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میسانشب رتهب  ار  37ناورم 
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اهییاراد هرابرد  رذوبا  111ياهشرازگ 

تسا هدیسر  رذوبا  شیاتس  رد  هک  ینانخس  رد  116یهاگن 

116هراشا

درپس يو  هب  هچنآ  وا و  زا  ربمایپ  119شیاتس 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  164هرابرد 
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دلج 16 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 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

نامثع يرترب  رد  ییوگ  فازگ 

درخ یم  ار  ادخ  لوسر  هقدص  هفیلخ 

سپ داتفا ، یم  هار  هب  وا  شیپاـشیپ  اـهزامن  يارب  هک  تشاد  یناـبرد  ناـمثع  هک  تسا  هدروآبیـسم  نب  دیعـس  قیرط  زا  طـسوا  رد  یناربط 
دیچیپ و ار  شیادر  دوخ  واو  تسـشنب  يرانک  نابرد  و  دمایب - سپـس  دوب - وا  شیپاشیپ  زین  نابرد  و  دراذـگب - زامن  هدـش و  نوریب  يزور 
وا رود  زا  نابرد  نوچ  دروآ و  يور  تسد  هباصع  یئادر ، رازا و  اب  یلع  داهن و  دوخ  يولج  ار  هنایزات  نیمز و  رب  ولهپ  وتشاذـگ  رـس  ریز 

بآ و تفگ : وداتسیاب  يو  رس  رب  ات  دمآ  یلع  دیچیپ و  دوخ  رب  ار  شیوخ  يادر  تسشنب و  نامثع  سپ  دیآ  یم  یلع  کنیا  تفگ  دید  ار 
نامثع سپ  درخن . یـسکوت  زج  ار  نآ  هک  متـسناد  نم  دراد و  یقحنآ  بآ  رد  ربمغیپ  فقو  هک  نیا  اـب  يدـیرخ  ار  نادـناخ  نـالف  کـلم 

يارب نامثع  درک و  ینایم  رد  اپ  ودـمایب  سابع  دـمآ و  نایم  هب  ادـخ  زا  نخـس  هک  اج  نآ  ات  تفرگ  رد  ینانخـس  ود ، نآ  نایم  تساـخرب و 
اه تسا  هفیلخ  تفگ ، یم  یلع  هب  ود و  نآ  ندرک  مارآ  هب  درک  عورـش  سابع  درک و  دنلب  اصع  نامثع  يارب  یلع  درک و  دنلب  هنایزات  یلع 

تـسد رد  تسد  هک  دندید  ار  ود  نآ  دـش  ادرف  نوچ  دـندش و  مارآ  ات  دوب  هنوگ  نیمه  هب  اه و  تسا  تیومع  رـسپ  تفگ  یم  نامثع  هب  و 
دئاوزلا 227:7 عمجم  دنتفگ  یمنخس  مه  اب  رگیدکی 

زیاج نآ  ندـیرخ  هک  هدوب  ربمایپ  فقو  يارب  یقح  نآ  رد  هک  هدـیرخ  ار  یکلم  بآ و  هفیلخ  هک  میمهف  یم  ناتـساد  نیا  زا  دـیوگ : ینیما 
مه ماما  هزات  دشن و  یهاگآان  هب  رذتعم  وا  اریز  دناسر  یم  ار  نیمه  زین  ثیدح  قایـس  هک  هتـشاد - یهاگآعوضوم  نیا  زا  رگا  سپ  هدوبن ،

یسک وت  زج  ار  نآ  هک  متسناد  نم  و  تفگ : هک  دناسر  ار  نیمه  اتراشا 

هحفص 2 ] ] 

نآ رگید  سپ  هتخاـس  هاـگآ  ار  وا  ماـما  هک  هتـسناد  یمن  مه  رگا  هدـینادرگ و  اور  يو  ربار  هلماـعم  نیا  يزوـجم  هچ  لاـح  نیا  رد  درخن -
ادج مه  زا  ار  ود  نآ  سابع  هک  اج  نآ  ات  دنک  دنلب  اصع  دوش  راچان  مه  ماما  هک  هتشاد  ینعم  هچ  ندرک  دنلب  هنایزات  تموصخ و  هلداجم و 

مـشخ نیدـتم  ناـسنا  کـی  يارب  ناـنادان  یئاـمنهار  ناـهگآان و  نداد  رادـشهایآ  تفرگ ؟ مشخ  دـیاب  قـح  نخـس  ندینـش  زارگم  دـیامن .
تسا ؟ هدرک  زارحا  ار  هاگیاپ  نیرتالاب  مالسا  رد  هک  یسک  هب  دسر  هچ  ات  تساروآ ؟

يدوس دشابحیحص  هک  مه  ضرف  رب  دننک و  حالصا  هدوبتیاور  رد  ار  هچ  نآ  ات  دنشاب  هدینابسچ  نآ  هب  ار  تیاور  لیذ  منک  یم  نامگ  و 
نیا ای  دتـسیا  زاب  نآ  ماجنا  زارکنم  هدنرآ  اج  هب  هاوخ  دراذگ  یمن  ورف  رکنم  زا  یهن  رد  ار  یـششوک  چـیه  ماما  اریز  درادـن  ناشیا  لاح  هب 

رد زج  دومن و  یم  یهارمه  ناـشیا  اـب  مالـسا  هبقشع  يارب  ع )  ) وا هک  لاـح  ره  هب  دوش و  دـیمون  قـح  ربارب  رد  يو  عوـضخ  زا  ع )  ) وا هک 
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نیمه هب  و  یتشرد - یمرن و  زا  دراد - ار  دوخ  مکح  یتعاس  ره  سپ  دمآ  یمن  مشخ  رـس  رب  دوش  یمن  لمع  قح  هب  دـید  یم  هک  یماگنه 
یم توعد  قح  يوس  هبو  قح  يارب  دریگ و  یم  مشخ  ادخ  يارب  طقف  هک  یـصوصخ  ضارغا  زا  يربم  بلط  حالـصا  ره  دشاب  دـیاب  هنوگ 

دنک .

هحفص 3 ] ] 

موثلک ما  تافو  بش  رد  هفیلخ 

ربق رد  هک  یسک  باب "  دننک " و  یم  باذع  وا - رب  شنادناخ  هیرگ ي  يارب  ار - هدرم  باب "  زئانج  زا  ثحب  رد  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 
نفد ماگنه  رد  ام  هک  تسا  هدروآ  کـلام  نب  سنا  زانامیلـس  نب  حـیلف  قیرط  زا  دانـسا  هب  ص 225 و 244  " ج 2  دوش - یم  لـخاد  نز 
نایم ایآ  تفگ  سپ  تسا  نایرگ  شناگدـید  هک  مدـید  نم  هتـسشن و  وا  ربق  رـس  رب  ص )  ) لوسر میدوب و  رـضاح  ص )  ) ادـخ لوسررتخد 

يو سپ  هن  ماگ  وا  ربق  رد  وتسپ  تفگ  نم ، تفگ : يراصنا  لهـس  نب  دیز  هحلطوب  دـشاب ؟ هدرکن  هفراقم  بش  رد  هک  تسه  یـسک  امش 
دبع وب  تسا و  هانگ  نامه  هفراقم  زا  ربمایپدوصقم  نم  رظن  هب  هتفگ  حـیلف  تفگ  كراـبم  نبا  درپس . كاـخ  هب  ار  وا  داـهن و  ماـگوا  ربق  رد 

زین جیرس  دمحا  دنسم  لقن  هب  اوبستکیل و  ینعی  اوفرتقیل  هملک ي  هتفگ : يراخب - دوخ  ینعی  هللا -

هحفص 4 ] ] 

تسا . هانگ  نامه  هفراقم  زا  ربمغیپ  دوصقم  هتفگ :
كردتسم رد  مکاح  دوخ 126:3 و 228 و 229 و270 و  دنسم  رد  دمحا  ندیل و  پاچ  زا  تاقبط 31:8  رد  دعس  نبا  ار  الاب  شرازگ  يراب 

هب وا و  حیحص  يراخب و  خیرات  زا  لقنهب  فنالا 107:2  ضورلا  رد  یلیهس  دنا و  هدروآ  قیرط  ود  زا  يربک 53:4  ننس  رد  یقهیب  47:4 و 
دوب شرهوش  نوچ  ربق - رد  لوزن  هب  دوب  دارفا  نیرتراوازـس  نامثع  هک  دنچ  ره  هتفگ : لاطب  نبا  دـسیون : یم  هدروآ و  ار  نآ  يربط  زا  لقن 

مورحم شرسمه  ربق  رد  نداهن  ماگ  زا  اروا  هک  تساوخ  ربمایپ  همه  نیا  اب  دوب - هداد  تسد  زا  ار  ریذپان  ناربج  يدنویپ  وا  گرم  اب  دوخ  و 
بـش رد  اریز  نم . تفگن  دنام و  شوماخ  نامثع  هتخیماین  شرـسمه  اب  ار  هتـشذگ  بش  امـشزا  کیمادـک  تفگ : ربمغیپ  یتقو  نوچ  دـنک 

هک دشن  بجوم  تخیسگ  ربمایپ  زا  ار  شا  يداماد  دنویپ  داديور و  شیارب  هک  یتبیصم  نیا  هصغ ي  دوب و  هتخیمآ  ینز  اب  موثلک  ما  تافو 
ربق رد  لوزن  يارب  هک  نآ  اـب  دـیدرگ  مورحم  دوب  يو  قح  هچ  نآ  زا  هکدوب  نیا  دـنک و  يراددوخ  بش ) کـی  یتح  ) نز اـب  شزیمآ  زا  وا 

وا هب  يزیچو  هتفایرد  یحو  هار  زا  ار  هیـضق  ربماـیپ  مه  دـیاش  تسا و  راکـشآ  ثیدـح  ینعم  رد  نیا  دوب و  نارگید  هحلطوب و  زا  رتراوازس 
اب هک  دوب  نیا  درکن  وا  رد  يریثات  نادـنچ  داد  يور  هک  یتبیـصم  نوچ  همه  نیا  اـب  دوب  هدـش  بکترم  یلـالح  راـک  يو  اریز  دـشاب  هتفگن 

تسا . رتاناد  ادخ  دیدرگ و  مورحم  دوخ  قح  زا  حیرصتنودب  يا  هیانک 
زین سورعلا 220:6  جات  هباصا 489:4 و  برعلا 189:11 ، ناسل  ریثا 276:3 ، نبا  هیاهن  رد  قباس - ذخام  زا  هتـشذگ  ار - هدـش  دای  شرازگ 

تفای . ناوت  یم 
هانگ هب  ار  هفراقم  هملک ي  لاس 163 ) رد  یفوتم   ) حیلف هک  نیا  زج  تسا  گنهامهان  ثیدح  نیا  نوماریپ  رد  ءاملع  تاملک  دـیوگ : ینیما 

نآ زین  لاس 217  یفوتم  جیرس  و  اوبستکیل . ینعی  اوفرتقیل  هملک ي  هتفگ : هک  هدرک  دییات  ار  وا  نخس  هنوگ  نیا  هب  زین  يراخب  هدرکینعم و 
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ایآ دیـسرپ : ربمایپ  هک  نیا  دیوگ  یباطخ  دناهتفگ و  نخـس  نآ  نوماریپ  رد  هک  دـنا  یناسک  نیرت  یمیدـق  نانیا  هتـسناد و  هانگ  ینعم  هب  ار 
هانگ بشید  امش  زا  کی  مادک  هک  تسا  نآ  شدوصقم  دشاب ؟ هدرکن  هفراقم  بشید  هک  تسه  یسک  امش  نایم 

هحفص 5 ] ] 

عمج هب  زین  ینیع  هداد و  صاصتخا  نانز  اب  شزیمآ  هفراقم و  هب  ار  هفراقم  ماع  يانعم  هک  میسر  یم  لاطب  نباهب  اه  نیا  زا  سپ  دیا ؟ هدرکن 
هبهک تسا  هدوب  یلمع  نامثع ، راـک  نیا  هکتشاد  دـیابن  کـش  ریدـقت  ره  هب  هتـساخرب و  ود  نآ  ندرک  گـنهامه  ریـسفت و  ود  نیا  ناـیم 

رد ندمآ  دورف  هب  دوبمدرم  نیرتراوازـس  هک  نآ  اب  تسا  هدیدرگ  مورحم  ربمایپ - رتخد  شرـسمه - ربق  رد  ندـمآ  دورف  زا  نآ  ماجنا  رطاخ 
دناوخ و یم  نآ  زا  یشوپ  مشچ  نانموم و  بویع  ندیشوپ  هب  ار  همه  هک  ادخ  لوسر  یلو  دنتسناد  یم  ار  نیا  زین  ناناملـسم  همه ي  و  ربق ،

توـلخ رد  هچ  نآ  مهف  يارب  ندرک  سـسجت  زا  تشاد و  یم  زاـب  اـه  يراـک  تشز  راـبخاي  هعاـشا  زا  ار  مدرم  دوـخ  سدـقم  باـتک  رد 
سوه يور  زا  هتبلا  هک  یتیـصخش  نینچ  يرآ  دناسرب  يدنمجرا  هب  ار  نارادـنید  ات  دوب  هدـش  ثوعبم  درک و  یم  یهن  درذـگ  یم  نارگید 

دیامن و ءانثتسا  ار  دروم  کی  تساوخ  هک  دوب  ومه  دوش  یم  ماهلا  وا  هب  هک  تسا  ییحو  اهنت  دیآ ) شنابز  رب  هچ  ره   ) دیوگ و یمن  نخس 
ربق رد  ندـمآ  دورف  يراـختفا ؟ هچ  و  ددرگ . مورحم  راـختفا  کـی  زا  ناـمثع  نآ ، ماـجنا  رطاـخ  هب  هک  دزاـس  راکـشآ  اركانمهـس  يراـک 

ناناملسم هک  تسا  یعیبط  یلیخ  هدوب و  دنویپ  نیا  زایتما  هب  وا  ندیسر  هطساو ي  لوسر و  يداماد  هب  وا  يزارفارـس  هلیـسو ي  هکيرـسمه 
دروم هفراقم ي  رثا  رب  هک  ربق  رد  يو  لوزن  زا  عناـم  تلع  نیا  دـنبایرد و  ناـمثع ) ياـطخ   ) هدوب نآ  همزـال ي  ار  هچ  نآ  ربماـیپ ، نخـس  زا 

زاب هک  تساک  دـح  نادـب  ات  نامثع  هاگیاپ  زاهک  درک  ریثات  ص )  ) لوسر رد  نادـنچ  هک  دوب  یهانگ  ای  دـمآ ، شیپ  نآ  ینعم  رد  فـالتخا 
یئاج ربمایپ  هک  دوب  گرزب  نادـنچ  یلو  دیـشک  یم  هدرپ  نآ  يور  رب  ربمایپ  دوب  هداد  ماـجنا  هناـیفخم  ار  یکچوک  هاـنگ  رگا  اریز  میدومن 

هب یهانگ  وا  راک  رگا  هاگ  نآ  و  درکن . تاعارم  نآ  هدـنهد ي  ماـجنا  يارب  یمارتحا  جرا و  چـیه  دـیدن و  نآ  يور  رب  ندیـشک  هدرپ  يارب 
درک . غارس  دیابن  يریخ  ناهانگ  هدنرآ ي  اج  هب  رد  هدوب  هنوگ  نیا 

ماجنا مه  زاب  هک  هدوب  نانز  اب  عورشم  شزیمآ  هفراقم  زا  ربمایپ  دوصقم  رگا  و 

هحفص 6 ] ] 

رد دـهدب  هار  شلد  هک  تسا  ناسنا  مادـک  تسا ، یئوختـشرد  یلدتخـس و  مزلتـسم  یگنادرم و  اب  یفاـنم  ناـمثع  يارب  ماـگنه  نآ  رد  نآ 
- دشاب شا  يدنلب  رـس  دنویپ  نتخیـسگ  يزارف و  ندرگ  هتـشر ي  ندیرب  راختفا و  نتفای  نایاپ  بش  هک  شا - یگدنز  بش  نیرت  كانمهس 

زیچاـن ار  گرزب  تبیـصم  نآ  هتـشادن و  هگن  ار  ربماـیپ  مارتـحا  هتفرگ ؟ ناـسآ  ار  همه  نیا  هفیلخ  هنوگچ  دزادرپ ؟ ناـنز  زا  نتفرگ  ماـک  هب 
دنـشاب و هتـشاد  نیا  زا  شیب  يروعـش  ناشزور  نیتسخن  زا  هک  تسا  نآ  افلخ  زا  ام  عقوت  تسا . هتخادرپ  نز  اب  هعماجم  تذل  هب  هتـشاگنا و 
هچ نآ  زا  شیب  یمرزآ  تسا و  نآ  زرم  دح و  رگنایب  يو  لعف  هچ  نآ  زا  رتدایز  یتقر  هدوب و  يو  راک  هناوتشپ ي  هچ  نآ  زا  رتنوزفا  یتفار 

داد . ناشن  دوخ  زا  يو 
رطاخ هب  اهنت  تخاس  شراوخ  هنوگ  نآ  دروآ و  مهارف  نامثع  يارب  ار  يزیر  وربآ  نآ  هک  ص )  ) ربمایپهک تفریذـپ  ناوت  یم  راوشد  یلیخ 

هدرپرد وا  يراشفاپ  مدرم و  دارفا  هرابرد ي  وا  راکـشآ  هدوتـس و  ینابرهم  همه  نآ  اب  مه  نآ  دوب  هداد  ماجنا  حاـبم  يراـک  يو  هک  دوب  نآ 
دز . دهاوخ  هیکت  وا  ینیشناج  دنسم  رب  دناد  یم  ربمایپ  دوخ  هک  يدرم  هرابرددسر ي  هچ  ناشیا . ناهانگ  رب  ندیشک 

! سرپم ار  ایاضق  تقیقح  رادب و  وکین  نامگ  وت : اما  دسر و  یم  ام  رظن  هب  هچ  نآ  دوب  نیا 
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دازآ نادـجو  ایآ  ص ،)  ) ربمایپ رتخد  یمارگ  اب  شراتفر  نیا  تسا و  شراک  نیا  هک  يدرم  هرابرد ي  تامدـقمنیا و  همه ي  اب  هاگ  نآ  و 
نامه رد  نآ - بجوم  هب  هک  یـشرازگ  نامه  دشاب ؟ تسرد  هتـسب  ربمایپ  هب  دوخ 38:3  تاقبط  رد  دعـس  نبا  هک  ینخـس  هک  دریذپیم  وت 

- دینـش راوگزرب  ربمایپ  زا  ار  يرادـشین  نخـس  نانچ  هک  يزور  نامه  دـنارذگ و  یـسنج  یئوجماکای  هانگ  هب  ناـمثع  ار  شبـش  هک  يزور 
نیا دعـس  نبا  هتفگ ي  هب  هک  مدروآ - یم  رد  نامثع  يرـسمه  هب  متـشاد  مه  یموس  رتخد  رگا  دیوگب : يو  هب  ربمغیپ  زور ، نامه  رد  يرآ 

تسا - هتفگ  موثلک  ما  گرم  زا  سپ  ار  نخس 
یپ زا  یکی   ) دندوب زین  نت  هد  ربمایپ ) نارتخد  ینعی   ) ناشیا رگا  دیوگب : ای 

هحفص 7 ] ] 

مدروآ . یم  رد  نامثع  يرسمه  هب  يرگید )
ات مدروآ  یم  رد  وت  يرسمه  هب  يرگید  زا  دعب  یکی  مشاب  هتشاد  رتخد  لهچ  رگا  دیوگب : میناوخ  یم  رکاسع  نبا  شرازگ  رد  هچ  نانچ  ای 

دنامن  یقاب  مه  ناش  یکی 
رد هناتسآ ي  رد  ار  نامثع  ص )  ) ربمایپ نامثع  هب  موثلک  ما  جیوزت  زور  رد  میناوخ  یم  هریره  وب  نابز  زا  رکاسع  نبا  شرازگ  رد  هچنانچ  ای 

ینیباک اب  دروآ و  رد  وت  يرـسمه  هب  ار  موثلک  ما  دـنوادخ  هک  دـهد  یم  ربخ  نم  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  نامثع  دـیوگب : دـنیبب و  دجـسم 
ینک . راتفر  هیقر  دنناممه  وا  اب  هک  نیا  طرش  هب  هیقر و  نیباک  دننام 

هب نامثع  دـینک  یم  رکف  ای  هتـشاد ؟ یم  هدیدنـسپ  ار  نآ  دـنوادخ  هدوب و  هیقر  اب  يو  راتفر  دـننامه  موثلک  ما  اب  نامثع  راتفر  هنوگ  نآ  اـیآ 
مناد . یمن  نم  درکن ؟ راتفر  دوب  هدرک  موثلک  ما  هرابرد ي  وا  اب  ادخ  هک  یطرش 

دانز وبا  نب  نمحرلا  دبع  مان  نآ  رد  هک  سب  شیارب  هشدخ  نیمه  تسا و  شودـخم  ظاحل  دـنچ  زا  ثیدـح  نیا  دانـساهک  نآ  زا  هتـشذگ 
نبا دنا و  هدرمش  لوقلا  فیعض  ار  وا  دعس  نباو  یجاس  یلع و  نب  ورمع  هبیـش و  یبا  نبا  ینیدم و  نبا  نیعم و  نبا  هک  مینیب  یم  ار  یـشرق 

تسین . ندروآ  لیلد  هتسیاش ي  يو  ثیدح  دنیوگ : یئاسن  نیعم و 

هحفص 8 ] ] 

دهد یم  رارق  یصوصخ  هاگارچ  شناسک  دوخ و  يارب  هفیلخ 

تروصب هک  هتخانـش  ناناملـسم  همه ي  قح  درادـن  یـصوصخ  کـلام  هدـیئور و  ناراـببآ  رثا  رب  هک  ار  یئاـه  نمچ  اـهرازفلع و  مالـسا 
دنوش دنم  هرهب  نآ  زا  تسا  لومعم  اه - یکـشخ  ياه  هرانک  نابایب و  ياه  هنایم  زا  هیلـصا - تاحابم  همه ي  رد  هک  يا  هنوگ  هب  يواسم و 
رارق یـصاصتخا  هاگارچ  دوخ  يارب  هن  دوش و  يرگید  محازم  سکچیه  هن  ودـننارچب  نآ  رد  رتش  بسا و  دنفـسوگ و  زا  ار  ناشنایاپ  راهچ 

شتآ . بآ و  رازغرم و  دنا : کیرش  زیچ  هس  رد  ناناملسم  تفگ : ص )  ) ربمایپ دزاس  مورحم  نآ  زا  ار  نارگید  دهد و 
شتآ . رازغرم و  بآ و  درک : مورحم  دیابن  نآ  زا  ار  مدرم  هک  تسا  زیچ  هس  تفگ : و 

هب ات  دینکن  عنم  ار  بآ  یتدایز  یترابع : هب  و  ددرگ . عونمم  رازغرم  زا  هدافتسا  نآ ، هلیـسو ي  هب  ات  درک  عنم  دیابن  ار  بآ  يدایز  تفگ : و 
دنک عنم  رازغرم  یتدایز  زا  نآ  هلیـسو ي  هب  اتدنک  عنم  ار  بآ  یتدایز  سک  ره  یترابع : هب  و  دیئامن . عنم  رازغرم  یتدایززا  نآ  هلیـسو ي 
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یم شوخ  هک  ار  نیمز  زا  يا  هعطق  ره  اه  تفلک  ندرگ  تیلهاج  راگزور  رد  يرآ  دیامن  یم  عنم  وا  زاار  دوخ  فطل  تمایق  زور  رد  ادـخ 
یمن دـندوب  کیرـش  مدرم  اـب  اـهرازغرم  رگید  زا  هدافتـسا  رد  دوـخ  هک  نآ  اـبو  دـندرک  یم  قرق  دوـخ  نارتـش  ناـیاپراچ و  يارب  دنتـشاد 

یسک هدش  قرق  ياهرازغرم  نآ  زا  هدافتسا  رد  دنتشاذگ 

هحفص 9 ] ] 

ناشکندرگ و تاداع  رگید  ندرک  وراج  اب  هارمه  ص )  ) ربمایپ دوب و  راگزور  نآ  رد  جیار  یئوگروز  ياه  هنومن  زا  نیا  ودوش  ناشکیرش 
لوسر  ادخ و  ياربرگم  تسین  یهاگارچ  چیه  تفگ : تخادنا و  رب  زین  ار  مسر  نیا  نایوگروز  ياه  تنس 

دمآ یم  دورف  يرهـش  ردبرع  ياه  تفلک  ندرگ  زا  یـسک  نوچ  تیلهاج  راـگزور  رد  دـسیون " : یم  ثیدـح  نیا  ریـسفت  رد  یعفاـش  و 
یم رارق  دوخ  ناصوصخم  يارب  یـصاصتخا  هاگارچ  تفر  یم  گس  يادـص  هک  ار  اج  ره  ات  هاگ  نآ  تشاد و و  یماو  سراـپ  هب  ار  یگس 

رگید زا  هدافتسا  رد  هک  نیا  اب  دنارچب  نآ  رد  ار  دوخ  نایاپراچ  و  دوش ، کیرش  وا  اب  نآ  زا  هدافتـسا  رد  تشاذگ  یمنار  سک  چیه  داد و 
یم لمع  تیلهاج  راگزور  رد  هچنانچ  هک  نیا  زا  درک  عنم  ص )  ) ربمایپ سپ  دـش ... یم  کیرـش  نارگید  اب  دوخ  یلاوح  نآ  ياه  هاگارچ 

دزاس . مورحم  نآ  زا  ار  نارگید  دنک و  رایتخایصاصتخا  هاگارچ  یسک  دش 
نابـسا و يارب  ار  یـصاصتخا  هاگارچ  رگم  هک  تسا  نآ  دوصقم  وا "  لوسر  ادـخ و  يارب  رگم  تفگ " : ربماـیپ  هک  نیا  دـیوگ : سپـس  " 
هب قلعتم  هک  ینارتش  يارب  ای  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  يربراب  يراوس و  راـک  رد  ادـخ  هار  رد  داـهج  يارب  هک  دـنهدرارق  ناناملـسم  نارتش 
یم مدرم  زا  هقدـص  ناونع  هب  هک  ینارتش  يارب  ارعیقن  هقطنم ي  رمع  هچنانچ  هدـش ، هتفرگ  مدرم  زا  تاـکز  تروص  هب  تسا و  لاـملا  تیب 

دنتشاد . یم  هدامآ  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  هک  داد  صاصتخا  ینابسا  يارب  زین  دنریگ و 
يوزاـب تسد و  ینه  تفگ : وا  هب  و  دوـب - ینه  شماـن  هک  تشاـمگرب - یـصاصتخا  هاـگارچ  يرازگراـک  هب  ار  دوـخنآ  زا  يا  هدرب  رمع 

تسا و باجتسم  هدیدمتس  نیرفن  هک  زیهرپب  مولظم  نیرفن  زا  رآ و  مهارف  مدرم  يارب  ار  شیوخ 

هحفص 10 ] ] 

رگا هک  فوع  رسپ  نارتش  )و  نامثع  ) نافع رـسپ  نارتش  زا  مزیهرپبو  نک  لخاد  نآ ) رد   ) ار تمینغ  بحاص  هدورد و  تشک  نیمز  بحاص 
، تمینغ بحاـص  هدورد و  تشک  نیمز  بحاـص  ناـشاهراز و  تشک  اهناتـسلخن و  غارـس  هب  دـندرگ  یم  رب  دوش  كـاله  ناـشنارتش  مه 

نایاپ . ات  ار . وت  دابم  ردپ  منک ؟ یم  اهر  ار  نانآ  نم  ینعی  نانموم "  ریما  يا  دیوگ " : یم  درآیم و  ار  شناروخنان 
هب هدمآ - یبلح 87:2 هریس  يرذالب 37:5 و  باسنا  رد  هچنانچ  دیسر و  تفالخ  هب  نامثع  ات  دوب  قافتا  دروم  ناناملـسم  نایم  رد  نوناق  نیا 

هدـمآ يدـقاو  تیاور  رد  هچ  نانچ  ای  دـیزگرب - یهاگارچ  دوخ  يارب  دـش - یم  هتفرگ  تایلام  تروص  هبهک  ینارتش  يارب  هاگارچ  ياـج 
دـیدحلا 67:1 یبا  نبا  حرـش  رد  هچنانچ  نایوما  همه ي  يارب  مه  وا و  يارب  مه  دوخ و  يارب  مه  ای  صاعلا - . یبا  نب  مکح  دوخ و  يارب 

ینب نآ  زا  هچ  نآ  رگم  تخاس  مورحم  هنیدم  نوماریپ  هاگارچ  زا  هدافتـسا  زا  ار  ناناملـسم  همه ي  نایاپراچ  نامثع  دسیون : یم  هک  هدـمآ 
زا یبسا  يرتش و  چیه  هاگارچ  رد  دوب و  هدرک  قرق  ار  عیقن  وفرـش  هذبر و  نامثع  تفگ : يدقاو  هک  تساهدروآ  رد ص 235  دوب و  هیما 

شدوخ نارتش  صاعلا و  یبا  نب  مکحنارتش  یصاصتخا  هاگارچ  ار  فرش  هقطنم ي  راگزور ، نیـسپزاب  ات  داهن  یمن  ماگهیما  ینب  وا و  نآ 
تاـکز تروصهب  هک  دـینادرگ  ینارتش  یـصاصتخا  هاـگارچ  زین  ار  هذـبر  هقطنم ي  و  دوب - رتـش  رازه  شدوخ  نارتـش  هک  دوب - هدـینادرگ 

ياه بسا  مالسا و  نارواگنج  ياه  بسايارب  دینادرگ  یصاصتخا  هاگارچ  ار  عیقن  هقطنم ي  دش و  یم  هتفرگ 
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نایاپ . هیما  ینب  ياه  بسا  شدوخ و 
دندرک و داقتنا  يو  ربهک  درمش  یئاهراک  زا  ار  نآ  زین  هشیاع  ودندرمش  بیع  نامثع  رب  ناناملسم  هک  دوب  یئاهراک  هلمج  زا  مه  نیا  يرآ 
هب هنایزات  اصع و  اب  دـینادرگ و  دوخ  یـصاصتخا  هاگارچ  ار  اهرازغرم  هک  نآيارب  راـک و  نـالف  يارب  میدرک  شنزرـس  ار  وا  اـم  و  تفگ :
نبا دندرـشف . مه  رد  دـننک  رود  ندرـشف  اب  ار  شبآ  هک  يرت  نهاریپ  دـننام  ار  وا  ات  دـندرکوا  دـصق  سپ  تخادرپ ، نآ  نیا و  ندز  کـتک 

- دشابن صاخ  کلم  رگا  دنا - کیرش  هدرک  شباریس  نامسآ  ناراب  هک  یناهایگ  زا  هدافتـسا  رد  مدرم  دسیون : یم  ثیدح  لیذ  رد  روظنم 
دندرک . یم  شهوکن  ار  نامثع  مدرمتلع  نیمه  هب  و 

هدرک دوبان  ار  اهنآ  ص )  ) مالسا ربمایپ  هک  دوب  نیتسخن  تیلهاج  تاداع  ندرک  ون  تشگزاب و  یـصاصتخا ، هاگارچ  نییعت  رد  هفیلخ  راک 
مه یکی  نایم  نآ  زا  و  ناشدراد - یم  نمـشد  ادـخ  هک  دـنا  سک  هس  تفگ : یم  دوب و  هدـینادرگ  کیرـش  اه  هاگارچ  رد  ار  ناناملـسم  و 

يریگولج ياج  هب  و  اه ، هاگارچ  ندرک  قرق  زا  شیپ  هک  دوب  نآ  قح  درم  نیا  رب  دهنب - مالسا  رد  ار  تیلهاج  تنس  هک  هدرمـش  ار  یـسک 
يا هویـش  هدروآ  ص )  ) ربمایپار هچ  نآ  دنک و  يریگولج  نآ  نیناوق  هب  دربتـسد  زا  دیاپب و  ار  مالـسا  میرح  اه ، نآ  زا  مدرم  هدافتـسا ي  زا 

وا ... هک  مینک  هچ  یلو  تفای  یهاوخن  ریذپ  رییغت  ار  یهلا  تنس  هک  دنادب  دنکن و  هدنز  ار  تیلهاج  تنس  درامشب و  يوریپي  هتسیاش 

هحفص 12 ] ] 

دنادرگ یم  ناورم  لویت  ار  كدف  هفیلخ 

هلمج زا  ناورم  هب  دوب - ارقف  يارب  ربمایپ  هقدـص ي  هک  ار - كدـف  نداد  لویت  خیرات 168:1  رد  ادـفلا  وبا  فراعملارد ص 84 و  هبیتق  نبا 
ار نآ  ثرا  ناونعب  همطاف  هک  دوب  ربمایپ  هقدص ي  كدف ، دسیون : یم  ادفلا  وبا  دـنتفرگ . داریا  نامثع  رب  مدرم  هک  دـنا  هدرمـش  یتاعوضوم 

تـسا هقدص  میراذگ  یم  ياج  رب  هچنآ  ومیراذـگ  یمن  ثرا  ناربمایپ  ياه  هورگ  ام  هتفگ " : ربمغیپ  هک  درک  تیاور  رکبوبو  درک  هبلاطم 
رـس رب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ات  دوب  شنادنزرف  ناورم و  تسد  رد  كدف  نانچمه  داد و  مکح  نب  ناورم  لویت  هب  ار  نآ  نامثع  اهدعب  یلو  " 

دینادرگ . ربندوب  هقدص  تلاح  هب  هتفرگ  شنادناخ  تسد  زا  ار  نآ  دمآ و  راک 
دش يرپس  شا  یگدنز  رمع  نوچ  میناوخ " : یم  نآ  رد  هک  هدروآ  كدف  هرابرد ي  یثیدح  هریغم  قیرط  زا  يربک 301:6  ننس  رد  یقهیب 
رد وا  هک  ایوگ  دینادرگ و  شیوخ  لویت  نامثع  مایا  رد  ار  كدـف  ناورم  تفگ : خیـش  دـیوگ : سپـس  تفرگ "  شیوخ  لویت  ار  نآ  ناورم 
داد شربمایپ  هب  يا  همعط  دنوادخ  نوچ  دیوگ " : یم  هک  دوب  هدینادرگ  دوخ  لیلد  هدرک و  لیوات  هدیـسر  ربمایپ  زا  هک  ار  یتیاور  هراب  نیا 

يارب ار  نآ  دوب  زاـین  یب  نآ  زا  تشاد  هک  یلاوـما  اـب  ناـمثع  دوـخ  نوـچ  یلو  دزیخ "  یم  رب  راـک  هب  وا  زا  سپ  هک  دراد  یـسک  هب  قـلعت 
یتسرپرس تیلوت و  ندرپس  يراذگاو ، نیا  زا  ضرغ  هک  دنا  هتفر  نآ  رب  نارگید  درک و  محر  هلص ي  هلیسو  نیا  هب  تشاذگ و  شناشیوخ 

رکبوب و راگزور  شور  نامههب  دیسر و  یم  نیملسم  روما  هنیزه ي  هب  و  تشادن . یلصا  نآ  رد  مه  تثارو  ندوب  يراج  دوب و  كدف  راک 
هدافتسا دروم  رمع 
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تفرگ  یم  رارق 
لویت دوب - ربماـیپ  هقدـص ي  هک  ار - كدـف  وا  میناوخ : یم  دـنتفرگ  بیع  ناـمثع  رب  مدرم  هچنآ  ناوـنع  ریز  رد  دیرفلا 261:2  دـقع  ردو 

دیشخب ناورم  هب  تفرگب و  ارنآ  مئانغ  مجنپ  کی  دش  حتف  هیقیرفا  نوچ  دینادرگ و  ناورم 
ص)  ) ربماـیپ تاـفو  زا  سپ  هـک  نآ  اـب  دــینادرگ  ناورم  لوـیت  ار  كدــف  ناـمثع  دــسیون : یم  دوـخ 67:1  حرـش  رد  دـیدحلایبا  نـبا  و 

دندز . زابرس  وا  هب  نآ  نداد  زا  درک و  هبلاطم  ارنآ  يو ، هب  نآ  ندش  هبه  ناونعب  راب  کی  ثاریم و  ناونعب  راب  کی  ع )  ) همطافشرتخد
نانچ هدوب - ناناملـسم  همه ي  يارب  یتمینغ  كدف ، رگا  اریز  هدوب  هچ  راک  نیا  تقیقح  نداد و  لویت  نیا  هنک  مناد  یمن  نم  دیوگ : ینیما 

هچ نانچ  هدوب - ص )  ) ربمایپ نادناخ  یثرا  قوقح  زا  رگا  دننادرگ و  ناورم  صاخ  ار  نآ  هک  تشاد  تلع  هچ  سپ  دش - یعدم  رکبوب  هک 
یگمه شیپاشیپ  ربمایپ و  كاپ  ترتع  زا  امنهار  ناـماما  وا  زاسپ  مه  درک و  لالدتـسا  رما  نیا  رب  شیاـه  هبطخ  رد  كاـپ  هقیدـص ي  مه 

یـششخب مه  رگا  هتـشادن و  نآ  رد  رادرب  راذـگب و  قح  هفیلخ  هدوبن و  ناـشیا  زا  ناورم  زین  تروـص  نیا  رد  ناـنموم - ریما  ناـشیا  گرزب 
زین ناشدنزرف و  ودو  نانموم  ریما  مه  دوب و  نآ  یعدم  وناب  نآ  دوخ  مه  هک  نانچ  هدوب - شنمادکاپ  هانگ و  یب  هشوگ ي  رگج  هب  ربمایپزا 

شلوسر ادخ و  دنسپ  دروم  هک  دش  در  يا  هنوگ  هب  ناشیا  تداهش  دنداد و  یهاوگ  هدرک - یهاوگ  ار  وا  ندوب  یتشهب  ربمایپ ، هک  نمیا  ما 
هچ درک و  نانیمطا  ناوت  یم  زیچ  هچ  هب  رگید  سپ  دوش  در  هدـمآ  دورف  ناـشیا  هراـبرد ي  ریهطت  هیآ ي  هک  یناـسک  تداهـش  رگا  دوبن و 

تفرگ . ناوت  یم  ءاکتا  دروم  ار  یلیلد 
دیاین . دیدپ  نآ  رد  ینوگرگد  دیاپب و  هویش  نیا  رگا 

درک . ناوت  يداش  يدازون  رب  هن  تسیرگ و  دیاب  يا  هدرم  رب  هن 
تـسناوت یم  نآ  رب  یتردـق  هچ  نامثع  تشاد و  یطابترا  هچ  ناورم  هب  سپ  دوبهمطاف  هب  ربمایپ  زا  یـششخب  كدـف  رگا  هک  لاـح  ره  هب  و 

ارجا هلحرم ي  هب  كدف  دروم  رد  ار  یـضیقن  دضتامیمـصت و  هناگ  هس  يافلخ  هک  ار  یتسار  دنادرگ . یـسک  لویت  ار  نآ  ات  دشاب  هتـشاد 
ناشیا هب  ار  نآ  رمع  تفرگ و  تیبلها  زا  ار  نآ  رکبوبا  دندراذگ ،

هحفص 14 ] ] 

هتفرگ و تشاد و  همادا  يزاب  نیا  دوب  یم  نایوگروز  راگزور  هک  مه  دـعب  هب  هیواعم  زا  داد و  ناورم  لویت  هبار  نآ  نامثع  دـینادرگ و  زاـب 
سوه هاوخلد و  قباطم  ناشیا  زا  کی  ره  تشذـگ  ریدـغ  یـسراپ  نادرگرب  زا   50 رد ج 14 ص 45 - هک  يروـط  هب  دـش و  یم  هداد  سپ 

نوماریپ هک  یهورگ  هچ  رگا  دـشن و  لمع  رکبوب  تیاور  هب  راصعا  زا  کی  چـیه  رد  درک و  یم  یلمع  نآ  هرابرد ي  ار  یمیمـصت  شیوخ 
سپ هک  یناسک  یلو  دنتـساخرب ، تخاپ  تخاس و  هب  دندومن و  شزاس  وا  اب  درک  تیاور  ربمایپ  زا  يو  هچ  نآ  ندینـش  رب  دندوب  رـضاح  وا 
لطاب ار  تیاور  نآ  المع  دـنتفرگ  كدـف  هرابرد ي  هک  یئاوه  ود  ماب و  کی  گنراگنر و  تامیمـصت  اـب  ناـشیاهراک و  اـب  دـندمآيو  زا 

دندرک . دادملق 
تیاور نآ  ندوب  لطاب  تساوخ  یم  تشذگ - یبلح  هریس ي  زا  لقن  هب  مهدراهچ ص 44  دلج  رد  هک  يا  هنوگ  هب  مه - رکبوب  دوخ  هکلب 

نآ دینادرگب و  شیار  زا  ار  وا  باطخ  رسپ  هک  نیا  زج  تشون . ارهز  همطاف  يارب  ار  كدف  تیکلام  دنس  هک  دوب  نیا  دهد و  ناشن  المع  ار 
تفایرد ناوت  یم  هدش  یم  لمع  نآ  هب  هک  ار  يزرم  دـح و  تیاور و  نآشزرا  مه  هک  تسا  ثداوح  نیا  هب  هجوت  اب  درک . هراپ  ار  هتـشون 

تخاس یم  نآ  نیا و  هصاخ ي  لویت و  ناـمثع  هچ  نآ  هراـبرد ي  ار  ناـنموم  ریما  نخـس  يدوز  هب  هک  ار . اـه  نداد  لویت  نیاشزرا  مه  و 

دلج 16 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


دناوخ . یهاوخ 

هحفص 15 ] ] 

تاقدص لاوما و  هرابرد  هفیلخ  تشادرب 

هراشا

تیلام تاقدص و  یگنج و  مئانغ  زا  لاوما - رگید  هرابرد ي  وا  یلک  همانرب ي  هب  تبسن  درک  یلمع  كدف  هرابرد ي  هفیلخ  هک  یمیمـصت 
هنارسدوخ هدیقع ي  دنراد  ار  نآ  زا  هدافتسا  قح  هک  یناسک  هرابرد ي  اه و  نآ  همه ي  هرابرد ي  وا  اریز  تشادن ، یتفگش  یگزات و  اه -

يارب ارلاوما  نآ  هک  داد  یم  قح  دوخ  هب  تشادنپ  یم  ناناملسم  تسرپرـس  ار  دوخ  نوچ  وتسا  ادخ  لام  لام  هک  دوب  نآ  رب  تشاديا و 
: ناـنموم ریما  هتفگ ي  هب  هک  دوـب  نـیا  دـنک و  یلمع  نآ  هراـبرد ي  دیـشک  شلیم  هـک  ار  یمیمـصت  ره  دراذـگب و  تساوـخ  یفرـصم  ره 

ادخ یئاراد  هتساخاپ  هب  وا  اب  زین  شناکاین  نادنزرف  تخادرپ و  ندیمارخ  هب  هنادنسپ  دوخ  شنداد  نوریب  ياج  هاگن و  دروخ  نایم  هتساخرب 
ار . يراهب  هایگ  نارتش  هک  دندروخ  یم  نانچ  ار 

زا نیدـتمي - هعماـج  دارفا  زا  کـی  ره  دـندوب و  ربارب  نآ  زا  هدافتـسا  رد  ناناملـسم  هـمه ي  هـکدرک  یم  مـحر  هلـص ي  یلاوـما  اـب  يرآ 
هرهب ي زا  ار  سک  چیه  هک  تسین  اور  مالـسا  سدقم  نوناق  قح و  نیئآ  رد  و  دنتـشاد . نآ  رد  صخـشم  یقح  نامورحم - ناگدـنهاوخ و 

مجنپ کی  تفگ  مئانغ  لاوما  فرـصمي  هرابرد  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  دنهد . يرگید  هب  ار  شقح  وا  تیاضر  نودب  ودـنزاس  مورحم  دوخ 
تسین . مدقم  يرگیدرب  نآ  زا  هدافتسا ي  رد  ناشیا  زا  يدرف  چیه  نایرگشل و  زا  مجنپ  راهچ  تسادخ و  زا  نآ 

نآ هب  تناملسم  ردارب  زا  وت  يروآ ، یم  نوریب  دوخ  يولهپ  زا  گنجرد )  ) هک ار  يریت  و 

هحفص 16 ] ] 

یتسین . رتراوازس 
ار اهدرجم  داد و  یم  مهـس  ود  ار  اـه  لـهاتم  درک ، یم  شخب  ار  نآ  زور  ناـمه  تفاـی  یم  تسد  یتمینغ  هب  نوچ  ص )  ) ترـضح دوخ  و 

مهس . کی 
شیوخ تاقدص  زا  هدافتـسا  هب  تسه  دنمزاین  کی  ناشنایم  رد  یتقو  ات  یعامتجا  ره  مدرمهک  تسا  نآ  تاقدص  هرابرد ي  تباث  تنـس  و 

هک تسا  نآ  يارب  هکلب  تسین  هفیلخ  تختیاپ  هب  اه  جاب  ندرک  ریزارس  يریگجاب و  يارب  تاقدص ، یتسرپرس  يرازگراک و  دنرتراوازس و 
ار اج  نآ  مدرم  ات  داتسرف  نمی  هب  ار  ذاعم  هک  هاگ  نآ  ربمایپ  دسرب . ناشیا  اب  هلحم  مه  ناتسدیهت  هنیزه  هب  دوش و  هتفرگ  نارگناوت  زا  لاوما 
رب دنوادخ  وگب : ناشیا  هب  دنتفریذپ  ار  مالـسا ) زامن و   ) نآ نوچ  هک : دوب  نیا  واهب  شیاه  شرافـس  هلمج  زا  دنک  توعد  زامن  مالـسا و  هب 

دوش . هداد  ناتناتسدیهتهب  هتفرگ و  ناتنارگناوت  زا  امش  لاوماتاکز  هک  تسا  هدرک  بجاو  امش 
ربمایپ و ات  دنام  اجنامه  وا  داتسرف و  نمی  هب  ار  وا  ربمایپ  ات  تخادرپ  یم  یهاپس  ياهراک  هب  نانچمه  لبج  نب  ذاعم  تفگ : بیعش  نب  ورمع 

اجنآ مدرم  تاکز  زا  موس  کی  ذاعم  داتـسرف و  قباس  راک  نامه  رـس  رب  ار  وا  رمع  دمآرد و  رمع  رب  هاگ  نآ  دنتـشذگ  رد  رکبوب  وا  زا  سپ 
زا اـت  تمداتـسرف  هکلب  مداتـسرفن ، یناتـس  هـیزج  يریگجاـب و  يارب  ار  وـت  نـم  تـفگ : دیدنـسپن و  ار  راـک  نـیا  رمع  داتـسرف و  وا  يارب  ار 
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دریگب . نم  زا  ار  نآ  هک  متفاین  ار  سک  چیه  مداتسرف  وت  يارب  ار  هچ  نآ  تفگ : ذاعم  ینک . در  ناشناتسدیهت  هب  يریگب و  مدرم  نارگناوت 
لام زا  هچ  نآ  رد  رگنب  و  هدوب : هکم  رازگراک  ترـضح  يوس  زا  يو  هک  یماگنه  رد  سابع  رـسپ  مثق  هب  نینموملاریما  همان ي  زا  مهنیا  و 

یناسک هب  ار  نآ  هک  يروط  هب  ناسرب  دنتسه  تنوماریپ  هک  ناگنـسرگ  نادنملایع و  زا  یناسک  هنیزه ي  هب  ار  نآ  هدمآ و  درگ  وت  دزن  ادخ 
نآ زا  هچ  نآ  یشاب و  هدناسر  دنشاب  زیچ  یب  تسدیهت و  یتسار  هب  هک 

هحفص 17 ] ] 

ماـگنه نوچ  هک  تسا  ع )  ) یلع مه  و  هغالبلا 128:2 . جـهن  مینک  شخب  دنتـسه  ام  دزن  هک  یناسک  نایم  ارنآ  ات  تسرف  ام  دزن  دـیآ  دایز 
هکلب وت ، نآ  زا  هن  تسا و  نم  نآ  زا  هن  لام  نیا  دیوگ : یم  وا  هب  دهاوخ  یم  یلام  دیآ و  یم  يو  دزن  هب  هعمز  نب  هللا  دبع  شنتفای  تفالخ 

هرهب ي یشاب  هدرک  تکرـش  راکیپ  رد  ناشیا  اب  مه  وت  رگا  هدمآ ، گنچ  هب  ناشیا  ریـشمش  يورین  هبهک  تسا  ناناملـسم  ياه  تمینغ  اهنت 
هغالبلا 461:1  جهن  داهندیابن . نارگید  ناهد  رد  هدیچ  ناشیا  تسد  ار  هچ  نآ  هنرگو  دوب  دهاوخ  ناشیا  هرهب ي  دننام  زین  وت 

ثرا نیناوق  قباطم  ار  نآ  هک  ناناملـسم  لاوما  دوب : مسق  راهچ  رب  لاوما  دمآ و  دورف  ص )  ) ربمایپ رب  نآرق  هک : تسا  وا  نانخـس  زا  مه  نیا 
هک سمخ  و  تـسا ، هدرک  تمـسق  شناقحتـسم  ناـیم  ار  نآ  هـک  جارخ  مئاـنغ و  تـسا ، هدرک  شخب  ناـثراونایم  ناـشیا ) گرم  زا  سپ  )
مود پاچ  زا  رد ج 6 ص 77  هچ  نآ  هب  دیدرگرب  هداهن  دوخ  ياج  ردار  نآ  دنوادخ  هک  تاقدص  و  هداهن ، دوخ  ياج  رد  ار  نآ  دـنوادخ 

تشذگ .
هکت تفه  تسکـش و  زین  ار  نآ  سپ  دمآ  دایز  نان  هدرگ  کی  درک ، شخب  تفه  ار  نآ  هک  دندروآ  نانمومریما  يارب  یلام  ناهفـصا  زا  و 

ار دوخ  مهس  یـسک  هچ  راب  نیلوا  ات  تخادنا  هعرق  مدرم  نایم  سپـس  داهن  لاوما  ياه  شخب  نآ  زایکی  يور  رب  ار  نآ  هکت ي  ره  درک و 
درادرب .

یکاروخ هنامیپ  کی  ار  ود  نآ  زا  مادکره  ات  دومرفب  سپ  دنتـساوخ  يزیچ  هدـش  وا  دزن  هب  يو - نایلاوم  زا  يرگید  برعیکی و  نز - ود 
زا وا  ومتسه  برع  نم  نانموم  ریما  يا  تفگ : برع  نز  نآ  تفر و  تفرگ و  ار  دوخ  مهس  دوب  یلاوم  زا  هک  نآ  سپ  دنداد  مهرد  لهچو 

يارب نآ  رد  متـسیرگن و  ادـخ  باـتک  رد  نم  تفگ : وا  هب  یلع  يداد ؟ وا  هب  هک  یهد  یم  هزادـنا  ناـمه  نم  هبوـت  هاـگ  نآ  دوـب و  یلاوـم 
مدیدن . ناداژن ) يدوهی   ) قاحسا نادنزرفرب  ییرترب  چیه  اهداژن ) برع   ) لیعامسا نادنزرف 

هتشاد و مدقم  یلامقوقح  رد  رگید  یخرب  رب  ار  مدرم  زا  یخرب  مود  هفیلخ ي  دندیدنسپ  یمن  هباحص  هکدوب  ددعتم  تاظحالم  نیمه  هب  و 
یئاهيرترب و دروم  نیا  رد 

هحفص 18 ] ] 

و درادب ، مدقم  نارگید  رب  ار  نانموم - ناردام  ربمایپ - نانز  هچ  نانچ  دـنادرگ  راک  كالم  درمـش  یم  ربتعم  دارفا ، رد  هک  ار  یئاه  یگژیو 
یمن مورحم  ار  ناشیا  زا  سک  چـیه  يو  هک  نآ  اب  نارگید  رب  ار  ناگدـننک  داهج  راصنا و  رب  ار  نارجاهم  ونارگید  رب  ار  ردـب  نارواـگنج 

تسا . هدینادرگ  راد  هنیزخ  نآرب ، ارم  دنوادخ  هک  دیآ  نم  دزن  هب  دهاوخ  یم  لام  سک  ره  تفگ : یم  ربنم  زارف  ربو  دومن 
وا هبهاوخ  دراد - لام  نیا  رد  یقح  رگم  تسین  ناناملسم  زا  سک  چیه  ادخ  هب  تفگ : یملاوما  ماکحا  هب  طوبرم  تایآ  ندناوخ  زا  سپ  و 

دشاب . ندع  رهش  رد  ناپوچکی  رگا  یتح  هن - هاوخ  دوش  هداد 
ار قوقح  ههایس ي  و  ناکیدزن . نآ  هب  ناکیدزن  ناشیا و  هب  ناکیدزن  روط  نیمه  دینک و  زاغآ  ص )  ) ادخ لوسر  ناگتـسب  زا  تفگ : یم  و 

دلج 16 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


درک . میظنت  انبم  نیمه  رب 
نآ هب  کیدزن  ناشیا و  ناـکیدزن  هب  سپـس  مینک و  یم  عورـش  وا  ناـمدود  زا  سپ  تسا  اـم  ياوشیپ  ربماـیپ  تفگ : یم  دـیبع  وب  لـقن  هب  و 

ناکیدزن .
لثم : هدمآنآرق  زا  دنچ  یتایآ  رد  لاوما  هرابرد ي  يدنوادخ  هویش ي  اه  نیا  همه ي  زا  شیپو 

رد نادنمتـسم و  نامیتی و  يو و  ناشیوخ  لوسر و  زا  تسا و  ادخ  زا  نآ  مجنپ  کی  سپ  دیدرب  تمینغ  يزیچ  زا  هچ  نآ  هک  دینادب  و  - 1
لافنا 41)  ) ناگدنام هار 

دوش مرن  نآ  نتفرگ  اب  ناشیا  لد  هک  ناناملسمان  زا  یناسک  يارب  تسا و  نآ  نارازگراک  ناتسدیهت و  نادنمتسم و  يارب  طقف  تاقدص  - 2
ادخ ادخ و  يوسزا  تسا  ینوناق  رفـس ، رد  ناگدنامرد  هبيرای  ادخ و  هار  رد  فرـص  نارادماو و  ماو  نداد  ناگدـنب و  يدازآ  يارب  زین  و 

هبوت 59)  ) تسا هنازرف  اناد و 
یبسا و درک ، شیوخ  ربمغیپ  بیصن  ناشیا  لام  زا  دنوادخ  هچ  نآ  - 3
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لاوما زا  ادخ  هچ  ره  تسا . اناوت  زیچ  ره  رب  ادخ  دنک و  طلـسم  دـهاوخ  هک  ره  هب  ار  شیوخ  ناربمغیپ  دـنوادخیلو  دـیتخاتن  نآ  رب  يرتش 
تـسا ناگدنام  هار  رد  ناتـسدیهت و  نامیتی و  يو و  نادنواشیوخ  ربمغیپ و  ادخ و  نآ  زا  درک  شیوخ  ربمغیپ  بیـصن  اه  هدکهد  نیامدرم 

رشح 7:6) )
هرابرد ي مرکا  ربمایپ  هک  ینوناق  اـب  هدرک و  شومارف  هدوب  زیزع  نآرق  رد  ار  هچ  نآ  ناـمثع  یلو  شربماـیپ  تنـس  تساادـخ و  تنـس  نیا 

نادـناخ نادـنزرف  هدـش و  رود  فاصنا  لدـع و  هداـج ي  زا  هتفاـترب و  يور  شناگتـشذگ  شور  زا  هتـساخرب و  تفلاـخم  هب  هدروآ  لاوما 
هزره و راـکهابت و  نادرم  ناـمه  هدـمآ و  نآرق  رد  ناـشمان  هک  ار  يا  هنوعلم  هرجـش ي  ياـه  هویم  ناـمه  هتخادـنا ، شیپ  ار  شا  هیاـمورف 
. تسا ینیچ  نخـس  يوداپ  وجبیع و  هک  ریقح  هشیپ ي  دـنگوس  نآ  اتریگب  ناـش  هدـش  نیرفن  رادرک  تشز  نآ  زا  ار . لاگـسدب  راـسگیم و 
زا کـیاکی  هـب  ناناملــسم  لاــم  زاو  درمــش  یم  رترب  ربماــیپ  هباحــص ي  دارفا  زا  تـلم و  راــکوکین  ناــگرزب  زا  ناــمثع  ار  ناــنیا  يرآ 

دارفا همه ي  رب  ار  ناشیا  و  درادـهگن - اریباتک  باسح و  چـیه  هک  نآ  نودـب  دیـشخب - یم  میـس  رز و  ياه  هراپ  نویلم  نویلمشناشیوخ 
یهن فورعمب و  رما  راک  هب  درک  یمن  تارج  مه  سک  چیه  تشاد و  یم  مدقم  دنشاب - کیدزن  ربمغیپ  هب  ردق  ره  دنـشاب و  هک  ره  رگید -

یم راتفر  يا  هنالدگنـس  شور  هچ  اب  دـنزیخ  یم  رب  بجاو  راک  ود  نیا  هب  هکیناسک  اـب  دـندید  یم  دوخ  مشچ  هب  هک  ارچدزادرپ  رکنم  زا 
هنایزات و مه  نآ  لابند  هب  دوب و  رت  تخـس  مه  رمع  قالـش  زا  هک  شقالـش  نآ  اـب  اـه  کـتک  هچ  و  اهدـیعبت ، اـه و  يرد  هدرپ  هچ  دـنک و 

درک . هدایپ  لاوما  هرابرد ي  هفیلخ  هک  يا  همانرب  زا  دنچ  يا  هنومن  کنیا  دمآ و  یم  وا  یتسدبوچ 

هحفص 20 ] ] 

صاعلا یبا  نب  مکح  هب  هفیلخ  ياه  ششخب  لذب و 

هراشا

کیدزن دوخ  هب  ار  وا  هک  دوب  ینآ  زا  سپ  نیا  دراذـگاو و  ربمایپ - هدـش ي  هدـنار  صاعلا - یبا  نب  مکح  شیومع  هب  ار  هعاضق  تاقدـص 
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مدرم دوب ، اهزب  ندنار  شراک  تشاد و  نت  رب  هکت  هکت  هراپ و  هنهک و  ینهاریپ  داهن  هنیدـم  رد  ماگ  هک  يزور  دنابـسچ . شیوخ  هب  درک و 
دـش و هفیلخي  هناـخ  نورد  هب  وا  هک  دـنچ  يا  هظحل  زا  سپ  دـندوب  هتـسیرگن  شناـهارمه  وا و  لاـح  رد  ار  تکـالف  همه  نیا  تسخن  هک 

یبوقعی 41:2) خیرات   ) رب رد  ار  فارشا  يابع  دراد و  نت  رب  زخ  زا  ینهاریپ  هک  شدندید  دمآ  نوریب 
صاعلا یبا  نب  مکح  دروم  رد  دـش  نامثع  هب  هک  یئاهداقتنا  هلمج  زا  دـسیون : یم  سابع  نبا  زا  شرازگ  هب  باسنالا 28:5 - رد  يرذالب  و 

دیشخب . شدوخ  هب  دروآ  وا  دزن  هب  نوچ  دیسر  مرد  هک 300000  ار  نآ  غلبم  تشامگرب و  هعاضق  تاقدص  يرازگراک  هب  ار  وا  هک  دوب 
داد هانپ  ار  واهک  دوب  ربمایپ  هدش ي  هدنار  مکحدروم ، رد  نامثع  هب  مدرم  ياه  شهوکن  هلمج  زادنیوگ  یبهذ  هبر و  دبع  نبا  هبیتق و  نبا  و 

دندز . زابرس  وا  نداد  هانپ  زا  رمع  رکبوب و  هکنآ  اب  دیشخب  يو  هب  هکس  رازه  دص  و 
وا هب  دـمآ و  يو  دزن  هب  نامثع  دـش  بش  نوچ  هک  مدـید  هنیدـم  رازاب  رب  ار  ناناملـسم  تاقدـص  رازگراک  تفگ : راسی  نبنمحرلا  دـبع  و 

نامثع هد و  مکح  هب  ار  نآ  تفگ :

هحفص 21 ] ] 

هللا ءاشنا  تفگ  یم  وا  هبو  دروآ  یمرد  لاملا  تیب  زا  يررقم  تروص  هب  شیارب  ار  نآ  داد  یم  يا  هزیاـج  ار  شا  هداوناـخ  زا  یـسک  نوچ 
داتفا و يراشفاپ  هب  ناـمثع  ماجنارـس  اـت  تشادیم  زاـب  راـک  نیا  زا  ار  وا  نمحرلا  دـبع  داد ، میهاوخ  وت  هب  مه  زاـب  دوب و  دـهاوخ  رارق  نیا 

دنگوس ادخب  تفگ  شاب  شوماخ  مه  وت  میدرک  توکـس  ترباربرد  نوچ  ریگب و  میداد  وت  هب  يزیچ  یتقو  یتسه  ام  راد  هنازخ  وت  تفگ :
وا دـناوخ  یم  هبطخ  ناـمثع  هک  یماـگنه  هب  هعمج  زور  سپ  مناناملـسم ، راد  هنازخ  متـسین  تا  هداوناـخ  وت و  راد  هنازخ  نم  یتـفگ  غورد 
مه نیا  سب و  مدوب و  ناناملـسم  راد  هنازخ  نم  هک  نآ  اب  متـسه  شا  هداوناخ  وا و  راد  هنازخ  نم  هک  هتـشادنپ  نامثع  مدرم  تفگ : دمایب و 

(. 145:2  ) یبوقعی خیرات   ) درپس تباث  نب  دیز  هب  وتفرگ  رب  رد  ار  نآ  نامثع  دنکفایب و  ارنآ  سپ  ناتلاملا  تیب  دیلک 
سکع هنوگ  نیا  دـیاش  و  دـیایب - هک  دـنا - هدرک  لقن  زین  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  مقرا و  نب  دـیز  يارب  ار  دـمآ  شیپ  نیا  ریظن  دـیوگ : ینیما 

تسارتاناد . ادخ  دشاب و  هدش  هدید  مه  تاقدص  نارازگراک  رگید  زا  لمعلا 
تسیچ ؟ مکح  یناد  یم  هچ  مکح و 

يو رب  ار  راک  هک  دوب  اه  نامه  زا  تسیز و  یم  ص )  ) ربمایپ یگیاسمه  رد  هکم  رد  درک  یم  هتخا  ار  نادنفسوگ  دوب و  يرگ  هتخا  شراک 
دننامه دناسر  یم  ص )  ) ربمایپ هب  هک  یئاهرازآ  يرایـسب  زا  - 25:2 دوخي - هریـس  رد  ماشه  نبا  هتفگ ي  هب  دندوب و  هدرک  تخـس  (ص )

يو نوچ  تسـشن و  یم  ص )  ) ربماـیپ دزن  مکح  هک  تسا  هدروآ  رکبوب  رـسپ  نمحرلا  دـبع  ناتـساد  زا  یناربط  دـش و  یم  هدرمـش  بهلوب 
سپ نامب و  هنوگ  نیمه  هب  تفگ : دـید و  ار  وا  ص )  ) ربمایپ سپ  تخادرپ  یم  نیهوت  هب  شمـشچ  تاکرح  اـب  وا  تفگ  یم  نخـس  (ص )

درم . ات  تشاد  شرپ  شمشچ  هشیمه  نآزا 
. شتـشگنا تاکرح  اب  ص )  ) ربمایپ ندرک  هرخـسم  هب  درک  عورـش  مکح  تشذـگبمکح و  هب  ص )  ) ربمایپ رانید : نب  کـلام  شرازگ  رد  و 

یم یبلح  و  دیدرگ - شاعترا  شزرل و  راچد  اج  نامه  رد  سپ  نک  راچد  شاعترا  شزرل و  هب  ار  وا  ایادخ  تفگ : دـید و  ار  وا  ربمایپ  سپ 
هام کی  هک  دوب  نآ  زا  سپ  يرامیبنیا  هب  شیالتبا  و  دیازفا :

هحفص 22 ] ] 

دوب . هداتفا  شوهیب 
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میدومن . زاب  ارنآ  ندوب  تسرد  میدروآ و  رد ج 1 ص 237  مکاح ، یقهیب ، یناربط ، ناظفاح : نیا  قیرط  زا  ار  الاب  شرازگ 
زا شیب  مالـسا  روهظ  زا  سپ  دوب و  ص )  ) ربمایپ يهیاسمه  تیلهاـج  رد  صاـعلا  یبا  نب  مکح  دـسیون : یم  باسنالا 27:5  رد  يرذـالب  و 
رـس تشپ  دنتـشاد ، دیدرت  نعط و  وا  نید  رد  دـمآ و  هنیدـم  هب  هکم ، حـتف  زا  سپ  دـناسر ، یم  رازآ  ار  ص )  ) وا رگد ، ناگیاسمه  همه ي 
یم شرـس  تشپ  مه  يو  داتـسیا  یم  زامن  هب  (ص ) وا نوچ  دروآ و  یم  رد  دـیلقت  ینیب  ناهد و  نداد  ناکت  اب  داتفا و  یم  هار  ص )  ) ربماـیپ

هک زور  کی  دـشالتبم و  نونج  هب  دـنام و  شاعترا  تلاح  ردهنوگ  نامه  هب  دروآ و  یم  رد  يزاب  هرخـسم  ناتـشگنا  تاکرح  اـب  داتـسیا و 
دـش و نوریب  کچوک  يا  هزین  اب  تخانـشب  ار  يو  لوسر  نوچ  درک و  یم  هاگن  هدـیدزد  وا  دوب  شناـنز  زا  یکی  يهناـخ  رد  ص )  ) ربماـیپ

تفگ : سپس  دهدب ؟ باوجنم  يوس  زا  ار  نوعلم  هغابروق ي  نیا  هک  تسیک  تفگ :
ناـمثع تشذـگرد  لوسر  نوچ  درک و  دـیعبت  فئاـط  هب  ار  ناـش  همه  سپ  دنـشاب  اـج  کـی  رد  نم  اـب  دـیابن  شنادـناخ  وا و  هک  ادـخ  هب 

هانپ ار  ص )  ) لوسر ناگدـش  هدـنار  نم  تفگو : تفریذـپن  وا  دـنادرگ  ناشزاب  هک  تساوخ  تفگ و  نخـس  رکبوبا  اب  ناشیا  زا  تعافـشهب 
هب نامثع  نوچ  داد و  رکبوب  دـننام  یخـساپ  زین  وا  تخادرپ و  نخـس  هب  ناشیا  هرابرد ي  زین  وا  اب  تفای  تفالخ  رمع  هک  سپـس  مهد  یمن 

دنادرگ و ناشزاب  هک  مدوب  هتساوخ  وا  زا  هتفگ و  نخس  لوسر  اب  ناشیا  هراب ي  رد  نم  تفگ : دروآرد و  هنیدم  هب  ارناشیا  دیـسر  تفالخ 
هنیدـم هب  ار  ناشیا  هک  نیا  زا  ناناملـسم  سپ  تشذـگرد ، هزاجا  زا  شیپ  یلو  دـهد  تشگزاب  هزاجا  ناشیا  هب  هک  دوب  هداد  هدـعو  نمب  وا 

دندوشگ . شهوکن  هب  نابز  دوب  هدرک  دراو 
دز . رداچ  شروگ  رب  درازگ و  زامن  يو  رب  وا  تشذگرد و  هنیدم  رد  نامثع  تفالخ  مایا  رد  مکح  دیوگ : يدقاو 

داد روتسد  دناوخ و  هبطخ  نامثع  تفگ : بیسم  نب  دیعس  هک  تسا  هدروآ  و 

هحفص 23 ] ] 

یکی هدروخ ، ام  هب  زین  نآ  زا  يزیچ  هدیدرگدایز و  زین  ینارپ  گنس  هدش و  دایز  رتوبک  امش  ياه  هناخ  رد  تفگ : دنربب و  رـس  ار  اهرتوبک 
دیشکب . ار  اهرتوبک  دیوگ  یم  هاگ  نآ  دهد و  یم  هانپ  ار  ص )  ) ربمایپ ياه  هدش  هدنار  تفگ : مدرم  زا 

- هدرکلقن مکح  نب  نمحرلا  دـبع  هرابرد ي  تباث  نب  ناسح  زا  تیب  ود  هدروآ و  رت  هاـتوک  یتراـبع  هب  ار  شرازگ  نیا  زین  صرد 125  و 
داتسرف و نیرفن  يو  رب  سپ  درک  یم  اشفا  ار  ص )  ) لوسر هنامرحم ي  نانخـس  يو  هتفگ : هاگ  نآ  و  دمآ - دهاوخ  رمعوب  شرازگ  رد  هک 

کی رد  دیابن  نم  اب  تفگ  و  ار - شنادـنزرف  زا  ود  نآ  زج  ثراح و  قرزانامثع و  زین  وا  اب  هارمه  و  تشاد - لیـسگ  فئاط  يوس  هب  ار  وا 
هب ار  مدرم  هک  دوبیئاه  هزیگنا  زا  شراک  نیا  دینادرگرب و  ار  ناشیا  نامثع  ات  دندوب  دـیعبت  رد  هدـش و  هدـنار  نانچمه  ناشیا  دیـشاب و  اج 

تشاداو . وا  شهوکن 
سپ درک  یم  هاگن  هنادزد  وا  هناخ ي  رد  زا  مکح  دوب و  شناـنز  زا  یکی  دزن  هنیدـم  رد  ربماـیپ  میناوخ : یم  یبلح 1 ر 337  هریس ي  رد  و 

زا هک  تسیک  تفگو " : دـش  نوریب  وا  يوس  هب  تشاد  تسد  رد  هک  کیراب - یخاش  خـیم و  اب  دـنا  هتفگ  و  کـچوک - يا  هزین  اـب  لوسر 
نبا ار  شرازگ  نیا  درک - نیرفنار  شنادنزرف  وا و  سپ  منک "  یم  روک  ار  شمـشچ  شمبایب  رگا  دهدب ، ار  هغابروقنیا  خـساپ  نم  بناج 

تسا . هدروآ  هباغلا 34:2  دسا  رد  راصتخا  هب  زین  ریثا 
زین ناورم  شرـسپ  دمآ و  دورف  فئاطرد  يو  سپ  دنارب  اج  نآ  زا  درک و  نوریب  هنیدم  زا  ار  مکح  ربمایپ  دسیون : یم  باعیتسا  رد  رمعوب  و 
دوخ دز و  یم  گنرین  وا  دنا  هتفگ  یخرب  هتفر ، نخـس  فالتخا  هب  دنک  دیعبت  ار  وا  لوسر  دش  بجوم  هک  يا  هزیگنا  رد  دش و  نوریب  وا  اب 

وا تفگ  یم  دوخ  نارای  اب  يرس  تروص  هب  ناقفانم  رافک و  رگید  شیرق و  ناکرشم  هرابرد ي  ص )  ) ربمایپ ارهچ  نآ  درک و  یم  ناهنپ  ار 
رگید و  درک - یم  دیلقت  شتاکرح  يا  هراپ  نتفر و  هار  رد  ار  ربمایپ  وا  زین  دش و  راکـشآ  شراک  نیا  ات  درک  یم  الم  رب  ار  نآ  دینـش و  یم 
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سپ دروآ  یم  رد  ار  وا  دیلقت  زین  مکح  دوب و  راقو  ینیگنـس و  اب  شنتفر  هار  ربمایپ ، هک  دـنا  هتفگ  و  منک - دای  مرادـن  شوخ  هک  یئاهراک 
دبع دــیدرگ و  اـضعا  شزرل  شاـعترا و  راـچد  مـکح  زور  نآ  زا  و  ناـمب . نـینچمه  تـفگ : دــید و  ار  وا  درک و  هاـگن  ربماـیپزور  کــی 

تفگ : مکح  نب  نمحرلا  دبع  وجه  رد  دیهوکنب و  ار  وا  تباث  نب  ناسح  نبنمحرلا 

هحفص 24 ] ] 

زا ار  هشعر  هب  ـالتبم  یئ  هناوید  ینکفیب  تسد  زا  ار  نآ  رگا  هک  نکفیب  ار  وا  ياـه  ناوختـسا  سپ  دوب  تردـپ  هدـش ، نیرفن  هک  یتـسار  هب 
ینکفا یم  تسد 

دوش  یم  ریس  هدنگ و  مکش  دیلپ  راک  زا  ددرگ و  یم  هنسرگ  یهت و  مکش  هناراگزیهرپ ، راک  زاهک 
ورمع زا  نم  دیآ " و  یم  رد  امش  رب  نوعلم  يدرم  تفگ " : ص )  ) لوسر هک  تسا  هدروآ  صاع  نب  ورمع  رسپ  هللادبع  قیرط  زا  رمع  وب  و 

سپ دیآرد  هک  دشاب  یـسک  نیتسخن  وا  ادابم  هک  مدوب  نارگن  شا  همه  دیآ و  ص )  ) لوسر دزن  هب  دشوپب و  ار  شـسابل  ات  مدوبهدـش  ادـج 
دش  لخاد  مکح 

هدمآ دنا  حیحـص  لاجر  نآ  لاجر  هک  يدنـس  اب  و  دـسیون : یم  هدـش ص 144  پاچ  قعاوص  راـنک  رد  هک  ناـنجلا  ریهطت  رد  رجح  نبا  و 
هناباتیب نانچمه  نم  دـش " و  دـهاوخ  دراو  امـش  رب  نوعلم  يدرم  تعاـس  نیا  رد  تفگ " : ص )  ) ربماـیپ تفگ  رمع  نب  هللا  دـبع  هک  تسا 

مکاح باسنالا 126:5 و  رد  يرذالب  و  دش . دراو  مکح - ینعی  دمحا  تیاور  حیرـصت  هب  سک - نالف  ات  متـشاد  رظن  رد  ار  جورخ  دورو و 
دورو هزاجا ي  ربمایپ  زا  مکح  تفگ : هرم  نبورمع  هک  دنا  هدروآ  ادنـسم  یبلح 337:1 - هریس ي  لقن  هب  يدقاو - كردتسم 481:4 و  رد 

- دیآ یم  رد  هب  يو  تشپ  زا  هک  ره  رب  داب و  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  دیهدب  شا  هزاجا  تفگ : تخانـش  ار  وا  يادص  هک  ترـضح  تساوخ و 
يا هرهب  ترخآ  رد  دوش و  یم  هداد  ناشیا  هب  ایند  دـنا  يراـکبیرف  وگـنرین  ناـبحاص  ناـشرتشیب ) - ) دـنا كدـنا  هک  ناـشیا  ناـنموم  رگم 

دنرادن .

هحفص 25 ] ] 

میناوخ : یم  هدروآ  هدش  پاچقعاوص  هیشاح ي  رد  هک  نانجلا  ریهطت  رد  رجح  نبا  هک  یترابع  رد  و 
دنباییم و يزارفرس  ایند  رد  دوش  یم  جراخ  شتـشپ  زا  هچ  نآ  رب  داب و  وا  رب  ناگتـشرف  نامدرم و  همه  ادخ و  تنعل  هک  دیهدب  شا  هزاجا 

دنکدنا . رایسب  هک  ناشیا  ناگتسیاش  رگم  دنتسه - بیرف  گنرین و  نابحاص  دنوش و  یم  راچد  يراوخ  هب  ترخآ  رد 
ومـکح ربماـیپ ، تـفگ  ریبز  نـب  هللا  دـبع  نآبجوـم  هـب  هـک  هدرمـش  حیحـص  ار  نآ  هدروآ و  یـشرازگ  كردتـسم 481:4  رد  مکاـح  و 

درک . نیرفن  ار  شنادنزرف 
یلع سپمدیچوک  ربمایپ  دزن  هب  هنابش  تفگ : يوهک  دنا  هدروآ  رمع  نب  هللا  دبع  قیرط  زارکاسع  نبا  یناربط و  زین  دارفالا و  ردینطق  راد  و 

يو هک  روط  نیمه  وداهن  ربمایپ  ناهد  رب  شوگ  اـت  دـش  کـیدزن  يو  هب  ناـنچمه  وا  سپ  اـیب  کـیدزن  تفگ : ار  وا  ص )  ) ربماـیپ دـمایب و 
هب ار  دنفـسوگ  هـک  رواـیب  هنوـگ  ناـمه  ار  وا  ورب و  تـفگ : یلع  هـب  ربماـیپ  تـشادرب و  رــس  نارگن  يدرف  دـننام  وا  درک  یم  اوـجن  شیارب 
رب ربمایپربارب  رد  درک و  لخاد  ار  وا  هتفرگ  تسدهب  ار  مکح  هتخیوآ  شوگ  هک  مدید  ار  یلع  ناهگان  نم  و  دنرآ . یم  هدنـشود  ریـشيوس 
رب سپس  دنوش  وا  يوس  هبراصنا  رجاهم و  زا  یهورگ  ات  رادب  یئاج  رد  ار  وا  تفگ  سپس  درک و  تنعل  ار  واراب  هس  ربمایپ  سپ  تشاد  ياپ 
دیآ یم  رد  هب  یئاه  هنتف  وا  تشپ  زا  درکدهاوخ و  تفلاخم  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  ابنیا  هتبلا  تفگ : درک و  تنعل  داتـسرف و  نیرفن  وا 
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نانچ تفگ : دـیآربيو  زا  اهراک  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتراوخ  رتمک و  نیا  دـنتفگ : مدرم  نآ  زایهورگ  دـسر  یم  نامـسآ  هب  نآ  دود  هک 
لامعلا 90 و 39:6 ) زنک   ) دوب دیهاوخ  وا  ناوریپ  زور  نآ  رد  زین  امش  زا  یخرب  متفگ و  هک  دوب  دهاوخ 

مرتحم رهـش  نیا  مرتحم و  هناخ ي  نیا  راگدرورپ  هب  مسق  تفگ : ربنم  يور  رب  يو  هک  تسا  هدروآ  ریبزنب  هللا  دبع  قیرط  زا  رکاسع  نبا  و 
دنا  هدش  نیرفن  ربمایپ ، نابز  هب  شنادنزرف  صاعلا و  وبا  نب  مکح  هک  هکم ) )

زنک درک  تنعل  ار  شنادـنزرفو  مکح  ربماـیپ  هـک  ناـمتخاس  نـیا  راـگدرورپ  هـب  مـسق  تـفگ : هـبعک  فاوـط  لاـح  رد  وا  یـشرازگ ، هـب  و 
 90:6 لامعلا

تفگ : وا  هک  تسا  هدروآ  یظرق  بعک  نب  دمحم  قیرط  زا  رکاسع  نبا  و 

هحفص 26 ] ] 

دناكدنا . هک  ار  ناشیا  ناکین  رگم  درک  تنعل  ار  شناگداز  مکح و  ربمایپ ،
يرواد نآ  تحص  هب  لقنار و  نآ  زین  مکاح  هک  دنا - هدروآ  یشرازگ  رذنم  نبا  یئاسن و  دیمح و  نب  دبعو  هیودرم  نبا  متاح و  یبا  نبا  و 

یئوکین يار  هیواعم - هفیلخ - هب  دنوادخ  تفگ : دناوخ و  هبطخ  ناورم  هک  مدوب  دجـسم  رد  نم  تفگ : هللا  دـبع  نآ ، بجوم  هب  و  هدومن -
رکبوبا نب  نمحرلا  دـبع  دـینادرگ  دوخ  نیـشناج  ار  رمع  مه  رکبوب  هک  ارچ  دـنیزگرب  دوخ  نیـشناج  ار  واهک  هدرک  ءاقلا  دـیزی  هراـبرد ي 

و شا ، هداوناخ  زا  یـسک  نایم  هن  داد و  رارق  شنادـنزرف  نایم  رد  هن  ار  تفالخ  رکبوب  هک  ادـخ  هب  تسا ؟ مور  رـصیق  هاگتـسد  رگم  تفگ :
: تفگ شردام  ردـپهب و  هک  یتسین  نامه  وت  رگم  تفگ : ناورمتسا  وا  هب  ینابرهم  شدـنزرف و  تشادـگرزب  رطاخب  اهنت  زین  هیواعم  راتفر 
: تفگ دینـشب و  نیا  هشیاع  درک ؟ تنعل  ار  تردـپ  ربمایپ ، هک  یتسین  ینوعلم  نامه  رـسپ  وت  رگم  تفگ  نمحرلا  دـبع  داـب ؟ امـش  رب  گـنن 

دش . لزان  نالفرسپ  نالف  هرابرد  دشن  لزان  وا  هرابرد ي  نیا  یتفگ  غورد  ادخ  هب  یتفگ ؟ نانچ  نینچ و  نمحرلا  دبع  هب  هک  یئوت  ناورم 
تسا رمع  رکبوب و  هویشنامه ي  نیا  تفگ : ناورم  تفرگ  تعیب  شرـسپيارب  هیواعم  نوچ  دایز : نب  دمحم  نابز  زا  رگید  یـشرازگ  هب  و 
تسا یسک  تفگ : وا  هرابرد ي  ادخهک  تسا  نامه  درم  نیا  تفگ : ناورم  تسا  مور  رصیق  سویلکاره و  هویـش  هکلب  تفگ  نمحرلا  دبع 

هب تفگغورد . ناورم  تفگ . غورد  ناورم  تفگو " : دیـسر  هشیاع  هب  ربخ  نیا  هیآ . نایاپ  ات  امـش  رب  گـنن  تفگ : شرداـم  ردـپ و  هب  هک 
ردپ لوسر  یلو  مدرب  یم  مان  هدش  لزان  شا  هرابرد  هیآ  هک  ار  یـسک  متـساوخ  یم  رگا  تسا و  يو  هراب ي  رد  هک  تسین  وا  دنگوس  ادخ 
یلو شرازگ " : کـی  هب  تـسا " و  ادـخ  تـنعل  زا  يا  هزیر  هدرخ  ناورم  سپدوـب  وا  بلـص  رد  ناورم  هـک  درک  نـعل  یلاـح  رد  ار  ناورم 
سپ قئافلا " : شرازگ  هب  یئادخ " و  تنعلزا  يا  هزیر  هدرخ  وت  سپ  يدوب  وا  بلـص  رد  وت  هک  درک  نعل  یلاح  رد  ار  تردپ  ادـخ  لوسر 

یتسه " . وا  لوسر  تنعل  ادخ و  تنعل  زا  يدیلپ  هدیکچ ي  وت 
يرشخمز ، ریسفت  یبطرق 197:16 ، ریسفت  مکاح 481:4 ، كردتسم  هب  دیدرگرب 

هحفص 27 ] ] 

نبا حرش  ریثا 23:3 ، نبا  زاهیاهن  ریثا 34:2 ، نبا  زا  هباغلا  دـسا  يزار 491:7 ، ریسفت  ریثک 159:4 ، نباریسفت  ومهزا 325:2 ، قئافلا  ، 99:3
رانک رد  هک  یفسن  ریسفت  یشکرز ص 141 ، زا  هباجالا  هدش 13:26 ، پاچ  يربط  ریسفت  رانک  رد  هک  يروباشین  ریسفت  دیدحلا 55:2 ، یبا 

روثنملا ردلا  برعلا 73:9 ، ناـسل  ینالطـسق 325:7 ، زا  يراسلا  داشرا  رجح ص 108 ، نـبا  زا  قـعاوص  هدش 132:4 ، پاچ  نزاخ  ریـسفت 
ینیز هریس  یسولآ 20:26 ، ریسفت  یناکوش 20:5 ، ریسفت  سورعلا 69:5 ، جات  یبلح 337:1 ، هریس  يریمد 399:2 ، زا  ناویحلا  هویح  ، 41:6
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. 245:1 هدش : پاچ  یبلح  هریس  رانک  رد  هک  نالحد 
هک نیا  زج  تفایناوت  یم  میا  هدروآ  ام  هک  تارابع  نامه  اب  الاب  ذخام  همه ي - میئوگن  رگا  رتشیب - رد  ار  هدش  دای  ثیدـح  هجوت : نایاش 
دبع ار  هچ  نآ  هتخادـنانآ و  زا  ار  شردـپ  ناورم و  هب  تنعل  هدروآ  ار  نآ  هک  دوخ - حیحـص  زا  فاـقحا  هروس  ریـسفت  شخب  رد  يراـخب 

وا : ترابع  مه  نیا  و  شیاه . يرگشرازگ  رتشیب  رد  يو  هویش ي  تسا  نیا  دنک و  دای  هک  هتشادن  شوخ  هتفگ ، نمحرلا 
زا سپ  يارب  اـت  دروآ  اـهدای  هبار  دـیزی  تخادرپ و  هبطخ  هب  يزور  دوب ، هتـشامگرب  زاـجح  رد  تموـکح  يرازگراـک  هبهیواـعم  ار  ناورم 

تـسد وا  هب  دمآرد و  هشیاع  هناخ ي  هبيو  سپ  شدیریگب . تفگ : وا  تفگ و  يزیچرکبوبا  نب  نمحرلا  دبع  سپ  دننک  تعیب  وااب  شردپ 
رب گنن  تفگ "  شردام  ردپ و  هب  هک  تسا  یـسک  هدرکلزان : ار  هیآ  نیا  وا  هرابرد ي  ادخ  هکنامه  تسا  نیا  تفگ : ناورم  سپ  دنتفاین 
هانگ یب  هک  نیا  زج  داتـسرفن  ام  هرابرد ي  نآرق  زا  يزیچ  دـنوادخ  تفگ  هدرپ  تشپ  زا  هشیاع  سپ  دـیهد "  یم  هدـعو  ارم  ایآ  داـب  اـمش 

داتسرف . ورف  ارم  ندوب 
نانموم و ریما  هب  تارـضح  تشذگ  مود  پاچ  زا  رد ج 7 ص 236  هچنانچ  هک - دنک  یم  تباث  ار  یـشرازگندوب  غورد  ثیدـح ، نیا  و 

تسا . هدش  لزان  رکبوب  هراب ي  رد  یتیرذ "  یف  یل  حلصا  هیآ ي " و  هک  دنا  هتسب  سابع  نبا 
ناورم اب  بطیوح  يزور  تشاد  یم  زاب  ندش  ناملسم  زا  دناوخ و  یم  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نامه  مکح  اه  نیا  همهزا ي  سپ  و 

رید نادنچ  وت  درمریپ  تفگ : وا  سپ  تخاس  هاگآ  ار  وا  يو  يراد  لاس  دنچ  دیسرپ  يو  زا  ناورم  دندوب  اج  کی  رد 

هحفص 28 ] ] 

متـساوخ یم  اهراب  نم  دنگوس  ادخ  هب  میهاوخ ، یم  يرای  ادـخ  زا  تفگ : بطیوح  دنتـسج ، یـشیپ  وت  زا  ناناوج  هک  يدـیورگ  مالـسا  هب 
شیک يروآ و  یم  نیئاپ  ارتا  يزارفرـس  هزات ، نید  کی  يارب  تفگیم : دـش و  یم  نم  عناـم  تردـپ  دراوم  همه ي  رد  موش و  ناملـسم 

ریثک 70:8 . نبا  خیرات  دیدرگنامیشپ . دوب  هتفگ  يو  هب  هچ  نآ  زا  دششوماخ و  ناورم  يدرگ ؟ یم  وریپ  ینک و  یماهر  ار  تناردپ 

نآرق رد  مکح 

رمع رکبوب و  هویـش ي  نامه  هب  نیا  تفگ : ناورم  دـندرک  تعیب  دـیزی  اب  مدرم  نوچ  تفگ  يدـهن  ناـمثعوب  هک  تسا  هدروآ  هیودرم  نبا 
لزان تردپ  هرابرد ي  هیآ  نیا  یلو  هدشن  لزان  نمحرلا  دـبع  هراب ي  رد  هیآ  نآ  تفگ : هشئاع  سپ  دـش - دای  هک  ناتـساد  نایاپ  ات  تسا -

هیآ 10. ملق  هروس ي  تسا  ینیچنخس  يوداپ  وجبیع و  هک  ار  ریقح  هشیپ ي  دنگوس  ره  ربن  نامرف  هک : هدش 
رانک رد  نالحد  ینیز  هریـس  یسولآ 28:29  ریـسفت  یناکوش 263:5 ، ریـسفت  یبلحهریس 337:1 ، و 41:6 ، روثنملا 251  ردلا  هبدـیدرگرب :
تفگ یم  هیما - نب  صاعلا  وبا  وت - دج  ردپ و  هب  ربمغیپ  مدینش  تفگ : ناورم  هب  هشیاع  هک  تسا  هدروآ  هیودرم  نبا  و  یبلح 245:1 . هریس 

دیئامش . هدمآ  نآرق  رد  نآ  مان  هک  هنوعلم  هرجش ي  زا  دوصقم 
دوخ 231:3 و ریـسفت  رد  یناکوش  مه  هریـس 337:1 و  رد  یبلح  مه  تسا و  هدروآ  روثنملا 191:4  ردلا  رد  یطویـس  مه  ار ، الاب  شرازگ 

میناوخ : یم  هنوگ  نیا  هب  ار  شرازگ  وا 286:10  ریسفت  رد  یبطرق  ترابع  رد  و  دوخ . ریسفت  رد  یسولآ  مه 
تفگ سپس  یتسه و  ادخ  تنعل  زا  يا  هراپ  وت  سپ  يدوب ، وا  بلـص  رد  وت  هک  درکتنعل  یماگنه  ار  تردپ  ادخ  تفگ : ناورم  هب  هشیاع 

تسا . هدمآ  نآرق  رد  نآ  مان  هک  هنوعلم  هرجش ي  زا ) يا  هراپ  (و 
امـش ربهک  تسا  دوز  و  نیمز ، ياـهربنم  رب  مدـیدار  هیما  ینب  تفگ "  ص )  ) لوـسر هک  تسا  هدروآ  هرم  نب  یلعی  ناـبز  زا  متاـح  یبا  نبا 

ناشیا هک  دیبایب  دنیامن و  تنطلس 
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هحفص 29 ] ] 

زین میداد و  ناشن  وت  هب  هک  یئایور  داتـسرف  تیآ  نیا  ادخ  ات  دـش  نیگهودـنا  لوسر  هک  دوب  يور  نیمه  زا  دنتـسه " و  اه  يدـب  نابحاص 
هروس ي ناشدـیازفایمن  تخـس  نایغط  زج  اما  میهد  یم  ناشمیب  اـم  مدرم ، يارب  میداد  رارق  یـشیامزآ  اـهنت  ار  نآرق  رد  هنوعلم  هرجش ي 

هیآ ي 60 . ءارسا 
دوش یم  هچ  ار  وـت  لوـسر  يا  شدـنتفگ  دوـب ، نیگهودـنا  ص )  ) لوـسر زور  کـی  تفگیلع : نب  نیـسح  هک  تسا  هدروآ  هیودرم  نباو 
نیا هک  روخم  هودنا  لوسر  يا  دنتفگ  دـننادرگ  یم  تسد  هب  تسد  ارم  ربنم  نیا  هیما  ینب  ایوگ  هکدـندومن  نانچ  نم  هب  باوخ  رد  تفگ :

هیآ . نایاپ  ات  وت ... هب  هک  یئایور  داتسرف : تیآ  نیا  ادخ  سپ  دسر  یم  ناشیا  هب  هک  تسا  یئایند 
دـید و اهربنم  رب  ار  نایوما  باوخ  رد  لوسر  تفگ  بیـسم  نبدیعـس  هک  دـنا  هدروآ  رکاسع  نبا  یقهیب و  هیودرم و  نبا  متاح و  یبا  نبا  و 
هک تسا  نیمه  دش و  نشور  وا  هدید ي  سپ  هدش  هداد  ناشیا  هب  هک  تسا  یئایند  اهنت  نیا  داتـسرف : یحو  وا  هب  ادخسپ  دمآ  دب  ار  وا  نیا 

هیآ . نایاپات  وت ... هب  هک  ار  یئایور  دیوگ : یم  ادخ 
رب وا  ربنم  رب  اه  هنیزوب  دننام  دید  ار  هیما  ینب  باوخ  رد  ص )  ) لوسر هک  دـنا  هدروآ  دعـس  نب  لهـس  قیرط  زانارگید  یبطرق و  يربط و  و 
ات وت ... هب  هک  ار  یئایور  داتـسرف : هیآ  نیا  ادخ  تشذـگرد و  ات  دـشن  راکـشآ  وا  بل  ربهدـنخ  رگید  دـمآ و  شوخان  ار  وا  سپ  دـنهج  یم 

هیآ . نایاپ 
دنا . نایوما  نآرق ، رد  هنوعلم  هرجش ي  زا  دوصقم  تفگ : سابع  نبا  هک  دنا  هدروآ  يروباشین  یبطرق و  و 

اهربنم زا  ناگنیزوب  دـننام  هک  مدـید  ار  مکح  نادـنزرف  باوخ  رد  تفگ  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  ورمع  رـسپنابز  زا  متاح  یبا  نبا  و 
اهنتار وا - نادـنزرف  مکح و  ینعی  هنوـعلمي - هرجـش  زین  میداد و  ناـشن  وـت  هب  هک  اریئاـیور  داتـسرف : هیآ  نـیا  ادـخ  سپ  دـنتفر  یم  ـالاب 

مدرم . يارب  میدینادرگ  یشیامزآ 
پوت ناکدوکهک  دـننادرگ  یم  تسد  هب  تسد  نانچ  ار  وا  ربنم  يوما  مکح  نادـنزرف  هک  دـید  باوخ  رد  ص )  ) ربمایپ ترابع : کی  رد  و 

دمآ . دب  ار  وا  سپ  ار ،

هحفص 30 ] ] 

دندومن نانچ  نم  هب  باوخ  رد  تفگ " : ربمایپ  هریرهوب ، قیرط  زا  یلعی  وبا  رکاسع و  نبا  و  لئالدلا - رد  یقهیب  مکاح و  زا  یـشرازگ  هب  و 
تشذگرد ات  دندیدن  نادنخ  ار  ربمایپ  رگید  سپ ، نآ  زا  دنهج " و  یم  رب  نم  ربنم  رب  ناگنیزوب  دننام  مکح  نادنزرف  ایوگ  هک 

ریسفت و 44:9 ، بیطخ 28:8  خـیرات  مکاح 48:4 ، كردتـسم  يربط 356:11 ، خـیرات  يربط 77:15 ، ریـسفت  ام : ياه  شرازگ  كرادـم 
قیرط زا  هباغلا 14:3 - دسا  يزیرقم ص 52 ، زا  مصاختلا  عازنلا و  یبطرق 286 و 283:10  ریسفت  يربط 55:15 ، ریسفت  رانک  رد  يروباشین 
یکی رگم  دنا  حیحـص  لاجر  زا  شرازگ  نیا  نایجنایم  دـسیون : یم  هک  قعاوص ص 148 - رانک  رد  رجح  نبا  زا  ناـنجلا  ریهطت  يذـمرت -

يربکلا 118:2 ، صیاصخلا  تسا - قثوم  هک  ناش 
دسیونیم : یسولآ  یسولآ 107:15 . ریسفت  یناکوش 230:3 و 231 ، ریسفت  نزاخ 177:3 ، ریسفت  لامعلا 90:6 ، زنک  ، 191:4 روثنملا ردلا 
نبا هدـینادرگ و  ـالتباو  شیاـمزآ  هلیـسو ي  ناـشیا  يارب  ار  نآ  هکتسا  نآ  هنتف  لـعج  زا  دوصقم  هنتف "  ـالا  اـنلعج ... اـم  هیآ " و  نیا  رد 

هچ نآ  دندرک  هک  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  ناشیافلخ  زا  دادـعت  نآ  اب  تبـسن  هب  ار  رما  نیا  و  هدرک - ریـسفت  هنوگ  نیمه  هب  ار  هیآ  زین  بیـسم 
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نارازگراک هب  تبـسن  ناشیافلخ - زا  هتـشذگ  ار - نآ  دـیابزین  سپـس  دـندومنن و  يرگداد  دـندیدرگب و  قح  ياه  تنـس  هار  زا  دـندرک و 
ناشیا دوخ  ناشیا و  تفالخ  ام  هکدشاب " : نیا  هیآ  دوصقم  مه  دیاش  و  سابل . ره  رد  ناشنارایتسد  هب  تبسن  ای  تفرگ  رظن  رد  ناشراکهبت 

نیا رب  هک  ار  مهفوخن " ریمـض "  هدش و  ناشیا  زا  يرایـسب  تمذم  زارف  نیا  رد  هک  شیامزآ " . هنتف و  يارب  يا  هلیـسو  رگم  میدادـن  رارقار 
یئاهراک رطاخ  هب  ناشیا  رب  تنعل  و  دـنا - نایوما  نآ ، زا  دوصقم  هک  نآ  رابتعا  هب  هتـشاد - يا  هرجـش  ای  نادـنزرف  وا  هک  هدوب  نآ  زا  هداهن 

زا مدرم  يریگولج  لاوما و  هب  ازـسان  يزارد  تسد  سیماون و  هباوران  ضرعت  ناـهانگیب و  ياـه  نوخ  نتخیر  زا  دز  رـس  ناـشیا  زا  هک  دوب 
ياـه يراـک  تشز  رگید  هدرک و  لزاـن  ادـخ  هچ  نآ  فـالخ  رب  نداد  مکح  ماـکحا و  ندرک  نوـگرگد  و  شیوـخ ، قوـقح  هـب  ندیـسر 

هک ناشیا  رب  تنعل  دور و  یمن  اهدای  زا  دیاپب  زور  بش و  ات  هک  كرتس  ياه  یئاوسر  كانمهس و 

هحفص 31 ] ] 

هب دیوگ " : یم  ادخ  اریز  میئوگ - یم  ام  هک  نانچ  ماع - هجو  هب  ای  دنرادنپ  یم  هعیـش  هک  نانچ  تسا  صاخ  تروص  هب  ای  هدمآ  نآرق  رد 
رگا هک  دوب  دـیناوت  دـیوگ : یم  مه  تسا و  هدرک  تنعل  ارناشیا  ترخآ ، ایند و  رد  ادـخ  دـنرازایب  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  یناسک  یتسار 

هدرک و ناشرک  هدرک و  ناشتنعل  ادـخ  هک  دـنا  ناسک  نامه  دـیربب  ار  ناـت  يدـنواشیوخ  طـباور  دـینک و  یهاـبت  نیمز  رد  دـینادرگب  يور 
رخآ اـت  نارگید . اـت  تسناد  رتراوازـس  ناوت  یم  ارناـشیا  رب  نآ  مکح  لامتـشا  هک  رگید  تاـیآ  زین  تسا " و  هدرک  روـک  ار  ناشناگدـید 

دیرگنب . شباتک  هب  دیاب  هک  وا  نخس 

زارف ود  هب  یهاگن 

دنتسین . لخاد  هیواعم  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  نامثع و  ایور  نیا  رد  دسیون : یم  ایور  ثیدح  شرازگ  زا  سپ  یبطرق  - 1
ثیداحا رد  هک  مینک  رت  بل  یماع  مکح  میمعت  رد  مینک و  زارد  نخس  هتـشاد  اور  يو  هک  یجرخ  هصاخ  نیا  نوماریپ  رد  میهاوخ  یمن  ام 

حیحـص تیاور  هب  هک  ربمایپ  نخـس  ریظن  هدمآ  نامثع - دج  صاعلا  یبا  ینب  صوصخب  هیما و  ینب  مومع  هراب ي  رد  نآ - ریاظن  هدش و  دای 
یتسار دش و  دـنهاوخ  یگراوآ  راتـشک و  راچد  نم  تما  تسد  زا  نم  نادـناخ  نم  زا  سپ  هک  یتسار  هدیـسر : يردـخ  دیعـسوب  قیرط  زا 

موزخم  ینب  هریغم و  ینب  دنا و  هیما  ینب  ام  ربارب  رد  ام  نمشد  ياه  هدوت  نیرت  تخسرسهک 
ار ادـخ  لام  دـنریگ و  یم  شیوخ  ناگدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب  دنـسر  نت  لهچ  هب  نایوما  نوچ  هدیـسر : رذوب  هار  زا  هک  وا  نخـس  نیا  زین  و 

يراکهبت  يارب  يا  هیام  ار  ادخ  باتک  و  شیوخ ، يارب  یئاطع 
- هدمآ  353:1 هباصالا - رد  هک  ناـنچ  ناـیوما - رب  ياو  تفگ : راـب  هس  ربماـیپ  دـنا  هدروآ  یماـمی  رباـج  نب  نارمح  قیرط  زا  هک  نیا  زین  و 

نآ 91 و 39:6 هتفای ي  نیودت  زا  هک  يا  هنوگ  هب  ریبکلا - عماجلا  رد  زین  یطویس  تسا  هدروآ  هدنم  نبا  ار  الاب  شرازگ 

هحفص 32 ] ] 

تسا . هدروآ  میعنوب  هدنم و  نبازا  لقن  هب  ار  نآ  دیآ  یم  رب 
تسد هب  تسد  يوگ  دننام  ار  ادخ  لام  دنسر  درم  یس  هب  صاعلا  وبا  نارسپ  نوچ  تسا : هدیـسر  رذوبا  قیرط  زا  هک  ربمایپ  نخـس  نیازین  و 
رذوبا رب  ار  ثیدح  نیا  تفگ : لافج  نب  مالح  دنریگ . يراکهبت  يارب  يا  هلیـسو  ار  ادخ  نید  شیوخ و  ناگدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دـنهد و 

رتوگتسار یسک  تفرگن  رب  رد  نیمز  دنکفین و  رسرب  هیاس  نامسآ  تفگ : یم  مدینـش  ربمایپ  زا  هک  داد  یهاوگ  ض )  ) یلع دندرک و  راکنا 
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تسا . هتفگ  ادخ  لوسر  ار  نآ  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  ار ، رذوب  زا 
دنا هداد  نآ  تحص  هب  مکح  یبهذ  وا و  میناوخ  یم  كردتسملا 480:4  رد  هک  يا  هنوگ  هب  هدروآ و  قیرط  دنچ  زا  مکاح  ار  الاب  شرازگ 
نبا رذوب و  دیعـسوب و  قیرط  زا  زین  ینطق  راد  یناربـط و  یلعیوب و  رکاـسعنبا و  دـمحا و  90 و 39:6 - لامعلا - زنک  هتـشون ي  هب  هچنانچ 

دنا . هدروآ  ار  نآ  هریرهوب  هیواعم و  وسابع 
هیواـعم ربیتجاـح  يارب  ناورم  هک  تسا  هدروآ  هدرمـش  نسح  ار  نآ  هک  يدنـس  هـب  قـعاوص - يهیـشاح  ناـنجلا - ریهطت  رد  رجح  نـبا  و 

اب هک  سابع  نبا  هب  هیواعم  تفرب  هک  سپـس  نت "  هد  يومع  نت و  هدردارب  نت و  هد  ردپ  ما  هدش  تسا ، دایز  نم  جرخ  تفگ " : دـمآرد و 
مکح ردپ  نادنزرف  نوچ  تفگ : ص )  ) لوسریناد یمن  ایآ  هک  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  سابع  نبا  تفگ : دوب  هتـسشنشتخت  رب  وا 
نوچ بیرف و  گنریني و  هلیسو  ار  وا  باتک  یناگدرب و  ار  ادخ  ناگدنب  دنریگ و  یم  یتمینغ  دوخ  نایم  ار  ادخ  تایآ  دنسر  درم  یـس  هب 

يرآ . ادخ  هب  تفگ : وا  دوب . دهاوخ  رتدوز  مه  نآ  زا  ناش  يدوبان  دنسر  نت  هب 407 
دنا و نایوما  نابرع  نیرتدب  هدرمش : نسح  ار  نآ  قعاوص ص 134 - هیشاح ي  نانجلا - ریهطت  رد  رجح  نبا  هک  يدانسا  اب  ربمایپ  نخـس  و 
هک دنا  هدروآ  و  ملسمو - يراخب  تیاور  طرـش  هب  مکاح  هتفگ ي  هب  تسا - حیحـص  تیاور  نیا  دیوگ : رجح  نبا  فیقث . ونب  هفینح و  ونب 

دندوب . نایوما  ربمایپدزن  نامدرم - ای  اه - هریت  نیرت  نمشد  تفگ : هزربوب 
لامعلا 91:6 زنک  دنا . نایوما  تما  نیا  تفآ  تسا و  یتفآ  ار  یتما  ره  نانموم : ریما  زانخس  نیا  زین  و 

هحفص 33 ] ] 

تبث اه  همان  تشذگرـس  نودـم و  ياه  خـیرات  هچ  نآ  هب  هجوت  زا  سپ  صوصخ  هبو  ماـع - ماـکحا  تاـمومع و  نیا  هظحـالم ي  زا  سپ 
هراب رد  يرواد  اه  نیا  همه ي  زا  سپ  دنداتفا ، نآ  بادرگ  رد  دندرک و  هچ  نآ  نامدرم و  فاصوا  لاوحا و  هب  هطاحا  زا  سپ  دنا و  هدرک 

یمارگ ! ناگدنناوخ  امش  نادجو  هدهعهب ي  میراذگ  یم  ار  یبطرق  نخس  ي 

رجح نبا  نخس  رد  یهاگن 

ءاد هب  لـهجوب  زین  مکح و  نیا  هـتفگ : رفظ  نباناوـیحلا  هوـیح  رد  يریمد  هـتفگ ي  هـب  دـسیون " : یم  قـعاوص ص 108  رد  زین  رجح  نـبا 
دندوب . راچد  ریذپاننامرد ) تخس و  ییرامیب   ) لاضعلا

ثیدـح رد  هک  شراتفگ  اب  ار  دوخ  راک  نیا  ص )  ) وا اریز  درادـن  ناشیا  يارب  ینایزدرک  تنعل  ار  شرـسپ  مکح و  ص )  ) ربماـیپ هک  نیا  و 
هتـساوخ ادخ  زا  وا  دیآ و  یم  مشخ  رـس  رب  نایمدآ ، همه ي  دننام  تسا و  يرـشب  وا  دیوگ  یم  اج  نآ  اریز  هدرک  ناربج  هدومن  نایب  رگید 

رارق وا  هیکزت ي  هرافک و  یکاپ و  تمحربجوم و  وا  يارب  ار  اه  نیا  داتسرف  نیرفن  وا  رب  ای  درک  تنعل  ای  تفگ  مانشد  ارهک  ره  هک  تسا 
زا وا  اریز  مکح  هراـبرد ي  شنخـس  فـالخ  هـب  تـسین  رادرب  لـیوات  هدرک  لـقن  لـهجوب  هراـب ي  رد  رفظ  نـبا  زا  يریمد  هـچ  نآ  دـهد و 
نآ دیاب  دشاب  حیحص  ربخ  نیارگا  سپ  دوش  راچد  يرامیب  نیا  هب  هباحص  زا  یکی  هک  تسا  حیبق  مه  رایسب  حیبق و  هدوب و  ربمایپ  باحـصا 

نایاپ  تسا " . هدوب  نآ  راچد  مالسا  زا  شیپ  يو  هک  درک  نیارب  لمح  ار 
ای دیوگ  یم  یخوش  رس  زا  ار  نانخس  نیا  ایآ  و  هن ؟ ای  دنک  یم  شوارت  شا  هماخ  زا  یتاملک  هچ  دمهف  یم  رجح  نبا  ایآ  هک  مناد  یمن  نم 
زا ار  نیا  ناـیاپ ، اـت  دـناسر ... یمن  شرـسپ  مکح و  هبیناـیز  ص )  ) ربماـیپ ندرک  تنعل  هتفگ : هدروآ و  رذـع  هک  نـیا  اـما  تـسا ؟ يدـج 

ار نآ  زا  یتاملک  وا  هک  نیا  زج  دـنا  هدروآ  هریرهوب  قیرط  زا  ار  نآ  دوخ  حیحـص  رد  کی  ره  ملـسم  يراخب و  هک  تسا  هتفرگ  یـشرازگ 
وت دزن  نم  دریگ و  یم  مشخ  رـشب  دارفا  دـننام  تسا و  يرـشب  دـمحم  ایادـخ  نآ : لـصا  مه  نیا  هدوزفا و  نآ  هب  يزیچ  هدوـمن و  فـیرحت 
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وا يارب  ار  اه  نیا  مدز  هنایزات  ار  وا  ای  مدرک  نیرفن  ای  مداد  مانشد  ای  مدرزآ  هک  ار  ینموم  ره  سپ  یئامننتفلاخم  نآ  اب  هک  متفرگ  ینامیپ 
نادرگ . تهاگردهب  يو  یکیدزن  يارب  یبجوم  شناهانگ و  يهرافک 

هحفص 34 ] ] 

یناسنا نوچمه  ماقم  نآ  هدنراد ي  هک  نیا  نتشادنپ  و  هیامورف ، يوما  کی  رطاخ  هب  تسا  يربمایپ  ماقم  زا  نتساک  بجوم  ینانخس  نینچ 
نتفرگ مشخ  هتـسیاش ي  هکدریگ  یم  مشخ  يروـما  يارب  دوـخ  دـناروش و  یم  مه  ار  وا  دـناروش  یم  ار  نارگید  هچنآ  هک  تسا  یلوـمعم 

هب هک  ییحو  زج  وا  نخـس  دیوگیمن و  نخـس  سوه  يوه و  رـس  زا  ربمایپ  نآ ، بجوم  هب  هک  نآرق  هیآ ي  اب  تسا  فلاخم  هزات  تسین و 
سپ دوش . یم  یحو  نم  هب  هک  متسه  يرـشب  زین  نم  وگب  هدمآ : نآرق  رد  هک  روط  نامه  اما  تسا  يرـشب  مه  وا  يرآ  تسین ، دسر  یم  وا 
رجح نبا  هک  نآرگم  دناهرب ؟ تنعل  زا  ار  وا  دناوت  یم  يزیچ  هچ  دنک  تنعل  ار  شنادنزرف  هدش و  هدـنار  نآ  هک  تسا  هدوب  یحو  رد  رگا 

دیآ ... یم  ردب  ناشاه  ناهد  زا  هک  ینخس  تسا  كانمهس  تساه . سوه  وریپ  زین  یحو  درادنپب 
هدروخ دوخ  ياج  هب  دنوادخ ، روتـسد  هبهک  نآ  اب  ددرگ  ناهانگ  هرافک ي  یکاپ و  هیکزت و  تمحر و  بجوم  تنعل  هک  دوش  یم  هنوگچ 

تسا ؟
تسا ؟ قسف  ناملسم  هب  نداد  مانشد  هک  هدنیآ  یپایپ  حیحص  تیاور  نیا  اب  رجح  نبا  دنک  یم  هچ  و 

همه دنز ؟ هنایزات  ار  يدرم  ای  دناسر  دنزگ  ای  دنک  تنعل  ای  دهد  مانشد  ار  یـسک  اوران  هبربمایپ  هک  دهد  یم  هزاجا  وا  هب  شنامیا  هنوگچ  و 
- دنا هدرکن  هک  یئاهراک  هب  باستنا )  ) اب ار  نموم  نادرم  نانز و  هک  یناسک  دیوگ : یم  دنوادخ  تسا و  یفانم  تمـصع  ماقم  اب  اه  نیا  ي 
دوبن و ناوختنعل  نابز و  دب  يوگ و  مانشد  ربمایپ ، هک  تسا  هدمآ  حیحـص  ربخ  رد  دنا و  هدرک  لمحت  راکـشآ  یهانگ  تمهت و  دنرازایب 
وا سپ  ینابرهم  ياربمدـش  ثوعبم  مدـشن و  ثوعبم  نداتـسرف  تنعل  يارب  نم  تفگ  دز و  زاب  رـس  ناتـسرپ  تبرب  نداتـسرف  نیرفن  زا  دوخ 

مکح و رد  نوچ  یلو  دز  زاب  رس  نانآ  ربنداتسرف  نیرفن  ندرک و  تنعل  زا  ناکرـشم  نآ  دوجو  رد  تیاده  نتفای  هار  هبيراودیما  اب  (ص )
شنادنزرف

هحفص 35 ] ] 

تخاس . راگدنام  ناشیا  رب  ار  يدبا  یئاوسر  هک  داتسرف  ناشیا  رب  یتنعل  تشادنيریخ  چیه  دیما 
دوخ مه  ات  دـیرفایب  هیواعم  راگزور  رد  سوه  هب  هدولآ  ياه  تسد  تسا  لوسر  تمـصع  اب  یفانم  هکار  ملـسم  يراخب و  تیاور  نآ  يرآ 

وا مشچ  رد  هک  صاعلا  وبا  نادـناخ  دزن  رد  مه  دـیوگب و  خـساپ  ار  دوخ  عمط  وا  ياطع  زاغردنـش  اب  مه  دـنک و  کـیدزن  وا  ناتـسآ  هب  ار 
 " باتکهب دوش ، انـشآ  میدرک  دای  اج  نیا  هچ  نآزا  رت  هدرتسگ  یثحاـبم  اـب  هنیمز  نیا  رددـهاوخ  هک  ره  و  دـبایب . یناتـسود  دـندوب  برقم 

ات 129 - ص 118  تسا - هتشاگن  یلماع  نیدلا  فرش  نیسحلا  دبع  ام  رورس  هک  درگنب  هریرهوب " 
یلو میدـش  ناتـسادمه  يو  اب  هدروآ  سدـقم  موصعم و  ربمایپ  هرابرد ي  رجح  نبا  هک  یئاههناسفا  نتفریذـپ  رد  ام  هللااب ، ذایعلا  هک  میتفرگ 
یم يدـنزگ  نآ ، رد  ایآ  دـیامنب ؟ هیجوت  ار  شنادـنزرف  مکح و  هرابرد ي  هدـش  لزاـن  تاـیآ  هک  دـنک  یم  راوس  یگنرین  هچ  ربخ  یب  نآ 

دراگنا ؟ یم  یکاپ  ناهانگي و  هرافک  هیکزت و  تمحر و  هیام ي  مه  ار  نآ  ای  دنیب ؟
هب تیومع  هار  دیایب :- هک  يو - هرابرد ي  نامثعهب  رکبوب  نخـس  نایم  مکح و  هرابرد  رجح  نبا  هدیقع ي  نایم  تسا  هلـصاف  رایـسب  هچ  و 
وا لوسر  ادخ و  نمـشد  ربمایپ و  هدش ي  هدنار  هدش و  تنعل  هرابرد ي  نامثع  وت  رب  ياو  نامثع : هب  رمع  نخـس  نایم  و  تسا . شتآ  يوس 
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یئوگ ؟ یم  نخس  نم  اب 
تنعل نامه  هک  هدروخ  يو  هب  اهنیا  زا  رت  نیگنن  یغاد  هک  دناد  یم  دوخ  دشیدنایب  مکح  يرامیب  يارب  يا  هراچتسا  هتساوخ  هک  نیا  اما 

