 

رمع گرم  هماج  رد  92يذغاک 

رمع لد  92نابز و 

رمع شناد  هرابرد  ادخ  هتخیگنارب  ندید  93باوخ 

يو زا  نمیرها  نتخیرگ  95رمع و 

نامثع ياه  يرترب  رد  ییوگ  97فازگ 

97هراشا

دیئاز ههام  شش  هک  ینز  هرابرد  وا  97يرواد 

دناوخ یمن  هتسکش  ار  رفس  زامن  98نامثع 

98هراشا
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هفیلخ تشادرب  هب  102یهاگن 

تسا هدوب  زور  تسایس  نامه  ناگتشذگ  نیا  116شیک 

دنک یم  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه  نیئآ  119هفیلخ 

هفیلخ روتسد  هب  موس  125ياوآ 

دیامن یم  روانهپ  ار  هبعک - ادخ -  هناخ  128هفیلخ 

جح هعتم  هرابرد  هفیلخ  129هشیدنا 

دنک یم  لامیاپ  ار  ناهانگ  یب  نوخ  131هفیلخ 

131هراشا

یگتخاس 139هناهب 

تبانج هرابرد  هفیلخ  141هشیدنا 

141هراشا

تبانج هرابرد  ربمایپ  ياه  همان  142نییآ 

هباحص هب  نیغورد  ياه  145تبسن 

دنک یم  ناهنپ  ار  ربمایپ  شرازگ  148هفیلخ 

بسا تاکز  هرابرد  هفیلخ  152هشیدنا 

دهد یم  ماجنا  زامن  زا  شیپ  ار  ینارنخس  همانرب  157نامثع 

هدنشک نتشک  اهبنوخ و  هرابرد  هفیلخ  163روتسد 

زامن رد  هروس  دمح و  ندناوخ  هرابرد  هفیلخ  169تشادرب 

169هراشا

دمحا نابز  زا  شرازگ  هدرتسگ  171هرهچ 

یعفاش 175تشادرب 

کلام 175تشادرب 

نایلبنح 176تشادرب 

رفاسم زامن  هرابرد  هفیلخ  179تشادرب 
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مرح راکش  هرابرد  هفیلخ  180هیرظن 

180هراشا

ربمایپ همان  183نییآ 

دتسرف یم  یلع  دزن  هب  ار  نآ  هفیلخ  هک  188ییاوعد 

هعلتخم هدع  رد  هفیلخ  189هیرظن 

هدش مگ  شرهوش  هک  ینز  هرابرد  هفیلخ  192رظن 

دریگ یم  ارف  یبا  زا  ار  ادخ  مکح  197هفیلخ 

دزومآ یم  نز  کی  زا  ار  ربمایپ  تنس  198هفیلخ 

تاقیم زا  شیپ  مارحا  هرابرد  هفیلخ  199هیرظن 

دش یم  كاله  نامثع  دوبن  یلع  204رگا 

هدرب رهاوخ  ود  نایم  عمج  رد  هفیلخ  205هدیقع 

205هراشا

هدش هتسب  یلع  هب  هک  206یغورد 

رهاوخ ود  نایم  عمج  لیلد  رد  209یهاگن 

دنوش یم  ردام  هب  ثاریم  ثلث  ندیسر  زا  عنام  ردارب  ود  هک  نیا  هرابرد  هفیلخ  212ياوتف 

انز هب  فرتعم  نز  هرابرد  هفیلخ  216ياوتف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  219هرابرد 
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دلج 15 ریدغلا -  همجرت 

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
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297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

رگشیاشخب  هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
ار نآ  میاهداد  ناشیا  هب  ینامـسآ  همان  هک  یناسک  نآ  تسین ، تسرد  راوازـس و  نم  يارب  ار  هچ  نآ  میوگب  هک  دسرن  ارم  اراگدیرفآ  كاپ 
نآ هک  دننادیم  هدش  هداد  ناشیا  هب  ینامسآ  يهمان  هک  نانآ  یتسار  هب  و  دنورگیم . نآ  هب  نانآ  دنناوخیم  تسا  هتـسیاش  هک  ياهنوگ  هب 
چیه همان  رد  ار . ناشنادنزرف  هک  دنسانشیم  هنوگنامه  هب  ار  وا  میداد  ناشیا  هب  ینامسآ  همان  هک  نانآ  ناشراگدرورپ . يوس  زا  تسا  قح 

: دـنیوگیم نالدرامیب  نایورود و  دـنناشوپ . یم  ار  قح  هتـسناد  هناهاگآ و  ناـشیا  زا  یهورگ  هک  یتسار  هب  میاهدرکن و  راذـگورف  ار  زیچ 
راگدرورپ هب  دنگوس  دنیوگیمن . غورد  زج  هب  و  دیآیم ، رد  هب  ناشاهناهد  زا  هک  ینخس  تسا  كانمهـس  هتفیرف ، ار  ناشیا  نانیا ، شیک 

هتبلا هک  مراگدرورپ  هب  دنگوس  يرآ  وگب  دیئوگیم . نخس  هچ  نامه  دننام  دوخ  تسا و  قح  یعطق و  نآ ، یتسار  هب  هک  نیمز  نامـسآ و 
تـسین دشاب  هدش  هتـسب  مه  رب  غورد  هب  هک  یناتـساد  میدـیورگ ، نآ  هب  میدینـش  ار  تسار  نخـس  نوچ  ام  هک  یتسار  هب  و  تسا ، قح  نآ 

یگدنکارپ هب  نآ  هرابرد  هچ  نآ  یتسیچ  هب  شیوخ  تساوخ  هب  دندوب  هدیورگ  هک  ار  یناسک  دنوادخ  تسا و  اههتـشذگ  ندرمـش  تسار 
دومن . هار  دندوب  هداتفا 

نآ دهاوخ  هک  ره  دورگب و  دهاوخ  هکره  تسا  ناتراگدرورپ  يوس  زا  قح  هک  وگب  و  تسیچ ؟ یهارمگ  زج  هب  یتشذگ  هک  قح  زا  سپ ،
يو . هدیزگرب  ناگدنب  رب  دورد  ار و  يادخ  شیاتس  وگب  دناشوپب و  ار 

ینیما 

هحفص 2 ] ] 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

رکبوب يراوگرزب  رد  روآ  هدنخ  ياهناتساد 

دشن ناملسم  رکبوب  زج  نارجاهم  زا  مادک  چیه  ردپ 

بلاطوبا زا  دای  میکح و  نآرق 

هراشا

هناگی رب  و  شراکوکن -  دنزرف  زا  سپ  ناملسم -  نیتسخن  مالسانامرهق و  رب  ندرب  تخات  نتفگ و  مانـشد  ردهورگ  نیا  راک  هک  یتسار  هب 
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زارد يدـنوادخ  مان  يوس  هب  تسد  هدرمـشن و  سب  دـنا  هتخاس  هنیمز  نیا  رد  هک  اریئاه  هناسفا  هک  هدیـسر  یئاج  هب  دـنوادخ  شیک  روای 
زا هک  دنا  هتفاب  مه  هب  ینانخـس  هیآ  هس  نوماریپ  رد  سپ  دننادرگ . دربتـسد  شوختـسد  هدینادرگ و  اج  هب  اج  ار  نآ  ياه  هتفگ  ات  دنا  هدرک 

ندرمشن ناملسم  رد  تسا  هورگ  نیا  ياه  هناهب  نیرتالاب  اهزیواتسد  نیا  و  رتخاب ، زا  رواخ  هک  تسا  رود  هزادنا  نامه  هب  یتسرد  یتسار و 
میزادرپ : یم  نانآ  نخس  يرگنشور  هب  نونکا  بلاطوبا و 

دنا هدنابسچ  بلاطوبا  هب  ناشندربتسد  اب  هک  یتایآ 

نیتسخن  هیآ 
دننادب هک  نآ  یب  یلو  دننیزگ  یم  يرود  وا  زا  دنراد و  یم  زاب  ربمایپ  هب  ندـش  کیدزن  زا  ار  مدرم  ناشیا  و  دـیوگ : رادـنپ  زا  رترب  يادـخ 

هیآ 26  ماعنا  هروس  دننکفا . یمن  یتسین  هاگترپ  هب  ار  ناشدوخ  زج 
زارف هک  دناهدرک  شرازگ  يو ، دوخ  زا  وا  سابع و  نبا  درگاش  زا  وا  تباث و  یبا  نب  بیبحزا  وا  و  يروث ، نایفس  نابز  زا  نارگید  يربط و 

زاب ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هبندیناسر  بیسآ  زا  ار  مدرم  هک  هدمآ  دورف  بلاطوبا  هرابرد  الاب 

هحفص 3 ] ] 

دومن . یم  يراددوخ  مالسا  زرم  رد  نداهن  ماگ  زا  دوخ  تشاد و  یم 
زا ار  مدرم  ناشیا  هک  دـناسرب  دـهاوخ  یم  تسا و  ناتـسرپ  تب  زا  ناـگمه  هراـبرد  زارف  نیا  نسح  ساـبع و  نبا  هتفگ  هب  دـیوگ : یبطرق  و 

هژیو هب  زارف  نیا  هدیـسر  سابع  نبا  زا  زین  هک  رگید  یـشرازگداینب  رب  دننیزگ و  یم  يرود  وا  زا  زین  دوخ  هتـشادزاب و  ص )  ) دـمحم يوریپ 
و تـسج . یم  يرود  وا  هـب  ندــیورگ  زا  زین  دوـخ  تـشاد و  یم  زاـب  ص )  ) دــمحم رازآ  زا  ار  مدرم  هـک  هدــمآ  دورف  بلاـطوبا  هراــبرد 

زامن هب  نوچ  سپ  درازگب  زامن  تساوخ  دـش و  نوریب  ادـخ  هناخ  يوس  هب  يزور  ص )  ) ربمایپ هک  دـنا  هدرک  شرازگ  ناـیوگ  تشذـگرس 
تساخرب و يرعبز  نبا  دزاس ؟ هابت  ار  شزامن  دتسیاب و  درم  نیا  ربارب  رد  هک  تسیک  تفگ : داب -  وا  رب  ادخ  نیرفن  هک  لهجوبا -  داتـسیا ،

هاگ نآ  ودرک  اهر  ار  زامن  ریزگان  ص )  ) ربمایپ سپ  تخاس  هدولآ  ار  ص )  ) ربمایپ هرهچدوب  يروناج  هبمکـش  رد  هک  ینوخ  نیگرـس و  اـب 
ص)  ) ربمایپ درک ؟ نینچ  وت  اـب  سک  مادـک  تفگ  بلاـطوبا  دـنا ؟ هدرک  هچ  نم  اـب  ینیب  یمن  ومع  تفگو  دـش  بلاـطوبا  شیومع  دزن  هب 

نوچ ناشیا  دیـسر  هتـسد  نآ  کیدزن  هب  ات  دمایب  وا  اب  هداهن  شا  هناش  رب  ار  شریـشمش  تساخرب و  بلاطوبا  يرعبز -  رـسپ  هللادـبع  تفگ 
ار مریشمش  دزیخرب  نت  کی  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : بلاطوبا  هک  دنزیخرب  دنتـساوخ  دمآ  یم  نانآ  هب  يور  هک  دندید  ار  بلاطوبا 
وا درک ؟ نینچ  وت  اب  یـسک  هچ  مدـنزرف  تفگ : هاگ  نآ  دـش و  ناشیا  کیدزن  وا  ات  دنتـسشن  ناـنآ  سپ  منک  یم  انـشآ  شنت  ياـج  همه  هب 

تخاس هدولآ  رسارس  ار  ناش  همه  هماج  وشیر  هرهچ و  تفرگرب و  ار  هبنکش  نآ  نوخو  نیگرس  بلاطوبا  يرعبز . رـسپ  هللادبع  داد  خساپ 
سپ دننیزگ  یم  يرود  وا  زا  زین  دوخ  دنراد و  یم  زاب  وا  زا  ار  مدرم  ناشیا  و  دـمآ : دورف  هیآنیا  هاگ  نآ  هدرک  ناشراب  تشرد  نانخـس  و 

نم  هب  ندناسررازآ  زا  ار  شیرق  وت  تفگ  تسیچ ؟ دیسرپ  هدمآ  دورف  يا  هیآ  وت  هرابرد  ومع  تفگ  ص )  ) ربمایپ
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هب ناشهورگ  همه  اب  ناشیا  تسد  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ " : بلاطوبا  سپ  ینزیم  زاب  رـس  نم  هب  ندـیورگ  زا  زین  دوخ  يرادیمزاب و 
موش " . هدرپس  كاخ  رتسب  هب  نم  هکهاگ  نآ  ات  دیسر  دهاوخن  وت 
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ياه يراـی  اـیآ  ادـخ  هتخیگنارب  يا  دـنتفگ  نارگید  سپ  تشذـگ . یـسراپ  نادرگرب  زا  رد ج 14 ص.26  هک  وا  ياـه  هدورـس  ناـیاپ  اـت 
رانک رد  ار  وا  دـنهن و  یمن  شندرگ  رب  نینهآ  دـنب  ندرگ  خزود  رد  هک  تسا  اه  نامه  يارب  يرآ  تفگ  دراد ؟ وا  يارب  يدوس  بلاـطوبا 

شیاپ رب  نیشتآ  شفک  هگنل  ود  هک  تسا  هزادنا  نیا  هب  اهنت  وا  رفیک  دننکفا و  یمن  اه  مدژک  اهرام و  هاچ  رد  دنهد و  یمن  ياج  نانمیرها 
دنهد . یسک  هب  خزود  رد  هک  تسا  يا  هجنکش  نیرت  کبس  نیا  درآ و  شوج  هب  ار  شرس  زغم  هک  دننک  یم 

تسا : تسردان  ناوارف  ياههاگدید  زا  دوخ  هدوهیب و  نتسنادبلاطوبا ، هرابرد  ار  هیآ  نیا  ندمآ  دورف  دیوگ : ینیما 
دوـخ هک  یناـسک  ناـیم  رد  هاـگنآ  تسا و  هتخانـشان  هدـناسر  تباـث  یبا  نب  بیبـح  هب  هتفرگ و  ساـبع  نبا  زا  ار  شرازگ  هـک  یـسک   - 1

درم نیا  دـیاش  دوب و  ناوتن  مرگتـشپ  ناشیانخـس  هب  هک  ینارگـشرازگ  دنرایـسب  هچ  دناهدرمـش  یم  سابع  نبا  ياه  شرازگ  رگوگزاـبار 
دشاب . ناشیا  زا  یکی  زین  سانشان 

وا شرازگ  هدرواین و  ار  نآ  رگید  سک  چـیه  هدرک و  وگزاب  وا  نابز  زا  ار  شرازگ  نیا  هک  تسا  یـسک  اهنت  زین  تباـث  یبا  نب  بیبح   - 2
 - تشاد یمرگ  تشپ  ناوت  یم  شنخـس  هب  هک  هدوب  يا  هنوگ  هب  دوخ  هب  دوخوا  هک  میریگ  دـنچ  ره  درک -  يوریپ  ناوـت  یمن  زین  ار  اـهنت 

نابز زا  اروا  هتفرگ و  هدرخ  وا  رب  نوع  نبا  دیوگ : یم  یلیقع  هتشاد و  یم  هدیشوپ  ار  اه  شرازگ  یتساک  يو  هک  دیوگ  یم  نابح  نبا  اریز 
يوریپ روخ  رد  هکتسا  یئاـه  شرازگ  ءاـطع  ناـبز  زا  ار  وا  دـیوگ : یم  ناـطق  و  تسین . يوریپ  روـخ  رد  هک  تسا  یئاـه  شرازگ  ءاـطع 

زین يرخآ  و  هدشن . هدرمش  ظوفحم  تسین و 
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شرازگ یتساک  وا  هک  هتفگ  زین  همیزخ  نبا  تسین و  تسرد  یشرازگ  هرمض ، نب  مصاع  نابز  زا  ار  بیبح  هتفگ : دواد  وبا  هک  تساهدروآ 
هتشاد . یم  هدیشوپ  ار  اه 

شرازگ یتساک  يو  هتفگ " : هک  ار  یسک  نآ  نخـس  هتخادرپن و  يریگ  هدرخ  هب  شرازگ  هریجنزرد  يروث  نایفـس  ندوب  هرابرد  ام  هزات  و 
میا . هتخاتن  يو  رب  نآ  هب  یمرگتشپ  اب  هتفرگهدیدن و  هتفرگ "  یم  شرازگ  نایوگغورد  زا  هدرک و  یم  ناهنپ  ار  اه 

اب تسا  نشور  راوتـسا و  یـسب  هدیـسر و  سابع  نبا  زا  تسرد  هتـسویپ و  مه  هب  نوگانوگ و  ياه  هریجنز  هار  زا  هک  يرگید  شرازگ   - 3
ره یفوع  نابز  زا  هحلط و  یبا  نب  یلع  نابز  زا  هیودرم -  نبا  متاح و  یبا  نبا  رذـنم و  نبا  يربط و  شرازگ  هب  اریز  دزاس . یمن  رادـنپ  نیا 

يرود وا  زا  زین  دوخ  دنتشاد و  یم  زاب  دمحم  هب  ندیورگ  زاار  مدرم  هک  هدمآ  دورف  یناتـسرپ  تب  هرابرد  هدش  دای  هیآ  سابع ، نبا  زا  ود - 
دندومن . یم  يریگهرانک  و 

نابز زا  دیمح  نب  دـبع  متاحیبا و  نبا  رذـنم و  نبا  هبیـش و  یبا  نبا  ويربط  هک  تسا  نآ  دـیامن  یم  رتراوتـسا  ارناشیا  شرازگ  هچ  نآ  و 
دنا ، هدروآ  هداتق  زا  وا  رشب و  نابز  زا  ذاعم و  وبا  زا  جرف  نب  نیسح  نابز  زا  زین  هیفنح و  نبا  زا  وا  ملاس و  زا  وا  عیکو و 

نابز زا  دهاجم و  زا  حیجن  وبا  نابز  زا  كاحض و  يدس و  هداتق و  زا  خیـشلاوبا  متاح و  یبا  نبا  رذنم و  نبا  ریرج و  نبا  قازرلادبع و  زین  و 
دنا ، هدروآ  دیزنبا  زا  سنوی 

یم يرود  وا  زا  زین  دوخ  دنتـشادیم و  زاب  ربمایپ  هب  نداد  شوگ  زا  نآرقندینـش و  زا  ار  مدرم  هک  هدـمآ  دورف  یناسک  هرابرد  زارف  نیا  هک 
دندیزگ .

نخس  يور  هک  دناسر  یم  تسین و  بلاطوبا  زا  یمان  چیه  شرازگ ، نیا  رد  و 
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هرانک وا  زا  يو  اب  ندرک  هزیتس  ندیزگ و  يرود  اب  دنا و  هتشاد  یم  زاب  نآرقایادخ  هتخگینارب  يوریپ  زا  ار  مدرم  هک  هدوب  یناتـسرپ  تب  هب 
هدیدرگ راکشآ  نایکم -  رورـس  بلاطوبا -  هویـش  زا  هچ  نآ  اب  تسا  راگزاسان  سب  راتفر  هنوگ  نیا  هک  یناد  یم  کین  وت  و  دنتفرگ . یم 

دناوخ . وا  يوریپ  هب  ار  مدرم  مد  نیسپ  زاب  ات  دومن و  يرادساپ  وا  زا  درک و  يرای  داد و  هانپ  ار  ربمایپ  هک 
شهوکن ار  ناگدنز  زا  یناسکدهاوخ  یم  نآ  نداتـسرف  اب  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  دـنمجرا ، هیآ  نیا  تخادرپ  زا   - 4

هنوگ نآهب  هک  تسا  ناشیا  تشز  هویـش  نامه  نیا  ودنیوج  یم  يرود  وا  زا  زین  دوخ  دنراد و  یم  زاب  شربمایپ  يوریپ  زا  ار  مدرم  هک  دنک 
دورف ماگنه  رد  دیآیمرب  ینـشور  هب  میدروآ  هک  یبطرق  شرازگ  زا  هک  نانچ  دنا و  هدومن  یم  ینمـشد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  اب  اراکـشآ 

تسا . هدرک  هاگآ  هیآ  ندمآ  دورف  هب  ار  بلاطوبا  ص )  ) ربمایپ هاگنآ  دنا و  هتشاد  ار  هویش  نامه  ناشیازین  زارف  نیا  ندمآ 
ره یناوت  یمن  وت  رادنپ " : زا  رترب  يادخ  زا  نخس  نیا  هک  دنا  هتـشادنپ  دیایب -  هک  یـشرازگ  داینب  رب  ملـسم -  يراخب و  زین  يوس  کی  زا 
زا سپ  بلاـطوبا و  هراـبرد  صـصق "  هروس  دـیامن 0  یم  هار  دـهاوخ  ار  هک  ره  هـک  تـسا  ادـخ  یئاـمنب و  هار  يراد  یم  تـسود  ار  هـک 

هرابرد هک  دـننیزگ "  یم  يرود  وا  زا  زین  دوخ  دـنراد و  یم  زاب  وا  زا  ار  مدرم  هیآمیئوگب "  رگا  داینب  نیا  رب  هدـمآ و  دورف  وا  تشذـگرد 
یم  " ناقتالا 17:1  رد "  هچنانچ  اریز  میا  هدـنار  نابز  رب  ماجنارـس  یب  ینخـس  تسا ، بلاـطوبا  هراـبرد  هدـمآ  دورف  ناگدـنز  زا  یناـسک 

دورف دوب  هدمآ  دورف  صـصق  لابندب  هک  يرگید  هروس  جنپ  صـصق و  هروس  زا  سپ  تسا  نآ  رد  زین  هدـش  دای  هیآ  هک  ماعنا  هروس  میناوخ 
بلاطوبا  هرابرد  ار  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  اج -  کی  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  هدمآ - 
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زا شیپ  زارد  يراگزور  هتفخ و  كاخ  لد  رد  ماـگنه  نآ  رگید -  يا  هیآ  يرگنـشور  رد  ناـشدوخ  ياـه  شرازگ  داـینب  رب  هک -  تسناد 
دوب ؟ هتشذگرد  الاب  هیآ  ندمآ  دورف 

تـسد هب  هچ  اه  نآ  هتفر  مه  يور  زا  ات  میرگنب  نآ  هلابند  رتشیپ و  ياهزارف  اب  هارمه  هدـیدرگ ، زیواتـسد  یئاهنت  هب  هک  ار  يزارف  کی   - 5
رد دنبای و  یمن  رد  ار  نآ  هک  میا  هداهن  اه  شوپرس  ناشاهلد  رب  ام  دنهد و  یم  شوگ  وت  راتفگ  هب  هک  دنا  یناسک  نانآ  زا  یخرب  و  دیآ " :
هک یناسک  دـننک 0 یم  وگم  وگب  وت  اب  دـنیآ  وت  شیپ  نوچ  دـنورگ و  یمن  نآ  هب  دـننیبب  هک  ياهناشن  ره  تسا  يا  ینیگنـس  ناشاه  شوگ 
زین دوخ  دنراد و  یم  زاب  وا  هبنداد ) شوگ   ) زا ار  مدرم  و  تسین ، يزیچ  ناینیشیپ  ياه  هناسفا  زج  هب  نانخس  نیا  دنیوگ  یم  دنا  هدش  رفاک 

دننکفا " . یمن  یتسین  هاگترپ  رد  ار  نتشیوخ  زج  دننادب  هک  نآ  یب  دننک و  یم  يرود  وا  زا 
اب دندمآ و  یم  ربمایپ  دزن  هب  هک  تسا  یناتسرپ  تب  هرابرد  راتفگ  هک  دناسر  یم  ینشور  هب  ینیب  یم  هک  نانچ  نخس  تخادرپ  هنوگ  نیا  و 

شوگ زا  وا و  زا  ار  نارگید  هک  دننانیا  مه  و  دندرمش ، یم  ناینیـشیپ  ياه  هناسفا  زا  غوردهب  ار  وا  رگنـشور  همان  دندرک و  یم  وگم  وگب  وا 
بلاـطوبا اـب  اـجک  اـه  یگژیو  نیا  هاـگ  نآ  دـندومن و  یم  يرود  يریگ و  هراـنک  يو  زا  دنتـشاد و  یم  زاـب  شراوگرزب  هماـن  هب  نداد  ارف 

وا زا  ینابهگن  يرادساپ و  يارب  دمآ  یم  ربمایپ  دزنهب  زین  هاگره  تشادن و  يراتفر  نینچ  شایگدنز  نایاپ  ات  زاغآ  زا  هک  دیآ  یم  ردروج 
هنوگ : نیا  زا  ینانخس  اب  مه  نآ  دوب 

موش "  هدرپس  كاخرتسب  هب  نم  هک  هاگ  نآ  ات  دیسر  دهاوخن  وت  هب  زگره  ناشهورگ  همه  اب  ناشیاتسد  هک  دنگوس  ادخ  هب  " 
دش : یم  روآدای  ار  وا  یگتخیگنارب  هنوگ -  نیا  هب  ینانخس  اب  درک -  یم  دای  وا  زا  زین  هاگره  و 

میا  هتفای  یسوم  نوچمه  يربمایپ  ار  دمحم  ام  هک  دیناد  یمن  ایآ  " 
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تسا " ؟ هدش  هتشون  نیتسخن  ياه  همان  رد  هک 
تشادیمرب : ینانخس  نینچ  هب  زاوآ  درک  یم  دای  وا  ینامسآ  همان  زا  زین  هاگره  و 

تفگش  يا  همان  هب  دیورگب  ای  " 
تسا " . هدمآ  دورف  سنوی  ای  یسوم  نوچمه  يربمایپ  رب  هک 

مشچ شیپاب  هتفایرد و  تسه  بلاطوبا  هرابرد  الابهیآ  ندروآ  دورف  رد  هک  ار  اه  فعـض  هطقن  هنوگ  نیا  زین ، نآرق  نارگنـشور  همه  يرآ 
دـنا و هدرک  دای  هدـشهتفگ "  یناشن " و  اب  ار  نآ  ناش  یخرب  هکاج  نآ  اـت  دـنا  هداـهنن  تشادرب  نیا  يارب  ینادـنچ  شزرا  اـه  نآ  نتـشاد 

هدننام راوتسا ، ياهداینب  هب  ار  نآ  اب  گنهامهان  ياه  يرگنشور  زین  دنچ  یناسکو  هتـسناد  رت  نشور  ار  نآ  اب  زاسان  ياه  تشادرب  نارگید 
ناشاه : هتفگ  زا  يا  هنومن  مه  نیا  دنا و  هتخانش  رت 

ار مدرم  هدرمـش  غورد  ار  دنوادخ  یئاناوت  ياه  هناشن  هک  تسا  یناتـسرپ  تب  هرابرد  زارف  نیا  دسیون " : یم  دوخ 109:7  ریسفت  رد  يربط 
نامه اب  ار  دوخ  تشادربنیا  هاگ  نآ  دندومن " . یم  يریگ  هرانک  يرود و  وا  زا  دنتشاد و  یم  زاب  (ص ) وا هار  نتفریذپ  دمحم و  يوریپ  زا 

درآ یم  يرگید  تشادرب  سپس  میدروآ . ذاعم  وبا  هداتق و  يدس و  سابع و  نبا  هیفنح و  نبا  نابز  زا  هک  دیامن  یم  راوتـسا  یئاه  شرازگ 
نایم زا  و  دـنراد . یم  زابار  مدرم  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  نتـسب  راک  هبو  نآرق  ندینـش  زا  هک  تسا  یناسک  هرابرد  زارف  نیا  نآ ، داـینب  رب  هک 

تشادرب نامه  هب  ددرگ  یمرب  مه  تشادرب  نیاهک  درب -  یم  مان  ار  دیز  نبا  دهاجم و  هداتق و  دنا  هتشاد  هنوگ  نیا  هب  یتشادرب  هک  یناسک 
زا ار  تباث  یبانب  بیبح  شرازگو  دـنک  یم  دای  هدـمآ  دورف  بلاطوبا  هرابرد  زارف  نیا  دـنیوگ  یم  هک  ار  یناسک  راتفگ  سپـس  نیتسخن - 

يارب اه  تشادرب  نیا  نیرترب  دـسیون : یم  رد ص.11 -  نآ -  هلابند  ردو  دـنک  یم  وگزاب  هدینـش  ار  نآ  سابع  نبا  زا  وا  هک  يرگید  نابز 
ار رگید  مدرم  هک  تسا  یناسک  هب  نخس  هشوگ  دنیوگ : یم  هک  تسا  یناسک  تشادرب  زارف ، نیايرگنشور 
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يروآدای هب  نآ  زا  شیپ  ياـهزارف  اریز  دـنیامن  یم  یئوج  هراـنک  يرود و  وا  يوریپ  زا  زین  دوخ  دـنراد و  یم  زاـب  ص )  ) دـمحم يوریپ  زا 
زا هک  یماهلا  یحو و  زا  هدرمـش و  غورد  ار  وا  راتفگ  دندیزرو و  یم  هنیک  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  اب  هک  دزادرپ  یم  ناتـسرپ  تب  زا  یناسک 
راک شرازگ  ناشیاهرابرد و  دنراد "  یم  زاب  وا  زا  ار  رگیدمدرم  زین ": زارف  نیا  دیاب  سپ  دنتفات  یمرب  يور  دوب  هدروآ  ناشیارب  ادخ  يوس 
نیا هلابند  و  تسا . يرگید  هرابرد  سپ  نیازا  دوب  نانآ  هب  اج  نیا  ات  هک  نخـس  يور  میئوگب  میناوتب  ات  میرادن  يا  هناشن  اریز  دـشاب  ناشیا 
هویـش شرازگ  زارف  نیا  نآ  داـینب  رب  هک  یتشادربناـمه  تسا ، تسرد  اـم  تـشادرب  هـک  دـهد  یم  یهاوـگ  شرتـشیپ  ياـهزارف  زین  زارف و 
سپ داـینب  نیا  رب  و  ناـشیازا . هژیو  نـت  کـی  هویـش  شرازگ  هـن  دوـش  یم  ص )  ) ادـخ هـتخیگنارب  هدوـت  ناـیم  رد  ناتـسرپ  تـبزا  یهورگ 

هب هک  یماگنه  دنورگ و  یمن  دننیبب  زین  يا  هناشن  ره  ناتسرپ  تب  نیا  دمحم  يا  : دریگ یم  ماجنا  هنوگ  نیا  هب  هدش  دای  ياهزارفيرگنشور 
تسین و يزیچ  ناینیـشیپ  ياه  شرازگ  اه و  ناتـساد  زج  يا  هدروآ  ام  يارب  وت  هچ  نآ  دنیوگ  یم  دننک و  یم  وگم  وگب  وت  اب  دنیآ  وت  دزن 

یم رود  تا  يوریپ  زا  وت و  زا  سپ  دنریگ ، یم  هرانک  وت  زازین  دوخ  دنراد و  یم  زاب  هدمآ  دورف  هک  یئاهزارف  ندینـش  زا  ار  نارگید  ناشیا 
نایاپ  دننکفا . یمن  یتسین  هاگترپ  هب  ار  دوخ  زج  دنوش و 

يوریپ زا  ار  مدرم  هک  تسا  یناتـسرپ  تب  هرابرد  هدـش  دای  زارف  هدرک 1 -  داـی  هنیمز  نیا  رد  تشادرب  ود  دوخ 28:4  ریـسفت  رد  زین  يزار 
يور ود  زا  نیتسخن  تشادرب  دسیون : یم  هاگ  نآ  هدمآ . دورف  بلاطوبا  هرابرد  اهنت  دنتشاد 2 -  یمزاب  وا  یگتخیگنارب  هب  یهاوگ  ربمایپ و 
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تسا : رت  هدننام  تسرد  نخس  هب 
یم زاب  وازا  ار  مدرم  ناشیا  و  زین " : زارف  نیا  سپ  دنک  یم  شهوکن  ار  ناشیا  هویـش  هدـمآزارف  کی  نیا  زا  شیپ  هک  یئاهزارف  یگمه  - 1
رازآ زا  ار  مدرم  هک  تسا  بلاطوبا  هب  نخـس  هشوگ  میئوگب  رگا  ودـشاب  هتـشادرب  رد  ناشیا  دنـسپان  ياـهراک  زا  یـشرازگ  دـیاب  دـنراد " 

. تسین گنهامه  شیپ  ياهزارف  اب  هتشاد  یم  زاب  ربمایپ  هب  ندناسر 

هحفص 10 ] ] 

اب نخـس  هشوگ  زین  اج  نیا  هک  دننکفا  یمن  یتسین  هاگترپ  هب  ار  نتـشیوخ  زج  و  دیوگ : یم  زین  الاب  زارف  هلابند  رد  رادنپ  زا  رترب  يادـخ  - 2
هتشاد یم  زاب  وا  رازآ  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یسک  هب  نخس  هشوگ  نیا  میئوگب  تسین  هتـسیاش  تفر و  ناشدای  رتشیپ  هک  تسا  ناسک  نامه 

تسین . هاگترپ  هب  نداتفا  هزیگناو  تسا  وکین  دوخ  يدوخ  هب  راک  نیا  اریز 
هن دننیزگ "  یم  يرود  وا  زا  نآ " : زا  شیپ  زارف  هب  ددرگ  یمرب  دـننکفا "  یمن  یتسین  هاگترپ  هب  ار  دوخ  زج  زارف "  نیا  دوش  هتفگ  رگا  و 

اهرو وا  شیک  زا  ادج  یهار  نتفرگ  شیپ  اب  ناشیا -  دیوگب : دهاوخ  یم  نآ  داینب  رب  هک  دنراد "  یم  زاب  وا  زا  ار  مدرم  شرتشیپ "  زارف  هب 
تـشادرب تسین  شهوکن  هک  شرتشیپ  زارف  هب  هاـگن  ابدـیابن  سپ  تسا  شهوکن  زین  نیا  دـننیزگیم و  يرود  وا  زا  وا -  اـب  شزاـس  ندرک 

هک تسا  نیا  دـیآ  یم  رب  دـننکفا "  یمن  هاگترپ  هب  ار  دوخ  زج  راتفگ "  ياـمن  زا  هچ  نآ  میئوگ  یم  خـساپ  رد  . دیرامـشب رترب  ار  نیتسخن 
زیچ نالف  زاینالف  دیوگب " : یسک  هک  تسا  نآ  دنناماریز  اهنت ، زارف  کی  هب  هن  ددرگ  یمرب  دوخ  زا  شیپ  ياهزارف  همه  هب  هدش  دایراتفگ 
يو راک  ود  ره  يارب  يرفیکدـیاب  ناـیز  نیا  هک  دـنز "  یمن  ناـیز  دوخ  هب  زج  راـک  نیا  اـب  دـبات و  یمرب  يور  نآ  زا  دـیامن و  یم  يرود 

نایاپ  یئاهنت . هب  يو  راک  ود  زا  یکی  هن  دوش  هدرمش 
هدروآ ناشیا  زج  یناسک  كاحض و  دهاجم و  هداتق و  هیفنح و  نبا  زا  شرازگ  هب  ار  نیتسخن  تشادرب  دوخ 127:2  ریسفت  رد  زین  ریثک  نبا 

هدیزگرب . ار  نامه  زین  ریرج  نبا  و  دناد -  یمرتهب  ادخ  و  تسا -  رت  نشور  تشادرب  نیا  دسیون : یم  و 
هک هدش  هتفگ  و  دسیون : یم  سپس  هدرک  دای  ار  تسخن  تشادرب  ( 10:2  ) هدش پاچ  نزاخ  ریسفت  هرانک  رد  هک  دوخ  ریسفت  رد  زین  یفـسن 

تسا . رت  هدننام  راوتسا  نانخس  هب  نیتسخن  تشادرب  همه ، نیا  اب  تسا  بلاطوبا  هب  نخس  هشوگ 
اب زین  ار  مود  تشادرب  هدرک و  داـی  ار  نیتـسخن  تشادرب  نارگید  دوخ 103:2 و  ریـسفت  رد  یناکوش  فاشک 448:1 و  رد  يرـشخمز  زین  و 

 " هدش هتفگ  غاد " و 

هحفص 11 ] ] 

یم نآ  لابند  هب  هدروآ و  ار  مود  تشادرب  زین  سپس  هدروآ و  یگدرتسگ  هب  ار  نیتسخن  تشادرب  هدمآ ، یسولآ  هک  سپس  دنا و  هدرک  دای 
هدرک . دای  ار  وا  راتفگ  هدرشف  هاگ  نآ  هتسنادن " . تسرد  يزار  ماما  ار  تشادرب  نیا  : " دسیون

رس اج  نآ  اج و  نیا  زا  ار  یشرازگدزیخرب  مزیه  يروآدرگ  هب  هنابش  هک  یسک  نوچمه  هتـساخرب و  راک  هب  هناروکروک  هک  یبطرق  نونکا 
هک هب  ماجنارـس  ار  دوخ  شرازگ  هریجنز  هتفرگ ؟ هک  زا  هدروآ ؟ اجک  زا  ار  اه  هتفاب  نیا  هکدرک  یم  یئاـمنهار  ار  اـم  شاـک  يا  هدرک ، مه 

و هتـشون ؟ ار  نآ  يو  زا  شیپ  يا  هدـنراگن  مادـک  و  هدومن ؟ یگنهامه  وا  اب  شرازگ  نیا  ندروآ  رد  ناظفاح  زا  کـی  مادـک  و  هدـیناسر ؟
ار زور  نآ  هک  تسیک  و  هدورس ؟ يرعبز  نیا  اب  يریگرد  زور  رد  هدرک -  دای  یبطرق  هک  ار -  هماکچ  نآ  بلاطوبا  دشاب  هتفگ  هک  تسیک 
اب بلاطوبا  هب  ص )  ) ربمایپ نداد  رادشه  زارف و  نیا  نایم  تسه  یگتـسویپ  یگنهامه و  هچ  و  دشاب ؟ هدرمـش  زارف  نیا  ندـمآ  دورف  ماگنه 
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نایاوشیپ رگید  زا  یـسکایآ  دـمآ "  دورف  يا  هیآ  وت  هرابرد  ومع  يا  هتـسب " : ربمایپ  رب  هتفاب و  یبطرق  هک  ار  ینخـسو  شیاه ؟ هدورـس  نآ 
ریسفت ردزج  هب  ار  دوخ  شرازگ  زا  هراپ  نیسپ  زاب  یبطرق  ایآ  و  تسا ؟ هدرک  شرازگ  زین  يو - ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  ثیدح -  شناد 
نتـسب رازگراک  ایآ  و  دـبایب ؟ بلاطوبا  زا  یهت  ار  نآ  ات  هتفر  ورف  زین  اهرام  اه و  مدژک  هاچ  رد  اـیآ  و  تسا ؟ هتفاـی  اـجک  چـیه  رد  شدوخ 

هتفگ هب  یمرگتـشپاب  ار  نانخـس  نیا  همه  هن ، ای  دندنب ؟ یمن  نآ  اب  ار  نایکمرورـس  نآ  هک  دنادب  ات  هدوب  نینهآ  ياهدـنب  ندرگ  ندوشگو 
هرابرد زارف  نیا  ناگدـنرآ  درف  هب  هک -  یئاه  هدرخ  همه  رادـنپ  ره  هبو  دـیایب . رد  تسار  اـه  باوخ  هک  نآ  شوخهچ  دـسیون ؟ یمربماـیپ 

تفرگ . ناوت  یم  رتاوتسا  يا  هنوگ  هب  یبطرق  رب  میتفرگ  بلاطوبا -
موس  مود و  هیآ 

ناشیوخ زا  دـنچ  ره  دـنهاوخب  شزرمآ  ناتـسرپ  تب  يارب  هک  دـسر  یمن  ار  وا  هب  ناگدـنورگ  ربمایپ و  دـیوگ : رادـنپ  زا  رترب  يادـخ   - 1
نیا  دنشاب و  ناشیا 

هحفص 12 ] ] 

 113 هئارب : هروس  دننایخزود . زا  نانآ  هک  دش  راکشآ  ناشیارب  هک  تسا  نآ  زا  سپ  يارب  روتسد 
هب وا  دیامنیم و  هار  دهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسا  ادخ  ویئامنب  هار  يراد  تسود  ار  هک  ره  یناوت  یمن  وت  رادنپ : زا  رترب  يادـخ  راتفگ   - 2

 56 صصق : هروس  تسا . رتاناد  ناگتفای  هار 
نابز زا  نامیلاوبا  ار  اـم  درکشرازگ  دـسیون : یم  صـصق -  هروس  يرگنـشور  ص 184  ج 7  دوخ -  حیحـص  زا  ریـسفت  همان  رد  يراـخب 

دمایب و ص ) ادخ (  هتخیگنارب  دیسر  ارف  گرم  ماگنه  ار  بلاطوبا  نوچ  هک  شردپ  زاوا  بیـسم و  نب  دیعـس  زا  وا  يرهز و  زا  وا  بیعش و 
هب نخـس  نیا  اب  ات  تسین  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  چیه  وگب  ومع  ياتفگ  سپ  دنیوا  دزن  هریغم  رـسپ  هیما  وبا  رـسپ  هللادبع  لهجوبا و  دید 

سپ ینادرگ ؟ یم  يور  بلطملادـبع  شیکزا  اـیآ  دـنتفگ : هـیما  وـبا  رـسپ  هللادـبع  لـهجوبا و  مزادرپ ، وـگتفگ  هـب  دـنوادخ  دزن  وـت  دوـس 
ماجنارـس اـت  دـندرک  یم  وگزاـب  ار  دوخ  نخـس  ون  زا  زین  ودنآ  دومن و  یم  ار  نخـس  نآ  نتفگ  داهنـشیپ  يو  هب  ناـنچمه  ادـخ  هتخیگنارب 

هناگی يادـخ  زج  یئادـخ  چـیه  : دـیوگب هک  تفریذـپن  درواین و  ناـبز  رب  ینخـس  نآ  زا  سپ  مبلطملادـبع و  شیک  رب  نم  تفگ : بلاـطوبا 
زاـب راـک  نیا  زا  ارم  هک  یماـگنهات  تساوخ  مهاوخ  شزرمآ  ادـخ  زا  وت  يارب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  سپ  تسین .

هـشوگ زین  اج  نیاو  دنهاوخب "  شزرمآ  ناتـسرپ  تب  يارب  هک  دسر  یمن  ار  يو  هب  ناگدنورگ  ربمایپ و  دمآ " : دورف  زارف  نیا  سپ  درادـب 
تـسا ادخ  نیا  یئامنب و  هار  يراد  تسود  ار  هک  ره  یناوت  یمن  وت  دیوگ : یم  شیوخ  هتخیگنارب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  بلاطوبا  هب  نخس 

دیامن . یم  هار  دهاوخ  ار  هک  ره  هک 
و دـسر " ... یمن  ار  يو  هب  ناگدـنورگ  وربمایپ  دـمآ " : دورف  زارف  نیا  هک  تساهدـمآ  درادـن  زین  یتسرد  هریجنز  هک  يربط  شرازگ  رد  و 

... " يراد تسود  ار  سک  ره  یناوت  یمن  وت  زارف "  نیا 

هحفص 13 ] ] 

 " ود هب  هک  یئوکین  نامگ  يور  زا  زین  نارراگن  ریسفت  رتشیب  هدروآ و  بیسم  رسپ  دیعس  نابز  زا  دوخ  حیحص  رد  زین  ملسم  ار  الاب  شرازگ 
دنا . هدومن  يوریپ  ناشیا  زا  دنا  هتشاد  ود  نآ  ناگدنراگن  حیحص " و 

تخادرپ : نتسیرگن  هب  دیاب  زادنا  مشچ  دنچ  زا  شرازگ  نیا  رد 
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هچ نآ  سپ  هدـیزرو  یم  هنیک  ع )  ) یلع ناگدـنورگ  ياورنامرف  اـب  هک  هدـش  هدرمـش  یناـسک  زا  تسا  نآ  رگوگزاـب  اـهنت  هک  دیعـس   - 1
نیرت نیریش  وا  يارب  ناشیا  زا  یئوگدب  اریز  ددرگ  يرگنشور  هناوتشیپ  دناوتیمن  دفابب  ای  دیوگب  شناسک  هداوناخ و  وشردپ  وا و  هرابرد 

رمع دوب و  نادرگ  ور  داب -  يو  رب  دورد  وا -  زا  بیسم  رسپ  دیعـس  دسیون : یم  جهنلا 370:1  حرش  رددیدحلا  یبا  نبا  تسا . هدوب  اهراک 
رسپ دیعـس  دزن  نم  تفگ  هک  هدرک  شرازگ  ینادمه  دواد  وبا  زا  دوسا  رـسپ  نمحرلادبع  دز ، ینهدوت  وا  هب  دنت  يراتفگ  اب  ع )  ) یلع رـسپ 
ومع ناردارب و  دننام  وت  هک  منیب  یمن  نم  هدازردارب  تفگ : وا  هب  دیعس  سپ  دروآ  يور  ع )  ) بلاطیبا رسپ  یلع  رـسپ  رمع  هک  مدوب  بیـسم 

ار دوخ  میایب و  دیاب  مداهن  دجسم  رد  ماگ  هکهاگره  ایآ  بیسم  رسپ  يا  تفگ  رمع  یئایب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دجسم  هب  رایسبتیاه  هداز 
هک تسا  یهاگیاپ  دنوادخزا  ارم  یتسار  هب  تفگ : یم  تردپ  مدینـش  مروایب  مشخ  رـس  رب  ار  وت  متـساوخننم  تفگ : دیعـس  میامنب ؟ وت  هب 

راتفگ چیه  تفگ  یم  مردپ  هک  مدینـش  زین  نم  تفگ  رمع  تسا  نیمز  يور  رب  هک  یئاهزیچ  همه  زا  تسا  رتهب  بلطملادـبع  ناگداز  يارب 
ارم نم  هدازردارب  تفگ  دیعس  دوشن  راکشآ  شنابز  زا  ناهج  زا  وا  ندش  نوریبزا  شیپ  هک  تسین  نایورود  زا  یـسک  لد  رد  يا  هنامیکح 

دینادرگب . وا  زا  يور  سپس  میوگ  یم  وت  هب  هک  تسا  نامه  تفگ : يرامش ؟ یم  نایورود  زا 
زامن وا  رب  تشذگب و  ع - )  ) بلاطوبا رـسپ  یلع  رـسپ  نیـسح  رـسپ  یلع  داجـس -  هزانجرب  بیـسم  رـسپ  دیعـس  هک  تسا  هدروآ  يدـقاو  و 

ود تفگ : يرازگ ؟ یمن  زامن  تسه  زین  ناکین  نادناخ  زا  هک  درم  هتسیاش  نیا  رب  ایآ  دنتفگ  ار  وا  درازگن 

هحفص 14 ] ] 

ارف دنچ  نوچ و  اب  بیسم و  رسپ  دیعس  اب  رتهب  یئانشآ  يارب  درمهتـسیاش . نیا  رب  زامن  زا  تسا  رت  ینتـشاد  تسود  نم ، دزن  رد  زامن  تعکر 
رد ایآ  دیـسرپ  دیعـس  زا  هداتق  هک  دـیوگ  یم  اریز  تسا  سب  هدرک  دای  یلحملا "  رد "  مزح  نبا  هچ  نآ  دـنوادخ ، شیک  زا  شیاـه  هتفرگ 

میناوخ . یم  زامن  مه  وا  زا  رتدب  سپ  رد  ام  تفگ : میرازگب ؟ زامن  جاجح  سپ 
اراکـشآ هچ  نآ  زین  هدـمآ و  دورف  بلاطوبا  گرمماگنه  هب  مه و  یپ  رد  الاب  زارف  ود  هکدـناسر  یم  نآ  زج  يراـخب و  شرازگ  ياـمن  - 2

هکم رد  مود  زارف  اریز  تسین  تسرد  نیا  هک  نآ  اب  هدوب  ماگنه  نامه  رد  نآ  ندمآ  دورف  هک  دـناسر  یم  هدـمآ  ود  نآ  زا  کی  ره  هرابرد 
و دنا - ناتـسادمه  نارگـشرازگ  همه  هراب  نیا  رد  و  ناناملـسم -  تسد  هب  هکم  نداتفا  زا  سپ  هنیدم و  رد  زین  نیتسخن  زارف  هدـمآ و  دورف 

نایم داینب ، نیا  رب  هدـمآ و  دورف  هک  تسا  نآرق  ياهشخب  نیـسپزاب  دوخ  هدـمآ و  دورف  هنیدـمردهک  تسا  تئارب  هروس  رد  زین  نآ  ياـج 
تسا . هدوب  یئادج  نآ  زا  شیب  مه  دیاش  لاس و  هدکیدزن  هیآ  ود  ندمآ  دورف 

نوزفا لاس  تشه  زا  هکبلاطوبا  گرم  زا  اه  لاـس  زا  سپ  مه  نآ  دـمآ ، دورف  هنیدـم  رد  تسا  نتـساوخ  شزرمآ  هراـبرد  هک  يزارف   - 3
ارم ادخ  ات  مهاوخ  یم  شزرمآ  وا  يارب  دنگوس  ادخ  هب  دوب " : هتفگ  بلاطوبا  تشذـگرد  ماگنه  هک  ص )  ) ربمایپ میـسرپ  یم  نونکا  دوب .
هن رگم  تسا ؟ یندـش  هنوگچ  نیا  و  تساوخ ؟ یم  شزرمآ  ادـخ  زا  وا  يارب  ناـنچمه  زارد  راـگزور  نیا  رد  اـیآ  دراد " . زاـب  راـک  نیازا 

؟ دنیامن یتسود  نایورود  ناتـسرپ و  تباب  یتسیاب  یمن  زارف  نیا  ندـمآ  دورف  زا  شیپ  زارد  يراگزور  زا  وا  هب  ناگدـنورگ  و  ص )  ) ربمایپ
زا رترب  يادخ  هک  تسا  هدوبن  نانآ  اب  یتسود  ياه  هنومن  نیرتراکشآ  زا  ناشیا  يارب  نتساوخ  شزرمآ  رگم 

هحفص 15 ] ] 

تسا : هداد  یم  زیهرپ  نآ  زا  ریز  زارف  رد  ار  مدرم  رادنپ 
وا هتخیگنارب  ادخ و  اب  هک  دننارورپب  لدرد  ار  یناسک  یتسود  نیـسپ -  زاب  زور  هبو  ادخ  هب  ندیورگ  اب  هارمه  هک -  یباینار  یهورگ  چـیه 
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لد رد  ار  شیوخ  هب  نتشاد  رواب  دنوادخ ) ، ) دنشاب ناشیا  ناشیوخ  ای  ناردارب  ای  نادنزرف  ای  ناردپزا  دنچ  ره  دنراد ، ینمشد  گنج و  رس 
تسا ... هتخاس  ناشدنمورینشیوخ  يوس  زا  یناور  اب  هتشاگن و  ناشیا  ياه 

هک تئارب -  هروس  زا  شیپ  مه  ناقتالا " 17:1 -  یهاوگ "  هب  مه -  نآ  هدمآ  دورف  هنیدم  رد  هک  تسا  هلداجم  هروس  زا  هیآ 22  زارف  نیا 
هلداجم هروس  زا  سپ  تئارب و  ندمآ  دورف  زا  شیپ  زین  هک  رگید  هروس  شش  زا  شیپ  مه  تشادرب -  رد  ار  نتساوخ  شزرمآ  زا  يریگولج 

مینیبیم و وا 329:4  ریـسفت  رد  هک  نانچ  ریثک -  نبا  یقهیب و  میعن و  وبا  مکاح و  ویناربط  متاح و  یبا  نبا  شرازگ  هب  اریز  هددـمآ . دورف 
زا سپ  لاـس  هس  زیندادـیور  نآ  هدـمآ و  دورف  ردـب  راد  ریگ و  زور  رد  هیآ  نـیا  یسولآ 37:28 -  ریسفتو  یناکوش 189:5  ریـسفت  رد  زین 

یبلح یهاوگ  هب  زین -  نآ  هک  هدمآ  دورف  دحا  دروخ  دز و  رد  نارگنـشور  زا  یخرب  شرازگ  هب  ای  هدـمآ . شیپ  هکمزا  ربمایپ  ندرک  چوک 
نآندـمآ دورف  اه  ینیچ  هنیمز  نیا  اـب  هداد  يور  موس  لاـس  رد  سک  چـیه  يوس  زا  یئارچ  نوچ و  چـیه  یب  دوخ -  هماـن  تشذگرـس  رد 

دنک . یم  يریگولج  ناتسرپ  تب  يارب  نتساوخ  شزرمآ  زا  هک  دشاب  يزارف  ندمآ  دورف  زا  شیپ  اه  لاس  یتسیاب 
دیوگ : یم  هک  دوب  زاسان  زین  رادنپ  زا  رترب  يادخ  زا  رگید  روتسد  نیا  اب  هنوگ ، نآ  هب  ربمایپ  یهاوخ  شزرمآ  هزات  و 

تـسود تسرپرـس و  دنیامـش  شیک  زا  نوریب  هک  ار  یناسک  ناگدنورگ ، زا  یـشوپ  مشچ  اب  دیا  هدـیورگ  نیتسار  نیئآ  هب  هک  یناسک  يا 
دیرآ . دیدپ  نشور  يا  هناشن  ناتدوخ  نایز  هب  دنوادخ و  يارب  دیهاوخ  یم  ایآ  دیریگن . شیوخ 

همقلع  ساحن و  هتفگ  هب  هک  تسا  ءاسن  هروس  زا  هیآ 144  رد  زین  روتسد  نیا 

هحفص 16 ] ] 

هدمآ دورف  هکم  رد  دوش  هدید  مدرم "  يا  هژاو "  ود  هک  يا  هروس  ره  رد  دنیوگ  یم  ناشیا  اریز  هدـمآ  دورف  هکم  رد  ناشیا  زج  یناسک  و 
هک یتشادرب  اریز  هدمآ  دورف  هنیدم  هب  ندرک ، چوک  زاغآ  نامه  رد  الاب  زارف  هک  میئوگب  دیاب  میریگب  ار  نارگید  تشادرب  مه  رگا  تسا و 

هـشیاع نابز  زا  يراخب  حیحـص  رد  هک  تسا  یـشرازگ  داینب  رب  دنا  هتفریذپ  ار  نآ  زین  نارگید  هدرمـش و  تسرد  شریسفت 1:5  رد  یبطرق 
هک ار  تشادرب  ود  نیا  زا  کی  ره  مدوب و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  دزن  رد  نم  هک  دـمآ  دورف  یماـگنه  رد  ءاـسن  هروس  هتفگ : يو  هک  هدـمآ 

شزرمآ زا  يراددوخ  هب  روتـسد  ندیـسر  زا  شیپ  مه  هدش ، دای  روتـسد  هک  میئوگب  دیاب  هدـمآ -  ناقتالا 17:1  رد "  هچ  ناـنچ  میریگب -
هدمآ دورف  تئارب  هروس  زا  شیپ  ءاسن و  هروس  زا  سپ  هک  رگید  هروس  تسیب  ندمآ  دورف  زا  شیپ  مهو  هدمآ  تئارب -  هروس  رد  یهاوخ - 

تسا .
یـشوپ مشچ  اب  هک  نانآ  دـیوگ : یم  هک  تسا  زاسان  زین  كاـپ  يادـخ  زا  رگید  نخـس  نیا  اـب  هنوگ ، نآ  هب  ربماـیپ  یهاوخ  شزرمآ  زاـب  و 

یم نانآ  دزن  ار  يدنمجرا  ایآ  دـنریگ  یم  دوخ  تسرپرـس  تسود و  دـنا  نوریب  نیئآ  نآ  زاهک  ار  یناسک  نیتسار ، نیئآ  هب  ناگدـنورگزا 
دنیوج ؟

هدـمآ دورف  یهاوخ  شزرمآ  زايراددوخ  هب  روتـسد  تئارب و  هروس  زا  شیپدـش  نشور  هک  تسا  ءاـسن  هروس  زا  هیآرد 139  زین  زارف  نـیا 
تسا .

زا یـشوپ  مشچ  اب  یتسیابن  نیتسار  نیئآ  هب  ناگدنورگ  دـیوگ : یم  هک  تسا  راگزاسان  زین  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  زا  رگید  نخـس  نیا  اب  و 
رـس و ادخ  اب  ار  وا  دنک  نینچ  سک  ره  دنا و  نوریب  تسرد  نیئآزرم  زا  هک  دـنریگب  شیوخ  تسرپرـس  تسود و  ار  یناسک  ناگدـنورگ ،

ناشیا  زا  یمیب  اورپ و  هک  نآ  رگم  تسین  يراک 

هحفص 17 ] ] 
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تسا . وا  يوس  هب  ماجنارس  دهد و  یم  زیهرپ  شیوخ  ینامرفان  زا  ار  امش  دنوادخ ، دیشاب و  هتشاد 
نامه رد  هیآ -  دنچ  داتـشه و  ات  نآ -  زاغآ  هریـس 207:2  رد  ماشه  نبا  هتفگ  هب  هک  تسا  نارمع  لآ  هروس  زا  هیآ 28  رد  زین  روتسد  نیا 

نیا میئوگب  دیابمیریگب  ار  وا  زج  یبطرق و  شرازگ  رگا  .و  دندمآ نارجن  ناگدـنیامن  هک  دـمآ  دورفيزور  رد  هنیدـم و  هب  ندـیچوک  زاغآ 
هک نوگانوگ  ياه  تشادرب  زا  کی  ره  هدمآ و  دورف  هنیدم  هب  ندیچوک  زا  سپ  لاس  جنپ  بازحا و  زور  رد  تماص  نب  هدابع  هرابرد  زارف 
هک تئارب -  هروس  زا  شیپ  مه  تسا  نآ  رد  روتـسد  نیا  هک  نارمع  لآ  هروس  میناوخ  یم  ناقتالا 17:1 رد  هچ  نانچ  مه  زاب  دشاب  تسرد 

نارمع لآ  زا  سپ  یگمه  هک  رگید  هروس  هس  تسیب و  زا  شیپ  مهو  هدـمآ  دورف  تسا -  نآ  رد  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  روتـسد 
تسا . هدمآ  دورف  تئارب  زا  شیپ  و 

تـسا ناسکی  هک " : تسا  راگزاسان  زین  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  زا  رگیدنخـس  نیا  اب  تسرپ ، تب  کی  يارب  ربمایپ  یهاوخ  شزرمآ  زاـب  و 
نیقفانمهروس زا  مشـش  هیآ  زین  نیا  و  دزرمآ " . یمن  زگره  ار  ناشیا  دـنوادخ  یهاوخن  هچ  یهاوخب و  شزرمآ  ناـشیا  رب  هچ  ناـشیا ، يارب 

تـشذگرس ناسیون و  همان  گنج  دزنابز  هچ  ناـنچ  ریثک -  نبا  هتفگ  هب  زین -  راد  ریگ و  نآ  هدـمآ و  دورف  قلطـصم  ینب  دربن  رد  هک  تسا 
زارف هک  نیقفانم  هروس  ( 17:1  ) میناوخ یم  ناقتالا  رد  هک  يا  هنوگ  هب  سپ  هداد  يور  هنیدم  هب  ندـیچوک  لاس  نیمـشش  رد  تسا  ناراگن 

هروستفه زا  شیپ  مه  هدمآ و  دورف  تسا  نآ  رد  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  روتسد  هک  تئارب  هروس  زا  شیپ  مه  تسا  نآ  رد  الاب 
تسا . هدمآ  دورف  نیقفانم  زا  سپ  تئارب و  زا  شیپ  یگمه  هک  رگید 

يادخ  روتسد  نیا  اب  تسا  راگزاسان  هنوگ ، نآ  هب  یهاوخ  شزرمآ  زاب  و 

هحفص 18 ] ] 

دننیزگرب نآ  هب  ندیورگ  رب  ارنیئآ  زرم  زا  ندوب  نوریب  ناتناردارب ، ناردپ و  رگا  دیراد  رواب  نیتسار  شیک  هب  هک  نانآ  يا  رادـنپ : زا  رترب 
زا رترب  يادـخ  نخـس  نیا  اب  زین  و  دوب . دـنهاوخ  ناراکمتـس  نانآ  دریگب  تسود  ار  ناشیا  امـش  زا  هک  رهو  دـیرگیم  تسود  ار  ناشیا  امش 

دیزرمآ . دهاوخن  ار  نانآ  دنوادخ  یهاوخب  شزرمآ  ناشیا  رب  زینراب  داتفه  رگا  هاوخن . شزرمآ  ای  ناشیا  يارب  هاوخب  شزرمآ  رادنپ :
تسا . هدمآ  دورف  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  روتسد  زا  شیپ  تسا  تئارب  هروس  نامه  زا  هیآ 23 و80  هک  زین  الاب  زارف  ود 

زارد نایلاس  مه  زاب  دوب  هدمآ  دورف  یهاوخ  سزرمآزا  يراددوخ  هبروتسد  زا  شیپ  هک  یئاهزارف  همه  نیا  اب  ص )  ) ربمایپ دیرادنپ  یم  ایآ 
نینچ ادخ  هب  هن  هتفر : ناهج  زا  رفک  لاح  هب  يو  دوب  هدید  کیدزن  زا  دوخ  ادـخ - هب  هانپ  هک - هتـساوخ  یم  شزرمآ  شیومع  نامه  يارب 

تسا . رود  هب  یسب  راوگرزب  ربمایپ  زا  يراک 
نیا هتفگ "  هتـسناد و  رود  بلاطوبا  هرابرد  ار  زارف  نآ  ندـمآ  دورف  لضف ، رـسپ  نیـسح  هک  تسا  هدوب  اـه  يراوشد  همه  نیا  يارب  دـیاش 
ياه لاس  نامه  رد  بلاطوبا  هاگ  نآ  هدمآ و  دورف  هک  تسا  نآرق  ياه  شخب  نیـسپزاب  زا  هروس  نیا  اریز  تسا  شریذـپ  زا  رود  تشادرب 

ار نآ  یتسرد  هدروآ و  دوخ 273:8  ریسفت  رد  زین  یبطرق  ار  نخس  نیا  دوب " . هکم  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تشذگرد  یماگنه  مالسا و  زاغآ 
هتفریذپ 

وا يارب  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  روتـسد  اب  بلاطوبا و  هرابرد  زارف  نآ  ندـمآ  دورف  اب  هک  میراد  یئاه  یئ  اـه  شرازگ  هزاـت  - 4
نایم : نآ  زا  تسا و  راگزاسان 

متاـح و یبا  نبا  رذـنم و  نبا  ریرج و  نبا  یلعیوـبا و  یئاـسن و  يذـمرت و  دـمحا و  هبیـش و  نبا  نبا  یـسلایط و  هک  تسا  یتـسرد  شرازگ 
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 " رد ءایض - نامیالا و  بعش  رد  یقهیب  هیودرم و  نبا  و  هدروآ - نآ  ندوب  تسرد  هب  ار  دوخ  يرواد  زین  هناگادج  هک  مکاح - خیشلاوبا و 
هک  دنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  یگمه   " هراتخملا -

هحفص 19 ] ] 

تفگ یهاوخ ؟ یم  شزرمآ  تتسرپ  تب  ردام  ردپ و  يارب  متفگ  تساوخ  یم  شزرمآ  شتسرپ  تب  ردام  ردپ و  يارب  يدرم  مدینش  تفگ 
هب ناگدنورگ  ربمایپ و  دـمآ : دورف  زارف  نیا  سپ  مدرک  وگزاب  ص ،)  ) ربمایپ يارب  ار  وگتفگ  نیا  نم  تساوخن " ؟ شزرمآ  میهاربا  رگم  " 
رب هک  تسا  نآ  زا  سپ  يارب  روتـسد  نیاو  دنـشاب  ناشیا  ناکیدزن  زا  دـنچ  ره  دـنهاوخب  شزرمآ  ناتـسرپ  تب  يارب  هک  دـسر  یمن  ار  يو 

سپـس داد و  يو  هب  هک  دوب  يا  هدعو  يارب  اهنت  زین  شردپ  يارب  میهاربا  یهاوخ  شزرمآ  دنا و  نایخزود  زا  ناشیا  هک  دش  راکـشآ  ناشیا 
دوب . رابدرب  لد و  مرن  ناوخادخ و  رایسب  میهاربا  یتسار  هب  تسج و  يرازیب  وا  زا  تسا  ادخ  نمشد  يو  دش  نشور  هک 

نیا رد  زارف  نآ  ندـمآ  دورف  زا  شیپ  هک  دوب  يروتـسد  ناتـسرپ ، تب  يارب  نتـساوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هک  دـیآ  یمرب  شرازگ  نیازا 
یلع راک  نیا  هاگ  نآ  تشادزاب و  راک  نآ  زا  ار  درم  نآ  ناگدـنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  يور  نیا  زا  دـش و  یم  هتـسب  راک  هب  دـیاب  هراب 

اور يارب  درم  نآهک  ینیب  یم  هزات  و  هتـساوخ ، یم  شزرمآ  شناملـسمان  يومع  يارب  ص )  ) ربمایپ میئوگب  هک  نآ  اـب  درادـن  یـشزاس  (ع )
يارب ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  نتـساوخ  شزرمآ  هـن  دـنادرگ  یم  زیواتـسد  ار  شردـپ  يارب  مـیهاربا  نتـساوخ  شزرمآ  دوـخ ، راـک  ندرمش 

دهاوخ . یمن  شزرمآ  تسرپ  تب  کی  يارب  زگره  ص )  ) وا هک  دناد  یم  اریز  ، ار شیومع 
رـسپ تسرد  شرازگ  زا  زین  یهاوـگ  نآ ، يارب  تسا و  تـسرد  شرازگ  نـیا  دـسیون : یم  بلاطملا ص 18  ینـسا  رد  نالحد  ینیز  دـیس 

شزرمآ زا  نآ  زا  سپ  دـمآ و  دورف  زارف  نیا  اـت  دنتـساوخ  یم  شزرمآ  ناشناردـپ  يارب  ناناملـسم  هتفگ : وا  هک  مـیا  هتفاـی  ضر )  ) ساـبع
ات ناتـسرپ - تب  زا  ناگدنز  يارب  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  يروتـسد  همه ، نیا  اب  دنتـشادرب  تسد  شیوخ  ناگدرم  يارب  یهاوخ 
زین شردپ  يارب  میهاربا  یهاوخ  شزرمآ  و  داتسرف " : ورف  ار  زارف  نیا  رادنپ  زا  رترب  يادخ  سپـس  دوب و  هدیـسرن  دنریمب - هک  نآ  زا  شیپ 

یهاوخ  شزرمآ  زا  درمب  نوچ  تساوخ و  یم  شزرمآ  وا  يارب  دوب  هدنز  هک  هاگ  نآ  ات  ینعی  رگم " ... دوبن  چیه 

هحفص 20 ] ] 

سپ دـیامن  یم  رترب  نآ  نتـسب  راک  هب  تسا  رت  تسرد  شرازگ ، نیا  نوچ  تسا و  تسرد  یهاوگ  نیا  و  دـسیون : یم  سپـس  داتـسیا . زاب 
شزرمآ هراـبرد  هن  تسا ، هدوب  ناـشیا ، تسرپ  تب  ناردـپ  يارب  دـنچ  یمدرم  یهاوخ  شزرمآ  هراـبرد  هیآ  نیا  میئوگب  هک  تسا  نآ  رترب 

نایاپ  بلاطوبا . يارب  یهاوخ 
هدروآ دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  هک  تسا  نامه  دـمآ - دورف  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  روتـسد  ارچ  هک  نیا  هرابرد  رگید - شرازگ 

رانک ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  ض -)  ) هریره وبا  زا  یگمه  هجام - نبا  یئاسن و  زین  دوخ و  ننس  رد  دواد  وبا  شدنـسم و  رد  دمحا  تسا و 
میادـخ زا  تفگ  ص )  ) ادـخ هتخیگناربسپ  دـنداتفا  هـیرگ  هـب  دـندوب  وا  نوـماریپهک  زین  نارگید  تـسیرگب و  دیـسر و  شرداـم  هاـگمارآ 

نیا رد  يروتسد  وا  منک و  رادید  شهاگمارآ  زا  ات  متساوخ  يروتسد  دادن و  يروتسد  وا  مهاوخب و  شزرمآ  وا  يارب  ات  متساوخ  يروتسد 
تسا  نیسپزاب  ناهج  روآدای  هک  دینک  رادید  ار  اهروگ  سپ  داد . هراب 

نبا زا  وا  همرکع و  نابز  زا  يربط - هیودرم و  نباو  یناربط  و  هدـیرب - دوعـسم و  نبا  ناـبز  زا  یقهیب - متاـحیبا و  نبا  مکاـح و  يربط و  و 
زا دیــسر  شرداـم  هاـگمارآ  راـنکهب  نوـچ  سپ  درک  هرمع  گــنهآ  تشگزاــب  كوـبت  دربـن  زا  نوـچ  ربماــیپ  هـک  دــنا  هدروآ  ساــبع -
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ياربزیخاتسر زور  هک  دهد  يروتـسدوا  هب  ات  دناوخ  ار  رادنپزا  رترب  يادخودهاوخب  شزرمآ  يو  يارب  ات  تساوخ  يروتـسدشراکدرورپ 
دمآ  دورف  زارف  نیا  دیدرگن و  هتفریذپوا  تساوخرد  دنک و  يرگ  یجنایم  وا 

هب داتـسیاشردام و  هاگمارآ  رانک  دمآ  هکم  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نوچ  هک  تسا  هدروآ  هیطع  نابز  زا  دوخ 31:11  ریسفت  رد  يربط  و 
زارف نیا  ماجنارس  درک و  مرگ  ار  اج  نآ  باتفآ  ات  داتسیا  اج  نآ  نادنچ  دهاوخب  شزرمآ  يو  ياربات  دوش  هداديروتسد  وا  هب  هک  نآ  دیما 

...- دسر یمن  ار  يو  هب  ناگدنورگ  ربمایپ و  دمآ " : دورف 

هحفص 21 ] ] 

تسج " . يرازیب  شردپ -)  ) وا زا  میهاربا - ات :
رد هک  زین  ار  الاب  شرازگ  هاـگ  نآ  هدرک و  داـی  ار  بلاـطوبا  هب  نآ  ندز  هشوگ  هیآ و  ندـمآ  دورفشرازگ  فاشک 49:2  رد  يرـشخمز  و 

ربمایپ ندیچوک  زا  شیپ  بلاطوبا  اریز  تسا  رت  تسرد  یمود  نیا  دـسیون : یم  نآ  لابند  هب  هدرک و  دای  تسا  نآندـمآ  دورف  يرگنـشور 
دمآ . دورف  هنیدم  رد  هک  تسا  یئاهزارف  نیسپزاب  زا  هیآ ، نیا  هاگ  نآ  تشذگرد و  هکم  هب 

زا دـش و  شردام  هاگمارآ  دزنهب  دروآ  اج  هب  هرمع  نوچ  ص )  ) ربمایپهک هدـش  نشور  دـسیون : یم  يراسلا 270:7  داشرا  رد  ینالطـسق  و 
متاـح یبا  نبا  مکاـح و  زین  ار  شرازگ  نیا  هک  دـمآ  دورف  هـیآ  نـیا  سپ  دـهاوخب  شزرمآ  يو  يارب  اـت  تساوـخ  يروتـسدشراگدرورپ 

بلاطوبا تشذـگرد  زا  سپ  هدـش  دای  زارف  هک  نیا  رب  تسا  يا  هناشن  دوخ  هدرک و  وگزاب  سابعنبا  نابز  زا  یناربط  دوعـسم و  نبا  نابززا 
میشاب . هتشاد  نیا  رب  يا  هناگادج  هاوگ  رگم  دیآ ، یمن  دورف  رابود  زارف ، کی  هک  تشاذگ  دیاب  نیا  ربزین  ار  راک  داینب  دمآ و  دورف 

زونه میدروآ  ات 18  رد ص 15  هک  اهزارف  همه  نآ  ندـمآ  دورف  زا  سپ  مه  نآ  كوبت  زور  رد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  رگم  دـیوگ : ینیما 
زا هدـمآهنوگچ و  سپ  دـننک ؟ يرگیجناـیم  دـنهاوخب و  شزرمآ  ناتـسرپ  تب  يارب  دـنناوت  یمن  يو  هب  ناگدـنورگ  وا و  هک  تسناد  یمن 

رگید زا  ادج  شردامهک  هدرک  یم  نامگایآ  دنک ؟ يرگ  یجنایم  دهاوخب و  شزرمآ  شردام  يارب  هک  دهاوخ  یم  يروتسد  شراگدرورپ 
تب شیالآ  هب  ار  شکاپ  ردام  هزیکاپ  نماد  دـنزیرب و  ار  كاپ  ربمایپ  يوربآ  ات  دـنا  هتخاـس  ار  شرازگ  نیا  اـی  دـیآیم ؟ رامـش  هب  ناـیمدآ 

دنهد ؟ ناشن  نیکرچ  یتسرپ ،
زا ینادرم  هک  دندرک  دای  نینچ  ام  يارب  تفگ : هک  تسا  هدروآ  هداتق  نابز  زا  دوخ 31:11  ریسفت  رد  يربط  هک  تسا  نامه  رگید  شرازگ 

دنوـیپ هدوـمن و  یئوـکین  ناـگیاسمه  ناـهاوخ و  هاـنپ  اـب  هک  دـنا  هدوـب  اـم  ناردـپ  زا  یخرب  ادـخ  ربماـیپ  يا  دـنتفگ : ص )  ) ربماـیپ ناراـی 
دندیناهر و یم  ار  ناراتفرگ  هتشاد  راوتسا  ار  يدنواشیوخ 

هحفص 22 ] ] 

هنوگ نامه  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  ص )  ) ربمایپ میهاوخن ؟ شزرمآ  زین  ناشیا  يارب  ایآ  دندناسر  یم  ماجنا  هب  دـنتفرگ  یم  ندرگرب  هچ  نآ 
: " داتـسرف ورف  ار  زارف  نیا  تسخن  دـنوادخ  سپ  مهاوخ  یم  شزرمآ  مردـپ  يارب  زین  نم  تساوـخ  یم  شزرمآ  شردـپ  يارب  میهاربا  هک 

میهاربا یهاوخ  شزرمآ  تفگ " : دومن و  زاب  راک  نآرد  ار  ص )  ) میهاربا هزیگنا  زین  سپـس  و  دسر " ... یمن  ار  وا  هب  ناگدـنورگو  ربمایپ 
تسج " . يرازیب  ردپ  زا  زارف - نیاات  دوبن -... چیه  زین  شردپ  يارب 

زا ار  وا  دـنوادخ  دـهاوخب و  شزرمآ  شردـپ  يارب  تساوخ  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  سابع  نبا  زا  وا  یفوع و  هیطع  نابز  زا  يربط  و 
تشادزاب : هنوگ  نیا  هب  يروتسداب  راک  نیا 
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شزرمآ شردپ  يارب  هک  میهاربا  سپ  تفگ : وا  و  ... دنهاوخب " شزرمآ  ناتـسرپ  تب  يارب  هک  دـسر  یمن  ار  وا  هب  ناگدـنورگ  ربمایپ و  " 
... " دوب هداد  وا  هب  هک  يا  هدـعو  يارب  رگم  دوبن  چـیه  زین  شردـپ  يارب  میهاربا  یهاوخ  شزرمآ  و  دـمآدورف " : زارف  نیا  سپ  تساوـخ ؟

. 283:3 روثنملاردلا
هن هدوب  شناراـی  زا  یناـسک  ناردـپ  شردـپ و  يهراـبرد  یمارگ  زارف  نآ  ندـمآ  دورف  هک  دـیآ  یمرب  ینـشور  هب  زین  شرازگ  ود  نیا  زا  و 

شردام . ومع و  يهرابرد 
رد یهاوخ  شزرمآ  زا  دنوادخ  تساوخ  هک  دـنا  هتفگ  نارگید  دـسیون : یم  هدروآ و  دوخ 33:11  ریـسفت  رد  يربط  زین  ار  رگید  شرازگ 

زاـمن نم  تفگ  ربماـیپ  هک  هدروآحاـبر  یبا  نبا  ءاـطع  زا  وا  ینثم و  ناـبز  زا  سپـس  تسا  یـسک  هدرم  رب  ندرازگ  زاـمن  ناـمه  زارف ، نـیا 
اریز دوشنتـسبآ - يرگ  یبسور  اب  هک  دشاب  یـشبح  ینز  دنچ  ره  منک - یمن  اهر  دـنا  هلبق  نیا  رب  هک  ار  یمدرم  زا  کی  چـیه  رب  ندرازگ 

ربمایپ و دـیوگ : یم  هک  تسا  اج  نامه  زین  وا  روتـسد  نیا  ناتـسرپ و  تب  رب  رگم  دراد  زاب  یـسک  رب  زاـمن  زا  ارم  دـنوادخ  هک  مدینـشن  نم 
ناتسرپ . تب  رب ) دنرازگب  زامن  ای   ) يارب دنهاوخب  شزرمآ  هک  دسر  یمن  ار  يو  هب  ناگدنورگ 

نآ  همه  اب  دوب  دهاوخ  راگزاسان  دشاب  تسرد  رگا  زین ، يرگنشور  نیا  و 

هحفص 23 ] ] 

تساوخ دهد و  یم  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  روتسد  زارف  نآ  رد  دنوادخ  هک  دیآ  یمرب  اه  نآ  همه  زا  اریز  هتشذگ  ياه  شرازگ 
دیآ . یم  تسد  هب  اه  هژاو  ینوریب  يامن  زا  هک  تسا  نامه  يو 

دهاک و یم  اه  نآ  همه  شزرا  زا  تسه  يراخب  شرازگ  اه و  شرازگ  نیا  نایم  هک  اه  يراگزاسان  اه و  یگتفـشآ  نیمه  دوخ  میرذـگب ،
ناملسم میهاوخ  یم  هک  یئاج  رد  مه  نآ  دینادرگ  وگتفگ  هنیمز  ار  تسد  نیا  زا  یئاه  شرازگ  دیابن  سپ  دنک  یم  تسـس  ار  همه  يوزاب 

مینک . رد  هب  نآ  راوید  راچ  زا  هدومن  یناشفناج  هنوگ  همه  ام  شیک  هار  رد  هک  ار  یسک  میرامشب و  نوریب  نیئآ  زرم  زا  ار  يراکوکین 
ياـمن زا  هدـمآ و  دورف  بلاـطوباگرم  ماـگنه  رد  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  روتـسد  هک  دـیآ  یمرب  ناـنچ  يراـخب  شرازگ  زا  - 5

نوچ هک  دـنا  هدرک  شرازگ  نسح  نابز  زا  نانآ  هچ  میبای  یم  رد  ار  نیمه  زین  دـنا  هدروآ  رکاـسع  نبا  رـشب و  نب  قاحـسا  هچ  نآ  ینوریب 
یم شزرمآ  نادـنچ  میوـمع  يارب  زین  نم  تساوـخشزرمآ و  شتـسرپ  تب  ردـپ  يارب  میهاربا  تـفگ  ص )  ) ربماـیپ تشذـگرد  بلاـطوبا 
تب يارب  هک  دـسر  یمن  ار  وا  هب  ناگدـنورگ  ربمایپ و  داتـسرف : ورفار  زارف  نیادـنوادخ  سپ  دـسر  نم  هب  هراب  نیا  رد  يروتـسد  ات  مهاوخ 

: تفگ ص )  ) شربمایپ هب  دنوادخ  دـمآ و  نارگ  ص )  ) ربمایپ رب  روتـسد  نیا  سپ  دـنهاوخب . شزرمآ  بلاطوبا ) زین  نایم  نآ  زا  و   ) ناتـسرپ
، شرازگ نیا  هاگ  نآ  روثنملا 283:3 و  ردلا  دوب . هداد  وا  هب  هک  يا  هدعو  يارب  رگم  دوبن  چـیه  زین  شردـپ  يارب  میهاربا  یهاوخ  شزرمآ 

هاگآ بلاطوبا  گرم  زا  ار  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ : هک  دـنا  هدروآ  یلع  نابززا  رکاـسع  نبا  دعـس و  نبا  هچ  نآ  اـب  تسا  راـگزاسان 
دیامن ینابرهم  وا  رب  دزرمایب و  ار  وا  ادـخ  نک  ناهنپ  كاخ  رد  ناشوپب و  گرم  هماـج  يوشب و  ار  وا  ورب  تفگ " : تسیرگب و  وا  مدرک و 

زارف نیا  لیئربج  ات  دـش  یمن  نوریب  شا  هناخ  زا  تساوخ و  یم  شزرمآ  وا  يارب  زور  نیدـنچ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  مدرک و  نینچ  نم  " 
... " هک دسر  یمن  ار  يو  هب  ناگدنورگ  ربمایپ و  دروآ " : دورف  ار 

هحفص 24 ] ] 

نوچ تفگ  رمع  هک  دـنا  هدروآ  هنییع  نب  نایفـس  نابز  زا  رکاسع  نباو  خیـشلاوبا  دعـس و  نبا  هک  دـشاب  ناـمه  ینورب ، ياـمن  نیا  دـیاش  و 
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مهاوخ شزرمآ  وت  يارب  ناـنچمه  دـیامنینابرهم  وت  رب  دزرماـیب و  ار  وـت  ادـخ  تفگ : يو  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تشذـگرد  بلاـطوبا 
یتسرپ تب  شیک  رب  هک  ناشناگدرم  يارب  نتـساوخ  شزرمآ  هب  دـندرک  زاغآ  ناناملـسم ، سپ  دراد  زاـب  راـک  نیا  زا  ارم  ادـخ  اـت  تساوخ 

ردلا ناتـسرپ . تب  يارب  دنهاوخب  شزرمآ  هک  دسر  یمن  ار  وا  هب  ناگدـنورگ  ربمایپ و  داتـسرف : ورف  ار  زارف  نیا  دـنوادخ  سپ  دـندوب  هدرم 
روثنملا 283:3 

- دراد دوخ  رد  ار  دـنمجرا  زارف  نیا  هک  تئارب - هروـس  هک  دناناتـسادمه  ناملـسم  هدوـت  تشذـگ - رد ص 14  هچ  ناـنچ  همه - نـیا  اـب 
هداتسرفار رکبوبا  ادخ  هتخیگنارب  هک  هنوگ  نیا  هب  هدمآ  دورف  ناناملسم  تسد  هب  هکم  نداتفا  زا  سپ  نآرق و  زا  هک  تسا  یشخب  نیـسپزاب 

تفرگ و سپ  وا  زا  ار  راکنیا  دیسر  وا  هب  كاپ  يادخ  زا  هک  يرگید  روتسد  اب  سپس  دناوخب  هکم  مدرم  رب  ارنآ  ات  داد  وا  هب  زین  ار  هروس 
یـشرازگ رد  دناسرب و  ار  نآ  دـیابن  سکچیه  نم  زا  يدرم  ای  نم  زج  تفگ : تشامگرب و  راک  نیا  هب  ار  ناگدـنورگ  ياورنامرف  ام  رورس 

زا سپو  مهن  لاـس  رد  یهاوـخ  شزرمآ  زا  يراددوـخ  هب  روتـسد  هـک  تـسا  هدـمآ  مـیدروآ  رد ص 20  هار  دــنچ  زا  ار  نآ  هـک  تــسرد 
ماـگنه رد  ار  نآ  ندـمآ  دورف  ناوـت  یم  هنوـگچ  اـه  هنیمزنیا  همه  اـب  سپ  هدـمآ  دورف  كوـبت ، دربـنزا  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تشگزاـب 

دناوت یم  اجک  دنا  هدروآ  اه  هوای  شرازگ  رد  وا  نادـننامه  يراخب و  ار  هچ  نآ  و  تسناد ؟ نآ  زا  سپ  زور  دـنچ  ای  بلاطوبا  تشذـگرد 
دشاب ؟ تسرد 

راک نیا  زا  يراددوخ  هب  روتـسد  اراکـشآ  هک  نآ  ياـجهب  تسا  یهاوخ  شزرمآ  هراـبرد  هک  دـنمجرا  زارف  نیا  تخادرپ  ناـمتخاس و  - 6
هب يروتـسد  سپـس  هدز و  تسد  راک  نیا  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  دـهد  یمن  ناشن  سپ  دـناسر  یم  ار  يراک  نینچ  یتسردان  دـهدب 

اب وا  یهاوخ  شزرمآ  یماگنه  اهنت  هدیسر و  يو  هب  يراددوخ 

هحفص 25 ] ] 

اج نآ  هک  یناسک  نایم  رد  نوچ  هدـناسر و  ماجنا  هب  شیومع  ندرمـش  ناملـسم  اب  ار  راـک  نیا  هک  دوش  یم  گـنهامه  زارف  نآ  تخادرپ 
يور نیازا  دـندوب  هتفاـین  رد  دومن - یم  راـگزاس  شیرق  اـب  هک  وا - یگدـنز  نوریب  ياـمن  زا  ار  بلاـطوبا  یگژیو  نیا  ناـش  یخرب  دـندوب 

هچ نانچ  دنهاوخب  شزرمآ  ناتـسرپ  تب  يارب  هک  دـندینادرگ  نآ  يارب  يرازفا  تسد  ار  نآ  ای  هداهن  وگتفگ  هب  ار  ربمایپ  یهاوخ  شزرمآ 
ربمایپ مه  هک  داتسرف  ار  نآ  زا  سپ  زارف  زارف و  نآ  كاپ  دنوادخ  هاگ  نآ  دنتفرگ و  دوخهناوتشپ  نیا  رد  ار  ع )  ) میهاربا راکزین  ماگنه  اسب 

هک سک  نآ  هک  دـیامنب  شیب  ومک  دـنک و  وگزاب  راک  نآ  رد  زین  ار  ع )  ) میهاربا هزیگنا  مه  درامـشب و  رانکرب  تسرداـن  راـک  زا  ار  (ص )
تب يارب  یهاوخ  شزرمآزا  يربمایپ  هاگیاپ  دوبن و  تسرپ  تب  دـنرادنپ  یم  ناشیا  هک  يا  هنوگ  هب  تساوخ ، شزرمآوا  يارب  ص )  ) ربمایپ

هچ نانچ  هدوبن  تسرپ  تب  بلاطوبا  هک  تسا  رگنشور  سب  يا  هناشن  ص )  ) يو زا  راک  نیا  ندزرـس  نامه  سپ  دنز ، یم  زابرـس  ناتـسرپ 
دندینادرگن و زیواتـسد  ار  ص )  ) ربمایپ راک  شیوخ  تسرپ  تب  ناردپ  يارب  یهاوخ  شزرمآ  رد  دـنتفایرد و  ار  نیا  زین  هدوت  نادرم  هناگی 

ناگدنورگ ياورنامرف  ام  رورـس  زا  تسرد  یـشرازگرد  هک  نانچ  سب  دـنتفرگ و  هناوتـشپ  ار  ع )  ) میهاربا راک  هنیمز  نیا  رد  وگتفگ  يارب 
شزرمآ تتـسرپ  تب  ردام  ردپ و  يارب  متفگ : تساوخ  یمشزرمآ  شتـسرپ  تب  ردام  ردپ و  يارب  يدرم  مدینـش  تفگ  هک  تشذـگ  (ع )

هب ص 18 و 19  دیدرگرب  شرازگ  نایاپ  ات   00. درکن نینچ  میهاربا  رگم  تفگ  یهاوخ ؟ یم 
رب هک  ار - بلاطوبا  يارب  مالسا  ربمایپ  یهاوخ  شزرمآ  دوخ ، راک  ندومن  تسرد  يارب  درمش ، یم  تسرپ  تب  ار  بلاطوبا  درم  نیا  رگا  و 

ار وگتفگ  درکن و  نانچهک  نآ  اب  شردپ  يارب  ار  میهاربا  یهاوخ  شزرمآ  ات  دنادرگ  هناوتـشپ  تسناوت  یم  رتهب  دوبن - هدیـشوپ  سک  چیه 
درمش . هدنسب  زرم  نامه  رد 

زا رد ج 14 ص 318 و 319  هچ  نانچ  هک  میریگ - یم  هدـیدن  مه  ار  نیا  تسا و  ینتفریذـپ  تسرد و  يراخبشرازگ  هک  میتفرگ  اـم  - 7
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یهاوگ  هب  تشذگ - یسراپ  نادرگرب 

هحفص 26 ] ] 

ار وت  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ومع  يا  هتفگ : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هداد و  یهاوگ  دمحم  یگتخیگنارب  ادـخ و  یگناگی  هب  بلاطوبا  سابع ،
دینادرگ دنـسرخ  شیوخ  زاار  ادخ  هتخیگنارب  ات  درمن  بلاطوبا  هک  میدروآ  ناگدنورگ  ياورنامرف  نامرورـس  زا  هک  ار  نیا  زین  دومن و  هار 

ماگنه رد  ار  بلاطوبا  شرافـس  زین  و  مراد . مراگدرورپ  زا  یئوکین  هنوگ  همه  دـیما  بلاـطوبا  يارب  تفگ : ربماـیپ  میدـید  هک  ار  نیا  زین  و 
هار يراگتـسر و  اریز  دیریذپب  ار  شروتـسد  دینک و  يوریپ  ار  وا  ودیرب  نامرف  دمحم  زا  هک " : بلطملادبع  نادـنزرف  هب  شیرق و  هب  گرم 

اـه و هدورـس  همه  نآ  زین  .00 " و  ور تسار  نایزات  نایم  رد  دوش و  یم  هدـناوخ  راکتـسرد  نایـشرق ، ناـیم  رد  وا  تسا و  نآ  رد  یگتفاـی 
هک تسین  هتفریذپ  مه  زاب  اه  نیا  همه  زا  یـشوپ  مشچ  اب  يرآ  دیامن ، یم  ار  شیاه  شیارگ  اراکـشآ  هک  هراب  نیا  رد  وا  ياه  هتفگ  رگید 
هدز زابرس  نیتسار  نیئآ  هب  ندیورگ  زا  متسهبلطملادبع "  شیک  رب  نم  هک " : نیا  نتفگ  اب  یگدنز  ياه  مد  نیـسپ  زاب  رد  ع )  ) بلاطوبا

رد نایناهج  راگدرورپ  هک  دوب  هداهن  یئادخ  شیک  نامه  رب  تسرد و  يداینب  رب  ار  شا  هشیدـنا  بلطملادـبع  وگتفگ  چـیه  یب  اریز  دـشاب 
هرهچ رب  نآغورف  هک  ار  یگتخیگنارب  راک  هتفریذپ و  تسرد  يا  هنوگ  هب  ار  یتسه  ماجنا  زاغآ و  تشاد . هدیدنسپ  مدرم  يارب  راگزور  نآ 

بلطملادبع ام  رورـس  نوماریپ  رد  ار  یناتـسرهش  تخانـش و  یم  دوب  هتفرگ  ياج  شدوخ  تشپ  رد  نآ  هدـننابات  هدـنراد و  هتفات و  شدوخ 
هب وا و  لحن  لـلم و  هب  دـیرگنب  میدرک  داـی  یـسراپ  نادرگرب  زا  و 292  و 282  ص 281  رد ج 14  ار  نآ  زا  يا  هراــپ  هـک  تـسا  ینخس 

شیک رب  نم  هک " : ع )  ) بلاـطوبا نخـس  سپ  یباـیرد  ینـشور  هـب  ار  یگنوـگچ  اـت  ص )  ) ربماـیپ ناردـپ  هراـبرد  یطویـس  ياـه  هتـشاگن 
وا یپایپ  ياه  هتفگ  همه  نآ  زا  هتـشذگ  هتفرگ - ندرگ  هب  ار  هشیدنا  ياهداینب  نآ  همه  وا  هک  دناسر  یمینـشور  هب  متـسه "  بلطملادـبع 

. دیناسر یم  اراکشآ  ار  دمحم  ياهشزومآ  یتسرد  شا  یگدنز  ياه  مد  نیسپزاب  ات  هک 

هحفص 27 ] ] 

هک ره  هک  تسا  ادـخ  نیا  یئامنب و  هار  يراد  تسود  ار  هک  ره  یناوت  یمن  وت  هدـش " : نانیا  زیوآ  تسد  هک  يزارف  مود  هب  هاگن  کی  - 8
ياربنآ نتفرگ  زیوآ  تسد  هک  دناسر  یم  ینـشور  هب  میتخاس  راوتـسا  اج  نیا  ات  هک  اه  هنیمز  نامه  زا  يا  هراپ  دیامن " . یمهار  دهاوخ  ار 

نآ رد  مود و  زارف  رد  هژیوهب  ات  دیئایب  نم  اب  نونکا  تسا  هدوهیب  تسردان و  دنا - هدرک  هچ  نانچ  ع -)  ) نایکم رورـس  ندرمـش  ناملـسمان 
شا هتـشذگ  ياهزارف  هک  تسا  رگید  زارفدـنچ  نایم  رد  زارف  نیا  ياـج  میئوگ : یم  تسخن  سپ  میرگنب : هدیـسر  نآ  نوماریپرد  اـهنت  هچ 

ندیورگ زاهک  دنک  یم  دای  ار  یناسک  كاپ  يادخ  زین  نآ  زا  سپ  ياهزارف  رد  دیامن و  یم  زابار  نیئآ  نیا  هب  ناگدنورگ  یگژیو  شنم و 
يادخ هک  دوش  یم  گنهامه  یماگنه  اهزارف  نیا  تخادرپ  نامتخاس و  سپ  دنوش  هدوبر  هوکـشرپ  هکم  زا  هک  نآ  میب  زا  دننز  یم  زابرس 

هتـساوخ راک  نیا  نیتسار  هزیگنا  دـناوخ و  ار  ناشیا  ص )  ) ربمایپ هک  دوبن  نآ  هدروآرف  اهنت  ناشیا  نتفای  هار  زارف - نیا  اب  دـهاوخب - كاـپ 
هارمگ ار  یسک  كاپ  يادخ  میتفگ  رگا  هک  نانچ  دماجناین - قیفوتزا  یلکش  هب  باستنا  هب  راک  هک  يا  هنوگهب  مه  نآ  هدوب - كاپ  يادخ 

سپ هدومن : يرگ  یجنایم  اه  شزومآ  ندناسر  يارب  ص )  ) ربمایپ دـنچ  ره  دوب . دـناوت  یندـش  وا  ندراذـگاو  دوخ  هب  اب  زین  نیا  هدـینادرگ 
دیرب نامرف  وا  زا  رگا  هدش و  هداهن  امـش  ندرگرب  هچ  نآ  تسا  امـش  رب  هدش و  هداهن  يو  ندرگرب  هچ  نآ  تسا  وا  رب  دـینادرگب  يور  رگا 

روتـسد نم  هب  هک  تسین  نیا  زج  هک : تسا  ادـخ  هـنازرف  هماـن  رد  تـسین و  يزیچراذـگمایپ  رب  ماـیپ  راکـشآ  ندـیناسر  زج  ودـیبای  یم  هار 
ما هتفرگروتسد  نم  و  تسار ، وا  زیچ  همه  درمـشاوران و  دربن ) يارب  گرزب و   ) ار نآ  هکمتـسرپ  ار  يرهـش  نیمه  رراگدرورپ  ات  هدشهداد 
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زا نم  هک  تسین  نیا  زج  داتفا  یهارمگ  هب  هک  ره  هتفاـی و  هار  شیوخيارب  تفاـی  هار  هک  ره  سپ  مناوخب ، نآرق  مشاـب و  ناناملـسم  زا  هک 
مناگدنهد  میب 

هحفص 28 ] ] 

یـشتآ يوس  هب  ار  ناشیا  نمیرها  دنچ  ره  ایآ  0 دیارآ یم  ار  ناشیا  راتفر  ناراـکهنگ ، يارب  هدز  نیرفن  نمیرها  هک  هنوگ  ناـمه  هب  سب  و 
دای هدـش و  هریچ  نانآ  ربنمیرها  دزاس  ناشنادرگ  ور  تسار  هار  زا  دـیامنب و  هتـسارآ  ار  ناشراتفر  ناـشیا  يارب  نمیرها  دـناوخب و  نازوس 

رد دومن و  هارمگ  ار  ناشیا  نمیرهادـندرگرب  تشپ  هب  تسار  هار  ندـش  راکـشآ  زاسپ  هک  یناـسک  یتسار  هب  هدرب  ناـشیا  داـی  زا  ار  ادـخ 
ض)  ) باطخ رـسپ  رمع  هک  دـنا  هدروآ  راجن  نبا  رکاـسع و  نبا  یملید و  هیودرم و  نبا  يدـع و  نباو  یلیقع  تخاـس و  رادـیاپ  یهارمگ ،
اب يور  چیه  هب  ناشیا  نتفای  هار  ما و  هدش  هتخیگنارب  ناشیا  هب  مایپ  ندناسر  مدرم و  ندناوخ  يارب  نم  تفگ : ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ 

تسین . وا  اب  يور  چیه  هب  ناشیا  ندش  هارمگ  هدش و  هدیرفآ  دب ) ياهراک   ) نتسارآ يارب  زین  نمیرها  تسین و  نم 
تـسد رد  هرـس  کی  ار  یهارمگ  یئامنهار و  راک  هدـمآ - ادـخ  هماـن  هنازرق  رد  زین  هک  یئاـهزارف  رگید  نوچمه  دـنمجرا - زارف  نیا  سپ 

دیوگ : رادنپ  زا  رترب  راگدیرفآهک  نانچ  دناد  یم  كاپ  يادخ 
هرقب 272  دیامنیم  هار  دهاوخ  ار  هک  ره  هک  تسا  دنوادخ  نیا  تسین و  وت  رب  نانآ  یئامنهار  - 1

لحن 37 دیامن  یمن  هار  هدرک  هارمگ  ار  هک  نآ  دنوادخ  سپ  يا  هتخود  مشچ  ناشیا  یئامنهار  هب  رگا  - 2
یهارمگ  رد  هک  ار  نآ  ار و  ناروک  ای  یناونش ؟ یم  ار  نارک  وت  ایآ  - 3

هحفص 29 ] ] 

فرخز 40  یئامن ؟ یم  هار  تسا  راکشآ 
لمن 81  دوب  یناوتن  امنهار  شیوخ  یهارمگ  زا  ار  ناروک  وت  - 4

ءاسن 88  دیئامنب ؟ هار  هتخاس  هارمگ  ادخ  ار  هک  نآ  دیهاوخ  یم  ایآ  - 5
سنوی 43  دنشاب  انیبان  ناشیا  دنچ  ره  یئامن  یم  هار  ار  ناروک  وتایآ  - 6

فهک 17  دباین  یئامنهار  تسرپرس و  شیوخ  يارب  دزاس  هارمگ  وا  ار  هک  ره  وتسا  هتفای  هار  دیامنب  هار  يادخ  ار  هک  ره  - 7
دعر 27  دیامن  یم  هار  شیوخ  يوس  هب  ار  وا  دیآ  زاب  هک  ره  دیامن و  یم  هارمگ  دهاوخ  ار  هک  ره  دنوادخ  یتسار  هب  - 8

میهاربا 4 تسا  هنازرف  یمارگ و  وا  دیامن و  یم  هار  دهاوخب  ار  هک  ره  دیامنیم و  هارمگ  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  - 9
لحن 93  دهاوخب  ار  هک  ره  دیامن  یم  هار  دهاوخب و  ار  هک  ره  دنک  یم  هارمگ  یلو  - 10

شنیزگ اب  هک  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  دـناد  یم  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  تسد  هبار  یهارمگ  یئامنهار و  راک  یگمه ، هک  يرایـسب  ياـهزارف  و 
یم ناشیا  دوخ  تسد  هب  تساوخ و  هب  ار  ود  نآ  زین  رگید  یئاهزارف  رد  هک  تسا  يور  نیمه  زا  تسین و  راگزاسان  هناـیم  نیا  ردناگدـنب 

دیوگ : رادنپ  زا  رترب  يادخ  هک  نانچ  دناد 
رمزلا 41  سنوی 108 ، دوش . یم  هارمگ  شیوخ  نایز  هب  دش  هارمگ  هک  ره  دبای و  یم  هار  دوخ  دوس  هب  تفای  هار  سک  ره  - 1

فهک 29  دریگب . هتخانشن  ارنآ  دهاوخ  هک  ره  دورگب و  دهاوخ  هک  ره  تسا  امش  راگدرورپ  يوس  زا  قح  وگب  و  - 2
ریوکت 28  دشاب  تسار  هار  ربدهاوخب  هک  امش  زا  سک  ره  يارب  نایناهجيارب  يروآدای  رگم  تسین  نآ  - 3
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اهنت دش  هارمگ  هک  ره  دبای و  یم  هار  دوخ  يارب  اهنت  تفای  هارسک  ره  - 4

هحفص 30 ] ] 

ءارسا 15  دوش  یم  هارمگ  دوخ  نایز  هب 
لمن 92  مناگدنهد  میب  زا  اهنت  نم ، دش ، هارمگ  هک  ره  دبای و  یم  هار  دوخ  يارب  اهنت  تفای  هار  سک  ره  - 5

هرقبدرکن 16  يدوس  ناش  يرگادوس  دندیرخ و  تسار  هار  هب  ار  یهارمگ  هک  یناسک  دنا  نانآ  - 6
یئامنهار هک  یـسک  نآ  هبتسا  رتاناد  نم  راـگدرورپ  - 3 8. فارعا . دـمآ تسار  ناـشیارب  یهارمگ  زین  یهورگ  دـنتفای و  هار  یهورگ  - 7

صصق 85  تسا . راکشآ  یهارمگ  ردهک  نآ  هدروآ و 
ءارسا 7 دیا . هدرک  دوخ  يارب  زین  دینک  يدب  رگا  دیاهدرک و  یئوکین  دوخ  اب  دینک  يراکوکن  رگا  - 9

 2. نارمع لآ  سب . تسا و  مایپ  ندناسر  وت  رب  دندنادرگب  يور  رگا  دنتفای و  هار  دندروآ  مالسا  رگا  سپ  - 10
رد هچ  نآ  اب  میدیچ و  هک  یئاه  هنیمز  اباریز  تسین  يراگزاسان  هنوگ  چیه  دنمجرا  ياهزارف  هتسد  ود  نیا  نایم  هتبلا  هک  رگید  ياهزارف  و 

يو . هدننازیگنارب  زا  مه  تسناد و  نآ  هدننیزگرب  هدنهد و  ماجنا  زا  ناوت  یممه  ار  راک  کی  هدش  نشور  اه  هراب  نیا 
یئاهزارف زاسپ  دوخ  تسا و  تسخن  هتـسد  ياهزارف  نامه  زا  دـنا  هدروآ  دورف  بلاطوبا  هراـبرد  هک  زین  دـنوادخ  نخـس  زا  زارف  نآ  سپ 

نـشور ات  تفایرد و  ناوت  یم  نآ  ياه  هدننام  زا  هک  دـناسرب  ار  نامه  ات  دزادرپ  یم  نیئآ  نیا  هب  ناگدـنورگ  هرابرد  وگتفگ  هب  هک  هدـمآ 
یمدآ هب  يدنویپ  چیه  زارف  نآ  سپ  تسناد ، كاپ  يادخ  زا  ار  ناشیا  یئامنهار  یتسیاب  نارگید - هویـش  هب  هدش - دای  ناگتفایهار  هک  دنک 

دیاب تسه  يدنویپ  نآاب ، ع )  ) بلاطوبا نایم  هک  میریذـپب  میئامنب و  یهارمه  هورگ  نیا  اب  رگا  و  درادـن . يریگدای - دـشاب  بلاطوبا  هژیو -
نیا  هب  و  ار . وا  نتشادن  رواب  ات  دناسر  یم  رتهب  ار  نیئآ  نیا  هبوا  ندیورگ  دیآ  یمرب  نآ  نیشیپ  ياهزارف  زا  هچ  نانچ  هک  میئوگب 

هحفص 31 ] ] 

يا هراپ  تشذگ و  يا  هراپ  هک  هدیـسر - نآ  نوماریپ  ردهک  يزیچان  ياه  هتفگ  زا  تخادرپ و  زارف  نیا  يرگنـشور  هب  دیاب  هک  تسا  هنوگ 
دومنن . اورپ  دیایب -

دیمح و نب  دـبع  شرازگ  نآ  زا  یکی  اریز  درادـن  يا  هتـسویپ  هریجنز  هدیـسر  هراب  نیا  رد  یئاهنت  هب  هک  یئاه  شرازگ  زا  کی  چـیه  هزات 
: تفگ ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  دیـسر  بلاطوبا  گرم  ماگنه  نوچ  هتفگ : ض )  ) هریرهوبا نآ  داینب  رب  هک  تسا  نارگید  يذـمرت و  ملـسم و 

تفگ وا  مهد  یهاوگ  وت  دوس  هب  دنوادخ  ناتـسآرد  زیخاتـسر  زور  رد  نآ  يرای  هب  ات  تسین  هناگی  يادخ  زج  یئادـخ  چـیه  وگب  ومع  يا 
ار وت  هدید  نآ ، ماجنا  اب  هتبلا  هدومن  گرم  رب  یبات  یب  زا  اهنتار  راک  نیا  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  شنزرـسارم  نایـشرق  هک  دوب  نیا  هن  رگا 

نایاپ  ات  یئامنب ، هار  یتشاد  تسود  ار  هک  ره  یناوت  یمن  وت  یتسار  هب  داتسرف : ورف  ار  زارف  نیا  دنوادخ  سپ  متخاس  یم  نشور 
نایم رد  سود  هریتزا  دوب  يرگ  هزیتس  يادگ  بلاطوبا  تشگرد  زور  رد  وا  هک  نآ  اب  دـنک  یم  وگزاب  ار  یـشرازگ  نینچ  هریرهوب  هنوگچ 

ارچ نوچ و  یب  همه  دوب و  هتفرگلاب  ریز  رد  ار  وا  يوس  همه  زا  یتسدـیهتو  درک  یم  یئادـگ  مدرم  زا  يراـشفاپ  اـب  هک  نمی ، ناناملـسمان 
. داد يورربیخ  گنج  هک  یلاس  نامه  رد  هنیدم و  هب  ربمایپ  هدنخرف  ندیچوک  زا  سپ  لاس  تفه  رگم  دشن  ناملـسم  وا  هک  دنا  ناتـسادمه 

دوخ رگا  هزات  و  دنک ؟ شرازگ  هتفرگرد  زور  نآ  هک  ار  یئاهوگتفگات  تسا  هدوب  اجک  بلاطوبا  تشذگرد  ماگنه  هب  وا  سپ  داینب  نیا  رب 
زا يرایـسب  رد  هریرهوبا  دنچ  ره  هدربن . ار  يو  مان  وا  دوخ  اریز  هتفرگ  هک  زا  ار  شرازگ  نیاهک  تسین  نشور  ام  رب  مینادن ، وگ  غورد  ار  وا 
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تخادرپ زا  ای  هدروآ - ناـبز  رباراکـشآ  هچ  نآ  زا  هک  هدرک  شرازگ  اـهزیچدوخ  هتـشاد و  یم  ناـهنپ  اراـه  شرازگ  ياـه  یتساـک  اـهاج 
رد دهاوخب  هک  ره  و  هدیدن ، ار  نآ  دوخ  وا  هک  هدش  نشور  همه  نیااب  هدید و  ار  نآ  دوخ ، هک  دیآ  یمرب  شراتفگ -

هحفص 32 ] ] 

راوگرزب رگنـشور  ام  يوجحالـصا  رورـس  زا  هریره "  وبا  همان "  هب  درگنب  درایب  رد  رـس  هریرهوبا  راک  زا  رگید  ياـه  هنیمز  رد  هراـب و  نیا 
. هتشاذگن ورف  اريزیچ  هتساخرب و  يروآ  درگ  هب  هراب  نیا  رد  هک  یلماع - نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  ادخ  نیئآ 

- سابع نبا  زا  وا  حلاصوبا و  زا  واو  سودقلادبعزا  وا  هریجنز  اب  لهس - نب  يرس  لهـسوبا  نابز  زا  نارگید  هیودرم و  نبا  ار  رگید  شرازگ 
ص)  ) ربماـیپ اریز  دـمآ  دورف  بلاـطوبا  هراـبرد  یئاـمنب " ... هار  یتـشاد  تسود  ار  هک  ره  یناوتیمن  وـت  زارف "  نیا  هک  دـنا  هدرک  وگزاـب 

شرازگ  نایاپ  ات  یناوت " ... یمن  وت  داتسرف "  ورف  ار  زارف  نیا  دنوادخ  سپ  تفریذپ  یمن  وا  دوش و  ناملسم  يو  هک  دومن  یم  يراشفاپ 
زا یکی  میدرک  نـشور  مود  پاـچ  ص 231  رد ج 5  ناـیوگغورد - زا  یهوبنا  ندناسانـش  یماـگنه  هک  يا  هنوگ  هب  يرـس  لهـسوبا  نیا 

رد ص 238 هک  يا  هنوگ  هب  زین  یقـشمد  دیعـس  وبا  سودقلادبع  هدش و  هتخانـش  يدزد  شرازگ  هب  هک  تسا  نیرفآ  شرازگ  نایوگغورد 
تسا . نایوگغورد  زا  یکی  تشذگ  مود  پاچ  زا ج 5 

مـشچ هب  ار  هدش  دای  ناتـساد  سابع - رـسپ  نآ - نیتسخن  رگـشرازگ  هک  دیآ  یمرب  نیـشیپ  شرازگ  دننام  زین  شرازگ  نیا  يامن  زا  هزات  و 
یم هباصا 331:2  رد  رجح  نبا  هک  ناـنچ  رتراوتـسا - شرازگ  داـینب  رب  يو  هک  نآ  اـب  هدینـش  شیوخ  شوگ  هبار  اـهوگتفگ  هدـید و  دوخ 

يراوخریـش كدوک  بلاـطوبا  شیوـمع  تشذـگرد  ماـگنه  هب  يو  سپ  دـش  هداز  هنیدـم  هب  ربماـیپ  ندـیچوک  زا  شیپلاـس  هس  دـسیون -
دنک . شرازگهدوب  ار  هچ  نآ  دشاب و  نمجنا  نآ  رد  هک  هدیسر  یمن  ار  وا  هدوب و  شردام  ناتسپ  هب  هدیبسچ 

زا هتفگ  ار  هچ  نآ  زین  سابع  نبا  سپ  دـشاب -؟ تسار  دـناوت  یم  اجک  و  هدرک - وگزاـب  ار  یـشرازگ  نینچ  وا  هک  دـشاب  تسار  مه  رگا  و 
زا ار  وا  مان  اه  يدب  نارگوگزاب  هدوبن  یمرگتشپ  هتسیاش  يو  نخـس  نوچ  مه  دیاش  میـسانش و  یمن  ار  يو  هک  هدرک  وگزاب  يرگید  نابز 
اه غورد  نیا  ياه  هریجنززا  ار  ناشنادننامه  سودقلادبع و  يرـسلهسوبا و  مان  ناگدـنراگن ، زا  يرایـسب  هک  نانچ  دـنا ، هتخادـنا  هریجنز 

. دنرادب هدیشوپ  ار  نآ  یتسس  ات  دنا  هتخادنا 

هحفص 33 ] ] 

نمجنا هرابرد  مه  رگا  درآ و  یمن  نابز  رب  تسا  یئاوسر  رسارس  هک  ینخس  نانچ  سابع - نبا  ناناملسم - روشناد  هک  نیا  راوتسا  نخس  و 
ود گرم  مد  رد  بلاطوبا  دینش  هک  دشاب  هدرک  وگزاب  ار  شردپ  نخس  هک  تسانآ  رتریذپ  رواب  تفگ  یم  يزیچ  یسک  نابز  زا  زور ، نآ 

میدروآ زین  هک  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  شکاپ  هداز  ومع  نخس  ای  دروآ . نابز  رب  تسا  یناملسم  هناشن  نآ  هب  نداد  یهاوگ  هک  ار  يزارف 
نادرگرب زا  ص 295  رد ج 14  هچ  نانچ  هک - تسین  نامه  سابع  رـسپ  نیا  رگم  ار  ناگدـنورگ  ياورناـمرف  شکاـپ  هدازومع  نخـس  اـی 

مایپ يوگب و  يراد  تسود  هچ  ره  زیخرب و  نم  رورس  تفگ : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هب  بلاطوبا  تفگ : هک  هدش  نشور  تشذگ - یـسراپ 
دوش . یم  هدرمش  تسار  تنخس  یئوگ و  تسار  وت  هک  ناسرب  ار  تراگدرورپ 

- تفر شدای  زین  هک  يرگید  يوگغورد  نابز  زا  مه  نآ  تسا  هدروآ  يرـس - لهـسوبا  هدـش - دای  يوگغورد  نامه  زین  ار  رگید  شرازگ 
گرم مد  رد  یئاـمنب " ... هار  يراد  یم  تسود  ار  هـک  رهیناوـت  یمن  وـت  زارف " : نـیا  تـفگ : رمعرـسپ  هـک  عفاـن ، زا  وا  و  سودـقلادبع -

هب ات  تسین  هناگی  يادـخ  زج  یئادـخ  چـیه  وگب  ومع  يا  تفگ  یم  دوب و  شرـس  يالاب  ص )  ) ربمایپ اریز  دـمآ  دورفوا  هرابرد  بلاطوبا و 
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هک دـننک  شنزرـسارم  شیرق  ناـنز  نـمزا  سپ  اداـبم  تـفگ  بلاـطوبا  میاـمن و  يرگ  یجناـیم  وـت  دوـس  هـب  زیخاتــسر  زور  رد  نآيراـی 
. " یئامنب هار  یتشاد  تسود  ار  هک  ره  یناوت  یمن  وت  داتسرف " : ورف  ار  زارف  نیا  رادنپ  زا  رترب  يادخ  سپ  ما . هدومن  یناوتان  گرمماگنه ،

نایاپ  ات 
یفال نانچ  دناوت  یمن  هتبلا  هدوب و  نمجنا  نآ  رد  دوخ  هک  دشاب  هدز  ار  نآ  فال  شرازگ ، نیا  يرگوگزاب  رد  رمع  رـسپ  منک  یمن  نامگ 

تـسا نشور  هدش و  هداز  ربمایپ  ندش  هتخیگنارب  زا  سپ  موس  لاس  رد  هتـشاد و  لاس  تفه  هب  کیدزن  ماگنه  نآ  رد  وا  هک  اریز  دـنزب  مه 
دنا و هدـناشوپ  گرم  هماج  ار  نایکم  رورـس  نآ ، رد  هک  دـنهد  یمن  هار  یهوگـشرپنمجنا  نانچ  هب  ار  یگدـنز  زا  ماگ  نآ  رد  یـسک  هک 

ربمایپ

هحفص 34 ] ] 

نآ شرازگ  دـیاب  ریزگان  رمع  رـسپ  سپ  ، دـنا هتـسشن  شوداشود  زین  شیرق  ناگرزب  هتفرگ و  ندرگب  ار  شراک  یتسرپرـس  اـه  يراوگرزب 
هتـشذگرد نآ  دنزرف  دـیاب  ای  زین  سک  نآ  هدـش و  هاگآ  اهوگتفگ  زا  هدوب و  اج  نآ  يو  هکدـشاب  هدرک  وگزاب  رگید  یـسک  نابز  زا  اراج 

- وا نادنزرف  رگید  و  تشذگ ، رد ج 14  زین  هدیـسر  يو  نابز  زا  هدش و  نشور  هچ  نآ  تسا و  ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  هک  دشاب 
زا دیاب  یتسرد  هب  ار  هچ  نآ  هک  دشاب  هتـشذگرد  نآ  ردارب  دیاب  ای  دنا ، هتفگن  ینخـس  نیرتکچوک  هراب  نیا  رد  زین  رفعج - لیقع و  بلاط ،

رمع رسپ  سپ  میدروآ 0  زین  ار  وا  نانخس  هک  دشاب  ص )  ) ناربمایپ نیرت  گرزب  وا - هدازردارب  دیاب  ای  تشذگ  رد ج 14  تسناد  يو  نابز 
زابنا بلاطوبااب  ار  لهجوبا  هدـمآ - يو  نابززا  هک  یـشرازگ  ود  زا  یکی  رد  ارچ - و  هتخادـنا ؟ ار  وا  ماـن  ارچ  هتفگ و  هک  زاار  شرازگ  نآ 

ار اه  نیا  همه  تفگ  ناوتب  هک  تسه  یـسک  وا  نخـس  نارگوگزاب  نایم  رد  ایآ  هدرکن  يراک  نینچ  وازج  سک  چیه  هک  نآ  اب  هدینادرگ ؟
سرپم ! ار  شرازگ  رادب و  وکین  نامگ  هتسب ؟ يو  رب  هتخاس و 

هناوتـشپ اریز  دنا  هتـسنادهداتق  دهاجم و  زا  هدروآ و  زارف - نیا  ندـمآ  دورف  نوماریپ  رد  هک  یئاه  شرازگ  يور  راذـگب  ار  اه  نیا  هاگ  نآ 
هریجنز یب  هنوگ و  نیا  هب  یئاه  شرازگ  سپ  دنا  هدینش  سانـشان  یناسک  نابز  زا  ار  اه  نآ  ای  تسا  اه  شرازگ  نیمه  ای  زینود  نآ  نانخس 

اب دنمجرا  رواد  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  نیئآ ، زرم  زا  بلاطوبا  ندرب  نوریب  دـننام  ددرگ  كانمهـس  يراک  رازفا  تسد  دـناوت  یمن  هتـسویپ 
هتساخرب يرادساپ  یناشفناج و  هب  دنمورین  ياهناوتشپ  اب  نآ  هار  رد  دوخ  وا  هتخاس و  نایامن  نیتسار  شیک  هب  ار  وا  یگتسبنتشیوخ  ياوآ 

تسا .
یب هک  تفای ، يراتفگ  رد  ناوت  یم  زین  ار  هناوتشپ  یب  فازگرپ و  فال  هنارـسدوخ و  يا  هنوگ  هب  دنوادخ  نخـس  يرگنـشور  زا  يا  هنومن 

بلاطوبا  نایم  ار  دنوادخ  نخس  زا  زارف  نآ  و  هدرک ، وگزاب  وا  ياه  هویش  مه  هداتق و  نابز  زا  يا  هتسویپ  هریجنز  چیه 

هحفص 35 ] ] 

نانچ هک - سابع  نامه  دـنا ، هتـسناد  ساـبع  هراـبرد  ار  شا  هلاـبند  بلاـطوبا و  هراـبرد  ار  نآ  زاـغآ  دـنا ، هدومن  شخب  ساـبع  شردارب  و 
دش ! ناملسم  زارف  نیا  ندمآ  دورف  زا  سپاه  لاس  دنا - هتفریذپ  ناگدنراگن  هدوتهچ 

دورف بلاطوبا  هرابرد  زارف  نیا  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  ناناملـسم  همه  هک " : تفایرد  ار  جاـجز  نخـس  شزرا  مه  ناوت  یم  اـه  نیا  زا  سپ  و 
هک دنناتسادمه  ادخ  همان  نارگنشور  هدوت  دوش : هتفگ  هک  تسا  نآ  تسرد  هتـشاگن " : یبطرق  هک  ار  نآ  هلابندياهب  جرا و  مه  هدمآ " و 

هدمآ "  دورف  بلاطوبا  هرابرد  زارفنیا 
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(50 ءاسن  ) تسا سب  ناشیارب  راکشآ  هانگ  نیمه  دندنب و  یم  غورد  دنوادخ  رب  هنوگچ  هک  رگنب 

هحفص 36 ] ] 

هنیکبآ ناتساد 

یم بلاـطوبا  يوس  هب  هتخودـنا و  ناـشاه  ینمـشد  نیجرخ  ردو  هتـشاد  دوـخ  هنیک  نادریت  رد  هورگ  نیا  هک  یئاـهریت  همه  رگید  اـج  نیا 
یچوه هنیکبآ و  ناتساد  رگم  تسا  هدنامن  ناشیارب  يزیچ  رگید  میدز و  ارشا  هبنپ  هدروآ و  ار  اه  نآ  همه  هک  دسر  یم  نایاپ  هب  دندنکفا 

مینک . یم  وگزاب  کنیاو  دنا  هنتخادنا  هار  هب  نآ  نوماریپ  رد  بلاطوبا  نانمشد  هک  یئاه  كاخ  درگ و  واه  يرگ 
بلطملادبع رسپ  سابع  هک  دنا  هدروآ  ثراح - رسپ  هللادبع  زا  وا  ریمع و  رسپ  بلطملادبع  زا  وا  و  يروث - نایفـس  نابز  زا  ملـسم  يراخب و 

؟ يدروآرب وا  زا  يزاـین  هچ  وت  دـمآ  یم  مشخ  هب  وت  يارب  تفرگ و  ندرگ  هب  ار  وـت  يرادـساپ  هک  تیوـمع  متفگ : ار  ص )  ) ربماـیپ تفگ 
دوب . یم  خزود  ياه  ياج  نیرت  نیئاپ  ردمدوبن  نم  رگا  تسا و  شتآ  زا  يا  هنیکبآ  رد  وا  تفگ 

وا يارب  يدوس  شیاـهراک  نیا  اـیآ  دومن . یم  یناـبهگن  يراـی و  ار  وت  بلاـطوبا  هک  یتسار  ادـخهتخیگنارب  يا  متفگ  رگید : شرازگ  هب  و 
مداتسرف . نوریب  يا  هنیکبآ  يوس  هبار  وا  سپ  دوب  تخس  یشتآ  لد  رد  هک  متفای  ار  وا  يرآ  تفگ  دراد 

ار بلاطوبا  ص )  ) ربمایپ دزن  رد  نوچ  هک : دیعـس - وبا  زاوا  بابخ و  رـسپ  هللادـبع  زا  وا  داهلا و  نبا  ناـبززا  تسا - ثیل  شرازگ  مه  نیا  و 
تـشپ ناوختـسا  ات  هک  دنهنب  شتآ  زا  ياهنیکبآ  رد  ار  وا  دناسر و  دوس  وا  هب  نم  يرگ  یجنایم  زیخاتـسر  زور  هک  دیاش  تفگ  دندرک  دای 

درآ . یم  شوج  هب  ار  وا  زغمو  دسر  یم  وا  ياپ 
دیزی زا  وا  يدرواراد و  دمحم  رسپ  زیزعلادبع  نابز  زا  يراخب  حیحص  رد  و 

هحفص 37 ] ] 

درآ " . یم  شوج  هب  تسا  نآ  رد  يو  زغم  هک  ار  يا  هتسوپ  : " میناوخیم ... اج  نآ  هک  نییا  زج  هدمآ  شرازگ  نیمه  دننام  داهلا  رسپ 
بدالا باتک  رد  بلاط ج 6 ص 33 و 34 و  وبا  تشذگرس  شخب  بقانملا ) باوبا   ) اه يرترب  ياه  شخب  رد  يراخب  حیحص  هب  دیدرگرب 

دعـس 106:1 نبا  تاقبط  هب  و  شورگ ) همان   ) نامیالا باتک  ملـسم  حیحـص  هب  و  كرـشملا ) هینک  باـب  ) تسرپ تب  هدیـشوپرس  ماـن  شخب 
 125:3 ریثک ، نبا  خیرات  رثالا 132:1و  نویع  دمحا 206:1 و 207 و  دنسم  رصم و  پاچ 

تشذگ تسخن  هیآ  یسررب  رد  هچ  نانچ  هک  مینک - یم  وگم  وگب  يروث  نایفس  ندوبيارب  هن  اه  شرازگ  نیا  هریجنز  رد  ام  دیوگ : ینیما 
یفوک یمخل  ریمع  رـسپ  کلملادبع  ندوب  يارب  هن  و  هتـشون - یم  شرازگ  نایوگغورد  نابز  زا  هتـشاد و  یم  ناهنپ  ار  اه  شرازگ  یتساک 
يورین هک  ارچ  درمـش  ناوتن  ناظفاح )  ) نارادساپ زا  ار  وا  هتفگ  متاح  وبا  هک  دیدرگ  هابت  شا  يروآدای  يورین  دش و  زارد  شا  یگدنز  هک 

مه و رب  مهرد  ار  اه  شرازگ  هتفگ : نیعمنبا  دزغل و  یم  تسا و  ناوتان  يرگوگزاب  راک  رد  هتفگ  دـمحا  دـش و  هنوگرگد  شا  يروآداـی 
رایسب يرگشرازگ  راک  رد  ار  وا  دمحا  هک  تسا  هدروآ  جسوک  تشاد و  یمن  هدیدنـسپ  ار  وا  هبعـش  هتفگ : شارخ  نبا  دزاس و  یم  هتفـشآ 

درمش . یم  تسس  ناوتان و 
 " لـبنح رـسپ  دـمحا  هتفگ  هب  هک  مینادرگ  یمن  يریگ  هدرخ  رازفا  تسد  اـه  شرازگ  نیا  هریجنز  رد  زین  ار  يدروارد  زیزعلادـبع  ندوـب  و 
اه شرازگ  يرگوگزاب  هب  نوچ  .و  يرآ دنک  وگزاب  دوخ  هتشاگن  زا  رگا  درادن و  یشزرا  تسا و  هیاپ  یب  دنک  وگزاب  یشرازگ  رب  زا  نوچ 
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دوب . دب  شا  يروآدای  يورین  هتفگ  هعرزوبا  دینادرگ و  ناوتن  هناوتشپ  ار  وا  نخس  هتفگمتاح : وبا  دیامن " و  یم  اه  یئارس  هوای  دزادرپ 
دنچ زا  هک  شرازگ - نیا  دوخ  ياه  گنر  يراگزاسانرد  هنوگ  نیمه  هب 

هحفص 38 ] ] 

دناسر یم  دتفا "  دنمدوس  وا  يارب  نميرگ  یجنایم  زیخاتـسر  زور  دیاش  دیوگ " : یم  هک  اج  نآ  هک  مینک  یمن  ارچ  نوچ و  هدیـسر - هار 
شیب مک و  دیآ - یمرب   " دیاش ، هژاو "  زا  هک  نانچ  هکلب - دص  رد  دـص  هن  ماگنه  نآ  دـنامب و  هار  هب  مشچ  دـیاب  زیخاتـسر  زور  ات  وا  هک 

يا هنیکبآ  يوس  هب  متفای و  تخـس  یـشتآ  لد  رد  ار  وا  دـیوگ " : یم  هک  اج  نآ  هاـگ  نآ  دـننکفایب و  هنیکبآ  هب  ار  واهک  تسه  نیا  دـیما 
هنیکبآ هب  ار  وا  هدیدرگ و  هتفریذپ  يو  دوس  هب  يرگیجنایم  نخس  نیا  ندروآ  نابز  هب  زا  شیپهک  دناسر  یم  اراکشآ  مداتسرف "  شنوریب 

دنا . هدرب 
دوخ يرگ  یجنایم  بلاطوبا ، تشذگرد  ماگنه  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  نیا  نآ  میراد و  نخس  کی  اج  نیا  رد  ام  هتـشذگ  اه  نیا  زا 

هناگی يادخ  زج  یئادخ  چیه  وگب  ومع  يا  تفگ : ربمایپ  اریز  دـهد . یهاوگ  ادـخ  یگناگی  هب  يو  هک  تسناد  نآ  هب  هتـسب  ار  يو  دوس  هب 
همه رد  تسین و  اج  نیا  يارب  اهنت  روتـسد  نیا  مرامـشب و  اور  وت  دوس  هب  ار  ما  يرگ  یجنایم  زیخاتـسر  زور  رد  زارف  نیايرای  هب  اـت  تسین 

تسه اه  شرازگ  زا  رایسب  هناوتشپ  ار  نخس  نیا  دهد و  ادخ  یگناگی  هب  یهاوگ  وا  هک  تسا  نیا  هب  هتسب  یسک  دوس  هب  يرگ  یجنایم  اج 
هللادبع نابز  زا  یـشرازگ  نایم  نآ  زا  تسا و  هدروآ  ات 158  بیهرتلا ج 4 ص 150  بیغرتلا و  رد  يرذـنم  ظفاح  اراه  نآ  زا  يا  هراپ  هک 

ار متساوخرد  نم  هدرک و  تساوخرد  يربمایپ  ره  هک  نکب  یتساوخرد  دنتفگ  ارم  تفگربمایپ : هک  هدروآ  هتـسویپ  هریجنز  یب  اررمع  رـسپ 
. تسین هناگی  يادخ  زج  یئادخ  چیه  دنهد  یهاوگ  هک  ناسک  نآ  يارب  امش  دوس ) هب  يرگ  یجنایم   ) يارب زیخاتسر  زور  يارب  ما  هتشاذگ 

تسا . هدرک  وگزاب  تسرد  يا  هریجنز  اب  دمحا  ار  شرازگ  نیا  دیوگ : يرذنم 
هتسویپ  ربمایپ  هب  نآ  هریجنز  ماجنا  هک  رذوبا - زا  رگید  شرازگ  نیا  زین  و 

هحفص 39 ] ] 

هک دیسر "  دهاوخ  دنتـسرپن  ار  يزیچ  ادخ  زج  هک  نمناوریپ  زا  یناسک  هب  نآ ) دوس  و   ) دنا هدرپس  يرگ  یجنایم  راک  نم  هب  تفگ " : هک 
تسا . هدروآ  تسین  یهت  مه  یگتخیسگ  زا  هک  وکین  يا  هریجنز  اب  رازب  ار  شرازگ  نیا  دیوگ : يرذنم  زین 

زین هک  تسا " یناملـسم  ره  دوس  هب  نم  يرگ  یجناـیم  تفگ " : ربماـیپ  هک  یعجـشا  کـلام  رـسپ  فوع  ناـبز  زا  رگید  شرازگ  نیا  زین  و 
هتبلا و  دوخ - حیحص  رد  نابح  نبا  مه  هدروآ و  تسا - وکین  یسب  نایم  نآ  زا  یکی  هک  ياه  هریجنز  اب  يربط - مه  ار  شرازگ  نیا  دیوگ :

هنوگ : نیاهب 
دتسرپن . ار  يزیچ  ادخ ، زجهک  تسا  یسک  دوس  هب  يرگ  یجنایم 

هب ات  هاوخب  رادربرـس و  وگب  ار  وا  دـمحم و  دزن  وربدومرف  ع )  ) لیئاربج هب  دـنوادخ  تفگ : ربمایپ  هک  سنا  نابز  زا  رگید  شرازگنیا  زین  و 
زور کی  هک - ادخ  ناگدیرفآ  زا  وت  هدوت  زا  سک  ره  تفگ - هک  اجنآات  دـیآ - هتفریذـپ  وت  هتـساوخ  ات  نک  يرگ  یجنایم  دوش و  هداد  وت 

هدب . ياج  نایم  نیا  رد  زین  ار  وا  دریمب  شیارگ  نیا  رب  تسین و  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  دهد  یهاوگ  یتسار - هب  لد  هت  زا 
، تسرد شراگن  تسرد و  شرازگ  هناوتشپ  ناشیا  نخس  هک  دنا  یناسک  زا  نآ  نارگوگزاب  هدروآ و  دمحا  ار  شرازگ  نیا  دیوگ  يرذنم 

هدش . هتخانش 
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زا یتسار  هب  هک  تسا  یسک  يارب  نم  يرگیجنایم  تفگ : هک  هتسویپ  ربمایپ  هب  نآ  هریجنز  ماجنا  هک  هریره  وبا  زا  رگیدشرازگ  نیا  زین  و 
شلدرواب شنابز  درامش و  تسار  ار  شنابز  نخس  شلد  تسا ، وا  هتخیگنارب  دمحم  تسینهناگی و  يادخ  زج  یئادخ  دهد  یهاوگ  لد  هت 

دوخ . حیحص  رد  نابح  نبا  مه  هدرک و  وگزاب  دمحا  مه  ار ، شرازگ  نیا  و  ار .
ار شراـگدرورپ  ص )  ) ربماـیپ هک  میدروآ  ساـبع  نبا  هریرهوباناـبز و  زا  هیآ  نیمود  زا  وـگتفگ  ماـگنه  رد  هک  رگید  شرازگ  نـیا  زین  و 
دـنک و يرگ  یجناـیم  وا  يارب  زیخاتـسر  زور  رد  هـک  دراذـگب  دـهاوخب و  شزرمآ  شیوـخ  رداـم  يارب  اـت  تساوـخ  يروتـسد  دـناوخب و 

. تفریذپنوا

هحفص 40 ] ] 

ات متـساوخ  يروتـسد  مراگدرورپ  زا  تفگ : ص )  ) وا هک  تسا  هدمآ  تسرد  شرازگ  رد  دسیون : یم  فنالا 113:1  ضورلا  رد  یلیهس  و 
يروتـسد نم  هب  سپ  مهاوخب  شزرمآ  يو  ياربات  متـساوخ  يروتـسد  يو  زا  داد و  يروتـسد  نم  هب  سپ  مور  مرداـم  هاـگمارآ  رادـید  هب 

هنیـس هب  لیئربج  دهاوخب  شزرمآ  شردام  يارب  تساوخ  ص )  ) وا نوچ  هک  تسا  هدروآ  هدـیرب  زا  ار  شرازگ  نیا  رازب  دنـسم  رد  و  دادـن .
تشگرب . كانهودنا  وا  سپ  هاوخن . شزرمآ  هدوب  تسرپ  تب  هک  یسک  يارب  تفگ : واهب  دیبوک و  شا 

هتفریذپ وا  هرابرد  يرگ  یجنایم  هنوگ  چیه  هک  دوش  یم  نآ  هزیگنا  ادخ  یگناگی  هب  یـسک  ندادن  یهاوگ  دیآ  یمرب  الاب  ياه  شرازگ  زا 
کبس يارب  يرگ  یجنایم  هاگ  نآ  دننک و  يرگ  یجنایم  وا  دوس  هب  هک  درادنار  نآ  یگتسیاش  يور  چیه  هب  سانـشنادخ ، هک  اریز  ددرگن 

روتـسد هب  مه  و  دوش ، يراددوخ  نآ  زا  دیاب  هتـشذگ  ياه  شرازگ  داینب  رب  مه  هک  تسا  يراکدوخ  و  هنوگ ، نیمه  هب  زین  وا  رفیک  ندـش 
هب ار  ناشراگزور  هن  خزود  شتآ  تسا  ناشیا  يارب  دندیزرو  رفک  هک  نانآ  دیوگ : یم  هک  اج  نامه  رادنپ ، زا  رترب  دنمجرا و  يادخ  همان 

رطاف 36  میهد  یم  ازس  ار  ساپسان  ره  هک  تسا  هنوگ  نآ  هب  و  ددرگ . کبس  ناشیا  رفیک  هن  دنریمب و  هک  دنناسر  نایاپ 
دنبای  تلهم  هن  دوش و  یم  کبس  ناشرفیک  هن  دندید  ار  رفیک  نارگمتس ، هک  یماگنه  و  دیوگ : رادنپ  زا  رترب  يادخ  هک  اج  نآ  زین  و 

نارمع 88 . لآ  هرقب 162 ، دنبای . یم  یتلهم  هن  دوش و  یم  کبس  ناشیا  رفیک  هن  دننام ، یم  نآ  رد  هتسویپ  دیوگ : یم  هک  اج  نآ  و 
نیا زور  کی  هزادنا  هب  هک  دیناوخب  ار  شیوخ  راگدرورپ  دنیوگ  یم  خزود  نارازگراک  هب  دنا  شتآ  رد  هک  نانآ  دیوگ : یم  هک  اج  نآ  و 

کبس  ار  نداد  رفیک 

هحفص 41 ] ] 

یناوخ ادخ  هک  دیناوخب  سپ  دنیوگ  يرآ ، دنیوگ  دندماین ؟ امش  دزن  هب  نشور  ياه  هناشن  اب  امش  ناگتخیگنارب  ایآ  دنیوگ  نانآ  دنادرگ و 
رفاغ 49 و 50 . تسین  یهارمگ  رد  زج  ناساپسان 

یمن يرای  ناشیا  دوش و  یمن  کبس  ناشیا  رفیک  سپ  دندیرخ  رگید  ناهج  هب  ار  ناهج  نیا  یگدنز  هک  دنا  نانآ  دیوگ : یم  هک  اج  نآ  و 
هرقب 86  ندوش .

اب هتفیرف ، ار  ناشیا  ناهج  نیا  یگدـنز  دـنا و  هتفرگ  هچیزاب  یمگرـس و  ار  شیوخ  شیکهک  ار  نانآ  نک  اهر  و  دـیوگ : یم  هک  اـج  نآ  و 
تسود و یجنایم و  دنوادخ ، زج  ار  وا  هک  دراپسن  يدوبان  هب  ار  دوخ  شیوخ ، ياهراک  هب  یسک  ات  نک  يروآدای  ار  ناشیا  نآرق  ندناوخ 
هب ار  شیوخ  دـندومن  یم  هک  اه  یـساپسان  اهراک و  اب  هک  دـنا  نانآ  دـنریگن . وا  زا  دـهد  دوخ  ياج  هب  دـهاوخ  هچره  دـشابن و  یتسرپرس 

ماعنا 70 . كاندرد  يرفیک  ناشوج و  بآ  زا  تسايا  هباشون  ار  ناشیا  دنراپس  یم  يدوبان 
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: دنـسرپ یم  ناراکهبت  زا  دنیاه و  تشهب  رد  هک  ناور  تساررگم  دنام  یم  تسا  هدرک  هچ  نآ  ورگ  رد  سک  ره  دـیوگ : یم  هک  اج  نآ  و 
ات 48 رثدم 38  دناسرن  ناشیا  هب  يدوس  نایجنایم  يرگ  یجنایم  سپ  - دیوگ هک  اج  نآ  ات  دیناشک - خزود  هب  ار  امش  زیچ  هچ 

هن نارگمتس  هدیسر و  اهولگ  کیدزن  مشخ ، ندربورف  اب  اه  لد  هک  ماگنه  نامه  هد ، میب  کیدزن  زور  نآ  زا  ار  ناشیا  دیوگ : هک  اج  نآ  و 
رفاغ 18  دوش  هدرب  يو  نامرف  هک  يا  یجنایم  هن  دنراد و  یتسود 

ینامیپ نابرهم  يادخ  زا  هک  سک  نآ  رگم  دنرادن  يا  يرگ  یجنایم  مینار  یم  خزود  يوس  هبهنشت  ار  ناراکهنگ  دیوگ : یم  هک  اج  نآ  و 
میرم 87  دشاب . هتفرگ 

هب نداد  یهاوگ  ناـمه  زین  ناـمیپ  زا  دـنوادخ  تساوخ  تسا و  عطقنم  ـالاب ، زارف  رد  هتفر  راـک  هب  يانثتـسا  يزاـت ، ناـناد  روتـسد  ناـبز  هب 
رس رب  نداتسیا  وا و  یگناگی 

هحفص 42 ] ] 

تسین . هتفریذپ  وا  هب  ناگدنورگ  يارب  زج  يرگ  یجنایم  سپ  تسا  هتسیاش  يا  هنوگ  هب  نآ 
نزاخ 243:3  ریسفت  ریثک 138:3 ، نبا  ریسفت  يواضیب 48:2 ، ریسفت  یبطرق 154:11 ، ریسفت  هب  دیدرگرب 

همه اـبهنیکبآ  ناتـساد  ماـگنه  نیا  رد  نخـس - نیا  زا  ادـخ  هب  هاـنپ  و  هدوب - یتسرپ  تب  شیک  رب  ع )  ) بلاـطوبا هک  میتـفرگ  مه  رگا  سپ 
رفیک ات  دنک  یم  يرگیجنایم  شیومع  يارب  ربمایپ  نآ ، داینب  رب  اریز  تسا ، راگزاسان  میدروآ  وا  هتخیگنارب  ادـخ و  نخـس  زا  هک  یئاهزارف 
اریز دنکفا  رودهب  دیاب  دشاب  راگزاسان  ربمایپ ، نشورهمان  نیئآ  ادخ و  همان  اب  هک  ار  یثیدح  سپ  دریگب . ياج  هنیکبآ  رد  دوش و  کبـس  وا 
دوش یم  نوزفا  امـش  يارب  اه  ثیدح  نم  زا  سپ  هک : تسا  هدـمآ  دـنا  هتـسویپ  ربمایپ  هب  ماجنارـس  ار  نآ  هریجنز  هک  تسرد  یـشرازگ  رد 

هچ رهو  دیریذپب  دوب  راگزاس  نآ  اب  هچ  ره  سپ  دینک  وربور  رادنپزا  رترب  يادخ  هماناب  ار  نآ  دندرک  شرازگ  امـش  يارب  یثیدحرگا  سپ 
دیریذپن  دوب  زاسان 

اه و یئارس  هوای  نیجرخ  هدش  هدناوخ  حیحص "  هک "  وا  هتشاگن  اریز  هدروآ  يراخب  ار  هنیکبآ  ناتـساد  هک  دروخ  ار  نآ  لوگ  دیابن  سپ 
تخاس . میهاوخ  هاگآ  راک - یگنوگچ  زا  ار  وت  نآ ، زا  وگتفگ  ماگنه  هب  دهاوخ  رادنپ  زا  رتربيادخ  رگا  هک  تسا  اه  شزغل  هنیجنگ 

بلاطوبا شیاتس  رد  ییاه  هدورس 

، قالخا هفسلف و  هقف و  داتسا  زا  يدورس  اب  ار  وا - رب  ادخ  ياهدورد  بلاطوبا - نامرورس  ياه  شیارگ  شورگ و  زا  وگتفگ  رگید  اج  نیا 
دیوگ : یم  هک  میهد  یم  نایاپ  یفجن  یناهفصا  نیسح  دمحم  داتسا  ام  ياوشیپ  نیهم 

هدیزگرب ، ربمایپ  يومع  لد  رد  یئامنهار  غورف 
تسا . ادیوه  راکشآ و  رایسب  تسا  هدیشوپ  ناهنپ و  یلیخ  هک  ماگنه  نامه  رد 

هحفص 43 ] ] 

تسا  وا  لد  رد  تسرد  رواب  شورگ و 
تسا  رترب  هاگیاپ  ره  زا  نآ  هاگیاپ  هک  یلد  هچ  و 

دیامن  یم  ار  یتسه  يارب  هتسیاب  يادخ  وا ، رواب  شورگ و 
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ناهنپ  جنگ  نآ  ودوخ  ناهن  هاگیاپ  رد 
دنام  يادخ  يالاو  مان  هب  زین  وایناهنپ  رواب  شورگ و 

دسرن  نآ  هب  ناکاپ  تسدزج  هک 
دنام ، یم  ناهن  ناهج  رد  يدنوادخ  يدوخ  هب  ناهن  ناهج  هبوا  رواب  شورگ و 

شیاه . هناشن  رد  تسا  اسر  هچ  ره  یئاه  یناشفا  وترپ  ار  وا  و 
ناراد  هدید  دزن  وا  ياه  هناشن 

نشورزور  نایم  رد  دیشروخ  زا  تسا  رت  ناشخرد 
تسا  هاگیاپ  نآ  هدنراد  نیسپ  زابو  نآ  هاگیاپ  رتشگنا  يروآ و  مایپ  همان  رهم  هک  تسا  یسک  تسرپرس  وا 

هتساخرب  وا  زا  يرادساپ  هب  شیورین  همه  ابدوخ  و 
دوب  شراگزور  رد  وا  روای  هناگی 

شراک . زاغآ  رد  نآ  راوتسا  نوتس  و 
شنامدود  ياوشیپ  دوب و  شنادناخ  يهناوتشپ  رورس و 

یتخس  زور  رد  شراوتسا  هاگ  هانپ  و 
نانمشد  ربارب  رد  وا  دنمورین  ششوپ  و 

نادروامه . ربارب  رد  وا  نوسفا  و 
هچ  نآ  زا  دشاب  رترب  وا  هاگیاپ  جرا و  هک  تسیچ 

دریگ ؟ هانپ  رد  ار  اهاط  دراد و  رود  هب  مخز  مشچ  زا  ینوسفا  نوچمه  ار  نیسای 
دومن . یگداتسیا  نادنچ  هاگیاج  الاو  ربمایپ  يرای  رد 

هحفص 44 ] ] 

دیدرگ  راوتسامالسا  ياهداینب  ات 
دومن راکیپ  شالت و  ياهنوگ  نیرترب  هبوا  ناتسآ  زا  يرادساپ  رد 

تفرگ  الاب  امنهار  ربمایپ  راک  ات 
دوب  وا  نابهگن  يا  يریلدنانچ  اب  ساپسان  نایشرق  ياهدنزگ  ربارب  رد 

دندیدرگ  نوبز  نآ  ربارب  رد  ناشکندرگ  هک 
تفای  یگریچ  یهودنا  رس و  درد  ره  هب  دوخیئابیکش  اب 

تسا  هودنا  همه  نآ  زا  يا  هشوگ  دوخ  هرد ، هب  ندش  هدنهانپ  ناتساد  هک 
یتسرپرس  نابیتشپ و  روای و  یمارگ  هچ  هو 

دوب  یم  نامدرم  رورس  يارب  هک 
ندومن  یتسرپرس  يدنمجرا  هک  سب  وا  يارب  يزارفرس  نیمه 

دوب  وا  اب  ادخ  يوس  هب  هدنناوخ  مایپ و  هدنراد  زا 
يو  يرگشیاتسد  وا  ياسر  نابز 
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دوب  رت  نارب  ریشمش  زا  شنانمشد ، ربارب  رد 
تسه  نادنچ  نانخس  اه و  هدورس  زا  ار  وا 
دیامن  یم  یئانشور  زا  هدنکآ  ار  ناهج  هک 

دزاس  یم  هاگآ  وا  لد  ياهرواب  زا  مه  ار ، ام  و 
هدوب  تسار  هار  رب  شراگدرورپ  يوس  زا  وا  هک  نیا  زا  مه  و 

تفرگ  ندیشخرد  وا  غورف  زا  هکم ) اه  هدکهد  ردام  يرقلا (  ما 
تسا  وا  ياه  شبات  همشچرس  روط و  زا  يوترپ  یشزورف  ره  و 

تسا  اه  غورف  ردپ  وا  هک  نآ  اب  دشابن  نینچ  هنوگچ 
اه  هام  واهدیشروخ  ندومن  خر  ياج 

دیامن  یم  ار  شاپ  وترپ  هدنشخرد و  رهوگ  ره  زاغآ 
تسا ؟ اهرواخ  رواخ  هک  وا  دوبدهاوخ  هنوگچ  سپ 

تسا  يزارفرس  يراوگرزب و  رهپس  رهم 

هحفص 45 ] ] 

هدوب  تخت  نآ  ورسخ  اینزا  ردپ  و 
هدیسر  یگرزب  هب  یگرزب  زا  هک  تسا  وا  نآ  زا  يا  يرترب 

هدنام  وا  يارب  ناگرزب  زاهک  تسا  يزیچ  دوخ  نآ  و 
میهاربا  تخرد  ياه  هخاش  نیرت  هزیکاپ 

دراد  يراد  هشیر  يدنمجرا  هچ  هکانام  و 
تسناد  ناندع  نامدود  زا  نادنمجرا  يدنمجرا  ار  نآ  یتسیاب  هک 

دمآ  یم  رامش  هب  نآ  هانپ  راگزور  ياهرسدرد  رد  هک 
تسا  اه  يرترب  زا  يا  هیام  نانچ  ار  وا 

دور  یم  رتارفزین  اه  کشوک  ماب  دنلب و  ياه  نامسآ  زا  هک 
تسا  هدیزگرب  ربمایپ  تسرپرس  وا  هک  نآ  اب  دشابن ؟ نینچ  هنوگچ  و 

امنهار  هدنخرف و  یناگدنامزاب  ردپ  و 
زاورپ  دنلبرفعج  ربمایپ و  نیشناج  ردپ  و 

تسا  اه  يزارفرس  نیرتالابنیا  دنگوس  مایگدنز  هب  هک 
تفرگ  وترپ  وا  غورف  زا  نایزات  روانهپ  رازگیر 

تفرگ  وترپ  وا  زا  نامسآ  وگب  هن 
نامسآ  ياه  نکفا  وترپ  نیرت  گرزب 

دنام  یم  روک  هراتس  هب  وا  هرهچ  غورف  رانک  رد 
يو  راسخر  زا  هک  نآ  اب  دشابن ؟ نینچ  هنوگچو 
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درک  یم  یشاپ  وترپ  شنادناخ  يارب  رادنپزا ، رتالاب  رترب و  يادخ  غورف 
تفایيرورس  نامدرم  رب  دنمجرا  هکم  رد 

تفای  تسد  يا  يراوگرزب  هنوگ  ره  هب  يرالاس  هب  ندیسر  اب  و 
درمش  ادخ  دنمجرا  رهش  يارب  يزارفرس  هیام  ار  وا  دیاب  يرآ 

تسا  راک  هب  ادخ  هناخ  زا  رادید  ماگنه  هک  نآ ، زا  یئاهاج  نتفای  شزرا  هیام  و 
دنیاس  یم  كاخ  هب  يور  وا  ناتسآ  يوس  هب  اهدیما  اهزورآ و 

هحفص 46 ] ] 

دمارآ  یم  وا  هانپ  رد  دنوادخ ، هب  شورگ  هبعک  و 
دوب  وا  هوکش  يرورس و  ینابیتشپ  اب 

دناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  راک  تسناوت  تسار ، هار  هب  نامدرم  هدنناوخ  هک 
دیسر  یمن  ماجنا  هب  هدیزگرب  ربمایپ  يارب  راک  نیا  دوبن ، وا  رگا 

تسا . راگدیرفآ  شیک  داینب  وا  سپ 
دمحم )  ) نامدرم نایم  رد  يدنوادخ  هیاس  هک  ناس  نیا  هب  هنوگچ ؟

دناوخ . مالسا  هب  ار  مدرم  هک  دوب  وا  هیاس  رد 
دنکارپب . اج  همه  هک  دوب  وا  ینابیتشپ  اب  مالسا 

دیسرن . وا  هب  زج  هک  تسا  يا  يدنمجرا  نیا  و 
دیدرگ  هتشارفا  هک  دوب  وا  ياه  يزاورپ  دنلب  اب  نآ  مچرپ  و 

تسا . هدنسب  شدنلب  هاگیاپ  ندومن  يارب  نیمه  و 
ددرگ  یم  نیشنالاب  نآ  يرای  اب  يزارف  ندرگ  هک  تسا  یئاه  يدنلبرس  اه  نیا 

دیامن  یم  نیریش  هدنام  ياج  رب  ار  هچ  نآ  هک  تسا  یئاهراگدای  و 
مینک  یم  وگزاب  ار  شا  یگنوگچ  اه و  یگژیو  هک  بلاطوبا  تسا  نآ 

تسا  هاتوک  یسب  وا  هاگیاپ  ندومنزا  نارگنشور  نابز  و 
دور  یم  رتارف  یشیاتس  ره  زا  وا  ياه  يرتربزرم 
میراد  یم  هدنز  ار  اه  لد  اهنت  وا  زا  يدای  اب  ام  و 

نایاپ 
دیوگ : یم  داب . ناکاپ  اب  شناج  هک  یلماع  قداص  نیسحلادبع  داتسا  ام  ياوشیپ  نیئآ ، رگنشور  روشناد  هماکچ  زا  مه  نیا  و 

دش  یم  راوتسا  ناناملسم  ماگ  ياج  هن  دوبن  وا  رگا 
دیدرگ  یم  ناور  دوخ  ياه  يوج  رد  یتسرپ  هناگی  همشچ  هن  و 

تساخرب  نادرگ  نابایب  نانیشنرهش و  همه  نایم  زا  هک  ار  یسک  نیرتهب 
اب ار  يو  ياهزاین  دومن و  ینابیتشپ  داد و  هانپ  تشاد  ناوت  رد  هک  اج  نآ  ات  وا 
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هحفص 47 ] ] 

تشاگنا  ربارب  دوخ 
دوب  يدنواشیوخ  دنویپ  هزیگنا  هب  هن  اهنت  دومن  هک  یخلت  ینابهگن  نآ 

هدمآ . شوج  هب  نآ  رد  نوخ  شا  هدازردارب  هب  ششک  يارب  هک  وا  گر  شبنج  يارب  هن  و 
دیامن  یم  ار  هشیدنا  نیمه  ياه  یئابیز  شیوخ  ياه  هدورس  زا  زارف  ره  رد  زین  دوخ  هک  نانچ  دوب  ادخ  يارب  هک 

شا  یخارف  همه  اب  هکم )  ) اه هدکهد  ردام  وا  زا  سپ 
دش  هریت  هایس و  يو  رباج  نآ  نشور  زور  دمآ و  گنت  دنوادخ  کیپ  رب 

تساوخ  یئوکین  يراز  هب  وا  يارب  دنوادخ  زا  تفاترب و  يور  اج  نآزا  ناباتش  ات 
دیدرگن  دیمون  زین  شا  یناوخ  ادخ  تساوخرد و  نیا  رد  و 

نیئآ ) نیا  هرابرد  شیاه  یهاوگ  همه  نآ  اب   ) هدیزگرب ربمایپ  يومع  ناور  رگا 
دوب  دناوتن  يراگتسر  هزیگنا  يراتفگچیه  سپ  دشن  هزیکاپ 

دنتشذگردمه  اب  ربمایپ  رسمه  ومع و  هک  لاسکی  نآرد 
درک  يرپس  ود  نآ  رب  هیرگ  اب  ار  نآ  زین  وا 

هدیزگرب  ربمایپ  نیئآ  هب  دوخ  شیارگ  رواباب و  هک  يدرم  گرزب  هچ  هو 
تشاداوهیرگ  هب  شیوخرب  ار  وا  لاس  کی 

دیدرگ  رت  کیرات  اه  بش  زا  نآ  نشور  ياهزور  هک  اج  نآ  ات 
دندش  هدنکارپ  دندمآ و  رد  هب  اه  غورف  همه  هک  دوبوا  تشپ  زا 

يرورس ... ياه  هتخودنا  زین  شلابند  هب  و  یضترم )  ) هدیدنسپ ياوشیپ  نانآ ، نیتسخن 
نایاپ 

هب رگم  میتشاگنن  ار  اه  نآ  هک  ام . نیئآ  هب  وا  هرس  رواب  شورگ و  ياه  هناشن  زا  يا  هدرـشف  دوب  نیا  و  نایکم ، رورـس  بلاطوبا  دوب  نینچ  و 
شورگ  رب  دننک و  رواب  هدشهداد  ناشیا  هب  ینامسآ  همان  هک  نانآ  ات  دنوادخ  يدونشخ  دیما 

هحفص 48 ] ] 

ناشیا زا  سپ  ناگدنیآ  دنـشابن و  لد  ود  ناگدنورگ  زین  هدش و  هداد  ناشیا  هب  ینامـسآ  همان  هک  یناسک  و  ددرگ . هدوزفا  زین  ناگدـنورگ 
ياهنیک دنا  هدیورگ  هک  یناسک  زا  ام  ياه  لد  رد  دندوب و  ام  گنهاشیپ  ندیورگ  رد  هک  ار  ام  ناردارب  ار و  ام  زرمایب  اراگدرورپ  دـنیوگب 

يا . هدنیاشخب  نابرهم و  وت  یتسار  هب  اراگدرورپ  راذگم 

هحفص 49 ] ] 

هفیلخ يوگمانشد  هب  هتشرف  خساپ 
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نینچ هک : تسا  هدروآ  هفینح - وبا  زا  وا  و  یـضاق - میهاربا  رـسپ  بوقعی  شردـپ  ناـبز  زا  راـثالا  زا  رد ص 208  فسوی  وبا  رـسپ  فسوی 
ربمایپ سپ  تخادرپ  يو  خساپ  هب  رکبوب  سپس  دوب  هتسشن  ص )  ) ربمایپ دومن و  يرابدربوا  داد و  مانـشد  ار  رکبوب  يدرم  هک  تسا  هدیـسر 

نیا یتسار  تفگ : ص )  ) ربمایپ يدش ؟ دـنلب  مداد  ار  شخـساپهک  نم  یتساخنرب و  داد  مانـشد  نم  هب  هک  وا  تفگ  رکبوب  تساخرب ، (ص )
متساخرب . زین  نم  تفرب و  وا  یتخادرپ  یئوگ  خساپ  هب  دوخ  وت  نوچ  وداد  یم  ار  وا  خساپ  وت  زا  یگدنیامن ) هب   ) يا هتشرف  هک 

هب ربماـیپ  دوب و  هتـسشن  زین  ص )  ) ربماـیپ داد و  مانـشد  ار  رکبوب  يدرم  هک  تسا  هدروآ  هریرهوبا  ناـبز  زا  دوخ 436:2  دنـسم  ردزین  دمحا 
رد ص )  ) ربمایپ سپ  تخادرپ  یئوگ  خساپ  هب  شیب  مک و  زین  رکبوب  داد ، مانـشد  رایـسب  درم  نآ  نوچ  ودز  یم  دنخبل  دـمآ و  یم  تفگش 
هب یکدـنا  نوچ  يدوب و  هتـسشن  وت  وداد  یم  مانـشد  ارم  وا  ادـخ  هتخیگنارب  يا  تفگ  تسویپ و  وا  هب  رکبوـب  سپ  تساـخرب  دـش و  مشخ 

داد یم  ار  وا  خساپ  وت  يوس  زا  یگدنیامن ) هب   ) هک دوب  يا  هتشرف  وتاب  تفگ : یتساخرب  نیگمشخ  متخادرپ  واخساپ 

هحفص 50 ] ] 

منیشن . یمن  نمیرها  اب  نم  داتفا و  هنایم ) رد   ) نمرها يداد  خساپ  ار  وا  نانخس  زا  يزیچ  نوچ  و 
تساتسرد و هزادـنا  هچ  هک  میبایرد  نآ  یجناـیم  تخانـش  اـب  اـت  هدیـسر  هفینحوبا  هب  یهار  هچ  زا  شرازگ  نیا  میناد  یمن  دـیوگ : ینیما 
زا يا  هراپ  هب  میرگنب  هکنیا  دشاب و  هدنـسب  یئاهنت  هب  نآ  رب  نداهن  تشگنا  يارب  نارگـشرازگ ، نایمرد  یـضاق  فسوی  وبا  ندوب  مه  دیاش 

درامش . یم  رایسب  ياه  شزغل  ياراد  وگتسار و  ار  وا  هک  سالف  راتفگ  نوچمه  تسا : هدش  هتفگ  وا  هرابرد  هک  نانخس 
دناد  یم  رایسب  ياه  شزغل  ياراد  وگتسار و  ار  وا  زین  هک  صفحوبا  راتفگ  و 

دنا . هدرک  اهر  ار  وا  هک : يراخب  راتفگ  و 
نیئآ هب  ندیورگ  زا  زامن  درادـنپ  یم  هک  یـسک  زا  تفگ  تفریذـپن و  وا  داد و  یهاوگ  کیرـش  دزن  فسوی  وبا  مدآ : رـسپ  ییحی  راتفگ  و 

مریذپ . یمن  ینخس  تسادج 
تسا . تسس  ناشنانخس  هک  دنک  یم  شرازگ  یناسک  نابز  زا  وا  يدع : نبا  راتفگ  و 

دای هب  يا و  هدرازگ  زامن  فسوی  وبا  سپ  رد  وت  رگاتفگ  يدرم  هب  هک  دـنا  هدرک  وگزاب  كرابم  نبا  زا  تسرد  هریجنز  اب  هک  يراـتفگ  و 
ارم داب  ای  دیابرب  ارم  يا  هدنرپ  موش و  نوگنرـس  نیمز  هب  نامـسآ  زا  رگاتفگ  مه  ناوخب و  ار  اه  نآ  هرابود  هدوب  یئاهزامن  هچ  هک  يراد 

دمحم فسوی و  وبا  زا  کی  مادک  تفگ  كرابمنبا  هب  يدرم  و  منک . وگزاب  یشرازگ  وازا  هک  مراد  رت  تسود  دنکفیب  رود  سب  یئاج  رد 
دنرتوگغورد . کی  مادک  سرپب  هکلب  دنرتوگتسار  کی  مادک  وگم  تفگ  دنرتوگتسار  نسحلا  نبا 

هدوبناراکهبت  زا  يراکهبت  فسوی  وبا  هتفگسیردا : رسپ  هللادبع  و 
نخس یمارگ  گرزب و  دنوادخ  دزن  رد  هک  يرادن  اورپ  ادخ  زا  ایآ  تفگ : درک  وگزاب  فسوی  وبا  نابز  زا  یـشرازگ  هک  يدرم  هب  عیکو  و 

؟ يریگ یم  هناوتشپ  ار  فسوی  وبا 
ياو  تفگ  یم  فسوی  وبا  هب  هفینح  وبا  مدینش  تفگ : نیکدنب  لضف  میعن  وبا  و 

هحفص 51 ] ] 

ما ؟ هتفگن  نم  دیدنب و  یم  نم  رب  اه  هتشون  نیا  رد  غورد  هزادنا  هچ  دابامش  رب 
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اهاج يرایـسب  رد  همه  نیا  اب  دوب  مرگتـشپ  ناوت  یم  يو  يدوخ  هب  دنچ  ره  تفگ  تشون و  دـیابن  ار  وا  شرازگ  تفگ : نیعم  نب  ییحی  و 
تسا . هدیزغل  هتسنادن 

درک یم  دتس  داد و  يرگادوس و  ناگدرم ، ردپ  ياه  یئاراد  اب  نوچ  دننک  وگزاب  یشرازگ  وا  نابز  زا  تسین  اور  هتفگ : نوراه  نب  دیزی  و 
تشادیمرب . دوخ  ار  شدوس  و 

فسوی . وبا  ندرپس  كاخ  ماگنه  هب  ماظن - ای  ناگداز - ثراح  هتسباو  ریثک  یبا  نبا  نخس  و 
دیمرآ  نآ  رد  فسوی ) وبا  مان  ) بوقعی هک  يروگ  »

داب  باریس  تسا  ناور  هتسشن  مه  رب  يربا  لد  زا  هک  یناراب  نیتسخن  زا 
داد  هار  یئادخ  نیئآ  رد  یئاه  کلک  زود و  اب  ار  هنارسدوخ  ياه  يرواد 

دیدرگ  هتسیاشيراک  نآ - ندوب  اوران  زا  سپ  يروگنا - هداب  ندیشون  هک 
دش  يرپس  يو  راگزور  هک  دوبن  رگا 

دیناشک  یتسین  زرم  هب  ار  وا  گرم  هجنپ  و 
ار  شیوخ  هشیدنا  نادنچ  هتبلا 

تشاد  یماو  ششوک  هب  هنارسدوخ  ياه  يرواد  هنوگ  نیا  راک  رد 
دیدرگ  یم  راوشد  یسب  اوران  راک  نتفای  دشاب  لد  ود  هک  یسک  يارب  ات 

بیذـهت رد  هچناـنچ  هک  تسا  یندـم  دیعـس  وـبا  رـسپ  دیعـس  رکبوـب - يارب  يرترب  نیا  شرازگ  رد  زین - دـمحا  هریجنز  ناـیجنایم  زا  یکی 
هدمآ  بیذهتلا 40 و39:4 

هحفص 52 ] ] 

شناهد زا  يو  يزغم  هتفشآ  راگزور  رد  هک  تسانآ  هاوگ  زین  شرازگ  نیا  هنیمز  دیدرگيزغم و  هتفـشآ  راچد  گرم  زا  شیپ  لاس  راهچ 
هدمآ . رد  هب 

دننام هداهن و  نوریب  بدا  زرم  زا  ياپ  ص )  ) ادخ ربمایپ  هاگشیپ  رد  يوگ  مانشد  ود  زا  کی  ره  هک  تشاد  دیابن  یئارچو  نوچ  چیه  هزات  و 
یم دـنوادخ  هاگ  نآ  دریگ و  یمن  ماجنا  مارآ  مرن و  یئاوآ  اـب  راـک  نیا  هک  اریز  دـنا  هتخادـنا  هار  هب  داـیرف  داد و  يرگید  يوگ  ازـسان  ره 

ات دیئوگن  تشرد  نخـس  وا ، دزن  رد  دینادرگن و  ربمایپ  زاوآ  زا  رتدنلب  ار  شیوخ  زاوآ  دیا  هدیورگ  نیتسار  نیئآ  هب  هک  یناسک  يا  دـیوگ :
تخـس يوگم  وگب  رگیدـکی  اب  (ص ) دـنوادخ هتخیگنارب  دزن  رد  هک  هاگ  نامه  یک ؟ دـمآ و  دورف  رمع  رکبوب و  هرابرد  هک  يا  هیآ  نایاپ 

تشذگ . رد ج 7 ص 223  نآ  ناتسادو  دندرک 
هدومن يرابدرب  نانچمه  وا  ناتـسآ  هب  نداهن  جرايارب  تشاد و  یم  هاگن  ار  ربمایپ  نمجنا  ساپ  راک  ناـیاپ  اـت  رکبوب  هک  دـش  یم  هچ  رگم 

؟ دزیخنرب يو  دزن  زا  هدومنن و  یمارآان  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اتتخادرپ  یمن  یئوگدـب  هب  تسب و  یم  راک  هب  ار  شنیتسخن  هویـش  ناـمه 
تسا ؟ هدوب  راوتسا  یگنهآ  تساوخ و  چیهیب  هناهاگآان و  هکلب  یئوخشوخ  رس  زا  هن  زین  زاغآ  رد  شا  یئابیکش  نآ  دنکن 

ربارب ردهک  دـش  یم  هچ  و  دوش ؟ هدـیرب  يزرو  هنیکو  مانـشد  هلابند  اـت  تفریم  تساـخ و  یمربربماـیپ  هارمه  زین  وا  هک  دـش  یم  هچ  رگم  و 
دومن ؟ یمن  یبدایب  يو  نتساخرب  هب  شاخرپ  اب  دیزگ و  یم  یشوماخ  ص )  ) ربمایپ شنکاو 

نآ ياه  مانشد  وا - زا  یگدنیامن  هب  درادنپ و - هدیدمتس  ار  وا  نانچمهو  دنامب  هتـشرف  نآ  تشاذگ  یم  هک  دوب  وا  يارب  يا  یتساک  هچ  و 
دنک ؟ شیاهرات  هتخادرپ  رگمتس  اب  يرسمه  يربارب و  هب  دوخ  وا  هک  دنیبن  دهدب و  خساپ  ار  درم 
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نمیرها يداد  خساپ  ار  وا  نانخـس  زا  يا  هراپ  وت  نوچ  تفگ " : رکبوب  هب  ربمایپ  هک  میناوخ  یم  دمحا  شرازگرد  هک  مراد  نآ  زا  تفگش 
زا  یهت  نمجنا  نآ  دوشگن ، اه  مانشد  خساپ  هب  نابز  رکبوب  هکیماگنه  ات  هنوگچ  داتفا و " ... هنایم  رد 

هحفص 53 ] ] 

رگم دادـن ؟ رکبوبا  هب  مانـشد  همه  نآ  درم  نآ  شرت ، شیپ  رگم  داتفا ؟ هناـیم  رد  نمیرها  درک  یئوگ  خـساپ  هب  زاـغآ  اـت  هک  دوب ؟ نمیرها 
ناربماـیپ نیرت  گرزب  هک  اـیوگ  و  دوب ؟ اـه  هزیگنا  نیا  زا  رود  واهب  درم  نآ  یئوگ  ازـسان  تشاد و  ینمیرهايا  هزیگنا  رکبوب  ياـه  خـساپ 

دروآ یمنمشخ  رس  رب  ار  ربمایپ  يا  هزیگنا  يو  هبرکبوبا  خساپ  زج  هدوبن و  رکبوب  هب  درم  نآ  ياه  مانـشد  ندینـش  زا  یئاورپ  چیه  ار  (ص )
تسا . زیگنا  تفگش  رایسب  نیا  و 

ازسان مانـشد و  هک  تسا  یکاپ  ناهج  اج  نآ  ای  دهد ؟ خساپ  یئوگ  تشز  اب  ار  ینابز  دب  هک  تسه  یـسک  زین  نیرب  ناهج  رد  ایآ  یهگناو 
هک تسا  یناگتـشرف  ار  رادـنپ  زا  رت  كاـپ  يادـخ  اـیآ  و  درادـن ؟ نآ  رد  یهار  تسا - تسیاـشان  دوخ  يدوـخهب  نوـچ  یئوـگ - اوراـن  و 

نیئآ هب  ناگدـنورگ  زا  کـی  ره  اـی  تسا  رکبوب  هب  نداـهن  جرا  يارب  اـهنت  يرازگراـک ، نیا  اـیآ  و  هدـینادرگ ؟ تشز  راـک  نیا  رازگراـک 
ناگدنهد مانشد  خساپ  هک  دندش  راداو  ناگتشرف  ایآ  و  دراد ؟ ار  شاداپ  نیمه  دنیزگیـشوماخ  يرگید  یئوگ  مانـشد  ربارب  رد  هکنیتسار 

یئاهنت هب  درخ  يرواد  يرای و  ابو  ما  هدروخنرب  یشرازگ  هباه  هنیمز  نیا  زا  کی  چیه  رد  نم  دنهدب ؟ ار  ناتـسرپ  تب  زا  ادخ  هتخیگنارب  هب 
تسین یئارچ  نوچ و  زین  نیا  رد  درامش و  یم  تشز  ار  یئوگ  مانشد  تسرد ، درخ  هک  نآ  زاهتشذگ  داد . اه  نآ  هب  یخساپ  ناوت  یمن  زین 

ار نآ  رگمتس  هن  هک  هنوگ  نآ  هب  وا  هب  نداد  خساپ  و  دوش ، یم  هداد  زیخاتسر  زور  رد  دیوگب - متس  رـس  زا  رگا  يوگ - مانـشد  يازـس  هک 
اوسر رادرکدب  ات  دونشب  رگید  سک  چیه  هنو  دوش  کنخ  شلد  ات  دونشب  هدیدمتس  هن  ودتسیا  زاب  یئوگ  مانشد  زا  دوش و  رایشه  ات  دونـشب 
لهس هار  زا  دوخ  خیرات  رد  بیطخ  يرآ  تسا . هنادرخیب  ياه  شنکاو  زا  ینداد  خساپ  نینچ  دشکب ، يراک  تشز  زا  تسد  دیاش  ددرگ و 

نامـسآ 70000 رد  ار  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  هک  یتسار  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  هریره  وبا  نابز  زا  هتـسسگيا  هریجنز  اب  نیقـص  نب 
. دنتسرف یم  نیرفن  ار  رمع  رکبوب و  هب  ناگدنیوگ  مانشد  هک  تسا  هتشرف 

هحفص 54 ] ] 

پاچ زا  رد ج 5 ص 280  هچ  نامه  هب  دـیدرگرب  هدوب  زاس  شرازگ  لهـس ، دـسیون : یم  شرازگ  نیا  هلاـبند  رد  بیطخ  دوخ  هک  نیا  زج 
میدروآ . مود 

رکبوب يرترب  رد  ربمایپ  ینارنخس 

 " رکبوب رگم  دـندنبب  دوش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ار  یئاهرد  ناگمه  ربمایپ " : نخـس  نیا  زا  وگتفگ  ماگنه  هب  اه  يرترب  شخب  رد  يراخب 
ادـخ هتخیگنارب  تفگ " : هک  تسا  هدروآ  يردـخ  دیعـس  وبا  هار  زا  هنیدـم "ج 6 ص 44  هب  ندـیچوک  شخب "  رد  ص 242 و  ج 5  رد 

وا دزن  رد  هچ  نآ  ناـهج و  نیا  ناـیم  زا  هک  تشاذـگاو  دوخ  هب  ار  يا  هدـنبدنوادخ  یتـسار  هب  تفگ : درک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  (ص )
هدنب هرابرد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  میدش  تفگـش  رد  وا  هیرگ  زا  ام  تسیرگب و  رکبوب  سپ  تفگ : يردـخ  دـنیزگرب "  ار  یکی  تسا 

رکبوب و  ص )  ) ربمایپ دوخ  سک  نآ  میتسناد ) ات  دیآرد  هیرگب  يو  سپ   ) دشاب هدش  راذگاو  وا  دوخ  هب  شنیزگ  راک  هک  دهد  شرازگ  يا 
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نداد اه و  یهارمه  اـب  ناـمدرم  همه  زا  شیب  هک  یـسک  تفگ : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  سپ  تفاـیرد ) ار  نخـس  نآ  هک   ) دوب اـم  نیرتاـناد  زین 
يردارب و یلو  مدـیزگ  یمربار  رکبوب  هتبلا  مدـیزگ  یمرب  مراـگدرورپ  زج  یتسود  نم  رگا  تسا و  رکبوبدراد  تنم  نم  رب  شیوخ  یئاراد 

تسا . رکبوب  نآ  زا  هکيرد  رگم  دندنبب  دیاب  دوش  یم  زاب  دجسم  هب  هک  ار  یئاهرد  همه  تسه ، یمالسا  یتسود 
رد ج 2 يزار  شرازگ  رد  دـش " و  دـهاوخ  يو  نیـشناج  وا  هک  میتـسناد  اـم  : " دراد .... هنوـگ  نیا  هب  يا  ینوزفا  رکاـسع  نـبا  شرازگ  و 
اب هفاـحقوبا  رـسپ  رکبوبا )  ) زا شیب  هک  تسینسک  چـیه  ناـمدرم  همه  ناـیم  زا  هدـمآ  هنوگنیا  هب  ربماـیپ  نخـس  زین  شریـسفت  زا  ص347 

. دشاب هداهن  تنم  ام  رب  تشاد  تسد  رد  هچ  نآ  نداد  اه و  یهارمه 

هحفص 55 ] ] 

هرابرد الاب  شرازگ  رد  هک  یغورد  هب  نات  یمرگتشپ  ات  مود - پاچ  ام - شراگن  نیمه  زا  ات 187  هب ج 3 ص 176  دیدرگرب  دیوگ : ینیما 
درگو و اه  يرگ  یچوه  هچ  نآ ، نوماریپ  رد  هک  دـینیبب  ار  هیمیت  نبا  هاگنآ  و  ددرگ - رتشیب  هدـمآ  اـه  نآ  ندـش  هتـسب  دجـسم و  ياـهرد 

هتخادنا . ار  هب  اه  كاخ 
هک نآاب  دوب "  ام  نیرتاناد  رکبوبا  هتفگ " : هک  تسا  دیعـس  وبا  نخـس  یکی  دـیآ  یم  تسد  هب  شرازگ  نیا  زا  هک  یئاه  یهاگآ  رگید  زا 

- ادـخ هناـخ  زا  ص )  ) وا رادـید  نیـسپزاب  رد  هک - یناـسکهمه  دوبن و  رکبوبا  هژیو  ربماـیپ ) گرم  ندوـب  کـیدزن  زا  یهاـگآ   ) شناد نآ 
تسخن دلج  رد  هک  هنوگ - نیا  زا  یئاهزارف  اه  هتفگ  نآ  نایم  رد  اریز  دنتـشاد  ار  شناد  نیا  دندرپس  دای  هب  هدینـش و  ار  ص )  ) يو نانخس 

هفیلخ زج  هب  ار  شناد  نیا  هک  میتفرگ  مه  رگا  هزاـت  و  مریذـپب ... زین  نم  دـنناوخب و  ارم  هک  تسا  کـیدزن  دروخ : یم  شوگ  هب  میدروآ -
ياه نیئآ  هنیمز  رد  يروک  هرگ  نآ ، يرای  هب  تسناوت  یم  ایآ  دیلاب ؟ دناوت  نآ  هب  هک  تسا  یـشناد  هچ  نیا  رگم  زاب  تسا  هتـشادن  یـسک 

؟ دشاب تسه  ام  شیک  ياه  شناد  رد  هک  یئاه  یگدیچیپ  رگنشور  ای  دهدب ؟ خساپ  ار  هفـسلف  راوشد  ياه  شـسرپ  ای  دیاشگب ؟ ار  یئادخ 
تـسناوت یمن  ینانچ  نآ  یهاگآو  شناد  نآ  زا  ار  اه  هتـساوخ  نیا  زا  کی  چـیه  درادرب ؟ هدرپ  شنیرفآ  ياـه  هتفهن  ياـهزار  هرهچ  زا  اـی 
نخسنآ ص )  ) ربمایپ هک  نیا  زا  یهاگآ  رگم  تسین  يزیچ  نآ  دوخ  هزات  هدوب  اراد  ارنآ  یتسرد  هب  وا  اهنت  هک  میتفرگ  مه  رگا  و  تشاد ،

متفه دـلج  رد  امو  دـمآ  شدای  هب  ماگنه  نیا  دوب و  هدینـش  يو  زا  يزیچ  هراب  نیا  رد  رتشیپ  هک  مه  دـیاش  تسا و  هتفگ  شیوخ  هرابرد  ار 
دیدرگرب . اج  نامه  هب  سپ  ناوت . یمن  نآ  زا  شیب  هک  میدنار  نخس  هراب  نیارد  يا  هزادنا  هب  درم  نیا  ندوب  رتاناد  زا  وگتفگ  ماگنه 

یم داـهن " . تنمنم  رب  دوخ  یئاراد  ندیـشخب  اـه و  یهارمه  اـب  ناـمدرم  همه  زا  شیب  رکبوـبا  دـنا " : هدروآ  ربماـیپ  ناـبز  زا  هک  مه  نیا 
ره هداهن ؟ ص )  ) وا رب  ص )  ) يو نیئآ  هار  رد  شیوخ  یئاراد  ندیـشخب  رد  ربمایپ و  اب  یهارمه  رد  ار  تنم  مادـک  ، سک نیمادـک  میـسرپ :

نایز  شیوخ  هب  دنک  يدب  هک  نآو  هدرک  دوخ  دوس  هب  دنک  يا  هتسیاش  راک  سک 

هحفص 56 ] ] 

هار ندناوخ و  اب  هک  دوب  ادخ  هتخیگنارب  نیا  دیا  هدرک  دوخ  اب  زین  دینک  يدـب  رگا  دـیا و  هدرک  یئوکین  دوخ  اب  دـینک  يراکوکین  رگا  هدز 
یکین وهدید  نآ  رد  ار  دوخ  دناسر و  يرای  يو  هبو  دومن  یهارمه  وا  اب  یسک  رگا  هداهن و  تنم  ناشیا  رب  نایمدآ  همه  نتـساریپ  ندومن و 

یئامنهار اب  هک  تسا  ادخ  اریز  دیهنن  تنم  نم  رب  شیوخ  ندش  ناملسم  اب  وگب  دنا  هدش  ناملسم  هک  دنهن  یم  تنم  وت  رب  هتـساوخ  ار  دوخ 
تنم نیتسار  نیئآ  هب  ناگدنورگ  رب  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دهن ، یم  تنم  امـش  رب  دیـشاب - وگتـسار  رگا  دوخ - شیک  هب  ندیورگ  هب  امش 

هزیکاپ ار  ناشیا  دناوخب و  ناشیارب  تسا  هتـسیاب  وا  يوس  هب  ندومن  هار  يارب  هک  ار  یئاهزارف  ات  هتخیگنارب  يربمایپ  ناشیا  نایم  زا  هک  داهن 
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دنشاب . راکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  هک  دنچ  ره  دزومآ ، ناشیا  هب  یگنازرف  ینامسآ و  همانو  دنادرگ 
تسود ناتساد  دهنب و  ربمایپ  رب  یتنم  اه  نآ  ندیـشخب  اب  هک  هتـشادن  يا  یئاراد  رکبوبا  تخاس  میهاوخ  هاگآ  ار  وت  هک  يا  هنوگ  هب  هزات  و 

زاسان هک  نآ  زا  هتـشذگ  میدرک  نشور  ار  نآ  ندوب  یگتخاس  میدروآ و  موس  دـلج  رد  هدـمآ  زارف  نیا  هلابند  رد  هک  مه  ار  ربمایپ  نتفرگ 
امـش ربمایپ  زا  مدرم  همه  زا  رترید  نم  تفگ : وا  هک  هدروآ  بعک  رـسپ  یبا  هار  زا  يرکـس  ظـفاح  هک  يرگید  یگتخاـس  شرازگ  اـب  تسا 
چیه یتـسار  هب  تـفگ : یم  دـینادرگ و  یم  ار  دوـخ  تـسد  ود  وا  مدـمآرد و  يو  رب  وا  تشذـگرد  زا  شیپ  بـش  جـنپ  مدـش  ادـج  (ص )

هک دیشاب  هاگآ  تسا  هفاحق  وبا  رسپ  رکبوبا  ما  هدوت  نایمزا  نم  تسود  یتسار  هب  هتفرگرب و  یتسود  دوخ  هدوت  نایم  زا  رگم  هدوبن  يربمایپ 
تفرگ  دوخ  تسود  ار  میهاربا  هک  تفرگ  دوخ  تسود  هنوگ  نامه  ارم  ادخ 
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تـسود هنوگ  ناـمه  ارم  دـنوادخ  یتسارهب  تسا : هدروآ  ربماـیپ  ناـبز  زا  هماـما  وبا  هار  زا  یناربط  هک  يرگید  یگتخاـسشرازگ  اـب  مه  و 
شرازگ اــب  مـه  لاــمعلازنک " 138:6 و  تـسا " . رکبوـبا  مـه  نـم  تـسود  هـتبلا  تـفرگ و  دوـخ  تـسود  ار  مـیهاربا  هـک  تفرگدوــخ 

مه نم  تسود  هتبلا  دراد و  یتسود  شا  هدوت  نایم  زا  ، يربماـیپ ره  هدروآ : ربماـیپ  ناـبز  زا  هریره  وبا  هار  زا  میعن  وبا  هک  يرگیدیگتخاـس 
 40:6 " لامعلا زنک  تسا "  رکبوب 

هتخاس و يرگید  هچنآ  زا  ناگدـنزاسزا  کی  ره  هک  ارچ  دـیآ  یم  رد  زاسان  يرگید  اـب  یکی  یگتخاـس ، ياـه  شرازگ  هک  تسا  نینچ  و 
یم ماجنا  هچ  نآ  زا  زین  دـنوادخ  دـنراد و  دوخ  هژیو  يا  یتسد  هداشگ  یئاناوت و  اه - غورد  نتفاب  رد  ناشمادـک - ره  تسا و  هاگآان  هتفاب 

تسین . هاگآان  دنهد 
رسپ هللادبع - وبا  هللادبع - رـسپ   ) لیعامـسا ندوب  اب  هک  ار  یبیـسآ  تسیرگن و  ار  شرازگ  نآ  هریجنز  نایجنایم  دیاب  اه  نیا  همه  زا  شیپ  و 

اریز : تشاد  مشچ  شیپ  تسهنآ  رد  وا ) داژن  مه  رگشرازگ و  کلامهداز و  رهاوخ  سیوا و  وبا 
هک دنـسانشیمن  یـسک  نانچ  ار  وا  دیامن و  يرگـشرازگ  وکین  دناوتن  هک  ناوتان ، يدرخ  اب  تسا و  وگتـسار  وا  دیوگ : یم  همثیخ  یبا  نبا 

دناوخرب . شا  هتشاگن  زا  زج  ای  درازگب  تسا  راک  نیا  هتسیاب  هچ  نآ 
دنناوتان . يرگشرازگ  راک  رد  شردپ  وا و  دیوگ : زین  حلاص  رسپ  هیواعم 

یب وگغورد و  وا : هک  هدروآ  نیعم  نب  ییحی  نابز  زا  دینج  رـسپ  میهاربا  و  دنا ، هدرک  یم  يدزد  شرازگ  شردپ  وا و  دـیوگ : نیعم  نبا  و 
تسا . هدوب  يوگ  مهرد  شزرا و 

رد یئاـسن  هتفگ : یئاـکلال  و  تسین . یمرگتـشپ  هتـسیاش  وا  نخـس  دـیوگ : یم  رگید  ياـج  و  تسا . ناوتاـن  راـک  نیا  رد  هـتفگ : یئاـسن  و 
راکشآ يو  يارب  یئاه  نیمز  وا  نوماریپ  رد  مه  دیاش  هدیماجنا و  وا  ياه  شرازگ  ندرک  اهر  هب  شراک  هک  هتفر  شیپ  نادنچ  وا  شهوکن 

همه  نخس  زا  اریز  هدشن  راکشآ  نارگید  يارب  هک  هدش 

هحفص 58 ] ] 

تسا . ناوتان  راک  نیا  رد  وا  هک  دیآ  یمرب  نانیا 
. هدومنن يوریپ  يو  زا  اه  نآ  هنیمز  رد  سک  چـیه  هک  هدرک  وگزاب  رواـب  زا  رود  یئاـه  شرازگ  شا  یئاد  ناـبز  زا  وا  دـیوگ : يدـع  نباو 

هگرج رد  ار  وا  یبـالود  و  تسا . هدرک  وگزاـب  شا  یئاد  ناـبز  زا  واهک  تـسا  رواـب  زا  رود  ياـه  شرازگ  ناـمه  زازین  نـیا  دـیوگ : ینیما 
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زاسغورد سیوا ، وبا  رسپ  دیوگ : یم  مدینش  يزورم  هملس  رسپ  رصن  زا  دیوگ : یم  دنا و  ناوتان  يرگشرازگ  راک  رد  هک  هدرک  دای  یناسک 
درک . یم  وگزاب  ار  بهو  نباياه  شسرپ  کلام  نابز  زا  هک  تسا 

. دزرا یمن  لوپ  ود  هب  سیوا  یبا  نبا  هک  تسا  هدروآ  نیعم  رسپ  ییحی  نابز  زا  هتخادرپ  ناناوتان  نیمه  هرابرد  هک  يا  همان  رد  زین  یلیقع  و 
منیزگ . یمن  رب  ار  وا  تسرد ، ياه  شرازگ  يرگوگزاب  رد  هتفگ : ینطق  راد  و 

مراد . یمن  شوخ  ار  اه  نآ  يروآدای  هک  دنا  هتفگ  اهزیچ  وا  یکبس  رد  : دیوگ یم  هدرک و  دای  ار  وا  لخدملا "  رد "  زین  لیعامسا  و 
میدیزگ  يرود  وا  زا  اه  همان  نیئآ  زا  يوریپ  رد  دنا : هتفگ  یخرب  و 

هدوب . زاس  شرازگ  سیوا ، یبا  نبا  هک  درک  شرازگ  ارم  دمحم  رسپ  فیس  تفگ : يدزا  حتفلاوبا  دسیون : یم  یلحملا "  رد "  مزح  نبا  و 
رد ناشراک  هنیدم  مدرم  هاگره  تفگ : یم  مدینش  سیوا  وبا  رـسپ  لیعامـسا  زا  تفگ : وا  هک  تسا  هدروآ  بیبش  نب  هملـس  هار  زا  یئاسن  و 

متخادرپ . یم  يزاس  شرازگ  هب  يراتفرگ ) نیا  زا   ) ناشیا ندناهر )  ) يارب دیشک  یم  یگتسد  دنچ  هب  يزیچ  نوماریپ 
یم ملـسم "  حیحـص  رب "  شرگنــشور  هماـن  هچاـبید  رد  يووـن  هـک  تـسین  یئارــس  هواـی  یئوـگفازگ و  اـیآ  اـه  نـیا  هـمه  اـب  بوـخ ! و 

ملـسم يراخب و  حیحـص  اه ، همان  نیرت  تسردیمارگ  نآرق  زا  سپ  هک  دنا  هدـش  ناتـسادمه  دازرمایب - ناشیادـخ  هک  ناروشناد - : دـسیون
؟ تسا
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نآ نیرت  بیسآ  مک  نیرتهب و  زا  یکی  نیا  هزات  و  دشاب - نیا  شیاه  شرازگنارگوگزاب  تشذگرس  نیا و  ششرازگ  هک  يا  هتـشاگن  ایآ 
هاگ نآ  دیآ و  یم  نوریب  ناشیا  ناهد  زا  هک  ینخس  تسا  كانمهس  دیآ : رامـش  هب  نآرق  زاسپ  اه  همان  نیرت  تسرد  دناوت  یم  تسا - اه 

یبایزرا ماـگنه  هب  ناـشاه  شراـگن  رگید  دـشاب  نینچ  دـنا  ناتـسادمه  نآ  یتسرد  رب  یگمه  هک  ناـشیا  ياـه  هتـشاگن  نیرت  تسرد  رگا 
؟ دوب دهاوخ  هنوگچ 

هفیلخ زا  ناگدنورگ  ياوشیپ  شیاتس 

راـک رد  تشذـگرد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  نوـچ  تفگ : ع )  ) یلع هک  تسا  هدروآ  نسح  هار  زا  هوفـصلا " 97:1  هفـص  رد "  يزوج  نبا 
ام شیک  راک  رد  یئاوشیپ  يارب  ربمایپهک  ار  یسک  زین  ام  هدیزگرب و  يزامنشیپ  يارب  ار  رکبوبا  ص )  ) ربمایپ میدید  سپ  میتسیرگن  شیوخ 

میتخادنا . ولج  ار  رکبوبا  میدیدنسپ و  ناهج  نیا  رددوخ  یئاوشیپ  يارب  دوب  هداد  يدنسرخ  واهب 
هک دــنا  هدروآ  وا  ناـبز  زا  دــسیون : یم  هدروآ و  هرـضنلا " 150:1  ضاـیرلا  رد "  هتــسویپ  هریجنز  یب  زین  يربـط  بـحم  ار  ـالاب  شرازگ 

مدوب و رامیب  هن  نم  دید و  یم  مدوخ  ياج  رد  ارم  هک  نآ  ابدیزگرب  ار  رکبوبا  مدرم ، رب  يزامنـشیپ  يارب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  تفگیلع :
نامه هب  ناهج  ياهراک  رد  دوخ  یئاوشیپ  يارب  زین  ام  سپ  دنکفا  یم  شیپ  دزادنا  شیپ  ارم  هک  تساوخ  یم  رگا  و  وا ، سرتسد  زا  رود  هن 

دوب . هداد  يدنسرخ  واهب  دوخ  شیک  راک  رد  ام  یئاوشیپ  يارب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  میداد  يدنسرخ  سک 
بلاطوبا  رسپ  یلع  تفگ : هک  دنا  هدروآ  هدابع  رسپ  دعس  رسپ  سیق  نابز  زا  و 
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دیهد روتسدرکبوبا  هب  تفگ : یم  دنتـشاد  یمرب  زامنگناب  نوچ  دوب و  رامیب  بش  زور و  نیدنچ  ادخ  هتخیگنارب  هک  یتسار  تفگ : نم  هب 
نامه سپ  شیک . نوتس  تسا و  مالـسا  شفرد  زامن  هک  مدید  متـسیرگن و  تشذگرد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نوچ  دناوخب و  زامن  مدرم  رب 
تسد سپ  دیزگرب . نام  شیک  راک  رد  ام  یئاوشیپ  يارب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  میدیزگرب  ناهج  نیا  رد  دوخ  یئاوشیپ  يارب  ار  یـسک 

میداد . وا  هب  يربنامرف 
ینادان هاگترپ  هب  اونیب  هدوت  نالد  هداس  نتخادنا  رد  رادخاش و  ياه  غورد  نینچ  شرازگ  رد  ثیدح  نارادساپ  دنخاتسگ  هچ  دیوگ : ینیما 
ناشیا زا  کی  چیه  ربو  دنداتـسا  شیوخ  راک  رد  ناشیا  هکنیا  اب  اه . هتفاب  نیا  هدـننام  اب  تسا  هدوب  یتسار  هب  هچنآ  رب  ندیـشک  هدرپ  رد  و 

تسه . ریذپ  بیسآ  تسس و  ياه  هنیمز  يریگ و  هدرخ  ياج  رایسب  هچ  اه  هتخاس  نآ  يال  هب  رد ال  هک  تسین  هدیشوپ 
الاب ياه  شرازگ  ندوب  غورد  هک  دنبایب  یئاه  يرگنشور  ام - باتک  نیا  ياه  دلج  يال  هب  رد ال  دنناوت - یم  رایسب  هچ  نارگشهوژپ  يرآ 

ام رورـس  ياه  هتفگ  زا  نایامن  ياهزارف  تسردياه و  شرازگ  و  هدـش ، هتفریذـپ  ياـه  خـیرات  هب  یمرگتـشپ  اـب  مه  نآ  دزاـس  راکـشآ  ار 
خیرات ثیدح و  نارادساپ  نانخـس  نایم  يوس و  کی  زا  الاب  ياه  شرازگ  نایم  تسا  اه  یئادـج  رایـسبهچ  يرآ  ناگدـنورگ . ياورنامرف 

رد مهفملا "  رد "  یبـطرق  هک  نآ  دـننام  رگید - يوـس  زا  رکبوـب - هب  نداد  يربناـمرف  تـسد  زا  ع )  ) یلع یچیپرـس  نوـماریپ  رد  ناراـگن 
یم دسیون : یم  تشادیجرا "  مدرم  دزن  رد  یلع  دوب  هدنز  همطاف  ات  دسر " : یم  هک  شرازگ  نیا  يرگنشور  هب  ملسم  حیحص  يرگنشور 

وا دوب و  ادـخ  هتخیگنارب  نت  هراپ  هک  همطاف  لد  يارب  مدرم  و  تشاد . یئوربآ  شزرا و  ناشیا  نایم  رد  ماگنه  نآ  ات  واهک  دـیوگب  دـهاوخ 
نآ زا  مدرم  دوب  هدادن  رکبوب  هب  يربنامرف  تسدزونه  وا  تشذگرد و  يو  نوچ  دـنداهن و  یم  جرا  ار  یلع  دـمآ  یم  رامـش  هب  يو  رـسمه 
. دناشکن یگدنکارپ  هب  ار  ناشهورگ  راک  دیآرد و  ناشیا  نایم  مدرم و  هگرج  رد  زین  وا  ات  دندش  نادرگ  ور  دنداهن  یم  يو  هب  هک  یجرا 
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دـش راکـشآ  ناگمه  رب  يا  هزادنا  هب  نیا  دنا و  هتـسب  غورد  یلیخ  ناگدنورگ ، ياورنامرف  ربمایپ و  نادناخ  رورـس  رب  نافاب ، شرازگ  يرآ 
نیا تسا و  ع)  ) ناگدنورگ ياورنامرف  دنتسب  غورد  وا  رب  همه  زا  شیب  هک  یسک  ناناملسم  هدوت  نایم  رد  دیوگ : یم  لیحارـش  نبرماع  هک 
يو رب  ادـخ  دورد  وا - نابز  اریز  دوزفا  رکبوب  يرترب  رد  زیمآ  هفازگ  ياه  شرازگ  هب  دـیاب  هک  دـنا  هتـسب  يورب  هچ  نآ  زا  یئاه  هنومن  مه 

تسا . كاپ  اه  نآ  نتفگ  زا  - داب
یم هاـگن  ارم  هک  یتسار  هب  و  رمع ، سپـس  تسا و  رکبوب  دـیآرد  تشهب  هب  هک  اـم  هدوت  زا  سک  نیتـسخن  دـنا : هدروآ  یلع  ناـبز  زا  - 32

مهد . سپ  تساوخزاب  هیواعم  اب  هارمه  ات  دنراد 
همانرذـگ شیارب  دـیوگ  ازـسان  ار  رمع  رکبوب و  هک  یـسک  یلع  يا  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  یلع  ناـبز  زا  هتـسسگيا  هریجنزاـب  - 33

دیایب . زین  رگید  يامن  تخادرپ و  اببشرازگ  نیا  دنا - تشهب  نادرم  ریپ  رورس  ناربمایپ  زا  سپ  ود  نآ  اریز  دنسیونن 
دنچ هب  راک  هاگ  نآ  رمع و  سپس  تسا و  رکبوب  نم  زاسپ  نیـشناج  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآیلع  نابز  زا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اب  - 34

دشک . یم  یگتسد 
رکبوبا یئاوشیپ  زج  وا  دنادرگ و  اوشیپ  ار  وتات  مدرک  تساوخرد  ادـخ  زا  راب  هس  یلع  يا  : تفگ ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  هنوگ  نامه  هب  - 35

تفریذپن . ار 
رـس رب  رکبوب  وا  زا  سپ  هک  تفگ  نمهب  یناهنپ  هک  نآ  زا  سپ  رگم  تشذـگنرد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  دـنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  - 36

نم . هاگ  نآ  نامثع و  سپس  رمع و  سپس  دیآ و  یم  راک 
دیدرگ نآ  رازگراک  نیموس  نامثع  نیمود و  رمع  دوشگ و  رکبوب  تسد  ود  اب  ار  ینیـشناج  نیا  دنوادخ  هکدـنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  - 37
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دیناسر . ماجنا  هب  ار  ینیشناج  نم  تسداب  و  ص )  ) دمحم يربمایپرهم  اب  سپس  و 

هحفص 62 ] ] 

رب رکبوب  وا  زا  سپ  هک  تسب  نامیپ  نم  اب  هک  نیازا  سپ  رگم  دشن  نوریب  ناهج  زا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  دنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  - 38
دنیآ . یمن  مهارف  نم  درگ  ناگمه  هک  دنچ  ره  نم ، هاگنآ  نامثع و  سپس  رمع و  سپس  دمآ و  دهاوخ  راکرس 

چوک نم  اب  هارمه  یـسک  هچ  مدیـسرپ  نم  دمآ و  نم  دزن  هب  لیئربج  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اب  - 39
تسا . وت  هدوت  نایم  زا  ووت  زا  سپ  ناسک  نیرترب  وا  دوب و  دهاوخ  وا  تسد  هب  وت  ناوریپ  راک  زین  وت  زاسپ  و  رکبوبا ، تفگ : وا  دنک ؟

دزن ناشیا  نیرت  یمارگ  و  نم ، دزن  رد  ناشیا  نیرتهب  منارای و  نیرتدـنمجرا  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  هنوگ  نامه  هب  - 40
. تسا يزارد  رود و  شرازگ  تساور ... تسار  رکبوب  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  ناشیا  نیرترب  ادخ و 

رد وا  اریز  راک ، نیا  هب  تسا  مدرم  نیرتراوازـس  رکبوب  ادـخ ، هتخیگنارب  زا  سپ  هک  میتسیرگن  یم  نانچ  ام  دـنا : هدروآ  یلع  نابز  زا  - 41
رد يا  هیاـپ  هچ  وا  هک  میناد  یم  اـم  تفر و  یم  رامـش  هب  نت  ود  نآ  زا  سک  نـیمود  دوـب و  ادـخ  هـتخیگنارب  هارمه  زین  هوـک  فاکـش  نآ 

دراد . يدنمجرا  یگرزب و 
رمع مریگب و  دوخ  رایتسد  ار  رکبوبا  ات  دومرفب  ارم  دنوادخ  یلع  يا  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اب  - 42

زج تسا ، هتفرگ  نآ ) زاغآ  ای   ) شیوخ همان  داینب  رد  ار  امـش  نامیپ  دنوادخ  هک  دینت  راهچ  امـش  روای ، ار  وت  یتشپ و  ار  نامثع  نزیار و  ار 
ناگدننب دیتسه و  نم  يربمایپ  نانیشناج  امش  دنریگن ، نمشدار  امـش  ناراکهبت  زج  دنرادن و  تسود  ار  امـش  نیتسار ، نیئآ  هب  ناگدنورگ 

دینکن . اهر  ار  رگیدکی  دیئامنن ، ینمشد  مه  اب  دیوشن ، ادج  مه  زا  مناوریپ . رب  نم  نخس  هناوتشپ  نم و  نامیپ 
تفگ هک ؟ وا  زا  سپ  دنتفگ  رکبوب . تفگ  تسیک ؟ ادخ  هتخیگنارب  زا  سپ  مدرم  نیرتهب  ناگدـنورگ  ياورنامرف  يا  دـنتفگ : ار  یلع  - 43

نم . تفگ  هک ؟ وا  زا  سپ  دنتفگ  نامثع  متفگ  هک ؟ وا  زا  سپ  دنتفگ  رمع 

هحفص 63 ] ] 

نآ تسا و  ور  تسار  رکبوبا  ص )  ) ناشیا ربمایپ  زا  سپ  مدرم  نیرتهب  هکدـینادب  تفگ  ناـیاپ  رد  درک  ینارنخـس  یلع  هک  راـب  کـی  - 44
رد ار  نآ  نم  هک  یتسار  هب  نم و  هاگ  نآ  -و  غورف ود  هدـنراد  نامثع - هاگ  نآ  و  رگیدـکی - زا  تساران  تسار و  هدـننک  ادـج  رمع - هاگ 

تسین  ارچ  نوچ و  ياج  نم  رب  ار  امش  سپ  مدنکفا  ناترس  تشپ  امش و  ندرگ 
يدرم وا  تفگ  هد . ام  هب  یئاه  یهاگآ  هفاحقوبا  رـسپرکبوب  هرابرد  دـنتفگ  دندیـسرپب و  (ص ) ادـخ هتخیگنارب  ناراـی  هراـبرد  یلع  زا  - 45

هک دوب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نیشناج  وا  دیمان ، ور ) تسار  قیدص -(  اروا  ص )  ) دمحم نابز  هب  و  ع )  ) لیئربج نابز  هب  دنوادخ  هک  تسا 
میداد . يدنسرخ  ناهج  نیا  ياهراک  رد  دوخ  رب  وا  یئاوشیپ  هب  مه  ام  دیدنسپ  دوخ  شیک  راک  رد  ام  یئاوشیپ  هب  ار  وا  يو  نوچ 

داتسرف . ورف  ور ) تسار  قیدص -(  نامسآ ، زا  ار  رکبوب  مان  رادنپ  زا  رترب  يادخ  هک  دروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب  یلع  هک  دنا  هدروآ  - 46
یلع درازگ  زامن  ادـخ  هناخ  يوس  هب  هک  یـسک  نیتسخن  دوب و  رکبوب  دـیورگ  مالـسا  هبهک  يدرم  نیتسخن  دـنا : هدروآ  یلع  نابز  زا  - 47

دوب . بلاطوبا  رسپ 
بلاـطوبا رـسپ  یلع  ربارب  رد  اـت  دز  راـنک  ار  مدرم  دروآ و  يور  يدرم  هک  تسا  هدروآشردـپ  ناـبز  زا  داـنز  وـبا  رـسپ  نمحرلادـبع  - 48

هک نآ  اـب  دـنتخادنا  شیپ  ار  رکبوبا  راـصنا ) رجاـهم و  زا   ) ربماـیپ ناراـیهک  دوب  يور  هچ  زا  ناگدـنورگ  ياورناـمرف  يا  تفگ : داتـسیاب و 
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زا مناـمگ  هـب  یـشاب  شیرق  هریت  زا  وـت  رگا  تـفگ  وا  رت - شیپ  تمالـسا  رتـشیب و  تا  هنیــشیپ  دوـب و  رت  ناـشخرد  وـت  ياـه  یگتــسجرب 
تسا  ادخ  هب  هدنهانپ  دیورگ  ام  نیئآ  هب  سک  ره  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگ  يرآ  تفگ  یناگدنهانپ .

هحفص 64 ] ] 

رد متفاین : تسد  اه  نآ  رب  دوخ  دـندادن و  نم  هب  ار  اـهنآ  هک  تفرگ  یـشیپ  نم  رب  يرترب  راـهچ  رد  رکبوبا  وت  رب  ياو  مشک  یم  ار  وت  هتبلا 
فاکـش نآ  رد  ربمایپ  اب  یهارمه  ردو  هنیدـم ، هب  ندـیچوک  رد  وا  یماگـشیپ  یئاوشیپ - رد  وا  یماگ  شیپ  تسج -  یـشیپ  نمرب  یئاوشیپ 

رگم دهد  يرترب  رکبوب  رب  ارم  منیبن  ار  سک  چیه  هدمآ : نآ  نایاپ  رد  هک  تسا  زارد  رودیشرازگ و  مالـسا ... نتخاس  راکـشآ  رد  و  هوک ،
مناشچ . یم  يو  هب  دشاب  هنایزات  هک  ار  نانزغورد  يارب  هتسیاب  رفیک 

وا رکبوب و  تفگ  دـنک ؟ چوک  نم  اب  یـسک  هچ  دیـسرپ  ص )  ) وا دـش و  ص)  ) ربمایپ دزن  هب  ع )  ) لیئربج هک  دـنا  هدروآ  یلع  ناـبز  زا  - 49
تشذگ . زین  رگید  تخادرپ  اب  شرازگ  نیا  تساور - تسار 

هتخیگنارب نیشناج  يا  تفگ : رکبوب  هب  یلع  سپ  دندش ، وا  هاگمارآ  رادیدب  یلع  رکبوب و  (ص ،) ربمایپ تشذگرد  زا  زور  زا 6  سپ  - 50
یلع هاگیاپ  تفگ  یم  وا  هرابرد  مدینـش  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  هک  متفا  یمن  شیپ  يدرم  رب  نم  تفگ  رکبوب  تفیب  شیپ  وت  ص )  ) ادـخ
امـش زا  کی  چیه  تفگ : یم  مدینـش  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  تفگ  یلع  سپ  نم  يادـخ  ربارب  رد  تسا  نم  هاگیاپ  نوچمه  نم  ربارب  رد 

یکیرات وا ) لد  هچیرد   ) وا رد  رب  رگم  دیناسرن  دادماب  هب  ار  بش  امش  زا  کی  چیه  و  رکوب - زجب  درمـش  غورد  ارم  نخـس  هکنیا  رگم  دوبن 
مه اب  تفرگ و  ار  یلع  تسد  رکبوب  سپ  يرآ  تفگ  ؟ تفگ ار  نیا  ادخ  هتخیگنارب  هک  يدینـش  وت  تفگ  رکبوب  رکبوب . رد  رگم  تسا  يا 

دندمآ . نورد  هب 
وا زا  دیباتن و  سک  چیه  رب  دیشروخ  ناگتخیگنارب ، ناربمایپ و  زا  سپ  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  هتسسگ  يا  هریجنز  اب  - 51

دشاب . رکبوب  زا  رترب  هک  تفاتنرب  يور 
رگا تفگ  ینیزگ ؟ یمنرب  ار  دوـخ  نیـشناج  اـیآ  ادـخ  هـتخیگنارب  يامیتـفگ  میدـمآرد و  ص )  ) ادـخ هـتخیگناربرب  هـک  دـیوگ  یلع  - 52

ام نایم  رد  يا  یئوکین  دنوادخ  سپ  تخاس ، دهاوخ  امش  رازگراک  ار  امش  نیرتهب  دنادب  امش  نایم  رد  يا  یئوکین  دنوادخ ،

هحفص 65 ] ] 

دینادرگ . ام  رازگراک  ار  رکبوبا  تسناد و 
تسا . رکبوب  ام  نیرترب  تفگ : هک  دنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  - 53

ناماگـشیپ هک  دراد  یمرب  گناب  ياهدـنهد  زاوآ  زیخاتـسر  زور  رد  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدروآیلع  ناـبز  زا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اـب  - 54
يا هنوـگ  هب  رکبوـب و  يارب  هژیو  هب  دـنوادخ  سپ  ار . ور  تسار  رکبوـبا  دـیوگ : یئوـگ ؟ یم  ار  هـک  دوـش  یم  هـتفگ  دـنیاجک ؟ نیتـسخن 

دناشفا . یم  وترپ  دیامن و  یم  يور  مدرم  ياربیناگمه 
هب دهاوخ  دنوادخ  نوچهک  تسا  یگژیو  داتفه  دصیس و  رد  یئوکین  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  یلع  نابززا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اب  - 55
ادخ هتخیگنارب  يا  تفگ  رکبوب  سپ  تفگ ، دیآ . رد  تشهب  هب  نآ  يرای  هب  ات  دـهن  یم  وا  رد  ار  اه  نآ  زا  یکی  دـناسر  یئوکین  يا  هدـنب 

. هدمآ درگ  اه  نآ  همه  يرآ  تفگ  تسه ؟ نم  رد  اه  نآ  زا  يزیچایآ 
شنیرفآ زاغآ  زا  هک  ار  یناسک  همه  شاداپ  دـنوادخ  یتسار  هب  رکبوبا  يا  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  هنوگ  ناـمه  هب  - 56
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ندش هتخیگنارب  زاغآ  زا  هک  ار  یناسک  همه  شاداپ  دنوادخ  یتسار  هب  وداد  نم  هب  دندوب  هدیورگ  وا  هب  نم  ندش  هتخیگنارب  ماگنه  ات  مدآ 
دادوت . هب  دنورگب  نم  هب  زیخاتسر  ندش  اپرب  ات  نم 

تفگ يدز  دنخبل  ارچ  تفگ  یلع  دز  دنخبل  یلع  يور  ربرکبوب  سپ  دـندروخرب  رگیدـکی  اب  بلاطوبا  رـسپ  یلع  ور و  تسار  رکبوب  - 57
دیدنخب یلع  دسیون  همانرذگ  وا  يارب  بلاطوبا  رسپ  یلع  رگم  درذگن  طارص  لپ  رب  سک  چیه  تفگ : یم  مدینش  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا 
تـسود ار  رکبوبا  رگم  یـسیونن  همانرذگ  سکچیه  يارب  وت  تفگ : نم  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  مهدن ؟ يدیون  ار  وت  ایآ  رکبوبا  تفگ  و 

درادب .
رکبوب زج  وا  متخادرپ و  وگتفگ  هب  مراگدرورپ  اب  وت  هرابرد  راب  هس  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اـب  - 58

تفریذپن . ار 
هک  تسبن  ام  اب  ینامیپ  (ص ) ادخ هتخیگنارب  هک  دنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  - 59

هحفص 66 ] ] 

تسا و ادـخ  يرای  زا  دـشاب  تسرد  رگا  سپ  میدـید  دوخ  شیپ  زا  ام  هک  دوب  يزیچ  میریگب و  دوخ ) همانرب   ) یئاورنامرف رد  ار  ناـمیپ  نآ 
نیشناج رمع  سپـس  دومن و  يرادیاپ  نیئآ - نتـشاد  اپرب  رد  دش و - وا  نیـشناجرکبوبا  سپـس  . تسا ام  دوخ  ندرگ  هب  دشاب  تسردان  رگا 

تفرگ . ياپ  ام  شیک  ات  دومن  یگداتسیا  نیئآ - نتشاد  اپرب  رد  دش و -
هتخیگنارب نیـشناج  يا  یتفگ  تسار  تفگ  مدوب  راک  نیا  رد  وت  زا  شیپ  نم  هک  یناد  یم  هتبلا  تفگ : بلاـطوبا  رـسپ  یلع  هب  رکبوب  - 60

داد  يربنامرف  تسد  وا  هب  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  سپ  ادخ 
: تفگ یم  درک و  گنرد  زور  هس  دنداد ، وا  هب  يربنامرف  تسدزین  وا  نارای  یلع و  دنداد و  يربنامرف  تسد  رکبوبا  هب  هک  نآ  زا  سپ  - 61

یمرب هک  دوب  ینامدرم  نیتسخن  نایم  رد  یلع  و  دـشاب ؟ دنـسرخان  نم  یئاورناـمرف  زا  هک  تسه  یـسک  اـیآ  مریگ . یم  هراـنک  نم  مدرم  يا 
ار وت  ص )  ) دنوادخ هتخیگنارب  یئامن  رانکرب  ار  دوخهک  میهاوخ  یمن  مینک و  یمن  رانک  رب  ار  وت  دـنگوس . ادـخ  هب  هن  تفگ  یم  تساخ و 

دنزب ؟ سپ  ار  وت  هک  تسیک  سپ  تخادنا ، شیپ 
میداد . یمن  وت  هب  يربنامرف  تسد  میتسناد  یمن  راوازس  ار  وت  ام  رگا  رگیدیشرازگ : هب  و 

نیرفآ درک و  شیاتـس  ار  يادـخ  تساخرب و  ینارنخـس  هب  وا  دـنداد  رکبوب  هب  يربنامرف  تسد  مدرم  نوچ  هلفغ  رـسپ  دـیوس  شرازگ  هب  و 
اپ ود  ره  رب  هدـش  نامیـشپ  نم  هبنداد  يربنامرف  تسد  زا  امـش  زا  مادـک  ره  هک  مرآ  یم  ناـتدای  هب  ار  ادـخ  مدرميا ، تفگ  سپـس  تفگ 

ربنم و هلپ  رب  ار  اپ  کی  دـش و  کیدزن  يو  هب  سپ  دوب  ریـشمش  وا  اب  تساخرب و  وا  يوس  هب  بلاطوبا  رـسپ  یلع  سپ  هک - تفگ  دتـسیاب -
 ) شرازگ  ) میراد یمن  او  يریگ  هرانک  هب  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : داهن و  اه  نش  رب  ار  رگید  ياپ 

رمع  تسا و  رکبوب  نم  زا  سپ  نم  هدوت  نیرتهب  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  هتسسگ  يا  هریجنزاب  - 62
دمآ رد  يو  رب  یلع  دندیناشوپ  ار  وا  رکبوب  گرم  زا  سپ  نوچ  هک  دنا  هدروآ  - 63

هحفص 67 ] ] 

دشاب . رت  تسود  نم  دزن  هدش ، هدیشوپ  هدرم  نیا  زا  هک  دباتشن  دنوادخ  رادید  هب  يا  همان  اب  سکچیه  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  و 
هتخیگنارب زا  سپ  ام  نیرترب  میتسنادام  هک  نآ  زا  سپ  رگم  تفرن  ناـهج  نیا  زا  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک : دـنا  هدروآ  یلع  ناـبز  زا  - 64
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تـسا رمع  رکبوـب ، زا  سپ  اـم  نیرترب  میتـسناد  هکنآ  زا  سپ  رگم  تفرن  ناـهج  نیا  زا  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تسا و  رکبوـب  ص )  ) ادـخ
داب . دونشخ  ود  ره  زا  رادنپ ، زا  رترب  يادخ 

ناربمایپ و زج  هب  ناینیـسپ - ناینیـشیپ و  همه  نایم  زا  ود  نیا  یلع  يا  تفگ  ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  یلع  ناب  زا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اـب  - 65
مدرکن وگزاب  ار  شرازگ  نیا  نم  تفگ : زین  وا  نکم . وگزاب  ناشیا  يارب  ار  شرازگ  نیا  یلع  يا  دـنا  یتشهبناریپ  رورـس  ناـگتخیگنارب -

ود . نآ  گرم  زا  سپ  رگم 
نیا  ) تسا رکبوـب  دـنرآ  رامـشهب  ار  شیاـهراک  هک  یـسک  نیتـسخن  زیخاتـسر  زور  رد  هک  دـنا  هدروآ  یلع  ناـبز  زا  هنوـگ  ناـمه  هب  - 66

دمآ ) دهاوخ  تسا - نیا  زا  رتزارد  هک  شرازگ -
ای تسا  يرگید  يور  رب  یکی  هک  یئاه  یکیرات  یتساران  يراکبیرف و  زا  یئاه  هدرپ  تسا و  يزوت  نیک  غورد و  زا  یئاه  یکیرات  اـه  نیا 

تـسد هک  تسا  هنادرخ  یب  ياه  تشذگرـس  زیمآ و  هفازگ  ياه  ناتـساد  هدرک و  یـسیونزاب  هک  تسا  نیتسخن  نامدرم  ياـه  هناـسفا  وگب 
ناگدنورگ ياورنامرف  ام  رورس  هب  هتفاب و  مهرد  دوخ  شیپ  زا  دوب  هدش  هدرپس  نآهب  ربمایپ  نانخس  اه و  همان  نیئآ  هک  يراکتسردان ، ياه 

هوای ینانخس  ناشیا  هک  ار  یتسار  میتخادرپ و  نخس  هب  اه  نآ  نوماریپ  رد  یگدرتسگ  اب  نامباتک  نیا  ياهدلجيال  هب  رد ال  ام  دنا و  هتـسب 
دنیوگ . یم  دنسپان  و 

هحفص 68 ] ] 

دنارذگ هوک  فاکش  نآ  رد  هک  یبش  رکبوب و 

زا وا  و  بویا - رـسپ  سابع  رـسپ  دمحم - زا  وا  و  رفعج - رـسپ  دـمحم  رـسپ  هللادـبع - نابز  زا  ءاـیلوالا " 22:1  هیلح  رد "  یناهاپـس  میعنوب 
- هنومیم وبا  رـسپ  ءاطع  ذاعم - وبا  زا  وا  و  نامحرلادبع - رـسپ  لاله - زا  وا  هیواعم و  وبا  زا  وا  و  بدوم - بیبح  رـسپ  دـمحم  رـسپ  دـمحا -

راذگب ادخ  هتخیگنارب  يا  تفگرکبوب  دیسر  دنرب  هانپ  هوک  فاکش  نآ  هبدیاب  یم  هک  یبش  نوچ  تفگ  کلام  رسپ  سنا  هک  تسا  هدروآ 
تـسد ود  ره  اب  تفر و  نوردـب  رکبوب  سپ  يآرد  تفگ  وا  دـسر  نم  هب  وت  زا  شیپ  دـشاب  يزیچ  يرام  رگا  اـت  میآرد  وت  زا  شیپ  نم  اـت 

رب ار  شا  هماج  همه  ات  درک  یم  ورف  خاروس  رد  ار  نآ  دیرد و  یم  دروآ و  یم  ار  شا  هماج  دـید  یم  یخاروس  اج  ره  درک و  یم  وجتـسج 
سنا ، ) دـمآ نورد  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  داـهن و  اجنادـب  ار  دوخ  تشپ  سپ  دوب  هدـنام  خاروـس  کـی  زوـنه  تشاذـگ و  راـک  نیا  رس 

ص)  ) ربماـیپ سپ  تفگزاـب  يو  يارب  اردوخراـک  شرازگ  وا  وک ؟ تا  هماـج  رکبوبا  تفگ  وا  هب  ص )  ) ربماـیپ دـش  دادـماب  نوچ  تفگ ):
دناسر وا  هب  یناهن  رادنپ ، زا  رترب  يادخ  سپ  راذگب  نم  هاگیاپ  رد  نم و  اب  ار  رکبوب  زیخاتـسر  زور  رد  ایادـخ  راب  تفگ  تشادرب و  تسد 

تفریذپ . یتساوخ  یم  ار  هچ  نآ  دنوادخ  هک 
و ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  نوچ  تفگ  يرـصب  نسح  هک  دـنداد  شرازگ  نم  هب  ناروشناد  زا  یخرب  دـسیون : یم  هریـسرد 98:2  ماشه  نبا  و 

دیلام تسد  ار  هوک  فاکش  نآ  ياج  همه  دمآرد و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  شیپ  ض )  ) رکبوب دندیسر  هوک  فاکش  نآ  هب  هنابـش  رکبوب 
درکيرادساپ . دوخ  ناج  اب  ار  ادخ  هتخیگنارب  هک  دوب  هنوگ  نیا  و  تسه ؟ نآ  رد  يرام  ای  هدنرد  ایآ  هک  دنیبب  ات 

تسا . هتسسگ  وس  ود  ره  زا  شرازگ  نیا  دیوگ  هدروآ و  دوخ 179:3  خیرات  رد  ریثک  نبا  ار  الاب  شرازگ 
ضایرلا  هک - تسا  هدمآ  درادن  هتسویپ  هریجنز  هک  يربط  بحم  شرازگ  رد  و 
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هحفص 69 ] ] 

دیسر یگرزب  خاروس  هب  ات  درب  ورف  نآ  رد  ار  دوخ  تشگنا  دید  هک  یخاروس  ره  دش و  هوک  فاکـش  نآ  نورد  رکبوبا  هک  هرضنلا 65:1 -
ما . هدرک  هدامآ  وکین  وت  يارب  ار  اج  هک  يآ  نورد  هب  ادخ  هتخیگنارب  يا  تفگ  سپس  درب  ورف  نآ  رد  نار  ات  ار  دوخ  ياپ  هک 

-؟ تسیچ نیا  رکبوبا  تفگ : وا  هب  ص )  ) ادخهتخیگنارب دـش  دادـماب  نوچ  درب و  رـس  هب  رام  کی  مخز  زا  یناشیرپ  اب  ار  بش  نآرکبوبا  و 
رکبوـب يدرکن ؟ هاـگآ  ارمارچ  تفگ : وا  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تسا . راـم  مخز  ادـخ  هتخیگنارب  يا  تفگ  سپ  دوـب - هدرک  داـب  شنت 

زا دوب  نآ  رد  هک  يدرد  ات  دـنارذگ  رکبوب  نت  رب  ار  دوخ  تسد  ص )   ) ادـخ هتخیگنارب  سپ  منادرگ  تناشیرپ  هک  متـشادن  شوخ  تفگ :
دش . زابو  دوب  یهرگ  یتفگ  هک  تفر  نایم 

رپ ياه  خاروس  هوک ، فاکش  نآ  رد  دناسر  یم  هک  تسا  هدروآ  رمع  نابز  زا  درادن  هتـسویپ  هریجنز  هکيرگید  شرازگ  رد ص 68  زین  و 
اهرام داهن و  نآ  هناهد  رد  ار  دوخ  ياپ  سپ  درازایب  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  دـیآ  نوریب  يزیچ  نآ  زا  هک  دیـسرتب  رکبوب  دوب و  رام  زا 

اب ادخ  شابم  نیگهودنا  رکبوبا  تفگ : یم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دیدرگ و  ریزارـس  شیاه  کشا  ات  دندرک  وا  ندیزگ  ندز و  هب  زاغآ  زین 
داتسرف . ورف  رکبوب  يارب  تسا  لد  یگدوسآ  نامه  هک  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ  سپ  تسا  ام 

تفگ رکبوـب  دندیـسر  هوـک  فاکـش  هب  نوـچ  : تـسا نـیا  هتـسناد  تـسرد  رمع  ناـبز  زا  كردتـسملا "  رد "  مکاـح  هـک  مـه  یـشرازگ 
تفگسپـس تخادرپ  یـسراو  هب  دش و  نورد  هب  سپ  منک  یـسراو  هت  ات  رـس  زا  ار  اج  نآ  نم  ات  شاب  دوخ  ياج  رد  وت  ادخ  هتخیگناربيا 

نادـناخ زا  بش  نآ  شزراهک  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دـنگوس  تفگ  رمع  و  دـمآ . دورف  وا  سپ  يآ . دورف  ادـخ  هتخیگنارب  يا 
دوب . تسرد  تشادنیگتخیسگ  شا  هریجنز  شرازگ ، نیا  رگا  دیوگ : مکاح  تسا و  رتشیب  رمع 

شا  هریجنز  یگتخیسگ  هب  یهاوگ  اب  ریثک  نبا  هک  تسه  مه  يرگید  شرازگ 

هحفص 70 ] ] 

مبایب و تسه  ار  هچ  نآ  ات  مرب  نورد  هب  ار  دوخ  تسد  نم  ات  شاب  یتسه  هک  هنوگ  نامه  تفگ : رکبوب  نآ : داینب  رب  هدومن و  هرسان  ار  نآ 
هوک فاکـش  نآ  رد  هک  هدیـسر  نانچ  نم  هب  تفگ : عفان  دسر  وت  زا  شیپ  نم  هب  دـشاب  نآ  رد  يروناج  رگا  ات  مهد  یهاگآ  نآ ، زا  ار  وت 

ار ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  دـیآ و  نوریبنآ  زا  يزیچ  يروناج  هک  نآ  میب  زا  داـهن  هنـال  نآ  ناـهد  رد  ار  دوخ  ياـپ  رکبوب  هک  دوب  يا  هنـال 
دناسرب  يدنزگ 

داهن نآ  هناهد  رب  ار  دوخ  ياپ  هک  دنام  هنال  کی  اهنت  تفرگ و  ار  اه  هنال  نآ  همه  دش  هوک  فاکش  نوردب  نوچ  شرازگ : کی  داینب  رب  و 
تخادرپ هنوگ  نیا  دـسیون  یم  هک  ریثک 180:3  نبا  خیرات  هب  دیرگنب  دـیدرگ - ناور  شیاه  کشا  ات  وا  ندـیزگ  هب  دـندرک  زاغآاهرام  و 

تسا . هدیهوکن  تفگش و  نخس ،
هتخیگنارب هرهچ  رب  ض )  ) رکبوب ياه  کشا  سپ  تفخب  وداهن  ض )  ) رکبوب نماد  رد  رس  ص )  ) وا دیازفا : یم  اه  نیا  رب  هریـس  رد  یبلح  و 

هک ار  اجنآ  ادـخ  هتخیگنارب  سپ  مدـش  هدـیزگ  داب ! وت  یخرب  مردام  ردـپ و  تفگ  دوش . یم  هچ  ار  وت  رکبوبا  تفگ : تخیر ، ص )  ) ادـخ
دشرود . يو  زا  دنزگ  ات  دیلام  ناهد  بآ  دوب  هدش  هدیزگ 

زا تفگ : هدـشهچ  دیـسرپ  دـید  یگدرک  داـب  هناـشن  رکبوـبا  نت  رب  وا  هک  تـسا  هدـمآ  ینوزفا  نـیا  شرازگ ، کـی  رد  دـسیون : یم  مـه  و 
داب درد و  زا  یناشن  ات  دیـشک  تسد  نآ  رب  ربمایپ  سپ  منکترادیب  متـشادن  شوخ  تفگ  يدرکن  هاگآ  ارمارچ  تفگ  تسا  رام  یگدیزگ 

دنامن  یگدرک 
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یم هک  تسا  يور  نیمه  زا  دنریگ  یم  شیوخ  رـس  رب  نیمـشپ  یـششوپ  هک  یناریا  نایعیـش )  ) نایـضفار دنا  هتفگ  یخرب  دسیون : یم  زاب  و 
تسا . هدوب  هنوگ  نیا  هب  رام  نآ  هک  دنرادنپ  یم  اریز  دیزگ  هوک  فاکش  رد  ار  رکبوب  هک  دنرادب  گرزب  ار  رام  نآ  دای  دنهاوخ 

هتشاگن  رانک  رد  هک  نالحد  ینیز  زا  هیوبنلا  هریسلا  یبلح 39:2 و 40 ، هریس 

هحفص 71 ] ] 

هدش 342:1 پاچ  یبلح 
زا هک  شرازگ  نایجنایم  نتخانـشاب  یکی  دـنرگنب  اـه  شرازگ  نیا  رد  زادـنامشچ  نیدـنچ  زا  هک  دـسر  یم  ار  نارگـشهوژپ  دـیوگ : ینیما 

هرامه ناشناگدـنیآ  ياه  هتـشون  رد  هچو  نهک  یلیخ  ياه  هتـشاگن  رد  هچ  هدوبن و  هتـسویپ  نآ  یـشرازگ  هریجنز  هدـش  هتخاس  هک  يزور 
و ماشه - نبا  شرازگ  دننام  يوس  ود  ره  زا  ای  میعنوب  مکاح و  هریجنز  دننام  يوس  کی  زا  هتـسسگ  ای  هدـش - وگزاب  هتـسسگ  يا  هریجنزاب 
هدـیدن و یـسک  رکبوـب - و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  نت - ود  زا  شیب  ار  ناتـساد  نیا  ياهدـمآ  شیپ  هچ  رگ  هـک  تـسازیگنا  تفگـش  یلیخ 

هدـشن وگزاب  ود  نآ  زا  یکی  نابز  زا  اه  شرازگ  زا  کیچیه  همه  نیا  اب  دوش  وگزاب  ناشیا  نابز  زا  دـیاب  اهنت  راب  نیتسخن  زین  نآ  شرازگ 
- یئاه شرازگ  نینچدننام  رد  مه  نآ  ینارگشرازگ - نینچ  زا  ندرب  مان  هک  نیا  اب  مینیب  یمن  ناشیا  زا  يدای  اه  هریجنز  زا  کی  چیه  رد  و 

نابز رب  یپایپ  دنوش و  وگزاب  اهشرازگ  نآ  هشیمه  يارب  ات  دـنوش  يروآدایدیابرایـسب  ياه  هدـنوش  هب  تسین و  ات  ود  یکی  شیاه  هزیگنا 
. رکبوب يراک  تفگش  يراوگرزب و  رب  يا  هناشن  نآ ، زا  هتشذگ  تسا و  يربمایپ  ياه  شفرد  اه و  هناشن  نآ ، رد  هک  اریز  دنرذگب  اه 

دیوگ یم  سنوی  نبا  هک  دراد  ياج  نآ  رد  رفعج  رـسپ  دمحم  رـسپ  هللا  دبع  اریز  دـیاشن  ار  یمرگتـشپ  میعنوب ، هریجنز  اه ، نیا  زا  هتـشذگ 
هزاوآ دـنلب  ياه  هتـشون  تسد  رب  تخاسب و  هدـش  هتخانـش  ياه  هتـشاگن  هنیمز  ربیئاه  شرازگ  دیـشک و  یگتفـشآ  هب  ماجنارـس  يو  راـک 

دندنازوس . شدوخ  يور  رد  ار  اه  هتشاگن  دش و  اوسر  ات  دوزفیباهزیچ 
دوب شرازگ  تسیود  نآ  رد  ودروآ  درگ  ار  یعفاش  زا  ننـس "  باتک "  وتسا  وگغورد  يو  هک  تسا  هدروآ  ینطق  راد  نابز  زا  مکاـح  و 

دوب . هدرکن  وگزاب  ار  اهنآ  یعفاش  هک 
تخاسب  ثیدح  دص  زا  شیبثراح  رسپ  ورمع  سیون  تسد  رد  دیوگ : یم  ینطقراد  و 

هحفص 72 ] ] 

تسه یـشرازگ  زا  سپ  یـشرازگ  رد  ار  یقرب  نبا  رفعج  وبا  تفگ  یم  تخادرپ  یم  يرگـشرازگ  هب  يو  نوچ  دیوگ : قیزر  رـسپ  یلع  و 
راک رد  هچ  نانچ  دنک و  یم  یفاب  شرازگ  وا  هک  دنتفگ  مدرمسپ  هک . هک و  هتفگ  زا  يرآ  تفگ : یم  .و  متشون یسک  هتفگ  زا  ار  نیا  هک :

دومن . یم  هنوگرگد  ار  ناداتسا  ياه  همان  مه  و  تفگ : ددنب  یم  یقرب  نبا  هب  ار  اه  نآ  هدش  هتخومآ  یئوگ  غورد 
يو نابز  زا  هدش - هداز  لاس 336  رد  هک  میعنوب - شرازگ  سپ  هدرم  لاسرد 315  دمحم  رـسپ  هللا  دبع  نازیملا "  ناسل  هتفگ "  هب  هزات  و 

تسا . ماجنارس  یب  ینخس 
هدمآ نازیملا 216:5  ناسل  رد  هچ  نانچ  هکتسا - مرخا  نبا  هبرادربمان  ظفاح  بویا ، رـسپ  سابع  رـسپ  دمحم  شرازگ ، نایجنایم  زا  رگید 

راگزور رد  ار  نآ  ایآ  هک  میناد  یمن  نوچ  زاب  میریگن  شا  يزغم  هتفـشآ  راـچد  شگرم  زا  شیپلاـس  کـی  يو  دـیوگ  یم  میعن  وبا  دوخ 
زا دـنوش  راچد  يزغم  هتفـشآ  هبشنارگ  وگزاب  هک  یئاه  شرازگ  همه  دـننام  يور  نیا  زا  نآ ؟ زا  شیپ  ای  هدرک  وگزاب  شا  يزغم  هتفـشآ 
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هک دـشاب - یـسخرس  مناـمگ  هک  هدرک - وگزاـب  بدوم  بیبـح  رـسپ  دـمحم  رـسپ  دـمحا  ناـبز  زا  ار  شرازگ  وا  هزاـت  و  دـتفا . یم  شزرا 
- هاـگرد نیا  زا  یمرگتـشپ و - هتـسیاشیگمه  نآ  شرازگ  ناـیجنایم  دـیوگ  هدروآيو و  هار  زا  یـشرازگ  دوخ 140:5  خـیرات  ردبیطخ 

بیذهتلا بیذـهت  رد  هچ  نانچ  هک  هدرک  وگزاب  مزاخ  رـسپ  دـمحم  هیواعم  وبا  نابز  زا  ار  شرازگ  زین  وا  و  بدوم . رگم  دـنا  هدـش  هتخانش 
زین وا  و  هتشاد . یم  هدیشوپ  ار  اه  شرازگ  یتساک  هتفر و  یم  رامش  هب  هفوک  رد  شیک  نیا  ناوریپ  رـس  هدوب و  هئجرم  نیئآ  رب  هدمآ   139:9

یئاه شرازگ  هک  نآ  زا  سپ  و  تسا ، دنـسپان  يو  شرازگ  دیوگ : یلیقع  هک  هدرک  شرازگ  نمحرلا  دبع  رـسپ  لاله  نابز  زا  ار  شرازگ 
رب یتسـس  هناشن  هتفگ : یبهذ  هدـشن و  يوریپ  اـه  نآ  زا  درادـن و  يا  هیاـپ  هک  تسا  دنـسپان  اـه  نیا  همه  دـیوگ : دـنک  یم  داـی  وا  زا  دـنچ 

شیاه  شرازگ 
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ره هک  هدرک  وگزاب  هنومیم  وبا  رـسپ  ءاطع  ناـبز  زا  ار  شرازگ  زین  لـاله  نازیملا 202:6 " و  ناسل  درک "  شیاهردـیاب  سپ  تسا  ادـیوه 
بیذـهت هـب  دـیدرگرب  تـفرگ  ناوـتن  هناوتــشپ  ار  وا  شرازگ  هتــشاد و  نایردــق  نـیئآ  هدوـب  یمرگتــشپ  هتــسیاش  يدرمکیندوـخ  دــنچ 

 215:7 بیذهتلا
شیپ شخب "  رد  يربـکلا "  صیاـصخلا  رد "  زین  یطویـس  هدوـبن  تسرد  شرازگ ، نیا  ياـه  هـنیمز  اـه و  هریجنز  زا  کـی  چـیه  نوـچ  و 

رد هک  مه  ار  یتسس  ياه  شرازگ  وا  هک  نآ  اب   ) هدادن اه  نآ  زایناشن  هداد "  يور  ربمایپ  ندیچوک  ماگنه  هب  هک  يروآ  تفگش  ياهدمآ 
اه شرازگ  نآ  ندروآ  رگید ، هک  تسا  هتـسناد  یم  اـیوگ  و  هدروآ ) اـه  نآندوب  تسـس  يروآداـی  اـب  هتـشاد  اهدـمآ  شیپ  نیا  نوـماریپ 
رد هک  یناـسک  هنوـگ  نیمه  هب  درآ . یم  ریز  هب  دراد  هـک  یئـالاو  هاـگیاج  زا  اـه  مـشچ  رد  ار  وا  هتـشاگن  دزیر و  یم  ار  هدـنراگن  يوربآ 

چیه دـنا  هـتخادرپ  اـه  شرازگ  يروآدرگ  هـب  ناربماـیپ  نـیرت  گرزب  ینتـسناوتن  ياـهراک  يربماـیپ و  ياـه  شفرد  اـه و  هناـشن  نوـماریپ 
دنا . هدرواین  ار  هدش  دای  ياه  شرازگ  ناشمادک 

شیپ رکبوب  هک  مینیب  یم  ار  نیا  اهنت  تسايرواد  داینب  ریز  هدـمآ و  مهارف  نیتسخن  ياه  هدـس  رد  هک  نهک  ياه  هتـشاگن  رد  هک : نیا  مود 
و تسه ؟ نآ  رد  يرام  ای  هدنرد  ایآ  هک  دنیبب  مینیب - یم  ماشه  نبا  هریس  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ات - دشهوک  فاکـش  نورد  هب  ص )  ) ربمایپ زا 
زا درمـش  یم  تسرد  مه  ار  نیا  زا  شیب  يزیچ  رگا  درامـش و  یمن  تسرد  هزادـنا  زا  شیب  ار  ناتـساد  نیا  يدینـش - هچنانچ  زین - مکاـح 

دومن . یمن  يراددوخ  دوب  هتسسگ  يا  هریجنز  اب  دنچ  ره  نآ  يرگ  وگزاب 
اب هک  يودوس  هب  ار  ادخ  ص )  ) ربمایپ ندناوخ  نآ ، رب  ار  دوخ  تشپ  رکبوب  نداهن  هنال ، کی  ندنام  هماج ، ناتساد  مراهچ  هدس  ردهاگ  نآ 

تسا . هدش  هدوزفا  تشاد  رانکرب  يرادنپ  ناگدنزگ  نآشین  زا  ار  ص )  ) وا شا  هماج 
يروآدرگ یگتخاـس و  ياـه  شرازگ  يرگ  وگزاـب  رد  هک  درم  نیا  هدـش و  زاـس  يا  هزاـت  ياـهاون  دوـب  يربـطبحم  هـک  يا  هدـس  رد  و 

يدنمرنه  نآ ، ياه  هدنکارپ 
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رایـسب اه  نآ  یئاسر  یهاتوک و  همه  اب  واياهزارف  هک  نآ  زج  يدینـش  هک  تسا  هدروآ  هنوگ  نآ  هب  یـشرازگ  هدوب  هتـشکراک  هدیزرو و 
تسین . راگزاس  رگید  هشوگاب  مه  نآ  هشوگ  کی  هک  تسا  هتفشآ 

هک یئاه  کشا  اب  ار  یمارگ  هتخیگنارب  هرهچ  هداهن و  رکبوب  نماد  رد  ار  شرس  هدیناباوخ و  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هدمآ و  یبلح  سپس 
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دوخ هدنزگ  نابز  ات  هدناشنن  ورف  ار  وا  شتآ  هدرکن و  کنخ  ار  یبلح  لد  اه  نیا  همه  هزات  هدرک و  باریـس  هتخیر  یم  درد  يور  زا  رکبوب 
ار نآ  ندوب  يا  یعیش  چیه  زگره  هک  هدیناشوپ  يايرادنپ  رام  نآ  ناس  هب  نیمشپ  یششوپ  اب  ار  ناشیا  رس  هدینادرگ و  نایعیـش  يوسهب  ار 

هتفریذپن .
یمن ناکت  تسا و  هتـسشن  وا  دـید  دـمآنورد و  هب  ص )  ) ربمایپ درک و  ورف  هنـال  نآ  رد  شنار  اـت  ار  دوخ  ياـپ  رکبوب  هکهاـگ  نآ  هزاـت  و 

يراک و تفگش  هچ  نیا  هک  دیسرپن  شهارمه  رای  زا  ربمایپ  ارچ  داهن ، وا  نماد  رد  ار  شیوخ  یمارگ  رس  دباوخب و  تساوخ  دوخ  دروخ و 
راـی زا  ار  اـه  نیا  همه  تسناوـت  یم  وا  دـید  یم  ار  يو  کـیدزن  زا  هک  نیا  اـب  اـیآ  و  يزیخ ؟ یمنرب  نآ  زا  هک  تسا  ینتـسشن  روجاـن  هـچ 

دراد ؟ ناهنپ  شهارمه 
چیه یب  مه  نآ  درم - ياـپ  هک  تسا  يروآ  ساره  زادـنا  مشچ  هچ  و  هتـشاد ؟ يا  یکباـچ  یئابیکـش و  هچ  و  هدوـب ؟ يا  هدـیزگ  راـم  هـچ 

رامهن دـننزب ، شین  دـنزگب و  ار  وا  اجنآ  اج و  نیا  زا  نوگانوگ  ياهرام  وا ، نماد  رد  گرزب  ربمایپ  رـس  دـشاب و  هنال  رد  نار  اـت  یـششوپ -
هلان هن  دنوش  رود  وا  زا  دنبایب و  یئاج  ناگدنزگ  نآ  دهدبشتـشپ و  هب  ای  اپ  هب  یناکت  هک  دچیپب  دوخهب  اه  هدیزگ  رام  همه  دـننام  هدـیزگ 

باوخ شلد  دور و  یم  باوخ  شا  هدید  هک  ربمایپ  هک  ددرگ  ریزارس  نانچ  شیاه  کشا  دوش ، هدینش  وا  زا  یناغف  هآ و  هن  دهد و  رـس  يا 
دوخ هارمه  رای  دوش و  رادیب  دور  یمن 
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دناهرب . اهرام  شین  زا  هدیزگرب  شیوخ  اب  یهارمه  يارب  هک  ار 
رد یپ  دنچ ، یمد  رد  دشخب و  یئاهر  اهرـسدرد  نآ  همه  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  تسا  يدـنمدرخ  یگنازرف و  يرگداد و  يور  زا  ایآ 

هدیشوپ ناشیا  مشچ  زا  ار  وا  درذگ  یم  شیرق  ناتسرپ  تب  ربارب  زاهک  یماگنه  دیامنب و  وا  زا  يرادساپ  رد  ار  دوخ  یئاناوت  ياه  هناشن  یپ 
رب یندشن  مار  رتوبک  ود  زین  سپـس  دشاب - ناهنپناشیا  زا  نآ  هانپ  رد  وا  ات  دـنایورب - یتخرد  هوک  فاکـش  نآ  رد  رب  وا  يور  رد  درادـب و 
یم ایآ  اه  نیا  همه  اب  دنتبرات  هوک  فاکـش  نآ  رد  رب  گنت  راک  تسا - رادنپ  زا  رترب  شراک  هک  وا - نامرف  اب  دـهنب و  هوک  فاکـش  هناهد 

فاکـش نآرد  نداتفا  شیپ  اب  هدرک و - یناشفناج  ص )  ) ربمایپ یتسود  رد  هتفرگرب و  ار  يو  شدوخ  روتـسد  هب  هک  ار  وا  هارمه  راـی  دوش 
نآ رد  هن  دراد و  هاگن  ار  وا  اهرام  شین  ربارب  رد  هن  دراذـگاو ؟ ار  واهک  دوش  یم  ایآ  هدـش ، وا  رپس  هدـنکفا و  هاـگترپ  رد  ار  شیوخ  هوک -
یم ار  يو  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  يوس  کی  زا  دـیامن ؟ ینابرهم  يو  رب  دـنک  یم  بابک  ار  اهرگج  دزوس و  یم  ار  اـه  لد  همه  هک  یلاـح 

تسا . ریزارس  شیاه  کشاو  دیرگ  یم  هراچیب  نآ  زین  يوس  کی  زا  وتسا  ام  اب  ادخ  یتسار  هب  هک  روخم  هودنا  دیوگ : یم  درگن و 
هک هنوگ  نامه  هب  هدرب  هوک  فاکـش  نآ  نورد  هب  ار  وا  هداد و  شربمایپ  هب  ار  ندـیچوک  روتـسد  هک  يدـنوادخ  تسناد  یمن  رکبوب  ایآ  و 
اب زین  ناس  نامه  هب  دومن  هاتوک  وا  هب  ندیـسر  زا  ار  نادان  هورگ  نآ  ياـه  لاـگنچ  تشادزاـب و  وا  ندـید  زا  ار  اـپ  ود  ناگدـنرد  نامـشچ 

دراد ؟ یم  رود  هب  اهرام  شین  زا  ار  وا  - دشاب رکبوب  یناشفناج  هب  زاین  هک  نآیب  و  شیوخ - یئاناوت 
تـسدکی اب  یـسیع  نوچمه  ای  دوش  هاگآ  وا  دردزا  رگا  داد  یم  وا  هار  ردار  شناج  تشاد  دوخ  هک  شهارمه  راـی  تشادـن  رواـب  اـیآ  و 

وا هراب  رد  هک  یئاه  شرازگ  همه  نیا  سپ  دشخب ؟ یم  یئاهر  ار  وا  يو  زا  نتساوخ  يادخ و  ندناوخ  اب  ای  ندیشک 

هحفص 76 ] ] 

هتشاد ؟ یئانعم  هچ  دنا  هداد 
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یـشزرا یب  يزیچان و  نیا  هب  یئاه  شرازگ  اه ، یناوخ  رترب  رد  یئوگ  هفازگ  يارب  هک  دنک  یم  رک  روک و  اج  نآ  ات  ار  نانیا  یتسد ، يرآ 
دننیرفایب .

دیامن یمن  رکبوب  دننام  ار  دوخ  نمیرها 

زا هک   ) طیطق ینابیـش  نیـسح  رـسپ  دمحم  حـتفلاوبا  نابز  زا  مه  نآ  تسا  هدروآ  دوخ 334:8  خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  ار  الاب  شرازگ 
نابز : زا  زین  وا  و  دنک ) یمن  دای  دناسرب  يو  نخس  هب  ار  شا  یمرگتشپ  هک  يا  هنوگ  هب  ار  وا  هدروآ و  دوخ  خیرات  رد  ار  وا  تشذگرس 

الاب شرازگ  نیمه  هک  هدوتسان - یشرازگ  يزوج  نبا  هتفگ  هب  تسا و  سانشان  نازیم 1 : ردیبهذ  هتفگ  هب  هک   ) ریرض رماع  رسپ  فلخ  - 2
نابز : زا  زینوا  و  هدرک ) وگزاب  دشاب -

رایسب هدوتسان  نانخس  وا  ياه  شرازگ  رد  دوخ 258:1  خیرات  رد  بیطخ  هتفگ  هب  هک   ) یعفاش نارهم  رسپ  قاحسا  رـسپ  دمحم  رکب  وبا  - 3
يو نابز  زا  هتسسگ  يا  هریجنز  اب  يو  تشذگرـس  رد  بیطخ  هک  سب  نیمه  شراک  دنچ  نوچ و  هب  ندرب  یپ  وا و  نتخانـش  يارب  تسا و 
سپ تسا "  هدشهدرمـش  راکتـسرد  راکتـسرد و  هک  دیرآ  يور  وا  هب  دـیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  نوچ  تفگ " : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ 

نابز : زا  وا  هزات  و  درادن ) درگرب  رب و  شا  یفاب  شرازگ  یئوگغورد و  دشابنیا  ششرازگ  هک  يرگشرازگ 
وگزاب هچ  نآ  رد  وا  نخس  هک  دنا  هتفگ  دسیون  یم  هدرک و  دای  ار  وا  مجعملا 228:3  رد  توقای  هک  يوحن  حصان  رسپ  دیبع  رسپ  دمحا  - 4

یئاه  شرازگ  یناسقرق  یعمصا و  نابز  زا  يو  يدع : نبا  ظفاح  هتفگ  هب  تسا و  تسس  دنک  یم 
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هدرک . یم  وگزاب  هدوتسان 
تسا  هدشن  يوریپ  وا  زا  يو  ياه  شرازگ  رتشیب  رد  هتفگ : دمحا  وبا  ظفاح  و 

وگزاب زا  ام  ناداتـسا  هتفگ : هللا  دبع  وبا  مکاح  دیازفا  یم  هدروآ و  ار  دمحا  وباو  يدـع  نبا  نخـس  بیذهتلا 60:1  بیذـهت  رد  رجح  نبا  و 
تسین . هناوتشپ  وا  نخس  هتفگ : یبهذ  هدومن و  يراگزاسان  اسب  هچ  هتفگ : نابح  نبا  دنا و  هدومن  يراددوخ  وا  نابز  زا  يرگ 

یمرگتشپ هتسیاش  ینادرم  نابز  زا  هتشاد و  هدوتـسان  یئاه  شرازگ  يو  هک  هتفگ  یـسیع  نبا  دسیون : یم  هاعولا 144:5  هیغب  رد  یطویس  و 
نمیرها هتبلا  هک  هدـید  ارم  یتـسار  هب  دـید  باوخ  رد  ارم  هک  ره  تفگ  یم  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  مدینـش  تفگ  هفیذـح  هک  تسا  هدروآ 

وا دننام  ار  دوخ  دناوتن  نمیرها  هتبلا  اریز  هدید  ار  وا  یتسار  هب  دید  باوخ  رد  ار  ور  تسار  رکبوب  هک  ره  دیامنب و  نمدننام  ار  دوخ  دناوتن 
دیامنب 

اه نآ  رد  ناشیا  زاـبنا  ار  یناـمدرم  هک  نآ  رگم  دنتـشاذگن  ناـیمدآ - ناگدـیزگرب  ناربماـیپ - يارب  يا  یگژیو  چـیه  ناـنیا  دـیوگ : ینیما 
. دـندوبن ناشیادـننامه  رترب  ياـه  يوـخ  رد  هناراوـگرزب و  یناور  ياـه  هیامرـس  یکاـپ و  رد  ناـهانگ و  همه  زا  يرود  رد  هک  دـندینادرگ 
دنا و هدروآ  دیامنن "  نم  دننام  ار  دوخ  نمیرها  اریز  هدید  ارم  یتسار  هب  دید  باوخ  رد  ارم  هک  ره  ار "  ربمایپ  نخس  نیا  ملـسم  يراخب و 

هدـمآ يوانم  حرـش  رد  هچ  نانچ  دـنا و  هدرک  شرازگ  ار  نآ  درادـن  ندز  نخان  ياج  هک  تسرد  یئاه  هریجنز  اـب  اـه  شرازگ  نارادـساپ 
دنا هتسناد  تسا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  رد  اهنت  هک  یئاه  یگژیو  اه و  يرترب  زا  ار  نآ  زین  رنه  نیا  نایاوشیپ  وهدرمش  رتاوتم  ار  نآ  یطویس 
يو ياــه  یگژیو  زا  ار  نآ  يربکلاصیاـصخلا 258:2  رد  زین  یطویـس  دـنا و  هتفگ  نخـس  یگدرتـسگ  هب  نآ  ياـهزار  يرگنـشور  رد  و 

 " هدید اروا  یتسار  هب  دید  باوخ  رد  ص )  ) ار وا  سک  ره  هک  تسا  نآ  وا  ياه  یگژیو  زا  " و  یناشن ریز  تسا  هتشاگن  یـشخب  هدرمش و 

دلج 15 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


هدس رد  بیطخ  هک  یگتخاس  شرازگ  نآ  زا  متفاین  ناشناینیسپ - زا  هچ  رود و  ناینیشیپ  زا  هچ  ار - شرازگ  نیا  نارگنشور  زا  کی  چیه  و 
هک  دشاب  هداد  یناشن  تسا  هدروآ  مجنپ 

هحفص 78 ] ] 

دنک و وگزاب  ار  نآ  هتـشاد  یم  شوخ  بیطخ  هک  نیا  زج  دنتفایرد  ار  نآ  ندوب  غورد  یگتخاس و  هدینادرگ و  يور  نآ  زا  یگمه  یئوگ 
يور چـیه  هب  تسا  دـشاب -! ربمایپ  كاپ  نادـناخ  زا  هک  اجنآ  زج  هب  نآ - نیا و  يرترب  رد  اه  شرازگ  يرگ  وگزاب  رد  وا  همانرب  هچ  نانچ 
فلخ تشذگرس  رد  نازیملا 403:2  ناسل  رد  زین  رجح  نبا  هک  نآ  رت  تفگـش  تسا و  هتفگن  نآ  هریجنز  ياه  یتساـک  يژک و  ردینخس 

يو دوـخ  هـک  نآ  اـب  تـسا " ... هدرک  شرازگ  تـسرد  يا  هریجنز  اـب  نارهم  رـسپ  قاحـسا  رــسپ  دـمحم  زا  يو  دـسیون : یم  رماـع  رــسپ 
تسا . هتشون  يدینش  هک  يا  هنوگ  هب  ار  هریجنز  نایجنایم  زا  نت  هس  تشذگرس 

یم غاد  شناد  شیک و  ياه  هدرپس  رب  دنزادرپ  یمنآ  نیا و  يرامـش  رترب  رد  یئوگ  فازگ  هب  هک  یناراکهبت  تسد  هک  تسا  هنوگ  نیدب 
دنرآ . یم  تسد  هب  هچ  نآ  زا  ناشیا  رب  ياو  تشون و  ناشتسد  هچنآ  زا  ناشیا  رب  ياو  سپ  دهن .

تخاسن نیگهودنا  ار  ربمایپ  زگره  رکبوب 

هناخ زا  دوخ  رادید  نیسپزاب  زا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نوچ  تفگ  هک  دنا  هدروآ  کلام  رسپ  لهـس  نابز  زا  ود  نآ  زج  هدنمنبا و  یعلخ و 
دیسانشب  وا  يارب  ار  هاگیاپ  نیا  تخاسن  نیگهودنا  ارم  رکبوب  زگره  هک  یتسار  هب  مدرم  يا  تفگ  دش و  ربنم  زارف  رب  دمآ  ادخ 

يرگ وگزاب  زا  سپ  رجح  نبا  میـسانش و  یمن  ار  نآ  يوما  ورمع  رـسپ  دلاخ  هار  زا  زج  هک  تسا  تفگـش  یـشرازگ  نیا  دیوگ : هدـنم  نبا 
ورمع وبا  نابز  زا  هک  اج  نآ  ات  تسا ... تسس  هدش و  اهر  ورمع  رسپ  دلاخ  ياه  شرازگ  میوگ : یم  دیوگ : نآ 

هحفص 79 ] ] 

تـسس ای  سانـشان  ینایجنایم  وا  شرازگ  ياه  هریجنز  دنا و  هدرک  اهر  ار  يو  هک  تسا  ورمع  رـسپ  دـلاخ  وا  شرازگ  هناوتـشپ  دـسیونیم :
ددرگ . یم  فسوی  رسپ  کلام  ای  فسوی  رسپ  لهس  نایم  هک  دنا  نخس 

تسا و هدوتـسان  يو  ياه  شرازگ  هک  دیوگ  دمحا  : دسیون یم  ورمع  رـسپ  دلاخ  همان  یگدنزرد  بیذهتلا 109:3  بیذهت  رد  رجح  نبا  و 
يزیچ وا  ياه  شرازگ  هتفگ : نیعم  رسپ  ییحی  هک  دنا  هدروآ  و  دنک . یم  وگزاب  تسردان  یئاه  شرازگ  تسین و  یمرگتشپ  هتـسیاش  دوخ 
هعرز وبا  یجاس و  يراخب و  هدرک و  وگزاب  یگتخاس  یئاه  شرازگ  هبعش  نابز  زا  هتفگ . یم  غورد  هک  هدوب  يزادرپ  غورد  تسین  روخرد 
يزیچ هتفگ : دواد  وبا  تسا و  یندرک  اهر  تسـس و  يو  ياه  شرازگ  هتفگ  متاح  وبا  تسا و  هدوتـسان  يو  ياـه  شرازگ  هک  دـنیوگ  زین 

زا هتفگ : نابح  نبا  وهدرک  یم  یفاب  شرازگ  وا  هتفگ : يدادغب  دمحمرسپ  حلاص  تسین و  یمرگتشپ  راوازس  هتفگ : یئاسن  تسین و  روخرد 
تسین و اور  شیاه  شرازگ  نتفرگ  هناوتشپ  هدرک و  یم  وگزاب  یگتخاس  ياه  شرازگ  یئاهنت  هب  دنا  یمرگتشپ  هتـسیاش  هک  یناسک  نابز 

دیزیزا ثیل  نابز  زا  هک  ار  دنچ  یئاه  شرازگسپـس  هدرک "  وگزاب  هدوتـسان  یئاه  شرازگ  وا . زج  ثیل و  نابز  زا  يو  هتفگيدـع " : نبا 
تـسد هتـسب و  ثیل  هب  شدوخ  ار  اه  نآ  همه  هک  منآرب  نم  تسا و  تسردان  اه  شرازگ  نیا  همه  دـیوگ : هاگ  نآ  هدروآ و  هدرک  وگزاـب 

یئاه شرازگ  دـش - دای  هچ  نآ  زا  هتـشذگ  وا - تسین و  نآ  نایم  رداه  نیا  زا  يزیچ  تسه و  اـم  دزن  دـیزی  زا  ثیل  ياـه  شرازگ  سیون 
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تسا و راکـشآ  شراک  تسا - تسـس  ناشیاه  شرازگ  هک  یناسک  نایم  زا  وا - تسا و  یگتخاس  اـه - نآ  همه  اـی  اـهنآ - رتشیب  هک  دراد 
نایاپ  ات  تسا  یگتخاس  وا  ياه  شرازگ  تفگ : لبنح  رسپ  دمحا  هک  دنا  هدروآ 

هریجنز هدرک و  وگزاب  ار  يو  غورد  شرازگهک  دـیرگنب  ار  يربط  بحم  ظفاح  يراکتـسرد  هاـگ  نآ  دـیناوخب و  ار  اـه  نیا  دـیوگ : ینیما 
هتخادنا و ار  نآ  تسس 

هحفص 80 ] ] 

نیا رد  زین  ناگدـنراگن  زا  رگید  یناسک  تسین و  نآ  رد  یئارچ  نوچ و  چـیه  هک  دـیامن  یم  نانچ  وهدرمـش  رکبوب  ياـه  يرترب  زا  ار  نآ 
دینادب دنتسه و  یشزرا  اب  نیئآ  رب  هک  دنرادنپ  یم  دنهد و  یم  ماجنا  یئوکین  راک  هک  دنرادنپ  یم  ناشیا  هدومن و  يوریپ  يو  زا  يراکهبت 

دنا . نایوگغورد  ناشیا  هک 

هدمآ دورف  رکبوب  هرابرد  هک  ادخ  همان  زا  ییاهزارف 

هراشا

هب دندناوخ و  يرکب  نیدباعلا  نیز  خیش  شا  هداون  رب  ار  يرکب  دمحم  هماکچ  نوچ  دسیون : یم  قیقحتلاهدمع ص 134  رد  یکلام  يدیبع 
دندیسر : هدورس  نیا 

دشاب  ناینیشیپ  شیاتس  یئاه  همان  رگا  " 
رکبوب فلا  هدمآ  باتکلا  کلذ  ملا  هک  ادخ  همان  زاغآ  رد  دیوگب  دهاوخ  یم  تفگ :  " میئادخ ) همان  ياهزارف  زاغآرـس  ام  یتسار  هب  سپ 

دمحم . میم  هللا و  مالو  تسا 
دیوگ . یم  ار  رکبوب  ددرگزاب "  نم  يوس  هب  هک  نک  يوریپ  یسک  هار  زا  و  دیوگ " : رادنپ  زا  رترب  يادخ  هک  نیا  دیوگ : يوغب  و 

دنا هدروآ  هک " ... دنروخن  دنگوس  امـش  ناراکـشهد  ونارگناوت  رادنپ " : زا  رترب  يادخ  نخـس  نیا  هرابرد  يدنوادخ  همان  نارگنـشور  و 
رب دوب و  تخت  تصش  ودصیـس  ار  ور  تسار  رکبوب  دیوگ  نیدباعلا  نیز  دمحم  خیـش  تساور و  تسار  رکبوب  هب  نخـس  يور  اج  نیا  هک 

رز . رانید  رازه  ياهب  هب  نارگ  یشوپور  یتخت  ره 
رد یـسررب  هب  میزادرپب  هک  مینیب  یمن  نآ  شیاجنگ  رگید  میرب و  یم  نایاپ  هب  ار  رکبوب  ياه  يرترب  زا  وگتفگ  رگید  اج  نیا  دیوگ : ینیما 

ار رایـسب  یئاـهزارف  هنوگ  نیا  هب  هدروآ و  دورفرکبوب  هراـبرد  ار  اـه  نآ  هدوب  يروز  رهاـب  هورگ  نیا  هک  ادـخ  هماـن  زا  یئاـهزارف  نوـماریپ 
هدید رد  ار  نآ  ناشاه  هتساوخ  سوه و  هک  دنا  هتفگ  ینانخس  يدنوادخ  همان  نوماریپ  رد  دنا و  هدینادرگ  ینوگرگد  دربتسد و  شوختسد 

هحفص 81 ] ] 

هب يدینـش ، هک  یئاهیئاوسر  نآ  ربارب  رد  مه  نآ  ، دنا هتـشادشوخ  ار  اهراک  نیا  اه - يرامـش  رترب  رد  يور  دنت  رـس  زا  هتـسارآ و - نانآ 
زا میرذگ  یم  و  میشوپ ، یم  مشچ  دنا  هدومن  هراب  نیا  رد  شیوخ  ياه  هدورس  رد  هک  يراکـشآ  ياه  یئوگفازگ  یـسررب  زا  هنوگ  نیمه 

تسا : هدروآ  شیاه ص 42  همان  هدورس  رد  یلصوم  زازب  يدنفا  نسح  الم  روشناد  هدنیارس  هک  نانخس  هنوگ  نیا 
تسا  دنلب  ور  تسار  رکبوب  هاگیاپ  ار  یتسار  " 
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دبای . یم  هاتوک  یئالاو  همه  نآ  هب  ندیسر  زا  ار  دوخ  تسد  یشیاتس ، ره  هک  يا  هنوگهب 
یئادخ  همانراوتسا  ياهزارف  رد  هک  یسک  متسناد  یم  شاک 

درادیشزرا ؟ هچ  وا  هراب  رد  یگدنیارس  هدمآ ، وا  شیاتس 
ار  رادنپ  زا  رترب  يادخ  يدونشخ  تسا  یتسه  ناهج  رد  هک  ره 

ار ". وا  يدنسرخ  دنوادخ ، دیوج و  یم 
دیوگ : يو  شیاتس  رد  هک  اج  نآ  زین  و 

دیاین  نایم  هب  ور  تسار  رکبوب  دای  هک  یتسار  " 
ددرگ  هوکش  رف و  زا  لامالام  یتسه  ناهج  هک  نآ  رگم 

هوک  فاکش  لد  رد  ربمایپ  راب  نامه 
دوب  هدیزگرب  يرای  هدیزگرب  رورسيارب  ادخ  هب  دنگوس  هک 

دنام  نادرگرس  وا  دای  رد  یتسه 
دمآ "  یمرد  زاورپ  هب  تخاس  یمن  رابنارگ  ار  نآ  وا  هوکش  ياورپ  رگا  و 

رکبوب ییاراد  هب  یهاگن 

اب - ادـخ هتخیگنارب  نآ  نداد  اـب  هاـگ  نآ  و  هدیـشخب )!(  رکبوب  هب  هک  يا  یئاراد  هب  مینکفیب  یهاـگن  هک  دـسر  یم  ار  اـم  هزادـنا  نیا  يرآ 
يارب هیقوا  نویلم  کی  هک  يرامـش  زا  نوریب  یئاراد  نامه  دـنا ! هدرب  يو  تنم  راب  ریز  ار  ناناملـسم  همه  ام و  شیک  ربماـیپ و  يو - تسد 

هک  میناوخ  یم  یئاسن  شرازگ  رد  هچ  نانچ  درک  مهارف  يو 

هحفص 82 ] ] 

دصیـس و وا  هناخ  رد  مدـیلابو ، مدـیزان  دوب  هیقوا  نویلم  کی  مالـسا - زا  شیپ  ینادان - راگزور  رد  هک  مردـپ  یئاراد  هب  نم  تفگ : هشیاع 
خیـشزا ار  نیا  و  دندنکفا ، یم  دیزرا - یم  رز  رانید  رازه  هب  مادک  ره  هک  نارگ - یـشوپور  تخت  ره  يور  رب  دندیچ و  یم  تخت  تصش 

زا دراد  هارمه  مه  يرگید  ياهزیچ  هاوخاـن  هاوخ  هیاریپ  همه  نیا  هک  یناد  یم  کـین  هاـگ  نآ  ويدینـش  مه  يرکب  نیدـباعلا  نیز  دـمحم 
زین -و  دشاب دیابن  رتمک  هزادنانامه  زا  زیناه  نآ  ياهب  هک  اهزادـناریز - اهدـنوآ و  اه و  یتشپ  اهب و  نارگ  ياه  هماجو  هناخ ، زاین  ياهالاک 

زا تسا  يرگناوت  همه  نیا  هتـسیاب  هچ  نآ  دـنلب و  ياه  هناخالاب  اه و  کشوک  دـهاوخ و  یم  یهاگتـسد  نانچ  هک  ینارازگراک  نارکون و 
تسا . اه  نآ  دنمزاین  الاو  هاگیاپ  یگدنراد و  نآ  هک  یئاهزیچ  رگید  ارس و  نیمز و  واهرازتشک  ناواگ و  نادنفسوگ و  نارتش و  نابسا و 

ناهج ناهاشداپ  زا  کی  چـیه  راگزور  نآ  رد  هک  نیا  اب  هداد ؟ یم  ياـج  دوخ  رد  ار  همه  نیا  هک  هدوب  یخارف  نیمز  مادـک  مناد  یمن  نم 
هنیمزشا يروانهپ  هک  هدوب ! یگرزب  هناخالاب  هچ  دـندوب ؟ هدـیچ  هناخالاب  کی  رد  ار  اـه  تخت  همه  نآ  اـیآ  و  دـندوبن ! اراد  هزادـنانیا  هب 

و هتفر ! یم  رامـش  هب  شیاههناخالاب  ار  یکی  نیا ، هک  هدوب  یگرزب  هناخ  هچ  هزاـت  و  هدرک ! یم  هدنمرـش  ار  اـه  ناـبایب  هنهپ  اـه و  هاـگدربن 
و دننیـشنب ؟ اه  تخت  نآ  رب  دـنیآ و  وا  ینامهم  هب  گرزب  نادرم  هک  هدرک  یم  یئاریذـپ  هداد و  یم  راب  رکبوب  يزور  هچ  دـید  دـیاب  بوخ 

نابز رگم  میونـش ؟ یمن  يزور  نانچ  هرابرد  ینخـس  نیرت  هتـسهآ  ناسیون ، تشذگرـس  ناراگن و  خـیرات  زامادـک  چـیه  ناهد  زا  اـم  ارچ 
نآ هک  تسا  نآ  هتسیاب  دادیور ، تشرس  هن  رگو  دنکن ؟ وگزاب  ار  نآ  ناتسادیسک  ات  دندرک  یم  غاد  دنا  هتـسشن  یم  اجنآ  هک  ار  یناسک 
زا ای  لاس  ره  مک  مک  ای  هام  ره  وگب  مک  تسد  ایهتفه  ره  هتسب  راک  هب  نآ  نتـسارآ  رد  ار  دوخ  شـشوک  همه  شنابزیم  هک  گرزب  نمجنا 
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شومارف ار  نآ  يروآدای  خـیرات ، هک  دـشاب  هتـشاد  یئاه  شرازگ  یتسیاب  هدرک ، اپ  رب  ار  نآ  راب  کـی  شا  یگدـنز  همه  رد  رتمک  مه  نیا 
هنوگچیه  اه  نیا  همه  اب  دننیبن ، اور  ار  نآ  ندرک  اهر  ناراگن ، خیرات  دنکن و 
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دنک و یم  چپ  چپ  یـشوگ  رد  هک  ینیب  یم  ار  يدیبع  راگزور - یگدنز  زا  لاس  اهدص  تشذـگ  زا  سپ  ات - یبای  یمن  نآ  هرابرد  ینخس 
دنز . یم  زاب  رس  نآ  ندرک  راکشآ  زا  شغورد  ندش  نشور  میب  زا 

؟ درآ تسد  هب  لوپ  هیقوا  رازه  رازه  دناوتب  شايرای  هب  درم  نآ  هک  هدوب  دمآرد  همـشچرس  مادک  رنه و  راک و  هشیپ و  مادـک  دیـسرپ  دـیاب 
راد رکبوب و  هب  شا - ینارنخس  نآ  رد  ربمایپ  يوگتـسار  كاپ و  رتخد  هکيا  هنوگ  هب  هدوب و  شیرق  یتسدگنت  ماگنه  راگزور  نآ  هن  رگم 

دوـب و هدـش  هریت  دـندوب  هتخادـنا  نیگرـس  هدیـشاش و  هدروـخ و  هطوـغ  نآ  رد  سب  زا  هک  دوـب  یبآ  امـش  هباـشون  دـیوگ : یم  وا  هتـسد  و 
هتخیگنارب تسد  اب  دنوادخ  ات  ناتدنیابرب . امش  نوماریپ  مدرم  دیدیسرت  یم  هک  هدرک  جک  ندرگ  نوبز و  یتشم  ناتخرد . گرب  ناتکاروخ 

دیشخب . یئاهر  ار  امش  شا 
هتخیگنارب تفایرد ، کلام  رسپ  سنا  هک  یهار  زا  هوبنلا  مالعا  زا  رد ص 146  يدروام  شرازگ  هب  هکتسا  هدوب  اهزور  نامه  رد  دیاش  و 

نوریب ار  ام  یگنسرگ ، دنتفگ  دیا ؟ هدمآ  نوریب  ارچ  دیسرپ : رود  نآ  زا  تفای  ار  ض )  ) رمع رکبوب و  سپ  دش  دجسم  نورد  هب  ص )  ) ادخ
ای مدنگ  اب  داد  روتـسد  ات  دندشناهیتلا  نبا  مثیهلا  وبا  دزن  هب  سپ  ما  هدمآ  نوریب  یگنـسرگ  زا  زین  نم  تفگ : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هدروآ 

شرازگ  نایاپ  ات  دنتخاس  یکاروخ  دوب  وا  دزن  رد  هک  یئوج 
دوش یم  رگم  هدش  هداز  ربمایپ  ندش  هتخیگنارب  زا  سپ  لاس  جـنپ  ای  راهچ  هک  وا  هدـید ؟ یک  ار  مالـسا  زا  شیپ  راگزور  هشیاع  یهگ  ناو 

نابیرگ هب  تسد  یگنـسرگ  اب  نونکا  مه  نآ ، هدنرادو  هتفر  داب  رب  مالـسا  زا  شیپ  هک  دزانب  يا  یئاراد  رب  شا  یناملـسم  راگزوررد  وا  هک 
تسا ؟

نآ  يدمآشیپ  هچ  و  تفر ؟ اجک  هتشابنا  لوپ  اهرازهنآ  مناد  یمن  نم  هزات 
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زا شیبتشاد  يزیچ  میتفرگ  مه  رگا  تشادن و  چیه  هک  داتفا  يزور  هب  ات  دینادرگ  تسدـیهت  ار  نآ  هدـنراد  درک و  تسین  داد و  داب  رب  ار 
یم مه  ار  یئاراد  همه  نآ  مهد  کی  زا  کی  هد  یـسک  رگا  تشادـن و  هکم  زا  ندـیچوک  ماگنه  هب  میـس  مرد  رازه  شـش  ای  جـنپ  ای  راهچ 

اب دمآ . یم  رامش  هب  ناهج  ناراکـشهد  ناگنهاشیپ  ناگدنـشخب و  نارادولج  زا  راگزور  نآ  رد  تفرگ و  یم  ار  یتیگ  نآ ، هزاوآ  دیـشخب 
هرابرد یبهذ  هک  میتفریذـپ  ام  تسین  اهبنارگ  ياه  شوپور  اه و  تخت  اهرازه و  نآ  زا  يدای  خـیرات ، ياه  گرب  زا  کی  چـیه  رد  هک  نآ 

نبا دـهد " و  یمن  تسد  زین  راگزور  هاشداپ  يارب  یئاراد  نانچ  هک  اریز  تسا  تسردان  وگتفگ  یب  یمود  رازه  دـیوگب "  هشیاع  شرازگ 
ياه گرب  زا  کی  مادک  رد  تسا  تسرد  هک  يا  هیقوا  رازه  نآ  ناتساد  دیسرپ  دیاب  هزات  دریذپب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ار  وانخس  زین  رجح 

دناوخ ؟ ناوت  خیرات 
نانچ رکبوب  میئوگب  هک  دوب  هتـسیاش  درمـش و  تسار  دش  یم  ار  يرادنپ  ياه  ناتـساد  نیا  دوب و  تسرد  دنا  هدـید  هک  اه  باوخ  نیا  رگا 

ار مدرم  دوخ  گناب  اب  دنک و  يرودزم  ناعذج  رسپ  هللادبع  يارب  هک  دوبن  نآ  دنمزاین  هفاحقوب  شردپ  تسا  هتـشاد  يرادنپ  فازگ  یئاراد 
دروخب نان  یگیامورف  یتسپنیا و  هب  يا  هشیپ  اب  شا  یگدنز  زا  هدناممد  ود  یکی  رد  باثملاراد  یبلک  هتفگ  هب  دناوخب و  وا  هرفـس  رـس  رب 
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دیوگب : دیامنب و  ار  نآ  ناعذجرسپ  شیاتس  رد  يا  هماکچ  رد  مه  تلص  رسپ  هیما  هک 
دهد  یم  اوآ  هک  تسه  اهراک  رد  كریز  كالاچ و  کبس و  يدرم  هکم  رد  ار  وا  " 

دناوخ  یم  ار  مدرم  دراد و  یمرب  گناب  شاهناخ  زارف  زا  مه  رگید  یکی  و 
سونبآ  بوچ  زا  گرزب  ياهساک  يوس  هب 

نیبگنا "  هب  هتخیمآ  تسا  مدنگ  زغم  نآ  يور  رب  هک 
مه  " رگید یکی  زا "  تسا و  دـسالا  دـبع  رـسپنایفس  اهراک "  رد  كـالاچ  کبـس و  كریز و  درم  زا "  هدنیارـس  تساوخ  دـیوگ : یبلک 

لئاوالا  هرماسم  سیوناپ  رد  و  هفاحقوبا .
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دوب . ور  تسار  رکبوب  ردپ  هفاحقوب  هدننک  گناب  نآ  هک  دنیوگ  هدمآ : ص 885 
هب ار  مدرم  هفاحقوب  نوچمه  نت  هد  هک  دوب  نانچ  راوازس  هتـشاد  مشیربا  هب  هتـسارآ  تخت  تصـش  دصیـس و  هیقوا و  نویلم  کی  هک  یـسک 
هایس لوپ  یهاش  دنچ  هار  نیا  زا  ات  ددرگ  رگید  نامدرم  رودزم  شدوخ  ردپ  هک  نیا  هن  دنناوخب  شیاه  یکاروخ  ناوخ  رس  رب  ارـسنامهم و 

دنک . ریس  ار  شا  هنسرگ  مکشای  درآ  تسد  هب 
هک دـش  یمن  نآ  دـنمزاین  تـشاد - مـه  ار  نآ  زا  یـشخب  رگا  و  دـنا - هتــشادنپ  هـک  دوـب  یئاراد  ناـنچ  راـگزور  نآ  رد  ار  رکبوـب  رگا  و 

ص)  ) ادـخ هتخیگنارب  هب  ار  یکی  هاـگ  نآ  درخب و  میـس  مرد  دصتـشه  هب  يراوس  رتـش  ود  ص)  ) ادـخ هتخیگنارب  ناراـی  اـب  ندـیچوکيارب 
هک موش  یمن  راوس  تسین  مدوخ  نآ  زا  هک  ار  يرتش  نم  دـیوگب : و  نآ ، ياهب  نداد  اـب  رگم  دریذـپن  ار  نآ  زین  ص )  ) وا دـنک و  شکـشیپ 

دیرخ يارب  یئاـهب  هچ  وـگب  هن ! داد : خـساپ  تـسا و  وـت  دوـخ  نآ  زا  نآ  داـبوت ! یخرب  مرداـم  ردـپ و  ادـخ ! هـتخیگنارب  يا  : تـفگ رکبوـب 
مناتس . یم  ار  نآ  اهب ، تخادرپ  اب  نم  سپ  تفگهزادنا  نانچ  نینچ و  تفگ  يا ؟ هتخادرپنآ 

تشاد یمن  شوخ  ص )  ) وا ای  دوبن  ینادنچ  یئاراد  ار  رکبوب  هک  تشادن  نآ  زج  يا  هزیگنا  تفریذپن  ارنآ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  نیا  و 
یسکیتسار هب  هک : دندنبن  وا  رب  دنا  هتسبيو  رب  هک  ینانخس  نینچ  دنچ  يراگزور  زاسپ  ات  دشاب  هتشاد  يو  ندرگ  رب  یتنم  سکچیه  هک 

يرترب رد  ربماـیپ  ینارنخـس  شخب "  رد  هک  تسا  رکبوب  دراد  تنم  نم  رب  دوـخ  یئاراد  شـشخب  واـه  یهارمه  رد  مدرم  همه  زا  شیب  هک 
تشذگ . هفیلخ " 

رتش ود  دیرخ  هرابرد  هچ  نآ  هک  میبای  یمرد  هریسلا " 44:2  رد "  یبلح  همهملا " و  لوصفلا   " رد غابـص  نبا  شرازگ  هب  شرگن  اب  هزات  و 
دومرفب ار  رکبوب  رتخد  ءامسا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هدنسیون ، ود  نیا  یهاوگ  هب  اریز  دراد  رایسب  يوگتفگ  یـسررب و  ياج  زین  هدش  هتفگ 

وا هب  دزاس و  هاگآ  رکبوب  ربمایپ و  ياج  زا  ار  وا  دور و  یلعدزن  ات 
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هب ندمآ  بش  نیمراهچ  هک  هدنیآ  بش  زا  یتعاس  تشذـگ  زا  سپ  وا - اب  هارمه  دریگب و  يرودزم  هب  ناشیا  يارب  امنهار  کی  هک  دـیوگب 
تخاس هاگآ  دوب  هتـسیاب  هچ  نآ  زا  ار  وا  دش و  دراد - یمارگ  ار  شیور  ادخ  هک  یلع - دزن  هب  ءامـسا  سپ  درایب  رتش  هس  دش - یم  اج  نآ 

ات داتـسرف  رتش  هس  وا  اب  هارمه  هاگ  نآ  دـش و  یم  هدـناوخ  یثیل  هللا  دـبع  رـسپ  طقیرا  هک  تفرگ  يرودزم  هب  ود  نآ  يارب  یئامنهار  يو  ات 
دنتخانش . ار  درم  دمآدورف و  هوک  فاکش  زا  رکب  وبا  اب  دینش  اررتش  گناب  ربمایپ  نوچ  دروآ و  هوک  نیئاپ  هب  ار  نارتش  هنابش  يو 

دلج 15 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


دـندوب و هتفرگ  هیارک  هب  ار  اهرتش  هتـشادن و  مه  ود  نآ  يراوس  يارب  هداـمآ  ياـپراچ  ود  رکبوبا  هک  دـناسر  یم  اراکـشآ  شرازگ ، نیا  و 
هدنریگ رودزم  هدننک و  هیارک  ار  ض )  ) یلع هک  زارف  نیا  هتفگ : دیامن  راگزاس  رتش  ود  دیرخ  شرازگ  ابار  شرازگ  نیا  هتساوخ  هک  یبلح 
شرازگ ینورب  يامن  زا  هچنآ  هب  شرگن  اب  نداديراگزاس  هنوگ  نیا  رتش و  هیارک  هن  هدوب  وا  اب  امنهار  دزم  نداد  هک  دناسر  یمدرامش  یم 

ینیبیم - هک  دناوخ - یمن  دیآ  یمرب  اه 
يور رب  درب  هنیدم  هب  دوخ  اب  زین  ار  همه  هتشاد و  هکم  زا  ندیچوک  ماگنه  هب  رکبوب  هک  يا  یئاراد  اه - شرازگ  داینب  رب  دیایب - هچ  نانچ  و 

نآ ؟و  دـنیوگ یم  هک  یئاه  تخت  نآ  و  هیقوا ؟ نویلم  کـی  نآ  اـجک و  نیا  هاـگ  نآ  و  هدوب . میـس  مرد  رازه  شـش  اـی  جـنپ  اـی  راـهچ  مه 
یگنهامه هچ  ناه ؟ ؟ تسا اهرویز  اه و  هیاریپ  نیا  هتسیاب  هچ  نآ  و  هدیزرا ؟ یم  رز  رانید  رازه  تصـش  دصیـس و  هب  هک  نآ  ياه  شوپور 

زاغ ؟ ردنش  نامه  رگم  تسا  هتشادن  چیه  هک  یسک  اب  هدوب  وا  نآ  زا  فازگ  اه  یئاراد  همه  نیا  هک  یسک  نایم  تسه 
شورف دـیرخ و  هب  هک  هنیدـم  رد  وا  هشیپ  نایم  هکم و  رد  شردـپ  شدوخ و  راگزور  یگنوگچ  نایم  وا و  نایم  تسه  یگنهامه  هچ  زین  و 
یناکد ای  هناختراجت  رد  هک  نآ  یب  هدیـشک و  یم  يوس  نآ  يوس و  نیا  هب  دوخ  شود  هناـش و  يور  رب  مه  ار  نآ  هک  هتخادرپیم  هچراـپ 

هب  يراک  هدز و  یم  هسرپ  اه  هچوک  اهرازاب و  رد  دشاب  هتشاد  ياج 
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تسا . هتشاد  يزیچان  يدرخ و  نیا 
دوخ شود  رب  یئاه  هماج  تفاتش و  رازاب  يوس  هب  نادادماب  تسشن  ربمایپ  ینیشناج  هب  رکبوب  نوچ  هک  تسا  هدروآ  ءاطع  هار  زا  دعـس  نبا 

نیـشناج يا  دـنتفگ  يو  هـب  دـندرک و  رادـید  ار  وا  حارج  هدـیبع  وـبا  باـطخ و  رـسپ  رمع  سپ  دزادرپ  یگدنـشورف  هـب  اـت  دوـب  هدرک  راـب 
هب سپ  تفگ  يا  هدیـسر  ناناملـسم  یتسرپرـس  هب  وـت  يراـک ؟ هچ  يارب  دـنتفگ  رازاـب  تفگ  يورب ؟ یهاوـخ  یم  اـجک  ادـخ ! هـتخیگنارب 

دنناسرب وا  هب  دنفـسوگ  همین  کی  هنازور  هک  دش  انب  تفرب و  ود  نآ  اب  سپ  مینک  نیعم  تیارب  يزیچ  ات  ایب  دنتفگ  مناروخب ؟ هچ  ماهداوناخ 
دنهدبمه . ار  وا  نت  رس و  كاشوپ  و 

نآ زا  ار  وت  ات  نم  هدـب  تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ  دـید و  ور  تسار  رکبوب  ندرگ  رب  یئابع  يدرم  هک  تسا  هدروآ  قاحـسا  رـسپ  ریمع  هار  زا  و 
دیئامنن . تساران  هار  هب  ما  هداوناخ  راک  رد  ارمباطخ  رسپ  وت و  هک  وش  رود  نم  زا  تفگ : مشاب  هدنسب 

هداتفا هار  رازاب  يوس  هب  تسشن  ربمایپ  ینیشناج  هب  رکبوب  نوچ  هک  اریتسار  مینیب : یم  هدمآ  دعس  نبا  شرازگ  رد  زین  هک  رگید  زارف  رد  و 
دیئامنن  تساران  هار  هب  ما  هداوناخ  راک  رد  ارم  امش  تفگ : یم  دربیم و  هدرک و  راب  زین  ار  دوخ  نآ  زا  یئاه  هچراپ 

رازاب راپـسهر  هدنکفا  دوخ  يوزاب  رب  یئاه  هچراپ  نادادماب  ض )  ) وا دنداد  رکبوب  هب  يربنامرف  تسد  نوچ  هک  هدـمآ  یبلح  شرازگ  رد  و 
نایاپ  ات  يورب ؟ یهاوخ  یم  اجک  تفگوا : هب  رمع  سپ  دش 

ات هدیـشخب  يو  هب  ندـناسر  دوـس  وا و  ياـهزاین  ندروآربيارب  و  ص )  ) ربماـیپ هار  رد  ار  شفازگ  یئاراد  وا  هک  هدوـب  زور  مادـک  یهگناو 
شرازگ يا  هدنبانت  چیه  دـیدن و  سکچیه  هک  دیـشخب  ار  نآ  هنوگچ  دـشاب ؟ هتـشاد  يو  رب  یتنم  دوخ  یئاراد  نداد  اب  مدرم  همه  زا  شیب 

یمن زاب  رس  مه  نیا  نداد  ناشن  زا  هک  نیا  اب  هدادن ؟ ناشن  دومن  یم  یگدنشخب  هک  یئاهاج  نآ  زا  اج  کی  خیرات ، هنوگچ  و  دادن ؟ ار  نآ 
کی  يو  هک  دنز 
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هنیزه يارب  ربمایپ و  راک  نداتفا  هار  يارب  سک  ره  هک  نیا  اب  و  داد ؟ ار  شیاهب  تفریذـپن و  ار  نآ  وا  درک و  شکـشیپ  ص )  ) ربماـیپ هب  رتش 
تسا ؟ هدش  تشاددای  هداد  يزیچناناملسم  مالسا و  هب  ندناسر  دوس  يارب  اه و  گنج 

شیومع ماگنه  نآ  اریز  تشادـن  وا  هب  يزاین  شدوخ  هژیو  ياه  هتـساوخ  يارب  هکم  زا  ندـیچوک  زا  شیپ  هک  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هزات 
هجیدـخ یئاراد  هک  زین  نآ  زا  سپ  تشاد و  ندرگ  ربار  وا  یتسرپرـسهجیدخ  اب  يو  یئوشانز  زا  شیپ  داب - يو  رب  ادـخ  دورد  بلاـطوبا -
هدرتسگ مالـساهنیمز  هک  دوب  هنیدـم  هب  ندـیچوک  زا  سپ  دـمآ  شیپ  هک  یئاهزاین  سپ  دوب . وا  رادربنامرف  زین  شدوخ  داتفا و  وا  تسد  ریز 

ینب نادرم  زین  اج  نآ  هک  نایرگشل . يرادرـس  نایهاپـس و  نداد  هشوت  نتـسارآ و  هب  داتفا  زاین  ماگنه  نآ  هک  تفرگ  الاب  نآ  راک  دیدرگ و 
ینب نادرم  جرزخ و  نب  ثرح  ینب  نادرم  و  هدابع - نب  دعـس  ناشیا  شیپاشیپ  و  هدعاس - ینب  نادرم  هضایب و  ینب  نادرم  فوع و  نب  ملاس 

ار دوخ  دنلب  گناب  داهن  هنیدمرد  ماگ  ص )  ) وا هک  يزور  نیتسخن  نامه  زا  ناشیا  همه  دندوب - ادـخ  ربمایپ  یمارگ  ياه  یئاد  هک  يدـع -
زاس . تخاس و  یگدامآ  نارادساپ و  نانابیتشپ و  ناوارف  هرامش  يوس  هب  ایب ! ام  يوس  هب  دندیناسر : وا  شوگ  هب 

هچو دـشاب ! هدروآ  رگا   ) دروآ هکم  زا  هکمیـس  مرد  رازه  شـش  ای  جـنپ  ای  راـهچ  ناـمهرگم  تشادـن  يا  یئاراد  رکبوب  هک  مه  زور  نآ  و 
راـنک رد  ودوـب  هچ  نآ  هت  اـت  رـس  و  دـناسرب ؟ تسناوـت  یم  يدوـس  هچ  رگم  مـه  نآ  و  دـیرادزین )؟ شرازگ  نـیمه  یتـسرد  رب  يا  هناـشن 

خـساپ ام  هب  دـننز  یم  اروا  یگدنـشخب  فال  هک  یناسک  اه ، نیاهمه  زا  یـشوپ  مشچ  اب  تشاد ، یـشزرا  هچیگرزب  نآ  هب  يا  یئاورناـمرف 
مادـک يارب  هداد و  ار  نآ  اـجک  يراـک و  هـچ  رد  هدـیناسر و  ار  نآ  هـنیزه  مادـک  هـب  و  هدیــشخب ؟ ار  نآ  یماـگنه  هـچرد  وا  هـک  دــنهد 
شوگ هب  ارچ  هدنام و  هدیـشوپ  ربمایپ  نارای  زا  ادخ  ناگدیرفآهمه  نآ  هدـید  زا  ارچ  هدومن و  يراکـشهد  هتـشذگ و  نآ  رـس  زايدـنمزاین 

هک  هدیسرن  ناراگن  تشذگرس 
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راک داتسیا و  يراوتـسا  هب  هک  مالـسا  نوتـس  ایآو  دننک ؟ يروآدای  هفیلخ  ياه  يرترب  رد  دنرایب و  اه  همان  تشذگرـس  يال  هبال  رد  ار  نآ 
هک تسا  هنوـگ  نـیمه  هـب  و  هدیـسر ؟ يا  هـنیزه  هـچ  هـب  تـسین  هتـسناد  هـک  دوـب  یهاـش  دـنچ  نـیمه  يراـی  هـب  تفاـی  ماجنارـس  هـک  نآ 

؟ داهن تنم  ادخ  هتخیگنارب  رب  مدرم  همه  زا  شیب  شا  یئاراد  ندیشخبابرکبوب 

هدمآ یلع  شیاتس  هب  ناینس  رظن  زا  هک  يا  هیآ 

زور رد  ار  مهرد  کی  بش و  رد  ار  مهرد  کـی  هک  دوب  مهرد  راـهچ  ار  ع )  ) یلع ناگدـنورگ  ياورناـمرف  هک  تفگـش  نارازه  تفگش و 
: تفگ داتـسرف و  وا  هراـبرد  ار  شیوخ  هماـن  زا  زارف  کـی  دـنوادخ  داد و  ادـخ  هار  رد  اراکـشآ  ار  مهرد  کـی  یناـهنپ و  ار  مهرد  کـیو 
هن ناشراگدرورپ ، دزن  ردناشیا  شاداپ  تسا  ناشیا  يارب  دنـشخب  یم  ناهنپ  راکـشآ و  زور و  بش و  رد  ار  دوخ  ياه  یئاراد  هک  یناـسک 

هرقب 274  هروس  دنرب  یم  یهودنا  هن  تسهناشیارب و  یمیب 
اب شدنمجرا  همان  رد  ار  يو  رادنپ  زا  رترب  يادخ  دیـشخب و  دنمتـسم  هدـنهاوخ  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  داب - يو  رب  ادـخ  دورد  هک  وا - زین  و 
رب ار  زامن  هک  ناسک  نامه  دندیورگ ، هک  یناسک  وا و  هتخیگنارب  تسا و  دنوادخ  امش  تسرپرـس  هک  تسین  نیا  زج  درک : دای  نخـس  نیا 

دئام 55  هروس  دنهد  یم  تاکز  ادخ  هاگشیپ  رد  ندش  مخ  اب  هارمه  دنراد و  یم  ياپ 
، داتـسرف ورف  ناشیا  هرابرد  ار  شراـتفگ  نیا  دـنوادخ  دـنداد و  كاروخ  ار  يراـتفرگ  يا و  هدرم  ردـپ  يدنمتـسم و  شنادـناخو ، وا  زین  و 
جرد 3 ار  ناـشیا  راـک  شرازگ  هک  یتالـه . هروـس   ) دـنناروخ یم  كاروـخ  راـتفرگو ، هدرم  ردـپ  دنمتـسم و  هب  وا  یتـسود  هاررد  ناـشیا 

میدروآ ) یگدرتسگ  هب  مود  پاچ  زا  ات 111  ص106 

دلج 15 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرت  گرزب  دشخب و  یم  ادخ  هار  رد  ار  شا  یئاراد  همه  هک  رکبوبا  هاگ  نآ 

هحفص 90 ] ] 

یمارگ همان  رد  اه  نیا  همه  اب  دراد  تنم  وا  رب  مدرم  همه  زا  شیب  دوخ  یئاراد  ندادو  اه  یهارمه  اب  هک  دـنیب  یم  یـسک  ار  وا  زین  ناربمایپ 
یناد ! یمتدوخ  تسیچ ؟ يارب  نیا  دوش و  یمن  تفای  وا  ياه  يراکشهد  زا  يدای  ادخ 

مدرم همه  زا  شیب  هک  دوش  یم  یسک  هتشاد - هک  میریگب  رگا  میس - مرد  رازه  شـش  ای  جنپ  ای  راهچ  نداد  اب  رکبوب  هک  نآ  رت  تفگـش  و 
دیشخب و دوب  هدیشخب  رکبوب  هچنآ  زا  شیب  ربارب  نیدنچ  يو  هک  نآ  اب  دوشیمن ! یسک  نینچ  نامثع  دراد و  تنم  (ص ) ادخ هتخیگنارب  رب 

داهن يو  رباربرد  ار  اه  نآ  نوچ  و  داتسرف ، رز  رانید  رازه  هد  ادخ  هتخیگنارب  ياه  یشکرگشلزا  یکی  رد  یلعیوب  نیغورد  شرازگ  داینبرب 
- يدرک وت  هک  ار  یهانگ  ره  ادخ  نامثع ! تساوخ : یم  یئوکین  يو  يارب  دنوادخ  زا  نخس  نیا  اب  درک و  یم  ور  وریز  ار  اه  نآ  ص )  ) وا

یم نیا  زا  سپ  هچنآ  زا  یئاورپ  ار  نامثع  دزرمایبدـیآ ! دـیدپ  وت  زا  زیخاتـسر  زور  ات  ار  هچ  نآ  هدیـشوپ و  هچ  اراکـشآ و  هچ  ناهنپ و  هچ 
دشابن . دنک 

زا يزیچ  هن  نم  دیوگب  دـنک و  لابند  ار  دوخ  نخـس  هک  تسا  نآ  رت  ناسآ  دـنز  یم  رکبوب  یگدنـشخب  فال  هک  یـسک  ياربنم  هدـید  زا 
تسا . اه  یناوخ  رترب  رد  نایوگفازگ  هتخاس  اه  نآ  همه  هک  اریز  مراد  شمادک  چیه  یتسرد  رب  يا  هناشن  هن  مناد و  یم  اهنیا 

یهاگآ دـنا  هدروآ  يرـشخمز  يواضیب و  هچنآ  زا  ای  هدرک  شرازگ  میعن ) وبا  مکاح و   ) ظـفاح ود  نیا  هچ  نآ  زا  نارگـشهوژپ  هک  دـیاش 
: میزادرپ یم  نآ  يرگنشور  هب  کنیا  و  دهاوخب ، نم  زا  ار  نآ  خساپ  زیرگ و  هار  هتسیرگن و  ینیب  شوخ  هدید  هب  ار  نآ  هتفای و 
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هتفگ نیا  دنسیون  یم  فاشک ) رد ج 1 ص 286  يرشخمز  دوخ و  ریسفت  زا  رد ج 1 ص 185  يواضیب   ) هک میئوگب  یمراـچ  یموس و  زا 
ناشراگدرورپ دزن  ناشیا  شاداپ  سپ  دنشخب  یم  اراکـشآ  ناهن و  زور و  بش و  رد  ار  دوخ  ياه  یئاراد  هک  یناسک  رادنپ : زا  رترب  يادخ 

رد رازه  هد  بش ، ردرازه  هد  داد ، ادـخ  هار  رد  رز - رانید  رازه  لهچ  يو  هک  دـمآ  دورف  یماگنه  هب  رکبوب و  هرابرد  زارف  نایاپ  ات  تسا ...
اراکشآ . رازه  هد  ناهن  رد  رازه  هد  زور 

هورگ نیا  ياه  هتـشاگن  رد  هدـمآردناشیا و  نادرگاش  ربماـیپ و  ناراـی  زا  یـسکهچ  ناـهد  زا  مناد  یمن  هک  هتـسسگ  هریجنز  شرازگ  نیا 
ع)  ) یلع ناگدنورگ  ياورنامرف  زا  ینادرگور  رد  هک  بیـسم  رـسپ  دیعـس  هب  زج  دنـشاب - هتـسب  ناینیـشیپ  زا  کی  چـیه  هب  ار  نآ  هک  متفاین 

یم ناشن  هک  ناشدوخ  ناظفاح  زا  یـشرازگ  ربارب  رد   ) دنا هدیرفآ  ناگدنزاس  ياه  تسدار  شرازگ  نیا  يرآ  هدـیناسر - مه  هب  يا  هزاوآ 
رد ات  دنا  هدیـشخب  رکبوب  هب  رز  رانید  رازه  لهچ  زین  راک  نیا  يارب  و  هدمآ ). دورف  ع )  ) یلع ناگدـنورگ  ياورنامرف  هرابرد  زارف  نآ  دـهد 

هرابرد ات  دشاب  رت  کیدزن  یتسار  هب  هدیشخب  ار  ینارگ  یئاراد  نانچ  هک  یسک  هرابرد  زارف  نیا  ندمآ  دورف  هدوت ، نالد  هداس  لد  مشچ و 
زور رد  رکبوب  هک  تسا  نآ  دنا  نآ  رب  هورگ  نیا  همه  هچ  نآ  هک  دنا  هدرک  شومارف  همه ، نیااب  هدیشخب ! میـس  مرد  راهچ  اهنت  هک  یـسک 

تسا هرقب  هروس  رد  زین  هدش  دای  زارف  و  دوب . وا  یئاراد  همه  هک  تشادرب  دوخ  اب  میس  مردرازه  شـش  ای  جنپ  ای  راهچ  هنیدم  هب  شندیچوک 
نبا دمآ و  دورف  هنیدم  هب  ندیچوک  زا  سپ  یکدنا  هروس  نیا  هک  دنیوگ  یم  نابز  کی  ادخ  همان  نارگنشور  نارگـشرازگ و  نایاوشیپ  هک 

رس نآ  نتفریذپ  زا  یسک  دنا و  هتفگ  نینچ  ادخ  همان  نارگنـشور  نادنمـشناد و  نایاوشیپ و  زا  يرایـسب  دسیونیم " : دوخ  ریـسفت  رد  ریثک 
رازه لهچ  نآ  رکبوبا  هک  دیسرپ  دیاب  داینب ، نیا  رب  هدزنزاب " .
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شـشرازگ هک  زاغ  ردنـش  نآ  زج  هب  وا  رگم  دهدنای ؟ دهدبادخ  هار  رد  هک  دوب  هدروآ  اجک  زا  زارف  نآ  ندمآ  دورف  ماگنه  هب  ار  رز  رانید 
تسین - نینچ  هک  دید  یهاوخ  تسا و  تسرد  شرازگ  نآ  هک  میریذپب  رگا  هزات  هتشاد -؟ يزیچ  تفر 

مدیدن و هدمآ  دورف  رکبوب  هرابرد  زارف  نآ  دناسربهک  یشرازگ  دنک : یم  لابند  نخـس  نیا  ابار  هدش  دای  هتـسسگ  هریجنز  شرازگ  یطویس 
ض)  ) رکبوب نوچ  تفگهک : هدروآ  قاحـسا  نبا  نابز  زا  رذنم  نباهک  دشاب  هتفایرد  یـشرازگ  زا  ار  نآ  هدز  ار  نآ  فال  هک  یـسک  دـیاش 
هب مدرم ! يا  ناه  تفگ " : سپس  درک و  نیرفآ  وا  رب  تسا  راوازس  هچ  نانچ  دوتسب و  ار  يادخ  تسشن  وا  ینیـشناج  هب  رمع  تشذگرد و 

و دیروخ ، یمن  ار  هچ  نآ  دیرآ  یم  مهارف  امش  یتسار  هب  و  يرگناوت ، اه  يدیمون  زا  یخرب  وتسا  یتسدیهت  اه  يدنمزآ  زا  یخرب  یتسار 
هک دیئامن  راکـشهد  سپتسا  یئورود  زا  يا  هگر  اه  یمـشچ  گنت  زایخرب  هک  دینادب  دـیبای و  یمن  ار  نآ  هکيزیچ  هب  دـیدنب  یم  دـیما 

یتـسرد رب  يا  هناـشن  هک  یناد  یم  وـتو  دـناوخ  ار  یمارگ  هیآ  نیا  هاـگ  نآ  زارف " ؟ نیا  ناراـی  دـنیاجک  سپ  تـسا ، رتـهب  ناـتدوخ  يارب 
نایاپ  تسین . يو  نخس  رد  ناشیافال 

: نآ داینب  رب  دراد و  یگتخیسگ  يوس  ود  ره  زا  نآ  هریجنز  هک  هدروآ  یـشرازگ  بیـسم  رـسپ  دیعـس  نابز  زا  هدمآ و  مه  يرگید  يهدنفاب 
راـچد هک  ار  یهاپـس  هنیزه  كوـبت  گـنج  زور  رد  هکهدـمآ  دورف  فوـع  رـسپ  نمحرلا  دـبع  نافعرـسپ و  ناـمثع  هراـبرد  هدـش  داـی  زارف 

دنتخادرپ . دوب  یتسدگنت 
دورف تسدگنت  هاپس  هب  نامثع  ششخب  يارب  هک  زارف  نآ  دسیون : یم  سپـس  هدرک و  دای  دوخ 347:2  ریـسفت  رد  يزار  زین  ار  شرازگ  نیا 
لابند هب  يرازآ  تنم و  ناشیا  ششخب  دنشخب و  یم  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ياه  یئاراد  هک  یناسک  دوب : رادنپ  زا  رترب  يادخ  هتفگ  نیا  دمآ 

زارف نایاپ  ات  درادن ...
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نوماریپ رد  و  دننادرگ ، یم  دوخ  ياج  زا  دـننز و  یم  درب  تسد  ار  نانخـس  هک  هدـینادرگ  روک  ار  نانیا  لد  مشچ  یگتفیرف ، هک  ار  یتسار 
زا هیآ 262 و 274  رد  زارف  ود  نآ  هک  هدنام  هدیشوپ  ناهاگآان  نیا  رب  ، هتسارآ ناشیا  يارب  نمیرها  هک  دنیوگ  یم  ینانخـس  دنوادخ ، همان 

گنج زاشیپ  اه  لاس  هدمآ و  دورف  دنمجرا  هنیدـمرد  هک  تسا  يا  هروس  نیتسخن  ادـخ - همان  نارگنـشور  هتفگ  هب  زین - نآ  هرقب و  هروس 
زا مادک  چیه  ندمآ  دورف  هک  تسین  تسرد  سپ  هدمآ  دورف  دنداتفا  هار  هب  مهن  لاس  زا  بجر  هام  رد  هک  نآ  تسدگنت  نایهاپـس  كوبت و 

. مینادب نامثع  زا  شیاتس  يارب  ار  زارف  ود 
تسا : نینچ  دناهدروآ  رکبوب  هرابرد  ظفاح  ود  نآ  مه  ار  هچ  نآ 

هملس نابز  زا  وا  یمرخم و  بویا  رسپ  هللا  دبع  رسپ  میهاربا  نابز  زا  وا  قارو و  دمحمرسپ  دمحا  رـسپ  دمحم  نابز  زا  هیلح 33:1  رد  میعنوب 
رسپ ییحی  نابز  زا  وا  هورع و  رسپ  ماشه  نابز  زا  وا  قاحسا و  رسپ  دمحم  نابز  زا  وا  ریکب و  رـسپ  سنوی  نابز  زا  وا  يدعـس و  صفح  رـسپ 

هک هاگ  نآ  دوب و  رکبوب  یئاراد  رد  ص )  ) ربمایپ تسد  تفگ : هک  رکب  وبا  رتخد  ءامسا  زا  وا  شردپ و  زا  وا  ریبزرـسپ و  هللا  دبع  رـسپ  دابع 
دوب . یکی  رکبوب  وا و  تسد  دندرک  رادید  ادخ  هناخ  زا 

شرازگ : هریجنز  نایجنایم  مه  نیا 
نازیملا 51:5 ) ناسل   ) هدرمش یم  وگغورد  ار  وا  قاحسا  رسپ  رکبوبا  مکاح ، هتفگ  هب  قارو : دمحا  رسپ  دمحم  - 1
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یمرگتشپ راوازس  ناشنخس  هک  یناسک  نابز  زا  تسین ، یمرگتشپ  هتسیاش  وا  نخس  دیوگ : یم  ینطقراد  یمرخم : هللا  دبع  رـسپ  میهاربا  - 2
نازیملاناسل 72:1 )  ) هدرک وگزاب  تسردان  یئاه  شرازگ  تسا 

یـشرازگ هاگ  نآ  هدرک "  یم  يزاس  شرازگ  يو  دـیوگ " : ناـبح  نبا  هک  هدوب  هفوک  مدرم  زا  يداتـسا  يدعـس ، صفح  رـسپ  هملـس  - 3
اور  هتفگ " : هدروآ و  يو  زا  هدوتسان 

هحفص 94 ] ] 

. تسا هیاپیب  هتفگ : هدرک و  وگزاب  يو  زا  یشرازگسپس  دننک "  شرازگ  وا  نابز  زا  دنریگ و  يرگنشور  هناوتـشپ  ار  وا  نخـس  هک  تسین 
نازیملا 67:3 ) ناسل  )

دابع رسپ  ییحینابز  زا  قاحسا  رـسپ  دمحم  نابز  زا  ریکب  رـسپ  سنوی  نابز  زا  رابجلا  دبع  رـسپ  دمحا  هار  زا  كردتسم 5:3  رد  مکاح  - 2
همه رکبوب  دوب  وا  اب  زین  رکبوب  داهن و  هنیدم  هب  يور  هکم  زا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نوچ  تفگ  ض )  ) رکبوب رتخد  ءامسا  هک  تسا  هدروآ 

نم دزن  هب  دوب  هداد  تسد  زا  مه  ار  شا  یئانیب  هک  هفاحقوب  نم  ياین  سپ  درب  دوخ  اب  دوب  میـسمرد  رازه  شـش  ای  جـنپ  هک  ار  دوخ  یئاراد 
ياربوا اباب ! هن  متفگ  نم  تشاذگ . امـش  لد  رب  شدوخ  اب  هارمه  زین  ار  شا  یئاراد  غاد  ناهگان  هب  درم  نیا  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـمآ و 

یم اج  نآ  رد  ار  دوخ  یئاراد  رکبوب  هک  هناخ - نزور  رد  ار  اه  نآ  متفر و  دـنچ  یئاـه  گنـس  غارـس  هب  سپ  تشاذـگ  رایـسب  یئوکین  اـم 
تفگ وا  مداهن و  هماج  نآيور  رب  هتفرگ  ار  وا  تسد  مدـمآ و  هاگنآو  مدـیناشوپ  ار  اه  گنـس  يور  يا  هماج  اب  سپـس  متـشاذگ و  داهن -

دوب . هتشاذگن  ياج  رب  يزیچ  شیبو  مک  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ءامسا  بوخ . رایسب  هک  هتشاذگ  اج  هب  ار  اه  نیا  رگا 
شرازگ : هریجنز  نایجنایم  زا  مه  نیا 

مدیـشک تسد  راک  نیا  زا  سپـس  متـشون  یم  زاغآردار  وا  ياه  شرازگ  دیوگ : متاح  یبا  نبا  یفوک : رابجلا  دبع  رـسپ  دمحا  رمع  وبا  - 1
- نابایزرا دزن  وا - نخـس  دیوگ : مکاح  دمحا  وبا  هدوب و  وگغورد  يو  هک  دـیوگ  نیطم  دـنیوگ و  یم  اهزیچ  یلیخ  وا  هرابرد  مدرم  نوچ 
زا هدقعنبا  دنا و  ناتسادمه  وا  شرازگ  یتسس  ردهک  مدید  ار  قارع  مدرم  دیوگ : يدع  نبا  هدرک و  اهر  ار  وا  هدقع  نبا  تسین و  دنمورین 

هدرک  یم  يزاب  رتوبک  دمحانبا  دروآ  یمن  یشرازگ  وا  نابز 
نانخس  یسراپ  نادرگرب  زا   236  - رد ج 14 ص 238 قاحسا  رسپ  دمحم  - 2
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ار وا  نخـس  هتـشاد و  یم  ناهنپ  ار  اه  شرازگ  یتساک  هک  تسا  وگغورد  ینمیرها  يو  هک  میتخاس  نشور  هدروآ و  وا  هرابرد  ار  ناـظفاح 
تفرگ . دیاشن  هناوتشپ 

ض)  ) باطخرسپ رمع  مدینش  تفگ  هک  تسا  هدروآ  شردپزا  مقرا  رسپ  دیز  زا  دعس  رسپ  ماشه  هار  زا  ءایلوالا 32:1  هیلح  رد  میعن  وبا  - 3
متفگ سپ  متشاد  يا  یئاراد  هک  دوب  ماگنه  نامه  نیا  مینک و  ششخب  ادخ  هار  رد  هک  داد  روتـسد  ام  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  تفگ : یم 
سپ تـفگ  مدرب . ار  ما  یئاراد  زایمین  سپ  تـفگ : متفاــیب "  شیپ  وا  رب  هـک  تـسا  ناــمه  زورما  مریگب  یــشیپ  رکبوــب  رب  يزور  رگا  " 

هچ نآ  همه  رکبوب  نوچ  هزادنا و  نیمه  هب  متفگ : نم  تفگ : یتشاذگ ؟ ياج  رب  هچ  تاهداوناخ  يارب  تفگ : نم  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 
رب ار  وا  هتخیگنارب  ادخ و  ناشیا  يارب  تفگ  یتشاذـگ ؟ ياج  هب  هچ  تاهداوناخ  يارب  تفگ : وا  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  دروایب  تشاد  ار 

تفرگ . مهاوخن  یشیپ  وت  رب  يراک  رد  زگره  متفگ : نم  سپ  متشاذگ  ياج 
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هدروآ . ار  الاب  شرازگ  زین  رمع  دوخ  زا  رمع  رسپزا  عفان  زا  يرمع  رمع  رسپ  هللا  دبع  هار  زا 
وا نابز  زا  دعس  رسپ  ییحی  هک  تسا  نآ  نایجنایم  زا  یندم  دعس  رسپ  ماشه  دابع  وبا  هک  سب  نامه  نیتسخن ، شرازگ  هریجنز  یتسس  رد  و 

نیعم نبا  دیدنسپ و  یمن  ار  يو  دمحا  هتفگ : برح  تسین و  راوتسا  شیاه  شرازگ  : تفگ یم  وا  هرابرد  زین  دمحا  دروآ و  یمن  یشرازگ 
یم ار  شیاه  شرازگ  : هتفگ متاح  وباو  هتفـشآ . شیاه  شرازگ  تسا و  زیچان  تسین ، دنمورین  نانچ  نآ  و  تسا ، ناوتان  يو  نخـس  هتفگ :

: هتفگ دعس  نبا  تسین و  دنمورین  هتفگ : مه  رابکی  تسا و  تسس  يو  نخس  هتفگ : یئاسن  دنریگ و  یمن  وگتفگ  هناوتـشپ  ار  نآ  دنـسیون و 
وا شرازگهک  هدوب  يدرکمین  يو  هتفگ . ینیدم  نبا  هتـشاد و  هعیـش  هب  شیارگ  هدش و  هدرمـش  تسـس  يو  نخـس  دراد و  رایـسب  شرازگ 

هگرج رد  ار  وا  نایفـس  نباو  دـنا  هدرمـش  هدوتـسان  عـقاوم ، هراـبرد  اـه  شرازگ  نارادـساپ  ار ، وا  شرازگ  هتفگ : یلیلخ  تـسین و  دـنمورین 
هدرک  دای  تسا  تسس  ناشیانخس  هک  یناسک 
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یم يراگزاسان  وهدوزفا  یم  اه  شرازگ  هریجنز  رد  هک  تسا  هدروآ  دمحا  نابز  زا  یقشمد  هعرز  وبا  مه  يرمع  رمع  رـسپ  هللا  دبع  هرابرد 
ياه شرازگ  زا  يزیچ  هک  دنا  هدروآ  دیعـس  نب  ییحی  نابز  زا  تسا و  تسـس  وا  شرازگ  هتفگ : ینیدـم  نبا  هدوب و  کین  يدرم  هدومن و 
دعـس نبا  تسا و  تسـس  وا  شرازگ  هتفگ  زین  یئاسن  تسا و  تسـس  هتفـشآ و  وا  ياه  شرازگ  هتفگ  هرزج  حلاص  درک و  وگزاب  دـیابن  وا 