همه اب  و  تفرگ . ار  وا ، ترـضح  نیرفن  ات  درک  یم  هرخـسم  شنتفر  هار  رد  ار  ربمایپ  یتنعلهک ، ارچ  دشاب . ربمایپ  هلیـسو ي  هب  ندش  درط  و 
دـیابرب و ار  ناشاه  لام  ات  هتفرگ  ياج  هباحـص  رانک  رد  هک  ار  يدزد  ایآ  و  دراد ؟ شیارب  يدوس  وا  ندوب  یباحـصمه  زاب  اـیآ  اـه  نیا  ي 

ایآ دیشخبيو ؟ هب  رتریگمشچ  هچ  ره  یتیلضف  ناس  نیا  هب  درک و  دای  ربمایپ  یباحص  ناونع  هب  ناوت  یم  الصا  دنک  اپرب  اهبوشآ  ناشیانایم 
زین هنیدم  مدرم  زا  یخرب  دیوگناشیا " : هرابرد ي  نآرق  هک  درمـش  ربمایپ  نابحاصم  زا  ناوت  یم  دندوب  هنیدـم  رد  زور  نآ  هک  ار  یناقفانم 

قیرط هب  دیامنب  كاپ  ار  مکح  ریاظن  دناوتب  ربمایپ  اب  تبحاصم  فرص  رگا  دنا "  هتفر  ورف  قافن  رد 

هحفص 36 ] ] 

هـفیلخ ي ود  لوـسر و  هرود ي  رد  هـک  مـکح  فـالخ  رب  دــشن  هتــشادرب  ناـشیا  راـک  زا  هدرپ  اریز  دــنک  یم  كاـپ  ار  ناـقفانمنآ  یلوا 
رتو کشخ  هایگ  هتـسد  کی  یئوگ  هنوگ  نادب  دـناهرب و  یئاوسر  نآ  زا  ار  وا  تساوخ  شا  هدازردارب  ات  دنتـشادرب  شراک  زا  هدرپتسخن 
یم ار  هچ  نآ  تخاس و  نایامن  دروآ و  درد  هب  ار  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  ياه  هنیک  دوزفایب و  هدـنیآ  یپایپ  ناکغرم  یتشم  نایم  ار  هتخیمآ 

دروآ . اهدای  هب  دوش  شومارف  تفر 
یم دوبان  مه  ار  ینامـسج  ياهدرد  ایآ  یلو  درب  یم  نایم  زا  ار  لد  ضارماو  ناـج  ياـه  يراـمیب  ربمغیپ ، اـب  تبحاـصم  هک  مریگ  یهگناو 

زا يدرديارب  هک  دنشاب  هدرمـش  یئاهاود  هلمج  زا  ار  نآ  هدرک و  دای  نآ  يارب  ار  يزاجعا  نینچ  هک  میا  هدیدن  بط  ياه  باتک  رد  دنک ؟
یباحص ناملسم و  رطاخ  هب  افرص  تسا  هتشادنپ  رجح  نبا  هک  ریذپان  نامرد  تخـس و  يرامیب  نآ  يارب  هلمج  زا  و  تسا - دنمدوس  اهدرد 

داب هدنز  هک  دشاب  ناناملـسم  هب  شنتـسویپ  زا  شیپ  يرامیب ، نیا  هب  وا  يالتبا  هک  تسا  هتـسناد  زیاج  دـبای و  هار  يو  رد  دـیابن  مکح  ندوب 
روهظ ! ون  بط  نیا 

نایم هک  تسا  هتساوخن  ربمایپ  هدوب و  هنیدم  زا  درم  نآ  ندش  هدنار  للع  زا  ریذپان  نامرد  تخس و  يرامیب  نیا  هک  دیامن  یم  نکمم  رایسب 
دشاب . وا  دننام  اوسر  يدرف  شا  يروآ  مایپ  هاگیاپ  رد  وا و  نارای 

هرود رد  هچ  یناملـسم و  هرود ي  رد  هچ  شا - یگدـنز  راودا  رد  هک  ار  وا  جرا  مکح و  میدـناسر و  اجنیا  هب  رگیدـکی  اـب  هک  ار  وگتفگ 
هتفگ : هدورس و  مکح  نب  ناورم  نب  هیواعم  هب  برقت  يارب  هصباو  نب  ملاس  هک  ناوخب  ار  يراعشا  کنیا  میتخانش  تیلهاج -

دنزادرپ ندرک  راختفا  هب  نایوما  زور  کی  هک  یماگنه  " 
ششخب لضف و  ناکدنا  نانآ  دیوگ  دنام و  یم  شوماخ  شیرق 

دیروایب ار  ناتنیرتهب  دوش : هتفگ  نوچ  و 
تسا مکح  مدرم  همه ي  نیرتهب  هک  دنوش  ناتسادمههمه 

دیئام روشک  ناراب  ناورم ، ناگداز  امش  هن  رگم 
- " دنک یم  يریگولج  اه  گشم  ندش  رپ  زا  یطحق  لاس  هک  یماگنه  مه  نآ  -و 

هچ دشاب و  مکحناشنیرتهب  هک  ینایمدآ  شزرا  دوب  دهاوخ  هچ  هللا  ناحبس 

هحفص 37 ] ] 
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هک ناینیــشیپ  ياـه  هناــسفا  رگم  تسینچــیه  نانخــس  نـیا  دنــشاب ؟ ناورم  نادــنزرف  نآ ، ناراــب  هـک  يا  یلاسکــشخ  نآ  دراد  یمکح 
تسا . هتخاس  ار  نآ  اه  یناوخ  رترب  رد  ناوردنتتسد 

مکح هب  نداد  هانپ  رد  نامثع  زا  یتساوخ  زاب 

شدوخ شوگ  خیب  مشچ و  ربارب  رد  هک  نآ  اب  هداد  هانپ  ار  مکح )  ) لوسر هدش ي  درط  هدش و  تنعل  ارچ  میـسرپب  هفیلخ  زا  ات  دـیئایب  نم  اب 
هک یناسک  يوس  هب  مه  دش  ریزارـس  وا  يوس  هب  مه  ربمایپ - نابز  زا  هتـسویپ - ياه  تنعل  دمآ و  دورف  يو  تمذم  رد  نآرق  تایآ  هک  دوب 

ربمایپ هنیدـم ي  هب  ار  وا  ارچ  تشاد و  يزوجم  هچ  ناـمثع  راـک  نیا  دـنکدنا - رایـسب  هک  ناـشیا  ناـنموم  زج  هب  دـندمآ - ردـب  وا  تشپ  زا 
دـنک و كاپ  نایوما  ياه  یکاپان  اه و  يدـیلپ  زا  ار  اج  نآات  دوب  هدرک  درط  رهـش  نآ  زا  ار  شنارـسپ  وا و  ص )  ) يو هک  نآ  اب  دـنادرگرب 

یبلح منک و  یمن  زاب  نم  هدز  ربمایپ  هک  ار  یهرگ  دـنتفگ  ناشیا  يود  ره  دـننادرگرب و  ار  وا  هک  تساوخ  رمع  سپـس  رکبوب و  زا  ناـمثع 
راگزور نایاپ  ات  دنار و  فئاط  هب  ار  وا  ربمایپ  و  ربمایپ . هدش ي  تنعل  هدـش و  هدـنار  دـنتفگ : یم  مکح )  ) وا هب  دـسیون : یم  هریسرد 85:2 

رد تفریذـپن و  يو  درایب  هنیدـم  هب  اروا  هک  تساوخ  رکبوب  زا  نامثع  نوچ  درک و  گنرد  اج  نآ  رد  رکبوب  راـگزور  زا  یـشخب  ربماـیپ و 
ماجنا ربماـیپ  ار  هچ  نآ  زا  يزیچ  هک  تاـهیه  تاـهیه  تسا  شتآ  يوس  هب  تیومع  هار  تفگ : تسا  نم  يومع  تفگ : هک  ناـمثع  خـساپ 

هب وا  اب  مکح  هراب ي  ردناـمثع  دـمآ  راـک  رـس  رب  رمع  درم و  رکبوب  نوچ  منادرگ و  یمن  زاـب  ار  وا  زگره  هک  ادـخ  هب  مهد  رییغت  نم  هداد 
؟ یئوگ یم  نخـس  نم  اب  ربمایپ  ادخ و  نمـشد  ربمایپ و  هدش ي  درط  هدش و  تنعل  هراب ي  رد  نامثع  وت  رب  ياو  تفگ : واو  تخادرپ  نخس 
ار نآ  هباحـص  ناگرزب  دـمآ و  نارگ  راصنا  نارجاهم و  رب  راک  نیا  دـینادرگرب و  هنیدـمهب  ار  يو  تفاـی  تفـالخ  ناـمثع  نوچ  نآ  زاسپ 

دوخ يارب  ربمایپ  رد  وکین  یقـشمرس  هفیلخ  ایآ  یبلح . نخـس  نایاپدوب  وا  هیلع  شروش  لـماوع  نیرت  گرزب  زا  دوخ  نیا  دندرمـش و  رکنم 
زور ادخ و  هب  راودیما  هک  ناسک  نآ  يارب  تسا ، وکین  یقشمرس  ربمایپ  رد  امش  يارب  هک  یتسار  دیوگ : یم  ادخ  هک  نآاب  تفای  یمن 
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نآرق هتفگ ي  هک  نآ  اب  دندوب  لوسر  وادخ  زا  رت  بوبحم  يو  دزن  رد  وا  ناشیوخ  هلیبق و  رگم  ای  دننک  دای  رایـسب  ار  ادخ  دنـشاب و  تمایق 
هک یتراجت  دیا و  هدروآ  تسد  هب  هک  یلاوما  ناتناشیوخ و  ناتنارسمه و  ناتناردارب و  ناتنادنزرف و  ناتناردپ و  رگا  وگب  دوب : يو  ربارب  رد 

دیرب راظتنا  تسا ، رت  بوبحم  يو  هار  رد  داهج  وا و  ربمغیپ  ادخ و  زا  امش  دزن  دیلدشوخ  نادب  هک  یئاه  نکسم  دیساره و  یم  نآداسک  زا 
هیآ ي 24) هبوت   ) دنک یمن  تیاده  ار  ناگشیپ  نایصع  هورگ  ادخ  هکدرایب  شیوخ  نامرف  ادخ  ات 

زا سپ  مه  نآ  و  تشاد ؟ اور  درم  نآ  ربار  ناناملسم  ياه  هیمهس  قوقح و  زا  نالک  ياه  شـشخب  همه  نآ  يزوجم  هچ  اب  هفیلخ  یهگناو 
تسا راکتسرد  هن  هدش  تنعل  تسا و  وا  ندوب  راکتسرد  صخش و  هب  دامتعا  نآ ، طرش  هک  تاقدص  نتفرگ  راک  رد  وا  هب  یتسرپرس  نداد 

دامتعا . دروم  هن  و 

هعاضق تاقدص  دروم  رد  یتساوخ  زاب 

زکرم هب  ار  هعاـضق  تاقدـص  لاوـما  هک  تشاد  یبـجوم  هچ  میـسرپ  یم  هتـشامگ  راـک  هب  ار  وا  هک  يا  هفیلخ  مکح و  زا  اـه  نـیا  زاسپ  و 
لحم نامه  يارقف  نایم  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  نانچ  تباث  مالسا ، تنـس  رد  تشذگ  رد ص 16  هچ  نآربانب  هک  نیا  اب  دننک  لمح  تفالخ 

زا يوریپ  رب  دنراد  عامجا  املع  همه ي  زورما  دسیون : یم  لاومالا ص 596  رد  دیبعوب  دناسر ، یم  ار  نیمه  زین  اهقف  لاوقا  دننک و  ششخب 
یکی و تسه - دنمزاین  ناشدوخ  نایم  رد  هک  یتقو  ات  اه  بآ  زا  یبآ  ره  لها  ای  اهرهـش  زايرهـش  ره  مدرم  دـنیوگ  یم  اه و  تنـس  نامه 
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دسر و ناشدوخ  هنیزه ي  هب  ناشتاقدص  همه ي  هک  دـشک  اج  نآ  هب  راک  دـنچ  ره  ناشدوخ  تاقدـص  زا  هدافتـسا  هب  دنرتراوازـس  رتشیب -
سپـس دـنک " . یم  نشور  ار  روتـسد  نیمه  هدـمآ  هک  مه  ثیداـحا  و  دشابهتـشادن ، هارمه  هب  يزیچ  ددرگ  یم  رب  یتقو  هقدـص  رازگراـک 
تاقدص زا  هدافتـسا  هب  یموق  ره  هک  دنک  یم  تباث  ثیداحا ، نیا  همه ي  دیوگ : دیبعوب  دـسیون : یم  رد ص 597  هدرک و  رکذ  یثیداـحا 

رب میلئاق  ارقف  رگید  لباقم  رد  ناشیا  يارب  هک  ار  صاخ  قاقحتسا  نیا  دنشاب و  هتشادن  نآ  هب  يزاین  رگید  هک  هاگ  نآ  ات  دنرتراوازس ، دوخ 
نایاپ  دنک . یم  تباث  نادنمتورث  هناخهب ي  ار  ناش  هناخ  ندوب  کیدزن  یگیاسمه و  مارتحا  هک  تسا  یتنس  ساسا 

چیه هنیدم  رد  ایآ  دوش و  هداد  يو  هب  ات  دوبن  يدنمزاین  چیه  هعاضق  نایم  رد  ایآ 
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تسا و ناتسدیهت  يارب  اهنت  تاقدص  هک : نآ  اب  دوش ؟ میـسقت  تاواسم  هب  ناشیا  نایم  نالک  تورث  نآ  ات  دندوبن  ناناملـسم  يارقفزا  کی 
تسا ؟ هدوب  هچ  يارب  مکح  هب  اه  نآ  نداد  صاصتخا  سپ  هیآ ... نایاپ  ات  نآنارازگراک  نادنمتسم و 

تـسد زا  لاومانآ  هک  دنادیم  مه  وا  دنریگ و  یم  وا  زاار  تاقدص  دهاوخن  ای  دهاوخب  هک  دیئایب  یتورث  بحاص  هراچیب ي  غارـس  هب  نم  اب 
ناهانگ هچ  نآ ، يرای  هب  دوش و  یم  ریزارس  اجک  هب  دیعس  دیلو و  ناورم و  مکح و  نوچمه  يور  هیس  ياهریگجاب  نآ  ای  ناشکندرگ  نآ 

نز و هریون و  نب  کلام  اب  ادخ -)!!!(  ریـشمش  دیلو -، نب  دـلاخ  هچ  نآ  ياوآ  زا  وا  شوگ  مه  زونه  دـسر و  یم  ماجنا  هب  اه  يرد  هدرپ  و 
هقدص ناشیا  لاوما  زا  دندناوخ : یم  ار  هیآ  نیا  هک  دینش  یم  نآرق  ناگدنناوخ  زا  وا  هک  نآ  اب  تسا  هدشن  یهت  درک  شا  یئاراد  ناسک و 

هیآ ي 140) هبوت  هروس ي   ) نک هیکزت  امن و  كاپ  ار  ناشیا  نآ  هلیسوب ي  ریگب و  يا 
تسادخ . اب  اهنت  يرواد  دنیب ؟ یم  ندشهیکزت  كاپ و  يارب  ار  لاوما  نیا  نتفرگ  يا ، هراچیب  نانچ  ایآ  نونکا 

ناشیا اب  نآباسح  مینک و  در  ناشیا  هب  ار  تاقدـص  هک  داد  روتـسد  اـم  هب  ربماـیپ  دـیوگ : یم  هبعـش - نب  هریغم  فیقث - زاـب  یبسور  يرآ 
دنچ ره  دینک  در  ناریما  هب  ار  نآ  دیوگ : یم  دـننک و  يراسگ  هداب  نآ  اب  هک  دـنچ  ره  دـیهد  ناشیا  هب  ار  نآ  دـیوگ : یم  رمع  نبا  تسا و 

دننک  هراپهراپ  ار  اه  گس  تشوگ  ناشاه  هرفس  رس  رب  نآ  اب  هک 
شوخ هدیئاز ي  اه  نآ  هک  اریزدنهن  نآ  هب  یجرا  زین  نارگ  شهوژپ  هک  منک  یمن  نامگ  میتسین و  لئاق  اه  يوتف  نیا  يارب  یشزرا  چیه  ام 

رباج قیرط  زا  دـنا - هداد  نآ  تحـص  هب  مکح  یبهذ  مکاح و  هک  يدانـسا  اب  ناریما - نانچ  هرابرد ي  تسا و  یلاخ  کشخ و  یئاـه  ینیب 
لوسر يا  دیسرپ  دهد  هانپ  نادرخیب  تراما  زا  ار  وت  ادخ  بعک  يا  تفگ : هرجع  نب  بعک  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدیسر  يراصنا  هللا  دبع  رسپ 
شور ارم  هویـش ي  هن  دنیآ و  یم  هار  هب  نم  ياه  یئامنهار  اب  هن  دوب ، دنهاوخ  نمزا  سپ  هک  یناریما  تفگ  تسیچ ؟ نادرخیب  تراما  ادخ 

نم دنتسین و  نم  زا  دنهدناش  يرای  ناش  يراکمتـس  رب  دننک و  قیدصت  ناش  یئوگغورد  هب - ار  ناشیا  هک  یناسک  سپ  دننادرگ  یم  دوخ 
زا

هحفص 40 ] ] 

ناش يرای  ناش  يراکمتـس  رب  دننکن و  قیدصت  ناش  یئوگ  غورد  هب  ار  ناشیا  هک  یناسک  دنوش و  یمن  دراو  نم  ضوح  رب  متـسین و  نانآ 
دنوش . یم  دراو  نم  ضوح  رب  منانآ و  زا  نم  دنا و  نم  زا  نانآ  دنهدن 

يرای تسا : هدـمآ  نآرق  رد  تسا و  يزوت  نیک  هانگ و  هب  کمک  ياه  هنومن  نیرت  نشور  زا  ناریما  نآ  هب  تاقدـص  نداد  باسح ، نیا  اب 
هیآ 2  هدئام  هروس  يزوت . نیک  هانگ و  رد  دیهدن  يرای  ويراکزیهرپ  رد  کین و  راک  رد  ار  رگیدکی  دیهد 
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رد دنوادخ  دیوگ : نانموم  ریما  هدوت ، ناتـسدیهت  نارذگ  يارب  نادنمتورث  یئاراد  رد  تسا  يا  یلام  ياه  يررقمدـننام  تاقدـص  یهگناو 
يارب دنتفا  ینخـس  هب  ای  دننامب  هنهرب  هنـسرگناشیا و  رگا  سپ  دشاب  هدنـسب  ار  ناتـسدیهتهک  تسا  هدینادرگ  بجاو  ار  يزیچ  ءاینغالاوما 
دشک باسح  ياپ  هب  ار  ناشیا  هک  تسا  راوازس  ادخ  رب  ماگنه  نآ  رد  دنا و  هدادن  هدوب  ناشیا  ندرگ  رب  هک  ار  یقوقح  ءاینغا  هک  تسا  نآ 
لوسر زا  یلع  قیرط  زا  اـعوفرم  دوخ  خـیرات  رد  ار  نآ  زین  بیطخ  مزح 158:6 و  نبا  زا  یلحملا  دیبعوب ص 595  زا  لاوما  ) دنک باذـع  و 

تسا ) هدرک  شرازگ 
هچنآ يارب  رگم  دنامن  هنـسرگ  یتسیدهت  چـیه  سپ  هداهن ، اینغا  لاوما  رد  ار  نایاونیب  توق  دـنوادخ  هدـمآ : مه  ترابع  نیاهب  الاب  تیاور 

(. هغالبلا 214:2 جهن   ) دنک یم  تساوخزاب  یهاتوک )  ) نیا زا  ار  نانآ  ادخ  هتفای و  يدنم  هرهب  نآ  ندرکن ) ادا   ) اب يدنمتلود 
هک ار - ارقف  هابت  دیاقع  گنن  دـنک و  یم  هیکزت  كاپ و  ار  لام  هدـنراد ي  هک  تسا  نیا  و  ام . كاپ  نیئآ  رد  تاقدـص  همانرب ي  تسا  نیا 

دیادز . یم  عامتجا  لد  زا  دزاس - یم  هریت  ار  یگدنز  یفاص  رابیوج  ددنب و  یم  ار  یتشآ  هار 
رد يا  هدـعو  نینچ  یتسار  هب  رگا  هک  دـنادرگ ، زاب  ار  مکح  هک  دوب  هداد  هدـعو  وا  اب  وگتفگ  زا  سپ  ربماـیپ  هک  تسا  یعدـم  هفیلخ  هزاـت 

و دنتفاین ؟ یهاگآ  نآ ، زا  قباس  هفیلخ ي  ود  ارچ  دشن و  علطم  نآ  زا  نامثع  زج  هب  سکچیه  ارچ  دیسرپ  دیاب  دوب  راک 
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نایرج عقوم  نآ  ارچ  دروخ  ینهد  وت  ناـشیا  زا  يدـید  هک  يا  هنوگ  هب  تفگ و  نخـس  ود  نآ  اـب  مکح  ندـنادرگرب  يارب  وا  هک  یماـگنه 
قیدصت ار  وا  تیاور  مه  دـیاش  تسا و  يرگید  لکـشم  مه  نیا  هک  دنتـشادن ؟ نانیمطا  وا  يرگـشرازگ  هب  ود  نآ  رگم  ای  تفگن  ارهدـعو 
تاناکما طیارش و  ای  لمع  رد  دوجوم  تحلـصم  مه  دیاش  و  هدنادرگن - رب  دنادرگرب و  ار  مکح  هدرک  هدعو  ربمایپ  هک  دندید  یلو  دندرک 

وا ندنادرگرب  يارب  یتاناکما  طیارـش و  اهدعب  هک  دیمهف  ناوت  یم  اجک  زا  یلو  هتـشذگرد ، ات  دـنک - یلمع  ار  هدـعو  نآ  هک  دادـن  هزاجا 
دینادرگرب ار  وا  ناوت  یم  هک  تشاد  دوجو  مه  يا  ههبـش  رگا  و  هدرمـش ؟ یم  زاجم  ار  وا  ندنادرگرب  ماگنه ، نآرد  ربمایپ  هک  هدـش  هدامآ 

راک رد  ار  يا  ههبش  نینچ  ود ، نآ  یلودندرک  یم  لمع  نآ  هب  تفگ  نخـس  ناشیا  اب  وا  هرابرد ي  نامثع  هک  یماگنه  تسخن  يهفیلخ  ود 
تـسد ابهدـش  هدز  یهرگ - ار  نآ  هکلب  دـهد  هزاجا  ار  مکح  ندـنادرگرب  هک  دندرمـشن  ربمایپزا  يا  هراـشا  نیرتکچوک  ار  نآ  دـندیدن و 

رمع دـنتفریذپن و  ار  نامثع  تساوخرد  ود ، نآ  هک : میناوخ  یم  یناتسرهش 25:1  لحن  للم و  رد  تسین و  یندرک  زاب  هک  دنتـسناد  ربمایپ -
رد هبر  دبع  نبا  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  و  نایاپ )  ) دننک رترود  گنسرف  لهچ  نمی - رد  تسه - هک  مه  یئاج  نآ  زا  ار  مکح  داد  روتـسد 

هنوگ نیمه  هب  رمع و  رکبوب و  هدش ي  هدنار  مه  دنرامـش و  یم  ربمایپ  هدش ي  هدنار  مه  ار  مکح  دوخخیرات 168:1 ، رد  ادفلاوبا  دقعلا و 
یمن يو  شهوـکن  يارب  يزیواتـسد  ارنآ  هنرگو  دنتخانـش  یمن  شنادـنزرف  درم و  نآ  ندـنادرگرب  يارب  يزوـجم  چـیه  هباحـص  همه ي 

دنامنهدیشوپ . يو  رب  ربمایپ  ياه  هدعو  هک  دوب  یسک  ناشیا  نایم  رد  اریز  دنتشاد - یمشروذعم  درک  هک  يراک  رد  ار  وا  دنتفرگ و 
ربمایپ و هدـش ي  هدـنار  مکح  نامثع ، نوچ  دـیرفلا 272:2  دـقعلارد  هبر  دـبع  نبا  هتفگ ي  هب  اریز  تشاد ، مه  يرگید  رذـع  هفیلخ  هـتبلا 

نم رب  مدرم  ار  يراـک  هچ  تفگ : ناـمثع  دـنتخادرپ و  نخـس  هب  هراـب  نیا  رد  مدرم  دـنادرگرب  هنیدـم  هـب  ار  رمع  رکبوـب و  هدـش ي  هدـنار 
نیا فطاوع  هفیلخ  نخس  یسررب  اب  میهاوخ  یمن  ام  نایاپ . ما  هدرک  نشور  ار  یمـشچ  هدیـسر و  يدنواشیوخ  هب  نم  دننک ؟ یم  شهوکن 

شناگداز مکح و  رگا  وت  اما  میرذگ و  یم  نآ  رس  زا  هناراوگرزبو  مینک  یمن  زارد  نخس  زین  نآ  موهفم  رد  مینک و  راد  هحیرج  ار  نآ  و 

هحفص 42 ] ] 
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ررقم یمالـسا و  سیماون  رب  نانآ  ندیـشخب  یگریچ  وناشیا  تسد  هب  اهراک  ندرپس  هنیدم و  هبنانآ  ندنادرگرب  هک  یناد  یم  یـسانشب  ار 
اب زگره  هن  تسا و  یندیزرمآ  هن  هک  دوب  هدوت  هرابرد ي  یگرزبيراکهبت  تشذگ - رد ص  هک  ناشیا - يارب  یصاصتخا  هاگارچ  نتـشاد 

تسا . هدش  نشور  نآ 

هحفص 43 ] ] 

ناورم هب  هفیلخ  ياه  ششخب  لذب و 

هراشا

(500000  ) هک ار  هیقیرفا  مئانغ  همه ي  زا  مجنپ  کی  دشاب  صاعلا  وبا  نب  مکح  نب  ناورم  هک  نابا  ما  شرتخد  رهوش  هدازومع و  هب  هفیلخ 
دیوگ : یم  هفیلخ  هب  باطخ  يدنک  یحمج  لبنح  نب  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هراب  نیمه  رد  دیشخب و  دش  یم  الط  رانید 

منک یم  دای  دنگوس  ادخ  هب  ناوت - هب  هک  يا  هنوگ  نیرت  تخس  اب  " - 
تسا . هدرکن  اهر  لمهم  ار  يراک  چیه  ادخ  هک 

يدیرفآ یبوشآ  ام  يارب  وت  یلو 
يوش هدومزآ  دوخ  وت  ای  میوش  هدومزآ  وت )؟ هلیسو ي  هب   ) وت يارب  ات 

راکتسرد هفیلخ ي  ود  نآ  هک  یتسارهب 
. تسا نامه  رب  یئامنهار  دندرک و  نایب  ار  تسار  هار  ياه  هناشن 

دنداهن . سوه  راک  رد  یمهرد  هن  دنتفرگرب و  ار  یمرد  گنرین  رس  زا  هن 
يدرک کیدزن  دوخ  هب  يدناوخ و  ار  یتنعل  نآ 
دوب و فلاخم  تناگتشذگ  شوراب  نیا  و 

ار ناشیا  سمخ  ناگدنب - قح  رد  يراکمتس  اب  - 
يدرک " . تسرد  یصاصتخا  هاگارچ  يدشخب و  ناورم  هب 

یئاهرعش باسنالا 38:5  رد  يرذالب  دنراد و  الاب  هنوگ ي  هب  یشرازگ  دوخ 168:1 ، خیرات  رد  ادفلا  وبا  فراعملا ص 84 و  رد  هبیتق  نبا 
تسا نامه  وا  وهتسناد  یجرزخ  يدعاس  هرجب ي  نب  سوا  نبملسا  زا  ار  نآ  هدروآ و  ار  الاب  ياهرعشهیبش 

هحفص 44 ] ] 

يرذالب : تیاور  هب  اهرعش  مهنیا  درک و  يریگولج  عیقب  رد  نامثع  نفد  زا  هک 
مروخ یم  دنگوس  ناگدنب  راگدرورپ  يادخ  هب  " 

تشاذگن لمهم  ار  يا  هدیرفآ  ادخ  هک 
يدرک کیدزن  شیوخ  هب  يدناوخ و  ار  یتنعل  نآ 

دوب فلاخم  ناگتشذگ  هویش  اب  راک  نیا  و 
تسا - ناورم  ردپ  مکح  يو  دوصقم  دیوگ : يرذالب  - 
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ار ، ناشیا  سمخ  ناگدنب - قح  رد  يراکمتس  اب  و -
يدرک تسرد  یصاصتخا  هاگارچ  يدیشخب و  ناورم  هب 
دروآ  تیارب  تایلام  جارخ و  زا  يرعشا  هک  یلام  و 

يدناسرینیب یم  هک  یسک  هب 
راکتسرد  هفیلخ ي  ود  نآ  اما 

دندرک نایب  دوب - نآ  رب  امنهار  تمالع  هک  ار - تسار  هار  ياه  هناشن  هک  یماگنه 
دنتفرگرب گنرین  رس  زا  ار  یمهرد  هن 

دندرک " . جرخ  سوه  هار  رد  ار  یمهرد  هن  و 
تسا هدروآ  ریبز  نب  هللا  دبع  قیرط  زا  يرذالب  هتسناد و  نمحرلا  دبع  زا  هدرک و  دای  دیرفلا 261:2  دقعلا  رد  زین  هبر  دبع  نبا  ار  الاب  راعشا 
سمخ نامثع  سپ  دروآ  گنچ  هب  يدایز  مئانغ  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دـبع  داتـسرف و  هیقیرفا  گنج  هب  ار  ام  لاس 27  رد  نامثع  هک 

نوچ دیرخب و  الط  رانید  غلبم 200000  هب  ار  سمخ  نآ  يو : هک  میناوخ  یم  فنخم  وب  تیاور  رد  دیـشخب و  مکح  نبناورم  هب  ار  مئاـنغ 
دندرمش  دنسپان  نامثع  رب  ار  راک  نیا  مدرم  یلو  دیشخب  وا  هب  ار  نآ  يو  تخادرپ  وگتفگ  هب  نامثع  اب 

رازه تسیب  رانید و  رازه  رازه  ود  نداد  اب  درک  هحلاصم  وا  اب  هیقیرفا  قیرطب  هک  تسا  هدروآ  يدـقاو  هدرک  داـی  ریثک  نباهک  يا  هنوگ  هب  و 
ناورم هداوناخ ي  هب  یلوق  هب  و  مکح - يهداوناخ  هب  هزور  کی  یتسد  هداشگ  اب  ار  اه  نآ  همه ي  نامثع  الط و  رانید 

هحفص 45 ] ] 

تشاذگاو .
هک یغلبمداتـسرف  هیقیرفا  هب  ار  دعـس  نب  هللا  دبع  نامثع ، نوچ  هک  میناوخ  یم  بعک  نبا  زادیز  نب  هماسا  زا  يدـقاو  زا  يربط  تیاور  رد  و 
ات دومرفب  داتـسرفب و  یکیپزین  مور  هاـش  سپ  دوـب  راـنید  ( 2520000  ) درک هحلاـصم  ناـشیا  اـب  نآ  تخادرپ  اـب  ریج ) رج   ) هیقیرفا قـیرطب 
نب هللا  دبع  هکیغلبم  دـیوگ : یم  هک  اج  نآ  ات  دریگب - نانآ  زا  لوپ  راطنق  مه 300  وا  دوب  هتفرگ  ناشیا  زا  دعـس  نب  هللا  دبع  هک  هنوگنامه 

؟ ناورم هب  ای  متفگ : دنداد . مکح  نادـناخ  هب  ار  نآ  داد  روتـسد  نامثع  هک  دوب  الط  راطتق  درک 300  هحلاصم  ناشیا  اب  نآ  نتفرگ  اب  دـعس 
مناد . یمن  تفگ :

نامثع دیرخب و  الط  رانید  ( 500000  ) هبار نآ  ناورم  دندرک و  لمح  هنیدم  هب  ار  هیقیرفا  سمخ  دـسیون : یم  لماکلا 38:3  رد  ریثا  نبا  و 
دـش هتفگ  هیقیرفاسمخ  هرابرد ي  هک  تسا  ینخـس  رتوکین  نیا  دـش و  هتفرگ  وا  رب  هک  دوب  اه  بیع  نآ  زا  نیا  تساکب و  مئانغ  زا  ار  نآ 
نیا اب  دیـشخب و  مکح  ناورم  هب  ار  نآ  دنیوگ  یخرب  دیـشخب و  دعـس  نب  هللا  دبع  هب  ار  هیقیرفا  سمخ  نامثع  دنیوگ  مدرم  زا  یـضعب  اریز 

هیقیرفا یمامت  نآ  یط  رد  هک  ار - مود  گنج  مئانغ  سمخ  هدیـشخب و  هللا  دبع  هب  ار  لوا  گنج  مئانغ  سمخ  هک  دوش  یم  رهاظ  لیـصفت 
تسا . رتاناد  ادخ  دیشخب و  ناورم  هب  دش - حتف 

ودیشخب تورث  ار  شناشیوخ  دیـشخب و  ناورم  هب  ار  رـصم  مئانغ  زا  مجنپ  کی  تیکلام  دنـس  نامثع  هک  دنا  هدروآ  دعـس  نباو  يرذالب  و 
ضرق لاملا  تیب  زا  تفرگرب و  اه  لام  دوخ  تسا و  هداد  ار  نآ  روتـسد  ادـخ  هک  تسناد  يا  هلـصنامه  یئاه  لیوات  اـب  ار  دوخ  راـک  نیا 

. مدرک شخب  مناشیوخ  نایم  متفرگرب و  ار  نآ  نم  دـندرک و  اـهر  دوب  ناـشیا  لاـم  لاوما ، نیا  زا  ار  هچ  نآ  رمع  رکبوبا و  تفگ  تفرگ و 
دندرمش . دنسپان  وا  رب  ار  راک  نیا  مدرمو 

تخاسب هنیدـم  رد  ار  دوخ  هناخ ي  ناورم  نوچ  تفگ : روسم  تنب  رکب  ما  هک  تسا  هدروآ  يدـقاو  قیرط  زا  باسنالا 28:5  رد  يرذالب  و 
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درک توعد  نآ  روس  هب  ار  مدرم 

هحفص 46 ] ] 

لام زا  رتشیب  مهرد و  کی  ما  هناخ  نیا  نتخاس  يارب  هک  ادـخ  هب  تفگ : ناشیا  اب  وگتفگ  ماـگنه  ناورم  سپ  دوب  نیوعدـم  زا  زین  روسم  و 
يدمآ و هیقیرفا  گنج  هب  ام  اب  وت  دوب  رتهب  تیارب  یتفگ  یمن  يزیچ  يدروخ و  یم  ار  تیاذغ  رگا  تفگ  روسم  ما  هدرکن  جرخ  ناناملسم 

وت دیشخب و  وت  هب  ار  هیقیرفا  سمخ  نامثع - نافع - رسپ  سپ  رت  کبستراب  دوب و  رتمک  تناگدرب  ناراک و  کمک  لاوما و  ام  همه ي  زا 
یم مارکا  ار  وا  نم  هکنآ  اب  تفگ  درب و  هورع  هب  ار  وا  تیاکـش  ناورم  یتفرگرب . ار  ناناملـسم  لاوما  وت  دینادرگ و  تاقدص  رازگراک  ار 

دیامن . یم  یتشرد  نم  اب  منک 
هب ار  نابا  ما  شیوخ  رتخد  دنداد و  ناورم  هب  لاملا  تیب  زا  هکـس  رازه  دـصات  دومرفب  نامثع  دـسیون : یم  حرـش 67:1  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

: تفگ نامثع  تسیرگب  داهن و  نامثع  يور  شیپ  ارنآ  دـمایب و  تیب  ياهدـیلک  اب  لاملا  تیبروماـم  مقرا  نب  دـیز  دروآرد و  وا  يرـسمه 
رد هک  يا  هتفرگیلاـم  ضوـع  ار  لاـم  نیا  وـت  مناـمگ  هب  نوـچ  منک  یم  هیرگ  یلو  هن  تفگ  ما  هدرک  محر  هلـص  نم  هک  ینک  یم  هـیرگ 

یسک ام  هک  زا  دنیب  ار  اهدیلک  مقرا  رسپ  تفگ : تسا . يدایز  یهدب  ناورم  هب  زین  مهرد  دص  رگا  يدرک . جرخ  ادخهار  رد  ربمایپ  راگزور 
درک . شخب  نایوما  نایم  نامثع  ار  اهنآ  همه ي  دمایب و  قارع  زا  نالک  یئاه  تورث  اب  یسوموب  و  مینک . یم  ادیپ  ار  وتزج 

نب ناورم  شیومع  رـسپ  هب  يو  هک  دوب  نآ  دـیدرگ  ناـمثع  شهوکن  همدـقم ي  هک  يروـما  هلمجزا  دـسیون : یم  هریـس 87:2  رد  یبلح  و 
دیشخبب . هیقوا  رازه  هاجنپ  دص و  مکح 

یناورم هچ  ناورم و 

ربخ قباطم  هک  میتفگ  اج  نامه  درک و  تنعل  دیآ  ردب  يو  بلـص  زا  هچ  نآ  اب  ار  واردـپ  ربمایپ  حیحـص  رابخا  قباطم  هک  تشذـگ  رد ص 
یئادخ . تنعل  زا  يا  هزیر  هدرخ  وت  سپ  درک  تنعل  ار  تردپ  ربمایپ  تفگ : ناورم  هب  هشیاع  حیحص ،

هنیدم رد  نآ : بجوم  هب  هک  هدرک  نآ  تحـص  هب  مکح  هدروآ و  یتیاور  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  قیرط  زا  كردتسم 479:4  رد  مکاح  و 
وا رب  ار  مکح  نب  ناورم  نوچ  سپ  دندروآ  یم  ربمایپ  دزن  هب  ار  نآ  رگم  دش  یمن  هدیئاز  يدنزرف  سک  چیه  يارب 

هحفص 47 ] ] 

تسا . یتنعل  رسپ  یتنعل  هقابروغ ، رسپ  هغابروق  وا  تفگ : دندروآرد 
هریـس 377:1 و رد  یبلح  مه  قـعاوص ص 108 و  رد  رجح  نبا  مـه  تـسا و  هدروآ  ناویحلا 399:2  هاـیح  رد  يریمد  مه  ار  ـالاب  شرازگ 

یبا نبا  ار  نخـس  نیا  هک  يدوبن - اـج  نآ  وت  هغاـبروق  هچب  دـیوگ : یم  ناورم  هب  هک  تسا  شرازگ  ناـمه  هب  هراـشا  اـب  زین  هیواـعم  دـیاش 
 56:2 تسا : هدرک  لقن  يو  زا  دیدحلا 

تما رب  ياو  تفگ : ربمایپ  تشذـگب و  مکح  هک  میدوب  ص )  ) ربمغیپ اب  اـم  تفگ : هک  تسا  هدروآ  معطم  نب  ریبج  قیرط  زا  بیجنلا  نبا  و 
تسا  نیا  بلص  رد  هچ  نآ  زا  نم 

تما رب  ياو  وت و  رب  ياو  تفگ  وا  هب  تسیرگن و  ار  ناورم  یلع  زور  کی  هک  میناوخ  یم  باعیتسا  زا  لقن  هب  دیدحلا  یبا  نبا  حرـش  رد  و 
زا دمحم  تما  رب  ياو  وت و  رب  ياو  ریثا -: نبا  ترابع  هب  و  دوش - دـیپس  تشوگ  انب  ود  يوم  هک  یماگنه  تنادـناخ  وت و  تسد  زا  دـمحم 
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رگیدیتراـبع هب  ار  نآ  رکاـسع  نبا  میناوـخ  یم  لاـمعلا 91:6  زنک  رد  هـک  يا  هنوـگ  هـب  هباـغلا 348:4 " و  دـسا  تنارـسپ " . وت و  تسد 
تسا . هدرک  شرازگ 

هب يزاین  ارم  درکن . تعیب  نم  اب  نامثع  لـتق  زا  سپ  رگم  تفگ : دـنک  یم  تعیب  وت  اـب  ناورم  دـنتفگ : ناـنمومریما  هب  نینـسح  هک  يزور  و 
هب هک  دوب  دهاوخ  یتنطلـس  ار  وا  دنز  یم  گنرین  شتـشپ  اب  دـنک  تعیب  نم  اب  شتـسد  اب  رگا  تسا  يدوهی  تسد  شتـسد  تسین  وا  تعیب 
دید دنهاوخ  خرـس  يزور  شنادنزرف  ووا  تسد  زا  مدرم  چوق و  راهچ  ردپ  تسا  وا  دشک . یم  لوط  ار  دوخ  ینیب  گس  ندیـسیل  هزادنا ي 

هغالبلا . جهن 
جهن بحاـص  هک  هدـش  تیاور  نآ  رد  يا  یتداـیز  هدـش و  تیاور  رایـسب  قرط  زا  ربـخ  نیا  دـسیون : یم  حرـش 53:2  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 

یتلالض قریب  دوش ، یم  دیپس  شـشوگ  انب  ودياهوم  هک  نآ  زا  سپ  وا  ناورم : هرابرد  تسا  ع )  ) یلع نخـس  نیا  نآ  هدرکن و  دای  هغالبلا 
نایاپ  ات  دوب ... دهاوخ  یتنطلس  ار  وا  دراد و  یم  رب 

دوخ 30:5 تاقبط  رد  وا  هک  هتفرگ  دعس  نبا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  ار  یتدایز  نیا 

هحفص 48 ] ] 

دنلب ار  یتلالض  قریب  هتبلا  دوش  یم  دیپس  شـشوگ  انبود  ياهوم  هک  نآ  زا  سپ  تفگ : تسیرگن و  وا  هب  یلع  يزور  دیوگ : ندیل - پاچ 
یم هچ  نانچ  ثیدح  نیا  نایاپ و  دشک . یم  لوط  ار  دوخ  غامد  گس ، ندیـسیل  هزادناب ي  هک  دوب  دـهاوخ  یتنطلـس  ار  وا  درک و  دـهاوخ 

رد یتدایزنآ  تسین و  نآ  يارب  يا  یتدایز  هتـشادنپ  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  نانچ  دراد و  دوجو  هغـالبلا  جـهن  رد  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  ینیب 
تسا . اناد  ادخ  تسین و  هدروآ  شا ص 45  هرکذت  رد  يزوج  نبا  هداز ي  رتخد  هک  مه  یتیاور 

هکيدننام توبکنع  رات  نوچمه  کیراب  دوب و  زارد  هک  ارچ  دندوب  هداد  بقل  لطابطیخ  ار  ناورم  دسیون  یم  باسنالا 126:5  رد  يرذالب 
هتفگ : دشاب - مکح  نب  نمحرلا  دبع  شردارب  ایوگ  هک  رعاش - دوش و  یم  هدید  اوه  يامرگ  یتخس  رد 

مناد یمن  نمدنگوس  وت  ناج  هب  " 
دنک یم  هچ  وا  مسرپ  یم  دروخ  یندرگ  سپ  هک  سک  نآ  نز  زا  و 

دندینادرگ اورنامرف  مدرم  رب  ار  لطاب  طیخ  هک  ار  یهورگ  ادخ  دنادرگ  يور  تشز 
دزاس " . مورحم  دهاوخ  ار  هک  ره  دشخبب و  دهاوخ  سک  ره  هب  ات 

اررعش نیا  تشک  ار  وا  ناورم  نب  کلملا  دبع  هک  قدشا  دیعـس  نب  ورمع  ندش  هتـشک  زا  ندرک  دای  ماگنه  باسنالا 144:5  رد  يرذالب  و 
تسا : هدرک  لقن  قدشا - ردارب  دیعس - نب  ییحی  لوق  زا 

دیدز گنرین  ورمع  هبلطاب  طیخ  نارسپ  يا  " 
. " دنهن یم  داینب  گنرین  رب  ار  اهارس  ناسک ، امش  دننام  و 

نومضم : نیا  هب  دراد  يرعش  شردارب  هرابرد ي  مکح  نب  نمحرلا  دبع  دسیون  یم  دوخ 55:2  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 
وتزا ار  شیوخ  هرهب ي  همه ي  نم  ورم  يا  " 

مداد ورمع  دلاخ و  هب  لیوط و  ناورم  هب 
نآ هدنهاکن ي  تسا و  اه  یکیني  هدنیازفا  هک  يردام  رسپ  اسب  يا 
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. " هدنیازفاین ويا  هدنهاک  هک  يردام  رسپ  نآ  وت  و 
دیوگ : ناورم  وجه  رد  هک  هدمآ  هبیتق  نبا  ملق  هب  ءارعشلا "  رعشلا و  رد "  شتشذگرس  هک  بیرلا  کلام  رعش  زا  مه  نیا  و 

دناریمن نامرف  ام  روما  رب  ناورم  هک  دنگوس  وت  ناج  هب  " 
دنار یم  نامرف  ام  يارب  هک  تسا  رفعج  رتخد  نیا  یلو 

دوب اور  نامرفام  رب  نز  نآ  شاک  يا 
 " يوش . یم  ناراد  زا .. ناورم  يا  وت  هک  شاک  يا  و 

مدوب و یئوس  زا  نینـسح  و  یئوس - زا  ناورم - ناـیم  نم  تفگ : يو  هک  تسا  هدروآ  ییحیوبقیرط  زا  دئاوزلا 72:10  عمجم  رد  یمثیه  و 
دش و مشخ  رد  نسح  دیتسه  هدش  نیرفن  يا  هداوناخ  امش  تفگ : ناورمو  درک  یم  مارآ  ار  نیسح  نسح ، دنداد و  یم  مانـشد  رگیدکی  هب 
ار شرازگ  نیا  درک . تنعل  يدوب  تردپ  بلصرد  هک  ماگنه  نامه  ار  وت  ادخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  هدش ؟ نیرفن  يا  هداوناخ  یتفگ  تفگ :

ناوت یم  وا 90:6  باتک  هتفای ي  نیودـت  رد  هک  نانچ  تسا  هدروآ  عماوجلا  عمج  رد  رکاسع  نبا  ویلعیوب  دعـس و  نبا  زا  لـقن  هب  یطویس 
تفای . ار  نآ 

میسانشب رتهب  ار  ناورم 

هراشا

كاپ نید  نیناوق  يارب  یـشزرا  چـیه  يو  هک  تسا  نیا  دـنبای  یم  رد  وا  ياهراک  ناورم و  شور  رد  قمعت  لمات و  اـب  نارگـشواک  هچ  نآ 
هن هتشاد و  اورپ  اهنآ  زا  يزیچ  ندرک  لطاب  زا  هن  يور  نیمه  زا  هدرک و  یم  یقلت  هنازور  یـسایس  ياه  همانرب  نوچمه  ار  اه  نآ  هداهنن و 

، نانخس نیا  هب  نتـساوخ  یهاوگ  يارب  کنیا  و  دهد . هزاجا  طیارـش  دشاب و  یـضتقم  اه  تیعقوم  هچنآ  قباطم  اه  نآ  نتخاس  نوگرگد  زا 
درک : دیاب  سایق  اه  نیمه  هب  میروآ  یمن  زین  ار  هچ  نآ  هک  مینک  یم  دای  ار  شکانمهس  ياهراک  زا  يدنچ 

زین ام  دمآ  رد  ام  رب  جح  يارب  هیواعم  نوچ  هک  تسا  هدروآ  ریبز  نب  هللا  دبع  نب  دابع  قیرط  زا  دوخ 94:4  دنسم  رد  دمحا  نایلبنح  ماما  - 1
هک نآ  اب  تشگزاب - هودنلا  راد  يوس  هب  سپس  دناوخ و  تعکر  ود  ار  رهظ  زامن  ام  اب  وا  میدش و  هکم  هب  وا  هارمه 
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راهچ ار  ءاشع  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  زا  کی  ره  اج  نآ  رد  دمآ  یم  هکم  هب  نوچ  دـناوخ ، یم  مامت  رفـس  رد  ار  زامن  هک  یعقوم  نامثع 
ینم رد  تفای و  یم  تغارف  جح  زا  نوچ  دناوخ و  یم  هتـسکش  ار  زامن  دـش  یم  نوریب  تافرع  ینم و  يوس  هب  نوچ  دـناوخ و  یم  تعکر 

دناوخ تعکر  ود  ام  ابار  رهظ  زامن  هیواعم  نوچ  هک  دوب  قباوسنیا  اب  دـش - یم  جراخ  هکم  زا  ات  دـناوخیم  مامت  ار  زاـمن  درک  یم  تماـقا 
بیع وت  هک  ناـس  نیا  زا  رتتشز  ار  شیوخ  يومع  رـسپ  سک  چـیه  دـنتفگو : هتـساخرب  وا  يوس  هب  ناـمثع  نب - ورمع  مکح و  نب  ناورم 
شور ایآ  امـش  رب  ياو  تفگ  دناوخ  یم  مامت  هکم  رد  ار  زامن  وا  یناد  یمن  رگم  شدـنتفگ : هنوگچ ؟ تفگ : ود  نآ  هب  درکن  بیع  يدرک 
مامت ار  نآ  تیومع  رـسپ  دـنتفگ  مدـناوخ  هنوگ  نیا  هب  ار  زامن  رمع  رکبوبا و  اب  ربمایپ و  اـب  نم  مدرک ؟ لـمع  نم  هک  دوب  نآ  زجب  تسرد 

دناوخ . تعکر  راهچ  ام  اب  ار  نآ  دش  نوریب  رصع  زامن  هب  نوچ  هیواعم  سپ  تسا . وا  زا  یئوجبیع  وا  اب  وت  تفلاخم  هدناوخ و 
دنا . نانیمطا  دروم  دمحا  هریجنز ي  لاجر  دیوگ  وهدروآ  یناربط  دمحا و  زا  لقن  هب  دئاوزلا 156:2  عمجم  رد  زین  یمثیه  ار  تیاور  نیا 

- ار نامثع  بناج  نتـشادهگن  هکدشاب  يا  هجردب  تسا  نید  نوتـس  هک  يزامن  اب  هیواعم ، شتقو  هفیلخ ي  ناورم و  ندرک  يزاب  رگا  سپ 
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رس وا  ربارب  رد  زین  هیواعم  هک  اج  نآ  ات  دنرادب  مدقم  لوسر  تنس  هب  لمع  رب  تسا . لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  اب  فلاخم  هک  يو  راک  رد 
نآ رد  نید ، اب  اه  نآندرک  يزاب  ماگنه  نیا  رد  دـناوخب ، تعکرراهچ  ار  رـصع  زامن  هدـیزگرب  هک  یئاوراـن  ياوتف  رطاـخ  هب  درآ و  دورف 

تسا ؟ هدوب  هجرد  هچ  ات  تسا  زامن  زا  رت  تیمها  مک  هکماکحا  زا  هلسلس 
زا زیهرپ  رطاـخ  هب  درامـش و  یم  يو  رب  یئوـجبیع  بجوـم  ار  ناـمثع  صوـصخم  ياوـتف  اـب  تفلاـخم  وا  هک  دراد  اـج  ینک  بجعت  رگا  و 
نآ رطاخ  هب  هک  درامـش  یمن  دنـسپان  هدروآ  وا  ار  هچنآ  ربمغیپ و  اب  تفلاـخم  یلو  دزاـس  یم  نوگرگد  ار  تباـث  ینید  روتـسد  یئوجبیع ،

دنک . اهر  ار  لطاب  ياه  تعدب 
زا هتـساخربتفلاخم  هب  ربمایپ  روتـسد  اب  هک  ار  یـسک  یلو  دـننک  عنم  نامثع  ياوتف  اب  تفلاخم  زا  ار  هیواعم  هک  تسا  بیاجع  زا  مهنیا  و 

زا یهنو  فورعمب  رما  هک  مدرم  يارب  دندش  هداد  جورخ  هک  دنا  یهورگ  نیرتهب  زا  نانیا  ایآ  دنرادن . زاب  تفلاخم 

هحفص 51 ] ] 

اب دنرآ  رامـشب  لداع  ار ، ادخ  نید  اب  ناگدننک  يزاب  نیا  هک  نآ  رت  تفگـش  اهنیا  همه ي  زا  و  دـنراد ؟ نامیا  ادـخ  هب  دـننک و  یم  رکنم 
. نیا نید  ياهروتسد  ربارب  رد  ناشعوضخ  يهزادنا  تسا و  نیا  ناشیا  تشذگرس  هک  نآ 

يو اب  نابرق  ای  رطف  دـیع  رد  هنیدـم  رب  ناورم  يرادـنامرف  راـگزور  رد  تفگ : يو  هک  تسا  هدروآ  يردـخ  دیعـسوب  قیرط  زا  يراـخب  - 2
ندناوخ زامن  زا  شیپ  دهاوخ  یم  ناورم  هدرک و  اپرب  يربنم  تلـص  نب  ریثک  مدید  میدیـسر  ندناوخ  زامن  لحم  هب  نوچ  سپ  مدـش  نوریب 
هکادـخ هب  متفگ  نم  دـناوخ  هبطخ  زاـمن ، زا  شیپ  تفر و  ـالاب  دیـشکب و  ارم  زین  وا  مدیـشک  هتفرگ  ار  وا  نهاریپ  نـم  سپ  دور  نآ  زارف  رب 

هچ نآ  زا  تسا  رتهب  مسانـش  یم  هچ  نآ  هک  ادـخ  هب  متفگ : هتفر - ناـیم  زا  یـسانش  یم  وت  هچ  نآ  دیعـس  وبا  تفگ : دـیداد  رییغت  ار  تنس 
میناوخ یم  یعفاش  ترابع  رد  متـشاذگزامن و  زا  شیپ  يارب  ار  هبطخ  دنتـسشن  یمن  ام  يارب  زاـمن  زا  سپ  مدرم  نوچ  تفگ : مسانـش  یمن 

دش . كورتم  یسانش  یم  وت  هچ  نآ  دیعس  وبا  تفگ : ناورم  هک 
هک دیوگب ؟ دسرن  ار  یناملـسم  چیه  هک  دیوگ  یم  ینخـس  رپ  ناهد  اب  هنوگچ  دزاس و  یم  نوگرگد  ار  تنـس  هنوگچ  ناورم  هک  ینیب  یم 

دوب لوسر  ادخ و  هب  یخاتـسگ  شا  هزیگنا  هک  زاغآ - رد  تنـس  ندرک  اهر  ایوگ  دوب و  هدش  هدرپس  وا  تسد  هب  اه  لیدبت  رییغت و  نیاایوگ 
كورتم ارچ  تفر و  نایم  زا  تخانـش  یم  دیعـسوب  هک  ار  یتنـس  ارچ  دنامب . كورتم  تنـس  هشیمه  هک  دـشاب  نآ  يارب  يزوجم  دـناوت  یم 

دنام ؟
رد وا  هک  يور  نیا  زا  رگید  ناـمثع و  شا  هداز  وـمع  هویـش ي  زا  يوریپ  يارب  یکی  دوبهدـیزگرب : ظاـحل  ود  هب  ار  شور  نیا  ناورم  يرآ 
مه وا  دـندنکارپیم و  شربـنم  ياـپ  زا  مدرم  هک  دوـب  نیا  درک  یم  تنعل  داد و  یم  مانـشد  اروا  تفگ و  یم  دـب  ناـنمومریما  هب  شا  هبطخ 

كاله دولآ و  هانگ  ياه  هتفگ  ودنونـشب  درآ  یم  نابز  رب  هک  ار  یکانمهـس  نانخـس  دـنوشن و  هدـنکارپ  ات  تشاد  مدـقم  زامن  رب  ار  هبطخ 
میدروآ . یسراف ج 15  نادرگرب  زا  رد ص 272 و 273  الصفم  هچ  نآ  هب  دیدرگرب  دسرب . ناشیا  شوگ  هب  واي  هدننک 

نشور زامن ) یتح  دش  نوگرگد  لوسر  ياه  تنـس  همه ي  میدروآ =(  ریبز  نب  هللا  دبع  نخـس  زا  دلج  نامه  زا  رد ص 274  هچنآ  زا  و 
ینوگرگد هک  دوش  یم 
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هار ماکحازا  يرایـسب  هب  هکلب  هدوبن  زامن  زا  شیپي  هبطخ  دروم  هب  رـصحنم  طقف  نآ ، اب  اهسوه  ندرک  يزاـب  اـه و  تنـس  رد  هبناـج  همه 
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. تفای دنهاوخ  ار  اه  نآ  دنوربورف  ثیدح  همان و  تشذگرس  بتک  يانفرژ  ردهک  ینارگشهوژپ  تسا و  هتفای 

یلع هب  ناورم  مانشد 

تسا . هدوب  يوگ  هزره  ارس و  مانشد  یکدرم  دیز  نب  هماسا  هتفگ ي  هب  هک  نیا  و  ع )  ) نانموم ریما  هب  ناورم  نداد  مانشد  - 3
یلع هب  هک  زور  نامه  یک ؟ دـینادرگ و  خاتـسگ  نانموم  ریما  رب  ار  هدـش  تنعل  هغاـبروق ي  هک  هدوب  ناـمثع  زین  ناـیرج  نیا  یلـصا  لـماع 
زینو يدیـشک  ار  شرتش  یتفگ و  دـب  وا  هب  هک  نیا  رـس  تفگ  زیچ . هچ  رـس  هب  دیـسرپ : دروایب . رد  یفـالت  وت  رـس  رب  ناورم  راذـگب  تفگ :

شلقع دیـسر و  یم  شروز  اج  ره  ات  ار  ناورم  زین  هیواعم  نامثع ، زا  هتـشذگ  و  یئوا ؟ زا  رتهب  وت  رگم  دـهدن ؟ مانـشد  ار  وت  وا  ارچ  تفگ :
ینارخـس هاگیاج  رد  ار  دوخ  ای  تفرگ  رارق  ربنم  زارف  رب  هک  هاگ  ره  درک و  يوریپ  يو  زا  یلکـش  نیرتدـب  هب  مه  وا  درب و  الاب  داد  یم  دـق 

او نآ  هب  ار  نارگید  دوب و  یعاس  راک  نیا  رد  هشیمه  تشاذگنورف و  یلع ) هب  مانـشد   ) تعدـب نیا  تیبثت  رد  یـششوک  هنوگچیه  زا  تفای 
مه دیدرگ و  لوادتم  جیار و  دوب  وا  اب  نآ  راک  هک  يرهش  ره  رد  مه  یتعامج  هعمج و  زامن  ره  زا  سپ  هک  دیدرگ  ياهویـش  ات  تشاد  یم 

ار دوخ  ینیب  گس ، ندیسیل  هزادنا ي  هب  دومن  زاب  نانموم  ریما  هچنانچ  هک  یتفالخ  نامه  تفای . تفالخ  هک  يزور  رد  شنارازگراک  نایم 
ینطق راد  هچ  نآ  قباطم  وا - دوخ  هک  زور  تسایس  میکحت  يارب  رگم  دوبن  يزیچ  اوراني  هویش  تعدب و  نیا  دیـشکن . لوط  رتشیب  هام ) هن  )

سپ شدـنتفگ  درکن . عافدنامثع  زا  یلع  زا  رتشیب  سک  چـیه  هتفگ : هداد و  ناـشن  ار  شیوخ  نطاـب  هدروآ - شدوخ  ناـبز  زا  وا  قیرط  زا 
دوش یمن  تسا  رس  راک  نیا  اب  زج  ام  راک  تفگ : دیهد ؟ یم  شمانشد  اهربنم  رس  رب  امش  ارچ 

دنا نانیمطا  دروم  نآ  یجنایم  ياه  هقلح  هک  يا  هریجنز  اـب  و  دـسیون : یم  قعاوص ص 124 - هیـشاح ي  رد  ناـنجلا - ریهطت  رد  رجح  نبا 
نوچناورم هک  دنا  هدروآ 
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داد و یمن  مانشد  وا  دیسر و  تموکح  هب  صاع  نب  دیعس  وا  زا  سپ  داد  یم  مانشد  ربنم  رب  ار  یلع  هعمج  زور  ره  دیسر  هنیدم  تموکح  هب 
دجـسم هب  زامن  ندوب  اپرب  ماگنه  زج  تسناد و  یم  ار  نیا  نسح  درک و  دـیدجت  ار  یئوگ  مانـشد  تفای  تموکح  ناورم  هرابود  هک  سپس 

نآ زا  داد و  شردپ  وا و  هبرایـسب  مانـشد  شدوخ  هناخ ي  رد  داتـسرف و  نسح  دزن  هب  یـسک  ات  دوبن  دونـشخ  نیا  زا  ناورم  دمآ و  یمن  رد 
دزن تفگ : روآ  مایپ  نآ  هب  نسح  تسا  بسا  مردپ  دیوگ  تسیک  تردـپ  شدـنیوگ  نوچ  هک  رتسا  رگم  متفاین  وت  يارب  يدـننام  نم  نایم :

وت نم و  هاگ  هدعو  یلو  مرب  یمن  نایم  زا  یتفگ  ار  هچ  نآ  زا  يزیچ  وت  هب  نداد  مانـشد  اب  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  وگب : يو  هب  درگزابوا و 
نایاپ . ات  دشاب . رتسا  لثم  نم  لثم  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  نم  دج  تسا  رتدیدش  ادخ  باذع  یشاب  وگغورد  رگا  هک  تسادخ  دزن 

- نیعم نبا  تسا و  کلهم  ناهانگ  زا  وا  ندرک  تنعل  یلع و  ماما  هب  نداد  مانشد  هکتسین  نیا  رد  یفالتخا  ار  سک  چیه  ینس  وهعیش  زا  و 
لوسر نارای  زا  یسک  ای  هحلط  ای  نامثع  سک  ره  دیوگ : یم  هدرک - لقن  وا  لوق  زا  بیذهتلا 509:1  بیذهت  رد  رجح  نبا  هک  يا  هنوگ  هب 

رگا سپ  نایاپ . نامدرم . ناگتشرف و  همه ي  ادخ و  تنعل  تسا  وا  رب  دوش و  دیابن  هتشون  وا  لوق  زا  تایاور  هک  تسا  لاجد  دهد  مانشد  ار 
دراد ؟ یشزرا  هچ  ناورم  رگید  تسا  تسرد  ینخس  نینچ 

ره هرابرد ي  مکحنآ  هک  تسا  ربمایپ  نارای  زا  یکی  دننام  مه ، نانمومریما  هک  دمآ  میناوت  یمن  رت  هاتوک  نیا  زا  میئایب  هاتوک  ردـقره  ام  و 
تسا و هباحص  همه ي  رورس  ارچ  نوچ و  یب  وا  ام  داقتعا  هب  هک  دسر  هچ  دوش  یم  مه  وا  لماش  دتسرف  مانشد  تنعل و  ار  ناشیا  هک  یسک 
تنعل و سپ  نآرق . حیرصت  هب  تسا  مرکا  ربمایپ  ناجدوخ  و  شا - هداز  ومع  زج  هب  ناگدنیآ - ناگتشذگ و  همه ي  رورس  ایصوا و  رورس 

ارم هک  ره  هداد و  مانشد  ارم  دهد  مانشد  ار  یلع  سک  ره  تفگ : ص )  ) وا دوخ  هچ  نانچ  تسا  ربمایپ  هب  مانشدو  تنعل  وا ، هب  نداد  مانـشد 
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تسا . هداد  مانشد  ار  ادخ  دهد  مانشد 

هحفص 54 ] ] 

ار نانآ  هک  دوب  اه  تصرف  يوجتـسج  رد  دناسرب و  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  یبیـسآ  هک  تشگ  یم  یتیعقوم  یپ  رد  هشیمه  ناورم 
یمن تفگ  درک و  يریگولج  ربماـیپ  هناـخ ي  رد  نسح  ندرپس  كاـخ  هبزا  ناورم  دـسیون : یم  دوخ 227:4  خـیراترد  رکاسع  نبا  درازایب 

دوب و لوزعم  اهزور  نآ  ناورم  تساهدش . نفد  عیقب  رد  نامثع  هک  نآ  اب  دننکكاخ  هب  اج  کی  رد  لوسر  اب  ار  بارت  وبا  رـسپ  هک  مراذگ 
نایاپ . درم  ات  درک  یم  ینمشدنایمشاه  اب  نانچمه  و  درآ . تسد  هب  ار  هیواعم  يدونشخ  تساوخ  یم  دوخ  راک  نیااب 

، نسح زا  رتراوازـس  یـسک  هچ  یـسک و  هچ  دـنرازآ و  یم  ار  ربماـیپ  ترتع  وا  تیاـضر  بلج  يارب  هک  تسا  يا  هفیلخ  هچ  هیواـعم )  ) نیا
، تباث قح  مادک  اب  لوسر و  تنـس  ادـخ و  باتک  زا  یمکح  مادـک  اب  وا و  هناخ ي  رد  ندرپس  كاخ  ياربتسا  ربمایپ  كاپ  هادز ي  رتخد 
رد هک  درک  راداو  ار  وا  تشادناـهن  لد  رد  مشاـه  ینب  زا  ناورم  هک  ییاـه  هنیک  ناـمه  يرآ  دوـش ؟ نفد  اـج  نآ  رد  ناـمثع  هـک  دوـب  اور 

ناورم هک  تسا  هدروآ  نارگید  نوشجام و  قیرط  زا  رمعوب  دـنک . قیوشت  نآ  رطاخبگنج  تفالخ و  بلط  هب  ار  رمع  رـسپ  یلع ، راگزور 
هار هنوگچ  مدرم  اب  تفگ : دنیامن . تعیب  وا  اب  دنتساوخ  یگمه  دمآرد و  رمع  رسپ  هللا  دبع  ربیهورگ  اب  هارمه  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ 

دـنیآ و مهارف  نم  درگ  نیمز  مدرم  همه  رگا  هک  ادـخب  تفگ : میگنج . یم  ناشیا  اب  وت  هارمه  مه  اـم  گـنجب و  ناـشیااب  وت  تفگ  میاـیب ؟
تفگ : یم  ناورم  دندش و  نوریب  وا  دزن  زا  ناشیا  سپ  دیگنج . مهاوخن  ناشیا  اب  دننامب  یقاب  نایکدف  طقف 

دباییگریچ "  هک  تسا  یسک  نآ  زا  تنطلس  یلیلوبزا  سپ  " 
؟ هدراذگ رانک  ار  هنادازآ  تاباختنا  هویش ي  تسا و  هدمآ  هغابروق  نیا  هدیسر ، ربمایپ  نادناخ  رورـس  هب  تفالخ  تبون  هک  نآ  زا  سپ  ارچ 

باکر رد  زج  دنک و  یم  کیرحت  راکب  نتساخرب  يارب  ار  رمع  رـسپ  هک  هدینادرگ  حابم  يو  هدید ي  رد  ار  یـشکرس  نآ  يا  هزیگنا  هچ  و 
نیتسخن نامه  زايرآ  دنا ؟ هدرک  تعیب  نانموم  ریما  اب  هدش و  ناتسادمه  تما  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  دیامن ؟ یم  يراددوخ  گنج  زا  يو 

تاباختنا هن  زگره  زور 

هحفص 55 ] ] 

دوب و یک  دندوب ؟ دازآ  نداد  يار  رد  دنتخادرپ  یم  اه  هرگ  ندوشگو  اه  هدوشگ  نتـسب  هرگ  راک  هب  هک  یناسک  هن  دوب و  راک  رد  یتسرد 
دوب ؟ یک  زاب 

دبای " . یگریچ  نآرب  روز  هب  هک  دوب  یسک  نآ  زا  ربمایپ )  ) ارهز وبا  زا  سپ  تنطلس  " 

ناورم دوب  نیا 

هانپ يزوجمهچ  هب  ار  نآ  زا  سپ  شردپ و  بلـص  رد  هدـش  تنعل  هغابروق ي  نیا  هک  میـسرپب  یپایپ  میورب و  هفیلخ  غارـس  هب  نم  اب  نونکا 
شیوخ هب  هتفرگ و  دوخ  یـشنم  ار  وا  ارچ  و  هدرک ؟ داـمتعا  يو  اـب  تروشم  هب  هدوت  حـلاصم  رد  هدرپس و  يو  هب  ار  تاقدـص  راـک  هداد و 

اـه و یئاوـسر  نآ  مه  دوـب و  شمـشچ  شیپ  يو  هراـبرد ي  گرزب  ربماـیپ  نانخـس  مه  هـک  نآ  اـب  ددرگ  هریچ  يو  دوـخ  رباـت  هدنابـسچ 
ار ناشیا  کین  ياهراک  ات  درادـب  گرزب  دزادـنا و  شیپ  ار  هتـسیاش  نانموم  دـیاب  هفیلخ  هک  نآ  اب  و  دروآ . راب  هب  يو  هک  ییاه  یتسرداـن 
یئورـشرت و ناشدنـسپان  ياـهراک  ربارب  رد  دـیاب  هک  ددرگ  مزب  مه  ناورم  دـنناميا  هناوید  یلاـبا و  ـال  مدرم  اـب  هک  نیا  هن  درازگب  ساـپس 
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دناوتن رگا  دزاس و  نوگرگید  شتسد  اب  ار  نآ  دیاب  دناوتب  رگا  دنیبب  يدنـسپان  راک  سک  ره  تفگ : ص )  ) ربمایپ اریز  درک  هشیپ  شهوکن 
نآ رکنم  زا  یهن  لحارم  نیرتمک  تفگ : نانموم  ریما  تسا و  نامیا  بتارم  نیرت  تسـس  نیا  شلد و  اب  دـناوتن  مه  نابزاب  رگا  شنابز و  اب 

ینک . رادید  شرت  یئور  اب  ار  ناراکهبت  هک  تسا 
دیاب هک  ار  یـسک  ارچ  ارچ ؟ ناورم  ربارب  رد  يزاب  داـشگ  همه  نیا  رخآ  یلو  هداـتفا  اـطخ  هب  هدومن و  لـیوات  داـهتجا و  هفیلخ ، هک  میتفرگ 

درامش یم  نیما  تسا  نتشاد  مهتم  راوازس  هک  ار  یسک  دهد و  یم  هانپ  دنارب  تسا  هتسیاش  هک  ار  یسک  دنابسچ و  یم  دوخ  هب  درک  نوریب 
ياه يرمتـسم  زا  شتـسد  دـیابهک  ار  یـسک  دـشخب و  یم  ناناملـسم  لاـم  زاار  اـهاطع  نیرتـالاب  تخاـس  مورحم  یتسیاـب  هک  ار  یـسک  و 

دنادرگ . یم  هریچ  اه  يرمتسم  نآ  رب  دشاب  هاتوک  ناناملسم 

هحفص 56 ] ] 

نیا یلو  ینک - یم  شـشنزرس  وت  ودـشاب  هتـشاد  يرذـع  وا  دـیاش  و  مرآ - یمن  رد  رـس  شیاـهراک  نیا  يارب  هفیلخ  لـئالد  زا  يزیچ  نم 
نآ رد  قـیقد  رظن  اـب  هدوـمن و  قـمعت  لـمات و  قئاـقح  رد  دـندوب و  انـشآ  روـما  هبکـیدزن  زا  هک  شدوـخ  راـگزور  ناناملـسم  هـک  تـسه 
ره هک  دینادب  هک : دننیب  یم  ار  نآرق  هیآ ي  دوخ  ربارب  رد  هک  نآ  اب  دنراد  شروذعم  هنوگچ  رخآ  دنتـشادن و  روذـعم  ار  وا  دنتـسیرگنیم 

رگا تسا - ناگدنام  هار  رد  ناتـسدگنت و  نامیتی و  وا و  ناشیوخ  ربمغیپ و  ادخ و  نآ  زا  نآ  کی  جنپ  سپ  يزیچزا ، دیدرب  تمینغ  ار  هچ 
رگم و  تسا ؟ نآرق  روتـسد  زا  ندـش  نوریب  بجوم  یتنعل  ناورم  هب  کـی  جـنپ  نآ  نداد  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـیا - هدروآ  ناـمیا  ادـخب 

نییعت سمخ  زا  یمهـس  مه  وا  نادـناخ  يارب  هک  تخادرپ  وگتفگ  هب  لوسر  اب  معطم  نبب  ریبج  اب  هارمه  هک  دوبن  سک  نامه  دوخ  ناـمثع 
دنرادن . سمخ  زا  يا  هرهب  نایلفون  و  نامثع ) دج   ) سمشلا دبع  نادنزرف  هک  درک  حیرصت  تفریذپن و  وا  دنک و 

نم میدـش و  وا  دزن  هب  نامثع  نم و  درک  شخب  نایبلطم  نایمـشاه و  نایم  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  مهـس  ربمایپ  نوچ  دـیوگ : معطم  نب  ریبج 
ایآ یلو  هداد  رارق  ناشیا  زا  ار  وتدـنوادخ  یتسه و  ناشیا  نایم  رد  وت  اریز  تسین  رادرب  راکنا  ناـش  يرترب  نایمـشاه  نیا  لوسر  يا  متفگ :
رد هن  تیلهاج و  رد  هن  ناـشیا  تفگ : میراد  رارق  هبترم  کـی  رد  ناـشیا  اـم و  هک  نآ  اـب  میربن ؟ اـم  دـنربب و  مهـس  ناـیبلطم  هک  ینآ  رب  وت 
رد ار  دوخ  ناتـشگنا  سپـس  دـنزیچ - کی  نایبلطم  نایمـشاه و  هک  تسین  نیا  زج  دـندشن و  ادـج  ام  زا  ای : دـندشنادج - نم  زا  یناملـسم 

نایمشاه و نایم  ار  نآ  هک  نآ  اب  سمـشلا - دبع  ناگداز  نایم  هن  درک و  شخب  نایلفون  نایميزیچ  هن  سمخ  نآ  زا  لوسر  درک - رگیدکی 
درک . شخب  نایبلطم 

ار شنادناخ  وا و  ربمایپ  هک  نآ  اب  دنهدب  وا  هدش ي  درط  هدش و  تنعل  هب  ار  لوسر  ناشیوخ  مهـس  هک  وا  لوسر  ادـخ و  رب  تسا  نارگهچ 
تسا . هتشاد  مورحم  سمخ  زا 

هحفص 57 ] ] 

رد هک  ار  يا  هرجش  ناگداز  دوخ - ناشیوخ  ارچ  دیشک و  رانک  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  روتـسد  زا  ار  دوخ  هک  تشاد  يرذع  هچ  هفیلخ 
سپ زا  ادخ  مناد و  یمن  نم  هتخانش ؟ بجاو  ار  ناش  یتسود  نآرق  رد  ادخ  هک  درمـش  ربمایپ  ناکیدزن  زا  رترب  هدش - تنعل  ناشیا  رب  نآرق 

تسا . رگباسح  نانآ  تشپ  و 

هحفص 58 ] ] 
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وا هب  شیاه  ششخب  لذب و  داد و  ثراح  هب  هفیلخ  هک  ییاه  لویت 

دـصیس هشیاع - شدوخ - رتخد  رهوش  ناورم و  ردارب  صاعلا و  یبا  نب  مکح  رـسپ  ثراـح  هب  هفیلخ  باسنا 52:5 رد  يرذـالب  شرازگ  هب 
رـسپ ثراح  هب  ار  اه  نآ  وا  دندروآ و  نامثع  يارب  دـندوب  هتفرگ  هقدـص  هب  هک  ار  ینارتش  رد ص 28 : وا  شرازگ  هـب  مـه  داد و  مرد  رازه 

دیشخب . مکح 
تارـضاحمرد بغار  دوخ 67:1 و  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دیرفلا 261:2 و  دـقعلا  رد  هبر  دـبع  نبا  فراـعملا ص 84 و  رد  هبیتق  نبا 

نآ نامثع  دینادرگ و  هیراج  هقدص ي  ناناملسم  يارب  دوب  نوزهم  هبفورعم  هک  ار  هنیدم  رد  يرازاب  هقطنم ي  ربمایپ  دنـسیون : یم   212:2
داد . ثراح  هبلویت  هب  ار 

داد . ثراح  هب  دنشورف  یم  هنیدم - رازاب  ینعی  رازاب - رد  ار  هچ  نآ  کی  هد  دسیون : یم  هریس 87:2  رد  یبلح  و 
دهد : باوج  دناوتب  ار  نآ  رب  دراو  داریامنک  یمن  نامگ  هک  هدرک  راک  هس  درم  نیا  يارب  هفیلخ  دیوگ : ینیما 

هدوبن شدازآ  لام  زا  هک  وا  هب  يا  هکس  نداد 300000  - 1
. وا اهنت  هب  تاقدصنارتش  ندیشخب  - 2

دوب . هدینادرگ  ناناملسم  هماع ي  يارب  يا  هقدص  لوسر ، ار  هچ  نآ  واهب  نداد  لویت  - 3
هتفای ار  نالک  ياه  ششخب  همه  نیا  یگتسیاش  اجک  زا  درم  نیا  هک  مناد  یمن  نم 

هحفص 59 ] ] 

لام زا  هفیلخ  رگا  دنا ؟ هدیدرگ  مورحم  نآ  زا  نارگید  هدیدرگ و  يو  هژیو ي  دوب  هدرک  قدصت  مالـسا  لها  همه  رب  لوسر  هچ  نآ  ارچ  و 
ناراد زرم  ناهاپـس و  ناناملـسم و  ياه  يدنمزاین  هب  تسیاب  یم  هک  اریز  دوب  دایز  رایـسب  دیـشخب  یم  يو  هب  اه  هزادنا  نیا  هب  مه  شردـپ 
هدوب تاقدص  فاقوا و  زاو  ناناملـسم  لام  هدوبن و  شدوخ  هب  قلعتم  هک  هدرک  تخادرپ  یلام  زا  ار  نآ  مینیب  یم  هک  دسر  هچ  دسرب  ناشیا 
هدرک هدنزرا  یئاه  شـشوک  عامتجا  هب  تمدخ  نید و  هب  توعد  هار  رد  هدش و  هتخانـش  يراکوکین  هب  هک  هدوبن  یناسک  زا  مه  درم  نآ  و 

وا رد  يا  یگتـسیاش  نانچ  اعطق  هک  میتفرگ  هزات  و  دـنراديرتشیب . ياطع  یگتـسیاش  هک  تسا  یناسک  زاوا  هک  داد  لامتحا  ناوتب  ات  دـشاب 
هلیـسو ي هب  هن  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  رد  فرـصت  قح  هفیلخ  هک  دوش  هداد  يو  هب  یلحم  زا  قوقح  یتدایز  نآ  دـیاب  مه  زاب  یلو  تسا  هدوب 

دوب هداد  رارق  ناناملسم  مومع  فقو  ار  نآ  هدینادرگ و  هقدص  ربمایپ  ار  هچ  نآ  نداد  لویت  ابهن  و  دنک . رییغت  دیابن  هچ  نآ  هب  ندز  دربتـسد 
، نآ یگنوـگچ  ندینـش  زا  سپ  هک  یناـسک  دراد و  مورحم  نآ  زا  ار  نارگید  دـناوت  یمن  درادـن و  نآرد  یـصوصخ  قـح  سک  چـیه  هک 

دننادرگ . یم  نوگرگید  ار  نآ  هک  تسا  یناسک  ندرگ  هب  اهنت  نآ  هانگ  سپ  دننادرگ  شنوگرگید 
یگتـسب ثراح و  اب  وا  يداماد  دـنویپ  رگم  دـنام  یمن  شیاـه ) يراـکهبت  وگب  اـی   ) هفیلخ ياـه  يراـکوکین  نیا  يارب  يزوجم  چـیه  سپ 

يرگنب : هفیلخ  ود  نیا  زا  کی  ره  راتفر  رد  هک  دسر  یم  ار  وت  کنیا  و  هدوب . وا  يومع  رسپ  هک  اریز  شا . يدنواشیوخ 
یتخانش اهاج  رگید  اج و  نیا  رد  دروآ  اج  هب  ار  هچنآ  هک  نامثع ، - 1

هتـشاذگ يررقم  وايارب  هچ  نآ  زا  شیب  مدنگ  هنامیپ  کی  هکدـهاوخ  یم  وا  زا  دـیآ و  یم  لیقع  شردارب  زور  نآ  هک  یلع  ام  رورـس  - 2
- دوب يو  ندرگ  رب  تیبرت  يردارب و  قح  ار  هچ  نآ  ع )  ) یلع درآ و  دیدپ  یشیاشگ  شا  هداوناخ  دوخ و  یگدنز  رد  ات  دشخبب  يو  هب  دنا 

نیا هب  دنشاب - نارگید  زا  رت  هتساریپ  دیاب  هک  دوب  ینادنمجرا  ناگرزب و  زا  هک  درک - ادا  لیقع  لثم  یـسک  دروم  رد  یـصوصخ  هب  مه  نآ 
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شتآ ضرعم  رد  ارم  ینک و  یم  یبات  یب  نهآ  نیا  زا  وت  تفگ : یلع  سپدش  دنلب  وا  هآ  تخاس و  کیدزن  وا  هب  ار  هدـیتفت  نهآ  هک  هنوگ 
یهد یم  رارق  خزود 

هحفص 60 ] ] 

بلاطیبا نب  یلع  رب  هفوک  هب  سپ  داـتفا  شندرگ  هب  یماو  بلاـطیبا  نب  لـیقع  دعـس : قیرط  زا  هباـغلا 423:3  دـسا  رد  ریثا  نبا  شرازگ  هب  و 
لیقعو تساوخ  ماش  دش  بش  نوچ  دناشوپ و  هماجار  وا  ات  دومرفب  ار  نسح  شدنزرف  درکنامهم و  شیوخ  هناخ ي  رد  ار  يو  وا  دـمآرد 

ادا ارم  ماو  سپ  تفگ : هن . تفگ : وا  تسین ؟ يزیچ  منیب  یم  هچ  نآ  زج  تفگ : تسین  راـک  رد  يزیچ  يزبس  کـمن و  ناـن و  زج  دـید  هک 
راهچ هک  لاملا  تیب  زا  نم  مهـس  ات  نک  گنرد  یلو  تسین  نم  دزن  يزیچ  تفگ  رازه  لهچ  تفگ : تسا  ردقچ  تما  تفگ و  ینک ؟ یم 

تا هیمهـس  اـت  يراذـگ  یم  لـطعمارم  تسا و  وت  تسد  رد  لاوما  ياـه  هنازخ  تفگ  لـیقع  مهد  وت  هب  ار  نآ  اـت  دوشتخادرپ  تسا  رازه 
هب مدرم  نایم  ناوخب و  مهد ؟ وت  هب  دنا  هدینادرگنیما  نآ  رب  ارم  هک  ار  ناناملـسم  لاوما  یهد  یم  روتـسد  نم  هب  ایآ  تفگ  دوش . تخادرپ 

شابمسوه . وریپ  نک و  يرواد  قح 

هحفص 61 ] ] 

هفیلخ ششخب  زا  دیعس  هرهب 

هک ار  نیا  مدرم  يدقاو : وفنخموب  هتفگ ي  هب  تخادرپب و  مرد  رازه  دص  هیما - رسپ  صاع  رسپ  دیعس  رـسپ  صاع  رـسپ  دیعـس - هب  هفیلخ 
وا اب  هراب  نیا  رد  فوع  نب  نمحرلا  دبع  دعسو و  هحلط  ریبز و  یلع و  دندرمش و  دنسپان  دیشخب  مرد  رازه  دص  صاع  رسپ  دیعس  هب  نامثع 

دنتشادن نوخمه  دنواشیوخ و  رمع ، رکبوب و  رگم  دنتفگ : دراد . ینوخمه  يدنواشیوخ و  نم  اب  دیعـس  هک  تفگ  وا  دنتخادرپ و  نخـس  هب 
دیما مناشیوخ  تسد  هب  لاوما  ندـناسر  اـب  نم  دنتـشاد و  باوث  دـیما  ناـشناشیوختسد  هب  لاوما  ندیـسر  زا  يریگولج  اـب  ود  نآ  تفگ :

! هللااب الا  هوق  لوح و ال  ال  تفگ : وت  هویش ي  زا  تسا  رت  بوبحم  ام  دزن  ود ، نآ  هویش ي  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : مراد  باوث 
اب ردب  گنج  رد  ار  وا  نانموم  ریما  دندرک و  یم  رازآ  ار  وا  هک  دوب  ص )  ) لوسر ناگیاسمه  نآ  زا  دیعـس - نیا  ردپ  صاع - دیوگ : ینیما 

سپ ودوب  هدرورپ  زان  رگدادیب و  یکناوج  دعس  نبا  تیاور  هب  هک  تسا  نامه  دیعس  وا  هلابند ي  نیـشناج و  اما  تشکب  ناتـسرپ  تب  رگید 
زا هدیـسرن  هار  زا  زونه  دـش و  بوصنم  يو  ياج  هب  نامثعفرط  زا  يا  هقباس  چـیه  یب  وا  دـش  راـنکرب  هفوک  تموکح  زا  دـیلو  هک  نآ  زا 

نامه

هحفص 62 ] ] 

هب ار  ناشیا  تخادـنا  ینارگن  هب  ار  اه  لد  تخیگنارب و  دوخ  هیلع  رب  ار  تاـساسحا  هک  درکیئاـهراک  هب  زاـغآ  هناـصیرح  شزور  نیتسخن 
شیرق . ناکدوک  يارب  تسا  یناتسغاب  قارع ، ياهرازتشک  اه و  هدکهد  هک  یتسار  تفگ  داد و  تبسن  ینمشد  یشکندرگ و 

رد هک  دریگ  یم  داریا  يدرم  کین  نامه  ربماـیپ و  راـی  گرزب  ناـمه  ینعی  لاـقرم  هبتع ي  نب  مشاـه  هب  هک  تسا  كدوک  نیمه  هاـگ  نآ 
دش دیهش  یلع  هاپس  رد  سپس  داد و  تسد  زا  كومری  گنج  زور  رد  ار  شمـشچ  ود  زا  یکی  دوب و  وا  اب  یلع  يرادمچرپ  نیفـص  گنج 
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تشذگرد . و 
ار نیا  و   ) دیا هدید  ار  ون  هامامش  زا  کی  مادک  تفگ : هفوک  رد  نامثع ) ناگرزب  زا  یکی   ) صاع نب  دیعـس  راب  کی  دسیون : یم  دعـس  نبا 
ما هدید  ار  نآ  نم  تفگ  صاقو  یبا  نب  هبتع  نب  مشاهمیا  هدیدن  ام  دـنتفگ  مدرم  هن ) ای  هدـش  مامت  ناضمر  هام  دـنیبب  هک  دیـسرپ  نآ  يارب 
هک ینک  یم  شهوکنممـشچ  هب  ارم  تفگ : مشاه  يدید . ار  نآ  مدرم  همه ي  نایم  زا  هک  هدوب  تمـشچ  کینیا  اب  وت  تفگ  وا  هب  دـیعس 

درک و راطفا  شا  هناخ  رد  مشاه  دش  هک  حبـص  دوب - هدید  بیـسآ  كومری  زور  رد  وا  مشچ  هک  ارچ  ما - هداد  تسدزا  ادخ  هار  رد  ار  نآ 
تخوسب ار  شا  هناخ  دز و  شکتک  داتسرف و  وا  غارس  هب  سک  دیسر  دیعس  هب  ربخ  نوچ  دندروخ و  تشاچ  وا  دزن  مدرم 

ارچ هکدنازوس  یم  ار  شا  هناخ  دنز و  یم  کتک  ار  وا  هک  ربمایپ  نارای  گرزب  زا  درمگرزب  نیا  رب  ار  صاع  رـسپ  تسا  هدرک  خاتـسگ  هچ 
دـینک و زاغآ  ار  هزور  دـیدید  هک  ار  لاله  دـیوگ : یم  ربمایپهن  رگم  تسا  هدرک  ارجا  هدیـسر  هام  ندـید  هراـبرد ي  هک  ار  یلمعلا  روتـسد 

دینکشب . ار  هزور  نآ  ندید  اب  دیریگب و  هزور  نآ  ندید  اب  یترابع : هب  دینکشب و  ار  هزوردیدید  هک  ار  لاله 
نداد یهاوگ  دنکب و  دیاب  كاخ  درگزین و  هام  ندید  دروم  رد  یتح  نایاورنامرف  نآ  ياه  سوه  اهروتسد و  هک  تسناد  یمن  لاقرم  مشاه 

یناسکو دنک  یم  تلاخد  زین  نامدرم  ياه  یهاوگ  رد  یتح  زور  تسایـس  دوش و  یم  هتخانـشیندیزرماین  ياه  يراکهبت  زا  یهاگ  نآهب ،
تسین . هتفریذپ  ناشیا  یهاوگ  دنشاب  هتشاد  یلع  هب  شیارگ  هک 

درکن و یئانتعا  وا  دندرب و  هفیلخ  هب  تیاکش  وا  تسد  زا  هفوک  مدرم  راب  کی 

هحفص 63 ] ] 

هفوک هب  یعمج  رطاخ  اب  دیعس  سپ  مینک ، رانک  رب  ار  وا  هک  دهاوخ  یم  ام  زا  دنیبب  شریما  زا  یمتس  امش  زا  یکی  هک  نآ  ضحم  هب  تفگ :
ناسانش نآرق  هفوک و  ناکین  زایهورگ  تفرگ  شا  هفیلخ  زا  هک  يروتسد  اب  لاس 33 رد  دیناسر و  رایـسب  نایز  اج  نآ  مدرم  هب  تشگرب و 

يوس هب  هفوـک  زا  لاس 34  رد  مود  راب  ات  دیـشکن  تسد  دوخ  تشز  هویـش ي  زا  و  دـیایب - نآ  لیـصفت  هک  درک - دـیعبت  ماش  هب  ار  اـج  نآ 
زا : دندوب  ترابع  هدش و  نامثع  دزن  هب  وا  زا  تیاکش  يارب  هک  دروخربیهورگ  اب  اج  نآ  دیچوک و  نامثع 

نب بدـنج  روعا ، ثراح  ناحوص ، نب  هعـصعص  ناحوص ، نب  دـیز  دایز ، نب  لـیمک  سیق ، نب  تباـث  ففکم ، نب  دـیزی  ثراـح ، نب  رتشا 
رس رب  داد  روتسد  يو  هب  تفریذپن و  وا  ودنک  رانک  رب  ار  دیعـس  دنتـساوخ  یم  هفیلخ  زا  هک  یثراح . سیق  نب  رغـصا  يدزابنیز ، وبا  ریهز ،

کلام دـش و  ناور  ناشیا  یپ  رد  زین  وا  دـندمآ و  دورف  اـج  نآ  رد  دنتـشگزاب و  هفوک  يوس  هب  وازا  شیپ  زین  هورگ  نآ  ددرگرب و  شراـک 
شزاـب ناـمثع  يوـس  هب  اـت  دـنتفرگ  ار  وا  يوـلج  سپ  دراد  زاـب  هفوـکهب  دورو  زا  ار  وا  اـت  دـش ، راوـس  يرکـشلنایم  رد  ثراـح  نب  رتـشا 
کناوج نیا  اب  شا  يدنواشیوخ  دـنویپ  تساوخ  هفیلخ  يرآ  دـمآ  دـهاوخ  دـعب  یکدـنا  نآ  شرازگ  هک  دـش  هچ  نآ  دـش  دـندینادرگ و 

یقح نیرتکچوک  وا  هک  میریذپب  الصا  رگا  لاملا - تیب  زا  يو  قح  دح و  زا  شیب  غلابم  نآ  نداد  اب  مه  نآ  دنادرگ و  راوتـساار  راکهبت 
. دنتفرگ یمن  داریا  نآ  رب  نانمومریما ، همه  شیپاشیپ  و  هباحص ، ناگرزب  دوب  يو  قح  اه  ششخب  نیا  هاگ  ره  هک  تسا - هتشاد  نآ  رد 

يریگولج اب  رکبوب  رمع و  هک  نانچمهدراد  باوث  دـیما  شناـشیوخ  هب  یگدیـسر  اـب  وا  هک  تسا  هدروآ  هناـهب  رذـع و  ناـمثعهک  نیا  اـما 
هدیدنسپ و هاگ  نآ  ناشیوخ  هب  یگدیسر  اریز  تسا  چوپ  ینخـس  دنتـشاد  باوث  دیما  لاملا ، تیب  زا  ناشناشیوخ  هب  دایز  لاوما  ندیـسرزا 

سک ره  دـنراد و  قح  نآ  رد  ناناملـسم  همه ي  هک  یلاوما  زا  هن  دوش  تخادرپ  صخـش  دوخ  صلاخ  لام  زا  نآ  هنیزه ي  هک  تسا  وکین 
کیدزن هاـنگ  هب  یـسک  نینچراـک  دوش و  یمن  هدرمـش  لاـم  ناـبحاص  نیما  هدوبن و  راکتـسرد  دـشخبب  تسین  شدوـخ  لاـم  هک  ار  يزیچ 

ریخ . شاداپ  ات  تسارت 
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هحفص 64 ] ] 

ناناملسم لام  زا  دیلو  هب  هفیلخ  ششخب 

هراشا

لاملا تیب  زا  دوعـسم  نب  هللا  دبع  هلیـسو ي  هب  ار  هچ  نآ  هیما - نب  ورمع  یبا  نب  طیعم  یبا  نبب  هبقع  نب  دـیلو  شا - يردام  ردارب  هبهفیلخ 
تفای و لاملا  تیب  رازگراک  ار  دوعـسم  نبا  دمآ  هفوک  هب  دیلو  نوچ  دسیونیم : باسنالا 30:5  رد  يرذالب  دیشخب  دوبهتفرگ  ماو  نیملسم 
هچ نآ  زین  هللا  دـبع  دـنداد - یم  سپ  دـندوب  هتفرگ  ار  هچ  نآ  سپـس  دـندرک و  یم  ناـیلاو  ار  راـک  نیا  هـک  تساوـخ - ضرق  یلاـم  وا  زا 
نب هللا  دبع  هب  نامثع  درک و  هبتاکم  نامثع  اب  هراب  نیا  رد  دیلو  دزادرپب  ار  نآ  هک  تساوخ  يو  زا  سپـس  داد و  ضرق  يو  هب  دوب  هتـساوخ 

اهدـیلک دوعـسم  نبا  شاـب ، هتـشادن  يو  هب  يراـک  هدناتـس  لاوما  زا  دـیلو  هچ  نآ  يارب  سپ  سب . یئاـم و  راد  هنازخ  وـت  تشوـن : دوعـسم 
زا سپ  تسین و  نآهب  يزاین  ارم  مشاب  امـش  راد  هنازخ  دوش  رارق  رگا  اما  مناناملـسم  راد  هنازخ  هک  مدرک  یم  نامگ  نم  تفگ  دـنکفیبار و 

لاملا تیب  يرازگراک  زین  دوعسم  نبا  دوب و  هفوک  رد  دیلو  تفگ : نانـس  نب  هللا  دبع  دش  راگدنام  هفوک  رد  لاملاتیب ، ياه  دیلک  ندنکفا 
زا هکـس  رازهدص  هبـشکی  نایفوک  يا  تفگ " :: دش و  نوریب  ام  يوس  هب  دوعـسم  نبا  هک  میدوب  دجـسم  رد  ام  راب  کی  تشاد  ار  هفوکرد 

نیا هداتـسرف " . نم  يارب  ياهمان  تئارب  نآ  دروم  رد  هن  هدیـسر و  نمهب  هفیلخ  زا  يا  هتـشون  نآ  هرابرد ي  هن  هک  دش  مگ  امـش  لاملا  تیب 
دیرفلا 272:2  دقعلا  تشادرب  لاملا  تیب  راک  زا  ار  دوعسم  نبا  وا  تشون و  نامثع  هب  دیلو  ار  نخس 

شردپ دیلو و 

هب ندناسر  رازآ  رد  همه  زا  شیب  هک  دوب  ربمایپ  ناگیاسمه  زا  هبقع ، شردپ 

هحفص 65 ] ] 

نم تفگ : ص )  ) لوسر هک  تسا  هدروآ  هشیاع  زا  واو  شردپ  زا  وا  هورع و  نب  ماشه  قیرط  زادانسا  هب  دعس  نبا  تشاد  شـشوک  ص )  ) وا
دـندروآ و یم  ار  تاناویحي  هبنکـش  نورد  ياه  نیگرـس  هبقع ، يرگید  بهلوب و  یکی  متـشاد  هناخ  اه  هیاـسمه  نیرتدـب  زا  اـت  ود  ناـیم 

دنتخیر . یم  نم  هناخ  رد  دندروآ و  یم  دنتخیر  یم  رود  ار  هچ  نآ  ناشیا  هک  اج  نآ  ات  دنتخیر  یم  نم  هناخ ي  برد 
، لهجوب دـندوب : نانیا  دـنتخادرپ  یم  وانارای  ربمایپ و  اب  يزرو  هنیک  ینمـشد و  هب  هک  یناـسک  دـسیون  یم  تاقبط 185:1  رد  دعـس  نبا  و 
اب ینمشد  هک  یسک  دندوب و  ناگیاسمه  ناشیا  نوچ  دسیون  یم  سپس  صاعلا و  یبا  نب  مکح  هبقع و  هب -: دسر  یم  هک  اجنآ  ات  بهلوب -

شدوخ هناخ ي  رد  ار  ربمایپ  هک  یـسک  دسیون : یم  هریـس 25:2  رد  ماشه  نبا  هبقع و  لهجوب و  دوب و  بهلوب  دناسرهجرد  تیاهن  هب  ار  وا 
هبقعو  صاعلا  یبا  نب  مکح  دوب و  بهلوب  درزآ  یم 

وا نخـس  هتـسشن و  ص)  ) لوسر اب  هبقع  دوب . ناشنایم  رد  یـشوخ  هناصلاخ  یتسود  هبقع  اب  فلخ  نب  یبا  دسیون : یم  رد ج 1 ص 385  و 
وا نخس  هتسشن و  دمحم  اب  وتهک  تسا  هدیسرن  نم  هب  رگم  تفگ : یبا  دمایب و  هبقع  دزن  هب  سپ  دیسرب  یبا  شوگهب  شرازگ  نیا  دینـشب و 

رگا هک  دروخ  شیارب  تخس  يدنگوس  منک "و  نخـس  وت  اب  مرایب و  وت  يور  هب  يور  هک  تسا  اوران  رگید  تفگ " : سپـس  يا  هدینـش  ار 
هرابرد هیآ  نیادنوادخ  درک و  نینچ  زین  هبقع  ادخ  نمشد  زادنیب  فت  شیور  رد  يا  هدشن  وا  دزنهب  ای  هدینش  ار  وا  نخـس  هتـسشن و  وا  ابوت 

ياو يا  متفرگ  یم  شیپ  رد  هار  کـی  لوسر  اـب  شاـک  يا  دـیوگ : یمو  دزگ  یم  نادـند  هب  تسد  رگمتـس  هک  يزور  داتـسرف : ود  نآ  ي 
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تسا . یمدآ  نالذخ  هیام ي  ناطیش  درک و  هارمگ  دمایب - هک  نآ  زاسپ  نآرق - زا  ارم  متفرگ  یمن  دوخ  تسودار  نالف  یکشاک 
: تفگ سابع  نبا  هک  تسا  هدروآ  ریبج  نب  دیعس  قیرطزا  هدرمش  حیحص  ار  نآ  یطویـس  هک  يدانـسا  هب  لئالدلا  رد  میعنوب  هیودرم و  نبا 

اب هکم  رد  طیعم  یبا  نب  هبقع 

هحفص 66 ] ] 

ضوع ار  دوخ  نید  هبقع  دـنتفگ  شیرق  سپ  دوب  ماش  رد  دوبن و  وا  دزنعقوم  نآ  هک  تشاد  یتسود  درزآ و  یمن  اروا  تسـشن و  یم  ربمایپ 
هک هنوگ  نآ  زا  رت  تخس  تفگ : درک ؟ هچ  دوب  نآ  رب  هچ  نآ  زا  دمحم  دیسرپ : شنز  زا  تشگرب  ماش  زا  شتسود  بشکی  نوچ  و  هدرک .
دزن هب  هبقع  دش  حبـص  نوچ  دنارذگ و  يدب  بش  سپ  درک . ضوع  ار  دوخ  نید  مه  وا  تفگ  درک  هچ  هبقع  نم  تسود  تفگ : هدـش  دوب 
يا هدرک  ضوع  ار  تنید  وت  هک  نیا  اب  تفگ  یهد  یمن  ارم  مالس  باوج  هک  هدش  هچ  دیسرپ  دادن  مالس  باوج  وا  درک و  مالس  دمآ و  وا 

يزیچ هچ  مشاب  هدرک  يراک  نانچ  نم  رگا  تفگ  يرآ  تفگ  دنا ؟ هدرک  شیرق  ار  راک  نیا  ایآ  تفگ : مهدب . ار  تمالـس  باوج  هنوگچ 
یتسه دلب  هک  یئاه  شحف  نیرت  تشز  ندرک  راثن  وا و  هرهچ  هب  تندرک  فت  وا و  سلجم  ردوت  ندمآ  تفگ : دنک ؟ یم  کنخ  ار  ناشلد 

ار وت  رگا  تفگ  هدرک  وا  هب  ور  درک و  كاـپ  يو  ناـهد  بآزا  ار  شتروص  اـهنت  دادـن و  وا  هب  یخـساپربمایپ  درک و  نینچ  يو  سپ  وا . هب 
دز و زابرـس  ندـش  نوریب  زا  وا  دـندش  نوریب  يو  نارای  دیـسرب و  ردـب  زور  نوچ  سپ  منز . یم  ار  تندرگ  مبایب  هکم  ياـه  هوک  زا  نوریب 
. دـنزبارم ندرگ  دـبایب  هکم  ياـه  هوک  زا  نوریب  ارم  رگا  هک  تسا  هدرک  هدـعو  ارم  درمنیا  تفگ : وـش  نوریب  اـم  اـب  دـنتفگ  ار  وا  شناراـی 
دـندش و نوریبنانآ  اب  وا  ورب و  رپب و  نآ  رب  میدروخ  تسکـش  رگا  دـسرن و  نآ  هب  يراوس  چـیه  هک  يراد  وم  خرـس  رتش  کـی  وت  دـنتفگ 

لوسر هک  دوب  یـشرق  رفن  داتفه  نآ  زا  وا  سپ  دروآرد  تکرح  هب  نیمز  يور  رد  ار  يو  وا  رتش  تسکـش و  مهرد  ار  ناکرـشم  ادخ  نوچ 
یناهد بآ  رطاخ  هب  يرآ  تفگ : یـشک  یم  ارم  اه  نیا  همه ي  نایم  ایآ  تفگ : دـندروآ  يو  دزن  هب  ار  هبقع  نوچ  تخاـس و  ناـشراتفرگ 

یلع سپ  وا . لوسر  ادـخ و  نامرف  زا  تا  یـشکرس  يارب  تا و  يراکهبت  رفک و  رطاخهب  يربط : شرازگ  هب  يدـنکفا و  نم  تروص  هب  هک 
و هک -: اجنآ  ات  دزگ - یم  ار  دوخ  تسد  ود  ره  رگمتـس  هکيزور  درک : لزان  وا  هرابرد ي  هیآ  نیا  ادـخ  دز و  ار  يو  ندرگ  ات  دومرفب  ار 

دوب . نالذخ  هیام ي  یمدآ  يارب  ناطیش 
ود دیـسرن و  تساوخ  یم  هک  اـج  نآ  هب  تشگرب و  شدوخ  يوسهب  شناـهد  بآ  درک  فت  لوسر  يور  هب  هبقعنوچ  تفگ : كاحـض  و 

نآ رثا  دنازوس و  ار  وا  هنوگ ي 

هحفص 67 ] ] 

تفر . خزود  هب  ات  دنام  یقابنانچمه 
وا درک و  توعد  زین  ار  لوسر  داد و  بیترت  يا  ینامهم  سپ  تشاد  تساخرب  تسـشنلوسر و  اـب  رایـسب  هبقع  هدـمآ : مه  یـشرازگ  رد  و 
يو دوب  شتـسود  هک  فلخ  نب  یبا  یلو  درک  نینچ  زین  وا  درآنابز  رب  ار  نیتداهـش  هملک ي  رگم  دروخب  وا  ياذغ  زا  هک  تفریذـپن  (ص )
نم ياذـغ  زا  تسا - نم  هناـخرد ي  هک  نآ  اـب  هک  دوـب - هدروـخ  دـنگوس  وا  یلو  هن  تفگ  يداد ؟ نید  رییغت  هبقع  تـفگ : دـیهوکن و  ار 
رگم دوب  دهاوخ  مارح  وت  نم و  ندش  وربور  تفگ : وا  مدادن  تداهش  مبلق  رد  یلو  مدادتداهش  نابز  هب  متشاد و  مرش  وا  زا  زیننم  دروخن 

راد رد  ار  ربمایپ  تفرب و  وا  ینزب . یلیـس  شمـشچ  هب  ینک و  فت  شیور  رد  یبوکب و  شندرگ  تشپ  هب  ینک و  رادـید  ار  دـمحم  هک  نآ 
مرادرب . ریشمش  اب  ار  ترس  رگم  منکن  رادید  هکم  زا  جراخ  ردار  وت  تفگ : ص )  ) يو درک  نانچ  تفای و  هدجس  لاح  رد  هودنلا 
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مالـسا زا  یناملـسم  زا  سپ  وا  اریزتسا  هبقع  ناـمه  رگمتـس "  زا "  هیآ  دوـصقم  دـنا  هتفگ  یخرب  دـسیون : یم  دوـخ  ریـسفت  رد  يربـط  و 
تسایبا . زین  نالف  زا  هیآ  دوصقم  دناهتفگ  ودنادرگ  دونشخ  ار  فلخ  نب  یبا  ات  تشگرب 

دورف هیآ  نیا  درک و  عنم  راـکنیا  زا  ار  وا  هبقع  سپ  دـش  یمرـضاح  ربماـیپ  دزن  رد  فـلخ  نب  یبا  تفگ : هک  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا  و 
زا تیاور  نیا  دننام  و  یبا . نالف  زا  تسا و  هبقع  رگمتـس  زا  هیآ  دوصقم  دیوگ  خلا و  دزگ  یم  ار  شتـسد  ود  رگمتـس  هک  يزور  و  دـمآ :

ار تسا "  نالذـخ  هیام ي  اـت -: رگمتـس - ... هک  يزور  هیآ " و  نیا  لوزن  هک  یناـسک  تسا . هدـش  شرازگ  زین  دـهاجم  هداـتق و  یبعش و 
قازرلا دبع  رذنم ، نبا  لئالدلا ، رد  میعن  وب  هیودرم ، نبا  زا : دنا  ترابع  دنا  هتسناد  وا  ار  رگمتس  زا  دوصقم  هدرک و  تیاور  هبقع  هرابرد ي 

ریسفت يربط 6:19 ، ریسفت  هب : دیدرگرب  ریرج ، نبا  روصنم ، نب  دیعس  دیمح ، نب  دبع  یبایرف ، متاح ، یبا  نبا  هبیـش ، یبا  نبا  فنـصملا ، رد 
يربط ریسفت  هیشاح ي  رد  هک  يروباشین  ریسفت  ریثک 317:3 ، نبا  ریسفت  يرشخمز 226:2 ، ریسفت  یبطرق 25:13 ، ریسفت  يواضیب 161:2 ،

یطویـس 68:5، زا  روثنملا  ردلا  و 90 ، صيزیرقم 61  زا  عاـتما  یبلک 77:3 ، يزج  نبا  ریـسفت  يزار 369:6 ، ریسفت  ، 10:19 هدش : پاچ 
هک یفسن  ریسفت  نزاخ 365:3 ، ریسفت 

هحفص 68 ] ] 

یسولآ 11:19 . ریسفت  یناکوش 72:4 ، ریسفت  هدش 365:3 ، پاچ  نزاخ  ریسفت  رانک  رد 

دیلو نوماریپ  ییاه  شرازگ 

ياهروتـسد هک  رمخلا  مئاد  تسم و  هشیمهو  راکهزب  هدوب و  راکانز  هدش ، هدـناوخراکهبت  راکـشآ  یحو  نابز  هب  هک  تسا  یـسکدیلو  اما 
نآرق زا  وا  هرابرد ي  هدـش . هدـیرد  شا  هدرپ  هدروخ  هک  یئاه  هنایزات  اب  همه  مشچ  يولج  وهدرک  بوکدـگل  شیاه  يرد  هدرپ  اب  ار  نید 
نآرق لـیوات  هنیمز ي  رد  هک  یناـسک  اریز  دـینک "  قیقحت  نآ  هراـبرد ي  هدروآ  امـش  يارب  يربـخ  يراـکهبت  رگا  هک " : هاوـخب  حیـضوت 

تسا . هدمآ  دورف  وا  هرابرد ي  هیآ  نیا  هک  دنا  هدرک  عامجا  تشذگ  رد ج 15 ص  هچنانچ  دنراد  یشناد 
نانچ دنتسین " و  يواسم  دشاب ؟ راکهبت  هک  تسا  یسک  نوچمه  دوب  نموم  هک  یـسک  ایآ  هک " : هاوخب  حیـضوت  نآ  رگید  هیآ ي  زا  زین  و 

یم دای  راکهبت  ناونع  هب  ار  وا  قباس  هیآ ي  دـننام  هیآ  نیا  میدروآ  مود  پاچ  زا  لوا و ص 47 و 46  پاچ  زا  رد ج 2 ص 43 و 42  هک 
دنک .

يادص اب  دناوخ و  تعکر  راهچ  ار  حبص  زامن  درک و  یق  اج  نآ  رد  یتسمرس  زا  زور  نآ  هک  هاوخب  حیضوت  هفوک  دجسم  بارحم  زا  زین  و 
تخادرپ : فینصت  نیاندناوخ  هب  دنلب 

تخیوآ رادلد )  ) بابر هب  لد 
. ود رهندش  ریپ  زا  سپ  مه  نآ  و 

دندرک باترپ  گیر  وا  هب  يوس  ره  زا  نارازگ  زامن  دزب و  ششفک  يهگنل  اب  ار  وا  دوعسم  نبا  سپ  مناوخب ؟ ناتیارب  رتشیب  تفگ : سپس  و 
دش . هدروآ  الصفم  یسراپ  نادرگرب  زا ج 15  ات  رد ص  هک  ناور - شا  یپ  زا  زین  اه  گیر  دمآرد و  شیوخ  هناخ ي  هب  ات 

رد ار  يودیلو  هک  نانموم  ریما  هراشا ي  هب  مه  نآ  دز و  هنایزات  ار  وا  رمخ  برش  تازاجم  هب  هک  هاوخب  حیـضوت  رفعج  نب  هللا  دبع  زا  زین  و 
وداد یم  مانشد  نامثع  يور  شیپ 

هحفص 69 ] ] 
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همجرت زا  رد ص ج 15  نآ  نایرج  هک  دـندرک  اپرب  دـح  يارجا  رد  ریخات  يارب  ناناملـسم  هک  دوب  یئاغوغ  روشزا و  سپ  نایرج  نیا  هزات 
تشذگیسراف . ي 

ربـنم و داد  روتـسد  دیـسر  هفوک  تموکح  هب  دـیلو  زا  سپ  ناـمثع  فرط  زا  نوچ  هک  هاوخب  حیـضوت  صاـع  نب  دیعـس  شا  هدازوـمع  زا  و 
دوش . كاپ  راکهبتنآ  تساجن  هب  یگدولآ  زا  ات  دنهد  وشتسش  ار  هفوک  عماج  دجسم  بارحم 

یمن تشنزرس  ادخ  هب  دیلو  يا  وت  اما  تفگ : تخادرپ  نخس  هب  هیواعم  سلجم  رد  نوچ  هک  هاوخب  حیضوت  نسح  ماما  ربمایپ  طبس  زا  زین  و 
سک نآ  یئوت  تشکب و  لوسر  يور  شیپ  ار  تردپ  دز و  وت  هب  هنایزات  داتـشه  تا  يراسگ  هداب  يارب  اریز  ینمـشد  یلع  اب  ارچ  هک  منک 

: یتفگ وا  هب  وت  دـیتساخرب و  رگید  کی  رب  نتخورف  رخف  هب  هک  دوب  هاگ  نامه  نیا  دـیمان و  نموم  ار  یلعو  دـیمان  راـکهبت  شدـنوادخ  هک 
وت منموم و  نم  هک  دـیلو  شاـب  شوماـختفگ  وـت  هب  یلع  مرتروآ  ناـبز  وـت  زا  دوـخ  رت و  عاجـش  وـت  زا  ملد  نم  هک  یلع  شاـب  شوماـخ 

يواسم دوب ؟ قساف  هک  تسا  یسک  نوچمه  دوب  نموم  هک  یسک  ایآ  داتسرف " : هیآ  نیا  وا  نخس  اب  یگنهامه  رد  زین  دنوادخ  يراکهبت و 
قیقحت نآ  نوماریپ  رد  دروآ  امش  يارب  يربخ  يراکهبت  هاگ  ره  داتسرف " : وت  هرابرد ي  هیآ  نیا  وا  نخس  اب  یگنهامه  رد  زین  دنتـسین " و 

هتفگ : وا  وت و  هرابرد ي  هک  ربم  دای  زا  ار  رعاش  نخس  يا  هدرک  شومارف  ار  هچ  ره  دیلو  وت  رب  ياو  دینک " .
دوب یمارگ  ادخ  همان ي  هک  نآاب  " 

درک . لزان  هیآ  رگیدکی - رانک  دیلو - یلع و  هرابرد ي  ادخ 
دناوخ قساف  ار  دیلو  نموم و  ار  یلع 

تسین ربارب  نئاخ  قساف  اب  سانشادخ  نموم  زگره 
ار دیلو  یلع و  کیدزن  هدنیآ ي  رد 

دناوخ . دنهاوخ  باسح  يوس  هب  اراکشآ 
يراوخ ار  دیلو  شاداپ  دنهد و  یم  رارق  تشهب  ار  یلع  شاداپ 

دندوب نابا  نب  هبقع  ناکاین  زا  رایسب  هچ 

هحفص 70 ] ] 

 " دندیشوپ یم  هاتوک  ياه  نابنت  ام  ياهرهش  رد  هک 
يا و هیروفص  نارفاک  زا  یکدرم  هناگیب  وت  شیرق ؟ هب  هچ  ار  وت  و 

یتسه رت  لاسگرزب  هدمآ و  ایندب  رتشیپ  يا  هدش  هتخانش  نادب  هچ  نآ  زا  وت  دنگوس  ادخ  هب 
دیدحلا 103:2  یبا  نبا  حرش 

وا هب  ار  هفوک  یئاورنامرف  سپـس  ناـیبلغت و  تاقدـص  یتسرپرـسو  هتـسناد  هتـسیاش  ار  وا  هک  سرپب  ناـمثعهفیلخ  زا  یهاوخ ، یم  رگا  زین  و 
تیبهب وا  یهدـب  هدرمـش و  نیما  یتسرپ  هناگی  نید  هب  ناشیا  توعد  مدرم و  بیذـهتو  ناناملـسم  سیماون  نید و  ماـکحا  رب  اروا  هدرپس و 

ار يدرم  نینچ  ناوت  یم  ام  كاپ  نیئآ  رد  ایآ  هتخاس  يرب  هدوب  يو  ندرگ  رب  ارقف  زا  هک  یلام  زا  ار  شا  همذ  هدیشخب و  ار  ناناملسم  لاملا 
هجوم ار  وا  راک  هک  یبایب  يزیچ  هفیلخ  دزن  اـی  وت ، دـیاش  مرادـن و  لاوئـس  نیا  يارب  یخـساپ  نم  دیـشخب ؟ يدـنمورین  یگریچ و  همه  نیا 

یخساپ تسا - هدیسر  نانیمطا  دروم  نایوار  قیرط  زا  هک : نیا  میتفگ و  ام  هچ  نآ  تحـص  هب  رارقا  زا  سپ  هک  رجح  نبا  دزن  ای  دهد  هولج 
لوسر باحـصا  زا  يو  هک  تسا  تباث  دـسیون : یم  بیذهتلا 144:11  بیذهت  رد  اریز  دـیآ  تسدـب  نآ  زا  هچ  تسین  مولعم  هک  هدیـشارت 
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تـسرد ار  یـشوماخ  ام  یلو  نایاپ . دورن . اه  نآ  زا  ینخـس  هک  تسا  نآ  تسرد  تسا و  ادـخ  اب  نآ  راـک  هک  هدرک  مه  یناـهانگ  هدوب و 
یـسک دننام  تسانموم  هک  یـسک  رگم  هدیمان - قساف  ار  وا  اج  ود  رد  هدیزگن و  یـشوماخ  میرک  نآرق  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  میناد  یمن 
بترتم تسین  اور  رگید  یلو  مینک  راذگرب  توکـس  هب  تسا  ادـخ  وا و  نایم  هک  مه  ار  هچ  ره  ام  و  دنتـسین . ربارب  تسا ؟ راکهبت  هک  تسا 

هک ارچمینارن  نابز  رب  ینخـس  وا  نابز  زا  تیاورندوبن  ای  ندوب  زیاج  زا  مینک و  راذگربتوکـس  اب  وا  رب  مه  ار  تلادع  راثآ  ندشن  ندش و 
هداهن ییادـخ  نیناوقهک  ییاهزرم  زا  هتـساخرب و  اه  يرد  هدرپ  هب  هدرک  اراکـشآ  هک  یئاه  يراکهبت  اب  هدـش و  دای  قساـف  ماـن  هب  نآرق  رد 

دنا . نارگمتس  زا  دننک  زواجت  ادخ  نیناوق  ياهزرم  زا  هک  یناسک  هدرک و  زواجت  هدوب 

هحفص 71 ] ] 

ناناملسم لاوما  زا  هللادبع  هب  هفیلخ  ششخب 

دیرفلا دقعلا  رد  دیشخب و  مهرد  رازه  وا  موق  زا  کی  ره  هب  مرد و  رازه  دصیس  هیما  نب  صیعلا  یبا  نب  دیسا  نب  دلاخ  نب  هللا  دبع  هب  هفیلخ 
فنخموب دادمرد . هللا 400000 . دـبع  هب  وا  هک  میناوـخ  یم  دیدحلا 66:1  یبا  نبا  حرـش  هبیتـق ص 84 و  نبا  ملق  هب  فراـعملا - 261:2 و 

هللا دـبع  تساوـخ و  ماو  لاـملا  تیب  زا  مرد  ناـمثع 100000  سپ  دوب  مقرا  نب  هللا  دـبع  لاـملا  تیب  رازگراـکنامثع  هرود ي  رد  دـیوگ :
یهاوگ هبار  صاقو  یبا  نب  دعس  رمع و  نب  هللادبع  ریبز و  هحلط و  یلع و  درک و  دای  لام  نآ  رب  ار  نیملـسم  قح  نآ ، رد  هکتشون  يدنس 

زا یمدرم  اب  هارمه  هکم  زا  دیسا  نب  دلاخ  نب  هللا  دبع  نوچ  سپس  داد ، سپ  ار  نآ  نامثع  دمآ  رـس  هب  ماو  تخادرپ  تلهم  نوچ  و  تفرگ .
دروم نیا  رد  دنداد و  مرد  زین 100000  يو  موقزا  يدرم  ره  هب  مرد و  هللا 300000  دبع  هب  ات  داد  روتسد  نامثع  دمایب  هکم  زا  نایوجگنج 

نآ نمض  رد  ات  تساوخ  نامثع  زا  هک  دنیوگ  درک و  در  ار  هلاوح  درمش و  دایز  ار  غلابم  نیا  وا  داتسرف  مقرانبا  دزن  هب  تشون و  يا  هلاوح 
يراددوخ هورگ  نآ  هب  لوپ  نداد  زا  مه  مقرا  نبا  تفریذـپن و  وا  دـیامنب و  دوـش ) هداد  سپ  دـیاب  هک  نیا  و   ) ناناملـسم قوـقح  زا  يرکذ 

یم ناناملـسم  راد  هنازخ  ار  دوخ  نم  تفگ  مقرا  نبا  ینک  یم  نینچ  هک  هدش  ثعاب  هچ  یتسه  ام  راد  هنازخوت  تفگ : وا  هب  نامثع  ات  درک 
دروایب و ار  اهدیلک  سپ  مریگ  یمن  ندرگ  هب  ار  لاملا  تیب  راک  وت  يارب  زگره  هک  ادخ  هب  سب  تسا و  تمالغ  زین  وت  راد  هنازخ  متسناد و 
هب ار  لاملا  تیب  يرازگراک  سپس  درپس  لتان  شا  هدرب  هب  ار  نآ  نامثع  تخادنا و  نامثع  يوس  هب  ار  نآ  دنیوگ  تخیوآ و  ربنم  هب  ار  نآ 

تشاداو لاملا  تیب  راک  هب  ارهمطاف  یبا  نب  بقیعم  هک  دنیوگ  داد و  وا  هب  ار  اهدیلک  تشاذگاو و  يراصنا  تباث  نب  دیز 

هحفص 72 ] ] 

يرذالب 58:5  باسنا  تفریذپن  وا  داتسرف و  مقرا  رسپ  يارب  مرد  و 300000 
ار نامثع  یلاسرامرد  هک 300000  ار  نیا  هدروآ و  وا  لاح  حرـش  نمـض  ار  مقرا  نبا  ناتـساد  هباـصا  رد  رجح  نبا  باـعیتسا و  رد  رمعوب 

شاداپ نامثع  زا  ات  مدرکن  راک  نم  تسین و  نآ  هب  يزاین  ارم  تفگ : هللا  دـبعهک  میناوخ  یم  يدـقاو  تیاور  رد  و  دـنا . هدرک  دای  هتفریذـپن 
تسود دشاب  نامثع  لام  رگا  دسرب و  مرد  هب 300000  شترجاهک  دوبن  نادنچ  نم  راک  دشاب  ناناملسم  زا  لام  نیا  رگا  هک  ادخ  هب  مریگب 

مریگب . وا  لام  زا  يزیچ  هک  مراد  یمن 
ات داد  روتـسد  دروآ و  رد  دیـسا  نب  دـلاخنب  هللا  دـبع  يرـسمه  هب  ار  دوـخ  رتـخد  ناـمثع  دـسیون : یم  دوخ 145:2  خـیرات  رد  یبوـقعی  و 

دزادرپب . وا  هب  هرصب  لاملا  تیب  زاار  غلبم  نیا  هک  تشون  رماع  نب  هللا  دبع  هب  دوش و  هداد  وا  هب  مرد   600000
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باسح یب  هک  تسا  هداد  روتسد  ای  هدرک  نییعت  نیملسم  لاملا  تیب  يارب  یتساوخزاب  باسح و  نوناق ، ایآ  هک  مناد  یمن  نم  دیوگ : ینیما 
قوقح و میـسقت  رد  تاواسم  تیاعر  هب  روتـسد  ار  وا  یماقم  هچ  سپ  تسا  مود  قش  رگا  دـننک ؟ هنامیپ  نزو و  هرقن  والط  یـسک  ره  يارب 

لاملا تیب  رادتناما  نیلوسم  هک  دیـسر  یئاج  هب  هفیلخ  نیا  راگزور  رد  یلام  روما  رد  جرم  جره و  دیوگیم ؟ هچ  هداد  تیعر  نایم  تلادـع 
تباث نیناوق  قباطم  دنناوت  یم  هن  لاوما  دروم  رد  دندید  یم  هک  یماگنه  دنهدهمادا و  شیوخ  راک  هب  دنتـسناوتن  زین  دوب  هدیزگرب  دوخ  هک 
هتسب راک  هب  تشاد  لابند  ار  هماع  تیاضر  لوصح  هک  نیشیپ  هفیلخ ي  ود  هویش ي  نآ ، ندرک  شخب  رد  هن  دننک و  راتفر  ربمایپ  تنـس  رد 
راومه ات  دوب  رت  هداس  ناشیارب  هفیظو  نیا  ماجنا  زا  دوخ  ندیـشک  رانک  دـنتخادنا و  یم  شدوخ  دزن  ار  شیاهدـیلک  رگید  اج  نآ  دوش  یم 

هکتسین نآ  هتـسیاش ي  هجو  چیه  هب  دلاخ  نبهللا  دـبع  هک  دـندید  باسح  رد  ینیب  زیر  اب  اریز  شیوخ ، رب  نآ  راوشد  ودـب  بقاوع  ندرک 
تـشاد لاـملا  تیب  زا  هک  یبیـصن  اـب  دـش  یم  هدرمـش  مهنارگید  فیدر  رد  رگا  وا  اریز  دوش  هداد  صاـصتخا  وا  هب  لاوـما  زا  رادـقم  نیا 
هزیگنا ود  نیمه  دیاش - يرآ  يوما - نادناخ  هب  دنویپ  هفیلخ و  يداماد  یلو  دیدرگ  یم  گنسمه  زین  ناناملـسم  رگید  قوقح  اب  وا  قوقح 

تسا . هدینادرگ  اور  یلام  روما  هنیمز ي  رد  ار  عرش  نوناق و  زرم  زا  نوریب  ياهراک  نآهک  هدوب 

هحفص 73 ] ] 

نایفسوبا هب  هفیلخ  ششخب 

دنهدـب ناورم  هب  ار  لاـملا  تیب  زا  مرد  داد 100000  روتـسد  هفیلخ  هک  زور  ناـمه  رد  دوخ 67:1 ، حرـش  رد  دـیدحلایبا  نبا  هتفگ ي  هب 
دیشخب . نایفسوبا  هب  لاملا  تیب  زا  زین  مرد   200000

زا نالک  شـشخب  نیا  هک  منیب  یمن  یبجوم  چیه  تسا  اه  یئوکین  همه ي  زا  نتـشاد  مورحم  هتـسیاش ي  هک  نایفـسوب  يارب  دـیوگ : ینیما 
یناملـسمزاغآ نامه  زا  هدـمآ - یهورگ  زا  لقن  هبرمعوب  هماخ ي  هب  باعیتسا  رد  هک  نانچ  وا - اریز  درامـشب  اور  ار  ناناملـسم  لاملا  تیب 

یم دندروآ ) یم  هلمح  هک  مور  هاپـس   ) كومری زور  دـنداد  یم  هقدـنز  هب  تبـسن  ار  وا  زین  تیلهاج  رد  ناقفانم و  يارب  دوب  یهاگهانپ  شا 
قاـفن زج  هـک  شدـشکب  ادـخ  تـفگ : دینـش  شیوـخ  رـسپ  زا  ار  نخـس  نـیا  شرازگ  ریبز  نوـچ  یمور و  ناـگدازهاش  يا  دـیئایب  تـفگ :

زا يا و  هدوبمالـسا  لها  مالـسا و  نمـشد  هشیمه  وت  تفگ  وا  هب  زین  یلع  میتسین . رتهب  یمورناگدازهاش  زا  وا  يارب  ام  اـیآ  دور  یمنیهار 
يدـع میت و  زا  سپ  تفگ  دـمآرد و  يو  رب  نایفـسوب  دیـسر  نامثع  هب  تفالخ  نوچ  هک  تسا  هدـش  لقن  نسحنابز  زا  كرابم  نبا  قیرط 

زج طاـسب  نـیا  هـک  هد  رارق  ناـیوما  زا  ار  نآ  ياـه  خـیم  نادرگب و  يوـگ  دـننام  ار  نآ  سپ  دیــسر  وـت  هـب  راـک  رمع ) ورکبوـب  هلیبـق ي  )
هدرک هک  دـنک  نانچ  وت  اب  ادـخ  نم ، دزن  زازیخرب  دز : داد  شرـس  رب  نامثع  سپ  تسیچ  خزود  تشهب و  مناد  یمن  تسین و  يزیچتنطلس 

باعیتسا 690:2  تسا 
هن تسا  یتـشهب  هن  اـج  نآ  هک  دـیریگبار  نآ  تعرـس ، هب  يوگ  دـننام  فاـنم  دـبع  نارـسپ  يا  میناوـخ 357:11 : یم  يربـط  خـیرات  رد  و 

یخزود .

هحفص 74 ] ] 

نم دروخ  یم  دنگوس  وا  هب  نایفـسوبهک  نآ  هب  دنگوس  هک  دـیریگب  ار  نآ  تعرـس  هب  يوگ  دـننام  نایوما  تفگ : يدوعـسم  شرازگ  هب  و 
بهذلا 440:1) جورم   ) دیسر دهاوخ  امش  ناکدوک  هب  ثرا  تروص  هب  هک  هتبلا  متشاد و  امش  يارب  ار  نآ  دیما  هشیمه 
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یسکاج نیا  دیسرپ : دمآرد و  نامثع  رب  شندش  روک  زا  سپ  نایفـسوب  هک  تسا  هدروآ  سنالوق  زا  دوخ 407:6  خیرات  رد  رکاسع  نبا  و 
ياه خیم  ار  نایوما  و  هنابـصاغ ، یتروص  هب  ار  يراد  روشک  نادرگب و  تیلهاج  هنوگ ي  نامه  هب  ار  راک  ایادخ  تفگ : هن  دـنتفگ  تسه ؟

نیمز .
دیوگ یم  شا  یناملسم  راگزور  هرابرددعس ي  نبا  دوب و  ناکرـشم  هدرکرـس ي  بازحا  زور  دحا و  زور  رد  يو  دسیون : یم  رجح  نبا  و 
يارب ار  یهورگ  هراـبود  رگا  دـش  یم  هچ  تفگ : لد  رد  درب و  گـشر  وا  رب  دـنراد  یم  رب  ماـگ  ربماـیپ  لاـبند  هب  هـک  دـید  ار  مدرم  نوـچ 

لد رد  یتیاور : هب  دنک و  یم  تیاوسر  ادـخ  ماگنه  نآ  رد  تفگ  دـیبوک و  شا  هنیـس  هب  ربمایپ  سپ  مدرک ، یممهارف  درم  نیا  اب  يربارب ) )
هباصا 179:2  مدش  هریچ  وت  رب  ادخ  يورین  هب  تفگ : دز و  شتشپ  هب  ربمایپ  سپ  دش ؟ هریچ  ام  رب  دمحم  ارچ  مناد  یمن  تفگ :

هیواعم میناوخ  یم  يو  زا  نخس  کی  رد  اریز  يا  هتساوخ  نادراک  زا  ار  راک  هک  یهاوخب  حیضوت  درم  نیا  هرابرد ي  نانموم  ریما  زا  رگا  و 
دندوب نمـشد  وا  لوسر  ادخ و  اب  هرامه  شردپ  وا و  اه . بزح  نیا  زا  تسا  یبزح  يا ، هدش  دازآ  قیلط و  رـسپ  تسا  ياهدش  دازآ  قیلط و 

دندمآرد . مالسا  هب  تهارک  اب  ات 
هراشا دوخ  نخس  نیا  اب  هک  دیاش  هداز و  یتنعل  يا  نایفسوب ) مان   ) رخص رسپ  يا  دیوگ : یم  هیواعم  هب  يا  همان  رد  هک  سب  نیمه  تیارب  و 

دوب یماگنه  نیا  درک و  تنعل  ار  هیواعم  دـیزی و  شرـسپ  ود  و  نایفـسوب )  ) وا ربمایپ  نآ ، بجوم  هب  اریز  میدروآ  اقباس  هکدراد  یتیاور  هب 
ایادـخ راب  تفگ  ربماـیپ  سپ  دـنار  یم  ار  نآ  يرگید  هتفرگ و  تسد  هب  ار  بکرم  هناـهد ي  شرـسپ  ود  زایکی  تسا و  راوس  وا  دـید  هک 

هراوس و

هحفص 75 ] ] 

نک تنعل  ار  تسد  هب  راسفا  هدننار و 
یهار رد  وت  ار  یتسار  میناوخ : یم  نآ  رد  هک  تسا  هدروآ  هیواعمهب  ار  یلع  ياه  همان  زا  يا  همان   220:4 دوخ حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

دنداتفا  دندوب  اه  قحان  هنیک و  رفک و  بحاص  هک  تنادناخ  زا  نانآ  ریاظن  هبتع و  تدج  نایفسوب و  تردپ  هک  يا  هداتفا 
خساپ شلوسر  نمشد  ادخ و  نمشد  يا  تفگ : يو  هب  هیواعم  نوچ  هک  درک  هدافتسا  ناوت  یم  زین  رذوبا  نخـس  زا  نایفـسوبنتخانش  يارب 

ناهنپدوخ نورد  رد  ار  رفک  دـیدرک و  مالـسا  هب  رهاـظت  دـیلوسر  ادـخ و  نمـشد  تردـپ  وتهکلب و  متـسین  لوسر  ادـخ و  نمـشد  نم  داد :
دروآ . میهاوخ  نامثع  اب  رذوبا  يریگرد  زا  ثحب  ماگنه  هک  يو  نخس  نایاپ  ات  دیتشاد -

هب ایآ  فصو  نیا  اب  تفاین . هارنآ  رد  يرییغت  شا  یگدنز  زا  مد  نیسپزاب  ات  هک  شا  یناملسم  رفک و  ماگنه  هبنایفسوب  تیصخش  دوب  نیا 
هک درک  دـیاب  هچ  یلو  اـهرازه - نآ  هب  دـسر  هچ  اـت  تسناد - ناوت  یم  قحیذ  ناناملـسم  لاوـمارد  ار  وا  مه  لاـقثملا  هرذ  کـی  هزادـنا ي 
ای دزاسب  ربمایپ  تنـس  اب  دنادرگ ، صوصخم  ناناملـسم  لاوما  زا  نالک  ياهشـشخب  هب  ار  وا  هک  داد  هزاجا  هفیلخ  هب  نایوما ، هب  وا  باستنا 

هن 

هحفص 76 ] ] 

هیقیرفا مئانغ  زا  هفیلخ  ياه  ششخب 

نب دعـس  نب  هللا  دـبع  شایعاضر - ردارب  هب  اج - نآ  نامدرم  اب  لوا  گنج  رد  ار - هیقیرفا  مئانغ  زا  مجنپ  کی  تشذـگ  رد ص  هک  نانچ 
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ار 500000 کی  جـنپ  نآ  هک  ادـفلا  وبا  هتفگ ي  هب  و  دیـشخب . وا  هب  ار  مجنپ  کی  زاکی  جـنپ  ریثک : نبا  هتفگ ي  هب  دیـشخب و  حرـس  یبا 
رد ریثک  نبا  هباغلا 173:3 و  دسا  رد  ریثا  نبا  هتفگ ي  هب  هکدوش  یم  الط  رانید  مجنپ 100000  کی  زامجنپ  کی  هدرک  باسح  الط  رانید 

مرد  ناگدایپ 1000  هرهب ي  دوش و  یم  هرقن  مرد  فازگ 3000 . تمینغ  نآ  زا  ناراکراوس  زا  کی  ره  هرهب ي  دوخ 152:7 خیرات 
تمینغ هب  هجنط - ات  برغ  سلبارط  زا  و  برغم - رد  هیقیرفا  حتف  رد  ار  هچ  نآ  يهمه  دـسیون  یم  دوخ 67:1  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

دیامن  کیرش  وا  اب  نآ  رد  ار  ناناملسم  زا  کی  چیه  هک  نآ  نودب  دیشخب  حرس  یبا  نبا  هب  اج  کی  دوب - هدش  هتفرگ 
رب یئاورنامرف  هب  دندوبن  ربمایپ  هباحـص ي  زا  هک  ار  نایوما  زا  یناسک  هک  دش  یم  رایـسب  نامثع  دـسیون : یم  باسنالا 26:5  رد  يرذالب  و 

ار ناشیا  وا  یلو  دنتساخ  یمرب  وا  شنزرـس  هب  دمآ و  یم  دب  ار  دمحم  نارای  هک  دز  یم  رـس  یئاهراک  وا  لامع  زا  هاگ  نآ  تشامگ و  یم 
نبا دیشخب و  یئاورنامرف  ار  ناشیا  داد  شناگداز  ومع  هب  هرسکی  ار  تازایتما  مامت  شتفالخ  ریخا  لاس  شش  رد  نوچ  درک و  یمن  رانک  رب 
یم هک  اج  نآ  ات   ) دندومن ملظت  هدمآوا  زا  تیاکـش  هب  رـصم  مدرم  ات  دـنامب  اج  نآ  رد  لاس  دـنچ  وا  درک و  مکاح  رـصم  رب  ار  حرـس  یبا 

حرس یبا  نبا  زا  هدمآ  نایرصم  نوچ  دسیون ):

هحفص 77 ] ] 

زا یخرب  دتـسیا و  زاب  هدرک  عنم  نآ  زاار  يو  نامثع  هک  یئاهراک  زا  هک  تفریذپن  وا  تشون و  يو  هب  زیمآ  دیدهت  يا  همان  دندرک  تیاکش 
دندش و هنیدم  هب  رـصم  مدرم  زا  نت  دصتفه  سپ  تشک  ار  وا  ات  دزب  نادنچ  دندوب  هدش  نامثع  دزن  هب  وا  زا  تیاکـش  يارب  هک  ار  نایرـصم 

نامثع يوس  هب  هحلط  سپ  دندرک  تیاکش  دمحم  نارای  دزن  زامن  ماگنه  دوب  هدرک  ناشیا  اب  حرـس  یبا  نبا  هچنآ  زا  هدمآرد و  دجـسم  هب 
یلع دریگب و  دوخ  لماع  زا  ار  ناشیا  داد  هک  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  يو  دزن  سک  زین  هشیاـع  تفگ و  وا  اـب  تشرد  ینخـسو  تساـخرب 

زا یناشنبار و  يرگید  درم ، نیا  ياج  هب  هک  دنهاوخ  یم  وت  زا  موق  نیا  تفگ  وا  هب  دـمآرديو و  رب  دوب - موق  يوگنخـس  هک  بلاطیبانب -
وا زا  ار  ناشیا  داد  دـش  تباث  وا  ندرگ  رب  یقح  رگا  سپ  يامن  يرواد  هناـیم  رد  نک و  شراـنک  رب  سپ  دـننک ، یم  هبلاـطم  مه  ینوخ  يو 

رـسپ دـمحم  هک  دـندرک  داهنـشیپ  ناشیا  هب  مدرم  منادرگ  مکاح  امـش  رب  وا  ياج  هب  ات  دـینیزگرب  ار  يدرم  تفگ : ناـشیا  هب  ناـمثع  ریگب .
رجاهم زا  یهورگ  ناشیا  اب  تشون و  وا  يارب  ار  رصم  تموکح  نامرف  واسپ  هد  تراما  ام  رب  ار  دمحم  دنتفگ  زینناشیا  دینیزگرب  ار  رکبوب 

یبا نبا  هب  ار  نامثع  همان ي  ارجام و  همه ي  هدـنیآ ، رد  هک  دـنرگنب - هتفر  حرـس  یبا  نبا  ناشیا و  نایم  هچ  نآ  رد  ات  داتـسرف  ار  راـصنا  و 
دروآ - میهاوخ  هورگ  نیمه  نداد  هجنکش  رد  حرس 

شیرق ناکرشم  هب  دش و  دترم  سپـس  دیچوک  هنیدم  هب  دش و  ناملـسم  هکم  حتف  زا  شیپ  هک  تسا  نامه  حرـس  یبا  نبا  نیا  دیوگ : ینیما 
داد روتسد  ربمایپ  هکم  حتف  زور  رد  مروآ  یم  رد  تکرح  هب  ار  دمحم  مهاوخب  اج  ره  نم  تفگ : ناشیا  هب  دروآ و  هکم  هب  يور  تسویپ و 

تشاد و شناهنپ  يو  تخیرگ و  نامثع  يوس  هب  وا  سپ  دنرمش  حابم  ار  شنوخ  دنشکب و  دنبایب  زین  هبعک  ياه  هدرپ  ریز  رد  ار  وا  رگا  هک 
سپـس دش و  شوماخ  ینالوط  یتدم  لوسر  تساوخ  ناما  لوسر  زا  شیارب  دروایب و  ار  وانامثع  دـنتفای  شمارآ  هکم  لها  هک  نآ  زا  سپ 

دزیخرب و وا  يوسهب  امـش  زا  یکی  هک  نیا  يارب  رگم  مدنامن  شوماخ  نم  تفگ : نایفارطا  هب  لوسر  تشگرب  نامثع  نوچ  دـشاب و  تفگ :
تفگ : يدرکن  هراشا  نم  هب  مشچ )  ) اب ارچ  لوسر  يا  تفگ : راصنا  زا  يدرم  دنزب  ار  شندرگ 

هحفص 78 ] ] 

دشاب  هتشاد  هنادزد  هاگن  تسین  راوازس  ربمایپ  رب 
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ای ددـنب  ارتـفا  ادـخ  رب  غورد  هب  هک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  و  هدـمآ : دورف  هک  تسا  درم  نیمه  رفک  هب  حیرـصت  رد  مه  نآرق  زا  هیآ  نیا 
نآ ریظنمنک  یم  لزان  هیآ  مه  نم  دیوگب  هک  نآ  زا ) رتراکمتـس  تسیک   ) هدـشن و یحو  وا  رب  يزیچ  هک  نآ  اب  هدـش  یحو  نم  رب  دـیوگب 

هیآ ي 93) ماعنا  هروس ي   ) درک لزان  ادخ  هچ 
هدـش و لقن  حرـس  یبا  نبا  نابز  زا  درک "  لزان  ادـخ  هچنآ  ریظن  منک  یم  لزان  هیآ  مه  نم  نخـس " : نیا  هک  تسانآ  رب  نارـسفم  عامجا 
زا يا  هیام  زا  ار  ناـسنا  هک  یتسار  هب  دـمآ " : دورف  نونموم  هروس ي  زا  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرک  داـی  نآ  يارب  هک  مه  یتلع 

 " میدرک دیدپ  رگید  یتقلخ  ار  يو  هاگ  نآ  دیـسر " : هیآ  نیا  هب  نوچو  درک  هتکید  يو  رب  ار  نآ  دناوخب و  ار  يو  ربمایپ  میدیرفآ "  لگ 
نیمه زین  نم  رب  تفگ : ربمایپ  تسا . ناگدیرفآ  نیرتهب  هک  ادخ  تسا  گرزب  تفگ : دمآ و  تفگش  هب  ناسنا  شنیرفآ  لیـصفت  زا  هللا  دبع 
غورد رگا  دوش و  یم  یحو  وا  دننام  زین  نم  رب  هک  دیوگ  یم  تسار  دمحم  رگا  تفگ : داتفا و  کش  هب  هللادـبع  اج  نیا  هدـش . لزان  نخس 

یم لزان  زین  نم  هدمآ : هیآ  رد  هک  تسا  نیمه  و  تسویپ . ناکرشم  هب  تشگرب و  مالسا  زا  سپ ، متفگ ، وا  دننام  ینخس  مه  نم  دیوگ  یم 
هدرک . لزان  ادخ  ار  هچ  نآ  ریظن  منک 

ریسفت يزار 96:4 ، ریـسفت  يرـشخمز 461:1 ، فاشک  يواضیب 391:1 ، ریـسفت  یبطرق 40:7 ، ریـسفت  ، 49:5 يرذالب باسنا  هب  دـیدرگرب 
دبع متاح و  یبا  نبا  زا  لقن  هب  یناکوش 133:2 و135 - ریسفت  هدش 37:2 ، پاچنزاخ  ریسفت  هیشاح ي  رد  هک  یفسن  ریسفت  نزاخ 37:2 ،

خیشلا - وبا  ریرجنبا و  حیرج و  نبا  رذنم و  نبا  دیمح و  نب 
يردارب نیمه  دنا و  هدروخ  ریـش  يرعـشا  هیاد ي  کی  ناتـسپ  زا  ود  ره  نامثع  وا و  هتـشاد ، نایوما  نوچمه  یـشیارگ  شرورپ و  درم  نیا 

يالاک زا  ات  هدیـشخب  یتازایتما  هتـشاد و  هدیزگرب  ناناملـسم  رب  ار  وا  نایوما  هب  يو  ياه  شیارگ  هدرک و  کیدزن  هفیلخ  هب  ار  وا  یعاضر 
يو رب  ارنالک  ششخب  نآ  دسر و  یتورث  هب  دبایب و  يا  هرهب  ایند 

هحفص 79 ] ] 

هکلب دوبن  يو  تسد  رد  هاوخلد  يا  هنوـگهب  مئاـنغ  راـک  اریز  دـهدن  يراـی  راـک  نیا  رد  ار  هفیلخ  ینید ، نیناوـق  هک  دـنچ  ره  درامـش  اور 
هب هفیلخ  ياه  شـشخب  لذب و  زا  يرازگـساپس  يارب  مه  درم  نیا  هتبلا  تشاد و  قلعت  ترـضح  نآ  ناشیوخ  لوسر و  ادخ و  هب  نآ  سمخ 

ناشیا هاگیاج  هاگ و  تشگزاب  هک  دناد  یم  ادـخ  دز و  زابرـس  نانموم  ریما  اب  تعیب  زا  هفیلخ - شرداربندـش  هتـشک  زا  سپ  هک - دوب  يو 
تساجک .

هک ره  هب  تسادـخ  لام  نیا  دـیوگ : یم  هدروآ و  ناـبز  رب  ار  نآ  زین  ربنم  رب  ینارنخـس  ماـگنه  هک  ناـمثع . یلاـم  نوناـق  هماـنرب و  دوب  نیا 
رامع نخـس  هب  مه  شوگ  و  دریگ . مشخ  دـشاب  فلاخم  هک  ره  رب  ادـخ  اـت  مراد  یم  مورحم  نآ  زا  مهاوخ  ار  سک  ره  مهد و  یم  مهاوخ 

متسه . شور  نیا  اب  فلاخم  نیتسخن  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دیوگ : یم  زور  نآ  هک  دهد  یمن 
مئانغ نیا  زا  ار  دوخ  ياه  يدنمزاین  ام  دنشاب  هتشادن  شوخ  یهورگ  هک  دنچ  ره  دیوگ : یم  دوش  یم  هدینـش  هک  تسوا  بل  ود  نایم  زا  و 
تراک زا  يریگولج  هب  ماگنه  نآ  رد  دـیوگ : یم  اج  نامه  رد  هک  درادـن  نانموم  ریما  نخـس  هب  مه  یئانتعا  مینک و  یم  نیمات  اه  جارخ  و 

دنزادنا . یم  یئادج  تا  هتساوخ  وت و  نایم  دنزیخ و  یم  رب 
هدننک شخب  اهنت  نم  دیوگ : یم  سدقم  عراش  دوخ 15:5 - حیحـص  رد  يراخب  تیاور  هبهک  نیا  اب  شقطنم  نیا  تسا و  نامثع  نیا  يرآ 
لاوما هدـننک ي  شخب  نم  مراد  یم  مورحم  ار  یـسک  هنو  مشخب  یم  هن  نم  دـیوگ : یم  دـشخب و  یم  هک  تسادـخ  متـسه و  راد  هنازخ  و 

اهنت نم  مراد  یم  مورحم  نآ  زا  ار  امش  هن  مهد و  یم  امش  هب  يزیچ  هن  نم  ادخب  یترابع : هب  و  مراد . روتسد  هکیفراصم  نامه  يارب  متسه 
لام رد  قحان  فرـصت  زا  ار  دوخ  تما  هک  تسا  (ص ) ربمایپ مهن و  یم  مراد  روتـسد  هک  اج  نآ  رد  ار ) لاوما   ) هک متـسه  راد  هنازخ  کـی 
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تسا . شتآ  ناشیا  هرهب ي  تمایق  زور  دنور و  یم  ورف  قحان  هب  ادخ  لام  رد  ینادرم  هک  یتسار  دیوگ : یم  دهد و  یم  زیهرپ  ادخ 
نارگمتس . دنا  نانآ  دنهن  ارفاپ  ادخ  ياهزرم  زا  هک  ناسک  نآ  دیوشن و  کیدزن  نآ  هب  هداهن  ادخ  هک  یئاهزرم  تسا  نآ 

هحفص 80 ] ] 

هفیلخ تکرب  هب  هدش  رابنا  لت  ياه  جنگ 

هراشا

دوب روـشک  یلاـم  روـما  رد  هک  یجرم  جره و  نآ  زا  هدافتـسا  اـب  اـه  بوـشآ  شروـش و  ناگدـنزیگنارب  وزور  تسایـس  نادرم  زا  یهورگ 
دوب نایوما  همانرب ي  نآ  تکرب  زا  همه  اه  نیا  و  نالک . یلاوما  و  هتـشارفارب ، یئاه  خاک  گرزب و  یئاه  هناخ  دـنتخودنا و  نادابآ  یکالما 
لام زا  هوبنا  یتورثناسک  نیا  هک  لاح  ره  هب  تشاد و  تفلاخم  ناگتـشذگ  هویـش ي  لوسر و  تنـس  ادـخ و  باـتک  اـب  هک  یلاـم  روما  رد 

دنتخادنا . هار  اهروخب - روخب  هچ  نآ ، اب  دندروآ و  درگ  ناناملسم 
11 میناوخ ، یم  وجنگنج ج 5 ص21  لام  رد  تکرب  باب  داهجلا  باتک  يراخب - حیحـص  رد  هچناـنچ  هک  تساماوع  نب  ریبز  ناـش  یکی 

راـنک زا  سپ  هک  تشاد  نزراـهچ  و  رـصم ، رد  یکی  هفوک و  رد  هناـخ  کـی  هرـصب و  رد  هناـخ  دـنام و 2  ياج  رب  هنیدـم  رد  يو  زا  هناـخ 
شلام همه ي  يراخب  هتفگ ي  هب  دیسر و  ثرالا  مهس  هکـس  رازه  تسیود  نویلیم و  کی  ناشیا  زا  کی  ره  هب  وا ، كرتام  ثلث  نتـشاذگ 

دـش 59800000 هداد  هچ  نآ  قبط  رب  شلام  همه ي  هک  تسا  نآ  تسرد  هکلب  مئاه : نبا  هتفگ ي  هب  دوب و  رازه  تسیود  نویلیم و  هاـجنپ 
تسا . هدرک  هابتشا  هبساحم  رد  يراخب  هتفگ و  مئاه  نبا  هک  تسا  نامه  تسرد  دنا : هتفگ  نارگید  ضایع و  یضاق  لاطب و  نبا  هدوب و 

نبا هک  نیا  زج  مرد ، ای  هدوب  رانید  هک  هدشن  دیق  درادن و  هارمه  هب  يدودـعم  مینیب  یم  ذـخام  رگید  يراخب و  حیحـص  رد  هک  ار  الاب  ددـع 
ار نآ  دوخ 249:7  خیرات  رد  ریثک 

هحفص 81 ] ] 

تسا . هدرک  دیقم  مهرد  هب 
یتالغ یئاه و  هناخ  هرصبرد  تشاد و  یئاه  نیمز  هفوک  هیردنکسا و  رصم و  رد  ریبز  دسیون  یم  ندیل  پاچ  تاقبط 77:3  رد  دعس  نبا  و 

دیسر . یم  شیارب  هنیدم  ياه  هرد  زا  هک  تشاد 
دنچ . یئاه  نیمز  زینک و  رازهو  مالغ  رازه  تشاذگ و  ياج  رب  بسا  رازه  دسیون : یم  جورم 434:1  رد  يدوعسم 

وا هلغ ي  دوـب و  فورعم  نیتـحلطلاراد  ماـن  هب  ساـنک  رد  هک  تخاـس  هفوـک  رد  يا  هناـخ  هک  تسا  یمیت  هللا  دـیبع  نـب  هـحلطرگید  یکی 
يا هناخ  تشادمیتفگ و  هک  اه  نیا  زا  شیب  تارـس  هیحانرد ي  دـیزرا و  یم  اه - نیا  زا  شیب  دـنیوگ  و  الط - راـنید  رازه  هنازور  قارعزا ،

تخاسب . يدنه  جاس  تخرد  بوچ  چگ و  رجآ و  اب  ار  نآهک  تشارفارب  هنیدم  رد 
رتشیب - ای  رتمک  ای  رانیدرازه - هد  تارس  تالغ  زا  دوب و  رازه   500 ات نایم 400  قارع  تالغ  زا  هحلط  دمآرد  تفگ : میهاربا  نب  دمحم 

مرد و وا 2200000  هک  تفگ : هحلط  نب  یسوم  دیزرا و  یم  الط ) رانید  اب  زرا  مه   ) یفاو رازه  وا  هنازور ي  هلغ ي  تفگ : هنییعنب  نایفس 
دیدرگ . یم  هوبنا  نانچمه  وا  لام  تشاذگ و  ياج  رب  الط  رانید   200000

یم مرد  هب 30000000  میـس - رز و  لاوما و  کلم و  بآ و  زا  تشاذـگ - اج  هب  هحلط  هچ  نآ  ياـهب  تفگ : هحلط  نب  دـمحم  نب  میهاربا 
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الاک . هیقب  دوب و  لوپ  نآ  رانید  مهرد 200000  هک 2200000 دیسر 
ياه تخرد  هلصا ي  کلم و  بآ و  دوب و  شراد 220000  هنازخ  تسد  رد  هک  درم  یلاح  رد  هحلط  تفگ : هحلط  نب  ییحی  ردام  يدعس 

دنتشاذگ . تمیق  مرد  ار 30000000  وا 
کی ات  دص - نآ  زا  کی  ره  رد  هک  تشاذگ  ياج  رب  رایـسب  ياهالط  زا  رپ  واگ  تسوپ  دص  هزادـنا ي  هب  هحلط  تفگ : صاع  نب  ورمع  و 

زا رپ  واگ  تسوپ  دصیس  وا  كرت  ام  نایم  رد  ینشخ : ناتساد  زا  هبر  دبع  نبا  شرازگ  هب  تشاد و  ياج  هرقن  الط و  زا  رپ  هنامیپ - دص 
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دنتفای . هرقن  الط و 
تشاذگ . اجرب  الط  رابرتش  هحلط 300  يزوج : نبا  هتفگ ي  هب  و 

داد . هحلط  هب  الط  رانید  شتفالخ 200000  راگزور  ردنامثع  هحلط ، نب  یسوم  قیرط  زا  يرذالب  شرازگ  هب  و 
هرـضنلا ضایرلا  دیرفلا 279:2 ، دـقع  بهذـلا 434:1 ، جورم  يرذالب 7:5 ، باـسنا  ندـیل ، پاـچ  دعـس 158:3  نبا  تاـقبط  هب  دـیدرگرب 

یجرزخ ص 152 . زا  هصالخلا  یبهذ 18:1 ، زا  مالسالا  لود  ، 258:2
الط زا  رپ  واگ  ياه  تسوپ  نانچ  ونینچ  دیوگ ) یم  ار  هحلط  ردام   ) یمرضح نز  رسپ  رب  نم  ياو  هک : دمآ  دهاوخ  نامثع  زا  نخـس  نیا  و 

دزیگنا . یم  رب  نم  ناج  هیلع  نم و  هیلع  رب  ار  مدرم  دهاوخ و  یم  ارم  نوخ  وا  مداد و  وا  هب  هرقن  و 
رد هک  تشاذگ  اجرب  بسا  دنفسوگ و 100  رتش و 3000  دعس 1000  نبا  هتفگ ي  هب  هک  تسا  يرهز  فوع  نب  نمحرلا  دبع  رگید  یکی 

تشاد . یشک  بآ  يارب  صوصخم  رتش  فرج 20  ردوا  يزرواشک  هقطنم ي  دندیرچ و  یم  عیقب 
هک نادنچ  دش  یم  هدافتـسا  ربت  زا  نآ  ندرک  شخب  نتـسکش و  يارب  هک  تشاذگ  ياج  رب  الط  ياه  شمـش  ردقنآ  يو  دسیون  یم  مه  و 
نب میهاربا  نب  حلاص  دیسر و  هکـس  مادـک 80000  ره  هب  هک  دـنام  اج  هب  يو  زا  نز  راهچ  دز و  هلبآ  راکيرایـسب  زا  نارادربت  ياه  تسد 
یم وا  هب  هک  كرت  ام  متـشه  کی  زا  مراهچ  کـی  يارب  دوب  هداد  قـالط  ار  يو  توم  ضرم  رد  هک  نمحرلا  دـبع  نزتفگ  نمحرلا  دـبع 

درک . حلص  الط  رانید  نتفرگ 83000  هب  ام  اب  دیسر 
نداد اب  دیـسریم  وا  هب  هک  كرت  ام  متـشه  کی  زا  مراهچ  کی  يارب  دناسر و  وا  هب  نامثع  ار  نز  نیا  ثرالا  مهـس  دسیون : یم  یبوقعی  و 

دش . هحلاصم  هکس - دنا 80000  هتفگ  و  الط - رانید   100000
رتش و دوخ 1000 دوب و  بسا  وا 100  لبطصا  رد  ودینادرگ  روانهپ  ار  نآ  تخاسب و  ار  دوخ  هناخ ي  نمحرلا  دبع  دسیون : یم  يدوعسم  و 

دیسر . هکس  هب 84000  شتافو  زا  سپ  وا  لام  متشه  کی  تشاد و  دنفسوگ   10000
خیرات بهذلا 434:1 ، جورم  ندیل ، پاچ  دعس 96:3  نبا  تاقبط  هب  دیدرگرب 
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يربط 291:2 . بحم  زا  هرضنلاضایرلا  يزوج 138:1  نبا  زا  هوفصلا  هفص  یبوقعی 146:2 ،
هب درم و  قیقع  رد  دوخ  رصق  رد  تشاد و  مرد  گرم 250000  زور  رد  دعس - نبا  هتفگ ي  هب  هک - تسا  صاقو  یبا  نب  دعس  رگید  یکی 

. داهناه هرگنگ  نآ  يالاب  دـینادرگ و  عیـسو  ار  نآ  ياضف  هتـشارفارب  ار  نآ  فقـس  تخاسقیقع و  رد  ار  دوخ  هناـخ ي  يدوعـسم  هتفگ ي 
بهذلا 434:1 . جورم  دعس 105:3 ، نبا  تاقبط 
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لاوما نیمز و  بآ و  مهو  دوـب  مدرم  ندرگ  رب  وا  زا  یئاـه  یهدـب  داـهن و  اـجرب  ـالط  راـنید  هک 500000  تـساهیما  نـب  یلعی  رگید  یکی 
دیسر . یم  الط  رانید  هب 100000  بهذلا 434:1 - جورم  رد  يدوعسم  هتفگ ي  هب  نآ - ياهب  هک  دش  یم  تفای  وا  كرت  ام  رد  يرگید 

هک داهن  ياج  رب  هرقن  الط و  نادنچ  بهذلا 434:1 : جورم  رد  يدوعـسم  هتفگ ي  هب  هک  تسا  نامثع  عفادم  اهنت  تباث  نب  دیز  رگید  یکی 
دیزرا . یم  الط  رانید  هک 100000  شیاه  نیمز  بآ و  لاوما و  زا  هتشذگ  دنتسکش  یم  ربت  اب  ار  اه  نآ 

یهابت همه ي  خـیرات ، هک  تسا  ملـسم  دروخ و  یم  مشچ  هب  نامثع  هرود ي  رد  هک  یئاجبان  ياه  شاپ  تخیر و  زا  تسا  یئاه  هنومن  نیا 
اه بوشآ  اهدمآ و  شیپ  رگید  دروم  رد  هک  تسا  هدمآ  هاتوک  هزادـنانامه  دروم  نیا  رد  هدرکن و  هرامـش  هداد  يور  اج  نآ  هک  ار  یئاه 

تسا . هدش  لصاح  اجیردت  هک  یئاهنآ  صوصخب  و 
ياه هماج  وداـهن  یم  مه  يولهپ  ـالط  اـب  یئاـه  نادـند  تسین ، نآ  ندرک  شرازگ  رب  يداریا  زین ، تخودـنا  دوخ  يارب  هفیلخ  هچ  نآ  اـما 

شدوخ دـیزرا و  یم  الط  رانید  هک 800  مدـید  نامثع  رب  رد  ینیراگن  هشوگ  راچ  زخ  يادر  تفگ : هعیبر  نب  دـمحم  دیـشوپ . یم  هناـهاش 
هکمدـید يا  هماج  نامثع  رب  رد  تفگ : میلـسرماع  وب  دوش و  یم  داش  وا  منک  رب  رد  ار  نآ  نوچ  هک  مدیـشوپ  ارنآ  تسا  هلئان  زانیا  تفگ :

دوب . نآ  ياهب  الط  رانید   800
اهرهوگ و نآ  رد  دوب و  یناد  هماجهنیدم  رد  لاملا  تیب  رد  دیوگ : يرذالب 
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دندیهوکن اراکـشآ  ار  وا  دروم  نیارد  مدرم  تسارایب  نآ  اب  ار  شا  هداوناخ  زا  یخرب  هک  تشادرب  نآ  زا  یئاهزیچ  نامثع  سپ  یئاهرویز ،
نآ زا  مهاوـخب  ار  هک  ره  مهد و  یم  مهاوـخب  هک  ره  هب  تسادـخ  لاـم  نیا  تفگ  دـمآ و  مشخ  رـس  رب  اـت  دـنتفگ  يو  هب  دـنت  ینانخـس  و 

اه جارخ  مئانغ و  نیا  زا  ار  دوخ  ياه  يدنمزاین  ام  تفگ : یـشرازگ  هب  دریگ و  مشخ  دشاب  فلاخم  هک  ره  رب  ادـخ  سپ  مراد  یم  مورحم 
وت نایم  دنزیخ و  یم  رب  تراک  زا  يریگولج  هب  ماگنه  نآ  رد  تفگ : وا  هبیلع  دنشاب . هتشادن  شوخ  یئاه  هورگ  دنچ  ره  مینک  یم  نیمات 

دمآ . دهاوخ  رامع  اب  هفیلخ  ياه  يریگرد  زا  ثحب  نمض  هک  ناتسادنایاپ  ات  دنزادنا  یم  یئادج  تا  هتساوخ  و 
دابآ رد  ار  لاملا  تیب  رتشیب  درک و  شخب  شیوخ  نارتخد  نانز و  نایم  ار  اه  نآ  سپ  دش  يو  دزن  هب  میس  رز و  زا  یشیامیپ  اب  یـسوموب  و 

دناسر . فرصم  هب  دوخ  ياه  هناخ  كالما و  ندرک 
رانید مرد و 150000  شراد 3500000  هنازخ  دزن  دش  هتـشک  نامثع  هک  يزور  ندـیل :- پاچ   53:3 دسیون - یم  تاقبط  رد  دعـس  نبا  و 

تفر . دش و  امغی  اه  نآ  همه ي  هک  تشاد  الط 
رانید . شزرا 200000 هب  يرقلا  يداو  ربیخ و  سیدارب و  رد  یئاه  نامیپ  تسد  دنام و  اج  هب  يو  زا  هذبر  رد  رتش  رازه  و 

تخرد بوچ  زا  ار  نآ  برد  تشارفارب و  جوراس  گنـس و  اب  ار  نآ  درک و  نامتخاس  هنیدم  رد  دسیون : یم  جورم 433:1  رد  يدوعسم  و 
نامثع هک  يزور  دیوگ : هبتع  نب  هللا  دـبع  تخودـنایب و  اه  ناتـسب  واه  همـشچ  لاوما و  هنیدـم  رد  داد و  رارق  ورـس  تخرد  يدـنه و  جاس 

نینح و يرقلا و  يداو  رد  وا  كالما  ياـهبو  دیـسر  یم  مرد  الط و 1000000  رانید  هب 150000  شراد  هنازخ  دزن  يو  لاوما  دش  هتـشک 
دنام . ياج  رب  وا  زا  ناوارف  رتش  دنفسوگو و  دوب  الط  رانید  اهاج 100000  رگید 

تشاد . هدرب  رازه  دیدرگ و  وا  نآ  زا  نالک  ياه  تورث  دسیون : یم  مالسالا 12:1  لود  رد  یبهذ  و 
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وا تکرب  هب  هدش  نادابآ  ياه  جنگ  هفیلخ و  ياه  ششخب  زا  يا  ههایس 

، نابحاص مان  الط ، رانید 
ناورم ، 500000

حرس یبا  نبا  ، 100000
هحلط ، 200000

نمحرلا دبع  ، 2560000
هیما نبیلعی  ، 500000
تباث نب  دیز  ، 100000

نامثع )  ) هفیلخ دوخ  ، 150000
نامثع )  ) هفیلخ دوخ  ، 200000

عمج ، 4310000
الط رانید  رازه  هدو  دصیس  نویلیم و  راهچ 

نابحاص مان  مرد ،
مکح ، 300000

مکح هداوناخ  ، 2020000
ثراح ، 300000
دیعس ، 100000
دیلو ، 100000

هللا دبع  ، 300000
هللا دبع  ، 600000

ناتسوب ، 200000
ناورم ، 100000

هحلط  ، 2200000
هحلط ، 30000000
ریبز ، 59800000

صاقو  یبا  نبا  ، 250000
( نامثع  ) هفیلخ دوخ  ، 3500000

عمج ، 126770000
مرد رازه  داتفه  دصتفه و  نویلم و  شش  تسیب و  دص و 

تخادرپ و ندیمارخ  هبهنادنسپ  دوخ  شنداد  نوریب  ياج  هاگن و  دروخ  نایم  نامثع : هرابرد  ار  نانموم  ریما  راتفگ  نکم  شومارف  ناوخب و 
ار . يراهب  هایگ  رتش  هک  دندروخ  یم  نانچ  ار  ادخ  یئاراد  هتساخ  اپ  هب  وا  اب  زین  شناکاین  نادنزرف 

یمرب لاملا  تیب  هبهدیشخب  ادخ  یئاراد  زا  یلام  ره  هداد و  لویت  هب  نامثع  هک  ینیمز  ره  ناه ؟ دیایب : دعب  یکدنا  هک  ار  وا  نخس  نیا  زین  و 
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ددرگ .
صاصتخا شناراد  ولجزا  ناشیا  ریظن  یناسک  زین  ناـگدربمان و  هب  ار  تازاـیتما  همه  نیا  ارچ  میـسرپب  هفیلخ  زا  هک  دـنام  یم  طـقف  اـج  نیا 

ناکین ناگتـسیاش و  هب  قوقح  نداد  اهشاداپ و  ندـیناسر  زا  دوب  هداد  روتـسد  نید  نوناق  ای  هدـش ؟ هدـیرفآ  ناشیا  يارب  ناهج  اـیآ  هداد ؟
رسای و نبرامع  يرافغ و  رذوبا  نوچمه  دمحم - تما 
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زا دنـشاب و  نابیرگ  هب  تسد  اه  یتخـسو  اه  يراوشد  اـب  هک  دـشاب  بجاو  ناـشیاربو  دوش  يریگولج  ناـشیا - لاـثما  دوعـسم و  نب  هللا  دـب 
تناها دروم  رگید  نآ  دروخب و  کتک  يرگید  دوش و  دیعبت  یکیدنارب  نامرف  ناشیا  مومع  رب  تیمورحم ، نوناق  دنربب و  جنر  اه  يراتفرگ 

نانچ هدیـسر  ترـضح  نآ  تکرب  هب  هک  یمئانغ  دمحم و  ثاریم  زا  نایوما  دیوگ : یم  هک  تسا  نانموم  ریما  ناشرورـسنیا  و  دریگ . رارق 
دنهدب . شردام  ندیشود  ماگنه  رتش  هچب ي  هب  يریش  دنهاوخ  یم  ایوگ  هک  دنهد  یم  نم  هب  كدنا  كدنا 

زا درک  یم  راتفر  هفیلخ  هک  يا  هنوگ  هب  اـی  دـهدب  تسا  یـصخش  کـلمیام  شدوخ و  لاـم  ار  هچ  نآ  درف  هک  نآ  زا  تستراـبع  دوج  اـیآ 
يو زا  ات  متفاین  ار  هفیلخ  دوخ  اریز  دـهدب  خـساپ  ارم  شـسرپ  نیا  هک  متفای  یم  ار  یـسک  شاـک  دـنک ؟ شـشخب  لذـب و  نارگید  هسیک ي 

تفرگ یم  یشیپ  شخساپ  رب  شا  هنایزات  مدیسرپ  یم  شدوخ  زامه  رگا  هک  دیاش  منک و  لاوئس 
ریما هبطخ ي  زا  دوب  هداد  لویت  ار  لاملا  تیب  هب  قلعتم  ياه  نیمز  رتشیب  هکنیا  هب  هجوت  اب  ار  اه  نداد  لویت  اـه و  شـشخب  نآ  مکح  يرآ 

تعیب یلع  اـب  هنیدـم  رد  هک  نآ  زا  سپ  زور  ود  نآ : داـینب  رب  هدرک و  تیاور  ساـبع  نبا  زا  اـعوفرم  یبـلک  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  ناـنموم 
هدیشخب یـسک  هب  ادخ  لام  زا  هک  یلام  ره  هدینادرگ و  یـسک  هصلاخ ي  نامثع  هک  ینیمز  ره  ناه  تفگ : دناوخ و  يا  هبطخ  يو  دندرک 

رد هتفرگ و  رارق  نانز  اب  جاودزا  هلیـسو ي  هک  مبایب  ارنآ  رگا  درب و  یمن  نیب  زا  ار  یمیدق  قح  زیچ ، چـیه  اریز  ددرگ  یم  رب  لاملا  تیبهب 
متس دیایب  تخس  گنت و  يو  رب  قح  سک  ره  تسا و  یـشیاشگ  لدع  رد  اریز  منادرگ  یم  رب  تسخن  لاح  هب  ار  نآ  هدش  هدنکارپ  اهرهش 

تسا رت  گنت  يو  رب 
هرداصم دوب  هتفر  راـک  هب  ناناملـسم  هیلع  هک  دـنتفای  شا  هناـخ  رد  ناـمثع  زا  یحالـس  ره  مه  اـت  دومرفب  ع )  ) وا سپـس  دـیوگ : یم  یبلک 

هرز ریشمش و  مه  دوبهدیدرگ و  وا  هناخ ي  صاخ  سپس  دوب و  هقدص  لاوما  زا  ادتبا  هک  یئاهبنارگ  نارتش  مه  دندرک و 
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نامثع هک  یلاوما  دـنوشن و  دـنتفای  نارگید  هناخ ي  وا و  هناخ ي  رد  هک  وا  یـصخش  لاوما  زا  یئزج  چـیه  ضرعتم  ات  داد  روتـسد  و  ار . وا 
رد ماگنه  نآ  وا  دیسر و  صاع  نب  ورمع  هب  ربخ  نیا  دننادرگ . زاب  دنروخب  رب  شنابحاص  هب  ای  دنروخب  رب  اه  نآ  هب  اج  ره  دوب  هداد  هزیاج 
هب ربخ  نیا  ندینـش  اب  دوب ، هدـمآ  دورف  اج  نآ  رد  يو  دـندوب  هتـسج  نامثع  رـس  رب  مدرم  هک  یعقوم  زا  دوب و  ماـش  قطاـنم  زا  هلیا  نیمزرس 

يور هتـسوپ ي  زا  ار  یتسدـبوچ  هکدـنک  یم  هنهرب  ار  وت  نانچ  بلاط  وبا  رـسپ  يراد  یلام  ره  زا  هک  نکب  ینک  یم  هچ  ره  تشون  هیواعم 
یم هک  دـنک  یم  دای  یلع  روتـسد  هب  ار  نامثع  ياهبنارگ  ياهرتش  هرز و  ریـشمش و  هرداصم ي  تفر  شداـی  ـالبق  هک  هبقع  نب  دـیلوو  نآ .

دیوگ :
دیهد سپ  ار  نات  هدازرهاوخ  حالس  نایمشاه  يا  " 

تسین اور  نآ  نتفرگ  تمینغ  هک  دینکن  جارات  و 
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دشاب دناوت  هنوگچ  ام  نایم  شزاس  نایمشاه  يا 
تسا  یلع  دزن  نامثع  ياهبنارگ  ياهرتش  هرز و  هک  نآ  اب 

دوش یم  هنوگچ  امش  زا  یتسود  نایمشاه 
تسامش نایم  رد  يورا  نبا  هدش ي  امغی  لاوما  حالس و  هک  نآ  اب 

دیهدن سپ  ام  هب  ار  اه  نیا  رگا  نایمشاه 
دنربارب . شا  هنازخ  ناگدننک  یلاخ  اب  وا  ناگدنشک  امدزن ، رد 

دندز . گنرین  وا  هب  ورسخ  نانابزرم  هک  هنوگ  نامه  دیشاب ، وا  ياج  ات  دیتشک  ارم  ردارب 
نایم : نآ  زا  دادخساپ و  وا  هب  زارد  یتایبا  رد  بلطملادبع  نب  ثراح  نب  نایفسوبا  نب  هللا  دبع  سپ  "  )

وا  ریشمش  هک  دیهاوخن  حیضوت  وا  ریشمشي  هرابرد  ام  زا  " 
دنکفیب ار  نآ  سرت  ماگنه  هب  نآ  بحاص  دش و  عیاض 

دوب وا  دننام  هک  مه  یتسار  يدرک و  دننام  ورسخ  هب  ار  وا 
تسنام "  یم  ورسخ  هب  وا  يوخ  تشرسو و  هویش  و 

هاگ ره  روصنم  دوب و  رفاک  ورسخدننام  مه  يو  هک  تسا  نآ  شدوصقم  دیوگ :

هحفص 88 ] ] 

یئادج نایوما ) نایمشاه و  دج   ) فانم دبع  نادنزرف  نایم  رعشنیا  نتفگ  اب  هک  دنک  تنعل  ار  دیلو  ادخ  تفگ : یم  دناوخ  یم  ار  رعش  نیا 
دنکفا 

تبـسن بهل  یبا  نب  سابع  نب  لـضف  هب  ار  نآ   43:1 بهذلا جورم  رد  يدوعـسم  دش ، هداد  تبـسن  هللا  دبع  هب  هک  الاب  رد  روکذـم  تیب  ود 
تسا : هدروآ  نآ  ابهارمه  زین  ار  اه  نیا  هداد و 

دش اجک  ام  هدازرهاوخ ي  حالس  هک  دیسرپب  نایرصم  زا 
دندرب ناشیا  ار  وا  هدش ي  امغی  لاوما  ریشمش و  اریز 

دوب يو  نیشناج  وا  زین  دمحم  زا  سپ  دمحم و  هارمه  یلع  اهاج  همه ي  رد 
تخاس راکشآ  ار  وا  نید  هک  تسا  ادخ  تسود  یلع 

يدیگنج یم  وا  اب  ناتخبدب  هارمه  وت  هک  دوب  یماگنه  رد  نیا  و 
یتسه و روفیص  لها  زا  دنسپدوخ  يدرم  وت  و 

ینادرگ شنزرس  هیام ي  ار  نآ  ات  يرادن  ام  نایم  رد  ییدنواشیوخ 
یتسه راکهزب  وت  هک  هدرک  لزان  هیآ  ادخ  و 

 " یهاوخب ار  نآ  هک  يرادن  مالسا  رد  یمهس  و 
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هفیلخ نآرق و  رد  هدش  تنعل  يرجش 

هتـشرس وا  لد  رد  هدـش - دای  ناشیا  زا  هدـش  تنعل  هرجـش ي  ناونع  هب  نآرق  رد  هک  هیما  نادـناخ  نامه  شناکاین - ناـگداز  هب  هفیلخ  رهم 
شنایانشآ همه ي  هتسناد و  يو  زا  زور  نیتسخن  نامه  زا  ار  اه  نیا  دوب و  وا  لد  هزیوآ ي  نامدرم ، همه ي  زا  ناشیا  نتخانـش  رترب  هدش و 

مدرم ندرگ  رب  ار  طیعم  وب  نادنزرف  دـسر  یتسرپرـس  هب  نامثع  رگا  تفگ : سابع  نبا  هب  باطخ  نب  رمع  دندوبهتخانـش  هنوگ  نیا  هب  ار  وا 
تشک دنهاوخ  ار  وا  دنک  نینچ  رگا  ودنک  یم  راوس 

نینچ رگا  هک  ادخهب  دناشن و  یم  مدرم  ندرگ  رب  ار  طیعم  وب  نادـناخ  مراذـگاو  نامثع  هب  ار  یتسرپرـس  رگا  هفینح : وبا  ماما  شرازگ  هب  و 
فسوی وب  یضاق  ار  شرازگ  نیا  دننک . ادج  ار  شرس  ات  دنیآرد  تکرحهب  وا  يوس  هب  هک  دشاب  کیدزن  دنک  نانچ  رگا  دنک و  نانچ  منک 

تسا . هدروآ  صراثالا 217  رد 
راوس مدرم  ندرگ  رب  ار  طیعم  وب  نادناخو  سرتب  ادخ  زا  يدیسر  راک  نیا  یتسرپرس  هب  رگا  دنک : یم  تیـصو  نامثع  هب  هک  تسا  رمع  زاب 

نکم .
رمع رگم  دنتفگ  وا  هب  دینادرگ و  هفوک  رادنامرف  ار  هبقع  نبدـیلو  هک  دندیـشک  وا  خر  هب  یماگنه  ریبز  هحلط و  یلع و  ار  تیـصو  نیمه  و 

 ) يرذالب 30:5 باسنا   ) تفگنيزیچ ناشیا  خساپ  رد  وا  یناشنن . مدرمندرگ  رب  ار  نایوما  طیعم و  وب  نادناخ  هکدرکن  تیصو  وت  هب 
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مان هدینادرگ  بولغم  ار  نارگید  هک  دهن  داینب  مالسا  ياهرهش  رد  يردتقم  يوما  تموکح  نانچ  هک  دش  یم  نآ  فرص  وا  شـشوک  مامت 
هنادواـج و وـکین و  داـیو  درک  تفلاـخم  وا  ياـه  هتـساوخ  اـب  موـتحم  تشونرـس  یلو  دربـب  اـهدای  زا  زین  ارهتـشذگ  ياـه  هدـس  رد  ناـشیا 

نادناخ هب  ار  دوخ  هک  یبای  یمن  ار  یـسک  اما  تشاذـگ  یلع  نادـناخ  يارب  ار  ناراگزور  اه و  هورگ  نایم  رد  هتـسویپ  مه  هب  ناگدـنامزاب 
هک دیوگ  یم  نخس  یناهنپ  نآ ، زا  دای  ماگنه  دراد و  یم  هدیشوپ  ار  دوخ  بسن  دشاب  ناشیا  زا  یتسار  هب  مه  هک  ره  دنابـسچب و  نایفـسوب 

يونش . یم  ناشیا  زا  يزاوآ  نیرتمک  هن  ینیب و  یم  ناشناگدنامزاب  زا  يدای  هن  سپ  تسا  هتشذگ  زورید  زانخس  اهنت  یئوگ 
: " تفگ وا  نتفاـی  تفـالخ  زور  هک  درپـس  یم  هار  نایفـسوب  يوزرآ  تشپ  سپ و  رد  دوـخ ، هناریلد ي  تـین  نآ  تـشپ  سپ و  رد  هـفیلخ 

ياهرهـش ساـسح و  ياـه  هاـگیاپ  رد  ار  راـک  یتسرپرـس  دوب  نیا  هد "  رارق  نآ  ياهخـیم  ار  ناـیوما  نادرگب و  يوگ  نوچمه  ارتفـالخ 
يرادنامرف ار  ناشیا  زا  یناناوج  دندوب  یناوج  زاغآ  رد  هک  درپس  ناشیا  دنسپدوخ  رگمتس و  ناناوج  هیما و  ینب  ناکدوک  تسد  هب  گرزب 

دوب هداد  نانآ  هب  راوتـسا  يا  هشیدنا  هنامز  هن  دوب و  هتخومآ  نانآ  هب  یبدا  راگزور ، هن  هک  دـندش  یم  داش  تسمرـس و  راک  زا  هک  دیـشخب 
ود ره  درک و  یم  وراج  ناشیورشیپ  زا  ار  هار  نایم  ياهراخ  درک و  یم  راوتـسا  ناشیا  رب  ار  اه  هار  تخاس ، یم  هریچ  مدرم  ندرگ  رب  ارنانآ 

نامه زا  ار  اه  یئاوسر  ناگیامورف ، نآ  تسد  اب  دوشگب و  ناناملـسم  ياهرهـش  رد  وکین  عامتجا  يور  هب  ار  متـس  اه و  بوشآ  رد  هگنل ي 
دیرخب ناملسم  هدوت ي  ناجرب  مه  شیوخ و  ناج  رب  مه  دعب ، هب  زور 

يا تفگ : سپ  تشادـن  روضح  وا  دزن  یـسک  نایوما  زا  ریغ  هک  دوب  یماگنه  نیا  دـمآرد و  ناـمثع  رب  دـلاخ  نب  لبـش  رمعوب : هتفگ ي  هب 
ایآ دوش  رگناوت  دـیهاوخب  هک  تسین  امـش  نایم  يدـنمزاین  ایآ  ددرگ  دـنمجرا  دـیهاوخب  هک  تسین  امـش  نایم  یلاسدرخ  اـیآ  شیرق  هورگ 

ار نآ  ات  دیا  هدراذگاو  دیوگ - یمار  یسوموب  يرعشا - نیا  هب  ار  قارع  ارچ  دینادرگ  دنلب  ار  وا  مان  دیهاوخب  هکتسین  امـش  نایم  یمانمگ 
ار رماع  رسپ  هللا  دبع  ناشیا  تسا  بسانمنآ  يارب  یسک  هچ  تفگ  نامثع  دروخب . متس  هب 
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تشامگرب  ار  وا  هاگ  نآ  دوب  هلاس  هک 16  دندرک  داهنشیپ 
داد و یمن  شوگ  سک  چـیه  تیاکـش  هب  زین  هفیلخ  دنتـشادن و  تفگ  یم  درک و  یم  هچ  نآ  زا  یئاورپ  ناشمادـکچیه  زین  ناکدوکنیا  و 
هچ نانچ  هک  رگمتـس  کناوج  نآ  صاـع  نب  دیعـس  هفوک  رادـنامرف  تسا  ناـکدوک  نیمه  زا  دونـش  یمن  ار  يرگـشهوکن  چـیه  شهوکن 

. شیرق ناکدوک  يارب  تسا  یناتسغاب  ود ، نآ  نوماریپ  ياه  هدکهد  هفوک و  هرصب و  نایمنیمزرس  تفگ : یم  ربنم  زارف  رب  تشذگ  صرد 
هب نم  ناوریپ  یهابت  هک  ار  یتسار  هداد : ار  نانآ  روهظ  شرازگ  شیوخ  راتفگ  نیا  اـب  ص )  ) ربماـیپ هک  دـنا  یئاـه  ناـمه  ناـکدوک  نیا  و 

دوب دهاوخ  شیرق  زا  درخیب  یناکدوک  تسد 
دوب . دهاوخ  شیرق  زا  یناکدوکتسد  هب  تلم  نیا  كاله  هنوگ : نیا  هب  و 

یب یئاورنامرف  زا  ار  وت  ادـخ  بعک  يا  هتفگ : هرجع  نب  بعک  هب  هتـشاد و  رظن  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  دنتـسه  درخ  یب  ناـیاورنامرف  ناـمه  و 
ارم تریـس  يوخ و  دوب و  دنهاوخ  نم  زا  سپ  هک  ینایاورنامرف  تفگ : تسیچنادرخ ؟ یب  یئاورنامرف  لوسر  يا  دیـسرپ  دـهد  هانپ  نادرخ 

تشذگ . رد ص  هک  یثیدح  نامه  دننادرگ - یمن  دوخ  يهویش  ارم  تنس  دنریگ و  یمن  یئامنهار  يهیام 
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ره هک  دوب  دنهاوخ  ینایاورنامرف  نم  زا  سپ  دیدینش ؟ ایآ  دیونشب  هتفگ : مدرم  هب  ناشیا  هراب ي  رد  هتفرگ و  رظن  رد  ربمایپ  هک  دننانآ  مه  و 
وا زا  نم  تسین و  نم  زا  یسکنانچ  دش ، نانآ  راک  کمک  ناشاه  يرگمتـس  رد  درمـش و  تسار  ار  ناشیا  غورد  دمآرد و  ناشیا  رب  سک 

راـک کـمک  درمـشن و  تسار  ار  ناـشیا  غورد  دـماین و  رد  ناـشیا  رب  سک  ره  ودـیآ  یمن  رد  رثوـک  ضوـح  راـنک  رد  نم  رب  وا  متـسین و 
ینایاورنامرفهدنیآ رد  ربخ -: کی  رد  و  دیآ - یم  رد  رثوک  ضوح  رانک  رد  نم  رب  میوا و  زانم  تسا و  نم  زا  وا  سپ  دشن  ناش  يرگمتس 

نایاپ  ات  درمش ... تسار  ار  ناشیا  غورد  سک  ره  سپ  دوب  دنهاوخ  رگمتس  وگغورد و 
تـسار ار  ناشیا  غورد  هک  ره  سپ  دوب  دنهاوخ  رگمتـس  وگغورد و  یناریما  نم  زا  سپ  هدـنیآ  رد  دنـسم 267:4 : رد  دمحا  شرازگ  هب  و 
درمشن تسار  ار  ناشیا  غورد  سک  ره  متسینوا و  زا  نم  تسین و  نم  زا  وا  دیامن  یتشپ  مه  يرای و  ار  نانآ  ناشاه  يرگدادیب  ردو  درامش 

وا  زا  نمو  تسا  نم  زا  وا  دومنن  یتشپ  مه  يرای و  ار  ناشیا  اه  يرگدادیب  رد  و 
هک دننک  یم  یئاهراک  دننک و  یمن  دنیوگ  یم  هچ  نآ  هک  دوب  دنهاوخ  یئارما  نم  زا  سپ  هتفگ : هتفرگ و  رظنرد  ربمایپ  هک  دنا  نانآ  مه  و 

دمحا 456:1) دنسم  . ) دنرادن ار  نآ  روتسد 
يرازگراک سک  ره  تفگ : ص )  ) ربمایپ هک  نآ  اب  دسانش  یم  ار  ناشیا  یسک  ره  زا  رتهب  دوخ  درامگ و  یم  راک  هب  ار  ناشیا  نامثع  يرآ 

ادخ و هب  تسه  شربمایپ - تنس  ادخ و  باتکهب  وا  زا  رتاناد  و  وا - زا  رت  هتسیاش  ناشیا  نایم  رد  هک  دنادب  درامگ و  راک  هب  ار  ناناملسم  زا 
زا یهورگ  ناـیمرد  دـنیب  یم  هک  سک  ره  دـیهمتلا ص 190 : رد  ینالقاب  شرازگ  هب  تسا و  هدرک  تناـیخ  ناناملـسم  همه ي  هب  ربماـیپ و 

. تسا هدرک  تنایخ  ناناملسم  هب  لوسر و  ادخ و  هب  دتفیب . شیپ  ناشیا  رب  رگا  تسه  وا  زا  رترب  ناناملسم 
ناـشیا رب  دـش و  زاـغآ  ناـشیا  زا  اـه  هنتف  تـسا ، ناـنآ  یهاـبت  رـصع  نایدـمحم و  هدوتكـاله ي  راـگزور  ناـکدوک ، نآ  راـگزور  سپ 

زور نآ  رد  نوچ  هک  تشگزاب ،
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شراـک يور  زا  هدرپ  نآرق  هک  يراـکهبت  اـی  وا  دـننام  يا  هغاـبروق  اـی  تسا  هدز  تـنعل  يا  هدـش  هدـنار  اـی  اورناـمرف ، ینیب  یم  يرگن  یم 
درخیب . یناکدوک  ای  رگمتس  یکناوج  ای  ور  ود  يا  هدش  دازآ  ای  هتشادرب .

ار ناشیا  رفن  نیرخآ  ات  هک  دـشاب  وا  تسد  هب  زین  تشهب  ياهدـیلک  هک  تشاد  ار  نآ  يوزرآ  اه  نیا  همه ي  تشپ  سپرد و  هفیلخ  هتبلا  و 
رامع هک  ار  ص )  ) لوسر نارای  زا  یمدرم  نامثعهک  تسا  هدروآ  دعجلا  یبا  نب  ملاس  قیرط  زا  دنسم 62:1  رد  دمحا  دنک  لخاد  اجنآ  هب 

دنگوس ادخب  ار  امـش  دیئوگب  تسار  نم  هب  هک  مراد  تسود  ومنک  یم  یـشسرپ  امـش  زا  نم  تفگ  دناوخب و  دوب  ناشیا  نایم  رد  رـسای  نب 
: تفگ نامثع  سپ  دـندش  شوماخ  هورگ  نآ  داد ؟ یم  حـیجرت  شیرق  رب  ار  مشاهینب  مدرم و  رگید  رب  ار  شیرق  ربمایپ ، هک  دـیناد  یم  ایآ 
تسا و حیحـص  شرازگ  نیا  دانـسا   ) دنوش دراو  ناشیا  رفن  نیرخآ  ات  هک  مهد  یم  هیما  ینب  هب  دـشاب  نم  تسد  رد  تشهب  ياهدـیلک  رگا 

دنا ) حیحص  ياه  باتک  نایوار  زا  نانیمطا و  دروم  نآ  یجنایم  نایوار  همه ي 
نانچمه ات  دوب  دهاوخ  راک  رد  زین  تشهب  هناتـسآ ي  رد  هدنیآ  رد  هتخادنا  هار  هب  لاوما  ندیـشخب  رد  هک  یئوشبلب  درادنپ  یم  هفیلخ  ایوگ 

هفیلخ هک  ناهج  نیا  هزور ي  کی  رد  سپدشخب  تمعن  ناشیا  هب  زین  اج  نآ  داد  یم  کمک  لاوما  ندیشخب  اب  ار  دوخ  نادناخ  ایند  رد  هک 
اه و يراکهزب  ات  داد . رارق  هدننک  درخ  یشیامزآ  ضرعم  رد  ار  ناشیا  تشاد - یم  تسود  دوخ  هک  هنوگ  نآ  هب  ناش - نتخاس  دنم  هرهباب 
هچ نآ  يارب  تسا  يدس  تشهب ، نایم  ناشیا و  نایم  ترخآ  رد  اما  دنتفرگ . زات  تخات و  نادیم  ار  ناشیا  دوجو  هنحـص ي  ياه  يراکهبت 

باوث و هلئـسم ي  رد  ار  هفیلخ  هیرظن ي  هن  دنچ  ره  ام  دسرب و  شیوزرآ  هب  دناوتب  اج  نآ  هفیلخ  هک  مرادـنپن  دـندش و  بکترم  ناهانگ  زا 
نوـماریپ رد  ار  وا  هدـیقع  هن  و  هدیـسر ، نآرق  رد  عوـضوم  ود  نیا  هراـبرد ي  هک  یتاـیآ  زا  ار  وا  ریـسفت  تشادرب و  هن  مـیناد و  یم  باـقع 

تشز ياهراک  هک  یناسک  ایآ  دوش ؟ هدروآرد  تشهب  هب  هک  دراد  عمط  ناشیا  زا  يدرم  ره  ایآ  همه  نیا  اب  ود ، نآ  لها  خزود و  تشهب و 
رد ناکین  زگره  دـندرک ؟ هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  میهن  یم  یناـسک  اـب  ربارب  دـننام و  ار  ناـشیا  دـنرادنپ  یم  دـندرک  هشیپ 

الصا دنوش  یم  نآ  دراو  ازسزور ، رد  و  خزود ، رد  ناراکهبت  دنیاهتمعن و 
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هتخورفا شتآ  تسیچ  هدننک  دروخ  یناد  یم  هچ  وت  دـننکفا و  یم  شا  هدـننک  دروخ  رد  زگره  خزود ، رد  تسا  یناکم  رد  نادـب  همان ي 
هدروآ و نامیا  هک  یناسک  دوشرادومن  ناهارمگ  هب  منهج  ددرگ و  کیدزن  ناراکوکین  هب  تشهب  دوش و  طلـسم  اه  لد  رب  هک  تسادخ  ي 

دنتشهب لها  اه  نآ  دنا  هدرک  عضاوت  ار  شیوخ  راگدرورپ  هدرک و  هتسیاش  ياهراک 
يزاین هنوگ  چیه  دوب  راودیما  يو  هچ  نآ  فالخ  رب  ناشیا  درک  نایوما  نیا  يادف  ار  شماقم  دوخ و  تنطلس  دوخ و  هفیلخ ، هک  يزور  رد 

یب ار  ناسنا  يدنزرف  یئاراد و  چیه  هک  يزور  رد  ادخ و  هاگـشیپ  رد  ادرف - هک  منک  یمن  مه  نامگ  دـش و  هتـشک  ات  دـندرواین  رب  وا  زا  ار 
نایمشاه شربمایپ ، هتـشادن  شوخ  هفیلخ  هک  ینک  یمن  بجعت  ایآ  یهگناو  دنزاس . هدروآرب  ار  وا  زا  يزاین  نیرتمک  دنناوتب  دهدن - يزاین 

هلباقم ربمایپ  هتفگ ي  اب  شا  هناقمحا  هدننک و  اوسر  نخـس  نآ  اب  هکهتـشاد  شنآ  رب  هناروکروک  بصعت  درامـش و  رترب  شیرق  رگید  زا  ار 
رد هقلح ي  رگا  داتسرف  یقیقح  يربمایپ  هب  ارم  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  نایمشاه  هورگ  يا  دوب : هتفگ  دمحا  شرازگ  هب  هک  دنکلثم  هب  ي 

منکن زاغآ  امش  زا  زج  مریگ  ار  تشهب 
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دنک یم  دیعبت  هذبر  هب  ار  رذوبا  هفیلخ 

هراشا

صاعلا یبا  نب  مکح  نب  ثراح  هب  تشاد و  اور  مکح  نب  ناورم  قح  رد  ار  ینانچنآ  ياه  ششخب  نامثع ، نوچ  هکهدرک  تیاور  يرذالب 
و كاندرد ، يرفیک  هب  هدب  هدژم  ار  اه  جنگ  ناگدننک  هیهت  تفگ : یم  رذوبا  دادب  مرد  يراصنا 100000 تباث  نب  دیز  هب  مرد و   300000

يرفیک هب  ار  ناشیا  هد  دیون  دنناسر  یمن  فرـصم  هب  ادخ  هار  رد  دـننک و  یم  رابنا  لت  ار  میـس  رز و  هک  یناسکو  دـناوخ : یم  هیآ  نیا  زین 
یم نم  شوگ  هب  هک  نانخس  نیا  زا  هک  داتـسرف  رذوبا  يوس  هب  ار  لتان  دوخ  هدرب ي  وا  دناسر و  نامثع  هب  ار  نانخـس  نیا  ناورم  كاندرد 
ادخ هب  دنک  یم  عنم  هدرک  اهر  ار  وا  روتـسد  هک  یـسک  شهوکن  زا  ادخ و  همان ي  ندـناوخ  زا  ارم  نامثعایآ  تفگ  وا  شکب  تسد  دـسر 

هب ار  ادـخ  نامثع  نتخاس  دونـشخ  اب  هک  نیا  زا  تسا  رت  بوبحم  رتهب و  نم  دزن  مرآ  تسد  هب  ناـمثع  مشخ  اـب  ارادـخ  يدونـشخ  رگا  هک 
ارماما ایآ  تفگ : يزور  ات  دومن  يراددوخ  یئابیکـش و  تشاد و  هاگن  لد  رد  ار  نآ  دمآ و  مشخ  رـس  رب  نخـس  نیا  زا  نامثع  مرآ ، مشخ 

ود دنزرف  يا  تفگ : رذوبا  درادـن  یبیع  تفگ : رابحالا  بعک  دزادرپب ؟ دـش  رگناوت  نوچ  دریگرب و  ناناملـسم  لام  زا  يزیچ  هک  تسا  اور 
هب هتخیگنارب ؟ نم  ناراـی  هیلع  وهدـینادرگ  رایـسب  ار  وـت  رازآ  يا  هزیگنا  هـچ  تـفگ : ناـمثع  يزوـمآ ؟ یم  اـم  هـب  ار  اـم  نـید  وـت  يدوـهی 
هک تساوخ  هزاجا  نامثع  زا  دوب و  هدمآ  جحيارب  لومعم  قباطم  ماگنه  نآ  دوب و  ماشرد  شا  یماظن  دحاو  وش و  قحلم  تا  یماظندـحاو 

رد شا  یماظن  دحاو  هک  نیا  داد و  هزاجا  يو  هب  وا  دنامب و  ربمایپ  ربق  راوج  رد 
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: تفگ یم  مدینش  ص )  ) لوسر زا  نم  تفگ : نامثع  هب  هدیـسر  علـس  هیحان ي  ات  اه  نامتخاس  دید  نوچ  هک  تشادننیا  زج  یتلع  دوب  ماش 
يو هب  وا  منک  داهج  اج  نآ  مور و  ماش  هب  ات  هد  هزاجا  نم  هب  کـنیا  تسا "  زیرگ  هراـچ ، دـسر ، علـس  هیحاـن ي  اـت  اـه  ناـمتخاس  نوچ  " 

اه نیا  رگا  تفگ : وا  داتسرفوا و  يارب  الط  رانید  هیواعم 300  درمش و  یم  هدیدنـسپان  درک  یم  هیواعم  هک  ار  یئاهراک  رذوبا  داد و  هزاجا 
هب يزاین  ارم  تسا  یـششخب  هزیاج و  رگا  مریذـپ و  یم  ار  نآ  دـیدوب ، هدرک  يراددوخ  نآ  نداد  زا  هک  تسا  ملاسما  قوقح  هیمهـس ي  زا 
لام نیا  هک  دوبن  نم  زارتراوخ  سک  چیه  وت  دزن  ایآ  تفگ : وا  وداتسرف  يو  يارب  الط  رانید  تسیود  يرهف  هملسم  نب  بیبح  تسین و  نآ 

دنادرگرب  ار  نآ  سپ  يداتسرف ؟ نم  يارب  ار 
لام زا  رگا  يا و  هدرک  تنایخ  هک  تسادـخ  لام  زا  نیا  رگا  تفگ : وا  هب  رذوبا  تخاـسب - قشمد  رد  هک  ار  زبس ) خاـک   ) ءارـضخ هیواـعم ،

هک دنگوس  ادخ  هب  مسانش و  یمن  کین  هک  هدش  یئاهراک  ادخ  هب  تفگ : یم  رذوبا  دنام و  شوماخهیواعم  تسا  فارسا  هک  تسا  تدوخ 
دوـش و یم  هدـنز  هک  ار  یلطاـب  دوـش و  یم  شوماـخ  هک  مـنیبیم  ار  یقح  ادـخ  هـب  تـسین و  شربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  رد  اـه  نـیا 

دوش یم  هدوبر  ناـشیا  قوقح  هک  ار  یمدرم  هتـسیاش  تسا و  رودهب  يراـگزیهرپ  زا  هک  ار  یتنـس  دوـش و  یم  بیذـکت  هک  ار  یئوگتـسار 
نیا رد  هیواعم  دیبایرد  ار  نآ  لها  دیراد  اج  نآ  هب  يزاین  امش  رگا  درک  دهاوخ  هابت  وت  رب  ار  ماش  رذوبا  تفگ : هیواعمهب  هملـسم  نب  بیبح 

نیرتراومهان رب  ار  تیلهاج ) نامز  رد  رذوبا  مان   ) بدـنج نانخـس ، رگید  زا  سپ  تشون : هیواعم  هب  نامثع  درک و  هبتاـکم  ناـمثع  اـب  هراـب 
هنیدم هب  رذوبا  نوچ  دنارب و  ار  شروتس  زور  هنابـش  هک  داتـسرف  یـسک  اب  ار  وا  هیواعم  تسرفب . راوشد  یهار  زا  ار  وا  نک و  راوس  اهروتس 

یم کیدزن  دوخ  هب  ار  اه  هدـش  دازآ  نادـنزرف  ینک و  یم  تسردیـصاصتخا  هاگارچ  يرامگ و  یم  راک  هب  ار  ناکدوک  تفگ : یم  دـمآ 
سپ تفگ  هن  تفگ  سدقملا  تیب  سپ  تفگ  هن  تفگ  هکم  هب  تفگ  وش . قحلم  یهاوخ  ینیمزرس  ره  هب  هک  داتسرف  وادزن  هب  نامثع  ینک 
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تشذگرد ات  دوب  اج  نآ  رد  نانچمه  داتسرف و  اج  نآ  هب  ار  وا  سپ  هذبر ، هب  متسرف  یم  ار  وت  نم  هن  تفگ  هفوکای  هرصب  هب 
دیوگ یم  رذوبا  تفگ : نامثع  هب  يو  هک  دنا  هدروآ  ناعمس  نب  دمحم  قیرط  زا  و 
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ار وا  ندوب  مدقشیپ  وا و  يرترب  نم  اریز  هدوبن  يزیچ  نینچ  هجو  چیه  هب  زگره و  اتفگش  تفگ : يا  هدرک  دیعبت  هذبر  نیمزرـس  هب  ار  وا  وت 
میدرمش  یمن  وا  زا  رتاناوت  ار  سک  چیه  ربمایپ  نارای  نایم  رد  ام  مسانش و  یم  یناملسم  رد 

زین هدنیآ  لاس  رد  دوش و  قحلم  ماش  هب  رذوبا  داد  روتـسد  نامثعهک  مدوب  هنیدم  رد  نم  تفگ : وا  هک  دـناهدروآ  دایز  نب  لیمک  قیرط  زا  و 
مدوب  هنیدم  رد  درک  دیعبت  هذبر  هب  اروا  هک  یماگنه 

درمـش وگغورد  ار  يو  سپ  تشادن  شوخ  ار  نآ  نامثع  هک  تفگ  ینانخـس  رذوب  هک  دنا  هدروآ  هداتق  زا  رمعم  زا  قازرلا  دبع  قیرط  زا  و 
رب هیاس  نامـسآ  تفرگنرب و  رد  نیمز  تفگ : ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  درامـش  وگغورد  ارم  سک  چیه  مدرک  یمن  نامگ  تفگ : وا  و 

تشاذگن و یتسود  نم  يارب  یئوگ  قح  تفگ : یم  رذوب  داتسرف و  هذبر  هب  ار  وا  سپس  دشاب ، رذوب  زا  رتوگتسار  هک  اریـسک  دنکفین  رس 
. دینادرگرب ینیشننابایب  هب  ارم  نامثع  ربمایپ ، رهش  هب  مندیچوک  زا  سپ  تفگ  تفر  هذبر  هب  نوچ 

رد دز و  وا  بکرم  شوگ  ود  ناـیم  ار  دوخ  هناـیزات ي  یلع  دـنک  يریگولج  يو  زا  تساوخ  ناورم  درک و  هقردـب  ار  رذوب  یلع ، تفگ : و 
نخـس مدرم  دندومن و  یتشرد  رگیدـکی  اب  یتسین و  وا  زا  رترب  نم  دزن  وت  تفگ : نامثع  اتتفرگرد  ینانخـس  نامثع  یلع و  نایم  هراب  نیا 

دنداد ناش  یتشآ  ات  دنداتفا  ودنآ  نایم  دندرمش و  دنسپان  ار  نامثع 
يوسزا ادخ  يرآ  تفگ : رـسای  نب  رامع  دنک  شتمحر  ادخ  تفگ  دـش  هاگآ  هذـبر  رد  رذوبگرم  زا  نامثع  نوچ  هک  هدـش  تیاور  زین  و 

دای ماگنه  ناتـساد ، مامت  هک  مدش -؟ نامیـشپ  وا  دیعبت  زا  نميرادنپ  یم  ایآ  تردپ  هدنزگ ... يا  تفگ : نامثع  دـنک  شتمحر  ام  همه ي 
دمآ . دهاوخ  رامع  ياه  يریگرد  زا 

مدرک رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  نانچمه  تفگ : متفای و  نیئوم  ینابیاس  رد  ار  رذوب  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  یبعک  شارخ  نبا  قیرط  زا  و 
نم يارب  یئوگ  قح  ات 
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تشاذگن . یتسود 
: تفگ یئآ ؟ دورف  هذبر  رد  وت  هک  دش  بجوم  هچ  مدیـسرپ  رذوب  زا  تفگ  مردپ  هک : دـنا  هدروآ  یمیت  میهاربا  نابز  زا  شمعا  قیرط  زا  و 

هیواعم . نامثع و  هب  زردنا  یهاوخکین و 
هب دوب  نم  نآ  زا  هک  ار  دنچ  ینادنفسوگ  نم  دندوب و  هبرش  رد  نم  ناسک  تفگ : شردپ  هک  دناهدروآ  يرازف  بشوح  نب  رشب  قیرط  زا  و 

رذوبا دنتفگ  تسیک ؟ نیامدیـسرپ  دیپس و  يوم  رـس و  اب  مدید  يریپ  اج  نآ  رد  ناهگان  متـشذگ  هذبر  هب  نوچ  سپ  مدناشک  هنیدـم  يوس 
هلیبق ي هلحم ي  اج ، نیا  ادخ  هب  متفگ : دنچيدنفـسوگ  وا  اب  دوب و  نیئوم - يا  هناخ  ای  کچوک - يا  هناخ  رد  هک  شمدـید  و  ربمایپ . رای 

بیـسم رـسپ  دیعـس  يارب  ار  نخـس  نیا  تفگ : بشوح  نب  رـشب  دنا  هدرک  نوریب  اج  نیا  يوس  هب  ارم  روز  هب  تفگ  تسین  رافغ - ینب  وت -
تساوخ یم  دوخ  هک  دش  جراخ  يوس  نادب  يور  نیا  زا  رذوبا  تفگ : دشاب و  هدرک  نوریب  ار  يو  نامثع  هک  دش  رکنم  وا  مدرک و  وگزاب 

: متفگ رذوبا  هب  متشذگ و  هذبر  هب  تفگ : هک  تسا  هدروآ  بهو  نب  دیز  ثیدح  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  دنیزگ و  نکـسم  اج  نآ  رد 
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میـس رز و  زاهک  یناسک  مدرک : ادـیپ  فالتخا  هیآ  نیا  رـس  رب  هیواعم  اب  مدوب و  ماش  رد  نمتفگ  ینکفیب  راب  اـج  نیا  هک  دـش  بجوم  هچ 
وا ام و  هرابرد ي  مه  تسا و  ناشیا  هرابرد ي  مه  متفگ  نم  هدمآ و  دورفباتک  لها  هرابرد ي  هیآ  نیا  تفگ : وا  و  دـنزاس ... یم  هنیجنگ 
ارم رتشیپ  یئوگ  هک  دندش  هوبنا  نم  نوماریپ  رد  نانچمدرم  مدـمآ  نوچ  ایب و  هنیدـم  هب  تشون : مه  نامثع  تشون و  نامثع  هب  ارم  تیاکش 
دـش بجوم  هچ  نآ  تسا  نیا  شاب ، نم  رهـش  کیدزن  ینک  هرانک  ام  زا  یهاوخ  رگا  تفگ : دندناسر  نامثع  هب  ار  نیا  نوچ  دنا و  هدـیدن 

. دشک اج  نیا  هب  نم  راک 
نوریب تلع  هدـش و  هوبنا  يو  نوماریپ  مدرم  هک  هدـمآ  يربـط  شرازگ  رد  : " دـسیون یم  ثیدـح  نیا  حرـش  رد  يراـبلا  حـتف  رد  رجح  نبا 

دندیسرپ یم  ماشزا  ار  شندش 
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یهاوخ رگا   " زارف نیا  زا  سپ  دوب " و  هدیـسرت  ماش  مدرم  رب  يو  زا  هیواعم  هک  هنوگ  ناـمه  دیـسرتب - هنیدـم  مدرم  رب  يو  زا  زینناـمثع  و 
اهر متفگ  یم  ار  هچنآ  ادـخ  هب  تفگ : رذوب  شاب و  نم  رهـش )  ) کیدزن يرانک  تسا : هدـمآ  يربط  تیاوررد  دـسیون : یم  ینک "  هرانک 

منک یمناهر  متفگ  ار  هچنآ  هیودرم : نبا  تیاور  هب  منک و  یمن 
دینآ رب  امش  ایآ  تفگنامثع : دوب و  رـضاح  نامثع  سلجم  رد  يزوروا  هک  هدرک  دای  هنوگ  نیدب  یتارابع  اب  ار  رذوب  نایرج  زین  يدوعـسم 
بعک هنیـس ي  هب  رذوبا  هن . نانموم  ریما  يا  تفگ : بعک  تسه  وا  لاـم  رد  نارگید  يارب  یقح  مه  زاـب  داد  ار  شلاـمتاکز  سک  ره  هک 
رتخاب رواخ و  يوس  هب  ار  شیوخ  يور  هک  تسین  نآ  یکین  دناوخ : ار  هیآ  نیا  سپس  یتفگ  غورد  هداز  يدوهی  يا  تفگ : وا  هب  دیبوک و 

هار رد  و  ناربمایپ ، هب  ینامـسآ و  همان ي  هب  ناگتـشرف و  هب  نیـسپزاب و  زور  هب  و  درآ - ناـمیا  ادـخ  هب  هکتسا  سک  نآ  کـین  دـینادرگب 
تاکز دراداپ و  رب  زامن  و  ناگدرب - ناگدنهاوخ و  ناگدـنام و  هار  رد  نادنمتـسم و  ناگدرم و  ردـپ  ناشیوخ و  هب  دـهد - لام  وا  یتسود 

هیآ  نایاپ  ات  دننک  افو  شیوخ  نامیپ  هب  دندنب  نامیپ  نوچ  هک  اه  نآ  دهد و 
، میـشخبب امـش  هب  میناسرب و  ناـمنارازگراک  هنیزه ي  هب  ار  نآ  میریگب و  ناناملـسم  لاـم  زا  يزیچ  هک  دـینیب  یم  یبیع  اـیآ  تفگ : ناـمثع 
هک تسا  هدرک  خاتـسگ  ارت  هچ  هداز  يدوهی  يا  تفگ : دـیبوک و  بعک  هنیـس ي  رد  درک و  دـنلب  اراـصعرذوبا  درادـن  یبـیع  تفگ : بعک 
هب رذوب  يدرزآ  ارم  هک  راد  ناهنپ  نم  زا  ار  شیوخ  يور  يرازآ  یم  ارم  رایـسب  هچ  وت  تفگ : يو  هب  نامثع  یهد  يوتف  ام  نید  هرابرد ي 
دنک هابت  ار  وت  اب  ناشیا  راک  وا  هک  متـسین  نمیا  دـنیآیم و  درگ  رذوبا  نوماریپ  اه  هدوت  تشون : نامثع  هب  هیواعم  دـش و  نوریب  ماـش  يوس 

نالاپ هک  درک  يرتش  رب  راوس  ار  وا  يو  دـنک  راوس  ار  وا  هک  تشون  يو  هب  نامثع  رب . شیوخ  دزن  هب  ار  وا  يراد  ناـنآ  هب  يزاـین  رگا  سپ 
نار هلاشک ي  دندناسر  نوچ  دنناسرب و  هنیدم  هب  ناباتش  ار  وا  ات  داتسرفب  ار  يرزخ  ناگدرب  زا  نت  جنپ  دوب و  تشرد  کشخ و  تخس  نآ 

ار هچ  نآ  مریمن و  موشن  دـیعبت  ات  هنتفگ  يریم  یم  بیـسآ  نیا  زا  وت  شدـنتفگ : دوش  فلت  دوب  هدـنامن  يزیچ  هتخادـنا و  تسوپ  شیاه 
یم نفد  ار  يو  یسک  هچ  هک  ار  نیا  زین  دیآ و  یم  يو  رس  رب  اهدعب 
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تفگ و ینانخـس  تسـشنب و  وناز  ود  رب  هدمآرد  نامثع  رب  زور  کی  ات  دش  یئوکین  يو  هب  شا  هناخ  رد  يدنچ  سپ  درک  دای  ار  همه  دنک 
ثیدح مامت  هک  دنریگ - شیوخ  ناگدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دنسر  نت  یسهب  صاعلا  وبا  نارسپ  نوچ  نآ : داینب  رب  هک  درک  دای  ار  ثیدح  نآ 
نامثع دزن  دوب  هدنام  ثرا  هبيرهز  فوع  نب  نمحرلا  دبع  زا  هک  ار  یتورث  زور  نآ  رد  تفگ و  رایـسب  نخـس  سپـس  و  تشذگ - رد ص 
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دید یمن  ار  ناـمثع  اـه  نآ  تشپ  زا  دوب  هداتـسیا  هک  يدرم  هک  نادـنچ  دـندیچ  مهیور  رب  هدیـشکرب و  ار  رز  ياـه  هسیک  دـندوب و  هدروآ 
تـسا يا  هزادنا  هب  مه  شثاریم  دوب و  زاون  نامهم  داد و  یم  هقدص  وا  اریز  دـشاب  ریخ  شتبقاع  نمحرلا  دـبع  مراودـیما  نم  تفگ : نامثع 

یئاورپچیه یب  دیبوک و  بعک  هلک ي  هب  نآ  اب  ودرک  دنلب  ار  اصع  رذوبا  نانموم ، ریما  يا  یتفگ  تسار  تفگ  رابحالا  بعک  دینیب  یم  هک 
هب ترخآ  ایند و  ریخ  ادخ  هک  یئوگ  یم  هتـشاذگ  ياج  رب  تورث  همهنیا  هدرم و  هک  يدرم  هرابرد ي  ! هداز يدوهی  يا  تفگ : نآ  درد  زا 

یلوـپ ندرم  ماـگنه  هب  هک  مرادـن  شوـخ  تفگ : یم  ربماـیپ  مدینـش  نـم  هـک  نآ  اـب  يدـنب  یم  ادـخ  رب  يزیچ  نـینچ  تیعطاـقاب  هداد و  وا 
هن تفگ  مورب ؟ هکم  هب  تفگ  زاس ، رود  نم  زا  ارتا  هرهچ  تفگ : وا  هب  نامثع  مراذـگ  ياج  رب  رانید ) زا 1:6   1:4  ) طاریق کی  گنسمه 
هب سپ  تفگ : ادخ  هب  يرآ  تفگ  مریمب ؟ ات  متـسرپب  ار  وا  مور و  مراگدرورپ  هناخ ي  هب  هک  نیا  زا  ینک  یم  يریگولج  ایآ  تفگ  ادخ  هب 

تیارب هچ  نآ  زج  هب  ادخ  هب  هن  تفگ  نیزگرب  ار  اهرهش  نیا  زج  هب  یئاج  ادخ  هب  هن  تفگ  هرصب  هب  سپ  تفگ  ادخ  هب  هن  تفگ  مورب  ماش 
يرهـش چیهگنهآ  ینک  اهر  مدـیچوک  اج  نآ  هب  ربمایپ  اب  یهارمه  يارب  هک  هنیدـم  رد  ارم  رگا  دومن و  مهاوخن  رایتخا  ار  یئاج  مدرکدای 

ربمایپ تفگ  تسار  ادخ  تسا  گرزب  تفگ  متـسرف  یم  هذبر  هب  ار  وت  نم  تفگ : نک . دیعبت  یهاوخ  يرهـش  ره  هب  ارم  وت  درک و  مهاوخن 
هکم رد  تماقا  زا  هک  داد  ربخ  ارم  تفگ  تفگ  هچ  وت  هب  تفگ : نامثع  درک . یئوگـشیپ  میارب  دیـسر  دهاوخ  نم  هب  ار  هچ  نآ  همه ي  هک 

دنریگیم و ندرگ  رب  دنور  یم  زاجح  يوس  هب  قارعزا  هک  یهورگ  ارم  نفد  نفک و  راک  مریم و  یم  هذبر  رد  موش و  یم  عونمم  هنیدـم  و 
هب يو  ات  دنزیخنرب  وا  يوس  هب  دوخ  ياج  زا  مدرم  داد  روتسد  نامثع  هدرک و  يرتش  راوس  ار  شرتخد - یخرب  هتفگ ي  هب  رـسمه و  رذوبا ،

نوریب هنیدم  زا  نوچ  سپ  دوش  هداد  چوک  هذبر 
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نب رامع  رفعج و  نب  هلا  دبع  لیقع و  شردارب  زین  شرـسپ و  ود  زینوا  اب  هارمه  دش و  ادـیپ  یلع  درب  یم  ار  يو  ناورم  هک  هنوگ  نامه  دـش 
تسا هدرک  عنم  هار  نیا  رد  وا  تعیاشم  رذوبا و  اب  یهارمه  زا  ار  مدرم  نانموم  ریما  یلع  هک : درک  داریا  دروخرب  ناشیا  هب  هک  ناورم  رـسای .

هب ار  وت  ادـخ  وش  رود  تفگ : تفوک و  يو  بکرم  شوگ  ود  نایم  ار  شا  هنایزات  هتخات و  وا  يوس  هب  یلع  مدرکتهاـگآ . یناد  یمن  رگا 
تـسیرگب رذوب  ددرگرب  تساوخ  نوچ  ددرگزاب و  هک  تفگ  عادو  ار  يو  سپـس  درک و  هقردب  اروا  تفرب و  رذوبا  اب  دوخ  دزادنا و  شتآ 

یم ص )  ) ربمایپ دای  هب  امـش  زا  مدـید  یم  ار  تنادـنزرف  وت و  نم  هاگ  ره  یلع  نسحلا  وبا  يا  هک  دزرماـیب  ار  هداوناـخ  امـش  ادـخ  تفگ  و 
دنکب نم  يارب  ار  یلع  هراچ  هک  تسیک  ناناملـسم  هورگ  يا  تفگ  نامثع  درب و  نامثع  هب  تیاکـش  وا  اب  یلع  راتفر  زا  ناورم  سپ  مداـتفا 

یلع نوچ  سپداد  میهاوخ  ار  وا  قح  هک  دنگوس  ادخ  هبدرک  نانچ  دـینادرگ و  زاب  متـشاد  شلیـسگ  نآ  يارب  هک  يراک  رـس  زا  ارم  کیپ 
رب بسا  مشخ  تفگ  يا  هتفر  رذوـبا  هقردـب ي  هب  ارچ  هک  هتفرگ  مـشخ  وـت  رب  ناـنموم  ریما  دـنتفگ : هـتفروا و  زاوـشیپ  هـب  مدرم  تشگزاـب 
نم رب  ینک و  ناـنچ  ناورم  اـب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وـت  هچ  تفگ : وا  تفر و  ناـمثع  دزن  هب  دـش  بـش  نوـچ  دـمایب و  سپـس  داـب  شماـگل 

دنادرگرب ارم  تساوخ  درک و  دروخرب  نم  ابوا  هک  نیا  یتسار  ناورم  دروم  رد  تفگ : ینک ؟ در  ارم  نامرف  نم و  کـیپ  یئامنیخاتـسگ و 
زا ار  مدرم  نم  هک  دـیناسرن  وت  هب  رگم  تفگ  ناـمثع  ما  هدرکن  در  ارنآ  هک  مه  وت  ناـمرف  دروـم  رد  مدـنادرگرب  راـک  نیا  زا  ار  وا  مه  نم 

، تقیقح ادخ و  زا  يربنامرف  یهد و  نآ  ماجنا  هب  روتـسد  وت  هک  يراک  ره  رگم  تفگ : یلع  ما  هدرک  عنم  وا  هقردـب ي  رذوبا و  اب  یهارمه 
: تفگ هدب  ار  ناورم  داد  تفگ : نامثع  درک  میهاوخن  ادخ  هب  مینک ؟ يوریپ  وت  نامرف  زا  ام  دـیاب  مه  زاب  ایآ  دـشاب  نآ  اب  تفلاخم  مزلتـسم 

ود نایم  وت  تفگ : مهدب  ار  وا  داد  هنوگچ 
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هب دهد  ازسان  ارم  رگا  اما  دنزبزین  وا  مدز  ار  وا  بکرم  هک  يا  هنوگ  هب  دهاوخ  رگا  نم ، بکرم  کنیا  تفگ : یلعیتخاون  وا  بکرم  شوگ 
رب ینخـس  تقیقح  زج  هتفگن و  نآ  نمـض  رد  یغورد  هک  يا  هنوگ  هب  هتبلا  درک و  مهاوخنوت  راثن  نآ ، دننامه  یمانـشد  هک  دنگوس  ادـخ 

یتسین وا  زا  رترب  نم  دزن  وتهک  دنگوس  ادخ  هب  دـیوگن  ازـسان  ار  وت  وا  ارچ  يا  هداد  مانـشد  ار  وا  وت  یتقو  تفگ : نامثع  مشاب  هدـنارن  نابز 
زا مردپ  مرترب و  وت  زا  نم  هک  ادخ  هب  يرامش ؟ یم  ناورم  گنـسمه  ارم  و  ینک ؟ یم  نخـس  هنوگ  نیا  نم  اب  تفگ : دش و  مشخ  رد  یلع 

نامثع رآ . نم  هب  يور  تیاهریت  اب  ایب و  وت  نونکا  مدنکفانورب و  نادریت  زا  هک  دوب  نم  ياهریت  نیا  تردام ، زا  مردام  تسا و  رترب  تردپ 
راصنا رجاـهم و  زا  ینادرمو  شا  هداوناـخ  تشگرب و  یلع  دـمآرد و  شاهناـخ  هب  تساـخرب و  هدـیدرگ  خرـس  شا  هرهچ  دـش و  مشخ  رد 

یم نم  ییوجبیع  هب  تفگ : درک و  تیاکـش  ناشیا  هب  یلع  زا  دندش  عمج  نامثع  درگ  مدرم  دـش و  ادرف  نوچ  دـندمآ و  مهارف  وا  نوماریپ 
نایم مدرم  دـنک . یم  ینابیتشپ  تسا ) نارگید  رـساینب و  رامع  رذوبا و  شدوصقم   ) دـنزادرپ یم  نم  یئوجبیع  هب  هک  ار  یناـسک  دزادرپ و 

زا يدقاو  تیاور  رد  ادـخ و  يدونـشخ  رگم  متـشادن  يدـصق  چـیه  رذوبا  هقردـب ي  زا  هک  ادـخ  هب  تفگ : وا  هب  یلع  دـنتفرگ و  ار  ود  نآ 
یئوت تفگ  يو  هب  نامثع  مدید  ار  يو  دـندرک  دراو  نامثع  رب  ار  رذوبا  هک  يزور  تفگوا  هک  میناوخ  یم  نایملـسا  يالوم  نابهـص  قیرط 

: تفگ ناـمثع  دـیدرب  نم  هب  تناـیخ  ناـمگ  مدومن و  یهاوخ  ریخ  ار  هیواـعم )  ) تقیفر وت و  تفگ  وا  هب  رذوبا  يدرک ؟ هچ  نآ  يدرک  هک 
يوریپ ار  رمع )  ) تقیفر هویـش ي  تفگ : رذوبا  يدـناروش  ام  رب  ار  ماـش  يا ، هنتف  رادتـسود  ینک و  بوشآ  یهاوخیم  یئوگ و  یم  غورد 

نم يارب  يرذع  چیه  هک  ادخ  هب  تفگ : رذوب  اهراک ؟ نیا  هب  هچ  ار  وت  ردام  یب  تفگنامثع : دشابن  نخس  ياج  وت  رب  ار  سک  چیهات  نک 
شسبح ای  شمنزب  منک  هچ  وگغورد  ریپ  نیا  اب  دیئوگب  نم  هب  تفگ : دشنیگمشخ و  نامثع  رکنم ، زا  یهن  فورعمب و  رما  رگم  یبای  یمن 
نایمرد هک  یلع  منک  شدیعبت  مالـسا  نیمزرـس  زا  ای  هدـیناشک . یگدـنکارپ  هب  ار  ناملـسم  هدوت ي  یناتـسادمه  وا  هک  شمـشکب ؟ ای  منک 

وت هب  نمتفگ  تخادرپ و  نخس  هب  دوب  نارضاح 
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ناـیز هب  شغورد  هک  دـشاب  وگغورد  رگا  تفگ : ناـشیا ) هب  یـسوم  هراـب ي  رد   ) نوعرف نادـناخ  نموـم  هک  میوـگ  یمار  ینخـس  ناـمه 
وراک طارفا  هک  ار  یسک  دنوادخ  هک  یتسارهب  دسر  یم  امش  هب  دنک  یم  هدعو  امش  هبهچ  نآ  زا  يرهب  دشاب  وگتسار  رگا  تسا و  شدوخ 

زین یلع  منک و  دای  مرادن  تسود  هک  دنار  نابز  رب  تشرد  ینخـس  يو  خساپ  رد  نامثع  دـیوگ : يوار  دـنک  یمن  تیادـه  دـشاب  وگغورد 
دیوگ : يوار  داد . نآ  دننامه  یخساپ 

شیپ نوچ  دندروآ و  ار  واداد  روتسد  تشذگب  نیا  رب  هک  زور  دنچ  درک و  عنم  رذوبا  اب  ینخـس  مه  ینیـشنمه و  زا  ار  مدرم  نامثع  سپس 
تخـس زات و  تخات و  دوب ؟ نینچ  ناشیا  هویـش ي  ایآ  يدیدن ؟ ار  رمع  رکبوب و  ربمایپ و  وت  رگم  نامثع  وت  رب  ياو  تفگ : داتـسیا  وا  يور 

یگیاسمه مراد  نمشد  رایسب  هچ  تفگ : رذوبا  ام  ياهرهش  زا  ام و  دزن  زا  وش  نوریب  تفگ : وا  تسا  ناشکندرگ  هویش ي  نم  رب  وت  يریگ 
: تفگ موش  یم  نوریب  تسا  ادـخ  هار  رد  داهج  ياج  هک  ماش  نیمزرـس  هب  نم  سپتفگ  یهاوخ  یم  اج  ره  تفگ  مورب  اجک  یلوار  وت  اب 

مور یم  قارع  هب  سپ  تفگ  منادرگ ؟ تزاب  اج  نآ  هب  ایآ  يدرک  هابت  ار  اج  نآ  هک  دوب  نآ  يارب  مدناشک  اج  نیا  هب  ماش  زا  ار  وت  هک  نم 
یم رـصم  هب  سپ  تفگ : دنا . ههبـش  لها  دننک و  یم  نعط  هدوت  رد  هک  يوش  یم  دراو  یهورگ  رب  اج  نآ  اریزتفگ  ارچ ؟ تفگ  هن  تفگ 

، مالـسا زکرم  يوـس  هب  ترجه  زا  سپ  دـیاب  نیارباـنب  تفگ : رذوـبا  یهاوـخ  یم  اـج  ره  تفگ : مور  اـجک  هب  سپ  تـفگ  هـن  تـفگ  مور 
يوس نیمه  هب  رترود - رترود و  هچ  ره  ورب - فرـش  هطقن ي  نیرترود  هب  تفگ : ناـمثع  مور  یم  دـجن  يوـس  هب  مریگ . شیپيدرگناـبایب 

دش . يوس  نآ  هب  وا  سپ  ور . اج  نامه  هب  هنم و  رتارف  ماگ  هذبر  زا  ورب و  دوخ 
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نابز رب  ینانخس  وا  دنیآ و  یم  مهارف  وا  نوماریپ  مدرم  دنیـشن و  یم  ص )  ) لوسر ياج  رد  رذوبا  هک  دیـسر  ربخ  نامثع  هب  دیوگ : یبوقعی 
ارم هک  ره  مدرم  يا  تفگ : داتـسیا و  دجـسم  رد  ناتـسآ  رد  يو  هک  دیـسر  يو  شوـگ  هب  تـسا و  نآ  رد  يو  زا  شهوـکن  هـک  دـنار  یم 

نادناخ حون و  مدآ و  دنوادخ  هک  یتسار  متسه  يذبر  هدانج  نب  بدنج  نم  متـسه  يرافغ  رذوبا  نم  دسانـشن  سک  ره  دسانـش و  دسانش 
تسا رگید  ضعب  زا  نآ  ضعب  نارمع  میهاربا و  داژن  دیزگرب  ناهج  مدرم  زا  ار  نارمعنادناخ  میهاربا و 
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زا امنهار  كاپ  ترتع  لیعامـسا و  زا  نادـناخ  تسا و  میهاربا  زا  تسخن  سپ  تسا  حون  زا  هدـیزگرب ي  دـمحم  تسااناد  اونـش و  ادـخ  و 
دننام و یمهبترم  دنلب  رهپـس  هب  ام  نایم  رد  ناشیا  هک  دندش  یهورگ  نایم  رد  يرترب  راوازـس  هدیدرگ و  دنمجرا  ناشیا  نادنمجرا  دـمحم .