نبا دنریگ و  یمن  وگتفگ  هناوتشپ  دنـسیون و  یم  ار  وا  ياه  شرازگ  هتفگ ، متاح  وبا  دش و  هدرمـش  تسـس  هک  دراد  رایـسب  شرازگ  هتفگ 
شیاه شرازگ  هک  دیدرگ  نآ  راوازـس  دنام و  هاگآان  يرادهاگن ، زا  ات  دـش  هریچناشیا  رب  یگتـسیاش  هک  دوب  یناسک  زا  يو  هتفگ : نابح 

دنمورین ناشیا  دزن  رد  وا  نخس  هتفگ : مکاح  دمحا  وبا  درمش و  یم  تسس  ار  وا  ياه  شرازگ  دیعس  رسپ  ییحی  هتفگ : يراخب  و  دوش . اهر 
هدوزفایم  رایسب  اه  شرازگ  ياه  هریجنز  رد  هتفگ : هبیش  نبا  تسین و 

هداد . يور  يا  یگدروختسد  اههتشاگن  رد  تسا و  رمع  هدرب  ملسا  رسپ  دیز  نآ  تسرد  هک  تفگ  دیاب  زینمقرا  رسپ  دیز  هرابرد 
دنوش . يروآدای  ناشیا  دیاش  میدرک  یپایپ  ناشیا  يارب  ارراتفگ  نیا 

ار نانادان  ام  امش . رب  دورد  ناتیاهراک . تسا  امش  يارب  نامیاهراک و  تسا  ام  يارب  دنیوگ  دننادرگب و  يور  نآ  زا  دنونش  يا  هوای  نوچ  و 
میهاوخ  یمن 

صصق 51 و 55
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رمع ياه  يرترب  رد  ییوگ  فازگ 

هراشا

شلد رد  هچ  نآ  زا  مه  ومیدنار  نخـس  هفیلخ  نیمود  یناور  هیامرـس  زا  مه   " ریدغ ، یـسراپ "  نادرگرب  زا  مهدزاود  مهدزای و  دـلج  رد 
یم تشذگ  اج  نآ  هچ  نامه  زا  هک  نوگانوگ ، ياه  هنیمز  رد  شدنلب  ياه  ماگ  رادرک و  شناد و  یـسانش  نیئآ  زا : دوب ، هدیدرگ  راوتـسا 
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و تسا ، یئوگ  فازگ  هدـیئاز  دروآ - میهاوخ  و  دنرامـش - یمرب  شیارب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  یئاـه  يرترب  همه  هک  دـش  هاـگآ  ناوت 
ار شا  یناور  یگدـنز  دـمآرب - ربمایپ  ینیـشناج  تخت  رب  هفیلخ  نیتسخن  دـنب  دز و  اب  هک  یماـگنه  اـت  زور  نیتسخن  ناـمه  زا  هک - یتسار 

دوب . هداد  داب  رب  دروخ  یمنان  نآ  هار  زا  هک  يزیچان  گنت و  تشیعم 
دندنکفا و یم  شجنر  رد  دنداد و  یم  شمیبتخادرپ  یم  راک  هب  نوچ  دنارذگ ، ینارچ  رتش  هب  نانجض  درگادرگ  رد  ار  زارد  يراگزور 

دندز  یم  شکتک  دومن  یم  یهاتوک  نوچ 
دوب ياهرمن  زین  ود  نآ  هماج  درب و  یم  داهن و  یم  دوخ  رس  رب  ار  مزیه  راب  باطخ  شردپ  اب  هارمه  درک و  یم  یشک  مزیه  زین  دنچ  يزورو 

ار  هاگ  مدق  قاس و  نایم  لصفم  هن  دیناشوپ  یم  ار  وزاب  هناش و  نایم  لصفم  هن  هک 
اب ار  ناکدوک  هک  تشاد  تسد  رد  یبوچ  داتسیا و  یم  ظاکع  رازابرد  زین  يدنچ  و 
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دش  یم  هدیمان  كرمع  اهزور  نآ  دز و  یم  يوس  کی  هب  نآ 
زا ار  وا  اهرازاب  رد  ناتسب  هدب و  دوب و  یجنایم  تشاد و  ار  اهدتـس  داد و  رد  يرگ  یجنایم  هشیپ  زین  شا  یناملـسم  راگزور  زا  دنچ  کی  و 

تشاد  یم  زاب  ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  نتفرگارف 
دنیاریپ . ار  تسوپ  نآ  اب  هک  تخورف  یم  ملس  تخرد  گرب  عیقب - ناتسروگ  رد  زین - دنچ  يراگزور  و 

رمع ص 6": هریـس  رد  يزوج  نبا  شرازگ  هب  هک  هتفای  يا  یگتـسیاش  نانچ  شا  یگدـنز  ياه  ماگ  نیا  زا  کـی  مادـک  رد  مناد  یمن  نم 
لیسگ ار  وا  دنتسرفب  يا  هدنیامن  دنتـساوخ  یم  تفرگ و  یم  رد  نارگید  شیرق و  نایم  یگنج  مالـسا  زا  شیپ  ینادان و  راگزور  رد  نوچ 

یم نانآ  رب  ناشاه  يرترب  نادناخ و  هب  ای  دـندیلاب  یم  ناشیا  رب  نارگید  هک  یماگنه  و  دـیازفا : یم  باعیتسا  رد  رمع  وبا  و  دنتـشاد " . یم 
دنداتسرف  یم  دندیدنسپ و  یم  اروا  یئوگخساپ ، يارب  دندیزان ،

هب ار  ناـشیا  رب  نارگید  ندـیلاب  هب  یئوگخـساپو  دوـخ  یگدـنیامن  هک  دـندوبروخ  يرـس  وـت  وزیچاـن  مدرم  هنوـگ  نیا  زا  شیرق  هـمه  اـیآ 
رد یکالاچ  یتسچ و  اب  ریلد  نارورـس  دوب و  نارـس  ناگرزب و  نخـس و  نادرم  ناشیا  نایم  هک  نآ  اـب  ؟ دـنراذگاو هاـگیاپ  نآ  رد  یکناوج 

رادرک  راتفگ و 
و نآ ، هن  هدوبنیا و  هن  تسا . هدنتـسرف  درخ  هدنهد  ناشن  کیپ ، هک  نآ  اب  دنتـسرف ؟ یم  ار  یـسک  هچ  هک  دـنا  هتـشادن  نآ  ياورپ  ناشیا  ای 

یگتفیرف  یتسود و  اهنت 

هحفص 99 ] ] 

هتـشذگ اه - نآ  زا  يا  هنومن  مه  نیا  يونـش و  یم  نانیا  زا  رایـسب  ار  اـه  فـال  نیا  دـننامه  وت  درآ و  یم  راـب  هب  يرک  يروک و  هک  تسا 
تشذگ . وا - ياه  يرترب  رد  نایوگفازگ  ياه  هتخاس  زا  مجنپ - دلج  رد  هچ  نآزا 

رمع شناد  هرابرد  ینانخس 

رد ار  رمع  شناد  دـنهنب و  وزارت  يوـس  کـی  رد  ار  يزاـت  ناگدــنز  شناد  رگا  هکدــنا : هدروآ  دوعــسم  رــسپ  ناـبز  زا  وا  شناد  هراـبرد 
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تسا  هدرب  ار  شناد  مهد  هن  وا  هک  دندید  یم  نانچ  ناشیا  یتسار  هب  و  دیبرچ ، دهاوخ  رمع  شناد  يوسکی ،
رمع شناد  هتبلا  يوس ، کی  رد  ار  نیمز  يور  ناـمدرم  شناد  دـنهن و  وزارت  يوس  کـی  رد  ار  رمع  شناد  رگا  يربطبحم : شرازگ  هب  و 

دیبرچ . دهاوخ 
هدمع سیمخلا 268:2 ، خـیرات  میق ص 6 ، نـبا  زا  نیعقوـملا  مـالعا  هرـضنلا 8:2، ضایرلا  باـعیتسا 430:2 ، مکاح 86:3 ، زا  كردتـسم 

يراقلا 410:5 
وا - دوخ  شنادرب  نوزفا  هدش - هتفرگ  ارف  هدناوخ و  رمع  نماد  رد  مدرم  همه  شناد  تفگ : هفیذح  و  - 2

نیعقوملا ص 6  مالعا  باعیتسا 430:2 ،
یم سک  شش  هب  ناشیا  شناد  هک  متفای  متـسیرگن و  دوب  ناشیا  دزن  هچ  نآ  رد  مدش و  کیدزن  ص)  ) دمحم نارای  هب  تفگ : قورـسم  - 3
دوب ناشیا  دزن  هچ  نآ  رد  مدش و  کیدزن  زین  نت  شش  نیا  هب  سپس  یبا . ءادرد و  وبا  تباث و  رسپ  دیز  رمع و  هللا و  دبع  یلع و  هب  دماجنا 

صنیعقوملا 6  مالعا  دماجنا  یم  هللا  دبع  ویلع  هب  ناشیا  شناد  هک  مدید  متسیرگن و 
ینخس و دنچ  هب  يزیچ  هرابرد  مدرم  راک  نوچ  دیوگ : یبعش  و  - 4

هحفص 100 ] ] 

نیعقوملا ص 6  مالعا  دیریگب  ار  رمع  هتفگ  امش  دشک  یگدنکارپ 
نیعقوملا ص 7  مالعا  مناد  یمن  باطخ  رسپ  رمع  زا  رتاناد  ار  سک  چیه  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  سپ  تفگ : بیسمرسپ  و  - 5

یـسانش نیئآ  رد  وا  دنناکدوک و  نوچمه  وا  ربارب  رد  ناسانـش  نیئآ  هک  مدید  مدش و  رمع  دزنهب  تفگ : ربمایپ  نارای  ناوریپ  زا  یکی  و  - 6
نیعقوملا ص 7  مالعا  دراد  يرترب  ناشیا  رب  شناد  و 

رتاناد و يدنوادخ  همان  زا  رتاناد و  دنوادخ  شیک  هنیمز  رد  وا  زا  هک  مدیدن  ار  سک  چیه  مدوب و  هارمه  رمع  اب  تفگ : يدـسا  دـلخ  و  - 7
هرضنلا 8:2  ضایرلا  دشاب  رتوکین  نیئآ ، یسررب  رد 

هک دیناوخب  مود  پاچ  زا  ات 325  صزا 83  ار  هتشاگن  نیا  مشش  دلج  هک  مینک  یمشرافـس  اهنت  میناشک و  یمن  ازارد  هب  ار  نخـس  اج  نیا 
یم دورف  رـس  الاب  نانخـس  ربارب  رد  هک  وت  هاگ  نآ  دشخب و  یم  يزاین  یب  اج  نیا  رد  یـسیونرپزا  ار  نارگـشهوژپ  هدمآ  اج  نآ  رد  هچ  نآ 

هن ؟ ای  یتفایرد ؟ ار  هدرتسگ  یسررب  نآ  هجیتن  ایآ  و  یناد ؟ یم  يزیچ  میدروآ  اج  نآ  رد  هچ  نآ  زا  ایآ  يروآ 
تسا  يرسدرد  يراتفرگ و  هک  یناد  یمن  رگا 

يرت ... گرزب  رسدرد  هک  یناد  یم  رگا  و 
یشزاس دنا  هتشاد  هاگن  رمع  شناد  هرابرد  اه  همان  تشذگرـس  هک  يروآ  تفگـش  ياه  ناتـساد  اب  الاب  ياه  هتفاب  هک  یناد  یم  کین  وت  و 

- تشذگ مود  پاچ  زا  رد ج 6 ص 328  هک  میریگب - هناوتشپ  شیوخ  شناد  هرابرد  ار  وا  دوخ  نانخـس  هک  تسا  نامه  راوازـس  درادن و 
تسا . انیب  نتشیوخرب  یمدآ  هکارچ  مینادرگ  راکشآ  ار  اهدادیور  ینشورو 

هحفص 101 ] ] 

تسا رتسانش  نیئآ  رتناد و  نآرق  ربمایپ ، نارای  همه  زا  رمع 
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رد يذمرت  میکحار  شرازگ  نیا  مناوخب ، رمع  رب  ار  نآرق  هک  دش  هداد  روتـسد  نم  هب  تفگ : هک  دنا  هدروآ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نابز  زا 
تسا  هدروآ  لوصالا ص 58  رداون 

. دناوخ یم  همه  زا  رتهب  ار  ادخ  همان  دوب و  رتراگزیهرپ  رت و  سرت  ادخ  ، همه زا  ام  نایم  رد  رمع  تفگ : ض )  ) دوعـسم نبا  هک  دنا  هدروآ  و 
تسا  هدروآ  كردتسم 86:3  رد  مکاح  ار  شرازگ  نیا 

وت رب  رمع  هک  نانچ  ار  نآرق  تفگ  بهو  رـسپ  دـیز  هب  دوعـسم  نبا  هک  تسا  هدروآ  یئاـط  برح  رـسپ  یلع  زا  شرازگ  هب  يربط  بحم  و 
تسا  ام  زا  رتاناد  ادخ  شیک  رد  دسانش و  یم  رتهب  ار  يدنوادخ  همان  ام  همه  زارمع  هک  یتسار  هب  ناوخب ، دناوخ 

یشوماخهدروآ هچ  نآ  هریجنز  نوماریپ  رد  وگتفگ  زا  هک  مکاح  تسا و  هتخیسگ  هتـسسگ و  مه  زا  ياه  هریجنز  اب  دنچ  یـشرازگ  اه  نیا 
یشوماخ رهم  هزیگنا  نیمه  هب  زین  یبهذ  درامـش و  تسرد  ار  نآ  ات  هتفاین  یهاگآ  نآ  هریجنز  زا  مه  دیاش  هدومن ، راتفر  هنارگداد  هدیزگ ،

هریجنز یتسرداـن  رب  ندروآ  هناـشن  هب  يزاـین  هک  تسا  نآ  زا  رت  نشور  اـه  شرازگ  نیا  ندوـب  تسرداـن  مـنک  یم  ناـمگ  هدز و  ناـبز  رب 
دناوخب يو  رب  هژیو  هب  ار  نآرق  دومرف  یم  ار  ص )  ) شربمایپ هک  دـنکفا  یم  هیاس  هفیلخ  رـس  رب  نانچ  نآ  ادـخ  رهم  رگا  اریز  دـشاب  شیاه 

ندرکرب  زا  ندرکن و  شومارف  نتفرگارف و  رد  مه  هکدهدب  يو  هب  مه  ار  یئاناوت  نیا  یتسیاب  ریزگان 

هحفص 102 ] ] 

- دوشب ناسک  نیرت  سانـش  نآرق  مه  و  نآنتـسب . راک  هب  نآ و  ياه  هتفهن  رب  یهاگآ  نآ و  هنیمز  رد  ندش  داتـسا  رد  مه  دـنامن و  رد  نآ 
جنر همه  نآ  سپ  داینب  نیا  رب  هدـمآ . یئاط  شرازگ  ردهچ  نانچ  ناسک - نیرتداتـسا  نیرتاناد و  ای  هدـمآ - مکاـح  شرازگ  رد  هچ  ناـنچ 

هچ تشذگ - مود  پاچ  زا  رد ج 6 ص 196  و  هدرک - راومه  شیوخ  رب  لاس  هدزاود  رد  هرقب  هروس  نتخومآ  رداهنت  هک  اسرف  ناوت  ياه 
هدوب ؟

هک هدرک  شومارف  دناوخن و  زامن  دـباین  بآ  بنج  رگا  هتفگ  اج  کی  هک  هدوب ؟ هچ  دـنمجرا  نآرق  نامرف  اب  زاسان  ياهروتـسد  همه  نآ  و 
هداد . ینامرف  هچ  هیآ 6  هدئام  هروس  هیآ 43 و  ءاسن  هروس  رد  رادنپ  زا  رترب  يادخ 

شیپ يدنوادخ  همان  زا  زارف  ودنیا  هک  نآ  اب  دـننک  راسگنـس  دوب  هدـیئاز  ندرک  رهوش  زا  سپ  هام  شـش  هک  ار  ینز  داد  روتـسد  زین  و  - 2
دنهدریش "  ار  ناشنادنزرف  رتمک - هن  لاس - ود  ناردام  دشک " و " : یم  هام  ات 30  دنزرف  هب  نز  نداد  ریش  يرادراب و  دوب " : شمشچ 
ناشیا زا  یکی  هب  امـش  رگا  و  هدوب : شیور  شیپ  دـنوادخ  نخـس  هک  نیا  اب  نانز  ياربنیگنـس  ياـه  نیباـک  نداـهن  زا  وا  يریگولج  و  - 3

... دیهدب " رز  رانید  رازه  داتفه 
ناتنایاپراچو . امش  يارب  تسا  یئالاک  دناوخ : یم  نآ  یپ  رد  هک  نآ  اب  تسیچ ؟ زبس ) هایگ و   )- بآ هک  نیا  زا  وا  یهاگآان  و  - 4

رادنپ زا  رترب  يادـخ  نخـس  نیا  زا  دـیاب  هچ  نآ  زا  هاگآان  نایز ، هن  دـناسر و  یم  دوس  هن  ادـخ  هناخ  گنـس  رت  یمارگ  هک  وا  رادـنپ  و  - 5
تفرگرب " ... ناشاه - تشپ  زا  ناگدازیمدآزا - تراگدرورپ  هک  یماگنه  و  تفایرد " :

امـش هتفگ " : رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  هک  زیواتـسد  نیا  اـب  ناـهج  نیا  یگدـنز  رد  هزیکاـپ  ياـهالاک  زا  يرادرب  هرهب  زا  وا  يریگولج  و  - 6
: " دنکفیب یهاگن  رگید  زارف  نیا  هب  ای  درگنب  ارنآ  زا  شیپ  زارف  هک  نآ  یب  دیدربنات " ... یناهج  نآ  یگدـنز  رد  ار  نات  هزیکاپ  ياهالاک 

مدرم  يارب  هک  ار  دنوادخ  رویز  زا  يرادرب  هرهب  یسک  هچ  وگب 

هحفص 103 ] ] 
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دینادرگ " ... اوران  دروآ  رد  هب 
. دوب هدش  هتفرگ  ادخ  همان  زا  هک  ینانخس  ياه  هیالو  اه  هشوگ  زا  وا  یهاگآان  و  - 7

رد سک  ره  هدـمآ : ادـخ  هنازرف  همان  رد  هک  نآاب  دوب  هدرپس  هناـگیب  هب  نت  یگراـچیب  روز  زا  هک  ینز  ندرک  راسگنـس  هب  وا  روتـسد  و  - 8
تسین " . وا  رب  یهانگ  تشادن  متس  ینامرفان و  گنهآ  دوب و  راچان  هانگ  ماجنا 

ناشیا و هناخ  راوید  زا  وا  نتفرالاب  زین  سپـس  دندوب ، هتخاس  لد  ود  ار  وا  هتخادنا و  هار  هب  يزاوآ  هک  یناسک  نوماریپ  وا  يوجتـسج  و  - 9
نورد هب  رد  زا  دینکن " " وجتسج  ادخ " : همان  زا  زارف  هس  نیا  زا  یئاورپ  چیه  یب  دتـسرف . ناشیا  رب  دورد  هک  نآ  یب  هناخ ، رد  نداهن  ماگ 

دیئوگب "  دورد  دیدمآ  رد  یئاه  هناخ  هب  نوچ  دیوش " "  اه  هناخ 
( فیـص هیآ  هناتـسبات -(  زارف  نآ  هک  نیا  اب  دوش  یم  شخب  هنوگچ  دنزرف ) ردپ و  یب  هلالک -(  گیر  هدرم  هکنیا  زا  وا  یهاگآان  و  - 10

دینش . یم  ار 
: دوب هدناوخن  ار  رادنپ  زا  رترب  يادخ  نخس  نیا  یئوگ  هک  دنهد  یم  هجنکـش  يو ، رب  ناگدنز  نتـسیرگ  اب  ار  هدرم  تفگ : هک  نیا  و  - 11

دنهنن . يرگید  شود  رب  ار  سک  چیه  هانگ  راب 
ندرک اهر  تسا " : رادنپ  زا  رترب  يادخ  زا  نخس  نیا  تفایرد  رد  شا  یهاتوک  هناشن  هک  نز ، ندرک  اهر  هرابرد  وا  هدیجنسن  نخس  12-و 

تسا " ... رابود  نز 
دیناسر ... ماجنا  هب  ادخ  يارب  ار  هرمع  جح و  دناوخ : یم  ار  رادنپ  زا  رترب  يادخ  نخس  نیا  هک  نآ  اب  جح  هعتم  زا  وا  يریگولج  و  - 13

هک ار  نانز  زا  کی  ره  هدرک : شومارف  ار  رادنپ  زا  رترب  يادخ  نخس  زا  زارف  نیا  داد  یم  ناشن  هک  تقوم ، یئوشانز  نتخانـش  اوران  و  - 14
دیهدب  ار  ناشیا  شاداپ  دیدرب  ناشیا  زا  شیوخ  هرهب 

ياه هنیمز  هب  اج  نامه  وتفای  ناوت  یم  تفگش "  ياهناشن  یناشن "  ریز  ام  هتشاگن  نیا  زا  مشش  دلج  رد  ار  الاب  ياهزارف  هدرـشف  هدرتسگ 
هک  دیروخ  یمرب  نآرق  زا  يرایسب 

هحفص 104 ] ] 

تفای . دیناوت  نآ  يارب  یئاه  هنومن  زین  ام  هتشاگن  نیا  ياه  شخب  رگید  يال  هب  رد ال  هدربن و  یهار  اه  نآ  هب  يو 
تفایرد زا  هزادـنا  نیا  ات  دنرامـش  یم  همه  زارتداتـسا  رتاناد و  رت و  سانـش  نآرق  هک  ار  یـسکتسا  اور  يدـنمدرخ ، نیئآ  رد  اـیآ  نونکا 

نخـس نیا  سپ  دوب  دنرادنپ  یم  ناشیا  هک  يا  هنوگ  هب  رگا  دشاب ؟ رود  هب  نآ  دـنمجرا  ياه  هتفهن  اه و  هتـساوخ  ونآرق  یمارگ  ياهزارف 
نشور و يو  زا  نآ  ندوـب  یمرگتـشپ - هتـسیاش  همه  یناـیجنایم  زا  تـسرد  یـشرازگ  هریجنز  نتـشاد  اـب  هـک - شا  ینارنخـس  نآ  رد  يو 

دهاوخ یم  سک  ره  دور و  بعک  رـسپ  یبا  غارـسهب  دـنک  نآرق  هرابرد  یـشسرپ  دـهاوخ  یم  سک  ره  هتفگ  یم  هک  تسیچ  تسا  تسرد 
هب دبایرد  ار  گیر  هدرم  ندرک  شخب  یگنوگچ  دهاوخ  سک  ره  لبج و  رـسپ  ذاعم  غارـس  هب  دـنکب  تسیاشان  تسیاش و  هرابرد  یـشسرپ 

مود ) پاچ  زا  هب ج 6 ص 191  دیدرگرب   ) تباث رسپ  دیز  غارس 

دزیرگ یم  رمع  زا  نمیرها 

هراشا
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يا تفگ  دمایب و  هایـس  یکرتخد  تشگزابنوچ  دش و  نوریب  اه  گنج  زا  یکی  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  دنا  هدروآ  هدیرب  نابز  زا  - 1
تفگ ص )  ) ادخ ربمایپ  مناوخب  زاوآ  منزب و  فد  وتيور  شیپ  دنادرگرب  تسردنت  ار  وت  رگا  هک  متـسب  نامیپ  ادخ  اب  نم  ادـخ  هتخیگنارب 

یلع سپـس  درک  لابند  ار  ندزنانچمه  وا  دمآ و  نورد  هب  رکبوب  درکندز و  هب  زاغآ  وا  هن . هک  هنرگو  نزب  يا  هتـسب  ینامیپ  نینچ  وت  رگا 
داهن شهاگنمیشن  ریز  ار  فد  وا  دمآ و  نورد  هب  رمع  سپـس  دز  یم  نانچمه  وا  دمآ و  نورد  هب  نامثع  سپـس  دز  یم  نانچمهوا  دمایب و 

دز و یم  وا  مدوب و  هتسشن  نم  اریز  دسرت ، یم  وت  زا  نمیرها  هک  یتسار  هب  ار  رمع  تفگ : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  سپ  تسشن  نآ  يور  ربو 

هحفص 105 ] ] 

دنکفایب  ار  فد  يدمآ  نورد  هب  رمع - يا  وت - نوچ  دز و  یم  وا  دمآ و  نوردهب  نامثع  سپس  دز  یم  وا  دمآ و  نورد  هب  یلع  سپس 
دنیزگ . یم  يرود  وت  زا  نمیرها  هک  یتسار  هب  رمع  تفگربمایپ : هک  میناوخ  یم  دمحا  شرازگ  رد  و 

ادخ هتخیگنارب  نوچ  تسـشنب و  سپ  دندز  یمفد  اجنآ  دـمآرد و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  رب  ض )  ) رکبوب هک  دـنا  هدروآ  رباج  نابز  زا  و 
درک يریگولج  راک  نآ  زادینـش  ار  وا  زاوآ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نوچ  دمایب و  ض )  ) رمع سپ  درکن  يریگولج  راک  نآ  زا  دید  ار  (ص )

: تـفگ ع )  ) وا دـش ؟ اوراـن  رمع  ندـمآ  زا  سپ  دوـب و  اور  ادـخ  هـتخیگناربيا  تـفگ  ض )  ) هشیاـع دــندش  نوریب  ود  نآ  هـک  هاـگ  نآ  و 
دننک . یمن  راومه  شیوخ  رب  ار  نآ  مدرم  همههشیاع 

وکین و یـشرازگ  نیا  دسیون  یم  هک  - 2 دوخ 293 :  عماج  رد  يذـمرت  مه  5 و  هدروآ 353 :  دوخ  دنـسم  رد  دـمحا  مه  ار ، الاب  شرازگ 
هدروآ ار  رباج  شرازگ  رد ص 138  هدیرب و  شرازگ  رد ص 58  هک  لوصالا - رداون  رد  يذمرت  میکح  مه  و  تسا - هتخانـشان  تسرد و 
دنناـمه اـج  نیا  رد  رکبوـب  اریز  تسا  رکبوـب  زا  رترب  هزیگنا  نیا  هـب  رمع  هـک  دـنربن  ناـمگ  نادـنمدرخ  دـسیون : یم  نیتـسخن  ياـج  رد  و 

يو هب  سکچیه  هک  تسا  يربمایپ  هاـگیاپ  ار  وا  سپ  دروآ ، مهارفار  هاـگیاپ  ود  راـک و  ود  ادـخ  هتخیگنارب  تسا و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب 
یتسرد - زا  يوریپ  هاگیاپ  ار  رمع  ینابرهم و  هاگیاپ  ار  رکبوب  تسویپ و  دناوتن 

راطوالا لین  رد  یناکوش  4 و  هباغلادسا 64 :  رد  ریثا  نبا  حیباصملا ص 550 و  هاکشم  رد  يزیربت  بیطخ  10 و  دوخ 77 :  ننس  رد  یقهیب 
دنا  هدروآ  ار  الاب  شرازگ  زین   8  : 271

ام شوـگ  هب  ناـکدوک  زاوآ  اـب  هارمهیـشورخ  گـناب و  هک  دوـب  هتـسشن  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ  هـک  دـنا  هدروآ  هشیاـعنابز  زا  - 2
درگ ناکدوک  دـندرک و  یم  یبوکیاپ  یناشفا و  تسد  هک  میدـید  ار  یـشبح  ینانز  ناهگان  تساخرب و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  سپدیـسر 

نم  سپ  نک  هاگن  ایب و  الاب  هشیاع  تفگ : سپ  دندوب  هتفرگ  ار  نانآ 

هحفص 106 ] ] 

ریـس تفگ : یم  وا  مدرک و  یمهاگن  ار  اه  نآ  ربمایپ  رـس  هناش و  ناـیم  زا  نم  مداـهن و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هناـش  رب  ار  ما  هناـچ  مدـمآ و 
دنتفرب و دندنکارپب و  مدرم  دش و  رادومن  رمع  هاگان  هن . متفگ  یم  مربب  یپ  وا  دزن  دوخهاگیاپ  هب  هک  نآ  يارب  نم  و  يدشن ؟ ریـس  يدـشن ؟

مه نم  تفگ : هشیاع  دـنتخیرگ . رمع  زا  ناـیور - مدآ  زا  هچ  ناوید و  زا  هچ  ناـنمیرها - منیب  یم  هک  یتسار  تفگ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب 
متشگرب .

يوغب مه  و  تسا - تفگش  تسرد و  وکین و  یشرازگ  نیا  دیوگ : هدروآ و  دوخ  حیحـص  رد ص 294 ج 2  يذـمرت  مه  ار ، الاب  شرازگ 
 2  : ضایرلا 208 رد  يربط  بحم  مه  حیباصملا ص 550و  هاکشم  رد  يزیربت  يرمع  بیطخ  مه  هنسلا و  حابصم  رد 
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هتخیگنارب دزن  ناشاهرازفا  گنج  اب  ناهایسهک  ماگنه  نامه  تفگ  هک  تسا  هدروآ  هریرهوبا  شرازگ  زا   2  : دوخ 208 دنسم  رد  دمحا  - 3
! رمع تفگ : ص )  ) ربمایپ دنکفا  نانآ  يوس  هب  درک و  زارد  اه  هزیرگنـس  يوس  هب  تسد  دمآ و  نورد  هب  رمع  دندرک  یم  يزاب  ص )  ) ادخ

نک ! ناشاهر 
دندمآ و یم  رد  ربمایپ  هاگشتسرپ  هب  ناهایس  تفگ : وا  هک  تسا  هدروآ  هشیاع  شرازگ  زا  دوخ  دنـسم  زا  رد ص 204  یسلایط  دواد  وبا  و 

دمایب رمع  سپ  متـسیرگن  یم  ناشیا  هب  مدوب  لاسدرخ  یکرتخد  هک  نم  دیناشوپیم و  ارم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دندومن و  یم  يرگ  يزاب 
دنتسه . هدفرا  نارتخد  نانیا  تفگ  سپس  نک . ناشاهر  رمع  تفگ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  درک و  يریگولج  ناشیا  راک  زا  و 

هب هک  دـید  ار  يرتخد  ود  اج  نآ  دـمآرد و  ض )  ) هشیاع هناـخ  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  هدرک  شرازگ  عمللا ص274  رد  یسوط  رـصن  وبا  - 4
رد ینمیرها  زاس  تفگ : مشخ  ماگنه  هب  ض )  ) باطخ رـسپ  رمع  تشادـنزاب و  راک  زا  ار  ناشیا  دـنتخادرپ و  یم  ینزفد  یناوخ و  هزاوآ 

تسا . ینشچ  ار  یهورگ  ره  هک  نک  ناشاهر  رمع  تفگ . ص )  ) وا ص ؟)  ) ادخ هتخیگنارب  ییارس 
تـسا یئاوسر  زا  هدـنکآ  نادـنچ  اه - نآ  هنیمز  اه - نآ  دوخ  اریز  تسین  اه  شرازگ  نیا  هریجنز  رد  شواک  هب  يزاین  ار  ام  دـیوگ : ینیما 

هریجنز  یسررب  زا  ار  ام  هک 

هحفص 107 ] ] 

نابنا اه  شرازگ  نارادساپ  هک  راذگب  درامـشب و  تسرد  وکین و  هدرک  شرازگ  ار  هچنآ  هریجنز  يذمرت ، هک  راذگب  سپ  دراد . یم  زاینیب 
هرهب یب  نارادساپ  زا  یناسک  يوریپ  هب  لین  هدنیارـس  هک  راذگب  دـنزاس و  لام  الام  تسد ، نیازا  یئاه  یتساک  يژک و  اب  ار  شیوخ  شناد 

دیوگب : وا "  يدنمهوکش  زا  يا  هنومن  یناشن "  ریز  درامشب و  رمع  ياه  يرترب  زا  ار  اه  نیا  اه ، شرازگ 
ینادان  راگزور  رد  نآ  زا  شیپ  هچ  مالسا و  راگزور  رد  هچ  وا  يدنمهوکش  " 

دینادرگن  زاب  هارزا  ار  يو  دوب  اهنآ  نایم  هک  یناگدنراد  زاب  دروآرد و  وناز  هب  ار  نیگمهس  ياهدادیور 
دوب . نایناهج  يارب  ینابرهم  ياهزار  وا  ياه  يریگتخس  يالهبال  رد 

تخاس  یمن  راکشآ  ار  نآ  هک  دنچ  ره 
زین  يریلد  هب  شیاه  شیامن  نیرت  تخسرس  رد  وا - يولهپ  ود  نایم  و 

دیرورپ  یم  ار  شنادنزرف  هک  دوب  يردام  لد 
تخاس  یم  زاینیب  رادبآ  ریشمش  زا  ار  مدرم  وا  يهنایزات 

دیناساره . یم  ار  ناناج  شکرس  ناناور و  هارمگ  رایسب  هچ  و 
نآ  هدنراد  تسد  رد  دوب  یسوم  یتسدبوچ  نوچمه  وا  يارب  و 

دمآ . یمن  دورف  زین  ندرک  رذگ  يارب  نآ  موب  زرم و  رد  اه  یتسردان  هک 
دنکفا . ساره  هب  ناشاه  يزاب  رد  زین  ار  ناکدوک  هک  اج  نآ  ات 

دینادرگ . ناوت  بات و  یب  ناشاه  يرگ  يزاب  رد  زین  ار  ینتفاین  تسد  ینتشاد و  تسود  نانز  و 
تسب . نامیپ  ادخ  اب  هک  ار  نز  نآ  يدید 
دناوخب . يا  هنارت  ادخ  هتخیگنارب  يارب  ات 

ربمایپ  رگا  هک  متسب  نامیپ  ادخ  اب  تفگ :
مناوخب  زاوآ  دوخ  فد  زاس  ابددرگ  زاب  ام  يوس  هب  گنج  نیا  زا 
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درک  امنهار  ربمایپ  ناتسآ  گنهآ 
دوب  هدنکآ  ار  اج  نآ  رسارس  وا  هرهچ  غورف  هک 

هب : درک  زاغآ  ودرب  ار  فد  تساوخب و  يروتسد 
تساوخ - یم  دوخ  هک  هنوگ  نامه  هب  نداد - ناکت  ار  لد  نتخیگناروش و 

دندوب  وا  رانک  رد  زین  رکبوب  هدیزگرب و  ربمایپ 
دندومن  یمن  يریگولج  وا  یناوخ  هنارت  زا  و 

دش  رادیدپ  وا  يارب  رود  زا  رمع  هک  هاگ  نآ  ات 
دهد  ناج  سرت  زا  هک  دنامن  يزیچ  تفرگ و  یتسس  شیاهورین  و 
تشاد  ناهنپ  شنهاریپ  ریز  رد  وا  میب  زا  ار  دوخ  فد  زاس و  سپ 

دیشوپ  یم  دیچیپ و  یم  دوخ  رد  ار  وا  نیمز  شاک  يا  هک  درک  زورآ  و 
دوب  وا  یمرگلد  هزیگنا  ادخ  هتخیگنارب  شناد  زاغآ ، رد  هتبلا 

تفرگ  ارف  ار  وا  سرت  دمآ  نایم  هب  رمع ) ) صفح وبا  يریگتخس  نوچ  و 
: تفگ نانز  دنخبل  دمآ  یم  دورف  يو  رب  یناهن  يا  هنوگ  هب  ادخ  ياهروتسد  هک  سک  نآ 

دومن یم  يربارب  نآ  اب  دیناسر  یم  تشاد و  لد  رد  ار  هچ  نآ  هک  يدنخبل  هچ  و 
تخیرگب ، دید  ار  رمع  نوچ  تشاد  یم  او  يراک  اوران  هب  ار  نز  نیا  هک  ینمیرها 
 " دنسرت یم  دنزاس  اوسر  ار  ناشیا  هک  یناسک  دنزگ  زا  نانمیرها  یتسار  هب  اریز 

ربمایپ ناتسآ  هک  دوش  یم  هزیگنا  دنزاس  راکشآ  مود  هفیلخ  نتشاگنا  رترب  يارب  دنا  هتـساوخ  ار  هچ  نآ  هک  هدنام  هدیـشوپ  اههراچیب  نیا  زا 
ياپ یناشفا و  تسد  راک  رد  هک  ینانز  هب  دراد  یم  شوخ  هک  تسايربمایپ  هچ  نیا  دـنیالایب . تسا - كاپنآ  زا  هک  یئاه - یئاوسر  اـب  ار 

ناشاه  یناوخ  یلد  یلد  هب  دزادرپب و  دنا  یبوک 

هحفص 109 ] ] 

شنز دننیب  یم  ار  وا  کیدزن  زا  مدرم  همه  هک  یئاج  هدرکن و  هدنسب  زین  همهنیا  هب  هزات  و  درگنب ؟ ار  اه  يرگیزاب  دراپـسب و  شوه  شوگ 
دوش هاگآ  يو  دزن  شیوخ  هاگیاپ  زا  هک  نآ  يارب  وا  و  يدش ؟ ریس  يدش ؟ ریـس  دیوگب : يو  هب  یمه  دراد و  او  نآ  ندید  هب  زین  ار  هشیاع 
هدرپ نازغم و  کبس  نایاورپیب و  نامشچ و  خوش  ناگیامورف و  دننام  هک  تشاد  یمن  زاب  نآ  زا  ار  يو  يربمایپهوکـش ، ایآ  هن  دهد  خساپ 

مه نیا  ارچ و  هتبلا  هتخانـشن ؟ اوران  ار  اهنیا  همه  وا  كاپ  نیئآ  رگم  دزودـب ؟ مشچاـه  يرگ  يزاـب  هب  دتـسیاب و  اـه  هچب  راـنکرد  نآ  رد 
ار هدوهیب  نانخـس  هک  دنا  یناسکمدرم  زا  یخرب  هک : تسا  رادنپ  زا  رترب  يادـخ  نخـس  نیا  ربمایپ ، همان  نیئآ  ادـخ و  همان  رد  شیاه  هناشن 

نامقل هروس  هدننک  راوخ  يرفیک  تسا  ناشیا  يارب  دنریگب ، دنخـشیر  هب  ار  نآ  دـننک و  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  هتـسنادن  ات  دـنرخ  یم 
هیآ 6 .

نیا رد  هک  دیزومایم  یگدنناوخ )  ) دیـشورفن و دـیرخن و  ار  ناوخ  هزاوآ  نازینک  هک  تسا  هدـمآ  ص )  ) وا نابز  زا  هماما  وبا  شرازگ  رد  و 
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دنا یناسک  مدرم  زا  یخرب  هدـمآ " : دورف  زارف  نیا  هک  تسايا  هنیمز  نینچ  رد  تسا و  تسیاشان  ناشیا  ياهب  تسین و  یئوکین  یناـگرزاب 
هک " ...

مه ناشیاهب  ناشیا . شورف  مه  تسا و  اوران  ناوخ  هزاوآ  نازینک  هب  یگدنناوخ  نتخومآ  مه  تسا : هنوگ  نیا  هب  يوغب  يربط و  شرازگ  و 
هدمآ . دورف  زارف  نیا  هک  تسا  يا  هنیمز  نینچ  رد  تسا و  تسیاشان 

، یناربط هیودرم ، نبا  هبیـشیبا ، نبا  متاح ، یبا  نبا  رذنم ، نبا  ریرج ، نبا  هجام ، نبا  يذـمرت ، دـمحا ، روصنم ، رـسپ  دیعـس  ار  الاب  شرازگ 
يزوج نبا  زا  ءاملعلا  ملعلا و  دـقن  ، 14  : یبطرق 51 ریسفت  ، 21  : يربط 39 ریـسفت  هب  دیدرگربدنا  هدروآ  نارگید  ایندـلا و  یبا  نبا  یقهیب ،

راطوالا لین  ، 4  : یناکوش 228 ریسفت  ، 5  : روثنملا 159 ردا  ، 9  : يراسلا 163 داشرا  نزاخ 36:3 ، ریسفت  ، 3  : ریثک 442 نبا  ریسفت  ص 347 ،
 21  : یسولآ 68 ریسفت  ، 8  : 263

دنا هدروآ  هشیاع  نابز  زا  هتسسگ - يا  هریجنز  اب  هیودرم - نبا  ایندلا و  یبا  نبا  و 

هحفص 110 ] ] 

هدرمـش اوراـن  ار  نآ  هب  نداد  شوگ  شزومآ و  اـهب و  نتخورف و  ناوـخ و  هزاوآ  زینک  رادـنپ ، زا  رترب  يادـخ  یتـسار  هب  تفگ : ربماـیپ  هک 
دنرخ " ... یم  ار  هدوهیب  نانخس  هک  دنا  یناسک  مدرم  زا  یخرب  دناوخ " : ار  زارف  نیا  سپس 

 21  : یسولآ 68 ریسفت  ، 4  : یناکوش 228 ریسفت  ، 5  : روثنملا 159 ردلا 
ادخ هب  تفگ  دندیسرپب  دنرخ " ... یم  ار  هدوهیب  نانخـس  هک  دنا  یناسک  مدرم  زا  یخرب  زارف " نیا  هرابرد  دوعـسم  نبا  زا  هک  دنا  هدروآ  و 

- تسا یناوخ  هزاوآ  نآ ،  هک  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  یئادخ  هب  دنگوس  تفگ  یـشرازگ  داینب  رب  تسا و  یناوخ  هزاوآ  نآ ، هک  دنگوس 
و نآ ، هب  نداد  لد  شوـگ  تسا و  یناوـخ  هزاوآ  نآ ، : هتفگ هک  دـنا  هدروآ  زین  رباـج  ناـبز  زا  و  دـنار - ناـبز  رب  راـب  هـس  ار  نخـس  نـیا  و 
: " تفگرگید ياج  هک  نانچ  دـنیزگ "  یمرب  دریگ و  یم  نآ  ياـج  هب  تسا " : نیا  درخ "  یم  هژاو "  زا  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  تساوخ 

فرطم و  دندیزگرب . دـنتفرگرب و  نیا  ياج  هب  ار  نآ  دـیوگب : دـهاوخ  یم  هک   " دـندیرخ یگتفای  هار  هب  ار  یهارمگ  هک  یناسک  دـنا  نانآ 
تسا . نآ  ندیرخ  نآ  ندینش  دیوگ : هداتق  تسا و  نآ  نتشاد  تسود  هدوهیب ، نانخس  ندیرخ  دیوگ :

دورفراک نیا  هرابرد  زارف  نیا  تسا و  یناوخ  هزاوآ  نامه  هدوهیب "  نانخس  هژاو "  ود  زا  یمارگ - زارف  نیا  رد  دنوادخ - تساوخ  هک  نیا 
، لوحکم دهاجم ، ریبج ، رسپ  دیعس  همرکع ، رمع ، رسپ  هللادبع  سابع ، نبا  دنا : ناتسادمه  ناسک  رایـسب  يرگنـشور - هنوگ  نیا  رد  هدمآ -

نبا دنا : هدروآ  نانیا  زین  ار  ناشیا  تشادرب  شرازگ  نسح . همیذب ، رـسپ  یلع  ءاطع ، یعخن ، هداتق ، نارهم ، رـسپ  نومیم  بیعـشرسپ ، ورمع 
رکاسع . نبا  یبایرف ، هیودرم ، نبا  متاح ، یبا  نبا  نامیالا ، بعش  رد  یقهیب  مکاح ، رذنم ، نبا  ریرج ، نبا  ایندلا ، یبا  نبا  هبیش ، یبا 

14 و 52 و  : یبطرقریسفت 51 ، 2  : مکاح 411 كردتسم  10 و 223 و 225 ،  : یقهیب 221 ننس  21 و 40 ،  : يربط 39 ریـسفت  هب  دیدرگرب 
زا يراسلا  داشرا  ، 3  : ریثک 442 و441 نباریسفت  يزوج ص 246 ، نبا  زا  ءاملعلا  وملعلا  دقن  ، 53

هحفص 111 ] ] 

5 و 160،  : روثنملا 159 ردلا  ریسفت  ، 3  : هدش 460 پاچ  نزاخ  ریسفت  رانک  رد  هک  یفـسن  ریـسفت  ، 3  : نزاخ 46 ریسفت  ینالطسق 163:9 ،
 8  : راطوالا 263 لین  ، 21  : یسولآریسفت 67 ، 4  : یناکوش 228 ریسفت 

مجن 61 هروس  دینادماس =  امش  و  هک " : دهد  یم  زیهرپ  نخس  نیا  اب  شدنمجرا  همان  رد  ار  ص )  ) دمحم ناوریپ  رادنپ ، زا  رترب  يادخ  - 2
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 " زادرپ دیمـست  هب  ام  يارب  دنیوگ " : نوچ  هکتسا  ناوخ  هزاوآ  نایریمح  نابز  رد  دـماس  : تفگ سابع  رـسپ  هک  تسا  هدروآ  همرکع   "و 
اب ار  اـم  تسا " : نیا  ناشتـساوخ  انیدمـسا " و  دـنیوگ " : هدـنناوخ  كزینک  هب  نک " و  یگدـنناوخ  اـم  يارب  هک "  تسا  نیا  ناشتـساوخ 

نادرگ "  هتشگرس  یگدنناوخ ،
نبا رازب ، ایندلا ، یبا  نبا  دیبع ، وبا  یبایرف ، قازرلادبع ، ریرج ، نبا  دیمح ، رـسپ  دبع  روصنم ، رـسپ  دیعـس  دـنا : هدروآ  نانیا  ار  الاب  شرازگ 

هیاهن يزوج ص 246 ، نبازا  ءاملعلا  ملعلا و  دقن  ، 17  : یبطرق 122 ریسفت  ، 28  : يربط 48 ریسفت  هب  دیدرگرب  یقهیب  متاح ، یبا  نبا  رذنم ،
سورعلا 381 جات  ، 6  : روثنملا 132 ردلا  ، 4  : نزاخ 212 ریسفت  ، 4  : ریثک 260 نبا  ریسفت  ، 1  : يرشخمز 305 زا  قئاف  ، 2  : ریثا 195 نبازا 

. 8  : راطوالا 263 لین  ، 27  : یسولآ 72 ریسفت  ، 5  : یناکوش 115 ریسفت  ، :2
ار ناشیا  زا  کی  ره  شیوخ ، زاوآ  اب  میروخ : یمرب  رادنپ  زا  رترب  راگدرورپ  زا  نخـس  نیا  هب  نمیرها  اب  یمارگ  يادخ  يوگتفگرد  و  - 3

ءارسا 64 ) هروس   ) ناشکب یتسناوت  هک 
يربط 81 ریـسفت  رد  ناشیا  تشادرب  شرازگ  تسا و  يرگیزاب  ویگدنزاون  یگدنناوخ و  نامه  زاوآ ، نیا  : دـنیوگ سابع  رـسپ  دـهاجم و 
نزاخ 178 ریسفت  ، 3  : ریثک 49 نبا  ریسفت  يزوج ص 247، نبا  زا  ءاملعلا  ملعلا و  دـقن  ، 288:10 یبطرق ، ریـسفت  رد  زین  تسا و  هدمآ   :15

15  : یسولآ 111 ریسفت  ، 3  : 233 یناکوش ریسفت  ، 2  : یبلک 175 يزج  نبا  ریسفت  ، 3  : یفسن 178 ریسفت  ، :3

هحفص 112 ] ] 

يرگیزاب یگدنناوخ و  هرابرد  ربمایپ  ياهروتسد 

ود دنوادخ  هک  نآ  رگم  دنکن  دنلب  یگدـنناوخهب  ار  دوخ  زاوآ  يدرم  چـیه  هک  تسا  هدـمآ  ص )  ) وا نابز  زا  دـنمجرا  ياه  همان  نیئآ  رد 
شوماخ هک  هاگ  نآ  ات  دننزب  نانچمه  ار  وا  دوخ  ياهاپ  اب  هک  رگید - هناش  رب  يرگید  شا و  هناش  نیا  رب  یکی  دتـسرف - وا  رـس  رب  نمیرها 

دوش .
رترب يادخ  هک  نیا  رگم  دنکن  دنلب  یگدنناوخ  هب  ار  دوخ  ياوآ  سک  چیه  هدمآ : هنوگ  نیا  هب  هیودرم  نبا  ایندـلا و  یبا  نباشرازگ  رد  و 

دریگب . مارآ  ات  دنبوکب  وا  هنیس  رب  نانچمه  دوخ  هنشاپ  وداب  دننیشنب و  شا  هناش  ود  رب  هک  دتسرف  يو  رس  رب  نمیرها  ود  رادنپ  زا 
ریسفت ، 3  : نزاخ 460 ریسفت  يزوج ص 248 ، نبا  زا  ءاملعلا  ملعلا و  دـقن  ، 2  : يرشخمز 411 ریسفت  ، 14  : یبطرق 53 ریسفت  هب  دیدرگرب 
یسولآ ریسفت  ، 4  : یناکوش 228 ریسفت  ، 5  : روثنملاردلا 159 ، 9  : يراسلا 164 داشرا  ، 3  : هدش 460 پاچ  نزاخ  ریسفت  رانک  رد  هک  یفسن 

 21  : 68
ماگنه هب  يزاوآ  دناهتشادزاب  هناراکهبت  هنادرخ و  یب  زاوآ  ود  زا  ارم  تفگ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  تسا  هدروآ  فوع  رسپ  نمحرلادبع 

نمیرها . گنهآ  اه و  نابیرگ  ندز  كاچ  اه و  يور  ندیشارخ  يراتفرگ و  ماگنه  هب  يزاوآ  و  نمیرها ، ياهزاس  يرگیزاب و  هنارت 
يریگولج نآ  زا  هک  تسا  هناراکهبت  هدز و  نیرفن  گنهآ ، ود  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  سنا  ناـبز  زا  وا  زج  يذـمرتشرازگ و  رد  و 

ندیرد نابیرگ  هرهچ و  رب  ندز  یلیس  يراتفرگ ، ماگنه  هب  یئاوآ  ینامداش و  یناوخ و  هنارتماگنه  هب  نمیرها  زاوآ  زاس و  گنهآ  منکیم 

هحفص 113 ] ] 

راطوالا 268 لین  ، 4  : یناکوش 229 ریسفت  ، 7  : لامعلا 333 زنک  ، 5  : روثنملاردلا 160 صءاملعلا 248 ، ملعلا و  دقن  ، 14  : یبطرق 53 ریسفت 
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 :8
ازـسان و وا  هب  نتـسیرگن  اوران و  وا  یگدنناوخ  تسا و  تسیاشان  هدنناوخ ، زینک  ياهب  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  باطخ  رـسپ  رمع  - 3

تسا . تسیاشان  زین  گس  ياهبو  تسا  گس  ياهب  نوچمه  نآ  ياهب 
هدیـسر یناربط  هار  زا  ـالاب  شرازگ  میناوخ  یم   8  : یناکوش 264 زا  راطوالا  لـین  رد  9 و   : ینالطـسق 163 زا  يراسلا  داشرا  رد  هک  ناـنچ 

تسا 
نایناحور ياوآ  هب  هک  تشاذگ  دنهاوخن  دهد  شوگ  ناگدـنناوخ  زاوآ  هب  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآيرعـشا  یـسوم  وبا  - 4

یتشهب . ناگدنناوخ  تفگ  دننایک ؟ نایناحور  ادخ  هتخیگنارب  يا  دندیسرپ  دهد  شوگ 
دنا . هدروآ  دوخ  ریسفت  زا  رد ج 14 ص 54  یبطرق  لوصالا و  رداون  رد  يذمرت  میکح  ار  الاب  شرازگ 

ار يرگیزاب  زاوآ و  زاس و  زین  یم و  ندیـشون  زخ و  ندیـشوپ  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  نم  ناوریپ  نایم  رد  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  - 5
دنرامش . یم  اور 

دنا هدروآ  تسین - اه  نآ  رد  یشهوکن  ياج  هک  شیوخ - تسرد  ياه  هریجنز  اب  میعن  وبا  هجام و  نبا  دواد و  وبا  دمحا و  ار  الاب  شرازگ 
رد تسا  یـسولآ  نخـس  نیا  دـنا و  هدرمـش  تسرد  ار  نآ  اـه - شرازگ  نارادـساپ  زا  یخرب  هتفگ  هـب  زین - ناـیاوشیپ  زا  رگید  یهورگ  و 

تسا . هدروآ  ار  نآ  حیحص  رد  يراخب  دیوگ : هدروآ و  ار  نآ   10  : يربک 221 ننس  رد  زین  یقهیب  هچ  نانچ  دوخ 76:21 . ریسفت 
ندـش و نارابگنـس  مه  تسه و  نیمز  رد  نتفر  ورف  مه  هدوت ، نیا  نایم  رد  تفگ : ربمایپهک  دـنا  هدروآ  هماـما  وبا  سنا و  ساـبع و  نبا  - 6

دنریگب هدنناوخ  ناکزینک  دنیامن و  يراسگ  هداب  هک  تسا  یماگنه  رد  نیاو  مادنا  هرهچ و  ندش  نوگرگید  مه 

هحفص 114 ] ] 

دننزب . زاس  و 
دنا . هدروآ  یناربط  دمحا و  ایندلا و  یبا  نبا  ار  الاب  شرازگ  میناوخ  یم   21  : یسولآ 76 ریسفت  2 و   : روثنملا 324 ردلا  رد  هچ  نانچ 

نیتسار نیئآ  هب  هک  یناسک  يا  دیوگ " : رادنپ  زا  رترب  يادـخ  هک  نیا  تفگ  صاع - ورمع  رـسپ  ای  رمع - رـسپ  هللادـبع  هک  دـنا  هدروآ  - 7
رد تسا "  نمیرها  راک  زا  یئاه  يدـیلپ  تخاـب ، درب و  ياـهریت  ناـتب و  تخاـب و  درب و  يراـسگ و  هداـب  هک  تسین  نیا  زج  دـیا  هدـیورگ 

، یبوکیاپ يرگیزاب ، یتسردان  دربب و  نایم  زا  نآ  اب  ار  یتسردان  ات  داتـسرف  ورف  ار  یتسرد  دـنوادخ ، یتسار  هب  هدـمآ : هنوگ  نیا  هب  تاروت 
دیامنب  نآ  اب  ار  روبنط  فد و  طبرب و  زاس و  اب  یگدنزاون  یناشفا و  تسد 

روثنملا ردلا  ، 2  : ریثک 96 نبا  ریسفت  هب  دیدرگرب  دناهدروآ   10  : دوخ 222 ننس  رد  یقهیب  زین  خیـشلاوبا و  متاح و  یبا  نبا  ار  الاب  شرازگ 
 2  : 317

اه و يرگیزاب  اتداتسرف  ارم  داتسرف و  ناشیا  یئامنهار  نایناهج و  رب  ینابرهم  يارب  ارم  ادخ  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  هماما  وباو  سنا  - 8
 8  : راطوالا 262 لین  ، 2  : روثنملا 323 ردلا  راربلادبع 153 ، نبا  زا  ملعلا  باتک  مرادرب  نایم  زا  ار  ینادان  راگزور  ياهراک  اهزاس و 

هب زین  رگید  یهورگ  نآ  زا  تشگ و  دهاوخ  نومیم  هنوگ  هب  نم  ناوریپ  زا  یهورگ  مادـنا  هرهچ و  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  یلع  - 9
دندیـشوپ و مشیربا  دندیـشون و  هدابناشیا  هک  اریز  دـیزو ، دـهاوخ  ازان  داب  یهورگ  رب  درب و  دـهاوخ  ورف  نیمز  ار  یهورگ  كوخ ، هنوگ 

 2  : روثنملا 324 ردلا  دندز  زاس  دنتفرگ و  هدنناوخ  ناکزینک 
اهكوخ اـه و  هنیزوب  هنوـگ  هب  هدوـت  نیا  زایهورگ  مادـنا  هرهچ و  راـگزور ، نیـسپزاب  رد  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  هریرهوـبا  - 10

؟ تسا وا  هتخیگنارب  دمحم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک  دنهد  یمن  یهاوگ  نانآ  رگم  ادخ  هتخیگنارب  يا  دنتفگ  دیدرگ  دـهاوخ 
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هناخ  زا  رادید  هزور و  زامنهمانرب و  يرآ و  تفگ 

هحفص 115 ] ] 

يراسگ و هداب  هب  ار  بش  دنریگب ، هدنناوخ  ناکزینک  اهزاس و  اه و  يرگیزاب  تفگ : تسیچ ؟ ناشراک  سپ  دندیـسرپ  دـنراد . مه  ار  ادـخ 
تشگ . دهاوخ  ناکوخ  ناگنیزوب و  هنوگ  هب  ناشمادنا  هرهچ و  نادادمابو  دننکرس  يرگیزاب 

هماما و وبا  کلام و  رـسپ  سنا  دلاخ و  رـسپ  حلاص  وهعیبر  رـسپ  يزاغ  طباس و  رـسپ  نمحرلادبع  شرازگ  تسا  الاب  شرازگ  هب  کیدزن  و 
هب دیدرگرب  دنا  هدروآ  ار  نآ  هجام  نبا  دواد و  وبا  یقهیب و  مکاح و  ويدع  نبا  هبیـش و  یبا  نبا  ایندلا و  یبانبا  هک  نیـصح ، رـسپ  نارمع 

. 2  : روثنملاردلا 326
رد برس  زیخاتسر  زور  دراپس  وا  هبشوگ  دنیشنب و  هدنناوخ  یکزینک  رانک  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  کلام  رـسپ  سنا  - 11

 8  : راطوالا 264 لین  ، 14  : یبطرق 53 ریسفت  دنزیر  وا  شوگ 
 14  : یبطرق 53 ریسفت  دینکن . زامن  وا  رب  دشاب  هتشاد  يا  هدنناوخ  كرتخد  درم و  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  هشیاع  - 12

زا هک  دیآ - یم  دورف  ناشیا  رب  يراتفرگ  دننکب ، ار  راکهدزناپ  نم  ناوریپ  هاگره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  یلع  نابز  زا  يذـمرت  - 13
-: هدیـسر نینچ  هریره  وبا  هار  زا  شرازگ  نیمه  و  دـنریگب . هدـنناوخ  ناکزینک  اهزاس و  هک  هاگ  نآ  هدرک -: دای  مه  اریکی  نیا  ناـیم  نآ 

 8  : راطوالا 263 لین  ، 14  : یبطرق 53 ریسفت  يزوج ص 249 ، نبا  زا  ءاملعلا  ملعلا و  دقن  دوش  راکشآ  اهزاس  نایوگ و  دورس 
هک نم  ناگدنب  نآ  دنیاجک  دیوگ : زیخاتـسر  زور  رد  رادنپ  زا  رترب  يادخ  هک  دیـسر  نانچ  ام  هب  تفگ : ردکنم  رـسپ  هک  دـنا  هدروآ  - 14

نانآو دـیتسرف  کشم  ياه  غابب  نورد  هب  ار  نانآ  دنتـشاد ؟ یم  كاپ  نمیرها  ياهزاس  يرگیزاب و  زا  ار  شیوخ - ياـهشوگ  و  شیوخ -
 14  : یبطرق 53 ریسفت  مدینادرگ ، اور  ناشیا  يارب  ار  دوخ  يدونشخ  نم  هک  دینک  هاگآ  ار 

وا يارب  تسین ، زامن  وا  يارب  تسین ، زامن  وا  يارب  تفگ  سپ  دناوخ  یم  زاوآ  هنابش  يدرم  دینش  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  دوعسم  نبا 
لین  تسین . زامن 

هحفص 116 ] ] 

 8  : راطوالا 264
ناشیا زا  ادخ  هک  يو - نارای  سپ  منکشب  ار  فد  زاس و  ات  ما  هدش  هتخیگنارب  نم  تفگ : تفرگ  ار  هکم  هک  يزور  ص )  ) ادخ ربمایپ  - 16
يراخب حیحص  هدرشف  يرگنـشور  رد  سوفنلا  هجهب  دنتـسکش . یم  ودنتفرگ  یم  ناکدوک  تسد  زا  ار  اه  نیا  ودندش  نوریب  داب - دونـشخ 

 2  : يدزا 74 هرمج  وبا  رسپدمحم  وبا  زا 
و  ) منک یم  يریگولج  اه  نآ  زا  زین  نم  هدرک و  يریگولج  زیچ  هن  زا  ربمایپ  مدرم  يا  تفگ : هیواـعم  هک  تسا  هدـمآ  یـشرازگ  رد  و  - 17

شخب 1 ص 234  يراخب 4  خیرات  درمش ). یناوخ  هزاوآ  ار  یکی  نایم  نآ  زا 

بهذم راهچ  رد  یناوخ  هزاوآ 

دنا هتفر  نیمه  رب  زین  هفوک  ناگرزب  ناداتـسا و  هتخانـش و  ناهانگ  زا  ار - نآ  ندینـش  و  ار - نآ  هدرمـش و  اوران  ار  نآ  ناـیفنحياوشیپ  - 1
 ) همرکع یبعش ، ، میهاربا دامح ، نایفس ، )
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سپس درخب و  يزینک  یسک  نوچ  تفگ  درک و  يریگولج  نآ  ندینش  یناوخ و  هزاوآ  زا  زین  کلام - نایکلام - ياوشیپ  هک  دنا  هدروآ  - 2
رب زین  یئاهنت - هب  دعـسرسپ  میهاربا  زج  هب  هنیدم - مدرم  رگید  دتـسرف و  سپ  ار  وا  یتساک ، نیا  يارب  دناوت  یم  تسا  ناوخ  هزاوآ  وا  دنیبب 

دنا . هتفر  نیمه 
یم ماجنا  ام  نایم  رد  ناراکهبت  اهنت  ار  راـک  نیا  تفگ : دنرامـشب ؟ اور  هنیدـم  مدرم  هک  تسا  یناوخ  هزاوآ  مادـک  دندیـسرپ : ار  کـلام  و 

دنهد 
هاگ نآ  و  تسیچ " ؟ یهارمگ  زج  هب  یتسرد  زا  سپ  دیوگ " : رادنپ  زا  رترب  يادخ  تفگ : دندیسرپب  یناوخ  هزاوآ  روتـسد  زا  ار  کلام  و 

؟ تسا یتسرد  ایآ  یناوخ  هزاوآ 
دمحا ماما  رـسپ  هللادـبع  تسا و  هدـش  نشور  زین  نایلبنح  زا  یهورگ  نابز  زا  راک  نیا  ندوب  اوران  هدروآ  عنقملاحراش  هچ  نآ  داـینب  رب  - 3

هک  تسا  هدروآ 

هحفص 117 ] ] 

دای ار  کلام  نخـس  سپـس  دیآ  یمن  شوخ  ارم  دنایور و  یم  لد  رد  ار  یئور  ود  تفگ  وا  مدرک و  شـسرپ  یناوخ  هزاوآهرابرد  مردپ  زا 
دنهد . یم  ماجنا  ام  نایم  رد  ناراکهزب  اهنت  ار  راک  نیا  هک : درک 

ياه تشادرب  زا  ار  نآ  ندوب  اور  هک  یناسک  ربو  هدومن  زاب  ار  نآ  ندوب  اوران  اراکشآ  دنسانش  یم  ار  وا  هویـش  هک  زین  یعفاشناوریپ  و  - 4
يربط و زینو  هتخادرپشراـگن  نآ ، زا  يریگولج  یناوخ و  هزاوآ  شهوکن  رد  هک  بیطلاوبا  یـضاق  نوچمه  - دـنا هتخاـت  دـنا  هدرمـش  يو 

هیبنت . رد  قاحسا  وبا  خیش 
مه زینک و  ای  دشاب  دازآ  نز  هاوخدنراد  یمن  اور  ار  نآ  یعفاش  نارای  تفگدیاب  مرحمان  نز  زا  زاوآ  ندینش  هرابرد  هتفگ : يربط  بیطلاوبا 

اب سپـس  تسین . ینتفریذـپ  وا  یهاوگ  تسا و  درخ  یب  درآ  مهارف  وا  زاوآ  ندینـش  يارب  ارمدرم  رگا  زینک  دـنوادخ  دـیوگ : یعفاش  هتفگ :
يو هک  هدرمـش  درخ  یب  ار  نآ  هدـنراد  يور ، نیا  زا  تسا و  هزره  مه  زینک  هتفگ  هدـنار و  نخـس  هراـب  نیا  رد  يرتشیب  يدـنت  یتـشرد و 

تسا . درخ  یب  دناوخب  تسردان  راک  هب  ار  مدرم  سک  ره  هدناوخ و  تسردان  راک  هب  ار  مدرم 
ندوشگ اه و  هتخیسگ  نتسب  راک  هب  ناناملسم  نایم  هک  یناسک  همه  هراب  نیا  رد  تسا و  اوران  يا  یناوخ  هزاوآ  نینچ  هتفگ  حالـص  نبا  و 

دنا . ناتسادمه  دنزادرپ  یم  اه  هرگ 
رسپ میهاربا  اهنت  نایم  نیا  زا  تفرگ و  ار  نآ  ولج  دیاب  تسا و  دنـسپان  یناوخ  هزاوآ  هک  دنا  ناتـسادمه  اهرهـش  ناروشناد  هتفگ : يربط  و 

دنا . هتفرگ  شیپ  رد  ادج  یهار  يربنع  هللادیبع  دعس و 
مدنــسپ یمن  ار  نآ  تـیارب  مرادیم و  زاـب  نآ  زا  ار  وـت  تـفگ  دیــسرپب  یناوـخ  هزاوآ  دــب  بوـخ و  زا  یــسک  ار  دــمحم  رــسپ  مساـق  و 

هزاوآ كاپ ، يادخدنک  ادج  یتسردان  زا  ار  یتسرد  رادنپ ، زا  رترب  يادخ  هاگره  ما  هداز  ردارب  نیبب  تفگ  تسا ؟ اوران  ایآ  تفگهدنسرپ :
مه  و  دهن ؟ یم  هگرج  ود  نآ  زا  کی  مادک  رد  ار  یناوخ 

هحفص 118 ] ] 

تسا . هدرک  نیرفن  دنناوخب  هزاوآ  وا  يارب  هک  ار  یسکو  ناوخ  هزاوآ  دنوادخ ، تفگ 
. تسا مارح  هدرم  تشوگ  ندروخ  دننام  یناوخ  هزاوآ  دیوگ  ءاشنالا  هلاسر  رد  یبساحم  و 
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تسا  اوران  نآ  ندینش  یناوخ و  هزاوآ  راک  تسا : هدمآ  بیرقتلا  باتک  رد  و 
تسا  اجبان  ربمایپ - همان  نیئآو  ادخ  همان  روتسد  هب  راک - نیا  هتفگ : ساحن  و 

دوش . یمن  هتفریذپ  تسا  یبوکیاپ  یناشفا و  تسد  یگدنناوخ و  ناشراک  هک  یناسک  یهاوگ  هتفگ : لافق  و 
ردلا 14 و 52 و 55 و 56 ،  : یبطرق 51 ریسفت  ات 246 ، يزوج ص 242  نبا  زا  ءاـملعلا  ملعلا و  دـقن  ، 10  : یقهیب 224 ننـس  هب  دیدرگرب 

21 و 69   : یسولآ 68 ریسفت  ، 5  : ینیع 160 زا  يراقلا  هدمع  ، 5  : روثنملا 159
نیئآ زا  ندش  نوریب  یـساپسان و  ندز ، زاس  یگدنناوخ و  زا  يررادروخرب  هک  هدش  هتفگ  یتسار  هب  و  هدمآ :  1  : هداعسلا 334 حاتفم  رد  و 

تسا  ادخ 
، نآ داینب  رب  هدروآ و  هریره  وبا  نابز  زا  يروباشین  بوقعی  وبا  هک  هدوب  یشرازگ  هب  شا  یمرگتـشپ  الاب  نخـس  هدنیوگ  دیاش  دیوگ : ینیما 
زا ندش  نوریب  یساپسان و  نآ ، نتـشاد  شوخ  يراکهزب و  نآ ، رانک  رد  نتـسشن  تسا و  هانگ  اه  يرگ  يزاب  هب  هداد  شوگ  تفگ : ربمایپ 

 8  : 264 راطوالا لین  نیئآ  زرم 
هنوگ نامه  هب  یناوخ  هزاوآ  تفگ : مه  و  شتآ . شماجنارـستسردان  راک  تسا و  تسردان  یناوخ  هزاوآ  تفگ : دوعـسم  رـسپ  میهاربا  و 

رد ینمیرها  دـنارن  ناـبز  رب  ادـخ  ماـن  دوش و  راوس  یئاـپراچ  رب  يدرم  نوچ  تفگ : مه  و  ار . هزبس  بآ  هک  دـنایور  یملد  رد  ار  یئورود 
نک . وزرآ  ار  نآ  دیوگ  دیاینرب  راک  نیا  زا  وکین  رگا  ناوخب و  هزاوآ  شیارب  دیوگ : دوش و  راوس  وا  كرت 

زا ادخ  ناه  تفگ  دناوخ  یم  زاوآ  يدرم  ناشیا  نایم  دنتشاد و  نت  رب  ادخ  هناخ  زا  رادید  هماج  هک  تشذگ  یهورگ  هب  ض )  ) رمع رسپ  و 
یکرتخد  هب  و  دونشن . امش 

هحفص 119 ] ] 

درک . یم  اهر  ار  كرتخد  نیا  درک  یم  اهرار  سک  چیه  نمیرها  رگا  تفگ  سپ  دناوخ . یم  زاوآ  هک  تشذگ  کچوک 
دزاس  یم  هابت  ار  لد  درآ و  یم  مشخ  هب  ار  راگدرورپ  درب ، یم  نایم  زا  ار  یئاراد  یناوخ ، هزاوآ  تفگ : كاحض  و 

دیازفا و یم  ار  سوه  دهاک و  یم  ار  مرـش  هک  یناوخ  هزاوآ  زا  دیزیهرپب  هیما  نادنزرف  يا  تفگ : اهدمآ ) رد  هدنهاک   ) دـیلو رـسپ  دـیزی  و 
هراچ نآ  هب  نتخادرپ  زج  امش  رگا  سپ  دنک  یم  ار  یتسم  راک  نامه  تسا و  هداب  نیشناج  هک  یتسار  دزاس و  یم  ناریو  ار  یگنادرم  هناخ 

تسا  يرگ  یبسور  هزیگنا  هک  دیراد  رود  نانز  زا  ار  نآ  دیرادن 
شود رب  شناد  راب  هک  یناسک  ناـبز  زا  تشون : لهـس  شدوخ  راـی  ناـمیپ و  مه  هب  زیزعلادـبع  رـسپ  رمع  هک  یئاـه  شرافـس  زا  مه  نیا  و 
هنارت ندینش  و  ناگدنناوخ ، ناگدنزاون و  نارگیزاب و  نمجنا  رد  ندوب  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  دوب  مرگتـشپ  ناوت  ناشیا  نخـس  هب  وهتفرگ 

دنایور . یم  ار  هایگ  بآ ، هک  دنایور  یم  لد  رد  نانچ  ار  یئورود  اهنآ ، ندناوخ  بل  ریز  اه و 
هتفهن ياهزار  زا  دـبای و  یم  هار  اه  لد  هناـخ  ناـهن  هب  روز  اـب  درخ ، یگنادرم و  دزدو  تسا  لد  سوساـج  یناوخ ، هزاوآ  هک  دـنا  هتفگ  و 

، هتفهن نآ  رد  هک  ار  یئاه  یتسمرس  اه و  يزغم  کبس  اه و  سوه  اه و  هتساوخ  درب و  یم  تخات  رادنپ  يارسيوس  هب  دوش  یم  هاگآ  ناج 
ینیگنـس و  نیتسار ، نیئآ  هب  ندیورگ  یباداش  و  يدـنمدرخ ، یئابیز  و  ینیگنـس ، هناشن  هک  ینیب  یم  ار  يدرم  دـنکارپ ، یم  دزیگنا و  یمرب 

درخ و ناهگان  دهد  یناوخ  هزاوآ  هب  لد  شوگ  نوچ  و  تسا ، يوگ  زردنا  شا  یشوماخ  یگنازرف و  وا  نخس  تسا  راکـشآ  وا  رد  شناد 
درامش و یم  وکین  نآ  زا  سپ  درمش  یم  دب  زاوآ  ندینش  زا  شیپ  ار  هچ  نآ  ات  دور ، یم  وا  یکین  یگنادرم و  و  دوش ، یم  كدنا  شمرزآ 
یئوگ و هوای  یگناچرپهب و  ار  دوخ  ياج  شمارآ  یـشوماخ و  یئابیز  درآ و  یم  نابز  رب  تشاد  یم  هتفهن  ماگنه  نآ  ات  هک  ار  شیاـهزار 

زین یـشون  هداب  هک  دـبوک - نیمز  رب  اپ  ود  ره  اب  دزادرپ و  ندز  تسد  هب  هک  اسب  هچ  اـت  هدـش  يوید  یئوگ  هک  دـهد  یم  يزادـنا  کـتفج 
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نیمه 

هحفص 120 ] ] 

اه  نیا  زج  و  دنک - یم  راک  هنوگ 
داشرا ، 14  : یبطرق 52 ریسفت  ، 2  : يرشخمز 411 ریسفت  يزوج ص 250 ، نبا  زا  ءاـملعلا  ملعلا و  دـقن  ، 1  : یقهیب 223 ننـس  هب  دیدرگرب 

،8  : راطولا 264 لین  ، 4  : یناکوش 228 ریسفت  ، 3  : نزاخ 46 ریسفت  ، 7  : لامعلا 333 زنک  5 و 160 ،  : روثنملا 159 ردلا  ، 9  : يراسلا 164
21 و 68   : یسولآ 67 ریسفت 

اه ناتساد  نآ  هب  یهاگن 

، هدیـسر هراب  نیا  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  هچ  نآ  ندروآ  زا  سپ  دـش و  نشور  هک  یگدـنزاون  یگدـنناوخ و  ياه  هتـسیاب  اه و  یگژیو 
وا دهد و  ناشن  هدولآ  ار  شهانگ  رهزا  هزیکاپ  نماد  هک  دندنبب  وا  هب  یئاه  يزاب  داشگ  نانچ  هک  تسا  هنادنمدرخ  ایآ  دیـسرپ  دـیاب  نونکا 

ربارب رد  هتفرگمشچ و  اهدـماشیپ  نآ  زا  هک  نآ  هـک  دـنرادنپ  هاـگ  نآ  و  دـننکفیب ؟ یناداـن  هاـگترپ  رد  هدروآ  ریز  هـب  دوـخ  هاـگیاج  زا  ار 
ینمیرها هچ  نیا  و  ص ؟-)  ) ادخ هتخیگنارب  هن  سب - تسا و  هدوب  رمع  اهنت  هتخاس  راکشآ  ار  نآ  یتسردان  هدومنيدونـشخان و  یتسردان ،

درادن ؟ ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  یئاورپ  دسرت و  یم  رمع  زا  هک  تسا 
دناوخ و یم  زاوآ  دنک و  یم  یبوکیاپ  یناشفا و  تسد  وا  ربارب  رد  هناگیب  ینز  دونـش و  یم  ار  اهزاس  گنهآ  ای  هک  تسا  يربمایپ  هچ  نیا 

يراک رـس و  نم  هن  دـیوگ : یم  هاگ  نآ  دراد و  یم  اـپرب  اوسر  ياـه  نمجنا  اـه و  هاگرذـگ  نینچ  رـس  رب  ار  شرـسمه  اـی  دـنز ؟ یم  فد 
اب يراک  رس و  نم  هن  دیوگ : یم  ای  تسا  نم  ياه  یمرگرس  زا  يراک  هدوهیب  يرگیزاب و  هن  مراد و  يراک  هدوهیب  يرگیزاب و  هنوگچیهاب 

رس و نم  هن  دیوگ : یمای  تسا  نم  ياه  یمرگرس  زا  يراک  هدوهیب  يرگیزاب و  هنوگ  چیه  هن  مراد و  يراک  هدوهیب  يرگیزاب و  هنوگ  چیه 
تسا  نم  ياه  یمرگرس  زا  يراکتسردان  هن  مراد و  يراکتسردان  اب  يراک 

هحفص 121 ] ] 

یمن بلناـشیا  زا  يریگولج  يارب  دـنیب و  یم  دوخ  هناـخ  رد  ار  ناـشیا  ندز  فد  ناـکزینک و  یناوخ  هزاوآ  هک  تسا  يدرمگرزب  هچ  نیا 
تـسین سک  نامه  ربمایپ  نیارگم  ادخ ؟ هتخیگنارب  هناخ  رد  ینمیرها  زاس  دیوگب : دوش و  مشخ  رد  اه  گنهآ  اون و  نآ  زا  رمع  ات  دـنابنج 

رـسپ هللادـبع  تفگ : عفان  دـش  یمرود  هار  نآ  اج و  نآ  زا  داهن و  یم  دوخ  شوگ  ود  رد  ار  تشگنا  ود  دینـش  یم  يزاـسگنهآ  نوچ  هک 
یم یئاوآ  عفان  تفگ : نم  هب  دش و  رود  اج  نآ  زا  هار و  نآ  زا  درک و  دوخ  شوگ  ودرد  ار  دوخ  تشگنا  ود  سپ  دینش  يزاس  ياوآ  رمع 
دینش یئاوآ  نینچوا  مدوب و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  اب  نم  : تفگ دروآ و  رد  هب  دوخ  شوگ  ود  زا  ار  دوخ  تشگنا  ود  سپ  هن  متفگ  يونش ؟

يرگیزاب یگدـنناوخ و  زاس و  تسا ، اوران  فد  تفگ : ربمایپ  دـنمجرا  ياه  همان  نیئآ  هب  یمگرتشپ  اـب  ساـبع  رـسپ  هن  رگم  درک  نینچ  و 
تسا ؟ اوران  طبرب  لبط و  ، تسا اوران  جنرطش  درن و  تسا ، اوران 

- تسا ناهج  ياـه  موب  زرم و  نیرت  یمارگ  هک  وا - یمارگ  دجـسم  رد  هایـس  ناـنز  هکیئآ  یمن  تفگـش  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زا  اـیآ 
نانز نآ  رمع  دننک و  هاگن  ار  اه  نیا  شرـسمه  اب  هارمه  ص )  ) وا دنناوخب و  زاوآ  دننک و  یبوک  ياپ  یناشفا و  تسد  دـنیامن ، يرگ  يزاب 

نک ! ناشاهر  رمع  دیوگب : ص )  ) ربمایپ درادب و  زاب  راک  زا  ار 
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ناکدوک و ندروآ  زا  ناتاه  هاگـشتسرپ  رد  تفگ : هک  تسا  تسرد  هدمآ  ناربمایپ  نیرت  كاپ  نابز  زا  هار  نیدـنچ  زا  هک  ینخـس  نیا  ایآ 
دیزیهرپب ؟ يرفیک  ياه  نیئآ  نتسب  راک  هب  زاوآ و  ندرک  دنلب  زا  وگم و  وگب  شورف و  دیرخ و  زا  ناگناوید و 

- دـنادرگنرب وت  هب  ار  نآ  ادـخ  دـیوگب : وا  هب  دـیاب  دـیوج  یم  ار  دوخ  هدـشمگ  هاگـشتسرپ ، رد  يدرم  هک  دونـشب  سک  ره  ص )  ) تفگ و 
دناهدروآ . يذمرت  هجام و  نبا  دواد و  وبا  ملسم و  ار  شرازگ  نیا  هک  هدشن -؟ هداهن  داینب  راک  نیا  يارب  اه  هاگشتسرپ 

تـساوخ یم  دجـسم  رد  ار  شا  هدـشمگ  رتـش  ناـشن  يدرم  دـنا : هدروآ  هدـیرب  ناـبز  زا  هجاـم  نبا  یئاـسن و  ملـسم و  هک  یـشرازگ  زین  و 
ار نآ  یباین  تفگ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 

هحفص 122 ] ] 

هدیدرگ  هتخاس  هدش  هداهن  داینب  هچنآ  يارب  اه  هاگشتسرپ 
و تسین - يراک  ناشیا  اب  ار  ادخ  تسا  ناشاه  هاگـشتسرپ  رد  ناشیا  نخـس  هک  دوب  دـنهاوخ  یهورگ  راگزور ، نیـسپزاب  رد  تفگ : زین  و 

تسا - هدروآ  دوخ  حیحص  رد  نابح  نباار  شرازگ  نیا 
زا شیپ  هک  هانگ ، ره  زا  هزیکاپ  ربمایپ  رب  يرب  یم  نامگ  هچ  زامن  ادخ و  دای  يارب  رگم  دیریگم  دوخ  هار  ار  اه  هاگشتسرپ  تفگ : هک  نیا  و 

دوب و وا  نتـشاد  یمارگ  يارب  يو  زا  يریگولج  نیا  دزادرپ و  زاوآ  زاس و  ندینـش  هب  تشاذـگن  كاـپ  راـگدرورپ  زین  وا  ندـش  هتخیگنارب 
لد اب  اتدنک  یم  شیاهر  يربمایپ - هاگیاپ  یمارگ  هب  وا - نتخیگنارب  زا  سپ  ایآ  هاگ  نآ  تشاد . یکاپ  رد  هک  یهاگیاپ  تشادـگرزب  يارب 

شرازگ نارادساپ  دـنیامن ؟ یبوکیاپ  یناشفا و  تسد  شیارب  نانآ  دـهد و  شوگ  هناگیب  نانز  یناوخ  هزاوآ  هب  ینارگن  چـیه  یب  هدوسآ و 
رد هک  یئاـه  هماـنرب  ناـیم  زا  تفگ : یم  مدینـش  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زا  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  ع )  ) ناگدـنورگ ياورناـمرف  ناـبز  زا  اـه 
نم نایم  رادنپ  زا  رترب  دنوادخ  رابود  ره  هک  رابود  رگم  مدرکن  ادیپ  شیارگ  اه  نآ  زا  کی  چـیه  هب  نم  دـندرک  یم  هدایپ  ینادان  راگزور 
دوش یم  متفگ  تخادرپ  یم  نایاپراچ  ندـنارچ  هب  نم  اب  هکم  يالاب  هک  شیرق  زا  یکدوک  هب  یبش  نم  اریز  دـنکفا  یئادـج  ما  هتـساوخ  و 

هار تساوخ  نیا  هب  نم  سپ  ورب  تفگ  وا  موش  رادروخرب  ناناوج  هنابـش  ياهدـنخب  وگب  زا  میآرد و  هکم  هب  اـت  یئاـپب  زین  ارم  نادنفـسوگ 
متفگ دنتخاون . یم  زاس  دندز و  یم  فد  هک  مدینش  یناگدنزاون  ناگدنناوخ و  ياوآ  مدیـسر  هکم  ياه  هناخ  زا  هناخ  نیتسخن  هب  ات  مداتفا 

ات دز  مشوگ  رب  دـنوادخ  مرگنب و  ار  نانآ  ات  متـسشن  نم  سپ  هتفگ . ینز  هب  ار  نالف  رتخد  نـالف  نـالف ، رـسپ  نـالف  دـنتفگ  تسیچاـهنیا ؟
شرازگ و  مدرکن - يراک  متفگيدرک  هچ  دیـسرپ  وا  مدش  مهارمه  رای  دزنهب  سپ  تفگ : باتفآ . دروخرب  رگم  درکن  رادـیب  درب و  مباوخ 

تفگ  وا  و  متساوخ ، يو  زا  مدوب ، هتساوخ  يو  زا  هتشذگراب  هچ  نآ  دننام  رگید  یبش  سپس  مداد - وا  هب  ار 
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مداهنماگ هکم  هب  هک  مه  بش  نآ  مدینـش و  مدوب  هدینـش  هتـشذگ  راب  هچ  نامه  دـننام  مدـمآهکم  هب  هک  یماگنه  مداتفا و  هار  هب  سپ  ورب 
مهارمه راـی  دزن  هب  سپ  باـتفآ  دروخرب  رگم  درکن  مرادـیب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دز و  نم  شوـگ  هب  دـنوادخ  سپ  منک  هاـگن  اـت  متـسشن 

یمارگ شا  يربمایپ  هب  ارم  دنوادخ  ات  دـماین  دـیدپ  نم  رد  يدنـسپان  تساوخ  زگره  رگید  مدرک و  وگزاب  وا  يارب  ار  شرازگ  متـشگرب و 
تشاد .

نیدـب ناهانگ  همه  زا  شا  يرانکرب  ینمادـکاپ و  ندـش ، هتخیگنارب  زا  شیپ  هک  یماـگنه  دـسیون  یم  هوبنلا ص 140  مـالعا  رد  يدرواـم 
زا دـشاب و  نیا  زا  رترب  ندـش ، هتخیگنارب  زا  سپ  یتسیاب  هدـیزگ  یم  يرود  ینادان  راگزور  ياـه  یگدولآ  زا  هزادـنا  نیا  هب  هدوب و  هنوگ 
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رب رگا  دوش و  ناگدـیزگرب  نیرترب  زا  دـیاب  دـنراذگب  رگا  هک  سب  نیمه  وا  يارب  اـه  یگنوگچ  نیا  یگتـسیاب  رد  و  رترود . اـه  یگدولآ 
دـش هتخیگنارب  هک  هاگنآ  ددرگ . رادنپ  زا  رترب  يادخ  دزن  رد  ناربمایپ  نیرت  گرزب  زا  راکوکین و  ناراکزیهرپ  زا  دننک  شیاهر  دوخ  ياج 

هدینادرگ هدولاپ  بان و  هرـس و  ار  واشرتشیپ  هک  داتـسرف  ار  وا  یماگنه  رادنپ  زا  رترب  يادخ  الاو و  يدید  تشاد و  هدولاپ  هرـس و  یتشرس 
اب نامدرم  ات  دـیامنن و  کبـس  کچوک و  نآ  نیا و  مشچ  رد  دورن و  وا  هرابرد  تسردان  ياه  نامگ  ات  دوب  هتخاس  كاـپ  اـه  شیـالآ  زاو 

دنهن . ندرگ  رتهب  ار  وا  زا  يربنامرف  دنریذپب و  ار  وا  نخس  يرتشیب  باتش 
تشذگ رد ص 105  وا  نخسو  دیامن  یم  هنوگرگید  شیاهزپ  تخپ و  اب  ار  اه  شرازگ  هنیمز  هک  يذمرت  میکح  زا  ات  دیئایب  نم  اب  نونکا 
ندوشگ هار  تسا  هتـشادنپ  هک  رمع ؟ هژیو  ار  یتسرد  رکبوب و  هژیو  ار  یناـبرهمو  هتخانـش  ص )  ) دـمحم هژیو  ار  يربماـیپ  هنوگچ  میـسرپب 
هدـنراد زا  هک  تسا  ربماـیپ  مادـک  و  دـشاب ؟ ادـج  یتـسردزا  هک  تسا  يربماـیپ  مادـک  هدرک  هدرز  ود  مخت  اـی  هدومن  ار  روک  یئاـه  هورگ 

یتسرد 
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هدادن ؟ تسد  ص )  ) ربمایپ يارب  نآ  تخانش  هدیزگرب و  رمع  هک  تسا  يا  یتسرد  مادک  و  دشاب ؟ رت  تسپ 
یکی هشیاع  ياه  یگژیو  نایم  رد  اـجنآهک  میرگنب  هدرک  اـپرب  هباجالا ص 67  ردیـشکرز  هک  ار  يرگید  زیخاتـسر  ات  دـیئایب  نم  اب  زاب  و 

نآ هچ  تخادرپ و  یم  يزاب  هب  وا  هک  یماگنه  هچ  هدوب  وا  يدونـشخ  یپ  رد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  یتسار  هب  هک : دـنک  یم  دای  ار  نیامه 
رایـسب ياهروتـسد  اه  نآ  شرازگ  زا  ناروشناد  هک  دـیوگ " : سپـس  دـنیبب . ار  هایـس  نانز  يرگیزاـب  اـت  داتـسیا  وا  يور  رد  دوخ  هک  هاـگ 

نآ " . یگدنخرف  تسا  گرزب  هچ  دنا و  هتفایرد 
هتسیاش ياهراک  رد  ص )  ) وا ایآ  ؟ ددنب يو  رهوش  هب  یشزغل  ای  دنک ؟ اپ  تسد و  هشیاع  يزارفرس  يارب  يا  هزیگنا  دهاوخ  یم  درم  نیا  ایآ 

دوش یم  اـیآ  - نخـس نیا  زا  ادـخ  هب  هاـنپ  هک  هتـشاد -؟ زرم  نیا  زا  رتـخارف  يا  هنماد  ندوب "  یپ  رد  نیا "  اـی  هدوب ؟ يو  يدونـشخیپ  رد 
؟ تشاذـگ یم  اپ  ریز  دوب  هدروآ  دوخ  هک  مه  ار  يا  یئادـخ  نیئآ  هارنیا ، رد  هک  هدوب  وا  يدنـسرخ  یپ  رد  یئاج  ات  ص )  ) وا هک  میئوگب 

هنوگ نیاهب  هک  یناروشناد  زا  هز  اهز  هدنـسیون و  نیا  رب  نیرفآ  دیآ ؟ تسد  هب  زیچان  تسپ و  زیوآ  تسد  نینچ  زا  هک  تسا  يروتـسد  هچ 
ار ! اه  یگدنخرف  نیا  دننامه  دنکن - رایسب  دنک - رایسب  ادخ  دنرآ و  یم  تسد  هب  ار  اهروتسد 

هدماینربمایپ یمارگ  نخس  رد  رگم  دشاب ؟ تسرد  ادخاب  ناوخ  هزاوآ  نآ  نامیپ  هک  دزاسیم  اور  ار  اوران  ادخ ، اب  نتـسب  نامیپایآ  یهگناو 
دهد  ماجنا  تسین  وا  سرتسد  رد  ار  هچ  نآ  ای  دنکب  یهانگ  هک  ددنب  نامیپ  ادخ  اب  داز  یمدآ  تسین  اور  هک : تسا 

دیامن يربنامرف  دیاب  دیامن  وا  ياربنامرف  هک  ددنب  نامیپ  ادخ  اب  هک  ره  زین : و 
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دنک  نینچ  دیابن  دچیپبرس  وا  نامرف  زا  هک  ددنب  نامیپ  ادخ  اب  هک  ره  و 
نایم رد  ادخ  هتخیگنارب  اب  ار  نیا  نم  نوچ  دورب و  هار  يرـسور  یبو  شفک  یب  هک  تسب  نامیپ  ادـخ  اب  مرهاوخهک  تفگ  رماع  رـسپ  هبقع 

ددنبب . يرسور  دشوپب و  شفک  وگب  وا  هب  تفگ : مداهن 
؟ هدش هچ  ار  نیا  دیـسرپ : دوب  هداتـسیا  باتفآرد  هک  تشذگ  يدرم  هب  هکم  رد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  دنا  هدروآ  سابع  رـسپ  نابز  زا  و 

هبو دیوگب  نخس  دیاب  تفگ : دشاب  هداتـسیا  نانچمه  دیوگن و  نخـس  دورن و  هیاسهب  بش  ات  دریگب و  هزور  هک  هتـسب  نامیپ  ادخ  اب  دنتفگ :
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دشاب . هتشاد  زور  نایاپ  ات  ار  شا  هزور  دنیشنب و  دور و  هیاس 
زا رترب  يادخ  يدونـشخ  يارب  دشاب  يراکرگم  دناسرب  ماجنا  هب  ار  يراک  هک  ددنب  نامیپ  ادـخ  دوخ و  نایم  دـسرن  ار  یـسک  تفگ : مه  و 

نامیپ نآ  ددـنب ، ادـخ  زا  يربنامرف  نامیپ  رگا  تسا : هنوگ  ود  رب  يراـک  ماـجنا  يارب  ادـخ  دوخ و  ناـیم  نتـسب  ناـمیپ  تفگ : مه  رادـنپ و 
دوش . هتسب  راک  هب  دیابن  تسا و  ینمیرها  نامیپ  نآ  ددنب  ادخ  زا  ینامرفان  نامیپ  رگا  دوش و  هتسب  راک  هب  دیاب  تسا و  یئادخ 

شندادـن ماجنا  زا  رترب  نآ  ندروآ  اج  هب  یتسیابن  راک ، کی  ماجنا  هب  ادـخ  دوخ و  نایم  نتـسب  ناـمیپ  يارب  اـیآ  تشذـگ  هچ  نآ  داـینب  رب 
ندش  کیدزن  نتفایهار و  دشاب و  ادخ  يدونشخ  نآ - ندروآ  اج  هب  زا  هدنهد - ماجنا  تساوخ  یتسیابن  ایآ  و  دشاب ؟
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ادخ يارب  يراک  نانچ  هک  نم  ندرگرب  میئوگب  نآ  نتسب  ماگنه  دوشب  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  نتـسب  نامیپ  دیابن  ایآ  و  وا ؟ كاپ  ناتـسآ  هب 
یبوکیاپ یناـشفا و  تسد  شا و  یناوخ  هزاوآ  رد  و  هناـگیب ؟ يدرم  ربارب  رد  هناـگیب  ینز  ندز  فد  رد  تسه  يرترب  مادـک  نونکا  منکب ؟

یئوگ فازگ  ای  هتخاس  اور  ار  اهاوران  نآ  ناربمایپ ، نیرت  گرزب  هاگشتسرپ  ای  کنز  نآ  دیوگب : یـسک  هک  نآ  رگم  وا ؟ يور  رد  ور  شا 
دوش . هتفاب  یئاه  هوای  نینچ  هک  تسا  هتسناد  اور  هفیلخ - ياه  يرترب  یناوخ - رترب  رد 

یناوخ هزاوآ  هرابرد  رمع  هشیدنا 

ینیع هک  نآ  اب  هتشاد  یم  شوخان  ار  یناوخ  هزاوآ  رمع  هک  دهد  یم  ناشن  روآهدنخ  ياه  ناتـساد  نآ  هک  دراد  اج  یئایب  تفگـش  هب  رگا 
ار رمع  باعیتسا - هدنراگن  رمع  وبا  هماخ  هب  دیهمتلاهمان  زا  شرازگ  هب  - 5  : تسايراخب 160 حیحص  يرگنشور  رد  هک  يراقلا  هدمع  رد 

هللادبع صاقووبا ، رسپ  دعس  فوعرسپ ، نمحرلادبع  نامثع ، نوچمه  دنناد - یم  هتسیاش  يراک  ار  یناوخ  هزاوآ  هک  درامش  یم  یناسک  زا 
تباث - رسپ  ناسح  ریشب ، رسپ  نامعن  یصاع ، رسپ  رمع و  هیواعم و  رمعرسپ ،

نادرگاش ربمایپ و  نارای  زا  یهورگ  ار  نآ  ندینش  یناوخ و  هزاوآ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  دسیون "  یم   8  : راطوالا 266 لین  رد  یناکوش  و 
زا یهورگ  سپـس   " هدوب ، نیا  رب  رمع  ربمایپ  ناراـی  ناـیم  زا  نارگید - ربلادـبع و  نبا  شرازگ  هب  هک - ناـنچ  دـنا ، هتـسناد  یم  اور  ناـشیا 
دای دنا  هدوب  نیا  رب  زین  هک  ار  رمع  رسپ  هللادبع  و  صاقو ، وبا  رسپ  دعس  حارج ، هدیبع  وبا  فوع ، رـسپ  نمحرلادبع  نامثع ، نوچمه  ناشیا -

دنک  یم 
دـش یم  شا  هناخ  نورد  هب  نوچ  رمع  هدـش  شرازگ  دربم  نابز  زا  زین  هفرعملا و  رد  یقهیب  هتـشاگن  زا  راطوالا 272:8  لین  رد  هک  ناـنچ  و 

يا  هدورس  زا  زارف  ود  کی 
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دهد یم  ناشن  اـهاج - زا  يا  هراـپ  رد  یناوخ  هزاوآ  ندرمـش  اور  يارب  شرازگ - نیا  هب  یناـکوش  یمرگتـشپ  دـناوخ و  یم  گـنهآ  هب  ار 
تسا . یناوخ  هزاوآ  نامه  هدورس ، ندناوخ  گنهآ  هب  زا  يو  تساوخهک 

تسا " . هدرمش  یم  اور  ار  ینابایب  نایزات  یناوخ  هزاوآ  ض )  ) رمع : " دسیون یم   19  : برعلا 374 ناسل  رد  روظنم  نبا  و 
زا رادید  گنهآ  هب  تفگ : هک  تسادخ  هتخیگناربنارای  زا  ریبج  رـسپ  تاوخ  ناتـساد  دیامن  یم  ینـشور  هب  ار  راک  دنچ  نوچ و  هچ  نآ  و 

يارب رارض  رعش  زا  دنتفگ  مدرم  دندوب ، زین  فوع  رسپ  نمحرلادبع  حارج و  رـسپ  هدیبعوب  ام  ناوراک  رد  میداتفا و  هار  هب  رمع  اب  ادخ  هناخ 
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هزاوآ امـش  يارب  شیاه - هدورـس  شدوخ - هشیدـنا  ناـکرتخد  زا  اـت  دـیراذگاو  ار  تاوخ  هللادـبعوب  تفگ " : رمع  نک  یناوخ  هزاوآ  اـم 
دش . يرپس  ام  بش  هک  دنبب  ار  تناهد  تاوخ  تفگ :  رمع  هاگنآ  دیمدهدیپس ، ات  مدرک  یم  یناوخ  هزاوآ  نانچمه  نم  سپ  دنک "  یناوخ 
هب دـشابن و  رمع  زا  رتدـب  مراودـیما  هک  دـیئایب  يدرم  يوـس  هب  تفگ : هدـیبعوب  هک  - 7  : 163 دـیازفا - یم  دوخ  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  و 

میدرازگ  ار  دادماب  زامن  ات  میدوب  نانچمه  میتفر و  يرانک  هب  هدیبعوب  نم و  تاوخ : شرازگ 
: تفگ وا  دنک  یناوخ  هزاوآ  ناشیا  يارب  ات  دنتخادرپ  نخـس  هب  ریبج  رـسپ  تاوخ  اب  ربمایپ  نارای  هک  تسا  هدمآ   7  : لامعلا 336 زنک  رد  و 

تاوخ نیرفآ  تفگ : رمع  تخادرپ و  یناوخ  هزاوآ  هب  تاوخ  دادب و  يروتسد  وا  تساوخ و  يروتسد  وا  زا  سپ ، مریگب  يروتسد  رمع  زا 
تاوخنیرفآ !

هب درک  دنلب  ار  دوخ  زاوآ  حابر  سپ  دوب  فوع  رسپ  نمحرلادبع  اب  يرفس  رد  يزور  يو  هک  میناوخ  یم  فرتعم  رـسپ  حابر  ناتـساد  رد  و 
زارد هار ، ات  مینک  یم  مرگ  ار  نامرـس  درادـن  ینایز  تفگ  تسیچ ؟ نیا  تفگ : وا  هب  نمحرلا  دـبع  سپ  ناراوس ، رتشياـه  هنارت  ندـناوخ 

یگدنناوخ  زج  يا  هراچ  رگا  تفگ  نمحرلادبع  دیامنن 
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ار بصن  هنارت  دوب و  ناـشیا  هارمهرفـس  نآ  رد  زین  باـطخ  رـسپ  رمع  هک  دـنیوگ  دـیناوخب و  ار  باـطخ  رـسپ  رارـض  هدورـس  سپ  دـیرادن 
زا لئانرـسپ  نامثع  تسا . نیـشنرداچ  نایزات  ياه  هدورـس  زا  يا  هنوگ  بصن ، هک  میناوخ  یم  سورعلا  جاـت  رد  دـناوخ و  یم  ناـشیايارب 

میتفگ رمع ؟ ندوب  اـب  تفگ  ناوخب  اـم  يارب  زاوآ  هب  ار  نامرهـش  مدرم  دورـس  میتفگ  ار  فرتعم  رـسپحابر  هک  تسا  هدروآ  شردـپ  ناـبز 
ناوخن . رگید  تشادزاب  ار  وت  رگا  يرآ 

نیا تفگ : سپ  دـناوخ  یم  ناـشیا  يارب  زاوآ  هب  ار  ناراوـس  رتـش  دورـسحابر  تشذـگب و  يو  رب  رمع  هک  تـسا  هدروآراـکب  رـسپ  ریبز  و 
باطخ رـسپ  رارـض  هدورـس  دـینک  یم  نینچ  رگا  سپ  تفگ  دـیامن . یم  هاتوک  اـم  رب  ار  هار  درادـن و  یناـیز  تفگ  نمحرلادـبع  تسیچ ؟

 1  : هباصا 502 دیناوخبار 
ناوخب و زاوآ  ام  يارب  تفگ : حابر  هب  نمحرلا  دبع  هک  میدوب  هکم  هار  رد  فوع  رـسپ  نمحرلادبع  اب  ام  هک  تسا  هدروآدیزی  رـسپ  بئاس 

 2  : هباصا 209 ناوخب  ار  باطخ  رسپ  رارض  هدورس  يریذپ  یم  ار  وا  نخس  رگا  تفگ : يو  هب  زین  رمع 
اب درادن ، ینایز  يرگیزاب  نیا  تفگ  نمحرلادبع  تسیچ ؟ نیا  تفگ : رمع  هک  تسا  هدـمآ   7  : وا 35 خـیرات  رد  رکاسع  نبا  شرازگ  رد  و 

ار ... وا  نخس  رگا  تفگ : رمع  میئامن  یم  هاتوک  دوخ  رب  ار  هار  نآ ،
هدوهیب راک  نم  هک  یماـگنه  تفگ : شدوخ  سپ  درک  یم  یناوخ  هزاوآ  دوب و  یهار  رد  رمع  هک  دـنا  هدروآ  داـیز  رـسپ  ءـالع  ناـبز  زا  و 

 7  : لامعلازنک 335 دینک ؟ يریگولج  امش  دیابن  ایآ  منک 
راگزور رد  راب  کی  هک  دنا  هدروآ  سابع  رسپ  هللادبع  رسپ  ثراح  نابز  زا  و 

هحفص 129 ] ] 

زا يدرم  دـناوخ ، زاوآ  هب  ار  هنارت  کی  زا  يزارف  رمع  سپ  میدرپس  یم  هکم  هار  راصنا ، نارجاهم و  اب  هارمه  وا و  اـب  اـم  رمع ، یئاورناـمرف 
ار نانخـس  نیا  دیاب  وت  زج  هب  یناسک  ناگدنورگ  ياورنامرف  يا  تفگ  دوبن - شهارمه  هب  نایقارع  زا  یـسک  زین  وا  زج  هک  قارع - نامدرم 

میناوخ یم   7  : زنک 336 رد  هچ  ناـنچ  دـش . ادـج  ناراوس  رتش  رگید  زا  اـت  دز  شرتـش  تشپ  رب  دـش و  هدنمرـش  رمع  سپ  دـننار  ناـبز  رب 
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دنا . هدروآ  یقهیب  یعفاش و  ارالاب  شرازگ 
زا دنـسارهبوا و  زا  ناـناوخ  هزاوآ  هک  تسا  هنادـنمدرخ  اـیآ  نونکا  یناوـخ  هزاوآ  هنیمز  رد  وا  هویـش  هشیدـنا و  تسا  نیا  رمع و  تسا  نیا 
هک درگنب  نانچ  و  دزیهرپن ؟ هانگ  نیا  زا  دونـشب و  ار  اهزاوآ  نآ  ص )  ) ربمایپ و  دنزیرگب ؟ دنرادب و  تسد  هدزباتـش  دندرک  یم  هک  یهانگ 
دنا هدینابـسچ  نامثع  هب  زین  یهاگ  ار  يرادـنپ  یگتـسجربو  يرترب  نیا  ادـخ  رب  هاـنپ  دزیرگ ؟ یمنشدوخ  زا  دزیرگ و  یم  رمع  زا  نمیرها 

ربمایپ هناخ  هب  ات  تساوخيروتـسد  ض )  ) رکبوب هک  تسا  هدمآ  یفوایبا  نبا  نابز  زا   4  : دوخ 353 دنـسم  رد  دمحا  شرازگ  رد  هچ  نانچ 
ض)  ) ناـمثع سپـس  دـمآرد  تساوـخ و  يروتـسد  ض )  ) رمع سپـس  دـمآرد . سپ  دوـب . ندز  فد  مرگرــس  یکزینک  اـج  نآ  دـیآرد و 

مرزآ رپ  يدرم  نامثع  یتسار  هب  تفگ  ص )   ) ادخ هتخیگنارب  سپ  تفگ : رگشرازگ  دیشک  راک  زا  تسد  كزینک  سپ  تساوخ  يروتسد 
تسا .

رکبوـب هک  دز  یمفد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  دزن  یکزینک  هدرک ": شرازگ  ار  نآ  هنوـگ  نـیا  هـب  رگید  يا  هریجنز  اـب  زین  ص 354  رد  و 
هزادنا زا  ار  وت  اه  يدوز  نیمه  هب  و  تفگ " ... ربمایپ  دیشک و  راک  زا  تسد  كزینک  دمایب  ض )  ) نامثع نوچ  ات  دمایب  رمع  سپس  دمایب و 

یبایرد . زین  ار  شرازگ  نیا  یتسرد  ات  تخاس  میهاوخ  هاگآ  نامثع  مرش 
هنایزات  تشذگ  رد ص 107  هچ  نانچ  هک  میرآ  دای  هب  ار  لین  هدنیارس  اه  نیا  زا  سپ 
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تخاس ناوتان  ار  ناشیک  دـب  هانگ ، ره  زا  رود  يربمایپ  تسد  رد  هک  یتسد  بوچ  نامه  دـنک - یم  دـننامه  یـسوم  یتسدـبوچ  هب  ار  رمع 
دیوگ : یم  و  تشاد - ياپرب  ار  یتسرد  دومن و  زاب  ار  یتسردان  یتسردان  داد و  تسکشو 

تخاس  زاین  یب  هدیدبآ  ریشمش  زا  ار  مدرم  وا  هنایزات  " 
دیناساره  ار  ناناج  شکرس  ناناور و  هارمگ  رایسب  هچ  و 

نآ  هدنراد  تسد  رد  دوب  یسوم  یتسدبوچ  نوچمه  وا  يارب 
دمآ "  یمن  دورف  نآ  موب  وزرم  رد  زین  ندرک  رذگ  يارب  اه  یتسردان  هک 

چیه نآ  دنزگ  زا  دیاش  هدش : هتفگ  نآ  هرابرد  هک  يا  هنایزات  نیا  نایم  یتسدبوچ و  نآ  نایم  تسه  يدننامه  هچ  میسرپ  یم  درم  نیا  زا 
ار مدرم  دوب و  وا  تسد  رد  هنایزات  تفر  یم  اج  ره  هشیمه و  هک  ربمایپ . گرزب  نارای  زا  رامـش  تشگنا  نت  دنچ  رگم  دنامن  رانک  رب  سک 
زج مـنز و  یم  کـتک  ار  مدرم  هـک  ما  هدیـسر  يزور  هـب  تـفگ : یم  دوـخ  و  دـنکفا . یم  ساره  رد  دـناسرتب ، اهریـشمش  هـچ  نآ  زا  شیب 

ار یتسار  دش : هتفگ  يو  زا  سپ  هدمآ - يراوتکس ص 169  هرـضاحم  رد  هک  نانچ  تسین و- نم  تسد  الاب  سک  چیه  نایناهجراگدرورپ 
دوب . رت  كانسرت  مه  جاجح  ریشمش  زا  رمع  هنایزات  هک 

دنزگ زا  یسک  ربمایپ  گرزب  نارای  زا  نت  دنچ  زج  هک  ییمدآ  هنایزات  اب  هانگ  ره  زا  رود  يربمایپ  یتسدبوچ  نایم  تسه  يدننامه  هچ  سپ 
یم کتک  دنتـسیرگ - یم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  رتخد  رب  هک  ار - ینانز  شا  هدنراد  هک  دوب  یئاج  رد  نآ  يدننامه  ایآ  دـنامن ؟ رودهب  نآ 

مود  پاچ   6  : غ 159 شاب ؟  مارآ  رمع  تفگ  تفرگ و  ار  يو  تسد  ص )  ) وا ات  دز 
 6  : غ 161 دز ؟ یم  کتکشردپ  رب  نتسیرگ  هانگ  هب  ار  هفاحق  وبا  رتخد  هورف  ما  هک  یئاج  رد  ای 

يراک  هک  رصع - زا  سپ  ندرازگ  زامن  يارب  ار  يراد  میمت  هک  یئاج  رد  ای 
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 6  : غ 183 دز ؟ یم  کتک  تسا - ربمایپ  همان  نیئآ  اب  زاسمه 
 6  : غ 183 دز ؟ یم  کتک  رصع  زا  سپ  ندرازگ  زامن  يارب  ار  نارگید  ینهج و  دیز  ردکنم و  هک  یئاج  رد  ای 

 6  : غ 267 دز ؟ یم  کتک  دیرخ  یم  تشوگ  شا  هداوناخ  يارب  یپایپ  زور  ود  ارسک  ره  هاگراتشک  رد  هک  یئاج  رد  ای 
غ 278:6  دز ؟ یم  کتک  تسا - ربمایپ  همان  نیئآ  اب  زاسمه  يراک  هک  سدقملا - تیب  هب  ندمآ  يارب  ار  يدرم  هک  یئاج  رد  ای 

غ دز ؟ یم  کتک  تسا - وکینرایـسب  يراک  ربمایپ ، همان  نیئآ  داینب  رب  هک  بجر - هام  رد  نتفرگ  هزور  هانگ  هب  ار  یناسک  هک  یئاـج  رد  اـی 
 6  : 282

 6  : غ 290 دز ؟ یم  کتک  تسناد  یمن  هک  ادخ  همان  زا  زارف  کی  يانعم  ندیسرپ  هانگ  هب  ار  یسک  هک  یئاج  رد  ای 
 6  : غ 298 يا ؟ هدروخرب  اه  شناد  هنیمز  رد  يا  هتشاگنهب  ارچ  هک  دز  کتک  ار  یناملسم  هک  یئاج  رد  ای 

 6  : غ 308 دز ؟ یم  کتک  داهن  یم  دوخ  رب  یسیع  وبا  هدیشوپرس ) مان   ) هینک سک  ره  هک  یئاج  رد  ای 
 6  : دز غ 157 یم  کتک  یهانگ  چییه  یب  ار  هعیبر  هریت  رورس  هک  یئاج  رد  ای 

دز ؟ یم  کتک  یهانگ  چیه  یب  ار  هیواعم  هدمآ -  8  : ریثک 125 نبا  خیرات  رد  هچنانچ  هک - یئاج  رد  ای 
 6  : غ 271 دز ؟ یم  کتک  شدوخ  لوپ  زا  یئاه  بسا  ندیرخ  هانگ  هب  ار  هریرهوب  هک  یئاج  رد  ای 

 6  : غ 322 دز ؟ یم  کتک  دوب  هتشاد  هزور  يراگزور  هک  ار  یسک  هک  یئاج  رد  ای 
دنکفا ساره  رد  ار  ناناج  شکرس  ناناور و  هارمگ  رایسب  هچ  هنایزات  نآ  دیوگ "  یم  هک  هدنیارس  نآرگنب  رگید ؟ رامش  یب  ياهاج  رد  ای 

گنچ و یناسک  هچ  هب  " 
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دهد ؟ یم  ناشن  نادند 
هاوگ دراددوخ  لد  رد  هچ  نآ  رب  ار  ادـخو  درآ  تفگـش  هب  ارت  ناهج  نیا  یگدـنز  هرابرد  ناشیا  نانخـس  هک  دـنا  یناـسک  مدرم  زا  یخرب 

 204 هرقب : تسا . نانمشد  نیرت  تخسرس  وا  هک  نآ  اب  دریگ 

رمع زا  هناراوگرزب  زیگنا و  تفگش  شیامن  راهچ 

نیا رادنامرف  يا  دنتفگ : ار  وا  دندش و  صاع  رـسپ  ورمع  دزن  هب  یبرع  ریغ  ياه  هام  زا  هنوب  هام  رد  نآ  مدرم  دـش ، هدوشگ  رـصم  نوچ  - 1
رد اـم  درذـگب  یهاـم  نینچ  زا  بش  هدزیـس  نوـچ  دـنتفگ  تسیچ ؟ نآ  دیـسرپ  دوـش  یمن  ناور  نآ  اـب  زج  هک  تـسايا  هویـش  ار  اـم  لـین 
واه هماج  نیرترب  اب  ار  يو  دوخ  هتخاس و  دونشخ  ار  شردپ  هاگ  نآ  دشاب  ردام  ردپ و  هناخ  رد  هک  میئآ  یمرب  هزیشودیکرتخد  يوجتسج 

یتسار تسین و  اور  مالـسا  رد  يراک  نینچ  تفگ : ناشیا  هبورمع  مینکفا  یم  لین  دور  هب  ار  وا  سپـس  میئارآ و  یم  تسه  هک  یئاه  هیاریپ 
مک هن  دیدرگن - ناور  بآ  تشذگب و  ناشیارب  يرسم  بیبا و  هنوب و  ياه  هام  سپ  دزاس  یم  ناریو  ار  نیشیپ  دنسپان  ياه  هویش  مالسا  هک 
هب اریز  دوب  تسرد  يدرک  وت  هک  يراک  تشون : وا  هب  زین  رمع  تشون و  ض )  ) باطخ رـسپرمع  هب  ار  راک  یگنوگچ  ورمع  سپ  داـیز - هن 
وت يارب  يا  هگربما  هماـن  نیا  نورد  نم  یتـسار  هب  تشوـن : ورمع  هب  مه  دزاـس و  یم  ناریو  ار  نیـشیپ  دنـسپان  ياـه  هویـش  مالـسا  یتـسار 

هتشون نآ  رد  دندید  دیسر  صاع  رسپورمع  هب  ض )  ) رمع همان  نوچ  سپ  نکفیب  لین  دور  رد  ار  نآ  دیسر  وت  هب  نم  همان  نوچ  مداتـسرف و 
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هدش :
ناور رگید  يدش  یم  ناور  تدوخ  يوس  زا  وت  رگا  نانخس ، رگید  زا  سپ  رصم ، لین  هب  ناگدنورگ - ياورنامرف  رمع - ادخ  هدنب  يوس  زا 

هناگی  دنوادخ  رگا  وشم و 

هحفص 133 ] ] 

دراد . ناور  ار  وت  هک  میهاوخ  یم  زیچ  همه  رب  هریچ  هناگی و  يادخ  زا  مه  ام  سپ  تخاس  یم  ناور  ار  وت  زیچ  همه  رب  هریچ  و 
دوخ يوس  زا  تسین  وت  تسد  رد  ینایز  دوس و  چیه  یتسه و  يا  هدیرفآ  هک  وت  رگا  تشون : نینچ  هک  تسا  هدـمآ  يدـقاو  شرازگ  رد  و 
یم ناکت  هب  ار  وت  وا  يدوب و  ناور  ادـخ  يورین  هب  رگا  تسین و  وت  هب  يزاینار  اـم  هک  وش  کـشخ  سپ  يوش  یم  ناور  دوخ  روتـسد  اـب  و 

دوردب . وش و  ناور  نیشیپ  هنوگ  نامه  هب  سپ  دروآ 
زا ندش  نوریب  ندیچوک و  هدامآ  رـصم  مدرم  هک  دوب  ماگنه  نامه  نیا  دندنکفا و  لین  رد  بیلـص  زور  زا  شیپ  هام  کی  ار  هگرب  نآ  سپ 
هب دندنکفا  نآ  رد  ار  هگرب  نآ  نوچ  دیدرگ و  یمن  لین  بآ  اب  زج  هب  اج  نآ  رد  ناشیا  یگدنز  خرچ  اریز  دندوب  هدـیدرگ  موب  زرم و  نآ 
زا زورما  ات  ار  هویـش  نآ  دـنوادخ  دـینادرگ و  ناور  ار  نآ  زگ  هدزناش  بش  کـی  رد  اـهنت  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  دندیـسر  هک  بیلـص  زور 

. دیربب رصم  نامدرم 
يوس زا  يروتسد  اب  تفگ : تفوک و  نیمزرب  ار  هنایزات  رمع  سپ  داد  يور  هنیدم  رد  يا  هزرل  نیمز  دسیون : یم  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  - 2

دادن . يور  هزرل  نیمزهنیدم  رد  رگید  سپ  نآ  زا  دش و  مارآ  سپ  وش  مارآ  ادخ 
اب شتآ  يا  تشوـن  يا  هچراـپ  رب  رمع  سپ  داد  يور  يزوـس  شتآ  هنیدـم  ياـه  هناـخ  زا  يا  هراـپ  رد  هک  تسا  يزار  ریـسفت  رد  مـه  - 3

دش . شوماخ  اج  رد  ات  دندنکفا  شتآ  رد  ار  نآ  سپ  وش  مارآ  ادخ  يوس  زا  يروتسد 
هب ربمایپ  ندیچوک  زا  سپ  لاس  تسیب  داد  يور  مالـسا  رد  هک  يا  هزرل  نیمز  نیتسخن  تسا : هدمآ  يراوتکـس  زا  لئاوالا  هرـضاحم  رد  - 4
رب نم  رگم  شاـب  مارآ  نیمز  يا  تـفگ : دزار و  شا  هزین  ض )  ) ناگدـنورگ ياورناـمرف  نآ  سپ  دوـب  ض )  ) رمع یئاورناـمرف  رد  هنیدـم و 

هناراوگرزب و شیامن  راهچ  هک  ناـنچ  دوب  وا  یندـشن  هناراوگرزب و  ياـه  شیاـمن  زا  نیا  دـش و  مارآ  سپ  میا ؟ هدومنن  يرگداد  وت  يور 
شا  همان  ناتساد  رد  بآ - كاخ و  رصنع  رد  ندرب  تسد  دش : هدید  وا  زا  رصنع  راهچ  يور  رب  زین  یندشن 
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اردوخ مان  داد  روتسد  وا  هب  رمع  هک  يدرم  هدکهد  نتخوس  ناتساد  رد  شتآ - رد  و  هوک - هیراس و  ناتـساد  رد  اوه - رد  و  رـصم - لین  هب 
باهـش دـننام  شتآ  هب  تشاد  یگتـسب  هدـمآ - هوبنلا  لئالد  هلدالا و  هرـصبت  رد  هکنانچ  وا - مان  تفرن و  راـب  ریز  وا  دـنادرگ و  نوگرگید 

هرارش )  ) سبق ناشخرد )  ) بقاث ( شتآ هراپ  )
نبا خیرات  ، 2  : هرضنلا 12 ضایرلا  يزوج ص 150 ، نبا  زا  رمع  هریـس  ، 5  : يزار 478 ریسفت  ، 2  : يدقاو 44 زا  ماشلا  حوتف  هب  دـیدرگرب 

رد هک  ینامرف  خیرات  رارسالا ص 132 ، هنازخ  يراوتکس ص 168 ، زا  لئاوالاهرـضاحم  یطویـسزا ص 86 ، ءافلخلا  خیرات  ، 7  : ریثک 100
یلوغارق زا  مـالکلا  هرهوج  راـصبالا ص 62 ، رون  ، 2  : هیمالسا 437 تاحوتف  قئافلاضورلا ص 246 ، ، 1  : هدـش 203 پاچ  لماکلا  رانک 

یفنح ص 44 
ص 239 رد ج 5  هچ  نانچ  هک  تسا  يرـصم  حلاص  رـسپ  هللادبع  نآ  رگـشرازگ  هناگی  هک  تفگ  دـیاب  لین  ناتـساد  هرابرد  دـیوگ : ینیما 
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دوب و وکین  راددوخ و  شراک  زاغآ  رد  يو  هتفگ : لبنح  رـسپ  دـمحا  تسا و  نازاس  شرازگ  ونازادرپغورد  زا  یکی  تشذـگ  مود  پاـچ 
ار وا  شرازگ  نیعم  نبا  هتفگ : هرزج  حلاص  هدش و  هدرمـش  راکهانگ  زیچان و  يو  هتفگ : حلاص  رـسپ  دمحا  دیـشک و  یهابت  هب  شماجنارس 

هتـسیاش وا  شرازگ  هتفگ : یئاـسن  وهتفگ  یم  غورد  يرگـشرازگ ، ماـگنه  هب  يونـم  هدـید  رد  هـک  نآ  اـب  درمـش  یم  یمرگتـشپ  هتـسیاش 
تسد هب  اه  یگدوتسان  هدوب و  وگتسار  شدوخ  هتفگ  نابحنبا  منک و  یمن  وگزاب  وا  نابز  زا  يزیچ  هتفگ : ینیدم  نبا  تسین و  یمرگتـشپ 

دوـب ینمـشد  ود  نآ  ناـیم  هک  تشاد  يا  هیاـسمه  يو  تفگ : یم  مدینـش  همیزخ  نـبا  زا  نـم  هتفاـی و  هار  شیاـه  شرازگ  هـب  وا  هیاـسمه 
باتکنایم يو و  هناخ  رد  تشون و  یم  هللادبع  طخ  دـننامه  یطخ  اب  ار  نآ  تسب و  یم  حـلاصوبا  خیـش  رب  تخاس و  یم  شرازگهیاسمه 

اه و هریجنز  رد  هتفگ  يدع  نبا  درک و  یم  شرازگ  ار  نآ  تسا و  شدوخ  ياه  هتـشون  زا  هک  درک  یم  نامگ  هللادبع  دـنکفا و  یم  شیاه 
. هتفای هار  اه  یتسردان  دنادب - شدوخ  هک  نآ  یب  يو - ياه  شرازگ  ياه  هنیمز 

هحفص 135 ] ] 

ارم نارای  دنوادخ  : داتفا هار  هب  يزیخاتسر  هچ  دوب  هدرک  وگزاب  ربمایپ  زا  رباج  نابز  زا  هتسسگ  يا  هریجنز  اب  هللادبع  هک  شرازگ  نیا  رس  رب 
ناشیا سپ  یلع  نامثع ، رمع ، رکبوب ، دیزگرب : ار  نت  راهچ  نم ، نارای  نایم  زا  دیزگرب و  ناگتخیگنارب - ناربمایپ و  زج  هب  نایناهج  همه  رب 

ار اه  شرازگ  نارادـساپ  ياه  هتفگهک   2  : لادتعالا 46 نازیم  هب  دـیدرگرب  دـنیوکین . ناش  همه  نم  نارای  ودـینادرگ  نم  نارای  نیرتهب  ار 
هدرک . وگزاب  نآ  ندوب  یگتخاس  تسردان و  شرازگ و  نیا  هرابرد 

میراذگب مالـسا  یندشن  زیگنا و  تفگـش  ياه  شیامن  زا  ار  نآ  میراذـگن و  ارچ  نوچ و  هب  هتـشون  نآ  ربارب  رد  ار  لین  ینتورف  ام  مه  رگا 
هب شرگن  اب  هزات  اه  نیا  هب  نداهن  ندرگ  زا  سپ  دنتشاد - نآ  ياه  هدننام  هب  يراکشآ  زاین  دندوب  هدش  ناملـسم  هزات  مدرم  نآ  نوچ  هک -

تسا . هدیرفآ  اه  يرترب  هرابرد  نایارس  هفازگ  تسد  هک  میرامشب  یغورد  ار  نآ  دیاب  ناتساد  نآ  هریجنز 
یمن رمع  راگزور  ياهدماشیپ  نایم  رد  هتـسسگ  هریجنز  اب  هن  هتـسویپ  هریجنز  اب  هنار  نآ  ناشن  هدروآ  يزار  هک  مه  ار  هزرل  نیمز  ناتـساد 

نیا میرگنب و  نآ  هریجنز  رد  ات  دـنا  هدرواین  ار  نآ  زین  اه  شرازگ  نارادـساپ  هدرکن و  دای  ار  نآ  یئاناوت  راگن  خـیرات  چـیه  تسج و  ناوت 
هک تسا  هناراوگرزب  تفگـش و  یـشیامن  زا  غورد  یـشرازگ  دادن "  يورهنیدم  رد  يا  هزرل  نیمز  رگید  نآ  زا  سپ  دسیون " : یم  هک  مه 

زاجح رد  یتخس  هزرل  نیمز  لاس 515  رد  هک  نانچ  دمآ . هزرل  نیمز  اهراب  نآ ، زا  سپ  اریز  دزاس  یم  راکـشآ  خیرات ، ار  نآ  ندوب  غورد 
 : دوخ 188 خیرات  رد  ریثک  نباهک  نانچ  دادیور - نیمه  رد  دش و  ناریو  نآ  زا  يا  هشوگ  تسـشن و  ورف  ینامی  نکر  ، نآ یپ  رد  هک  دـمآ 

دیدرگ . ناریو  زین  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دجسم  زا  يا  هشوگ  دسیون - یم   12
یم نیمز  راب  هد  کیدزن  زور  هنابـش  ره  رد  هدنامرادیاپ  زور  دنچ  ات  تفرگرد و  هنیدـم  رد  یتخـس  هزرل  نیمز  هنابـش  لاس 654 ، رد  زاب  و 

دناوخ . ناوت  یم  13 و 192 و191 و190   : ریثک 188 نبا  خیرات  رد  ار  نآ  زارد  ناتساد  هک  دیزرل 
هک  يدناوخ - نآ  لابند  هب  ار  يراوتکس  راتفگ  يدینش و  هک  ار  يزار  نخس 

هحفص 136 ] ] 

يور هنیدم  هب  ربمایپ  ندیچوک  زا  سپ  لاس  تسیب  دوخ  تفرگرد و  مالـسا  ندمآ  زا  سپ  هک  دوبيا  هزرل  نیمز  نیتسخن  نآ  دسیونیم " :
ص)  ) وا تفرگ و  رد  يا  هزرل  نیمز  ربمایپ ، هدنخرف  ندیچوک  زا  سپلاس  شـش   1  : سیمخلا 565 خیرات  هتفگ  هب  هک  ینادب  دیاب  . " داد -

دیزاس . دونشخ  ار  وا  سپ  دهاوخ  یم  يدونشخ  امش  زا  گرزب  یمارگ و  يادخ  یتسارهب  تفگ :
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زا نیا  دـسیون : یم  بلاطملا ص 265  ینـسا  رد  توحلا  شیورد  رـسپ  دـمحم  دیـس  زین  هوک "  هوک  هیراس  رمع " : نخـس  ناتـساد  هرابرد 
. دید دوب  سراف  نیمزرـس  زا  دنواهن  رد  هک  ار  هیراس  دش و  هتـشادرب  شمـشچ  شیپ  زا  هدرپ  ربنم  زارف  رب  هک  یماگنه  رد  تسا  رمع  راتفگ 
. دـننیب یم  زاب  ار  ناشلاب  تسد و  اه  يرترب  یئوگزاب  رد  اریز  دـنا ، هدروآ  تسـس  ناوتان و  يا  هریجنز  اب  یقهیب  يدـحاو و  ار  نآ  ناتـساد 

نایاپ 
ات دناوخب . یگتخاس  داینب  زا  ار  نآ  تسیاب  یم  هدومنن و  يرگداد  شرازگ  هریجنز  ندرمشتسس  رد  توح ، رسپ  دیس  هک  میدوب  نآ  رب  ام 
زا سپ   6  : رکاسع 46 نباخـیرات  رب  دوخ  سیون  ریز  رد  لاسرد 1346 ) هتـشذگرد   ) ناردب نبا  هک  تخاس  هاگآ  ار  ام  اه  همان  تشذـگرس 

کی زا  شیب  يرواد  هنوگ  نآ  رد  توحرسپ  میدید  هک  دوب  اج  نیا  تسا . هدناوختسرد  ار  نآ  رمع  رسپ  فیس  هار  زا  شرازگ  ندرک  دای 
هک ار  نانخـس  همه  نآ  رگم  هتـشاداو ؟ بآ  ندرک  دولآ  لـگ  یئوـگغورد و  نآ  هب  ار  ناردـب  نبا  يا  هزیگنا  هچ  هدرکن . تسرد  رـس  درد 

- هک دنتـسین  اه  شرازگ  نارادساپ  نآ  رگمای  درادن ؟ يور  شیپرد  هدـمآرد  شا  هتـسد  راد و  ناگرزب  ناهد  زا  رمع  رـسپ  فیـس  نوماریپ 
نابح نبا  تسا ؟ هناوتـشپ  نیرتراوتـسا  يا  هریجنز  ره  رد  ناشیا  یهاوگ  رگیدکی - زا  نایجنایم  راکتـسردان  راکتـسرد و  ندرک  ادـج  يارب 

درک یم  یفاب  شرازگ  وا  دیوگ : مه  درک و  یم  وگزاب  يوگ  راوتسا  نایجنایم  نابز  زا  ار  یگتخاس  ياه  شرازگ  رمع  رـسپ  فیـس  دیوگ :
هب هک  هدش  هدرمش  یناسک  زا  يو  هتفگ : مکاح  دوب و  هدولآ  نیئآ ، زا  ندش  نوریب  یشیک و  دب  هانگ  هب  هک  هدش  هدرمـش  یناسک  زا  دوخ  و 

هداتفا  نارگشرازگ  مشچ  زا  سپ ، دوب  هدولآ  نیئآ ، زا  ندش  نوریب  یشیک و  دب  هانگ 
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: هتفگ يدع  نبا  هدـشن و  يوریپاه  نآ  زا  هک  تسا  هدوتـسان  اه  نآ  رتشیب  دراد و  يا  هزاوآ  شیاه  شرازگ  زا  يا  هراپ  هتفگ : يدـع  نبا  و 
يو ياه  شرازگ  دـیوگ : نیعم  نبا  دـنا و  هدرک  اهر  ار  يو  هک  هدروآ  ینطق  راد  نابز  زا  یناـقرب  تسا و  هدوتـسان  شیاـه  شرازگ  رتشیب 

يدقاو شرازگ  هب  وا  شرازگ  دنا و  هدرک  اهر  ار  وا  ياه  شرازگ  هتفگ : متاح  وبا  تساوخ و  دـیابن  وا  زا  يا  یئوکین  چـیه  تسا و  تسس 
زین و  تسا . زاس  شرازگ  يو  هتفگ : یطویـس  تسا و  تسـس  شیاـه  شرازگ  هتفگ  یئاـسن  تسا و  زیچاـن  يو  هتفگ : دواد  وبا  دـنام و  یم 
نآ ياه  شرازگ  هریجنز  رد  تسا و  یگتخاس  هتفگ : هدرک و  وگزاب  فیـس  زا  میهاربا  رـسپ  بیعـش  زا  ییحی  زا  يرـس  ناـبز  زا  یـشرازگ 

فیس . رتدب  همه  زا  تسا و  تسس  ناشنانخس  هک  دنا  یناسک 
1 و 199 و 429   : هعونصملا 157 یلائللا  ، 4  : بیذهتلا 295 بیذهت  ، 1  : لادتعالا 438 نازیم  هب  دیدرگرب 

زاقطنم نیئآ و  درخ و  هک  تسا  يا  هوای  مه  نیا  تفگ  دیاب  زین  دوخ  مان  ندـنادرگرب  زا  درم  نآ  يراددوخ  يارب  هدـکهد  نتخوس  هرابرد 
اه و مان  هنیمز  رد  هفیلخ  هژیو  ياه  تشادرب  زا  تشذـگ  مود  پاـچ  زا  ات 315  رد ج 6 ص 308  هچ  نانچ  دنز و  یم  زابرـس  نآ  نتفریذپ 
رب هدیشوپرس  ياه  مان  نآ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  ار  ینادرم  هدیـشوپرس  ياه  مان  مه ، هک  دریگ  یم  همـشچرس  هدیـشوپرس  ياه  مان  زین 
درک نوگرگید  دوب  هدـیزگرب  ناشیا  يارب  اه  مان  نآ  ص )  ) وا زین  هک  ار  رگید  یناسک  ياه  مان  مه  تخاس و  نوگرگید  دوب  هداهن  ناـشیا 

دش " و دهاوخ  هچ  ام  اب  هکمیناد  یمن  ام  دش و  هدیزرمآ  تشذگرد و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک "  دوب  نیا  زین  شا  هیاپ  یب  زیوآ  تسد  و 
هدکهد دنوادخ ، هک  نیا  هن  دوش  هتـسب  راک  هب  مه  دیابن  اه  ياج  هنوگ  نیا  رد  يو  روتـسد  هک  دـهد  یم  ناشن  میدروآ  اج  نآ  رد  هچ  نآ 
ناسکی نآ  هب  نداهنن  نداـهن و  ندرگ  هک  ار  هفیلخ  ياـه  ناـمرف  زا  یکی  نآ  هدـنراد  ارچ  هک  دـشک  هجنکـش  ریز  هب  ار  مارآ  هدوسآ و  يا 

مه  درادهارمه و  هب  ار  ناهانگ  یب  ناکاپ و  نتخوس  مه  هک  تسا  راکشآ  یمتس  نیا  و  هتسبن . راک  هب  هدوب 

هحفص 138 ] ] 
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هچب نز  نوچمه  یتسیاب  تسا  هدش  رتسکاخ  هدـکهد  نآ  زا  هدـنام ، اجرب  هناشن  اهنت  هک  يا  هتـشپ  رانک  رد  رگا  ار ، اه  یئاراد  ندـش  دوبان 
ناگرزب و  اه . نیا  زا  تسا  رود  هب  یـسب  رگداد ، رواد  ام ، راگدرورپ  تسیرگ  یهاوخ  هتـسب  نابز  نایاپراچ  راوخریـش و  نانز  نآ  رب  هدرم 

یم هچ  دزاس و  یم  هچ  دـنک و  یم  هچ  هک  دزاـس  دوباـن  ار  یگتفیرف  دـنوادخ  اوسر . ياـه  غورد  نیا  نتفریذـپ  زا  دـنرود  هب  یـسبام  هدوت 
؟ دفاب

ناگدنورگ ياورنامرف  هب  رمع  ندش  هدیمان 

- رمع متفگ  ار  هشیاع  تفگ : ورمع  وبا  هک  درک  شرازگ  ام  يارب  میهاربا  رسپ  دمحم  نابز  زا  دهاجم  رـسپ  بوقعی  هزمحوبا  دیوگ : يدقاو 
ناگدنورگ ياورنامرف  وا  هتفگ :  هک  ص )  ) ربمایپ تفگ  داهن ؟ مان  ناگدـنورگ  ياورنامرف  یـسک  هچ  ار  یتسردان - زا  یتسار  هدـننک  ادـج 

تسا . هدرک  دای   7  : دوخ 137 خیرات  رد  ریثک  نبا  ار  الاب  شرازگ  تسا 
- يو رـسمه  رب  و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  رب  هک  تسا  هدمآ  شوخ  ار  وا  هتفگیم و  ناتـساد  هک  هدوب  یئارـس  هناسفا  هرزح  وبا  دـیوگ : ینیما 
هچ رگا  - خـیرات هک  هدرک  شومارف  دزاس و  دنـسرخ  ارشناگدنونـش  رمع - يارب  يا  يرترب  نتخاس  اب  ات - ددـنب  غورد  ناگدـنورگ - ردام 

تخاس . دهاوخ  راکشآ  ار  وا  یشنک  دب  یئوگغورد و  دشابزین - دنچ  يراگزور  زا  سپ 
رکبوبا راگزور  رد  ارچ  دیـسرپ  همثیخ  وبا  رـسپ  نامیلـس  رـسپ  رکبوبا  زا  زیزعلادـبع  رـسپ  رمع  تفگ : باهـش  رـسپ  هک  تسا  هدروآ  مکاح 

اب ار  اه  همان  (ض )
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هک سپ  رکبوب " ... نیشناج  يوس  زا  تشونیم " : شراک  زاغآ  رد  رمع ، سپس  دنتشون  یم  ادخ " ... هتخیگنارب  نیشناج  يوس  زا   " یناشن
رد هنیدم  هب  هدننک  چوک  نانز  نیتسخن  زا  هک  ءافـش  داد : خساپ  وا  . " ناگدـنورگ ؟ ياورنامرف  يوس  زا   " تشون راب  نیتسخن  يارب  هک  دوب 

هرابرد ات - دتـسرف  وا  دزن  هب  کباچ  درم  ود  تشون  قارع  رازگراک  هب  ض )  ) باطخ رـسپ  رمع  هک  داد  شرازگ  نم  هب  دوب  ربماـیپ  یهارمه 
رد ياپ  ود ، نآ  نوچ  داتسرف و  ار  متاح  رسپ  يدع  وهعیبر  رسپ  دیبل  قارع ، رازگراک  سپ  دنک  یئاه  شـسرپ  ود  نآزا  نآ - مدرم  قارع و 

ورمع يا  دنتفگ : دـندروخرب و  صاع  رـسپ  ورمع  هب  دندمآرددجـسم و  هب  دوخ  هدـناباوخ و  دجـسم  يولج  ار  دوخ  نارتش  دـنداهن  هنیدـم 
وا دیا  هدیزگرب  وا  يارب  یتسرد  مان  امـش  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ورمع  میئآ . رد  ناگدـنورگ  ياورنامرف  رب  ات  هاوخب  ام  يارب  يروتـسد 

ناگدـنورگ ياورنامرف  يا  وت  رب  دورد  تفگ  دـمآ و  رد  ناگدـنورگ  ياورنامرف  رب  تسجرب و  ورمع  سپ  ناگدـنورگ  ام  تسا و  اورنامرف 
یتسار تفگ  یئآ  یم  رد  هب  یتفگ  هچ  نآ  زا  وت  هک  دناد  یم  نم  راگدرورپ  تخاس ؟ راکشآ  وت  رب  ار  مان  نیا  هچ  صاع  رسپ  تفگ : رمع 

يا دنتفگ  ارم  دندمآ و  رد  نم  رب  دجـسم  يولج  رددوخ  نارتش  ندناباوخ  زا  سپ  دنا و  هدمآ  متاح  رـسپ  يدع  هعیبر و  رـسپ  دـیبل  هک  نیا 
میناگدنورگ ام  دنا  هداهن  وت  رب  یتسرد  مان  ود ، نآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  میئآرد و  ناگدنورگ  ياورنامرف  ربات  ریگب  يروتسد  ام  يارب  ورمع 

دنتشون . یم  یناشن  نیا  اب  ار  اه  همان  رگید  زور ، نآزا  سپ  تفگ  نامیلس  رسپ  ام . ياورنامرف  وت  و 
یطویس تسا و  تسرد  نآ  دیوگ : یم  كردتسملا  صیخلت  رد  زین  یبهذو  هدرمش  تسرد  هدروآ و  كردتـسم  رد  مکاح  ار  الاب  شرازگ 

دنا هدوب  متاح  رسپ  يدع  هعیبر و  رسپ  دیبل  هک  مینک  یم  شرازگ  تسرد  يا  هریجنز  اب  دسیون  یم  ینغم ص 57  دهاوشحرش  رد  راب  کی 
ناتساد افلخلا ص 94  خیرات  رد  مه  رگید  راب  و  دندیمان ، ناگدـنورگ  ياورنامرف  ار  وا  دـندمآ  باطخ  رـسپ  رمع  دزن  هب  قارع  زا  نوچ  هک 
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. تسا هدرک  دای  ار 

هحفص 140 ] ] 

نیـشناج يا  دـنتفگ : یم  وا  هب  دـمآ  راک  رـس  رب  رمع  نوچ  دـیوگ : یفوک  ناسح  نخـس  هب  یمرگتـشپ  اب   5  : دوخ 22 خـیرات  رد  يربـط  و 
يا دنیوگ : دسر  ینیشناج  هب  يرگید  هک  مه  نیا  زا  سپ  دوش و  یم  زارد  نخس  هنوگ ، نیا  هب  تفگ : ض )  ) رمع ادخ  هتخیگنارب  نیـشناج 

دش . هدیمان  ناگدنورگ  ياورنامرف  هک  دوب  نیا  امش . ياورنامرف  نم  دیناگدنورگ و  امش  هکلب  ادخ  هتخیگنارب  نیشناج  نیشناج 
يا دـناوخ : نینچ  ار  ض )  ) رمع ربمایپ ، نارای  زا  یکی  هک  دـمآ  شیپ  ناـنچ  دـسیون : یم  شخیرات ص 227  راتفگـشیپ  رد  نودـلخ  نبا  و 
هنوگ نیدب  ار  وا  هک  یسک  نیتسخن  دنا  هتفگ  دندناوخ و  نادب  ار  واو  دنتـسناد  تسرد  هدیدنـسپب  ار  نیا  مدرم  سپ  ناگدنورگ  ياورنامرف 

- نایهاپـس زا  یخرب  يوس  زا  هک - دوب  یکیپدنا  هتفگ  هبعـش و  رـسپ  هریغم  یـصاع و  رـسپورمع  دنا  هتفگ  دوب و  شحج  رـسپ  هللادبعدناوخ 
ار نآ  وا  ناراـی  سپ  تسا ؟ اـجک  ناگدـنورگ  ياورناـمرف  تفگ : تـفرگ و  ار  رمع  غارـس  دـمآرد  هنیدـمهب  نوـچ  دروآ و  يزوریف  دـیون 
. تسا ناگدنورگ  ياورنامرف  یگتـسیاش - هب  وا - هک  دنگوس  ادخ  هب  يداهن و  وا  رب  تسرد  یمان  ادخ  هب  دـنتفگ : دندیدنـسپ و  دـندینش و 

دوب یناشن  دیـسرزین و  هدنیآ  رد  يو  نانیـشناج  هب  تفای و  هار  مدرم  نایم  رد  وا  يارب  یناشن  ماننوچمه و  ات  دندناوخ  مان  نآ  هب  ار  وا  سپ 
نایاپ . يوما . تلود  رئاس  رگم  تشادن  ار  نآ  سک  چیه  ناشیا  اب  هارمه  هک 

ص- ادخ - هتخیگنارب  زا  ارنآ  هک   ) تسناد یم  مان  نیا  هرابرد  يزیچ  نآ - زاشیپ  رمع - دوخ  هن  هک  دیآ  یمرب  اراکـشآاه  شرازگ  نیا  زا 
زا وت  هتبلا  هک  دنادیم  نم  راگدرورپ  تفگ : درمش و  رواب  زا  رود  زیگنا و  تفگش  ار  نآ  هک  دوب  نیا  رگید و  سک  چیه  زا  ای  دشاب  هدینش 
راک ار  ندرک  يرازگ  ماـن  تسرد  ، يور نیمه  زا  و   ) تشاد هنیمز  نیا  رديا  یهاـگآ  صاـع  رـسپ  ورمع  هن  و  یئآ ) یم  رد  هب  یتفگ  هچنآ 
راک يرازگ  مان  نیا  تسرد  شرازگ  هب  میتفگ  هک  درم  نآ و  هن  و  دیـشارت ) نآ  يارب  يزیوآ  تسد  زین  دوخ  شیپ  زا  درمـش و  درم  ود  نآ 

هک  ار  ینخس  هدوب ، ناشیا 

هحفص 141 ] ] 

رب ینیچ  هنیمز  یب  هناهاگآان و  مان ، نیا  هک  مینیب  یم  اریز  دـننادرگ  ناش  یـشخب  ناـشن  هناوتـشپ  اـت  دندوبهدینـش  هتـسب  ربماـیپ  هب  ریثک  نبا 
نیتسخن هرابرد "  ار  راگزاسان  ياه  شرازگ  هک  نودـلخ  نبا  راتفگ  نامه  هب  میزادـنایب  یهاـگنهرابود  اـه  نیا  زا  سپ  هتـشذگ ، ناـشنابز 

زا يراذگمان  نیا  دناسرب  هک  درادن  مه  شرازگ  کی  هاگ  نآ  هدومن و  زاب  یهاتوک  هب  دـیمان "  ناگدـنورگ  ياورنامرف  ار  رمع  هک  یـسک 
داهن . شیوخ  رب  ار  مان  نیادوخ  رمع  هک  دیآ  یمرب  اراکشآ  زین  يربط  شرازگ  زا  هدوب و  ص )  ) ربمایپ يوس 

1  : ءایلوالا 63 هیلح  رد  میعن  وبا  تسا  ع )  ) یلعام رورـس  وا  دیمان  ناگدنورگ  ياورنامرف  ار  يو  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  یـسک  نآ  يرآ 
درازگب ياهناگ  ود  تساخربسپس و  زیرب . یبآ  نم  زامن  تسد  يارب  سنايا  تفگ : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  تساهدروآ  دوخ  هریجنز  اب 
كانبات ياه  هرهچ  ياوشیپ  ناناملـسمرورس و  تسا و  ناگدـنورگ  ياورنامرف  دـیآرد  رد  نیا  زا  هک  یـسک  نیتسخن  سنا  تفگ : هاگنآ  و 

راصنا زا  ار  نیا  ایادخ  متفگ : یناهنپ  نم  تفگ : سنا  ددنب . راک  هب  وا  گرم  زا  سپ  ار  يربمایپ  شرافس  هک  یـسک  نیـسپزاب  ناشخردو و 
تفرگرب رد  ار  وا  تساخرب و  هنامداش  سپ  یلع - متفگ  نم  تسیک ؟ سنا  دیـسرپربمایپ  دمآ . یلع  هاگان  نادرگب . ربمایپ ) یندـم  نارای  )= 

منیب یم  ادـخ  هتخیگنارب  يا  تفگ : یلع  شیوخ و  هرهچ  اـب  یلع  هرهچ  زا  قرع  درتـس و  یم  وا  هرهچ  اـب  شیوـخ  هرهچ  زا  قرع  سپـس  و 
ار هچ  نآ   ) نم يوس  زا  وت  هک  نآ  اب  دراد ؟ یم  زاب  راک  نیا  زا  ارم  هچ  تفگ : يدرکن  نانچ  سک  چـیه  اب  نم  زا  شیپ  هکینک  یم  يراک 
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یم يرگنـشور  درآ  شیپ  ینخـس  دنچ  نم - زا  سپ  هچ - نآ  هنیمز  رد  یئاونـش و  یم  ناشیا  هب  ارم  ياوآ  يزادرپ و  یم  تسه ) مندرگرب 
یئامن .