امنهار ناگراتس  هب  ای  درگبش  هام  هب  ای  نشور  باتفآ  هب  ای  دوش  نیعم  زامن  ماگنه  ندروآ  يور  يارب  هک  يا  هلبق  هب  ای  هدیـشوپ  هبعک ي  هب 
نآ همه ي  ثراو  ناربماـیپ و  شناد  ثراو  دـمحم  دـبای و  یم  تکرب  نآ  یتداـیز  دـشاپ و  یم  وترپ  نآ  نغور  هک  ینوـتیز  تخرد  هب  اـی 

هتفگ : يوار  هک  اج  نآ  ات  دش . ناربمایپ  يرترب  بجوم  هک  تسا  يروما 
رمع رکبوبا و  ياه  تنس  ربمایپ و  ياه  تنس  رد  وا  تسد  هب  هک  یئاه  ینوگرگد  زا  دنک و  یم  شهوکن  ار  يو  رذوبا  هک  دیسر  نامثع  هب 

هک هنوگ  نامه  تسـشن و  یم  سلجم  رد  هنیدم  دننام  زین  اج  نآ  وا  درک و  دیعبت  هیواعم  دزن  ماش  هب  ار  وا  سپ  دـیوگ  یم  نخـس  هتفای  هار 
هک اج  نآ  ات  دندینـش ، یم  ار  وا  نخـس  دندمآ و  یم  مهارف  وا  نوماریپ  مدرم  تخادرپ و  یم  نخـس  هبزین  ماش  رد  درک  یم  راتفر  هنیدم  رد 
اب نارتش  راطق  تفگ  یم  داتـسیا و  یمقشمد  هزاورد  رب  دـناوخ  یم  ار  حبـص  زاـمن  نوچ  دوخ  وا  دـندش و  رایـسب  وا  نوماریپ  رد  نارـضاح 

یهن دنک  تنعل  ادخ  دننک و  یمن  فورعم  هب  لمع  دوخ  هک  ار  فورعم  هب  ناگدننک  رما  زا  هتـسد  نآ  دنک  تنعل  ادخ  دـمآ  شتآ  زا  يراب 
تفگ  يوار  دننک . یم  رکنم  راک  دوخهک  ار  يرکنم  زا  ناگدننک 

اب يرتش  رب  راوس  ار  وا  هک  تشون  يو  هب  وا  يدرک و  هابت  شیوخ  رب  ار  ماش  راک  اج  نیا  هب  رذوبا  نداتـسرف  اب  وت  تشون : نامثع  هب  هیواـعم 
دمآرد ناـمثع  رب  رذوـب  هک  یماـگنه  دوـب و  هـتخیر  شیاـه  نار  تشوـگ  دیـسر  هنیدـم  هـب  نوـچ  سپ  نـک  هـناور  زادـنا  يور  یب  نـالاپ 

هب هیما  نادنزرف  هک  یماگنه  تفگ : یم  مدینـش  ص )  ) لوسر زا  یئوگ  یم  وت  هک  دنا  هدـیناسر  نم  هب  تفگ  وا  هب  دـندوب  يو  دزنیهورگ 
ناگدرب ار  ادخ  ناگدنب  دنریگ و  یم  شیوخ  یئاورنامرف  يارب  یهاگیاپ  ار  ادخ  ياهرهش  دنسرب  مامت  درم  یس 
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ربمایپزا ار  نیا  زین  امـش  ایآ  تفگ : ناشیا  هب  تفگ . ار  نیا  هک  مدینـش  ص )  ) لوسر زا  يرآ  تفگ  یهاـبت  هلیـسو  ار  ادـخ  نیئآ  شیوخ و 
سپ يدینش  ربمایپ  زا  مه  وت  دنک  یم  تیاکح  رذوبا  ار  هچ  نآ  ایآ  دیسرپ  يو  زا  دمایب  وا  نوچ  داتسرف و  یلع  یپ  رد  یـسک  سپ  دیدینش 
هیاس نامـسآ  : " تفگ - (ص ) ربمایپ هک  نیا  يارب  تفگ  یهد  یم  یهاوگهنوگچ  تفگ  يرآ  تفگ : یلع  تفگ - زاـب  وايارب  ار  ناتـساد 

یپ نامثع  دنامب  هنیدم  رد  هک  زور  دنچ  اهنت  سپ  دشاب "  رذوبا  زا  رتوگتسار  هک  ار  یـسک  تفرگن  رب  رد  یکاخ  هدوت ي  دنکفین و  رـس  رب 
نتـشاد راوخ  يارب  يرآ  تفگ  ینک ؟ یم  نوریب  ربمایپ  مرح  زا  ارمایآ  تفگ  يوش  نوریب  اج  نیا  زا  دیاب  وت  دنگوس  ادخ  هب  هک  داتـسرف  وا 

نامه رد  ات  یتسه  اج  نامه  زا  هک  هذـبر  هب  ورب  هن ، تفگ "  هفوک  هب  تفگ  هن  تفگ  هرـصب  هب  تفگ  هن  تفگ  مور  هکم  هبسپ  تفگ  وت .
نز و اـب  هارمه  ار  وا  يو  دـیوگ " . نخـس  يو  اـب  سک  چـیه  شندـش  نوریب  ماـگنه  اـت  هـک  راذـگم  و  رب ، نوریب  ار  وا  ناورم  يریمب ، اـج 
ار یلع  رذوبا  نوچ  دنتسیرگن و  یم  هدش  نوریب  زین  رسای  نب  رامع  رفعج و  نب  هللا  دبع  نیسح و  نسح و  یلع و  درک و  رتش  راوس  شرتخد 
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مدروآ و یم  دای  هب  ار  ربمایپ  لوق  مدـید  یم  هک  ار  وت  نادـنزرف  وت و  تفگ : تسیرگب و  سپـس  دیـسوبب  ار  يو  هتـساخرب  وا  يوس  هب  دـید 
عنم نانموم  ریما  تفگ : ناورم  تخادرپ  نخـس  هب  يو  اب  تفربیلع و  سپ  مداـتفا . هیرگ  هب  اـت  تفرب  تسد  زا  ما  یئابیکـش  نادـنچ  نونکا 

رد ار  وت  ادـخ  وش  رود  تفگ : دـیبوک و  ناورم  رتش  هرهچ  هب  درک و  دـنلب  ار  هنایزات  یلع  دـیوگ  نخـس  وا  اب  یـسک  هک  نیا  زا  تسا  هدرک 
ناهارمه زا  کی  ره  تخادرپ و  وگتفگ  هب  يو  اب  دماجنایم  لوط  هب  نآ  حرـش  هک  ینانخـس  اب  درکهقردب و  ار  رذوبا  سپـس  دزادـنا  شتآ 

دـمآ و دوجوب  یئاه  ترودـک  دروم  نیا  رد  یلع  نامثع و  نایم  تشگرب و  ناـمثع  دزن  هب  ناورم  دنتـشگزاب و  وهتخادرپ  نخـس  هب  زین  يو 
. تفرگرد هنایم  رد  يا  هنازوت  نیک  نانخس 

ره هب  هک  مدید  يدرم  مدرک و  كرد  ار  هعمج  زامن  متفر و  ماش  هب  سپس  هنیدم و  هب  تفگ : سیق  نب  فنحا  هک  تسا  هدروآ  دعـس  نبا  و 
وت ادـخ  هدـنب ي  شمتفگ : متـسشن و  وا  دزن  نم  دـناوخ  یم  هاتوک  ار  شزامن  درازگ و  یم  زامن  دـنزیرگ ، یم  ناـشیا  دـسر  یم  یتعاـمج 

هک زیخرب  نم  دزن  زا  تفگ  مفنحا  نم  متفگ  یتسیک  وت  مرذوبا  نم  تفگ  یتسیک 
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دنزب راـجهک  هتـشاد  نآ  رب  ار  شا  یچراـج  هیواـعم - ینعی  نیا - تفگ  دـسر  نم  هب  يدـنزگ  وـت  زا  هنوـگچ  متفگ  دـسرن  وـت  هب  يدـنزگ 
دنیشنن . نم  اب  سکچیه 

لخاد نوچ  سپ  دـهد  یم  رازآ  ار  ام  يو  تفگ : وا  تساوخ و  دورو  هزاجا  نامثع  زا  رذوبا  تفگ : سابع  نبا  هک  تسا  هدروآ  یلعیوبا  و 
دزن امش  نیرت  بوبحم  تفگ : یم  مدینش  ربمایپ  زا  نم  یلو  هن  تفگ  يرتهب  رمع  رکبوب و  زا  يرادنپ  یم  هک  یئوت  تفگ : وا  هب  نامثع  دش 
ماش هبات  داد  روتسد  نامثع  مرادیاپ  وا  نامیپ  رب  نم  دنامب و  رادیاپ  هتسب  نم  اب  هکینامیپ  رب  هک  تسا  یسک  نم  هب  امش  نیرتکیدزن  نم و 
ادخ هار  رد  ار  نآ  رگمدنامب  دیابن  یمیس  رز و  امـش  زا  سک  چیهدزن  هاگنابـش  تفگ : یم  درک و  یم  وگتفگ  مدرم  اب  اج  نآ  رد  وا  دور و 
واهب نامثع  تسرفب  رذوبا  سپ  رد  يراد  ماشهب  يزاین  رگا  تشون : نامثع  هب  هیواعم  سپ  دـینادرگ  هدامآ  هاوخ  ناوات  يارب  ای  دـینک  قاـفنا 

دمایب . وا  يآ و  نم  يوس  هب  هک  تشون 
خیرات بهذلا 438:1 ، جورم  دعس 168:4 ، نبا  تاقبط  ریـسفت - تاکز و  باتک  ود  يراخب - حیحـص  ات 54 ، باسنالا 52:5  هب  دیدرگرب 

يراقلا 291:4 هدمع  يابلا 213:3 ، حتف  ات 242 ، زا 240  دیدحلا  یبا  نبا  حرش  یبوقعی 148:2 ،
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دندرک نوریب  هذبر  يوس  هب  ار  رذوبا  هک  یماگنه  نانمومریما  نخس 

هراشا

شیوـخ ياـیند  رب  وـت  زا  هورگ  نیا  یتـفرگمشخ ، وا  يارب  هک  شاـب  راودـیما  یـسک  ناـمههب  سپ  یتـفرگ  مشخ  ادـخ  يارب  وـت  رذوـبايا 
ناشیا زا  هچ  نآ  ظفح  يارب  نک و  اهر  ناشیا  تسد  رد  دنسرتیم  نآ  رب  وت  زا  ار  هچ  نآ  سپ  يدیسرت ، تنید  رب  ناشیا  زا  وت  دندیـسرت و 

هچ و  تسا ) وت  نید  نامه  هک   ) يدرک عنم  نآ  هب  دربتـسد  زا  ار  ناشیا  هچ  نآ  هب  ناشیا  دـندنمزاین  رایـسب  هچ  هک  زیرگب  یـسرت  یم  نآ  رب 
دوس سک  هچ  هک  تسناد  یهاوخ  ادرف  و  تسا ) ایند  نامه  هک   ) دنتـشاد زاب  نآ  هب  یـسرتسد  زا  ار  وتناشیا  هچ  نآ  زا  وت  يزاین  یب  رایـسب 

یئاهر هار  دنوادخ  دزیهرپب  ادخ  ینامرفان  زا  سپس  دشاب و  هتسب  يا  هدنب  رب  نیمز  اه و  نامـسآ  رگا  و  هدرب . کشر  رتشیب  سک  هچ  هدرب و 
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ار وت  یتفریذـپ  یم  ار  ناـشیا  ياـیند  وت  رگا  هک  اـیم  تشحو  هب  لـطاب  زا  زج  ریگم و  سنا  قح  هب  زج  دـهد . یم  رارق  وا  يارب  ار  ود  نآ  زا 
. دنتشاد یم  ناما  رد  ار  وت  يدرک  یم  ادج  دوخ  يارب  نآ  زا  يزیچ  رگا  دنتشاد و  یم  تسود 

نیع مه  نیاو  دـناد  یم  هدـش  دـییات  روهـشم و  ار  نآ  وهدروآ  یگدرتـسگ  هب  ار  رذوب  ناتـساد  ات 387  حرـش 375:2  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
دمحا رکبوبا  ار  مالکنیا  دیدرگ و  نامثع  شهوکن  بجوم  هک  تسا  یئاهدادـیور  زا  یکی  هذـبر  هب  وا  دـیعبت  رذوبا و  دـماشیپ  شنانخس :
دیعبت هذبر  هب  رذوبا  نوچ  تفگ : هکهدرک  لقن  سابع  نبا  زا  همرکع  زا  شردپ  زا  قازرلا  دبع  زا  هفیقـس  باتک  رد  يرهوج  زیزعلا  دبع  نب 

وا هن  دیوگ و  نخس  رذوبا  اب  هن  سک  چیه  هک  دندز  راج  مدرم  نایم  داد  روتسد  نامثعدش 
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یلع و رگم  دندرک  زیهرپ  يو  زا  زین  مدرم  همه ي  درب  شنوریب  زین  وا  دربب  نوریبار  وا  هک  داد  روتـسد  زین  مکح  نب  ناورم  هب  دنک  هقردب  ار 
هب ناورم  تخادرپ و  نخـس  هب  رذوبا  اب  نسح  دندرک و  شا  هقردب  هدـش  نوریب  يو  اب  ناشیا  هک  رامع . نیـسح و  نسح و  لیقع و  شردارب 
اب درک و  هلمح  ناورم  هب  یلع  نادـب . ینادـیمن  رگا  هدرک  عنم  درم  نیا  اـب  وگتفگ  زا  ناـنمومریما  هک  یناد  یمن  رگم  نسح  ناـه  تفگ . وا 

تشگرب و ناـمثع  يوس  هب  نیگمـشخ  ناورم  دزادـنا  شتآ  هب  ار  وت  ادـخ  وشرود  تفگ  تفوک و  يو  رتـش  شوـگ  ود  ناـیم  شا  هناـیزات 
رتخدیناـه ما  يـالوم  ناوـکذ  هدرک  عادو  يو  اـب  هورگ  نآ  داتـسیاب و  رذوـبا  دـش . نیگمـشخ  یلع  رب  زین  وا  داد و  وا  هـب  ار  راـک  شرازگ 

تفگ : یلع  درپس  رطاخ  هب  دوردب  ماگنه  ار  ناشیا  نانخس  تشاد  دنمورین  يا  هظفاح  دوب و  ناشیا  اب  هک  زین  بلاطوبا 
يزوت نیک  اب  ار  وت  يدیـسرت  دوخ  نید  رب  ناشیا  زا  وت  دندیـسرت و  شیوخ  يایند  رب  وت  زا  هتـسد  نیا  یتفرگ و  مشخ  ادخ  يارب  وت  رذوبا !

زا سپـس  دـشاب و  هتـسب  يا  هدـنب  رب  نیمز  اه و  نامـسآ  رگا  ادـخ  هب  دـندرک  دـیعبت  هاـیگ  بآ و  یب  تشد  هب  دـندومزایب و  شیوخ  ياـه 
نکم . تشحو  لطاب  زا  زج  ریگم و  سنا  قح  اب  زج  رذوبا  يا  دهد . یم  رارق  يو  يارب  نآ  زا  يزیرگ  هار  دنوادخ  دزیهرپب  ادخ  ینامرفان 

رذوبا يا  تفگ  تخادرپ و  نخس  هب  لیقع  نک  دوردب  ار  تردارب  تفگ : لیقع  هب  دینک و  دوردب  ار  ناتیومع  تفگ : شناهارمه  هب  سپس 
شابابیکـش تسا و  يراگتـسر  يوقت  هک  نک  هشیپ  يوقت  سپ  يراد  تسود  ار  ام  زین  وت  ومیراد  تتـسود  اـم  هک  یناد  یم  وت  میئوگب  هچ 

يدیمون يرامـشب  ور  دنک  ار  تمالـس  رگا  تسا و  یباتیب  زا  دـیآ  نارگ  وت  رب  یئابیکـش  رگا  هک  نادـب  تسا و  يراوگرزب  یئابیکـش  هک 
راذگاو . ار  یبات  یب  يدیمون و  يا . هدومن 

، ددرگرب هدـننک  هقردـب  دـنیزگ و  یـشوماخ  هدـننک  عیدوت  تسین  هتـسیاشهک  دوبن  رگا  وـمع  يا  تفگ : تخادرپ و  نخـس  هب  نسح  سپس 
زا دای  اب  دوخ - زا  ار  ایند  تسد  سپ  ینیب  یم  هک  دیـسر  اهزیچ  وت  هب  هتـسد  نیا  زا  ددرگ  رایـسب  سوسفا  هک  دنچ  ره  دش  یم  هاتوک  نخس 
یم رادید  ار  تربمایپ  نوچ  ات  شاب  ابیکـش  و  نآ ، هدـنیآ ي  هب  يراودـیما  اب  ار  نآ  ياه  يراوشد  اه و  یتخـس  راد و  زاب  نآ - ندـش  یهت 

. دشاب دونشخ  وت  زا  ینک 

هحفص 109 ] ] 

زور ره  دـنوادخ  دزاـس ، نوـگرگد  ینیبیم  ار  هچ  نآ  هـک  دراد  یئاـناوت  دـنوادخ  وـمع  يا  تـفگ : تـخادرپ و  نخـس  هـب  نیـسح  سپس 
زا وت  يزاینیب  هچ  یتشادزاب  تنید  هب  دربتـسد  زا  ار  ناشیا  وت  دنتـشادزاب و  شیوخ  يایند  هب  یـسرتسد  زا  ار  وت  هتـسد  نیا  تسا  يراکرد 
زا ار  نآ  هاوخب و  یئابیکش  يرای و  ادخ  زا  یتشاد ، ناشزاب  نآ  زا  وت  هچ  نآ  هب  ناشیا  دندنمزاین  هچ  دنتـشاد و  تزاب  نآ  زا  ناشیا  هچ  نآ 

گرم یبات  یبهن  دزادنا و  یم  شیپ  ار  يزور  يدنمزآ  هن  تسا  يراوگرزب  يرادنید و  زا  یئابیکش  اریز  رامـش  رتاراوگ  يدنمزآ  یباتیب و 
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دنکفا . یم  ریخات  هب  ار 
وا ادخدناسرتب  ار  وت  سک  ره  دربب و  وا  لد  زا  شمارآ  ادخ  دنک  نارگن  ار  وت  سک  ره  تفگ : تخادرپ و  نخس  هب  نیگمشخ  رامع  سپس 

ناشاهراک هب  رگا  دنتـشادیم و  ناما  رد  ار  وت  یتساوخ  یم  ار  ناشیا  يایند  رگا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دـهدن  ناما  ار  وا  ادـخ  دـناسرتب و  ار 
گرم زا  یبات  یب  ایند و  هب  يدنسرخ  يارب  رگم  دندنامن  زاب  یتفگ  وت  هچ  نآنتفگ  زا  مدرم  دنتـشاد و  یم  تتـسود  يداد  یم  يدونـشخ 

هب ار  دوـخ  نـید  سپ  دـبای - یگریچ  هـک  تـسا  یـسک  زا  تنطلــس  هـک  دوـب - نآ  ربناـشهورگ  تردـق  هـک  دـنتفای  یتمــس  هـب  شیارگ 
راکشآ . نایز  تسا  نآ  هک  دندش  ترخآ  ایند و  راکنایز  دنداد و  نانآهب  ناشایند  زا  زین  هورگ  نآ  دندیشخبناشیا و 

هب امـش  ندید  اب  مدید  یم  هک  ار  امـش  دزرمایبار  امـش  ادخ  تمحر  نادناخ  يا  تفگ : تسیرگب و  دوب  گرزب  يریپ  هک  زرمایب  ادخ  رذوبا 
نم ندوب  هک  هنوگ  نامه  مروخب  هودنا  شیارب  ای  دریگ  مارآ  وا  هب  ملد  هک  دوبن  یسک  امش  زج  هب  هنیدم  ردارم  مداتفا  یم  ص )  ) لوسر دای 

هلاخرـسپ ای  ردارب  اب  رهـش  ود  زا  یکی  رد  هک  تشادن  شوخ  دـمآ و  نارگ  نامثع  رب  زینزاجح  رد  مندوب  دـمآ  یم  نارگ  هیواعم  رب  ماش  رد 
زجب ینابیتشپ - هن  مراد و  نآ  رد  يروای  هن  هک  داتـسرف  يرهـش  هب  ارم  سپ  منک  هابت  وا  زا  يربناـمرفرد  ار  مدرم  راـک  مشاـب و  هیاـسمه  شا 

مرادن . یساره  چیه  ادخ  اب  مهاوخن و  يروای  چیه  زینادخ  زج  هک  ادخ -
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ارم روتـسد  ینادرگرب و  ارم  کـیپ  هک  تشادنآ  رب  ار  وـت  هچ  تفگ  ناـمثع  دـش و  ناـمثع  دزن  هب  یلع  دندیـسر  هنیدـم  هب  هک  هتـسد  نـیا 
رگم تفگ  مدرمشن  درخ  زین  ار  وت  روتسد  مدنادرگرب و  ار  وا  زین  نم  دنادرگرب و  ارم  تساوخیم  وت  کیپ  تفگ : یلع  يرامـشب  کچوک 

؟ میرب نامرف  ام  دیاب  دشاب  مهتیصعم  مزلتـسم  هک  وت  زا  يروتـسد  ره  ایآ  تفگ  ما  هدرک  عنم  رذوبا  اب  ینخـس  مه  زا  نم  هک  دیـسرن  وت  هب 
رد تفگ  يدیـشک  ار  شرتش  يداد و  شمانـشد  هک  نیا  يارب  تفگ  يراک ؟ هچ  يارب  تفگ  هدـب  شیوخ  زا  ار  ناورم  داد  تفگ : ناـمثع 

راثن ار  نآ  دـننامه  نم  دـیوگب  نم  هب  یئازـسان  ره  دـنگوسادخ  هب  دـیوگب  ازـسان  نم  هب  هک  نیا  اما  نآ ، ربارب  رد  نم  رتش  هک  وا  رتش  دروم 
رگم دهدن ؟ مانـشد  ار  وت  وا  ارچ  تفگ : دـش و  مشخ  رد  نامثع  مشاب  هتـسبن  وت  رب  مه  یغورد  نآ  رد  هک  يا  هنوگهب  درک  مهاوخ  تدوخ 

رجاهم و ناگرزب  یپ  رد  نامثع  دش و  نوریب  تساخرب و  سپـس  وت . زا  مه  وا  زا  مه  دنگوس  ادـخ  هب  يرآ  تفگ  یلع  یتسه  وا  زا  رتهب  وت 
زین نم  تفگ  تسا  رتهب  نآ  حالـصا  ويراد  یئاورنامرف  وا  رب  وت  دـنتفگ  نانآ  درک  ناـشیا  هب  ار  یلع  تیاکـش  داتـسرف و  ناـیوما  راـصنا و 

غارـس هن  نم  زگرره  تفگ  یهاوخب  رذع  وا  زا  يوش و  ناورم  دزن  هب  رگا  دوش  هچ  دنتفگ  دندش و  یلع  دزن  هب  سپ  مراد  تسود  ار  نیمه 
دندرک و ربخ  ار  وا  دنتـشگرب و  نامثع  دزن  هب  سپ  موش  شیوخ  دزن  هب  دهاوخ  نامثع  رگا  یلو  مهاوخ  یمرذـع  وا  زا  هن  مور و  یم  ناورم 

نآ اما  تفگسپس : تفگ و  انث  دمح و  ار  ادخ  تخادرپ و  نخس  هب  یلع  دندش و  وا  دزن  هب  نایمشاه  اب  هارمه  ات  داتـسرف  وا  یپ  رد  نامثع 
یم متـشادن و  ار  وت  نامرف  زا  یچیپرـس  وت و  اب  يراـتفر  دـب  لاـیخ  نممسق  ادـخ  هب  یتفرگ  مشخ  نم  رب  وا  عیدوت  رذوبا و  اـب  نخـس  زا  هچ 

شرب نم  دراد  زاب  دوب  هدرک  بجاو  نم  رب  ادخ  هک  یقح  يادا  زا  ارم  تساوخ  یم  وا  نوچ  مه  ناورم  دروم  رد  مرازگب  اروا  قح  متـساوخ 
رب ینخـسبضغ  يدروآ و  مشخ  رـس  رب  ارم  وت  هک  دوبنآ  رطاخب  تشذـگ  وت  نم و  نایم  هچنآ  اما  وا . راک  ربارب  رد  نم  راک  مدـینادرگ و 

متساوخ . یمن  دوخ  هک  دروآ  نم  نابز 
زا مه  هچ  نآ  مدیشخبوت  هب  ار  نآ  هک  تشذگ  نم  دوخ  رب  وت  زا  هچ  نآ  اما  تفگ : ادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  تخادرپ و  نخـس  هب  نامثع 

ار تتـسد  سپ  یئوگتـسار  راکوکین  وت  سپ  يدرک  دای  دنگوس  نآ  رـس  رب  هچنآ  اما  درک . وفع  وت  رب  ار  نآ  دنوادختشذگ  ناورم  رب  وت 
دینابسچ هنیس  هب  تفرگب و  ار  وا  تسد  سپ  روایب  کیدزن 
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هک نآ  اب  يروخب ؟ ینهد  وت  يو  زا  دـنزب و  ار  ترتش  یلع ، هک  یتسه  يدرم  وتینعی  دـنتفگ : ناورم  هب  نایوما  شیرق و  تساخرب  نوچ  و 
دوب و هدروخ  بسا  کی  هب  هک  يا  یلیـس  يارب  سبع  نایبذ و  ياه  هریت  دـنداد و  تکاله  هب  اردوخ  رتش  کی  زا  عاـفد  يارب  لـئاو  هریت ي 

رـس رب  یلع  زا  ار  هچ  نآ  ایآ  همه  نیا  اب  هاگ  نآ  دـندنب . یم  مکحم  نآ  اب  ار  اهراب  هک  ینامـسیر  هکت  کی  يارب  جرزخ  سوا و  ياه  هریت 
. متشادن راک  نیا  رب  تردق  مهدب  اروا  خساپ  متساوخ  یم  مه  رگا  ادخ  هب  تفگ  ناورم  ینک ؟ یم  راومه  شیوخ  رب  دمآ  وت 

نامثع اب  رذوبا  يریگرد 

هب تسخن  اررذوبا  نامثع  هک  تسا  نیا  دننآرب  رابخا  نادنمـشناد  ناسیون و  تشذگرـس  رتشیب  هچ  نآ  نادـب  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
هب زین  هنیدم  رد  وا  اریز  درک  دیعبت  هذبر  هب  هنیدم  زا  سپس  تساوخ و  هنیدم  هب  ار  يو  درک  تیاکش  يو  زا  هیواعم  نوچ  درک و  دیعبت  ماش 

مکح نب  ناورم  هبار  لاوما  ياه  هنازخ  نامثع  نوچ  هک  دوب  نآ  دماشیپ  نیا  لصا  و  دوب . شلومعم  ماش  رد  هک  درک  یم  راتفر  هنوگ  نامه 
ناگدنرآ درگ  تفگ : یم  اه  نابایخ  اه و  هار  رد  مدرم و  نایم  رذوبا  دینادرگ  تباث  نب  دیز  هژیو ي  زین  ار  نآ  زا  يزیچ  دیشخب و  وا  زج  و 

ار میـس  رز و  هک  یناسکو  دنار : یم  نابز  رب  تیآ  نیا  دناوخیم و  دنلب  یئادص  اب  ار  نخـس  نیا  كاندرد . يرفیک  هب  هد  هدژم  ار  اه  جـنگ 
وا دـندیناسر و  نامثع  هب  اهراب  ار  ربخ  نیا  كاندرد . يرفیک  هب  ار  ناشیا  هد  تراشب  دـنیامن  یمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  دـننک و  یم  رابنا  لـت 
ارم نامثع  ایآ  تفگرذوبا : نک  كرت  هدیسر  نم  هب  شربخ  هک  اريراک  هک  داتسرف  وا  دزن  هب  ار  شنامالغ  زا  یکی  سپـس  ات  دنام  شوماخ 

نامثع نتخاس  نیگمشخ  اب  رگا  ادخب  میوگب ؟ هدرک  كرت  ار  ادخ  روتسد  هک  ار  سک  نآ  داریا  مناوخب و  ار  ادخ  همان ي  هک  دنک  یم  عنم 
رد نخـس  نیا  زا  نامثع  منادرگ . دونـشخ  ار  نامثع  ادخ ، ندرک  نیگمـشخ  اب  ات  تسا  رتهب  رت و  بوبحم  نم  دزن  منادرگ  دونـشخ  ار  ادـخ 
زا يزیچ  دناوت  یم  ماما  ایآ  تفگ : دـندوب  شنوماریپ  مدرم  هک  زور  کی  ات  دومن  يراددوخ  یئابیکـش و  وتشاد  هاگن  ار  نآ  دـش و  مشخ 

رابحالا بعک  دزادرپب ؟ دش  رگناوت  نوچ  دریگبماو و  لاملا  تیب 
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یم دـنزگ  نم  هب  رایـسب  هچ  تفگ  ناـمثع  سپ  يزومآ ؟ یم  ار  اـم  نید  اـم  هب  وتناـیدوهی  هداز ي  يا  تفگ : رذوـبا  درادـن  يداریا  تفگ 
درک یم  هیواـعم  هک  ار  یئاـهراک  زین  اـج  نآ  رد  رذوبا  درک و  دـیعبت  اـج  نآ  هب  ار  وا  سپ  ور  ماـش  هب  يزیوآ . یم  نم  ناراـی  هب  یناـسر و 

هک تسا  نم  قوقح  زا  اه  نیا  رگا  تفگ : يو  کیپ  هب  رذوبا  داتـسرف و  وا  يارب  رز  رانید  دصیـس  هیواعم  زور  کـی  اـت  دومن  یم  شهوکن 
زبس خاک  هیواعم  سپـس  دینادرگرب  يو  هب  ار  نآ  تسین و  نآ  هب  يزاین  ارم  تسا  هیطع  رگا  مریذپ و  یم  دیا  هتـشاد  ممورحم  نآ  زا  لاسما 

فارـسا هک  تسا  تدوخلام  زا  رگا  يا و  هدرک  تنایخ  يا  هتخاس  ادـخ  لام  زا  ار  نیا  رگا  هیواـعم  تفگ : رذوبا  تخاـسب و  قشمد  رد  ار 
ادخ باتک  هیاپ ي  رب  هن  اه  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  مناد و  یمن  وکین  هک  هدـمآ  دـیدپ  یئاهراک  ادـخ  هب  تفگ : یم  ماش  رد  رذوبا  تسا و 

دوش و یم  بیذـکت  یئوگتـسار  هدـنز و  یلطاـب  ودوـش  یم  شوماـخ  یقح  روـن  منیب  یم  نم  ادـخ  هب  شلوـسر و  تنـس  داـینب  رب  هن  تسا 
هیواعم هب  يرهف  هملسم  نب  بیبح  سپ  دنهد  صاصتخا  دوخب  ار  زیچ  همه  وا  نایز  هب  هک  يدرمکین  وتسین  يوقت  هیاپ ي  رب  هک  یـشنیزگ 

دیبایرد . ار  نآ  مدرم  دیراد  نآ  هب  يزاین  رگا  هدرک  هابت  امش  رب  ار  ماش  رذوبا  تفگ :
مالغ نامثع  تفالخ  راگزور  رد  نم  تفگ : يراـفغ  لدـنج  نب  مـالج  هک  تسا  هدروآ  هینایفـس  باـتک  رد  ظـحاج  ناـمثع  وبااـم  خیـش  و 

يرگدایرف ياوآ  هاگان  هک  منک  شـسرپ  وا  زا  مراک  هرابرد ي  ات  مدش  وا  دزن  هب  يزور  سپ  مصاوع . نیرـسنق و  هقطنم  ود  رب  مدوب  هیواعم 
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هک ار  یناگدـننک  فورعمب  رمانآ  نک  تنعل  ایادـخ  دـمآ  شتآ  زا  يراب  ابنارتش  راـطق  تفگ : یم  هک  دیـسر  مشوگ  هبوا  هناـخ ي  رد  زا 
يدـب و يارب  ار  دوخ  هیواعم  دـنرآ . یم  اـجب  تشز  راـک  دوخ  هک  ار  ناگدـننک  رکنم  زا  یهن  نآ  نک  تنعل  دـننک و  یمن  وکین  راـک  دوخ 

بدنج هراچ ي  هک  تسیک  تفگ  هن  متفگ  یـسانش  یم  ار  رگدایرف  نیا  مالج  يا  تفگ  ودیدرگ  نوگرگد  شگنر  درک و  هدامآ  ترارش 
سپـس دـهد  یم  رـس  يدینـش  هک  ار  يدایرف  نامه  ام  خاـک  برد  دـیآ و  یم  اـم  دزن  هب  زور  ره  هک  دـنکب  نم  يارب  ار  رذوبا )  ) هداـنج نب 

ادخ و نمشد  يا  تفگ : يو  هب  هیواعم  داتـسیاب  وا  يور  شیپ  ات  دندروایب  هدنار  ار  رذوبا  هتفر  یهورگ  سپ  دینک  دراو  نم  رب  ار  وا  تفگ :
دمحم نارای  زا  یسک  نم  رگا  ینکب  ینک  یم  هچ  نآ  ات  یئآ  یم  زور  ره  لوسر 
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متشاد تسود  نم  تفگ : مالج  مریگ  یم  هزاجا  وا  زا  وت  هرابرد  نم  یلو  متـشک  یم  ار  وت  هتبلا  متـشک  یم  نامثع  نانمومریما  هزاجا  یب  ار 
هنوگ اب  رطاخ  زیت  كالاج و  نوگمدـنگ و  تسا  يدرم  هک  مدـید  درک و  هیواعم  هب  ور  يو  سپ  دوب  نم  هلیبق ي  زا  وا  نوچ  منیبب  ار  رذوبا 

دیلوسر ادخ و  نانمـشد  تردپ  وت و  هکلب  متـسین  وا  لوسر  ادـخ و  نمـشد  نم  تفگ  ودرک  هیواعم  هب  ور  هدـیمخ . تشپ  هتفر و  ورف  یئاه 
درک تنیرفن  داتسرف و  تنعل  وت  رب  اهراب  ص )  ) لوسر هک  یتسار  دیا و  هتشاد  هاگن  دوخ  نوردرد  ار  رفک  دیهد و  یم  یناملـسم  هب  شیامن 

دشاب و هتفرگ  ار  شمشچ  زا  يرایسب  یهایس ، هک  دتفا  یـسک  اب  هدوت  یتسرپرـس  هک  یماگنه  تفگ : یم  مدینـش  لوسر  زا  يوشن  ریـس  هک 
رذوب متسین  نم  سک  نآ  تفگ : هیواعم  دریگ  شیپ  زیهرپ  هار  وا  اب  دیاب  هدوت  هاگ  نآ  دوش ، یمن  ریـس  دروخ و  یم  هک  درادخارف  یموقلح 

نک و تنعل  ار  وا  ایادـخ  تفگ  یم  مدینـش  وا  زا  متـشذگ  یم  يو  رب  نوچ  داد و  ربخ  نم  هب  ص )  ) لوسر ار  نیا  ینامه و  وت  هکلب  تفگ 
دـندرک و سبح  ار  وا  داد  روتـسدو  دـیدنخب  هیواعم  تسا  شتآ  رد  هیواعم  يهنت  نیئاـپ  تفگ : یم  مدینـش  نکم و  شریـس  كاـخ  اـب  زج 

سپ نک "  راوس  اه  بکرم  نیرتراوشد  نیرتراومهانرب و  ار  رذوبا )  ) بدنج تشون " : هیواعم  هب  نامثع  درک و  هبتاکم  نامثع  اب  وا  هرابرد 
ار وا  ات  درک  راوس  تشادن  زادنا  ور  نآ  نالاپ  هک  دروخلاس  ریپ و  يرتش  ربار  وا  دروآ و  یم  هار  ار  وا  زور  هنابشهک  داتـسرف  یـسک  اب  ار  وا 

هکم هب  تفگ  وا  ورب  یهاوخ  ینیمزرـس  ره  هب  تفگ  وا  هب  نامثع  دیـسر  نوچ  تخیرب و  هارجنر  زا  شیاه  نار  تشوگ  دیناسر و  هنیدـمهب 
هذبر هب  منکیم  دـیعبت  ار  وت  نم  یلو  هن  تفگ  هرـصبو ) رـصم   ) رهـش ود  زا  یکی  هب  تفگ  هن  تفگسدـقملا  تیب  هب  تفگ  هن  تفگ  مور 

تشذگرد  ات  دوب  اج  نآ  رد  نانچمهو  درک  شدیعبت  اجنآ  هب  سپ 
چیه ويرآ  دزاسن  معنتم  نیق  رادید  اب  ار  یمـشچ  چیه  ادخ  تفگ : يو  هب  وا  دمآرد  نامثع  رب  رذوبا  نوچ  هک  هدـمآ  يدـقاو  تیاور  رد  و 

يرویز ار  نآ  زور 
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تسا مشخ  ام  دورد  میروخرب  وا  هب  هک  یماگنه  دنیبن و 
رادید اب  ار  یمشچ  چیه  ادخ  بدینج  يا  تفگ : نامثع  رگید  تیاور  هب  متخانـشن و  دوخ  يارب  نیق  ناونع  هب  یمانزگره  نم  تفگ : رذوبا 
نامثع مدرک  رایتخا  دوب  هداهن  نم  رب  ربمایپ  هک  ار  مان  نامه  زین  نم  دیمان و  هلا  دبع  ارم  ربمایپ  مبدنج و  نم  تفگ : رذوبا  دزاسن و  معنتم  وت 

لام دیتفگ  یمن  نینچ  رگا  تفگ  رذوبا  رگناوت ؟ ام  تسا و  زیچ  یب  ادـخ  وتسا  هتـسب  ادـخ  تسد  میئوگ  یم  ام  يرادـنپ  هک  یئوت  تفگ 
ار ادخ  لامدنـسر  درم  یـس  هب  صاعلا  وبا  نادنزرف  نوچ  تفگ : یم  ص )  ) لوسر مدینـش  نم  یلو  دیدرک  یم  قافنا  وا  ناگدنب  هب  ار  ادخ 

دیـسرپ نارـضاح  زا  نامثع  دننادرگ . یم  يراکهبت  هیام ي  ار  وانید  ناگدرب و  ار  وا  ناگدـنب  دـننادرگ و  یم  تسد  هب  تسد  يوگ  نوچ 

دلج 16 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


یمن ایآ  تفگ : رذوبا  يدـنب  یم  غورد  ربمایپ  رب  رذوبا  وت  رب  ياو  تفگنامثع  هن  دـنتفگ  دـیا  هدینـش  ص )  ) لوسر زا  ار  نیا  مه  امـش  اـیآ 
یثیدح تفگ : رذوبا  هب  نامثع  دمایب  نوچ  دیناوخب  نم  يارب  ار  یلع  تفگ : نامثع  میناد  یمن  ادخب  هن  دـنتفگ  میوگ  یم  تسارنم  دـیناد 

يا هدینش  ربمایپ  زا  ار  نیا  ایآ  تفگ  یلع  هب  نامثع  درک و  وگزاب  ار  نآ  وا  نک . وگزاب  وا  يارب  يدناوخ  صاعلا  وبا  نادنزرف  هرابرد  هک  ار 
هیاس نامـسآ  تفگ : یم  مدینـش  ربمایپ  زا  نمنوچ  تفگ  دیوگ  یم  تسار  یناد  یم  اجک  زا  تفگ  دیوگ  یم  تسار  رذوبا  یلو  هن  تفگ 
میا هدینش  لوسر  زا  یگمه  زین  ام  ار  نخس  نیا  دنتفگ : نارضاح  دشاب  رذوبا  زا  رتوگتسار  هک  ار  یسکتفرگنرب  رد  نیمز  دنکفین و  رس  رب 

اج نآ  هب  نم  یگدنز  مدرک  یمن  نامگ  دیراد ؟ یم  یتساران  هب  مهتم  ارم  امشو  منک  یم  لقن  ثیدح  امش  يارب  لوسر  لوقزا  تفگ  رذوبا 
مونشب . ص )  ) دمحم نارای  زا  يزیچ  نینچ  هکدشک 

يو دندرک  دراو  نامثع  رب  ار  رذوبا  هک  يزور  تفگ  هک  تسا  هدروآ  نایملسا  يالوم  نابهـص  زا  دوخ  دانـسا  هب  رگید  يربخ  رد  يدقاو  و 
يدرب و نم  هب  تناـیخ  ناـمگ  مدومن و  یهاوخریخ  ار  وـت  تفگ : رذوـبا  يدرکناـنچ ؟ نینچ و  هک  یئوـت  تفگ  يو  هب  ناـمثع  مدـید ، ار 

رادتـسود ینک و  بوشآ  یهاوخ  یم  یئوگ و  یم  غورد  تفگ  نامثع  درب  نم  هب  تنایخ  ناـمگ  ومدومن  یهاوخریخ  ار  هیواـعم )  ) تقیفر
سک چیه  ات  ریگ  شیپ  ار  رمع ) رکبوب و   ) تقیفر ود  هویش ي  تفگ  رذوبا  يدناروش  ام  رب  ار  ماش  يا  هنتف 
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رگم یبای  یمن  نم  يارب  يرذع  چیه  هک  ادخ  هب  تفگ : رذوب  اهراک ؟ نیا  هب  هچ  ار  وت  ردام  یب  تفگ : نامثع  دـشابن  نخـس  ياج  وت  رب  ار 
ای منک  شـسبح  اـی  شمنزب  منک ؟ هچ  وـگغورد  ریپ  نیا  اـب  دـیئوگب  نم  هب  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  ناـمثع  رکنم . زا  یهن  فورعمب و  رما 

دوب نارضاح  نایم  رد  هک  یلع  منک  شدیعبت  مالسا  نیمزرس  زا  ای  هدیناشک  یگدنکارپ  هب  ار  ناملسم  هدوتیناتسادمه ي  وا  هک  شمشکب ؟
: تفگ درک و  ناشیا ) هب  یـسوم  هرابرد ي   ) نوعرف نادناخ  نموم  هک  منک  یم  ار  يداهنـشیپ  نامه  وت  هب  نم  تفگ : تخادرپ و  نخـس  هب 

دیسر دهاوخ  امـشهب  دنک  یم  هدعو  امـش  هب  هچ  نآ  زا  يرهب  دشاب  وگتـسار  رگا  تسا و  شدوخ  نایز  هبشغورد  هک  دشاب  وگغورد  رگا 
یلع دنار و  نابز  رب  تشرد  ینخـس  يو  خساپ  رد  نامثع  دنک  یمن  تیاده  دـشاب  وگغورد  راک و  طارفا  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  یتسار  هب 

. مینک دای  ار  ناشباوج  ود  میراد  مرش  ود  نآ  زا  هک  داد  نآدننامه  یخساپ  زین 
دندروآ ار  وا  سپس  تشذگ  هویش  نیا  رب  هک  زور  دنچ  درک و  عنم  رذوبا  اب  ینخس  مه  ینیشنمه و  زا  ار  مدرم  نامثع  سپس  تفگ : يدقاو 

ناشیا هویـش ي  دـننام  وت  هویـش ي  ایآ  يا  هدـیدن  ار  رمع  رکبوب و  ربمایپ و  وت  رگم  ناـمثع  وت  رب  ياو  تفگ : رذوبا  داتـسیا ، يو  ربارب  ردو 
رذوبا ام  ياهرهـش  زا  ام و  دزن  زاوش  نوریب  تفگ : نامثع  تسین ؟ ناشکندرگ  هویـش ي  هب  نم  رب  وت  يریگتخـس  زات و  تخات و  ایآ  تسا ؟

اج هک  ماش  نیمزرـس  هب  نم  سپ  تفگ : یهاوخ  یم  اج  ره  تفگ : مور  اجک  وگبیلو  ار  وت  اـب  یگیاـسمه  مراد  نمـشد  رایـسب  هچ  تفگ :
تزاب اج  نآهب  ایآ  يدرک  هابت  ار  اج  نآ  هک  دوب  نآ  يارب  مدـناشک  اج  نیا  هب  ماش  زا  ار  وت  هک  نم  تفگ  مور  یم  تسادـخ  هار  رد  داهج 
داجیا يراگزاسانناشراک و  هک  یئآ  یم  دورف  یهورگ  ناـیم  رد  يور  اـج  نآ  هب  وت  رگا  هن ، تفگ  مور  یم  قارع  هب  سپ  تفگ : منادرگ 
نابایب هب  تفگ : مور  اجک  هب  سپ  تفگ  هن  تفگ  موش  رـصم  هب  سپ  تفگ  دـننک  یم  نعط  نایاورنامرف  نایاوشیپرب و  تسا و  یگدـنکارپ 
ناـمثع موـش  نوریب  دـجن  ناـبایب  هب  تفگ : رذوـبا  يرآ  تفگ  منک ؟ هشیپ  ینیـشننابایب  مالـسا ، زکرم  هب  ندـیچوک  زا  سپ  تـفگ : رذوـبا 

نآ يوس  هب  وا  سپ  هنم  رتارف  ماگ  هذبر  زا  ورب و  دوخ  يوس  نیمه  زا  رترود - رترود و  هچره  ورب - قرـش  هطقن ي  نیرترود  هب  هکلبتفگ 
. دش اج 
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ار رذوب  متـشاد  یم  تسود  نم  تفگ : یلود  دوسالا  وبا  هک  تسا  هدروآ  هرـسیم  نب  یـسومزا  لاجرلا  یبا  نب  کلام  نابز  زا  يدـقاوزین  و 
يدش نوریب  هنیدم  زا  دوخ  لیم  هب  ایآ  هک  یهد  یمن  ربخ  ارم  مدیـسرپوا  زا  مدش و  يو  دزن  هب  سپ  مسرپب  هذبر  هب  ار  شنتفر  تلع  ات  منیبب 

دندنار و هنیدم  هب  ارم  سپ  مدرک  یم  تیافکار  ناشیا  مدوب و  ناناملـسم  تادـح  رـس  زا  یکی  رد  نم  تفگ : دـندرک ؟ تدـیعبت  روز  هب  ای 
سپـس دـندرک . دـیعبت  ینیب  یم  هک  اج  نیا  هب  ارم  زین  هنیدـمزا  یلو  میا  هدـیچوک  اج  نآ  هب  منارای  دوخ و  هک  تسا  يرهـش  اـج  نآ  متفگ 

رد هک  منیبن  تفگ : دز و  نمب  یئاپ  كون  تشذـگب و  نم  رب  ص )  ) وا هک  مدوب  هدـیباوخ  دجـسم  رد  ص )  ) لوسر راگزور  هب  یبش  تفگ :
اج نیا  زا  ار  وت  هک  هاگ  نآ  ینک  یم  هچ  تفگ : درب . مباوخ  هدش  هریچ  ممشچ  رب  باوخ  داب  تیادف  مردام  مردپ و  متفگ : یباوخب  دجسم 
زین اج  نآ  زا  هک  ینک  یم  هچ  تفگ : ادـخ  هار  رد  داهج  ياج  تساسدـقم و  نیمزرـس  هک  مور  یم  ماـش  هب  هاـگ  نآ  متفگ : دـننک  نوریب 

ناشیا مریگ و  یم  ار  ریـشمش  متفگ  ینک  یم  هچ  دننک  تنوریب  زین  اج  نآ  زا  تفگ  ( مارحلا  ) دجـسم هب  مدرگ  یم  رب  متفگ : دـننک  تنوریب 
مدینـش و مه  نم  شاب "  ربنامرف  ونـشب و  ورب و  ناشیا  اب  تدـننارب  اج  ره  هب  میامنن ؟ نیا  زا  رتهب  یهار  ار  وت  ایآ  تفگ " : منز  یم  نآ  اب  ار 

تسا . راکهزب  نم  دروم  رد  هک  دنک  یم  رادید  ار  قح  یلاح  رد  نامثع  دنگوس  ادخ  هب  مرب و  یم  نامرف  مونش و  یم  مدربنامرف و 
یلع وبا  لوق  زا  میدروآ  رد ص  هک  ار  يراـخب  ثیدـح  وهدرک  داـی  تسه  رذوبا  هصق ي  دروم  رد  هکار  یفـالتخا  دـیدحلا  یبا  نبا  سپس 

تسین و نیتسخن  رابخا  نآ  دـننام  اه  نآ  ترثک  ترهـش و  یلو  هدـش  تیاور  مه  رابخا  هنوگ  نیا  دـنچ  ره  میئوگ  یم  ام  دـیوگ : هدروآ و 
هملک ي فـالتخا  زا  وا  میئوـگب  هک  تسا  نیا  درک  ناوـت  یم  وا  راـک  هـب  ینیب  شوـخ  ناـمثع و  يوـس  زا  ندروآ  رذـع  يارب  هکیهیجوـت 
رب يارب  مه  تسا و  رتهب  یهابت  هدام ي  ندرک  نک  هشیريارب  مه  هذـبر  هب  رذوبا  دـیعبت  هک  تفاـی  نآ  رب  يوق  ناـمگ  دیـسرت و  ناناملـسم 

يراک نینچ  درک و  دـیعبت  ار  وا  تحلـصم  يارب  هک  دوب  نیا  دندوبهتـسب  نتخادـنا  فالتخا  هب  رمک  هک  یناسک  لد  زا  اه  يدـنمزآ  ندـنک 
هتفگ : رعاش  اریز  تسا  رتراوازس  کین  ياه  يوخ  نتشاد  اب  نآ  نتفریذپ  و  نایلزتعم . زا  تسام  نارای  نخس  نیا  و  تسا . زیاج  ماما  يارب 
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یشارتب "  يرذع  ششزغل  يارب  هک  شاب  نآ  یپ  رد  دز  رس  یشزغل  تتسود  زا  هاگ  ره  " 
رد اما  دشاب  لیوات  هیجوت و  هتـسیاش ي  وا  لاوحا  هک  دنریذپ  یم  نامثع  دـننام  یناسک  يهرابرد  ار  اه  لیوات  هیجوت و  هنوگ  نیاام  نارای  و 

لیوات هیجوت و  نینچ  دنـشاب  هتفایرد  ار  ربمایپ  تبحـص  مه  دنچ  ره  دنرادن  ار  یگتـسیاش  نیا  هک  شنانگمه  وهیواعم  دـننام  یناسک  دروم 
یلیلد دومن  هراچ  ار  نآ  یتسردان  تشاگناتسار و  ار  نآ  ناوتن  هک  دشاب  نانچ  یناسک  ياهراک  لاوحا و  رگا  دـنراد و  یمن  اور  ار  یئاه 

. نایاپ تسین . نآ  هیجوت  يارب 
رد هدـمآرب و  هشیر  کی  زا  ود  ره  اریز  میهنب  یئادـج  ناشاهراک  ناـیم  و  هیواـعم ) ناـمثع و   ) هفیلخ ود  نیا  ناـیم  هک  تسا  راوشد  رایـسب 

تقیقح زا  هدنیآ  رد  ات  نک  لمات  یکدنانونکا  دـبات و  یمن  رب  رـس  يرگید  هار  زا  کی  چـیه  هک  دـنربارب ، ردارب و  رگیدـکی  اب  ناشاهراک 
. مینادرگ تهاگآ  نایرج 

میریگ . راک  هب  ار  هنارگشواک  هدید ي  ات  دیئایب  نم  اب 
هچ تلیضف  ناهج  رد  وا  هاگیاج  راوتسا و  هچ  شا  یتدیقع  يانبم  رب  هتشاد و  یماقم  هچ  قح  هب  نامیا  رد  رذوبا  هک  یناد  یم  دیوگ : ینیما 

یلحم هچ  ادخ  راک  رد  يریگتخس  یگرزبو و  یئاسراپ  رد  هتفر و  رب  یهاگیاپ  هچ  ات  یئوگتسار  رد  هدیـسر و  اجک  هب  وا  شناد  هدوب ؟ الاو 
رگنب : ایب و  یناد  یمن  رگا  هتخانش ؟ یم  يا  هبترم  هچ  رد  ار  واادخ  هتخیگنارب ي  ترضح  درک و  لاغشا  ار 

ربمایپ تثعب  زا  شیپ  شایتسرپ  ادخ 
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هقح ینابم  رب  شا  يرادیاپ  یناملسمرد ، شا  یماگشیپ 
هب دروخرب  ندش و  ناملسم  زا  شیپ  لاس  هس  نم  تفگ : رذوبا  تفگ : تماص  نب  هللا  دبع  هک  تسا  هدروآ  تاقبط 161:4  رد  دعس  نبا  - 1
ره هب  تفگ : يدرک ؟ یم  يوس  مادـکهب  ور  دیـسرپ : زاب  ادـخ  يارب  داد  خـساپ  هک ؟ يارب  دیـسرپ : هللا  دـبع  مدرازگ . یم  زامن  ص )  ) ربمایپ

دنادرگب . نآ  هب  ارم  يور  ادخ  هک  يوس 
ار اه  تب  وهللا  الا  هلا  ـال  تفگ  یم  دوب و  تسرپادـخ  زین  تیلهاـج  هرود  رد  رذوبا  تفگ  هک  تسا  هدروآ  حـیجن  رـشعم  وبا  قیرط  زا  زین  و 

هک نآ  زا  سپ  ات  دیتسرپ . یمن 

هحفص 118 ] ] 

هللا و الا  هلا  دـیوگ ال  یم  وت  دـننام  زین  وا  هک  تسه  هکم  رد  يدرم  تفگ : وا  هب  تشذـگب و  رذوبا  رب  يدرم  داتـسرف  یحو  ربمغیپ  رب  ادـخ 
تسا - هدروآ  رد ص 164  ار  رذوبا  ندش  ناملسم  ثیدح  سپس  تسا - ربمغیپ  هک  دنک  یم  نامگ 

نیا هب  زین  رد ص 155  وهدروآ  دعـس  نبا  ترابع  ناـمه  هب  ار  ـالاب  ثیدـح  ود  زا  نیتسخن  زین  ملـسم 153:7  حیحـص  زا  بقانم  شخب  رد 
نامه هب  تفگ : يدرک ؟ یم  وس  مادـک  هب  ار  دوخ  يور  مدیـسرپ : تفگ  هلا  دـبع  مدرازگ  زامن  ربمغیپ  تثعب  زا  شیپ  لاس  ود  تراـبع .....:

دنادرگب نادب  ارم  يور  ادخ  هک  يوس 
مدرازگ  زامن  مالسا  زا  شیپ  لاس  راهچ  نم  ما  هدازردارب  تفگ : رذوب  هیلح 157:1  رد  میعن  وب  ترابع  هب  و 

( تسا هدروآ  ار  میعنوب  ثیدح  هوفصلا 238:1  هفص  رد  زین  يزوج  نبا  )
ناـمزرد وت  اـیآ  رذوبا  تفگ  تفرگ و  ار  رذوبا  تسد  رکبوب  هک  میناوـخ  یم  هدروآ  دوخ 218:7  خـیرات  رد  رکاسع  نبا  هک  یـشرازگ  رد 

نآ يامرگ  ات  مدرازگ  یم  زامن  نانچمه  مداتـسیا و  یم  باتفآ  هب  کیدزن  هک  يدید  یم  ارم  يرآ  تفگ  يدوب  تسرپ  ادـخ  مه  تیلهاج 
نآ هب  ارم  يور  ادخ  هک  يوس  ههب  مناد  یمن  تفگ  يدرک  یم  ور  يوس  مادک  هب  دیسرپ : مداتفا  یم  یشوپور  ادر و  دننام  داد و  یم  مرازآ 

. دینادرگ یم 
ریثا نبا  رمعوب و  تراـبع  رد  دروآ و  مالـسا  هک  مدوـب  یـسک  نیمجنپ  نم  تفگ  رذوـبا  هک  تسا  هدروآ  تاقبط 161:4  رد  دعـس  نبا  - 2
راهچ زا  سپ  دنیوگ  دش و  ناملـسم  سک  هس  زا  سپ  وا  هک  دنیوگ  رگیدیترابع " : رد  دش و  ناملـسم  سک  راهچ  زا  سپ  يو  هک  هدـمآ 
مدوب یمراهچ  نم  دندش و  ناملسم  نت  هس  نم  زا  شیپ  مدوب . ناناملسم  مراهچ  کی  نم  تفگ : يو  هک  هدمآ  مکاح  ترابع  ردو  سک " 
يوانم ترابع  هب  مدوب و  یمراهچ  نم  دندش و  ناملسم  نت  هس  نم  زا  شیپ  مدوب و  ناملسم  نیمراهچ  نم  تفگ : يو  میعنوب ، ترابع  هب  و 

نیمجنپ ای  نیمراهچ  رذوبا  هک : میناوخ  یم  يرصب  حاضو  یبا  نبا  قیرط  زا  دعـس  نبا  ترابع  رد  مدوب و  ناملـسمنیمراهچ  نم  هتفگ : يو 
تسا  هدوب  ناملسم 

يوانم زا  ریغصلا  عماج  حرـش  هباغلا 186:5 ، دسا  و 664:2 ،  83:1 باعیتسا مکاح 342:3 ، كردتـسم  ءایلوالا 157:1 ، هیلح  هب  دـیدرگرب 
هباصالا 63:4 ، 423:5

هحفص 119 ] ] 

مداتـسرف و دورد  یمالـسا  تیحت  اـب  ار  ربماـیپ  هک  مدوب  یـسک  نیتسخن  نم  تفگ  رذوب  هک  تسا  هدروآ  تاقبط 161:4  رد  دعـس  نبا  - 3
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دزن هب  درازگ  هک  ار  شزامن  ربمایپ  تفگ : رذوبا  میعن  وب  ترابع  هب  و  ادـخ - تمحر  داب  وت  رب  تفگ  ادـخ  لوسر  يا  داب  وت  رب  دورد  متفگ 
دورد . داب  وت  رب  تفگ : داب  وت  رب  دورد  متفگ  مدش و  وا 

هدروآ باـعیتسا 664:2  رد  رمعوب  هلیح 159:1 و  رد  میعنوـب  دوخ 155 و 154:7 و  حیحـص  زا  بقانم  شخب  ردزین  ملـسم  ار  شرازگ  نیا 
. دنا

هب نوچ  تسا - دعـس  نبا  زا  ام  ترابع  هکدـنا -: هدروآ  ساـبع  نبا  قیرط  زا  دوخ - حیحـص  رد  ود  ره  ملـسم - يراـخب و  دعـس و  نبا  - 4
نآ درم و  نیا  ربخ  ورب و  تفگ  داتـسرف و  ار  شیوخ  ردارب  درامـش  یم  ربماـیپ  ار  دوخ  هدرک و  روهظ  هکم  رد  يدرم  هک  دیـسر  ربخ  رذوبا 
هک داد  ربخ  ار  وا  تشگرب و  رذوب  دزن  هب  دینشب و  ار  ربمایپ  نخس  دیسر و  هکم  هب  اتتفرب  درم  نآ  روایب . نم  يارب  يونش  یم  يو  زا  ار  هچ 

یفرظ سپ  يدرکن  اود  ارمدرد  تفگ : رذوبا  دهد . یم  روتـسد  وکین  ياه  يوخ  نتـشاد  هب  دـنک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  ربمایپ 
يرما هراـبرد ي  یـسک  زا  هک  دیـسرت  دیـسر  دـصقم  هب  نوچ  دـش و  راپـسهر  هکم  يوس  هب  داـهن و  نآ  رد  دوخ  هشوـت ي  بآ و  هتفرگرب 

وا رب  یلع  تسبب  راتـسد  نوچ  دـنارذگ و  ار  بش  دجـسم  هشوگ ي  رد  دـش  بش  دـیدن و  ار  ربماـیپ  نوچ  دـنک و  لاوس  ربماـیپ  هب  طوـبرم 
هب ار  وا  تفگ  سپ  ور  تلزنم  يوس  هب  زیخرب  تفگ : متـسه  نایرافغ  هلیبق ي  زا  يدرم  تفگ : تسا . اـجک  زا  درم  نیا  تفگ : تشذـگب و 
زا هک  تشادن  شوخ  درکن و  شرادید  دمآرب و  وا  يوجتسج  ردرذوبا  ادرف  درکن و  يرگید  زا  یشسرپ  ود  نآ  زا  کی  چیه  درب و  شلزنم 

یـسانشب ار  تلزنم  هک  هدماین  نآ  تقو  تفگ : تشذگب و  وا  رب  یلع  دـش  بش  نوچ  ات  دـیباوخ  تشگرب و  سپدریگب  ار  وا  غارـس  یـسک 
تفرگ نامیپ  یلع  زا  سپ  درکن  يرگید  زا  یشسرپ  نانآ  زا  کی  چیه  مهزاب  دش  حبـص  نوچ  درک و  رـس  اج  نآ  ار  بش  درب و  ار  وا  سپ 

ربخ نم  هب  تفگ  سپ  دش  موس  زور  نوچ  يرآ و  تفگ  يراد  یم  شناهنپ  هدیشوپ و  ایآ  منک  شاف  تیارب  مراد  لد  رد  ار  هچنآ  رگا  هک 
دروایب نم  يارب  هدینش  وا  زا  هچ  نآ  وا و  ربخ  ات  مداتسرف  ار  مردارب  نم  دناد و  یم  ربمغیپ  ار  دوخ  هدرک و  روهظ  يدرم  اج  نیا  هک  هدیـسر 

يو ات  مدمآ  مدوخ  نم  و  درواین . دنک  نامرد  ارم  درد  هک  ینخس  وا  و 
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هک یـسک  دننام  مدیـسرت  وت  رب  هک  مدید  يزیچ  رگانم  ایب و  نم  لابند  مه  وت  مور و  یم  نم  دـش  هک  ادرف  تفگ  وا  هب  یلع  منک  رادـید  ار 
وت مدش  دراو  نم  هک  اج  ره  هب  ات  ایب  نم  لابند  وت  مدیدن  ار  یسک  رگا  میآ و  یم  وت  دزن  سپـس  دوش و  یم  مخ  یکدنا  دزیرب  بآ  دهاوخب 

تعاس نامه  دینـش و  ار  ربمایپ  نخـس  وا  تفگزاب و  وا  يارب  ار  ربخ  دـمآرد و  ربمایپ  رب  یلع  یپ  رد  اـت  درک  نینچ  زین  وا  يوش "  دراو  مه 
يو هب  وا  دسرب  وت  هب  نم  روتسد  ات  درگرب  تا  هلیبق  يوس  هب  تفگ : یهد  یم  نم  هب  يروتسد  هچ  ربمایپ  يا  تفگ : سپـس  دش و  ناملـسم 

دجـسم هب  سپ  مرادـن  رب  یناملـسم  راعـش  هب  دایرف  مارحلا  دجـسم  رد  اتمدرگ  یمن  رب  تسا  وا  تسد  رد  مناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس  تفگ :
تب تسا  وا  لوـسر  هدـنب و  دـمحم  تـسین و  هناـگی  يادـخ  زج  یئادـخ  هـک  مـهد  یم  یهاوـگ  داد : رد  ادـن  زاوآ  نیرتدـنلب  اـبو  دـمآرد 
دزن هبسابع  سپ  داتفیب  اـت  دـندزب  ار  وا  نادـنچ  سپ  هدرک  ضوع  ار  دوخ  نید  درم  نیاهدرک  ضوع  ار  دوخ  نید  درم  نیا  دنتفگناتـسرپ :

- وا هلیبق ي  رانک  زا  امـش  هار  دیتسه و  ناگرزاب  امـش  ار  درم  نیا  دیتشک  شیرق  هورگ  يا  تفگ  تخادنا و  وا  يور  هب  ار  دوخ  دـش و  يو 
نامه هب  تشگرب و  رگید  زور  سپـس  دنتـشادب  وا  زا  تسد  سپ  دـندنبب  دـننزب و  امـش  رب  ار  هار  ناشیا  هک  دـیهاوخ  یم  رگم  تسا  رافغ -

ینخـس هب  زورید  دـننام  ناشیا  اب  تخادـنا و  وا  يور  هب  ار  دوخسابع  داتفا و  نیمز  رب  ات  دـندز  کتک  ار  وا  زین  ناـشیا  درک و  راـتفر  هنوگ 
دنتشادب . وا  زا  تسد  ات  تخادرپ 

ربمایپ دزن  هب  وا  دندز و  یناملسم  مرج  هب  ار  وا  شیرق ، ناناوج  زا  نت  دنچ  هک : هدروآ  هنوگ  نیا  هب  ار  وا  ندش  ناملسم  ناتساد  دعس  نبا  و 
رد اـت  دـش  نوریبسپ  دـندز  کـتک  ارم  هک  مریگب  ناـنآ  زا  ار  شیوخ  داد  اـت  منک  یمن  اـهر  ار  شیرق  نم  ص )  ) لوـسر يا  تفگ  دـش و 
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ار ناشاهراب  داد و  یم  ناشيرارف  لازغ  هپت ي  رب  دندمآ  یم  دنتشادیکاروخ  راب  هک  شیرق  زا  یناوراک  هاگ  ره  دیزگ و  نکـسم  نافـسع 
هک نآ  زا  سپ  رگم  دریگنرب  ار  نآ  زا  يا  هـناد  امــش  زا  کــی  چــیه  تـفگ : یمشا  هلیبــق  هـب  درک و  یم  عـمج  ار  اــه  مدــنگ  هتــشادرب 

دنتفرگ . یم  رب  ار  یکاروخ  ياه  لاوج  دنتفگ و  یم  ار  هملک  نیا  زین  ناشیا  تسین  هناگی  يادخ  زج  یئادخدیوگب 
بقانملا باتک  يراخب  حیحص  دعس 166 و 165:4 ، نبا  تاقبط  هب : دیدرگرب 

هحفص 121 ] ] 

وـمه 159:1، زا  ءاـیلوالا  هـیلح  میعنوـب 86:2 ، زا  هوـبنلا  لـئالد  بقانم 156:7 ، باـتک  ملـسم  حیحـص  رذوـبا 24:6 ، ندروآ  مالـسا  شخب 
باعیتسا 664:2  ، 338:3 مکاح كردتسم 

نم هب  ار  مالـسا  مدرک و  تماـقا  ص )  ) لوـسر اـب  هکم  رد  تفگ : رذوـبا  هک  تسا  هدروآ  ساـبع  نبا  قـیرط  زا  هیلحرد 158:1  میعن  وـبا  و 
. دنـشکب ار  وت  مسرت  یم  نم  تفگ : لوسر  منک  راکـشآ  ار  منید  مهاوـخ  یم  نم  لوـسر  يا  متفگ  مدـناوخ و  نآرق  زا  يزیچ  تخوـمآ و 
هتسشن و دجـسم  رد  دنچ  یئاه  هقلح  رد  شیرق  مدمآ و  نم  ودادن  نم  هب  یخـساپ  لوسر  سپ  موش . هتـشک  هچ  رگا  منک  نینچ  دیاب  متفگ 

دـش هدیـشاپ  مه  زا  اه  هقلح  تسا . ادخ  لوسر  دمحم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  متفگ  نم  دـنتفگ  یم  نخس 
شوه هب  نم  دنا  هتشک  ارم  هک  دندرک  یمنامگ  مدوب و  گنرنوخ )  ) خرس تب  دننام  دندرک  میاهر  یتقو  هک  نادنچ  دندز  ارم  دنتساخرب و 

ار نآ  هک  دوبنم  لد  رد  يزاـین  لوسر  يا  متفگ  مدرکن ؟ عـنم  ار  وـت  تفگ : دـید  هک  ارم  زور  لاـح و  هدـش و  ص )  ) لوـسر دزن  مدـمآ و 
دزن هب  یتفای  ربخ  نم  توعد  ندـش  راکـشآ  زا  نوچ  ات  دـنویپب  شیوخ  هلیبق ي  هب  تفگ : ات  مدرک  تماقا  ص )  ) لوسر رانک  سپ  مدروآرب 

. یئآ نم 
تـسااجک هدـینادرگب  ار  دوـخ  نید  هک  نآ  متفگ  مدـش و  هکم  هب  تفگ : نم  هب  رذوـبا  تفگ : تماـص  نب  هللا  دـبع  هک  تسا  هدروآ  مـهو 

دندز نم  هب  دنتشادهک  یناوختسا  گنس و  ره  اب  هدروآ  نم  هب  يور  سپ  هدینادرگب . دوخ  نید  هک  نآهدینادرگب  دوخ  نید  هک  نآ  دنتفگ :
دندینادرگ . دولآ ) نوخ  ) خرس تب  لثم  ارم  ات 

دئاوزلا عمجم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  مه - بقاـنم و  رد  ملـسم  مه  هدروآ و  هدرتـسگ  یتروـص  هب  دنـسم 174:5  رد  دمحا  مه  ارالاب  شرازگ 
یناربط . میناوخ - یم   329:9

رذوبا شناد  ثیدح 

ار یشناد  نانچ  تفگ : دندیـسرپب  رذوب  هرابرد  یلع  زا  هک  تسا  هدروآ  ناذاز  قیرط  زا  ندیل  پاچ  يربک 170:5  تاقبط  رد  دعس  نبا  - 1
نید نداد  تسد  زا  رد  دوب و  صیرح  شنید  رد  یلاع  تاماقم  هب  ندیـسررد  دـندش  ناوتان  نآ  يرادـهگن  زا  نارگید  هک  تفرگ  دوخ  رد 

رایسب تشاد  صرح  ملع  لیصحت  رد  دیزرو . یم  غیرد  تخس  دوخ 
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دیدرگزیربل . هک  درک  رپ  شیوخ  شناد  فرظ  نادنچو  هن  یهاگ  دش و  یم  هداد  وا  خساپ  یهاگ  دیسرپ  یم 
قح يراـگزیهرپ و  یئاـسراپ و  رد  هک  دوب  شناد  ياـه  هناـمیپ  زا  دـنا و  هدرک  تیاور  وا  زا  لوسر  ناراـی  زا  یهورگ  دـسیون : یم  رمعوـب 
زا مدرم  هک  تشادهاگن  لد  رد  ار  یشناد  هک  تسا  يدرم  يو  تفگ : وا  دندرک و  شسرپرذوب  هرابرد  یلع  زا  دیسر  رترب  هاگیاپ  هب  یئوگ 
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باـعیتسا 664:2 تفرن  رد  هب  يو  تسد  زا  نآ  زا  يزیچ  هک  يا  هنوـگ  هب  درک  لـمح  شیوـخ  رد  ار  نآ  سپـس  دـندش  ناوتاـن  نآ  ظـفح 
و83:1 .

وا هک : هدرک  دای  تراـبع  نیا  اـب  ار  نآ  ریغـصلا 423:5  عماج  حرـش  رد  زین  يوانم  هدروآ و  هباـغلا 186:5  دـسا  رد  ریثا  نبا  ار  یلع  نخس 
یم هدروآ و  ار  نآ  هباـصالا 64:4  رد  زین  رجح  نبا  هدرک و  لـمح  شیوـخ  رد  ارنآ  سپـس  هدـش و  زیربـل  شناد  زا  هک  تسا  يا  هناـمیپ 

. تسا هدروآ  وکین  يدنس  اب  دواد  وبا  ار  ثیدح  نیا  دسیون :
دندوب هتخیر  وا  هنیـس  رد  لیئاکیم  لیئاربج و  هچ  نآ  زا  ص )  ) لوسر تفگ  رذوباهک  دـنا  هدروآ  یناربط  زین  دوخ و  یلاـمارد  یلماـحم  - 2

. تخیرنم هنیس ي  رد  ار  همه  دوب  هچ  ره 
 484:3 هباصالا دئاوزلا 331:9 ، عمجم 

هدننک اهر  نآ  ناملسم و  نیمراچ  نآ  قح ، یگـشیمه  ربنامرفهناگی  نآ  اسراپ ، رایـسب  تسرپ  ادخ  نآ  دسیون : یم  هیلح 156:1  رد  میعنوب 
دیتسرپ و ار  ادخ  مالسا  توعد  شیادیپ  زا  شیپ  اه  هام  اه و  لاس  نآ . ياهروتـسد  تعیرـش و  ندمآ  دورف  زا  شیپ  یتسرپ  تب  ياهریت  ي 

مـشخ هنو  تشادزاب  راـک  زا  ار  وا  سک  جـیه  شنزرـس  قح  هار  رد  هن  داتـسرف  دورد  یناملـسمتیحت  اـب  ار  لوسر  هک  دوب  یـسک  نیتسخن 
يراوشد اه و  یتخس  رب  دنار و  نخـس  ادخ  هب  ءاقب  ادخ و  رد  ءانف  شناد  رد  هک  دوب  سک  نیتسخن  دینادرگشبات  یب  ناریما  نایاورنامرف و 
يراددوخ نامدرم  اب  نتخیمآ  زا  درک و  یئابیکش  اه  تبیـصم  اه و  تنحم  رب  تشادهاگن و  ار  اه  شرافـس  اه و  نامیپ  دومن و  يرادیاپ  اه 
درک ... اهر  ار  اه  یتدایز  تفرگ و  ارف  ار  لوصا  درک و  تمدخ  ار  لوسر  هک  يرافغ  رذوبا  يرآ  درب . رگید  ناهج  هب  تخر  ات  دومن 

دوب و لوسر  هارمه  نیشنمه و  رذوبا  دیوگ  خیش  دسیون : یم  زین  رد ص 169 

هحفص 123 ] ] 

لوصا هرابرد  تشاد  یسنا  تخومآ  یم  ییو  زا  هک  یئاهراکرب  نتساخرب  هب  تشاد و  صرح  يو  زا  شناد  نتفرگ  ارف  وا و  زا  ندیـسرپ  رب 
یمنایم زا  ناربمایپ  نتفر  اب  زین  ردـق  بش  ایآ  هک  نیا  ادـخ و  دزن  هب  نانخـس  نیرت  بوبحم  راگدرورپ ، ءاقل  يراکوکین ، ناـمیا و  عورف ، و 

زا يوار  سپـس  درک . شـسرپ  يو  زا  دراد  یمکح  هچ  زامن  رد  هزیر  گنـس  ندرک  سم  هک  نیا  هرابرد  یتح  دیـسرپب و  يو  زا  هن  اـی  دور 
سم هراـبرد  هک  اـج  نآ  اـت  مدرک  شـسرپ  يزیچ  ره  هراـبرد  ربماـیپ  زا  تفگ : رذوـبا  هک  تسا  هدروآ  یلیل  یبا  نـب  نـمحرلا  دـبع  قـیرط 

راذگورف . ای  نک  سم  ار  نآ  راب  کی  ای  داد : خساپ  وا  مدیسرپب و  زین  هزیرگنس 
زین هزیرگنـس  سم  هرابرد  هک  اج  نآ  ات  مدرک  شـسرپ  يزیچ  ره  هرابرد  ربمایپ  زا  تفگ : رذوبا  هک  تسا  هدروآ  دنسم 163:5  رد  دمحا  و 

راذگ . ورف  ای  راب  کی  تفگ : وا  مدیسرپب و  وا  زا 
دوب . دوعسم  نبا  شودمه  شناد  رد  دسیون : یم  هباصا 64:4  رد  رجح  نبا  و 

رذوبا ییاسراپ  ییوگتسار و  ناتساد 

رب هیاس  نامـسآ  تفگربمایپ : هک  دنا  هدروآ  ءادرد  وبا  رمعنب و  هللا  دبع  صاع و  نب  ورمع  نب  هللادبع  قیرط  زا  اعوفرم  يذمرت  دعـس و  نبا 
دنکفین رس  رب  هیاس  نامسآ  تسا : ترابع  نیا  اب  يذمرت  تیاور  و  دشاب . رذوبا  زا  رتوگتسار  هک  ار  یسک  تفرگنرب  رد  نیمز  دنکفین و  رس 

هک یـسک  دننام  باطخ  نب  رمع  دـشاب ، میرم - رـسپ  یـسیع  هیبش  رذوبا - زا  رتافواب  رتوگتـسار و  هک  اريا  هدـنیوگ  تفرگن  رب  رد  نیمز  و 
شدیسانشب . يرآ  تفگ  یناسانشیم ؟ وا  يارب  ار  تافص  نیا  ایآ  لوسر  يا  تفگ : دشاب  هدرب  دسح 

- رذوبا زا  رتافواب  رتوگتسار و  هک  ار  یسک  دنکفا  یمن  رس  رب  هیاس  نامـسآ  دریگ و  یمن  رب  رد  نیمز  تسا : ترابع  نیا  اب  مکاح  تیاور  و 
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دیسانشب . وا  يارب  ارنآ  يرآ  تفگ  میسانشب  وا  يارب  ار  یگژیو  نیا  ایآ  لوسر  يا  تفگ  تساخرب و  رمع  دشاب ، میرم - نب  یسیع  هیبش 
رب رد  نیمز  دـنکفین و  رـس  رب  هیاـس  نامـسآ  ناربماـیپ ، همه  زا  سپ  تسا : تراـبعنیا  هب  ورمع  نب  هللا  دـبع  قـیرط  زا  هجاـم  نبا  تیاور  و 

دشابرذوبا . زا  رتوگتسار  هک  ار  یسک  تفرگن 

هحفص 124 ] ] 

هک ار  يا  هدـنیوگ  دریگ  یمن  رب  ردنیمز  دـنکفا و  یمن  رـس  هب  هیاـس  نامـسآ  تسا : تراـبع  نیا  اـب  رذوـبا  قـیرط  زا  مـیعن  وـبا  تـیاور  و 
دشاب . میرم - رسپ  هیبش  رذوبا - زا  رتوگتسار 

رتوگتسار هک  ار  يا  هدنیوگ  تفرگنرب  رد  نیمز  دنکفین و  رس  رب  هیاس  نامسآ  تسا : ترابع  نیا  هب  هریره  وبا  قیرط  زا  دعس  نبا  تیاور  و 
دنک . هاگن  رذوبا  رد  درگنب  ار  یسیع  ینتورف  هک  دوش  یم  نامداش  سک  ره  دشاب  رذوبا  زا 

تسا . رذوبا  يراکوکین  یئاسراپو و  تدابع  رد  یسیع  هب  مدرم  نیرت  هدننام  تسا : ترابع  نیا  هب  میعنوب  تیاورو 
هک ار  يا  هدـنیوگ  تفرگنرب  رد  نیمز  دنکفینرـس و  رب  هیاـس  نامـسآ  تسا : تراـبع  نیا  هبهدیـسر  سیق  نب  عنجه  قیرط  زا  هک  یتـیاور  و 

درگنب . رذوباهب  درگنب  ار  یسیع  يورهر  یئاسراپ و  هک  دوش  یم  نامداش  هک  ره  نم ، زا  سپ  يدرم  سپس  دشاب و  رذوبا  زا  رتوگتسار 
زا رتوگتسار  هک  ار  يا  هدنیوگ  تفرگن  رب  رد  نیمز  دنکفین و  رس  رب  هیاس  نامسآ  تسا : ترابع  نیا  هب  هدیسر  یلع  قیرط  زا  هک  یتیاور  و 

دنا . ناوتان  نآ  هب  ندیسر  زا  مدرم  هک  تسا  يایئاسراپ  نانچ  هدنیوج  وا  دشاب و  رذوبا 
هک ار  يا  هدـنیوگ  تفرگن  رب  رد  نیمز  دـنکفین و  رـس  رب  هیاـس  نامـسآ  تسا : تراـبع  نـیا  هـب  هدیـسر  هریرهوـب  قـیرط  زا  هـک  یتـیاور  و 

رذوبا . هب  داب  امش  رب  دیرگنب  راتفر  یتسرپادخ و  يراکوکین و  رد  یسیع  هب  ار  مدرم  نیرت  هیبش  دیهاوخ  رگا  دشاب  رذوبا  زا  رتوگتسار 
هک ار  يا  هدـنیوگ  تفرگنرب  رد  نیمز  دـنکفین و  رـس  رب  هیاـس  نامـسآ  تسا : تراـبع  نـیا  هـب  هدیـسر  ءادرد  وـب  قـیرط  زا  هـک  یتـیاور  و 

دشاب . رذوب  زا  رتوگتسار 
هک ار  يا  هدنیوگ  تفرگن  رب  رد  نیمز  دنکفین و  رـس  رب  هیاس  نامـسآ  تسا : ترابع  نیا  هب  هدیـسر  رانید  نب  کلام  قیرط  زا  هک  یتیاور  و 

دنیبب . ار  رذوبا  درگنب  ار  یسیع  یئاسراپ  هک  دوش  یم  نامداش  سک  ره  دشاب  رذوبا  زا  رتوگتسار 
، میعنوب رمع ، وبا  ریرج ، نبا  هبیش ، یبا  نبا  دمحا ، هجام ، نبا  يذمرت ، دعـس ، نبا  هفلتخم  ترابع  اب  ار  رذوب  یئاسراپ  یئوگتـسار و  ثیدح 

مکاح ، يوغب ،

هحفص 125 ] ] 

. دیدرگرب دنا  هدروآ  يزوج  نبا  یناربط و  رکاسع ، نبا 
و 442:6 و و 175  دمحا 163:2  دنسم  هجام 68:1 ، نبا  ننـس  يذمرت 221:2 ، حیحـص  ندیل ، پاچ  و 168  دعـس 167:4  نبا  تاقبط  هب 

يو مکح  هب  مه  یبهذ  هداد و  ثیدح  تحص  هب  مکح  زین  هناگادج  اج  ود  ره  رد  هک  مکاح 480:4 و 342:3 - كردتسم  197:5 و 223 ،
دئاوزلاعمجم 329:9، عـیبد ص 137 ، نبا  زا  بـیطلا  زیمت  باعیتسا 84:1 ، هوفصلا 240:1 ، هفـص  هنـسلا 228:2 ، حیباصم  هدرک ، فارتعا 

یبهذ دسیون : یم  هک  يوانم 423:5 - زا  ریغصلا  عماج  حرش  قیرط - دنچ  زا  یطویـس - ریغـصلا  عماج  رجح 64:4 و 622:3 ، نبا  زا  هباصا 
زنک تسا - فالتخا  ناش  یـضعب  هرابرد  دننانیمطا و  دروم  دمحا  هریجنز ي  نایجنایم  هتفگ : یمثیه  تسا و  وکین  ثیدح  نیا  دنـس  هتفگ :
دهز اـب  نیمز  يور  رد  رذوـبا  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  اـعوفرم  دوخ 221:2  حیحـص  رد  يذـمرت  و 2 17 - و 169:6  لامعلا 15:8 
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رد ج وتسا  یسیع  یئاسراپ  رب  نم  تما  رد  رذوبا  تسا : ترابع  نیا  هب  باعیتسا  دلج 2 ص 664  رد  رمع  وب  تیاور  دور و  یم  هاریسیع 
هک دوش  یم  ناـمداش  سک  ره  رگید : تراـبع  اـب  تسا و  یـسیع  دـننام  یئاـسراپ  رد  نم  تما  ناـیم  رد  رذوـبا  تراـبع : نیا  هب  ص 84   1

دنیبب . ار  رذوبا  درگنب  ار  یسیع  ینتورف 
تسا هدروآ  رمع  وب  ترابع  نیتسخن  نامههب  هباغلا 186:5  دسا  رد  زین  ریثا  نبا  ار  ثیدح  نیا 

ار رذوبا  درگنب  شتیدج  یئوگتـسار و  يراکوکین و  اب  ار  یـسیع  دراد  تسود  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  اعوفرم  یناربط  - 3
دئاوزلا 330:9  عمجم  لامعلا 169:6 ، زنک  دنیبب 

شنیرفآ و رد  ار  یـسیع  دـننام  یـسک  دوش  یم  نامداش  سک  ره  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  اـعوفرم  دوعـسم  نبا  قیرط  زا  یناربط  - 4
لامعلا 169:6  زنک  دئاوزلا 330:9  عمجم  دنیبب . ار  رذوبا  درگنب  قالخا 

لامعلا زنک  دـهد  یم  هقباسم  یـسیع  اب  شا  یتسرپ  ادـخ  رد  رذوبا  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  اـعوفرم  دوعـسم  نبا  قیرط  زا  یناربط  - 5
وا يرترب  ناتساد   169:6

هحفص 126 ] ] 

رذوبا يرترب  ناتساد 

ار ناشیا  دوخ  هک  درک  هاگآ  ارم  ومرادب  تسود  ار  نت  راهچ  هک  هداد  روتـسدنم  هب  ادـخ  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  هدـیرب  نابز  زا  - 1
دادقم . ناملس ، رذوب ، یلع ، دراد : یمتسود 

-130:3 كردتسم رد  مکاح  مه  دوخ 66:1 و  ننـس  رد  هجام  نبا  مه  تسا و  هدروآ  دوخحیحـص 213:2  رد  يذمرت  مه  ار  شرازگ  نیا 
هباـصا رد  رجح  نبا  مه  باـعیتسا 557:2 و  رد  رمع  وب  مه  هیلح 172:1 و  رد  میعن  وبا  مه  و  هداد - نآ  تحـص  هب  مکح  زین  هناگادـج  هک 

حرـش رد  زین  يوانم  ار  وا  مکح  هداد و  نآ  تحـص  هب  مکح  زین  هناگادـج  هدروآ و  ار  نآ  ریغـصلا  عماج  رد  زین  یطویـسهک  ناـنچ   455:3
مکح دروم ، نیا  رد  ادخ  روتسد  هک  تسا  نآ  رهاظ  دسیون : یم  هجام  نبا  ننـس  حرـش  رد  يدنـس  و  هدرک 215:2 ، قیدصت  ریغصلا  عماج 
دنرب نامرف  دیاب  زین  يو  تما  هدش  هداد  ربمایپ  هب  هک  يروتسدنآ  تروص  ود  زا  کی  ره  رد  دشاب و  بحتسم  هک  مه  دیاش  تسا و  بجاو 

. دنشاب هتشاد  تسود  ار  نتراهچ  نیا  هژیو  هب  هک  تسا  نانچ  راوازس  مدرم  يارب  و 
یم هتخیگنارب  اهنت  دریم و  یم  اهنت  دور  یم  اهنتار  رذوبا  دزرمایب  ادـخ  تفگ : ربمایپ  هکتسا  هدروآ  اعوفرم  هریس 179:4  رد  ماشه  نبا  - 2

دوش 
هب دوعسم  نب  هللا  دبع  ماگنه  نآ  رد  دنسیون : یم  رذوبا  نفد  شرازگ  نمـض  رد  يربک 170:4  تاقبط  رد  دعس  نبا  وهریـس  رد  ماشه  نبا  و 

رمع وب  ارشرازگ  نیا  يوش . یم  هتخیگنارب  اهنت  ويریم  یم  اهنت  يور و  یم  اـهنت  ربماـیپ ، تفگ  تسار  تفگ : یم  تسیرگ و  دـنلب  ياوآ 
. دنا هدروآ  زین  هباصا 164:4  رد  رجح  نبا  هباغلا 188:5 و  دسا  رد  ریثا  نبا  باعیتسا 83:1 و  رد 

رذوبا . رامع و  یلع و  تسا : سک  هس  قاتشم  تشهب  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  اعوفرم  کلام  نب  سنا  قیرط  زا  رازب  - 3
. تسا وکین  نآ  دانسا  دسیون : یم  هدرک و  دای  دئاوزلاعمجم 330:9  رد  یمثیه  مه  ار  شرازگ  نیا 

تـسود ار  وت  نارای  زا  نت  هس  ادخ  دـمحميا  تفگ : دـمآ و  دورف  ربمایپ  رب  لیئربج  هک  تسا  هدروآ  یلع  نب  نیـسح  قیرط  زا  یلعیوب  - 4
دئاوزلا 330:9 عمجم  دوسالا . نب  دادقم  رذوبا  یلع ، رادب : تسود  ار  ناشیا  مه  وت  دراد 
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هحفص 127 ] ] 

یمن نیما  ار  سک  چـیه  هک  درمـش  یم  نیما  ار  وا  یماـگنه  لوسر  تفگ : درک  داـی  ار  رذوبا  ءادرد ، وبا  نوچ  هک  تسا  هدروآ  يربـط  - 5
لامعلا 15:8  زنک  تفگ  یمن  زار  سک  چیه  اب  هک  تفگیم  زار  وا  اب  یماگنه  درمش و 

مدنام وا  دزن  بش  دنچ  هدرک  تاقالم  صمح  رد  ار  ءادرد  وبا  نم  تفگ : منغ  نب  نمحرلا  دـبع  هک  تسا  هدروآ  دنسم 197:5  رد  دمحا  و 
دندرکنیز هدروآ  ار  شرخ  داد  روتسد  سپ  میایب  وت  یپ  رد  دیاب  زین  نم  تفگ  ءادرد  وبا  مداهن و  نالاپ  هدروآ  ار  مرخ  ات  متفگ  هاگ  نآ  و 

تخانـشب دـیدب و  ار  ودـنآ  دوب  هدرک  كرد  هیواعم  دزن  ار  هعمج  هیباج ، رد  زورید  هک  يدرم  ات  دـنداتفاهار  رخ  رب  راوس  ود  ره  هاـگ  نآ  و 
شوخ هک  تسه  مه  يرگید  ربخ  تفگ : درم  سپـس  درک و  هاگآ  مدرم  ياهراک  شرازگ  زا  ار  ود  نآ  سپ  دنتخانـشن  ار  يو  ود  نآ  یلو 

هب يرآ  تفگ  تسا ؟ رذوبا  دـیعبت  ربخ  دـیاش  تفگ : ءادرد  وبا  دـیراد  یمن  شوخ  ار  نآ  زین  دوخ  امـش  اریز  منک  ناـتهاگآ  نآ  زا  مرادـن 
یئابیکـش شاب و  ناشبظاوم  تفگ : ءادرد  وبا  سپـس  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  دنتفگ  هبترم  هد  کیدزن  شهارمه  رای  ءادرد و  وبا  سپ  ادخ .

ار وا  نم  دندرک  بیذکت  ار  رذوبا  ناشیا  رگا  ایادخ  . ) هقان نآ  ناگدننک  یپ  دروم  رد  ربمایپ  حلاص  هب  تسا  ادـخ  نخـس  نامه  نیا  و   ) نک
ار وا  نم  دندرمـشراک  تنایخ  ار  وا  ناشیا  رگا  ایادـخ  منز  یمن  تمهت  وا  هب  نم  دـندز  تمهت  وا  هب  ناشیا  رگا  ایادـخ  منک  یمن  بیذـکت 
هک درک  یم  یئوگزار  وا  اب  یماگنه  درمش و  یمن  نیما  ار  سک  چیه  هک  درمش  یم  نیما  ار  وا  یماگنه  ربمایپ  اریز  مرامـش  یمن  راکتنایخ 
وا دیرب  یم  مه  ارم  تسار  تسد  رذوبا  رگاهک  تسا  وا  تسد  رد  ءادردوبا  ناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  درک  یمن  یئوگزار  سک  چیه  اب 

دنکفین ... رس  رب  هیاس  نامسآ  تفگ : یم  لوسر  مدینش  هکنآ  زا  سپ  مه  نآ  متفرگ  یمن  نمشد  ار 
وکین يدنس  دیوگ : مه  یبهذ  هداد و  نآ  تحص  هب  مکح  زین  هناگادجو  هدروآ  كردتسم 344:3  رد  زین  مکاح  ارالاب  شرازگ  هصالخ ي 

دراد .
لوسر دش  یم  رـضاح  وا  نوچ  هک  ادخ  هب  تفگ : يودـندرک  دای  ار  رذوبا  ءادرد  وبا  دزن  رد  نوچ  هک  دـنا  هدروآ  ثراح  نبا  قیرط  زا  - 6

: تفگ وا  هرابرد  متـسناد  هک  یتسار  تفرگ و  یم  ار  وا  غارـس  دـش  یم  بیاغ  نوچ  درک و  یم  کیدزن  شیوخ  هب  ار - اـم  هن  و  وا - (ص )
رس رب  هیاس  نامسآ  دراد و  یمن  رب  دوخ  يور  رب  نیمز 

هحفص 128 ] ] 

. دشاب رذوبا  زا  رتوگتسار  هک  ار  یناسنا  دنکفا ، یمن 
دوب رضاح  رذوبا  هک  یماگنه  ص )  ) ادخ لوسر  ترابع : نیا  اب  یناربط و  زا  لقن  هب  هباصا 63:4 - دئاوزلا 330:9 ، عمجم  ، 15:8 لامعلا زنک 

تفرگ یم  غارس  وا  زا  دوب  بیاغ  نوچ  درکیم و  نخس  هب  زاغآ  وا  اب 
مدیدن  رذوبا  ياربيدننامه  مدید و  ار  ربمایپ  نارای  تفگوا : هک  تسا  هدروآ  یلود  دوسالا  وبا  قیرط  زا  دوخ 181:5  دنسم  رد  دمحا  - 7

تسا هدروآ  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیهظفاح  ار  الاب  شرازگ 
ناـشیا رب  رذوبا  هک  دوب  ربماـیپ  دزن  یبـلک  هیحد ي  تروص  رد  لـیتربج  هک  تسا  هدروآ  فرطتسملا 166:1 رد  یهیشبا  نیدلا  باهـش  - 8

؟ شا یسانش  یم  رگم  لیئربج  تفگ : میداد  یم  ار  واخساپ  داد  یم  یمالـس  رگا  تسا  رذوبا  نیا  تفگ  لیئربج  تفگن  مالـس  تشذگب و 
نیمز رد  اـت  تسا  رت  فورعم  نامـسآ  تفه  كوـلم  رد  وا  هک  تخیگنارب  يربـمغیپ  هب  یتـسار  هب  ار  وـت  هک  سک  نآ  هـب  دـنگوس  تـفگ :

رد زین  يرشخمز  ار  شرازگ  نیا  ناهج . هدنوش ي  دوبان  لاوما  ربارب  رد  شا  یئاسراپ  اب  تفگ  هدناسر  ماقم  نیا  هب  ار  دوخ  هنوگچ  دیـسرپ 
. تسا هدرک  دای  راربالا  عیبر  زا  باب 23 
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هحفص 129 ] ] 

رذوبا اب  گرزب  ربمایپ  نامیپ 

هنوگچ رذوـبا  يا  تفگ : ربماـیپ  تفگ  رذوـبا  هک  تسا  هدروآ  هدـناوخ - حیحـص  ار  نآ  هک  یقیرط  زا  كردتـسم 343:3 - رد  مکاح  - 1
تفگ منک ؟ هچ  یئاـمرف  یم  لوسر  يا  متفگ  درک - زاـب  مه  زا  ارشناتـشگنا  و  یـشاب -؟ یگیاـمورف  ناـیم  رد  هک  یماـگنه  دوـب  یهاوـخ 

دیشاب فلاخم  نانآ  اب  ناشاهراک  ردو  دینک  ترشاعم  یئوکین  هب  ناشیا  قالخا  هب  مدرم  اب  یئابیکش ، نک  یئابیکش  نک  یئابیکش 
يا تفگنم : هب  هک  مدوب  هداتـسیا  ص )  ) لوسر اـبنم  تفگ : رذوبا  هک  تسا  هدروآ  عوکا  نب  هملـس  قیرط  زا  هیلح 162:1  رد  میعنوب  - 2

. یهلا رما  هب  اشوخ  متفگ  ادخ . هار  رد  تفگ  ادخ ؟ هار  رد  متفگ  دیسر  دهاوخ  وت  هب  یئالب  نم  زا  سپ  يا و  هتسیاش  يدرم  وت  رذوبا 
هاگنآ دوب  یهاوخ  هنوگچ  رذوبا  يا  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  رذوبا  قیرط  زا  ندـیل  پاـچ  زا  يربک 166:4  تاقبط  رددعـس  نبا  - 3

تخیگنارب یتـسار  هب  ار  وـت  هک  سک  نآ  هب  دـنگوسماگنه  نآ  رد  متفگ : نم  دـنهد ، صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  اـه  تـمینغ  ناـیاورنامرفهک ،
ینک رادید  ارم  ات  نک  یئابیکش  میامنن ؟ وتب  نیا  زا  رتهب  یهار  ایآ  تفگ : موشقحلم  ادخ  هب  ات  منز  یم  ریشمش 

دوخ هژیو  ار  تمینغنیا  هک  نم  زا  سپ  ناـماما  اـب  دوب  یهاوخ  هنوـگچ  هدـمآ : تراـبع  نیا  هب  دواد  وـبا  دـمحا و  تیاور  رد  ثیدـح  نیا 
نآ اب  نادنچ  مراذگ و  یم  ما  هناش  رب  ار  مریشمش  داتـسرف  یتسار  هب  ار  وت  هک  نآ  هب  دنگوس  ماگنه  نآ  رد  متفگ : تفگ : رذوبا  دننادرگ ؟
ارم ات  نک  یئابیکـش  دـشاب ؟ نیا  زا  رتهب  هک  میامنن  وت  هب  یهارایآ  تفگ : موش ) قحلم  وت  هب  ای   ) منک رادـید  ار  وت  اـت  منک  یم  دروخ  دز و 

ار تمینغ  نیا  هک  ینایاورنامرف  دزن  دوب  یهاوخ  هنوگچ  تایاور : یخرب  ترابع  هب  و  ینک - رادید 

هحفص 130 ] ] 

دننادرگ ؟ دوخ  هژیو ي 
همه تسا و  حیحـص  نآ  قیرط  ود  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  قیرط  ود  زا  دمحا  ار  ثیدح  نیا  دوادوب 282:2 ، ننس  دمحا 180:5 ، دنسم 

زا : دنترابع  دننانیمطا و  دروم  نآ  شرازگ  نایجنایم  ي 
مدآ نب  ییحی  - 1

یفوک  هیواعم  نب  ریهز  - 2
یفوک رکب  یبا  نب  ییحی  - 3

فیرط نب  فرطم  - 4
و دناهتسناد . رکذ  هتـسیاش ي  هدروآ و  ار  ناشیا  تایاور  حیحـص  باتک  شـش  ره  ناگدنراگن  هک  دنتـسه  یتایاور  زا  نت  راهچ  ره  نیا  (و 

( دنرامش یم  نانیمطا  درومار  ناشیا  نانخس  ناثدحم  همه ي 
. تسین یفالتخا  وا  تیاور  هب  نانیمطا  موزل  رد  ار  سک  چیه  هک  تسا  هباحص  نادرگاش  زا  یثراح  مهج  نب  نامیلس  مهجلا  وبا  - 5

. تسا نانیمطا  دروم  هباحصنادرگاش و  زا  نابهو  نب  دلاخ  - 6
تجارخا هنیدـم  زا  رگا  رذوبا  يا  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  رذوبا  نابز  زا  لیلـسلا  وبا  قیرط  زا  یثیدـح  رد  دنسم 178:5  رددمحا  - 7

هکم زا  رگا  تفگ  مشاب  هکم  نارتوبک  زا  يرتوبک  ات  روانهپ ، کبـس و  یگدنز  شیاسآ و  غارـس  هب  مور  یممتفگ  درک  یهاوخ  هچ  دـننک 
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زا رگا  تفگ  سدقم  نیمزرسو  ماش  يوس  هب  روانهپ و  کبس و  یگدنز  وشیاسآ  غارـس  هب  مور  یم  متفگ  درک  یهاوخ  هچ  يدش  جارخا 
یم ما  هناش  رب  ار  مریـشمش  تخیگنارب  یتسار  هب  ار  وت  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  ماگنه  نآ  رد  متفگ : ینک  یم  هچ  دـندرک  تجارخا  ماـش 

دشاب . یشبح  يا  هدنب  دنچ  ره  ربنامرفو  ونشب  تفگ  تسه ؟ مه  نیا  زا  رتهب  ایآ  متفگ : نیا ؟ زا  رتهب  ای  تفگ : مهن .
زا : دنترابع  نانیمطا و  دروم  یگمه  زین  ثیدح  نیا  شرازگ  نایجنایم 

دنناتسادمه وا  شرازگ  هب  نانیمطا  موزل  رب  همه  يداو  نب  نوراه  نب  دیزی  - 1
هتـسیاش ار  وا  تایاور  ملـسم  يراخب و  هک  تسا  یناسک  زا  نوراه  نب  دیزی  دننام  تسا و  نانیمطا  دروم  هک  يرـصب  نسح  نب  سمهک  - 2

دنا هدرمش  رکذ  ي 

هحفص 131 ] ] 

- يراخب زج  هب  حیحـص - راهچ  نابحاص  ملـسم و  هک  تسا  یناـسک  زا  دوخ  ناـنیمطا و  دروم  هک  يرـصب  ریقن  نب  بیرـض  لیلـسلا  وبا  - 3
دنا  هدرمش  رکذ  هتسیاش ي  ار  وا  تایاور 

یم ماش  هب  تفگ : يوش ؟ جارخا  ربمایپ - دجـسم  اج - نآ  زا  هکیماگنه  درک  یهاوخ  هچ  هک : هدـش  لـقن  مه  تراـبع  نیا  هب  ـالاب  تیاور 
اج نآ  زا  هک  یماگنه  درک  یهاوخ  هچ  تفگ : مدرگ . یمرب  دجـسم - اـجنیا - هب  تفگ  ینک ؟ یم  هچ  يوش  جارخا  اـجنآ  زا  تفگ  مور 

نامرف وونشب  میامنب ؟ وت  هب  دشاب  باوص  هب  رت  کیدزن  هک  نیا  زا  رتهب  یهار  تفگ  منک  یم  دروخ  دز و  مریشمش  اب  تفگ : دننکتجارخا 
. ریذپب دندنار  ار  وت  اجک  ره  رب و 

يراقلا 291:4 هدمع  يرابلا 213:3 ، حتف 
ار هنیدـم  زا  شندـش  نوریب  تلع  اـت  منیبب  ار  رذوبا  متـشاد  یم  تسود  نم  تفگ : هک  تسا  هدروآ  یلود  دوسـالا  وبا  قیرط  زا  يدـقاو  - 5
؟ دندرکتدیعبت روز  هب  ای  يدـش  نوریب  هنیدـم  زا  دوخ  لیم  هب  ایآ  هک  یهد  یمن  ربخ  ارم  متفگ : وا  هب  مدـمآ و  دورف  هذـبر  ردسپ  مسرپب 
هک تسا  يرهش  اج  نآ  متفگ  دندنار و  هنیدم  هب  ارم  سپ  مدرک  یم  تیافک  ار  ناشیا  مدوب و  ناناملسم  تادحرـس  زا  یکی  رد  نم  تفگ :

لوسر راگزور  هب  یبش  تفگ  سپـس  دـندرک . دـیعبت  ینیب  یم  هک  اج  نیا  هب  ارم  زین  هنیدـم  زا  یلو  میا  هدـیچوک  اج  نآ  هب  مناراـی  دوخ و 
ردپ و متفگ  یباوخب  دجـسم  رد  هک  منیبن  تفگ  دز و  نم  هب  یئاپ  كون  تشذـگب و  نم  رب  ص )  ) وا هک  مدوب  هدـیباوخ  دجـسم ، رد  (ص )
هب هاگ  نآ  متفگ : دننکنوریب  اج  نیا  زا  ار  وت  هک  هاگ  نآ  ینک  یم  هچ  تفگ  درب  مباوخ  دش و  هریچ  ممـشچ  رب  باوخ  داب  تیادـف  مردام 
یم هچ  دننک  تنوریب  اج  نآ  زا  تفگ : ادخ  هار  رد  داهج  نیمزرـس  ناملـسم و  ناکین  نیمزرـس  تسا و  سدـقم  نیمزرـسهک  مور  یم  ماش 

دروخ دز و  نآ  اب  مریگ و  یم  ار  مریشمش  متفگ  ینک  یم  هچ  دننک  تنوریب  اج  نآ  زا  تفگ : ( مارحلا  ) دجسم هب  مدرگ  یم  رب  متفگ : ینک 
مدربنامرف و مدینـش و  مه  نم  شاب . ربنامرف  ونـشب و  ورب و  ناشیا  اب  تدـننارباج  ره  هب  میامنن ؟ وت  هب  نیا  زا  رتهب  یهار  اـیآ  تفگ : منک  یم 

دیدـحلا یبا  نبا  تسا  راکهزب  نم  دروم  رد  هک  دـنک  یم  رادـید  ار  قح  یلاح  رد  ناـمثع  دـنگوس  ادـخ  هب  مرب و  یم  ناـمرف  مونـش و  یم 
 241:1

دنسم 156:5 رد  زین  دمحا  قیرط - نیمه  زا  تارابع و  نیمه  هب  ار - الاب  تیاور 

هحفص 132 ] ] 

رارق : نیدب  دنا  نانیمطادروم  یگمه  نآ  شرازگ  هلسلس ي  ياه  هقلح  حیحص و  نآ  دانسا  هدروآ و 
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تسا نایاوشیپ  زا  یکی  دوخ  دامتعا و  دروم  نیما و  وا  هتفگ : یئاسن  دنا و  هدناوخ  نانیمطا  دروم  ار  وا  یهورگ  ینیدم  هللادبع  نب  یلع  - 1
ثیدح نف  رد 

حیحـص باتک  شـش  ناگدنراگن  همه ي  ودنا  ناتـسادمه  ناثدحم  همه ي  وا  هب  نانیمطا  رد  هک  يرـصب  نامیلـس  نب  رمعم  دمحم  وبا  - 2
. دنا هدرک  لقن  ار  شیاه  شرازگ 

حیحص باتک  شش  ناگدنراگن  همه ي  دنراد و  رظنقافتا  ناثدحم  همه ي  وا  هب  نانیمطا  رد  هک  يرـصب  دنهلا  وبا  نب  دواد  دمحم  وبا  - 3
ياج هک  نآ  نودب  تسا  هدروآ  ار  وا  تایاور  دوخ  خـیراتلاباتک  رد  زین  يراخب  دوخ  دـنا و  هدرک  لقن  ار  شیاه  شرازگ  يراخب ، زج  هب 

. دبایب يو  رد  يداریا 
تسا هدرک  لقن  ار  وا  تایاور  ملسم  هک  تسا  یناسک  زا  دوخ  نانیمطادروم و  یلود  دوسالا  وبا  نب  برحلا  وبا  - 4

ناگدنراگن هک  تسا  یناسک  زا  دـنراد و  رظن  قافتا  وا  هب  دامتعا  رد  ناثدـحم  همه ي  هکتسا  هباحـص  نادرگاش  زا  یلود  دوسالا  وبا  - 5
. دنا هدرک  لقن  ار  وا  تایاور  یگمه ، حیحص  باتک  شش 

تـسار ادخ ، تسا  گرزب  تفگ : رذوبا  هذبر  هب  متـسرف  یم  ار  وت  نم  تفگ : نامثعهک  تشذگ  رذوبا  دیعبت  ناتـساد  رد  رد ص 100  - 6
ارم تفگ  تفگ ؟ هچ  وت  هب  رگم  تفگ : نامثع  تخاس ، هاگآ  دـیآ  یم  مرـس  رب  هچ  نآ  همه ي  زا  ارم  هک  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب ي  تفگ 

مریم . یم  هذبر  رد  موش و  یم  عونمم  هکم  هنیدم و  رد  ندوب  زا  هک  تخاس  هاگآ 
وا و تایحور  اه و  يدرمناوج  اه و  يراوگرزب  ناـمیا و  مالـسا و  يراـگزیهرپ و  شناد و  اـه و  یگتـسجرب  اـه و  يرترب  رذوبا و  دوب  نیا 

هتخادرپ هک  هتفای  يو  ربيداریا  بجوم  هفیلخ  اه  نیا  زا  کی  مادـک  رد  ایآ  وا . هقحال ي  هنیـشیپ و  راک و  ماجنا  زاغآ و  رترب و  ياـه  يوخ 
نآ نـالاپ  هک  یبـکرم  يور  رب  مه  نآ  دـهد  یم  ار  وا  بلج  روتـسد  یهاگدـیعبت و  هب  ینادـنز  زا  شندـنار  وا و  ندرک  هجنکـش  هب  تـسا 

نایرزخ زا  ریگتخس  هدرب ي  جنپ  تشادن و  زادناور 

هحفص 133 ] ] 

اب اروا  نانچمه  دوش و  فلت  دوب  هدنامن  يزیچ  هتخادنا و  تسوپ  شنار  هلاشک  دندناسر  هنیدـم  هب  هک  ار  وا  ات  دـندنار  یم  دابدـننام  ار  نآ 
، یهایگ هن  دوب و  یبآ  هن  هک  اج  نامه  دناتـس  زاـب  هذـبر - شهاگدـیعبت - نیرخآ  رد  ار  يو  ناـج  اـت  درک  یم  رازآ  اـه  هجنکـش  نیرتدـب 
ات دوب  شرانک  رد  يو  هلیبق ي  زا  یـسک  هن  دـنک و  شا  يراتـسرپ  هک  تشاد  يروای  تسود و  چـیه  هن  دوب  شزادـناور  اسرف  ناوت  يامرگ 

ینازرا ار  اـه  يرترب  همه  نآ  هک  ص )  ) ربماـیپ هک  ناـنچ  دوـش . یم  هتخیگنارب  اـهنت  تشذـگرد و  اـهنت  دراپـس  كاـخ  هـب  ارشکاـپ  ندـب 
رگنب تسا و  ناگدیدمتـس  هاوخداد  نابیتشپ و  نیرتهب  كاپ  دـنوادخ  ود ، نیا  زا  رترب  دوب و  هدرک  ینیب  شیپ  شیارب  ار  اـه  نیا  تشاديو 

دوب . دهاوخ  یسک  هچ  زا  يراگتسر  زور ، نآ  رد  هک 
هقباسم داب  اب  دنتـسج  یم  برقت  يو  هب  نانآ  هار  رد  نداهن  ماگ  اب  هک  یناسک  هب  دوخ و  نادـناخ  هب  یـشخب  متاـح  رد  هفیلخ  هک  ار  یتسار 
يرترب قباوس و  رد  هک  دوبن  سک  چیه  ناشیا  نایم  رد  هکنآ  اب  دندش  تورث  اه  نویلم  بحاص  وا  ياه  شـشخب  لذب و  زا  ات  دوب  هتـشاذگ 

قوقح ات  تخادنا  بقع  نانآ  زا  ار  رذوبا  یلماع  هچ  همه ، نیا  اب  دشاب ، گنسمه  وا  اب  يا  يراوگرزب  چیه  رد  ودسر  رذوبا  ياپ  هب  شیاه 
هب ربمایپ  ابیگیاسمه  زا  شا و  هناخ  نورد  زا  ار  وا  دـندرک و  يریگولج  وا  هب  شیاسآ  زا  زیچاـن  يا  هرهب  ندیـسر  زا  دـندیرب و  ار  وا  ررقم 

ار مدرم  ارچ  دیامنن و  ینیشنمه  يو  اب  سک  چیه  هک  دندز  راج  ماش  رد  ارچ  دش . گنت  يو  رب  شا  یخارف  همه ي  اب  نیمز  ات  دنتخاس  رود 
هفیلخ روتسد  هبوا  زا  تعیاشم  ارچ  درک و  یم  عنم  وا  اب  ینخس  مه  ینیشنمه و  زا  ار  مدرم  نامثع  ارچ  دندنکارپ و  یم  وا  درگ  زا  هنیدم  رد 

رد ندمآ  دورف  زج  ربمایپ ، راوگرزب  رای  نآ  رب  ات  دیوگ . نخـس  يو  ابسک  چیه  دراذگن  هک  داد  روتـسد  ناورم  هبهفیلخ  ارچ  دش و  عونمم 
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هدیرفآهجنکش يارب  طقف  رذوبا  یئوگ  هک  دندادن  چوک  زیگنا  ساره  یهاگیاج  هب  زج  ار  يو  دنتخانشن و  اور  ار  تخـس  کشخ و  یناکم 
هکل ي وا  ناتـسادهک  دـنگوس  یهلا  تایح  هب  تسا و  یفاک  وا  ندناسانـش  يارب  میدرک  دای  هک  یثیداحا  نامه  هک  نآ  اـب  سب  دوب و  هدـش 

دوش . یمن  شومارف  زگره  هک  نآ ، هفیلخ ي  مالسا و  خیرات  نماد  رب  تسا  یگنن 

هحفص 134 ] ] 

هداد قیالان  يدارفا  هب  لاوما  همه  نآ  دوش و  یم  شاپ  تخیر و  همه  نآ  شـشخب ، لذـب و  ردارچ  هک  دوب  نیا  يارب  رذوبا  ياهداقتنا  يرآ 
هدیدرگ يداع  یشور  ربمایپ ، يوکین  هویش  زا  یچیپرـس  ارچ  هک  دوب  نآ  يارب  رگید - دروم  ره  رد  و  هراب - نیا  رد  وا  ياهداقتنا  دوش . یم 

تخت دنتـشادنپ  یم  هک  راـکهبت  هزره و  نادرم  ناـمه  اـی  يوما  ناـیاورنامرف  تسد  هب  مه  نآ  دـننیب و  یم  متـس  هدوت  ناراد  هنیـشیپ  ارچ  و 
هباحـص ناکین  زا  وا  نانگمه  رذوبا و  نخـس  هب  مدرم  نداد  ارف  شوگهک  دـندید  یم  هدـش و  راوتـسا  اـهراک  هنوگ  نآ  رب  زور  نآ  تنطلس 

اه يدـنمزآ  يوس  هب  نتخات  لعن  راهچ  اب  هکیناسک  ای  دوش  رود  دوخ  ياج  زا  دـیآرد و  هزرل  هب  تخت  نآ  ياه  هیاپ  هک  دوش  یم  بجوم 
رد هب  ناشتسد  زا  دنراد  هچ  نآ  دبایب  رد  ار  وا  نانخس  یسکرگا  هک  دنتشاد  ار  نآ  سرت  دندوب  هتفای  تسد  فازگ  ياه  یئاراد  همه  نآ  رب 
هچ نآ  دش  ات  دنتـشاداو  مادقا  هب  وا  هیلع  رب  ارزور  نآ  هفیلخ ي  نوگانوگ  ياه  يراکبیرف  اب  دـندمآ و  درگ  وا  نوماریپ  هکدوب  نیا  دور و 
وا دـنار و  یم  تساوخیم  يوس  ره  هب  ار  وا  ناشیا  ياه  هتـساوخ  هک  شلیماف  ياه  سوه  تسد  رد  دوب  يا  هدرب  نوچمه  هفیلخ  اریز  دـش 

تسا  هدمآ  نآرق  رد  ناشیا  فصو  هکدندوب  یتخرد  هرجش و  نامه  ناشیا  دنچ  ره  دوب  شناکاین  نادنزرف  هب  يزرو  رهم  ریثات  تحت  دوخ 
وحن هب  ناـشیا  تیکلاـم  هک  ار  یناـسک  تساوخ  یمن  تشاد و  یمن  زاـب  حیحـص  هار  زاتورث  ندروآ  تسد  هب  رد  ار  ناـشیا  رذوـباهنرگو 

ار ادخ  لام  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  هدوبر و  ار  ناناملـسم  قوقح  هک  دوب  یناسک  هب  وا  داقتنا  دـیامن و  دـی  علخ  هدـش  لصاح  یعورـشم 
رز زا  هک - یناسک  هتخاس : راکشآ  هیآ  نیا  رد  كاپ  دنوادخ  هک  دوب  نامه  وا  تساوخ  يرآ  ار . يراهب  هایگ  نارتشهک  دندروخ  یم  نانچ 

ياه هنیمز  رد  ربمایپ  هک  دوب  نامه  و  كاندرد . يرفیکهب  ار  نانآ  هد  هدژم  دنهد  یمن  ادخ  هاررد  ار  نآ  دـنزاس و  یم  اه  هنیجنگ  میـس - و 
. تسا هدروآ  یلام 

هک مدـید  ار  يدرم  ناهگان  هک  مدوب  هنیدـم  رد  نم  تفگ : هک  تسا  هدروآ  سیق  نب  فنحا  قیرط  زا  دوخ 164:5 و 176  دنسم  رد  دمحا 
مدرم ارچ  متفگ  متـسه  ادخ  لوسر  رای  رذوبا  نم  تفگ : یتسیک  وت  مدیـسرپ  وا  زا  دـنتخیرگ  یم  يو  زا  دروخ  یم  وا  هب  مدرم  مشچ  نوچ 

مهارف زا  ار  مدرم  هنوگ  نامه  هب  نم  تفگ  دنزیرگ  یم  وت  زا 

هحفص 135 ] ] 

تشاد  یمزاب  ربمایپ  هک  مراد  یم  زاباه  هنیجنگ  ندروآ 
: تفگ یم  تشذـگب و  رذوـبا  هک  مدوـب  شیرق  زا  یهورگ  ناـیم  نم  تفگ : سیق  نب  فـنحا  دوخ 77:3 : حیحـص  رد  ملـسم  ترابع  هب  و 

ناشیا یناشیپ  زا  هک  دـنهن  یم  غاد  ناـنچ  ار  ناـشیاهندرگ  سپ  زین  دـنهن و  غاد  ار  ناـشاهولهپو  اـه  تشپ  هک  هد  هدژم  ار  نازاـس  هنیجنگ 
هتـساخرب نم  تسارذوبا  نیا  دنتفگ  تسیک  نیا  مدیـسرپ  تسـشن  ینوتـس  کیدزن  تفرگ و  يرانک  يو  سپـس  تفگ : فنحا  دـیآ  نوریب 

متفگ تفگ : مدینش  ناشربمایپ  زا  ار  هچ  نامه  رگم  متفگن  يزیچ  نم  تفگ : یتفگ ؟ رتشیپ  مدینـش  هک  دوب  هچ  مدیـسرپ ، مدش و  وا  يوسب 
تنید ياـهب  نوـچمه  هاـگ  ره  یلو  تـسا  هزورما  هـنیزه ي  اریز  ریگب  ار  نآ  تـفگ : یئوـگ  یم  هـچ  مریگ  یم  نـم  هـک  یقوـقح  هراـبرد 

یقهیب 359:6 "  ننس  نک "  اهر  ار  نآدیدرگ 
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دـنداد و میب  لتق  یتسدـیهت و  هب  ارم  نایوما  هک  تسا  هدروآ  رذوبا  زا  دوخ  ددانـسا  هب  هنییع  نب  نایفـس  قیرط  زا  هیلح 162:1  رد  میعنوب  و 
ارچرذوبا يا  تفگ : وا  هب  يدرم  يرگناوـت . زا  تسا  رت  بوـبحم  نم  دزن  یتسدـیهت  و  نیمز ، يور  زا  تسا  رت  بوـبحم  نم  يارب  نیمزریز 

مراد  یم  زاب  اهجنگ  ندرک  مهارف  زا  ار  ناشیا  نم  نوچ  تفگ : دننک  یم  كرت  ار  وت  دنزیخ و  یمرب  ینیشن  یم  یهورگ  دزن  وت  هاگ  ره 
يارب ار  اـه  یئاراد  هک  هدوـب  ینیطالـس  هب  رذوـبا  داـقتنا  هک  تسا  نآ  تسرد  : " دـسیون یم  نارگید  زا  لـقن  هـب  يرابلا 213:3  حـتف  رد  و 

تـسردان تابثا  هب  تسا  هتخادرپ  نخـس ، نیا  هلابندرد ي  يوون  دـندناسر " و  یمن  فرـصم  هب  مزال  هار  رد  ار  نآ  دـنتفرگ و  یم  شیوخ 
نایاپ . دندرکن  تنایخ  مه  اه  نیا  دندوب و  نامثع  رمع و  رکبوبنوچمه و  یناسک  نیطالس  ماگنه ، نآ  رد  هک  هناهب  نیا  هب  نآ  ندوب 
راگزور هکلب  رمع  رکبوب و  راگزور  هن  درک  نالعا  ار  دوخ  دیاقع  رذوبا  هک  يزوراریز  دراد  رب  رد  يراکشآ  یشوپ  هدرپ  يو  نخس  نیا  و 

ربمایپ هویـش ي  اب  میدرک - رکذ  هک  يدراوم  همه  قباطم  مه - تشاد و  اراکـشآ  یتفلاخم  ود  نآ  شور  اب  مه  وا ، هویـش ي  هک  دوب  نامثع 
ربسوسفا تفگ : یم  زین  نامثع  هب  تشادنيداریا و  هتـسب و  ورف  مد  ود ، نآ  راگزور  رد  ع )  ) رذوبا زین  يور  نیمه  زا  دوب و  ریاغم  یفانم و 

اب وت  هدوب  نیا  ناشیا  هویش ي  ایآ  يدیدن ؟ ار  رمع  رکبوب و  ایآ  يدیدن و  ار  ربمایپ  ایآ  نامثع  يا  وت 

هحفص 136 ] ] 

چیه ات  شاب  رمع ) رکبوب و   ) تتسود ود  هویش ي  وریپ  تفگ : یم  یئامن و  یم  يریگتخـس  يریگ و  یم  مشخ  ناشکندرگ  هنوگ ي  هب  نم 
هب ص  دیدرگربدشابن  ینخس  وت  رب  ار  سک 

يریگولج يارب  مه  دنک و  دنلب  دوب  هتفر  نیب  زا  هک  یئوکین  ياهراکهب  توعد  يارب  مه  ار ، دوخ  ياوآ  هک  نآزج  تشادن  يا  هراچ  رذوبا 
ار مدرم  هک  دنشاب  یهورگ  امش  نایم  رد  دیاب  هک : دناوخ  یم  ار  هیآ  نیا  زور  هنابش  رسارس  ردوا  اریز  دوب  هدش  جیار  هک  یتشز  ياهراک  زا 
متفای و نیئوم  ینابیاس  رد  هذـبر  رد  ار  رذوبا  تفگ : شارخ  نبا  ناراگتـسر  دـنا  ناشیا  دـنراد و  زاب  دـب  راـک  زا  دـنناوخب و  يراـکوکین  هب 

تشاذگن یتسود  میارب  یئوگ  قح  ات  مدرک  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  نانچمه  تفگ :
ناریا و ناهاشداپ  شور  تداع و  دوخ ، هب  یمومع  لاوما  نداد  صاصتخا  يزاب و  داـشگ  یئاـسآ و  نت  اـب  هک  دوبهیواـعم  هب  وا  داریا  يرآ 
هب و  درک . فصو  هنوگ  نیمه  هب  ار  وا  زین  ربمایپ  دوبن و  رتشیب  زیچ  یب  يادـگ  کی  ربمایپراگزور  رد  هک  نآ  اب  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  ار  مور 

تسا  تسدگنت  دنمتسم و  هیواعم  تفگ : یترابع 
ره دیوگب  ار  قح  هک  نیا  یکی  هدرک  شرافـس  وا  هب  ار  عوضوم  تفه  ربمایپ  هک  تسین  نامه  وا  رگم  دنکب ؟ دیاب  هچ  رذوبا  ماگنه  نیا  رد 

دیوگب : نامثع  هک  دراد  وا  يارب  يدوسهچ  لاح  نیا  رد  دسارهن . سک  چیه  شنزرس  زا  هک  نیا  رگید  دشاب و  خلت  دنچ 

هحفص 137 ] ] 

رما رگم  یباـی  یم  نم  يارب  يرذـع  هک  ادـخ  هب  تفگ : هک  ناـنچمه  دـیوگبهک  دـسر  ار  رذوبا  و  ار ؟ وت  داـبم  رداـم  اـه ؟ نیا  هب  هچ  ار  وت 
رکنم . زا  یهن  وفورعمب 

ياوآ زین  وا  دـشاب و  هتـشادن  هقباـس  ربماـیپ  راـگزور  رد  هک  دوبن  يا  هزاـتبلطم  تشادرب  نآ  هب  نـالعا  يارب  ار  دوخ  ياوآ  رذوبا  هچ  نآ 
هتفرگ ارف  راوگرزب  سب  يا  هدننک  توعد  بل  ود  زا  هتخومآ و  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  زا  هک  تشادرب  ینخس  ندیناونـش  هب  اهنت  اردوخ 

. دندوب دنمتورث  هفرم و  دارفا  ناناگرزاب و  ناشیا  نایم  رد  هک  نآ  اب  تخاسنيراع  يو  تورث  زا  ار  شنارای  زا  سک  چیه  مه  ربمایپ  و  دوب .
تفر . وا  هار  هب  غیلبت  توعد و و  رد  مه  رذوباو  تفرگن  دوب  هداهن  ناشندرگ  رب  ادخ  هکیقوقح  نآ  رب  نوزفا  ناشیا  زا  و 
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: مالسا هاگیاپ  ياهرهش  زا  وا  دیعبت  دننک - یم  وا  اب  هچ  نآ  زا  دیآ و  یم  يو  رـس  رب  هک  یئاه  جنر  اه و  يراتفرگ  زا  ار  رذوبا  ص )  ) ربمایپ
رب ار  هچ  نآ  دیامن و  یئابیکش  یتسیاب  تسا و  نادرمکین  زا  ماگنه  نآ  رد  وا  هک  تفگ  تخاس و  هاگآ  ماش - هفوک ، هرـصب ، هنیدم ، هکم ،
رب هک  ددرگ  یم  نآ  زا  عنام  ار  وا  رذوبا  یگتسیاش  سپ  ادخ . نامرف  هب  اشوخ  تفگ : زین  رذوبا  درآ و  رامش  هب  ادخ  هار  رد  دور  یم  شرس 
وا ياهراک  هک  دوش  یم  عنام  تسا  ادـخ  هار  رد  شا  يراتفرگ  هک  نیا  دـشاپب و  مه  زا  هعماج  ماظن  هک  دـنک  يراک  ربمایپ  روتـسد  فـالخ 

میرامشب . اوران  دش - يو  يارب  اه  يراتفرگ  نآ  ندمآ  دیدپ  بجوم  هک  ار -
رد هک  یئاه  ضارتعا  داریا و  زا  ار  يو  ربمایپ  یتسیاب  یم  دوب  فلاخم  ربمایپ  ادخ و  ياضر  اب  یمومع و  حلاصم  اب  مه  اهراک  نآ  رگا  اریز 

ار ناناملسم  هفیلخ ي  دنک و  یم  ریزارس  وا  يوس  هب  ار  بیـسآ  الب و  لیـس  توعد  نآ  هک  دناد  یم  اریز  دراد  زاب  دزادرپ  یم  نآ  هب  هدنیآ 
دوش . یمنهتشادرب  زگره  هک  دنابسچ  یم  وا  هب  یگنن  هکل ي  دزاس و  یم  هایس  ار  شخیراتي  هحفص  هدینادرگ  ماندب 

- اریز تسا  هتشاد  يدوصقم  نانچ  زگره  وا  دوخ  هن  هدروآ و  دنا  هتشاد  مهتم  نآ  هب  ار  رذوب  هک  يراوشد  مکح  نانچ  ام  ریگناسآ  نیئآ  هن 
دننامه قالخا  یئوگتسار و  شور و  شـشوک و  يراکوکین و  تدابع و  یئاسراپ و  رد  نایدمحم  هدوت ي  نایم  رد  يو  ربمایپ - یهاوگ  هب 

رب نوچ  نامثع  هک  درک  دیابهچ  همه  نیا  اب  تسا  یسیع 
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ثیدـح هک  زین  هاـگنآ  و  شمـشکب ؟ اـی  منک ؟ شنادـنز  شمنزب ، منک ؟ هچ  وـگغورد  ریپ  نیا  اـب  دـیئوگب  نم  هب  تفگ : تفرگ  مشخ  يو 
زردنا ربمایپ  ادخ و  هار  رد  هک  یسک  شاداپ  تسا  نیا  ایآ  اتفگش  داد . تبسنیئوگغورد  هب  ار  وا  دینش  يو  زا  ار  صاع  نادنزرف  هب  طوبرم 

نوچ هک  نآ  رت  تفگـش  و  هفیلخ ! هژیو ي  تسا  یبدا  نیا  ادخ  هب  هن  دنک ؟ يرازگمایپ  نانآ  يوس  زا  یتسار  اب  دیامن و  یهاوخکین  دهد و 
( ناشیا هب  یسوم  هرابرد   ) نوعرف نادناخ  نموم  هک  مهد  یم  وت  هب  ار  يداهنـشیپ  نامه  نم  تفگ : رذوبا  زا  ینابیتشپ  هب  ع )  ) یلع ام  رورس 
زا هچرگ  زین  ام  دنک و  دای  ار  نآ  تسا  هتـشادن  شوخ  هدرک و  ناهنپ  ار  نآ  يدقاو  هک  دروآ  نابز  رب  يا  هدـننز  خـساپ  نانچ  نامثع  داد ...

میئالآ . یمن  نآ  زا  دای  اب  ار  شیوخي  همان  یلو  میتفای  یهاگآ  نآ  زا  يرگید  قیرط 
ود ترضح و  هک  دوب  یماگنه  نامه  نیا  دنار و  نابز  رب  هدننز  ینانخس  نانمومریما  ربارب  رد  یئورـشرت  اب  مه  رگید  راب  کی  نامثع  هتبلاو 

دندرک یئامنهار  دوب  راپـسهر  شهاگدـیعبت  يوس  هب  ناورم  رظن  ریز  هک  ار  وا  دـنتفررذوب و  تعیاشم  هب  ربمایپ - ناگداز  رتخد  وا - دـنزرف 
یتسین . ناورم  زا  رترب  نم  دزن  وت  تفگ : یلع  هب  نامثع  هک  میدید  وتشذگ  ات  رد ص  ناتساد  هدرتسگ  هک 

هدز نیرفن  هدز  نیرفن  هداز و  هغابروق  هغابروق  نامه  ناورم - اب  یلع  ناـیم  نداـهن  يرترب  هب  هک  تسا  ادـخ  دزن  یتیگ  یتسپ  زا  نیا  یتسار 
ناورم ایآ  و  هدوبن ؟ هفیلخ  ربارب  ردناورم  هرابرد  ربمایپ  يارچ  نوچ و  یب  راکشآ و  ياه  هتفگ  همه  نآ  ایآ  مناد  یمن  نم  دنزادرپب . هداز -

همه زا  ات  تسا  هتخیگنارب  ار  يو  يزاب ، شیوخ  موق و  هک  نیا  ای  هدوب ؟ يو  شوگ  مشچ و  زارود  شا  هناراکهبت  ياه  شیارگ  همه  نآ  و 
ناج شا  هنازرف  همان ي  رد  ار  وا  هدرمش و  كاپ  ار  وا  گرزبيادخ  هک  درامشب  یسک  گنـسمه  ار  مکح  رـسپ  دنک و  رظن  فرـص  اه  نیا 

دیآ ... یمرد  هب  ناشیا  ناهد  زا  هک  ینخس  تسا  نارگ  هدرمش . رترب  ربمایپ 
دیهاوخ ؟ یم  ار  تیلهاج  راگزور  يرواد  ایآ 

دیامن ؟ يرواد  ادخزا  رتهب  هک  تسیک  دنراد  نیقی  هک  یهورگيارب  و 
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خیرات يراکهبت 

هراشا

دننک و یم  اه  يرادرب  هرهب  ناش  یگدنز  خیرات  زا  مه  هدوت ، هک  اه  يدنمجرا  اه و  يرترب  نادنوادخ  رب  خیرات  يراکهبت  تسا  رایـسب  هچ 
مه ناشراتفگ و  ياه  هدنب  زا  مه  ناشیاسر و  تایحور  زا  مه  ناشاه و  يزارفارـس  ياه  هناشن  زا  مه  ناش و  هناراوگرزب  ياه  يوخ  زا  مه 

ناشیا . زیهرپ  لمع و  دراوم  زا  مه  وناشیا  رابرهگ  ياه  تمکح  زا  مه  ناشیا و  غیلب  ياهزردنا  زا 
هراب نیا  رد  ای  دـیامن  یم  زیچان  ار  ناشیا  يرترب  هدرباه و  لد  زا  ار  ناشیا  دای  دروخ و  یم  قروناباتـش  هچ  خـیرات  ینیب  یم  اـهاج  نیا  رد 

دنزیمآ یم  مه  رد  تشز  غورد و  یشرازگ  ابهداد  بات  چیپ و  ار  راتفگ  ای  دیامن  یم  هدنـسب  زیمآ  ریقحت  يا  هنوگ  هب  هاتوک  ینخـس  هب  اهنت 
رگید یئاهورگ  ياه  يدب  رب  دننک و  تسرد  نابیتشپ  یـشیارگيارب  دننک و  دـییات  ار  یلـصا  کی  هک  تسا  نآ  يارب  اهراک  نیا  همه ي  و 

ياه سوه  اه و  هتـساوخزا  هک  نآ  يارب  زین  دروخ و  یم  رب  ناـشیا  يوربآ  تیـصخش و  هب  تباـث ، تقیقح  ندـشنشور  هک  دنـشکب  هدرپ 
. دنیامنب يوریپ  راگزور  نایاوشیپ  زور و  نارادمتسایس 

دوخ لامک  تیـصخش و  اب  يو  هک  نآ  اب  هدمآ  هاتوک  رذوبا  یگدنز  حرـش  رد  مزال  لیـصفت  زا  خـیرات ، هک  تسا  هدوب  تاهج  نیمه  يارب 
قــشمرس هدوـت  يارب  تـفرگ و  اوـشیپ  ناور ، شیاریپ  ویگدــنز  هار  رد  ار  نآ  دــیاب  هـک  تـسا  یئاهیگتــسجرب  اــه و  يرترب  هنوـمن ي 

دینادرگ . ادبم  هب  داقتعا  يراگزیهرپ و 

يرذالب

هب رذوبا  هتفگ ي  هدرک و  داـی  قـیرط  نیدـنچ  زا  تشذـگ  رد ص  هک  یتروـص  هب  ار  هذـبر  هب  رذوـبا  دـیعبت  ناتـساد  يرذـالب  ینیب  یم  هک 
هیاس نامسآ  ربمایپ : هتفگ ي  هب  هک  تسا  نامه  رذوبا  هک  نآ  اب  دندرک و  نوریب  روزهب  ارم  هک : هدروآ  زین  ار  يرازف  بشوح 
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ربخ هدوب و  ناشیا  ناوریپ  ربمایپ و  كاپ  نادناخ  نانمـشد  زا  هک  هدروآ  ار  بیـسم  نب  دیعـس  غورد  يو  نخـس  لابند  رد  دـنکفین ... رـس  رب 
. دنیزگ ینکس  اج  نآ  رد  تساوخ  یم  شلد  نوچ  تفر  اج  نآ  هب  دوخ  لیم  اب  وا  هک  تسا  هتفر  نآ  رب  هتفریذپنار و  نامثع  رما  هب  وا  دیعبت 

قرط زا  ار  نآ  تیاور  رد ص  هچ  ناـنچهک  درامـش  یم  غورد  ار  ادـخ  لوسر  راـتفگ  دوـخ  نخـس  نیا  اـب  هک  دـناد  یمن  ربـخ  یب  كدرم 
تافو زا  سپ  هک  درامش  یم  غورد  ار  ع )  ) نانموم ریمانخـس  زین  دننک و  یم  دیعبت  هنیدم  زا  اررذوبا  هک  دومرف  ینیب  شیپ  میدروآ  حیحص 

وت اریز  سرتـب  ادـخ  زا  ناـمثع  تفگ : يو  هب  یلع  دـنک  دـیعبت  مه  ار  راـمع  وا  لاـبند  هب  تفرگ  میمـصت  ناـمثعنوچ  هاگدـیعبت  رد  رذوبا 
دوخ هک  یتیاور  نامه  رد  هک  درامـش  یم  غوردار  رذوبا  نخـس  زین  دش و  كاله  هاگدـیعبت  رد  ات  يدرک  دـیعبت  ار  ناناملـسم  زايدرمکین 

يدرگناـبایب تلاـح  هب  ارم  ناـمثع  مالـسا  هاـگیاپ  هبنم  ندـیچوک  زا  سپ  تفگ : مـیدرک  لـقن  زین  اـم  هدروآ و  حیحـص  دنـس  اـب  يرذـالب 
دنادرگرب .

ادخ تفگ : دیسر  يو  هب  رذوب  گرم  شرازگ  نوچ  نآ  بجوم  هب  هدروآيرذالب و  مه  هک  درامـش  یم  غورد  ار  نامثعدوخ  نخـس  زین  و 
وا دـیعبت  زا  نم  ینکیم  نامگ  ایآ  شردـپ  هدـنزگ ... يا  تفگ  نامثع  شدزرمایب  ام  همه ي  يوس  زا  ادـخ  يرآ  تفگ : راـمع  شدزرماـیب 

دیایب . رامع  اب  شیاه  يریگرد  زا  ثحب  نمض  رد  ناتساد  مامت  هک  مدش ؟ نامیشپ 
رگید يرایسب  نخس  زین  میدروآ و  يرذالب  دوخ  لوق  زا  رد ص  ار  نآ  شرازگ  هک  درامش  یم  غورد  اریعخن  دایز  نب  لیمک  نخـس  زین  و 
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درامش . یم  غورد  ار 
ریگ و وگتفگ و  همه  نآ  شنوماریپ  هدوب  ربمایپ  نارای  ناگرزب  زا  يدرمگرزب  هب  طوبرم  هک  كاندرد  دمآ  شیپ  نآ  هک  دـناد  یمن  هراچیب 
هب يرهشزا  نارفاسم  نابز  هب  هتفر و  رامش  هب  اه  هدادخر  نیرت  نیگمهس  زا  ات  هتخیگنارب  اه  شهوکن  اه و  ضارتعا  رایـسبو  هداد  يور  راد 

هلمج زا  دـندرک و  شهوکن  نآ  يارب  ار  هفیلخ  هدـش و  هدزنآ  رـس  رب  اه  نابز  مخز  هدروآ و  مشخ  هبار  ناـمیا  لـها  هدـش و  لـقن  يرهش 
هفوک مدرم  زا  یهورگ  هک : نیا  نآ  جیاتن 
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نامثع رگا  هن ، تفگ  میگنجب  وا  اب  ات  يراد  یمن  هتـشارفارب  ام  يارب  یـشفرد  ایآ  درک  هچ  نآ  درک  وت  اب  درم  نیا  دـنتفگ  هذـبر  رد  رذوباهب 
مرادربنامرف . ونش و  فرح  نم  دنک  دیعبت  مه  برغم  هب  قرشم  زا  ارم 

زا تشون و  همان  نامثع  هب  هیواعم  هکنیا  تلع  هتفگ : لاـطب  نبا  میناوخ 291:4  یم  ینیع  هماخ ي  هب  يراـقلا  هدـمع  رد  هک  يا  هنوگ  هب  و 
زین وا  هاپـس  ناـیمرد  تخادرپ و  یم  يو  ربارب  رد  یگداتـسیا  هب  درک و  یم  ضارتـعا  وا  هب  رایـسب  رذوـبا  هک  دوـب  نیا  درک  تیاکـش  رذوـبا 
دیسرت . یمن  سک  چیه  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  هک  دوب  یسک  وا  اریز  تساوخب  ار  وا  شروش ، میب  زا  نامثع  سپ  دوب  رذوبا  هب  یشیارگ 

اـهوگتفگ و نیا  رد  روانـش  ار  نآ  لـها  هک  دوبن  نکمم  داـتفا  یم  تراذـگ  هک  ناناملـسم  ياهرهـش  زا  کـی  ره  هب  راـگزور  نآ  رد  وت  و 
یباین . نآ  ياه  هشوگ  همه ي  رد  یششوج  نیگنس  دادیور  نآ  هجیتن  رد  ینیبن و  اه  ناتساد 

یلع لآ  هب  یجک  نهد  زج  يا  هزیگنا  هک  دناشوپ  ناوت  یمن  بیـسم  نبا  نوچمه  یـسک  بیذکت  اب  اهنت  ار  هنوگ  نیا  هب  يدماشیپ  هاگ  نآ 
یسک هک  دریذپ  یمن  وا  زا  يدنمدرخ  چیه  هک  هدرک  شومارف  تسا و  هتفگ  تسا و  هتساوخ  يرذالب  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  تسا  هتـشادن 
يارب دـباترب و  يور  شیوربآ  زکرم  شربماـیپ و  یگیاـسمه  زا  دـنک و  اـهر  دوـب  هدـیچوک  اجنادــب  هـک  ار  مالــسا  هاـگیاپ  رذوـبا ، دــننام 

سپ تفرگ  شیپ  ارهار  نیا  دوخ  وا  رگا  هزات  نکاس ... هنو  هایگ  هن  دراد و  بآ  هن  هک  دنیزگربار  هذـبر  نابایب  شا  هداوناخ  دوختنوکس و 
زا یئادـج  ماگنه  عیدوت و  عقوم  هک  ینانخـس  نآ  دوب و  هچ  تخاس  ناور  هرهچ  رب  ریگولگ  مغ  يراتفرگ و  هودـنا  هک  اه  کشا  نآ  رگید 

تشاد . ینعم  هچ  دش  يراج  راومهان  تشد  نآ  رد  شناگدننک  تعیاشم  وا و  نابز  رب  نارای 
یم طقف  نانمومریما  هلیسوب ي  وا  ندش  هقردب  رذوبا و  ناتساد  زا  دای  ماگنه  وا  هک  دیونشب  ثداوح  لقن  رد  يرذالب  تناما  زا  مه  ار  نیا  و 

يارب هک  دـناد  یم  اریز  دـسیون  یمنهـتفرگ  رد  ار  هـچ  نآ  رگید  یلو  تـفرگرد "  ینانخـس  ناـمثع  یلع و  ناـیم  هراـب  نـیا  رد  دـسیون " :
تسا . يزیروربآ  بابسا  شیاوشیپ 

يربط  ریرج  نبا 
دسیون : یم  دسر  یم  رذوبا  تشذگرس  هب  نوچ  دوخ  خیرات  رد  يربط  هک  ینیب  یم  وت 
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و داد . يور  هنیدم  هب  ماش  زا  هیواعم  هلیـسو ي  هب  وا  دیعبت  هیواعم و  رذوبا و  هدـش  دای  ياه  يریگرد  هک  دوب  لاس 30 - لاس - نیمه  رد  " 
شوخان ار  اـه  نآ  رتشیب  ندرک  داـی  هک  دـنا  هدرک  داـی  يرایـسب  ياهدـماشیپ  درک  دـیعبت  اـج  نآ  هب  اـج  نآ  زا  ار  وا  ارچ  هک  نیا  دروم  رد 

نایاپ . دنا "  هدرک  رکذ  یناتساد  هراب  نیا  رد  دنراد  یم  روذعم  شیوخ  راک  رد  ار  هیواعم  هک  یناسک  اما  مرادیم 
دنا هتخادرپ  هتخاس و  هیواعم  يارب  ناگدنرآ  رذعهک  دنک  یم  لقن  ار  یناتساد  طقف  هدرک و  اهر  ار  رایـسب  ياهدماشیپ  همه  نآ  يربط  ارچ 
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دای ار  يا  هتباث  قیاقح  درادن  شوخ  وا  يرآ  دـننک . هئربت  دوخ  راک  ردار  هفیلخ  هدیـشارت و  هیواعم  يارب  يزیوآ  تسد  نآ ، هلیـسو ي  هب  ات 
یعقاو تشذگرـس  ینونک  راگزور  ات  ایب  ریگب و  زور  نیتسخن  نامه  زا  هتخادنا و  یم  رطخ  هب  ار  درم  ود  نیا  يوربآ  اه  نآ  راهظا  هک  دنک 

دنام دهاوخ  ناهنپ  هدیشوپ و  اه  نآ  دنکن  اه  نآ  زا  يدای  دریگب و  ار  هماخ  يولج  رگا  هک  تسا  هتشادنپ  وا  تسا . هدوب  نایدمحم  هدوت ي 
يارب مه  هک  دـنام  یم  ياج  رب  نآ  زایئاه  هتکن  ثیدـح  ياه  باتک  نایم  خـیرات و  يـال  هب  ـال  راـگزور و  ياـه  هشوگ  رد  هکهتـسنادن  و 

ياه یئوگ  شیپ  ندمآرد  تسار  دـنهاوخب  هک  یناسک  يارب  مه  تسا  هدنـسب  دنـسانشب  ار  رذوبا  نافلاخم  تایحور  دـنهاوخب  هک  یناسک 
دنسانشب . ار  وا  تازجعم  دننادب و  رذوب  ناتساد  رد  ار  راوگرزب  ربمایپ 

خیرات ار  شیاهزارف  يهمه  تسین و  تسرد  نآ  شخب  چیه  هک  هدروآ  یگتخاس  غورد و  اپارس  يا  هنوگ  هب  ار  رذوبا  ناتساد  يربط  سپس 
ياج یـسب  نآ  دنـس  هک  سب  نیمه  زین  نآ  یتسـس  يارب  دنک و  یم  بیذکت  دـنا  هتفریذـپ  ار  شا  یتسرد  ناگمه  هک  یثیداحا  حـیحص و 

: تیاور دنس  ياه  هقلح  زا  مه  نیا  ودراد  هشدخ 
يزاسثیدـح یئوگغورد و  هب  ود  ره  هک  نت  ود  ناـیم  تسا  كرتـشم  ماـن  نیا  هک  تشذـگ  ریدـغ  یـسراف  همجرت  زا  رد ج ص  يرـس  - 1

دنا فورعم 
میدروآ وا  هرابرد  ار  یبهذ - يدع و  نبا  ناظفاح - زا  نت  ودلوق  ریدغ  یـسراف  همجرت  زا  رد ج ص  یفوکيدیـسا  میهاربا  نب  بیعـش  - 2

. تسا هتخانشان  سانشان و  درم ، نیا  نآ  بجوم  هب  هک 
ریدغ یسراف  همجرت  زا  رد ج ص  یفوک  یمیمت  رمع  نب  فیس  - 3
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ياه شرازگ  نآ ، بجوم  هب  هک  میدروآ  درم  نیا  هرابرد  دـننک  یم  ادـج  مه  زا  ار  نایوار  نئاخ  نیما و  هک  ار  یناـیاوشیپ  ناـظفاحءارآ و 
شرازگ تسا و  هدوتسانشیاه  ثیدح  هدوت ي  زاس و  ثیدح  دوخ  و  دنا . هدرک  اهر  ار  نآ  هداتفا و  ناثدحم  مشچ  زا  تسا و  تسـس  يو 

نوریب یشیک و  دب  هانگ  هب  هک  هدشهدرمش  یناسک  زا  تخاس و  یم  ثیدح  درک ، وگزاب  يوگ  راوتـسا  نایجنایم  نابز  زا  ار  یگتخاس  ياه 
، " عاقعق تشذگرس  باـعیتسا " 535:2  دـیئازفب " : ار  اـه  نیا  میدرک  داـی  اـج  نآ  رد  هکيذـخام  هب  و   ) تسا هدوب  هدولآ  نیئآ  زا  ندـش 

یمثیه 21:10) زا  دئاوزلا "  عمجم  هباصالا " 239:3 " ،
یخربو هدرمش  نانیمطا  هتسیاش ي  ار  وا  یخرب  دنراد  یفلتخم  تایرظن  ناینـس  تعامجزین  درم  نیا  هرابرد  یفوک  یفوع  دعـس  نبهیطع  - 4

نبا هتسناد و  یم  مدقم  همه  زا  ار  یلع  اریز  تفرگ  دیاشن  هناوتشپ  ار  وا  نخس  هتفگ : یجاس  دنرامش ، یم  تسس  ار  شیاه  شرازگ  رگید ،
وا هب  هنایزات  دصراهچ  تفریذپن  رگا  دهدب و  مانـشد  ار  یلع  دـنک  داهنـشیپ  وا  هب  هک  تشون  مساق  نب  دـمحم  هب  جاجح  دـسیون : یم  دـعس 
رد ریثک  نبا  دومن و  یلمع  يو  هرابرد  ار  جاجح  نامرف  دز  زابرس  نداد  مانـشد  زا  نوچ  تساوخب و  اروا  زین  يو  دشارتب  ار  شـشیر  دنزب و 

سک چیه  وت  نم و  زج  تفگ : وا  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  یلع  هرابرد  اعوفرم  هیطع  قیرط  زا  يذـمرت  حیحـص  زا  دوخ 501:1  ریسفت 
ملاس نآ  دنـس  هقلح  کی  اریز  تسین  یندش  تباث  تسا و  فیعـض  ثیدح  نیا  دسیون " : یم  سپـس  دوش  بنج  دجـسم  نیا  رد  دـسرن  ار 

نایاپ .  " هدش هدرمش  تسس  وا  ياه  شرازگ  هک  تسا  هیطع  يو  داتسا  زین  يرگید  دنا و  هدرک  اهر  ار  وا  ياه  شرازگ  هک  تسا 
وگزاب یفارخ  ناتساد  یفوع ، نوچمه  تسدرت  يا  هعیـش  اریز  تسانآ  ندوب  غورد  هناشن  تیاور  دنـس  رد  درم  نیا  مان  ندوب  لاح  ره  هب  و 

. دنک یمن 
متفاین  اه  همان  تشذگرس  رد  وا  زا  يدای  شمسانش و  یمن  یسعقف . دیزی  - 5

افتکاو هدیشوپ  مشچ  حیحص  تباث و  تایاور  همه  نآ  زا  هک  هدوب  نیما  ردقچ  خیرات  ياه  تناما  هب  تبـسن  يربط  هک  رگنب  اه  نیا  زا  سپ 
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تناما داب  هدنز  هک  یتسار  و  تسا . یگتخاس  غورد و  ياه  شرازگ  زا  رپهک  يرس  همان ي  لقن  هب  تسا  هدرک 
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يربط خیرات  هب  رادجرا  یهاگن 

بیعـش تطاسو  هب  هک  زاسربخ  یئوگغورد  نامه  يرـس  ياـه  هماـن  اـب  هچ ؟ اـب  تسا و  هدرکهایـس  ار  دوخ  خـیرات  يور  يربط  هک  یتسار 
مشچ زا  دنا و  هدرک  اهر  ار  وا  مه  تسا و  زاسربخ  مه  هک  دنک  یم  تیاور  يرگشرازگ  نامه  ای  فیس  نابز  زا  سانـشان  هیوهلا و  لوهجم 

یگمه هک  دنک  یم  لقن  دوخ  باتک  رد  شرازگ  هایس 701  هابت و  هریجنز  نیمه  اب  يرآ  تسه  مه  ینید  یب  هب  مهتم  وهداتفا  ناثدحم  همه 
طوبرم هفیلخ  هسراگزور  هب  اهنت  و  هدوب - يرجه  متفه  یس و  یلا  مهدزای  ياه  لاس  ياهدادیور  رد  هک  ار  يا  هتباث  قیاقح  ات  هدش  هتخاس 

ناوتن رگید  هنیمز ي  رد  یثیدح  چیهراومهان  دنـس  نیا  هب  یمرگتـشپ  اب  میرگنب  هک  ار  باتک  تادلجم  همه  دیامن و  نوگرگید  هدش - یم 
نامه ياهدـمآ  شیپ  حرـش  زا  یگتخاس  ياه  شرازگ  هتـسد  نیا  يرگ  وگزاب  هکلب  مهد ) لاـس  ياهدادـیور  زا  ربخ  کـی  زج  هب   ) تفاـی

رـسارس موس و  دـلجم  زا  یـشخب  رد  یئاذـک - ياـه  شرازگ  لـقن  رگید  نآ  زا  سپ  تشذـگردمرکا و  ربماـیپ  هک  دوـش  یم  زاـغآ  یلاـس 
هک : بیترت  نیاهب  دبای . یم  نایاپ  زین  اه  شرازگ  نیا  مجنپ ، دلج  نایاپ  اب  ات  دراد  همادا  نانچمه  مجنپ - مراهچ و  تادلجم 

دروآ . یم  روبزم  قیرط  زا  ثیدح  دنک 57  یم  زاغآ  ار  لاس 11  ياهدادیور  هک  دعب  هب  زا ص 210  موس  دلج  رد 
ثیدح  دراگن 427  یم  ار  مهدزاود  لاس  ثداوح  هک  مراهچ  دلج  رد  و 

ثیدح  دراگن 207  یم  ار  ات 37  لاس 23  ثداوح  هک  مجنپ  دلج  رد  و 
يرس تایاور  ات ص 241  زا ص 210ج 3  يربط  هک  نیا  هجوت  نایاش  روما  هلمج  زا  تسا  هدروآ  قیرط  نیا  زا  ثیدح  مهیور 701  رب  هک 

ات زا ص 241  هدینـش و  يو  ناهد  زا  ار  روبزم  رابخا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  داد " و  شرازگ  ارم  يرـس  دـنک " : یم  لقن  همدـقم  نیا  اب  ار 
شرازگ کی  اهنت  رگم  هتشون " "  نم  هب  يرس  دنک " : یم  عورـش  هنوگ  نیا  هب  دروآ  یم  يو  نابز  زا  هک  ار  يرابخا  اج  همه  باتک  نایاپ 

درکثیدح ) ار  ام  يرس  : ) دسیون یم  نآ  زاغآ  رد  هدروآ و  مراهچ  دلج  زا  رد ص 82  هک  ار 
ياه یهاگآ  رمع  نب  فیس  يرس و  ایآ  هک  متسناد  یم  شاک  اه  نیا  زا  سپ  و 
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زا اـهنت  زین  اـه  لاـس  نآياهدادـیور  ناـیم  زا  اـیآ  و  سب ؟ هدوـبنیعم و  لاـس  دـنچ  ناـمه  ياهدادــیور  نوـماریپ  رد  اـهنت  ناـش  یخیراـت 
زا هلسلس  نآ  طقف  ود  نآ  عالطا  دروم  تاعوضوم  هک  نیا  ای  سب ؟ هتشاد و  دروخرب  یبهذم  ياه  هنیمز  اب  هک  دنا  هتـشاد  ربخ  یئاهدماشیپ 

يارب انبریزگنـس  ثداوح ، نیا  نوچ  و  هتـشذگ ؟ هداد و  يور  نیعم  ياه  لاس  زا  دنچ  یئاهزور  رد  هک  هدوب  یبهذم  صوصخم  ثداوح 
هریت یئاذـک  ياه  هتخاس  اب  ار  نآ  یفاص  همـشچرس  هدـینادرگ و  بوشم  ار  حیحـص  خـیرات  دـنا  هتـساوخ  هدوباه  هیرظن  دـیاقع و  لوصا و 
کین اـه  شرازگ  نیا  رد  هـک  سک  ره  و  دـننک ؟ فیعـضت  ار  نارگید  فصوهتفاـی  برقت  یناـسک  ناتـسآ  رد  هلیـسو  نـیا  هـب  دـننادرگ و 
یسک رب  نآ  فعـض  طاقن  همه  نیاهک  منک  یمن  نامگ  تسا و  سفن  کی  هدیئاز  تسد و  کی  هتفاب ي  اه  نآ  همه  هک  دنیب  یم  دشیدنایب 

دزاس . یم  رک  روک و  ار  ناسنا  یتسود  هک  مینک  هچ  یلو  دشاب  هدنام  هدیشوپ  يربط  نوچمه 
خیرات نودـلخ و  نبا  خـیرات  ریثک و  نبا  هیادـب  ریثا و  نبا  لماک  رکاسع و  نبا  خـیرات  مه  هک  تسا  نوگانوگ  ياه  هتفاب  اه و  غورد  نیمه 
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رد وا  هچ  نآ  دنتـشادنپ  دـندرک و  لاـبند  ار  يربـط  هار  هناروکروک  هک  اریمدرم  رگید  ياـه  هتـشاگن  مه  تسا و  هدرک  هایـس  ار  ادـفلا  وبا 
، تاور لاـح  حرـش  زا  ناـیاناد  هک  نآ  اـب  درادـن  دوـجو  نآ  رد  نخـس  ياـج  هک  تسا  يوریپ  هتـسیاش ي  يداـینب  هدرک  مـه  رـس  خـیرات ،

مرد نوچمهدشاب  شنایوار  نایم  رد  دنـس  نیا  هریجنز  ياه  هقلح  زا  نت  کی  هک  یثیدح  ره  هک  دنرادن  عوضوم  نیا  رـس  رب  یفالتخاچـیه 
دنیآ . مهارف  شرازگ  کی  هریجنز  رد  اه  نآ  همه  هک  دسر  هچ  تسا  شزرا  یب  هرسان 

رپ تسا  اه  سوه  اه و  هتساوخ  هدیئاز  هک  يا  هنادرخ  یب  نانخـس  زا  ار  نآ  هداد و  نوریب  ام  راگزور  رد  نارخاتم  هک  مه  یتافیلات  هاگ  نآ 
اه نآ  زا  ياهنومن  هدنیآ  تادلجم  رد  دهاوخ  ادخ  رگا  یتخانش و  ار  نآ  یگنوگچ  هک  تسا  یئاه  هوای  نامه  اه  نآ  همه  ذخام  دنا  هدرک 

دیناسر . میهاوخ  ناتعالطا  هب  ار 
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يرزج ریثا  نبا 

همه ي رد  هک  نانچ  تسا  يربط  وریپ  اه  شرازگ  نتفرگ  هدـیدن  ندرک و  دای  رد  صقان - لـماک - دوخباـتک  رد  ریثا  نبا  هک  ینیب  یم  وت 
رد دـسیون : یم  هدرک و  تسرد  مه  يا  هزات  ياه  يراتفرگ  هک  نآ  زج  درادار  هویـش  نیمه  دراد  هدـیقع  قافتا  وا  ابهک  خـیرات  زا  يدراوم 

، نآ تامدقمو  هیـضق  نیا  یبای  هزیگنا  رد  و  هنیدـمهب . ماش  زا  ار  وا  هیواعم  نداتـسرف  زین  ودـش  دای  رذوبا  نایرج  رد  هچ  نآ  دوب  لاس  نیمه 
نودب يرتش  يور  رب  هنیدم  هب  ماش  زا  وا  نداتسرف  لتق و  هب  وا  دیدهت  وا و  هب  هیواعم  نداد  مانشد  زا   ) تسا هدش  هتفگ  مه  يرایـسب  نانخس 

تـسردهدیسر ياه  شرازگ  مه  رگا  تسین و  یحیحـصراک  اه  نآ  ندرک  لقن  هک  تشز ) يا  هنوگ  هب  هنیدـم  زا  وا  دـیعبت  زین  زادـنا و  ور 
ار اهراک  نیا  هک  نآ  هن  رگید - ياهرذع  و  دنک - بدا  ارشناتـسد  ریز  دـناوت  یم  ماما  اریز  درک  داینامثع  يارب  یئاهرذـع  یتسیاب  دـشاب 

نایاپ . مرادن  شوخ  ارنآ  ندرک  دای  هک  دننادرگ  يو  زا  داقتنا  يارب  يا  هلیسو 
هدرک و لـقن  ار  نآ  وا  زا  سپ  وا و  زا  شیپ  هداد و  نآ  تحـص  هـب  مـکح  نارگید  هتـسنادن  یتـسرد  راـک  ار  نآ  لـقن  درم  نـیا  ار  هـچ  نآ 

مـشچ زا  اه  نآ  دناشوپب  ار  هتباث  قیاقح  دوخ  تناما  نماد  اب  رگا  هک  تسا  هتـشادنپ  وا  دسرب . شاهتـساوخ  هب  هراچیب  نیا  هک  دنا  هتـشاذگن 
چیه هدنیآ  رد  دننامدرم  گنهاشیپ  تقیقح  يوجتـسج  رد  هک  ینارگـشرازگو  فصنم  ناگدنراگن  هک  نآ  زا  لفاغ  دـنام  یم  ناهنپ  مدرم 

دشاب . یمن  وا  باتک  هب  رصحنم  هدش  نیودتخیرات  درمش و  دنهاوخ  هدوت  رب  ار  اهنآ  همه  هتفرگن و  هدیدن  ار  یگرزب  کچوک و  راک 
هنیدم و زا  رذوبا  دیعبت  ناتساد  هک  دنک  یم  هچ  ناثدحم  اب  یلو  دشکب  هدرپ  خیرات  يور  رب  دوخ  هحماسم  روصق و  اب  وا  هک  میتفرگ  هزات  و 
رب ورذوبا  رب  اه  نیا  ایآ  دـنا  هدروآ  دوخ  زاسپ  ياه  هنتف  زا  وا  یئوگ  شیپ  ربماـیپ و  تازجعم  شخب  رد  ار  ماـش  هکم و  زاوا  ندـش  هدـنار 

هقباس هک  نآ  هژیو  هب  دـیآ ؟ یمن  راوشد  نارگ و  دـنا  هدـیقعمه  وا  اب  هک  هدوت  ناگتـسیاش  رگید  رب  ربمایپ و  نادـناخ  نادرم  زا  وا  ناتـسود 
زکرم زا  دیعبت 
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دـندوب و يراـکهزب  یهاـبت و  رگـشل - هک  شا  هداوناـخ  وا و  رـسپ  و  هفیلخ - يوعد  مکح - نوچمه  دـنا  هتـشاد  یناـسک  طـقف  ار  تلاـسر 
هاگ نآ  دننادرگن و  هدولآ  ار  نآ  كاپ  تحاس  اج ، نآ  رد  ندش  راگدنام  اب  ناشیا  دشابرود و  ناشیا  ياه  يدـیلپ  زا  مالـسا  تختیاپدـیاب 
رس رب  هیاس  نامسآ  هک  سک  نآ  نایدمحم و  هدوت ي  نایم  رد  یـسیع  دننامه  نآ  ربمایپ و  ادخ و  دزن  رد  الاو  هاگیاپ  هدنراد ي  نآ  رذوبا ،
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دوخ داد و  وا  نتشاد  هب  روتسد  ار  شربمایپ  كاپ  يادخ  هک  سک  نامه  دشاب و  وا  زا  رتوگتسار  هک  ار  یسک  تفرگنرب  رد  نیمز  ودنکفین 
تسا . رترب  يادخ  بوبحم  هک  تسا  نت  هس  نآ  زا  زین  تسا و  ناشیا  هتفیشتشهب  هک  تسا  نت  هس  نآ  زا 

ربارب اب  زین  سپـس  دـنراد و  اور  يو  هراـبردار ي  تازاـجم  ناـمه  هک  تسا  ربارب  مکح )  ) هدز نیرفن  هدـش  هدـنار  نآ  اـب  یـسک  نینچ  اـیآ 
يراوخ و اب  هتـشاد  زاب  وا  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  مدرم  دننزب و  يو  رب  یگنن  غاد  نینچ  عامتجا  نایم  رد  هدرک  راد  هکل  ار  شمان  وا  يراگنا 

تایح هب  دـنگوس  و  دـنراد ؟ مورحم  تسا  اه  نآفرظ  وا  هک  شیاه  شناد  هوبنا  زا  ار  مدرم  دـننزب و  راج  يو  نوماریپ  رد  يراگنا  کـبس 
کی يارب  اه  یچیق  ابندـش  زیر  زیر  اـه و  هرا  اـب  ندـش  همین  ودهک  رذوبا  یکاـپ  هب  تیناـسنا و  يراوگرزب  هب  مالـسا و  جرا  هب  دـنوادخ و 

شیوخ  رب  تشز  ياه  هکل  نیا  زا  يا  هشوگ  ندرک  راومه  زا  تسا  رت  ناسآ  دنمتریغ  نیدتم 
نیرترود هب  ار  وا  ینادان ، ياه  قینجنم  وهداد  تسد  زا  ار  ینید  بادآ  هک  دـنک  بداار  دوخ  ناتـسدریز  زا  یناـسک  دـیاب  هفیلخ  یهگ  ناو 
هدوتـسن هنوگ  نآ  هب  ار  سک  چیه  هک  هدوتـس  نانچ  ار  وا  ربمایپهک  رذوبا  نوچمه  یـسک  اما  هتخاس  شدوبان  هدـنکفا و  یتسپ  ياه  هاگترپ 

وا هک  هداد  یهاوگ  هتفرگ و  ار  شغارسهتفاین  دوخ  رانک  رد  نوچ  هداد و  شزومآ  هدرک و  کیدزن  شیوخب  هتشاد و  برقم  ار  وا  زین  دوب و 
يارب وهنوگچ  ار  یـسک  نینچ  تسا ، یـسیع  دننامهيراتفرـشوخ  شور و  يوخ و  رد  يراکوکین و  یتسار و  یتسرپادخ و  یئاسراپ و  رد 

وا هب  درامـش و  یم  ادـخ  هار  رد  رذوبا  يارب  شیاـمزآ  يراـتفرگ و  یعون  ار  نآ  ربماـیپ  هک  تسا  یندرک  بدا  هچ  نیا  و  دـننک ؟ بدا  هچ 
بدا راوازـس  رذوبا  ارچ  هنوگچ و  و  ادـخ . نامرف  هب  اشوخ  هک : تسا  نآ  زینيو  خـساپ  دـشاب و  ابیکـش  نآ  ربارب  رد  هک  دـهد  یم  روتـسد 

دزن رد  وا  راک  هک  نآ  اب  دشابندرک 
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یم وا  هب  هتفرگمشخ و  ادخ  هار  رد  هک  دنیب  یم  یسک  ار  وا  نانمومریما  تسا و  يرازگـساپس  هتـسیاش  هدش و  هدرمـش  وکین  كاپ  دنوادخ 
یتفرگ مشخ  شیارب  هک  دنبیسک  هب  دیما  دیوگ :

ياه شنم  هناراوگرزب و  تایحور  نید و  ياه  تمکح  اه و  نامرف  ربمایپ و  شناد  زا  اریز  دـشاب  مدرم  هدـننک  بدا  دـیاب  دوخ  رذوبا  يرآ 
تسا . هدینادرگ  یسیع  دننامه  نایدمحم  هدوت  نایم  رد  ار  يو  هک  هدمآ  درگ  وا  داهن  رد  نادنچ  رترب 

هـشیمه هبقع ي  نب  دـیلو  هک  دـیآ  یمنارگ  يو  رب  یلو  دـنک  بدا  ار  تیـصخش  نیا  اـب  یـسک  رذوبا  هک  تسا  نآ  یپ  رد  هفیلخ  هنوـگچ 
دنیامن ؟ بدا  بجاو  زامن  نتفرگ  يزاب  هب  يراسگ و  یم  يارب  ار  تسم 

دننک ؟ بدا  ناهانگ  یب  نوخ  نتخیر  يارب  ار  رمع  رسپ  هللا  دیبع  هک  دیآ  یمنارگ  يو  رب  و 
دننک ؟ بدا  دیامن  یم  شیوخ  فرط  زا  همان  لعج  هب  مهتم  ار  وا  يو  دوخ  هک  ار  ناورم  هک  دیآ  یم  نارگ  يورب  و 

متسه سب  یلع  ربارب  رد  ار  وت  نم  دیوگ : یم  يو  هب  هک  دننک  بدا  ار  سنخا - نب  هریغم  ارس - وای  مرـشیب  نآ  هک  دیآ  یم  نارگ  يو  رب  و 
يو روای  وت  هک  ار  سک  ره  ادخ  هب  يا ؟ هدنـسب  ارم  وت  نب  خاشیب و  تخرد  يا  هدـش و  نیرفن  رـسپ  يا  دـهد : یم  خـساپ  وا  هب  زین  ماما  و 

خلا  دناسر  یمن  يدنمجرا  هب  ادخ  یشاب 
، دیعبت يارب  ار  نانمومریما  كاپ  ياوشیپ  دتسرف و  یم  وا  یپ  رد  زین  ار  ناکین  زا  رگیدیناسک  دنک و  یم  دیعبت  ار  رذوبا  هفیلخ  هک  هدش  هچ 

یم هانپ  دنـشاب  ینانچ  نآ  قحاول  قباوس و  اب  شرـسپ  مکح و  هک  ار  ربمایپ  هلیـسو ي  هب  ناگدش  هدـنار  نآ  دـناد و  یم  ناشیا  زا  رتراوازس 
دنک ؟ یم  ششخب  لذب و  ناشیا  هب  دهد و 

دـنکفا و یم  وا  يوس  هب  ار  هدوت  حـلاصم  ياهدـیلک  دراپـس و  یم  ناورم  هب  یتسد  ود  ار  هعماـج  ریطخ  ياـهراک  هفیلخ  هک  تساهدـش  هچ 
تلم مدرم  کین  هتفگ ي  هب  مه  یئانتعا 
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دوخ شیک  درخ و  زا  وت  ندنادرگ  ور  اب  رگم  دش  دیهاوخن  دونـشخ  وت  زا  ناورم  ناورم و  زا  وت  ایآ  دیوگ : یم  وا  هب  هک  درادن  نانموم  ریما 
تـسرد يریبدـت  ياراد  دوخ  تیـصخش  رد  شیک و  رد  ناورم  هک  ادـخ  هب  دورب . شدـننارب  اـج  ره  هک  يدرگ  يراوس  نارتـش  نوچمهاـت 
شنزرس يارب  رگید  رابنیا ، زا  سپ  زین  نم  و  تدرآ . یمن  رد  هبنآ  زا  سپـس  دنک و  یم  دراو  اه ) هاگترپهب   ) ار وت  وا  هک  ادخ  هب  تسین و 

مهن دلج  رد  ناتـساد  همه  دهاوخ  ادخ  رگا  هک  يدـیدرگ - بولغم  شیوخ  راک  رب  يدرب و  ار  شیوخ  يدـنمجرا  مدرگیمن  رب  وت  ندرک 
دمآ . دهاوخ 

ار وا  هصفارفرتـخد  هلئاـن  شرـسمه  هک  دـنک  یم  اـهر  ناـنچار  هتـسیاش  هماـنرب  دـهد و  یم  ناورم  تسدهب  ار  دوخ  روـما  ماـمز  هفیلخ  ارچ 
ادخ زا  دیوگ  یم  منکهچ  سپ  دـسرپ  یم  دـنارب  ار  وت  دـهاوخ  شلد  هک  اج  ره  ات  يدرب  نامرف  ناورم  زا  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  شهوکن 

جرا و مدرم  دزن  ار  ناورم  تدـشک و  یم  يرب  ناـمرف  ناورم  زا  رگا  وت  هک  نک  يوریپ  رمع ) رکبوـب و   ) تتـسود ودنآ  هویـش  زا  سرتـب و 
مه وا ، اریز  هاوخب  وا  زا  ار  راک  حالـصا  تسرفب و  یلع  لابند  هب  سپ  دنا  هدرک  كرت  ار  وت  وا  رطاخ  هب  مدرم  تسین و  يا  یتسود  وهوکش 
هک ار  شنز  زیمآ  تمکح  نخـس  تشاد و  اونـش  شوگ  هفیلخ  شاک  يا  دـنچیپ  یمن  رـس  وا  روتـسد  زا  مدرممه  تسا و  دـنواشیوخ  وت  اـب 

دینش . یم  دوب  نآ  ورگ  رد  شناهج  ود  يراگتسر 
یئاسراپ يراگزیهرپ و  يراکتـسرد و  یتسرپادخ و  يوخ و  شناد و  زا  دـنک و  کیدزن  شیوخ  هب  ار  رذوبا  هک  دوب  نانچ  هفیلخ  هتـسیاش 

یتسود رد  واهک  دـندوب  نایوما  وا  نوماریپ  رد  هک  نآ  اـب  درک  یم  نینچ  رگا  دـناسر  یم  وا  هب  اـهدوس  هچ  درکن و  نینچ  یلو  دربب  هرهب  وا 
رارق ناشیا  ياه  يوخ  لباقم  هطقن  رد  اریزدنتسناد  یمن  راوتسا  ار  راوتسا  تشادرب  نیا  زین  ناشیا  هدیـسر و  يراپـسناج  هلحرم ي  هب  ناشیا 
یمات طلست  ناشیا  هاگ  نآ  شیوخ . سوه  هاوخلد و  داینب  ربراتفر  يزودنا و  میـس  رز و  ات  ریگب  ناش  يریذپان  يریـس  يدنمزآ و  زا  تشاد 

هک نآ  هب  دـنگوس  اریز  دـینادرگب  شیوخ  ناـیم  يوـگ  دـننام  ار  یئاورناـمرف  هیما  نادـنزرف  يا  دـیوگ : یم  نایفـسوبا  دنتـشاد و  هفیلخ  رب 
هدنیآ رد  هتبلا  دیسرب و  نآ  هب  امش  مدوب  راودیما  هشیمه  نم  دنک  یم  دای  دنگوس  وا  هب  نایفسوب 
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نآ سپ  دیدرگ  وت  نآ  زا  راک  رمع ) رکبوب و  هریت   ) يدع میت و  زا  سپ  دـیوگ  یم  نامثع  هبای  دیـسر  دـهاوخ  ناتناکدوک  هب  تثارو  هب  زین 
نم تسین و  يزیچ  یهاشداپ  زج  هب  نیا  ار  یتسار  هک  هد  رارق  نایوما  زا  ار  تفالخ  نامتخاس  ياه  خیم  رآرد و  شدرگ  هب  يوگ  دـننام  ار 

هب ص  دیدرگرب  تسیچ  خزود  تشهب و  مناد  یمن 
دننک يزاب  يوگ  نوچمه  ادخ  شیک  اب  دنتـساوخ  یم  هک  نایوما  هرابرد  وا  هدیقع  یلو  دنار  یم  ار  وا  ماگنه  نآ  رد  دنچ  ره  زین  نامثع  و 

هک ناـنچمه  دـنک ؟ بدا  نیگنن  زیمآ  رفک  نخـس  نآ  يارب  ار  نایفـسوبا  هک  تشذـگ  يو  لد  هب  زگرهاـیآ  مناد  یمن  نـم  دـشن و  ضوـع 
درک ؟ لمع  تفرگ و  میمصت  وا  راگزیهرپ  هتسیاش و  نادننامه  راگزیهرپ و  راکوکین  رذوبا  هرابرد 

دنک  یم  بدا  ار  شناتسد  ریز  يو  هک  تسا  هدروآ  رذع  هفیلخ  يارب  وهدیدن  ار  نیا  زا  کی  چیه  ریثا  نبا  يرآ 

ریثک نبا  نیدلا  دامع 

يراکهبت نتفرگ  هدیدن  زا  دنتشاد - شناینیشیپ  هک  یئانبم  نامه  رب  ار  راک  هیاهنلا 155:7  هیادبلا و  رد  تسا و  هدمآ  مه  یقشمد  ریثک  نبا 
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یم یلاـم  هک  ار  ینارگناوتراـک  رذوبا  دـیوگ : یم  و  هدرک ، زاـس  دوخزا  هزاـت  یئاـه  همغن  سپـس  هداـهن و  داـینب  هتفر - رذوبا  رب  هک  یئاـه 
ار یتداـیز  هک  تسناد  یم  بجاو  تشاد و  یم  زاـب  مزـال  توق  زا  شیب  يزیچ  ندرک  هریخذ  زا  ار  ناـشیا  درمـش و  یم  دنـسپان  دـنتخودنا 

یم مهارف  هنیجنگ  میس  رز و  زا  هک  یناسک  و  دیوگ : یم  دنوادخ  هک  درک  یم  ریـسفت  دوخ  تشادرب  دوس  هب  زین  ار  هیآ  نیا  دنهد و  هقدص 
نوچ تشاد و  یم  زاب  نانخـس  نیا  رـشن  زا  ار  وا  هیواعم  كاندرد . يرفیک  هبار  ناشیا  هد  هدژم  دننک  یمن  قافنا  ادخهار  رد  ار  نآ  دـنرآ و 

وا نامثع  دمایب  نوچ  دیآ و  يو  دزن  هنیدم  هب  هکتشون  رذوبا  هب  نامثع  درک  تیاکش  وا  زاو  داتـسرف  نامثع  دزن  هب  سک  دریذپ ، یمن  دید 
رد هک  داد  روتسد  ار  واتفریذپن  نوچ  ددرگرب و  نانخس  نآ  زا  هکتساوخ  وا  زا  درک و  شنزرس  دوب  هدرک  هک  اهراک  زا  يا  هراپ  يارب  ار 

نوچ هک  دومرف  نم  هب  ربماـیپ  تفگ : وا  دـنامب و  هنیدـم  رد  تساوـخ  وا  زا  ناـمثعهک  دـنیوگ  و  دـنک ، تماـقا  هنیدـم - قرـشم  رد  هذـبر -
دیسر علس  هوک  هب  هنیدم  ياه  نامتخاس 
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هاگ ات  شدومرفب  دوش و  نکاس  هذـبر  رد  هک  داد  هزاجا  وا  هب  نامثعسپ  تسا  هدیـسر  علـس  هب  اه  نامتخاس  کنیا  وش و  نوریب  اـج  نآ  زا 
اتدوب نکاساج  نآ  رد  نانچمه  درک و  نینچ  زین  وا  دوشن و  نادرگنابایب  زا  مالسا  هاگیاپ  هب  ندیچوک  زا  سپ  هک  دنزب  رـس  هنیدم  هب  یهاگ 

نایاپ  تشذگرد .
تسا نامه  اه  نآ  نیرتروهشم  زا  تسا و  هدیسر  رایـسب  ياه  ثیدح  يو  يرترب  رد  دسیون : یم  وا  گرم  زا  دای  ماگنه  هب  رد ص 165  و 
تفگ ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  ورمع  رـسپ  هللا  دـبع  زا  وا  دوسالاوبا و  رـسپ  برحوب  زا  وا  ریمع و  نب  نامثع  ناظقیلا  وبا  نابز  زا  شمعا  هک 

زا سپ  تسه . یفعض  ثیدح  نیا  دنـس  رد  هک  دشاب  رذوبا  زا  رتوگتـسار  هک  ار  یـسک  تفرگن  رب  رد  نیمز  دنکفین و  رـس  ربهیاس  نامـسآ 
ار وا  نامثع  داد و  يور  هیواعم  يو و  نایم  اه  يریگردنآ  ات  دوب  اج  نامه  دـش و  نوریب  ماش  هب  رذوبا  رکبوب ، گرم  ربماـیپ و  تشذـگرد 
نز و زج  هب  دوبن  وا  دزن  یـسک  تشذـگرد و  لاس  نآ  هجحیذ  رد  ات  دوب  اـج  ناـمه  هدـش و  نکاـس  هذـبر  رد  سپـس  تساوخ و  هنیدـم  هب 
زا یهورگ  اب  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  هاگان  هب  دـندید  یمن  اناوت  وا  ندرپس  كاخ  رب  ار  دوخ  ناـشیا  هک  يراد  ریگ و  ناـمه  رد  شنادـنزرف و 

مهیخرب دننک . هچ  يو  ندب  اب  هک  درک  تیـصو  ار  ناشیا  وا  دندش و  رـضاح  وا  رانک  گرم  مد  رد  دندیـسر و  رـس  قارع  يوس  زاشنارای 
يدنفسوگ هک  دوب  هداد  روتسد  ار  شا  هداوناخ  وا  دنتفرگندرگ و  هب  ار  وا  نفد  لسغ و  دندیـسر و  رـس  وا  گرم  زا  سپ  ناشیا  دنا : هتفگ 

همیمـض ار  ناشیا  داتـسرف و  شا  هداوناخ  لابند  هب  نافع  نب  نامثع  دـنروخب و  ارنآ  يو  گرم  زا  سپ  ات  دـنزپب  ناشیا  يارب  ار  شا  همر  زا 
نایاپ  تخاس . شیوخ  هداوناخ 

. تسا یسررب  هتسیاش  ددعتم  تاهج  زا  تفای و  ناوت  یم  دروم  نیا  رد  ریثک  نبا  نابنا  رد  هک  یئاه  هتخاس  مامت  دوب  نیا 
شیپ یلیخ  زاار  یگتخاس  یغورد و  هیرظن  نیا  خلاهدرمش ... یم  دنسپان  نارگناوت  رب  ار  تورث  نتخودنا  هک  نیا  هب  رذوبا  نتشاد  مهتم  - 1

رگا هک  مسینومک  هب  رذوباباستنا  تسا  هدـش  هتفای و  ینوگرگد  یتشزهنوگ  هب  ریخا  ناراگزور  رد  دـنا و  هتـسب  ربمایپ  راـی  گرزب  نیا  هب 
هرابرد یگدرتسگ  ابدهاوخب  ادخ 

هحفص 152 ] ] 

. تشاد میهاوخ  نخس  نآ 
مه ار  هذبر  رد  وا  تماقا  هب  نامثع  روتسد  هک  نآ  اب  هدوب  وا  دوخ  رایتخا  هب  هذبر  سپس  ماش و  رد  رذوبا  ندمآ  دورف  هک  تسا  هتـشادنپ  - 2
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يا هنوگ  هب  ار  وا  ربمایپ  رهـش  زا  هدـش و  دـیعبت  اـج  نآ  هب  يو  هک  میتخاـس  هاـگآ  ار  وت  رتشیپ  اـم  هذـبر  دروم  رد  هک  هدرک . داـی  هراـشا  هب 
یئاه يریگرد  رامع  اب  نامثع  نایم  زین  و  نامثع ، اب  راب  کی  ناورم و  اب  راب  کی  یلع ، نایم  راد  ریگ و  نآ  رد  دـندرک و  نوریب  تسیاـشان 

ناتـساد زین  ناسک  رایـسب  درمـش و  ملـسم  ار  وا  راک  نیا  زین  نانموم  ریما  هدرک و  دـیعبت  ار  يو  هک  درک  رارقادوخ  ناـمثع  دـمآ و  دوجو  هب 
ینیـشن ناـبایب  هب  ار  يو  ناـمثع  مالـسا ، زکرم  رهـش  هب  يو  ندـیچوک  زا  سپ  هک  ار  نیا  دندینـش و  شدوخ  يوگتـسار  ناـبز  زا  ار  رذوـبا 

هنیدم زا  ار  يو  نآ  بجومهب  اریز  دنک  یم  دییات  ار  نیمه  زین  يو  هدنیآ  ثداوح  زا  ربمایپ  ياه  یئوگـشیپ  هک  نآ  زا  هتـشذگ  هدـنادرگرب 
شدوخرایتخا هب  زین  اج  نآ  زا  وا  ندـش  نوریب  هک  نیا  و  ماش - زا  شندـش  هدـنار  دروم  رد  دـننار ، یم  هکم  ماـش و  زا  ددـننک و  یم  نوریب 

. تشذگ مزال  ياه  شرازگ  هدوبن -
هدروآ و كردتسم 344:3  رد  ار  نآ  مکاح  دنا و  هتسب  رد  مارب  هتفاب و  هک  تسا  یغورد  علس  هوک  هب  اه  نامتخاس  ندیسر  ناتـساد  اما  - 3

یتلع هن  و  نامثع - هزاجا  اب  ماش  هب  رذوبا  ندـش  نوریب  يارب  تسا  هدرمـش  یتلع  هدرک و  دای  ار  نآ  زین  يرذالب  تشذـگ  رد ص  هچ  نانچ 
میناوخ - یم  يربط  تیاور  رد  هک  هنوگ  نآ  هذبر ، هب  شندش  نوریبيارب 

هب هدرک و  هصالخ  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هداد  ناـشن  نآ  هراـبرد  هک  يرنه  همه  هتفرگ و  وا  خـیرات  يربط و  زا  ریثک  نبا  ار  هصق  نیا  هزاـت  و 
رد ج 15 ص هک  يا  هنوگ  هب  دنتسه - تیاور  نیا  دنس  هریجنز  هک  یئاه  هقلح  تسا و  هدز  دربتسد  نآ  هب  هتساوخ  یم  شلد  هک  يا  هنوگ 

دنوش یم  لیکشت  تشذگ - دلج ص  نیمه  و 
: زا دنترابع  هقدنز و  هب  مهتم  فیعض و  ای  سانشان  هیوهلالوهجم و  ای  دنزاس  ثیدح  زادرپ و  غورد  ای  هک  يدارفا  زا 

یسعقف  دیزی  هیطع 5 - فیس 4 - بیعش 3 - يرس 2 - - 1
یمرگتشپ هتسیاش  دشاب  شدانسا  هریجنز  رد  مه  ناگدربمان  زا  نت  کی  هک  یتیاور  و 
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هک دناسر  یم  تسا و  فلاخم  نآ  اب  هک  دتـسیاب  یحیحـص  ثیداحا  همه  نآ  ربارب  رد  دـناوت  یمن  دـشاب  ربتعم  هک  میریگ  مه  رگاو  تسین 
رذوبا و نانخـس  مه  نآ ، دـییات  رد  هک  ات  هب ص  دـیدرگرب  دـننار  یم  ماش  هنیدـم و  هکم و  زا  دـننک و  یم  نوریب  ار  وا  هک  هداد  ربخ  ربمایپ 

ياه هناهب  مه  و  نامثع - هلیـسو  هب  وا  ندـش  دـیعبت  رب  دـنک  یم  تلالد  همه  میدروآ و  زینام  هک  درک - دای  ناوت  یم  ار  ود  نآ  زجو  نامثع 
. دنا هدروآشنیگنن  هانگ  نیا  رد  نامثع  هئربت  يارب  تعامج  ناگرزب  هک  ار  یکنخ 

ناتـساد نامه  ياهزارف  زا  مه  نیا  ددرگن ، نانیـشن  نابایب  زا  ات  دربن  هنیدـم  زا  هرـسکی  دومرفب  رذوبا  هب  ناـمثع  دـسیون  یم  هک  مه  نیا  - 4
زا سپ  تفگ : رذوبا  هک  دیدناوخ  تسرد  دانسا  اب  يرذالب  قیرط  زا  رد ص  تسا و  نآ  رد  علـس  هصق ي  هک  تسا  يا  هدش  هدرمـش  غورد 
لاس رد  شندش  دیعبت  ماگنه  زا  رذوبا  هک  تسا  هتشونن  سک  چیه  هزات  دینادرگ و  نانیـشن  نابایب  زا  ارم  نامثع  مالـسا ، هاگیاپ  هب  ندیچوک 

یلمع ار  ربمایپ  رهش  زا  ندیربن  هب  نامثع  روتـسد  ات  دشاب  هداهن  هنیدم  هب  اپ  مه  راب  کی  مود  یـس و  لاس  رد  شتـشذگرد  ماگنهات  ما  یس 
. دشاب هدرک 

خلا اه  نآ  نیرتروهشم  زا  هدمآيرایسب و  ياه  ثیدح  وا  يرترب  رد  دسیون : یم  هک  نیا  - 5
زا یناسک  ای  ناـیوما  زا  دوخ  ناـبوبحم  خـیرات  نتفاـب  مهرد  هب  دـهاوخ  نوچ  هک  تسا  نآ  رب  اـه  يرترب  رکذ  رد  درم  نیا  تداـع  اریتسار 

ياه شرازگ  دروآ و  یم  يرایـسب  بلاطم  ماگنه  نآ  رد  دنايریذپان ، يریـس  يدـنمزآ و  رد  ناماگـشیپ  زا  هک  دزادرپب  ناشیا  ناگتـسویپ 
رد ینخـس  اه  نآ  نومـضم  هرابرد  ای  دزادرپب  اه  نآ  دانـسا  هب  هک  نآنودـب  دـنک  یم  فیدر  تسرد  رابخا  هنوگ  هب  ار  یگتخاس  زیچاـن و 

هایـس نآ  نوماریپ  رد  ذـغاک  نم  داتفه  يونثم  هک  دـنچ  ره  دوش  یمن  هتـسخ  اه  يزادرپ  هناسفا  هنوگ  نیا  زا  مه  زگره  دروایب و  شا  هلابند 
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نوچمه هدوت  ناکین  ناگرزب و  زا  ناشیا - ناصاخ  ناوریپ و  ای  تیبلها  زایـسک  ياه  يرترب  زا  دای  هب  دـسر  یم  تبون  هک  یعقوم  اما  دـنک 
هدـیرب ار  شناـبز  یئوگ  هک  دوش  یم  گـنلو  دـنام  یم  رد  ددرگ و  یم  گـنت  يو  رب  شا  یخارف  همه  اـب  نیمز  ینیب  یم  هاـگ  نآ  رذوـبا -

وا تیعقوم ، مه  رگا  و  دهد . یمن  هار  دوخ  هب  ارنآ  هک  دوش  یم  نیگنس  ششوگ  اه  نآ  ندینـشماگنه  رد  یئوگ  ای  دنا  هتخود  ار  شنابلو 
ار
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ياه يرترب  نیرتروهـشم  زا  ار  هچ  نآ  ینیب  یم  اج  نیا  رد  هک  نانچ  دروآ  یم  زیچان  درخ و  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  دـیامن  نآ  رکذ  هبریزگاـن 
دعـس و نبا  و  هدرک - رکذ  وا  هک  ورمع  نبا  هار  هب  رـصحنم  ربـخ  نیا  شرازگ  دـناد  یم  دوخ  هک  نآ  اـب  درامـش  یم  فیعـض  تسا  رذوـبا 

رمع نب  هللا  دبع  هللا و  دبع  نب  رباج  ءادرد و  وبا  رذوبا و  یلع و  نانموم  ریما  قیرط  زا  هکلب  تسین  دنا - هدروآ  مکاح  وهجام  نبا  يذـمرت و 
تسا . هدرمش  حیحص  ار  نآ  قیرط  نیدنچ  دوخ 221:2  حیحص  رد  يذمرت  هدش و  شرازگ  زین  هریره  وبا  و 

درومدـنا نآ  دنـس  هریجنز  ياـه  هقلح  هک  ینادرم  همه  تسا و  حیحـص  زین  ءادرد  وـبا  قـیرط  زا  دوخ 197:5 - دنـسم  رد  دمحا - دانـسا  و 
حیحـص رذوبا  زا  زاـب  یلع و  رذوبا و  قیرط  زا  ار  دوخ  دانـسا  مکاـح  مینیب  یم  و 480:4  كردتـسملا 342:3  رد  هک  نانچ  دـنا و  نانیمطا 

. دراد رارقا  ار  وا  يرواد  زین  یبهذ  هدرمش و 
: هتفگ نآ  هرابرد  یبهذ  دسیون - یم  ریغصلا  عماج  حرش  رد  يوانم  هک  يا  هنوگ  هب  هدروآ - ورمع  رسپ  قیرط  زا  ریثک  نبا  هچ  نآ  دانسا  اما 
رد دنا و  هدـش  هدرمـش  نانیمطا  دروم  ورمع  رـسپ  ات  دـمحا  نایم  ياه  هقلح  دـسیون : یم  دـئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  تسا و  وکین  نآ  دـنس 
هک یفعض  نآ  تامدقم ، نیا  اب  و  دناوخ ، یم  وکین  یثیدح  ار  نآ  ریغصلا  عماجلا  رد  زین  یطویـس  تسه  رظن  فالتخا  ناش  یخرب  نوماریپ 

تسا ؟ اجک  هتشادنپ  نآ  رد  ریثک  نبا 
يربط زا  ار  اه  نآ  اریز  درادـن  یـسررب  دـقن و  شزرا  هدروآ  هماخ  رب  نآ  تسرداـن  تسرد و  زا  یئاورپ  چـیه  یب  هک  زین  وا  نانخـس  رگید 

حالـصا ار  وا  ياه  شرازگ  یئوگناشیرپ  هتـساوخیم  مه  دیاش  دشاب و  هداد  ماجنا  یئوکین  هب  ار  سابتقا  ذـخا و  راک  هک  نآ  نودـب  هتفرگ 
رد ص هک  تسا  یئاـه  هناـسفا  هلمج  زا  تیاور  لـصا  لاـح  ره  هب  هدوـمن و  روـک  مـه  ار  شمـشچهدرکن  تـسرد  هـک  ار  شیوربا  دـنک و 

میدرک . نشور  تیارب  ار  نآ  هدوب  یگتخاس 
نآ زا  یخرب  هب  هک  یئاه  يراکهبت  نیا  زا  زین  ثیدح  ياه  باتک  نماد  هک  دبای  یم  رد  دشیدنایب  وکین  ناثدحم  ياه  هتشون  رد  هک  یـسک 

هب دسیونب  دیاب  ار  هچ  نآ  دنا و  هتشاگندنزادنایب  ملق  زا  دیاب  ار  هچ  نآ  ینیبیم  تسا  نیا  هدنامن و  كاپ  میدرک  هراشا  اه 
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میراذگ . یم  یمارگ  ناگدنناوخ  یکریز  شناد و  هدهع  رب  ار  هلاسم  نیا  تخانش  ام  هک  دنا  هدرواین  ملق 
هروس ق 22 تسا  نیبزیت  تا  هدید  کنیا  میدز و  رانک  وت  يور  شیپ  زا  ار  هدرپ  ام  سپ  يدوب  ربخ  یب  اه  نیا  زا  وت  هک  یتسار 
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اه تورث  هرابرد  رذوبا  هیرظن 
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تلم يراگتسر  هدوت و  حالص  ربمایپ ، تنـس  ادخ و  باتک  ياه  هناشن  زا  يوریپ  رد  هک  دوب  شنانگمه  رگید  نوچمه  زین - رذوبا  ام  رورس 
دنتـساوخ یم  دنتـسناد و  یمن  راوازـس  ناشیا  رب  یتشگنا  دنب  هزادنا  هب  ار  رادـجرا  يامنهار  ود  نآ  زا  فارحنا  دنتـساوخ و  یم  ار  شیوخ 

رب ادخ  هک  یقوقح  نآ  زا  دنشاب و  هتـشاد  نارگناوت  ياه  شـشخب  زا  يا  هرهب  هدوت  ناناوتان  ات  دنزاس  رود  مدرم  زا  ار  لخب  هدیهوکن  شنم 
هب اه  تورث  نداد  صاصتخا  اب  هک  یناسک  هب  ناتـسدگنت و  قوقح  ناگدـننک  بصغ  هب  دوب  هجوتم  وا  داقتنا  دـندرگن  مورحم  هداـهنناشیا 

ندرک شخب  يارب  ناشالط  ياه  شمش  دندوب و  هدیچ  مه  يور  رب  ناشاه  يارـس  رد  هدرک  میـس  رز و  زا  رپ  ار  واگ  ياه  تسوپ  شیوخ ،
یناگتخوس رگج  یهاوخداد  هب  هک  نآ  یب  دوش و  تخادرپ  سمخ  تاکز و  زا  نآ  هبجاو  قوقح  هک  نآ  نودب  دـش  یم  هتـسکش  اهربت  اب 

تورث تعامج ، نآ  دزن  ردهک  نآ  اب  ناشیا  شیاسآ  جـنر ، يراوشدو و  ناشیا  هباشون  یگنـشت  دوب و  ناشکاروخ  یگنـسرگ  هک  دـنزادرپ 
نآ زا  يزیچ  دیـسر و  یمن  عامتجا  هب  يا  هرهب  نآ  ینوزف  زا  درب و  یمن  نآ  زا  يدوس  هدـنامزاب  ياه  ناهد  هک  دوب  يا  هدـشرابنا  لت  ياه 

اه و هشیپ  هار  رد  دورب و  تسد  هب  تسد  میـس  رزهک و  تسا  هتـساوخ  نانچ  كاپ  دـنوادخ  هک  نآ  اب  دـش  یمن  فرـصم  هماع  حـلاصم  رد 
اهدوس میس  رزنادنوادخ و  دنور ، يوس  نآ  يوس و  نیا  هب  نآ  يوجتسج  رد  هدوت  ات  دیآرد  شدرگ  هب  نوگانوگ  ياه  تعنـص  اهراک و 

ددرگ و هدنکارپ  ریگ و  اج  همه  تیاده  شناد و  هدـنز و  اه  نیمز  نادابآ و  اهرهـش  دـنریگب ، اهدزمتـسد  ناناوتانو  دـنرب  دوخ  هیامرـس  زا 
دنسر و شیوخ  یئادخ  قوقح  هب  ناگراچیب  دنیآ و  رادروخرب  تالجم  اه و  باتک  اه و  هدکشنادو  اه  هاگـشناد  اب  ناهوژپ ، شناد  هعماج 

هک یتاماکحتسا  هب  مزال و  تارفن  تازیهجت و  هب  مالسا  ياهزرم  و  یماظن ، یصخش و  گرب  داز و  بکرمو و  هریج  هب  نایرگشل 

هحفص 157 ] ] 

وا يزوریپ  يارب  هک  یـششوک  اب  دـیآ و  یم  مهارف  شیارب  تاهج  نآ  زا  هک  یئاه  یگدامآ  نیا  اب  هدوت  ات  تسا . نآ  یـضتقم  اـه  تیعقوم 
دماج تروص  هب  ات  هتخانش  اوران  ار  هرقن  الط و  فورظ  نتخاس  كاپ ، دنوادخ  هک  تسا  يور  نیمه  زا  ددرگ و  تخبـشوخ  تسا  راک  رد 

دای هک  شلیبق  نامه  زا  تسه - اه  نآ  ندـمآ  تسدهب  عقوت  و  دـش - دای  هک  اـه - نآ  رتشیب  اـه و  هرهب  نیرتگرزب  لاـح  نآ  رد  اریزدـننامن 
دور . یم  تسد  زا  میدرک -

دنلب وا  يارس  رد  رب  ار  دوخ  گناب  زور  ره  رذوبا  هک  هیواعم  دننام  میدرک  دای  هک  دوب  نانآ  نوچمه  یناسک  هب  زین  رذوبا  ام  رورس  ضارتعا 
ار ناشیا  هد  تراشب  دننک  یمن  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دـنزاس و  یم  هنیجنگ  میـس  رز و  زا  هک  یناسک  دـناوخ : یم  ارهیآ  نیا  درک و  یم 

دمآ . شتآ  ياهراب  اب  نارتش  راطق  تفگ : یم  دنروآ  یم  هتفرگ و  وا  يارب  یلاوما  دید  یم  نوچ  و  كاندرد . يرفیکهب 
دیزرا . یمالط  رانید  رازه  دصناپ  هک  دوب  هیقیرفا  مئانغ  همه  مجنپ  کی  يو  هب  نامثع  ششخب  ماقرا  زا  یکی  اهنت  هک  ناورم  دننام  و 

ناراد ربت  ياه  تسد  هک  یئاج  ات  دندرک  یم  هکت  هکت  اهربت  اب  ار  نآ  هک  تشاذگ  ياج  رب  الط  نادنچ  هکفوع  نب  نمحرلا  دبع  دننام  و 
رگید هن  هدوب  شا  هدش  رابنا  لت  ياهالط  زا  نیا  هزات  دوب و  رازه  داتشه  ناش  یکی  ره  ثرالا  مهس  هک  دنام  يو  زا  نز  راهچ  زین  دز و  هلبآ 

هب ص  دیدرگرب  شتورث - ماقرا 
تشاد میـس  رز و  نادنچ  گرم  ماگنه  دنام ، يو  زا  هک  ینایاپراچ  هوبنا  زا  ریغ  يو و  نادابآكالما  زا  هتـشذگ  هک  تباث  نب  دیز  دننام  و 

دش . یم  هدافتسا  اهربت  زا  نآ  ندرک  شخب  يارب  هک 
هک تسا  یتورث  نامه  نیا  تقونآ  و  الط . زا  رپ  هنامیپ  دصیـس  تسوپ  ره  رد  دـنام و  ياج  رب  يو  زا  واـگ  تسوپ  دـص  هک  هحلط  دـننام  و 
وا مداد و  الط  زا  رپ  واگ  تسوپ  نانچ  نینچ و  وا  هب  نم  دیوگ ) یم  ار  هحلط   ) یمرضح نز  نآ  رسپ  رب  نم  ياو  دیوگ  یم  وا  هرابردنامثع 

ياج رب  رز  رتش  دص  تشذگ - يزوج  نبا  لوق  زا  هچ  نانچ  هک  هحلط - نامه  وگب : ای  دناروش  یم  نم  رب  ار  مدرم  دـهاوخ و  یم  ارم  نوخ 
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تشاذگ .

هحفص 158 ] ] 

یـسوم وب  هک  دـنیب  یم  ارزور  هفیلخ  رذوبا  دـندومن ، یم  يراددوخمالـسا  عامتجا  نایم  رد  لاوما  قافنا  زا  هک  ناـسک  نیا  ياـه  هدـننام  و 
دوخ راک  يراگزاسان  زا  یئاورپ  هک  نآنودب  دنک  یم  شخب  شنارتخد  نانز و  نایم  ار  نآ  وا  دروآ و  یم  شیارب  میـس  رز و  زا  يا  هنامیپ 

نامثع هناخ  هب  موجه  زور  رد  هدنیآ  رد  هک  هدش  هتشابنا  مه  يور  رب  اه  لوپ  رایسب  هچ  دناد  یم  رذوبا  دشاب ، هتشاد  ربمایپ  دنمجرا  هویش  اب 
میس رزهدش و  مهارف  ياه  هتسب  نادنزرف و  نانز و  زا  اه  ینتساوخ  نتـشاد  تسود  مدرم - يارب  تسا - هتفای  شیارآ  تفر ، دهاوخ  امغی  هب 

تسا ادخدزن  کین  هاگ  تشگزاب  تسا و  یتیگ  یگدنز  يالاک  نیا  ياهراک  تشک  نایاپراچ و  هدروخ و  غاد  نابسا  و 
هک يروانهپ  شناد  هب  هجوت  اب  تسا و  هداتـسیا  جـنگ  همه  نیا  رانک  رد  کیدزن  زا  هک  راد  نید  درم  هراـبرد  يرب  یم  ناـمگ  هچ  هاـگ  نآ 

رابنا لت  ياه  تورث  نآ  هک  دـناد  یم  دوخدـنیب  یم  مشچ  هب  هک  هدوت  نآ  تایحور  هب  هجوت  اب  زین  هدیـشخب و  وا  هب  ربماـیپياه  یئوگـشیپ 
یناسک زا  ینایهاپسيزاس  هدامآ  يروآدرگ و  هنیزه  هب  دیسر و  دهاوخ  تسردان  هار  هب  مدرم  ندناشک  هنیزه  هب  نآ  رتشیب  هدنیآ  رد  هدش ،

زین و  دندیـشک ، نوریب  شا  هناخجـنک  زا  تمـصع و  هدرپ  تـشپ  زا  ار  ربماـیپ  رـسمه  هدـیروش  وا  رب  دنتـسکش و  ار  كاـپ  ماـما  تـعیب  هـک 
همان هب  دنیامن و  شهوکن  ار  ص )  ) ربمایپ نادناخ  نادرم  دـننیرفایب و  شرازگ  نایوما  ياه  يرترب  رد  هک  دـیدرگ  دـهاوخ  یناسکدزمتـسد 

وهداتسرف نیرفن  ار  نانموم  ریما  ام  رورس  هک  دش  دهاوخ  هدیـشخب  یناسک  هب  زین  دننادرگب و  دوخ  ياج  زا  ار  نآ  میهافم  هدز  دربتـسد  ادخ 
دب ماسقا  رگید  اه و  يراکهبت  اه و  يراسگ  هداب  هنیزه  هب  زین  نآ  زا  يرایسب  دنـشکب و  ار  ربمایپ  كاپ  نادناخ  ناتـسود  زا  ناکاپ  ناکین و 

دیسر . دهاوخ  اه  یشنک 
: " هک تسین  شـشوگ  رد  راوگرزب  هدنهد ي  زاوآ  ياوآ  رگم  دنکب ؟ دـیاب  هچ  دـنیب - یم  ار  اه  نیا  هک  درم - نآ  يرب  یم  نامگ  هاگ  نآ 
ار ادـخ  شیک  شیوخ و  ناگدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب  دـننادرگ و  تسد  هب  تسد  ار  ادـخلام  دنـسر  درم  یـس  هب  صاـعلا  وبا  نادـنزرف  نوچ 
اب نانچ  دنا و  هدمآ  هدیـسر و  درم  یـس  هب  صاعلا  وبا  نادنزرف  هک  دنیب  یم  دوخ  مشچ  اب  هاگ  نآو  دنریگ " . یتسردان  يراکهبت و  هزیگنا 

ناکدوک هک  دننک  یم  يزاب  تموکح 

هحفص 159 ] ] 

دننادرگ و ... یم  تسد  هب  تسد  ار  ادخ  لام  دننک  يزاب  يوگ  اب 
ای دناد ؟ یم  هن  دونش و  یم  هن  ودنیب  یم  هن  ایوگ  هک  دشاب  نانچ  دیامن و  یئابیکـش  اهدادیور  نیا  همه  رب  یـسک  نینچ  یئوگ  یم  هاگ  نآ 

دیاشات دزاس ؟ هجوتم  تسا  اهراک  داـسف  هوجوو  تمکح  تاـهج  هچ  نآ  يوس  هب  ار  اـه  هاـگن  دـنکایب و  دوخ  داـیرف  زا  ار  ناـهج  هک  نیا 
توعد رب  یتسرپ  هناگی  شیک  نیا  داینب  هک  ارچ  دریگب  ولج  اه  يراک  هزب  هدنز ي  ات  هاپس  زا  دربب و  نایم  زا  ار  دوجوم  ياه  يدب  زا  يزیچ 
ودنهد هتسیاش  راک  هب  نامرف  دننک و  توعد  يراکوکین  هب  هک  امش  زا  یناسک  دنشاب  دیاب  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما  ربو  تسا  قح  هب 

ناراگتسر دنا  ناشیا  دنراد و  زاب  دب  رادرک  زا 
زج دراد و  یمن  زاب  راک  زا  ار  وا  سک  چیه  شنزرـس  ادخ  هار  ردهک  تسا  سک  نامه  وا  اریز  هتـساخرب  ینیدریطخ  رما  نیمه  هب  زین  رذوبا 
هد هدژم  دننک  یمن  قافنا  ادخ  هار  رد  ارنآ  دنزاس و  یم  اه  هنیجنگ  میس  رز و  زاهک  یناسک  هک : دنار  یمن  نابز  رب  ینخـسیهلا  مالک  نیا 

یناسک نامه  اب  وانخـس  يور  اریز  هداتفاین  رود  هب  تسا  نآ  رهاظ  ياـضتقم  هچ  نآ  زا  زین  هیآ  لـیوات  رد  كاـندرد ، يرفیک  هب  ار  ناـشیا 

دلج 16 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


دـنا و هدرک  هریخذ  ار  اه  نآ  قحان  هب  هدروآ و  مهارف  ار  تورث  همه  نآ  اوراـن  هار  زا  ناـشیا  هک  میدـید  تفر و  ناـشیا  زا  يداـی  هک  تسا 
زا رگید - نامدرم  هب  یضارتعا  يور  نیا  زا  دنا و  هدادن  دنا  هدرک  تسرد  هنیجنگ  نآزا  هدرمشحابم و  دوخ  رب  هک  ار  یلاوما  هبجاو  قوقح 

قوقح تخادرپ  زا  هتشذگهک  يراصنا  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  نوچمه  تشادن - دندوب  نارگناوت  زا  هک  شدوخ - نارصع  مه  ناتسود و 
تشذگ . رد ج 2 ص  وا  يرگناوت  زا  یئاه  شرازگ  دیشخب و  یم  رازه  اهرازه  دوب  يو  ندرگرب  هک  يا  هبجاو 

دشاب . رتشیب  ام  زا  شتورث  هک  مسانشن  راصنا  نایم  رد  ینادناخ  چیه  تفگ : یم  هک  يردخ  دیعسوب  دننام  و 
نارگید 344 و  دوخ 325:5 - خیرات  رد  رکاسع  نبا  هتفر و  رهش  هب  رهـش  وا  ياه  شـشخب  تورثرکذ و  هک  رایط  رفعج  نب  هللا  دبع  دننام  و 

دنا . هتفگ  نخس  نآ  زا  یگدرتسگ  اب 

هحفص 160 ] ] 

دوب وا  تسد  رد  هودنلا  راد  هک  مازح  نب  میکح  دننام  دنام و  ياجرب  يو  زا  هوفصلا 90000  هفص  هتشون  هب  هک  دوعسم  نب  هلا  دبع  دننام  و 
هدازردارب تفگ : میکح  یتخورف  ار  شیرق  يزارفرـس  هلیـسو  تفگ : وا  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  تخورف و  هیواعم  هب  مرد  رازه  دص  هب  ار  نآ  و 

مریگ یم  هاوگ  ار  وت  مرخ و  یم  تشهب  رد  يا  هناخ  نآ ، ياهب  اب  نم  تسا و  هتفر  داب  رب  يراگزیهرپ - زج  هب  يزارفارس - لیاسو  همه  نم 
يوس هب  ینابرق  يارب  ار  اه  نآ  هکتشاد  هارمه  هبرف  واگ  رتش و  دـص  تفر  جـح  هب  میکح  هک  هاـگ  نآ  مداد ، رارق  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  هک 

دنار . مرح 
نآ رـس  رب  دوب و  هرقن  ياهدنب  ندرگ  ناشیا  ندرگ  رد  هک  درک  فقو  هفرع  زور  رد  هدرب  دـص  داهن و  لج  اه  نآ  رب  ینامی  درب  هچراپ  زا  و 

ینابرق دنفسوگ  رازه  درک و  دازآ  ار  ناشیا  سپـس  و  میکح - يوس  زا  گرزب  یمارگ و  يادخ  ناگدش  دازآ  دوب - هدش  کح  یناشن  نیا 
نیا زا  کی  چیه  هب  رذوبا  هک  دینشن  ناهج  شوگ  هاگنآ  دنا و  نانیا  گنـسمه  هک  نارگناوت  زا  يرگید  نامدرم  زین  و  دنار . مرح  يوس  هب 
هکلب و  هدوب - ناش  ندرگرب  هچ  نآ  دـنا و  هتخودـنا  عورـشم  هار  زا  ار  دوخ  تورث  ناـشیا  هک  تسناد  یم  اریز  دـیامن  یـشنزرس  نارگناوت 

تساوخ . یمن  مدرم  زا  هزادنا  نیمه  زجزین  وا  دنا و  هدرک  تاعارم  ار  یگنادرمقوقح  دیاب ، هک  يا  هنوگ  هب  هتخادرپ و  نآ - زا  شیب 
! هیواعم يا  دیوگ : یم  دنیب  یم  قشمد  رد  هک  ار  هیواعم  زبس  خاک  رذوبا  ارچ 

هحفص 161 ] ] 

رذوبا دوش و  یم  شوماخ  هیواعم  تسا  يور  هدایز  يا  هتخاس  تدوخ  لامزا  رگا  تسا و  تنایخ  يا  هتخاس  ادـخ  لام  زا  ار  هناـخ  نیا  رگا 
ربمایپ تنـس  رد  هن  تسا و  يدنوادخ  همان  رد  هناه  نیا  هک  ادخ  هب  مناد و  یمن  بوخ ) ) ار نآ  هک  هدمآ  دیدپ  یئاهراک  ادخ  هب  دیوگ : یم 

دوش و یم  هدرمـش  وگ  غورد  هک  ار  یئوگ  تسار  دوش و  یم  هدنز  هک  ار  یلطاب  دوش و  یم  شوماخ  منیب  یم  ار  یقح  نم  ادخ  هب  تسا و 
دننادرگ . یم  دوخ  هژیو  نارگید  ار  يو  قوقح  هک  ار  يدرمکین  دبای و  یم  صاصتخا  یناسک  هب  يراگزیهرپان  اب  هک  ار  یتورث 

بهذلا 434:1 جورم  رد  هک  يا  هوگ  هب  و  هتخاس - فرج  هیحان  رد  هنیدم  رد  ار  دوخ  هناخ  هک  دـنیب  یم  ار  دادـقم  رذوبا  نیمه  هاگ  نآ  و 
دروآ و یمن  نابزرب  يا  هملک  دراد و  یمن  زاب  راک  زا  اروا  دنک و  یمن  یضارتعا  يو  رب  یلو  هدرک  يراکچگ  ار  نآ  نورب  نورد و  هدمآ -

دنیب . یم  اراکشآ  یتوافتنآ  ناکلام  انب و  ود  لام و  ود  نایم  هکتسین  نآ  يارب  زج  نیا 
زا نیا  درک  قافنا  هرسکی  تسا  يرورض  توق  زا  رتشیب  ار  هچ  ره  دیاب  هتفگ  یم  هک  دنا  هتسب  رذوبا  ام  رورس  هب  اهزاس  شرازگ  هک  نیا  اما 

نکمم يو  هب  یتبسن  نانچ  هنوگچ  هدناوخ و  راک  نیا  هب  ار  مدرم  هنو  هتـشاد  یئاعدا  نانچ  رذوبا  هن  هک  تسا  ناشیا  ياه  تمهت  اه و  هتفاب 
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نتـشادو يرگناوت  اب  زج  تاکز  تخادرپ  رگم  هاگ  نآ  دوب و  هتفریذـپ  هتفرگ و  ار  تاکز  ترورـض  قح ، نوناـق  زا  رذوبا  هک  نآ  اـب  تسا 
هک ینادرگ "  هزیکاپ  كاپ و  ار  ناشیا  ات  ریگب  يا  هقدـص  ناشیا  لاوما  زا  دـیوگ " : یم  كاپ  دـنوادخ  دراد ؟ ناـکما  جرخ  رب  دـئاز  لاـم 
هن دوش  هتفرگ  هقدـص  يارب  لاوما  زا  يرادـقم  یتسیاـب  هک  تسا  نآ  هناـشن  هدـمآ  لاوما  زا  شیپ  هک  زا "  هملک "  زین  وهقدـص  ندوب  هرکن 

نآهمه .
لیلد همه  هدش  نیعم  امرخ  شمـشک و  وج و  مدـنگ و  رتشو و  دنفـسوگ  واگ و  هرقن و  الط و  هب  تاکز  قلعت  يارب  هک  یئاه  باصن  هزات  و 
رگید ملـسم و  يراـخب و  هک  دراد  یثیداـحا  تاـکز  ماـکحا  هراـبرد  مه  رذوب  دوخ  تسا و  لـالح  شبحاـص  ربلاـم  هیقب  هک  نیا  رب  تسا 

دنا . هدروآ  ار  اه  نآ  ناشیا  زج  یقهیب و  دمحا و  زین  حیحص و  ياه  باتک  ناگدنراگن 
دشاب بجاو  یششخب  وقافنا  مه  زونه  بجاو  تاکز  نداد  زا  دعب  رگا  سپ 

هحفص 162 ] ] 

چیه رب  هک  تسا  ینـشور  عوضوم  نیا  و  دراد ؟ ینعم  هچ  لام  لـصا  زا  اـه  تیمک  نآنتـشاذگ  راـنک  اـه و  باـصن  نآ  ندرک  نییعت  سپ 
ربمایپ . دنمجرا  ياه  همان  نیئآ  هب  شا  هطاحا  نآ  اب  تسا و  هدوب  شناد  هنامیپ  هک  رذوبا  هب  دسر  هچ  ات  دنام  یمن  هدیشوپ  یناملسم 

نآ دراد  ینعم  هچ  سپ  تسا  هتخادرپـن  ار  نآ  هک  دـشاب  بـجاو  يو  ندرگ  رب  يزیچ  مـه  زوـنه  تاـکز  نداد  زاسپ  فـلکم ، درف  رگا  و 
دندش راگتسر  هک  یتسار  تسا : هتفگ  هدناسانش و  نآ  نتفای  هب  تاکز - تخادرپ  تروص  رد  ار - نانموم  رترب ، يادخ  هک  يا  يراگتـسر 

هب ار  تاکز  روتسد )  ) هک نانامه  دننادرگ و  يور  هدوهیب  ياهراک  زا  هک  نانامه  دنیامن و  یم  ینتورف  ناشزامن  رد  هک  نانامه  ناناملسم ،
ات 4  هیآ 1  نونموم  هروس  دندنب  یم  راک 

راک و يا  هیامرـس  هچ  اب  سپ  دـهدب  دراد  تورث  هچ  ره  دوخ  یگدـنز  هنیزه  زج  هک  دـشاب  بجاو  ناسنا  رب  رگا  متـسناد  یم  شاـک  يا  و 
ای دنک ؟ راک  هتخودنا  دوخ  هنیزه  يارب  هچ  نامه  اب  ایآ  درادن . يزیچ  دنک  جرخ  دیاب  هچ  نامه  زجبب  هک  وا  رخآ  دـهد  همادا  ار  دوخ  هشیپ 
رپ ار  ناناوتان  یگدنز  هنخر  مه  نآ ، هلیـسو  هب  دـهدب و  تاکز  هک  دروایب  اجک  زا  و  هتـشگزاب ؟ رتزارد  اپ  زا  تسد  نآ  نتفایرد  هچ  نآ  اب 

نیا همه  زا  یـشوپ  مشچ  رذوباهک  درب  نامگ  دوش  یم  ایآ  دنادرگ ؟ دوخ  توق  تسا  شا  یتسدیهت  زاغآ  هک  هدنیآ  رد  شدوخ  مه  دنک و 
زارد یئادگ  يارب  ناشتسد  هک  یناگدنهاوخو  هدنامزاب  ياه  ناهد  زا  دشاب  رپ  ناهج  هک  تسا  هتساوخ  یم  هدرمش و  یم  يرورض  ار  روما 

نامرد یناشیرپ و  عفر  يارب  هک  دباین  ار  سک  چیه  هدنهاوخ  يزور  دنیبن و  ار  دوخ  دننام  رگید  یئادگ  زجب  یـسک  ادـگ ، رگید ، ات  تسا ؟
دوش یلمع  رتمک ، هکلب  لاسکی و  دنا  هتـسب  رذوبا  هب  هک  ار  يا  هیرظن  رگا  اریز  ددـنب . دـیما  وا  يراکوکین  هب  درآ  وا  هب  يورشا  یتسدـیهت 

دروآ . دهاوخن  راب  هب  نیا  زج  يا  هجیتن 
تشاد یمن  تسود  ار  اه  یئوکین  همه  زج  ناشیا  يارب  وا  اریز  تساوخ  یمن  ار  یتسپ  هنوگ  نیا  ناناملـسم  عامتجا  يارب  رذوبا  ادخ ، هب  هن 

ناحلصم زا  ربمایپ و  نارای  نایاناد  زا  هک  رذوبا  هب  دسر  هچ  تسین  بلاط  یحلاصم  حلـصمناسنا و  چیه  ار  زور  لاح و  هنوگ  نیا  هاگنآ  و 
تسا . هدمآ  رامش  هب  ناشیا  ناحلاص  و 

هحفص 163 ] ] 

ناشیامئانغ اه و  تایلام  دید  یم  هک  دمآ  مشخ  هب  ناناملـسم  يارب  زین  دمآ و  مشخ  هبادـخ  يارب  رذوبا  تفگ : نانموم  ریما  هک  نانچ  يرآ 
هک دید  یم  دندرگ : یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  يدـنمزآ  يریذـپان و  يریـس  نالالد  هدرک و  رابنا  لت  ناشدوخ  فرـصم  هب  ندـناسر  ياج  هب  ار 
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تسا . یهت  مئانغ  نآ  زا  ناشیا  دوخ  تسد  ودوش  یم  شخب  نارگید  نایم  رد  ناشیا  ياه  تایلام  مئانغ و 
رد زین  ص )  ) ربماـیپ هک  ناـنچ  دوب  وا  هار  رد  دـنوادخ و  ربارب  رد  دـمآ  يو  رـس  رب  اـه  يریگرد  اـه و  ضارتعا  نآ  يارب  هچ  نآ  همه  سپ 

تفگ تسادخ ؟ هار  رد  دیسرپيوش  یم  یـشیامزآ  يراتفرگ و  راچد  نم  زا  سپ  یتسه و  هتـسیاش  يدرم  وت  تفگ : وا  هب  شیاه  شرافس 
دلج نیمه  زا  هب ص  دیدرگرب  ادخ  نامرف  هب  اشوخ  سپ  تفگ  تسادخ  هار  رد 

یمن قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دنزاس و  یم  هنیجنگ  میسو  رز  زا  هک  یناسک  هیآ " : نیا  هرابرد  هیواعم  رذوبا و  نایم  هک  یـشکمشک  هزات  و 
تـسا باتک  لها  هرابرد  طقف  هیآ  نیا  تفگ : یم  هیواعم  هک  دوب  نیا  رـس  رب  تفرگرد  كاندرد "  يرفیک  هب  ارناشیا  هد  هدژم  سپ  دننک 

مه تسا و  ناـشیا  هراـبرد  مه  هک  دوب  دـقتعم  تشذـگ - رد ص  وا  شرازگ  نیع  هدرک و  شرازگ  يراـخب  هک  يا  هنوـگ  هب  رذوـبا - یلو 
رد هیواعم  رذوبا و  نایم  هک  دناسر  یماراکـشآ  تسا  كردم  هناگی  رذوبا  هب  ناگدننز  تمهت  يارب  هک  تیاور  نیمه  و  ناناملـسم . هرابرد 
نآ رب  هیواعم  سپ  تسا  یناسک  هچ  هرابرد  هیآ  هک  هدوب  نآ  رـس  رب  فالتخا  هدوبن و  یفالتخا  تسا  بجاو  نآ  قاـفنا  هک  يرادـقم  دروم 

نیاربانب تسا  نافلکم  هیلک  هرابردهیآ  هک  هتسناد  نانچ  هیآ  نحل  زا  یحوروخـشبآ و  زا  میلعت  اب  رذوبا  تسا و  باتک  لها  هرابرد  هک  هتفر 
ار رذوبا  طقف  هک  نیا  درک و  هئربت  هدـیقع  نیا  زا  ار  ود  ره  ای  تسناد  تسا  توق  رب  دـئاز  هچ  رهقافنا  موزل  هب  دـقتعم  ار  ود  ره  یتسیاب  اـی 

تسا . اه  ینمشد  اه و  يزوت  نیک  هدیئاز  دنراد  یم  مهتم 
دمهف و یم  ار  مود  قش  راک ، زاغآ  رد  نانیب  هتوک  هدید  هک  دنچ  ره  نآ و  همه  هن  تسا  لام  زایـشخب  قافنا  هیآ  دوصقم  هک  لاح  ره  هب  و 

اج کی  رد  هک  نانچ  درادن  يروآ  تفگش  هزات و  زیچ  هدیسر  نآ  دننامه  ياه  هیام  رد  هک  یتایآ  رگید  تبسن  هب  هیآ  نیا 
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هیآ نایاپ  ات  دـنایورب  هشوخ  تفه  هک  تسا  يا  هناد  دـننام  دـننک  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  ناـشاه  یئاراد  هک  یناـسک  هنومن  میناوخ : یم 
هرقب  هروس  زا   261

تـسا ناشراگدرورپ  دزن  ناشیا  شاداپ  دـننک  یم  قافنا  راکـشآ  وناهنپ  بش و  زور و  رد  ار  ناشاه  یئاراد  هک  یناسک  رگید : ياج  رد  و 
هرقب 274 

دزم دـنرادیمن  اور  يرازآ  تنم و  دوخ  قافنا  هلابند  رد  دـننک و  یم  قاـفنا  ادـخ  هار  ردار  ناـشاه  یئاراد  هک  یناـسک  رگید : ياـج  رد  و 
هرقبتسا 262  ناشراگدرورپ  دزن  ناشیا 

هرقب هروس  زا  هیآ 265  نایاپ  ات  دننک ... یم  قافنا  ادخ  يدونشخ  بلط  رد  ار  ناشاه  یئاراد  هک  یناسک  هنومن  و  رگید : ياج  رد  و 
هملک هک  ارچ  دنک  یم  دییات  دنا  هداد  تبسن  يوب  هک  ار  هدیقع  نآ  يرتشیب  تحارـص  اب  هدناوخ  یم  رذوبا  هک  هیآ  نآ  زا  تایآ  نیا  هزات  و 

دوصقم هک  دوـش  یمهتـسناد  مالـسا  شیک  تایرورـض  هب  هجوـت  اـبیلو  هتفرگ ، رارق  فاـضم  مه  هدـمآ و  عـمج  هغیـص  هب  مه  اـه ، یئاراد 
هک دـناسرب  ار  هتکن  نیا  دـهاوخ  یم  هدـمآ  فاضم  عمج و  تروص  هبنآ  هغیـص  هک  نیا  دـیاش  نآ و  همه  هن  تسااـه  یئاراد  زا  يرادـقم 
نآ نتشاد  اب  هک  دنا  هدیسر  تمه  يدنلب  تشرـس و  يراوگرزب  ناور و  یکاپ  زا  يا  هلحرم  هب  تسه  تایآ  نیا  رد  ناشفـصو  هک  یناسک 
زا یـشخب  ندیـشخب  اب  ناشیا  هک  هدوب  نآ  هیآ  ضرغ  دـیاش  ای  دـنرادن  یکاب  دـننک  قافنا  زین  ارناشاه  یئاراد  همه  دوش  هداد  روتـسد  رگا 

باوث دراذگ و  یم  لاوما  همه  ششخب  باسح  هب  ار  ناشیا  راک  دوخ  فطل  هب  دنوادخ  یلو  دنیامن  یم  يدرمناوجادخ  هار  رد  دوخ  لاوما 
رفاـک هک  یناـسک  دـیوگ : یم  هک  دوـشیم  نشور  يا  هیآ  رد  هـتفهن  زار  هـک  تساـج  نـیمه  زا  دـهد و  یم  ناـشیا  هـب  ار  هدرکن  راـک  نآ 

هب شیامن  يارب  ار  ناشاه  یئاراد  هک  یناسک  و  هیآ : نیا  زار  زین  دنراد و  زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  ات  دننک  یم  قافنا  ار  ناشاه  یئاراددندش 
ءاسن . هروس  زا  هیآ 38  نایاپ  ات  دننک  یم  قافنا  مدرم 
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تـسود دوخ  هچ  نامه  زا  اـت  دیـسر  یمن  یئوکین  هب  نآ : بجوم  هب  هک  تسین  رود  رگید  هیآ  نیا  نومـضم  زا  رکذـلا  قوف  تاـیآ  موهفم 
هیآ 92  نارمع  لآ  دینک  قافنا  دیراد 

هروس دننک  قافنا  میا  هدرک  ناش  يزور  هچنآ  زا  یناهنپ  اراکشآ و  دنراد و  ياپ  رب  ار  زامن  دندیورگ  هک  نم  ناگدنب  هبوگب  هیآ : نیا  زین  و 
هیآ 31 میهاربا 

هحفص 165 ] ] 

هرقب 3  دننک  یم  قافنا  میدرک  ناش  يزور  هچ  نآزا  دنراد و  یم  ياپ  رب  ار  زامن  دنورگ و  یم  بیغ  هب  هک  یناسک  هیآ : نیا  زین 
لافنا 3  دننک  یم  قافنا  میدرک  ناش  يزور  هچ  نآ  زا  دنراد و  یم  اپ  رب  ار  زامن  هک  یناسک  هیآ : نیا  زین 

جح 35  دننک  یم  قافنا  میدرک  ناش  يزور  هچ  نآزا  زامن و  ناگدنراد  اپ  رب  و  هیآ : نیازین 
صصق 54  دننک  یم  قافنا  میدرک  ناش  يزور  هچ  نآ  زا  دننک و  یم  عفدیکین  هب  ار  يدب  و  هیآ : نیا  زین 

هرقب 267  دینک  قافنا  دیا  هدروآ  تسد  هب  هک  يا  هزیکاپ  وکین و  ياهزیچ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  هیآ : نیا  زین 
نوقفانم 10  دینک  قافنا  میدرک  يزور  ار  امش  هچ  نآ  زا  دبایرد  گرم  ار  امش  زا  یسک  هک  نآ  زا  شیپ  هیآ : نیا  زین 

دهد و یم  بحتسم  قافنا  هب  روتسد  تایآ  نیا  زا  يا  هراپ  دنا ، هتفگ  اراکـشآ  ثیدح ، ناظفاح  ریـسفت و  نادنمـشناد  هک  يروط  هب  هزات  و 
ناـنچ هدـمآ - فاـضمعمج  تروص  هب  هک  نآ - بیکرت  زا  هک  تساهدرکن  اـهر  يا  هنوـگ  هب  ار  اـه  نآ  كاـپ ، يادـخ  مه  زاـب  کلذـعم 

یم اج  کی  هکنانچ  تسین  دودحمان  تروص  هب  قافنا  بوجو  هک  تسا  هتخاس  نشور  دـنچ  یئاهزارف  اب  دـنوادخ  اریز  دـیآ  شیپ  یمهوت 
شنزرس ات  ياشگم  ار  نآ  ششخب ) رد  يور  هدایز  اب   ) هراب کی  رادم و  هتسب  تندرگ  هب  شـشخب ) زا  يراددوخ  اب   ) اردوخ تسد  دیوگ :

دنیامنن و يور  هدایز  دننک  قافنا  نوچ  هک ) دنا  نانآ  راگدرورپ  ناگدـنب  و  : ) دـیوگ رگیدياج  و  ءارسا 29 )  ) ینیشنب هدز  ترسح  هدش و 
ناقرف 67 )  ) تسا ود  نیا  نایم  رد  لادتعا  هک  دنزرون  لخب 

هژیو یتشادرب  تباث ، قیاقح  ربارب  رد  ای  هدـنام  ناهنپرذوبا  مشچ  زا  ریذـپان  ارچ  نوچ و  ینابم  هفیرـش و  تایآ  نیا  همه  ینک  یم  نامگایآ 
هنیجنگ نآ  زا  هک  درک  یق  ار  یئاه  هجوج  دز و  یغورآ  راگزور  ناهج ، یگدـنز  زا  يدـنچ  تشذـگ  زا  سپ  اتهتـشاد  اـه  نآ  لـیوات  رد 

دنتفای ؟ یهاگآ  یناهنپ  ياه 
رترب هویش  زا  یفارحنا  نیرتمک  دنوادخ ، روتسدکی  دروم  رد  رذوبا  رگا 

هحفص 166 ] ] 

ندـناروش اـه ، بوـشآ  نتخادـنا  هار  هـب  شزاـس ، حلـص و  ندز  مـه  رب  هعماـج ، تالیکــشت  رد  لـالخا  بجوـم  فارحنا  نآ  هـک  تـشاد 
ار وا  يولج  هک  دوب  یسک  نیتسخن  نانموم  ریما  ام  رورس  هتبلا  دش  یم  مالـسا  ياهداینب  زا  مدرمندرک  رود  ای  شیاسآ  هب  همطل  تاساسحا ،

شبحاص عبات  هیاس  کی  هک  دوب  عبات  يا  هزادـنا  زا  شیب  يو  ربارب  رد  زین  رذوبا  تشاد و  یم  زاـب  شدـب  تین  ماـجنا  زا  ار  وا  تفرگ و  یم 
یتفرگ و مشخ  شیارب  هک  راد  یسک  هب  دیما  نونکا  یتفرگ و  مشخ  ادخ  هار  رد  وت  تفگ : یم  وا  هب  راک  نیا  ياج  هب  ترضح  یلو  دشاب .