یمارگ ار  شیور  ادـخ  بلاطوبا - رـسپ  یلع  دوب و  شا  هناخ  رد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ : سابع  رـسپ  هک  تسا  هدروآ  هیودرم  نبا  و 
ربمایپ دمآ  نورد  هب  نوچ  سپ  دریگن . یشیپ  يو  رب  وا  دزن  هب  نتفر  رد  یسک  ات  دش  وا  دزن  هب  دادماب  زاغآ  دراد -

هحفص 142 ] ] 

تسا ؟ هنوگچ  ادخ  هتخیگنارب  داب  وت  رب  دورد  تفگ  سپ  تسا  یبلک  هفیلخ  رسپهیحد  نماد  رد  وا  رس  و  هناخ ، نایم  رد  دید  ار  ص ) ( 
هک یتسار  تفگ : هیحد  دهد . وکین  شاداپ  ار  وت  هداوناخ - ام  يوس  زا  دنوادخ - تفگ : یلع  تسا . وکین  ادخ  هتخیگنارب  ردارب  يا  تفگ :

هرهچ ربـهار  ناگدـنورگ و  ياورناـمرف  وـت  ما : هدروآ  تیارب  ناباتـش  هک  تسا  وـت  زا  یـشیاتس  نـم  دزن  رد  مراد و  یم  تـسود  ار  وـت  نـم 
ص)  ) ربمایپ سپ  داهن  یلع  نماد  رد  تفرگ و  ار  ربمایپ  رـس  وا  سپ  میناوخ : یم  شرازگ  نیارد  ناـیاپ و  اـت  كاـنبات و ... ناـشخردياه و 

لیئاربج دوبن ... هیحد  وا  یلع  تفگ : وا  درک و  وگزاب  دوب  هتـشذگ  هنایم  رد  ار  هچ  نآ  یلع  سپ  تسیچ ، هتـسهآ  ياـهوگتفگ  نیا  تفگ :
دوب . هدناوخنآ  هب  دنوادخ  هک  دناوخ  یمان  هب  ارت  دوب و 

شاب و هاوگ  هملـس  ما  يا  تفگ : ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  سابع  رـسپ  نابز  زا  یـشرازگ  رد  راطع  دـمحا  رـسپ  نسح  ـالعلاوبا  ظـفاح 
مجعم رد  یناربط  و  تشذـگ - مود  پاچ  رد ج 6 ص 80  شرازگ  همه  هک  تسا - ناگدـنورگ  ياورنامرف  بلاطوبا  رـسپ  یلع  نیا  ونـشب 

نآ رد  گرزب  دـنمجرا و  يادـخ  یتسار  هب  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  ینهج  میلعرـسپ  هللادـبع  ناـبز  زا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اـب  دوخ 
ياوـشیپ تسا و  ناگدـنورگ  رورـس  هک  نیا  دوـمن : زاـب  نم  يارب  ار  یلع  یگژیو  هس  یناـهن  يا  هنوـگ  هب  درب  اـه  نامـسآ  هب  ارم  هـکبش 

كانبات  ناشخرد و  ياه  هرهچ  ربهار  ناراکزیهرپ و 
هیلح رد  میعن  وب  ار  یکی  نایم  نآ  زا  و  دـنادرگ . یم  راوتـسا  دـهد و  یم  يرای  ار  الاب  ياـه  شرازگ  هک  تسه  مه  يرگید  ياـه  شرازگ 

یناسک يا  زارف "  هک  داتسرفن  دورف  يا  هیآ  چیه  دنوادخ  تفگ : ص )  ) ادخ ربمایپ  نآ ، داینبرب  هکتسا  هدروآ  سابع  رسپ  نابز  زا  ءایلوالا 
تسا . ناشیا  ياورنامرف  رورس و  یلع  رگم  دشاب  نآ  رد  دیاهدیورگ "  هک 

دیهوکن و ار  دمحم  نارای  اهراب  دـنوادخ  هکیتسار  هب  تسا و  نانآ  گرزب  اورنامرف و  یلع  رگم  متاح : یبا  نبا  یناربط و  شرازگ  هب  و  - 
یئوکین  هب  زج  ار  یلع 

هحفص 143 ] ] 

. درکن دای 
ادـخ هتخیگنارب  مدینـش  تفگهللادـبع  رـسپ  رباج  تسا : هدرمـش  تسرد  وهدروآ  ار  نآ  هنوگ  نیا  هب  زین  مکاـح  هک  ، بیطخ شرازگ  زاـب  و 

هدـننک دوباـن  تسا و  ناراـکوکین  ياورناـمرف  نیا  تفگ : یم  دوـب  هتفرگ  تـسدرد  ار  یلع  تـسد  هـک  ناـنچ  مـه  هیبیدـح  زور  رد  (ص )
هدش  هتشاذگاو  دوخ  تشاذگاو  ار  وا  هک  ره  هدش و  يرای  دوخدرک  يرای  ار  وا  هک  ره  ناراکهبت 

رـسپ ناـبز  زا  ار  نآ  زین  متاـح  یبا  نبا  میناوخ  یم  راـصبالا ص 80  روـن  رد  یطویـس ص 115 و  هماخ  هب  ءافلخلا  خـیرات  رد  هچ  ناـنچ  و 
رد زینرجح  نبا  هدروآ و  نامهس  رـسپ  نمحرلادبع  نابز  زا  ار  نآ  نیطمـسلا  دئارف  رد  مه  ینیومح  مالـسالا  خیـش  هدرک و  شرازگ  سابع 

هتـشون ناراکوکین "  ياوشیپ   " ناراکوکین " ، ياورنامرف  ياـج "  هب  هدربتـسد و  نآ  رد  هدروآ و  ار  نآ  مکاـح - زا  شرازگ  هب  قعاوص -
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درادب ! هدنز  ار  يراکتسرد  ادخ  هک  تسا .
، ناهج یئاراد  تسا و  ناگدنورگ  تسرپرس  اورنامرف و  یلع  تفگ : ص )  ) ربمایپ هک  یلع  نابز  زا  دوخ  لماک  رد  يدع  نبا  شرازگ  زاب  و 
. تسا هدش  دای  ناساپـسان  ناشیکدـب و  : رگید شرازگ  رد  نارگمتـس و  نایورود ، ياج  هب  یـشرازگ  رد  و  نایورود ، تسرپرـس  اورنامرف و 
اج نیمه  زا  دسیون : یم  يریمد  قعاوص ص 75 و  رد  رجح  نبا  مه  تسا و  هدروآ   2  : ناویحلا 412 هویح  رد  يریمد  مه  ار ، الاب  شرازگ 

دنا . هدرک  دننامه  ناروبنز  هاش  هب  ناگدنورگ  نایم  رد  دراد - یمارگ  ار  وا  يور  ادخ  هک  ار - یلع  ناگدنورگياورنامرف  هک  تسا 
دب ياجهب  یشرازگ  رد  و  ناساپـسان ، ناشیک و  دبياورنامرف  ناهج ، یئاراد  مناگدنورگ و  تسرپرـس  وا  اورنامرف و  نم  یلع : نخـس  زاب  و 

هدمآ و نایورود  ناساپسان ، ناشیک و 

هحفص 144 ] ] 

. 1  : سورعلا 381 جات  ، 2  : هغالبلا 211 جهن  ناراکدب ، زین : موس  شرازگ  رد 
نابز زا  هک  دنا  هدیـشارت  ار  یـشرازگ  اهیناوخ ، رترب  رد  نایارـس  هفازگ  نامرف  هبیهورگ  نآ ، اب  يربارب  يارب  هک  راوتـسا  تقیقح  دوب  نیا 

يدینش . زاس  ناتساد  هزرح  وبا 

دراد یمن  تسود  ار  یتسردان  رمع 

اب ار  مراگدرورپ  مه  هک  یتسار  متفگ : مدش و  (ص ) ربمایپ دزن  هب  تفگ : عیرس  رـسپ  دوسا  هک  تسا  هدروآ   2  : ءایلوالا 46 هیلح  رد  میعنوب 
هب نم  سپ  دراد . یم  تسود  ار  شیاتـس  وـت  گرزب  یمارگ و  راـگدرورپ  یتـسار  هب  تفگ : سپ  ار ، وـت  مه  مدوتـسنیرفآ  اـه و  شیاـتس 

شوماخ تفگ : نم  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  سپ  تساوخب  يروتـسد  یناشیپ  دنلب  الاب و  دـنلب  يدرم  ات  مدرک  زاغآ  اهدورـس  نآ  ندـناوخ 
ات تخاس  شوماخ  ارم  ص)  ) ربمایپ دمایب و  سپـس  مدرک  لابند  ار  ندناوخ  نم  تفرب و  درک و  وگتفگدنچ  یمد  دـمایب و  يو  هاگ  نآ  شاب 

اویشوماخ هب  ارم  وا  يارب  هک  دوب  هک  نیا  ادخ  هتخیگنارب  يا  متفگ : نم  درکار و  راک  نیمه  راب  هس  ای  ود  دش و  نوریب  درک و  وگتفگ  يو 
درادن . تسود  ار  یتسردان  هک  يدرم  نامه  دوب . رمع  تفگ  یتشاد ؟ یم 

هب ینیب  گنت  يدرم  ات  مدرک  زاغآ  یئاهدورس  ندناوخ  هب  مدمآ و  رد  ص )  ) ربمایپ رب  تفگیمیمت : دوسا  هک  هدش  شرازگ  رگید  هار  زا  و 
هک تشذگن  يزیچ  مدرک و  زاغآ  یناوخ  دورـس  هرابود  نوچ  سپ  ناوخب . تفگ  دـش  نوریب  نوچ  ات  نک  سب  : تفگ ربمایپ  دـمآ و  نورد 
هب نوچ  هک  تسیک  نیا  ادـخ  ربمایپ  يا  : متفگ نم  ناوخب ، ایب  تفگ : دـش  نوریب  يو  نوچ  ات  نک  سب  تفگ : نم  هب  ربمایپ  دـمایب و  زاـب  وا 

تسا و باطخ  رسپ  رمع  نیا  تفگ  ناوخب ؟ یتفگ  دش  نوریب  نوچ  نک و  سب  یتفگ  دمآ  نورد 
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درادن . هار  وا  رد  يور  چیه  هب  یتسردان 
دنلب يدرم  ات  متخانـش  یمن  ار  شناراـی  مدـناوخ و  یم  دورـس  ص )  ) وا ياربنم  هک  تسا  هدـش  شرازگ  دوسا  ناـبز  زا  مه  يرگید  هار  زا 

یـشوماخ وا  يارب  دـیاب  ص )  ) ربمایپ دزن  هک  تسیکنیا  ياو  متفگ  نم  شاب  شوماخ  شاب  شوماخ  دـنتفگ : دـمایب و  خارف  هناش  یناشیپ و 
یب هک  دوب  هداس  یسب  وا  يارب  دینش  یم  نم  زا  يزیچ  رگا  متـسناد  نآ  زا  سپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا و  باطخ  رـسپ  رمع  دنتفگ  دیزگ 
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مدناشکب . نیمز  يور  رب  عیقب  ناتسروگ  ات  هتفرگ و  ارم  ياپ  دیوگب  ینخس  نم  اب  هک  نآ 
هدنار نابز  رب  یئاه  هواینینچ  هناهاگآ  دنا و  هتسناد  ای  دننک ؟ یم  راوخـشن  ینانخـس  هچ  هک  دنا  هتـسناد  دب  نارگـشرازگ  ایآ  دیوگ : ینیما 

اجک هب  ار  راک  تشز ، ياه  هتفگ  نیا  هک  دـنا  هتـسنادن  هدرک و  روک  ار  ناشیا  وا ، يرامـش  رترب  رد  یئوگفازگ  رمع و  هب  یگتفیرف  ای  دـنا ؟
تسا . اه  هنیس  نورد  ياهلد  زا  هک  ناگدید  زا  هن  يروک  هک  تسا  اجنیا  درد  دناشک ؟ یم 

ادخ هتخیگنارب  دوب و  وا  هتخیگنارب  دنوادخ و  رب  نیرفآ  شیاتـس و  یتسار  هب  دناوخب  تساوخ  یم  درم  نآ  هک  یئاه  هدورـس  دیـسرپ : دـیاب 
. دراد یم  تسود  ار  شیاتـس  - تسا گرزب  یمارگ و  هک  وت - راـگدرورپ  یتـسار  هب  تفگ : داد و  يروتـسد  وا  هبيور  نیمه  زا  زین  (ص )

نآ زا  رمع  زا  شیپ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  دوب  تسردان  رگا  درادب ؟  نمـشد  ار  نآ  رمع  ات  تسا  هدوب  نیا  رد  يا  یتسردان  مادـک  سپ 
هنوگچ و  درادن ؟ یئاورپ  دـنوادخ  زا  دـنک و  یم  اورپ  دـسرت و  یم  شناوریپ  زا  يدرم  زا  هک  تسا  يربمایپ  هچ  نیا  و  درک . یم  يریگولج 

وااب هک  دیـسرتن  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  دربب و  عیقب  ناتـسروگ  ات  نیمز  يور  رب  ناشک  ناشک  هتفرگ و  ار  وا  ياپ  رمع  هکدیـسرت  درم  نآ 
هک هتـشادنپ  یم  هداهن و  یمن  یئادج  یتسردان  یتسرد و  نایمرمع  رگم  ای  دننک ؟ نینچ  وا  اب  نارگید  دـهد  روتـسد  ای  دـنک  يراتفر  نینچ 
اه ناتساد  نینچ  هک  یناگدنراگن  نارگشرازگ و  ایآ  هدومن ؟ یگنهامه  يو  رادنپ  نیا  اب  زین  ص )  ) ربمایپ تسا و  تسردان  اه  هدورس  همه 

؟ هن ای  دنا  هاگآ  اه  یهابت  همه  نیا  زادنرآ  یم 
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تسا . یگرزب  رس  درد  هک  دنتسین  هاگآ  رگا 
يرت  گرزب  رسدرد  هک  دنهاگآ  رگا  و 

دنیوگ یم  نخس  باطخ  رسپ  رمع  اب  ناگتشرف 

نایم رد  امش  زا  شیپ  یتسار  هب  تفگ : ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  هریره  وبا  نابز  زا  رمع ، ياه  يرترب  شخب  اه  يرترب  همان  رد  يراخب 
ناشیا زا  نم  ناوریپ  زا  یسک  رگا  دنـشاب و  ناربمایپ  زا  هکنآ  یب  دنتفگ  یم  نخـس  دنوادخ ) يوس  زا   ) هک دندوب  ینادرم  ناگداز  لیئارـسا 

تسا . رمع  نامه  دشاب 
امش زا  شیپياه  هورگ  نایم  رد  تفگ : ص )  ) ربمایپهک تسا  هدروآ  هریرهوبا  نابز  زا  راغ ، ناتساد  ندروآ  زا  سپ  دوخ  حیحـص  رد  زین  و 
تسا . باطخ  رسپ  رمع  دشاب  ناشیا  زا  یسک  نم  ناوریپ  نیا  نایمرد  رگا  دیسر و  یم  شرازگ  ناشیاهب  ناهن  ناهج  زا  هک  دندوب  یناسک 

: هک میتشون  ینالطـسق  زا  مه  ار  نخـس  نیا  اج  نامه  میدروآ و  مود  پاچ  زا   46 ات رد ج 5 ص 42  ار  شرازگ  نیا  ياهزارف  زا  کـیاکی 
نادب تسا و  دیکات  هدنناسر  هک  هراب  نیا  رد  وا  یلدود  هدنیامن  هن  دشاب "  ناشیا  زا  یـسک  نم  ناوریپ  نایم  رد  رگا  هتفگ " : ربمایپ  هک  نیا 

دص رد  دص  یتسود  هب  وا  یگژیو  نخـس ، نیا  زا  وت  تساوخ  نوچ  تسا  سک  نالفمشاب  هتـشاد  یتسود  نم  رگا  یئوگب  وت  هک  دیامن  یم 
یشاب . هتشادن  یتسود  هک  نیاهن  تسا 

نخـس وا و  دزن  هب  هتـشرف  دمآ  تفر و  اب  هک  نیا  يارب  اهنت  ایآ  هدوب ؟ هچ  يارب  رمع  ابناگتـشرف  نتفگ  نخـس  مناد  یمن  نم  دـیوگ : ینیما 
شا و يراک  تسردان  زا  يریگولج  وا و  ماگ  نتخاس  راوتـسا  اه و  شزغلزا  وا  نتـشادزاب  يارب  ای  دـشاب ؟ هتـشاد  یمدـمه  يو  اـب  شنتفگ 

ات تسناد ؟ یمن  هچنآ  هرابرد  وا  هب  نداد  شزومآ  يارب 
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اب زاسان  يروتـسد  دنامن و  رد  اه  يراوشد  هرگ  ندوشگ  رد  دشابن و  یهت  اه  شـسرپ  خساپ  زا  شزغم  ناناملـسم ، نایم  رد  ربمایپ  نیـشناج 
دشاب هتـشاد  يا  هنادنمدرخ  هزیگنا  يرادنپ  يوگتفگ  نآ  رگا  يرآ  درپن . شناهد  زا  نخـس  اورپ  یب  هنارـسدوخ و  دهدن و  ادخ  كاپ  نیئآ 

نآ دیـشیدنایب و  شیاه  شزغل  رد  دینک و  لابند  اررمع  ماگ - ماگ  اج - نآ  دیدرگرب و  مشـش  دلج  هب  هاگ  نآ  رگید . زیچ  هن  تسانیمه و 
يادخ رگا  هک  میراد  مشچ  شیپ  رد  ار  اه  نآ  ربارب  نیدنچ  ام  هزات  دـیرگنب و  ار  هنادرخ  یب  ياهدادـیور  دیونـشب و  ار  اجبان  نانخـس  همه 

اه و هتفگ  نآ  هکیئاه  هاگ  همه  رد  ایآ  نونکا  میزادرپ . اه  نآ  رد  یـسررب  هب  هدنیآ  ياهدلج  زايا  هراپ  رد  دـیاش  دـهاوخ  رادـنپ  زا  رترب 
رب هچ  نآ  ماـجنا  رد  هدزیم و  ترچ  هتـشرف  نآ  اـیآ  میدروآ - رد ج 6  ار  اـه  نآ  زا  يرهب  هک  هدز - یم  رـس  يوزا  هدیجنـسن  ياـه  هدرک 

یئادـج هنایم  رد  اه  یگدـندکی  وياهرـس  دوخ  ای  هدـش ؟ یئاهدـمآ  شیپ  نینچ  يو  مشچ  زا  رود  اـی  هدومن ؟ یم  یهاـتوک  هتـشاد  ندرگ 
شیپ وا  ندوبن  رد  هداد  يور  هچ  نآ  هدرک و  یم  رید  وا  يوس  هب  تشگزاب  رد  شیوخ و  دـش  دـمآ  رد  هاگهگ  هتـشرف  هک  نیا  ای  هدـنکفا ؟

دوخ رب  دیاش  تسا و  نیمه  اه  خساپ  نیرتدـنمورین  هک  هدیـسرن ؟ نآ  هب  مه  یتسرد  زا  یئوب  تسا و  یگتخاس  ناتـساد ، هک  نیا  ای  هدـمآ ؟
همه ... نیا  اب  هدوبن  هدیشوپ  مه  يراخب 

رمع گرم  هماج  رد  يذغاک 

تساخرب و تفای  ار  نانآ  نوچ  تسیرگنن و  ناشیا  هب  دوب و  مرگ  شرسوا  دندمآ و  رد  باطخ  رسپ  رمع  رب  نیسح  نسح و  هک  نیا  یتسار 
دنتفگ زاب  ردپ  يارب  ار  شرازگ  دنتشگرب و  ناشیاسپ  داد  مرد  رازه  مادک  ره  هب  دیوسبب و  ار  ود  ره 
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رمعيوس هب  ود  نآ  سپ  نایتشهب . غارچ  تشهب  رد  تسا و  مالـسا  غورف  ناهج  رد  رمع  تفگ : یم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  مدینـش  تفگ  وا 
نم هب  ناشردپ  نابززا  یتشهب  ناناوج  رورس  ود  تشون : نینچ  تساوخب و  یتاود  ذغاک و  وا  دنتفگزاب و  وا  يارب  ار  شرازگ  دنتـشگزاب و 

رد دـنهن و  يو  گرم  هماج  رد  ار  هتـشون  نآ  هک  درک  شرافـس  هاـگ  نآ  تفگ . ناـنچ  نینچ و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  دـنداد  شرازگ 
تسار ادخ  هتخیگنارب  دنتفگ و  تسار  نیـسح  نسح و  هتـشون : نآ  رب  دندید و  وا  روگ  يور  رب  ار  ذغاک  نادادماب  دندرک  نینچ  هک  هدنیآ 

تفگ .
رد ار  نآ  يزوج  نبا  صاوخلا ص 53 - ریذحترد  یطویـس  شرازگهب  هک - هدیـسر  یئاج  هب  يرادنپ  ناتـسادنیا  ندوب  هوای  دیوگ : ینیما 

نیا هب  دراگنب و  نانخس  نیا  دننامه  هک  دسر  هیاپ  نآ  هب  یمرشیب  رد  هکیسک  زا  تفگش  دیوگ : هدرک و  دای  یگتخاس  ياه  شرازگ  نایم 
نایاپ . دننک . یهاوگ  دوخ  هتشون  اب  ار  یشراگن  نینچ  ندوب  تسرد  ات  دهد  ناشن  ناناد  نیئآ  نیرت  گرزب  هب  ار  نآ  هدرکن و  هدنسبمه 

ياه گرب  هک  نانچ  هدـینادرگ  تشزار  ناناد  نیئآ  نیرت  گرزب  هزاوآ  یتسار  هب  هک  دزاس  دوبان  ار  یناوخ  رترب  رد  یئوگفازگ  دـنوادخ ،
تسا . هتخاس  ابیزان  اریگدنراگن  هرهچ  هدومن و  هایس  ار  خیرات  همان 

رمع لد  نابز و 
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مهج و وبا  رسپ  مهج  نابز  زا  وا  يرمع و  رمع  رسپ  هللادبع  نابز  زا  وا  نومیم و  رـسپ  حون  نابز  زا  دنسم 401:2  رد  دمحا  نایلبنح  ياوشیپ 
: تفگ ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  تسا  هدروآ  هریره  وبا  نابز  زا  وا  همرخم و  رسپ  روسم  نابز  زا  وا 
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تسا . هداهن  رمع  لد  نابز و  رب  ار  یتسرد  دنوادخ ، یتسار  هب 
دناد یمن  ار  نآ  دـنوادخ  زجهک  تسا  نآ  رد  یئاه  هتفهن  اریز  تسین ، نآ  هب  یهار  ار  ام  هک  تفگ  دـیاب  درمنآ  لد  هرابرد  دـیوگ : ینیما 
نابز رب  یتسرد  ایآ  سرپب  دمحا  ماما  زا  یهاوخ  رگا  نونکا  درادرب ، زین  اهزار  نآ  زا  هدرپ  دوش  یم  ناور  يو  نابز  رب  هچ  نآاسب  يا  يرآ 

یتاود و هک  وا  نامرف  ندـش  اور  زا  تفوک و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هرهچ  رب  هناـیزات  نوچمه  ار  دوخدـنت  نخـس  هک  ماـگنه  نآ  دوب  رمع 
هچ ره  يور  ره  هب  درک ؟ يریگولج  دنتفاین  یهارمگ  هب  ناناملسم  وا  زا  سپ  هک  دراذگب  يا  هتشون  ات  تساوخ  يدنفـسوگ  هناش  ناوختـسا 
زا اروا  نادنچ  يرامیب  درد  هن  تسا  رود  رایـسب  نآ ، زا  یماگنه  ره  رد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  مه  زاب  دوب  روآ  درد  از و  هودـنا  نخـس ، نآ 
هن و  دناسرب - ار  یهارمگ  زا  هدنرادهگن  امنهار و  یمایپ  دهاوخب  هک  اج  نآ  رد  هژیو  هب  دیوگب - ناشیرپ  نآ ، یتخـس  زا  هک  دزادـنا  یم  اپ 

رگا ات  دیشاب  هار  هب  مشچو  دوش  یم  هداد  يو  هب  هک  دنوادخ  یناهن  شزومآ  زج  تسین  چیه  يو  راتفگ  دیوگ و  یم  ینخـس  سوه  رـس  زا 
میزادرپب . رمع  نخس  نیا  نوماریپ  رد  يا  هدرتسگ  یسررب  هب  دهاوخ  رادنپ  زا  رترب  يادخ 

یگدرتسگ اب  مشش  دلج  زا  زیگنا  تفگش  ياه  هناشن  شخب  رد  هک  دوب ؟ شنابز  رب  یتسرد  مهزاب  دیزغل ، هرـسکی  هک  یئاج  دص  رد  ایآ  و 
هفازگ تسد  هک  نآ  ياـه  هدـننام  ـالاب و  شرازگ  یگنوگچتفاـیرد  شجنـس و  يارب  میدـینادرگ  يرازفا  ار  اـه  نآ  میدروآ و  ار  اـه  نآ 

تسا . هتخاس  ار  اه  نآاه  یناوخ  رترب  رد  نایوگ 
اریز : دراد  الاب  شرازگ  هک  یناوتان  تسس و  هریجنز  اه ، نیا  زا  هتشذگ 

هدیزغل  یم  اسب  هچ  نابح  نبا  هتفگ  هب  هک  تسا  نومیم  رسپ  حوننآ  نایجنایم  زا  یکی 
هدوزفا و یم  ار  اـه  هریجنز  يو  دـیوگ : یم  دـمحا  ناـیلبنح  ياوشیپ  زا  شرازگ  هب  هعرز  وبا  هک  تسا  يرمع  رمع  رـسپ  هللادـبع  يرگید  و 

یلع  و  هدومن . یم  يراگزاسان 
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: هتفگ هبیـش  رـسپ  بوـقعی  دوـش و  یمن  شرازگ  وا  ناـبز  زا  دیوگدیعـس : رـسپ  ییحی  تسا و  ناوتاـن  وا  شرازگ  دـیوگ : زین  ینیدـم  رـسپ 
تـسس وا  ياه  شرازگ  هتفگ : یئاـسن  تسا و  تسـس  مه و  رد  وا  ياـه  شرازگ  هتفگ : هرزج  حـلاص  و  دراد . یگتفـشآ  وا  ياـه  شرازگ 

يرگنشور هناوتشپ  دوش و  یم  هتـشون  وا  شرازگ  هتفگ : متاح  وبا  هدش و  هدرمـش  تسـس  رایـسب و  شیاه  شرازگ  هتفگ : دعـس  نباو  تسا 
هک دـش  نآ  راوازـس  درب و  دایزا  ار  ندرک  تشاددای  ات  دـش  هریچ  ناشیا  رب  یگتـسیاش  هک  دوب  ناـنآ  زا  وا  هتفگ : ناـبح  نبا  و  ددرگ . یمن 

شرازگ هتفگ : مکاح  دمحا  وبا  درمش و  یم  ناوتان  ار  وا  ياه  شرازگ  دیعـس  رـسپ  ییحی  دیوگ : دوخ  خیرات  رد  يراخب  و  دننک . شیاهر 
هدیدنسپن  هدرک و  دای  ار  وا  دمحا  هتفگ : يزورم  تسین و  دنمورین  ناشیا  دزن  وا  ياه 

تسین . هتخانش  لادتعالا - نازیم  رد  یبهذ  هتفگ  هب  هک - تسا  مهجوبا  رسپ  مهج  يرگید  و 

رمع شناد  هرابرد  ادخ  هتخیگنارب  ندید  باوخ 
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باوخ رد  تفگ " : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  تسا  هدروآ  رمع  رـسپ  هللا  دبع  نابز  زا  رمع  ياه  يرتربرد  دوخ 255:5  حیحص  رد  يراخب 
هب ار  نآ  سپس  دوش ، یم  ریزارس  میاه - نخان  ای  منخان - رد  مدید  ار  یندیشون  هک  یئاج  ات  مدیماشآ  يریـش - يا - هباشون  مدید  هک  مدوب 

شناد . تفگ : یتفرگ ؟ يزیچ  هچ  هرابرد  ار  باوخ  نیا  دندیسرپ  مداد "  رمع 
رد يربط  بحم  باعیتسا 429:2 ، رد  ربلا  دبع  نبا  ، 270:2 حیباصم رد  يوغب  لوصالا ص 119 ، رداون  رد  يذـمرت  میکح  ار  الاب  شرازگ 

دنا هدروآ  زین  ضایر 8:2 

هحفص 151 ] ] 

هنوگ : نیا  هب  و 
ار هچنآ  سپـس  دـیآ ، یم  نوریب  میاه  نخان  زا  یندیـشون  هک  مدـید  ات  مدیـشون  نآ  زا  دـنداد و  نم  هب  ریـش  يا  هنامیپ  هک  مدوب  باوخ  رد 

شرازگ ) . ) مداد رمع  هب  دوب  هدنام 
زودب یسک  رب  ار  دوخ  لد  هدید  دسیون : یم  شرازگ  نیا  يرگنشور  ماگنه  سوفنلا 244:4  هجهب  رد  یسلدنا  يدزا  هرمج  یبا  نبا  ظفاح 

هب ربمایپ  نانیشناج  زا  کی  چیه  هک  دوشب ؟ دیاب  هنوگچ  يوشناد  يورین  ینادب  ات  دیناشون . يو  هب  ار  شا  یندیـشون  هدنامزاب  ص )  ) وا هک 
هتفاب . مه  هب  هک  یئاه  هوای  نایاپ  ات  ناشناگدنیآ "  هب  دسر  هچو  (- ض  ) ربمایپ نارای  رگید  هب  دسر  هچ  دنسرن - يو  ياپ 

ندـش هتخیگنارب  زا  سپ  اه  لاس  هک  رمع  ندـش  ناملـسم  زا  سپ  ار  باوخ  نیا  ربمایپ  هک  تسا  نانچ  ناتـساد  داـینب  هتـسیاب  دـیوگ : ینیما 
ياج يربمایپ  هاگیاپ  رد  هکنآ  اب  هدوب -؟ شناد  زا  یهت  راگزورنیا ، رسارس  رد  ص )  ) شدوخ ایآ  داینب ، نیا  رب  دشاب . هدید  هدوب  شدوخ 
نیا اب  ربمایپ  ای  دنادرگ ؟ اسر  ار  نآ  هتفای  هار  شیاه - نخان  ای  وا - نخان  رد  هک  ریـش  نیا  ات  هدوب  يا  یئاسران  وا  شناد  رد  رگمای  هتـشاد -

هک یسک  ماگنه  نیا  رد  هتفرگ ؟ یناهنياه  شزومآ  همشچرس  زا  ار  نآ  هک  دیامنب  دناسرب و  ار  رمع  شناد  هزادنا  دهاوخ  یم  اهنت  نخس ،
رد نوچ  هکدسر  یم  ار  وا  ایآ  و  دنام ؟ یم  هدیـشوپ  وا  زا  رانک - هب  شیاهراوشد  نشورياه - شـسرپ  خساپ  ایآ  دـشاب  یهاگیاپ  نینچرد 

تشاد ؟ زاب  اه  نیا  نتخومآ  زا  ارم  رازاب  ياه  ناتسب  ریگب و  هک :  درآ  هناهب  ار  نخس  نیا  دنامب  رد  يدنوادخ  همان  شناد 
هک تشاد  نآ  ياـج  هچ  سپ  تفرگ  شناد  گـنر  شناـج  لد و  گرزب - ربماـیپ  شناد  همـشچرس  زا  ندیـشون  ماـگنه  هب - درم  نـیا  رگا 

يرگنشور رد  هک  دوب  اور  هنوگچ  یهاوگ و  نیا  ياه  هدننام  و  هتفر - يوش  هزات  نانز  یتح  دنرت - سانش  نیئآ  رمع  زا  مدرم  همه  دیوگب :
. دیایب زین  اه  نآ  هدنامزاب  دهاوخ  ادخ  رگا  تشذگ و  اه  نآ  زا  يا  هراپ  هک  دوش  راچد  يرامش  یب  ياه  شزغل  هب  ، نآ زج  اه و  نیئآ 

هحفص 152 ] ] 

يو هب  هنامیپ  نآ  زا  هک  درپس  يو  تسد  هب  نآ  زا  سپ  ار  ناشیا  راک  هک  دومن  ینابرهم  ام  شیک  ناوریپ  رب  كاپ  راگ  دنوادخ  یتسار  هب  و 
دومن یم  خر  اهدادیور  رد  هزادنا  هچ  ات  ینادان  ياه  هدروآرف  دیناسر  یم  یتسرپرـس  هب  ار  يو  ینآ  زا  شیپ  رگا  مناد  یمن  نم  دـیناشون و 

؟ دیسر یم  يزرم  هچ  هب  وا  شناد  رد  هدیجنسان  ياه  هناشن  و 
روج وا ! نیـشناج  و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اـب  نآ  هنیمز  هک  تخاـس  یم  ار  نآ  يا  هنوـگ  هب  روآ  هدـنخ  ناتـساد  نیا  هدـنزاس  شاـک  يا  و 

تـسا هناسفا  نتخاس  اهنت  دراد  ندرگ  هب  وگغورد  هچنآ  يرآ ، دیآ . یمنرد  روج  ناشمادک  چیه  اب  دش  نشور  هچنانچ  هک  نآ  اب  دیایبرد .
رد ار  نآ  اه ، یناوخرترب  رد  شا  يوردنت  يارب  دهنشزرا و  ار  نآ  هک  تشاد - اور  دیاب  يراخب  رب  زین  ار  شنزرس  دشاب و  هک  هنوگ  ره  هب 
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هداس مشچ  زا  ار  تسرد  ياه  هنیمز  دودـنا ، رز  نانخـس  اب  هک  يدزا - هرمج  یبا  نبا  ياـه  هدـننام  رب  زین  وا  زا  شیب  دراـیب و  دوخ  حـیحص 
دنرامش . یم  ناسآ  تسا  كانمهس  یسب  ادخ  دزن  هک  ار  راک  نیا  دنراد و  یم  ناهن  هدوت  نالد 

يو زا  نمیرها  نتخیرگ  رمع و 

يرترب شخب  اه - يرترب  همان  رد  زین  و  دوخ 89:5 - حیحص  رد  يو  نایهاپـس  نمیرها و  یگنوگچ  شخب  شنیرفآ - زاغآ  همان  رد  يراخب 
دزن دیآرد و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  رب  ات  تساوخ  يروتسد  رمع  : تفگ صاقو  وبا  رسپ  دعس  هک  تسا  هدروآ  رد ج 5 ص 256 - رمع  ياه 

تـساوخ رمع  نوچ  سپ  دـندوب ، هدرک  دـنلب  رایـسب  وا  رب  ار  شیوخ  زاوآ  دـنتفگیم و  نخـس  يو  اب  هک  دـندوب  شیرق  زا  یناـنز  ص )  ) وا
هتخیگنارب دـید  هک  رمع  دـمآرد و  اـت  داد  يروتـسد  ص)  ) ادـخ هتخیگنارب  دـندیناسر و  هدرپتشپ  ار  دوخ  باتـش  هب  دنتـساخرب و  دـیآرد 

ناهد  ادخ  دنوادخ ! کیپيا  تفگ : ددنخ  یم  (ص ) ادخ

هحفص 153 ] ] 

: تفگ رمع  دنتفاتش  هدرپ  تشپ  هب  دندینش  ار  وت  ياوآنوچ  هک  دندوب  نم  دزن  هک  ینانز  نیا  زا  مراد  تفگـش  تفگ  دنادرگ . نادنخ  ار  وت 
دینک و یم  اورپ  نم  زا  ایآ  دیشیوخ ! نمشد  هک  ینانز  يا  تفگ : رمع  سپس  دنـشاب  هتـشاد  اورپ  وت  زا  هک  يراوازـس  وت  دنوادخ ! کیپ  يا 
: تفگ ص )  ) ادخ هتخیگنارب  یتسهرتدـنت  رت و  تشرد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زا  وت  يرآ ! دـنتفگ  دـیرادن ؟ اورپ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زا 

وت هار  زج  هب  یهار  هک  نآ  رگم  یـشاب  یهار  درونهر  هک  درکن  رادـید  ار  وت  نمیرها  زگرهتسا  وا  تسد  رد  نم  ناج  هک  نآ  هب  دـنگوس 
تفرگ . شیپ  رد 

اه هوای  رامـش  رد  نآ  ندروآ  هک  نآ  اب  دنک  دای  سک  ياه  يرترب  رامـش  رد  ار  ناتـساد  نیا  هک  يرگـشرازگ  مرزآ  یب  هچ  دـیوگ : ینیما 
زا داینب  نیا  رب  دندرک و  یم  اورپ  رمع  زا  هتشادن و  یئاورپ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  نانز  نآ  هک  تسا  هتشادنپ  تسخن  اریز  تسا  رتراوازس 

ص)  ) وا دوخ  نانز  دنا - هتفگ  نآ  ياه  یئاوسر  رب  ندیشک  هدرپ  يارب  ناتساد  نارگنشور  هک  يا  هنوگ  هب  نانز - نیا  ایآ  میـسرپ : یم  يو 
دنناشوپب ص )  ) وا زا  ار  نتشیوخ  دنشاب  ریزگان  ناشیا  هک  هتشادن  يا  هزیگنا  چیه  مینیزگرب  ار  نیتسخن  خساپ  رگا  هناگیب ؟ نانز  ای  دنا  هدوب 

هدرپرد تسا و  هژیو  یئاه  همانرب  ناشنارهوش  اـب  ار  ناـنز  اریز  دـنیامن ، اورپ  يو  زا  هنوگ  نیا  هب  دـنزیهرپب و  وا  ربارب  رد  یئوگ  رایـسب  زا  و 
. دننک اورپ  يو  زا  هک  نآ  هن  دندرمش  یم  هناگیب  ار  يو  هک  هدوب  يور  نآ  زا  زین  رمع  ندمآ  ماگنه  هب  نانآ  ندش 

دزن هناـگیب  ناـنز  نآ  نتـسشن  ماـگنه  نیا  رد  دـناسر - یم  ار  ناـمه  زین  ناتـساد  ياـهزارف  تخادرپ  هک  مینیزگرب - ار  مود  خـساپ  مه  رگا 
مه  نآ  ادخ - هتخیگنارب 

هحفص 154 ] ] 

ای هدرب  دای  زا  ار  نآ  هتسناد و  یم  ای  هتسناد . یمن  هتسیاب . نز  يارب  ار  شـشوپ  ص )  ) وا هک  تسا  نآ  هدنیامن  ای  شـشوپ - یب  هنوگ  نیا  هب 
راتفر زا  هک  هتـشاد  یم  شورخ  همه  نیا  اب  دنا و  هتفریذپن  ناشیا  هداد و  میب  ار  ناشیا  ای  هدومن  یهاتوک  ناشیا  يرد  هدرپ  زا  يریگولج  رد 

هک اراـه  نیا  زا  کـی  ره  هداتـسرف ، نیرفآ  رمع  رب  هدـش و  ناـمداش  دنتفاتـش  هدرپ  تشپ  هب  نوچ  يور  نیمه  زا  دـنرادرب و  تسد  شیوـخ 
هب هچ  نآ  رد  ای  رترادیاپ ، نیتسار  ياهداینب  يور  رب  ای  دشاب  رت  سانـش  نیئآ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  رمع  هک  تسا  نآ  دنمزاین  ای  میریگب 
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میرب . یم  هانپ  ادخ  هبهنادرخ  یب  ياه  هتفاب  زا  هک  رت ، لد  رپای  رتریگ ، تخس  تسا  هتسباو  ادخ  روتسد 
درونهر هک  درکن  رادـید  ار  وت  نمیرها  زگره  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس  تفگ " : هک  هتـسب  ص )  ) وا هب  مه  هچ  نآ  مود :

هار زج  هب  یهار  ودساره  یم  ربمایپ  نیـشناج  زا  نمیرها  هکتسا  هنوگچ  تفرگ " . شیپ  رد  وت  هار  زج  هب  یهار  هک  نآ  رگم  یـشاب  یهار 
دهن و یم  وا  هار  رد  ماگ  هک  اج  نآ  ات  دـنکفا ؟ یمن  ساره  رد  ار  وا  شیاهرواب  يدـنمورین  و  ص )  ) ربمایپ یگرزب  دریگ و  یم  شیپ  رد  وا 
زا دننک و  اج  هبان  ياهراک  وا  ربارب  رد  اراکـشآ  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  راک  تسردان  نانز  و  دراد ، زاب  يدب  زا  ار  نارگید  هک  دراذگ  یمن 
زا ماجنارـسدنچ  ره  دنکـش - یم  ار  وا  زامن  هک  یئاج  ات  دوش  یم  راکـشآ  ص )  ) وا رب  دابوا - رب  ادخ  نیرفن  نمیرها - هک  نآ  رتدب  زین  نیا 
زین و  تسین - اور  زامن  رد  هک  یئاهراک  شخب  زاـمن ، هماـن  دوخ ج 1 ص 143 - حیحـص  رد  يراخب  هچ  نانچ  - ددرگ یمرب  دـیمون  وا  دزن 
راـب کـی  تفگ : هریرهوـب  هکدـنا  هدروآ  ود  ره  زاـمن ، رد  نـمیرها  رب  نـیرفن  ندوـب  اور  شخب  ص 204 - دوـخ ج 1  حیحـص  رد  ملـسم 

دناوخ و زامن  ادخ  هتخیگنارب 

هحفص 155 ] ] 

درک و زاب  وا  رب  ارم  تسد  دـنوادخ  تسکـش و  ار  مزاـمن  درب و  تخاـت  نم  رب  اـت  دـش  راکـشآ  نم  رب  نمیرها  هک  یتسار  هب  تفگ : سپس 
مدرشف . ار  وا  يولگ 

نآ اب  دومن  یخاتسگ  (ص ) يو رترب  هاگیاپ  هب  همه ، نیا  اب  دیناسرن ، ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هب  يدنزگ  راب  نیا  رد  هدز  نیرفن  نیا  هک  مریگ 
وا هب  تشپ  دونشب  زامن  يارب  ناذاگناب  یناملـسم  ره  زا  نمیرها  نوچ  تفگربمایپ : هک  دنا  هدروآ  هریرهوب  نابز  زا  حیحـص  ود  ره  رد  هک 

دهد . یم  زیت  یئابیکشان  یبات و  یب  يور  زا  دزیرگ و  یم  ددرگ و  یمرب  سرت  زا  وهدرک 
یهار هشیمه  اریز  دومنن ، یخاتسگرمع  هب  زگره  دومنیخاتـسگ و  زین  يو  ندرازگ  زامن  ماگنه  ادخ  هتخیگنارب  هب  هدش  نیرفن  نآ  هنوگچ 

! رمع يا  تفگ : ربمایپ  هک  میناوخ  یم  هدیرب  نابز  زا  نابح  نبا  يذـمرت و  دـمحا و  شرازگ  رد  هچ  نانچ  تفرگ  یمشیپ  رد  وا  هار  زج  هب 
رتخد هصفح  زینک  هسیدس  نابز  زا  ربمایپ - هب  هتـسویپ  يا  هریجنز  اب  میعن - وبا  هدنم و  نبا  یناربط و  شرازگ  رد  دـسرت و  یم  وت  زا  نمیرها 

هب رگم  درکن  رادـید  ار  وا  زگره  نمیرها  تفرگ  یناملـسم  رمع  هک  هاـگ  نآ  زا  تفگ : ربماـیپ  هک  میناوـخ  یم  هصفح  دوـخ  ناـبز  زا  رمع 
داتفا . يور 

مـشارخب ار  اه  لد  هتـشادن - نمیرها  زج  هب  يا  هزیگنا  چیه  هک  درم - نیا  زا  یئاهراک  يروآدای  اب  مرادن  شوخ  دنچ  ره  نم  هک  ار  یتسار 
ات و  هنیدم ) هب  ندـیچوک  زا  سپ  لاس  تشه   ) داتفا ربمایپ  تسد  هب  هکم  هک  یلاس  ات  وا  ندـش  ناملـسم  زاغآ  زا  مناد  یمن  زاب  منزب  مخز  و 
ات میتسش "و  تسد  میتسـش ، تسد  تفگ "  درم  نیمه  هک  يزور  ات  و  دیتسه " ؟ رادرب  تسد  امـش  ایآ  دمآ " : دورف  زارف  نیا  هک  هاگ  نآ 

ناراگزور  نیا  رسارس  رد  اهاج و  نیا  همه  رد  ایآ  دش  اپ  رب  يراصنا  هحلطوب  يارس  رد  يراسگهداب  مزب  نآ  هک  يزور 

هحفص 156 ] ] 

هتفرگ ؟ یم  شیپرد  وا  هار  زج  هب  یهار  هداتفا و  یم  يور  رب  هتخیرگ و  یم  هدیساره و  یم  وا  زا  نمیرها 
نانز نیا  هک  يزور  رگم  تفگخـساپ  هنوگ  نآ  هب  ار  هدـش  هدـنار  نمیرها  ندـش  راکـشآ  ندرب و  تخات  راب  نآ  هکادـخ  هتخیگنارب  هزاـت 

ار نمیرها  يولگ  زاـب  نآ  يراـی  هب  اـت  دوب  هدرک  مگ  تخاـس  دوخ  زاـمن  ناـبیتشپ  اـج  نآ  هک  ار  شا  يروـالد  نآ  دـندوب ، وا  دزن  یـشیرق 

دلج 15 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


دراد ؟ زاب  ازسان  راک  زا  ار  نانز  نآ  دراشفب و 
ار يا  هرهب  مه  تخانـش و  دـنا  هدروآ  رمع  يرترب  رد  هک  ار  شرازگ  نآ  شزرا  مه  ناوت  یم  هک  تسا  اه  هنیمز  نیا  کیاکی  هب  شرگن  اب 
هچ هدـننک  رک  روک و  یتسود  یناوخ و  رترب  رد  یئوگفازگ  هک  تفاـیرد  ناوتیم  مه  ار و  يراـخب  حیحـص  جرا  مه  دراد و  یتسار  زا  هک 

دهد . یم  بآ  هب  اه  لگ  هتسد 
یگتخاس ياه  شرازگ  زا  يا  هریجنز  یناشن "  اب  مجنپ  دـلج  رد  رمع  ياه  يرترب  رد  نایوگ  هفازگ  تسد  ياه  هتخاس  زا  ار  هچنآ  هزات  و 

دوزفا . دیاباجنیا  هناسفا  هدزای  هب  میدروآ  " 
میناوخ  یم  وت  رب  ار  ناگتشذگ  ياه  شرازگ  هک  تسا  هنوگ  نیا  هب 

میا  هداد  يا  همان  روآدای  شیوخ  يوس  زا  ار  وت  ام  هک  یتسار  هب  و 
هروس 100 و99"  درب "  یم  شود  رب  ار  یهانگ  راب  زیخاتسر  زوررد  یتسار  هب  دنادرگب  يور  نآ  زا  هک  ره  و 

هحفص 157 ] ] 

نامثع ياه  يرترب  رد  ییوگ  فازگ 

هراشا

داژن - يوما  هفیلخ  هیما  رسپ  صاعلا  وبا  رسپ  نافع  رسپ  - 
هرهب هزادنا  هچ  ات  رترب  یناور  ياههیامرـس  زا  هدوب و  هیاپ  هچ  رد  يو  شناد  هک  مینادب  دیاب  وا  ياه  يرترب  ندرک  هرامـش  هب  زاغآ  زا  شیپ 

اه نیا  نتشادمشچ  شیپ  اب  اریز  هدروآ  مهارف  وا  ياربیهاگیاپ  هچ  نیتسار  نیئآ  هب  وا  ندیورگو  هدیسر  اجک  هب  شا  يراگزیهرپ  هتشاد و 
دوب . دهاوخ  اه  نآ  وا و  یتسیچ  هب  یئاناد  رس  زا  یهاگن  وا  ياه  يرترب  هب  وت  هاگن  هک  تسا 

دیئاز ههام  شش  هک  ینز  هرابرد  وا  يرواد 

سپ نز  تفرگ و  يرسمه  هب  ار  هنیهج  نادناخ  زا  ینز  ام ، زا  يدرم  تفگ  ینهج  هللا  دبع  رـسپ  هجعب  هک  دنا  هدروآ  اه  شرازگ  نارادساپ 
ض)  ) یلع دننک ، راسگنـس  ارنز  داد  روتـسد  وا  درک  وگزاب  ار  دادیورشرازگ  دش و  نامثع  دزن  هب  شرهوش  دروآيدـنزرف . هام  شـش  زا 

رترب گرزب و  يادخ  اریز  تسین  اور  وا  رب  يروتـسد  نینچ  ینک  یم  هچ  تفگ  دش و  يو  دزن  هب  تفای  یهاگآ  راک - دنچ  نوچ و  زا  هک -
ناشنادنزرف  ناردام ، دیوگ : مه  دوش و  یم  هام  یس  مه  يور  رب  كدوک  یگراوخریش  يرادراب و  دیوگ : رادنپ  زا 

هحفص 158 ] ] 

شش رد  مک  تسد  مه  يرادراب  دوش و  یم  هام  راهچ  تسیب و  یگراوخریش  راگزور  سپ  دنهد ، یم  ریش  تساک - مک و  یب  لاس - ود  ار 
دوب هتـشذگ  راک  هک  دننادرگرب  ار  نز  نآ  ات  تفگ  نامثع  هاگ  نآ  متـسناد  یمن  ار  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  نامثع  دریذپ . یم  نایاپ  هام 
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هب سک  چیهتسد  دنگوس  دنوادخ  هب  هک  روخم  هودـنا  مکرهاوخ ! دوب : هتفگ  شرهاوخ  هب  زین  نآ  زا  شیپ  دـندوب و  هدرک  شراسگنـس  و 
تشپ زا  ار  وا  ندوب  زین  كدرم  دیسر و  یناوج  راگزور  هب  كدوک  نآ ، زا  سپ  تفگ : رگشرازگ  هدیـسرن . نم  نماد  هب  مرهوش - وا - زج 

يور رب  شیاه  مادـنا  هراـپ  هراـپ  نآزا . سپ  هک  مدـید  ار  كدرم  تفگ : زاـب  و  وا . هب  دوب  مدرم  نیرتدـننامه  دوخ  درک و  یهاوگ  شیوخ 
تخیر . یم  رتسب 

ریثک نبا  رمع و  وبا  یقهیب و  متاح و  یبا  نبا  رذنم و  نبا  کلام و  میدـید ، مود  پاچ  زا  رد ج 6 ص 94  هک  يا  هنوگ  هب  ار  ـالاب  شرازگ 
دنا . هدروآ  یطویس  ینیع و  عبید و  نباو 

رد هک  دسانش  یمن  ادخ  یمارگ  همان  زا  ار  یئاهزارف  نانچ  ناناملـسم  ياوشیپ  ینیب  یم  هک  دراد  اج  یئآ  یم  تفگـش  هب  رگا  دیوگ : ینیما 
هب ناگدنورگ  زا  نماد  كاپ  ینز  هک  دـناشک  یم  یئاج  هب  ار  راک  وا  ینادان  نیا  هاگ  نآ  دـشاب و  یم  دـنمزاین  نآ  هب  نوگانوگ  ياه  ياج 

دزیرب . يو  شیک  ناوریپ  همه  نایم  ناگمه و  مشچشیپ  ار  وا  يوربآ  دنابسچب و  وا  رب  يرگ  یبسور  غاد  دنک ، ریگتسد  ار  نیتسارنیئآ 
دبایرد دناد  یمن  ار  هچنآ  دسرپب و  وا  زا  دنک و  وگتفگ  ربمایپ  نارای  زا  یسک  اب  دناد  یمن  ار  شـسرپکی  خساپ  دید  نوچ  هک  درکن  ارچ 

وا دـمآ و  شیپ  رمع  راگزور  رد  اهراب  دادـیورنیا  ياه  هدـننام  هک  درواـین  داـی  هب  ارچ  درخن ؟ دوخ  رب  ار  يرگاوسر  یـشکمدآ و  هاـنگ  و 
مود پاـچ  زا  ات 95  ص 93  رد ج 6  هچ  ناـنچ  دـنک و - راسگنـس  دـندوب  هدـیئاز  ندرک  رهوشزا  سپ  هاـم  شـش  هک  ار  یناـنز  تساوخ 

دندرک . يریگولج  راک  نیا  زا  سابعرسپ  ناگدنورگ و  ياورنامرف  تشذگ -
ار هچ  نآ  هدرک و  شومارف  مه  اریمارگ  هیآ  ود  نآ  وا  هک  میتفرگ  ام  هزات 

هحفص 159 ] ] 

ار تخبدـب  نز  نآ  داد  روتـسد  هک  دوب  اجک  هب  یمرگتـشپ  اـب  مه  زاـب  همه ، نیا  اـب  دوب  هدرب  داـی  زا  دوب  هدـمآ  شیپ  رمع  راـگزور  رد  زین 
اه و تشادرب  ای  شرگـشرازگ ؟ وک  ربمایپ ؟ هماـن  نیئآ  اـی  شزارف ؟ مادـک  رد  هدوب ؟ ادـخ  هماـن  شا  يرواد  هناوتـشپ  اـیآ  دـننک ؟ راـسگنس 

هدنز هک  هداد  هنارسدوخ  يروتسد  مه  رگا  هتخادرپ ؟ شجنس  هب  ناس  هچ  هدیـسر و  تشادرب  نیا  هب  هنوگچ  هک  دوخ ؟ شیپ  ياه  شجنس 
هک يا  هتسباو  نیرتالاب  تسا  نیا  يرآ  نیشناج ! نیاو  ربمایپ  ینیشناج  هنوگ  نیا  يارب  اروه  و  روتـسد ! نیا  رب  نیرفآ  و  هدنهد ! روتـسد  داب 

هدش . هدیچ  تخرد  نآ  زا  هک  يا  هویم  نیرتاراوگ  وهداد  شرورپ  يوما  نادناخ 

دناوخ یمن  هتسکش  ار  رفس  زامن  نامثع 

هراشا

- دناوخ یتعکر  ود  ینم و  رد  ام  اب  ار  زامن  (ص ) ادخ هتخیگنارب  تفگ  (ض ) رمع رسپ  هللا  دبع  هک  دنا  هدروآ  ود  نآ  زج  ملسم و  يراخب و 
راـهچ سپ  نآ  زا  ناـمثع  سپـس  ض -)  ) شا یئاورناـمرف  زاـغآ  رد  ناـمثع  زین  رمع و  رکبوبا  زاسپ  رکبوبا و  وا  زا  سپ  هنوـگ  نیمه  هب  و 

تعکر  ود  درازگ  یم  زامن  یئاهنت  هب  نوچ  دناوخ و  یم  تعکر  راهچ  درازگ  یم  زامن  زامنشیپ  اب  نوچ  زین  رمع  رسپ  دناوخ و  یم  تعکر 
راـهچ درازگ  یم  زاـمن  زامنـشیپ  اـب  ینم  رد  نوچ  رمع  رـسپ  هک  نیا  یتـسار  تسا : هنوـگ  نیا  هب  یلحملا 270:4  رد  مزح  نــبا  شرازگ  و 

دناوخ . یم  یتعکر  ود  هرابود  ار  زامن  نامه  شا  هناخ  هب  تشگزاب  زا  سپ  دناوخ و  یم  تعکر 
ادخ هتخیگنارب  هک  هدرک  شرازگ  هورع  نابز  زا  اطوم 282:1  رد  کلام  و 
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هحفص 160 ] ] 

مه باطخ  رسپ  رمع  هک  یتسار  هب  دناوخ و  یتعکر  ود  ار  زامن  ینم  رد  مه  رکبوب  هک  یتسار  هب  دناوخ و  یتعکر  ود  ار  زامن  ینم  رد  )ص(
دـناوخ و یتعکر  ود  ینم  رد  ار  زامن  شا  یئاورنامرفراگزور  زا  يدـنچ  رد  مه  نامثع  هک  یتسار  هب  دـناوخ و  یتعکر  ود  ار  زاـمن  ینم  رد 

دز . زاب  رس  زامن  ندناوخ  هتسکش  زا  نآ  زا  سپ 
اب سپـس  رکبوب و  اب  وا  زا  سپ  ادـخ و  هتخیگنارب  اب  ینم  رد  نم  تفگ : کـلام  رـسپ  سنا  هک  تسا  هدروآ  دوخ 120:3  ننـس  رد  یئاسن  و 

مدناوخ . یتعکر  ود  ار  زامن  وا  اب  زین  نامثع  یئاورنامرف  زاغآ  رد  مدناوخ و  یتعکر  ود  ار  زامن  رمع 
هللا دبع  شوگ  هب  نیا  دناوخ و  یتعکر  راهچ  زامن ا  ینم  رد  نامثع  تفگ  دیزی  رسپ  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هدروآ  دوخ  هریجنز  اب  وا  مه  و 

شرازگ )  ) مدناوخ یتعکر  ود  ار  زامن  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  اب  نمهک  یتسار  هب  تفگ  دیسر و 
نیا هب  دوخ 145:1  دنـسم  رد  دـش  دای  هک  زین  ار  سنا  شرازگ  هدروآ و  دوخ 378:1  دنـسم  رد  زین  دمحا  نایلبنح  ياوشیپ  ار  الاب  شرازگ 

ار زامن  مه  رمع  دناوخ و  یتعکر  ود  ار  زامن  ینم  رد  مه  رکبوب  دـناوخ و  یتعکر  ود  ینم  رد  ار  زامن  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هدروآ : هنوگ 
دومن . يراددوخ  نآ  ندناوخ  هتسکش  زا  سپس  دناوخ  یتعکر  ود  ینم  رد  ار  زامن  لاس ، راهچ  مه  نامثع  دناوخ و  یتعکر  ود  ینم  رد 

یتعکر راهچ  ینم - رد  ام - اب  ار  زامن  ض )  ) نافع رسپ  نامثع  تفگ  دیزی  رسپ  نمحرلا  دبع  هک  دنا  هدروآ  ود  نآ  زج  ملسم و  يراخب و  و 
تفگ نخس  ادخ  هب  تشگزاب  زا  دوش - وربور  يا  يراتفرگ  اب  هک  نانچ  وا - سپ  دندیناسر  دوعسم  رسپ  هللا  دبع  شوگ  هب  ار  نیا  دناوخ و 

اب مدناوخیتعکر و  ود  ینم  رد  ار  زامن  ض )  ) رکبوباب مدـناوخ و  یتعکر  ود  ینم  رد  ار  زامن  ص)  ) ادـخ هتخیگنارب  اب  نم  تفگ : سپـس  و 
هک دـشاب  یتعکر  ود  هزادـنا  هب  تعکر  راهچ  نیا  زا  نم  هرهب  هک  شاک  يا  مدـناوخ و  یتعکر  ود  ینم  رد  ارزامن  ض )  ) باطخ رـسپ  رمع 

ددرگ . هتفریذپ 

هحفص 161 ] ] 

نم تفگ : هللا  دبع  سپ  دناوخ  یتعکرراهچ  ینم  رد  ار  زامن  ض )  ) نامثع تفگ  دیزی  رـسپ  نمحرلا  دـبع  هک  دـنا  هدروآوا  زج  دواد و  وبا 
یئاورنامرف زاغآ  رد  مه  نامثع  اب  یتعکر و  ود  مه  رمع  اب  ویتعکر  ود  مه  رکبوب  اب  مدناوخ و  یتعکر  ود  ار  زامن  ص )  ) ادـخ هتخیگنارباب 

یم تسود  یتسار  هب  هدومن و  هدنکارپ  امش  رب  ار  اه  هار  هاگ  نآ  و  دیامن ، یم  يراددوخ  نآ  ندناوخ  هتسکش  زا  سپس  یتعکر و  ود  شا ،
نمب شناداتـسانابز  زا  هرق  رـسپ  هیواعم  تفگ : شمعا  ددرگ . هتفریذپ  هک  دشاب  یتعکر  ود  نامه  تعکر ، راهچ  نیا  زا  نم  هرهب  هک  مراد 
راهچ دوخ  هاگ  نآ  ینک و  یم  شهوکن  ار  نامثع  وت ، هک  دنتفگ : يو  هب  نوچ  دـناوخ و  یتعکر  راهچ  مه  هللا  دـبع  دوخ  هک  داد  شرازگ 

تسا . رتدب  يراگزاسان  تفگ : یناوخ  یم  تعکر 
هب وا  نوچ  میدوب و  دوعسم  رـسپ  هللا  دبع  اب  ینمجنا  رد  ام  تفگ  دیزی  رـسپ  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هدروآ  يربک 144:3  ننس  رد  یقهیب  و 
ام درازگ  زامن  تعکر  راهچ  سپ  تعکر  راهچ  دـنتفگ : درازگ ؟ زامن  تعکر  دـنچ  ناگدـنورگ  ياورنامرف  دیـسرپ  دـمآرد  ینم  هناخزامن 
نم يرآ  تفگ  دناوخ . یتعکر  ود  ار  نآ  مه  رکبوب  دناوخ و  یتعکر  ود  ارزامن  ص )  ) ربمایپ هک  يدادن  شرازگ  ام  هب  تدوخرگم  میتفگ 

تسا . رتدب  يراگزاسان  نوچ  میامن  یمن  يراگزاسان  وا  اب  تسا و  اوشیپ  نامثع  همه ، نیا  ابمداد  امش  هب  یشرازگ  نینچ  نونکا  مه 
ینارنخس مدرم  يارب  هاگ  نآ  دناوخن و  هتسکش  ینم  رد  ار  زامن  نافع  رـسپ  نامثع  هک  تسا  هدروآ  دیمح  نابز  زا   144:3 ننس رد  یقهیب  و 

درک مدرم  يارب  يا  هزات  دمآ  شیپ  لاسما  همه ، نیا  اب  وا ، رای  ود  هویش  تسا و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هویش  هویـش  مدرم ! يا  تفگ : درک و 
هدروآ رکاسع  نبا  ار  الاب  شرازگ  لامعلا 239:4 ، زنک  شرازگ  هب  دنرادنپ . یگشیمه  يا  هویش  ار  ندناوخ  زامن  هتـسکش  مدیـسرت  نم  هک 
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تسا 

هحفص 162 ] ] 

نیشنرداچ نایزات  لاسنآ  رد  اریز  دناوخن  هتسکش  ینم  رد  ار  زامن  ض )  ) نافع رـسپ  نامثع  هک  دنا  هدروآ  يرهز  نابز  زا  وا  زج  دواد و  وبا 
تسا . تعکر  راهچ  زامن  هک  دننادب  ناشیا  تساوخ  یم  وا  دندوب و  رایسب 

نامثع هک  تسا  هدرک  شرازگ  شردپ  نابز  زا  وا  دمحم و  رسپ  رفعج  نابز  زا  وا  هنییع و  نب  نایفـسنابز  زا  یلحملا 270:4  رد  مزح  نبا  و 
مناوخ یم  زامن  ناتیارب  هنوگ  نامه  نم  دیهاوخ  یم  رگا  تفگ : رازگب  زامن  مدرم  رب  دنتفگ  دندش و  یلع  دزن  هب  سپ  دش ، روجنر  ینم  رد 

یم زاـمن  ناـمثع - ناگدـنورگ - ياورناـمرف  هک  هنوـگ  ناـمه  هب  زج  اـم  دـنتفگ  تعکر - ودینعی  دـناوخ - یم  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک 
تفریذپن . زین  وا  میهد و  یمن  يدنسرخ  تعکر - راهچ  دناوخ -

هک تسا  هدروآ  دوخ 44:2  دنسم  رد  نایلبنح  ياوشیپ  دمحا  تسا . هدروآ  یقهیب 144:3  ننس  هلابند  رد  مه  ینامکرت  نبا  ار  الاب  شرازگ 
رکبوب و وا  زا  سپ  دناوخ  یم  یتعکر ) ود   ) هتـسکش ار  رفـس  زامن  وا  میدش و  نوریب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اب  ام  تفگ  رمع  رـسپ  هللا  دـبع 

دناوخ . تعکر  راهچ  ار  زامن  دوب ، هویش  نیمه  رب  هکشا  یئاورنامرف  زا  لاس  شش  زا  سپ  نامثع  ات  دنتشاد  ار  همانرب  نیمه  زین  رمع 
اهرفس رد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دیسرپ : نیصح  رسپ  نارمع  زا  يدرم  هک  تساهدروآ  هرضن  وبا  نابز  زا  يربکلا 153:3  ننسلا  رد  یقهیب  و 

رفـس رد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زامن  دیـسرپ  نم  زا  درم  نیا  هک  یتسار  هب  تفگ : سپ  ایب  ام  نمجنا  هب  تفگ : وا  دـناوخ  یم  زاـمن  هنوگچ 
دناوخ و یتعکر  ود  ار  زامن  تشگزاب - ماگنه  ات  رگم - تفرن  يرفـس  چیه  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  دـیریگ  ارف  نم  زاار  نیا  دوب ، هنوگچ 

تعکر ود  زین  فئاط  نینح و  گـنج  رد  میتسه "  رفـس  رد  اـم  هک  دـیرازگب  زاـمن  رگیدتعکر  ود  دـیزیخرب و  هکم  مدرم  يا  تفگیم " 
درازگ زامن 

هحفص 163 ] ] 

یم یتعکر  ودار  زامن  وا  مدروآ و  اج  هب  هرمع  مدرک و  رادید  ادخ  هناخ  زا  ض )  ) رکبوب اب  نآ  زا  سپ  دـمآ ، هنارعج  هب  هرمع  گنهآ  هب  و 
ود ار  زامن  وا  مدوب و  وا  اب  نامثع  یئاورنامرف  زاغآ  رد  مه  دناوخ و  یم  یتعکر  ود  ار  زامن  وا  مدوب و  ض )  ) باطخ رـسپ  رمع  اب  زین  دناوخ 
: " هدروآ هنوگ  نیا  هب  ار  شرازگ  دوخ 71:1  حیحص  رد  يذمرت  دناوخ و  یتعکر  راهچ  ار  زامن  ینم  ردنامثع  سپـس  دناوخ  یم  یتعکر 

تسرد وکین و  یشرازگ  نیا  دیوگ : سپس  دناوخ "  یم  یتعکر  ود  ار  زامن  وا  مدوب و  وا  اب  نامثع  یئاورنامرف  زا  لاس  تشه  ای  لاس  شش 
تسا .

متسه رفسرد  هک  یماگنه  نم  دیـسرپ : سابع  رـسپ  زا  يرمـض  دیمح  تفگ  جیرج  نبا  هک  میونـش  یم  ینطقراد  نابز  زا  زنک 240:4  رد  و 
ادخ هتخیگنارب  هویش  یناوخ و  یم  یتعکر  راهچ  یناوخ و  یمن  هتـسکش  ار  نآ  وت  تفگ : سابع  رـسپ  سپ  هن ؟ ای  مناوخب  هتـسکش  ار  زامن 

ماگنه ات  دـش و - نوریب  دـشاب  هتـشاد  یئاورپ  ادـخ  زج  سک  چـیه  زا  هک  نآ  یب  هدوسآ و  لد  اب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  : تسا نینچ  (ص )
ماگنه ات  دـش و - نوریب  دـشاب  هتـشاد  یئاورپ  ادـخ  زج  سک  چـیه  زا  هک  نآ  یب  رکبوب  وا  زا  سپ  دـناوخ  یتعکر  ود  ار  زامن  تشگ  زاـب -

ات دش و - نوریب  دشاب  هتـشاد  یئاورپ  ادخ  زج  سک  چـیه  زا  هکنآ  یب  هدوسآ  لد  ابرمع  وا  زا  سپ  دـناوخ  یتعکر  ود  ار  زامن  تشگزاب -
راتفر هنوگ  نیمه  هب  شا  یئاورنامرف  راگزور  زا  يا  هراپ  ای  موس  ود  رد  زین  نامثع  وا  زا  سپ  دناوخ ، یتعکر  ود  ار  زامن  تشگزاب - ماگنه 

رد وا  هک  دیـسر  نانچنم  هب  شرازگ  تفگ : جیرج  نبا  دنتفرگ . زیوآ  تسد  نایوما  ار  نیمه  دـناوخ و  یتعکر  راهچ  ار  نآ  سپـس  درک و 

دلج 15 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


داد و زاوآ  ار  وا  ینم  رد  فیخ  هاگشتسرپ  رد  نیشنرداچ  نایزات  زا  یکی  هک  يورنیا  زا  سب ، دز و  زاب  رس  زامن  ندناوخ  هتـسکش  زا  ینم 
ما هدناوخ  یتعکر  ود  ار  نآ  هشیمه  نم  يدـناوخ  یتعکرود  ار  زامن  وت  مدـید  هک  لاس  نیتسخن  نآ  زا  ناگدـنورگ ! ياورنامرف  يا  تفگ :

. دز زاب  رس  نآ  ندناوخ  هتسکش  زا  ینم  رد  سپ  تسا  تعکر  ود  هشیمه  زامن  دنرب  نامگ  نادان  مدرم  هک  دیسرتب  نامثع  سپ 

هحفص 164 ] ] 

ار رهظ  زامن  دمآرد  ام - رب  ادخ  هناخ  زا  رادید  گنهآ  هب  هیواعم  نوچ  تفگ : هللا  دبع  رـسپ  دابع  هک  تسا  هدروآ  دنسم 94:4  رد  دمحا  و 
يو رب  نامثع  رـسپ  رمعزین و  ناورم و  سپ  تشگزاب  هدوت ) هناـخ  یئاـج =  ماـن  هودـنلا =(  راد  يوس  هب  سپـس  دـناوخ  تعکر  ود  هکم  رد 

نوچو تفگ : دابع  مه  و  دـناوخ . یمن  هتـسکش  ار  زامن  وااریز  یتفرگ  هدرخ  نامثع )  ) تا هداز  ومع  راـک  رب  وت  دـنتفگ : ار  وا  دـندمآرد و 
يوس هب  نوچسپـس  دناوخ  یمن  هتـسکش  دناوخ و  یم  تعکر  راهچ  ار  اشع  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  زا  کی  ره  دـمآ  یم  هکم  هب  نامثع 

درک یم  گنرد  ینم  رد  دناسر و  یم  ماجنا  هب  ار  ادخ  هناخ  زا  رادیدهمانرب  نوچ  دناوخ و  یم  هتسکش  ار  زامن  دش  یم  نوریب  هفرع  ینم و 
دنا . هدروآ  راطوالا 260:2  لینرد  یناکوش  يرابلا 457:2 و  حتف  رد  رجح  نبا  ار  الاب  شرازگ  دناوخ . یمن  هتسکش  ار  زامن 

درک و اپرب  يا  هدرپ  ارـس  ینم  رد  تفر و  ادخ  هناخ  رادـید  هب  مدرم  اب  نامثع  لاس 29  رد  هک  دنا  هدروآ  نارگید  دوخ و  خـیرات  رد  يربط 
اب يدـقاو  دومن  يراددوخهفرع  رد  اـجنآ و  رد  زاـمن  ندـناوخ  هتـسکش  زا  درک و  اـپ  رب  ینم  رد  ناـمثع  هکدوب  يا  هدرپ  ارـس  نیتـسخن  نیا 

دوب نیا  دننک  نخـس  نامثع  هرابرد  اراکـشآ  تشاد ، او  ار  مدرم  هک  يا  هزیگنانیتسخن  تفگ : سابع  رـسپ  هک  هدرک  شرازگ  دوخ  هریجنز 
نیا و  دز . زاب  رـس  نآ  ندناوخ  هتـسکش  زا  رگید  شا  یئاورنامرف  لاس  نیمـشش  ات  دناوخ  یتعکر  ود  ینم  رد  مدرم  اب  ار  زامن  هشیمه  وا  هک 

ات دنتـساخرب  وگتفگ  هب  دنزادرپ  نخـس  هب  وا  نوماریپ  رد  دنتـساوخ  یم  هک  یناسک  دنتفرگ و  هدرخ  وا  رب  ص )  ) ربمایپ نارای  زا  یهورگ  ار 
رد هتـشذگ  زا  ینامیپ  هنو  هداد  يور  يا  هزات  دمآ  شیپ  هن  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـمآ و  مه  یلع  دـندش  وا  دزن  هب  هک  یناسک  نایم  رد 

زاـغآ رد  دوـخ  وـت  رمع و  سپـس  و  رکبوـب ، وا  زا  سپ  دـناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  ود  هک  يراد  داـی  هب  ار  ص )  ) تربماـیپ هن  تسا ، تسد 
ما . هتفریذپ  دوخ  هک  تسا  يا  هشیدنا  تفگ : ددرگ ؟ یمرب  اجک  هب  يروآون  نیا  مناد  یمن  نم  يدوب . هویش  نیمه  رب  تا  یئاورنامرف 
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دزن هبیسک  سپ  دناوخ  یتعکر  راهچ  ار  زامن  ینم  رد  نامثع  تفگ : میومع  هک  تسا  هدروآ  یفقث  نایفس  وبا  رسپ  رمع و  رسپ  کلملادبع 
دبع سپ  دـناوخ  یتعکر  راهچ  مدرم  اب  ار  زامن  هک  یئاـمن ؟ یمن  یهاوخکین  تردارب  هراـبرد  اـیآ  تفگ : دـش و  فوع  رـسپ  نمحرلا  دـبع 

هتخیگنارب اب  ار  زامن  اج - نیمه  رد  وت - ایآ  تفگ : دمآرد و  نامثع  رب  ات  دش  نوریب  سپس  دناوخ و  یتعکر  ود  شنارای  اب  ار  زامن  نمحرلا 
زاـغآ رد  اـیآ  تـفگ  يرآ . تـفگ  يدـناوخن ؟ یتـعکر  ود  ار  زاـمن  رمع  اـب  اـیآ  تـفگ  يرآ  تـفگ  يدـناوخن ؟ یتـعکر  ود  ص )  ) ادــخ

شرازگ نم  هب  هک  ونـشب  نم  زا  ( نمحرلا دـبع  هدیـشوپرس  مان   ) دـمحم وبا  يا  يرآ ، تفگ  يدـناوخن ؟ یتعکر  ود  ارزامن  تا  یئاورناـمرف 
رد هک  مه  یسک  دنتفگ " : هتشذگ  لاس  رد  نایوختـشرد - زا  زین  و  دندوب - هدمآ  ادخ  هناخ  رادید  هب  نمی  زا  هک  ینامدرم  زایخرب  دیـسر 

زامن تعکرود  نامثع  امـش  ياوشیپ  کنیا  تسا و  تعکر  ود  نامه  شزامن  دـنامب  یئاج  رد  زورهد  زا  شیب  دـهاوخب  اـی  دـشاب  دوخ  رهش 
مدرم يارب  يزیگنا  ساره  دـمآ  شیپ  مسرت  یم  اریز  مناوـخبتعکر  راـهچ  هک  مدیـشیدنا  متفرگ و  يرـسمه  هکم  رد  نم  و  درازگ " . یم 

زور زا  سپ  مور و  نآ  غارـس  هبهک  اسب  هچ  مراد و  يا  یئاراد  زین  فئاط  رد  متفرگ و  يرـسمه  اـج  نیا  رد  نم  هکنیا  رگید  دـهد و  يور 
یمن وت  يارب  یتسرد  زیوآ  تسد  اه  نیا  زا  کی  چـیه  تفگ : فوع  رـسپ  نمحرلا  دـبع  منک . گنرد  اـج  نآ  رد  یناـبرق  نشجزا  مراـهچ 
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یناشک و یم  نوریب  هب  ار  وا  یهاوخ  هاگ  ره  تسا و  هنیدم  رد  وت  رـسمه  سپ  يا ، هتفرگ  نآ  رد  يرـسمه  یئوگ  یم  هک  نیا  دـشابدناوت ،
وت . ندش  راگدنام  هب  تسا  هتسب  ، اج ره  رد  وا  ندرک  گنرد  يرب و  یم  اج  نآ  هب  ار  وا  یتساوخ  هاگ  ره 

فئاطمدرم زا  دوخ  وت  هزات  تسا و  هار  زور  هسفئاـط  اـت  وت  ناـیم  هک  نیا  یتسار  مراد ، فئاـط  رد  يا  یئاراد  نم  یئوگ : یم  هکمه  نیا 
یتسین .

امـش ياوشیپ  نیا  دنیوگ : یم  دندرگ و  یمرب  دـنا  هدـمآ  ادـخ  هناخ  رادـید  هب  هک  نارگید  نمی و  مدرم  زا  یناسک  یئوگ : یم  هک  مه  نیا 
رهش رد  نامثع 

هحفص 166 ] ] 

رب شیب  مک و  زور  نآ  مدرم  تفرگ و  یم  شزومآ  یناهن  هار  زا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  نیا  یتسار  دـناوخ ، تعکر  راهچ  ار  زامن  دوخ 
ناشیا ابنانچمه  رمع  تفای و  شرتسگ  مالـسا  هنماد  يو  راگزور  رد  هک  رمع ، سپ  رکبوب و  وا  زا  سپ  هنوگ  نیمه  هب  و  دـندوب ، وا  شیک 

هدیسر  نم  زغم  هب  هک  تسا  يا  هشیدنا  نیا  تفگ : نامثع  درم . ات  درازگ  زامن  تعکر  ود 
تسا نآ  زج  هب  دمآ  شیپ  دمحم ! وبا  دسرپ : یم  يو  زا  هک  درک  رادید  ار  دوعـسم  رـسپ  دش و  نوریب  نمحرلا  دبع  سپ  تفگ : رگـشرازگ 

. تسارتدب يراگزاسان  تفگ : دوعسم  رسپ  نکراک ، شیوخ  شناد  داینب  وت  رب  تفگ  منک ؟ هچ  نم  سپ  تفگ  هن ! تفگ  هدش ؟ هتسناد  هک 
نم هب  تفگ : فوع  رـسپ  نمحرلا  دـبع  مدـناوخ  تعکر  راهچ  منارای  اب  مه  نم  دـناوخ و  زاـمن  تعکر  راـهچ  وا  هک  هدیـسر  ناـنچ  نم  هب 
یم وت  هک  تسا  نامه  همانربنونکا  همه ، نیا  اب  مدناوخ  زامن  تعکر  ود  منارای  اب  نم  هدـناوخ و  زامن  تعکر  راهچ  وا  هک  دیـسر  شرازگ 

میناوخ : یم  یتعکر  راهچ  ار  زامن  وا  اب  ام  یئوگ و 
نودلخ 386:2  نبا  خیرات  ریثک 154:7 ، نبا  خیرات  ریثا 42:3 ، نبا  لماک  يربط 56:5 ، خیرات  يرذالب 39:5 ، باسنا 

هفیلخ تشادرب  هب  یهاگن 

هن دیدرگ و  یم  راوتسا  يرگنـشور ، هنوگ  چیه  اب  هن  هک  دوب  هناوتـشپ  یب  یتشادرب  داینب  ربدرک  درم  نیا  هچ  نآ  هک  دینیب  یم  دیوگ : ینیما 
يا هناهب  هس  نامه  زج  تشادن  شراک  يارب  مه  یخـساپ  چـیه  دوب و  نآ  یمرگتـشپ  هیام  ربمایپ - همان  نیئآ  وادـخ  همان  زا  يرازفا - تسد 

دنناـم درب و  ورف  لـگ  رد  ار  شیاـپ  هنافاکـشوم  ياـه  یباـیزرا  هک  ینآ  زا  سپ  یک ؟ دوب و  هدوـمن  دوـخ  رپـس  ناریگ  هدرخ  ربارب  رد  هک -
دبع هب  نوـچ  زین  ار  تسـس  زیوآ  تسد  هس  نآ  هزاـت ، و  تخادرپ ، ندز  اـپ  تسد و  هب  دزیوآ  یم  یـسخ  وراـخ  ره  هب  ار  دوـخ  هک  یقیرغ 

نیرتوکین  هب  يو  دومن  زاب  فوع  رسپ  نمحرلا 
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نیئآ هنیمز  رد  یـسک  رگا  هک  دـبای  یمرد  ارچ  نوچ و  یب  درگنب  وـکین  اـه  نآ  رد  هک  رهو  تخاـس  راکـشآ  ار  شا  یگیاـپ  یب  يا  هنوـگ 
مدرم زا  شنز  هک  نیمهاهنت  رگا  ناناملـسم -! ياوشیپ  هب  دسرهچ  دنار - یمن  نابز  رب  ار  اه  نآ  زگرهدشاب  هتـشاد  راوتـسا  یماگ  یـسانش ،

هب هکم  زا  اه  هتـشذگ  رد  هک  ربمایپ  نارای  زا  کی  مادک  میـسرپب  دیاب  دربب  نایم  زا  هدیـسر  هتـسکش  زامن  هرابرد  هک  اريروتـسد  هدوب  هکم 
هتـسکش ار  زامن  دـنا  هتـسناوت  یمن  ناشیا  زا  کی  چـیه  سپ  داینب  نیا  رب  دـنا ؟ هدوبن  ناـمثع  دـننامهاگدید  نیا  زا  دـندوب  هدـیچوک  هنیدـم 

ندش راگدنام  رد  تسا و  درم  تسد  مه  نز  راک  هدینادرگ و  هتسیاب  نارفاسم  همه  رب  ار  زامن  ندناوخ  هتسکش  ام ، نیئآ  هک  نآ  اب  دنناوخب 
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کیدزن دـنا - هدـیچوک  نآ  زاود  ره  هک  شنز - نیتسخن  نهیم  رهـش و  هب  هک  نیا  يارب  اـهنت  وا  رهوش  تسا و  وا  ور  هلاـبند  ندرک  چوک  و 
دریگب . هدیدن  دیابن  هدیسر  رفاسم  هرابرد  هک  ار  يروتسد  هدش 

دناوخ تعکر  راهچ  ار  زامن  ینم  رد  وا  نوچ  هک  دنا  هدروآ  نامثع  شرازگ  زا  یقهیب  دمحا و  دسیونیم : يرابلا 456:2  حتف  رد  رجح  نبا 
یم ص)  ) ادخ هتخیگنارب  مدینـش  نم  هک  نیا  یتسار  متفرگ و  نز  اج  نآ  رد  مدـمآ  هکمهب  نوچ  نم  تفگ : وا  دـنتفرگ و  هدرخ  وارب  مدرم 

رد تسین و  تسرد  شرازگ  نیا  دـیوگ : سپـس  تسا "  رهـش  نآ  مدرم  زاـمن  نوـچمه  وا  زاـمن  دریگب  نز  يرهـش  رد  سک  ره  تـفگ " :
اب ص )  ) ربمایپ هک  سب  نیمه  نآ  نتفریذپن  يارب  دیامن و  یمن  یمرگتشپ  هتسیاش  شنخس  هک  میروخ  یمرب  یـسک  هب  نآ  ناجینایم  هریجنز 

دناوخ . یم  هتسکش  ار  زامن  وتفر  یم  رفس  هب  شنانز 
رد ای  دریگب  نز  دنک و  گنرد  یئاج  رد  نوچ  رفاسم  دوب و  هتفرگ  نز  ینم  رد  وا  دیوگ : یمو  هدرمـشرب  هفیلخ  يارب  یئاه  هناهب  میق  نبا  و 

دنا و هدروآ  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  هتـسسگ  هریجنز  اب  مه  یـشرازگ  هراب  نیا  رد  دناوخ و  یمن  هتـسکش  ار  زامن  دشاب  هتفرگ  رـسمه  اج  نآ 
تعکر راهچ  ینم  رد  مدرم  اب  نامثع  هنوگ : نیا  هب  هدرک ، وگزاب  ار  نآ  شردـپ  نابز  زا  واو  باـئذ  وبا  ناـبز  زا  يدزا  میهاربا  رـسپهمرکع 

رد يدرم  نوچ  تفگیم : هک  مدینـش  زین  ص )  ) ادـخ هتخیگناربزا  متفرگ و  نز  اج  نیا  رد  مدـمآ  نوچ  نم  مدرم  يا  تفگ  درازگ و  زامن 
نآ  مدرم  زامن  دننام  وازامن  تفرگ  نز  يرهش 
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، همه نیا  اب  دوخ . دنسم  رد  يدیمح  ریبز  رسپ  هللا  دبع  مه  هدروآ و  دوخ 62:2  دنـسم  رد  هر )  ) دمحا ماما  مه  ار ، الاب  شرازگ  تسا . رهش 
همرکع ياه  شرازگ  هک  نیا  رگید  تساهتخیـسگ و  شا  هریجنز  هک  نیا  یکی  هدرمـش - ناوتاـن  تسـس و  ار  نآ  هاگدـید - ود  زا  یقهیب -
همرکع هرابرد  وا  نخس  هک  مینک  تساوخزاب  یقهیب  زا  دوش  یم  هتفگ : هیمیت  نبا  تاکربلا  وبا  هدرمش  یم  ناوتان  تسـس و  ار  میهاربا  رـسپ 

ندناسانـش رد  يو  هویـش  هـک  نآ  اـب  هتـشادن  اور  يو  رب  یـشهوکن  هدرک و  داـی  دوـخ  خـیرات  رد  ار  وا  يراـخب  اریز  هدوـب . يداـینب  هـچ  رب 
هدیدن ار  ناشنانخـس  يریذـپ  بیـسآ  دـیامن و  یمن  يراددوخ  هدـش  ناشیا  زا  هک  یئاه  شهوکن  يروآدای  زا  هک  تسا  نیا  نارگـشرازگ 
هتسکش ار  زامن  دیابن  دریگب  نز  یئاج  رد  نوچ  رفاسم  هک  دنا  هتفر  نآ  رب  اراکـشآ  سابع - رـسپ  وا  زا  شیپ  و  دمحا - هزات  و  دراگنا . یمن 

تفای . ناوتیم  نامثع  راک  يارب  هک  تسا  يا  هناوتشپ  نیرتهب  نیا  دنا و  هتفگ  نیمه  زین  ود  نآ  نارای  کلام و  و  هر )  ) هفینح وب  دناوخب و 
نیئآ داینب  رب  رگا - دـنار و  یم  نابز  رب  ماگنه  نآ  رد  اراکـشآ  ار  ینخـسنانچ  ناـمثع  دـنا - هتـشادنپ  هک  يا  هنوگ  هب  رگا - دـیوگ : ینیما 
سپ دوبن ) نینچ  هک   ) تشاد یمرب  نایم  زا  ارچ  نوچ و  یب  ار  رفاسم  يارب  هژیو  روتسد  هک  دیدرگ  یم  يا  هزیگنا  ندیزگ ، رـسمه  مالـسا -

ای دریگرب ،  نآ  هرهچ  زا  هدرپ  کلک - زود و  روز و  رازهاب  يوج - هناشن  نیا  ات  دـنام  یمن  هدیـشوپ  یناهنپ  ياه  هدرپ  تشپ  ینخـس  رگید 
دنفابب . ار  نآ  دوخ  شیپ  زا  دنرادن  نخس  تسردان  تسرد و  ياورپ  هکیناسک 

زاوآ وا  هک  یماگنه  رگم  دـندرک ؟ زارد  درم  نآ  زا  يریگ  هدرخ  هب  ناـبز  همه  نآ  ربماـیپ ، ناراـی  ارچ  سپ  تسا  هدوب  نینچ  رگا  یهگناو 
نیا اـی  دـنتفرگن ؟ يزیچ  هب  ار  نآ  دندینـش و  اـی  دـیوگ ؟ یم  هچ  هک  دندینـش  یمن  دوب  هدرک  دـنلب  شیاجبرذـع  نآ  یئوگزاـب  هب  ار  دوـخ 

دنا ؟ هدمآ  وا  راگزور  تشذگ  زا  سپ  هک  تسا  ینازادرپ  غورد  هتخاس  هشیر  زا  ینارنخس 
نامیپ هک  دـنا  هدروآ  زین  سابع  رـسپ  نابز  زا  راکتـسرد ، هاوگ  ود  دزن  رد  رگم  تسین  اور  نانیا  هاگدـید  زا  یئوشانز  نامیپ  نتـسب  هزات ، و 

رگم تسبناوت  یمن  یئوشانز 
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کنیا دزادرپ ) یم  یئوشانز  نامیپ  نتسب  ینارنخـس و  هب  هک  وا  هدنیامن  ای   ) راگتـساوخ درم  هاوگ ، ود  نز ، تسرپرـس  سک : راهچ  ندوب  اب 
اجک دنتفر  یم  رامش  هب  شا  يریگرسمه  مزب  هناوتـسا  هک  یناسک  دش ، زارد  هفیلخ  يوس  هب  ناریگ  هدرخ  نابز  هک  يزور  رد  دیـسرپ . دیاب 

دنیامن ؟ ینابیتشپيو  زا  وهایه  دایرف و  نیا  ربارب  رد  ات  دندوب 
هک وا  و  دوش ؟ هتـشادرب  شندرگ  زا  هدـمآ  رفاسم  زاـمن  هراـبرد  هک  يا  هژیو  روتـسد  اـت  تفرگ  ینز  هب  ار  يرادـنپ  نز  نآ  درم ، نیا  یک  و 

دیامن و یم  راکشآ  ار  اوران  راک  هنوگچ  درمـش ؟ اور  ار  یئوشانز  هنوگ  نیا  اجک  هب  یمرگتـشپ  اب  داهن  هکم  هب  ياپ  جح  يارب  هتـسب  مارحا 
 - هک وا  دشاب و  اور  يو  رب  راک  نیاات  دوب  هدنادرگنرب  هرمع  هب  ار  دوخ  جح  هک  وا  متفرگ ، يرـسمه  مدمآ  هکم  هب  هک  یماگنه  دیوگ : یم 

تفگ شاهرابرد  ناوت  یمن  سپ  درمـش ، یم  اوران  تخـس  ار  هرمع  هب  جح  ندنادرگرب  هک  دوبیـسک  وریپ  دـیایب - یگدرتسگ  اب  هچ  نانچ 
نوریب ماگنه  ات  هرجـشدجسم  زا  شنداتفا  هار  ماـگنه  زا  یتسیاـباریز  هدـیزگ ، رـسمه  هرمع  هماـنرب  ماـجنا  زا  سپ  مارحا و  ود  ناـیم  وا  هک 

نز یـسک  رگا  هک  تفگ  میناوتب  هچ  نانچ  سپ  تسناد . مارحا  لاح  رد  ار  وا  نانچمه  ینم ، رد  جح  همانرب  نایاپ  مارحا و  هماج  زا  شندش 
یماگنه هدمآ  ادخ  هناخرادـید  هب  هک  یـسک  هزات  تفگ -؟ میناوت  اجک  و  دوش - یم  هتـشادرب  وا  ندرگزا  رفاسم  زامن  هژیو  روتـسد  دریگب ،

نایجاح اب  هارمه  مارحا و  لاح  نامه  رد  نامثع  هک  نآ  اب  دسر ، ماجنا  هب  وا  جح  همانرب  هک  دناوخن  هتسکش  ار  زامن  دریگب و  نز  دناوت  یم 
يرگید روک  هرگ  نیا  دز و  یم  زاب  رس  ینم  رد  زامن  ندناوخ  هتسکش  زاداد  یم  ماجنا  ار  ینم  تافرع و  هژیو  ياه  همانرب  هک  یئاهزور  رد 

ص)  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  دـنا  هدروآناـمثع  دوخ  ناـبز  زادـنا  هتـسناد  تسرد  هک  یـشرازگ  رد  اریز  دوـش  یمن  هدوـشگ  زگره  هک  تسا 
يرگید  يارب  هن  دریگی و  نز  دناوت  یم  دوخ  يارب  هن  تسا  مارحا  هماج  رد  هک  یسک  تفگ :
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دور . يراگتساوخهب  دناوت  یم  هن  ددنب و  یئوشانز  نامیپ  دناوت  یم 
زا ار  شنز  تفرگ ، نز  رگاودریگب  نز  تسین  اور  تسا  مارحا  هماج  رد  هک  یسک  تفگ : ناگدنورگ  ياورنامرف  امرورس  هک  دنا  هدروآ  و 

مینک  یم  ادج  وا 
ندـیمد ات  دنتـسب  مارحا  هماج  هک  هاـگ  نآ  زا  ینز  درم و  ره  شـسرپ " : کـی  يارب  یخـساپ  ( 197:7 : ) دـسیون یم  یلحم  رد  مزح  نـبا  و 

دناوت یمن  درم  زین  دنریگب و  دوخ  يارب  يرسمه  دنناوت  یمن  دنارپ ، گیر  هبقع  رد  دیاب  هک  یماگنه  ندیسر  ات  نابرق و  زور  رد  دیـشروخ 
ینارنخـس راک  نیا  يارب  تسب و  یئوشانز  نامیپ  يرگید  یگدنیامن  هب  ناوت  یمن  دهدب و  رـسمه  دـنیوا  یتسرپرـس  رد  هک  ار  رگیدناسک 

هداد و يور  نز  ودرم  نایم  یـشزیمآ  هاوخ  تسا  یندیـشاپ  مهزا  دوش  هتـسب  هدـش  دای  ماگنه  زا  شیپ  هک  يا  يرـسمه  ناـمیپ  ره  و  دومن ،
نتفرگ و رسمه  هب  دنناوت  یم  دیسر  ارف  هدش  دای  زور  هک  یماگنه  و  هن ، هاوخ  دشاب  هدمآ  راب  هب  يدنزرف  هتـشذگ و  نآ  رب  زارد  يراگزور 

هتفگ : هدرک و  دای  ار  روتسد  نیا  هناوتشپ  سپس  دنزادرپب "  نداد  رسمه 
ص)  ) ادـخ هتخیگنارب  اریز  دوش  یم  هتخیـسگ  مه  زا  ناشیا  یئوشانز  ناـمیپ  دریگب  يرـسمه  تسا  مارحا  هماـج  رد  هک  ینز  اـی  درمرگا  " 

رسمه ار  یـسک  تسامارحا  هماج  رد  هک  يدرم  رگا  هنوگ  نیمه  هب  تسین . ینتفریذپ  دشابن  نآ  رب  امنامرف  هک  دنکب  يراک  سک  ره  هتفگ 
زین میتفگ و  هک  يور  نامه  زا  تساهتخیسگ - مهزا  زین  ناشیا  یئوشانز  نامیپ  نیا  دریگب  رـسمه  دناوت  یمن  وا  زايروتـسد  اب  زج  هک  دهد 
نآ هدوبن و  تسرد  راک - نآ  اب  زج  زین -  ندیزگرـسمه  هاگ  نآ  هتفرگن و  ماجنا  یتسرد  هب  نداد  رـسمه  راـک  اـج  نیا  رد  هک  يور  نیازا 

رگا هک  تفگ  دیاب  زین  يراگتساوخ  هرابرد  دیامن ، تسرد  ار  نآ  هچ  نآ  يرای  هب  رگم  دراد  یمنرب  یتسرد  تسین ، تسرد  هچ 
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ینتخیسگ مه  زا  دوش  هتسب  مارحا  هماج  زا  نوریب  یئوشانز ، نامیپ  رگا  همه  نیا  اب  هدرک ، هانگ  دورب  يراگتساوخ  هب  مارحا  هماج  رد  یسک 
یئوشانز هب  راک  دوش و  یم  ماجنا  يراگتـساوخ  هاگهگ  هک  نانچ  درادـن  یئوشانز  دوخ  اـب  يراوتـسا  یگتـسباو  يراگتـساوخ  اریز  تسین 

نز هب  درم  رگا  هک  نانچ  دوش  یم  ماجنا  يراگتساوخ  چیه  یبیئوشانز  زین  یهاگ  ددرگ و  یمن  هتفریذپ  راگتساوخ  داهنـشیپ  دشک و  یمن 
تسرپرس هاگنآ  مداد و  يدنسرخ  مه  نم  دیوگب : درم  مدرک و  نینچ  بوخ  رایسب  دهد  خساپ  وا  روآرد و  نم  يرسمه  هب  ار  دوخ  دیوگب :

یسک دنیوگ  یم  هک  دزاس  یم  راکشآ  ار  یناسک  رادنپ  یتسردان  يا  هنوگ  نیرتوکینهب  یگدرتسگ و  اب  سپس  دیامن "  يدونشوخ  زین  نز 
زا هنیمز  نیمه  رد  اریعفاش  ماما  روانهپ  راتفگ  زین  نآ  رانکرد  دـیدرگرب و  اج  نامه  هب  هک  دریگب . نز  دـناوت  یم  هدیـشوپ  مارحا  هماج  هک 

ج 160:5 )  ) دیناوخب مالا  يو  هتشاگن 
کلام هفینح و  وبا  میق - نبا  رادنپ  هب  هک  هدوب - ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  زا  روتـسد  مادک  هب  یمرگتـشپ  اب  متـسنادیم  شاک  هاگ  نآ  و 

هماـن نیئآ  هک  نآ  اـب  دـناوخب ؟ هتـسکش  ار  زاـمن  اـجنآ  رددـیابن  دریگب  نز  یئاـج  رد  رگا  رفاـسم  هک  هتفر  نآ  رب  اراکـشآ  دـمحا  هـتفگ و 
دندیچوک هنیدم  هب  هکم  زا  هک  ربمایپ  نارای  همه  دزاس و  یمن  روتسد  نیااب  تسا  راکـشآ  ص )  ) يو زا  نآ  ندوب  هک  ص)  ) ادخ هتخیگنارب 

، هدوب ناشنارسمه  نهیم  نیتسخن  يدینش  هچنانچ  هک  نآ  اب  دندناوخ  یم  هتسکش  ار  دوخ  زامن  دندمآ  یم  رهـش  نآ  رادید  هب  هک  هدنیآ  رد 
زین رجح  نبا  نابز  زا  هدرمش و  ریذپ  بیسآ  ار  نآ  یقهیب  هک  تسا  میهاربا  رسپ  همرکع  شرازگ  تشادرب ، نآ  رد  نانیا  هناوتـشپ  اهنت  يرآ 

تسا و تسـس  وا  ياـه  شرازگ  هتفگ  یئاـسن  تسا و  زیچاـن  همرکع  هک  دـنا  هتفگ  دواد  وـبا  ییحی و  تـسین و  تـسرد  نآ  هـک  تشذـگ 
ریز و ار  اه  شرازگ  هک  هدوب  اه  نآ  زا  هتفگ : نابحنبا  تسا و  اه  یگتفشآ  وا  ياه  شرازگ  رد  هتفگ : یلیقع  تسین و  یمرگتـشپ  روخرد 
وا ياـه  شرازگ  هتفگ : بوـقعی  تسین و  اور  وا  نخـس  هب  یمرگتـشپو  هدوـمن ، یم  هنوـگ  رگید  ار  اـه  نآ  ياـه  هریجنز  هدرک و  یم  ـالاب 

دمحا وبا  تسا و  هدوتسان 
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تسـس و ناشاه  شرازگ  هک  دنا  هدرک  دای  یناسک  نایم  رد  ار  وا  نیهاش  نبا  دوراج و  نبا  تسین و  دنمورین  وا  ياه  شرازگ  هتفگ : مکاح 
تسا  ناوتان 

ورف ادـخ  هچ  نآ  اب  هک  یئاهروتـسد  نداد  اـب  دـنچ  ره  دـنراد  هاـگن  ار  هفیلخ  يوربآ  هدـش  یئاـهب  ره  هب  دـنهاوخ  یم  ، ناـیاوشیپ نیا  يرآ 
ياهروتـسدزا يریگ  مشچ  ياه  شخب  هدنیآ  تادلجم  رد  میراد و  غارـس  رایـسب  ناشیا  زا  ار  راک  نیا  ياه  هنومن  دـشاب و  زاسان  هداتـسرف 

تفگـش و تخاس و  میهاوخهاگآ  ار  وت  اه  نآ  یـسررب  ماگنه  دروآ و  میهاوخ  دزاس  یمن  ربماـیپ  هماـن  نیئآ  ادـخ و  هماـن  اـب  هک  ار  ناـنآ 
همه نآ  هک  نیا  اب  درامـش . یم  ناـمثع  راـک  ندومن  تسرد  يارب  زیوآ  تسد  نیرتهب  ار  یگتخاـس  هناـهب  نیا  میق  نباهک  تفگـش  نارازه 

دـشاب نیا  وا  راک  ندومن  تسرد  يارب  هک  ناشزیوآ  تسد  نیرتهب  هاگ  نآ  تشاد و  اور  ناوت  یم  نآ  نوماریپ  رد  يریگهدرخ  وارچ  نوچ 
يرب ؟ یم  نامگ  هچ  اه  نآ  نیرتدب  هرابرد 

مدرم زا  هن  هدرک  چوک  اج  نآزا  هدوب و  هکم  مدرم  زا  درم  نآ  نوچ  تسین  هتفریذـپ  مراد  يا  یئاراد  فئاط  رد  نمهدروآ  هناهب  هک  مه  نیا 
ار زامن  اج  ود  نآ  رد  هک  تافرع - ینم و  دوخ  رد  اـی  هکم  رد  وا  هک  میتفرگ  رگا  هزاـت  تسا و  هار  زور  دـنچ  فئاـط  وا و  ناـیم  فئاـط و 

ندرگ زا  زامن  ندـناوخ  هتـسکش  هب  روتـسد  هک  دوش  یمن  هزیگنا  اج  کـی  رد  نیمز  نتـشاد  مه  زاـب  تشاد  ینیمز  دـناوخ - یمن  هتـسکش 
ار زاـمن  دـندوب  وا  اـب  هکم  نتفرگماـگنه  هک  ص )  ) ربماـیپ ناراـی  هچ  ناـنچدوش  راگدـنام  اـج  نآ  رد  دـهاوخب  رگم  دوش  هتـشادرب  رفاـسم 
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هناخ و دنچ  ایکی  هکم  رد  ناشیا  زا  یهورگ  هک  نآ  اب  رکبوب - هارمه  هب  ادخ  هناخ  زا  ناشرادـید  رد  هنوگ  نیمه  هب  و  دندناوخهتـسکش -
نتفرگ ماگنه  هک  ص )  ) ادخهتخیگنارب نارای  دـسیون  یم  مالا 165:1  باتک  رد  هدرک و  شرازگ  یعفاش  هچ  نانچ  ، دنتـشاد یناـکیدزن  زین 
هارمه هب  هک  نآ  زا  سپ  رادید  رد  مه  و  ادخ ، هناخ  زا  نآ  زا  سپ  رادید  رد  مه  دـندناوخ و  هتـسکش  ار  زامن  راب  نآ  مه  دـندوب  وا  اب  هکم 

نآ  اب  تفرگ ، ماجنا  رکبوب 

هحفص 173 ] ] 

رمع تشاد و  هکم  رد  یناکیدزن  يا و  هناخ  رکبوب  نایم  نآ  زا  دنتشاد و  یناکیدزن  زین  رتشیب و  ای  هناخ  کی  هکم  رد  ناشیا  زا  یهورگ  هک 
ربمایپ زا  هکمسانـش  یمن  ار  ناشیا  زا  سک  چـیه  تشاد و  یناکیدزن  هناخ و  هکم  رد  مه  ناـمثع  وتشاد  يرایـسب  ياـه  هناـخ  هکم  رد  زین 

هکم هب  هک  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  سپ  ای  دناوخن  هتسکش  ار  زامن  دوخشیپ  زا  ای  دناوخن  هتسکش  ار  زامن  دشاب  هتفرگ  روتسد  ص )  ) ادخ
ار زامن  دیاب  زین  اجنآ  رد  هک  دـناسر  یم  هدـنام  ياج  هب  ام  يارب  وا  راتفگ  زا  ناشیا  نابز  زاهچ  نآ  هکلب  دـناوخن  هتـسکش  ار  زامن  دـیآ  یم 

تسا .) هدرک  دای  دوخ 153:3  ننس  رد  زین  یقهیب  ار  الاب  نانخس  ، ) دناوخ هتسکش 
ياهروتـسد رد  هک  ینایوختـشرد  زین  و  دـنا - هدـمآ  ادـخ  هناخ  رادـید  هب  هک  نمی  مدرم  زا  یناسک  مسرت  یم  نم  زین " : هناـهب  نیا  هراـبرد 

ار نآ  ناناملسم ، ياوشیپ  کنیا  تسا و  تعکر  ود  دشاب  دوخ  رهـش  رد  هک  مه  یـسک  يارب  زامن  دنیوگب  دنرادن - یگدیزرو  دوخ  شیک 
هک دوب  رتراوازـس  دندوب ، هدش  ناملـسم  هزات  مدرم  هک  ربمایپ  راگزور  رد  دوب  اجب  یـسرت  نینچ  رگا  تفگ  دیاب  دناوخ " . یم  هنوگ  نیا  هب 
رد نینچمه  دوب ، هدروخن  اه  شوگ  هب  يرتشیب  ياهروتسد  ماگنه  نآ  اریز  درادزاب  زامن  ندناوخ  هتسکش  زا  ار  ص )  ) وا دوخ  یسرت  نینچ 

اجب ار  سرت  نیا  دنتفر ، وا  یپ  رد  هک  نت  ود  نآزین  و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  همه ، نیا  اب  تشاد ، اج  رتشیب  سرت  نیا  رمع  ورکبوب  راگزور 
هچ شدوخ و  نهیم  رد  هچ  - یـسک ره  يارب  ار  ندناوخ  زامن  یگنوگچهک  دـندومن  هدنـسب  نیمه  هب  هدرکن و  راک  نآ  داینب  رب  دنتـسنادن و 
يا تفگ : یم  سپـس  دناوخ و  یم  یتعکر  ود  ار  زامن  دوب  هکم  رد  هک  یئاهزور  ص)  ) ربمایپ دوخ  هچ  نانچ  دننک  وگزاب  رگید - ياج  رد 

میرفس رد  ام  اریزدیناوخب  تعکر  راهچ  امش  رهش ! مدرم  يا  تفگ : یمای  میرفاسم  ام  اریز  دیناوخن  هتـسکش  ار  زامن  دوخ  امـش  هکم ! مدرم 
ياج  رد  ماگ  نانچمه  يو  هک  دش  یم  هچ  رگم  دریگ  یم  وا  تسد  زا  دوب  هدیشارت  دوخ  يارب  هفیلخ  هک  ار  يا  هناهب  ربمایپ  راک  سپ 

هحفص 174 ] ] 

يوریپ زا  اسر  يرگنشور  نآ  اب  ارچ  و  درک . یمن  اهر  دوب  شیاهرفس  رد  ص )  ) وا یگشیمه  هویـش  ار  هچ  نآ  داهن و  یم  ص )  ) ربمایپ ماگ 
نامرف نتخومآ  رد  ار  هتشذگ  همانرب  نامه  تساوخن  وا  هک  دوب  رک  ناگدنونش  شوگ  ای  لال و  ناگدنیوگ  نابز  رگم  دز ؟ زاب  رس  ص )  ) وا

تخاس ؟ نوگرگد  اراج  رب  اپ  روتسد  کی  ناشیا  ینادان  يارب  ای  داد  شزومآ  ار  نانادان  دیاب  ایآهزات  و  دنک ؟ هدایپ  ادخ 
نیا اب  دنک  هاگآ  تسین  رفاسم  هک  یـسک  يارب  زامن  یگنوگچ  زا  ار  اهاپ  رـس و  یب  دوخ  راک  اب  تساوخ  یم  هفیلخرگا  هک  نآ  زا  هتـشذگ 
يارب و  دنناوخب ، تعکر  راهچ  دیاب  مه  نارفاسم  هک  دنکفا  یم  اوران  نامگ  نیا  هب  تخاس و  یم  راچد  يرگید  یهارمگ  هب  ار  ناشیا  راک ،

- زین ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هچ  نانچ  تخادرپ ، يرگنشور  هب  هاگ  نآ  دنام و  رادیاپ  هدیسر  نیئآ  زا  هک  يروتسد  رب  یتسیاب  نداد  شزومآ 
تفگ یم  سپس  دناوخ و  یم  یتعکر  ود  ار  زامن  دمآ  یمهکم  هب  نوچ  رمع  دوب و  نیمه  شا  همانرب  هکم  رد  تشذگ - هک  هنوگ  نامه  هب 

، تسا هدروآ  رکبوب  هرابرد  زین  یقهیب  ار  شرازگ  نیمه  دننام  و  مینارفاسم ، یهورگ  ام  اریز  دیناوخن  هتـسکش  ار  زامن  امـش  هکم ! مدرم  يا 
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کلام 126:1 ) زا  اطوم  مزح 18:5 ، نبا  زا  یلحملا  یقهیب 157 و126:3 ، ننس  )
زین سپـس  دیـشک و  نایمب  ار  اه  نآ  داهن ، ارچ  نوچ و  يانگنت  رد  ار  وا  فوع  رـسپ  نمحرلا  دـبعنوچ  هک  هفیلخ ، ياـه  هناـهب  دوب  اـه  نیا 
نیا زج  هب  ات  تخاس  شا  هدنامرد  يو  ياهزیوآ  تسد  یبایزرا  اب  نمحرلادـبع  اریز  دروخ  شا  هرهچ  هب  يا  هنایزات  نوچمه  اه  نآ  خـساپ 
يو رب  نوچزین  ع )  ) ناگدنورگ ياورنامرف  ام  رورس  هچ  نانچ   " هدیسر ! نم  زغم  هب  هک  تسا  یتشادرب  دیوگب " : هک  دنامن  شیارب  یخساپ 

هتـشذگ زا  ینامیپ  چیه  هن  هدش و  يا  هزات  دمآ  شیپ  چیه  هن  دنگوسادخ  هب  تفگ : تخادرپ و  وگم  وگب  ارچ و  نوچ و  هب  وا  اب  دـمآرد و 
 " هدیسر ! نم  زغم  هب  هک  تسا  یتشادرب  تفگ " : ودنام  ورف  خساپ  رد  درم  نایاپ و  ات  تسا ...  تسد  رد 

شیاوران  يروآون  هک  نآ  يارب  هدوب  نامثع  ياهرازفا  تسد  نیرت  هدنرب  نیا  و 

هحفص 175 ] ] 

نیا اب   " هدیسرنم ! زغم  هب  هک  تسا  یتشادرب  تسا " : نیا  دراد  ندش  اوسر  زا  سپ  هک  ینخس  اهنت  مینب  یم  هچ  نانچ  دیامنب و  هتسیاش  ار 
دوخ هک  دـننک  اپ  تسد و  نوتراـک - ياـهرات  زا  رت  تسـس  دـنچ - یئاـه  هناـهب  وا  يارب  هک  هتفاـی  ینارواـی  شگرم  زا  سپ  درم  نیا  همه ،

یميرگید يارب  ار  یئاـهزیچ  یـسک  ره  هک  درک  دـیاب  هچ  و  دـشاپب - ناریگ  هدرخ  هرهچرب  كاـخ  نوچمه  اـت  دوب  هتفاـین  ار  اـه  نآهفیلخ 
هنومن : دنچ  مه  نیا  و  دراذگ -!

رد هک  نآ  اب  دوب  هدش  رایـسب  نآ  رد  اه  يارـس  دندوب و  هدینادرگ  يا  هدـکهد  ار  نآ  هدرک و  اپرب  اه  نامتخاس  ینم  رد  وا  راگزور  رد  - 1
يا هناخ  شیوخ  يارب  ایآ  ادخهتخیگنارب ! يا  دنتفگ  يو  هب  يور  نیا  زا  دوب و  یهت  ینیمزرس  دوبن و  نینچ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  راگزور 
لد زا  نامثع  و  تسا " . نارذگهر  نارتش  هاگندمآ  دورف  ینم  هن ! تفگ "  سپ  دـشاب  وت  ناب  هیاس  امرگ  ربارب  رد  هک  يزاس  یمن  ینم  رد 

. دناوخ هتسکشدیاب  میتسه  هار  رد  هک  یماگنه  ار  زامن  هک  تفایرد  نانچ  اهروتسد  نیا 
رگم زامن ؟ ندناوخن  ای  ندناوخ  هتسکش  روتـسد  هب  دراد  یگتـسب  هچ  یئاج - ندش  هدکهد  و  اه - يارـس  یناوارفهک  مناد  یمن  نم  خساپ :

دهاوخ یمن  هک  یئاه  هدـکهد  اهرهـش و  رد  هن  دـشاب  هایگ  بآ و  یب  ياه  تشد  اه و  نابایب  رد  هک  تسا  نیا  رد  اهنت  یـسک  ندوب  رفاسم 
رفاسم نازیم  هن  هتفایرد و  ار  نیئآ  ياـه  هتفهن  هن  هک  تسا  یـسک  تشادرب  زیگنا و  تفگـش  يرواد  نیا  هکیتسار  دوش ؟ راگدـنام  نآ  رد 

رد هک  یئاهزور  مه  ص ،)  ) ادخ هتخیگنارب  هزات  و  دراد . دوخ  یپ  رد  ار  زامن  ندناوخن  ای  ندناوخ  هتسکش  هب  روتسد  هک  ار  ندوبن  ای  ندوب 
ياهوراب اهژد و  زین  ربیخ  رد  دشیم و  هدناوخ  اه  هدکهد  ردام  داینب و  هکم  هک  نآ  اب  ربیخ - رد  مه  دناوخ و  یمهتسکش  ار  زامن  دوب  هکم 

دمآ یم  دورف  يرگید  ياتسور  رد  تشذگ و  یم  هدکهد  کی  رب  هک  زین  شیاهرفس  رگید  رد  و  دوب - اهاتـسور  اه و  هدکهد  هتـشارفارب و 
درک . یم  راتفر  هنوگ  نیمه  هب 

تشذگ  اب  هک  هرابکی ، یناهگان و  يا  هنوگ  هب  هن  اج  کی  ندش  هدکهد  هزات  و 
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داینب رب  هفیلخ  هک  دورب  شیپ  دیاب  ینادابآ  زا  يزرم  هچ  ات  نیمزرـس  کی  هک  میـسرپ  یم  نونکا  دریذپ  یم  ماجنا  كدنا  كدنا  راگزور و 
مناد . یمن  نم  دنادرگ ؟ یم  نوگرگد  ار  نآ  هزادنا  هچ  هب  و  دنادرگ ؟ نوگرگد  ار  ادخ  روتسد  نآ ،

نآ رادـید  هب  نونکا  هدـیچوک و  هکم  زا  نم  اب  هک  یناـسک  هتفگ " : زین  ص )  ) ربماـیپ درک و  گـنرد  زور  هس  هکم  رد  ناـمثع  مود : هناـهب 
هدیمان راگدنام  ار  یناسک  نینچ  ربمایپ  مینیب  یم  هچ  نانچ  دنوش " و  راگدنام  اجنآ  رد  زور  هس  جح  همانرب  ندروآ  اج  هب  زا  سپدنا  هدمآ 
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هب نونکا  هدیچوک و  هکم  زا  نم  اب  هک  یناسک  دومرف " : ربمایپ  هک  هدمآ  ملسم  شرازگ  رد  درمش و  رفاسمناوت  یمن  ار  راگدنام  هک  نآ  اب 
زا نم  اب  هک  یناسک  يارب  يراخب " : شرازگ  داینب  رب  دـننک " و  گنرد  اج  نآرد  زور  هس  جـح  همانرب  ماـجنا  زا  سپ  دـناهدمآ  نآ  رادـید 

تسا " . وکین  اج  نآ  رد  زور  هس  ندنام  ، ینابرق نشج  زا  مراهچ  زور  زا  سپ  دناهدمآ  نآ  رادید  هب  نونکا  هدیچوک و  هکم 
دیآ تسار  وا  رب  راگدنام "  مان "  هک  تسین  سب  هزادنا  نیا  اهنت  دناوخن  هتسکش  ار  دوخ  زامن  دناوتب  رفاسم  هک  نیا  يارب  ار  یتسار  خساپ :
یئاج رد  اهنت  رفس  ماگنه  هک  دیآ  یمرب  ربمایپ  دنمجرا  همان  نیئآ  زا  هاگنآ  هژاو و  کی  رس  رب  هن  تسا  یئادخ  روتـسد  رـس  رب  وگتفگ  اریز 

هتـسکش زج  یهار  میناـمب  نآ  زا  رتـمک  میهاوخب  رگا  میوش و  راگدـناماج  نآ  رد  ینیعم  تدـم  هک  میناوخن  هتـسکش  ار ، زاـمن  میناوت  یم 
راگدنام میباترب  يور  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هویش  زا  نآ  هب  یمرگتشپ  اب  ات  هدیـسرن  يا  هژیو  روتـسد  زین  هکم  هرابرد  تسینزامن و  ندناوخ 

مه نیا  و  دش - هتخانـش  اور  نارجاهم  يارب  هک  هدوبن  هکم  رد  هاتوک  یگنرد  زا  شیب  هتفرگ  زیوآ  تسد  هناهب  نآ  هدننیرفآ  هک  مه  یندـش 
روتسد هک  ندشراگدنام  هنوگ  نآ  هب  يا  یگتسب  چیه  دوخ  و  دنتشاد - اج  نآ  رد  هک  هدوب  یئاه  یگتـسبلد  ناکیدزن و  اه و  هنیـشیپ  يارب 

ندرگ  زا  ار  ندناوخ  زامن  هتسکش 
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رد هک  يا  هنوگ  هب  و  دنام - هکم  رد  زور  هد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هدمآ  حیحـصود  ره  رد  هک  يا  هنوگ  هب  اریز  درادـن . دراد  یمرب  یـسک 
هکم رد  هزور  هسگنرد  هک  نیا  سپ  دناوخ ، یمن  هتـسکش  زج  ار  دوخ  زامن  همه  نیا  اب  رت - شیب  مه  زور  هد  زا  هدـمآ  اه  شرازگ  رگید 

شرازگ ياهزارف  زا  اراکـشآ  هچ  ناـنچ  هک - نیا  زین  و  دـندوب - هدـمآ  هکمهب  هک  یناـسک  رگید  رب  هن  و  تشاد - اور  نارجاـهم  رب  اـهنت  ار 
هک میباـی  یمرد  هنیمز  ود  نیا  نتـشاد  مشچ  شیپ  اـب  يرآ  اـهاج ،  رگید  رد  هن  تـسناد و  اور  هـکم  رد  اـهنت  ار  گـنرد  نـیا  دـیآ - یمرب 
يا هزیگنا  ار  هزورهس  گنرد  هک  دسرن  ار  ناسانـش  نیئآ  زا  کی  چیه  میدرک و  دای  هک  هدوب  نامه  ندـش "  راگدـنام  زا "  ربمایپ  تساوخ 
چوک اب  ناشیا  هک  نآ  اب  درادربرازگزاـمن . ندرگ  زا  ار  ندـناوخ  هتـسکش  هب  روتـسد  نارجاـهم - يارب  اـهنت  هکم و  ردهژیو  هب  هک  درامـشب 
شیب هکنآ  اب  ادخ  هناخ  زا  شرادید  نیسپزاب  رد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دندوب و  هدیـشوپمشچ  اج  نآ  نتفرگ  نهیم  زا  رهـش ، نآ  زاندرک 

دناوخ . هتسکش  هکم  رد  ار  دوخ  زامن  مه  زاب  دیسر  رتشیب - رتمک و  زور - هد  هب  هک  زور  هس  زا 
رد هزور  هس  گنرد  نیا  هک  دنا  هدیـسر  اج  نیا  هبدش  دای  هک  یـشرازگ  ياهزارف  هب  یمرگتـشپ  اب  ود ، نآ  نارای  کلام و  یعفاش و  هزات  و 

نارجاهم رب  ادخ  هتخیگنارب  دنا : هتفگ  اریز  هدوب  دنسپان  ناشیا  زاهک  درمش  هکم  رد  یئاه  گنرد  هنوگ  نآ  زا  نارجاهم  يارب  دیابن  ار  هکم 
هب هک  ادخ  هناخ  زا  رادید  همانرب  سپس  دنوش و  راگدنام  دندوب  هدرک  ناشنوریب  اج  نآ  زا  دوب و  ناشیا  نهیم  هک  هکم  رد  هک  دیدنسپ  یمن 

نیا دننامب و  هکم  رد  رتشیب  ای  زورهس  هک  تسا  اور  نارفاسم  رب  هتفگ : مزح  نبا  درمش و  اور  ناشیارب  ار  هزور  هس  گنرد  کی  دیسر  نایاپ 
نایاپ زا  سپ  هکهدوبن  هدیدنـسپ  نانآ  زا  دـندیچوک  هنیدـمهب  ربمایپ  هارمه  هک  یناسک  یلو  تسین ، هدیدنـسپان  يور  چـیه  هب  ناشیارب  راـک 

هرابرد  هک  يا  هژیو  روتسد  نیا  نونکا  دننامب  هکم  رد  زور  هس  زا  شیب  ادخهناخ  زا  رادید  همانرب 

هحفص 178 ] ] 

اجک ؟ دراد  یمرب  ناشیا  ندرگ  زا  ار  هتسکش  زامنهک  یندش  راگدنام  اجک و  هدیسر  نارجاهم  هرابرد  اهنت  هکم و 
اب هفرع ، ینم و  رد  هن  دـیامن  يراددوخ  زامن  ندـناوخ  هتـسکش  زا  هکم  رد  یتسیاب  نامثع  سپ  دوب  یتسرد  رازفا  تسد  نیا  رگا  یهگ  ناو 

دناوخ . یمن  هتسکش  ار  زامن  زین  اج  ود  نآ  رد  هک  نآ 

دلج 15 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


شا یئاورنامرف  هاگیاپ  هدـینادرگ  دوخ  نهیم  ار  اج  نآ  دوش و  راگدـنام  ینم  رد  ات  دـش  نآ  رب  تسخن  ناـمثع  هک  نیا  یتسار  موس : هناـهب 
تشگرب . هنیدم  هب  دش و  نادرگور  هشیدنا  نآ  زا  سپس  و  دناوخن ، هتسکش  اج  نآ  رد  ار  زامن  هک  دوب  يور  نیمه  زا  ودریگب 

اه هتفهن  زا  یـسک  دنوادخ  زج  هک  نآ  اب  هتـسیرگن - ار  ناهن  ناهج  اراکـشآ  كزان - سب  يا  هدرپ  تشپ  زا  شارت - هناهب  نیا  ایوگ  خساپ :
نابز ای  يو  دوخ  ناـبز  زا  زج  ارنآ  زا  وا  ندـش  نادرگور  سپـس  ناـمثع و  لدرد  يا  هشیدـنا  تساوخ و  ناـنچ  ندوب  اریز  تسین - هاـگآ 
نینچ داتفا  ریگ  اه  شاخرپ  ياـنگنت  رد  نوچهفیلخ  دوخ  یتسناد  وت  و  تفاـیرد ، ناوت  یمن  دـشاب  هدینـش  يو  زا  ار  نآ  شرازگ  هک  یـسک 

نآ دـنوادخ  همه ، نیااب  دـهدب ، یهت  رـس و  یب  ياه  خـساپ  نانچ  هک  دوب  نآ  زا  رتهب  یـسب  وکین و  يزیرگ  هار  هک  نآ  اب  درواین  يا  هناـهب 
هک ار  یئاه  نتسب  مشچ  نیا  درادب  هدنزادخ  هک  هتفرگرب  زار  نیا  هرهچ  زا  هدرپ  ناهج ، یگدنز  زا  زارد  يراگزور  نتـشذگ  زا  سپ  رادنپ 

دماجنا ! یم  یتیگ  ياه  هتفهن  زا  يرادرب  هدرپ  هب 
زا شیپ  هک - دوخنیتـسخن  نهیم  رد  ندـش  راگدـنام  هب  شیارگ  ناناملـسم و  هاـگیاپ  نیرت  گرزب  ندرک  اـج  هـب  اـج  هـک  نآ  زا  هتـشذگ 

هـشیدنا چـیه  یب  وا  میئوگب  هک  تسارواـب  زا  رود  یلیخ  هدوب و  راوـشد  رایـسب  يراـک  هتـسیز  یم  اـج  نآ  رد  ربماـیپ - هارمه  هب  ندـیچوک 
رد یـسوه  نینچدهاوخ  یم  زارد  يراگزور  اه  نآ  ندـیچ  هک  یئاه  هنیمز  زا  يزاین  یب  اب  ربمایپ و  گرزب  نارای  زا  سک  چـیه  زا  یهاوخ 

اهر ای  ریذپ  ماجنا  وا  تساوخ  اب  اهنت  هک  هتشادنپ  هداس  دص  رد  دص  يراک  ار  نآ  هتخپ و  رس 

هحفص 179 ] ] 

تسا . یندرک 
زا وا  هک "  دنا  هدروآ  نامثع  زا  يرهز  زا  رمعم  زا  قازرلادبع  دنـسیون : یم  راطوالا 260:3  لین  رد  یناکوش  حتفلا 457:2 و  رد  رجح  نبا 

شرازگ نیا  رب  دوش " . راگدنام  اج  نآ  رد  ادـخ  هناخ  زا  رادـید  همانرب  ماجنا  زا  سپ  تساوخ  یم  اریز  دز  زابرـس  زامن  ندـناوخ  هتـسکش 
هک یناسک  رب  هکم  رد  ندش  راگدنام  هکدراد  ارچ  نوچ و  ياج  زین  هاگ  هدید  نیا  زا  هزات  درادن و  يا  هتسویپ  هریجنز  هک  دنا  هتفرگ  هدرخ 

هارمه هب  ندـیچوک  زا  هک  نآ  سرت  زا  نامثع  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  تسرد  يا  هریجنز  اب  تسااوران و  دـندیچوک  هنیدـم  هب  ربمایپ  هارمه 
و تشاد . باتـش  هکمزا  ندش  نوریب  رد  درک و  یم  دوردب  شرتش  تشپ  رب  هشیمه  ار  ادخ  هناخ  دوش  هدرمـش  نامیـشپ  نادرگور و  ربمایپ ،
وش و راوس  ار  تنارتش  تفگ : يو  هبهریغم  دننک  رانکرب  راک  زا  ای  دنـشکب  اروا  ات  دنتفرگ  ار  شا  هناخ  نوماریپ  نوچ  هک  تسا  هدش  نشور 

نایاپ  منیزگ  یمن  يرود  ما  هدیچوک  نآ  هب  ربمایپ  هارمه  هک  يرهش  زا  داد  خساپ  وا  تفایب و  هار  هکم  يوس  هب 
دیدرگرب . اج  نامه  هب  هک  تسا  هدرک  نشور  ار  الاب  هناهب  ندوب  هوای  يرگید  هار  زا  داعملا 25:2  داز  ردزین  میق  نبا 

يو نهیم  نوچمه  تسا و  وا  یتسرپرس  یئاورنامرف و  راک و  زرم  رد  دیآ  دورف  هک  اج  ره  اوشیپ  هدوب و  مدرم  ياوشیپ  نامثع  مراهچ : هناهب 
دور . یم  رامش  هب 

هب اهروتـسد  زا  يوریپ  رد  اوشیپ  و  یگتخاس ، ياه  هاگدید  هن  دناسانـشب  دیاب  شیک  نآ  دوخ  ار  نیئآ  کی  روتـسد  هناوتـشپ  دـیوگ : ینیما 
ياهداهن اه و  نیئآ  زا  يوریپ  رد  دیاب  نارگید  زا  رتشیب  وا  هک : نآ  رتالاب  مه  نیا  زاو  رازاب  هچوک و  نامدرم  هک  تسا  ریزگان  هزادنا  نامه 

راک و یئاورنامرف و  زرم  هک  دنچ  ره  وا  دنـسانش و  دوخ  ربهار  ار  واو  دنریگ  شیوخ  همانرب  ار  وا  راتفر  زینمدرم  ات  دـشاب  اشوک  دوخ  شیک 
نیا هب  يا  یگتـسب  ام  نیئآ  روتـسد  مه  زاب  دـسر  یم  تسا  وا  نامرف  ریز  هک  یئاهرهـش  همه  هب  مک  تسد  ای  ناـهج  همه  هب  شا  یتسرپرس 

هتسب  اهنت  درادن و  هنیمز 

هحفص 180 ] ] 
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هب تسا  راگدنام  هراب  رد  هک  ار  يروتسد  دیاب  دوش  راگدنام  تساوخ  یئاج  رد  رگا  سپ  هدناسانـش  نیئآ  دوخ  هک  یئاه  هناوتـشپ  هب  تسا 
یب (ص ) ادخ هتخیگنارب  هچ  نانچ  دنک  راتفر  هدیسر  نارفاسم  هرابرد  هک  يروتسد  هب  دیاب  تشادن  ندش  راگدنام  گنهآ  رگا  ددنب و  راک 

رد وا  هک  تسا  هتفگن  سک  چیه  دناوخ و  یم  هتسکش  شیاهرفس  رد  ار  دوخ  زامن  همه ، نیا  اب  دوب و  ناگدیرفآ  همه  ياوشیپ  ارچ  نوچ و 
هداهن شناوریپ  همه  يارب  هک  هدوب  ياهمانرب  نامه  وریپ  زین  وا  اریز  هدـناوخیم  تعکر  راهچ  ار  زامن  اهاجرگید  ینم و  ای  تاـفرع  اـی  هکم 

دنا ) هداد  الاب  هناهب  هب  يرابلا 456:2  حتف  رد  رجح  نبا  داعملا و  داز  رد  میق  نبا  هک  یخساپ  دوب  نیا  )
! هکم مدرم  يا  هک " : دنتشاد  یمرب  زاوآ  باطخ  رـسپ  رمع  رکبوب و  زین  ناربمایپ و  نیرت  گرزب  هک  میدید  رد ص 173  اه  نیا  زا  هتشذگ 

هدنهد زاوآ  نآ  يارب  زامن  ندناوخن  ندناوخ و  هتسکش  هب  روتسد  هک  دناسر  یم  نیا  مینارفاسم " و  ام  هک  دیناوخنهتسکش  ار  ناتزامن  امش 
تسه . زین  دنتفرگ  ار  شا  ینیشناج  هاگیاپ  وا  زا  سپ  هک  یناسک  يارب  راوگرزب و 

، همانرب نیا  هک " : دهد  رد  گناب  مدرم  نایم  رد  یتسیاب  هدوب  الاب  هناهب  هب  یمرگتـشپ  اب  زامن  ندـناوخن  هتـسکش  رد  نامثع  راک  رگا  هزات  و 
هب ارمدرم  دوخ  راک  اب  وا  هن  رگو  دـنناوخب "  هتـسکش  ار  دوخ  زاـمن  دـیاب  همه  نارگید  دراد و  یئاوشیپ  هاـگیاپ  هک  تسا  یـسکيارب  اـهنت 

نیا هب  زاوآ  نوچ  سپ  ددرگ ، تسردان  ناـشزامن  هک  دـش  یم  هزیگنا  نآ ، دـنچ  نوچ و  نتخاـسن  نشور  اـب  دـنکفا و  یم  یناداـن  هاـگترپ 
هتـشادن و یتساوخ  نینچ  وا  هک  میبای  یمرد  دـینادرگن  ناریگ  هدرخ  ربارب  رد  دوخ  راک  زیوآ  تسد  ار  يا  هناـهبنینچ  تشادـنرب و  یهگآ 

تشذگ صرد 161  هچ  نانچ  دـندینادرگن و  وا  راک  زیوآ  تسد  ار  يا  هناهب  نینچ  دـندومن  يوریپ  يو  زا  هک  مه  ربمایپ  نارای  زا  یناـسک 
يدوخ هب  ناشیا  مشچ  رد  وا  راک  هک  دـناسر  یم  نیا  هدوب و  يراگزاسان  تشز  راک  هب  ندـشن  راچد  يو  زا  يوریپ  رد  ناـشیا  هزیگنا  اـهنت 

. تسا هدوبن  تسرد  دوخ 

هحفص 181 ] ] 

رفـس رد  ار  زامن  هک  وا  راک  رب  دـنا و  هتخاس  هشیاع - ناگدـنورگ - ردام  يارب  هک  تسا  يزیواتـسد  نامه  دـننام  یگیاپ  یب  رد  ـالاب  هناـهب 
رداـم يو  هدرک - يروآداـی  داـعملا 26:2 - داز  رد  میق  نبا  هچ  ناـنچ  هک - دـنا  هدیـشک  هلاـم  هنوـگ  نـیا  هـب  هدـناوخ  یم  تـعکر  راـهچ 
تسا ناگدنورگ  ردام  يارب  هژیو  روتسد  نیا  رگا  دیـسرپ  دیاب  هک  دش  یم  هدرمـش  يو  نهیم  هدمآ  یم  دورف  اج  ره  سپ  هدوب  ناگدنورگ 

راک داینب  هک  یـسک  رب  روتـسد  کی  ندـینادرگ  ناور  اریز  دـشاب  هدـش  هتفرگ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  ندوب  ردـپ  زا  وا  ندوب  رداـم  یتسیاـب 
همه رد  ادـخ  هتخیگنارب  هک  میناد  یم  ام  هاـگ  نآ  تسا و  نآ  ياـهگرب  خاـش و  زا  هک  یـسک  اـت  تسا  رتراوازـس  یـسب  دوش  یم  هدرمش 
یم ناسآ  اه  یئارـس  هوای  نینچ  اب  ار  ادخ  روتـسد  نتخاس  نوگرگد  هک  یناسکاب  درک  دیاب  هچو  دـناوخ . یم  هتـسکش  ار  زامن  شیاهرفس 

دنزیخرب و ام  شیک  ياهروتـسد  زا  روتـسد  ره  اب  يراگزاسان  هب  هک  دنرادنپ  یم  هداس  ار  یناسک  يارب  ندیـشارت  هناهب  هک  نانآ  اب  ودنریگ 
ناشراداو راک  نیا  هب  هک  زور  تسایس  ای  دنا  هداتفا  نآ  رد  هک  یهاگ  شزغل  ای  هتشذگ ! ناشزغم  زا  هک  یتشادرب  زج  دنرادن  مه  يا  هزیگنا 

مهارف ناشاه  هتشاگن  رد  دنراد و  یم  شوخ  ار  اه  هوای  نیا  ياه  هدننام  هک  دسر  یمن  نایاپ  هب  ینادنمشناد  شور  زا  نم  یتفگش  و  هدرک ،
دننادرگ . ناشیا  سوسفا  دنخشیر و  هیام  ار  دوخ  ات  دنهن  یم  ياج  رب  ناگدنیآ  يارب  یئاه  هناسفا  نوچمه  دنرآ و  یم 

. " تسا اور  ناسکی و  ود  ره  نآ  زا  ندز  زاب  رس  نداهن و  ندرگ  تسین و  هتـسیاب  يراک  رفاسم  يارب  زامن  ندناوخ  هتـسکش  مجنپ " : هناهب 
وا اریز  تسا  راکشآ  راک  نآ  رد  وا  هناوتشپ  دسیون "  یم  ضایرلا 151:2  رد  يربط  بحم  دنا و  هدرک  يروآدای  یهورگ  زین  ار  نخس  نیا 

بحم زا  هناهب ، نیمه  ندروآ  اب  زین  يراخب  حیحص  نارگنشور  هتـسناد "  یمن  اوران  رفـس  ردار  زامن  ندناوخن  هتـسکش  هک  هدوب  یناسک  زا 
نآ ندوب  هک  يا  یمارگ  ياه  همان  نیئآ  اب  هن  هک  دوخ  شیک  ریذـپان  ارچ  نوچ و  ياهروتـسد  اب  زاسان  دـناهدروآ  یتشادرب  هدرک و  يوریپ 

دلج 15 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


یگنهامه  تسا  نشور  ناربمایپ  نیرت  كاپ  زا  اه 

هحفص 182 ] ] 

اه . نآ  زا  يا  هنومن  مه  نیا  و  وا ، نارای  نانخس  اب  هن  دراد و 
تعکر و ود  مه  دـیع  زامن  تعکر و  ود  هعمج  زامنو  تسا  تعکر  ود  رفاسم  زامن  هتـشذگ  دـمحم  نابز  رب  هچ  نانچ  رمع : نانخـس  زا  - 1

هتشذگ ...  ص )  ) ربمایپ نابز  رب  هچ  نانچ  اه : شرازگزا  يا  هراپ  رد  و  دوش . یمن  هتسکش  ات  ود  نیا 
زا یلحملا  صاصج 308:2 و 309 ، زا  نآرقلا  ماکحا  یقهیب 199:3، ننس  یئاسن 118:3 ، ننس  هجام 329:1 ، نبا  ننس  دمحا 37:1 ، دنسم 

تسا . نشور  رمع  زا  نخس  نیا  ندوب  دسیون : یم  هک   21:2 هدش پاچ  بهاوم  حرش  رانک  رد  هک  داعملا  داز  مزح 265:4 ، نبا 
هتـسکش ار  زاـمن  هک  تسینامـش  رب  یهاـنگ  دـیوگ " : یم  ادـخ  هک  نیامدیـسرپ  ار  باـطخ  رـسپ  رمع  هک  تسا  هدروآ  هیما  رـسپ  یلعی  - 2

ادـخ هتخیگنارب  زا  دـمآ و  شیپ  نميارب  شـسرپ  نیمه  داد  خـساپ  تسه ؟ دنـشاب  هتـشادن  ینارگن  مدرم  هک  مـه  یماـگنه  رد  دـیناوخب " 
دیریذپب . ار  وا  کمک  زین  امش  هتشاد و  اور  امش  هرابرد  ادخ  هک  تسا  یکمک  تفگ  وا  مدیسرپب  نآ  هرابرد  (ص)

نآرقلا ماکحا  یقهیب 141 و134:3 ، ننس  یئاسن 116:3 ، ننس  هجام 329:1 ، نبا  ننس  دواد 187:1 ، وبا  ننس  ملسم 192 و191:1 ، حیحص 
مزح 267:4  نبا  زا  یلحملا  صاصج 308:2 ، زا 

یمن تعکر  ود  زا  شیب  ار  زاـمن  دـشیم  نوریب  هنیدـم  نیا  زا  نوـچ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ : رمع  رـسپ  هللا  دـبع  هـک  دـنا  هدروآ  - 3
یمن تعکر  ود  زا  شیب  ار  زامن  رفـس  رد  وا  ومدومن  یهارمه  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اب  : شرازگ کی  رد  تشگ و  یمزاب  اجنادـب  اتدـناوخ 

دناوخ .
يرگنـشور رانک  رد  هک  داعملا  داز  صاصج 310:2 ، زا  نآرقلا  ماـکحا  یئاسن 123:3 ، ننس  هجام 330:1 ، نبا  ننـس  دمحا 45:2 ، دنسم 

دراد . زین  ار  شرازگ  نیا  ندوب  تسرد  هب  هدنراگن  يرواد  هدش 29:2 و  پاچ  بهاومزا  یناقرز 
شیوخ  نهیم  رد  امش  رب  ار  زامن  ناتربمایپ  نابز  هب  دنوادخ  تفگ : سابع  رسپ  - 4

هحفص 183 ] ] 

تعکر  کی  میب  سارهماگنه و  رد  تعکر و  ود  رفس  رد  دینادرگهتسیاب و  تعکر  راهچ 
رب دینادرگ و  هتـسیاب  تعکر  ود  رفاسم  رب  ار  زامن  ناتربمایپ  نابز  هب  یمارگ  گرزب و  يادـخ  یتسار  هب  هدروآ : ملـسم  هک  یـشرازگ  رد  و 

تعکر . راهچ  تسا  شیوخ  نهیم  رد  هک  یسک 
صاصج زا  نآرقلا  ماکحا  یقهیب 135:3 ، ننس  یئاسن 119:3 ، ننس  هجام 330:1 ، نبا  ننس  دمحا 355:1 ، دنسم  ملسم 258:1 ، حیحص 

وبا تباث و  رسپ  دیز  رباج و  هفیذح و  نابز  زا  ار  روتـسد  نیا  هناوتـشپ  شرازگ  دسیون : یم  هک  مزح 271:4  نبا  زایلحملا  307:2 و 310 ،
ادـخ هتخیگنارب  نابز  زا  رتراوتـسا  رت و  تسرد  هچ  ره  یئاـه  هریجنز  اـب  ناـشیا  ياـه  شرازگ  هک  مینک  یم  وگزاـب  زین  رمع  رـسپ  هریره و 

هدـش 221:2، پاچ  یناقرز  يرگنـشور  راـنک  رد  هک  میق  نبا  زا  داـعملا  داز  يزج 155:1، نبا  ریـسفت  یبطرق 352:5 ، ریـسفت  هدش . وگزاب 
هریرهوب - نابز  زا  دئاوزلا 154:2 - عمجم 

تعکر ود  تعکر  ود  تسا  شیوخ  نهیم  رد  هک  یـسک  يارب  هچ  رفاسم و  يارب  هچ  زامن  راک ، زاغآ  رد  تفگ : هشیاع  هک  دـنا  هدروآ  - 5
دنام . هنوگ  نامه  هب  نارگید  زامن  دش و  هدوزفا  تسا  شیوخ  نهیم  رد  هک  یسک  زامن  هب  سپس  دوب ، هتسیاب 
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هب ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  سپـس  دوب  تعکر  ود  هتـسیاب  زاـمن  راـک ، زاـغآ  رد  هدروآ : يراـخب  هار  زا  ار  نآ  هک  مزح  نبا  شرازگ  هب  و 
دنام . دوب  هک  هنوگ  نامه  هب  زامن  تسا  شیوخنهیم  زا  رود  هک  یسک  يارب  دش و  هتسیاب  تعکر  راهچ  دیچوک  هنیدم 

یتعکر هس  هک  ماش  زامن  رگم  دیدرگ - هتـسیاب  تعکر  ود  تعکر  ود  هنوگ  هب  ادـخ  هتخیگنارب  رب  راک  زاغآ  رد  زامن  دـمحا : شرازگ  هب  و 
يارب روتسد  دینادرگ و  هتسیاب  تعکر  راهچ  تسا  شیوخ  نهیم  رد  هک  یسک  ياربار  نتفخ  نیـسپ و  زورمین و  زامن  دنوادخ  سپـس  دوب -

درک . اهر  دوب  هدش  هتسیاب  تسخن  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  نارگید 
زا مالا  باتک  دواد 187:1 ، وبا  ننس  کلام 124:1 ، اطوم  ملسم 257:1 ، حیحص  يراخب 159:1 و 105:2 و 172:5 ، حیحص  هب  دیدرگرب 

داعملا 21:2، داز  یلحملا 265:4 ، یقهیب 135:3 ، ننس  صاصج 310:2 ، زا  نآرقلا  ماکحا  یعفاش 159:1 ،

هحفص 184 ] ] 

یبطرق 352:5 و 358  ریسفت 
؟ مناوخب زامن  هنوگچ  مرازگ  یم  زامن  اهنت  هکم ، رد  هک  یماگنه  مدیـسرپ  ساـبع  رـسپ  زا  تفگ : هملـسم  رـسپ  یـسوم  هک  دـنا  هدروآ  - 6

یئاسن 119:3  ننس  ملسم 258:1 ، حیحص  دمحا 290:1 و 337 ، دنسم  ناوخب  زامن  تعکر  ود  ص )  ) ربمایپ همانرب  داینب  رب  تفگ 
شرازگ هب  و  تعکر - ود  ص )  ) ربمایپ همانرب  داینب  ربتفگ  مناوخب ؟ زامن  هنوگچ  اهرفس  رد  هکمدیسرپ  رمع  رـسپ  زا  تفگ : هلظنح  وبا  - 7

ناوخب . هتسکش  ار  زامن  هداهن  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  يا  همان  نیئآ  داینب  رب  یقهیب -:
یقهیب 136:3  ننس  دمحا 57:2 ، دنسم 

تسرد شیک  زا  دیامن  يراگزاسان  ربمایپ  همان  نیئآ  نیا  اب  هک  ره  تسا و  یتعکر  ور  رفس  زامن  : تفگ رمع  رـسپ  هللا  دبع  هک  دنا  هدروآ  -8
هدش . رد  هب 

زین دـئاوزلا  عـمجم  یناربـط - زا  ریبـکلا  مجعملا  صاـصج 310:2 ، زا  نآرقلا  ماــکحا  مزح 270:4 ، نـــبا  زا  یلحملا  یقهیب 140:3 ، نـنس 
اه و شرازگ  هناوتـشپ  ناشنانخـس  هک  دـنا  یناسک  زا  نآ  شرازگ  نایجنایم  دـسیون : یم  - 155:2 هدرک - وگزاب  اـج  ناـمه  زا  ار  شرازگ 

تسا . تسرد  ياه  هتشاگن 
ود دوخ  نهیم  رد  ار  زامن  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دـناوخب  تعکر  راهچ  رفـس  رد  ار  زامن  هک  ره  تفگ : ساـبع  رـسپ  هک  دـنا  هدروآ  - 9

دناوخب ، یتعکر 
یلحملا 270:4  دمحا 349:1 ، دنسم 

ات دـناوخ  یم  یتعکر  ود  نانچمه  ار  دوخ  زامن  تفر  یم  يرفـس  هب  نوچ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ : ساـبع  رـسپ  هک  دـنا  هدروآ  - 10
تشگ  یمزابات  دناوخ  یمن  تعکر  ود  زا  شیب  ار  زامن  دش  یم  نوریب  رهش  زا  نوچ  ص )  ) ربمایپ شرازگ : کی  هب  تشگ و  یمزاب 

صاصج 309:2  زا  نآرقلا  ماکحا  دمحا 285:1 و 356 ، دنسم 
ات دـناوخ  یتعکر  ود  ار  زامن  رگم  متفرن  يرفـس  چـیه  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اب  زگره  تفگ : نیـصح  رـسپ  نارمع  هک  دـنا  هدروآ  - 11

رادیدهب ص )  ) ربمایپ اب  تشگرب و 

هحفص 185 ] ] 

ود زج  ار  زاـمن  درک و  گـنرد  هکم  رد  زور  هدزاود  تشگزاـب و  هنیدـم  هب  اـت  دـناوخ  یتعکر  ود  ار  زاـمن  وا  هک  مدـیدو  متفر  ادـخ  هناـخ 
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میرفاسم . یهورگ  ام  اریز  دیناوخب  زامن  تعکر  راهچ  امش  تفگ : یم  هکم  مدرم  هب  دناوخن و  یتعکر 
صاصج 310:2  زا  نآرقلا  ماکحا  یقهیب 135:3 ، ننس  هب  دیدرگرب 

ود ار  ماش - زاـمن  زج  اـهزامن - همه  هک  تفرن  يرفـس  چـیه  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ : نارمع  هک  دـنا  هدروآ  رگید  یـشرازگ  رد  و 
دنا ). هدروآ  دمحا  دواد و  وبا  میناوخ - یم  دئاوزلا 155:2  عمجم  رد  هچنانچ  ار - شرازگ  نیا  دناوخن ). یتعکر 

دریمب ای  ددرگرب  شا  هداوناخ  دزن  هبهک  هاگ  نآ  ات  تسا  یتعکر  ود  رفاسم  زامن  تفگ  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  باطخ  رسپ  رمع  - 12
صاصج 310:2  زا  نآرقلا  ماکحا  0

يور نوـچ  دـناوخ و  یتـعکر  ود  هکم  رد  ار  زورمین  زاـمن  ض )  ) باـطخ رـسپ  رمع  هک  نیا  یتـسار  تـفگ  مـیهاربا  هـک  دـنا  هدروآ  - 13
نآ مدرمسپ  دناوخن  هتسکش  ار  زامن  تسا  رهـش  نیا  رد  شنهیم  هک  امـش  زا  مادک  ره  میرفاسمیهورگ  ام  هکم ! مدرم  يا  تفگ  دینادرگب 

دندناوخن . هتسکش  ار  دوخ  زامن  رهش 
تشذگ  رد ص174  هچ  نامه  هب  دیدرگرب  فسوی ص 30 و 75 و  وبا  یضاق  زا  راثالا 

ود یتعکر  ود  ار  اهزامنوا  میدش و  نوریب  هنیدم  يوس  هب  هکم  زا  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اب  ام  تفگ  کلام  رـسپ  سنا  هک  دـنا  هدروآ  - 14
میتشگزاب . هنیدم  هب  ات  دناوخ  یم  یتعکر 

یقهیب 136:3 و145  ننس  دمحا 190:3 ، دنسم  ملسم 260:1 ، حیحص  يراخب 153:2 ، حیحص 
شزومآ ار  ام  میدوب و  یهارمگ  رد  ام  دـمآ و  ام  يوس  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  یتسار  هب  تفگ : رمع  رـسپ  هللا  دـبع  هک  دـنا  هدروآ  - 15

میناوخب . یتعکر  ود  رفس  رد  ار  زامن  هداد  روتسد  ام  هب  یمارگ  گرزبيادخ و  هک : دوب  نیا  داد  ام  هب  هک  یئاه  شزومآ  زا  داد و 
راطوالا 250:3 لین  نزاخ 412:1 و  ریسفت  رد  هچ  نانچ  ار - الاب  شرازگ 

هحفص 186 ] ] 

تسا . هدروآ  یئاسن  هدمآ -
ود نامـسآ  زا  تفگ : دـناوخ ؟ دـیاب  هنوگچ  رفـس  رد  ار  زامن  مدیـسرپ  رمع  رـسپ  زا  تفگ : يدزا  هللا  دـبع  دونکلا  وبا  هک  دـنا  هدروآ  - 16

دیریذپن ) ای  . ) دینادرگرب اج  نامه  هب  ار  نآ  دیهاوخ  یم  رگا  هدمآ  دورف  تعکر 
یم هدروآ و  اج  ناـمه  زا  ار  نآ  دـئاوزلا 145:2  عمجم  رد  زین  یمثیه  ظفاح  هدرک و  شرازگ  ریغـصلا  مجعملا  ردیناربط  ار  ـالاب  شرازگ 

تسا . یمرگتشپ  هتسیاش  ناشنخس  نآ ، شرازگ  نایجنایم  دسیون :
هدوزفا زامن  دشاب  دوخ  نهیم  رد  هک  یـسک  يارب  سپـس  دوب  تعکر  ود  تعکر  ود  زاغآ  رد  اهزامن  تفگ : يدنک  دـیزی  رـسپ  بئاس  - 17

دنام . هنوگ  نامه  هب  نارگید  يارب  دش و 
هک دـنا  یناسک  زا  نآ  هریجنز  ناـیجنایم  هدروآ و  ریبکلا  مجعملا  رد  یناربط  ار  ـالاب  شرازگ  دـسیون : یم  دئاوزلا 155:2  عمجمرد  یمثیه 

تسا . تسرد  ياه  هتشاگن  اه و  شرازگ  هناوتشپ  ناشنخس 
دناوخب . هرابود  ار  نآ  دیاب  دناوخب  یتعکر  راهچ  ار  زامن  دوخ  نهیم  رد  زج  هک  ره  تفگ : دوعسم  رسپ  هک  دنا  هدروآ  - 18

تسا . هدروآ  یناربط  ار  الاب  شرازگ  هدمآ  دئاوزلا 155:2  عمجم  رد  هچ  نانچ 
هب کلملا  دبع  رادید  هب  ماش  يوس  هب  میدوب - راصنا  زا  درم  لهچ  هک  ار - ام  کلام  رسپ  سنا  تفگ : رمع  رسپ  صفح  هک  دنا  هدروآ  - 19

زامن میدوب  تسا  نارتش  نتـشذگ  يارب  هک  يا  هداشگ  هار  رد  ام  تشگزاب و  نوچ  دـنک و  اپ  تسد و  اـم  يارب  يدـمآرد  اـت  تخادـنا  هار 
وا دندوزفا و  تعکر  ود  نآ  هب  زین  رگید  تعکر  ود  هتساخربمدرم  تفر و  دوخ  هدرپ  ارس  نورد  هب  سپسدناوخ  یتعکر  ود  ام  اب  ار  زورمین 
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یم هدش  هداد  هک  يروتـسد  هن  دننک و  یم  راک  ربمایپ  همانرب  زرم  رد  هن  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  ار ! اه  هرهچ  نیا  دـنادرگ  تشز  ادـخ  تفگ :
يرگن فرژو  یـشیدنا  رود  دوخ  شیک  رد  یهورگ  یتسار  هب  تفگ : یم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  مدینـش  هتبلا  هک  مهد  یم  یهاوگ  دنریذپ 

دننک یم 

هحفص 187 ] ] 

نامک . هلچزا  ریت  هک  دنور  یم  رد  هب  شیک  زا  نانچ  و 
تسا . هدرک  دای  ار  نآ  عمجم 155:2  رد  زین  یمثیه  هدروآ و  دنسم 159:3  رد  دمحا  ار  الاب  شرازگ 

زامن هنوگ  نامه  هب  هکم  رد  زین  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دوب و  هدـش  هتـسیاب  تعکر  ود  تعکر  ود  زامن  تفگ : ناملـس  هک  دـنا  هدروآ  - 20
دـش هدوزفا  زامن  دشاب  دوخ  نهیم  رد  هک  یـسک  يارب  هدرازگ و  زامن  تساوخ  ادخ  هک  هنوگ  نامه  هب  هنیدم  رد  دمآ و  هنیدم  هب  ات  درازگ 

تسا . هدروآ  طسوالا  رد  یناربط  ار  الاب  شرازگ  میناوخ  یم  دئاوزلا 156:2  عمجم  رد  هک  نانچ  دنام . هنوگ  نامه  هب  نارگید  يارب  و 
هـس هک  ماش  زامن  زج  هب  تفگ : دناوخب ؟ زامن  هنوگچ  رفاسم  مدیـسرپ  مدـش و  نوریب  رمع  رـسپ  يوس  هب  تفگ : لیحارـش  رـسپ  همامث  - 21

رد هک  تسا  یئاج  تفگ  تسیچ ؟ زاـجملا  وذ  تفگ  میـشاب ؟ زاـجملا  وذ  رد  هچ  رگا  : متفگ تعکر . ود  تعکر  ود  اـج  همه  تسا  یتعکر 
تفگ مناد  یمن   ) نم درم ! يا  داد "  خـساپ  مینام  یم  اجنآ  رد  بش  هدزناپ  اـی  بش  تسیب  ومینک  یم  شورف  دـیرخ و  میئآ و  یم  درگ  نآ 
ربمایپ ممـشچ  ود  نیمه  اب  دـندناوخ و  یم  زامن  تعکر  ود  تعکر  ود  ربمایپ  نارای  هک  مدـید  مدوب و  ناجیابرذآ  رد  هام ) ود  ای  هام  راـهچ 

هک ار  یتـسار  دـمآ : نم  يوـس  هب  ادـخ  هماـن  زا  زارف  نیا  ندـناوخ  اـب  سپـس  دـناوخ " . یم  یتـعکر  ود  ار  زاـمن  هک  مدـید  ار  ص )  ) ادـخ
تسا  وکین  یئاوشیپ  امش  يارب  ادخ  هتخیگنارب 

تسا . هدروآ  دنسم 154:2  رد  دمحا  ار  الاب  شرازگ 
(ص) امـش ربماـیپ  ناـبز  رب  یمارگ  گرزب و  يادـخهک  یتـسار  هب  مدرم ! يا  تفگ : هریرهوب  هک  تسا  هدروآ  دنـسم 400:2  رد  دمحا  -22

یتعکر . راهچ  نارگید  ياربو  دینادرگ  هتسیاب  یتعکر  ود  تسین  شیوخ  نهیم  رد  هک  یسک  رب  ار  زامن 
نیا زج  تسا و  تعکر  ود  تسین  شیوخ  نهیم  رد  هک  یـسک  يارب  زامن  ارچ  نوچ و  یب  تفگ : زیزعلا  دبع  رـسپ  رمع  هک  دـناهدروآ  - 23

-271:4 تسا - هدرک  دای  یلحملارد  مزح  نبا  زین  ار  الاب  شرازگ  تسینتسرد .

هحفص 188 ] ] 

نسح و معطم و  رسپ  ریبج  رباج و  سابع و  رسپ  شرسپ و  رمع و  میناوخ . یم  نزاخ 413:1  ریسفت  و  یبطرق 351:5 ، ریسفت  رد  هچ  نانچ  و 
رهشرد سک  ره  هک  دنا  هتفر  نآ  رب  یگمه  هفوک  ناسانش  نیئآ  هداتق و  زیزعلا و  دبع  رسپرمع  نامیلس و  وبا  رسپ  دامح  لیعامـسا و  یـضاق 

دناوخب . هتسکش  ار  زامن  دیاب  تسین  شیوخ 
زا هک  یـسک  رب  زامن  ندناوخهتـسکش  دیوگب  یـسک  هک  دـنام  یم  نیا  يارب  یئاج  چـیه  ایآ  میدروآ  هک  یئاه  شرازگ  همه  نیا  اب  نونکا 

تـسد و  دوخ - راتفر  اب  ای  تخاس  یم  راکـشآ  ار  نآ  ندوب  اور  دوخ  نخـس  اب  ای  (ص ) ادخ هتخیگنارب  هتبلا  دوب  اور  تسا  رود  دوخ  نهیم 
دوخ حیحـص  رد  ملـسم  درک : یم  راک  هنوگ  نیمه  هب  زیناهاج  رگید  رد  هچ  نانچ  شا - یگدنز  همه  رد  نآ  ندروآ  اج  هب  راب  کی  اب  مک 

تفرگ هنادـنمزوریپ  ار  هکم  هک  يزور  تفرگ و  یم  زاـمن  تسد  يزاـمن  ره  يارب  ص )  ) ربماـیپ تفگ  هک  تسا  هدروآ  هدـیرب  شرازگ  زا 
. مدرک ار  راک  نیا  هناهاگآ  رمع ! تفگ  يدرک ؟ یمن  رت  شیپ  هک  يدرک  يراک  تفگ : رمع  سپ  درازگب  زامن  تسد  کی  ابار  زاـمن  دـنچ 
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ار نآ  ندوب  اور  ات  مدرک  ار  راک  نیا  هک  دـناسرب  دـهاوخ  یم  دـسیون : یم  الاب  شرازگ  زا  يداـی  زا  سپ  راطوالا 258:1  لین  رد  یناـکوش 
دنبایرد .

وا تساخرب  وا  یپ  رد  يا  هباتفآ  اب  رمع  سپ  تفر  زیربآ  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  رابکی  تفگ : هشیاع  هک  دنا  هدروآ  یلعیوبا  دـمحا و  و 
زیربآ هب  هاـگ  ره  هک  مرادـن  روتـسد  نم  تفگ : يریگب  وضو  نآ  اـب  هک  تسا  یبآ  ادـخ ! هتخیگنارب  يا  تفگ  تسیچ ؟ نیا  رمع ! دیـسرپ :

يرایسب ياه  هدننام  الاب  شرازگ  ود  هک  دـئاوزلا 241:1 "  عمجم  دوش "  یم  نارگید  يارب  يا  همانرب  منک  نینچ  رگا  مریگب و  وضو  متفر 
دراد . یسانش  نیئآ  ياه  شخب  رد 

نامثع رب  یخلت  نآ  هب  ات  دنام  یمن  هدیـشوپ  ربمایپ  نارای  نیرت  گرزب  مشچ  زا  نآ  روتـسد  دوب  اور  مه  زامن  ندناوخن  هتـسکش  رگا  هزات  و 
هبنپ  دنریگب و  هدرخ 

هحفص 189 ] ] 

دوب و رد  ار  ربمایپ  شناد  رهش  هک  مینیب  یم  ناشیا  نایم  ار  ع )  ) ناگدنورگ ياورنامرف  ام  رورـس  هک  یئاج  رد  مه  نآ  دننزب  ار  شیاه  هناهب 
ياهراک زا  ار  هتسیاب  ياهراک  ربمایپ  نارای  همه  زا  شیپ  و  يو ، شیک  ياهروتسد  شزومآ  ياربدمآ  یم  رامش  هب  يا  همشچرس  وا  زا  سپ 

هتـسناد یمن  ار  زامن  روتـسد  هدوب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هارمه  هب  رازگزامن  نیتسخن  هک  وا  تفگ  ناوت  یم  ایآسپ  تخانـش ، یم  زاب  حابم 
تسا ؟

یم تسرد  دـنرآیم  وا  یگدـنیامن  هب  نانیا  هک  ار  يزیوآ  تسد  رگا  تخیواین و  چوپ  هناهب  نیا  نماد  هب  مه  ناـمثع  دوخ  هک  میرذـگب  و 
نآ شنخـس  نیرت  هدنرب  خساپ و  نیـسپزاب  دـنام  یمرد  هک  نآ  زا  سپهن  درک و  یم  اهر  شنانابیتشپ  نیا  يارب  ار  نآ  يرگنـشور  هن  درمش 
زا يوریپ  رد  ار  دوخ  راک  هناوتـشپ  اهنت  دـندومن  يوریپ  يو  زا  هک  یناسک  هن  و  هدیـسر ! نم  زغم  هب  هک  تسا  یتشادرب  نیا  : دـیوگب هک  دوب 

دندومن . یم  زاب  یهاتوک  هب  دنچ  ره  ار  يو  راک  ندوب  اور  دندرمش و  یم  يراگزاسان  يدب  زا  زیهرپ  وا ،
يا هنیمز  نیا  تفایرد 151:2: هتـشون  هرـضنلا  ضاـیر  رد  يربط  بحم  ار  هچ  نآ  شزرا  ناوت  یم  هدـشدای  ياـه  شرازگ  زا  سپ  نونکا  و 

رد ناروشناد  هک  تسا  يور  نیمه  زا  دسر و  یتشادرب  هچ  هب  ات  تشاد  او  ششوک  هب  ار  هشیدنا  یتسیاب  نآ  روتسد  نتسناد  يارب  هک  تسا 
شیک زا  وا  میئوگب  هک  دوش  یمن  نآ  هزیگناهراب  نیا  رد  دـیوگ - یم  ار  ناـمثع  واشور - دـنراد و  نوگاـنوگ  ياـه  تشادرب  نآنوماریپ ،

نایاپ  تسا . هدومن  يراکهبت  ای  هدش  رود  هب  نیتسار 
يارب یـسک  هک  تسین  نآ  يارب  یئاج  چـیه  ریذـپان ، ارچ  نوچ و  راکـشآ و  ياهروتـسد  ربارب  رد  هک  هتفاینرد  هزادـنا  نیاهب  نادان  كدرم 

نیا هراـبرد  دومن  ار  اوراـن  يروآون  نآ  ناـمثع  هک  يزور  اـت  اریز  دراد ، او  ندز  اـپ  تسد و  هب  ار  دوخ  هشیدـنا  هژیو  تشادرب  هب  ندیـسر 
هک یسک  نشور - ياه  همان  نیئآ  داینب  رب  هک - دندوب  ناتسادمه  ربمایپ ، نارای  همه  دوبن و  ینوگانوگ  ياه  تشادرب  يور  چیه  هب  روتـسد 

رد

هحفص 190 ] ] 

یچیپرس رد  هک - یتشادرب  شدوخ - هتفگهب  رگم - تشادن  يا  هناوتـشپ  چیه  هفیلخ  راک  دناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  تسین  دوخ  نهیم 
تـشذگرس رد  دـمحا  هک  تسا  یتسرد  شرازگ  دراد  یمرب  راد  ریگ و  زا  هدرپ  هچ  نآ  و  دوب . هدیـسر  يو  زغم  هب  ص -)  ) ربمایپ نامرف  زا 

يوس هب  نامثع - رـسپ  ورمع - وناورم  سپ  دناوخ  هتـسکش  ار  زورمین  زامن  دـمآ  هکم  هب  هیواعم  نوچ  میناوخ : یم  نآ  رد  هدروآ و  ناورم 
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یمن رگم  دـنتفگ  هنوگچ ؟ تفگ : تفرگن  هدرخوا  رب  سک  چـیه  یتـفرگ  هدرخ  تا  هداز  ومع  رب  وت  هک  هنوـگ  نآ  دـنتفگ : هتـساخرب و  وا 
اب نم  مدرک ، نم  هک  دوـب  نآ  زج  هب  تسرد  راـک  رگم  داـب ! نت  ود  امـش  رب  ياو  تفگ : دـناوخ  یمنهتـسکش  ار  زاـمن  هکم  رد  وا  هک  یناد 

هویش زا  وت  یچیپرس  دناوخن و  هتسکش  ار  نآ  تا  هداز  ومع  دنتفگ : مدناوخ  هنوگ  نیمه  هب  ار  نآ  رکبوب  رمع و  اب  و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 
اب مه  ناسانـش  نیئآ  یگتـسد  دنچ   " دـناوخ . تعکر  راهچ  ار  نآ  دـش  نوریب  هک  نیـسپ  زامن  هب  هیواعم  سپ  تسا . يو  رب  يریگ  هدرخوا 

درم نآ  نماد  هک  هدمآ  دیدپ  نآ  يارب  اهنت  اریز  دز  راوید  هب  ار  نآ  دیابو  درادن  یشزرا  چیه  هدوب  نآ  رب  ربمایپ  هک  يا  هویـش  ندوب  نشور 
هتـسکش رگا  دـیوگ " : یم  بحم  هک  مه  نیا  دـیالآیم . ار  یهانگ  یب  ره  نماد  راک ، نیا  هک  نآ  اب  دـیامنب  كاپ  شیاوران  يروآون  زاار 

ای میناباوخب  رد  هب  ادـخ  شیک  زا  ار  وا  هک  دوش  یمن  نآ  هزیگنا  هدرمـشن ، هتـسیاب  تسین  دوخ  رهـش  رد  هک  یـسک  يارب  ار  زاـمن  ندـناوخ 
ار نآ  ومیدرک  دای  رد ص 184  هک  تفایرد  یشرازگ  نیمتشه  زا  دیاب  ار  راک  نیا  ندشن  ای  ندش  هزیگنا  هک  نیا  یتسار  مینادب " . راکهزب 

دناوخب یتعکر  ود  ار  اهزامن  دیاب  تسین  دوخ  رهشرد  هک  یسک  نآ ، داینب  رب  دنرامش و  یم  تسرد  هدروآ و  رمع  رسپ  هللا  دبع  نابز  زا  زین 
تسا  هدش  رد  هب  وا  شیک  زا  دیامن  يراگزاسان  ربمایپ  همان  نیئآ  اب  هکره  و 

هحفص 191 ] ] 

تسا هدوب  زور  تسایس  نامه  ناگتشذگ  نیا  شیک 

میراد تسد  رد  ربماـیپ  ناراـی  زايرایـسب  راـتفر  زا  هک  ناوارف  ياـه  هنوـمن  اـب  هارمه  هدیـسر ، هفیلخ  زاـمن  هراـب  رد  هک  یئاـه  شرازگ  نیا 
ناشیاو دزاس  نادرگور  هتـسیاب  ياـه  شزومآ  اـب  يراـگزاسان  زا  ار  ناـشیا  هتـسناوت  یمن  نیتسار ، نیئآ  هک  دـنک  یم  هاـگآ  ار  اماراکـشآ 

راک نیا  دنتسناد  یم  هک  نآ  اب  دنناوخب  تعکر  راهچ  ار  زامن  دیاب  ارچ  سپ  هن  رگو  دنا  هتسناد  یم  رتراوازس  ار  زور  تسایـس  اب  یگنهامه 
نآ و  تسارتدب . هفیلخ  نامرف  زا  یچیپرـس  هک : نیازج  دنتـشادن  دوخ  راک  يارب  مه  يزیواتـسد  چـیه  تسا و  زاسان  نانآ  شیک  روتـسد  اب 

يراک ماجنا  هیقت =(  دنرامـش  یمراکوکین  رگداد و  ارچ  نوچ و  یب  ار  ناشیگمه  دننک و  یم  ینابیتشپ  ناشیا  زا  هک  یناسک  ای  نانیا  هاگ 
هفیلخ ياوراـن  يروآوـن  زا  هک  تسا  رمع  رـسپ  هللا  دـبع  نیا  کـنیا  دـنراد . یمن  اور  ار  دـنزگ ) زا  زیهرپ  يارب  تسین  اور  مـیناد  یمهـک  ار 

یم تعکر  ود  ار  نآ  درازگ  یم  زامن  یئاهنت  هب  نوچ  دناوخ و  یمن  هتسکش  ار  نآ  دتـسیا  یم  زامن  هب  زامنـشیپ  اب  نوچ  دنک و  یم  يوریپ 
ربمایپ همان  نیئآ  زا  هک  ره  دناوخب و  یتعکر  ود  ار  شزامن  دیاب  تسین  دوخ  نهیم  رد  هک  یـسک  : دـیوگ یم  دوخ  نابز  هب  هک  نآ  اب  دـناوخ 

ات دریذپن  ار  سک  چیه  راک  دنوادخ ، یتسار  هب  هک : تسه  يو  شوگ  رد  مه  ص )  ) ربمایپ نخـس  نیا  هدـش و  رد  هب  وا  شیک  زا  دـچیپرس 
ياه يروآون  یئامندوخ و  زا  نآ  ندرک  كاپ  تفگ  تسا ؟ هنوگچ  نآ  نداد  ماجنا  يراوتسا  هب  دندیسرپ : دهد . ماجنا  يراوتسا  هب  ار  نآ 

تسین  هتفریذپ  دشابن  نآ  رب  ام  نامرف  ناشن  هک  دهد  ماجنا  يراک  سک  ره  ص :)  ) يو نخس  نیا  زین  اوران و 
رد هک  یسک  يارب  ربمایپ  همانرب  دناد  یم  هک  تسا  دوعسم  رسپ  هللا  دبع  نیاو 

هحفص 192 ] ] 

زامن ندـناوخ  هتـسکش  زا  زیوآ  تسد  نیا  اب  هاگنآ  تسا و  همانرب  نیا  رگ  شرازگ  زین  دوخ  تسا و  زاـمن  تعکر  ود  تسین  شیوخ  نهیم 
تشذگ . رد ص 161  هک  تسا - رتدب  ینامرفان  اریز  مچیپنرس  وا  نامرف  زا  نم  تسا و  اوشیپ  نامثع  هک : دنز  یم  زاب  رس 

هناهب خساپ  رد  درامـش و  یمن  تسرد  هفیلخ  رب  يور  چیه  هب  رفـس  رد  ار  زامن  ندناوخن  هتـسکش  هک  تسا  فوع  رـسپ  نمحرلا  دبع  نیا  و 
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تـسا یتشادرب  نیا  ار  یتسار  هک : دونـش  یم  وا  زا  زین  دوخ  دیامن و  یمن  تسرد  ار  وت  شوراه  نیا  زا  مادک  چـیه  دـیوگ : یم  زین  وا  ياه 
يراگزاسان هک  دونش  یمدوعـسم  رـسپ  زا  نوچ  مه  شدوخ  اه  نیا  همهاب  هدیـسر . نم  زغم  هب  ربمایپ - راکـشآ  هویـش  زا  یچیپرـس  رد  هک -

ربمایپ هتسیاب  ياه  نیئآ  اب  ناشیا  وا و  دوخ  يراگزاسان  دشاب و  رتدب  نامثع  ابيراگزاسان  ارچ  دناوخ  یم  تعکر  راهچ  ار  زامن  تسا  رتدب 
سرپ . ربمایپ  نارای  نیتسخن  نآ  زا  راذگب و  ارم  دشابن ؟ رتدب 

نانچ ات - دنیآ  وا  دزن  هب  نوچ  دهن و  یم  ناربمایپ  نیرت  گرزب  ياپ  ياج  رد  اپ  هک  تسا  یـسک  اهنت  ناگدـنورگ و  ياورنامرف  یلع  نیا  و 
ود هدینادرگ - هتسیاب  امش  رب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  ار  يزامن  دیهاوخ  رگا  دیوگ : دنک  يزامنشیپ  ناشیا  رب  تشذگ - رد ص 162  هک 
وا سپ  میهد  یمن  يدونشخ  تعکر - راهچ  ددنسپب - نامثع  ناگدنورگ  ياورنامرف  هک  يزامنهب  زج  ام  هن  دنیوگ  یم  مناوخ  یم  تعکر -

دننک . یمن  اورپ  زین  ناشیا  دریذپ و  یمن 
ياهروتسد ناشیا ، ناوریپ  مشچرد  مه  دنداد و  ياج  ادخ  شیک  رد  ار  ناش  هدیجنسن  ياه  هشیدنا  هک  یئاه  هفیلخ  نآ  مشچ  رد  مه  يرآ 

هشیدنا زین  نآ  ندش  نوگرگد  اب  دیخرچ و  یم  نامه  هیاپ  رب  مدرم  نتشاد  زاب  نتشاداو و  تشادن و  زور  تسایـس  زج  يا  هناوتـشپ  یئادخ 
هتفرگرب ناتربمایپ  همانرب  اب  ارم  رگا  دیوگ : یم  همه  مشچ  شیپ  هک  ینیب  یم  ار  ناشیا  زا  سک  نیتسخن  تفای ، یم  ینوگرگد  مد  هب  مد  اه 

مدوخ هشیدنا  داینب  رب  نم  دـیوگ  یم  زاب  و  دروآ - ناسآ  هداس و  سب  يا  همانرب  ناربمایپ  گرزب  هک  نآ  اب  مرادـن - ار  نآ  ناوت  باتدـیا و 
تسردان  رگا  تسا و  ادخ  زا  دشاب  تسرد  رگا  میوگ  یم  نخس 

هحفص 193 ] ] 

ریدغ ج 13 ص 220 و 221 و 244 و 247  یسراپ  نادرگرب  هب  دیدرگرب  نمیرها  نم و  زا  دشاب 
ممیت روتسد  ناربمایپ  نیرت  گرزب  هدمآ - ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  رد  هچ  نآزا  هتـشذگ  هک - نآ  اب  دیآ  یم  وا  زا  سپ  هک  مه  یـسک 

نادرگرب هب  دیدرگرب  دناوخب . زامن  دیابن  تشادـن  بآ  هب  یـسرتسد  بنج  رگا  هک  دـهد  یم  روتـسد  هناکاب  یب  وا  مه  زاب  هتخومآ  وا  هب  ار 
ریدغ ج 11  یسراپ 

مه یهاگ  دـناوخیم و  رابود  ار  نآ  مود  تعکر  رد  دـناوخ و  یمن  ار  دـمح  هروس  دوخ  زامن  زا  تسخنتعکر  رد  هک  تسا  درم  نیمه  و 
، نداهن نیمز  رب  یناشیپ  ندرک و  مخ  تشپ  ماگنه  هک  درک  یم  هدنـسبنیمه  هب  دناوخ و  یمن  ار  نآ  شزامن  ياه  تعکر  زا  کی  چیه  رد 
هب دـیدرگرب  تفرگ . یم  رـس  زا  ار  راک  سپـس  دـناوخ و  یمن  چـیه  دروآ و  یمن  اـج  هب  زین  ار  نآ  یهاـگ  هدرک و  شتـسرپ  وکین  ار  ادـخ 

ریدغ ج 11  یسراپ  نادرگرب 
زاـب نیـسپ  زاـمن  زا  سپ  وکین  ياـهزامن  ندـناوخ  زا  ار  مدرم  تشذـگ - ریدـغ ج 11  یـسراپ  نادرگرب  رد  هچ  ناـنچ  هک - تـسا  وـمه  و 

ص)  ) يدمحم همانرب  راک  نیا  هک  دندرک  شهاگآ  مدرم  هک  نآ  اب  دز و  یم  هنایزات  دـنتخادرپ  یم  راک  نیا  هب  هک  ار  یناسک  تشادیم و 
داد . یمن  شوگ  تسا ،

هک دومن  يرواد  اج  دـص  گرزب  ردـپ  گیر  هدرم  هرابرد  تشذـگ - ریدـغ ج 11 ص  یـسراپ  نادرگرب  رد  هچ  ناـنچ  هک - تسا  ومه  و 
تشادن . یشزاس  هنوگ  چیه  رگید  یخرب  اب  اه  نآ  زا  یخرب 

راگزور رد  هک : تسا  راکـشآ  يو  ناهد  زا  نخـس  نیا  ندمآرد  هدـش  هتفگ  یگدرتسگ  هب  ریدغ ج 12  یـسراپ  نادرگرب  رد  هچ  نانچ  و 
مهد . یم  رفیک  دریذپن  هک  ره  مراد و  یم  زاب  نآ  زا  ار  مدرم  نم  هک  دوب  هعتم  ود  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 

ار اهنآ  مراد و  یم  زاب  نآ  زا  ار  امـش  نم  هک  دوب  ادـخ  هتخیگنارب  راـگزور  رد  راـک  هس  مدرم  يا  دـنا : هدروآ  هک  تسا  وا  ناـبز  زا  مه  و 
ماجنا  هب  دیباتشب   )= لمعلا ریخ  یلع  یح  نتفگ  جح و  هعتم  نانز ، هعتم  مهد : یم  رفیک  ار  وادریذپن  هک  ره  مرامش و  یم  اوران 
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ریدغ ج 12  یسراپ  نادرگرب  هب  دیدرگرب  اهراک ) نیرتوکین 
دای یناشن "  ریز  ریدـغ  یـسراپ  نادرگرب  زا  مهدزاود  مهدزای و  دـلج  رد  هتـشاد و  هنوگ  نیا  زا  هک  یئاـه  يرواد  اـه و  شیاـمرف  رگید  و 

میدروآ . رمع "  شناد  رد  زیگنا  تفگش  ياهدوب 
دـنک و یم  لامیاپ  تسا  وا  شیک  نوتـس  هک  زامن  نوچمه  يراک  هرابرد  ار  ربمایپ  ياـجرب  اـپو  نشور  هماـن  نیئآ  هک  ناـمثع  زا  مه  نیا  و 

هدیسر ! نم  زغم  هب  هک  تسا  یتشادرب  نیا  تسا : نیا  مه  شا  هناهب 
یم ناناملـسم  ياهرهـش  همه  يارب  يا  همانرب  ار  نآ  زین  ناملـسم  هدوت  هک  دـهد  یم  رگید  یناذا  نتفگ  هب  روتـسد  هماـقا ، ناذا و  زا  سپ  و 

دننادرگ .
هویـش مدرم ، زا  سک  چـیه  نخـس  يارب  نم  دونـش : یم  يو  نابز  زا  هک  نآ  اب  دراد  یم  زاب  جـح  هعتم  زا  ار  یلع  ناگدـنورگ  ياورنامرف  و 

درک  مهاوخن  اهر  ار  ادخ  هتخیگنارب 
تسا . هتشذگ  راک  نیا  رس  زا  شکاپ  ربمایپ  یهاوگ  اب  دنوادخ  هک  نآ  اب  ددنب  یم  تایلام  مه  بسا  رب  و 

زامن زا  شیپ  ار  نابرق  نشج  رطف و  نشج  زامن  رد  ندرک  ینارنخس  همانرب  تسا  ربمایپ  زا  ارچ  نوچیب و  هک  يا  همان  نیئآ  زا  یچیپرس  اب  و 
دهد  یم  ماجنا 

دنراذگ . یم  زاب  نآ  زا  سپ  تعکر  ود  هب  ار  هتسیاب  راک  نیا  دنک و  یم  رازگرب  هروس  ودمح  ندناوخ  یب  ار  زامن  نیتسخن  تعکر  ود  و 
راگزاسان دـنا  هدروآ  دورف  رـس  نآربارب  رد  همه  هک  ربمایپ  همان  نیئآ  اب  هک  دراد  یتشادرب  هدـش  دازآ  علخ  قالطاب  هک  ینز  هدـع  هرابرد  و 

یمن يور  چیه  هب  هدش  هداد  روتسد  ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  رد  هچ  نآ  اب  هک  دنیزگیمرب  یشور  تاقدص  اه و  یئاراد  هرابردو  تسا 
دناوخ .

یگدرتسگ اب  ار  اه  نآ  شرازگ  دیامن و  یم  لاماپ  ار  كاپ  مالسا  ياه  نیئآ  واه  نامرف  هک  وا  ياه  تشادرب  زا  يرایـسب  هنوگ  نیمه  هب  و 
. دناوخ یهاوخ 

هحفص 195 ] ] 

ناورم و سپدـناسر  یم  ماجنا  هب  ناربمایپ  نیرتگرزب  زا  يوریپ  اب  ار  شزورمین  زامن  تسیچ ؟ هیواعم  یناد  یم  هچ  و  هیواـعم ! زا  مه  نیا  و 
- شدوخ یهاوگ  هب  هک - يا  همانرب  زا  نیـسپ - زامن - رد  ات - دـنزاس  یم  شنادرگور  هویـش  نآ  زا  دـنیآ و  یم  يو  غارـس  هب  ناـمثع  رـسپ 

ربماـیپ نیئآ  دـنک و  هدـنز  ار  شا  هداز  وـمع  ياوراـن  يروآوـن  هدـیدرگ  زور  تسایـس  وریپ  دچیپبرـس و  تسا  نـشور  ربماـیپ  زا  نآ  ندوـب 
ددرگ . کیدزن  نامثع  رسپ  ای  ناورم  نوچمه  یناسک  هب  دنادرگ و  دوبان  ار  هدیزگرب 

یئاورپ دـننک  یمشاخرپ  يو  رب  مدرم  نوچ  تسین و  اوران  دنـشاب - هدرب  رگا  رگیدـکی - اب  رهاوخ  ود  نتفرگ  وا ، يرواد  هب  هک  ینیب  یم  و 
اور ار  شورف  دـیرخ و  دـنوادخ  تسا " : هدـمآ  یمارگ  يادـخ  هماـن  رد  هـک  نآ  اـب  درامـش  یم  اور  مـه  ار  ماو  هرهب  هکناـنچ  دـیامن  یمن 

: دیوگ یم  هدرک  يریگولج  دتـس  داد و  هنوگ  نیا  زا  ص)  ) ربمایپ هک  دـیامن  یم  هاگآ  ار  وا  ادرد  وبا  نوچ  اوران "و  ار  ماو  هرهبو  دـینادرگ 
هتخیگنارب روتـسد  نم  درایب ؟ هیواعم  يارب  یـشزوپ  نم  يارب  دـناوت  هک  تسیک  دـیوگ : یم  ءادرد  وبا  منیب و  یمن  نآ  رد  ینخـس  ياج  نم 

زا سپ ، دنام ، مهاوخن  وت  رانک  رد  ینیمزرس  چیه  رد  نم  دهد ، یم  شرازگ  نم  هب  ارشدوخ  تشادرب  وا  مهد و  یم  شرازگ  وا  هب  ار  ادخ 
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هدش 23:7 ) پاچ  مالا  شرگید  هتشاگنرانک  رد  هک  یعفاش  زا  ثیدحلا  فالتخا  ) دش نوریب  هیواعم  یئاورنامرف  زرم 
رگید مین  دهن و  یم  اه  یئاراد  هنیجنگ  رد  ار  نآ  رانید  دصناپ  هتخانش  رز  رانید  رازه  دنا  ناناملسم  هانپ  رد  هک  ار  یناناملـسمان  ياهبنوخ  و 

يدنوادخ همانرب  اب  ارچ  نوچ و  چیه  یب  اراکـشآ و  هک  تسا  ییروآون  راک  نیا  هک  نآ  اب  دهد  یم  هدـش  هتـشک  هک  یـسک  هداوناخ  هب  ار 
تسا  راگزاسان 

يروتـسد هک  نآ  اب  دنیوگب  ناذا  نابرق  نشج  رطف و  نشج  رد  هک  دهدیم  روتـسد  هدرک - دای  مالا 208:1  باتک  رد  یعفاش  هک  ناـنچ  و -
نیا  رد  نتفگ  ناذا  يارب 

هحفص 196 ] ] 

تسین  اور  تسا  هتسیاب  نآ  روتسد  هک  یئاهراک  رد  زج  زین  ناذا  هدیسرن و  زور  ود 
ار هویش  نیا  هک  دوش  یم  یسک  نیتسخن  میناوخ  یم  مالا 14:2  باتک  رد  هک  يا  هنوگ  هب  وهتفرگ  جاب  رگیدـکی  هب  مدرم  ياه  ناغمرا  زا  و 

تسا . هداهن 
رد يدرواـم  هک  يا  هنوگ  هب  هدرک و  مک  ار  ریبـکت  کـی  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  وا  هدرک  شرازگ  هبیـش  یبا  نبا  هک  يا  هنوـگ  هب  مه  و 
هانگ درب و  یم  تسد  ار  یخرب  دـنرآ ، یم  وا  دزن  هب  ارینادزد  دـنا  هدروآ  دوخ 136:8  خیرات  رد  ریثک  نبا  هیناطلسلا ص 219 و  ماکحالا 

تسا  هدمآ  شوخ  ار  وا  هک  هدینش  ینخس  شردام  زا  يو و  زا  اریز  دریگ  یم  هدیدن  ار  ناش  یکی 
نیا دـهد و  یمماجنا  زامن  زا  شیپ  ار  ینارنخـس  هماـنرب  ناـبرق  رطف و  نشج  رد  داد  میهاوخ  شرازگ  یگدرتسگ  هب  هک  يا  هنوگ  هب  زاـب  و 

درادن . یشزاس  چیه  ربمایپ  همان  نیئآ  اب  راک 
نازامنـشیپ نایاوشیپ و  نارونخـس و  هب  دـنادرگیم و  راک  همانرب  ار  ع )  ) یلع ناگدـنورگ  ياورنامرف  رب  نداتـسرف  نیرفن  هک  تسا  وا  زین  و 

دننک . هدایپ  ار  همانرب  نیا  ناناملسم  ياه  هد  اهرهش و  همه  رد  هک  دهد  یم  روتسد  هورگ 
یگدـنز و دـننادرگب ، هار  زا  ار  وت  هک  زیهرپب  و  نکم ، يوریپ  دـننادان  هک  یناسک  ياه  سوه  زا  شاب و  يا  یئانیب  رد  شیوخ  راک  زا  سپ ،

دننک . یم  يرواد  دب  تسا و  ناسکی  ناشیا  گرم 

دنک یم  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه  نیئآ  هفیلخ 

تسم درک و  يراسگ  هداب  هبقع  رسپ  دیلو  هک  تسا  هدروآ  ینادمه  قاحسا  وبا  نابز  زا  دعس  رسپ  دمحم  هار  زا  باسنالا 33:5  رد  يرذالب 
مدرم  رب  نادادماب  سپ  دش 

هحفص 197 ] ] 

نامزامن ام  هک  یتسار  هب  هن ! دـنتفگ  مناوخب ؟ رتشیب  ناتیارب  تفگ : درک و  ناشیا  هب  يور  هاگ  نآ  درازگ  زامن  تعکر  ود  هدرک  يزامنـشیپ 
هب شتـسد  زا  ار  وا  يرتشگنا  سپ  تساتسم  دندید  دندمآرد و  يو  رب  يدزا  ریهزرـسپ  بدـنج  اب  بنیز  وبا  اه  نیا  زا  سپ  میدرازگب ، ار 

تفاینرد ... ار  یگنوگچ  دوب  تسم  سب  زا  وا  دندرک و  رد 
سپ دروآ  الاب  دوب  هدیـشون  ار  هچ  نآ  ات  دـشن  رود  شیاج  زا  داتـسیا  زامن  هب  نوچ  وا  هک  داد  شرازگ  نم  هب  قورـسم  تفگ : قاحـسا  وبا 
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ار نامثع  دندش و  نوریب  نامثع  اب  وا  هرابرد  وگتفگ  يارب  هماثج - رسپ  بعـص  يرافغ ، هبیبح  وبا  ریهز ، رـسپ  بدنج  بنیز ، وبا  نت - راهچ 
. هدرک تسم  هن ، دنتفگ  هدیدرگهناوید ؟ ایآ  هدش ؟ هچ  ار  وا  تفگ : فوع  رـسپ  نمحرلا  دبع  سپ  دـنتخاس  هاگآ  دوب  هدرک  يو  هچ  نآ  زا 

تفگ درک ؟ یم  يراسگ  هداب  مردارب  هک  يدید  وت  تفگ : بدنج  هب  دنکفا و  ساره  رد  دادمیب و  ار  ناشیا  نامثع  سپ  تفگ : رگـشرازگ 
زا ار  وا  يرتشگنا  نم  دنادرگ و  یمرب  نورد  زا  دوب  هدروخ  ار  هچ  نآ  دوب و  تسم  مدید  ار  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  ادـخ - هب  هانپ  هن -

تفاینرد . ار  یگنوگچ  دوب  تسم  سب  زا  وا  متفرگرب و  شتسد 
هک نیا  زا  مه  و  دـندرک - هاگآ  دوب  هتـشذگ  نامثع  ناشیا و  نایم  هچ  نآ  زا  ار  وا  دـندش و  هشیاع  دزن  هب  ناهاوگ  سپ  تفگ : قاحـسا  وبا 

تسا . هداد  میب  ار  ناهاوگ  هدرک و  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه  نیئآ  نامثع  هکیتسار  داد . رد  زاوآ  هشیاع  سپ  هدنار - ار  ناشیا  نامثع 
دز هنایزات  ار  ناهاوگ  زا  یناسکنامثع  هک  دنا  هتفگ  یخرب  دیوگ : يدقاو 

هحفص 198 ] ] 

لاـمیاپ ار  يرفیک  ياـه  نیئآ  تفگ : تفر و  ناـمثع  کـیدزن  هب  وا  سپ  دـندومن  يدـنم  هلگ  راـتفر  نیا  زا  هدـش  یلع  دزن  هـب  ناـشیا  سپ 
هب نایوما و  تفگ : رمع  هکنآ  اب  يدومن  ور  ریز و  ار  نامرف  يدز و  کـتک  دـنداد  یهاوگ  تردارب  ناـیز  هب  هکار  یهورگ  يدـینادرگ و 

رانکرب راـک  زا  ار  وا  دـیاب  منیب  یم  نم  هچ  ناـنچتفگ  منک  هچ  یئوگ  یم  دیـسرپ  نکم . راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  طـیعم  وبا  نادـناخ  هژیو 
ناشیا هب  دب  نامگ  هک  دنتسین  یناسک  رگا  ینک  یئوجزاب  ار  ناهاوگو  يراپسن  وا  هب  ار  ناناملسم  ياهراک  زا  کی  چیه  یتسرپرس  یئامن و 

یناسر  یم  تسا  هتسیاب  هک  يرفیک  هب  ار  تردارب  دنیوگب  غورد  يزوت  هنیک  رسزا  دور و 
هک يراد  روتـسد  وت  اهراک ؟ نیا  هب  هچ  ار  وت  تفگ : داددنت و  یخـساپ  زین  وا  دومن و  یتشرد  نامثع  اب  هشیاع  دوش  یم  هتفگ  دیوگ : زین  و 
وا زا  رتراوازس  راک - نیا  يارب  هک - تسیک  دنتفگ : رگید  یهورگ  دنتفگهنوگ و  نیمه  هب  ینانخـس  زین  یهورگ  يریگب  مارآ  تا  هناخ  رد 

تفرگرد . ناناملسم  نایم  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  هکدوب  يدروخ  دز و  نیتسخن  نیا  دنداتفا و  مه  ناج  هب  اه  شفک  هگنل  اب  سپ  دشاب 
هب ناناملـسم  ياهراک  زا  يراک  ندرپس  زا  ار  وت  ام  دـنتفگ : وا  هب  دـندش و  ناـمثع  دزن  هب  ریبز  هحلط و  هکهدرک  شرازگ  هار  دـنچ  زا  مه  و 
وا هب  زین  یلع  نک . شرانکرب  هدومن  یتسمدـب  يراـسگ و  هداـب  وا  هک  هدـش  هداد  یهاوگ  کـنیا  یتفریذـپن و  وت  میدوب و  هداد  زیهرپ  دـیلو 

صاع رـسپ  دیعـس  نامثع ، سپ  ناسرب  رفیک  هب  ار  يو  دنداد  یهاوگ  شنایزهب  وا  يور  رد  ناهاوگ  رگا  نک و  رانکرب  راک  زا  ار  وا  تفگ :
ناـمتخاس ربـنم و  دـمآرد  هفوک  هب  دیعـس  نوچ  سپ  دراد  لیـسگ  يو  يوس  هبار  دـیلو  دادروتـسد  وا  هب  داتـسرف و  هفوک  يرادـنامرف  هب  ار 

رفیک هب  ار  وا  تساوخ  نامثع  دنداد و  یهاوگ  شنایز  هب  وا  يوررد  ور  هک  ناهاوگ  تشاد و  لیسگ  ار  دیلو  داد و  وشتـسش  ار  يرادنامرف 
یم يو  هب  دـیلو  داتـسرف  یم  وا  ندزيارب  هک  ار  شیرق  زا  سک  ره  داد و  شیاج  يا  هناـخ  رد  هدـناشوپ و  وا  رب  هتـسارآیشوپالاب  دـناسرب 

ياورنامرف  يربب و  نم  اب  ار  تا  شیوخ  دنویپ  ادابم  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  اروت  تفگ " :

هحفص 199 ] ] 

هک بلاطوبا  رـسپ  یلع  سپ  درک . یمن  دنلب  وا  رب  تسد  سک  چـیه  زین  نخـس  نیا  ندینـش  اب  یئامن " و  نیگمـشخ  دوخ  ربار  ناگدـنورگ 
ناجردـپ تفگ : يو  هب  زین  نسح  تفگ و  مه  يو  هب  ار  نخـس  نامه  دـیلو  دـمآرد  وارب  نسح  شرـسپ  اـب  تفرگرب و  هناـیزات  دـید  نینچ 

وا هخاش  ود  يا  هنایزات  اب  سپ  مرادن . رواب  ار  ادخ  مشاب ) هتشاد  نانخس  نیا  ياورپ   ) نم هک )  ) ماگنه نآ  رد  تفگ  یلع  دیوگ . یم  تسار 
هک نانیا  زا  یخرب  تفگ : نامثع  سپ  نزب  هنایزات  ار  وا  زیخرب و  مکرـسپ  تفگنسح : شدـنزرف  هب  یلع  زین  شرازگ  کـی  داـینبرب  دز و  ار 
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داینب رب  و  داد . یم  مانـشد  ار  يو  دیلو  درک و  وا  ندز  هب  زاغآ  تفر و  وا  غارـس  هب  تفرگرب و  هنایزات  یلع  سپ  دـنا  هدنـسب  ار  وت  ینیب  یم 
( دیلو هدیشوپرس  مان  ! ) بهو وبا  تفگ  يو  هب  یلع  دنگوس ! نام  يدنواشیوخ  دنویپ  هب  وادخ  هب  ار  وت  تفگ  يو  هب  دیلو  یناغالا  شرازگ 
: تفگ دز و  ار  وا  سپ  دـندرک  لامیاپار  يرفیک  ياه  نیئآ  هک  دـنداتفا  هاگترپ  هب  نیمه  يارب  اهنت  نایلیئارـسا  یتسار  هب  هک  شاب  شوماـخ 

دناوخ . دنهاوخ  شیوخ  نز  هنایزات  ارم  نایشرق ، نیا  زاسپ 
وا داد  یم  ندیـشارت  رـس  هبروتـسد  یئاهاج  نینچ  رد  رمع  هک  دنتفگ  دشارتب و  ار  وا  رـس  هک  دـش  هتـساوخ  نامثعزا  دـنتفگ : نارگـشرازگ 

درک . اهر  ارنآ  سپس  درک و  یم  راک  هویش  نیا  هب  زاغآ  رد  يرآ  تفگ :
درک مدرم  هب  يور  دناوخ  هک  تعکر  ود  سپ  دش  نوریب  دادماب  زامن  يارب  ناروخ  ولت  ولت  هبقع  رـسپ  دیلو  دـنا : هتفگنارگید  فنخم و  وبا 

رب دنوادخ  تفگ : دوب  دنمجرا  يدرم  هک  دعس  رـسپ  هفاوع  ناگداز  زا  یکی  قالع  رـسپ  باتع  سپ  مناوخب ؟ ناتیارب  نیا  زا  شیب  تفگ : و 
دندومن و ینارپ  نش  وا  يوس  هب  زین  مدرم  تفوک و  دـیلو  هرهچ  هب  تفرگرب و  هزیرگنـس  یتشم  ود  کی  سپـس  دـیازفاین  وت  رد  اه  یئوکین 

رـسپ رمع  هک  دوب  نامه  باتع  نیا  تشاد " و  دیابن  تفگـش  هدینادرگ  ام  رادنامرف  ار  وت  هک  یـسک  زا  زج  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ " 
زا ار  دوخ  ناوت  دیلو  هک  دنا  هدرک  دای  نینچ  یخرب  داهن و  دمآرد  هکس  دصناپ  رازه و  ود  ناگرزب  رگید  اب  وا  يارب  باطخ 

هحفص 200 ] ] 

نامثع هکار  یتسار  دـنتفگ : یحایر  سیق  رـسپ  لقعمو  یبحرا  سیق  رـسپ  دـیزی  دروآ و  الاب  اج  نامه  دوب  هدیـشون  ار  هچ  نآ  داد و  تسد 
سوا رـسپ  لورج  هیطح - هک  تسا  دیلو  هرابرد  درادب و  دنلب  یهاگیاپ  رد  ار  شردارب  ص )  ) دـمحم ناوریپ  ندرک  راوخ  اب  تسا  هتـساوخ 

دیوگ : یم  ار  اه  هدورس  نیا  یسبعکلام - رسپ 
دهد  یهاوگ  دیامن  رادید  ار  شراگدرورپ  هئیطح  هک  يزور 

تسا  نامثع ) زا   ) رت هتفریذپ  دیلو  شزوپ  یتسار  هب  هک 
دنادب  هک  نآ  یب  تفر  داب  رب  ناشیا  زامن  هک  یماگنه 

مناوخب ؟ ناتیارب  نیا  زا  شیب  ایآ  تفگ : یتسمرس  زا 
دیازفیب  ناشاه  یئوکین  رب  تساوخ ) یم   ) اریز

دناوخ . یم  ناشاربرتشیب  مه  تعکر  هد  زا  دنتفریذپ  یم  رگا  و 
دیلو ) هدیشوپرس  مان  ! ) بهو وبا  يا 

دنتفریذپ یم  ار  نآ  رگا  دنداهنن و  ندرگ  وت  داهنشیپ  هب  نانآ 
يدروآ  یم  دیدپ  یگنهامه  یتعکر  کت  زامن  اب  یتعکر  تفج  زامن  نایم  وت 

دنتفرگ  ار  تراسفا  یتخادرپ  تخات  هب  وت  هک  هاگ  نآ 
یتخات  یم  نانچمه  وت  دندرک  یم  اهر  ار  تراسفا  رگا  و 

رد هئیطح  زا  زین  ار  ریز  ياه  هدورـس  ـالاب ، ياـه  هدورـس  ندروآ  زا  سپ  باـعیتسالا  رد  رمع  وبا  یناغالا 178:4 و  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا 
دنا  هدروآ  هنیمز  نیمه 

دوزفایب  نآ  رب  اراکشآ  تفگ و  نخس  زامن  نایم  رد 
تخاس  ادیوه  ار  شیوخ  یئور  ود  و 

تخیر  یم  شناهد  زا  هک  ییم  اب 
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دولایب  ار  هاگشتسرپ  رانک  هشوگ و 

هحفص 201 ] ] 

داد : زاوآ  دنتشاد  ندش  هدنکارپ  گنهآ  همه  هک  هاگ  نآ  و 
دیئاتسب ؟. ارم  ات  مناوخب  ناتیارب  رتشیب  ایآ 

تسین . یئوکین  زا  يا  هرهب  ار  امش  هن  نم و  هن  سپ 
هدـناوخ تعکر  راهچ  ار  يدادـماب  زاـمن  هک  نآ  زا  سپ  هدرک و  يزامنـشیپ  ناـشیارب  تسم  تسم  وا  هک "  نیا  : دـیوگ یم  رمع  وبا  سپس 

نارگشرازگ و زا  هچ  تشاد - دیاب  یمرگتشپ  ناشیا  نخس  هب  هک  یناسک  تسا و  دز  نابز  نآ  شرازگ  مناوخب " ؟ ناتیارب  رتشیب  ایآ  هتفگ :
دنا . هدروآ  ارنآ  ناناد - تشذگرس  زا  هچ 

یم هک  یبوقعی 142:2  خیرات  رد  مه  میناوخ  یم  یقهیب 318:8  ننس  دمحا 144:1 و  دنـسمرد  مه  ار ، دادیور  شرازگ  ام  نانآ  نایم  زا  و 
راهچ زا  سپ  هک  نیا  دـسیون : یم  هک  ومهزا 91:5 و 92  هباغلا  دـسا  ریثا 42:3 و  نبا  لـماک  رد  مه  و  دروآ .  ـالاب  بارحم  رد  وا  دـسیون :

ناـشیا نخـس  هب  هک  یناـناد  تشذگرـس  ار  نآ  شرازگ  مناوـخب "  ناـتیارب  رتـشیب  اـیآ  هتفگ " : ناـشیا  هب  دادـماب  زاـمن  ندـناوخ  تـعکر 
دندومن یتخسرس  دیلو  اب  هورگ  نآ  دناسر  یم  هک  درآ  یم  ار  يربط  شرازگ  سپس  تسا  ناگمه  دزنابز  هدروآ و  تشاد  دیاب  یمرگتـشپ 

سپـس دوش " و  یم  راب  هورگ  نیا  ندرگ  رب  وت  هانگ  دهد و  یم  شاداپ  ار  وت  دـنوادخ  هک  نک  یئابیکـش  مردارب ! تفگ " : وا  هب  نامثع  و 
دروآ و الاب  ار  نآ  دیـشون و  هداب  وا  هک  دـناسر  یم  هدـش ، هدرمـش  تسرد  ناسانـش  تشذگرـس  دزن  هک  یـشرازگ  هتفگ : رمع  وبا  دـیوگ :

دناوخ . تعکر  راهچ  ار  حبصزامن 
نیا  رد  هک  هباصالا 638:3 - هب  ادفلاوبا 176:1 و  خیرات  هب  دیرگنب  زاب  و 
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ار نآ  تسا و  ناگمه  دز  نابز  دناوخ  تعکر  راهچ  ار  دادماب  زامن  درک و  يزامنشیپ  مدرم  رب  دوبتسم و  هک  وا  ناتـساد  دسیون  یم  یکی 
تعکر راهچ  درک و  يزامنشیپ  هفوک  مدرم  رب  دسیون : یم  هک  یبلح 314:2  هریس  هب  یطویس ص 104 و  ءافلخلا  خیرات  هب  و  دنا -، هدروآ 

نایاپ هب  ار  زامن  دروآ و  الاب  بارحم  رد  سپس  ناشونبارم ! شونب و  تفگ : یم  ندوس  نیمز  هب  یناشیپ  ندرک و  مخ  تشپ  ماگنه  دناوخ و 
رب شیاه  یئوکین  هب  هن  دیازفایب و  وت  ربشیاه  یئوکین  هب  هن  دـنوادخ  تفگ  ضر ) ) دوعـسم رـسپ  سپ  مناوخب ؟ رتشیب  ناتیارب  تفگ : درب و 

دندـنکفا وا  يوس  هب  هزیرگنـس  زین  مدرم  دـیبوک و  دـیلو  هرهچ  هب  نآ  اب  تفرگرب و  شفک  هگنل  کی  سپ  داتـسرف  اـم  يوس  هب  ار  وت  هکنآ 
نایاپ . ات  ناور  وا  یپ  رد  زین  اه  هزیرگنس  دش و  دوخ  خاک  يوس  هب  ناروخ  ولت  ولت  وا  سپ 

هفوک رد  دوب ، راسگ  یم  زاب و  یبسور  هبقع  رـسپ  دـیلو  هک  تسا  هدروآ  یعمـصا  یبلک و  دـیبع و  وبا  نابز  زا  یناغارد 178:4  جرفلاوبا  و 
هب يور  سپـس  دناوخ و  تعکر  راهچ  ناشیا  رب  سپ  دنک  يزامنـشیپ  مدرم  رب  عماج  دجـسم  رد  ات  تساخرب  نادادماب  درک و  يراسگ  هداب 

دناوخ : ار  هنارت  نیا  ناشیارب  زامن  نایم  رد  دنلب  زاوآ  اب  دروآ و  الاب  بارحم  رد  سپ  مناوخب ؟ رتشیب  ناتیارب  تفگ : درک و  ناشیا 
تخیوآ ، بابر  هب  لد 

هدادلد ! ربلد و  ندش  ریپ  زا  سپ  مه  نآ 
: تفگ يرهز  هـک  تـسا  هدرک  شرازگینئادـم  هار  زا  رد ص 180  و  هدروآ . ارـالاب  شرازگ  هبیــش  رــسپ  رمع  ناـبز  زا  زین  ص 179  رد 
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رب امـش  زا  يدرم  هـک  هاـگ  ره  اـیآ  تـفگوا : سپ  دـننک  وـگتفگ  يو  اـب  دـیلو  نوـماریپ  رد  اـت  دـندش  ناـمثع  دزن  هـب  ناـیفوک  زا  یهورگ 
نادادماب دندرب و  هانپ  هشیاع  هب  ناشیا  سپ  درک  مهاوخ  رفیک  ار  امـش  دوش  دادـماب  رگا  ددـنب ؟ یم  وا  هب  یغورد  دریگ  مشخ  شرادـنامرف 

راکهبت هدـش و  رد  هب  شیک  زا  نایقارع  ایآ  تفگ  سپ  داد . یم  يدـنت  یتشرد و  يوب  هک  دینـش  يراتفگ  زاوآ و  هشیاـع  يارـس  زا  ناـمثع 
نیا  هک  وا  دنا ؟ هتفاین  هشیاع  هناخ  زج  یهاگهانپ  چیه 

هحفص 203 ] ] 

اهوگتفگ مدرم  ، يدرک اهر  ار  ادخ - هتخیگنارب  شفک - نیا  هدنراد  هویش  تفگ : درک و  دنلب  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  شفک  دینـشب  نخس 
هزیرگنـس و اب  ات  اهراک ؟ نیا  هب  هچ  ار  نانز  دنتفگ  یم  یخرب  دیوگ و  یم  تسار  دنتفگ  یم  یخرب  دش  رپ  دجـسم  ات  دندمآ  دندینـش و  ار 
نک و اورپادخ  زا  دنتفگ  دندمآرد و  نامثع  رب  ادخهتخیگنارب  نارای  زا  یهورگ  دـنتخادرپ و  دروخ  دز و  هب  هداتفا  مه  ناج  هب  شفک  هگنل 

درک . رانکرب  ار  يو  سپ  نک  رانکرب  ناشیا  رس  زا  ار  تردارب  امنم  لاماپ  ار  يرفیک  ياه  نیئآ 
دادـماب زاـمن  هبقع  رـسپ  دـیلو  تشپ  رد  نم  تـفگ  ض )  ) ناـمثع هـب  دـمآ و  هنیدـم  هـب  يدرم  هـک  تـسا  هدروآ  قارورطم  ناـبز  زا  مـه  و 

درم نآ  نامثع  سپ  مدینش ، وا  زا  یم  يوب  نم  مشوخرـس " ! زورما  نم  مناوخب ؟ رتشیب  ناتیارب  تفگ " : درک و  ام  هب  يور  وا  مدرازگبار و 
يدز . ار  ناهاوگ  يدرک و  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه  نیئآ  دنتفگ : مدرم  دز و  ار 

تعکر هس  ناـشیا  يارب  ار  يدادـماب  زاـمن  یتسم  يور  زا  دـسیون : یم  هدروآ و  دیرفلا 273:2  دـقعلا  رد  ار  زامن  ناتـساد  مه  هبردـبع  نبا 
دناوخ ...

 " دنتفگ نخس  رایسب  هراب  نیا  رد  مدرم  هک "  میناوخ  یم  یتشذگرس  يال  هبال  رد  نامثع  ياه  یگتسجرب  شخب  رد  يراخب  حیحـص  رد  و 
همه زا  شیب  هچ  نآ  وا  ياهراک  نایم  مینیب ، یم  رمعم  شرازگ  رد  دـسیون " : یمزارف  نیا  يرگنـشور  رد  يرابلا 44:7  حتف  رد  رجح  نباو 

وبا رسپ  دعس  ندرک  رانکرب  يرگید  دوب و  ناورم  هراب  رد  يرفیک  ياه  نیئآ  نتسبن  راک  هب  یکیتشاداو  وگم  وگب  و  شاخرپ - هب  ار  مدرم 
صاقو .

راک یگنوگچ  زا  هدنیآ  ياهدلج  دلج و  نیا  رد  دهاوخ  ادخ  رگا  دینش و  یهاوخ  ار  وا  ناتـساد  هک  تسا  یـسک  نامه  دیلو  دیوگ : ینیما 
یم الاببارحم  ردو  دـنک  یم  يراسگ  هداب  هک  ینیب  یم  نونکا  و  يا ، هداتـسیا  يو  رانکرد  یئوگ  هک  يوش  یم  هاگآ  نانچ  شراگزور  و 

و دـبای ، یمنرد  تسا  تسم  سب  زا  دـننک و  یم  رد  هب  شتـسد  زا  رتشگنا  و  دـناوخ ، یم  دـیاب  هچنآ  زا  شیب  ار  زاـمن  یتسم  روز  زا  درآ و 
یم ار  وا  تسا - یمارگ  یـسب  شا  هدـنیوگ  هک  راتفگ - نیا  اب  هدـناوخ و  راکهبت  ار  وا  رادـنپ ، زا  رترب  يادـخ  زین  یئاهزور  نینچ  زا  شیپ 

یسک  نوچمه  هدیورگ  نیتسار  نیئآ  هب  هک  یسک  ایآ  دناسانش :

هحفص 204 ] ] 

وج سرپ و  نآ  نوماریپرد  دروآ  امش  يارب  یشرازگ  يراکهبت  هاگ  ره  راتفگ : نیا  اب  زین  و  هیآ 18 ) هدجس  هروس   ) تسا راکهبت  هک  تسا 
یئارچ نوچ و  چیه  دنزادرپ  یم  ادخ  همان  يرگنـشور  هب  هک  ینادنمـشناد  نایم  رد  : دسیون یم  باعیتسا 620:2  رد  ربلادبع  نبا  هک  دـیئامن 

دیلو هرابرد  دروآ " ... امـش  يارب  یـشرازگ  يراکهبت  هاگ  ره  گرزب " : یمارگ و  ادـخ  نخـسهک  تسین  یتسناد  هک  شرازگ  نیا  هرابرد 
تسا . هدرک  وگزاب  رمعوب  نابز  زا  هباغلا 90:5  دسا  رد  زین  ریثا  نبا  ار  نخس  نیا  تسا  هدمآ  دورف 

نز و یئاراد و  ناج و  دریگب و  ياج  يرادـنامرف  يالاو  هاگیاپ  رد  ناناملـسم  نایاوشیپ  يوس  زا  یـسک  نینچ  هک  تسا  راوازـس  ایآ  کنیا 
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وا زا  ناناملـسم  هد  ورهـش  رد  ار  ندوـشگ  نتـسب و  راـک  دـنریگب و  وا  زا  ار  نیئآ  ياهروتـسد  اـت  دوـش ، هدرپـس  وا  تـسد  هـب  مدرم  يوربآ 
ارم تسا ؟ راگزاس  نیتسار  شیک  اب  اهراک  نیازا  کی  چیه  ایآ  دنـسانشب ؟ دوخ  زامنـشیپ  ار  وا  هنیدآ ، یهورگ و  ياهزامن  رد  دـنهاوخب و 

ساره رد  دنارب و  دندوب  هداد  یهاوگ  وا  نایز  هب  هک  ار  یناسک  دینادرگ و  رادنامرف  ار  وا  هک  نکب  يا  هفیلخ  زا  ار  اه  شسرپ  نیا  راذگب و 
دز . ار  ناشیا  شیوخ  هنایزات  اب  ای  دنکفا 

- دـیدرگ نشور  نآ  ندوبهتـسیاب  هک  يرفیک  نداد  همه ، نیا  اـب  هدوـب ، شا  يراـکهزب  زا  شیپ  وا  هب  ندیـشخب  يرادـنامرف  هک  میتـفرگ  و 
يا هناخ  رد  ار  كدرم  هک  ماگنه  نآ  ات  دوش  هتخادـنا  شوگ  تشپ  یمه  دـیاب  ارچ  تخیگنارب - اه  شنزرـس  يو ، رب  نآ  نتخاـسن  ناورو 
رفیک ار  وا  هک  دـیآرد  يو  رب  سک  ره  هاگ  نآ  دـننک و  يو  نت  رب  هتـسارآ  یـشوپالاب  هنایزات ، دـنزگ  زا  وا  ندـنام  رانکرب  يارب  دنتـسرف و 

- یشیوخ دنویپ  ندیرب  زا  نداد  زیهرپ  اب  و  ناس - نیا  هب  دهد و  میب  هفیلخ  ندش  نیگمشخ  هب  ار  ناشیا  هدوب - رفیک  هتسیاش  هک  وا - دناسر 
يو مشخ  زا  ادخ ، يرفیک  ياه  نیئآ  نتشاد  اپ  رب  رد  نداهن  شیپ  اپ  يارب  ار  نارگید  وا  هک  تسنادیم  هفیلخ  ایآ  دیامن . يرادساپ  دوخ  زا 

رترب وا  شیک  روتسد  زا  ار  شا  يدنواشیوخ  دنویپ  دناسانش و  یم  هنوگ  نیا  هب  ار  وا  دناسرت و  یم 
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هک یمود  نیا  دندوب ؟ هدناسرن  يو  هب  ار  وا  نخـس  ای  تفرگ ؟ یم  هدیدن  ار  نآ  دوب  دنـسرخ  وا  راتفگ  زا  نوچ  همه  نیا  اب  و  درامـش ؟ یم 
يرای هب  هتـشاد و  یهاگآ  هداد  يور  اج ، نآ  رد  هچ  نآ  همه  زا  يو  میبای  یمرد  اهنآ  زا  اریز  درادن  اه  شرازگ  تخادرپ  اب  یـشزاس  چیه 
نـسح ربمایپ - هدـیزگرب  هداز  رتخد  تسناد  نوچ  هک  اج  نآ  اـت  هتخادـنا  یم  شوگ  تشپ  ار  يرفیک  نیئآ  نتـشاد  اـپ  رب  اـهراک ، نآ  همه 
تـسد هب  يو  رب  ندز  هناـیزات  هک  تساوخ  ناـنچ  درک و  يریگولج  وا  راـک  زا  دـبای  یمن  يورجک  هب  یـشیارگ  وا  رب  يزوسلد  يارب  (ع -)

اب هنوگچ ؟ تفرگ و  ماجنا  وا  يرواد  دش و  زوریپ  دـنوادخ  نامرف  همه  نیا  اب  دـنیوا ، يدونـشخ  یپ  رد  هک  دریگ  ماجنا  شدوخ  ناگنهرس 
وا هب  یئوـگ  مانـشد  هب  مه  رگمتـس  نآ  تفرگ و  ندرگ  ار  يو  ندـناسر  رفیک  هـب  شدوـخ  هـک  ناگدـنورگ  ياورناـمرف  اـم  رورـس  تـسد 

(ع) وا هدمآ  ود  نآ  زج  یناغاو و  ملسم  حیحصرد  هک  يا  هنوگ  هب  ای  درادن . اورپ  سک  چیه  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  زین  ع )  ) وا تخادرپ و 
تشاد . یم  هاگن  ار  اه  هنایزات  هرامش  دوخ  دنزب و  هنایزات  ار  وا  هک  داد  روتسد  رفعج  رسپ  هللا  دبع  هب 

رازاب دریگرد و  نآ  رس  رب  اهدروخ  دز و  هک  تخادنا  شوگ  تشپ  نادنچ  ار  راک  دیاب  دیدرگهتـسیاب  یـسک  رب  يرفیک  هک  نآ  زا  سپ  ایآ 
سپ دور و  الاب  هزوم  شفک و  هگنل  دسرب و  دگل  تشم و  هب  وگتفگ  راک  دماجنا و  رازفا  گنج  اب  دربن  هب  ینابز  راکیپ  هدش  غاد  وگم  وگب 
نیئآ نامثع  هک  یتسار  : " هک دوش  دـنلب  ناگدـنورگ  ردام  دایرف  دـبای و  نامزاس  ناناملـسم  نایم  راـکیپ  نیتسخن  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زا 
نیئآ : هک دنک  شهوکن  ار  وا  نخس  نیا  اب  زین  ص)  ) ربمایپ نادناخ  رورـس  هدنکفا " و  ساره  رد  ار  ناهاوگ  هدرک و  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه 

هک يراکهبت  نینچ  اهنیا  همه  زا  سپ  ایآ  و  يدز ؟ کتک  دنداد  یهاوگ  تردارب  نایز  هب  هک  ار  یهورگ  يدرک و  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه 
نانچ دوش ؟ هداتسرف  اه  یئاراد  هب  یگدیسر  يارب  هک  دراد  ار  نآ  یگتسیاش  دوب  هدش  هدیرد  شا  هدرپ  زین  يدنوادخ  دنمجرا  همان  نابز  اب 

رفیک زا  سپ  ار  كدرم  درک و  نامثع  هک 
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دراد ؟ یم  اور  ار  يزاب  داشگ  همه  نیا  يردارب  رهم  ایآ  داتسرف و  ناینیقلب  نایبلک و  تاقدص  يزادرپراک  هب  وا  نداد 
یبای هزیگنا  یـسررب و  اب  هارمه  تساتشذگرـس  نداد  شرازگ  تسا  نم  رب  هچ  نآ  وتسین  نم  ندرگ  هب  اه  شـسرپ  نیا  هب  نداد  خـساپ 
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مینادرگ . یم  اهراد  ریگ و  نیا  رواد  ار  راوگرزب  هدنناوخ  دوخ  هن ، ای  میهاوخ ، یم  هفیلخ  ناروای  زا  اهنت  زین  ار  خساپ  و  نآرد .

هفیلخ روتسد  هب  موس  ياوآ 

دوب ص )  ) ادخ هتخیگنارب  راگزور  رد  شزاغآ  هنیدآ  زور  رد  ندادرد  اوآ  همانرب  هک  دنا  هدروآ  دیزی  رـسپ  بئاس  نابز  زا  وا  زج  يراخب و 
نامثع راگزورنوچ  و  زامن . ندـش  اپ  رب  هاگ  هب  دوباوشیپ و  ندـش  نوریب  هاگ  هب  زین  نآ  ماگنه  و  رمع . راگزور  رد  رکبوب و  راـگزوررد  و 

ات هویش  نیا  دنداد و  یم  ر ) زاب ! رد  يا  هناخ  نکاس ، واو  رادربز و  ءاز   ) ءاروز رد  هک  دوزفایب  مه  یموس  ياوآدندش  رایـسب  مدرم  دیـسر و 
تسا  هدنام  ياج  رب  نونکامه 

ردشزاغآ هنیدآ  زور  رد  یناملسم  گناب  ص )  ) رمع رکبوب و  و  ص )  ) ربمایپ راگزور  رد  هک  تسا  هدمآ  دواد  وبا  يراخب و  شرازگ  رد  و 
زور رد  ات  داد  روتـسد  نامثع  دـندش  رایـسب  مدرم  تسـشن و  ناشیا  ياج  هب  نامثع  نوچ  تسـشن و  یم  ربنم  رـس  رب  اوشیپ  هک  دوب  یماگنه 

زاوآ ءاروز  رد  سپ  دنهد ، رد  یناملسم  ياوآ  ناذا )  ) زین موس  راب  يارب  هنیدآ 
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دنام . رادیاپ  هنوگ  نیمه  هب  راک  دنتشادرب و  نآ  هب 
نآ هب  زاوآ  ءاروز  رد  سپ  دـنهد ، رد  یناملـسم  ياوآ  زین  موس  راب  يارب  هنیدآ  زور  رد  ات  داد  روتـسد  نامثع  هدـمآ : یئاـسن  شرازگ  رد  و 

دنتشادرب .
داد یم  رد  یناملسم  ياوآلالب  تسشن  یم  ربنم  زارف  رب  هنیدآ  زور  رد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نوچ  هک  تسا  هدمآ  ومه  زا  یـشرازگ  رد  و 

دوب . نینچ  زین  رمع  رکبوب و  راگزور  رد  داد و  یم  رد  زامن  گناب  هماقا )  ) دمآ یم  دورف  نوچ  و 
دنداد و یم  رد  یناملـسم  گناب  دش  یم  نوریب  اوشیپ  نوچ  رمع  رکبوب و  و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  راگزور  هب  هدمآ : يذمرت  شرازگ  رد  و 

دوزفایب . ءاروز  رد  مه  یموس  ياوآ  دمآ  راک  رسرب  نامثع  نوچ  دنتشاد و  یم  اپ  رب  ار  زامن 
دـش یم  نوریب  زامن  ياربنوچ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هدـمآ : نینچ  دـیزی  رـسپ  بئاس  ناـبز  زا  باـسنالا 39:5  رد  يرذـالب  شرازگ  رد  و 

نیمه هب  راک  زین  نامثع  راگزور  زا  يرهب  رد  رمع و  رکبوب و  راگزور  رد  تشاد ، یم  اپ  رب  ار  زامن  سپس  دنداد و  یم  رد  یناملـسم  گناب 
تسا . یتسردان  يروآون  دنتفگ  دندیدنسپن و  ار  نآ  مدرم  هک  دوزفایب  مه  یموس  ياوآ  متفه  لاس  رد  نامثع  ات  دوب . هنوگ 

اریز دنتفرگ  شیپ  رد  ار  نامثعراک  اهرهـش  همه  رد  نامدرم  ماگنه  نآ  هکدیآ  یمرب  نانچ  دـسیون  یم  يرابلا 315:2  حـتف  رد  رجح  نبا  و 
ار یناملسم  گناب  نیتسخن  هک  یسک  نیتسخن  هک  هدروآ  نانچ  یناهکاف  همه ، نیا  اب  دش ، یم  هتسب  راک  هب  شنامرف  هک  دوب  يا  هفیلخ  يو 

راب کی  زج  زین  نونکات  دنتسه  کیدزن  رتخاب  رد  هک  ینامدرم  هک  هدیسر  نانچ  نم  هب  دایز و  هرـصب  رد  دوب و  جاجح  هکم  رد  دروآ  دیدپ 
زور رد  هک  یناملـسم  گـناب  نیتـسخن  تفگ " : رمع  رـسپ  هک  تسا  هدروآ  هبیـش  یبا  نبا  دوش و  یمن  هداد  یناملـسم  گـناب  ناـشیا  يارب 

نامگ  مه  هدرمش و  یمن  تسرد  ار  راک  نیا  هک  هتفگ  يور  نآ  زا  ار  نخس  نیا  دور  یم  نامگ  مه  هک  تسا "  يروآون  دنهد  هنیدآ 
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هدـیمان يروآون  هدوـبن  وا  راـگزور  رد  هچ  ره  هدـش و  یمن  هداـیپ  ص )  ) ربماـیپ راـگزور  رد  هماـنرب  نیا  دـیوگب : دـهاوخ  یم  هک  دور  یم 
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دوشیم .
نیا هب  ار  رمع  رـسپ  شرازگيراقلا  هدمع  رد  ینیع  مه  هدرک و  وگزاب  هدوب  يرابلا  حتف  رد  ار  هچ  نآ  راطوالا 332:3  لین  رد  زین  یناکوش 

نیتسخن تفگ " : يرهز  هک  تسا  هدروآمه  تسا " و  يروآون  دـنهد  هنیدآ  زور  رد  هک  یناملـسم  ياوآ  نیتسخن  هک " : هدرک  داـی  هنوگ 
رد دسیونیم : مه  دـنهد " و  رد  گناب  اهرازاب  مدرم  يارب  داد  روتـسد  هک  دوب  نامثع  دروآ  دـیدپ  ار  یناملـسم  گناب  نیتسخن  هک  یـسک 
ات دروآ - دیدپ  دنداد  یم  رس  مدرم  ندروآ  درگ  يارب  ءاروز  رد  هک  ار  یناملسم  گناب  نیموس  نامثع  هک  تسا  هدمآ  اه  شرازگ  يا  هراپ 

دایز  هرصب  رد  دوب و  جاجح  هکمرد  دروآ  دیدپ  ار  یناملسم  گناب  نیتسخن  هک  یسک  نیتسخن  هدش : هتفگ  و  دیوگ : هک  اج  نآ 
هزیگناهک مدرم  ندش  رایـسب  زا  ناشیا  تساوخ  هک  تسا  نیا  درک  دیاب  اه  شرازگ  نیا  نارگ  وگزاب  زا  هک  یـشسرپ  نیتسخن  دیوگ : ینیما 

ندش رایسب  ای  تسا  ناشخرد - هنیدم  ربمایپ - ینیـشناج  هاگیاپ  رد  ناشیا  ندش  رایـسب  ایآ  یناملـسم ، گناب  نداد  رـس  رابود  يارب  دش  يا 
اوآ گناب  هن  اریز  تشادن  ناشیا  يارب  يدوس  دـنداد  یم  رد  یناملـسم  گناب  مه  راب  رازه  هک  دـشاب  یمود  رگا  ناهج ؟ رـسارس  رد  ناشیا 

شوگ دزیخ  یمرب  اج  نیا  زا  هک  یگناب  هب  هک  دوب  هتـسیاب  اهاج  نآ  نامدرم  رب  هن  دیـسر و  یم  اهروشک  اهرهـش و  رگید  هب  هنیدـم  هدـنهد 
دننک . گنهامه  نآ  اب  ار  دوخ  زامن  دنهد و 

یم تسرد  ارهچ  نآ  هزات  دشاب  نداد  رد  زاوآ  همانرب  هب  ندوزفا  يارب  یتسرد  هزیگنا  هکمیریگب  رگا  زین  هنیدم  دوخ  رد  مدرم  ندش  رایـسب 
رد زامن  گناب  زا  سپ  هکنیا  هن  دـنزیخرب . راک  هب  ماـگنه  کـی  ردهمه  رهـش و  هشوگ  ره  رد  هک  تسا  ناگدـنهد  زاوآ  هب  ندوزفا  دـیامن 

، ربمایپ همان  نیئآ  اریز  دنهد  رد  یناملـسم  گناب  ون  زا  رگید  راب  کی  دـشاب  زامن - زا  شیپ  راک  یناملـسم و - ياوآ  زا  سپ  دـیاب  هک  نداد 
یقهیبياربک  ننس  حرش  رد  ینامکرت  هک  يا  هنوگ  هب  مه - هفیلخراک  تسا و  راگزاسان  هویش  نیا  اب  اراکشآ 
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نارای ناگدنهد و  زاوآ  هب  ندوزفا  هن  تسا  هدوب  زامن  گناب  زا  سپ  نداد  یناملـسم  گناب  همانرب  هب  ندوزفا  دزاس - یم  هاگآ  ار  ام   429:1
رد اـهنت  ناگدـنهد ، زاوآ  ندوب  اـت  دـنچ  هن  رگو  دندرمـش  اوراـن  يروآون  ار  وا  راـک  دـندرک و  شهوـکن  ار  يو  يور  نیمه  زا  زین  ربماـیپ 

موتکم و ما  رـسپ  مه  تشاد و  یمرب  یناملـسم  گناب  لـالب  مه  زین ، ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  راـگزور  رد  اریز  تسا  هدوبن  ناـمثع  راـگزور 
نیا يارب  ار  نتراـهچ  مدرم  ندـش  رایـسب  ماـگنه  هب  هدـمآ - ملـسم 136:2  حیحـص  رب  یبآ  يرگنـشور  رد  هـک  يا  هنوـگ  هـب  زین - ناـمثع 

همانرب نیا  رب  مه  یئاهروتـسد  هزات  هک  درامـشب  اوران  ار  ناگدنهد  زاوآ  ندوب  ات  دنچ  هک  ما  هتفاین  مه  ار  سکچـیه  تفرگرب و  يدـنمزاین 
ای هتـسیاب  ياوآ  هدنهد ، زاوآ  ندوب  ات  دنچ  اب  هدش - هتفگ  هچ  نانچ  ایآ  هک - دنـشک  یم  شیپ  ار  شـسرپ  نیا  یهاگ  هکنانچ  دـنا  هدرکراب 

زامن ندناوخ  رد  دـناوت  یم  زامنـشیپ  ایآ  دیـسر  ماجنا  هب  شراک  نیتسخن  هدـنهد  زاوآ  هک  یماگنه  و  هن ؟ ای  دوش  یم  ات  دـنچ  مه  هتـسیاش 
دنچ ایآ  و  دربب ؟ هراک  همین  ار  دوخ  ياوآ  زین  يرگید  نآ  دوش و  نوریب  دـناوت  یم  ای  دـبای ؟ نایاپ  شراک  مه  يرگید  نآ  ات  دـنک  گـنرد 

یعفاش و  دنرادرب ؟ زاوآ  زامن  ماگنه  زاغآ  رد  دیاب  ناش  همه  ای  دنرادرب ؟ زاوآ  يرگید  زا  سپ  یکی  دنناوت  یم  دنتسه  هک  يا  هدنهد  زاوآ 
نانآ زا  کی  ره  هک  تسین  وگتفگ  ياج  دشاب  هتـشاد  هدامآ  هدنهد  زاوآ  دنچ  گرزب  یهاگـشتسرپ  رگا  دـسیون : یم  مالا 72:1  باتک  رد 

هاگ نآ  دنونـشب . ار  یناملـسم  زاوآ  ماگنه - کی  رد  ناگدنونـش - همه  اتدـنرادرب  زاوآ  نآ - ياـه  هتـسدلگ  زا  یکی  زارف  رب  دـنناوت - یم 
گناب زا  سپداد  روتـسد  هک  هنوگ  نیا  هب  دوزفا  نداد  یناملـسم  گناب  همانرب  هب  نامثع  هکدناسر  یم  تشذگ ، هک  یتسرد  شرازگ  يامن 

نیا دنهد و  رد  یناملـسم  گناب  اه  نیا  زا  رت  شیپ  هک  نیا  هن  دـنهد  رد  یناملـسم  گناب  رگید  راب  کی  نداد ، رد  زامن  گناب  یناملـسم و 
هک دنا  هتفگ  هدومن و  زاب  یهاتوک  هب  شرازگ  نارگنشور  زا  یخرب  هچ  نآ  زا  مه  تفایرد و  ناوت  یم  دیایب  هک  یناربط  شرازگ  زا  مه  ار ،

هب  زامن  گناب  رب  زامنشیپيور و  شیپ  اریز  شیک ، نیئآ و  هاگدید  زاتسا  نیموس  اوآ ، نیموس 
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هحفص 210 ] ] 

زا رگشرازگ  تساوخ  هک  دنا  ناتسادمه  نارگنشور  دسیون : یم  يرابلا 315:2  حتف  رد  رجح  نبا  يرآ  تسا  هدش  هدوزفا  یناملسم  گناب 
هاگ نآ  زاـمن و  گـناب  يرگید  تسا و  یناملـسم  گـناب  یکی  نیتسخن  ياـت  ود  هک  تسا  نآ  یناملـسم "  گـناب  نیموس  هژاو " : ود  نیا 

یتسیاـب رتـشیپ  هک  دـناسر  یم  نیاو  دـندناوخ  یم  یناملـسم "  گـناب  نیموس  دـنداد " یم  رـس  ناـمثع  روتـسد  هب  هک  مه  ار  یموس  ياوآ 
یناملـسم گناب  اج  نیا  رد  هک  زامن  گناب  دسیون : یم  يراقلا 290:2  هدمع  رد  ینیع  و  دشاب . هدش  هداد  رس  یناملـسم  گناب  رگیدرابود 

ود ره  ناـیم  تفگ  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  يور  نیمه  زا  درادرب و  رد  یئاـه  یهگآ  نآ - دـننامه  هک - تـسا  يور  نـیا  زا  هدـش  هدـناوخ 
تسا . زامن "  گناب  یناملسم و  گناب  نایم  واتساوخ "  دهاوخب و  هک  یسک  يارب  تسا  يزامن  ، یناملسم گناب 

رد زاوآ  همانرب  یتسیاب  میتفگهکنانچ  مه  زاب  نداد ، رد  زاوآ  هماـنرب  هب  ندوزفا  يارب  دـشاب  يا  هزیگنا  مدرم  ندـش  رایـسب  هک  مریگ  هزاـت  و 
هاگشتسرپ هژیو  یناملسم  ياوآ  هک  دسر  یسک  شوگب  ات  دننک  هدایپ  تسا  رود  هب  هاگشتسرپ  زا  هک  رهـش  ياه  هشوگ  رد  ار  ینوزفا  نداد 

دونش یمن  دش  یم  هداد  رسهاگشتسرپ  رد  رب  رمع  رکبوب و  راگزور  ربمایپ و  راگزور  رد  هدمآ - دوادوبا 171:1  ننس  رد  هچ  نانچ  هک - ار 
رــسپ ناـمثع  هناـخ  ار  نآ  هاوـخ  هدوـب  هاگــشتسرپ  راـنک  رد  يا  هناـخ  هدــمآ  سورعلا - جاـت  سوماـقلا و  رد  هچناـنچ  هـک  ءاروز - رد  هـن 

نآ زا  يا  هناخ  زا  ار  نیتسخن  زاوآ  ات  دومرفب  نامثع  دـیوگ : زین  یناربط  و  هدرک - نآ  زا  يدای  مجعم 412:4  رد  يومح  هک  میرامشبنافع 
نآ هدرک - دای  يومح  زین  هک  يا  هنوگ  هب  ای - دنداد  یم  رد  یناملسم  گناب  اج  نآ  زا  سپ ، دنهد  رـس  دش  یم  هدناوخ  ءاروز  هک  وا  دوخ 

ارچ نوچ و  چیه  یب  لاطب  نبا  هک  يا  هنوگ  هب  ای - میریگب  دجسم  کیدزن  هنیدم و  رازاب  کیدزن  یئاج  ار 

هحفص 211 ] ] 

سپ مینادب ، هاگـشتسرپ  رد  کیدزن  گرزب  یگنـس  ارنآ  هدمآ - يراقلا 291:3  هدـمع  يرابلا 315:2 و  حـتف  رد  يو  تشادرب  هتفریذـپ و 
سپ هاگـشتسرپ ، رد  رب  تسا  نداد  رد  زاوآ  نوچمه  اه - یهاگآ  دـنچ  نوچ و  زاوآ و  ندـیناسر  رد  ءاروزرد - نداد  رد  یناملـسم  گناب 

تفای ؟ ناوت  يدوس  هچ  ربمایپ  همان  نیئآ  اب  زاسان  ینوزفا  نیا  رد 
یهوبنا ایآ  هک  دیـسرپ  دـیاب  هزات  تخاس  ریزگان  همانرب  نیا  ماجنا  رد  ار  نامثع  هنیدـم ، رد  مدرم  ندـش  رایـسبهک  میتفرگ  مه  رگا  یهگناو 

دیدرگ ناناملسم  تختیاپ  رهش ، نیا  هک  ماگنه  نامه  زا  ای  دومن ؟ يور  وا  یئاورنامرف  زا  لاس  نیمتفه  رد  ناهگان  هک  دوب  يا  هدیدپناشیا 
؟ ددرگ ربمایپ  همانرب  زا  یچیپرـس  يارب  يا  هزیگنا  ات  دسرب  دیاب  دنچ  هب  نامدرم  هرامـش  داینب ، نیا  رب  تفر ؟ ینوزف  هب  ور  شنامدرم  هرامش 

مدرم هک  گرزب  ياه  تختیاپ  اهرهش و  همه  رد  ار  يدروآردنم  هویش  نیا  زیواتسد  ایآ  و  یناملسم ؟ گناب  نیموس  يارب  يزیوآ  تسد  و 
زا دیـسرپ و  دیاب  هفیلخ  زا  ار  نیا  دادرـس ؟ ون  زا  ار  یناملـسم  گناب  راب  اهدص  واه  هد  تسناد و  اور  ناوت  یم  دنا  هنیدـم  ربارب  نیدـنچ  نآ 

دنناد . یم  تسرد  ار  شراک  هک  وا  ناروای 
راک مه ، اهرهش  همه  مدرم  ارچ  سپ  دنهد  رد  یناملسم  ياوآ  راب  نیموس  يارب  هک  دوب  نآ  هزیگنا  هنیدم  رد  مدرم  ندش  رایـسب  رگا  هزات  و 

زا ار  ناشیا  دیابیم  هفیلخ  دوبن و  يا  یهوبنا  نانچ  اهاج  نآ  همه  رد  هک  نآ  اب  دنتـسب ؟ راک  هب  ار  وا  همانرب  دنتفرگ و  زیوآ  تسد  ار  هفیلخ 
هنیدـم يارب  اهنت  هدـش  هدرمـش  اور  نداد  رد  یناملـسم  گناب  یئادـخ  همانرب  رب  هک  ینوزفا  نیا  هک  دزاس  ناشهاگآ  هتـشاد و  زاب  راـک  نیا 

دشاب . رایسب  نآ  مدرم  هرامش  هک  تسا  یئاهرهش  هژیو  نامرف  نیا  هک  دیوگب  مک  تسد  ای  سب . تسا و 
ره دنیآ و  یم  جاجح  دایز و  ناورم و  هیواعم و  زین  وا  زا  سپ  دراد و  یمرب  ادخ  هب  یخاتـسگ  هار  رد  ار  ماگ  نیتسخن  هفیلخ  راب  نیا  يرآ ،
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تسا . نارگید  زا  رترگمتس  راک ، کی  هدننک  زاغآو  دنریگ . یم  يزاب  هب  ار  ادخ  شیک  دوخياه  سوه  داینب  رب  دهاوخ  یم  ناشلد  هنوگ 

هحفص 212 ] ] 

دیامن یم  روانهپ  ار  هبعک - ادخ -  هناخ  هفیلخ 

رد دسیون : یم  هنیدم - هب  ربمایپ  ندیچوک  زا  سپ  لاس  نیمـشش  تسیب و  ياهدادیور  زا  يروآدای  ماگنه  هب  دوخ 47:5 - خیرات  رد  يربط 
دیرخب و ار  ناگیاسمه  زا  یهورگ  ياه  نامتخاس  دومن ، روانهپ  ار  نآ  دوزفایبار و  ناناملـسم  هاگـشتسرپ  هنیمز  نامثع  هک  دوب  لاس  نیمه 
گناب و وا  رس  رب  نوچ  داهن و  هدوت  یئاراد  هنیجنگ  رد  ار  نآ  ياهب  تخاس و  ناریو  ار  ناشاه  يارـس  دندادن  رد  نت  شورف  هب  هک  نارگید 
ار هک  یتسار  تسا ؟ هتخاس  خاتسگ  نم  رب  ار  امـش  يا  هزیگنا  هچ  دیناد  یم  تفگ  دننک و  ینادنز  ار  ناشیا  داد  روتـسد  دنتخادنا  هار  دایرف 

رـسپ هللا - دبع  سپـس  دیدزن " . داد  وا  رـس  رب  درک و  ار  راک  نیمه  امـش  ابرمع  تسا . هتخاسن  خاتـسگ  نم  رب  ار  امـش  نم  يرابدرب  زج  هک 
نبا دوخ 142:2 و  خیرات  رد  زین  یبوقعی  ار  الاب  شرازگ  دنتفای . یئاهر - دنب  زا  ات  تخادرپ  وگتفگ  هبوا  اب  ناشیا  هرابرد  دیسا - رـسپ  دلاخ 

دنا . هدروآ  لماکلا 39:3  رد  ریثا 
میس مرد  رازه  هد  داد و  شرتسگ  ار  ص )  ) ربمایپ دجسم  نامثع  تفگ : يرهز  هکتسا  هدروآ  کلام  نابز  زا  باسنالارد 38:5  يرذالب  و 

دیامن . یم  نوگرگید  ار  وا  همانرب  دهد و  یم  شرتسگ  ارادخ  هتخیگنارب  هاگشتسرپ  دنتفگ : مدرم  سپ  دناسر  نآ  هنیزه  هب  دوخ  یئارادزا 
نیئآ رد  هن  هدـید و  یم  تسا  مدرم  تسد  رد  هچ  نآ  يارب  یئاـجرب  اـپ  هیوـس و  مه  نیئآ  مالـسا ، شیک  رد  هن  هفیلخ  اـیوگ  دـیوگ : ینیما 

هک هدوب  هدروخن  وا  شوگ  هب  ص )  ) گرزب ربمایپنخـس  ایوگ  هتـشاد و  غارـس  نآ  ناگدـنراد  واه  یئاراد  يارب  یئوربآ  شزرا و  ام  كاـپ 
وا رگم  تسین  اور  یناملسم  چیه  یئاراد  هب  ندز  تسد 

هحفص 213 ] ] 

یضاق ءافش  رد  و  دشاب " . دونـشخ  ناج  لد و  زا  رگم  نآرقلا 157:1 " : ماکحا  رد  صاصج  شرازگ  داینب  رب  دهد و  يدنسرخ  لد  رـس  زا 
: دنرامـش یم  تسرد  ار  نآ  هک  نابح  نبا  شرازگ  داینب  رب  دهد " و  يدونـشخ  شدوخ  رگم  تسا " : هدمآ  راطوالا 182:4  لین  ضایع و 

دناتسب . وا  دوخ  يدونشخ  اب  زج  ار  شردارب  یتسدبوچ  هک  دسرن  ار  یناملسم  چیه 
اب ار  وا  يریگرد  هتفایرد و  ار  هاگـشتسرپ - هب  يو  نداد  شرتسگ  ماگنه  و  رمع - راـگزور  دوخ ، هفیلخ  هک  نآ  اـهزیچنیرت  تفگـش  زا  و 
زج يراـفغ و  رذوبا  بعک و  رـسپ  یباهک  دوب  شمـشچ  شیپ  هدـید و  دـهدب - ار  شا  هناـخ  تساوـخ  یمن  هک  بلطملا - دـبع  رـسپسابع 

دینادرگ دوختساوخداد  نخس و  هناوتشپ  ار  نامه  سابع  دندرک و  شرازگ  ار  ع )  ) دواد تسدهب  سدقملا  تیب  نامتخاس  ناتساد  ناشیا ،
پاچ زا  ات 266  رد ج 6 ص 262  يرواد  هدرتسگ  هک  دروآ - دورف  رـس  نآربارب  رد  دـش  هاگآ  ربمایپ  دـنمجرا  همان  نیئآ  زا  هک  زین  رمع  و 

نآ دومن و  لامیاپ  ار  ریذپان  ارچ  نوچ و  همان  نیئآ  نآ  تشادـن و  ار  اه  نیا  زاکی  چـیه  ياورپ  درم  یکی  نیا  هک  نآ  زج  تشذـگ - مود 
هناخ سپ  دـنرادن . يو  زا  یکاب  هدومن  يرابدرب  نوچ  وا  دـنا و  هدیـسرت  یم  يو  زا  مدرم  هک  ار  نیا  دـینادرگ و  زیواتـسد  ار  رمع  راک  هاگ 

نادنز هب  دنا  هتخادرپ  ارچ  نوچ و  وگتفگ و  هب  يو  اب  هراب  نیا  رد  هک  ار  یناسک  هتخاس و  ناریو  دنهد  يدونـشخ  هک  نآ  یب  ار  مدرم  ياه 
وا همان  نیئآ  دزاس و  یم  روانهپ  ار  ادخ  هتخیگنارب  دجـسم  دنتفگ : مدرم  هک  اج  نآ  ات  هداهن  هدوت  یئاراد  هنیجنگ  رد  ار  نآ  ياهب  هدنکفا و 
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دیامن . یم  نوگرگید  ار 

هحفص 214 ] ] 

جح هعتم  هرابرد  هفیلخ  هشیدنا 

مدرم نامثع  هک  مدینش  مدوب و  ض )  ) یلع نامثع و  اب  هکم  ات  هنیدم  هار  رد  تفگ : مکح  رـسپ  ناورم  هک  تسا  هدروآ  حیحـص  رد  يراخب 
دومن نتفگ  کیبل  هب  زاغآ  مه  اب  هرمع  جـح و  يارب  دـیدنینچ ، هک  یلع  تشاد و  یم  زاب  مه  اـب  هرمع  جـح و  ماـجنا  زا  جـح و  هعتم  زا  ار 

، مدرم زا  کی  چـیه  نخـس  يارب  نم  : تفگ يرآ ؟ ياج  هب  ار  نآ  وت  مرادـب و  زاب  يراـک  زا  ار  مدرم  هک  ینیب  یمناـنچ  ارم  تفگ : ناـمثع 
منکیمن . اهر  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  همان  - نیئآ

نامثع دیوگ  یم  کیبل  مه  اب  هرمع  جح و  يارب  يدرم  میدیدهاگان  هک  میتشگ  یم  ض )  ) نامثع اب  ام  : هک تسا  هدمآ  دمحا  شرازگ  رد  و 
نخـس نم  همه ، نیا  اب  يرآ ، تفگ  ما ؟ هدرک  يریگولج  راک  نیا  زا  نم  هک  یناد  یمن  رگم  تفگ  یلع . دـنتفگ  تسیک  نیا  تفگ  (ض )

منک . یمن  اهر  وت  نخس  يارب  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 
زاب جح  هعتم  زا  ار  مدرم  نامثع  دندمآ و  مهارف  نافع  رد  ض )  ) نامثع یلع و  تفگ : بیسم  رـسپ  دیعـس  هک  دنا  هدروآ  ملـسم  يراخب و  و 
یم يریگولج  نآ  زا  هک  یهاوخ  یم  هچ  وت  هداد  نآ  روتـسد  هب  ماجنا  (ص ) ادـخ هتخیگنارب  هک  يراـک  تفگ : وا  هب  یلع  سپ  تشاد  یم 

نتفگ کیبل  هب  زاغآمه  اب  هرمع  جـح و  يارب  دـید  نینچ  هک  یلع  سپ  مراذـگاو  ار  وت  مناوت  یمن  نم  تفگنک  اـهر  ار  اـم  تفگ : ینک ؟
دومن .

نآ ماجنا  هب  ار  مدرم  ض )  ) یلع تشاد و  یم  زاـب  جـح  هعتم  زا  ار  مدرم  ض )  ) ناـمثع تفگ : قیقـش  رـسپ  هللا  دـبع  هک  تساهدروآ  ملـسم 
ماجنا عتمت  جح  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  ابام  هک  یناد  یم  وت  تفگ : یلع  سپس  تفگ  یلع  هب  ینخـس  هراب  نیا  رد  نامثع  سپ  تشاد  یماو 

میدوب . ناسرت  یلو  يرآ ، تفگ  میداد  یم 

هحفص 215 ] ] 

یقهیب 352:4 و ننس  یئاسن 152 و148:5 ، ننس  دمحا 95 و61:1 ، دنسم  ملسم 349:1 ، حیحص  يراخب 69:3 و 71 ، حیحص  هب  دیدرگرب 
لوصولا 282:1  ریسیت  مکاح 472:1 ، كردتسم  ، 22:5

زیگنا تفگش  ياه  هناشن  يال "  هبال  رد  مود - پاچ  زا  ات 220 - ات 130 و 213  مشش ص 98  دلج  رد  هنیمز  نیا  نوماریپ  رد  دیوگ  ینیما 
هک يرایـسب  ياه  هناوتـشپ  اب  جح  هعتم  ندوب  اور  دناسر  یم  هکمیدرک  دای  یناوارف  ياه  شرازگ  اج  نآ  میدنار و  نخـس  یگدرتسگ  هب  " 

دـنادرگب و ار  جـح  هعتم  نیئآ  هک  دـماین  دورف  مه  يزارف  چـیه  تسا و  ارچ  نوچ و  یب  راکـشآ و  دراد ، ربماـیپ  هماـن  نیئآو  ادـخ  هماـن  رد 
اه شرازگ  نایاوشیپ  زا  یهورگ  ملـسم و  يراخب و  هک  نانچ  تشادـن و - زاب  نآ  زا  ار  مدرم  گرم - ماگنه  ات  زین - ص )  ) ادـخ هتخیگنارب 

اهراد ریگ و  نآ  زین  دوخ  نامثع  و  دوب . مود  هفیلخ  تشادرب  هشیدنا و  داینب  رباهنت  نآ  زا  يریگولج  دنا - هدرک  شرازگ  رایـسب  ياه  هار  زا 
نیا زین  دوب و  وامشچ  شیپ  رد  هدـننک ، يریگولج  هب  ربمایپ  نارای  ياه  شاخرپ  تفرگرد و  راـک  نیا  رـس  رب  هک  یئاـهوگم  وگب  دـید و  ار 
ادخ هناخ  رادـید  هب  اه  هلجح  رد  اب  ناسورعون  دـنریگ و  یم  نز  مرامـشب  اور  ناشیارب  ار  جـح  هعتم  نم  رگا  هک  دوبنیا  يزیوآ  تسد  هک :
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ادخ همان  هدینادرگ و  یمن  راوتسا  ار  نآ  يا  هناوتـشپ  هکزیچان  تشادرب  کی  رگم  هدوبن  چیه  چوپ ، هناهب  نیا  هک  یناد  یم  وت  و  دنرآ ، یم 
اب يو  هک  يا  هنیمز  نآ  تخانـش  رد  تشادرب - نیا  هدنراد  زا  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اریز  هتـسکش  یم  مه  رد  ار  نآ  زین  ربمایپ  همان  نیئآ  و 
هن مادک  چیه  هتسنادیم و  ار  اه  نیا  همه  كاپ  يادخ  زین  يو  زاشیپو  هدوب  رتداتسا  هتفرگرب - نآ  هرهچزا  هدرپ  شنیب  کیدزن  ياه  مشچ 

دندینادرگ . زین  اج  رب  اپ  ار  نآ  روتسد  هک  دنتشادن  زاب  جح  هعتم  زا  ار  مدرم  اهنت 
تسین  ربمایپ  ياهدوبدای  ادخ و  همان  زج  هب  شناد  " 

یشرازگ  هن  تسايزیچ و  هن  دشاب  نیا  زج  هب  هچ  نآ  و 
هتخیمآ  مه  هب  ياه  ینمشدو  اه  سوه  تشم  کی  رگم 

هحفص 216 ] ] 

. " دبیرفب ار  وتنآ  ناگدنراد  زا  يا  هدوهیب  ادابم  هک 
نآ اب  دوب ، يو  زا  شیپ  هک  داهن  یـسک  ياپ  ياج  رد  ماگ  تشادن و  ار  اه  نآ  زا  مادک  چـیه  ياورپ  یلو  دـید  ار  اه  نیا  همه  نامثع  يرآ 

هدنـسب مه  نیا  هب  هزات  تسا و  رت  هتـسیاش  ندرک  يوریپ  يارب  یتسرد  و  دـنک - يوریپ  ربمایپهمانرب  ادـخ و  هماـن  زا  هک  دوب  نآ  تسرد  هک 
نیرتاناد وا و  شناد  رهش  هزاورد  دوب و  ادخ  هتخیگنارب  ناور  هک  ع -)  ) یلع ناگدنورگ  ياورنامرف  شنزرـس  هب  تساهدرک  زاغآ  هدومنن و 

هاگ نآ  یئامن و  یمن  یگنهامه  تسا  زاسان  ادخ  نامرف  اب  هک  امهناوتشپ  یب  تشادرب  اب  ارچ  هک  يرواد - رد  ناشیا  نیرتداتسا  وا و  ناوریپ 
تسخن پاچ  زا  مشش ص 205  دلج  رد  نآ  ناتساد  هچ  نانچ  هک  دشک  یم  اج  نآ  هب  هفحج - رد  نافسع و  رد  ود - نآ  نایم  وگتفگ  راک 
دوش . هتشک  ندروآ ، اج  هب  عتمت  جح  يارب  (ع ) یلع ناگدنورگ  ياورنامرف  هک  دنامن  یمن  يزیچ  تشذگ  مود  پاچ  زا  و ص 219 

یم اج  هب  عتمت  جح  ادخ  هتخیگنارب  اب  ام  هک  یناد  یم  وت  یتسار  هب  تفگ " : يو  هب  ع )  ) یلع ام  رورس  هک  یماگنه  درم  نیا  میناد  یمن  ام 
اج هب  عتمت  جـح  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اب  مدرم  هک  لاس  نآ  رد  میدوب ؟ ناـسرت  یلو  يرآ  داد : خـساپ  هک  تشاد  یتساوخ  هچ  میدروآ " 
دص هب  وا  ناهارمه  هرامش  هک  هدوبادخ  هناخ  زا  ناربمایپ  نیرت  كاپ  رادید  نیـسپزاب  نامه  نیا  هن  رگم  هدوب ؟ راک  رد  یـسرت  هچ  دندروآ 
هک اـج  نآ  اـت  دـنتفای  یمنرد  ار  یگتخاـس  زیچاـن و  هناـهب  نیا  زین  هدوت  ناـگرزب  هک  تفاـی  یهاوخ  وت  و  دندیـسر ؟ یم  رتشیب  سکرازه و 

یمن داد  خساپ  هدوب ؟ هچ  زا  ناشیا  سرت  تفگ : هداتق  هب  هبعش  دسیون : یم  دنسم  رد  شرازگ  نآ  ندرک  دای  زا  سپ  دمحا  نایلبنح  ياوشیپ 
مناد .

شا  يدنمدرخ  زرم  ای  تسا ؟ هدوب  نیا  هفیلخ  شناد  هزادنا  ایآ  مناد  یمن  نم 

هحفص 217 ] ] 

هزادـنا ای  وا ؟ ربمایپ  همان  نیئآ  ادـخ و  هماـن  زا  شا  يوریپ  زرم  اـی  هتـساوخ ؟ یم  هک  یئاـه  هماـنرب  ندرک  هاـیپ  رد  شا  يراـشفاپ  هزادـنا  اـی 
دیسرپب . ناگدنراد  دای  زا  دیناد  یمن  رگا  هدوب ؟ ناشربمایپ  نیشناج  دوخ  هک  ناناملسم  شیک  ياه  هدرپس  يرادهگن  رد  شا  يراکتسرد 

همهنایم رد  دیوگب : هدروآ - باسنالارد 4:5  يرذالب  هک  يا  هنوگ  هب  نیریس - نبا  هک  تسین  اوران  راکـشآ و  یئوگ  هفازگ  ایآ  هاگ  نآ  و 
رمع . رسپ  سپس  دوب و  رت  هاگآ  همه  زا  ادخ  هناخ  رادید  هب  هتسباو  ياهروتسد  هب  نامثع  تسخن  ناشیا ،

تفگ . دیاب  دوردب  ار  مالسا  دشابنیا  شناتساد  نیا و  شا  هویش  هدوت  نیرتهاگآ  رگا 
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دنک یم  لامیاپ  ار  ناهانگ  یب  نوخ  هفیلخ 

هراشا

شیپ یکدنا  تفگ : رکب  وبا  رسپ  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هدروآ  بیسم  رسپ  دیعس  نابز  زا  تسرد  يا  هریجنز  اب  ءاضقلا  بدا  رد  یـسیبارک 
نایم زا  دنتساخرب و  دندید  ارم  نوچ  سپ  دینش  یم  تفگ و  یم  زار  ولول  وبا  هنیفج و  اب  هک  داتفا  نازمره  رب  مراذگ  نم  رمعندش  هتشک  زا 

دنتـسیرگن و دوب  هدش  هتـشک  نآ  اب  رمع  هک  يا  هنـشد  رد  نآزا ، سپ  دوب  شنایم  رد  نآ  هتـسد  هک  داتفا  نیمز  هب  رـس  ود  يا  هنـشد  ناشیا 
دبع زا  ار  نخـس  نیمه  تفرگرب و  ار  شریـشمش  تفرب و  رمع  رـسپ  هللا  دـیبع  سپ  دـیوگ  یم  ار  شا  یگنوگچ  وا  هک  تسا  نامه  دـندید 
ياـه هدرب  همه  تساوـخ  تشکب و  دوـب  وـلول  وـب  کـچوک  تخد  هک  ار  هنیفج  تشک و  ار  وا  دـش و  نازمره  دزن  هب  سپ  دینـشب  نـمحرلا 

هدادیور یماگنه  رد  دمآ  شیپ  نیا  تفگ : يوهب  صاع  رـسپ  ورمع  دمآ  راک  رـس  رب  نامثع  نوچ  دنتفرگ و  ار  شولج  هک  دشکب  ارهنیدـم 
مدرم  رب  وت  هک 

هحفص 218 ] ] 

دش . لامیاپ  نازمره  نوخ  سپ  يا  هتشادن  یئاورنامرف 
زین رجح  نبا  هک  نانچ  ضایرلا 150:2 رد  يربط  بحم  مه  هدروآ و  دوخ 42:5  خیرات  رد  ینوگرگد  یکدـنا  ابيربط  مه  ار  الاب  شرازگ 

تسا . هدرمش  تسرد  میدروآ  ام  هک  هنوگ  نیمه  هب  ار  نآ  هدرک و  دای  ار  نآ  هباصالا 619:3  رد 
ام مدرم  يا  ناه  تفگ : ودش  ربنم  زارف  رب  نامثع  تفگ : میهاربا  رـسپ  ثایغ  هک  تسا  هدروآ  ینئادم  نابز  زا  باسنالا 24:5  رد  يرذالب  و 

ادخ تساوخ  زا  مه  نیا  درک و  میهاوخ  ینارنخـس  دیاب  هک  يا  هنوگ  هب  ناتیارب  تساوخ  ادخ  رگا  مینامب و  هدـنز  رگا  میدوبن و  نانارنخس 
نم درادن و  ناناملـسم  هدوت  زج  هب  يا  هدنامزاب  چیه  هدوب و  ناناملـسم  زا  زین  نازمره  دزیرب و  ار  نازمره  نوخ  رمع  رـسپ  هللا  دـیبع  هک  دوب 

هب كانمهـس  يراک  هک  شکب  ار  راکهبت  نیا  تفگ : یلع  سپ  يرآ  دنتفگ  دیرذگ ؟ یم  مه  امـش  ایآ  متـشذگ  يو  زا  میامـش و  ياوشیپ 
تشک . مهاوخ  ار  وت  نازمره  ربارب  رد  دسر  وتب  متسد  يزور  رگا  تفگ : زین  هللا  دیبع  هبوتسا  هتشک  هانگ  یب  ار  یناملسم  هدروآياج و 

رایسب نخس  رمع  رـسپ  هللا  دیبعنداد  رفیک  زا  نامثع  يراددوخ  نازمره و  نوخ  هرابرد  مدرم  دسیون : یم  دوخ 141:2  خیرات  رد  یبوقعی  و 
يارب ادخ و  يارب  ار  نآ  نم  تسا و  نم  اب  نازمره  نوخ  تساوخزاب  تفگ : درک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  دش و  ربنم  رب  نامثع  سپ  دنتفگ 

ادـخ و نامیپمه  نازمره  هک  نیا  یتسار  تفگ  تساـخرب و  ورمعرـسپ  دادـقم  سپ  مدرک  اـهر  رمع  نوخ  ربارب  رد  ار  نآ  مدیـشخب و  رمع 
رسپ هللا  دیبع  نامثع  سپس  دینیبب  مینیبب و  تفگ  یـشخبب . تسا  وا  هتخیگنارب  ادخنآ و  زا  هچ  نآ  هک  دسر  یمن  ار  وت  هدوب و  وا  هتخیگنارب 

رمع رسپ  کفوک  يو  مان  هب  ار  اج  نآ  هک  دروآ  دورف  يا  هناخ  رد  ار  وا  داتسرف و  هفوک  هب  هنیدم  زا  ار  رمع 

هحفص 219 ] ] 

دنا . هتفگ  هراب  نیا  رد  زین  ناشیا  زا  یخرب  دندیمان  یم 
هک  شابملد  ود  نامثع - هدیشوپرس  مان  ورمعوبا -! يا  " 

تسا "  دنب  رد  ورگرد و  نازمره  نتشک  اب  هللا  دیبع 
رب رمع  رـسپ  هللا  دیبع  دروخ  مخز  ض )  ) رمع نوچ  تفگ : ریمع  رـسپ  دیبع  رـسپ  هللا  دـیبع  هک  تسا  هدروآ  يربک 61:8  ننـس  رد  یقهیب  و 
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وا دیوگ  یم  تفگ : تشک ؟ ار  وا  ارچ  تفگ : تشک  ار  نازمره  رمع  رسپ  هللا  دیبع  هک  دنتفگار  رمع  سپ  تشکب  ار  وا  تسجرب و  نازمره 
نم تفگ  رمع  تخیگنارب  مردـپ  نتـشک  هب  ار  يوو  دوب  اهنت  ولول  وبا  اب  هک  مدـید  نیا  زا  شیپ  تفگ  هنوگچ ؟ دـش  هتفگ  هتـشک  ار  مردـپ 
ارم واهک  دیوگ - یم  نازمره  هرابرد  هک  ینخـسهناوتشپ  هاوگ و  هک  دیهاوخب  هللا  دـیبع  زا  مدرم  نم  هاگ  ره  دـیرگنب  تسیچ  نیا  مناد  یمن 

سپ دیشکب  نازمره  ربارب  رد  ار  هللا  دیبع  درواین  یهاوگ  رگاو  هدش  هتخیر  نم  نوخ  ربارب  رد  وا  نوخ  هک  دروآ ، یهاوگ  رگا  درایب  هتشک -
نوخ تساوخزاب  تفگ : يدـنب ؟ یمن  راک  هب  هللا  دـیبع  هرابرد  ار  ض )  ) رمع شرافـس  ایآ  شدـنتفگ  دـمآ  راک  رـس  رب  ض )  ) نامثع نوچ 

متشذگ . رمع  رسپ  هللا  دیبع  هانگ  زا  زین  نم  تفگ  ناگدنورگ ! ياورنامرف  يا  وت  ابدنتفگ  تسیک ؟ اب  نازمره 
تشکب دناوخ  یم  ناملـسم  ار  شیوخ  هک  ار  ولول  وب  رتخد  تفرب و  هللا  دیبع  هک  تسا  هدمآ  ندیل  پاچ  ات 10  دعس 8:5  نبا  تاقبط  رد  و 

هنیدـم هب  ربماـیپ  اـب  هک  یناـسکنیتسخن  سپ  دـشکب  ار  همه  دراذـگن و  هنیدـمرد  ار  يا  هدرب  چـیه  هک  تساوخ  ناـنچ  زورنآ  هللا  دـیبع  و 
هب ناگدرب  رس  زا  دنتفرگ و  تخس  وا  رب  هدرمش  كانمهس  دوب  هداد  ماجنا  هللا  دیبع  ار  هچ  نآ  نانیا  يوس  زا  دندمآ و  درگ  دندوب  هدیچوک 

رـسپ ورمع  سپ  تشک  مهاوخ  دـنز - یم  هشوـگ  نارجاـهم  زا  یخرب  هب  ار - ناـشیا  زج  ناـشیا و  ادـخ  هب  هتبلا  تفگ  سپ  دنتـشاد  شرود 
ار يرگید  رـس  ود  نآ  زا  کی  ره  دـش و  يو  دزن  هب  زین  دعـس  دروآرد و  هب  يو  گنچ  زا  ار  ریـشمش  ات  دومن  یمرن  يواب  ناـنچمه  صاـع 

وداهن ناشیا  هب  يور  نامثع  سپ  دـنتخادنا  یئادـج  ود  نآ  نایم  رد  مدرم  اـت  دندیـشک  یم  ار  رگیدـمه  يوم  دروخ  دز و  نیا  رد  هتفرگ و 
يارب  هک - دوب  يزور  هس  نامه  رد  نیا 

هحفص 220 ] ] 

هللا دیبع  تفرگ و  ار  رمع  رسپ  هللادیبع  رس  يو  سپ  دنـسانشب - اورنامرف  ار  يو  هک  نآ  زا  شیپ  و  دش - یم  ینز  يار  نیـشناج - ندیزگرب 
اب هک  دندیـسرت  دمآ و  نارگ  مدرم  لد  رب  نیا  دش و  کیرات  مدرم  رب  نیمز  زور  نآ  دـندرک و  ادـج  مه  زا  ار  ود  نآ  سپـس  ار ، وا  رـس  زین 

دیآ . دیدپ  نامسآزا  يا  يراتفرگ  هللا ، دیبع  تسد  هب  ولول  وب  رتخد  نازمره و  هنیفج و  ندش  هتشک 
یم نامثع  دندوب و  هدـنکفا  رگیدـکی  يوم  رد  گنچ  نامثع  اب  هک  مدـید  ار  هللا  دـیبع  زور  نآ  تفگ : مردـپ  هک  تسا  هدروآ  هزجو  وبا  و 

ندرک اهر  یتشک ، دوب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هانپ  رد  هک  ار  رگید  یکی  کچوک و  يرتخد  رازگ و  زامن  يدرم  دشکب ! ار  وت  ادخ  تفگ " 
هک متـسناد  سپـس  ات  درک  اهر  ار  وا  هنوگچ  دیـسر  یئاورناـمرف  هب  نوچ  هک  ناـمثع  زامدـمآ  تفگـش  هب  تفگ : مه  تسین " و  تسرد  وت 

تسا . هدینادرگرب  شا  هشیدنا  زا  ار  وا  هدرک و  ینایم  رد  اپ  صاع  رسپ  ورمع 
تخیوآرد و وا  اب  صاقو  وبا  رسپ  دعس  تشکب  ار  ولول  وبا  رتخد  نازمره و  رمع ، رسپ  هللا  دیبعنوچ  تفگ  حانم  رسپ  نارمع  هک  دنا  هدروآ 

تفگ : یم  راک  نیمه  راد  ریگ و  رد  زین  دعس  دندیشک و  یم  هتفرگ  ار  يرگید  يوم  کی  ره 
دهد  رس  یشرغ  راب  کی  هک  تسین  يریش  چیه  وت  زج  " 

تفگ : هللا  دیبع  سپ  دندرگ "  یم  دوبان  دنوش و  یم  راچد  اه  یتخس  هب  نیمز  ناریش  هک  تسا  وت  زا  و 
مور  ورف  وت  يولگ  زا  ناسآ  هک  متسین  یتشوگ  نم  نادب  " 
روخب " . یهاوخ  یم  هچ  ره  نیمز  ناگشجنگ  نامه  زاسپ 

سپ دندنکفا و  نادنز  رد  هتفرگ  وا  زا  ار  شریـشمش  ات  دومن  یمرن  وا  اب  تفگ و  نخـس  هللا  دیبع  اب  نادنچ  دمایب و  صاع . رـسپ  ورمع  سپ 
درک دازآ  ار  يو  دمآ  راک  رس  رب  نامثع  هک  نآ  زا 
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ربمرادنپ نیا  تشک و  دهاوخ  ار  هللا  دیبع  دیآ  راک  رس  رب  نوچ  نامثع  هک  مدرک  یم  نامگ  نم  تفگ : یم  دیبل  رسپ  دومحمهک  دنا  هدروآ 
دندومن . یم  یتخسرس  يو  اب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نارای  همه  زا  شیب  دعس  وا و  اریز  تشاد  يواب  مدید  هک  دوب  يراد  ریگ و  نآ  داینب 

مه و  یتشک ؟ ار  وا  هک  تشاد  یهانگ  هچ  ولول  وبا  رتخد  تفگ : رمع  رـسپ  هللا  دیبع  هب  یلع  هک  دـنا  هدروآ  هللا  دـبع  رـسپ  بلطم  نابز  زا  و 
هک دوب  نیا  دیـسرپ - ار  ناشیا  هشیدنا  نامثع  هک  یماگنه  هب  ادخ - هتخیگنارب  نارای  نیرت  گرزب  داهنـشیپ  یلع و  داهنـشیپ  هک  دـنا  هدروآ 

دیبع هب  متسدرگا  تفگ : یم  یلع  درک و  اهر  ار  يو  اتتخادرپ  نخـس  هب  نامثع  اب  صاع  رـسپ  ورمع  همه ، نیا  اب  تشک ، ار  هللا  دیبع  دیاب 
تشک . مهاوخ  شراک  يازس  هب  ار  وا  مشاب  هتشاد  یئاناوت  دسر و  رمع  رسپ  هللا 

هرابرد دـیهد  نم  هب  يداهنـشیپ  تفگ : دـناوخب و  ار  راصنا  نارجاهم و  دیـسر  یئاورنامرف  هب  نامثع  نوچ  هک  دـنا  هدروآ  يرهز  نابز  زا  و 
ار نامثع  هدش و  ناتسادمه  نخس و  کی  راصنا  نارجاهم و  همه  سپ  تساهدروآ  دیدپ  ام  شیک  رد  يا  هنخر  نینچ  هک  یسک  نیا  نتشک 

هللا دیبع  دنهاوخ  یم  دنادرگ ، رود  دوخ  شزرمآ  زا  ار  هنیفج  نازمره و  ادخ  دنتفگ : یم  مدرم  زا  یکدـنا  دـندرک و  یم  ریلد  وا  نتـشک  رب 
شیپ دمآ  شیپ  نیا  ناگدنورگ ! ياورنامرف  يا  تفگ : صاع  رسپ  ورمع  دش و  رایـسب  هراب  نیا  رد  نخـس  سپ  دنتـسرف ، شردپ  لابند  هبار 

دندش . هدنکارپ  صاع  رسپ  ورمع  نخس  زا  مدرم  شوپب . وا  زا  مشچ  سپ  هداد ، يور  یسر  مدرم  رب  یئاورنامرف  هب  وت  هک  نآ  زا 
نازمره و ياهبنوخ  دیاب  هک  دنتفگ  نخـس  کی  سپ  دیـسرپب  هراب  نیا  رد  ار  ناناملـسم  هشیدنا  نامثع  هک  دنا  هدروآ  جیرج  نبا  نابز  زا  و 

هدش  ناملسم  ود ، نآ  و  تشک - ار  رمع  رسپ  هللا  دیبع  دیابن  ود  نآ  ربارب  رد  و  تخادرپ - ار  ولول  وب  رتخد 
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ار رمع  رـسپ  هللا  دیبع  تساوخ  دش  هداد  يربنامرف  تسد  بلاطوبا  رـسپ  یلع  هب  هک  هدنیآ  رد  دوب و  هداهن  يدمآرد  ناشیا  رب  رمع  دندوب و 
دش هتشک  نیفص  گنج  رد  ات  دوب  وا  اب  نانچمه  تخیرگ و  نایفس  وبا  رسپ  هیواعم  يوس  هب  يو  گنچ  زا  وا  دشکب و 

هک ار  رمع  رسپ  هللا  دیبع  تسشنب و  دجـسم  هشوگ  رد  وا  دنداد  نامثع  هب  يربنامرف  تسد  نوچ  دسیون : یم  دوخ 41:5  خیرات  رد  يربط  و 
یم تشکب و  ار  ولول  وب  رتـخد  هنیفج و  نازمره و  يو  نوچ  هک  دوب  ناـمه  دعـس  دـناوخب و  دوب  ینادـنز  صاـقو  وبا  رـسپ  دعـس  هناـخ  رد 

تـشکمهاوخ دـنز - یم  هشوگ  راصنا  نارجاهم و  هب  دنتـشاد - تسد  مردـپ  نوخ  نتخیر  رد  هک  ار  ینادرم  هتبلا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :
شیوخهناخ رد  دـنکفا و  شنیمز  رب  ات  دیـشک  ارشیوم  دناتـس و  زاـب  يو  تسد  زا  ار  ریـشمشو  تساـخرب  يو  يوس  هب  دعـس  هاـگ  ناـمه 

رد يا  هنخر  نینچ  هک  یـسک  نیا  هرابرد  تفگ : راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  هب  نامثع  سپ  دروآرد  هب  ار  وا  نامثع  ات  درک  شا  ینادـنز 
زورید رمع  تفگ : نارجاهم  زا  یکیسپ  یشکب  ار  يو  هک  منآرب  نم  تفگ : یلعسپ  دیهد  نم  هب  یئاهداهنشیپ  تسا  هدروآ  دیدپ  مالسا 

هک نیا  زا  تشاد  رانکرب  ار  وت  دنوادخ  ناگدنورگ ! ياورنامرف  يا  تفگ : صاع  رسپ  ورمع  سپ  دوش ؟ هتـشک  زورما  شرـسپ  دشهتـشک و 
وت = یئاورنامرف راگزور  هب  دمآ  شیپ  نیا 
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هب شیوخ  یئاراد  زا  ار  نآ  تخادرپ  مداهن و  یئاهبنوخ  نآ  يارب  مناشیا و  تسرپرـس  نونکا  نم  تفگ : ناـمثع  دـهد . يور  ناناملـسم  رب 
تفگ  یم  دید  یم  ار  رمع  رسپ  هللا  دیبع  نوچ  دنتفگ  یم  یضایب  دیبل  رسپ  دایز  ار  وا  هک  راصنا  زا  يدرم  تفگ  رگشرازگ  متفرگندرگ 

يورا  رسپ  ربارب  رد  وت  هللا  دیبع  يا  " 
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يرادن . يراهنیز  هاگهانپ و  هاگزیرگ و  چیه 
دوب  اوران  تسیاشان و  نآ  نتخیر  دنگوس  ادخ  هب  هک  يدولآ  یسک  نوخ  هب  ار  شیوخ  تسد 

دوب  كانمهس  يراک  نازمره  نتشک 
دیوگب : يا  هدنیوگ  هک  نآ  رگم  تفرگ . ماجنا  = يا هزیگنا  چیه  یب  هک 

دیرامش ؟ یم  راکهانگ  رمع ، ندش  هتشک  رد  ار  نازمره  ایآ 
تفگ : یسک  درخ  یب  دش و  رابنا  لت  مه  يور  رب  اهدادیور 

درک  ار  نآ  داهنشیپ  داد و  نامرف  راک  نیا  هب  هک  دوب  وا  = مرامش یم  راکهانگ  ار  وا  نم  يرآ 
دوب  شا  هناخ  نورد  رد  هدنب  نآ  رازفا  گنج 

دش نامثع  دزن  هب  رمع  رسپ  هللا  دیبع  سپ  تفگ : رگشرازگ  . " دوش ) یم  هتخانش  دنمجرا  روتسد ، هب  روتـسد  درک و  یم  ور  ریز و  ار  نآ  و 
هرابرد زین  دایز  تشاد و  زابنانخس  نیا  زا  ار  وا  دناوخب و  ار  دیبل  رسپ  دایز  نامثع  سپ  دومن  يدنم  هلگ  شاهدورـس  دیبل و  رـسپ  دایز  زا  و 

دورس : نینچ  نامثع 
نامثع  هدیشوپرس  مان  ورمع - وبا  يا  " 

تسا . = دنب رد  ورگ و  رد  نازمره  نتشک  اب  هللادیبع  هک  شابم  لد  ود 
يریگب  هدیدن  ار  شزغل  ياهرازفا  يو و  هانگ  رگا  یتسار  هب  سپ 

هب  يدنبورگ  يارب  هک  دوب  دیهاوخ  بسا  ود  نوچمه  رگیدکی  اب  وا  وت و 
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دنریگ  راک 
يرذگب  وا  زا  تسردان  هب  هک  یماگنه  يرذگ ؟ یم  وا  زا  ایآ 

 " یتسین . کیدزن  ینک  یم  شرازگ  هچ  نآ  هب  وت  سپ 
. تسا هدرک  دای  لماکلا 31:5  رد  مه  ریثا  نبا  ار  الاب  شرازگ  تشاد  زاب  نانخس  نیا  زا  ار  وا  دناوخبار و  دیبل  رسپ  دایز  نامثع  سپ 

- ولول وب  کچوک  رتخد  هنیفج  نازمره و  هدنـشک  هللا - دیبع  هفیلخ ، هک  دیآ  یمرب  مه  يور  رب  میدروآ  هک  یئاه  شرازگ  زا  دیوگ : ینیما 
زین ع )  ) ناگدنورگ ياورنامرف  ام  رورس  ودندرشف  یم  اپ  وا  نداد  رفیک  رد  ربمایپ  نارای  زا  يرایسب  هک  نآ  اب  دیناسرن  یشکمدآ  يازس  هب  ار 
هتفگ داینب  رب  دوخ  دوب و  زاسمه  يدـنوادخ  همان  ربمایپ و  همان  نیئآ  اب  یلع  داهنـشیپ  هکنآ  اب  همه و  نیا  اـب  دومن ، یم  یگنهاـمه  ناـشیااب 

هدیدن ار  ربمایپ  نارای  رگید  وا و  داهنـشیپ  مه  زاب  دش ، یمهتخانـش  يرواد  رد  يو  ناوریپ  نیرتداتـسا  راکتـسرد ، ربمایپ  ریذـپان  ارچو  نوچ 
یگدرتسگ هب  ار  وا  تشذگرـس  مود - پاچ  زا  ات 176  رد ج 2 ص 120  هک - دیبسچ  هغبان - یصاع و  رـسپ  ورمع - داهنـشیپ  هب  هتفرگ و 

راک هب  یـسکنینچ  روتـسد  يرآ  تفایرد ، یناوت  یم  ار  ام  شیک  هب  وا  يدـنباپ  شناد و  رابت و  رهوگ و  یگنوگچ  اج  نامه  زا  میدروآ و 
سک نآ  هک  نیا  اب  يا و " ... هتـشادن  یئاورنامرف  مدرم  رب  وت  هک  هداد  يور  یماگنه  رد  دـمآ  شیپ  نیا  تفگ " : نامثع  هب  هک  دـش  هتـسب 

یهاوگ شرـسپ  رگا  هک  داد  نامرف  شا  یگدـنز  زا  مد  نیـسپزاب  رد  دـشاب - هدشهتـشک  هفیلخ  نامه  هک  هدوب - راـک  رـس  ربماـگنه  نآ  رد 
درواین یهاوگ  نینچ  وا  هک  تسا  نشور  یلیخ  و  دوش . هتـشک  دوخ  راک  رفیک  هب  یتسیاب  هتـشک ، اروا  ردـپ  نازمره  هک  نیا  رب  دراین  رگداد 

ندرگ هب  مه  ار  ولول  وب  رتخد  هنیفج و  نوخ  نیا  زا  هتـشذگ  دوب و  نامرف  نیادنب  رد  نانچمه  دندرک  شیاهر  هک  یماگنه  ات  هللا  دیبع  سپ 
یئاورنامرف ماگنه  هب  اهدمآ  شیپ  دیاب  دنادرگ  ناور  ارادخ  يرفیک  ياه  نیئآ  دهاوخب  هفیلخ  رگا  هک  تسا  هتفگ  مالـسا  نیئآ  ایآ  تشاد .
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هچ  رگید  سپ  دشاب  تسرد  ناشباوخ  نیا  رگا  و  دزادنایب ؟ هار  ار  اه  گناب  ایه  نآ  ورمع - هغبان - رسپ  ات  ؟ دشاب هداد  يور  وا 
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یـسک هک  یئاج  رد  دـناوت  یم  راگزور  کی  هفیلخ  هک  میتفرگ  زاب  و  دنـشخبب ؟ ار  راـکهزب  دـهاوخب  مدرم  زا  هفیلخ  هک  تسا  هدوب  يزاـین 
هفیلخ روتـسد  هب  هک  مه  ار  ینامرف  دناوت  یم  ایآ  یلو  دهاوخب  یتشذگ  نینچ  مدرمزا  ای  دنک  یتشذگ  نینچ  درادن  هدنامزاب  هدش و  هتـشک 
تـسد رد  هچ  نآ  مه  ناشیا  دش و  ناشیا  زا  یـششخب  نینچ  تساوخرد  هک  یناناملـسم  ایآ  و  دنک ؟ لاماپ  دینادرگ  ناور  دـیاب  وا  زا  شیپ 

دنچشـشخبایآ هدوب : اور  هک  میتفرگ  مه  رگا  و  دـننک ؟ لاماپ  ار  یئارچ  نوچ و  یب  وارذـگ  نامرف  نانچ  دوب  اور  ایآ  دندیـشخب  دوبن  ناش 
نایم رد  ینیب  یم  وت  و  دندرگ ؟ زاوآ  مه  ناشیا  اب  هراب  نیا  رد  ناناملسم  همه  دیاب  یم  ای  دنامب ؟ رفیکیب  راکهبت  هک  دوب  سب  ناشیا  زا  نت 

دید نوچ  يو  هک  اج  نآ  ات  دـنتفرگ  نامثع  هب  يریگ  هدرخ  شاـخرپ و  يارب  يا  هنیمز  ار  وا  ندادـن  رفیک  هک  دـنا  هدوب  یناـسک  ناناملـسم 
هک دیشخب  يو  هب  نیمز  هناخ و  اج  نآ  دنک و  چوک  هفوک  يوس  هب  ات  دادروتسد  وا  هب  دنریذپ  یمن  ار  یهار  هللادیبع  نتـشک  زج  ناناملـسم 

دنتفگ . رایسب  نخس  نآ  نوماریپ  رد  ودمآ  نیگمهس  نارگ و  ناناملسم ، رب  نیا  دنتفگ و  یم  رمع  رسپ  کفوک  نآ ، هب  هکتسا  نامه 
یم ینمـشد  هللا  دیبع  اب  دوب  يرفیک  ياه  نیئآ  اه و  نامرف  هب  ناشیا  نیرتاناد  هدوت و  رورـس  هک  ع )  ) یلع ناگدنورگ  ياورنامرف  هاگ  نآو 
دیآ یم  راک  رس  رب  هک  مه  یماگنه  و  دشکب . ار  يو  دبای  تسد  يو  رب  هاگ  ره  شا  يراکهزب  نیا  ربارب  رد  هک  دهد  یم  میب  ار  وا  دیامن و 
یم ریثا 32:3  نبا  زالماکلا  رد  هچ  نانچ  دزیرگ و  یم  هیواعم  يوس  هب  ماش - هب  يو  دزن  زا  وا  سپدشکب  ار  يو  ات  دزادرپ  یم  وا  درگیپ  هب 

ار يو  نازمره ، ندـش  ناملـسم  زا  سپ  وا  هک : تسا  هدـمآ  زین  ربـلا  دـبع  نبا  زا  باـعیتسا  رد  و  دوش . یم  هتـشک  نیفـصراکیپ  رد  میناوـخ 
رد دش و  هتشک  نیفصرد  ات  تخیرگ  هیواعم  يوس  هبو  دیسرتب  نتشیوخ  رب  وا  دمآ  راک  رـس  رب  یلع  نوچ  دیـشخب و  ار  وا  نامثع  تشکب و 
اب يو  ریـشمش  هک  نادنچ  دیردب  تشاد  نت  رب  هک  ار  ینینهآ  ياه  هماج  دزب و  گنج ) رد   ) ار وا  یلع  هک  : میناوخ یم  بهذلا 24:2  جورم 

نوردنا  رد  هچ  نآ 
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زورما رگا  تفگ : یلع  تخیرگب  وا  دـشکبار و  وا  نازمره  نوخ  ربارب  رد  ات  تخادرپ  وا  درگیپ  هب  یلع  هک  یماـگنه  هب  تخیماـیب و  دوب  وا 
يورن . رد  هبرگید  زور  یتفر  رد  هب  نم  گنچ  زا 

مه دوشن و  هدیـشخب  وا  هانگ  هک  تسا  هتـساوخ  یم  يراشفاپ  يریگ و  یپ  اب  ع )  ) ناگدنورگ ياورنامرف  مه  هک  دـناسر  یم  اه  نیا  همه  و 
رب هن  ودیوجب  ار  يو  هک  دمآ  یمرب  نآ  یپ  رد  هنیلع  هن  رگو  درک  يوریپ  نآ  زا  ناوتب  هک  هدوبن  ارذگ  اور و  يرواد  وا  زا  نامثع  نتشذگ 

مدرم ربارب  رد  هللا  دـیبع  هک  هاگ  نآ  دـشک و  یم  وا  خر  هبار  شهانگ  نامه  زین  نیفـص  زور  رد  هک  اج  نآ  اـت  شدـشکب . هک  دـش  یم  نآ 
تردپ رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ینک ؟ یم  گنج  نم  اب  هچ  يارب  رمع ! رـسپ  يا  وت  رب  ياو  دـهد : یم  زاوآ  ار  وا  یلع  ددرگ  یم  راکـشآ 

یم ار  نازمره  نوخ  وت  زا  ادخ  یهاوخ و  یم  ارنامثع  نوخ  وت  تفگ : میوج  یم  ار  نامثع  نوخ  داد  خساپ  دـیگنج . یمن  نم  اب  دوبهدـنز 
. دوش نوریب  وا  يوس  هب  ات  دومرفب  ار  یعخنرتشا  یلع  سپ  دهاوخ 

هاضقلا یضاق  همه ، نیا  اب  دسر  یم  نایاپ  هب  دندروآ  یم  وا  نتـشاذگ  هدنز  هللا و  دیبع  زا  یـشوپ  مشچ  يارب  هک  یئاه  هناهب  رگید  اج  نیا 
اب ناـمثع  هتفگ : وا  هـک  هتـسب  نـینچ  یلع  وـبا  دوـخ  داتـسا  هـب  هدروآ و  ردهـب  يزاـب  گـنرین  هاـگناهن  زا  ار  شیوـخ  رـس  نارواد ) رواد  )= 

هدروـخ و نانمــشد  شوـگ  هـب  يو  ندـش  هتــشک  هـک  دیــسرت  وا  اریز  دــسر  يدــنمجرا  هـب  اـم  شیک  هـک  تساوـخ  وا  زا  یــشوپمشچ 
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یسک ایآ  نایاپ  دنزیخرب . ناناملـسم  شنزرـس  هب  هتفاینرد  ار  دادیور  یگنوگچ  دنتـشک و  مه  ار  وا  دنزرف  دنتـشک و  ار  ناشیاوشیپ  : دنیوگب
ار نیـشیپ  هفیلخ  يرواد  هتـسب و  راـک  هب  ار  شیوخ  نیئآ  روتـسد  هک  دوبدـهاوخ  ناناملـسم  رب  یـشنزرس  مادـک  دـسرپب  درم  نیا  زا  تسه 

يا  يزوسلد  هنوگ  چیه  ادخ  شیک  راک  رد  و  دننادرگ ؟ ناور  تخیر  ار  ناهانگیب  نوخ  هک  شراکهبت  دنزرفهرابرد 

هحفص 227 ] ] 

دنهن رتارف  ماگ  ادخياهزرم  زا  هک  یناسک  داهن و  رتارف  ماگ  دوب  هداهن  كاپ  يادـخ  هک  یئاهزرم  زا  نوچ   ) دوشن ناشیا  ریگ  نابیرگ  وا  هب 
ددرگ و یم  هتـشک  شدوخ  زورما  دیدرگ و  راچد  ردپ  ندش  هتـشک  غاد  هبزورید  هک  دـندرکن  نیا  ياورپ  مه  چـیه  و  نارگمتـس ) دـنناشیا 

اریز دنراد  نآ  هب  مشچ  همه  هک  تسا  يا  يزارفرـس  هیام  اه  شیک  هنیمز  رد  يراک  نینچيرآ  دیآ . یم  غاد  يور  رب  غاد  شنادـناخ  يارب 
هماـن نیئآ  ادـخ و  هماـن  ياـهزرم  رب  یناـبهگن  ادـخ و  هار  رد  يریلد  و  شنیب ، نتـشاد  اور  تـسا و  ندـیورگ  رد  يرـس  تخـس  نآ  هزیگنا 

ار يزارف  ندرگ  ياه  هزیگنا  همه  نیا  هک  تسا  هدوت  مادـک  هاگ  نآ  و  یتسرپ . هناگی  شیک  ياـه  هدروآ  درگ  نتفرگ  و  ص ، )  ) شربماـیپ
رد اهنت  ار  شنزرـس  يرآ  دیاین ؟ هتفگ  شیارب  هز  نیرفآ و  یپایپ  دوشن و  هتخادرپ  وا  نوماریپرد  زیمآ  شیاتـس  ياهزارف  دـیامنب و  دوخ  رد 
یپ رد  دـننک و  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه  نیئآ  زیچان - چوپ و  ياه  هناهب  هب  دوش و - یتسـس  اهروتـسد  نتـسب  راک  رد  هک  تسج  دـیاب  یئاـج 

دشاب و هتشاد  يا  هرهب  نامثع  زا  ینابیتشپ  رد  هک  هتشاد  شوخ  یلع  وبا  داتسا  هک  درک  دیاب  هچ  همه  نیا  اب  دنور . اه  هتساوخلد  اه و  سوه 
تسا . هتخادرپ  ینابیتشپ  هب  راچان 

راک ندومن  كاپ  يارب  اریز  دـننک  يوریپ  وا  هویـش  زا  دنتـساوخ  هک  دروآ  دـیدپ  یناسک  يارب  روک  یهرگ  داد  ماجنا  هفیلخ  هچ  نآ  هزات  و 
ورف لگ  هب  ددرگ  یم  زاب  نآ  هب  دادیور  هچنآ  يرگنـشور  رد  دـنداتفا و  اپ  تسد و  هب  دوب - زاسان  ربمایپ  همان  نیئآ  ادـخ و  همان  اب  هک  وا -

اوشیپ رادنپ ، نیا  داینب  رب  دنک و  يراک  نینچ  دناوت  یم  نامدرم ، تسرپرس  هک  هدیشخب  ار  يو  ور  نیازا  تشادنپ  یکی  هک  نادنچ  دندنام ،
وا ندادرفیک  نوچ  دشخبب  ار  وا  هرـسکی  هک  دناوت  یمن  دنچ  ره  دـیامن  شزاس  يو  زااهبنوخ  نتفرگ  اب  هدنـشک ، نتـشک  ياج  هبدـناوت  یم 

یشوپ مشچ  رگا  و  اه - نیئآ  نتشاد  اپ  هب  رد  تسا - ناشیا  هدنیامن  اوشیپ  دسر و  یم  ناشیا  هب  زین  وا  گیر  هدرم  اریز  تسا  ناناملسم  قح 
یگدنیامنهب دنناوت  یمن  این  ردـپ و  يور  نیمه  زا  و  تسین . اور  نیا  هدـینادرگ و  دوبان  نب  خـیب و  زا  دـنا  هتـشاد  ناشیا  هک  ار  یقح  دـیامن 
نتفرگ  اب  هک  دناوتیم  زین  اوشیپ  هتبلا  دنهاوخب ، اسر  ياهنوگ  هب  ار  رگمتس  رفیک  دنناوت  یم  دنچ  ره  دنیامن  یشوپ  مشچ  دنزرف 
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دیامن  شزاس  اهبنوخ 
- دـندوب هدـش  هتـشک  درم  ناگدـنامزاب  هـک  مـه  ناـنآ  دنـشخببار و  هللا  دـیبع  تساوـخ  ناناملــسم  زا  ناـمثع  هـک  درادـنپ  یم  زین  يرگید 

ناریا ياهرهــش  رد  وا  ناگدـنامزاب  يوجتــسج  ردناـشیا  اـیآ  مـیناد  یمن  اـم  و  دـنتفریذپ . ار  وا  تساوـخرد  تشادـن - يا  هدـنامزابنوچ 
هک دنتـسناد  سب  ار  نیمه  درادن - یناگدنامزاب  هک  نیا  هب  يرواد  يارب  ناشیا - ای  دنا - هدوب  یناریا  شنادناخ  درم و  نآ  نوچ  دـندمآرب ؟

نیا هب  دوخ  شیپ  زا  هک  نیا  ای  تشادن ، ینادنواشیوخو  هداوناخ  دوب و  اهنت  رهـش ، نآ  رد  وا  و  دـندید . یمن  هنیدـم  رد  ار  ناشیا  زا  یـسک 
ار ناـشیا  شدوخ و  روشک  رد  وا  ناگدـنامزاب  هب  دـندنادرگ  یمرب  ار  راـک  هک  تشاد  ناـشیارب  یناـیز  هچ  رگم  و  دـندومن . يرواد  هنوـگ 

دنشوپب ؟ مشچ  يو  زا  ای  دنهد  رفیک  ار  وا  دنیایب و  دوب  هتشک  ارناشیا  زا  یسک  هک  نآ  غارس  هب  ات  دنداد  یم  راهنیز 
ناسرب دوخ  يازس  هب  شکب و  ار  راکهبت  نیا  تفگ : یم  ع )  ) ناشیا رورس  هن  رگم  دنتفریذپ ؟ ار  نامثع  تساوخرد  ناناملـسم ، اجک  هزات  و 
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- یسک ناناملسم  هدوت  نایم  رد  دنهد و  رفیک  ار  وا  هک  داد  روتسد  زین  نیشیپ  هفیلخ  تسا و  هدروآ  ياج  هب  نیگمهـس  يراک  یتسار  هب  هک 
یم يرهز  ،= دعـس نبا  شرازگ  هب  هک  میدـید  دـشوپب و  مشچ  شهانگ  زا  ای  دـیامن  ینابیتشپ  يو  زا  هک  دوبن  هغبان - رـسپ  صاـع  ورمع  زج 

دندینادرگ . یم  ریلد  وانتشک  هب  ار  نامثع  هدش و  ناتسادمه  نخسکی  راصنا ، نارجاهم و  هتفگ :
رب هک  یئاه  مانشد  اه و  گنن  اه و  شنزرس  نانچ  ایآ  و  يدینـش . یلع  وبا  داتـسانابز  زا  هک  دفاب  یم  یئاه  هفـسلف  تساهدمآ و  مه  یموس 

نایم رد  یناگمه - يراتـشک  نانچ  زور  کی  رد  اهنت  هک  دـش  نایوما  ریگ  نماد  دـمآ ، یم  دـیدپ  رمع  رـسپ  نتـشک  اب  ناـشیا  هفـسلف  داـینب 
ناوجون راوخریـش و  كدوک  زا  يو  ناگتـسب  ناگداز و  اب  دوب  نایتشهب  ناناوج  رورـس  هک  ار  ردپ  دنتخادنا و  هار  هب  ربمایپ - كاپ  نادناخ 

؟ دندیربرس ار  همه  لاسنایم  درمریپ و  ات  هتفرگ 
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هانگ زا  ناناملـسم  يراشفاپ  اب  وا  هک  هتفر  نآرب  .و  نابذامق ماـن  هب  تسا  هدیـشارت  يا  هدـنامزاب  نازمره ، يارب  هدـش و  ادـیپ  مه  رگید  یکی 
روصنم وبا  زا  وا  ورمع  رسپ  فیس  زا  بیعش  ار  نآ  هک  دنک  یم  وگزاب  يرس  زا  یـشرازگ  دوخ 43:5  خیرات  رد  يربط  تشذگرد  هللا  دیبع 

دندوب هنیدـم  رد  هک  یناـیناریا  تفگ : یم  درک و  یم  وگزاـب  ار  شردـپندش  هتـشک  دادـیور  ناـبذامق  مدینـش  تفگ : نیا  هک  تسا  هتفرگ 
يو تسد  زا  ار  نآ  مردپ  دوب ، هرس  ود  يا  هنشد  وااب  درک و  رذگ  مردپ  هب  ولول ) وبا  زوریف =(  راب  کی  ، دنتشاد دمآ  تفر و  یخرباب  یخرب 
درم نآ  دروخ  مخز  رمع  نوچ  دـید و  ار  يو  يدرم  سپ  منک  یمزیت  دراک  نیا ، اـب  تفگ : ینک ؟ یم  هچاهرهـش  نیا  رد  تفگ : تفرگ و 

رب نامثع  نوچ  تشکب و  ار  وا  دروآ و  نازمره  هب  يور  هللا  دیبع  سپ  داد  زوریفهب  ار  نآ  هک  مدـید  نازمره  تسد  ار  دراک  نیا  نم  تفگ :
زا رتراوازس  وا  هب  نتخادرپ  يارب  وت  تسا و  وت  ردپ  هدنـشک  نیا  مکرـسپ ! يا  تفگ : درپس و  نم  تسد  هب  ار  يو  هدناوخ  ارم  دمآ  راک  رس 

ناـشیا هـک  نآ  زج  دـیاین  نـم  هارمههـک  دـنامن  سک  چــیه  نیمزرــس  نآ  رد  مدرب و  نوریب  ار  يو  نـم  سپ  شکب  ار  وا  ورب و  سپ  یئاـم 
متفگ نم  دنداد  مانـشد  ار  هللا  دیبع  يرآ و  دنتفگ  مشکب  ار  وا  مناوت  یم  نم  ایآ  متفگناشیا : هب  نم  سپ  مشخبب  ار  وا  دندرک  یمشهاوخ 
مدرک اهر  ناشیا  يارب  ادخ و  يارب  ار  وا  نم  سپ  دنتفرگ  مانـشد  هب  ار  وا  زاب  هن و  دنتفگ  دینک ؟ يریگولج  نم  راک  زا  دیناوت  یم  امـش  ایآ 

نادرم . تسد  رس و  يور  رب  رگم  مدماین  هناخ  هب  ات  ار  هار  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتشادرب و  ارم  سپ 
نیا تفگ ": ربنم  زارف  رب  نامثع  هدـمآ - تسرد  ياـه  شرازگ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ارچ - سپ  هدوب  اـج  نآ  رد  يرادـنپ  هدـنامزاب  نیا  رگا 

رد يربط  دوخ  شرازگهب  ارچ  " و  میامـش ؟ ياوشیپ  زین  نم  و  ناناملـسم - همه  رگم  دسر - وا  هب  شگیرهدرم  هک  درادن  يا  هدـنامزاب  درم 
يارب  مناشیا و  تسرپرسنم  تفگ : رگید  ياج 
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زا شیپ  ارچ  تسه  يا  هدنامزاب  نانچ  هک  تسناد  یم  رگا  و  متفرگ ؟ ندرگ  هب  شیوخ  یئاراد  زا  ار  نآ  تخادرپ  هک  مداهن  یئاهبنوخ  نآ 
تخادرپن و يو  هب  ار  نآ  اهبنوخداهنشیپ ، زا  سپ  ارچ  و  تخادرپ ؟ اهبنوخ  دیاب  هدنـشک  نداد  رفیک  ياج  هب  هک  درک  يرواد  وا ، اب  وگتفگ 

مناد . یمن  نم  دندرک ؟ هچ  نآ  اب  دش و  هچ  اهبنوخ  ماجنارس  هزات  و  تخاس ؟ راومه  دوخ  یئاراد  رب 
زینوا دـیاین و  يو  هارمه  هک  دـنامن  نیمزرـس  نآ  رد  مه  سک  چـیه  تسه و  ناـبذامق  ماـن  هب  یـسک  هک  دـندوب  هتفریذـپ  ناناملـسم  رگا  و 

یم مه  امـشایآ  متـشذگ  وا  زا  نم  دـیوگب : ناـشیا  هب  هفیلخ  مه  زاـب  هک  تشاد  نآ  ياـج  هچ  سپ  دیـشخب  ار  شردـپ  هدنـشک  ماـجنارس ،
تسار دوب و  هدنز  هدش  هتشک  هک  يدرم  هدنامزاب  هک  یماگنه  رد  و  متشذگ - رمع  رسپ  هللا  دیبع  زا  نم  یقهیب : شرازگ  هب  ای  و  دیرذگ -؟
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ناناملسم هک  تشاد  نآ  ياج  هچ  و  دنشخبب ؟ ار  هدنشک  ات  دهاوخب  ناناملـسم  زا  هفیلخ  هکتشاد  نآ  ياج  هچ  رگید  تفر  یم  هار  تسار 
يارب ناگدـنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  هک  تشاد  نآ  ياج  هچ  و  دـنیامن ؟ یگنهاـمه  هفیلخ  اـب  يو - ندیـشخب  و  وا - زا  یـشوپ  مشچ  رد 

: دیوگب هللا  دیبع  هب  ع )  ) وا هک  تشاد  نآ  ياج  هچ  و  دراد ؟ اور  شهوکن  شاخرپ و  همه  نآ  يرفیک ، نیئآ  نتسب  راک  هب  رد  هفیلخ  یتسس 
دیبع شا  یئاورنامرف  زاغآ  رد  هک  تشاد  نآ  ياج  هچ  و  تشک ؟ مهاوخ  نازمره  ربارب  رد  ار  وت  یتفا  نمگنچ  هب  يزور  رگا  راـکهبت ! يا 

هک تشاد  نآ  ياج  هچ  و  دزیرگ ؟ ماـش  هب  هنیدـم  زا  ناگدـنورگ - ياورناـمرف  میبزا  وا - هک  تشاد  نآ  ياـج  هچ  و  دـیامن ؟ درگیپ  ار  هللا 
هک تشاد  نآ  ياج  هچ  و  يا ؟ هدوبن  مدرم  ياورنامرف  وت  هک  هداد  يور  یماگنه  رد  دـمآ  شیپ  نیا  دـیوگب : نامثع  هب  یـصاع  رـسپ  ورمع 

یشخب یم  ایآ  دیوگب ، نامثع  يور  رد  ور  دایز  رسپ  دیبل  هک  تشاد  نآ  ياج  هچ  و  دش ؟ لامیاپ  نازمره  نوخ  دیوگب : بیسم  رـسپ  دیعس 
ار نآو  هدرک  وگزاب  عئانـصلا 245:7  عئادـب  رد  یفنح  ءاملعلا  کلم  هک  دوب  شرازگ  نیا  ياج  هچ  و  یـشخبب ؟... اوران  هب  هک  یماـگنه  و 

نوچ  هک  هدش  شرازگ  دیوگ : یمو  هدینادرگ  نیئآ  روتسد  هناوتشپ 

هحفص 231 ] ] 

هتشک ار  ض )  ) رمع ام  رورس  هک  نآ  تشادنپ  هللا  دیبع  سپ  دوب  وا  تسرد  رد  هتـشد  دش و  نوریب  نازمره  دش  هتـشک  ض )  ) رمع ام  رورس 
نامثع اـم  رورـس  هب  ع )  ) یلع اـم  رورـس  سپ  دـندرک  وگزاـب  ض )  ) ناـمثعام رورـس  يارب  ار  دادـیور  نیا  تشکب و  اروا  سپ  تسا  نیمه 

مهاوخن نینچ  هدش ؟ هتشک  شردپ  زورید  هک  مشکب  ار  يدرم  هنوگچ  تفگ : درک و  يراددوخ  نامثع  ام  رورـس  شکب  ار  هللا  دیبع  تفگ :
مزادرپ ؟ یم  ار  شیاهبنوخ  متشذگ و  شا  هدنشکزا  میوا و  تسرپرس  نم  هدوب و  نیمز  يورنامدرم  زا  یکی  درم ، نآ  درک ،

هدنامزاب اوشیپ ، دیوجب و  ار  وا  نوخات  تشادن  يا  هدـنامزاب  نازمره  هک  نیا  یتسار  دـیوگب : یلع  وبا  داتـسا  هک  تشاد  نآ  ياج  هچ  زاب  و 
دنشخبب . دنناوت  یم  ناگدنامزاب  تسا و  ناگدنامزاب  یب 

ار هللا  دیبع  نازمره  ناگدنامزاب  دـناسر  یم  هک  ار  یـشرازگ  لـماکلا 32:3  رد  ریثا  نبا  هک  هدوب  اـه  يریگ  هدرخنیمه  هب  شرگن  اـب  يرآ 
هب نوچیلع  اریز  تسا  رت  تسرد  شرازگ ، یکی  نآ  - هللا دـیبع  نتفای  یئاـهر  یگنوگچ  رد  دـسیون -: یمو  هدرمـش  تسرداـن  دندیـشخب ،

یلع دوب  ناگدنامزاب  روتـسد  هب  وا  یئاهر  رگا  تخیرگ و  هیواعم  دزن  ماش  هب  يو  گنچ  زا  وا  دشکب و  ار  يو  تساوخ  دیـسر  یئاورنامرف 
تشادن . وا  راک  هب  يراک 

يرـس همان  زا  ار  نآ  يربط  اریز  تسا  ارچ  نوچ و  ياج  يراـمیب و  یتساـک و  يژک و  زا  رپ  شرازگ  هریجنز  اـه ، نیا  همه  زا  شیپ  هزاـت  و 
ناهد زاار  رمع  نب  فیس  زا  یشرازگ  یئاسن  هک  نآ  زج  میا  هدیدن  يو  زا  يدای  زگره  تبسن  نیا  اب  هک  دنک  یم  وگزاب  يو  هب  ییحی  رسپ 

رسپ يرس  نامه  ار  وازین  رجح  نبا  تسا ، نآ  رگوگزاب  يرس  هک  دشاب  نآ  يارب  دیاش  شرازگ  نیا  يریذپبیسآ  هتفگ : هدرک و  وگزاب  وا 
تسس ار  شنانخس  اه ، شرازگ  نارادساپ  زا  یهورگ  هتسناد و  وگغورد  ار  وا  دیعس  رسپ  ییحی  هک  درامـش  یم  یفوک  ینادمه  لیعامـسا 

هک  مینآ  رب  ام  و  دنرامشیم .
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يو اب  لاس  یس  کیدزن  يربط  ریرج  رـسپ  هدرم و  لاس 258  رد  هتفرگ و  نتسیز  دادغب  رد  هک  تسا  ینادمه  مصاع  رسپ  يرـس  نامه  يو 
يو دـیوگ :  هدرمـش و  یم  تسـس  رایـسب  ار  وا  ياـه  شرازگ  يدـع  نبا  هدـناوخ و  یم  زادرپ  غورد  ار  وا  شارخ  نبا  هدوب و  راـگزورمه 

یئاه شرازگ  هنوگ  هب  هتـشاد  ربمایپ  ناراـی  راـتفگ  راـتفر و  زا  هک  ار  یئاـه  شرازگ  وا  دـیازفا : یم  ناـبح  نبا  هدرک و  یم  يدزد  شرازگ 
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نیا دیوگ : یم  شرازگ  کی  هرابرد  شاقن  تسین و  اور  وا  نخس  نتفرگ  هناوتشپ  و  هدیـسر ، ربمایپ  دوخراتفگ  راتفر و  زا  هک  هدروآ  یمرد 
نیا رد  هک  نآ  ندادناشن  و  رگیدکی - زا  ود  نآ  ندرک  ادج  هک  تسا  زاس  غورد  نت  ود  نآ  زا  مان  نیا  سپ  هتخاس  دوخ  شیپ  زا  يرـس  ار 

درادن . یشزرا  نادنچ  هدمآ - يو  زا  یشرازگاج 
لهـس رـسپ  هب  وا  ندیمان  رد  رجح  نبا  هکنانچ  شناکاین - زا  یکی  هب  تسا  وا  ندنابـسچ  يارب  زین  ییحی "  رـسپ  یناشن "  اب  وا  ندرک  دای  و 

هتبلا و  تــسا . شرازگ  یتساکنتـــشاد  ناــهن  يزاــب و  گــنرین  يا  هنوــگ  راــکنیا  میئوــگن  رگا  هزاـــت  و  هدرک - يروآداـــی  ار  نــیا 
یم نیا  زا  شیپ  یـسب  يو  اریز  دنرادیمرگتـشپ  وا  ياـه  شرازگ  هب  هک  تسا  ییحی  رـسپ  يرـس  ناـمه  درم  نیا  هک  دـنرادنپنناگدنناوخ 

لاس 224، هب  نیا  زا  شیپ  لاس   57 هدرک ، وگزاب  شیوخ - هب  يرس  همان  زا  ار - شرازگ  نآ  هک  يربط  هتشذگرد و  لاس 167  رد  هتسیز و 
تسا . هداهن  ناهج  هب  ياپ  هزات 

: دیوگ یبهذ  هدشن و  هتخانـش  دیوگ : يدع  نبا  هدنام و  سانـشان  هک  تسا  یفوک  میهاربا  رـسپ  بیعـش  شرازگهریجنز ، نایجنایم  زا  رگید 
دراد یگتخانشان  يا  هنوگ  فیس - ياه  هتشون  زا  وا - شرازگ  هریجنز 
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اهر ار  وا  تشذگ  رد ص 136  شا  همان  یگدنز  هچ  نانچ  هک  تسا  یگتخاس  ياه  شرازگرگوگزاب  یمیمت  رمع  رسپ  فیـس  زین  يرگید 
هک تشذگ  تسا و  ناوتان  تسس و  وا  ياه  شرازگ  هک  دنا  ناتسادمه  یگمه  دنرمـش و  یم  ناشیک  دب  زا  هتخادنا و  اه  مشچ  زا  هدرک و 

تسس ناشاه  شرازگ  هک  دنا  یناسک  نآ ، هریجنز  رد  تسا و  یگتخاس  دیوگ : یم  سپس  هدرک و  دای  هریجنزنیمه  اب  یـشرازگ  یطویس ،
. رمع رسپ  فیس  ناشیا  نیرتدب  تسا و 

ناشیا و رب  هدش و  هدرمـش  تسـس  ناشاه  شرازگ  هک  تسا  یناسک  زا  نت  دـنچ  نآ  زا  هدیـشوپرس  مان  نیا  تسا و  روصنم  وبا  زین  يرگید 
. دوب ناوتن  مرگتشپ  ناشاه  شرازگ 

یگتخاس هناهب 

ضاـیر رد  هدروآ و  دـش - داـی  هچ  نآ  زج  هب  يرگید - یگتخاـس  هناـهب  هتخاـس و  رک  روک و  ار  يربطبحم  ناـمثع ، رهم  هک  نیا  یتسار 
هداد شا  يرای  هدوب و  تسدمه  راک  نآ  رد  ولول  وبا  اب  نازمره  هک  نیا  تسخن  تسا : هدـیناجنگ  ار  نآ  خـساپ  ود  هنوگ  هب  هرضنلا 150:2 
دهد يرای  رگداد ، ياوشیپ  نتشک  رد  ار  يرگید  هک  یسک  همه ، نیا  اب  هدوب ، ولول  وب  اهنت  هدش  ماجنا  وا  تسد  رب  راک  هک  یسک  دنچره  و 

دهد و يرگید  نتشک  هب  روتسد  هک  یسک  ، ناسانـش نیئآ  زا  يرایـسب  هشیدنا  هب  تسا و  اور  نایاوشیپ - زا  یهورگ  هاگدید  زا  وا - نتـشک 
دبع تفگ : تفرگ و  دوخ  یهانگ  یب  ناشن  ار  نیمه  زین  رمع  رـسپ  هللا  دیبع  دنوش و  هتـشک  دـیاب  ود  ره  ددـنب  راک  هب  ار  يو  نامرف  هکنآ 

ناشیا نایم  دـنتخادرپ و  وگتفگ  هب  هدـمآرد و  یئاج  هب  نازمره  هنیفج و  ولول و  وبا  دـید  وا  هک  هتخاـس  هاـگآ  ار  يو  رکبوب ، رـسپ  نمحرلا 
رسپ نمحرلا  دبع  نامثع ، سپ  دش  هتشک  رمع  هک  دوب  تسـشن  نیمه  يادرف  تشاد و  ياج  شنایم  رد  نآ  هتـسد  هک  دوب  رـس  وديا  هنـشد 

هکدور  یمن  ینامگ  نیا  زج  دشاب  هرس  ود  مه  راک  نیا  رگا  دیرگنب  تفگ  وا  درک  شسرپ  يو  زا  هراب  نیا  رد  تساوخب و  ار  فوع 
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زا و  دیوگ . یم  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هنوگ  نامه  هب  دـندید  دنتـسیرگن  دراک  رد  نوچ  سپ  دـندوب  هدـش  ناتـسادمه  وا  نتـشک  رب  ناشیا 
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لدود يو  نتـشک  رد  ای  تشک  ار  يو  دیابن  هکدـید  اه ، هنیمز  نآ  داینب  رب  نوچ  تشکنار  رمع  رـسپ  هللا  دـیبع  نامثع ، هک  دوب  يور  نیمه 
تفریذپن . یلد  ودنیمه  يارب  ار  نآ  ندوب  هتسیاب  دش و 

يو نتـشک  زا  هدوب  شناـبیتشپ  نایودـع  ناـیمیت و  اریز  دزیخرب  گرزبیبوشآ  يو  نتـشک  اـب  دیـسرت  ناـمثع  هک  نیا  یتـسار  مود : خـساپ 
دش هتشک  ناگدنورگ  ياورنامرف  زورید  تفگ " : صاع  رسپ  ورمع  هک  یئاج  ات  دنتشاد  يو  هب  شیارگ  زین  نایوما  دندرکیم و  يریگولج 

يارب دید  نینچ  هک  نامثع  و  دیئارگ . ناشکرس  هب  سپس  دش " و  دهاوخن  نینچ  زگره  هک  ادخ  هب  دنگوس  هن  دیآ ؟ هتشک  شرـسپ  زورما  و 
میامن . یم  دونشخ  يو  زا  ار  نازمره  ناگدنامزاب  نم  وتسا  نم  اب  وا  راک  تفگ : درک و  يرادربهرهب  بوشآ ، ندرک  مارآ 

هک تسا  هدوب  ینخس  داینب  رب  اهنت  ارچ - نوچ و  چیه  یب  مه  نآ  و  هفیلخ - نتشک  رد  ولول  وبا  اب  نازمره  ندرمـش  = تسدمه دیوگ : ینیما 
هاگ نآ  دوب " و  رس  ود  يا  هنشد  ولول  وبا  دزن  دنتفگ و  یم  نخس  یشوگ  رد  مه  اب  ود  نآمدید  نم  هک  تفگ " : رکبوب  رسپ  نمحرلا  دبع 
رد ود  نآ  هک  هتفر  یم  زین  ناـمگ  نیا  اریز  تشم ، رد  دیـشروخ  نتفرگ  زا  تسا  رتراوـشد  يرواد ، نیا  داـینب  رب  یـسک  ندرمـش  راـکهنگ 

دهد ماجنا  هتـساوخ  یم  هک  يراک  نامه  هراب  رد  ولول  وبا  اـی  دـنا  هدرک  یم  وگتفگ  دـنا  هتـشاد  ناـشدوخ  ناـیم  هک  يرگید  راـک  نوماریپ 
نامگ نیا  دننام  هتشکار و  رمع  ادرفو  هدادن  شوگ  يو  نخـس  هب  وا  زاب  هتـشادزاب و  نآ - ماجنا  زا  ار - يو  نازمره  هدیـسرپار و  وا  هشیدنا 

رفیک زا  ار  ام  یتسیاب  یـسک  ندوب  راـک  هاـنگ  رد  یلد  ود  هنوگ  ره  هکنآ  اـب  تسناد  يرفیک  راوازـس  ار  نازمره  ناوت  یمهنوگچ  سپ  اـه .
دراد  زاب  وا  نداد 

هک  تسا  هتفگ  ینزفال  اب  هدید و  ار  یتسدمه  نآ  نمحرلادبع  هک  میتفرگ 
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کی یهاوـگ  اـب  اـهنت  ار  یناملــسم  ناوـت  یم  يدـنوادخ  شیک  رد  اـیآ  هـمه  نـیا  اـب  داد . يور  يدـمآ  شیپ  ناـنچ  نـم  مـشچ  ربارب  = رد
زا ناتسادنوچ  هک  دوب  يور  نیمه  زا  هن و  هتبلا  دشابن ؟ فال - نآ  اب  زاسمه  يا - هنادنسپ  نیئآ  ناهاوگ  هک  یئاج  رد  مه  نآ  تشکدرم ؟

، تسیچ نیا  مناد  یمن  نم  تفگ : هتـشاد ، یناهن  یئاهوگتفگ  نازمره  اب  ولول  وب  هک  تسناد  دیـسر و  رمع  دوخ  شوگ  هب  ماجنا - ات  زاـغآ 
نوخ هک  دروآ ، هاوگ  رگا  هتشک  ارم  وا  هک  دوش  هتسناد  ات  درایب  نازمره  نایز  هب  یهاوگهک  دیهاوخب  هللا  دیبع  زا  مدرم  نم  هاگ  ره  دیرگنب 

.= دیزیرب ار  هللا  دیبع  نوخ  نازمره  رباربرد  درایب  تسناوتن  یهاوگ  رگا  هدوب و  ینتخیر  نم - نوخ  ربارب  رد  وا -
وا راک  دیاب  ای  دزیخرب ؟ يو  نداد  رفیک  هب  دوخ  رـس  تسناوت  یم  ایآ  یلو  هتـشاد  نازمره  یتسدمه  رب  یهاوگ  هللا  دیبع  هک  میتفرگ  هزات  و 

دنیوگ یمهک  نیا  زا  میرذـگب  دـشخبب و  ار  يو  هانگ  ، نارگید زا  یـسک  هک  دوب  نآ  نامگ  اریز  دراذـگب  ناـیم  رد  ناگدـنامزاب  همه  اـب  ار 
تسا  روتسدنیا  اب  زاسمه  ناشتشادرب  زین  ناروشناد  هدوت  تسا و  وا  هدنیامن  ای  اورنامرف  اب  ناراکهنگ ، نداد  رفیک 

- رگـشاخرپ هدوت  ربارب  رد  ار - نآهتبلا  تشاد  يا  هناهب  نینچ  تسبن - راک  هب  وا  هرابرد  ار  يرفیک  نیئآ  هک  یـسک  ای  هللا - دـیبع  رگا  زاب  و 
تـسد يو  رب  نوچ  هک  داد  یم  میب  ار  وا  هن  و  شکب . ار  راکهبت  نیا  تفگ : یم  ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  هن  تخاس و  یم  راکـشآ 

هب نامثع  هن  تخیرگ و  یم  هیواعم  يوس  هب  وا  زا  هللا  دیبع  هن  دشکب و  ات  تساوخ  یم  ار  وا  شا  ياورنامرف  زاغآ  رد  هن  ودـشکب  ار  وا  دـبای 
زا یشوپ  مشچ  هب  هن  " و  دنتسه هتشک  نآ  ناگدنامزاب  ناناملـسم  همه  تسا و  نم  اب  یهاوخنوخ  راک  هک "  درک  یم  هدنـسب  زیواتـسد  نیا 

دمآ شیپ  نآ  رس  رب  وگتفگ  دندوب  اج  نامه  هک  ربمایپ  نارای  نایم  هن  دیـشوکیم و  ناناملـسم  زا  وا  يارب  شـشخب  تساوخرد  يو و  هانگ 
وا يوس  هبصاقو  وبا  رسپ  دعس  هن  تفرگ و  یمرد 
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درک . یم  ینادنز  شیوخ  هناخرد  دنکفا و  یم  نیمز  هب  هتفرگ  شیوم  زا  دناتس و  یم  وا  تسد  زا  ار  ریشمشو  تساخ  یمرب 
رد ولول و  وب  زور  هریت  لاـسدرخ و  رتخد  نتـشک  رد  یلو  دـشاب  تسرد  نازمره  هراـبرد  هللا  دـیبع  يارب  يا  هناـهب  نینچ  هک  متفرگ  هزاـت  و 

درک ؟ ناوت  اپ  تسد و  وا  يارب  يا  هناهب  هچ  ناشیا - نتشک  هب  ناگدرب - همه  ندناسرت 
يریگولج هللا  دیبع  نتشک  زا  هتساخ و  اپ  رب  نایودع  نایمیت و  هک  هدروآاجک  زا  ار  زیگنا  تفگش  تشذگرس  نیا  بحم  = مناد یمن  نم  - 2

یئاورنامرف هچ  نیا  و  دـسرتب . ناشیا  زا  هزات  ياورنامرف  ات  دـندیورگ  ناشیا  يوس  هب  اج  کـی  يا  هنوگ  هب  مه  ناـیوما  هدوت  دـندومن و  یم 
راکـشآ يو  زا  يا  یناوتاـن  یتسـس و  نینچ  شا  یئاورناـمرف  زاـغآ  ردرگا  و  هدوـب ؟ ساره  میب و  شوختـسد  شزور  نیتـسخن  زا  هک  تسا 

رب ار  يرفیک  ياه  نیئآ  دـهد و  یم  ازـس  ار  ناشکمدآ  دـنادرگ و  یم  ار  هدوت  راک  هک  تسا  هوکـش  رف و  رک و  مادـک  اب  نآ  زا  سپ  ددرگ 
يرابت لیا و  دـیآ  هتـسب  راک  هب  وا  هرابرد  يرفیک  ياـه  نیئآ  هک  ره  دوش و  هتـشک  شا  يراـکهبت  يازـس  هب  سک  ره  اریز  دراد ؟ یم  ياـپ 

دنشاب . یم  هدامآ  ناشیا  نتخاس  دونشخ  يارب  هک  دنراد  ینانامیپ  مه  زین  نانآ  دنیآ و  یم  مشخ  هب  وا  يارب  هک  دراد 
تـسین هدروآ ، يوج  هناهب  بحم  هک  فال  نآ  زا  يا  هناشن  هنوگ  چـیه  دـنک  یم  وگزاب  ار  اه  شرازگ  اه و  تشذگرـس  هک  یئاه  همان  رد 

درک شا  ینادنز  شیوخ  هناخ  رد  دیـشک و  تفرگ و  ار  شیوم  تساخرب و  هللا  دیبع  يوس  هب  هک  يزور  رد  صاقو  وبا  رـسپ  دعـس  هن  رگو 
وا رب  نایودع  زامادک  چیه  هن  ددنب و  دعـس  رب  هار  رـس  هک  دش  هدید  نایمیت  زا  کی  چیه  هن  زور  نآ  رد  هک  نآ  اب  دـسرتب  هک  دوب  رتراوازس 

شبنج و هب  اراه  هدیسوپ  ناوختسا  نآ  هک  دهاوخ  یم  بحم  یلو  دومنینمـشد . راک - نآ  رـس  رب  نایوما - زا  کیچیه  هن  دومن و  شاخرپ 
درآ ! ناکت 

راچان هفیلخ  هک  دـنا  هتـشاد  يراشفاپ  نادـنچ  ادـخ ، يرفیک  روتـسد  نیا  ندرک  لاماپ  رد  هدرک ، دای  وا  هک  ار  یناسک  یتسار  رگا  یهگناو 
دنت و زا  زیهرپ  يارب  هدش 

هحفص 237 ] ] 

يرگداد رد  ناینـس ، هدوت  هک  نآ  اب  دزاس  یمنربمایپ  نارای  يرگداد  اب  هک  تسا  یهانگ  نیا  دریذـپب ، ار  ناشتـساوخرد  ناشیا  مشخ  يزیت 
سپ دیساره  یم  نارگشنزرسشهوکن  شاخرپ و  زا  درآ - ياج  هب  تساوخ  یم  هچ  نآ  ماجنا  رد  هفیلخ - رگا  زاب  و  دنا . ناتسادمه  ناشیا 

نآ ات  درکن  اورپ  تشادن - شدوخ  هبهتـسباو  ياهدمآ  شیپ  زج  يا  هزیگنا  هک  شراگزور - ماجنارـس  رد  ربمایپ  نارای  ياهشاخرپ  زا  ارچ 
سرپب !  يربط  بحمزا  دیدرگ ؟ ریلد  سپس  دوب و  وسرت  زاغآ  رد  ایآ  دیشک ؟ شدوخ  يدوبان  هب  راک  هک  اج 

تبانج هرابرد  هفیلخ  هشیدنا 

هراشا

رگا مدیسرپ  نافع  رسپ  نامثع  زا  نم  هک  درک  شرازگ  ارم  ینهج  دلاخ  رسپ  دیز  هک  تسا  هدروآ  رسپ ؟؟؟ ءاطع  نابز  زا  حیحص  رد  ملـسم 
وـضو زین  اج  نیا  دریگ  یم  وضو  زامن ، يارب  هک  هنوگ  نامه  هب  تفگ  نامثع  دـنک ؟ هچدـیاین  نوریب  يو  زا  هفطن  دزیمایب و  شنز  اب  يدرم 

مدینش . ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  ار  روتسد  نیا  تفگ : نامثع  دیوشب و  ار  دوخ  هرن  دریگب و 
نز اب  يدرم  نوچ  هک  دندیسرپ  ار  نافع  رـسپ  نامثع  : تخادرپ نیا  اب  هدروآ و  یئاه  ینوزفا  اب  ار  الاب  شرازگ  دوخ  حیحـص  رد  زین  يراخب 

ص)  ) ادخ هتخیگنارب  زا  ار  روتـسد  نیا  تفگ : سپـس  و  تسین . وا  ندرگ  رب  لسغ  تفگ  وا  دـنک ؟ هچ  دـیاین  نوریب  يو  زا  هفطن  دزیمایب و 
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مدرک بعک  رسپیبا  هللا و  دیبع  رسپ  هحلط  ماوع و  رسپ  ریبز  بلاطوبا و  رسپ  یلع  زا  ار  شسرپنیمه  نآ  زا  سپ  تفگ : رگـشرازگ  مدینش .
يراخب  دندرک . وگزاب  ص )  ) ربمایپ يوس  زاار  نخس  نیمه  زین  نانآ  و 

هحفص 238 ] ] 

یم دـندرک "  وگزاـب  ربماـیپ  يوـس  زا  ارنخـس  نیمه  زین  ناـنآ  زارف "  نیا  ياـج  هب  نآ ، رد  هدروآ و  ار  شرازگ  نیمه  زین  يرگید  هار  زا 
دنداد . يو  هب  ار  روتسد  نامه  میناوخ :

هحلط ماوع و  رسپ  ریبزو  ض )  ) بلاطوبا رـسپ  یلع  زا  میناوخ : یم  اج  نآ  رد  هدروآ و  ار  الاب  شرازگ  دوخ 63:1 و 64 دنسم  رد  زین  دمحا 
 " زارف نیا  وا ، شرازگ  نامتخاس  ردو  دنداد  يو  هب  ار  روتـسد  نامه  ناشیا  ومدرک  ار  شـسرپ  نیمه  زین  بعک  رـسپ  یبا  هللا و  دـیبع  رـسپ 

هدروآ نآ  ناـمتخاس  هس  ره  اـب  ار  شرازگ  يربـکلا 164:1 و 165  ننـسلا  رد  زین  یقهیب  ودروخ  یمن  مشچ  هب  ادـخ "  هتخیگنارب  يوسزا 
تسا .