وت هک  زیهرپب  ادخ  رفیک  زا  تفگ : یم  نامثع  هب  ادخ و  يدونـشخ  رگم  متـشادن  يدصق  چیه  رذوبا  ندرک  هقردب  زا  هک  ادخ  هب  تفگ : یم 
یتخس و رـس  هب  ار  وا  هک  تسا  یـسک  نامه  زین  نانموم  ریما  دش و  دوبان  هاگدیعبت  ردات  يدرک  دیعبت  ار  ناناملـسم  زا  يدرمکین  یتسار  هب 

قح اب  وا  دنکب  دـیوگب و  هچ  ره  رد  درادـن و  اورپ  سک  چـیه  شنزرـس  زا  ادـخ  هار  رد  وا  هک  یناد  یم  یـسانش و  یم  ادـخ  هار  رد  يریلد 
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وا . اب  قح  تسا و 
دهج دج و  تسردان  نینچ  یکلـسم  جـیورت  رد  شراک  نایاپ  رد  رذوبا  دـناد  یم  هک  نآ  اب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  ینیب  یم  نانچ  ایآ  زین  و 

ددرگ و الاو  شهاگیاپ  ات  دناسانـش  یم  رترب  یئاه  شنم  هب  هعماج  نایم  ار  وا  وا و  تشادـگرزب  شیاتـس و  هب  دزادرپ  یم  مه  زاب  دـنک  یم 
تاماقم نیا  ایآ  ادخ  ربمایپ  يا  دیوگب : ص )  ) ترضح هب  زین  رمع  دریگب و  ياج  ناکین  ياه  لد  رد  دوش و  گرزب  عامتجا  رد  شهاگیاج 

يراکهبت هدننک  دییات  دوش  یم  مه  لوسر  داینب ، نیا  رب  و  دیسانشب . ار  وا  يارب  ار  نآ  يرآ  دونـش : یم  خساپ  و  میـسانشب ؟ وا  يارب  ار  هیلاع 
تسا  رود  یسب  راوگرزب  ربمایپ  زا  مه  يرما  نینچ  هک  شیاه  یهارمگ  هدنرامش  کین  شیاه و  یتسردان  هدنهن  داینب  يو و  ياه 

ام يارب  ات  تسه  یـشناد  امـش  دزن  ایآ  وگب  دنک . هارمگ  ار  مدرم  یـشناد ، یب  زا  هک  ددنبب  ادـخ  رب  یغورد  هک  نآ  زا  رترگمتـس  تسیک  و 
هن دـیتسناد ، یمن  يزیچ  نآ ، هرابرد  هک  دـیتفگ  یماهزیچ  شیوخ  ياه  نابز  هب  دـیدرک  یم  لقن  ناهد  هب  ناـهد  ار  نآ  یتقو  دـیرآ . ردهب 

. دنیوگ یمن  غورد  زج  دننک و  یمن  يوریپ  نامگ  زا  زج  ناشیا  تسین  نآ  هرابرد  یشنادار  ناشناردپ  هن  ناشیا و 
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یکارتشا کلسم  رذوبا و 

یتخانش و دنا  هدرک  اهر  ص )  ) دمحم تما  نایم  رد  یسیع  دننامه  هتسیاش و  هدنب  يوس  هب  ار  نآ  هدوب و  ناینیـشیپ  نادریت  رد  هک  یئاهریت 
یـسب هک  ار  رذوبا  دنزیخ و  یم  رب  وگتفگ  هب  یتریـصب  چیه  یب  هک  میورب  ریخا  راگزور  نادلقم  زا  نارگید  ياهراک  نجل  غارـس  هب  کنیا 

دندنب . یم  اه  تسینومک  هب  رگید  یهاگ  یکارتشا و  کلسم  هب  یهاگ  میرامش  یم  اه  نیا  زا  رت  كاپ 
یبوخ هب  تسا  نآ  هب  کـیدزن  یلوا و  نآ  فیدر  رد  هک  ار  یکارتـشا  کلـسم  داوـم  ومسینوـمک  لوـصا  هاـگآان ، ناگتـساخ  وـن  نیا  اـیآ 

دنا ؟ هتخانش 
دنناوتب ات  دنا  هدرک  ادیپ  وا  دصاقم  اه و  هتساوخ  اب  يا  یئانشآ  هنوگچیه  رذوبا - گرزب - حلصم  ياه  توعد  نانخس و  يال  هب  زا ال  ایآ  و 

دنرآ ؟ دیدپ  بتکم  ود  نیا  نایم  یشزاس 
رد ار  شین  هک  دنـشاب  یئاه  تسینومک  دوخ  ناشیا  مناد  یمن  رود  نم  دنـشاب و  هتفایرد  دـصاقم  نآ  زا  يزیچ  ناشیا  هک  منک  یمن  ناـمگ 

يارب دـنا  هدـینادرگ  رازفا  نیرتهب  دـنا  هتفاب  مهرد  هکلب  هتفگ و  ار  هچنآ  دـنراد و  رگید  يا  هساک  ناش  هساک  مین  ریز  هتفهن و  شون  ناـیم 
ارچ تسا . راگزاسان  تعیبط  نیناوق  زا  يا  هراپ  اب  مه  ینونک و  ندـمت  ياهداینب  مالـسا و  ياهزرم  اب  مه  هک  بتکم  نآ  ياـهداینب  جـیورت 

- هباحـص رتشیب  هک  میناد  یم  ام  هاگ  نآ  دنا و  هدرمـش  یکارتشا  کلـسم  وریپ  تسینومک و  ار  گرزب  رذوبا  نوچمه  یـسک  دنا  هدمآ  هک 
هنیک وا  اـب  هک  ار  یناـسک  دـندوب و  تسدـمه  وا  اـب  يو  مارم  دروم  رد  تشاد ، یتـیمها  ناشتـشادرب  دوخ و  هک  ناـشیا - همه  میئوـگن  رگا 
نانآ شیپاشیپ  دندش و  هدرزآ  لد  دیـسر  يو  هب  مارم  نآ  رطاخ  هب  هک  یئاه  يراتفرگ  زا  دندیهوکن و  دندناسر  بیـسآ  يو  هب  هدـیزرو و 

شدنزرف ود  دوب و  ع )  ) یلع نانموم  ریما  ام  رورس  زین 
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قح اجک  ره  رامع  اب  قح  تسا و  قح  اب  رامع  تفگ : وا  هرابرد  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  رامعزین  دـنا و  ماما  دـنزیخرب  هچ  دننیـشنب و  هچ  هک 
سپ دـندش  ناتـسادمه  هفیلخ - راتفر  ندرمـش  دـب  شهوکن و  رد  نانیااب - هک  رگید  يرایـسب  زین  دـیدرگ و  دـهاوخ  وا  اب  زین  رامع  ددرگب 
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دـشاب هدومن  يراگزاسان  وا  اب  ربمایپ  نارای  زا  سک  چیه  دناسرب  هک  میا  هتفاین  یـشرازگ  چیه  دوبن و  ور  کت  اهنت و  دوخ  هشیدنا  رد  رذوبا 
. ثیدح ياه  همان  خیرات و  ياه  گرب  وت و  کنیا  و 

، دـننک یم  رب  هشیر  زا  ار  يراهب  هایگ  نارتش  هک  دـنروخب  نانچ  ار  ادـخ  لاـم  دنتـساوخ  یم  هک  دـندومن  يراـگزاسان  وا  اـب  یناـسک  يرآ 
هب دـیاب  هچ  نآ  زا  ار  هدوت  هدومنن و  قافنا  دـننک  قافنا  دوب  بجاو  ناشیا  رب  ار  هچ  نآ  دـنتخاس و  یم  اه  جـنگ  میـس ، رز و  زا  هک  ناـنامه 

دنهن ناشندرگ  رب  بوچ  هنارگدادیب  هک  دنشاب  نزمخش  واگ  دننام  ناناوتان  دنتساوخ  یم  هدینادرگ و  هرهب  یب  نآ - عفانم  زا  و  داد - ناشیا 
هب نت  هدروآ  دورف  رـس  ناشربارب  رد  ات  دنـشک  دـنب  هب  یناروناج  نوچمه  یگراچیب  یتسدـیهت و  ياهریجنز  رد  دـننارب و  هزین  اب  ار  ناشیا  و 

ياه شرف  فیدر و  یئاه  یتشپ  و  دـنزاسب - هدیـشک  نامـسآ  هب  رـس  یئاه  خاک  ناـشیا  یئاراد  زا  ناـنآ  هاـگ  نآ  دـنهد و  ناـشیا  یگدرب 
دننک . راکتحا  ار  نآ  هک  دنهاوخب  تخس  دنروخب و  اجکی  ار  ادخ  یئاراد  ات  هدرتسگ -

ار ناـشیا  شا  ینارنخـس  زا  زارف  دـنچ  نیا  اـب  نیفـص  زور  رد  یبـحرا  سیق  نب  دـیزی  هک  دـندومن  يراـگزاسان  وا  اـب  یناـسک  ناـمه  يرآ 
نم رب  یهانگ  راـک  نیا  رد  دـیوگ : یمهدناتـس  ار  ادـخ  یئاراد  دـیوگ و  یم  ناـنچ  نینچ و  شیوخ  نمجنا  رد  ناـشیا  زا  یـسک  دـناسانش :

نداتفا راـک  هب  زا  سپ  هک  تسا  ادـخ  ییاراد  نیا  هکنآ  اـب  تسا  یندـش  نیا  هنوگچ  دـنا و  هداد  وا  هب  ار  شردـپ  ثرا  یئوگ  هک  تسین -
ورف ادـخ  هچنآ  زج  یئانبم  رب  هک  ینارگمتـس  هورگ  اب  دـینک  راکیپ  ادـخ  ناگدـنب  تسا . هداد  تمینغ  ام  هب  ارنآ  ام  ياه  هزین  اهریـشمش و 
دنوش هریچ  امش  رب  رگا  ناشیا  هک  دیرادم  كاب  سک  چیه  شنزرـس  زا  ناشیا  اب  راتفر  رد  دننک و  یم  یئاورنامرف  يرواد و  تسا  هداتـسرف 

دیا هدومزآ  هتخانش و  هک  دننانامه  ناشیا  دناشک و  دنهاوخ  یهابتهب  ار  امش  يایند  شیک و 
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يوریپ هب  دنیاه - شناد  اه و  يرترب  همه  نآ  ناگدنراد  هک  میدرب - ار  ناشمان  هک  ناگرزب  همه  نآ  دونـشب  هک  تسا  ناسنا  مادک  هاگ  نآ 
ترپ هار  ات  دنا  هتفاب  مه  رد  ار  یگتخاس  تبـسن  نینچ  دنادب  هک  نآ  یب  درادـن ؟ شوخار  ناشیا  يور  هلابند  وا  هک  دـنهد  رد  نت  یئانبم  زا 

دنشکب . ناشاه  يژک  رب  هدرپ  دننک و  جیورت  ار  ناشتسردان  نخس  هدومن و  غیلبت  ار  دوخ 
ياه هورگ  همه  اب  ناشیا  هک  مینادـب  ات  مینکفیب  یهاگن  یکارتشا  ياه  هورگو  مسینومک  لوصا  رد  ات  ایب  نم  اـب  نک و  اـهر  ار  همه  اـه  نیا 

هک یناـسک  اـه و  تسیـسکرام  اـه و  تسینومک  يزاـن ، تسرپ و  نهیم  ياـه  یکارتشا  تارکومد ، ياـه  یکارتشا  ، ) دـنراد هک  يددـعتم 
اب دروم  هس  رد  مه  زاب  دـنراد  رگیدـکی  اـب  نوگاـنوگ  ياـه  هاگدـید  زا  هکیناوارف  تاـفالتخا  اـب  و  دـنا ) هتفریذـپ  ار  هیامرـس  رد  كارتشا 

: تساه نامه  تافالتخا - همه  نآ  نایم  رد  اه - نآ  قافتالا  هب  ام  دنرادن و  یفالتخا  چیه  رگیدکی 
دارفا نایم  هنارگداد  یتروصب  ار - اه  یئاراد  میـسقت  هک  نآ ، ياه  هناریويور  رب  هزات  یماـظن  ندرک  اـپرب  ینونک و  ماـظن  ندرک  ناریو  - 1

دنک نیمضت 
اه نآ  همه  هک  تروصنیا  هب  اه . هناخراک  نیمز و  هیامرس و  لثمتسا : تورث  هدنیاز  هک  ییاهتورث  هب  تبـسن  یـصوصخ  تیکلام  ءاغلا  - 2

. دزادنا راکب  هدوت  حلاصم  يارب  هداد و  رارق  هدوت  کلم  ار  نآ  ات  دیآرد  تلود  تیکلام  هب 
شزرا زین  دزمتسد  نییعت  داینب  دوش و  هداد  ناشیا  هب  ربارب  ییاهدزمتـسد  نآ  ربارب  رد  دنزادرپب و  راکب  تلود  باسح  هب  صاخـشا  همه  - 3

دنشاب . هتشادن  اهدزمتسدزجب  يدمآرد  هنوگچیه  دارفا  هجیتن ، رد  دنناسریم و  ماجنا  هب  ناشیا  زا  کی  ره  هک  دشاب  يراک 
: دنراد دوخ  صاخ  يا  همانرب  دروم  ود  رد  دنرادیکارتشا  کلسم  هکیدارفا  رگید  ربارب  رد  اه  تسینومک 

وزاب ای  رکف  يورین  کمکب  هکیئاهتورث  تورث و  هدنیاز  ياهتورث  نیب  ام  یتوافت  چیه  هکنیا  نودـب  یـصوصخ  ياه  تیکلام  همه  ءاغلا  - 1
. دوش هتشاذگ  دیایم ، تسدب 
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هدیـشک راک  شیئاناوت  هزادنا  هب  سک  ره  زا  دوش و  هداد  شیاهزاین  هزادـنا  هب  سک  ره  هب  هکیتروصب  صاخـشانایم  رد  تورث  میـسقت  - 2
يا هزادنا  هب  رگراک  زا  دوش و 
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. دننک نیعم  یگدنز  هنیزه  وا  يارب  تسا  دنمزاین  هک  يا  هزادنا  هب  دنهاوخب و  راک  دراد  ورین  هک 
زا اهیئاراد  هراـبرد  هچنآ  دوب و  هتـشادرب  نادـب  ار  دوخ  ياوآ  فلتخم ، دراوم  رد  رذوبا  هچنآ  يروآداـی  هب  میدرگرب  هک  تساـم  رب  کـنیا 

ياوآ هکنآ  زا  سپ  وا  زا  عافد  رد  هچ  دـنا و  هتفگ  وا  زا  شیاتـس  رد  هچ  ربمایپ ، ناراـی  ناـگرزب  هچنآ  هدرک و  شرازگ  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 
هکیئاهیراتفرگ ینیب  شیپ  وکین و  ياهـشیاتس  زاتسا  هدیـسر  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  واهرابرد  هچنآ  زین  تشادرب و  نانخـس  نادب  ار  دوخ 

هنیمز اب  اهنآ  زا  کیچیه  ایآ  مینیبب  ات  میزودیم  مشچ  اه  هنیمز  نیا  رد  درگنب  ینشور  هب  ار  تقیقح  هک  يا  هدید  ابام  دیـسر و  دهاوخ  وا  هب 
ناتهب هاگترپ  هب  هتسبوا و  رب  اوران  هب  هک  دوش  یم  راکشآ  یئاه  غورد  یسررب ، نیا  اب  ای  تسه  راگزاس  مسینومک  یکارتشا و  کلسم  ياه 

. دنا هداتفا  ارتفا  و 
هویـش و ایآ  يدیدن  ار  رمع  رکبوبا و  ایآ  يدیدن و  ار  ص )  ) ادخ هتخیگناربایآ  نامثع  يا  وت  رب  سوسفا  دـیوگیمنامثع : هب  رذوبا  هک  اجنآ 

يراد . هنایوگروز  تخس و  يراتفر  ناشکرس ، ناراوخنوخ و  هنوگ  هب  نم  اب  وتهک  یتسار  يدید ؟ هنوگنیدب  ار  نانآ  شور 
هب هچ  ارت  تفگ : نامثع  و  دشابن . ینخـس  وت  رب  ار  سکچیه  ات  نک  يوریپ  تا  هتـشذگ  تسود  ود  هویـش  زا  دـیوگیم : وا  هب  هک  اجنآ  زین  و 

ینیب . یمن  دب  راک  زا  نتشادزاب  کین و  راک  هب  نداد  نامرف  زجب  يرذع  چیه  نم  يارب  هک  ادخ  هب  تفگ : رذوبا  ار . وت  دابم  ردام  اهنیا 
یم توعد  وا  زا  یلبق و  هفیلخ  ود  راگزور  هب  سپـس  ربمایپ و  راگزور  هب  دـنادرگیم  رب  ار  ناـمثع  رظن  رذوبا  مینیب  یم  دروم  ود  ره  نیا  رد 

نارگناوت مه  تسا و  هدوب  راک  رد  یـصوصخ  تیکلام  مه  هرود ، هس  ره  نآ  رد  هک  تسا  نشور  رایـسب  اه و  هویـش  نآ  زا  يوریپ  هب  دـنک 
هکیئاهتورث هچ  تسا و  تورث  هدنیاز  هکیئاهتورث  هچ  دنا - هدوب  دازآ  اه  تورث  کلمت  رد  دنا و  هتـشاد  دوجو  ناناگرزاب  ناکلام و  زا  معا 

هدوب شنابحاص  هژیو  اهیکاروخ  ای  اههاگراک  ای  نیمز  رازتشک و  ای  میـس  رز و  زا  یلام  ره  زین  و  دیایم - تسدب  وزابو  زغم  نتخادنا  راکب  اب 
نیا یکی  ص )  ) مالسا ربمایپ  دزن  رد  ارچ  نوچ و  یب  نیناوق  زا  و 
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: " میناوخیم يدـنوادخ  هنازرف  همان  رد  شدوخ و  یبلق  تیاضر  اب  رگمتسین  اور  نارگید ) رب   ) سکچیه یئاراد  زا  يرادرب  هرهب  هک  تسا 
هب ار  اهیئاراد  مینیب  یم  هک  دیـشاب "  هدرک  تبغر  اضر و  يور  زا  يدتـس  داد و  یناگرزاب و  رگم  دیروخم  قحان  هب  ار  رگیدـکی  ياهیئاراد 
رد عورشمدتس و  داد و  اب  رگم  تسا ، هتخانـش  اوران  قحان ، هب  ارنآ  ندروخ  و  هدینادرگ . نیا  هیلا  فاضم  ار  نانآ  هداد و  تبـسن  شنابحاص 

باستنا زا  دوشیم  هیآ  هاجنپ  هب  کیدزن  هک  مه  يرایـسب  دنمجرا  تایآرد  و  ددرگ . اور  یلام  زا  يرادرب  هرهب  هژیو ، کلام  يدونـشوخ  یپ 
تشذگ . هحفص  رد  اهنآ  زا  یشخب  هدشن و  یشوپ  مشچ  نآ  نابحاص  هباه  ییاراد 

هتخادـنارب ار  یـصوصخ  تیکلام  ناشیا  هک  دراد  یکارتشا  کلـسم  هب  نادـقتعم  هویـش  اب  زاسان  يا  همانرب  هب  توعد  رذوبااج  نیا  رد  سپ 
نامثع نخـس  یتحهارنیا  رد  تشادزاب و  نآ  زا  ار  نارگید  یتسیاب  هک  دـنادیم  یتسیاشان  ياهراک  زا  ار  دوخ  همانرب  اـب  يراـگزاسان  و  دـنا .
شزبس خاک  هیواعم  یتقو  هکنیا  دراد و  یمن  زاب  هتـساخرب  نآ  هب  هک  يراک  زا  ار  وا  ارت . دابم  ردام  اهنیا  هب  هچ  ارت  دـیوگ : یم  وا  هب  هک  مه 

شاپ تخیر و  تسا  تدوخ  ییاراد  زا  رگا  يا و  هدومن  یتسردان  يا  هتخاس  ادـخ  ییاراد  زا  ار  يارـسنیا  رگا  تفگ : وا  هب  تخاس  یم  ار 
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يا . هدرک  اوران 
هب طوبرم  مکح  هک  تسا . یمدآ  دوخ  هژیو  هچنآ  هب  ادخ و  ییاراد  هب  دننک  میـسقت  ار  لام  هک  درامـشیم  اور  رذوبا  مینیب  یم  مه  اجنیا  رد 

هیواعم رب  ار  لام  رد  فرصت  سفن  وا  یلو  اوران . هدوهیب و  شاپ  تخیر و  زین  مود  شخبهب  طوبرم  مکح  تسا و  يراکتسردان  لوا ، شخب 
شاـپ تخیر و  يراکتـسردان و  تسا : تشز  راـک  ود  نیا  زا  یکی  هب  وا  ندوـب  راـچد  هتفرگ  داریا  وا  رب  هک  ار  يزیچ  اـهنت  هـتفرگن و  داریا 

هک مینیب  یمو  دنک . شهوکن  ار  لاوما  نآ  رد  وا  فرصت  لصا  یتسیابیم  دوب  تیکلام  ءاغلا  هب  دقتعم  رذوبا  رگا  هکیلاح  رد  اوران . هدوهیب و 
تبـسن ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  ار  يراذگمان  نیا  دمان و  یم  ادـخ  ییارادار  یگنج  ياهتمینغ  تاقدـص و  اهتایلام و  زا  معا  ناناملـسم  ییاراد 

لام دنسرب  درم  یس  هب  صاعلا  وبا  نادنزرف  هک  یماگنه  تفگ  یم  ص )  ) ادخ ربمایپ  مدینش  هک  مهد  یم  یهاوگ  دیوگ : یم  نامثعهب  هداد 
تسدب تسد  يوگ  دننام  ار  ادخ 
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ار وا  زین  ع )  ) نانموم ریما  ام  رورـس  هک  بیرف . گنرین و  زیوآ  تسد  ار  وا  نیدو  دنریگ  یم  شیوخ  ناگدرب  ار  وا  ناگدنب  دـننادرگ و  یم 
جاور زین  نآ  زا  سپ  نآ و  زاشیپ  هکلب  دوبن  هیواعم  رذوبا و  راگزور  رد  اهنت  يراذگمان  هنوگنیا  درمش . وگتسار  داد  هک  یشرازگ  نیا  رد 

ار ادـخ  ییاراد  ایآ  وا  هماـن  نمـشد  ادـخ و  نمـشد  يا  تفگ  وا  هب  دـمآ  نیرحب  زا  هریره  وبا  نوچ  هک  تسا  باـطخ  نب  رمع  نیا  تشاد .
مه ار  ادخ  ییاراد  دراد و  ینمشد  ودنآ  اب  هک  متسه  یـسکنمشد  هکلب  وا  همان  نمـشد  هن  متـسه و  ادخ  نمـشد  هن  نم  تفگ  وا  يدیدزد 

. ما هدیدزدن 
هک تفگوا  تسا . رمع  یـشارف  زینک  نیا  میتفگ : ام  دش  نوریب  یکزینک  هک  میدوب  هتـسشن  رمع  هناخ  ناتـسآ  رد  ام  تفگ : سیق  نب  فنحا 

هرابرد وگتفگ  هب  میدـش  مرگرـس  اـم  دـیوگ : فنحا  تسادـخ . ياـه  ییاراد  زا  دوخ  هکلب  تسین  اورمه  رمع  يارب  تسین و  رمع  كزینک 
یم نخس  هراب  هچ  رد  تفگ  داتسرف و  امیپ  رد  دندناسر . رمع  هب  ار  نانخس  نیا  و  تسا . لالح  رمع  يارب  ادخ  ییاراد  زا  رادقم  هچ  هکنیا 
رمع يارب  تسین و  رمع  یـشارف  كزینک  هک  تفگ  وا  تسا و  رمع  یـشارف  كزینک  نیا  میتفگ  ام  دش و  نوریب  یکزینک  میتفگ : ام  دیتفگ .

: تفگ رمع  تساور  وت  رب  يزیچ  هچ  ادخ  ياهیئاراد  زا  هکنیا  هرابرد  وگتفگ  هب  میتخادرپ  ام  تسا و  دـنوادخياهیئاراد  زا  هکلب  تسین  اور 
. ناتسبات يارب  مه  یکی  ناتسمز  يارب  یکی  كاشوپ  تسد  ود  تسراوازس . نم ) رب   ) ادخ ییاراد  زا  زیچ  هچ  هک  ار  امش  مهدن  شرازگ  ایآ 

تشپ رب  نالاپ  ریز  هک  یمیلگ  سالپ و  ای  نامـسیر  دوخ  بکرم  ياربناناملـسم  لام  زا  هک  تسین  زاجم  امـش  زا  کیچیه  تفگ  رمع  زین  و 
هکنیا رگم  تسین  ناشیا  زا  کیچیه  تسا و  ناناملـسم  نآ  زا  اه  ییاراد  اریز  دنک  مهارف  دنراذگ  نالاپ  ریز  هک  رتش  ریگقرع  ای  دنهن  اپراچ 
كدنا ارنآ  دشاب  ناناملـسم  هدوت  هب  قلعتم  رگا  دنیب و  یم  گرزب  ارنآ  دشاب  رفن  کیب  قلعتم  اهنآ  همه  رگا  و  تسه . نآ  رد  يا  هرهب  ار  وا 

درامش یم  نازرا  و 

هحفص 173 ] ] 

تسادخ . ییاراد  دیوگ  یم  و 
قرق ار  اه  هاگارچ  دیاب  دنشاب  ادخ  ياهیئاراد  زا  هک  ینارتش  يارب  اهنت  و  تسادخ . ياهرهش  اهرهـش  هتفگ : هک  تسا  رمع  نانخـس  زا  زین  و 

داهن . راب  اهنآ  ربیتسیاب  ادخ  هار  رد  اهنت  درک و 
رد هکینایاپراچ  دوبن  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دنیادخ و  ناگدنب  ناگدنب ، و  تسادـخ . ییاراد  ییاراد ، هتفگ : هک  تسوا  نانخـس  زا  مه  نیا  و 
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مدروایمن . رد  یصوصخ  هاگارچ  تروصب  مه  ار  بجو  کی  رد  بجو  کی  نیمز  کی  دوشیم  هدافتسا  اهنآ  زا  ادخ  هار 
نک . نوریب  تهاگنمیشن  ریز  زا  ار  ادخ  ییاراد  دلاخ  تفگ : یم  تشذگ  یم  دلاخ  هب  هک  هاگ  ره  رمع  و 

يرتش دننام  تساخرب و  هورگ  نآ  زا  سک  نیموس  هک  یماگنه  ات  دیوگ : یم  هیقـشقش  هبطخ  رد  هک  تسا  نانموم  ریما  ام  رورـس  مهنیا  و 
تخادرپ و ندـیمارخ  هب  هنادنـسپدوخ  شنداد  نوریب  ندروخ و  ياـج  ناـیم  هدرک ، داـب  یـشون  رایـسب  يروـخرپ و  زا  شیوـلهپ  ود  ره  هک 

دنک . یم  نک  هشیرار  يراهب  هایگ  رتش  هک  دندروخ  یم  نانچ  ار  ادخ  ییاراد  هتساخرب و  وا  اب  زین  شناکاین  نادنزرف 
، ییاراد هک  دـسر  هچ  مدرک  یم  شخب  يواـست  هب  ار  نآ  دوب  زین  مدوخ  نآ  زا  ییارادرگا  میناوـخ : یم  ع )  ) وا ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  و 

تساجبان . اوران و  شاپ  تخیر و  دشاب  یگتسیاش  هک  یئاج  رد  زج  ییاراد  نداد  ناه  تسادخ . یئاراد 
، هقیثو نداد  اب  زج  ینک و  راـتفر  هنارـسدوخ  ناتـسدریز ، اـب  هک  دـسر  یمن  ارت  میناوخ : یم  ناـجیابرذآ  رد  شرازگ  راـک  هب  وا  هماـن  رد  و 

تساگرزب و یمارگ و  دنوادخ  ياهیئاراد  زا  يایئاراد  وت  ياه  تسد  رد  يرآ . رد  يدوبان  ضرعم  رد  ار  ناشیا  ییاراد 
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ییوا . ناروجنگ  زا  وت 
راک یتسرپرس  هب  هدوت  نیا  ناراکهبت  نادرخیب و  هک  دیآ  مغیرد  نم  نکل  و  میناوخیم : هتـشون  رـصم  مدرم  هب  هک  شیاه  همان  زا  یکی  رد  و 

دـنگنجب و ناکین  اـب  دـنریگب  شیوخ  ناـگدرب  ار  وا  ناگدـنب  دـننادرگب و  دوخناـیم  رد  يوگ  دـننام  ار  ادـخ  ییاراد  سپـس  دنـسر و  نآ 
دننادرگ . دوخ  هتسد  راد و  ار  ناراکهزب 

زا یناسک  هنیزه  هب  ارنآ  رگنب و  هدمآ  درگ  وت  دزن  ادخ  ییاراد  زا  هچنآ  رد  میناوخیم : هتشون  سابع  رـسپ  هللا  دبع  هب  هک  وا  زا  يا  همان  رد  و 
ناسرب  ناراد  روخنان  ناگنسرگ و 

لاملا تیب  هب  قلعتم  دوب  يا  هدنب  ناشیکی  دندوب  هدوبر  ادخ  یئاراد  زا  ود  ره  هکدندروآ  ع )  ) وا دزن  هب  ار  درم  ود  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  و 
زا یـشخب  اـجنیا  ردو  تسادـخ  ياـهیئاراد  زا  شدوخ  نوـچ  درادـن  يرفیک  یکی  نیا  تفگ : ع )  ) وا مدرم . هدوـت  زا  يرگید  يدـنوادخ و 

(. هغالبلا ج 2 ص 202 جهن   ) شرازگ رخآ  ات  هدروخ .... ار  رگید  شخب  ادخ  ییاراد 
مقرا نب  هللا  دبع  هب  باطخ  نب  رمع  هدوب . جیاريرما  نآ ، زا  سپ  راگزور و  نیا  زا  شیپزین  ناناملـسم  ییاراد  هب  نآ  ندـیمان  هک  روطنامه 
تیب رابکی  زور  ره  تفگ : سپس  نک  شخب  ار  ناناملسم  ییاراد  رابکی  هعمج  ره  نک ، شخب  ار  ناناملسم  لاملا  تیب  رابکی  یهام  تفگ :

ار يزیچ  ناناملـسم  ییاراد  هنیجنگ  رد  رگا  ناـنموم  ياورناـمرف  ياتـفگ  هورگ  ناـیم  زا  يدرم  تـفگ : رگـشرازگ  نـک . شخب  ار  لاـملا 
یقهیب ج 6 ص 357  ننس  تسین . دب  نک  اهر  یتخس  راگزور  يارب  ارنآ  دنامب و  يراذگب 

اجبان شاپ  وتخیر  هداد  وا  هب  شدوخ  ییاراد  زا  ارنیارگا  تفگ : وا  هرابرد  رمع  داد  سیق  رسپ  ثعـشا  اب  هکـس  رازه  هد  دلاخ  هکیماگنه  و 
ریدغلا ج 6 ص 274 ط 2  هدومن . يراکتسردان  هداد  ناناملسم  ییاراد  زا  رگا  هدرک و 

اجنآ رد  نم  رازگراک  رب  ناشیا  دیوگ : دـنک  یم  دای  ار  لمج  دادـیور  نالوسم  هک  شیاهینارنخـس  زا  یکی  رد  ع )  ) نانمومریما ام  رورـس  و 
لاملا تیب  ناروجنگ  رب  و  هرصب ) )
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هغالبلا ج 1 ص 320  جهن  دندمآ . رد  اجنآ  مدرم  رگید  رب  ناناملسم و 
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هغالبلا ج 1 ص 461  جهن  تسا . ناناملسم  مئانغ  اهنت  هکلب  وت  نآ  زا  هن  تسا  نم  نآ  زا  هن  ییاراد  نیا  تفگ : هعمز  نب  هللا  دبع  هب  و 
وت دـسر  شرازگ  نم  هب  رگا  هک  منک  یم  دای  دـنوادخ  هب  تسار  يدـنگوس  نم  و  میناوخیم : هتـشون  هیبا  نب  دایز  هب  هک  وا  زا  يا  همان  رد  و 

هغالبلا ج 2 ص 19 . جهن  تفرگ . مهاوخ  تخس  یلیخ  وت  رب  يا  هتشاد  اور  تنایخ  ناناملسم  ياهتمینغ  رد  رایسب  ای  كدنا 
ناـشیا هب  ار  مدرم  ياـه  هریج  نمیتـسارب  هک : میناوـخیم  هتـشون  زیزعلادـبع  نب  رمع  هب  ناـمحرلا  دـبع  نب  دـیمحلا  دـبع  هک  يا  هماـن  رد  و 

یب هتفرگار  هچنآ  تسا و  راد  ماو  سک  ره  نک  هاـگنتشون  خـساپ  رد  وا  تسا  هدـنام  يا  ییاراد  مه  زوـنه  لاـملا  تیب  رد  ما و  هـتخادرپ 
تیب رد  زونه  مداد و  مه  ار  ناشیا  ياـهماو  تشون . مود  راـب  هدـب . ار  وا  ماو  هدومنن  هدوهیب  شاـپ  تخیر و  هدـناسرن و  فرـصم  هب  هنادرخ 

تسه . يا  ییاراد  لاملا 
راب زادرپب . ار  شنز  نیباک  هدب و  رـسمه  ار  وا  دهاوخیم  رگا  درادـن ، یئاراد  درادـن و  رـسمه  سک  ره  نک  هاگن  تشون  وا  خـساپ  رد  رابنیا 

(. دیبع ص 251 وبازا  لاومالا   ) تسه يا  ییاراد  ناناملسملاملا  تیب  رد  زونه  مداد و  رسمه  متفای  ار  سک  ره  نم  تشون  وا  هب  موس 
روتـسد كاپ  دنوادخ  هک  تسا  يور  نیا  زا  دنوادخ  ییاراد  هب  نآ  ندیمان  دراد . هنادـنمدرخ  يا  هزیگنا  يراذـگمان ، ود  نیا  زا  کی  ره  و 

هتخاس و نشور  تفرگ  مدرم  زا  دیاب  هک  ار  يرادقم  وهدرک  صخشم  ارنآ  ياه  باصن  هداد و  مدرم  ياهیئاراد  نایم  زا  نآ  ندرک  نوریب  هب 
يور نیا  زا  زین  ناناملسم  ییاراد  هب  نآ  يراذگمان  هدناسانش و  دنتـسه  اهیئاراد  نیا  زا  يرادرب  هرهب  هتـسیاش  هک  ار  یناسک  زین  اه و  هنیزه 

رب ار  مان  ود  نیا  زا  مادک  ره  هک  تسین  رذوبا  رب  يداریا  سپ  تسا  هدش  نییعت  ناشیا  يرمتسم  يارب  دسرب و  ناشیا  هنیزه  هب  دیاب  هک  تسا 
تسین . اوران  يداقتعا  هدنیامن  ود ، نآ  زاکیچیه  دهنب و  نآ 

یتسرداـنو و میدناسانــش  رد ص  ارنآ  یــشرازگ  هریجنز  ناـیجنایم  هـک  یهار  زا  دوـخ  خـیرات  زا  ص 665  رد ج 5  يربــط  ار  هــچنآ  و 
نتفرگ هناوتشپ  يارب  ارنآ  یگتسیاشان 
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زا ییایمن  تفگش  هب  ایآ  رذوبا  تفگ : وا  هب  درک و  رادید  ار  رذوبا  دمآرد  ماش  هب  ءادوس  نبا  نوچ  نآ : داینب  رب  هدروآ و  میدرک - راکـشآ 
همه دـهاوخیم  هناهب  نیا  هب  وا  ییوگهک   " تسادـخ ؟ نآ  زا  زیچ  همه  هک  یتسار  ناه  تسادـخ ، ییاراد  ییاراد ، دـیوگیم " : هک  هیواـعم 

ارت يا  هزیگنا  هچ  تفگ : دش و  هیواعم  دزن  هب  رذوبا  سپ  دریگب . ملق  ارناناملسم  مان  درآ و  مهارف  ناناملـسم - هن  و  دوخ - يارب  ار  اهیئاراد 
ادخ و ییاراد  ییاراد ، میتسین و  ادخ  ناگدنب  ام  رگم  دزرمایب  ارت  ادخ  رذوبا  تفگ : یمانب  ادخ  ییاراد  ار  ناناملـسم  لام  هک  هتـشاد  نآ  رب 

تسین ادخ  نآ  زاییاراد  نیا  هک  میوگ  یمن  نم  هتبلا  تفگسپس  وگن ، ارنیا  تفگ : تسین  وا  نامرف  نامرف ، ادخ و  ناگدیرفآ  ناگدیرفآ ،
تسا . ناناملسم  ییاراد  میوگ  یم  یلو 

هک رذوبا  نوچمه  یسک  هکنیا  زا  یشوپ  مشچ  زا  سپ  نآ و  هنادرخ  یب  هنیمز  تسردان و  هریجنز  زا  یـشوپ  مشچ  زا  سپ  شرازگ  نیا  هک 
ناکت هب  ار  وا  يدوهی  ءادوس  نبا  هک  تسین  یـسک  تسا ، راوتـسا  تشادرب  ناگدـنراد  شناد و  ياه  همـشچرس  اه و  يرترب  ياه  هنامیپ  زا 

ناس نیدب  هدرک و  نیقلت  وا  هب  هنازاب  گنرین  هک  يا  همانرب  ندرک  هدایپ  هب  دزادرپب  سپـس  دهد و  هیراع  وا  هب  ریذـپ  نخـس  یـشوگ  ات  درآ 
دید رذوبا  هکتسنآ  دیایمرب  الاب  شرازگ  زا  هچنآ  تیاهن  اه  نیا  همه  زا  سپ  دزاس  هریتار  هعماج  لالز  همشچرس  دنادرگ و  هتفشآ  ار  طیحم 

قباطم اهنآ  ندرک  ور  ریز و  ناناملـسم و  ياهیئاراد  رد  ندرک  لیم  فیح و  يارب  تسا  هدینادرگ  یـشوپرس  ار  يراذـگمان  هنوگنیا  هیواعم 
وا ناگدنب  زا  کی  ره  هک  دوب  دهاوخ  اورسپ  تسادخ  ییاراد  ییاراد ، هک  ولهپ  ود  نخس  نیا  زیواتـسد  هب  شیوخ  هاوخبلد  اه و  هتـساوخ 

ییاهزیچ ابهک  دنک  راتفر  هنوگنامه  نآ  اب  درآرد و  دوخ  تیکلم  هب  دهاوخب  نآ  زا  ار  هچ  رهو  دربب  تسد  نآ  رد  دـهاوخ  هک  هنوگ  ره  هب 
همه ییاراد  ییاراد  هک  دـنزب  خـساپ  نیا  اب  ار  وا  زیچان  تشادرب  تسردان و  لیلد  هبنپ  تساوخ  رذوبا  و  تسازیاج . داینب  زا  نآ  کـلمت  هک 
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نآ زا  يزیچ  هک  دسریمن  ار  سکچیه  سپ  وا - ياهششخب  تسا  گرزب  هک  نآ - یلصا  کلام  روتسد  هب  مه  نآ  تسا  ناناملسم 

هحفص 177 ] ] 

یلاح رد  هدیدرگ و  دنم  هرهب  نآ  زا  ناشیا  ندرک  هرهب  یب  اب  دـهد و  رارق  هدافتـسا  دروم  نارگید  عفانم  نتفرگرظن  رد  یب  هنارـسدوخ و  ار 
رتشیبرایـسب هدـش  نییعت  ناشیا  يارب  هک  یقوقحهب  ناشیدـنمزاین  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  نایم  رد  هک  درآ  مهارف  رز  میـس و  ياههنیجنگ 

تسا 
بهذلا ج 2 جورم  رد  يدوعـسم  هک  تفرگرد  ناحوص  نب - هعـصعص  وا و  نایم  هک  تسیئارجام  درادیم  رب  هیواعم  هشیدـنا  زا  هدرپ  هچنآ 

هدمآ وا  دزن  هب  هیواعم  يارب  یلع  زا  يا  همان  اب  هعـصعص  هک  زورکی  تفگ : وا  هک  هدرک  شرازگ  يرـصب  لیقع  نب  میهاربا  نابز  زا  ص 79 
زا مریگب  ادخ  ییاراد  زا  ارهچ  ره  مدنوادخ  نیـشناج  نم  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  نیمز  تفگ : هیواعم  دـندوب  يو  دزن  زین  مدرم  ناگرزب  و 

: تفگ هعصعص  دوب  دهاوخ  اور  نم  يارب  منک  اهر  نآ  زا  ار  هچ  ره  وتسا  نم  نآ 
نکم  يراکهزب  تسا . یندشن  هک  دنکفا  یمییوزرآ  رد  ارت  ینادان  رس  زا  وت  سفنهیواعم  يا 

هشوگ چیه  هن  دراد و  نآ  تابثا  یفن و  تیکلام و  هلاسم  ابیطابترا  نیرت  کچوک  هن  هتفرگرد  هیواعم  رذوب و  نایم  رد  هک  یئوگتفگ  سپ 
دش . دای  رد ص  هک  تسا  یبحرا  ینارنخس  درادیم  رب  هیواعم  هشیدنا  زا  هدرپ  هک  یشرازگ  رگید  و  یکارتشا . کلسمياهداینب  هب  یمشچ 
زا ارم  هک  تسا  ملاسما  يرمتسم  زا  لوپ  نیا  رگا  تفگداتسرف : وا  يارب  رز  رانید  دصیس  هیواعم  نوچ  هک  تسا  رذوبا  نانخس  زا  مه  نیا  و 

تسین . نآ  هب  يزاین  ارمدیا  هدرک  ششخب  دوخ  زا  رگا  مریذپ و  یم  دیا  هدومن  هرهب  یب  نآ 
: هب دنک  یم  میسقت  ار  ییاراد  رذوبا  مینیب  یم  اجنیا  رد  هک 

هرهب یب  نآ  زا  ار  وا  اهیراک - تشز  زا  شیاـه  يریگولج  يراـکوکن و  هب  وا  ياـه  ناـمرف  مرج  هب  لاـس - نآ  رد  هک  بجاو  يرمتـسم  - 1
. دنا هدینادرگ 

يراک شـشخب  اریز  دـنک  یمردـب  دوخ  تیکلم  زا  شـشخب  تروص  هب  ار  نآدوخ  هاوخلد  لیم و  اـب  هدـنراد  هک  یکلمت  لـباق  ییاراد  - 2
هبجاو قوقح  زا  هن  هک ، يزیچ  زا  یناسنا و  صلاخ  ییاراد  زا  رگم  دشاب  دـناوت  یمن  دریگ و  یم  تروص  یگنادرم  لامک  رـس  زا  هک  تسا 

زا هدش  هدیدزد  ياهیئاراد  زا  هن  تسا و  ییادخ 

هحفص 178 ] ] 

راکرد یـششخب  هن  ناشیا  دزن  رد  اریز  اجک ؟ تساه  یکارتشا  کلـسم  رد  داینب  ریز  گنـس  هک  تیکلام  ءاغلا  اجک و  نیا  هاـگنآ  نارگید .
دننک . یم  مدرم  هک  ییاهراک  بسانت  هب  تساییاهدزمتسد  تفای  ناوت  ناشیا  دزن  هچنآ  یناسنا و  قوقح  رگید  هن  تسا و 

اهییاراد هرابرد  رذوبا  ياهشرازگ 

دزاسیمن و یکارتشا  کلـسم  اب  زگره  هک  تسا  یبتکم  يدانم  هدرک  شرازگ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زا  اـهیئاراد  هراـبرد  رذوبا  هچنآ  اـما  و 
: اهنآ زا  یشخب  مهنیا 

زاوشیپ هب  تشهب  ناراد  هدرپ  هکنآ  رگم  دهدب  گرزب  یمارگ و  يادخ  هار  رد  ارنآ  تفج  کی  دراد  یلام  ره  هکتسین  یناملـسم  چیه  - 1
ص)  ) وا دوـب  دـناوت  هنوـگچ  نیا  متفگ  دـیوگرذوبا : دـناوخیم . تسا  يو  دزن  هچنآ  زايرادرب  هرهب  هب  ار  وا  ناـشیا  زا  کـی  رهو  هدـمآ  وا 
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کی سک  ره  رگید : یترابعرد  و  واگ . ود  دراد  یناواـگ  رگا  رتش و  ود  دراد  ینارتش  رگا  ار و  ناـشیا  زا  درم  ود  دراد  ینادرم  رگا  تفگ :
یکارتشا کلسم  هک  یلصا  فالخ  رب  تیاور  نیا  دنباتش و  یم  وا  يوس  هب  تشهب  ناراد  هدرپ  دشخبب  ادخ  هار  رد  ار  شا  ییاراد  زا  تفج 

کی دراد  هک  ییالاکعون  ره  زا  دوخ  هاوخلدب  یمدآ  هک  دنک  یم  قیوشت  زین  دراد و  ییاراد  یناسنا  رههک  دنک  یم  تباث  تسا - هدیزگرب 
. دشخببادخ هار  رد  ار  تفج 

. داد هقدص  دیاب  اه  مدنگ  زا  داد و  هقدص  دیاب  ناواگ  زا  داد و  هقدص  دیاب  نادنفسوگ  زا  داد و  هقدص  دیاب  نارتش  زا  - 2
زور رد  ناویح  نآ  هکنیا  رگم  دشاب  هدادن  ار  نآ  تاکز  هک  دهن  اجب  يواگ  ای  رتش  ای  دنفـسوگ  دوخ  زا  دریمب و  هک  تسین  يدرم  چیه  - 3

دنزب . خاش  ار  وا  دوخ  ياه  خاش  اب  هدرک و  لامدگلار  وا  دوخ  هتفاکش  مس  اب  دیایب و  هدوب  هچنآ  زا  رت  هبرف  رتگرزب و  زیختسر 
ات دیایب ... تمایق  زور  رد  ناویح  نآ  رگم  دـشاب  هدادـن  ارنآ  تاکز  هک  تسین  يدنفـسوگ  واگ و  رتش و  هدـنراد  چـیه  رگید : یترابع  رد  و 

شرازگ . نایاپ 

هحفص 179 ] ] 

کی زا  ترابع  مهنآ  تسین و  ناـسنا  ندرگ  رب  يزیچ  تاـکز  زج  هک  دـناسریم  دـنک و  یم  تباـث  ار  دارفا  هب  یئاراد  قلعت  مه  تیاور ، نیا 
دنوش . نیگمشخ  ای  دندنسپب  یکارتشا  کلسم  ناوریپ  هچ  تسا  نآ  هدنراد  هب  قلعتم  دنامیم  هچنآ  نآ و  همه  هن  تسا  یئاراد  شخب 

زین ارنآ  تسوا ، هب  ناگدنهد  مانشد  رذوبا و  رب  ناگدننک  متـس  زیواتـسد  نیرتمهم  هک  نامثع ، ربارب  رد  رابحالا  بعک  اب  رذوبا  يریگرد  اما 
هتـسناد هک  سانـشان  بیعـش  نابز  زا  وا  و  زاس - شرازگ  يوگغورد  يرـس - نابز  زا  دوخ  هدیـسوپ  هریجنز  اب   ) تسا هدرک  شرازگ  يربط 
یهاگآ هحفـص  رد  هس  ره  تشذگرـس  زا  هدوب و  مالـسا  اب  تیدـض  هب  مهتم  زاـسربخ و  هک  رمع  رـسپ  فیـس  ناـبز  زا  وا  تسیک و  تسین 

میب زا  درکیم  دمآ  تفر و  هنیدم  هب  مه  زاب  هذبر  هب  نتفر  زا  سپ  رذوبا  تفگ : وا  هک  تسا  هدیـسر  سابع  نبا  هار  زا  نآ ، داینب  رب  و  یتفای )
مدرم زا  يرود  ییاـهنت و  دوـخ ، وا  ودـشاب  هدـش  مالـسا  زا  رود  نانیـشن  ناـبایب  زا  رگید  راـب  نید  هاـگیاپ  يوـس  هـب  ترجه  زا  سپ  هـکنآ 

زا مدرم ، هک  هزادـنا  نیا  هب  تفگ : نامثع  هب  سپ  دوب . وا  دزن  رابحالا  بعک  هک  دـمآرد  یماگنه  هب  ناـمثع  رب  راـبکی  تشاد  یم  تسودار 
هب اهنت  تاکز  هدنهد  هک  تسا  راوازـس  ودنیامن  يراکوکین  یگدنـشخب  اب  هک  هاگنآ  ات  دیهدن  يدونـشوخ  دننک  يراددوخ  ندناسر ، رازآ 
داد ار  بجاو  تاکز  سک  ره  تفگ : بعک  دزاونب . اردوخ  نادنواشیوخ  هدومن  یئوکین  ناردارب  ناگیاسمه و  هب  دـنکن و  هدنـسب  راک  نیا 
وا تفگ : نامثع  درک . یمخز  دزب و  نآ  اب  ار  وا  درک و  دنلب  ار  شا  هدـیمخ  رـس  ياصع  رذوبا  هدـناسر . ماجنا  هب  هدوب  شندرگ  رب  ار  هچنآ 

هتفگ بعک  هب  وا  هک  ارچ  راد  هاگن  ار  تنابز  تسدو و  زیهرپب  ادـخ  رفیک  زا  رذوبا  يا  تفگ : دیـشخب و  يو  هب  ار  وا  سپ  شخبب  نم  هب  ار 
دمآ . مهاوخ  رد  وت  رب  ای  دینش  یهاوخ  نم  زاهک  دنگوس  ادخب  اهراک . نیا  هب  هچ  ارت  يدوهی  نز  هداز  يا  دوب :

سک ره  هک  دـینآ  رب  امـش  ایآ  تفگ : نامثع  دوب و  رـضاح  ناـمثع  سلجم  رد  يزور  رذوبا  هک : تشذـگ  يدوعـسم  شرازگ  هب  رد ص  و 
بعک هنیس  هب  رذوبا  نانموم  ریما  يا  هن  تفگ : بعک  تسه ؟ وا  لام  رد  نارگید  يارب  یقح  مه  زاب  داد  ار  شا  یئاراد  تاکز 

هحفص 180 ] ] 

رواـخ و يوس  هب  ار  شیوخ  يور  هک  تسین  نآ  یکین  دـناوخ : ار  هیآ  نیا  سپـس  یتـفگ و  غورد  هداز  يدوـهی  يا  تفگ : وا  هب  دـیبوک و 
رد و  ناربمایپ - هب  ینامـسآ و  همان  هب  ناگتـشرف و  هب  نیـسپزاب و  زور  هب  و  دورگب - ادخ  هب  هک  تسا  سک  نآ  کین  هکلب  دینادرگب ، رتخاب 

يدازآ هار  رد  اونیب و  ناگدنهاوخ  ناگدنام و  هار  رد  ناتسدیهت و  هب  دنمتسم و  ناگدرم  ردپو  نادنواشیوخ  هب  دشخب - لام  وا  یتسود  هار 
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ایآ تفگ  نامثع  هیآ  نایاپ  ات  دـننک  افو  شیوخ  نامیپ  هب  دـندنب  نامیپنوچ  هک  دـنناسک  نآ  و  دـهد ، تاکز  دراد و  اپرب  زامن  و  ناگدرب -
یبیع تفگ : بعک  میـشخبب ؟ امـش  هب  میناـسرب و  ناـماهراک  هنیزه ي  هب  ار  نآ  میناتـسب و  ناناملـسم  یئاراد  زا  يزیچ  هک  دـینیب  یم  یبیع 
يوتف ام  نید  هرابرد  هک  تسا  هدرک  خاتـسگ  ار  وت  هچ  هداز  يدوهی  يا  تفگ : دیبوک و  بعک  هنیـس  رد  درک و  دـنلب  ار  اصع  رذوبا  درادـن 

دش  نوریب  ماش  يوس  هب  رذوباسپ  يدرزآ  ارم  هک  راد  ناهنپ  نم  زا  شیوخ  يور  يرازآ  یم  ارم  رایسب  هچ  وت  تفگ : يو  هب  نامثع  یهد 
: " هتفگ مینیب  یم  يربط - شرازگب  هکنآ - لیلدب  دنک  یم  توعد  بجاو - هن  و  بحتسم - یـششخب  شهد و  هب  رذوبا  دماشیپنیا ، رد  هک 

تابجاو زا  يرشب و  هتسیاب  ياهراک  زا  اهششخب  هنوگنیا  نآرق و  دنمجرا  هیآ  هب  تسا  هدرک  دانتـسا  يدوعـسم - لقن  هب  تسا " و - راوازس 
درمش . ناوتب  هک  تسنآ  زا  شیب  هدرکدای  رذوبا  هچنآ  ره  هب  قیوشت  رد  ثیداحا  دنا و  هدرک  هابت  ارنآ  اهتسینومک  هک  تسا  تیناسنا 

ار هیآنیا  سپـس  تسه و  اـه  ییاراد  رد  یقح  تاـکز  زجب  هک  یتسار  تفگ : ادـخ  هتخیگنارب  هک  دـنا  هدروآ  سیق  رتـخد  همطاـف  ناـبززا 
تسا سک  نآ  کین  یلو  دینادرگب  رتخاب  رواخ و  يوس  هب  شیوخ  ياهیور  هک  تسین  نآ  یکین  دناوخ :

هحفص 181 ] ] 

دنا . هدرک  شرازگ  یبعش  نابز  زا  نایب  لیعامسا و  ار  ثیدح  نیا  و  دش . دای  هک  يا  هیآ  نایاپ  ات  دورگب ... نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک 
دیدرگرب دنا  هدروآ  ار  ناشیا  شرازگ  زین  رذـنم  نبا  ریرج و  نبا  ینطق ، راد  هیودرم ، نبا  يدـع ، نبا  هجام ، نبا  يذـمرت ، متاح ، یبا  نبا  و 

ریثک ج 1 ص 208، نبا  ریـسفت  یبطرق ج 2 ص 223 ، ریـسفت  ص 153 ، صاصج ج 1  زا  نآرقلا  ماـکحا  ص 84 ، یقهیب ج 4  ننـس  هب 
یسولآ ج 2 ص 47 . ریسفت  یناکوش ج 1 ص 151 ، ریسفت  هجام ج 1 ص 546 ، نبا  ننس  حرش 

شیب هحلط ، وبا  راصنا - نایم  رد  تفگ -: هک  تسا  هدرک  شرازگ  سنا  نابز  زا  رد ج 3 ص 29 - تاکز  همان  دوخ - حیحصرد  يراخب  و 
دوب و دجسمربارب  رد  نآ  تشادیم و  تسود  ار  ءاحریب  شیاهیئاراد  همه  زا  شیب  تشاد و  امرخ  تخرد  زا  ییاه  ییاراد  هنیدم  رد  همه  زا 
هب زگره  هک " : دمآ  دورف  هیآ  نیا  نوچ  تفگ  سنا  دیـشون . یم  تشاد  هک  يا  هزیکاپ  بآ  زا  دـیایم و  رد  اجنآ  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب 

ربمایپ يا  تفگ : تساخرب و  ص )  ) ادخ هتخیگناربيوسب  هحلط  وبا  دیشخبب " . دیراد  تسود  دوخ  هچنآ  زا  ات  دیـسریمن  يراکوکین  هاگیاپ 
دینک " و قافنا  دیراد  تسود  دوخ  هچنآ  زا  ات  دیـسریمن  يراکوکین  هاگیاپ  هب  زگره  دیوگ " : یم  گرزب  رترب و  دنوادخ  هک  یتسار  ادخ 
زا هک  مراودـیما  مدـینادرگ و  هقدـص  ادـخ  هار  رد  ارنآ  کـنیا  مرادـیم و  تسود  رتشیب  ار  ءاـحریب  میاـهیئاراد  همه  ناـیم  زا  نم  هکیتـسار 

ناشن وتب  ادخ  هک  یهار  ره  رد  ارنآ  ادـخ  هتخیگنارب  رگا  سپ  مشاب  هتـشاد  يا  هتخودـنا  ادـخ  دزن  ارنآ  هدـش و  دـنم  هرهب  راک  نیا  ییوکین 
نم و  ناسر . دوس  تسا  يا  ییاراد  نیا  ناسر  دوس  تسا  يا  ییاراد  نیا  هب  هب  تفگ : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تفگ ): سنا  . ) هدـب رارق  دـهدیم 

درک و مهاوخ  نینچ  ادخ  هتخیگنارب  يا  تفگ : هحلط  وبا  سپ  تناشیوخ  يارب  یهدب  رارق  ارنآ  هک  منیب  یم  نانچ  مدینـشیتفگ و  ار  هچنآ 
درک . شخب  شدوخ  ناشیوخ  وناگدازومع  نایم  رد  ارنآ  هحلط  وبا  سپس 
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دنا . هدروآ  هدرشف  يا  هنوگب  زین  یئاسن  دواد و  وبا  ويذمرت  ملسم و  ار  هدش  دای  شرازگ 
دورف هیآ  نیا  سپ  دنـشخبب ؟ دـیاب  هچ  دندیـسرپ  ادـخ  ربمایپ  زا  نانموم  تفگجـیرج : نبا  هک  تسا  هدروآ  لاومالا ص 358  رد  دـیبع  وبا 
یهت دنمتـسم و  ناگدرم  ردپ  ناشیوخ و  ردام و  ردپنآ و  زا  دیدیـشخب  اه  هتـساوخ  زا  هچنآ  وگب  دنـشخبب . هچ  دنـسرپ  یم  وت  زا  دـمآ " :

دراد . يا  هناگادج  روتسد  تاکز  تسا و  بحتسم  ياهششخب  هب  طوبرم  هیآ  نیا  تفگ  و  تساون " ... یب  ناگدنام  هار  رد  ناتسد و 
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نآرق لیوات  ریـسفت و  رد  ادخ  هتخیگنارب  نارای  هدوب و  نیمه  هریره  وبا  زین  رمع و  رـسپ  ياوتف  دسیون : یم  لاومالا ص 358  رد  دیبع  وبا  و 
نوچمه تسه  مه  رگید  یقوقح  تاکز  زجب  اه  ییاراد  رد  هک  تسا  نآزین  یبعـش  سواط و  ياوتف  دـنرت و  هتـسیاش  يوریپ  يارب  رتاـناد و 

روتسد هک  دارفا - ندرگ  هب  نایاپراچ - قوقح  زا  هتـشذگ  نانامهم ، نتخاون  نادنواشیوخ و  هرابرد  ندرک  یبوخ  ردام و  ردپ و  هب  یئوکین 
تسا . هدیسر  اه  نآ 

نیا نم  رب  وا  سپ  منکچ ؟ مداد  ار  میئاراد  تاکز  نوچ  متفگ : ار  یبعـش  تفگ : هک  دـنا  هدروآ  هزمح  وبا  ناـبز  زا  لاومالا ص 357  رد  و 
زور هب  ادـخ و  هب  هک  تسا  سک  نآ  کین  یلو  دـینادرگب  رتخاب  رواخ و  يوس  هب  شیوخ  ياـهیور  هک  تسین  نآ  ییوکین  دـناوخ : ار  هیآ 

هدش . دای  هیآ  نایاپ  ات  دورگب ... نیسپزاب 
ربمایپ و نارای  زا  تسودـنآ  ناوریپ  ياوآ  و  (ص ) ناراذـگ نیئآ  نیرتگرزب  ياوآ  راوگرزب و  نآرق  ياوآ  نامه  اجنیا  رد  رذوبا  ياوآ  سپ 

مهنآ هدروآ و  مالسازورید  هدوب و  يدوهی  کیدزن ، هتشذگ  رد  هک  دریذپ  یمن  رابحالا  بعک  نوچمه  یـسک  اهنت  ارنآ  ناشیا و  نادرگاش 
، راـک نیا  رد  وا  هزیگنا  اـیآ  هک  منادـیمن  هتفرگ و  یناملـسم  رمع  راـگزورب  وهدـشن  ناملـسم  ربماـیپ  زارد  راـگزور  ماـمترد  هک  هنوگنیا  هب 
رد وا  ایآ  هک  منادیمن  زین  و  دـشیم ؟ هداد  هک  ییاه  يرمتـسم  هب  تشادمـشچ  ای  ناناملـسم  رف  رکو و  يریلد  زا  اورپ  ای  هدوب  یئوج  تقیقح 

؟ هن ای  درآ  تسدب  نآ  ياه  هتسیاش  اه و  هتسیاب  مالسا و  نیناوق  هرابرد  یلماک  یهاگآ  دوب  هتـسناوت  دوب  هدروآ  مالـسا  هک  یهاتوک  تدم 
هراشا رما  نیمه  هب  دیدیم  ار  وا  کیدزن  زا  هک  رذوبا ، هچنانچ  منکیمن . نامگ  هک 

هحفص 183 ] ] 

رذوبا هکناـنچ  دوـش  هیبـنت  هدـیمخ  رـس  ياـصع  اـب  هک  دوـب  شراوازـس  اـهراک و  نیا  هب  هچ  ارت  يدوـهی  نز  هداز  يا  تفگ : وا  هب  هک  درک 
زا ییاناد  ربارب  رد  مهنآداد  اوتف  دوبن و  نداد  اوتف  هتسیاش  وا  اریز  دیآ - شوخ  ای  دیآ  دب  ار  هفیلخ  درک - راتفر  هنوگنیمه  هب  نایرافغرورس 

نوچمه ار  مالسا  ياه  هتسیاش  اه و  هتسیاب  شناد  هتخیمآ و  شدوپ  رات و  اب  ربمایپ  همان  نیئآو  ادخ  همان  زا  یهاگآ  هک  ربمایپ  نارای  نایاناد 
رب رد  هریت  نـیمز  دــنکفین و  هیاـس  زبـس  نامــسآ  و  ص )  ) ادــخ هـتخیگنارب  ناـبز  زا  رگم  تـفگیمن  نخــس  دوـب و  هدرک  رب  رد  يا  هماـج 

دشاب . رذوبا  زا  رترادافو  رتوگتسار و  هک  ار  يا  هدنیوگتفرگن 
نایم رد  ار  نانآ  دنریگ و  یمبیع  نداد  هقدص  راک  رد  دنبای  یمن  شیوخ  یئاناوت  زا  شیب  هک  يراکوکین  هب  بغار  نانموم  هب  هک  یناسک 

هیآ 79 . هبوت  هروس  كاندرد  يرفیک  تسار  نانآ  دنک و  یم  یفالت ) ار   ) ناشرخسمت ادخ  دنزادنا  یمتسد  شیوخ 
هک مه  ار  نیا  دوب و  دـقتعم  دارفا  يارب  یتیکلام  ناوتب  هک  تسا  نآ  رب  عرف  بحتـسم - اـی  بجاو  تروص  هب  شـشخب - ندـینادرگ  ررقم  و 

دنابسچ ؟ ناشیا  هب  ار  رذوبا  ناوت  یم  اجکسپ  دنریذپ  یمن  يور  چیه  هب  اه  تسینومک 
راکمتس . رگناوت  شکندرگ و  تسد  یهت  راکانز و  درمریپ  درادیم  نمشد  دنوادخ  ار  نت  هس  - 4

درادیم . نمشد  ار  مشچ  گنت  رگناوت  شکندرگ و  تسد  یهت  راکانز و  درمریپ  دنوادخ  هک  یتسار  شرازگ : کی  هب  و 
تـسود ار  روخ  دـنگوس  ناـگرزاب  راذـگ و  تنم  مشچ  گـنت  هدـنلاب و  دوـخب  شکندرگ  چـیه  دـنوادخ  هک  یتـسار  شرازگ : کـی  هب  و 

درادیمن .
رگناوت و تسد و  یهت  زا  دـنراد - هچنآ  داینب  رب  ناـشیا  ماـکحا  اـهزرم و  مدرم و  تاـقبط  فـالتخا  زا  تسا  هتفر  يداـی  اهـشرازگ  نیا  رد 

یناگرزابهک یناگرزاب  رادلوپ و 

هحفص 184 ] ] 
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. دناد یم  ربارب  ناسکی و  اهیئاراد  زاار  مدرم  هرهب  یکارتشا  کلسم  هک  نآ  اب  تسوا - هیامرس  ورگ  رد  وا 
یم زامن  زین  امـش  تفگ : دننک . یم  جح  دنریگ و  یم  هزور  دنرازگ و  یم  زامن  دندرب  ار  اهـشاداپ  نارگناوت  ادـخ  هتخیگنارب  يا  متفگ : - 5
رگا یهدـب  هقدـص  یناوتیم  مه  وـت  تفگ : میهدـیمن . اـم  دـنهد و  یم  تاـکز  ناـنآ  متفگ : دـینک  یم  جـح  دـیراد و  یم  هزور  دـیرازگ و 

ار تکاروخ  یتدایزرگا  يا و  هداد  هقدص  يداد  ناشن  یسک  هب  ار  یهار  رگا  يا و  هداد  هقدص  یتشادرب  نارگید  هار  رـس  زا  ار  یناوختـسا 
نخـس دناوتیمن  تسرد  نابز - رد  یتفآ  نتـشاد  رطاخ  هب  هک - یـسک  هب  کمک  يارب  رگا  يا و  هداد  هقدص  يداد  یناوتان  هب  کمک  يارب 

ادخ هتخیگنارب  يا  متفگ  تفگ : يا . هداد  هقدـص  يزیمایب  شیوخ  رـسمه  اب  رگا  يا و  هدادهقدـص  یتخادرپ  يرگنـشور  راتفگب و  دـیوگب 
هداد ماجنا  اوران  یهار  زا  ارنآ  رگا  هک  یناد  یم  ایآ  تفگ  میریگ ؟ یم  شاداپ  میهدـیم و  ماـجنا  ناـملد  هتـساوخ  سوه و  داـینب  رب  يراـک 

دنرواین ؟ رامشب  کین  یهار  زا  دنرآ و  رامش  هب  دب  هار  زا  ار  امش  راک  هک  دوشیمسپ  تفگ  يرآ  متفگ  تفگ : يدوب ؟ راکهزب  يدوب 
یم هزور  ام  دننام  دنرازگ و  یم  زامن  امدننام  دندوبر  ار  اهـشاداپ  دنراد  رایـسب  ياهیئاراد  هکنانآ  ادخ  هتخیگنارب  يا  دـنتفگ  یـشرازگب : و 

هک تسا  هداهنن  يزیچ  امـش  يارب  ادـخ  رگم  تفگ  ادـخ  ربمایپ  سپ  تفگ : رذوبا  دـنهد  یم  هقدـص  ار  ناشاهیئاراد  ياه  ینوزفا  دـنراد و 
ثیدح نایاپ  دیا ... هداد  هقدص  مه  امش  وا  ندوتس  رابکی  ره  اب  یکاپ و  هب  دنوادخ  ندرک  دای  رابکی  ره  اب  هک  یتسار  دیهد . هقدص 

( يارب هیام   ) مه وت  رد  هک  یتسار  تفگ : ص )  ) ربماـیپ سپ  دـندوبر . ار  اهـشاداپ  اـهیئاراد  ناـبحاص  دـنتفگ : ار  ربماـیپ  شرازگ : کـی  هب  و 
شرازگ . نایاپ  نارگیدب ... کمک  يارب  تسوت  مشچ  يورین  شوگ و  يورین  یتدایز  نآ  و  تسا . رایسب  هقدص 

ادخ هتخیگنارب  يا  متفگ : دهدب  شیوخ  رب  نآ  زا  يا  هقدـص  دـمدب  باتفآ  نوچزور  ره  هک  تسا  یـسک  ره  ندرگ  رب  شرازگ : کی  هب  و 
شزرمآ وا ، ندوتـس  یگناگی ، هب  یکاپ ، هب  یگرزب ، هب  دنوادخ  ندرک  دای  تفگ : تسین . ییاهیئاراد  ار  ام  هک  نآ  اب  میهدب  هقدص  اجک  زا 

يراکوکن ، هب  نداد  نامرف  وازا ، نتساوخ 

هحفص 185 ] ] 

بلطم ندرک  میهفت  ندیناونش و  روک ، ندرک  ییامنهار  مدرم ، هار  رس  زا  ناوختسا  گنس و  راخ و  نتخادنا  رانک  تشز ، راک  زا  نتشادزاب 
ود يورین  هب  ششوک  ینادیم ، دراد  نآ  نتخانـش  هب  زاین  وا  هک  ار  یئاج  وت  دهاوخیمییامنهار و  هک  یـسک  ندرک  ییامنهار  لال ، رک و  هب 

تسا هقدص  باوبا  زا  اهنیا  همه  نآ ، يورین  هب  ناوتان  هب  نداد  کمک  يارب  تیوزاب  ود  ندرک  دنلب  هاوخ و  داد  هدیدمتس  هار  رد  دوخ  ياپ 
نتشیوخ . رب  وت  زا 

یگتسب هک  ناشیا  لاوحا  ماکحا و  اب  مه  نآ  و  دنک - یم  تیبثت  ار  اهیئاراد  ناگدنراد  نادنمتلود و  نارگناوتدوجو و  مه  اهثیدح ، نیا  رد 
هک تسا  نیا  روآدایمه  تسا و  هرهب  یب  نآ  زا  دوخ  وا  دنا و  هدش  دـنم  هرهب  نآ  زا  هک  یخارف  یگدـنز  هب  نانآ و  هژیو  يرگناوت  هب  دراد 
ای بجاو  تاقدص  نداد  هب  دنرادن ، ییاهیئاراد  ناتـسدگنت  نوچ  هک  دروخ  یم  سوسفا  وا  تسا و  نادنمتلود  ياهیئاراد  ینوزفا  زا  هقدـص 
نآ يارب  يا  یتدایز  ات  دـنراد  یم  ملـسم  یـسک  هب  ار  یلام  قلعت  اـجک  یکارتشا  کلـسم  ناوریپ  هاـگنآ  دـنزادرپ و  دـنناوت  یمن  بحتـسم 

تابجاو تاقدص و  اهششخب و  يارب  يدروم  اجک  دشابن و  نارگید  قحهدنیابر  هک  دنـسانش  یم  يرگناوت  ناهج ، همه  رد  یک  و  دنریذپب ؟
درادیم ؟ ملسم  ار  اه  نآ  همه  رذوبا  ياهشرازگ  هک  دنراذگ  یم  يا  یناسنا 

تسا و نم  زا  رتورف  هکنآ  هب  نتـسیرگن  ناـشیا ، هب  ندـش  کـیدزن  ناتـسدیهت و  یتـسود  داد : نم  هب  روتـسد  تفه  ص )  ) نم تـسود  - 6
تسا . نم  زا  رتارف  هکنآ  هب  نتسیرگنن 

نم زا  رتورف  هکنآ  هب  منک و  ینیشنمه  ناشیا  اب  منازوسب و  لد  ناتـسدیهت  رب  درک : نم  هب  شرافـس  جنپ  ص )  ) نم تسود  یـشرازگ : رد  و 
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مرگنن . تسا  نم  زا  رتارف  هکنآ  هب  مرگنب و  تسا 
ار كاپدنوادخ  ات  دـشاب  يو  زا  رتمک  وا  یئاراد  هک  تسا  یـسک  الاب  شرازگ  ود  رد  رتورف  زا  دوصقم  هک  تسین  نیا  رد  ییارچ  نوچ و  و 

کشر ای  ندش  نیگهودنا  ات  درگنن  دنتسه  وا  زا  رتارف  هک  یناسک  هب  درازگب و  ساپس  ناشیا  رب  وا  نداد  يرترب  يارب 

هحفص 186 ] ] 

اه يرادربنامرف  اهراک و  دروم  رد  اما  درادب . زاب  یتسرپادخ  رد  یباداش  يرازگـساپس و  ادخ و  دای  زا  ار  وا  يو  رب  نارگید  يرترب  زا  ندرب 
دزیخرب و راـک  هب  ناـشیا  نوچمه  هک  دـنک  ادـیپ  یطاـشن  اـت  دـنیوا  زا  رتـالاب  هک  درگنب  یناـسک  هب  ناـسنا  تسا  هتـسیاش  رترب ، ياهـشنم  و 
اه و يرترب  ندروآ  تسدـب  زا  دوش و  تسـس  راک  ردات  درگنن  دنتـسه  وا  زا  رتورف  هک  یناـسک  هب  دـیامن و  ناـشیا  زا  نداـتفا  شیپگـنهآ 

ددرگ . ینیبدوخ  راچد  اسبهچ  هدنامزاب و  اه  یگتسجرب 
کلـسم هک  یلـصا  اب  نیا  دـنک و  یم  تباث  تیکلام  رد  ار  رگید  یخرب  رب  ناش  یخربیتدایز  دارفا و  هب  لاوما  قلعت  ثیدـح ، ود  نیا  سپ 

تسا راگزاسان  هتفریذپ  مسینومک 
یسک تیکلام  هب  ارم  ایادخ  دیوگ : یم  دناوخ و  یم  اعد  ود  هک  دوشیم  هداد  يروتسد  ار  وا  مد  هدیپس  ره  رگم  تسین  يزات  بسا  چیه  - 7

ياهیئاراد ناسک و  نیرت  بوبحم  ای : نادرگب - وا  دزن  هب  يو  ناسک  اهیئاراد و  نیرت  تسود  زا  ارم  سپ  يدروآرد  یتساوخ  هک  نایمدآ  زا 
يو . دزن  هب  وا 

ماهلا بسا  هب  كاپ  دنوادخ  نآ ، داینب  رب  هک  میروآ  یم  لیلد  ار  ادـخ  ربمایپ  شرازگ  نامه  هکلب  وا ، هشیدـنا  بسا و  ياعد  هن  اجنیا  رد  ام 
. دننادرگب يور  لصا  نیا  زا  اهتسینومک  هک  دنچ  رهتساهنآ  تیکلام  دارفا و  هب  ءایشا  قلعتتابثا  نآ  رد  دناوخب و  ییاعد  نانچ  هدرک 

هدینابسچ نآ  هب  اورانب  ار  وا  هک  یبتکم  اب  نآ  راکشآ  نتم  هک  هدش  هدرمش  وگتسار  يوگتسار  نامه  رذوبا  ياهشرازگ  زا  يا  هراپ  دوب  نیا 
. دومن زاب  اراکشآ  وا  راکتسرد  هداتسرف  ار  هچ  نآ  راوگرزب و  نآرق  ياوآ  زجب  تسین  چیه  دوخ  تسا و  راگزاسان  دنا 

اما و  نادنمدرخ . دننانآ  هدرک و  ناشیئامنهار  دنوادخ  هک  یناسک  دننانآ  دننک  یم  يوریپ  نآ  نیرتهب  زا  دنونش و  یم  ار  نخس  هک  یناسک 
دننک . یم  يوریپ  هنایوج  بوشآ  تسا  هباشتم  مهبم و  ار  هچ  نآ  لیوات ، گنهآ  هب  تسه  يا  يژک  یلد و  ود  ناشاهلدرد  هک  یناسک 

هیآ 89 هبوت  هروس  هیآ 18 ، رمز  هروس 

هحفص 187 ] ] 

تسا هدیسر  رذوبا  شیاتس  رد  هک  ینانخس  رد  یهاگن 

هراشا

- درکراومه شیوخ  رب  توعد  نآ  رـس  رب  هک  یـششوک  جـنر و  زا  سپ  شندـش و  دـیعبت  زا  سپ  وا - زا  ربمایپ  ناراـی  ياهـشیاتس  ناـیم  زا 
راد سک  نامه  هب  دیما  سپ  یتفرگ  مشخ  ادخ  يارب  وت  تفگ : وا  هب  هک  ع )  ) نانموم ریما  نامرورس  نخس  هب  مینکفیب  یهاگن  هک  تسیفاک 
رد هچنآ  نایاپ  ات  يدیـساره ... دوخ  نیدرب  ناشیا  زا  وت  دندیـسرت و  شیوخ  يایند  رب  وت  زا  هورگ  نیا  هک  یتسار  یتفرگ  مشخ  شیارب  هک 

تشذگ . هحفص 
یم تسرد  هک  ار  یهار  هنادنمـشیدنا  ياهنتـسیرگن  ـالاب  ریز و  زا  سپ  رذوبا  هک  دـمآ  رد  هب  ع )  ) ماـما ناـهد  زایماـگنه  نیرز  هلمج  نیا 
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یم يو  زا  هذبر - هاگدیعبت - رد  وا  ناگدننک  رادید  هک  ناوتان  ییاوآ  رگم  دوب  هدـنامن  وا  يارب  يزیچ  رگید  نآ  زا  سپ  هدـیزگربدرمش و 
دیاب وا  هدوب و  ادخ  يارب  رذوبا  مشخ  هک  دناسر  یم  اراکـشآ  ع )  ) یلع نخـس  هاگ  نآ  دهد و  ماجنا  تسناوتیمن  كرتس  يراک  دـندینش و 

رب ار  ششوک  جنر و  نآ ، هار  رد  وا  هچنآ  زاتسا  كاپ  يادخ  يدونشخ  عرف  رما ، نیا  وهتفرگ  مشخ  وا  يارب  هک  ددنب  سک  نامه  هب  دیما 
توعد کـی  درک  نیگمـشخ  ار  هورگ  نآ  دروآ و  ناـبز  هب  وا  ار  هچنآ  هکنیا  رب  عرف  و  دـناوخ . نآ  يوس  هب  ار  مدرم  درک و  راوـمه  دوـخ 
شیوخ يایند  رب  هورگ  نآ  دیـسرتب و  نآ  زا  شیوخ  نید  رب  رذوبا  هک  هناتـسرپ ، ایند  دصردص  ياه  يدنمزآ  ربارب  رد  دـشاب  صلاخ  ینید 

يو رب  هورگ  نآ  درب و  یمدوس  وا  ادرف  هک  دـناسر  یم  زین  دـندرک و  دـیعبت  اهتـشد  هب  هدومزایب و  اهیزوت  هنیک  اب  ار  وا  دندیـسارهب و  نآ  زا 
اب نآ  نایم  تسا و  قلطم  يرگیدام  هک  دـشاب  راگزاس  یکلـسم  نامه  ای  مسینومک  اب  هک  تسه  اهنیا  زا  کیمادـک  هاگنآ  دـندرب و  کشر 

هنوگچیه رترب  يادخ  يدونشخ  نتساوخ 

هحفص 188 ] ] 

تسین ؟ يدنویپ 
رفیکزا تفگ " : نامثع  هب  شیوخ  رگید  راتفگرد  تشاد و  اور  رذوبا  هرابرد  ار  ناوارف  ياهـشیاتس  همهنیا  ع )  ) نانموم ریماام  رورـس  يرآ 

کین زا  ار  وا  مینیب  یم  هک  دش " . دوبان  يدوب  هداتـسرف  هک  یهاگدیعبت  رد  وا  يدرک و  دیعبت  ار  ناناملـسم  زا  يدرم  کین  وت  زیهرپب ، ادخ 
نیا يرادـنپ  یم  ایآ  هاگنآ  دـنزیمن . رـس  ناراکزیهرپ  زا  هک  دراگنا  یم  یهانگ  ار  هاگدـیعبت  نآ  رد  وا  نتخاس  دوباـن  درامـش و  یم  نادرم 

اب هتـسنادن -؟ ار  وا  تایحور  هتخانـشن و  ارنآ  دـیاب  هک  يا  هنوگب  هتفاین و  هار  وا  هدـیقع  ياـفرژ  هب  هک  هدرک  وازا  نآ  دوجو  اـب  ار  اهـشیاتس 
زا لماک  یهاگآ  دوجواب  ای  هدوب ؟ ناتـسادمه  وا  اب  مسینومک  نیئآ  شریذـپ  رد  مه  یلع  ای  هدوبشیولهپ - ود  نایم  ناج  نوچمه  وا  هکنآ 

: تفگ نامثع  هب  تسا - رادرک  تسرد  وگتسار و  نامه  هک  وا - هکنآ  اب  هدیگنجاراکشآ ؟ وا  نانمشد  اب  مه  زاب  شا  هدیقع  ندوب  تسردان 
یقح هچ  هاگنآ  مشاـب " و  هدرازگ  ار  وا  قح  متـساوخیم  اـهنت  دوبن و  وت  اـب  يراـگزاسان  وت و  ندرکنیگهودـنا  نم ، تساوخ  هک  ادـخب  " 

رد هک  تسا  ینموم  نآ  زا  اهنت  قح  دهاک . یم  ار  هدوت  ملسم  قوقحو  دراد  ار  عامتجا  نتخاس  هابت  گنهآ  هکتسینومک  کی  يارب  تسه 
دشاب . هتسیاش  وا  هشیدنا  قح و  يوس  هب  وا  توعد  هدوب  لماک  دوخ  سفن 

هرسکی دندومن  يراگزاسان  وا  اب  هک  یناسک  هدیقع  هدوب و  قح  رب  رذوبا  دناسریم  نیا - زا  رتنشور  يا  هنوگب  هک - میراد  مه  يرگید  هناشن 
دشابن و وت  سنوم  قح  زج  هب  زگره  رذوبا  يا  دنار " : نابز  رب  رذوبا  دوردب  يارب  هک  ینخس  هلابند  رد  تسا  ماما  راتفگ  زین  نآ  تسردان و 

هوای زامیرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  دـشاب ؟ هنوگنیدـب  هک  تسیکارتشا  کلـسم  وریپ  مادـک  هاـگنآ  دـنکن " و  نیگهودـنا  ارت  لـطاب  زج  هب  زگره 
اهیئوگ .

هورگ نیا  تسد  زا  تفگ : رذوبا  هب  هک  ازفیب  زین  ار  یبتجم  نسح  دمحم  وبا  ربمایپ  هدازرتخد  كاپ  ماما  شدنزرف  نخـس  ع )  ) ماما راتفگ  هب 
نوچ ات  امن  ییابیکش  راد و  زاب  شیوخ  زا  ارنآ  تسد  یتیگ  ندیدرگ  یهت  ندش و  يرپس  زا  دای  اب  سپ  ینیب  یم  دوخ  ار  هچنآ  تفر  وت  رب 

هحفص  هب  دیدرگرب  دشاب  دونشوخ  وت  زا  ینک  رادید  ار  تربمایپ 
دهد یم  روتسد  ار  وا  دنک و  یم  شهوکن  ارنآ  نالوئسم  هدرک و  دای  دیسر  رذوبا  هب  هورگ  نآ  تسد  زا  ار  هچنآ  موصعم  ماما  ینیب  یم  هک 

نآ رباربرد  ات  یئابیکش  هب 

هحفص 189 ] ] 
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نایم رد  یباییم  یـشزاس  چیه  ایآ  هاگنآ  ودشاب  دونـشوخ  وا  زا  هک  دیامن  رادید  يا  هنوگب  ار  ربمایپ  دنک و  تفایرد  رایـسبو  گرزب  شاداپ 
یـساسا یـشقن  دنوادخ  ریذپان  ینوگرگد  تنـس  یفطـصم و  شیکداینب  يرگناریو  رد  هک  اهتـسینومک  نایم  یبتجم و  ماما  داقتعا  ربمایپ و 

دنراد ؟
ارت هورگ  نیا  دیوگ : یم  رذوبا  هب  هک  رگنب  ار  نیـسحلا  هللا - دـبع  وبا  ربمایپ  هدازرتخد  هتخابناج  ياوشیپ  نخـس  زین  راتفگ  ود  نیا  لابند  رد 

هاوخب . ادخ  زا  ار  يرای  ییابیکش و  سپ  تنید  هب ) يزارد  تسد   ) زا ار  ناشیا  وت  دنتشادزاب و  شیوخ  يایند  هب ) یسرتسد  )
یم لابند  ار  ینید  توعدکی  رذوبا  هک  دناسر  یم  اراکشآ  ناشیا - رب  ادخ  ياهدورد  وا - ردارب  ردپ و  نانخـس  نوچمه  زین  نخـس  نیا  و 

یئاهیراتفرگ زا  ار  وا  دـیاب  هک  یعجرم  هدوب و  یتسرپ  ایند  داینب  رب  ناـشتوعد  وا  نانمـشد  هدوبن و  نآ  رد  يا  يورجک  هنوگچیه  هک  هدرک 
هک یناسک  رب  دوب و  دونـشخ  درک  یم  لابند  راتفرگ  درم  نآ  هک  یتوعد  زاكاپ  دنوادخ  اریز  تسا . دنوادخ  دناهرب  هدش  راچد  نادـب  هک 

و دشاب . راگزاس  یکارتشا  کلسم  زا  يوریپ  اب  اهیگژیو  نیا  زا  يزیچ  هک  درادنپ  یمن  زین  يدنمدرخ  چیه  و  نیگمشخ . دنتفگ  مانشد  وا  هب 
نیگهودـنا ارت  هک  ار  یـسک  دـشخبن  شمارآ  ادـخ  دـیوگ : یم  رذوبا  هب  هک  رگنب  ار  رـسای  رـسپ  رامع  نخـس  نیرز ، ياـهزارف  نیا  زا  سپ 

هبرگا دـنداد و  یم  نیماـت  وتب  ناـشیا  يدوب  ناـنآ  ياـیند  ياـیوج  مه  وـت  رگا  هک  ادـخب  داد  میب  ارت  هک  ار  سکنآ  دـهدن  ینمیاو  تخاـس 
دنتشادیم . تسود  ارت  هتبلا  يدوب  یم  دنسرخ  ناشراک 

طیحم رد  يزیگنا  یهابت  رطاخب  ار  يدرم  هک  دنکب  یناسک  هرابرد  هدـنبوک  ینیرفن  نینچ  هک  تساور  مه  یلومعم  ناملـسم  کی  يارب  ایآ 
راکشآ هتفگ  هب  هک - رامع  نوچمه  یناملسم  هب  دسر  هچ  ات  دنا ؟ هدرک  راتفرگ  ناشیا  نایم  رد  افص  حلـص و  هار  نتـسب  هانگ  هب  ونارادنید 

هداد و ناشبیرف  اهوزرآ  دنناتـسرپ و  ایند  هک  دنک  موکحم  ار  ناشیا  تساور  ایآ  و  دوش ؟ یمن  ادـج  قح  زا  وا  وا و  زا  قح  راوگرزب - ربمایپ 
هدش ؟ ناشیا  هرهب  راکشآ  نایز  دنا و  هدید  نایز  ناهج  ود  رد  ناشیا  تسا و  هدیدنسپان  ناشاهراک 

ریـش ود  ربارب  رد  تسا و  ریگتخـس  یـسب  ادـخ  هار  رد  هک  نانموم  ریما  ام  رورـس  دـننام  موصعم  ماـما  کـی  ربارب  رد  ار  نیرفن  نیا  هاـگنآ  و 
نابز رب  ربمایپ  هداز  دنزرف  ود  واهداز 

هحفص 190 ] ] 

تسا . یندشن  نیا  درامشن ؟ دنسپان  وا  زا  ارنیا  زین  ناشیا  زا  کیچیه  دنارب و 
رب تسا  يا  هناشن  دوخ  هدرک - عنم  راکنیا  زا  هفیلخ  دنتـسنادیم  هکنآ  اب  رذوبا - هقردـب  هب  ناشیا  نتفاتـش  نانخـس ، نیا  همه  زا  شیپ  هزات  و 
ای هانگ  وا  هقردب  زا  عنم  هک  دنیب  یم  نانچ  اما  دنا و  هدوب  وا  نامرف  راک و  ندرک  راکشآ  یپ  رد  وهدرمـش  یم  تسار  ار  رذوبا  نخـس  هکنیا 
هک یگرزب  ياهیراتفرگ  اب  اهنیا  زا  کیچیه  هاگنآ  تفگ و  ار  نیمه  زین  نامثع  هبهچنانچ  دوش  يوریپ  دـیابن  هک  تسا  قح  اب  زاسان  يراـک 

تسین . راگزاس  هدروآ  مهارف  نید  يارب  دنا  هدرک  مهتم  ار  رذوبا 
نایم هچ  شهوکن  زا  رپ  ياهزارف  دـنتفرگ و  شهوکن  داب  هب  دیـشک  رذوبا  هک  ار  يدـیعبتو  هجنکـش  راصنا - رجاهم و  زا  ربمایپنارای - همه 

رد مدرم  ندـش  هوبنا  زور  رد  هچنآ  هب  هاگن  اب  ار  اهنیا  ناشاهینارنخـس و  رطـس  رطـس  رد  هچ  ناشاهلد و  راـنک  هشوگ  رد  هچ  دوب و  ناـشنابل 
هکنآ يارب  درک  هداـمآ  ار  هنیمز  هک  هدوب  ییاـه  هزیگنا  زادوخ  و  تفاـیرد . ناوت  یم  داد  يور  وا - رب  نتخاـت  يارب  ناـمثع - هناـخ  نوماریپ 
هزات يزیچ  ربمایپ - نارای  هدوت  نایم  رد  میدرک - دای  ار  ناشمان  هک  ناشیا  زا  یناـسک  نتفرگ  مشخ  سپ  دریگ . ماجنارـس  هنوگنادـب  اـهراک 

هب ضارتـعا  هماـج  رد  ار  نآ  یخرب  دـنتخیر و  دـندرک  رذوـبا  زا  هک  یئاهـشیاتس  بلاـق  رد  ار  دوـخ  مشخ  ناـشیا  زا  یخرب  هکنیا  زج  دوـبن 
یلو دیامن  یم  توافتم  شا  ینوریب  هتـسوپ  هب  هاگن  ماگنه  ناشیا  ياهراتفگ  نحل  هک  دنچ  ره  دندناشوپ و  دـنداد  مانـشد  وا  هب  هک  یناسک 

دنـسپان نامثع  رب  ربمایپ  نارای  هک  یئاهراک  نایمزا  ناراگن  خـیرات  یهاوگ  هب  هک  تسا  يور  نیا  زا  هدوب و  زیچ  کـی  همه ، موهفم  وهجیتن 
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رامع رذوبا و  دوعسم و  رسپ  هللا  دبع  رب  ییاه  يراوگان  نامثع  اهنیا  زا  شیپ  دسیون  یم  يرذالب  دوب . رذوبا  ندرک  دیعبت  مه  یکی  دندرمش 
هتفرگ ياج  تفررذوبا  رس  رب  هچنآ  يارب  ییاهمـشخ  ناشیا  نادنگوس  مه  رافغ و  ینب  هرهز و  ینب  نایلیذه و  ياهلد  رد  دوب و  هتـشاد  اور 

دوب .

هحفص 191 ] ] 

ینیدـمه و رطاـخب  هنامیمـص و  يرهم  دوب  هتفرگ  ياـج  اـههورگ  لد  رد  هک  دـش  یم  یـشان  رذوبا  هب  ناـشیا  رهم  زا  هدوـت  ضارتـعا  نیاو 
ياهلد رد  هتفرگ و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  هک  دوب  ییاهرذـب  رطاخب  اهنیا  همه  اه و  هویـش  نیرترب  زا  يوریپ  رد  ینامیپ  مه  ینامیا و  يردارب 
یلاـهن زا  يا  هویم  نوچمه  ار  وا  ییوگتـسار  وناـمیا  يراـگزیهرپ و  وکین و  شور  هویـشو و  رذوـبا  تخانـش  هدرورپ و  هتـشاک و  شیوـخ 

ربمایپ نارای  همه  ییوگیم  ایآ  تسین  راگزاس  دنا  هدنابـسچ  مسینومکهب  ار  وا  هدز و  رذوبا  هب  هک  یتمهت  اب  کیچیه  اهنیا  دندوب و  هتفرگرب 
نیمز هحفـصزا  ار  وا  هک  دوب  نآ  تسرد  دوب  تسینومک  رذوبا  رگا  و  میرب - یم  هانپ  ادـخ  هب  تشز  ياه  ناتهب  زا  هک  دـندوبتسینومک -؟
رفیک انامه  هتفگ : رترب  دنوادخ  اریز  دنهد  يدنـسرخ  عطاق  نامرف  يرواد و  نآ  هب  دیابیم  زین  ربمایپ  نارای  هنیدم و  زرم  زا  اهنت  هن  دننک  رود 

تسد و ای  دنشک و  رادب  ای  هدناسر  لتقب  ار  اهنآ  هک  دشابن  نیا  زج  دنـشوک  داسف  هب  نیمز  رد  ودنزیخرب  گنجب  وا  لوسر  ادخ و  اب  هکنانآ 
تلذ و نیا  دـننک  رود  ناحلاص  نیمزرـس  زا  دـیعبت  یفت و  اب  ای  سکعلاب ) ای  پچ و  ياپ  اب  ار  تسار  تسد  ینعی   ) دـنرببفالخ هب  ناـشیاپ 

نیمز رد  يا  يراکهبت  هچ  هاگنآ  و  دوب . دنهاوخ  بذعم  گرزب  یباذعب  خزود ) رد   ) زاب ترخآ  رد  اما  تساهنآ و  يویند  باذـع  يراوخ 
دیاب اهنآ  ایآ  دیوگ : یم  راوگرزب  همان  نآرد  كاپ  دنوادخ  هکنآ  اب  ربمایپ ، هماننیئآ  ادـخ و  همان  اب  راگزاسان  لصا  نیا  جـیورت  زا  رتگرزب 

میا و هدرک  میـسقت  ایند  هویح  رد  ار  اهنآ  يزور  شاـعم و  دوخ  اـم  هکیتروص  رد  دـیابن ) زگره  ) دـننک میـسقت  ارت  يادـخ  تمحر  لـضف و 
یم عمج  هچنآ  زا  ادخ  تمحر  ودننک  تمدـخ  رخـسم  ار  رگید  یـضعب  تورثب )  ) مدرم زا  یـضعب  ات  میا  هداد  يرترب  یـضعب  رب  ار  یـضعب 

تسارتهب . دننک 
نامه رد   ) تسا هدمآ  یـسک  نینچ  رفیک  هرابرد  هک  ییاهـشرازگ  هب  دیرگنب  هدـش  نشور  زین  ربمایپ  دـنمجرا  همان  نیئآ  رد  بلطم  نیمه  و 
يور رب  زین  ندـمت  ياهنوتـس  هک  یگدـنز ) نتخاس  راوشد  زا  زیهرپ  نارگناوت و  يدـنمتلود  تیبثت  دارفا و  هب  نآ  یگژیو  واـهیئاراد  شخب 

اههار نیمه  زا  یلاع  تیندم  کی  دتسیا و  یم  اهداینب  ریز  نیمه 

هحفص 192 ] ] 

دزاسیم راکشآ  ار  شیاه  هرهچ  نیرتابیز 

درپس يو  هب  هچنآ  وا و  زا  ربمایپ  شیاتس 

تسین خارف  يا  هنیمز  کنیا  میدرک و  دای  هحفص  ات  هحفص  رد  رتشیپ  ارنآ  زا  يا  هراپ  تسا ، هدیسر  هراب  نیا  ردمالسا  ربمایپ  زا  ار  هچنآ  اما 
زا تخادرپ و  نآ  هب  شیگدـنز  ياـهزور  نیـسپزاب  رد  رذوبا  هک  يراـک  زا  شا  هناربماـیپ  هدرتـسگ  شناد  اـب  راوـگرزب  ربماـیپ  میئوـگب  هک 

هدروآ نابز  رب  يو  ار  هچنآ  ناوریپ ، هدوت  هک  تسنادـیم  زین  دوب و  هاـگآ  کیندـمآ  یم  نارگ  شنانمـشد  رب  هک  وا  ياـه  هدرک  ناـنخس و 
- رهگ رپ  نانخس  نآ  ندنار  نابز  هب  اب  دوب - هدرک  غارس  رذوبا  رد  یفارحنا  نیرتمک  وا  رگا  سپ  تفرگ . دنهاوخ  يوریپ  هتسیاش  ییاهداینب 

تخـس ياهدـماشیپ  زا  هچنآ  هک  درپـس  درک و  شرازگ  يو  هب  ص )  ) وا هکنیا  هب  دـسر  هچ  تخیگنا  یمن  رب  يو  اـب  يزاـسمه  هب  ار  هدوـت 
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یفارحنا هنوگچیه  وا  تشادرب  رد  هک  تسین  هنادنمدرخ  سپ  تسوا  هاگن  ربارب  رد  ادخ و  هار  رد  دسریم  وا  هب  يوتوعد  رـس  رب  يازهودنا 
درکن نینچ  نوچ  سپ  دزاس . هاگآ  شتوعد  ندوب  لطاب  تشادرب و  ندوب  تسردان  زا  ار  يو  یتسیاـبیم  ص )  ) وا هنرگو  دـشاب . نید  هار  زا 

راگزیهرپ و راکوکین و  درم  نامه  رذوبا  هک  میبای  یم  رد  تشاد  يو  ینازرا  ار  شا  ینانچنآ  ياهشرافس  اسر و  شیاتس  نآ ، زا  هتـشذگ  و 
ار اهیتخس  همهنآ  و  نآ . نادنمتردق  يارب  یتخبشوخ  یکین و  يایوج  و  هدوت ، ناناوتان  رب  ینابرهم  يزوسلد و  هنومن  تسا و  بلط  حالـصا 
- زین ار  نارگید  دشخب و  ییاهر  ناشراک  تشز  ماجنارـس  زا  دندوب  هدیبسچناهج  هب  یتسد  ود  هک  ار  یناسک  ات  تخاس  راومه  دوخ  رب  زین 

رگید رترب  ياههاگیاپ  اب  ناهج  نیا  رد  ناشیگدـنز  ياه  هقلح  هک  يا  هنوگ  هب  دـنادرگ  تخبـشوخ  هدوسآ  خارفیگدـنز و  هب  ندـناسر  اب 
يدرمناوج هچ  رب  دندرک و  هابت  ار  شیایند  دنتسنادن و  ار  وا  قح  دنتفاین و  رد  ار  وا  نامرف  راک و  هتخانـشن و  ار  وا  یلو  دروخب  دنویپ  ناهج 

: رعش دندوبن . وا  ياتمه  هک  دندومن  ینمشد  وا  اب  یهورگ  هتخاس و  هابت  وا  هرابرد  ار  ص )  ) شربمایپ شرافسو  دندرک  هابت  ار  ایند  یگدنز 
شیاه یئاد  نادملا  دبع  نادنزرف  هک  مدش  یم  نایمشاه  زا  یسک  راچد  نم  رگا  " 

هحفص 193 ] ] 

دندوب .
ما " . هدش  یسک  هچ  راتفرگ  نم  هک  دیرگنب  دیئایب و  یلو  دوب  ناسآ  میارب  مدیدیم  ار  هچنآ 

دندوب . زوریپ  هک  دندناسر  دادماب  هب  ار  بش  یلاح  رد  ات  میداد  يرای  ناشیا  نمشد  ربارب  رد  دندیورگ  هک  ار  یناسک  سپ 
هیآ 14  فص  هروس 

هحفص 194 ] ] 

دنا هداد  نوریب  رهزالا  ناگدنهد  اوتف  تئیه  هک  يراتفگ  رد  یهاگن 

هراشا

: تسا نینچ  نآ  نتم  هکمیناوخیم  یشرازگ  هدش  پاچ  لاس 1367  رد  هک  تقولا "  يرصم "  همان  لوا  لاس  زا  مود  هرامش  رد 
مارهالا ) يوکین  همان  زا  لقن  هب   " تسین - مسینومکمالسا  رد  دیوگیم "  رهزالا  رد  ناگدنهد  اوتف  تئیه  )

ياناد رای  نیئآ  رد  یـسررب  هب  دوب  هتخادرپ  نآ ، هدـنراگن  هک  داد  رهزالاهاگـشناد  تسرپرـس  رترب  داتـسا  هاگـشیپ  هب  یباـتک  هلخاد  ترازو 
يارب هدربمان  ترازوراک  تسه  مسینومک  مالسا  رد  هک  نخـس  نیا  هب  دوب  هدناسر  ار  شهوژپ  و  دزرمایب - ار  وا  ادخ  يرافغ - رذوبا  ربمایپ 

رترب داتسا  هاگشیپ  هن . ای  تشاذگ  مدرم  سرتسد  رد  ار  باتک  نیا  دوشیم  ایآ  هک  دنادب  دسانشب و  هراب  نیا  رد  ار  نید  تشادرب  هک  دوب  نیا 
نیـشیپ و یتفم  میلـس  دیجملا  دبع  خیـش  داتـسا  هاگـشیپ  یتسرپرـس  اب  هک  رهزالا  رد  ناگدـنهد  اوتف  تئیه  هب  درک  راذـگاو  ار  راک  نیا  زین 

هداد نوریب  نآ  هرابرد  ار  دوخ  ياوتف  سپس  دندیـشک  شیپ  هدرتسگ  یثحب  باتک  عوضوم  نوماریپ  رد  هدمآ و  مهارف  تئیه  نیا  تسرپرس 
زاغآرس - زا  سپ  تسا - نآ  نتم  مه  نیا  هک  دنا  هدرک  یقلت  رترب  داتسا  هاگشیپ  زا  ار  اوتف  نیا  زین  هلخاد  ترازو  و 

تسین مسینومک  مالسا  رد 

- عورـشم ياهرازفا  تسد  اههار و  زا  يرادرب - هرهب  اب  دـناوتیم  یناسنا  ره  هکنیا  تساتیکلام و  هب  مارتحا  مالـسا  شیک  ياهداینب  زا  یکی 
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اههار نیمه  زا  درادیم و  تسود  دناوتیم و  هک  هنوگ  ره  هب  نآ  ندوزفا  ییاراد و  ندروآ  مهارف  هب  دزادرپب 

هحفص 195 ] ] 

نارگناوتیئاراد رد  هک  دنا  هتفر  نآ  رب  دهتجم ، ناسانـش  نیئآ  زا  ناشیا  زج  ربمایپ و  نارای  هدوت  درآرد . دوخ  تیکلام  هبدهاوخیم  ار  هچنآ 
ای رــسمههب  هـک  ییاـه  هـنیزه  تاـیلام و  تاـکز و  زاتـسا  هدرک  بـجاو  دــنوادخ  ار  هـچ  ناـمه  رگم  تـسین  نارگید  يارب  یقح  چــیه 

نادـنمدرد و يراـی  نوچمه  دوـشیم  بجاو  هژیو  ییاـه  هزیگنا  رذـگدوز و  ییاهدـماشیپ  رطاـخ  هب  هچنآ  داد و  دـیاب  دوـخ  نادـنواشیوخ 
هچنآ رگا  تسا - هتسیاب  روشک  ماظن  يرادهگن  نهیم و  زا  عافد  يارب  ار  هچنآ  واه  هرافک  دننام  زین  هراچیب و  ناگنـسرگ  هب  نداد  كاروخ 
نآرق رگنشور  ياه  همان  رد  هک  مدرم ، هتسیاش  تامهم  ریاس  ياربزین  و  دشابن - هدنسب  راکنیا  يارب  تسا  ناناملـسم  هدوت  ییاراد  هنازخ  رد 

زا کی  ره  مالسا  هکنیا  زج  بجاو  ياهششخب  دوب  نیا  هدش . دای  یگدرتسگ  هب  بلطمنیا  یمالسا  هقف  ياه  همان  ربمایپ و  ياه  همان  نیئآ  و 
دناسرب هناراکوکین  بوخ و  ياهراک  هب  دهاوخب  شلام  زا  ار  هچ  ره  دوخ  لیم  اب  هک  دناوخیم  نادب  دـشاب  هتـشاد  ییاناوت  هک  ار  ناناملـسم 

رادم و شیوخ  ندرگ  هب  هتسب  لغ  ار  دوخ  تسد  دیوگیم " : رترب  دنوادخ  هکنانچ  دراد  اور  هار  نیا  رد  هدوهیب  شاپ  وتخیر  هکنیا  نودب 
نانآ دیوگ " : دیاتـسیم  ار  ناشیا  هک  شناگدنب  هرابرد  زاب  هکنانچ  و  ینیـشنن " . هدز  ترـسح  هدش و  شنزرـس  ات  ياشگم  ارنآ  زین  هرابکی 

. تسا ود  نیا  نایم  رد  لادتعا  اریز  دنیامنن  یمشچ  گنت  دنریگن و  گنت  دنیامننهدوهیب و  شاپ  تخیر و  دننک  قافنا  نوچ  هک  دنا  یناسک 
سک ره  هک  هتفر  نآ  رب  داب - دونشخ  وا  زا  ادخ  يرافع - رذوبا  یلو  دناسر  یم  ار  نیمه  رایـسب  ياهثیدح  رد  ربمایپ  همان  نیئآ  هچنانچ   "و 

دـهدب و دـشاب - يراـکوکین  یبوـخ و  هار  هک  ادـخ - هار  رد  تسا  يو  زاـین  زا  شیب  رگاهدـمآ  مهارف  وا  دزن  هک  اـهیئاراد  زا  ارهـچنآ  دـیاب 
تسین . اور  يو  رب  تسا  شناروخنان  دوخ و  هنیزه  زاشیب  وا و  زاین  زا  شیب  هچنآ  نتخودنا 

هتخادرپ زین ، ناناملسم  نادنمشنادزا  يرایسب  دنشاب و  ناتسادمه  يو  اب  هکمیسانش  یمن  ار  ربمایپ  نارای  زا  کیچیه  و  رذوبا ، هویش  دوب  نیا 
يدـیدرت چـیه  نآ ، زا  سپ  هک  يا  هنوگب  دنرامـشب  تسرد  ارناشنادرگاش  ربمایپ و  نارای  هدوت  هویـش  هکنیا  هب  وا و  هویـش  زا  داقتنا  هب  دـنا 

نوچمه ربمایپ  راوگرزب  رای  کی  زا  تسا  تفگـش  يا  هویـش  نیا  هکنآ  یتسار  هدومیپن و  تسار  یهار  دوخ  تشادربرد  رذوبا  هک  دنامیمن 
رذوبا

هحفص 196 ] ] 

رد مدرم  هک  دوـب  يورنیمه  زا  هدوـب و  رودـب  تسا  راکـشآ  نشور و  قـح  هچنآ  زا  مالـسا و  ياـهداینب  زا  يو  هـک  هدوـب  نآ  يارب  نـیا  و 
هک دراد  ینخس  وا  هویش  نتخاسنشور  زا  سپ  دوخ  ریسفت  رد  یسولآ  دندمآ  تفگش  هب  نآ  زا  دندیدنـسپن و  يو  ربارنآ  شدوخ  راگزور 

دـندناوخیم و وا  رب  ار  ثرا  هـیآ  مدرم  دـندش  داـیز  دنتـشاد  ضارتـعا  شیاـعدا  نـیا  رـس  رب  رذوـبا  رب  هـک  یناـسک  دـیوگ : یمنآ  یط  رد 
یم ياپ  اج  رهو  دندمآ  یم  مهارف  وا  رـس  رب  دنامیمنثرا "  هیآ  يارب  يدروم  رگید  هک  دیـشخب  ار  اهیئاراد  همه  یتسیاب  رگا  دنتفگیم " :

نایاپ  دندرمش . یم  یتفگش  هیام  يو  زا  ار  تشادرب  نیا  دنتخادنا و  یم  هاراولب  وا  نوماریپ  رد  داهن 
تسا هدیزرمآيو  شزغل  هدرک و  اطخ  دوخ  داهتجا  رد  هکهدوب  يدهتجم  نآ  هدنراد  هدوب و  تسردان  تشادرب ، نیا  هک  دیایم  رب  اجنیازا  و 

درک و يوریپ  يو  زا  تسردان  هار  نآ  رد  ناوت  یمن  یلو  دریگیم  مه  شاداـپ  ادـخ  روتـسد  زا  یهاـگآ  يارب  دوخ  شـشوک  رطاـخب  هکلب 
رب مالسا  شیک  ياهداینب  وا و  ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  زا  هچنآ  اب  هک  هدیدرگ  نشور  زین  و  راکـشآ ، شا  یتسردان  هکنآ  زا  سپ  مهنآ 

درادن . یشزاس  دیایم 
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وا هک  تساوخ  ض )  ) نامثع زا  ماش  رادنامرف  هیواعم  دوب  مدرم  نایم  رد  بوشآ  بجوم  روشک و  نامزاس  رد  لالخا  هزیگناوا  هویش  نوچ  و 
اوتف هب  دوخ و  هویـش  تیبثت  هب  درک  زاغآ  رذوبا  تساوخب و  ار  وا  هفیلخ  سپ  دوب . ماش  رد  رذوبا  ماگنه  نآ  هک  ارچ  دـنادرگرب  هنیدـم  هب  ار 

هک هذبر  ردوا  دنیزگ و  ینکس  مدرم  زا  رود  يا  هشوگ  رد  هک  تساوخ  يو  زا  نامثع  سپ  مدرم . نایم  رد  نآ  ندنکارپ  نآ و  داینب  ربنداد 
دش . نکاس  دوب  هنیدم  هکم و  نایم  ییاج 

داینب رب  تسین و  اور  دشاب  نارازگراک  هنیزه  زا  شیب  هچنآ  نتخودنا  هک  دیایم  رب  ض )  ) رذوبا هویش  زا  دسیون : یمدوخ  ریسفت  رد  ریثک  نبا 
درکیم یتشرد  وا  اب  دومن  یم  يراگزاسان  سک  ره  دادیم و  روتسد  درک و  یم  قیوشت  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  همه  دادیم و  اوتف  عوضوم  نیمه 

نامثعهب يا  همان  سپ  دـسر  مدرم  هب  ینایز  هار  نیا  زا  هک  دیـسرتب  هیواعم  ات  دیـشکن ، تسد  وا  یلو  تشادزاب  راک  نیا  زا  اروا  هیواعم  سپ 
سپ دناوخب  شیوخ  يوس  هب  ار  وا  هک  تساوخو  درک  يو  هبار  وا  تیاکش  تشون و 

هحفص 197 ] ] 

تشذگرد . نامثع  تفالخ  راگزور  رد  ات  دوب  اجنامه  دینادرگ و  نکاس  هذبر  رد  اهنت  کت و  تساوخ و  هنیدم  هب  ار  وا  نامثع 
رب تسا  مدقم  نایز ، زا  يریگولج  یهابت و  عفد  هک  یتسار  نآ : هدرشف  مهنیا  میناوخیم و  ینخس  رجح  نبا  ظفاح  هماخ  هب  يرابلا  حتف  رد  و 

هنیدـم رد  وا  ندـنام  هکنآ  اـب  نوچ  دوش  نکاـس  هذـبر  رد  اـت  دوـمرفبار  رذوـبا  ناـمثع  هک  دوـب  يور  نیمه  زا  و  تحلـصم ، دوـس و  بلج 
تساخ . یم  رب  يوهویش  رشن  زا  هک  تشاد  مه  ینایز  هدسفم و  یلو  تشادرب  رد  نایوجشناد  يارب  گرزبيدوس  تحلصم و 

، درادـن مالـسا  ياه  هیاپ  اهداینب و  اب  یـشزاس  هدـمآ  مالـسا "  رد  مسینومک  باتک "  نیا  رد  هچنآ  هک  دوشیم  نشور  میدرک  داـی  هچنآ  زا 
ارنآ هتخاـس و  راکـشآ  باـتک  نیا  هدـنراگن  دـنمهف و  یم  مدرم  هک  ییاـنعم  نآ  هـب  مسینوـمک  مالـسا  رد  هـک  دوـشیم  نـشور  هکناـنچمه 

ناراکهبت ات  دوشن  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  هنوگنیا ، هب  یباتک  هک  میا  هتفر  نآ  رب  اـم  يور  نیمه  زا  درادـن  دوجو  هدـیمان  یمالـسا  مسینومک 
هک دنریگن  یناسک  ياهدرخ  ندرک  هابت  تالیکشت و  رد  لالخا  يارب  يا  هلیـسو  ارنآ  دننک ، یم  ناریو  ار  هتـسیاش  تالیکـشت  هک  نیمزرد 

دنتسین . هاگآ  مالسا  ياهداینب  زا  تسا و  تسس  ناشنامیا 
رذوبا لاوحا  زا  هک  دنتـشاذگ  یم  او  یتئیه  هب  ار  ریطخ  رما  نیا  یـسررب  رگا  رهزا  یتسرپرـس  اـی  هلخاد  ترازو  زا  مادـک  ره  دـیوگ : ینیما 

تـسردان تسرد و  تشاد و  هتـسیاش  ییانـشآ  اه  همان  تشذگرـس  ریـسفت و  ثیدـح و  ياهباتک  هب  تخانـشیم و  ار  وا  راتفگ  دوب و  هاـگآ 
اراکـشآ قح و  يا  هجیتن  يرواد ، ماگنه  نآ  رد  دوب ، رودـب  یموق  ياـه  هدـبرع  زا  ویهت  اـهیزرو  ضرغ  زا  تخانـشیم و  ار  اـهنآ  بلاـطم 

رد دوـبن و  تسناد  تسرد  شراـتفگ  زاـغآ  رد  تئیه  دوـخ  هچنآ  زا  نوریب  دـناوخیم ، نآ  هب  ار  مدرم  رذوـبا  هچنآ  هک  تسنادـیم  تشاد و 
ناتـسادمه نآ  اب  دـنکیمدوخ - هاوخلد  هب  هک  ییاهـششخب  شیئارادزا و  وا  رب  هتـسیاب  ياه  هنیزه  و  ناسناره - يارب  تیکلام  نداهن  شزرا 

هنیجنگ هک  دوب  هدـش  هتخانـش  یناسک  يور  رد  ور  اهنت  وا  شروش  هک  میتسناد  میدرک و  هاـگآ  اـهنیا  همه  زا  ارت  اـم  نیا  زا  شیپ  هک  تسا 
یم هرهب  یب  دـسرناشیا  هب  دـیاب  هک  ییاـهدوس  زا  ار  هدوت  دـندرکیمن و  شـشخب  نآ  زا  ادـخ  هار  رد  دـندروایم و  مهارف  رز  میـس و  ياـه 

هب هاگن  ابو  دنا  هدش  قیوشت  راک  نیا  هب  تسوکین و  ناشیا  هب  نآ  ندناسر  هک  ییاهدوس  هب  دسرب  هچ  دندنادرگ 

هحفص 198 ] ] 

وا هنیزه  ناسنا و  زاین  زا  شیب  ار  هچ  ره  هتفگ : وا  هکهتسب  رذوبا  هب  هناروکروک  نارواد  تئیه  ار  هچنآ  هک  دوشیم  هتسناد  اه  هنیمز  نیا  همه 
هویـش دروم  رد  ار  شیاعدا  كردـم  شاک  يا  تسرداـن و  یتشادرب  وتسا  غورد  یتبـسن  نیا  دـشخبب ، دـیاب  تسهشناروخ  ناـن  هنیزه  و 
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تیارب هدیسر  وا  زا  هراب  نیا  رد  ار  هچنآ  زا  یـشخب  ام  نوچ  درک  یم  دای  هدرمـش  ناشیا  ناوریپ  ربمایپ و  نارای  همه  اب  زاسان  ار  وا  هک  رذوبا 
شاک يا  درادن و  دوجو  دـنا  هتـسب  يو  هب  هدـیرفآ و  هک  یتبـسن  یتسرد  رب  يا  هناشن  هنوگچیه  اهنآ  زا  کیچیه  رد  هک  يدـید  میدروآ و 

نـشور دـنا  هدروآ  شیوخ  لـیلد  نتخاـس  راوتـسا  يارب  ار  هچنآ  دربـیم و  ماـن  دـنا  هدز  ار  رذوبا  هویـش  هبنپ  دـیوگ  یم  هک  ار  ینادنمـشناد 
داج دمحا  دمحم  رصن و  وبا  رمع  نوجرع و  میهاربا  قداص  نیما و  دمحا  خروم و  يرـضخ  دمحم  هب  مشچ  هشوگ  هک  مه  دیاش  تخاسیم 
دنا هدش  شیامزآ  نانآ  هلیسوب  ناگدنب  اهرهش و  هک  دراد  ياهدزباتش  ناگتساخون  زا  نانآ  دننام  يدابع و  کب  دیمحلا  دبع  کب و  یلوملا 

ندوب تسرد  رد  وا  اب  ار  ناـشیا  شزاـس  مه  میدروآ و  رذوبا  هراـبرد  ار  ربماـیپ  راوگرزب  ناراـی  راـتفگ  مه  نیا ، زا  شیپ  یکدـناام  هنرگو 
ناشیا ناکین  یناتـسادمه  مه  دش و  نآ  راچد  شیوخ  توعد  یپ  رد  هک  ییاهیراتفرگ  رطاخب  ناشیا  ندـشنیگهودنا  مه  و  يو ، تشادرب 
هدیـسر نادب  ناربمایپ  همان  نیئآ  ادـخ و  همان  زا  يرادرب  هرهب  اب  اهنت  هک  هدوب  یتسردو  هرـس  ینید  تشادرب  هدروآ ، وا  ار  هچنآ  هکنیا  رب  ار 

تسا .
مالسا ياهداینب  زا  هک  دنرآ  یم  رذع  وا  بناج  زا  هکنیا  رت  تفگش  دنرامش و  یم  تفگش  ارنآ  رذوبا  هویش  اب  ییانـشآ  چیه  یب  هک  اتفگش 

ایرد درمکـی  زا  تسا  يداـهتجا  هچ  نیا  هدوـب  دـهتجم  رذوـبا  دـنیوگ  یم  هکنآ  اـب  هدوـب  رود  تسا  نشور  راکـشآ و  تقیقح  هچنآ  زا  و 
نـشور راکـشآ و  تقیقح  هچنآ  زا  مالـسا و  ياهداینب  زا  ار  داهتجا  نآ  هدـنراد  هک  هتفرگ - نآ  راذـگ  نیئآ  زا  ارنآ  ياهداینب  هک  تفص -

تسا رود  مالسا  ياهداینب  زا  ناشاهتشادرب  هک  دنتسه  هتسد  راد و  نیا  دزن  رد  ینادهتجم  رایـسب  هچ  رایـسب و  هچ  يرآ  دنک  یم  رود  تسا 
راکهنگ و راکهبت  راکمتس  هورگربهار  ود  هغبان  روپ  ودنه  رسپ  و  رامع ، هدنـشک  هیداغلا  وبا  نانموم و  ریما  ماما  هدنـشک  مجلم  نبا  نوچمه 

رذوبا - نایرافغ - رورس  نایم  نانیا و  نایم  رد  تسا  ییادج  رایسب  هچ  یلو  ناشیا  دننام 
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هچنآ زا  مالـسا و  ياـهداینب  زا  رذوبا ، هویـش  دـنرادنپب  هک  دزاـسیمن  ناـیرگ  ار  یناملـسم  ره  دزادـنا و  یمن  هدـنخ  هب  ار  هدرم  هچب  نز  اـیآ 
زا شیپ  اهلاس  هدـیتسرپن و  تب  مه  شندـش  ناملـسم  زا  شیپ  هکتسا  سک  نامه  وا  هکنآ  اب  هدوب  رودـب  تسا  نشور  راکـشآ و  تقیقح 

مالـسا و هدوت  مراهچ  کـی  زور  کـیو  هدـنادرگ  یم  ادـخ  يوس  هب  ار  شیوخ  يورهناراـکوکین  هدرازگ و  زاـمن  ربماـیپ  ندـش  هتخیگنارب 
شناد رد  هکنآ  یب  هدرب و  رـسب  گرزب  هتخیگنارباب  هارمه  ار  ربمایپ  راـگزور  رد  شیگدـنز  رتشیب  هتفر و  یم  رامـش  هب  ناناملـسمیمراهچ 

هک هتـسب  شقن  وا  ناـج  لد و  رد  ناـنچ  رترب  ياـه  هنومن  نآ  همهو  هتـشاد  وا  توعد  اوآ و  هب  ار  دوخ  شوگ  دـیایب  هاـتوک  وا  زا  نتخومآ 
دتفیب . ملیف  يور  رب  ریوصت  هک  دیدرگ  راوتسا  وا  لد  رد  نانچ  هکلب  ددنب  شقن  كاپهنیئآ  رد  اه  هرهچ 

یم ار  شغارـس  دوب  بیاـغ  نوچ  درک و  یم  کـیدزن  شیوـخ  هب  ار  يو  شناراـی  رگید  ياـجب  دوـب  رـضاح  يو  هک  یماـگنه  هب  ص )  ) وا
دوش . يزارد  تسد  وا  شیک  هب  هک  دادیمن  هزاجا  يور  چیه  هب  يو  تفرگ و 

هنیـس رد  ص )  ) وا زامن و  رد  گیر  سم  مکح  یتح  دیـسرپب  ار  يزیچ  ره  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زا  دوب و  صیرح  يزومآ  شناد  راـک  رد 
وکین و شور  رد  وا  هک  دناسانش  هنوگنیا  هب  شتما  يارب  ار  يو  تخیرب و  دندوب  هتخیر  شدوخ  هنیـس  رد  لیئاکیم  لیئربج و  ار  هچ  ره  يو 

تسا یسیع  دننامه  يوخ ، شنیرفآرد و  ییوگتسار و  يراکوکین و  یتسرپادخ و  هویش و 
یفرظ وا  تفگ : واهرابرد  دندیـسرپب  وا  زا  نوچ  ار  نانموم  ریما  ام  رورـس  ربمایپ - شناد  رهـش  هزاورد  هک  يدرم  هراـبرد  يربیم  ناـمگ  هچ 

دنتسبب . ار  نآ  رد  سپس  دندرک و  شزیربل  شناد  زا  هک  تسا 
ربمایپ تاضافا  همه  هدوب و  هنیدم  رد  نوچمه  ربمایپ  راگزور  رد  هک  هنوگ ، نیا  هب  یسک  دنیوگب  هک  تسین  اهیتفگش  نیرت  تفگـش  زا  ایآ 
تسا راکشآ  تقیقح  هچنآ  زا  مالسا و  ياهداینب  زا  شا  هویش  یسک  نینچ  هدش ، یم  باریس  یحو  همـشچرس  زا  هتفرگیم و  وا  زا  ار  (ص )
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هک تسا  کیدزن  نآ  هب  يدوهی  رابحالا  بعک  تشادرب  هاگنآ  و  تسارود ؟

هحفص 200 ] ] 

یناوج و شرورپ و  دشر و  هدمایب و  ناهج  یگدنز  زا  دـنچ  يراگزور  زا  سپ  وا و  زا  سپ  هک  یـسک  تشادرب  ای  دوب  هدروآ  مالـسا  هزات 
ورف ار  اـه  تقیقح  هرهچ  يرگید  يور  رب  یکی  کـیرات  هریت و  ییاـه  هدرپ  هک  يزور  رد  مهنآ  دـید  اـه  نوـعرف  تختیاـپرد  ار  شا  يریپ 
ایوگ دنک ؟ یم  يرواد  میدید  هک  هنوگ  نآ  هب  رذوبا  نوچمه  یسک  هیلع  دسانش و  یم  ار  مالسا  ياهداینب  هک  تسا  یـسک  نینچ  دناشوپ .