رد رادنپ  زا  رترب  يادخ  نخـس  نیا  هک  نآ  اب  شا  یئاورنامرف  ماگنه  رد  هفیلخ  یـسانش  نیئآ  دـنچ  نوچ و  تسا  هدوب  نینچ  دـیوگ : ینیما 
رذـگهار هک  هاگ  نآ  رگم  تبانج - ماگنه  هن  و  دـیئوگ - یم  هچ  دـینادب  ات  دـیوش - کیدزن  زاـمن  هب  یتسم  ماـگنه  هن  هدوب : شیور  شیپ 

 43 هیآ ءاسن  هروس  دینک . لسغ  ات  دیشاب -
نایزات نابز  رد  دـینادرگ و  هتـسیاب  ار  تبانج  ماگنه  هب  ندرک  لسغ  گرزب ، یمارگ و  دـنوادخ  دـسیون : یم  مالا 31:1  باتک  رد  یعفاـش 

زین نیباک و  دیاین . نوریب  يا  هدنهج  بآ  شزیمآ  اب  هارمه  هک  دنچ  ره  دیآ  یم  دیدپ  نانز  اب  شزیمآ  زا  تبانج  هک  هدیدرگ  هتخانش  نانچ 
ام درخهب  هدـش  بنج  ینز  زا  هک  دـنیوگب  وا  هراـب  رد  سک  ره  و  ددرگ ، یم  هتـسیاب  هنوـگ  نیا  هب  مـه  نآ  زج  اوراـن و  شزیمآ  يارب  رفیک 

عیبر ) يرگنشور  يرای  هب  یعفاش  نخس  نادرگرب   ) دیاین نوریب  يو  زا  هفطن  دنچ  ره  هتخیمآ  يو  اب  هک  دسر  یم  نانچ 

تبانج هرابرد  ربمایپ  ياه  همان  نییآ 

دریگ ماجنا  يو  هتفهن  مادنارد  هرن  ندرک  ورف  اب  هک  دـیآ - یم  دـیدپ  نز  اب  شزیمآ  زا  ای  تبانج  هک  دـهد  یم  ناشن  زین  ربمایپ  همان  نیئآ  و 
هک  دنچ  ره  هدنهج - یبآ  ندش  نوریب  زا  ای  دور - ورف  نآ  رد  هرن  کهالک  اهنتهک  دنچ  ره 

هحفص 239 ] ] 

دهدن - يور  یشزیمآ 
یم هتسیاب  یسک  ندرمش  بنج  يارب  نایزات  ار  هچ  نآ  دسیون : یم  هدش  پاچ  مالا 34:1  باتک  رانک  رد  هک  ثیدحلا  فالتخا  رد  ومه  و 

هتسیاب یـسک  رب  ار  يرفیک  هک  اوران - شزیمآ  هک  دنا  ناتـسادمه  هدوت  و  دورن ، درم  بآ  هک  دنچ  ره  تسا  هدوب  نز  اب  شزیمآ  دنا  هتـسناد 
دربورف هناگیب  نز  هتفهن  مادنا  رد  ار  دوخ  هرن  کهالک  هک  یسک  دیاین و  نوریب  درم  هفطن  هچ  رگ  تسا  نز  اب  یکیدزن  نامه  دنادرگ - یم 

نایاپ  ات  تسین  اور  هدش  بنج  اوران  هب  هک  یسک  رب  زج  رفیک  هک : نیا  تسا  رت  هدننامه  یتسار  هب  هچ ، نآ  تسا و  رفیک  راوازس 
تـسین كاپ  بنج  هک  دنا  نآ  رب  ام  شیک  ناوریپ  هدوت  و  نز ، اب  تسا  درم  شزیمآ  نامه  تبانج  تسا . هدـمآ  یبطرق 204:5  ریسفت  رد  و 

نایاپ  دشاب . هدرب  ورف  نز  هتفهن  مادنا  رد  ار  دوخ  هاگ  هنتخ  اهنت  هچ  دیایب و  نوریب  يو  زا  هفطن  هچ ،
ياه خساپ  هدـینادرگ و  هدـیزرو  اروا  ناگتـشذگ ، ياه  شـسرپ  هک  نآ  اب  هدـنام  هدیـشوپ  هفیلخ  رب  شـسرپ  نیا  روتـسدهنوگچ  یهگناو ،
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شـشوگ رد  دـندوب - هتفرگ  ارف  ص )  ) وا زا  هراب  نیا  رد  هچ  نآ  هراب  رد  ادـخ - هتخیگنارب  نارای  ياهوگتفگ  هتخاس و  اـناد  ار  يو  ربماـیپ ،
هنومن : مهنیا  دوب و 

رگیدـکی هب  ود  نآ  هاگ  هنتخو  دریگ  ياج  نز  هتفهن  مادـنا  رانک  ود  واه  نار  ناـیم  درم  نوچ  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  هریره  وبا  - 1
دننک . لسغ  دیاب  دبسچب 

، دننک لسغ  دیاب  دزادرپ  شالت  هب  هرن  ندرب  ورف  يارب  دریگ و  ياج  شا  هتفهن  مادنا  هرانک  ود  اه و  نار  نایمنوچ  شرازگ : کی  داینب  رب  و 
هن . هچ  دشاب و  هدمآ  نوریب  وا  زا  ياهفطن  هچ 

هن . هچ  دشاب و  هدمآ  نوریب  درم  زا  يا  هفطن  هچ  دننک  لسغ  دیاب  دروخرب  رگیدکی  هب  نز  درم و  هاگ  هنتخ  نوچ  موس : شرازگ  داینب  رب  و 
شا  هتفهن  مادناهرانک  ود  اه و  نار  نایم  نوچ  میناوخ : یم  دمحا  شرازگ  رد  و 

هحفص 240 ] ] 

دننک . لسغ  دیابدرک  شالت  هرن ، ندرب  ورف  يارب  تفرگ و  ياج 
نبا زا  یلحملا  دمحا 234:2 و347 و393 ، دنسم  یقهیب 163:1 ، ننس  یمراد 194:1، ننس  ملسم 142:1 ، حیحص  يراخب 108:1 ، حیحص 

نزاخ 375:1  ریسفت  یبطرق 200:5 ، ریسفت  مزاحنبا ص 30 ، زا  رابتعالا  هنسلا 30:1 ، حیباصم  مزح 3:2 ،
زا یناسک  سپ  دندرک  یم  وگتفگ  دنادرگ  یم  هتـسیاب  ار  لسغ  هچ  نآ  رد  ناشیا  هک  دوب  هتـسشن  یهورگ  اب  یـسوم  وبا  هک  دنا  هدروآ  - 2
اج نآ  هک  راصنا  زا  یناسک  دننک و  لسغ  دیاب  دروخرب  رگیدکی  هب  نز  درم و  هاگ  هنتخ  نوچ  دـنتفگ : دـندوب  نمجنا  نآ  رد  هک  نارجاهم 

هـشیاع يوس  هب  هتـساخرب  سپمروآ  یم  ار  شرازگ  نم  تفگ : یـسوموب  سپ  دورب . درم  زا  هدنهج  یبآ  رگم  تسین ، نینچ  دـنتفگ  دـندوب 
زا ار  نآ  یسرپ  نم  زا  يزیچ  رگا  رادم  مرش  تفگ  دیآ  یم  ممرش  مسرپب و  وت  زا  يزیچ  مهاوخ  یم  نم  تفگ  سپـس  تفگ  دورد  تفر و 
اناد تفگ : دـنادرگ ؟ یم  هتـسیاب  ار  لسغ  يراک  هچ  : متفگ نم  تفگ : ما  وت  ردام  نم  هک  ار  یتسار  يا ، هدیـسرپ  هدـیئاز  ار  وت  هک  تردام 
دیاب دـسر  رگیدـکی  هب  هاگ  هنتخ  ود  دنیـشنب و  نز  هفهن  مادـنا  هرانک  ود  نار و  ود  ناـیم  درم  نوچ  تفگ : ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هدـیزغل !

درک . لسغ 
مزح نبا  زا  یلحملا  یقهیب 164:1، ننس  یعفاش 31:1 و 33 ، زا  مالا  باتک  کلام 51:1 ، اطوم  دمحا 116:6 ، دنسم  ملسم 143:1 ، حیحص 
مزاح نبا  زا  رابتعالا  دـنا - هدومن  يرواد  شرازگ  نیا  یتسرد  هب  زین  ناطق  نبا  ناـبح و  نبا  یئاـسن - ننـس  يوغبزا 32:1 ، حیباصملا  ، 2:2

ص 30 
رد لـسغ  هک ، دوب  نیا  ناشتـشادرب  يردـخ - دیعـس  وبا  بویا و  وـبا  ناـیم  نآ  زا  و  راـصنا - زا  ینادرم  هک  دـنا  هدروآ  يرهز  ناـبز  زا  - 4

و تسین ، لسغ  وا  ربدـیاین  نوریب  يو  زا  يا  هفطن  دزیماـیب و  شنز  اـب  هک  یـسک  دـیایب و  نوریب  درم  زا  يا  هفطن  هک  تسا  هتـسیاب  یماـگنه 
هاگ هنتخ  زا  درم  هاگ  هنتخ  نوچ  دنتفگ  دندرمـش و  تسردان  ار  نیا  ناشیا  دنتفگ  زاب  هشیاع  رمع و  رـسپ  رمع و  ياربار  نانخـس  نیا  نوچ 

دیاب تشذگ  نز 

هحفص 241 ] ] 

دننک . لسغ 
نارای زا  ناروشناد  رتشیب  دـسیون : یم  هدروآ و  زین  شرازگ  ندوب  تسرد  هب  ار  دوخ  يرواد  هک  يذمرت 16:1 حیحص  یقهیب 165:1 ، ننس 
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دنا . هتشاد  ار  تشادرب  نیمه  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 
درک . لسغ  دیاب  دروخرب  رگیدکی  هب  نز  درم و  هاگ  هنتخ  نوچ  تفگ : هشیاع  هک  دنا  هدروآ  - 5

نز هاگ  هنتخ  هب  درم  هاگ  هنتخ  هاگ  نآ  تفرگ و  ياج  نز  هتفهن  مادنا  هرانک  ود  اه و  نار  نایم  درم  نوچ  ومه : زا  شرازگ  کی  داینب  رب  و 
دمحا 47:6 و 112 و 161 . دنسم  ، 211:1 هجام نبا  ننس  درک  لسغ  دیاب  دیبسچ 

درم و هاگ  هنتخنوچ  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  شیاین  زا  شردپ  نابز  زا  یصاع  رـسپ  رمع و  رـسپهللادبع  رـسپ  بیعـش  رـسپ  ورمع  - 6
نوریب درم  زا  يا  هفطن  هاوخ  دیازفا : یم  هنودملا  رد  درک - لسغ  دیاب  دشناهنپ  نز  هتفهن  مادنا  رد  هرن  کهالک  دروخرب و  رگیدکی  هب  نز 

هن - هاوخ  دایب ،
زین هبیـش  یبا  نـبا  میناوـخ  یم  راـطوالا 278:1  لـین  رد  هچناـنچ  دمحا 178:2 و  دنـسم  يربکلا 34:1 ، هنودـملا  هجاـم 212:1 ، نبا  ننس 

تسا . هدروآ  ار  الاب  شرازگ 
رد تسا - هتساوخ  هدینـش و  هک  نیا  ای  هتـشادهاگن  دوخ  زغم  رد  هن  هدینـش و  ار  اه  نآ  هن  هدوب  رود  هب  اه  شرازگ  همه  نیا  زا  هفیلخ  ایوگ 
هک هتشاد  دای  هب  ار  مالسا  زاغآ  زا  يراگزور  اهنت  وا  هک  نیا  ای  دنادرگ  هتسیاب  ار  دوخ  زا  یتشادرب  ربمایپ  يارچ  نوچ و  یب  همان  نیئآ  ربارب 

نوچ هک - هدوب  راگزور  نامه  يارب  هدینش  ادخ  هتخیگنارب  زا  هراب  نیا  رد  تشادنپ  یم  مه  ار  هچ  نآ  دوب و  هدشن  هداد  زونه  لسغ  روتسد 
نیئآ ياهوگتفگ  هب  و  دوش . هتـسب  راک  هب  دـیاب  هشیمه - يارب  روتـسد - نامه  هک  تسا  هدرب  ناـمگ  هدـماینرب - شزومآ  يوجتـسج  رد  وا 
نیا زا  هک  یناسک  رب  هچ  ات  تسا ، هدـنام  هنوگ  نیمه  هب  دوخ  هدـش و  هدـنارذگ  هراب  نیا  رد  ینیئآ  هچ  هک  دـنادب  ات  هدادـن  شوگ  ناسانش 

يو  شهاگیاپ  هتفای و  یئاورنامرف  یئاوشیپ و  ناهاگآ ، ان  رب  هچ  دندوب و  هاگآ  روتسد 
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، خساپ رد  هتفاین  روتسد  يرگنشور  زج  يا  هراچ  دندرک و  وا  زا  هراب  نیا  رد  یـشسرپ  هک  هاگنآ  هداد و  زیهرپ  یـشزومآ ، يریگدای و  زا  ار 
هتـشاد دای  هب  هراب ، نیا  رد  ینیئآ  نتـشذگ  زا  شیپ  زارد ، يراـگزور  زاهک  درک  وگزاـب  ار  یناـمرف  ناـمه  اـی  شیوخ  هنارـسدوخ  تشادرب 

تسا .
میئوگ یم  نانآ  رادنپ  ابشزاس  يارب  ار  نخس  نیا  و  دوب - هدینشن  ار  نآ  هدننک  خسن  روتسد  هدینش و  ار  يا  هدش  خسن  روتـسد  وا  مه  دیاش 

مه هدش و  خـسن  دـیآ "  نوریب  درم  زا  يا  هفطن  هک  تسا  هتـسیاب  یماگنه  لسغ  ربمایپ ": روتـسد  نیا  مه  لسغ ، ندـش  ررقم  اب  دـنیوگ  هک 
ندرگ اب  زاب  ار  نیا  يریگب و  وضو  دیاب  تسین و  لسغوت  رب  يدوب  یبآ  مک  راچد  ای  یتشاد  باتشنوچ  هنیمز : نیا  رد  نآ  دننامه  ینانخس 
تسا هتسیاب  لسغ  یماگنه  (ص :) وا نخـس  هدوب و  هنیمز  نیا  يارب  يروتـسد  لسغ ، ياج  هب  اهنت  نتفرگ  وضو  هکمیئوگ  یم  نآ  هب  نداهن 

نآ هک  تفگ  ناوتیمن  میریذپب ، نآ  نوماریپ  رد  ار  سابع  رسپ  نخس  مه  رگا  هدوب . نز  اب  شزیمآ  هرابرد  دیایب  نوریب  درم  زا  يا  هفطن  هک 
دماین نوریب  يو  زا  يا  هفطن  دید و  شزیمآ  باوخ  یسک  رگا  هک  تسا  نآ  ربمایپ  تساوخ  وا ، يرگنـشور  داینب  رباریز  هدش ، خسن  روتـسد 

يو زا  يا  هفطن  دـید و  شزیمآ  باوخ  هک  یـسک  تفگ : اراکـشآ  ص )  ) وا دوـخ  زین  رگید  ياـج  رد  هک  ناـنچ  تسین  وا  ندرگ  رب  لـسغ 
روتـسد ار  یکی  ات  تشاد  دهاوخن  هنیمز  نیا  اب  يدنویپ  چیه  تسین  یـسک  ندرگرب  لسغ  هک  اج  نآ  سپ  تسین  هتـسیاب  وا  رب  لسغ  دـماین 

میرامشب . هدننک  خسن  روتسد  ار  يرگید  هدش و  خسن 
هک  ملسم  حیحص  يرگنشور  رد  يوون  1 و  يراسلا 331 :  داشرا  رد  ینالطسق 
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نآ خسن  زا  ناشتـساوخ  هدش و  خسن  روتـسد  نیا  هک  هتفگ  ناشیا  ناگدـنیآ  ربمایپ و  نارای  هدوت  : دنـسیون یم  هدـش  پاچ  داشرالا  رانک  رد 
هتـسیاب لسغ  سپـس  دوبن و  وا  ندرگرب  لسغ  دـمآ  یمن  نوریب  يو  زا  ياهفطن  تخیمآ و  یم  نز  اـب  یـسک  رگا  راـک ، زاـغآ  رد  هک  تسا 

زا ربمایپتساوخ  اریز  دوش ، خسن  سپـس  ات  هدوبن  نآ  هرابرد  مه  زاغآ  زا  روتـسد ، نیا  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  وا  زج  سابع و  رـسپ  و  دـیدرگ ،
نوچ و یب  مه  نامرفنیا  تسین و  يو  رب  لسغ  دـماین  نوریب  يو  زا  هفطن  دـید و  نز  اب  شزیمآ  باوخ  یـسک  رگا  هک  هدوب  نیا  نخـس  نآ 

نایاپ  تسا  دوخ  ياج  رس  ارچ 

هباحص هب  نیغورد  ياه  تبسن 

بعک و رـسپ  یبا  و  ع )  ) یلع ناگدـنورگ  ياورناـمرف  اـم  رورـس  دـناسر  یم  هک  میدـید  شخب  نیانیتـسخن  ياـه  شرازگ  رد  زین  هچ  نآ 
شـسرپ نینچ  خـساپ  رد  هفیلخ  ینادان  رب  ات  دـنا  هتـسب  ناشیارب  هک  تسا  یغورد  دـنا  هدوب  ناتـسادمه  نامثع  اب  تشادرب  نآ  رد  نارگید ،

نیمه رد  ع )  ) ام ياوشیپ  هک  میدـید  مود  پاـچ  زا  لوا و ص 261  پاـچ  زا  مشـش ص 244 دلج  رد  اریز  دنـشکب  هدرپ  ياهداس  ناسآ و 
هاگنآ دننک و  لسغ  دیاب  تشذـگ  نز  هاگ  هنتخ  زا  هک  درم  هاگ  هنتخ  تفگ : تفریذـپن و  ار  وا  نخـس  تفرگ و  هدرخ  مود  هفیلخرب  هنیمز 

نم شوگ  هب  تفگ  دروآ و  دورف  رـس  نآ  ربارب  رد  زین  هفیلخ  تفگ و  ار  ع )  ) یلع نخـس  ناـمه  زین  يو  اـت  داتـسرف  هشیاـع  يوـس  هب  رمع 
درک . مهاوخ  رفیک  ار  وا  یتخس  هب  هنرگو  هدومنن ، لسغ  سپس  هدرک و  يراک  نانچ  یسک  هک  دسرن 

، تساخرب نایم  زا  هراب  نآ  رد  يراگزاسان  دـندشهاگآ و  نآ  زا  دنتـسناد  یمن  ار  هنیمز  نیا  روتـسد  هک  یناسک  همه  زور ، ناـمه  رد  يرآ 
دنانیمه و رب  اهروشک - ناسانـش  نیئآ  نانآ و  نادرگاش  ربمایپ و  نارای  زا  ناروشناد - هورگ  دسیون " : یم  دوخ 205:5  ریسفت  رد  یبطرق 

دوب یئاه  يراگزاسان  ربمایپ  نارای  نایم  هراب  نیا  رد  ودتفا  یم  ناشیا  ندرگ  هب  لسغ  دروخرب  نز  هاگ  هنتخ  اب  درم  هاگ  هنتخ  ات  دنیوگ  یم 
اب زاسان  يروتـسد  هدومن و  یگنهامه  نامثع  اب  هک  تسا  ع )  ) یلع نیا  هاگنآ  دنتـشگزاب "  ص )  ) ربمایپ زا  هشیاـع  شرازگ  هب  سپـس  هک 

ادخ هچ  نآ 

هحفص 244 ] ] 

هناشن يرگنـشور  زا  سپ  و  نآ ؟ ماجناهب  مدرم  نتـشاداو  و  تسرد - يا  هنوگ  هب  نامرف - يرگوگزاب  زا  سپ  مه  نآ  تسا ؟ هداد  هداتـسرف 
لد ياـه  سوـه  زا  ناـمگ و  زا  زج  هب  هدروآ ؟ یهاوـگ  هب  هدینـش  ناربماـیپ  نیرت  گرزب  زا  ار  هچ  نآ  هتـشاد و  نآ  یتـسرد  رب  هـک  یئاـه 

دننک . یمن  يوریپ  شیوخ 
لسغ دناسر "  یم  هک  تشادرب  نآ  دنا : هدروآ  ار  نخس  نیا  يو  نابز  زا  تسرد  ياه  هریجنز  اب  هک  تفگ  دیاب  زین  بعک  رسپ  یبا  هرابرد 
هدنیآ رد  تشاد و  اور  مالـسا  زاغآ  رد  ادخ  هتخیگنارب  هک  دوب  يايریگ  ناسآ  دیآ "  نوریب  درم  زا  هفطن  هک  دوش  یم  هتـسیاب  نآ  زا  سپ 

دروآ . ار  لسغ  روتسد 
زاغآ رد  دورب ، رمکزا  بآ  هک  دوش  یم  هتسیاب  ینآ  زا  سپ  بآاب  نت  همه  يوشتسش  دناسر  یم  هک  تشادرب  نآ  شرازگ : کی  داینب  رب  و 

دش . يریگولج  نآ  نتخانش  اور  زا  سپس ، دوب و  مالسا 
كدـنا هماج  اریز  دـینادرگ  مدرم  يارب  يا  يریگ  ناسآ  ار  نآ  مالـسا  زاغآ  رد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  یتسار  شرازگ : کی  داینب  رب  و 

دننک  لسغ  داد  روتسد  سپس  شرازگ : کی  داینب  ربو  دننک  لسغ  ات  داد  روتسدسپس  دنتشاد و 
ندشهدنکارپ شخپ و  هنیمز و  نیا  روتـسد  ندشنشور  زا  سپ  هاگ  نآ  دـنک و  وگزاب  ار  اه  شرازگ  همه  نیا  دوخ  یبا  هک  تسا  یندـشن 
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. تسین هتسیاب  لسغ  هک  دیوگب  هدومن  يزاوامه  وا  اب  نامثع  راگزور  رد  دوخ  زاب  مود ، هفیلخ  راگزور  رد  نآ 
شرازگ نآ  رد  هچنآ  اب  زاـسان  یتشادرب  نت  نیا 5  دیوگ : یم  دـمحا  يرابلا 315:1 ، حـتف  شرازگ  هب  هک  تفگ  دـیاب  زین  نارگید  هرابرد 

تسین . ارچ  نوچ و  ياج  نیا ، رد  دنا و  هتشاد  میناوخ  یم 
هاگ  هنتخ  هب  درم  هاگ  هنتخ  دروخرب  اهنت  هک  دنا  هتسب  ناشیا  هب  هک  نیا  سپ 

هحفص 245 ] ] 

هدیدرگ راکشآ  نآ ، اب  ناشیا  تشادرب  ندوبزاسان  هک  تسا  غورد  هدوهیب و  ینخس  دنا  هدرمش  یمن  هدنسبلسغ  ندش  هتـسیاب  يارب  ار  نز 
شرازگ هتـساوخ - نیمه  يارب  هک - نانچ  دـهدن  شیامن  نادـنچ  تسا  نآ  راتفرگ  هفیلخ  هک  یئانگنت  ات  دـنا  هدنابـسچ  ناـشیا  هب  ار  نآ  و 

یتسار تفگ : هک  بیسم  رسپ  دیعس  نابز  زا  يربکلا 34:1  هنودملا  رد  یکی  دنا و  هتفاب  مه  رد  وربور - هاگدید  زا  هتبلا  زین - يرگید  ياه 
دننک . لسغ  دیاب  دروخرب  نز  هاگ  هنتخ  هب  هک  درم  هاگ  هنتخ  دنتفگ  یم  هشیاع  نافع و  رسپ  نامثع  باطخ و  رسپ  رمعهک  نیا 

زا هتشاگن و  دوخ  ياه  گرب  رد  اه  شرازگ  اه و  همان  تشذگرس  ار  هچ  نآ  دناوت  یم  شرازگ  نیا  ندیرفآ  اب  هک  تسا  هدرب  نامگ  نادان 
دربب . نایم  زا  دنا  هتشادرب  هدرپ  ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  اب  ناشیا  زاسان  تشادرب  ادخ و  روتسد  هب  درم  ود  نآ  یهاگآان 

درامش یم  یناسک  زا  ار  راصنا  هدوت  رگید و  یهورگ  نامثع و  یبا و  سابع و  رـسپ  یلع و  یلحملا 4:2  رد  مزح  نبا  هک  نآ  رت  تفگش  و 
نیا اب  زاسان  تشادرب  دیوگ : یم  سپس  و  دیآ . نوریب  هفطن  رگم  دنادرگ  یمن  هتسیاب  ار  لسغ  نز ، هتفهن  مادنا  رد  هرن  ندرب  ورف  دنیوگ  هک 
نیا همه  دناهدرک ، شرازگ  سابع ... رسپ  دوعسم و  رسپ  یلع و  نامثع و  رمع و  هشیاع و  رکبوب و  زا  دشاب - لسغ  ندوب  هتسیاب  هک  مه - ار 

رد هفیلخ  ود  نآ  اتدـنا  هتفاـب  مه  رد  مزح  نبا  دـننام  یناـسکهک  تسا  یگتخاـس  یئاـه  شرازگ  اوـه و  ود  وماـب  کـی  یئاـه  تشادرب  اـه 
. دنیامنن اهنت  دوخ  تشادرب 

رسپ عفار  نادنزرف  زا  یکی  نابز  زا  وا  یقفاغ و  بویا  رسپ  یسوم  نابز  زا  وا  دعـس و  رـسپ  نیدشر  نابز  زا  دوخ 143:4  دنسم  رد  دمحا  و 
ياهفطن هک  نآ  یب  نم  داد و  زاوآ  ارم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  مدوب  منز  مکش  يور  نم  هک  تسا  هدروآ  عفار  دوخ  نابز  زا  وا  جیدخ و 

ارم وت  نوچ  هک  متخاـس  هاـگآ  ار  وا  مدـش و  نوریب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  يوـس  هب  مدرک و  لـسغ  متـساخرب و  دـشاب  هدـمآ  نوریب  نم  زا 
نوریب  نم  زا  يا  هفطن  هک  نآ  یب  مدوب و  منز  مکش  يور  نم  يدناوخ 

هحفص 246 ] ] 

هفطن هک  دوش  یم  هتسیاب  لسغ  یماگنه  اریز  دوبن  هتـسیاب  وت  رب  رگید  نیا  تفگ : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  سپ  مدرک  لسغ  متـساخرب و  دیآ 
مینک . لسغ  زین  نامه  يارب  هک  داد  روتسد  ار  ام  ادخ  هتخیگنارب  هدنیآرد  نآ  زا  سپ  تفگ : عفار  دیآ . نوریب 

دـیامنب و تسردان  دـیآ "  نوریب  لسغ ... اریز  نخـس "  نیا  هرابرد  ار  سابع  رـسپ  تشادرب  اـت  تسا  هدـیرفآ  نآ  هدـنزاس  ار  ـالاب  شرازگ 
وا نخس  مه  رگا  هک  هدرک  شومارف  يو  همه  نیا  اب  تسا ، هدش  خسن  رگید  يروتسد  اب  سپس  هدوب و  يروتسد  زاغآ  رد  هک  دزاس  راکشآ 

كاپ هدوب - هاگآان  هدرک  خسن  ار  نیتسخن  روتسد  هک  يروتسد  زا  یئاورنامرف  راگزور  رد  هک  شیالآ - نیا  زا  ار  نامثع  نماد  میریذپب ، ار 
دنادرگ . یمن 

هک دیوگب  هدرک و  وگزاب  هنوگ  نآ  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  يارب  ار  دوخ  ناتساد  جیدخ  رسپ  هک  دنک  رواب  دناوت  یم  يدنمدرخ  چیه  ایآ 
يارب ار  ینانخس  نینچ  هک  تسا  نآ  رب  هویش  ایآ  متساخرب ؟ دیآ  نوریب  نم  زا  هفطن  هک  نآ  یب  مدوب و  منز  مکـش  يور  يدناوخ  ارم  نوچ 
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دننک ؟ وگزاب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نوچمه  یسک 
خساپ رگید  ارچ  هدیـشوپ  مشچ  شیوخ  رـسمه  زا  دوخ  ماک  نتفرگ  زا  هتـساخرب و  گنرد  یب  شربمایپ ، زاوآ  ندینـش  اب  درم  نآ  رگا  هزات 

ار روتسد  نآ  یسک  هچ  زا  سپ  دوبن ؟ هتسیاب  زورنآ  يراک  نانچ  هک  نآ  اب  هتخادنا ؟ شوگ  تشپ  لسغ - زا  سپ  ات  ار - وا  زاوآ  هب  نتفگ 
دوب . هدیسرن  يروتسد  نانچ  زونه  هک  نیا  اب  درک ؟ لسغ  ارچ  و  دوب ؟ هتفرگ 

نیدشر جاجحلاوبا  نآ  نایجنایم  زا  یکی  اریز  دراد  یم  زاین  یب  نآ  هنیمز  رد  یسررب  زا  ار  وت  شرازگنیا ، هریجنز  هب  هاگن  کی  یهگ  ناو 
زیچان دوش و  یمن  هتـشون  وا  ياه  شرازگ  دـیوگ : نیعم  نبا  هدرمـش و  یم  تسـس  ار  وا  ياه  شرازگ  دـمحا  هک  تسا  يرـصمدعس  رـسپ 

زا تسینیهگآان و  زا  یهت  دوخ  تسا و  هدوتسان  شیاه  شرازگ  هتفگ : متاح  وبا  تسا و  تسس  شیاه  شرازگ  هتفگ : هعرز  وبا  و  تسا .

هحفص 247 ] ] 

یناقزوج تسا و  تسس  شیاه  شرازگ  دنک و  یم  وگزاب  هدوتسان  یئاه  شرازگ  تشاد  ناوت  یمرگتشپ  ناشیا  نخس  هب  هک  یناسک  نابز 
شـشرازگو درک  دـیاب  اهر  تسا  تسـس  هک  ار  وا  ياه  شرازگ  هتفگ : یئاسن  دراد و  يرایـسب  هدوتـسان  هدـیچیپ و  ياـه  شرازگ  وا  : هتفگ

هدوب و تسس  وا  ياه  شرازگ  هتفگ : دعس  نبا  دوش و  یم  يوریپ  كدنا  رایسب  هچ  وا  ياه  شرازگ  زا  هتفگ : يدع  نبا  دوش و  یمن  هتشون 
تسا و رت  تسس  نیدشر  ياه  شرازگهتفگ  نایفس  رسپ  بوقعی  تسا و  تسـس  شیاهشرازگ  دنا : هتفگ  دواد  وبا  ینطقراد و  عناق و  نبا 

: نابز زا  ار  الاب  شرازگ  وا  هزات  و  رت . تسس 
يو و يرواد  همه  نیا  اـب  هدرمـش  یم  یمرگتـشپ  هتـسیاش  ار  وا  نخـس  نیعم  نبا  دـنیوگ  یمهچرگ  هک  هدروآ  یقفاـغ  بویا  رـسپ  یـسوم 
وا هزات  و  هتسناد - تسا  تسس  ناشاه  شرازگ  هک  یناسک  زا  ار  وا  زین  یلیقع  دنا و  هدروآ  زین  ار  شیاه  شرازگ  ندوب  هدوتسان  هب  یجاس ،

نابز : زا  ار  دوخ  شرازگ 
هب نآ  ناـیجنایم  هتخیـسگ و  شا  هریجنز  شرازگ  نیا  سپ  تسیک  تسین  هتـسناد  هدـشن و  هتخانـش  هک  تساهدروآ  عفار  نادـنزرف  زا  یکی 

ندرمش وکین  هدرمـش و  وکین  ار  نآ  یمزاح  دسیون : یم  راطوالا 280:1  لینرد  یناکوش  دنیامن  یمن  یمرگتـشپ  هتـسیاش  هک  دنا  يا  هنوگ 
سانـشان مه  رگید  یکی  تسین و  وکین  وا  ياه  شرازگ  هک  تسا  نیدشر  نآ  هریجنز  نایجنایم  زا  یکی  نوچ  دراد  ارچ  نوچ و  ياج  نآ ،

هن دـشاب  تسـس  یـشرازگهک  دـیامن  یم  نانچ  سپ  جـیدخ . رـسپ  عفار  نادـنزرف  زا  یکی  ناـبز  زا  هدـش : داـیيو  زا  هنوگ  نیا  هب  و  تسا .
يوکین .

دوب هدش  يو  زا  لسغ  روتسد  ندیسر  زا  شیپ  ای  هک  دوب  هداد  یشسرپ  هب  ار  خساپ  نآ  نامثع  میرادنپ  هک  تسا  رواب  زا  رود  رایسب  مه  نیا 
ینالطـسق راتفگ  زا  هک  هناهب  نیا  و  دیناسر ، یم  ار  لسغ  ندوبن  هتـسیاب  ربمایپ - راگزور  رد  مالـسا  زاغآ  رد  هک - ینامرف  خـسن  زا  شیپ  ای 

نماد  دناوت  یمن  دیآ  یمرب  يراسلا 332:1  داشرا  رد 
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اب هن  دوب  وا  دوخ  اب  اهروتـسد  هرابرد  راوشد  ياه  شـسرپ  همه  هب  یئوگخـساپ  راک  ادخهتخیگنارب  راگزور  رد  اریز  دیامنب  كاپ  ار  نامثع 
دورب نارگید  غارس  هب  هدنسرپ  دنامرد  خساپ  رد  نوچ  هک  دوش  شسرپيو  زا  يروتـسد  هرابرد  ات  دوب  هک  نامثع  ماگنه  نآ  رگم  نارگید .

رد هچ  نانچ  هک - نآ  اب  دـندوب ؟ اـجک  رمع  رکبوب و  زور  نآ  رگم  دوشب ؟ ادـخ - هتخیگنارب  هنو  ریبز - هحلط و  نماد  هب  تسد  ماجنارـس  و 
هب سک  چیه  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  راگزور  رد  هک  دننک  یم  شرازگرمع  رـسپ  زا  نانیا  دوخ  تشذـگ - مود  پاچ  ریدغلا ج 7 ص 182 
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هفیلخ زا  ینابیتشپ  هناوتـشپ  ار  يرادنپ  نانچ  هک  دـسرن  ار  سک  چـیه  سپ  رمع . رکبوبرگم و  تخادرپ  یمن  ادـخ  ياهروتـسد  يرگنـشور 
دنادرگ .

نیا تسا و  رت  کـیدزنيراک  راوتـسا  هب  ندرک  لـسغ  اـج  نیا  رد  يونـش ": یم  يراـخب  زا  هـک  دراد  اـج  یئآ ، تفگـش  هـب  رگا  هاـگ  نآ 
ندروآ زا  سپ  دـسیون ؟ یم  اجک  ار  نیا  دـنراد " و  نوگ  هنوگ  ياـه  تشادرب  ناـشیا  هک  میدومن  نشور  يور  نآ  زا  ار  نخـس  نیـسپزاب 

زا سپو  دش  دای  هک  نامثع  هنارسدوخ  روتسد  زا  سپ  و  دناسر - یم  ار  لسغ  ندوب  هتسیاب  میدید  و  تشذگ - رد ص  هک  هریرهوبشرازگ 
ناشناریپ و وا و  نارای  همه  هدروآ و  مالـسا  ربمایپ  هچ  نآ  زا  هدییارگ و  نامثع  تشادرب  هب  اه  نیا  زا  سپ  يرآ  وا - اب  یبا  زاسمه  شرازگ 
هک ملسم  حیحص  يرگنشور  رد  يوون  هدینادرگ . يور  يدینش - هراب  نیا  رد  ار  یبطرق  یهاوگ  هک  دنا - ناتسادمه  نآ  رس  رب  نادنمـشناد 

لسغ دیاب  تخیمآ  نز  اب  سکره  هک  دنا  ناتسادمه  همه  نونکا  ام  شیکناوریپ  - 425:2 دسیون -: یم  هدش  پاچ  يراسلا  داشرا  رانک  رد 
دشاب ) هتخیماین  نز  اب  دنچ  ره   ) دنک لسغ  دیاب  دمآ  نوریب  يو  زا  هفطن  زین  سک  ره  دیاین و  نوریب  يو  زا  يا  هفطن  دنچ  ره  دنک 

ینخـس دـنچ  نآ  زا  سپ  دـیوگ : یم  ضایع  یـضاق  تسا و  هدـنام  ياج  رب  اپ  نانچمه  هدوب و  ربمایپ  نارای  راگزور  زا  یناتـسادمه  نیا  و 
نیا  رد  شمعا  زا  هچ  نآ  رگم  دنک  ارچ  نوچ و  لسغ ، ندوب  هتسیاب  رد  هک  میسانش  یمن  ار  سک  چیه  ربمایپ ، نارای 
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یناهاپس . دواد  زین  وا  زا  سپ  هدش و  هتفگ  هراب 
نیا يوام  رب  هتـشاد و  دواد  نیئآ  هب  یـشیارگ  يو  دیوگ : یـسقافس  دننام  ینیمامد  ردب  دسیون : یم  يراسلا 333:1  داشرا  رد  ینالطـسق  و 
هنتخ هب  درم  هاگ  هنتخ  دروخرب  هک  دنا  نآ  رب  هدوت  تسا و  هدوب  دواد  نیئآ  هب  یـشیارگ  اهنت  نیا ، هک  دنک  یم  لابند  هنوگ  نیا  هب  ار  نخس 

تسا . نیمه  تسرد  دنادرگ و  یم  هتسیاب  ار  لسغ  نز ، هاگ 
لسغ دیاب  یئاج  نینچ  رد  هک  دنا  ناتسادمه  ناشناگدنیآ  ربمایپ و  نارای  دیوگ : یبرعلا  نبا  دسیون : یم  يرابلا 316:1  حتف  رد  رجح  نبا  و 
دیامن یم  راوشد  ار  راک  هچ  نآ  تسا و  شزرا  یب  زین  يو  يراگزاسان  هدومنن و  يراـگزاسان  دواد  زج  هب  سک  چـیه  هراـب  نیا  رد  درک و 

نیرت گرزب  زا  اـم و  شیک  ناـیاوشیپ  زا  یکی  دوخ  وا  و  هتـسیاب . هن  تسا  وکین  لـسغ ، هک  نیا  هب  وا  روتـسد  تسا و  يراـخب  يراـگزاسان 
نایاپ  تسا . ناناملسم  نادنمشناد 

همه هدروآ و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هچ  نآرب  ار  ناـمثع  نوـچمه  یـسک  تشادرب  نداد ، روتـسد  يارب  هک  دراد  یتفگـش  هـچ  يراـخب  زا 
ار یلع - نمشدیشروش  ناطح - رـسپ  نارمع  نداد ، شرازگ  يارب  هک  تسین  نامه  وا  رگم  درامـشبرترب ؟ دنناتـسادمه  نآ  رب  يو  ناوریپ 

یشناد هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  ینک - يوریپ  ناشیا  ياه  سوه  زا  وت  رگا  درامـش ؟ یم  رت  هتـسیاش  دمحم - رـسپ  رفعج  نیتسار - ياوشیپزا 
دوب . یهاوخ  نارگمتس  زا  ماگنه  نآ  رد  هک  یتسار  هب  دمآ - تیارب 

دنک یم  ناهنپ  ار  ربمایپ  شرازگ  هفیلخ 

زا هک  ار  یشرازگ  نم  مدرم  يا  تفگ : یم  ربنم  زارف  رب  ض )  ) نامثع مدینـش  تفگ : حلاصوبا  هک  تسا  هدروآ  دوخ 65:1  دنسم  رد  دمحا 
ص)  ) ادخ هتخیگنارب 
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وگزاب امـش  يارب  ار  نآ  تسا  رتهب  مدید  سپـس  دیوش ، هدنکارپ  نم  نوماریپ  زا  تساوخ  یمن  ملد  نوچ  مدرک  ناهنپ  امـش  زا  مدوب  هدـینش 
یئاج رد  يرادساپ  زور  کی  تفگ  یم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  مدینش  دنیزگرب  دیامن  رتوکین  شا  هدید  رد  هچ  نآ  امش  زا  سک  ره  ات  منک 

دوش . يرپس  يرگید  ياه  هاگیاپ  رد  هک  زور  رازه  زا  تسا  رتهب  ادخ  هار  رد  دزاتب ، نآ  رب  نمشد  دور  یم  میب  هک 
يارب نم  تفگ : دوخ  ربنم  زارفرب  ینارنخـس  ماگنه  ض )  ) نافعرـسپ نامثع  هک  تسا  هدروآ  بعـصم  نابز  زا  دنـسم 61:1 و 65  رد  مه  و 
نتشاد غیرد  رگم  تشادن  زاب  امش  يارب  نآ  يرگوگزاب  زا  ارم  يزیچ  مدینش و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  هک  منک  یم  وگزاب  یشرازگ  امش 

رازه زا  تسا  رترب  رادنپ - زا  رترب  يادخ  هار  رد  يرادساپ - بش  کی  تفگ : یم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  مدینش  هک  نیا  یتسار  امش ، هب  نآ 
دنرادب . هزور  ار  شزور  دنتسیا و  ياپ  هب  زامن  يارب  ار  شبش  هک  بش 

وگزاب یشرازگ  امش  يارب  تفگ : سپس  تخاس و  وضو  نیمز  يور  رب  ض )  ) نامثع تفگ : نارمح  هک  تسا  هدروآ  دنسم 57:1  رد  مه  و 
یم ص )  ) ربمایپ مدینش  مدرک  یمن  وگزاب  امش  يارب  ار  نآ  دوبن  ادخ  همان  زا  زارف  کی  رگا  مدینـش و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  هک  منک  یم 

زامن نایمو  شراک  نیا  ناـیم  هچ  نآ  درازگب  زاـمن  دـیآ و  نورد  هب  سپـس  دزاـسب و  وکین  ار  دوخ  يوضو  دریگب و  وضو  سک  ره  تفگ :
درازگب . ار  زامن  نآ  ات  دوشهدیزرمآ  دهد  یم  ماجنا  رگید 

دنا . هدرک  يروآدای  هتفرگ و  دمحا  دنسم  زا  ار  الابشرازگ  زین  اه  شرازگ  نارادساپ  زا  رگید  یهورگ 
هنوگچ ار  ص )  ) دمحم ناوریپ  هب  اه  شرازگ  نآ  نداد  دای  زا  ندـیزرو  غیرد  همه  نیا  هک  تخاس  یم  هاگآ  ارم  یکیشاک  دـیوگ : ینیما 

دنتـشادن و تخـس  يزاین  هدیـسر  ادـخ  هار  رد  يرادـساپ  راکیپ و  يرترب  هرابرد  هک  شرازگود  نآ  هب  نامدرم  رگم  درمـش ؟ اور  ناوت  یم 
نآ رد  تفرگ ؟ یم  ياج  اه  لد  رد  نآ  هوکـش  و  داتـسیا ؟ یم  شیاهداینب  ریز  ام و  شیک  نوتـس  هک  دوب  هماـنرب  ود  نآ  يراـی  هب  زج  رگم 

اهزور
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هک اه  یئاشگ  روشک  هدیسر و  ناشیا  هب  همانرب  نیا  ياه  يرترب  سب  زا  دنتـسج  یم  یـشیپرگیدکی  زاراکیپ  هب  نتفر  يارب  ناناملـسم  هک 
اهدوسو اه  هرهب  ندروآ  گـنچ  هب  روشک و  هنیمز  نداد  شرتسگ  هب  هدـینادرگ و  هدـیزرو  رازراـک  رد  ار  ناـشیا  تفرگ  یم  ماـجنا  یپاـیپ 

درک یم  شرازگ  يزیچ  تشاذـگ  یم  ناشن  ناشلد  رد  دوبناشـشوگ و  رد  هرامه  هک  یئاوآ  هرابرد  زین  هفیلخ  رگا  دومن و  یم  ناـشراداو 
هن دـنداد - یم  شزومآ  نانادانهب  ناشیا ، نایاناد  دـنتفرگ و  یم  یـشیپ  نآ  يوس  هب  شیوخ  هاوخلد  هب  دوزفا و  یم  نآ  هب  ناـشیا  یگتفیش 

يارب ار - شیوخ  درگ  زا  ناشیا  ندش  هدنکارپ  هک  دـناسرب  هتـساوخ  یم  رگا  و  دـننکارپب ، وانوماریپ  زا  هتـشادنپ - هفیلخ  هچنانچ  هک - نیا 
یم ار  وا  نوماریپ  هک  يا  هفیلخ  هبهدوـت  زاـین  شیوـخ و  هدوـت  هب  هفیلخ  زاـین  اریز  تسین  ینتفریذـپ  هک  درادـن  شوـخ  زین - راـکیپ  هب  نتفر 

يوس هب  مدرم  ندـناوخ  نیتسار و  نیئآ  زا  ینابیتشپ  ياربو  تسا  زاین  راکیپ و  هب  ندـش  ناور  يارب  اـهنت  يرگنب - هک  يوس  ره  زا  دـنریگ -
ار وا  دنخب ، وگب  دمآ و  تفر و  اب  ات  دـنیآ  مهارف  وا  درگ  هک  نیا  هن  تسا . وا  تسار  هار  تسرد و  شیک  يوس  هب  رادـنپ و  زا  رترب  يادـخ 

تسا . هدوبن  اه  شرازگ  نآ  يرگوگزاب  زا  ندیزرو  غیرد  يارب  يا  هزیگنا  چیه  سپ  دنراد . شوخلد 
مادک نتـسب  و  یتشآ ، راگزور  رد  ناشیا  ياورنامرف  هب  تسا  مدرم  ياه  يدنمزاین  زا  نآ  يرگوگزاب  تفگ  دیاب  مه  موس  شرازگ  هرابرد 
نوتـس هنیمز و  نیرتهب  هک  يزاـمن  هب  زین  نآ  زا  سپ  درادـب و  نتخاـس  وضو  وکین  هب  ار  هدوت  هکنیا  زا  تسا  رتـهب  رادـنامرف  کـی  هب  دـیما 

یم غیرد  راک  نیا  زا  هفیلخ  ارچ  سپ  مالـسا  ياه  هیاپ  زا  یکی  و  اـه ، هتـساوخ  ندروآرب  شزرمآ و  يارب  يرازفا  تسد  و  تسا ، اـم  شیک 
دنادرگ . یم  هرهب  یب  اهدزمتسد  اه و  شاداپ  همه  نیا  زا  ار  دوخ  هدوت  درزو و 
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داد و یم  ناشن  ام  هب  وا  دوخ  شاـک  يا  تشاداو  اـهشرازگ  ندرک  راکـشآ  هب  ار  يو  ماجنارـس - هک - مه  ار  يدـنوادخ  هماـن  زا  زارف  نآ 
یتسیاب  هدوب و  راک  رد  یمد  نیتسخن  زا  و  ندمآ - دورف  زاغآ  نامه  زا  زارف ، نآ  هک  هتبلا  و  درک . یم  وگزاب 
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نآ شرازگ  ات  دوب  هتـسب  ار  وا  نابز  ، هاگ نآات  يا  هزیگنا  هچ  سپ  هدیزرویم . غیرد  شرازگ  يرگوگزاب  هفیلخ  هک  هدـش  یم  هجوت  نآ  هب 
رد صاصج  هچ  نانچ  هدرک ، دای  نآ  زا  اراکـشآ  هریرهوبا  هک  هدوب  ناـمه  زارف  نآ  زا  وا  تساوخ  مه  دـیاش  دراذـگزاب ؟ ماـگنه  نآ  هب  ار 

شرازگ امـش  يارب  دوب  یمن  گرزب  یمارگ و  يادـخ  همان  رد  زارف  کی  نیا  رگا  تفگ : هریرهوب  هک  تسا  هدروآ  ماکحالا 116:1  تایآ 
صاصج دـننک " ... یم  ناهنپ  میداتـسرف  ورف  یئامنهار  نشور و  ياه  هناـشن  زا  ار  هچ  نآ  هک  ناـنآ  ار  یتسار  دناوخسپـس " : مدرک  یمن 

يادخ هک  تسا  يا  یئامنهار  نشور و  ياه  هناشن  نامهزا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  ياه  شرازگ  هک  میبای  یم  رد  نخـس  نیا  زا  دسیون : یم 
داتسرف . ورف  رادنپ  زا  رترب 

نآ يرگوگزاب  هب  ار  شیوخ  ياوآ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  ینامرف  ایآ  همه  نیا  اب  دوب ، هدماین  دورف  مه  يزارف  نینچ  هک  میتفرگ  هزات  و 
اه نیا  زار  مناد  یمن  نم  دـنادرگ ؟ راکـشآ  ار  نآ  هکدـنیبب  نانچ  هفیلخ  هک  یماگنه  ات  دـنامب  هدیـشوپ  اه  هدرپ  تشپ  یتسیاـب  درک ، دـنلب 

متسین . هاگآ  نم  هک  هتشاد  نآ  رب  یخساپ  هفیلخ  دیاش  تسیچ و 
و دـنامب ؟ ناهنپ  ناشیازا  یگدـنزرا  نیا  هب  شرازگ  ود  هک  دـندوب  هاگآان  وا  ياه  همان  نیئآ  زا  هزادـنا  نیا  ات  ربماـیپ  نیتسخن  ناراـی  اـیآ  و 

یمن راکـشآ  دراد  ناـهنپ  ار  نآ  رگا  هک  دـنادبو  دـنهاگآان  نآ  زا  ناـشیا  همه  هک  دـنادب  مه  هفیلخ  ددرگ و  هـفیلخ  هژیو  اـهنت  نآ ، شناد 
دوش ؟

وت درآ و  یم  يور  وا  هبیئاه  شنزرـس  ای  دوش  یم  رود  وا  زا  شزرمآ  ای  دراد  ناـهنپ  ار  ربماـیپ  ياـه  شزومآ  شناد و  هک  یـسک  هزاـت  و 
: تسا هدیسر  نینچ  مود  رفیک  هرابرد  نایم  نآ  زا  تفای و  یهاوخ  رایسب  ياه  شرازگ  دسر  یم  وا  هب  هک  يرفیکود  نیا  هرابرد 

هحفص 253 ] ] 

رکاسع ) نبا  زا  شرازگ   ) دنشخبن نآ  زا  هک  تسا  یجنگ  نوچمه  دنراین  نابز  رب  هک  یشناد  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  رمع  رسپ  - 1
یعاضق ) زا  شرازگ   ) دنشخبننآ زا  هک  تسا  یجنگ  نوچمه  دوس  یب  شناد  : تفگ ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دوعسم  رسپ  - 2

جنگ هک  تسا  یسک  نوچمه  دنکن  وگزاب  ارنآ  سپـس  دزومآ و  یم  شناد  هک  یـسک  هنومن  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  هریره  وبا  - 3
يرذنم ) یناربط و  یسلایط و  زا  شرازگ   ) دشخبن نآ  زا  دزودنایب و 

زا شرازگ   ) نامسآ غرم  ات  ایرد  یهام  زا  دتسرف - یم  نیرفن  يزیچ  ره  ار  شناد  هدننک  ناهنپ  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دیعس  وبا  - 4
لعلا ) رد  يزوج  نبا 

زیخاتـسر زور  رددنوادخ  دراد  ناهنپ  ار  نآ  وا  دهد و  وا  هب  شناد  دـنوادخ ، هک  يدرم  ره  تفگربمایپ : هک  تسا  هدروآ  دوعـسم  رـسپ  - 5
یناربط ) زا  شرازگ   ) دهن یم  وا  رب  شتآ  زا  یماگل 

درادـن ناـهنپ  ار  نآ  هک  تفرگ  ناـمیپ  وا  زا  رگم  دادـن  یـشناد  يدنمـشناد  چـیه  هب  دـنوادخ  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  هریرهوـب  - 6
يزوج ) نبا  فیظنلا و  نبا  زا  شرازگ  )

وا رب  شتآ  زا  یماگل  زیخاتسر  زور  دراد  ناهنپ  دنراوازـس  هک  نانآ  زا  ار  یـشناد  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دوعـسم  رـسپ  - 7
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يدع ) نبا  زا  شرازگ   ) دوش یم  هداهن 
اب زیخاتـسر  زور  رگم  دزاس  ناهنپ  ار  نآ  سپـس  دراد و  هاگن  ار  یـشناد  هک  تسین  يدرم  چـیه  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  هریرهوب  - 8

هجام ) نبا  زا  شرازگ   ) دمآ دهاوخ  هدش  هداهن  وا  رب  هک  شتآ  زا  یماگل 
، دـناسر یم  دوـس  شیوـخ - شیک  راـک  رد  مدرم  هب  نآ  اـب  دـنوادخ  هک  ار - یـشناد  سکره  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  دیعـسوب  - 9

وا رب  شتآ  زا  یماگل  تمایق  زور  دناشوپب 

هحفص 254 ] ] 

يرذنم ) هجام و  نبا  زا  شرازگ   ) دش دهاوخ  هداهن 
دنوادخ هک  تسا  يدرم  نوچمه  دنکن  وگزاب  ار  نآ  سپس  دزومایب و  شناد  هک  یسک  هنومن  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  هریرهوب  - 10

هنابالا ) رد  رصنوبا  ملعلا و  رد  همثیخ  وبا  زا  شرازگ  ) تسا هدیشخبن  نآ  زا  هتخاس و  جنگ  ار  نآ  وا  هدرک و  وا  يزور  يا  یئاراد 
يا هنوگ  هب  ار  وا  زیخاتـسر  زور  ، دزرو غیرد  هدش  هداد  وا  هب  هک  یـشنادندیشخب  زا  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تساهدروآ  رمع  رـسپ  - 11

للعلا ) رد  يزوج  نبا  زا  شرازگ  . ) هداهن وا  ناهد  رب  شتآ  زا  یماگل  دشاب و  هتسب  ریجنز  رد  هک  دنرآ  یم 
رب شتآ  زا  یماگل  دنوادخ  زیخاتسر  زوردراد  ناهنپ  ار  نآ  سپـس  دزومایب و  یـشنادیسک  ره  ورمع : رـسپ  زا  راجن  نبا  شرازگ  هب  و  - 12

داهن . دهاوخ  وا 
ناـبح و نبا  زا  شرازگ   ) داـهن دـهاوخ  وا  رب  شتآ  زا  یماـگل  دـنوادخ  زیخاتـسر  زور  دـناشوپب  ار  یـشناد  سک  ره  بیطخ : شرازگ  هب  و 

يرذنم ) مکاح و 
رب شتآ  زا  یماگل  ادخ  زیخاتسر ، زور  دراد  ناهنپ  دنرب  دوس  نآ  زا  هک  ار  یـشناد  سک  ره  تفگ  ربمایپهک  تسا  هدروآ  دوعـسم  نبا  - 13

بیطخ ). يزجس و  لماکلا و  رديدع  نبا  ریبکلا و  رد  یناربط  زا  شرازگ   ) داهن دهاوخ  وا 
یم هداهنوا  رب  شتآ  زا  یماگل  زیخاتسر  زور  دراد  ناهنپ  دناد  یم  هک  ار  یـشناد  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  سابع  رـسپ  - 14

ریبکلا ) رد  یناربط  زا  شرازگ   ) دوش
ناـهنپ زا  دـیزیهرپب  دزوماـیب و  مدرم  هب  دـیاب  دـنادب  ار  یـشناد  سک  ره  هک  هتفرگ  ناروشناد  رب  ادـخ  هک  تسا  یناـمیپ  تفگ : هداـتق  - 15
ودیمح رـسپ  دبع  زا  شرازگ  نیا  میناوخ  یم  یناکوش 375:1  ریسفت  رد  هچ  نانچ   ) تسا يدوبان  شناد ، نتـشاد  ناهنپ  هک  شناد  نتـشاد 

تسا ) متاح  یبا  نبا  رذنم و  نبا  ریرج و  نبا 
زا يرایسب  دوبن  هتفرگ ، نادنمشناد  زا  ادخ  هک  ینامیپ  رگا  تفگ : نسح  - 16

هحفص 255 ] ] 

دعس ) نبا  زا  شرازگ   ) مداد یمن  خساپ  دینک  یم  هک  ار  یئاه  شسرپ 
دیامن :  یم  هدنسب  ص -)  ) ربمایپ زا  نخس - زارف  دنچ  نیمه  زین  نیتسخن  رفیک  هرابرد 

نابح ) نبا  زا  شرازگ  دناسرب ( يرگید  هب  ات  درادهاگن  دونشب و  نم  زا  ینخس  هک  ار  يدرم  دزرمایب  ادخ  - 1
نبا زا  شرازگ   ) دـناسرب تسا  وا  زا  رت  هدـنرادهگن  هک  یـسک  هب  سپـس  درادـهاگن  ودونـشب  ام  زا  ینخـس  هک  ار  يدرم  دزرماـیب  ادـخ  - 2

رکاسع )
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زا شرازگ  . ) دنزومآ یم  مدرم  هب  دننک و  یم  وگزاب  ارم  همان  نیئآ  اه و  شرازگ  دنیآ ، یم  نم  زا  سپ  هک  ارم  نانیـشناج  زرمایب  ایادخ  - 3
راجن ) نبا  بیطخ  يزمرهمار و  یسلایط و 

مدرم هب  دننک و  یم  هدنز  ارم  همان  نیئآ  هک  نانآ  تفگ  دننایک ؟ وت  نانیشناج  ادخ  هتخیگناربيا  دنتفگ : نم ! نانیشناج  رب  ادخ  شزرمآ  - 4
رکاسع ) نبا  بیغرتلا و  رد  يرذنملا  هنابالا و  رد  رصن  وبا  زا  شرازگ  . ) دنزومآ یم 

يرذنم ) زا  شرازگ   ) دناسرب نارگید  هب  دونشب و  ام  زا  ینخس  هک  دیاشخبب  يدرم  رب  دنوادخ  - 5
بیغرتلا و یـسلایط ، دنـسم  تفر ، ناشمان  هک  ربمایپ  نارای  نآ  زا  کـی  ره  ياـه  شرازگ  هبهژیو  ياـه  شخب  دـمحا ، دنـسم  هب  دـیدرگرب 

ملع . همان  لامعلازنک : یمثیه ج 1 ، ظفاح  زا  دئاوزلا  عمجم  یلازغ ، زا  مولعلا  ءایحا  رمعوب ، زا  ملعلاباتک  يرذنم ، زا  بیهرتلا 
وا زا  شیپهک  هدرک  یم  يوریپ  درمریپ  ود  نآ  هشیدـنا  زا  ص -)  ) ادـخ هتخیگنارب  ياـه  هماـن  نیئآ  نتـشاد  ناـهنپ  رد  هـفیلخ - دـیاش  يرآ 
(- (ص ربمایپ نابز  زا  ناوارف  نانخس  هک  نیا  زا  میتفگ - یگدرتسگ  اب  مود  پاچ  زا  جرد 6 ص 294  هچنانچ  ناشیا - دنتشاد و  یئاورنامرف 

شرازگ هرامـش  و   ) هدرک یم  شرازگ  ربمایپ  زا  مک  یلیخ  هفیلخ  هک  نیا  مناد  یمن  نم  دـندرک و  یم  يریگولج  دوش  وگزاب  وا - هرابرد  و 
ياه 

هحفص 256 ] ] 

( هدوب شرازگ  شش  لهچ و  دص و  مه  يور  رب  تارذشلا 136:1، رد  یلبنح  دامع  نبا  ءافلخلا ص 100 و  خیرات  رد  یطویس  یهاوگ  هب  وا 
ندنکارپ زا  وا  نتشاد  غیرد  يارب  ای  هدوت ؟ شناد  هتـشر  نیا  زا  شا  یتسدیهت  يارب  ربمایپ و  ياه  هماننیئآ  زا  وا  یگیام  مک  شا  هزیگنا  ایآ 

دنیامن یم  راکشآ  ار  هچ  نآ  دراد و  یم  ناهن  ناشاه  هنیس  ار  هچ  نآ  دناد  یم  دنوادخ  و  هدوت ؟ يارب  یهاگآ  شناد و  نتساوخن  اه و  نآ 

بسا تاکز  هرابرد  هفیلخ  هشیدنا 

دنـسپان ار  واراـک  نیا  تـفرگ و  یم  تاـکز  بـسا  زا  ناـمثعهک  تـسا  هدروآ  يرهز  ناـبز  زا  شا  هریجنز  اـب  باسنالا 26:5  رد  يرذـالب 
مدیشوپ  مشچ  هدرب  بسا و  تاکز  زا  امش  يارب  تفگ : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دنتفگ : دندرمش و 

تفرگ . یم  تاکز  بسا  زا  نافع  رسپ  نامثع  هتفگ : باهش  نبا  دسیون 227:5 : یم  یلحملا  رد  مزحنبا  و 
وگزاب يرهز  نابز  زا  ار  ـالاب  شرازگ  زین  قازرلادـبع  ص 87 )  ) مینیب یمفسوی  وبا  یـضاق  هماـخ  هب  راـثالا  قیلاـعت  رد  هک  يا  هنوگ  هب  و 

هدرک 
یمارگ رد  هک  سوسفا  یلو  تشاد  ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  رد  يا  هناوتشپ  چیه  هفیلخ ، هنارسدوخ  روتـسد  نیا  شاک  يا  دیوگ : ینیما 

هچ نآ  رد  و  دـهن . یم  ام  ياپ  شیپ  ار  يو  روتـسد  اب  زاسان  یهار  زین  ربمایپ  دـنمجرا  همان  نیئآ  تسین و  بسا  تاـکز  زايداـی  ادـخ  هماـن 
هتـسیاب يزیچ  وا  بسا  رد  ناملـسم و  کـی  هدرب  رد  هک : میناوـخ  یم  مه  ار  وا  نخـس  نیا  هتـشاگن  تاـکز  هراـبرد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب 

تسین .
مدیشوپ  مشچ  هدرب  وبسا  تاکز  زا  امش  يارب  هک : تسا  هدیسر  ص)  ) وا زا  مه  و 

مدرک - تشذگ  هدرب  بسا و  تاکز  زا  امش  يارب  هجام : نبا  شرازگ  هب  و  - 

هحفص 257 ] ] 
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تسین  یتاکز  شبسا  رد  هن  شا و  هدرب  رد  هن  ناملسم  رب  نخس : نیا  مه  و 
تسین  یتاکز  شبسا  رد  شا و  یهر  رد  ناملسم  رب  يراخب : شرازگ  هب  و 

تسین  یتاکز  شبسا  رد  شا و  یهر  رد  ناملسم  رب  ومه : زا  یشرازگ  هب  و 
تسین  یتاکز  شبسا  رد  شا و  یهر  رد  ناملسم  رب  ملسم : شرازگ  هب  و 

تسین  یتاکز  شبسا  رد  شایهر و  رد  ناملسم  درم  رب  ومه : زا  شرازگ  هب  و 
هدرب  يارب  هرطف  تاکز  رگم  درادن  تاکز  هدرب  بسا و  دواد : وبا  شرازگ  هب  و 

تسین . یتاکز  شا  هدرب  بسا و  رد  ناملسم  رب  يذمرت : شرازگ  هب  و 
تسا . ملسم  شرازگ  نیتسخن  نوچمه  زین  یئاسن  شرازگ  و 

تسین . یتاکز  شبسا  هدرب و  رد  ناملسم  درم  رب  ومه : زا  یشرازگ  رد  و 
تسین . یتاکز  شا  هدرب  بسا و  رد  ناملسم  درم  رب  ومه : زا  یشرازگ  رد  و 

تسین . یتاکز  شبسا  هدرب و  رد  ناملسم  درم  رب  شرازگ : کی  رد  و 
تسا . ملسم  شرازگ  نیتسخن  نوچمه  زین  هجام  نبا  شرازگ  و 

تسین . یتاکز  وا  بسا  رد  هن  درم و  هدرب  رد  هن  دمحا : شرازگ  هب  و 
تسین . یتاکز  وا  بسا  رد  هن  وا و  هدرب  رد  هن  ناملسم  کی  رب  یقهیب : شرازگ  هب  و 

تسین . یتاکز  شا  هدرب  رد  وا و  بسا  رد  درم  رب  شدنسم : رد  بهو  رسپ  هللادبع  شرازگ  هب  و 
شا - هدنب  رد  هن  و  هبیش : یبا  نبا  شرازگ  هب  و  - 

غالا و رتسا و  بسا و  رد  هدـش : وگزاب  هرمـس  رـسپ  نمحرلادـبع  ناـبز  زاهک  ننـسلا 118:4  رد  یقهیب  ریبـکلا و  رد  یناربـط  شرازگ  هـب  و 
تسین  تاکز  یگناخ  ناروناج 

متشذگ . امش  يارب  یگناخ  ناروناج  رتسا و  غالا و  بسا و  تاکز  زا  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  زین  هریرهوب  نابز  زا  و 
هجام 555:1 و 556، نبا  ننس  دوادوبا 253:1 ، ننس  يذمرت 80:1، حیحص  ملسم 361:1 ، حیحص  يراخب 30:3 و 31 ، حیحص  هب  دیدرگرب 

ات یئاسن 35:5  ننس 

هحفص 258 ] ] 

زا مالا  باتک  دمحا 62:1 و 121 و 132 و 145 و 146 و 148 و 243:2 و 249 و 279 و 407 و 432 ، دنسم  یقهیب 117:4 ، ننس  ، 37
ینیع 383:4 . زا  يراقلا  هدمع  مزح 229:5 ، نبا  زا  یلحملا  صاصج 189:3 ، زا  نآرقلا  ماکحا  کلام 206:1 ، زا  اطوم  یعفاش 22:2 ،

- هدوـمن زاـب  یگدرتـسگ  هب  تشاد  تاـکز  ار  هچ  نآ  همه  هک  ص -)  ) ادـخ هتخیگنارب  هماـنرد  یتسیاـب  دوـب  یتاـکز  مه  بـسا  رد  رگا  و 
داینب نامه  رب  مه  ربمایپ  نارای  راک  دوش و  هتـسب  راک  هب  نتفرگ  تاـکز  رد  هک  داـهن  يا  هماـنرب  نوچمه  ار  نآ  وا  هک  اریز  دوش  يروآداـی 

ياورناـمرف نتفرگ و  ناـمه  زا  ددرگ - نارگید  هناوتـشپ  اـت  تشوـن - هوـکز  هراـبرد  هـک  ار  يا  هماـن  روتـسد  مـه  رکبوـب  هـک  ناـنچ  دوـب .
همه دوب و  هداهن  داینب  نآ  رب  ار  دوخ  راک  هتشادرب و  ارچ  نوچ و  یب  هویـش  نامه  يرگوگزاب  هب  ار  شیوخياوآ  زین  ام  رورـس  ناگدنورگ 
رـسپ دیعـس  زیزعلادـبع ، رـسپ  رمع  دوب و  راوتـسا  هنیمز  نیمه  رب  زین  ناشیا  ناوریپ  تشادرب  دـندوب و  ناتـسادمه  هنیمز  نیا  رد  ربمایپ  نارای 

، ناـیرهاظ قاحـسا ، دـمحا ، یعفاـش ، کـلام ، يرهز ، يروث ، نیریـس ، رـسپ  هبیتـع ، رـسپ  مکح  نسح ، یبعـش ، لوـحکم ، ءاـطع ، بیـسم ،
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دندوب  نیا  رب  همه  هیفنح  رسپ  دمحم  فسویوبا ،
هدوت دمحم و  فسویوب و  دمحا و  یعفاش و  کلام و  درادن و  تاکز  يور  چـیه  هب  بسا  هک  دـنا  نآ  رب  مدرم  هدوت  دـسیون : یم  مزح  نبا 

نایاپ  درادن - تاکز  يور  چیه  هب  بسا  دنیوگ : ناروشناد 
دنا هدش  نادرگ  يور  نآ  زا  هدوت  هک  دنا  هتفگ  ینخس  وهدرک  ادج  مه  ار  دروم  ود  يا - هناوتشپچیه  نتشاد  یب  اج - نیا  رد  نایفنح  يرآ 

هک دـشاب  مه  اب  هدام  رن و  ای  هدام  رگا  دـسرب و  بسا  رازه  هب  دوش و  رایـسب  مه  دـنچ  ره  درادـن - تاـکز  رن  بسا  دـنیوگ  یم  ناـشیا  اریز 
نیا  رد  یتسد - هجنوی  هاک و  زا  هن  و  دوش - مهارف  ارچ  زا  شکاروخ 
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دنک یبایزرا  ار  نآ  دناوت  یم  دهدب و  میس  مرد  هد  ای  رز  رانید  کی  بسا  ره  يارب  دناوت  یم  یبسا  نانچ  هدنراد  داد و  تاکز  دیاب  ماگنه 
دهدب . مرد  جنپ  نآ ، ياهب  مهرد  تسیود  ره  يارب  و 

رد يووـن  عیانـصلا 34:1 و  عیادـب  رد  ءاملعلا  کـلم  بیرثـتلا 14:4 و  حرط  رد  هعرزوـبا  یلحملا 288:5 و  رد  مزح  نـبا  ار  ــالاب  شرازگ 
دناهدروآ  ملسم  حیحص  يرگنشور 

نیئآ ادخ و  همان  رد  نآ  يارب  يا  هناشن  چیه  نانآ  هک  اریزناشیا  ناوریپ  هن  دنتخانـش و  یم  ربمایپ  نارای  هن  زگره  ار  يرگن  ادـج  هنوگ  نیا 
همان رد  ار  نآ  زین  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دنناسانشب و  ارنآ  هدش  هداهن  داینب  يا  هیاپ  رب  روتسد  نیا  رگا  هک  دوب  راوازـس  دنتفاین و  ربمایپ  همان 

هک هدوب  يور  نیمه  زا  تسا و  هدنـسب  نآ  ندوب  هتـسیابن  رد  هناـشن  دوخ  اـه ، نیا  و  رکبوـبا - وا  زا  سپ  هنوـگ  نیمههب  و  دراـیب - شیوـخ 
ءاملعلا کلم  نآرقلا 188:3 و  ماکحا  رد  صاصج  هک  نانچ  هدومن و  يراگزاسان  هفینح  وبا  ناشداتسا  اب  هنیمز  نیا  رد  دمحم  فسویوب و 

درادن  تاکز  بسا  هک  دنا  هتفگ  دنا  هدرک  يروآ  دای  هدمعلا 383:4  رد  ینیع  عیادبلا 34:2و  رد 
یئاه شرازگ  ندیشک  شیپ  دننک ، اپ  تسد و  وا  تشادرب  يارب  يا  هناوتـشپ  ات  دنا  هتخادنا  راک  هب  هفینحوب  نارای  هک  یـششوک  نیرتالاب  و 

هنوگ . نیا  هب  تفای . ناوتن  ار  هنارسدوخ  تشادرب  نیا  اه  نآ  زا  کی  چیه  رد  هک  تسا 
رد ار  هچ  نآ  هک  تسین  میس  رز و  هدنراد  چیه  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  هریرهوب  نابز  زا  دوخ  حیحص  رد  کی  ره  ملسم  يراخب و  - 1
میب دننک  يراددوخ  تسا  هتـسیاب  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  رد  ود و  نآ  رد  هچ  نآ  نداد  زا  هک  ار  یناسک  سپ   ) دهدن تسا  هتـسیاب  ود  نآ 
يا دندیـسرپ  تفگ : هریرهوـب  شنداد - بآ  زور  تسا  نآ  ندیـشود  تـسا  هتـسیاب  نآ  رد  هـچ  نآ  زا  یکی  و  تـفگ ) رتـش  هراـبرد  داد و 
نآ هدرپ ، یکی  يارب  شاداپ و  یکی  يارب  تسا و  هانگ  نارگ  راب  یکی  يارب  تسا  سک  هس  يارب  بسا  تفگ : هچ ؟ بسا  ادـخ  هتخیگنارب 

يارب  ار  نآ  هک  تسا  یسک  تساهانگ  نارگ  راب  شیارب  هک 

هحفص 260 ] ] 

تـسا یـسک  دوب  دهاوخ  هدرپ  شیارب  هک  یمود  نآ  دوب  دهاوخ  هانگ  نارگ  راب  وا  يارب  ددنبب و  ناملـسمرب  ندیلاب  یئامندوخ و  ندیزان و 
يا هدرپ  وا  يارب  دـنکن و  شوـمارف  تسا  هتـسیاب  نآ  ندرگ  نآ و  تشپ  رد  ادـخ  هار  رد  ار  هچ  نآ  سپـس  ددـنبب و  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  هک 

هب ملـسم  شرازگ  رد  و  ددنبب . ناناملـسم  يارب  ادخ  هار  رد  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  دوب  دهاوخ  شاداپ  شیارب  هک  یموس  نآ  دوبدـهاوخ و 
یتخس و رد  نآ  مکش  تشپ و  رد  ادخ  هار  رد  ار  هچ  نآ  میناوخ " و  یم  نینچ  تشپرد " ... ادخ  هار  ردار  هچ  نآ  سپس  زارف "  نیا  ياج 

دنکن "  شومارف  تساهتسیاب  یناسآ 
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يامن دـیوگ : هدـینادرگ و  زیوآ  تسد  هدـش 120:4  پاچ  یقهیب  ننـس  لیذ  هک  یقنلا  رهوجلا  رد  ینیدراـم  یناـمکرتنبا  ار  ـالاب  شرازگ 
زاغآ رد  اریز  دراد  تاکز  مه  بسا  هک  دناسر  یم  دنکن "  شومارف  تسا  هتسیاب  ردادخ ... هار  رد  ار  هچ  نآ  سپـس  هتفگ " : هک  وا  نخس 

تاکز هک  تسین  يرتش  هدنراد  چیه  دزادرپن و  ار  نآ  تاکز  هک  تسین  یجنگ  هدـنراد  چـیه  تسا : تاکز  زا  نخـس  اج  همه  زین  شرازگ 
ياهزارف هب  شندز  دـنویپ  اب  نخـس  نآ  يامن  میناد  یمن  ام  و  دزادرپن . ار  نآ  تاکز  هک  تسین  يدنفـسوگ  هدـنراد  چـیه  دزادرپن و  ار  نآ 
یگتسیاب رب  ياهناشن  دسیون  یم  ننسلا 119:4  رد  یقهیب  هک  نانچ  زین  نارگید  و  دیامن ؟ یم  هار  هفینحوب  تشادرب  هب  ار  ام  هنوگچنیتسخن 

دناهتفاین . نآ  رد  بسا  تاکز 
رسپ دمحم  هللادبع  وبا  نابززا  وا  شردپ و  نابز  زا  وا  نادبع و  رسپدمحا  رـسپ  یلع  نسحلاوبا  نابز  زا  يربکلا 119:4  ننسلا  رد  یقهیب  - 2

وا یضاقفسویوب و  نابز  زا  وا  يرختسا و  دامح  رسپ  ثیل  نابز  زا  وا  يدزا و  رحب  رسپ  ییحی  رسپ  لیعامسا  نابز  زا  وا  يرختسا و  یـسوم 
ادخ هتخیگنارب  تفگرباج  هک  تسا  هدروآ  شردـپ  نابز  زا  وا  ودـمحم  رـسپ  رفعج  نابز  زا  وا  مرـصح و  رـسپ  كروغ  هللادـبع  وب  نابز  زا 

داد . رانید  کی  دیاب  دشاب  ارچ  زا  شکاروخ  هک  بسا  کیره  يارب  تفگ  (ص )
یم ار  ینطقراد  یلع - رسپ  رمع  ظفاح  هک  تخاس  هاگآ  ار  ام  ثراح  رـسپ  رکبوب  هدیـسر و  كروغ  هار  زا  اهنت  شرازگ  نیا  دیوگ : یقهیب 

نیا  تفگ : دیوگ -
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تسس ناشاهشرازگ  هک  دنا  یناسک  زین  وازا  رتورف  تسا و  تسس  رایسب  وا  ياه  شرازگ  هدروآ و  رفعج  نابز  زا  كروغ  اهنت  ار  شرازگ 
تسا .

نارگید : هدنام و  سانشان  مساق ، رسپ  هملسم  هتفگ  هب  هک  تسا  نادبع  رسپ  دمحا  شرازگ ، نیا  هریجنز  نایجنایمزا  یکی  دیوگ : ینیما 
تسا . هدرک  وگزاب  بیعش  نابز  زایگتخاس  یشرازگ  رجح  نبا  هتفگ  هب  هک  تسا  سانشان  يداتسا  يرختسا ، یسوم  رسپ  دمحم  - 2

تسا . هدرمش  یم  تسس  ار  وا  ياه  شرازگ  ینطقراد  رجح ، نبا  شرازگ  هب  يدزا  ییحی  رسپ  لیعامسا  - 3
تسا  هدرمش  یم  تسس  ار  وا  ياه  شرازگ  ینطقراد  رجح ، نبا  یبهذ و  شرازگ  هب  يرختسا : دامح  رسپ  ثیل  - 4

زاو تسا . نخس  تسـس  رایـسب  وا  یتسار ، هکدنا  هدروآ  كرابم  رـسپ  نابز  زا  و  دنا . هدرک  اهر  ار  وا  دیوگ : يراخب  یـضاق . فسویوب  - 5
رایـسب ياهـشزغل  هدوب  يوگتـسار  وا  هک  دنچ  ره  تفگ : سالف  تسین و  اور  يو  زا  ندرک  شرازگهک  دـنا  هدروآ  نوراه  رـسپ  دـیزی  نابز 

تشذگ  رد ص 50 و 51  هک  شتشذگرس  نایاپ  ات  دراد 
تسا  تسس  رایسب  وا  ياه  شرازگ  دیوگ : ینطقراد  نازیملا ، رد  یبهذ  شرازگ  هب  يدعس : كروغ  - 6

شردپ نابز  زا  هک  یئاه  شرازگ  نایم  رد  ار  نآ  یضاق  فسویوب  رسپ  هک  تسا  نآ  دیامن  یم  تسـس  ارشرازگ  نیا  هک  يا  هزیگنا  رگید 
مینیب یم  ار  وا  زج  ثیل و  نآ ، هریجنز  رد  دـسیون : یم  هدرک و  دای  ار  نآ  نازیملا 223:2  رد  یبهذ  هدرواین و  هدـیمان  راثالا  هدرک و  وگزاب 

تسا  هدرمش  یم  تسس  ار  ناشاه  شرازگ  ینطقراد  هک 
ره دشاب  رن  بسا  رگا  هک  دناسر  یمن  يور  چیه  هب  تسا و  یهت  هداد  هفینحوب  هکيا  هناگادج  روتـسد  ود  نآ  زا  هدش ، دای  شرازگ  هزات  و 

تاکز  دوش  رایسب  مه  هچ 
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اه - هتفاب  نیا  نایاپ  ات  و  دراد - تاکز  دشاب  هداممه  رن و  مه  ای  دشاب  هدام  رگا  درادن و 
زیخاتسر زور  هک  منادن  ار  امشزا  سک  چیه  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآرمع  نابز  زا  زارد  یشرازگ  رد  دوخ  دنسم  رد  هبیش  یبا  نبا  - 3

يارب مدناسر و  ار  مایپ  نم  یتسار  هب  میوگ : یم  سپ  دمحم  دمحم  دهد : زاوآ  دوخ  ودشاب  هتـشاد  هارمه  هدننک  گناب  يدنفـسوگو  دیایب 
زاوآ دوخ  دشاب و  هتشاد  هارمه  هدنشک  ههیـش  یبسا  دیایب و  زیخاتـسر  زور  هک  منادن  ار  امـش  زا  سک  چیهو  مرادن . يزیچ  ادخ  ربارب  رد  وت 

مرادن . يزیچ  ادخ  ربارب  رد  وت  يارب  نم  میوگ : یم  سپ  دمحم  يا  دمحم  يا  دهد :
تاکز ندرمش  هتـسیاب  يارب  هدینادرگ  يزیوآ  تسد  ار  الاب  شرازگ  یقهیب 120:4 - ننـس  لیذ  یقنلا - رهوجلا  رد  ینیدرام  ینامکرت  نبا 

نایاپ  داد . تاکز  یتسیاب  اهزیچ  نیا  رد  هک  دناسر  یم  نیا  و  دیوگ : یم  و  بسا ،
منک یمن  نامگ  هک  دـناسر  یم  درم  نآ  تشادرب  هب  ار  ام  یهار  هچزا  شرازگ  نیا  هک  یباـیرد  دـیاش  شیدـنایب  وکین  شرازگ ، رد  زین  وت 

- درم نآ  تشادرب  يارب  تسا  هتفای  يا  هناوتـشپ  هک  هتـشادنپ  هدرک و  رک  روکهفینحوب و  شیاوشیپ  یتسود  ار  ینیدرام  هکنیا  زج  یباـیرد 
هتخادرپ یگدنفاب  هب  ربمایپ  يارچ  نوچ و  یب  همان  نیئآو  نشور  سب  هنیمز  هاگدـید و  ربارب  رد  هتـسکش و  مه  رد  ار  هدوت  یناتـسادمه  هک 

رد وا  هتخیگنارب  ادـخندرک و  تشذـگ  زا  سپ  مه  نآ  تفرگ  تاکز  بسا  زا  هک  دوب  سک  نآ  روتـسد  دروآرف  زیناه  نیا  همه  هک  تسا .
هنیمز . نیا 

اریز تسین ، نارگید  نایفنح و  يارب  يا  هناوتشپ  چیه  وا  رادرک  رد  هک  نآ  اب  تفرگ . یم  تاکز  بسا  زا  زین  هک  باطخ  رـسپ  رمع  راک  - 4
مود پاچ  زا  رد ج 6 ص 155  هک  يا  هنوگ  هب  هزات - هدوبن و  وا  همانرب  رد  دنا  هدیبسچ  نآ  هب  هورگ  نیا  هک  هدام  رن و  نایم  يرگنادج  نآ 

ار نآ  هک  نیا  هن  تفرگ  یم  ار  نآ  ناشیا  دوخ  شهاوخ  هب  هک  درمـش  یم  وکین  يراک  ناگدـنراد - يارب  ار - بسا  تاـکز  وا  تشذـگ -
ياورنامرف  ام  رورس  دیامن و  ناشریزگان  نآ ، تخادرپ  رد  دنادب و  هتسیاب 
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رد هک  دـیآرد  یجاب  هنوگ  هب  بسا ، زا  نتفرگتاکز  رد  وا  راک  دیـسرت  یم  اریز  داد  یم  زیهرپ  زین  نیمه  زا  ار  رمع  ع )  ) یلع ناگدـنورگ 
. دیدرگراکـشآ ناگمه  رب  ع )  ) وا ینیب  شیپ  یتسرد  دـش و  هنوگنیمه  هب  نامثع  راگزور  رد  هک  دنرامـش . هتـسیاب  ار  نآ  یناـسک  هدـنیآ 
نوریب و ربمایپ  يارچ  نوچ و  یب  همان  نیئآ  ياهزرم  زا  هک  دوب  ام  شیک  رد  یئاوران  يروآون  تفر ، شداـی  هک  يرگنادـج  هنوگ  نآ  سپ 
ار سک  چیه  هک  دـندروآ  یتشادرب  بسا ، تاکز  یگنوگچ  هرابرد  دـسیون : یم  یلحملا 228:5  رد  مزحنبا  هک  دوب  هنوگ  ناـمه  هب  دوخ 

دشاب . هدروآ  ناشیا  زا  شیپ  میسانش  یمن 
يربکلا 263:1 هنودملا  ياهدمآرد  شیپ  رد  دشر  نبا  دزاس و  یمن  زین  تسا  نآ  رب  ناشیا  نیئآ  داینب  هک  سایق "  اب "  تشادرب  نیا  هزات  و 

ارچ اب  شکاروخ  دنچ  ره  درادـن - تاکز  غالا  رتسا و  هک  دـنا  هدـش  ناتـسادمه  ناروشناد  نوچ  هک  تسا  هنوگ  نیا  هب  سایق  دـسیون : یم 
هرابرد دراد و  تاکز  دوشمهارف  ندرک  ارچ  اـب  شکاروخ  رگا  دنفـسوگو  واـگ  رتش و  هک  دـنا  هدـش  ناتـسادمه  زینو  دوش - مهارف  ندرک 

هب رتساو  رخ  هرابرد  هک  تسب  راک  هب  نآ  هرابرد  ار  يروتـسد  نامه  دیاب  ماگنه  نیارد  دنتـسین  ناتـسادمه  دـشاب - هدـننک  ارچ  رگا  بسا -
نآ دننام  نوچ  هس  نیا  هب  ات  تسا  رت  هدننام  ود  نآ  هب  اریز  میدنبیم  راک  هب  دنفسوگ  واگ و  رتش و  هرابرد  هک  يروتـسد  هن  میدنب  یم  راک 

گرزب يادخ  هک  نآ  زا  هتشذگ  دنراد . اپ  فک  ایهتفاکش  ناشمـس  هک  ینایاپراچ  هب  ات  تسا  رت  هدننام  راد  مس  هب  راد  مس  دراد و  مس  ود ،
دیوش راوس  ات  نارخ ، نارتسا و  نابسا و  و  هتفگ " : هدرمـش و  هنوگ  کی  وهدرک  دای  اج  کی  رد  غالا  رتسا و  اب  ار  بسا  زین  رادنپ  زا  رترب  و 

، دیرفآ ار  نایاپ  راهچ  و  هتفگ : هدرمـش و  هنوگ  کی  وهدرک  دای  اج  کی  رد  ار  رتش  دنفـسوگ و  وواگ  زین  دشاب " و  امـش  يارب  يا  هیاریپ  و 
هاگارچ هب  دنیآ و  هاگارچ  زا  هک  یماگنه  تسا  یئابیز  نآ ، رد  امـش  يارب  دـیروخ و  یم  نآ  زا  و  اهدوس ، امرگتسا و  نآ  رد  امـش  يارب 
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اه نآ  زا  دیوش و  راوس  نآ  رب  ات  ار  نایاپراهچ  امـشيارب  داهن  هک  تسا  ادخ  گرزب : یمارگ و  يادـخ  زا  نخـس  نیا  داینب  رب  مه  و  دـنور .
دیروخب .

هحفص 264 ] ] 

دهد یم  ماجنا  زامن  زا  شیپ  ار  ینارنخس  همانرب  نامثع 

هک تسا  هدروآ  نامثع  هرابرد  ددنویپ  یم  يرصب  نسح  هب  هک  تسرد  يا  هریجنزاب  رذنم  نیا  دسیون : یم  يرابلا 361:2  حتف  رد  رجح  نبا 
زا یناسک  دید  سپـس  درک  یم  ینارنخـس  سپـس  درازگ و  یم  زامن  زاغآ ، رد  دوب . نامثع  درک  ینارنخـس  زامن  زا  شیپ  هک  سک  نیتسخن 

نیمه هب  ار  ناورم  هک  تسا  يا  هزیگنا  زج  هب  هزیگنا  نیا  دومنینارنخس و  نانآ  ندمآ  زا  شیپ  درک و  نانچ  سپ  دنـسر  یمن  زامن  هب  مدرم 
ناشیا شوگ  هب  ینارنخـس  هدش  هنوگرههک  دید  نآ  راوازـس  ناورم  دنـسرب و  زامن  هب  هدوت  هک  دـید  نآ  هتـسیاش  نامثع  هوچ  تشاداو  راک 

اریز دندز  یمزاب  رـس  نآ  هب  نداد  شوگ  ینارنخـس و  ياپ  نتـسشن  زا  هناهاگآ  ناورم  راگزور  رد  مدرم  هک  هدش  هتفگ  همه  نیا  اب  دـسرب .
دوس ناورم  هک  دوب  نیا  مدرم . زا  یخرب  شیاتـس  رد  يور  دنت  مه  دـندوبن و  نآ  راوازـس  هک  یناسک  يارب  دوباه  شهوکن  مه  نآ ، رد  هک 

نآ هدومن و  يراگزاسان  يو  اب  ناورم  هتخادنا و  یم  شیپ  ار  ینارنخـس  همانرب  یهاگهگ  نامثع  مه  دـیاش  دـینادرگ و  راک ، هنیمز  ار  دوخ 
تسا . هدینادرگ  یگشیمه  همانرب  ار 

تسا  هدرک  دای  راطالوا 362:3  لین  رد  مه  یناکوش  ار  الاب  نانخس 
نبا دوب و  نافع  رـسپ  ناـمثع  درک  ینارنخـسمدرم  يارب  ربنم  رب  هاـگزامن  رد  هک  یـسکنیتسخن  تفگ  ناـسغوبا  هک  تسا  هدروآ  هبـش  نبا 

راطوالا لین  يرابلا 359:2 ، حتفداد  ماجنا  ار  نآ  زاب  ناورم  ات  درواین  اج  هب  رگید  درک و  راب  کی  ار  راک  نیا  نامثع  مه  دـیاش  هتفگ : رجح 
374:3

هحفص 265 ] ] 

: دنیوگ یم  هدروآ و  زین  لئاوالا ص 145  هرضاحم  رد  يراوتکـس  افلخلا ص 111 و  خـیرات  رد  زین  لئاوالا و  رد  یطویـس  ار  الاب  شرازگ 
دوب . ض )  ) نامثع درک  ینارنخس  زامن  زا  شیپ  نابرق ، رطف و  نشج  ود  رد  هک  یسک  نیتسخن 

زاـمن زا  سپ  دـیاب  نشج  ودنآ  رد  ینارنخـس  هک  تسا  نیا  درادـن  ارچ  ونوچ  ربماـیپ  یمارگ  هماـن  نیئآ  زا  شندوـب  هچ  نآ  دـیوگ : ینیما 
نشج ودنآ  زامن  هک  هدوب  نیا  همانرب  نارگید - و  ص )  ) ربمایپ نارای  زا  ناروشناد - دزن  دسیون : یم  دوخ 170:1  حیحص  رديذمرت  دشاب .

نایاپ . دوب  مکح  رسپ  ناورم  درک  ینارنخس  زامن  زا  شیپ  هک  یسک  نیتسخن  دنیوگ : دوش و  هدناوخ  ینارنخس  زا  شیپ 
هدیسر : هراب  نیا  رد  هک  یئاه  شرازگ  زا  يا  هنومن  مه  نیا  و 

یم زاـمن  ینارنخـس  زا  شیپ  ناـبرق  اـی  رطف  نشج  زور  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : ساـبع  رـسپ  هک  دـنا  هدروآ  - 1
درک . یم  ینارنخس  سپس  دناوخ و 

یقهیب ننـس  یئاسن 184:3 ، ننـس  هجاـم 385:1 ، نبا  ننـس  و 179  دواد 178:1  وباننـس  ملسم 325:1 ، حیحـص  يراخب 116:2 ، حـیحص 
 296:3
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شرازگ هب  و  دـندناوخ . یم  ینارنخـس  زا  شیپ  ار  نشج  زاـمن  رمع ، سپـس  رکبوـب و  سپـس  و  ص )  ) ربماـیپ تفگ : رمع  رـسپ  هللادـبع  - 2
هک یتـسار  هب  يراـخب : شرازگ  هب  دـندناوخ و  یم  ینارنخـس  زا  شیپ  ار  نشجود  زاـمن  رمع  رکبوـب و  ربماـیپ و  هک  نـیا  یتـسار  یعفاـش :

تخادرپ  یم  ینارنخسهب  زامن  زا  سپ  درازگ و  یم  زامن  رطف  نابرق و  نشج  رد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 
هجام نبا  ننس  یعفاشزا 208:1 ، مالا  باتک  دمحا 38:2 ، دنسم   146:1 کلام اطوم  ملسم 326:1 ، حیحص  يراخب 111:2 و 112 ، حیحص 

عیانصلا 276:1  عیادب  ، 85:5 مزح نبا  زا  یلحملا  یئاسن 183:3 ، ننس  يذمرت 70:1 ، ننس  یقهیب 296:3 ، ننس  ، 387:1
دش یم  نوریب  نشج  زور  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  تفگ : يردخ  دیعسوب  - 3

هحفص 266 ] ] 

نایاپ  ات  داتسیا ... یم  ياپ  ود  رب  داد و  یم  مالس  ار  زامنسپس  درازگ  یم  زامن  تعکر  ود  مدرم  اب  و 
یقهیب 297:3  ننس  کلام 155:1 ، زا  يربکلا  هنودملا  هجام 389:1 ، نبا  ننس 

ره میدرازگ و  ار  زامن  تفگ : سپـس  دناوخ  ام  اب  ار  نشج  زامن  سپ  مدوب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  اب  ار  نشج  تفگ  بئاس  رـسپ  هللادبع  - 4
دورب . دراد  تسود  هکره  ودنیشنب  ینارنخس  يارب  دراد  تسود  هک 

یلحملا 86:5 . یقهیب 301:3 ، ننس  یئاسن 185:3 ، ننس  دواد 180:1 ، وبا  ننس  هجام 386:1 ، نبا  ننس 
درک و زامن  هب  زاغآ  ینارنخـس  زا  شیپ  درازگ و  زامن  تساخرب و  رطف  دـیعزور  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  یتسار  تفگهللادـبع : رـسپ  رباـج  - 5

درک  ینارنخس  مدرم  يارب  سپس 
یقهیب 296:2 و 298  ننس  یئاسن 186:3 ، ننس  دواد 178:1 ، وبا  ننس  ملسم 325:1 ، حیحص  يراخب 111:2 ، حیحص 

ینارنخس زا  شیپ  ص )  ) ادخ هتخیگناربهک  دنا  هدروآ  کلام  رـسپ  سنا  رمع و  رـسپ  هللادبع  هللادبع و  رـسپ  رباج  سابع و  رـسپ  نابز  زا  - 6
يربکلا 155:1 . هنودملا  درک  یم  زامن 

یئاسن ننس  يراخب 110:2 ، حیحـص  درک  ینارنخـس  اـميارب  زاـمن  زا  سپ  ناـبرق  زور  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ : بزاـع  رـسپ  ءارب  - 7
 185:3

مدوب و بلاطوبا  رـسپ  یلع  اب  ار  دـیعنم  دـندوب  هتفرگ  ار  ناـمثع  هناـخ  نوماریپ  هک  هاـگ  نآ  هک  تسا  هدروآ  رهزا  نبا  هدرب  دـیبع  وبا  - 8
تخادرپ . ینارنخس  هب  هتفاترب  يور  سپس  درازگ  زامن  دمایبوا و 

تسا . هدرک  دای  کلام  نابز  زا  ار  نآ  زا  يرهب  هک  یعفاش 171:1  زا  مالا  باتک  کلام 147:1 ، اطوم 

هحفص 267 ] ] 

نآ زج  هب  یـشور  رب  ار  وا  زگره  هدنام و  رادیاپ  هشیمه  هتفای - ناماس  همانرب  نیا  رب  ص -)  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  دـیامن  یم  اه  شرازگ  نیا 
زا يدنچ  رد  نامثع  دوخ  مه  دندوب و  هویـش  نیا  رب  ع )  ) یلع ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  درمریپ و  ود  نآ  مه  هک  نانچ  دـنا  هتـسنادن 
یم زامن  ینارنخـس  زا  شیپ  نشج  ود  نآ  رد  نامثع  رمع و  رکبوب و  ربمایپ و  هک  تسا  هدـمآ  رمع  رـسپ  شرازگ  رد  هک  نانچ  شراگزور ،
نیا اب  نآ - همه  رد  هن  هدوب - هویش  مه  نانآ  اب  شراگزور  زا  يدنچ  رد  اهنت  نامثع ، هک  دناسر  یمن  دنچ  ره  شرازگ  نیا  يامن  دندرک و 

هدومن و یگنهامهان  شناینیشیپ  اب  هنیمز  نیا  رد  نامثع  دناسر : یم  هک  ار  رگید  یئاه  شرازگ  مه  میریذپب و  ار  نآ  مه  میهاوخب  رگا  همه 
ات هدوب  ناگتشذگ  شور  رب  زاغآرد  وا  هک  میئوگب  دیاب  ود ، ره  نتسناد  تسرد  يارب  هتخادنا ، شیپ  ار  ینارنخـسهک  تسا  یـسک  نیتسخن 
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دوخ رمع  رـسپ  هک  تسا  نآ  دهد  یم  يرای  ار  ام  تشادرب  هچ  نآ  و  هدرک . نینچ  ودنک  شیپ  سپ و  ار  همانرب  هک  تسا  هدش  نآ  رب  سپس 
یم ینارنخس  زا  شیپ  ار  نشج  زامن  رمع  سپـس  ورکبوب  سپـس  ربمایپ و  هک " : تسا  هدروآ  تشذگ  رد ص 265  هک  شرگید  راتفگ  رد 
مان دیاب  یم  دنام  یم  رادـیاپ  همانرب  هویـش و  رب  هشیمه  وا  رگا  هک  نآ  ابهدرواین  نایم  هب  نامثع  زا  ینخـس  اج  نیا  مینیب  یم  هک  دـندناوخ " 

سابع رـسپ  شرازگ  ود  هرابرد  متفگ  رمع  رـسپ  شرازگ  ود  نایم  عمج  يارب  ار  هچ  نآ  دتفین . یئادـج  نانآ  هنایم  دـشاب و  نایم  رد  مهيو 
ینارنخـس زا  شیپ  نانآ  مدوب و  رمع  اب  سپـس  رکبوب و  اب  وا  زاسپ  ربمایپ و  اب  ار  نشج  تسا " : هدروآاج  کی  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  مه 

سپـس دـندرازگ و  یم  زامن  تسخن  نامثع - رمع و  رکبوب و  و  ص -)  ) ادـخ هتخیگنارب  دـیوگ  یم  رگید  ياج  دـندرک " و  زامن  هب  زاـغآ 
دندرک . یم  ینارنخس 

نآ  هرابرد  ار  ادخ  ریذپان  ینوگرگد  روتسد  هک  يزامن  اب  متسناد - یم  شاک 

هحفص 268 ] ] 

شیپ ایآ  هکنیا  هرابرد  دسیون : یم  راطوالا 363:3  لین  رد  یناکوش  دش ؟ ناوت  کیدزن  كاپ  يادخ  هاگرد  هب  هنوگچ  دـندومن  نوگرگد 
یم رب  هدمآ  ینزم  رصتخم  رد  هچ  نآ  زا  تسین  راگزاس  مه  اب  اه  تشادرب  هن  ای  تسا  تسرد  نشج - ود  نآ  زامن  رد  ینارنخس - نتخادنا 
يا هنوگ  هب  یعفاش - نخـس  يامن  زا  دیوگ : یم  ار  نیمه  بذهم  حرـش  رد  زین  يوون  و  هداهن . یمن  ندرگ  ار  نآ  یتسرد  یعفاش ، هک  دیآ 

تسا . نیمه  زین  تسرد  دیوگ : دوخ  سپس  داهن . یمن  ندرگ  ار  نآ  یتسرد  يو  هک  دیآ  یمرب  ریذپان - ارچ  نوچ و 
هدوـمن يراـگزاسان  دـش  یم  يوریپ  یتسیاـب  هک  ربماـیپ  هماـن  نیئآ  اـب  دـندرک و  يوریپ  وا  هویـش  زا  زین  يوـما  نادـنمروز  ناـمثع ، زا  سپ 

یم نخس  يراوشد  اب  وا  اریز  دنتشاد  شناگدنیآ  هک  دوب  نآ  زج  هب  شیوخ  راک  رد  نامثع  هزیگنا  همه  نیا  اب  دنتخادنا ، شیپ  ار  ینارنخس 
دندش یم  هدنکارپ  يور  نیا  زا  دمآ و  یمن  شوخ  تشادن  یتسرد  تفاب  درک و  یم  مهرس  روز  هب  وا  هک  ینانخـس  زین  ار  ناینمجنا  دنار و 
زامن هار  هب  مشچ  نانآ  هک  اریز  دناسرب  ناشیا  شوگ  هب  ار  نآ  هدش  هنوگره  ات  تخادنا  شیپ  ار  ینارنخس  وا  دندنام و  یمن  ندینش  يارب  و 

دندرگ . هدنکارپ  دنتسناوت  یمن  نآ  ندرازگ  زا  شیپ  دندوب و 
رمع رکبوب و  هک  نیا  یتسار  تفگ : سپ  دـیدرگ  راوشد  وا  رب  ندـنار  نخـس  دـش و  ربنم  زارف  رب  ضر )  ) نافع رـسپ  نامثع  هتفگ : ظـحاج 

هدنیآ رد  دهاوخ  ادـخ  رگا  رونخـس و  ياوشیپ  هب  ات  دـیرتدنمزاین  رگداد  ياوشیپ  هب  امـش  دـندرک و  یم  هدامآ  يراتفگ  هاگیاج ، نیا  يارب 
هب يربناـمرف  تسد  نوچ  هک  نیا  یتـسار  دـسیون : یم  باـسنالا 24:5  رد  يرذـالب  تسناد و  دـیهاوخ  منک و  یم  امـش  يارب  اـه  ینارنخس 

یتسار مدرم  يا  ناه  تفگ : سپس  درک و  نیرفآ  وا  رب  دوتسب و  ار  يادخ  تخادرپ ، نخـس  هب  سپ  دش  نوریب  مدرميوسب  وا  دنداد  نامثع 
رگا تسه و  یئاهزور  زورما  زا  سپ  هک  نیا  یتسار  تسا و  راوشد  راب  نیتسخن  يارب  نیتسخن  يراوس  راک  هک 

هحفص 269 ] ] 

دهاوخ ام  هب  ار  راک  نیا  دنوادخ  هدنیآ  رد  میدوبن و  نانارنخس  ام  اریز  میامن  یم  ینارنخـس  امـش  يارب  دیاب - هک  يا  هنوگ  هب  منامب - هدنز 
دوخ خـیرات  رد  ادـفلاوبا  هدروآ و  تخادرپ  هنوگ  نیمه  اب  ندـیل  پاچ   43:3 دوخ تاقبط  رد  زین  دعـس  نبا  ار  هدـش  داـی  شرازگ  تخومآ 
شا یگناگی  هب  دوتسب و  ار  يادخ  سپ  تساخرب  ینارنخـسهب  دش و  ربنم  زارف  رب  دنداد  يربنامرف  تسد  نامثع  هب  نوچ  دسیون : یم  166:1
هنوگ هب  منامب - هدـنز  رگا  وتسا  راوشد  يراک  ره  زاغآ  هک  نیا  یتسار  تفگ : دـیدرگ و  راوشد  وا  رب  نتفگ  نخـس  هاگنآ  داد و  یهاوگ 

دمآ . دورف  سپس  درک  مهاوخ  اه  ینارنخس  ناتیارب  دیاب - هک  يا 
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نیا مدرم  يا  تفگ : دـش  ربـنم  زارف  رب  نوچ  ناـمثع  هک  تسا  هدرکشرازگ  فنخموب  میناوخ  یم  يرذـالب  باـسنا  رد  هک  يا  هنوـگ  هب  و 
هب میدرگ و  یم  رب  هدـنیآ  رد  دـهاوخ  ادـخ  رگا  ما و  هدروآ  مهارف  ینانخـس  هن  ما و  هدرک  هدامآ  يراـتفگ  هن  نآ  ياربهک  تسا  یهاـگیاپ 

میزادرپ . یم  راتفگ 
ادخو مینامب  هدنز  رگا  میدوبن و  نانارنخس  ام  مدرم  يا  ناه  تفگ  دش  ربنم  زارف  رب  نامثع  نوچ  تفگ  میهاربا  رسپ  ثایغ  هک  دنا  هدروآ  و 

دومن . میهاوخ  ینارنخس  امش  يارب  دیاب - هک  يا  هنوگ  هب  دهاوخ -
نآ ادخ  دندرک و  یم  هدامآ  ار  ینانخـس  هاگیاجنیا  يارب  رمع  رکبوب و  ار  یتسار  تفگ : تخادرپ و  نخـس  هب  نامثع  هک  هدش  شرازگ  و 

دروآ . دهاوخ  ار 
ادـخ ربمایپ  هک  یئاج  نامه  رد  دـش و  ربنم  زارف  رب  ناـمثع  دـسیون : یم  هدروآ و  دوخ 140:1  خـیرات  رد  زین  یبوقعی  ار  هدـش  دای  شرازگ 

زا رت  نیئاپ  هلپ  کی  رمع  تسـشن و  یم  ربمایپ  زا  رت  نیئاـپ  هلپ  کـی  رکبوب  اریز  تسـشنب  دنتـسشن  یمن  رمع  رکبوب و  تسـشن و  یم  (ص )
نتفگ نخس  سپ  دوب  ورمک  يدرم  نامثع  دش و  هدیئاز  يدب  زورما  دنتفگ  ناش  یخرب  دنتخادرپ و  نخـس  هب  هراب  نیا  رد  مدرم  سپ  رکبوب 
رکبوب هک  نیا  یتسار  : تفگ ماجنارس  درواین و  نابز  رب  ینخس  چیه  درک و  رایـسب  گنرد  دوب  هداتـسیا  هک  هنوگ  نامه  دمآ و  راوشد  وا  رب 

دندرک یم  هدامآ  يراتفگ  هاگیاپ ، نیا  يارب  رمع  و 
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. درک مهاوخ  ینارنخس  ناتیارب  دینامب  هدنز  رگا  دیامن و  ینارنخس  هنوگ  نیرتهب  هب  هک  یئاوشیپ  هب  ات  دیرتدنمزاین  رگداد  ياوشیپ  هب  امش  و 
دمآ . دورف  سپس 

نیتسخن رد  دیـسر  یئاورنامرف  هب  نوچ  نامثع  هک  نیا  یتسار  تسا : هدروآ  عئانصلا 262:1  عئادبرد  ءاملعلا  کلم  هک  یـشرازگ  داینب  رب  و 
يراکیئاوشیپ هب  امـش  تفگ : دریگب و  ار  نخـس  هلابند  تسناوتن  ار ... يادخ  شیاتـس  تفگ : نوچ  سپ  تساخرب  ینارنخـس  هبهنیدآ  زور 

امـش يارب  نیا  زا  سپ  دندرک و  یم  هدامآ  يراتفگ  هاگیاج  نیا  يارب  رمع  رکبوب و  هک  نیا  یتسار  و  روآنابز . یئاوشیپ  هب  ات  دیرتدنمزاین 
درازگب . ناشیا  اب  ار  هنیدآ  زامن  دمآ و  دورف  سپ  دزرمایب  ار  امش  نم و  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  درک و  مهاوخ  اه  ینارنخس 

یهاـگآ اـب  درک و  یم  تسد  نآ  تسد و  نیا  دـشیم  ربـنم  زارف  رب  نوچ  هک  هدوب  ینارنخـس  رد  دوخ  ياـنگنت  زا  زیرگ  يارب  مه  دـیاش  و 
رسپ یسوم  نابز  زا   73:1 دنـسملا رد  دمحا  یهاوگ  هب  دینارذگ ). یم  ار  تقو  ناشیاه  خرن  اه و  شرازگ  زا  شـسرپ  مدرم و  زا  نتـساوخ 

ناشاه یهاوگ  هک  دوش  یم  هتخاس  ینایجنایم  زا  نآ  یـشرازگ  هریجنز  دـسیون : یم  هدروآ و  ار  نآ  عمجم 187:2  رد  زینیمثیه  هک  هحلط 
دوش ) یم  هدرمش  تسرد 

هک دـید  نآ  رتهب  هدوت  يارب  وا  یتسار  هب  - " تشذـگ رد ص 264  و  هدـینادرگ - زیوآ  تسد  يرابلا  حـتف  رد  رجح  نبا  هک  زین  نخـس  نیا 
اب دوب  هجوت  لباق  مه  ربمایپ  راگزور  رد  يرادنپ  تحلـصم  نانچ  اریز  دـیامنب  كاپ  ار  هفیلخ  راک  دـناوتیمن  دـنناسرب " ... زامن  هب  ار  دوخ 

- تشادرب نآ  سپ  هدوب ، مشچ  شیپ  رد  يرتالاب  دوس  نوناق  نآ  عضو  رد  دید  یم  اریزدینادرگن  همانرب  داینب  ریز  ار  نآ  ص )  ) وا همه ، نیا 
نشور و ياهروتـسد  ربارب  رد  همانرب ، نتـشون  يارب  یـسک  هک  دنام  یم  نآ  هب  تسا - راکـشآ  ربمایپ  زا  شندوب  هک  يا  همان  نیئآ  ربارب  رد 

نوگرگد كاپ  نیئآ  ياه  نامرف  اهروتـسد و  نآو ، نیا  ياه  تشادرب  داینب  رب  هک  مینادباور  رگا  و  دنک ، داهتجا  مه  زاب  ادخ ، يولهپ  کی 
هاگ  نآ  دوش و  یمن  دنب  گنس  يور  رب  مه  گنس  مالسا ، هوکشرپ  خاک  رد  رگید  ددرگ 
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دننام تشاد  اور  ام  شیک  رد  یئاج  هب  ان  هزات و  يروآون  هک  نیا  رد  زین  وا  رگم  و  ناورم ؟ تشادرب  اب  تشادرب  نیا  ناـیم  تسایئادـج  هچ 
دوبن . اور  يو  ربنتفگ  ازسان  هک  یسک  هب  تسا  یئوگ  مانشدنامه  هک  دوزفایب  نآ  هب  زین  رگید  یتشز  راک  دنچ  ره  دوبن ؟ نیا 

ام رورـس  اهربنم  زارف  رب  ناشاه  ینارپ  نخـس  رد  ناشیا  هک  تسناد  دـیاب  زیننایوما  هراـبرد  هفیلخ . يروآون  هراـبرددوب  ینخـس  هاـتوک  نیا 
درگ زا  دنتـسشن و  یمن  ندینـش  يارب  مه  مدرم  دوب  نیا  دنداتـسرف و  یم  نیرفن  دـنتفگ و  یم  ازـسان  ار  ص )  ) یلع ناگدـنورگ  ياورنامرف 

نیگنن نانخس  نآ  هک  دنچ  ره  دنونشب  ار  نآ  ریزگان  مدرم  ات  دنتشاذگ  زامن  زا  شیپ  يارب  ار  ینارنخـس  دوب  نیا  دندش . یم  هدنکارپ  ناشیا 
هتخانـش ندوب  تسردهب  و  هدـش - وگزاب  هملـس  ما  ساـبع و  رـسپ  ناـبز  زا  هک  ار  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  نخـس  نیا  اریز  دـنرادن  شوخ  ار 

مانشد ار  رادنپ  زا  رترب  يادخ  دهد  ازـسان  ارم  هک  ره  هتفگ و  ازـسان  ارم  یتسار  هبدیوگ  ازـسان  ار  یلع  هک  ره  هک : دنتـشاد  دای  هب  هدیدرگ -
تسا . هداد 

سپ درک  ینارنخس  هب  زاغآ  درب و  نوریب  ار  ربنم  ناورم  ینـشج  زور  : تفگ يردخ  دیعـسوب  هک  دنا  هدروآ  تسرد  ياه  شرازگ  نایاوشیپ 
یمن هدرب  نوریب  هک  نآ  اـب  يدرب - نوریب  ار  ربنم  نشج  زور  يدومن و  يراـگزاسان  ربماـیپ  هماـن  نیئآ  اـب  ناورم  تفگ : تساـخرب و  يدرم 

تـسا هدـش  اـهر  هک  دوب  يراـک  نآ  تفگ : ناورم  دـنتخادنا - یمن  شیپ  ار  نآ  هک  نآ  اـب  یتساـخرب  ینارنخـس  هب  زاـمن  زا  شیپ  و  دـش -
ره تفگ : یم  مدینـش  ادخ  هتخیگنارب  زا  اریز  داد  ماجنا  دوب  هتـسیاب  يورب  ار  هچ  نآ  يو  هک  میوگب  دـیاب  درم  نیا  هرابرد  تفگ : دیعـسوب 

نوگرگید ار  نآ  دوخ  يوزاب  يورین  اـب  سپ  دـنادرگ  نوگرگد  ار  نآ  دـناوتب  دوخ  يوزاـب  يورین  هب  رگا  سپ  دـنیبب  یئاوراـن  راـک  سک 
تساوخ  دیاب  نانموم  زا  هک  تسا  يراک  نیرتمک  نیا  شلد و  اب  تسناوتن  مه  شنابز  اب  رگا  شنابز و  اب  سپ  تسناوتن  رگا  دزاس و 
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يدرم نم و  يوس  هب  ناورم  تفگ : يردخ  دیعـسوب  هدشوگزاب ، هللادبع  رـسپ  ضایع  نابز  زا  مالا  باتک  رد  هک  یعفاش  شرازگ  داینب  رب  و 
ادخ هب  متفگ : مداد و  زاوآ  راب  هس  نم  تفگ : دیعـسوب  هدش  اهر  ینادیم  وت  هچ  نآ  دیعـس  وبا  تفگ : وا  مدیـشک و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  هک 

دیا . هدرواین  ار  نآ  زا  رتدب  زج  هک  دنگوس 
هب نوچ  سپ  مدـش  نوریب  دوب  هنیدـم  رادـنامرف  هک  ناورم  اب  هارمه  نابرق - ای  رطف - نشج  رد  دوخ : حیحـص  رد  يراخب  شرازگ  داینب  رب  و 
نم دور  الاب  نآ  رب  ندرازگزامن  زا  شیپ  تساوخ  یم  ناورم  هک  میدید  دوب  هتخاس  تلص  رسپ  ریثک  هک  ار  يربنمهاگان  میدیـسر  هاگ  زامن 

دیدروآ دیدپ  ینوگرگید  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : وا  هب  سپ  درک  ینارنخس  زامن  زا  شیپ  تفر و  الاب  دیشک و  ارم  وا  مدیشکار و  شا  هماج 
: تفگ مناد . یمن  هک  تسا  اـه  نآ  زا  رتـهب  مناد  یم  هچ  نآدـنگوس  ادـخ  هب  متفگ : سپ  هتـشذگ ، یناد  یم  وت  هچ  نآ  دیعـس  وـبا  تفگ :

مداهن  زامن  زا  شیپ  يارب  ار  ینارنخس  همانرب  نم  دننیشن و  یمن  ام  راتفگ  ندینش  يارب  زامن  زا  سپ  مدرم  هک  نیا  یتسار 
اهر یناد  یم  وت  هچ  نآ  هن  دیعـسوبا  تفگ  دش ؟ هچ  دوش  هدناوخ  تسخن  دـیاب  هک  يزامن  متفگ  تفگ : دیعـسوب  شرازگ : کی  داینب  رب  و 

دیهاوخن مناد  یم  نم  ار  هچ  نآ  زا  رتهب  زگره  امـش  تسا  وا  ياناوت  تسد  رد  نم  ناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس  متفگ  راـب  هس  نم  دـش . هدرک 
دروآ .

هک دوب  نیا  زین  ناش  هناهب  هتشاذگ و  زامن  زا  شیپ  يارب  ار  ینارنخس  هتساخرب و  يروآون  هب  نایوما  دسیون : یم  یلحملا 86:5  رد  مزح  نبا 
( ضر  ) بلاطوبا رسپ  یلع  ناشیا  هک  يور  نآ  زا  دننیـشن  یمن  ینارنخـس  ندینـش  هب  دننکارپ و  یم  ناشیا  درگزا  دنرازگب  زامن  نوچ  مدرم 

يراک زین  زاـمن  زا  سپ  نتـسشن  هک  دـسرب  هچ  دوب - مه  ناشراوازـس  و  دـنتخیرگ - یم  هماـنربنیا  زا  ناناملـسم  دنداتـسرف و  یم  نیرفن  ار 
دوبن . هتسیاب 
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ناش ینارنخس  رد  ناشیا  نوچ  دندروآ  دیدپ  ار  زامن  زا  شیپ  ینارنخـس  همانرب  نایوما  دسیون : یم  عیانصلا 276:1  عیادب  رد  ءاملعلا  کلم 
ات دـنداد  ماجنا  ار  نآ  زامن  زا  شیپ  ناشیا ، سپ  دنتـسشن  یمن  نآ  ندینـش  يارب  زامن  زا  سپ  زین  مدرم  دوبن و  اور  هک  دـنتفگ  یم  یناـنخس 

دسیون  یم  ار  نیمه  طوسبملارد 37:2  زین  یسخرس  دنونشب . مدرم 
اور وا  رب  یئوگ  مانشد  هک  یسک  هب  ینارنخس  رد  ناشیاهک  هدوب  نیا  هزیگنا  دنا  هتفگ  دسیون : یم  هجام 386:1  نبا  ننس  حرش  رد  يدنس  و 

شیپ ار  ینارنخس  دوب  نیا  دنونـشن  ار  نآ  ات  دندش  یم  هدنکارپ  دوب  زامن  زا  سپ  ینارنخـس  هک  یماگنه  زین  مدرم  دنداد و  یم  مانـشد  دوبن 
دسرب . همه  شوگ  هب  ات  دنتخادنا 

نیتسخن هک : تسا  هدمآ  دیعسوب  نابز  زا  باهش  رسپ  قراط  شرازگ  زا  ملـسم  حیحـص  رد  دسیون : یم  راطوالا 363:3  لین  رد  یناکوش  و 
ار نیا  و  دوب - هیواعمدرک  نینچ  هک  یـسک  نیتسخن  دـنا : هتفگ  دوب و  ناورم  درک  ینارنخـس  هب  زاغآ  زاـمن  زا  شیپ  نشج ، زور  هک  یـسک 
ار ینارنخـس  دمآ و  شیپ  هیواعم  هک  نآ  ات  : هدروآ تخادرپ  نیا  اب  سابع  رـسپ  نابز  زا  ار  نیا  زین  یعفاش  و  هدرک - شرازگ  ضایع  یـضاق 

تخادنا . شیپ 
دیدپ نشج  زور  رد  ار  زامن  زا  شیپ  ینارنخـس  هک  یـسک  نیتسخن  هدروآ : تخادرپ  نیا  اب  ار  الاب  شرازگ  يرهز  نابز  زا  زین  قازرلادبع  و 

شرازگ یضاق  زین  ار  نیا  هیواعم - یئاورنامرف  راگزور  رد  هرصب ، رد  دوب  دایز  درک  نینچ  هک  یسک  نیتسخن  دنا  هتفگ  دوب و  هیواعم  دروآ 
ياه شرازگ  نیا  نایم  دیوگ : درک . نینچ  هرصب  رد  هک  دوب  دایز  سک  نیتسخن  هک  هدرک  شرازگ  نیریـس  رـسپ  نابز  زا  رذنم  نبا  هدرک -
دیاب سپ  دندوب  هیواعم  رازگراک  دایز  مه  ناورم و  مه  اریزتسین ، يراگزاسان  هدیـسر  ناورم  هیواعم و  دایز و  هرابرد  هک  گنر  هب  گنر 

نیتسخن  تفگ :
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نایاپ  دنتساخرب . وا  يوریپ  هب  شنارازگراک  سپسو  هدرک  يراک  نانچ  وا  راب 
یـسک ندرگرب  ناش  همه  هانگ  ، همه نیا  اب  دنداتفا ، یئاوسر  بادرگ  رد  هدومن و  یئاوران  يروآون  نت ، هس  نیا  زا  کی  ره  ارچ  نوچ و  یب 

ياه هویـش  دـندز و  نماد  یپایپ  درک  نشور  وا  هک  ار  یـشتآ  ات  دومن  خاتـسگ  ربمایپ  هماـن  نیئآ  نتخاـس  نوگرگد  رد  ار  ناـشیا  هک  تسا 
ریبز رسپ  مدید  تفگ  ناسیک  رسپ  بهو  هک  تسا  هدروآ  مالا 208:1  باتک  رد  یعفاش  دنتفرگ  يزاب  هب  ار  وا - زامن  یتح  هدیزگرب - ربمایپ 

زامن . یتح  هدش  هنوگرگید  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  ياه  هویش  همه  یتسار  هب  تفگ : سپس  تشاذگ و  زامن  زا  سپ  يارب  ار  ینارنخس 
ندز مه  رب  میراد : هزیگنا  ود  نایوما  رگید  رب  شنزرـس  رد  دشاب  زیچ  کی  شا - همانرب  نیا  رد  هفیلخ - رب  شهوکن  رد  ام  هزیگنا  رگا  سپ 

تـسار ناشیا  هرابرد  تسا  اه  ناـبز  رـسرب  هک  ینخـس  هنیمز  نیا  رد  هک  ناـنمومياورنامرف . هب  یئوگ  ازـسان  نداـهن  داـینب  ربماـیپ و  هماـنرب 
، دنزیخرب یئاوران  يروآون  هب  هک  مرادن  تفگـش  ناورم ) ، دایز هیواعم ،  ) نت هس  نیا  زا  نم  یـشورف ؟ مک  مه  یـشورف و  دنگ  مه  هدمآرد :

یناهانگ هدوب و  هتشرس  ناشناج  لداب و  ام  نیئآ  ندرک  دنخـشیر  يرد و  هدرپ  تسا و  گنهامه  هویـش  نیا  اب  زین  ناشرگید  ياهراک  نوچ 
نوگرگید ار  ربمایپ  ياه  همان  نیئآ  همه  هک  ناشیا  زا  یتفگـش  ياج  هچ  سپ  دوب . هدرک  هایـس  ار  ناش  یگدنز  همان  دـندروآ  یم  اج  هبهک 

یم هچ  نآ  دیوگب " : ای  هدشاهر . میتسناد  یم  هچ  نآ  دیوگب : دیعـسوب  هب  رتشیب  هچ  ره  یمرخ  اب  هک  ناورم  زا  یتفگـش  ياج  هچ  دنزاس و 
یئوگزردنا و يارب  دوب  هدش  هداهن  هک  ینارنخس  نامه  دنزاس  نوگرگید  ار  ینارنخسهویش  هک  یتفگش  ياج  هچ  تفر " و  داب  رب  یتسناد 
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نداد شزومآ  يارب  تسا  هدش  بجاو  دنا : هتفگ  نآ  هرابرد  هدمآ - عیادبلا 276:1  رد  هچ  نانچ  هک - ینارنخس  نامه  اه و  ناور  نتساریو 
هب دندینادرگ و  هنوگرگید  ار  نآ  هنیمز  يرآ  ندرک . دای  یگرزب  هب  ار  ادخ  نداد و  دـنپ  يارب  تشاد و  ياپرب  نشج  زور  رد  دـیاب  هچ  نآ 

رد اریز  درامش  یم  اوران  رایسب  ام  شیک  هک  دندروآ  رد  يا  هنوگ 

هحفص 275 ] ] 

هبنمادکاپ و  هانگ ، ره  زا  كاپ  ياوشیپ  ،و  ناشیا نیئآ  نابیتشپ  دوب و  ناناملـسمنیتسخن  هک  دنتخادرپ  نانموم  ياورنامرفزا  یئوگدب  هب  نآ 
ربمایپ نارگ  دوبدای  رت  گرزب  ياتمه  نآرق ، راکـشآ  هتفگ  هب  ناربماـیپ  نیرت  كاـپ  ناور  و  ادـخ ، هماـن  یمارگ  يارچ  نوچ و  یب  یهاوگ 

هویـش ادـخ و  نیئآ  هک  یئاـین  تفگـش  هب  زین  ناـمثع  زا  وت  دـیاش  و  داـبيورب ، ادـخ  ياـهدورد  دوـب - داـی  ود  شرازگ  یهاوـگ  هب  نآرق -
يا هتخانش  تسا  وا  یناور  هیامرس  رگوگزاب  هک  ار  شاهویـش  هدومن و  یـسررب  ار  شا  همان  یگدنز  اریز  هدومن  نوگرگید  ار  وا  هتخیگنارب 

درادن . شمارآ  هدش و  هدنکرب  نیمز  يالاب  زا  هک  تسا  تخرد  کی  زا  نت  هس  نآ  ابزین  یکی  نیا  یناد  یم  و 
دنرامش یم  راکتـسرد  رگداد و  ار  اه  هاوخبلد  اه و  سوه  نارگادوس  زا  ناشیاه  هدننام  نانیا و  هک  تسا  یناسک  زا  ام  یتفگـش  همه  يرآ 

شخب زا  يرایسب  رد  هک  نیا  رت  تفگـش  دنرگداد و  ربمایپ  ناهارمه  همه  ناشیا  دزن  هک  ارچ  دنربمایپ . ناهارمه  زا  ناشیا ، هک  نآ  هناهب  هب 
دنبذاج ! ار  نایرونرم  نایرون  يرآ  دنریگ . یم  دوخ  تشادرب  هناوتشپ  ار  ناشیا  رادرک  راتفگ و  هقف ، ياه 

هدنشک نتشک  اهبنوخ و  هرابرد  هفیلخ  روتسد 

نامثع هب  ار  راد  ریگ و  سپ  تشکب  ار  ماش  نایموب  زا  يدرم  یماذج  ساش  نبا  هک  تسا  هدروآ  يرهز  نابز  زا  يربک 33:8 ننس  رد  یقهیب 
هب يو  اـب  هراـب  نیا  رد  ص ض )  ) ادـخ هتخیگنارب  ناراـی  زا  یناـسک  و  ض )  ) ریبز سپ  دنـشکب  ار  يو  هک  دومرفب  وا  دـندومن و  زاـب  (ض )

مالا باتک  رد  زین  یعفاش  ار  نیا  و  داهن . اهبنوخ  رانید  رازه  يو  يارب  سپ  تفگ : يرهز  دنتـشاد  شزاـب  يو  نتـشک  زا  دـنتخادرپ و  نخس 
تسا . هدروآ   293:7
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هانپرد هک  ار  ناناملسمان  زا  یسک  ناملسم ، يدرم  هک  تسا  هدروآ  ض )  ) رمع رـسپنابز  زا  وا  ملاس و  نابز  زا  وا  يرهزنابز و  زا  یقهیب  و 
یئاـهبنوخ هک  تشاداو  ار  يو  تشکن و  ار  يو  سپ  دـندرب  ض )  ) ناـمثع دزن  هب  يرواد  تـشکب و  هناـهاگآ  تـسیز ، یم  مالـسا  روـشک 

دزادرپب . ناملسم  کی  ياهبنوخ  دننامه 
رـسپ رمع  دنا  هدرمـش  یم  اور  ناملـسمان  ربارب  رد  ار  ناملـسم  نتـشک  هک  یناسک  زا  دسیون : یم  تایدلا ص 76  ردكاحـض  مصاع  وبا  و 

هک نانآ  زا  یکی  و  تسا - هدرک  وگزاب  مکح  ار  ناشیا  تشادرب  نیا  هللادـبع - نافع و  رـسپ  نامثع  رـسپ  نابا  میهاربا و  تسا و  زیزعلادـبع 
تسا  نافع  رسپ  نامثع  تسناد  یم  ناملسم  ياهبنوخ  هزادنا  هب  ار  یمذ  ياهبنوخ 

نیا زا  یهاگ  دشکب و  ناملسمان  ربارب  رد  ار  ناملسم  تسا  هتـساوخ  یم  هفیلخ  هنوگچ  هک  میآ  یم  تفگـش  هب  نیا  زا  یهاگ  دیوگ : ینیما 
نآ هن  تسا و  راوتـسا  يا  هناوتـشپ  رب  شراک  نیا  هن  هک  تسا ، هداهن  ناملـسم  ياهبنوخ  اب  هزادـنا  مه  ار  ناملـسمان  ياهبنوخ  ناـس  هچ  هک 
وا دیایب و  شا  هدش  راکشآ  ياههتفهن  نآ  هدش و  هتخانـش  شور  نآ  اب  ریبز  هک  تسا  يا  هفیلخ  هچ  نیا  تسه . يا  همان  نیئآ  داینب  رب  یکی 
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نآ ندوب  رود  رد  هک - دروایب  یتشادرب  زاب  هزات  و  دراد ؟ زاب  شتـشادرب  نآ  زا  دزاس و  نادرگور  هداد  اه  نوخ  هراـبرد  هک  يروتـسد  زا  ار 
هتخاس نادرگور  شنیتسخن  روتـسد  زا  ار  هفیلخ  هک  ینامدرم  ریبز و  هاـگ  نآ  ؟و  دـشاب شنیتسخن  روتـسد  گنـسمه  ربماـیپ - هماـن  نیئآ  زا 
هدنـسب ناملـسم  نوخ  ندشن  هتخیر  هب  دنیامن و  يراگزاسان  هفیلخ  اب  مود  راب  يارب  هک  دنـشاب  هتـشادن  شوخ  دننیزگب و  یـشوماخ  دـندوب 
ياهبنوخ تشک و  دیابن  ناملـسمان  ربارب  رد  ار  ناملـسم  هک  دناسر  یم  ارچ  ونوچ  یب  ربمایپ ، راکـشآ  نانخـس  همه  نیا  هک  نآ  اب  دـنیامن .

نآ نوماریپ  رد  نانخس  نآ  شرازگ  وت و  کنیا  تسا و  ناملسم  ياهبنوخ  مین  دنمالسا  روشک  هانپ  رد  هک  ینامسآ  ياه  همان  رگید  ناوریپ 
تسا : هدمآ  اه  نآ  زا  نیتسخن  هرابرد  سپ  هنیمز . ود 

يزیچ  امش  دزن  ایآ  متفگ : ار  بلاطوبا  رسپ  یلع  هک  تسا  هدروآ  هفیحجوب  - 1
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دنوادـخ هک  نآ  زج  تسا  مدرم  دزن  هچ  نامه  رگم  تسین  چـیه  اـم  دزن  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تفگ : دـشابن ؟ مدرم  دزن  هک  تسه  شناد  زا 
نآ رد  نتفرگاهبنوخ  ياه  نیئآ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  نابز  زا  هک  دـنک  يزور  تسا  همان  نیا  رد  هچ  نآ  زا  ای  نآرق  زا  یتفایرد  ار  يدرم 

تشک . دیابن  ناملسمان  ربارب  رد  ار  ناملسم  هک  نیا  تسا و  هدمآ 
دازآ ای  دشاب  هدنب  ار - ناگدنورگ  زا  یسک  دیوگ : دوخ  سپـس  تشک  دیابن  ناملـسمان  ربارب  رد  ار  نانموم  زا  یـسک  یعفاش : شرازگ  هب  و 

گنگای دشابن  نایزات  زا  دنچ  ره  دنک  وگزاب  ار  نامیا  هملک  هک  سک  ره  تشک و  دیابن  ناملـسمان  ربارب  رد  زگره  يور و  چـیه  هب  نز - ای 
تـشک ار  وا  دیابن  سپ  دشکبار  یناملـسمان  درازگب و  زامن  دیامنب و  ار  دوخ  ندیورگ  نداد ، ناشن  اب  ودزادنا  راک  هب  ار  دوخ  درخ  دشاب و 

و یمک . هرامــش  هاوـخ  دــشاب  هتــشک  ار  ناناملــسمان  زا  يرایــسب  هاوـخ  دزادرپـب  شا  یئاراد  زا  هـک  تـسا  يو  ندرگرب  وا  ياــهبنوخ  و 
کی چیه  تسین  اور  هک  تسا  رتاناد  ادخ  و  یئاراد . نتفرگ  زج  هزیگنا  هب  ای  دشاب  هتشک  يو  زا  يا  یئاراد  نتفرگ  يارب  ار  یناملسمانهاوخ 

رگید . ياج  رد  هاوخ  دشاب  هدز  راتشک  هب  تسد  ینزهار  رد  هاوخ  - دنشکب یناملسمان - چیه  ربارب  رد  هاگ  چیه  ار  نانموم  زا 
يذمرت حیحص  یقهیب 28:8 ، ننس  یئاسن 23:8 ، ننس  هجام 145:2 ، نبا  ننـس  یمراد 190:2 ، ننس  يراخب 78:10 ، حیحـص  هب  دیدرگرب 

ریسفت مزاح ص 190 ، نبا  زا  رابتعالا  صاصج 165:1 ، زا  نآرقلا  ماکحا  یعفاش 33:6 و 92 ، زا  مالا  باـتک  دمحا 79:1 ، دنسم  ، 169:1
هدش نشور  يراخب  شرازگ  رد  اریز  تشک  دیابن  ناملسمان  ربارب  رد  ار  ناملـسم  هک  دنا  هتفر  نآ  رب  هدوت  دسیون : یم  هک  ریثک 210:1  نبا 

تـسرد ار  نیا  اب  زاسان  یـشرازگ  چیه  هن  سپ  تشک ، دیابن  ناملـسمان  ربارب  رد  ار  ناملـسم  تفگ : ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ  یلع  هک 
ار وا  هک  تسا  هتفر  نآ  رب  هفینحوب  همه ، نیا  اب  دیـشک . نوریب  دیامن - یم  هچنآ  اب  زاسان  یئانعم - نآ  دوخ  زا  ناوت  یم  هن  تسناد و  ناوت 

هدئام  هروس  رد  هکيزارف  دیوگ : یم  اریز  تشک  ناوت  یم 
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تسا . ماع  هدمآ 
ناج و ربارب  رد  ناج  هک  میتشون  تاروت  رد  ناشیا  رب  و  دیوگ : رادنپزا  رترب  يادخ  هک  تسا  نامه  هدئام  زارف  زا  يو  دوصقم  دیوگ : ینیما 

دیاب نآ  دوخ  دننام  یئازـس  ار  اه  ندز  مخز  نادند و  ربارب  رد  نادـند  شوگ و  ربارب  رد  شوگ  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ و  رباربرد  مشچ 
داهتجا هب  هک  یسک  هدش ، هتخانش  راکشآ  تسرد و  ربمایپ - زا  نآ  ندوب  هک - ینشور  ولهپ و  کی  نانخس  ربارب  ردهاگ  نآ  و  هیآ 45 . داد .

وا دوخ  هچ  نانچ  دیامن  یمن  يریگولج  رگید - ياهرازفا  تسد  يرای  هب  نآ - صیصخت  زا  هیآ  ندوبماع  هک  هتسنادن  هزادنا  نیا  هتخادرپ ،
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دنا و هتخادرپ  وگتفگ  هب  ناسانشنیئآ  زا  يرایسب  يو  تسس  زیوآ  تسد  خساپ  رد  هدروآ و  صصخم  نآ  يارب  نوگانوگ  ياه  هاگدید  زا 
یمن ام  میئوگ : هدروآ : تسا  هتفر  هفینحوب  ناراـی  زا  یکی  وا و  ناـیم  هک  ار  یئوگتفگ  مالا 295:7  باتک  رد  یعفاش  ماما  ناشیا  شیپاـشیپ 

مه نآ ، هک  يرادـنپ  یم  وت  اریز  مینک  وگتفگ  وت  اب  تسا  ماع  هیآ  نیا  یئوگ  یم  هک  تدوخ  نخـس  زا  رتراد  هیام  يا  هناوتـشپ  اـب  میهاوخ 
زا سپ  هکيروتسد  راهچ  همه  اب  هنوگ  نیدب  دریگیم و  رب  رد  ار  همه  هک  یمشش  روتسد  کی  مه  دراد و  رب  رد  ار  ادج  ادج  روتـسد  جنپ 

ینز هک  درم  دشکب و  ار  يا  هدنب  هک  دازآ  رد  تسا : اج  ود  رد  نآ  عمج  مشـش  مجنپ و  روتـسد  يدومنيراگزاسان و  دوب  نیتسخن  روتـسد 
هدز نز  هب  درم  هک  ار  یمخز  چیه  هن  هدرب ، ینیب  شوگو و  مشچ  ربارب  ردار  دازآ  ینیب  شوگ و  مشچ و  هن  هک  يدرب  نامگ  سپ  دشکب  ار 

تـسد ار  نآ  هک  یتشادـنپ  يدرک و  زاـغآ  يزیچ  هبتسخن  هک  یتسار  هدز . هدرب  هب  دازآ  هک  ار  یمخز  چـیه  هن  دز و  وا  دوخ  هب  ناوت  یم 
دـشکب ار  شا  هدنبنوچ  درم  هک  یتشادنپ  و  یگنهامه ؟ اجکی  رد  و  يدومن ، يراگزاسان  نآ  اب  اج  کی  رد  سپـس  يا و  هدینادرگ  رازفا 

نوخ هب  دشکب  هتفرگ ، راهنیز  هک  ار  یسک  نوچ  دوش و  یمن  هتشک  وا  نوخ  هب  دشکب  هک  مه  ار  دوخ  دنزرف  دوش و  یمن  هتشک  وا  نوخ  هب 
اب  دوش  یمن  هتشک  وا 
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تسا . اوران  نآ  نتخیر  اه  نوخ  نیا  همه  هک  نآ 
همان اب  ار  شرازگ  نیا  ایآ  میتفگ : مینک . یم  يوریپ  هدنام  اج  هب  هک  یشرازگ  زا  هراب  نیا  رد  تفگ : دومن  یم  ینابیتشپ  هفینحوب  زا  هک  نآ 

زا هدرپ  دوخ  رادـنپ  هب  یئامن و  یم  وت  هک  تسا  هنوگ  نآ  هب  زج  ادـخ  هماـن  داـینب ، نیا  رب  سپ  میتفگ  هن  تفگ  ینیب ؟ یم  راـگزاسان  ادـخ 
اج نآ  هک  یناسک  زا  یکی  یهن ؟ یم  یئادج  گرزب  یمارگ و  يادخ  ياهروتسد  نایم  هویـش  نیا  اب  ارچ  سپ  يراد . یمرب  نآ  ياه  هتفهن 

ددنب . یم  ار  يو  ناهد  تشذگ  هچ  نآ  همه  هک  نکاهر  ار  نیا  تفگ : دوب 
سپ میداد ، یئاناوت  وا  تسرپرس  هب  دش  هتشک  متـس  هب  سک  ره  دیوگ : یم  یمارگ  گرزب و  يادخ  هک  تسا  اج  نآ  رگید  زارف  و  تفگ :

هب دشکب  ار  شا  هدنشک  دناوت  یم  وا  تسرپرس  دش  هتشک  متـس  هب  سک  ره  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  و  دوشن . نوریب  دوخ  زرم  زا  راتـشک  رد 
تـسد هب  هتفای  راهنز  شدنوادخ و  تسد  هب  هدرب  شردپ و  تسد  هب  رـسپ  نوچ  هک  ددرگ  یمرب  وت  يور  هب  نخـس  نامه  زاب  دـشهتفگ : وا 

درک ؟ دیاب  هچ  دوش  هتشک  ناملسم ،
گرزب رادنپزا و  رترب  يادـخ  هک  نیا  یتسار  تفگ : هدـب  ناشن  ار  تهاگ  زیرگ  متفگ  مراد . یهاگ  زیرگ  اه  نیا  همه  ربارب  رد  نم  تفگ :

رگا ایآ  میتفگ : دشکب  ار  نتـشیوخ  هک  دـسر  یمن  ار  وا  تسا و  تسرپرـس  ردـپ  سپ  هدرپس  تسرپرـس  تسدهب  ار  یهاوخنوخ  راک  نوچ 
. دشکب ار  وا  شا ، هون  هک  يراذگیم  ینیب و  یم  رانکرب  وا  یتسرپرس  زا  ارردپ  ایآ  دشاب  هتشاد  لاسگرزب  يرـسپ  دوخ  لوتقم ، هک  میتفرگ 

یئوگ یم  هچ  متفگ  هن  تفگ  ینک ؟ یمن  شرانک  رب  یتسرپرـس  زا  يو ، نتـشک  هب  ندز  تسد  اب  اـیآ  متفگ  منک  یمن  يراـک  نینچ  تفگ 
يرگید هدازومع  دیـسر و  یم  وا  هب  شگیر  هدرم  تشک  یمن  ار  يو  رگا  تسا و  وا  هدـنامزاب  هتـشک و  ار  وا  هک  يدرم  هداز  وـمع  هراـبرد 
هدنـشک هک  نآ  اب  هنوگچ ؟ متفگ  يرآ . تفگ  دـشکب  ار  رت  کیدزن  رترود  هک  يراذـگ  یم  ایآ  تسا . رترود  وا  اب  شدـنویپ  هک  دراد  مه 

؟ تسا هتشک  کیدزن  هدنام  زاب 

هحفص 280 ] ] 

میتفگ يرآ  تفگ  دوش ؟ یم  رانکرب  یگدنامزاب  زا  نتـشک  اب  هدنـشک  میتفگ : هدـش . رانکرب  یگدـنامزاب  زا  يو  نتـشک  اب  هدنـشک  تفگ :
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ردپ هرابرد  تفگ  ینادرگ ؟ یم  هرهب  یب  گیر  هدرم  زا  ار  يو  هک  نآ  اب  ینک ؟ یمنرانکرب  یگدنام  زاب  زا  رسپ  نتشک  اب  ار  ردپ  ارچ  سپ 
. دـیامن یم  هار  یتفگ  هچ  نآ  اب  زاسان  يروتـسد  هب  ار  وت  هدـنام  ياج  رب  هک  یـشرازگ  میتفگ : هدـنام . ياج  هب  هک  متـسه  یـشرازگ  ریپ و 

لد زا  یئوگ  یم  وت  هک  تسا  یتشادرب  اب  زاسان  ناسانـش  نیئآ - یناتـسادمه  میتفگ : . مناسانـش نیئآ  یناتـسادمه  وریپ  هنیمزنیا  رد  تفگ :
دوش یم  رانک  رب  یگدنامزاب  زا  هدنشک  ایآ  دوش  هتـشک  شدنوادخ  تسد  هب  دراد  دازآ  يرـسپ  هک  ياهدرب  رگا  يا  هدروآ  گنچ  هب  نآرق 

وا هب  شرسپ  يا  هتفرگ  ناما  ناملـسمان  رگا  متفگ  هن . هک  دنا  ناتـسادمه  ناسانـش  نیئآ  تفگ : دشکب ؟ ار  هدرب  بحاص  دناوت  یم  دنزرف  و 
نیئآ یناتسادمه  ایآ  میتفگ  هن . هک  دنا  ناتسادمه  ناسانش  نیئآ  تفگ : دشکب ؟ تسا  شردپ  هدنـشک  هک  ار  یناملـسم  دناوت  یم  ایآ  دشاب 
نورد زا  تشادرب  نآ  رد  وت  هک  دهد  یم  ناشن  ناسانش  نیئآ  یناتـسادمه  سپ  میتفگ  هن  تفگ  تسا  راگزاسان  يدنوادخ  همان  اب  ناسانش 

شا هدرب  نتـشک  يارب  ار  يدرم  هک  تسا  ناتـسادمه  هنیمز  نیا  رد  وت  اـب  سک  ره  میتفگ : مه  و  يا . هدـیزغل  گرزب  یمارگ و  يادـخهمان 
رد ناشیا  يرادـنپ  یم  هکوت  سپ  تشک ، دـیابن  ناملـسمان  ربارب  رد  ار  ناملـسم  هدرب و  ربارب  رد  ار  دازآ  هک  تسا  هتفر  نآ  رب  تشک  دـیابن 

تسا . رتاناد  ادخ  و  يا ؟ هدینادرگ  زیوآ  تسد  ار  ناش  یناتسادمه  هنوگچ  دنا  هدیزغل  دنا  هتفر  نآ  رب  هچ  نآ  داینب 
مدرم هدوت  هب  هک  تسا  هدرک  وت  هب  یـشرافس  ص ) ادخ ( هتخیگنارب  ایآ  میتفگ : میدش و  یلع  دزن  هب  رتشا  نم و  تفگ : دابعرـسپ  سیق  - 2

زا کی  چیه  هن  تسا : هتـشون  نآ  رد  میدید  درک و  نوریب  يا  هتـشاگن  سپ  تسا  نم  هتـشاگن  نیا  رد  هچ  نآ  رگم  هن  تفگ : دشاب ؟ هدرکن 
تسا . هداد  راهنیز  وا  هب  هکییناملسمان  نتشک  يارب  ار  یناملسم  چیه  هن  تشک و  ناوت  یم  ناناملسمان  ربارب  رد  ار  ناگدنورگ 

دنسم 119:1 و رد  دمحا  تایدلا ص 27 و  رد  مصاع  وبا  ار  الاب  شرازگ 

هحفص 281 ] ] 

نآرق ماکحا  رد  صاصج  يربکلا 29:8 و 194 و  ننسلا  رد  یقهیب  دوخ 24:8 و  ننس  رد  یئاسن  دوخ 249:2 و  ننـس  رد  دواد  وبا  122 و 
دسیونیم : هدرک و  دای  ار  نآ  راطوالا 152:7  لین  رد  زین  یناکوش  هک  نانچ  دنا  هدروآ  رابتعالا ص 189  رد  مزاح  نبا  65:1 و 

- دراد ام  اب  گنج  رس  هک  یناملسمان  هرابرد  روتسد  نیا  یتسرد  رد  تشک ، دیابنناملسمان  نتـشک  يارب  ار  ناملـسم  هک  دهدیم  ناشن  نیا 
نیمه همانرب  هک  دـنا  نآرب  هدوت  زین  دنمالـسا  روشک  هاـنپ  رد  هک  مه  یناناملـسمان  هراـبرد  هدرکن و  ارچ  نوچ و  یـسک  رحبلا - شرازگ  هب 
نتـشک يارب  ار  ناملـسم  هک  دنا  هتفر  نآرب  يو  نارای  هفینحوب و  یعخن و  یبعـش و  و  دـیآ . یم  تسار  ناشیا  رب  ناملـسمان  مان  نوچ  تسا 

اب دـنار و  یم  نخـس  یگدرتـسگ  هب  ناـشیا  نخـس  يا  هناوتـشپ  هراـبرد  سپـس  تشک . دـناوتیم  تسا  ناناملـسم  هاـنپ  رد  هـک  یناملـسمان 
دیرگنب . اج  نامه  هب  هک  دیامن  یم  زاب  ار  اه  نآ  ندوبهرسان  يرگنشور ، رد  هویش  نیرتوکین 

ناملسمان ربارب  رد  ار  یناملـسم  چیه  ود : نآ  زا  یکی  رد  دش و  تفای  هتـشون  ود  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  ریـشمش  هتـسدرد  تفگ : هشیاع  - 3
تشک . دیابن  دوخ  هداد  ناما  نتشک  يارب  ار  یسک  چیه  تشک و  دیابن 

دنا . هدروآ  يربکلا 30:8  ننسلا  رد  یقهیب  تایدلا ص 27 و  رد  مصاع  وبا  ار  الاب  شرازگ 
ناما نتشک  يارب  ار  یسک  هن  تشک و  دیاش  ناناملسمان  ربارب  ردار  نانموم  زا  یسک  هن  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  راسی  رـسپ  لقعم  - 4

دیامن . یم  يربارب  رگیدکی  اب  ناشاه  نوخ  نارگید و  ربارب  رد  دنتسه  تسد  کی  ناناملسم  دوخ . هداد 
تسا . هدروآ  دوخ 30:8  ياربک  ننس  رد  یقهیب  مه ، ار  الاب  شرازگ 

ناما نتشک  يارب  ار  سک  چیه  هن  تشک و  ناوت  ناملسمان  نتشک  يارب  ار  یناملـسم  چیه  هن  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  سابع  رـسپ  - 5
شیوخ . هداد 

تسا . هدروآ  دوخ 245:2  ننس  رد  هجام  نبا  ار  الاب  شرازگ 
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هحفص 282 ] ] 

ربارب ردار  یناملسم  چیه  تفگ : ربمایپ  هک  هدرک  شرازگ  یصاع  رسپ  ورمع  رسپ  هللادبع  شیوخ  ياین  زا  شردپ  زا  بیعـش  رـسپ  ورمع  - 6
تشک . دیابن  ناملسمان 

هتسب نامیپ  وا  اب  هک  یناملسمان  نتشک  يارب  ار  سکچیه  هن  تشک و  ناوت  ناملسمان  ربارب  ردار  نانموم  زا  کی  چیه  هن  دمحا : هتـشون  هب  و 
تسا 

دوخ دنـسم  رد  دمحا  دوـخ 249:2 ، ننـس  رد  دواد  وـبا  مه : تـسا و  هدروآ  تایدـلا ص 51  رد  كاحـض  مصاـعوبا  مه  ار  ـالاب  شرازگ 
- دـمحا هتـشون  يور  زا  نآرقلا 169:1 - ماـکحا  رد  صاـصج  دوخ 145:2 ، ننـسرد  هجاـم  نبا  دوـخ 169:1 ، ننـس  رد  يذـمرت  ، 211:2

هدرمـش تسرد  ناشاه  شرازگ  هک  دـنا  یناسک  زا  نآ  هریجنز  نایجنایم  دـسیون : یم  هدروآ و  ار  نآ  راطوالا 150:7  لینرد  مه  یناـکوش 
دسیون : یم  رد ص 151  و  هدش .