رای گرزب  نآ  هن  هدینشیم  ارنآ  ياوآ  هک  هدوب  وا  شوگ  همرن  هب  هتخیوآ  ای  نایرافغ  رورس  نآ  هن  تسا  هدوب  وا  مشچ  شیپ  مالسا  قیاقح 
! ربمایپ

نایاوشیپ ناظفاح و  هچنآ  زا  میـشوپب  مشچ  میناوتیم  ایآ  یلو  میدرک  شزاس  هتفگ  هچنآ  همه  دروم  رد  نارواد  تئیه  اب  ام  هک  ریگ  ناـنچ 
تیبثت وا و  تشادگرزب  ردو : درم  نآ  زا  رایـسب  ياهـشیاتس  رد : دنا  هدرک  شرازگ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  نابز  زا  تسرد  ياههار  زا  ثیدح 
شناد اب  ص )  ) وا هک  نآ  اب  درامشب  ینثتسم  يو  یگدنز  ماجنا  ای  زاغآ  رد  ار  شیاهراک  زا  يزیچ  هک  نآ  نودب  وا  ياه  ییامنهار  هویش و 

یم رب  نادب  هدنیآ  رد  هک  يراک  زا  وا  نتـشادزاب  ياج  هب  ارچ  سپ  تشاد  یهاگآ  تساخرب  نادب  يو  زا  سپ  رذوبا  هچنآ  زا  شا  هناربمایپ 
نآ هب  هک  ار  ییاهرسدرد  دنک و  هشیپ  ییابیکـش  دوش ، یم  شراتفرگ  يو  مایقو  توعد  رطاخ  هب  هچنآ  ربارب  رد  هک  دادروتـسد  وا  هب  دزیخ 

؟ تشاد دنهاوخ  اور  يو  هرابرد  هک  داد  وا  هب  ار  يدیعبت  یگراوآ و  شرازگ  اهنت  ارچ  و  درامـشب ؟ وا  هار  رد  ادخ و  يارب  ددرگ  یم  راچد 
دراد ؟ زاب  دروآ  شیپ  ار  اهیراتفرگ  نیا  هچنآ  هب  ندز  تسدزا  ار  وا  هکنیا  یب 

هباحص نایم  رد  ایآ  دنا  هدمآ  تفگش  هب  نآ  زا  هدرمش و  دنسپان  ار  رذوبا  هویش  هک  ربمایپ  نارای  زا  یناسک  میسرپ  یم  نارواد  تئیه  زا  زاب 
وبا رسپ  مکح  زا  دندوب : ترابع  ناشیا  دهد  خساپ  ام  هب  هک  تسا  یعیبط  یلیخ  دندوب ؟ تسپ  یهاگیاج  رد  ای  دنتشاد  الاو  رایـسب  یهاگیاپ 
دلاخ رسپ  هللا  دبع  صاع و  رسپ  دیعس  نایفسوبا و  رسپ  هیواعم  هبقع و  رسپ  دیلو  زین  مکح  نب  ناورم  مکح و  نب  ثراح  شنارسپ  صاعلا و 

زین دندوبب و  رودب  دوب  راکشآ  تقیقحهچنآ  زا  مالسا و  ياهداینب  زا  هک  يومانان  ود  تشم  کی  وگب  ای  حرسوبا  رسپ  دعس  رـسپ  هللا  دبع  و 
اور ار  اوران  ياههار  زا  اهیئاراد  نتخاس  هنیجنگ  دـنتفر و  ناشیا  هارب  اـیند - ياـه  يدـنمزآلیو  هاـچ  رد  ندـش  نوگنرـس  رد  هک - یناـسک 

دندرمش ،
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نوخ هدینادرگ  هرهب  یب  ناشیا  قوقح  زا  ار  هدوت  ناناوتانو  دندناشک  زورنآ  هفیلخ  يوس  هب  ار  ياو  هنوگ  نارازه  دنتسب و  ار  یتشآ  هزاورد 
يا هنیک  هنوگ  هب  نانچمه  هک  دنتـشاد  ياپرب  ار  ییاهبوشآ  هدرک و  اـپربناکچ  نوخ  ییاـهگنج  دندیـسیل و  دـنتخیر و  ار  ناـهانگیب  ياـه 
نآ رب  ار  نارواد  تئیه  هاگنآ  دیسر و  ام  ینونک  راگزور  هب  ات  دندرک  تفایرد  ار  نآ  يرگیدزا  سپ  یکی  اههورگ  هک  دنام  اج  رب  نیشتآ 

ياهداینب اب  زاسمه  هک  شتسرد  تشادرب  نآ  رد  رذوبا - یلو  دهدب  ییاوتف  نانچ  نخس ، تسردان  تسرد و  زا  ییاورپ  چیه  یب  هک  تشاد 
هدوت و ناکینهمه  و  وا ، هدازریـش  ياوشیپ  ود  ربماـیپهداز و  دـنزرف  ود  ردـپ  اـم  ياوشیپ  نوچمه : تشاد  ناتـسادمه  ار  یناـسک  دوب - نید 

دنتفرگ . زورنآ  هفیلخ  شهوکن  يارب  يرازفا  تسد  ارنآ  تخاس و  ناشنیگهودنا  رذوبا  ياهیراتفرگ  هک  یناسک 

ناولهپ دوب  متسر  هک  منآ  نم 
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هدیرج بحاص  یحیسم ، سیون  همانزور  نوکلم ، ناربج  دنا ، هدز  هار  نیا  رد  هک  يروز  و  مکح ، رودص  رد  نارواد  تئیه  نیا  يرگدادیب 
هب دنک  زاغآ  يرمق ) يرجه   1368 یلوالا يدامج  مهد ، لاس  لسلسم 2503 ، هرامش  رد   ) هیرشن نامه  رد  هک  هتشاد  نآ  رب  ار  رابخا  یقارع 

يوریپ نآ  زاتخانش  یم  رگا  هک  دسانش - یم  ار  مالـسا  ياهداینب  هن  هراچیب  هک  ارچ  دندوب  هدرک  زاس  نانآ  هک  یگنهآ  نامه  ابندیـصقر 
ناـشیا ار  هچ  نآ  یلو  تـخادرپ - یم  ناـشیا  هئربـت  یناـبیتشپ و  هـب  تخانـشیم  رگا  هـک  ار - ناملـسم  نادرمگرزب  هاـگیاپ  هـن  و  درک - یم 

رتاسر و دـنا - هتـساوخ  ناـشیا  هچ  نآ  ندـناسر  يارب  هک - هتخیر  راـتفگ  زا  يا  هتوب  رد  ار  نآ  هتـشادنپ و  تباـث  یتقیقح  دـنا  هتفاـبمهرد 
: دیوگ یم  تسا و  هدرک  رذوبا  راثن  زین  يروآ  درد  نانخس  اه و  شین  هتفر و  رت  شیپ  مه  نانآ  زا  هک  نیا  زج  تسا  رتایوگ 

زا کی  چـیه  یلو  دـشخبب  ادـخ  هار  رد  دراد  شا  هداوناخ  دوخ و  زاین  زاشیب  ار  هچ  ره  دـیاب  یـسک  ره  هک  هتفر  نآ  رب  يرافغ  رذوبا  یلو 
نیا دروم  رد  يو  اب  ناملـسم ، ناگنازرف  نادنمدرخ و  زا  يرایـسب  هکلب  دشاب  کیرـش  هدیقع  نیا  رد  وا  اب  هک  میـسانش  یمن  ار  ربمایپ  نارای 
اطخ رب  يو  دـش  نشور  هک  نیا  زا  سپ  هتفر و  اـطخ  هب  دوخ  تشادرب  نیا  رد  رذوبا  ارچ  نوچ و  یب  سپ  دـنا  هتـساخرب  هضراـعم  هب  لـصا 

وا تشادرب  هدوب و 
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نایاپ . تسین . اور  وا  زا  ندرک  يوریپ  رگید  هتشادن ، شزاس  نآياه  شزومآ  مالسا و  ياهداینب  ربمایپ و  تنس  نآرق و  اب 
هنوگ نیا  رد  نداد  یعطق  مکح  يارب  هچ  نآ  همه  زا  يو  میتفگ  الوا  هک  ارچ  میزادرپ  یمن  هدنسیون  نیا  شنزرس  شهوکن و  هب  نونکا  ام 

ياهداینب هب  ناشیاهک  تسا  هدرب  نامگ  هداهن و  ناـفاب  غورد  ناـمه  هب  یناـمگ  شوخ  داـینب  رب  ار  راـک  هدوب و  رود  هب  تسا  مزـال  ثحاـبم 
هتبلا هتـشادنپ ، وا  هک  دوب  ياهنوگ  هب  راک  رگا  هک  دنـسانش  یم  دننک  یم  يرواد  نآ  نوماریپ  رد  ار  هچ  نآ  تقیقح  دـنا و  کیدزن  مالـسا 
عطاق يرواد  هلاسم  هک  یماگنه  مه  نآ  و  نظ - نسح  هب  ندرک  افتکا  هک  مینک  تساوخزابار  وا  میناوت  یم  ام  دـنچ  ره  دوب  ناـشیا  اـب  قح 

نآ هژیو  دربب  راک  هب  ار  شـشوک  ياهتنم  اهرادـنپ  نآ  یـسررب  رد  دـیاب  یم  وا  تسین و  تسرد  تسانایم - رد  تلم  ناگرزب  زا  یکی  هیلع 
اج نآ  رد  هک  تسا  وا  شوـگ  خـیب  فرـشا - فـجن  شناد - نـید و  هاـگیاپ  تـسا و  دادـغب - ناناملـسم - ياـه  تختیاـپ  زا  یکی  رد  هـک 
ار واام  همه ، نیا  اب  و  درآ . تسد  هب  یئاه  یهاگآ  نآ ، نیا و  زا  دناوت  یم  یناسآهب  وا  دنتسه و  نارگشهوژپ  ناگدنراگن و  نادنمـشناد و 

نارواد تئیه  هابت  ياه  هدزاب  زا  یکی  ار  نآ  ياه  هدننام  وا و  راک  هدرک و  اهر  ار  هدیدنـسپ  شور  يرواد ، رد  ارچ  هک  مینک  یمن  شنزرس 
تـسردان یمکح  هک  دـننامداش  دـنا و  هدرک  یئوکین  راک  دـنرادنپ  یم  ایوگ  هک  میناد  یمنانآ  هجوتم  ار  همه  تساوخزاب  میرامـش و  یم 
يرادساپ ناشیا ، مشچ  رد  اهراک  نیا  يرآ  دنرودب  نآ  زا  زین  ناملسم  يداع  دارفا  هک  دنا  هدز  یتمهت  تلم  ناگرزب  زا  یکی  هب  هدنکارپ و 

و دـنک . یم  دـیدهت  ار  نید  بتکم ، نآ  يوس  زا  هک  يرطخ  هب  خـساپ  مسینومک و  ياه  يرگناریو  اـب  دربن  تسا و  مالـسا  كاـپ  میرح  زا 
رود هب  یـسب  تسرد ، تسار و  هار  زا  هک  دنا  هدروآ  هاوگ  ار  یمدرم  ياه  هتفاب  دوخ ، هدیقع  تابثا  رد  هک  دـنا  هتـسکش  ار  وید  خاش  ایوگ 

تسا .

نارواد تئیه  ناهاوگ 

هب یناسک  راتفگ  رد  یئوگ  هک  دنرآ  یمهاوگ  رجح  نبا  ریثک و  نبا  یـسولآ و  ياههتفگ  زا  دوخ ، نخـس  ندناشن  یـسرک  هب  ردتئیه  نیا 
ینانخس همه  نآ  هدش  بجوم  یلماع  هچ  میناد  یمن  ام  دنا و  هتفاین  رذوبا  هرابرد  يزیچ  ناشیا  ناوریپ  ربمایپ و  نادناخ  نانمـشد  نیمه  زج 

اه نآ  دروم  رد  ای  دننک  شومارف  میدروآ  وا  هرابرد  ام  هک  ار 
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رد ار  نانآ  ام  یلو  دننک ؟ هیکت  زیچان  یگتخاس و  ياه  غورد  نیا  هب  هک  دوش  یم  هدروآرب  نانآ  زا  يزاین  هچ  دننزب و  یشومارف  هب  ار  دوخ 
هب هتـشذگ  ياه  هتفگ  رد  ار  هچ  نآ  دنادرگ و  راوتـسا  ار  ناشیا  ياعدا  هک  دنا  هدوب  يزیچ  يوجتـسج  رد  اریز  میراد  یم  روذعم  راک  نیا 
نآ ياه  شخب  زا  يا  هراپ  هب  اهنت  دـنک ، یملقن  ینخـس  مه  اج  ره  يور  نیا  زا  دـنک و  یم  ضقن  در و  ار  اعدا  نآ  میدرک  هراـشا  اـه  نآ 
نآ هک  دنا  هتفایرد  ار  نیا  ایوگ  زین  نانآ  تسا و  هدوب  هنایم  رديراکـشآ  یئوگ  ضقانت  اریز  دیامن  یم  فذح  ار  رگید  يا  هراپ  هتخادرپ و 
هک نیا  ای  دنبای  یمن  رد  ار  اه  نآ  ضقانتو  دننک  یمن  عوجر  اه  باتک  نآ  لصا  هب  نارگشهوژپ ، هک  دنا  هتشادنپ  هدرک و  فذح  ار  اهزارف 

دهاوخن اهراک  یـسررب  هب  یـسک  هدـنیآ - راگزور  رد  یتح  نآ - زا  سپ  دوش و  یمن  هدـناشکتساوخزاب  باـسح و  ياـپ  هب  اـه  تشادرب 
. میروآ یم  ج 10 ص 87 )  ) هتشاگن شدوخ  ریـسفت  رد  هک  ار  وا  راتفگ  همه  کنیا  یـسولآ  هرابرد  اما  میئوگ : یم  ام  کنیا  هک  تخادرپ ،

يرفیک هب  ار  ناشیا  هد  هدژم  سپ  دـننک  یمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  دـنهنیم و  جـنگ  میـس  رز و  زا  هک  یناسک  هیآ " و  ریـسفت  رد  يو 
دسیون : یم  كاندرد " 

وا نایم  دروم  نیا  رد  دننک و  قافنا  دراد  زاین  هزادنا  زا  شیب  هچ  ره  ناسنا  هک  تساهتـسناد  بجاو  هتفرگ و  ار  هیآ  نیا  رهاظ  ضر )  ) رذوبا
اج نادب  ار  يو  وا  درب و  تیاکش  دوب  هنیدم  رد  هک  نامثع  هب  واتسد  زا  هیواعم  هک  دمآ  دیدپ  يراد  ریگ و  ماش - نیمزرـس  رد  هیواعم - و 

، مالـسا یتسرپ  هناگی  شیک  رذوبا  يا  تفگ " : وا  هب  رابحالا  بعک  هک  اج  نآ  ات  دـنک  یم  يراـشفاپ  دوخ  هدـیقع  رد  هک  دـید  تساوخ و 
هدـشن بجاو  تساه  شیک  نیرتانگنت  رپ  نیرتریگتخـس و  هک  دوهی  شیک  رد  هک  یئاج  ردو  تساـه  شیک  نیرت  هنارگداد  نیرت و  ناـسآ 

رد هک  دوب  هزیگنانیمه  دوب و  وخدـنت  هک  ارچ  دـش ، نیگمـشخ  يو  دوش " ؟ یم  بجاو  اـج  نیا  رد  هنوگچ  دـننک  قاـفنا  ار  لاـم  همه  هک 
وا هب  ص )  ) ترـضح ات  دربب  ربمایپ  دزن  هب  تیاکـش  زین  وا  دـنک و  شنزرـس  شردام  تسوپ  گنر  رطاخ  هب  ار  لـالب  درک  شراداو  هتـشذگ 

دوخ یتسدـبوچ  وا  زین  اج  نیا  رد  و  تسه . مالـسا  زا  شیپ  نیئآ  تیلهاج و  زا ) یئاه  هناشن   ) وترد هک  یتسه  يدرم  وت  یتسار  هب  دـیوگب :
نامثع تشپ  هب  يو  ات  شلابندب . زین  وا  تخیرگب و  بعک  سپ  اه  شسرپ  نیا  هب  هچ  ار  وت  يدوهی  يا  تفگ : درکدنلب و  بعک  ربارب  رد  ار 

دزب و ار  يو  ات  تشگنرب  وا  یلو  درب  هانپ 

هحفص 204 ] ] 

دـندش و رایـسب  دنتـشاد  يریگرد  شیاعدا  نیا  دروم  رد  رذوبا  ابهک  یناـسک  دروخ و  ناـمثع  هب  يو  هبرـض  هک  تسا  هدـمآ  یـشرازگ  رد 
یمن هیآ  نیا  يارب  يدروم  رگید  دننک  قافنا  ار  لام  همه  هک  دوب  مزال  رگا  دـنتفگ " : یم  دـندناوخ و  یم  وا  رب  ار  ثرا  هیآ  یمه  نامدرم 

نیا رد  درک و  رایتخا  ینیـشن  هشوگ  وا  دندرک و  یم  اغوغ  دنتفرگ و  یم  ار  وا  درگ  هدز  تفگـش  ناشیا  دمآ  یم  دورف  اج  ره  وا  دـنام " و 
هچ نآ  تسا  نیا  دوش و  نکاس  اجنآ  رد  دهاوخ  هک  هنوگ  ره  دور و  هذـبر  هب  هک  درک  تراشا  يو  هب  وا  دومن و  تروشم  نامثع  اب  دروم 
وذ شهوکن  يارب  يزیواتـسد  ار  نآ  دنناوتب  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  يا  هنوگب  ار  نآ  هعیـش  یلو  تسا  نانیمطا  دروم  ناتـساد  نیادروم  رد 

لامک هب  ار  دوخ  رون  هک  نیا  رگم  دریذـپ  یمن  دـنوادخ  تسا و  وا  رون  ندرک  شوماخ  راک ، نیا  زا  ناشفدـهو  دـننادرگ  نامثع )  ) نیرونلا
نایاپ  دناسر .

: دراد هجوت  ياج  تهج  دنچ  زا  نانخس  نیا 
دـش هداد  شتاکز  هک  یلام  هک  دناسر  یمن  درادن و  شنطاب  زا  ادج  يرهاظ  هیآ ، هتفرگ ،... ار  هیآ  نیا  رهاظ  رذوبا  دـیوگ : یم  هک  نیا  - 1

دـشاب یتبـسن  هدننک  دییات  هک  تسه  ینعم  نیا  رد  يروهظ  مادک  سپ  درک . قافنا  ار  نآ  همه  یتسیاب  دوب  زاین  هزادـنا  زا  شیب  رگا  مه  زاب 
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شا یگنوگچ  رد ص  هک  تسا  نداهن  جنگ  زا  یهن  ماقم  رد  هیآ  اریز  دنک  هیکت  نادب  دریگب و  ار  نآ  دناوتب  وا  ات  دـنهد ؟ یم  رذوبا  هب  هک 
هکلبدنک دییات  دنهد  یم  يو  هب  هک  ار  یتبـسن  هک  تسا  هدیـسرن  رذوبا  زا  يا  هراشایتح  راکـشآ و  راتفگ  چیه  زگره  میتخاس و  نشور  ار 

. تسا راگزاسان  تبسن ، نیا  اب  دنا ، هدرک  شرازگ  وا  هرابرد  ای  وا  زا  هچ  نآ  همه  دیدید 
يراخب حیحص  زا  رد ص  ام  هدوبن و  تروص  نآ  هب  هتسناد ، هیآ  نطاب  رهاظ و  دافم و  رس  رب  یـسولآ  هک  ار  هیواعم  وا و  نایم  يریگرد  - 2

یلو هدمآ  دورف  باتک  لها  هرابرد  اهنت  هیآ ، نیا  هتشادنپ  یم  هیواعم  هک  نآ ، دافم  هن  دوب  نآ  لوزندروم  رس  رب  شکمشک  هک  میدرک  لقن 
هکيرادقم قافنا و  زا  ار  رذوبا  دوصقم  مه  هک  هتسناد . یم  باطخ  فرط  ار  ود - ره  ناناملـسم - ناشیا و  هدرمـش و  یم  ماع  ار  نآ  رذوبا 

ماـجنا هکلب  تـسین  مـیراد "  ناـمزاین  زا  شیب  هـچ  نآماـمت  ندیـشخب  وا "  دوـصقم  هـک  ار  نـیا  مـه  میتـسناد و  درک  قاـفنا  لاـم  زا  دـیاب 
میدید و  بحتسم - بجاو و  زا  هداد - قافنا  يارب  نید  هک  تسا  یئاهروتسد 

هحفص 205 ] ] 

هعماج دندش و  یم  بکترم  مدرم  كاروخ  ناگدـننک  راکتحا  نوچمه  يراک  وهداهن  رز  میـس و  ياه  جـنگ  هک  دوب  یناسکهب  وا  ضارتعا 
هرهب یب  هتـشاد  نیعم  ود  نآ  رد  ناشیا  يارب  نید  هکیقوقح  زا  ار  ناتـسدیهت  هژیو  هب  هتخاس و  مورحم  اـهبنارگ  زلف  ود  نآ  ياـهدوس  زا  ار 

. میدنار نخس  یگدرتسگ  اب  اه  هنیمز  نیاهمه  رد  هک  دندنادرگ  یم 
هرابرد ار  هچ  نآ  میتخاس و  نشور  نآ ، دروم  رد  ار  لاح  یگنوگچ  اـم  تسا ، هدرک  شرازگ  راـبحالا  بعک  ناتـساد  زا  زین  ار  هچ  نآ  - 3

یمن اه  نآ  رد  ار  یـسولآ  ياههتفاب  رتشیب  هک  يدید  میدناوخ و  تیارب  تسا  شیاهزارف  رد  هک  یئاه  یئادـج  همهاب  هدیـسر  ناتـساد  نیا 
درب و هانپ  نامثع  تشپ  هب  يو  هک "  نیا  و  مالـسا " ... یتسرپ  هناگی  شیک  یتسار  هب  تفگ : رذوبا  هب  بعک  هک "  نیا  هلمج  زاتفاـی  ناوت 

نیرت تسس  زا  دنچ  ره  يذخام - شدوخ  ياه  هتفاب  ياربو  تشگ  یم  شاک  يا  هک  دروخ " ... نامثعهب  تبرض  درکن و  نآ  ياورپ  رذوبا 
رب يا  هبرض  ندز  هب  تساخزرب  ناهج  رد  هک  ار  رذوبا  هتساوخ  طقف  يو  یلو  درک  یم  دای  نازادرپ - ناتـسادياه  هدروآ  درگ  ای  اه  باتک 

شیوزرآ هب  دوش و  ریبعت  وا  شوخ  باوخ  میتشاذگن  تسرد ، یشهوژپ  يرای  هب  ام  هک  دزیگنارب  يو  هیلع  یـشروش  هتـشاد و  مهتم  نامثع 
دسرب .

، نآ بجوم  هب  هک  دیرگنب  تسا  هدروآ  رذوبا  زا  يدایز  هللا  دـبع  نب  کلام  قیرط  زا  ( 1:63  ) دوخ دنـسمرد  دمحا  هک  ار  یترابع  نونکا  و 
يا یئاراد  هدرم و  نامحرلا  دبع  بعک  يا  تفگ : نامثع  دـش  دراو  تسد  هب  اصع  اتداد  هزاجا  زین  وا  تساوخ و  دورو  هزاجا  نامثع  زا  يو 

رذوـبا درادـن  يداریا  دـشاب  هدرازگ  تسا  هتـشاد  نآ  رد  ادـخ  هـک  ار  یقح  رگا  تـفگ : تـسیچ ؟ نآ  هراـبرد  وـت  رظن  هتـشاذگ ، ياـج  رب 
نم نآ  زا  دوش و  الط  هوک  نیا  هک  مرادن  تسود  تفگ  یم  مدینـش  ادخ  هتخیگنارب  زا  تفگ  دز و  ار  بعک  ودرک  دنلب  ار  دوخ  یتسدبوچ 

هب ار  وـت  ناـمثع  مراذـگب . ياـج  رب  دوـخ  زا  سپ  يارب  ار  نآ  زا  هـیقوا  شــش  یلو  ددرگ  هتفریذــپ  نـم  زا  مـنک و  قاـفنا  ار  نآ  اـت  ددرگ 
يرآ . داد  خساپ  يو  تفگ - راب  هس  ار  نیا  يدینش -؟ ار  نیا  مه  وت  ایآ  هک  مهد  یم  دنگوسادخ 

اجب الط  نادنچ  هک  فوع  نب  نامحرلا  دبع  یئاراد  هب  تسا  هدش  یمطوبرم  هک  هدوب  يدمآ  شیپ  رد  يریگرد  هکدـیآ  یم  رب  اج  نیا  زا  و 
شخب يارب  هک  تشاذگ 

هحفص 206 ] ] 

هک دیسر  هکس  هب 80000  نآ  متـشه  کی  زا  مراهچ  کی  درک و  هلبآ  نادرم  ياه  تسد  راک  نیا  رـس  رب  دـنتفرگ و  راکب  اـهربت  شندرک 
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دندوب و ربارب  نآ ، زا  نتفرگ  هرهب  رد  ناناملسم  همه  وتشادن  ار  نآ  زا  هدافتسا  یگتسیاش  وا  هک  دندوب  هداد  وا  هب  ادخ  یئاراد  زا  اراه  نیا 
دینادرگ یمن  اور  ار  وا  راک  زا  يزیچ  بعک ، ياوتف  تشاد و  نمشد  یتسیاب  هک  دوب  يا  یجرخ  هصاخ  اوران و  نداهن  جنگ  نامه  راک  نیا 

دوش هزیکاپ  دنهدب  نآ  زا  ار  ادخ  قوقح  رگا  ات  دوبهدماین  تسد  هب  یناگرزاب  دوس  زا  ای  اه  ماد  ندش  ناوارف  ای  يزرواشک  لصاح  زا  اریز 
رسپ مه  رگا  دندوب و  ربارب  نآ  زا  هدافتـسا  رد  ناناملـسم  همه  هدوب و  ادخ  نآ  زا  شا  همه  یئاراد ، نآ  اریز  دشاب  لالح  دنام  یم  هچ  نآ  و 

سب . دوب و  ناناملسم  رگید  زا  یکی  هزادنا  هب  هزات  تشاد  نآ  رد  یقح  فوع 
ون تسا  هدوب  يا  يدوهی  هک  دنهاوخب  يوتف  بعک  زا  هژیو  هب  دنیایب و  ربمایپ - نارای  ياناد  رذوبا - ندوب  اب  ینمجنا  رد  هکنیا  زا  تفگـش  و 

يوس هب  ار  نآ  لیـس  يودوخ  اریز  هدـش  مهارف  اـجک  زا  یئاراد  نآ  هک  هتـسناد  یم  بوـخ  یلیخ  هدـنهاوخ  يوـتف  دوـخ  هزاـت  و  ناملـسم .
صخـش یئاراد  نوچ  دـشاب و  هداد  شاداپ  درک - شنییعت  تفالخ  هب  يروش  زور  رد  هک  ار - وا  یتمدـخ  شوخ  ات  درک  ریزارـس  شبحاص 

تسا و هدرک  یم  نیمات  ناناملـسم  لاملا  تیبو  دـنوادخ  یئاراد  لحم  زا  ار  نآ  رابتعا  هدرک ، یمن  اـفو  فازگ ، ياـه  شـشخب  نیا  هب  شا 
یم اور  ار  یـششخب  نانچ  هک  یـسک  تشز و  ياـهراک  نآ  ربارب  رد  یتسیاـب  تسا  اـنیب  نید  ياهروتـسددراوم  هب  هک  رذوبا  هاـگ  نآ  سب .

دادملق وکین  ار  راک  نآ  دهاوخ  یم  ای  دناد  یم  تسرد  ار  نآ  زا  نداهن  جنگ  نتفرگ و  هک  یسک  ربارب  رد  زین  دزیخرب و  ضارتعا  هب  درامش 
ناراگتسر . دننانآ  دنراد و  زاب  تشز  راک  زا  دنناوخب و  يراکوکین  هب  ار ) مدرم   ) هک دنشاب  امش  زا  یهورگ  دیاب  نآرق : هتفگ  هب  اریز  دنک 

رتاـسر و ناـیب  اـب  وا و  زا  شیپ  مودهفیلخ  سپ  تسا  یکارتـشا  کلـسم  هب  داـقتعاای  ندوـب  تسینوـمک  مزلتـسم  رذوـبا  تـشادربنیا  رگا  و 
يو هک  هدروآ  لئاو  وبا  قیرط  زا  ( 5:33  ) دوخ خیرات  رد  يربط  ار  نآ  شرازگ  هک  نانچ  تسا  هتخاس  راکشآ  ار  نآ  رت ، نشور  یحیـضوت 

ياـه یئاراد  یتداـیز  مشاـب  راـک  رـس  رب  سپ  نیا  زا  ما  هدوـب  راـک  رـس  رب  نونکاـت  هک  هزادـنا  ناـمه  هبرگا  تفگ  باـطخ  نب  رمع  تفگ 
درک . مهاوخ  شخپ  دنمتسم  نارجاهم  نایم  تفرگمهاوخ و  ار  نارگناوت 
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تسا . تمظع  یتسرد و  تیاهن  رد  نآ  دانسا  دسیون : یم  هدروآ و  یلحملا 6:158  رد  مزح  نبا  ار  شرازگ  نیا  هک 
اریز دـنزودنایب  يزیچ  یتعارز  نیمز  واه  تشک  زا  ناناملـسم  هک  تسناد  یمن  اور  باـطخ ، نب  رمع  میناوخ  یم  نوماملا 1:2  رصع  رد  و 

دنتشادن . یئاراد  نتخودنا  هب  يزاین  رگید  دوش و  یم  تخادرپ  لاملا  تیب  يوس  زا  ناشنانامیپمه  ناگدرب و  هداوناخ و  ناشدوخ و  يزور 
وا ربارب  رد  هک  تسا  هتـشاذگن  تفالخ  هاگیاپ  یگرزب  ای  هدـنام  ناهنپ  نارواد  تئیه  هدـید  زا  اـه  یئاراد  هراـبرد  مود  هفیلخ  هدـیقع  يرآ 
رد اـهنت  وکـت  دـیامن  يریگولج  نتـسب  يو  رب  نتفاـب و  غورد  زا  ار  ناـشیا  وا  یگرزب  اـت  تساهدوبن  هفیلخ  رذوـبا  یلو  دـنیامن  یخاتـسگ 

دزادرپ وا  نیفکت  زیهجتهب و  شگرم  زا  سپ  ای  دنک  ینابیتشپ  يو  زا  هک  ار  یسک  هن  دهد و  شا  يرای  هک  تفای  ار  یـسک  هن  درم  هاگدیعبت 
، هدوت کـی  نوچمه  دوخ  هک  تشاد  دـهاوخ  مه  يرگید  زور  وا  یلو  دـنزات  یم  يو  رب  زین  اـه  مرک  اـه و  هنوسچرخ  یتح  يور  نیا  زا  و 
، دـنا هتـسب  يو  رب  ار  هچ  نآ  هدوب و  دـقتعم  رذوبا  ار  هچ  نآ  ددرگ و  یم  راکـشآ  اه  هتفهن  هک  تسا  ماگنه  نآ  دراد و  یم  رب  كاخ  زارس 
. تسا ناگمه  رب  هریچ  هناگی  دنوادخ  اب  ندنار  نامرف  دنرآ و  یم  مهارف  كانمهس  يراک  يارب  ار  مدرم  هک  يزور  نامه  دوش  یم  هتسناد 

يوخ و یئاسراپ و  یتسرپادـخ و  رد   ) اريو هک  تسا  ربمایپ  نخـس  اـب  ریاـغم  یلیخ  هداد ، تبـسن  رذوبا  هب  یـسولآ  هک  يا  یئوخ  دـنت  - 4
ناوت غارـس  وا  رد  ار  يا  ییوخ  دنت  هنوگچ  تساهدوت  نیا  نایم  رد  حیـسم  هدـنیامن  هک  وا  سپ  هدرمـش  میرم  رـسپ  یـسیع  نوچمه  شور )

ناشیکمه اـب  دـنا : هدرک  فصو  نینچ  ار  ناـشیا  هک  تسا - ناـنموم  ياـه  یگژیو  زا  زین  نیا  هک  دـناوخب  نادـب  ار  يو  وا  نید  رگم  درک ؟
شرازگ میناوت  یمن  اـم  سپ  دراد . ياـج  ناـشیا  نیتـسخن  فـص  رد  زین  رذوـباو  ریگتخـس ،- قـح  يارب  هزراـبم  رد  دـنا و  نتورف  شیوـخ 
هتـسناد یم  رذوبا  دوخ  هک  یـسک  اـی  لـالب  هب  مه  نآ  دراد و  رب  رد  رذوبا  ناـبز  زا  یمانـشد  اریز  مینادـب  تسرد  میهن و  ندرگ  اریـسولآ 
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هتخاس . یم  کیدزن  دوخ  هب  هتشاد و  یم  تسود  ار  يو  ربمایپ ،
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نامه هدش ، هتسناد  رذوبا  لاح  زا  هچ  نآ  اریز  دشاب  هدیـسر  تسرد  يا  هریجنز  اب  دنچ  ره  دروآ  یلیلد  نآ ، موهفم  داینب  رب  ناوت  یمن  سپ 
زا ینخـس  هک  رتشیب - هن  تسا - دروم  کی  دـشاب  تسرد  مه  رگا  هزات  هدرک و  شرازگ  يو  هرابرد  راکتـسرد  يوگتـسار  ربمایپ  هک  تسا 
هک نانچ  دوش  مارح  راـتفگ ، هنوگ  نیا  هک  تسا  هدوب  ینآ  زا  شیپ  هب  طوبرم  ناـیرج  مه  دـیاش  درادـن و  دـننامه  هتفر و  رد  رذوبا  ناـهد 

ابيو يریگرد  هدوب و  وخدـنت  رذوبا  هک  درک  تباث  ناوت  یمن  شرازگ  نیا  دـننام  اـبهاگ  نآ  دـنا و  هتفر  نیا  رب  يراـخب  حیحـص  ناـحراش 
هدش . یم  یشان  نآ  زا  نامثع ، اب  بعک و 

رذوبا دسیون : یم  نآ  رد ص 129 هک  هدرپس  یـشومارف  هب  هدرکدای ، هیلهاجلا  لئاسملا  باتک  رد  دوخ  ار  هچ  نآ  اجنیا ، رد  یـسولآ  اـیوگ 
هبرذوبا دنتخادرپ و  یئوگ  ازـسان  هب  یئات  ود  دوب  نذوم  هک  یـشبح  لالب  اب  رابکی  دسر  رترب  هاگیاپ  نادـب  تفرعم  ناهجرد  هک  نآ  زا  شیب 

گنر یهایـس  يارب  ار  وا  يداد و  مانـشد  لـالب  هب  دوـمرف : يوهب  درب  ربماـیپ  دزن  هب  ار  وا  هلگ  لـالب  نوـچ  هایـس و  نز  رـسپ  يا  تفگ : يو 
هنوگ رذوبا  سپ  تسا  هدـنام  وت  رد  زونه  مالـسا  زا  شیپ  ینیب  دوخ  زا  يزیچ  هک  منآ  رب  نم  تفگ  يرآ  تفگ  يدرک ؟ شهوکن  شردام 

نایاپ  دهن . نم  هنوگ  رب  ار  دوخ  ياپ  لالب  ات  مرادیمن  رب  ار  ما  هنوگ  تفگ  سپس  داهن و  كاخ  رب  ار  شا 
شرازگ نیا  هب  نقلملا  نبا  دـیوگ : هدرک و  دای  ار  نآ  يراسلا 1:113  داشرا  رد  ینالطـسق  هدروآ و  هنوگ  نیدـب  ار  شرازگ  يو  ام  رب  هک 

داهن . وا  هنوگ  رب  ار  دوخ  ياپ  لالب  سپ  دیازفا : یم 
. تسا هناراوگرزب  یئوخ  یتسار  هب  هک  وا  هنادرمناوج  يوخ  بدا و  دوب  نیا  رذوبا و  دوب  نیا 

هک یئاه  باتک  زا  یکی  ای  درب  یم  مان  ار  ناشیا  زا  یکی  ای  شاک  يا  دـندش ... ریگرد  رذوبا  اـب  اـه  یلیخ  هک  هدرک  اـعدا  زین  ار  هچ  نآ  - 5
رذوـبا ياوآ  اـب  اـی  زور ، نآ  رد  ربماـیپ  ناراـی  اریز  دـشاب - اـه  باـتک  نیرت  هیاـپ  یب  زا  دـنچ  ره  دوـشب - يو  ذـخام  دـناوتب  دروـم  نیا  رد 

هدـش و هدرزآ  تفر  يو  رـس  رب  هچ  نآ  رطاـخ  هب  اـی  دـنداد  یم  يرادـلد  دیـسر  يو  هب  هـک  یئاهرـسدرد  يارب  ار  وا  هدوـمن و  یگنهاـمه 
دندرک یم  شهوکن  ار  نآببسم 
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- وا اریز  دشابهدرب  دای  زا  ار  نآ  رذوبا  هک  دشاب  هدرک  ظفح  ثرا  دروم  رد  يا  هیآ  ای  دـنک  در  ار  يو  نخـس  هک  دوبن  یـسک  ماگنه ، نآ  و 
. شناد زا  زیربل  دوب  یفرظ  وا - ناوریپ  نیرتاناد  ربمایپ و  شناد  رهش  هزاورد  یهاوگ  هب 

دنتشاد و یمشوخان  ار  نآ  دننک ، وگزاب  هذبر  هب  ار  رذوبا  دیعبت  راوگان  كانمهس و  شرازگ  هک  دوب  نارگ  یسب  ربمایپ  راکوکین  نارای  رب 
هملک یگدز  تبیـصم  هناـشن  هب  اـهراب  دندینـش  یم  ار  رگاوسر  شرازگ  نآ  نوچ  ربماـیپ ، هتـسیاش  ناراـی  داد ، یم  رازآ  ار  ناـشیا  شوـگ 
ایادخ راب  شاب " و "  ناشیا  بقارم  نک و  یئابیکـش  : " هک نیا  دنتفگ و  یم  نوعجار "  هیلا  انا  انا هللا و  دـندنار و "  یم  نابزرب  ار  عاجرتسا 

راب مراد  یمن  مهتم  ار  يونم  دنتشاد  مهتم  ار  وا  نانآ  رگا  ایادخراب  مرامش  یمن  وگغورد  ار  وا  نم  دندرمـشوگغورد  ار  رذوبا  ناشیا  رگا 
چیه هک  درمـش  یم  راگتـسر  ار  وا  یماگنه  رد  ربمایپ  اریز  مناوخ  یمن  راکتـسردان  ار  وا  نم  دندناوخ  راکتـسردان  ار  يو  نانآ  رگا  ایادـخ 

تفگ  یمن  زار  سک  چیه  اب  هک  تفگ  یم  زار  يو  ابیماگنه  درمش و  یمن  راکتسرد  ار  سک 
دننام ار  ادخ  لام  هکدنشاب  يوما  نادناخ  هتـسد  راد و  نامه  دنا  هدش  رذوبا  دقن  در و  ضرعتم  هک  یناسک  زا  یـسولآ  دوصقم  مه  دیاش  و 
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. دنتـشاگنا بیرف  گنرین و  یهابت و  زیوآ  تسد  ار  وا  باتک  شیک و  هتخانـش ، شیوخ  ناگدرب  ار  وا  ناگدنب  دنتفرگ و  يزاب  يارب  ییوگ 
شومارف ناهجزا ، ار  شیوخ  هرهب  و  هیآ " : نیا  يرهاظ  هیال  زج  دنتسناد  یمن  نآ  زا  يزیچ  ودوبن  نآرق  داینب  رب  وا  اب  نانآ  شکمـشکیلو 

هدرک يوریپ  ناشیا  زا  هنابدوم  زین  یـسولآ  هک  دایرف ، اغوغ و  زین  ناشنخـس  دوب و  رازفا  گنج  غیت و  يرای  هبناـشیا  شکمـشک  و  نکم " .
. تسا

يو تشادرب  زاهک  هدوب  يو  نوماریپ  رد  ناشیا  ياغوغ  مدرم و  تاضرعت  زا  وا  يریگلد  يارب  هذـبرهب  يو  نتفر  تسا  هتـشادنپ  هک  نیا  - 6
یم هک  هنوگ  ره  هب  اج  نآ  رد  تفرب و  ات  دور  اج  نادب  هک  درک  تراشا  وا  هب  يو  درک و  تروشم  نامثع  اب  وا  دـندوب و  هدـمآ  تفگـش  هب 

زا ار  مدرم  دندرک و  دیعبت  هذـبر  هب  ار  يو  هک  میدـید  هتـشذگ  ياه  شخب  رداریز  تسا  رگید  یغورد  مه  نیا  تفرگ ... ینکـس  تساوخ 
هقردب
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ناورم ناشیا و  نایم  يا  يریگرد  هچ  و  رامع . شدنزرف و  ود  نانموم و  ریما  رگم  دش  تسناوتن  کیدزن  وا  هب  سک  چـیه  هک  دنتـشادزاب  وا 
یسک هب  وا  دوخ  ار  هچ  نآ  دنتفگ و  رذوبا  يرادلد  يارب  ناگدننک  هقردب  هک  ینانخس  و  نامثع ، اب  ماما  نایم  زین  يا  يریگرد  دمآ و  دیدپ 

؟ ما هدش  نامیـشپ  وا  دیعبت  زا  نم  يرادنپ  یم  ایآ  شیوخ  ردپ  هدنزگ ... يا  رامع : هب  نامثع  نخـس  زین  تفگدرک و  شرادید  هذبر  رد  هک 
هب ربمایپ  نارای  همه  شهوکن  زین  سپـس  دنا و  هدرک  دـیعبت  شدوخ  يدونـشخ  اب  هن  ار  يو  دـناسر  یم  اراکـشآ  هک  يرگید  نانخـس  زین  و 

ناگیاسمه هب  رذوبا  هک  يزوسناج  یگتـسبلد  همه  اب  هک  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  دوخ  ربمایپ  هک  یتسناد  اه ، نیا  همه  زا  شیپ  و  نآ ، ببـسم 
دیناوخب ار  اه  شرازگ  نیمه  هدرتسگ  و  هتـشذگتاحفص ، هب  دیدرگرب  يرآ  دنزاس . یم  رود  هب  نآ ، رانک  زا  ار  وا  دراد  ربمایپ  هاگمارآ  اب 

ناتساد ندرک  شرازگاب  دنادرگ و  زاب  وا  يوس  زا  ار  داقتناياهریت  دراد  یم  تسود  هک  ار  یسک  دهاوخیم  یسولآ  هنوگچ  هک  دیرگنب  ات 
یجک و ندادـناشن  زا  نارگـشواکتسد  تسا  هتـشادنپ  هک  دـنادرگ  یفتنم  تسا  وا  هجوتم  هک  ار  یئاـه  شهوـکن  زیمآ ، رادـنپ  یلکـش  هب 
هب رذوبا  نتفر  یگنوگچ  هرابرد  یـسولآ  شرازگ  هک  دـندرک  یمن  شومارف  نارواد  تئیه  شاک  يا  و  دـنام . یم  رد  شراک  ياه  یتساـک 

نتفر هک  دـنا  هدرک  رارقا  ود  نآ  اریز  تسا  راـگزاسان  دـنا  هدروآ  یهاوگ  هب  رجح  نبا  ریثـکنبا و  راـتفگ  زا  ناـشیا  دوخ  هچ  نآ  اـب  هذـبر 
هیضق . ببسم  يوس  زا  ندروآ  رذع  هب  دناهتخادرپ  ود ، نآ  هک  نیا  زج  هدوب  دیعبت  تروص  هب  يو و  رایتخا  زا  جراخ  يرما  هذبر ، هب  رذوبا 

دهاوخ یم  درم  نیاهنوگچ  هک  دینک  هاگن  تشاد ... نانیمطا  یتسیاب  رذوبا  ناتساد  هرابرد  هچ  نآ  هک  تسا  نیا  دیوگ : یسولآ  هک  نیا  - 7
يوریپ هتـسیاش  لصا  تسا  هتفابمهرد  وا  ار  هچ  نآ  مدرم  هک  درادـنپ  یمو  دـنک  راکنا  شیاه  سوه  اه و  هتـساوخ  قبط  رب  ار  تباث  قیاقح 

زج ودننک  یم  فذح  هطوبرم  ياه  هعومجم  زا  ار  اه  ثیدح  هدیشک  هدرپ  خیرات ، هرهچ  ربو  دنرب  یم  نایم  زا  ار  رگید  ياه  هتشون  هتفرگ ،
زا هک  نآ  ابدنـشوپ  یم  مشچ  تسا  هیـضق  حرـش  رد  ام  ذـخام  هدـش و  تبث  نآ  رد  رذوبا  دـیعبت  شرازگ  هک  یئاه  باتک  همه  زا  وا  باتک 

اهدمآ شیپ  ناشیا  زا  هتسد  کی  دنا  هدرک  یسررب  هنوگ  ود  هب  دادیور  نیا  دروم  رد  ینس  نایاناد  هک  دشنشور  ام  هتـشذگ  ياه  شهوژپ 
ار

هحفص 211 ] ] 

يرواد هب  نآ  نوماریپ  رد  هک  نیا  یب  دـنا  هدومن  تیاور  دـنچ ، یثیداـحا  بلاـق  رد  ار  نآ  اـی  هدرک  وگزاـب  یخیراـت  ياـیاضق  تروـص  هب 
ندروآ رذـع  هب  دـنا  هتـسشن  یلو  هدرک  فارتـعا  ار  اـه  شرازگ  نآ  هـمه  یتـسرد  زین  رگید  هتـسد  و  دیتخانـش - ار  ناـشیا  هـک  دـنزادرپ -
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اپرب عرـش و  هاگیاج  زا  ینابهگن  تفالخ و  هاگیاپ  هوکـش  زا  يرادساپ  يارب  اهراک  نآ  هک  هنوگ  نیا  هب  اهدادیور  نآ  ندـنایامن  وکینيارب 
هک دـیوگب  یـسولآ  ات  هدوبن  نایعیـش  زا  هتـسد ، ود  نیا  هب  ناگتـسباو  زا  مادـک  چـیه  لاـح  ره  هب  هک  تسا  هدوب  مزـال  نید  مارتحا  نتـشاد 

، هتشذگ ياه  هدس  مامت  رد  ناشیا ، نایم  رد  ثیداحا  ناظفاح  تنـس و  ناگرزب  هک  تسا  اور  ایآو  تسین . نانیمطا  روخ  رد  ناشیا  شرازگ 
نوچ و یب  هک  دنرامشب  يرابخا  هلمج  زا  هتشادنپ و  حیحص  دنا  هدرک  شرازگ  هعیش  ار  هچ  نآ  هدنام و  هاگآان  هدروآ ، یـسولآ  هچ  نآ  زا 

راکهانگ نآ  ماجنا  رد  يو  ات  دنـشارتب  یئاهرذع  دیاب  ناشیا  هدـیدرگ و  وا  شهوکن  هلیـسو  هدوب و  نآ  ثداوح  هدـنرآ  دـیدپ  نامثع  ارچ 
اب هتخیمآ  تسا و  غورد  اب  هتـشرس  هک  دننادرگ  ینانخـس  نینچ  ار  دوخ  هناوتـشپ  هک  یتئیه  نآ  دنراد  يرذع  هچ  اه  نیا  زا  سپ  و  دیامنن ؟

هدروآ هاوگ  ار  وا  نخـس  نارواد  تایههک  یهاوگ  نیتسخن  لاح  دوب  نیا  هتفرگ . ار  نآ  درگ  يوس  همه  زا  یتساک  يژک و  و  اه ، یتسردان 
تسا .

مود  هاوگ 
هتـشاگن خـیرات  ریـسفت و  رد  هک  یباـتک  ود  یناد  یم  هچ  و  تسیک ؟ ریثـک  نبا  یناد  یم  هچ  تسا و  ریثـک  نبا  نارواد  تئیه  هاوـگ  نیمود 

هک نآ  اج ، نیا  رد  وا  ياه  ینز  غورد  زا  و  غورد . زا  یئاهراموط  و  تمهت ، زا  یئاه  فراعملا  هرئاد  و  مانـشد ، زا  یئاه  هعومجم  تسیچ ؟
رب رذوباهک  دنک  یم  اعدا  ریثک  نبا  دنک . زادـنا  سپ  يزیچ  شا  هداوناخ  هنیزه  زا  شیب  یـسک  هتـسناد  یمن  اور  وا  هک  تسا  هتـسب  رذوبا  هب 
ای اراکشآ  هک  تفای  ناوت  یمن  رذوبا  زا  یئاوتف  چیه  هک  یلاح  رد  هتـشاد ... یم  او  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هداد و  یم  يوتف  رظن  نیا  قبط 

مهرد ام  هب  کیدزن  ناراگزور  رد  نازاس  غورد  هچ  نآ  زج  دشاب  هراب  نیا  رد  يا  يراشفاپای  روتسد  ای  دناسرب  ار  یمیرحت  نانچ  هراشا ، اب 
هتفاب
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يرـس هک  دشاب  یتابتاکم  نامه  هک  درک  اپ  وتسد  ناوتب  مه  يذخام  اه  غورد  نیا  يارب  اسب  هچ  يرآ  دـنا . هداد  وا  هب  یگتخاسیتبـسن  و 
يرادنید و رد  ار  نایوار  نیا  ماقم  هک  هدرک  وگزاب  شنک  دب  هیامورف و  هقدنز و  هب  مهتم  فیس  نابز  زا  سانشان  بیعـش  قیرط  زا  وگغورد 

خیرات يور  اه  نآ  ندروآ  اب  يربط  هک  میدید  میتفایرد و  رد ص  ار  ناشاه  شرازگ  شزرا  هژیو  هب  میتخانش و  يراکتسرد ، یئوگتسار و 
هدید زا  ار  رذوبا  نانچناشیا  یلو  هدوبن  هدیـشوپ  دنتفر  وا  هار  هب  هک  نارگید  ریثک و  نبا  نوچمه  یـسکرب  اه  نیا  هدرک و  هایـس  ار  شیوخ 

یـسخو راخ  ره  هب  قیرغ  دننام  دنیامن و  جرا  یب  ار  وا  ياه  تشادرب  هتخاس و  نوگنرـس  دوخ  هاگیاپ  زا  ار  وا  دنهاوخ  یمهک  دـنا  هتخادـنا 
يا هیآ  يو  هک  تسا  نیا  هدش ، شرازگ  رذوبا  هرابرد  هچ  نآ  هزات  اریز  دوب  دنهاوخ  دـیمون  ماکان و  شیوخ  راک  رد  یلو  دـننز  یم  گنچ 

ربتلالد هزادـنا  هچ  ات  میدـید  هیآ ، دروم  رد  هک  تسا  هدـناوخ  یم  رز - میـس و  زا  نداهن  جـنگ  هرابرد  ار - ربمایپ  هماننیئآ  زین  نآرق و  زا 
هن هدـش  لزانیناسک  هچ  هرابرد  هیآ  هک  دوب  نآ  رـس  ربهیواعم  رذوبا و  نایم  فـالتخا  هک  میدرک  نشور  دراد و  ناگدـننز  تمهت  ياعدـم 

دشاب اور  رگا  میهدب و  زین  هیواعم  هب  ار  نآ  نیع  دیاب  میهدب  رذوبا  هب  میناوتب  ار  یتبسن  نانچ  رگا  هک  میتسناد  تسیچ و  نآ  موهفم  هک  نیا 
هک نانچ  دراد  زین  یئاه  هدـیقعمه  هدرک  يوعد  هیآ  هراـبرد  هچ  نآ  دروم  رد  رذوبا  هزاـت  و  زین ... ار  رذوبا  مینک  هئربت  نآ  زا  ار  هیواـعم  هک 
هیآ هتفگ : يدـس  هک  تسا  هدروآ  تسین و  باتک  لها  هژیو  تسا و  ماع  هیآ  مکح  هتفگ  یم  ساـبع  نبا  هک  هدرک  شرازگ  ریثک  نبا  دوخ 

: میناوخ یم  نزاخ 2:232  ریسفت  رد  و  هدوب . ناتسادمه  رذوبا  اب  شیب  مک و  زین  يو  هنوگ  نیدب  هدمآ و  دورف  ناناملسم )  ) هلبق لها  هرابرد 
: دسیون یم  دوخ 8:123  ریـسفت  رد  یبطرق  هدـمآ و  دورف  دـنهد  یمن  تاکز  هک  یناناملـسم  هرابرد  هیآ  نیا  دـنیوگ : يدـس  ساـبع و  نبا 

لها هرابرد  هژیو  هب  هیآ  رگا  اریز  تسا  نامه  تسرد  تسا و  ناناملـسم  زا  نارگید  باتک و  لها  هیآ ، دوصقم  دنا : هتفگ  نارگید  رذوبا و 
یئاراد یحیسم ) دوهی و   ) نایاسراپ نایاناد و  زا  يرایسب  یتسار  هب  دیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  دش " : یم  لزان  هنوگ  نیا  هبدوب  باتک 
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یمن قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دنهن و  یم  اه  جنگ  رز  میـس و  زا  دنراد و  یم  زاب  ادخ  هار  زا  ار ) ناشیا   ) دنروخ و یماوران  هب  ار  مدرم  ياه 
يرفیک هب  ار  ناشیا  هد  هدژم  سپ  دننک .

هحفص 213 ] ] 

هدناسر هلیـسو  نآ  هب  هدـش و  هدوزفا  هک "  یناسک  هملک "  میـس "  زا  دـنراد و " و "  یم  زاب  ترابع "  ود  نایم  رد  هک  نآ  اب  كاندرد " 
نیذـلا و  تراـبع " : نیا  سپ  دـنک  فطعرگید  هلمج  هب  ار  هلمج  کـی  دـیوگب و  نخـس  زین  يرگید  ناـسک  هراـبرد  دـهاوخ  یم  هکتسا 

هدـمآ ناناملـسم "  هلبقلا - لها  ییاج "  هب  يدـس - هتفگ  هب  تسا و - عوفرم  ندوب  ادـتبم  رطاـخ  هب  یفاـنیتسا و  تسا  يا  هلمج  نوزنکی " 
تسا .

ار نآ  هداهن و  جنگ  رز  میـس و  زاهک  دنـشاب  یناناملـسم  نامه  هیآ  دوصقم  هکدوب  دناوت  یم  و  دـسیون : یم  فاشکرد 2:31  زین  يرشخمز 
یم مهارف  ار  اه  یئاراد  هک  دنشاب  یناناملـسم  دوصقم  هک  دوب  دناوت  یم  و  دسیون : یم  دوخ 1:499  ریسفت  رد  يواضیب  و  دننک . یمنقافنا 

تسا نآ  رتهب  دسیون : یم  دوخ 2:339  ریـسفت  رد  یناکوش  و  دنزادرپ . یمن  دریگ  یم  قلعت  نآ  هب  هک  ار  یقوقحو  دـنزودنا  یم  دـنروآ و 
و دریگب ، رب  رد  ار  باتک  لها  طقف  هک  تسا  نآ  زا  رتروانهپ  شموهفم  اریز  مینادـب  ماع  ار  نآ  مکح  هیآ ، ظافلا  یگنوگچ  هب  هجوت  اب  هک 

تسا یحیسم " ) دوهی و  ) نایاسراپ نایاناد و  زا  يرایـسب  ای "   " هک ، یناسک  هملک "  زا  دوصقم  دسیون  یم  دوخ 10:87  ریسفت  رد  یسولآ 
هک میناد  یم  و   ) دـننک یمن  قاـفتا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  و  میناوـخ : یم  نآ  یپ  رد  اریز  تسا  رت  بساـنم  یمود  نـیا  هـک  ناناملـسم "  اـی " 

( هدمآ دورف  ناناملسم  يارب  قافنا  روتسد 
هکلب تسین  وا  هژیو  اهنتهن  تسا و  رترب  رت و  بسانم  دوخ  تسرد و  رذوبا ، تشادرب  هک  میبای  یم  رد  نانخـسنیا  عومجم  هب  هجوت  اـب  سپ 

دراد يا  هناگادج  باسح  رذوبا  ایآ  و  ار ؟ نارگیدهن  و  دنبوک ؟ یم  اه  تمهت  نآ  اب  ار  وا  اهنت  ارچ  نونکا  دـنا . هتفریذـپ  ار  نآ  زین  نارگید 
يرآ ! يرآ ! نارگید ؟ رب  هن  میدنبب و  غورد  میراد  قح  وا  رب  اهنت  هک 

نآ نایعدـم ، یلو  دـنا  هدروآ  مههباحـص  زا  يرایـسب  هدرک  شرازگ  رذوبا  ار  هچ  نآ  دـننام  هک  مینیب  یم  زین  ربمایپ  ياه  همان  نیئآ  رد  اـما 
هلاسم زا  رذوبا  تشادرب  هب  هجوت  اب  زین  ار  شیارچ  ودنا  هتفرگن  لد  هب  رگید  سک  چیه  زا  دـنا  هتـشاد  ناهن  لد  رد  رذوبا  زا  هک  ار  يا  هنیک 

يراگزاسان اب  هچو  یلع  هب  دوخ  یگـشیمه  ياه  شیارگ  اب  هچ  تخاـس - یم  راکـشآ  راـک  زاـغآ  زا  ار  نآ  هکتفاـیرد  ناوت  یم  تماـما 
زیچان و ار  شا  هدـیقع  دـنناوت  یم  هک  یهار  ره  زا  دـنیامن و  ماندـب  ار  وا  دنتـساوخ  دوب  نیا  و  دومن - یم  يوما  نادـناخ  ربارب  رد  هک  یئاه 

یناسک ربمایپ  نارای  نایم  رد  هک  نآ  اب  دنهد . ناشن  تسس 

هحفص 214 ] ] 

: نوچمه دنتسه 
نیا لالب  يا  تفگ  دید  هدروآ  درگ  يامرخ  يرادقم  وا  دزن  رد  دـش و  دراو  لالب  رب  ص )  ) ربمایپ دـیوگ : یم  هک  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  - 1

لالب و نک  قافنا  ددرگ ؟ خزود  شتآ  رد  يدود  تیارب  هک  يدیـسرتن  ایآ  تفگ : ما  هدرک  هداـمآ  وت  ناـنامهم  يارب  ار  نیا  تفگ  تسیچ 
رادم . كاب  یتمظع  چیه  زا  شرع  بحاص  دنوادخ  ربارب  رد 

، نآ يارب  هک  يدیـسرتن  اـیآ  هدرک : لـقنترابع  نیا  اـب  ار  نآ  دوخ  ریبکلا  رد  مه  یناربـط  هدروآ و  وکین  يدانـسا  اـب  رازب  ار  ـالاب  شرازگ 
دوش ؟ دنلب  خزود  شتآ  رد  يراخب 
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تـسیچ نیا  لالب  تفگ : يو  دروایب  دوب  هدروآدرگ  هک  اـمرخ  يرادـقم  يو  يارب  وا  تفر و  لـالب  رادـید  هب  ربماـیپ  دـیوگ  هریره  وبا  - 2
نک قافنا  لالب  دننادرگب ؟ خزود  شتآ  رد  يراخب  تیارب  ار  نیمه  هک  یسرت  یمن  تفگ  ما  هتخودنا  وت  يارب  ار  نآ  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ 

رادم  اورپ  یتسدگنت  زا  شرع  بحاص  دنوادخ  ربارب  رد  و 
. دنا هدروآ  وکین  يدانسا  هب  طسوالا  ریبکلا و  رد  یناربط  زین  یلعیوب و  ار  شرازگ  نیا 

ياشخبب ای : نک ، قافنا  شرازگ : کی  رد  دـنیامنن و  لخب  تربارب  رد  ات  نکم  لخب  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  رکبوب  رتخد  ءامـسا  - 3
نیدب زین  ادخ  هک  رادم  هاگن  دوخ  شیپ  ارتمعن  دـنک و  یم  يراددوخ  وت  هب  شـشخب  زا  زین  ادـخ  هک  رادـم  تسد  شـشخب  زا  شاپب و  ای :

. دنا هدرک  وگزاب  دواد  وبا  ملسم و  يراخب و  زین  ار  شرازگ  نیا  درک . دهاوخ  راتفر  هنوگ 
دـش تايزور  هچ  ره  تفگ  مشاب ؟ ناس  نیا  هنوگچ  متفگ  ریمن  رگناوت  ریمب و  دنمتـسم  لالب  يا  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  لـالب  - 4

تـسا نیمه  تفگ  مشاب ؟ ناس  نیا  هنوگچ  ادـخ  ربماـیپ  يا  متفگ  اـمنم  يراددوخ  نآ  ندیـشخب  زا  دنتـساوخ  وت  زا  هچ  ره  نکم و  ناـهنپ 
دوب . دهاوخ  شتآ  ابتراک  رس و  هنرگو 

یهاوگ ار  نآ  تحـص  نآ ، لقن  زا  هتـشذگ  زین  مکاـح  هدرک و  وگزاـب  باوثلاباـتک  رد  ناـبح  نبا  ریبکلا و  رد  یناربطزین  ار  شرازگ  نیا 
. تسا هدرک 

هب ار  یکی  دندروآ  ناغمرا  ربمایپ  ياربغرم  هس  دیوگ : کلام  نب  سنا  - 5

هحفص 215 ] ] 

هاگن ادرف  يارب  ار  يزیچ  هک  مدوب  هدرکن  عنم  ار  وت  نم  رگم  تفگ  وا  هبربمایپ  دروآ و  زاب  ار  نآ  دش  ادرف  نوچ  وا  دیشخب و  شرازگتمدخ 
دروم یلعی  وـبا  دنـس  لاـجر  دـنا و  هدروآ  یقهیب  یلعیوـبا و  مه  ار  شرازگ  نیا  داد . دـهاوخ  دـنوادخ  ار  ادرف  يزور  یتـسار  هب  هکرادـم 

. دننانیمطا
زین دوـخ و  حیحـص  رد  ناـبح  نبا  ارشرازگ  نیا  تخودـنا  یمن  دوـخ  يادرف  يارب  ار  يزیچ  ربماـیپ  هک  تـسا  هدروآ  کـلامنب  سنا  - 6

دنا هدروآیقهیب 
دشاب و یلام  نآ ، رد  هک  نیا  زا  سرت  مور . یمن  قاطا  نیا  نورد  هب  سرت ، اب  زج  نم  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  بدـنج  نب  هرمـس  - 7

. تسا هدروآ  وکین  يدانسا  اب  یناربط  زین  ار  شرازگ  نیا  مریمب . نآ  قافنا  زا  شیپ  نم 
رد زور ) هس  زا  سپ   ) مشاب و هتـشاد  الط  دـحا  هوک  هزادـنا  هب  هک  مراد  یمن  تسود  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  يردـخ  دیعـس  وبا  - 8

مرادب . هگن  یهدب  تخادرپ  يارب  ار  هچ  نآ  رگم  دشاب . هدنام  نم  دزن  نآ  زا  يزیچ  نیموس ، دادماب 
درادرایسب . ناهاوگ  تسا و  وکین  نآ  دانسا  هدرک و  وگزاب  رازب  زین  ار  شرازگ  نیا 

نورد تفگ : وا  دندش و  ربمایپ  دزن  هب  سپ  دشن  تفای  وا  ياربینفک  تشذـگرد و  ربمایپ  راگزور  رد  يدرم  هک  تسا  هدروآ  هماما  وبا  - 9
يو ) نت  رب   ) نداهن غاد  يارب ) تسا  رازفا   ) ود تفگ : دنتفای  نآ  رد  رانید  ود  ای  کی  دندید  نوچ  دیرگنب  ار  شا  هماج 

و يونت ) رب   ) نداهن غاد  يارب ) تسا  يرازفا  : ) تفگ ربمایپ  سپ  دـنتفای  راـنید  کـی  وا  هماـج  رد  تشذـگرد و  هفـص  لـها  زا  يدرم  - 10
يو ) نت  رب   ) نداهن غاد  يارب ) تسا  رازفا   ) ود تفگ  ربمایپ  دنتفای  رانید  ود  وا  هماج  رد  تشذگرد و  رگید  یکی  سپس 

. دوعسم نب  هللا  دبع  قیرطزا  دوخ  حیحص  رد  نابح  نبا  مه  و  قیرط ، دنچ  زا  یناربط  مه  تسا و  هدرک  شرازگ  دمحا  مه  ار ، الاب  شرازگ 
ایآ دیـسرپ  ترـضح  يرگید . هزانج  زینسپـس  دـندروآ و  يا  هزانج  هک  مدوب  هتـسشن  ربمایپ  دزن  نم  هک  تسا  هدروآ  عوکا  نب  هملـس  - 11

شتشگنا هب  هراشا  اب  ترضح  رانید  هس  يرآ  دنتفگ  هتشاذگ  ياج  هب  يزیچ  ایآ  دیسرپ  هن  دنتفگ  تسه ؟ راکهدب 
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يو .) نت  رب  ، ) نداهن غاد  ( يارب تسا  رازفا   ) هس تفگ :
دننام زین  يراخب  و  هدش - دای  تارابع  نامه  اب  دوخ - حیحـص  رد  نابح  نبا  مه  تسا و  هدروآ  وکین  يدانـسا  اب  دمحا  مه  ار ، الاب  شرازگ 

. تسا هدرک  وگزاب  ار  نآ 
تفرگب و ار  رانید  ود  دیـسر  يو  هب  هک  یتمینغ  زا  تفر و  ربیخ  گنج  هب  ربمایپ  هارمه  ینیـشنرداچ  برع  هک  تسا  هدروآ  هریره  وبا  - 12

هلیسو  ) ود تفگ : وا  دنتفگ و  زاب  ادخ  ربمایپ  يارب  ار  ناتساد  دنتفایب و  ار  رانید  ود  درمب و  یبارعا  سپ  تخودب  دیچیپب و  داهن و  یئابع  رد 
يو .) نت  رب   ) نداهن غاد  يارب ) تسا 

درادن  يداریا  تسا و  وکین  نآ  دانسا  هدرک و  وگزاب  دمحا  ار  الاب  شرازگ 
تسا . هدروآ  ات 258  بیهرتلا " ج 1 ص 253  بیغرتلا و  رد "  يرذنم  ظفاح  هک  اه  ثیدح  نآ  زا  يدادعت  دوب  نیا 

ناج هک  نآ  هب  دنگوس  تفگ : درک و  دـحا  هوک  هب  يور  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  سابع  نبا  قیرط  زا  - 1:300 دوخ - دنسم  رد  دمحا  - 13
رد یلو  منک  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  ات  دوش  الط  هب  لیدبت  دمحم  نادناخ  يارب  دحا  هک  موش  یمن  نامداش  نم  تسوا ، تسد  رد  دـمحم 

. مشابهدرک هدامآ  دشاب - راک  رد  رگا  یهدبنتخادرپ - يارب  هک  رانید  ود  رگم  مراذگب  ياج  رب  ار  نآ  زا  رانید  ود  مریمب  هک  يزور 
وا زج  یئادخ  هک  نآ  هب  دـنگوس  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  قیرط  زا  - 2:352 شریـسفت - رد  دوخ  ریثک  نبا  - 14
ره دننک و  نهپ  ار  شدوخ  تسوپ  رگم  دوش  هدیلام  رگید  مهرد  هب  یمهردای  رگید  رانید  هب  يرانید  هک  دـهنن  جـنگ  يا  هدـنب  چـیه  تسین 

دنهنب . نآ  يزیت  رب  ار  یمرد  ره  يرانید و 
. هریره وبا  نابز  زا  زین  هیودرم  نبا  تسا و  هدرک  وگزاب  دوعسم  نبا  زا  قورسم  زا  وا  هرم و  نب  رمع  نب  هللا  دبع  زا  نایفس  ار  الابشرازگ 
دنامب يو  زا  يرز  میـس و  هنیجنگ  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  ناـبوث  قیرط  زا  وا  يربط و  ریرج  نبا  رفعجوبا  زا  ریثک  نبا  - 15

دنک یم  لابند  ار  يو  تسا و  هایس  هطقن  ود  وا  مشچ  ود  يالاب  هک  دوش  یم  رادومن  رهز  رپيرام  هنوگ ي  هب  يو  يارب  نامه  زیخاتسرزور 
دنک یم  لابند  ار  وا  نانچمه  و  يداهن ، ياج  رب  دوخ  زا  سپ  هک  متسه  ياهنیجنگ  نامه  نم  دیوگ : وا  یتسیک و  وت  وت  رب  ياو  دیوگ : وا  و 

ات
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دوخ حیحص  رد  زین  نابح  نبا  ار  نیا  دیوگ : ریثک  نبا  ار . شنت  ياه  مادنا  رگید  زین  نآ  لابند  هب  دروخ و  یمو  هدینادرگ  همقل  ار  وا  تسد 
. تسا هدرک  وگزاب 

زا دریمب  نوچ  هک  تسین  يدرم  چیه  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  نابوث  قیرط  زا  يو  دانسا  هب  متاح  یبا  نبا  زا  رد ص 353  ومه  و  - 16
زا يا  هحفـص  رانید ) مشـش  کی  زا  مراهچ  کی   ) طاریق ره  ربارب  رد  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دـشاب  هتـشاد  يزیچ  دـیپس ، خرـس و  ياـههکس 

. دننک غاد  نآ  اب  ار  يو  ماگ  ات  وا  هناچزا  ات  دهد  یم  رارق  وا  يارب  شتآ 
یمهرد هن  دوشن و  هداهن  رانید  يور  رب  يرانید  تفگ  ربمایپ  هکتسا  هدرک  لقن  هریره  وبا  قیرط  زا  دانسا  هب  یلعیوبا  هک  دنا  هدروآ  و  - 17

و  ) دـنهن غاد  ار  ناشیا  ياه  تشپ  اهولهپ و  اه و  یناشیپ  اـه  هکـس )  ) ناـمه اـبو  دـننک  نهپ  ار  نآ  ناـبحاص )  ) تسوپ رگم  مهرد  يور  رب 
. دیداهن یم  جنگ  هتخودنا و  ار  هچ  نآ  دیشچب  سپ  شیوخ ، يارب  دیدوبهداهن  جنگ  هچ  نآ  تسا  نیا  دنیوگ )
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. رز میـس و  رب  گرم  تفگ : ربمایپ  هک  درک  تیاکح  ارم  یتسود  تفگ : يو  هک  تسا  هدروآ  لیذنهلا  یبا  نب  هللا  دبع  قیرط  زادـمحا  - 18
هچ ام  سپ  رز . ومیـس  رب  گرم  یئوگ  یم  هک  نیا  ربماـیپ  يادیـسرپ  وا  متفرب و  باـطخ  رـسپ  رمع  اـب  نمهک  داد  شرازگ  تسود  ناـمه  و 
نبا ریـسفت  دـناسرب . يرای  رگید ، ناهج  راـک  رد  هک  يرـسمه  وا و  رازگـساپس  یلد  ادـخ و  هدـننک  داـی  یناـبز  تفگ : ربماـیپ  میزودـنایب ؟

 2:351 ریثک
دورف هچ  نآ  دمآ  دورف  رز ، میس و  هرابرد  نوچ  تفگ  نابوث  هک  دنا  هدروآ  دعجلا  وبا  نب  ملاس  قیرط  زا  هجام  نبا  يذمرت و  دمحا و  - 19

هب ناباتـش  ار  نآ  هدـیرپ و  يرتـش  يور  رب  سپ  مسرپ  یم  امـش  يارب  ار  نیانم  تفگ  رمع  میریگرب  ار  یلاـم  هچ  دـنتفگ  مدرم  سپ  دـمآ ،
رازگـساپس و یلد  تفگ  میریگ  رب  ار  یلاـم  هچ  ادـخ  ربماـیپ  يا  تفگ  سپ  مدوب  وا  یپ  رد  زین  نم  دیـسر و  ربماـیپ  هب  اـت  دروآرد  تکرح 

دهد . يرای  رگید  ناهج  راک  رب  ار  امش  زا  یکی  هک  يرسمه  ادخ و  هدننک  دای  ینابز 
هب هک  تسا  هدرک  شرازگ  ناـفع  نب  ناـمثع  دوخ  قـیرط  زا  دوخ 1:62  دنـسم  رد  دـمحا  ناـیلبنح  ياوشیپ  هچ  نآاـه  نیا  همه  زا  شیپ  و 

يرگید ياهزیچ  همه  بآ ، دراد و  ناهن  ار  درف  هدیشوپ  مادنا  هک  ینهاریپ  نان و  فرظ  هناخ و  هیاس  زج  هب  تفگ : ربمایپ  نآ ، بجوم 
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تسا . هدروآ  ءایلوالا 1:61  هیلح  رد  زین  میعنوب  ار  شرازگ  نیا  هک  تسین . نآ  رد  یقح  ار  دازیمدآ  دشاب  اه  نیا  زا  شیب  هک 
دوخ هک  دنا  هداد  رارق  یتایرظن  دنتـسم  وهدروآ  ناشیاه  هتـشاگن  رد  ریـسفت  لاجر  ثیدـح و  نارادـساپ  هقف و  نایاوشیپ  ار  اه  ثیدـح  نیا 

یـسک هرابرد  زین  ناشیا  زا  کی  چیه  دنا و  هتـشاد  نتخودنا  رز  نداهن و  جنگ  زا  مدرم  ندناسرت  بحتـسم و  ياه  قافنا  یئاسراپ و  هرابرد 
نیا اب  دندینادرگن  دنتشاد  مهتم  نادب  ار  رذوبا  هچ  نآ  نوچمه  یماهتا  فده  ار  نانآ  زا  مادک  چیه  هتخادرپن و  وگتفگ  هباه  نآ  نایوار  زا 

اب و  ناوت ، یم  تسا  هدرک  شرازگ  رذوبا  زین  ار  هچ  نآ  تخادرپ  اه  نآ  لیوات  هب  درک و  لـمح  یتسرد  ياـنعم  رب  ار  اـه  نآ  ناوتب  رگا  هک 
ياهریت فدـه  ار  وا  اهنت  ربماـیپ ، ناراـی  همه  نآناـیم  زا  ارچ  و  تسه ؟ رذوبا  ياـه  شرازگلـیوات  زا  یعناـم  هچ  سپ  تسا . ناـسکی  نآ 

هب هار  نیا  زا  ات  دراداو  ناهج  ياـهالاک  زا  زیهرپ  هب  ار  مدرم  هک  دوبن  نیا  تاـغیلبت ، نآ  زا  رذوبا  ضرغ  هک  نیا  اـب  دـنا ؟ هدـینادرگ  تمهت 
نخـس نآ  هرابرد  یگدرتسگ  اب  هچ  نانچ  هک - دوب  یهورگ  هب  وا  ضارتعا  هکلب  دنـسرب  لامک  بتارم  هب  دـنزادرپب و  ناج  نتخاس  هزیکاـپ 

دندوب . هتشابنا  مه  رب  اوران  ياه  هار  زا  مه  نآ  میس و  رز و  زا  یئاه  جنگ  میتفگ -
هدـینادرگ و زیوآ  تسد  ار  شا  یـصخش  یگدـنز  رد  وا  راـتفر  هتفاـین ، رذوبا  نانخـس  رد  دوخ  ياـعدا  يارب  يراوتـسا  هاوگ  هک  ریثـک  نبا 

سپهن ای  تسه  گنهامه  شنخس  اب  يو  راک  ایآ  دنادب  تساوخ  درک و  شراضحا  يو  تسیز  یم  هیواعم  کیدزن  وا  هک  یماگنه  دیوگ :
ات داتسرف  وا  غارـس  هب  زاب  ار  لوپ  هدنروآ  نآ ، زا  سپ  درک و  شخب  نآ  نیا و  نایم  زور  نامه  رد  ارنآ  وا  داتـسرف و  يو  يارب  رانید  رازه 
هب نم  تسد  زا  هآ  تفگ  وا  روایب . ار  اهرز  مداد ، وت  هب  اهابتـشا  نم  مناسرب و  يرگید  هب  نم  ات  دوب  هداد  ار  لوپ  نآ  هیواـعم  تفگ : يو  هب 

مزادرپ . یم  نآ  اب  مه  ار  وت  باسح  دیسر  مدوخ  لوپ  هاگ  ره  یلو  تفر  رد 
درک و ادـف  هار  نیا  رد  ار  دوخدیفـس  هایـس و  هک  دیـسر  یئاـج  هب  یئاـسراپ  رد  رذوبا  هک  دـیآ  یمن  رب  نیا  زا  شیب  زین  ـالاب  ناتـساد  زا  هک 
یئاسراپ و رد  هک  تسا  یئالاو  رایـسب  هاگیاپ  هدـنیامن  هکلب  هدوب  بجاو  ناگمه  رب  يراتفر  نینچ  وا  ياوتف  هب  هک  تسین  نآ  هناشن  شراـک 

وا رب  (ص ) نایمدآ رورس  زین  هار  نیا  رد  هک  هتشاد  يراکوکین  یگدنشخب و 
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ياج رب  يو  زا  يرتش  دنفـسوگ و  زینک و  مالغ و  میـس و  رز و  هک  تشذـگردیلاح  رد  دـیهاگآ و  دوخ  هک  تسیز  ناـنچ  تفرگ ، یـشیپ 
هار هب  زین  ناشیا - رب  دورد  وا - نادناخ  داهن و  ورگ  هب  يو  دزن  وج  هنامیپ  یـس  ربارب  رد  ار  نآ  هک  دوب  يا  يدوهی  دزن  رد  شهرز  دـنامن و 

دنمزاین نادب  دوخ  هچرگ  دندیناروخ و  كاروخ  راتفرگ ، هدرم و  ردپ  دنمتسم و  هب  قح ، یتسود  هار  رد  هک  دندوب  ناسک  نامه  دنتفر و  وا 
دنهد و یم  هقدص  عوکر ، لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  دندروآ  نامیا  نوچ  هک  نانامه  دنتـشاد و  مدقم  شیوخ  رب  ار  نارگید  دندوب 
زا راب  ود  كاپ  نسح  ربمایپ ، هدازرتخد  ام  ياوشیپ  هک  نانچ  دـننک  یم  قاـفنا  ناـهنپ  راکـشآ و  زور و  بش و  رد  ار  شیوخ  ياـه  یئاراد 
هک اجنآ  ات  درک  شخب  یمارگ  گرزب و  يادـخ  دوخ و  نایم  ار  شا  یئاراد  همه  راب  هس  و  دیـشخب ) ار  نآ  و   ) دـش نوریب  شا  یئاراد  همه 

تشاد . یم  هاگن  ار  يا  هزوم  دیشخب و  یم  ار  يا  هزوم  تشاد و  یم  هاگن  ار  یشفک  دیشخب و  یم  ار  یشفک 
نیا هداد و  داب  رب  کشخ  رت و  زا  ار  ناش  یئاراد  همه  یئاسراپ ، هک  ص )  ) دـمحم ناوریپ  نایم  رد  رذوبا  دـننامه  ناـیاسراپ  دنرایـسب  هچ  و 
ناـیم رد  هک  رذوبا  ياربرگم  تسناد  دـیاب  يرازگـساپس  بجوم  درک و  دـیاب  داـی  ار  نآ  هک  دوـش  یم  هدرمـش  يايرترب  ناـشیا  همه  يارب 

زا ایادخ  راب  يرادنپ  ياوتف  نآيارب  دنریگ  یم  يزیوآ  تسد  يو  رد  ار  شورنیمه  يرآ  تسا . میرم  رـسپ  یـسیع  دننامه  دـمحم  ناوریپ 
تست . يوس  هب  تشگزاب  میهاوخ و  یم  شزرمآ  وت 

رجح نبا  راتفگ  زا  نارواد  تئیه  نتساوخ  یهاوگ 

نخس نارواد ، تایه  شاک  يا  تفگ : دیاب  زین  رجح ) نبا   ) موس هاوگ  دروم  رد 
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زین ام  تسا و  هتشاگن  يرابلا " 3:213  حتف  رد "  هچ  نامه  رد  اریز  دز  یمن  ارنآ  هت  رس و  درک و  یم  وگزاب  یلصا  تروص  نامه  هب  ار  وا 
بلاق رد  مه  نآ  رذوبا و  دیعبت  هرابرد  ربمایپ  ینیبشیپ  نامه  هلمج  زا  درادن  یـشزاس  تئیه ، يواعد  اب  هک  دوش  یم  هدـید  یبلاطم  میدروآ 
ربمایپ نخـس  دـنک  یم  دـییات  ار  عوضوم  هچ  نآ  دور و  یم  دادـیب  يو  رب  دـنیب و  یم  متـس  راد ، ریگ و  نآ  رد  يو  دـناسر  یم  هک  یظاـفلا 

( نیئآ زا  يرادساپ  هار -  ) رد دیـسرپ : دیـسر  دهاوخ  وت  هبیئالب  هدـنیآ ، رد  یتسه و  هتـسیاش  يدرم  وت  رذوبا  يا  میدروآ : هک  تسا  (ص )
دشاب ادخ  رظن  ربارب  رد  ادخ و  هار )  ) رد هچ  نآ  ادخ و  نامرف  هب  اشوخ  تفگ "  ادخ . نیئآ ) زا  يرادساپ  هار   ) رد يرآ ) : ) داد خساپ  ادخ ؟

- كاپ ربمایپ  یسیع - دننامه  شا  یئاسراپ  یتسرپادخ و  تریس و  رد  اروا  دناسانش و  یم  یگتسیاش  هب  ار  شتـسود  ربمایپ ، مینیب  یم  هک  " 
هیرظن میناد  یمن  بیترت ، نیا  اب  و  ددرگن . راب  يو  هویـش  رب  يا  یهابت  دوشن و  هابت  ات  دیامن  یئابیکـش  هک  دهد  یم  روتـسد  ار  وا  دنیب و  یم 

تسا ؟ تسرد  هزادنا  هچ  ات  هتسناد  رذوبا  تیموکحم  يارب  يدنس  هدز و  ار  نآ  هت  رس و  نارواد  تئیه  هزات  هک  رجح  نبا  ي 
تـسرد تسا : هدرک  شرازگ  شبهذـم  ناگرزب  یخرب  نابز  زا  يرابلا "  حـتف   " رد هک  تسا  ناـمه  هدروآ ، رجح  نبا  هکیبلاـطم  هلمج  زا 

یمن قاـفنا  دـیاب ، یم  هک  یهار  رد  ار  نآ  دـنتفرگ و  یم  شیوـخ  يارب  ار  اـه  یئاراد  هک  هدوـب  یناـهاش  هب  رذوـبا  ضارتـعا  هک  تـسا  نآ 
دندرک .

هچنآ سپ  دیـسر . دهاوخ  هجیتن  نیمه  هب  دواکب  ار  ثیدح  خیرات و  سک  ره  و  تشذگ - زین  رد ص  هچنانچ  تسا - نیمه  تسرد  يرآ 
گنچ نادب  يرواد  يارب  هتفرگ و  هاوگ  ار  وا  نخس  دهاوخب  نارواد  تئیه  هک  تسین  ینتفریذپ  دیآ  یم  رب  رجح  نبا  هدش  هاتوک  راتفگ  زا 

یلو دننادرگ  يرواد  يانبم  ار  نآ  سک ، چیه  نایز  دوس و  هب  هک  تسین  تسرد  ددرگ و  لالدتسا  داینب  دناوت  یمن  یلـصا  نینچ  اریز  دنز .
هب  ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  تسا  هدرک  ارجا  ار  مکح  نآ  مهتموکح  تسا و  هداد  مکح  تئیه  تسا و  هتفگ  رجح  نبا  هک  درک  دـیاب  هچ 

( میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  ام  یتسار  هب  میئادخ و  زا  امهک  یتسار 
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ار ناشیا  لاوحا  راتفگ و  ناگدنناوخ ، هک  نارواد - تئیه  ناهاوگ  دندوب  اه  نیا 
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رب وت  دـنیوگیم و  هچ  نانآ  هک  میرتاناد  ام  دراد ؟ یـشزرا  هچ  دـنهنب  ینازرل  داینب  نینچ  رب  هک  یناـمتخاس  میـسرپ : یم  کـنیا  دـندومزآ و 
رآ . وا  دای  هب  ار  نآرق  دسارهبدیعو  زا  هک  ار  سک  ره  سپ  يرادن  یئاناوت  ناشیا 

تباث دیهاوخ  یم  ار  هچ  نآ  دناوت  یمن  رذوبا  ندوب  تسینومک  تابثا  رد  امـش  لیالد  میوگ  یم  هدرک و  نارواد  تئیه  هب  رون و  زا  اج  نیا 
دنک و قافنا  دراد  دوخ  زاین  هزادنا  زا  شیب  هچ  ره  دیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـینک - یم  اعدا  امـش  هک  روط  نآ  هزات  رذوبا - رظن  اریز  دـنک 

يا هدـیقع  نینچ  اـه  تسینومک  هکیلاـح  رد  دوش  کلامدـناوتب  تسا  درف  زاـین  دروم  هک  ار  یئاـه  یئاراد  هک  تسا  نآ  هدـیقع  نیا  همزـال 
یقوقح درف ، راک  ياهب  هزادنا  هب  ای  زاین  هزادنا  هب  یتسینومک  ياه  تموکح  هاگ  نآ  دنزادنارب و  داینب  زا  ار  تیکلام  دنهاوخ  یم  دنرادن و 

يارب راک  هار  زا  ار  دوخ  يزور  هک  دراد  ار  رودزم  مکح  نآ ، ربارب  رد  درف  لاح ، نیا  رد  دـتفاین و  رطخ  هب  يو  یگدـنز  اـت  دـنزادرپب  وا  هب 
هک نآ  زا  هتـشذگ  دوش . یم  تخادرپ  وا  هب  يو  زاین  هزادـنا  هب  هک  روآ ، نان  ربارب  رد  دراد  ار  روخنان  مکح  ای  درآ ، یم  تسد  هب  اـمرفراک 

اه و جرخ  زین  مزال و  ياه  هنیزه  ناـمه  قاـفنا ، روتـسد  زا  وا  فدـه  هکلب  دیـشخب  ار  یئاراد  ماـمت  یتسیاـب  دـیوگ  یمن  رذوبا  میدـید  اـم 
رذوبا هب  هچ  نآ  دانسا  رد  هن  نارواد  تئیه  سپ  دناوخ . یم  نادب  ار  ام  یناسنا ، هفطاع  یگنادرم و  هک  تسا  يا  هناراکوکین  ياه  شـشخب 

هاوخ دـیوگ - یم  هچ  نآ  رد  هدومن . لـمع  تسرد  يا  هنوـگ  هب  مسینوـمک  دـقن  ود  رد  هن  هدرک و  ارفاـصنا  قـح و  تاـعارم  تسا  هتـسب 
دیامن . یم  يرگدادیب  دوخ ، يرواد  رد  هتسنادان  درادن و  يزیچ  غورد  زج  دهدب - يدانسا  هاوخ  دنک و  وگزاب  ار  یشرازگ 

. نخس نوچمه  میرگنب . تقد  هب  هدش ، هتفگ  رذوبا  ندوب  تسینومک  هرابرد  هک  مه  ینانخس  رگید  رد  هکدوب  مزال  ام  رب 
تارضاحملا 37 و 2:36 و  رد  يرضخ 

يرافغ "  رذوبا  ناونع "  ریز  ات 113  مالسا " ص 109  خیرات  زا  یئاههرهچ  رد "  تایبدا  هدکشناد  سیئر  يدابع  کب  دیمحلا  دبع 
يو 1:136 و مالسالا "  رجف  رد "  نیما  دمحا  و 

ات 45 و نامثع " ص 41  فاصنا  رد "  کب  یلوملا  داج  دمحا  دمحم 
نافع " ص 35 و نب  نامثع  رد "  نوجرع  میهاربا  قداص 
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نودشارلا " ص 317  ءافلخلا  رد "  راجنلا  باهولا  دبع 
نآ یب  دنا  هدنکفا  كانمهس  ياه  یسررب  یخیرات و  ياه  شهوژپ  راد  ریگ و  رد  ار  دوخ  روز ، هب  هتفر و  ناشیا  هار  هب  هک  یناسک  رگید  و 
مه ناشیا  هزات  هک  دهد  ناشیئاهر  درادن  ندـش  دـنلب  هک  یندروخ  نیمز  زا  هکلهم و  هب  نداتفا  زا  هک  دنـشاب  هتـشاد  يا  یملع  یئاناوت  هک 
ابـس نب  هللا  دـبع  زا  ار  مسینومک  لصا  رذوبا  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  ناـش  یخرب  اـهنت  هدرواـین و  میدز  ار  شا  هبنپ  هک  یبلاـطم  ناـمه  زا  شیب 

رد هک  تسا  یـسعقف - دیزی  زا  وا  هیطع و  زا  وا  فیـس و  زا  وا  بیعـش و  زا  وا  يرـس و  نابز  زا  يربط - تیاور  زین  ناشیا  كردـم  هتفرگ و 
، راکهبت فرحنم و  زاس ، شرازگ  نز و  غورد  دوش : یم  لیکشت  یناسک  زا  نآ  نارگـشرازگ  هریجنز  هک  دیدید  اج  نآ  رد  میدروآ و  ص 
هب زین  نآ  نتم  دسانش و  یمن  ار  وا  تیوه  سک  چیه  هک  یسانشان  ای  دنناتسادمه ، ششرازگ  یتسـس  رد  ناگمه  هک  يراتفگ  تسـس  زا  ای 

تسا . نایامن  نآ  رد  ندوب  یگتخاس  راثآ  ندوب و  غورد  ياه  هناشن  هک  تسا  يا  هنوگ 
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هتـشادیمهم و شقن  رگید  ياه  يراکهبت  ناناملـسم و  فص  ندرک  هدنکارپ  رد  هدوب و  يدوهی  تسا  فورعم  هک  ابـس  نب  هللا  دبع  هزات  و 
، زور نآ  هفیلخ  اب  گنج  هب  هدوت  نتخیگنارب  بوشآ و  رذـب  ندـناشفا  يارب  يو  هک  دـنا  هتفگ  هتـسنادوا و  ریثات  تحت  ار  نایرـصم  شروش 

نینچ يرآ  هدـنکارپ ، یم  اـج  همه  ردار  رگناریو  لوصا  نآ  هداـهن و  یم  رـس  تشپ  يرگید ، زا  سپ  یکی  ار  ناناملـسم  گرزب  ياـهرهش 
تاعامتجا زا  کی  چیه  لد  زا  دندماین و  ربوا  يریگتسد  یپ  رد  زگره  زور  نآ  یتموکح  نیرومام  درکن و  هاگن  پچ  سک ، چیه  اریـسک 

دیامن و يرگیزاب  تسا ، یضتقم  شیاه  سوه  اه و  هتساوخ  هنوگ  ره  دخرچب و  یگدوسآ  هب  ات  دنتشاذگ  ودنتخاسن  شرود  هب  نارادنید ،
نب هللا  دبع  رذوبا ، نوچمه  دندوب  ناشیا  راکوکین  ناوریپ  زا  ای  دمحم  نارای  زا  هک  دیدرگ  یناکاپ  ناکین و  بیصن  اهرـسدرد  همه  هاگ  نآ 

یبحرا دیزی  اسراپ ، هدبع ي  نب  بعک  ریهز ، نب  بدنج  ناحوص ، رسپ  ود  هعصعص  دیز و  ثراح ، نب  رتشا  کلام  رسای ، نب  رامع  دوعسم ،
، هدوب فورعم  وا  قح  رد  ربمایپ  ياعد  رطاخ  هب  هک  قمح  نب  ورمع  اسراپ ، تسرپادخ  سیق  نب  رماع  هتشاد ، گرزب  یهاگیاپ  مدرم  دزن  هک 
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یم هک  ارنانیا  يرآ  دامتعا ، دروم  هیقف  ینادـمهثراح  دامتعا و  دروم  راکتـسرد  درم  دایز  نب  لـیمک  ربماـیپ ، راوگرزب  راـی  یقراـب  هورع 
رارق تناها  ضرعم  رد  يرگید  هتـسکش و  شیاه  هدند  هدروخ  کتک  رگید  هدرپس و  ناج  هاگدیعبت  رد  وهدیدرگ  هراوآ  ناش  یکی  میرگن 

روط ... نیمه  هدش و  هدیزگ  اهنابز ، شین  اب  هتفرگ و 
زا رت  مزال  اروا  دـیعبت  نامثع  دـیایب - نآ  ناتـساد  هچ  نانچ  هک - تسا  هدوت - هدرم  هتـسیاش  نانموم -، ریما  ام  رورـس  اه  نیا  همه  زاشیپ  و 

: دیوگ یم  سابع  نبا  هب  دوش و  مک  وا  تفالخ  تساوخرد  يارب  مدرم  يادص  رس و  ات  دتسرف  یم  عبنی  هب  ار  وا  یپایپ  دنیب و  یم  نانیا  همه 
وا یلو  دنهد  یم  يار  وا  دوس  هب  نارگید  تسینيدرم  نانچ  نم  هدازومع  دیوگ : یم  سابع  نبا  هک  نک  رود  نم  زا  ار  تا  هدازومعدـنزگ 
نم هن  ات  دورب  دراد  عبنی  رد  هک  ینیمزرس  رب  ات  وگب  وا  هب  تفگ  تسرف  وا  دزن  هب  ارم  يراد  تسود  هچ  ره  يارب  سپ  دراد  ییار  دوخ  يارب 

شکبآ رتـش  کـی  زا  شیب  ارم  ناـمثعتفگ  وا  تفگ  ناـنچ  تفر و  یلع  دزن  هب  واسپ  نم . تسد  زا  وا  هن  موش و  نیگهودـنا  وا  تسد  زا 
دناوخ : ار  هدورس  نیا  سپس  دهن  یمن  جرا 

وراد . زا  هن  دوش  یم  هتسخ  درد  زا  هنیلو  دبای  یم  دوبهب  وا  منک و  یم  نامرد  اروا  مخز  نم  درک ؟ راتفر  دیاب  هنوگچ  وااب 
وش نوریب  هنیدم ) زا   ) هک نم  غارس  داتسرف  ورب . ایب  دنادرگ . شکبآ  رتش  نوچمه  ارم  هک  دهاوخ  یمن  نیا  زج  نامثع  سابع  رـسپ  تفگ : و 

مشاب راکهانگ  مسرت  یم  هک  مدرک  ینابیتشپ  وا  زا  نادنچ  دنگوس  ادخ  هب  وش  نوریب  هک  تسا  هداتسرف  زاب  کنیا  ایب و  هک  داتسرف  سپس  و 
هتساخرب یشکرس  هب  اهرهش  رد  هک  دیسر  یمن  وا  شوگ  هب  ناشیا  يادص  رس و  ایآ  دندوبن و  هفیلخ  مشچ  ربارب  رد  وا  نارای  ابـس و  نبا  ایآ 

یم زاب  يراکهبت  زا  دندناوخ و  یم  يراکوکین  هب  ار  مدرم  هک  یناسک  نآ  راک  هک  دوب  هنوگچ  دندوب ؟ هدومن  نآ  رد  يرایـسب  يراکهبت  و 
تخرد هنت  رب  ار  وا  ای  دزاس  نکهشیر  دوب و  انابس  نب  هللا  دبع  نتـشک  ابار  دیلپ  برکیم  نآ  هک  درک  یمن  یلو  دمآیم  نارگ  وا  رب  دنتـشاد 

راد هب  امرخ  ياه 
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درم نآ  هرابرد  دیاب  یمن  هفیلخ  ایآ  دـنک . شدـیعبت  ناناملـسم  نیمزرـس  زا  ای  دربب  ار  سکع - هب  ای  وا - تسار  ياپ  پچ و  تسد  هتخیوآ 
شنک دـب  هیامورف و  ناگتـسباو  اب  گرزب ، رذوبا  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  دـنک ؟ ینز  يار  ربمایپ  راکوکین  نارای  اب  هدـننک ، هارمگ  هارمگ و 

رد اـی  شمنزب  منک ؟ هچ  وـگغورد  درمریپ  نیا  اـب  دـیئوگب  نم  هب  دـنار : ناـبز  رب  ار  هدـنزگ  نخـس  نآ  تخادرپ و  ینز  يار  هب  شنادـناخ 
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منک ؟ شدیعبت  ناناملسم  نیمزرس  زا  ای  هتخاس ؟ هدنکارپ  ار  ناناملسم  هورگ  وا  هکشمشکب  ای  منکفا  شنادنز 
ناـیم رد  هتـشاد  هک  یتشزتاـین  اـب  هراـمه  هدوب و  ینید  یب  یـشوپ و  قـح  ياـهداینب  زا  یهاـبت و  ياـه  برکیم  زا  ابـس  نب  هللا  دـبع  يرآ 

هک نیا  هن  هدش و  تباث  هتخانـش و  مسینومک  هاگـشزومآ  وا و  نایم  يا  یگتـسباو  هن  زگره ، هک  دنچ  ره  هدرک  یم  دمآ  تفر و  ناناملـسم 
نآ هک  میهد  رارق  دنتسم  هدرک  وگزاب  فیس  نابز  زا  بیعش  هک  ار  يرس  همان  رگم  هدوب - وا  تاکیرحت  هجیتن  نامثع  رب  نویبالقنا  ندیروش 

درادن - یشزرا  نالد  انیب  رازاب  رد  هک  درمش  زیچان  غورد و  دیاب  زین  ار 
یم لیکـشت  هباحـص  همه - میئوگن  رگا  تیرثکا - زا  دندوب  هدمآ  درگ  وا  رـس  رب  هدـیروش و  نامثع  رب  هک  یناسک  هژیو  هب  ناناملـسم و  اری 
دوخ هدرب و  هانپ  نانموم  ریما  امرورس  هب  هک  یناسک  زا  هژیو  هب  و  دمآدهاوخ ) يدعب  دلج  رد  بلطم  هدرتسگ  دهاوخب  ادخ  رگا  هک   ) دندش

زین نانآ  هک  ناشیا ) ياه  هدننام  ناحوص و  رـسپ  ود  رتشا و  کلام  رامع و  رذوبا و  نوچمه   ) دندوب ناشیا  ناوریپ  ربمایپ و  نارای  نیرترب  زا 
ابس نبا  نوچمه  یسک  مه  نآ  و  دندوبن - لئاق  سک  چیه  ياه  هدبرع  يارب  یشزرا  دندوب ، هتفرگ  ارف  یحو  همـشچرس  زا  هچ  نآ  ربارب  رد 
اجک دندوب  هتـسیاش  هشیدنا  نادرم  زا  نارادنید ، هعماج  رد  هک  نانآ  دنتخانـش - یم  ار  شزورما  زورید و  ياه  شیارگ  وا و  ياه  شنم  هک 

هچ دهد  یمن  ناشن  درم ، نیا  اب  ناشیا  زا  کی  چیه  نایم  يا  یگتـسویپ  تسرد ، خـیرات  هزات  و  دـنداد ؟ یم  يرورپرادـنپ  ره  هب  لد  شوگ 
تایحور رد  وا  هک  نیاهب  دسر 
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هشیدنا رد  زور  نآ  هفیلخ  ارچ  میسرپ  یم  زاب  دشاب ؟ هتخیگنارب  نارادنید  هعماج  رد  ار  یئاه  بوشآ  ناشیا ، تسد  اب  هتـشاذگ و  رثا  ناشیا 
ماجنانانموم ریما  ام  رورـس  هک  درکن  ار  يراک  نامه  ارچ  و  دنادرگ ؟ هدنکارپ  ار  وا  هورگ  ات  دماین  رب  وا  دـنزگ  زا  ناملـسم  نتخاس  هدوسآ 

هک تـسا  هدروآ  لــصفلا 4:186  رد  زین  مزح  نـبا  و  و 311 - ص 310  دـیدناوخ - یـسراف  همجرتزا  رد ج 13  ار  نآ  شرازگ  هـــک  داد 
دینادرگ . نک  هشیر  ار  نآ  داتسرف و  دنتشاد  ار  ماجنادب  ياه  شیارگ  نآ  هک  یناسک  غارس  هب  يروآ  ناقفخ  دود  ترضح ،

ام نخس  نیرخآ 

ناراـی ياـناد  تقیقح  مه  دـندوب و  هدرک  یـسررب  دـننآ  رگ  وگزاـب  دوخ  هک  ار  نآ  لوصا  مسینومک و  تقیقح  مه  مرتـحم ، ناداتـسا  رگا 
نیا رد  رگايرآ  هدیـسر ، ناشیا  هرابرد  هک  یثیداحا  هدـش و  شرازگ  ناـشیا  رادرک  راـتفگ و  زا  هچ  نآ  وا و  نادـننامه  و  رذوبا - ربماـیپ -

زا مه  هچ  ره  رذوبا  نوچمه  یسک  هک  دنتسناد  یم  دنتفای و  یم  رد  تسا  هنایم  رد  هک  ار  يا  هلصاف  اه  گنسرف  دنتشاد  یـشهوژپ  اه  هنیمز 
دش دهاوخن  تسینومک  مه  زاب  دشوپب  مشچ  شنیئآكاپ  ياهداینب  زا  ددرگ و  زاب  دوخ  شناد  ریـسم  زا  دیآ و  دورف  شیالاو  رایـسب  هاگیاپ 

زیچان شا  یملع  یئاناوت  دشاب و  كدنا  نید  زا  يا  هشوت  دنچ  ره  دیزگرب  دهاوخن  ار  کلسم  نیا  زگره  ینید ، ياناد  کی  و 
ياـه يدـنمزاین  نیماـت  رد  كاـپ  مالـسا  دـنادب  هک  یـسک  دـناوخ  یمنآ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  دـنیزگ و  یمربار  مسینوـمک  مارم  هنوـگچ 

زا اـت  تسا - هتخاـس  راومه  ناـشیا  ياـه  يراـتفرگ  عفر  يارب  یئاـه  هار  هچ  هدروآ و  هچ  ناـشیا  ياـه  هنیزه  هب  خـساپ  يارب  ناتـسدیهت و 
زا دنراد - قح  هکيا  هزادنا  هب  دـنناوتب - ناشیا  ات  تساهداهن  ینیناوق  هچ  و  دـهاکب - دـنروخ  یم  ناشناروخنان  يارب  هک  یهودـنا  ینیگنس 

هلاسم شیوخ  راتفگ  نیا  اب  گرزبربمایپ  هک  نانچ  دندرگ . رادروخرب  تسا  نارگناوت  ياه  یئاراد  رد  هک  يداصتقا  تایح  ياه  همـشچرس 
نارگناوت ياـه  یئاراد  رد  ناـشیا ) يارب  ار  یقوقح   ) دـندنمزاین ناتـسدیهت  هک  يا  هزادـنا  هب  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  هتخاـس " : راکـشآ  ار 

هچ نآ  رطاخ  هب  رگم  دندرگ  یمن  جنر  راچد  دننام  هنهرب  هنـسرگ و  هک  ناتـسدیهت  هدینادرگ و  بجاو  ار ) نآ  تخادرپ  هداهن و   ) ناملـسم
یتسار هبناه  هک  دنهد  یم  ماجنا  ناشنارگناوت 
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اب هک  نیا  زا  سپ  و  داد " . دـهاوخناشرازآ  كاندرد ، يا  هجنکـش  اـب  دیـشک و  دـهاوخ  تساوخزاـب  ياـپ  هب  تخـس  ار  ناـشیا  دـنوادخ ،
رد هدومن  یـشیدنا  هراـچ  ناتـسدیهت  ياـه  يدـنمزاین  عفر  يارب  هدرک و  میظنت  ار  یلاـم  تسایـس  هار ، نیرت  هتفرـشیپ  ناـمزاس و  نیرتوکین 

هتسیاش یگدنهاوخ ، هک  یتسار  هدیهوکن " : یتخس  هب  ار  هدش  دای  راک  ود  هنوگ ، نیا  زا  یئاه  هتفگ  اب  هتسب و  ناشیارب  ار  یئادگ  لاوئس و 
دـناشکب و یئاوسر  هب  ار  راک  هداتفا و  یـسک  ندرگ  هب  هک  یناوات  ودـناشنب  كاخ  هب  ار  یمدآ  هک  يا  یتسدـیهت  دروم : هس  رد  رگم  تسین 

مدرم زاار  دوخ  دنناوت  یم  هک  يراک  ره  يرای  هب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ناتسدیهت  دیامن "  روآدرد  دشاب و  یسک  اب  شتخادرپ  هک  یئاهبنوخ 
هتشپ دور و  هوک  هب  دریگرب و  ینامسیر  امش  زا  یسک  رگا  تفگ " : ناشیا  هب  دننک ، يراددوخ  تساوخرد  یئادگ و  زا  دننادرگ و  زاین  یب 

هک دنکتساوخرد  مدرم  زا  ات  تسا  رتهب  وا  يارب  دنادرگ ، زاین  یب  ار  دوخ  هلیـسو  نادب  دـشورفب و  ار  نآ  دروایب و  دوخ  تشپ  رب  مزیه  يا 
ياه مان  اب  نوگانوگ و  ياه  هار  زا  هک  دادرارق  نادـنمتلود  ندرگ  رب  نیعم  یقوقح  ناتـسدیهت  نادنمتـسميارب و  هن "  ای  دـنهدب  وا  هب  اـیآ 
دوس میـس و  رزای و  تالغ  ای  نایاپراچ  هب  دریگ  یم  قلعت  هک  يا  هناهام  ياه  هریج  ای  هنالاس  ياه  يرمتـسم  دننام  دوش  یم  نیمات  فلتخم 

نآ رب  نوزفا  دوش  یم  بجاو  لاوما - رب  هک - یقوقح  رگید  تمینغ و  جـنگ و  یمومع و  ياه  تورث  اه و  ناـکو  يرگادوس  یناـگرزاب و 
تـسد هب  عورـشمان  هار  زا  هچ  نآتخادرپ  اهرذـن و  اه و  هرافک  نوچمه  دوشیم  بجاو  دـنچ - یئاـه  تبـسانم  هب  یمدآ - رب  یهاـگ  هچ 

هدمآ .
نآ هرابرد  درمش و  تیناسنا  تابجاو  زا  ار  نآ  ناوت  یم  دزادرپ ، یم  شلام  یتدایز  زا  یمدآ  هکيا  هناراکوکین  ياه  هنیزه  تاقدص و  اما 

يراشفاپرایسب نآ  رس  رب  دناوخ  یم  تسار  هار  هب  ار  مدرم  اراکشآ  هک  يراوگرزب  تساور و  یئوگب  هچ  ره  زین 
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ص)  ) ربمایپ هک  دنا  هدروآ  هماما  وبا  نابز  زا  نارگید  يذمرت و  ملـسم و  میدروآ و  البق  ار  نآ  هب  طوبرم  ياه  ثیدـح  زا  يا  هراپ  هدرک و 
یشاب هتشاد  یئاراد  ياهزادنا  هب  رگا  رتدب و  يرادهاگن  هاگ  رهو  تسا  رتهب  تیارب  یـشخبب  ار  تا  یئارادیتدایز  رگا  وت  مدآ  رـسپ  تفگ :

بیهرتلا 252 و 1:232  بیغرتلا و  تسین . وت  رب  یشنزرس  ینک  زارد  مدرم  يوس  هب  تسديوشن  ریزگان  هک 
درادن بکرم  هکیسک  يارب  ار  نآ  دراد  دوخ  زاین  زا  شیبیبکرم  سک  ره  تفگ  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  يردخ  دیعسوب  نابز  زا  ملـسم  و 

یقهیب 4:182  ننس  دنک  هدامآ  درادن  هشوت  هک  یسک  رب  ار  نآ  دراد  هشوت  دوخ  زاین  زاشیب  سک  ره  دنک و  هدامآ 
زا يا  هقدـص  دـیاب  سک  ره  دـنک  یم  عولط  باـتفآ  هک  زور  ( ) ره تفگ : ربماـیپ  هک  میدـناوختشذگ  رد ص  هک  یتـسرد  شرازگ  رد  و 

. دهدب شیوخ  يارب  نآ  تباب 
دراد و یمارتحا  هچ  هدش ، گنت  وا  رب  يزور  هکیسک  دهد  یم  ناشن  هک  دراد  یئاه  نیئآ  اه و  هویـش  مالـسا  میرذگب  هک  اه  نیا  همهزا  و 

یم يرگناوت  رد  ار  يراد  وربآ  هک  یناسک  هب  دنوادخ  ضارتعا  هک  دنا  هتفریذپ  ناشیا  اریز  داهن  وا  هب  دیاب  یئوربآ  هچ  نارادنید  هعماج  رد 
: دیوگ ماگنه  نآ  دراد  شا  یمارگ  تمعن ، نداد  ابو  دیامزایب  ار  وا  دنوادخ  نوچ  ناسنااما ، دیوگ : یم  هک  اج  نامه  تسا . تسرد  دـنناد 

همان زین  تسین و  نینچ  دینادرگ . راوخ  ارم  ادخ  دیوگ  دنادرگ  گنت  وا  رب  ار  يزور  يو ، ندومزآ  يارب  نوچو  تشاد  یمارگ  ارم  دنوادخ 
زا دینک  قافنا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دیوگ : یم  دـنیامن ، شـشخب  اهبنارگ  وکین و  ياه  یئاراد  زا  هک  دـهد  یم  روتـسد  وا  كاپ 

: دیوگ یم  زین  دـینکن و  نیعم  ار  اهدـب  قافنا ، يارب  میدروآ و  نوریب  نیمز  زا  امـش  يارب  هچ  نآ  زا  دـیا و  هدروآ  تسد  هب  هچ  نآ  نیرتهب 
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هچ نآ  رب  دـنوادخ  انامه  هک  دـینک  قافتا  ادـخ ) هار  رد   ) دـیراد تسود  هچ  نآ  زا  رگم  دیـسر  دـیهاوخن  ناراکوکین  هاگیاپ  هب  زگره  امش 
نداد داب  رب  ناگدنهاوخ و  ندنار  زا  تسهاگآدینک  یم  قافنا 
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اما و  دیوگ : تسا - يا  هدنیوگ  یمارگ  هک  دـنوادخ - هدرک و  عنم  ناشیا ، هب  یئامندوخ  مدرم و  ندرزآ  نداهن و  تنم  اب  تاقدـص  شاداپ 
سک نآ  دننام  دینکم  هابت  ندناسر ، رازآ  نداهن و  تنم  اب  ار  دوخ  تاقدص  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیوگ : نارم و  ار  هدـنهاوخ 
يور رب  ار  هناد  هک  دشاب  سک  نآ  دننام  دورگن و  زیخاتسر  زور  هب  دنوادخ و  هب  دنک و  قافنا  مدرم  هب  یئامندوخ  يارب  ار  دوخ  یئاراد  هک 

ار ناشلام  هک  نانآ  دیوگ : مه  دنرآ و  تسد  هب  نآزا  یلـصاح  چیه  دنناوتن  هک  دیوشب  ار  نآ  رابغ  زین  یناراب  دـنت  دـیزرب و  تخـس  گنس 
چیه زا  دوب و  دهاوخ  ادخ  دزن  وکینشاداپ  ار  نانآ  دننکن  يرازآ  هدراذگن و  یتنم  ناقحتـسم ) هب   ) قافنا یپ  رد  دننک و  قافنا  ادـخ  هار  رد 
رتهب ندرک  در  ار  هدنهاوخ  دنمتـسم  شزرمآ ، بلط  شوخ و  نابز  هب  دـیوگ : دوب و  دـنهاوخن  كانهودـنا  دنـشابن و  كانمیب  يدـمآشیپ 

تسا  رابدرب  وزاین  یب  دنوادخ  دننک و  رازآ  نآ  یپ  زا  دنهد و  هقدص  هک  نآ  ات  تسا 
دنوادخ دهد ، ماجنا  ناشیا  هب  نآ  ربخ  ندناسر  مدرم و  هب  شیامن  ياربار  ریخ  راک  هک  یـسک  هن  دیوگ : زین  ص )  ) ناربمایپ نیرت  گرزب  و 

هن دناسرب و  نآ  نیا و  هب  ار  شنداد  هقدـص  شرازگ  هدـمآرب و  ترهـش  يوجتـسج  رد  ای  دراذـگب  تنم  هک  یـسک  هن  دریذـپ و  یم  يو  زا 
دیامنیگدنشخب . مدرم  ربارب  رد  شیامن  يارب  هکیسک 

درگنن ناشیدب  دیوگن و  نخس  ناشیا  اب  زیخاتسر  زور  رد  دنوادخ  هک  دنا  سک  هس  تفگ  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دوخ  حیحص  رد  ملسم  و 
یقهیب 4:191  ننس  دراذگب و ... تنم  دشخب  یم  هچ  نآ  رطاخ  هب  هک  یسک  دشاب . كاندرد  يرفیک  ار  ناشیا  دنادرگن و  ناش  هزیکاپ  و 

دراذگب تنم  هک  سک  نآ  هن  دیآ و  یم  رد  تشهب  هب  دنک  يراتفر  دب  ردام  ردپ و  اب  هک  یسکهن  تفگ  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  ریثک  نبا  و 
دیامن . يراسگ  هداب  هتسویپ  هک  یسک  هن  و 
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(. ریثک 1:318 نباریسفت  )
شـشخب رطاخ  هب  يدنـسپدوخ  يرترب و  ساسحا  زا  نارگناوت  لد  دوش و  هدـنکرب  یگدنـشخب  رطاخ  هب  نداـهن  تنم  هویـش  هک  نآ  يارب  و 

يراوخ زا  نادنمتـسم  كاـپ  ياـه  لد  هک  نآ  يارب  زین  دـیامن و  يراددوخ  اـه  یگدولآ  زا  تسا  رگناوت  سک  ره  ددرگ و  كاـپ  ناـشاه 
هدرزآ ناشرطاخ  دننکن و  يدرخ  ساسحا  دننک  یم  زارد  نارگناوت  يوس  هب  تسد  هک  نیا  زا  دوش و  هدودز  دیالآ  یم  نادب  هک  یتسدیهت 
یمارگ دنوادخ  تسد  رد  دریگ  رارق  هدنهاوخ  تسد  رد  هک  نآ  زا  شیپ  هقدص ، هتفگ : ادـخ  ربمایپ  هک  هدوب  اه  نیمه  ياربيرآ  ددرگن ...