شرازگ رمع  زا  هچ  نآ  رگم  دوـش  وگزاـبربمایپ  ناراـی  زا  يزیچ  نیا ، زج  هک  تـسین  تـسرد  سپ  تـسا ، یتـسرد  زرم  نیرتـالاب  رد  نـیا 
دیشکم و ار  وا  تفگ : داتسرف و  نآ  یپ  رد  ییا  همان  سپس  دنشکب ، ناملسمان  ربارب  رد  دیاب  ار  ناملـسم  تشون : هراب  نیا  رد  وا  هک  میدرک 

دینک . شاینادنز 
تشک . دیابن  ناناملسمان  ربارب  رد  ار  نانموم  زا  یسک  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  نیصح  رسپ  نارمع  - 7

زا نت  دنچنابز  زا  مه  و   ) دـنتفگ یم  ربمایپ  ياه  گنج  نارگـشرازگ  زا  سک  دـنچ  هک  مدینـش  دـسیون : یم  مالا 33:6  باتک  رد  یعفاـش 
ناناملسمان ربارب  رد  ار  نانموم  زا  یسک  تفگ " : شا  ینارنخس  رد  هکم  نتفرگ  زور  رد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک ): دندناسر  نم  هب  ناشیا 

ملسم تسا . هدرک  وگزاب  ص )  ) ادخ هتخیگناربنابز  زا  ار  شرازگ  نیا  ض )  ) نیصح رسپ  نارمع  هک  هدیـسر  نانچ  نم  هب  تشکدیابن " و 
نسح  سوواط و  منک  یم  نامگ  و  ءاطع - دهاجم و  زا  وا  نیسح و  وبا  رسپ  نابز  زا  دلاخ  رسپ 

هحفص 283 ] ] 

ربارب رد  ار  ناـنموم  زا  سک  چـیه  تفگ : هکم  نتفرگ  لاـس  رد  شا  ینارنخـس  رد  ص )  ) ادـخ هـتخیگنارب  هـک  درک  شرازگ  اـم  يارب  زین -
تشک . دیابن  ناناملسمان 

ادـخ ربمایپ  ياـه  گنجنارگـشرازگ  همه  هتفگ "  هر )  ) یعفاـش دـسیون : یم  هدروآ و  ار  شرازگ  نیا  يربکلا 29:8  ننـسلا  رد  زین  یقهیب 
ورمع ناـبز  زا  هتـسویپ - يا  هریجنز  اـب  ار  نآ  دوـخ  " و  هتفگ . نینچ  هـکمنتفرگ  زور  رد  شا  ینارنخـس  رد  ص )  ) وا هـک  دـنا  ناتـسادمه 

دنک . یم  وگزاب  نیصح - رسپ  نارمع  بیعشرسپ و 
ناملـسم دیوگب : هکم  نتفرگ  زور  رد  درک  راداو  ار  ص )  ) وا هک  يا  هزیگنا  دیوگ : هدرک و  دای  ار  نآ  زین  راطوالا 153:7  لین  رد  یناکوش 

زور رد  ص )  ) وا ینارنخـس  دـسیون : یم  هک  اجنامه  هدرک  دای  مالا  باتک  رد  یعفاش  هک  تسا  ناـمه  تشک  دـیابن  ناملـسمان  ربارب  رد  ار 
تخادرپ و ینارنخـس  هب  ص )  ) ربماـیپ دنتـشک و  دوب  هدـش  هتـسب  يو  اـب  ناـمیپ  هک  ار  یکی  ناـیعازخ  هک  دوـب  نآ  شا  هزیگنا  هکم  نتفرگ 
رد ار  نانموم  زا  کی  چیه  تفگ : سپ  متشک . یموا  ربارب  رد  ار  هدنشک  نیا  هتبلا  متـشک  یم  یناملـسمان  ربارب  رد  ار  یناملـسم  رگا  تفگ :

نایاپات . تشک  دیابن  ناناملسمان  ربارب 
ار یناملسم  چیه  هن  تشک و  ناوت  یناملـسمان  ربارب  رد  ار  نانموم  زاکی  چیه  هن  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآرمع  رـسپ  هللادبع  نابز  زا  - 8
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تسا  هتسب  نامیپ  وا  اب  هک  یناملسمان  نتشک  يارب 
تسا  هدروآ  نآرقلا 165:1  ماکحا  رد  صاصج  ار  الاب  شرازگ 

میراد : تسد  نیا  زا  یئاه  شرازگ  زین  مودهنیمز  هرابرد 
هک ینامـسآ  همان  ود  نآ  ناوریپ  هک  داد  نامرف  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  دـنا  هدروآ  شیاین  زا  شردـپ  زا  وا  بیعـش و  رـسپ  ورمع  نابز  زا 

تسا  ناناملسم  ياهبنوخ  مین  ناشیاهبنوخ  دنشاب  نایاسرت  نادوهج و 

هحفص 284 ] ] 

رگید ناوریپ  ياهبنوخ  و  میس - مرد  ای 8000  دوب - رز  رانید  اب 800  ربارب  ادخ  هتخیگنارب  راگزور  رد  اهبنوخ  شزرا  دوادوب : شرازگ  هب  و 
: تفگ تساخرب و  ینارنخس  هب  دیسر و  یئاورنامرف  هب  رمع  ات  دنام  هنوگ  نیمه  هب  و  دوب . ناناملـسم  مین  زور  نآ  رد  زینینامـسآ  ياه  همان 

دوادوب 251:2  ننس  دینادرگ . هتسیابرانید  رازه  زین  ناراد  رز  يارب  رمع  سپ  هدش . نارگ  رتش  هک  نیا  یتسار 
 257:2 تسادازآ . کی  ياهبنوخ  مین  هتسب  یتشآ  نامیپ  ناناملسم  اب  هک  یناملسمان  ياهبنوخ  دواد : وبا  زا  رگید  یشرازگ  رد  و 

ناملسمان ربارب  رد  ار  ناملسم  چیه  تسا و  ناملسم  ياهبنوخمین  ناملـسمان  ياهبنوخ  تایدلا ص 51  ردكاحض  مصاع  وب  شرازگ  رد  و 
تشک  دیابن 

نشور يزیچ  ینامسآ ، ياه  همان  رگید  ناوریپ  ياهبنوخ  هرابرد  دسیون 142:2 : یم  الاب  شرازگ  ریز  رد  هجام  نبا  ننس  حرـش  رد  یباطخ 
تسا و ناناملـسم  ياهبنوخ  اب  ربارب  نانآ  ياهبنوخ  دـنیوگ : هفینحوب  باحـصا  دـنا و  هتفر  نیمه  رب  زین  دـمحاو  کـلام  تسین و  نیا  زا  رت 

يا یتساـک  شاهریجنز  رد  هک  تساشرازگ  نآ  نتـشاد  مشچ  شیپ  نآ ، هزیگنا  تسا و  ناناملـسم  ياـهبنوخ  موـس  کـی  دـیوگ : یعفاـش 
تسین .

نیا تسا . نموم  ياهبنوخ  مین  ناملـسمان  ياـهبنوخ  تفگربماـیپ : هک  تسا  هدروآ  رمع  رـسپ  هللادـبع  ناـبز  زا  دوخ 45:8  ننـس  رد  یئاسن 
تسا . هدروآ  دوخ 169:1  ننس  رد  زین  يذمرت  ار  شرازگ 

اهنت دنا و  هتفرگ  راک  داینب  ار  نآ  زین  اه  هاگـشزومآ  ناسانـش  نیئآ  دنا و  هتفر  نامه  رب  زین  هدوتو  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  همان  نیئآ  دوب  نیا 
هدـنهدناشن هک  هدـینادرگ  زیوآ  تسد  ار  یئاه  هناهب  هدروآ و  هدیجنـسن  ياـه  تشادرب  هدومن و  اـه  يراـگزاسان  هنیمز  ودنیا  رد  هفینحوب 

ریز اه  هورگ  ناگرزب  زا  يرایـسب  و  ادخ . همان  زا  یهاگآ  اه و  شرازگتخانـش  ربمایپ و  ياه  همان  نیئآ  تفایرد  رد  تسا  وا  یتسد  هاتوک 
رد هک  دنا  هداد  نخس  داد  نآ ، یگدوهیب  رد  یگدرتسگ  اب  هداد و  ناشن  ار  نآ  یتسـس  هدومن و  زاب  هنیمز  ود  ره  هرابرد  ار  شتـشادربداینب 

یعفاش  ماما  راتفگ  هب  ناوت  یم  هراب  نیا 

هحفص 285 ] ] 

دیدرگرباج نامه  هب  هک  هدناسر  رایسب  ياه  هرهبو  هدنار  نخـس  يزارد  یگدرتسگ و  اب  هراب  نیا  رد  مالا 291:7  باتک  رد  هک  ینکهدنسب 
یناملیب رسپ  نمحرلادبعهتسسگ  هریجنز  شرازگ  تسرد - ياه  شرازگ  همه  نآ  ربارب  رد  نیتسخن - هنیمز  رد  هفینحوب  هناوتشپ  نیرتالاب  و 

هدروآ دوخ 30:8  ننس  رد  زین  یقهیب  دنا و  هدومن  زاب  ار  نآ  یتسس  ود ، نآ  زج  رابتعالا ص 189 و  رد  مزاح  نبا  زین  ینطقراد و  هک  تسا 
سپ تسا "  تسس  ناملسمان - ربارب  رد  نموم  نتشک  ندوب  اور  رد  ام - هب  هدیسر  شرازگ  هک  نیا  يرگنشور  رد  شخب  کی  هک " : تسا 

تسا . هداد  ناشن  ار  اه  هار  نآ  همه  ندوب  تسردان  هدرک و  وگزاب  هار  دنچ  زا  ار  نآ 
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زامن رد  هروس  دمح و  ندناوخ  هرابرد  هفیلخ  تشادرب 

هراشا

نآ دناوخن و  هروس  دـمح و  نیتسخن ، تعکر  ودزا  یکی  رد  ماش  زامن  رد  ض )  ) رمع دـسیون : یم  عیانصلا 111:1  عیادب  رد  ءاملعلا  کلم 
تعکر ود  رد  دـناوخن و  هروـس  دـمح و  تسخن  تـعکر  ود  رد  نـتفخ  زاـمن  رد  زین  ض )  ) ناـمثع و  دـناوخ . دـنلب  تـعکر  نیـسپاو  رد  ار 

دناوخ . دنلب  ار  نآ  نیسپاو ،
رد ارنآ  دناوخن و  هروس  دـمح و  نیتسخن ، تعکر  ود  زا  یکی  رد  ماش  زامن  رد  ض )  ) رمع هک  دـنا  هدروآ  دـسیون : یم  صرد 172  مه  و 

دنلب ار  نآ  نیـسپاو ، تعکر  ود  رد  دناوخن و  هروس  دمح و  نیتسخن  تعکر  ود  رد  ض )  ) نامثع هک  دنا  هدروآ  دناوخ و  دنلب  موس  تعکر 
دناوخ .

یب تـعکر  ود  اـی  کـی  ندرک  رازگرب  تسا 1 - راـگزاسانربمایپ  هماـن  نیئآ  اـب  يور  ود  زا  دـنداد  ماـجنا  هفیلخ  ود  هـچ  نآ  دـیوگ : ینیما 
تفای  زاب  يارب  شراب  کی  نیسپاو ، تعکر  ود  ای  تعکر  کی  رد  دمح  ندناوخ  رابود  هروس 2 - دمح و  ندناوخ 
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رب هویـش  ود  ره  نیا  زا  ربمایپ  هدـش  نشور  همان  نیئآ  هک  دـناوخ - دـیاب  تعکر  نآ  دوخ  رد  هچ  نآ  يارب  يرگید  تفر و  تسد  زا  هچ  نآ 
نآ زا  یئاه  هنومن  هک  هدیسر  یئاهروتسد  نیتسخن  یتساک  هرابرد  تسین ، هتفریذپ  دشاب  هتـشاد  ار  یتساک  ود  نیا  هک  يزامن  تسا و  رانک 

دینیب : یم  ار 
تسین . تسرد  شزامن  دناوخن  ار  نآ  زا  رتشیب  دمح و  هروس  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  تماص  رسپ  هدابع  - 1

تسین . تسرد  شزامن  دناوخن  ار  دمح  هروس  زامنسپ - ای  دشاب  زامنشیپ  سک - ره  شرازگ : کی  هب  و 
ملسم 155:1، حیحص  يراخب 302:1 ، حیحـص  هب  دیدرگرب  تسین  تسرد  شزامن  دـناوخن  ار  دـمح  هروس  سک  ره  یمراد : شرازگ  هب  و 
یمراد 283:1، ننـس  و 138 ، یئاسن 137:2  ننـس  و 164 ، و 61  یقهیب 38:2  ننـس  و 41 ، يذمرت 34:1  ننـس  دواد 131:1 ، وبا  حـیحص 

هناگادج هک  يوغب 57:1  زا  حیباصملا  مزح 236:3 ، نبا  زا  یلحملا  مالا 93:1 ، باتک  دمحا 314:5 و 321 ، دنسم  هجام 276:1 ، نباننس 
يربکلا 70:1  هنودملا  هدرک ، یهاوگ  ار  نآ  یتسرد  زین 

، دراد دوبمک  دراد ، دوبمک  تسین ، تسرد  شزاـمن  دـناوخن  ار  دـمح  هروس  هک  یـسک  تفگ : ربماـیپ  هک  دـنا  هدروآ  هریرهوب  ناـبز  زا  - 1
تسا  اسران  دراد ، دوبمک 

تسا . اسران  و  راب - هس  دراد - دوبمک  دناوخن  ار  دمح  هروس  نآ  رد  درازگب و  يزامن  هک  یسک  شرازگ  کی  هب  و 
شرازگ . دراد . دوبمک  دوشن  هدناوخ  نآ  رد  دمحهروس  هک  يزامن  ره  یعفاش : شرازگ  هب  و 

دراد . دوبمک  نآ  سپ  دراد ، دوبمک  نآ  سپ  دراد ، دوبمک  دوشن  هدناوخ  نآ  رد  دمح  هروس  هک  يزامن  ره  دمحا : شرازگ  هب  و 
ملسم 155:1 و حیحص  يربکلا 70:1 ، هنودملا  کلام 81:1 ، اطوم  یعفاش 93:1 ، زا  مالا  باتک  دمحا 241:2 و 285 ، دنسم  هب  دیدرگرب 

دواد وبا  ننس  ، 156
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هنسلاحیباصم و 167 و  و 159  و 40  و 39  یقهیب 38:2  ننس  یئاسن 135:2 ، ننـس  يذمرت 42:1 ، ننـس  هجام 277:1 ، نبا  ننـس  ، 130:1
 57:1

رتشیب . دمح و  هروس  ندناوخ  اب  رگم  تسین  تسرد  زامن  مهد : زاوآ  موش و  نوریب  ات  دومرفب  ارم  ص )  ) ربمایپهک تسا  هدروآ  هریرهوب  - 3
ننس رد  یقهیب  دوخ 130:1 ، ننـس  رد  دواد  وبا  دوخ 42:1 ، حیحـص  رد  يذـمرت  تسا و : هدروآ  دنـسم 428:2  رد  دمحا  ار  الاب  شرازگ 

تسا . هتسشنن  نآ  هرهچ  رب  يدرگ  تسا و  تسرد  یشرازگ  دسیون : یم  هک  كردتسم 239:1  رد  مکاح  دوخ 37:2 و 59 ،
دراد . یتساک  شزامن  دناوخن  نآ  رد  ار  دمح  هروس  هک  درازگب  يزامن  سک  ره  تفگربمایپ : هک  تسا  هدروآ  هشیاع  - 4

نآ 95:4 و 96 )  ) زین لامعلازنک  رد  تسا و  هدروآ  دوخننس 277:1  رد  هجام  نبا  و  دوخ 142:6 و 275 ، دنسم  رد  دمحا  ار  الاب  شرازگ 
نبا نابح و  نببا  بیطخ و  یقهیب و  هجام و  نبا  دـمحا و  شرازگ  هب  و  تفای - ناوت  یم  هماما  وبا  یلع و  رمع و  رـسپ  هشیاـع و  ناـبز  زا  ار 

يدع - نبا  رکاسع و 
هچ تسین  تسرد  شزامن  دناوخن  ارهروس  دمح و  اه ، تعکر  زا  کی  ره  رد  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  يردـخ  دیعـسوب  - 5

لامعلازنک 95:5 . هجام 277:1 ، نبا  ننس  يذمرت 32:1 ، حیحص  هن . ای  دشاب  بجاو  ياهزامن  زا 
میناوخب . رگید ) ياه  هروس  زا   ) میناوتب هچ  نآ  اب  ار  دمح  هروس  هک  دومرفب  ار  ام  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  تفگ  دیعسوب  هک  دنا  هدروآ  - 6

لوصولا 223:2  ریسیت  دوادوب 130:1 ، ننس  یقهیب 60:2 ، ننس 
رگید يا  هروس  دـمح و  هروس  رـصع ، رهظ و  زامنزا  نیتسخن  تعکر  ود  رد  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  یتسار  تفگ : هداتقوب  هک  دـنا  هدروآ  - 7

ار . دمح  هروس  زین  رگید  تعکر  ود  رد  دناوخ و  یم  ار 
تسخن  تعکر  ود  رد  درازگ و  یم  زامن  ام  اب  دوادوب : ملسم و  زا  یشرازگ  رد  و 
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رگید . هروس  ود  دناوخ و  یم  ار  دمح  هروس  رصع  رهظ و  زامن  زا 
نبا ننس  یئاسن 165:2 و 166 ، ننس  دوادوبا 128:1 ، ننس  یمراد 296:1 ، ننس  ملسم 177:1 ، حیحص  يراخب 55:2 ، حیحص  هب  دیدرگرب 

تسا . هدرک  یهاوگ  ار  نآ  یتسرد  زین  هناگادج  هک  هنسلا 57:1  حیباصم  یقهیب 59:2 و 63 و 66و 193 ، ننس  هجام 275:1 ،
ص)  ) ادخ هتخیگنارب  زا  شرازگ : کی  هب  ما و  هتشاد  هاگن  مدای  رد  ار  گنرد  راب  ود  بوجو  تفگ : بدنج  رسپ  هرمـس  هک  دنا  هدروآ  - 8
دزادرپ و زامنندناوخ  هب  دهاوخ  سپـس  دیوگ و  یم  ریبکت  زامنـشیپ  هک  یماگنه  راب  کی  ما  هتـشاد  هاگن  دای  رد  ار  گنرد  رابود  بوجو 

دور . عوکر  هب  دهاوخ  هدرب و  نایاپ  هب  ار  رگید  يا  هروس  دمحهروس و  هک  یماگنه  راب  کی 
مکاح 215:1، كردتسم  یقهیب 196:2 ، ننس  هجام 278:1 ، نبا  ننـس  ، 283:1 یمراد ننس  يذمرت 34:1 ، حیحـص  دوادوب 124:1 ، ننس 

لوصولا 229:2  ریسیت  هنسلا 56:1 ، حیباصم 
ص)  ) ربمایپ رب  دمایب و  سپـس  درازگ  زامن  ص ) ادخ (  هتخیگنارب  کیدزن  دجـسم  رد  دمایب و  يدرم  هک  تسا  هدروآ  عفار  رـسپ  هعافر  - 9
هک هنوگ  نامه  تشگرب و  وا  سپ  يدـناوخنزامن  وت  یتسار  هب  هک  ناوخب  هراـبود  ار  تزاـمن  تفگ : ار  وا  ص )  ) ربماـیپ سپداتـسرف  دورد 
يا تفگ  وا  يدـناوخن  زامن  وت  یتسار  هب  هک  ناوخب  هراـبود  ار  تزاـمن  تفگ : ص )  ) ربماـیپ سپ  درازگ  زاـمن  دوب  هدـناوخ  زاـمن  تسخن 

ار هچنآو  دـمح  هروس  هاگنآ  يوگب و  ریبکت  سپ  يدروآ  هلبق  هب  ور  نوچ  تفگ : مرازگب  زاـمن  هنوگچ  هک  زوماـیب  نم  هب  ادـخ  هتخیگنارب 
يامنب وکین  ار  دوخ  عوکر  دوخ و  تشپ  ندیشک  راذگب و  تیوناز  هدنکرب  ار  تتـسد  فکود  یتفر  عوکر  هب  نوچ  و  ناوخب ، دهاوخ  ادخ 

دلج 15 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ ددرگرب  اهدنب  رس  هب  اه  ناوختـسا  ات  نک  دنلب  ار  ترـس  راد و  ياپرب  ار  اه - نار  ات  هناش  زا  تشپ - ياه  ناوختـسا  یتساخرب ، نوچ  و 
ره رد  سپس  نیشنب و  تتسار  نار  رب  یتشادرب  رس  نوچ  نک و  هدجس  وکین  يداهن  نیمزرب  یناشیپ  نوچ 
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ار نآ  هک  یتسار  هب  يدرب  نایاپ  هب  هنوگ  نیا  هب  ار  زاـمن  نوچ  و  دـمحا : شرازگ  هب  يریگب و  مارآ  اـت  نک  نینچ  يا  هدجـس  ره  تعکر و 
يدروآ . دیدپ  یتساک  تزامن  رد  يدادن  ماجنا  هک  ار  اهراک  نیا  زا  کی  ره  يدینادرگ و  لماک 

نبا زا  یلحملا  مکاح 242:1 و241 ، كردتسم  یعفاش 88:1 ، زامالا  باتک  دمحا 340:4 ، دنسم  ، 345:2 یقهیب ننس  دواد 137:1 ، وب  ننس 
مزح 256:3 

دوخ 117:1، حیحص  رد  ملسم  مه  تسا و  هدروآ  دوخ 314:1  حیحـص  رد  يراخب  مه  هریرهوب - نابز  زا  هتبلا  ار - هدش  دای  شرازگ  دننام 
تسا . هدرک  وگزاب  ملسم  يراخب و  نابز  زا  ار  نآ  دوخ 37:2 و 122 و 62  ننس  رد  زین  یقهیب  هک  نانچ 

رد يو  سپ  تفگ : هک  اـج  نآ  اـت  دـندروآ - یفرظ  هک  مدوـب  ص )  ) ربماـیپ دزن  نم  تـفگ : هکدـنا  هدروآ  رجح  رـسپ  لـئاو  ناـبز  زا  - 10
داـهن و شـشوگ  همرن  ربارب  رد  اـت  درک  دـنلب  ار  دوخ  تسد  ود  سپ  دنتـسب ، فص  وا  تسار  پچ و  زا  ووا  یپ  رد  ناـمدرم  دـش و  بارحم 

نوچ دناوخ و  دنلب  ار  دـمح  هروس  درک و  ندـناوخ  هب  زاغآ  هاگ  نآ  داهن و  شا  هنیـس  کیدزن  شپچ و  تسد  رب  ار  شتـسار  تسد  سپس 
هاگ نآ  دناوخ و  رگید  يا  هروس  سپس  دندینش  دندوب  شرس  تشپ  هک  یناسکات  داب )! نینچ   ) نیمآ تفگ :  درب  نایاپ  هب  ار  دمح  ندناوخ 
وناز هدـنک  ربار  دوخ  تسد  ود  درک و  مخ  تشپ  هاـگ  نآ  وداـهن  شـشوگ  همرن  ربارب  رد  اـت  درک  دـنلب  نتفگ  ریبـکت  هب  ار  دوـخ  تسد  ود 

دئاوزلا عمجم  دوب . هدرک  یکی  نیا  رد  هک  درک  ناـمه  اـه  نآ  همه  رد  درازگب و  زاـمن  تعکر  راـهچ  سپـس  تفگ : هک  اـج  نآ  اـت  داـهن -
. 134:2

ریبکت تساخرب و  سپ  امنب . يرآ  میتفگ  میامنن ؟ امـش  هب  ار  ادـخ  هتخیگنارب  زامن  ایآ  تفگ : يزبا  رـسپ  نمحرلادـبع  هک  دـنا  هدروآ  - 11
ار دوخ  ياج  یمادـنا  ره  اـت  داـهن  وناز  ود  ياـه  هدـنک  رب  ار  تسدود  ره  درک و  مخ  تشپ  سپـس  دـناوخ ، هروس  دـمح و  هاـگنآ  تفگ و 

ار دوخ  ياج  یمادنا  ره  ات  داهن  نیمز  رب  رس  سپس  تفرگ ،
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هتخیگنارب ندرازگ  زامن  تفگ : هاـگ  نآ  دوب و  هدرک  تسخن  تعکر  رد  هک  درک  ناـمه  زین  مود  تعکر  رد  وتشادرب  رـس  سپـس  تفرگ 
دوب . هنوگ  نیا  هب  ادخ 

نارگوگزاب ياه  شرازگ  دیوگو : هدرک  دای  ار  نآ  دـئاوزلا 130:2  عمجم  رد  زین  یمثیه  هدروآ و  دنسم 407:3  رد  دمحا  ار  الاب  شرازگ 
تسا . یمرگ  تشپ  هتسیاش  نآ ،

زامن ص )  ) ربمایپ هک  هنوگ  نامه  ات  دیزیخرب  تفگ : شیوخ  رابت  هب  يرعـشا  کلم  وبا  تفگ : منغ  رـسپ  نمحرلادـبع  هک  دـنا  هدروآ  - 12
شیاه يرـس  تشپ  ات  دـناوخب  ار  دـمح  هروس  سپـس  تفگریبکت  وا  میتسب و  فص  وا  رـس  تشپ  ام  سپ  مناوخب  زاـمن  امـش  اـب  درازگ  یم 

درک . نینچ  شزامن  همه  رد  تفگ و  ریبکت  تشادرب و  رس  سپس  تفر  عوکر  هب  تفگ و  ریبکت  ار  ادخ  هاگ  نآ  دندینشب 

دمحا نابز  زا  شرازگ  هدرتسگ  هرهچ 
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ات دیرآ  درگ  ار  ناتنانز  نادنزرف و  دیئآ و  مهارف  نایرعشا  هورگ  يا  تفگ : دروآ و  مهارف  ار  شیوخ  رابت  يرعـشا  کلموب  هک  نیا  یتسار 
وا سپ  دـندروآ  مهارف  ار  ناشنادـنزرف  نانز و  دـندمآ و  درگ  سپ  میزومایب  امـش  هب  دـناوخ  ام  يارب  هنیدـم  رد  ص )  ) ربمایپ هک  ار  يزامن 

تـسکش مهرد  تشگربهیاس و  نوچ  ات  تشادـهاگن  شیاه  ياج  هب  ار  وضو  دومنب و  ناشیا  هب  ار  نتخاـس  وضویگنوگچ  تفرگ و  وضو 
رـس تشپ  نانز  دنتـسب و  فص  ناـشیا  رـس  تشپ  رد  نارـسپ  دنتـسب و  فص  رگیدـکی  هب  رتکیدزن  هچ  ره  نادرم  وتفگ  ناذا  تساـخرب و 
يا هروس  دـمح و  هروس  هاگ  نآ  تفگ و  ریبکت  هدرک و  دـنلب  ار  تسد  ود  ره  داتفا و  شیپ  هدرک  زاغآ  ار  زامن  سپ  دنتـسب ، فص  نارـسپ 
هللا عمـس  تفگ : سپـس  هدـمحب  هللا و  ناحبـس  تفگ : راب  هس  تفر و  عوکر  هب  هتفگ  ریبکت  هاـگ  نآ  دـناوخب . تسناوت - یم  هک  ار - رگید 

سپـس داهن ، نیمزرب  رـس  هداتفا  كاخ  هب  تفگ و  ریبکت  هاگ  نآ  داتـسیاب و  تسار  و  دیاتـسب ) ار  وا  سک  ره  دونـش  یم  ادخ   ) هدـمح نمل 
رب  رس  هتفگ  ریبکت  سپس  تشادرب ، رس  هتفگ  ریبکت 
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دنک زاغآ  ار  مود  تعکر  ات  تساخرب  نوچ  تفگ و  ریبکت  راب  شـش  تسخن  تعکر  رد  سپ  تساخ  ياپرب  هتفگ  ریبکت  سپـس  داهن  نیمز 
عوکر و دیـشاب و  هتـشادارم  نتفگ  ریبـکت  تفگ : درک و  دوخ  راـبت  يوس  هب  ار  شیوخ  هرهچ  درازگب  شیوخ  زاـمن  نوـچ  تفگ و  ریبـکت 

هنوگ نیمه  هب  دـناوخ  یم  اـم  يارب  زور  زا  یماـگنه  نینچ  رد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  يزاـمن  یتسار  هب  هک  دـیزومایب  نم  زا  ار  دوجس 
تسا . هدوب 

یمثیه هک  نانچ  یلیقع ، قازرلادـبع و  لاـمعلازنک 221:4 - شرازگ  هب  مه - تسا و  هدروآ  دنـسملا 343:5  رد  دمحا  مه  ار  الاب  شرازگ 
تسا . هدروآ  ار  نآ  عمجملا 130:2  رد  زین 

رد سک  ره  تفگ : ص )  ) ربمایپ هک  دنا  هدروآ  دیعسوب - نابز  زا  وا  و  هرضنوب - نابز  زا  نایفسوب  لیـضف و  نبا  هیواعموب و  هفینحوب و  - 13
زانآرق ماکحا  هن - ای  دشاب  بجاو  ياهزامن  زا  هچ  تسین  تسرد  شزامن  دناوخن  رگید  هروس  کی  زین  دمح و  ادـخ  يارب  اه  تعکر  همه 

صاصج 23:1 
شیاتـس نیملاعلا =(  بر  دـمحلا هللا  دـندرک : یم  زاغآ  زارف  نیا  اـب  ار  تئارق  رمع  رکبوب و  و  ص )  ) ربماـیپ تفگ : کـلام  رـسپ  سنا  - 14

یعفاش 93:1  زا  مالا  باتک  تسا ) نایناهج  راگدرورپ  هک  ارادخ 
اب ار  دمح  هروس  رهظ  زامن  زا  تسخن  تعکر  ود  رد  زامنـشیپ  هک  تسا  ربمایپ  همان  نیئآ  زا  تفگ : بلاطوبا  رـسپ  یلع  هک  دـنا  هدروآ  - 15
ود رد  وا  دـنناوخب و  دوخ  شیپ  رد  دنـشاب و  شوماخ  زین  دـنیوا  رـس  تشپ  هک  یناسک  دـناوخب و  هتـسهآ  دوخ  شیپ  رد  رگید  هروس  کـی 

دنک . نینچ  زینرصع  زامنرد  دنک و  دای  ار  وا  دهاوخب و  شزرمآ  ادخ  زا  دناوخب و  تعکر  ره  رد  ار  دمح  هروس  رگید  تعکر 
ننـس رد  و  تسا . هدرک  وگزاب  یقهیب  ناـبز  زا  - تخادرپ نیمه  اـب  یطویـس - ار  ـالاب  شرازگ  میناوخ ، یم   251:4 لامعلازنک رد  هک  ناـنچ 

رهظ و زامن  زا  تسخن  تعکر  ود  رد  زامنشیپ  رس  تشپ  هک  تشاد  یماو  ای  داد  یم  روتـسد  وا  هک : تسا  هدمآ  هنوگ  نیا  هب  یقهیب 168:2 
ود رد  دوش و  هدناوخ  رگید  هروس  کی  دمح و  هروس  رصع 
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. تسانیمه هب  کیدزن  شتخادرپ  هدروآ ،  239:1 كردتسملا رد  مکاح  هک  مه  یشرازگ  دوشهدناوخ . دمح  هروس  زین  نآ  زا  سپ  تعکر 
راگدرورپ ار ، يادـخ  شیاتـس  زارف : نیا  اـب  ار  تئارق  درک و  یم  زاـغآ  ریبکت  اـب  ار  زاـمن  ص )  ) ربماـیپ : تفگ هشیاـع  هک  دـنا  هدروآ  - 16
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یقهیب 113:2  ننس  هجام 271:1 ، نبا  ننس  دوادوبا 125:2 ، ننس  ملسم 42:1 ، حیحص  هب  دیدرگرب  نایناهج .
یم امـش  هب  دیناونـش  اـم  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هچ  نآ  دـناوخ  هروس  دـمح و  دـیاب  يزاـمن  ره  رد  تفگ  هریرهوـب  هک  دـنا  هدروآ  - 17

دنسم دراد . هروس  دمح و  يزامن  ره  یشرازگ : داینبرب  میراد و  یم  هدیشوپ  امش  زا  دناوخ ) هتسهآ   ) تشاد هدیشوپ  ام  زا  هچ  نآو  میناونش 
هب رد ص 61  ملـسم و  زا  شرازگ  هب  یقهیب 40:2  ننس  یئاسن 163:2 ، ننس  دواد 127:1 ، وبا  ننس  ملسم 116:1 ، حیحص  دمحا 348:2 ،

لوصولا 228:2 . ریسیت  يراخبزا ، شرازگ 
. نایناهج راگدرورپ  ار  يادخ  شیاتس  درک : یم  زاغآ  زارفنیا  اب  ار  تئارق  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  یتسار  تفگ : هریرهوب  هک  دنا  هدروآ  - 18

تسا . هدروآ  دوخ 271:1  ننس  رد  هجامنبا  ار  شرازگ  نیا 
رد یعفاـش  يو 133:2 و  ننـس  رد  یئاـسن  يو 83:1 و  ننـس  رد  یمراد  هماخ  هب  یئاه - ینوزفااـب  هارمه  زین - کـلام  رـسپ  سنا  ناـبز  زاو 

. تسا هدش  وگزاب  مالا 93:1  باتک 
دمح هروس  هک  يزامن  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدرک  شرازگ  یصاع  رسپ  ورمع  رسپ  هللادبع  شیاینزا  شردپ  زا  بیعش  رسپ  ورمع  - 19

دوبمک نآ  سپ  دراد  دوبمک  نآ  سپ  دراد . دوـبمک  دـمحا : شرازگ  هب  دراد و  دوـبمک  دراد ، دوـبمک  دراد ، دوـبمکدوشن  هدـناوخ  نآ  رد 
دراد .

دوخ ننس  رد  هجام  نبا  دنمسلا 204:2 و 215 و  رد  دمحا  ار  الاب  شرازگ 

هحفص 293 ] ] 

دنا  هدروآ   278:1
تـساخ یمرب  زامن  هب  نوچ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  تسا  هدروآ  ض )  ) بلاطوبا رـسپ  یلع  ناـبز  زا  دوخ 119:1  ننـس  رد  دوادوب  - 20

نوچ درب و  یم  نایاپ  هب  مه  ار  هروس  دـمح و  ندـناوخ  نوچ  درب و  یم  الاب  شا  هناش  ود  رانک  اـت  ار  دوخ  تسد  ود  ره  تفگ و  یم  ریبکت 
درک . یم  راتفر  هنوگ  نیمه  هب  زین  دور  عوکر  هب  تساوخ  یم 

ندرازگزامن نم  : تفگ دـیمحوب  سپ  هداتقوب ) ناش  یکی   ) دوب ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  ناراـی  زا  سک  هد  ناـیم  رد  يدـعاس  دـیمحوب  - 21
شا هناش  ربارب  رد  ات  درک  یم  دنلبار  شتسد  ود  ره  تساخ  یمرب  زامن  هب  نوچ  ادخ  هتخیگنارب  مزومآ  یم  امش  هب  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 

تفگ و یم  ریبکت  سپـس  دـناوخ و  یم  سپـس  تفرگ  یم  مارآ  شیاج  رـس  تسرد  هنوگهب  یناوختـسا  ره  ات  دـناوخ  یم  سپـس  داهن  یم 
وا دوجـس  عوکر و  یگنوگچ  سپـس  تفر - یم  عوکرهب  هاگ  نآ  داهن و  یم  شیاه  هناش  ربارب  رد  ات  درک  یم  دـنلب  ار  تسد  ود  ره  سپس 

درک . یم  راتفر  هنوگ  نیمه  زین  مود  تعکر  رد  : تفگ هاگ  نآ  و  درک - دای  ار 
هنسلا 54:1  حیباصم  یقهیب 72:2 ، ننس  هدروآ ، ار  نآ  زا  يا  هراپ  هک  هجام 283:1 - نبا  ننس  یمراد 313 ، ننس  دوادوب 116:1 ، ننس 

سپ تعکر  ود  رد  دوش و  یم  هدناوخ  رگید  يا  هروس  دمح و  هروس  تسخن ، تعکر  ود  رد  تفگ : هللادبع  رـسپ  رباج  هک  دنا  هدروآ  - 22
هب و  نآ . زا  شیب  دـمح و  هروـس  ندـناوخ  اـب  رگم  تسین  تسرد  زاـمن  هک  میدرک  یم  شرازگ  ناـنچ  اـم  تـفگ : و  دـمح . هروـس  نآ ، زا 

تعکر ود  رد  رگید و  هروس  کی  دوش و  هدـناوخ  دـمحهروس  تسخن  تعکر  ود  رد  هک  تسا  نآ  زاـمنرد  تئارق  هویـش  یناربط : شرازگ 
دمح . هروس  زین  نآ  زا  سپ 

دـشاب هنیمز  نیا  هاوگ  هک  یئاه  شرازگ  مه  هشیاع  دوعـسم و  رـسپ  هللادبع  بلاطوبا و  رـسپیلع  نابز  زا  دیوگ : یم  هک  یقهیب 63:2  ننس 
زین هبیش  یبا  نبا  میناوخ  یم  لامعلازنک 209:4 و 250  رد  هک  يا  هنوگ  هب  زاب  و  میا . هدرک  وگزاب 
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. تسا هدرک  شرازگ  ار  نآ  هدش  دای  هنوگ  نامه  هب  مه  یناربط  میناوخیم  دئاوزلا 115:2  عمجم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  هدرک و  وگزاب  ار  نآ 
دشاب  زامنسپ  رگم  تسا  هدناوخن  زامن  دناوخن  نآ  رد  ار  دمح  هروس  دناوخب و  زامن  تعکر  کی  سک  ره  تفگ : هللادبع  رسپ  رباج  - 23

یقهیب ننس  کلام 70:1 ، زا  يربکلا  هنودـملا  کـلام 80:1 ، اـطوم  هدرک ، یهاوگ  ار  نآ  یتسرد  زین  هناگادـج  هک  يذمرت 42:1  حیحص 
لوصولا 223:2  ریسیت  ، 160:2

دیاب دناوخ - یم  ادخ  ندوتس  يارب  ای  هدشهتشون - وا  رب  هک  يزامن  رد  سک  ره  تفگربمایپ : هک  دنا  هدروآ  رمع  رسپ  هللادبع  نابز  زا  - 24
دراد  دوبمک  تفگ ): راب  هس  ارنیا   ) دنناوخن نآ  رد  ار  دمح  هک  يزامن  ره  دناوخب و  نآرق  زا ) رگیدهروس   ) اب هارمه  ار  دمح  هروس 

تسا . هدرمش  وکین  هدرک و  وگزاب  قازرلادبع  نابز  زا  رد 96:4  لامعلازنک  هدنراگن  ار  الاب  شرازگ 
تسین . هتفریذپ  دناوخن  نآ  رد  دمح  هروسهک  یسک  زامن  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  هریرهوب  نابز  زا  - 25

هب تسین و  هتفریذپ  دـناوخن  نآ  رد  ار  دـمح  هروس  درم  هک  يزامن  هدرک : یهاوگ  ار  نآ  یتسرد  زین  هناگادـج  هک  ینطقراد : شرازگ  هب  و 
تسین . هتفریذپدوشن  هدناوخ  دمح  هروس  نآ  رد  هک  يزامن  دمحا : شرازگ 

اه . شرازگ  نارادساپ  زا  یهورگ  زا  شرازگ  هب  لامعلازنک 96:4 
رگید هروسکی  دمح و  هروس  تعکر  ره  رد  ءاشع  رصعو و  رهظ  ياهزامن : زا  تسخن  تعکر  ود  رد  تفگ : ءادردوب  هک  دنا  هدروآ  - 26

لامعلازنک 207:4  ار . دمح  هروس  مه  برغم  زامنزا  تعکر  نیسپاو  رد  ناوخب و 
بر دـمحلا هللا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  وگب : یتساخ  اپ  هب  زامن  رد  نوچ  تفگ  ربماـیپ  هک  دـنا  هدروآ  هطفرع  رـسپ  نیـسح  ناـبز  زا  - 27

مان  هب  نیملاعلا -)...
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وا وگب  دحا = )... هللا  وهلق  سپس ): و   ) یناسر نایاپ  هب  ار  نآ  ات  نایناهج )... راگدرورپ  ار  يادخ  شیاتس  رگـشیاشخب ، هدنیاشخب  دنوادخ 
. تسا هدرک  وگزابینطقراد  ار  شرازگ  نیا  لامعلازنکهتشون 96:4  هب  نآ . نایاپ  ات  هناگی  دنوادخ  تسا 

ار دمح  هروس  ندناوخ  یناوخب و  نآ  رد  هروس  کی  دمح و  هروس  هک  نآ  رگم  رازگم  يزامن  چیه  تفگ : سابع  رسپ  هک  دنا  هدروآ  - 28
. تسا هدرک  وگزاب  قازرلادبع  میناوخ  یم  زنکلا 208:4  رد  هک  يا  هنوگ  هب  زین  ار  شرازگ  نیا  راذگم . ورف  یتعکر  چیه  رد 

دمح و هروس  تسخن ، تعکر  ود  زا  کی  ره  رد  رصع  رهظ و  زامن  رد  دوعسم  رـسپ  هک  نیا  یتسار  تفگ : نیریـس  نبا  هک  دنا  هدروآ  - 29
ار . دمح  هروس  زین  نیسپاو  تعکر  ود  رد  دناوخ و  یم  رگید  هروس  کی 

نیریس رسپ  هک  نیا  زج  دنا  یمرگتشپ  هتـسیاش  نآ ، هریجنز  نایجنایم  دسیون : یم  هدروآ و   117:2 دئاوزلا عمجم  رد  یمثیه  ار  الاب  شرازگ 
تسا . هدینشن  دوعسم  نبا  زا  يزیچ  شدوخ 

شرازگ نیا  يامنن . يراگزاسان  مدرم  اب  دوخ ، تشادرب  اب  وت  تسا و  ربمایپ  هماـنرب  هروس ، دـمح و  ندـناوخ  تفگتباـث : رـسپ  دـیز  - 30
تسا . هدروآ  ریبکلا  رد  یناربط  میناوخ  یم  دئاوزلا 115:2  عمجم  رد  هچ  نانچ  زینار 

ياهروتـسد و  نآ - زج  هب  هچ  دـشاب و  بجاو  ياهزامن  رد  هچ  تعکر - ره  رد  دـمح  هروس  ندـناوخ  رد  مالـسا  ربمایپ  همان  نیئآ  دوب  نیا 
ناشیا : نشور  ولهپ و  کی  ياههتفگ  مه  نیا  تسا و  داینب  نیمه  رب  زین  اه  شیک  نایاوشیپ 
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یعفاش تشادرب 

دناوخب ار  دمح  هروس  دیاب  رازگزامن  هک  هداهن  ار  همانرب  نیا  ص ) ادخ (  هتخیگنارب  دـسیون " : یم  ماللا 93:1  باتک  رد  نایعفاش  ياوشیپ 
هراب نیا  رد  دنچ  یئاه  شرازگ  سپـس  تسا " . بجاو  يو  رب  شندناوخ  دناوخب  ار  نآ  دناوتب  وکین  رازگ ، زامن  رگا  هک  هدومن  هار  ار  ام  و 

ار دـمح  هروس  تعکر  ره  رد  یتسیاب  دتـسیا  زاـمن  هب  نارگید  رب  تماـما  يارب  اـی  یئاـهنتهب  سک  ره  دـسیون " : یم  هاـگ  نآ  هدرک و  داـی 
- یـشومارف رـس  زا  هچ  دشاب و  هتـسنادان  هچ  دنک - اهر  ار  دمح  زا  فرح  کی  هزادنا  هب  رگا  دریگ و  یمن  ار  نآ  ياج  زیچ  چیه  دـناوخب و 

هدـناوخ امامت  ار  دـمح  هروس  هک  دـنیوگ  یمن  دـنک  اهر  ار  نآ  زا  فرح  کی  هزادـنا  هب  سک  ره  تسین  ندداهن  جرا  هتـسیاش  ، تعکر نآ 
تسا .

ار نآ  زا  رتمک  دناوخ و  دناوت  یمن  وکین  ار  هیآ  تفه  رگا  سپ  دسیون : یم  دناوخب  ار  نآ  دناوت  یمن  وکین  هک  یسک  هرابرد  رد ص 89  و 
رد هک  ار  یتعکر  ره  سپ  رتمک  ای  دشاب  هیآ  تفه  دناوخب - دناوخ  دناوت  یم  وکین  ار  هچ  نآ  همه  رگم  تسین ، هتفریذـپ  يوزا  دـناوت ، یم 

زامنـشیپ رگا  دناوخ  دناوتب  وکین  ار  هیآ  تفه  زا  رتمک  هک  ره  .و  دریگب رـس  زا  یتسیاب  دناوخب  دناوت ، یم  یئوکین  دـب  هچ  نآ  زا  رتمک  نآ ،
دـشاب هدناوخ  هییآتشه  ای  تفه  راک ، نیا  اب  ات  درآ  نابز  رب  راب  دنچ  ار  اه  هیآ  زا  يا  هراپ  یتسیاب  درازگب  زامن  دـهاوخ  یئاهنت  هب  ای  دوش 

، دناوت یم  وکین  ار  هچ  نآ  تعکر  ره  رد  رگم  تسین  هتفریذـپ  يو  زا  دـناوخب و  ار  نآ  هرابود  هک  منیب  یمن  وا  ندرگرب  درکن  نینچ  رگا  و 
دنار . نابز  رب  تساک  مک  یب  دناوت ، یم  وکین  هک  ار  يا  هیآ  تشه  ای  تفه  هک  هنوگ  نامه  هب  دناوخب 

مارحالا  هریبکت  تسخن  یتسیاب  مک  تسد  زامن  ندوب  هتفریذپ  يارب  دیوگ  یم  مه  و 
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ینک زاغآ  نابرهم "  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا - نمحرلا  هللامسب  اب "  ار  نآ  یناوخب و  ار  دـمح  هروس  یناوت  یم  وکین  رگا  یئوگب و 
یم نیمز  رب  یناشیپ  هک  هنوگ  نیمه  هب  اتیتفا  كاخ  رب  یتسیاب و  تسار  ات  يرادربرـس  يریگب و  مارآ  هنوگ  نیمه  هب  اـت  يور  عوکر  هب  و 

يزیخرب سپس  یهن  نیمز  رب  یناشیپ  هرابود  مدرک  دایهک  هنوگ  نیمه  هب  هاگ  نآ  ینیشنب و  تسار  يرادرب و  رس  سپس  يریگب  مارآ  یئاس 
یتسرفب و دورد  تاولص و  ص )  ) ربمایپ رب  یناوخب و  دهـشت  ینیـشنب و  تعکر  مراهچ  رد  يریگب و  رـس  زا  ارهمانرب  نیمه  تعکر  ره  رد  و 
رد ار  شیوخ  هرهب  همه ، نیا  اب  تسا  هتفریذـپ  تزامن  يدرک  راک  هنوگ  نیا  هب  نوچ  سپ  داـب "  امـش  رب  دورد   " مکیلع - مالـسلا  یئوگب 

یگرزب هب  دیاتـسب و  ار  ادخ  نآ ، ياج  هب  هاگ  نآ  دناوخب و  وکین  ار  دمح  هروس  دـناوتب  یـسک  رگا  يا و  هدومن  هابت  يا  هدرک  اهر  هچ  نآ 
اهر ار  دمح  زا  فرح  کی  دیاب  ار - نآ  دوخ  هن  و  دـناوخ - دـناوتب  وکین  ار  دـمح  زجهب  یئاه  هیآ  رگا  تسین و  هتفریذـپ  يو  زا  دـنک ، دای 
دیآ شدای  هب  هزات  زامن ، زا  ندش  نوریب  زا  سپ  رگا  دناسر و  ماجنا  هب  ار  نآ  ددرگرب و  دیاب  هدربن  نایاپ  هب  ار  تعکر  هک  یماگنه  ات  دـنک 

دناوخب . هرابود  ار  زامن  دیاب  دشاب  هتشذگ  نآ  ياج  و 
مایق ای  دشاب  تسخن  مایق  رد  یگتفرگ - دیشروخ  زامن  زا  تعکر  کی  رد  سک  ره  هک  نیا  یتسار  دسیونیم : مالا 217:1  باتک  رد  مه  و 
رگا هک  نانچ  درآ  ياج  هب  وهـس  هدجـس  ود  دناوخب و  رگید  تعکر  کی  دیاب  تسین و  هتفریذپ  تعکر  نآ  دـناوخن  ار  دـمح  هروس  مود -

تسین . هتفریذپ  يو  زا  دناوخن  تسا  هتسیاب  وا  رب  هک  يزامن  زا  تعکر  کی  رد  اردمح 

کلام تشادرب 
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ار يو  نوچ  دـناوخن و  هروس  دـمحرمع و  راـب  کـی  دـیوگ : یم  ناـیکلام  ياوشیپ  میناوخ  یم  يربـکلا 68:1  هنودـملارد  هک  يا  هنوگ  هب 
هروس  دمح و  وتدنتفگ 

هحفص 298 ] ] 

راک داینب  ار  نخـس  نیا  تسین " . یکابسپ  تفگ  وکین . دـنتفگ  دوب  هنوگچ  نداهن  نیمز  رب  یناشیپ  ندرک و  مخ  تشپ  دیـسرپ  يدـناوخن 
رد هک  یسک  هرابرد  مه  دشاب و  هتشذگ  شماگنه  هکدنچ  ره  دریگب  رـس  زا  ار  زامن  دیاب  دنکنینچ  سک  ره  هک  منآرب  نم  تفرگ و  ناوتن 
هک ره  دناوخب و  رـس  زا  ار  نآ  دـیاب  تسین و  هتفریذـپ  شزامن  دـیوگ : یم  دـناوخن  هروس  دـمح و  اشع ، ایرـصع  رهظ و  زامن  زا  تعکر  ود 

دیاب زین  دناوخن  يا  هراپ  رد  دناوخب و  اه  نآ  زا  يا  هراپ  رد  رگا  دناوخب و  هرابودار  زامن  دیاب  دناوخن  اه  تعکر  رتشیب  رد  ار  هروس  دمح و 
يزامن ره  زا  دناوخب ، هرابود  ار  زامن  دیاب  زین  دناوخن  ار  نآ  تعکر  ود  رد  دـناوخب و  ار  نآ  تعکر ، ود  رد  رگا  دـناوخب و  هرابود  ار  زامن 

دشاب . دهاوخ  هک 
، نآ نایاپ  زا  سپ  دـناوخب و  ار  دـمح  ددرگرب و  دـیاب  دـناوخب  ار  هروس  هک  اج  نآ  ات  دـنک  شومارف  ار  دـمح  ندـناوخ  سک  ره  تفگ : و 

هرابرد مه  و  دناوخب . رابود  رگید  تعکر  رد  هدـناوخن  تعکر  کی  رد  هک  يا  هروس  دـمح و  ياجب  تسین  اور  تفگ : دـناوخب و  ار  هروس 
هرابرد مه  دریگب و  رـسزا  ار  شزامن  یتسیاب  هک : دیوگ  هدـناوخ  ار  دـمح  زج  يزیچ  هدـناوخن و  تعکر  ود  رد  ار  دـمح  هروس  هک  یـسک 

دوش و یم  هتفرگ  هدیدن  شا  هدجـس  ود  ره  اب  تعکر  نآ  دیوگ : هدناوخن  ار  هروس  دمح و  بجاو  ياهزامن  زا  تعکر  کی  رد  هک  يدرم 
داهن . دیابن  نآ  هب  یجرا 

نایلبنح تشادرب 

هچ میرازگب و  زاـمن  یئاـهنت  هب  هچ  تسا ، بجاودـمح  ندـناوخ  يزاـمن ، ره  زا  تـعکر  ره  رد  دـسیون : یم  یلحملا 236:3  رد  مزح  نـبا 
زا يا  هراپ  سپـس  تسین . نانزو  نادرم  نایم  بحتـسم و  بجاو و  ياهزامننایم  يا  یئادـج  هراب  نیا  رد  زامنـشیپ و  هچ  میـشاب و  زامنـسپ 

دنک . یم  دای  ار  روتسد  نیا  ياه  هناوتشپ 

هحفص 299 ] ] 

هتخیگنارب ربارب  رد  دـیوگ : هدرک و  دای  تسا - اه  نیا  زا  رترب  وا  و  دـنا - هتـسب  یلع  هب  نآ  دـننام  ار  هچنآ  رمع و  راـک  رد ص 243  زاـب  و 
تفرگ . ناوتن  زیوآ  تسد  ار  سک  چیه  نخس  ص )  ) ادخ

- دیایب شدای  دور  عوکر  هب  هک  یماگنه  دـنک و  شومارف  ار  دـمح  هروس  زا  يزیچ  ای  هذاعتـسا  هملک  سک  ره  دـسیون : یم  رد ص 250  و 
هاوخ دشاب  زامنشیپ  هاوخ  درآ  ياج  هب  وهس  هدجس  زین  ماجنارـس  درآ و  نابزرب  دوب  هتفر  شدای  زا  ار  هچ  نآ  ددرگرب و  دیاب  دشاب - هاگره 

هب ار  زامن  زامنشیپ  نوچ  دریگ و  یم  هدیدن  هدرک  شومارفندروآ  دای  هب  ماگنه  ات  ار  هچ  نآ  دشاب  زامنسپ  مه  رگا  درازگب ، زامن  یئاهنت  هب 
رد ار  تشادرب  نیا  هناوتـشپ  درازگ و  یم  وهـس  هدجـس  سپـس  درآ و  یم  اـج  هب  دوب  هدرک  شومارف  ار  هچ  نآ  دزیخ و  یمرب  وا  درب  ناـیاپ 

نامه هب  هدرواین  اج  هب  ار  هچ  نآ  دیاب  وا  هک  میدـید  میدرک و  دای  دـنک  شومارف  دوخ  زامن  رد  ار  یمزال  راک  هک  یـسک  زا  وگتفگ  ماگنه 
دیوگ : زاب  و  دریگب . رس  زا  هدش  هداد  روتسد  هک  هنوگ  نامه  هب  هدروآ  اج  هب  ار  هچ  نآ  درآ و  ياج  هب  هدش  هداد  روتسد  هک  هنوگ 
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يو زا  تسین - نآ  يارب  يا  هزادـنا  هک  دـناوخب - دـنادب - رگا  دـناوتب - هک  نآرق  زا  هچ  ره  دـشاب و  هتـشادنرب  زا  ار  دـمح  هروـس  سک  ره 
دناوخب دناد  یم  ار  هچ  نآ  دیاب  دنادنار  يا  هراپ  دنادب و  ار  نآ  زا  يا  هراپ  رگا  دزومایب و  ار  دمح  هروس  هک  دشوکب  دیاب  تسا و  هتفریذـپ 

نامه هب  دتـسیا و  یم  هک  هنوگ  نامه  هب  درادنرب  زا  نآرق  زا  يزیچ  رگا  دزومایب و  ار  هدنامزابهک  دـشوکب  دـیاب  تسا و  هتفریذـپ  يو  زا  و 
وتسا هتفریذـپ  يو  زا  درب و  نایاپ  هب  ار  شزامن  ات  دـنک  دوجـس  عوکر و  دـنک و  دای  دوخ  نابز  اب  ار  ادـخ  دـناوت  یم  یئوکین  هب  هک  هنوگ 

دزومایب . ار  دمح  هروس  ات  دشوکب  دیاب 
هک دنتـسین  ناتـسادمه  دناوخ  ار  دمح  هروساهتعکر  همه  رد  دیاب  دـنیوگ  یم  هک  یناسک  دـسیون : یم  راطوالا 233:2  لین  رد  یناـکوش  و 

نآ  رب  لبنح  رسپ  دمحا  نایعفاش و  هن . ایتسا  تسرد  شزامن  ایآ  درک  شومارف  ار  نآ  ندناوخ  یسک  رگا 
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شومارف یتعکر  ود  زامن  زا  تعکر  کی  رد  ار  نآ  یـسک  رگا  هک  تسا  هدروآ  کـلام  ناـبز  زا  مساـق  رـسپ  تسین و  تسرد  هک  دـنا  هتفر 
شزامن وا - زا  یـشرازگ  هب  دـنک - شومارف  یتعکر  راهچ  ای  یتعکر  هس  زامن  زا  تعکر  کی  رد  ار  نآ  رگا  دوش و  یمهاـبت  شزاـمن  دـنک 

نآ دـیاب  وا ، زا  یموس  شرازگ  هب  دراذـگب و  وهـس  هدجـس  ود  دـیاب  اهنت  رگید  یـشرازگ  هب  دریگ و  رـس  زا  ار  نآ  دـیاب  تسین و  هتفریذـپ 
هچ نانچ  هک  زامن - ردهروس  دـمح و  ندوب  نکر  داینب  رب  و  دـنک ، هدجـس  هدرک  هک  يوهـس  يارب  مالـس  زا  سپ  دریگ و  رـس  زا  ار  تعکر 

نوچمه دریگب و  رـس  زا  ار  زامن  دیاب  دنک  شومارف  ار  نآ  سک  ره  تفگ  یتسیاب  دـناسرب - ار  نآ  دـناوت  یم  اه  شرازگ  میتخاس  تهاگآ 
نایاپ  تسا . هدناوخوضو  یب  ار  زامن  یشومارف  رس  زا  هک  یسک 

نانخـس هب  هک  دراد  یـشزغل  رپ  ـالپ و  ترپ و  ياـه  تشادرب  زاـمن ، ياهروتـسد  هنیمز  رد  ناـیفنح  ياوـشیپ  تفگ : دـیاب  هفینحوـب  هراـبرد 
هتـشادرب نآ  نوماریپ  رد  هک  دیرآ  دای  هب  دناوخ  لافق  هک  ار  يزامن  هراب  نیا  رد  ندش  نشور  يارب  دنام و  یم  زامن  هب  ناگدـننک  دنخـشیر 

همه نآ  ربارب  رد  يو  يرآ  دـنار ، میهاوـخ  نخـس  یگدرتـسگ  هب  هدـنیآ  رد  ربماـیپ ، هماـن  نـیئآ  ادـخ و  هماـن  اـب  زاـسان  هدیجنـسن و  ياـه 
یم نآرق 18:1  ماکحا  رد  صاصج  دـیامنب  وا  هب  یهار  هچ  ات  هتـشاداو  داـهتجا  هب  ار  دوخ  هشیدـنا  هزاـت  ولهپ ، کـی  نشور و  ياهروتـسد 

رگید هروس  کی  اب  ار  دـمح  هروس  یتسیاب  زامن  نیتسخن  تعکر  ود  زا  کی  ره  رد  هک  دـنا  ناتـسادمه  ناـیفنح )  ) اـم ناراـی  همه  دـسیون :
نایاپ . تسا  تسرد  شزامن  مه  زاب  هدرک  دب  دنچ  ره  دناوخب  رگید  زیچ  دمح  هروس  ياج  هب  رگا  دناوخ و 

داینب هیاپ  رب  همه - نیا  اب  تسا  بجاو  دـمح  هروس  ندـناوخ  دـنیوگ " : یم  نایفنح  هک  نیا  یتسار  دـسیون : یم  يرابلا  حـتف  رد  رجح  نبا 
زا نآ ، بوجو  نوچ  تسا  تسرد  زامن  مه  نآ  ندناوخن  اب  تسا  بجاو  دنچ  ره  هک  دنا  هتفر  نآ  رب  شیوخ -
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تفایرد ناوت  یم  هدمآ  نآرق  رد  هچ  نآ  هار  زا  اهنت  تسین ، هتفریذپ  نآ  اب  زج  زامن  ندوب  تسرد  ار  هچ  نآ  هدش و  هتفرگ  ربمایپ  همان  نیئآ 
ندناوخ درامـش  یم  هتـسیاب  یئاهنت - هب  نآرق - هچ  نآ  سپ  دیناوخب . دیناوتب ، نآ  زا  هچ  نآ  دیوگ : رادنپ  زا  رترب  يادخ  هاگ  نآ  سب و  و 

تسا هتسیاب  نآ ، نتفریذپ  دنچ  ره  سپ  میا ، هتفایرد  ربمایپ  نخس  هار  زا  ار  دمح  هروس  ندناوخ  بوجوو  دشاب  یندش  هک  تسا  هزادنا  نآ 
يا هشیدـنا  داینب  رب  اه  تشادرب  هنوگ  نیا  يارب  ینیچ  هنیمز  تسا " . تسرد  زامن  مهنآ  ندـناوخن  اب  زاب  دراد ، هانگ  نآ  زا  ندز  زابرـس  و 

اه ياج  رایسب  هچ  هک  نشور ، يرازفاتسد  هناوتشپ و  یب  مه  نآ  ربمایپ و  كاپ  ياه  همان  نیئآ  زا  يرایسب  نتفریذپن  نآ  هدزاب  تسا و  هابت 
یم دنا  هدیبسچ  هشیدنا  نیا  هب  هک  یناسک  هاگ  نآ  و  تسین ، تسرد  نیا  تسین ، هتفریذـپ  نیا  تسین ، هدنـسب  نیا  دـیوگ : یم  راذـگ  نیئآ 
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. دنا هدـیزیهرپ  یم  يار  ناگدـنراد  زا  ناگتـشذگ ، هک  هدوب  اه  نیمه  يارب  و  تسا ، تسرد  تسا ، هتفریذـپ  تسا ، هدنـسب  نیا  هن  دـنیوگ :
تسا . هدرک  دای  راطوالا 230:2  لین  رد  مه  یناکوش  ار  الاب  نانخس 

اب زج  شرازگ " : نیا  يامن  نتفریذپ  اب  زین  و  هدـش ، هداد  اهزامن  همه  رد  دـمح  هروس  ندـناوخ  هب  اه  شرازگ  رد  هک  یجرا  هب  شرگن  اب  و 
رد ای  اج - همه  زین  زامنـسپ  رب  نآ  ندناوخ  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  ناینـسناگرزب  زا  هک  یناسک  تسین "  تسرد  زامن  دـمح ، هروس  ندـناوخ 
مه زامنسپ  ایآ  هک  هراب  نیا  رد  شناد  نادنوادخ  دسیون : یم  حیحص 42:1  رد  يذمرت  تسا . هتسیاب  - دناوخ دنلب  ار  نآ  دیاب  هک  یئاهزامن 
نآ رب  ناشیا  زا  سپ  ناوریپ  و  ص )  ) ربمایپ نارای  زا  شناد  نادنوادخ  رتشیب  سپ  دنتـسین . ناتـسادمه  هن ، ای  دـناوخبار  هروس  دـمح و  دـیاب 

دنا و هتفر  نیا  رب  زین  قاحساو  دمحا  یعفاش و  كرابم و  رسپ  کلام و  دناوخ و  ار  هروس  دمح و  دیاب  مه  زامنـشیپ  رـس  تشپ  هک  دنا  هتفر 
زا یهورگ  زج  هب  مدرم - مه  مناوخ و  یم  ار  هروس  دمح و  مشاب  زامنـسپ  هک  یماگنه  نم  مه  تفگ  كرابم  رـسپ  هللادـبع  هک  دـنا  هدروآ 

شناد ، نادنوادخ  زا  یهورگ  و  تسا . تسرد  شزامن  دناوخن  ار  نآ  سک  ره  هک  منآ  رب  و  نایفوک -
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تـسینتسرد زامن  دمح  هروس  ندناوخ  اب  زج  دناهتفگ  هتفرگ و  تخـس  دنـشاب - زامنـسپ  دنچ  ره  دنناوخن - ار  دـمح  هروس  هک  یناسک  رب 
نایاپ  یشاب . زامنسپ  هاوخ  یناوخب  زامن  اهنت  هاوخ 

، دیناوخ یم  ار  زامن  ناتزامنشیپ  رـس  تشپ  امـش  هک  منیب  یم  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  زین  تماص  رـسپ  هدابع  نابز  زا  اه ، نیا  همه  اب  و 
تسین  تسرد  شزامن  دناوخن  ار  نآ  سک  ره  اریز  دشاب . دمح  هروس  ندناوخ  رد  رگم  دینکن  نینچ 

ار . دمح  هروس  رگم  دیناوخن  ار  نآرق  زايزیچ  امش  مدناوخ  دنلب  ار  زامن  نم  نوچ  : دوادوب شرازگ  هب  و 
ار . دمح  هروس  رگم  دیناوخن  ار  نآ  امش  زا  کی  چیه  مدناوخ  دنلب  ار  زامن  نمنوچ  هجام : نبا  یئاسن و  شرازگ  هب  و 

تسا . هدرکن  زامن  دناوخن  ار  نآ  سک  ره  اریز  ار  دمح  هروس  رگم  دیناوخن  امش  دناوخ  یم  زامنشیپ  نوچ  مکاح : شرازگ  هب  و 
دناوخب  ار  دمح  هروس  دیاب  درازگ  یم  زامن  زامنشیپ  رس  تشپ  سک  ره  یناربط : شرازگ  هب  و 

یم نآرق  زین  امش  دناوخ  یم  وا  هک  یماگنه  زامنشیپ و  رـس  تشپ  ناتزامن  رد  ایآ  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  کلام  رـسپ  سنا  نابز  زا  و 
دیناوخب . ار  دمح  هروس  دوخ  شیپ  ردو  هتسهآ  امش  زا  کی  ره  دینکن و  نینچ  دیناوخ ؟

یم نم  رـس  تشپ  زین  امـش  مناوـخ  یم  نم  هک  یماـگنه  اـیآ  تـفگ : ربماـیپ  هـک  دـنا  هدروآ  هتـسویپ - يا  هریجنز  یب  هبـالقوب - ناـبز  زا  و 
دیناوخب  ار  دمح  هروس  هتسهآ  دوخ و  شیپ  رد  امش  زا  کی  ره  دینکن و  نینچ  دیناوخ ؟

نوگ  هنوگ  ياه  تشادرب  ام  نارای  دسیون : یم  یلحملا 239:3  رد  مزح  نبا 

هحفص 303 ] ] 

و هتـسهآ . هاوخ  دـناوخب  دـنلب  ار  نآ  زامنـشیپ  هاوخ  دـناوخب  ار  دـمح  هروس  اه  تعکرهمه  رد  یتسیاـب  زامنـسپ  دـنا  هتفگ  یهورگ  دـنراد 
وا دناوخ  دنلب  ار  نآ  زامنشیپرگا  دناوخب و  هتسهآ  ار  نآ  زامنشیپ  هکتسا  هتسیاب  وا  ندرگرب  یماگنه  رد  اهنت  راک  نیا  دنا : هتفگ  یهورگ 

ناتسادمههمه دنناوخب  ار  دمح  هروس  اه  تعکر  همه  رد  دیاب  دناوخ  یم  زامن  یئاهنت  هب  هک  یـسک  ای  زامنـشیپ  هک  نیا  رد  دناوخب و  دیابن 
دنا .

هدش هتشادرب  دنزامنـشیپ  رـس  تشپ  هک  یناسک  ندرگ  زا  دمح  هروس  ندناوخ  دناسر  یم  هک  تسا  هدروآ  تسرد  یئاه  شرازگ  یقهیب  و 
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رـس تشپ  ار  نآ  یتسیاب  هشیمه  دـنیوگ  هک  دـنک  یم  داـی  ار  یناـسک  نخـس  سپـس  و  هتـسهآ ، هاوخ  دـناوخب و  دـنلب  ار  نآ  وا  هاوخ  تسا 
. يراک راوتسا  هب  اه  نآ  نیرت  کیدزن  تسا و  اه  تشادرب  نیرت  تسرد  نیا  ربمایپ ، همان  نیئآ  داینب  رب  دیوگ : یم  سپـس  دناوخ ، زامنـشیپ 

ات 166 . يربکلا 159:2  ننسلا  هب  دیدرگرب 
یم نایاپ  هبدـندومن  لامیاپ  ار  ربمایپ  دـنمجرا  هماـننیئآ  زاـمن ، رد  هفیلخ  ود  هک  يا  هنیمز  ود  زا  تسخن  هنیمز  نوماریپ  رد  نخـس  اـج  نیا 

- تشذـگ شیاج  هچ  نآتفاـیزاب  هک  دـنا  ناتـسادمه  هدوت  هک  نیا  مه  دوش و  یم  هتـسناد  مود  هنیمز  روتـسدمه  نآ ، يـالبال  زا  دـسر و 
يداـینب رب  ناـمثع  رمع و  تشادرب  تسا و  هدـماین  ربماـیپ  هماـن  نیئآ  رد  رگید - تعکر  ياـج  هـب  تـعکر  کـی  رد  دـمح  ندـناوخ  راـبود 

تسا . هدینادرگ  هویش  ار  نآ  اهروتسد  نارگوگزاب  زا  سکچیه  هن  یمرگتشپ و  راوازس  هن  تسا و  نتسب  راک  هب  هتسیاش  هن  تسینراوتسا ،
تسا . رتراوازس  يوریپ  يارب  یتسرد  و 

هحفص 304 ] ] 

رفاسم زامن  هرابرد  هفیلخ  تشادرب 

هک هدیـسر  شرازگ  نم  هب  تشون : ناـمثع  هک : دـنا  هدروآ  بلهموـب  ناـبز  زا  مزح  نبا  يواـحط و  قازرلادـبع و  زین  بیرغلا و  رد  دـیبعوب 
دنناوـخ یم  هتــسکش  ار  زاـمن  هاـگنآ  دـنوش و  یم  نوریب  ناـیاپراچ  ندـینارچ  اـی  جاـب  ندروآ  مـهارف  اـی  یناـگرزاب  گـنهآ  هـب  یهورگ 

دشاب . نمشد  ربارب  رد  ای  دنشاب  هداتسرف  يراک  یپرد  ار  وا  هک  تسا  یسک  يارب  اهنت  هتسکشزامن 
زین و  رهـش ، کـی  رد  هدـننک  تماـقا  تشون : شنارازگ  راـک  زا  یخرب  هب  ناـمثع  تفگ : یموزخم  شاـیع  هک  دـنا  هدروآ  هداـتق  ناـبز  زا  و 

هتـشاد هارمه  هب  ناد  هشوت  هشوت و  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  هتـسکش ، زامن  دـنناوخن و  هتـسکش  ار  دوخ  زامن  ناـناگرزاب ، ونادرگناـبایب 
دنشاب .

ناریگجاب  زا  کی  چیه  تشون : شنارازگراک  هب  نامثع  مزح : نبا  شرازگ  هب  و 

هحفص 305 ] ] 

هتشذگ  شرازگ  نایاپ  ات  هک ... دنناوخب  هتسکش  ار  زامن  یناسک  اهنت  دنناوخن و  هتسکش  ار  زامن  ناراکتشک  ناناگرزاب و  و 
دنزن لوگ  ناتزامن  رد  ار  امـش  نادنفـسوگ ، ندـینارچ  تفگ : وا  هک  تسا  هدـمآ  ض )  ) نامثع ناتـساد  رد  میناوخ : یم  برعلا  ناسل  رد  و 

دشاب . نمشد  ربارب  رد  ای  دنشاب  هداتسرف  يراک  یپ  رد  ار  وا  هک  دناوخب  هتسکش  ار  زامن  دناوت  یم  یسک  یتسار  هب  اریز 
نآام هدیسر و  هراب  نیا  رد  هک  یئاه  ثیدح  زا  کی  چیه  رگم  هدروآ ؟ اجک  زا  رفسرد  هتسکش  زامن  يارب  ار  دیق  نیا  نامثع  دیوگ : ینیما 

روتـسد رگماـه  نآ  زا  شیپ  و  تسین ؟ یگدرتسگ  نآ  هب  اـه  نآ  هماد  رگم  و  دراد ؟ يدـیق  هنوگچـیه  میدروآ  ات 187  رد ص 182  ار  اـه 
دیرآ ياج  هب  هاتوک  ار  زامن  هک  تسین  امش  يارب  یکاب  دیـشاب  رفـس  رد  هک  یماگنه  و  دیوگ : یم  هک  تسین  قلطم  هیآ ، نآ  رد  يدنوادخ 

دنا هتفگ  هتسنادنحابم و  رفس  هژیو  ار  نآ  هک  دنا  هتفر  دنتنانچ  هیآ  روتـسد  ندرمـش  ماع  رد  روثوبا ، يروث و  و  شناوریپ - و  هفینحوب - هک 
هک تسا و  هدرک  دای  یلحملارد 264:4  مزح  نبا  مه  ار ، نیا  دریگ و  یم  رب  رد  يراـکهبت - ینزهار و  نوچمه  زین - ار  تیـصعم  رفـس  هک 

ریـسفت رد  نزاخ  مه  عیادـبلا 93:1 و  رد  ءاملعلا  کلم  مه  دهتجملا 163:1 و  هیادـب  رد  دـشر  نبا  مه  نآرق 312:2 و  ماکحا  ردصاـصج 
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دوخ 413:1 
هنوگ هب  ار  اهزامن  نمشد ، ربارب  رد  ندوب  و  سرت ، تلاح  درادن و  زامن  ندناوخ  مامت  هتسکش و  هب  یطابترا  چیه  نمـشد ، ربارب  رد  ندوب  و 

دنک . یمن  زواجت  دروم  ود  نآ  زا  هک  دشک  یم  شیپ  ار  يدعاوق  دنک و  یم  راب  نآ  رب  صاخ  یئاهروتسد  درآ و  یم  رد  هژیو  يا 
زج رادماد و  زرواشک و  جارخرومام و  ناگرزاب و  هک  تسا  نآ  یعرش  هلدا  ياضتقم  دنا ، هتفر  نآ  رب  ناناملسم  همه  هک  يا  هنوگ  هب  سپ 

ناسکی  نارفاسم  رگید  اب  دنناوخب و  هتسکش  ار  زامن  دندش ، رود  نطو  زا  ررقم - هزادنا  نامه  هب  نوچ - زین  ناشیا 
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یقرف چیه  هک  نآ  یب  دنناوخب  مامت  ار  ناشزامن  دیاب  دـنرادن و  ار  رفاسم  مکح  نارگید  هچ  نانیا و  هچ  دـنتفرن  هزادـنا  نآ  هب  رگا  دنـشاب و 
رد نم  ینخس  وا  دوخ  هژیو  يا  هیرظن  تساهنارسدوخ و  یئاوتف  طقف  هداهن  فانـصا  مکحرد  هفیلخ  هک  یئاه  یئادج  دشاب و  فانـصانایم 
ام نادنمشناد . نایاوشیپ و  ناناملسم و  عامجا  يو و  نارای  یناتـسادمه  يوبن و  صوصن  ربارب  رد  مه  نآ  درک  هجوت  نآ  هب  دیابن  هک  دروآ 

یگدزباتشزا مه  مینک و  هاگآ  هتشاد  نید  شناد  زا  درم  نیا  هک  يا  هرهب  دنچ  نوچ و  زا  مهار  وت  ات  میدرک  دای  ار  نآ  يور  نیا  زا  اهنت  زین 
ربمایپ نخس  يور  رب  نخس  هجیتن ، رد  نآ و  نتخانش  دوجو  اب  نتشادن  لیلد  ياورپ  وگب  ای  یعرش ، لیلد  يوجتـسج  یب  نداد  يوتف  رد  شا 

نتفگ : (ص )
شدوخ خاش  اهنت  دـناسرن و  ینایز  نآ  هب  دـنکرب و  ياج  زا  ار  نآ  ات  دـنز  خاـش  یپاـیپ  ار  هراـخ  گنـس  يزور  هک  یهوک  زب  نآ  نوچمه 

دریگ  یتسس 
ناشیا زا  یهورگ  هک  میناوخ  یم  ناناگرزاب  هرابرد  هژیو  هب  دـنا  هدروآ  ع )  ) یلع هار  زا  وا  زج  يربط و  ریرج  نبا  هک  یـشرازگ  رد  هزاـت  و 

یماگنه و  داتـسرف : هیآ  نیا  دنوادخ  سپ  میرازگب ؟ زامن  هنوگچ  میزادرپ  یم  ترفاسم  هب  هک  ام  ادخ  ربمایپ  يا  دندیـسرپ : ص )  ) ربمایپ زا 
دیناوخب . هاتوکار  زامن  هک  تسین  امش  يارب  یکاب  دیشاب  رفس  رد  هک 

هب مناگرزاب و  يدرم  نم  ربمایپ  يا  تفگ : دـمایب و  يدرم  هک  هدرک  شرازگ  میهاربا  زا  وا  شمعا و  زا  وا  عیکو و  زا  هبیـش  وبا  نب  رکبوب  و 
دناوخب . تعکر  ود  تعکر ، راهچ  ياج  هب  ات  دومرف  ار  يو  سپ  منک ، یم  دمآ  تفر و  نیرحب 
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مرح راکش  هرابرد  هفیلخ  هیرظن 

هراشا

هب دیدق  ردنم  دروآ  هکم  هب  يور  نامثع  تفگ : لفون  نب  ثراح  نب  هللادبع  هک  دنا  هدروآ  حیحـص  دانـسا  اب  وا  زج  دـمحا و  نایلبنح  ماما 
شکـشیپ شناررای  نامثع و  هب  میتخپ و  بآ  کمن و  اب  ار  نآ  ام  وهدرک  راکـش  یکبک  نایچراکـش ) ناروانـش ،  ) ءام مدرم  متفر و  زاوشیپ 

میا هداد  نآ  راکش  هب  روتسد  هن  میا  هدرک  راکـش  ار  نآ  دوخ  هن  هک  تسا  يراکـش  نیا  تفگ : نامثع  دندزن و  نآ  هب  تسد  ناشیا  میدرک 
یلع یپ  رد  سپ  تسین  نآ  ندروخ  رد  یکاب  دـنا و  هدروآ  ام  كاروخ  يارب  هدرک و  راکـش  ارنآ  دـنا  هدوبن  مارحا  هماج  رد  هک  یهورگ 

دندروآ وا  يارب  ار  يرخروگ  هچاپ  نوچ  ص )  ) ربمایپ تفگ : دش و  نیگمشخ  یلع  تفگ و  زاب  شیارب  ارناتساد  دمایب  وا  نوچ  داتـسرف و 
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نآ دـهاش  هک  ار  يدرم  ره  نم  دـیناروخب " و  دنتـسین  مارحا  هماج  رد  هکیناـسک  هب  ار  نآ  مارحا ، هماـج  رد  میتسه  یهورگ  اـم  تفگ " :
تفگ یلع  سپـس  دنتخادرپ و  نداد  یهاوگ  هب  ص )  ) لوسر نارای  زا  درم  هدزاود  سپ  دهد ) یهاوگ  هک   ) مهد یم  دـنگوس  دوب  ناتـساد 

هماج رد  هک  یناسک  هبار  نیا  میتسه و  مارحا  لاح  رد  يا  هتـسد  ام  تفگ " : وا  دـندروآ و  ص )  ) لوسر يارب  غرم  رتش  مخت  زین  راـب  کـی 
ناشیا هرامـش  هک  یهورگ  سپ  دهدیهاوگ ) هک   ) مهد یم  دنگوس  هدوب  ناتـساد  نآ  دهاش  ار  يدرم  ره  نم  دیناروخب " و  دنتـسین  مارحا 

نایچراکـش ار  كاروخ  نآ  تفر و  دوـخ  ياـج  هب  دیـشک و  اذـغ  زا  تسد  ناـمثع  دـنتخادرپ و  یهاوـگ  هب  دوـب  نت  هدزاود  نآ  زا  رتـمک 
دندروخ

هحفص 308 ] ] 

دوخ تفرگ و  ندرگ  هب  ار  نامثع  كاروخ  هیهت  يو  ردپ  هک  میناوخ  یم  هدروآ  ثراح  نبهللادـبع  نابز  زا  دـمحا  هک  رگید  یترابع  رد  و 
دراد یم  شوخان  ار  نیا  ض )  ) یلع تفگ  دمایبيدرم و  هک  تسا  ممشچ  شیپ  دندوب  هدیچ  فرظ  رود  هک  یکبک  زونه  ایوگ  تفگ : يو 

: تفگ یلع  یئامن  یميراگزاسان  ام  اب  یلیخ  وت  تفگ : يو  هبو  دوب  هدیئاس  گرب  هب  هدولآ  شیاه  تسد  هک  داتسرف  یلع  یپ  نامثع  سپ 
یناـسک هب  ار  نیا  میتـسه و  مارحا  لاـح  رد  اـم  تفگ " : دـندروآ  شیارب  يرخروگ  نوچ  دوـب  مارحا  لاـح  رد  (ص ) ربماـیپ هک  راـب  کـی 
ینادرم سپ  دهد ) یهاوگ   ) هدوب ناتـساد  نآ  دهاش  سک  ره  هک  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  نم  دنـشابن " و  مارحا  هماج  رد  هک  دـیناروخب 

، میتسه مارحا  لاح  ردام  تفگ " : وا  دندروآ و  ص )  ) ربمایپ يارب  غرمرتش  مخت  جنپ  مه  راب  کی  تفگسپـس  دـنداد  یهاوگ  هتـساخرب و 
هک  ) مهد یم  دنگوس  ادخ  هب  هدوب  ناتساد  نآ  دهاش  هک  ار  يدرم  ره  کنیا  نم  دنشابن " و  مارحا  هماج  رد  هک  دیناروخبیناسک  هب  ار  نآ 
زاب نایچراکـش  يارب  ار  كاروخ  نآ  دش و  شیوخ  رداچ  رد  تساخرب و  نامثع  دنداد و  یهاوگ  دنتـساخرب و  ینادرم  سپ  دهد ) یهاوگ 

دنتشاذگ .
دندروخ نآ  زا  هورگ  نآ  همه  سپ  دـندرک  هیدـه  وا  هب  یکبک  هک  دوب  مارحا  تلاح  رد  نامثع  هک : تسا  هدـمآ  یعفاش  ماما  ترابع  رد  و 

تشاد . شوخان  ار  نآ  هک  یلع  رگم 
یناویح دوبنمارحا  لاح  رد  دوخ  هک  یـسک  درک ، جـح  وا  اب  زین  یلع  درک و  جـح  نافع  نب  نامثع  میناوخ : یم  ریرج  نبا  زا  یتراـبع  رد  و 
میدرک راکـش  دوخ  ام  هن  ادخ  هب  تفگ : نامثع  دروخن و  نآ  زا  یلع  دروخب و  نآ  زا  يو  دروآ  نامثع  يارب  ار  نآ  تشوگ  هدرک و  راکش 

امـش رب  نیمز  ناروناج  راکـش  دـیتسه  مارحا  لاح  ردامـش  هک  هاگ  نآ  اـت  دـناوخ : تیآ  نیا  یلع  میداد  ار  راکـش  روتـسد  داهنـشیپ و  هن  و 
هیآ 96  هدئام  هروس  تساوران 

سپ  دمآ  دورف  دیدق  رد  ض )  ) نافع نب  نامثع  تسا : هدمآ  یترابع  رد  و 

هحفص 309 ] ] 

زا يرتش  ناهد  رد  تشاد  ماگنه  نآ  هک  ض )  ) یلع لابند  داتـسرف  وا  دـندروآ و  شیارب  دوب  الاب  هب  ور  نآ  ياـهاپ  هک  کـبک  زا  یکاروخ 
يراددوخ نآ  هب  ندز  تسد  زا  یلع  سپ  دـمایب ، تخیر  یم  هدـیبوک  ياه  گرب  شتـسد  ود  زا  هکیلاح  رد  داـهن و  یم  ماـگل  شیوخ  نآ 

ریمتتو غرمرتش  مخت  دـنچ  يا  یبارعا  هک  دـیناد  یم  ایآ  تسیک ؟ عجـشا  هریت  زا  اج  نیا  تفگ  یلع  دـندومن و  يراددوخ  زین  مدرم  دومن و 
زا ناـمثع  سپ  يرآ  دـنتفگ  میتسه ؟ مارحا  لاـح  رد  اـم  هک  ناروخب  تا  هداوناـخ  هب  اراـهنیا  تفگ : واو  دروآ  ص )  ) ربماـیپ يارب  یـشحو 

دش . دیلپ  ام  رب  تفگ : دمآدورف و  شیوخ  تخت 
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یـشحو تاناویح  تشوگ  کبک و  زا  یکاروخ  ناـمثع  يارب  و  فئاـط ، رد  دوب  نامثعنیـشناج  ثراـح  میناوخ : یم  یقهیب  تراـبع  رد  و 
هک لاح  نامه  هب  و  دیبوک ، یم  ار  اه  گرب  شیوخ  نارتش  يارب  هک  دید  ار  وا  یماگنه  هب  کیپو  داتـسرف  ض )  ) یلع یپ  رد  وا  تخاسب و 
اریز دنشابن  مارحا  هماج  رد  هک  دیناروخب  یهورگ  هب  ار  نیا  تفگ : روخب  شدنتفگ : سپ  دمایب . تخیر  یم  شتـسد  زا  هدیئاس  ياه  گرب 

ص)  ) ادخ لوسر  دیناد  یم  ایآ  هک  مهد  یم  دنگوس  دـنیاج  نیا  هک  ار  عجـشا  هریت  زایناسک  تفگ : یلع  سپـس  میتسه  مارحا  لاح  رد  ام 
يرآ . دنتفگ  هدززابرس ؟ نآ  ندروخ  زا  دندروآ  هیده  شیارب  يرخروگ  ياپ  دوب و  مارحا  رد  نوچ 

دورف دیدق  رد  ات  داتـسرف  هنیدمو  هکم  یلاوح  رب  ار  ثرح  نب  نایفـسوبا  نامثع ، هک  تسا  هدروآ  یـسیع  هللادـبع  نبحـیبص  قیرط  زا  يربط 
یئاه کبک  نآ  اب  تفرگ و  تیراع  يو  زا  ار  نآ  سپ  دوب  وا  اب  يراکـش  ینیهاشو  يزاب  هک  تشذگ  يو  رب  ماش  لها  زا  يدرمسپ  دـمآ 

ات دشاب  دـنتفگ  ناش  یخرب  دـیروخب  تفگ : نامثع  دروآ  وا  يارب  تخپ و  ارنآ  تشذـگ  يو  ربنامثع  نوچ  ات  داهن  یلغآ  رد  درکراکش و 
يراکـش نیا  تفگ : يروخ  یمن  ارچ  تفگ  نامثع  میروخ  یمن  نآ  زا  ام  تفگ  دیدوب  ناشیور  شیپ  هچنآ  دمآ و  وا  نوچ  دـیایب و  یلع 

اور نآ  ندروخ  مارحا ، لاح  رد  هک  تسا 
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نامثع دیـشکن  ار  راکـش  مارحا  لاح  رد  دـیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  دـناوخ : تیآنیا  یلع  هدـب  حیـضوت  ام  يارب  تفگ  ناـمثع  تسین 
نآ هب  ناناوراک  امشات و  دیدرگ  لالح  نآ  ماعط  یئایرد و  راکش  امش  رب  دناوخ : تیآ  نیا  يو  خساپ  رد  میا ؟ هتـشک  ار  نآ  ام  رگم  تفگ 

تسا . مارح  امش  رب  دیتسه  مارحالاح  رد  هک  ینامز  ات  ینابایب  راکش  یلو  دیوش  دنم  هرهب 
نوچ شتفالخ  زا  لاس  ود  رد  نامثع  هک  تسا  هدروآ  روصنم  نب  دیعـس  هدرک - دای  دیعـس  نب  رـسب  قیرط  زا  مزج  نبا  هک  يا  هنوگ  هب  و  - 

نیارد ریبز  سپس  دروخ  یم  ار  نآوا  دندیرب و  یم  رس  هدرک و  راکـش  شیارب  ار  یـشحو  ناروناج  هار ، نایم  لزانم  رد  دوب  مارحا  لاح  رد 
، مینک كرتار  نآ  تسین  دب  دوش و  یمن  دیـص  ام  رطاخ  هب  ام و  يارب  نیا  تسیچ ، نیا  مناد  یمن  تفگ : وا  تخادرپ و  نخـس  هب  وا  اب  هراب 

درک . كرت  ار  نآ  سپ 
یم شوخ  ردقچ  ای  هدوب  ناوتان  هزادنا  هچ  ات  هلاسم  نیا  هنک  هب  ندیسر  زا  هفیلخ  شناد  هکتسا  نآ  هدنهد  ناشن  داتساد  نیا  دیوگ : ینیما 

يوـتف دـنروخب و  ار  راکـش  تشوـگ  دنتـسه  مارحا  لاـح  رد  هکیناـسک  داد  یم  روتـسد  هـک  دـنک  يوریپ  مود  هـفیلخ  شیاـمرف  زا  هتـشاد 
رـس و يو  نامرف  زا  یچیپرـس  تروصرد  هک  درک  یم  دیدهت  ار  ناشیا  داد و  یم  زیهرپ  روتـسد  نیا  اب  ندومن  يراگزاسان  زا  ار  ناگدنهد 
هب دانتـسااب  ع )  ) نانموم ریما  یتقو  هکنیا  زج  دروآ  میهاوخ  مه  ار  تیاکح  نآ  لیـصفت  دهاوخ  ادخ  رگا  هک  دوب  دهاوخ  هنایزات  ابناشراک 

: هک دـنک  هدنـسب  نیاهب  هدـمآرد و  شیوخ  رداـچ  هب  هک  نیا  رگمتفاـین  يزیرگ  هار  چـیه  وا  تسب  ار  ناـمثعناهد  تنـس - نآرق و  مکح 
نآ هدوب و  رایسب  يراگزاسان  هفیلخ ، نایمو  ع )  ) نانمومریما نایم  هک  دناسر  یم  نخـس  نیا  یئامن و  یم  يراگزاسان  یلیخ  ام  اب  وت  یتسار 
هک ارچ  سب ، تسا و  ع )  ) یلع اب  قح  دـشاب  یفالتخا  دـشاب - دـهاوخ  هک  ره  رگید - یـسک  و  ع )  ) یلع نایم  هاگره  هک  تسا  نشور  هاگ 

رثوک ضوح  رانک  تمایق  زور  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکیزا  ود  نآ  یلع و  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  ربمایپ : هتفگ  قباطم 

هحفص 311 ] ] 

هزاورد وا  هکارچ  دنیآرد و  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  وا  اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  زین : دـنیآ و  رد  نم  رب 
زا هک  دوب  نآ  زا  رت  كاپ  رایسب  ع )  ) یلع هنرگو  يرواد  راک  رد  شناوریپ  نیرتداتسا  وا و  ملع  فرظو  ملع  ثراو  تسا و  ربمایپ  ملع  رهش 
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هیآ رد  دنوادخ  هک  تسا  يدـیلپ  ناهانگ  زا  اه  هویـشنیا  اریز  دریگ  شیپ  يراگزاسان  هار  نآ  نیا و  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  ای  یتسرپاوه  رس 
نیرت هاگآ  وا  هک  دوبن  نیارد  یئارچو  نوچ  چیه  دروآ و  یم  دورف  رس  وا  شناد  ربارب  رد  يروشناد  ره  هزات  هدرمشرود و  ع )  ) وا زا  ریهطت 

درک یهن  مارحا  لاح  رد  هدش  گنر  هماج  ندیشوپ  زا  ار  رفعج  نب  هللادبع  رمع ، نوچ  هک  دوب  يور  نیمه  زا  ربمایپ و  تنـس  هب  تسا  مدرم 
هراچ اریز  دـش  شوماخ  رمع  دزومایب و  ام  هب  ار  ربمایپ  تنـس  دـناوتب  یـسک  منک  یمن  نامگ  هک : تسب  ار  يو  ناهد  نخـسنیا  اب  ع )  ) ماما

زین يور  نیمه  زا  و  درک . یم  دنلب  شیارب  ار  هنایزات  هتبلا  دوب  شربارب  رد  ع )  ) یلع زج  یسک  رگا  تفاین و  وا  نخس  ربارب  رد  میلـست  زجيا 
یم كـاله  رمع  دوـبن  یلع  رگا  تفگ : یم  درک  یم  لـح  شیارب  ار  نآ  نوـچ  دروآ و  یم  وا  هب  يور  يراوـشد  راـکره  رد  رمع  هک  دوـب 

دش . یم  كاله  نامثع  دوبن  یلع  رگا  هک : دینش  یهاوخ  مه  نامثع  دوخ  نابز  زا  يدوز  نیمه  هب  و  نخس - نیا  دننام  ای  دش -
مارحا لاح  رد  هک  یماگنه  ات  دـیوگ " : یم  دـنوادخ  هدرک و  دـییات  ار  نآ  نآرق ، اریز  دوش  يوریپ  دـیاب  هک  تسا  كاـپ  ماـما  هیرظن  سپ 

مکح ندوب  ماع  اـب  درک و  لالدتـسا  هیآ  نیمه  هب  ناـمثع  ربارب  رد  زین  ع )  ) یلع دوخ  هچ  ناـنچ  تسا "  مارح  امـش  رب  نیمز  راکـش  دیـشاب 
نآ و کلمت  هدش  دیص  هچ  نآ  هک  دوش  یمراکشآ  هدرک - شرازگ  یهورگ  زا  لقن  هب  یلحملا 249:7  رد  مزح  نبا  هک  يا  هنوگ  هب  نآ -
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مارح ار  راکـش  تشوگ  ندروخ  دشاب  مارحا  لاح  رد  هک  یـسک  رب  يور  نیمه  زا  تسا و  مارح  دشاب  هنوگره  هب  شندروخ  نآ و  نتـشک 
ندیرب رس  هب  دیابن  مرحم  زین  دشاب و  هدیرب  رس  هدرک و  راکش  دوخ  يارب  ار  نآ  تسین  مارحا  لاح  رد  هک  رگید  یـسک  دنچ  ره  دنا  هتـسناد 

، ندوب مارح  دسیون : یم  دوخ 321:6 ریسفت  رد  یبطرق  دشاب و  هدش  وا  کلم  يو  نتسب  مارحا  زا  شیپ  راکش  نآ  هک  دنچ  ره  دزادرپ  راکش 
یم تسا و  راکـش  راک  نامه  ینابایب "  راکـش  امـش  رب  دش  مارح  و  هیآ " : زا  دوصقم  سپ  تسا  لاعفا  هب  قلعتم  هکلب  تسین  یئیـش  تفص 

و لعف - هب  لوعفم  يراذگمان  باب  زا  دوش - راکش  هک  تسا  یناویح  راکـش ، زا  دوصقم  ای  دنک  عنمراکـش  هب  نتخادرپ  زا  ار  مرحم  دهاوخ 
دریذپب دیشخبب  وا  هب  هک  يراکش  تسین  زیاج  تسا  مارحا  لاح  رد  هک  یسک  هک  تسا  نآ  رب  ءاملع  عامجا  اریز  تسا  رت  نشور  ینعم  نیا 

یفالتخا چـیه  هراب  نیا  رد  درآرد و  دوخ  تیکلم  هب  دوش  روصت  هک  یتروص  ره  هب  ار  نآ  ای  دـنک  راکـش  ای  درخب  ار  نآ  هک  تسینزیاج  و 
مه تسا و  ماع  دیشاب "  مارحا  لاح  رد  هک  هاگ  نآ  ات  ینابایب  راکش  امش  رب  دش  مارح  و  هیآ " : مکح  مهاریز  تسین  نیملسم  ياملع  نایم 

دناسر . یم  ار  ینعم  نیا  هدرک  لقن  هماثج  رسپ  بعصهک  یثیدح 
وا رب  یلاح  چیه  رد  راکش  ندروخ  تسا  مارحا  لاح  رد  هک  یـسک  هک  هدش  تیاور  رمع  نبا  سابع و  نبا  ویلع  زا  دیوگ  زین  رد ص 322 
لاح رد  هک  هاگ  نآ  ات  ینابایب  راکـش  امـش  رب  دـش  مارح  و  هیآ " : نیا  مکح  اریز  هن  هاوخ  دـشاب  هدـش  دیـص  وا  رطاخهب  هاوخ  تسین  زیاـج 

زا دـنا و  هتفگنینچ  زین  ءاثعـشلاوبا  دـیز و  نب  رباج  سواط و  تسا و  دـیق  نودـب  مکح  نیا  هتفگ : سابع  نبا  تسا و  ماـع  دیـشاب "  مارحا 
نایاپ  تسا  هماثج  نبا  ثیدح  هب  ناشدانتساو  هتفگ  ار  نیمه  زین  قاحساو  هدش  تیاور  رظن  نیمه  زین  يروث 

ربمایپ همان  نییآ 

هدش دای  دنسم "  حیحص " و "  ياه "  باتک  رد  دیامن و  یم  ار  ربمایپ  هتباث  تنـس  هک  تسا  یثیداحا  شناوریپ ، و  ع )  ) ماما هیرظن  دیوم  و 
 : اه نآ  زا  ات  دنچ  مه  نیا  و 
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لاح رد  ام  تفگ  تفریذـپن و  ار  نآ  وا  دـندرک و  هیدـه  ربمایپ  هب  ار  يدیـص  يوزاب  هک  یناد  یم  مقرا  نب  دـیز  يا  تفگ : ساـبع  نبا  - 1
يرآ . تفگ  میتسه ؟ مارحا 

هب ار  راکـش  تشوگ  هک  يداد  ربخ  نم  هب  هنوگچ  تفگو : تساوخ  ار  هلاسم  يروآدای  وا  زا  سابعنبا  دمایب و  مقرا  نب  دیز  یترابع : هب  و 
تفریذپن و وا  درک و  هیده  وا  هب  ار  يراکـش  تشوگ  زا  وضع  کی  يدرم  يرآ  تفگ : تسا ؟ مارح  هک  نآ  اب  دـندرک  هیدـه  ص )  ) ربمایپ

میتسه  مارحا  لاح  رد  ام  میروخ  یمن  ام  تفگ :
لاح رد  ربمایپ  تفگ : وا  تساوخ و  يوتف  وا  زا  راکـش  تشوگ  هرابرد  دش و  وا  دزن  سابع  نبا  دـمایب و  مقرا  نب  دـیز  ملـسم : ترابع  هب  و 

درک  در  ار  نآ  وا  دندروآ و  وا  يارب  يراکش  تشوگ  هک  دوب  مارحا 
یم هک  مزح 250:7  نـبا  زا  یلحملا  یقهیب 194:5 ، ننـس  یئاسن 184:5 ، ننـس  دوادوب 291:1 ، ننـس  ملسم 450:1 ، حیحـص  هب  دیدرگرب 

تسا  حیحص  شا  همه  هک  میدرک  تیاور  یقرطزا  ار  ثیدح  نیا  دیوگ 
در ار  نآ  مدرب و  هیدـه  وا  يارب  يرخروگ  تشوگ  تشذـگب و  نم  رب  ربمایپ  هک  مدوب  نادواـبءاوبا  رد  نم  تفگ : هماـثج  رـسپ  بعـص  - 2

میتسه مارحا  لاحرد  ام  یلو  تسین  وت  يوس  زا  شندوب  يارب  ، نیا ندرک  در  تفگ " : دـماین  مشوخ  هک  تفایرد  نم  هرهچ  زا  نوچ  درک و 
میروخ  یمن  راکش  میتسه و  مارحا  لاح  رد  ام  تفگ  درک و  در  ار  نآوا  دندروآ و  ربمایپ  يارب  يرخروگ  تشوگ  یترابع : هب   "و 

یقهیب ننس  یئاسن 184:5 ، ننـس  هجام 262:2 ، نبا  ننـس  یمراد 39:2 ، ننـس  دمحا 4گ37 ، دنـسم  ملسم 449:1 ، حیحـص  هب  دیدرگرب 
لوصولا 272:1  ریسیت  يربط 48:7 ، ریسفت  صاصج 586:2 ، زا  نآرقلا  ماکحا  قیرط - دنچ  زا  - 192:5

مارحا  لاح  رد  ربمغیپ  تفگ  سابع  نبا  هک  تسا  هدروآ  ریبج  رسپ  دیعس  - 3
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هماثچ نببعـص  هک  دوب  مارحا  لاـح  رد  ص )  ) ربماـیپ دـمحا : تراـبع  هب  درک و  در  ار  نآ  ودـندروآ  هیدـه  شیارب  يرخروگ  مین  هک  دوب 
درک . در  ار  نآ  دیکچ  یم  نوخ  نآ  زا  هک  هنوگ  نامه  ص )  ) ربمایپ درک و  هیده  وا  هب  ار  يرخروگ  نیرس 

درکهیده و ... وا  هب  ار  يراکش  تشوگ  زا  وزاب  کی  هدروآ : دوخ  ثیدح  رد  سواط  هک  یترابع  هب  و 
ار ... يرخروگ  تشوگ  مسقم : ترابع  هب  و 

میتسه  مارحا  لاح  رد  ام  تفگ  تفریذپن و  ار  نآ  دش و  هیده  وا  هب  يراکش  هدروآ : دوخ  ثیدح  رد  ءاطع  هک  یترابع  هب  و 
وا هب  دیکچ  یم  نوخ  نآ  زا  هک  يرخروگ  کی  ياپ  هماثج  نب  بعـص  دـیدق ، رد  هک  دوب  مارحا  لاح  رد  ص )  ) ربمایپ یئاسن : ترابع  هب  و 

درک  در  يو  هب  ار  نآ  وا  درک و  هیده 
یمن راکـش  میتـسه و  مارحا  لاـح  رد  اـم  : تفگ درک و  در  ار  نآ  وا  دـش و  هیدـه  ص )  ) ربماـیپ هب  يرخروگ  ياـپ  مزح : نبا  تراـبع  هب  و 

میتفریذپ  یم  وت  زا  ار  نیا  هتبلا  میتسه  مارحا  لاح  رد  هک  دوب  نیا  هن  رگا  یترابع : هب  میروخ و 
یقهیب 193:5، ننس  یئاسن 185:5 ، ننس  یسلایط ص 171 ، دنسم  دمحا 290:1 و 338 و 341 ، دنسم  ملسمحیحص 449:1 ، هب : دیدرگرب 
زا نآرقلا  ماـکحا  میا ، هدرک  تیاور  تسا  حیحـص  اـه  نآ  همه  هک  یقرط  زا  ار  ثیدـح  نیا  دـسیون : یم  هک  مزح 249:7  نـبا  زا  یلحملا 

یبطرق 322:6  ریسفت  صاصج 586:2 ،
يرمض هیما  نب  ورمع  قیرط  زا   193:5 يربکلا ننـسلا  رد  یقهیب  دنا - هتفریذپ  ار  نآ  تحـص  همه  هک  الاب - ثیدح  ربارب  رد  هجوت : نایاش 

و دندروخب " . نآ  زا  زین  موق  دروخب و  نآ  زا  واو  دروآ  هیده  ربمایپ  يارب  يرخروگ  نیرـسهفحج  رد  هماثج  نب  بعـص  هک "  تسا  هدروآ 
ار راکش  تشوگ  هدرک و  در  ار  هدنز  راکش  ربمایپ  هک  تسا  نکمم  دشاب  هدوب  ظوفحم  رگا  تسا و  تسرد  يدانسا  نیا  دیوگ : یم  سپس 
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نایاپ  تسا  رتاناد  ادخ  دشاب و  هتفریذپ 

هحفص 315 ] ] 

نآرق و اب  فلاخم  هیرظن  نآ  رد  هفیلخ - ندرک  هئربت  هب  وا  هقالع  هک  نیا  یتسار  هدوب و  داوس  یب  اه  هزادـنا  نیا  ات  یقهیب  منک  یمن  نامگ 
هب تشذگ  البق  هک  یحیحـص  ثیدح  نآنایم و  عمج  يارب  درامـشب و  حیحـص  ار  فیعـض  ثیدح  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  يو  ربمایپ - تنس 

درومحیحـص ثیدـح  نآ  نوچ  يراخب  هک  تسا  یقهیب  فدـه  نامه  بیقعت  رد  و  دریذـپ . یمن  ار  نآ  ظفل ، حیرـص  هک  دزادرپ  يریـسفت 
تارابع رد  فاضمتروص  هب  هک  ار  تشوگ  همین ، کی  وزاب ، نیرس ، اپ ، تاملک : دروآ  یم  دوخ ص 165  حیحص  موس  دلج  رد  ار  قافتا 

ار ! يراکتسرد  درادب  هدنز  ادخ  هک  هدرک  لابند  ار  وا  هار  نآرقلا 586:2  ماکحا  رد  زین  صاصج  تسا و  هتخادنا  هدمآ  ثیدح  فلتخم 
ثیدح نیا  دنس  رد  میوگ : یم  دسیون : یم  هدروآ  هک  یثیدح  نآ  هرابرد  یقهیب  هیرظن  هلابند  رد  يربک  ننـس  رب  حرـش  رد  ینامکرتنبا  و 

نامه تخاـس - هاـگآ  ارم  بویا  نب  ییحی  هک  يا  هنوگ  هب  زین - وا  هدرک و  تیاور  بهو  نبا  زا  ار  نآ  هک  تسا  یفعج  نامیلـس  نب  ییحی 
هب تسین و  نانیمطا  دروم  وا  یئاسن  هتفگ  هب  : دـسیون یم  فشاکلا  نازیملا و  رد  یبهذ  نامیلـس ، نب  ییحی  هراـبرد  تسا و  يرـصم  یقفاـغ 
هب هتفگ : متاحوبا  تسین و  يوق  نآ  وا  دـیوگ : یئاسن  زین  یقفاغ  هرابرد  دـنک و  یم  تیاور  بیرغ  ثیداـحا  اـسب  هچ  يو  ناـبح : نبا  هتفگ 

ار يو  نخـس  ثیدح ، ود  دروم  رد  کلام  هدرک و  یم  اطخ  رایـسب  هتـشاد و  دب  يا  هظفاح  يو  هتفگ : دمحا  و  دیاشن . لالدتـسا  يو  نخس 
نیا تسا و  فلاخم  زین  حیحـص  ثیدح  اب  تسا و  نانچ  شدنـس  هک  ارچ  تخادرپ  ثیدـح  نیا  لیوات  هب  یتسیابن  نیاربانب  هدرمـش ، غورد 

ص)  ) ربمایپ هک  میناوخ  یمحیحـص  ثیدح  رد  اریز  تسا  دودرم  هتفریذپار  راکـش  تشوگ  هدرک و  در  ار  هدـنز  راکـش  دـیوگ : یقهیب  هک 
نایاپ  تسا  هدرک  در  ار  نآ 

ار نآ  دندروآ و  شیارب  راکـش  تشوگ  هک  دوب  مارحا  لاح  رد  ص )  ) ربمایپ هک  هدرک  لقن  یلع  زا  وا  سابع و  نبازا  ثرح  نب  هللادـبع  - 4
دروخن .

هجام 263:2 نبا  ننس  دمحا 105:1 ، دنسم 

هحفص 316 ] ] 

رد رگا  تسه  هک  یبـش  هد  نیا  نم  هدازرهاوـخ  تفگ : يو  هب  نینموـملا  ما  هشیاـع  هک  تسا  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  هورع  نب  ماـشه  - 5
تفگ . راکش  تشوگ  ندروخ  هرابرد  ار  نیا  و  نک - اهر  ار  نآ  يروخب  يزیچ  هک  تشذگ  تلد 

لوصولا 273:1  ریسیت  یقهیب 194:5 ، ننس  کلام 257:1 ، اطوم 
تـشاد یمن  شوخ  رمع  نبا  و  تفریذپن . ار  نآو  دندرک  هیده  رمع  نبا  هب  دـندوب  هدـیرب  رـس  هکم  رد  هک  یئوهآ  هک  تسا  هدروآعفان  - 6

دروخب  راکش  تشوگ  زا  يور  چیه  هب  تسا  مارحا  لاح  رد  هک  یسک  هک 
دنا . نانیمطا  دروم  نآ  يوار  لاجر  همه  هک  تسا  هدروآ  یقیرط  زا  یلحملا 250:7 رد  مزح  نبا  مه  ار  تیاور  نیا 

ملع یعطق  تنـس  نآ  ربارب  رد  دناوتب  هک  تشاد  يزیچ  رگا  درک و  یمن  تفلاخم  نآ  اب  دـیاش  تسناد  یم  ار  شربمایپ  تنـس  هفیلخ  رگا  و 
وا دوسهب  زارد  يراگزور  تشذگ  زا  سپ  هک  تشاذگ  یمن  شناوریپ  يارب  ار  راک  نیا  دمآیمن و  هاتوک  هتبلا  دزادرپ  لالدتـسا  هب  ودـنک 

: دسیون یم  دوخ 194:5  ننـسرد  یقهیب  دـهد . یمن  يزاین  یب  هنوگچیه  قح - ربارب  رد  هک - یئاه  لـیلداب  مه  نآ  دـنزادرپ و  لالدتـسا  هب 
رمع و هنیمز  نیا  رد  تسا و  مارح  يورب  اـقلطم  نآ  ندروـخ  دـشاب  مارحا  لاـح  رد  سک  ره  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  ض )  ) ساـبع نـبا  یلع و 
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. دناد رتهب  ادخ  تسا و  ناشیا  اب  زین  رباج  هداتقوبا و  ثیدح  دنا و  هدومن  تفلاخم  ناشیا  اب  نانآ  زج  ریبز و  هحلط و  نامثع و 
ربمایپ سپ  متـسبن  نم  دنتـسب و  مارحا  منارای  متفرب و  ص )  ) ربمایپ اـب  نم  هیبیدـح  لاـس  رد  دـیوگ : هک  تسا  هنوگ  نیا  هب  هداـتقوب  ثیدـح 

هزین متخات و  نآ  رب  مدـید و  يرخروگ  مدرک و  هاگن  نم  دـندیدنخ و  یم  رگید  یخرب  اب  یخرب  ناشیا  مدوب و  منارای  اب  نم  تفرب و  (ص )
متـسویپ و ربمایپ  هب  نم  میدروخ و  نآ  زا  دـندز و  زابرـس  نم  يرای  زا  متـساوخ و  کمک  ناشیا  زا  متـشادب و  شیاـج  رب  مدز و  نآ  هب  يا 

رد هک  هورگ  نآ  هب  ص )  ) ربمایپ هدنام  مدزن  نآ  زا  يرادقم  هک  مدروخرب  يرخروگ  هب  نم  ربمغیپ  يا  متفگ 

هحفص 317 ] ] 

دیروخب . تفگ : دندوب  مارحا  لاح 
- ترجه مشش  لاس  رد  دیآ - یمرب  شظافلا  حیرص  زاهک  يا  هنوگ  هب  نآ  ناتـساد  اریز  دناسرب  ار  نایعدم  دوصقم  دناوت  یمن  ثیدح  نیا 
- ترجه مهد  لاس  رد  جاجح - نتـسب  مارحا  ياه  ياج  نییعت  هلمج  نآ  زا  جـح - ماکحا  زا  يرایـسب  هاگ  نآ  هداد و  يور  هیبیدـح - لاس 

نبا دومنن . یهارمه  وا  نارای  ربمایپ و  اب  راک  نیا  رد  هتـسبن و  مارحا  ماگنه  نآ  ردهداـتقوب  زین  يور  نیمه  زا  هدـش و  عیرـشت  عادولا - هجح 
نییعت ار  جاجح  نتـسب  مارحا  ياه  ياج  ربمایپ  هک  هداد  يور  نآ  زا  شیپ  ناتـساد  نیا  دنا  هتفگ  دسیون 19:4 " : یم  يرابلا  حـتف  رد  رجح 
ثیدح رد  هک  هیبیدح "  لاس  ترابعزا "  دـیوگ  دوش  یم  رکذ  هداتقوبا  ثیدـح  هکاج  نآ  یئاسن 185:5  ننس  حرش  رد  يدنـس  دنک " و 

هدوب یتاررقم  عضو  زا  شیپ  دوب ، مارحا  اب  دـیاب  هک  یئاـج  زا  مارحا  نودـب  يو  نتـشذگ  وا و  نتـسبن  مارحا  هک  دـیآ  یم  رب  اراکـشآهدمآ 
عادولا هجح  رد  تاررقم  نیا  عضو  هدش  تیاور  دمحا  زا  هک  يا  هنوگ  هب  اریز  دـنک  یم  نیعم  ار  جاجح  نتـسب  مارحا  ياه  ياج  هک  تسا 

تسا . هدوب 
ربمایپهک هدش  تیاور  تسا و  نآرق  زا  هدـش  لزانهروس  نیرخآ  زین  نآ  هک  هدـش  لزان  هدـئامهروس  رد  لاس و  نیمه  رد  مه  راکـش  ماکحا 

دیرامـشب و لالح  ار  نآ  لالح  هدـش  لزان  هک  تسا  یحو  نیرخآ  هدـئام  هروس  مدرم  يا  تفگ ": دـناوخ و  عادولا  هجح  رد  ار  نآ  (ص )
هدرک و فارتعا  نآ  هب  ریثک  نبا  هدرمش و  حیحص  ار  نآ  مکاح  هک  هدش  لقن  هشیاع  زا  افوقوم  زین  ثیدح  نیا  دننام  مارح " و  ار  نآ  مارح 

تسا . هدروآ  ار  نآ  اعوفرم  سیق ، نب  هیطعو  بیبح  نب  هرمض  قیرط  زا  زین  دیبعوب 
یکی ددرگ و  ررقم  اهدعب  هدشن و  عضو  زونه  هیبیدح  لاس  رد  اه  نآ  مکح  جح ، هب  طوبرم  تاعوضوم  زا  يدنچ  هک  درادن  یتفگش  سپ 

اه نآ  زا 

هحفص 318 ] ] 

- دشاب تسرد  مینک  ضرف  مهرگا  ار - هداتقوب  ناتساد  و  دوب ،  رضاح  هیبیدح  لاس  رد  دوخ  ع )  ) نانموم ریما  هزات  و  دشاب . هلاسم  نیمه  زین 
اب ار - ناشیا  ع )  ) وا هک  ناهاوگ  نآ  مه  درمـش و  تسردان  وا  مه  ار ، ناـمثع  راـک  اـه  نیاهمه  اـب  دـید و  زین  وا  دـندید  هک  نارگید  دـننام 

، همه نیا  اب  دوبن و  هدیـشوپ  داد  يور  هیبیدح  لاس  رد  هچنآ  زین  ناشیارب  دنداد و  یهاوگ  وا  دوس  هب  تشاداونداد و  یهاوگ  هب  دـنگوس -
تسا . هدش  عضو  تباث  ینوناق  نآ ، زا  سپ  هک  دنداد  یهاوگ 

هک تسناد  وا  یلو  درک  یمن  يراددوخ  نآ  هب  کـسمت  زا  ناـمثع  هتبلا  تشاد  دانتـسا  شزرا  اـی  تحـص  زا  یئوـب  هداـتقوب  ناتـساد  رگا  و 
زین ماما  دوب و  دناوتن  كردم  دوش  ماجنا  نوناق  کی  بیوصت  زا  شیپ  هک  يراک  میدرک و  دای  هک  هدوب  تروص  نامه  هب  هیـضق  یگنوگچ 
زاب نایچراکـش  يارب  ار  اذـغ  درب و  هاـنپ  دوخ  رداـچ  هب  لالدتـسا ، وگتفگ و  همادا  ياـج  هب  وا  درک و  باـجم  ار  وا  دوخ  هدـنبوک  لـیلد  اـب 
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تشاذگ .
- هللادبع نب  رباجزا  وا  بطنح و  نب  بلطم  زا  وا  و  ورمع -  وبا  رـسپ  ورمع  قیرط  زا  ثیدح  هقف و  نایاوشیپ  زا  يدادعت  زین  ار  رباج  ثیدـح 

لالح امـش  رب  یناـبایب  راکـش  تفگ  ص )  ) ربماـیپ هک : تسا  هنوگ  نیا  هب  زین  نآ  نتم  دـنا و  هدرک  حیرـصت  نآ  ندوب  فیعـض  هب  هدروآ و 
دنشاب  هدرک  راکشامش  يارب  ار  نآ  ای  دیشاب  هدرک  راکش  ار  نآ  دوخ  رگم  دیشاب  مارحا  لاح  رد  دنچره  تسا 

هدرک تیاور  يو  زا  زین  کلام  دنچ  ره  تسین  دنمورین  ثیدح  راک  رد  ورمع  یبا  نب  ورمع  نمحرلادـبع  وبا  دـیوگ : دوخ  ننـس  رد  یئاسن 
تسا .

تسا . فیعض  مه  وا  هک  هدیسر  ورمع  یبا  نب  ورمع  نابز  زا  اریز  تسا  ینتخادنا  رباج  تیاور  دسیون : یم  یلحملا  رد  مزح  نبا  و 
یم دسیون : یم  تسا "  رتظفاح  يدروارد  زا  ییحی  یبا  نبا  یعفاش "  هتفگ  رانک  رد  هتـشون  یقهیب  ننـس  رب  هکیحرـش  رد  ینامکرت  نبا  و 

ار يدروارد  ثیدح  میوگ 

هحفص 319 ] ] 

دیوگ : نیعم  نبا  هتسناد و  یمرگتشپ  هتسیاش  تعامج ، هیقب  ملسم و  يراخب و 
باتک رد  يزیچ  ییحی  یبا  نبا  زا  اما  دناهدرمـش  نانیمطا  دروم  ار  يو  ود  نآ  زج  متاح و  وبا  ناطق و  تسا و  نانیمطا  دروم  تجح و  يو 

لـضفم نب  رـشبو  دـنا  هدرمـش  وگغورد  ار  يو  نارگید - نیعم و  نبا  لبنح و  نبا  نوچمه  ناظفاح - زا  یهورگ  هدیـسرن و  هناگجنپ  ياـه 
يو ایآ  دندیسرپ  ار  کلام  -و  نآ ریظن  یخساپ  ای  تسا - زاسغورد  يو  دنتفگ  ناشیا  همه  مدرک و  قیقحت  هنیدم  ياهقف  زا  وا  هرابرد  هتفگ 

دوبن . نانیمطا  دروم  مه  شنید  رد  هن ، تفگ  دوب ؟ نانیمطا  دروم  ثیدح ) تیاور  رد  )
رد دـسیون  یم  حاـکنلا  میمتلا و  رد  یقهیب  تفاـی و  ناوت  یم  وا  رد  ار  یبیع  ره  هدوب و  یمهج  یلزتعم و  يردـق و  يو  هتفگ : لـبنح  نبا  و 

درمش ؟ يدروارد  زا  رترب  ار  وا  ناوت  یم  هنوگچ  اه  نیا  همه  اب  و  دنا . هتفگ  فالتخا  هبنخس  وا  ندوب  لداع 
وبا رـسپ  ورمع  ندوب  يارب  تسا - كانبیع  دوخ  هب  دوخ  ثیدح  نآ  مه  زابمیرمـش  يو  زا  رترب  تسوا  اب  ار  هک  نآ  ووا  رگا  هزات  دیوگ : و 

ییحی تسین و  دنمورین  وا  دنیوگ : دوادوب  نیعم و  نبا  ، هتفر زین  اه  نخس  وا  هرابرد  هک  ثیدح  نیا  رد  وا  یگتفـشآ  اب  نآ و  دنـس  رد  ورمع 
تسا . هتفشآ  يو  ثیدح  هتفگ : يدعس  درمش و  یم  فیعض  ار  وا  کلام  دیازفا : یم 

یم لقن  ص )  ) ربمایپ زا  يرایـسب  ثیداحا  وا  اریز  تسین  ندش  لیلد  هتـسیاش  يو  ثیدح  دیوگ : یم  دعـس  نبا  زین  بلطم  هرابرد  دیوگ : و 
دنـس مه  رگید  هار  زا  هزات  دـنراد و  یم  ناـهنپ  ار  ناشاهثیدـح  ياـه  بیع  زین  وا  ناراـی  هدوت  تسا و  هدینـش  هک  زا  تفگ  یمن  هک  درک 
راهچ ثیدح  نیا  دنـس  هک  دوش  یم  نشور  نیاربانب  هدینـشن و  ثیدحرباج  زا  اصخـش  بلطم  دیوگ : يذمرت  اریز  تسا  هتخیـسگ  ثیدـح 

هدینـشن رباج  زا  یثیدـح  اصخـش  وا  زاب  مینادـب  ناـنیمطا  لـباق  ار  بلطم  مه  رگا  هک  نیا  ظاـحل  زا  مود  بلطم ، دروم  رد  یکی  دراد  بیع 
رد موس  دراد . یگتخیسگ  ثیدح  دنسسپ 

هحفص 320 ] ] 

نخـس فالتخا  هب  ثیدح  نیا  هرابرد  تشذگ - هچنانچ  مه - زاب  مینادب  نانیمطا  لباق  ار  وا  مه  رگا  هک  نیا  ظاحل  زا  مراهچ  ورمع ، دروم 
نایاپ  تسا  هدنار 

لـالح یـسک  رب  دوخ  هب  دوخ  يزیچ  رگا  هک : هاـگرظن  نیا  زاثیدـح  نیا  هب  يواـحط  داریا  ندرک  داـی  هبدزادرپ  یم  یناـمکرت  نبا  سپس 
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دوش . یمن  مارح  يو  رب  دشاب  هدرک  راکش  وا  هب  نداد  تین  هب  ار  نآ  يرگید ، هک  نآ  رطاخ  هب  افرص  دشاب 
زا یتسیابن  نآ  دانتسا  هب  وتسین  دامتعا  هتسیاش  ثیدح  ود  نیا  میمهف  یم  نآ  زا  هک  رباج ، هداتقوب و  ثیدح  هرابرد  دوب  ینخس  هاتوک  نیا 

و درک ، اپ  تسد و  نآرق  قلطم  ماکحا  يارب  يدیق  ماع و  مکح  يارب  یصصخم  تشادرب و  تسد  دش  دای  هک  تباث  حیحـصثیداحا و  نآ 
- دشاب فلاخم  نآ  اب  ار  هچ  ره  و  ربمایپ ، فیرش  تباث و  تنـس  تسا و  دنوادخ  زیزع  باتک  دشاب  دانتـسا  دروم  دیاب  هلاسم  نیا  رد  هچنآ 

شابم . نانادان  ياه  سوه  ریپ و  نک و  يوریپ  ود  نآ  زا  دز . راوید  هب  دیاب  دشاب - دهاوخ  یم  سک  ره  هیرظن 

دتسرف یم  یلع  دزن  هب  ار  نآ  هفیلخ  هک  ییاوعد 

هک يدرم  هب  هیفص  دندوب و  سمخ  ياه  هدرب  زا  هیفص  سیحی و  هک  دنا  هدروآ  شردپ - زا  وا  و  دعس - نب  نسح  قیرط  زا  یقرود  دمحا و 
نامثع دزن  هب  ار  يوعد  دندوب و  دنزرف  نآ  يردپ  یعدم  مادک  ره  سیحی  راکانز و  درم  دازب و  یکدوک  داد و  انز  دوب  سمخ  لاوما  زا  زین 
دنزرف منک : یم  يرواد  درک  يرواد  ص )  ) ربماـیپ هک  هنوگ  ناـمه  هراـب  نیا  رد  تفگ : یلع  درب و  یلع  دزن  هب  ار  يوـعد  ناـمثع  دـندرب و 

نآ  زا  کی  ره  هب  تسین ، يا  هرهب  گنس  زج  ار  راکانز  تسا و  ینوناق  رهوش  نآزا 

هحفص 321 ] ] 

نزب  هنایزات  هاجنپ  ود 
ناـنچ دوخ  هک  دوب  نیا  شتلع  یناد  یمن  رگا  درک ؟ لوحم  ناـنموم  ریما  هب  ار  نداد  مکح  تواـضق و  هفیلخ ، ارچ  یناد  یم  دـیوگ : ینیما 

مادکره هب  راکانز  درم  نز و  هکدوب : هدروخ  يو  شوگ  هب  هیآ  نیا  مه  دیاشو  دـهد  هلـصیف  ار  يوعد  دـناوتب  هک  تشادـن  ملع  زا  يا  هیام 
دوب هتسنادن  ار  نیا  رگید  یلو  تسا  توافت  دازآ  هدنب و  نایم  ماکحا  زا  يرایسب  رد  هک  تسناد  یم  زین  الامجا  دینزب و  هنایزات  دص  یتسیاب 
نانز دـناوتن  تنکم  تهج  زا  امـش  زا  سک  ره  و  هک : تشادـن  هیآ  نیا  هب  یهجوت  ایوگ  تسا و  عورف  ماـکحا و  نآ  زا  زین  دـح  هلاـسم  هک 

اه نآ  دنرگیدکی  زا  همه  تسا  رتاناد  امش  نامیا  هب  ادخ  دریگ ، نموم - نازینک  زا  دیا - هدش  کلام  هچ  نآ  زا  درآ  حاکن  هب  نموم  فیفع 
دندش رادرهوش  نوچ  و  ریگ ، قیفر  راکانز و  هن  دنـشاب  نافیفع  هک  دـیهدب  یگتـسیاش  هب  ار  ناشرهم  دـیریگ و  ینز  هب  ناشناسک  نذا  هب  ار 

تسا  دازآ  نانز  فصن  ناشتازاجم  دندرک  يدب  راک  رگا 
تازاـجم هک  دوبهدرپـس  شا  هظفاـح  هب  ار  نیا  اریز  دـمهفبار  نآ  تقیقح  تسناوـت  یمن  یلو  دوـب  شمـشچ  شیپ  رد  هیآ  نـیا  مـه  دـیاش 

ناوت یم  هک  ار  يرفیک  تسین و  ندرک  فصن  لـباق  ندرک  راسگنـس  تسناد  یمن  هک  نآ  زج  تسا  ندرک  راسگنـس  رادرهوـش ، ناـیبسور 
فصن یتسیاب  درک و  راسگنس  ار  نانآ  دیابن  دنهد  انز  رگا  رادرهوش  نازینک  هک  دهد  یم  روتـسد  هیآ  نیا  تسا و  ندزهنایزات  درک  فصن 

تشاد  اور  زین  ناشیا  رب  تسا  تباث  رسمه  یب  ناراک  انز  رب  ربمایپ  تنس  رد  هک  يا  هنایزات  تازاجم 

هحفص 322 ] ] 

دوب هدرک  انز  هک  هایـس  يزینک  دزن  هب  ارم  ص )  ) ربمایپ تفگ  ع )  ) یلع هک  تسا  هدروآ  هلیمج  وبا  قیرط  زا  دوخ 136:1  دنسم  رد  دمحا  و 
هاگآ ار  وا  مدـش و  ص )  ) ربمایپ دزنهب  تسا  سافن  نوخ  هب  هدولآ  وا  مدـید  نم  منک  يراـج  يو  رب  دـح  منزب و  هناـیزات  ار  يو  اـت  داتـسرف 
اجنآ هدروآ و  دوخ 476:1  ریـسفت  رد  زین  ریثک  نبا  ار  ثیدح  نیا  نزب  وا  هب  هنایزات  هاجنپ  دـش  نوریب  شـسافن  زا  نوچ  تفگ : نمب  مدرک 
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هدروآ ترابع  نیمه  هب  ار  نآ  راطوالا 292:7  لین  رد  زین  یناکوش  نز . وا  هب  هنایزات  هاجنپ  تفای  دوبهب  شسافن  يرامیب  نوچ  میناوخ : یم 
تسین . هاجنپ  هملک  ناشیا  ترابع  رد  دنا و  هدروآ  ار  نآ  زینيذمرت  دوادوب و  ملسم و  و 

شیپ رمع  راگزور  رد  مه  ار  هچ  نآ  ایآ  یلو  دوب  هدرک  شومارف  نآ - رب  زارد  ینامز  تشذـگ  رطاـخب  ار - ناتـساد  نیا  هفیلخ  هک  میتفرگ 
هفیلخ مه  دـیاش  دز . هنایزات  هاجنپ  ار  راکانز  رادرهوش  نازینک  يودـنا  هدروآ  ناظفاح  هچ  نآ  ربانب  هک  دوب  هدرب  دای  زا  داد  يور  شمـشچ 
مکح ردیلو  هدوب  شدای  هب  داد  يور  رمع  دـهع  رد  مه  ار  هچ  نآ  هدرب و  دای  زا  ار  ربمایپ  تنـس  یلو  هتفای  یهاگآ  نآرق  تاـیآ  موهفم  زا 

زا هک  هتسنادن  تسانازینک و  هرابرد  صن  ثیداحا - صوصن  هنوگ  نیمه  هب  و  همیرک - هیآ  هک  تسا  هدید  اریز  هدنامرد  نامالغ  تازاجم 
مه هکنانچ  دنا  هتفریذپ  قافتالاب  ریـسفت  ثیدـح و  ناماما  ار  نیا  تسا و  دـحاو  كالم  تسین و  زینک  مالغ و  نایم  یقرف  ندوب  هدرب  تهج 

یبـطرق 146:5 و ریـسفت  یقهیب 243:8 و  ننــس  زا  صاـصج 206:2و  نآرقلا  ماـکحا  زا  مـه  دـیآ و  یمرب  یعفاش 144:6  مـالا  باـتک  زا 
ریدقلا 416:1 و حتف  يرابلا 137:12 و  حتف  یعاقب 311:2 و  کلاملا  هل  الا  ضیف  لوصولا 4:2 و  ریسیت  يواضیب 270:1و  ریسفت  159:12 و 
هک تسین  سک  چیه  هدرک  تیاکح  رحبلا  بحاص  هکيا  هنوگ  هب  دـسیون : یم  راطوالا 292:7  لین  رد  مه  یناکوش  نزاخ 360:1 . ریسفت 

دشاب . لئاق  توافت  زینک  مالغ و  نایم 
امتح  یعیبط - روط  هب  یبسور - نز  دنزرف  هک  هدرب  نامگ  هفیلخ  مه  دیاش 

هحفص 323 ] ] 

يو هک  تسه  نیا  ناکما  مک  تسد  ای  هدش  رتسبمه  وا  اب  مه  شا  ینوناق  رهوش  رخآ ، هک  هتـسنادن  دـشاب و  شراک  انز  قیفر  هفطن  زا  دـیاب 
هب ار  دنزرف  هک  ینوناق  شارف  بیترت  نیدب  دشاب و  هتخیمآ  يو  اب  دـسر - یم  رـس  هب  نز  يرادراب  هرود  نآ ، تشذـگ  اب  هک  شیپ - یتدـم 

نامه دروم  نیا  رد  یلک  هدـعاق  درکيرواد و  انبم  نیمه  رب  زین  ع )  ) نانموم ریما  هک  ناـنچ  دـبای  یم  ققحت  دـنک  یمقحلم  شارف  بحاـص 
تسین . گنس  زجيا  هرهب  ار  راکانز  تسا و  ینوناق  رهوش  نآ  زا  دنزرف  هک : تسا  ربمایپ  هتفگ 

نیقیلا ملع  هب  وا  اریز  هدـیزرو  فاصنا  تسا  تنـس  باتک و  ياناد  هک  یـسک  هب  هلاسم ، نیا  هرابرد  يرواد  عاجرا  رد  هفیلخ  هک  ار  یتسار 
هب دش  یم  وربور  نآ  اب  هک  یلئاسم  همه  رد  وا  شاک  يا  و  يوما . نامدود  دزن  هن  تسا  ربمایپ  كاپ  نادناخ  دزن  نآ  خـساپ  هک  هتـسناد  یم 
نآ مهف  رد  دشاب و  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  ياناد  هک  دنراد  زاین  یماما  هب  هدوت  تسناد  یم  شاک  يا  دیزرو و  یم  فاصنا  هنوگ  نیمه 

هک ... درک  دیابب  هچ  اما  تخادرپ  یم  مادقا  هب  نآ  هنیمز  ردهنافصنم  تسناد و  یم  ار  نیا  شاک  دنامن  رد 
یناوت  یم  هک  زادرپ  يراک  هب  راذگاو و  ار  نآ  یهد  ماجنا  یناوتیمن  ار  يراک  نوچ 

هعلتخم هدع  رد  هفیلخ  هیرظن 

زا علخ  قالط  اب  نامثع  نامز  رد  وا  هک  داد  شرازگ  رمع  رـسپ  هللادبع  هب  ءارفع  رـسپ  ذوعم  رتخد  عیبر  دینـش  وا  هک  دنا  هدروآ  عفان  نابز  زا 
سپ  دش  ادج  شرهوش 

هحفص 324 ] ] 

تفگ نامثع  دوش ؟ نوریب  وا  هناخ  زا  ایآ  هدش  ادج  شرهوش  زاعلخ  قالط  اب  زورما  ذوعم  رتخد  تفگ : ودـش  نامثع  دزن  هب  ءارفع  نب  ذاعم 
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زا نوخراب ، کـی  ندـید  هزادـنا  هب  دـیاب  وا  طـقف  تسا و  راـک  رد  يا  هدـع  هن  ودـنرب  یم  ثرا  رگیدـکی  زا  ود  نآ  هن  رگید  دوش و  نوریب 
نیرتهب و نامثع  تفگ " : هللادـبع  اـج  نیا  دـشاب " . هتـشاد  مکـش  رد  يدـنزرف  هک  دور  یم  نآ  میب  نوچ  دـنک  يراددوخ  ددـجم  جاودزا 

تسام "  نیرتاناد  نیرت و  گرزب  نامثع  تفگ " : هللادبع  رگید  یترابع  هب  تسام " و  نیرتاناد 
وا یکین  دوب  مدزن  رد  نوچ  هک  دوب  یئوش  ارم  تفگ : وا  هک  میناوخ  یم  هدروآ  ذوـعم  رتـخدعیبر  زا  عفاـن  زا  قازرلادـبع  هک  یتراـبع  رد  و 

نداد ربارب  رد  متفگ : وا  هب  مدرک و  یئاطخ  نم  راب  کی  تخاسیم  نیگهودنا  ارم  دش  یم  رود  نم  زا  نوچ  دیسر و  یم  نم  هب  مک  رایـسب 
هب ار  يوعد  ءارفع  رـسپ  ذاعم  مرـسپ  مدرک و  نانچ  زین  نم  متفریذپ  تفگ  وا  مدرک  دازآ  وت  يرـسمه  زا  علخ  قالط  هب  اردوخ  مراد  هچ  ره 

مکحم نآ  اب  ار  میاهوم  رود  هک  يا  هتشر  زا  مراد - هچ  ره  هک  داد  روتسد  يو  هب  تسناد و  تسرد  ار  علخ  قالط  نیا  وا  درب و  نامثع  دزن 
منک . یم  مکحم  نآ  اب  ار  میاهوم  رود  هکيا  هتشر  زجب  تفگ  ای  دریگب - ار  همه  نآ - زج  منک و  یم 

هیضق نیا  درک  دازآ  علخ  قالط  اب  ار  يو  درم  نآ  دروآ و  رد  يدرم  يرـسمه  هب  ار  شردارب  رتخد  وا  : هک تسا  هدمآ  عفان  زا  یترابع  رد  و 
ترابع هب  و  درادهگن . هدع  نوخ ، راب  کی  ندید  هزادنا  هب  هک  داد  روتـسد  نز  هب  تسناد و  اور  ار  نآ  وا  دـندرک و  وگزاب  نامثع  يارب  ار 

ردقچ مدیسرپ  مدمآ و  نامثع  دزن  سپـس  مدش و  ادج  مرهوش  زا  علخ  قالط  اب  تفگ : عیبر  هدمآ : تماص  نب  هدابع  قیرط  زا  هک  هجام  نبا 
راب کی  ات  ینک  گنرد  وا  دزندـیاب  هک  یـشاب  هدـش  رتسبمه  وا  اب  یگزات  هک  نآ  رگم  تسین  وت  رب  يا  هدـع  تفگ  وامرادـهگن  هدـع  دـیاب 

خلا  ینیبب . ضیح 
دننک  يراددوخ  ندومن  رهوش  زا  دندش  هداد  قالط  هک  یئاه  نز  دیوگ : ینیما 

هحفص 325 ] ] 

راـبتعا هب  هک  قـالط - ماـسقا  ناـیم  یتواـفت  چـیه  هک  نآ  یب  میکح  زیزع  دـنوادخ  زا  تسا  یـصن  نیا  و  درذـگب ، ناـنآ  رب  یکاـپ  هـس  اـت 
اهنت رگا  وتسا  یعجر  قـالط  دـشاب  رهوش  فرط  زا  اـهنت  یتیاـضران  رگا  سپ  دـشاب  هتـشاذگ  دـیآیم - دوجوب  نز  اـی  رهوـش  یتیاـضران 
هدع دروم  رد  یـصاخ  مکح  زین  ماسقا  نیا  زا  مادـک  ره  يارب  تسا و  تارابم  دـشاب  ود  ره  فرط  زا  رگاو  تسا  یعلخ  دـشاب  نز  فرطزا 

هارمه عمج  هغیص  ندروآ  زا  هک  هیآ  مکح  ندوب  ماع  هب  هجوت  اب  تسا و  تباث  اج - کی  اه - نآ  همه  يارب  هچ  نامه  زجب  درادن و  دوجو 
ياملع ناشنادرگاش و  ربمایپ و  نارای  هک  درادن ، دوجو  يرگید  نوناق  دیآ  یمرب  دـندش ) هدادقالط  هک  ینانز  تاقلطملا =   ) مال فلا و  اب 

تسا  گنرمه  ناشاهاوتف  دنناتسادمه و  دروم  نیا  رد  همه  بهذمراهچ - ناماما  همه  شیپاشیپ  و  نانآ - زا  سپ 
زا روهشم  تیاور  ربانب  هیوهار - نب  قاحـسا  دمحا و  زین  یعفاش و  هفینحوب و  کلام و  هلاسم : دسیون : یم  دوخ 276:1  ریسفت  رد  ریثک  نبا 

قالط هک  ینانزریاس  دننام  دـنیب  یم  ضیح  هک  تسا  ینانز  زا  رگا  علخ  قالط  اب  هدـش  دازآ  نز  هکدـنا  هتفر  نآ  رب  ریخا - نت  ود  نیا  لوق 
هدـش لقن  زین  رمع  رـسپ  یلع و  رمع و  لوق  زا  يوتف  نیا  درذـگب و  نانآ  رب  یکاپ  هس  اـت  دـننک  يراددوخ  ندومنرهوش  زا  دـیاب  هدـش  هداد 

نبا زیزعلادـبع و  نب  رمع  هملـس و  وبا  ملاس و  هورع و  راسی و  نب  نامیلـس  زین  هدرکرایتخا و  ار  لوق  نیمه  زین  بیـسم  نب  دیعـس  هک  ناـنچ 
دـیبع و وبا  دعـس و  نب  ثیل  یعازوا و  يروث و  نایفـس  هداتق و  رمع و  نب  سالخ  ضایع و  وبا  یعخن و  میهاربا  یبعـش و  نسح و  باهش و 

سپ تسا  قالط  زین  علخ  هک  تسا  نآهراب  نیا  رد  ناشیا  كردم  و  نارگید ، هباحـص و  زا  تسا  ملع  لها  رتشیب  لوق  نیا  دـیوگ : يذـمرت 
نایاپ . دنرادهگن  هدع  دیاب  دنا  هدش  هداد  قالط  هک  ینانز  ریاس  هزادناب  زین  هعلتخم  نانز 

اب میتفگ  هچ  نانچ  هک  ناینس ، مشچ  رد  ناناملسم  ناماما  تایرظن  دوب  نیا 
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دشاب  راگزاس  نامثع  هیرظن  اب  هک  تسین  يزیچ  اه  نآ  زا  کیچیه  رد  هاگ  نآ  تسا و  گنهامه  زین  میرکنآرق 
تیاور نآ  بجومب  اریز  دنا  هدینادرگ  زیواتسد  نامثع  دوس  هب  هدروآ  دوخ 142:1  حیحص  رد  يذمرت  ار  هچ  نآ  دنا و  هدمآ  یناسک  هتبلا 

نوخ راب  کی  ار  وا  هدـع  ص )  ) ربمایپ درک و  دازآ  علخ  قالط  اب  ار  دوخ  سیق ، نب  تباـثنز  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا  همرکع  قیرط  زاهک 
داد . رارق  ندش  كاپ  ندید و 

ترابع نیا  هب  تسا  ظوفحم  یئاسن  يراخب و  دزن  رد  سابع  نبا  قیرط  زا  تباـث  نز  ناتـساد  زاهچ  نآ  نوچ  تسا  لـطاب  مه  تیاور  نیا  و 
مرادن مرهوش )  ) وا رب  يداریا  یقالخا  ینید و  رظن  زا  نم  لوسر  يا  : تفگ دـش و  ص )  ) ربمایپ دزن  هب  تباث  نز  تفگ : سابع  نبا  هک  تسا 
لوسر يرآ  تفگ  ینادرگ ؟ یمرب  يو  هب  دوب ) شرهم  هک  ار (  وا  غاـب  تفگ : لوـسرمراد  یمن  شوـخ  ار  یناملـسم  رد  ندـش  رفاـک  یلو 

نک . دازآ  قالط  هب  اروا  ریذپب و  ار  غاب  تفگ : درم  هب  (ص )
هـس ات  دننک  يراددوخ  ندومن  رهوش  زادنا  هدـش  هداد  قالط  هک  مه  ینانز  دوب و  هدـش  دازآ  قالط  هب  تباث  نز  ظفل ، نیا  هب  هجوت  اب  سپ 

درذگب . نانآ  رب  یکاپ 
هک ترابع - کی  رد  اریز  دراد  یم  زاب  نآ  نومـضم  هب  کسمت  زا  ار  ام  تسه  تباث  نز  ناتـساد  رد  هک  يروآ  تشهد  یگتفـشآ  هزات ، و 

هدوب و هللادبع  رتخد  زین  ترابع  کی  رد  هتـشاد و  مان  بنیز  ریبزلاوبا ، ترابع  رد  هدوب و  لولـس  رتخد  هلیمج  وا  هدمآ - هجام  نبا  ننـس  رد 
هدوب و یبا  تنب  هلیمج  نایرـصب ، هتفگ  هب  هدوب و  لهـس  تنب  هبیبح  کلام ، اطوم  رد  هدوب و  هیلاع  میرم  یئاسن ، هجام و  نبا  زا  یتراـبع  رد 

یمن یتیاور  نینچ  ابار  نآرق  مکح  تسا و  یلاخ  یکاپ ، کی  نداد  رارق  هدـع  زا  یئاسن - يراـخب و  ترابعدـننام  زین - تاراـبع  نیا  رتشیب 
تخاس  شیارب  صصخم  دز و  هرصبت  ناوت 

هب  دیسر - یم  ماشم  هب  نآ  زا  یتسرد  یتسار و  يوبنیرتمک  رگا  هوالعب 

هحفص 327 ] ] 

دندش . یمن  ناتسادمه  نآ  اب  تفلاخم  هب  نایاوشیپ  همه  يدینش - ریثک  نبا  زا  هک  يا  هنوگ 
عیبر تیاور : نآ  بجوم  هب  هک  دنا  هدرک  دـییات  هدروآ  دوخ 142:1  حیحـص  رد  يذمرت  هچ  نآ  اب  ار  هفیلخ  ياوتف  دنا و  هدـمآ  مه  یهاگ 

روتـسد وا  هب  ص )  ) ربمایپ دـش و  دازآ  علخ  قالط  اب  ص )  ) لوسر راگزور  رد  دـش ) حرطم  نامثع  دزن  شیاوعدهک  ینز  نامه   ) ذوعم تنب 
هب عیبرحیحـص  ثیدح  تفگ : يذمرت  دهد و  رارق  ندش  كاپ  ندید و  نوخ  راب  کی  ار  دوخ  هدـع  هک  هدـش - هداد  روتـسد  وا  هب  ای  داد -
هب زین  راسی  نبنامیلـس  ثیدح  رد  دهد و  رارق  ندش  كاپ  ندید و  نوخ  راب  کی  ار  دوخ  هدـع  دـش  هدادروتـسد  وا  هب  هک  تسا  هنوگ  نیا 

ندید نوخ  راب  کی  ار  دوخ  هدعهدش  هداد  روتسد  وا  هب  دش و  ادج  شرهوشزا  علخ  قالط  اب  وا  هک  دنا  هدروآ  عیبر  نابز  زا  ترابع  نیمه 
دهد . رارق  ندش  كاپ  و 

هداد روتـسد  يو  هب  هک  یـسک  مان  هن  نآ  رد  تسا و  رت  تسرد  تیاور ، زا  تروص  نیا  دسیون " : یم  ثیدـح  نیا  شرازگ  زا  سپ  یقهیب 
اب نامثع  راگزور  رد  نز  نیا  هک  میدرک  تیاور  علخ  ثحبم  رد  ام  هتفر و  ینخس  هدوبربمایپ  راگزور  رد  هعقاو  هک  نیا  زا  هن  تسا و  هدمآ 

هدش " . ادج  شرهوش  زا  علخ  قالط 
هک هدوب  نامثع  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  تیاور ، نیا  دسیون : یم  هدروآ و  میدرک  حرطم  هرامـش  نیمه  زاغآ  رد  هک  ار  عفان  ثیدح  سپس 
علخ قالط  اب  هک  ینز  لماش  مه  دیآ  یمرب  هدـش  هداد  قالط  نانز  هدـعدروم  رد  نآرق  رهاظ  زا  هک  یمکح  هداد و  يو  هب  يروتـسد  نانچ 

نایاپ  تسا  ادخ  اب  قیفوت  تسا و  رتراوازس  نآ  سپ  دنا  هدش  دازآ  رگید  ياه  قالط  اب  هک  ینانز  لماش  مه  دوشیم و  هدش  دازآ 
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ناـمز رد  دادـیور  نیا  هکلب  هدـش  حرطم  ص )  ) يو دزن  وا  يارجاـم  الـصا  هن  هداد و  یمکح  ذوعم  رتخد  ناتـساد  رد  ص )  ) ربماـیپ هن  سپ 
تیاکح  نیا  دننیما  نید  ملع و  عیادو  رب  هکیئاه  تسد  یلو  هدناسر  ماجنا  هب  وا  زینار  نآ  رد  يرواد  هدوب و  نامثع 

هحفص 328 ] ] 

یمرب تیاور  نیا  زا  هک  يا  هنوگ  هب  رگا  دـنیامن و  اربم  لهج  شیالآ  زا  ارنامثع  ناتـسآ  اـت  دـنا  هدرب  تسد  نآ  رد  وهتخاـس  نوگرگد  ار 
يور نآ  زا  هلد  کی  یگمه  تشاد  ناهیقف  مشچ  رد  یـشزرا  نیرتمک  ربخ  نیا  رگا  دوب و  هدش  دازآعلخ  قالط  هب  هرابود  ذوعم  رتخددیآ 
ربارب رد  يور و  شیپ  تیاور ، اریز  دـندنکفا  یمنرود  هـب  ار  نآ  یئاـنتعا ،  یب  اـب  دـندیزگ و  یمنرب  ار  نآرق  ماـع  مـکح  هدـنادرگ و  یمن 

. دوب ناشناگدید 
لمع نآرق و  اب  دوب  گنهامه  تسخن  شا  هیرظن  هلاسم  نیا  رد  هک  دنزادنیب  رمع  رسپ  نخـس  هب  فرژ  یهاگن  هک  تسا  نارگـشهوژپ  رب  و 

زا دینش  ار  هفیلخ  لیلد  یب  ياوتف  هک  نآ  ضحم  هب  سپس  و  دش - یم  هدرمـش  نانآ  فیدر  رد  یکی  دوخ  و  هباحـص ، زا  نآ - هب  ناگدننک 
دنـشاب نینچ  تسا "  اـم  نیرتاـناد  اـم و  نیرتـگرزب  تفگ " : اـی  تسا "  اـم  نیرتاـناد  اـم و  نیرتـهب  ناـمثع  تـفگ " : تـشگرب و  شفرح 

دوش . رداص  اه  يوتف  هنوگ  نیدب  نادهتجم و 

هدش مگ  شرهوش  هک  ینز  هرابرد  هفیلخ  رظن 

دنک ربص  لاس  راهچیتسیاب  تسا  اجک  دنادن  دوش و  مگ  شرهوش  ینز  ره  تفگ : رمع  هک  تسا  هدروآ  بیسم  نب  دیعـس  قیرط  زا  کلام 
. درک یم  مکح  هنوگ  نیمه  زین  نامثع  رمع ، زا  سپ  دوشیم ، دازآ  هاگ  نآ  دنامب و  رظتنم  زور  هدو  هام  راهچ  زین  سپس 

زور هد  هام و  سپس 4  دنک  ربص  لاس  هدش 4  مگ  شرهوش  هک  ینز  دـنا : هتفگ  نامثع  رمع و  هدروآ : ترابع  نیا  هبار  شرازگ  دـیبعوب  و 
دنک  رهوش  هاگ  نآ  درادهگن و  هدع 

مایا  لاس  هدشمگ 4  شرهوش  هک  ینز  يارب  رمع  ینابیش : ترابع  هب  و 
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دـیاب 4 هک  درک  مکح  دوب  هدـشمگ  شرهوش  هک  ینز  هب  رمع  -: یلیل یبا  نب  نمحرلادـبع  قیرط  زا  هبعـش - ترابع  هب  درک و  نییعت  راـظتنا 
دیامن . رهوش  دعب  دنک و  ربص  زور  هام و 10  سپس 4  دهد و  قالط  ار  وا  شرهوش  رازگراک  سپس  دنک و  ربص  لاس 

درک و رهوش  وارگا  تفگ : هدشمگ  شرهوش  هک  ینز  هرابرد  ض)  ) رمع هک  دنا  هدروآ  بیسم  نب  دیعـس  زا  يرهز  باهـش  نبا  قیرط  زا  و 
تسا مود  رهوش  زا  نز  دهدب  رهمهک  تفریذپ  رگا  دهدب  ار  وا  رهم  دیاب ، یم  دربب و  ار  شنز  دیاب  یم  یلوا  نآ  ، دمآ رهوش  نیتسخن  سپس 
هدربوا زا  هک  يا  هرهب  رطاخ  هب  مود  رهوش  وددرگ  زاب  لوا  رهوش  هب  سپـس  دوش و  دازآ  ات  درادـهگن  هدـع  نز  دـیاب  تساوخ  ار  نز  رگا  و 

درک . يرواد  هنوگ  نیمه  هب  زین  نامثع  رمع ، زا  سپ  هتفگباهش : نبا  دهدب و  ار  وا  رهم  دیاب 
رهوش دمآ  نیتسخن  رهوش  مود - رهوش  اب  ندش  رتسبمه  زا  شیپ  سپس - درکرهوش و  رگا  هدشمگ  شرهوش  هک  ینز  یعفاش : ترابع  هب  و 

دریگرسزا  يو  اب  ار  يرسمه  ای  دهدب  ار  نز  رهم  ای  هک  تسا  راتخم  وا  دمآ  يرتسبمه  زا  سپ  رگا  وا و  هب  تسا  رتراوازس  نیتسخن 
زا ار  مکح  نیا  ایآ  دنک ؟ ربص  لاس  راهچ  شنز  دیاب  هدشمگ  درمارچ  هک  دهد  ربخ  ارم  دشاب و  هلاسم  نیا  ياناد  هک  تسیک  دـیوگ : ینیما 
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ناینس دسنم "  حیحـص " و "  ياه "  باتک  هزات  و  تسیک ؟ نآ  لقان  يوار و  هک  ربمایپ ؟ تنـس  زا  ای  نآ ؟ ياجک  زا  هک  دنا ؟ هتفرگ  نآرق 
هک یتدمنیرتشیب  هک  دنا  هدـیبسچ  زیواتـسد  نیاهب  تدـم  نیا  نییعت  يارب  اسب  هچ  يرآ  تسا  یلاخ  دـشاب  تنـس  نیا  نیبم  هک  یثیدـح  زا 

تـسا نآ  لاس ، راهچ  نییعت  تلع  دسیون : یم  کلاملا 263:2  هلالا  ضیف  رد  یعاقب  تسا  لاس  راهچ  دـنام  یم  ردام  مکـش  رد  هچب  کـی 
ردام مکش  رد  شدوخ  ندوب  هک  دنک  یم  لقن  یعفاش  هک  نانچ  دنام  یم  ردام  مکـش  رد  هچب  کی  هک  تسا  یتدم  نیرتشیب  تدم ، نیاهک 

لقن  یناتساد  نینچ  دوخ  يارب  زین  کلام  هدیشک ، لوط  هزادنانیا  هب 

هحفص 330 ] ] 

نارود مهیوررب  دش و  نتـسبآ  هچب  هس  هب  نز ب  دندوب و  ام  هیاسمه  یئوگتـسار  درم  نز و  تفگ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  وا  زا  مه  هدرک و 
نایاپ  تسا . هدید  زین  رگید  نانز  زا  ار  ارجام  نیا  دندنام و  وامکش  رد  لاس  اه 4  هچب  زا  کی  ره  دیشک و  لوط  لاس  شا 12  يرادراب 
هلابند رد  دوخ  نآ  لـقن  زا  سپ  هداد و  تبـسن  يرهبا  رکبوبا  هب  يربکلا 101:2  هنودملا  تامدقم  رد  دـشر  نبا  ار  یـشارت  لیلد  هنوگ  نیا 

نز دازآ و  نزیتسیاب  سپ  دـش  رکذ  هک  دـشاب  نامه  ناـمثع  مکح  تلع  رگا  اریز  تسین  تسرد  یـشارت  تلع  هنوگ  نیا  دـسیون  یم  شا 
ناسکی هدرب  دازآ و  دروم  رد  درک  قحلم  يدرم  هب  ار  یلفط  ناوت  یم  نآ  تشذگ  اب  هک  یتدـم  نوچ  دـننک  ربص  هزادـنا  کی  ود  ره  هدرب 

الـصا دنک  تیاکـش  هراب  نیا  رد  نز  ردپو  دوش  مگ  شرهوش  رگا  دـننک ، یمن  یکیدزن  یئوا  نوچ  اب  تسا و  هریغـص  هک  ینز  زین  تسا و 
زاب دیامن  يوعد  هماقا  سپـس  دنک و  ربص  دوخ  شیپ  زا  مه  لاس  تسیب  رگا  دـنیوگ  یم  نانیا  هکنآ  اب  دـنارذگ  راظتنا  هب  ار  یتدـم  دـیابن 

نایاپ . دزاس  یم  لطاب  اراکشآ  ار  یشارت  تلع  هنوگ  نآ  روتسد ، نیا  دنک و  ربص  لاس  راهچ  دیاب 
رد هفیلخ - ود  نآ  هاـگداد  زا  يوتف  نآ  رودـص  زا  شیپ  هک  یناـمدرم  رکذ  هب  تخادرپ  یم  دوخ  لالدتـسا  رد  شارت  لـیلد  نیا  شاـک  يا 

تسار و هداد و  يور  اه  نآ  دهع  زا  زارد  يراگزور  زاسپ  هک  یناتساد  هنرگو  دندوب  هدرک  گنردلاس   4 شیالآ - زا  كاپ  ینانز  محر 
میرامـشب حیحـص  ار  اهناتـساد  نیا  مه  رگا  و  دـشاب ؟ تواضق  ردنانآ  شخب  ماهلا  تسناوت  یم  هنوگچ  تسینمولعم  مه  نآ  ندوب  غورد 

هک یتدم  نآ  يارب  دوش  یم  لیلد  وا  دوجو  هک  دیئاز  دهاوخ  ار  يدرم  اه  هدنیآ  دننادب  هک  دـنا  هتـشاد  بیغ  ملع  هفیلخ ، ود  نآ  رگم  هزات 
هک تشادن  هنارـسدوخ  ياوتف  کی  زج  یـساسا  هدش ، نییعت  تدم  هک  مه  دیاش  دنامب ؟ رظتنم  دـیاب  هدـشمگ  درم  هجوز  ود  نآ  روتـسد  هب 

، نآ رودص  زا  سپ 

هحفص 331 ] ] 

دیشارت . شیارب  یتلع  راگزور 
رب يروث  زین  وا و  نارای  وهفینح  وبا  تسا  فالتخا  دروم  اهقف  نایم  رد  دـنامب  ردام  مکـش  رد  هچب  تسا  نکمم  هک  یتدـم  نیرتشیب  هوـالعب 

- کلام ياوتف  هب  هدرک و  رایتخا  لاس   5 ار تدم  نیرتشیب  مساق  نبا  تسا و  لاس  هک 4  هتفر  نآ  رب  یعفاش  تسا و  لاس  ود  نآ  هک  دنا  نآ 
لاس تفههک  دیئاز  يدنزرف  راب  کی  نالجع  نبا  نز  هک  درک  تیاور  يو  لوق  زا  اریز  تسا  لاس  تدم 7 نیا  وا - زا  بهشا  تیاور  هب  انب 

تشاد . مکش  رد  ار  نآ 
ات دـنا  هدرکن  وگزاب  یعفاش  کلام و  يارب  ار  ناشنارـسمه  نایرج  هک  دـنا  هدوب  ایند  رانک  هشوگ و  رد  زین  رگید  ياه  نالجع  نبا  دـیاش  و 
هک ار  ناهرب  تعیبط و  لقع و  ندرک  اهر  دنا و  هتشاد  یم  هاگن  مکش  رد  لاس  هد  ای  هن  ای  تشه  ار  شیوخ  نادنزرف  ناشیا  هک  دوش  هتسناد 

چیه هدادمکح  نآ  ياضتقم  هب  کلام  هدروآ و  نالجع  نبا  نز  هچ  نآ  ربارب  رد  مه  لـقعهک و ... اریز  درامـش  یم  لاـحم  ار  اـه  نیا  همه 
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هدیدرگ ! شدنزرف  ياوتف  ساسا  هدروآ و  یعفاش  ردام  هچ  نآ  ربارب  رد  مه  تسا و 
اه نآ  لاطبا  در و  هب  دوخ  هک  هدرک  لقن  دشر  نبا  مه  يرگید  للع  دـنک  ربص  لاس  هدشمگ 4  شرهوش  هک  ینز  دیاب  ارچ  هک  نیا  هرابرد 

نوچ رگید :  و  تفرگ . باوج  درک و  هبتاکم  ناناملـسم  ياهرهـش  اب  ناوت  یم  هک  تسا  تدـم  نیا  رد  نوچ  هک : نیا  شا  یکی  هتخادرپ و 
، دنک ربص  لاس - مه 4  يور  رب  و  لاسکی - تهج  راهچزا  کی  ره  يارب  دیاب  سپ  هتفر  تهج  راهچزا  کی  مادـک  هب  وا  هک  تسین  هتـسناد 

تمکح نوماریپ  رد  ار  شناد  هزادـنا  نیا  ارچ  الاح  و  دـنا . هدروآ  ناـمثع  رمع و  هک  یتاـیرظن  تمکح  هب  ناـشیا  شناد  هزادـنا  تسا  نیا 
مینادیمن . دنرادن ؟ دروآ  مرکا  ربمایپ  هچ  نآ  ياه 

هک تسا  تافو  هدع  رگا  تسیچ ؟ يارب  دندرک  نییعت  هدشمگ  درم  هجوز  يارب  هفیلخ  ود  هک  يا  هدع  دنامهفبنم  هب  ات  هیقف  نآ  وک  زاب ، و 
زا عطاق  تروص  هب  نز 
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هک هنوگ  ناـمه  هب  رمع - زا  یتـیاور  رد  دوش و  یمن  تباـث  رهوـش  گرم  زین  رتـشیب  لاـس و  نتـشذگ 4  اب  اهنت  درادـن و  ربخ  رهوش  تاـفو 
نآ 4 زا  سپ  دهد و  قالط  ار  وا  شرسمه  رازگراک  سپس  دنک و  ربص  لاس  دیاب 4  هدشمگ  شرهوش  هکینز  هک  درک  يرواد  وا  يدینش -
هام و نیا 4  سپ  دوش  یم  مامتنانآ  رب  یکاپ  هس  نتشذگ  اب  تسا و  قالط  هدع  هدع ، نیا  سپ  دنک . رهوش  دعب  دنک و  ربص  زور  هام و 10 
هچ لوا  رهوش  رگید  نآ  ندش  مامت  اب  دشاب ، دیاب  رادقم  نیا  هب  هدـع  مایا  زین  قالط  زا  سپ  میتفرگ  هک  ضرف  هب  و  تسیچ ؟ رگید  زور   10

، نوناق رگم  دهدب ؟ ار  وا  رهم  ای  دربب  ار  نز  ای  هک  دشاب  هتـشاد  قحدوش  شیادیپ  نز  ددـجم  جاودزا  زا  سپ  نوچ  هک  دراد  نز  اب  یطابترا 
یمن دیوگیم  دشر  نبا  دنک ؟ رایتخا  رسمه  ینوناق  یتروص  هب  ات  دوب  هدادن  نز  هب  جاودزا  هزاجا  هدیربن و  ود  نآ  نایم  ار  يدنویپهنوگره 

نز نآ  اب  يرسمه  يارب  دیایب  هدع  مایا  رد  وا  رگا  دنراذگ و  یمن  یلوا  رهوش  يارب  وا  ثاریم  زا  دریمب  نز  هدع  مامتا  زا  سپ  رگا  هک  ینیب 
مه زاب  دنام ، یمن  هدنز  تدم  نآ  زا  شیب  ییوا  لثم  هدعاقهک  درذگب  هدشمگ  درم  رمع  زا  يا  هزادـنا  هب  رگا  تسا و  نارگید  زا  رتراوازس 

يدونشخ لاح  نامه  رب  ندنام  هبدناوت  یم  هتـشذگن  هدش  نییعت  تدم  هک  هاگ  نآ  ات  طقف  درب و  یمن  ثرا  درم  نآ  زا  دشاب  هدنز  نز  رگا 
. دشاب هتشذگ  هدع  زا  سپ  رگا  تسا  هنوگ  نیمه  هب  و  درادن - ار  قح  نیا  رگید  دناسررس  هب  زین  ار  هدع  تشذگ و  تدم  نیا  رگااما  دهد 
هک ینز  اـب  هک  هدرک  یهاـنگ  وا  رگم  میریگب ؟ رهم  مه  مود  رهوش  زا  دـهدب  ار  رهم  دـنک  لوبق  لوا  رهوـش  رگا  هک  دراد  ینعم  هچ  هزاـت  و 

تسا . هدرک  جاودزا  درمش  یم  لالح  وا  يارب  نوناق 
نآ اب  ار  دوخياوتف  رایخ - باب  رد  بهاذم  ناماما  مهزاب  هدوب و  ناهیقف  همه  مشچ  شیپ  تیاور  نیا  هک  نآ  رتروآ  تفگـش  همه  نیا  زاو 

وا اب  رهوشهچ  دنک  رهوش  نز  هدع ، ندش  يرپس  زا  سپ  رگا  دسیون " : یم  اطو 28:2  رد  کلام  دنا  هدرکن  گنهامه  اه 
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، ندرک رهوش  زا  شیپ  رگا  تسا و  نینچ  اـم  دزن  راـک ، دـیوگ : مه  و  دـیایب " . وا  غارـسب  دـناوت  یمن  لوا  رهوش  دوشن  هچ  دوش و  رتـسبمه 
تسا . رتراوازس  جاودزا  يارب  وا  دوش  ادیپ  لوا  رهوش 

نبا یـضاق  ار  نیا  ددرگ ، هاگآرهوش  گرم  زا  یتسرد  هب  ات  دوشیمن  دازآ  هدشمگ  شرهوش  هک  ینز  دنیوگ : يروث  هفینحوب و  یعفاش و  و 
هدش  تیاور  زین  دوعسم  نبا  یلع و  زا  ناشیا  لوق  دسیون : یم  هدرک و  لقن  دهتجملا 52:2  هیادب  رد  دشر 

سپ دشاب  هتفرگ  ماجنا  حیحـص  تروص  هب  حاکن  دقع  هک  نیا  هلمج  زا  دراد  یطیارـش  رهوش  همذ  رب  هقفن  ندـش  بجاو  دـنیوگ  نایفنح  و 
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نآ هک  دراد  قح  درم  دوش  رهاظ  دـقع  نالطب  ایداسف  سپـس  دـنک و  قافنا  نز  هب  يزیچ  درم  دریگب و  ماجنا  دـساف  ای  لطاب  تروص  هب  رگا 
دهاوخب . سپ  هدرک  قافنا  يو  رب  ار  هچ 

مود رهوش  اب  نز  جاودزا  دوش ، ادیپ  بیاغ  رهوش  سپـس  دنزیمایب  مه  اب  دـنکب و  يرگید  رهوش  نز  دوشدوقفم و  رهوش  رگا  هک  نیا  رگید 
هدهع ربهن  مایا  نیا  رد  مه  وا  هقفن  درادهگن و  هدع  دساف  شزیمآ  رطاخب  دیاب  نز  دنک و  یم  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  یضاق  دوب و  دهاوخ  دساف 

مود  يوش  هدهع  رب  هن  تسا و  لوا  يوش 
رد ناش  یکی  ای  نز  درم و  رگا  هک  دشاب  فلاخم  ما  هدیدنار  سک  چـیه  بلطم  نیا  دروم  رد  دـسیون  یم  مالا 221:5  باتک  رد  یعفاش  و 

نمـشد ای  دیاین  تسدب  نانآ  زا  يربخ  دنریمب و  ود  نآ  زا  یکی  اب  ود - ره  و  هن - ای  دشاب  مولعم  تبیغ  ياج  دوش - بیاغ  ایرد  ای  یکـشخ 
ملـسم رگم  درب  یمن  ثرا  يرگید  زا  یکی  دراوم  نیا  زا  کی  چیه  رد  دیاین ، تسدب  نانآ  زا  يربخ  هک  دربب  یئاجب  دـنک و  ریـساار  ود  نآ 

هک یتبیغ  هنوگره  تسا -، نیمه  هدشمگ  شرهوش  هک  مه  ینز  مکح  نم  هدیقعب  تسا و  هدرک  تافو  يو  زا  شیپ  يرگید  نآ  هک  دـشاب 
سپـس رهوش و  ندـش  نوریب  ای  نمـشد  تسد  هب  ندـش  ریـسا  دـننام  نآ ، ریغ  ای  متفگ  زاـب  ار  نآ  تفـص  هچ  نآزا  معا  دـشاب  دـهاوخ  یم 

يربخ  هک  يا  هنوگ  هب  ندش  نوریب  ای  يدرخ  یب  يور  زا  نداهن  نابایب  هب  رس  ای  هتفرگ  شیپ  هک  یهارندیدرگ  مولعمان 
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وا هک  هدشقرغ  ییتشک  هک  نیا  رب  ینبم  يربخ  ندیسر  ای  نآ ، زا  سپ  يربخ  ندیسرن  ایرد و  رفس  نتفرگ  شیپ  ای  دیاین  تسدب  صخش  زا 
درادهگن هدع  دناوت  یمن  نزدراوم  نیا  همه  رد  هک  هدوب ، نآ  رد  مه  وا  قرغ  ماگنه  هب  دنشاب  هتشاد  نیقی  هک  نآ  یب  دندید  یم  نآ  رد  ار 

هگن هدع  درک  نیقی  رهوش  گرم  هب  هک  يزورزا  هاگنآ  دسرب و  وا  هب  رهوش  گرم  نیقی  ربخ  ات  دنکب  رگید  رهوش  دـناوت  یمن  مه  زگره  و 
ثرا هتشادهگن  هدع  وا  گرم  رد  هک  يرهوش  زا  درادهگن  تافو  هدع  نوچ  دنرب  ثرا  وا  لاثما  هک  ینز  ره  درب و  یم  ثرا  وا  زا  درادیم و 

ای درادن - قرف  میتفگ  هک  یئاه  تروص  زا  مادک  ره  رد  دشاب - هدیـشوپشدوخ  تبیغ  هک  دـهد  قالط  ار  نز  یلاح  رد  درم  رگا  درب و  یم 
نوچ تسامزال و  زین  وارب  تسا  مزال  رـضاح  رهوش  ربهچ  نآ  دراوم  نیا  همه  رد  دـهد  انز  تبـسن  وا  هب  اـی  دزادرپب  راـهظ  ـالیا و  هبهک  نیا 

گرم ای  قالط  يارب  زج  دوش  یم  راب  وا  رب  يو  نز  ماکحا  یتسار  هب  هک  يدرم  رسمه  هک  تسین  اور  دشابهنوگ  نیا  هب  عوضوم  نیا  مکح 
قالط هک  یتقو  ات  درادـهگن  قالط  هدـع  دـناوت  یمن  هدرم  ای  هداد  شقالط  رهوش  دـنک  نامگ  رگا  هک  هنوگ  ناـمه  درادـهگن  هدـع  رهوش 

هاگ نآ  ودـنک  رهوش  هرابود  درادـهگن و  هدـع  هاگنآ  دـنک و  ربص  زارد  ناـیلاس  مکاـح  روتـسد  هب  نز  هک  يدروم  رد  زین  دوش و  ملـسموا 
انز تبـسن  ای  دـنک  راهظ  ایءالیا  وا  اب  رهوش  رگا  تسا  هنوگ  نیمهب  دوش و  یم  يراج  وا  رب  قالط  ماکحا  دـهد  قـالط  ار  وا  تسخن  رهوش 

سپ درادهگن و  هدع  سپس  دنک  ربص  لاس  مکاح 4 روتسدب  نز  رگا  زین  تسا و  يراج  وا  رب  رهوش  ماکحا  زین  دراوم  نیا  رد  هک  دهد  يوب 
هدشمگ هک  لوا  رهوش  دنکنرهوش و  الـصا  ای  دنزیماین  مهاب  دـنک و  رهوش  ای  دـنزیمایب - مه  اب  دـنک و  رهوش  زور  هد  هام و  ندنارذگ 4  زا 

ای دـنک  ءالیا  ای  راهظ  وا  ابرگا  زین  هدوب و  شرهوش  وا  اریز  دوش  یم  يراج  نز  رب  قالط  ماکحا  لاوحا  نیا  همه  رد  دـهد  قـالط  ار  وا  دوب 
حاکن نامه  هک  يا  ههبش  رطاخ  هب  درادن - ار  يو  اب  شزیمآ  قح  هک  نیا  زج  تسا  يراج  درم  رب  هدننک  ءالیا  ماکحا  دهد  يو  هبانز  تبسن 

هدـع هتخیمآ - مود  رهوش  اب  رگا  نز - هک  هاگ  نآ  ات  وربتنز  غارـسب  هدـب و  ءـالیا  هراـفک  دوش  یمنهتفگ  واـب  و  دـشاب - يرگید  اـب  شنز 
هک  ماگنه  نامه  زاینعی  هدع  ندش  مامت  زور  زا  دیسر  رس  شا  هدع  نوچ  درادهگن و 
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هدـش و جراخ  ءالیا  قالط  زا  هک  تخیمایب  نز  اب  رگا  نآ  زا  سپ  دـنهد و  یم  تلهم  وا  هب  هام  راهچ  دوش  یم  لـالح  وا  رب  يو  اـب  شزیمآ 
هد . شقالط  ای  زیمایب  وا  اب  ای  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  تخیماین  وا  اب  رگا  هداد و  هرافک 

دوش و هداد  شنز  هنیزه  وا  لام  زا  دـیاب  دوش  ادـیپ  وا  گرم  هب  نیقی  هک  یعقوم  ات  وا  ندـشمگ  ماگنه  زا  هدـشمگ  هک  يدرم  تفگ : مه  و 
نآ رد  بیترت  نیمه  هب  و  دوش - هداد  رهوش  لام  زا  دـیاب  يو  هنیزه  زین  نآ  یط  رد  دراد  او  ندرک  ربص  هب  ار  نز  لاـس  تدم 4  یضاق  رگا 

هدرک رایتخا  هک  يرگید  رهوش  اب  وا  اریز  دوشن  هداد  وا  هب  يزیچ  هدـشمگ  رهوش  لاـم  زا  رگید  درک  رگید  رهوش  نوچو  زور - هد  هاـم و   4
دریمبای دـهد  قالط  ار  وا  لوا  رهوش  اـیاضق  نیازا  سپ  رگا  بیترت  نیمهب  و  هدومن . بلـس  لوا  رهوش  زا  ار  شیوخ  زا  يرادرب  هرهب  هزاـجا 

يو هک  تسا  نآ  تباب  زا  هن  تسین  هقفن  قحتـسم  نز  دراوم  نیا  رد  میئوگ  یم  هک  نیا  دوشیمن و  هداد  وا  هب  يزیچ  هدع  مایا  رد  يو  لامزا 
هن تسا و  امرفمکح  ثراوت  هدعاق  ودنآ  نایم  هک  ظاحل  نیا  زا  هن  درادهگن و  هدع  وا  زا  دیاب  يو  هک  تهج  نیا  زاهن  تسا و  يرگید  نز 

نتخاس قحلم  رگم   ) تسا يراج  رهوش  نز و  نایم  هک  یماکحا  زا  کی  چـیه  تباب  زا  هن  ودـهد  قـالط  ار  وا  دـیاب  رهوش  هک  ثیح  نیا  زا 
هک دوب  يور  نیا  زا  اهنتمدرک  راکنا  لوا  رهوش  زا  هقفن  يارب  ار  وا  قاقحتـسا  هک  نیا  و  دشاب ) هتخیمآ  يو  اب  هک  یتروص  رد  يو  هب  دنزرف 
ربص يا  ههبـش  رطاخب  هک  دراد  هفیظو  هدشمگ  درم  رـسمه  هک  نانچ  هدرک و  جراخوا  ربارب  رد  نیکمت  لاح  زا  يو و  سرتسدزا  ار  دوخ  وا 
نآ زا  نتشادهگن  هدع  اب  وا  هک  مدرکراکنا  یتلاح  نآ  ردلوا  رهوش  زا  هقفن  يارب  ار  وا  قاقحتـسا  زین  نم  هدومنن و  يرادیاپ  یکی  نیادنک 

هدیدرگ يا  هزشان  نز  دننام  وتسا  هدش  يو  يرادرب  هرهب  عنام  هدومنرود و  لوا  رهوش  سرتسد  زا  ار  دوخ  دیدج ، رهوش  نتفرگ  اب  درم و 
یم رکنم  هقفن  يارب  ار  شقاقحتـسا  رهوش ، يرادرب  هرهب  زا  يریگولج  نیکمت و  مدـع  اب  دـشاب  رهـش  کی  رد  رهوش  اـب  دـنچ  ره  هک  تسا 
لوا رهوش  ندرگرب  هک  ار  یقح  هک  دوب  نآ  رطاخب  مدرک  راکنا  مود  رهوش  هدع  مایا  زا  سپ  ار  هقفن  يارب  وا  قاقحتـسا  هک  نیا  اما  و  موش .

رد یهد  هرهب  يارب  ار  شیوخ  ینعم ، نیاب  هدرکكرت و  دوخ  هتشاد 
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نـشور لیلد  اب  اهدعب  دوش و  هداد  نز  هب  يا  هنیزهدرم  تبیغ  رد  رگا  هدینادرگ و  دازآ  لوا  رهوش  دیق  زا  ار  دوخ  هک  هداهن  يرگید  رایتخا 
ماـگنه ناـمه  زا  وا  دوـش و  یم  هتفرگ  سپ  هدـش  هداد  نز  هب  درمندرم  زا  سپ  هک  يا  هنیزه  همه  هدوـب  هدرم  درم  عـقوم  نآ  رد  هک  ددرگ 

. ددرگیم یقلت  نآ  عفانم  كرت و  ام  زا  يرادربهرهب  ثرا و  قحتسم 
یکیدزن وا  اب  مود  رهوش  رگا  هاگنآ  دوش و  یم  خسف  شحاکن  دشاب  هتفریذپ  مه  وا  نک و  رهوش  هک  دشاب  هدرک  مکح  وا  هب  ییضاق  رگا  و 

ماگنه ات  رگا  دوشیم و  خـسف  حاکن  دزادرپب و  یمـسملا - رهم  هن  و  لثملا - رهم  دـیاب  دـشاب  هدرک  یکیدزن  رگا  درادـن و  رهم  دـشاب  هدرکن 
دربیمن . ثرا  يرگید  زا  ود  نآ  زا  مادکچیه  دشن  خسف  حاکن  رهوش ، نز و  زا  یکی  گرم 

دزن وا  هک  درم  اـی  داد  قـالط  ار  وا  یماـگنه  لوا  رهوش  رگا  هدوبیئاـجب و  راـک  وا  رب  قـالط  داد  قـالط  ار  والوا  رهوش  نوـچ  و  تفگ : و 
هدع رد  درادهاگن و  تافو  ای  قالط  هدع  دیاب  سپ  هدوب  شا  یقیقح  رهوش  زج  هبیـسک  دزن  وا  هک  تفگ  دـیاب  یتسار  هب  هدوب  مود  رهوش 
هدـع رد  ار  قح  نیا  یخرب  هدـیقعب  هک  نانچ  ار . رهوش  هناخ  رد  تنوکـس  قح  زین  قالط  هدـع  رد  دراد و  تیم  جوز  زا  ثاریم  قح  تاـفو 

نایاپ  ات  درب  یمن  ثرا  يو  زا  مود  رهوش  دریمب  نز  رگا  هنوگ  نیمهب  درب و  یمن  ثرا  يو  زا  نز  دریمب  مود  رهوش  رگا  دراد و  مه  تافو 
هدش تاعارم  هفیلخ  ود  ياوتف  رد  مه  یتروص  نیرت  فیعـض  هب - يوتف  مکح و  ینابم  رگا  هک  ینادیم  کین  وت  تامدـقم  همه  نیا  زا  سپ 

هک يا  هدشمگ  درم  هرابرد  درک و  یمن  تفلاخم  ودنآ  اب  نانمومریما  نانآ  زا  شیپ  دـندش و  یمن  نادرگور  نآ  زا  نایاوشیپ  همه  نیا  دوب 
دراد و شهاگندهاوخیم  دهد و  شقالط  دـهاوخ  یم  تسا  وارـسمه  نز  نآ  تفگ : یمن  دوب  هدـش  شیادـیپ  سپـس  هدرک و  رهوش  شنز 

تسین  نز  اب  يرایتخا 
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ددرگ  علطم  وا  تشونرس  زا  ات  دنک  رهوش  دیابن  دش  مگ  شرهوش  هک  ینز  تفگ : یمن  و 
دنک رهوش  دیابن  نز  نآ  تفگ : یمن  و 
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ای هدرم  يو  هک  دوش  ادیپ  نیقی  نز  يارب  ات  تسا  هدشمگ  درم  نامه  نز  وا  تسا ، شزرا  یب  هتفگ  هراب  نیا  رد  رمع  هچ  نآ  تفگ : یمن  و 
تسا  لطاب  مه  شحاکن  دهدب و  رهم  دیاب  يو  زا  يرادرب  هرهبرطاخب  مه  مود ) رهوش   ) نیا هداد و  شقالط 

هن . هچ  دشاب و  هدرک  یکیدزن  وا  اب  مودرهوش  هچ  تسا  نیتسخن  درم  زا  نز ، نآ  تفگ : یمن  و 
زا سپ  زین  یعفاش  ددرگ  یعطق  وا  يارب  شرهوش  گرم  ات  دنکن  رهوش  دنک و  ربص  دـیاب  دـش  یئوش ) نینچ   ) راچد هک  ینز  تفگ : یمن  و 

میئوگ  یم  ار  نیمه  زین  ام  دیوگ : ثیدح  نیا  رکذ 
هکمرکا ربمایپ  ملع  ثراو  و  ربمایپ ، ملع  رهـش  هزاورد  و  ناناملـسم ، همه  ملعا  تسا و  هباحـص  همه  ملعا  یناد  یم  هک  نانچ  ناـنمومریما  و 

دـندرک و یمعوجر  يو  هب  هلاسم  نیا  مکح  هرابرد  زینهفیلخ  ود  نآ  هک  شاـک  يا  سپ  هدرک  حیرـصت  يو  تلیـضف  نیا  هب  ص )  ) وا دوخ 
هیاپ و نآ  اب  ار - ود  نآ  رخآ  دنداد و  یمن  لیلد  یب  ياوتف  دوخ  شیپ  زا  دندنامرد  دندرک و  لمع  ياهراوشد  زا  يرایسب  رد  هک  یتروصب 
؟ دنا هدنادرگور  نآ  زا  ناشناوریپ  هدوت  هک  دنا  هداد  تسا  ییار  هچ  نیا  دنزادرپ و  تالکـشم  لح  هب  هک  نیا  هب  هچ  میـسانش - یمهک  هیام 

نیزاوـم هک  یناـمدرم  زا  دـهدیم  روتـسد  هنوـگچ  گرزب  ربماـیپ  هاـگ  نآ  و  تفاـی . ناوـت  يار  نیا  يارب  مه  يریاـظن  رایـسب  هـچ  هزاـت  و 
يوریپ هب  امـش  رب  دیوگ : یم  هنوگچ  و  دننک ؟ يوریپ  تسا  هزادنا  نیا  هب  شناد  زا  ناشیا  هرهب  تسا و  نیا  ادـخ  نید  هنیمز  رد  ناشتایرظن 

دینزبنآ  نماد  رد  گنچ  هتفای  تیاده  نیدشار و  يافلخ  تنس  نم و  تنس  زا 
هروس ص:22)  ) نکمروج نک و  مکحقح  هب  ام  نایم  تسا  هدرک  متس  يرگید  رب  ام  زا  یکی  هک  میئاوعد  بحاص  ود 
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دریگ یم  ارف  یبا  زا  ار  ادخ  مکح  هفیلخ 

هداد و قالط  ار  شنز  يدرم  دیـسرپ  داتـسرف و  یبا  دزن  هب  ناـمثع  هک  تسا  هدروآ  هدـیبعوب  زا  دانـسا  هب  يربکلا 417:7  ننـسلا  رد  یقهیب 
زا هک  هاـگ  نآ  اـت  نم  رظن  هب  تفگ : یبا  تسیچ  شفیلکتکـنیا  هتخیمآ ، رد  يو  اـب  هدـید  نوخ  موسراـب  يارب  وا  هک  یماـگنه  رد  سپس 

نیمه زج  نامثع  هک  منک  یمن  رکف  تفگ  يوار  تسا . رتراوازـس  وا  نتفرگ  هب  رهوش  دوشن ، بجاو  وا  رب  زامن  هدشن و  كاپ  نوخ  نیموس 
دشاب . هتفرگ  راک  هبار  رظن 

یبو هتفرگ  راک  هب  ار  وا  ياوتف  هتخومآیبا و  زا  ار  نآ  ات  هتسناد  یمن  ار  هلاسم  نیا  مکح  هفیلخ  هک  تسا  نآ  تیاور  حیرـص  دیوگ : ینیما 
یئاناد یئاناد ، ره  زا  رترب  هک  هدراذـگن - او  وا  زا  رترب  یـسک  ای  وا  هب  ار  دوخ  هاگیاپ  ارچ  سپ  تسا  رتهب  شدوخ  زا  يو  راـگزومآ  دـیدرت 
شناد رهـش  هب  هتبلا  دوبن  يرگید  زالاوـس  هب  راـچان  نید - لـئاسم  زا  کـی  چـیه  رد  هک - دراذـگ  یم  او  یـسک  هب  ار  راـک  رگا  و  تسه -

(- یلع  ) نآ رد  زا  مه  نآ  و  داهن - یمماگ 
رت هیقف  رتاناد و  رمع  هتشون " : يراقلا 733:2  هدمع  رد  ینیع  ینادب  هک  دـنک  یم  تیافک  ارت  نیمه  نامثع  شناد  هزادـنا  زا  یهاگآ  يارب 
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اج نآ  میدروآ ، وا  شناد  هنیمز  رد  يردان  راثآ  میتخاس و  هاـگآ  رمع  شناددـنچ  نوچ و  زا  ار  وت  رد ج 6  ام  هاگ  نآ  هدوب " و  ناـمثع  زا 
ینیب ! یم  هچ  ات  رگنب  ار 

دزومآ یم  نز  کی  زا  ار  ربمایپ  تنس  هفیلخ 

نانس  نب  کلام  تنب  هعیرف  زا  دانسا  هب  نارگید  و  کلام - یعفاش و  ماما - ود 
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يوجتـسج رد  مرهوش  اریز  مدرگرب  هردـخ  ینب  رد  مناسک  دزن  هبمناوت  یم  ایآ  دیـسرپ  وا  زا  دـش و  (ص ) ربماـیپ دزن  هب  يو  هک  دـنا  هدروآ 
هک تساوخ  ص )  ) ربمایپ زا  هاگ  نآ  دنا  هتشک  ار  وا  ناشیا  هتفای و  ار  نانآ  هدیـسر  مودق  یلاوح  هب  نوچ  هدش و  نوریب  شا  يرارف  ناگدنب 

 " يرآ داد "  خساپ  ص )  ) ربمایپ هعیرف : هتفگ  هب  هدادن . ياج  دشاب  يو  کلم  هک  يا  هناخ  رد  ار  وا  شرهوش  اریز  ددرگرب  شناسک  دزن  هب 
نم متفگ " ؟ هچ  وت  هب  نم  تفگ " : سپـس  دـندناوخب و  ارم  ات  دومرفب  ای  دـناوخب - ارموا  هک  مدوب  دجـسم  اـی  هرجح  رد  متـشگرب و  نم  و 

هعیرف دـسر . رـس  هب  ررقم  تدـم  ات  نامب  تا  هناخ  رد  تفگ : وا  متفگ و  هرابود  مدوب  هدرک  دای  البق  هک  شیوخ  رهوش  اـب  ار  دوخ  ناتـساد 
نمو دیسرپ  ار  ناتساد  نآ  داتسرف و  نم  یپرد  دش  نامثع  راگزور  نوچ  مدنارذگ و  اجنآ  رد  ار  هدع  مایا  زور  هد  هام و  نمسپ 4  تفگ :

دومن  يرواد  نآ  ساسا  رب  درک و  يوریپ  نآ  زا  ات  متخاس  هاگآ  ار  وا 
كالم ار  نز  کی  ربخ  راصنا  نارجاهم و  نایمتواضق  رد  دوخ  شناد  يرترب و  یئاوشیپ و  همه  اب  نامثع  دـسیون : یم  هلاسرلا  رد  یعفاـش 

دینادرگ .
هناخ رد  شرهوش  تافو  زا  سپ  دومرف  وا  هب  ص )  ) ربمایپ هک  داد  ربخ  ار  ناـمثع  کـلام ، تنب  هعیرف  دـسیون : یم  ثیدـحلا  فـالتخا  رد  و 

دینادرگ . تواضق  يانبم  ار  نآ  درک و  يوریپ  ثیدح  نیمه  زا  زین  نامثع  دیسر ، رس  هب  ررقم  تدم  ات  دنامبشیوخ 
لقن دوخاطوم  رد  ار  نآ  کلام  دراد و  ترهـش  قارع  زاجح و  رد  هک  تسا  حیحـص  یثیدـح  نیا  دـسیون " : یم  داـعملا  داز  رد  میقلا  نبا 
لقن هدرمـش  فیعـض  ار  ثیدح  نیا  هک  ار  مزح  نبا  لوق  سپـس  هدـینادرگ "  دوخ  بهذـم  يانبم  ار  نآ  هدومن و  لالدتـسا  نآ  هب  هدرک و 

ار ربلادبع  نبا  نخس  سپس  تسا " و  تسردان  هتفگ  مزح  نبا  دمحم  وبا  هچ  نآ  دیوگ "  هتخاس و  راکـشآ  ار  لوق  نآ  ندوب  اطخ  هدرک و 
یعفاـش ص زا  هلاـسرلا  هـب  دـیدرگرب  دـشاب  یم  فورعم  زاـجح  قارع و  ياـملع  دزن  تـسا و  روهــشم  ثیدـح  نـیا  تـفگهک : دروآ  یم 

ومه 208:5، زا  مالا  باتک  ،116
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ماکحا یقهیب 434:7 ، ننس  دوادوبننس 362:1 ، کلام 36:2 ، اطوم  هدش 22:7 ، پاچمالا  باتک  هیـشاح  رد  هک  ومه  زا  ثیدحلا  فالتخا 
ار نآ  گرزب  ثدحم  جنپ  میناوخ : یم  اج  نآ  رد  هک  راطوالا 100:7  لین  هباصالا 386:4 ، داعملا 404:2 ، داز  صاصج 496:1 ، زا  نآرقلا 

هدرواین نایم  هب  هعیرف  یپ  رد  نامثع  نداتسرف  زا  ینخس  هجام  نبا  یئاسن و  هدرک و  مکح  نآ  تحـص  هب  زین  هناگادج  يذمرت  دنا و  هدروآ 
دنا .

دیوگ : ینیما 
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وا هتـسناد  یم  روـبزم  نز  هک  هچ  نآ  زا  یتـح  هک  دـهد  یم  ناـشن  ار  هفیلخ  شناد  ندوـب  كدـنا  یلبق - ثیدـح  دـننام  مه - ناتـساد  نیا 
هناشن هک  يا  هفیلخ  زا  يآ  تفگـشب  نادرگب و  رظن  هرابود  زاب  مینک و  یم  وگزاب  میتفگ  اج  نآ  ارهچناـمه  زین  اـج  نیا  هتـشادن و  یهاـگآ 
كاپ مالـسا  ار  هچ  نآ  همه  دروم  رد  دشاب  تلم  عجرم  هناگی  زور  نآ  رد  دـیاب  دوخ  هک  نآ  اب  دریگب  شتلم  نانز  زا  ار  شیوخ  نید  ياه 

دیاب لکشم  لئاسم  راوشد و  ماکحا  رد  دوش و  رپ  دیاب  وا  هلیسو  هب  ربمایپ  یلاخ  ياج  هک  نآ  ابو  تسه ، ربمایپ  تنـس  نآرق و  رد  هدروآ و 
هداس - لهس و  ردق  نیا  يا  هلاسم  هب  دسر  هچ  دننک - ءاکتا  وا  هب 

. درامـش یم  شیوخراگزور  رد  هباحـص  نیرتاناد  ار  شناد  زا  هرهب  هزادـنا  نیا  اب  يدرم  هک  يآ  تفگـشهب  رمع  رـسپ  زا  اـه  نیا  زا  سپ  و 
رگنب  ار  راگزور  ياه  یتفگش  شاب و  هدنز  يرآ 

تاقیم زا  شیپ  مارحا  هرابرد  هفیلخ  هیرظن 

: تفگ درک  حـتف  ار  ناسارخ  زیرک  نب  رماع  نب  هللادـبع  نوچ  هک  تسا  هدروآ  دـنه  یبا  نبا  دواد  زا  دانـسا  هب  يربک 31:5  ننس  رد  یقهیب 
ار ادخ  زا  ما  يرازگساپس 
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يراک يارب  ار  يو  نامثع  دـمآ  ردنامثع  رب  نوچ  تسب و  مارحا  روباشین  زا  مدـنبب و  مارحا  اج  نیمه  زا  هک  مهد  یم  ناشن  تروص  نیا  هب 
یتشاد  یم  هاگن  يدش و  یم  مزالم  دندنب  یم  مارحا  نآ  زا  مدرم  هک  ار  ماگنه  نامه  وت  شاک  تفگ  دیهوکن و  دوب  هداد  ماجنا  هک 

تسب و مارحا  زین  اج  نامه  زا  دـش و  نوریب  روباشین  زا  هرمع  گنهآ  هب  رماع  نب  هللادـبع  تفگ : قاحـسا : نب  دـمحم  هار  زا  رگید  یتراـبع 
نامثع لتق  لاس  نامه  رد  نیا  و  دـش - نامثع  دزن  هب  دراذـگب  شیوخ  هرمعنوچ  داـهن و  ناـسارخ  رد  شیوخ  ياـج  هب  ارسیق  نب  فنحا 

يدشرورغم . شیوخ  هرمع  هب  روباشین  زانتسب  مارحا  اب  وت  تفگ : يوب  نامثع  سپ  دوب -
هک دنا  هدروآ  نیریس - نب  دمحم  زا  وا  ینایتخس و  بویا  زا  وا  رمعم و  زا  وا  و  قازرلادبع - هار  زا  دسیون  یم  یلحملا 77:7  رد  مزح  نبا  و 

دش و کبـس  وت  رب  تتدابع  يدش و  رورغم  تفگ : وا  هب  دـیهوکن و  ار  يو  وا  دـش  نامثع  دزن  هب  تسب و  مارحا  بریح  زا  رماع  نب  هللادـبع 
يدشرورغم . شیوخب  رجح : نبا  ترابع  رد 

ار يراک  درمـش و  یمن  بیع  دوب  اور  ای  وکین  وا  هدیقع  هب  هک  ار  يراک  نامثع  دیوگ : تسا ) شدوخ  هینک   ) دـمحم وبا  دـیوگ : مزح  نبا  و 
تدابع ندرمش  کبس  تسا و  تدابع  ندرمش  کبس  راک ، نآ  هک  داد  حیضوت  دوخ  هک  صوصخب  دشاب  اوران  وا  دزن  هک  درمـش  یم  بیع 

دنرادب . گرزب  ار  جح  رئاعش  هداد  روتسد  دنوادخ  اریز  تسین  اور 
رد نامثع  رب  تسب و  مارحا  روباشین  زا  ادخ ، زا  يرازگساپس  يارب  رماع  نبا  دیوگو : هدروآ  هباصالا 61:3  رد  زین  رجح  نبا  ار  الاب  شرازگ 
زا يو  هک  تشادـن  شوخ  نامثع  دـیوگ : سپـس  درک . شنزرـس  تدابع - نآ  اب  شیوخ  ندـنکفا  تکاله  هب  رطاـخ  هب  ار - يو  وا  دـمآ و 
زا رماع  نبا  میناوخ : یم  اج  نآو  هدروآ  هبیش  یبا  نبا  رکبوبا  روصنم و  نب  دیعس  قیرط  زا  ار  ثیدح  سپـس  ددنببمارحا  نامرک  ناسارخ و 

: دیوگ هدروآ و  یقهیب  نیریس و  نب  دمحم  قیرط  زا  ار  نآ  زین  تسب و  مارحا  ناسارخ 
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تسا  فورعم  نامثع  زا  ناتساد  نیا  هتفگ : یقهیب 
یم لوصولا 265:1 ریـسیت  رد  تسا و  هدـش  دای  زین  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  ثیدـح - ندوب  فورعم  رد  یقهیب  نخـس  زج  هب  اه - نیاهمه  و 

هدروآ وا  همان  یگدـنز  رد  يراخب  ار  نیا  ددـنب و  مارحا  نامرک  اـی  ناـسارخ  زا  ناـسنا  تشاد  یمن  شوخ  ناـمثع  هک  دـنا  هدروآ  میناوخ :
تسا .

يارب هکم  هب  اه  ياج  نیرت  کیدزن  اه  تاقیم  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  تباث  هرمع - اـی  جـح  يارب  نتـسب - مارحا  رد  هچ  نآ  دـیوگ : ینیما 
مارحا اما  درذگب  اج  نآ  زا  هتسبن  مارحا  دیابن  یجاح  هک  ینعم  نیا  هب  تسب - مارحا  ناوت  یم  هک  یئاه  ياج  نیرخآ  و  تسا - نتـسبمارحا 
یعرش تاقیم  ار  نتسب  مارحا  لحم  هک  دشاب  نآ  تین  هب  رگا  مرحم - هناخ  یلاوح  نامه  زا  ای  دنهاوخ  هک  رهـش  ره  زا  نآ - زا  شیپ  نتـسب 
مارحا هزات  یعرش  ياه  تاقیم  زا  نتشذگ  زا  سپ  یسک  هک  دنام  یم  نآ  هب  تسا و  مارح  تعدب و  راک  نیا  هک  تسین  کش  دنک  باسح 

یم وکین  راک  هب  روتـسد  قلطم  تروص  هب  هک  یماکحا  هب  ودشاب  هداد  ماجنا  يرتشیب  تدابع  هک  دنک  نآ  يارب  ار  راک  نیا  رگا  یلو  ددـنبب 
مارح وا  راک  اه  تروص  نیا  زا  کی  چـیه  رد  دـنک  افو  هدرک  هک  يرذـن  هب  ای  درازگب  یتمعن  رکـش  هلیـسو  نیابای  دـشاب  هدرک  لمع  دـهد 

لومشم دوشیم و  ماجنا  ریخ - راک  قلطم  ای  رذن  يادا  ای  رکش  يارب  تبرق - دصق  هب  هک  تسا  یئاهراک  هیقب  هزور و  زامن و  دننام  تسین و 
زا هچ  نآ  هدیسرن و  نآ  يارب  كاپ  راذگ  نوناق  فرط  زا  مه  یعنم  چیه  ددرگ و  یم  هدیسر  تاعوضوم  نیا  يارب  هک  يا  هلدا  زا  کی  ره 

تسا : ریز  رارق  هب  هدیسر  شنارای  وا و 
ای جح  يارب  سک - ره  هک  دنا  هدروآ  اعوفرم  هملس - ما  زا  وا  میکح و  ما  زا  وا  و  یـسنخاقیرط - زا  حیحـص  دانـسا  اب  ثیدح  نایاوشیپ  - 1

تیب هب  ثیدح  نیا  ندینـش  اب  میکح  ما  تفگ : یـسنخا  دزرمآ . یم  ار  شا  هتـشذگ  ناهانگ  ادـخ  ددـنب  مارحا  یـصقالا  دجـسم  زا  هرمع -
. ددنب مارحا  هرمع  گنهآ  هب  اج  نآ  زاات  تفر  سدقملا 
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دنوادـخ ددـنب  مارحا  مارحلادجـسم  يوـس  هـب  یـصقالا  دجــسم  زا  هرمع  اـی  جـح  يارب  سک  ره  يوـغب : یقهیب و  دوادوـب و  تراـبع  هـب  و 
: هجام نبا  ترابع  هب  دوش و  بجاو  وا  رب  تشهب  :و  یتراـبع هب  و  دوش . بجاو  وا  رب  تشهب  : اـی دزرمآ . یم  ار  شا  هدـنیآ  هتـشذگناهانگ و 

دوش  هدیزرمآ  ددنب  مارحا  سدقملا  تیب  زا  هرمع  گنهآ  هب  سک  ره 
میکح ما  دـشاب . شنیـشیپ  ناهانگ  هرافک  راک  نیا  ددـنب  مارحا  سدـقملا  تیب  زا  هرمع  گـنهآ  هب  سک  ره  ومه : زا  يرگید  تراـبع  هب  و 

تسب ) مارحا   ) دش نوریب  هرمع  يارب  سدقملا  تیب  زا  نم  ردام  سپ  تفگ :
تسب  مارحا  هکم - يوس  هب  سدقملا - تیب  زا  هک  ار  عیکو  دزرمایب  ادخ  دسیون : یم  ثیدح  نیا  زا  سپ  دوادوب  و 

بیغرتلا يوغب 170:1 ، زا  هنسلا  حیباصم  یقهیب 30:5 ، ننس  هجام 235:2، نبا  ننس  دوادوب 275:1 ، ننس  دمحا 299:6 ، دنسم  هب  دیدرگرب 
رد ار  نآ  زین  نابح  نبا  دیوگ : هدناوخ و  حیحـص  ار  هجام  نبا  قیرط  هدرک و  دایروکذـم  تارابع  اب  ار  نآ  هک  يرذنم 61:2  زا  بیهرتلا  و 

تسا  هدروآ  دوخ  حیحص 
هناشن زا  تفگ  دیناسر "  ماجنا  هب  ادخ  ياربار  هرمعو  جح  هیآ "  نیا  هرابرد  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  هریرهوبا  قیرط  زا  یقهیبو  يدع  نبا  - 2

يدنبب  مارحا  تناسک  هناخ  زا  هک  تسا  نآ  جح  ندیناسر  ماجنا  هب  ياه 
تسا  تباث  هریرهوب  قیرط  زا  عوفرم  تروص  هب  ثیدح  نیا  دسیون  یم  هک  راطوالا 26:5  لین  روثنملا 208:1 ، ردلا  یقهیب 30:5 ، ننس 

تناسک هناخ  زا  هک  تسا  نیا  هب  نآ  ندـیناسر  ماجنا  هب  تفگ : رکذـلا  قوف  هیآ  هراـبرد  ناـنمومریما  هک  دـنا  هدروآ  ثیدـح  ناـظفاح  - 3
يدنب  مارحا 
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دوخ ص 34 و خسان  رد  ساحن  متاح و  یبا  نباو  رذـنم  نبا  دـیمح و  نب  دـبع  هبیـش و  یبانبا  مه  تسا و  هدروآ  عیکو  مه  ار  تیاور  نیا 
مکاح  دوخ 120:2 و  ریسفت  رد  ریرج  نبا 

هحفص 344 ] ] 

رد صاصج  يربـک 30:5 و  ننـس  رد  یقهیب  و  هدرک - رارقا  نآ  رب  زین  یبـهذ  هداد و  زین  نآ  تحـص  هب  مکح  هـک  كردتسم 276:2 - رد 
تفای : ار  نآ  ناوت  یم  مه  ریز  ياه  باتک  رد  نآرقلا 337:1 و 354  ماکحا 

راطوالا 26:5  لین  روثنملا 208:1 ، ردلا  ، 230 زا ریثک  نبا  ریسفت  یبطرقریسفت 343:2 ، يزار 162:2 ، ریسفت  يزج 1ر74 ، نبا  ریسفت 
نآ ندیناسر  ماجنا  هب  دنا : هتفگ  سواط  ریبج و  نب  دیعـس  رمع و  یلع و  هک  هدش  تیاور  دـسیون  یم  نارقلا 10:1  ماکحا  رد  صاصج  - 4

يدنبب  مارحا  تناسک  هناخ  زا  هک  تسا  نیا  هب  هرمع ) جح و   ) ود
دیزی نب  دوسا  زا  تسین و  اهقف  نایم  یفالتخا  چیه  تاقیم ، هب  ندیسر  زا  شیپ  هرمع  يارب  نتسب  مارحادروم  رد  دسیون : یم  رد ص 337  و 

هک دیدرک  يراک  دیدیـشارت و  يوم  ایآ  : تفگ وا  میدروخرب و  رذوب  هب  میتشگرب  نوچ  میدش و  نوریب  هرمع  يارب  تفگهک : هدـش  تیاور 
زا ار  هرمع  دوب  رتهب  هک  تسا  نآ  رذوب  دوصقم  و  تسا . امش  هد  كاخ و  زا  هرمع  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیئآ ؟ نوریب  مارحا  زا  هلیسو  نادب 

تناسک هناخ  زا  هک  تسا  نیا  هب  ( جح هرمع  و   ) ود نآ  ندیناسر  ماجنا  هب  تفگ : یلع  هدش  تیاور  هک  نانچ  دـیداهن  یمانب  ناتناسک  رهش 
يدنبب  مارحا 

ناسنا هک  تسا  نیا  هب  ود  نآ  ندیناسر  ماجنا  هب  هک  هدش  تیاور  نانچ  دوعسم  نبا  یلع و  زا  دسیون : یم   2  - دوخ 162 ریسفت  رد  يزار  و 
هک تسا  نآ  هب  جح  ندیناسر  ماجنا  هب  دنا : هتفگ  هباحص  ناگرزب  هک  دراد  ترهش  دسیون : یم  صرد 172  ددنبب و  مارحا  شناسک  دزن  زا 

ددنبب . مارحا  شناسک  دزن  زا  ناسنا 
تیاور زین  صاقو  یبا  نب  دعس  رمع و  لوق  زا  ار  هیرظن  نیا  دسیون : یم  ع )  ) یلع ثیدح  زا  يدای  زا  سپ  دوخ 343:2  ریسفت  رد  یبطرق  و 
تاقیم هب  ندیـسرزا  شیپ  نتـسب  مارحا  هرابرد  دـسیون : یم  سپـس  هدرک . یم  راتفر  نامه  ياضتقم  هب  زین  نیـصح  نب  نارمع  دـنا و  هدرک 

نب هللادـبع  هک  تسا  ناـمه  هدرک  راـک  نآ  رب  زین  نیـصح  نب  نارمع  وهدـش  تیاور  یلع  زا  هـچ  نآ  هدرک ، نـییعت  ص)  ) ربماـیپ هـک  یئاـه 
یهورگ  دوعسم و 
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یم مارحا  ناشاه  هناخ  زا  قحـسا  وب  نمحرلا و  دـبع  همقلع و  دوسا و  تسبیم و  مارحا  اـیلیا  زا  رمع  هک  تسا  تباـث  ودـنا  هتفگ  فلـس  زا 
دوخ 230:1 ریـسفترد  ریثک  نبا  تسا و  هدرک  دای  میدروآ - البق  هک  ار - هملـس  ما  ثیدح  سپـس   0 هداد هزاجا  ار  نیا  زین  یعفاش  دنتـسب و 

دنا . هتفگ  ار  نیمه  زین  يروث  نایفس  سواط و  ریبج و  نب  دیعس  سابع و  نبا  دسیون : یم  ع )  ) یلع ثیدح  ندروآ  زا  سپ 
تسب و مارحا  ءایلیا  زا  رمع  رـسپ  داد  يور  تیمکح  ناـیرج  هک  یلاـس  رد  هک  تسا  هدروآ  عفاـن  قیرط  زا  يربک 30:5  ننـسرد  یقهیب  - 5
لوصولا 264:1 ریـسیت  رد  زین  عبید  نبا  ار  شرازگ  نیا  تسب و  مارحا  ءایلیا  زا  جح  کی  رد  رمع  رـسپ  دسیون : یم  اطوم 242:1  رد  کلام 

دناوخ . یهاوخ  دناد  یم  تباث  ار  نآ  رذنم - نبا  لقن  هب  هک  ار - هعرزوب  نخس  يدوز  نیمه  هب  هدروآ و 
دزن زا  درم  هک  دادربخ  ار  ام  سواـط - ناـبز  زا  وا  راـنید و  نب  ورمع  ناـبز  زا  هنییع - نب  نایفـس  : دـسیون یم  مالا 118:2  باتک  رد  یعفاـش 

0 درذگب تاقیم  زا  دیابن  تسا  هتسب  مارحا  هک  یتلاح  رد  زج  ددنب و  یم  مارحا  دهاوخب  اج  ره  ناشیا ، دزن  زا  نتـشذگ  زا  سپ  ای  شناسک -

دلج 15 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


یبیع میوگ : یم  دـسیون : یم  هک  اج  نآ  ات  تسا ، هدوب  ساـبع  نبا  وا  مینک  یم  رکف  اـم  یلو  دربن  ارنخـس  نیا  هدـنیوگ  ماـن  ورمع ، هتبلا  و 
تاقیم هب  سپ  دتفیب . هار  هتـسب  مارحا  شناسک  دزن  زا  هک  درادن  یبیع  زین  هنوگ  نامه  ددنبب  مارحا  تاقیم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  وا  هک  درادن 

نایاپ  دشاب  تاقیم  زا  ندوب  مرحم  هک  دوخ  هفیظو  ماجنا  هب  تسا  هتخادرپ  وا  اریز  دشاب  هتسب  مارحا  البق  هک  نآ  رگم  دیاین 
تیاور هفینح  وب  زا  تسا و  رتهب  دوش  هتسبمارحا  تاقیم ، هب  ندیـسر  زا  شیپ  هاگره  دسیون : یم  عیانصلا 164:2  عیادب  رد  ءاملعلا  کلم  و 

دـنک و كرت  تسامارحا  لاـح  رد  ندوب  اـب  یفاـنم  ار  هچ  نآو  دریگب  ار  دوخ  يولج  دـناوتب  هک  یتروص  رد  تسا  رتهب  راـک  نیا  هک  هدـش 
یم جـح  ياهراک  زا  سپ ، تسا  ینکر  نتـسب  مارحا  هک  تسا  نآ  لصا  رب  اـنب  نیا  تسا و  رتهب  تاـقیم  زا  نتـسب  مارحا  دـیوگ " : یعفاـش 

یلو  دشاب " 
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رد دنراد  مدقم  اه  نآ  هصاخ  تاقوا  رب  ار  جح  لاعفا  هک  تسین  زیاج  اریز  دوبن  اور  تاقیم  رب  نآ  نتـشادمدقم  دوب  تسرد  يو  نامگ  رگا 
هن تسا - نآ  ندوب  لضفا  رد  فالتخا  تسا و  زیاج  اعامجا  دشاب  جـح  هب  طوبرم  ياه  هام  رد  رگا  تاقیم  رب  مارحا  نتـشاد  مدـقم  هکیلاح 

تیاور ض )  ) دوعـسم نباو  یلع  زا  دـیناسر و  ماجنا  هب  ادـخ  يارب  ار  هرمع  جـح و  هک : میراد  يور  شیپ  ار  هیآ  نیا  اـم  و  ندوبزیاـج - رد 
نایاپ  ات  هک 000  هدش  تیاور  هملس  ما  زا  يدنبب و  مارحا  تناسک  دزن  زا  هک  تسا  نیا  هب  نآ  ندیناسر  ماجنا  هب  دنا : هتفگ  هک  هدش 

تسا و مرحم  ددـنبب  مارحا  تاقیم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  سک  ره  هک  تسا  نآ  رب  املع  عامجا  دـسیونیم : دوخ 345:2  ریـسفت  رد  یبطرق  و 
يارب ادخ  هک  ار  يا  هفیظو  ناسنا  هکنآ  سرت  زا  دنناد  یم  رتهب  ار  تاقیم  زا  نتـسب  مارحا  هک  دنا  هدرک  تفلاخم  هیرظن  نیا  اب  یناسک  اهنت 
دوجو اب  ودنزرـس  وا  زا  مارحا  لاح  اب  یفانم  يراک  دـشابن  نمیا  دوخ  رب  هک  دـنز  يراک  هب  تسد  دزاس و  راوشد  دوخ  هدـینادرگ  ناسآ  وا 

زا شیب  ار  دوخ  تدابع  وا  اریز  دنک  افو  نآ  هب  دیامن و  تاعارم  ار  نآ  طیارـش  یتسیاب  تسب  مارحا  هنوگ  نآ  هب  رگا  هک  دـننآرب  همه  نیا ،
. رتمک هن  هداد  ماجنا  هدوب  بجاو  هچنآ 

جـح و لایخ  رگا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  يارباـهتاقیم  نیا  ندرک  نیعم  هک  میدرک  نشور  دـسیون : یم  بیرثتلا 5:5  حرط  رد  هعرزوب  ظـفاح 
نیا زین  یهورگ  تسا و  عنامیب  اهقف  روهمج  رظن  زا  اه  نآ  هب  ندیسر  زا  شیپ  نتسب  مارحا  یلو  درذگن  اه  نآ  زا  هتـسبن  مارحا  دراد  هرمع 

ات تسا  رتهب  ددـنبب  مارحا  شناسک  دزن  زا  ناسنا  رگا  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  ءاملع  زا  یهورگ  یتح  دـنا و  هداد  تبـسن  اهقف  عامجاهب  ار  يوتف 
ینایور و بیطلاوبا و  یـضاق  زین  وا  باحـصا  زا  تسا و  یعفاش  لوق  ود  زا  یکی  نیا ، دزادـنیب و  ریخات  هب  تاقیم  هب  ندیـسر  ات  ار  راک  نیا 

ریسفت رد  یلع  رمع و  هک  هدش  تیاور  تسا و  نیمه  زین  هفینحوب  بهذمهک  نانچ  دنهد  یم  حیجرت  ار  نیمه  یعفارو  یلازغ 
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تدابع ود  نآ  يارب  تناسک  دزن  زا  هک  تسا  نیا  هب  نآ  ندیناسر  ماجنا  هب  دنا : هتفگ  دیناسر "  ماجنا  هب  ادـخ  يارب  ار  هرمع  جـح و  هیآ " 
نمحرلادبع و همقلع و  دوسا و  تسب و  مارحا  سدـقملا - تیب  ینعی  ایلیا - زا  رمع  رـسپهک  هدـش  تباث  تفگ " : رذـنم  نبا  يدـنب و  مارحا 
، نتسب مارحا  هک  تسا  نیا  تساحصا  یعفاش  هب  نآ  تبسن  هک  یلوق  يوون ، رظن  هب  یلو  نایاپ "  دنتسب  یم  مارحا  ناشاه  هناخ  زا  قاحساوب 
دنا و لوقنیمه  رب  زین  قاحـسا  دمحا و  دـنناد و  یم  تسرد  ار  تبـسن  نیمه  زین  قیقحت  لها  نیرتشیب و  يو  لقن  هب  تسا و  رترب  تاقیم  زا 

نبا هدرمـش و  هورکم  ار  راک  نیا  هتفر و  رتارف  زین  نیا  زا  کلام  تسا و  ملع  لها  ماوع  راک  تاقیم  زا  شیپ  نتـسب  مارحا  دیوگ : رذـنم  نبا 
حابریبا و نب  ءاطعو  يرصب  نسح  درمش و  دنـسپانهرصب  زا  ار  نیـصح  نب  نارمع  نتـسب  مارحا  وا  هک  میدرک  تیاور  رمع  زا  دیوگ : رذنم 
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نایاپ  دندرمش  یم  هورکم  اررود  ياج  زا  نتسب  مارحا  کلام ،
دزن زا  نتـسب  مارحا  دراد  رودـب  مارحا  اب  یفانم  راـک  رد  نداـتفا  زا  ار  دوخ  دـناوتب  ناـسنارگا  هک  تسا  نیا  رب  زین  هفینح  وبا  لوق  زا  یتیاور 

دنا  هتفگ  ارنیمه  زین  نایعفاش  زا  یخرب  تاقیم ، زاهک  هنرگو  تسا  رتهب  شناسک 
وا مارحا  درذـگب  اـه  ياـج  نآ  رب  ددـنبب و  مارحا  اـه  تاـقیم  نیا  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رگا  دـیوگ " : لوصافـالخ  رب  يرهاـظ  مزح  نبا  و 

تبـسن زین  وا  باحـصا  دواد و  هب  ارلوق  نیا  ددـنب " و  یم  مارحا  هرابود  هکدـنک  تین  دـسر  تاـقیم  هب  نوچ  دـناوت  یم  تسین و  هتفریذـپ 
عامجا دیوگ  رذـنم  نبا  تسا و  دودرم  هدـش - لصاح  نآ  فالخ  رب  رتشیپ  هک  یعامجا  لیلدـب  يوون - هتفگ  هب  هک  تسا  یلوق  نیا  وهداد 

دنا هدرک  عامجا  لقن  دروم ، نیا  رد  زین  نارگید  یباطخ و  تسا 0 و  مرحم  ددنب  مارحا  تاقیم ، هب  ندیسرزا  شیپ  سک  ره  هک  تسا  املع 
نایاپ 

جح هیآ " : نیا  نوماریپ  رد  ار  هچ  نآ  هدرک و  دای  تسا ،  زیاج  تاقیم  رب  مارحا  نتشاد  مدقم  هک  ار  نیا  راطوالا 26:5  لین  رد  یناکوش  و 
: دیوگ سپس  هتفرگ و  دوخ  لیلد  تشذگ  دیناسر "  ماجنا  هب  ادخ  يارب  ار  هرمع  و 
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تسا لالدتسا  نوناق  فالخ  رب  ینخس  دندرک "  یمن  كرت  ارنآ  هباحص  همه  دوب  رترب  راک  نیا  رگا  دیوگ " : یم  رانملا  بحاص  هک  نیا 
، ناسک دزن  زا  رفـس  دصق  طقف  هک  هدرک  یم  ریـسفت  هنوگ  نیا  هب  ار  ثیدـح  هنییع  نبا  دـمحا - لقن  هب  هک  هدرک - تیاکح  صیخلت ، رد  و 

هملک اب  هن  درادشزاس و  هدمآ  باب  نیا  ثیدح  رد  هک  نتـسب ) مارحا  لالها -(  هملک  اب  هن  ینعم  نیا  یلو  دشاب  هرمع  جح و  يارب  یتسیاب 
نایاپ  هریرهوب  ثیدح  رد  مارحا 

تسا و زیاج  اعامجا  تاقیمهب  ندیسر  زا  شیپ  نتـسب  مارحا  هک  دناسریم  نارگید - ربمایپ و  نانخـس  زا  معا  هتـشذگ - تالوقنم  رد  تقد 
لمات هراب  نیا  رد  هدوب  هتسیاش  هک  يا  هنوگ  هب  هفیلخ  یلو  اجنامه ، زا  ای  تسب  مارحا  نآ  زا  شیپ  تسا  رتهب  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  فالتخا 

ای رماع ، رـسپ  هللادبع  شنزرـس  هب  تسا  هدرک  عورـش  هک  هدوب  ربخ  یب  ربمایپ  لوقنم  تنـس  زا  ای  هتخادنین ، راک  هب  ار  مزال  داهتجا  هدومنن و 
: هتفگ یبهذ  هللادبع  وب  نیدلا  سمش  هکنآ  اب  دشاب  هتشاد  صوصخم  یئاوتف  هلاسم  نیا  هرابرد  هک  هتشادیم  شوخ 

هنیمز نیا  رد  سپ  ، تسا عامجا  زین  و  دشاب - ملسم  ناشیا  هب  نآ  تبسن  رگا  هتبلا  دنا - هتفگ  وا  لوسر  ادخ و  هک  تسا  ینخس  نامه  ملع  " 
شوکب . اه 

یسانش . ربارب  ار  ود  ره  یهن و  مه  رانک  رد  ار  هیقف  کی  ياوتف  ربمایپ و  نخس  ینادان ، يور  زاهک  زیهرپب 
هتفرگ یمن  بیع  ار  یئوکین  راـک  چـیهنامثع  هک "  میدروآ  مزح  نبا  لوق  زا  هچ  نآ  هب  مینکفیب  رگید  یهاـگن  اـت  دـیئایب  نم  اـب  کـنیا  " 

همه ياـهراک  اـب  ندـش  وربور  رد  هچ  رگا  زین  ارتفـص  نیا  ناـمثع و  هـب  ینیبـشوخ  رگم  درادـن  یلیلد  چـیه  نخـس  نـیا  مینیبـب  اـت  " 000
. میرمشب اور  وا  هرابرد  اریئاه  ینیب  شوخ  نانچ  هک  دراذگ  یمن  درم  نآ  شور  یلو  درک  ظفح  یتسیاب  دشابنیعنام ، یتقو  ات  ناناملسم -

ینعم تنـس  اب  تفلاخم  زج  هب  نآ ، قبط  رب  راتفرزا  نامثع  يریگولج  هاگ  نآ  یتسناد و  ار  ربمایپ  تباث  تنـس  زین  هدـش  حرط  هلاسم  هرابرد 
هک  تسین  مه  يا  هداس  راک  درادن و 

هحفص 349 ] ] 

يا همانرب  دریگ  رارق  يوریپ  دروم  دـیاب  هچ  نآ  تادابع ، همه  رد  اریز  میبوکب  ار  ربمایپ  تنـس  وا ، شور  هئربت  یـسک و  هب  مارتحا  رطاـخ  هب 
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هدرخ وا  رب  یتسیاب  دـشاب - دـهاوخ  هک  ره  دـنک - تفلاخم  نآاب  مه  سک  ره  دـسر و  توبث  هب  عراش  هلیـسو  هب  نآ  ندـش  عضو  هک  تسا 
تفرگ .

نآ هب  ینیهوت  هچ  رخآ  دیامن و  یم  هناکدوک  رایـسب  تسا ، تدابع  هب  نیهوت  بجومتاقیم  زا  شیپ  نتـسب  مارحا  هدروآ  هناهب  هک  مه  نیا 
رئاعـش هب  مارتحا  میظعت و  دوخ  راک ، نیا  هک  نآ  زا  هتـشذگ  دوش ؟ مارحا  هدامآ  تاقیم ، زا  شیپ  یـسک  تبرق - دـصق  هب  اقلطم  هک - تسا 

نآ دـنهد . تلاخد  نآ  دروم  رد  ار  هناهاوخلد  هنارـسدوخ و  ءارآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  اج  نآ  رداهنت  تدابع ، هب  اوراـن  نیهوت  و  تسا ، یهلا 
اوران هب  هک  یناسک  اریز  دیدنبب  غورد  ادخ  رب  ات  مارح ، نیا  تسا و  لالح  نیا  هک  دیئوگن  دـنک  یم  فصو  غورد  هبناتاه  نابز  هک  ار  هچ 

لمن 116  دنوش  یمن  راگتسر  دندنب  غورد  ادخ  رب 

دش یم  كاله  نامثع  دوبن  یلع  رگا 

هدروآ اعوفرم  داشمحم  نب  قاحـسا  نب  دـمحم  رکبوبا  شداتـسا  قیرط  زا  یتا  له  هروس  حرـش  یفیتفلا  نیز  شباتک  رد  یمـصاع  ظـفاح 
هک دـیرادنپ  یم  امـش  تفگ : سپ  دوب  وا  تسد  رد  يا  هدرم  ناـسنا  همجمج  دـش و  وا  دزن  هب  يدرم  ناـمثعتفالخ  راـگزور  رد  هک  تسا 
نآ زا  ار  شتآ  ياـمرگ  مداـهن و  نآ  رب  ار  متـسد  نم  هک  نیا  اـب  دـنیامن  یم  شباذـع  روگ  رد  دـننک و  یم  هضرع  دوجوم  نیا  رب  ار  شتآ 

وا دمایب و  نوچ  ات  درک  شراضحا  هداتسرف  یلع  یپرد  سک  دادن و  ار  وا  خساپ  نامثع  مدرکنساسحا 
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اتتفگ یلع  هدـب  ار  وا  خـساپ  تفگ : یلع  هبنامثع  تفگب و  وا  وگب  هرابود  ار  تشـسرپ  تفگ : درم  هب  دـید  شناراـی  زا  یهورگ  ناـیم  ار 
زا تفرگب و  ارود  نآ  دنتـسیرگن  یم  مدرم  رگید  هدـننک و  لاوس  هک  یلاح  رد  هاـگ  نآ  و  دـنروایب . ياهنز  شتآ  نهآ  اـی  بوچ  یگنس و 
رب ار  تتسد  تفگ : يوهب  تشاذگب  نوچ  راذگب و  گنس  رب  ار  تتسد  تفگ : درم  هب  سپـس  تخورفارب ، یـشتآ  ، رگیدکی هب  ود  نآ  ندز 

نامثع دش و  توهبم  درم  ینک ؟ یم  ساسحا  نآ  زا  ار  شتآ  ترارح  ایآ  تفگ : يو  هب  تشاذگب  نوچ  راذگب و  هنز  شتآ  نهآ  ای  بوچ 
دش  یم  كاله  نامثع  دوبن  یلع  رگا  تفگ 

هک ارچ  دشاب  هتـشاد  هطاحا  تسا  شنیرفآ  رارـسا  زا  هک  مولع  نیا  لاثما  هب  میرادن  عقوت  يوما - نادناخ  هدیئاز  نامثع - زا  ام  دیوگ : ینیما 
هک دوب  یهلا  ياه  شناد  زا  یفرظ  رد  اهزار  نآ  ظفح  ياج  اریز  وا . هب  دسر  هچ  ات  دندنام  یم  رد  تاعوضوم  نیا  تخانش  رد  وا  زا  رتاناد 
رد ار  هدـننک  لاوس  هک  دوب  سک  نامه  وا  دوب و  هتفرگ  نآ ، رد  اهزار  نآ  هدـنهد  رارق  ناهج و  هدـننیرفآ  یلعا و  ءدـبم  زا  اراه  شناد  نیا 

تخاس . یم  باجم  دندنام - یم  رد  نآ  تخانش  لح و  رد  نانیا  هک  یلکشم  ره  رد  و  اج - نیا 
هباحص کیاکی  لد  رد  هک  ار  ربمایپياه  همان  نیئآ  داوم  تفالخ - هب  ندیسر  زا  سپ  مک  تسد  هک - دوب  نیا  نامثع  زا  ام  عقوم  اهنت  يرآ 

یم وا  زا  هک  یتالاوس  رد  اـت  دریگب  ارف  درک - یم  هضرع  دوخ  درخ  هب  دـیمهف و  یم  دـید و  یم  دینـش و  یم  ار  نآ  وا  و  دوب - هدـش  هتخیر 
مزلتـسم هک  يا  هدیقع  دـهدنيوتف و  هدیـسر  ص )  ) لوسر زا  هچ  نآ  فالخرب  دوشن و  بکترم  یگرزب  نآ  هب  یئاهاطخ  دـنامن و  رد  دوش 

هک  سوسفا  یلو  دنیزگنرب  دشاب  تسار  هار  كرت 
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هدرب رهاوخ  ود  نایم  عمج  رد  هفیلخ  هدیقع 

هراشا

اب ناوت  یم  دنا  هدرب  هک  ار  رهاوخ  ود  ایآ  دیسرپ  نامثع  زا  يدرم  هک  تسا  هدروآ  بیوذ  نب  هضیبق  زا  باهش  نبا  زا  اطوم 10:2  رد  کلام 
يوار منک  نینچ  هک  مرادـن  تسود  نم  یلو  مارح ، هیآ  کی  هدرک و  لالح  ار  راک  نیا  هیآ  کی  تفگ  نامثع  تشاد  هاگن  دوخ  يارب  مه 

نم رگا  تفگ : وا  درک و  لاوس  وا  زا  هراب  نیا  رد  هدرک  رادـید  ار  ص )  ) لوسر باحـصا  زا  يدرم  دـش و  نوریب  يو  دزن  زادرم  نآ  تفگ :
هدوب بلاطیبا  نب  یلع  یمود  نیا  مرظن  هب  هتفگ : باهـش  نبا  درک  مهاوخ  رفیک  ار  وا  هدرک  ار  راکنیا  یـسک  منیبب  مشاـب و  هتـشاد  یتردـق 

تسا .
هک دیـسرپ  ار  ص )  ) لوسر باحـصا  زايدرم  یملـسا  راـین  هک  داد  ربـخ  ارم  بیوذ  نب  هضیبـق  تفگ  باهـش  نبا  یقهیب : زا  رگید  تراـبع 
نم مارح و  هیآ  کی  هدرک و  لالح  ار  راک  نیا  هیآ  کـی  تفگ : وا  دراد  هاـگن  دوخ  يارب  دـنیوا  هدرب  هک  ار  رهاوخ  ود  دـناوت  یم  درماـیآ 

وا زا  دـید و  ار  وا  ص )  ) لوـسر ناراـی  زا  رگید  يدرم  دــش و  نوریبدرم  نآ  دزن  زا  زاـین  تـفگ : يوار  درک 0  مهاوخن  ار  راـک  نیا  دوـخ 
یم زابراک  نیا  زا  ار  وت  نم  تفگ  درم  نآ  تفگ و  زاب  ار  شرازگ  وا  داد ؟ وت  هب  یئاوتف  هچ  يدیسرپ  يوتف  يو  زا  هک  تتسود  نآ  دیسرپ :

دیناسر . مهاوخ  دنیآ  شوخان  یئازس  هب  اروت  مشاب  هتشاد  یتردق  نم  یشاب و  هتشادمه  اب  ار  رهاوخ  ود  رگا  مراد و 
مارح زین  ار  نآهدرب  هدرک  مارح  ار  نآ  دازآ  دـنوادخ  هک  ار  ینز  ره  تفگ : نامثع  هک  هدـش  تیاور  : دـسیون یم  عیادـبلا  رد  ءاملعلا  کلم 

رگیدکی . اب  ار  هدرب  رهاوخ  ود  نتشاد  رگم  هدرک 
نیا  سابع  نبا  نامثع و  هک  هدش  تیاور  دسیون : یم  نآرقلا  ماکحا  رد  صاصج 
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ار راک  نیا  نامثع  هک  هدش  تیاور  دـسیون : یم  و  مارح . هیآ  کی  هدرک و  لالح  ار  نآ  هیآ  کی  دـنتفگ  یم  دنتـسناد و  یم  لالح  ار  راک 
نآ زا  هن  مهد و  یم  نآ  ماجنا  هب  روتـسد  هن  تفگ : درک و  دای  زین  ار  نآندش  لالح  ندـش و  مارح  وا  هک  هدـش  تیاور  تسنادـیم و  زیاج 
رد هک  دوش  یم  هتشادن و  نآ  ندرمش  لالح  مارح و  رد  یعطق  ياوتف  هدوب و  ددرم  نآ  رد  وا  هک  دناسر  یم  وا  نخـس  نیا  منک و  یم  یهن 

تسا  هتشاد  نآ  تمرح  رد  یعطق  ياوتف  یلع  هدرک و  يراددوخ  لوق  کی  باختنا  زا  اهدعبو ، هدوب  زاوج  هب  لئاق  ادتبا 
کی هدرک و  لالح  ار  نآ  هیآ  کی  دنیوگ : یم  هدرب  رهاوخ  ودنتـشاد  هگن  هرابرد  نامثع  یلع و  هک  دـناهدروآ  دـسیون : یم  يرـشخمز  و 

ار . ندوب  لالح  هب  لوق  نامثع  هداد و  حیجرت  ار  ندوب  مارح  هب  لوق  یلع  مارح و  هیآ 
تسا . رتراوازس  نآ  ندرمش  لالح  مارح و  هیآ  کی  هدرک و  لالح  ار  راک  نیا  هیآ  کی  : تفگ نامثع  هک  دنا  هدروآ  دسیون : یم  يزار  و 
هک هدوب  نیا  تلع  احیرـص - هن  و  هدروآ - هیانک  هب  ار  یلع  مان  بیوذ  نب  هضیبق  هک  نیا  دـسیون  یم  راکذتـسالا  باـتک  رد  ربلادـبع  نبا  و 

دمآ . یم  نارگ  ناشیارب  یلع  زا  ندرک  دای  هتشاد و  تبحاصم  ناورم  رسپ  کلملادبع  اب  دوخ 
يرشخمز 359:1، ریسفت  مزح 522:9 ، نبا  زا  یلحملا  صاصج 158:2 ، زا  نآرقلا  ماـکحا  یقهیب 164:7 ، زا  يربکلا  ننـسلا  هب : دیدرگرب 
یعفاش و کلام و  زا  لـقن  هب  روثنملا 136:2 - ردلا  نزاخ 356:1 ، ریسفت  ءاملعلا 264:2 ، کلم  زا  عیانـصلا  عیادب  یبطرق 117:5 ، ریسفت 

هدربمان - ناظفاح  زا  لقن  هب  یناکوش 418:1 - ریسفت  یقهیب - متاح و  یبا  نبا  هبیش و  یبا  نباو  قازرلادبع  دیمح و  نب  دبع 
تخادرپ : وگتفگ  هب  ناوت  یم  تهج  ود  زا  هلاسم  نیا  هرابرد  دیوگ : ینیما 
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هک  دراد . یمکح  هچ  مه ، اب  هدرب  رهاوخ  ود  نتشاد  هاگن  هک  نیا  رد  لوا 

هحفص 353 ] ] 

تسا . نآ  ندوب  مارح  اهقف ، نایم  روهشم  دوخ 193:3 : ریسفت  رد  يزار  هتفگ  هب 
ناگتشذگ زا  یخرب  هک  دنچ  ره  تسا  نیمه  زین  نارگید  هعبرا و  همئا  روهمج و  لوق  زا  روهـشم  شریسفت 472:1 ، رد  ریثک  نبا  هتفگ  هب  و 

دنا . هدرک  يراددوخ  هراب  نیا  رد  یعطق  هدیقع  راهظا  زا 
تسین . زیاج  هباحص  مومع  لوق  هب  راک  نیا  - 264:2 هدمآ - عیانصلا  عیادب  رد  هچ  نانچ  و 

نآ اب  فلاخم  ياوتف  هب  همئا  زا  کی  چـیه  دـنا و  هتفریذـپ  ار  نآ  ندوبن  زیاج  املع  همه  دوخ 117 و 116:5 : ریـسفت  رد  یبطرق  هتفگ  هب  و 
ار لیوات  هک  تسینزیاج  ناشیا  رب  دـنا و  هتفایرد  ار  نآ  فالخ  ادـخ  باتک  لیوات  اب  ناـشیا  اریز  دـنا  هدرکن  اـنتعا  تسا ) ناـمثع  لوق  هک  )
، هشیاع رمع ، نبا  رامع ، سابع ، نبا  یلع ، رمع ، درب : مان  دیاب  ار  نانیا  دـنا  هتفریذـپ  ار  ندوبن  زیاج  هک  يا  هباحـص  نایم  زاو  دـنیامن  میرحت 

دنا . هداتفا  ههاریب  هب  تایآ  لیوات  رد  ناشنافلاخم  دنا و  تریصب  بحاص  ادخ  باتک  نوماریپ  رد  نانیا  ریبز و  نبا 
رارق نیا  رب  عامجا  دـش و  فرطرب  اهدـعب  هک  دوب  یفالتخا  ناگتـشذگ  نایم  هراـب  نیا  رد  نآرقلا 158:2 ، ماـکحا  رد  صاـصج  هتفگ  هب  و 

دندش . ناتسادمه  هراب  نیا  رد  اهرهش  ناهیقف  تسا و  مارح  دنشاب - زین  هدرب  دوخ - يارب  مه  اب  رهاوخ  ود  نتشادهاگن  هک  تفرگ 

هدش هتسب  یلع  هب  هک  یغورد 

نیا رد  یلو  ساـبع - نباهلمج  زا  دـنا - هداد  تبـسن  مه  ناینیـشیپ  زا  یهورگ  هب  ار  ناـمثع  ياوتف  ریظن  دـیوگ : یم  راکذتـسا  رد  رمع  وب  و 
- اهرهش رگید  رد  زین  قرـش و  زا  ود  نآتشپ  سپ و  قارع و  زاجح و  برغم و  ماشرد و  ءاهقف - زا  کی  چیه  و  تسا . فالتخا  اه  تبـسن 

عامتجا نآ  رب  اـم  ار  هچ  نآ  دـنا و  هدـش  ادـج  ناـشیا  زا  رهاوظ ، يوریپ  ساـیق و  یفن  اـب  هک  یهورگ  رگم  تسا  هدرکن  اـنتعا  يوتف  نآ  هب 
دازآ رهاوخ  ود  هک  روط  نامه  هک : دنا  ناتسادمه  اهقف  هدوت  دنا و  هدومن  كرت  رهاظ - نآ  هب  لمع  اب  میا - هدومن 
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دناوت . یمن  زین  ار  هدرب  رهاوخ  ود  دشاب  هتشاد  ینز  هب  مه  اب  دناوت  یمن  رفن  کی  ار 
نبا ریبز و  رمع و  یلع و  نوچمه : دنا  هدرک  تیاور  يرایـسب  لوق  زا  ار  راک  نیا  ندوب  مارح  رد  ناناملـسم  هدیقع  قافتا  هک  هدش  تیاکح 
نب مکح  یعخن و  میهاربا  هیوهار و  نب  قاحـسا  هبنم و  نبا  ریبز و  نبا  رمع و  نبا  تباث و  نب  دـیز  رامع و  هشیاعو و  دوعـسم  نبا  ساـبع و 

کلام  هفینح و  وبا  قاحسا و  دمحا و  یعفاش و  یعازوا و  بهشا و  يرصب و  نسحو  یبعش  نامیلس و  یبا  نب  دامح  هبیتع و 
زیاج نانآ  ابجاودزا  هک  ینانز  ندرمـش  ماـگنه  هب  نآرق  اریز  تسا  تاـعامجا  نیا  هناوتـشپ  زین  ربماـیپ  تنـس  هللا و  باـتک  صوصن  هزاـت  و 

ود نتشاد  هک  دناسر  یم  دراد و  قالطا  مکح  نیا  و  ءاسن 23 ) هروس   ) دیشاب هتشاد  مه  اب  ار  رهاوخ  ود  هک  نیاو  دیوگ : یم  احیرص  تسین 
تسا  مارح  هدرب - هاوخ  دازآ  هاوخ  دنشاب - هک  یتروص  ره  هب  رگیدکی  اب  رهاوخ 

ناـتنارتخد و ناـتناردام و  امـش  رب  دـش  مارح  هـیآ : نـیا  هـکتسا  نآ  رب  ناناملـسم  عاـمجا  دـسیون : یم  دوـخ 473:1 ریـسفت  رد  ریثـک  نبا 
سایق لیلد و  هب  دانتـسا  اب  هنوگ  نیمه  هب  وهدرب  هچ  دنـشاب  دازآ  هچ  تسا  مارح  نانزنیا  اب  شزیمآ  هک  دناسر  یم  هیآ  رخآ  ات  ناتنارهاوخ 

رد هک  درادـن ) یقرف  نانآدازآ  هدرب و  دراد ). ار  مکح  نیمه  زیننز  رتخد  نز و  ردام  اب  جاودزا  رهاوخ و  ود  نتـشاد  هاـگن  هک  تفگ  دـیاب 
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. تسا هتفر  رگید  یهار  هدومن و  تفلاخم  مکح  نیا  اب  هک  یـسک  هیلع )  ) تسا یلیلد  ناـشیا  نخـس  تسا و  روط  نیمه  زین  اـهقف  هدوت  دزن 
نایاپ 

قالطا  نیمه  زین  نارسفم  يوتف و  نایاوشیپ  املعو و  ناشیا  نادرگاش  هباحص و 
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: تفگ یم  تفر و  یم  دنت  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  دریذپن و  ار  نآ  هک  یسک  شهوکن  رد  ع )  ) نانموم ریما  هدروآ و  لیلد  ار  هیآ  رد  مکح 
یهن راک  نیا  زا  ار  وت  نم  تفگ : یم  هدنـسرپ  هب  ای  درک . مهاوخ  شتازاجم  هدرک  ار  راک  نآ  یـسک  منیبب  مشاـب و  هتـشاد  یتردـق  نم  رگا 

مناشچ  یم  وت  هب  شوخان  یئازس  يرادهاگن ، مه  اب  ار  رهاوخ  ود  رگا  منک و  یم 
ینادـنزرف نم  يارب  مدرک و  شزیمآ  ناش  یکی  اب  هک  دنتـسه  نم  دزن  هدرب  رهاوخ  ود  متفگ : ار  بلاطیبا  نبا  یلع  تفگ : رماع  نب  ساـیا  و 

منک ؟ هچ  مونکا  مدش  لیامتم  يرگید  هب  سپس  دروآ 
نآرق رد  دازآ  نانز  ندـش  مارح  هرابرد  یمکح  ره  تفگ : سپـس  زیمایب . يرگید  اب  سپـس  نک  دازآ  يا  هتخیمآ  يو  اـب  هک  ار  نآ  تفگ :

- نز راهچ  هب  افتکا  هرابرد  یتیاور  هب  و  ناـنز - دادـعت  هراـبرد  هچ  نآ  رگم  درک  تیاـعر  دـیابزین  هدرب  ناـنز  ندـش  مارح  هراـبرد  هدیـسر 
رهاوخ دننام   ) دنوش یم  مارح  وت  رب  زین  ندروخ  ریش  هار  زا  دنتـسه  مارح  وت  رب  بسن  هار  زا  نآرق  مکح  هب  هک  ار  ینانز  زین  تسا و  هدیـسر 

یعاضر ) ردام  و 
تـسا مدرم  نیرتانـشآ  وا  اریز  درک  یم  تیاـفک  يوـتف  هناوتـشپ  يارب  نیمه  دوـبن ، یلیلد  چـیه  ع )  ) ماـما راـتفگ  زج  دروـم  نیا  رد  رگا  و 

ینیشناج هب  ار  وا  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  نامه  و  ص )  ) ربمایپ شناد  باب  وا  لوسر ، تنـس  ياه  هار  اهروخـشبآ و  ادخ و  باتک  میهافمهب 
دننامب . نوصم  یهارمگ  زا  دنزیوایب و  يو  نماد  هب  مدرم  نآ - اب  هارمه  و  نآرق - رانک  رد  ات  داهن  دوخ 

هراـب نیا  رد  تسا - ناشرورـس  هک  ناشردـپ  اـب  هارمه  دـنانآرق - نیرق  و  ص )  ) ربماـیپ ترتع  یلع و  نادـناخ  زا  هک  زین  ع )  ) تیبـلها همئا 
تسا . راوتسا  یلیلد  دروم  ره  رد  ناشیا  لوق  دنا و  ناتسادمه 

ع)  ) نانموم ریما  هب  هچ  نآ  تسا  هیاپ  یبیچ  هک  دوش  یم  نشور  اه  نیا  زا  و 
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هیآ کی  هدومن و  لالح  ار  نآ  هیآکی  هتفگو : هدرک  تقفاوم  ربماـیپ - تنـسو  نآرق  اـب  فلاـخم  ياوتف  نآ  رد  ناـمثع - اـب  هک  دـنا  هتـسب 
نامثع كانمهس  راک  دنا  هتساوخ  هک  دننایوگ  هدیجنـسن  نیا  دنک . نخـس  فالتخا  هب  ادخ  ماکحا  زا  یمکح  هرابرد  هک  وا  زا  اشاح  مارح .

- نآرقلا ماکحا  رد  صاصج  دنا . هداد  وا  هب  یئاوران  تبسن  نینچ  هتسب و  یغورد  نینچ  ع )  ) یلع رب  سپ  دنیامنب  کچوک  مدرم  رظن  رد  ار 
کی تسا و  هدرک  مارح  هیآ  کی  ار  راک  نیا  یئوگ : یم  وت  دنیوگ  یم  نانآ  متفگ : ار  یلع  هک  هتفگ  رماع  نب  سایا  دسیون : یم  - 158:2

دناهتفگ . غورد  تفگ : لالح . هیآ 
رحبلا رد  میجن  نبا  هک  یثیدح  هلمج  زا  دنک  یم  دیئات  راک  نآ  ندوبمارح  رد  ار  اهقف  عامجا  هک  میراد  یئاههناوتشپ  زین  ربمایپ  تنس  زا  اما 

نومـضم نیاهب  دنا و  هتفرگ  راک  نآ  ندوبن  زیاج  رب  لیلد  ار  نآ  هدروآ و  نارگید  264:2 و  عیانصلا عیادب  رد  ءاملعلا  کلم  قئارلا 95:3 و 
دنک . یمن  عمج  رهاوخ  ود  محر  رد  ار  دوخ  هفطن  دراد  رواب  تمایق  زور  ادخ و  هبسک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا 

دروم رد  ار  نآرق  رد  دراو  تمرح  مکح  دناوتب  هکدراد  دوجو  یصصخم  ایآ  تسا : نیا  میریگ  یم  رظن  رد  ثحب  يارب  هک  يرگید  تهج 
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فالخ رب  يو - یلو  مارح . هیآ  کی  هدرمـش و  لالح  هیآ  کی  ار  راکنیا  هتفگ : هدرک و  یئاعدا  نینچ  ناـمثع  دـنزب ؟  هرـصبت  هدرب  ناـنز 
هبیـش و یبا  نبا  قازرلادـبع و  يرآ  دـندرک - نیعم  ناشیا  اریز  هدرکن - نیعم  هدرمـش  لالح  ار  راک  نیا  هک  ار  يا  هیآ  ناگتـشذگ - رگید 

مه اب  دوخ  يارب  ار  هدرب  رهاوخ  ود  يدرم  هک  یئوگ  هچ  دندیسرپ : ار  دوعـسم  نبا  هک  دنا  هدروآ  یناربط  متاح و  یبا  نبا  دیمح و  نب  دبع 
كولمم زا  مه  وت  رتش  تفگ : تسا " . امـش  كولمم  هچ  نآ  رگم  دیوگ " : یم  ادخ  شدنتفگو : تشادـن  شوخ  ار  راک  نیا  وا  دراد  هاگن 

تسا  وت  ياه  كولمم  زا  مه  وت  کچوک  هرب  مزح : نبا  ترابع  هب  تست و  ياه 
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هچنآ رگم  رادرهوـش ، ناـنز  و  تسا " : نیا  هدرک  لـالح  ارنآ  هک  يا  هـیآزا  ناـشدوصقم  دـسیون : یم  نارقلا 158:2  ماکحا  رد  صاـصج 
نوماریپ رد  هک  یثیداحا  تسا و  تایآ  لزنناـش  تخانـش  زا  نآرق و  كرد  زرم  زا  يرود  هناـشن  یلالدتـسا  نینچ  " و  تسامـش . كولمم 

ود نآ  نایم  یـضراعت  ناوتیم  هنوگچ  هدیـسر  فلتخم  عضوم  ود  هرابرد  هیآ  ود  نیا  یتقو  هزات  دـنک و  یمن  دـییات  ار  نآ  زین  هدیـسر  هیآ 
رد صاصج  راتفگ  هب  مینک  یم  افتکا  اهنآ  ناـیم  زا  هک  دـنراد  هنیمز  نیا  رد  يا  هدـنزرا  هدرتسگ و  تاـنایب  تنـس  ناـگرزب  و  دـش . لـئاق 

يرگید اب  ضراـعم  ار  یکی  هک  تسین  اور  دنتـسین و  ربارب  رگیدـکی  اـب  ندوب ، مارح  لـالح و  ناـیب  رد  هیآ  ود  نیا  نآرقلا 199:2 : ماکحا 
مه اـب  ار  رهاوخ  ود  هک  نیا  هیآ "و  نیا  اریز  هدوب  يرگید  دروم  زا  ریغهب  هدـش  لزاـن  نآ  يارب  ود  نآ  زا  یکی  هکيدروم  اریز  مینک  یقلت 

ناـتنانز " و نارداـم  ناتنادـنزرف " و "  ناـنز  " و  تسا نآرق  رگید  زارف  ود  نیا  نوـچمه  هدیـسر و  مـیرحت  مـکح  هراـبرد  دـیرادهاگن " 
هک نانآ  رگم  رادرهوش  ناـنز  هیآ " و  نیا  هک  یلاـح  رد  هدیـسر  هیآ  رد  ناـشیا ، اـب  جاودزا  ندوب  مارح  مکح  هک  یناـسک  رگید  نوچمه 

نیا نایم  هک  دنامهف  یم  دنا و  لالح  دنا  هدـش  ریـسا  دوخ  هدوب و  گنج  نادـیم  رد  ناشنارهوش  هک  ینانز  دـناسر  یم  دنیامـش "  كولمم 
درب راک  هب  هدش  لزان  نآ  يارب  هک  يدروم  رد  ار  هیآ  نیا  دیاب  سپ  هدشفرطرب  نانآ ، اب  شزیمآ  عنام  هداتفا و  یئادج  ناشنارهوش  نانز و 
ناوت یمن  سپ  ناشنابحاص . رب  نانآ  ندوب  لالح  و  ناشنارهوش ، هدش و  ریسا  نانز  هتسد  نیا  نایم  نداتفا  یئادج  زا  تسا  ترابع  زین  نآ  و 

یتلع و هب  هیآ  ود  زا  مادـکره  اریز  هدـش  لزان  نامز ، کی  رد  رهاوخ  ود  اب  شزیمآ  ندوب  مارح  رد  هچ  نآ  اـب  تسناد  ضراـعم  ار  هیآ  نیا 
درب . راک  هب  هدش  لزان  نآيارب  هک  يدروم  رد  ار  مادک  ره  دیاب  سپ  هدش  لزان  يرگید ، دروم  تلع و  زا  ادج  يدروم  رد 

دسیون : یم  زاب 
ناردام نادنزرف و  نانزاب  دوب  شزیمآ  ندوب  مارح  مکح  اب  ضراعمهیآ  نیا  ناناملـسم - نایم  یفالتخا  چـیهیب  هک - نآ  يوتف  نیا  رب  لیلد 

رگید دوخ و  نانز 
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هدـش وا  زینک  هک  نیا  ناونع  هب  شنز  ردام  دـنزرف و  نز  اب  دـناوت  یمن  ناسنا  تسین و  هدـش ، رکذ  هیآ  نآ  رد  ناـشن  دوب  مارح  هک  یناـسک 
تلع و اریز  دوش  یمن  ناـشیا  اـب  شزیمآ  ندوب  مارح  مکح  رد  صیـصخت  بجوم  تسا "  امـشكولمم  هچ  نآ  رگم  هیآ "  نیا  دزیماـیب و 

هنوگ نامه  هب  زین  رهاوخ  ود  ناـیم  عمج  دـیاب  سپ  هدـشلزان  رگید  هیآ  هک  تسا  يدروم  تلع و  زاریغب  هدـش  لزاـن  نآ  يارب  هک  يدروم 
نیا هیآ و  نآ  هک  نیا  زا  هباحـص - زا  وا  ناوریپ  و  ض )  ) یلع يراددوخ  دوشن و  میرحت  یفن  بجوـم  نآ  يرهاـظ  ضراـعت  دـنامب و  مارح 

ره هب  رهاوخ - ود  نایم  عمج  ندوبن  زیاج  رد  ناشیا و  ياوتف  و  دنرامشب - رگیدکی  ضراعتم  ار  تسا "  امش  كولمم  هچ  نآ  رگم  یکی " :
رب یکی  درک و  تمرح  رب  تلـالد  یکی  تشاد و  قرف  رگیدـکی  اـب  ناـشلوزن  دروم  تلع و  هیآ ، ود  رگا  هک  دـناسر  یم  دـشاب )- تروـص 
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، مینک دروخرب  نآ  لوزن  تلعب  هک  یئاج  رد  ار  مادک  ره  مکح  یتسیاب  تفرگ و  لیلد  دوخ  دروم  رد  دـیاب  ار  مادـک  ره  لاح  نآرد  زاوج ،
مینک . یقلت  يرگید  اب  ضراعتم  ار  یکی  هک  نیا  هن  میئامن  یلمع 

نایاپ  ات  تسا . نیمه  راک  شور  دشاب  هتشاد  یتایصوصخ  نینچ  هک  دشاب  ادخ  لوسر  زا  مه  ثیدح  ود  رگا  تایآ ، زا  هتشذگ 

رهاوخ ود  نایم  عمج  لیلد  رد  یهاگن 

هتـسناد ات  مینک  یم  لابند  دنیامـش "  كولمم  هک  نانآ  رگم  رادرهوش  نانز  هیآ " و  نیا  لوزن  ناش  ندروآ  اب  ار  صاصج  نخـس  ام  کنیا 
نیا و  هیآ " : نیا  هک  تسایتلع  دروم و  زا  ریغ  هدـش  لزان  نآ  ياربهک  یتلع  دروم و  يدینـش - صاصج  ناـبز  زا  هچ  ناـنچمه  هک - دوش 

تسا : هدش  لزان  نآ  يارب  دیشاب "  هتشاد  مه  اب  اررهاوخ  ود  هک 
دندوب رادرهوش  هک  داتفا  ام  تسد  هب  ساطوا  ناریسا  زا  ینانز  تفگ : يردخ  دیعسوب  هک  دنا  هدروآ  نارگید  زین  دوخ و  حیحص  رد  ملـسم 

نانز و  دـش " : لزان  هیآ  نیا  سپ  میدرک  شـسرپ  (ص ) ربمایپ زا  هراب  نیا  رد  میدیدنـسپنار و  ناشیا  اـب  شزیمآ  اـم  دنتـشاد  رهوش  نوچ  و 
لوسر باحـصا  دـمحا : ترابع  رد  میتخانـش و  اور  ار  ناشیا  اب  شزیمآهک  دوب  هیآ  نیمه  اب  دنیامـش " و  كولمم  هک  نانآ  رگم  رادرهوش 

لوسر  نارای  زا  یناسک  دنتفرگ و  ریسا  ار  ناکرشم  رادرهوش  ینانز  ساطوا  زور  رد  ص )  ) ادخ
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رگم ، رادرهوش نانز  و  دـش : لزان  هراب  نیا  رد  هیآ  نیا  سپ  دنتـشادن  شوخ  ار  راک  نیا  هدومن و  يراددوخ  نانآ  اب  شزیمآ  زا  ص )  ) ادـخ
دنیامش . كولمم  هک  نانآ 

دندش زوریپ  وهدیگنج  ناشیا  اب  هدرک و  دروخرب  ینمشد  اب  ات  داتسرف  ساطوا  هب  يرگشل  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  یتسار  یئاسن : ترابع  رد  و 
نانز و  دش " : لزان  هیآ  ات  دنتشادن  شوخار  ناشیا  اب  شزیمآ  ناناملسم  دنتـشاد و  رهوش  ناکرـشم  نایم  رد  هک  دنتفرگ  تراسا  هب  ینانز  و 

دنیامش " . كولمم  هک  نانآ  رگم  رادرهوش 
ماکحا دمحا 84 و72:3  دنسم  یئاسن 110:6 ، ننس  دوادوب 336:1 ، ننس  يذمرت 135:1 ، حیحص  ملسم 417 و416:1 ، حیحص  هب  دیرگنب 

يواضیب ریسفت  یبطرق 121:5 ، ریسفت  هنسلا 29:2 ، حیباصم  مزح 447:9 ، نبا  زا  یلحملا  یقهیب 167:7 ، ننس  صاصج 165:2 ، زا  نآرقلا 
یناکوش 418:1  ریسفت  نزاخ 375:1 ، ریسفت  ، 372:1 ریثک نبا  ریسفت  ، 269:1

هیآ الاب  تیاور  ساسا  رب  زینریبج  نب  دیعس  بیسم و  نب  دیعس  دوعسم و  نبا  رمع و  نبا  فوع و  نب  نمحرلادبعو  رمع  سابع و  نبا  یلع و 
زا ناشیا - اب  شزیمآ  هیآ  نیا  اب  دندمآ و  رد  نیملسم  تراسا  هب  هک  دش  لزان  يرادرهوش  نانز  هرابرد  هیآ  نیا  دنا : هتفگ  هدرکریسفت و  ار 

داتفا  یئادج  هنایم  رد  ناشنارهوش - هن  و  اه - نآ  اهنت  ندش  ریسا  اب  دیدرگ و  لالح  ناناملسم  رب  يریگ - زینک  هار 
يرهز لوحکم و  دیز و  نبا  هبالقوب و  سابع و  نبا  دنا  هدرک  فالتخا  هیآ  نیا  لیوات  رد  املع  دـسیون : یم  دوخ 121:5  ریسفت  رد  یبطرق 

نانز دوش : یمهیآ  ینعم  دنا و  هدش  ریسا  هک  يرادرهوش  نانز  صوصخ  اج  نیا  رد  رادرهوش  نانز  زا  دوصقم  دنا : هتفگ  يردخ  دیعسوب  و 
یسک يارب  تروص  نیا  ردهک  دشاب  هدش  امش  كولمم  دیشاب و  هتفرگ  ریسا  یبرح  نانمـشد  نیمزرـس  زا  رگم  دنا  مارح  امـش  رب  رادرهوش 

یم قباس  جاودزا  عطق  بجوم  ار  ندش  ریـسا  هک  زین  یعفاش  لوق  دشاب و  هتـشاد  يوش  دنچ  ره  دوش  یم  لالح  هتفرگ  رارق  وا  مهـس  رد  هک 
و تسا - نیمه  ربدناد 
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نآ دیوم  تسا و  نیمه  زین  بهـشا  لوق  و  دـنا - هداد  تبـسن  زین  کلام  هب  ار  لوق  نیا  ریخانت  ود  هک  مکحلادـبع  نبا  بهو و  نبا  لوق  زین 
صن نیا  و  دـیوگ -: هدروآ و  ار  ثیدـح  یبطرق  سپـس  هدرک - تیاور  يردـخ  دیعـسوب  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  هک  تسا  یثیدـح  زین 

یم زیهرپ  دنتـشاد  رهوش  هک  يریـسا  نانز  اب  شزیمآ  زا  ص )   ) ربمایپ ناراـی  هک  دـش  لزاـن  نآ  رطاـخ  هب  ـالاب  هیآ  هک  نیا  رب  تسا  حـیرص 
نارای هفینحوب و  کلام و  هک  دنتسه . ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  دندش  امـش  كولمم  هک  ینانز  داتـسرف : هیآ  نیا  ناشیا  خساپ  ردادخ  دندرک و 

هللا - ءاشنا  تسا - نیمه  زین  تسرد  لوق  دنیوگ و  یم  ار  نیمه  زین  روث  وبا  قاحساو و  دمحا  یعفاش و  وا و 
ریسفت رد  يرشخمز  عیانـصلا 264:2 و  عیادـب  رد  املعلا  کلم  دـینادرگ : لالح  ار  هدرب  رهاوخ  ود  نیب  عمج  هکيا  هیآ  هراـبرد  رگید  لوق 
ناشیا هک  ناشناکولمم ، ای  ناشنارـسمه  رب  رگم  تسا : نیا  هدرک  لالح  ار  راـک  نیا  هک  ياهیآزا  ناـمثع  دوصقم  دنـسیون : یم   359:1 دوخ

دنتسین  شنزرس  دروم 
دنک قمعت  نخـس  نحل  رد  سک  ره  هک  نیا  اب  میرامـشب  زئاج  ار  كولمم  هملک  مومع  هب  ذـخا  هک  تسا  لماک  یتروص  رد  ـالاب  لالدتـسا 

هدنراد هک  دیوگب  دنک و  نایب  نانموم  رد  ار  ینمادکاپ  یگنوگچ  دهاوخ  یم  المجم  هیآ  اریز  تسین  زیاج  نآ ، مومع  هب  ذخا  هک  دمهفیم 
وا رب  الامجا  ار  ناشیا  اب  شزیمآ  راذگ ، نوناق  هک  دوخ  كولمم  ای  نز  اب  رگم  دنک  یم  يراددوخ  یـسنج  توهـش  ياضرا  زا  تفـص ، نیا 

رسمه هک  ینانز  اب  رگم  دنراد  یم  رانکرب  نانز  اب  شزیمآ  زا  ار  دوخ  هک ) دنا  یناسک  نانموم  : "  ) دیوگ یم  هیآ  هک  تسا  نیاهتخانـش  اور 
اب شزیمآ  ندوب  اور  هکدرادن  نیا  اب  یتافانم  یلامجا  مکح  نیا  تسین " و  یشنزرس  ناشیا  رب  تروص  نآ  رد  هک  دنـشاب  ناشیا  كولمم  ای 

انوناق هک  ار  یطیارـش  نآ  تساهیآ  نیا  رد  هک  مومع  تفـص  اریز  دشاب  ودنآ  زا  کی  ره  رد  یطیارـش  دوجو  مزلتـسم  كولمم ، ای  رـسمه 
دزاس و یم  گنت  ار  مومع  تفص  نیا  هرئاد  هک  تسا  ینوناق  طیارش  نآ  هکلب  درب  یمن  نیب  زا  هدش  هدرمش  مزال 
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نیفرط زا  یکی  هک  یلاح  رد  هن  تسا و  زیاج  سافن  ضیح و  لاح  رد  هن  مه ، ینوناـق  رـسمهاب  شزیمآ  هک  ناـنچ  دـنک  یم  تراـظن  نآ  رب 
راهظ هغیـص  يادا  زا  سپ  هن  ودرادهگن  دیاب  ههبـش  هب  یطو  يارب  نز  هک  يا  هدع  مایا  رد  هن  مارحا و  عقوم  رد  هن  دنا و  هتفرگ  بجاو  هزور 

( يارب  ) هداد رهوـش  هب  ار  وا  شبحاـص  هک  يزینک  اـب  رهاوـخ و  ود  اـب  شزیمآ  زین  بیترت  نیمه  هـب  دوـشن - هداد  هراـفک  یتـقو  اـت  - ءـالیا و 
تسین و رادربصیـصخت  هجو  چـیه  هب  هدرک  رکذ  زینک  نز و  اـب  شزیمآ  زاوج  يارب  مالـسا  هک  یطیارـش  نیا  اریز  تسین  زیاـج  شبحاـص 

طیارـش نآ  موزل  رب  هک  یئاهلیلد  نآ  اـب  ناـشناکولمم "  ناشنارـسمهرب و  رگم  مهناـمیا - تکلم  اـم  وا  مهجاوزا  یلعـالا  هیآ "  تیمومع 
درادن . ضراعت  میراد ،

كولمم اب  یعرـش و  رـسمه  اـبشزیمآ  میدـید  هک  ار  يدراوم  همه  یتسیاـب  مینک  ینعم  يداـشگ  لـگ و  نآ  هب  ار  هیآ  تیمومع  اـم  رگا  و 
رد هچ  ماگنه  نیا  رد  میرامـشب و  ضراعممیراد  طیارـش  نآ  موزل  رب  هک  یئاه  لیلد  اب  ار  هیآ  نیا  اـی  میرامـشب  اور  تسا ، اوراـن  یـصخش 

ار نآ  هیآ  کی  میئوگب " : میناوت  یم  هدـش ، نایب  نآ  تمرح  نآرق  رد  میتفگ  هک  دراوم  ریاس  دروم  رد  هچ  و  رهاوخ ، ود  ناـیم  عمج  دروم 
ره هک  نآ  اب  تسا - هویش  کی  هبود  ره  كولمم  رسمه و  يارب  هدمآ  هیآ  رد  هک  تسا  یئانثتـسا  اریز   " مارح - هیآ  کی  هدرمـش و  لالح 

دیوگیمن . ینخس  نینچ  دشاب  هدیسر  شماشمب  هقفيوب  سک 
نادرم مه  هک  میهد  رارق  یعیسو  هرئاد  نانچ  رد  ار  كولمماب  شزیمآ  زاوج  تیمومع  هتفگ - صاصج  هک  يا  هنوگ  هب  رگا - روط  نیمه  و 

اور بهاذم  نایاوشیپ  عامجا  هب  راکنیا  دزیمایب و  شیوخ  كولمم  اب  دازآ  نز  هک  مینادب  زیاج  دیاب  لاح  نیا  رد  دوش  لماش  ار  نانز  مه  و 
اور هیآنیا  مومع  هب  ذـخا  هک  درادـن  دوجو  یفالخ  ناملـسم  هدوت  زا  سک  چـیه  نایم  دـسیون : یم  یلحملا 524:9  رد  مزح  نـبا  تـسین و 
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تـسا كولمم  مالغ  دـیدرت ، یب  فالتخا و  نودـب  اریز  تسا  رادرب  صیـصخت  هک  نیا  رب  دـنا  هدرک  عامجا  یگمه  ام  زج  اعطق و  تسین و 
و تسین ، اور  تسا و  مارح  وااب  شزیمآ  یلو 

هحفص 362 ] ] 

اور ود  نآ  اـبشزیمآ  هک  دـنا  قفتم  همه  یلو  دوشب  کـلام  زینک  ناونعب  ار  شا  یعاـضر  رهاوخ  یعاـضر و  رداـم  یـسک  هک  دوـش  یم  زین 
تسا . مارحدرم  رسپ  رب  زینک  نآ  دروایب  يدنزرف  يو  زا  دزیمایب و  وا  اب  دریگب و  ار  يزینک  يدرم  رگا  زین  تسین و 

هدش هدرورپ  امـش  رانک  رد  هک  ینارتخد  ناتنانز و  ناردام  زین  و  دـینک ، عمج  رهاوخ  ود  نایم  هک  نیا  نآرق " و  زارف  نیا  رد  دـیوگ : سپس 
صن چیه  میتسیرگن و  زین  دنروایب "  نامیا  ات  دینکن  حاکن  تسرپ  تب  نانز  اب  و  دنا . هتخیمآ  ناشیا  اب  دنا و  هدوب  امش  نارسمه  ناشناردامو 

ار ینوناق  صن  تسین  زیاج  سپ  باتک - لها  نانز  اب  جاودزا  دروم  رد  طقف  رگم  - هدروخ صیصخت  مکح  نیا  هک  تسا  هدماین  یعامجا  و 
، مینزب صیـصخت  ار  يرگید  صن  ره  ای  تایـصوصخ  نیا  اب  یـصن  میـشاب  راچان  رگا  ومینزب  صیـصخت  میرادن  نآ  صیـصخت  رب  یلیلدهک 

نایاپ  تسین . زیاج  نآ  زج  هب  هک  تسا  صوصخم  صیصخت  اریز  دوب  دهاوخ  هدروخ  صیصخت  نآ  هک  تسین  کش 
هب هچنآ  امـش  رب  دش  لالح  و  مکلذ =(  ءارواممکل  لحا  هیآ و  كولمم ، رهاوخ  ود  نایم  عمج  هدننک  لالح  دنـس  هدـش : هتفگ  هک  نیا  اما 

تسا انثتسا  هلزنم  هب  نآاریز  تسا  تسردان  مه  نیا  هدمآ ، هدرمـش  ار  حاکنلا  عونمم  نانز  هک  يا  هیآ  ریزرد  هک  تسا  دشاب ) اه  نیازا  ریغ 
هباحـصزا و ناملـسم  هدوت  هک  دـیتسناد  و  كولمم - رهاوخ  ود  نایم  عمج  هلمج  زا  هدـش - رکذ  البق  هک  نانآ ، اـب  حاـکنلا  عونمم  ناـنز  زا 

ناونعب ای  دزیمایب  ود  نآ  اب  رهوش  ناونعب  ناسنا  هاوخ  تسا  مارح  رهاوخ  ود  نایم  عمج  هک  نیا  رب  دـنراد  عامجا  ناهیقف  ناشیا و  نادرگاـش 
هک تسا  یتلع  كالم و  نامه  كولمم ، رهاوخ  ودناـیم  عمج  تمرح  رب  اـم  لـیلد  هزاـت  دـناهداهنن و  یقرف  چـیه  ناـیم  نیا  رد  هک  کـلام 

دوصقم سپ  تسا  دوجوم  تروص  ود  ره  رد  هک  تسا  شزیمآ  ناـمه  كـالم  نیا  دوش و  یم  دازآ  رهاوخ  ود  ناـیم  عمج  تمرح  بجوم 
همه  زج  هب  ینانز  زا  دوش  یم  ترابع  تشذگ "  هک  نآ  زا  مکلذ =  ءاروام  هملک "  زا  هیآ 

هحفص 363 ] ] 

تروص ود  زا  کی  ره  رد  رهاوخ  ود  نایم  عمج  هلمج  زا  و  دوب - نآ  رد  هچ  نآ  رخآ  ات  نارتخد  نارداـم و  زا  تفر - ناـشرکذ  هکاـه  نآ 
دشاب . دهاوخ  هک 

ضراعت و تروص  رد  هزاـت  دـشاب و  یـضراعت  هیآ  ود  ناـیم  هک  میریگ  و  تاـیآ ، لوزن  تلع  زا  و  اـه ، نیا  همه  زا  یـشوپ  مشچ  ضرف  اـب 
صاصج ودنا  هدرک  نشور  لوصا  ملع  ءاملع  زین  ارعوضوم  نیا  هک  هحابا  لیلد  رب  تسا  مدقم  تمرح  لیلد  مه  زاب  نیلیلد ، ببـس  تدحو 

دنا . هداد  حیضوت  ار  هلئسم  نیا  احیرص  دوخ 193:3  ریسفت  رديزار  نآرقلا 158:2 و  ماکحا  رد 
یم هحابا  لیلد  دوخ  لایخ  هب  ار  هچ  نآ  هک  دوب  نیا  تشادن  دای  هب  تایآ  لوزنتلع  ناش و  زا  يزیچ  تسناد و  یمن  ار  اه  نیا  نامثع  یلو 

ار ندوب  مارحلیلد  تسا  مزال  هک  دیمهفن  ار  یلقع  مکحنیا  یتح  تشاد و  مدقم  دندوب - هتفریذـپ  ار  نآ  همه  هک  میرحت - لیلد  رب  درمش 
دیزگرب تلم  همه  زا  ادج  یهار  یتسناد - ار  نآ  لیـصفت  هک  نانچ  دوخ - راک  نیا  اب  وا  دوش  يریگولج  یلامتحا  ررـض  زا  ات  تشاد  مدقم 

نیا باستنا  رد  هدراو  تایاور  هک  دناهتسب  سابع  نبا  هب  هراب  نیا  رد  هچ  نآ  رگم  دومنن  يراگزاس  وا  اب  يو  رادنپ  نیا  رد  مهسک  چیه  و 
تسا . ضیقن  دض و  رگیدکیاب  تشذگ - راکذتسا  رد  رمعوب - لوق  زا  هچنانچ  زین - وا  هب  يوتف 

هدرک مارح  مدرم  رب  ار  نآ  دازآ  ، دـنوادخ هک  ینز  ره  دـیوگ " : یم  اریز  تسه  هملـسم  لوـصا  اـب  مـه  يرگید  تفلاـخمهفیلخ  نخـس  رد 

دلج 15 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسا لطاب  شیانثتـسا  رد  مه  نخـس  نیا  و  . " تسا زیاج  هک  كولمم  رهاوخ  ود  ناـیمعمج  دروم  رد  رگم  هدرک  مارح  زین  ار  نآ  كولمم 
ود ناـیمعمج  هک  دـنلوقلا  قفتم  يوبن  تنـس  نآرق و  صوصن  هب  یمرگتـشپ  اـب  ناـگمه  هک  یتسناد  انثتـسا  دروم  رد  هنم . ینثتـسم  رد  مهو 
هنم ینثتسم  دیاب  تما - همه  قافتا  هب  ار - هچ  نآ  هفیلخ  تفگ  دیاب  زین  هنم  ینثتسم  دروم  رد  تسا . مارح  - دنـشاب هک  مه  كولمم  رهاوخ -

تسا . زیاج  كولمم  نز  راهچ  زا  شیب  نتشاد  یلو  تسین  زیاج  يدقع  دازآ  نز  راهچ  زا  شیب  نتشاد  اریز  هتسنادندریگ  رارق 

هحفص 364 ] ] 

بلاغ رد  هک  اریز  درکزاب  قاط  راهچ  ار  ناناملسم  نایم  شکمشک  باب  یمالسا ، هقف  نآرق و  اب  فلاخمو  لطاب  ياهرادنپ  نیا  ریاظن  يرآ 
هتفرگ یـشیپ  ناشیا  رب  عامجا  لوق  هک  یناسک  كوت  کت و  دوبن و  يروعـشیب  هدـننک  هارمگ  هارمگ و  هدـننک  لدـج  ایوریپ  دـقاف  تاـقوا 

ار هفیلخ  فرح  هک  دنتـشاد  رارـصا  هرامه  اه  نیا  دندوبن - زین  انتعا  هتـسیاش  هدمآ و  ناشیازا  سپ  هک  یئانیب  رهاظ  اه و  يرهاظ  زین  و  دوب -
اه و يرهاظ  دـسیون : یم  دوخ 117:5  ریـسفت  رد  یبطرق  دوبن  تسار  هارزا  فارحنا  زج  ناشراک  هک  دـنناشنب  یـسرکهب  هلئـسم  نیا  هرابرد 
، دـنادرگ دوخ  كولمم  ار  رهاوخ  ود  دـناوتیم  درم  کی  هک  هنوگ  ناـمه  دـنا : هتفگ  هتفرگ و  شیپ  لوصا  اـب  فلاـخم  یهار  ناـنیب  رهاـظ 
هدرک و مارح  ار  راک  نیا  هیآ  کـی  هدیـسر : ناـمثع  زاهک  تسا  یتیاور  مه  ناـشلیلد  تسا و  زیاـج  مه  كولمم  رهاوخ  ود  نآ  اـب  شزیمآ 

لالح ! هیآ  کی 
دوب یهاوخ  ناراکمتـس  زا  ماـگنه  نآهک  یتسار  هب  ینک  يوریپ  ناـشیا  ياـه  سوهزا  مه  زاـب  دـمآ - تیارب  شناد  هک  نآ  زاسپ  رگا - و 

 145 هرقب

دنوش یم  ردام  هب  ثاریم  ثلث  ندیسر  زا  عنام  ردارب  ود  هک  نیا  هرابرد  هفیلخ  ياوتف 

ردام ثرالا  مهـس  ردارب ، ود  ارچ  تفگ : دمآ و  رد  نامثع  رب  يو  هک  تساهدروآ  سابع  نبا  زا  هبعـش  هار  زا  دوخ 188:4  ریسفت  رد  يربط 
راتفگ تموق و  نابز  رد  ردارب  ود  دشاب "  هتـشاد  یناردارب  تیم )  ) رگا تسا " : هدمآ  نآرق  رد  هک  نآ  اب  دـنهد  یم  لیلقت  کی  شـشهب  ار 

دنا هدرب  ثرا  نآ  قبط  رب  مدرم  هدوب و  نم  زا  شیپ  هک  منکشب  ار  ینوناق  مناوت  یم  نم  ایآ  تفگ  نامثع  دنوش  یمن  هدرمش  ناردارب  تموق 
و

هحفص 365 ] ] 

تسا ؟  هتفاینایرج  اهرهش  نایم  رد 
در دنا  هدرب  ثرا  نآ  قبط  رب  مدرم  هتفای و  نایرجاهرهش  رد  هدوب و  نم  زا  شیپ  هک  ار  ینوناق  مناوت  یمن  نم  یقهیب : مکاح و  ترابع  رد  و 

منک .
رد مزح  نـبا  يربـکلا 227:6 و  ننـسلا  رد  یقهیب  زین  هدرمـش و  حیحـص  ار  نآ  هدرک و  داـی  كردتـسم 335:4  رد  مکاـح  ار  شرازگ  نیا 

حور رد  یسولآ  روثنملا 126:2و  ردلا  رد  یطویـس  دوخ 459:1 و  ریـسفت  رد  ریثـک  نبا  دوخریـسفت 163:3 و  رد  يزار  یلحملا 258:9 و 
دنا . هدروآ  ار  نآ  یناعملا 225:4 

هنیمز نیا  رد  یـشناد  رگا  وتسا  یبرع - شدوخ - ناـبز  زا  وا  یعـالطا  یب  زا  یکاـح  هداد  ساـبع  نبا  هب  هفیلخ  هک  یباوج  دـیوگ : ینیما 
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دوخ یناوتان  هک  نیا  هن  هتفر "  راک  هب  ماـع  یتروص  هب  برع  مـالک  رد  تساحیحـص و  زین  نتود  رب  عمج  قـالطا  داد "  یم  خـساپ  تشاد 
خـساپ زا  رت  تفگـش  وا  خـساپ  نیا  هتبلا  دـشکب و  شیپ  دـنا  هدـیمهف  ار  نآ  طلغ  هب  ربمایپ ) هللااب  ذوعن  یتح  و   ) مدرم همه  هچ  نآ  رییغت  زاار 

رد شندش - دای  زا  دعب  هلصافالب  نآریـسفت - هزات  تسا و  یبرع  هشیر  لصا و  زا  هک  ار  با  ینعم  دوخ  راگزور  رد  هک  دوبن  شناگنهاشیپ 
هباحص نایم  هن  مه  ظاحل  نیمه  زا  دندرک و  یم  قالطا  ناردارب  هملک  ردارب ، ود  رب  نایزات ، هدوت  نابز  رد  اریز  دنتفاینرد  هدمآ  نآرق  دوخ 

ناـهیقف ناـیم  هـن  دنتـسشن و  ناـشیا  ياـج  حیــصف  یبرع  ناـبز  هـب  مـلکت  رد  هکناـشنادرگاش  ناـیم  هـن  دـندوب و  لیــصا  برع  دوـخ  هـک 
لیلقت مشش ) کی  هب  موس  کی   ) زا ار  وا  ردام  ثرالامهس  تیم ، يارب  ردارب  ود  دوجو  هک  دوبن  يوتف  نیا  رد  یفالتخا  چیه  مالسابهاذم ،
قالطا هک  دنداد  یم  رطاخنیا  هباهنت  زین  ار  يوتف  نیا  و  فیرـش . هیآ  نیمه  رگم  دنتـشادن  مکح  نیا  يارب  مه  يدنتـسم  چـیه  دـهد و  یم 

هداد تعسو  ار  نآ  هنماد  هاوخ  دنتفریذپ  یم  لقادح  کی  رد  ار  روبزم  قالطا  هک  نیاهاوخ  دندرمـش  یم  زئاج  ردارب  ود  رب  ارناردارب  هملک 
دنداد . یم  رارق  لامعتسادروم  ماع  یتروص  هب  ار  نآ  و 

نادرگاش  ربمایپ و  نارای  هورگ  دسیون : یم  دوخ 187:4  ریسفت  رد  يربط 

هحفص 366 ] ] 

کی دشاب  هتشاد  یناردارب  تیم )  ) رگا هدومرف  ادخ  هک  نیا  دنیوگ : دندمآ ، نامز  ره  رد  نانآ  زا  سپ  هک  مالسا  ءاملع  زا  یناسک  ناشیا و 
نیمه مکح  زین  دنـشاب  نارهاوخ  رتشیب  ای  ود  اه - نآ  ياجب  رگا - تسا و  رتشیباـی  ردارب  ود  وا  دوصقم  دـسر  یم  رداـم  هب  شا  هکرت  مشش 

نینچدـنناد یم  تسرد  ار  قالطا  نیا  هک  یناسک  زا  یهورگ  و  تسا : نیمه  مکح  دـشاب  مهرهاوخ  کی  ردارب و  کی  رگا  هک  نانچ  تسا 
هک دـنا  هدروآ  ار ، نآ  ضیفتـسم  يربخ  نمـض  رد  وا  ربمایپ  تما  هتفگ و  ربمایپ  نابز  هب  دـنوادخ  نایب  زا  تما  ار  نیا  هک  دـنا  هدروآ  لیلد 

هدروآ و تشذگ - هک  ار - سابع  نبا  ثیدح  يو  سپـس   ) دیادز یم  قلخ  لد  زا  ار  يدـیدرت  ره  ددـنب و  یم  ار  يا  هناهبره  هار  نآ  دورو 
الاـب هب  ردارب  ود  تیم  هک  تسا  نآ  دـشاب "  یناردارب  وا  يارب  رگا  زارف "  زا  دوـصقم  هکتسا  نآ  نـم  رظن  هـب  تـسرد  يار  دـسیون ): یم 

هک نیا  ناشیا و  يار  تحص  اریز  دزاس  یمن  سابع  نبا  لوق  اب  دنا و  هتـشاد  ادخ  لوسر  باحـصا  هک  تسا  ییارنامه  نیا  دشاب و  هتـشاد 
هقبط ره  مالسا  تماار  اه  نیا  همه  دنا ، هدرک  راکنا  هراب  نیا  رد  ار  سابع  نبا  لوق  هک  نیا  و  هدوب ، لیلد  يور  زا  هراب  نیا  رد  ناشیا  نخس 

دنا . هدرک  لقن  هتفرگ و  دوخ  نیشیپ  هقبط  زا  يا 
تغل رد  ردارب ) ود  نیوخا =(  يهملک  میناد  یم  هک  نآ  اب  تسا  هدـناوخ  ناردارب  ار  ردارب  ود  هنوگچ  دـیوگب : یـسک  رگا  دـسیون : یم  زاب 

، تسه يدننامه  نیا  هک  ار  یتسار  میئوگ : یم  تسین . دـننامه  ناردارب )  ) هوخا هغیـص ي  دربراک  اب  نآ  دربراک  هک  تسا  يا  هغیـص  برع 
مه اب  اه  ظاحل  یـضعب  زا  هک  دنچ  ره  ود - نآ  ینعم  یکیدزن  رابتعا  هب  تسا  مالک  ود  نایم  دندرک  عمج  برع  نابز  تایـصوصخ  زا  اریز 

يرما ناشیا  مالک  رد  دـیدرگ و  تباث  رایـسب  ياه  شرازگ  اب  ناشیا  نابز  رد  شور  نیا  ندوب  دـشنینچ و  نوچ  سپ  دنـشاب - هتـشاد  قرف 
ار ود ) نآ  تشپ  هن  و   ) ناشیاه تشپو  مدز  ود ) نآ  رس  رب  هن  و   ) ناشیاهرس رب  ار  رمع  هللادبع و  دنیوگب  هکمیدید  جیار  یلومعم و 

هحفص 367 ] ] 

مه ریخا  تروص  هب  هک  دـنچ  ره  مدروآ . درد  هب  ار  ود  نآ  تشپ  دـنیوگب : ات  مدینـش  نآ  زا  شیب  ناـشیا  ناـبز  رد  ار  نیا  مدروآ و  درد  هب 
هب ینثم  تروص  هب  زین  ار  نآ  دوخ  هدرک ، هفاـضاهینثت  هملک  هب  یتـقو  ار  لد ) داوف =(  هک  تسا  قوزرف  لوـق  نآ  ریظن  دوـش و  یملامعتـسا 

هتفگو : عمج - هن  و  هدرب - راک 
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يوهلا  قوشلا و  نم  انی  داوف  یف  امب 
فغشملا  داوفلا  ضاهنم  اربیف 

هملک یتقو  زین  نآرق  رد  هک  نانچ  دور  راکب  انتدئفا  هملک  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتاویـش  یلو - تسین - طلغ  دـنچ  ره  لامعتـسا  هنوگ  نیا  و 
تغـص دـقف  هللا  یلا  ابوتت  نا  دـیوگ : درب و  یم  راک  هب  عمج  تروص  هب  ار  نآ  ادـخ  دـهد  یم  رارق  ینثم  هملک  کی  يارب  فاـضم  ار  بلق 

هک هنوگ  نامه  سپ  تسا ) هدش  فرحنم  ناتود  ره  ياه  لد  اریز - تسا  هتـسیاش  - دـیدرگزاب ادـخ  يوس  هب  نت  ود  امـش  رگا  امکبولق =( 
لامعتـسا لاح  نآ  رد  دیدرگ  سک  ود  هب  قلعتم  زیچ  ود  و  دـش ، همیمـض  رگید  یـسکیکت  وضع  اب  نوچ  ناسنا  یکت  وضع  ره  مدادحرش 

زا ریغ  هب  ودنآ  زا  کی  ره  هک  دـنا  صخـش  ود  زین  ردارب  ود  هاگ  نآ  تسا و  رت  جـیار  وا  مالک  رد  رت و  حیـصف  برع  قطنم  رد  عمج  ظفل 
اه نآ  يارب  هک  ناسنا - یکت  ياضعا  هب  دراد  تهابـش  ود  نآ  ینعم  هک  تسا  نیا  يرگید و  ناـج  زا  ریغ  هبیناـج  ياراد  تسا و  يرگید 

هوـخا میراد و  یم  لوـمعم  زین  اـج  نیا  رد  میتـشاد  یم  يراـج  ءاـضعا  نآ  رب  هک  ار  یمکح  ناـمه  دـننام  ظاـحل  نـیا  زاو  تـسین - یمود 
ود ینعم  رد  ار  اـه  ناـهد  و  تشپ ، ود  ینعم  رد  ار  اـه  تشپ  هک  میرب  یم  راـکب  هنوـگ  ناـمه  هـب  ردارب ) ود  نیوـخا =(  يارب  ار  ناردارب ) )
ات تسا ... ات  ود  عمج  لقا  نوچ  ناردارب . هدـمآ : هیآ  رد  هک  نیا  دـنا  هتفگ  نایوحن  زا  یخرب  هزاـت  و  لد ، ود  ینعم  رد  ار  اـه  لد  و  ناـهد ،

نایاپ 
، تباث نب  دـیز  هک  تسا  هدروآ  ننـس 227:6  رد  یقهیب  كردتـسم 335:4 و  رد  تسا  هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  هک  يدانـسا  اب  مکاح  زین  و 
ار نیا  دنمان و  یم  ناردارب  زین  ار  ردارب  ود  نایرع  تفگ : یم  تسناد و  یم  ردام  ثرالا  مهس  ناصقن  بجوم  ار  تیم  يارب  ردارب  ود  ندوب 

تسا . هدرک  دای  نآرقلا 99:2  ماکحا  رد  مه  صاصج 

هحفص 368 ] ] 

دـشاب یناردارب  ار  وارگا  هیآ " و  نیا  هرابرد  هداتق  هک  دـنا  هدروآ  متاـح  یبا  نبا  دـیمح و  نب  دـبع  دوخ 189:4 و  ریـسفت  رد  ریرج  نبا  و 
بجوم دـشاب  ردارب  کی  رگا  دـسر و  یمن  مه  ناشدوخ  هب  ثرا  دـندز و  نایز  ردام  هب  نانیا  تفگ : یم  دـسر "  یم  رداـم  هب  کـی  شش 

روثنملا 126:2 ) ردلا  دوش (  یم  دشاب  رتشیب  رگا  دوش و  یمن  كرتام  ثلث  زا  ردام  نامرح 
هدروآ رتشیب - ردارب و  هس  نوچمه  ردارب - ود  ندوب  اب  كرتام  ثلث  زا  ردام  نامرح  رد  ار  هباحص  لوق  نآرقلا 98:2 ماکحا  رد  صاصج  و 

هب امکبولق "  تغـص  دقف  هللا  یلا  ابوتت  نا  هیآ "  رد  هک  نانچ  دوش  یم  قالطا  نت  ود  رب  هوخا )  ) ناردارب مان  هک  نیا  شلیلد  دـسیون : یم  و 
يوعد لها  نآ  شرازگ  ایآ  و  بارحملا =(  اوروست  ذا  مصخلا  ابن  كاتا  له  و  هتفگ : رگید  ياج  رد  هدرب و  راکهب  بولق  هملک  نابلق  ياج 

هیآ زا  هک  نانچ  هدوب  ینثم  نآ  لعاف  هک  نآ  اب  هدروآ  عمج  تروص  هب  ار  اوروست  لعف  مینیبیم  هک  هدیسر ) وت  هب  دنتفر  الاب  بارحم  زا  هک 
رگید هیآ  رد  و  هتشاد )  اور  متس  يرگید  رب  نام  یکی  هک  مییاوعد  بحاص  ود  ام   ) ضعب یلع  انضعب  یغب  نامـصخ  دیآ : یمرب  نآ  زا  سپ 

نیا مکح  دـشاب  مه  رهاوخ  کی  ردارب و  کی  رگا  هک   " دربب ثرا  نز  ربارب  ود  درم  ره  دنـشاب  ینارهاوخ  ناردارب و  رگا  هک "  میناوخ  یم 
نایاپ  ات  تسا ... يراج  ناشیا  هرابرد  هیآ 

تسا هتشذگ  نیا  رب  تنسو  دسر  یم  شردام  هب  كرتام  مشش  کی  دشاب  هتشاد  یناردارب  تیم  رگا  دسیون : یم  اطوم 331:1  رد  کلام  و 
دنرامشب . ناردارب  ار  رتشیب  ردارب و  ود  هک 

يا هداز  رـسپ  ای  يدنزرف  ياراد  ردام - ینعی  وا - نتـشاد  اب  تیم  رگا  میناوخ : یم  کلاملا 122:2  ضیف  نآ  حرـش  کلاسلا و  هدمع  رد  و 
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مشش  کی  ردام  ثرالا  مهس  دشاب ، رهاوخ  ای  ردارب  رتشیب  ای  ود  ياراد  ای  رتخد - هاوخ  رسپ  هاوخ  دشاب -

هحفص 369 ] ] 

ود ناردارب ، زا  دوصقم  هک  تسانآ  رب  عامجا  دـسر و  یم  ردام  هب  مشـش  کـیتشاد  یناردارب  وا  رگا  دـیوگ : یم  نآرق  اریز  دوب  دـهاوخ 
الاب . هب  تسا  ردارب 

موس کی  ردام  ثرالا  مهـس  : دیوگ یم  یعفاش  میناوخ 140:3  یم  هدـش  پاچ  مالا  باتک  هیـشاح  رد  هک  ینزملا  رـصتخم  رد  هک  نانچ  و 
ریسفت رد  ریثک  نبا  و  دوش . یم  مشـش  کی  ردام  مهـس  تشاد  رتشیب  رهاوخ و  ود  ای  ردارب  ود  ای  دنزرف  دنزرف  ای  دنزرف  تیم  رگا  یلو  تسا 

رد هک  ار  تباثنب  دیز  ثیدح  سپـس  تسا " . ناردارب  مکحدـننام  ردارب  ود  مکح  اهقف  روهمج  هدـیقع  هب  دـسیون " : یم  - 459:1 دوخ -
تساهدرک . دای  دنا  هدش  هدیمان  ناردارب  ردارب ، ود  نآ ، نمض 

و ردام - هب  كرت  ام  موس  کی  ندیـسر  زا  ندـش  عنام  رد  هک  تسا  نآ  رب  ملع  لها  عامجا  دـسیون : یم  دوخ 398:1  ریسفت  رد  یناکوش  و 
دنریگب . ار  ناردارب  زا  رتشیب  ياج 3 و  دنناوت  یم  ردارب  ود  مشش - کی  هب  وا  مهس  ندناسر  رد 

هدیـشوپ هفیلخ  رب  همیرک ، هیآ  رد  ردارب  ود  رب  ناردارب  قـالطا  ندوب  تسرد  دـناسر  یم  هک  ناردارب ، هراـبرد  تما  ياـملع  ياوتف  دوب  نیا 
مه ار  ردارب  ود  هک  دندیمهف  یم  يا  هنوگ  هب  ار  ناردارب ) هوخا =(  هملک  ناگتشذگ ، هک  هتسنادن  هدوب و  ربخ  یب  شتلم  نابز  زا  اریز  هدنام 

ردارب ود  هک  دـنا  هتفر  نآ  ربادـخ  باتک  فالخ  رب  دـنا و  هدومن  تفلاخم  شتلم  نابز  موهفم  اب  وا  ناینیـشیپهک  هدرک  نامگ  دوش و  لماش 
دـهد و رییغت  دـناوت  یمن  هدـش  عقاو  ار  هچ  نآ  هک  دروخ  یم  سوسفا  تسا و  هدـمآ  هاگ  نآ  و  دـنهاکب ، ار  ردام  ثرالا  مهـس  دـنناوت  یم 

هملسم تابجاو  ماکحا و  هلداو  ادخ  باتک  نوماریپ  رد  درم  نیا  عالطا  هنومن  تسا  نیا  دنکـشب . درای  یمن  دننک  يوریپ  مدرم  هک  ار  ینیئآ 
تلم ! نایم 

نابز رد  هک  دوب  ياهداوناخ  زا  شیرق و  ناگرزب  زا  نابرع و  نارورـس  زا  يو  اریز  دوب  هداـتفین  ترپشا  هدوت  ناـبز  مهف  زا  ساـبع  نبا  هتبلا 
رد هفیلخ و  شناد  دـنامهفب  عامتجا  هب  هک  دوب  نیا  درک  هفیلخ  زا  هک  یلاوئـس  زا  يو  دوصقم  دـندوب و  رت  يوگ  اویـش  یـسک  ره  زا  يزاـت 
اب شا  یئانـشآ  تاغلهب و  وا  هطاحا  تسا و  هزادنا  هچ  هلکـشم ) لئاسم  هب  دسر  هچ   ) دنادب دیاب  یئوا  دـننام  هک  یئاهزیچ  نیرت  هداس  هنیمز 

لامعتسا  دراوم 

هحفص 370 ] ] 

سابع نبا  هک  دوب  نیمهو  تسا . اجک  اـت  هدـمآ ) ناـبز  نیا  هب  هک  تسا  یتنـس  باـتک و  زا  مکح  نتفرگ  يارب  بجاو  همدـقم  هک   ) اـه نآ 
مکح لصا  درواـین و  شیپ  یلاوس  مکح  لـصا  هراـبرد  درک و  حرطم  هنوگ  نآ  هب  مکح  طابنتـسا  تلع  زا  لاوس  تروصهب  ار  دوخ  بلطم 

هک دـشاب  يداریا  درک ، حرطم  هنوگ - نآ  هب  مکحطابنتـسا  تلع  زا  لاوس  تروص  هب  هفیلخ - يارب  ار  هچ  نآ  هک  نیا  هن  دوب  ملـسم  شیارب 
مه شنارای  هتبلا  تفریذپ  یمن  ار  مکح  نیا  لصا  وا  دوخ  رگا  دشاب و  هتـشاد  ردارب  ود  ندوب  اب  ثلث  زا  ردام  ندـش  مورحم  مکح  لصا  هب 

ناناملـسم اب  ردارب "  ود  ندوب  اب  ثلث  زاردام  ندش  مورحم  رد "  ناشیا  همه  هک  نآ  اب  دندرک  یم  يوریپ  يو  زا  دنداهن  واياپ  ياج  اپ  هک 
رد ار  سابع  نبا  تیاور ، نیمه  دانتسا  هب  دوخ 459:1  ریسفت  رد  هدرک و  دای  ریثک  نبا  هک  تسین  نانچ  سپدنا  ناتـسادمه  ناشیا  ياملع  و 
زا رگید  يرایـسب  هیادـبلا 327:2 و  رد  دـشر  نبا  دوخ 188:4 و  ریـسفت  رد  يربطهچ  نانچ  هدرک  دادـملق  اهقف  ریاـس  فلاـخم  هلاـسم  نیا 

سابع . نبا  مالک  يانعم  مهف  رد  هابتشا  زج  درادن  یتلع  هک  دنیوگ  یم  ار  ینخس  نیمه  زینریسفت  لاجر  ثیدح و  نایاوشیپ  ناهیقف و 

دلج 15 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


انز هب  فرتعم  نز  هرابرد  هفیلخ  ياوتف 

زینک کی  درک و  دازآ  دـندوب  هتفرگ  هزور  هدرازگ و  زامن  هک  ار  شناـگدرب  زا  یناـسک  تشذـگرد  هک  بطاـح  تفگ : بطاـح  نب  ییحی 
سپ هدـش  هلماح  دنتـسناد  ات  دوب  هویب  تفای و  یمنرد  ار  نخـس  دـشیمن و  شرـسنابز  دوب و  هتفرگ  هزور  هدرازگ و  زامن  هک  تشاد  یگنز 

سپتخاس نارگن  ار  وا  نخـس  نیا  يروآ و  یمن  يریخ  تقو  چـیه  وت  تفگ : رگـشرازگ  درمهب  وا  دـنتفگ  ار  نایرج  دـندش و  رمع  دزنهب 
دندید سپ  مهرد . ود  ربارب  رد  شوغرم ، زا  يرآ  تفگ : يا ؟  هدش  هلماح  وت  ایآ  دیسرپ  يو  زا  هاگ  نآ  دمایب  ات  داتـسرف  زینک  یپ  رد  رمع 

فیرعت  یئور  هداشگ  اب  ار  هیضق  نیا  يو  هک 

هحفص 371 ] ] 

زینک نیا  اب  دیئوگب  تفگ : ناشیا  هب  دروخرب و  یلع  نامثع و  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  هب  رمع  سپ  دـیامن  یمن  یفخم  ار  نآ  دـنک و  یم 
منک هچ  وگب  وت  نامثع  تفگ : رمع  . دز دح  وا  رب  دـیاب  دـنتفگ  نمحرلا  دـبع  یلع و  داهن و  نیمز  رب  ولهپ  سپ  دوب  هتـسشن  نامثع  منک . هچ 

تفگ :
دناد یمن  ار  نآ  وا  ایوگ  هک  دناسر  یم  هیضق - لقن  ماگنه  نز - نیا  یئور  هداشگ  نم  هدیقع  هب  تفگ  وگب . وت  تفگ  دنتفگ . تردارب  ود 
اهنت دح  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  یتفگ  تسار  یتفگ  تسار  تفگ : دنادب  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  یسکرب  اهنت  زین  دح  و 

درک . شدیعبت  لاس  کی  دزب و  هنایزات  ار 100  زینک  نآ  رمع  سپ  دنادب  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  یسک  رب 
ندز و هنایزات  هب  وا  روتسد  هک  میتفگ  میدنار و  نخس  مود  هفیلخ  ياوتف  نوماریپ  اجنآ  رد  میدروآ و  رد ج 6  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : ینیما 

تسین . بجاو  زینک  نآ  رب  دح  هک  هراب  نیا  رد  شیاوتف  نامثع و  تشادرب  هب  میرگنب  کنیا  تسا و  نید  نوناق  زرم  زا  نوریب  ، دیعبت
ناوت یم  دراومهمه  رد  اریز  دوش  یم  شزرا  یب  دروم  نیا  ریاظن  رد  تافارتعا  اهرارقا و  مامت  دـشاب ، تسرد  دـیوگ  یم  هفیلخ  هچ  نآ  رگا 

دیناشوپ و یم  ار  دوخ  مرج  وا - قح  رد  نآ  يارجا  میب  زا  دوب - هاگآ  رگا  تسا و  هاگآان  شلمع  هب  دح  قلعتزا  هدـننک  فارتعا  هک  تفگ 
نداد مکح  رد  دروآ و  یم  لمع  هب  لماک  یسررب  دح ، موزل  زا  ههبـش  عفر  يارب  هک  دنچ  ره  تسناد  یم  دح  بجوم  ار  رارقا  ص )  ) ربمایپ
هدرک انز  هب  فارتعا  هک  یسک  هب  يور  نیمه  زا  دزاس و  یفتنم  ار  دح  موزل  دیآ و  شیپ  يا  ههبش  هکنآ  دیما  هب  دومرف  یم  رایـسب  گنرد 

يا  هتسیرگن  وارد  توهش  هب  هریخ و  ای  يا  هدرک  سمل  ار  وا  ای  يا  هدیسوب  اروا  وت  دیاش  ای : يراد ؟  ینونج  وت  ایآ  دومرف : یم  دوب 

هحفص 372 ] ] 

هک نآ  دیما  هب  دننک  ظفح  يو - رب  دـح  يارجا  زا  ار -  هدـننک  فارتعا  دندیـشوک  یم  رمع ، وا  زا  شیپ  و  (ع ) یلع یلوم  هنوگ  نیمه  هب  و 
ار دح  شیوخ ، نخس  رب  هدننک  فارتعا  يرادیاپ  زا  سپ  ناشود  ره  یلو  دنریذپنار  نآ  دیآ و  شیپ  رارقا  تیلوبقم  تحـصرد و  يا  ههبش 

یضارهک نآ  نودب  نز  هک  تسه  اسب  يا  ینک ؟ یمهیرگ  ارچ  دیوگ " : یم  هداد  انز  نز  نآهب  رمع  هک  ینیب  یمن  دندرک  یم  يراج  وا  رب 
ع)  ) یلع درک و  اهر  ار  يو  رمع  سپ  هتخیمآ  يو  اب  يدرمو  هدوب  باوخ  هک  داد  ربخ  يو  هب  سپ  دریگ " . یم  رارق  یئوجماک  دروم  دشاب 

هدش ؟ ماجنا  وت  تیاضر  اب  هن  يراک  هک  دیاش  تفگ : هداد - انز  دوب  هدرکرارقا  هک  هحارش - هب 
. درک مجر  ار  وا  سپ  دش . ماجنا  انز  لمع  مدوخ  تیاضر  اب  هارکا و  نودب  تفگ :
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یم یفتنمار  دح  دیآ ، شیپ  یـسک  رب  دح  قلعت  موزل  رد  يا  ههبـش  ره  هدناسر " : هفیلخ  شوگ  هب  هک  هدوب  ثداوح  نیمه  هب  هجوت  دیاشو 
 " میئامن . يراددوخ  نآيارجا  زا  دیاب  مینکن  يراج  ار  دح  دشاب  نکمم  هک  اج  ره  و  دزاس .

هدـننک رارقا  دـیاب  دیـشوپ و  مشچ  دـیابن  نآ  زا  انز - دروم  رد  صوصخب  هک - دراد  ینوناق  نید - رد  رارقا - هک  هتـسنادن  ار  نیا  رگید  یلو 
ای دیآ ، یمرب  دنا  هدروآ  نارگید  ملسم و  يراخب و  هک  فیسع  هصق  زا  هچ  نانچ  رارقا ، راب  نیلوا  رد  ای  دومن - هذخاوم  نآ - ساسا  رب  ار -

حیحص ود  رد  ملـسم  يراخب و  ترابع  هب  زعام - ناتـساد  زا  هچنانچ  دریگ ، یم  ماجنا  سلجم  کی  ردای  مه  نآ  هک  رارقا  راب  راهچ  زا  سپ 
راهچ نیا  دوش و  یم  طابنتسا  هدمآ - یقهیب 228:8  ننس  رد  هک  ناشیا - راکانز  ناتساد  زا  هک  نانچ  سلجم  راهچ  ردای  دیآ  یمرب  ناشیا -

ار يو  وا  ما ، هدرک  يدزد  نم  تفگ : دش و  یلع  دزن  هبیقراس  هک  دمآ  شیپ  دروم  کی  رد  هچ  نانچدریگ  یم  ار  دـهاش  راهچ  ياج  رارقا 
هچنانچ تقونآ  و  درک . تازاجمار  وا  سپ  يداد  یهاوگ  دوخ  نابز  هب  راب  ود  تفگ : یلع  ما  هدرک  يدزد  نم  تفگ  هرابود  ات  دینادرگزاب 

نشور 

هحفص 373 ] ] 

ثیداحا زا  یکی  رد  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  مادـک  ره  زین - بهاذـم  ناـیاوشیپ  وهتفاـینرد  ار  نآ  هدـنام و  هدیـشوپ  هفیلخ  رب  هلاـسم  نیا  میدرک 
رارقا دیاب  راب  دنچ  مرجم  هک  نیا  دروم  رد  دسیون  یم  دهتجملا 429:2 هیادب  رد  دشر  نبا  یضاق  دنا  هدیزگرب  صاخ  ییار  هدمآ - روکذم 

دنا و نیمه  رب  زین  یهورگ  دواد و  يربط و  روث  وبا  تسا و  یفاک  رارقا  راب  کی  دنیوگ  یم  یعفاش  کلام و  دوش  بجاو  وا  رب  دح  ات  دـنک 
دمحا دوشیمن و  بجاو  دح  دنکن  رارقا  يرگید - زا  سپراب  کی  راب - راهچ  یتقو  ات  هک  دـننآرب  همه  یلیل  یبا  نبا  شنارای و  هفینح و  وب 

. دریگ ماجنا  سلجم  دنچ  رد  دیاب  اهرارقا  نیا  هک  دنیازفا  یم  شنارای  هفینح و  وب  دنا و  نیمه  رب  زین  قاحسا  و 
ار نآ  یئوگ  هک  دـنک  یم  فیرعت  ار  نآ  یئور  هداشگ  اب  ناـنچ  مینیب  یم  دـیوگ " : یم  هک  تسیچ  نخـس  نیا  زا  هفیلخ  دوصقم  یهگناو 

رگا انز ؟ ندوب  مارح  زا  ای  تسالمع  هب  دح  قلعت  زا  یهاگآان  شدوصقم  ایآ   " دنادب ؟ ار  نآ  هک  تسا  بجاو  یـسک  رب  دح  و  دناد . یمن 
راکانز درم  نز و  هاوخ  جراخ ، ملاع  رد  انز  ققحت  هب  تسا  هتـسب  نآ  يارجا  اریز  درادـن  ادـخ  مکح  يارجا  هب  یطبر  چـیه  هک  تسا  یلوا 

دننادن . ای  تسا  دح  بجوم  انز  هک  دننادب 
هب ار  یکی  انز  مرج  هب  هک  دـنیب  یم  تعاس  هب  تعاس  اریز  دـنادن  ار  رما  نیا  هک  دـشاب  یـسک  ربماـیپ  تختیاـپ  ردهک  تسین  نکمم  هزاـت  و 

دننک . یم  نارابگنس  هدومن  مجر  هب  موکحم  ار  يرگید  دننز و  یم  دندنب و  یم  هنایزات 
رد هک  یسک  دننام  درمـش  تسار  ار  وا  نخـس  ناوتب  هک  دشاب  ینیمزرـس  رد  رگم  تسین  هتفریذپ  یـسک  زا  زین  انز  تمرح  هب  لهج  رذع  اما 

کی اما  دشاب  هدیسرن  وا  هب  مکح  هک  دشاب  نکمم  دشاب و  مالسا  ياه  هاگیاپ  زا  رود  ياه  نیمزرس  تسد و  رود  ياه  یکشخ  اه و  نابایب 
طلست ریز  شوگ و  خیب  دودح و  يارجا  ياج  وا  هاگنتسیز  درب و  یم  رس  هب  توبن  راکـشآ  ياه  هناشن  نایم  زور  نآ  هک  هنیدم  نیـشنرهش 

تسا  افلخ 

هحفص 374 ] ] 

يراک باکترا  يارب  هک  ار  یئاهرفیک  دراپس و  یمشرغم  هب  دوش ، یم  نآ  ندوب  مارح  انزهرابرد و  هک  ار  یئاه  يریگ  تخـس  هظحل  ره  و 
زادعب هک  ار  یناج  یب  ياهرکیپ  دونـش و  یم  دوش  یم  دـنلب  هنایزات  درد  زا  هک  یئاه  هرعن  دـنیب ، یم  دـنناشچ  یم  ناراکانز  هب  انز - مارح -

ناوت یمن  وا  زا  ار  لهج  ياـعدا  سپ  دـشاب  ربخ  یب  اـنزندوب  مارح  زا  هک  تسین  نکمم  اـتداع  یـسک  نینچ  درگن ، یم  دـنراد  یمرب  مجر 
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دیوگ يربکلا 382:4  هنودملا  رد  کلام  دنا . هتفر  هار  کی  هب  نآ  هب  خساپ  رد  بهاذم  نایاوشیپ  هک  دشاب  یلئاسم  زا  نیا  ایوگ  تفریذپ و 
هب لهج  رذع  ناوتب  هک  دشابن  یناسک  زا  رگا  تسین و  بجاو  وا  رب  يدـح  دزیمایب  ربج - هب  ای  يولیم  هب  دوخ - بتاکم  زینک  اب  يدرم  رگا 

دنهد . یم  شا  یلامشوگ  تفریذپ ، ناشیا  زا  ار  مکح 
مدرک یم  نامگ  دیوگب "  سپـس  دزیمایب و  يو  اب  قالط  زا  سپ  دهد و  قالط  ار  وا  شرـسمه  اب  شزیمآ  زا  شیپ  یـسک  رگا  دـیوگ  مه  و 

هک یسک  نینچ  رب  دوش "  یمن  بلس  نم  زا  شزیمآ  قح  نداد - قالط  راب  هس  اب  زج  و  منک - عوجر  وا  هب  مناوت  یم  لوا  قالط  زا  سپ  هک 
هک دـشاب  یناسک  زا  درف  رگاهک  منیب  یم  نینچ  هلاسم  نیا  رد  تسین و  بجاو  دـح  مساقلا  نبا  هتفگ  هب  درایب  رذـع  ار  مکح  هب  دوخ  لـهج 

دـشابیناسک زا  هاگ  ره  دریگب  یمجنپ  نز  يدرم  رگا  دیوگ : یم  کلام  اریز  دننزن  دح  وا  هب  دشاب  هتفریذـپ  مکح  زا  یهاگآان  هب  وا  رذـع 
رگاای هدرک  مارح  ادخ  ار  نز  راهچ  زا  شیب  نتفرگ  هتـسناد  یمن  هک  دور  یم  نامگ  دیامن و  یم  هتفریذپ  مکح  زا  یهاگآان  هب  وا  رذع  هک 

دناد . یمن  دح  راوازس  ار  ناسک  نیا  کلام  دنک ، جاودزا  شا  یعاضر  رهاوخ  اب  تلع  نیمه  هب 
نینچ رد  مساقلا - نبا  هتفگ  هب  دروخب و - دـح  دـیاب  دزیمایب  دـنا  هداـهن  ورگ  وا  دزن  هک  يزینک  اـب  یـسک  رگا  دـسیون : یم  ص 401  رد  و 

هب  مهرد  ود  ربارب  رد  تفگ : یکنز  نآ ، بجوم  هب  هک  یثیدح  دیوگ : کلام  تسین و  هتفریذپ  مکح  هب  لهج  ياعداسکچیه  زا  يدروم 

هحفص 375 ] ] 

روذعم مکح  زا  یهاگآان  رذع  هب  ار  نابرع  ریغ  درک و  يراج  ار  دحدیاب  نم  هدیقع  هب  هتفگ : کلام  تسین و  ینتفریذـپ  مداد  انز  شوغرم 
تشادن .

یناسکزا شدوخ  رگم  نارگید ، اب  تسا  وا  يانز  نوچمه  شرـسمه  زینک  اـب  درم  ندرک  اـنز  : دـسیون یم  مالا 169:7  باتک  رد  یعفاـش  و 
. تسا لالح  نم  رب  زینک  نآ  مدرک  یم  رکف  نم  دیوگب : مه  شدوخ  تفریذپ و  هلاسم  نیا  مکح  زا  یهاگآان  هب  ار  وا  رذع  ناوتب  هک  دشاب 

رگا تسا  مارح  انز  متسناد  یمن  نم  تفگ : درک و  انز  سک  ره  دسیون : یم  کلاسلا  هدمع  رد  يرصم  بیقن  نبا  سابعلا  وبا  نیدلا  باهش 
نایاپ  مینز  یم  هن  رگو  مینز  یمن  دح  وا  رب  دشاب  هتفای  شرورپ  تسد  رود  ینابایب  رد  ای  دشاب  ناملسم  ون 

یم شیوخ  ریـس  ار  رذع  نیا  يراکانز  درم  نز و  ره  دوش و  یم  لطعم  ادخ  دودـح  میریذـپب  مکح  هب  لهج  رد  ار  یمرجم  ره  رذـعرگا  و 
مینک هاگن  رگا  ددنب و  یمرب  تخر  سومان  تمصع و  زرم  زا  تینما  ددرگ و  یم  مکاح  جرم  جره و  دوشیم و  راد  هنماد  یهابت  دنادرگ و 

يریگولج نآ  يارجا  زا  دننک و  اقلا  دح  موزل  رد  يا  ههبش  هک  نیا  يارب  انز - هب  ناگدننک  رارقا  ربارب  رد  افلخ - و  ص )  ) ربمایپ شنکاو  هب 
- تایاور زا  کی  چـیه  رد  هک - مینیب  یمن  دنـشک و  یم  شیپ  ار  نآ  لاثما  سمل و  اـی  هسوب  اـی  نونج  هلاـسم  ناـشیا  هک  مینیب  یم  دـنیامن ،

دیدرت نودـب  تشاد  دـح - زا  صخـش  ندرک  فاعم  رد  - يریثات لهج  قلطم  رگا  دنـشاب و  هدیـشک  شیپ  ار  انز  ندوب  مارح  هب  لهج  هلاسم 
دننک . دای  مه  ار  نآ  یتسیاب 

هرهچ تلاح  زا  طابنتـسا  هب  هن  ددرگ  دنتـسم  لهاج  دوخ  ياعدا  هب  دـیاب  دـشاب - هتفریذـپ  هک  یئاج  رد  مه - مکح  هب  لـهج  رذـع  هزاـت  و 
تفر  ناشدای  هک  تسا . یئاهقف  تاملک  رهاظ  فالخ  رب  هتشادنپ و  هفیلخ  هک  رارقا ، ماگنه  رد  وا  یئور  هداشگ  راسخر و  گنرو 

هحفص 376 ] ] 

نانموم و ریما  انالوم  دنتفرگن و  يرما  لیلد  ار  وا  یئور  هداشگ  نآ  نارضاح ، زا  کی  چیه  هک  دوب  هدش  دای  ياه  تلع  همه  نیا  هب  هجوت  اب 
نیا نداهن  زا  یتفگ " ... تسار  تفگ "  نامثع  هب  هکرمع  اما  هدش و  بجاو  وا  رب  دح  دنتفگو : هتسناد  هذخاوم  راوازـس  ار  وا  نمحرلا  دبع 
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یتسار هب  رگا  هدرک و  دنخـشیر  ار  نامثع  نخـس ، نآ  اب  هک  میباـی  یمرد  درک - دـیعبت  دز و  هناـیزات  ار  کـنزهک  شلمع - راـنک  رد  هلمج 
دوب مجر  قحتسم  يو  تشذگ  رد ج 6  هچ  نانچ  هک - نآ  اب  دز - شا  هنایزات  یلو  دز  یمن  هنایزات  ار  يو  دوب  هدرک  قیدصت  ار  وا  نخس 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
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دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 220 
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