دریگ . یم  رارق  گرزب  و 
یمن هقدص  یئوکین  زیچ  زا  سک  چیه  تفگ : ربمایپ  هک  میناوخ  یم  تسا  هدرک  وگزاب  هریره  وبا  نابز  زا  ملـسم  هک  یتسرد  شرازگ  رد  و 

- دشاب امرخ  هناد  کی  دنچ  ره  دریگب - دوخ  تسار  تسد  اب  ار  نآ  هدنـشخب ، دنوادخ  هکنآ  رگم  دریذپن - ار  وکین  زج  دنوادخ  هک  دهد -
دوش . یم  هوک  زا  رت  گرزب  ات  دنکیم  دشر  هدنشخب  دنوادخ  تسد  رد  هاگ  نآ 

گرزب و دنوادخ  قح  دراد  هک  دنیب  یم  تسا ، هدرک  دـنوادخ  يوس  هب  ار  شیوخ  يور  هناراکوکین  هک  ناملـسم  هدنـشخب  هنوگ ، نیاهب  و 
ار دوخ  تسد  دریگ و  یم  ادخ  زادراد  هک  دنیب  یم  زین  دنمتـسم  دهد و  یمتسا  هدیـشخب  يو  هب  وا  كاپ  تاذ  هک  یئاه  تمعن  زا  ار  رترب 
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تسا یجنایم  دوخ  تسا و  نامه  رترب  تسد  دنک و  یم  ریزارس  سک  همه  يوسبار  اه  تمعن  هک  تسادخ  تسد  هدرک و  زاردادخ  يوسب 
دـشاب يدنمتـسم  ای  رگناوت  رگا  دیناتـسدیهت  امـش  تسا و  زاین  یب  دنوادخ  تسا و  ود  ره  شخب  تمعن  دوخ  هدـنریگ و  هدـنهد و  نایم  رد 

تسا . رتراوازس  ود ، ره  هب  دنوادخ 
زیچ ره  زا  شیپ  مدرم ، لد  رد  مسینومک  خوسر  يارب  دشاب و  هاگآان  نید ، قیاقح  زا  هک  یماگنه  رگم  دوب  دهاوخن  تسینومک  تسینومک 

کلسم مه  هک  یئاه  نیمزرس  رگید  ای  يوروش  روشک  رانک  هشوگ و  رد  رگا  هک  دنشاب  هتشاد  نید  زا  یتسرد  تخانـش  هک  تشاذگن  دیاب 
یتسینومک ياه  فده  هک  یناسک  رتشیب  ینیب  یم  يزادرپ  وجتسج  هب  دننآ 

هحفص 230 ] ] 

نینچ زا  دنـشاب  ناوارف  نآ  رد  ینید  نایاناد  هک  یئاهروشک  اما  دنرادن  ینید  نیناوق  زا  یتسرد  یهاگآ  هک  دنیاه  نآ  زا  دننک  یم  لابند  ار 
يریـسم ناـنچ  رد  هک  دـهد  یمن  ار  وا  درخ  دـشاب ، هتـشاد  نید  شناد  زا  يا  هرهب  سک  ره  هنوـگ ، نیمه  هب  تسا و  رود  هب  یئاـه  فدـه 

وا ؟ ياه  هدننام  و  شناد - زا  زیربل  فرظ  نامه  رذوباهب - دسر  هچ  ات  دتفایب .
ینید نیناوق  زا  تسرد  تخانـش  زین  نآ  دنتفا و  مسینومک  نماد  هب  هرـسکی  دراذـگ  یمن  هک  دـنراد  يا  یگژیو  یمالـسا  ياهروشک  يرآ 
ياه هیامرـس  نآ  زین  و  دـنک - یم  هضرع  رهزالا  نارواد  تئیه  هچ  نآ  هن  هتبلا  و  دوش - یم  تفای  ناـیاناد  دزن  اـج  نآ  اـج و  نیا  هک  تسا 
يوس نیدب  هک  یلیس  نآ  رباربرد  دنتسه  دنمورین  عنام  ود  نانآ  نیا و  هدیدرگ و  نیزگیاج  مالسا  یتسرپ  هناگی  شیک  رد  هک  زاس  یگدنز 

هب ناملـسم  ياه  هدوت  هشیدـنا ي  نتخاس  نشور  شناد و  نید و  زا  رتاناوت  يزیچ  نآ ، اب  دربن  مسینومک و  اب  يربارب  يارب  سپ  تسا  ناور 
رد ار  نید  نیناوق  دنهد و  شرتسگ  ار  شناد  هنیمز  هتساخرب  راک  هب  هار  نیمه  رد  یتسیاب  ناملسم  عماوج  ناتسرپرس  تسین و  ود  نآ  يرای 
زا ار  یمارگ  نهیم  نادنزرف  هتخاس و  رادیب  باوخ  زا  هدش  هدـیرفآ  نادان  هک  ار  یناسنا  ینید ، گنهرف  حور  اب  هدـینادرگ و  همانرب  اج  همه 

نایاناد هدومن و  ارجا  ار  نیبم  نید  نیناوق  دـنهد و  شرورپ  وکین  ياه  شناد  نتخومآ  اب  یلاع  ات  یئادـتبا  ياـه  هاگـشزومآ  ياـه  سـالک 
يرای هب  هک  ار  یناسک  دنـشاب و  رادـساپ  ار  هدوت  ناناوتان  قوقحهداـهن  جرا  ار  يوگزردـنا  رونخـس و  نادرم  دـنرادب و  گرزب  ار  هتـسیاش 
راکهب هک  ار  ینایاناد  درادـب  هدـنز  دـنوادخ  دـتفین  ياپ  زا  مسینومک  مارم  رباربرد  ناشروشک  اـت  دـننک  یهارمه  دنباتـش  یم  نادـنم  هلئاـع 

دنزادرپب . ناشیا  روشک  ادخ و  ناگدنب  زا  يرادساپ  هب  هک  ار  یمالسا  عماوج  نآ  ناتسرپرس  دنزیخرب و 
هب نم  وگب  شابم و  ناشیا  ياه  سوه  وریپ  نک و  يرادـیاپ  يراد  روتـسد  هکنانچ  ناوخب و  تسار  هار  هب  ار  همه  وت  ربماـیپ  ياناـس  نیدـب 

شاداپ تسامش و  ام و  راگدرورپ  هناگی  يادخ  میامن  يرواد  هنارگداد  امش ، نایم  رد  هک  مراد  روتسد  مدیورگ و  داتسرف  ادخ  هک  يا  همان 
نایم تسرد ) يرواد  يارب  ازس ، زور  رد   ) ادخ تسین  امش  ام و  نایم  یئوگتفگ  تجح و  چیه  رگید  تسامـش  رب  امـش  راک  ام و  رب  ام  راک 

. میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  همه  دنک و  یم  عمج  ام 
هیآ 15 يروش  هروس 

هحفص 231 ] ] 

ساپس  ارادخ  ماجنا ، زاغآ و  رد 
نیمه هلابند  دهاوخب - ادخ  رگا  مهدفه - دـلج  رد  نآ  لابند  هب  دـسر و  یم  نایاپ  هب  اج  نیا  رد  ریدـغلا  یـسراپ  همجرت  زا  مهدزناش  دـلج 
دورف وت  رب  یحو  هک  نآ  زا  شیپ  دنب : راک  هب  شربمایپ  هب  ار  دـنوادخ  روتـسد  شاب و  هار  هب  مشچ  ماگنه  نآ  ات  تفرگ . میهاوخ  ار  بلاطم 

دلج 16 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


نکم باتش  نآرق  ندناوخ  رد  دیآ ،

هحفص 233 ] ] 

موظنم ياه  همان  شیاتس 

- 1 ناگمهيارب - هتسویپ  ساپس  اب  زورما  نارعاش  زا  یهورگ  عبط  رثا 
مرحم رد 19  هک  نآ  مراـهچ  لاـس  زا  هرامـش 80  رد  فجن - زا  هرداص  نایبلا - هلجم  هک  دراد  يا  هیریدـغ  هماکچ  یمـشاه  دـمحم  دـیس 

: نآ زاغآزا  مه  نیا  هدناسر و  پاچ  هب  ار  نآ  هدش  رشتنم   1370
رود ناگراتس  زا  هک  ناسر  یئاج  هب  ار  شیوخ  هاگیاپ  سپ  دیامن  یميداش  وت  دوجو  رد  یـشنم  گزرب  يزارفرـس و  اب  یگنادواج ، ناهج 

دشاب رترب  زین  رهپس  تسد 
نکفا یگدنز  نادیم  هب  ار  دوخ  يا  هدارا  نانچ  اب 

دنادرگ نازیرگ  ساره ، میب و  زا  ار  گرم  هک 
يراد یهاپس  شیوخ  گرزب  حور  زا  وت 

. دنکش یم  مهرد  ار  اهدمآ  شیپ  هوکش  ورف  هک 
دناشوپ یم  شیاه  يراکوکین  اب  ار  اه  بش  هک  سک  نآ  و 
تخاس دهاوخ  هدنز  ار  مد  هدیپس  نامسآ ، ياه  هنارک  رد 

دیوگ -: یم  هماکچ  نیمه  نایاپ  رد  رگید  تیب  زا 75  سپ  و  -( 
هک يا  همان  نامه  ! ریدغلا ریدغلا !

دشاب . كاپ  هدنخرف و  يا  همان  دنام و  هنادواج  راگزور ، رد 
هدینادرگ وکین  هداد و  شیارآ  ار  نآ  نیب  هدرخ  جنس و  نخس  يدرم  ربا  یئوگاویش  ويرترب 

هحفص 234 ] ] 

هداهنن ياج  رب  يا  هتسوپ  چیه  شناد ، زغم  يارب  و 
تشاد  ناهن  ار  یئاه  یتساک  اه و  يژک  دینادرگ و  راکشآ  دوب  ناهن  ار  هچ  نآ 

دیناشک هدنخرف  كاپ و  یهار  هب  ار  هلیح  گنرین و  ناگدیرفآ ، نایمرد 
میهد  یسک  هب  دشاب  هتسیاش  ار  یگنادواج "   " ناشن رگا 

تسا . دارفا  نیرترب  نیرتراوازس و  نآ  يارب  ینیما 
درک . میهاوخ  دای  مهدراهچ  هدس  نارعاش  نمض  رد  ارنآ  هدنیارس  تشذگرس  هماکچ و  همه  دهاوخرترب  يادخ  رگا  هک 

دیوگ زین  کفع  نارنخس  یلع ، لآ  مظاک  خیشهزاوآ  دنلب  رونخس  - 2
هک دندوب  نت  هس  هتشذگ  ناراگزور  رد 
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دنتفاتش یلع  يرای  هب  يرگید  زا  سپ  یکی 
دندرک - یم  يرادساپ  ربمایپ  نیشناج  ناتسآ  زا  یپایپ  ناشاهریشمش  اه و  یئاراد  اب  راک  زاغآ  رد  هک  دننانآ  زج  هب  هتبلا  اه  نیا  و  - 

الاو - ياههناخ  رد  هکم - رد  هک  دوب  قدزرف  ناشیا  نیتسخن 
تفاتش ام  نایاوشیپ  يرای  هب 

زور ات  وا  هموظنم  تایبا  هک  دوب  یساسقا  زین  یمود  و 
دنام . دهاوخ  رادیاپ  ام  نایم  رد  زیخاتسر 

درک يرای  ار  وا  هیفاش - شا - هیمیم  هماکچ  اب  مه  سارف - وبا  يرگید - و 
دادب رگنامرد  یفاش و  یخساپ  ار  اهرازفا  گنج  تبرضهلیسو  نادب  و 

تسا  راکشآ  ناگدیرفآ  همه  يارب  نشور  يزور  هیام  رد  دیشروخ  دننام  هک  یمراهچ  و 
تسین یمود  ار  نآ  هک  تشاگن  ار  ریدغلا "  هک "  يا  هدنراگن  تسا ، راکتسرد  نیما و  ینیما  نامه 

هحفص 235 ] ] 

دنتخادرپن نآ  دننام  ندروآ  هب  ناگدیرفآ  هک  تسا  يا  هعومجم  و 
دشاب . هدش  هدیسوپ  هدروخ و  نورد ، زا  هک  دندوب  یئامرخ  تخرد  ياه  هیاپ  نوچمه  رگید  درک ، اهر  هک  ار  یگنج  نانمشد  و 

ینیب یم  اریئامنهار  ياه  لاهن  رازتشک  نآ ، رد  هک  تسا  یئاه  ناتسوب 
تسا . کیدزن  ام  هب  دوش  یم  هدروآ  درگ  هتفرگرب و  هک  نآياه  هویم  يا  هظحل  ره  رد  و 

دوب ناهن  یکیرات  يروک و  هدرپ  رد  همه  میتشاد  هک  یئاه  يزارفرس  دوب ، هدومنن  خر  ات 
. تخادرپ یئامنهار  هب  دوخ  هک  تشگرب  يا  هنوگ  هب  ات  يدینادرگ  راکشآ  ام  يارب  ار  نآ  وت  و 

هک يدرک  اهر  ار  ام  یلاح  رد  يدیشخب و  یئاهر  ار  ام  هک  یئوت 
. ناشخرد یندمت  اب  میدوب و  يزارفرس  نانامیپ  مه 

، هدیزگرب ربمایپ  ناوریپ  ات  يدنکفا  جنر  رد  ار  نتشیوخ  هک  یئوت 
دندرگ . راگتسر  دنبای و  هار  وت  يرای  هب 

تسا نامارخ  روآ و  يور  كاپ ، ناتسآ  يوس  هب  هک  راپس  یشیاتس  هب  شوگ  هناراوگرزب  همان  هدنراد  يا  ناه 
دننامرد  نآ  ندرمشرب  زا  ناگدیرفآ  ياه  هورگ  هک  دهد  یشاداپ  وت  هب  نایناهج ، راگدرورپ 

: دشخب دوبهب  ار  شا  يرامیب  ادخ  هک  یمظاک  یصلاخ  اضر  دمحم  خیش  دمحم ، نادناخ  نخس  رپ  يارسنخس  زا  - 3
درادن يدننامه  ام  راگزور  رد  هک  تسا  نیب  هدرخ  يروشناد  ینیما 

تسارایب يراگزیهرپ  ياه  هماج  هب  ار  وا  دنوادخ 
دزانب وا  رب  هک  دزس  یم  ار  نیمز  رواخ  و 

تسا زیربل  ياه  هکربرایسب  نوچمه  وا  باتک  ناگدیرفآ ، نایم  رد 
. دراد یم  باریس  شیاراوگ  ناور و  بآزا  ار  اه  هورگ  هک 

هحفص 236 ] ] 
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وا تشذگرـس  رد  ار  نآزا  يرهب  هک  دراد  اـم  باـتک  زا  شیاتـس  رد  يرایـسب  ياـه  هتفگ  ناوارف و  ياـه  هدورـس  دـنیوگ ، نیا  يروآداـی :
دروآ میهاوخ 

يدادغب : يوسوم  بیطخ  نیدلا  سمش  دیس  هناگی  داتسا  زا  مه  نیا  و  - 4
زا هک  يدنبندرگ  ای  اهدیراورم ؟ ای  تسا  تاملک  اه  نیا  ایآ 

هدش ؟ هدیچ  مه  رانک  رد  هک  یئاه  هداجیب  لعل و  ای  هدمآ ؟ مهارف  اهرهوگ 
هک یئاه  شناد  ای  هتشون ؟ ياهرطس  ای  تسا  یئانشور  ایآ 

تسا هدز  رانک  رب  نآ  راسخر  زا  هدرپ  هدوت  روالدرورس 
دیامن یم  زیربل  ار  شناد  ياهایرد  هک  تسا  یبآ  هکرب  ریدغ " و  " 
دزاس یم  هدنامرد  ار  هدننک  راکنا  هک  یئاه  يرگنشور  اب  مهنآ  و 
دنک یم  اپ  تسد و  شیوخ  يارب  ینایهاپس  نانمشد  دوخ  نایم  زا 

دنوش یم  يو  هاپس  هتسنادن  نانامه  هک  تسا  ینانمشد  ار  تقیقح  يرآ 
دبوک یم  ار  هتخیسگ  مه  زا  هابت و  قطنم  لیلد ، يورین  اب 

دنادرگ راکشآ  دنا  هتشاد  ناهن  ناربگشر  ار  هچ  نآ  ات 
، يراوتسا زا  هکینامیا  راشرس و  یشناد  هار ، نیا  رد  و 

تسوا روای  درآ  یم  رد  ياپ  زا  ار  نهآ 
دنامب و رادیاپ  هک  هتساوخ  یتسارهب  دنوادخ  تسا و  تقیقح 

تسوا . نآ  زا  یگنادواج 
دننک وحم  ار  نآ  يزوت  نیک  رس  زا  اتدنتساوخ  یهورگ 

دریگ ماجنا  تساهتساوخ  ار  هچ  نآ  گم  دریذپ  یمن  دنوادخ  و 
تخاسن دوخ  نیشناج  ار  یسک  ربمایپ - اهاط - ترضح  هک  دنتشادنپ  نانچ 

دننیزگ  یم  رب  دوخ  دبای ، يرورس  هک  ار  سک  نآ  نامدرم  و 
تسا غورد  درخ  شیک  رد  دنا ، هتشادنپ  ار  هچ  نآ 

تخس سب  یتمهت  زین  اه  شرازگ  هب  و 
اهاط  ترضح  هک  تسا  هدمآ  اه  شرازگ  رد  اریز 

هحفص 237 ] ] 

تفر یمزارد  يرفس  هب  نوچ 
دیزگ یم  رب  ار  شیوخ  نارای  زا  يراوگرزب 

دنیشنب شیاج  رد  وا  تشگزاب  ات  هک 
دنیآ  مهارف  يراکيارب  ربمایپ  نارای  زا  يا  هتسد  هک  دشن  هاگ  چیه  دوبن و  يدربن  چیه  و 

دنوش  مرگتشپ  ودب  دشاب و  ناشیا  رورس  هک  دیزگ  یمرب  ار  یسک  وا  دوخ  رگم 
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دنیزگ  یمن  رب  ار  یسک  دور و  یم  شراگدرورپ  يوس  هب  هنوگچ  سپ 
دراد ؟ ياپ  رب  وا  تسد  ابار  یئادخ  یئاه  نیئآ  اهزرم و  هک 

دناسر  ماجنا  هب  مخ "  ریدغ  زور "  رد  ار  شنیزگ  نیا  راک  يرآ 
. دیناشوپ شدنناوتن  ناگدننک  راکنا  هک  اراکشآ ، يا  هنوگ  هب  مه  نآ  و 

دش  نارتش  زاهجزارف  رب  امنهار  نآ  يزورمین 
تشاد  ياج  وا  زا  رت  نیئاپ  ادخ  ریش  دنتسیرگن و  یم  ناشیا  هک  هنوگ  نامه  و 

میوا  تسرپرس  نم  سک  ره  ناه  تفگ  ناشیدب 
تسا  وايامنهار  تسرپرس و  یلع 

تسا  نایامن  یسب  يرگنشور ، ماگنهرد  دنوادخ  همان  راکشآ  راتفگ  و 
دشاب - رادروخرب  راوتسا  ياهشیدنا  زا  هدوب و  دنمدرخ  هک  یسک  يارب  - 

تسا  هداهن  یسک  يارب  اهاط - ربمایپ  زا  سپ  ار - یتسرپرس  اج ، نآ  رد  اریز 
دیامن . یگدنشخب  عوکر  ماگنه  رد  درازگب و  زامن  هک 

کفع ردنب - خیش  دمحم  خیش  جاح  يوگ  وکین  نخس و  رایسب  يارسنخس  زا  مه  نیا  و  - 5
يروآدرگ  ار  ریدغلا "  يا "  هدارا  نانچ  اب  ینیما  نیسحلا  دبع  يا 

درک  دناوتن  وگزاب  ار  شا  یگنوگچ  سک  چیه  هک 
نوچمه  دوب  هدنام  اجرب  ناناد  ثیدح  زا  ار  هچ  نآ 

هحفص 238 ] ] 

يداهن  یسررب  هب  یگنازرف  شنیب و  ناگدنراد 
يدش  نآرب  شیوخ  نشور  نیب  هرذ  اب  و 

یناسانش  زاب  اههرهم  رخ  زا  ار  تسرد  رهوگ  هک 
يدیسر  ناراوگرزب  فده  هب  شیوخ  ششوک  اب  سپ 

يدروآ  گنچ  هب  ار  زورما  وزورید  يزارفرس  و 
دهد  یم  نایاپ  اه  شمشک  هب  هک  دمآ  يرواد  وت ، ریدغ "  و " 

یتشادرب  زاوآ  یئامنهار  نابز  زا  نآ  يرای  اب 
يدوب  دنوادخ  يوس  زا  يا  هدنهد  اوآ  هدنخرف  هچ  و 

ینیب  هدرخ  وکین  رایسب  هچ  ار  ادخ 
یئوتهک . اهرثا  هدنسانش  هدننک و  یسررب  وکین  رایسب  هچ  و 

دنریذپن  ار  تقیقح  مه  زاب  ریدغلا "  زا "  سپ  رگا  سپ 
رادم  تفگش  نارگمتس  راک  زا  وت 

دنور  ورف  اه  یتسردان  بادرگرد  هک  رادم  تفگش  و 
تسا  هدنزاون  هدنناوخ و  زا  ناگدننک  يداش  یناشفا  تسد  یبوک و  ياپ  اریز 
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دنراد  یسوه  يدرم  ره  اریز 
تسا  ناگدننک  راکنا  هویش  تشذگ - هک  مه - نیا  و 

ار  وت  داب  هدژم  راکتسردنیسحلا  دبع  يا 
تسا  تسار  هار  هدننک  راکشآ  شیوخ  یئانشور  ابوت  همان  هک 

تساامنهار  ياوشیپ  دزن  وت  شاداپ 
وا  هیاپ  دنلب  هیاس  رد  تهاگیاج  و 

داب  يراگتسر  دیون  زین  ار  وا  ناوریپ  و 
تسا یلد  هدوسآ  زرم  ار  ناکانمیب  وا ، كاپ  یتسود  هک 

فرشا  فجن  نکاس  يرجه  رقاب  دمحم  خیش  جاح  رترب  لضاف  زا  - 6
دومن  یناشفا  وترپ  راکشآ ، تقیقح  زا  يا  هشیدنا 

تسارایب ار  شیابیز  راسخر  نآ ، يرایهب  اه  شناد  ناهج  هک 

هحفص 239 ] ] 

تخادرپ  یشاپ  غورف  هب  تمظع  قفا  رد  هک  هاگ  نآ  زا  و 
دیدرگ  نشور  نآ ، يرای  هب  یئامنهار  وتقیقح  ياضف 

دز  یگنادواج  ناشن  هدیقع ، نیدب 
دینادرگ . یگرزب  ناوید  هچابید  ار  نآ  و 

دنتسه  یهورگ  وت  سپ  رد  قح  رادتناما  ياناه 
دنونشب  ار  تنانخس  هک  دنهاوخ  یمه  هداد و  وت  هب  شوگ  هک 

هتخیمآ  شیوبشوخ  كاپ و  بآ  اب  تسرد  نخس  تسا و  وت  ریدغ "  نیا " 
دنادرگ . یم  باریس  ار  ناماک  هنشت  هنیس  و 

شا  یئالاو  اب  هک  ياهماخ  هدنراد  يا 
دیازفا  یم  ار  يرگنشور  نخس و  يرترب  هاگیاپ و 

دوش  یم  گنت  نآ  زا  اضف  هنیس  هک  ار  اهرادنپ  زا  یئاه  هرهچ  وت 
يدینادرگ  راکشآ  ار  نآ  یگدوهیبو  یهابت  يدومن و  زیچان 

دوب  یئانشور  رسارس  هک  خیرات  زا  یئاه  گرب  شیامن  اب  و 
يدز  رانک  قیاقح  هرهچ  زا  ار  اه  هدرپ 

دوب  نآ  راسخر  رب  هک  ار  یششوپ  شیوخ ، رگشواک  ناگدید  اب  زین  و 
يدومن  يرگنشور  هار  نیا  رد  يدرک و  رود 

يداهن  هنادواج  یئاهدوب  دای  راگزور ، خیرات  ياه  گرب  رد 
داهن . دهاوخاجرب  اه  شیاتس  ناراگزور ، تشذگ  اب  هک 

شیوخ  يرگنشور  اب  هک  يا  هماخ  هدنراد  يا 
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يدروآ  تفگش  هب  ار  نایوگاسر  نانخس و  اویش 
دزادرپ  یئامندوخ  هب  اتيدینادرگ  راکشآ  ار  نآ  شتآ ، زا  يرگخا  نوچمه 

دنکفیب  جنر  درد و  زا  یشتآ  لدتخس ، نارگمتس  لد  رد  و 
تسا  ریذپلد  نآ  یئانشور  هک  یتشاداو  يرگهولج  هب  ار  نآ  یئاهرهوگ  دننام 

دیامن  یم  یشاپ  وترپ  نآ  غورف  هک  يداهن  مه  رانک  رد  ار  یئاه  هشیدنا  و 
هک  یتساوخ  یمه  راک  نیا  اب  يدنکارپب و  ار  اه  نآ  سپس 

( ینکفایب افص  يردارب و  هنایمرد  ینک و  یکی  ار  اه  لد 

هحفص 240 ] ] 

دیوگ  زاب  ار  تا  يرترب  رگشیاتسياه ، هماکچ  هک  ینآ  زا  رتالاو  وت 
داد دهاوخ  ار  وت  شاداپ  شا ، یناوخ  شیاتس  اب  راگزور  ناهد  هک  ارچ 

شتیب ای 67 نآ - زا  یشخب  ینیسح "  نایارسنخس  هخاش  نمجنا  هک "  دراد  يا  هماکچ  یفجن  ردیح  لآ  دمحم  خیش  رکتبم ، يارسنخس  - 7
نآ : زاغآرس  هدیناسر و  پاچ  هب  هدیمان  فجن "  هاگشناد  رد  ریدغلا  هک "  يا  هحفص  همان 84  کی  رد  ار 

دمآ  هار  هب  وت ، یتسود  رد  هک  داب  هدژم  ارم  لد  " 
 " دوب یئامنهار  نآ  هنابز  هک  دش  راکشآ  نم  رب  يرگخا  هک  هاگ  نامه  زا  یک ؟ و 

هک ریدغلا  تاحفص  يارب  تسا  هتشاذگن  ار  نآ  رشن  هدرکنپاچ و  اج  نآ  رد  هدوب  ام  باتک  هرابرد  هکار  شا  هماکچ  زا  یـشخب  هدنیارس ،
میروآ : یم  کنیا 

مراد  یم  یمارگ  ار  ینادرمگرزب  وت  هار  رد  یلع )  ) نیسح ردپ  يا 
دنداد  شیارگ  وت  یتسود  هب  ار  اهدرخ  يرورس ، یگرزب و  اب  هک 

دنتخادرپوجتسج  هب  نامسآ  لد  رد 
دشاب  هتسب  هک  دنتفاین  يرد  وت  زج  هب  تقیقح  يارب  و 

ناشیا  دیشک ، تیاده  هرهچ  رب  يا  هدرپ  راگزور  تسد  هچ  رگا  و 
دندش  ارادخیرات  زا  ار  اه  شقن  نیرت  یمارگ 

دندوب . اه  عمش  نوچمه  نادرگرس ، ناگتشگ  مگ  يارب  دنتخادگ و 
دنتخاس  نشور  ار  هار  شیوخ  نتخادگ  اب  هک  سب  ناشیارب  نیمه  و 

رب يا  هنایزات  نوچمه  ار  نآ  هتفاتش و  يوجگنج  نانمـشد  زاوشیپ  هب  نآ  اب  دنتـشاد و  هتـشارفا  تایح  هاگدربن  يوس  هب  ار  یگدنز  شف  رد 
دندودز  خیرات  نماد  زا  ار  دولآ  هانگ  ياه  تبسن  دندرک  دنلب  ناشیا  يور 

دندناشن  یگدنشخب  لاهن  نآ ، رابیوج  ياه  هنارک  رد  و 
دندز دنویپ  ناشاه  هتشون  ياهرطس  اب  ار  شیوخ  ياهدرخ 

هحفص 241 ] ] 
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دنتخیمآ  ناشتاملک  فورح  اب  ار  ناشرگج  ياه  هراپ  و 
ینیب  یم  هک  دنا ، ناگدننیب  هتسد  ود  ای  راگزور  مدرم 

دنرگن  یم  ار  تسار  هار  ینیب ، نشور  اب  ناشیا  هتسد  کی 
ناوتان . نآ  ندید  زا  دنیانیبان و  لد و  روک  رگید  هتسد  و 

هدرک  زارد  تقیقح  يوس  هب  درخ  يور  زا  ار  دوخ  تسد  ناش  یکی  هک  دنا  هورگ  ود  ای 
دشاب !... راک  رديرهوگ  رز و  هک  يوس  ره  هب  ار  نآ  يرگیدو 

نیمز ! رواخ  درم  راکتسرد  ناه 
تخادرپ . یناوخ  هنارت  هب  ات  يداهن  نآ  رد  ینامسآ  یگنهآ  وت  هک  تسا  یناهد  ار  ناهج 

يدوشگ  ناراب ، زا  رت  هدنشخب  یتسد  اب  ار  نآ  و 
دیزاغآ . وت  شیاتس  هب  دز  اه  يراکوکین  نآ  رب  هک  يدنخبل  اب  ات 

دیامن  یم  دننامه  وت  هشیدنا  هب  ار  دوخ  تفاطل ، رد  نامسآ 
تسا  هدش  هتخودنآ  رب  زین  نارتخا  هدید  کمدرم  و 

دنرب  الاب  شیوخ  شوغآ  ات  ار  وت  هک  دنراد  تسود  یمه  و 
دشخب  یم  مسجت  ار  یتسه  ياه  حبش  هک  يدرگ  یناج  نوچمه  ات 

ناگدننیرفآ  ناروآون و  رایسبهچ  وت  یکاپ  ایادخ  راب 
دهد  تسد  هب  امنهار  رگخا  ات  تخادگب  ناشاه  ناور  هک 

سب  ار  وت  يرترب  نیمه  هدازآ  نزملق  يا 
يا . هدروآ  يراگتسر  مایپ  ناگتفای  هر  يارب  هک 

دندش  کلام  ار  یگدنز  شیوخ  هشیدنا  اب  هک  ینادرمگرزب  اسب  هچ 
دندومن  نوسفا  ار  اه  لد  ياهمغن  اب  هک  یناگدنیوگ  و 

هتخاس  هدنکآ  اراه  نمجنا  وت  تشذگرس  هدنیآ ، ناراگزور  رد 
دبای  یم  هار  اه  ياج  نیرترود  ات  هک  دیدرگ  دهاوخ  تقیقح  ناتساد  دوخ  و 

هک : درک  یهاوخ  انشآ  نامسآ  نابز  زا  ار ، نیا  زا  سپ  ياه  هورگ  يدوز  هب  و 

هحفص 242 ] ] 

تسا . هتفای  دیواج  یگدنز  كرتس ، ياناد  کی  هنوگچ 
دیآ . یم  دورف  وت  ربیتمحر  یتخادنا ، راک  هب  قح  هار  رد  هک  یمادنا  ره  ربارب  رد  هاگ  نآ  و 

دنک  یم  یناشفا  وترپ  یغورف  تیارب  يدروآ  هار  هب  هک  نت  کی  ره  ربارب  رد  و 
يور  یم  شیپراگزور  ياپ  هب  اپ 

دننکن  یهاگشتسرپ  چیه  گنهآ  وت ، ریدغ "  دورس "  اب  زج  مدرم  هک  یئاج  ات 
ددرگ  مضه  روخ  رد  ات  يداد  شارت  نآ  اب  ار  تخس  بلاطم  یتخاس و  زیت  یناهوس 

يدوشگ  ار  اه  هشیدنا  هرگتیاناوت  تشگنا  رس  اب  و 
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دروآ ، نخس  هب  ار  وت  یهورگياه  شیارگ  هن 
بصعت  سفن  هن  و 

تفای  نایرج  وت  رد  دومن  يور  الاب  هک  زور  نآ  رد 
یتشادن  يا  هتساوخ  تقیقح ، يرگنشور  رد  تحارص  زج  هب  زگره 

يدوب  گرزب  یتسرپ  هناگی  هدنراگن و  هار ، نیا  رد  هک  یتسار  و 
يداهن  شیامن  هب  ریدغ "  هناگ "  تفه  ياهدلج  رد  ار  شیوخ  رنه 

دنتفرگ  ياج  تا  هناخ  هاگ  هدجس  بارحم و  رد  قفا ، ياه  نوتس  ناس  هب  هک 
یگمه  یئامنهار ، ناج ، ياه  سفن  یمرخ ، یگدنشخب ،

دنناور . وت  بآ "  هکرب  ریدغ - رد "  راوس و  یقروز  رب 
نیمز ! رواخ  درم  راکتسرد  يا  ناه 

دماجنا  تکاله  هب  هک  دناوخن  یئوس  هب  ار  وت  هناضرغم  ياه  شیارگ 
دنتشاک  راخ  سخ و  وت  هار  رد  هک  ناسک  رایسب  هچ 

دیناشوپ ! یتساوخ  ناشیارب  يرترب  يرورس و  هماج  وتو 
هتفر  رد  هب  یناسنا  زرم  زا  هک  یناشکرس  هچ  زین  و 

هحفص 243 ] ] 

تسا  هدش  هدیرفآ  هنشد  یئوگ  هک  دندیزگ  ار  وت  یئاه  هجنپ  نخان  اب  و 
نآ  ياه  یگریت  رد  ات  دندنبب  وت  رب  ار  هار  هک  دنتشاد  تسود 

يدرگ  راچد  کیراتسب  هایس و  یبش  هب 
يا  هتفرگ  شیوخ  تسد  ود  رد  ار  يا  يرترب  هنوگ  ره  نانآ  یگدنز  يارب  وت 

دنتخادرپ - یئوگ  تشز  هب  دنتفر و  جک  هار  هب  نانآ  هک  ماگنه  نامه  زا  یک ؟ زا  -و 
دیئور - نیمز  رد  نوچ  هک  یتشاک - ار  شیوخ  هناد  و 

دروآ  راب  هشوخ  تفه  ورد  ماگنه  ات 
يزورمین  مد  رگا  هک  ناج  نامه  یتخابرد ، راک  نیا  رس  رب  ار  شیوخ  ناج  و 

دوش  یم  یئامنهار  دراپس و  یم  هار  یمرن  هب  درذگب  نآ  زارف  زا 
دهد  یم  نتشک  هب  ار  دوخ  زین  عمش  اریز  تسین  تفگش  نیا  و 
دنامب . هنادواج  نانآ  دوجو  رد  دشخب و  یگدنز  ار  نارگید  ات 

هحفص 244 ] ] 

یفجن یمظاک  نیسای  لآ  اضر  دمحم  خیش  زا  يا  همان 
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رگشیاشخب هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
شنادناخ . دمحم و  وا  ربمایپ  رب  رامشیب  نیرفآ  دورد و  تسا و  اتکی  هناگی و  هک  ار  يادخ  شیاتس 

یم رد  هتـسیاش  هزادـنا  زا  هدیـشک ، یئوگفازگ  هب  شراک  اـهاج  زا  يا  هراـپ  رد  رگـشیاتس  هک  ارچ  مدوب  نادرگ  ور  یناوخ  شیاتـس  زا  نم 
زا يدنـسرخ  تسا و  ینیب  شوخ  ای  راک  نیا  رد  وا  هزیگنا  دـنکفا و  یم  كانمهـس  یبادرگ  رد  ار  حودـمم  شتـسردان  يرواد  اب  درذـگ و 
زا رت  ناوتان  راتفگ ، لاب  رپ و  زین  اهاج  رایسب  رد  هتبلا  و  تسا . نآ  دننامه  یئوگفازگ - هب  نخـس  ندناشک  رد  هک - یلماوع  رگید  ای  و  يو ،

يادا رد  هک  دوش  یم  راچد  یـسک  تشونرـس  هب  یمدآ  ماگنه ، نآ  رد  دیامن و  زاورپ  اضف  نیا  رد  هتـسیاش  هزادـنا  هب  دـناوتب  هک  تسا  نآ 
تسا هدومن  یهاتوک  شنامیا  اب  ردارب  قوقح  زا  یقح 

مدومن و شواک  تسا - ناراگزیهرپ  يارب  یئامنهار  هدوبن و  نآ  رد  یئارچ  نوچ و  هک  ینـشور  همان  نامه  ای  ریدـغلا - باـتک  رد  نم  یلو 
دنار دیاب  نخس  یگدرتسگ  اب  نانچ  هراب  نآ  رد  دسرن و  نآ  هب  نخس  تسد  هک  تسا  رود  نادنچ  نآ  يافرژ  مدید 

هحفص 245 ] ] 

رادروخرب یئوگ  اویـش  يروآ و  نابز  تمعن  زا  دنک و  زارد  ار  راتفگ  مه  هچ  ره  هدنیوگ  دنام و  یم  رد  راک  رد  نارگـشیاتس  ياهزارف  هک 
یئامنهار ار  نانادان  هک  یباتک  نینچ  شیاتـس  هب  نتخادرپن  ندیزگ و  یـشوماخ  زین  يوس  کی  زا  دراذگ و  دناوتن  ار  بلطم  قح  زاب  دـشاب 

دـنز و یم  راـنک  ینید  قیاـقح  هرهچ  زا  ار  ههبــش  ياـه  هدرپ  درآ و  یم  هار  هـب  ار  هارمگ  دزاـس و  یم  رایــشوه  ار  ناـهاگآان  دــنکیم و 
يرای زا  ندز  زابرس  باتک ، نیا  شیاتس  زا  يراددوخ  يرآ  دراد ... یم  او  نداتـسیا  هب  راکـشآ  نشور و  یتقیقح  ربارب  رد  ار  نارگـشهوژپ 

دنیآ و شوخ  تشادگرزب و  زا  زیربل  مناج  متخادرپ و  نآ  ندناوخ  یسررب و  هب  دوب  نیا  هفیظو . ماجنا  رد  ندومن  یتسـس  تسا و  تقیقح 
ناگمه هدادن و  ام  يایند  هب  هتـشادهاگن و  زارد - ناراگزور  نیا  لوط  رد  بیغ - ناهج  هکيا  هتـشگ  مگ  نآ  مدید  اریز  دـیدرگ  یتفگش 

، دـنوادخ تسا و  نانیمطا  دروم  نید  ناهج و  راک  رد  هک  هتخاـس  راکـشآ  راکتـسرد  نیما و  يروشناد  ار  ناـمه  دـندوب ، شیوجتـسج  رد 
، وا رد  یئاناوت  هنوگ  هس  نیا  ندـش  عمج  اب  هتـشاد و  ینازرا  ودـب  زین  ار  يرگنـشور  رد  یئاناوت  یملع و  یئاناوت  ناـمیا ، یئاـناوت  اـب  هارمه 
اه یهارمگو  اه  یتسردان  رب  نآ ، يرای  اب  دـنکن و  یگداتـسیا  نآ  ربارب  رد  يا  یئاـناوت  چـیه  هک  هدـمآ  مهارف  وا  يارب  يا  یئاـناوت  ناـنچ 

دیامن . هراپ  هراپ  هدیرد و  مه  زا  ار  وا  ياه  هچیزاب  هتخاس و  نک  هشیر  دنزب و  نیمز  رب  ار  نمشد  هتخات 
و دشاب ، هتشاد  یتخبـشوخ  زا  گرزب  يا  هرهب  هک  یـسک  رگم  دسر  یمن  نآ  هب  هک  گرزب  تسا  یتبهوم  دنگوس - یهلا  تایح  هب  نیا - و 
اب راـکیپ  قـح و  يراـی  يارب  تسا  هدرک  فـقو  ار  شیوـخ  ناـج  هک  دـشاب  یگرزب  دـهاجم  نیا  زا  رتراوازـس  تبهوـم ، نیا  هب  هک  تسیک 
هک تسا  قاتشم  درب و  یم  جنر  هرامه  ناهن  راکشآ و  تخس و  یششوک  رـسرب  تسا  هتـشاذگ  ار  شزور  بش و  هتـسویپ ، و  اه ؟ یتسردان 

ناتـسآ رد  و  شیاـه ، شـالت  اـه و  شـشوک  رد  مه  درآ و  دـیدپ  تکرب  وا  يارب  وا و  رد  مـه  دـنوادخ ، دـشاب  هداد  ماـجنا  ار  شا  هـفیظو 
- نارگیدهن و  يو - يارب  ار  شا  هناراوـگرزب  راـکنیا  هک  سب  وا  يارب  يراوـگرزب  نیمه  زین  تـسا - گرزب  یـسب  وا  راـک  هـک  دـنوادخ -

سپ ناربمایپ . ياه  تسد  رب  ار  اه  هزجعم  هک  هداد  ماجنا  يو ، ياه  تسد  رب  هنوگ  نامه  هب  ار  نآ  هدناسر و  ودب  ار  ضیف  نیا  هتخودـنا و 
تمحر و دورد و  ماجنا ، زاغآ و  رد 
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داب . وا  رب  دنوادخ  تاکرب 
دنوادخ  ششخبهب  راودیما 

نیسای  لآ  اضر  دمحم 
میدرگ  یم  زاب  وا  يوس  هب  میئادخ و  زا  ام  هک  یتسار  هب 

یئایند ینید و  غاد  کی  هب  ار  ام  ریذـپان ، زیرگ  تشونرـس  ناهگان  ریدـغلا "  نتم "  زا  تسخن  پاـچ  رد  ـالابهمان  شیاتـس  ندروآ  زا  سپ 
نیـسای نادناخ  زا  یناحور  گرزب  ياوشیپ  نیا  تشذـگرد  زین  نآ  درک و  راتفرگ  تخـس  یهودـنا  هب  ار  ناناملـسم  هعماجو  تخاس  راچد 

دشوپب و وا  رب  شیوخ  ياه  تمحر  زا  يا  هماج  دنوادخ  نیئآ . ربهار  راگزیهرپ و  هتسیاش و  يدرم  تفر و  یم  رامش  هب  هقف  داتـسا  هک  دوب 
اه و یگتسجرب  زا  یـششوپ  رد  راوگرزب . یناج  تشاد و  هدیدنـسپ  یتریـس  دزرمایب - شادخ  وا - هک  درابب  وا  رب  ار  دوخ  فطل  ياهرابگر 

تـشذگ هک  داـهن  ياـج  رب  يا  يرترب  هدیدنـسپ و  يداـی  ینادواـج و  يا  يزارفارـس  دوـخ  زا  سپ  يارب  تفرگ و  ياـج  ـالاوياه  هاـگیاپ 
دراد . كاپ  ار  شناور  دنوادخ  دنادرگن  هنهک  ار  نآ  ناگدنیآ 
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قارع نیشیپ  ریزو  تسخن  تسایس ، شناد و  درم  زا  يا  همان 

ردص  دمحم  دیس 
نید و يرای  يارب  ار  وتو  دیامن  یمارگ  ار  ناناملسم  وت  تسد  هب  دنوادخ  ینیما  داتسا  اتکی ، رگشواک  رگـشهوژپ  هناگی ، دنمـشناد  هاگـشیپ 

دراد .... دای  هب  شناد  هار  رد  ار  وت  ياه  شالت  تسا - هدنز  هک  هاگ  نآ  ات  و  هرامه - هک  يرگشیاتس  دورد  اب  درادب . رادیاپ  شناد 
هدنزراو ینادواج  دروآرف  ربارب  رد  یتسیاب  هک  مدید  تخاس و  دونشخ  ارم  تا  يرگشواک  يرگشهوژپ و  دوبر و  مرـس  زا  شوه  وت  باتک 

دهد و یم  هفوکش  هک  مرامشب  یتخرد  نامه  ار  وت  باتک  مزاس و  راکـشآ  ار  شیوخ  یتفگـش  دنیاشوخ و  تشادگرزب و  بتارم  تشالت 
، نآ هک  دـنگوس  ما  یگدـنز  هب  دـهد و  یم  هزات  اراوگ و  ياه  هویم  هدیـسر  ارف  نآ  زا  يرادرب  هرهب  ماگنه  دـهد و  یم  هویم  درآ و  یمراب 
هک اهراکیپ  اه و  شالت  همه  نآ  هدیکچ  زینو  تسین  سرتسد  نادب  ار  نارگید  هک  تیاه  تبهوم  هدرشف  تسا و  وت  هناگی  تیـصخش  هدزاب 

هیاـم ار  ناـشخیرات  دـنزانب و  شیوـخ  ناـگرزب  هـب  هـک  دــشاب  راوازــس  اـه  هدوـت  يارب  رگا  و  يدوـمن . يرترب  شناد و  ياـه  هاـگدربن  رد 
ياوشیپ تیـصخش  هب  هک  تسا  هتـسیاش  رایـسب  هچ  یتسه - دننامیب  يرگـشهوژپ  هدیزرو و  يدنمـشناد  هک  وت - سپدننادرگ  ناشیزارفرس 

زا شیوخ  یگرزب  اب  هک  يا  هناگی  هنومن  تیـصخش  نامه  یئامن . يزارفرـس  نانموم - ياورنامرف  ناربماـیپ - نانیـشناج  رورـس  هدیدنـسپ و 
نیا رگم  و  دـندروآ . ناـبز  ربار  وا  ياـه  يراـکوکین  يرترب و  دـندومنینتورف و  وا  یگرزب  ربارب  رد  ناـیناهج  اـت  تفر  رتـالاو  ناـهج  همه 

دنوادخ ، هک  تسا  یئادختیصخش  نامه  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  زج  هب  وت - هدنخرف  هناراوگرزب و  هتشاگن  ریدغلا -
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هدوب و ناهج  ات  هتشاد و  ینازرا  ودب  ار  ناشیا  یئاوشیپ  نامدرم و  یتسرپرس  هدینادرگ و  نارگید - هن  و  وا - هژیو  ار  ربمایپ  ینیشناج  هاگیاپ 
اه . هدوت  ناراگزور و  ياربتسا  يا  یئانشور  یئامنهار و  ناگدنیآ ، اه و  تشپ  يارب  دوب  دهاوخ  یغارچ  تسه ،
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یم میدـقت  امـش ، ناشخرد  گرزب و  يزوریپ  ربارب  رد  امـش و  تیـصخش  هب  ار  ما  هنامیمـص  مرگ و  ياـه  نیرفآ  هک  ماـگنه  نیا  رد  نم  و 
ادـخ و  وا - رب  ادـخ  دورد  نانموم - ياورنامرف  ياه  ضیف  اـه و  مد  زا  تسا  یـضیف  مد و  تیقفوم ، نیا  هک  مناد  یم  ارچ  نوچ و  یب  مراد ،

و وا ، دزن  رد  تسا  وت  يوربآ  هدـنیامنانامه  دـشاب  يزیچ  هناـشن  رگا  دوخ  دـسر و  وت  هب  گرزب - یتـمعن  نوـچمه  نآ - هکتسا  هتـساوخ 
هب نآ  يال  هب  رد ال  دـش و  راکـشآ  نایناهج  يارب  یناـشفا  وترپ  شـشخرد و  اـب  وت ، گرزب  هماـن  هک  یتسار  و  يو . ناتـسآ  هب  وت  یکیدزن 
نت هک  وت  هب  دـسر  هچ  ات  دـنرآ  درگ  ار  نآ  دـنناوتن  زین  بدا  شناد و  ياه  نمجنا  هک  درک  یئامندوخ  گنهرف  وبدا  شناد و  يا  هزادـنا 
نآ يدناسر و  ماجنا  هب  ار  راک  تا  هماخ  هشیدـنا و  روآ  تفگـش  ابیز و  ياه  هدروآرف  اب  يدرک و  نآ  گنهآ  شیوخ  راوتـسا  ماگ  اب  اهنت 
هک يدروآ  يا  هدنبوک  ياه  لیلد  نآ  يال  هب  رد ال  فطل . زا  رپ  یتاراشا  و  راوتسا ، یئاشنا  و  دنمورین . یلالدتـسا  و  نشور ، یـشور  اب  مه 
ات دـنیامن  یم  فارتعا  نادـب  دـنریذپ و  یم  نامیا  اب  ار  نآ  اه ، ناج  اه و  لد  دنراپـسیم و  نادـب  هناهاوخلد  ار  دوخ  لد  ياه  شوگ  مدرم 

- داب وا  رب  ادخ  ياهدورد  نانموم - ياورنامرف  يوس  زا  دـنوادخ  دـنا . هداهن  نآ  رد  ار  اه  لد  نامرد  يوراد  بآ و  هزیمآ  یئوگ  هک  یئاج 
هک ار  یـسک  شاداپ  دنوادخ  یتسار  هب  هک  یـشاب  هتـسیاش  ياهراک  اشنم  هرامه  و  دنهد . ناراکوکین  هب  هک  دهد  وت  هب  ار  یـشاداپ  نیرتهب 

. دزاس یمن  هابت  دیامن ، يراکوکین 
1369 : 6 لاس 26 : ناضمر   11

ردص دمحم 
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یکفتنم يدهملا  دبع  زا  يراتفگ 

. تسا هدوب  راد  هدهع  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  طابترا  راک و  داصتقا ، گنهرف ، ترازو  تمس  ددعتم ، ياه  هرود  ردهک 
لاس 1369  ناضمر   13
لاس 1950  ناریزح   28

رگشیاشخب  هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
تسار  دنوادخ  شیاتس 

نآ تسا - رامش  تشگنا  رایسب  هک  اه - نآ  زا  یکدنا  رد  زج  هب  ناگدننک  هعلاطم  هک  دیآ  یم  رد  هب  اه  هناخپاچ  زاباتک  اهدص  هزور  ره 
باتک ره  هبهک  یـشزرا  ور  نیا  زا  دوش  یمن  بلج  نادب  اه - هاگدید  همه  زا  ناشیا - هیوس  همهنانیمطا  دـنبای و  یمن  دـنهاوخ  یم  ار  هچ 

یناسنا و هحیرق  ياه  هدروآرف  نیرتهب  زا  یتسار  هب  دهن و  ياج  رب  هدنناوخ  لد  رد  هک  تسا  يدنمدوس  هتـسیاشریثات و  هزادنا  هب  دنهن ، یم 
هتخادرپ يروآدرگ  هبهک  یگرزب  همان  نامه  تسا ، ریدغلا "  باتک "  هتـشاد ، اه  لد  رد  اسر  هتـسیاش و  يرثا  هک  اه  هناخپاچ  ياه  ناغمرا 

اب هکتسا  هتفر  نآ  زا  رترب  هدـیدرگ و  اـمنهار  يا  هناـشن  ناـشفا و  وترپ  یغارچ  وهدرک  مهارف  هدوب  مزـال  رظن  دروـم  هنیمز  رد  ار  هچ  ره  و 
گرزب دوس  رثا و  اب  تسا و  رتالاب  یتبـسن  ره  زا  دوخ  رهوگ  رد  هک  ارچ  دنرادب . اه  سایقم  دنب  رد  ار  نآو  دـنهنب  زرم  نآ  يارب  اه ، شزرا 

یلقع و ياه  شناد  زا  رپ  یئایرد  هدـیوارت  اریز  دـشاب  نینچ  ریدـغلا "  هک "  تسین  تفگـش  درذـگ و  یم  رد  یـشجنس  رهزرم  زا  شیوخ 
- هدیدرگ ینیما  دمحا  رسپ  نیـسحلا  دبع  خیـش  امداتـسا  گرزب ، دنمـشناد  هژیو  هک  تسا  یناشخرد  هحیرق  ياه  هدروآرف  زا  تسا و  یلقن 

دزاس . دنم  هرهب  يو  یگدنز  زا  ار  ام  و  درادب . هدنیاپ  ار  شراگزور  دنوادخ  هک 
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نیا رب  تسا و  گرزب  هناگی  تیـصخش  نیا  ياه  هدروآرف  زا  میئوگبهک  تسا  سب  نیرفآ  شیاتـس و  هزادـنا  نیمه   " ریدـغلا يارب "  يرآ 
يا هدرمش  کچوک  ار  نآ  مه  زاب  يزادرپ  نآ  شیاتـس  هب  زین  هنوگ  نیرتهب  هب  رگا  یئوگ  هک  تسا  هتـشذگ  شیاتـس  زرم  زا  نادنچ  داینب ،

يدهملا . دبع 
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درشف یم  مهرد  یمالسا  هعماج  رد  ار  اه  فص  ریدغلا 

هراشا

دـنیامن و یم  يراگزاس  اه  يراک  تشز  اب  هتخادرپ  يورهار  هب  یلد  روک  یهارمگ و  اـب  دـنزاس و  یمن  تقیقح  اـب  هک  غورد  ناـنامیپ  مه 
ندرب الاب  هار  رد  ار  ام  نکشرمک  كانمهـس و  ياه  شـشوک  هک  دنا  هتفای  نیا  رد  ار  بیرف  هار  نانآ  يرآ  دنراد ... یم  رب  ماگهناروکروک 

زا دنیامن " ، دومناو  نارادنید  نایم  رد  یگناگی  ياهدنویپ  نتسسگ  اه و  فص  ندرک  هدنکارپ  يارب  يرازفا  هعماج ، حالصا  قح و  شفرد 
ناهنپ رد  ار  هچ  نآ  ریزگان  دنوادخ  هک  یتسارهب  دندومن ، نوگرگد  وت  يارب  ار  اهراک  دندوب و  بوشآ  یگتـسد و  دـنچ - ناهاوخ  شیپ ،

ندش الاب  ریز و  زا  هنزگره  ام  هک  دـنگوس  دـنوادخ  تایح  هب  و  دـناد " . یم  دـنهد  یم  نآ  ماجنا  هب  شیامن  ار  هچ  نآ  دـنرآ و  یم  اج  هب 
- یسک هک  میراد  یئاهدنلورغ  هناکانمشخ و  ياه  هتفگ  زا  یکاب  هن  میهد و  یم  ارف  شوگ  وهایه  گناب و  نآ  هب  هن  میراد و  یئاورپ  ناشیا 

هار هب  ناراذـگنوناق  نیرت  گرزب  ياوآ  كاـپ و  مالـساياوآ  و  ادـخ ، یمارگ  هماـن  ياوآ  و  قح ، راکـشآ  ياوآ  ربارب  رد  دـشاب - سک  ره 
ام ياوآ  اب  ینید  ياه  نمجنا  رد  ناشیا  ناداتـسا  نارگتـسایس و  ناربهار و  هدوت و  ناگرزب  و  نید ، نایاوشیپ  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  دزادنا 
زا ات  دـنا  هداد  ناشن  دوخ  زا  زین  مدرم  ياه  هدوت  اه و  هورگ  ارهناگی  ياـه  هرهچ  نآ  يوس  زا  هناراوگرزب  شنکاو  نیا  هدومن و  یگنهاـمه 

- ناشیا رب  ادخ  ياهدورد  ربمایپ - كاپنادناخ  یتسود  شفرد  ریز  رد  همه  هک  دمآدیدپ  يا  هدرشف  مهرد  ياه  فص  نوگانوگ ، تاقبط 
نادرگ و ام  هرهب  یتمحر  شیوخ  دزن  زا  اراگدرورپ  دـنتفگ : ودـندش  یئامنهار  هدوتـس  هار  هب  هزیکاپ و  راتفگ  هب  ناگمه ، دنتـشاد و  ياج 
رب ناشراگدرورپ  يوس  زا  یتمحر  اهدورد و  هک  دـنا  ناـنآ  نک . هداـمآ  تسار  هار  رد  يا  یتخـسرس  یگداتـسیا و  ناـمراک ، رد  اـم  يارب 

تسا و ناشیا 
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ناگتفای . هر  دنا  نانآ 

رصم رد  ریدغلا 

هدـنز و روعـش  سایقم  اه و  هدوت  يایوگ  ناـبز  هک  تـالجم - دـیارج و  زا  ناـهجرانک - هشوگ و  رد  یمالـسا  ناـشخرد  تایرـشن  کـنیا 
باتک نیانیرفآ  شیاتس و  رد  همه  میبای  یم  رایسبیئاهزارف  هدیشک و  هتشر  هب  یئاهرهوگ  نآ ، يال  هبال  رد  تسا  نانآ  كرتشم  ساسحا 
رصم رد  هک  تسا  باتکلا "  ناشخرد "  هلجم  تایرـشن  نیا  شیپاشیپ  و  نآ . يالاو  ياه  یـسررب  هدنزرا و  ياه  شهوژپ  هب  نداهن  جرا  و 
یماج ار  شیوخ  ناگدـنناوخ  لداـع - داتـسا  نآ - هدـننادرگ  هک  تسا  هناـیمرواخ - تختیاـپ  هرهاـق - گـنهرف  هدـنیامنو  دوش  یم  شخپ 
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و دراد ، يرترب  زا  هک  يا  هرهب  و  شناد ، ناهج  رد  نآهاگیاپ  اـم و  باـتک  هراـبرد  دـناشون و  یم  شراـتفگ  ياراوگ  همـشچرس  زا  راـشرس 
دزادرپ . یم  يرگنشور  هب  ددعتم  ياه  هرامش  رد  اه ، شهوژپ  نایم  رد  نآ  هاگیاج 

زا هچ  نآ  رـشن  هب  تسا  هـتخادرپ  دوـخ  مهدـجیه  لاـس  رد  هلاـسرلا "  ناـشخرد "  هـلجم  هتفرـشیپ ، هدوـت  ناـمه  هماـن  زین  نآ  لاـبند  هـب  و 
شبات هنوگ  نیدب  هدیوارت و  دنمدوس  ياه  هتـشاگن  هدنرآ  دیدپ  نسح  ینغلا  دبع  دمحم  رگـشهوژپ  داتـسا  مارها ، هدیزرو  يارـسنخسعبط 

میرازگساپس ناگمه  زا  ام  هک  هتخاسراکشآ  تسا  هدیبات  يو  لد  رد  هتساخرب و  ریدغلا  تاحفص  زا  هک  ار  یئامنهار  ياه  غورف  زین  قح و 
و تباـث ، قیاـقح  هب  فارتعا  یتـشآ و  یگناـگی و  هب  توعد  رد  تسا  راوتـسا  يا  هنومن  دوخ  هک  داتـسا  هماـکچ  غارـس  هب  میدرگ  یم  رب  و 
، ربمایپ كاپ  نادناخ  رهم  مالسا و  شفرد  ریز  رد  دنوش و  نخس  کی  دنراد  نوگانوگ  ياه  بهذم  هچ  رگا  ناناملسم  هک  نیا  تساوخرد 

یم رت  هدـنکارپ  نآ ، شوـخيوب  يرادـب  هضرع  ار  نآ  رتـشیب  هچ  ره  هک  تسا  کـشم  اـه "  هدورـس  نیا  يرآ  دـنهد . مه  تسد  هب  تسد 
 " ددرگ :
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يوگب  ار  وا  ناسرب و  دورد  ار  گرزب  ینیما 
يدومن  ینابیتشپ  وکین  ربمایپ ، نادناخ  زا 

يدرک  زیت  اه  غیت  هناراوگرزب ، يرادساپ  يارب 
ازارد  زا  يدیشکرب  ماین  زا  يریشمش  نوچ  ار  ملق  هدش ، لاماپ  قح  زا  ینابهگن  رد  و 

يدومن  مهارف  یئاه  لیلد  تا  یگدنز  ياه  لاس  يانهپ  و 
دنام  یم  يدادماب  ياه  هناشن  هب  ینشور  رد  هک 

يدرک  راثن  دوب  تا  هدید  ود  رد  یغورف  ره  و 
دیشروخ - هب  شیاهوترپ  تسنام و  یم  نایاپ  یب  یئانشور  هب  شا  یگدنشخرد  هک  ار  ییاه  غورف  نامه  - 

تخاس  ار  تا  هدنخرف  یگدنز  هک  یئاهزور 
دوب  رتشیب  راگزور  همه  زا  نآ ، شناد  یخارف 

يدمآ  دورف  يرگنشور  هاگدربن  هب  هنایوجگنج 
یتساخرب  رازراک  هب  نخس  ناروالد  اب  هناریلد  و 

دش  گنت  وت  رب  ندروآ  لیلد  هار  هن  هاگ  چیه 
يدومن  یتسد  هاتوک  ناهرب  ندرک  هصرع  رد  هن  و 

يراد  وت  هک  نانیمطا  دروم  هماخ  نآ  ار  ادخ 
دور  یم  شیپ  گناب  ایه  اب  ناشورخ  لیس  نوچمه 

دهد  یم  شیامن  یئوگاسر - هماج  رد  ار - تقیقح 
دنز  یم  رانک  نخس  هرهچ  زا  هدرپ  و 

تسا  هنایوج  یتشآ  مرن و  وا  تشرس  يوخ و 
دیارگ  یم  یتخسرس  هب  دیآ  نایم  هک  دربن  ياپ  یلو 

دنا  نینچ  شیوخ  ياه  شنم  رد  ناروشناد 
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دنیآ  یم  مه  رادید  هب  ناباتش  زاب  دنوش و  یم  رود  رگیدکی  زا 
یلو  دنرادفالتخا  قح  رس  رب 

دنیامن یمن  هابت  ار  اه  قح 
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کنیا  دامتعا  دروم  درم  راکتسرد  يا 
دنک  یمرذگ  دنچ  ياه  ياج  زا  هک  تسا  ناور  قارع  رد  وت  يوس  هب  يدورد 

دیامیپ . یم  هار  وت  يوس  هب  ناینانک  ياهارس  زا 
نایزات . ياهلزنم  اه و  هناخ  زا  و 

دهد  یم  ياج  هورگ  کی  نورد  ار  ام  همه  ناسمه ، نامرآ  یتسار  هب 
ددنویپ  یم  مه  هب  هارکی  ندرک  لابند  رد  ار  ام  امنهار ، شیکو 

میدرگ  نآ  وریپ  میرادرب و  ماگ  سوه  هار  رد  دنچ  ره 
درآ  یم  دیدپ  ینابرهم  ام  ياه  لد  نایم  مالسا  مهزاب ،

میراد  یم  تسود  هناصلاخ  نانچ  ار  ربمایپ  نادناخ 
ددرگ  هتخیمآ  ناشیا  رهم  اب  ام  ناج  نت و  هک 

دهد  وکین  یشاداپ  ار  وت  دنوادخ 
يدومن  يرادساپ  وکین  ریدغ "  زور "  زا  وت  هک  هنوگ  نامه 

اناد و کشزپ  و  مراهچ ص 174 ) لاس  هرامـش 78  رد   ) هدـمآ زین  دوش - یم  رـشتنم  فجن  رد  هک  نایبلا - ناشخرد  هلجم  رد  هماکچ  نیا 
رد نآ  لصا  اب  هارمه  هک  هدومن  نیمـضت  ار  نآ  زین  ءابطالا "  ءابدالا  مجعم  باتک "  بحاص  یفجن  یلیلخ  دمحم  ازریمداتـسا  هدومزآ  راک 

یلیلخداتـسا تشذگرـس  رد  دهاوخ  رترب  يادـخ  رگا  هک  مراهچ ص 223 ) لاـس  هرامـش 80  رد   ) هدیـسر پاچ  هب  نایبلا  ناـشخرد  هلجم 
درک میهاوخ  دای  زین  ار  وا  نیمضت 

بلح رد  ریدغلا 

نیـسح دـمحم  خیـش  یناـشن  هببلح  زا  شا  هدـنراگن  هک  تسا  هناراوگرزبيا  هماـن  میدرک - هک  يوعد  نآ  یتـسرد  رب  رگید - يا  هنوـمن 
راوگرزب ناج  اب  باتک  حور  ات  دـندومن  هیدـه  ودـب  ار  ریدـغلا  تادـلجم  هک  تسا  هداد  ناشیا  راـک  هب  یخـساپ  هداتـسرف و  یفجن  يرفظم 

یحاون زا  احیرا - رد  دوخ  هک  نآ  اب  تفای  یمرگتشپ  نآ  راوتسا  ياه  لیلد  هب  هدیدرگ ، باریـس  نآ  ياراوگ  ناور و  بآ  زا  تخیمایبوا و 
هعمج ماما  بلح -
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داتـسا دیامن و  یم  راکـشآ  ار  وا  یکریز  یـشوه و  زیت  هدوب  ریزارـس  رابگر  دننام  شا  هتـشون  ياه  هژاو  همه  زا  يرترب  تسا و  تعامج  و 
تـشون يو  هب  هک  يا  همان  رد  دوخ  درمـش  یم  تناما  زا  رود  تسردان و  ریدـغلا ، تاحفـص  رد  ار  وا  راتفگ  ندروآ  زاغآ ، رد  هک  يرفظم 
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همان مه  ومان  هزاجا  مه  کـنیا ، هک  تفاـیرد  ینـشور  هب  ار  وا  يدونـشخ  اـت  دـنام  هار  هب  مشچ  ناـنچمه  تساوخ و  هزاـجا  راـک  نیا  يارب 
زاغآ و رد  میروآ و  یم  تسا  هدیشک  ریرحت  هتشر  هب  حودحد - دیعـس  دمحم  خیـش  انیب ، نیب و  هدرخ  داتـسا  نآ - هدنـسیون  هک  یناشخرد 

: مینادرگ یم  ناشیا  ناغمرا  ار  دوخ  ساپس  ماجنا ،
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همان

رگشیاشخب  هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
امياه لد  رد  ار  ربمایپ  كاپ  نادناخ  نداد  يرترب  نداهن و  جرا  لاهن  میزروب و  رهم  شناتسود  هب  ات  داد  قیفوت  ار  ام  هک  ار  يادخ  شیاتس 

نآ هخاش  هب  هک  رهو  تسا  نامـسآ  رد  نآ  ياه  هخاش  راوتـسا و  اج و  رب  اپ  نآ  داینب  هشیر و  هک  زارفرـس  دنمورب و  تخرد  نامه  دـیناشن ،
تفر . رترب  نارگید  زا  ناهج  ود  ره  رد  دوب  راوتسا  نآ  اب  شا  یگتسباو  هتشر  دیزای و  تسد 

دوـش هداز  نوـچ  هـک  سک  ره  رب  وشکاـپ  ناراـی  نادــناخ و  وا و  رب  ادــخ  دورد  دــمحم "  یتـسه "  رورــس  رب  ادــخ  نـیرفآ  ودورد  و 
راکهن دـچیپب و  رـس  يو  روتـسد  زا  هن  دـشاب ، ص )  ) يو راتفگ  هدـننک  ناـیب  وا  راـک  دـنز و  دـنویپ  ترـضح  نآ  داـینب  هب  ار  شیوخهخاـش 

دشاب . شیح  هدننک و  دییات  دریگبار و  يو  ياهزردنا  دنک ، يا  هتسیاشان 
نآ رب  تسنام ) یم  کیراب  ییوج  هب  یکچوک  رد  هک   ) نم هیدـه  ربارب  رد  هک  درک  یم  تیاکح  يدوب  هداتـسرف  هک  يا  هماـن  مرترب  رورس 
رد نم  یلو  تسا  رتنارگدوخ  رتالاب و  نآ  شزرا  دنچ  ره  هک  يا  هداد  حیـضوت  یتسرفب و  میارب  ار  گرزب  ریگبآ ) ریدغ =(  هک  يا  هدـش 

ناور هنیئآ  رب  نآ  غورف  هک  تسا  امـش  دوخ  هنومن  تیـصخش  كاـپ و  رهوگ  یتـسار ، هبهک  یلاـح  رد  مرتاـهبنارگ . رت و  هدـنزرا  امـش  دزن 
هک هدنایامنامـش  هب  یئاـهزیچ  نآ ، یگدنـشخرد  وترپزا و  هدـش و  ناـیامن  امـش  یتسه  هحفـص  رب  نآیئانـشور  باـتزاب  هدـیبات و  ناـتکاپ 

دزیخ یمن  رب  ناتدوخ  زازج  دـیا  هدـید  هک  يرون  نیا  دـیتسه و  امـش  دوخ  نآ  همـشچرس  هک  نآ  اب  دـیدروآ  نابز  هب  نم  هرابرد  هناـقداص 
رادروخرب امـش  يوکین  نامگ  زا  ارمو  دـیزادرپ  یناشفا  وترپ  هب  یغارچ  نوچمه  اـت  درادـب  رادـیاپ  مدرم  همه  نم و  يارب  ار  امـش  دـنوادخ 

ناشیا زا  دراد و  ناشتسود  هک  یناسک  دزن  دهد و  قیفوت  دنادرگ و 
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دیامن . بوبحم  دندنسرخ  وا  زا  تسا و  دونشخ 
نآ زا  یتـشم  متخادرپ و  يروانـش  هب  نآ  رد  مسر  نآ  ياـه  جوـم  هوـبنا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  مدـناوخ و  متفرگ و  ار  ریدـغلا "  نـم "  رورس 

یئاراوگو یناور  زا  لامالام  هتفاین ، ینوگرگد  هنوگچیه  هک  یبآ  اب  تسا  نیتسخن  ریدـغ "  ناـمه "  مدـید  مدیـشچ و  ار  شا  هزمهتـشادرب 
. هباشون ره  زا  رت  شخب  تذل  گشم و  زا  رتنیگآ  رطع  رتوبشوخ و  يا  هداب  دیپس  ربا  ياه  هدیکچ  زا  رت  یفاص  تسا و 

، دنتـسب یمن  اهراخ  سخ و  اب  ار  نادـب  ندیـسر  هار  دـنتفهن و  یمن  اـه  هدرپ  تشپ  رد  ناراـگزورنیتسخن  ناـمه  زا  ار  ریدـغ  دادـیور  رگا 
دندرب . یم  دوس  نآ  زا  ادخ  ياه  هدیرفآ  یگمه  تفرگ و  یم  ارف  ار  نیمز  رسارس 

نارای و هب  ات  داتـسیا  نآ  رانک  رد  شنادناخ - وا و  رب  نیرفآ  دورد و  ادخ - ناگتخیگنارب  نیرت  گرزب  هک  ي  ریگبآ ) ریدـغ =(  گرزب  هچ 
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دنزادرپ يورهار  هب  وا  یپ  رد  دننز و  وا  تریس  نماد  رد  گنچ  ات  دراد  نآ  رب  ار  ناشیا  دنکب و  ار  شا  هدازومع  شرافـس  شیوخ  هدوت  هب 
دوب . داب ) ناشیا  رب  نیرفآ  دورد و   ) شا هداز  رتخد  ود  ردپو  ارهز  شرتخد  رسمه  هک 

ارنیتسخن نامدرم  نآ  مه  رگا  میتسه  زورما  هک  ام  دنتشذگ و  هک  دندوب  يا  هدوتزین  اج  نآ  دوب و  ریذپان  زیرگ  یتشونرس  ادخ  نامرف  یلو 
نایم رد  زورما  هک  ار  يدیدج  ناراگن  خیرات  میناد و  یم  رت  گرزب  رت و  تخس  یشنزرس  راوازـس  ار  ناشناگدنیآ  یلو  مینک  یم  شنزرس 

میهد . یم  ياج  شنزرس  زا  يرت  گرزب  روانهپ و  هریاد  رد  دنتسه  ناینس 
ناشیا زا  ادـخ  دـنتفگ  یم  نینچ  هتـسنادن  رگا  میدینـش - یم  دـندوب ، داتـسا  شناد  نتفرگرب  يروآدرگ و  راک  رد  هک  دوخ  ناداتـسا  زا  اـم 

هتـساخرب نآ  دییات  هب  شیوخ  یـسایس  ياهزاین  يارب  ناشناهاشداپ  هتفاب و  مهردنایعیـش  هک  تسا  يا  هناسفا  ریدغ  ناتـساد  هک  درذگرد -
دنا .

زا يا  هراپ  ندـناوخ  زا  سپ  ونونکا  یلو  دوبن  نیا  زا  شیب  میتسناد  یمدـمآ  شیپ  نیا  دـنچ  نوچ و  زا  ناشیا  ام و  هچ  نآ  ماـگنه ، نآ  رد 
ناور . ي  ریگبآ ) ریدغ =(  هن  منیب - یم  نارک  یب  یئایرد  ربارب  رد  ار  دوخ  ریدغلا ، تادلجم  اه و  باب  اه و  شخب 
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ناوارف و ياه  شنادو  راکشآ  ياه  ناهرب  اسر و  ياه  لیلد  اج  نیا  رد  يرآ  ناشخر ، ياهرهوگ  رگید  ناجرم و  دیراورم و  زا  رپ  یئایرد 
ناهن ار  هام  غورف  دـنهاوخب  دـنچ  ره  نامدرم  هک  تسا  نآ  رگنـشور  اه  نیا  همه  تسین و  اـه  نآ  ندرک  هرامـش  ناوت  ارم  هک  تسه  و و ...

ات مه  نآ  دنسر . یمن  دوخ  هتساوخ  هب  مه  زاب  دنیامن  يریگولج  نآ  یناشفا  وترپ  زا  ات  دنرآ  مهارف  عناوم  رگید  اهربا و  هزادنا  ره  دنزاس و 
هتخورف و ار  راگزور  رویز  رز و  یگدنز و  ياه  یـشوخ  هک  دراد  ياج  رب  امـش  دـننامه  یناوریپ  وا ) رب  دورد   ) یـضترم یلع  هک  یماگنه 
درآ و یم  هار  هب  ار  ناـهارمگ  دزاـس ، یم  راکـشآ  ار  تسار  هار  هتخادرپ ، قـح  يراـی  هب  هدـش  هداد  وا  هب  هک  یئورین  همه  اـب  هـلد و  کـی 

دنک . یمیئامنهر  ار  ناگتشگرس 
زا سپ  نانآ  زا  یخرب  دندروآ ، رـس  هب  یتسار  اب  دنتـسب  ادخ  اب  هک  ار  ینامیپ  هک  دینادرم  نآ  زا  امـش  یناگدنامزاب  ناگتـشذگ و  وکین  هچ 

هرهچ اب  اتدشوک  یم  مالسا  هب  تمدخ  هار  رد  نانچمه  رگید  یخرب  دنتفگ و  دوردب  ار  یگدنز  دنتخاس  دونشخ  شیوخ  زا  ار  ادخ  هک  نآ 
رادید نارگ  راکیپ  ناگدنوشک و  وناور  تسار  ناگتخابناج و  اب  ار  ربمایپ  اج  نآ  رد  دباتـش و  شیوخ  راگدرورپ  رادید  هب  مارآ  هداشگ و 

دنتسه . ینانیشنمه  وکین  نانآ  هک  دنک -
ياه هاگدـید  شیوخ  ربارب  رد  هک  اـج  نآ  اـت  متخادرپ  يروانـش  هب  متفر و  ورف  نآ  ياـنفرژ  رد  مداتـسیا ، ریدـغ "  ناتـسآ "  رد  نم  يرآ 
شوخ يوب  مدید و  هرابکی  ار  ناگدنیارس  ياه  هنارت  هتـشاگن ، ياه  شخب  ناگدنراگن ، ياه  هماخ  هتـشذگ ، ناراگزور  ياه  ملیف  خیرات ،

نآ دنشابهتخاس و  دوخ  شیپ  زا  یناسک  هک  تسین  يزیچ   " ریدغ ناتـساد "  هک  درک  یئامنهار  ارم  همه  اه  نیا  مدینـش و  ار  ربمایپ  نانخس 
. تقیقح نتفگ  زا  سرت  ای  رگدادیب  ناهاش  هب  ندش  کیدزن  ای  یئوجارجام  يارب  تسا و  ینادان  رـس  زا  دنیوگ  یم  نآ  راکنا  رد  مدرم  هچ 
ماین و زا  نوریب  نارب و  يریـشمش  نوچمه  قح  زا  عافديارب  ات  دشاب  شرادهگن  هداد  وکین  شاداپ  ار  نیـسحلا - دبع  باتک - هدنراگن  ادخ 
كاپ و ناردپ  زا  ار  نآ  تسین و  ینایاپار  تیاه  يراکوکین  هک  دهد  شاداپ  زین  يرفظم - نم  رورس  يا  ار - وت  و  دنامب . نازورف  یلعشم  ای 

يا هدرب  ثرا  هب  تا  هدنخرف 
زا دیتسرفب و  نم  يارب  زین  ار  رگید  ياهدلج  امش  مراودیمايرفظم  ياقآ 
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یمنم تسین  نیگنـس  شیارب  نیباـک  تخادرپ  دور  يا  هرهچیرپ  يراگتـساوخ  هـب  سک  ره  هـک  دـیربن  داـی  زا  دـینک و  مهاـگآ  نآ  ياـهب 
اهزیچ زا  يا  هراپ  یبایزرا  اریز  تسین  تسرد  راک  نیا  مدید  یلو  متسرفب  امش  يارب  تسا  مزال  هک  ار  یئاهب  هتشاگن ، نیا  زا  شیپ  متسناوت 

اه هنارت  ناگدنیارـس  نآ ، شیاتـس  رد  هک  ریدـغ " هب "  دـسر  هچ  تـسا  نوریب  دسانـش  یم  یفرع  نازیم  هـک  یئاـهب  زرم  زا  درادـنناکما و 
لزان وت  رب  تراگدرورپ  دزن  زا  ار  هچ  نآ  ادخ  هتخیگنارب  يا  هدمآدورف : نآ  هرابرد  تیآ  نیا  دنا و  هتخادرپ  اه  همان  ناگدنراگن  هدورس و 

تسا . وت  رادهگن  دنوادخ  يا و  هدناسرن  ار  وا  مایپ  ینکن  نینچ  رگا  ناسرب و  هدش 
تسود هک  یناسک  همه  ناتسود و  هداوناخ و  ردپ و  هب  زین  دیناسرب و  ناتدنمجرا  هدازریش  ود  راوگرزب و  ردارب  ود  هب  ار  ام  دورد  مراودیما 
دنوادخ میهن . یم  جراارناشاه  شـشوک  ام  هک  دینک  هاگآ  ار  ناشیا  " و  ریدغلا ، هدنراد "  هدنراگن و  هژیو  ناشمینیبب ، دننیبب و  ارام  دنراد 

يرادساپ ناشیا  ناتسآ  زا  نانز  غورد  ربارب  رد  هک  ربمایپ ، نادناخ  ناوریپ  شناد و  غارچ  دیشاب و  قح  نارای  ات  درادب  یقاب  ار  ناشیا  امش و 
راکـشآ تسا  هدـش  نارگیزاـب  تسد  هچیزاـب  شا - همه  میئوـگن  رگا  نآ - زا  يا  هراـپ  هک  ار  ناـشیا  ناـشخردو  نـشور  يرترب  دـیئامن و 

دمحم يرای  هب  ناهج  ود  یگدنز  رد  هدروآ و  نابز  رب  ار  ناتاه  يراکوکین  هک  دابدورد  امش  رب  یـسک  يوس  زا  ماجنا  زاغآ و  رد  دیئامن -
ددرگ . یم  راگتسر  و  دیعس - داب - دورد  نیرفآ و  ناشیا  وا و  رب  وا - نادناخ  و 

حودحد دیعس  دمحم  امش  رازگتمدخ 
لوالا 1370  عیبر   5
قباطم 1950:12:14
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هتشذگ همان  رشن  هزاجا 

هراشا

رگشیاشخب  هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
رب رگید و  ناربماـیپو  وا  ناردارب  رب  یلع و  دـمحم و  اـم  رورـس  رب  وا  نیرفآ  دورد و  تـسا و  ناـیناهج  راـگدرورپ  هـک  ار  يادـخ  شیاـتس 

نانموم . همه  رب  وا و  راگزیهرپ  نارایو  هدیزگرب  نادناخ 
داب  امش  رب  وا  ياه  تکرب  ادخ و  تمحر  دورد و 

 " باتک ریدـغلا و  مراهچ  موس و  دـلج  اب  هارمه  دوب  هدـش  هتـشون  لاس 1370 لوـالا  عیبر  خـیرات 20  هب  امـش  یمارگ  همان  اـه ، نیا  زا  سپ 
هب هک  دـهد  امـش  هب  ار  یـشاداپ  نیرتـهب  دـنوش  دـنم  هرهب  نآ  زا  هک  یناـسک  همه  نم و  يوس  زا  دـنوادخ  دیـسر  مالـسالا "  یفری  ریدـغلا 

دوش . یم  هداد  يراک  اشوک و  نادنمشناد 
هدش دای  نآ  رد  ریدغلا " ياه "  يرترب  زا  يا  هراپ  هک  نم  کچوک  همان  هک  متفایرد  يدوب  هداتسرف  نم  يارب  هک  يا  همان  زا  يرفظم  ياقآ 
دزن هب  ار  نآ  هک  اـج  نآ  اـت  يرادنم - هب  وت  هک  يرهم  زا  تسا و  مراـگدرورپ  فـطل  زا  نیا  و  هداـتفا - دنـسپ  هدـمآ و  شوـخ  ار  وـت  دوـب 
ادـخ هک  ناـشیا - و  نآ - لـها  ژد  دیـشاب و  قـح  ناراـی  اـت  درادـب  یقاـب  ار  وا  وـت و  دـنوادخ  هک  يا - هدرب  ریدـغ "  دنمـشناد "  هدـنراگن 

نم هب  مه  یشاداپ  دندرک  ما  هرابرد  هک  یکین  نآ  زا  سپ  دنا  هدمآ  ربددص  رد  نم  یمرگلد  يارب  يراوگرزب و  رس  زا  دشاب - ناشرادهگن 
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زا تسا  نیا   " دریگ ، یم  هیام  نآ  زا  دوخو  دراب  یم  ایرد  رب  نامسآ  تسا " : یبرعلثم  نیا  قادصم  هک  نم  راک  ربارب  رد  مهنآ  دنهدب و 
نیرتهب هک   ) تاینتورف يور  زا  وت  یلو  دننک  رشتنم  ارم  همان  یهدب  هزاجا  دنا  هتساوخ  وت 
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ما همان  رشن  اب  رگا  یتشون  نم  هب  تسا ) یئانشآ  نودب  ینتورف  ینعی  بدا  نیمه  دنا  هتخومآ  امش  هب  ناشیا  رب  دورد  ربمایپ  نادناخهک  یبدا 
یهدب ناشیا  هب  ار  نآ  وت  منیب ، یمن  دوخ  نایز  هب  ار  راک  نیا  تسه  نآ  ياهزارف  نتم و  عوضوم و  رد  هک  یئاه  یگژیو  اب  متـسه و  قفاوم 

دنناسر . پاچ  هب  متشه  دلج  رد  ات 
یتسود اب  دـنویپ  هار  زا  ممان  مهاوخن  هنوگچ  نم  يدرک  هاگآ  نآ  زا  ارم  نم - رورـس  وت - هک  یئابیز  دـیون  هچ  ینیریـش و  دوب  داـی  هچ  هک 
وریدـغ رد  مجرا  یب  نانخـس  و  ددرگ ؟ دیعـسو  تخبـشوخ  داب - ناشیا  رب  دورد  ربمایپ  نادـناخ  امـش - نم و  مارتحا  دروم  نادـناخ  امش و 

زا باریـس  و  یتسار ، نیقی و  شناد و  زا  راشرـسدشونب  شراشرـس  ناور و  بآ  زا  يدـنمدرخ  ونموم  هاگ  ره  هک  ددرگ  هنادواج  يریگبآ 
دهاوخب ؟ یبوخ  شیارب  دنک و  دای  یکین  هب  ار  نآ  رگشیاتس  يوگ و  نیرفآ  هدنراگن و  هدیدرگ و  نامیا 

مدنمدرخ نایرهشمه  هرابرد  زین  دنیآ و  یم  ردب  متشپ  زاهک  یناسک  همه  منادنزرف و  نم و  هرابرد  ماجنا  زاغآ و  رد  هک  يداتـسا  امـش  رگا 
درک ؟ یم  رادروخرب  يا  يزارفرس  نینچ  زا  ارم  راگزور ، ایآ  دیدوبن  دیا  هدومن  یئوکین 

رایـسب رگم  میا  هدـیدن  نارگید  نایم  رد  ار  نآ  دـننامهکدنا  هداد  ثاریم  هب  امـش  هب  یئوخ  داب - ناشیا  رب  دورد  ربمایپ - نادـناخ  هک  یتسار 
دنا . لدکاپ  راگزیهرپ و  هک  یناسک  زا  كدنا 

ینعم یلو  دنک  یئامنهار  ادخ  هب  ار  وت  شلاوحا  هکلب  وا  راتفگ  هن  هک  تسا  یسکوگتسار  درم  هک  میدینـش  یم  اه  هتـشذگ  زاام  نم  رورس 
تفای و یگدنشخرد  امش  راسخر  زا  ام  هرهچ  دیپس  رهش  هک  یماگنه  رگم  میتسناد  یمن  ار  نآ  داینب  یتسار  میتفای و  یمن  رد  ار  بلطم  نیا 

نم . رب  امش  دوخ  يوسزا  تسا  یششخب  تبهوم و  دوخ  هک  دیتساوخ  هزاجا  نم  زا  يا  هلاسم  دروم  رد  دیداتسرف و  نم  دزن 
تسا . رادیاپ  شا  یتسود  نامیپ  رب  هتسویپ  هک  دیریذپب  ار  یسک  دورد  نایاپ  رد 

امش  رادتسود  درگاش و 
حودحد  دیعس  دمحم 

قباطم 1951:1:7 لوالا 1370  عیبر 
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، هتـسیاش ناینیـشیپ  هدـنامزاب  رترب ، داتـسا  هماخ  هب  میدرک  تفایرد  دـیراورم  رهوگ و  زا  رپ  هزیکاپ و  يراتفگ  تشادـگرزب ، زا  رپ  یتسد  اب 
 ". هعیـشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا  گرزب "  كرتس و  همان  هدنراگن  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  جاح  هاگـشیپ  دنوادخ ، هناشن  مالـسا و  تجح 

دتسرفدورد  وا  رب  ادخ  هک 
ار - واساپس  نارازه  ار و  وا  ساپس  سپ  - 

یلع ریدغلا و  هعیب  بحاص  یلع  هتفیلخ  هیبن و  یـصو  یلع  ریذـنلا و  ریـشبلا  هیبن  دـمحم  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  ریدـقلا و  یلعلا  دـمحلا هللا 
نیدلا  موی  یلا  مهیلعهللا  تاولص  نیموصعملا  همئالا  امهتیرذ 

یف مهدهج  يراصق  اولذب  دق  نیعمجا  مهیلع  هللا  ناوضر  نیدلا  نیطاسا  هعیـشلا و  ءاملع  نم  نیـضاملا  نا  نیعبتتملا  یلع  یفخ  ریغف  دعب  و 
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فئاحـص تدوسف  همرجملا  يدایالا  اهب  تثبع  یتلا  ههومملا  هعـصانلا  قئاقحلا  راهظال  قاشملا  اولمحت  سدقملا و  یمالـسالا  حرـصلا  ءانب 
سجرلا و مهنع  هللا  بهذا  نیذـلا  تیبلا  لها   ) همئالا نع  اهبادآ  اهمولع و  تذـخا  یتلا  هدـیحولا  هقرفلا  یه  هعیـشلا  ناـفورغ  ـال  وخـیراتلا 
نونفلا و ال عیمج  یف  یلوطلا  دـیلا  مهل  نیننفتم  باتک  نیدـیجم و  ءارعـش  نیفلوم و  ءاملع  نم  فولالا  تام  اهیف  غبن  دـقف  اریهطت ) مهرهط 

یفاهضعب ءامسا  هدیقملا  هدیفملا  هعفانلا  مهتافلوم  هدیدعلا و  مهبتک  کلذبدهـشت  و  مهیراجت . اهریغ  وا  هیمالـسالا  قرفلا  نم  هقرف  نا  نظی 
اریخ . نیملسملا  مالسالا و  نع  هللا  مهازج  هعیرذلا 

همول هللا  یف  مهذـخات  ـال  نیدـهاجم  نیحلـصم  نیلماـع  ءاـملع  هفلاـسلا  نورقلا  رئاـس  یف  غبن  اـمک  رـشع ) عبارلا   ) اذـه اـننرق  یف  غـبن  دـق  و 
قیرطلا مهتئارا  باوـصلا و  یلا  هرحلا  رکفلا  يوذ  تاـفلا  کلذـب  نیدـصاق  بره  نا  هنوداطـصیس و  دـعب و  نا  قـحلا و  ءارو  نوعـسیمئال 

بایترالا  وکشلا  نم  یلخلا  حضاولا 
ریدقلا عبتتملا  ریهـشلا  هئاحبلا  ریبکلا  داتـسالا  هقیقحلا ، نیدلا و  ملعلا و  همدخل  هینمثلا  مهتایح  اوسرک  نیذـلا  ذاذـفالا  ءاملعلا  کئلوا  نم  و 

هعفانلا  هلیلجلا  راثالا  همیقلا و  تافیلاتلا  نم  هریغ  و  ریدغلا ) باتک   ) فلومفرشالا فجنلا  لیزن  ینیمالا  نیسحلا  دبع  خیشلا  جاحلا  انالوم 
روکذملا ریطخلا  عوضوملا  اذه  یف  اوبتک  نیذلا  ءاملعلا  نم  اریثک  ینیمالا  قاف 
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هاخوتملا هینمالا  وه  امب  ضعبلا  یتا  نا  لیلغلل و  فاش  ضرغلاب و ال  فاو  ریغ  هبوتک  امنال  ریدغلا ص 140  نم  لوالا  دلجملا  یف  مهضعب 
هتاهج عیمج  نم  هب  طاحا  هیحاون و  عیمج  نم  عوضوملا  ذخاف  هتیانع  حورب  هللا  هدما  دقف  ینیمالا  اما  رـضاحلا  رـصعلا  مئالت  هروصب ال  هنکل 

ام باجعالا  رابکالاب و  ریدـجف  عیمجلا  هرخفم  راص  یتح  دـیعبلا  بیرقلا و  هماعلا و  هصاخلا و  اهفلا  بلاوقب  هیلاـغلا  یناـعملا  کـلت  بصو 
مالسالل . تامدخ  نمباتکلا  اذه  یف  ینیمالا  همالعلا  هادسا 

هروکاب وه  يذـلا  هلیـضفلا  ءادهـش  هفلوم  رـشن  لـبق  هنـس و  نیرـشع  فینلـبق و  اـمیف  نیمـالا  دنـسم  هل  بتکا  نا  لبقریدـغلا  فلوم  تفرع 
احومط ادـهاجم  اعلـضتم  اعبتتم  اثحاب  هتفرع  ءاسعقلا  هتمه  بقاثلا و  هرکف  داقولا و  هنهذ  یلعلدایح  اجاتن  ناک  دـقل  يرمعل  هلیلجلاهلامعا و 

هقفلا و  ) نیمهملا نیملعلا  یلع  هنهذ  رصقی  مل  الجر  هتفرع  مالسالا . ءانب  یف  همزاللاهدیفملا  عیضاوملا  یف  بیقنتلا  ثحبلا و  فیلاتلا و  یلا 
بذعلا  هعبنم  یئیش و  لک  ساسا  اناک  نا  و  لوصالا )

هیف هبتک  نم  لک  قوفی  هنارقا و  زبی  میظعلا و  عوضوملا  اذـه - لثم  قرطی  لیلجلا  لجرلا  اذـه  نا  اناظوا  ابقرتم  كا  مل  هلک و  کـلذ  تفرع 
رئاس هرثا  ترـس  یف 1364 و  قاوسالا  یف  ریدـغلا  باتک  نم  لوـالا  ءزجلا  رـشن  هلاـمعا . عیمج  یف  رهاـبلا  حاـجنلا  هلوجرا  هینها و  اـنا  اـهف 
اذـه ءازا  بجاولا  اذـهضعبب  موقی  نمم  نوکا  نا  تددوف  ءارعـشلا  هفـسالفلا و  ءابدالا و  ءاـملعلا و  هضرقف  هلیمجلا  هلحلا  کـلتب  ءازجـالا 

هفلوم نم  اعضاوت  یمـس  يذلا  مطالتملا  رحبلا  اذه  جاوما  رایت  یف  قرغلانم  یـسفن  یلع  تفخ  ینکل  دیفملا  فلوملا  دهاجملا و  فلوملا 
اریخا ناترکفلا و  يدنع  يوقتف  هتاکرب  تماد  اهفلوم  یلع  اهب  لضفتی  زجنت و  ءازجالا  لزت  مل  ويرخا  رخاوا  الجر و  مدقا  ترـصف  ریدغلاب 
ولجا وه  لب  هیلع  ءانثلا  نیمثلا و  رفسلا  اذه  لثم  ظیرقت  نع  رصاق  ینا  یلوق  یلع  هباوج  یفدزا  ملف  نیمرتحملا  هداسلا  دحا  باتع  یلا  هجو 

یقب ام  فیـضی  نا  هوعدلا  صولخب  یلاعت  هللا  لاساف  ماتخلا  نسحو  رمعلا  لوطب  هفلومل  ءاعدـلا  الا  یلام  هیلع و  ینثی  ظرقی و  نا  نم  مظعا 
نسحمب و یمـسملا  یئیـسملا  هررح  هب  ذـخالا  قحلا و  دـییاتل  اعیمج  هللا  اـنقفو  دارملا  ماـمت  یفوتـسی  یتح  فیرـشلا  هرمع  یلع  يرمع  نم 

مایصلا 1371 ه رهش  یناث  یف  فرشالا  فجنلا  لیزن  ینارهطلا  گرزب  اقاب  وعدملا 

هحفص 263 ] ] 

دلج 16 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


همجرت

، تشز ياهراک  ماجنارـس  زا  هدنهد  میب  دوب و  هدنرآ  دیون  هک  دمحم  وا  روآ  مایپ  رب  نیرفآ  دورد و  تسار و  رترب  اناوت و  دنوادخ  شیاتس 
ناگداز زا  كاپ  نایاوشیپ  رب  مه  و  دش - هتفرگ  مدرم  زا  يربنامرف  تسد  وا  يارب  ریدـغ  زور  رد  هک  شربمایپ - نیـشناج  یـصو و  رب  مه  و 

ازس - زور  ات  داب  ناشیا  رب  دورد  ود - نآ 
ناشیا همه  زا  ادـخ  دـنیام و  شیک  ياه  نوتـس  هک  هعیـش  نادنمـشناد  زا  ناگتـشذگ  هک  تسین  هدیـشوپ  نارگـشهوژپ ، رب  اـه ، نیا  زاسپ 

ياه تقیقح  ات  دنتخاس  راومه  دوخ  رب  اه  جنر  دنراد و  اپرب  ار  مالسا  كاپ  نامتخاس  ات  دندومن  ار  شیوخ  شـشوک  ياهتنم  داب ، دونـشخ 
ار خیرات  هرهچ  دنزاس و  نشور  مدرم  يارب  دوب  هدیئارگ  یهابت  هب  هدروخ و  لطاب  گنا  هدیدرگ و  ناراکهنگ  تسد  هچیزاب  هک  ار  راکشآ 
ار شیوخ  گنهرف  اه و  تنس  اه و  شناد  هک  تسا  يا  هتسد  هناگی  هعیش  اریز  درادن  یتفگش  نیا  ودنناهرب  دوب  شراچد  هک  یهایس  نآ  زا 

نیمه زا  و  تسا ، هدـینادرگ  ناش  هزیکاپ  كاپ و  هتخاس و  رود  هب  ناشیا  زا  ار  شیالآ  هنوگ  ره  دـنوادخ  هک  هتفرگ  ینادـناخ  ناـیاوشیپ  زا 
هک دنا  هدرک  دنلب  رس  یناگدنسیون  زین  راتفگ و  وکین  نایارـسنخس  ناگدنراگن و  نادنمـشناد و  رازه  اهدص  هعیـش ، نایم  زا  هک  هدوب  يور 
اب یمالـسا - ریغ  ای  یمالـسا  رگید - ياه  هقرف  زا  کی  چیه  دور  یمن  نامگ  هکدنا  هتـشاد  زارد  یتسد  هدـیدرگ و  هدـیزرو  اهرنه  همه  رد 

 " هعیرذ رد "  اه  نآ  زا  يا  هراپ  مان  هک  ناشیا  دـنمدوس  ياه  هتـشاگن  ناوارف و  ياه  باتک  نخـسنیا ، هاوگ  و  درک ، دـناوت  يربارب  ناـشیا 
دهد . وکین  شاداپ  ناشیدب  ناناملسم  مالسا و  يوس  زا  دنوادخ  تسا . هدمآ 

هک دندش  ادیپ  دهاجم  بلطحالصا و  يراک و  ینادنمـشناد  هتـشذگ ، ياه  هدس  رگید  دننامه  تسا  مهدراهچ  هدس  هک  زین  ام  راگزور  رد 
ار غرم  نآ  دنیزخ و  یم  رب  شـشوک  هبدشاب  رود  مه  هزادنا  ره  تقیقح ، یپ  رد  دریگ ، یمن  رد  ناشیا  رد  سک  چیه  شنزرـسادخ  هار  رد 
دنیامن و هجوتم  باوص  يوس  هب  ار  دازآ  ياه  هشیدنا  ناگدنراد  دـنهاوخ  یم  دوخ  راک  نیا  اب  دـننکفا و  یم  ماد  هب  تسه  زین  اپ  زیرگ  هک 

دنهد . ناشن  ناشیدب  ار  ارچ  نوچره و  زا  یهت  نشور و  هار 
هب تمدخ  هژیو  ار  ناشاهبنارگ  یگدنز  هک  يا  هناگی  نادنمشناد  نآ  زایکی 
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رد هک  تسا  ینیما  نیسحلا  دبع  خیش  جاح  ام  رورس  اناوت  رگشواک  رومان و  رگشهوژپ  گرزب ، داتـسا  دندینادرگ ، تقیقح  نید و  شناد و 
تسا . هداد  شراگن  نآ ، زج  ریدغلا " و  نوچمه "  دنمدوس  گرزب و  يراثآ  اهبنارگ و  یئاه  باتک  هتفرگ و  تنوکس  فرشا  فجن 
يرترب دنا - هدشدای  ریدغلا "  زا "  رد ص 140  ناش  یخرب  و  دنتخادرپ - شراگن  هب  مهم  هنیمز  نیا  رد  هک  نادنمشناد  زا  يرایسب  رب  ینیما 

هب ناش  یخرب  راک  دروآرف  مه  رگا  دناشن و  یمن  ورف  ار  ناگدنیوج  یگنـشتو  تسین  دوصقم  ياناسر  دـنا  هتـشون  ناشیا  هچ  نآ  اریز  دراد 
ار ینیما  یلو  دزاس . یمن  ینونک  راگزور  ياـه  هویـش  اـب  هک  تسا  یلکـش  هب  زاـب  دـهد  خـساپ  اـم  بولطم  يوزرآ  هب  هک  دـشاب  يا  هنوگ 

ینعم نآ  تفای و  هطاحا  نادب  تاهج  همه  زا  تفرگرایتخا و  رد  نآ  يوس  همه  زا  ار  عوضوم  ات  داد  يرای  شیوخ  فطل  حور  اب  دـنوادخ 
سپ دـیدرگ . ناگمه  يزارفرـسهیام  ات  تخیرب  دنیانـشآ  نآ  اب  ناکیدزن  نارود و  صاوخ و  ماوع و  هک  یئاـه  بلاـق  رد  ار  اـهبنارگ  ياـه 

دومن . شیاتس  ار  نآو  تشاد  گرزب  یتسیاب  هدومن ، ناناملسم  هب  باتک  نیا  رد  ینیما  روشناد  هک  یئاه  تمدخ 
ینآ زا  شیپ  و  مسیونب . شیپ - لاس  دنا  تسیب و  رد  وا - يارب  ار  نیمالا "  دنسم   " هک متخانـش  یم  ینآ  زا  شیپ  ار  ریدغ "  هدنراگن "  نم 
هدنز يدروآرف  هک  دنگوس  ما  یگدنز  هب  دوب و  شگرزب  ياهراک  دروآرف  نیتسخن  هک  دنک  رشتنم  ار  هلیضفلا "  ءادهـش  دوخ "  باتک  هک 
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يو . دنلب  تمه  هدنزورف و  هشیدنا  نابات و  درخ  رب  يا  هناشن  دوب و 
رد یـسررب  شهوژپ و  شراگن و  هتفیـش  شالت ، رپ  شناد ، زا  رایـسب  هرهب  اب  رگـشواک ، تسا  يرگـشهوژپ  هک  متخانـش  هنوگ  نیا  هب  ار  وا 

شناد ود  راوـید  راـچ  رد  ار  دوـخ  درخ  هک  متخانـش  هنوـگ  نیا  هب  ار  وا  تـسا . هتـسیاب  دـنمدوس و  مالـسا ، ناـمتخاس  رد  هکیئاـه  هـنیمز 
تسا - زیچ  ره  ياراوگ  همشچرس  هیاپ و  دوخ ، ياج  رد  ود  نیا  هک  دنچ  ره  هتشادن - هاگن  لوصا - هقف و  ریگمشچ -

هکمدرب یمن  نامگ  یتح  مدوبن و  هار  هب  مشچ  یلو  متسناد  یم  ار  اه  نیا  همه 
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نآ رد  هک  یناـسک  همه  رب  ارشیوـخ  يرترب  هتفاـی و  یگریچ  دوـخ  ناـنگمه  رب  دـبوکب و  ار  یگرزب  عوـضوم  نینچ  رد  گرزب ، درم  نیا 
نـشور يا  يراگتـسر  شیاهراک  همه  رد  هک  منک  یم  وزرآ  میوگ و  یم  نیرفآ  ودـب  نم  نونکا  و  دزاـس . راکـشآ  دـنا  هدرک  راـک  هنیمز 
نایامن ابیز  هیاریپ  نامه  اب  اهدـلج  رگید  زین  نآ  لابند  هب  دـش و  رـشتنم  دـمآ و  رازاـب  هب  رد 1364  ریدغلا "  لوا "  دـلج  دـشاب . وا  ماگمه 
یناسک زا  متـشاد  تسود  هرامه  زین  نم  دنداتـسرف و  نآ  يارب  اه  همان  شیاتـس  ناگدنیارـس ، نافوسلیف و  نابیدا و  نادنمـشناد و  دیدرگ و 

هک متـشاد  میب  دوخ  رب  یلو  دنا  هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  زا  يرادقم  دنمدوس - شراگن  نیا  شالت و  رپ  هدـنراگن  نیا  ربارب  رد  هک - مشاب 
یماگهک دوب  نیا  موش  قرغ  هدیمان  ریگبآ "  ریدـغ =  ینتورف " - رـس  زا  شا - هدـنراگن  هک  یناشورخ  يایرد  نیا  جاوما  نافوط  رد  دـنکن 

هدنیاپ شیاه  یگدـنخرف  هک  نآ - هدـنراگن  تفای و  یمماجنارـس  يرگید  زا  سپ  یکی  باتک  تادـلجم  و  سپ ، یماگ  مداهن و  یم  شیپ 
نارورـس زا  یکی  اـه  يرخآ  نیا  اـت  تفرگ  یم  ورین  ملد  رد  هفیظو ، نآ  ماـجنا  هشیدـنا  دوـمن و  یم  يراوـگرزب  نم  هب  نآ  نداد  اـب  داـب -

نیرفآ رد  ار  دوخ  نخـس  نم  هک  متفگن  نیا  زا  شیب  وا  خـساپ  رد  نم  مزادـنایم و  قیوعت  هب  ار  راک  ارچ  هک  تفرگ  هدرخ  نم  هب  دـنمجرا 
یمن ارم  دنیاتـسب و  دـنیوگ و  نیرفآ  ار  نآ  هک  تسا  نآزا  رت  گرزب  رترب و  اریز  منیب  یمن  اـسر  یئاـهبنارگ ، هماـن  نینچ  ندوتـس  یئوگ و 
یتین اـب  يرآ  دـیامن  وا  يزور  وکین  یماـجرف  هدـینادرگ و  زارد  ار  يو  یگدـنز  هک  مهاوخب  وا  زا  مناوخب و  ار  دـنوادخ  هک  نیا  زج  دـسر 

دـص رد  دص  ار  دوخ  تساوخ  ات  دیازفیب  وا  يالاو  یگدنز  رب  تسا  هدـنام  نم  یگدـنززا  هچ  نآ  منک  یم  تساوخرد  وا  هاگرد  زاصلاخ 
نـسحم هب  موسوم  راکهنگملق  هب  درادب . زوریپ  نادب ، ندز  گتچ  قح و  يرای  هار  رد  ار  ام  همه  دنوادخ  دـناسرب . ماجنا  هب  ار  راک  دـبایب و 

. ربمایپ ترجه  زا  لاس 1371  هزور  هام  مود  زور  رد  فرشا  فجن  میقم  ینارهط  گرزب  اقآ  هب  فورعم  و  راکوکین ) )= 
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نانموم ياورنامرف  شور 

ینیما  شور  هعیش ، شور 
دیشاب و هدنهد  مانشد  يوگ و  نیرفن  امش  هک  مرادن  شوخنم  تفگ : قمح  رـسپ  ورمع  يدع و  رـسپ  رجح  هب  نانموم  ياورنامرف  ام  رورس 
تسا و نانچ  نینچ و  ناشیا  هویـش  دیئوگب : دـینک و  وگزاب  ار  ناشیا  تشزياهراک  رگا  یلو  دـیئوجب  يرازیب  نارگید  زا  دـیهدب و  مانـشد 
ناشیا و رب  نداتـسرف  نیرفن  ياج  رتاـسر . لـیلد ، ماـقم  رد  تسا و  رت  کـیدزن  یتسار  هب  امـش  نخـس  تسا  ناـنچ  نینچ و  ناـشیاياهراک 

ناشیا زادنایب و  یتشآ  ناشیا  ام و  نایم  رادهاگن و  نتخیر  زاار  ناشیا  ياه  نوخ  ام و  ياه  نوخ  ایادخ  دیئوگب " : نانآ  زا  نتـسج  يرازیب 
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یهارمگ زا  نخس  هک  ناشیا  زا  سک  ره  دسانـشب و  دسانـش  یمن  ار  قح  هک  ناشیازا  سک  ره  ات  ناسرب . تسار  هار  هب  ناش  یهارمگ  زا  ار 
رت . ینتشاد  تسود  نم  دزن  رد  مه  وتسا  رتهب  امش  يارب  مه  اه  نیا  يرآ  ددرگ " . زاب  تسار  هار  هب  دیوگ  یم  ینمشد  و 

دیوگ و یم  ود  نآ  دننام  ینخـس  زین  ینیما  میدنب  یم  راک  هب  ار  وت  هویـش  مریذـپ و  یم  ار  وت  زردـنا  نانموم  ياورنامرف  يا  دـنتفگ : ود  نآ 
. تسا نینچ  زین  نایعیش  همه  راتفگ 

. دیامن يوریپ  یتسار  زا  هک  سک  نآ  رب  دورد  و 

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
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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)
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 
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